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Παξά ηηο όπνηεο δηαθσλίεο κνπ –αηζζεηηθέο, ζθελνζεηηθέο θαη θπξίσο 

ππνθξηηηθέο- , ηα «Δθηνπιάζκαηα» ήηαλ κηα από ηηο πην αμέραζηεο παξαζηάζεηο 

πνπ είδα ηελ πξνεγνύκελε ζεδόλ, έλα instant cult πνπ ιέλε θαη νη αγγιόθσλνη, 

θαη, πηζηέςηε κε, είδα πάξα πνιιέο παξαζηάζεηο ηελ πξνεγνύκελε ζεδόλ... Σα 

«Δθηνπιάζκαηα», ινηπόλ, όπσο ίζσο ζαο πξντδεάδεη θαη ν κεηαθπζηθόο ηίηινο 

ηνπο, είλαη κηα πνιύ πεξίεξγε πεξίπησζε ζεάκαηνο. ηελ θξηηηθή κνπ, ην 

πεξαζκέλν θαινθαίξη, ηελ είρα ραξαθηεξίζεη «θαθνπνηεκέλε πνηεηηθή βξαδηά κε 

δόκπη, εθέ αίκαηνο, ζπιάηεξ θαη gore εηθόλεο, πνπ παίδεηαη ζην εμαξρεηώηηθν 

δηακέξηζκα ηνπ ζθελνζέηε. Πιαθαηδίδηθν, ζηρακεξό όζν θαη αξξσζηεκέλα 

δηαζθεδαζηηθό, κηα θαλνληθή ζεαηξηθή ακαξηία». Δπαλαιακβάλσ ηηο …νδεγίεο 

ρξήζεο:  θηάλεηο ζηελ νδό Γεξβελίσλ ζηα Δμάξρεηα, βξίζθεηο ηελ πνιπθαηνηθία 

κε ηνλ αξηζκό 54, παίξλεηο ην αζαλζέξ, κπαίλεηο ζην δηακέξηζκα ηνπ ζθελνζέηε 

Βαζίιε Ννύια θαη ζηξηκώρλεζαη δίπια ζηνπο ππόινηπνπο ζεαηέο απέλαληη από 

ηελ αλνηρηή θνπδίλα. Κάηη βξάδεη ζηελ θαηζαξόια. Μηα θνπέια ζνπξώλεη, 

μεπιέλεη θαη ζεξβίξεη ηα καθαξόληα πνπ έβξαδαλ. «Ωξαία», ζθέθηνκαη, «ηώξα ζα 

πάεη ζην ζαιόλη, ζα αλνίμεη ηελ ηειεόξαζε θαη ζα ηα θάεη. Αθόκε κηα παξάζηαζε-

σδή ζηελ αζηηθή κνλαμηά». Αλη’ απηνύ όκσο, εθείλε μαπιώλεη ζην πάησκα, 

γπκλώλεη ηελ θνηιηά ηεο θαη πεξηρύλεη πάλσ ηεο ηα καθαξόληα. Ξαθληθά κηα άιιε 

θνπέια εκθαλίδεηαη, νξκάεη πάλσ ηεο θαη θαηαβξνρζίδεη ηα καθαξόληα από ηελ 
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θνηιηά ηεο παξηζηάλνληαο ην αηκνβόξν δόκπη πνπ ξνπθάεη ηα έληεξα ηνπ ζύκαηόο 

ηνπ. Κάπσο έηζη θπιάεη ε 60ιεπηε παξάζηαζε, κε κηα αδξή θαη βίαηε εηθνλνπνηία 

γεκάηε splatter, trash θαη gore θνληθά, ζεμνπαιηθά όξγηα θαη άιια 

«αξξσζηεκέλα» ζηηγκηόηππα, κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο παξσδίαο θαη κε 

εξκελεύηξηεο ηηο Λήδα Γάιια, Διέλε Καξαγηώξγε, Αληηγόλε Ρήγα θαη Γέζπνηλα 

Χαηδεπαπιίδνπ, νη νπνίεο παξηζηάλνπλ άιινηε ηα δόκπη θαη άιινηε ηα ζύκαηα, 

απαγγέιινληαο όκσο ηαπηόρξνλα θη όια ηα πνηήκαηα ηεο βξαβεπκέλεο ζπιινγήο 

ηνπ Μίιηνπ αρηνύξε «Δθηνπιάζκαηα» (1986 ). Σν όιν ζέακα, κε ηελ 

επηηεδεπκέλε «θαθνζύλε» ηνπ, παξαπέκπεη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνπ Σδόξηδ 

Ρνκέξν, ζηα torture porn ηαηληάθηα β΄ δηαινγήο όζν θαη ζηηο splatstick παξσδίεο 

ηξόκνπ. Αλ ε όιε θάζε είλαη ηνπ γνύζηνπ ζαο, ηόηε πάξηε ην ξίζθν θαη δείηε ηα 

«Δθηνπιάζκαηα» –ην ζίγνπξν είλαη πσο ζα ζαο κείλνπλ αμέραζηα…  

 

Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ Γεξβελίσλ 54, Δμάξρεηα. Δίζνδνο ειεύζεξε κε πξναηξεηηθή 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Απαξαίηεηε ε θξάηεζε ζέζεο ζην 6972730557. Η 

παξάζηαζε ζα παηρηεί ηε Γεπηέξα 28 θαη ηελ Σξίηε 29 Οθησβξίνπ, θαη ζα 

ζπλερηζηεί θάζε Γεπηέξα θαη Σξίηε γηα όιν ηνλ Ννέκβξην.  
 


