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Εκτοπλάσματα στα Εξάπχεια 
 
Μηα ζεαηξηθή παξάζηαζε αλεβαίλεη ζε έλα δηακέξηζκα ζηα Δμάξρεηα, 
βαζηζκέλε ζηα πνηήκαηα ηνπ ζπνπδαίνπ Μίιηνπ αρηνύξε. 

 
Εύα Κέκου 
 

 
 
Η ομάδα Nova Melancholia παξνπζηάδεη ηελ home-made performance 
«Δθηνπιάζκαηα» ζε έλα δηακέξηζκα ηωλ Δμαξρείωλ θάζε Γεπηέξα θαη Σξίηε. 
Η παξάζηαζε είλαη κηα ηδηόηππε ζπηηηθή “πνηεηηθή βξαδηά” όπνπ 
απαγγέιινληαη όια ηα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο Δθηνπιάζκαηα (1986) ηνπ 
Μίιηνπ αρηνύξε. Έλαο απνραηξεηηζκόο ζηε δεθαεηία ηνπ ’80 κε πνηήκαηα 
πνπ θαινύλ αγαπεκέλνπο λεθξνύο, κε ηξαγνύδηα ζην αξκόλην, κε ζθελέο από 
b-movies. 
 
Πώρ ξεκίνηζε η ιδέα για μια παπάζηαζη ζε διαμέπιζμα και μάλιζηα 
ζηο διαμέπιζμά ζος;  
Ο βαζηθόο δξακαηνπξγηθόο άμνλαο ηεο performance έρεη λα θάλεη κε ηελ 
εηζβνιή ηνπ αλνίθεηνπ ζηνλ νηθείν ρώξν. Σν ζπίηη καο είλαη ν θαηεμνρήλ 
νηθείνο ρώξνο: εθεί ζηελ εζηία καο είλαη πνπ έξρεηαη αλαπάληερα θαη καο 
βξίζθεη ην Άιιν, ην Αλνίθεην, ηα εθηνπιάζκαηα ηωλ πξνζθηιώλ λεθξώλ, ν 
ηξόκνο θαη ν θόβνο, νη εθηάιηεο θαη νη αλεζπρεηηθέο κλήκεο, ην θάζκα ηνπ 
ζαλάηνπ. Οπόηε ζηελ πεξίπηωζε απηή, ε δξακαηνπξγηθή γξακκή ηαίξηαμε 
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απόιπηα κε ηελ επηινγή ηνπ θαηνηθεκέλνπ δηακεξίζκαηνο. Δπηπιένλ, γηα 
κέλα, πνπ είλαη ην ζπίηη κνπ, απηή ε εηζβνιή ηνπ Άιινπ ζηνλ νηθείν ρώξν 
πξαγκαηώλεηαη θάζε βξάδπ κε ηελ είζνδν ηωλ άγλωζηωλ ζεαηώλ ζην ζαιόλη 
κνπ. Νηώζω όηη θάηη από ηελ ίδηα ηελ νπζία ηνπ ζεάηξνπ ππάξρεη ζε απηή ηελ 
καγηθή κεηαηξνπή ελόο θαλνληθνύ ρώξνπ ζε ζεαηξηθή ζθελή. 
 
Το γεγονόρ όηι ηο διαμέπιζμα είναι ζηα Εξάπσεια παίζει κάποιο 
πόλο; 
Σα Δμάξρεηα είλαη κηα πνιύ δωληαλή γεηηνληά, εδώ θαηά θάπνην ηξόπν ληώζεηο 
έληνλα ηνλ παικό ηεο πόιεο, ληώζεηο όηη παίξλεηο κέξνο ζηα πνιηηηθά θαη 
θνηλωληθά δηαθπβεύκαηα ηεο επνρήο! Καηά ηε γλώκε κνπ ε performance πνπ 
θάλνπκε έρεη από θάηω κηα νμεία  πνιηηηθή θξηηηθή θαη θαη’ απηή ηελ έλλνηα 
είλαη κηα παξάζηαζε «εμαξρεηώηηθε», δηαπνηηζκέλε από ηελ 
θνηλωληθνπνιηηηθή αλαηαξαρή πνπ όινη βηώλνπκε. Δπίζεο, νη πεξίνηθνη είλαη 
πνιύ αλεθηηθνί καδί καο. Γελ μέξω αλ ζα κπνξνύζε λα γίλεη κηα ηέηνηα 
δνπιεηά ζην Ψπρηθό ή ζηε Φηινζέε, παξόηη, αλ γηλόηαλ ζε κηα ηέηνηα γεηηνληά, 
ζα είρε ίζωο εληνλόηεξε θαη δηαθνξεηηθή πνιηηηθή δηάζηαζε. 
 

 
 
Έσει γίνει κάηι παπόμοιο ζηο παπελθόν; 
Ναη, έρνπλ γίλεη παξαζηάζεηο ζε άδεηα δηακεξίζκαηα, αιιά δελ είκαη ζίγνπξνο 
όηη έρεη μαλαγίλεη παξάζηαζε ζε δηακέξηζκα πνπ λα θαηνηθείηαη ηαπηόρξνλα. 
Κάπνπ όπνπ ππάξρνπλ έθζεηα όια ηα αληηθείκελα, ηα πξνζωπηθά πξάγκαηα 
ηνπ έλνηθνπ. Μνπ αξέζεη λα ζθέθηνκαη ηνλ Σαληένπο Κάληνξ –έλαλ από ηνπο 
αγαπεκέλνπο κνπ θαιιηηέρλεο- πνπ ζηα δύζθνια ρξόληα ηεο γεξκαληθήο 
θαηνρήο ζηελ Πνιωλία, έθαλε πεηξακαηηθέο performance ζε ζπίηηα θαη 
δηακεξίζκαηα. Ννκίδω πωο ε θαιιηηερληθή ελεξγνπνίεζε ηνπ ηδηωηηθνύ καο 
ρώξνπ έρεη θάηη αλαηξεπηηθό (θαζηζηά ηνλ ηδηωηηθό ρώξν δεκόζην, δεκηνπξγεί 
«ελδηάκεζνπο» ρώξνπο) θαη απνηειεί κηα απάληεζε ζε απηό πνπ ζπκβαίλεη 
απηή ηε ζηηγκή: θξίζε, απξόζηηα ελνίθηα ζηα κεγάια ζέαηξα, ρηύπεκα από 



ηελ πνιηηεία θαη ην δήκν όιωλ ηωλ κηθξώλ αλεμάξηεηωλ ζεαηξηθώλ ζθελώλ, 
θιπ. 
 
Ποια είναι η ανηαπόκπιζη ηος κοινού; 
Οη πεξηζζόηεξνη ζεαηέο αθήλνπλ θαη ιίγα ρξήκαηα γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηα 
έμνδα ηεο νκάδαο. Η ελίζρπζε είλαη εληειώο πξναηξεηηθή. Πάληωο ε 
παξάζηαζε αθνύγεηαη πεξηζζόηεξν από ζηόκα ζε ζηόκα, θάπνηνο πνπ ηελ 
είδε θαη ηνπ άξεζε ην ιέεη ζηνπο θίινπο ηνπ, θνθ. Απηόο, θαηά ηε γλώκε κνπ, 
είλαη θαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο. 
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