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Μ
Μια ταινία του 1932 που, πιθανό-
τατα, ελάχιστοι από εσάς έχουν δει 
ποτέ στη ζωή τους συγκαταλέγεται 
στο διαβόητο αφιέρωμα (δεν ξέρω 

πού να πρωτοβάλω εισαγωγικά…) «100 Χρόνια 
Ελληνικός Κινηματογράφος» του Φεστιβάλ Θεσ-
σαλονίκης. Την ψήφισε ο κόσμος. Τρολάροντας!

Ύστερα από εκείνη την ανεκδιήγητη ανακοίνωση 
για την ψηφοφορία που θα αναδείκνυε, μέσα από 
μια λίστα 200 τίτλων, τα φιλμ που… θα ήθελαν να 
παρακολουθήσουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας 
του Φεστιβάλ (χωρίς να κατανοεί κανείς γιατί 
αυτές οι ταινίες ή τι ακριβώς «εορτάζεται» μέσα 
από μια τέτοια διαδικασία), ήρθε και το αποτέλε-
σμα: 20 θα είναι οι ταινίες που θα προβληθούν, 
μέσα από ένα χρονολογικό φάσμα που ξεκινά 
από το 1932 και φτάνει ως το 2013. Η πρώτη και 
παλαιότερη περίπτωση ταινίας αποτελεί και τον… 
τραγέλαφο της όλης «διοργάνωσης».

Θα έλεγε κανείς πως η βωβή «Κοινωνική 
Σαπίλα» του Στέλιου Τατασόπουλου (ένα ιστο-
ρικό, για ποικίλους λόγους, φιλμ) ψηφίστηκε από 
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Editorial 132

Hλίας Φραγκούλης

γνώστες θεατές που ήθελαν να βιώσουν κάτι το 
σπάνιο σε μια κινηματογραφική αίθουσα, όμως 
η πραγματικότητα σαφώς και «κρύβεται» στη 
νίκη των social δικτύων και των χρηστών τους, 
οι οποίοι, αρχικά, κατέκριναν την όλη «πρόταση» 
του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κι ύστερα βρήκαν 
τον πιο απλό τρόπο να την ξεφτιλίσουν: προ-
τρέποντας τον κόσμο να ψηφίσει… «γκάου»! Το 
έκανα κι εγώ, φυσικά! Και τα καταφέραμε. Η 
ταινία «μας» μπήκε στην τελική λίστα.

Προβλέπεται η… μεταμεσονύκτια (!) προβολή 
της «Κοινωνικής Σαπίλας» να γίνει… το μεγάλο 
party του φετινού Φεστιβάλ (και λυπάμαι που θα 
απουσιάζω), που ίσως επαναφέρει το κλίμα πανη-
γυριού το οποίο επικρατούσε πριν από δεκαετίες 
στους εξώστες της Θεσσαλονίκης. Δίκαια. Το 
σήμερα που ζούμε είναι για τα πανηγύρια. Όσο 
για τη… σαπίλα, ειλικρινά, δεν υπάρχει καλύ-
τερη λέξη για να περιγράψει πολλούς από τους 
θεσμούς και τον δημόσιο βίο αυτής της χώρας. 
Ποιος θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι το 
νέο… «Δοξόμπους» θα μας έρθει από το 1932;

http://www.iliaskyriazis.com/
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Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ (2014) 
(THE JUDGE) 

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ντέιβιντ Ντόμπκιν

Καστ 
Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ,  
Ρόμπερτ Ντιβάλ,  
Μπίλι Μπομπ Θόρντον,  
Βέρα Φαρμίγκα,  
Βίνσεντ Ντ’Ονόφριο,  
Λέιτον Μίστερ

Διάρκεια 
141’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

Μεγαλοδικηγόρος, ο οποίος δε φημίζεται ακριβώς 
για τον ηθικό του κώδικα, επιστρέφει, με αφορμή το 
θάνατο της μητέρας του, στη μικρή κωμόπολη που τον 
γέννησε για να βρει τον απόμακρο πατέρα του, δικα-
στή στο τοπικό δικαστήριο, κατηγορούμενο για το 
φόνο τύπου που έστειλε στην στενή χρόνια πριν. Αχ, 
αυτές οι σύγχρονες οικογένειες…

Όπως θα συνέβαινε με μια τυπική ακροαματική διαδικασία, 
«O Δικαστής» ακολουθεί με ευλάβεια τους κανόνες, χωρίς να 
λοξοδρομεί ποτέ. Ξεκινά με την παρουσίαση των διαμετρικά 
αντίθετων χαρακτήρων πατέρα και γιου, δυναμιτίζει την 
ατμόσφαιρα από νωρίς δίνοντας έμφαση στις μεταξύ τους 
εντάσεις, αφήνει υπόνοιες για το παρελθόν, προχωρώντας 
σταδιακά στη σύνθεση της αλήθειας, προσπαθεί να συγκινή-
σει το κοινό, ως πολυπληθές εναλλακτικό κοινό ενόρκων, και 
κλείνει την υπόθεση (διπλής) με το θρίαμβο της δικαιοσύνης 
και, ταυτόχρονα, ένα ηθικό δίδαγμα για την πραγματική αξία 
της οικογένειας. Γιατί, όσο κι αν θέλει να παρουσιάζεται ως 
δικαστικό θρίλερ, η ταινία αποτελεί στον πυρήνα της ένα 
καθαρόαιμο οικογενειακό δράμα.

Εξάλλου, «Ο Δικαστής» τού τίτλου δεν παύει να είναι ο 
πατέρας του Χανκ Πάλμερ (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ), 
μία ιδιότητα που φέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ισχύ στην 
ιστορία. Ο πατήρ Πάλμερ του Ρόμπερτ Ντιβάλ είναι ένα ον 
εξαιρετικής ορμής και δύναμης, τρομακτικό στις εκρήξεις του 
κι επιβλητικό στην παρουσία του, που δικαιολογεί επαρκώς 
τις επιρροές του στους γιους του και την ευρύτερη οικογέ-
νειά του. Απέναντί του, ο Ντάουνι Τζούνιορ παραλλάσσει 
τη συνήθη – τελευταία – αλαζονική κινηματογραφική του 
persona και εμφυσά στο χαρακτήρα του ανασφάλειες, απω-
θημένα, συμπεριφορές που θα μπορούσαν να οφείλονται σε 
ένα ταραχώδες παρελθόν και μια μανιώδη επιδίωξη να απο-

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

23 οκτωβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο Ντάουνι ο Τζού-
νιορ και κάνει δικηγόρο 
που πάει στο χωριό του 
να υπερασπιστεί τον 
πατέρα του που είναι 
δικαστής γιατί μπορεί να 
έκανε φόνο. Αν δεις και 
τη διάρκεια, θέλεις να 
φαντάζεσαι ένα ιδανικό 
φονικό όπλο.
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δεικνύει συνεχώς την αξία του. Μαζί οι δυο 
τους σχηματίζουν ένα δίπολο που λειτουργεί 
ιδανικά και, ουσιαστικά, αποτελεί το δυνατό-
τερο σημείο τού φιλμ, καθώς και το στοιχείο 
που λειτουργεί αβίαστα από την αρχή μέχρι 
το τέλος.

Γιατί, σε αντίθεση με την οικογενειακή 
παράμετρο της αφήγησης, αν απομονώσει 
κανείς τη δικαστική ιστορία της υπόθεσης, 
θα βρει αρκετά πράγματα για να κριτικάρει. 
Αφενός, ποτέ το μυστήριο δεν είναι τόσο 
έντονο όσο η υπόθεση θέλει να το παρουσι-
άζει. Ταυτόχρονα, κρατάει περισσότερο από 
όσο θα ήταν απαραίτητο, τραβώντας αναίτια 
τη διάρκεια της ταινίας κοντά στις δυόμισι 
ώρες. Από την άλλη πλευρά, ακόμα και η 
λύση της δίκης ακολουθεί την πεπατημένη, 
με τις ανατροπές να τηλεγραφούνται αρκετά 
πριν συμβούν και τις εξελίξεις να αποτελούν 
απλά την αφορμή για την ηθικολογική συζή-
τηση ανάμεσα στους χαρακτήρες στη συνέ-
χεια. «Ο Δικαστής» διατηρεί πολύ συχνά 
μια αδικαιολόγητη ασφάλεια στα δρώμενά 
του, φοβάται να λερώσει τα χέρια του ή να 
σπιλώσει πραγματικά τους χαρακτήρες 
του και αρκείται να δημιουργεί ένταση από 
καταστάσεις που έχουμε δει κατά κόρον στον 
κινηματογράφο (και τη «μετακόμισή» του 
στην κυριακάτικη τηλεόραση), χωρίς να τις 
ξεπερνά με την αιχμή του.

Επιπλέον, το φιλμ κρατά ανεκμετάλλευτο 
ένα αρχικά ενδιαφέρον σετ περιφερειακών 
χαρακτήρων, που ενώ κάνουν εντυπωσιακή 
είσοδο, τελικά, παραμερίζονται στην άκρη 
χωρίς να έχουν προφανή εξέλιξη. Τα άλλα 
δύο αδέλφια Πάλμερ υπάρχουν μόνο για να… 
γεμίζουν το πλάνο ή να προσφέρουν ατάκες 
που βολικά δίνουν πάσα στο σενάριο για 
την επόμενη σκηνή, ο δικηγόρος τού Μπίλι 
Μπομπ Θόρντον παραμένει απλά ο άτυπος 
«κακός» της ιστορίας, η Σαμ της Βέρα Φαρ-
μίγκα περιορίζεται σε μερικές μόνο σκηνές 
«καυτής πρώην ερωμένης», αν και είναι 
πασιφανές ότι η ίδια κάνει πολύ περισσότερα 
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από όσα της επέτρεπε το σενάριο (πραγ-
ματικά, είναι εκπληκτικό πόση διάσταση 
καταφέρνει να δώσει στη γενικότητα του 
χαρακτήρα της), ενώ το πρώην «Gossip 
Girl» Λέιτον Μίστερ εμφανίζεται σε μόλις 
δύο σκηνές, υποδυόμενη σε κάθε μία κι από 
ένα κινηματογραφικό στερεότυπο.

Η διαφορά στην αντιμετώπιση γίνεται από-
λυτα εμφανής στις σκηνές όπου πατέρας 
και γιος βρίσκονται μόνοι σε ένα δωμάτιο, 
καθώς εκεί είναι που εμφανίζεται η διάθεση 
του Ντέιβιντ Ντόμπκιν να κοιτάξει βαθύτερα 
στους ήρωές του, στα τραύματά τους, τις 
μνήμες τους, τα λάθη τους και όλα όσα πραγ-
ματικά τους έφεραν αντιμέτωπους. Δεν το 
κάνει πάντα με λεπτότητα (το σενάριο έχει 
την τάση να γίνεται ιδιαίτερα επεξηγηματικό, 
μην αφήνοντας πολλά στοιχεία ελεύθερα 
στην ερμηνεία τού θεατή), όμως με τη βοή-
θεια των ηθοποιών του βγάζει πραγματική 
ένταση και συγκίνηση. Οι συγκρούσεις 
μεταξύ τους είναι αληθινές, το αμοιβαίο 
ενδιαφέρον (ή όχι) ανάμεσά τους είναι πραγ-
ματικό, η αγωνία τους για την έκβαση της 
υπόθεσης ανεβάζει όντως τους παλμούς τής 
καρδιάς και αυτή η αποτελεσματικότητα 
είναι που δίνει ζωή στην ταινία, ξεπερνώντας 
τις ευκολίες τής αφήγησης.

Στο τέλος, μπορεί το φιλμ να μη μείνει στην 
ιστορία ως το πιο πρωτότυπο του είδους, 
όμως παραμένει ένα διασκεδαστικό οικογε-
νειακό δράμα, το οποίο αν είχε κυκλοφορή-
σει τη δεκαετία του 1990, πιθανότατα να είχε 
δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο ντόρο. Για 
να λέμε την αλήθεια, δε θα δημιουργούσε σε 
κανέναν έκπληξη αν στα credits αναφερόταν 
ότι η ταινία αποτελούσε… μεταφορά βιβλίου 
του Τζον Γκρίσαμ! Τα 90’s ζουν κι αναπνέουν 
μέσα από την ταινία – και αυτό της στερεί τη 
δυνατότητα να γίνει μοναδική. Από την άλλη 
πλευρά, όμως, την κάνει εξαιρετικά οικεία. 
Και αυτό, μάλλον, βγαίνει σε καλό της.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν έχεις συνηθίσει να βλέπεις ταινίες 
στην τηλεόραση τις Κυριακές τα βρά-
δια, ήρθε η ευκαιρία να μετακομίσεις 
στη σκοτεινή αίθουσα και να ανακαλύ-
ψεις από νωρίς μια ιστορία που σίγουρα 
πληροί τα κριτήριά σου. Αν, από την 
άλλη, ψάχνεις πρωτοτυπία και πρω-
τοπορία, θα συναντήσεις μια σχεδόν 
νοσταλγική αίσθηση κινηματογράφου 
δεκαετίας 1990, που δε θα σου προσφέ-
ρει σίγουρα κάτι καινούργιο αλλά θα 
κάνει την ώρα να περάσει ευχάριστα. 
Αν, μάλιστα, ήταν τριμαρισμένο και 
κατά ένα εικοσάλεπτο, θα μιλούσαμε 
για καταπληκτικό ρυθμό σε μια ταινία 
που κυρίως θέλει να διασκεδάσει παρά 
να προσφέρει «τέχνη». Εφόσον έχει 
επίγνωση της πραγματικής της φύσης, 
δεν μπορώ να της προσάψω κάτι το 
αφοριστικά μεμπτό.  
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ΧΕΛΩΝΟΝΙΝΤΖΑΚΙΑ (2014) 
(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES) 

της Βικτωρίας Μιχαήλ

Ενώ συμμορία μασκοφόρων με αρχηγό σκοτεινό 
samurai αλαλιάζει το Μεγάλο Μήλο (στο οποίο πάτρο-
νας τεχνομεγιστάνας πουλάει προστασία), τηλεδημο-
σιογράφα διαρκώς μες στην γκάφα γίνεται μάρτυρας 
παρά φύσει κι από ταρταρούγα κουαρτέτου εφήβων 
τιμωρών των εγκληματιών, με «πατέρα» sensei αρου-
ραίο. Τι βρωμιά θα ανακαλύψουν όλοι (βάλε κι έναν 
cameraman του καναλιού της) μαζί, προτού έως και 
τοξικό φονικό ν’ αποσοβηθεί χρειαστεί;

Είναι εκτόξευση ή κάτσιασμα τώρα αυτό; Λίγο κι απ’ τα δύο, 
ένα υβρίδιο όπως κι οι ερπετώδεις έφηβοι νταγλαράδες του, 
και για το reboot και για τον Τζόναθαν Λίμπεσμαν (των «Η 
Οργή των Τιτάνων» και «Παγκόσμια Εισβολή»), που 
κάνουν εύκολα σκόνη την προηγούμενη πιλάλα στο πανί 
τού animation (και εικονογραφημένο και φιγουρινιών και… 
και…) franchise για τη μαρίδα. Απλώς, αν είσαι σε ηλικία 
ψήφου, θα… κόψεις, like, ως θέαμα για τα προκαγκούρια τη 
νέα τους μετ’ ευφυολογημάτων υπερηρωική, και εν τω άμα 
ενηλικιωτική, υπέρ της Νέας Υόρκης και ξεκουκουλωτικά 
εναντίον του απόλυτου Κακού, αφενός zen αφετέρου μονο-
πωλιακού, survivor αποστολή.

Μπαγασάκο, αν δε θα φωνάξεις «Καουαμπάνγκα!», να το 
ξέρεις, θα ’ναι αρχικά επειδή το φιλήδονο αχείλι τής Μέγκαν 
Φοξ εξέρχεται του terrarium και η «σιλουέτα» της έχει μη 
πειστικά απωθήσει τάχαμου την – κλου παλιάς γνωριμίας, 
σωτήρια – σχέση της με τα καυκαλοπλάσματα. Κι επειδή 
το χιουμοράκι στο καλαμπουράκι διπόδων (το ρίσκο τού 
χωσίματος, ως ατζαμή ζιγκουάλα, του Άρνετ τρώει χώμα) ή 
ζωικού βασιλείου (με πηγή τις ένεκα ηλικίας ορμόνες και την 
ασυμφωνία χαρακτήρων της τετράδας) δεν παρκουράρει 
συχνά. Κι επειδή, στο τέλος, γίνεται του «Transformers» 
(καθόλου τυχαία, παραγωγός είναι ο Μάικλ Μπέι) μέσω 

η γνωμη του mr. klein

Νέα ταινία με τα 
Χελωνονιντζάκια! Με 
το κολατσιό σου στο 
σινεμά! Πάρε και υγρά 
μαντηλάκια, παίζει και η 
Μέγκαν Φοξ… Δάκρυσα. 
Μεταξύ άλλων.

Είδος 
Κωμική Περιπέτεια 
Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Τζόναθαν Λίμπεσμαν

Καστ 
Μέγκαν Φοξ,  
Γουίλ Άρνετ,  
Γουίλιαμ Φίχτνερ,  
Άλαν Ρίτσον,  
Νόελ Φίσερ,  
Πιτ Πλόζεκ,  
Τζέρεμι Χάουαρντ,  
Ντάνι Γούντμπερν,  
Τοχόρου Μασαμούνε

Διάρκεια 
101’

Διανομή  
UIP

23 οκτωβριΟΥ 2014
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«Spider-Man» (το φόντο reporter μυστικά 
στην καρδιά τού συμβάντος – λαβρακίου), 
με τον καταρρέοντα κομματιαστά μεταλλιζέ 
αχό σ’ έναν ουρανοξύστη.

Ενώ επίσης «η – οικογενειακή – ισχύς εν τη 
ενώσει» κήρυγμα, «τα σπάμε» κονέ τρισά-
θλιων ελεεινών και τα απέθαντα βγαίνουν μ’ 
ένα déjà-vu κάργα απ’ το ραγισμένο καβούκι 
τους, τουλάχιστον απ’ την – διαυγώς σχεδι-
ασμένη και ακροβατικά εκτελεσμένη τόσο 
από παλλόμενο CGI όσο κι από φυσικές 
κασκάντες – κομίστικη δράση κυβιστήσεων 
και πολεμικών τεχνών, που δεν κωλώνει 
ποτέ, ο θερμοεντοπιστής μας πλησίασε το 
κόκκινο – και τσάκωσε ως πιο (ραδι)ενεργά 
μετρημένα το flashback νιντζούκου και το 
man to man ποντικαρά εναντίον πανο-
πλισμένου ατσάλινου αχρείου. Τα εφέ, το 
design και το φωτομοντάζ είναι, εννοείται, η 
στάνταρ προχώ πανίδα. Αλλά τα «Χελωνο-
νιντζάκια» πάνε βασικά για «μαρούλι», το 
ξέρεις. Μόνο αν είσαι του δημοτικού κι εσύ 
να τα (ξανα)ταΐσεις…
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Λιλιπούτειοι ακόλουθοι του καταγω-
γικού cartoon, κάνετε τούμπες (και 
φυσικό snowboard σε μια σεκάνς). 
Παλίμπαιδες των 80’s – πρώιμων 90’s, 
ενδώστε στη νοσταλγία αλλά θα το 
βρείτε πιο μοντερνιά, πιο generic απ’ 
το original. Διαβάζεις ακόμα στον 
μπόμπιρα το μύθο του Αισώπου; Ένα 
λαλά (μπορεί για καλό) θα το πάθει. 
Arthouse-ά, γίνεσαι λαγός. Κοριτσάκια, 
στις κούκλες μας εμείς. Σήφη, εσύ πώς 
γλίτωσες απ’ τα νύχια τού Χόλιγουντ;
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ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ (2014)
(THE HOUSE OF MAGIC)

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Μπεν Στάσεν,  
Ζερεμί Ντεγκρισόν

Διάρκεια 
85’

Διανομή  
ΣΠΕΝΤΖΟΣ / SEVEN FILMS

Ένα άρτι ανεπιθύμητο, αδέσποτο γατάκι βρίσκει 
καταφύγιο στο εκκεντρικό σπίτι ενός ηλικιωμένου 
ταχυδακτυλουργού και μαζί με τα υπόλοιπα κατοικί-
διά του, καθώς και τα απίθανα, αυτοσχέδια ρομποτά-
κια του, σκαρφίζεται απίθανους τρόπους για να κρα-
τήσουν τον προικοθήρα ανιψιό του μακριά.

Φαντάσου. Βάζεις στο blender λίγο από «Μόνος στο Σπίτι», 
μια στάλα από «Ψηλά στον Ουρανό» και γενναίες δόσεις 
από κάτι σαν ευφάνταστο τρενάκι του τρόμου σε luna park, 
και παίρνεις μια πολύ καλή ιδέα για το πού κινείται σεναρι-
ακά αυτό το animation. Μην περιμένεις, λοιπόν, καμιά ιδιαί-
τερη πρωτοτυπία, βάθος χαρακτήρων και πλοκής ή εύστοχα, 
διαπεραστικά ειπωμένα παιδαγωγικά μηνύματα. Επίσης, 
ναι, η άψογη HD όψη του θα σου φέρει πολύ στο μυαλό τα 
περισσότερα από τα καλλιτεχνήματα της Pixar και – εξαιτίας 
της μεταγλώττισης, προφανώς – ο ήχος κάνει παράξενα νερά 
(με τις φωνές απάντων των ηρώων στο high και όλους τους 
άλλους, περιβαλλοντολογικούς θορύβους, στο low).

Ωστόσο, τα ανήλικα ή ενήλικα μάτια σου, θα κάνουν, περισ-
σότερο ή λιγότερο, party με τις απίθανες – κανονικά roller 
coaster – περιπέτειες / κούρσες πάνω κάτω και πλαγίως σε 
κάθε κινητή ή σταθερή επιφάνεια του σπιτιού (του γατιού 
κατά την άφιξή του στο σπίτι, το μουσικοχορευτικό καλωσό-
ρισμά του από τον ταχυδακτυλουργό, του κυνηγητού στον… 
γκρεμό της στέγης, ή της πτώσης της ποντικίνας στο εσωτε-
ρικό τής μπουλντόζας κατεδάφισης), και με τα εντυπωσιακά 
περίπλοκα τεχνάσματα – εναλλακτικά τρενάκια του τρόμου 
που στήνονται για το διωγμό των υποψήφιων αγοραστών του 
σπιτιού (με κορυφαίο την επίθεση στη μαντάμ με τα γυα-
λιά, στην κουζίνα και πιο… πολύχρωμα εντυπωσιακό εκείνο 
εναντίων των μεταφορέων). Όλα τους ενισχυμένα με όχι ιδι-
αίτερα ευφάνταστα, αλλά άκρως αποτελεσματικά υποκειμε-

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

23 οκτωβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας γατούλης και 
τον καταδιώκει ένας 
λαγός. Παιδικό. Ή μας 
είχανε ψεκάσει στο 
σινεμά.



PAGE 21 



PAGE 22 | FREE CINEMA | ISSUE#132

νικά πλάνα (POV), πληθωρική προοπτική και 
γενναιόδωρο βάθος πεδίου, που μαρτυρούν 
τη 3D (όπως φτιάχτηκε και προβλήθηκε στο 
εξωτερικό) καταγωγή τού φιλμ και δουλεύ-
ουν εξίσου υποβλητικά και στο 2D. Και δεν 
ξέρω πώς θα αντιδράσεις εσύ, πάντως, εγώ 
ομολογώ πως ξεκαρδίστηκα με το χαιρέκακο 
φινάλε, όσο προβλέψιμο κι αν ήταν.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σαφώς, αν είσαι ανήλικο μέχρι 10 χρο-
νών. Εάν, αντίθετα, είσαι ενήλικος, 
μόνος σου δεν πας (όπως στα μικρά ή 
μεγάλα αριστουργήματα της Pixar), 
μεν, ως συνοδός μούλικου δεν θα υπο-
φέρεις όπως σε άλλα animation και μη 
του σωρού (Barbie, πες αλεύρι…) και 
ενδέχεται να το διασκεδάσεις δεόντως, 
ξαναζώντας περασμένες ή πρόσφατες 
περιπέτειές σου στο luna park, δε.
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ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ (2014)
(GOOD PEOPLE)

Είδος 
Αστυνομικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Χένρικ Ρούμπεν Γκεντς

Καστ 
Τζέιμς Φράνκο,  
Κέιτ Χάντσον,  
Τομ Γουίλκινσον,  
Ομάρ Σι

Διάρκεια 
90’

Διανομή  
ODEON

Ο Τομ και η Άννα, ζευγάρι Αμερικανών, έχει μετακο-
μίσει στο Λονδίνο για να ξεπεράσει (ανεπιτυχώς) τα 
προβλήματά του. Ο νοικάρης τους συμμετέχει σε μια 
ληστεία και βρίσκεται νεκρός, όπως και η λεία και το 
ζευγάρι βρίσκεται σε δίλημμα αν πρέπει να κρατήσει 
τα χρήματα. Παράλληλα, όμως, βρίσκονται ανάμεσα 
στις διεκδικήσεις των άλλων ληστών, του θύματος 
(ενός εμπόρου ηρωίνης) και υπό την πίεση ενός 
αστυνομικού.

Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως που να κάνει την ταινία του 
Χένρικ Ρούμπεν Γκεντς να ξεχωρίζει από το σωρό των δεύ-
τερης κατηγορίας θρίλερ με το story «ζευγάρι απειλείται 
από εγκληματίες, πανικοβάλλεται και αμύνεται με όποιον 
τρόπο μπορεί», που κατά διαστήματα έχουν γυρίσει διάφο-
ροι star. Σε αυτή την περίπτωση είναι ο Τζέιμς Φράνκο και 
η Κέιτ Χάντσον, οι οποίοι υποδύονται το ζευγάρι των Αμε-
ρικανών που έχει μεταφέρει τη ζωή του στο Λονδίνο ώστε 
να ξεχάσει τις ατυχίες του παρελθόντος. Εκείνος έχει χάσει 
την επιχείρησή του στην κρίση, εκείνη προσπαθεί να ξεπε-
ράσει μια αποτυχημένη εγκυμοσύνη. Οι ατυχίες, ωστόσο, 
εξακολουθούν να τους κυνηγούν. Θα βρουν το νοικάρη τους 
νεκρό μαζί με μια τσάντα γεμάτη λεφτά και τα καμπανάκια 
τού «μήπως;» θα αρχίσουν να χτυπούν. «Μήπως μπορέσουμε 
να κάνουμε εξωσωματική;». «Μήπως δε μας διώξουν από το 
σπίτι όπου χρωστάμε τα νοίκια;». «Μήπως να τελειώναμε 
εκείνο το σπίτι που κληρονομήσαμε και έχει μείνει γιαπί;».

Εννοείται ότι θα αποφασίσουν να κρατήσουν τα χρήματα, 
νομίζοντας ότι όλα θα είναι εντάξει. Αλλά δεν είναι. Γιατί θα 
βρεθούν στο στόχαστρο και των υπόλοιπων ληστών και του 
θύματος της ληστείας, που θέλει τα χρήματά του πίσω και δεν 
είναι να τα βάζεις μαζί του, αφού είναι μεγαλέμπορος ηρω-
ίνης. Την ίδια στιγμή, τα λεφτά που αρχίζουν να ξοδεύουν 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

23 οκτωβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια ταινία που 
σε συμβουλεύει να μη 
νοικιάζεις σπίτι σε ναρ-
κομανείς κι εγκληματίες. 
Γιατί θα καθυστερούν 
τα κοινόχρηστα. Ή θα 
πεθαίνουν λιγάκι…
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βάζουν σε υποψίες τον μπάτσο που παρα-
κολουθεί την υπόθεση, ο οποίος έχει τους 
δικούς του λόγους να βγάλει από τη μέση 
τους «κακούς».

Από εκεί και πέρα, η ταινία ακολουθεί μια 
φόρμουλα που δεν ξεφεύγει από την πεπα-
τημένη. Παγίδες αποτυγχάνουν, απειλές 
ξεστομίζονται, εκδηλώνεται βία. Μέχρι 
το φινάλε που θα διαδραματιστεί στο υπό 
ανακατασκευή σπίτι, όπου συναντιούνται 
όλες οι πλευρές σε μια μάχη «όλοι εναντίον 
όλων». Πράγματι, δεν υπάρχουν στοιχεία 
που να κάνουν την ταινία να ξεχωρίζει, και 
το πρωταγωνιστικό ζευγάρι των Φράνκο και 
Χάντσον δεν είναι αρκετό για να ζωντανέψει 
την κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα 
σχετικό σασπένς, που βρίσκει μια κάποια 
κορύφωση στη σκηνή της τελικής σύγκρου-
σης, η οποία, όμως, δεν αποτελεί αρκετά πει-
στικό λόγο για να δικαιολογήσει την ύπαρξη 
αυτής της μετριότατης ταινίας.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σου έχει λείψει από την τηλεόραση 
ένα «θριλεράκι» όπου να παίζουν και 
καλύτεροι από τα δεδομένα τού είδους 
ηθοποιοί; Μπορεί να μη θεωρήσεις τα 
90 λεπτά των «Άπληστων Γειτόνων» 
εντελώς χαμένα. Αλλά αν ανεβάζεις 
έστω και λίγο ψηλότερα τον πήχη, μαζί 
με όλους τους υπόλοιπους, θα αρχίσεις 
να τους κυνηγάς κι εσύ.
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Η ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ  
ΚΟΜΨΗΣ ΑΛΗΤΕΙΑΣ(2014) 
(THE RIOT CLUB) 

Είδος 
Δραματικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Λόνε Σέρφιγκ 

Καστ 
Σαμ Κλάφλιν,  
Μαξ Άιρονς,  
Ντάγκλας Μπουθ,  
Τζέσικα Μπράουν Φίντλεϊ,  
Σαμ Ριντ,  
Μπεν Σνέτσερ,  
Χόλιντεϊ Γκρέιντζερ,  
Τομ Χόλαντερ,  
Τόνι Γουέι

Διάρκεια 
107’

Διανομή  
ODEON

Δύο εύποροι, αλλά σφόδρα διαφορετικών, ανταγωνι-
στικών πολιτικών αντιλήψεων πρωτοετείς φοιτητές 
του περίφημου Πανεπιστημίου της Οξφόρδης γίνο-
νται – μετά αηδιαστικών κόπων και εξευτελιστικών 
βασάνων – μέλη στο περιβόητο, θρυλικό, ελιτίστικο 
Riot Club. Το (πολιτικό) μέλλον τους διαγράφεται έτσι 
λαμπρό, μέχρι που απειλείται να εκτροχιαστεί ανε-
πιστρεπτί μετά τα έκτροπα που λαμβάνουν χώρα στο 
παραδοσιακό δείπνο του Club.

Αν και καταπιάνεται με ένα άκρως ιντριγκαδόρικο θέμα, 
που είναι ελάχιστα έως καθόλου γνωστό εκτός βρετανικών 
συνόρων, αυτό είναι ένα κάθε άλλο παρά ιντριγκαδόρικο 
φιλμ. Παρόλο που, όπως και το θεατρικό στο οποίο βασίζεται 
(το «Posh» της – και σεναριογράφου εδώ – Λόρα Γουέιντ), 
αντλεί έμπνευση από το πραγματικό, επίσης περιβόητο, 
θρυλικό και εξωφρενικά ελιτίστικο Bullingdon Club (μέλη τού 
οποίου υπήρξαν όχι μόνο απανταχού βασιλιάδες, αλλά και 
οι Ντέιβιντ Κάμερον και Μπόρις Τζόνσον, νυν Πρωθυπουρ-
γός του Ηνωμένου Βασιλείου και Δήμαρχος του Λονδίνου, 
αντίστοιχα), είναι αδιανόητα άνευρο, βαρετά προβλέψιμο, 
ενοχλητικά κουραστικό και αδικαιολόγητα αντιπαθητικό.

Άνευρο κυρίως κινηματογραφικά, αφού αδυνατεί να κρύψει 
τις θεατρικές καταβολές του μη διαφοροποιώντας δημιουρ-
γικά τους εσωτερικούς – κατά βάση – χώρους στους οποίους 
κινείται. Είτε βρίσκεται μέσα στα προφανώς παλιά, ασφυ-
κτικά γεμάτα και ουκ ολίγον γοτθικά δωμάτια των ιστορι-
κών κτιρίων του Πανεπιστημίου, είτε στα λίγο πιο λιτά και 
μοντέρνα των εστιών, είτε έξω στους… μουσειακούς δρό-
μους της Οξφόρδης, είτε στην παραδοσιακά σκουρόχρωμη, 
παραφορτωμένη γκραβούρες και αναμνηστικά, κλασική pub 
(όπου διαδραματίζεται το δείπνο του Club), είναι βουτηγμένο 
σε ένα διαρκές, εκβιαστικό ημίφως, μια εξουθενωτική, ανε-

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

23 οκτωβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι κωλόπαιδα 
και τα σπάνε σε μια pub 
στην Οξφόρδη. Κακό-
μοιροι Άγγλοι, κάποιος 
έπρεπε να σας πει για 
το Μπάτμαν στο Νέο 
Κόσμο…
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ξήγητα μουδιασμένη μουντάδα. Άνευ εξάρ-
σεων ή κορυφώσεων. Σα να βλέπεις παρά-
σταση κατά την οποία τα σκηνικά αλλάζουν 
κανονικά, αλλά κάποιος έχει ξεχάσει να 
δουλέψει τα φώτα. Ή σα να έρχεσαι αντιμέ-
τωπος με μια παράλογα επίπεδη γραμμή σε 
ένα καρδιογράφημα.

Προβλέψιμο, καθώς με περισσή ευκολία 
αναμασά κλισέ αιώνων. Γιατί όσο κι αν προ-
σπαθεί η σαφώς ταλαντούχα, νεοφώτιστη 
ερμηνευτική του ομάδα (με επιφανέστερο 
τον μειλίχια δηλητηριώδη Κλάφλιν), τα μέλη 
του Riot Club προκύπτουν εξωφρενικά κακο-
μαθημένοι, αλαζόνες, μοχθηροί, ρατσιστές 
(ακόμα και μεταξύ τους, αφού ο Έλληνας 
Ντιμίτρι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πρόε-
δρός τους) και φαλλοκράτες (αντιμετωπίζο-
ντας όλες τις γυναίκες με τον ίδιο υποτιμη-
τικό τρόπο – σαν σεξουαλικά αντικείμενα) 
βάνδαλοι, που πιστεύουν πως με τα χρήματα 
μπορούν να αγοράσουν τα πάντα, μόνο και 
μόνο επειδή είναι γόνοι πλουσίων, νεόπλου-
των ή πάλαι ποτέ ευκατάστατων, αριστο-
κρατικών οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο πιο 
ευσυνείδητος είναι – τι έκπληξη! – αριστερός 
και ο πιο ασυνείδητος – τυπικά – δεξιό-
στροφα συντηρητικός. Όλοι τους, προνο-
μιούχοι, είναι οι κακοί, ενώ όλοι όσοι τούς 
περιβάλλουν, ακαδημαϊκοί ή εκπρόσωποι 
της μεσαίας και της εργατικής τάξεις (με μια 
λέξη, οι «φτωχοί» κατά το Riot Club) είναι 
απλά, ξεκάθαρα οι καλοί. Γιατί; Γιατί έτσι. Ή 
άσπρο ή μαύρο. Γκρίζο δεν έχει… 
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Κουραστικό επειδή το μεγαλύτερο κομ-
μάτι του, το δεύτερο μισό του, στην pub, 
δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από την 
καταγραφή μιας κραιπάλης. Για τουλάχιστον 
ένα 30λεπτο, δηλαδή (που μπορεί και να σου 
φανεί… 5ωρο), δε βλέπεις τίποτα άλλο από 
ένα τσούρμο κωλόπαιδα να μπεκρουλιάζουν, 
να ουρλιάζουν, να αναλώνονται σε ασήμα-
ντες, ρηχές συζητήσεις ή ανόητα παιχνίδια 
(με το φαΐ και το ποτό τους), να εξευτελίζουν 
αδιακρίτως τρεις γυναίκες (μια εργάτρια του 
σεξ, το κορίτσι ενός από τα δύο καινούργια 
τους μέλη και την κόρη τού εστιάτορα), να 
σπάνε, να σκίζουν και να καταστρέφουν ό,τι 
βρουν μπροστά τους, άνευ λόγου ή αιτίας.

Και αντιπαθητικό, γιατί σου… κουνάει διδα-
κτικά το δάχτυλο για κάτι (πως οι ισχυροί που 
κυβερνούν αυτό τον κόσμο ελάχιστη επαφή 
έχουν συνήθως με την πραγματικότητα του 
μέσου ανθρώπου) που ίσως ξέρεις, έστω υπο-
ψιάζεσαι, και σίγουρα έχεις ξανακούσει (πολύ 
καλύτερα), χωρίς ίχνος από όσα (χαρακτήρες, 
πλοκή, σασπένς, χιούμορ) συνηγορούν στην 
κινηματογραφική διασκέδαση.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

«Μια πραγματικά επαίσχυντη βινιέτα 
σχεδόν υπεράνθρωπης φοιτητικής αλα-
ζονείας, φιλαρέσκειας και ανοησίας». 
Έτσι, περιφρονητικά, περιγράφει πια ο 
νυν Δήμαρχος του Λονδίνου το πραγμα-
τικό Bullingdon Club, το οποίο αποτελεί 
πηγή έμπνευσης γι’ αυτό το μυθοπλα-
στικό Riot Club. Και αυτό αρκεί. Καθό-
λου περαιτέρω δε θα σε διαφωτίσει 
τούτο το φιλμ για το σκοτεινό παρασκή-
νιο της Οξφόρδης (και όχι μόνο). Δεν το 
ρίχνεις καλύτερα στην εξωκινηματο-
γραφική μελέτη;
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ΣΤΑ ΚΑΛΑ  
ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ (2014)

23 οκτωβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι η Ζέτα και οδηγεί 
ντατσουνοειδές και το 
ρίχνει πάνω σε τοίχο. 
Δεν περιγράφω άλλο.

Γκόμενα πεταμένη από στροφή με αγροτικό στο… 
σαλόνι σιριαλόπληκτου άνεργου γεωπόνου στην 
Αθήνα τον πείθει να την ακολουθήσει Αμαλιάδα και 
πέριξ (όπου πρέπει να παραδώσει πιάνο σύμφωνα με 
διαθήκη θείου της), κι επ’ ευκαιρία να δει τη δικιά 
του. Ενώ εν αγνοία τους στο όργανο κρύβεται θησαυ-
ρός, στην πορεία παίρνουν με οτοστόπ «μοναχή» (που 
το παίζει απαχθείσα σε άπιστο άνδρα), δύο μεγαλο-
κοπέλες στο τσακ βρίσκουν στο λεβέντη το χαμένο 
αδελφάκι τους (όρο για τη διατήρηση μεγα-κληρονο-
μιάς) που το κερατώνει η δικιά του, και τους σκάει το 
κακό ή καλό συναπάντημα. Keep walking…

Υπάρχει ένα ελαφρυντικό στην… τελευταία ταινία τού κάποτε 
υποσχόμενου («Ένας & Ένας») Νίκου Ζαπατίνα: ο άνθρω-
πος διαπίστωσε ότι στα πρόσφατα δείγματα υποστάθμης 
που υπέγραψε («Μια Φορά και Ένα… Μωρό», «Το Φιλί 
της Ζωής»), το γέλιο ήταν είδος εν ανεπαρκεία κι επιχει-
ρεί να διορθώσει το πρόβλημα. Η στραβή: εδώ στο αποσπά 
και στο προσφέρει συχνότερα αλλά με τον πιο παλιακό κι 
εύκολο τρόπο, το slapstick – που, προβληματικά, φλερτάρει 
το screwball. Και, εκτός αυτού, σε πείσμα ενός σακ βουαγιάζ 
που σκάει σε κεφάλι, ενός πιτόγυρου που φεύγει από χέρι 
και των χαστουκιών που δέχεται εμβρόντητα αναρωτώμενος 
για ποιο λόγο ένας τεχνικός τηλεοράσεων (το γκαγκ σήμα 
κατατεθέν), έπονται όλα τα υπόλοιπα κουσούρια τής από 
κάθε άποψη πιο αρπακολατζίδικης «κατάθεσης» (εννόησες) 
του δημιουργού, στην οποία βάζει ξεδιάντροπα τη σφραγίδα 
της ως συμπαραγωγός, κατόπιν πολλών χρόνων, η ιστορική 
εταιρεία Καραγιάννης – Καρατζόπουλος.

Πρόκειται για μία τραγελαφική αιγίδα στις εμπνεύσεις (#not) 
που εδράζονται στον Παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο και 
οι οποίες μαζί με την… τράπεζα θεμάτων απ’ το 00’s εκράν 

της Βικτωρίας ΜιχαήλΕίδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Νίκος Ζαπατίνας

Καστ 
Ζέτα Μακρυπούλια,  
Οδυσσέας 
Παπασπηλιόπουλος,  
Άννα-Μαρία 
Παπαχαραλάμπους,  
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, 
Τζόυς Ευείδη, 
Τάσος Παλαντζίδης, 
Θωμαΐς Ανδρούτσου, 
Νέστορας Κοψιδάς

Διάρκεια 
92’

Διανομή  
ROSEBUD.21
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τα κάνουν χωριάτικη σαλάτα σ’ αυτή την 
περιπέτεια ευτραπέλων δρόμου «παιδί, βάλε 
και λίγο ρομάντζο» με: αντί Αλίκης Βουγιου-
κλάκη το Ζετάκι (δεν είναι ερμηνεύτρια, είναι 
μη τύπος και – δυστυχώς – μανιέρα), αντί 
feel-good δραματουργίας βολτίτσες / σινε-
μαδάκι / μπανάκι στη Δυτική Πελοπόννησο, 
αντί μετά κοινής λογικής διανομής εμβόλι-
μων guest γνωρισμάτων σουξέ μικρής οθόνης 
ή θεάτρου (ο Γιάννης Ζουγανέλης σε ιατρικό 
επάγγελμα κι η Ναταλία Δραγούμη chef 
ομελέτας), κι αντί πρωτότυπων ιδεών ένα 
μεταξύ «Αγάπησα Μία Πολυθρόνα» και 
«Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» MacGuffin 
τιμαλφών, μία μεταξύ «Τα Δίδυμα» (το 
χαϊδευτικό «Μπούλης») και «Βασιλιάς της 
Γκάφας» (η αναγνωριστική ελιά) του Βέγ-
γου ίντριγκα εύρεσης πλούσιων family ριζών, 
ενώ κάνουν όργια οι ανακυκλούμενοι κοι-
νοί τόποι της κλεφταράδικης ή «γραφικής» 
εκκλησίας («Ακάλυπτος» - «Με Χωρίς 
Γυναίκες»), της ψευδοαπαγωγής κι απαί-
τησης λύτρων («180 Μοίρες» - «Όλα θα 
Πάνε Καλά»), της βλακωδώς τυπολατρικής 
και νταηλίδικης επαρχιακής ΕΛ. ΑΣ. («Bank 
Bang» - «ΝήSOS»).

Η σεναριακή γύρα θα μπορούσε να είναι 
συγχωρητέα αν δεν ήταν ευκαταφρόνητη 
ως προχειροδουλειά, κυρίως στις ωχαδερ-
φιστικά ανεξήγητες παραμέτρους στόρι 
(το αγροτικό που γκρεμίζει τοίχο αλλά δεν 
παθαίνει Χριστό και πάει ταξίδι με μικρο-
γρατζουνιές, η μακιγιαρισμένη καλογριά με 
οτοστόπ απ’ την Ελβετία άνευ μπαγκαζίων, 
η πλήρης αδιαφορία για τους ανάδοχους 
οικείους τού παλικαριού), στα υπόβαθρα 
κομβοχαρακτήρων στο πόδι, στο ανεδαφι-
κών τέρμινων ειδύλλιο άνετου μανουλίου με 
άτολμο χαζούλη, στο απρόσφορο σαπουνο-
περών χούι του, στο – θα ’θελε συμβολισμού 
άνδρωσης – sketch τού γης μαδιάμ πλατό 
παραλίας, στην gay Αποκάλυψη μάστορα και 
δε συμμαζεύεται (κυριολεκτικά). 
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Είναι κι επαγγελματικά σκιτζίδικο όμως, 
πανάθεμά το, το όλο σούργελο, με απα-
ράδεκτες μονταζιές ανάγκης και post που 
επιχειρεί να μπαλώσει χωροχρονικά προχει-
ροστημένα εξωτερικά και τεχνικό (αλλά όχι 
καλλιτεχνικό) συνεργείο σφιχτού όρντινου 
και ήσσονος προσπάθειας. Η εκφραστικό-
τητα κάποιων καρατεριστών (κυρίως του 
Παπασπηλιόπουλου) εξιμπισιονίζει φιλότιμα 
ζωηρά, ατάκες ξεπηδάνε σποραδικά και το 
πολύ inside joke του «Άσε κάτω την κου-
βέρτα» επεισοδίου εκτιμάται, απ’ το στενό 
σινάφι αν μη τι άλλο. Αλλά το αγοραίο αστε-
ϊστικό escapism στις ομορφιές της ψυχής 
και της ενδοχώρας (λέει) των καθημαγμένων 
Ελλήνων δε σε οδηγεί «Στα Καλά Καθού-
μενα» σε Έβδομη Τέχνη. Κάτσε καλά. Εμείς 
οι βλάχοι όπως λάχει;

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σκληρέ κουλτουριάρη, ούτε να το σκέ-
φτεσαι. Διαθέτοντα γούστο και κριτή-
ριο, σε περιμένουν αχαροσύνες, ευκο-
λίες, σαχλαμάρα. Αν ανήκεις στο fan 
club της «Αμαλλλλλίας» ή έλκεις κατα-
γωγή από την Ηλεία (όχι Πυργιώτης), 
κάνε χαρούλες. Δεν μπορείς χωρίς made 
in Greece χαζοκούτι και ξεκούνησες για 
το πολυσινεμά; Εσύ τους ταΐζεις.
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

