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Σσντάκτης:
Γρηγόρης Ιωαννίδης
Γηα λα μεθηλήζσ, κελ ππνςηαζηεί θαλείο όηη θη εγώ θαινπέξαζα ζηελ
παξάζηαζε ησλ Nova Melancholia. Δθηόο ηεο θπξίσο Σηέγεο, κεηαμύ Γαιαμία
θαη Σθηγγόο, ν Βαζίιεο Ννύιαο θαη ν Κώζηαο Τδεκνύιεο, πξώηνη,
απνθάζηζαλ λα ηξαβήμνπλ ηελ παιηά ηνπο πξόζεζε ζε λέα -α ια Φακπξόξηα.
Κη ν «Νεθξόο» ηνπ Μπαηάηγ ηνύο έδσζε απηή ηε θνξά ηε βάζε, γηα λα κελ πσ
ηελ πξόθαζε. Εεηνύζαλ από θαηξό κηα παξάζηαζε πνπ λα θηάλεη ηα
πξάγκαηα ζη’ άθξα, ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ζεάηξνπ καο.
Να αθήλεη ηνλ ζεαηή κε αλνηθηό ζηόκα. Καη λα πξνθαιεί ζην ζηνκάρη κνπ
ειαθξέο ή έληνλεο αλαηαξάμεηο.
Ο «Νεθξόο» είλαη αθξηβώο απηό, έλα από ηα όξηα (πξνζσξηλό, θαληάδνκαη)
ηεο ζθελήο καο. Υπάξρνπλ ηα πάληα εθεί, απερζή θαη αεδηαζηηθά: θόπξαλα,
νύξα, εκεηνί, ζπέξκα… γπκλό πνπ από ζέκα εξσηηθήο αηζζεηηθήο

κεηαθέξεηαη ζηα επίπεδα ηνπ ρνηξνζηαζίνπ… ειεπζεξηόηεηα πνπ ηξώεη ηηο
ζάξθεο ηεο θαη πνξλνγξαθία πνπ ζηελ σκόηεηά ηεο νδεγεί ζην αθξηβώο
αληίζεην απνηέιεζκα.
Γηαηί ε πνξλνγξαθία ζηνλ «Νεθξό» θξύβεη πεξηζζόηεξν πέλζνο παξά
εξσηηζκό. Γηα λα είκαζηε κάιηζηα αθξηβείο, ζηνλ Μπαηάηγ αθνύγεηαη ζην
βάζνο ην κνηξνιόη κηαο παξαινγηζκέλεο πνπ, αληί λα θνξέζεη καύξα γηα ην
πέλζνο, εμαθαλίδεη ηα εξσηηθά ρξώκαηά ηεο ζε έλα ζεμνπαιηθό παλδαηκόλην.
Γηα εθείλνλ ζάλαηνο θαη έξσηαο είλαη πνιύ θνληά θαη ν έλαο θέξλεη ηνλ άιινλ.
Ζ λύθηα ηεο αθνιαζίαο γηα ηε Μαξία κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο ηελ
νδεγεί ζηνπο δξόκνπο κηαο ζηαδηαθήο κύεζεο, απόξξηςεο ηεο ζεκλνηπθίαο
θαη πεξηράξαμεο ηνπ ζώκαηνο από ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, ηνλ πόλν θαη ηνλ
απηνζεβαζκό. Τελ απγή πηα, θνπβαιά πίζσ ζην ζπίηη ηνπ Νεθξνύ έλα ζώκα
ρνξηαζκέλν, θζαξκέλν, όζν θαη άρξεζην.
Φαξκαθώλεηαη ινηπόλ, ζπκθηιησκέλε κε ηνλ ζάλαην, θαηά θάπνηνλ ηξόπν ήδε
κπεκέλε ζε απηόλ κέζα από όινπο ηνπο «κηθξνύο ζαλάηνπο» πνπ
πξνεγήζεθαλ ηε βαιπνύξγεηα λύρηα ζηα άγλσζηα ρέξηα κηαξώλ θαη αγίσλ. Τα
πξάγκαηα άιισζηε ζήκαηλαλ ην 1942 λύρηα γηα ηελ Δπξώπε, ηε Γαιιία θαη
ηνλ ίδην ηνλ ζπγγξαθέα. Με ην θάληαζκα ηνπ λαδηζκνύ θαη κε ηνλ Μπαηάηγ
άξξσζην θαη ίζσο κηζόηξειν, ν «Νεθξόο» δίλεη ηελ αλακελόκελε έθξεμε ζηα
απόθξπθα γξάκκαηα κηαο ζεκλόηπθεο θαη παξαπαίνπζαο επείξνπ.

Δίπακε όκσο όηη απηά δίλνπλ κόλν ηελ αθνξκή ζηνπο Nova γηα λα
πξνρσξήζνπλ ζηε δηθή ηνπο πνξεία. Τν δηθό ηνπο πιηθό ην νπνίν δνπιεύνπλ
θαη ζην νπνίν εηδηθεύνληαη είλαη ε αεδία, ην πεξίηησκα κηαο αηζζεηηθήο πνπ
ζηνλ αζηηθό θόζκν ρσλεύηεθε κε ηελ πεξίθξαμε ησλ θνηλώλ αληηιήςεσλ ζε
ό,ηη κε κηαξό, κε βξόκηθν θαη κε δύζνζκν.

Πξνζσπηθά δελ μέξσ ζηνλ ειιεληθό ρώξν άιιε νκάδα πνπ λα δνπιεύεη κε
ηέηνηα επηηπρία θη επηκνλή ην αίζζεκα ηεο απέρζεηαο, κε ηόζε θαληαζία θαη,
αλ ζέιεηε, κε ηόζε θαζαξόηεηα θαη ζαθήλεηα. Σηε ζθελή, είπακε, ππάξρνπλ
όια εθείλα πνπ ην θαιό ζέαηξν αξλείηαη. Οηαλ ιέκε «ππάξρνπλ», ελλννύκε
απνθηνύλ κνξθή, όγθν, ζρήκα θαη ιεηηνπξγία.
Οη πεξθόξκεξ θπθινθνξνύλ γπκλνί θαη, ην πην ζεκαληηθό, ζέινπλ λα ηνπο
δνύκε σο γπκλνύο. Τα ζώκαηά ηνπο είλαη πνιύ αλνηθηά, δηαζέζηκα. Μπνξνύλ
λα κείλνπλ γηα ώξα κε νξαηά ηα πιένλ απόθξπθα. Καη κπνξνύλ λα ιεξώζνπλ
κε επραξίζηεζε ηα πιένλ θαζαξά κέιε ηνπο.
Δπηκέλσ ζε απηό γηαηί εδώ λνκίδσ θξύβεηαη έλα θνπκπί ηεο παξάζηαζεο, αλ
όρη θαη όιεο ηεο θαιιηηερληθήο πξόηαζεο ησλ Nova. Γελ έρεη ζρέζε κε ην έξγν
πνπ παξνπζηάδνπλ, αιιά κε απηό πνπ ζπκβαίλεη κπξνζηά καο θαη γηα ην
ραηίξη καο. Ζ ηζηνξία ηεο Μαξίαο ζηνλ «Νεθξό» είλαη έλα «ςέκα», πνηνο ην
αξλείηαη;
Ζ παξαιεξεκαηηθή πεξηγξαθή κηαο αθόιαζηεο λύρηαο όπνπ έξσηαο θαη
ζάλαηνο, καγεία θαη αιήζεηα ρνξεύνπλ καδί, κε ηνλ βόκβν ησλ αεξνπιάλσλ
πάλσ από ηελ Δπξώπε. Ζ ζπζία ηεο είλαη επίζεο έλα «ςέκα», έλα ηίπνηα. Κη
επίζεο, έλα βήκα παξαπέξα, όια ζηελ παξάζηαζε ηνπ «Νεθξνύ» ην ίδην
ςέκαηα είλαη, ινύλα-παξθ αεδίαο γηα ηνπο άλσ ησλ 18.
Γελ ππάξρεη άιισζηε κεγαιύηεξν ςέκα ζην ζέαηξν από εθείλν πνπ
μεπαηηθώλεη ηελ αιήζεηα: ηα επί ζθελήο «πεξηηηώκαηα» όζν κνηάδνπλ ζηα
αιεζηλά ηόζν ςεύηηθα είλαη θαη ηόζν απιντθή ή αθειήο ε «εληύπσζε» πνπ
πξνθαινύλ.
Κη όκσο ε παξνπζία, ε καξηπξία ησλ ζσκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ζθελή
είλαη απνιύησο πξαγκαηηθή. Ζ δηθή ηνπο ζπζία, πνπ δελ είλαη δηόινπ κηθξή,
νύηε αζήκαληε. Σπκβαίλεη αιεζηλά. Σην όλνκα όρη ηόζν ηνπ Μπαηάηγ όζν ηνπ
δηθνύ καο νλόκαηνο. Δίλαη κηα ηέρλε πνπ ηξώεη ςέκαηα θαη ηα κεηαβάιιεη ζε
αιήζεηα. Τέρλε πνπ αιεζηλά ιεξώλεηαη, θζείξεηαη, ηξαπκαηίδεηαη, ππνθέξεη,
ηαπεηλώλεηαη, θηλδπλεύεη, κέλεη εθθξεκήο.
Ο Μπαηάηγ ζέιεη από ηελ θόιαζε λα βγαίλεη παξάδεηζνο. Σηελ παξάζηαζε
ησλ Nova από ηελ αεδία βγαίλεη επγέλεηα. Από ην ξππαξό, θαζαξόηεηα. Καη
από ηε ζπζία, λέα πάιη δσή. Γηαηί ν «Νεθξόο» ηνπ Μπαηάηγ θξαηάεη κόλν
κέρξη ην παξάξηεκα ηεο παξάζηαζεο. Μεηά, έλα βηαζηηθό ληνπζάθη, θαη λα ηε
πάιη ε νκάδα, θνληά καο, δξνζεξή, θαζαξή πηα, θη εκθαλώο αλαθνπθηζκέλε.
Μήπσο πήξαηε πνιύ ζηα ζνβαξά ηνλ «Νεθξό»; Μα εκείο ηέρλε θάλακε! Αιιά
όπσο πεξάζακε κέζα από ηε δνθηκαζία, κπνξνύκε λα αθνύζνπκε ηα ιόγηα
καο κε ηελ ερώ ηεο Λέλαο Πιάησλνο. Μπνξνύκε λα ρνξέςνπκε ειεύζεξνη, κε
θακπξηαλή ειεπζεξία, γπκλνί ζηα αδηάθξηηα, αδεθάγα θαη ζεαηξόθηια κάηηα
ζαο.
Καη -λνκίδσ, απηό είλαη θαλεξό- κπνξνύκε λα ληώζνπκε πσο ράζακε ηελ
ηδηαηηεξόηεηά καο, ηελ αηνκηθόηεηά καο, θαη ληώζνπκε ηώξα αιεζηλά δεκέλνη

ζε κηα νκάδα, ζε κηα παξέα, ζε έλα θάηη απμεκέλν κε ηε δηαίξεζε. Πάκε όινη
ηώξα, λα βπζηζηνύκε ζηνλ Ύπλν, αγθαιηά…
Όπσο είλαη επόκελν, βξίζθνληαη όινη εθεί: Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ, Αιέμηα
Σαξαληνπνύινπ, Γέζπνηλα Φαηδεπαπιίδνπ, Βαζίιεο Ννύιαο θαη Κώζηαο
Τδεκνύιεο. Ζ πξόηαζε επηβάιιεη λα κελ ππάξρεη θαλέλαο επνπηεύσλ,
θαλέλαο «έμσ από ηνλ ρνξό», θαη απηό δείρλεη ηελ εζηθή ζε απηέο ηηο νκάδεο.
Τα κέζα είλαη όπσο πάληα ιηηά θαη ζρεδόλ ζηαζεξά. Φώξνο θελόο ζεκαζίαο,
ην αλαγθαίν κηθξόθσλν, ε δηαζπνξά ζηελ πνιπθσλία, γπκλό θαη δηαθαλέο
ζώκα, κέξνο κηαο εηθαζηηθήο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγία κηαο πεξθόξκαλο...
Ννκίδσ όηη κε ηνλ «Νεθξό» -πνπ ζεκείσζε θαη κεγάιε επηηπρία- νη Nova
βξίζθνληαη κπξνζηά ζε έλα ζηαπξνδξόκη. Έθηαζαλ ζην πέξαο κηαο πνξείαο
θαη αλακέλνπκε πηα ηα πξνζερή ηνπο δηιήκκαηα. Γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηε
Σηέγε δελ ππάξρεη αληίξξεζε: Έηζη θη αιιηώο παξόκνηεο δξάζεηο γίλνληαη
θαιύηεξα αληηιεπηέο ζε αζηηθά ζρήκαηα πξόζιεςεο.
Ζ κόλε κνπ απνξία από ηνλ «Νεθξό» αιινύ βξίζθεηαη: Υπήξμε άξαγε έλαο
έζησ ζεαηήο πνπ λα αληέδξαζε, λα θώλαμε «αίζρνο», λα απνρώξεζε
αεδηαζκέλνο πξηλ ην ηέινο; Έπηαζε θαζόινπ ηόπν ην εγρείξεκα ηεο
πξόθιεζεο; Ή όια πήγαλ ζηνλ βξόλην;

