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«Ο ΦΑΤΑΟΥΛΑΣ»

Τ
ην Παρασκευή 29 Μαϊου 2015 και στο Μαντουρίδειο Θέατρο 
της παροικίας µας, ανέβηκε σε πρεµιέρα η θεατρική παράστα-
ση  Ο ΦΑΤΑΟΥΛΑΣ, έργο βασισµένο σε παλαιότερη ελληνι-
κή ταινία.  Η παράσταση ανέβηκε και θα συνεχίσει για τρείς 

εβδοµάδες, απο την θεατρική οµάδα του Θεάτρου Τέχνης Αυστραλί-
ας, σε σκηνοθεσία του Σταύρου Οικονοµίδη.
Η εφηµερίδα µας, εκπροσωπήθηκε δι εµού και τελικά η παράσταση 
ήταν και ένα κοσµικό γεγονός ως πρεµιέρα και βέβαια την ελάµπρυνε 
µε την παρουσία του ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας ∆ρ Σταύρος 
Κυρίµης καθώς και εκπρόσωποι της εκκλησίας και άλλων µαζικών 
µέσων ενηµέρωσης.
Συµµετείχε όλη σχεδόν η καλλιτεχνική οµάδα του Θεάτρου Τέχνης 
Αυστραλίας  και αξιολογώντας την παράσταση κανείς χωρίς αυστηρό-
τητα στην έκφραση της γνώµης και µε καλοπροαίρετη διάθεση, εκεί-
νο που βασικά εκτιµά είναι η όλη προσπάθεια γενικά που γίνεται από 
τη συγκεκριµένη θεατρική οµάδα, για την διατήρηση µιας θεατρικής 
σκηνής.  Το έργο γνωστό, παιγµένο πολλές φορές στην διάρκεια του 
χρόνου κυρίως στην Ελλάδα, από διάφορους θιάσους και θεατρικές 
οµάδες, θα µπορούσε να πεί κανείς λίγο παρωχηµένο πλέον και µε 
διαλόγους και ατάκες που πρό πολλού θεωρούνται ξεπερασµένες στα 
θεατρικά δρώµενα. Πολύ καλή η σκηνοθετική προσπάθεια καθώς 
επίσης και η προσπάθεια η υποκριτική του ερασιτεχνικού θιάσου, 
που κυριολεκτικά δίνει την ψυχή του πάνω στη σκηνή και όλο αυτό 
πραγµατικά είναι άξιον αριστείων πολλών.
Οι ηθοποιοί πρόσωπα γνωστά στην παροικία, και ενδεικτικά ανα-
φερόµαστε στον πρωταγωνιστή της παράστασης τον Κο Γιάννη ∆α-
βίσκα, ο οποίος τιµήθηκε στο τέλος της παράστασης και µε ειδικό 
έπαλθο για την µακρόχρονη προσφορά του στα θεατρικά δρώµενα 
της πόλης µας. Σηµαντική παρουσία αν και σε δευτερεύοντα ρόλο, 
η παρουσία της νέας ερασιτέχνιδος ηθοποιού µας  της Κας Λούσης 
Μύλλερ, η οποία ερµήνευσε µε περισσό µπρίο, φινέτσα και χάρη, 
γεµάτη θηλυκότητα  τον ρόλο της  εκρηκτικής χήρας πειρασµού. Μας 
θύµισε πολλές αξιόλογες ηθοποιούς της Ελλάδας, που ερµήνευσαν 
αντίστοιχα τον ίδιο ρόλο ή παρόµοιους και εξέφρασε πλήρως την 
θηλυκότητα, προκλητικότητα και γοητεία της Ελληνίδας γυναίκας πει-
ρασµού.
Επίσης καταπληκτική η ερµηνείας της Μέλπως, σε ένα µικρό ρόλο, 
εκείνο της συµβολαιογράφου που έκανε την αίθουσα να σειστεί κυρι-
ολεκτικά απο τα γέλια. Γενικότερα, οι ηθοποιοί έδωσαν τον καλύτερο 
τους εαυτό για να µπορέσουν να κρατήσουν σε καλό επίπεδο, ένα 
έργο που όπως προείπα δεν µπορεί να θεωρηθεί απο τα κλασσικά της 
Ελληνικής θεατρικής παράδοσης και παιδείας, γενικότερα φτωχό και 
που εκφράζει ίσως κάποιες άλλες εποχές, σίγουρα όµως µέσα απο την 
ίδια του την πλοκή δεν είναι και δε µπορεί να θεωρηθεί διαχρονικό.
Κλείνοντας όµως και µε το σκεπτικό ότι πρέπει πάντα να λαµβάνουµε 
υπόψη µας και το ακροτήριο που έχουµε σε ένα θεατρικό δρώµενο, 
η κρίση γίνεται στη βάση ότι είµαστε µέλη µια γηρασµένης παροι-
κίας πλήν όµως εκείνο το οποίο είδαµε και µας χαροποίησε είναι 
ότι στην αίθουσα υπήρχαν και πολλοί νέοι άνθρωποι. Αυτοί ήταν 
οι ελληνοαυστραλοί νεώτερης γενιάς ή νεοαφιχθέντες τα χρόνια της 
κρίσης Ελληνες απο την πατρίδα. Συνεπώς πρέπει νοµίζω να εστιά-
ζουµε πλέον και σ αυτούς και είµαι σίγουρος ότι η θεατρική οµάδα 
θα αναπροσαρµόσει το ρεπερτόριο και τη θεατρική της θεµατολογία, 
σ αυτή τη κατεύθυνση µε σκοπό νέος άνεµος δηµιουργίας και θεατρι-
κής διδασκαλίας να πνεύσει πάνω από την παροικία µας.
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