
Το θέατρο Κυδωνία, ο Μιχάλης Βιρβιδάκης και οι συνεργάτες 

του 

Είμαι βέβαιος πως η ποιότητα της δουλειάς του κ. Βιρβιδάκη και των συνεργατών 

του θα αποτελέσει σταθμό στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου μας. 

Άθελά μου ξαναθυμήθηκα τις μέρες της Ε.ΘΕ.Κ., που κι αυτή γεννήθηκε στα 

Χανιά, από ανθρώπους επίσης με πάθος και πίστη στην αξία του καλού θεάτρου και 

που σήμερα δέχονται σχεδόν όλοι. ότι αποτέλεσε τον καταλύτη της θεατρικής 

αποκέντρωσης στη χώρα μας. 

Η παράσταση της «Ολεάννα» του Ντέιβιντ Μάμετ, που είδα προχθές στον θαυμάσιο 

χώρο του θεάτρου Κυδωνία και ο «Εραστής» του Πίντερ, που είχα δει παλαιότερα, με 

κάνουν να πιστεύω ότι στα Χανιά έχει δημιουργηθεί μια σοβαρή εστία παραγωγής 

πολιτισμού.  

Τους εύχομαι καλή τύχη και τους συνιστώ υπομονή και επιμονή. 
Δ.Ν. Καρτάκης 

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, 19-12-2002 

Μετά από μια παράσταση 

Η στήλη δεν επιδιώκει να είναι στήλη θεατρική κριτικής. Δεν είμαι ειδήμων περί 

αυτής αλλά η αλήθεια, η αντίδραση και η συναίσθηση πρέπει και μπορεί να γράφονται, 

όταν η θεατρική πράξη σ' έχει συνεπάρει, συναρπάσει και βγαίνεις από την θεατρική 

αίθουσα αλλιώτικος, καλύτερος και συγκινημένος. 

Αυτή η συγκίνηση μιας υπό αναζήτηση στις μέρες μας μέθεξης με κρατάει από χτες 

που παρακολούθησα την παράσταση στο νέο θέατρο «Κυδωνία» του Μιχάλη 

Βιρβιδάκη με το έργο «Ολεάννα» του Ντέιβιντ Μάμετ. 

[...] 

Να ευχαριστήσουμε σε εποχή αχαριστίας τον κ. Μιχάλη Βιρβιδάκη και όλους όσους 

συνέβαλαν σ' αυτή τη διαδικασία αφύπνισης όπως μόνο το θέατρο ξέρει να κάνει. 
Βαρβάρα Περράκη 

ΜΗΝΥΜΑ, Δεκέμβριος 2002 

ΠΕΡΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ 

Κατά γενική ομολογία η Εταιρεία Θεάτρου Μνήμη προσφέρει, εδώ και μερικούς 

μήνες, στα Χανιά, μια παράσταση υψηλού επιπέδου τόσο από άποψη καλλιτεχνική όσο 

και από άποψη παραγωγής. Είναι ευτύχημα που ένα παλιό σπίτι των Χανίων, άφαντο 

μέσα στη φθορά του πριν, αποκαταστάθηκε λαμβάνοντας μια τόσο επιτυχημένη πνοή 

καινούργιας ζωής και είναι αλήθεια ότι ο χώρος κερδίζει αυτόν που πηγαίνει να δει την 

παράσταση, προετοιμάζοντας κατάλληλα και προκαταλαμβάνοντας θετικά για ό,τι 

επακολουθήσει. 

[...] 

Περισσότερο και από τις προηγούμενες παραστάσεις της, η Εταιρεία Θεάτρου 

Μνήμη ανεβάζει ένα έργο το οποίο με την καλλιτεχνική του αρτιότητα, συνέπεια και 

επαγγελματική, σοβαρή παραγωγή, σέβεται τον Χανιώτη θεατή. Ας ευχηθούμε η 

επιτυχία της εταιρείας αυτής να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση διότι και στα 

Χανιά δικαιούμαστε τη σοβαρή τέχνη. 
Κριτική Θεάτρου 

Δρ Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος 
Διδάσκων στη θέση Μιχελή Φιλοσοφίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Κρήτης 

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, 12-1-2003 

 


