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Μετά από πολλζσ πετυχθμζνεσ παραςτάςεισ ςε διάφορουσ χϊρουσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, θ παραγωγι 

του ΚΘΒΕ «Δε ςε ξζχαςα ποτζ» κα παρουςιαςτεί για μια βραδιά ςτθ Μικρι Θεατρικι Σκθνι του 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών, τθν Τετάρτθ 13 Σεπτεμβρίου 2017, ςτισ 21.00. Μια μουςικοκεατρικι 

παράςταςθ για ζναν ζρωτα που, μετά από πολλζσ περιπζτειεσ, αν και ανεκπλιρωτοσ, αναηθτά 

δικαίωςθ.  

Μια παράςταςθ για τθ ηωι μιασ διάςθμθσ τραγουδίςτριασ που ερμθνεφει  επί ςκθνισ 10 

ςεφαραδίτικα  και ρεμπζτικα τραγοφδια, μερικά από τα οποία γνωρίηουμε, κυρίωσ, από τθν ελλθνικι 

εκδοχι τουσ («Μικρόσ αρραβωνιάςτηκα», «Ποφ να βρω γυναίκα να ςου μοιάζει», «Μιςιρλοφ» κ.ά.). 

Ζνα ζργο του Λζοντα Α. Ναρ, που μασ κυμίηει πωσ οι περιςςότεροι από εμάσ ιμαςταν κάποτε 

μετανάςτεσ, τιμάει τθν ιςτορία τθσ Ιςραθλιτικισ Κοινότθτασ Θεςςαλονίκθσ και υπενκυμίηει πωσ ςτθν 

πόλθ αυτι κάποτε ηοφςαν αδερφωμζνοι Ορκόδοξοι, Εβραίοι και Οκωμανοί. 

Σθμείωμα  του ςυγγραφζα 

«Θ Ηάνα, ο Γκάμπι, ο Ιντό, θ Γράςια, αλλά και οι υπόλοιποι πρωταγωνιςτζσ του ζργου (γιατί για μζνα 

όλοι οι αφθγθτζσ τθσ ιςτορίασ πρωταγωνιςτοφν) επαναφζρουν τθν ιςτορικι μνιμθ ενόσ κόςμου που 

εξοντϊκθκε βίαια και λθςμονικθκε άδικα. Θζτουν διάφορα ηθτιματα: Σθν αδιαφορία που επζδειξαν 

πολλοί ςυμπολίτεσ για τθν τφχθ των γειτόνων τουσ, αλλά και τθν ζμπρακτθ ςτιριξθ που επζδειξαν 

άλλοι τθν ίδια χρονικι ςτιγμι. Σον ζρωτα,  τον ζρωτα που υπάρχει, είναι κυρίαρχοσ, ακόμθ και ςε 

ςυνκικεσ υπζρτατθσ εξακλίωςθσ, τθν ϊρα που οι περιςςότεροι διαρκϊσ καταδιϊκονται, τθ ςτιγμι 

που ςχεδόν όλοι μάχονται, όταν θ πλειονότθτα εξοντϊνεται, αλλά κυρίωσ όταν θ μειονότθτα 



 

επιβιϊνει. Σθ μετανάςτευςθ, εξακολουκθτικι ςυνκικθ ηωισ για τον εβραϊκό, αλλά και για πολλοφσ 

άλλουσ λαοφσ που δοκιμάηονται.    

Όλα αυτά ςυνκζτουν και τθ δικι μου κλθρονομιά. Με τα ςεφαραδίτικα, που άκουγα να μιλοφν ςτο 

ςπίτι παπποφδεσ, γιαγιάδεσ και γονείσ. Με το παράπονο, βζβαια, γιατί θ δικι μου γενιά καταλαβαίνει 

πλζον λίγεσ μονάχα ιςπανοεβραϊκζσ λζξεισ. Με τθν ανθςυχία τθσ ςυναιςκθματικισ 

αποςταςιοποίθςθσ που ίςωσ ςτιγματίςει τισ επόμενεσ γενιζσ. Αλλά και με τθν υπζρτατθ ανάγκθ 

διαχείριςθσ τθσ μνιμθσ των πολλϊν ‘απόντων’. Και, κυρίωσ, με τθν άνιςθ ςυχνά μάχθ απζναντι ςε 

όςουσ αμφιςβθτοφν τα αναμφιςβιτθτα. 

Θ φίλθ Αιηνά Βοςινάκη ιταν εκείνθ που πρϊτθ με παρακίνθςε να γράψω το ζργο και τθν ευχαριςτϊ 

κερμά γι’ αυτό. Είπα, λοιπόν, να το δοκιμάςω: να ςυνδυάςω τισ εικόνεσ, οι οποίεσ αφθγοφνται από 

μόνεσ τουσ ξεχωριςτά τθν ιςτορία, τουσ ιχουσ, που αποτυπϊνουν ποικίλεσ όψεισ του ςεφαραδίτικου 

πολιτιςμοφ, αλλά και τθν πρόηα, ςτθν οποία ‘βουτϊ’ για πρϊτθ φορά.  

Οφείλω κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτο ΚΘΒΕ για τθ μζγιςτθ τιμι που μου επιφφλαξε, ςτθν Ιςραθλιτικι 

Κοινότθτα Θεςςαλονίκθσ για τθ διαρκι ενκάρρυνςθ και ςτθν οικογζνειά μου που με ςτθρίηει 

εξακολουκθτικά». 

Λέων Α. Ναρ 

Σθμείωμα  του ςκθνοκζτθ 

«Ο εγγονόσ. Θ γιαγιά. Και οι δφο. Ανακαλοφν εικόνεσ και εμπειρίεσ. 

Ο ζνασ για να ορίςει ίςωσ τθ ςχζςθ του ςεφαραδίτικου πολιτιςμοφ με τθν ενεςτϊςα ηωι του, θ άλλθ 

γιατί από μικρι πάντα τραγουδοφςε, πάντα αφθγοφνταν. 

Μια ιςτορία όπου το παρόν και το παρελκόν ςυνυπάρχουν∙ ζνα ταξίδι με όχθμα τθν –όχι και τόςο 

πρόκυμθ πολλζσ φορζσ– μνιμθ. τθν περίπτωςθ τθσ Ηάνα, μζςα από αναμνιςεισ, ςτθν περίπτωςθ 

του Ιντό, μζςα από λζξεισ και εικόνεσ. Οφτωσ ι άλλωσ, ό,τι κάνουμε και λζμε ςτο παρόν, εξαρτάται 

από το πϊσ ζχουμε αντιλθφκεί το παρελκόν». 

Μιχάλησ ιώνασ 

Συντελεςτζσ 

κθνοκεςία: Μιχάλθσ ιϊνασ 

κθνικά - Κοςτοφμια: Γιάννθσ Κατρανίτςασ 

Φωτιςμοί: Χάρθσ Πάλλασ 

Video mapping: Κλεάνκθσ Καραπιπζρθσ 

Βοθκόσ ςκθνοκζτθ: Λίλα Βλαχοποφλου 

Οργάνωςθ παραγωγισ: Ναταλία Λαμπροποφλου 

Διανομι: οφία  Καλεμκερίδου, Γιάννθσ Χαρίςθσ 

Παίηουν επί ςκθνισ οι μουςικοί: τζλλα Καμπουρίδου (καβάλ), Γιϊργοσ  Μιναχείλθσ (κανονάκι), 

Θλίασ  αρθγιαννίδθσ (πολίτικο λαοφτο). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Ώρα έναρξησ: 21.00  

 

Σιμθ ειςιτηρίου: 

7 € (κανονικό), 5 € (ανζργων, φοιτθτικό, ΑμεΑ) 



 
 

  
 

ημεία Προπώληςησ:  

- Εκδοτιρια Μονισ Λαηαριςτϊν, Κολοκοτρϊνθ 21 

- τα καταςτιματα Seven Spots, Media Markt 

- Θλεκτρονικά ςτο viva.gr 

 

 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών 2017 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 ταυροφπολθ , Θεςςαλονίκθ 
Γραφείο Σφπου: Σάςοσ Ρζτηιοσ 
Τ 2310 589.232 
M 6977 591128 
F 2310 651.099      
Ε press@monilazariston.gr    
www.monilazariston.gr 
Facebook: Moni Lazariston Festival 
Twitter: @MoniLazariston 
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