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 Αυτή την χρονιά είδαμε να βγαίνουν ποικίλων ειδών ταινίες. Πολλές από αυτές ήταν 
εξαιρετικά καλές, αλλά δεν μπόρεσαν να λάβουν υποψηφιότητα στα μεγαλύτερα και διασημότερα 
βραβεία κινηματογράφου, τα Όσκαρ. Επιπλέον, η φετινή τελετή θα λέγαμε πως δεν είχε πολύ καλή 
εξέλιξη…. 
 
Ωστόσο αξίζει να ρίξουμε μία ματιά στους νικητές …. 
  
 Αρχικά ως η καλύτερη ταινία αναδείχθηκε η ταινία CODA , παραγωγή της Apple TV+, η οποία 
έχει ως βάση ηθοποιούς οι οποίοι έχουν προβλήματα ακοής . Εξάλλου η ταινία αναφέρεται σε μία 
δεκαεπτάχρονη κοπέλα η οποία ζει σε μία οικογένεια κωφών και είναι το μόνο άτομο που δεν έχει 
πρόβλημα ακοής και στόχος της είναι να ασχοληθεί με την μουσική. Επιπλέον η ταινία CODA 
κατάφερε να αποσπάσει τρία όσκαρ (καλύτερης ταινίας, καλύτερου Β΄ ανδρικού ρόλου, καλύτερου 
διασκευασμένου σεναρίου). Είναι μία πολύ καλή ταινία που αξίζει να τη δει κανείς. 
 Η ταινία αυτή, θίγει το θέμα του σεβασμού ως προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πιο 
συγκεκριμένα στην σύγχρονη εποχή οι άνθρωποι , δεν λαμβάνουν υπόψιν τους τα άτομα αυτά 
αντίθετα τα αγνοούν ή και τα περιφρονούν. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ράμπες οι οποίες 
είναι αποκλειστικά φτιαγμένες για τα άτομα, τα οποία 
κινούνται με αναπηρικό καροτσάκι και πολλοί άνθρωποι 
αγνοούν το γεγονός αυτό και σταθμεύουν τα αυτοκίνητά 
τους εκεί με αποτέλεσμα οι άνθρωποι με κινητικά 
προβλήματα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς θέμα 
της μετακίνησης τους και να νιώθουν μειονεκτικά. 
 Ακολούθως, το βραβείο Όσκαρ για το καλύτερο 
πρωτότυπο τραγούδι το απέσπασε η δεκαενιάχρονη 
Billie Eilish για την μουσική την οποία έγραψε και τραγούδησε στην ταινία No Time To Die.  
 Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως το Dune κατάφερε να αποσπάσει έξι όσκαρ (Καλύτερης 
πρωτότυπης μουσικής επένδυσης, Καλύτερων οπτικών εφέ, Καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας, 
Καλύτερης σκηνογραφίας, Καλύτερου μοντάζ, καλύτερου ήχου). Η ταινία αυτή εστιάζει 
περισσότερο στην εικόνα και στα οπτικά εφέ και είναι μία ταινία την οποία σίγουρα θα απολαύσετε. 
 Τέλος, όλοι μείναμε έκπληκτοι όταν είδαμε τον Will Smith, βραβευμένο πλέον με Όσκαρ Α’ 
ανδρικού ρόλου, να σηκώνεται από την θέση του και να δίνει ένα χαστούκι στον παρουσιαστή και 
κωμικό της βραδιάς Chris Rock, καθώς φαίνεται να γελοιοποίησε το πρόβλημα υγείας της γυναίκας 
του, η οποία πάσχει από 
αλωπεκίαση. Σίγουρα ο 
παρουσιαστής δεν έπρεπε να 
εκφραστεί έτσι, ωστόσο όμως και 
ο ίδιος ο Will Smith δεν έπρεπε να 
αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο, 
αμαυρώνοντας τη βραδιά  της 
απονομής.  
 Με αφορμή αυτό το 
γεγονός, παρατηρούμε πως 
πλέον η βία έχει πάρει μεγάλες 



διαστάσεις.  Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, με την πρώτη “ευκαιρία”, επιλέγουν να αντιδράσουν 
βίαια για να αντιμετωπίσουν ό,τι θεωρούν πρόκληση, ακόμα και σε δημόσιες εκδηλώσεις του 
μεγέθους της απονομής των Όσκαρ. 
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