
 «Άραγε θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την παράσταση αυτή ως αντάξια και 

της αθηναϊκής σκηνής; Ασφαλώς και όχι. Ήταν πολύ καλύτερη από τον - ας τον πούμε 

έτσι - πρωτευουσιάνικο μέσο όρο. Κι εκείνο το οποίο μ' έκανε προσωπικά να νιώσω 

αισθήματα ενοχής, ήταν το γεγονός ότι συχνά έπιανα τον εαυτό μου να θαυμάζω και 

να λέω από μέσα μου: 'Αδύνατον για μια τόσο μικρή πόλη όπως τα Χανιά!'» 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 6 Ιουνίου 2004 

Κριτική θεάτρου: Σπύρος Παγιατάκης 

«War and the Cretan avant-garde.You can meet some interesting people in Hania, 

which is the modern name of ancient Cydonia. It is also the home of CYDONIA, one 

of Crete's best dramatic companies. With a fruitful theater carrier to his credit, as a 

director and prize-winning playwright in Athens, Virvidakis, a buoyant middle- aged 

Cretan arrived in Hania some years ago to create his theater group. Their latest 

production 'The Eve of Retirement' by Thomas Bernhard, focuses on historical events 

and figures which provoke familiar questions. Here the characters (Panagiotis 

Chrysanthopoulos, Despina Pollanagnostaki, Katerina Dolianiti) are played engagingly 

enough to interest the audience. There is some crackle to their words - some sense of 

the stormy weather underlying them». 
HERALD TRIBUNE, Monday, May 10, 2004 

«Έχω παρακολουθήσει τις παραγωγές της Εταιρείας Θεάτρου 'Μνήμη' στα Χανιά 

από το 2001. Ο Μιχάλης Βιρβιδάκης, εμψυχωτής και σκηνοθέτης του Θεάτρου 

Κυδωνία προχωρεί στα τέσσερα αυτά χρόνια πραγματοποιώντας ένα θεατρικό όραμα, 

χωρίς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς. Το 'Πριν την Αποχώρηση' του αυστριακού 

Τόμας Μπέρνχαρντ, που παρουσιάζεται αυτόν τον καιρό στο Θέατρο Κυδωνία είναι 

ένα άκρως ενδιαφέρον έργο. Ευχόμαστε στα στελέχη του Θεάτρου Κυδωνία καλή 

συνέχεια και στους Χανιώτες να το ανακαλύψουν - όσοι ακόμη το αγνοούν» 
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Κυριακή 25 Απριλίου 2004 

Κριτική θεάτρου: Γιώργης Μανουσάκης 

«Θεατρικό αριστούργημα στα Χανιά.Μια πνευματική ανάσα μέσα στην πολιτιστική 

ασφυξία των ημερών μας. Μια μικρή θεατρική ομάδα της μικρής μας πόλης 

κατορθώνει μακριά από τους προβολείς του star system να ανεβάσει μια παράσταση 

επιπέδου στην κυριολεξία ευρωπαϊκού. Το να βλέπεις όμως μια όαση στη μέση της 

ερήμου αυξάνει δυστυχώς το αίσθημα του αχανούς της ερήμου, του αχανούς της 

ακαλαισθησίας, του ναρκισσισμού και της αμβλύνοιας που εδώ και δύο τουλάχιστον 

δεκαετίες επιβάλλονται εν είδη θεσφάτων στα πολιτιστικά πράγματα των Χανίων». 
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Τετάρτη 5 Μαΐου 2004 

Kριτική θεάτρου: Μιχάλης Πάγκαλος 

 


