
  

 
Ο αθλητισμός πάντα αποτελούσε πηγή έμπνευσης για τον 
κινηματογράφο, αλλά και μια ασφαλή επένδυση για τους 

παραγωγούς του Χόλιγουντ. Εκατοντάδες είναι οι ταινίες που 
έχουν γυριστεί από το 1920 μέχρι σήμερα με θέμα τον αθλητισμό 

με κάποιες από αυτές να έχουν κερδίσει και Όσκαρ.
Ο αθλητής είναι ο τέλειος ήρωας. Συνήθως, οι πρωταγωνιστές - 

αθλητές έχουν κοινά γνωρίσματα, όπως θέληση, πείσμα και 
όμορφα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο και στο σώμα.

Θα δούμε λοιπόν από κοντά κάποιες από αυτές τις ταινίες που 
έχουν γράψει τη δική τους ιστορία αλλά και κάποιες που είναι 

προσωπικές προτιμήσεις των μαθητών!
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Η Νικήτρια (Soul Surfer - 2011)

Σε αυτήν την δραματοποίηση μιας πραγματικής ιστορίας, μια 
έφηβη σέρφερ χάνει το χέρι της μετά από επίθεση καρχαρία, 

αλλά, χάρη στην υποστήριξη των γονιών της και μιας 
χριστιανικής ομάδας νέων, επανέρχεται στον 

πρωταθλητισμό.



  

Η Μπέθανι ,η πρωταγωνίστρια της ταινίας, με τον δυναμικό 
χαρακτήρα της και τη θέληση της, στο τέλος κατάφερε να φανεί 

αντάξια στις δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσει εξαιτίας της 
απώλειας του αριστερού χεριού της. Η ανάκτηση ενός τεχνητού  
άκρου ήταν κάτι που δεν την ικανοποιούσε γιατί τίποτα δεν θα 

μπορούσε να αντικαταστήσει το κανονικό της χέρι. Παρόλα αυτά 
κατάφερε να αποδεχτεί την κατάστασή της και να συμβιβαστεί με 
αυτή, με αποτέλεσμα να κερδίσει στους αγώνες του αγαπημένου 

της αθλήματος, το σέρφινγκ.



  

Invictus (Ανίκητος - 2009)

Φυλακίστηκε για 20 χρόνια εξαιτίας των ηρωικών αγώνων του 
ενάντια στο καθεστώς του Aπαρτχάιντ . Τι κάνει λοιπόν ο Νέλσον 

Μαντέλα όταν απελευθερώνεται και εκλέγεται Πρόεδρος της 
Νοτίου Αφρικής; Αρνείται την εκδίκηση, συγχωρεί τους 

αντιπάλους του και βρίσκει την ελπίδα για εθνική ενότητα σε ένα 
απρόσμενο μέρος: ένα γήπεδο ράγκμπι. Ο Κλιντ Ίστγουντ 

σκηνοθετεί δυναμικά μια εκπληκτική ταινία για μια ομάδα ράγκμπι 
και έναν άνθρωπο γεμάτο μεγαλείο ψυχής. Ο Μόργκαν Φρήμαν 
υποδύεται τον Νέλσον Μαντέλα που ζητάει από τον αρχηγό της 

ομάδας ράγκμπι της Νοτίου Αφρικής και την ομάδα του να 
καταφέρουν το αδύνατο: να κερδίσουν το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα.



  



  

The Blind Side (Μια σχέση 
στοργής - 2009)

Στην ηλικία των 7, ο Μάικλ πάρθηκε από τη ναρκομανή μητέρα του και 
από τότε αλλάζει παρένθετες οικογένειες, τις οποίες εγκαταλείπει μετά 

από λίγο καιρό και καταλήγει να μένει άστεγος στις κακόφημες γειτονιές 
του Μέμφις. Το μεγάλο σώμα του, η ικανότητά του στα αθλήματα καθώς 
και ο αθώος και υπερπροστατευτικός χαρακτήρας του, καταφέρνουν να 

τον βάλουν σε ένα χριστιανικό σχολείο. Εκεί, συνεχίζει να είναι 
μοναχικός και απόμακρος. Η Λι Αν Τουόχι, μητέρα των Σι Τζέι και 

Κόλινς Τουόχι, θα πάρει τον Μάικλ στο σπίτι της και θα τον κάνει μέλος 
της οικογένειάς της. Η Λι Αν θα αναλάβει να τον βοηθήσει να τελειώσει 

το σχολείο και να περάσει σε κάποιο κολέγιο ώστε να μπορέσει να 
παίξει σε κάποια μεγάλη ομάδα.

Η ταινία βασίζεται σε πραγματική ιστορία.



  



  

ΟΜΑΔΑ

Θεοχάρη Ναταλία

Μέριανου Φαίδρα

Μακρή Σοφία
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