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Όπως είχα δηλώσει στη συνέντευξη τύπου για την ανακοίνωση του 

καλλιτεχνικού προγράμματος 2016, θεωρώ αναγκαίο να γίνεται και 

συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό του φεστιβάλ, κάτι που δεν 

συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Αργήσαμε λίγο, λόγω εσωτερικών 

προβλημάτων και μετακόμισης σε καινούρια γραφεία, αλλά είμαστε 

σήμερα εδώ. 

Το διάστημα μεταξύ αποπομπής Λούκου και παραίτησης Φαμπρ 

προκαλέσε τη διάλυση του οργανισμού και δημιούργησε τεράστια 

ανασφάλεια στους εργαζόμενους αλλά και στο σύνολο του καλλιτεχνικού 

κόσμου. Οι πάντες ήταν βέβαιοι ότι θα ματαιωνόταν το Φεστιβάλ. Το 

κλίμα σήμερα έχει αναστραφεί. Πραγματοποιήθηκε ένα αξιοπρεπές 

Φεστιβάλ και όλοι ελπίζουν ότι τα πράγματα έχουν μπει πλέον σ’ ένα 

δρόμο και υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Αυτό φάνηκε 

από το κύμα των καλλιτεχνικών προτάσεων που κατατέθηκαν. Πάνω από 

1.200 φέτος, έναντι 287 πέρσι. Ο καλλιτεχνικός κόσμος ανταποκρίθηκε 

στην πρόσκλησή μας με προτάσεις ενδιαφέρουσες, πρωτότυπες και 

πλήρεις, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μπορώ να πω ότι έχουμε 

πλέον υλικό αλλά και δικές μας ιδέες για ένα φεστιβάλ με καθαρό στίγμα 

το ερχόμενο καλοκαίρι ! 

Σημειώνω ότι για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία 

υποβολής προτάσεων προκειμένου να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή 

διαφάνεια, με φόρμες αιτήσεων για 4 διαφορετικές κατηγορίες και 

ορισμένη ημερομηνία λήξης που ήταν η 15η Οκτωβρίου. 

 

Μεγάλη μας προτεραιότητα στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 2016 



υπήρξε η υποστήριξη της εγχώριας δημιουργίας. Και εξακολουθεί να 

είναι. Βέβαια εδώ χρειάζεται μια σοβαρή επισήμανση. Το Φεστιβάλ δεν 

μπορεί να υποκαθιστά το ρόλο του Υπουργείου Πολιτισμού στην 

υποστήριξη των δημιουργών. Το να αντιμετωπίζουμε το Φεστιβάλ ως 

διάδοχο του καταργημένου συστήματος των επιχορηγήσεων αποτελεί μια 

σοβαρή στρέβλωση, κατανοητή μεν λόγω της απουσίας άλλης ενίσχυσης 

του καλλιτεχνικού τοπίου, αλλά την οποία πρέπει να καταπολεμήσουμε αν 

θέλουμε να συγκροτήσουμε μια ισχυρή ταυτότητα δίπλα σε διεθνή 

φεστιβάλ. Ενα Φεστιβάλ δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στην παρουσίαση 

θεατρικών και χορευτικών παραστάσεων. Πρέπει να αποτελεί μια 

δυναμική πλατφόρμα που δρα ιδεολογικά και αισθητικά σε βάθος 

αποτυπώνοντας καλλιτεχνικά την εποχή μας και αναδεικνύοντας 

μακροπρόθεσμα τη σχέση και την αλληλεπίδραση τέχνης και κοινωνίας. 

 

Ξεκινώντας τον απολογισμό μου από τις παραστάσεις θεάτρου, μια γενική 

παρατήρηση αφορά το εξής : οι περισσότερες προτάσεις ελληνικών 

ομάδων που βρήκαμε στο πρωτόκολλο αφορούσαν παραστάσεις 

συλλογικής δραματουργίας. Αυτές οι προτάσεις, καθώς η ομάδα 

καλούνταν να επινοήσει εκ του μηδενός το κείμενο, ήταν φυσικό να μη 

διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρωθούν. 2 μήνες προβών 

για τέτοια εγχειρήματα σπάνια επαρκούν. Ταυτόχρονα όμως, υπήρξαν και 

ελληνικές παραστάσεις μεγάλων διαστάσεων και αξιώσεων, όπου η 

σκηνοθεσία λειτούργησε αδιάσπαστα μ’ ένα προϋπάρχον σημαντικό έργο, 

που απέκτησαν ισχυρό φεστιβαλικό στίγμα και ενίσχυσαν πολύ την εικόνα 

του φεστιβάλ.  

Το πρώτο συμπέρασμά μας από την παραπάνω παρατήρηση είναι η σκέψη 

ότι τα μεγάλα έργα πρέπει να επανέλθουν και μάλιστα σε οραματικές και 

τολμηρές σκηνοθεσίες. Σε μια εποχή γενικότερης ιδεολογικής αμηχανίας 



χρειαζόμαστε ένα νέο ειρμό, ένα νέο νόημα, ένα νέο ενθουσιασμό ! Τόσο 

σε επίπεδο φόρμας όσο και περιεχομένου. 

 

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι έχει νόημα να εντοπίσουμε τα 

διαφορετικά είδη σύγχρονης δραματουργίας που θάλλουν στο ελληνικό 

έδαφος και να τα διαχωρίσουμε για να ενισχύσουμε την ταυτότητα του 

καθενός : γι’ αυτό και έχουμε κατά νου να δημιουργήσουμε επιμέρους 

πλατφόρμες : «περφόρμανς/new media», «νέοι συγγραφείς», «νεότεροι 

δημιουργοί και ομάδες» αλλά και «νέες φόρμες για παιδιά και εφήβους».  

 

Η ανάδειξη νέων ελλήνων δημιουργών σε μια ευρεία γκάμα κατηγοριών 

θα τροφοδοτήσει και την πολιτική της εξωστρέφειας που θέλουμε να 

εφαρμόσουμε : 

  

Προγραμματίζουμε από το 2017 να φέρνουμε διευθυντές φεστιβάλ, 

δημοσιογράφους και κριτικούς από το εξωτερικό ώστε να επιλέγουν 

παραστάσεις για τα Φεστιβάλ τους. Θα δημιουργηθεί ένα πυκνό πλαίσιο 

ορισμένης χρονικής διάρκειας αποκλειστικά για επαγγελματίες (ξένους 

παραγωγούς, κριτικούς κτλ.) το οποίο θα περιλαμβάνει παραστάσεις του 

προγράμματός μας, και του νέου και του περσινού, που εκτιμούμε ότι 

μπορούν να ταξιδέψουν, αλλά και 2-3 παραστάσεις από αυτές που 

ξεχωρίσανε καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής σαιζόν και μπορεί να 

έχουν φεστιβαλικό χαρακτήρα.  

 

Ένα άλλο θέμα που προέκυψε το 2016 λόγω του επείγοντος χαρακτήρα 

του προγραμματισμού ήταν η επικάλυψη παραστάσεων. Υπήρξαν 

περιπτώσεις τόσο ελληνικών όσο και ξένων θιάσων που ήταν διαθέσιμοι 

μόνο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες το πρόγραμμα 

φορτωνόταν υπερβολικά, με παραστάσεις που απευθύνονταν στις ίδιες 



ομάδες του κοινού. Επειδή όμως δεν θέλαμε να τις χάσουμε, αναγκαστικά 

σε μια μέρα μπορεί να προγραμματίσαμε 5 παραστάσεις μαζί, και αυτό 

συνέβη χαρακτηριστικά τα δύο τελευταία παρασκευοσαββατοκύριακα του 

Ιουλίου. Στο επόμενο φεστιβάλ που έχουμε ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζουμε, 

αυτό το πρόβλημα θα μπορέσει να αποφευχθεί γιατί οι επιλογές του ξένου 

ειδικά προγράμματος πραγματοποιούνται εγκαίρως. Να πω εδώ ότι, ειδικά 

για την Πειραιώς, κρίνουμε ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει την 1η 

Ιουνίου και να τελειώνει 15 Ιουλίου, όταν η Αθήνα αρχίζει να αδειάζει. 

Στο Ηρώδειο δεν είναι το ίδιο, γιατί απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό, 

όπως και σε τουρίστες. 

 

Ενα πολύ σοβαρό θέμα που με απασχολεί επίσης και που πρέπει να 

προβληματίζει και το Φεστιβάλ αλλά και τον καλλιτεχνικό κόσμο είναι το 

εξής : τι νόημα έχει μια παράσταση για την οποία σπαταλήθηκε τόσος 

χρόνος, κόπος και χρήμα να παίζεται μόνο για δύο μέρες ; Οι δύο μέρες 

δεν φτάνουν για να πάρει σάρκα και οστά μια παράσταση, ούτε για να 

συνειδητοποιήσουν και να χαρούν οι ηθοποιοί και οι υπόλοιποι 

συντελεστές το έργο στο οποίο συμμετέχουν. Δεν θα έπρεπε οι ελληνικές 

παραγωγές να έχουν μεγαλύτερη ζωή και με φροντίδα και των ίδιων των 

δημιουργών ; Δεν πρέπει τις παραστάσεις να τις βλέπει ένας σεβαστός 

αριθμός θεατών ; Δεν είναι αυτός ο προορισμός ενός καλλιτεχνικού 

έργου ; Να δοκιμάζεται στο χρόνο και να έρχεται σ’ επαφή μ’ ένα 

ευρύτερο κοινό ; Αυτό το θέμα έχει και την οικονομική του πλευρά : Δεν 

μπορεί να κοστίζει μια παράσταση 50 ή 150.000 ευρώ για να τη δουν μόνο 

500 ή 1000 το πολύ θεατές. Ούτε πρέπει οι θίασοι να επαφίενται μόνο στη 

χρηματοδότηση του φεστιβάλ και μάλιστα στην εποχή που διανύουμε. Δεν 

πρέπει να αφορά τους καλλιτέχνες το πώς ανοίγονται στην κοινωνία ; Δεν 

πρέπει να προσπαθούν να βρουν παραγωγούς, συμπαραγωγούς, 

χορηγούς ; 



Εμείς από την πλευρά μας θέτουμε αυτό τον προβληματισμό στους 

θιάσους και τις ομάδες που συζητάμε, κι αυτό τους βρίσκει σύμφωνους, 

παρά τις δυσκολίες που έχει μια τέτοια προσπάθεια. Κι αυτό που θα 

κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να μεσολαβήσουμε για να γίνονται 

συμπαραγωγές με ΔΗΠΕΘΕ, που δε βρίσκονται στην καλύτερη φάση 

τους, αλλά πιστεύω πως πρέπει να υποστηριχτούν και από μας για να 

εκπληρώσουν το ρόλο τους στην περιφέρεια. 

Μια άλλη σκέψη μας είναι η δημιουργία ενός πιλοτικού δικτύου με κάποια 

φεστιβάλ ανά την Ελλάδα που έχουν την επιθυμία να επανεξετάσουν τι 

σημαίνει καλοκαιρινό φεστιβάλ στον τόπο τους και να συμπράξουν ώστε 

να ενισχύονται και να κυκλοφορούν περισσότερο οι καλλιτεχνικές 

παραγωγές. 

Ακόμα, θα συνεργαστούμε με το Διάζωμα, ώστε να παιχτούν παραστάσεις 

σε μικρά αρχαία θέατρα, τα κοχύλια όπως τα αποκαλεί όμορφα ο Σταύρος 

Μπένος. Κι επίσης θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με το Δήμο 

Αθηναίων, ειδικότερα στο κομμάτι του Ανοίγματος στην Πόλη. 

 

Επιστρέφοντας στον απολογισμό θεωρώ ότι όλες μας οι επιλογές, άλλες 

πιο ευτυχείς άλλες λιγότερο, κυρίως λόγω του περιορισμένου χρόνου που 

είχαμε στη διάθεσή μας, επιβεβαίωσαν την πρόθεσή μας να ρισκάρουμε, 

να ανοίξουμε το πεδίο και σε ονόματα και κώδικες που δεν γνωρίζουμε ή 

που μέχρι τώρα δεν είχαν τη θέση τους στο Φεστιβάλ, να δώσουμε 

ευκαιρίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Πέρσες από την ομάδα 

ΘΕΑΜΑ, που η επιλογή της είχε μεγάλη σημασία και σε συμβολικό 

επίπεδο, καθώς υπογράμμισε την επιθυμία μας να εντάξουμε στο φεστιβάλ 

ομάδες καλλιτεχνών και κοινού που αισθάνονταν αποκλεισμένοι ως τώρα. 

Το 2017 θα συνεχίσουμε με το ΚΕΘΕΑ και όχι μόνο.  

 



Στο πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε την 

κοινωνική διάσταση του Φεστιβάλ: με το « Άνοιγμα στην πόλη » (θα 

περιλάβει και τον Πειραιά), για το οποίο έχουμε μάλιστα πληθώρα 

προτάσεων, θα εμπλέξουμε στη δημιουργία τους ίδιους τους κατοίκους της 

πόλης, θα δημιουργήσουμε γέφυρες μεταξύ τέχνης και ακτιβισμού, οι 

παραστάσεις θα ταξιδέψουν στις γειτονιές και θα καλλιεργήσουμε τις 

συνθήκες για μια εναλλακτική καλλιτεχνική διαχείριση και πρόσληψη των 

ζητημάτων της επικαιρότητας, από το μεταναστευτικό ως τον πόλεμο της 

Συρίας. 

Στην ίδια κατεύθυνση μας ενδιαφέρει και η εκπαιδευτική διάσταση του 

Φεστιβάλ : Στο πλαίσιο της διεύρυνσης και της μεγαλύτερης 

ενεργοποίησης του κοινού όσο και της εμβάθυνσης στους άξονες του 

προγράμματος μεγάλο ρόλο έπαιξαν πέρυσι οι εκπαιδευτικές δράσεις και 

πιστεύω δικαιώθηκε η κατάρτιση ενός παράλληλου εκπαιδευτικού 

προγράμματος (συζητήσεων, εργαστηρίων κτλ), γιατί το κοινό το 

καλοδέχτηκε και το υποστήριξε. 

 

Δίνοντας από τώρα μια κατεύθυνση για τον σχεδιασμό του επόμενου 

προγράμματος, θέλω πάνω απ’ όλα να τονίσω ότι μας αφορούν προτάσεις 

που διαθέτουν το στοιχείο της αναγκαιότητας για την εποχή μας, και λόγω 

του περιεχομένου και λόγω της φόρμας τους, και τέτοιες προτάσεις 

επιθυμούμε να υποστηρίξουμε τόσο στο ελληνικό πρόγραμμα όσο και στο 

διεθνές. Κάτι τέτοιο στο ελληνικό πρόγραμμα είναι ακόμα πιο δύσκολο, 

γιατί η παραγωγή δεν επιλέγεται βάσει αποτελέσματος, όπως στο διεθνές, 

αλλά βάσει προτάσεων. Γι’ αυτό σας διαβεβαιώνουμε ότι η αξιολόγηση 

όλων των προτάσεων γίνεται σχολαστικά, με φροντίδα και πολλή 

προσοχή. Ταυτόχρονα θα επιδιώξουμε οι αναθέσεις να γίνουν εγκαίρως, 

έτσι ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους καλλιτέχνες για να 

παράγουν υψηλό καλλιτεχνικό έργο. 



 

Μας ενδιαφέρει να « χτίσουμε » μια καλή ισορροπία μεταξύ κοινωνικού 

και καλλιτεχνικού προσανατολισμού, ώστε η πρόθεσή μας για διεύρυνση 

του κοινού να αποκτήσει το πραγματικό νόημά της. Από το ρεπερτόριό 

μας δεν μπορεί να λείπει ο προβληματισμός σχετικά με το μεταναστευτικό 

και την προσφυγική κρίση, από τα σημαντικότερα προβλήματα της 

ελληνικής κοινωνίας αλλά και παγκοσμίως. Θα επιδιώξουμε όμως μέσα 

από την επιλογή των έργων να εμπλουτιστεί με τον ευρύτερο 

προβληματισμό πάνω στην ετερότητα, τον φόβο του διαφορετικού, τα 

τείχη ανάμεσα στο εγώ και τους άλλους που οδηγούν στην απομόνωση ή 

στην αναδίπλωση σε ρατσιστικές συμπεριφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα 

εξαντλήσουμε τη θεματική μας εκεί. Εκτιμάμε ότι τα έργα με κοινωνικό 

περιεχόμενο πρέπει να στέκονται από άποψη φόρμας ισότιμα με τα 

υπόλοιπα. Πάνω απ’ όλα μας ενδιαφέρει να προάγουμε μεγάλα σε 

εμβέλεια, απρόβλεπτα και αυθεντικά σύγχρονα ελληνικά έργα που θα 

στέκονται επάξια δίπλα στις ξένες παραγωγές.  

 

ΞΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 

Το πιο δύσκολο απ’ όλα ήταν να φτιάξουμε πρόγραμμα ξένων παραγωγών, 

όταν οι παραστάσεις αυτές κλείνονται για ένα ή και δύο χρόνια αργότερα, 

ενώ εμείς τις θέλαμε δυο μήνες μετά ! Ήμασταν τυχεροί, που φέραμε για 

σύμβουλο διεθνών παραγωγών 

τον Ματίας φον Χαρτς, καλλιτεχνικό διευθυντή του θερινού φεστιβάλ 

του Βερολίνου Foreign Affairs. Toυ ζητήσαμε να μας γράψει δυο λόγια 

για το ξένο πρόγραμμα του καλοκαιρινού φεστιβάλ. Σας τα διαβάζω :  

 

«Είχαμε μια καλή εκπροσώπηση από διεθνείς καλλιτέχνες, από την 

Αργεντινή ως τη Λιθουανία και τη Νοτιοαφρικανική Ένωση, διεθνείς 

αστέρες και συναρπαστικές ανερχόμενες νέες φωνές. Μας συγκίνησε το 



γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες στους οποίους απευθυνθήκαμε τα 

κατάφεραν τελικά να έρθουν στο φεστιβάλ. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι 

πολύ κολακευτικό για την Ελλάδα και για τη φήμη του φεστιβάλ. Βρήκαν 

όλοι εδώ ένα καλό κοινό κι έγιναν πολύ ζωντανές συζητήσεις με τους 

θεατές. Η φετινή επιλογή περιλάμβανε ισχυρές φωνές, κι ελπίζουμε ότι για 

μερικούς από αυτούς τους καλλιτέχνες θα είναι αυτή μια αρχή γόνιμης 

καλλιτεχνικής σχέσης με την Ελλάδα, που θα δει στο μέλλον διεθνείς 

παραστάσεις με παραγωγό ή συμπαραγωγό την Αθήνα.» 

 

 

 

 

ΧΟΡΟΣ 

 

Καλλιτεχνικά μιλώντας, το πρόγραμμα του χορού προσπάθησε να 

ισορροπήσει ανάμεσα στην πολυμορφία και την καλλιτεχνική ποιότητα, 

εστιάζοντας στους νέους δημιουργούς και έχοντας ως αρνητικό την 

έλλειψη ενός ‘μεγάλου’ ονόματος, κάτι που ήταν σχεδόν φυσικό να συμβεί 

στο χρονικό πλαίσιο που υπήρχε. Κάποιες από τις ξένες παραστάσεις ήταν 

αισθητικά αρκετά  διαφορετικές από αυτό που έχει συνηθίσει το κοινό 

μέσα από τις παραστάσεις του Φεστιβάλ, οπότε ήταν ένα μεγάλο 

στοίχημα, που κερδήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό.  

 

Η φετινή αθρόα ανταπόκριση των καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο για 

υποβολή προτάσεων  αναδεικνύει την ανάγκη να αφουγκραστεί το 

Φεστιβάλ πολύ προσεκτικά τί συμβαίνει και τί προτείνουν οι καλλιτέχνες 

και να ισορροπήσει ανάμεσα στις πολλαπλές τάσεις ώστε, πρώτον να έχει 

μια καλλιτεχνική ποιότητα που θα τοποθετεί το Φεστιβάλ και τους 

καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη διεθνή σκηνή, δεύτερον, να ανοίγει 



δρόμους στην εγχώρια σκηνή και τρίτον, να λειτουργεί με μια φιλοσοφία 

και πλαίσιο αρχών που θα δίνουν μια ταυτότητα. Για το χορό, η ταυτότητα 

αυτή έχει να κάνει με μια διευρυμένη σχέση με τη χορογραφία, τις ιδέες 

περί χορού και τις πρακτικές που μπορεί να περιλαμβάνει εντός και εκτός 

σκηνής. 

 

Το καλοκαιρινό Φεστιβάλ έδωσε ένα ιδιαίτερο βάρος στην εγχώρια 

καλλιτεχνική παραγωγή, γεγονός που αποτυπώνεται στον αριθμό των 

παραγωγών από Έλληνες καλλιτέχνες, τόσο σε σύγκριση με τις ξένες 

παραστάσεις όσο και συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Η επιλογή 

αυτή ήταν συνειδητή· όμως η πρόθεση είναι να πλαισιώνονται και να 

στηρίζονται οι έλληνες καλλιτέχνες όσο το δυνατόν πιο ισότιμα και 

αναλογικά με τη διεθνή πρακτική, έτσι ώστε το έργο τους να μην 

ανατροφοδοτείται  ως «εξωτική περίπτωση», κάτι που δρα αρνητικά γι’ 

αυτούς και τους περιθωριοποιεί. Πρακτικές όπως οι συμπαραγωγές αλλά 

και η πιο μακροπρόθεσμη στήριξη των έργων είναι μέρος της φιλοσοφίας 

μας που έχει ήδη μπει σε εφαρμογή, όπως ήδη αναφέρθηκε και για το 

θέατρο. 

Οι συμπαραγωγές έργων ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών αποτελούν 

ένα βασικό μοχλό ανάδειξης και στήριξης τόσο των ίδιων των δημιουργών 

αλλά και της φιλοσοφίας του Φεστιβάλ ως ενεργού πολιτιστικού φορέα σε 

διεθνές επίπεδο. Η συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα, οι συμπράξεις και οι 

συνεργασίες με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελούν δράσεις 

που εντάσσονται πλήρως στη λογική και λειτουργία ενός σύγχρονου 

Φεστιβάλ, οι οποίες μπορεί να μην είναι εμφανείς σε πρώτο επίπεδο στο 

κοινό αλλά μπορούν μακροπρόθεσμα να κάνουν την ουσιαστική διαφορά 

για καλλιτέχνες, κοινό και καλλιτεχνική δημιουργία. 

 



Η περσινή εμπειρία μας έδειξε ότι είναι πιο λειτουργικό να υπάρχουν μέσα 

στο πρόγραμμα επιμέρους μικρότερες «θεματικές» (όχι απαραίτητα με 

συγκεκριμένο και ρητά διατυπώμενο τίτλο), όπως «νέοι δημιουργοί», 

«επανεμφανίσεις» κτλ. που θα περιλαμβάνουν  έργα τόσο χορού, όσο και 

θεάτρου ή μουσικής και θα προσφέρουν στους μεν καλλιτέχνες ένα 

πλαίσιο παρουσίασης τους έργου τους αλλά και στο κοινό μια πιο 

εστιασμένη προσέγγιση.  

 

Ένα μεγάλο ζήτημα, όπως ήδη ειπώθηκε, είναι η βραχύβια ζωή των έργων, 

που στην περίπτωση του χορού επιτείνεται και από την έλλειψη κριτικής 

για το χορό. Οι παραστάσεις του χορού όχι μόνο συχνά δεν 

ξαναπαρουσιάζονται αλλά και η παρουσία τους  στον τύπο, ειδικά μετά 

την παράσταση, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η αίσθηση του πυροτεχνήματος, 

δηλαδή η αίσθηση μιας παράστασης που δεν έφησε τίποτα πίσω της, είναι 

πολύ έντονη, και προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν κάποιες σκέψεις 

και ιδέες που θα δρομολογηθούν άμεσα. 

 

Για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ εγκαινιάστηκαν συζητήσεις με τους 

καλλιτέχνες μετά την παράσταση, σεμινάρια και ημερίδες στις οποίες το 

κοινό (ειδικών και μη) ανταποκρίθηκε πολύ θετικά, αναδεικνύοντας τη 

διάθεση και πρόθεση εμβάθυνσης στο έργο των καλλιτεχνών αλλά και στο 

διάλογο και τη δημιουργία κριτικού πλαισίου για το χορό.  Έτσι 

σκοπεύουμε να συνεχιστεί και να εμπλουτιστεί το παράλληλο πρόγραμμα 

των σεμιναρίων, συζητήσεων, εργαστηρίων, ώστε το φεστιβάλ να 

συνεχίσει να δρα με ενισχυμένο συμβολικό εκτόπισμα και δύναμη 

παρέμβασης σε πολλαπλά επίπεδα. 

 

ΗΡΩΔΕΙΟ 



Προσπαθήσαμε να δώσουμε βάρος στη μουσική, και στην κλασική, όσο 

μας επέτρεπαν τα ελάχιστα περιθώρια χρόνου που είχαμε. Θεωρούμε ότι 

στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού ταιριάζει να έχει την πρωτοκαθεδρία η 

μουσική. Σ’ αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε για το επόμενο καλοκαίρι, 

κι ελπίζουμε να μπορέσουμε να δώσουμε ένα καθαρό στίγμα, με τη 

βοήθεια του συμβούλου μουσικής, με τον οποίο ήδη συνεργαζόμαστε, 

ελπίζοντας ότι θα τακτοποιηθεί σύντομα η εκκρεμότητα της πρόσληψής 

του.  

 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 

Για την Επίδαυρο φέτος ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά – από τις 

καλύτερες των τελευταίων χρόνων: τόσο εισπρακτικά, όπως αποδεικνύουν 

και τα οικονομικά στοιχεία, όσο και καλλιτεχνικά. Η επιλογή κάποιων από 

τις παραστάσεις που είδαμε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου είχε 

προηγηθεί του δικού μου διορισμού και απορρέει από τη σταθερή 

συνεργασία του Φεστιβάλ με το Εθνικό Θέατρο και το ΚΒΘΕ. Για τις 

υπόλοιπες, η επιλογή βαρύνει την παρούσα καλλιτεχνική διεύθυνση και 

είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί το φετινό πρόγραμμα με το υψηλό του 

επίπεδο και την υφολογική ποικιλία των παραστάσεων, κάποιες από τις 

οποίες  μας εξέπληξαν πολύ ευχάριστα, ανανέωσε πραγματικά την αγάπη 

του κοινού για τη θεατρική εμπειρία της Επιδαύρου. Όμως από την 

συγκρότηση του ρεπερτορίου έλειπε αναμφισβήτητα μια ενιαία οπτική. 

Όπως σημείωνα και στην ανακοίνωση του προγράμματός μας τον 

περασμένο Μάιο, το τι σημαίνει Φεστιβάλ στην Επίδαυρο, ένα θέατρο με 

τέτοια αίγλη παγκοσμίως, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να 

επανεξεταστεί. Από το 2017, που για μας σηματοδοτείται από την ίδρυση 

του Λυκείου Επιδαύρου, οι παραστάσεις της Επιδαύρου και της Μικρής 

Επιδαύρου θα υπαχθούν σε μια ενιαία φιλοσοφία και θα συνδεθούν με τις 

θεματικές του Λυκείου.  



 

ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

Η συνηθισμένη πρακτική στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου είναι να 

ανεβαίνουν κάθε καλοκαίρι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και 

Επιδαύρου,  6-8 παραστάσεις.  

Η σημερινή καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ, επιθυμώντας να 

ανανεώσει, να επαναπροσδιορίσει και να συνδέσει την καλλιτεχνική 

δημιουργία με τη συνεχή ανάγκη εκπαιδευτικής πολιτικής,  προτείνει από 

το 2017 τη δημιουργία ενός τριπτύχου: με βάση έναν προκαθορισμένο 

άξονα, θα επιδιωχθεί μια αλληλοσυμπληρωματική συνύπαρξη των χώρων 

της Επιδαύρου, που θα λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία:  το 

Αρχαίο Θέατρο, το Μικρό Θέατρο και το Λύκειο Επιδαύρου. 

«H έλευση του ξένου», θεματικός άξονας του «τριπτύχου» αυτού για το 

2017, είναι ένα θέμα που συνδέεται με τα σημερινά διλήμματα και θέτει 

μια εκ νέου συζήτηση για την πρόσληψη του πολιτικού θεάτρου της 

αρχαιότητας στη σημερινή εν βρασμώ παγκόσμια κατάσταση.  Η έννοια 

του ξένου, μέσα από τα κείμενα της αρχαιότητας και τις παραστάσεις τους 

στο αρχαίο θέατρο, αλλά και μέσα από το υλικό των διεθνών «ξένων» 

συμμετεχόντων στο Λύκειο Επιδαύρου, θα δημιουργήσει έναν σημαντικό 

διάλογο ανάμεσα στην αρχαία κωμωδία και τραγωδία και το σήμερα. 

Στο πλάι των παραστάσεων της Επιδαύρου θα λειτουργεί και το Λύκειο 

Επιδαύρου (το 2017 για μία περίοδο 15 ημερών, 4-19/07 και από το 2018 

για δύο περιόδους, με ένα μάξιμουμ 150 διεθνών συμμετοχών ανά 

περίοδο, δασκάλων και σπουδαστών). Πρόκειται για ένα διεθνές κέντρο 

εφαρμοσμένης μελέτης του αρχαίου δράματος, που απευθύνεται σε νέους 

ηθοποιούς και σπουδαστές δραματικών σχολών από όλο τον κόσμο, 

επικεντρώνεται στην έρευνα του αρχαίου θεάτρου σε πρακτικό κυρίως 

επίπεδο, με καταξιωμένους δασκάλους, χωρίς να στερείται θεωρητικής 

στήριξης.  



 

Το Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου (χώρος δίχως σαφή καλλιτεχνικό 

χαρακτήρα από τότε που σταμάτησε να λειτουργεί ως Μουσικός Ιούλιος – 

στο ίδιο πλαίσιο κινηθήκαμε αναγκαστικά κι εμείς φέτος) θα γίνει από το 

2017 το «Αμφιθέατρο» του Λυκείου. Εκεί θα πραγματοποιούνται 

διαλέξεις, εκδηλώσεις, μαθήματα,  παραστάσεις  των μαθητών και των 

καθηγητών του Λυκείου, καθώς και μικρές παραγωγές αρχαίου δράματος 

πάνω στη θεματική της κάθε χρονιάς, σε ένα ρεπερτόριο στενά 

συνδεδεμένο με τα μαθήματα του Λυκείου, ειδικά με τα θέματα που 

ακουμπούν προαισθητικές φόρμες θεάτρου, λαογραφικά έθιμα, κύκλιους 

χορούς, μουσικές εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής ή επηρεασμένες 

από την παράδοση. Οι παραστάσεις και οι άλλες καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις θα είναι ανοιχτές και για το κοινό. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ 

 

1. Πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει ένα ευαίσθητο ζήτημα που 

προκύπτει σε σχέση με τις παραστάσεις της Επιδαύρου : ολόκληρες 

οικογένειες έρχονται για να δουν μια παράσταση που παίζεται εκείνη την 

ημέρα στο θέατρο, χωρίς να έχουν επιβεβαιώσει αν η καταλληλότητα του 

θεάματος επιτρέπει την είσοδο παιδιών και χωρίς να έχουν ενημερωθεί καν 

ότι τα παιδιά κάτω των 6 ετών δεν επιτρέπεται (για προφανείς λόγους) να 

παρακολουθήσουν τις παραστάσεις. Επίσης, πολλοί δεν ξεκινούν καν για 

την Επίδαυρο, επειδή ακριβώς δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους. 

Με αυτό το σκεπτικό η καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ εγκαινίασε 

πιλοτικά φέτος ένα νέο θεσμό, τη «Δημιουργική καλοκαιρινή απασχόληση 

για παιδιά».  



Απευθύνεται σε παιδιά 4-12 ετών και σκοπό έχει την απασχόλησή τους 

κατά τη διάρκεια της παράστασης που θα παρακολουθούν οι κηδεμόνες 

τους.  

Η θεματική των εργαστηρίων θεάτρου, κίνησης, μουσικής, εικαστικών 

εμπνέεται από τα θέματα της εκάστοτε παράστασης, με ενότητες 

χωρισμένες και διαμορφωμένες, ανάλογα με το γνωστικό και ηλικιακό 

επίπεδο των παιδιών, έτσι ώστε να λειτουργεί το εργαστήριο ως μια 

γέφυρα επικοινωνίας, όπου κηδεμόνες και παιδιά μπορούν να μοιραστούν, 

μέσα από το δικό τους φίλτρο, τα θέματα της παράστασης που παίζεται 

στο θέατρο.  

 

2. Το πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης άφησε θετικό 

πρόσημο ήδη από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του. 

Η προσέλευση ήταν ικανοποιητική. Σε σχέση με το χρόνο προετoιμασίας 

που υπήρξε, η υποστήριξη/γραμματεία λειτούργησε ικανοποιητικά (αν και 

οι ώρες απασχόλησης, τρεις ώρες τις καθημερινές, δεν ήταν αρκετές). Οι 

υπηρεσίες στην Επίδαυρο (υποδοχή, πληροφορίες, δελτία συμμετοχής) 

συντονίστηκαν σωστά, εν μέσω πολλών ακόμα υποχρεώσεων των 

υπαλλήλων και ενός βεβαρημένου προγράμματος. Οι δράσεις 

φιλοξενήθηκαν στο Γυμνάσιο Λιγουριού.  

Οι γονείς και τα παιδιά αγκάλιασαν τη δράση με ενθουσιασμό, ενώ 

υπήρξαν και περιπτώσεις γονέων που τα παιδιά τους συμμετείχαν δεύτερη 

και τρίτη φορά στο πρόγραμμα. Πολλοί τουρίστες επίσης επέλεξαν αυτή 

τη λύση για τα παιδιά τους, με τα οποία επικοινωνήσαμε εύκολα, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί μας χειρίζονταν πολλές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, 

γερμανικά, ισπανικά).  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ)  

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 



___________________________________________________________ 

2016 

 Εισιτήρια     151.576 

Προσκλήσεις      34.541 

Σύνολο θεατών    186.209 (Επίδαυρος 14 παραστ.) 

Εισπράξεις            2.943.208    

Πληρότητα        69,7% 

___________________________________________________________

2015 

___________________________________________________________ 

Εισιτήρια     157.289 

Προσκλήσεις      35.699 

Σύνολο θεατών    192.988 (Επίδαυρος 16 παραστ.) 

Εισπράξεις            2.937.394    

Πληρότητα         51,8% 

___________________________________________________________ 

2014 

 

Εισιτήρια     144.181 

Προσκλήσεις      35.735 

Σύνολο θεατών    179.916 (Επίδαυρος 14 παραστ.) 

Εισπράξεις            3.036.932    

Πληρότητα         65,0% 

___________________________________________________________ 

 

Η πληρότητα είναι ο σημαντικότερος δείκτης, καθώς είναι το ποσοστό 

θέσεων που καλύφθηκαν από τις διαθέσιμες προς πώληση. 

Παράδειγμα : Αν μια χρονιά πουλάγαμε 400.000 εισιτήρια αλλά είχαμε τη 

δυνατότητα να πουλήσουμε 1.000.000, η πληρότητά μας θα ήταν 40%. 



Αυτός ο οικονομικός απολογισμός έγινε πριν από την απομάκρυνση του 

κ. Αντωνακόπουλου. Στη συνέχεια, όταν ανέλαβε πρόεδρος η κ. 

Θεοδωράτου, ο καλλιτεχνικός διευθυντής έπαψε σταδιακά να έχει 

πρόσβαση σε οικονομικά και άλλα στοιχεία που του είναι χρήσιμα για τη 

διαμόρφωση του καλλιτεχνικού προγράμματος, τις αλλαγές, τις 

βελτιώσεις, την επικοινωνία κλπ. 

Τέλος, θέλω να σας ενημερώσω ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις του 2015 

για τις καλλιτεχνικές παραγωγές έχουν εξοφληθεί από τον Ιούλιο 2016. 

Είχα εξαρχής δηλώσει ότι για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου είναι 

προϋπόθεση να εξοφληθούν οι παραγωγές και οι καλλιτέχνες, πράγμα που 

επιτεύχθηκε.  

Οι παραγωγές του 2016 έχουν επίσης εξοφληθεί, με ελάχιστες εξαιρέσεις 

περιπτώσεων όπου δεν έχουν προσκομιστεί παραστατικά. Εδώ θέλω να πω 

ότι εφαρμόστηκε απολύτως η πρόταση που είχα κάνει στο ΔΣ (υπό τον 

Αντωνακόπουλο) να πραγματοποιείται η εξόφληση μόνο εφόσον έχουν 

προσκομιστεί όλα τα παραστατικά. Δεν νοείται εξόφληση χωρίς 

παραστατικά, κι έπρεπε κάποτε να δοθεί ένα τέλος στη χρόνια αυτή 

παρατυπία.  

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Εξαιτίας ορισμένων καταστάσεων που δημιουργήθηκαν, ο 

απολογισμός δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και τις σχέσεις της 

καλλιτεχνικής διεύθυνσης με το ΔΣ. 

Στις 4/4/2016 μου ανατέθηκε η καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ 

Αθηνών & Επιδαύρου. Από τις πρώτες ημέρες που ανέλαβα τα καθήκοντά 

μου διαπίστωσα τη δυσλειτουργία του ΔΣ. Στις αρχές Μαϊου συναντήθηκα 

με τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Αριστείδη Μπαλτά και του μίλησα για την 

αναποτελεσματικότητα του ΔΣ. Το σοβαρότερο ήταν ότι συχνά δεν 



μπορούσε να επιτευχθεί απαρτία: Ένα μέλος (με πολύτιμες κατά τα άλλα 

γνώσεις) ζει μόνιμα στο εξωτερικό και συμμετέχει στις συνεδριάσεις (όταν 

μπορεί) μέσω Skype. Άλλο μέλος απουσιάζει από τις περισσότερες 

συνεδριάσεις διότι μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Τρίτο μέλος, η κ. Κατερίνα Παπανικολάου, συμμετέχει 

κανονικά στις συνεδριάσεις και συναποφασίζει, ενώ δεν έχει δικαίωμα να 

είναι μέλος του ΔΣ ως εργαζόμενη σε ανεξάρτητη αρχή, κάτι το οποίο 

επισήμανα σε άλλη συνεδρίαση. Έκτοτε συμμετείχε στις συνεδριάσεις 

χωρίς να ψηφίζει. Πέρα από τα προβλήματα της απαρτίας, η αντιπρόεδρος 

κ. Λιάνα Θεοδωράτου είναι μόνιμα αρνητική απέναντί μου, με 

αντιμετωπίζει με δυσπιστία, αν όχι με καχυποψία, επειδή δεν δέχτηκα την 

παρέμβασή της στο καλλιτεχνικό μου έργο, όταν με πίεσε να συναντήσω 

έναν βέλγο σκηνοθέτη για να αναλάβει σκηνοθεσία στο πρόγραμμα του 

2016, τον οποίο προσκάλεσε στην Αθήνα μαζί με τη βοηθό του, χωρίς να 

με ενημερώσει και με έξοδα του φεστιβάλ. Θα μπορούσα να αναφέρω και 

άλλες παρεμβάσεις, αλλά δε θέλω να σας κουράσω. Όπως κι αν έχει το 

πράγμα, με αυτό το πνεύμα, συν τις κωλυσιεργίες και τις αναβολές στη 

λήψη αποφάσεων για κρίσιμα και επείγοντα θέματα, φάνηκε εξαρχής ότι 

το ΔΣ δεν μπορούσε να στηρίξει αλλά αντίθετα στεκόταν εμπόδιο στο έργο 

της καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Και αυτά, όταν, μετά και την παραίτηση 

του Φαμπρ και την εικόνα διάλυσης που βρήκα στον οργανισμό, έπρεπε 

μέσα σε τέσσερις μόνο βδομάδες να καταρτισθεί το πρόγραμμα του 

φεστιβάλ, που κρεμόταν από μια κλωστή. Ζήτησα από τον Υπουργό να 

παρέμβει, διαφορετικά θα υπέβαλα την παραίτησή μου. Απάντηση και 

λύση στο πρόβλημα δεν δόθηκε, ούτε κι εγώ παραιτήθηκα. Γιατί πίστευα 

ότι το φεστιβάλ πρέπει να γίνει.    

 

Σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, στα μέσα Μαϊου, σε σοβαρή διαφωνία 



που είχα με την κ. Θεοδωράτου, η οποία συμμετείχε στη συνεδρίαση μέσω 

Skype, ακούστηκε από τα χείλη της η φράση: «Δεν θα μας διώξει ο 

Θεοδωρόπουλος, εμείς θα τον διώξουμε!» (που πρέπει να υπάρχει στα 

μαγνητοφωνημένα πρακτικά.) Εξαιτίας της φράσης αυτής αποχώρησα από 

εκείνη τη συνεδρίαση. 

  

Και ήρθε η ώρα! Αφού περάσαμε ένα καλοκαίρι «ήρεμο», το φεστιβάλ 

πήγε καλά και δεν μπορούσαν τίποτα να μου προσάψουν (εξάλλου τον 

Αύγουστο δεν συνεδρίασε το ΔΣ), ήρθε ο Σεπτέμβρης, απομακρύνθηκε 

(όπως απομακρύνθηκε) ο πρόεδρος κ. Γιώργος Αντωνακόπουλος και τα 

ηνία της διοίκησης ανέλαβαν η κ. Θεοδωράτου ως πρόεδρος και η κ. 

Παπανικολάου ως αντιπρόεδρος (αφού διευθετήθηκε το ζήτημα του 

ασυμβίβαστου της θέσης της στο ΔΣ, με τροπολογία που κατατέθηκε στη 

Βουλή τον Αύγουστο). 

  

Το ΔΣ, υπό τη νέα του σύνθεση, κάθε άλλο παρά προσπαθεί να 

ανταποκριθεί στα καθήκοντα που ορίζει το άρθρο 3Α παρ. 3 στο ΦΕΚ του 

διορισμού μου, σύμφωνα με το οποίο: «Οι αποφάσεις στα θέματα για τα 

οποία αρμόδιος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής βρίσκονται εντός του 

προϋπολογισμού, των κατευθυντηρίων γραμμών και της πολιτικής που 

έχει χαράξει το ΔΣ».  

 

Ποιος προϋπολογισμός; Ποιες κατευθυντήριες γραμμές; Ποια πολιτική 

έχει χαράξει το ΔΣ; Οφείλω να προχωρήσω στον προγραμματισμό της 

επόμενης χρονιάς και βρίσκομαι σε συζητήσεις με καλλιτέχνες, χωρίς να 

έχω καν τον προϋπολογισμό που επανειλημμένως έχω ζητήσει! 

  

Και ενώ εκκρεμούν όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα του Φεστιβάλ, τα δύο 

εκτελεστικά μέλη του ΔΣ επιλέγουν να ασχολούνται με ζητήματα 



δευτερεύουσας σημασίας και να δείχνουν απέναντί μου μια στάση 

εχθρική, που αγγίζει τα όρια της υπονόμευσης. Το Φεστιβάλ οφείλει να 

είναι ένας οργανισμός ευέλικτος και αποτελεσματικός. Αν δεν έχεις τη 

γνώση του αντικειμένου και την εμπειρία, και αν δεν διαθέτεις την τόλμη 

και την οξυδέρκεια να αντιμετωπίζεις  και να λύνεις  τα προβλήματα, τότε 

δεν εκπληρώνεις τις προϋποθέσεις για να ασκείς διοίκηση  σε έναν από 

τους  μεγαλύτερους πολιτιστικούς οργανισμούς  στην Ελλάδα. 

  

Γιατί άραγε δεν προχώρησε η υλοποίηση του οργανογράμματος, που 

κόστισε πολλά χρήματα στο φεστιβάλ και είναι σχεδόν έτοιμο από τον 

Ιούλιο, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν νόμιμα οι προσλήψεις μέσω 

ΑΣΕΠ; Στις 31 Οκτωβρίου έληξε η σύμβαση ενός μεγάλου αριθμού 

συμβασιούχων (μεταξύ αυτών και της Ορσίας Σοφρά, που η παρουσία της 

στο γραφείο μου είναι άκρως απαραίτητη, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που 

διαμορφώνεται το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 2017) και από την 1η 

Νοεμβρίου το φεστιβάλ έχει μόνο τους 5 μόνιμους εργαζόμενους, ενώ η 

θητεία των ελάχιστων συμβασιούχων που παραμένουν λήγει στο τέλος του 

χρόνου. Έτσι όμως δεν μπορεί να γίνει φεστιβάλ. Ποιος ευθύνεται γι’ 

αυτό; 

  

Μετακομίσαμε στο καινούριο κτίριο, στην οδό Ηπίτου στην Πλάκα, που 

αποφασίστηκε μετά από δική μου πρόταση, συμφερότερη από άλλες, με 

ενοίκιο 6.500 ευρώ έναντι 23.000 που πληρώναμε στα γραφεία της οδού 

Χατζηχρήστου. 

 Όλα τα τμήματα υπολειτουργούν. Υπ’ αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να 

καταρτιστεί πρόγραμμα. Δεν προχώρησε η πρόσληψη γενικού διευθυντή, 

που θα απελευθέρωνε το ΔΣ από αλλότρια καθήκοντα, χωρίς να το παίζει 

ο καθένας διευθυντής και στην πρώτη δυσκολία να αποποιείται τις ευθύνες 

του. Ο γενικός διευθυντής μεταξύ των άλλων υποχρεώσεών του θα 



ετοίμαζε το φάκελο που πρέπει να υποβληθεί ως τις 31 Ιανουαρίου 2017 

για το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-20, στο 

οποίο, όπως με ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι της Περιφέρειας στις 31 του 

Οκτώβρη, έχουμε συμπεριληφθεί ως δυνητικοί δικαιούχοι, μαζί με άλλους 

13 οργανισμούς. Ποιον θα βαρύνει η ευθύνη, αν το Φεστιβάλ δεν 

προετοιμαστεί εγκαίρως και χαθούν 900.000 ευρώ, πολύτιμα για το 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα; 

  

Δεν έχουμε ούτε τεχνικό διευθυντή, καθώς έληξε και η δική του σύμβαση, 

και δεν ξέρω πώς θα προχωρήσω σε συμβάσεις με καλλιτέχνες, χωρίς τη 

δική του σύμφωνη γνώμη και τον προϋπολογισμό για τα τεχνικά θέματα. 

(Εύχομαι να ευωδοθεί η δουλειά που κάναμε με τον κ. Πολίτη, ώστε να 

αγοραστεί μέσω leasing τεχνικός εξοπλισμός, γιατί εδώ και δεκαετίες 

ξοδεύουμε κάθε χρόνο πάνω από 800.000 ευρώ σε ενοικιάσεις.) Το τμήμα 

παραγωγής, επίσης, υπολειτουργεί. Ακόμη, δεν έχει δημιουργηθεί τμήμα 

για εξεύρεση χορηγιών, όπως έχω προτείνει και όπως υπάρχει σε πολλούς 

πολιτιστικούς οργανισμούς, λ.χ. στο Μέγαρο Μουσικής, ούτε τμήμα 

εκδόσεων, ούτε, ούτε… 

  

Το παρόν ΔΣ, αντί να ασχοληθεί με αυτά τα σημαντικά θέματα, ασχολείται 

με τον αυξημένο τελευταίο λογαριασμό του κινητού μου (στο ταξίδι μου 

στη Μόσχα, από λάθος δεν έκανα χρήση της περιαγωγής και ο 

λογαριασμός μου, για κλήσεις επαγγελματικές του φεστιβάλ, ξεπέρασε 

κατά 800 ευρώ το πλαφόν). Χωρίς να προηγηθεί καμιά ενημέρωσή μου, 

διέκοψαν τη λειτουργία του τηλεφώνου μου για οκτώ ημέρες! Αγενής και 

προσβλητική πρωτοβουλία του ΔΣ, το οποίο προφανώς έδωσε την εντολή 

στον οικονομικό διευθυντή για τη διακοπή του τηλεφώνου μου, εκτός κι 

αν η πρωτοβουλία ανήκει στον οικονομικό διευθυντή. Και ούτε βέβαια 

πέρασε από το μυαλό κανενός να διαπραγματευτεί με την Cosmote τη 



μείωση της χρέωσης, λόγω λάθους χρήσης, κάτι που αποτελεί συνήθη 

πρακτική. 

  

Θα μπορούσα να αντιπαρέλθω την προσβολή, αν το ΔΣ του φεστιβάλ 

επιδείκνυε την ίδια αυστηρότητα ως προς την οικονομική διαχείριση 

απέναντι σε όλους. Όμως, στη συνεδρίαση του ΔΣ, που ήμουν κι εγώ 

παρών, μάθαμε ότι το φεστιβάλ συνεχίζει να πληρώνει κινητό τηλέφωνο 

του κ. Λούκου.  

Εγώ από την πρώτη στιγμή δήλωσα πως είμαι πρόθυμος να πληρώσω τη 

διαφορά της χρέωσης. Μολονότι δεν έχω την υποχρέωση, γιατί ποτέ δε 

μου δόθηκε το συμβόλαιο Cosmote-Ελληνικό Φεστιβάλ, ώστε να γνωρίζω 

τους όρους της σύνδεσης, ούτε ποτέ με ενημέρωσε κανείς με οποιοδήποτε 

τρόπο. 

  

Στην εισήγησή μου προς το ΔΣ στις 21 Οκτωβρίου, την οποία κοινοποίησα 

και στον Υπουργό, έθετα μεταξύ άλλων τα εξής επείγοντα και σοβαρά 

θέματα που απορρίφθηκαν είτε η συζήτησή τους μετατέθηκε στο μέλλον: 

  

Α. Τα ταξίδια του καλλιτεχνικού διευθυντή ή των συνεργατών του στο 

εξωτερικό. Δεν γνωρίζω ποιο κονδύλι είχε εγκριθεί για το 2016, ούτε πώς 

ξοδεύτηκαν αυτά τα χρήματα αναλυτικά. Ο οικονομικός διευθυντής κ. 

Νεκτάριος Καραπαναγιώτης δεν μου έδωσε, παρότι ζήτησα, την 

αναλυτική κατάσταση για όλα τα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν το 

2016. Το μόνο που μου έδωσε ήταν η κατάσταση και το κόστος των 

ταξιδιών που πραγματοποίησα εγώ και οι συνεργάτες μου. Εδώ θέλω να 

σημειώσω ότι στις 24/10 είχα ζητήσει να μου δοθεί “η παράγραφος του 

καταστατικού της εταιρείας ή του εσωτερικού κανονισμού, είτε η 

απόφαση του ΔΣ που ορίζει ότι δεν επιτρέπεται να ενημερώνεται και να 

έχει πρόσβαση ο καλλιτεχνικός διευθυντής σε στοιχεία από τα αρμόδια 



τμήματα και τα στελέχη του οργανισμού για θέματα που αφορούν τη 

λειτουργία του φεστιβάλ και συνδέονται με το καλλιτεχνικό έργο”. Ο 

οικονομικός διευθυντής απάντησε ότι δεν έχει αρμοδιότητα να δώσει 

πληροφορίες οικονομικής φύσεως σε κανέναν άλλο πλην του ΔΣ της 

εταιρείας. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν εγκριθεί κονδύλιο για ταξίδια σε 

φεστιβάλ του εξωτερικού ή για μεμονωμένες παραστάσεις, δεν είναι 

δυνατόν να καταρτιστεί διεθνές πρόγραμμα. 

  

Ποιος έδωσε την εντολή να μη μου δοθούν αυτά τα στοιχεία και με ποια 

απόφαση του ΔΣ; Για ποιο λόγο μου αποκρύπτεται ποιο είναι το συνολικό 

μπάτζετ για ταξίδια του 2016 και πού ξοδεύτηκε; Ποιος πρέπει να 

λογοδοτήσει γι’ αυτό;  

  

Β. Το επόμενο θέμα που παραπέμφθηκε στις καλένδες ενώ προβλέπεται 

από το καταστατικό: άρθρο 67, ΦΕΚ 37Α  είναι η υπογραφή της 

σύμβασης του συμβούλου μουσικής.  Η απάντηση που δόθηκε στο ΔΣ από 

την κ. Παπανικολάου ήταν η εξής: Δεν μπορούμε να προσλάβουμε 

σύμβουλο μουσικής την στιγμή που χάνουν τη δουλειά τους οι 

συμβασιούχοι. Λαϊκισμός! Τι σχέση έχει ο σύμβουλος μουσικής με τους 

συμβασιούχους του φεστιβάλ; Και ποιος θα διαχειριστεί με γνώση τις 

τριακόσιες και πλέον προτάσεις μουσικής και τα συναφή θέματα; Και να 

το λένε αυτό άνθρωποι που που επί ένα χρόνο δεν έκαναν τίποτα για να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που υπάρχει εδώ και χρόνια με το ΑΣΕΠ, 

ενώ ταυτόχρονα διόρισαν δύο εργαζομένους. Μία γραμματέα στο γραφείο 

της προέδρου, η οποία μάλιστα προσελήφθη ως καλλιτεχνικό προσωπικό, 

χωρίς να ζητηθεί, έστω και τυπικά, η σύμφωνη γνώμη μου, αφού η 

πρόσληψη του καλλιτεχνικού προσωπικού ανήκει στη δική μου 

αρμοδιότητα! Θέλει και δεύτερη γραμματέα η κ. Θεοδωράτου, ενώ ο 

καλλιτεχνικός διευθυντής, που καταρτίζει το πρόγραμμα, έχει μείνει μόνο 



με έναν, που η σύμβασή του λήγει σύντομα. Το άλλο πρόσωπο που 

προσελήφθη είναι νομικός, ο δεύτερος που διαθέτουμε ήδη στο φεστιβάλ.  

  

Στη σύμβαση του συμβούλου για τις διεθνείς παραγωγές Ματίας φον 

Χαρτς, που υπογράφτηκε μόλις προχθές, ενώ εκείνος δουλεύει κανονικά 

από τον Απρίλιο, προβλέπεται ποσό 1.200 ευρώ για ταξίδια μέχρι το τέλος 

του χρόνου!!! Τώρα γίνονται τα φθινοπωρινά φεστιβάλ, τώρα 

καταρτίζεται το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα, τώρα πρέπει να ταξιδέψουμε 

για να δούμε παραστάσεις, εγώ και οι σύμβουλοί μου. Για μένα και τους 

άλλους συμβούλους δεν υπάρχει καθόλου κονδύλι μέχρι το τέλος του 

έτους! Για να καταλάβετε τη σημασία των ταξιδιών, θα σας δώσω δυο τρία 

παραδείγματα από άλλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Βιέννη: 100.000 ευρώ, σε 

συνολικό προϋπολογισμό 10.000.000. Βερολίνο: 25.000 ευρώ, σε 

συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000. Αμβούργο: 20.000 ευρώ, σε 

συνολικό προϋπολογισμό 800.000. Στην Αθήνα, κι εδώ θα μιλήσω 

αναγκαστικά με υποθέσεις, εφόσον ο οικονομικός διευθυντής δεν μου 

επιτρέπει να έχω πρόσβαση σε στοιχεία: Αν λοιπόν το συνολικό μπάτζετ 

είναι, ας πούμε, 6.000.000 ευρώ, τότε για τα ταξίδια, κατ’ αναλογία με τα 

φεστιβάλ που ανέφερα, θα έπρεπε να προβλέπονται περίπου 60.000 ευρώ. 

Αυτή είναι η γνώση τους για το αντικείμενο. 

  

Γ. Λύκειο Επιδαύρου. Ένα σχέδιο για το οποίο ήδη από τις αρχές Μαϊου 

είχα ενημερώσει το ΔΣ, το οποίο εξαγγέλθηκε δημόσια στη συνέντευξη 

τύπου για την ανακοίνωση του περσινού προγράμματος και περιλήφθηκε 

σε όλα τα έντυπα του φεστιβάλ. Το σχέδιο για τη δημιουργία του Λυκείου 

Επιδαύρου ανακοινώθηκε επίσημα στην Επίδαυρο στις 30/7 μπροστά σε 

δημοσιογράφους, πλήθος κόσμου αλλά και μελη του ΔΣ του φεστιβάλ, που 

είχαν προσκληθεί. Γι’ αυτή την παρουσίαση είχαν εγκριθεί από το ΔΣ τα 

έξοδα των ανθρώπων του φεστιβάλ που ταξίδεψαν γι’ αυτό το σκοπό στην 



Επίδαυρο. Για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού έχουν κινητοποιηθεί ο 

Δήμος Επιδαύρου (που έχει παραχωρήσει το άλσος για τη δημιουργία του 

κάμπιγκ), η Περιφέρεια Πελοποννήσου (που έχει αναλάβει το κόστος της 

κατασκευής του) και η Αντιπεριφέρεια (αποψίλωση και περίφραξη του 

χώρου), η Εφορία Αρχαιοτήτων Αργολίδος, το Θεατρικό Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οργανισμοί που έχουν εκδηλώσει 

πρόθεση για τη χρηματοδότησή του και πολλοί άλλοι φορείς και πρόσωπα. 

Για το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε και πραγματοποιήθηκε ταξίδι μου στην 

Ιταλία, μαζί με την υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων  Τζωρτζίνα 

Κακουδάκη και την εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 

καθηγήτρια του Τμήματος κ. Χριστίνα Ζώνιου. Μετά από έξι (6) μήνες 

εντατικής προετοιμασίας, εκκρεμεί η έγκριση του σχεδίου από το ΔΣ, ενώ 

αποτελεί μέρος του καλλιτεχνικού προγράμματος, όπως το έχω 

τεκμηριώσει. Ποιοι είναι οι λόγοι που κάνουν την κ. Παπανικολάου να 

αντιμετωπίζει το Λύκειο Επιδαύρου με τέτοιο σκεπτικισμό; Δεν ήταν 

παρούσα σε όλες εκείνες τις συνεδριάσεις; Γιατί δεν είχε τεθεί από την ίδια 

ή από άλλα μέλη του ΔΣ επιφύλαξη ως προς την έγκριση του σχεδίου 

αυτού εξαρχής; Αν δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη, μήπως διατρέχουμε τον 

κίνδυνο να καθυστερήσει και να λιμνάσει μια τόσο σημαντική 

πρωτοβουλία;  

  

Τέλος, τέθηκε από την αντιπρόεδρο κ. Παπανικολάου το ζήτημα, γιατί 

διατέθηκαν χώροι του Φεστιβάλ στον Δημήτρη Παπαϊωάννου, για να 

κάνει πέντε (5) μέρες ακρόαση, στον Ευριπίδη Λασκαρίδη για πρόβες 

διάρκειας ενός μήνα, και στην Ντοκουμέντα για πρόβες και γύρισμα. Γι’ 

αυτές τις παραχωρήσεις είχα τη σύμφωνη γνώμη του πρώην προέδρου κ. 

Γιώργου Αντωνακόπουλου. Να θυμίσω ότι κάθε χρόνο το φεστιβάλ 

νοικιάζει μεγάλο αριθμό χώρων για πρόβες παραγωγών μας, κάτι που 

κοστίζει πολλά χρήματα. Με τον Λασκαρίδη θα συνεργαστούμε φέτος, με 



την Ντοκουμέντα συζητάμε επίσης για φέτος, με τον Παπαϊωάννου για του 

χρόνου. Γιατί είναι κακό να τους δώσουμε χώρο για πρόβες; Ο 

οικονομικός διευθυντής στην ίδια συνεδρίαση, μίλησε για κόστος που 

βαρύνει το φεστιβάλ, εννοώντας την κατανάλωση ρεύματος, δηλαδή 

πενταροδεκάρες, καθώς τις λίγες ανάγκες για καθαριότητα τις κάλυπταν 

οι εργαζόμενοι της Πειραιώς και δεν χρειάστηκε να προσληφθεί 

καθαρίστρια. Το να δοθούν οι χώροι για πρόβες, πέρα από την πολιτική 

στήριξης απέναντι στους καλλιτέχνες, είτε συνεργαζόμαστε αυτή τη 

στιγμή μαζί τους είτε όχι, σημαίνει και εξοικονόμηση χρημάτων για το 

φεστιβάλ. 

Μακάρι να ήταν σε καλή κατάσταση οι εγκαταστάσεις της Πειραιώς, έτσι 

ώστε να δίναμε το χειμώνα τους χώρους για πρόβες και παραστάσεις σε 

ομάδες θεάτρου και χορού, στηρίζοντας έτσι τους έλληνες καλλιτέχνες, σε 

μια εποχή που δεν υπάρχει καμιά κρατική υποστήριξη. 

  

Κι εδώ μπαίνει το θέμα της Πειραιώς, για το οποίο ενημέρωσα γραπτώς το 

ΔΣ. Οι χώροι της Πειραιώς, χωρίς συντήρηση, καταστρέφονται το 

χειμώνα. Στην τελευταία μεγάλη βροχή, που κατέβηκα για να δω, 

πλημμύρισαν τα πάντα. Ο τεχνικός διευθυντής κ. Πολίτης ευτυχώς είχε 

λάβει κάποια μέτρα, κι έτσι σώθηκαν μηχανήματα αξίας καθώς και 

αρχειακό υλικό. Τέλειωσε όμως και η δική του σύμβαση, όπως και των 

δύο εργατών σ’ αυτό το χώρο. Να δούμε τι θα συμβεί στην επόμενη 

βροχή… 

 

Πριν κλείσω, να πω κι ένα τελευταίο προσβλητικό κρούσμα, έτσι για να 

γελάσει και το χειλάκι μας: Ο οικονομικός διευθυντής ενημέρωσε το 

γραφείο μου ότι με εντολή της κ.Παπανικολάου δεν θα αγοράζονται πλέον 

οι λίγες καθημερινές εφημερίδες που αγοράζονταν από ιδρύσεως του 

Φεστιβαλ, από τις καλλιτεχνικές σελίδες των οποίων ενημερωνόταν ο 



καλλιτεχνικός διευθυντής και οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι! 

  

Όπως αντιλαμβάνεστε, οι σχέσεις μου με το ΔΣ έχουν διαρραγεί εντελώς. 

Αυτό είναι ψυχοφθόρο για μένα και οπωσδήποτε εις βάρος της δουλειάς 

μου και, κατά συνέπεια, εις βάρος του φεστιβάλ. Η κ. Θεοδωράτου και η 

κ. Παπανικολάου έχουν εγκαταλείψει, ως φαίνεται, τον βασικό προορισμό 

του ΔΣ, που είναι η στήριξη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Δεν μπορώ να 

δεχτώ την παθογένεια της ελληνικής διοίκησης. Αναβλητικότητα, 

γραφειοκρατία και απόσειση ευθυνών. Ούτε βέβαια τον πόλεμο εναντίον 

μου. Το φεστιβάλ, σε λιγότερο από ένα χρόνο περνάει την τρίτη του κρίση. 

Όλα όσα σας εκθέτω σήμερα έχουν συμπεριληφθεί σε εισηγήσεις και 

επιστολές μου πρωτοκολλημένες προς το ΔΣ τον τελευταίο μήνα, ενώ τα 

ίδια θέματα εκθέτω σε επιστολή που έστειλα στον ίδιο τον κ. Μπαλτά την 

προηγούμενη βδομάδα, πριν από τον ανασχηματισμό. Εύχομαι η Λυδία 

Κονιόρδου, που έχει μεγάλη ιστορία στο ελληνικό θέατρο, να βρει 

σύντομα λύση σ’ αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα, κάτι που είναι 

προϋπόθεση για να παραμείνω στο φεστιβάλ. 

       

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος 

        

 

 

 

 

 


