
 
 

 
 
 

 

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
Χανιά, 7. 3. 2016 

 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 

στη Βουλή των Ελλήνων την άνοιξη του 1932 
Οι υ̟αίτιοι των σηµερινών οικονοµικών µας δυσχερειών, οι υ̟αίτιοι της Μικρασιατικής καταστροφής, 

ο εθνικός διχασµός 
Ή 

Ε̟ειδή η ιστορία θα έ̟ρε̟ε να διδάσκει… 
 

ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΘΕΑΤΡΟ ΑΥΛΑΙΑ 

 

Ενηµερώνουµε τους φίλους του θεάτρου ότι η 
παράσταση «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Βουλή των 
Ελλήνων την άνοιξη του 1932», που ανέβηκε πέρυσι 
την άνοιξη µε µεγάλη επιτυχία στο θέατρο Κυδωνία 
των Χανίων αλλά και στην Αθήνα στο θέατρο της οδού 
Κυκλάδων, θα παρουσιαστεί στην Θεσσαλονίκη, για 5 
µόνον ̟αραστάσεις, από την Τετάρτη 6 έως και την 
Κυριακή 10 Α̟ριλίου, στις 9.00 µµ, στο θέατρο 
Αυλαία, Πλατεία ΧΑΝΘ, (πλευρά Τσιµισκή). Η 
παράσταση είναι µία συµπαραγωγή της Εταιρείας 
Θεάτρου ΜΝΗΜΗ και του Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». 
 
Η θεατρική ̟αράσταση-ντοκουµέντο µε τίτλο: «Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος στη Βουλή των Ελλήνων την άνοιξη του 1932» και 
υπότιτλο «Οι υ̟αίτιοι των σηµερινών οικονοµικών µας 
δυσχερειών, οι υ̟αίτιοι της Μικρασιατικής καταστροφής, ο 
εθνικός διχασµός ή ε̟ειδή η ιστορία θα έ̟ρε̟ε να διδάσκει…» 
ανέβηκε για πρώτη φορά στις 27 Μαρτίου 2015 στο θέατρο Κυδωνία 
στα Χανιά, µε αφορµή τη συµπλήρωση 150 χρόνων από τη γέννηση 
του µεγάλου πολιτικού. Τη σκηνοθεσία της παράστασης, την 



 
 

προσαρµογή των κειµένων και την ερµηνεία του ρόλου του 
Ελευθέριου Βενιζέλου έχει αναλάβει ο Μιχάλης Βιρβιδάκης. 
Βοηθοί  σκηνοθέτη η Ρίτα Μαρτσάκη και ο Αιµίλιος Καλογερής, 
βίντεο παράστασης ο Σταύρος Ψυλλάκης, σκηνικά και κοστούµια η 
Ξανθή  Κόντου, συνθέσεις ήχων ο ∆ηµήτρης Ιατρό̟ουλος, 
φωτισµοί η Μαρία Μ̟αλαντίνου και ο Γιώργος Πέντες.  
 

Εί̟αν για την ̟αράσταση: 
 
(…) Για λίγες µέρες και στο Θέατρο Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής είχαµε την 
τύχη να δούµε στην Αθήνα µια παραγωγή του χανιώτικου θιάσου Μνήµη του Μιχάλη 
Βιρβιδάκη, µια σκηνική «µίµησιν» των αγορεύσεων του Ελευθερίου Βενιζέλου στη 
Βουλή των Ελλήνων την άνοιξη του 1932. Με την παράλληλη στην οθόνη προβολή 
ντοκουµέντων από τα γεγονότα της ταραγµένης εποχής (∆ιχασµός, Μικρασιατική 
Καταστροφή, αυτοεξορία του Εθνάρχη) ο ίδιος ο Μιχάλης Βιρβιδάκης 
µεταµορφωµένος εκπληκτικά σε Βενιζέλο, άπλωσε µπροστά στο σύγχρονο κοινό 
γεγονότα που σε λίγο γίνονται εκατό ετών και που όµως έχουν να κάνουν µε τις ίδιες 
πληγές, τα ίδια τραύµατα, τις ίδιες πολιτικές τυφλότητες, τις ίδιες ιδεοληπτικές 
παθογένειες, τα ίδια και παρόµοια σύνδροµα της κοµµατίλας και λαµογιάς, των 
ιδιοτελών συµφερόντων, των µικρονοϊκών αντιδράσεων µικρών ανθρώπων µπροστά 
στα µείζονα προβλήµατα του έθνους και της κοινωνίας πολιτών.  
 

Του ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ του Σαββατοκύριακου, 17-18 Οκτωβρίου 2015 

 
(…) ήταν «ευχής έργον», όπως ελέχθη, να ακούµε έναν προικισµένο ηθοποιό-
σκηνοθέτη, βασισµένο σε αυθεντικό υλικό της εποχής του Bενιζέλου, τον εξαίρετο 
Mιχάλη Bιρβιδάκη, να ζωντανεύει µέσα σε έναν µονόλογο, από στήθους και από 
χειρογράφου, επιστολές και «πολιτικές διαβουλεύσεις, τη Mάχη που έδωσε ο 
Aρχηγός του Kόµµατος των Φιλελευθέρων Eλευθέριος Bενιζέλος στη Bουλή των 
Eλλήνων την Aνοιξη του 1932». (…) Eξαιρετική η ερµηνεία του ηθοποιού, 
θεατρικού συγγραφέως Mιχάλη Bιρβιδάκη, που προσάρµοσε στον µονόλογό του τα 
αυθεντικά κείµενα στην εποχή και στον δυναµισµό του Eλευθερίου Bενιζέλου και 
καταχειροκροτήθηκε στην παράσταση - ντοκουµέντο στο Θέατρο Kυκλάδων - 
Λευτέρη Bογιατζή. 
 

Της Ελένης Μπίστικα 
Εφηµερίδα Καθηµερινή, 13. 10. 2015 

 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Βουλή των Ελλήνων την άνοιξη του 1932, ήταν µια 
ιστορικά και θεατρικά πολύ γενναιόδωρη παράσταση του Μιχάλη Βιρβιδάκη. 
Ήµασταν τυχεροί όσοι γεµίσαµε απόψε το θέατρο της οδού Κυκλάδων και 
χειροκροτήσαµε ένα θέατρο που παράγεται χρόνια τώρα έξω από τη γλίτσα του 
Αθηναϊκού κέντρου, στα Χανιά και συγκεκριµένα στο αυτοχρηµατοδοτούµενο 
Θέατρο Κυδωνία. Με εξαίρεση τον τακτικό θεατρόφιλο Βασίλη Κοντογιαννόπουλο 
και το νεότερο κ. Φορτσάκη, ανάµεσα στο κοινό δεν είδα κανέναν από τους 



 
 

κρητικούς βουλευτές που πύκνωσαν µε την παρουσία τους τα έδρανα του Σύριζα. 
Είχαν ξεµπερδέψει µε το εθνικό τους καθήκον από τα χτες...  
 

Tης Ρούλας Γεωργακοπούλου, δηµοσιογράφος 
Από την σελίδα της στο fb, 10.10.2015 

(…) Η παράσταση του Βιρβιδάκη παρουσιάζει ενδιαφέρον και είναι χρήσιµη, σε µια 
εποχή όπου υποτιµάται η ιστορική γνώση και επιχειρείται, συστηµατικά να επιβληθεί 
η αντίληψη του «τέλους της Ιστορίας». Ο (…) Βιρβιδάκης ερµηνεύει δόκιµα τον 
«ρόλο» του Ελευθέριου Βενιζέλου… 

Του Λέανδρου  Πολενάκη 
Εφηµερίδα ΑΥΓΗ, 18.10.2015  

Μια χώρα υπό απειλή άµεσης πτωχεύσεως, µια µεγάλη και παγκόσµια οικονοµική 
κρίση, µια αξιωµατική αντιπολίτευση που αρνείται κάθε συνεργασία στην κυβέρνηση 
ποντάροντας στην αποτυχία της και προσδοκώντας ερχόµενη πλέον εκείνη στην 
Αρχή "να συλλέξει τα ερείπια", "να συλλέξει τα ναυάγια"... Κι ακόµα οι ανεδαφικές 
προσδοκίες του εκλογικού σώµατος, το µόνιµο κτήνος του λαϊκισµού (…) Οι 
οµοιότητες της Ελλάδας του Ελευθερίου Βενιζέλου (της Ελλάδας του οικονοµικού 
ναυαγίου και της χρεοκοπίας του 1932, αλλά κι εκείνης του ∆ιχασµού και της 
Μικρασιατικής Καταστροφής) µε τη σηµερινή Ελλάδα είναι στ' αλήθεια εκπληκτικές. 
Και γίνονται ακόµα εναργέστερες µέσα από τη µατιά αυτού του σπουδαίου 
θεατράνθρωπου - του σκηνοθέτη Μιχάλη Βιρβιδάκη που ξέρει να υπογραµµίζει το 
ουσιώδες µέσα από την ελάχιστη κίνηση και µέσα από το πιο απέριττο σκηνικό, και 
του ηθοποιού Μιχάλη Βιρβιδάκη που δίνει ζωή και πειστικότητα και δύναµη 
εκφραστική στο παραµικρό τελικό -ν της λαγαρής καθαρεύουσας που εκφέρει. 

Κώστας Κουτσουρέλης, συγγραφέας 
(από την σελίδα του στο ίντερνετ, 28. 3. 2015) 

 
(…) Όση ώρα διαρκεί η παράσταση, που βασίζεται σε τρεις αγορεύσεις του 
Ελευθερίου Βενιζέλου στη Βουλή το 1932 µε θέµα την τότε οικονοµική κατάσταση, 
τη µικρασιατική καταστροφή και τον εθνικό διχασµό, οι οµοιότητες µε το σήµερα 
είναι ανατριχιαστικές. (…) Ξεπερνώντας αριστοτεχνικά τον σκόπελο του µονολόγου 
ο Μιχάλης Βιρβιδάκης καταφέρνει ολοµόναχος να απογειώσει µια παράσταση που 
µιλά για την αρκετά πρόσφατη ιστορία µας, µέσα από πτυχές εν µέρει άγνωστες στο 
ευρύ κοινό. 

Μαρία Μυστακίδου, δηµοσιογράφος 
6. 4. 2015, Χανιώτικα Νέα  

 
 
(…) η ώρα να τεθεί το θέατρο για να υπηρετήσει τον πάντα επίκαιρο, ιδιαίτερα 
σήµερα, “βενιζελικό” λόγο, ήταν ανοιχτή! ∆ύσκολο, για να µην πω, 
παρακινδυνευµένο, το εγχείρηµα. Όχι πάντως για τον Μιχάλη Bιρβιδάκη και τους 
συνεργάτες του, που (…) ας µου επιτραπεί η έκφραση, «και ο εωρακώς µαρτυρεί περί 
τούτου», δίνουν ρέστα! «Είναι απίστευτο αυτό που επί σκηνής είδαµε», µου είπε, 
µετά την πρεµιέρα, που είχα την τύχη κι εγώ να παρακολουθήσω, µια καλή φίλη, 
κατεβαίνοντας τη σκάλα, στην Υψηλαντών 12. Συµφώνησα µαζί της. Πράγµατι ήταν 
απίστευτο, πλην όµως αληθινό! (…) Πράγµατι καταπληκτικός (ο Μιχάλης 
Βιρβιδάκης) στον ρόλο του Εθνάρχη να παραδίδει µαθήµατα ιστορίας… 



 
 

 
Βαγγέλης Κακατσάκης, φιλόλογος 

6. 4. 2015, Χανιώτικα Νέα  

Η θεατρική παράσταση (…) µας µεταφέρει άµεσα, χωρίς διαµεσολαβήσεις και 
ερµηνείες, τον λόγο και τη σκέψη του Ελευθέριου Βενιζέλου, του διανοούµενου 
επαναστάτη πολιτικού, που κατέδειξε όσο κανείς άλλος σε αυτόν τον τόπο, πόσο 
µεγάλη τέχνη είναι η πολιτική. Μέσα από αυθεντικά αποσπάσµατα λόγων του στη 
Βουλή, που ζωντανεύει µε µεγάλη πειστικότητα ο Μιχάλης Βιρβιδάκης, 
αντιλαµβανόµαστε τη σηµασία της στρατηγικής σκέψης, της πραγµατικής ηγεσίας, 
της πολιτικής ψυχολογίας, της διπλωµατίας και των λεπτεπίλεπτων χειρισµών που 
απαιτεί µια συµφωνία. Ταυτόχρονα, τα αποσπάσµατα αυτά φωτίζουν αθέατες αλλά 
καθοριστικές «λεπτοµέρειες» της πολιτικής ιστορίας του τόπου, άγνωστες στους µη 
ειδικούς, που κάνουν ανάγλυφες τις δοµικές παθογένειες και τους αυτοµατισµούς του 
πολιτικού µας συστήµατος, που επαναλαµβάνονται µονότονα σε όλες τις εποχές, µη 
εξαιρουµένης της σηµερινής, χωρίς ποτέ να µας προβληµατίσουν ως ζητήµατα που 
µπορούν να αντιµετωπιστούν. Την παράσταση – ντοκουµέντο, που αξίζει να 
υποστηριχτεί για να βγει έξω από τα όρια της πόλης, θα ήταν χρήσιµο να δούµε οι 
πολίτες και κυρίως οι πολιτικοί της χώρας, ανεξάρτητα από την τοποθέτηση µας 
απέναντι στον Βενιζέλο. Γεµίζουµε τις αίθουσες σε αµφιβόλου ποιότητας 
εκδηλώσεις, ας ανοιχτούµε και σε καλλιτεχνικές εµπειρίες που δεν υποτιµούν τη 
σκέψη µας και µπορούν να συνεισφέρουν µε άµεσο τρόπο στην αυτογνωσία µας. 

Της Έµµυς Παπαβασιλείου, θεατρολόγου 
∆ηµοσιεύτηκε στα Χανιώτικα Νέα στις 22. 5. 2015 

 
 

 

Το ιστορικό ̟λαίσιο της ̟αράστασης. 
 

Το κείµενο που ακολουθεί βασίζεται στον πρόλογο του 
Βύρωνα Θεοδωρόπουλου από το βιβλίο του Ελευθέριος 
Βενιζέλος, τρεις αγορεύσεις, εκδ. Ευρασία, Αθήνα 2000. 

 
Η σκηνή είναι στη Βουλή των Ελλήνων. Άνοιξη του 1932. Ο τόπος 
βρίσκεται σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Από το 1929 η µεγάλη 
κρίση στις Ηνωµένες Πολιτείες έχει αρχίσει να κλονίζει το παγκόσµιο 
οικονοµικό σύστηµα. Η κρίση εξαπλώνεται. Περνάει στην Ευρώπη. 
Το φθινόπωρο του 1931 η αγγλική λίρα εγκαταλείπει τη χρυσή βάση. 
Για µια χώρα σαν την Ελλάδα που, ύστερα από µια δεκαετία 
πολέµων, έχει ακόµη καυτά τα προβλήµατα της προσφυγιάς, η 
κατάσταση γίνεται ασφυκτική. Και η οικονοµική κρίση έρχεται προς 
συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών. Εκεί ο Πρωθυπουργός 
Ελευθέριος Βενιζέλος παίρνει το λόγο. Σε τρεις αλλεπάλληλες 
συνεδριάσεις, 30, 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 1932.  



 
 

Οι τρεις αυτές αγορεύσεις παρουσιάζουν, εκεί που δεν το περιµένει 
κανείς, µια ανασκόπηση, ένα πανόραµα της ελληνικής πολιτικής στα 
κρίσιµα και επώδυνα χρόνια του ∆ιχασµού και της Μικρασιατικής 
καταστροφής. Είναι σαν να βλέπεις µια φωτογραφία της στιγµής, ένα 
ενσταντανέ της εποχής εκείνης µε το Βενιζέλο στο βήµα, τον αρχηγό 
του Λαϊκού Κόµµατος Παναγή Τσαλδάρη στη θέση της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης.  Και η συζήτηση φαίνεται να εστιάζεται αρχικά στην 
ανάγκη να ληφθούν έκτακτα οικονοµικά µέτρα για να αποφευχθεί η 
χρεοκοπία και στην πρόταση του Βενιζέλου για σχηµατισµό 
οικουµενικής κυβέρνησης. Πρόταση που έχει απορρίψει η 
αντιπολίτευση. Να όµως που όσο προχωρεί η αγόρευση του 
Βενιζέλου, αυτή η φωτογραφία της στιγµής ζωντανεύει και ξετυλίγεται 
σαν µια κινηµατογραφική ταινία, παίρνει ένα βάθος χρόνου για να 
πάει πίσω στη ∆ίκη των Εξ, πιο πίσω στη Μικρασιατική εκστρατεία 
και πιο πίσω στη µεταπολίτευση του ’20, τις διαπραγµατεύσεις της 
ειρήνης στο Παρίσι το 1919, για να καταλήξει είκοσι σχεδόν χρόνια 
νωρίτερα, τότε που άρχισε η σύγκρουση του Βενιζέλου µε το 
Βασιλιά…   

 
Ο Νίτσε στο κείµενό του Η χρησιµότητα της Ιστορίας για τη Ζωή 
παρατηρεί πως ο στόχος της ιστοριογραφίας πρέπει να είναι να 
διδάσκει για τη ζωή, για τη σύγχρονη και τη µελλοντική 
πραγµατικότητα. Όπως έλεγε και ο Σενέκας vitae discimus, 
µαθαίνουµε για τη ζωή. Το θέµα είναι βέβαια, πως παρατηρώντας 
κανείς τις απίστευτες οµοιότητες και αναλογίες της σηµερινής 
οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα µε την εποχή του Βενιζέλου, 
διερωτάται µέσα του, αν πράγµατι οι ρήσεις του Νίτσε και του 
Σενέκα έχουν καθολική ισχύ ή µήπως είναι θλιβερό προνόµιο του 
Έλληνα να µην διδάσκεται ποτέ από τα λάθη του… 
 
Με εκφραστικό εργαλείο τον ίδιο το λόγο του Ελευθέριου Βενιζέλου 
αλλά και το φωτογραφικό και κινηµατογραφικό υλικό που µας 
παραχώρησε το Ίδρυµα Βενιζέλου στα Χανιά, η ̟αράσταση-
ντοκουµέντο της Εταιρείας Θεάτρου ΜΝΗΜΗ επιχειρεί την 
αναψηλάφηση των γεγονότων εκείνης της  εποχής, αφήνοντας τον 
θεατή να βγάλει τα δικά του συµπεράσµατα.    

Θέατρο Κυδωνία 
 
 



 
 

  

www.theatro-kydonia.gr 
15 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΥ∆ΩΝΙΑ   www.theatro-kydonia.gr/tenyears.php 

 
Παρακαλώ προωθήστε αυτό το ∆ελτίο Τύπου σε όσους νοµίζετε πως τους ενδιαφέρει. 

 
 


