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ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ 

 «Αλάκερθ θ ψυχι μου μια κραυγι κι όλο μου το ζργο το ςχόλιο ςτθν κραυγι αυτι.  Φωνάηω τθ μνιμθ 

να κυμθκεί, περμαηϊνω από τον αζρα τθ ηωι μου, ςτζκουμαι ςαν ςτρατιϊτθσ και κάνω τθν αναφορά 

μου ςτον Γκρζκο, γιατί αυτόσ είναι ηυμωμζνοσ από το ίδιο κρθτικό χϊμα με μζνα και καλφτερα απ’ 

όλουσ τουσ αγωνιςτζσ που ηουν ι που ζχουν ηιςει μπορεί να με νιϊςει».  Ν. Καζαντζάκης    

                               

 Ο φνδεςμοσ Φιλολόγων Αιγιαλείασ και Καλαβρφτων, θ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ 
ΑΙΓΙΟΤ(Θ.Ε.Α.) και θ χολικι Επιτροπι Δ. Ε. του Διμου Αιγιαλείασ, προκειμζνου να τιμιςουν 
τον μεγάλο μασ ςυγγραφζα Ν. Καηαντηάκθ, ςτον οποίο είναι αφιερωμζνο το ζτοσ 2017 για τα 
60 χρόνια μετά τον κάνατό του, προςκάλεςαν ςτθν πόλθ μασ τθν κεατρικι ομάδα τθσ 
παράςταςθσ "Αναφορά ςτον Γκρζκο", για να δϊςουν τθν ευκαιρία ςτο κοινό τθσ περιοχισ μασ 
να γνωρίςει τθν πνευματικι πορεία του μεγάλου αυτοφ ςυγγραφζα, το ικοσ του και τισ ιδζεσ 
του από ςκθνισ.  

Θ «Αναφορά ςτον Γκρζκο», το τελευταίο ζργο τοφ Ν. Καηαντηάκθ, είναι ζνα είδοσ 
πνευματικισ αυτοβιογραφίασ που ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια. Δεν αφθγείται το ςφνολο 
τθσ ηωισ του, αλλά παρουςιάηει τουσ ςτακμοφσ τθσ πνευματικισ του πορείασ, χωρίσ να 
ακολουκεί τθν αυςτθρι χρονολογικι ςειρά τθσ πραγματικισ του βιογραφίασ.  

Θ κεατρικι προςαρμογι και ςκθνοκεςία του ζργου ζγινε από τον Σάκθ Χρυςικάκο, ο 
οποίοσ είναι και ο πρωταγωνιςτισ τθσ παράςταςθσ, ερμθνεφοντασ τον Νίκο Καηαντηάκθ αλλά 
και άλλα πρόςωπα του ζργου του. Θ Γεωργία Νταγάκθ, με τθ λφρα και το τραγοφδι τθσ 
ςυνομιλεί με τουσ πρωταγωνιςτζσ του, τον Καπετάν Μιχάλθ, τον Αλζξθ Ηορμπά, τον Δομινικο 
Θεοτοκόπουλο και τθν ωραία Ελζνθ του Ομιρου! 
Συμμετζχει ο εξαίρετοσ μουςικόσ Χρυςόςτομοσ Καραντωνίου, παίηοντασ κλαςικι κικάρα.  

Είναι μια παράςταςθ, που μζςα από τουσ ιρωεσ των ζργων του Νίκου Καηαντηάκθ και 
τισ εξομολογιςεισ του (ςτον παπποφ του, όπωσ αποκαλεί τον Ελ Γκρζκο) ςυναντάμε το 
μεγαλείο τθσ Ελλάδασ και το ανυπόταχτο πνεφμα του ίδιου του ςυγγραφζα. 

Το πρόγραμμα των παραςτάςεων ξεκίνθςε από τθν Κριτθ,  τθ γενζτειρα του 
ςυγγραφζα, και προκάλεςε μεγάλο ενκουςιαςμό και ςυγκίνθςθ. 

Στισ 4 Ιουνίου 2015, φςτερα από πρόςκλθςθ του τομζα πολιτιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου, θ παράςταςθ παρουςιάςτθκε ςτισ Βρυξζλλεσ, ενϊ θ καλοκαιρινι πρεμιζρα τθσ 
πραγματοποιικθκε ςτο Θράκλειο, ςτον τάφο του Καηαντηάκθ. Οι καλοκαιρινζσ παραςτάςεισ 
ολοκλθρϊκθκαν ςτθ Γαφδο. 
 Θ παράςταςθ, που γίνεται ςε ςυνεργαςία με τισ Εκδόςεισ Καηαντηάκθ, ςυνεχίηει τισ 
παρουςιάςεισ ςε Θεςςαλονίκθ, Βόρεια Ελλάδα και κα ταξιδζψει ςε πανεπιςτιμια και πόλεισ 
τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Αμερικισ, υπό τθν αιγίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Απόδθμου Ελλθνιςμοφ 
του Υπουργείου Εξωτερικϊν και τθν αιγίδα τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ  για τθν προβολι του 
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςτο εξωτερικό. 
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 Ζχει αποςπάςει δικυραμβικζσ κριτικζσ και ςχόλια (Αρχιεπίςκοποσ Κριτθσ, Γ. Γραμματεία 
Απόδθμου Ελλθνιςμοφ, Περιφερειάρχθσ Κριτθσ, Θεατρολόγοσ-Πανεπιςτθμιακόσ Κ. 
Γεωργουςόπουλοσ κ.λ.π.) για τθν εξαιρετικι παρουςίαςθ, τθν επιβλθτικι ςκθνικι λιτότθτα και 
τθν αρτιότθτα ςτο ςφνολό τθσ (υποκριτικό-μουςικό μζροσ).  «Η ζξοχθ απόδοςθ του Σάκθ 
Χρυςικάκου τιμά και το ικοσ και το φφοσ του Καηαντηάκθ, κακϊσ και τθν ελλθνικι γλϊςςα». 
(Κ. Γεωργουςόπουλοσ) 
 
Σαυτότθτα παράςταςθσ 
Θεατρικι προςαρμογι – ςκθνοκεςία-εικαςτικα: Σάκθσ Χρυςικάκοσ 

Συνεργάτθσ - ςκθνοκζτθσ: Εμμανουζλα Αλεξίου 

Επιλογεσ τραγουδιϊν: Χαϊνθσ Δθμιτρθσ Αποςτολάκθσ – Γεωργία Νταγάκθ 

Φωτιςμοι: Ντινοσ Μεταλιδθσ 

 
τθν πόλθ μασ θ παράςταςθ κα γίνει ςτο κινθματοκζατρο ΑΠΟΛΛΩΝ, τθν Κυριακι 29 
Ιανουαρίου, ϊρα 8 μ. μ.. και κα τεκεί υπό τθν αιγίδα τθσ χολικισ Επιτροπισ  Δ. Ε. 
Αιγιαλείασ. 

Το ειςιτιριο με προπϊλθςθ από τα βιβλιοπωλεία "φγχρονθ κζψθ" και "Θεμζλιο"  και το il 
centrale(Jimmy's cafe), Κλεομζνουσ Οικονόμου 7,  τιμάται 10 € , ενϊ τθν θμζρα τθσ 
παράςταςθσ ςτο ταμείο κα τιμάται 12 €. 
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