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Υπάρχει μια τάση να θεωρούμε πως αυτό 
που βλέπουμε στην παρούσα στιγμή είναι 
κι αυτό που θα συνεχίσουμε να βλέπουμε. 
Ξεχνάμε πόσο συχνά σ’ αυτόν τον αιώνα 
αιφνιδιαστήκαμε από τις αναπάντεχες κα-
ταρρεύσεις θεσμών, από εκπληκτικές αλ-
λαγές στην σκέψη των ανθρώπων, από 
απρόσμενες εξεγέρσεις ενάντια σε τυραν-
νίες, από την ταχεία καθίζηση συστημά-
των εξουσίας που έμοιαζαν ανίκητα. Αν 
δούμε μόνο το χειρότερο, θα καταστρέψει 
την ικανότητα μας να κάνουμε  οτιδήποτε. 
Αν θυμηθούμε τους τόπους και τους    
χρόνους – κι είναι τόσοι πολλοί– που οι 
άνθρωποι φερθήκαν εκπληκτικά, αυτό 
θα μας δώσει την ενέργεια για να       
δράσουμε και την δυνατότητα να στείλου-
με τη σβούρα –τον κόσμο μας– σε μια δια-
φορετική κατεύθυνση 

Χάουαρντ Ζιν Αφιέρωμα στον  
 

ΚΕΝ ΛΟΟΥΤΣ 
 

ΚΕΝ ΛΟΟΥΤΣ 

Γεννημένος  το 1936, ο 77χρονος πλέον βρετανός σκηνοθέ-

της, αποτελεί το απόλυτο σύμβολο της  καλλιτεχνικής συνέ-

πειας, συνοδευόμενης πάντα  με την ακεραιότητα, το ήθος, 

και το ύφος  της πολιτικής του συνείδησης. . Λες και το έργο 

βγαίνει μέσα από τη ζωή του, και το αντίστροφο.. Είναι 

όπως και οι ταινίες του. Λιτός, απέριττος, σχεδόν δωρικός. 

Σεμνός, και επί της ουσίας. Τεκμηριωμένος πολιτικά και 

συνειδητοποιημένος  Μαρξιστικά. Στρατευμένος στο πλευ-

ρό των  φτωχών και των κατατρεγμένων, με  βάθος πολιτι-

κής σκέψης και ανάλυσης, και φυσικά εξπέρ στην καταγρα-

φή  των τρόπων  που το άτομο εμπλέκεται στο γίγνεσθαι, 

στην Ιστορία. Βεβαίως ως «ανοιχτόμυαλος» αριστερός, ενί-

οτε στρέφεται και στον υπαρξισμό . Ο λόγος και η σκέψη 

του αποτελούν αυθεντική τροφή για κάθε υγιώς σκεπτόμενο 

άνθρωπο. Με αφορμή την τελευταία ταινία του « Jimmy’s 

Hall» σας προτείνουμε πέντε φιλμ που επιβάλλεται να δείτε 

για να διαπιστώσετε του λόγου το αληθές όσων παραπάνω 

περιγράψαμε. 
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Jimmy’s Hall 

Ιρλανδία, 1921. Μέσα στην «αίθουσα 
του Jimmy», οι πρωταγωνιστές της 
ταινίας χορεύουν σε ήχους τζαζ και 
σουίνγκ, γελούν και διασκεδάζουν, 
εκφράζοντας έτσι την ελευθερία του 
πνεύματος και της ζωής.  
Ο Jimmy Gralton χτίζει έναν χώρο, 
όπου οι νέοι μπορούν να παρακολου-
θήσουν μαθήματα, να συζητήσουν, να 
ονειρευτούν και πάνω από όλα να 
χορέψουν. Η εκκλησία όμως και ορι-
σμένοι πολιτικοί, έχουν αντιρρήσεις 
και ο Jimmy αναγκάζεται να φύγει από 
τη χώρα.  
Η αίθουσα χορού κλείνει και εγκατα-
λείπεται. Δέκα χρόνια μετά, ο Jimmy 
επιστρέφει από την Αμερική, αποφασι-
σμένος να φροντίσει τη μητέρα του 
και να κάνει μια ήσυχη ζωή. Η αίθου-
σα χορού είναι πια ένα ερείπιο και η 
κοινότητα πείθει τον Jimmy να την 
ανακαινίσει. Για δεύτερη φορά, ο Jim-
my θεωρείται επικίνδυνος και μπορεί 
να χάσει τα πάντα… 
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Γη και Ελευθερία 

Το «Γη και Ελευθερία» είναι ένα 
έπος του Βρετανού ρεαλιστή σκη-
νοθέτη Κεν Λόουτς. Ο Ντέιβιντ, ο 
κεντρικός ήρωας του φιλμ, ένας 
άνεργος νέος από το Λίβερπουλ 
που ανήκει στην εργατική τάξη και 
πηγαίνει στην Ισπανία μετά το 
πραξικόπημα του Φράνκο εναντίον 
της εκλεγμένης δημοκρατικής κυ-
βέρνησης για να βοηθήσει εθελο-
ντικά. Ήταν πριν συγκροτηθούν οι 
Διεθνές Ταξιαρχίες. 
  
Όπως όλοι οι άλλοι ξένοι που βρέ-
θηκαν σ’ αυτό το χάος έτσι και ο 
Ντέιβιντ μένει κατάπληκτος στην 
αρχή, αλλά αργότερα δέχεται τα 
κύματα της ελευθερίας και της 
ισότητας. Η ταινία διαποτίζεται 
από αισθήματα αισιοδοξίας, ενθου-
σιασμού και αδελφοσύνης αλλά και 
προδοσίας- γιατί γεννιέται συχνά 
το ερώτημα εάν προδόθηκε ο σκο-
πός της επανάστασης. Ο κεντρικός 
άξονας της ταινίας του Λόουτς 
είναι η προδοσία της προδοσίας.  
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Ένας Ελεύθερος Κόσμος 

'Η Άντζι μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη 
σχολική παιδεία, αλλά είναι δυναμι-
κή, έξυπνη και φιλόδοξη. Όταν μένει 
άνεργη για άλλη μια φορά, είναι 
αποφασισμένη να αποδείξει ότι μπο-
ρεί να τα καταφέρει. Μαζί με τη 
συγκάτοικό της, τη Ρόουζ, αποφασί-
ζουν να γίνουν τα αφεντικά του εαυ-
τού τους. 

Στήνουν ένα γραφείο ανεύρεσης 
εργασίας για μετανάστες εργάτες, το 
οποίο λειτουργεί σε μια διαφορετική 
πραγματικότητα με άλλους κανόνες. 
Εκεί η εργασία είναι φτηνή και οι 
νόμοι θεσπίζονται για να καταργού-
νται. Ίσως και να αντιπροσωπεύουν 
ένα σημείο των καιρών: η ευκαιρία 
να βγάλεις όσο το δυνατόν περισσό-
τερα χρήματα, ανεξάρτητα από τις 
συνέπειες, είναι δελεαστική. Αλλά με 
τι κόστος; 
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Ο Άνεμος Χορεύει το Κριθάρι 

Η ιστορία αρχίζει στα 1920, όταν ο 
Νταμιέν, ένας αρχικά απολιτικός 
νέος, απόφοιτος της Ιατρικής, που 
ετοιμάζεται να πάει να εργαστεί σε 
νοσοκομείο στο Λονδίνο, σπρωγμέ-
νος από τις περιστάσεις, αποφασίζει 
να προσχωρήσει στον Ιρλανδικό Απε-
λευθερωτικό Στρατό (IRA), όπου ήδη 
είναι ενταγμένος ο μεγαλύτερος αδερ-
φός του. Μόνο που όταν, τελικά, οι 
Βρετανοί προσφέρουν στους επανα-
στάτες μια κουτσουρεμένη συνθήκη, 
τα δύο αδέρφια βρίσκονται σε διαφο-
ρετικά, αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Το 
δεύτερο μέρος της ταινίας εκτυλίσσε-
ται ένα χρόνο αργότερα, όταν ένα 
τμήμα των επαναστατών δέχεται τη 
βρετανική συνθήκη που προσφέρει 
στην Ιρλανδία (με εξαίρεση το βόρειο 
τμήμα της) περιορισμένη ελευθερία, 
στο πλαίσιο της Βρετανικής Κοινοπο-
λιτείας, με εξάρτηση από την ίδια τη 
Βρετανία…. 
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Το Μερίδιο των Αγγέλων 

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο 
νεαρός Ρόμπι (Paul Brannigan). Αυτός 
μαζί με άλλα παραστρατημένα παιδιά 
βρίσκεται στο έδρανο του δικαστηρίου 
στην αρχή της ταινίας. Τελικά γλιτώνει 
τη φυλακή και καταδικάζεται σε κατα-
ναγκαστική κοινωνική εργασία. Στο 
μεταξύ, γίνεται πατέρας. Τα αδέλφια 
της φίλης του τον γρονθοκοπούν με 
σκοπό να τον απομακρύνουν από αυτή. 
Ο Ρόμπι μένει σε μια τρώγλη. Οι ευκαι-
ρίες για να βρει δουλειά όλο και περιο-
ρίζονται ενώ τα βίαια επεισόδια περι-
θωριοποίησής του όλο και αυξάνονται.  
Το εγκληματικό και σκοτεινό παρελθόν 
του συνοψίζεται πολύ εκφραστικά στο 
χαραγμένο του πρόσωπο με τις διάφο-
ρες ουλές. Με αυτό το παρουσιαστικό 
οι ευκαιρίες για επανένταξη περιορίζο-
νται ακόμη περισσότερο. Ωστόσο, στην 
κοινωνική εργασία κάνει κάποιες γνω-
ριμίες καθοριστικές για τη ζωή του...  

Έτος Παραγωγής: 2014 
Διάρκεια: 109’ 
 

Έτος Παραγωγής: 2012 
Διάρκεια: 101’ 

Έτος Παραγωγής: 2007 
Διάρκεια: 93’ 

Έτος Παραγωγής: 2006 
Διάρκεια: 124’ 

Έτος Παραγωγής: 1966 
Διάρκεια: 112’ 
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