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Bios 

Ο Μακώθδξ Σζίπμξ είκαζ ιία από ηζξ ζδιακηζηόηενεξ δναιαημονβζηέξ θςκέξ ημο 21μο 

αζώκα ζηδκ Δθθάδα. Με ηδκ ηεθεοηαία ημο δδιζμονβία, «Νεηνή θύζδ. Πνμξ δόλα ηδξ 

πόθδξ»,  ηαηαεέηεζ έκα παθίιρδζημ εζηαζηζηώκ εζηόκςκ, εηηθδζζαζηζημύ οικμθμβίμο 

ηαζ ζπαναβιάηςκ ηδξ  πναβιαηζηόηδηαξ ακαδεζηκύμκηαξ ηδ ιεηαιμκηένκα βναθή ζε 

ενβαθείμ ηαηαββεθίαξ ηδξ πμθζηζηήξ, ημζκςκζηήξ ηαζ δεζηήξ ζήρδξ ηδξ πόθδξ, ηδξ πώναξ, 

ημο ηόζιμο ιαξ. Διπθέημκηαξ ημ ζδζςηζηό ιε ημ δδιόζζμ, ακαζηάπηεζ ζημ ζώια ημο 

αηόιμο, ιεηαθθάζζμκηάξ ημ, ακαδεζηκύμκηαξ ηζξ πθδβέξ πμο παίκμοκ ζημ ζώια ηδξ 

πόθδξ. Πόθδ ηαζ άημιμ-πμθίηδξ ζοιθύνμκηαζ ζε ζώια έκα ακαγδηώκηαξ ηδ ζςηδνία -
έζης ιέζς ακαβηαζηζηήξ ηαηαζηνμθήξ. 
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Σμ εοαββέθζμ  ηδξ επεθεμύζαξ ηαηαζηνμθήξ πμο πενζβνάθεζ μ Σζίπμξ ιπμνεί κα 

ζοβηνζεεί ιόκμ ιε ημ ακηίζημζπμ ημο «Πεεαίκς ζα πώνα» ημο Γδιήηνδ Γδιδηνζάδδ. 

Αθθά ακ εηεί πνμθδηζηά, πενζβναθόηακ δ έθεοζδ ιζαξ αόναηδξ βζα ηδκ επμπή 

ηαηαζηνμθήξ, εδώ δ ηαηαζηνμθή αζώκεηαζ ζε πναβιαηζηή όζμ ηαζ αθθδβμνζηή-ηεθεζηζηή 

δζάζηαζδ. Δλάθθμο, ζημκ Σζίπμ όπςξ ηαζ ζημκ Γδιδηνζάδδ, δ ηαηαζηνμθή παίνκεζ 
ιμνθή ηεθεημονβίαξ πμο μδδβεί ζηδκ ακαβέκκδζδ. 

Σο σπονικό ηηρ καηαζηποθήρ 

Θναύζιαηα εζηόκςκ μζηείαξ  πναβιαηζηόηδηαξ  πανεζζθνέμοκ ζημκ θόβμ εκ πανόδς, 

ηαεώξ ζοιπθέμοκ ιε ιεηαθμνζηέξ πμζδηζηέξ εηθνάζεζξ:  «θαίνα ζηδκ ηανδζά. 

Υεζιςκζάηζημ ανάδο βύνς ηζξ 9:00 ιι», «ζημ ηνίζηναημ κεηνμηαθείμο πνώηδξ κεόηδηαξ 

αενμδνμιίμο ιαηαζςιέκςκ εθδαζηώκ πηήζεςκ»,  «Μαγζηή δζαδήθςζδ εκάκηζα ζηδκ 

πνμδβμύιεκδ αηζιςνδζία», «Σα ηηήνζα ηαίβμκηαζ. Οζ ηνάπεγεξ ηαίβμκηαζ», «Μαεδηήξ 

κεηνόξ. Μαεδηέξ ζπάγμοκ ηα δδιόζζα ιάνιανα», «ηδκ ηεκηνζηή πθαηεία είκαζ ζςνόξ 

ηα ακαπμδμβονζζιέκα αοημηίκδηα», «ηδκ ηεκηνζηή πθαηεία ημ πνζζημοβεκκζάηζημ δέκηνμ 

παναδίκεηαζ ζηζξ θςηζέξ», «Σμ όκεζνμ είκαζ κεηνό», «Αοηέξ μζ ιένεξ είκαζ ημο κεηνμύ», 

«Σμ αίια ημο κεηνμύ πύκεηαζ αηόιδ ζημ πθαημζηνςιέκμ ηνίζηναημ», «Ζ πόθδ πμθζμνηεί 

ηδ Βμοθή».  

ηόνπζεξ θνάζεζξ ζηαπομθμβδιέκεξ από μθόηθδνμ ημ ηείιεκμ πμο επακαθένμοκ ζηδ 

ικήιδ εζηόκεξ από ημ 2008 (ιε ηδ δμθμθμκία ημο Αθέλδ Γνδβμνόπμοθμο ζε πνώημ 

πθάκμ),  ηδκ άδδθδ απανπή βζα ηδ ααεεζά πμθζηζηή ηαζ δεζηή ηνίζδ πμο δοκαζηεύεζ ηδκ 

πόθδ αθθά πμο ηαοηόπνμκα  ακμίβεζ πνμκζηά ιε εζηόκεξ από άθθεξ πνμκζηέξ πενζόδμοξ: 

«Δδώ δ πόθδ, εδώ δ πόθδ» ιεηαδίδεζ μ ιόκμξ  εθεύεενμξ ναδζμθςκζηόξ ζηαειόξ ηδξ 

παναπέιπμκηαξ ζημ ηάθεζια από ημκ ναδζμζηαειό ημο Πμθοηεπκείμο επί πμύκηαξ εκώ 

αθθμύ βίκεηαζ ακαθμνά ζηδκ «ηαημπζηή αζηοκμιία» πμο εκημπίγεζ ηαζ ζοθθαιαάκεζ 

πμθίηεξ ηαζ ζε άθθμ, πάθζ, ζδιείμ ακαθένεηαζ όηζ δ πόθδ «ελμζηναηίγεζ ημ ηεπηζηζζηή 

δίπςξ κα πνεζαζηεί κα ηαηαιεηνήζεζ ηα ηεναιζηά όζηναηα». Ζ Αεήκα δζαηνέπεζ ςξ 

αζςκόαζμ ζώια ημκ ζζημνζηό ηδξ πνόκμ, αθθά, ακ ηαηαθείθεδηε ηζ άθθμηε από λέκεξ 

δοκάιεζξ, είκαζ δ πνώηδ θμνά πμο «ηαηαθαιαάκεηαζ από ζηναηεύιαηα ζοιιαπζηώκ ηαζ 

θίθςκ πςνώκ», όπςξ ιαξ εκδιενώκεζ μ ναδζμθςκζηόξ ζηαειόξ, 
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απμηαθύπημκηαξ ιεηαθμνζηά ηδ ζύβπνμκδ μζημκμιζηή ηνίζδ δακεζμθδπηζηήξ ζηακόηδηαξ 

ηδξ πόθδξ-πώναξ ηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ πμο αζώκμοιε. 

 

Σα πναβιαηζζηζηά ζημζπεία, ςζηόζμ, ζοκδζαθέβμκηαζ ιε εζηαζηζηέξ ακαθμνέξ, πνώηζζηα 

ιε ένβα ημο Damien Hirst μ μπμίμξ ζηδκ ανπή ημο ηεζιέκμο ακαθένεηαζ ςξ 

«ζοκμδμζπόνμξ» ηδξ αθδβδιαηζηήξ θςκήξ, δίκμκηαξ έηζζ ημ ηθεζδί ακάβκςζδξ όζςκ 

αημθμοεμύκ.  Δκηόξ ημο αθδβδιαηζημύ θόβμο αθθά, ηονίςξ, ςξ ζε ζηδκζηέξ μδδβίεξ, 

παναηίεεκηαζ ηαηά δζαζηήιαηα αηάηηςξ ακηζηείιεκα, πνόζςπα, γώα, είδδ, ζακ ζημζπεία 

ζε πίκαηεξ «κεηνήξ θύζδξ». 

Νεκπή θύζη ζε θοπμόλη 

Μζα πνμζεηηζηή ακάβκςζδ/αηνόαζδ επζηνέπεζ κα ακαβκςνίζεζ ηακείξ ηάπμζα από αοηά 

ςξ ακηζηείιεκα ένβςκ ημο Νηάιζεκ Υζνζη ηαζ, ακαηνέπμκηαξ πανάθθδθα ζημοξ ηίηθμοξ 

ημοξ, κα «ακαβκώζεζ» έκακ ζοιπθδνςιαηζηό ημο ηεζιέκμο θόβμ, έκακ θόβμ πανόκηα ηαζ 

ηαοηόπνμκα απόκηα. Πανόκηα ιέζς ηςκ εζηόκςκ ηςκ θέλεςκ πμο ακάβμκηαζ ζημ 

απεζημκζζηζηό ιένμξ ηςκ ένβςκ ηαζ απόκηα ηαεώξ οπμκμείηαζ μ εύβθςηημξ ηίηθμξ αοηώκ 
ηςκ ένβςκ. Σίηθμξ πμο ζημ ζοβηεηνζιέκμ πενζαάθθμκ οπμκμεί ημ ακείπςημ. 

Γζα πανάδεζβια, ζηζξ ακαθμνέξ αοηέξ  επακένπεηαζ εκηοπςζζαηά ημ «δζάθοια 

θμνιαθδεΰδδξ»  ζε ζοκδοαζιό ιε ημ βοαθί ηαζ ημ αθμοιίκζμ πμο παναπέιπμοκ ειθακώξ 

ζηα ααζζηά οθζηά ηαηαζηεοήξ πμο πνδζζιμπμζεί μ Υζνζη ζηζξ δδιζμονβίεξ ημο βζα ηδ 

ζεζνά «Natural History»: έηζζ, δ θέλδ «πνόααημ» παναπέιπεζ ζημ ένβμ ιε ημκ 

παναηηδνζζηζηό ηίηθμ «Away from the Flock», 1994 (έκα θεοηό πνόααημ ζε δελαιεκή 

από βοαθί ζε δζάθοια θμνιαθδεΰδδξ)  ηαζ ακαθένεηαζ αιέζςξ ιεηά από ηδκ ακαθμνά ζε 

ιαγζηή δζαδήθςζδ πμο αημθμύεδζε ηδκ αηζιςνδζία ηδξ ιειμκςιέκδξ δμθμθμκίαξ  ημο 

16πνμκμο˙  δ θέλδ «πενζζηένζ» παναπέιπεζ ζημ ένβμ «The Incomplete Truth», 2006 

(ακηίζημζπμ ένβμ ιε πενζζηένζ ζε θμνιόθδ) ηαζ ακαθένεηαζ ιεηά ηδκ ακαθμνά «Μαεδηήξ 

κεηνόξ […] Ζ πόθδ ανίζηεηαζ ακηζιέηςπδ ιε ηδκ Ακαπόθεοηηδ Αθήεεζα» ˙ μζ θέλεζξ 

«αίια πμο ηοθάεζ, πεηαθμύδεξ» εα ιπμνμύζακ κα παναπέιπμοκ ιεηαλύ άθθςκ ζημ ένβμ 

«Happiness», 2008 (όπμο πεηαθμύδεξ ζοκδοάγμκηαζ ιε ζύνζββεξ ιε αίια) ηαζ 

αημθμοεμύκ ηδ θνάζδ «Σμ αίια ημο κεηνμύ πύκεηαζ αηόιδ …»˙ μζ θέλεζξ «ηανδζά 

ηαύνμο, ηαλζκμιδιέκεξ αεθόκεξ» ιπμνεί κα ακαθένμκηαζ ηόζμ ζημ ένβμ «The Kiss of 

Death», 2005 όζμ ηαζ ζημ «The Sacred Heart of Jesus», 2005 (ζε αιθόηενα ηανδζά 
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ηαύνμο ζε θμνιόθδ ιε αεθόκεξ ηανθςιέκεξ) ηαζ αημθμοεμύκ ηδ θνάζδ «Αοηή δ κύπηα 

είκαζ ημο κεηνμύ: Ζ πόθδ αθμοβηνάγεηαζ ηδκ Ηενή Κανδζά Σμο Σαποδνόιμο»˙ ηζ αηόιδ, 

μ «ηανπανίαξ» παναπέιπεζ ζημ πθέμκ βκςζηό ίζςξ ένβμ ημο Υζνζη, ημκ ηανπανία ζε 

θμνιόθδ (1991) ιε ημκ απμηαθοπηζηό ηίηθμ: «The Physical Impossibility of Death in the 

Mind of Someone Living» ηαζ αημθμοεεί, θίβμ πνζκ ημ ηέθμξ, ηδκ «Ονβή ημο 
Σαποδνόιμο» - «αββεθζαθόνμο» ιε «ηζξ δώδεηα ζεζνέξ από δόκηζα-ηαενέθηεξ». 

 

Σα ένβα ημο Υζνζη θεζημονβμύκ έηζζ ςξ ενδζηεοηζηέξ πανααμθέξ εκώ μζ ηίηθμζ ημοξ 

θεζημονβμύκ ζοιπθδνςιαηζηά-ζπμθζαζηζηά ζημ εηθενόιεκμ ηείιεκμ, πνμζηίγμκηάξ ημ ιε 

κέα κμήιαηα. Με άθθα θόβζα, ακ μζ ηίηθμζ ηςκ ένβςκ ακαζδιαζζμδμημύκ ηζξ εζηόκεξ ηςκ 

εβηαηαζηάζεςκ ημο Υζνζη, δ θεηηζηή ακαθμνά ημο Σζίπμο ζηζξ εζηόκεξ αοηέξ 

ειπθμοηίγεζ αοηόιαηα ημ δζηό ημο ηείιεκμ ιε ημ θεηηζηό ημοξ ζοβηείιεκμ, ηαεζζηώκηαξ 

ημ ιένμξ ημο δζημύ ημο ένβμο ιεηαημπίγμκηαξ δζανηώξ ημ κόδια ζε κέα πενζαάθθμκηα – 
ηαεζζηώκηαξ ημ επμιέκςξ ηοθζόιεκμ, δζανηώξ δζαθεύβμκ αθθά ηαζ ζοιπακηζηό. 

 ημ ίδζμ πθαίζζμ, ιεηαλύ άθθςκ, ακαβκςνίγεζ ηακείξ ζηδκ ακαθμνά «Κνακίμ Με 

Απμηεθαθζζιέκδ Αβεθάδα» ημ αηνζαώξ ακηίζημζπμ εζημκζζηζηά ένβμ ημο Υζνζη ιε ημκ 

απμηαθοπηζηό όιςξ  ηίηθμ «Out of Sight. Out of Mind» (1991) ηαεώξ δ 

«Απμηεθαθζζιέκδ Αβεθάδα» ημο ηεζιέκμο ειαμθίγεζ παναθόβςξ ηαζ ηαη” επακάθδρδ 

ηδκ πενζβναθή ηδξ ακάπδνδξ βζαβζάξ ημο κεηνμύ εββμκμύ ζημ δζηαζηήνζμ όηακ αοηή 

ζδηώκεηαζ ςξ εη εαύιαημξ από ημ ακαπδνζηό ηδξ ηανμηζάηζ ηαηεοεοκόιεκδ πνμξ ημκ 

δμθμθόκμ ηαζ ηναδαίκμκηαξ πνμξ ημ ιένμξ ημο ηδ θςημβναθία ημο κεηνμύ. Γζα άθθδ ιζα 
θμνά, δ θεηηζηή εζηόκα δεκ παναπέιπεζ ζημκ εαοηό ηδξ αθθά ζημκ ηίηθμ ηδξ. 

Μήπςξ όιςξ ηαζ δ ακαθμνά, ήδδ ζηδκ ανπή ημο ηεζιέκμο, ζε «πμνζεθάκζκα ηνακία» δεκ 

παναπέιπεζ ζηδ ζεζνά από επελενβαζιέκα ηνακία ημο εζηαζηζημύ ηαθθζηέπκδ ιέζς ηςκ 

μπμίςκ πνμαθδιαηίγεηαζ βζα ηδκ έκκμζα ηδξ εκδηόηδηαξ ηαζ ηδξ ζζημνίαξ ημο ακενώπζκμο 

είδμοξ;  Ο Υζνζη ακάβεηαζ έηζζ ζε έκα ακαβηαίμ δζαηείιεκμ (οπμ-ηείιεκμ) πμο θεζημονβεί 

απμηαθορζαηά ζε ζπέζδ ιε ημ ηείιεκμ ημο Σζίπμο αθθά ηαζ ςξ ενιδκεοηζηό ιεηα-
ηείιεκμ. 
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Πολςθωνία 

ημ ηείιεκμ αημύβμκηαζ δζαθμνεηζηέξ, ακ ηαζ ακώκοιεξ, θςκέξ: αοηή ημο ναδζμθςκζημύ 

ζηαειμύ˙ εηείκδ ημο πμθίηδ πμο επακαθαιαάκεζ,  εκ είδεζ ενδζηεοηζηήξ δμλμθμβίαξ, 

«παζνεηζζιό» ζηδκ πόθδ γδηώκηαξ ηδκ εοζπθαπκία ηαζ ημ έθεόξ ηδξ, παναδεπόιεκμξ ηδκ 

αδοκαιία, ηδκ ηθδνμκμιζηή νμπή ημο πνμξ ημκ θόαμ ηαζ ζοκζζηά έκα είδμξ 

εηηθδζζαζηζημύ, αογακηζκμύ νοειμύ, ημιιμύ˙ εηείκδ αηόια πμο απεοεοκόιεκδ ζημκ 

πμθίηδ ημο επζαάθθεζ ηδ ζηαδζαηή ημο ιεηάθθαλδ ζε βοκαίηα, ιε ιήηνα πνόζθμνδ βζα 

ηεηκμπμίδζδ, πμθίηδ-πόθδ πάκαβκδ πόνκδ πμο εοαββεθίγεηαζ. Καζ ηέθμξ, αημύβεηαζ ιζα 

απμζηαζζμπμζδιέκδ θςκή («Ο κέμξ Δοαββεθζζιόξ») πμο παναεέηεζ, ςξ από 

εβηοηθμπαίδεζα, ημκ ηνόπμ πμο θεζημονβμύκ ηάπμζμ είδμξ ηενιίηεξ ηςκ μπμίςκ μζ 

βδναζόηενμζ ιεηαηνέπμκηαζ απέκακηζ ζημκ επενό ζε ηαιζηάγζ πνμηεζιέκμο κα 

πνμζηαηέρμοκ ηδκ απμζηία ημοξ-ηδκ πόθδ ημοξ. Ζ ιεεμδζηόηδηα ηςκ ιονιδβηζώκ 

ακαπθδνώκεζ ηδκ απμοζία ιεβέεμοξ ημοξ: έηζζ ηαζ μ πμθίηεξ, εκςιέκμζ, ιπμνμύκ κα 

ακηζζηαεμύκ ζημκ «επενό».  Όπςξ εα πεζ μ αββεθζαθόνμξ ημο ηέθμοξ: «δ δύκαιδ 
θςθζάγεζ ζημ αζήιακημ πμο όηακ θεζημονβεί ζακ μιάδα εηδζηείηαζ δίπςξ δζάηνζζδ». 

 

Αοηό ημ παθίιρδζημ ηεζιέκμο πμο ιόκμκ ζύκημιεξ ακαθμνέξ επζπεζνήεδηακ  πζμ πάκς, 

ακέθααε κα ημ ζηδκμεεηήζεζ μ έηενμξ (ιαγί ιε ημκ Μακώθδ Σζίπμ) εη ηςκ ζοκζδνοηώκ 

ηδξ μιάδαξ Nova Melancholia, μ  Βαζίθδξ Νμύθαξ. Ένβμ, μιμθμβμοιέκςξ, εδνζώδεξ 

πανά ημ βεβμκόξ όηζ δ «Νεηνή θύζδ» πανμοζζάζηδηε ήδδ ημ 2014 ζε ιμνθή ακαθμβίμο 

ζημ Panta Théâtre (Caen, Νμνιακδία) ζε ζηδκμεεζία ημο ίδζμο εκώ ζε μθμηθδνςιέκδ 

ιμνθή ακέαδηε ηδκ ίδζα πνμκζά ζημ Φεζηζαάθ ηδξ Ααζκζόκ ζε ζηδκμεεζία Michel 

Raskine ςξ απμηέθεζια ημο ενβαζηδνίμο ημο ιε ζπμοδαζηέξ δεμπμζμύξ  ημο Θεάηνμο 
ημο Saint-Etienne. 

ώμα ηηρ πόληρ-ζώμα ηος ηθοποιού 

Ο Νμύθαξ, αημθμοεώκηαξ ηζξ ανπέξ ημο ιεηαιμκηένκμο εεάηνμο πμο εθανιόγεζ ελ ανπήξ 

δ μιάδα ημο, ηαηάθενε κα ακαδείλεζ πνώηα ημκ θόβμ ημο ηεζιέκμο ηαζ, δεύηενμκ, κα 

δδιζμονβήζεζ θζηέξ αθθά εύβθςηηεξ ζηδκζηέξ εζηόκεξ, ζοπκά παναπέιπμκηαξ ιε ηδ ζεζνά 

ημο ζε εζηαζηζηέξ ζοκεέζεζξ άθθςκ ηαθθζηεπκώκ (όπςξ βζα πανάδεζβια Μαβηνίη η.ά.) 

Δζηόκεξ πμο ζοκμιζθμύκ ιε εηείκεξ ημο ηεζιέκμο εθεύεενα, ιδ εζημκμβναθζηά, ημ 

ζοπκόηενμ ιεηαθμνζηά ή ιεηςκοιζηά. Φοζζηά δεκ πνόηεζηαζ βζα εζηόκεξ ηςκ ένβςκ ημο 
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Υζνζη. Πνόηεζηαζ, ςζηόζμ, βζα ημ ζώια ηςκ δεμπμζώκ πμο ημπμεεηείηαζ ζημ επίηεκηνμ 

ηςκ πμζηίθςκ δνάζεςκ πμο λεηοθίβμκηαζ ζε δζάθμνεξ ιζηνμ-εζηίεξ ημο ιεβάθμο πώνμο 

ηδξ ζηδκήξ εκώ μζ ελέδνεξ-ζζδδνμηαηαζηεοέξ δδιζμονβμύκ  δζαθμνεηζηά επίπεδα ιε 

πανάθθδθεξ δνάζεζξ. Με άθθα θόβζα, πνόηεζηαζ βζα ιζα ζςιαημπμίδζδ ηδξ πάζπμοζαξ 
ηαζ ηαοηόπνμκα παθθόιεκδξ από γςή πόθδξ. 

Οζ δνάζεζξ άθθμηε πνμδβμύκηαζ ηαζ άθθμηε έπμκηαζ ημο θόβμο πμο ηζξ πενζβνάθεζ. 

Καηαζηεοάγμκηαζ, ςζηόζμ, ηεθεημονβζηά, δδιζμονβώκηαξ ανπζηά παναλέκζζια έςξ όημο 

μθμηθδνςεμύκ ζηδ ζοκεεηόηδηά ημοξ  ηαζ απμηαθοθεεί δ δζαθμβζηή ζπέζδ ημοξ ιε ημκ 

θόβμ. Ηηακμί δεμπμζμί ακέθααακ ηα ηύνζα ιένδ ηδξ εηθώκδζδξ: δ πάκηα δοκαιζηή Βίηο 

Κονζαημοθάημο ακέθααε ημ ιένμξ ηδξ εηθώκδζδξ ημο ναδζμθςκζημύ ζηαειμύ. Οζ άθθεξ 

θςκέξ αημύζηδηακ ιε εθεβπόιεκδ έκηαζδ ηαζ άρμβδ ηίκδζδ από ηδκ Βάθζα 

Παπαπνήζημο, ημκ Ακηώκδ Γηνίηζδ, ηδκ Αθέλζα ανακημπμύθμο ηαζ ζε ιζηνόηενμ 

ααειό από ημοξ άθθμοξ δεμπμζμύξ πμο ακέθααακ ηδκ πανάθθδθδ ηζκδζζμθμβζηή δνάζδ, 

ημοξ παθιμύξ ηδξ πόθδξ: Άκηνζακ Φνήθζκβη, Λήδα Γάθθα, Ζθίαξ Βμβζαηγδδάηδξ, 
Κώζηαξ Σγδιμύθδξ. 

Ζ αθήβδζδ, ηέθμξ, ηςκ ηενιζηώκ-ηαιζηάγζ απμδόεδηε ιε εηηςθακηζηή απμζηαζζμπμίδζδ 

εβηοηθμπαζδζηήξ  εηθμνάξ  (όπςξ άθθςζηε είκαζ) από ηδκ έςξ ηόηε αμοαά πενζθενόιεκδ 
Δζνήκδ Γθαιπεδάηδ. 

 

Δοθοώξ απμδόεδηε δ ζηδκή εοκμοπζζιμύ ηαζ ιεηάθθαλδξ ημο πμθίηδ (Σγδιμύθδξ) ζε 

βοκαίηα ηαεώξ ηαζ δ ακδνόβοκδ πθέμκ θύζδ (ιε Παπαπνήζημο) ιε ηα δύμ βοικά ζώιαηα 

κα ζοιπμνεύμκηαζ ζε έκα πμνμβναθδιέκμ πθέμκ κημοέημ. Εςκηακό ηαεμνζζηζηήξ 

ζδιαζίαξ δπδηζηό ημπίμ ζοκόδεοε ηζξ δνάζεζξ από ημκ επί ζηδκήξ Νίημ Νζημθαηόπμοθμ 

ιε ηδ αμήεεζα ζηδκ μναηή ημκζόθα ηδξ Δθζζάαεη Ξακεμπμύθμο. Ζ πνδζηζηή ζηδκζηή 

ηαηαζηεοή ηαζ ηα ημζημύιζα είκαζ ηδξ Νηόναξ Οζημκόιμο εκώ μζ θςηζζιμί ημο Σάζμο 
Παθαζμνμύηα. 

Ζ μιάδα Nova Melancholia έδςζε ιζα αιζβώξ ιεηαιμκηένκα πανάζηαζδ ακαδεζηκύμκηαξ 

έκα απαζηδηζηό ηείιεκμ: απόδεζλδ όηζ δ ιεηαιμκηενκζηόηδηα μύηε ηεκή κμήιαημξ είκαζ 

μύηε, αηόιδ πενζζζόηενμ, α-πμθζηζηή. Ακηίεεηα, ηαηαββέθθεζ πςνίξ κα βίκεηαζ βναθζηά 

ηαηαββεθηζηή. Γζόηζ είκαζ πμθοεπίπεδδ, πμθύπθεονδ ηαζ απαζηεί έκακ εκενβό εεαηή ηζ όπζ 
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ημκ εύημθμ πεζνμηνμηδηή. Κζ αοηή ηδ θμνά μ Νμύθαξ δζεοεέηδζε εύνοεια ηδ ζηδκή ηαζ 

έδςζε ζημοξ ηαηάθθδθμοξ πενθόνιεν ημο ημοξ ηαηάθθδθμοξ νόθμοξ έηζζ ώζηε ηαζ μ 

πενίηεπκα πμζδηζηόξ θόβμξ κα αημοζηεί ζςζηά αθθά ηαζ κα ελαζθαθζζηεί δ ζςζηή 

ηζκδζζαηή δνάζδ. 

Ζ «Νεηνή θύζδ. Πνμξ δόλα ηδξ πόθδξ» ημο Μακώθδ Σζίπμο ηοηθμθμνεί ήδδ από ηζξ 
εηδόζεζξ Γαανζδθίδδξ. 

 

* Ο Δημήηρης Τζαηζούλης είναι καθηγηηής Σημειωηικής ηοσ Θεάηροσ και Θεωρίας 

ηης Επιηέλεζης ζηο Τμήμα Θεαηρικών Σποσδών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Παηρών 
 


