
 
 

 

 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

-Ο Ιούλιος στον Αίθριο Χώρο του Θεάτρου Κυδωνία – 
Ο ηθοποιός Γιώργος Μπινιάρης και το διήγημα του Γεωργίου 

Βιζυηνού «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον» 
 

Χανιά, 25. 6. 2018  
 

Η Εταιρεία θεάτρου ΜΝΗΜΗ σε συνεργασία με την Πράξη 
Τέχνης Ίμερος παρουσιάζουν την Σρίτη 10 και την Σετάρτη 11 
Ιουλίου, στις 9.30μμ, στον Αίθριο Φώρο του Θεάτρου Κυδωνία τον 
ηθοποιό Γιώργο Μπινιάρη στην αφήγηση, συνοδεία ζωντανής 
μουσικής, του εμβληματικού διηγήματος του Γεωργίου Βιζυηνού, 
«Το μόνον της ζωής του ταξείδιον». 

 
Δεν θυμάςαι την Χρυςόμαλλη Νεράιδα 

και τα λευκονδυμένα νεραΰδόπουλα, 
που τραγουδούν, παππού, και γελούν και χορατεύον, 

και ράφτουν τα νυφιάτικα, χωρίσ ραφή και ράμμα; 
 

♒ 
 

Με γνώμονα το γοητευτικό παραμύθι του μικρού ραφτόπουλου που 
ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη και ερωτεύεται τη χρυσόμαλλη 
Νεράιδα, ο Γεώργιος Βιζυηνός (Βιζύη Ανατολικής Θράκης, 1849 – 
Αθήνα, 1896) παρουσιάζει την βαθιά και συγκινητική σχέση του 
παππού με τον εγγονό. το αυτοβιογραφικό του διήγημα, «Το μόνον 
της ζωής του ταξείδιον», που εκδόθηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό 
Εστία το 1884, οι ιστορίες του παππού εν είδει λαϊκής Οδύσσειας 
αφυπνίζουν σε όλους μας οικείες μνήμες και μας ταξιδεύουν στον 
κόσμο του μύθου και του γλωσσικού πλούτου του Γεωργίου 
Βιζυηνού. Σην αφήγηση του Γιώργου Μπινιάρη συνοδεύει μουσικά 
επί σκηνή η Άννα Παπαγιαννάκη Διβανή.  
 

Γιώργος Μπινιάρης 
 
Ο Γιώργος Μπινιάρης γεννήθηκε στην Αρχαία Κόρινθο. Θέατρο 
σπούδασε στη Δραματική χολή του Λαϊκού Πειραματικού 



 
 

Θεάτρου. Ως ηθοποιός συνεργάστηκε με πολλά αθηναϊκά και 
περιφερειακά θέατρα, το Εθνικό Θέατρο, τη τέγη Γραμμάτων και 
Σεχνών, καθώς και το Υεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, σε έργα 
κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, με τους σκηνοθέτες Λεωνίδα 
Σριβιζά, Δήμο Αβδελιώδη, Μιχαήλ Μαρμαρινό, Νίκο Καραθάνο, 
Πηγή Δημητρακοπούλου, τάθη Λιβαθινό, οφία πυράτου, 
Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, Άντζελα Μπρούσκου, Γιολάντα 
Μαρκοπούλου, Δημήτρη Σάρλοου, Ζωή Φατζηαντωνίου, Δημήτρη 
Καρατζά και Ιώ Βουλγαράκη. τον κινηματογράφο συνεργάστηκε 
με τους σκηνοθέτες Γιάννη Οικονομίδη, Σάσο Μπουλμέτη, ύλλα 
Σζουμέρκα και Γιώργο Ζώη, καθώς και σε ταινίες μικρού μήκους 
νέων σκηνοθετών. 
 
το θέατρο σκηνοθέτησε τα έργα Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου 
Κορνάρου, Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτας του αίξπηρ, Οδυσσεβάχ της 
Ξένιας Καλογεροπούλου, Η σονάτα του σεληνόφωτος του Γιάννη 
Ρίτσου και Τα ρόδα της αυγής του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. 
 
Δίδαξε στη Δραματική χολή Μορφές του θεάτρου Εμπρός  και επί 
σειρά ετών σε Προγράμματα θεατρικής αγωγής του Παιδαγωγικού 
Σμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο 
στην Εκπαίδευση.  

*** 
Εισιτήριο:  €10, €8 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνία, στο τηλέφωνο 
28210 92395 και 6973005570 και στην ιστοσελίδα : 

www.theatro-kydonia.gr 
15 ΦΡΟΝΙΑ ΘΕΑΣΡΟ ΚΤΔΩΝΙΑ   www.theatro-kydonia.gr/tenyears.php 

 
Παρακαλώ προωθείστε αυτό το Δελτίο Σύπου σε όσους νομίζετε πως τους ενδιαφέρει. 

http://www.theatro-kydonia.gr/
http://www.theatro-kydonia.gr/tenyears.php

