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Αηδίαζμα του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη 

 
 
Μόλν θάπνηνο πνπ έρεη θαζίζεη ζε έδξαλα ηκήκαηνο ζεαηξνινγίαο (θπξίωο ηεο Αζήλαο πνπ έρεη, νξζώο γηα κέλα, ηάζεηο 
θεηκελνιαηξείαο) ή άιιεο θηινινγίδνπζαο ζρνιήο κπνξεί λα έρεη ηε θαεηλή ηδέα λα παξαζηήζεη Πενηζίκη. Καη δελ ππάξρεη 

θακηά πξόζεζε εηξωλείαο ζηελ πξόηαζε απηή, γηαηί κόλν λα επηθξνηήζεη θαλείο κπνξεί ηε δηάζεζε γηα έξεπλα, γηα πίζηε ζε 
παιηά θείκελα, άγλωζηα ζε πνιινύο θη ίζωο κε δίρωο ίρλνο γθιάκνπξ γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο. Σπρλόηεξα γξάθεη θαλείο θάηη 
πηαζάξηθν, αθόκε πην ζπρλά θαηαθεύγεη ζην devised theatre θαη ηνλ απηνζρεδηαζκό πάλω ζε γεληθόινγν άμνλα, αιιά 
βάδνληαο θαλείο ζηε βάζε ηεο παξάζηαζεο πνπ ρηίδεη ινγνηερληθό, ηδηόκνξθν ιόγν ηηκάεη ηε λενειιεληθή γξακκαηεία ζην 
ζύλνιό ηεο, ηε βγάδεη από ηε ζρεηηθή αθάλεηά ηεο βξνληνθωλάδνληάο ηεο «Λάδαξε, δεύξν έμω». Γηαηί, επθνιόηεξα πείζεηο 
θάπνηνλ λα επηδνζεί ζε ζεαηξηθή έμνδν, παξά ζε αλαγλωζηηθό spree θαηά κόλαο. 
 
Δθαηό ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ Ν. Γ. Πενηζίκη (1908-1993) θαη 15 ρξόληα κεηά ην ζάλαηό ηνπ ε νκάδα Nova Melancholia 
θαη ν ζθελνζέηεο ηεο Βαζίλης Νούλας (πνπ ζαθώο θνίηεζε ζην Τκήκα Θεαηξηθώλ Σπνπδώλ Αζελώλ θαη έκαζε ηνλ Πεληδίθε 
από ηνλ παξαδνζηαθά είξωλα Νάζο Βαγενά) απνηίνπλ έλα θόξν ηηκήο επηιέγνληαο δύν πεδνγξαθήκαηά ηνπ ωο πιηθό γηα 
performance. Αηδίαζμα νλνκάδεηαη ην πξώην, Καηζαρίδες ην δεύηεξν θαη είλαη θαη ηα δπν βαξηά ξεαιηζηηθά θαη εηξωληθά κε ηελ 

εμνλπρηζηηθά αθξηβνιόγα γξαθή ηνπ Πεληδίθε λα θπξηαξρεί επί ηωλ επηκέξνπο δξάζεωλ. «Τη είλαη πνπ θαηάπηα; Με εκπνδίδεη 
ζην ιαηκό. Ο νηζνθάγνο ίζηα καύξε ζηελή δίνδνο, ιαζηηρέληα. Σακπξέια απηνθηλήηνπ πνπ παο λα ηε ζθίζεηο κε ην δάρηπιν.» 
Οη ιέμεηο, νη θξάζεηο ζπλεηξκηθά ή θπξηνιεθηηθά θέξλνπλ εηθόλεο ζηε ζθελή, ζην ππόγεην ηνπ Bios (πην πξηλ ήηαλ ζην Booze) 
θαη ε ζθελή έρεη δηακνξθωζεί ζύκθωλα κε όξνπο κηα θαηάζηαζεο πνπ νη πεξηζζόηεξνη ζα ζεωξνύζαλ ελδερνκέλωο 
αεδηαζηηθή: ηελ αλέρεηα. Χαξηνλέληεο θνύηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη θαηάιπκα γηα clochard, ζωκαηηθά πγξά πνπ νη 
performers δελ ληξέπνληαη ηόζν λα αθήζνπλ μέθξαγα όπωο ζάιηα, θηπζίκαηα, αλακαζήκαηα θαη θαγεηά πνπ αλαθέξνληαη 
ζην ίδην ην θείκελν, όπωο θαζόιηα γηαρλί θαη καληαξίληα πξωηαγωληζηνύλ. 
 
Ο ζθελνζέηεο, ζνθά ζε παξάζηαζε πνπ θηινδνμεί λα πξνθαιέζεη ηελ αεδία, έθαλε έθθιεζε ζε παξαπάλω από δύν αηζζήζεηο 
καο. Σηηο ζπλήζεηο δύν πνπ απαηηεί ην ζέαηξν, ηελ όξαζε θαη ηελ αθνή, πξόζζεζε θαη απηή ηεο νζκήο. Έληνλε κπξωδηά 
καληαξηληνύ, κπιε νηλνπλεύκαηνο, θαθέ θέξλεη ιίγε αεδία αθόκε, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αθήγεζε γηα ηξίρεο ζηε ζνύπα, 
ζηνκαρηθό αλαθάηεκα θαη μέξαζκα ή ην μεθνίιηαζκα κηαο απερζνύο θαηζαξίδαο --πνπ όκωο είλαη πιάζκα ηνπ ζενύ θαη δε ζα 
πξέπεη λα καο αεδηάδεη, όπωο θαηαιήγεη ν Πενηζίκης (ξίμηε κηα καηηά ζε κέξνο από ηα Ομιλήμαηά ηνπ, έζηω). Θαξξαιέα, ε 

λύμε γηα ηελ αζρήκηα, ην πάρνο ηνπ ζώκαηνο βξίζθεη εθαξκνγή (κελ πεηάμεηε πέηξεο γη’ απηό) ζηνπο δύν επηξαθείο 
εζνπνηνύο. Η αεδία, ην αλαηξίρηαζκα πνπ πξνθαιείηαη ζηε ζέα ηεο αξξώζηηαο θαη ηαηξηθώλ εξγαιείωλ αμηνπνηείηαη επίζεο --
άιιωζηε ν Θεζζαινληθηόο Πεληδίθεο ήηαλ θαξκαθνπνηόο-- θαη ην αεδίαζκα πνπ ππόζρεηαη ν ηίηινο παίξλεη απεηιεηηθή κνξθή 
ζηε ιηγδωκέλε Πεηξαηώο απέμω, ζην δξόκν πξνο Οκόλνηα. Τελ πεπεξαζκέλε θηγνύξα ηνπ ζενύ, πάληωο, πνπ δηακόξθωζε ε 
performance, o ζενζεβνύκελνο Πεληδίθεο κάιινλ δε ζα ηελ ελέθξηλε. Παξάζηαζε δηαθνξεηηθή, αλαηξεπηηθή θη όκωο 
βαζηζκέλε ζε δείδωξα λάκαηα ηνπ παξειζόληνο καο. Τη θαιά. Αζπλήζηζηνο ζπλδπαζκόο. 
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