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ηνλ ππξήλα ηεο λέαο πεξθόξκαλο ηεο νκάδαο Nova Melancholia πνπ παξνπζηάδεηαη 24 θαη 25 

Ινπλίνπ ζην Φεζηηβάι Αζελώλ θαη ζηελ Πεηξαηώο 260, βξίζθνληαη ηέζζεξα ζύληνκα δηεγήκαηα 

ηνπ Η.Χ. Παπαδεκεηξαθόπνπινπ «αο ήξεζε;» (1979), «Θεξκά ζαιάζζηα ινπηξά» (1980), 

«Όλεηξν ζην θύκα» (1975) θαη «Καινθαηξηλό απνκεζήκεξν» (1977), πνπ πεξηέρνληαη ζηε 

ζπιινγή δηεγεκάησλ «Θεξκά ζαιάζζηα ινπηξά». 
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Ο ζθελνζέηεο Βαζίιεο Ννύιαο γξάθεη ζην artplay.gr γηα απηά θαη γηα ηελ παξάζηαζε. 

«Η πεξθόξκαλο θηλείηαη ζε κηα αηκόζθαηξα ζεξηλήο ακεξηκλεζίαο θαη ξαζηώλεο•  ε κειαγρνιία 

θαη ην ππαξμηαθό άιγνο, όκσο, ειινρεύνπλ σζάλ ηα ζθνηεηλά θύθηα θάησ από ηε γαιαλή 

ζάιαζζα. 

ην δηήγεκα «Θεξκά ζαιάζζηα ινπηξά» ε αλεκειηά ηεο παηδηθήο ειηθίαο αλαπάληερα 

θειηδώλεηαη από έλαλ ηπραίν ζάλαην. 

ην «Όλεηξν ζην θύκα», ηελ απνραπλσκέλε νλεηξνπόιεζε ηνπ θαινθαηξηνύ αθνινπζεί κηα 

δηάζεζε απνκαγεπηηθή, κε έλαλ ειαθξύ – ζαλ ηνλ αθξό ηνπ θύκαηνο- απηνζαξθαζκό. 

Σέινο, ζην δηήγεκα «Καινθαηξηλό απνκεζήκεξν», παξαθνινπζνύκε ηελ αξαηή πεξηπιάλεζε ηεο 

ζθέςεο, κε ραιαξό εηξκό, ζε ινγνηερληθέο αλαθνξέο θαη αλακλήζεηο, κε έθδειε ηε δηάζεζε 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ άιινλ, πνπ θνξπθώλεηαη ζε έλα θεθαιπκκέλεο αγσλίαο ηειεθώλεκα πξνο 

ηελ ειηθησκέλε κεηέξα• εληέιεη όια εζπράδνπλ θαη ε απνκεζήκεξε ζηέζηα, πνπ είρε 

δηαηαξαρζεί κε όιεο απηέο ηηο ζθέςεηο, ζα ζπλερηζηεί. 

Σν ύθνο ησλ δηεγεκάησλ είλαη ρακειόθσλν, νηθείν, αθξηβέο θαη ξέεη κε έλαλ απιό, θπζηθό 

ηξόπν. 

Η παξάζηαζε έρεη ραιαξή δξακαηνπξγία, θαινθαηξηλή δηάζεζε θαη νλεηξηθό ραξαθηήξα. 

Πξνο ην ηέινο αθνύγεηαη έλα θείκελν από ην ληνθηκαληέξ «Οη ινπόκελνη» ηεο Δύαο ηεθαλή. 

Η κνπζηθή θαη ηα ηξαγνύδηα αληινύληαη από θηλεκαηνγξαθηθέο επηηπρίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

θαινθαίξη θαη ηελ παξαζαιάζζηα δσή». 

Βαζίιεο Ννύιαο 



 

πληειεζηέο 

Κείκελα: Ηιίαο Χ. Παπαδεκεηξαθόπνπινο 

θελνζεζία: Βαζίιεο Ννύιαο 

θεληθά-Κνζηνύκηα-Φσηηζκνί: Κώζηαο Σδεκνύιεο 

Μνπζηθή επί ζθελήο: Γεσξγία Καξύδε 

Παίδνπλ: Αληώλεο Γθξίηζεο, Διέλε Καξαγηώξγε, Αζαλάζηνο Κνπβνύζεο, Βίθπ 

Κπξηαθνπιάθνπ, Αιέμηα αξαληνπνύινπ, Γέζπνηλα Χαηδεπαπιίδνπ 

  

Δπραξηζηνύκε ζεξκά ηνλ Ηιία Χ. Παπαδεκεηξαθόπνπιν, ηελ Δύα ηεθαλή, ηνλ Μαλώιε 

Σζίπν, ηελ Άληα Παπαξάπηε, ηηο εθδόζεηο ΝΔΦΔΛΗ θαη ηηο εθδόζεηο ΓΑΒΡΙΗΛΙΓΗ. 


