
Pompeii (2014) – Έρωτας και μονομάχοι 

κάτω από τον Βεζούβιο 

Ο Paul W.S. Anderson άφησε για λίγο την γυναίκα του Μίλα Γιόβοβιτς και το 

Resident Evil και γύρισε πίσω στην Ρωμαϊκή εποχή και στους μονομάχους στην 

αρένα. 

Στο Pompeii όπως είναι εμφανές και από τον τίτλο, πρωταγωνιστής είναι το 

ηφαίστειο. Παραμονές της έκρηξης που έθαψε ολόκληρη την πόλη κάτω από τις 

στάχτες του, ένας Κέλτης σκλάβος και τρομερός πολεμιστής, ο Τζον Σνόου του 

Game of Thrones, κατά κόσμον Kit Harington και Milo στην ταινία (και με 

κοιλιακούς Λεωνίδα/Τζέραρντ Μπάτλερ), αγωνίζεται στην αρένα της πόλης ως 

μονομάχος ενώ προσπαθεί να σώσει την αγαπημένη του Κάσια (Emily Browning) 

που έχει παραχωρηθεί ως νύφη σε έναν διεφθαρμένο γερουσιαστή (Kiefer 

Sutherland) και ο οποίος πιστεύει στην διατήρηση της τάξης και της κοινωνίας ως 

έχουν. Όλα αυτά ενώ η Πομπηία μετράει ώρες πριν το ηφαίστειο εκραγεί και η λάβα 

του ξεχυθεί καταπίνοντας τους πάντες. 

Από τότε που ο Ρίντλεϊ Σκοτ έβγαλε τον μονομάχο, το ενδιαφέρον του κοινού 

ανανεώθηκε για παρόμοιες ταινίες, αν και ο Χάρινγκτον δεν είναι Ράσελ Κρόου ούτε 

ο Άντερσον είναι Σκοτ. Τα γραφικά δεν φαίνονται πρώτης ποιότητας και η αισθητική 

θυμίζει λίγο από Μονομάχο, λίγο από Τροία και αναπόφευκτα λίγο από τα video 

games του σκηνοθέτη, όλα μαζί χωρίς να βγάζουν κάτι πρωτότυπο. 

Μαζί με τους βασικούς ηθοποιούς θα δούμε και την Carrie-Anne Moss του Matrix, 

τον Jared Harris (Sherlock Holms 2), τον Adewale Akinnuoye-Agbaje του Lost, αλλά 

και την Paz Vega του Αλμοντόβαρ! 

Το Pompeii θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 21 Φεβρουαρίου 2014. 

 

 

 

The Amazing Spider-Man 2 – Η 

μεγαλύτερη μάχη αρχίζει 

Ο Peter Parker θα έχει να αντιμετωπίσει το παρελθόν του στη δεύτερη συνέχεια του 

reboot του Spider-Man, ψάχνοντας να βρει την πραγματική του ταυτότητα αλλά και 

νέους εχθρούς, πολύ πιο δυνατούς αυτή τη φορά. 

Ο Electro (Jamie Foxx) που έχει την μερίδα του λέοντας στο trailer τον καταδιώκει με 

κεραυνούς μέσα στην πόλη, ενώ επιστρέφει και ο φίλος του Harry Osborn , o 
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ανερχόμενος Dane DeHaan (Chronicle, The Place Beyond the Pines, Kill Your 

Darlings). H αγαπημένη του Gwen Stacy (Emma Stone) βρίσκεται πάντα στο πλευρό 

του όπως και οι θείοι του May και Ben, που τους ερμηνεύουν πάλι η Sally Field και ο 

Martin Sheen. 

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της Sony: 

Γνωρίζαμε από πάντα πως η πιο σημαντική μάχη του Spider-Man ήταν με τον εαυτό 

του: η πάλη ανάμεσα στις συνήθεις υποχρεώσεις του ως Peter Parker και τις έκτακτες 

αρμοδιότητες του ως Spider-Man. Αλλά στο The Amazing Spider-Man 2, ο Peter 

Parker διαπιστώνει ότι η μεγαλύτερη σύγκρουση βρίσκεται μπροστά μας. 

Είναι σπουδαίο να είναι κανείς ο Spider-Man (Andrew Garfield). Για τον Peter 

Parker, δεν υπάρχει συναίσθημα σαν αυτό του να αιωρείται ανάμεσα από 

ουρανοξύστες που τον αγκαλιάζουν και να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του με την 

Γκουέν (Emma Stone). Αλλά το να είναι ο Spider-Man έχει και την τιμή του: μόνο ο 

Spider-Man μπορεί να προστατεύσει τους συμπολίτες του στη Νέα Υόρκη από τους 

τρομερούς κακούς που απειλούν την πόλη. Με την εμφάνιση του Electro (Jamie 

Foxx), ο Peter πρέπει να αντιμετωπίσει έναν εχθρό πολύ πιο ισχυρό από ό, τι ο ίδιος. 

Και καθώς ο παλιός του φίλος, ο Harry Osborn (Dane DeHaan), επιστρέφει, ο Peter 

συνειδητοποιεί ότι όλοι οι εχθροί του έχουν ένα κοινό: Την Oscorp. 

 

Η σύνοψη δεν αναφέρει κάτι για τον Rhino, τον άλλο μεγάλο εχθρό που θα έχει να 

αντιμετωπίσει ο Spider-Man, το trailer όμως μας δίνει μια-δυο φευγαλέες εικόνες από 

το τρομερό μεταλλικό ρύγχος του και περιμένουμε το επόμενο για να δούμε 

περισσότερα όπως και τον Paul Giamatti που τον υποδύεται. 

Στη σκηνοθεσία είναι πάλι ο Marc Webb που σκηνοθέτησε και το προηγούμενο, ενώ 

το σενάριο είναι του Alex Kurtzman (Transformers, Star Trek Into Darkness) και ο 

οποίος θα γράψει και το σενάριο και της τρίτης ταινίας που έχει ήδη αναγγλεθεί για 

το 2016. 

Το The Amazing Spider-Man 2 θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 2 Μαΐου 2014, 

εγκαινιάζοντας την καλοκαιρινή blockbuster σαιζόν. 

 

Robocop (2014) – Κάποιες δημιουργίες 

δεν ελέγχονται 

Με τον Samuel L. Jackson στο επίκεντρο έρχεται το δεύτερο trailer του Robocop, του 

remake της μεγάλης επιτυχίας του Paul Verhoeven  του 1987, αυτή τη φορά από τον 

Βραζιλιάνο José Padilha που έχει στο ενεργητικό του το Elite Squad και το Elite 

Squad: The Enemy Within. 
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Με έναν blockbuster προϋπολογισμό που φτάνει τα 120 εκ. δολάρια και ένα δυνατό 

καστ, το νέο Robocop πρέπει να αποδείξει πως τα sci-fi remake μπορούν να 

συγκινήσουν το σύγχρονο κοινό και να τo φέρουν στις αίθουσες, κάτι που δεν 

κατόρθωσε ωστόσο να κάνει η προηγούμενη απόπειρα να ξαναγυριστεί η άλλη 

κλασική ταινία του Verhoeven, το Total Recall πέρσι με τον Colin Farrell. 

Η βασική ιστορία παραμένει η ίδια με το αρχικό, με κάποιες σεναριακές 

προσαρμογές για το σημερινό κοινό, που θα δούμε αν θα βοηθήσουν. Η επίσημη 

σύνοψη μας ενημερώνει: 

Στο Robocop, βρισκόμαστε στο 2028 και ο πολυεθνικός κολοσσός OmniCop βρίσκεται 

στο κέντρο της ρομποτικής τεχνολογίας. Τα μη επανδρωμένα σκάφη της επιχείρησης 

χρησιμοποιούνται από χρόνια για στρατιωτικούς σκοπούς σε ολόκληρο τον κόσμο – 

που φέρνουν εκατομμύρια στα αποτελέσματα της εταιρίας. Τώρα η OmniCop θέλει να 

φέρει την τεχνολογία της και στο εσωτερικό και βρίσκει μια χρυσή ευκαιρία για το 

επιτύχει. Όταν ο Alex Murphy – αγαπητός σύζυγος, πατέρας και καλός αστυνομικός 

που κάνει το καθήκον του πολεμώντας το έγκλημα και την διαφθορά στο Ντιτρόιτ – 

τραυματίζεται πολύ σοβαρά στη υπηρεσία του, η OmniCop βλέπει την δυνατότητα να 

προωθήσει τον μισό άνθρωπο, μισό ρομπότ αστυνομικό. Η OmniCop οραματίζεται να 

υπάρχει ένας Robocop σε κάθε πόλη και ακόμα περισσότερα εκατομμύρια για τους 

μετόχους της. Όμως δεν έλαβε υπόψη ένα πράγμα: πως υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος 

μέσα στη μηχανή, που ζητάει δικαιοσύνη. 

Στο ρόλο του Robocop/Alex Murphy είναι ο Joel Kinnaman, ο Samuel L. Jackson 

ερμηνεύει τον Pat Novak, έναν μεγιστάνα του τύπου που όπως βλέπουμε και στο 

trailer προσπαθεί να προωθήσει την εφαρμογή του προγράμματος των Robocops, ο 

Gary Oldman στο ρόλο του επιστήμονα που επιβλέπει το πρόγραμμα, ο Michael 

Keaton είναι ο Raymond Sellars, το αφεντικό της OmniCop, η Abbie Cornish κάνει 

τη σύζυγο του Alex Muprhy και η Jennifer Ehle την Liz Kline, χωρίς να γνωρίζουμε 

τί ακριβώς ρόλο θα έχει. 

Ο Michael Keaton αντικατέστησε τον απελθόντα Hugh Laurie, σε μια παραγωγή που 

ο σκηνοθέτης ονόμασε ‘Κόλαση’, εξ αιτίας των συνεχών επεμβάσεων του στούντιο 

στη δουλειά του (έτσι είναι τα blockbusters αγαπητέ Padiha!), που τον έφεραν να 

δηλώνει πως δεν θέλει ποτέ ξανά να έχει τέτοια παρόμοια εμπειρία. Το αν τελικά οι 

επεμβάσεις ήταν για καλό ή για κακό θα το δούμε στην οθόνη. 

Το Robocop θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 12 Φεβρουαρίου 2014.  

 

Captain America: The Winter Soldier 

(2014)  

Αν θέλεις ένα καλύτερο κόσμο μερικές φορές πρέπει να γκρεμίσεις τον παλιό.” 
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Αυτά είναι τα λόγια του Robert Redford δηλαδή του Alexander Pierce που είναι το 

μεγάλο αφεντικό του S.H.I.E.L.D.  προς τον Steve Rogers (Chris Evans) στη δεύτερη 

αυτόνομη ταινία του super hero της Marvel, Captain America: The Winter Soldier. 

O Captain America παραμένει στο σύγχρονο κόσμο, που δεν τον καταλαβαίνει και 

πολύ, και αυτή τη φορά θα έχει μαζί του εκτός από την Natasha Romanoff/Black 

Widow (Scarlett Johansson) τον Sam Wilson ή Falcon (Anthony Mackie) για να 

αντιμετωπίσουν τον κακό του τίτλου, τον Winter Soldier (Sebastian Stan). 

Η υπόθεση σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της Marvel είναι: 

Μετά τα κατακλυσμιαία γεγονότα στη Νέα Υόρκη με τους Avengers, το Captain 

America: The Winter Soldier της Marvel βρίσκει τον Steve Rogers, γνωστό και ως 

Captain America, να ζει ήσυχα στην Ουάσιγκτον προσπαθώντας να προσαρμοστεί 

στο σύγχρονο κόσμο. Αλλά όταν ένας συνάδελφος του S.H.I.E.L.D. δέχεται επίθεση, 

ο Steve εμπλέκεται σε έναν ιστό ίντριγκας που απειλεί να θέσει τον κόσμο σε 

κίνδυνο. Ενώνοντας τις δυνάμεις του με την Black Widow, ο Captain America 

αγωνίζεται να αποκαλύψει τη συνεχώς διευρυνόμενη συνωμοσία, ενώ προσπαθεί σε 

κάθε στροφή να αποκρούσει επαγγελματίες δολοφόνους που έχουν σταλεί για να τον 

φιμώσουν. Όταν αποκαλύπτεται ολόκληρη η πλεκτάνη, ο Captain America και η 

Black Widow επιστρατεύουν τη βοήθεια ενός νέου συμμάχου, του Falcon. Ωστόσο, 

θα βρεθούν σύντομα αντιμέτωποι με έναν απρόσμενο και τρομερό εχθρό – τον 

Winter Soldier. 

  

Επανέρχονται επίσης και ο Samuel L. Jackson ως Nick Fury , η Cobie Smulders ως 

Maria Hill και ο Dominic Cooper ως Howard Stark, ενώ προστίθενται ο Frank Grillo 

ως Crossbones και o Toby Jones ως Arnim Zola, ενώ ακούγεται πως θα κάνει και το 

γνωστό του πέρασμα ο δημιουργός του super hero και των Avengers, ο Stan Lee. 

 Το Captain America: The Winter Soldier θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Απριλίου 2014. 

 

I, Frankenstein (2014) – Ο Άαρον 

Έκχαρτ είναι το νέο τέρας του 

Φράνκενστάιν 

Όταν η Mary Shelley έγραφε το 1818 το gothic αισθηματικό της δράμα Frankenstein 

ή Ο Νέος Προμηθέας, δεν μπορούσε να φανταστεί πως ο χαρακτήρας που 

δημιούργησε θα είχε τέτοια τεράστια ανταπόκριση στο κοινό και πως θα γινόταν ένας 

από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες για σχεδόν κάθε είδους ταινία. 

Από την Νύφη του Φράνκενστάιν του 1935 με τον εμβληματικό Μπόρις Καρλόφ στο 

ρόλο του τέρατος, στο Φράνκεστάιν Τζούνιορ του Mel Brooks το  1974 και το 
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πρόσφατο Frankenwinnie του Τιμ Μπάρτον, η ιστορία της επαναφοράς από τον 

θάνατο στη ζωή εξακολουθεί να γοητεύει και να προκαλεί για νέες ερμηνείες. 

Το I, Frankenstein ανήκει ωστόσο στην κατηγορία της δράσης και της φαντασίας, 

όπου η ιστορία ξεφεύγει από τα πλαίσια της σχέσης του τέρατος με τον δημιουργό 

του και μετακινείται στη σφαίρα του πολέμου μεταξύ τεράτων για την κυριαρχία στη 

Γη, στο πνεύμα των Blade και Underworld, άλλωστε η ταινία έρχεται από τους 

παραγωγούς του τελευταίου. 

200 χρόνια μετά την δημιουργία του, το πλάσμα του Δόκτορα Φράνκενστάιν, ο 

Άνταμ, εξακολουθεί και υπάρχει. Όταν όμως θα βρεθεί στη μέση ενός πολέμου που 

θα καθορίσει την τύχη της ανθρωπότητας ο Άνταμ ανακαλύπτει πως κρατάει το 

κλειδί που θα μπορούσε να καταστρέψει το ανθρώπινο είδος. 

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία έχει κάνει ο Stuart Beattie που είναι γνωστός κυρίως 

σαν σεναριογράφος, έχει φτιάξει τους χαρακτήρες των Πειρατών της Καραϊβικής και 

το σενάριο του Collateral μεταξύ άλλων και στον ρόλο του Άνταμ είναι ο Aaron 

Eckhart, η Miranda Otto, η Έογουιν του Άρχοντα των Δακτυλιδιών είναι ένα gargoyl, 

ενώ μαζί τους είναι ο Bill Nighy, ο Jai Courtney και ο Aden Young στο ρόλο του 

Victor Frankenstein. 

Οι αρετές του Ι, Frankenstein φαίνεται να περιορίζονται στην παραγωγή και στον 

Eckhart, ωστόσο μπορεί να είναι ένα διασκεδαστικό pop-corn film.  Θα κάνει 

πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 24 Ιανουαρίου 2014. 
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