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Ένα θεατρικό βασισμένο σε αληθινά γεγονότα και
ιστορίες…
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Τι συμβαίνει στις συναντήσεις των καθηγητών μας,
όταν αυτές αφορούν την εισαγωγή ενός νέου
μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών; Και τι γίνεται
ειδικότερα, όταν αυτοί οι καθηγητές προέρχονται από
διαφορετικούς τομείς; Επικρατεί κάποιος τομέας;
Ποιο το κλίμα στο οποίο εκτυλίσσονται οι διάφορες
συζητήσεις; Είναι όλα μέλι-γάλα ή… υπάρχουν
εντάσεις και πάμε γι’ άλλα;
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Σοβαρότης, σεβασμός, επιστημονικές αναφορές,
αστεία, πειράγματα, χιούμορ, υπονοούμενα και
ιστορίες… Πολλές ιστορίες. Όλα αυτά στα πλαίσια
έντονων χημικών και μη, συζητήσεων.
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Σβέλτος φυσικοχημικός, λάτρης της κλασικής μουσικής, η φωνή της λογικής
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Μαρίνος Πιτσικάλης – Μορφούλα Κωστάκη
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Πολυμερτζής με βαθύτατες πνευματικές και θρησκευτικές αναζητήσεις, πειραχτήρι
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Άνδρας courier – Αΐλντα Γκιορντούμι
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