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Σερβετάλης: Με κοιτούν σα να είμαι Μορμόνος
επειδή έχω πει πως είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος
(VIDEO)
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο /
Κοινωνιολογικά (κρατική & εκκλησ, πρόνοια και οικογενειακά θέματα) / Πολυμέσα - Multimedia
/ Συνεντεύξεις

Ο Αρης Σερβετάλης θα ενσαρκώσει την ασκητική μορφή του αγίου Νεκταρίου
Πενταπόλεως

Ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο provocateur,
μίλησε, μεταξύ άλλων για την Πίστη του στο Θεό και τη σχέση του με την
εκκλησία.
Ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «Είσαι το ταίρι μου,
αναφέρθηκε στους προβληματισμούς που διακατέχουν τους ανθρώπους, αλλά και
για το πως αντέδρασαν πολλοί όταν είπε πως είναι Χριστιανός Ορθόδοξος.
Αναφορικά με τους Ιερείς, εξέφρασε τη θέση πως είναι άνθρωποι – αγωγοί του
Θεού. «Μπορεί ένας να μην μας κάνει, αλλά κάποιος άλλος να μας κάνει» εξήγησε.
Να σημειωθεί ότι ο Άρης Σερβετάλης θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία με τίτλο
«Man of God» (Άνθρωπος του Θεού», η οποία θα πραγματεύεται το βίο του Αγίου
Νεκταρίου.
Στις 9 Νοεμβρίου του 2020 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Αγίου
Νεκταρίου και λίγους μήνες αργότερα αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές
αίθουσες η διεθνής συμπαραγωγή για τη ζωή του.
Ο Αρης Σερβετάλης θα ενσαρκώσει την ασκητική μορφή του αγίου Νεκταρίου
Πενταπόλεως.
Στην ταινία, σύμφωνα με την espresso, λέγεται ότι θα συμμετάσχουν ονόματα
όπως η Τζένιφερ Ανιστον, ο Μίκι Ρουρκ και ο Τζόναθαν Τζάκσον. Το φιλμ θα είναι

στην αγγλική γλώσσα και τα γυρίσματα θα γίνουν σε διάφορα μέρη από όπου
πέρασε ο άγιος Νεκτάριος, όπως η Χίος, την Κωνσταντινούπολη, τα Ιεροσόλυμα
και η Αίγυπτος, από όπου ο φωτεινός ποιμένας εκδιώχθηκε με συκοφαντίες από
τους εχθρούς του λόγω των αγαθών του έργων, για να φτάσει φτωχός στην Αθήνα
και στη συνέχεια να ιδρύσει τη Μονή στην Αίγινα.
Γυρίσματα όπως αναφέρει η εφημερίδα, θα γίνουν και στο δωμάτιό του στο
Αρεταίειο Νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή, το οποίο παραμένει
ατόφιο και αποτελεί τόπο προσκυνήματος των πιστών.
Η διεθνής συμπαραγωγή θα έχει άρωμα Χόλιγουντ, καθώς οι Αμερικανοί casting
directors και agents ήδη βρίσκονται σε συμφωνία με ονόματα της διεθνούς
κινηματογραφικής σκηνής.
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