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ΣΟ ΠΟΤΓΑΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΓΡΑΜΑ «ΩΣΔ ΣΟΝ ΣΗΓΡΖ» 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΛΔΥΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖ ΔΡΣ-3 

 
Η Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΡΣ-3 θαη ην ΚΔMΔ 
νινθιεξώλνπλ ην αθηέξσκά ηνπο Μαρ κοιηούν από τελά θαη πξνβάιινπλ πξνο 
ηηκή ηνπ ζθελνζέηε Σδον Άβιλνηζεν ηε Γεςηέπα 18 Γεκεμβπίος ζηηο 22:00 ζηελ 
αίζνπζα ΒΑΚΟΤΡΑ 1 (Ηυάννος Μισαήλ 8, ηει. 2310233665) ην θνηλσληθό ηνπ 
δξάκα ώζηε ηον ηίγπε (ΗΠΑ, 1973, έγρξσκε, 100’). Παίδνπλ: Σδαθ Λέκνλ, Σδαθ 
Γθίιθνξλη, Λόξη Υάηλεκαλ, Νόξκαλ Μπάξηνλ, Παηξίηζηα κηζ. Από ηηο 21:00 σο ηηο 
22:00 ζα πξνεγεζεί ε κνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε «Σα Υπιζηούγεννα ηος κςπ-
Αλέξανδπος», βαζηζκέλε ζε θείκελα ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε, κε ηε 
ζθελνζεηηθή επηκέιεηα ηνπ Αιέμαλδξνπ Σξηαληαθύιινπ θαη ηε ζπκκεηνρή γλσζηώλ 
θαιιηηερλώλ ηεο πόιεο. Σα έμνδα ηεο παξάζηαζεο ζα θαιπθζνύλ από ην Σκήκα 
Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο ΔΡΣ-3, ελώ ε είζνδνο ζα είλαη ειεύζεξε θαη ζα ππάξρεη 
θξαζί θαη δηάθνξα γιπθά. Σαπηόρξνλα, ζα δηελεξγεζεί εζεινληηθόο έξαλνο ππέξ 
εππαζώλ νκάδσλ ηεο πόιεο. 
 
Θα πξνινγίζεη ν Αιέμεο Ν. Γεξκεληδόγινπ, ηνπ νπνίνπ έληππε αλάιπζε ζα 
δηαλεκεζεί ζηνπο ζεαηέο, ελώ ζην ηέινο ηεο πξνβνιήο ζα αθνινπζήζεη καθξά 
ζπδήηεζε κε ην θνηλό. 
 
Σν πξνο ζπδήηεζε ζέκα ζην κάζεκα γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζα είλαη: Ζ αποδόμεζε 
ηος αμεπικανικού ζςζηήμαηορ αξιών. 
 
Έλαο εξγνζηαζηάξρεο ελδπκάησλ εηνηκάδεη ηε λέα θνιεμηόλ ηνπ θαη ρξεηάδεηαη 
νπσζδήπνηε πνιιά ρξήκαηα γηα ηηο πξνεηνηκαζίεο. Η καθία δελ ηνπ ηα δίλεη θαη 
αλαγθάδεηαη λα αλαζέζεη ζε θάπνηνλ παξαβαηηθό ηύπν λα θάςεη έλα εξγνζηάζηό ηνπ 
γηα λα εηζπξάμεη ηελ αζθάιεηα. 
 
Η αλάιπζε πνπ ζα δηαλεκεζεί είλαη ε αθόινπζε: 
 
«Σν ζηλεκά θαηαθέξλεη, ηειηθά, λα είλαη ην κόλν πνπ εμαθνινπζεί λα καο 
θαηαπιήζζεη κε ηε κε πξνβιεςηκόηεηά ηνπ. ε κηα επνρή πνπ ηα πάληα είλαη 
ζεκαδεκέλα θαη αλακελόκελα, ν θηλεκαηνγξάθνο αηθληδηάδεη ζπλερώο κε ηηο 
δηαρξνληθέο πξνθεηείεο ηνπ, κε ην δνθεξό ζήκεξα λα έρεη απόιπηα πξνβιεθζεί από 
ην θηλεκαηνγξαθηθό παξειζόλ. Έκεηλα έθζακβνο όηαλ παξαθνινύζεζα ην Σώστε τον 
τίγρη, ειηθίαο 45 εηώλ. Αιήζεηα, πσο είλαη δπλαηόλ λα έρεη γπξηζηεί κηα ηέηνηα βίαηε, 
ζρεδόλ αλαξρηθή, ιπζζαιέα επίζεζε θαηά ηνπ ακεξηθαληθνύ νλείξνπ θαη ηνπ 
θαπηηαιηζκνύ; Η ηαηλία κνπ ζύκηζε ηόζν πνιύ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ηώξα ζηε ρώξα 
καο, πνπ αλαηξίρηαζα. Η καηηά ηνπ αδηθεκέλνπ Σδνλ Άβηιληζελ (Ρόθη) είλαη ινμή, 
αξηζηεξή, επαλαζηαηηθή θαη γεκάηε ζπκό. 
Έλαο 55αξεο εξγνζηαζηάξρεο ελδπκάησλ (Σδαθ Λέκνλ), κε κηα θαινζπλάηε ζύδπγν 
θαη κηα θόξε πνπ θεύγεη γηα ζπνπδέο, εηνηκάδεη ηε λέα θνιεμηόλ ηνπ, από όπνπ 
αλακέλεη λα έρεη πνιιέο πσιήζεηο, ελώ ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε πνιιά ρξήκαηα γηα 
ηηο πξνεηνηκαζίεο. Η καθία δελ ηνπ ηα δίλεη θαη αλαγθάδεηαη λα αλαζέζεη ζε θάπνηνλ 
παξαβαηηθό ηύπν λα θάςεη έλα εξγνζηάζηό ηνπ γηα λα εηζπξάμεη ηελ αζθάιεηα. 
Παξάιιεια, ζα γλσξίζεη κηα 18ρξνλε ρίπηζζα πνπ ζα ηνπ πξνηείλεη λα θάλνπλ 
άκεζα έξσηα. Πνιιέο αλαηξνπέο ζα δξνκνινγήζνπλ άιιεο εμειίμεηο, κε ην ηέινο 
ειιεηπηηθό. 
Ο Άβηιληζελ θαηαξγεί ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ζηα θηλεκαηνγξαθηθά είδε. Γπξίδεη 
ηαπηόρξνλα κηα πνιηηηθή ηαηλία, έλα θηικ λνπάξ, έλα θνηλσληνινγηθό ςπρνγξάθεκα 
θαη κηα θξηηηθή ηνπ ακεξηθαληθνύ νλείξνπ. εκεηώλσ ηηο ζπρλέο αλαθνξέο ζην Βηεηλάκ 
θαζώο θαη έλα εμαηξεηηθό ζεκεηνινγηθό εύξεκα: Ο ήξσαο δηαζέηεη ζηα εξγαζηήξηά 
ηνπ δπν ζπνπδαίνπο ζρεδηαζηέο πνπ ζπλερώο ηξώγνληαη κεηαμύ ηνπο. Ο 65αξεο 
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είλαη ν κεγάινο κάζηνξαο θαη κεηξ, πνπ ζέβεηαη ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο, ελώ ν 
λεαξόηαηνο γθέη κε ηηο ηνικεξέο πξσηνπνξίεο, εθθξάδεη ην αλαλεσηηθό ζηπι αιιά θαη 
ηελ ζξαζύηεηα. Δίλαη θαλεξό όηη απηή ε αληηπαξάζεζε δελ ζεκαηνδνηεί απιντθά ην 
ράζκα γελεώλ, αιιά δπζηπρώο θάηη πην θξηθηό, απόιπηα αλαγλσξίζηκν ζηηο κέξεο 
καο. Δίλαη ην λέν πνπ γελληέηαη, όρη όκσο θαηά ηε ξήζε ηνπ Γθξάκζη, αιιά γηα λα γίλεη 
κηα ακνξαιηζηηθή αλαλέσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη αξγνί αθεγεκαηηθνί ξπζκνί, 
δνπιεκέλνη κε έλα εμαηξεηηθό εζσηεξηθό κνληάδ, δεκηνπξγνύλ έλα αγρσηηθό ηάηκηλγθ 
πνπ ζνπ θόβεη ηελ αλάζα. Οη ζπλερείο εμειίμεηο δελ ζνιώλνπλ πνηέ ηελ θαζαξή 
ζθελνζεηηθή καηηά ηνπ Άβηιληζελ. Έηζη, γπξίδεη έλα θηικ πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη 
θαη έλα εθιατθεπκέλν εγρεηξίδην πνιηηηθήο νηθνλνκίαο: Οη εξγάηεο, ε ππεξαμία ηνπο, νη 
θαηέρνληεο ηα κέζα παξαγσγήο, νη ειεύζεξεο αγνξέο, ην ρξήκα θαη ε δηαθήκηζε. 
Όια απηά μεκαζθαξεύνπλ ην πξόζσπν ηεο Ακεξηθήο, ην ληεκαθηγηάξνπλ θαη βάδνπλ 
πνιιά επηθίλδπλα εξσηήκαηα. Οη παιηνί ζύληξνθνη ηνπ Σδαθ Λέκνλ, πνπ 
ζθνηώζεθαλ ζην Άληδην, θαη νη λέεο δνπιεηέο ηνπ, πνπ είλαη ε κεηακθίεζε ηνπ 
ζαλάηνπ, νδεγνύλ ζηα πνιιά γηαηί, ππαηληζζόκελα βέβαηα ηνπο βάιηνπο ηνπ Βηεηλάκ. 
Μηα ρώξα πνπ θαηαξγεί ηελ ηζηνξηθή ηεο κλήκε γηα ράξε ηνπ θπλεγηνύ ησλ 
επθαηξηώλ, νδεγεί ηα κέιε ηεο είηε ζε λεπξηθή θξίζε είηε ζε απώιεηα ηεο ηαπηόηεηάο 
ηνπο. 
Σν Σώστε τον τίγρη, έλα βαζύηαηα γνεηεπηηθό θηικ, πηζαλά ζα ελνριήζεη ηξνκεξά 
αθόκα θαη ζήκεξα θάπνηνπο εκέηεξνπο. ε απηνύο, ινηπόλ, αθηεξώλσ ηελ ηξπθεξή 
εξσηηθή ζθελή ηνπ άληξα κε ηε ρίπηζζα. Σα ρξήκαηα πνπ ηεο αθήλεη δελ είλαη κηα 
πξάμε ζπλαιιαγήο αιιά κηα πξόηαζε επέλδπζεο ησλ δνιαξίσλ ζε πην πνηνηηθά 
πξάγκαηα.» 
 

ΓΔΚΑ ΛΟΓΟΗ ΓΗΑ ΝΑ ΜΖΝ ΥΑΔΣΔ TO «ΩΣΔ ΣΟΝ ΣΗΓΡΖ» 
 

Δμάιινπ, 10 ιόγνη γηα λα κε ράζεηε ην ώζηε ηον ηίγπε είλαη: 
 

1. Γηαηί είλαη από ηηο πην αηαμηλόκεηεο, ζπνπδαίεο, δηαρξνληθέο ηαηλίεο όισλ ησλ 

επνρώλ. 

2. Γηαηί ν παξαγλσξηζκέλνο επαγγεικαηίαο Άβηιληζελ (Ρόκι, Καράτε Κιντ) καο 

δίλεη λα θαηαιάβνπκε πόζν κεγάινο δεκηνπξγόο ππήξμε θαη πόζν θνξπθαίεο 

ηαηλίεο κπνξνύζε λα ζθελνζεηήζεη αλ ηνπ ην επέηξεπαλ ζην Υόιπγνπλη.  

3. Γηαηί είλαη κηα από ηηο θνξπθαίεο ακεξηθαληθέο ηαηλίεο πνπ απνδνκνύλ ην 

ζύζηεκα αμηώλ ησλ ΗΠΑ. 

4. Γηα ηνλ ζπγθινληζηηθό θαη εηξσληθό ειιεηπηηθό ηξόπν πνπ ηειεηώλεη ηελ ηαηλία 

ηνπ ν Άβηιληζελ, βάδνληαο πνιιά εξσηήκαηα. 

5. Γηαηί κε ην ειιεηπηηθό ηέινο ηίζεληαη επί ηάπεηνο θνξπθαία ζέκαηα γηα ηελ 

ηδενινγία θαη ηελ αλαηξνπή. 

6. Γηα ην εξώηεκα, πσο ζα έξζεη ε αλαηξνπή. 1) Με ηελ θαινζύλε ησλ επγεληθώλ 

ρίππο; 2) Με ηνπο αλζξσπηζηέο κηθξνεξγνζηαζηάξρεο θαπηηαιηζηέο; 3) Με ηε 

γηάπηθε ινγηθή; Ωο εθ ηνύηνπ, ζπλάγεηαη πσο δελ ππάξρεη νπδεκία ειπίδα 

αιιαγήο κε ηελ πιήξε απνπζία δξάζεο ησλ εξγαηώλ. 

7. Γηα ηελ εμαηξεηηθή ζθελνζεηηθή αληίιεςε πνπ είλαη αέξηλε, κε ζπκπαγήο, 

ξεπζηή θαη ειιεηπηηθή. 

8. Γηα ηνλ εθπιεθηηθό ξόιν ηνπ Σδαθ Λέκνλ. 

9. Γηα ηε ζπλερή ππόγεηα ζύγθξνπζε παιηνύ θαη λένπ, κόλν πνπ ην ηειεπηαίν 

είλαη ππνλνκεπκέλν από ηνλ θπληζκό θαη ην ιάηθζηατι. 

10. Γηαηί ν Άβηιληζελ κε κηα κνλνθνλδπιηά ηνπο δηαγξάθεη θαη ηνπο θαηαδηθάδεη 

όινπο κε ηελ εμήο άπνςε: Σέηνηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο έρεηε, ηέηνηα 

παξαζπξάθηα ζηνπο λόκνπο, ηέηνηα ακλεζία ησλ αγώλσλ, ηέηνηεο δηαιπκέλεο 
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νηθνγέλεηεο. Πσο είλαη δπλαηόλ λα πεξηκέλεηε θάηη άιιν; 

 
Τ.Γ. Σελ Σεηάπηε 27 Γεκεμβπίος ζηηο 21:00 ε Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΡΣ-3 θαη ην ΚΔΜΔ πξνβάιινπλ ηελ μεθαξδηζηηθή θσκσδία ηνπ 

Μπίιη Γνπάηιληεξ Μεπικοί ηο πποηιμούν καςηό (1959). 


