
  

ΡΟΚΥ (ROCKY - 1976)

  Ο Ρόκυ (αγγλικά: Rocky) είναι κινηματογραφική ταινία αμερικανικής 
παραγωγής του 1976 με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Φιλαδέλφεια, 1975.
Από εδώ ξεκινά η διήγηση της ιστορίας του Ρόκυ Μπαλμπόα, ενός 
ερασιτέχνη πυγμάχου, που ζει στις φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφεια των 
Η.Π.Α. και βιοπορίζεται εισπράττοντας οφειλές για λογαριασμό ενός 
τοπικού τοκογλύφου, ενώ παλεύει σε μια τοπική λέσχη όπου βγάζει και εκεί 
ένα μικρό μερίδιο. Ο πρωταθλητής πυγμαχίας Απόλλο Κρηντ σκέφτεται να 
δώσει μια τεράστια ευκαιρία σε έναν ερασιτέχνη πυγμάχο και αυτός τυχαίνει 
να είναι ο Ρόκυ.

Με σκληρή γυμναστική και τη δύναμη της θέλησης και της αυτοπεποίθησης 
που του μετέφερε ο προπονητής του, ο Ρόκυ παίρνει τα πάνω του και 
αγωνίζεται σαν καταξιωμένος επαγγελματίας αθλητής, ζώντας μια μεγάλη 
εμπειρία στην ζωή του.

    



  



  

Βραβεύσεις 

Η ταινία ήταν υποψήφια για εννέα 
συνολικά Όσκαρ (απέσπασε τελικά 
τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, 
Σκηνοθεσίας και Μοντάζ), η μουσική 
του Μπιλ Κόντι έγινε ένα είδος 
εθνικού ύμνου, ενώ ακολούθησαν 
πέντε ακόμα ταινίες (Ρόκυ Νο 2, 
Ρόκυ Νο 3: Ο Θρίαμβος, Ρόκυ Νο 4: 
Η Γιγαντομαχία, Ρόκυ Νο 5, Ρόκυ 
Μπαλμπόα).



  

Καν’ το όπως ο Μπέκαμ
(Bend It Like Beckham - 2002)

Μια νεαρή Ινδή που ζει στο Λονδίνο κι έχει ως ίνδαλμά της τον Μπέκαμ, 
προπονείται κρυφά από τους γονείς της σε τοπική ομάδα γυναικείου 

ποδοσφαίρου, κάτι ανεπίτρεπτο για τα παραδοσιακά ινδικά ήθη. 
Η ταινία είναι μια κωμωδία που επικεντρώνεται σε κοινωνικά θέματα, 

θεσμούς, παραδόσεις και προκαταλήψεις, που χαρακτηρίζουν την 
Μεγάλη Βρετανία και τις εθνικές κοινότητες που ζουν σ' αυτήν. Πίσω 

όμως από την ευθυμία και τους κωμικούς τόνους, αναγνωρίζουμε τόσο 
την ουσία πραγμάτων όσο και την ευθύτητα της προσέγγισης.



  



  

RACE (Ο άνθρωπος που ταπείνωσε 
τον Χίτλερ - 2016)

Ο Jesse Owens ήταν ένας από του μεγαλύτερους αθλητές του στίβου 
στην Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του ‘30. Έμεινε στην ιστορία γιατί 

κατάφερε να κερδίσει 4 μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Βερολίνου το 1936 όπου έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και μάλιστα 
σε μια διοργάνωση που είχε ως μοναδικό σκοπό να δείξει το μεγαλείο 

της ναζιστικής Γερμανίας και την υπεροχή της άριας φυλής.

Η ταινία επικεντρώνεται σε μια καθοριστική για τον Jesse Owens 
περίοδο. Είναι φοιτητής στο Ohio State University και συμμετέχει στην 

ομάδα του στίβου του πανεπιστημίου. Εκεί συναντά τον προπονητή 
Larry Snyder, ο οποίος διακρίνει το ταλέντο του και μαζί προπονούνται 
για τους Ολυμπιακούς του 1936. Ταυτόχρονα, ο Owens αντιμετωπίζει  

προβλήματα λόγω του φυλετικού διαχωρισμού που επικρατεί εκείνη την 
εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα γίνει όμως σύμβολο κατά της 

ανισότητας εντός και εκτός των συνόρων.



  



  

Επίλογος

Η πληθώρα των αθλημάτων και η εξάπλωση του αθλητισμού σε κάθε 
μορφή αποτελεί ένα καλό λόγο που η βιομηχανία του θεάματος 

επενδύει θεματολογικά σε αυτό το είδος. Σε όλα τα μέρη του κόσμου οι 
άνθρωποι μπορούν ν αναγνωρίσουν χωρίς κόπο –ακόμα και χωρίς να 

γνωρίζουν τη γλώσσα- ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου ή έναν αγώνα 
δρόμου οποιουδήποτε είδους. Και αυτή η διεθνής γλώσσα κάνει τον 

κινηματογράφο ένα πολιτιστικό και ψυχαγωγικό μέσο που αφορά άτομα 
κάθε ηλικίας και κάθε επαγγέλματος, χωρίς σύνορα και διαχωρισμούς, 

χωρίς διακρίσεις και αντιπαλότητες. Ο κινηματογράφος, όπως και ο 
αθλητισμός, ενώνουν.

 Οι πρωταγωνιστές στη μεγάλη οθόνη, αλλά και στα γήπεδα, θα είναι 
πάντα οι άνθρωποι και τα όνειρά τους.

Και για όσο υπάρχει η ανάγκη να ονειρευόμαστε, θα παράγονται 
κινηματογραφικές ταινίες που θα διηγούνται ιστορίες ανθρώπων και 

εποχών με αληθινά πάθη, επιδιώξεις και αγωνία για το μέλλον.



  

Κοντοστάνος Στέφανος
Παγκράτης Θοδωρής

Καπεντάνι Τζίνα
Βασιλάκη Στέλλα
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