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Ευχαριστούμε για την παρουσία σας….
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Υπάρχει αιτιολογημένη αμφιβολία στο μυαλό μου…
Πως μπορείς να είσαι τόσο σίγουρος;
Δώδεκα διαφορετικοί καθημερινοί άνθρωποι καλούνται να αποφασίσουν
την ενοχή ή την αθωότητα ενός 18 χρονου που κατηγορείται για το φόνο
του πατέρα του. Η απόφαση πρέπει να είναι ομόφωνη: αν είναι
καταδικαστική, η ποινή είναι ο θάνατος
Δώδεκα διαφορετικές κοινωνικές, ψυχολογικές, ηθικές στάσεις αλλά και
δώδεκα πορτραίτα τυχαίων καθημερινών ανθρώπων. Μέχρι την τελική
ομοφωνία τους, που θα κρίνει τη ζωή
ή
τον
θάνατο
του
κατηγορουμένου, οι μεταξύ τους σχέσεις και η προσωπικότητα του
καθενός θα δοκιμαστούν και η αρχικά τυπική διαδικασία της έκδοσης της
τελικής απόφασης θα αποτελέσει για όλους μάθημα ζωής.
Η σημασία της ευθύνης, το ατομικό συμφέρον, οι σχέσεις γονιών και
παιδιών, ο κοινωνικός ρατσισμός , η δημοκρατία είναι τα θέματα που κατά
τη διάρκεια του έργου μεταμορφώνουν τους ενόρκους.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Ο συγγραφέας Ρέτζιναλντ Ρόουζ εμπνεύστηκε την υπόθεση από μία
προσωπική του συμμετοχή σε δικαστική υπόθεση ως ένορκος. Η εμπειρία
του έμεινε αξέχαστη «Ήταν τόσο εντυπωσιακό και επίσημο το σκηνικό στο
δωμάτιο του δικαστηρίου με τους ξύλινους τοίχους και τον ασπρομάλλη
δικαστή. Με συγκλόνισε. Με συνεπήρε. Ήμουν ένας από τους ενόρκους για
μια υπόθεση ανθρωποκτονίας και συζητούσαμε και διαφωνούσαμε για
οχτώ ώρες». . .
Μεταφέρθηκε αρχικά στην τηλεόραση τον Σεπτέμβριο του 1954 και ο Ρόουζ
βραβεύτηκε με βραβείο Emmy για το σενάριο. Τρία χρόνια αργότερα,
μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με σκηνοθέτη τον Σίντνεϊ Λιούμετ και
πρωταγωνιστή τον Χένρι Φόντα.

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Εισαγγελέας

Τριανταφυλλιά Τζιαμπάζη

Κλητήρας

Στέλιος Ανδρεάδης

Ένορκος 1

Δανάη Πάνου

Ένορκος 2

Ελευθερία Μόδη

Ένορκος 3

Κυριάκος Κουκιάς

Ένορκος 4

Έφη Ράπτη

Ένορκος 5

Χάρης Ζαγοράκης

Ένορκος 6

Νεκτάριος Σταυρίδης

Ένορκος 7

Λευτέρης Τοραμανίδης

Ένορκος 8

Βαγγέλης Σταύρου

Ένορκος 9

Νικολία Κοντομισοπούλου

Ένορκος 10

Μάνος Βαρτζής

Ένορκος 11

Ελένη Πολυκάρπου

Ένορκος 12

Σοφία Ντόμι
Υπεύθυνη εικόνας και ήχου
Χαριτίνη Παπαντίδου

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί
Τσεμπερλή Ευαγγελία, Καραπολίδου Παρασκευή, Ευθυμιάδου Μελίνα

