
 
 

 

 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Χανιά, 20. 6. 2017 
 

Η Εταιρεία Θεάτρου ΜΝΗΜΗ και οι εκδόσεις Άγρα παρουσιάζουν στα 
Χανιά τον λογοτέχνη της Θεσσαλονίκης Θωμά Κοροβίνη. Συγκεκριμένα την 
Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 8.30 μμ, στον αίθριο χώρο του Θεάτρου 
Κυδωνία, στα Χανιά, επί της οδού Υψηλαντών 12, θα γίνει η παρουσίαση των 
δύο τελευταίων βιβλίων του συγγραφέα, «Σκίρτημα ερωτικόν. Ο Κ.Π. 
Καβάφης εις την Πόλιν» (2017) και «Ο κατάδεσμος» (2016) που 
κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Άγρα. Θα μιλήσουν οι ποιητές Λεωνίδας 
Κακάρογλου και Κυριάκος Συφιλτζόγλου και η φιλόλογος και πεζογράφος 
Λίλα Τρουλινού.  Αποσπάσματα από τα βιβλία θα διαβάσουν ο ηθοποιός και 
σκηνοθέτης Μιχάλης Βιρβιδάκης και ο ίδιος ο συγγραφέας. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.  
 
*** 

Ο «Κατάδεσμος» (2016) είναι ο σπαρταριστός μονόλογος μιας γυναίκας απ' τη 

Θεσσαλονίκη, που ύστερα από αρκετές δεκαετίες τυραννικής έγγαμης ζωής 

εκρήγνυται σ' ένα σπαρακτικό και σαρκαστικό ξέσπασμα, στήνοντας απέναντί της 

τον σύζυγό της, στην προσωπικότητα του οποίου αποδίδει τα χειρότερα αντρικά 

ελαττώματα καθώς και ποικίλες άλλες παραδοξότητες. Στο λόγο της Ζηνοβίας, που 

έχει ύφος αποτροπιαστικό ενώ παράλληλα λειτουργεί ως αυτοκάθαρση, 

σκιαγραφείται στην ακραία της εκδοχή η χειρότερη εικόνα του σύγχρονου Έλληνα 

μέσα από συμβιβασμούς, ιδιοτελείς επιλογές, φαλλοκρατικές εμμονές, ακραίες 

ερωτικές προτιμήσεις και μια απόλυτα αμοραλιστική συμπεριφορά. 

 

«Σκίρτημα ερωτικόν»(2017) O ποιητής Κ.Π. Καβάφης αποφασίζει σε ώριμη 

ηλικία να αφηγηθεί αναλυτικά υπό τύπον απομνημονευτικού πεζογραφήματος -

ασκούμενος παράλληλα στην καθαρεύουσα-, ανακαλώντας από τα βάθη της μνήμης 

του, την ιστορία ενός σύντομου αλλά μοιραίου για τον ίδιο οδοιπορικού, την εποχή 

της διαμονής του στο σπίτι του παππού του στο βοσπορινό Νιχωράκι. Ο ίδιος είναι 

δεκαεννέα ετών, ο περίπατος διαρκεί λιγότερο από μία ώρα και αντιστοιχεί στην 

απόσταση από τα τελωνεία του Καράκιοϊ μέχρι την απέναντι παραλία του Εμίνονου 

δια μέσου της γέφυρας του Γαλατά. 

Ο αυτοαναφορικός μονόλογος παρακολουθεί τις σκέψεις και τα συναισθήματα που 

γεννιούνται στον νεαρό Κωνσταντίνο, τόσο από την ακαταμάχητη γοητεία που του 

ασκεί η παρουσία του συνομηλίκου του Ανατολίτη συνοδοιπόρου του, προκαλώντας 

την ερωτική του αφύπνιση, όσο, δευτερευόντως, και από τους μύθους αλλά και τη 

ζωή της Πόλης απ’ την οποία το γένος του εξ ολοκλήρου κατάγεται και στη σαγήνη 

της οποίας είχε εκείνο τον καιρό παραδοθεί. 
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Παρακαλώ προωθείστε αυτό το Δελτίο Τύπου σε όσους νομίζετε πως τους ενδιαφέρει. 
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