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~Λςτορία του κινθματογράφου~ 

Με λίγα λόγια: 

  Ο κινθματογράφοσ είναι μια μορφι τζχνθσ τθσ κινοφμενθσ εικόνασ ι μια 

μορφι διαςκζδαςθσ. Ρολλοί τθν αποκαλοφν το καλφτερο δϊρο που υπιρχε ποτζ, 

επειδι είναι μια ευκαιρία να ταξιδζψεισ μακριά από τα προβλιματα τθσ 

κακθμερινότθτασ. 

  Τα πρϊτα βιματα του κινθματογράφου καταγράφθκαν το 1879 όπου ο 

βρετανόσ φωτογράφοσ, Edward Muybridge, ανζπτυξε μεκόδουσ διαδοχικισ 

φωτογράφθςθσ, απεικονίηοντασ τον καλπαςμό ενόσ αλόγου. Τθν ίδια εποχι ο 

Γάλλοσ φυςικόσ, Ετιζν Μαρζ, απεικόνιςε το πζταγμα ενόσ πουλιοφ, με τθν 

δυνατότθτα να αποτυπϊνει 12 ςτιγμιότυπα ανά λεπτό με τθν φωτογραφικι του. 

Από το 1894-1929 ο κινθματογράφοσ εξελίχκθκε ςε βουβό δίνοντασ δθλαδι 

μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ εκφράςεισ του προςϊπου και ςτθ γλϊςςα του ςϊματοσ. 

Μία από τισ πρϊτεσ και πιο εντυπωςιακζσ ταινίεσ του ιταν, θ είςοδοσ του τρζνου 

ςτο ςτακμό, όπου μια ατμομθχανι ερχόταν από το βάκοσ τθσ οκόνθσ, ορμοφςε 

προσ τουσ κεατζσ και τουσ προκαλοφςε το φόβο μιπωσ τουσ πατιςει. Οι πιο 

δθμοφιλείσ θκοποιοί που ζχουν παραμείνει ςτθν ιςτορία είναι ο Τςάρλι Τςάπλιν 

κακϊσ και οι λεγόμενοι χοντρόσ και λιγνόσ. Το τζλοσ του βουβοφ κινθματογράφου 

ιρκε το 1927 με τθν ταινία, the jazz singer, θ οποία παρόλο το μεγαλφτερο μζροσ 

τθσ ιταν βουβι, υπιρξαν πρϊτθ φορά διάλογοι. Στθ ςυνζχεια ο κινθματογράφοσ 

παρζμεινε αςπρόμαυροσ, με τθν πρόςκεςθ όμωσ ομιλίασ και μουςικισ, κυμίηοντασ 

μασ κάτι μυςτθριϊδεσ, δελεαςτικό και λίγο γοθτευτικό, παρόλο αυτά εδϊ ςτθν 

Ελλάδα ζχουμε να κυμόμαςτε πολλζσ κωμικζσ και αςτείεσ ταινίεσ κακϊσ και 

μεγάλουσ θκοποιοφσ που ζχουν μείνει ςτθν ιςτορία. Αργότερα ακολοφκθςε ο 

ζγχρωμοσ κινθματογράφοσ, με τθν ταινία, becky sharp, το 1935 θ οποία ιταν θ 

πρϊτθ που προβλικθκε ςτουσ κινθματογράφουσ, κακϊσ και με μερικζσ εξαιρζςεισ 
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ςτισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ που υπιρχαν ζγχρωμα ςτοιχεία.  

  Στισ μζρεσ μασ, οι ταινίεσ εξακολουκοφν να είναι ζγχρωμεσ, με αφξθςθ ςτθ 

διάρκειά τουσ και οι περιςςότερεσ από αυτζσ είναι τριςδιάςτατεσ. Ο 

κινθματογράφοσ πλζον ζχει αγαπθκεί παγκοςμίωσ και τον ζχουμε κάνει μζροσ τθσ 

ηωισ μασ!!! 

Πιο αναλυτικά: 

    

 Το 1878 ζγιναν οι πρϊτεσ ςθμαντικζσ αναλφςεισ τθσ κίνθςθσ με τθν βοικεια 

τθσ φωτογραφικισ μθχανισ από τον Άγγλο Edward Muybridge (φωτογραφία) ο 

οποίοσ απεικόνιςε τθν κίνθςθ ενόσ αλόγου όπου με αυτό ικελε να δείξει ότι 

υπάρχουν ςτιγμζσ όπου τα πόδια δεν ζχουν επαφι με το ζδαφοσ. 
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Το 1880 ζχουμε τθν ςθμαντικότερθ εξζλιξθ του κινθματόγραφου από τον 

Ουίλιαμ Ντίκςον με τθν εφεφρεςθ του κινθτοςκοπίου το οποίο είχε τθν δυνατότθτα 

να προβάλει τθν ταινία ςε κουτί όπου κα μποροφςε να το δεί μόνο ο κεατισ.Στισ 20 

Μαίου 1891 ζχουμε τθν πρϊτθ παρουςίαςθ αυτι τθσ ςυςκευισ.Στισ 28 Δεκεμβρίου 

του 1895 ζγινε θ πρϊτθ προβολι ταινίασ από τουσ Γάλλουσ Πγκυςτ και Λουί Λυμιζρ. 

Οι πρϊτεσ ταινίεσ ιταν μικρισ διάρκειασ. Οι ταινίεσ μζχρι το 1920 ιταν χωρίσ ιχο 

και περιλάμβανε ηωντανι μουςικι. Θ ιςτορία του θχογραφθμζνου 

κινθματογραφικοφ ιχου ξεκίνθςε το 1926 όπου οι Warner Brothers παρουςίαςαν 

μια ςυςκευι θ οποία ζδινε τθν δυνατότθτα αναπαραγωγισ μουςικισ.Το 1927 θ 

ταινία The Jazz ιταν θ πρϊτθ θ οποία περιείχε διαλόγουσ. Τον 20 αιϊνα ζχουμε και 

τθν εμφάνιςθ των ζγχρωμων ταινιϊν. Μζχρι και τθν δεκαετία του 1950 θ παραγωγι 

θ παραγωγι ζγχρωμων ταινιϊν μειοψθφοφςε ενϊ το 1960 με τθν ανάπτυξθ τθσ 

τεχνολογίασ ο ζγχρωμοσ κινθματογράφοσ επικράτθςε. 

Ο κινθματογράφοσ είναι μια μορφι τζχνθσ τθσ κινοφμενθσ εικόνασ ι μια 

μορφι διαςκζδαςθσ. Ρολλοί τθν αποκαλοφν το καλφτερο δϊρο που υπιρχε ποτζ, 

επειδι είναι μια ευκαιρία να ταξιδζψεισ μακριά από τα προβλιματα τθσ 

κακθμερινότθτασ. 

  Τα πρϊτα βιματα του κινθματογράφου καταγράφθκαν το 1879 όπου ο 

βρετανόσ φωτογράφοσ, Edward Muybridge, ανζπτυξε μεκόδουσ διαδοχικισ 
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φωτογράφθςθσ, απεικονίηοντασ τον καλπαςμό ενόσ αλόγου. Τθν ίδια εποχι ο 

Γάλλοσ φυςικόσ, Ετιζν Μαρζ, απεικόνιςε το πζταγμα ενόσ πουλιοφ, με τθν 

δυνατότθτα να αποτυπϊνει 12 ςτιγμιότυπα ανά λεπτό με τθν φωτογραφικι του. 

Από το 1894-1929 ο κινθματογράφοσ εξελίχκθκε ςε βουβό δίνοντασ δθλαδι 

μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ εκφράςεισ του προςϊπου και ςτθ γλϊςςα του ςϊματοσ. 

Μία από τισ πρϊτεσ και πιο εντυπωςιακζσ ταινίεσ του ιταν, θ είςοδοσ του τρζνου 

ςτο ςτακμό, όπου μια ατμομθχανι ερχόταν από το βάκοσ τθσ οκόνθσ, ορμοφςε 

προσ τουσ κεατζσ και τουσ προκαλοφςε το φόβο μιπωσ τουσ πατιςει. Οι πιο 

δθμοφιλείσ θκοποιοί που ζχουν παραμείνει ςτθν ιςτορία είναι ο Τςάρλι Τςάπλιν 

κακϊσ και οι λεγόμενοι χοντρόσ και λιγνόσ. Το τζλοσ του βουβοφ κινθματογράφου 

ιρκε το 1927 με τθν ταινία, the jazz singer, θ οποία παρόλο το μεγαλφτερο μζροσ 

τθσ ιταν βουβι, υπιρξαν πρϊτθ φορά διάλογοι. Στθ ςυνζχεια ο κινθματογράφοσ 

παρζμεινε αςπρόμαυροσ, με τθν πρόςκεςθ όμωσ ομιλίασ και μουςικισ, κυμίηοντασ 

μασ κάτι μυςτθριϊδεσ, δελεαςτικό και λίγο γοθτευτικό, παρόλο αυτά εδϊ ςτθν 

Ελλάδα ζχουμε να κυμόμαςτε πολλζσ κωμικζσ και αςτείεσ ταινίεσ κακϊσ και 

μεγάλουσ θκοποιοφσ που ζχουν μείνει ςτθν ιςτορία. Αργότερα ακολοφκθςε ο 

ζγχρωμοσ κινθματογράφοσ, με τθν ταινία, becky sharp, το 1935 θ οποία ιταν θ 

πρϊτθ που προβλικθκε ςτουσ κινθματογράφουσ, κακϊσ και με μερικζσ εξαιρζςεισ 

ςτισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ που υπιρχαν ζγχρωμα ςτοιχεία.  

 

  Στισ μζρεσ μασ, οι ταινίεσ εξακολουκοφν να είναι ζγχρωμεσ, με αφξθςθ ςτθ 

διάρκειά τουσ και οι περιςςότερεσ από αυτζσ είναι τριςδιάςτατεσ. Ο 

κινθματογράφοσ πλζον ζχει αγαπθκεί παγκοςμίωσ και τον ζχουμε κάνει μζροσ τθσ 

ηωισ μασ!!! Αυτόσ που ζφταςε κοντά ςτον κινθματογράφο όςο κανζνασ άλλοσ, ιταν 

ο Γάλλοσ Emile Reynaud το 1878. Αν αντί για τισ ηωγραφιςμζνεσ χάρτινεσ ταινίεσ 

του, είχε ςκεφτεί να προβάλει φιλμ με το πραξινοςκόπιο του (Praxinoscope), κα 

μιλάγαμε για αυτόν ςιμερα ςαν τον εφευρζτθ του κινθματογράφουΤο 1816, ο 

μετζπειτα εφευρζτθσ τθσ ςτερεοςκοπικισ φωτογραφίασ Sir David Brewster 

καταςκεφαςε το πρϊτο καλειδοςκόπιο (Kaleidoscope). Τθν δεκαετία του 1820 ο 

Βζλγοσ φυςικόσ Joseph Antoine Ferdinand Plateau καταςκεφαςε το ανορκωςκόπιο 

(Anorthoscope) και πολφ ςφντομα το φενακιςτιςκόπιο που κυκλόφορθςε ςτθν 
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αγορά και με άλλα ονόματα . Το 1825 ο Paris καταςκεφαςε το Καυματοςκόπιο 

(Thaumatrope) που φαίνεται να ιταν μια ιδζα του Sir John Herschel. To 1834 ο 

William George Horner φτιάχνει ζνα ςφςτθμα που το ονομάηει Daedalum. Μια 

διαμάχθ για τον καλπαςμό των αλόγων και ζνα ςτοίχθμα 25000 δολαρίων του 

κυβερνιτθ τθσ Καλιφόρνιασ ιταν θ αιτία να ζρκει ο Muybridge ςτο προςκινιο τθσ 

δθμοςιότθτασ. ο Eadweard Muybridge ιταν γνωςτόσ για τισ φωτογραφικζσ μελζτεσ 

τθσ κίνθςθσ και ο κυβερνιτθσ Stadford, ηιτθςε τθ ςυνδρομι του για να αποδείξει 

τουσ ιςχυριςμοφσ του. Ο Maybridge ζςτθςε μια καταςκευι με 30 μθχανζσ που ο 

φωτοφράχτθσ τουσ άνοιγε από μια κλωςτι που ζςπαηε το άλογο κακϊσ περνοφςε 

απο μπροςτά τουσ. Θ ςειρά αυτι των φωτογραφιϊν ζκαναν διάςθμο τον Muybridge 

και γζννθςαν τθν ιδζα τθσ κινθματογραφικισ κάμερασ. Το 1894 ωςτόςο άρχιςε θ 

παραγωγι κινθτοςκοπίων και θ εταιρία Ζντιςον ζκανε το πρϊτο ςτοφντιο, με το 

όνομα «Μαφρθ Μαρία» (Black Maria), που αποτελοφνταν από ζνα μόνο δωμάτιο με 

ζναν κινθτογράφο πάνω ςε ράγεσ, για να τροφοδοτεί με ταινίεσ τα κινθτοςκόπια. Θ 

γρθγορότερθ ζκκεςθ, περίπου 1/25 του δευτερολζπτου, ζγινε εφικτι γφρω ςτθ 

δεκαετία του 1870, αλλά μόνο πάνω ςε γυάλινεσ πλάκεσ. Οι γυάλινεσ πλάκεσ δεν 

ιταν δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν για κινοφμενεσ εικόνεσ αφοφ δεν υπιρχε 

πρακτικόσ τρόποσ να καταφζρει κανείσ να περάςουν μζςα από μια κάμερα ι από 

μια μθχανι προβολισ. Ο διακριμζνοσ αςτρονόμοσ Φάιν πζτυχε να καταςκευάςει το 

1874 ζνα μθχάνθμα που αποτφπωνε τθν κίνθςθ των αςτζρων με διαδοχικζσ 

φωτογραφίεσ. Αυτό αποτζλεςε τθν αφετθρία για τθ φωτογράφθςθ των 

αςτραπιαίων κινιςεων, που πραγματοποιικθκε αργότερα. 

Ο Ρτολεμαίοσ είναι αυτόσ που πρϊτοσ καταςκεφαςε μια ςυςκευι οπτικοφ τρικ (Ο 

δίςκοσ του Ρτολεμαίου) που ςτθρίηονταν ςτθν κίνθςθ του δίςκου, που τμιματα του 

ιταν βαμζνα με διαφορετικά χρϊματα. Λίγο νωρίτερα ο μεγάλοσ εφευρζτθσ τθσ 

αρχαιότθτασ, ο Ιρων, επινόθςε ζνα ςφςτθμα με κακρζπτεσ που με τα παιγνίδια 

φωτόσ και ςκιάσ που δθμιουργοφςαν εντυπωςίαηαν τουσ κεατζσ. 'Πλα αυτά όμωσ 

ιρκε να τα διακόψει ο χριςτιανικόσ μεςαίωνασ, που τα κεϊρθςε ςαν 

ειδωλολατρικζσ απάτεσ και πράγματα του διαβόλου και διζκοψε τθν περαιτζρω 

ανάπτυξι τουσ. 
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  Αυτόσ που ζφταςε κοντά ςτον κινθματογράφο όςο κανζνασ άλλοσ, ιταν ο 

Γάλλοσ Emile Reynaud το 1878. Αν αντί για τισ ηωγραφιςμζνεσ χάρτινεσ ταινίεσ του, 

είχε ςκεφτεί να προβάλει φιλμ με το πραξινοςκόπιο του (Praxinoscope), κα 

μιλάγαμε για αυτόν ςιμερα ςαν τον εφευρζτθ του κινθματογράφου. Πμωσ τον ενό 

μποροφμε να τον κεωροφμε τον πατζρα των ταινιϊν κινουμζνων ςχεδιϊν. Μια 

διαμάχθ για τον καλπαςμό των αλόγων και ζνα ςτοίχθμα 25000 δολαρίων του 

κυβερνιτθ τθσ Καλιφόρνιασ ιταν θ αιτία να ζρκει ο Muybridge ςτο προςκινιο τθσ 

δθμοςιότθτασ. ο Eadweard Muybridge ιταν γνωςτόσ για τισ φωτογραφικζσ μελζτεσ 

τθσ κίνθςθσ και ο κυβερνιτθσ Stadford, ηιτθςε τθ ςυνδρομι του για να αποδείξει 

τουσ ιςχυριςμοφσ του. Ο Maybridge ζςτθςε μια καταςκευι με 30 μθχανζσ που ο 

φωτοφράχτθσ τουσ άνοιγε από μια κλωςτι που ζςπαηε το άλογο κακϊσ περνοφςε 

απο μπροςτά τουσ. Θ ςειρά αυτι των φωτογραφιϊν ζκαναν διάςθμο τον Muybridge 

και γζννθςαν τθν ιδζα τθσ κινθματογραφικισ κάμερασ. Μζχρι αυτό το ςθμείο θ 

ανκρϊπινθ γνϊςθ είχε δϊςει όςα χρειάηονταν.Τϊρα ιρκε θ ςειρά του Thomas 

Edison και των Louis και Auguste Lumières να ανακαλφψουν τον κινθματογράφο. 
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~ΑΚΛΘΜΑΤΑ~ 

 

 

 

ΠΟΔΟΥΑΙΡΟ 
 

   Το ποδόςφαιρο (αγγλικά: Association Football) είναι ζνα ομαδικό άκλθμα 

που παίηεται ανάμεςα ςε δφο ομάδεσ των ζντεκα παικτϊν με μία ςφαιρικι μπάλα. 

Ο ποδοςφαιρικόσ αγϊνασ διεξάγεται ςε ζνα ορκογϊνιο γιπεδο με φυςικό ι 

τεχνθτό χλοοτάπθτα πράςινου χρϊματοσ και ζνα «τζρμα» ςτο μζςο κάκε μιασ από 

τισ ςτενζσ πλευρζσ. Σκοπόσ κάκε ομάδασ είναι να οδθγιςει τθ μπάλα ςτο αντίπαλο 

τζρμα, δθλαδι «να βάλει γκολ» (από τθν αγγλικι λζξθ goal που ςθμαίνει ςκοπόσ) ι 

«να ςκοράρει», όπωσ λζγεται ςτθν ειδικι ποδοςφαιρικι γλϊςςα. Οι παίκτεσ 
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χειρίηονται τθ μπάλα κυρίωσ με τα πόδια, αλλά και με τον κορμό ι το κεφάλι. Θ 

ομάδα που κα επιτφχει τα περιςςότερα γκολ ωσ το τζλοσ του παιχνιδιοφ κερδίηει. 

Το ποδόςφαιρο είναι ςιμερα το πιο δθμοφιλζσ άκλθμα ςτον κόςμο. Στισ αρχζσ του 

21ου αιϊνα αςχολοφνταν με αυτό περιςςότεροι από 250 εκατομμφρια ακλθτζσ ςε 

περιςςότερα από 200 κράτθ. Το ποδοςφαιρικό παιχνίδι παίηεται ςε διάφορα 

επίπεδα, από φιλικό, με λιγότερουσ ι περιςςότερουσ από ζντεκα παίκτεσ, παιδιά ι 

ενιλικεσ, ςε ζνα οποιουδιποτε μεγζκουσ γιπεδο, με δφο τυχαία αντικείμενα για τθ 

ςιμανςθ του τζρματοσ, ζωσ επαγγελματικό, με επαγγελματίεσ ποδοςφαιριςτζσ, 

αυςτθρι τιρθςθ των κανονιςμϊν και περιςςότερουσ από 100.000 ενκουςιϊδεισ 

κεατζσ να παρακολουκοφν ςε ειδικι ποδοςφαιρικι αρζνα υψθλϊν τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν. Ανϊτατθ οργανωτικι αρχι του ποδοςφαίρου είναι θ ΦΛΦΑ (FIFA - 

Fédération Internationale de Football Association), θ οποία διεξάγει τθν κορυφαία 

ποδοςφαιρικι διοργάνωςθ, το Ραγκόςμιο Κφπελλο Ροδοςφαίρου, κάκε τζςςερα 

χρόνια. 

   Οι Κανόνεσ του Ραιχνιδιοφ είναι κωδικοποιθμζνοι κανόνεσ που 

προςδιορίηουν το ποδόςφαιρο. Οι κανόνεσ αυτοί αποφαςίηονται από το Διεκνζσ 

Ροδοςφαιρικό Συμβοφλιο (IFAB) και δθμοςιεφονται από το διεκνϊσ αναγνωριςμζνο 

οργανιςμό που διοικεί το ποδόςφαιρο, τθ ΦΛΦΑ. Οι κανόνεσ αναφζρουν: τον 

αρικμό των ποδοςφαιριςτϊν που πρζπει να ζχει μια ομάδα, θ διάρκεια του 

παιχνιδιοφ, το μζγεκοσ τουσ αγωνιςτικοφ χϊρου και τθσ μπάλασ, το είδοσ και τθσ 

φφςθσ των παραβάςεων που μποροφν να τιμωρθκοφν από το διαιτθτι, τον κανόνα 

του οφςάιντ και πολλοφσ άλλουσ κανόνεσ που διζπουν το άκλθμα. 

   O Εξοπλιςμόσ ποδοςφαιριςτι αναφζρεται ςτον κακιερωμζνο εξοπλιςμό και 

τθν ενδυμαςία των παιχτϊν ςτο άκλθμα του ποδοςφαίρου. Ο κανόνασ αυτόσ 

κακορίηει τον ελάχιςτο εξοπλιςμό τον οποίο μπορεί να χρθςιμοποιεί ζνασ 

ποδοςφαιριςτισ. Επιπρόςκετα, απαγορεφουν τθ χριςθ οποιουδιποτε αντικειμζνου 

που είναι επικίνδυνο είτε για τον ποδοςφαιριςτι, είτε για κάποιο άλλο 

ςυμμετζχοντα. Διάφορεσ διοργανϊςεισ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιβάλλουν 

μεμονωμζνα περαιτζρω περιοριςμοφσ, όπωσ θ ρφκμιςθ του μεγζκουσ του 

λογότυπου που εμφανίηεται ςτισ φανζλεσ των ποδοςφαιριςτϊν ι ςε περίπτωςθ 
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που αγωνίηονται δφο ομάδεσ με τα ίδια ι παρόμοια χρϊματα, θ φιλοξενοφμενθ 

ομάδα οφείλει να χρθςιμοποιιςει ενδυμαςία διαφορετικοφ χρϊματοσ. 

 

   Γενικά, οι ποδοςφαιριςτζσ αναγνωρίηονται από τον αρικμό που φζρουν ςτθ 

ςτολι τουσ (πλάτθ). Αρχικά, οι ποδοςφαιριςτζσ μιασ ομάδασ φοροφςαν αρικμοφσ 

από το 1 ζωσ το 11 που αντιςτοιχοφςαν ςτισ ποδοςφαιρικζσ τουσ κζςεισ. Ωςτόςο, 

ςτο επαγγελματικό επίπεδο θ αρίκμθςθ αυτι δεν υφίςταται και κάκε 

ποδοςφαιριςτισ κατζχει ζνα ςτακερό αρικμό ςτο ρόςτερ τθσ ομάδασ για όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ποδοςφαιρικισ περιόδου. Επίςθσ, τα επαγγελματικά ςωματεία 

παρουςιάηουν ςυνικωσ τα επϊνυμα ι ψευδϊνυμα των ποδοςφαιριςτϊν τουσ ςτισ 

φανζλεσ τουσ, πάνω (ι ςπανιότερα από κάτω) από τον αρικμό κάκε 

ποδοςφαιριςτι. 

   Ο ποδοςφαιρικόσ εξοπλιςμόσ ζχει εξελιχκεί ςθμαντικά ςε ςχζςθ με τα 

πρϊτα ςτάδια εμφάνιςθσ του παιχνιδιοφ, όταν οι παίχτεσ φοροφςαν ςυνικωσ 

παχιζσ βαμβακερζσ φανζλεσ, φουφοφλεσ (παντελόνι που ζχει φουςκωτά μπατηάκια) 

και βαριά και άκαμπτα δερμάτινα παποφτςια. Στον 20ό αιϊνα, τα υποδιματα 

ζγιναν πιο ελαφριά και μαλακά και οι ποδοςφαιριςτζσ φοροφςαν κοντφτερα 

παντελονάκια. 

Επιπρόςκετα, με τθν αναβάκμιςθ ςτθν καταςκευι ενδυμάτων και τθν 

ελευκερία εκτφπωςθσ ςτθ ςτολι οι φανζλεσ καταςκευάηονταν με ελαφρφτερεσ, 

ςυνκετικζσ ίνεσ με όλο και πιο πολφχρωμα και πολφπλοκα ςχζδια. Με τθν άνοδο 

τθσ διαφιμιςθσ κατά τον ίδιο αιϊνα, τα λογότυπα των χορθγϊν άρχιςαν να 

εμφανίηονται ςτισ φανζλεσ και πανομοιότυπεσ, αυκεντικζσ ςτολζσ άρχιςαν να 

παράγονται για πϊλθςθ ςτουσ φιλάκλουσ, παρζχοντασ υψθλά ποςά εςόδων ςτισ 

ποδοςφαιρικζσ ομάδεσ. 
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  Κάποιεσ ταινίεσ ςχετικά με το ποδόςφαιρο 
 

1) "Bend it like Beckam ". 

 

  Μια νεαρι Λνδι που ηει ςτο Λονδίνο κι ζχει ωσ ίνδαλμά τθσ τον Μπζκαμ, 

προπονείται κρυφά από τουσ γονείσ τθσ ςε τοπικι ομάδα γυναικείου ποδοςφαίρου, 

κάτι ανεπίτρεπτο για τα παραδοςιακά ινδικά ικθ. 
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2) "Mean machine". 

 Ζνασ ζκπτωτοσ πρϊθν αρχθγόσ τθσ εκνικισ Αγγλίασ, βρίςκεται ςτθ φυλακι για 

επίκεςθ ςε δυο αςτυνομικοφσ. Θ ηωι του πίςω από τα ςίδερα είναι μια κόλαςθ. Οι 

ςυγκρατοφμενοι του και οι φφλακεσ δεν του ςυγχωροφν το ότι κρζμαςε τθν εκνικι 

Αγγλίασ αλλά και το ότι πριν μπει ςτθ φυλακι ιταν μια διαςθμότθτα. Θ ευκαιρία 

του για μια καλφτερθ κακθμερινότθτα ζρχεται με τθ μορφι μιασ ποδοςφαιρικισ 

αναμζτρθςθσ μεταξφ τροφίμων και δεςμοφυλάκων. Τα φαντάςματα του 

παρελκόντοσ όπωσ ο τηόγοσ και τα ςτθμζνα παιχνίδια κα κάνουν τθν εμφάνιςθ τουσ 

προςπακϊντασ να επθρεάςουν το αποτζλεςμα και τθν απόδοςθ του αρχθγοφ. 
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ΚΑΛΑΘΟΥΑΙΡΙΗ 

  Κάποιεσ ταινίεσ ςχετικά με το μπάςκετ 

1) Οι ακλθτικζσ ταινίεσ ςτο ςφνολο τουσ, περιζχουν τισ περιςςότερεσ φορζσ βιογραφικά 

ςτοιχεία, και κα εφκολα κα μποροφςαν να ενταχκοφν ς’ αυτι τθν κατθγορία. Εξαιτίασ τθσ 

ζντονθσ δραματοποίθςθσ που πολλζσ φορζσ εντοπίηουμε ς’ αυτζσ τισ ταινίεσ, κα μποροφςε 

να μασ οδθγιςεισ να τισ κατατάξουμε ωσ δραματικζσ. Αν και γενικότερα υπάρχουν ταινίεσ 

για ςχεδόν όλα τα ευρζωσ γνωςτά ςπορ, το baseball, το ράγκμπυ το μπάςκετ, πυγμαχία, 

ακλιματα δθλαδι που είναι πολφ δθμοφιλι ςτισ Θ.Ρ.Α κατζχουν πρωταρχικι κζςθ.  

 

 

Οι Δρόμοι τησ Υωτιάσ (1981) 

 

   Θ ταινία, βαςιςμζνθ ςε πραγματικά γεγονότα, περιγράφει τθ ςυναρπαςτικι 

ιςτορία δφο Βρετανϊν δρομζων, του εβραϊκισ καταγωγισ Harold Abrahams και του 

Σκοτςζηου Eric Liddell, που κατά τθ διάρκεια των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του 1924 ςτο 

Ραρίςι κατάφεραν να χαρίςουν το χρυςό μετάλλιο ςτθν πατρίδα τουσ. 

   Το 1976, γεννιζται ο Rocky Balboa, δθλαδι ο ιρωασ που ενςαρκϊνει το 

Αμερικάνικο όνειρο ςτον απόλυτο βακμό. Ζνα «βουνό» με καρδιά μικροφ παιδιοφ, 

που τα βάηει με δυνατότερουσ αντιπάλουσ και πάντα βγαίνει νικθτισ, ο άνκρωποσ 

τθσ διπλανισ πόρτασ που με τθ ςκλθρι δουλειά του καταφζρνει να νικιςει τθ 

φτϊχεια, του κακοφσ τόςο εγχϊριουσ όςο και… ξζνουσ. 
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 Θ ταινία, (που γράφτθκε από τον ίδιο τον Sylvester Stallone, όπωσ και τα 

υπόλοιπα 5 sequels, και τθν εμπνεφςτθκε από τον Rocky Marciano), κζρδιςε τουσ 

κεατζσ, όχι τόςο με τθν ερμθνεία του ίδιου του Stallone, αλλά λόγω τθσ αμεςότθτασ 

του ιρωα ςτουσ κεατζσ αλλά και τισ ςυναρπαςτικζσ ςκθνζσ κατά τθ διάρκεια του 

αγϊνα. 

   Στο πλευρό του Italian Stallion, θ Talia Shire, που ερμθνεφει τθν Adrian και 

είχε επίςθσ πρωταγωνιςτιςει ωσ Connie Corleone ςτο Godfather, αλλά και ο 

Burgess Meredith, ωσ ο Mickey, o προπονθτισ του Balboa και είχε γίνει 

γνωςτότεροσ ςτο αμερικανικό κοινό από τθν εποχι που υποδυόταν τον Ριγκουίνο 

ςτθ τθλεοπτικι ςειρά Batman που μεταδιδόταν ςτισ Θ.Ρ.Α κατά τθ διάρκεια τθσ 

δεκαετίασ του ’60. Θ ταινία (όπωσ και όλεσ οι υπόλοιπεσ τθσ ςειράσ) ζγινε τεράςτια 

ειςπρακτικι επιτυχία, κακϊσ με budget λιγότερο από $1 εκατ. κατζγραψε ζςοδα 

$225 εκατ.! Θ ταινία ιταν υποψιφια για δζκα βραβεία Πςκαρ κερδίηοντασ τελικά 

τρία? καλφτερθσ ταινίασ, καλφτερθσ ςκθνοκεςίασ και καλφτερου μοντάη. 

2)’’Like Mike’’ 

Ραρόλο που προβλικθκε για πρϊτθ φορά το 2002 δεν παφει να είναι μια 

εξαιρετικι ταινία. Ρρωταγωνιςτισ, ζνα μικρό αγόρι που εν μια νυκτι γινεται αςτερι 
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του ΝΒΑ χαρισ ςε κάτι παποφτςια που βρικε και προζρχονταν από τον Michael 

Jordan. Σίγουρα είναι μια ταινία που κα ςασ ςυναρπάςει και απευκφνεται ςτο ευρφ 

κοινό και μασ δείχνει ότι με τθ κζλθςθ όλα είναι πικανά αρκεί να πιςτζψουμε και να 

επιμείνουμε ςε αυτό που κάνουμε.  
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ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΦΝΕ 

  Θ ιςτόρια των πολεμικϊν τεχνϊν ξεκινάει το 648 π.Χ,με το Ραγκράτιον. To 

Ραγκρατιον αποτελοφνταν από εναν ςυνδιαςμό χτυπθμάτων και λαβϊν, κατι ςαν το 

ςφνχρονο ΜΜΑ, θ ονομαςία προζρχεται από τισ λζξεισ παν+κρατείν,δθλαδι νικθτισ 

γινόνταν αυτόσ που .Το Ραγκράτιον μετα από λίγα χρόνια ζγινε ζνα Ολυμπιακό 

άκλθμα,ιταν κεαματικό και πολφ δθμοφιλζσ αλλά και επικίνδυνο.Μεςα από το 

Ραγκράτιον ο κοςμοσ ακλοφνταν,διαςκζδαηε,ξεχνιοταν.Οι αρχαίοι Ολυμπιακοί 

Αγϊνεσ μετά το 200 π.Χ. ειςιγαγαν κι ζναν λιγότερο βίαιο διαγωνιςμό "Ραγκρατίου 

παίδων" για τα νζα αγόρια. Ράνω ςτο Ραγκράτιον βαςίςτθκε κάκε είδουσ πολεμικι 

τεχνθ όλων των κρατϊν. 

 

 

Αρχαία Ελλάδα – Ραγκράτιον 

Τζλθ 19ου αιϊνα – Υβριδικζσ πολεμικζσ τζχνεσ 

Τζλθ 1880 – Ρρϊτοι αγϊνεσ μεικτοφ ςτυλ 

1899 – Μπάρτον άιτ και Bartitsu 

Αρχζσ 1900 – Αγϊνεσ Merikan 

Δεκαετία 1920 – Vale Tudo και Gracie 

1970 – Antonio Inoki 
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1985 – Μδρυςθ του Shooto 

1989 – Ρρϊτοσ επαγγελματικόσ αγϊνασ Shooto 

1991 – Ρρϊτοσ αγϊνασ μπραηίλιαν ηίου ηίτςου vs Luta Livre 

1993 – Μδρυςθ του Pancrase 

1993 – Μδρυςθ του UFC 

Μζςα/Τζλθ 1990 – Διεκνζσ Vale Tudo 

1997–2007 – Ρερίοδοσ PRIDE και UFC 

2000 – Κζςπθςθ Ενιαίων Κανόνων MMA 

2005 – Ρρϊτθ εμφάνιςθ του "The Ultimate Fighter" 

2005 – Ο ςτρατόσ των ΘΡΑ επικυρϊνει τθν αποτελεςματικότθτα των ΜΜΑ 

2006 – το UFC 66 παράγει πάνω από 1 εκατομμφριο Pay-per-view πωλιςεισ 

2008 – το EliteXC: Primetime παρακολοφκθςαν 6,5 εκατομμφρια τθλεκεατζσ 

2009 – το Strikeforce ζχεισ ςαν κφρια μάχθ αγϊνα μεταξφ γυναικϊν 

2011 – το UFC on Fox παρακολοφκθςαν 8.8 εκατομμφρια τθλεκεατζσ. 

Muay Thai 

 

    Εκείνο όμωσ που κατάφερε να γίνει οςο διμοφιλζσ ιταν και το Ραγκράτιον, 

και κατάφερε να διαφοροποιιςει με μεγάλθ επιτυχία ανάμεςα ςε όλεσ, ιταν το 

Muay Thai ι αλλιϊσ ταιλανδζηικθ πυγμαχία. Ειναι θ τζχνθ των 8 άκρων (χζρια, 

αγκϊνεσ, γόνατα, πόδια). 

 

  Ππωσ όλα τα ακλιματα,τα ο Muay thai προωκεί τισ πνευματικζσ και φυςικζσ 

ικανότθτεσ, αναπτφςςοντασ επιπλζον πεικαρχία, θκικι και πνευματικι παιδεία. Δεν 

είναι τυχαία θ ανακάλυψθ και ραγδαία εξάπλωςι του ςτθν Δφςθ, γιατί καταφζρνει 

να ςυνδυάηει τθν ακλθτικι παιδεία με το ςυναρπαςτικό κζαμα ςτθν αγωνιςτικι του 

μορφι. Επίςθσ το Muay thai χωρίηεται ςε παραδοςιακό και αγωνιςτικό. 

 Το παραδοςιακό Muay thai εςτιάηει ςτθν αυτοάμθνα ζτςι οι μακθτζσ 

εκπαιδεφονται να υπεραςπίηουν τον εαυτό τουσ από τραυματιςμοφσ. Επιπλζον 

μπορεί να εφαρμοςτεί ςτθν πάλθ με τα χζρια ενάντια ςε όπλα, κακϊσ ζχει τεχνικζσ 



 24 

κλειδϊματοσ και ρίψθσ, οι οποίεσ μποροφν να φανοφν ιδιαιτζρωσ χριςιμεσ ςε 

γυναίκεσ και παιδιά. Το 1922 θ Ταϊλανδζηικθ κυβζρνθςθ κζλοντασ να αναπτφξει το 

Muay Thai και να το κακιερϊςει ωσ διεκνζσ ςτυλ boxing όριςε κανόνεσ, οι boxers να 

φοροφν γάντια, να μθν επιτρζπονται οι ανατροπζσ, τα κλειδϊματα, τα ςπαςίματα, 

οι ρίψεισ και θ πάλθ εδάφουσ. Ζτςι μειϊκθκαν τα χαρακτθριςτικά του αυκεντικοφ 

Muay Thai για να ζρκουμε ςιμερα ςτθν πιο απλι πλζον μορφι του το αγωνιςτικό 

Muay Thai. 

 

     Επίςθσ μία από τισ πιο δθμοφιλζσ πολεμικζσ τζχνεσ είναι θ Ρυγμαχία γνωςτι 

ςε ολουσ μασ ωσ και box, είναι ζνα από τα πιο δθμοφιλι αγωνίςματα, που 

ςτθρίηεται ςτθν ικανότθτα των αντιπάλων να αντικροφςουν μόνο με τισ γροκιζσ 

τουσ ο ζνασ τον άλλο και να καταφζρουν, με εφςτοχα και γερά κτυπιματα, να 

βγάλουν εκτόσ μάχθσ ο κακζνασ τον αντίπαλό του. Σε όλα τα είδθ αγϊνων 

απαγορεφονται τα χτυπιματα κάτω από τθ ηϊνθ (δθλαδι χαμθλότερα από τοσ 

γοφοφσ), ςτθν πλάτθ, ςτο πίςω μζροσ του κεφαλιοφ ι ςτον αυχζνα.  

 

  Ο πρϊτοσ γνωςτόσ πρωτακλθτισ ςε παγκόςμια κλίμακα ιταν ο Άγγλοσ Τηων 

Μπράουτον κι αυτόσ είναι που εφάρμοςε τουσ κανονιςμοφσ του ακλιματοσ. Μετά, 

το αγϊνιςμα μεταφζρκθκε ςτθν Αμερικι, όπου και διαδόκθκε πολφ. Με αυτό πιο 

πολφ αςχολικθκαν οι μαφροι τθσ χϊρασ αυτισ, που ανάδειξαν κατά καιροφσ πολλά 

αςτζρια τθσ πυγμαχίασ όπωσ τον Μοχάμε Αλι και τον Μάικ Τάιςον.  

Αμζςωσ μετά ζρχεται το kick boxing, που ςυνδυάηει πυγμαχια και λακτίςματα. Θ 

προζλευςθ του είναι απ' τθν Λαπωνία και τθ Βόρεια Αμερικι, και περιλαμβάνει τισ 

τεχνικζσ τθσ πυγμαχίασ και λακτίςματα απ το καράτε ντο και το ταεκβοντό. Στθν 

δεκαετία του 1970 άρχιςαν να διεξάγωνται οι πρϊτοι αγϊνεσ kickboxing, ενϊ το 

1977 ιδρφκθκε και θ παγκόςμια ομοςπονδία του ακλιματοσ, θ World Kickboxing 

Association (WKA). Το αγωνιςτικό kickboxing χωρίηεται ςτο εραςιτεχνικό kickboxing, 

ςτο οποίο οι ακλθτζσ φοράνε προςτατευτικά, και ςτο επαγγελματικό όπου δεν 

επιτρζπεται θ χριςθ τουσ. 
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   Θ μεγαλφτερθ διοργάνωςθ του  kickboxing ςε παγκόςμιο επίπεδο είναι το  

Κ-1. Τθν Ελλάδα ςτο επαγγελματικό kickboxing εκπροςωπεί ο παγκόςμιοσ 

πρωτακλθτισ Μιχάλθσ Ηαμπίδθσ, ο οποίοσ με τισ νίκεσ του ςτο Λαπωνζηικο και ςτο 

Αυςτραλιανό Κ-1, ζχει ενταχκεί ανάμεςα ςτουσ κορυφαίουσ kickboxers του κόςμου. 

Υπάρχουν πολλά αγωνιςτικά ςτυλ ςτο kickboxing και διαβάκμιςθ ς'αυτά, το full 

contact, semi contact, light ι medium contact, body contact και τα low kicks. 

   Τζλοσ ζρχεται το ΜΜΑ, Οι Μεικτζσ Ρολεμικζσ Τζχνεσ είναι το πρϊτο 

μαχθτικό άκλθμα που εμφανίηει τόςο μεγάλο κοινό διεκνϊσ. Ρρόκειται ςτθν ουςία 

για τθ μετενςάρκωςθ του αρχαίου παγκρατίου.Δεν υπάρχουν κανόνεσ. Στουσ 

αγϊνεσ MMA μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κάκε είδουσ πολεμικι τζχνθ αφοφ 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κάκε είδουσ χτυπιματα χεριϊν ι ποδιϊν (εκτόσ από 

χτυπιματα ςτθν πλάτθ και ςτο πίςω μζροσ του κεφαλιοφ). Εκτόσ αυτϊν 

επιτρζπονται οι λαβζσ ρίψθσ, οι εξαρκρϊςεισ αλλά και οι πνιγμοί. Σε οποιαδιποτε 

ςτιγμι του αγϊνα μπορεί ο αγωνιηόμενοσ να παραδοκεί (Tapout).Στθν ουςία ςε 

αυτό το άκλθμα ςυμμετζχουν Strikers, δθλαδι ακλθτζσ που χτυποφν(boxers, kick 
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boxers κ.τ.λ.) όπωσ και grapplers με τθ γενικι ζννοια του όρου (παλαιςτζσ, judoka, 

ακλθτζσ του grappling κ.τ.λ.). Φυςικά οι ακλθτζσ τθσ μίασ κατθγορίασ αναγκάηονται 

ςτθ πορεία τουλάχιςτον να αμφνονται ςτισ επικζςεισ τθσ άλλθσ και εναλλάξ. 
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Tae Kwon Do 

 

1. υμμετέχοντεσ (Σςονγκ - Φονγκ) 

 

  Οι κζςεισ των δφο αγωνιηομζνων, του Τςονγκ (με μπλε χρϊμα) και του Χονγκ 

(με κόκκινο χρϊμα) είναι: Από το κζντρο του Αγωνιςτικοφ Χϊρου προσ τθ γραμμι α 

και ςε απόςταςθ ενόσ μζτρου από αυτό και από το κζντρο επίςθσ του αγωνιςτικοφ 

χϊρου προσ τθ γραμμι γ, πάλι ςε απόςταςθ ενόσ μζτρου από αυτό. Ο Χονγκ είναι 

ενδεδυμζνοσ με κϊρακα και κάςκα κόκκινου χρϊματοσ και ο Τςονγκ, φζρει 

αντίςτοιχα εξαρτιςεισ μπλε χρϊματοσ. Και οι δφο φοροφν από κάτω το ντόμποκ και 

όλα τα προςτατευτικά που απαιτοφνται από τουσ Κανονιςμοφσ Αγϊνων. Στισ κζςεισ 

αυτζσ οι αγωνιηόμενοι βρίςκονται ςτθν ζναρξθ και ςτθ λιξθ του κάκε γφρου, ςτθν 

υπόδειξθ αφαιρζςεωσ βακμϊν και ςτθν ανακιρυξθ του νικθτι. 

Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, οι ακλθτζσ κινοφνται (ακολουκοφμενοι από τον 

Διαιτθτι) μζςα ςτο αγωνιςτικό τετράγωνο των 8 μ. x 8 μ. (με εξαίρεςθ ςτθν 
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ανταλλαγι τεχνικϊν, όταν το ζνα πόδι του αγωνιηομζνου βρίςκεται εκτόσ τθσ 

Γραμμισ Ετοιμότθτασ). Στο διάλειμμα μεταξφ των γφρων, οι αγωνιηόμενοι 

πθγαίνουν ςτον Ρροπονθτι τουσ που βρίςκεται ζξω από τθν Ρεριμετρικι Γραμμι. 

 

2. Προπονητέσ των δύο αγωνιζομένων 

 

   Ζνασ Ρροπονθτισ επιτρζπεται να ςυνοδεφει τον ακλθτι που αγωνίηεται, 

ςυνοδευόμενοσ (προαιρετικά) από τον Λατρό ι τον Φυςιοκεραπευτι τισ ομάδασ. Θ 

ζνδυςθ του Ρροπονθτι είναι ακλθτικι περιβολι και φορά ακλθτικά υποδιματα. Θ 

ακριβισ του κζςθ είναι ζνα μζτρο από τθν Ρεριμετρικι Γραμμι Α (για τον 

Ρροπονθτι του κόκκινου ακλθτι) και αντίςτοιχα ζνα μζτρο από τθ Ρεριμετρικι 

Γραμμι Γ (για τον Ρροπονθτι του μπλζ ακλθτι). 

 

Στισ αρμοδιότθτζσ του Ρροπονθτι υπάγονται: 

- Θ ςτενι παρακολοφκθςθ τισ ροισ όλων των αγϊνων, 

- Θ παροχι ςυμβουλϊν και θ χάραξθ τθσ τακτικισ τθν ϊρα του αγϊνα, 

- Το δικαίωμα τθσ Ζνςταςθσ μετά τθ λιξθ του αγϊνα, ι και τθν ϊρα του αγϊνα για 

κάποια τυχόν αμφιςβθτοφμενθ φάςθ, 

 

- Το Αίτθμα Επανεξζταςθσ τθσ αμφιςβθτοφμενθσ φάςθσ με το ςφςτθμα του βίντεο-

ριπλζι. (Αν δικαιωκεί διατθρεί το ίδιο δικαίωμα ςτον ίδιο αγϊνα, ενϊ ζχει 

απεριόριςτο αρικμό άςκθςθσ του δικαιϊματοσ Ενςτάςεωσ κατά τθ διάρκεια ενόσ 

Ρρωτακλιματοσ). Εάν ζχει δφο Ενςτάςεισ που ζχουν απορριφκεί για τον ίδιο 

ακλθτι, χάνει το δικαίωμα για περαιτζρω 

 

- Θ βεβαίωςθ τθσ παρουςίασ των ακλθτϊν του που ζχουν δθλωκεί να αγωνιςτοφν 

ςτθ διοργάνωςθ 

 

- Θ επιβεβαίωςθ ότι ζχει προςκομίςει μαηί του τουσ υποχρεωτικοφσ 

προςτατευτικοφσ κϊρακεσ και κάςκεσ και των δφο χρωμάτων (ζνα κόκκινο και ζνα 
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μπλε, εκτόσ εάν παρζχονται από τουσ διοργανωτζσ), κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα 

αναγκαία προςτατευτικά 

 

- Θ επιβεβαίωςθ τθσ κεϊρθςθσ των Δελτίων των ακλθτϊν και ακλθτριϊν του από 

Λατρό. 

- Θ ςωματικι και ψυχολογικι προετοιμαςία πριν από τθν ζναρξθ του αγϊνα, 

και, 

- Θ υποβολι Ζνςταςθσ εντόσ δζκα λεπτϊν από τθ λιξθ του αγϊνα για τον οποίο 

ενίςταται (ςυνοδευόμενθ από το προβλεπόμενο παράβολο). 

 

3. Διαιτητήσ 

 

  Ο Διαιτθτισ διευκφνει τον αγϊνα και θ κζςθ του μζςα ςτον αγωνιςτικό χϊρο 

(κατά τθν ζναρξθ και ςτθ λιξθ του κάκε γφρου, ςτθν υπόδειξθ αφαιρζςεωσ βακμϊν. 

Ο Διαιτθτισ οφείλει να είναι εμβρικισ γνϊςτθσ των κανονιςμϊν, διαςφαλίηοντασ 

με αυτό τον τρόπο τθν αντικειμενικότθτα και τθ δίκαιθ διεξαγωγι του αγϊνα. 

και ςε μερικζσ ακόμθ περιπτϊςεισ), είναι ςε απόςταςθ ενάμιςθ μζτρου από το 

κζντρο του αγωνιςτικοφ χϊρου προσ τθ γραμμι δ. Είναι ςτραμμζνοσ προσ το κζντρο 

του τετραγϊνου και προσ το μζροσ του Καταγράφοντοσ. Από τα αριςτερά του ζχει 

τον ακλθτι που φορά τον κόκκινο κϊρακα και από τα δεξιά του αυτόν που φορά 

τον μπλε. Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, βρίςκεται ςυνζχεια δίπλα ςτουσ δφο 

αγωνιηομζνουσ ςε απόςταςθ τζτοια ζτςι ϊςτε, αφενόσ να διατθρεί πλιρεσ οπτικό 

πεδίο και αφετζρου να μθν τουσ εμποδίηει ςτθν εκτζλεςθ των τεχνικϊν τουσ. 

 

  Θ ςτολι του ςτισ διεκνείσ διοργανϊςεισ (Θπειρωτικά, Ραγκόςμια 

Ρρωτακλιματα) είναι ςακάκι, πουκάμιςο και γραβάτα χρϊματοσ γαλάηιου, 

παντελόνι (ςκοφρο μπλε) και λευκά ακλθτικά υποδιματα. Αντίκετα ςτα Διεκνι 

Τεχνικά Ρρωτακλιματα (Ροφμςε) το ςακάκι είναι μπλε ςκοφρο, το πουκάμιςο και 

τα υποδιματα είναι λευκά, θ γραβάτα του είναι ςτισ αποχρϊςεισ του κόκκινου 

χρϊματοσ και φορά παντελόνι χρϊματοσ γκρι. Στθν Ελλάδα θ περιβολι του 
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αποτελείται από ςακάκι χρϊματοσ μπλε ςκοφρο, παντελόνι γκρι ι μπλε, πουκάμιςο 

λευκό, γραβάτα χρϊματοσ μπλε ςκοφρο και λευκά ακλθτικά υποδιματα. 

 

  Στθν αριςτερι μεριά του ςακακιοφ και ςτο φψοσ του ςτικουσ (τςζπθ του 

ςακακιοφ) φζρουν το ςιμα τθσ διοργανϊτριασ αρχισ (Ραγκόςμιασ ι Εκνικισ 

Ομοςπονδίασ), κακϊσ και τον αφξοντα αρικμό που τουσ δίνεται από τθν 

διοργάνωςθ. Εξαίρεςθ αποτελεί θ χρωματικι απόχρωςθ τθσ ςτολισ των Διαιτθτϊν 

ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, όπου το χρϊμα κακορίηεται από τθν εκάςτοτε 

Οργανωτικι Επιτροπι των αγϊνων. 

Αρμοδιότθτεσ του Διαιτθτι ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ: 

- Δίνει τα παραγγζλματα για υποκλίςεισ των ακλθτϊν ςτθν ζναρξθ και ςτο τζλοσ του 

αγϊνα. 

 

- Κθρφςςει τθν ζναρξθ του αγϊνα. 

 

- Κθρφςςει τθ λιξθ του αγϊνα. 

 

- Τιμωρεί με αφαιρζςεισ μιςοφ βακμοφ (Ρροειδοποίθςθ). 

 

- Τιμωρεί με αφαιρζςεισ ολόκλθρου βακμοφ (Αφαίρεςθ). 

 

- Χωρίηει τουσ ακλθτζσ, όταν πιάνονται μεταξφ τουσ. 

 

- Δίνει εντολι για ςυνζχιςθ του αγϊνα. 

 

- Σταματά το χρονόμετρο για διάφορουσ λόγουσ. 
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- Μετράει από το 1 ζωσ το 10 (ςε περίπτωςθ Νοκ ντάουν ι Νοκ άουτ). 

 

- Συγκεντρϊνει ςτο τζλοσ του αγϊνα τουσ Κριτζσ για να ςυναποφαςίςουν τον νικθτι 

(ςε περίπτωςθ ιςοπαλίασ και μετά τον τζταρτο γφρο). 

 

- Σταματάει τον αγϊνα (αν κρίνει ότι αυτό απαιτείται). 

 

- ωτάει τθ γνϊμθ των Κριτϊν ςε αμφιςβθτοφμενεσ φάςεισ. 

 

- Υποδεικνφει τουσ άκυρουσ πόντουσ. 

 

- Εκφράηει τθ γνϊμθ του ςε διευκρινίςεισ κεμάτων που αφοροφν τον αγϊνα. 

 

- Ηθτάει τθν αντικατάςταςι του (αυτό ιςχφει και για τουσ Κριτζσ) ςε περίπτωςθ που 

ο ακλθτισ, που αγωνίηεται είναι από τθν ίδια χϊρα με αυτόν (αν πρόκειται για 

Διεκνείσ αγϊνεσ), ι από το Σωματείο του (ςτουσ Εκνικοφσ αγϊνεσ). 

 

- Ηθτάει τθ γνϊμθ του εντεταλμζνου Λατροφ των αγϊνων για κζματα τραυματιςμϊν, 

ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ του αγϊνα. 

 

- Ανακθρφςςει νικθτι. 

 

- Αποφαςίηει μαηί με τουσ Κριτζσ για τον νικθτι ςε περίπτωςθ ιςοπαλίασ. 

 

- Εάν ζνασ από τουσ Κριτζσ υψϊςει το χζρι του και ηθτιςει τθ ςυνδρομι του 

Διαιτθτι, επειδι δεν καταγράφθκε κάποιοσ πόντοσ, ο Διαιτθτισ μπορεί να καλζςει 
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ςε ςφςκεψθ όλουσ τουσ Κριτζσ και αν οι δφο ζδωςαν τον πόντο και οι άλλοι δφο δεν 

τον ζδωςαν), τότε αποφαςίηει εάν κα δοκεί ο πόντοσ (αν και ο ίδιοσ δεν 

βακμολογεί). 

 

- Ηθτάει επιβεβαίωςθ από τουσ Κριτζσ, εάν διαφωνιςουν ςτθν κατακφρωςθ ι όχι 

ενόσ βακμοφ, φςτερα από παρζμβαςθ του Υπεφκυνου Διαιτθςίασ. 

 

4. Κριτέσ 

 

  Σε ζναν αγϊνα λαμβάνουν μζροσ τζςςερισ Κριτζσ. Ωςτόςο, όταν 

χρθςιμοποιοφνται ςτον αγϊνα θλεκτρονικζσ εξαρτιςεισ (κϊρακεσ) οι κριτζσ είναι 

τρεισ και καταγράφουν μόνο τα νόμιμα κτυπιματα ςτο κεφάλι, αφοφ οι βακμοί που 

επιτυγχάνονται ςτον κϊρακα, καταγράφονται αυτόματα ςτον πίνακα. (Εξαίρεςθ 

αποτελοφν οι τεχνικζσ γροκιάσ και θ πριμοδότθςθ του περιςτροφικοφ λακτίςματοσ 

ςτον κϊρακα). Θ ςτολι τουσ είναι όμοια με εκείνθ των Διαιτθτϊν και οι κζςεισ τουσ 

είναι ςτισ τζςςερισ γωνίεσ ζξω από τθν Ρεριμετρικι Γραμμι. Στθν περίπτωςθ που 

είναι μόνο τρεισ, οι κζςεισ των δφο είναι ςτισ δφο γωνίεσ τθσ Γραμμισ Ετοιμότθτασ β 

απζναντι από το ςθμείο του Διαιτθτι και θ κζςθ του τρίτου είναι πίςω από τθ κζςθ 

του Διαιτθτι (γραμμι ετοιμότθτασ δ). Οι Κριτζσ κάκονται ςε καρζκλα ςε απόςταςθ 

μιςοφ μζτρου από τθν κάκε γωνία, ςτραμμζνοι προσ τον αγωνιςτικό χϊρο. 

Ξεκινϊντασ από τα αριςτερά του Καταγράφοντοσ, οι αρικμοί των Κριτϊν είναι 1, 2, 

3 και 4 (ι 1, 2 και 3 αν είναι τρεισ). 

 

5. Ο Καταγράφων τον αγώνα  

 

  Ο Καταγράφων χρονομετρά τον αγϊνα μαηί με τα διαλείμματα και τισ 

διακοπζσ, ενϊ ςτα κακικοντά του είναι και θ καταγραφι τισ κατακφρωςθσ ι τθσ 

αφαίρεςθσ ενόσ βακμοφ, κατόπιν υπόδειξθσ του Διαιτθτι. Θ κζςθ του βρίςκεται ςε 
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ζνα τραπζηι που είναι απζναντι από τον Διαιτθτι και ςε απόςταςθ δφο μζτρων από 

τθν Ρεριμετρικι Γραμμι Β. 

 

Αρμοδιότθτζσ του ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ (με τισ εντολζσ τοφ Διαιτθτι): 

 

1. Σιηάκ: Ξεκινάει το χρονόμετρο ςτθν αρχι του κάκε γφρου. 

 

2. Κομάν: Σταματάει το χρονόμετρο ςτο τζλοσ κάκε γφρου. 

 

3. Κάλιο: Σταματάει το χρονόμετρο για να δοκοφν ποινζσ ςτουσ ακλθτζσ, ι για 

άλλουσ λόγουσ. 

 

4. Κιεςί: Σταματάει το χρονόμετρο και κρατάει 1ϋ για διάφορουσ λόγουσ, όπωσ 

παροχι Ρρϊτων Βοθκειϊν ςε τραυματιςμζνο ακλθτι, μθ εμφάνιςθ ακλθτι για να 

αγωνιςκεί μζχρι να τον αποκλείςει, κ.ά. 

  

5. Σιγκάν: Σταματάει το χρονόμετρο για μθ κακοριςμζνο χρόνο μζχρι να δϊςει ο 

Διαιτθτισ εντολι επανζναρξθσ (βλ. αμζςωσ επόμενθ εντολι) και να ξεκινιςει πάλι ο 

αγϊνασ. 

 

6. Γκιςόκ: Επανζναρξθ τιρθςθσ του χρονόμετρου φςτερα από το ςταμάτθμά του για 

διάφορουσ λόγουσ. 

 

 

6. Επιτηρητήσ των αγώνων 

 

Ρροζρχεται (όπωσ και ο Καταγράφων) από το ςϊμα τθσ Διαιτθςίασ και ελζγχει τουσ 

ακλθτζσ που πρόκειται να αγωνιςτοφν πριν ειςζλκουν ςτον αγωνιςτικό χϊρο. Θ 

κζςθ του είναι ςτθν είςοδο του αγωνιςτικοφ χϊρου. 
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Αρμοδιότθτζσ του ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ είναι να ελζγχει τουσ ακλθτζσ για 

τα εξισ: 

 

- Κανείσ τουσ δεν φοράει κοςμιματα (κολιζ, δακτυλίδια, δερμάτινα ι 

ελαςτικά βραχιόλια, ςκουλαρίκια) ι κάτι άλλο που κα μποροφςε να 

προκαλζςει τραυματιςμό τθν ϊρα του αγϊνα. 

 

- Ζχουν νφχια κομμζνα και κακαρά. 

 

- Δεν ζχουν δεμζνο μζλοσ εξαιτίασ τραυματιςμοφ ι ζςτω προλθπτικά. 

 

- Φοράνε εγκεκριμζνα και κακαρά ντόμποκ. 

 

- Φζρουν πλιρθ προςτατευτικό εξοπλιςμό, όπωσ είναι υποχρεωμζνοι από 

τον Κανονιςμό. 

 

- Στο ακλθτικό τουσ βιβλιάριο (Δελτίο Ακλθτικισ Λδιότθτοσ), υπάρχει ιατρικι 

κεϊρθςθ εν ιςχφι τθν θμζρα των αγϊνων. 

 

 

7. Γραμματεία των αγώνων 

 

Θ Γραμματεία είναι θ καρδιά τθσ διοργάνωςθσ, αφοφ από τθν Γραμματεία των 

αγϊνων διοχετεφεται αμφίδρομθ πλθροφόρθςθ προσ τουσ Διαιτθτζσ και 

αγωνιηομζνουσ.  

Τοποκετείται ακριβϊσ πίςω από τον Καταγράφοντα τον αγϊνα και απαρτίηεται από 

ςτελζχθ του φορζα που διοργανϊνει τουσ αγϊνεσ, ι ακόμα και από Διαιτθτζσ. 

 

Αρμοδιότθτεσ των μελϊν τθσ Γραμματείασ: 
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- Λαμβάνουν, επιβεβαιϊνουν, καταγράφουν και ςυντάςςουν ανά κατθγορία 

βάρουσ και θλικία τισ Δθλϊςεισ Συμμετοχισ των ομάδων (πριν τουσ αγϊνεσ). 

 

- Ρραγματοποιοφν τθν κλιρωςθ και αρικμοφν τουσ αγϊνεσ, υπό τθν 

επίβλεψθ του υπευκφνου κλιρωςθσ. 

 

- Διενεργοφν τθ ηφγιςθ μία μζρα πριν τουσ αγϊνεσ και καταρτίηουν τισ 

τελικζσ καταςτάςεισ ηφγιςθσ, ανά κατθγορία βάρουσ. 

 

- Εξυπθρετοφν τα Σωματεία παρζχοντασ πλθροφορίεσ, διευκρινιςεισ, Δελτία 

κ.ά. 

 

- Μετά το πζρασ τθσ ηφγιςθσ προχωροφν ςτθ διαγραφι των ακλθτϊν από τα 

Φφλλα Αγϊνων (Ρουλ). 

 

- Κοινοποιοφν τθν κλιρωςθ αναρτϊντασ τα Φφλλα Αγϊνων. 

 

- Τροφοδοτοφν τα ζντυπα καταγραφισ αγϊνων ςτα τερζν. 

 

- Ρραγματοποιοφν όλεσ τισ εκφωνιςεισ των αγϊνων και τισ ανακοινϊςεισ, 

που αφοροφν τα ονόματα ι τουσ αρικμοφσ των αγωνιηόμενων, το χρϊμα του 

αγωνιςτικοφ κϊρακα που κα φορζςουν (μπλε ι κόκκινο), τον αρικμό του 

τερζν ςτο οποίο αγωνίηονται, κ.ά. 

 

- Ενθμερϊνουν τθν εξζλιξθ ςτα Φφλλα Αγϊνων. 

 

- Ραρζχουν ενθμζρωςθ και πλθροφορίεσ ςτουσ αρχθγοφσ των ομάδων. 

 

- Διευκετοφν τθ διαδικαςία των απονομϊν. 
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8. Αλυτάρχησ και Παρατηρητήσ των Αγώνων. 

 

  Ο Αλυτάρχθσ (Γυμναςίαρχοσ) των αγϊνων ορίηεται από τθ διοργανϊτρια 

Αρχι και είναι υπεφκυνοσ για τθ διεξαγωγι τθσ διοργάνωςθσ. Αποτελεί τον άρχοντα 

των αγϊνων και ζχει αυξθμζνεσ αρμοδιότθτεσ, δίνοντασ άμεςεσ λφςεισ κυρίωσ ςε 

οργανωτικά κζματα, για τθν απρόςκοπτθ ροι των αγϊνων. Ζχει το δικαίωμα 

παρζμβαςθσ ςε όλα τα ηθτιματα, πλθν εκείνων που αφοροφν αυτοφσ κακϋ εαυτοφσ 

τουσ αγϊνεσ και τουσ Τεχνικοφσ Κανονιςμοφσ του ακλιματοσ. 

 

  Ελζγχει τθν είςοδο και τθν παραμονι ςτον αγωνιςτικό χϊρο, όπου 

αναπτφςςεται ζντονθ αγωνιςτικι δραςτθριότθτα, μόνο εκείνων των παραγόντων 

που δικαιοφνται να είναι παρόντεσ ςτον χϊρο αυτό. Απομακρφνει από τον χϊρο 

αρμοδιότθτασ του Αλυτάρχθ, οποιοδιποτε πρόςωπο εμποδίηει �κατά τθν κρίςθ 

του� τθν ομαλι διεξαγωγι του αγϊνα. Ζχει επίςθσ, το δικαίωμα, υπό οριςμζνεσ 

προχποκζςεισ, να τροποποιιςει τθ διάρκεια του χρόνου διεξαγωγισ των αγϊνων. 

 

  Ο Ραρατθρθτισ ορίηεται και αυτόσ από τθν διοργανϊτρια Αρχι, 

παρακολουκεί τουσ αγϊνεσ και ςτο τζλοσ κάκε αγϊνα ςυντάςςει και υποβάλλει 

ςχετικι ζκκεςθ ςτθν οποία αναγράφει όλα τα τεκταινόμενα των αγωνιςτικϊν 

αναμετριςεων. Στισ Διεκνείσ διοργανϊςεισ, τα κακικοντα αυτά εκτελεί ο Τεχνικόσ 

Επιτετραμμζνοσ (Technical Delegate) που ορίηεται από τθν Ραγκόςμια Ομοςπονδία. 

 

 

9. Εντεταλμένοσ Ιατρόσ των αγώνων 

 

  Σε κάκε αγωνιςτικό χϊρο παρίςταται υποχρεωτικά ζνασ Λατρόσ του οποίου θ 

κζςθ είναι ςε ειδικό ςθμείο πίςω από τον Καταγράφοντα. Ο Λατρόσ κα πρζπει να 

ξεχωρίηει είτε φορϊντασ τθν γνωςτι λευκι ιατρικι ποδιά, είτε άλλθ ζνδυςθ με τθν 
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προχπόκεςθ να εντοπίηεται με ιατρικι ζνδειξθ φζροντασ λ.χ. ζνα ιατρικό ςιμα. 

Χωρίσ τθν παρουςία του δεν γίνεται να ξεκινιςει ζνασ αγϊνασ, ενϊ κατά τθ 

διεξαγωγι του κα πρζπει να είναι πάντα ςε ετοιμότθτα να παρζμβει ςε περίπτωςθ 

ατυχιματοσ. Επίςθσ, εκφζρει τθ γνϊμθ του ςε περίπτωςθ τραυματιςμοφ του 

ακλθτι, αν δθλαδι ο ακλθτισ μπορεί να ςυνεχίςει τον αγϊνα ι όχι (ςε περίπτωςθ 

τραυματιςμοφ, ηάλθσ, κ.ά.).  

 

10. Επιτροπή Ενςτάςεων 

 

  Θ Επιτροπι απαρτίηεται από ζναν Ρρόεδρο και μζχρι ζξι μζλθ και ζχει 

πάντοτε μονό αρικμό μελϊν. Μζλθ τθσ είναι ςυνικωσ Ραράγοντεσ του ακλιματοσ 

με μεγάλθ εμπειρία, πρϊθν Διαιτθτζσ, ενεργοί Διεκνείσ Διαιτθτζσ, Τεχνικοί 

Σφμβουλοι, ι Υπεφκυνοι Διαιτθςίασ και Υπεφκυνοι Τεχνικοί. όλοσ τθσ Επιτροπισ 

είναι θ εκδίκαςθ μιασ Ζνςταςθσ ςτο αποτζλεςμα ενόσ αγϊνα, αλλά και αξιολόγθςθ 

των επιδόςεων των Διαιτθτϊν και των Κριτϊν. Θ Επιτροπι ζχει το δικαίωμα 

επιβολισ πεικαρχικϊν ποινϊν ςτουσ Διαιτθτζσ για ςοβαρά λάκθ ι παραλείψεισ. 

Επίςθσ μπορεί να υποςτθρίηει τθ γενικι εποπτεία των αγϊνων, κακϊσ δφναται ςε 

ςυνεργαςία με τον Αλυτάρχθ, να ενεργεί ωσ Ζκτακτθ Επιτροπι Κυρϊςεων κατά τθ 

διάρκεια των αγϊνων για παραπτϊματα. Θ Επιτροπι μπορεί ακόμθ να ειςθγθκεί 

ςτον Υπεφκυνο Διαιτθςίασ να αντικαταςτιςει Διαιτθτζσ πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα. 

 

11. Ελλανόδικοσ Επιτροπή Επανεξέταςησ 

 

  Τθν απαρτίηουν πεπειραμζνοι Διεκνείσ Διαιτθτζσ και ορίηεται μία για κάκε 

τερζν. Εκτελεί κακικοντα επανεξζταςθσ ενόσ αγϊνα με βίντεο, ςε ςυνεργαςία με 

μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται από τον Ρροπονθτι του 

ακλθτι κατά μίασ Απόφαςθσ του Διαιτθτι ι των Κριτϊν. Από τθν ϊρα που κα λάβει 

γνϊςθ τθσ Ζνςταςθσ, κα πρζπει να αποφαςίςει εντόσ δφο λεπτϊν και θ απόφαςι 

τθσ είναι τελεςίδικθ. Σε περίπτωςθ διγνωμίασ μεταξφ των μελϊν, θ τελικι απόφαςθ 

λαμβάνεται από τον Αλυτάρχθ. 
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12. Τπεύθυνοσ Διαιτηςίασ 

 

  Ορίηεται από τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαιτθςίασ (ΚΕΔ) και βρίςκεται ςτον 

χϊρο των αγϊνων φροντίηοντασ για τθν ομαλι ροι των αγϊνων, όςον αφορά το 

αντικείμενο τθσ Διαιτθςίασ. 

 

Αρμοδιότθτεσ ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ: 

 

1. Είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι των Κανονιςμϊν Διαιτθςίασ από τουσ 

Διαιτθτζσ και Κριτζσ των αγϊνων.  

 

2. Ραρεμβαίνει ςτα τερζν, καλϊντασ τον Κεντρικό Διαιτθτι ενόσ αγϊνα να 

ηθτιςει επιβεβαίωςθ ςε διαφωνία πόντου. 

 

3. Ειςθγείται τθν αντικατάςταςθ Διαιτθτϊν ι Κριτϊν για παραλείψεισ, λάκθ, 

αδικία ι παραπτϊματα, ςτα οποία ζχουν υποπζςει.  

 

13. Υπεφκυνοι Ηφγιςθσ Ακλθτϊν 

 

Ρροζρχονται από το Σϊμα τθσ Διαιτθςίασ και ορίηονται από τθν ΚΕΔ. Στθ 

ηφγιςθ των ακλθτϊν παρίςταται Διαιτθτισ ίδιου φφλου με αυτό του ακλθτι, 

άνδρασ για τουσ ακλθτζσ ι γυναίκα Διαιτθτισ για τισ ακλιτριεσ. Ο ρόλοσ 

τουσ είναι ο ζλεγχοσ του ςωματικοφ βάρουσ των ακλθτϊν/ακλθτριϊν, ϊςτε 

να είναι ςφμφωνο με τθν κατάςταςθ ηφγιςθσ ςτθν κατθγορία βάρουσ, που 

ζχουν δθλωκεί από το Σωματείο τουσ.  
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~AIDS~ 

 

 

 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ; 

  Θ λοίμωξθ με τον Λό Ανκρϊπινθσ Ανοςοανεπάρκειασ (Human Immunodeficiency 

Virus Infection) και το Σφνδρομο Επίκτθτθσ Ανοςοανεπάρκειασ (AIDS) είναι μια 

νόςοσ που παρεμβαίνει και εμποδίηει τθ λειτουργία του ανοςοποιθτικοφ 

ςυςτιματοσ. Επίςθσ, τα άτομα με AIDS αποκτοφν λοιμϊξεισ που δφςκολα αποκτοφν 

υγιι άτομα. 

 

ΠΩ ΜΕΣΑΔΙΔΕΣΑΙ; 

  Μεταδίδεται: 

*Σεξουαλικι επαφι (π.χ. πρωκτικό, κολπικό ι ςτοματικό ςεξ) 

*Μετάγγιςθ αίματοσ 

*Μολυςμζνεσ υποδερμικζσ βελόνεσ 
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*Από τθ μθτζρα ςτο παιδί κατά τθν εγκυμοςφνθ, το τοκετό και το κθλαςμό 

*Επαφι ενόσ βλεννογόνου με ζνα ςωματικό υγρό που περιζχει ιό (π.χ. αίμα, 

ςπζρμα, κολπικά υγρά, προςπερματικά υγρά ι γάλα κθλαςμοφ ενόσ μολυςμζνου 

ατόμου) 

  Δε μεταδίδεται με: 

*το ςάλιο 

*τα δάκρυα 

*τα οφρα 

*τον ιδρϊτα 

Εκτόσ αν περιζχουν ποςότθτεσ αίματοσ 

 

ΠΩ ΝΑ ΠΡΟΥΤΛΑΦΣΟΤΜΕ; 

*Μείωςθ του αρικμοφ των διαφορετικϊν ςυντρόφων 

* Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των ανϊνυμων ι τυχαίων ςεξουαλικϊν επαφϊν 

* Αποφυγι τθσ χριςθσ ςυρίγγων από άλλα άτομα 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ; 

* Ρρθςμζνοι αδζνεσ 

* Απϊλεια βάρουσ 

* Κοφραςθ και κακοδιακεςία 

* Ρυρετόσ και ιδρϊτασ 

* Δερματικό εξάνκθμα 
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ΤΠΑΡΦΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ; 

    Αυτι θ νόςοσ δεν ζχει οφτε προλθπτικό εμβόλιο αλλά οφτε και κεραπεία για 

να εξαφανιςτεί πλιρωσ ο ιόσ από τον ανκρϊπινο οργανιςμό. Το μόνο που μπορεί 

να κάνει ζνασ άνκρωποσ που ζχει προςβλθκεί από τον ιό HIV είναι μία κεραπεία 

γνωςτι ωσ αντιρετροϊκι. Αυτι μειϊνει τον κίνδυνο κανάτου επιβραδφνοντασ τα 

χρόνια ηωισ του ατόμου κοντά ςτα φυςιολογικά. Πμωσ, θ ςυγκεκριμζνθ κεραπεία 

είναι αρκετά ακριβι και δθμιουργεί παρενζργειεσ. 

 

ΑΠΟ ΣΙ ΞΕΚΙΝΗΕ ΑΡΑΓΕ; 

  Μζχρι ςιμερα δεν ζχει διευκρινιςτεί θ ακριβισ προζλευςθ του AIDS. Μία κεωρία 

είναι ότι προιλκε από ζναν πράςινο πίκθκο ςτθν Αφρικι, αλλά θ επικρατζςτερθ 

κεωρία είναι ότι είναι δθμιοφργθμα του ανκρϊπου. Διότι υπάρχουν κάποιεσ 

βάςιμεσ υποψίεσ για βιολογικό πόλεμο που ξεκίνθςε από το ςτρατό τθσ Αμερικισ. 

Κι η Ελλάδα έχει AIDS… 

 

Σφμφωνα με τθ τελευταία ζρευνα το πρϊτο τετράμθνο του 2013 τα αποτελζςματα 

ιταν: 

•258 άνδρεσ που κάνουν ςεξ με άνδρεσ 

 

•230 χριςτεσ ενδοφλζβιων ναρκωτικϊν 

 

•206 άτομα αγνϊςτου πθγισ μόλυνςθσ 

 

•98 άτομα μζςω ετεροφυλόφιλθσ ςεξουαλικισ επαφισ 
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  Γενικά, από τον Λανουάριο του 1984 ζωσ τον Οκτϊβριο του 2013 ζχουν 

βρεκεί 13.496 άτομα που πάςχουν από τθ HIV λοίμωξθ. Επίςθσ να αναφζρουμε ότι 

6.150 αςκενείσ λαμβάνουν αντιρετροϊκι κεραπεία και 2.380 άνκρωποι ζχουν 

πεκάνει από AIDS. 

 

ΣΤΠΟ ΕΚΘΕΗ (Από γνωςτό HIV+ άτομο) ΚΙΝΔΤΝΟ 

ΜΕΣΑΔΟΗ 

 

Μετάγγιςθ 90% 

Τοκετόσ 25% 

Κοινι χριςθ βελονϊν από χριςτεσ ναρκωτικϊν 0,67% 

Ρακθτικι πρωκτικι ςεξουαλικι επαφι 0,50% 

Τυχαίο τρφπθμα βελόνασ 0,30% 

Ρακθτικι κολπικι ςεξουαλικι επαφι 0,10% 

Ενεργθτικι πρωκτικι ςεξουαλικι επαφι 0,06% 

Ενεργθτικι κολπικι ςεξουαλικι επαφι 0,05% 

Ρακθτικι ςτοματικι ςεξουαλικι επαφι 0,01% 
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Σαινίεσ ςχετικά με το AIDS 

Rent 

    Το Rent είναι ζνα αμερικανικό μουςικό δράμα με ςκθνοκεςία του Chris 

Columbus και παίχτθκε πρϊτθ φορά το 2005.Αυτι θ ταινία είναι βαςιςμζνθ ςτθν 

όπερα του Giacomo Puccini «La bohème».Απεικονίηει τισ ηωζσ μιασ παρζασ φίλων 

και τουσ αγϊνεσ τουσ με τθ ςεξουαλικότθτα, τα ναρκωτικά, τθν τακτικι επίςκεψθ 

του ιδιοκτιτθ για το νοίκι., το AIDS και το cross-dressing. Τζλοσ, να αναφζρουμε ότι 

ζλαβε χϊρα ςτο East Village τθσ Νζασ Υόρκθσ (1989-1990). 

 

Υπόκεςθ: 

  Τθν Ραραμονι των Χριςτουγζννων το 1989, ο ςκθνοκζτθσ Mark Cohen και ο 

ςυγκάτοικοσ του Roger Davis ςυναντιοφνται με τον Benjamin “Benny” Coffin III, ο 
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οποίοσ τουσ λζει ότι ςχεδιάηει να εκδιϊξει τουσ άςτεγουσ από τον χϊρο που μζνουν 

και ανακαινίηοντάσ τον να γίνει ςτοφντιο. Τουσ προςφζρει δωρεάν ενοικίαςθ ςε 

αυτό εάν πείςουν τθ Maureen να ακυρϊςει τθ διαμαρτυρία τθσ ενάντια ςτα ςχζδιά 

του, αλλά αυτοί αρνιοφνται. 

 

   Τθν ίδια ςτιγμι ο Tom Collins -πρϊθν ςυγκάτοικοσ τουσ- γίνεται κφμα 

λθςτείασ. Μετά από λίγθ ϊρα ζνασ ντράμερ του δρόμου, ο Angel, τον βρίςκει ςε ζνα 

ςοκάκι και τον βοθκάει. Κα ζρκουν πολφ κοντά τθ ςτιγμι που κα αποκαλφψουν ότι 

και οι δφο ζχουν AIDS. Αργότερα εκείνο το βράδυ ο Roger, ο οποίοσ είναι φορζασ 

του ιοφ HIV και πρϊθν τοξικομανισ, προςπακεί να ςυνκζςει ζνα τραγοφδι του. 

Ζπειτα επιςκζπτεται τθ γειτόνιςςα του Mimi θ οποία είναι χορεφτρια και 

εξαρτθμζνθ από τθν θρωίνθ, με τθν οποία και ερωτοτροπεί. 

 Τθν επόμενθ μζρα ο Collins και ο Angel επιςκζπτονται τον Mark και τον Roger. 

Μετά από λίγο, τθλεφωνοφν ςτον Mark και τον Roger προςκαλϊντασ τουσ να 

παρακολουκιςουν μία ςυηιτθςθ τθσ Life Support, δθλαδι μιασ ςυνεδρίαςθσ 

ανκρϊπων που ζχουν AIDS. Αυτι τθ ςυνεδρίαςθ παρακολουκοφςε και ο Collins και 

ο Angel. Ο Mark αποφάςιςε να πάει εκεί αλλά πριν πιγε να βοθκιςει τθ Joanne και 

τθ Maureen με τον ιχο για τθ διαμαρτυρία. Ζτςι, άργθςε λίγο ςτθ ςυνεδρίαςθ. 

  Θ πρϊθν φίλθ του Roger αυτοκτόνθςε όταν ζμακε ότι είναι οροκετικι. Τθν 

επόμενθ μζρα, πθγαίνουν όλοι μαηί ςτθ Life Support και αφοφ τελειϊνει πθγαίνουν 

να παρακολουκιςουν τθ διαμαρτυρία τθσ Maureen. Μόλισ τελειϊνει πθγαίνουν 

όλοι ςτο Life Cafe. Κατά τθ διάρκεια τθσ αναταραχισ, θ Mimi και ο Roger μακαίνουν 

ότι ζχουν και οι δφο AIDS. 

 

   Τθν Ρρωτοχρονιά, βγαίνει όλθ θ παρζα μαηί και το γιορτάηει. Μία από τισ 

επόμενεσ μζρεσ ο Mark πιάνει δουλειά ςτο Buzzline αλλά μετά από λίγο καιρό 

εγκαταλείπει τθν εργαςία του για να ακολουκιςει τθ ταινία του. Θ ςχζςθ τθσ 

Joanne και τθσ Maureen τελειϊνει όταν θ Maureen φλερτάρει με μία άλλθ γυναίκα 

κατά τθν τελετι δζςμευςισ τουσ. Αφοφ πείκεται ο Benny από τθ Mimi δίνει πίςω 

ςτθν ομάδα το διαμζριςμά τουσ. Τότε, ο Roger χωρίηει με τθ Mimi. Εν τω μεταξφ, θ 

κατάςταςθ του Angel χειροτερεφει και τελικά πεκαίνει ςτθν αγκαλιά του Collins. 
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Στθν κθδεία του, πθγαίνει όλθ θ παρζα αλλά ακολουκεί μία λογομαχία μεταξφ του, 

μετά από τθν οποία παίρνει ο κακζνασ το δρόμο του. 

 

  Ο Roger πουλάει τθν κικάρα του και φεφγει. Επιςτρζφει όμωσ μετά από λίγο καιρό 

διότι ςυνειδθτοποιεί ότι αγαπάει ακόμα τθ Mimi. Τθν Ραραμονι των 

Χριςτουγζννων το 1990,ο Mark και ο Roger επανενϊνονται με τον Collins . Θ Joanne 

και θ Maureen βρίςκουν τθ Mimi ςτο δρόμο ςε δφςκολθ κατάςταςθ και τθν 

μεταφζρουν ςτο ςπίτι του Roger. Θ Mimi και ο Roger ςυμφιλιϊνονται και 

τραγουδοφν μαηί το τραγοφδι που είχε γράψει αυτόσ ςτο παρελκόν. Θ Mimi 

φαίνεται να πεκαίνει, αλλά ξαφνικά ξυπνά. Τουσ λζει ότι όδευε προσ το κάνατο 

όταν ξαφνικά εμφανίςτθκε ο Angel και τθσ είπε να γυρίςει πίςω ςτουσ φίλουσ τουσ! 

Στο τζλοσ τθσ ταινίασ κάκεται όλθ θ παρζα χωρίσ βζβαια τον Angel ςτο ςπίτι του 

Roger και κοιτάνε τθν ταινία που ζφτιαξε ο Mark με ςτιγμζσ από τθ μζχρι τϊρα ηωι 

τουσ! 

 

«Υιλαδέλφεια» Philadelphia 
 

 Είναι αμερικάνικθ  ταινία παραγωγισ 1993 ςε ςκθνοκεςία Τηόνακαν Ντζμι 

και ςε ςενάριο του ον Ναϊςγουάνερ. Θ ταινία είναι μία από τισ πρϊτεσ mainstream 

ταινίεσ του Χόλυγουντ που μίλθςαν ανοιχτά και ςοβαρά για το AIDS 

τθν ομοφυλοφιλία και τθν ομοφοβία.  Ρρωταγωνιςτοφν ο Tομ  Χανγσ ςτο ρόλο του 

Άντριου Μπζκετ, ο οποίοσ απολφεται από μια ιςχυρι νομικι εταιρία 

τθσ Φιλαδζλφεια όπου εργαηόταν ωσ δικθγόροσ όταν οι εργοδότεσ του 

αντιλιφκθκαν ότι είναι φορζασ του AIDS, και ο Ντζνηελ Γιουάςινγκτον ςτο ρόλο του 

ομοφοβικοφ δικθγόρου Τηο Μίλερ, ο οποίοσ αναλαμβάνει τθν υπόκεςθ του 

Άντριου, για να κινθκοφν δικαςτικά ενάντια ςτουσ εργοδότεσ του. 

Θ ταινία Φιλαδζλφεια κυκλοφόρθςε ςτουσ κινθματογράφουσ ςτισ 24 

Δεκεμβρίου 1993. Απζςπαςε κετικά ςχόλια από τουσ κριτικοφσ και ζγινε μεγάλθ 

ειςπρακτικι επιτυχία αποφζροντασ 206,6 εκατομμφρια δολάρια παγκοςμίωσ.  
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Ζλαβε πζντε υποψθφιότθτεσ για  Πςκαρ, κερδίηοντασ δφο ςτισ κατθγορίεσ Α' 

Ανδρικοφ όλου για τθν ερμθνεία του Χανκσ και Καλφτερου Τραγουδιοφ για το 

"Streets of Philadelphia" του Μπρουσ Σπρίνγκςτιν. 
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Πλοκή  

Ο Άντριου Μπζκετ εργάηεται ωσ δικθγόροσ ςε μια από τισ μεγαλφτερεσ 

νομικζσ εταιρίεσ τθσ Φιλαδζλφεια. Αν και ςυηεί με τον ςφντροφό του Μιγκζλ 

Άλβαρεη, ο Άντριου δεν είναι ανοιχτόσ για τθν ομοφυλοφιλία του ςτθν εταιρία οφτε 

για το γεγονόσ ότι είναι φορζασ του AIDS. Τθ μζρα που αναλαμβάνει τθν καινοφρια 

και πιο ςθμαντικι υπόκεςθ τθσ εταιρίασ, ζνα από τα βαςικά ςτελζχθ τθσ εταιρίασ 

παρατθρεί ζνα μικρό μελάνωμα ςτο μζτωπό του. Λίγο μετά από αυτό το γεγονόσ, ο 

Άντριου μζνει ςτο ςπίτι για αρκετζσ μζρεσ για να κρφψει τα μελανϊματά του. Ενϊ 

είναι ςτο ςπίτι, τελειϊνει το προςφμφωνο τθσ υπόκεςθσ που του ζχει ανατεκεί και 

το πθγαίνει ςτο γραφείο, αφινοντασ οδθγίεσ ςτθ βοθκό του να το κατακζςουν ςτο 

δικαςτιριο τθν επόμενθ μζρα. Ο Άντριου πθγαίνει ςτο νοςοκομείο και αργότερα 

τθν ίδια μζρα, ενϊ είναι ακόμα ςτα επείγοντα. λαμβάνει ζνα τθλεφϊνθμα από τθν 

εταιρία ηθτϊντασ του το προςφμφωνο κακϊσ το αντίγραφο ζχει χακεί και δεν 

υπάρχουν αντίτυπα ςτο ςκλθρό δίςκο του υπολογιςτι. Ωςτόςο, το προςφμφωνο 

βρίςκεται και φτάνει ςτο δικαςτιριο τθν τελευταία ςτιγμι. Τθν επόμενθ μζρα ο 

Άντριου απολφεται από τα ςτελζχθ τθσ εταιρίασ. 

Ο Άντριου κεωρεί ότι κάποιοσ επίτθδεσ ζκρυψε το προςφμφωνο ϊςτε να 

δϊςει ςτθν εταιρία αφορμι να τον απολφςουν και θ απόλυςι του είναι ςτθν 

πραγματικότθτα αποτζλεςμα τθσ διάγνωςισ του με AIDS. Ηθτάει από αρκετοφσ 

δικθγόρουσ να αναλάβουν τθν υπόκεςι του, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Τηο 

Μίλερ, με τον οποίο ιταν αντίδικοι ςε μια παλιότερθ υπόκεςθ. Ο Τηο, ο οποίοσ ζχει 

παραδεχτεί τθν ομοφοβία του και γνωρίηει λίγα για τθν αςκζνεια του Άντριου, 

αρχικά απορρίπτει τθν υπόκεςι του. Μθ μπορϊντασ να βρει δικθγόρο να τον 

αντιπροςωπεφςει, ο Άντριου αναλαμβάνει μόνοσ του τθν υπόκεςθ. Ενϊ ψάχνει ςτθ 

βιβλιοκικθ, ο Τηο παρατθρεί τον Άντριου ςτο διπλανό τραπζηι. Αφοφ ο 

βιβλιοκθκάριοσ ανακοινϊνει ότι βρικε το βιβλίο για τισ διακρίςεισ πάνω ςτο AIDS, 

οι υπόλοιποι ςτθ βιβλιοκικθ αρχίηουν να κοιτάνε τον Άντριου επίμονα, άλλοι να 

ςθκϊνονται να φεφγουν και ο βιβλιοκθκάριοσ να τον ρωτάει αν κα ικελε να 

αποςυρκεί ςε ζνα άλλο ιδιωτικό δωμάτιο. Αθδιαςμζνοσ από τθ ςυμπεριφορά τουσ, 

ο Τηο βλζπει το υλικό που ο Άντριου ζχει ςυγκεντρϊςει και αναλαμβάνει τθν 

υπόκεςθ. Ο επικεφαλισ τθσ εταιρίασ, Τςαρλσ Γουίλερ, μόλισ λαμβάνει κλιτευςθ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%97%CE%A0%CE%91)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/AIDS
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1
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από τον Άντριου, ανθςυχεί για τθ ηθμιά που μπορεί να κάνει θ μινυςθ ςτθν εταιρία 

και ςτθ φιμθ τθσ. 

Κακϊσ θ υπόκεςθ πθγαίνει ςτο δικαςτιριο, ο Γουίλερ δίνει κατάκεςθ ςτο 

ειδϊλιο, ιςχυριηόμενοσ ότι ο Άντριου ιταν ανίκανοσ και επίτθδεσ προςπάκθςε να 

κρφψει τθν αςκζνειά του. Θ υπεράςπιςθ επανειλθμμζνα υπονοεί ότι ο Άντριου 

προκάλεςε ο ίδιοσ τθν αςκζνειά του μζςω του ελεφκερου ςεξ με διαφορετικοφσ 

ςυντρόφουσ και ζτςι δεν είναι κφμα. Στθν πορεία τθσ δίκθσ αποκαλφπτεται ότι το 

ςτζλεχοσ που παρατιρθςε το μελάνωμα του Άντριου παλιότερα δοφλευε με μια 

γυναίκα θ οποία κόλλθςε AIDS μετά από μετάγγιςθ και ζτςι αναγνϊριηε το 

μελάνωμα που ςχετίηεται με το AIDS. Για να αποδείξει ότι τα μελανϊματα ιταν 

ορατά, ο Τηο ηθτάει από τον Άντριου να ξεκουμπϊςει το πουκάμιςό του ενϊ δίνει 

κατάκεςθ, αποκαλφπτοντασ ότι τα μελανϊματά ιταν όντωσ ορατά και 

αναγνωρίςιμα. 

Κατά τθ διάρκειά τθσ κατάκεςισ του, ο Άντριου παραδζχεται ότι είχε ςκοπό 

να αποκαλφψει τθν ομοφυλοφιλία  του ςτουσ ςυνεργάτεσ του, αλλά άλλαξε γνϊμθ 

αφοφ άκουςε ζνα ομοφοβικό αςτείο. Πταν ρωτικθκε το πωσ κόλλθςε AIDS, ο 

Άντριου επιβεβαίωςε ότι ζκανε ςεξ με ζναν άγνωςτο ςε μια κινθματογραφικι 

αίκουςα πορνό ταινιϊν. Ο Άντριου λιποκυμά κατά τθ διάρκεια κατάκεςθσ του 

Γουίλερ. Ενϊ είναι ςτο νοςοκομείο, οι ζνορκοι ψθφίηουν υπζρ του, λαμβάνοντασ 

αποηθμίωςθ φψουσ 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Τηο επιςκζπτεται τον Άντριου 

ςτο νοςοκομείο μετά τθν ετυμθγορία και ξεπερνά το φόβο του αρκετά ϊςτε να 

αγγίξει το πρόςωπο του Άντριου. Αφοφ θ οικογζνεια του Άντριου φεφγει από το 

δωμάτιο, ο ίδιοσ λζει ςτον Μιγκζλ ότι είναι ζτοιμοσ να πεκάνει. 

Λίγο αργότερα ο Τηο μακαίνει ότι ο Άντριου πζκανε. Θ ταινία τελειϊνει με τθ 

δεξίωςθ ςτο ςπίτι των Μπζκετ μετά τθν κθδεία, όπου οι πενκοφντεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των Μίλερ, παρακολουκοφν οικογενειακζσ ταινίεσ με 

τον Άντριου ωσ ζνα υγιζςτατο παιδί. 

Dallas Buyers Club  

Το «Dallas Buyers Club» είναι ταινία παραγωγισ 2013, ςε ςκθνοκεςία Ηαν-

Μαρκ Βαλζ. Το ςενάριο ζγραψαν οι Κρεγκ Μπόρτεν και Μελίςα Γουάλακ και είναι 
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βαςιςμζνο ςτθν αλθκινι ιςτορία του ον Γοφντρουφ, ο οποίοσ, αφοφ κόλλθςε AIDS, 

ξεκίνθςε το λακρεμπόριο μθ εγκεκριμζνων φαρμάκων ςτο Τζξασ όταν ανακάλυψε 

ότι τα ςυγκεκριμζνα φάρμακα βοθκοφν ςτθ βελτίωςθ των ςυμπτωμάτων του. 

Ρρωταγωνιςτοφν οι Μάκιου Μακόναχι, Τηάρεντ Λζτο , Τηζνιφερ Γκάρνετ και Στιβ 

Ηαν. 

 

Απζςπαςε κετικά ςχόλια από τουσ κριτικοφσκαι ζλαβε ζξι υποψθφιότθτεσ 

για όςκαρ ανάμεςά τουσ για Καλφτερθ Ταινία και Ρρωτότυπου Σεναρίου, 
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κερδίηοντασ τρία ςτισ κατθγορίεσΑ' και Β' Ανδρικοφ όλου για τισ ερμθνείεσ των 

Μακόναχι και Λίτο αντίςτοιχα και Μακιγιάη & Κομμϊςεων . Βραβεφτθκε επίςθσ με 

δφο Χρυςι Σφαίρεσ και δφο Screen Actors Guild Awards ςτισ κατθγορίεσ Α' και Β' 

Ανδρικοφ όλου. 

  Το 1985 ςτο Ντάλασ, ο ον Γοφντρουφ, ζνασ θλεκτρολόγοσ και καουμπόι του 

ροντεό με ομοφοβικζσ   απόψεισ, ζχει διαγνωςτεί με AIDS  και οι γιατροί του δίνουν 

30 μζρεσ ηωισ. Αρχικά αρνείται να δεχτεί τθ διάγνωςθ, αλλά κυμάται ότι ζκανε ςεξ 

χωρίσ προφυλάξεισ με μία χριςτθ ενδοφλζβιων ναρκωτικϊν. Ο ον γριγορα 

βρίςκει τον εαυτό του να ζχει εξοςτρακιςτεί από τθν οικογζνειά του και τουσ φίλουσ 

του. Στο νοςοκομείο τον ζχει αναλάβει θ γιατρόσ Λβ Σακσ, θ οποία του λζει ότι 

δοκιμάηουν ζνα καινοφριο φάρμακο το ΑΗΤ, που πιςτεφουν ότι παρατείνει τθ ηωι 

των αςκενϊν με AIDS και είναι το μόνο που ζχει πάρει τθν ζγκριςθ από τθν ΥΤΦ 

(Υπθρεςία Τροφίμων και Φαρμάκων). Θ Σακσ τον ενθμερϊνει ότι οι μιςοί αςκενείσ 

λαμβάνουν το φάρμακο ενϊ οι άλλοι μιςοί παίρνουν το εικονικό φάρμακο. 

Ο ον δωροδοκεί ζναν εργαηόμενο ςτο νοςοκομείο για να πάρει το ΑΗΤ και 

αφοφ αρχίηει να το λαμβάνει, θ υγεία του χειροτερεφει (κάτι ςτο οποίο βοθκά και θ 

χριςθ κοκαΐνθσ). Πταν ο ον επιςτρζφει ςτο νοςοκομείο γνωρίηει τθ ζιον, 

μια τρανςζξουαλ γυναίκα και κετικι ςτον ιό του AIDS και θ ςυμπεριφορά του είναι 

εχκρικι απζναντί τθσ. Κακϊσ θ υγεία του χειροτερεφει, ο ον πθγαίνει ςε ζνα 

μεξικάνικό νοςοκομείο για να πάρει περιςςότερο ΑΗΤ. Ο Δόκτωρ Βασ, που θ 

αμερικανιι ιατρικι του άδεια ανακλικθκε, λζει ςτον ον ότι το ΑΗΤ είναι 

δθλθτθριϊδθσ και ςκοτϊνει κάκε κφτταρο που ζρχεται ςε επαφι. Ο Βασ του γράφει 

να πάρει το φάρμακο DDC και τθν πρωτεΐνθ Peptide Τ, τα οποία δεν ζχουν εγκρικεί 

ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Τρεισ μινεσ αργότερα, ο ον βλζπει τθν υγεία του να ζχει 

βελτιωκεί. Συνειδθτοποιεί ότι κα μποροφςε να βγάλει πολλά λεφτά με τθν 

ειςαγωγι τα φάρμακα και πουλϊντασ τα ςε αςκενείσ με AIDS. Εφόςον τα φάρμακα 

δεν είναι παράνομα, μπορεί να τα περάςει από τα ςφνορα, μεταμφιζηοντασ τον 

εαυτό του ςε παπά και ορκίηοντασ ότι είναι για προςωπικι χριςθ. Εν τω μεταξφ θ 

Δόκτωρ Σακσ αρχίηει να παρατθρεί τισ αρνθτικζσ επιδράςεσι του ΑΗΤ αλλά 

πλθροφορείται από τον Δόκτωρ Σζβαρντ ότι δεν μποροφν να ςταματιςουν τθ 

δοκιμι. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%91%27_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A1%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%92%27_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A1%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%97%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_2013
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Ο ον ξεκινά να πουλά τα φάρμακα ςτο δρόμο. Ζρχεται ςε επαφι με τθ 

ζιον και αρχίηει διςτακτικά ςτθν αρχι να ςυνεργάηεται μαηί τθσ κακϊσ θ ζιον 

μπορεί να τον φζρει ςε επαφι με πολλοφσ πελάτεσ. Μαηί ιδρφουν το "Dallas Buyers 

Club", χρεϊνοντασ 400 δολάρια για τθν εγγραφι και το κλαμπ γίνεται εξαιρετικά 

δθμοφιλισ. Ο ον ςταδιακά αρχίηει να ςζβεται τθ ζιον και γίνονται φίλοι. Πταν ο 

ον πακαίνει καρδιακι προςβολι, ο Δόκτωρ Σζβαρντ μακαίνει για τθ λζςχθ και τα 

εναλλακτικά φάρμακα. Κυμϊνει που διακόπτει τθ δοκιμι του ενϊ ο ίτςαρντ 

Μπάρκλεϊ τθσ Υπθρεςίασ Τροφίμων και Φαρμάκων κατάςχει τα φάρμακα DDC και 

απειλεί ότι κα ςυλλάβει τον ον. Θ Δόκτωρ Σακσ ςυμφωνεί ότι υπάρχουν οφζλθ για 

τουσ αγοραςτζσ του Dallas Buyers Club αλλά είναι ανιμπορθ για να κάνει κάτι. 

Ο Μπάρκλεϊ παίρνει άδεια από τθν αςτυνομία να ειςβάλλει ςτο Buyers Club 

αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να δϊςει πρόςτιμο ςτον ον. Θ ΥΤΦ 

αλλάξει τον κανονιςμό τθσ ϊςτε όλα τα μθ εγκεκριμζνα φάρμακα να κεωροφνται 

παράνομα. Κακϊσ θ Λζςχθ ξεμζνει από κεφάλαια, θ ζιον που ζχει πλζον εξαρτθκεί 

από τθν κοκαΐνθ πουλάει τθν αςφάλεια ηωισ τθσ ϊςτε να ςυγκεντρϊςει χριματα. Ο 

ον μπορεί τότε να ταξιδζψει ςτο Μεξικό και να αγοράςει κι άλλθ πρωτεΐνθ Peptide 

T. Πταν επιςτρζφει μακαίνει ότι θ ζιον πζκανε όταν μπικε ςτο νοςοκομείο και τθσ 

χορθγικθκε το ΑΗΤ. Θ Δόκτωρ Σακσ αναςτατϊνεται με το κάνατο τθσ ζιον και όταν 

το νοςκομείο ανακαλφπτει ότι ενθμερϊνει τουσ αςκενείσ για το Buyers Club, ςχεδόν 

απολφεται. 

Κακϊσ θ πρωτεΐνθ Peptide T γίνεται ολοζνα και δυςκολότερο να αποκτθκεί, 

ο ον κατακζτει μινυςθ ενάντια ςτθν ΥΤΦ. Επιδικϊκει το νόμιμο δικαίωμα για να 

πάρει τθν πρωτεΐνθ, θ οποία ζχει επιβεβαιωκεί ωσ μθ τοξικι αλλά δεν ζχει ακόμα 

εγκρικεί. Ο δικαςτισ ςυμπονά τον ον αλλά νομικά δεν μπορεί να τον βοθκιςει. 

Κακϊσ θ ταινία τελειϊνει, μασ πλθροφορεί ότι θ ΥΤΦ αργότερα επζτρεψε ςτον ον 

να πάρει τθν πρωτεΐνθ Peptide T για προςωπικι χριςθ και ότι πζκανε από AIDS το 

1992, επτά χρόνια αργότερα από ότι οι γιατροί είχαν προβλζψει. 
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~ΒΙΟΓΡΑΥΙΕ ςκηνοθετών & Ηθοποιών~ 
 

 Θόδωροσ Αγγελόπουλοσ 

 

 

 

   Ο Κόδωροσ Αγγελόπουλοσ (1935-2012) ιταν ζλλθνασ ςκθνοκζτθσ, 

ςεναριογράφοσ και παραγωγόσ κινθματογράφου. Γεννικθκε ςτθν Ακινα και 

ςποφδαςε νομικι χωρίσ όμωσ να πάρει το πτυχίο του. Το 1961 πιγε ςτθ Σορβόννθ 

όπου παρακολοφκθςε μακιματα γαλλικισ φιλολογίασ. Τθν περίοδο 1964-1967, και 

ενϊ είχε επιςτρζψει ςτθν Ελλάδα, εργάςτθκε ωσ κριτικόσ κινθματογράφου ςτθν 

εφθμερίδα ''Δθμοκρατικι Αλλαγι''. Το 1965 άρχιςε να αςχολείται με τον 

κινθματογράφο και το 1968 παρουςίαςε τθν πρϊτθ του μικροφ μικουσ ταινία 

''Εκπομπι'' ςτο φεςτιβάλ κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ. Το 1970, θ πρϊτθ 

μεγάλου μικουσ ταινία του, ''Αναπαράςταςθ'' κζρδιςε το πρϊτο βραβείο ςτο 

φεςτιβάλ κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ, κακϊσ και άλλεσ διακρίςεισ ςτο 

εξωτερικό. Μετά το κάνατό του το υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ και το 

φεςτιβάλ κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ κακιζρωςαν το 2012, διεκνζσ βραβείο 
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''Κόδωροσ Αγγελόπουλοσ'' ωσ ελάχιςτο φόρο τιμισ ςτθ μνιμθ του ςπουδαίου 

δθμιουργοφ. Ρολλζσ ταινίεσ του βραβεφτθκαν ςτο φεςτιβάλ Καννϊν, ςτο φεςτιβάλ 

Βενετίασ και ςε άλλα γνωςτά φεςτιβάλ. 

Κώςτασ Γαβράσ 

 

   Ο Κϊςτασ Γαβράσ είναι Ζλλθνασ ςκθνοκζτθσ του γαλλικοφ κινθματογράφου. 

Γεννικθκε ςτισ 12 Φεβρουαρίου 1933 και ςποφδαςε Συγκριτικι Φιλολογία ςτθ 

Σορβόννθ κακϊσ και κινθματογράφο. Εργάςτθκε ωσ βοθκόσ ςε διάφορεσ 

παραγωγζσ πριν ςκθνοκετιςει τθν πρϊτθ του ταινία "Διαμζριςμα Δολοφόνων" το 

1965. Κακιερϊκθκε με μία ςειρά πολιτικϊν κρίλερ που αποκάλυψαν το βίαιο 

πρόςωπο δικτατορικϊν κακεςτϊτων, μζςα από προςωπικζσ τραγωδίεσ 

αςυμβίβαςτων ανκρϊπων. Ο Γαβράσ κζρδιςε το Πςκαρ Σεναρίου 1982 (Ο 

αγνοοφμενοσ). Κζρδιςε επίςθσ Χρυςό Φοίνικα φεςτιβάλ Καννϊν 1982 (Ο 

αγνοοφμενοσ), Χρυςι Άρκτοσ Φεςτιβάλ Βερολίνου 1990 (Μουςικό κουτί). To 2002 

ςκθνοκζτθςε τθν ταινία Αμιν. που κζρδιςε Βραβείο César καλφτερου ςεναρίου 

2003. 
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Ελία Καζάν 
 

  

Ο Ελία Καηάν (1909-2003) ιταν ελλθνικισ καταγωγισ αμερικανόσ ςκθνοκζτθσ. 

Οδιγθςε 21 θκοποιοφσ ςτισ υποψθφιότθτεσ των Πςκαρ, ενϊ ανζδειξε το Μάρλον 

Μπράντο. Τιμικθκε με 2 Πςκαρ ςκθνοκεςίασ για τα ζργα του'' Το λιμάνι τθσ 

Αγωνίασ'' και ''Συμφωνία Κυριϊν'', και το 1999 θ Αμερικανικι Ακαδθμία 

Κινθματογράφου του απζνειμε τιμθτικό Πςκαρ για το ςυνολικό του ζργο. 
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 Μιχάλησ Κακογιάννησ 
 

 

Ο Μιχάλθσ Κακογιάννθσ (1921-2011) ιταν ελλθνοκφπριοσ θκοποιόσ και 

ςκθνοκζτθσ. Μιλοφςε αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά, ενϊ ζμενε ςτθν Ρλάκα. 

Σποφδαςε νομικι, Δραματικζσ Τζχνεσ και ςκθνοκεςία ςτο Λονδίνο. Πςο διάςτθμα 

ζμεινε ςτθν Αγγλία εργάςτθκε ςτθν ελλθνικι υπθρεςία του BBC και ςε θλικία 22 

ετϊν ανζλαβε τθ διεφκυνςθ τθσ ''Κυπριακισ Ϊρασ'' ςτο ίδιο κανάλι. Εκτόσ από τθ 

ςκθνοκεςία , αςχολικθκε με τθ μετάφραςθ κινθματογραφικϊν και κεατρικϊν 

ζργων, ενϊ ζγραψε και ςτίχουσ γνωςτϊν ελλθνικϊν τραγουδιϊν. Τιμικθκε με το 

Special Grand Prix of the Americas ςτο Μόντρεαλ, ενϊ βραβεφτθκε για ζργο ηωισ 

ςτα Λεροςόλυμα, ςτθν Ουάςιγκτον και ςτο Κάιρο. Επίςθσ ζχει αναγορευκεί 

Διδάκτωρ Τεχνϊν ςτο Columbia College ςτο Σικάγο και επίτιμοσ Διδάκτωρ ςτο 

Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Κφπρου και ςτο Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ. 
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Νίκοσ Κούνδουροσ 
 

 

Ο Νίκοσ Κοφνδουροσ (15 Δεκεμβρίου 1926) γεννικθκε ςτθν Κριτθ και είναι 

γιοσ δικθγόρου. Σποφδαςε ςτθν Ανϊτατθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν ηωγραφικι και 

γλυπτικι. Το πρωτοποριακό ζργο του ''Ο Δράκοσ'' χαρακτθρίςτθκε ωσ θ καλφτερθ 

ταινία για τθ δεκαετία 1950-1960. Θ ταινία του ''Μικρζσ Αφροδίτεσ'' απζςπαςε το 

πρϊτο βραβείο ςκθνοκεςίασ ςτο Φεςτιβάλ Κεςςαλονίκθσ και Βερολίνου το 1963 

και το βραβείο τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Κριτικϊν Κινθματογράφου. Τζλοσ, αντίγραφα 

πολλϊν ταινιϊν του βρίςκονται ςτο Ευρωπαϊκό Μουςείο Κινθματογράφου, ςτθ 

Γαλλικι ταινιοκικθ και ςτο Μθτροπολιτικό Μουςείο τθσ Νζασ Υόρκθσ. 
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Παντελήσ Βούλγαρησ 
 

 

  Ο Ραντελισ Βοφλγαρθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1940. Σε θλικία 20 ετϊν 

γράφτθκε ςτθ Σχολι Σταυράκου για να ςπουδάςει κινθματογράφο, ενϊ από το 

1961 μζχρι το 1965 εργάςτθκε ωσ βοθκόσ ςκθνοκζτθ ςε 35 ταινίεσ τθσ Φίνοσ Φιλμ. 

Το 1965 παρουςίαςε τθν πρϊτθ του ταινία μικροφ μικουσ, τον "Κλζφτθ".Το 1972 

ολοκλιρωςε τθν ταινία μεγάλου μικουσ "Το προξενιό τθσ Άννασ", που ςθμείωςε 

μεγάλθ καλλιτεχνικι επιτυχία τόςο ςτο Φεςτιβάλ Κεςςαλονίκθσ όςο και ςτο 

εξωτερικό. Το 1974 εξορίςτθκε από τθ χοφντα ςτθ Γυάρο, ενϊ 4 χρόνια αργότερα 

ςκθνοκζτθςε για πρϊτθ φορά ςτο κζατρο. 

Λεονάρντο Ντι Κάπριο 
 

   Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο γεννθμζνοσ ςτισ 11 Νοεμβρίου 1974, είναι 

Αμερικανόσ θκοποιόσ. Γεννθμζνοσ και μεγαλωμζνοσ ςτο Λοσ Άντηελεσ τθσ 

Καλιφόρνια, ο Ντι Κάπριο ξεκίνθςε τθν καριζρα του με τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ 

πριν ςυμμετάςχει ςε τθλεοπτικζσ ςειρζσ όπωσ Santa Barbara και Growing Pains ςτισ 

αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '90. Το κινθματογραφικό του ντεμποφτο ζγινε ςτθν 
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κωμωδία τρόμου Critters 3 το 1991. Ζλαβε αναγνϊριςθ με δευτερεφοντεσ ρόλουσ 

ςτισ ταινίεσ Τι Βαςανίηει τον Γκίλμπερτ Γκρζιπ (What's Eating Gilbert Grape, 1993), 

Σταγόνεσ Αγάπθσ (Marvin's Room, 1995) και Το Τζλοσ τθσ Ακωότθτασ (The 

Basketball Diaries, 1995).  

 

 

  Ριρε τον πρϊτο του πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτο Romeo + Juliet το 1996 και 

ζγινε παγκοςμίωσ γνωςτόσ με τθν ταινία Τιτανικόσ (Titanic) ςε ςκθνοκεςία του 

Τηζιμσ Κάμερον, τθ μεγαλφτερθ ειςπρακτικι επιτυχία όλων των εποχϊν μζχρι το 

2010. 

  Ζχει βραβευτεί με τθ Χρυςι Σφαίρα α' ανδρικοφ ρόλου για τθν ερμθνεία του 

ςτισ ταινίεσ Λπτάμενοσ Κροίςοσ (The Aviator, 2004) και Ο Λφκοσ τθσ Wall Street (The 

Wolf of Wall Street, 2013) και ζχει λάβει τζςςερισ υποψθφιότθτεσ για Πςκαρ. Οι 

ταινίεσ Το Νθςί των Καταραμζνων (Shutter Island, 2010) και Inception (2010) 

ςυγκαταλζγονται μεταξφ των μεγαλφτερων εμπορικϊν επιτυχιϊν τθσ καριζρασ του. 

Άλλεσ ταινίεσ ςτισ οποίεσ ζχει πρωταγωνιςτιςει είναι οι: Ριάςε Με Αν Μπορείσ 

(Catch Me If You Can, 2002), Οι Συμμορίεσ τθσ Νζασ Υόρκθσ (Gangs of New York, 

2002), Λπτάμενοσ Κροίςοσ (The Aviator, 2004), Ματωμζνο Διαμάντι (Blood Diamond, 

2006), Ο Ρλθροφοριοδότθσ (The Departed, 2006), Ο Δρόμοσ τθσ Επανάςταςθσ 

(Revolutionary Road, 2008) και Django: Ο Τιμωρόσ (Django Unchained, 2012). Ο Ντι 
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Κάπριο ζχει μια εταιρία παραγωγισ, τθν Appian Way Productions, θ οποία 

περιλαμβάνει τθν παραγωγι των ταινιϊν Το Ορφανό (Orphan, 2009) και Θ 

Κοκκινοςκουφίτςα (Red Riding Hood, 2011). 

Σζένιφερ ρέιντερ Λόρενσ 

  Θ Τηζνιφερ Σρζιντερ Λόρενσ γεννθμζνθ ςτισ 15/08/1990, είναι Αμερικανίδα 

θκοποιόσ.Ο πρϊτοσ τθσ μεγάλοσ ρόλοσ ιταν ςτθ ςειρά The Bill Engvall Show (2007-

2009) του καναλιοφ TBS. Στθ ςυνζχεια, εμφανίςτθκε ςε ανεξάρτθτεσ ταινίεσ 

ςυμπεριλαμβανομζνου τισ: Τα Σφνορα τησ Μοναξιάσ (The Burning Plain) και Στην 

Καρδιά του Χειμώνα (Winter's Bone), για τθν οποία ιταν προτεινόμενθ για Πςκαρ, 

Χρυςι Σφαίρα, Βραβείο Satellite και Βραβείο Σωματείου Θκοποιϊν Καλφτερθσ 

Θκοποιοφ. Σε θλικία 20 ετϊν, ιταν θ δεφτερθ νεότερθ θκοποιόσ όλων των εποχϊν 

προτεινόμενθ για Πςκαρ Α' Γυναικείου όλου, ενϊ ςτα 22 ζγινε θ δεφτερθ νεότερθ 

νικιτρια τθσ κατθγορίασ. 

 

  Είναι επίςθσ γνωςτι για το ρόλο τθσ ωσ Μυςτίκ ςτθν ταινία του 2011 X-Men: 

Η Πρώτη Γενιά (X-Men: First Class). Το 2012, θ Λόρενσ ζγινε ευρφτερα γνωςτι 

πρωταγωνιςτϊντασ ωσ θ θρωίδα Κάτνισ Ζβερντιν ςτθν ταινία Αγώνεσ Πείνασ (The 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81
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Hunger Games), τθν κινθματογραφικι προςαρμογι του ομϊνυμου μυκιςτοριματοσ 

τθσ Σοφηαν Κόλινσ. Θ ερμθνεία τθσ ςτθν ταινία ζλαβε ιδιαίτερα κετικζσ κριτικζσ και 

τθσ χάριςε τον τίτλο τθσ καλφτερθσ ειςπρακτικά θρωίδασ όλων των εποχϊν. Οι 

ερμθνείεσ τθσ Λόρενσ μζχρι ςιμερα ϊκθςαν το περιοδικό Rolling Stone να τθν 

ονομάςει «θ πιο ταλαντοφχα νεαρι θκοποιό ςτθν Αμερικι».[4]. Το 2012, 

πρωταγωνίςτθςε ςτθν ταινία Οδηγόσ Αιςιοδοξίασ (Silver Linings Playbook) πλάι 

ςτουσ Μπράντλεϊ Κοφπερ και όμπερτ Ντε Νίρο. Για τθν ερμθνεία τθσ ςτθν ταινία 

κζρδιςε τθ Χρυςι Σφαίρα Καλφτερθσ Θκοποιοφ - Κωμωδία ι Μιοφηικαλ και ζλαβε 

το Πςκαρ Α' Γυναικείου όλου, μεταξφ άλλων βραβείων, κάνοντασ τθν τθ νεότερθ 

θκοποιό που ζχει προτακεί για δφο Πςκαρ όλων των εποχϊν και τθ δεφτερθ 

νεότερθ νικιτρια τθσ κατθγορίασ. 

2006-09: Ρρϊτα βιματα 

Θ Λόρενσ δεν ζχει κάνει ποτζ μακιματα υποκριτικισ οφτε ζχει φοιτιςει ςε 

κάποια ςχολι.[6] Ξεκίνθςε τθν υποκριτικι τθσ καριζρα ςτθν κωμικι ςειρά The Bill 

Engvall Show του καναλιοφ TBS, υποδυόμενθ τθ Λόρεν Ρίρςον, τθ μεγαλφτερθ κόρθ. 

Δθμιουργοί και ςεναριογράφοι του ςόου είναι οι Μπιλ Ζνγκβαλ και Μάικλ Τη. Λίςον. 

Θ ςειρά λαμβάνει χϊρα ςτο Ντζνβερ και ακολουκεί τθ ηωι του Μπιλ Ρίρςον (τον 

οποίο υποδφεται ο Ζνγκβαλ), ζνασ οικογενειακόσ ςφμβουλοσ του οποίου θ 

οικογζνεια κα μποροφςε ίςωσ να ζχει ανάγκθ ςυμβουλι. Θ ςειρά ξεκίνθςε να 

προβάλλεται το Σεπτζμβριο του 2007 και κόπθκε το 2009 μετά από τρεισ κφκλουσ. Θ 

Λόρενσ ζλαβε το Βραβείο Young Artist Εξζχουςασ Ερμθνείασ Νεαροφ/ισ Θκοποιοφ 

ςε Τθλεοπτικι Σειρά για το ρόλο τθσ ςτθ ςειρά. 

Θ Λόρενσ είχε γκεςτ-ρόλουσ ςτισ τθλεοπτικζσ ςειρζσ The Devil You Know, 

Ανεξιχνίαςτεσ Υποκζςεισ (Cold Case), Medium και Ντετζκτιβ Μονκ (Monk).  

Το 2008, είχε ζνα μικρό ρόλο ςτθν ταινία Garden Party ωσ Τιφ. Τθ 

ςκθνοκεςία τθσ ταινίασ ανζλαβε ο Τηζιςον Φρίλαντ. Τθν ίδια χρονιά, θ Λόρενσ 

εμφανίςτθκε ςτθ μεγάλθ οκόνθ ςτθν ταινία Τα Σφνορα τησ Μοναξιάσ (The Burning 

Plain), θ οποία αποτζλεςε το ςκθνοκετικό ντεμποφτο του Γκιγιζρμο Αριάγκα, πλάι 

ςτισ Σαρλίη Κερόν και Κιμ Μπζιςινγκερ. Θ ερμθνεία τθσ ςτθν ταινία τθσ χάριςε το 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82#cite_note-4
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82#cite_note-lim-6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B2%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_Young_Artist
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BB%CE%AF%CE%B6_%CE%98%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BC_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%81
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Βραβείο Μαρςζλο Μαςτρογιάνι Καλφτερθσ/ου Νζασ/ου Ανερχόμενθσ/ου Θκοποιοφ 

ςτο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Βενετίασ το 2008.  

Ακόμθ το 2008, θ Λόρενσ είχε τον πρωταγωνιςτικό ρόλο ςε μια ακόμθ ταινία 

που αποτζλεςε το ντεμποφτο ενόσ ςκθνοκζτθ, τθσ Λόρι Ρζτι ςτο οικογενιακό δράμα 

The Poker House, πλάι ςτισ Σζλμα Μπλερ και Κλόι Γκρζισ Μορζτη, όπου υποδφκθκε 

τθν Άγκνισ, ζνα νεαρό κορίτςι κφμα κακοποίθςθσ. Θ Λόρενσ κζρδιςε το Βραβείο 

Εξαιρετικισ Ερμθνείασ ςτο Φεςτιβάλ Κινθματογράφου του Λοσ Άντηελεσ γι ατο ρόλο 

τθσ ςτθν ταινία. Εμφανίςτθκε ςτο μουςικό βίντεο κλιπ του τραγουδιοφ «The Mess I 

Made», από το άλμπουμ Losing Sleep του 2009, του ςυγκροτιματοσ Parachute. 

2010–12: Επιτυχία και αναγνϊριςθ 

Ο πρωταγωνιςτικόσ ρόλοσ τθσ Λόρενσ ςτθν ταινία Στην Καρδιά του Χειμώνα 

τθσ Ντζμπρα Γκράνικ, θ οποία κζρδιςε το Βραβείο Καλφτερθσ Ταινίασ ςτο Φεςτιβάλ 

Κινθματογράφου Σάντανσ το 2010, αναφζρεται ςυνικωσ ωσ αυτόσ που τθν ανζδειξε 

ωσ θκοποιό και τθν ζκανε ευρφτερα γνωςτι.[15] Υποδφεται τθ ι Ντόλι, μια 

δεκαεπτάχρονθ που φροντίηει τθ νοθτικά άρρωςτθ μθτζρα τθσ και το μικρότερο 

αδερφό και τθ μικρότερθ αδερφι τθσ. Θ ι ανακαλφπτει ότι ο πατζρασ τουσ ζβαλε 

το ςπίτι και το κτιμα τουσ ςε υποκικθ για μια εμφάνιςθ ςτο δικαςτιριο πριν 

εξαφανιςτεί και θ οικογζνεια τϊρα απειλείται με ζξωςθ.[16] Θ ερμθνεία τθσ ζλαβε 

πολφ κετικά ςχόλια από τουσ κριτικοφσ. Ο Ντζιβιντ Ντζνμπι, γράφοντασ ςτθν 

εφθμερίδα The New Yorker, διλωςε: «Δε κα μποροφςε κανείσ να φανταςτεί τθν 

ταινία με κάποια λιγότερο χαριςματικι θκοποιό να υποδφεται τθ ι».[17] Ο Ρίτερ 

Τράβερσ από το περιοδικό Rolling Stone επίςθσ τθν επαίνεςε και ανζφερε ότι «θ 

ερμθνεία τθσ ξεπερνά τθν υποκριτικι, είναι μια κφελλα. Τα μάτια τθσ Λόρενσ είναι 

ζνασ οδικόσ χάρτθσ του τι ςκίηει ψυχικά τθ ι».[18] Θ Λόρενσ βραβεφτθκε με το 

Βραβείο National Board of Review of Motion Pictures Καλφτερθσ 

Ρρωτοεμφανιηόμενθσ. Ζλαβε υποψθφιότθτα για το Πςκαρ Α' Γυναικείου όλου ςτισ 

25 Λανουαρίου 2011. Ζτςι ςε θλικία 20 ετϊν, ιταν θ δεφτερθ νεότερθ θκοποιόσ 

όλων των εποχϊν προτεινόμενθ ςε αυτιν τθν κατθγορία.[19] Επίςθσ, ιταν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CF%8C%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AD%CE%B9%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%B6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82#cite_note-15
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82#cite_note-16
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82#cite_note-17
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82#cite_note-18
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%91%27_%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A1%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82#cite_note-19
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προτεινόμενθ για Χρυςι Σφαίρα, Βραβείο Σωματείου Θκοποιϊν, Βραβείο 

Independent Spirit και Βραβείο Satellite μεταξφ άλλων. 

Θ Λόρενσ εμφανίςτθκε ςτθν ταινία Ο Άλλοσ Mου Εαυτόσ (The Beaver), μια 

μαφρθ κωμωδία με πρωταγωνιςτζσ τουσ Τηόντι Φόςτερ και Μελ Γκίμπςον. Θ ταινία 

γυρίςτθκε το 2009, αλλά αναβλικθκε για μια εκτεταμζνθ χρονικι περίοδο λόγω 

αντιπαρακζςεων. Κυκλοφόρθςε ςτισ 6 Μαίου 2011. Επιπλζον, ςυμπρωταγωνίςτθςε 

ςτθν ανεξάρτθτθ ταινία Ιςτορία Αγάπησ (Like Crazy)', θ οποία ζκανε πρεμιζρα ςτο 

Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Σάντανσ του 2011.[20] Το επόμενο ζτοσ, ανακοινϊκθκε 

ότι θ Λόρενσ ζλαβε πρόςκλθςθ για να γίνει μζλοσ τθσ Αμερικανικισ Ακαδθμίασ 

Κινθματογραφικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν. 

Τον Λοφνιο του 2011, πρωταγωνίςτθςε ωσ Μυςτίκ πλάι ςτουσ Τηζιμσ 

ΜακΑβόι και Μάικλ Φαςμπζντερ ςτθν ταινία X-Men: Η Πρώτη Γενιά (X-Men: First 

Class),[21] ζνα πρίκουελ των υπολοίπων ταινιϊν τθσ κινθματογραφικισ ςειράσ X-

Men. Θ Μυςτίκ τθσ Λόρενσ αποτελεί μια νεότερθ εκδοχι τθσ χαρακτιροσ που 

υποδφκθκε θ εμπζκα ομζιν ςτισ προθγοφμενεσ ταινίεσ X-Men. Θ Λόρενσ κα 

αναλάβει πάλι το ρόλο ςτο ςίκουελ του 2014, X-Men: Days of Future Past.[22] Επίςθσ, 

πρωταγωνίςτθςε πλάι ςτουσ Μαξ Κίριοτ και Ελίηαμπεκ Σου ςτο κρίλερ Το Σπίτι ςτο 

Τζλοσ του Δρόμου (House at the End of the Street) του Μαρκ Τοντεράι,[23] το οποίο 

κυκλοφόρθςε το Σεπτζμβριο του 2012.[24] Αρχικά, είχε επιλεχτεί να υποδυκεί τθν 

«Ο» ςτθν ταινία Αγριότητα (Savages) ςε ςκθνοκεςία Πλιβερ Στόουν, αλλά τελικά 

παραιτικθκε από το ρόλο λόγω δυςκολιϊν ςτον προγραμματιςμό. 

2012–ςιμερα: Ρροςεχι πρότηεκτ 

Το Νοζμβριο του 2012, θ Λόρενσ υποδφκθκε μια εκιςμζνθ ςτο ςεξ ςε 

ανάρρωςθ ςτθν ταινία Οδηγόσ Αιςιοδοξίασ (Silver Linings Playbook) του Ντζιβιντ Ο. 

άςελ, κινθματογραφικι μεταφορά του ομϊνυμου μυκιςτοριματοσ του Μάκιου 

Κουίκ, πλάι ςτουσ Μπράντλεϊ Κοφπερ και όμπερτ Ντε Νίρο. Ζλαβε δικυραμβικζσ 

κριτικζσ για τθν ερμθνεία τθσ ςτθν ταινία, με τον ίτςαρντ Κόρλισ του περιοδικοφ 

TIME γράφοντασ: «Ο λόγοσ για να μείνεισ είναι θ Λόρενσ. Μόλισ 21 όταν γυρίςτθκε 

θ ταινία, θ Λόρενσ είναι εξαιρετικι ςτο είδοσ τθσ, ςπάνια, νεαρι θκοποιόσ που 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE_%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%97%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_Satellite
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%A6%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%BC%CF%80%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82#cite_note-20
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BA_%28%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/X-Men:_%CE%97_%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82#cite_note-21
http://el.wikipedia.org/wiki/X-Men_%28%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC_%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD%29
http://el.wikipedia.org/wiki/X-Men_%28%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC_%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%B1_%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B9%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82#cite_note-22
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82#cite_note-23
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82#cite_note-house-24
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%9F._%CE%A1%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%9F._%CE%A1%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%8A_%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%9D%CF%84%CE%B5_%CE%9D%CE%AF%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%B9%CE%BC_%28%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%29
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ερμθνεφει ςαν ϊριμθ ενιλικθ. Βλοςυρι και ζντονα προκλθτικι ερωτικά, προςδίδει 

μια ϊριμθ εξυπνάδα ςε κάκε ρόλο... Θ Τηζνιφερ Λόρενσ είναι θ αιςιοδοξία ςε αυτόν 

τον κυρίωσ ςυνθκιςμζνο οδθγό». Ο Ρίτερ Τράβερσ του περιοδικοφ Rolling Stone 

επίςθσ ζγραψε ότι θ Λόρενσ «είναι κάποιο είδοσ καφματοσ. Είναι αγενισ, βρϊμικθ, 

αςτεία, βρομόςτομθ, ακατάςτατθ, ςζξι, δραςτιρια και ευαίςκθτθ, μερικζσ φορζσ 

όλα ςτθν ίδια ςκθνι, ακόμα και ςτθν ίδια ανάςα. Καμιά λίςτα υποψθφιοτιτων για 

Πςκαρ Α' Γυναικείου όλου δε κα ιταν ολοκλθρωμζνθ χωρίσ τθν θλεκτρίηουςα 

Λόρενσ ςτον πρωταγωνιςτικό ρόλο. Φωτίηει τθν οκόνθ».  Θ ερμθνεία τθσ ςτθν 

ταινία τθσ χάριςε τελικά πολλά βραβεία, ςυμπεριλαμβανομζνου τθ Χρυςι Σφαίρα 

Καλφτερθσ Θκοποιοφ - Κωμωδία ι Μιοφηικαλ, και πολλζσ ακόμθ υποψθφιότθτεσ, με 

πιο ςθμαντικι αυτι για το Πςκαρ Α' Γυναικείου όλου. 

Το 2012, θ Λόρενσ αντικατζςτθςε τθν Αντηελίνα Τηολί ςτο κατακλιπτικό 

κρίλερ εποχισ The Falling τθσ Σουηάν Μπίερ, βαςιςμζνο ςτο μυκιςτόρθμα Serena 

του ον ασ.[27][28] Κα υποδυκεί το ρόλο τθσ Σερίνα που ςυνειδθτοποιεί ότι δε κα 

μπορζςει ποτζ να δεχτεί το παιδί του ςυηφγου τθσ και ςχεδιάηει να δολοφονιςει τθ 

γυναίκα που χάριςε ζνα νόκο γιο ςτο ςφηυγό τθσ πριν το γάμο τουσ. 

Τον Οκτϊβριο του 2012, ανακοινϊκθκε ότι θ Λόρενσ κα είναι το νζο 

πρόςωπο τθσ εταιρείασ Dior. 

Κατατάχκθκε ςτθ 1θ κζςθ ςτθ λίςτα του ιςτοτόπου AskMen με τισ 

«Κορυφαίεσ 99 Ριο Επικυμθτζσ Γυναίκεσ» για το 2013.  

Αγώνεσ Πείνασ (The Hunger Games) 

Το Μάρτιο του 2011, προςφζρκθκε ςτθ Λόρενσ ο ρόλοσ τθσ Κάτνισ Ζβερντιν 

ςτθν ταινία Αγώνεσ Πείνασ (The Hunger Games), τθν κινθματογραφικι μεταφορά 

του ομϊνυμου μυκιςτοριματοσ τθσ Σοφηαν Κόλινσ. Ραρά το ότι ιταν καυμάςτρια 

των βιβλίων, θ Λόρενσ ζκανε τρεισ θμζρεσ να δεχτεί το ρόλο επειδι αρχικά 

τρομοκρατθμζνθ από το μζγεκοσ τθσ ταινίασ και από το τι μπορεί να ςθμαίνει για τθ 

φιμθ τθσ.  Ζκανε εκτεταμζνθ εκπαίδευςθ για είναι ςε καλι φυςικι κατάςταςθ για 

το ρόλο, ςυμπεριλαμβανομζνου ακροβατικι εκπαίδευςθ, τοξοβολία, αναρρίχθςθ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE_%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%91%27_%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A1%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82#cite_note-autogenerated1-27
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82#cite_note-autogenerated1-27
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AF%CF%87%CE%B7%CF%83%CE%B7
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βραχϊν και δζντρων, τρζξιμο, παρκοφρ, πιλάτεσ και γιόγκα. Θ ταινία κυκλοφόρθςε 

ςτισ 23 Μαρτίου 2012 και ςθμείωςε το ρεκόρ του τρίτου καλφτερου ανοίγματοσ 

Σαββατοκφριακου όλων των εποχϊν, ςυγκεντρϊνοντασ το ποςό των 152,5 

εκατομμυρίων δολαρίων ςε τρεισ θμζρεσ για μια ταινία που δεν είναι ςίκουελ.  Το 

γεγονόσ ότι θ ταινία Αγώνεσ Πείνασ ζγινε μεγάλθ ειςπρακτικι επιτυχία με γυναίκα 

πρωταγωνίςτρια ςθματοδοτεί μια ςθμαντικι αλλαγι κατεφκυνςθσ για τισ ταινίεσ 

δράςθσ επειδι ιςτορικά, μεταξφ των «Κορωφαίων 200 παγκοςμίων ειςπρακτικϊν 

επιτυχιϊν όλων των εποχϊν (350 εκατομμφρια δολάρια και άνω), οφτε μία δεν είχε 

χτιςτεί γφρω από μια γυναίκα ςταρ δράςθσ» και για πρϊτθ φορά, θ Λόρενσ το 

αντικροφει.  Το περιοδικό Forbes διλωςε: «Κανείσ που ζχει δει τθν ταινία Αγώνεσ 

Πείνασ δε κα αμφιςβθτιςει τθν ικανότθτα τθσ Τηζνιφερ Λόρενσ να υποδυκεί μια 

ςταρ δράςθσ».  Επί του παρόντοσ, είναι θ καλφτερθ ειςπρακτικά θρωίδα δράςθσ 

όλων των εποχϊν. 

 

Αν και θ ταινία ζλαβε γενικά κετικζσ κριτικζσ, θ απεικόνιςθ τθσ Κάτνισ 

Ζβερντιν από τθ Λόρενσ ζλαβε τουσ περιςςότερουσ επαίνουσ με τον Τοντ ΜακΚάρκι 

από τθν εφθμερίδα The Hollywood Reporter γράφοντασ ότι θ Λόρενσ απεικονίηει τθν 

Κάτνισ, «όπωσ ακριβϊσ κάποιοσ κα τθ φανταηόταν ςτο μυαλό του διαβάηοντασ το 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/The_Hollywood_Reporter
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013_Golden_Globe_Awards_(8378772305).jpg
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μυκιςτόρθμα» και πρόςκεςε ότι «προςδίδει» ςτθν ταινία «εντυπωςιακό κφροσ και 

παρουςία», τελικά αποκαλϊντασ τθν «θ ιδανικι κινθματογραφικι θκοποιόσ».[  Ο 

Κζνεκ Τοφραν τθσ εφθμερίδασ Los Angeles Times διλωςε ότι θ Λόρενσ είναι «θ 

καλφτερθ πικανι θκοποιόσ για να υποδυκεί τθν Κάτνισ και είναι ο βαςικόσ 

παράγοντασ που κάνει τουσ Αγώνεσ Πείνασ μια δθμοφιλι ταινία με ιςχυρι 

αφθγθματικι διαδρομι που κρατά τθν προςοχι μασ».  Ο κινθματογραφικόσ 

κριτικόσ ότηερ Ζμπερτ τθσ εφθμερίδασ Chicago Sun-Times επίςθσ ςυμφϊνιςε ότι «θ 

Λόρενσ είναι δυνατι, αποφαςιςτικι και πειςτικι ςτον κεντρικό ρόλο».  

Στισ 10 Σεπτεμβρίου 2012, θ Λόρενσ ξεκίνθςε να δουλεφει ςτθν κινθματογραφικι 

μεταφορά του δεφτερου μυκιςτοριματοσ τθσ τριλογίασ βιβλίων Αγώνεσ Πείνασ (The 

Hunger Games), τθν ταινία The Hunger Games: Catching Fire, θ οποία αναμζνεται να 

κυκλοφοριςει ςτισ 22 Νοεμβρίου 2013  

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Times
http://el.wikipedia.org/wiki/The_Hunger_Games:_Catching_Fire
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~ΒΡΑΒΕΙΑ~ 
 

Τα Πςκαρ ι τα Βραβεία Αμερικανικισ Ακαδθμίασ Κινθματογράφου που είναι 

και θ επίςθμθ ονομαςία τουσ είναι τα ςθμαντικότερα κινθματογραφικά βραβεία. 

Απονζμονται από τθν Αμερικανικι Ακαδθμία Κινθματογραφικϊν Τεχνϊν και 

Επιςτθμϊν, θ οποία το 2009 αρικμεί περίπου 6000 μζλθ με δικαίωμα ψιφου. Θ 

πρϊτθ απονομι τουσ ζγινε ςτισ 16 Μαΐου του 1929 ςτο ξενοδοχείο "οφςβελτ" ςτο 

Χόλλυγουντ. Θ ιδζα ανακοινϊκθκε το 1927 από τον Λοφισ Μπ. Μάγερ και αυτό γιατί 

ικελε να δϊςει μια ιδιαίτερθ αίγλθ αλλά και να προκαλεί το ενδιαφζρον του κοινοφ 

για τισ κινθματογραφικζσ ταινίεσ.Θ τελετι τθσ απονομισ των 86ων Βραβείων Πςκαρ 

ζλαβε χϊρα ςτο Κζατρο Ντόλμπι (Dolby Theatre, όπωσ ζχει μετονομαςτεί το 

Κζατρο Κόντακ ςτο Χόλυγουντ ςτισ 2 Μαρτίου 2014. 

 

   

Το Πςκαρ είναι ζνα επιχρυςωμζνο αγαλματίδιο από χαλκό και καςςίτερο, 

ζχει φψοσ 34 εκ., ηυγίηει περίπου 4 κιλά και το ςχεδίαςε ο Τηορτη Στάνλεϊ. Ρρόκειται 

για ζναν γυμνό άνδρα, ο οποίοσ καρφϊνει ζνα ξίφοσ ςε μια μπομπίνα που ζχει 

πζντε ακτίνεσ. Οι πζντε ακτίνεσ είναι για κάκε κλάδο τθσ Ακαδθμίασ δθλαδι για 

τουσ παραγωγοφσ, τουσ ςκθνοκζτεσ, τουσ ςεναριογράφουσ, τουσ θκοποιοφσ και 
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τουσ τεχνικοφσ. Για το όνομα του αγαλματιδίου ζχουν ακουςτεί αρκετά, ενϊ εκείνθ 

θ εκδοχι που ακοφγεται ςαν πιο πικανι είναι ότι μία υπάλλθλοσ τθσ ακαδθμίασ 

ονόματι Μάργκαρετ Χζρικ μόλισ είδε το βραβείο είπε ότι μοιάηει ςαν τον κείο τθσ 

τον Πςκαρ.  

 

  Μια ταινία για να είναι υποψιφια κα πρζπει να ζχει αρχίςει να προβάλλεται 

μεταξφ 1θσ Λανουαρίου και 31θσ Δεκεμβρίου του προθγοφμενου θμερολογιακοφ 

ζτουσ. Κα πρζπει να ζχει διάρκεια τουλάχιςτον 40 λεπτά και να ζχει γυριςτεί ςε 

φιλμ 35mm ι 70mm ι ςε ψθφιακό φιλμ προοδευτικισ ςάρωςθσ με 24 ι 48 καρζ 

και ανάλυςθ τουλάχιςτον 1280x720. 

 

  Θ βραδιά των Πςκαρ είναι θ πιο λαμπερι και μαγικι βραδιά του Χόλυγουντ. 

Πλοι οι προςκεκλθμζνοι «παρελαφνουν» ςτο κόκκινο χαλί φορϊντασ δθμιουργίεσ 

που ζχουν εξαςφαλίςει από διάςθμουσ ςχεδιαςτζσ μόδασ. 

 

People's Choice Awards 
 

  Tα People's Choice Awards είναι ενα αμερικανικο show που αναγνωρίηει 

τουσ ανκρϊπουσ και το ζργο του λαϊκοφ πολιτιςμοφ . Θ παράςταςθ 

ιπραγματοποιείται κάκε χρόνο από το 1975 και ψθφίςτθκε από το ευρφ κοινό. Τα 

People's Choice Awards μεταδιδοντε ηωντανα ςτο CBS και παράγεται από τθν 

Procter & Gamble και Survivor παραγωγόσ Mark Burnett .  

Ο δθμιουργόσ του show ιταν ο Bob Stivers, ο οποίοσ ςυνζταξε τθν πρϊτθ 

παράςταςθ το 1975. Τα πρϊτα βραβεία που αναγνωρίηονται Ο Sting το 1974 

Αγαπθμζνθ Εικόνα, Barbra Streisand ωσ αγαπθμζνθ θκοποιό ταινιϊν του ζτουσ, και 

ο John Wayne , ωσ Αγαπθμζνοσ θκοποιόσ ταινιϊν. Αξιολογιςεισ για τθν ετιςια 

εκδιλωςθ θταν οτι κορυφϊκθκε το 1977, όταν τθν 3θ βραβεία επιλογισ Λαϊκισ 

προςζλκυςε 35,3 εκατομμφρια τθλεκεατζσ που ιταν μάρτυρεσ Farrah Fawcett Νίκθ 

για τθν αγαπθμζνθ Γυναίκα τθσ Star TV, Star Wars Episode IV: A New Hope κερδίςει 

ωσ Αγαπθμζνεσ Εικόνα και Streisand και ο Wayne κερδιςαν παλι ςτισ ιδιεσ 

κατθγοριεσ.Procter & Gamble ,ο μόνοσ χορθγόσ τθσ παράςταςθσ, αγόραςε τθν 
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παράςταςθ από τθν Stivers το 1982. Ζξω από τθν απαιτοφμενθ τοπικι διαφιμιςθ 

και το δίκτυο προϊκθςθσ του χρόνου, όλεσ οι διαφθμίςεισ κατά τθ διάρκεια των 

βραβείων δείχνουν χαρακτθριςτικά αποκλειςτικά μάρκεσ P & G. 

Δθμοςκόποιςθ βραβείων 

 

Κατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα, τα βραβεία βαςίςτθκαν απο τα αποτελζςματα 

τθσ Gallup polls. Κάκε χρόνο, θ Gallup ζπερνε μια ζρευνα διαφορετικϊν κατθγοριϊν 

για αγαπθμζνθ/μενο θκοποιό, ταινία, καλλιτζχνθσ, τθλεοπτικό πρόγραμμα ι 

ομάδα. Το πεδίο ιταν απεριόριςτο, το κοινό κα μποροφςε να επιλζξει όποιον του 

άρεςε θ οτι του άρεςε. Τα αποτελζςματα τθσ ετιςιασ ζρευνασ ανακοινϊκθκαν με τθ 

μορφι των People's Choice Awards. Αλλαγι ςε απευκείασ ςφνδεςθ ψθφοφορίασ 

Οι νικθτζσ των 31 βραβείων People's Choice Awards (προβλικθκε 9θ Λανουαρίου 

του 2005) είχαν αποφαςιςτεί από online ψθφοφορία και όχι απο Gallup 

δθμοςκοπιςεισ. 

 

MTV Movie Awards 
 

  Τα βραβεία MTV Movie είναι μια παράςταςθ βραβείων ταινιϊν που 

παρουςιάηονται κάκε χρόνο ςτο MTV . Οι υποψιφιοι αποφαςίςτθκαν από τουσ 

παραγωγοφσ και ςτελζχθ ςτο MTV. Οι νικθτζσ αποφαςίηονται διαδικτυακά. Θ επί 

του παρόντοσ ψθφοφορία γίνεται μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του MTV δια 

μζςου ενόσ ειδικοφ ςυνδζςμου που αφορά τα βραβεία ςτο 

movieawards.mtv.com.Θ πιο πρόςφατθ εμφάνιςθ των βραβείων 

πραγματοποιικθκε ςτισ 14 Απριλίου 2013.  

 

Θ παραγωγικι διαδικαςία: 

 

  Σε αντίκεςθ με τθν εκδιλωςθ του MTV Awards Video Music (που 

μεταδίδονται ηωντανά), τα βραβεία MTV Movie (μζχρι το 2007), 

http://e-learning.sch.gr/mod/glossary/showentry.php?courseid=910&concept=Online
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μαγνθτοςκοπουνται και ςτθ ςυνζχεια μεταδίδοντε λίγεσ μζρεσ αργότερα. Το ςφνολο 

τθσ παραγωγισ ιταν μαγνθτοςκοπθμζνο ςε μια εντελϊσ διαφορετικι ςειρά από ό, 

τι θ ακροαματικότθτα είδε. Για παράδειγμα, οικοδεςπότθσ τθσ παράςταςθσ κα 

μακει όλουσ τουσ μονολόγουσ του / τθσ και τισ οδθγιεσ εκεινο τον χρονο και όλεσ οι 

μουςικζσ παραςτάςεισ κα εκτελεςκοφν το ζνα μετά το άλλο.Οι Διαςθμότθτεσ ςυχνά 

εμφανίηονται μόνο ςτθ ηωντανι μαγνθτοςκόποιςθ για τθν ανακοίνωςθ τθσ 

κατθγορίασ τουσ για το βραβείο και τα μζλθ του γενικοφ κοινοφ γεμίηουν τισ κενζσ 

κζςεισ τουσ κατά τθ διάρκεια εκεινθ. Μζςω του μοντάη, το MTV ιταν ςε κζςθ να 

παρουςιάςει ςτο κοινό τθν προβολι των βραβείων που φαίνεται να 

μαγνθτοςκοποικθκαν ςε ηωντανι ακολουκία, με διαςθμότθτεσ που είχαν κολλιςει 

γφρω ςε όλθ τθν παράςταςθ. Αυτι θ μζκοδοσ παραγωγισ θ οποία επιτρζπει τθν 

χυδαία γλϊςςα να χρθςιμοποιθκεί ςτα βραβεία και επίςθσ, είναι πιο βολικό για τισ 

διαςθμότθτεσ. Θ ηωντανι ςυνδεςθ που προβλικθκε τθν ίδια θμζρα ςε pay-per-view 

κανάλια ςτισ περιςςότερεσ μθτροπολιτικζσ πόλεισ ςε όλο τον κόςμο. Κάποια 

βραβεία τθλεοπτικϊν εκπομπϊν είχαν επίςθσ εμφανιςκεί τθν ίδια μζρα ςτο 

τθλεοπτικό syndication . Ωςτόςο, το 2007, αυτό άλλαξε, το MTV και το Survivor 

παραγωγόσ Mark Burnett (ο οποίοσ ανζλαβε τα κακικοντά του Joel Gallen για τα 

βραβεία του 2007), ανακοίνωςε τθν ζκδοςθ '07 κα μεταδοκεί ηωντανά από το MTV 

για πρϊτθ φορά ςτισ 3 Λουνίου 2007 ςτο Los Άντηελεσ. 
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Φρυςέσ φαίρεσ 

 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 
 

 

  Θ Ζνωςθ Ανταποκριτϊν Ξζνου Τφπου του Χόλιγουντ (Hollwood Foreign Press 

Association, HFPA) ζχει γίνει γνωςτι ςε όλο τον κόςμο από τθν απονομι των 

βραβείων, των Χρυςϊν Σφαιρϊν, τον Λανουάριο κάκε χρονιάσ. Θ οργάνωςθ 

ιδρφκθκε τθ δεκαετία του 1940 όταν βομβαρδίςτθκε από τουσ Γιαπωνζηουσ το Ρζρλ 

Χάρμπορ. Το κοινό ιταν διψαςμζνο για κάτι το διαφορετικό και ζψαχνε να βρει 

ταινίεσ για να ξεφφγει από τα προβλιματα, να βρει επιρροζσ και να διαςκεδάςει. 

Σκθνοκζτεσ όπωσ οι Orson Welles, Preston Sturges, Darryl Zanuck και Michael Curtiz 

είχαν δουλζψει ςκλθρά για να καλφψουν αυτι τθν ανάγκθ.  
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ΟΙ ΠΡΩΣΕ ΟΡΓΑΝΩΕΙ  

  Οι δθμοςιογράφοι ιταν αυτοί που ζφερναν ςε επαφι το αμερικάνικο 

αναγνωςτικό κοινό με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ. Το 1935 ιδρφκθκε θ Foreign Press 

Society θ οποία διαδζχκθκε τθ Hollywood Association of Foreign Correspondents, θ 

οποία είχε ιδρυκεί το 1928. Το 1943 οι δθμοςιογράφοι, κακοδθγοφμενοι από τον 

ανταποκριτι τθσ αγγλικισ εφθμερίδασ Daily Mail, ζφτιαξαν τθ HFPA και επινόθςαν 

το μότο «Ζνωςθ χωρίσ ρατςιςτικζσ και κρθςκευτικζσ διακρίςεισ». Τα πρϊτα χρόνια 

ιταν δφςκολα αφοφ θ κινθματογραφικι βιομθχανία δεν είχε ακόμα 

ςυνειδθτοποιιςει τθ ςθμαςία τθσ ξζνθσ αγοράσ. Στθν αρχι τα μζλθ ςυνευρίςκονταν 

ςτα ςπίτιά τουσ, όταν θ Ζνωςθ μεγάλωςε διάλεξαν τουσ χϊρουσ του Hollywood 

Roosvelt Hotel, για τισ λειτουργίεσ τθσ Ζνωςισ τουσ.  

  Μια από τισ ειδικζσ εκδθλϊςεισ τθσ Ζνωςθσ ιταν, το Δεκζμβρθ του 1947, θ 

απονομι αναμνθςτικισ πλακζτασ ςτο Henry M. Warner, Ρροζδρου τθσ Warner 

Bros., ωσ αναγνϊριςθ τθσ ανκρϊπινθσ προςφοράσ του, ςτο «Καραβάνι Φιλίασ», ςτθ 

βοικεια ροφχων, τροφίμων και φαρμάκων, ςτθν Ευρϊπθ.  

  Οι εκπρόςωποι του παγκόςμιου Τφπου αιςκάνκθκαν τθν ανάγκθ να 

προςφζρουν ςτο κοινό τουσ μία άποψθ για τισ κινθματογραφικζσ παραγωγζσ του 

Χόλιγουντ. Τα πρϊτα βραβεία τθσ Ζνωςθσ που αφοροφςαν ςτθν κινθματογραφικι 

παραγωγι δόκθκαν ςτισ αρχζσ του 1944, ςε μια τελετι που ζγινε ςτθ 20th Century 

Fox. Τότε, θ Jennifer Jones βραβεφτθκε ωσ καλφτερθ θκοποιόσ για τθν ταινία «The 

song of Bernadette», θ οποία βραβεφτθκε και ωσ θ καλφτερθ ταινία, ενϊ ο Paul 

Lukas πιρε το βραβείο καλφτερου θκοποιοφ για τθν ταινία «Watch on the Rhine». 

Τα βραβεία ιταν ςα ρολά.  

ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 

  Τθν επόμενθ χρονιά, τα μζλθ αποφάςιςαν να βρουν ζνα ςχζδιο που κα 

μποροφςε να αντιπροςωπεφςει τουσ ςκοποφσ τθσ Ζνωςθσ. Θ Marina Cistenas, 

Ρρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ από το 1945 μζχρι το 1946, παρουςίαςε τθν ιδζα τθσ για μια 

χρυςι ςφαίρα περικυκλωμζνθ από ζνα κομμάτι ςελιλόιντ και ζνα κίονα που 
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αναρριχάται. Το 1945, ςτο Beverly Hills Hotel, θ ταινία «Going my way» κζρδιςε το 

βραβείο καλφτερθσ φωτογραφίασ, ενϊ θ Ingrid Bergman και ο Alexander Knox, 

κζρδιςαν τα βραβεία καλφτερων θκοποιϊν για το ρόλο τουσ ςτισ ταινίεσ «The bells 

of St. Mary» και «President Wilson», αντίςτοιχα.  

  Το 1950 διαφορετικζσ απόψεισ δθμιοφργθςαν ζνα ςχίςμα ςτθν Ζνωςθ ζτςι 

ϊςτε δθμιουργικθκαν δφο ςωματεία, το Hollywood Foreign Correspondents 

Association και τθ Foreign Press Association of Hollywood. Για κάποιο χρονικό 

διάςτθμα τα δφο ςωματεία ςυνυπιρχαν και απζνειμαν το ζνα τισ Χρυςζσ Σφαίρεσ 

και το άλλο τισ Χενριζτασ (Henriettas), όπωσ ονομάςτθκαν από τον Ρρόεδρό τουσ, 

το Henry Gris. Αυτόσ ο χωριςμόσ τζλειωςε το 1955, όταν οι δθμοςιογράφοι 

ξαναενϊκθκαν υπό τθ Hollywood Foreign Press Association. Κατά τθ διάρκεια των 

πρόςφατων ετϊν επινοικθκαν και άλλα βραβεία, τα οποία δεν υπιρχαν παλιότερα, 

αυξικθκαν οι δθμοςιογράφοι που επιλζγουν τισ ταινίεσ που βραβεφονται, οι οποίοι 

δουλεφουν ςε 900 εφθμερίδεσ, περιοδικά και ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ.  

  Υπιρξαν και άλλεσ επινοιςεισ. Το 1951, θ Ζνωςθ αποφάςιςε χωρίςει τα 

βραβεία καλφτερθσ ταινίασ και θκοποιϊν ςε δφο κατθγορίεσ, για τισ δραματικζσ, 

από τθ μια, και τισ μουςικζσ-κωμικζσ ταινίεσ, από τθν άλλθ. Το 1952 επινοικθκε το 

βραβείο Cecil B. DeMille, για τθν προςφορά του ςτον τομζα τθσ διαςκζδαςθσ. Ο 

πρϊτοσ που τιμικθκε με αυτό το βραβεία ιταν ο ίδιοσ ο Cecil B. DeMille. Το 1955 

απονεμικθκαν Χρυςζσ Σφαίρεσ για τθλεοπτικζσ εργαςίεσ. Οι πρϊτεσ εργαςίεσ που 

βραβεφκθκαν ιταν οι «Dinah crockett», «Lucy & Desi» και «The american comedy». 

Σιμερα οι Χρυςζσ Σφαίρεσ απονζμονται ςε 25 κατθγορίεσ, 14 ςε ταινίεσ και 11 για 

τθλεοπτικζσ εργαςίεσ.  

Η ςπουδαιότητα τησ  Hollywood Foreign Press Association 

  Θ Hollywood Foreign Press Association, το 2008, γιορτάηει τα 65α γενζκλιά 

τθσ. Σιμερα τα μζλθ τθσ αντιπροςωπεφουν 55 χϊρεσ. Οι δθμοςιεφςεισ τουσ 

διαβάηονται ςτθν Ευρϊπθ, ςτθν Αςία, ςτθν Αυςτραλία και ςτθ Λατινικι Αμερικι, 

ζντυπα όπωσ θ «Daily Telegraph», ςτθν Αγγλία, θ «Figaro», ςτθ Γαλλία, θ 
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«L’Espresso», ςτθν Λταλία, το «Vogue», ςτθ Γερμανία, θ «China Times», ςτθν Κίνα, 

και το «Kul Al Osra», το περιοδικό όλου του αραβικοφ κόςμου.  

  Κάκε χρόνο τα μζλθ τθσ παίρνουν ςυνεντεφξεισ από περιςςότερουσ από 250 

θκοποιοφσ, ςκθνοκζτεσ, ςυγγραφείσ και παραγωγοφσ, αναφζρονται ςε παραπάνω 

από 300 ταινίεσ. Ραρακολουκοφν Φεςτιβάλ κινθματογράφου ςε άλλεσ χϊρεσ, 

ενδιαφζρονται για ταινίεσ άλλων χωρϊν και εδραιϊνουν δεςμοφσ με ςκθνοκζτεσ, 

θκοποιοφσ, κριτικοφσ και δθμοςιογράφουσ από όλο τον κόςμο. Εφόςον το box 

office ζχει ανζβει αυτι τθ χρονιά, οι Χρυςζσ Σφαίρεσ ζχουν μεγαλφτερθ ςθμαςία. Τα 

βραβεία, πλζον, είναι ανάμεςα ςτισ τρεισ τελετζσ που παρακολουκοφνται 

περιςςότερο ςτθν τθλεόραςθ.  

Οι ςκοποί τησ Hollywood Foreign Press Association 

 Να εδραιϊςουν ςχζςεισ και πολιτιςτικοφσ δεςμοφσ με τισ άλλεσ χϊρεσ και με τισ 

ΘΡΑ, μεταδίδοντασ πλθροφορίεσ που αφοροφν τον αμερικάνικο πολιτιςμό και 

τθν παράδοςι του, όπωσ εμφανίηονται ςτισ ταινίεσ και ςτισ τθλεοπτικζσ 

εργαςίεσ, ςτισ διάφορεσ χϊρεσ.  

 Να αναγνωρίςουν τθν εξζλιξθ αποδίδοντασ τα ετιςια βραβεία τθσ, βλζποντασ 

κακαρά μζςα ςτθ βιομθχανία τθσ διαςκζδαςθσ, τόςο ςτθν αμερικάνικθ όςο και 

ςτθν υπόλοιπθ, και να επικεντρϊνουν τθν προςοχι του κοινοφ ςτισ καλφτερεσ 

ταινίεσ και τθλεοπτικζσ δουλειζσ.  

 Να ςυνειςφζρουν ςε άλλεσ μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ, οι οποίεσ ςχετίηονται 

με τθ βιομθχανία τθσ διαςκζδαςθσ και εμπλζκονται ςτθν εκπαίδευςθ, ςτον 

πολιτιςμό και ςτισ ανκρωπιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.  

 Να προκαλοφν το ενδιαφζρον ςτθν ςπουδι των τεχνϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου 

τθσ ανάπτυξθσ των ταλζντων ςτθ διαςκζδαςθ, μζςα από αυτοφσ που 

ςπουδάηουν ςτα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρφματα.  
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Golden Globes 2013. 
 

 

  Οι Χρυςζσ Σφαίρεσ-- τα βραβεία που κεωροφνται προάγγελοσ των Πςκαρ-- 

απονεμικθκαν κατά τθ χκεςινι 71θ τελετι, που διοργανϊνει θ Ζνωςθ Ξζνων 

Ανταποκριτϊν του Χόλιγουντ. 

  Θ ταινία "12 Χρόνια Σκλάβοσ" τιμικθκε με τθν πολυπόκθτθ Χρυςι Σφαίρα 

ςτθν κατθγορία τθσ καλφτερθσ δραματικισ ταινίασ, ενϊ ο "Οδθγόσ Διαπλοκισ" 

("American Hustle") κζρδιςε τθ Χρυςι Σφαίρα ςτθν κατθγορία τθσ καλφτερθσ 

κωμωδίασ ι μιοφηικαλ λίγεσ θμζρεσ πριν από τθν ανακοίνωςθ των υποψθφιοτιτων 

για τα βραβεία Πςκαρ, που κα ολοκλθρϊςουν μία κινθματογραφικι χρονιά γεμάτθ 

από υψθλισ ποιότθτασ ταινίεσ. 

 

  Το "American Hustle" ("Οδθγόσ Διαπλοκισ") του Ντζιβιντ Ο’ άςελ, μία 

ταινία που αναφζρεται ςτθν πολιτικι διαφκορά και τθν εξαπάτθςθ, εμπλζκοντασ 

μαφιόηουσ, πολιτικοφσ και απατεϊνεσ ςε ζναν ατζρμονο κφκλο ποικίλων 

διαπλοκϊν, ιταν υποψιφια για επτά Χρυςζσ Σφαίρεσ κι αναδείχτθκε ςτθ μεγάλθ 

νικιτρια των βραβείων αφοφ απζςπαςε τρεισ (Καλφτερθσ Κωμωδίασ ι Μιοφηικαλ, 

ΑϋΓυναικείου όλου και ΒϋΓυναικείου όλου). 

Μπορεί το "12 Χρόνια Σκλάβοσ" του Στιβ ΜαΚουίν να τιμικθκε με το 

ςθμαντικότερο βραβείο -καλφτερθ δραματικι ταινία - ωςτόςο ζφυγε από τθν 

τελετι με μία Χρυςι Σφαίρα, ενϊ είχε αποςπάςει επτά υποψθφιότθτεσ. 

 

 Υποψιφιοι ιταν και ο ςκθνοκζτθσ, αλλά και οι πρωταγωνιςτζσ του Τςιοφετελ 

Eτηιοφορ, Μάικλ Φαςμπζντερ και Λουπίτα Ναϊόνγκ'ο. 

 

  Ραραλαμβάνοντασ το βραβείο, ο ΜαΚουίν διλωςε "λίγο ςοκαριςμζνοσ" και 

ευχαρίςτθςε τθ ςφηυγό του που βρικε το βιβλίο του Σόλομον Νόρκαπ, ςτο οποίο 

βαςίςτθκε θ ταινία. 
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  Τθ Χρυςι Σφαίρα για τον Α' ανδρικό ρόλο ςε κωμωδία ι μιοφηικαλ κζρδιςε ο 

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για τθν ταινία "Ο Λφκοσ τθσ Γουόλ Στριτ" - θ πζμπτθ του 

ςυνεργαςία με τον ςκθνοκζτθ Μάρτιν Σκορςζηε. 

 

  "Κακϊσ εξελίςςεται θ ιςτορία του κινθματογράφου, κα κεωρείςτε ζνασ από 

τουσ μεγάλουσ καλλιτζχνεσ όλων των εποχϊν", είπε ο ΝτιΚάπριο ςτον Σκορςζηε 

παραλαμβάνοντασ το βραβείο του. 

 

  Ο ΝτιΚάπριο, ο οποίοσ κζρδιςε για δεφτερθ φορά Χρυςι Σφαίρα ζχοντασ 

προτακεί εννζα φορζσ, ευχαρίςτθςε τον "μζντορά" του Σκορςζηε, επειδι του 

"επζτρεψε να τον πιζςει αφόρθτα για να κάνει αυτι τθν ταινία". 

 

  Τθ Χρυςι Σφαίρα Α' Γυναικείου όλου ςε δραματικι ταινία κζρδιςε θ Κζιτ 

Μπλάνςετ για τθν ταινία "Κλιμμζνθ Τηάςμιν" του Γοφντι 'Αλεν, ενϊ για τον Α' 

Ανδρικό όλο ςε δραματικι ταινία βραβεφτθκε ο Μάκιου ΜακΚόναχι για τθν ταινία 

"Dallas Buyers Club", ςτθν οποία υποδφεται ζναν πάςχοντα από AIDS και για τισ 

ανάγκεσ τθσ οποίασ ζχαςε 22,7 κιλά. 

 

Ο θκοποιόσ χαρακτιριςε τθν βράβευςι του "αναπάντεχθ, αλλά αποδεκτι με χαρά". 

Ο ςυμπρωταγωνιςτισ του Τηάρεντ Λίτο πιρε Χρυςι Σφαίρα Β' Ανδρικοφ όλου, 

υποδυόμενοσ ζναν τρανςζξουαλ που πάςχει από AIDS. 

 

Ο μεξικανόσ ςκθνοκζτθσ Αλφόνςο Κουαρόν πιρε Χρυςι Σφαίρα για τθν καλφτερθ 

ςκθνοκεςία και τθν ταινία του "Gravity" με πρωταγωνίςτρια τθν Σάντρα Μποφλοκ. 

 

Για τθν ςυνολικι προςφορά του ςτον κινθματογράφο τιμικθκε με το βραβείο Σεςίλ 

Ντεμίλ ο Γοφντι Άλεν. Ο 78χρονοσ, ο οποίοσ φθμίηεται για τθν αποςτροφι του προσ 

τισ τελετζσ απονομισ βραβείων, ηιτθςε από μία από τισ "μοφςεσ" του -τθν Νταϊάν 

Κίτον - να παραλάβει το βραβείο για εκείνον.  
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Χρυςι Σφαίρα καλφτερου τραγουδιοφ παρζλαβαν οι Λρλανδοί U2 για το 

τραγοφδιτουσ Ordinary Love από τθν ταινία "Mandela: Long Walk to Freedom". 

 

Ραραλαμβάνοντασ το βραβείο, ο αρχθγόσ του ςυγκροτιματοσ Μπόνο διλωςε: 

"Αυτόσ ο άνκρωποσ (ο Μαντζλα) ανζτρεψε τθ ηωι μασ προσ το καλφτερο. Ζνασ 

άνκρωποσ που αρνικθκε να μιςιςει, όχι γιατί δεν ζνιωκε οργι και κυμό, αλλά γιατί 

κεωροφςε ότι θ αγάπθ κα κάνει καλφτερθ δουλειά". 

 

Οι Χρυςζσ Σφαίρεσ, που απονζμονται από περίπου 90 δθμοςιογράφουσ τθσ Ζνωςθσ 

Ξζνων Ανταποκριτϊν του Χόλιγουντ, κεωρείται ότι επθρεάηουν τα μζλθ τθσ 

Αμερικανικισ Ακαδθμίασ Κινθματογράφου, που ψθφίηουν για τα βραβεία Πςκαρ. 

 

Οι υποψθφιότθτεσ των Πςκαρ κα ανακοινωκοφν τθν Ρζμπτθ, ενϊ θ τελετι 

απονομισ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 2 Μαρτίου. 

 

Μπορεί τα βραβεία αυτά να κεωροφνται ευρζωσ προάγγελοσ των Πςκαρ, ωςτόςο 

ςτθν κατθγορία τθσ καλφτερθσ δραματικισ ταινίασ δεν ςυμβαίνει πάντα να 

προβλζπουν τον νικθτι του 'Οςκαρ. Ρζρυςι, πάντωσ, υπιρξε ταφτιςθ αφοφ ο Μπεν 

Άφλεκ με τθν ταινία του «Επιχείρθςθ: Argo» απζςπαςε τόςο τθ Χρυςι Σφαίρα όςο 

και το Πςκαρ καλφτερθσ δραματικισ ταινίασ.  

 

Τθν τελετι τθσ απονομισ, θ οποία μεταδόκθκε ηωντανά από το NBC, παρουςίαςαν 

οι θκοποιοί Τίνα Φζι και Ζιμι Ρόλερ για δεφτερθ ςυναπτι χρονιά. 

 

Στο κόκκινο χαλί περπάτθςαν χκεσ ονόματα όπωσ θ Ζιμι Άνταμσ, ο Κερκ Ντάγκλασ, 

θ Λζνα Ντάνχαμ, ο Τηορτη Κλοφνεϊ, θ Σάντρα Μποφλοκ, ο όμπερτ ζντφορντ, θ 

Τηζνιφερ Λόρενσ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο λίγο προτοφ ειςζλκουν ςτο 

ξενοδοχείο Beverly Hilton όπου διεξιχκθ θ τελετι απονομισ των βραβείων. 

 

Αναλυτικά, οι νικθτζσ των φετινϊν βραβείων για τον κινθματογράφο και τθν 

τθλεόραςθ είναι οι εξισ: 
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ΓΛΑ ΤΟΝ ΚΛΝΘΜΑΤΟΓΑΦΟ 

ΚΑΛΥΤΕΘΣ ΔΑΜΑΤΛΚΘΣ ΤΑΛΝΛΑΣ 

•«12 Χρόνια Σκλάβοσ» του Στιβ ΜακΚουίν 

ΚΑΛΥΤΕΘΣ ΚΩΜΩΔΛΑΣ Ι ΜΛΟΥΗΛΚΑΛ. 

•«Οδθγόσ Διαπλοκισ» («American Hustle») 

 

Α' ΑΝΔΛΚΟΥ ΟΛΟΥ - ΔΑΜΑ 

•Μάκιου ΜακΚόναχεϊ, «Dallas Buyers Club» 

 

Α' ΓΥΝΑΛΚΕΛΟΥ ΟΛΟΥ- ΔΑΜΑ 

•Κζιτ Μπλάνςετ, «Κλιμμζνθ Τηάςμιν» 

 

Α' ΑΝΔΛΚΟΥ ΟΛΟΥ - ΚΩΜΩΔΛΑ Ι ΜΛΟΥΗΛΚΑΛ 

•Λεονάρντο Ντι Κάπριο, «Wolf of Wall Street» 

 

Α' ΓΥΝΑΛΚΕΛΟΥ ΟΛΟΥ - ΚΩΜΩΔΛΑ Ι ΜΛΟΥΗΛΚΑΛ 

•Ειμι Ανταμσ, «Οδθγόσ Διαπλοκισ» 

 

 

Β' ΑΝΔΛΚΟΥ ΟΛΟΥ 

•Τηάρεντ Λίτο για το «Dallas Buyers Club» 

 

Β' ΓΥΝΑΛΚΕΛΟΥ ΟΛΟΥ 

•Τηζνιφερ Λόρενσ, «American Hustle» 

 

ΣΚΘΝΟΚΕΣΛΑΣ 

•Αλφόνςο Κουαρόν, «Gravity» 

 

ΚΑΛΥΤΕΟΥ ΣΕΝΑΛΟΥ 



 80 

•Σπάικ Τηόνηι, «Her» 

 

ΚΑΛΥΤΕΘΣ ΤΑΛΝΛΑΣ - ANIMATION 

•«Ψυχρά κι Ανάποδα» (Frozen) των Κρισ Μπακ, Τηζνιφερ Λι 

 

ΚΑΛΥΤΕΘΣ ΜΟΥΣΛΚΘΣ 

•Ριτ Μποντρό, «Ολα Χάκθκαν» 

 

ΚΑΛΥΤΕΟΥ ΤΑΓΟΥΔΛΟΥ 

•«Οrdinαry Love» / U2 από το «Mandela: Long Walk to Freedom» 

 

ΚΑΛΥΤΕΘΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΘΣ ΤΑΛΝΛΑΣ 

•«Θ Τζλεια Ομορφιά» του Ράολο Σορεντίνο 

 

ΒΑΒΕΛΟ ΣΕΣΛΛ ΝΤΕΜΛΛ 

Γοφντι Άλεν 

 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

 

 

ΚΑΛΥΤΕΘΣ ΔΑΜΑΤΛΚΘΣ ΣΕΛΑΣ 

"Breaking Bad," AMC 

 

ΚΑΛΥΤΕΘΣ ΚΩΜΛΚΘΣ ΣΕΛΑΣ 

"Brooklyn Nine-Nine," FOX 

 

ΚΑΛΥΤΕΟΥ ΘΚΟΡΟΛΟΥ-ΔΑΜΑ 

Μπράιαν Κράνςτον, "Breaking Bad" 

 

ΚΑΛΥΤΕΘΣ ΘΚΟΡΟΛΟΥ-ΔΑΜΑ 

όμπιν άιτ, "House of Cards" 
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ΚΑΛΥΤΕΟΥ ΘΚΟΡΟΛΟΥ-ΚΩΜΩΔΛΑ 

Αντι Σάμπεργκ, "Brooklyn Nine-Nine" 

 

ΚΑΛΥΤΕΘΣ ΘΚΟΡΟΛΟΥ-ΚΩΜΩΔΛΑ 

Ειμι Ρζλερ, "Parks and Recreation" 

 

ΚΑΛΥΤΕΘΣ ΤΘΛΕΤΑΛΝΛΑΣ Ι ΜΛΝΛ ΣΕΛΑΣ 

"Behind the Candelabra" HBO 

 

ΚΑΛΥΤΕΟΥ ΘΚΟΡΟΛΟΥ ΣΕ ΜΛΝΛ ΣΕΛΑ Ι ΤΘΛΕΤΑΛΝΛΑ 

Μάικλ Ντάγκλασ, "Behind the Candelabra" 

 

ΚΑΛΥΤΕΘΣ ΘΚΟΡΟΛΟΥ ΣΕ ΜΛΝΛ ΣΕΛΑ Ι ΤΘΛΕΤΑΛΝΛΑ 

Ελίηαμπεκ Μοσ, "Top of the Lake" 

 

ΔΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΛΚΟΥ ΟΛΟΥ ΣΕ ΜΛΝΛ ΣΕΛΑ Ι ΤΘΛΕΤΑΛΝΛΑ 

Γιόν Βόιτ, "Ray Donovan" 

 

ΔΕΥΤΕΟΥ ΓΥΝΑΛΚΟΥ ΟΛΟΥ ΣΕ ΜΛΝΛ ΣΕΛΑ Ι ΤΘΛΕΤΑΛΝΛΑ 

Ηακλίν Μπιςζ, "Dancing on the Edge" 

 

Διεθνέσ Υεςτιβάλ Κινηματογράφου Βενετίασ 

 

  Το Φεςτιβάλ Βενετίασ (ιταλ. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di 

Venezia) είναι το αρχαιότερο Φεςτιβάλ Κινθματογράφου ςτον κόςμο. Ξεκίνθςε το 

1932 ωσ "Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica" (Διεθνήσ Ζκθεςη τησ 

Τζχνησ του Κινηματογράφου) και από τότε διεξάγεται ετθςίωσ, ςτα τζλθ Αυγοφςτου 

με αρχζσ Σεπτζμβρθ, ςτο νθςί Λίντο ςτθ Βενετία. Οι προβολζσ των ταινιϊν γίνονται 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1932
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
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ςτο ιςτορικό Palazzo del Cinema. Είναι ζνα από τα πιο αναγνωριςμζνου κφρουσ 

κινθματογραφικά φεςτιβάλ και αποτελεί μζροσ τθσ φθμιςμζνθσ Μπιενάλε τθσ 

Βενετίασ, μιασ μεγάλθσ ζκκεςθσ μοντζρνασ τζχνθσ που λαμβάνει χϊρα κάκε δφο 

χρόνια. 

  Τα βαςικά βραβεία του φεςτιβάλ είναι ο Χρυςόσ Λζοντασ (Leone d'Oro), που 

απονζμεται ςτθν καλφτερθ ταινία του φεςτιβάλ, και το Κφπελλο Βόλπι (Coppa 

Volpi), που απονζμεται ςτουσ καλφτερουσ θκοποιοφσ (για ανδρικό και γυναικείο 

ρόλο). Το 2013 ζγινε θ 70ι διοργάνωςθ του φεςτιβάλ που διάρκεςε ωσ τισ 7 Σεπτεμ 

βρίου.  

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Palazzo_del_Cinema&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B5_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B5_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%92%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/2013
http://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Με τθ φιγοφρα του Μπροφνο Γκανη από το «Μια Αιωνιότθτα και Μια 

Μζρα» του Κόδωρου Αγγελόπουλου, τθν ταινία που το 1998 του χάριςε το Χρυςό 

Φοίνικα ςτο Φεςτιβάλ των Καννϊν και με τον εμβλθματικό ρινόκερο από το «Και το 

Ρλοίο Φεφγει» του Φεντερίκο Φελίνι από το 1983, κζλθςε το Φεςτιβάλ Βενετίασ 

να τιμιςει δφο από τουσ μεγαλφτερουσ Ευρωπαίουσ δθμιουργοφσ του ςινεμά. 

 

  'Ολοι οι νικητέσ τησ 85ησ Απονομήσ... 

 

Best Actor - Ρρϊτοσ Ανδρικόσ όλοσ: Daniel Day Lewis, "Lincoln" 

Best Actress - Ρρϊτοσ Γυναικείοσ όλοσ: Jennifer Lawrence, "Silver Linings Playbook" 

Best Supporting Actor - Δεφτεροσ Ανδρικόσ όλοσ: Christoph Waltz, "Django 

Unchained" 

Best Supporting Actress - Δεφτεροσ Γυναικείοσ όλοσ: Anne Hathaway, "Les 

Miserables" 

Best Directing - Καλφτερθ Σκθνοκεςία: Ang Lee, "Life of Pi" 

Best Screenplay: Original - Καλφτερο Ρρωτότυπο Σενάριο: "Django Unchained" 

Best Screenplay: Adaptation - Καλφτερο Διαςκευαςμζνο Σενάριο: "Argo" 

Best Foreign Film - Καλφτερθ Ξενόγλωςςθ Ταινία: "Amour" 

Best Production Design - Καλφτερθ Καλλιτεχνικι Διεφκυνςθ: "Lincoln" 

Best Cinematography - Καλφτερθ Φωτογραφία: "Life Of Pi" 

Best Costume Design - Καλφτερα Κοςτοφμια: "Anna Karenina" 

Best Documentary: Feature - Καλφτερο Ντοκιμαντζρ: "Searching For Sugarman" 

Best Documentary: Short Subject - Καλφτερο Ντοκιμαντζρ Μικροφ Μικουσ: 

"Inocente" 

Best Film Editing - Καλφτερο Μοντάη: "Argo" 

Best Makeup and Hairstyling - Καλφτερο Makeup: "Les Miserables" 

Best Original Score - Καλφτερθ Μουςικι Επζνδυςθ: "Life Of Pi" 

Best Original Song - Καλφτερο Τραγοφδι: Adele, "Skyfall" 

Best Animated Feature Film - Καλφτερθ Ταινία Κινουμζνων Σχεδίων: "Brave" 

Best Short Film: Animated - Καλφτερθ Ταινία Μικροφ Μικουσ (Animation): 



 85 

"Paperman" 

Best Short Film: Live Action - Καλφτερθ Ταινία Μικροφ Μικουσ: "Curfew" 

Best Sound Editing - Καλφτερo Θχθτικό Μοντάη: "Zero Dark Thirty" και "Skyfall" 

Best Sound Mixing - Καλφτερθ Θχθτικι Μείξθ: "Les Miserables" 

Best Visual Effects - Καλφτερα Οπτικά Εφζ: "Life Of Pi " 

 

Οι νικητέσ των βραβείων Oscar για το 2014! 

 

BEST PICTURE: 

12 Years a Slave - WINNER 

 

BEST ACTOR IN A LEADING ROLE: 

Matthew McConaughey - Dallas Buyers Club - WINNER 

 

BEST ACTRESS IN A LEADING ROLE: 

Cate Blanchett - Blue Jasmine - WINNER 

 

BEST SUPPORTING ACTOR: 

Jared Leto - Dallas Buyers Club - WINNER 

 

BEST SUPPORTING ACTRESS: 

Lupita Nyong'o - 12 Years a Slave - WINNER 

 

BEST DIRECTOR: 

Alfonso Cuaron - Gravity - WINNER 

 

BEST COSTUME DESIGN 

The Great Gatsby - WINNER 

 

BEST MAKE-UP & HAIRSTYLING: 
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Dallas Buyers Club - WINNER 

 

BEST SHORT FILM (ANIMATED): 

Mr Hublot - WINNER 

 

BEST ANIMATED FEATURE FILM: 

Frozen - WINNER 

 

BEST SHORT FILM (LIVE ACTION): 

Helium - WINNER 

 

BEST DOCUMENTARY SHORT SUBJECT: 

The Lady in Number 6: Music Saved My Life - WINNER 

 

BEST DOCUMENTARY FEATURE: 

20 Feet from Stardom - WINNER 

 

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM: 

The Great Beauty (Italy) - WINNER 

 

BEST SOUND MIXING: 

Gravity - WINNER 

 

BEST SOUND EDITING: 

Gravity - WINNER 

 

BEST VISUAL EFFECTS: 

Gravity - WINNER 

 

BEST CINEMATOGRAPHY 

Gravity - WINNER 
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BEST FILM EDITING: 

Gravity - WINNER 

 

BEST PRODUCTION DESIGN: 

The Great Gatsby - WINNER 

 

BEST ORIGINAL SCORE: 

Gravity - WINNER 

 

BEST ORIGINAL SONG: 

Let It Go - Frozen - WINNER 

 

BEST ADAPTED SCREENPLAY: 

John Ridley - 12 Years a Slave - WINNER 

 

BEST ORIGINAL SCREENPLAY: 

Spike Jonze - Her – WINNER 
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~ΠΡΛΑ ΚΑΛ ΡΥΟΜΑΧΛΚΑ ΤΟΥ Β' Ρ.Ρ~ 

Πυρηνικά όπλα και πωσ αυτά λειτουργούν 
 

  Ρυρθνικζσ βόμβεσ είναι τα όπλα μαηικισ καταςτροφισ. Αξιοποιοφν τισ 

δυνάμεισ που ςυγκρατοφν τον πυρινα ενόσ ατόμου μαηί με τθ χριςθ τθσ ενζργειασ 

που απελευκερϊνεται όταν τα ςωματίδια του πυρινα (πρωτόνια και νετρόνια)που 

είτε διαςπϊνται είτε ςυγχωνεφονται.  

 

Υπάρχουν δφο τρόποι που θ πυρθνικι ενζργεια μπορεί να απελευκερωκεί 

από ζνα άτομο:  

1)Ρυρθνικι ςχάςθ - ο πυρινασ ενόσ ατόμου χωρίηεται ςε δφο μικρότερα 

κραφςματα από ζνα νετρόνιο. Αυτι θ μζκοδοσ περιλαμβάνει ςυνικωσ ιςότοπα του 

ουρανίου (ουράνιο-235, ουράνιο-233) ι πλουτϊνιο (πλουτϊνιο-239). 
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2) Ρυρθνικι ςφντθξθ - δφο μικρότερα άτομα ζφεραν μαηί, ςυνικωσ 

υδρογόνο ι υδρογόνο ιςότοπα (δευτζριο, τρίτιο), για να ςχθματίςει ζνα 

μεγαλφτερο (ιςότοπα ιλιο).  

 

 Ζτςι παράγει και ο ιλιοσ ενεργεία.  
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Ατομική βόμβα  
 

Θ πυρθνικι ςχάςθ παράγει τθν ατομικι βόμβα, ζνα όπλο μαηικισ 

καταςτροφισ που χρθςιμοποιεί ενζργεια που απελευκερϊνεται από τθ διάςπαςθ 

των ατομικϊν πυρινων. Πταν ζνα μόνο ελεφκερο νετρόνιο χτυπά τον πυρινα ενόσ 

ατόμου του ραδιενεργοφ υλικοφ, όπωσ το ουράνιο ι πλουτϊνιο, χτυπά δφο ι τρία 

ελευκζρα νετρόνια.  

Θ ενζργεια που απελευκερϊνεται όταν αυτά τα νετρόνια διαςπωνται από 

τον πυρινα, και τα νετρόνια που μόλισ απελευκερϊκθκαν χτυποφν άλλουσ πυρινεσ 

ουρανίου ι πλουτωνίου, χωρίηοντασ τουσ με τον ίδιο τρόπο, απελευκερϊνοντασ 

περιςςότερθ ενζργεια και περιςςότερα νετρόνια. Αυτι θ αλυςιδωτι αντίδραςθ 

εξαπλϊνεται ςχεδόν ακαριαία. θ βόμβα ςτθν Χιροςίμα Λόγω μακριοφ, λεπτοφ 

ςχιμοσ τθσ, θ βόμβα που χρθςιμοποιικθκε ςτθν Χιροςίμα ονομαηόταν "Little Boy".  
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Το υλικό που χρθςιμοποιικθκε ιταν ουράνιο 235. Ριςτεφεται ότι θ ςχάςθ 

του ελαφρϊσ λιγότερο από ζνα κιλό ουρανίου 235 που απελευκερϊνεται ενζργεια 

ιςοδφναμθ με περίπου 15.000 τόνουσ ΤΝΤ όπλα και θ λειτουργία τουσ Τα 

περιςςότερα όπλα χρθςιμοποιοφν πεπιεςμζνο αζριο που περιορίηεται από το 

βαρζλι για να ωκιςει τθ ςφαίρα ςε υψθλι ταχφτθτα. Ρυροβόλα όπλα που είναι 

όπλα αερίου υψθλισ πίεςθσ που παράγεται από τθν καφςθ , ςυνικωσ πυρίτιδα . Θ 

αρχι αυτι είναι παρόμοια με εκείνθ των κινθτιρων εςωτερικισ καφςθσ , εκτόσ από 

το ότι θ ςφαίρα εγκαταλείπει το βαρζλι, ενϊ το ζμβολο μεταφζρει τθν κίνθςι του 

ςε άλλα μζρθ και επιςτρζφει προσ τα κάτω τον κφλινδρο . Ππωσ ςε ζνα κινθτιρα 

εςωτερικισ καφςθσ, θ καφςθ διαδίδεται από ανάφλεξθ και όχι από τθν εκτόνωςθ, 

και θ βζλτιςτθ πυρίτιδα , όπωσ και θ βζλτιςτθ καυςίμου κινθτιρων , είναι ανκεκτικό 

ςε ζκρθξθ . Αυτό είναι επειδι ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ενζργειασ που παράγεται ςτθν 

εκπυρςοκρότθςθ είναι υπό τθν μορφι ενόσ κρουςτικοφ κφματοσ , το οποίο μπορεί 

να μεταδοκεί από το αζριο με τθ ςτερεά δομι και κερμότθτα ι να βλάψει τθν δομι 

, αντί να μζνουν ωσ κερμότθτα για να ωκιςει το ζμβολο ι ςφαίρα.  
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 Το κρουςτικό κφμα ςε τζτοια υψθλι κερμοκραςία και θ πίεςθ είναι πολφ 

πιο γριγορα από ότι κάκε ςφαίρα, και κα αφιςει το όπλο , όπωσ ιχο, είτε μζςα 

από το βαρζλι ι το ίδιο το ςφαίρα , αντί να ςυμβάλει ςτθν ταχφτθτα τθσ ςφαίρασ . 

ΟΡΛΑ ΡΟΥ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΚΘΚΑΝ ΤΟ 1821  

Φαρμπί 
 

 

Το χρθςιμοποιοφςαν για το γζμιςμα του όπλου, αλλά και ωσ λίμα για το 

τρόχιςμα των ςπακιϊν. 
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Πιςτόλα ή Μπιςτόλα 
 

 

Κοντόκανο όπλο που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν Επανάςταςθ από τουσ 

αγωνιςτζσ του 1821. Ιταν μονόκανεσ και δίκανεσ. Τισ δίκανεσ τισ ζλεγαν 

διμοφτςουνεσ. Μικοσ 58 εκ. Εξαιρετικό δείγμα Θπειρϊτικθσ αργυροχρυςοχοϊασ ςτα 

όπλα. Είναι ςτολιςμζνεσ με αχιβάδεσ, κανόνια, πελζκεισ,ακόντια, λάβαρα και φυτά. 

Οι μθχανιςμοί πυροδότθςθσ είναι ευρωπαϊκοί. 

Σρομπόνι – τρομπόνια 
Σε αντίκεςθ με τουσ ςτεριανοφσ οι Ελλθνεσ Ναυτικοί δεν κρατοφςαν τα 

καριοφίλια αλλάταλεγόμενα Τρομπόνια. Βραχφκαννα δθλαδι όπλα τα οποία 

ζβαλλαν ταυτόχρονα πολλά μικρά ςφαιρίδια μαηί. Ππλο με πλατιά κάνθ με 

μθχανιςμό πυριτόλικου, διακοςμθμζνο με ςταυροειδι αςθμζνια καρφάκια 1750-

1800. 

Καρυοφύλλι – καριοφίλι 
Ραλιό εμπροςκογεμζσ τουφζκι με μακριά κάννθ, που είχε για τθν 

πυροδότθςι του πυριτόλικο. Το καριοφίλι διακζτει μεγάλο κοντάκιο με κοίλο 

περίγραμμα ςτθν πάνω και πλαϊνι πλευρά και ελαφρά κυρτό ςτθν κάτω. Θ κάνθ 

είναι επιμικθσ, ςχεδόν κυλινδρικι, ςιδερζνια με ςτόχαςτρο. Κάτω από τθν κάνθ 

αναπτφςςεται ο ξφλινοσ ξυςτόσ, που ςτο εςωτερικό του δζχεται το ςιδερζνιο οβελό 

γεμίςματοσ του όπλου.  
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 Σχεδόν όλο το ξφλινο κοντάκιο κακϊσ και ο ξυςτόσ καλφπτονται με 

ελάςματα μπροφντηου που φζρουν εγχάρακτθ διακόςμθςθ με φυτικά κυρίωσ 

μοτίβα και ενϊνονται με μικρά καρφάκια, φανερϊνοντασ τάςθ για καλλιτεχνικι 

διακόςμθςθ του όπλου. Ρλατφ ζλαςμα περιβάλλει τθ ςκανδάλθ, ενϊ ςϊηεται καλά 

το ςφςτθμα πυροδότθςθσ του μπαρουτιοφ. Στθ χειρολαβι υπάρχει κρίκοσ, 

προφανϊσ για το λουρί του όπλου. Τθν ονομαςία του τθν οφείλει ςτο Βενετικό 

εργοςτάςιο καταςκευισ όπλων, “CΑRLΟ E. FIGLI” το οποίο και καταςκεφαςε το 

πρϊτο καριοφίλι. Το καριοφίλι ιταν το κλαςικό όπλο τθσ ελλθνικισ επανάςταςθσ 

του 1821. 
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Παλάςκεσ 

 

  Αςθμζνια περίτεχνθ θπειρϊτικθ παλάςκα με φυτικά κζματα, διακοςμθμζνθ 

με τθν τεχνικι Σαβάτ. Αρχζσ 19ου αιϊνα. Οι αγωνιςτζσ του 1821 φοροφςαν γφρω 

από τθν μζςθ τουσ τισ Ραλάςκεσ ςτισ οποίεσ τοποκετοφςαν τα πολεμοφόδια τουσ. 

Μία μικρι μεταλλικι ορκογωνικι κικθ για τισ τςακμακόπετρεσ των πυροβόλων 

όπλων τουσ και το “μεδουλάρι” 
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ελάχι 

 

 

  Δερμάτινο ςελάχι με πιςτόλεσ και μαχαιρακι. Το ςελάχι ιταν ανδρικι ηϊνθ-

κικθ που φοριόταν με τισ φορεςιζσ με φουςτανζλα. Χρθςιμοποιικθκε αρχικά από 

τουσ οπλαρχθγοφσ τθσ Επανάςταςθσ και αργότερα από οριςμζνουσ αςτοφσ ςτθν 

Ρελοπόννθςο, Στερεά Ελλάδα και Ιπειρο. 
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Γιαταγάνι 

 

  Είναι ζνα είδοσ μεγάλθσ μαχαίρασ, χωρίσ φυλακτιρα ςτθ λαβι, τουρκικισ 

προζλευςθσ. Θ λεπίδα του γιαταγανιοφ ςχθματίηει κοίλθ καμπφλθ ςτο μζςο και 

κυρτι ςτθν αιχμι. Ρλατιά και καμπυλωτι προσ το μζροσ τθσ αιχμισ μάχαιρα ι 

ςπάκθ που χρθςιμοποιικθκε από τουσ Άραβεσ και τουσ Τοφρκουσ. Θ χριςθ του 

γενικεφτθκε κατά τθ διάρκεια τθσ Επανάςταςθσ και αποτζλεςε απαραίτθτο 

εξάρτθμα του οπλιςμοφ των Ελλινων αγωνιςτϊν. 

 

Φημικά Όπλα τον Α’ Παγκόςμιο Πόλεμο 
 

Τα χθμικά όπλα ςτον Ρρϊτο Ραγκόςμιο Ρόλεμο χρθςιμοποιικθκαν κατά 

κφριο λόγο για να ςπάςουν το θκικό, να τραυματίςουν και να ςκοτϊςουν 

παγιωμζνουσ υπεραςπιςτζσ, κατά των οποίων θ αδιάκριτθ και γενικά αργι κίνθςθ ι 

ςτατικι φφςθ των νεφϊν αερίου κα ιταν πιο αποτελεςματικι. Οι τφποι των όπλων 

που χρθςιμοποιικθκαν κυμαίνονταν από χθμικζσ ουςίεσ που ζκαναν του 

ςτρατιϊτεσ ανίκανουσ να πολεμιςουν, όπωσ δακρυγόνα και το καυςτικό αζριο 

μουςτάρδασ, ςε κανατθφόρουσ παράγοντεσ όπωσ το φωςγζνιο και τοχλϊριο. Αυτόσ 

ο χθμικόσ πόλεμοσ ιταν ζνα ςθμαντικό ςυςτατικό του πρϊτου παγκόςμιου 

πολζμου και του πρϊτου ολοκλθρωτικό πόλεμο του 20οφ αιϊνα. Θ δολοφονικι 

ικανότθτα των αερίων, ωςτόςο, ιταν περιοριςμζνθ  μόνο τζςςερα τοισ εκατό των 

κανάτων ςε μάχεσ προκλικθκαν από αζρια  επειδι υπιρχε θ δυνατότθτα να 

αναπτυχκοφν αποτελεςματικά αντίμετρα κατά των χθμικϊν επικζςεων, όπωσ 
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μάςκεσ αερίου, ςε αντίκεςθ με τα περιςςότερα άλλα όπλα τθσ εποχισ. Στα 

τελευταία ςτάδια του πολζμου, κακϊσ θ χριςθ του αερίου αυξανόταν, θ ςυνολικι 

αποτελεςματικότθτά του μειωνόταν. Θ ευρεία χριςθ αυτϊν των παραγόντων 

χθμικοφ πολζμου και θ εν καιρϊ πολζμου πρόοδοσ ςτθ ςφνκεςθ ζντονα εκρθκτικϊν 

υλϊν, οδιγθςε κατά καιροφσ να εκφραςτεί θ άποψθ ότι ο Αϋ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ 

ιταν ο «πόλεμοσ των χθμικϊν». 

Σα όπλα του δευτέρου Παγκοςμίου Πολέμου 
 

Ο Δεφτεροσ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ ιταν θ μεγαλφτερθ, πιο αιματθρι 

ςφγκρουςθ ςτθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ. Εκατομμφρια άνκρωποι ςκοτϊκθκαν, 

αυτοκρατορίεσ αυξικθκαν και άλλεσ διαλφκθκαν, και καμία γωνιά του πλανιτθ δεν 

είχε γλιτϊςει τθν καταςτροφι, τθ φωτιά και το κάνατο που άφθςε ςτο πζραςμά του 

αυτόσ ο πόλεμοσ. Συχνά αναφζρεται ςτθν ιςτορία ωσ ο πρϊτοσ τεχνολογικόσ 

πόλεμοσ, ςε πολλζσ από τισ μάχεσ του Β ‘Ραγκοςμίου Ρολζμου, πολζμθςαν όπωσ 

και ςτισ άλλεσ μάχεσ και πολζμουσ, οι άνδρεσ με τα όπλα τουσ. Ππλα που ζςωςαν 

τισ ηωζσ τουσ και αφαίρεςαν εκείνεσ των εχκρϊν τουσ. Ππλα που κακόριςαν τθν 

εικονογραφία ενόσ παγκόςμιου πολζμου, ςτισ πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ, τισ εριμουσ τθσ 

Αφρικισ, και τισ πνιγθρζσ ηοφγκλεσ του νότιου Ειρθνικοφ. 

Στθν ερευνθτικι εργαςία, απαρικμοφμε τα 6 πιο εφχρθςτα όπλα κατά τθ 

διάρκεια αλλά και μετά τθ λιξθ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου μζχρι και ςιμερα. 

Βρικα και παρουςίαςα όλα τα μζρθ από τα οποία αποτελείται μία ςφαίρα. Επίςθσ 

πιρα ζνα πολφ εφχρθςτο αλλά όχι τόςο ανεπτυγμζνο όπλο, το τουφζκιοMauser 

K98k και ανζλυςα επακριβϊσ τθν ριπι κατά το πάτθμα τθσ ςκανδάλθσ τουκαι ςε 

τζςςερισ διαφορετικζσ αποςτάςεισ: 
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Σαινίεσ 

1. Φιροςίμα, αγάπη μου 

Hiroshima, mon amour. Γαλλία-Λαπωνία, 1959. Μαυρόαςπρθ. Σκθνοκεςία: Αλζν 

ενζ. Σενάριο: Μαργκερίτ Ντιράσ. Θκοποιοί: Εμανουζλ ιβά, Εϊτηι Οκάντα, Στζλα 

Νταςάσ, Ριερ Μπαρμπό, Μπερνάρ Φρεςόν. 88 λεπτά. 

Το παρελκόν και το παρόν, θ μνιμθ και τα παιχνίδια τθσ, μζςα από τθ ςχζςθ 

μιασ Γαλλίδασ μ' ζνα Γιαπωνζηο, με αναφορζσ ςτθν ατομικι καταςτροφι τθσ 

Χιροςίμα, ςε μια ανεπανάλθπτθ ταινία που προβάλλεται ςε επανζκδοςθ. 

Ρρϊτθ μεγάλου μικουσ ταινία ενόσ ςκθνοκζτθ που μζχρι τότε είχε καταπιαςτεί 

με το γφριςμα καυμάςιων ντοκιμαντζρ , θ «Χιροςίμα, αγάπθ μου» είναι μια ταινία 

πάνω ςτθ μνιμθ, όπου εικόνα, μουςικι, διάλογοι και αφιγθςθ δζνονται με ζνα 

πρωτότυπο, μοντζρνο, επαναςτατικό, ανατρεπτικό τρόπο.  

Θ ιςτορία ςυνδυάηει το παρόν με το παρελκόν με τρόπο. Μια Γαλλίδα θκοποιόσ 

(Εμανουζλ ιβά), που γυρίηει ςτθ Χιροςίμα μια ταινία για τθν ειρινθ, αρχίηει ζνα 

δεςμό μ' ζναν Λάπωνα αρχιτζκτονα (Εϊτηι Οκάντα). Δεςμόσ που τθν ςπρϊχνει ςτο να 

αντιμετωπίςει τθν οδυνθρι μνιμθ ενόσ άλλου, νεανικοφ ζρωτα μ' ζνα Γερμανό 
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ςτρατιϊτθ, ςτθ Νεβζρ, ςτθ διάρκεια τθσ γερμανικισ κατοχισ, κακϊσ και το κάνατο 

του ςτρατιϊτθ 

και τθ δικι τθσ 

διαπόμπευςθ 

ωσ 

ςυνεργάτιδασ 

των ναηί. 

Ο ενζ 

αναμιγνφει το 

παρόν με το 

παρελκόν, τον 

παρόντα ζρωτα 

τθσ γυναίκασ για τον Λάπωνα με τον ζρωτά τθσ για το Γερμανό και παρεμβάλλοντασ 

ςτον προςωπικό πόνο τθσ θρωίδασ τθ φρίκθ τθσ ατομικισ καταςτροφισ τθσ 

Χιροςίμα. Από τα πρϊτα κιόλασ πλάνα τθσ ταινίασ αιςκάνεται ο κεατισ τθν 

εκπλθκτικι δφναμθ τθσ ταινίασ βλζπουμε τα φριχτά αποτελζςματα τθσ ατομικισ 

καταςτροφισ τθσ Χιροςίμα. Εκείνο που ενδιαφζρει τον ενζ ςτθν ταινία είναι θ 

ςχζςθ παρελκόντοσ και παρόντοσ και θ διαδικαςία τθσ μνιμθσ (ανάγκθ να κυμάται 

κανείσ αλλά και ανάγκθ να ξεχνά και να προχωρεί), κακϊσ και θ ςχζςθ μιασ 

προςωπικισ εμπειρίασ με μια ςυλλογικι (θ ερωτικι τραγωδία τθσ γυναίκασ με τον 

Γερμανό και θ μεγαλφτερθ τραγωδία τθσ Χιροςίμα).  

Τα αριςτουργιματα δεν γερνάνε και για το «Χιροςίμα, αγάπθ μου» («Hiroshima, 

mon amour»), παραγωγισ '59, αυτό ιςχφει 100%.  H Μαργκερίτ Ντιράσ είχε γράψει 

το ςενάριο τθσ ταινίασ. Ζνα κείμενο που ζμελλε να ςτακεί οριακό και για τουσ 

ευρωπαϊκοφσ λοχοτεχνικοφσ κφκλουσ, εξαιτίασ τθσ αφαιρετικισ και 

αποςταςιοποιθμζνθσ δραματικισ «κραυγισ» τθσ ςιωπισ του... Το ςτόρι μάσ 

πθγαίνει ςτθ Χιροςίμα του '57, όπου μια νεαρι Γαλλίδα - Εμανουζλ ιβά - φτάνει 

για να γυρίςει μια ταινία με κζμα τθν ειρινθ... Εκεί ςυναντά ζναν Γιαπωνζηο και για 

ζνα 24ωρο κα ηιςουν μια ερωτικι ιςτορία...  
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2. Η Λεπτή Κόκκινη Γραμμή 
 

  

 Θ ιςτορία μιασ ομάδασ αμερικανϊν 

ςτρατιωτϊν, οι οποίοι το 1942, κατά τθ 

διάρκεια τθσ μάχθσ του Γκουανταλκανάλ, 
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αποβιβάηονται ςτο νθςί για να το χρθςιμοποιιςουν ωσ ορμθτιρια. Εκεί κα νιϊςουν 

διχαςμζνοι ανάμεςα ςτθν αγριότθτα του πολζμου και τθν απλοϊκότθτα και ομορφιά 

του τοπίου, ενϊ ςφντομα κα ανακαλφψουν τθ λεπτι γραμμι που χωρίηει τθ ηωι 

από το κάνατο.. Ο Μάλικ αν και ακαδθμαϊκόσ ςτθ ςκθνοκεςία του, επζδειξε 

λεπτότθτα και ευαιςκθςία. Και θ πλειάδα των γνωςτϊν θκοποιϊν που ςυμμετείχαν 

(Νόλτε, Καβίεηελ, Ρεν, Κοτζασ, Τςάπλιν, Κιοφηακ, Μπρόντι, άιλι, Λζτο,  Τραβόλτα,  

Κλοφνει, Στάλ, , Σάβατη) ζκαναν απλϊσ αυτό το ελάχιςτο που τουσ ηθτικθκε, να 

μπουν καταρρακωμζνοι ςτο κάδρο. 

 

 



 103 

3. The day after 
 

 

Αμερικάνικθ ταινία, ςκθνοκεςία Νίκολασ Μζγιερ με τουσ: Τηζιςον όμπαρτσ, 

Τηόμπεκ Γουιλιαμσ, Στιβ ΓκάΛ νμπεργκ. 

Θ ταινία που χαρακτθρίςτθκε το φιλμ του αιϊνα δείχνει υπεφκυνα και με 

επιςτθμονικι ακρίβεια τι κα ςυμβεί μετά από μια πυρθνικι ζκρθξθ. Ρροβλικθκε 

ςτθν αμερικάνικθ τθλεόραςθ παρά τισ ζντονεσ αντιδράςεισ τθσ κυβζρνθςθσ και 

άφθςε άναυδουσ εκατομμφρια Αμερικάνων τθλεκεατϊν. Ζχει χαρακτθριςτεί από τθ 
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διεκνι κριτικι "ταινία-ςοκ", που δεν ζχει προθγοφμενο ςτθν ιςτορία του 

παγκόςμιου κινθματογράφου. 
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