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Εψαξα να δω πόσα ντοκιμαντέρ έχουν 
προβληθεί στις κινηματογραφικές 
αίθουσες μονάχα μέσα σε τούτη τη 
χρονιά (δεν τόλμησα να το τσεκάρω 

στη σεζόν ολόκληρη...). Νομίζω ότι τα κατάφερα 
και δεν το έχασα στο μέτρημα. Το διπλοτσέκαρα, 
σωστά τα έβγαλα, είμαι σίγουρος.

Είτε το πιστεύεις είτε όχι, μιλάμε για 15 ντο-
κιμαντέρ! Δεκαπέντε γράφει, ναι. Μέσα σε 
τέσσερις μήνες. Μαζί με αυτά που κάνουν πρε-
μιέρα από σήμερα (που δε φταίνε απαραίτητα 
σε κάτι, απλά, το σύνολο είναι η αφορμή για το 
σχολιασμό). Την περασμένη εβδομάδα, δε, εκείνο 
του Φατίχ Ακίν έκοψε εβδομήντα εισιτήρια σε 
μια αίθουσα της Αθήνας, μέσα σε ένα ολόκληρο 
τετραήμερο. Εβδομήντα άνθρωποι ενδιαφέρ-
θηκαν να πληρώσουν και να δουν στη μεγάλη 
οθόνη το πρόβλημα του πατέρα του σκηνοθέτη 
και των συγχωριανών του, επειδή τους φόρτωσαν 
στη ζωή μια... χωματερή και τους χάλασαν τον 
«παράδεισο»! Πρέπει να αδικούμε τα εκατομ-
μύρια των κατοίκων αυτής της πόλης που δεν 
έκαναν... ουρές για να δουν ένα ντοκιμαντέρ για 
μια χωματερή στην Τουρκία;

Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι τα περισσότερα 
είναι ελληνικές παραγωγές, που δεν αποτελούν 
απαραίτητα κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ. 
Σε μια χώρα δίχως παιδεία ή και κατανόηση των 
φιλμικών ειδών, αρκετοί... πικραμένοι, αρπάζουν 
μια (ακόμη και... οικιακή) κάμερα και τραβάνε 
ό,τι τους κάτσει και ό,τι τους «εμπνέει», βιωμα-
τικά ή μονάχα ως κόλλημα, γυρίζουν ένα ντοκι-
μαντέρ και αντί να το στείλουν στο αντίστοιχο 
Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης ή να ολοκληρώσουν 
τον κύκλο της «καριέρας» του στην... κρατική 
τηλεόραση (ως τη σωσίβια λέμβο για κάθε 
«καλλιτεχνικό» project που προάγει την κουλ-
τούρα και τον πολιτισμό...), βρίσκουν σήμερα μια 
Ταινιοθήκη της Ελλάδος ή κάποια αίθουσα με... 
κενό στον προγραμματισμό και αυτο-βαπτίζουν 
το δημιούργημά τους έργο της 7ης Τέχνης. Αλλά 
εκεί ο θεατής δεν έχει το remote control του...

Σε περίπτωση που στερέψει κανείς από ιδέες, 
πάντως, μπορώ να προτείνω να γυριστεί κι ένα 
ντοκιμαντέρ για το... πόσα ντοκιμαντέρ βγαίνουν 
- και δε βλέπεις - στις ελληνικές κινηματογραφι-
κές αίθουσες, πια!

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ (2013)
(EVIL DEAD)

η γνωμη του mr. klein

Πάνε κάτι χαζά στο δάσος 
και τους την πέφτει το 
κακό το πνεύμα. Γκο-
ριά τρελή. Κυριακή του 
Πάσχα το βγάζουν; Πόσο 
Θεοί... Δώσε σπληνάντερο 
στο λαό, ρε! Να στάζουν 
τα σφαχτάρια... Ήθελα 
κι άλλο ηλεκτρικό πριόνι, 
όμως. Το μόνο που με 
χάλασε.

2 μαϊου 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Φέντε Άλβαρεζ

Καστ 
Τζέιν Λίβι, 
Σίλο Φερνάντεζ, 
Λου Τέιλορ Πούτσι,  
Τζέσικα Λούκας,  
Ελίζαμπεθ Μπλάκμορ

Διάρκεια 
91’

Διανομή  
FEELGOOD

Με σκοπό να βοηθήσουν τη φίλη τους Μία να αποτο-
ξινωθεί, πέντε φίλοι αποφασίζουν να περάσουν μερι-
κές μέρες σε ένα απομονωμένο εξοχικό σπίτι, αλλά η 
κατά λάθος ανάγνωση μερικών ξορκιών του Βιβλίου 
των Νεκρών που θα βρουν εκεί δε θα τους βγει σε 
καλό...

Για να κρίνει κανείς ένα τέτοιο φιλμ, πρέπει να δεχθεί εξαρ-
χής δύο σοβαρότατους κανόνες: α) να γνωρίζει (ή και να 
σέβεται) το είδος των ταινιών τρόμου και β) να αναγνωρί-
ζει τις διαφορές, το ρόλο και την ιδιαιτερότητα των όποιων 
κινηματογραφικών ειδών αντί να τσουβαλιάζει τα πάντα 
αδιακρίτως, αντιμετωπίζοντας με στεγνά, καλλιτεχνικά 
κριτήρια αυτό που έχει να προσφέρει, για παράδειγμα, τούτο 
το φιλμικό reboot της πρώτης ταινίας - μέρους μιας θρυλικής 
τριλογίας που έκανε την εμφάνισή της στις αρχές της δεκα-
ετίας του ‘80, για να μας δώσει, πρωτίστως, το μέγα ταλέντο 
που ακούει στο όνομα Σαμ Ρέιμι. Αν ο κριτής του έργου δεν 
καταλαβαίνει αυτούς τους δύο κανόνες, ο κίνδυνος να... σκι-
στεί κανένα καλσόν είναι περισσότερο προφανής από το να... 
«θαφτεί» η ταινία. Όχι, κουκλίτσα μου, από ‘δω δεν πάνε για 
την... «Αλίκη στο Ναυτικό». Πάνε για την Κόλαση!

Η τελευταία μου συμβουλή αφορά στις συγκρίσεις με το τιμη-
μένο παρελθόν. Για πολλούς ήταν «ιεροσυλία» η ιδέα ενός 
«φρεσκαρίσματος» και στο «Evil Dead» του Ρέιμι, κατόπιν 
μιας κανονικής πανωλεθρίας από remakes άλλων κλασικών 
επιτυχιών εκείνης της δεκαετίας, που έκαναν τους hardcore 
fans του είδους να θέλουν να προσθέσουν στα βιογραφικά 
τους την ιδιότητα του serial killer... Ευτυχώς, στο «Πρόσωπο 
του Κακού» παρακολουθούμε την πιο επιτυχημένη περί-
πτωση ενός «back to the old school» εγχειρήματος, το οποίο, 
ας το παραδεχτούμε, είναι καλύτερο και από το original! 
Εδώ, όμως, θέλει προσοχή. Μιλάμε για το πρώτο «Evil Dead» 
του 1981 και ουχί για το αστείρευτο πανηγύρι χιούμορ και 

του Ηλία Φραγκούλη
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gore του sequel (1987). Συγκρίνοντας με το 
original, μετριότατο b-movie, ο Φέντε Άλβα-
ρεζ κερδίζει στα σημεία, όχι μονάχα εξαιτίας 
επιπέδου παραγωγής, αλλά και γιατί προσφέ-
ρει γνήσια αιματηρό και άνευ ορίων θέαμα, 
χωρίς (σοφά!) να καταφεύγει στη χρήση 
ψηφιακών εφέ και πλαστών, τεχνολογικών 
ευκολιών. Τούτο το φιλμ σερβίρει αίμα... με 
τον κουβά, διαμελισμούς για τρελό χειρο-
κρότημα και μια ανθολογία από σκηνές σοκ 
που, επιτέλους, δε λογαριάζουν ratings και 
λογοκρισίες. Απλά, δεν πρωτοτυπεί ώστε να 
ανεβάσει την ταινία (και το... χαρντκορά) ένα 
σκαλί πιο ψηλά από αυτό που δικαιωματικά 
του αξίζει.

Το πρώτο μέλημα της ομάδας του φιλμ, με 
τους παραγωγούς του original να συναντιού-
νται ξανά, πρέπει να ήταν μια διάθεση... ωρί-
μανσης του σεναρίου. Ο σκελετός της πλοκής 
παραμένει ατόφιος (το σπίτι, το ξύπνημα του 
πνεύματος, ο δαιμονισμός και η λύτρωση), η 
ιστορία και οι χαρακτήρες, όμως, δηλώνουν 
κάτι εντελώς καινούργιο, το οποίο αναιρεί 
το χαρακτηρισμό του remake. Οι πέντε φίλοι 
οδηγούνται στο δάσος με αφορμή απόλυτα 

ρεαλιστική και ίσως και δραματικά φορτι-
σμένη, οι βασικοί ήρωες (τα δύο αδέλφια των 
Μία και Ντέιβιντ) έχουν ψυχαναλυτική υπό-
σταση (και μια ύπουλη υποψία σχιζοφρένειας 
που βαραίνει το ιστορικό του σογιού τους, 
ώστε να γεννά αμφιβολίες, ειδικά για την 
πνευματική κατάσταση του κοριτσιού) και 
η πλήρης απουσία του χιούμορ βασανίζει το 
θεατή κάπου στο βάθος του μυαλού του. 

Φυσικά, στο «Πρόσωπο του Κακού» δεν 
ήρθες για να ζήσεις τον εφιάλτη μιας κοπέ-
λας που προσπαθεί να κόψει τα ναρκωτικά. 
Ήρθες να τη δεις να δαιμονίζεται από το 
σατανικό πνεύμα του Βιβλίου των Νεκρών 
και να αποδεκατίζει τα υπόλοιπα μέλη της 
παρέας, τα οποία έχουν μια έφεση στο να... 
αποχωρίζονται τα χέρια τους και να ξεσκίζουν 
τις σάρκες τους! Οι εικόνες είναι άγριες και 
φρικτές για τον μέσο θεατή. Εγώ θα επιθυ-
μούσα ακόμη περισσότερο θέαμα ή, έστω, 
περισσότερες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του 
φιλμ για τις οποίες δε με είχε ψιλιάσει το red 
band trailer (η σκηνή με τη γλώσσα και το 
κοπίδι θα έκανε τον κόσμο να λιποθυμάει στις 
αίθουσες αν δεν την είχαμε δει από πριν...). 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν νιώθεις την ευχαρίστηση μέσα από 
την εμπειρία του τρόμου και διασκεδά-
ζεις με τα ουρλιαχτά του διπλανού στο 
σινεμά ή τη μυρωδιά του popcorn που 
εκσφενδονίζεται στον αέρα από τα από-
τομα τινάγματα στο κάθισμα, το νέο «Evil 
Dead» είναι το πιο... σκληροτράχηλο φιλμ 
του είδους για τη φετινή σεζόν. Αν το 
«Evil Dead II» του Ρέιμι σου έχει πάρει τα 
μυαλά για πάντα, θα σου λείψουν εκεί-
νες οι δόσεις χαβαλέ. Ελπίζω να κάνουν 
έτσι το sequel και να μας προκαλέσουν 
ακόμη... χειρότερα! Αν δε σε ενδιαφέρει 
η ανθρώπινη ανατομία όπως διδάσκεται 
μέσα από το είδος των ταινιών τρόμου, 
τουλάχιστον, μην πας φαγωμένος. Αλλά 
εσύ ούτε πρόκειται να διαβάσεις αυτή την 
κριτική ως το τέλος...

Αυτές έρχονται κυρίως προς το φινάλε, με μια 
κλιμάκωση που δε χαρίζεται σε κανέναν και 
αποζημιώνει με το gore της. 

Μια αίσθηση ανολοκλήρωτου μπορεί να σε 
βρει προ εκπλήξεως όταν δεις τα credits να 
εμφανίζονται στην οθόνη, μετά τη λυτρω-
τική... σφαγή. Ήθελες περισσότερους νεκρούς 
και σκηνές ανθολογίας; Ήθελες περισσότερο 
μαύρο χιούμορ και αυτοσαρκασμό; Ήθελες 
τον... Μπρους Κάμπελ; Ήθελες να αποφύγεις 
τις συγκρίσεις; Ή έχεις μάθει προ πολλού τη 
διαδρομή που κάνει το «Τρενάκι του Τρόμου» 
στο λούνα παρκ και δε σου αρκεί ως ανατρι-
χίλα; Ό,τι κι αν σε προβληματίζει, θα χαθεί με 
ένα χαμόγελο... ηδονής που θα σου βγάλει το 
τελευταίο πλάνο της ταινίας, μετά τους τίτ-
λους τέλους. Μη φύγει κανείς!

official site

exclusive featurette

imdb

facebook page

link me

http://www.imdb.com/title/tt1483013/?ref_=sr_1<03C4>
http://www.evildead-movie.net/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zKJ744n9NrU
http://www.imdb.com/title/tt1288558/?ref_=sr_1
http://www.facebook.com/EvilDead.Greece
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ΛΑΜΠΟΥΝ 
ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ (2013)  
(THEY GLOW IN THE DARK)

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Διάρκεια 
69’

Διανομή  
FEELGOOD

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Δύο πενηντάρηδες οροθετικοί, πρώην εραστές, ζουν 
μαζί στη Νέα Ορλεάνη. Μαζί με την πόλη που δεν έχει 
συνέλθει ουσιαστικά από το χτύπημα του τυφώνα 
Κατρίνα, προσπαθούν κι αυτοί να επιβιώσουν.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που γνώριζαν ή σήμαιναν κάτι στη 
ζωή του Τζιμ και του Μάικ, είναι πια νεκροί. Είναι μεγάλο 
βάρος να προσπαθείς να ζήσεις μέρα με τη μέρα, με ένα 
σώμα που πονάει διαρκώς και παντού και με ελάχιστα μέσα. 
Κάθε μέρα φτιάχνουν κεραμικά κουκλάκια βουντού για τους 
τουρίστες της Νέας Ορλεάνης. Τα ψήνουν σε ένα φουρνάκι 
και τα πηγαίνουν στον πάγκο τους στην αγορά. Μερικά απ’ 
αυτά είναι βαμμένα με φλούο χρώματα για να λάμπουν στο 
σκοτάδι.

Ο τίτλος αναφέρεται και στο ζευγάρι των πρωταγωνιστών. 
Εραστές για λίγο στο παρελθόν, κράτησαν επαφή και, όταν 
γύρω τους δεν υπήρχε πια τίποτα, σκέφτηκαν να δοκιμάσουν 
να ζήσουν μαζί και να αλληλοβοηθηθούν. Δεν κοιμούνται 

2 μαϊου 2013

η γνωμη του mr. klein

Δεν είναι σεξοκωμωδία 
για προφυλακτικά, είναι 
δύο gay τύποι που φτιά-
χνουν κάτι κουκλάκια. Το 
φυλάγανε για Πάσχα για 
να έχεις να κάνεις κάτι 
πριν ή μετά τον Επιτά-
φιο...
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μαζί, δεν κάνουν σεξ, εκτός από τις απαραί-
τητες συνεννοήσεις για την καθημερινότητα, 
τον περισσότερο καιρό κάνει ο καθένας το 
δικό του πρόγραμμα. Κυρίως, όμως, ο Τζιμ 
και ο Μάικ ζουν με τις αναμνήσεις ευτυχι-
σμένων στιγμών από το παρελθόν. Ο ένας με 
έναν εξιδανικευμένο έρωτα που κράτησε για 
λίγο και χάθηκε, ο άλλος αναπολώντας την 
εποχή που ήταν γυμνό μοντέλο για gay περιο-
δικά, προτού η αρρώστια τον γεράσει.

Ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης πέρασε μερικές 
εβδομάδες μαζί τους και σωστά δεν επιχεί-
ρησε να παρέμβει έντονα στην ταινία, με 
αφήγηση ή γρήγορο μοντάζ. Η φωνή του 
ακούγεται μόνο μια φορά και αφήνει την 
κάμερα να παρακολουθεί τους δύο άνδρες 
γιατί έχουν να πουν μια ιστορία. Ίσως να μην 
είναι η πιο συναρπαστική που θα ακούσεις 
ή να μην πρόκειται να σου αποκαλύψει κάτι 
που δεν ξέρεις. Μιλά, όμως, ουσιαστικά για 
μια διαφορετική έκφραση της αγάπης. Όχι 
απλώς την αγάπη ανάμεσα σε δύο άνδρες, 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μη σε αποθαρρύνει το στοιχείο της 
αρρώστιας. Οι δυο πρωταγωνιστές έχουν 
αρκετό χιούμορ και αυτοσαρκασμό για 
να το ελαφρύνουν. Αν σε ενδιαφέρουν 
οι ανθρώπινες ιστορίες, θα δεις εδώ μια 
αρκετά δυνατή. Αν στραβώνεις με το θέμα 
ή τους ήρωες, άσ’ το καλύτερα. Θα χαλά-
σεις κι όσους κάθονται δίπλα σου.

official trailer

imdb

facebook page

link me

αλλά εκείνη που υπάρχει ανάμεσα σε δυο 
ανθρώπους. Που καταλαβαίνουν ότι χρειάζο-
νται ο ένας τον άλλο.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9_Abr7OLVZQ
http://www.imdb.com/title/tt2429812/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/TheyGlowInTheDark?fref=ts
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ROUGHCUT (2013) 

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Ελιάνα Αμπραβανέλ

Διάρκεια 
58’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Άγγελου Μαύρου 

Η Μπάμπι, Φιλιππινέζα show-woman και κομμώ-
τρια, χωρίς άδεια παραμονής μετά από 4 χρόνια στην 
Αθήνα, εργάζεται, συνδιοργανώνει καλλιστεία για την 
κοινότητα, κάνει Skype με μάνα, σύζυγο και 6χρονο 
υιοθετημένο γιο «πίσω» (τους οποίους συντηρεί). Και, 
μολονότι διεμφυλική, είναι κυρία και αντράκι.

Μια hi-def άσκηση reality συνάψεων που «κοιτάζει», πιθανό-
τατα ενσυνείδητα (υφολογικά, εκτός του «κάστινγκ» της), το 
post-millennium ψηφιακό σινεμά, φιξιόν ή ντοκιμαντέρ, της 
νοτιοανατολικής Ασίας. Η βιορουτίνα στην πρωτεύουσα μιας 
διακεκριμένης entertainer κι άτυπης spokeswoman μιας μει-
ονότητας - survivor των Αμπελοκήπων. Το νωπογραφημένο 
μπούστο, σε νέο (σχεδόν) κορμί, μιας τσαούσας με το χάρι-
σμα της αγάπης, της κοπιώδους επιτυχίας και της επίμονης 
πίστης σε ένα καλύτερο αύριο. Ένα family album απόστασης, 
κρυπτονευρώσεων κι απαντοχής. Δύσκολο να μπαινοβγαί-
νεις από το ένα φουστάνι στο άλλο, και δη ενώ εκμαιεύεις 
εκμυστηρεύσεις μεταξύ αγγλικών και ταγκαλόγκ. Γι’ αυτό 
ίσως απ’ το εικοσάλεπτο και μετά νιώθεις πραγματικά δικό 
σου άνθρωπο αυτή τη «γυναίκα» - και δικαιωμένη την πρώτη 
μεσαίου μήκους ταινία της Ελιάνα Αμπραβανέλ.

Οι δοκιμές στα χορευτικά με παρτενέρ ετεροφυλόφιλους 
εφήβους συμπατριώτες της που κάνουν πλάκα; Υλικό φλερ-
τάρον με τα outtakes παρά ξεμπροστιαστικό τής δια του περί-
γελου εκτόνωσης της αμηχανίας των λεγάμενων απέναντι 
στις transsexual. Το κούρεμα ενός Έλληνα πελάτη χωρισμέ-
νου χωρίς παιδιά (του το «βγάζει» η ίδια η μπαρμπέρισσα); 
Γλαφυρό εν τη αμφίπλευρη θυμοσοφία του ον, δεν αποκα-
λύπτει τίποτα άλλο από την επαγγελματική επάρκεια της 
ηρωίδας (η auteur θα ήθελε να «συλλάβει» ρατσισμό, και εδώ 
και στο επεισόδιο της μικροζημιάς στην οθόνη του Δαναού 
κατά τις εκεί πρόβες του διαγωνισμού ομορφιάς - αλλά δεν…). 
Το, μόνο κατά το πρώτο ήμισυ ισχύον εδώ, «I have a head for 
business and a body for sin» αυτού του «Working Girl» («δε 

2 μαϊου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια Φιλιππινέζα 
κομμώτρια στην Αθήνα 
και... ωχ, άντρας είναι, 
μάγκες, τρεχάτε! Θ’ ανα-
στενάξουν οι Αμπελόκη-
ποι, λέμε!
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βγαίνω έξω σχεδόν ποτέ το βράδυ»); Κρα-
τάει στο σκοτάδι τα προσωπικά της στην 
ημεδαπή (και ποιο ήταν το παρελθόν της, 
lady-boy γαρ, στο νησί της; Πέρα από μια 
νεανική φωτογραφία της με κοντά μαλλιά, 
δε θα μάθουμε ποτέ). Συλλήβδην ελλείψεις 
στην αρτίωση της προσωπογραφίας, παρα-
μερίζονται όλα χάρη στα φυσικά προσόντα 
αυτής της υπαρκτής oriental «Στρέλλας», 
που δε διάλεξε τυχαία το όνομα του… ελαφί-
νου του classic της Disney: αυτοπεποίθηση, 
συναισθηματική νοημοσύνη, δεξιότητες, 
ψυχανέμισμα και τζάσιμο των εχθρών κυνη-
γών, εμφάνιση στην τρίχα (εννοείται), όλα 
στάνταρ για μία ήσσονα winner της ήσσονος 
ζωής.

Και, ω της εκπλήξεως: στο πληρωμένο με το 
έμβασμα της μετανάστη, πολυτελές party 
γενεθλίων τού μονάκριβού της, η σκηνοθέτις 
«ανοίγει» την οθόνη ενός σε διηπειρωτική 
συνδιάλεξη laptop σε full screen - και, επιτέ-
λους, το φιλμ στα σημαινόμενά του, αποκα-

λύπτοντας, σε ζωντανή μετάδοση, συνυπο-
δηλώσεις αντάξιες ενός «Mommie Dearest». 
Πρώτα την αντίζηλο, τη… μητέρα της «μητέ-
ρας» (τη γιαγιά που θυμίζει με νόημα στον 
μπόμπιρα ότι αυτή είναι πάντα στο πλάι 
του). Μετά, τις διαπρύσιες διακηρύξεις του 
μικρού ότι είναι «αληθινός άνδρας» και όχι 
«μπακλά» (οι τραβεστί στις Φιλιππίνες), 
πωρωμένος από τις τεστοστερονούχες μπη-
χτές του clown της γιορτής. Συναρπαστικό 
ως εκθετικό της απαξίωσης των trans όπου 
γης, τριτοκοσμική ήττα του τακτ και παιδο-
ψυχολογικό faux pas, το όλον λαμβάνει χώρα 
μπρος στα μάτια τής δις προσβεβλημένης 
αλλά άθικτης Μπάμπι, που το αντιπαρέρχε-
ται ανώτερη. 

Του έχει στείλει ως δώρο ένα iPad και μία 
φωτογραφία του καδραρισμένη. Και η βιο-
λογική μητέρα του («Αυτή δεν μπορεί να του 
κάνει τέτοια δώρα. Είναι φτωχή.») παρευρί-
σκεται καλεσμένη. Και, ακόμα πιο εντυπω-
σιακά, ο κουβαλητής, το πραγματικό αρσε-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι «Κούκλες» και το κοινό τους θα το 
βρουν ώς και θεϊκό. Αν αποστρέφεσαι τη 
βιντεοτηλεοπτική υφή και αφήγηση, ένα 
πρόβλημα θα το έχεις, αν μη τι άλλο κατ’ 
αρχήν. Moms κι ethnic lovers μέσα, ομο-
φοβικοί και φυλετικοί καθαρολόγοι (ούτε 
απ’) έξω. 

οfficial site

official trailer

imdb

facebook page

link me

νικό του σπιτιού και η βεριτάμπλ μάνα του 
παιδιού, έστω (ή, γι’ αυτό ακριβώς, ακόμα πιο 
πολύ) από δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, του 
έχει μιλήσει για το «τρίτο φύλο» της. Που δεν 
ξεφορτώθηκε σε ένα επί τούτου ταξίδι με την 
οικογένεια στην Ταϊλάνδη γιατί τα χρήματα 
της εγχείρησής της επενδύθηκαν, τελικά, στο 
αμάξι που θα τους γύριζε όλους πίσω στην 
πατρίδα τους. Στην ανάδοχη νέα «πατρίδα» 
της, χωρίς χαρτιά για να γυρίσει πίσω κοντά 
τους, μόνη αλλά ποτέ μοναχική, η Μπάμπι 
ετοιμάζεται για την επόμενη coup και την 
επόμενη φιγούρα. Σκουπίζοντας τα μάτια 
της αφού έχει δει ως ανταμοιβή τον κανα-
κάρη της να αναλύεται κι εκείνος σε δάκρυα 
αγάπης γι’ αυτήν, μπροστά στην τούρτα του. 
Έτσι πάει. Μάνα είναι μόνο μία. Αν διαθέτει 
και αρχίδια, τι άλλο θες;

http://www.roughcutadocumentary.com/
http://vimeo.com/52224742#at=0
http://www.imdb.com/title/tt2691816/?ref_=fn_al_tt_2
https://www.facebook.com/ROUGHCUTADOCUMENTARY
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http://freecinema.gr/mr-klein/
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ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (2012)  
(YΕΚ KΗΑΝÉVADÉH-E MOHTARAM) 

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μασούντ Μπακσί

Κάστ 
Μπαμπάκ Χαμιντιάν, 
Μερντάντ Σεντιγιάν,  
Μεράν Αχμαντί

Διάρκεια 
90’

Διανομή  
FEELGOOD

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ιρανός καθηγητής που ζει στο εξωτερικό, επιστρέφει 
για λίγο στην πατρίδα προκειμένου να διδάξει έναν 
κύκλο μαθημάτων. Θα βρεθεί, όμως, μπλεγμένος σε 
μια ενδοοικογενειακή διαμάχη που μπορεί να απειλή-
σει ακόμη και τη ζωή του.

Ντοκιμαντερίστας μέχρι τώρα, στην πρώτη του ταινία 
μυθοπλασίας ο νεαρός Μασούντ Μπακσί δείχνει να μένει 
επηρεασμένος από τον κόσμο των φιλμ τεκμηρίωσης. Στο 
σενάριό του υπάρχουν στοιχεία της πρόσφατης ιστορίας 
του Ιράν, κάποια πράγματα για τη σημερινή κατάσταση τα 
οποία κάνουν εντύπωση, όπως ότι σε ένα καθεστώς όπως το 
ιρανικό, υπάρχουν εταιρείες - κολοσσοί, ενώ η κάμερά του 
καταγράφει στιγμές της καθημερινότητας. Ο Μπακσί ανήκει 
στη νεότερη γενιά των Ιρανών σκηνοθετών, που δείχνουν να 
απομακρύνονται από τις ποιητικές εμμονές και την υπερβο-
λική καλοψυχία των ιστοριών τις οποίες βλέπαμε να παράγο-
νται μέχρι πριν από λίγα χρόνια στην πατρίδα του.

Ο νεαρός σκηνοθέτης προσπαθεί να χωρέσει πολλά στην 
ταινία, χωρίς ωστόσο να μπορεί να τα χειριστεί ισορροπη-
μένα. Χρειάζεται πολύ ταλέντο και πείρα για να μπορέσεις να 
βάλεις στις σωστές δόσεις ένα πλήθος από στοιχεία Ιστορίας, 
μετανάστευσης, καθεστωτικής λογοκρισίας, θρίλερ και οικο-

2 μαϊου 2013

η γνωμη του mr. klein

Ιρανικό είναι. Κλείνει 
σπίτια. Ξέρεις.
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γενειακού δράματος, όμως, ενώ ο Μπακσί 
δείχνει ότι έχει την πρόθεση και αρκετό ταλέ-
ντο, του λείπει η αίσθηση της αφαίρεσης.

Η ιστορία έχει ενδιαφέρον και έχει και καλές 
στιγμές, ιδιαίτερα όταν πλησιάζει προς το 
θρίλερ, με την αντιπαράθεση των ετεροθα-
λών αδελφών που δεν είναι εμφανής από την 
αρχή, αλλά αποκαλύπτεται στη συνέχεια και 
μάλιστα με αρκετά βίαιο τρόπο. Σαφώς πιο 
αδύναμο είναι το κομμάτι των ενοχών από το 
παρελθόν και των τύψεων για έναν χαμένο 
αδελφό, κυρίως επειδή είναι μια ιστορία που 
έχεις ξαναδεί, σαφώς καλύτερα. Πιο εστια-
σμένη και με βαθύτερη ανάπτυξη, η «Οικο-
γένεια», εκτός από αξιοπρεπής, θα ήταν και 
πιο ολοκληρωμένη.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Για φίλους ντεμπούτων και του ιρανικού 
σινεμά, ιδιαίτερα εκείνου που απομακρύ-
νεται από την κιαροσταμική μανιέρα. Αν 
η καρδιά σου ανήκει στον «Iron Man 3», 
μάλλον δεν θα είναι το καλύτερό σου...

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=89QXMPa0XGQ
http://www.imdb.com/title/tt2229056/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/ARespectableFamily?fref=ts
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ALMANYA: ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (2011)  
(ALMANYA: WILLKOMEN IN DEUTSCHLAND)

Είδος 
Δραματική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Γιασεμίν Σαμντερελί

Κάστ 
Μπαμπάκ Χαμιντιάν, 
Μερντάντ Σεντιγιάν,  
Μεράν Αχμαντί

Διάρκεια 
101’

Διανομή  
LIGHTBOX

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Τούρκος πάτερ φαμίλιας, που έχει μεταναστεύσει στη 
Γερμανία εδώ και δεκαετίες, αποφασίζει να επιστρέ-
ψει στα πάτρια εδάφη, παίρνοντας μαζί ολόκληρο το 
σόι σε ένα ταξίδι διακοπών και επιστροφής στις ρίζες. 
Ένα ταξίδι για γέλια και για κλάματα. Κυριολεκτικά.

Εξελισσόμενο σε δύο χρονικούς άξονες, το φιλμ της Γιασεμίν 
Σαμντερελί είναι περισσότερο φιλόδοξο από ό,τι της επιτρέ-
πει η διάρκεια της ταινίας. Μέσα σε εκατό λεπτά, επιχειρεί να 
δείξει το παρελθόν στην Τουρκία και τα γεγονότα που οδήγη-
σαν τον νεαρό τότε Χουσεΐν να μεταναστεύσει στη Γερμανία, 
ενώ, ταυτόχρονα, καταγράφει την επιστροφή στο χωριό, μαζί 
με ολόκληρη την πολυπληθή του οικογένεια, η οποία περι-
λαμβάνει γιους, κόρες, νύφες, γαμπρούς και εγγόνια, λίγες 
μέρες μετά την επίσημη πολιτογράφησή του ως Γερμανού 
πολίτη.

Η αφήγηση προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία ανά-
μεσα στο αναμενόμενο φολκλόρ και μερικές ευπρόσδεκτες 
δόσεις χιούμορ, που προκύπτουν κυρίως από τη στερεο-
τυπική άποψη που έχουν οι Τούρκοι για τους Γερμανούς. 
Ευτυχώς, το φιλμ αλλάζει τη συνήθη οπτική και δεν εξετάζει 
τον ανατολικό τρόπο ζωής μέσα από το πρίσμα του δυτικού 
κόσμου αλλά αντιστρέφει τους ρόλους, δίνοντας τη δυνα-
τότητα για μερικά πραγματικά αστεία στιγμιότυπα. Ειδικά 
η εντύπωση της «ξένης» θρησκείας και η αντίδραση στον 
δυτικό τρόπο ζωής προκαλεί αβίαστα το γέλιο. Σε καμία περί-
πτωση, όμως, δεν προσπαθεί να παρουσιάσει μια «σκοτεινή» 
εικόνα, διατηρώντας έναν ανάλαφρο τόνο μέχρι και, τουλάχι-
στον, τη μέση της ταινίας.

Ενώ, όμως, στο κομμάτι που καταγράφει την άφιξη του 
Χουσεΐν στη Γερμανία, η Σαμντερελί αποφεύγει, όσο είναι 
δυνατόν, τα κραυγαλέα κλισέ, κατά την επιστροφή της 
οικογένειας στην Τουρκία δεν είναι τόσο προσεκτική και 

2 μαϊου 2013

η γνωμη του mr. klein

Ένα τούρκικο με σόι 
μεταναστών στη Γερμα-
νία που γυρίζει πατρίδα 
και... ξέφυγε από την 
ελληνική τηλεόραση; 
Θα γεμίσει αυτόχειρες ο 
ΑΝΤ1!
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επαναλαμβάνει μια χιλιοειπωμένη ιστορία 
πολιτιστικής αφύπνισης, όπου η έννοια της 
οικογένειας μπαίνει στο επίκεντρο και γίνε-
ται η κινητήριος δύναμη που θα διορθώσει 
όλα τα χάσματα. Φυσικά, για να τονωθεί η 
μεταστροφή, δε θα αργήσει να συμβεί και 
ένα δραματικό γεγονός, που θα βάλει πολύ 
βολικά τα πράγματα στη θέση τους, υπονο-
μεύοντας εν μέρει την αρχική ισορροπία. 
Εκεί ο ανάλαφρος τόνος θα αντικατασταθεί 
με πιο μελό καταστάσεις και οι εξελίξεις θα 
γίνουν μάλλον σχηματικές στο δρόμο προς 
ένα διδακτικό φινάλε.

Το κυριότερο πρόβλημα, όμως, είναι ότι σε 
καμία από τις δύο ιστορίες η Σαμντερελί δεν 
προλαβαίνει να μείνει αρκετά ώστε να προ-
χωρήσει πέρα από την επιφάνεια. Παρόλο 
που το σόι αριθμεί γύρω στα δεκαπέντε 
άτομα, ελάχιστα από αυτά καταφέρνουν να 
αποκτήσουν αρκετό κινηματογραφικό χρόνο 
για να τα γνωρίσουμε. Πέρα από τον Χουσεΐν 
(Βεντάτ Εριντζίν) και τη γυναίκα του, μόνο 
δύο από τα εγγόνια, ο μικρός Τσενκ (Ραφαέλ 
Κουσουρίς) και η κρυφά έγγυος Κανάν (Αϊλίν 
Τεζέλ), καταφέρνουν να αποκτήσουν τις 
δικές τους ιστορίες και να ξεχωρίσουν από 
το υπόλοιπο σύνολο. Ο μεν πρώτος γιατί 
γίνεται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο 
ιστοριών μέσα από τη συνειδητοποίηση της 
πολιτιστικής του κληρονομιάς και η δεύτερη 
επειδή αποτελεί την αφορμή για την μερική 
άμβλυνση κάποιων πατροπαράδοτων ιδεών. 
Κι, επίσης, επειδή είναι εκείνη που αφηγείται 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ταινίες με παρόμοιες θεματικές έχεις δει 
με Έλληνες, Πακιστανούς και Ινδούς, 
οπότε σκέψου μια στιγμή αν θέλεις να το 
δεις και με Τούρκους. Επίσης, το έχεις δει 
σε δράμα και σε κωμωδία, οπότε επι-
θυμείς να το δεις και σε συνδυασμό; Αν 
απάντησες ναι, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. 
Αν πάλι δε σε ενθουσιάζει η προοπτική, 
καλύτερα να επιλέξεις κάτι εξίσου ανάλα-
φρο σε κάποια κοντινή αίθουσα.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

την ιστορία του παρελθόντος, όπως της μετα-
φέρθηκε από τους παππούδες της.

Παρ’ όλα αυτά, παρά τα μειονεκτήματά της, 
η ταινία κυλά γρήγορα και απροβλημάτιστα, 
αλλά είναι κρίμα που δεν καταφέρνει να 
παραμείνει μέχρι το τέλος στο επίπεδο που 
υπόσχεται η αρχή. Ειδικά το φινάλε μοιάζει 
να είναι βγαλμένο από... συνταγή κλισέ (επι-
πέδου... διεθνούς παραγωγής), με ένα βεβι-
ασμένο συναισθηματικό κρεσέντο, το οποίο 
αδικεί την υποσχόμενη αρχική προσέγγιση.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0lDYMaaLwEE
http://www.almanya-film.de/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7wZW_lDVB3U
http://www.imdb.com/title/tt1630027/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/AlmanyaDerFilm?fref=ts
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CHINESE ZODIAC (2012)  

Είδος 
Κωμική Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Τζάκι Τσαν

Κάστ 
Τζάκι Τσαν, 
Κουόν Σανγκ-Γου,  
Φαν Λιάο,  
Ζανγκ Λανσίν,  
Σίνγκτονγκ Γιάο,  
Λόρα Βαϊσμπέκερ,  
Όλιβερ Πλατ,  
Αλάα Σάφι

Διάρκεια 
120’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Κινέζος κυνηγός αρχαιοτήτων επί αμοιβή αναλαμβά-
νει να βρει για λογαριασμό διεφθαρμένου επιχειρη-
ματία τα εναπομείναντα κεφάλια των δώδεκα αγαλ-
μάτων του Θερινού Ανακτόρου του Πεκίνου, τα οποία 
απεικονίζουν τον κινεζικό ζωδιακό κύκλο. Κάπου 
στην πορεία, θα συνειδητοποιήσει ότι τα αρχαία όλου 
του κόσμου πρέπει να γυρίσουν στη χώρα τους. Δεν 
ήταν ειρωνική η προηγούμενη πρόταση.

Τα στατιστικά προσφέρουν μερικές ενδιαφέρουσες πληρο-
φορίες για την ταινία. Με το «Chinese Zodiac» ο Τζάκι Τσαν 
μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες για δύο πράγματα: αφε-
νός γιατί με τα γυρίσματα της ταινίας έγινε ο ηθοποιός με 
τις περισσότερες επικίνδυνες σκηνές που πραγματοποίησε ο 
ίδιος χωρίς χρήση κασκαντέρ και αφετέρου γιατί, ως μέλος 
του συνεργείου, κατείχε τις περισσότερες ιδιότητες στην 
ταινία όσο κανείς άλλος ποτέ. Κρατάτε λογαριασμό; Ηθο-
ποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, διευθυντής φωτογραφίας, 
οργανωτής επικίνδυνων σκηνών, υπεύθυνος catering (!) και 
η λίστα δεν τελειώνει εκεί. Δεν είναι, επομένως, υπερβολή να 
θεωρήσουμε ότι η ταινία είναι ουσιαστικά ένα project ζωής 
για τον Τσαν. Σημειολογικά, αποτελεί την 101η ταινία του και, 
σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου, πολύ πιθανόν να αποτελέσει 
και την τελευταία του. Αξίζει, λοιπόν, όλον αυτόν τον κόπο;

«Μάλλον όχι», θα ήταν η ιδανικότερη απάντηση. Και δεν 
είναι ότι είναι απόλυτα κακό το θέαμα ή ότι ο Τσαν δεν 
προσπαθεί να προσφέρει αληθινή διασκέδαση στο θεατή. 
Εξάλλου, η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή σε γνώριμες 
περιοχές για τον ηθοποιό, καθώς αποτελεί άτυπη συνέχεια 
του «Τζάκι Τσαν - Ο Κεραυνός του Θεού», ακόμα κι αν ο 
πρωταγωνιστής πλέον ακούει στο όνομα… JC (που, διόλου 
τυχαία, είναι και τα αρχικά του δημιουργού). Και, όμως, 
παρά τις συνεχείς ανατροπές του σεναρίου, τα περιπετειώδη 
σκηνικά σε γη, θάλασσα και… αέρα (η ταινία κρατά για το 

2 μαϊου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο Τζάκι Τσαν και τη 
βλέπει Μελίνα Μερκούρη 
με κάτι αρχαία από την 
Κίνα. Έχει τα χοροπη-
δητά του, αλλά για τίποτε 
ένσημα θα το γύρισε...
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φινάλε μάλλον το δυνατότερο χαρτί της, αν 
έχει απομείνει καθόλου ενδιαφέρον μέχρι 
τότε), τις κωμικές νότες, που περιμένουμε 
έτσι κι αλλιώς σε κάθε ταινία του Τσαν, και 
την προσπάθεια να ενδιαφερθούμε για τους 
χαρακτήρες με την προσθήκη μικρών προ-
σωπικών ιστοριών, το τελικό αποτέλεσμα 
φαντάζει άψυχο και αποσπασματικό.

Η αρχική ιδέα είναι απλή. Ο JC και η ομάδα 
του αναλαμβάνουν να βρουν τα εναπομεί-
ναντα κεφάλια από τα χάλκινα αγάλματα 
του ζωδιακού κύκλου, που κοσμούσαν το 
Θερινό Ανάκτορο στο Πεκίνο. Ήδη από τον 
«Κεραυνό του Θεού» δεν ήταν κρυφό το 
γεγονός ότι ο κεντρικός άξονας χαρακτη-
ριζόταν από μια μίξη Ιντιάνα Τζόουνς και 
πολεμικών τεχνών και αυτή η προσέγγιση 
παραμένει αναλλοίωτη και στον «Ζωδιακό 
Κύκλο», ίσως με μία έξτρα δόση «Επικίνδυ-
νης Αποστολής». Ο Τσαν κάνει φιλότιμες 
προσπάθειες, μάλιστα, για να διατηρήσει τις 
ταχύτητες σε υψηλές στροφές, προσθέτοντας 
στο παιχνίδι φιλάργυρους επιχειρηματίες, 
δολοφονικούς μισθοφόρους, πολύγλωσσους 
πειρατές, Γάλλους αριστοκράτες, ανταγωνι-

στές από τα παλιά και… ακτιβιστές υπέρ της 
επιστροφής των κλεμμένων μνημείων στις 
χώρες προέλευσής τους! Στην ταινία, υπάρχει 
υλικό που θα γέμιζε περισσότερες από μία 
τηλεοπτικές σεζόν μιας σειράς! Το κυριότερο 
πρόβλημα, όμως, είναι ότι οι καταιγιστικοί 
ρυθμοί και οι συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης 
του σεναρίου δίνουν έναν αποσπασματικό 
τόνο στην ταινία και οι εξελίξεις δείχνουν 
διαδικαστικές και σχηματικές. Όλα τα επει-
σόδια αποτελούν ουσιαστικά την αφορμή για 
να φτάσουμε στο ηθικό επίκεντρο της ται-
νίας. Και εκεί είναι που τα πράγματα παίρ-
νουν μια ακούσια κωμική τροπή.

Το «Chinese Zodiac» γίνεται ξαφνικά μια ται-
νία για τον επαναπατρισμό της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ μερικά σχόλια 
σχετικά με την ιστορία της Κίνας αποκτούν 
έναν μεγαλύτερο από όσο θα έπρεπε πατριω-
τικό τόνο. Όλα όσα θα περίμενες να ακούσεις 
για «μνημεία που ανήκουν σπίτι τους», για 
«επεκτατικές πολιτικές που κατάστρεψαν σε 
μια νύχτα πολιτιστικά έργα που χρειάστη-
καν αιώνες για να δημιουργηθούν» και για 
το «χρήμα που διαβρώνει την κληρονομιά» 
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βρίσκονται εδώ. Δεν είναι κακό που, ανάμεσα 
στα άλλα, ο Τσαν προσπαθεί να αναφερθεί 
και σε αυτή τη διάσταση του προβλήματος. Η 
αφέλεια της προσέγγισης, όμως, δεν μπορεί 
να μην προκαλέσει ένα ελαφρύ μειδίαμα.

Παράλληλα, στα 58 του χρόνια, ο Τσαν 
αρχίζει να δείχνει την ηλικία του. Μπορεί να 
γυρίζει ακόμα ο ίδιος τις επικίνδυνες σκηνές 
του, όμως, εκείνες φαίνεται σαφώς να έχουν 
πάψει να είναι τόσο ριψοκίνδυνες όσο παλιά. 
Ουσιαστικά, μόνο η εναρκτήρια σκηνή με 
την… αυτοκινούμενη στολή, το φινάλε με τα 
ακροβατικά στον αέρα και μια (μόνο) σκηνή 
μάχης σώμα με σώμα στο ενδιάμεσο συνδυ-
άζουν τις πολεμικές τέχνες με την ευρεσιτε-
χνία και το slapstick, θυμίζοντας κάτι από το 
παρελθόν του σκηνοθέτη. Για το υπόλοιπο 
του φιλμ, ο Τσαν αφήνει τους νέους συμπρω-
ταγωνιστές του ή τα ειδικά εφέ να διατηρή-
σουν ψηλά το επίπεδο της δράσης.

Στην τελική, το «Chinese Zodiac» φέρει όλα 
τα χαρακτηριστικά στοιχεία μιας ταινίας 
του Τζάκι Τσαν, χωρίς, όμως, να καταφέρνει 
να κρύψει την έλλειψη πρωτοτυπίας ή τη 
φανερή κόπωση του είδους. Ίσως να φταίει 
και η υπέρμετρη φιλοδοξία του Τσαν να δημι-
ουργήσει κάτι τόσο επικό και μεγαλειώδες, 
που θα αποτελέσει ένα άξιο κύκνειο άσμα. 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν επιθυμείς απλά ένα συνοδευτικό για 
το popcorn σου, αν παραμένεις fan της 
φιλμογραφίας του Τσάκι Τσαν και δε 
χάνεις ταινία του ή, απλά, αν θες να δεις 
λίγο κλωτσομπουνίδι ντε και καλά στο 
σινεμά, ποιος είμαι εγώ για να σου πω 
όχι; Θα ταίριαζε, βέβαια, περισσότερο σε 
θερινό, λόγω ελαφρότητας του θέματος. 
Μη με κοιτάζεις με αυτό το ύφος, γνωρί-
ζεις τι θα πας να δεις.

official trailer

imdb

facebook page (GR)

link me

Αγνοεί, όμως, ότι με την υπέρμετρη προ-
σπάθεια χάνει την ψυχή του εγχειρήματος 
και προδίδει την αφέλεια του χειρισμού του, 
παραδίδοντας τελικά μια σειρά ασύνδετων 
σκηνών, χωρίς πραγματικό συναισθηματικό 
άξονα.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0lDYMaaLwEE
http://www.imdb.com/title/tt1424310/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/ChineseZodiacGreece?fref=ts
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https://www.facebook.com/pages/freecinemagr/114308348692384
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

