


Μια ταινία βασισμένη στην βιογραφία του 
πυγμάχου της δεκαετίας του '40 Τζέικ Λα 

Μότα, που κατάφερε να βγει από την βίαιη 
και δύσκολη ζωή του. Μια ταινία του 

Σκορτσέζε που προσεγγίζεται σε 2 επίπεδα. 
Την προσωπική ζωή του Λα Μότα και την 

πυγμαχική του καριέρα. 
     Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δίνει μια εξαιρετική 

ερμηνεία. Ταυτίζεται με τον ρόλο, παίρνει 
κιλά για αυτόν, και δίκαια κερδίζει το Όσκαρ 

για την εκπληκτική ερμηνεία του, σε μια 
πολύ δυνατή ιστορία.  

 





 Η ταινία είναι αναφορά στην αληθινή ιστορία 2 
Βρετανών ερασιτεχνών δρομέων που επιλέγουν, για 
τους δικούς του λόγους ο καθένας, να πάρουν μέρος 

και να κερδίσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
1924 στο Παρίσι. Ο ένας είναι ο Χάρολντ 

Έιμπραχαμς, ο οποίος είναι εβραϊκής καταγωγής και 
βιώνει τον ρατσισμό των Άγγλων και με τη 

συμμετοχή του επιθυμεί να αποδείξει πράγματα και 
ο άλλος είναι ο θεολόγος Έρικ Λίντελ από οποίος 

είναι γρήγορος και θέλει να τιμήσει τον Θεό για το 
χάρισμα του. Η ταινία έχει τιμηθεί με 4 Όσκαρ, με 

αποκορύφωμα το Όσκαρ μουσικής για το 
πασίγνωστο θέμα του Βαγγέλη Παπαθανασίου. 





Η ζωή του πυγμάχου Κάσιους Κλέι που 
ασπάστηκε τον ισλαμισμό και άλλαξε το όνομα 
του σε Μοχάμεντ Άλι. Η ταινία επικεντρώνεται 
στην δεκαετία του 1964-1974 και μας δείχνει 

όλες τις πτυχές του τεράστιου αυτού πυγμάχου. 
Οι νίκες του στο ρινγκ, η άρνηση του να 
πολεμήσει στον πόλεμο του Βιετνάμ, η 

ταραχώδης ερωτική του ζωή αλλά και η φιλία 
του με τον Μάλκομ Χ. είναι τα θέματα που 

ενσαρκώνει με επιτυχία ο Γουίλ Σμιθ. 





Η ταινία που είναι γυρισμένη στην Αυστραλία, αφορά 
τη Νάνσυ (Blake Lively), μία σέρφερ η οποία πάει σε 

μια παραλία που ονομάζεται Παράδεισος. Βέβαια, ο 
Παράδεισος μετατρέπεται σε κάτι άλλο, όταν η 
πρωταγωνίστρια βρίσκεται τραυματισμένη και 

αποκλεισμένη 200 μέτρα από την ακτή λόγω ενός 
εντυπωσιακού λευκού καρχαρία. 

Ο χωρίς υπερβολές χαρακτήρας της ταινίας και ο 
αγώνας δρόμου για την επιβίωση σε μία, παρόλα 
αυτά, ονειρική τοποθεσία, δίνουν σχεδόν τον αέρα 
και την αγωνία ενός θρίλερ του Χίτσκοκ. Σε όλη την 
ταινία, η πρωταγωνίστρια παίζει σχεδόν μόνη της, 

αφού οι συμπρωταγωνιστές της, είτε έχουν φύγει να 
φέρουν βοήθεια είτε έχουν γίνει ήδη τροφή για τα 

ψάρια… 
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