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Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ

O 
αιώνιος έφηβος, ο άνθρωπος που σκόρ-
πιζε γενναιόδωρα το γέλιο και που όλοι 
τον θυμόμαστε με ένα πλατύ χαμόγελο 

στο πρόσωπό του, ο Κώστας Βουτσάς, έμοια-
ζε με ανοιχτό βιβλίο. Ηταν, όμως; Η κόρη του, 
Θεοδώρα Βουτσά, αποφάσισε να ρίξει φως 
στη ζωή του μεγάλου μας κωμικού. Το ντοκι-
μαντέρ, με τον προσωρινό τίτλο «For my dad», 
βρίσκεται στη διαδικασία του μοντάζ και οι πρώ-
τες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα εξαιρε-
τικό υλικό, που θα συγκινήσει και θα αναδείξει 
άγνωστες πτυχές του αγαπημένου Κ. Βουτσά. 

 Δεν πρόκειται για ένα κλασικό ντοκιμαντέρ. 
Ουσιαστικά, παρακολουθεί αντίστροφα την 
πλούσια σε συγκινήσεις ζωή του, με βασικό 
σημείο αναφοράς τις ημέρες που ο ηθοποιός 
βρέθηκε στην εντατική. Η Θ. Βουτσά, η οποία 
πριν από λίγο καιρό μετακόμισε από την Ολ-
λανδία, όπου ζούσε μόνιμα με την οικογένειά 
της, στη Σιγκαπούρη, αποφάσισε να πραγμα-
τοποιήσει το αφιέρωμα στον πατέρα της, όχι 

μόνο ως φόρο τιμής, αλλά και για να καλύψει 
μια βαθύτερη εσωτερική ανάγκη της. Εστιάζει 
στην απώλεια και στη σχέση πατέρα - κόρης, 
ενώ οι θεατές θα γνωρίσουν άγνωστες ιστο-
ρίες από την οικογένεια, τους φίλους και τους 
συναδέλφους του αξέχαστου Κώστα Βουτσά. 

Συγκινητικές μαρτυρίες
Για τον αγαπημένο τους Κώστα μιλούν πολλοί 
καταξιωμένοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποί-
ων ο Λάκης Λαζόπουλος, η Μιμή Ντενίση, ο 
Βασίλης Βαφέας, ο Μάρκος Τάγαρης, ο Βα-

Ντοκιμαντέρ για 
τον αιώνιο έφηβο 

Αγνωστες πτυχές της ζωής και της 
προσωπικότητας του μεγάλου μας 

κωμικού Κώστα Βουτσά αναδεικνύονται 
μέσα από το συγκινητικό αφιέρωμα που 

ετοίμασε ως φόρο τιμής η κόρη του, 
Θεοδώρα Βουτσά

μιλούν για πρώτη φορά φίλοι και γνωστοί του 
που δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιότη-
τα και τη σόουμπιζ, όπως οι ιδιοκτήτες του ψι-
λικατζίδικου από όπου ψώνιζε καθημερινά και 
άλλοι άνθρωποι που γνώριζαν την πιο απλή, 
καθημερινή και προσιτή του πλευρά.
 Η Θ. Βουτσά έχει γράψει το σενάριο και έχει 
κάνει τη σκηνοθεσία, ενώ τη δημοσιογραφική 
επιμέλεια και την οργάνωση παραγωγής ανέλα-
βε η δημοσιογράφος Χριστίνα Ζάχου. Τη μου-
σική υπογράφει η Ρίτα Χατζηνάσιου. Το ντοκι-
μαντέρ φιλοδοξεί να παρουσιαστεί σε διάφο-
ρα φεστιβάλ ανά τον κόσμο.

σίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Βλαδίμηρος Κυ-
ριακίδης, η Αννα Φόνσου, ο Δημήτρης Απο-
στόλου κ.ά. Μια συγκλονιστική κατάθεση ψυ-
χής είναι αυτή της δεύτερης συζύγου του, Θε-
ανούς Παπασπύρου. Συγκινητικές είναι και οι 
μαρτυρίες του εντατικολόγου και του καρδιο-
λόγου που κούραραν τον ηθοποιό τις τελευ-
ταίες ημέρες της ζωής του. Με μια ανθρώπινη 
προσέγγιση, αλλά και με ιατρικά στοιχεία που 
εξηγούν πώς έχασε τη ζωή του ο Κώστας Βου-
τσάς. Εκτός από τους σημαντικούς ανθρώπους 
του θεάτρου και του κινηματογράφου, οι οποίοι 
αποτίουν φόρο τιμής στον σπουδαίο ηθοποιό, 

το ντοκιμαντερ θα 
φωτίσει ιστορίες από την 
οικογένεια, τους φίλους 
και τους συναδέλφους 
του κώστα Βουτσά. 
Δεξιά: Στιγμιότυπο 
από τα γυρίσματα 
με τον μάρκο τάγαρη 
στο θέατρο «Βέμπο» 

η ΘεοΔωρα με τον 
Λάκη Λαζόπουλο και 
τη νικολέττα Βουτσά


