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Σν ζέαηξν ΑΝΔΜΩΝΑ ζπλερίδεη κε επηηπρία ηηο παξαζηάζεηο ηνπ κε ην ππέξνρν λενειιεληθό έξγν πνπ
ζηελ Αζήλα είρε γλσξίζεη ηεξάζηηα επηηπρία θαη παηδόηαλ γηα ηξεηο ζπλερόκελεο ρξνληέο.
Ζ γιπθόπηθξε απηή θσκσδία ραξαθηεξίδεηαη από πνιιέο ζηηγκέο γλήζηνπ, έμππλνπ θαη δηεηζδπηηθνύ
ρηνύκνξ, όπσο θαη απζεληηθήο ζπγθίλεζεο. Έλα έξγν πνπ ραξίδεη απιόρεξα ην γέιην κε ηηο έμππλεο
αηάθεο αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ζνπ θιείλεη ην κάηη, ζε πξνθαιεί λα αλαινγηζηείο αλ εζύ ν ίδηνο επζύλεζαη
γηα ηα αδηέμνδα ζνπ θαη όρη νη άιινη, όρη ε ίδηα ε δσή!
ΤΠΟΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Ζ Εσή είλαη κεηέξα, θόξε, ζύδπγνο θαη δαζθάια ρνξνύ. Όια αλαηξέπνληαη
όηαλ εξσηεύεηαη ηνλ θαζεγεηή ησλ θπζηθνκαζεκαηηθώλ πνπ ρηππάεη κε ην απηνθίλεην ηεο ζην θέληξν
ηεο Αζήλαο. Δθεί αθξηβώο, ζπκάηαη όηη είλαη πξνηίζησο “γπλαίθα”. Ο έθεβνο γηνο ηεο, καζεηήο Λπθείνπ,
πνπ πξνζπαζεί λα πεξάζεη ην κάζεκα θπζηθήο, ςάρλεη ηελ εξσηηθή ηνπ ηαπηόηεηα θαη άζεια ηνπ ζα
απνηειέζεη ηελ ηξίηε πιεπξά ηνπ.. ηξηγώλνπ! Ο ζύδπγνο ηεο Εσήο είλαη ηξνρνλόκνο ζην επάγγεικα,
παηέξαο θαη ζηηρνπξγόο..ζηελ θαξδηά! έρεη ζηα ζθαξηά έλα ηξαγνύδη πνπ ην πξννξίδεη γηα κεγάιν ιατθό
ζνπμέ. Δλ ηε αθειεία ηνπ, βξίζθεη ηελ πεγή ηεο έκπλεπζεο ηνπ ζηνλ αληίδειν ηνπ θαη εξαζηή ηεο
γπλαίθαο ηνπ! ρεκαηίδνληαη έηζη νη άιιεο δύν πιεπξέο ηνπ.. ηεηξαγώλνπ! Ο λεαξόο θαζεγεηήο, αλήζπρν
κπαιό πνπ αληηιακβάλεηαη ηνλ θόζκν κέζα από ηνπο λόκνπο ηεο θύζεο, ζα γίλεη άζειά ηνπ ν ίδηνο
ην..κήιν ηεο έξηδνο θαζώο κειεηά ην..κήιν ηνπ Νεπησλα! ην ζπίηη δεη θαη κηα θνπθή γηαγηά, ε κεηέξα
ηεο Εσήο, πνπ πεξλάεη ηηο ώξεο ηεο αγθαιηά κε ην θηλεηό ηεο ηειέθσλν. Δίλαη ίζσο ε κόλε πνπ αθνύεη
ηελ κπόξα πνπ έξρεηαη! Οη δσέο ηνπο ζα ζπγθξνπζηνύλ κε ηνλ πην απξόβιεπην ηξόπν κέζα ζε έλα
ππαξμηαθό..κπνηηιηάξηζκα πνπ πξνθαιεί ην κνηξαίν ηξαθάξηζκα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο! Οη
θσκηθνηξαγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ μεηπιίγνληαη κε θαηαηγηζηηθό ξπζκό, θαζηζηνύλ ην έξγν ζπλαξπαζηηθό!
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