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Tαξιδεύοντας σε επτά ευρωπαι-
κές πόλεις, αλλά και σε Η.Π.Α 
και Αυστραλία, ο Λάκης Λαζό-

πουλος και η σάτιρά του θα φωνά-
ξουν σε όλους «Sorry I’ m Greek», 
µέσα από µια παράσταση που θα 
ξεκινήσει το Μάιο, όπως έχει ξανα-
γράψει Ο ΚΟΣΜΟΣ. Ο Γιώργος Πα-
πανδρέου, ο Κώστας Καραµανλής, ο 
Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Θεόδωρος 
Πάγκαλος και άλλοι πολιτικοί θα 
είναι τα πρόσωπα που θα σατιρίσει 
ο Λάκης Λαζόπουλος µέσα από την 
παράσταση που θα φέρει το όνο-
µα «Sorry I’ m Greek», θέλoντας να 
αποδείξει µέσα από τις ερµηνείες 
του ότι οι Έλληνες µπορούν να µι-
λούν και να ακούγονται ακόµα.

Μέσα από δέκα ρόλους -γνω-
στούς αλλά και καινούργιους - θα 
παρουσιαστεί η ελληνική πραγµα-
τικότητα δια χειρός Λάκη Λαζόπου-
λου, και µέσα από το «ταξίδι» της θα 
εισακουσθεί σε όλον τον κόσµο. Το 
«Sorry I’ m Greek» παρουσιάζει και 
ταυτόχρονα εξηγεί όχι µόνο αυτά 
που χάνονται από τον τόπο και τα 
ελληνικά σπίτια, αλλά και από τους 
ίδιους τους Έλληνες µε πολιτική 
χροιά που δεν αναζητά τις ψήφους 
αλλά ειλικρίνεια. Το κούρεµα του 
χρέους, το µνηµόνιο και η τρόικα, 
έννοιες που έχουν µπει για τα καλά 
στο λεξιλόγιο του Έλληνα, θα έχουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρά-
σταση του Λάκη. Έχοντας στο πλάι 
του 4 µουσικούς και 4 χορευτές ο 
Λάκης Λαζόπουλος έχει προγραµ-

µατίσει να κάνει την πρώτη πα-
ρουσίαση του έργου στις 12 Μαΐου 
στο Ντίσελντορφ και θα συνεχίσει 
στις 14 Μαΐου στη Νυρεµβέργη, 
16 Μαΐου στο Μόναχο, 17 Μαΐου 
στη Φρανκφούρτη, 19 Μαΐου στη 
Στουτγκάρδη, 22 Μαΐου στο Πα-
ρίσι, 23 Μαΐου στις Βρυξέλλες, 26 
Μαΐου στη Ζυρίχη, 27 Μαΐου και 
πάλι στη Στουτγκάρδη, 29 Μαΐου 
στο Λονδίνο, 1η Ιουνίου Στοκχόλ-
µη και στην συνέχεια θα καταλήξει 
στην Κύπρο, όπου θα κλείσει και 
τον κύκλο της. Η τιµή των εισιτη-
ρίων θα ξεκινά από 26 ευρώ. Αµέ-
σως µετά την Ευρώπη ο Λαζόπου-
λος θα περάσει στην άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού για να παρουσιάσει 
το έργο του στην Αµερική, µε έναν 
αριθµό παραστάσεων που δεν έχει 
καθοριστεί ακόµη. Θα περάσει σί-
γουρα από το Σικάγο και τη Βοστό-
νη, ενώ πιθανή είναι και µία παρά-
σταση στη Νέα Υόρκη.

Μετά την Αµερική, ακολουθεί η 
Αυστραλία µε παραστάσεις σε Σίδ-
νεϊ και Μελβούρνη, ολοκληρώ-
νοντας την περιοδεία του Έλληνα 
δηµιουργού, την πρώτη του στο 
εξωτερικό.

Οι Έλληνες λοιπόν θα µιλή-
σουν και θα εξηγήσουν την εντός 
της Ελλάδος κατάσταση, αλλά θα 
µιλήσουν και για τη χώρα που θα 
φτιάξουν. Τα βασικά συστατικά θα 
είναι το χιούµορ, η σάτιρα αλλά και 
η αλήθεια . Για τους ξενόγλωσσους 
θεατές θα υπάρχουν υπέρτιτλοι.

Το “Sorry I’ m Greek” 
του Λάκη Λαζόπουλου 
θα ταξιδέψει 
σε όλον τον κόσµο
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