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Πρεμιέρα σήμερα για τον Ζήκο
Σ ήµερα πραγµατοποιείται η πρε-

µιέρα της θεατρικής κωµωδίας 
του Greek Stage Theater «Tι θα 
πάρετε παρακαλώ;» σε µια κατά-

µεστη από κόσµο αίθουσα στο Seniors 
Citizen Club του Λακέµπα.
Μια κωµωδία που υπόσχεται το γέλιο 
µε την συµµετοχή 16 ηθοποιών, σε ένα 
σενάριο επηρεασµένο από τον παλιό 
καλό ελληνικό κινηµατογράφο.
Στη σκηνή θα δούµε το Ζήκο, έναν 
σερβιτόρο οποίος είναι επιρρεπείς στις 
γκάφες και στο να καταστρέφει στο πέ-
ρασµα του κάθε επιχείρηση στην οποία 
έχει εργαστεί, µε την ταβέρνα του Θρα-
σύβουλα «Οι πιρουνοπενιές» να µην 
αποτελεί την εξαίρεση.
Έχοντας φύγει από την επαρχία, ανα-
ζητώντας µια καλύτερη ζωή στην πόλη, 
ο Ζήκος έχει αλλάξει αρκετές δουλειές, 
για να κατασταλάξει τελικά στο εστιατό-
ριο του Θρασύβουλα. Οι γκάφες ξεκι-
νούν από την πρώτα κιόλας λεπτά που 
ο νεαρός επαρχιώτης πατάει το πόδι 
του στο νέο εργασιακό του «σπίτι», τα-
λαιπωρώντας τους πελάτες του κατα-
στήµατος.
Αυτή είναι η 5η κατά σειρά θεατρική 
δουλειά του Greek Stage Theatre, µιας 
οµάδας που µας έχει συνηθίσει σε µε-
γάλες παραγωγές που προσφέρουν 
άφθονο γέλιο και όπως µας λέει και 
ο σκηνοθέτης της παράστασης, Άκης 
Καστελλορίου, ο οποίος µάλιστα υπο-
γράφει το σενάριο και την διασκευή του 
έργου, αυτή αναµένεται να είναι η µε-
γαλύτερη αποστολή που έχει αναλάβει 
να βγάλει σε πέρας.
«Στη σκηνή συνεργάζονται αρµονικά 
16 άτοµα, µε επτά από αυτά να κάνουν 
για πρώτη φορά την εµφάνισή τους στο 
θεατρικό σανίδι. Για ακόµη µια φορά 
δίνουµε την ευκαιρία σε νέους αν-
θρώπους να βγάλουν προς τα έξω τις 
καλλιτεχνικές τους ανησυχίες και να 
µοιραστούν µαζί µας την µαγεία του 
θεάτρου», είπε ο οµογενής σκηνοθέτης, 
Άκης Καστελλορίου, ζητώντας τη στήρι-
ξη της παροικίας µας:
«Πρόκειται για µια επίπονη δουλειά 
που κράτησε πάρα πολλούς µήνες. 
Προσπαθήσαµε να φέρουµε στην θεα-
τρική σκηνή αγαπηµένες ελληνικές ται-
νίες και να τις κόψουµε και ράψουµε 
κατάλληλα ώστε να έρθουν στα µέτρα 

της σηµερινής εποχής, αλλά και στις 
ανάγκες µιας θεατρικής παραγωγής», 
είπε.
 
Η κουτοπονηριά του Ζήκου
 
Ο Ζήκος, ένας χαρακτήρας που υπο-
δύεται άψογα ο Θοδωρή Στούµπος, 
πλαισιωµένος από µια πλειάδα εξαί-
ρετων ηθοποιών, θυµίζει ανθρώπους 
µιας άλλης εποχής οι οποίοι θεωρού-
σαν πως µε την πονηριά τους µπορούν 
να κατακτήσουν τον κόσµο ολόκληρο. 
Αυτό προσπαθεί να επιτύχει και ο ίδιος 
έχοντας έρθει από το χωριό του στην 
πόλη, για µια καλύτερη ζωή.
Ωστόσο το εστιατόριο «Οι πιρουνοπε-
νιές» δεν αναµένεται να του προσφέ-
ρει τις δάφνες που ονειρευόταν, µε τις 
απαιτήσεις των πελατών του καταστή-
µατος, αλλά και την δική του ροπή προς 
την γκάφα, να καταστρέφουν τα πάντα.
 
«Φυλάµε Θερµοπύλες»
 
Στην ανάγκη να παραµείνει ζωντανό το 
θέατρο, αλλά και η ελληνική γλώσσα 
στους Αντίποδες αναφέρθηκε ο οµο-
γενής ηθοποιός και σκηνοθέτης Άκης 
Καστελλορίου, τονίζοντας πως όσοι 
υπηρετούν αυτά τα ιδανικά φυλούν 
Θερµοπύλες.
«Στον τόπο αυτό που µας έφερε η µοίρα 
να ζούµε, υπηρέτησαν και υπηρετούν 
το θέατρο σπουδαίοι άνθρωποι όπως 

ο Σταύρος Οικονοµίδης, ο Πέτρος Πρί-
ντεζης και ο Χρυσόστοµος Μαντουρίδης 
κ.α. Έχουµε λοιπόν µεγάλο φορτίο στις 
πλάτες να σηκώσουµε εµείς οι νεότεροι 
µε σκοπό να πάµε το θέατρο µπροστά. 
Οι δάσκαλοι µου, άνθρωποι που µε 
µύησαν στην δραµατική τέχνη όπως οι 
Αλέκος Αλεξανδράκης, Βασίλης ∆ιαµα-
ντοπουλος, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, 
Μινα Αδαµάκη κ.α., µε έµαθαν να απο-
φεύγω το φθηνό-χυδαίο χιούµορ που 
προσπαθεί να αποσπάσει το γέλιο του 
θεατή µε την χρήση βωµολοχιών. Αυτή 
η κωµωδία δεν µε εκφράζει και δεν την 
ενστερνίζοµαι. Είµαι υπέρ της κωµωδί-
ας που προσφέρει το γέλιο µέσα από την 
ατάκα, µέσα από την πλοκή, τις αναπά-
ντεχες καταστάσεις που αντιµετωπίζουν 
οι χαρακτήρες. Το φθηνό χιούµορ δεν 
τιµά την προσπάθεια όλων αυτών των 
ανθρώπων που φυλούσαν και φυλούν 

Θερµοπύλες τόσες χιλιάδες χιλιόµετρα 
µακριά από την πατρίδα», ανέφερε ο 
Άκης Καστελλορίου προχωρώντας σε 
µια υπόσχεση:
 
«Θα θέλαµε να δούµε όσο το δυνατόν 
περισσότερους νεοφερµένους Έλληνες 
στις παραστάσεις µας, ούτως ή άλλως 
κάθε παράστασή µας είναι γεµάτη από 
τέτοιους ανθρώπους. Θέλουµε να τους 
δείξουµε ότι το ελληνικό θέατρο ανθεί 
στην µακρινή Αυστραλία και υπηρετεί-
ται πιστά από εκείνους που το αγαπούν. 
Υποσχόµαστε σε όσους έρθουν να µας 
δουν πως θα απολαύσουν µια πανέξυ-
πνη κωµωδία µε γέλιο µέχρι δακρύων. 
Αν δεν καταφέρουµε να τους κάνουµε 
να γελάσουν, τότε, µε χαρά, θα τους 
επιστρέψουµε το αντίτιµο του εισιτηρί-
ου τους», ανέφερε ο οµογενής ηθοποι-
ός και σκηνοθέτης Άκης Καστελλορίου.
Πρ ωταγωνιστούν: Ελένη Πλειώνη, 

Γιώργος Ανδρώνης, Σάντυ Ρεκέ, 
Στρατός Πονηρός, Φαίη Χιακκή, 
Όλγα Στούµπου, Μαργαρίτα Λιά-
γκου, Χρήστος Γεωργίου, Θοδωρής 
Στούµπος, Αργυρώ Ζάρκου, Γιώρ-
γος Τσούλαρης, ∆ηµήτρης Αλεξά-
κης, Ελένη Καραπανάγου, Στέργος 
Καστελλορίου και Νατάσα Καστελ-
λορίου.  

Που:  Lakemba Senior Citizen’s 
Centre (next to library)

        62 The Boulevarde, Lakemba
 Ποτε:  Παρασκευή 02/03 - Σάββα-

το 03/03, 10/03, 17/03, 
24/03 και 31/03 - Κυριακή 
04/03, 11/03 και 18/03

 Κρατήσεις: 0450 724 600 - 
stickytickets.com.au/62719




