
 
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 

 
 

Alpha Box Office 

  

«Πάση Θυσία» 

Α’ προβολή 
 
Δύο αδέλφια, που η τράπεζα κατέστρεψε την ελπίδα τους για μια καλύτερη ζωή, 
αποφασίζουν να τα παίξουν όλα για όλα μέσα από ένοπλες ληστείες. Το παιχνίδι όμως 
«αγριεύει», όταν ο πιο σεβαστός και δημοφιλής αστυνομικός πράκτορας του Τέξας 
αποφασίζει να τους σταματήσει, λίγο πριν ο ίδιος αποσυρθεί από την υπηρεσία… 
 

Την Δευτέρα 1η Απριλίου, στις 00:15, ο Alpha παρουσιάζει σε Α΄προβολή την ταινία 
«Πάση θυσία», ένα αυθεντικό νεο-γουέστερν για την Άγρια Δύση της εποχής μας. O 
Ντέιβιντ Μακένζι σκηνοθετεί υποδειγματικά μια ταινία για το έγκλημα, την τιμωρία, την 
αδελφική αγάπη και την οικονομική κρίση.  
Ο Τόμπι, πρόσφατα διαζευγμένος και πατέρας ενός μικρού αγοριού, προσπαθεί να 
εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή, όχι μόνο για να αλλάξει το μίζερο παρελθόν του αλλά και 
το δυσοίωνο μέλλον του. Βλέποντας όμως τις μεγάλες δυσκολίες και τα αδιέξοδα, δε 

βλέπει άλλη λύση από το να συνεργαστεί με τον αδελφό του, τον Τάνερ, έναν οξύθυμο 
χαρακτήρα και πρώην κατάδικο. Πολύ σύντομα, αρχίζουν ένα μπαράζ ληστειών των 
υποκαταστημάτων της τράπεζας που έκανε πρόσφατα κατασχέσεις στην οικογενειακή 
τους περιουσία, αποδίδοντας έτσι τη δική τους δικαιοσύνη. Κι ενώ αρχικά το σχέδιό τους 
φαίνεται να λειτουργεί, τα πράγματα θα δυσκολέψουν όταν στο παιχνίδι μπαίνει ο ηθικά 
ακέραιος -αλλά και αμείλικτος- Μάρκους Χάμιλτον, που λίγο πριν βγει στη σύνταξη από το 
πόστο του αστυνομικού πράκτορα στο Τέξας, αποφασίζει να κάνει μια ηρωϊκή έξοδο με τη 
σύλληψη των δύο αδελφών. Η σύλληψή τους όμως δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση, 
αφού η σύγκρουση ανάμεσα στην παλιά και τη νέα «Δύση» θα είναι ανελέητη…  
 
Υποψήφια ανάμεσα σε πλήθος κινηματογραφικών υποψηφιοτήτων και για 4 βραβεία 
Όσκαρ® (Καλύτερης ταινίας, Πρωτότυπου σεναρίου, β’ Αντρικού ρόλου και Μοντάζ), η 
ταινία γνώρισε παγκόσμια καταξίωση από κοινό και κριτικούς.  
 
Μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία, που ανέβασε ακόμα πιο ψηλά τον πήχη του νεο-
γουέστερν, αλλά και μεγάλη εμπορική επιτυχία σε σχέση με τον προϋπολογισμό της.  
 
Σύμφωνα με το AFI (Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου), η ταινία κατατάσσεται 
ανάμεσα στις 10 καλύτερες του 2016. 
 

Ο πρωτότυπος τίτλος παραπέμπει σε μια τοπική έκφραση του Τέξας η οποία σημαίνει ότι 
ένα καθήκον πρέπει να επιτευχθεί ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα προκύψουν. 
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Σενάριο: Τέιλορ Σέρινταν 
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