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Πξσηαγσληζηεί ν ήξσαο Καηζαληώλεο, ν νπνίνο εξκελεύεηαη από ηνλ πξσηαγσληζηή εζνπνηό ηεο
ηαηλίαο, αιιά επίζεο απνδίδεηαη θαη κε ηελ θηγνύξα ηνπ ζέαηξνπ ζθηώλ.
ελαξηνγξάθνο
Γηώξγνο Κνιόδεο, Βαγγέιεο Βαβαλάηζνο

ενάριο
Τπόζεζε
Η ηαηλία είλαη έλα δηαρξνληθό ηαμίδη ζηηο θάζεηο δσήο δύν πξνζώπσλ, ηνπ «ήξσα Καηζαληώλε» θαη
ηνπ κπάξκπα Λάκπξνπ, πνπ ηνπο ρσξίδεη απόζηαζε κεξηθώλ αηώλσλ. ηα ηέιε ηνπ 17νπ αηώλα,
ζηελ πεξηνρή ηεο νξνζεηξάο ησλ Αγξάθσλ, θπξηαξρεί ν Καηζαληώλεο, ν εθηάιηεο ηνπ Αιή Παζά. Ο
ζξύινο ιέεη όηη ν Καηζαληώλεο, γηα λα μεθεύγεη από ηνπο Σνύξθνπο, έθζαλε ζηηο όρζεο ηνπ Αρειώνπ
θαη πεδνύζε απέλαληη, ζ’ έλα απόηνκν ζεκείν ηνπ πνηακνύ πνπ από ηόηε νλνκάδεηαη «Σν Πήδεκα
ηνπ Καηζαληώλε». Καη θηάλνπκε ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα: ζηνλ κπάξκπα Λάκπξν, έλαλ
γνεηεπηηθό θαη ζπλάκα ηξαρύ νξεζίβην, ζην παιηό ράλη πνπ βξίζθεηαη ζην πέξαζκα ησλ Αγξάθσλ,
ζηα γιέληηα κε ηνπο πιαλόδηνπο κνπζηθνύο, ζην θπλήγη ηνπ αγξηνγνύξνπλνπ, ζηνλ κεγάιν ηνπ έξσηα
κε κηα ηξαγνπδίζηξηα δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ, ζην όλεηξν ηνπ λα θαηαθέξεη θάπνηε λα επηζθεθζεί ην
Πήδεκα ηνπ Καηζαληώλε…
Μία ηαηλία γηα ηηο ζθηέο θαη ηα βαζηά θξπκκέλα πξάγκαηα ζηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν.
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