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Βηώκαηα, θαληαζηώζεηο θαη ππαξμηαθνί εθηάιηεο πνπ αξρίδνπλ λα μεηπιίγνληαη κε ην
«Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό», εμειίζζνληαη ζε έλα από ηα πην δπλαηά έξγα ζύγρξνλεο
πνηεηηθήο γιώζζαο, κεγάιεο έληαζεο θαη βαζηάο αγσλίαο
πνπ έγξαςε κε ηνλ ηίηιν «Δθθξεκόηεηα» ν Τζηκάξαο Τδαλάηνο θαη ζθελνζέηεζε κε
ηελ αληίιεςε θαη ηελ πίζηε κηαο «ζσκαηηθήο εγθαηάζηαζεο» ν Βαζίιεο Ννύιαο ζην
Αγγέισλ Βήκα.
Με εκθαλή από ηελ αξρή ηε δύλακε ηεο αθήγεζεο, ηελ αγάπε ζηηο ιέμεηο, ηε γλώζε
ηεο γιώζζαο, αιιά θαη ηελ αγσλία γηα ηελ κλήκε θαη ηελ ακλεζία ησλ ιέμεσλ, ν
Τδαλάηνο αλαξσηηέηαη : «Πώο μερλάο ηηο ιέμεηο;» γηα λα απαληήζεη ιίγν αξγόηεξα :

«είλαη θπζηθό ηεο γιώζζαο λα μερλάεη, δελ ζπκόκαζηε εκείο, ε γιώζζα ζπκάηαη, γη
απηό μερλάκε, από εθδίθεζε… θαη έηζη ληθάσ ηε γιώζζα ζσπαίλνληαο…!»
Με ηνλ ειιεηπηηθό, επαλαιακβαλόκελν, θνθηό θαη απόιπην ιόγν, πνπ είλαη θαη κηα
ππόθιηζε θαη ηηκή ζηελ θαηαγσγή πνπ έιθεηαη από ην ζέαηξν ηνπ Μπέθεη, ν
Τδαλάηνο πξνρσξά πέξα από απηό, παξαδίδνληαο κηα κεηακπεθεηηθή γξαθή πνπ
αγσληά θαη δηεξσηάηαη κέζα από επαλαιήςεηο, αξλήζεηο θαη θαηαθάζεηο. Τόηε
δηαηζζάλεζαη όηη νη ιέμεηο ηνπ Τδαλάηνπ επσάδνπλ ηελ επαλάζηαζή ηνπο θαη ε
ζθεληθή γιώζζα ηνπ Ννύια ζεθώλεη ηε ζεκαία, ζηήλεη ηα νδνθξάγκαηα θαη βάδεη
θσηηά. Με εζνπνηνύο θαη performers θακηθάδη, όπσο ν Γηάλλεο Μπόγξεο, ε Βίθπ
Κπξηαθνπιάθνπ θαη ε Γέζπνηλα Χαηδεπαπιίδνπ.
Έλα παηρλίδη κε ηηο ιέμεηο θαη ηηο ζθέςεηο είλαη ε «Δθθξεκόηεηα». «Όρη εγώ, ν
άιινο», ιέεη ν Μπέθεη θαη ν Τδαλάηνο απαληά «Δκάο βιέπνπκε ζαλ άιινλ»! Καη
ζπλερίδεη : «Άιιν λα κελ ζνπ απαληάεη θάπνηνο θαη άιιν λα κελ ζνπ απαληάεη
θαλείο… λα δεηο ξσηώληαο θαη λα κελ ζνπ απαληάεη θαλείο… ζαλ λα δεηο ζε
εθθξεκόηεηα δειαδή… όρη πσο δελ δεη θαλείο ζε εθθξεκόηεηα …έηζη δεηο ….αιιά
δελ ην μέξεηο… »
Έλα ξεπζηό, ππό δηάιπζε θαη απνζύλζεζε ζθεληθό πνπ επαλαδηακνξθώλεηαη θαη
αλαγελλάηαη, ζπλζήθεο εγθιεηζκνύ, αιιά θαη άλζξσπνη βαζαληζηηθήο
θαζεκεξηλόηεηαο πνπ κηιάλε γηα ηηο «ηξάπεδεο, ηα απιήξσηα δάλεηα θαη ηηο
θάξηεο…» θαη ζπλερίδνπλ δξακαηηθά : «δελ ππήξρε ηίπνηα θαγώζηκν ζην ζπίηη εδώ
θαη κέξεο, δελ δνύιεπεο, αλ θαη ην έθξπβεο… δελ είρα ιεθηά νύηε γηα ινγαξηαζκνύο,
νύηε γηα ην ζπίηη, νύηε γηα θαγεηό. Γελ έηξσγα. Πηα. » Πνπ δελ ζα δηζηάζνπλ λα
παξαδερζνύλ: «Άξρηζα λα καζνπιάσ ραξηηά, άιιν δελ ππήξρε»!
Λπξηθόο, πνηεηηθόο αιιά θαη παξαιεξεκαηηθόο ιόγνο αθξαίνπ πάζνπο πνπ κηιάεη γηα
ηελ απνπζία θαη ηνλ ρσξηζκό : «….θξαηνύζα ρξόληα ζηελ ληνπιάπα ηα ξνύρα ηεο
ηειεπηαίαο κνπ ζρέζεο. Καη κνλαδηθήο….» Καη βαζηά ηξαγηθόο όηαλ ληύλεηαη απηά
ηα ξνύρα ζε έλα θξεζέλην πόλνπ θαη κεηακόξθσζεο ζε έλαλ άιινλ. «Γηαηί ην ηέινο
πάληα πνλάεη. Αθόκα θαη ην ςεύηηθν», παξαδέρεηαη.
Απόςε Τξίηε 6 Ιαλνπαξίνπ ε ηειεπηαία παξάζηαζε ηεο «Δθθξεκόηεηαο» ζηηο 8.30
ζην Αγγέισλ Βήκα γηα λα αθνύζνπκε θαη λα δνύκε πσο «Δθθξεκεί από ηα παηδηθά
καο ρξόληα ε παξαιαβή κηαο πξαγκαηηθόηεηαο!»
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