
TUESDAY 22 NOVEMBER 2016 Ο ΚΟΣΜΟΣ 25ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Oι γαμπροί της συμφοράς – The come back

Kείµενο - Φωτογραφίες: Γιώργος Αθανασιάδης

Π ολύ φτωχά πολλές φορές είναι τα λόγια για 
να περιγράψει κάποιος µια κατάσταση, ενα 
γεγονός, ένα καλλιτεχνικό υπερθέαµα. Γιατί 
πραγµατικά για υπερθέαµα, πρόκειται όταν 

αναφερόµαστε στην πρεµιέρα της θεατρικής παρά-
στασης της παροικιακής θεατρικής οµάδας «Blue 
stage theatre» η οποία έγινε στο θεατράκι της εκ-
κλησίας των Αγίων Πάντων στο Μπέλµορ. Το πε-
ρασµένο Σάββατο 19 Νοεµβρίου 2016, στον χώρο 
αυτό, η γνωστή θεατρική οµάδα, υπό την σκηνο-
θετική επιµέλεια του Ακη Καστελλορίου, ανέβασε 
το δεύτερο µέρος του θεατρικού έργου (διασκευή) 
του συγκεκριµένου καλλιτέχνη, «Οι γαµπροί της 
συµφοράς», βασισµένο σε δύο κλασσικά έργα του 
παλιού Ελληνικού κινηµατογράφου δηλαδή στην 
ταινία «Οι γαµπροί της Ευτυχίας» και «Γαµπρός από 
το Λονδίνο». Το πρώτο µέρος στη παράσταση βασι-
σµένο στην πρώτη ταινία, εξελίσσεται στην σκηνή 
του προξενιού, γνωριµίας της ηρωϊδας Ευτυχίας 
(το ρόλο ενσάρκωνε η αξέχαστη Γεωργία Βασιλει-
άδου). Ο αδελφός της προκειµένου να µπορέσει να 
παντρευτεί την επί χρόνια µνηστή του Λίνα, προ-
σπαθεί να παντρέψει πρώτα την αµφίβολης εµφά-
νισης αδελφή του Ευτυχία. Υποψήφιος γαµπρός ο 
ίδιος ο Ακης Καστελλορίου (Νικος Ρίζος στη ταινία) 
σοκάρεται απο την περίεργη εµφάνιση της άσχηµης 
αδελφής και προσπαθεί µε κάθε τρόπο να αποφύγει 
αυτό το γάµο. Η Νατάσσα Καστελλορίου, µοναδική 
και απιστευτη στο ρόλο της Ευτυχίας, σκόρπισε µε 
την υποκριτική της άφθονο γέλιο, µε τα διάφορα ευ-
τράπελα που συµβαίνουν επί σκηνής. Βέβαια κατά 
τον σκηνοθέτη υπάρχει η ευτυχής εν µέρει κατάληξη 
του προξενιού και ένας γάµος ζωντανεύει επί σκη-
νής αλλά και και στο χώρο του θεάµονος κοινού µε 
πολλές ... εκπλήξεις, που όµως περιµένουν όλους 
εσάς που σας παρακινούµε να δείτε την παράσταση.
Στο δεύτερο µέρος ο γαµπρός από το Λονδίνο, ξα-
ναζωντανεύει επί σκηνής και η απάτη του Άγγλου 
εργοστασιάρχη αποκαλύπτεται µπροστά στα µατια 
του παραδοσιακού στρατηγού πατέρα της µικρής 
και χαριτωµένης νύφης κόρης του.  Το βέβαιο εί-
ναι ότι µόνο στη  Καλαµάτα φτιάχνουν τσαπέλες µε 

σύκα και όχι στο Λονδίνο και ένας πατέρας εµβρό-
ντητος να κυνηγάει έναν υποψήφιο γαµπρό µε µια 
ξανθιά περούκα στο χέρι. Οµως ο γαµπρός είναι 
ένα τίµιο αλλα φτωχό παλληκάρι και η κατάληξη 
εδώ όπως και στην ταινία, είναι οµοίως ευτυχής µε 
ένα δεύτερο γάµο να ίπταται γενικώς στην περιρ-
ρέουσα ατµόσφαιρα.
Η κατάληξη και η σύνδεση των δύο αυτών απο-
σπασµάτων και διαφορετικών κατά µία έννοια θε-
ατρικών µονόπρακτων, επαφίεται στη δηµιουργι-
κή φαντασία και γραφή του σκηνοθέτη και φυσικά 
σκορπίζει γέλιο άφθονο και απρόσµενο, αποτελώ-
ντας την έκπληξη στα δρώµενα που προηγήθηκαν. 
∆εν θα αναφερθώ περισσότερο στην σύνδεση 
αυτή των δύο ουσιαστικά διαφορετικών µονόπρα-
κτων και θα την αφήσω στην δική σας περιέργεια 
και φαντασία που θα οδηγήσει τα βήµατα σας στο 
χώρο του θεάτρου.
Το δεύτερο λοιπόν παροικιακό θεατρικό σχήµα εί-
ναι ολοφάνερο ότι έχει µια συνεχόµενη ανοδική 
πορεία και πολύ ελπιδοφόρα µάλιστα. Στο τέλος 
της παράστασης έγινε για πρώτη φορά και καθιε-
ρώνεται πλέον σαν δεσµός για το θέατρο του Ακι 
Καστελλορίου, η βράβευση του καλύτερου ηθο-
ποιού της προηγούµενης παραγωγής, που εν προ-
κειµένω ήταν το «Κοµµωτήριο για κλάµµατα» and 
the Oscar goes to …… Σπύρος Παπαστεφάνου, 
του γνωστού δηµοσιογράφου της παροικίας µας, ο 
οποίος παρέλαβε το χρυσό αγαλµατάκι και βέβαια 
αυτό έχει και µια συµβολική σηµασία, καθόσον ο 
Σπύρος προέρχεται απο τη νέα γενιά µεταναστών. 
Το µήνυµα που δόθηκε είναι ότι ακόµη υπάρχει 
ελπίδα και µάλιστα έντονη και µέσα από την πα-
ρουσία πολλών µικρών παιδιών, εκκολαπτόµενων 
ηθοποιών, ότι η παροικία µας παύει να γερνάει, 
καθώς και η γλώσσα µας και ο χρόνος από την 
άλλη διάκειται ευµενώς για όλους εµάς που απο-
τελούµε την αιµοδοσία της Ελληνικής µας παροι-
κίας.
Πολλά, πολλά συγχαρητήρια για το Blue Stage 
Theatre  και φυσικά η προτροπή µας είναι να σας 
δούµε όλους στην επόµενη παράσταση του Σαββά-
του εκεί!




