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ελαξηνγξάθνο
Νέζηνξαο Μάηζαο θαη Κώζηαο Αζεκαθόπνπινο
Τπόζεζε
ενάριο

Δίθνζη κία ζθακπξόδηθεο κηθξντζηνξίεο κε ζέκα ηε λννηξνπία ησλ Διιελίδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ
έξσηα. Ο Αδάκ θαη ε Δύα γεύνληαη ηνλ απαγνξεπκέλν θαξπό, κηα ηζαρπίλα καζήηξηα δαζθαιεύεη
έλαλ απζηεξό θαζεγεηή ηεο, ν Πάξηο μεινγηάδεηαη από ηελ σξαία Διέλε, κηα παηδνύια θιεξηάξεη
πνλεξά κ’ έλαλ ζπλνκήιηθό ηεο, ν ηέθαλνο εγθαηαιείπεη ηελ έγθπν Άλλα, ε νπνία άπειπηο
απηνθηνλεί, κηα παζνινγηθή δειηάξα θάλεη ζθελή δεινηππίαο ζηνλ άλδξα ηεο, κηα θαληάδα
μππλάεη ειηθησκέλν δεπγάξη πνπ αλνίγεη ην παξάζπξν θαη θαηαθιύδεηαη από αλακλήζεηο, κηα
πόξλε ζθνηώλεη ηνλ θαθό εξαζηή ηεο, κηα ζπγγξαθέαο δέρεηαη ηελ επίζθεςε κηαο αλαγλώζηξηάο
ηεο πνπ απνδεηθλύεηαη εξσκέλε ηνπ άληξα ηεο, ν δεηιόο Σέιεο βγαίλεη ξαληεβνύ κε ηελ Καηηνύια
πνπ απνδεηθλύεηαη εξσηνπαζήο θαη ηνλ παξαηάεη γηα έλαλ θίιν ηνπ παηέξα ηεο, κηα ραξηνξίρηξα
ξίρλεη ηα ραξηηά ζε κηα πειάηηζζά ηεο ηελ νπνία αθνινπζεί ν γπλαηθνζήξαο ζύδπγόο ηεο, έλαο
ηξαπκαηίαο πνιέκνπ δεη κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ, πηζηεύνληαο όηη ηεο είλαη βάξνο. Αλάινγεο
ηζηνξίεο εθηπιίζζνληαη κε ηηο θηγνύξεο ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ, ηα αγάικαηα ηνπ γιύπηεη Νηθόια, ηα
ζθίηζα ηνπ Μπνζη, αιιά θαη ηνπο αηζζεζηαθνύο ρνξνύο κηαο ηζηγγάλαο θαη ηνπ δεύγνπο
Καζηξηλνύ – Εώθα, κε έλα θαπηό ζηξηπηίδ θαη κε θάπνηα ηξαγνύδηα εξσηηθήο παξαδάιεο.
Πεγή: Σαηληνζήθε ηεο Διιάδνο, http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/625/
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