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Παρεμβάσεις το» Δήμου Πατρέων στον Πολιτιστικό Τομέα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργασία με τίτλο "Παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων στον 
Πολιτιστικό Τομέα" έχει ως σκοπό να ασχοληθεί με τις δράσεις του Δήμου 
Πατρέων στα πολιτιστικά πράγματα, με το πολιτιστικό έργο που εκεί 
παράγεται.

Το πρώτο μέρος διαπραγματεύεται θέματα θεωρητικά, τα οποία θεωρούνται 
απαραίτητα για την κατανόηση των δύο υπόλοιπων μερών και την συσχέτισή 
τους με αυτά.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος γίνεται μια προσέγγιση των εννοιών: 
Πολιτισμός, Πολιτιστική Πολιτική σε όλα τα επίπεδα (Εθνική, 
Περιφερειακή), Πολιτιστική Ανάπτυξη, Πολιτιστική Αποκέντρωση και 
αναλύονται επίσης οι φορείς της πολιτιστικής αυτής ανάπτυξης (Κεντρική 
διοίκηση και μεγαλύτερη αναφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση).Εδώ θα 
πρέπει να τονιστεί ότι τα οικονομικά στοιχεία δόθηκαν ύστερα από εντολή 
του κ. Αντιδημάρχου γιατί κανονικά απαιτείται απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου προκειμένου να δοθούν αυτά.

Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται μια παρουσίαση της πολιτιστικής 
δραστηριότητας του Δήμου Πατρέων.Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα 
τρία από τα τέσσερα νομικά πρόσωπα μέσα από τα οποία διεκπεραιώνεται το 
πολιτιστικό τους έργο (Πνευματικό Κέντρο, Δημοτικό Ωδείο, Δημοτική 
Μουσική) και τις δράσεις που εμπεριέχει το καθένα.Σε μερικές δράσεις 
γίνεται συνοπτική παρουσίαση, ενώ σε άλλες (όπως π.χ. το Καρναβάλι), η 
ανάλυση είναι εκτενέστερη ανάλογα και με τις ιδιαιτερότητες της πόλης.

Το τρίτο μέρος έχει να κάνει με το τέταρτο νομικό πρόσωπο του 
Πολιτιστικού Τομέα του Δήμου, το οποίο είναι το Δημοτικό Περιφερειακό 
Θέατρο Πάτρας.Το μέρος αυτό ασχολείται διεξοδικά με το Θέατρο αυτό 
χωρίς να γίνεται μόνο απλή αναφορά.Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι λόγοι 
που οδήγησαν τη δημοτική αρχή στην επαναλειτουργία του ιστορικού 
Θεάτρου "Απόλλωνος" _που μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν μόνο για 
αποκριάτικους χορούς.Επίσης εξετάζονται τα προβλήματα που αντιμετώπισε 
και αντιμετωπίζει, οι σχέσεις του με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο, 
το έργο που έχει παρουσιάσει, η λειτουργία του σαν δημοτική επιχείρηση, η 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα αλλά και οι προοπτικές του.

Η παρούσα εργασία ξεκίνησε με την υπόθεση ότι τα τέσσερα νομικά 
πρόσωπα του Πολιτιστικού Τομέα του Δήμου Πατρέων _και κυρίως το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για το οποίο εδώ έγινε ειδική αναφορά_ πέτυχαν τους σκοπούς 
για τους οποίους ιδρύθηκαν μέσα στα γενικότερα πλαίσια της πολιτιστικής 
ανάπτυξης και αποκέντρωσης της Πάτρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε γαι την εργασία αυτή, είναι το υλικό από το 
1988-89 _έτος που ιδρύθηκε το ΔΗ.ΠΕΘΕ. Πάτρας_ μέχρι σήμερα.Για το 
πρώτο μέρος χρησιμοποιήθηκε κάποια βιβλιογραφία σχετική με τα θέματα 
που αναφέρονται σε αυτό.Το δεύτερο μέρος δεν στηρίχθηκε σχεδόν καθόλου 
σε βιβλιογραφία, αλλά κυρίως σε συζητήσεις με τους διάφορους υπεύθυνους 
των νομικών προσώπων όπως και με τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικού Τομέα 
κ.Δ.Πεφάνη, και σε πληροφορίες από διάφορα έντυπα που κατά καιρούς έχει 
εκδόσει ο Τομέας αυτός.Γαι το τρίτο μέρος, επίσης δεν χρησιμοποιήθηκε 
σχεδόν καθόλου βιβλιογραφία, αλλά η μελέτη στηρίχθηκε στο κείμενο 
προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει με το ΥΠ.ΠΟ.. σε διάφορα
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έντυπα και ενημερωτικά φυλλάδια που έχει εκδόσει το Θέατρο, οικονομικά 
δεδομένα και απολογιστικά στοιχεία σε σχέση με το καλλιτεχνικό έργο και 
τα (χποτελέσματά του, σχόλια από ανακοινώσεις και συνεντεύξεις 
εκπροσώπων του Θεάτρου, αλλά κυρίως σε διάφορες προφορικές συζητήσεις 
με τους ανθρώπους του Θεάτρου.

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας γίνεται απλή περιγραφή της 
πορείας των 3 νομικών προσώπων, όμως στο τρίτο μέρος δεν επιδιώκεται μόνο 
αυτό, αλλά να προσεγγισθούν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει το Θέατρο 
αυτό και να προταθούν τρόποι επίλυσής τους.Στόχος της εργασίας αυτής δεν 
είναι να αξιολογήσει το έργο και τη λειτουργία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αλλά 
έχοντας καταγράψει στοιχεία και συμπεριφορές, να φανεί τί τελικά έχει 
πετύχει το Θέατρο αυτό σαν ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ότι δηλαδή όντως επιτυγχάνεται η 
θεατρική αποκέντρωση για την Πάτρα και τις ευρύτερες περιοχές του Νομού 
Αχα'ί'ας αλλά και κατά πόσο λειτουργεί σαν Περιφερειακό Θέατρο.

Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής, θέλω να ευχαριστήσω την 
καθηγήτρια του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας κ.Χ. Σκιά - Πανοπούλου που εισηγήθηκε 
και παρακολούθησε τη συγγραφή αυτής της μέλέτης, τον Αντιδήμαρχο 
Πολιτιστικού Τομέα του Δήμου κ.Δ.Πεφάνη, αλλά και τις κυρίες Λ.Τρίκη - 
Λογίστρια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, και Σ.Μαυρίδη - υπεύθυνη Γραμματείας 
και Δημοσίων Σχέσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., για την πολύτιμη βοήθεια που μου 
πρόσφεραν στη συγκέντρωση υλικού για την ολοκλήρωσή της.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ήδη, από τις περασμένες δεκαετίες, υπήρξε έντονη συνειδητοποίηση από 
τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης για ανάληψη μεγαλύτερης δράσης στον 
πολιτιστικό τομέα και άρχισε να αναγνωρίζεται σαν ιδιαίτερο στοιχείο της 
ανάπτυξης για την αναζωογόνηση των πόλεων και διεξόδου τους από την 
κρίση.

Και στην Ελλάδα σήμερα έχει αναγνωριστεί η συνεισφορά της πολιτιστικής 
πολιτικής σαν πολύτιμο "εργαλείο" για αυτή την αναζωογόνηση των 
πόλεων.Έτσι, τόσο η κεντρική διοίκηση (μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού) 
και περισσότερο η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουν αυξήσει τα κονδύλια στον 
προ'υ'πολογισμό τους που αφορούν τον πολιτισμό, για να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες εκείνες υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις ανάγκες του λαού για 
πολιτιστικά αγαθά και θα μεριμνούν για τη σωστή προώθηση και διάδοσή 
τους.

Σε πολλούς δήμους και κοινότητες της χώρας μας σήμερα, παρατηρείται 
πληθώρα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.Έχουν δημιουργηθεί Πνευματικά 
Κέντρα, Δημοτικά Ωδεία και Φιλαρμονικές, Μπάντες, Βιβλιοθήκες, 
Πινακοθήκες και άλλες δραστηριότητες που έχουν εξελιχθεί σε θεσμούς 
όπως τα διάφορα Διεθνή Φεστιβάλ και τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα 

Το ΥΠ.ΠΟ. αυτά, τα έχει εντάξει σε δίκτυα, όπως είναι το Εθνικό 
Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων και το δίκτυο των ΔΗ,ΠΕ.ΘΕ.

Ο θεσμός των ΔΗ.Π.ΕΘΕ. ξεκίνησε το 1983 στα πλαίσια της πολιτιστικής 
αποκέντρωσης και ειδικότερα της θεατρικής αποκέντρωσης και θεατρικής 
αναβάθμισης της επαρχίας, από την τότε Υπουργό Πολιτισμού κ.Μελίνα 
Μερκούρη, ταράζοντας τα θεατρικά πράγματα της χώρας και ειδικότερα της 
επαρχίας, που μέχρι τότε πελαγοδρομούσε στον ερασιτεχνισμό.

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας ιδρύθηκε το 1988, με τη νομική 
μορφή Κοινοπραξίας ανάμεσα στη μη - κερδοσκοπική "Εταιρία για τη 
Δημιουργία Θεάτρου στην Πάτρα" και στο Δήμο Πατρέων.Την επόμενη 
χρονιά μετεξελίσσεται σε Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ενδέκατο τότε) 
και με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ.Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας αποτελεί μια ιδιάζουσα 
περίπτωση σε σχέση με άλλα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., όχι μόνο από τις συνθήκες τις 
οποίες δημιουργήθηκε, αλλά και από άποψη διοίκησης και λειτουργίας.

Μέχρι το 1996 το ΥΠ.ΠΟ. το επιχορηγούσε χωρίς να έχει υπογραφεί καμία 
Προγραμματική Σύμβαση.Τον Αύγουστο του 1996 υπογράφηκε η πρώτη Π.Σ. 
μετάξύ του ΥΠ.ΠΟ., του Δήμου Πατρέων και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Η Σύμβαση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της θεατρικής ανάπτυξης της 
πόλης της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής των Νομών Αχα'ί'ας, Ηλείας 
και Κορινθίας, με τη βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης θεατρικής και 
γενικότερα καλλιτεχνικής παιδείας σε όλα τα επίπεδα και την ενεργοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, συμμετέχοντας στις διαδικασίες για 
την θεατρική και γενικότερα πολιτιστική ανάπτυξη και τόνωση της 
καλλιτεχνικής ζωής.Επίσης να προωθηθεί, αναπτυχθεί και διαδοθεί στην 
πράξη η θεατρική τέχνη, με την παραγωγή, οργάνωση και παρουσίαση 
θεατρικών παραστάσεων καθώς και άλλων πολύπλευρων εκδηλώσεων.

Αρχική υπόθεση της εργασίας αυτής ήταν ότι οι παραπάνω στόχοι 
υλοποιήθηκαν από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας σε όλα αυτά τα χρόνια της πορείας 
του.Έτσι επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως αν έχει 
δημιουργηθεί θεατρόφιλο κοινό, αν αποτέλεσε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας φορέα 
θεατρικής παιδείας, αν κατάφερε να προσελκύσει τη νεολαία στρέφοντάς την
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στη θεατρική παιδεία, αν συνδέθηκε με την τοπική κοινωνία και την υπόλοιπη 
περιφέρεια, αν και πώς παρεμβαίνει στη γενικότερη πολιτιστική κίνηση της 
Πάτρας, πώς είναι η οικονομική του κατάσταση, αν δηλαδή οι πόροι που έχει 
είναι επαρκείς και κατά πόσο το εμποδίζει αυτό στη γενικότερη δράση του.

Με λίγα λόγια, με αυτή την εργασία επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο 
κατά πόσο συμβάλλει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στην πολιτιστική ανάπτυξη και 
θεατρική αποκέντρωση της πόλης και της ευρύτερης περιφέρειας.
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ΜΕΡΟΣ Λ’

Κεφάλαιο 1: ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

I. Πολιτισμός

Η έννοια του πολιτισμού περικλείει το σύνολο των εκδηλώσεων των 
δραστηριοτήτων των ατόμων σε μία ή σε περισσότερες κοινωνίες, με 
επιβλητικούς χαρακτήρες που της δίνουν ένα αυθεντικό στίγμα, π.χ. ο 
βιομηχανικός πολιτισμός χαρακτηρίζεται από μια μορφή τεχνολογικής 
παραγωγής.Φυσικά ο πολιτισμός δεν ορίζεται μόνο από κάποιες εκθέσεις 
εικαστικού περιεχομένου ή κάποιες παραστάσεις και εκδόσεις.

Ο Πολιτισμός είναι έννοια δυναμική, είναι δημιουργική ατμόσφαιρα, κλίμα 
πνευματικό.Έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα αφού συνδέεται με την παιδεία, 
την επιμόρφωση, την ψυχαγωγία, την επικοινωνία και γενικότερα την 
πνευματική και ψυχική αναβάθμιση, την κοινωνική συμμετοχή και την 
κοινωνικοπολιτική ανάπτυξη.1

Είναι σαφές ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέσο για τοπική ανάπτυξη, μέσο 
κοινωνικών αλλαγών, παράγοντα τοπικού δυναμισμού, στοιχείο για την 
χάραξη χωροταξικής πολιτικής και κυρίως στοιχείο πολιτικής, οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης.

Ωστόσο στην λέξη αυτή, ο καθένας δίνει δικό του περιεχόμενο.Έτσι, ενώ 
για κάποιον ο πολιτισμός μπορεί να πραγματώνεται μέσα από την απόκτηση 
υλικών αγαθών, για κάποιον άλλο μπορεί να σημαίνει εξανθρωπισμό με 
αδιάκοπη ψυχική και πνευματική καλλιέργεια.

Το καπιταλιστικό σύστημα με το μοντέλο της καταναλωτικής κοινωνίας που 
προωθεί, αντί να απελευθερώνει τον άνθρωπο από την ανάγκη και τις 
στερήσεις, τον υποδουλώνει στα υλικά αγαθά που παράγει, μεγαλώνοντας 
ολοένα και περισσότερο την επιθυμία του για την απόκτησή τους, με 
αποτέλεσμα να τον σπρώχνει σε σκληρότερη βιοπάλη.

Και φαίνεται ότι αυτή η ανάγκη δεν ικανοποιείται ποτέ.Μάλλον αποκτώντας 
περισσότερα υλικά αγαθά, κεντρίζεται η επιθυμία του για να αποκτήσει άλλα 
τόσα, χωρίς ποτέ να είναι απόλυτα ικανοποιημένος.Έτσι αναπόφευκτα, ο 
σύγχρονος άνθρωπος είναι καταδικασμένος σε ψυχική και πνευματική 
νάρκωση και αποπροσανατολίζεται από το να γίνει και να ζήσει σαν 
άνθρωπος με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, με αποτέλεσμα να 
αλλοτριώνεται.

Όταν ο πολιτισμός σαν μορφή ενός τρόπου ζωής, διέπεται από ανθρωπιστικά 
ιδανικά και πνευματικές αξίες, προϋποθέτει και μια γνήσια δημοκρατική 
διακυβέρνηση, που να καλύπτει τις υλικές και πνευματικές ανάγκες όλου του 
πληθυσμού.

Πέ-η Λαράκη. Πολιτισμός και Τοπ. Αυτοδιοίκηση, σελ. 50, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1996.
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2. Πολιτιστική πολιτική

Η Πολιτιστική πολιτική είναι ένα σύστημα σκοπών, μέσων και φορέων που 
συνδυάζονται σε ένα πρόγραμμα για να επιτευχθεί η γνώση, ενίσχυση και 
διάδοση του πολιτιστικού φαινομένου μιας κοινότητας για μία δεδομένη 
χρονική περίοδο.

Αναλύοντας αυτόν τον ορισμό, θα λέγαμε ότι οι κύριοι σκοποί της 
πολιτιστικής πολιτικής που αφορούν την συντήρηση, προώθηση και διάδοση 
των πολιτιστικών αγαθών είναι οι εξής:

# Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας.

# Η συμμετοχή του λαού στην απόλαυση αλλά και στην δημιουργία των 
πολιτιστικών αγαθών.

# Η ενίσχυση της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

# Η προώθηση της πολιτιστικής επικοινωνίας με ξένες χώρες, όπως και η 
βελτίωση της " πολιτιστικής εικόνας " στο εξωτερικό.2

: Xup. Σκια-Πανοπούλου, Σημειώσεις μαθημ. Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, σελ. 6, 
Καλαιιάτα 1996.



Παρεμβάσεις τοε Δήμοι) Πατρίων στον Πο '/ιτιστικό Τομέα
7

Κεφάλαιο 2: Φορείς πολιτιστικής ανάπτυξης

Αναλύοντας τη λέξη " φορείς " στον ορισμό, πρωταρχικά έχουμε τον ρόλο 
της Πολιτείας, η οποία θα πρέπει να συνοδεύει τους σκοπούς που 
αναφέρθηκαν, με τις ανάλογες ενέργειες της για δημιουργία των απαραίτητων 
μηχανισμών, ώστε να προωθηθεί η πολιτιστική αναβάθμιση των πολιτών.

Όμως για να είναι αποτελεσματική η πολιτιστική πολιτική, θα πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνο στις κρατικές υπηρεσίες αλλά και σε διαφορετικές 
κοινωνικές δυνάμεις.Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια σύγκλιση προσπαθειών 
με υλική υποστήριξη και συμμετοχή από όλες τις πλευρές (Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί σύλλογοι, πολίτες) για να ευδοκιμήσει ένας νέος 
θεσμός (π.χ. ένα Φεστιβάλ), διότι είναι επόμενο να αποτύχει ο θεσμός αυτός 
εάν η τοπική κοινωνία λειτουργήσει αδιάφορα απέναντι σ' αυτόν.

1. Κρατική πολιτική μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού

Για την αποτελεσματικότερη πραγμάτωση των σκοπών που τίθενται από την 
Πολιτεία, ενδείκνυται αυτοί να αναλύονται σε επιμέρους στόχους_ 
βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους_ με την υπόδειξη 
και των ανάλογων συγκεκριμένων μέσων για την σταδιακή επίτευξη των 
στόχων αυτών.

Τα μέσα ανάλογα με το περιεχόμενό τους διακρίνονται σε:

# Οργανωτικά μέσα.
Είναι εκείνα που έχουν να κάνουν με την ίδρυση διαφόρων οργανισμών και 

φορέων για την ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης (Εθνικό Θέατρο, 
Λυρική Σκηνή, πολιτιστικά κέντρα, μουσεία, βιβλιοθήκες, πινακοθήκες 
κ.λ.π.).Θα πρέπει να τονιστεί η σημασία και ο ρόλος των πολιτιστικών 
σωματείων και συλλόγων που συνήθως θεωρούνται ότι προηγούνται της 
εκάστοτε επίσημης κρατικής πολιτικής.Μάλιστα σε πολλές χώρες έχουν 
διπλό ρόλο, γιατί από την μια λειτουργούν ως μέρη όπου εμφανίζονται τα νέα 
ταλέντα, και από την άλλη χρησιμεύουν ως μέσο για την πλατύτερη 
συμμετοχή του κοινού στις διάφορες μορφές πολιτιστικής έκφρασης.

# Οικονομικά μέσα.
Αφορούν την έγκριση των πολιτιστικών κονδυλίων και την σωστή κατανομή 

τους.Η σημασία τους είναι μεγάλη, γιατί από το ύψος των κονδυλίων που 
διαθέτει μια χώρα για την πολιτιστική της ανάπτυξη, αλλά και με τον τρόπο 
που γίνεται ο καταμερισμός των κονδυλίων στους επιμέρους πολιτιστικούς 
τομείς, διαφαίνονται οι προτεραιότητες που δίνει στα θέματα πολιτισμού.
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# Θεσμικά μέσα.
Αφορούν τις νομοθετικές ρυθμίσεις του πολιτιστικού τομέα (διοίκηση, 

πολιτιστικές ανταλλαγές, σύνδεση με διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς, 
κέντρα τεκμηρίωσης, συνέδρια κ.ά.).

# Κτιριακή Υποδομή.
Η πολιτιστική υποδομή συνιστά μέρος της λεγάμενης κοινωνικής 

υποδομής που μαζί με την οικονομική συναποτελούν τα κυριότερα και 
απαραίτητα μέσα της αναπτυξιακής πολιτικής ενός κράτους.Τα κριτήρια τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατανομή και χωροθέτηση των έργων 
πολιτιστικής υποδομής, εκτός από πολιτιστικά, είναι και οικονομικά, 
κοινωνικά και δημογραφικά.Ακόμη, λαμβάνεται υπόψη η δημιουργικότητα 
των κατοίκων μιας περιοχής, όπου ένας τρόπος ενίσχυσης και προστασίας της 
μπορεί να γίνεται λαμβανομένου υπόψη τις φυσικές και πνευματικές 
δυνατότητες του τοπικού πληθυσμού, την υφιστάμενη παράδοση σε 
πολιτιστικούς κλάδους καθώς και την δομή του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος.

# Μέσο. διάδοσΐ]ς πολιτιστικών αγαθών.
Η ταχύρυθμη εξέλιξη της τεχνολογίας (ραδιόφωνο, τηλεόραση, 

πολυμέσα) έχουν διευκολύνει την πλατιά διάδοση των πολιτιστικών αγαθών.3

Σκοποί - Στόχοι της εθνικής πολιτιστικής πολιτικής

Βασική μέριμνα του επίσημου Κράτους είναι να προωθήσει μέσω της 
πολιτιστικής του πολιτικής εκείνες τις πολιτιστικές δραστηριότητες που θα 
βοηθήσουν τους πολίτες του να ανακαλύψουν κάποιο νόημα και σκοπό στη 
ζωή τους.

Η συμμετοχή του κοινού στην πολιτιστική πολιτική, σύμφωνα με τον Γρ. 
Γκιζέλλη, παίρνει τρεις μορφές:

# Στην πρώτη, ο ρόλος του κοινού περιορίζεται στην κατανάλωση των 
πολιτιστικών αγαθών μόνο.

# Η δεύτερη απαιτεί το ρόλο του κοινού στη διοίκηση και στις αποφάσεις για 
να εφαρμοστεί μια ορισμένη πολιτική, δηλαδή διάφορες ομάδες

3 Χαρ. Σκιά - Πανοπούλου, σημειώσεις Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, σελ. 10-11, 
Καλαμάτα 1996
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προσδιορίζουν με β<λση το δικό τους λογικό - αισθητικό κριτήριο, τις 
πολιτιστικές μορφές και το περιεχόμενο που θέλουν να καταναλώσουν.

# Η τρίτη μορφή έχει την έννοια της ενθάρρυνσης του κοινού να μετέχει 
προσωπικά στη διεργασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας μειώνοντας έτσι το 
χάσμα ανάμεσα στους επαγγελματίες εργάτες του πνεύματος και τους 
ερασιτέχνες και πετυχαίνοντας μια πραγματική επικοινωνία και διάλογο 
ανάμεσά τους για το καλό το δικό τους και της κοινωνίας. 4 

Είναι λογικό λοιπόν μια πολιτιστική δημοκρατικοποίηση της κουλτούρας να 
βοηθήσει στην διάδοση της δημιουργίας.Αυτό σημαίνει ότι η κουλτούρα 
διευρύνεται, ώστε να περιλαμβάνει στοιχεία των αξιών όλων των κοινωνικών 
ομάδων που έχουν μια ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα.Δεν αποδέχεται_αυτή 
η ιδέα της δημοκρατικοποίησης_ότι μια μορφωμένη ελίτ είναι
εξουσιοδοτημένη να καθορίζει το πολιτιστικό πρότυπο που κρίνει άξιο να 
διαδοθεί στο λαό.Αντίθετα έχει συνειδητοποιηθεί η ανάγκη για ευρύτερη 
συμμετοχή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον προγραμματισμό της 
πολιτιστικής δράσης.

Ο κύριος σκοπός του Κράτους είναι να δώσει αυτή την ευκαιρία σε όσο 
γίνεται μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, γιατί όπως λέει η Ν.Κόνσολα " τα 
πολιτιστικά αγαθά και οι υπηρεσίες αποτελούν κοινωνικό δικαίωμα " και το 
σύνολο του λαού πρέπει να απολαμβάνει την πολιτιστική
ζωή.Ενδυναμώνοντας τα δημιουργικά στοιχεία κάθε πολιτιστικής ομάδας, 
είναι σίγουρο ότι θα οδηγηθούμε στην πραγματοποίηση της ειρηνικής 
συνύπαρξης και συναδέλφωσης στον κόσμο.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η άσκηση εθνικής πολιτιστικής πολιτικής δεν 
είναι εύκολη, διότι ενώ οι σκοποί αυτής της πολιτικής απαιτείται να είναι 
συλλογικοί και αντικειμενικοί, η επιδίωξη αυτή δεν είναι πάντοτε σε 
ικανοποιητικό βαθμό κατορθωτή στις πλουραλιστικές κοινωνίες, λόγω της 
ποικιλίας των διαφορετικών_πολλές φορές αντιτιθέμενων ιδεολογιών_στο 
συγκεκριμένο κοινωνικό-πολιτιστικό χώρο.Η δυσκολία αυτή φαίνεται να 
γίνεται ακόμη πιο μεγάλη στις κοινωνίες εκείνες που υφίστανται γρήγορες 
αλλαγές με αποτέλεσμα να εμφανίζονται νέες ανάγκες στον πολιτιστικό 
τομέα και να διαφοροποιούνται οι προτεραιότητες.
Έτσι, για τον προσδιορισμό των σκοπών της πολιτιστικής πολιτικής είναι 

απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες πολιτιστικές ανάγκες 
καθώς και ιστορικο-οικονομικά και κοινωνικο-πολιτικά δεδομένα του 
συγκεκριμένου χώρου.5

4 Χαρ. Σκιά - Πανοπούλου, σημειώσεις Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, σελ. 7
5 Χαρ. Σκιά - Πανοπούλου, σημειώσεις Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, σελ. 7,8, 
Καλαμάτα 1996
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2. Πολιτιστική Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.)

2.1. Τοπική Αυτοδιοίκητη/ και Πολιτιστική Αποκέντρωση

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί η πολιτιστική ανάπτυξη μιας 
χώρας είναι η πολιτιστικιj αποκέντρωση.

Σύμφωνα με την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, ο όρος αυτός εκφράζει " 
την εκτατική και εντατική καλλιέργεια του πολιτισμού.Το γεωγραφικό και 
πληθυσμιακό άπλωμα της πνευματικής ζωής, την ισόρροπη και ολόπλευρη 
ανάπτυξη του λαού και του τόπου, την ισοκατανομή των πολιτιστικών αγαθών, 
τον καταμερισμό και όχι τον κατακερματισμό της πνευματικής δημιουργίας."

Εμφανής είναι λοιπόν ο ρόλος και η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στον πολιτιστικό σχεδίασμά σε τοπικό επίπεδο.Όταν υπάρχει αυτή η 
συμμετοχή από πλευράς της Τ.Α., αντανακλάται αφ'ενός η συνειδητοποίηση 
της Τοπικής Εξουσίας να ασχοληθεί με την πολιτιστική αναβάθμιση των 
πληθυσμών της, και αφ'ετέρου η συνειδητοποίηση από την μεριά της 
κεντρικής εξουσίας για αποκέντρωση και αναβάθμιση των πολιτιστικών 
δομών στην επαρχία.

Η Τ.Α. μπορεί να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, στην διατήρηση και προβολή των ιδιαιτεροτήτων 
μιας περιοχής καθώς και στην σύνδεση της πόλης με άλλους πολιτισμούς 
(δίκτυα πόλεων, αδελφοποιήσεις) και να χρησιμοποιήσει τις ιδιαιτερότητες 
της περιοχής της σαν συνδετικό κρίκο επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς.

Η Τ.Α. στην Ελλάδα όπως συμβαίνει και σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, θα 
πρέπει να προσπαθεί να αναβαθμίσει το πολιτιστικό της περιβάλλον, ώστε να 
γίνει κέντρο δημιουργικότητας και καινοτομιών, με αποτέλεσμα την συρροή 
κεφαλαίου, όχι μόνο οικονομικού αλλά και άλλων μορφών (π.χ. του 
επιστημονικού).

Αρα θα πρέπει η Τ.Α. να μεριμνά για την δημιουργία υποδομής για 
παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος και ισόρροπης χωροταξικής κατανομής της 
πολιτιστικής υποδομής στα πλαίσια της πόλης.6

Η πολιτιστική αποκέντρωση είναι ένα θέμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τη ελληνική επαρχία.Είναι γνωστό ότι η κοινωνική ζωή της 
υπαίθρου είναι υποβαθμισμένη σε όλους τους τομείς.Η ανεργία και η έλλειψη 
επαγγελματικής ειδίκευσης από την μια μεριά αλλά και μέσων ψυχαγωγίας και 
πολιτιστικής ζωής από την άλλη, είχαν ως συνέπεια την δημιουργία μιας 
υδροκέφαλης πρωτεύουσας με όλα τα αρνητικά επακόλουθα που συνεπάγεται 
αυτό εκ των οποίων και η ερήμωση και ο μαρασμός της ελληνικής επαρχίας.

Παρόλ'αυτά, η ελληνική επαρχία έχει μέσα της δυνάμεις που πρέπει να 
ψάξει να τις βρει και να τις αξιοποιήσει.Στην προσπάθειά της αυτή έρχεται 
σήμερα να την βοηθήσει η Τ.Α., που φιλοδοξεί να εντάξει στα προγράμματά 
της όλα τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία είτε είναι αυτή σε 
πόλη, κωμόπολη ή χωριό, που αντιμετωπίζει όχι μόνο οικονομικά και 
αναπτυξιακά προβλήματα αλλά και πνευματικά και πολιτιστικά.Και είναι αυτά 
που κυρίως ανεβάζουν την ζωή σε ανώτερες μορφές πολιτισμού.

6 Λαράκη Πέζη, Πολιτισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σελ. 47, εκό. Πατάκη. Αθήνα 1996
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2.2. Θεσμικό πλαίσιο

Οι δυνατότητες προώθησης της πολιτιστικής ανάπτυξης από την Τ.Α. 
συνδέονται άμεσα με την γενικότερη ανάπτυξη του θεσμού (την διοικητική 
και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α., την συνένωση των κοινοτήτων, την 
εφαρμογή του Β' βαθμού Τ.Α. βάσει των νόμων 2218 και 2240/95 κ.λ.π.).Ένα 
από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι η έλλειψη θεσμοθετημένων 
κριτηρίων για την χρηματοδότησή της από το ΥΠ.ΠΟ.

Ο νόμος 1416/84 άρθρο 11 για τις Προγραμματικές Συμβάσεις, δημιούργησε 
το θεσμικό πλαίσιο για την Τ.Α. προκειμένου να αναπτύξει πολιτιστικές 
δραστηριότητες.Ο θεσμός έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για κάθετη 
συνεργασία μεταξύ Ο.Τ.Α. και κρατικών φορέων παρά για οριζόντια 
συνεργασία μεταξύ Ο.ΤΑ.Πολλοί Δήμοι βοηθούμενοι από τον θεσμό αυτό 
κατάφεραν να δημιουργήσουν Δημοτικές Πολιτιστικές Επιχειρήσεις.

Έτσι, ένα μέσο προώθησης της ενδογενούς πολιτιστικής ανάπτυξης στα 
πλαίσια των Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ήταν η δημιουργία 
Δημοτικών Πολιτιστικών Επιχειρήσεων απο τους Ο.Τ.Α., γιατί οι δημοτικές 
επιχειρήσεις θεωρείται ότι αποτελούν το οικονομικό υποκείμενο που μπορεί 
να προωθήσει αποτελεσματικά την τοπική ανάπτυξη, προσδίδοντας έτσι το 
επιχειρηματικό στοιχείο σε μια κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα με 
δυνατότητα άσκησης "αναπτυξιακού ρόλου" , για τον καλύτερο συντονισμό 
και την οργάνωση προκειμένου να ικανοποιηθούν οι τοπικές ανάγκες και να 
αξιοποιηθούν οι τοπικοί πόροι.

Δηλαδή από την μια η επιχειρηματική δραστηριότητα της Τ.Α. 
αντιμετωπίζεται ως οικονομικό υποκείμενο στις σημερινές συνθήκες 
οικονομίας της αγοράς, από την άλλη όμως, το κέρδος δεν αποτελεί το 
μοναδικό σκοπό της επιχείρησης, αλλά αυτή θεωρείται ως παραγωγική 
μονάδα κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.7

Οι αντιλήψεις για τον πολιτιστικό ρόλο της Τ.Α. έχουν παγκόσμια 
διαφοροποιηθεί λόγω των σύγχρονων κοινωνικών εξελίξεων.Επομένως και οι 
δραστηριότητες των Ο.Τ.Α. δεν είναι δυνατόν πια να περιορίζονται μέσα στα 
στενά και αναχρονιστικά πλαίσια που χάραξε η δημοτική νομοθεσία πριν 50 ή 
70 χρόνια. Είναι καιρός πια να γίνει καθημερινή δυναμική πρακτική ο θεσμός 
αυτός για την γρήγορη άνοδο της οικονομικής και πολιτιστικής στάθμης του 
λαού μας.

Οι νέοι αιρετοί άρχοντες_τόσο στην ηλικία όσο και στις αντιλήψεις_με το 
κύρος που τους δίνει το αξίωμα και την ευθύνη που τους ανέθεσε ο λαός, 
αγωνίζονται για μια δημιουργική παρουσία των Ο.Τ.Α. σε όλους τους τομείς, 
με κύριο στόχο να ασκούν κοινωνική πολιτική, όπως γίνεται και στις άλλες 
χώρες, ώστε να απελευθερωθεί η Τ.Α. από τα γρανάζια του κράτους. Ο θεσμός 
αυτός θα μπορέσει να λειτουργήσει αξιοποιώντας τις κοινωνικές του δυνάμεις 
και θέτοντάς τις στην εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών, μόνο σαν 
ανεξάρτητη και αυτόνομη τοπική λαϊκή εξουσία.

Ανάγκες όμως δεν είναι μόνο τα τεχνικά έργα υποδομής, αλλά και η 
εξύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων, η 
προστασία του περιβάλλοντος, η εκλεκτή ψυχαγωγία, η δημιουργία γενικά

Χ«ρ. Σκια-Πανοποΰλου, Σημ. μαθημ. Περ.Πολ.ΓΊολιτική:. σελ. 15
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κοινωνικής υποδομής.Μπορεί όλα αυτά να θεωρούνται περιττές κοινωνικές 
πολυτέλειες στον τόπο μας, όμως αποτελεί ντροπή η εικόνα που 
παρουσιάζουν τα στοιχεία για το χαμηλό πνευματικό επίπεδο της 
πλειοψηφίας των Ελλήνων.

Αυτή η εικόνα κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη ενεργοποίησης των 
Ο.Τ.Α. προκειμένου να αναπτύξουν πολιτιστικές δραστηριότητες για την 
άνοδο του μορφωτικού επιπέδου των δημοτών τους.Η προσπάθεια αυτή δεν 
είναι δυνατόν να καρποφορήσει με μοναδικό φορέα το κράτος, ούτε μπορεί 
να είναι επίτευγμα ενός ατόμου ή μιας ομάδας, αλλά η συνισταμένη της 
προσπάθειας πολλών κοινωνικών παραγόντων.Η τοπική αρχή θα είναι αυτή 
που θα συντονίζει την κοινή δράση των δημοτών.8

s Δαράκη ΓΤέττη. Πολιτισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σελ. 52-53. εκό. Πατάκη, Αθήνα 1996
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2.3. Δράσεις - Προοπτικές

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πριν ξεκινήσει την πορεία ανάπτυξης πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, πρέπει πρώτιστα να ασχοληθεί με:
# την καταγραφή και ανίχνευση των πολιτιστικών και κοινωνικών αναγκών 

και των ιδιαιτεροτήτων της πόλης ή της κοινότητας.
# τον σχεδίασμά της πολιτιστικής δράσης που πρέπει να λαμβάνει σοβαρά 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και να τις αξιοποιεί.
# την εξασφάλιση εξειδικευμένου προσωπικού (πολιτιστικά στελέχη) που 
μπορεί να αναλάβει με πληρότητα και επάρκεια τη σύλληψη, το σχεδίασμά 
και τα προγράμματα που εκπονούνται.

Εάν οι Ο.Τ.Α. θέλουν να πραγματοποιήσουν πιο σύνθετα προγράμματα, 
δεδομένης της στενότητας των πόρων που έχουν, μπορούν να το πετύχουν 
μέσω μιας διαδημοτικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.Ακόμη, θα πρέπει 
να αξιοποιούνται τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τον 
πολιτιστικό τομέα.

Σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία η Τ.Α. θα πρέπει να προσπαθήσει να 
ενδυναμώσει και να συντονίσει τις διαφορετικές ομάδες (συλλόγους, ομίλους, 
σωματεία) της περιοχής της και να τις υποστηρίξει να διακριθούν και να 
διαφοροποιηθούν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, διότι η προώθηση της 
επικοινωνίας και η ανάπτυξη διαλόγου πρέπει να αποτελούν σκοπό της Τ.Α.

Όμως η συλλογική δράση εξασθενίζει εάν το Κράτος είναι αυτό που 
αποφασίζει, σχεδιάζει και οργανώνει τις δράσεις της πολιτιστικής 
πρακτικής.Εξάλλου,η κεντρική διοίκηση δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει τις 
ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού, όπως η Τ.Α., με αποτέλεσμα οποιαδήποτε 
θεσμοποίηση πολιτιστικής πολιτικής να επιφέρει αύξηση στην ποσότητα και 
όχι στην ποιότητα.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί είναι η έλλειψη 
διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας που βιώνει η Τ.Α.Κατά συνέπεια, 
παρατηρείται έλλειψη πολιτιστικής υποδομής σε περιφερειακό επίπεδο αλλά 
και επαρκών θεσμοθετημένων πόρων, ώστε να μην μπορεί τελικά να παραχθεί 
πολιτιστικό έργο.



Παρεμβάσεις του Δήμου Πατρίων στον Πολιτιστικό Τομέα
14

ΜΕΡΟΣ Β'

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η πολιτιστική δουλειά του Δήμου Πατρέων διεκπεραιώνεται μέσα από 
τέσσερα νομικά πρόσωπα:

1) Το Πνευματικό Καλλιτεχνικό Κέντρο
2) Τη Δημοτική Μουσική
3) Το Δημοτικό Ωδείο
4) Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο

Ολα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός από το Δημοτικό 
Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) το οποίο είναι ιδιωτικού δικαίου όπως θα 
δούμε και παρακάτω.Ένα ακόμη νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που 
επρόκειτο να δημιουργηθεί, η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Πάτρας (Δ.Ε.Π.Α.Π) για κάποιους λόγους είναι μια παγωμένη διαδικασία, που 
θα εξαρτηθεί στο άμεσο μέλλον αν θα γίνει ή όχι και υπό ποιους κανόνες και 
συνθήκες θα πραγματοποιηθεί.

Το καθένα από τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα, περιέχουν τα εξής 
τμήματα:

1) Το Πνευματικό Κέντρο περιέχει: 
α) Το Καρναβάλι
β) Το Διθνές Φεστιβάλ
γ) Τη Δημοτική Πινακοθήκη
δ) Την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων
ε) Το Συνεργείο Καλλιτεχνικών Κατασκευών
στ) Το Τμήμα Εκδηλώσεων
ζ) Τα ερασιτεχνικά τμήματα, όπως είναι το χορευτικό, το θεατρικό και το 

εικαστικό αλλά και πιο μικρές δράσεις.

2) Το Δημοτικό Ωδείο περιλαμβάνει:
α) Την Ορχήστρα Εγχόρδων " Σολίστ της Πάτρας ", και 
β) Το Δημοτικό Ωδείο σαν εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο με την σειρά του 

έχει δημιουργήσει ορισμένους νέους θεσμούς (νέες ορχήστρες και υποσύνολα), 
οι οποίοι θα αναφερθούν στη συνέχεια.

3) Στην Δημοτική Μουσική, που είναι το τρίτο νομικό πρόσωπο, υπάγονται η 
Μπάντα και η Μπαντίνα, που είναι ορχήστρες και σύνολα πνευστών, και

4) Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, για το οποίο γίνεται ιδιαίτερη μνεία 
παρακάτω.
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Κεφάλαιο 1: Πνευματικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο

Γενικά για τα Πνευματικά Κέντρα

Τα Πνευματικά Κέντρα είναι ένας σχετικά νέος θεσμός που υιοθετήθηκε 
από όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου και λειτουργεί παράλληλα με το 
εκπαιδευτικό σύστημα και ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο κάθε λαού, τις 
τοπικές συνθήκες και ανάγκες του.

Βασικός στόχος των κέντρων αυτών είναι να δημιουργούν τις κατάλληλες 
συνθήκες και ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, 
κοινωνική τάξη και επίπεδο, για να συνεχίζουν την πνευματική τους 
καλλιέργεια.Η επιμόρφωση και η ενημέρωση γύρω από την παγκόσμια 
πρόοδο, επειδή θα απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, προσφέρεται με 
μορφή απλουστευτική, με τρόπο ευχάριστο και ελκυστικό.Τα κέντρα αυτά 
εξασφαλίζουν στα μέλη τους και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας (θεατρικές και 
κινηματογραφικές παραστάσεις, μουσικά απογεύματα, εκθέσεις, χορούς, 
εκδρομές, ταξίδια κ.λ.π.).Δίνουν ακόμα, ευκαιρίες για ανθρώπινες σχέσεις και 
φιλίες και για την καλλιέργεια και έκφραση κάθε ταλέντου.

Κατάλληλοι φορείς για να δημιουργήσουν αυτά τα κέντρα είναι οι 
Ο.Τ.Α.Είναι ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας τους, αν λάβουμε 
υπόψη μας το χαμηλό πνευματικό επίπεδο του λαού και την απογυμνωμένη 
επαρχία από κάθε ευκαιρία για πολιτιστική ζωή και κίνηση.Οι Ο.Τ.Α. σαν 
συλλογικά όργανα τοπικής εξουσίας έχουν την ευθύνη για τις ανάγκες των 
κατοίκων τους, υλικές και ηθικές.Οι αιρετοί άρχοντες είναι σε θέση να 
γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις πολιτιστικές ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας, γνωρίζουν με ακρίβεια τα κενά και τις ελλείψεις της και το κύρος 
τους στο λαό αποτελεί εγγύηση ότι μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να 
συνεργάζονται με προσωπικότητες και κοινωνικές ομάδες 
_σωματεία,συλλόγους_για να έχει το έργο του πνευματικού κέντρου πάνδημη 
ανταπόκριση και επιτυχία.

Απαραίτητη είναι η πλατιά λαϊκή συμμετοχή και συνεργασία σε όλες τις 
δραστηριότητες του Π.Κ.Όταν ο πολίτης συμμετέχει ενεργά σ'αυτές, 
συνειδητοποιεί ότι οι επιτυχίες του κέντρου είναι αποτέλεσμα και της δικής 
του προσπάθειας και συμμετοχής.Η συνεργασία των κατοίκων για ένα κοινό 
σκοπό, που στοχεύει στην πρόοδο, δημιουργεί το αίσθημα της κοινής 
ευθύνης, εξευγενίζει και εκπολιτίζει τον άνθρωπο.Παράλληλα, μέσα στο 
κλίμα της συνεργασίας και της αδελφοσύνης αυξάνει η αγάπη και το 
ενδιαφέρον για το τοπικό πνευματικό κέντρο. Το θεωρεί σαν το πνευματικό 
του σπίτι κι έτσι γεννιέται μέσα του η ανάγκη να προσφέρει την βοήθειά του 
και τις φροντίδες του γι’αυτό.9

Τα πνευματικά κέντρα αντιπροσωπεύουν σήμερα ένα πολυδυναμικό τομέα 
μετασχολικής μόρφωσης και πολιτιστικής αναγέννησης όλων ανεξάρτητα των 
πολιτών, χρησιμοποιώντας σωστά και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο 
τους.Η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου έχει γίνει σήμερα επίκαιρο 
και σημαντικό θέμα προόδου και εξέλιξης.Οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο 
ζητούν παράλληλα με τις άλλες διεκδικήσεις τους, και την αξιοποίηση του

9 Δαράκη Πέπη, Πολιτισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σελ. 61, εκό. Πατάκη, Αθήνα 1996.
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ελεύθερου χρόνου τους, απαιτώντας την δημιουργία κέντρων ψυχαγωγίας, 
ενημέρωσης, μόρφωσης.
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I. Πρώτος θεσμός - Το Καρναβάλι 

1.1 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή

Αφετηρία του Καρναβαλιού της Πάτρας, θεωρείται το 1829, όπου 
οργανώνονται στην πόλη οι πρώτοι αποκριάτικοι χοροί.

Η δεύτερη χρονική φάση εξέλιξής του είναι το 1870, όπου μετά την ένωση 
των Επτανήσων, οι επτανήσιοι που εισρέουν στην πόλη μεταφορφώνουν 
αναλόγως τον πολιτισμικό της χαρακτήρα, γεγονός που αποτυπώνεται στο 
Καρναβάλι αλλά και σε άλλες πολιτιστικές δράσεις.

Το 1906 το Καρναβάλι περνά από την τρίτη χρονική φάση εξέλιξής του, 
όπου διαμορφώνεται η πομπή και γίνεται πανομοιότυπη με τη σημερινή, ενώ 
το 1966 έχουμε την τέταρτη χρονική φάση εξέλιξής του, όπου μπαίνουμε στην 
διαδικασία που λέγεται "Κρυμμένος Θησαυρός" και γίνεται πλέον μαζικό το 
Καρναβάλι.

Μετά από 30 χρόνια, το 1966, στην πέμπτη χρονική φάση εξέλιξης του 
Καρναβαλιού, γίνεται μια προσπάθεια επιμήκυνσης και εμπλουτισμού του με 
νέες εκδηλώσεις ειδικού πολιτιστικού περιεχομένου και βάρους.Θα λέγαμε 
ότι γίνεται μια προσπάθεια πολιτιστικού επαναπροσδιορισμού του 
Καρναβαλιού. 10

1.2 Κρυμμένος Θησαυρός

Το Καρναβάλι, εκτός από το ότι αποτελεί ένα κομμάτι αναπόσπαστο της 
ιστορίας της πόλης, είναι ο μεγαλύτερος κύκλος εκδηλώσεων της χώρας 
εκείνη την περίοδο.Είναι μέγιστο κοινωνικό, πολιτισμικό, γιορταστικό κ.λ.π. 
γεγονός, και ειδικά απο το 1996 και μετά, με την προσπάθεια εμπλουτισμού 
που γίνεται, έχουν ενταχθεί στους κόλπους του νέοι θεσμοί και 
λειτουργίες.Στην ουσία αυτός ο μεγάλος θεσμός περιέχει "υποθεσμούς".

Ο πρώτος υποθεσμός που έχει προηγηθεί βέβαια χρονικά είναι ο 
"Κρυμμένος Θησαυρός".Με το όρο "Κρυμμένο Θησαυρό", εννοούμε αυτή την 
μεγάλη διαγωνιστική διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ των 
πληρωμάτων (γκρουπ).

Χάριν αυτής της διαδικασίας παράγονται παντομίμες, μικτά θεάματα, 
θεατρικά πεντάλεπτα, παράγονται στην ουσία πρωτογενή πολιτιστικά 
προϊόντα, υπό τις εντολές και τις κατευθύνσεις της Καρναβαλικής Επιτροπής, 
τα οποία βεβαίως εμπεριέχουν και κυριαρχούνται από την παρωδία, που είναι 
κυρίαρχο στοιχείο της καρναβαλικής διαδικασίας.

Εκτός όμως από αυτά, υπάρχουν και ορισμένες άλλες διαγωνιστικές δράσεις, 
όπως η μεγάλη εκδήλωση "Ζωγραφίστε και δημιουργήστε", το 
"Μακιγιαριστείτε" και υπάρχουν και τα Κουίζ κ.λ.π.Κάθε χρόνο 
δημιουργούνται τά παιχνίδια που στηρίζονται στην ευρηματικότητα των μελών 
της Καρναβαλικής Επιτροπής, αλλά και των συμπολιτών μας.

Ο Κρυμμένος Θησαυρός ξεκίνησε σαν μια διαδικασία όπου "κάτι κρυβόταν 
και βρισκόταν” αλλά εξελίχτηκε όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Νίκος Πολίτης, Καρναβάλι της Πάτρας, Αχαϊκές Εκδόσεις, σελ. 55,81,143,185, Πάτρα 1987
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1.3. Καμναβά/,ι των Μικρών

Ο δεύτερος μεγάλος υποθεσμός που αναπτύσσεται το Καρναβάλι, είναι το 
Καρναβάλι των Μικρών που ξεκίνησε το 1996.Εδώ προετοιμάζονται οι 
καρναβαλιστές εξ απαλών ονύχων.Και δεν είναι μόνο τα μωρά στα 
καροτσάκια που βγαίνουν στη μεγάλη παρέλαση της τελευταίας Κυριακής.Το 
σημαντικότερο είναι ένα ολόκληρο, κανονικό Καρναβάλι σχεδιασμένο και 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας.
Τί περιλαμβάνει το Καρναβάλι των Μικρών; Τα πάντα! Μια ματιά στο 
πρόγραμμα αρκεί.Ομάδες παιδιών μαθαίνουν να κατασκευάζουν μάσκες, 
χαρταετούς και μαριονέτες ενώ στη συνέχεια εκθέτουν τα δημιουργήματά 
τους.

Επίσης υπάρχει η Κινητή Καρναβαλούπολη, υπάρχουν ανεξάρτητες 
δράσεις, ποδηλατοδρομίες κ.λ.π., που σκοπό έχουν να εθίζουν τα παιδιά σε 
τέτοιου είδους λειτουργίες και γενικά υπάρχουν σεμινάρια εκπαιδευτικά που 
γίνονται στα περισσότερα σχολεία της πόλης, δημιουργούνται ειδικά 
θεατρικά δρώμενα στο Δημοτικό Θέατρο αλλά και "καραγκιοζοφτιαχτική" 
όπου γνωστοί καλλιτέχνες του θεάτρου σκιών δείχνουν στα παιδιά πώς 
φτιάχνονται οι φιγούρες.

Κεντρικός θεσμός και λειτουργία του Καρναβαλιού των Μικρών, είναι και ο 
διαγωνισμός Πρωτότυπου Παιδικού Τραγουδιού, όχι μόνο Καρναβαλικού.Και 
βεβαίως το Καρναβάλι των Μικρών έχει τη δική του μεγάλη παρέλαση,τη 
δική του κορύφωση.

Με τον όρο "Καρναβάλι των Μικρών", για να δούμε και το ιδεολογικό 
περίγραμμα εννοείται η προσχηματική χρήση του όρου "Καρναβάλι των 
Μκρών", ενώ κατ'ουσίαν ο Δήμος προσβλέπει σε πολιτιστική εμπλοκή και 
δημιουργία των μικρών ηλικιακών ομάδων, και έτσι δημιουργούνται σοβαρά 
πολιτιστικά αναχώματα με καλή προοπτική.

Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών κ. Δ.Πεφάνης, 
"δεν είναι ότι εκπαιδεύουμε απλά τους Καρναβαλιστές, αλλά ότι είναι κατά 
90% όχι Καρναβάλι με την σημαντική έννοια και 10% Καρναβάλι, το 
Καρναβάλι των Μικρών."
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1.4. Καρναβάλι των Πολλών

Ο τρίτος μεγάλος θεσμός που ξεκίνησε το 1997 είναι το Καρναβάλι των 
Παλιών. Για να τοποθετηθεί πιό σωστά εκφραστικά, θα λέγαμε ότι θα 
εξελιχτεί σε θεσμό, προδικάζοντας στην ουσία την τύχη του.

Αυτός ο θεσμός στηρίζεται στο γεγονός ότι επειδή το Πατρινό Καρναβάλι 
έχει ιστορία, έχει και λόγο να εμφανίζει την ιστορία του, με ό,τι αυτό μπορεί 
να παράγει κάθε χρόνο σαν σκέψη.Σημασία έχει το ιδεολογικό περίγραμμα 
που φέρει τον τίτλο "Καρναβάλι των Παλιών" αυτοδικαίως.

Αυτό μπορεί να περιέχει ένα τριήμερο αφιέρωμα στο Καρναβάλι της 
περιόδου 1915 - 1920, ώστε να αναβιώσουμε κάτι από αυτά που γίνονταν τότε, 
να φτιαχτούν κάποια συγκεκριμένα σκηνικά σε ένα συγκεκριμένο σημείο της 
πόλης, οι χοροί που θα γίνουν να είναι εκείνοι που χορεύονταν τότε, οι 
ενδυμασίες πανομοιότυπες κ.λ.π., να γίνει μια προσέγγιση αναπαράστασης 
_εν πάσει περιπτώσει_συμπεριφοράς και κλίματος μιας περιόδου.

Ή θα μπορούσε να παρουσιαστεί σε μια άλλη εκδήλωση, ένα κομμάτι της 
πόλης όπως υπήρχε εκείνη την εποχή, με τους επαγγελματίες που υπήρχαν 
τότε και όπου κάποιοι από αυτούς σήμερα έχουν εξαφανιστεί, τον χαλκωματά 
(γανωματή), τον εφημερίδά που περνούσε σαν πλανόδιος και πουλούσε κ.λ.π.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι με τον όρο "Καρναβάλι των Παλιών", 
εννοούμε την προσπάθεια να παρουσιαστεί αυτή η ιστορία του Πατρινού 
Καρναβαλιού, και έχει λόγο αυτό που παρουσιάζεται να γίνει θεσμός.





Παρεμβάσεις τον Δήμον Πατρέων στον Ποώτιστικό Τομέα
20

1.5. Εκθέσεις

Ο τέταρτος θεσμός ο οποίος ξεκινάει το 1997, είναι η οργάνωση πολλών 
εκθέσεων και μάλιστα παραγωγής εκθέσεων.Η προσπάθεια του Δήμου 
στηρίζεται κυρίως στις παραγωγές και όχι μόνο σε εκθέσεις που μπορεί να 
είναι περιφερόμενες, γιατί ο επισκέπτης πρέπει να έχει την αφορμή τον 
τελευταίο μήνα των εκδηλώσεων, να απολαύσει και τα στοιχεία που θα 
εμφανίζονται από τις εκθέσεις.

Βεβαίως εκθέσεις μεμονωμένες είχαν γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν, 
αλλά σημασία έχει ότι το 1997 παρήχθη ο "ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ" που πουλάει 
πολλές εκθέσεις_ ήδη μέσα στο 1997 είχαμε 7 εκθέσεις.

Μέσα στις Εκθέσεις αυτές υπάρχουν και ειδικά αφιερώματα, όπως το 1997 
ξεκίνησε ο "Κύκλος του Καραγκιόζη", που δεν ήταν απλά μια έκθεση αλλά 
ακολουθείτο από 9 παράλληλες εκδηλώσεις που σκοπό είχαν να αναδείξουν 
τα διάφορα στοιχεία του Καραγκιόζη και γι'αυτό έχει τον τίτλο "Γα'ι'τανάκι 
του Καραγκιόζη ".Αυτό υπαινίσσεται ότι δεν ήταν απλά μια έκθεση, αλλά μια 
σειρά εκδηλώσεων που βεβαίως φαίνεται και από το πρόγραμμα.

Το σύνολο αυτών των εκδηλώσεων δεν αφορά μόνο παραστάσεις 
καραγκιόζη.Επεκτείνεται στην επίδραση που άσκησε το θέατρο σκιών σε 
άλλες μορφές όπως ο χορός, ο κινηματογράφος, η λογοτεχνία.Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται και στην "κατασκευαστική" του ίδιου του θεάτρου σκιών, 
αφού παρουσιάζονται σκηνικά και φιγούρες.

Με αυτές τις εκδηλώσεις επιδιώκεται να έρθει σε επαφή το Καρναβάλι με 
το θέατρο σκιών, το Καρναβάλι με τον Καραγκιόζη.Κατ'αρχήν έχουν πολλά 
κοινά στοιχεία.Τη σάτυρα, την υπερβολή, τη μεταμφίεση, τη διάθεση για 
πλάκα και σαματά.Κι ακόμη μια τρόπον τινά, κοινή καταγωγή.Για πολλούς το 
Καρναβάλι στον Ελλαδικό χώρο είναι ταυτισμένο με την Πάτρα ενώ σοβαροί 
μελετητές ταυτίζουν την εμφάνιση του καραγκιόζη στον Ελλαδικό χώρο με με 
τη δράση του Πατρινού Μίμαρου στις αρχές του αιώνα.Ήταν λοιπόν επόμενο 
κάποια στιγμή, Καρναβάλι και Καραγκιόζης _αυτοί οι δύο συμπολίτες_ να 
συναντηθούν.

Αυτή την χρονιά, μαζί με τον δεύτερο κύκλο του Καραγκιόζη, άλλη μία 
έκθεση που θα γίνει και θα έχει κι αυτή παράλληλες εκδηλώσεις, θα 
αναφέρεται κατά πάσα πιθανότητα στην "Μεσογειακή Κούκλα όλων των 
Εποχών".

Ένας άλλος μεγάλος θεσμός που ξεκίνησε το 1996 με ανοδική πορεία, είναι 
ο Πανε'/Κήνιος Διαγωνισμός Γελοιογραφίας που συνοπτικά περιλαμβάνει σκίτσα, 
κόμικς, ακτινογραφήματα, κινούμενα σχέδια κ.λ.π.Στον διαγωνισμό αυτό 
συμμετέχουν μαθητές έως 18 ετών σε πρώτη φάση, αλλά θα επεκταθεί το όριο 
ηλικίας.

Θεωρήθηκε ότι ο διαγωνισμός αυτός δημιουργήθηκε ακριβώς γιατί δεν 
υπήρχε μια τέτοια διεργασία στην Ελλάδα σε άλλο μέρος και το καλύτερο 
πλαίσιο που διαμορφώνει τις συνθήκες ώστε να επιτύχει ένας τέτοιος θεσμός 
και να ευδοκιμήσει, είναι το πλαίσιο που διαμορφώνεται στην Πάτρα, με το 
Καρναβάλι της χαράς, του κεφιού, της ανατροπής.Η γελοιογραφία είναι και 
γέλιο και ανατροπή και χαρά, ταιριάζει λοιπόν στο Καρναβάλι.

Γίνεται αντιληπτό ότι είναι σωστή η προσπάθεια που γίνεται για 
εμπλουτισμό και επιμήκυνση του Καρναβαλιού με εκδηλώσεις που "δεν θα 
έρχονται από το πουθενά" και αναιτιολόγητα όπως π.χ. γίνεται στο 
Καρναβάλι του Βιλαρέτζιο που οι παράλληλες εκδηλώσεις τους είναι πολύ
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αδύνατες όσον αφορά την πολιτιστική αιτιολόγηση, κάνουν π.χ. τον 
διαγωνισμό της πίτσας ή βγάζουν την "Μις Καρναβάλι".

Ο Δήμος Πατρέων ενδιαφέρεται για να βγαίνει κάτι πάρα πολύ καλό, κάτι 
που να ανοίγει δρόμους, να έχει μέλλον, να είναι πολιτιστικά αιτιολογημένο 
και καρναβαλικά εντασσόμενο.

Π.χ. στις εκθέσεις που έχουν αποφασισθεί μέχρι τώρα να γίνουν αυτή την 
χρονιά, είναι οι εξής: μια αναδρομική έκθεση φωτογραφίας και άλλων 
αρχείων του Πατρινού Καρναβαλιού όπου θα υπάρχουν στοιχεία και από τον 
προηγούμενο αιώνα κ.λ.π.Άλλη μία αναδρομική έκθεση είναι αυτή του 
Μποστ μια και ταιριάζει ο Μποστ και το πνεύμα του.Άλλες εκθέσεις αίναι 
αυτές για τον Καραγκιόζη, για τις κούκλες, μαριονέττες κ.λ.π., καθώς επίσης 
και τα εκθέματα των πληρωμάτων, τα εκθέματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού 
Γελοιογραφίας και ίσως γίνει και μια έκθεση από επώνυμους κατασκευαστές 
μάσκας.
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1.6. Τσικνοπέμπτη

Εκτός βέβαια από τις παραπάνω εκθέσεις υπάρχουν και ένα πλήθος άλλων 
εκδηλώσεων που δεν εντάσσονται σε θεματικούς κύκλους αλλά είναι δυνατές 
και δεδομένες και διαρκώς αναβαθμίζονται, όπως η Τσικνοπέμπτη.

Στην Πάτρα η Τσικνοπέμπτη είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση.Δεν είναι μια 
εκδήλωση που απλά κάποιοι ψήνουν σουβλάκια όπως συνηθίζεται την μέρα 
αυτή, αλλά υπάρχουν και λα'ι'κά δρώμενα, όπως παλιά ήταν το δρώμενο της 
Γιαννούλας της Κουλουρούς με τον γάμο της.Ο λα'ι'κός αυτός τύπος είχε 
συνδεθεί περισσότερο από κάθε άλλον με το Καρναβάλι της Πάτρας 
ιδιαίτερα στα χρόνια του μεσοπολέμου.

Όμως τώρα έκλεισε τον κύκλο του και τελείωσε, και από πέρυσι 
δημιουργήθηκαν οι λεγάμενες " Ορχήστρες Πρώτων Βοηθειών " όπως 
ονομάστηκαν χαριτολογώντας, αλλά τελικά καθιερώθηκε ο τίτλος.Οι 
ορχήστρες αυτές δεν είναι τίποτα παραπάνω από ολιγομελή λα'ι'κά ή 
λα'ι'κοδημοτικά ή λα'ι'κορεμπέτικα σχήματα τα οποία διαθέτει ο Πολιτιστικός 
Τομέας του Δήμου και ανάλογα με το γλέντι που αφορμούντως αναπτύσσεται 
σε διάφορα σημεία της πόλης, ειδοποιούνται αυτά τα σχήματα, τα οποία 
εμφανίζονται, σαν μια προσπάθεια έμπρακτης παρουσίας του Δήμου και 
αναγνώρισης από πλευράς του, πως οτιδήποτε παρουσιάζεται και είναι 
αυτοφυές, πρέπει να ενισχύεται.
Έτσι δημιουργείται μια σωστή επικοινωνιακή σχέση με τους ανθρώπους που 

αρέσκονται στην Πάτρα, να συμμετέχουν με τους όρους που οι ίδιοι έχουν 
επιλέξει.

Κάθε χρόνο στο Καρναβάλι, υπάρχει πάντοτε μεγάλη συμμετοχή από 
πλευράς κόσμου, πάνω από 30.000 με 35.000, η συντριπτική πλειοψηφία των 
οποίων (90% περίπου ) είναι Πατρινοί.Λέγοντας συμμετοχή εννοούμε στον 
δρόμο, γιατί όλοι συμμετέχουν με τον α' ή β' τρόπο.Οι εκδηλώσεις 
κορυφώνονται με τις παρελάσεις του τελευταίου Σαββάτου και της Κυριακής 
και πιο συγκεκριμένα με την τελετή λήξης, όπου γίνεται το Κάψιμο του 
Βασιλιά Καρνάβαλου στο λιμάνι και ακολουθούν εντυπωσιακά 
πυροτεχνήματα και τραγούδια από διάφορα μουσικά σχήματα που βρίσκονται 
εκεί.

Όμως η τελετή λήξης είναι το τυπικό τέλος του Καρναβαλιού, γιατί δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και την Καθαρά Δευτέρα ο Πανελλήνιος 
Διαγωνισμός Χαρταετού. Παρ'όλο που αυτός ο διαγωνισμός είναι μια σπουδαία 
εκδήλωση, είναι καταδικασμένος να είναι αποτυχημένος, να ζει στον απόηχο 
του μεγάλου γεγονότος, κι αυτό γιατί οι περισσότεροι Πατρινοί μετά το 
παρατεταμένο ξενύχτι που τελειώνει την Κυριακή, κοιμούνται μέχρι την άλλη 
μέρα το απόγευμα, οπότε έχει τελειώσει ο διαγωνισμός.Αυτά βεβαίως είναι 
αναμενόμενα.

Για το Καρναβάλι, εισρέονται ποσά της τάξης των 10 με 15 
δισεκατομμυρίων στη μείζονα περιοχή, τα οποία δεν εισπράτονται όμως όλα 
από την Πάτρα αλλά και από όμορους Νομούς που διαθέτουν ξενοδοχειακές 
κλίνες, π.χ. όλη η Κορινθία είναι γεμάτη το τελευταίο τριήμερο του 
Καρναβαλιού.

Βέβαια για όλα αυτά έχει αναπτυχθεί μια τεράστια τεχνογνωσία στην πόλη 
αλλά και οργανωτική υποδομή.
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2. Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας

Αφετηρία του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, ήταν το 1986.Ήταν μια 
προσπάθεια που ξεκίνησε σ'ένα περιβάλλον ευνοϊκό, γιατί ούτε σε όλη την 
Ελλάδα υπήρχαν ανεπτυγμένα πολλά φεστιβάλ όπως σήμερα, ούτε στην 
Πάτρα προυπήρξε κάτι παρόμοιο.

Το Φεστιβάλ είχε πάρα πολύ καλή χρηματοδότηση, πολύ καλή στήριξη και 
τα πρώτα χρόνια ευδοκίμησε.Τότε καλλιτεχνικός Διευθυντής ήταν ο Θάνος 
Μικρούτσικος.Στην πορεία ο θεσμός πέρασε κάποιες περιόδους ύφεσης και 
τώρα, από το 1995 που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων, 
βρίσκεται σε φάση ανάκαμψής του.Σήμερα έχει καλλιτεχνικό Διευθυντή τον 
κ. Ηλία Αντρειόπουλο, τον γνωστό μουσικοσυνθέτη.

Ο θεσμός του Εθνικού Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων που προωθείται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού, ξεκίνησε το 1993 και βρίσκεται σε εξέλιξη.Ο θεσμός 
αυτός φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα νέο πολιτιστικό κατεστημένο στην χώρα 
μας συνδέοντας έναν ικανό αριθμό πόλεων που καλύπτουν όλη την χώρα μας 
από ιστορική και γεωγραφική άποψη, σε ένα πλέγμα πολιτιστικών σχέσεων 
με σκοπό την ανάπτυξη της περιφέρειας αποκλείοντας την Αθήνα και την 
Θεσσαλονίκη, μια και στόχος του θεσμού αυτού είναι η καταπολέμηση του 
πολιτιστικού υδροκεφαλισμού και η ενίσχυση της πολιτιστικής 
αποκέντρωσης.

Ειδικότεροι σκοποί του προγράμματος είναι η διάχυση των πολιτιστικών 
αγαθών στην περιφέρεια, η παραγωγή πρωτότυπης δημιουργίας και η 
ενίσχυση υπαρχόντων πολιτιστικών θεσμών, οι πολιτιστικές ανταλλαγές, η 
αξιοποίηση της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανάπτυξη του 
πολιτιστικού τουρισμού και σε τομείς σύγχρονους κ.λ.π.

Το πρόγραμμα επεμβαίνει σε τέσσερα επίπεδα:
_ θεσμικό 
_ κτιριακό 
_ επιμορφωτικό
_ επικοινωνιακό - πληροφοριακό

Στο θεσμικό επίπεδο, επιδιώκεται η δημιουργία ενός ευέλικτου θεσμικού 
πλαισίου, το οποίο προ'υ'ποθέτει για την ενίσχυση οποιουδήποτε θεσμού, την 
ύπαρξη υπεύθυνου και αρμοδίου οργάνου καλλιτεχνικής διεύθυνσης 
(καλλιτεχνικός διευθυντής ή καλλιτεχνική επιτροπή).Εννοείται ότι ο ρόλος 
του Υπουργείου θα έχει συντονιστικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, αφού οι 
αποφάσεις στην ουσία θα λαμβάνονται από την τοπική κοινωνία.

Βέβαια στο κτιριακό επίπεδο, εννοείται η απαιτούμενη κτιριακή υποδομή 
για την λειτουργία των θεσμών.Το ΥΠ.ΠΟ. θα βοηθήσει στον τομέα αυτό, 
ενισχύοντας την αξιοποίηση - επαναχρησιμοποίηση αξιόλογων κτιρίων 
διαφόρων αρχικών χρήσεων (εργοστάσια, αποθήκες, παλαιοί κινηματογράφοι 
κ.λ.π.).

Η στελέχωση με ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό έχει πολύ μεγάλη 
σημασία για την βιωσιμότητα και την καλή λειτουργία των θεσμών, γι'αυτό 
προβλέπεται οργάνωση σεμιναρίων γαι την επιμόρφωση πολιτιστικών 
στελεχών.



Βρεταννικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ

)  > ?
V ) % ) ; ) ,3
» A ) ) ) «3 «
) ) ) ) ) ) )  
» a ) ) )

) - > )
) ) )

2 -  9
ΙΟΥΛΙΟΥ
1990

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
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Οι πόλεις που θα ενταχθούν στο Ε.Π.Δ.Π. θα μπορούν να επικοινωνούν 
μεταξύ τους με on line σύνδεση αλλά και με τα ευρωπα'ι'κά πολιτιστικά 
δίκτυα."

Υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια και σύγχυση με τα Φεστιβάλ σε όλη την 
Ελλάδα, γιατί οι πάντες όταν αναφέρονται στο φεστιβάλ, εννοούν ένα σύνολο 
καλοκαιρινών συνήθως εκδηλώσεων που πραγματοποιούν, χωρίς να μπαίνουν 
πολλές φορές στον κόπο να εξηγήσουν τί σημαίνει αυτό.Δηλαδή αν έχει 
συγκεκριμένο στόχο, αν υπηρετεί συγκεκριμένη άποψη και πώς αυτή 
υπηρετείται, και κυρίως δεν εξηγείται σαφέστατα το πώς προάγεται το 
πολιτιστικό επίπεδο.

Τα περισσότερα από αυτά τα φεστιβάλ αρχίζουν και τελειώνουν με την 
παρουσία σχημάτων στο πρόγραμμά τους κυρίως μουσικών και θεατρικών, τα 
οποία περιφέρονται ανά τη χώρα και κάνουν απλώς 10, 20 ή 30 εμφανίσεις σε 
διάφορα μέρη.

Παράλληλα, υπάρχει η διαπίστωση μιας μεγάλης σύγχυσης, που οφείλεται 
σε έλλειψη γνώσης ή ατόμων που να γνωρίζουν τί σημαίνει πολιτιστικό 
μάνατζμεντ και οι οποίοι συνήθως εμφανίζονται με τον τίτλο " φτιάχνουμε 
φεστιβάλ " ή "κάνουμε φεστιβάλ " , χωρίς να ξεκαθαρίζουν τί σημαίνει αυτό.

Γιατί ταυτόχρονα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι διαφορετικό το να 
παραγγέλνεις μια εκδήλωση που πρωτοτύπως δημιουργείται και εμφανίζεται 
και επακολουθεί την ένταξη σε ένα Φεστιβάλ _τότε μιλάμε για παραγωγή 
νέου πολιτιστικού προιόντος_, είναι διαφορετικό το να εντάσσει κάποιος 
θεσμός κι αυτός στο πρόγραμμά του ένα περιφερόμενο σχήμα _τότε δεν 
μιλάμε για κάτι ιδιαίτερα ουσιώδες_, και είναι διαφορετικό επίσης να μην 
οργανώνεται ποτέ ένας θεσμός, απλά να βάζει την υπογραφή του, αυτό που 
λέμε υπό την αιγίδα του κ.λ.π.

Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε την εκπαιδευτική διάσταση που πρέπει να 
έχει η προσπάθεια για παραγωγή πολιτισμού.Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, 
γενικά στην Πάτρα παρατηρείται μια ανεπτυγμένη αυτογνωσία γι'αυτά τα 
ζητήματα και δεν είναι τυχαίο που ο Πολιτιστικός Τομέας του Δήμου της 
πόλης είναι από τους πρώτους που έχουν κηρύξει αυτά τα θέματα και σε 
συνέδρια, γι'αυτό για τον θεσμό αυτό αναμένονται καλύτερες μέρες.

Πρόθεση λοιπόν του Δήμου είναι να παράγει πολιτισμό μέσα από το 
Φεστιβάλ, να εκπαιδεύσει, βεβαίως και να ψυχαγωγήσει, αλλά σε τελευταία 
ανάλυση, δεν δείχνει ενδιαφέρον για τα σχήματα που περιέρχονται ανά την 
χώρα.

Επίσης όσον αφορά το μουσικό μέρος του Φεστιβάλ, υπάρχει μια διάθεση 
από πλευράς του Δήμου κυρίως να τονιστεί το έργο των δημιουργών και 
δευτερευόντως των τραγουδιστών.Γιατί άλλοι είναι οι δημιουργοί των 
τραγουδιών και της μουσικής (συνθέτες, στιχουργοί) και άλλοι οι 
εκτελεστές.Αναμφισβήτητα έχουν υπάρξει περίφημοι τραγουδιστές που 
δικαίως έκαναν καριέρα, όμως από τις προηγούμενες δεκαετίες μέχρι τώρα, 
στην Ελλάδα μάλλον φαίνεται να αδικήθηκαν οι δημιουργοί.

Το Φεστιβάλ έχει ενταχθεί με τον τίτλο " Διαδρομές Τραγουδιού " και έχει 
φυσικά σκοπό να αναδείξει το φαινόμενο τραγούδι μέσα από δημιουργία και 
ημερίδων και συμποσίων.Ήδη μέσα στο 1997 οργανώθηκε ένα Βαλκανικό 
Συμπόσιο, στο οποίο συμμετείχαν 2 έως 4 μουσικολόγοι από κάθε Βαλκανική 
χώρα, που σκοπό είχαν να διερευνήσουν τις εισπηδήσεις της μιας αντίληψης

1 Χαρ. Σκιά-Πανοπούλου, Σημ. μαθημ. Περ.Πολιτ.Πολιτικής, σελ. 43-44, Καλαμάτα 1996.
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της μουσικής στην άλλη, μέσα στα Βαλκάνια που όλοι έχουμε συγκατοικήσει 
και να καταγραφούν αυτές οι ομοιότητες ή διαφορές χωρίς βεβαίως 
εθνικιστικές προδιαγραφές και προθέσεις.

Αλλά και χωρίς διάθεση διεκδίκησης αυτού που είναι σωστό.Αν λοιπόν το 
σωστό είναι και δικό μας, αυτό καταγράφεται.Δεν υπάρχει διάθεση 
εθνικιστική, ούτε και διάθεση απεμπόλισης δικαιωμάτων που υπάρχουν για 
μας μέσα από την διαχρονική πορεία του Ελληνισμού, που είναι ο 
αρχαιότερος βεβαίως λαός της περιοχής, και μέσα σε αυτή τη διαδρομή από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, είναι λογικό να έχει παράγει πιό έντονα και 
πιό σοβαρά πολιτιστικά στοιχεία και μάλλον να έχει δώσει περισσότερα από 
όσα έχει εισάγει.Αυτό ήταν ένα ζήτημα που φέτος με το Βαλκανικό Συμπόσιο 
στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Πάτρας, έγινε μια αρχική προσπάθεια 
προσέγγισης και διερεύνησής του από ειδικούς επιστήμονες.



ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
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3. Δημοτική Πινακοθήκη

Η Δημοτική Πινακοθήκη η οποία κάνει περιοδικές εκθέσεις, έχει κι αυτή 
συγκεκριμένο προσανατολισμό.

Διοργανώνονται δύο με τρεις αναδρομικές εκθέσεις τον χρόνο και γίνεται 
μια προσπάθεια μία από τις τρεις να είναι διακεκριμένου Έλληνα της 
διασποράς και αυτό ήδη επιτυγχάνεται μέχρι τώρα.Ο Ελληνισμός της 
διασποράς με την τριπλή του διάσταση (αποικίες, παροικίες 
μετεγκατάσταση - μετανάστευση), έχει να επιδείξει πλούσια και μεγάλη 
πολιτιστική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς.Έτσι, η Δημοτική 
Πινακοθήκη Πατρών έχει ανοίξει ένα κύκλο εκθέσεων για τους εικαστικούς 
δημιουργούς που έζησαν ή ζουν στο εξωτερικό.( Μακρής, Πατσόγλου, 
Καραβούζης, Σπεράντζας κ.λ.π.).
Θεωρεί ο Δήμος υποχρέωσή του την σύνδεση των δημιουργών αυτών με την 

μητροπολιτική Ελλάδα, γιατί έτσι γνωρίζουμε καλύτερα τον Ελληνισμό.Μια 
ενδιαφέρουσα αναδρομική έκθεση που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, και είχε την τύχη να φιλοξενηθεί από την Δημοτική Πινακοθήκη 
Πατρών από τις 31 Μαρτίου έως τις 10 Μαίου 1997, ήταν αυτή του Άλκη 
Πιερράκου που ζει και εργάζεται εδώ και δεκαετίες στο Παρίσι.

Εννοείται ότι για να γίνουν οι αναδρομικές αυτές εκθέσεις, θα πρέπει ο 
καλλιτέχνης να είναι αρκετά μεγάλης ηλικίας, που σε γενικές γραμμές πίσω 
από αυτόν αποδεικνύεται ότι έχει διαγράψει την κυρίως δημιουργική του 
τροχιά αλλά έχει λόγο να γίνει μια αναδρομική παρουσίαση του έργου 
του.Δεν μπορεί ένας καλλιτέχνης να είναι 30 με 35 χρονών και να 
παρουσιαστεί το έργο του, εκτός πια κι αν έπαθε κάποιο ατύχημα ή είναι 
μεγάλος και δεν θα ξαναζωγραφίσει.Δηλαδή η αναδρομή προ'υ'ποθέτει 
τελείωμα ή κάτι προς το τελείωμα.Είναι κι αυτό σημαντικό, γιατί σε άλλες 
πινακοθήκες της χώρας μπορεί οι διάφοροι σύλλογοι να ψάχνονται και να 
έχουν διαφορές του τύπου " γιατί να μην κάνουμε εμείς σε αυτόν τον 
καλλιτέχνη και όχι στον άλλον " και αυτός να είναι 38, 40 ή 42 χρονών, ενώ 
στην Πάτρα τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Δημοτική Πινακοθήκη συστηματικά και 
προγραμματισμένα επεδίωξε την διοργάνωση και παρουσίαση θεματικών και 
συλλογικών εκθέσεων.Κυρίως, γιατί αυτές προωθούν πιό γόνιμα τους 
παιδευτικούς - ενημερωτικούς σκοπούς της για την συνολική πορεία των 
εικαστικών στην χώρα μας.Ακόμη όμως και γιατί ως δημοτικό ίδρυμα, είναι 
συνετό και επιβεβλημένο να μην υπεισέρχεται σε επιλογές ατομικών 
εκθέσεων, που είτε μπορεί να μην είναι οι πλέον εύστοχες είτε, και συνήθως 
να δημιουργούν άθελά της παρερμηνείες, δυσαρέσκειες ή αντιθέσεις.

Σε όλους τους κανόνες υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.Κι έτσι στην αλυσίδα 
των εκθέσεων της Δημοτικής Πινακοθήκης, που χρόνο με τον χρόνο 
μακραίνει δημιουργικά, δεν λείπουν οι ατομικές παρουσιάσεις όταν το 
συγκεκριμένο έργο θεωρείται ότι αποδίδει με ενάργεια κατακτήσεις, απόψεις 
ή στιγμές της εικαστικής δημιουργίας.

Οι δε άλλες δύο εκθέσεις από τις πέντε που γίνονται τον χρόνο, 
διοργανώνονται σε συνεργασία με γνωστά εικαστικά ιδρύματα της χώρας, 
κυρίως με την Εθνική Πινακοθήκη, τις Περιφερειακές Πινακοθήκες όπως με 
την Πινακοθήκη Μετσόβου, την Εθνική Πινακοθήκη της Ρόδου κ.λ.π. και 
έχουν καθαρά και αποκλειστικά εκπαιδευτικό χαρακτήρα όπως αναφέρθηκε 
πιό πάνω.



«Η Σουζάννα και οι γέροι» —1990. Ελαιογραφία, 81 χ 100 cm. [Συλλογή Α. Πιερράκου] 
«Suzanne et les vieillards» —1990. Huile sur toile, 81 x 100 cm. [Collection A. Pierrakos]
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4. Συνεργείο Καλλιτεχνικών Κατασκευών

Ένα Καρναβάλι με τέτοια παράδοση, εύρος και δυναμική έχει ήδη 
δημιουργήσει τους δικούς του τεχνίτες και δημιουργούς. Ο λόγος γίνεται για 
το φημισμένο "Καρναβαλικό Εμγαστήμι" του Δήμου Πατρέων.Πρόκειται για 
εκείνη την ομάδα των εργαζομένων που με την δουλειά τους συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην επιτυχία του Καρναβαλιού.

Αυτοί κατασκευάζουν τον Βασιλιά Καρνάβαλο, με άρματα που τον 
συνοδεύουν, τους εφήμερους ήρωες που τον ακολουθούν. Είναι οι άνθρωποι 
που σε μεγάλο βαθμό στηρίζουν την εικαστική αντίληψη του 
Καρναβαλιού.Και που βέβαια εδώ και πολύ καιρό έχουν πάψει να είναι οι 
συνήθεις εργαζόμενοι που διεκπεραιώνουν εργασίες ρουτίνες.Αντίθετα το 
"Καρναβαλικό Εργαστήρι" διακρίνεται για την καλαισθησία των 
κατασκευαστών του, την δημιουργικότητα και την φαντασία.

Είναι κι αυτή μια Πατρινή αποκλειστικότητα.Ένα " Καρναβαλικό Εργαστήρι 
" με ανθρώπους ειδικευμένους σε καρναβαλοκατασκευές, με ανθρώπους που 
συντηρούν σε μόνιμη βάση μια μοναδική εστία πολιτιστικής δημιουργίας.Μια 
Πατρινή σχολή για την οποία Δήμος και πόλη νιώθουν δικαιολογημένη 
ικανοποίηση.

Είναι μοναδικό συνεργείο στο είδος του στην Ελλάδα και ο Δήμος έχει κάνει 
μια επένδυση άνω των 600 με 700 εκατομμυρίων και ακόμη δεν έχει 
τελειώσει.Η Πάτρα και το Βιλαρέτζιο της Ιταλίας έχουν τα δύο κορυφαία 
συνεργεία της Ευρώπης.Το συνεργείο στηρίζεται σε μια μοναδική τοπική 
τεχνογνωσία των κατασκευών, η οποία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και 
είναι το αίτιο που θαυμάζουμε στους καλλιτέχνες.

Ενδεικτικό της επιρροής και της γοητείας που ασκεί το Συνεργείο 
Καλλιτεχνικών κατασκευών, αλλά και το Καρναβάλι γενικότερα, είναι η 
δημιουργία ενός νέου τμήματος στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Πάτρας απ' όπου θα 
αποφοιτούν Τεχνικοί Καρναβαλικής Ενδυμασίας.Φέτος το Ι.Ε.Κ. δέχτηκε 26 
σπουδαστές.Είναι πια γεγονός ότι το Καρναβάλι αποτελεί τρόπο ζωής για 
τους Πατρινούς.

Όμως το Συνεργείο εκτός από τις Καρναβαλικές εκδηλώσεις, φτιάχνει και 
τις περίφημες φάτνες των Χριστουγέννων, αλλά και άλλες διακοσμητικές 
παρεμβάσεις, όπως την Πρωτομαγιά.

5. Ερασιτεχνικά τμήματα

Το Πνευματικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο του Δήμου Πατρέων διαθέτει 
επίσης και κάποια ερασιτεχνικά σχήματα.Αυτά είναι:

# το ερασιτεχνικό χορευτικό, στο οποίο 5000 περίπου Πατρινοί έχουν 
μάθει δημοτικούς κυρίως χορούς

# το ερασιτεχνικό θεατρικό, το οποίο κάνει παραγωγές δικές του.Πάρα 
πολλοί ηθοποιοί έχουν ξεπηδήσει από αυτό.Αλλοι έχουν κατευθυνθεί προς το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και άλλοι πρός θέατρα επαγγελματικά της Αθήνας.
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Κεφάλαιο 2: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

I. Σολίστ της Πάτρας

Οι Σολίστ της Πάτρας είναι μία από τις έξι επιδοτούμενες ορχήστρες της 
χώρας, είναι ορχήστρα δωματίου και αποτελείται από 17 έγχορδα.

Η ορχήστρα αυτή ήδη κλείνει έξι χρόνια στην Πάτρα και δημιουργήθηκε 
ταυτόχρονα με την Καμεράτα της Αθήνας.Η ορχήστρα είναι υψηλού 
επιπέδου, επαγγελματική, και επιδοτείται από το Υπουργείο και από το Δήμο.

Η ιστορία των Σολίστ της Πάτρας είναι η ιστορία μιας σύγχρονης 
ορχήστρας.Η ορχήστρα αυτή αντιπροσωπεύει πλέον στην Πάτρα μια νέα 
κατηγορία ακροατών, ένα νέο ακροατήριο που μέχρι πρότινος δεν ήταν 
εξοικειωμένο με την μουσική, και που προσελκύστηκε, δέχτηκε να μυηθεί 
στο μυστικό κόσμο της μουσικής, όχι από μόδα ή από διάθεση αναψυχής αλλά 
από πνευματική αναγκαιότητα.Και βλέπουμε πια, με την πάροδο του χρόνου 
ότι αυτός ο κύκλος άρχισε να διευρύνεται, ενώ διευρύνθηκε παράλληλα και ο 
ρόλος της ορχήστρας.

Υπ' αυτή την έννοια, την ιστορία της ορχήστρας δεν την γράφουν οι 
μουσικοί αλλά το ίδιο το ακροατήριο.Και όπως είπε ο Paul Bekker : " Η 
ιστορία της ορχήστρας είναι η ιστορία των ακροατηρίων της.Δεν είχε 
ξαναυπάρξει άλλο όργανο και άλλες μορφές μουσικής οργάνωσης που θα 
μπορούσαν να συγκριθούν με την ορχήστρα, ως μέσον αναπαραγωγής κοινών 
σκέψεων , κοινών συναισθημάτων, κοινών τάσεων και κοινών 
επιθυμιών.Καμμιά άλλη μορφή οργάνωσης δεν μπόρεσε να εκφράσει με 
τέτοια αμεσότητα όλα αυτά τα πράγματα όσο η ορχήστρα, γιατί η ορχήστρα 
βασίστηκε στην ίδια την έννοια της ανθρώπινης κοινότητας και γιατί οι νόμοι 
που την κυβερνούσαν σε κάθε της μεταβολή ( στο διάβα της ιστορίας ) ήσαν 
οι νόμοι αυτής της κοινότητας.Γι' αυτόν τον λόγο η ορχήστρα υπήρξε και θα 
εξακολουθήσει να είναι ένα από τα πιό σημαντικά φαινόμενα του ανθρώπινου 
πολιτισμού."

Οι Σολίστ της Πάτρας με την εμφάνισή τους στα 1991, πραγματοποίησαν 
ολότελα άθελα τους μια ουσιαστική αθόρυβη επανάσταση.Σαν πρόβαλλαν 
_απρόβλεπτα ελκυστικοί και εντελώς σεμνοί_ μας έκαναν να νιώσουμε ότι η 
μουσική υπάρχει σαν ένα κατεξοχήν κοινωνικό φαινόμενο που απλώνει ένα 
αόρατο νήμα από το ένα άτομο στο άλλο και τα συνδέει μεταξύ τους, 
προσελκύοντας μετά έναν όλο και μεγαλύτερο αριθμό και δημιουργώντας με 
αυτό τον τρόπο ένα νέο συλλογικό οργανισμό.

Οι Σολίστ της Πάτρας, παρ' ότι στην αρχή αντιμετωπίστηκαν με δυσπιστία 
και αμηχανία, τελικά επιβλήθηκαν ως αδιαφιλονίκητοι μουσηγέτες του 
είδους, διότι έπεισαν με την δύναμη της μουσικής τους.Και αυτή η δύναμη δεν 
είναι άλλη παρά η ουσία, η αλήθεια της μουσικής, και μάλιστα στην ποιητική 
της εκδοχή.

Όλοι οι διακεκριμένοι σολίστ και συνθέτες που συνεργάστηκαν με τους 
Σολίστ της Πάτρας, από την πρώτη στιγμή τόνισαν το πολύτιμο στοιχείο της 
ηχητικής ομοιογένοιας και της ηχοχρωματικής αρμονίας.Αυτό το σφιχτό 
δέσιμο της ορχήστρας εξακολουθεί φυσικά να εντυπωσιάζει, καθώς λείπει 
από άλλες ορχήστρες του τόπου μας και αποτελεί διαρκώς αιτούμενο.

Οι Σολίστ της Πάτρας μοιάζει να έχουν συνείδηση ότι το μυστικό της 
τελειότητας βρίσκεται στην μεγάλη αρχή της υποταγής.Βρίσκουν στην
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απόλυτη σταθερότητα .και ακρίβεια των ερμηνειών τους την ελευθερία που 
ζητούν και την επιτυχία.Την αληθινή όμως επιτυχία που έρχεται σαν δίκαιη 
ανταμοιβή των ερμηνευτών εκείνων που μαζί με την λαμπρή τεχνική 
διατηρούν την σεμνότητα και την σοβαρότητα έκφρασης που αρμόζει σε κάθε 
καλλιτέχνη με αληθινό στοχασμό. Γιατί οι Σολίστ απέχουν κάθε 
επιδειξιομανίας.Έτσι οι καλαίσθητη παρουσίαση των Σολίστ της Πάτρας ως 
ορχήστρας, πραγματώνει την αρμονία ανάμεσα στο οπτικό και στο ακουστικό 
στοιχείο και μαρτυρεί αυτή την πλήρη εξοικείωση με το στυλ του έργου που 
κάθε φορά εκτελείται.

Αυτή η αθόρυβη επανάσταση που αναφέρθηκε προηγουμένως ότι έφεραν οι 
Σολίστ της Πάτρας, απλώνεται σε πολλούς τομείς, πέρα από την 
ερμηνεία.Ένας από τους κυριότερους είναι και το ρεπερτόριό τους το οποίο 
είναι κατεξοχήν προκλητικό.Προτείνει Βιβάλντι, Μπάχ, Μότσαρτ, 
Μπετόβεν, Κορέλλι, Χάυντν, Τέλεμαν, Ροσσίνι, Μέντελσον, Σούμπερτ αλλά 
και ελάσσονες συνθέτες που ήταν σύγχρονοι των μεγάλων αυτών δημιουργών 
της προκλασσικής, κλασσικής και πρώιμης ρομαντικής περιόδου και έγραφαν 
στην σκιά των μεγάλων και σήμερα μας είναι μάλλον άγνωστοι.

Αλλά εξαιρετικά σημαντική είναι η συμβολή των Σολίστ της Πάτρας,στην 
παρουσίαση έργων του ύστερου ρομαντισμού και του 20ού αιώνα.Τα έργα 
συνθετών του 20ού αιώνα με δυσκολία καταφέρνουν να αναγνωριστούν 
ευρύτερα, με αποτέλεσμα να αφορούν κυρίως σε μικρούς κύκλους 
είδη μόνων. Πολλές φορές και στην Ευρώπη μπορούσε να δει κανείς μια 
απροκάλυπτα αρνητική στάση του ακροατηρίου απέναντι στις νέες 
παραγωγές και μια προτίμηση στα παλιότερα έργα.

Όμως οι Σολίστ της Πάτρας τόλμησαν να καθιερώσουν στα προγράμματα 
των συναυλιών τους, τους συνθέτες και τα έργα του 20ού αιώνα, που μάλλον 
μας αφορούν ιδιαίτερα μια και εκφράζουν τους κραδασμούς και τις τεράστιες 
ανακατατάξεις της σύγχρονης εποχής.
Τσαικόφσκι, Γιάνατσεκ, Ντβόρτακ, Σοστακόβιτς, Στραβίνσκι, Σένμπεργκ, 

Χονεγκέρ, Γκλατουνόφ, Μπάρτοκ, Χίντεμιθ, Σιμπέλιους, Έλγκαρ, Μπρίττεν 
και δίπλα τους συνθέτες λιγότεροι γνωστοί αλλά με ειδικό ενδιαφέρον: Dmitri 
Smolsky, Ottotino Resprighi, Sergei Taneyer, William Schuman, Franz 
Waxman, Leo Bromer, Niko Rota, Josef Suk, Pablo Re Sarasate, Alfred 
Schwittke.

Και ακόμη έργα Ελλήνων συνθετών του 20ού αιώνα μετά από προσεκτική 
επιλογή: Ν.Σκαλκώτας, Μ.Θεοδωράκης, Θ.Μικρούτσικος, Κ.Σφέτσας,
Ν.Κυπουργός, Σ.Ζάννας και οι Πατρινοί συνθέτες Θεόφιλος Κάββουρας, 
Γεράσιμος Βουτσινάς και Λουκάς Αδαμόπουλος. 1

Αλλά η μοναδικότητα του μουσικού φαινομένου που ονομάζεται Ορχήστρα 
Εγχόρδων " Οι Σολίστ της Πάτρας " δεν έχουν τέλος.Οι μουσικοί της 
ορχήστρας δεν αρκέστηκαν στις τακτικές συναυλίες αλλά αμέσως 
προχώρησαν στην δημιουργία συνόλων μουσικής δωματίου: Κουαρτέτο Πιάνο 
- Τρίο. Κουιντέτο εγχόρδων, και ακόμα, προκειμένου ν' ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις ενός ειδικού ρεπερτορίου, μετελλίσσονταν σε Πιάνο Κουρτέτο 
και Πιάνο Κουιντέτο και Σεμτέτο.

Από τα σύνολα μουσικής δωματίου μπορεί ν' ακούσει κανείς απίθανα 
πράγματα.Από Μότσαρτ και Χάυντν μέχρι Ταρτίνι και Παγκανίνι και από 
Ραβέλ και Ντεμπιού μέχρι Γούλφ, Σοσόν και Στράους.Τα ρεσιτάλ των 
συνόλων με έργα Σούμπερτ, Μπράμς και Σούμαν αποτελούν σπουδή στο 
ρομαντισμό.Αλλά το Κουαρτέτο Πατρών μας προσφέρει και σπουδή στο
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Σοστακόβιτς, Εχοντας .ερμηνεύσει 7 από τα 15 κουαρτέτα για έγχορδα του 
συνθέτη.Είναι μια σπάνια ευκαιρία όχι για την πόλη των Πατρών, αλλά για 
όλη την Ελλάδα.Πουθενά αλλού σήμερα στην χώρα δεν γίνεται τόσο 
συστηματική και πειθαρχημένη εργασία στο δύσκολο χώρο της μουσικής 
δωματίου.

Το ασίγαστο πάθος των μουσικών για μουσική δημιουργία και έκφραση, τους 
οδήγησε και σε ένα ολωσδιόλου πρωτότυπο ρεσιτάλ, σ'ένα ρεσιτάλ - 
πρότυπο, που πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο.Πρόκειται για μια 
ξεχωριστή εμφάνιση των μουσικών σε δεξιοτεχνικά έργα για ντουέτο ή για 
σόλο όργανο.

Την επιλογή των μουσικών κομματιών κάνουν οι ίδιοι οι μουσικοί, οι οποίοι 
προτιμούν όχι αποκλειστικά έργο του κλασικού ρεπερτορίου, αλλά 
μεταγραφές και διασκευές παλαιών και σύγχρονων μελωδιών_μια πρακτική 
που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στον 20ό αιώνα_ μελωδιών που προέρχονται 
ακόμα κι από τον χώρο του μιούζικαλ ή είναι ευχάριστοι χοροί και 
μπαλάντες.Ένα εγχείρημα άξιο θαυμασμού, τόσο για τον ενθουσιασμό των 
μουσικών όσο και για την προσοχή στην λεπτομέρεια.

Επίσης οι Σολίστ της Πάτρας έθεσαν σε εφαρμογή _ήδη από το 1992 _ το 
πρόγραμμα των εκπαιδευτικών συναυλιών, που δεν είχε προηγούμενο στην 
χώρα.Σ'αυτές τις εκπαιδευτικές συναυλίες, οι μαθητές των σχολείων όλων των 
βαθμιδών έχουν την μοναδική δυνατότητα να έρθουν σε απευθείας επαφή με 
την κλασική μουσική και παράλληλα να ενημερώνονται για την ορχήστρα 
εγχόρδων και τα έργα που κάθε φορά παίζονται από ειδικό αναλυτή - 
συνεργάτη της ορχήστρας.

Η ορχήστρα πραγματοποίησε εκπαιδευτικές συναυλίες και σε άλλες πόλεις 
της Ελλάδας, στα πλαίσια των αντίστοιχων προγραμμάτων του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών.Πρέπει να σημειωθεί, ότι το Μέγαρο Μουσικής, άνοιξε 
από την πρώτη στιγμή τις πύλες του στους Σολίστ, αναγνωρίζοντας την 
μοναδική μουσική και ερμηνευτική πρόταση που κομίζει αυτή η ορχήστρα.Η 
συνεργασία σταθεροποιήθηκε και αφορά πια σε πολλές διαφορετικές 
δραστηριότητες της μουσικής ζωής του Μεγάρου.Και αυτά τα Χριστούγεννα 
που πέρασαν, οι Σολίστ βρίσκονταν στο Μέγαρο Μουσικής όπου έδωσαν μια 
σειρά καταπληκτικών παραστάσεων.

Αυτή είναι η μοναδικότητα της καλλιτεχνικής προσφοράς των Σολίστ της 
Πάτρας μέχρι σήμερα, όμως σίγουρα δεν μπορούμε να φανταστούμε, ίσως 
ούτε κι οι ίδιοι οι μουσικοί, τις καταπληκτικές δυνατότητες που έχουν, και 
που επιτρέπουν την ενατένιση του μέλλοντος με αυτοπεποίθηση και 
απρόβλεπτων διαστάσεων δυναμισμό.
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2. Το Δημοτικό Ωδείο σαν εκπαιδευτικό ίδρυμα

Μέσα στο Δημοτικό Ωδείο εντάσσσεται και το Δημοτικό Ωδείο σε τυπικό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Θεωρείται το πρώτο Δημοτικό Ωδείο της χώρας, έχει επιλεγεί σαν τέτοιο 
από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει διασυνδεθεί γι'αυτό το λόγο με το 
Δημοτικό Ωδείο και ήδη προχωρούν με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας σε 
συμπαραγωγές και ανταλλαγές κ.λ.π.

Όσον αφορά άλλες δράσεις, έχουν δημιουργηθεί μέσα στο Ωδείο υποσύνολα 
από τους καθηγητές και τους μαθητές του, τα οποία είναι πολύ υψηλού 
επιπέδου. Το κορυφαίο βέβαια υποσύνολο, είναι η πρώτη μαθητική ορχήστρα 
εγχόρδων του Ωδείου η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, και η οποία 
παρουσιάστηκε και έκανε πρεμιέρα στις 19/5/1997.

Θα μπορούσαμε να πούμε κυριολεκτώντας ότι η Πάτρα έχει 2 πλέον 
ορχήστρες εγχόρδων και προχωράει να αποπειραθεί με μια επανάσταση στα 
πνευστά, για να παράγει και πολλά πνευστά. Υπάρχουν ήδη αρκετά, στο Ωδείο 
πιστεύουν ότι σε τρία χρόνια θα μπορέσουν να κάνουν και τις δύο ορχήστρες 
Συμφωνητικές.Παράλληλα, θα δημιουργηθούν και άλλες ορχήστρες.
Το Δημοτικό Ωδείο οργανώνει επίσης ένα φεστιβάλ τζάζ, που από πέρσι 

εντάχτηκε σαν αυτόνομος κύκλος στο Δεθνές Φεστιβάλ Πάτρας όπως και 
αξιόλογο θεσμό αποτελούν τα "Μουσικά Πρω'ι'νά" που γίνονται κάθε χρόνο 
από τα μέσα Ιανουάριου μέχρι τα μέσα Μα'ί'ου.

Ακόμη οργανώνει τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κιθάρας που ξεκίνησε 
πρόπερσι και φέτος θα γίνει ο 3ος διαγωνισμός και προοπτικά θα 
συμπεριλάβει και διαγωνισμούς σε άλλα όργανα πέραν της κιθάρας, όπως στο 
βιολί, στη βιόλα, βιολοντσέλο κ.λ.π.Ακόμη από το 1997 διοργανώνεται και 
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μονωδίας.

Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα μιας σοβαρής παρουσίας στην πολιτιστική 
ζωή της πόλης.
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Κεφάλαιο 3: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

1. Η Μπάντα

Η Μπάντα είναι ένα ιστορικό σύνολο, είναι πάρα πολύ σπουδαίο στο 
παρελθόν του και αρκετά σημαντικού επιπέδου σήμερα.Δεν μπορούμε όμως να 
ισχυριστούμε ότι πιάνει το επίπεδο των μπαντών της Κέρκυρας.

2. Η Μπαντίνα

Η Μπαντίνα επίσης αποτελείται από πνευστά.Γίνεται τώρα μια προσπάθεια 
διασύνδεσης κυρίως της Μπαντίνας με την εκπαιδευτική διαδικασία του 
Ωδείου ούτως ώστε να επιτευχθεί μια πιο αναβαθμισμένη δουλειά, γιατί τα 
παιδιά που πάνε στη Μπαντίνα κυρίως μάθανε μέχρι τώρα εμπειρικά.
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ΜΕΡΟΣ Γ’

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ 
ΑΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ 

1. Ιστορική αναδρομή των θεατρικών δρώμενων της Πάτρας

Οι ρίζες του θεατρικού πάθους σε αυτή την πόλη είναι πολύ βαθιές.Το 
πρώτο σημάδι θεατρικής ζωής καταγράφεται από έναν ξένο περιηγητή που 
αναφέρει πως, όταν ο στρατηγός Μαιζόν στρατοπέδευσε στην Πάτρα γύρω 
στα 1825, κάλεσε έναν θίασο Ιταλών θεατρίνων για να ψυχαγωγεί τους 
στρατιώτες του.Έναν θίασο που έπαιζε άραγε Commedia dell'Arte ; Κι εκτός 
από τους Γάλλους στρατιώτες πόσοι από τους Πατρινούς παίρνουν μια γεύση 
απ'αυτή την τέχνη ;

Όμως σίγουρα πολύ νωρίτερα στα μέσα του του 18ου αιώνα, με τις μικρές 
πληθυσμιακές ανταλλαγές ανάμεσα στην Πάτρα και τα Επτάνησα, οι 
Ζακυνθινές " Ομιλίες " , οι κωμωδίες και τα Μπελ Κάντο στέλνουν 
αναπόφευκτα τον απόηχό τους στον Πελοποννησιακό Χώρο.

Κι έτσι γύρω στα 1830 η Πάτρα οικονομικά, πολιτιστικά, αλλά κυρίως λόγω 
της γεωγραφικής της θέσης, ανοίγει τις πύλες της στην Δύση και 
δημιουργείται η ανάγκη από τους αστούς εμπόρους _που έχουν κάνει την 
πόλη κέντρο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους εξαιτίας της σταφίδας_ 
μιας θεατρικής σκηνής που θα φιλοξενούσε τους Ιταλικούς αλλά και 
Γαλλικούς θιάσους.Θεμελιώνουν έτσι το δικό τους θέατρο το 1871, όταν το 
Παρίσι αποκτά την όπερά του το 1860, η Βαρκελώνη το 1862, η Βιέννη και η 
Δρέσδη το 1869, το Παλέρμο το 1875.

Το θέατρο χτίζεται στον ίδιο χώρο που ο Σταμάτης Βούλγαρης το είχε 
τοποθετήσει, όταν το 1829 χάραζε το πολεοδομικό σχέδιο της καινούριας 
_Κάτω_ πόλης.Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σχέδιο του Βούλγαρη _οργανική 
σύλληψη του ρόλου που καλείται να παίξει η πόλη ως εμπορικό - εξαγωγικό 
κέντρο για όλο τον 19ο αιώνα_ το θέατρο τοποθετείται στην Κάτω Πόλη, 
κέντρο των επιχειρήσεων, μαζί με το Χρηματιστήριο, σύμβολο μιας νέας 
οικονομικής και κοινωνικής δύναμης, και τα δημοτικά και δημόσια 
μέγαρα.Αντίθετα ο καθεδρικός ναός και το νοσοκομείο τοποθετούνται στην 
Ανω Πόλη, μακριά από το επιχειρηματικό κέντρο.12

Σε σχέδια του Τσίλλερ, οι έμποροι της Πάτρας, χρηματοδοτούν την 
ανέγερση του θεάτρου τους, που ολοκληρώνεται ταχύτατα.Την επιτροπή 
αποτελούν οι μεγαλέμποροι σταφίδας Θ.Αμβουργερ (Γερμανός), Σ.Χάνκοκ 
(Αγγλος), Μ.Γερούσης, Κ.Ν. Λάππας, ο κτηματίας Δ.Π. Πατρινός και ο 
Α.Χρυσάνθης.Πρωτοστατεί ο Αμβουργερ, καταγόμενος από το δουκάτο της 
Βάδης, ιδαίτερα ευαίσθητος στα μηνύματα των καιρών του.

" Την ! Ιην τρέχοντος ετέθη επί πσ.ρουσία των αρχών ο θεμέλιος λίθος του 
θεάτρου, οικοδομήθησομένου παρά τη πλατεία κατά το σχέδιον του κ. Τσίλλερ. 
γερμονού μηχανικού επί τι] Ακαδημία Αθηνών.

12 Νίκος Μπακουνάκης "Η υποδοχή της Οπερας στην Ελλάδα" σελ. 10.
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Λλλ ' οφείλομεν ήδη να εκφράσωμεν τους δικαίους επαίνους εις τον κ. 
Θ.Άμβουργερ εις την ακάματον του οποίου δραστηριότηταν προπάντων οφείλεται η 
πραγματοποίησις του αναγκαίου τούτου δια την κοινωνία μας έργου".
( Εφ. "Φοίνιξ", φ.552, 13/2/1871) _σημειώνει ο Ν.Μπακουνάκης στο βιβλίο 

του " Η υποδοχή της όπερας στην Ελλάδα

Το θέατρο κόστισε 148.542 παλιές δραχμές.Για να εκτιμήσουμε το ύψος του 
ποσού αυτού, πρέπει να το συγκρίνουμε με άλλα μεγέθη της εποχής :

τα "έξοδα" του δημοτικού προϋπολογισμού της Πάτρας έφταναν το 1872 τις 
377.366 παλιές δραχμές.

ένα στρέμμα σταφιδαμπέλων, της κατ'εξοχήν εμπορευματικής καλλιέργειας 
την εποχή αυτή, όστιζε το 1871, από 300 έως 500 δραχμές.

η τιμή της οκάς του ψωμιού Α1 ποιότητας ήταν 0.54 λεπτά και της Β' 
ποιότητας 0,44 λεπτά, το ίδιο έτος.13

Το ενδιαφέρον του αστικού στρώματος της Πάτρας για το λυρικό θέατρο 
εκδηλώνεται από πολύ νωρίς.Αποτελεί μια πολιτισμική επιλογή του, έκφραση 
μιας νέας νοοτροπίας, που το διαφοροποιεί από τα άλλα στρώματα της πόλης, 
ενώ ταυτόχρονα αφήνει να αποκαλυφθεί ένα στοιχείο μίμησης πολιτισμικών 
προτύπων επεξεργασμένων έξω από τον ελληνικό χώρο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι το αστικό στρώμα της πόλης έχει 
πολυεθνικό χαρακτήρα, ενώ οι οικονομικές δραστηριότητές του το φέρνουν 
σε άμεση και συχνή επαφή με την Δύση.Έτσι όταν στα 1884 θ'αναπτυχθεί 
στην πόλη μια αρθρογραφία κατά των χορών της Αποκριάς, ως φαινόμενο 
εγκατάλειψης "των εθνικών παραδόσεων", ο "Φορολογούμενος" , εφημερίδα 
που απηχεί τις απόψεις του εμπορικού κόσμου, θ'αντιδράσει έντονα, με ένα 
κείμενο μανιφέστο των νέων νοοτροπιών.3

Οι λαϊκές κωμωδίες, οι παντομίμες, ο καραγκιόζης, τα καφέ - σαντάν, οι 
παραστάσεις νευροσπάστων, οι σχοινοβάτες, τα θεάματα του δρόμου 
αποτελούν τους προσφιλείς τρόπους ψυχαγωγίας " των κατωτέρων τάξεων του 
λαού ".

Το γεγονός ότι το 1871 είναι το έτος δημιουργίας της θεατρικής υποδομής 
και συμπίπτει με την έναρξη μιας εικοσαετούς περιόδου μεγάλης ακμής του 
σταφιδεμπορίου, δεν σημαίνει ότι πριν από το 1871 δεν είχαμε στην Πάτρα 
παραστάσεις λυρικού θεάτρου.Για παράδειγμα η "Νόρμα" του Μπελλίνι 
παρουσιάστηκε στην πόλη το 1850.4

Όμως στην πόλη αυτή δεν έρχονται μόνο μελοδραματικά συγκροτήματα που 
δίνουν παραστάσεις στο καταπληκτικής αρχιτεκτονικής θέατρο του Τσίλλερ 
αλλά και λαϊκοί Ιταλοί θεατρίνοι που παίζουν στις πλατείες και τα 
πανηγύρια.Στην εφημερίδα " Φως " του Σοφοκλή Καρύδη στις 29 
Φεβρουάριου του 1860, διαβάζουμε πως :

" Αφίχθη χθες ο ηθοποιός κύριος Διογένης Αβαρίνος (φανερός ο εξελληνισμός 
του Ιταλικού Avarino) εκ Πατρών μεθ'όλης της συνοδείας του. "

Η πρώτη περίοδος του θεάτρου αρχίζει το 1872-73 με την παράσταση έξι 
μελοδραμάτων (το ένα ελληνικό).Το ρεπερτόριο του "Απόλλωνος", ενός 
θεάτρου περιφερειακού δεν θα μπορούσε να διαφέρει από το ρεπερτόριο των

lj Νίκο; Μπακουνάκης, "Η Υποδοχή της Οπερας στην Ελλάδα" σελ. 11
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άλλων λυρικών σκηνών της Ευρώπης.Μέχρι το 1875 το διανοούμενο θέατρο 
του Βάγκνερ δεν υπερβαίνει το όρια του γερμανικού κόσμου στο Βερολίνο, 
στη Βαιμάρη ή στο Μόναχο.Παντού αλλού, από τη Νεάπολη ως το Λονδίνο κι 
από την Λισσαβώνα ως την Βουδαπέστη, κυριαρχούν ο Βέρντι και η γαλλική 
οπερέτα.

Το ιταλικό μελόδραμα, ιδιαίτερα ο Βέρντι, κυριαρχεί σε όλες τις λυρικές 
θεατρικές περιόδους του "Απόλλωνος" των Πατρών.Αυτό εξηγείται εύκολα εν 
μέρει, αφού Ιταλικοί θίασοι έδιναν παραστάσεις στην Πάτρα και ο Βέρντι 
ήταν για την εποχή αυτή η πιο γνήσια, μελωδική και δραματουργική έκφραση 
της λυρικής τέχνης.Ο Ν.Μπακουνάκης στο βιβλίο του "Η υποδοχή της 
Οπερας στην Ελλάδα", τονίζει ότι για την κυριαρχία του Βέρντι στην 
πατρα'ι'κή λυρική σκηνή, δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο ρόλος της ιταλικής 
παροικίας της πόλης.

Το ελληνικό μελόδραμα εκπροσωπείται από τον Παύλο Καρρέρ ενώ σε 
αρκετές περιόδους του το Δημοτικό θέατρο "φιλοξενεί" ελληνικούς θιάσους 
πρόζας, κυρίως του Σούτσα, των Σούτσα-Ταβουλάρη και των Ταβουλάρη- 
Αλεξιάδη, που είναι από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού 
ρομαντισμού στο θέατρο.Η γαλλική οπερέτα κάνει καθυστερημένα την 
εμφάνισή της στο Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας, μόλις την περίοδο 1878- 
79.Φαίνεται πως στην πόλη το είδος της οπερέτας θεωρείται κατώτερο από το 
Ιταλικό μελόδραμα.Αυτό το καταλαβαίνουμε τόσο από τα δημοσιεύματα του 
τοπικού τύπου, όσο και από τον πλάγιο τρόπο με τον οποίο ιταλικός θίασος 
επιχείρησε να παρουσιάσει γαλλική οπερέτα, "κρύβοντάς την πίσω από 
ιταλικό λιμπρέτο".

Η εφημερίδα "Φορολογούμενος" , δείχνει μια σημαντική ενημέρωση για την 
θεατρική επικαιρότητα των Ευρωπαϊκών σκηνών.Η ίδια εφημερίδα καθιερώνει 
την δημοσίευση θεατρικού δελτίου _το ίδιο απαραίτητο για την ύλη της όσο 
και η δημοσίευση του εμπορικού δελτίου_ με την υπόθεση του μελοδράματος 
που θα παρουσιαστεί στο θέατρο αλλά και κριτική της παράστασης.Η 
ποιότητα της κριτικής είναι μερικές φορές αρκετά υψηλή και συμπορεύεται 
με τα πιο προοδευτικά αιτήματα των καιρών.

Όλα αυτά, δημιουργούν σιγά - σιγά μια θεατρική παράδοση έτσι που ο 
πληθυσμός της Πάτρας να μπορεί εύκολα, αργότερα, να επιδοκιμάσει ή να 
απορρίψει τους Έλληνες ηθοποιούς που θα δοκίμαζαν εκεί την τύχη 
τους.Οταν στις αρχές του δικού μας αιώνα, κατεβαίνει στην Πάτρα ο 
Χρηστομάνος με τη "Νέα Σκηνή" και η Κοτοπούλη με το βασιλικό Θέατρο, 
ξέρουν πως έχουν να κάνουν με ένα εκπαιδευμένο κοινό.

Τί έκανε αυτή την πόλη να παρακμάσει θεατρικά; Το άνοιγμα της 
Κορινθιακής διώρυγας κι η υποβάθμιση του λιμανιού της Πάτρας; Το λόγο 
εδώ έχουν οι ιστορικοί και για να γεφυρώσουμε κάπως το χρόνο ως τις μέρες 
μας, θα κάνουμε ένα άλμα από το 1908, εποχή που σταματάει να λειτουργεί το 
Βασιλικό Θέατρο και να περιοδεύει για να φτάσουμε στο 1933 που τον Ιούλιο 
αυτής της χρονιάς το Εθνικό Θέατρο παίζει για το κοινό της Πάτρας τον " 
Έμπορο της Βενετίας " του Σαίξπηρ, την " Αννα Κρίστι " του Ο'Νηλ, τον " 
Γιάννη Γαβριήλ Μπόργκμαν "του Ίψεν, την " Αμαξα " του Μεριμέ, την " 
Βαβυλωνία " του Βυζάντιου, τον " Οθέλλο " του Σαίξπηρ, την " Θυσία του 
Αβραάμ ", τον "Οιδίποδα Τύραννο" του Σοφοκλή.

Όχι πως το Εθνικό Θέατρο, που συνεχίζει έκτοτε τις επισκέψεις του και οι 
άλλοι ελληνικοί θίασοι του ελεύθερου θεάτρου συντελούν στην παρακμή, 
αλλά στα χρόνια αυτά έχουν χαθεί οριστικά οι μεγαλειώδεις υποδοχές των 
Ιταλικών μελοδραματικών συγκροτημάτων που έκαναν το θέατρο του Τσίλλερ
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να αστράφτει.Ωστόσο οι θίασοι των Αθηνών αντιμετωπίζουν την Πάτρα από 
τότε μέχρι και τώρα, σαν μια οποιαδήποτε επαρχιακή πόλη.

Είναι γνωστή η νοοτροπία που κυριαρχούσε στους περιοδεύοντες θιάσους, 
μέχρι τουλάχιστον πριν 17 χρόνια, ώσπου άρχισαν να ιδρύονται τα Δημοτικά 
θέατρα με άλλες, εντιμότερες προδιαγραφές και με διάθεση να ξανακερδίσουν 
την χαμένη εμπιστοσύνη του κοινού σε ό,τι αφορά το ελληνικό θέατρο.
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Ήρθαμε για να φτιάξουμε μαζί ένα πράγμα, 
όχι κάτι που Θα διαρκέσει _γιατί τί διαρκεί 
αλλά κάτι ιδωμένο ταυτόχρονα από πολλά μάτια

VIRGINIA WOOLF



Παρεμβάσεις τon Δήμον Πατρέων στον Πούτιστικό Τομέα
—  38

2. Το χρονικό της ίδρυσης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Η Πάτρα, από καιρό μπορούσε να στηρίξει ένα μόνιμο, πρότυπο δημοτικό 
θέατρο, με δική του καλλιτεχνική φυσιογνωμία, καθώς συγκέντρωνε, σε 
σύγκριση με άλλες πόλεις, πολλές αρετές:

_ είναι ανοιχτή στη θάλασσα και στην Ευρώπη 
_ τέταρτη πόλη της Ελλάδας σε πληθυσμό
_ έχει Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι. και επομένως υπό διαμόρφωση μελλοντικό 
κοινό
_ αναπτυσσόμενη οικονομική ζωή
_ μακρά πολιτιστική παράδοση (όπως φαίνεται και από την ιστορική 
αναδρομή)
_ είναι πολύ κοντά στην Αθήνα
_ με υψηλές προδιαγραφές ζωτικών πολιτιστικών ζυμώσεων καθώς έδειχνε και 
η αδιαμφισβήτητη επιτυχία και απήχηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και 
η επικείμενη τότε δημιουργία ΔΕ.ΠΑ.Π.

Μα πάνω απ'όλα " αυτό το υπέροχο θέατρο κόσμημα με την Ιταλική σκηνή " , 
έλεγε η Μάγια Λυμπεροπούλου όταν εξηγούσε τους λόγους που την έκαναν 
να φύγει από την Αθήνα και να εγκατασταθεί στην Πάτρα.

Έτσι, τον Αύγουστο του 1987, η Μάγια Λυμπεροπούλου και ο Βίκτωρ 
Αρδίττης υποβάλλουν στο Δήμο Πατρέων αναλυτική πρόταση λειτουργίας και 
προϋπολογισμό, συνοψίζοντας τις σκέψεις και τις διαβουλεύσεις τους, από 
πολλούς ήδη μήνες, με παράγοντες της πόλης.Η Πάτρα, μπορούσε να γίνει 
ένας χώρος δοκιμής.Το Διεθνές Φεστιβάλ της με Δ/ντή τον Θάνο 
Μικρούτσικο είχε αναδείξει την ύπαρξη ενός απαιτητικού κοινού και, ιδίως 
είχε "εκπαιδεύσει" τη δημοτική αρχή στους ιδιότυπους κανόνες της 
συναλλαγής με το καλλιτεχνικό γεγονός.

Δίδεται λοιπόν κάποιου είδους πράσινο φως και αρχίζει μια μακρόχρονη 
περίοδος προετοιμασίας: διαμόρφωση ρεπερτορίου, συγκρότηση θιάσου, 
αποσαφήνιση της θεσμικής φυσιογνωμίας.Τον Φεβρουάριο του 1988 η 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Μίμης Παλούμπης και συνεργάτες) εκπονεί μια οικονομικο - 
τεχνική μελέτη σκοπιμότητας για την άμεση ίδρυση μόνιμου θεάτρου στην 
Πάτρα, η οποία θα αποτελούσε την έγκυρη βάση για όλες τις αποφάσεις.Στις 
επισημάνσεις της, εκτός από την ύπαρξη κοινού και αναντιστοιχίας ανάμεσα 
στη θερινή και τη χειμερινή πολιτιστική ζωή της πόλης, κεντρικό ρόλο παίζει 
η ανάγκη καλλιτεχνικής αναζωογόνησης του ιστορικού δημοτικού θεάτρου 
"Απόλλων". 14

Στα τέλη Φεβρουάριου του 1988 συστήνεται η αστική μη κερδοσκοπική 
"Εταιρία για την δημιουργία θεάτρου στην Πάτρα" που σε κοινοπραξία με τον 
Δήμο Πατρέων ιδρύει το Θέατρο Πάτρας.Ένα θέατρο που από την σύλληψή 
του στηρίζεται σε εντελώς νέες αρχές λειτουργίας και διάρθρωσης:
_ με απόλυτη ευθύνη των καλλιτεχνών στη διοίκησή του 
_ χωρίς ανάμειξη της δημοτικής αρχής στον προγραμματισμό του 
_ δίχως την εμπλοκή στο δημόσιο λογιστικό.

14 Βίκτωρ Αρδίττης, Πολιτισιιός και Τοπική Δηαοκρατία, σελ. 76, εκδ. Ε.Ε.Τ.Α.Α., Αθήνα 
1994.
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Το ΥΠ.ΠΟ. με απόφαση της Μελίνας Μερκούρη προικοδοτεί το ξεκίνημά 
του, και ο Δήμος Πατρέων αναλαμβάνει τη χρηματοδότησή του.Τα διαθέσιμα 
κονδύλια είναι βέβαια περιορισμένα, μηδαμινά σε σύγκριση με τους μυθώδεις 
προϋπολογισμούς των κρατικών σκηνών, αλλά η ίδια η σύλληψη του θεάτρου 
προσανατολίζει τη διαχείριση στην καλλιτεχνική δημιουργία συμπιέζοντας 
στο ελάχιστο τις ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες.

Το Θέατρο Πάτρας λειτούργησε με αυτήν την μορφή για το ημερολογιακό 
έτος, μέχρι τα τέλη Απριλίου του 1989 ως εξαίρεση - πρότυπο στο σύστημα 
των δημοτικών θεάτρων: με δύο μόνιμους σκηνοθέτες - καλλιτεχνικούς 
διευθυντές (Μάγια Λυμπεροπούλου - Βίκτωρ Αρδίττης), χωρίς διοικητικό 
συμβούλιο και καλλιτεχνική επιτροπή, με συστηματική πολιτική κοινού 
_εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά το σύστημα των συνδρομητών_, με εντατική 
αξιοποίηση του καλλιτεχνικού του δυναμικού σε παράλληλες μικρές και 
μεγάλες παραγωγές. Είναι γνωστό ότι αυτή η πρώτη έντονα πειραματική 
περίοδος συνάντησε την ενθουσιώδη επιδοκιμασία του κοινού και χάρισε στο 
Θέατρο Πάτρας πανελλαδική αίγλη. 15

" Το θέμα είναι να δώσουμε σάρκα και οστά, συγκεκριμένη μορφή σε μια 
ιδέα θεάτρου που όμοιά της να μην υπάρχει στην Ελλάδα.Ή τουλάχιστον να 
προσπαθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και και όχι να προσθέσουμε άλλο 
ένα θέατρο στα τόσα ", έλεγαν ο Βίκτωρ Αρδίττης και η Μάγια 
Λυμπεροπούλου και φάνηκε πως το πέτυχαν.Στην Πάτρα το 1988-89 υπήρξε 
καλλιτεχνικό έργο και υπήρξε κοινό.Υπήρξε δηλαδή μια πρωτότυπη 
απόπειρα παντρέματος της προσωπικής επιθυμίας και έκφρασης με τις 
υποχρεώσεις ενός δημόσιου θεσμού.

Το 1989 όμως, δεύτερο έτος λειτουργίας του θεάτρου, συνειδητοποιήθηκε 
πως μετά από μια τέτοια σοβαρή προσπάθεια θεατρικής αποκέντρωσης, 
έπρεπε να γίνει η μετεξέλιξη.Γι' αυτή την μετεξέλιξη υπήρξε ολόκληρη 
μελέτη ως προς τις συνθήκες που θα εξασφάλιζαν μια ευελιξία και θα άφηναν 
να αναπτυχθεί η δυνατότητα μιας καλλιτεχνικής δημιουργίας κι όχι άπλώς να 
συντηρούν κάποιο μαγαζί που συμβαίνει να λέγεται θέατρο.Οι συνθήκες αυτές 
ήταν, δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες του καλλιτεχνικού Δ/ντή και κατάργηση 
της καλλιτεχνικής επιτροπής.Δεν υπάρχει καλλιτεχνική επιτροπή, κι έτσι το 
σχήμα οδηγείται σε "ομαλοποίηση", εντάσσοντας το Θέατρο Πάτρας στο 
θεσμό των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με μόνη καλλιτεχνική Δ/ντρια την Μάγια 
Λυμπεροπούλου.

15 Βίκτωρ Αρδίττητ, Πολιτισιιόε και Τοπική Δηιιοκρατία, σελ. 76-77, εκδ. Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Αθήνα 
1994
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" Πιστεύω ακράδαντα στο θεσμό των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων.Η 
ίδια η ιστορία τον Ευρωπαϊκού Θεάτρου το επιβεβαιώνει, αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι εφαρμόστηκε και λειτουργεί άψογα αυτή τη στιγμή στο χώρο μας, όπως δεν 
σημαίνει πως, αν δεν έχει λειτουργήσει καλά, φταίει ο Θεσμός και πρέπει να 
καταργηθεί. Για. παράδειγμα, η νομική τους μορφή.Τώρα έχουμε αρχίσει να 
καταλ.αβαίνου με σιγά - σιγά πως δεν μπορεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.. γιατί γίνεται τρομερά, 
δύσκαμπτο κι είναι αδύνατο να ανταποκριθεί στην φύση του καλλιτεχνικού έργου 
που παράγεται, το οποίο μπορεί να οργανωθεί μόνο ως ένα σημείο και η οργάνωση 
οφείλει να είναι τόσο στέρεη ώστε να επιτρέπει και την καλλιτεχνική ανατροπή 
ορισμένων πραγμάτων.Δεν φτιάχνεται σ'ένα γραφείο μια πο.ράσταση! Πρέπει νά'ναι 
τόσο στέρεη η οργάνωσι/ και εύκαμπτα/ η λειτουργία ενός θεάτρου ώστε να 
επιτρέπει και την καλλιτεχνική ''αναρχία”χωρίς να εμφανίζει κλυδωνισμούς.Με τ?/ν 
μορφή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, αυτά είναι αδύνατον να γίνουν. 
Υπάρχουν ανέκδοτα πολλά και γελοίες καταστάσεις όσον αφορά την δυσκαμψία 
που δημιουργεί αυτή η κατάσταση. Καλώτερη μορφή είναι φυσικά το Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Μάλιστα απ'ό,τι διαβάζουμε στις εφημερίδες τώρα 
τελευταία, υπάρχει μια σκέψη και το Εθνικό Θέατρο αλλά και το Κρατικό Βορείου 
Ελλάδος V'αποκτήσουν μια μορφή πιό ευέλικτη.Δεν γίνεται για τέσσερα μέπρα σχοινί 
να κάνεις τριπλότυπα, aivjo-η, μειοδοτικούς διαγωνισμούς και προμήθειες.Είναι 
θέατρο του παραλόγου αυτό! Θα ήταν δύσκολο να κινηθεί ένα θέατρο μ'αυτό τον 
τρόπο στην Αθήνα , πόσο μάλλον στην επαρχία που η ανάγκη της ευελιξίας ενός 
Θεάτρου τετραπλασιάζεται. " 16

Έτσι, το ενδέκατο ΔΗ.ΠΕΘΕ. της Ελλάδας, λειτουργεί πλέον με τη μορφή 
Ν.Π.Ι.Δ., επιχορηγούμενο από το ΥΠ.ΠΟ. με το ποσό των 25.000.000 και από 
το Δήμο Πάτρας με το ποσό των 15.000.000 δρχ. (Το πρώτο έτος η 
επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ. ήταν 10.000.000 δρχ. και από το Δήμο
20.000.000 δρχ.).

16 Μ. Λυμπεροπούλου, Η πρώτη τριετία, σε?.. 126-127



Παρεμβάσεις τοη Δήμον Πατρέων στον Πολιτιστικό Τομέα
41

Παρά την πενιχρή έως ανύπαρκτη τεχνική υποδομή, το προσωπικό του 
θεάτρου, χάρη στην αφοσίωση και το δόσιμό του, ξεπέρασε την απειρία του 
(οι τεχνικοί βρίσκονται ακόμα στο στάδιο γνωριμίας με "τα του θεάτρου") κι 
έτσι η πρώτη εμφάνιση εκτός Πάτρας στο νέο δημοτικό θέατρο του Βόλου, 
όπου παίχθηκαν τα "Παντρολογήματα" του Ν.Γκόγκολ μπροστά σε 1000 
θεατές, υπήρξε πλήρως επαγγελματική.

Τα προγραμματισμένα έργα "Η Αγριόπαπια" του Ίψεν και η "Ιφιγένεια εν 
Ταύροις" του Β.Ζιώγα (σε συμπαραγωγή με το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, 
που, ήδη κλονιζόμενο, αναγκάστηκε να παραιτηθεί της συμμετοχής του στην 
παραγωγή τότε) δεν μπόρεσαν να αντέξουν στην αποδιοργάνωση, που 
επέφεραν τρεις εκλογικές αναμετρήσεις σε μια μόνο καλλιτεχνική περίοδο.

Την επόμενη περίοδο λειτουργίας (1990-91) το θέατρο προσπαθεί να 
επανακτήσει την αξιοπιστία του και να κερδίσει την εμπιστοσύνη εκείνων που 
προς στιγμήν αμφέβαλλαν με τις περικοπές που έγιναν στον προγραμματισμό 
της προηγούμενης περιόδου, με την άμεση συμπαράσταση του Δήμου (που 
αυξάνει την ετήσια επιχορήγησή του κατά 5.000.000 δρχ.), νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο και Καλλιτεχνική Δ/ντρια πάντα την Μάγια Λυμπεροπούλου, σε 
μια τραγική χρονιά (δολοφονία του καθηγητού Νίκου Τεμπονέρα, 
τρομοκρατική ενέργεια με αθώα θύματα _ανάμεσά τους φίλοι και συνεργάτες 
του θεάτρου) παρουσιάζει τα έργα που έχει προγραμματίσει μ'ένα μήνα 
καθυστέρηση, εξαιτίας των δημοτικών εκλογών.

Την επόμενη χρονιά αναλαμβάνει χρέη Καλλιτεχνικού Δ/ντή ο Θόδωρος 
Τερζόπουλος και στη συνέχεια ο Νίκος Αρμάος _ο οποίος διετέλεσε και 
καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καλαμάτας την περίοδο 1986 - 
1989_ και συνεχίζει μέχρι σήμερα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ

I. Η Προγραμματική Σύμβαση (Π.Σ) του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Το Θέατρο Πάτρας, όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του, από το 1988 έως το 
1996 συνέβαλλε στην θεατρική ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης 
περιοχής με μεγάλο κόπο, εφόσον υπήρχαν αρκετά προβλήματα, όμως το 
ΥΠ.ΠΟ. αύξανε τα χρήματα που έδινε γι'αυτό χρόνο με το χρόνο, τα οποία 
δίνονταν τόσο καιρό με την μορφή απλώς της επιχορήγησης κι όχι στα 
πλαίσια κάποιας Προγραμματικής Σύμβασης.Από καιρό όμως συζητούνταν η 
υπογραφή κάποιας Π.Σ. μια και το θεσμικό πλαίσιο υπήρχε και είχε γίνει η 
μετατροπή σε Ν.Π.Ι.Δ. εδώ και πολύ καιρό.

Έτσι, στις 9 Αυγούστου 1996 υπογράφεται η πρώτη Προγραμματική 
Σύμβαση με συμβαλλόμενους το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο, 
τότε από τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Σταύρο Μπένο, το Δήμο Πατρέων 
νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Καράβολα και το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. 
Απόστολο Αποστολόπουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
Ν .1416/84.

Με βάση αυτή την προγραμματική σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο 
συμφωνίας μεταξύ των τριών προηγούμενων φορέων, σε ένα επιχορηγούμενο 
από το Υπουργείο Πολιτισμού δίκτυο περιφερειακών θεάτρων, το οποίο 
καθιερώνεται προκειμένου να ενισχυθεί η όσο το δυνατόν πιό ουσιαστική και 
ολοκληρωμένη θεατρική ανάπτυξη της περιφέρειας, μέσω των εντασσόμενων 
σ'αυτό συγκεκριμένων πόλεων και των περιοχών τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Π.Σ. η διάρκειά της ορίζεται σε έξι χρόνια, 
δηλαδή μέχρι τις 9 Αυγούστου 2002.Η σύμβαση μπορεί να ανανεώνεται στη 
συνέχεια, με εξαετή διάρκεια ανανέωσης κάθε φορά, με ενδεχόμενη αλλαγή 
ορισμένων όρων της, κατόπιν κοινής συμφωνίας.

Η θεατρική πείρα των προηγούμενων χρόνων λειτουργίας των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., 
κατέδειξε τα διάφορα προβλήματα που προέκυψαν σ'αυτά _θεσμικά αλλά 
κυρίως οικονομικά_ με αποτέλεσμα σε διάφορες συναντήσεις εκπροσώπων 
των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. να συζητηθούν και να προταθούν διάφορα αιτήματα για 
αλλαγές.Αυτές λοιπόν τις προτάσεις και τον προβληματισμό που 
αναπτύχθηκαν σ'αυτές τις εποικοδομητικές συναντήσεις, έλαβε υπόψη του το 
ΥΠ.ΠΟ. που έδειξε εμπράκτως την πρόθεσή του να εκσυγχρονίσει τον θεσμό 
των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στέλνοντας σε αυτά ανανεωμένη και προς υπογραφή τη νέα 
προγραμματική σύμβαση.17

Έτσι, η συγκεκριμένη Π.Σ. αφορά την εκπόνηση και εφαρμογή ενός 
προγράμματος συνεργασίας μεταξύ ΥΠ.ΠΟ. και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας 
προκειμένου:

α) Να ενισχυθεί γενικότερα η θεατρική ανάπτυξη της πόλης της Πάτρας και 
της ευρύτερης περιχής των Νομών Αχα'ί'ας, Ηλείας και Κορινθίας και να 
δημιουργηθεί και να ενισχυθεί η απαραίτητη υποδομή προς τούτο.

r  Ευαγγελία Παυλοπούλου, Πτυχιακή Εργασία με θέμα "Ο θεσμός των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ", σελ. 65, 
Καλαμάτα 1997.
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β) N(X βελτιωθεί το επίπεδο της παρεχόμενης θεατρικής και γενικότερα 
καλλιτεχνικής παιδείας σε όλα τα επίπεδα.

γ) Να ενεργοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής συμμετέχοντας 
στις διαδικασίες για την θεατρική και γενικότερα πολιτιστική ανάπτυξη και 
την τόνωση της καλλιτεχνικής ζωής. Να συστηματοποιηθεί η συνεργασία των 
τοπικών καλλιτεχνικών δυνάμεων με τις καλλιτεχνικές δυνάμεις της 
υπόλοιπης περιφέρειας, αλλά και του κέντρου και του εξωτερικού, για 
εμπλουτισμό της όλης καλλιτεχνικής και ιδιαίτερα θεατρικής 
δραστηριότητας.
Και να αναληφθεί ουσιαστικά από τους ίδιους τους καλλιτέχνες και άλλους 
ειδικούς το έργο της θεατρικής δραστηριότητας, τόσο από πλευράς 
προγραμματισμού όσο και υλοποίησης.

δ) Να προωθηθεί, αναπτυχθεί και διαδοθεί στην πράξη η θεατρική τέχνη με 
την παραγωγή, οργάνωση και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων καθώς και 
άλλων πολύπλευρων εκδηλώσεων.

Οι θεατρικές αυτές παράπλευρες εκδηλώσεις που προβλέπονται από τις 
συμβάσεις, προγραμματίζονται και οργανώνονται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας 
σε συνεργασία με το Δήμο και ενδεχομένως με άλλους ενδιαφερομένους 
τοπικούς φορείς.Οι πολιτιστικοί θεσμοί που συνιστούν οι Προγραμματικές 
Συμβάσεις αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε τρεις αλληλένδετους 
τομείς, τον εκπαιδευτικό, τον επιμορφωτικό και τον ψυχαγωγικό.

Στόχοι δηλαδή των Π.Σ. είναι να συνδυαστούν οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες _επαγγελματικές και ερασιτεχνικές_ με ένα σύνολο 
επιμορφωτικών πρωτοβουλιών _όπως τα σεμινάρια, τα εργαστήρια, οι 
διαλέξεις κ.λ.π._ και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων _όπως παραστάσεις, 
εκθέσεις, φεστιβάλ, εμφάνιση άλλων θιάσων κρατικών ή ιδιωτικών ελληνικών 
ή ξένων_ ώστε να καλλιεργηθεί η ευαισθησία και η αγάπη για την θεατρική 
τέχνη στο σύνολο τοι κοινού και ιδιαίτερα τους νέους.

Εκτός όμως από τις παραπάνω δραστηριότητες που αποτελούν τους στόχους 
που θα πρέπει να αναλαμβάνει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για την εφαρμογή ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος θεατρικής ανάπτυξης της Πάτρας και των 
ευρύτερων περιοχών, τα κείμενα των Προγραμματικών Συμβάσεων 
περιλαμβάνουν και άρθρα που αναφέρονται στους πόρους, στην 
χρηματοδότηση, την κτιριακή υποδομή και τον εξοπλισμό , στα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, στις διαδικασίες ελέγχου τήρησης 
των όρων της Π.Σ., το χρόνο ισχύος της σύμβασης καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, στα όργανα διοίκησης κ.λ.π.
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1.1. Υποχρεώσεις αντισυμβαλλομένων - Έλεγχος τήρησης όρων Π.Σ.

Στην Π.Σ. προβλέπονται οι υποχρεώσεις τόσο του Υπουργείου Πολιτισμού 
(άρθρο 4) όσο και του Δήμου (άρθρο 6) αλλά και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας 
(άρθρο 9).

Όσον αφορά το ΥΠ.ΠΟ. και τις οικονομικές του υποχρεώσεις, στην Π.Σ. 
ορίζονται τα εξής:
Το ΥΠ.ΠΟ. υποχρεούται στο πλαίσιο της παρούσης σύμβασης και για την 

παραγματοποίηση των σκοπών της, να καταβάλει κάθε χρόνο και καθ'όλη την 
διάρκεια της σύμβασης στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. οικονομική ενίσχυση υπό μορφή 
επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση αυτή συμφωνείται να είναι στο ύψος των 70.000.000. δρχ. 
εφόσον και από την πλευρά του Δήμου Πατρέων επιχορηγηθεί αποδεδειγμένα 
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. τουλάχιστον με ίσο ποσό για την εξυπηρέτηση των ιδίων 
σκοπών, κατά την διάρκεια του ίδιου έτους.

Αλλως και εφόσον η επιχορήγηση εκ μέρους του Δήμου προς το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι μικρότερη, η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού θα 
ανέλθει σε ποσό ίσο προς την επιχορήγηση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. από το Δήμο.

Επίσης στη σύμβαση αναφέρεται ότι πέραν της βασικής επιχορήγησης, το 
ΥΠ.ΠΟ., μετά από αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής, επιχορηγεί το 
ΔΗ.ΠΕΘΕ., για τις παρακάτω δύο περιπτώσεις, με επιπλέον ποσά, ως ειδική 
επιχορήγηση:
α) ανάθεση συγγραφής ελληνικού θεατρικού έργου
β) ανταλλαγή θεατρικών παραγωγών με έγκυρα θεατρικά σχήματα του 
εξωτερικού, με την αμοιβαία παρουσίασή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
εντός της ιδίας ή της επομένης θεατρικής περιόδου.

Το ΥΠ.ΠΘ. μπορεί επίσης, μετά από αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής 
να επιχορηγήσει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και για τα εξής:
α) ανάθεση μετάφρασης αρχαίου δράματος ή ξένου έργου, εκεί όπου υπάρχει 
κενό στο δραματολόγιο ή όπου το πρωτότυπο χρήζει νέας μετάφρασης, από 
δόκιμους μεταφραστές.Δόκιμος μεταφραστής είναι αυτός που είτε είναι μέλος 
της Εταιρίας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, είτε μεταφράσεις του έχουν 
ανεβαστεί σε τρία τουλάχιστον θέατρα αναγνωρισμένης αξίας, 
β) την επιδειχθείσα δραστηριότητα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., επί τη βάσει ποσοτικών 
και ποιοτικών δεικτών.
Η αξιολόγηση για την β' περίπτωση θα γίνεται από το ΥΠ.ΠΟ. σύμφωνα:
_ Με εισηγήσεις ιδίων αυτού οργάνων που θα παρακολουθούν την 
δραστηριότητα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., και
_ Με στοιχεία απολύτως τεκμηριωμένα που θα θέτει υπόψη του το ίδιο το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Η εν λόγω αξιολόγηση θα γίνεται ελευθέρως, θα στηρίζεται όμως σε δέσμη 
κριτηρίων που θα λαμβάνονται υπόψη και θα συνεκτιμώνται επιμέρους και 
συνολικά.

Η ποιότητα των παραστάσεων και η ποιότητα άλλων ενδεχομένως 
παραπλεύρων εκδηλώσεων, ο καινοτομικός χαρακτήρας των παραστάσεων, οι 
έγκυρες προσεγγίσεις του κλασικού και νεοκλασικού δραματολογίου, η
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συστηματική ενασχόληση με το νεοελληνικό έργο και η ιδιαίτερη προβολή 
αυτού, η σοβαρή προσέγγιση και παρουσίαση του παιδικού θεατρικού έργου, 
η πρωτοποριακή και ερευνητική δουλειά, οι συμπαραγωγές με άλλα 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ή άλλους θεατρικούς φορείς, η συμμετοχή σε ανεγνωρισμένου 
κύρους Ελληνικά ή Διεθνή Φεστιβάλ, ο αριθμός των παραγωγών και των εντός 
και εκτός έδρας παραστάσεων, ο αριθμός των θεατών, τα έσοδα από εισιτήρια, 
ο αριθμός των απασχολουμένων καλλιτεχνών, η πρόσβαση του θεάτρου και η 
συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι ειδικές παραγωγές και το υψηλό κόστος αυτών, 
η έδρα του θεάτρου σε παραμεθόρια ή προβληματική ή νησιωτική περιοχή 
(όπου το κόστος των μεταφορών είναι αυξημένο), η εφαρμογή ειδικών 
προγραμμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές ή ειδικές κοινωνικές ομάδες ή 
πληθυσμιακές μειονότητες, η καθιέρωση και εξυπηρέτηση πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων με σημασία και βαρύτητα που υπερβαίνουν τα τοπικά όρια ή 
τονίζουν, ενισχύουν και διευρύνουν παραδοσιακούς τοπικούς θεσμούς, η 
παρουσίαση παράστασης στο θεσμοθετημένο ετήσιο Φεστιβάλ των 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ή σε αίθουσες της Αθήνας και της Θεσσσαλονίκης και άλλα που 
κατά την κοινή περί θεάτρου αντίληψη προβάλλουν και προωθούν τη 
θεατρική τέχνη και τη θεατρική παιδεία.

Η επιχορήγηση του ΥΠ.ΠΟ. προς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., εξυπακούεται ότι δεν 
σχετίζεται ούτε αποτελεί εμπόδιο για την ύπαρξη άλλων πόρων του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (περαιτέρω επιχορήγηση εκ μέρους του Δήμου της Πάτρας, 
έσοδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. από τις δραστηριότητές του, χρηματοδότηση ή 
χορηγίες, από άλλους φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα κ.ά.)

Στη σύμβαση όμως ορίζονται και άλλες υποχρεώσεις του ΥΠ.ΠΟ. το οποίο 
πέραν της επιχορήγησης, υποχρεούται να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια 
και συμπαράσταση προς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατρικοί και εν γένει καλλιτεχνικοί 
σκοποί της σύμβασης.Επίσης, σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και 
άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης, 
το ΥΠ.ΠΟ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρεμβαίνει και να συντονίζει τις 
ενέργειες που απαιτούνται προς τους φορείς αυτούς.

Ακόμη για την καλύτερη υλοποίηση της Π.Σ. στους τομείς που καθορίζονται 
από αυτή, είναι δυνατή η απασχόληση τεχνικού, διοικητικού ή άλλου 
προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παρ. 4 του Ν .1416/84, μετά από αιτιοληγημένη αίτηση του Δήμου ή 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Στο άρθρο 6 ορίζονται οι υποχρεώσεις του Δήμου.
Εκτός από το ότι ο Δήμος Πατρέων υποχρεούται με την ισόποση 

τουλάχιστον καταβολή οικονομικής ενίσχυσης με το ΥΠ.ΠΟ. στο 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (σ'αυτή την περίπτωση 70.000.000) στη σύμβαση αναφέρεται ρητά 
ότι αποκλε'ιεται συμψηφισμός της επιχορήγησης του Δήμου με παροχή 
οποιασδήποτε μορφής υπηρεσιών του Δήμου προς το Θέατρο.

Επίσης, η επιχορήγηση του Δήμου πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχει 
καταβληθεί μέχρι τέλους της θεατρικής σαιζόν, άλλως το Υπουργείο αποκτά 
δικαίωμα καταγγελίας της Π.Σ.

Ακόμη, ο Δήμος υποχρεούται να παρέχει κάθε τεχνική και διοικητική 
στήριξη για την καλύτερη εφαρμογή των προβλεπομένων ρυθμίσεων της Π.Σ.
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Μεταξύ των υποχρεώσεων που αφορούν το έργο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (άρθρο 9) 
προβλέπονται τα εξής:

Μαζί με τον ετήσιο προγραμματισμό που θα υποβάλλει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στο 
ΥΠ.ΠΟ., οφείλει να υποβάλει και ένα γενικό (οικονομικό και καλλιτεχνικό) 
απολογισμό της θεατρικής περιόδου που πέρασε.Καλλιτεχνικός απολογισμός 
θα υποβάλλεται στο ΥΠ.ΠΟ. μέχρι τις 15 Απριλίου κάθε χρόνου, με πλήρη 
στοιχεία για την μέχρι τις 30 Μαρτίου θεατρική δραστηριότητα του θεάτρου 
(έργα που παρουσιάστηκαν, ηθοποιοί και τεχνικοί που συμμετείχαν, αριθμός 
παραστάσεων και εισιτηρίων, στην πόλη της Πάτρας και την περκρέρειά της 
χωριστά, προγράμματα και άλλα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα).

Ακόμη, ο Διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει κατ'έτος και μετά την 
ολοκλήρωση της θεατρικής περιόδου απολογισμό του έργου στο Δ.Σ. του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., για έγκριση, ο οποίος στη συνέχεια υπόκειται και στην έγκριση 
του Υπουργείου.(άρθρο 7, παρ.ια).

Στο άρθρο 9 παρ.8 αναφέρεται ότι στα προγράμματα, τις αφίσσες, τις 
συνεντεύξεις τύπου και γενικά σε όλο το έντυπο και προφορικό υλικό 
διαφήμισης του έργου και των παραστάσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., θα γίνεται 
αναφορά στη συμμετοχή και συμβολή του ΥΠ.ΠΟ.

Στο άρθρο 8 ορίζεται ότι μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνείται η τήρηση 
ενός σαφούς προγράμματος δραστηριοτήτων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., βάσει ενός 
καθορισμένου ετήσιου προγραμματισμού και κάτω από ορισμένους όρους 
λειτουργίας, που εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο τρόπο τις δραστηριότητες 
αυτές.

Πυρήνα των δραστηριοτήτων θα αποτελεί η πραγματοποίηση από το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σειράς θεατρικών παραστάσεων κάθε χρόνο, οι οποίες μπορεί να 
πλαισιώνονται από άλλες παράλληλες εκδηλώσεις καθ'όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, όπως ανταλλαγές παραστάσεων με άλλα θέατρα, μετακλήσεις άλλων 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ή κρατικών ή ιδιωτικών θιάσων της Ελλάδας και του εξωτερικού, 
διοργάνωση φεστιβάλ, θεατρικών σεμιναρίων, ομιλιών, εκθέσεων κ.λ.π.

Η μη τήρηση του προγράμματος δραστηριοτήτων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αποτελεί 
καθοριστική αιτία διακοπής της σύμβασης και απομάκρυνσής του από το 
δίκτυο επιδοτούμενων περιφερειακών θεάτρων.

Ακόμη, θα πρέπει η ύπαρξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής να 
βεβαιώνεται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και να πιστοποιείται από το ΥΠ.ΠΟ.(άρθρο 
12).

Τέλος, η παρούσα Π.Σ. είναι πλαίσιο σύμβασης και το περιεχόμενό της 
μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, στις οποίες είναι δυνατή η συμμετοχή και άλλων 
φορέων του δημοσίου τομέα εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση 
του προγράμματος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
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2: Όργανα διοίκησης

Στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχει ψηφιστεί κανενός 
είδους κανονισμός, κυρίως δεν υπάρχει κανονισμός λειτουργίας.Υπάρχει όμως 
"στα σκαριά" ένα σχέδιο κανονισμού το οποίο επιδέχεται μετατροπές και 
αλλαγές για να περάσει στο στάδιο της έγκρισης και της ψήφισης από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Θεάτρου.Το ότι δεν έχει γίνει δηλαδή ο 
κανονισμός λειτουργίας, οφείλεται καθαρά στο γεγονός ότι δεν έχει 
μεριμνήσει γι'αυτό μέχρι τώρα το Δ.Σ.

Η Προγραμματική Σύμβαση προβλέπει και περιγράφει αναλυτικά τα όργανα 
διοίκησης και τις αρμοδιότητές τους στο άρθρο 7.Αυτά είναι το Διοικητικό 
Συμβούλιο και ο Διευθυντής του Θεάτρου (και όχι Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
όπως ήταν πριν το καθεστώς της σύμβασης).

Στο πλαίσιο των νέων συμβάσεων που έχει στείλει προς όλα τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
το ΥΠ.ΠΟ., φαίνεται να θεσμοθετούνται όλο και περισσότερες αρμοδιότητες 
στον Δ/ντή του θεάτρου, περιορίζοντας σημαντικά αυτές του Δ.Σ.

Οι αλλαγές αυτές με τις "υπερεξουσίες1, όπως τις χαρακτηρίζουν οι 
επικριτές της νέας σύμβασης, φαίνεται ότι υιοθετήθηκαν μετά από πολλές 
διαμαρτυρίες καλλιτεχνικών Δ/ντών προς το ΥΠ.ΠΟ. λόγω προβλημάτων που 
δημιουργούνταν σε πολλά ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. από την επέμβαση των αιρετών των 
Δήμων και του Δ.Σ. των θεάτρων, στο καλλιτεχνικό τους έργο. 18

2.1. Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την Π.Σ. (άρθρο 7), το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 
επτά μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους κατά τις 
διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρο 261).

Μέλος που διορίζεται στη θέση θανόντος, παραιτηθέντος ή σε 
αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά (κάθε μήνα) ή έκτακτα (όπουε κριθεί αναγκαίο 
από τον Πρόεδρό του ή ζητηθεί με έγγραφη αίτηση δύο τουλάχιστον μελών 
του).

Επίσης το Δ.Σ. εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό που υποβάλλει ο 
Διευθυντής και παρακολουθεί την εφαρμογή του.

Σε περίπτωση διαφωνίας του με την πορεία εφαρμογής του προγραμματισμού 
ενημερώνει το ΥΠ.ΠΟ., το οποίο επιλύει τη διαφωνία.

Το Δ.Σ. έχει ακόμη όσες άλλες αρμοδιότητες προβλέπονται από τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Θεάτρου (στην συγκεκριμένη 
περίπτωση δεν υπάρχει), πλην εκείνων του Διευθυντή, που ορίζονται στην 
Π.Σ. και υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.

Στην περίπτωση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ορόλος του Δ.Σ. περιορίζεται στα 
πλαίσια που θέτει η νέα Π.Σ. που έχει εξαγγείλει το ΥΠ.ΠΟ.Και μάλιστα 
ίσχυε από παλιά, αφού όπως είδαμε ο Καλλιτεχνικός Δ/ντής είχε πάντα 
απόλυτη ευθύνη και τον πρώτο χρόνο δεν υπήρχε καν Δ.Σ.

Αλλά κι έπειτα που ορίστηκε Δ.Σ., μέχρι σήμερα οι αρμοδιότητές του ήταν 
καθαρά διοικητικές και οικονομικές.Θα λέγαμε ότι το Δ.Σ. είναι το όργανο

ls Ευαγγελία Παυλοπούλου, Πτυχιακή Εργασία με θέμα "Ο θεσμός των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.", σελ. 77, 
Καλαμάτα 1997.
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2.2. Διευθυντής Θεάτρου

Ο Διευθυντής πρέπει να προέρχεται από τον χώρο του θεάτρου ή να έχει 
ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά και να έχει μία από τις εξής 
ιδιότητες:

α) Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σκηνογράφος ή ενδυματολόγος με αναγνωρισμένη 
προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο.
β) Θεατρικός συγγραφέας , μεταφραστής έργων, θεατρολόγος, κριτικός 
θεάτρου ή συνθέτης με επαγγελματική εργασία στο θέατρο.

Παράλληλα πρέπει να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

Η επιλογή του Δ/ντή γίνεται από το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. μετά από δημόσια 
προκήρυξη, που δημοσιεύεται εκτός του τοπικού Τύπου και σε μια εφημερίδα 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Πολιτισμού.

Η πρόσληψη του Δ/ντή γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού 
Πολιτισμού (μετά γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου).Σε 
περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Πολιτισμού και αναπομπή, το Δ.Σ. 
προχωρεί στην επιλογή άλλου προσώπου από τους υποψηφίους της ίδιας 
προκήρυξης ή προβαίνει σε νέα προκήρυξη κατά την κρίση του.

Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.Η 
ανανέωση της θητείας γίνεται και αυτή με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού 
Πολιτισμού και ισχύουν τα προηγούμενα και στην περίπτωση της ανανέωσης.

Επίσης στην Π.Σ. προβλέπονται τα σχετικά με την περίπτωση παραίτησης, 
παράτασης ή ανανέωσης της θητείας του Δ/ντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ορίζεται ρητά 
ότι σε καμία περίπτωση η θητεία του Δ/ντή δεν ξεπερνά την λήξη της Π.Σ. με 
το Θέατρο.

Ο υποψήφιος για τη θέση του Δ/ντή οφείλει μαζί με την αίτηση να 
υποβάλλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
και ένα γενικό πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κ.λ.π.) για ολόκληρη 
τη θητεία του.

2.2.1. Αρμοδιότητες Διευθυντή Θεάτρου

Βάσει της σύμβασης, ο Δ/ντής έχει την ολοκληρωτική ευθύνη λειτουργίας 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και την ευθύνη υλοποίησης του προγραμματισμού του, τον 
οποίο συντάσσει σε ετήσια βάση ο ίδιος και στη συνέχεια εγκρίνει το Δ.Σ. 
του Θεάτρου πριν υποβληθεί στο Υπουργείο, πριν την έναρξη κάθε 
χειμερινής περιόδου.

Ειδικότερα ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α) Καταρτίζει το δραματολόγιο κάθε περιόδου 

β) Καταρτίζει τον προ'υ'πολογισμό όλου του θεάτρου

γ) Είναι υπεύθυνος για την όλη εντός του προ'υ'πολογισμού του θεάτρου 
προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του 
Θεάτρου, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει
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το ωράριο δοκιμών και παρακολουθεί και ελέγχει την εργασία του κάθε 
κατηγορίας προσωπικού που ασχολείται με το ανέβασμα των έργων και με 
κάθε παραγωγή γενικά του Θεάτρου.

δ) Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη 
σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία 
προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμία από τις 
οποίες εγκρίνει τις επιμέρους δαπάνες για το ανέβασμα στα πλαίσια της 
ευθύνης του για την τήρηση του προ'υ'πολογισμού τους.

ε) Στα πλαίσια του προ'υ'πολογισμού και του προγραμματισμού, 
προσλαμβάνει, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, με σύμβαση ορισμένου έργου ή 
συμβάσεις έργου το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό, ειδικούς 
συνεργάτες, μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει συμβάσεις 
πρόσληψης και μετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς 
και μη όρους της απασχόλησής τους και τις αμοιβές τους, συμφωνεί τους 
όρους και τις αμοιβές της σύμβασης εργασίας κάθε μέλους του καλλιτεχνικού 
και άλλου προσλαμβανόμενου προσωπικού και έχει πειθαρχική εξουσία σε 
πρώτο βαθμό για το σύνολο του προσωπικού.

στ) Αποφασίζει για τις παραστάσεις και τις διανομές, μετά από έγγραφη 
εισήγηση του σκηνοθέτη καθώς και τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες 
εκδηλώσεις ή περιοδείες, με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό.Επίσης 
αποφασίζει για την καλύτερη δυνατή προβολή των εκδηλώσεων του θεάτρου 
και για τα έξοδα που θα καταβληθούν γι'αυτό.

ζ) Προτείνει στο Δ.Σ. σχέδια εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του 
θεάτρου.

η) Προτείνει την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού για την ικανοποιητική 
λειτουργία του Θεάτρου και των παραστάσεών του.Κατ'εξαίρεση, για την 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών που σχετίζονται με τις θεατρικές παραγωγές, 
αποφασίζει για τις ανάλογες δαπάνες εφόσον το συνολικό ποσό δεν 
υπερβαίνει το 1/10 της συνολικής ετήσιας επιχορήγησης προς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
από το ΥΠ.ΠΟ. και το Δήμο.

θ) Προ'ί'σταται των διοικητικών υπηρεσιών του Θεάτρου, εποπτεύει και 
συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεών του 
και του Δ.Σ., των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, ασκεί επιπλέον 
αρμοδιότητες που του παραχωρεί το Δ.Σ., έχει δικαίωμα έγκρισης 
λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου 
προ'υ'πολογισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη 
λειτουργία των υπηρεσιών του θεάτρου.

ι) Εποπτεύει τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου εάν λειτουργεί νόμιμα, καθώς 
και όλων των άλλων μόνιμων δραστηριοτήτων του Θεάτρου (θεατρικών 
σεμιναρίων, εκδόσεων, εκθέσεων κ.λ.π.).
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ια) Υποβάλλει κατ'έτρς και μετά την ολοκλήρωση της θεατρικής περιόδου 
απολογισμό του έργου του στο Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., για έγκριση, ο οποίος 
στη συνέχεια υπόκειται και στην έγκριση του Υπουργείου.

Βλέπουμε δηλαδή, ότι όντως οι αρμοδιότητες του Δ/ντή είναι ενισχυμένες 
σε σχέση με αυτές του Δ.Σ. μια και αποκτά και'οικονομικές αρμοδιότητες 
αλλά και αρμοδιότητες γενικότερου ελέγχου.Δημιουργείται δηλαδή στο 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. "η ενός ανδρός αρχή”.

Σχετικά με το θέμα αυτό, όταν εξήγγειλε το ΥΠ.ΠΟ. το σύνολο των 
αλλαγών για τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., σε ερώτηση δημοσιογράφου του περιοδικού Έ" 
της Κυριακάτικης "Ελευθεροτυπίας" στο νυν Δ/ντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας 
Νίκο Αρμάο, αν συμφωνεί με τις αλλαγές αυτές, είπε:

"Ακόμη και οι αντιρρήσεις που έχω σε δύο - τρία σημεία δεν είναι αρκετές ώστε 
να μη χαρακτηρίσω τις αποφάσεις θετικές. Ωστόσο τπστεύω ότι δρομολογούνται 
εξελίξεις που για κάποια ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. θα είναι οριακές.Η βασική μου αντίρρησιι 
αφορά τις υπερεξουσίες των καλλιτεχνικών διευθυντών. Θεωρώ ότι θα ήταν 
στ\μαντικότερο πρώτα να βρεθούν άξιοι άνθρωποι, για να πάρουν το τιμόνι της 
καλλιτεχνικής διεύθυνσης στα χέρια τους, από το να απελευθερώνεται η δύναμη 
ανθρώπων που είναι μεν διευθυντές, αλλά δεν έχουν επι δείξει ι καν άτιμες. Ήδη 
κάποια ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. υπολειτουργούν και πιστεύω ότι στο μέλλον θα κλείσουν 
ομαδικά _γεγονός που δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο αφού ο θεσμός των 
ΔΗ.ΠΕ. ΘΕ. είναι πολύτιμος για τις πόλεις της επαρχίας, αλλά κι ένας ενδιαφέρων 
χώρος δημιουργίας για τις καλλιτεχνικές δυνάμεις που προσελκύουν".

Και όσον αφορά τις δραστικές επεμβάσεις από τους ιθύνοντες της Τ.Α. σε 
διάφορους καλλιτεχνικούς Δ/ντές, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να επιτελέσουν 
έργο ακριβώς γι’αυτό το λόγο, σημείωσε:

"Μολονότι εγώ δεν αντιμετώπισα τέτοιου είδους προβλήματα ούτε στην 
Καλαμάτα ούτε στην Πάτρα, ωστόσο είναι αλήθεια ότι έχουν σημειωθεί 
επεμβάσεις στο έργο Κ.Δ.Πάντως με τις νέες υπουργικές αποφάσεις αυτές οι 
περιπτώσεις αποκλείονται, η τριετής θητεία 

Στο άρθρο 13 υπάρχουν κάποιες ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τον Διευθυντή. 
Έτσι, σε περίπτωση που ο Δ/ντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχει την ιδιότητα του 
σκηνοθέτη ή του σκηνογράφου, μπορεί να κάνει ως μία σκηνοθεσία ή δύο 
σκηνογραφίες κάθε χρόνο σε άλλο θέατρο, εφόσον η απασχόλησή του αυτή 
δεν εμποδίζει το κύριο χρέος του προς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αλλά μόνο για ένα 
έργο.
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3. Δημόσιες σχέσεις - Προβολή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Όπως δεν υπάρχει κανονισμός λειτουργίας, δεν υπάρχει ούτε κανονισμός 
υπηρεσιών και προσωπικού, που να προβλέπει διάφορα τμήματα μέσα στο 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (διοικητικό οργανόγραμμα) αλλά και το αναγκαίο προσωπικό σε 
καθένα απ'αυτά.

Όσον αφορά τις δημόσιες σχέσεις, υπάρχει ένα γραφείο που έχει αναλάβει 
την ευθύνη του συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και 
τη ρύθμιση επαφών του Δ.Σ., του Προέδρου του και του Διευθυντή με όλους 
τους φορείς για την προβολή και προώθηση του πολιτιστικού προ'ι'όντοςπου 
παράγεται και που όλοι γνωρίζουμε πόσο αναγκαίο είναι αυτό για την 
επιβίωση οποιασδήποτε επιχείρησης, πόσο μάλον όταν πρόκειται για 
πολιτιστική επιχείριση.

Στο γραφείο αυτό απασχολείται μία υπάλληλος η οποία εκτελεί και χρέη 
Γραμματέως.Κανονικά, όπως και η ίδια δηλώνει, θα έπρεπε να υπήρχαν δύο 
άτομα, όπου το ένα να ασχολείται με την Γραμματεία και το άλλο με τις 
Δημόσιες σχέσεις.Δυστυχώς είναι μόνο αυτή, η οποία έχει επιφορτιστεί με 
όλα τα παραπάνω καθήκοντα και με αρκετό κόπο προσπαθεί να φανεί αντάξια 
αυτών.
Την θέση αυτή την κατέχει από τον έκτο χρόνο λειτουργίας του Θεάτρου και 
παρόλο που είναι μόλις τρία χρόνια στο Θέατρο, έχουν γίνει σημαντικές 
πρόοδοι στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, τόσες όσες δεν είχαν γίνει τα 
προηγούμενα έξι χρόνια.Είναι απόφοιτη Πανεπιστημιακής Σχολής και 
γνωρίζει καλά Αγγλικά καθώς και χειρισμό Η/Υ.Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν 
έτυχε να μπει σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, όπως και κανένας άλλος 
υπάλληλος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ενίοτε, την βοηθούν στο έργο της άτομα που 
προσλαμβάνονται ως έκτακτο προσωπικό.Στο θέατρο απασχολούνται 
συνολικά 4 άτομα ως διοικητικό προσωπικό, το όριο εξάλλου που ορίζει και η 
σύμβαση, και προσλαμβάνονται συνήθως 4 άτομα ως έκτακτο προσωπικό.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. γνωρίζει ότι πρέπει να ενημερώνει τον τοπικό Τύπο και τα 
Μ.Μ.Ε. για τις εργασίες του θεάτρου, είτε για τις θεατρικές παραγωγές τις 
οποίες κάθε φορά ανεβάζει αλλά και τις παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται 
σ'αυτό.

Έτσι, φροντίζει να καλεί τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με τα 
θεατρικά, στις πρεμιέρες των θεατρικών έργων, όπως κατά καιρούς τους καλεί 
σε συνεντεύξεις Τύπου που δίνονται από τους διάφορους καλλιτεχνικούς 
συντελεστές.

Επίσης φροντίζει να τους ενημερώνει για το πρόγραμμα των περιοδειών που 
κάνει, αλλά και τις διάφορες εμφανίσειςπου μπορεί να έχει εκτός πόλης και 
που δεν περιλαμβάνονται στις προγραμματισμένες περιοδείες.

Έχει παρατηρηθεί όμως, η ενημέρωση αυτή στον τοπικό Τύπο να γίνεται 
κυρίως στην αρχή ενός θεατρικού έργου, κι όχι καθ'όλη τη διάρκεια της 
θεατρικής περιόδου.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του σ'αυτό το σημείο, 
ώστε να υπάρχει επαφή με τους δημοσιογράφους σε ολη την θεατρική 
σαιζόν.Ακόμη η επαφή αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στον Τύπο, 
αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εστίες πνευματικής και 
καλλιτεχνικής δημιουργίας του τόπου, όπως Παν/μιο, Τ.Ε.Ι., σχολεία, αλλά 
και επιφανή πρόσωπα για να γίνεται αισθητή η παρουσία του.
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Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. εκδίδει το πρόγραμμα των παραστάσεων κάθε θεατρικής 
περιόδου αλλά και ειδικότερα, εκδίδει για κάθε θεατρικό έργο ενημερωτικό 
έντυπο σχετικά με την υπόθεση του έργου αλλά και άλλες πληροφορίες 
γι'αυτό.

Πρέπει όμως να τονιστεί το γεγονός ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας είναι από τα 
μοναδικά ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. _ίσως το μοναδικό_ το οποίο τυγχάνει ευνο'ι'κής 
μεταχείρισης από τον γραπτό αλλά και ηλεκτρονικό Τύπο, όχι μόνο τον 
τοπικό αλλά και τον Αθηνα'ι'κό.Κάθε φορά που έχει πρεμιέρα των έργων του, 
όλες σχεδόν οι Αθηνα'ι'κές εφημερίδες έχουν αφιέρωμα γι'αυτό και πολλές 
φορές καλύπτουν ολόκληρη σελίδα, κάτι που δεν φαίνεται να γίνεται με άλλα 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.( βλ. Παραρτήματα).Επίσης το Θέατρο αυτό έχει εξασφαλίσει 
δική του εκπομπή στο τοπικό κανάλι SUPER Β, αλλά έχει εξασφαλίσει 
συμμετοχή και στην τηλεοπτική εκπομπή "Επί σκηνής" της ET 1.Ακόμη το 
τοπικό κανάλι TELE TIME μεταδίδει καθημερινά έξι διαφημιστικά σποτάκια 
για το Θέατρο εντελώς δωρεάν σαν μια μορφή χορηγίας.
Οπωσδήποτε όλα αυτά δεν είναι πράγματα που γίνονται από την μια στιγμή 

στην άλλη και χρειάζεται αρκετό μεράκι, διάθεση, σίγουρα κόπος, αλλά 
κυρίως χρήματα.

Πρέπει να ειπωθεί ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στην προσπάθειά του για σωστές 
δημόσιες σχέσεις και προβολή του έργου του, έχει ιυοθετήσει ένα αυστηρά 
οργανωμένο σύστημα αποστολής σε φορείς και προσωπικότητες 
προσκλήσεων, καρτών (ευχαριστήριων και ευχετήριων) κ.λ.π., κάτι που 
ομολογουμένως γίνεται σε μόνιμη βάση.Επίσης δεν ξεχνάει τους συνδρομητές 
του.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το σωστό εργασιακό περιβάλλον και οι καλές 
εργασιακές σχέσεις είναι κλειδί και προ'υ'πόθεση για την επιτυχία των 
Δημοσίων Σχέσεων.Και όταν αυτές οι εργασιακές σχέσεις εξελίσσονται και 
σε φιλικές, ακόμη καλύτερα.Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Πάτρας προσπάθησε μέχρι 
τώρα να πετύχει τέτοιες σχέσεις με όσους συνεργάστηκε.Ίσως αυτός να είναι 
κι ένας λόγος που κάποιοι Αθηναίοι ηθοποιοί έχουν ριζώσει πια στην 
Πάτρα.Οπωσδήποτε ενίοτε υπήρχαν αντιπαραθέσεις και διαφωνίες, αλλά όχι 
κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

Σίγουρα όλα αυτά είναι καλά, αλλά ποτέ δεν φαίνονται αρκετά.Θα πρέπει 
συνέχεια ν'αναζητούνται καινούριες ιδέες, νέοι τρόποι για την όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερη προώθηση αυτού του πολιτιστικού προ'ό'ντος 
προς τα έξω.Αλλά κυρίως, θα πρέπει ν'αναζητούνται πόροι.Όταν υπάρχουν 
πόροι, η έμπνευση έρχεται.Το άσχημο είναι να υπάρχει έμπνευση και αυτή να 
βουλιάζει γιατί δεν μπορεί να πάρει σάρκα και οστά.
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4. Ηθοποιοί - Καλλιτεχνικοί Συντελεστές

Στην Προγραμματική Σύμβαση, υπάρχουν και διάφορες διατάξεις, που 
αφορούν τους ηθοποιούς.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 9 παρ.6 αναφέρεται ότι ο αριθμός των 
απασχολουμένων επαγγελματιών ηθοποιών στο σύνολό τους σε ετήσια βάση 
_και ανεξάρτητα από τον χρόνο διάρκειας της σύμβασής τους_ δεν πρέπει να 
είναι μικρότερος των δέκα (10), άσχετα αν για κάποιο έργο η διανομή 
περιορίζεται σε λιγότερα πρόσωπα.

Ακόμη, οι ηθοποιοί που θα απασχολούνται στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. θα είναι 
τουλάχιστον κατά 80% μέλη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) (άρθρο 
9 παρ.7).

Κανονισμός προσωπικού δεν υφίσταται, αλλά ποτέ μέχρι τώρα δεν 
αποφάσιζε για την πλήρωση των θέσεων των ηθοποιών το Δ.Σ., όπως δεν 
παρενέβαινε και για κανένα άλλο τέτοιου είδους θέμα, μια και θεωρούσε 
αρμόδιο τον εκάστοτε καλλιτεχνικό Δ/ντή ή Δ/ντρια γι'αυτό.Ούτε υπήρξε 
ποτέ Καλλιτεχνική Επιτροπή για να καθορίζει τέτοια θέματα.Έτσι, μπορούμε 
να πούμε ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, πάντα λειτουργούσε σύμφωνα με το 
πνεύμα των νέων Προγραμματικών Συμβάσεων, που έχει εξαγγείλει το 
ΥΠ.ΠΟ. (όπως κι αυτή που έχει συνάψει με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας) όπου 
καταργούνται οι Καλλιτεχνικές Επιτροπές και αυξάνονται οι αρμοδιότητες 
του Δ/ντή.Στην Πάτρα, ο Δ/ντής είχε πάντα τον πρωταρχικό λόγο για όλα.

Όπως είδαμε, μία από τις αρμοδιότητες του Δ/ντή όπως αναφέρονται στη 
σύμβαση, είναι η πρόσληψη του καλλιτεχνικού προσωπικού. Πιο 
συγκεκριμένα, αυτός στα πλαίσια του προ'υ'πολογισμού και του 
προγραμματισμού, προσλαμβάνει κατά τις ισχύουσες διατάξεις, με σύμβαση 
ορισμένου έργου ή συμβάσεις έργου το καλλιτεχνικό προσωπικό, υπογράφει 
συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησής του, ορίζει τους καλλιτεχνικούς και 
μη όρους της απασχόλησής του και τις αμοιβές του και συμφωνεί τους όρους 
και τις αμοιβές της σύμβασης εργασίας κάθε μέλους του καλλιτεχνικού αυτού 
προσωπικού.

Όσον αφορά τις αμοιβές, η κατώτατη αμοιβή των ηθοποιών καθορίζεται από 
την σύμβαση του Σ.Ε.Η. με το ΥΠ.ΠΟ., που έχει κάνει για τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., 
όμως αυτός που τελικά καθορίζει τις αμοιβές του κάθε ηθοποιού, είναι ο 
Δ/ντής του θεάτρου, με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες, την εμπειρία και το 
έργο που έχει παρουσιάσει.

Για αρκετούς ηθοποιούς που έρχονται από την Αθήνα, πολλές φορές οι 
μισθοί δεν είναι αρκετά ικανοποιητικοί για να ζουν άνετα και στην επαρχία 
και να διατηρούν κατοικία και στην Αθήνα, με την οποία επιθυμούν να έχουν 
επαφές ο καθένας για τους λόγους του, κυρίως γιατί μπορεί να τους 
παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες προτάσεις εργασίας.

Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλα τα 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, από την αρχή της ίδρυσής του, φρόντιζε 
να εξασφαλίζει την στελέχωση καταξιωμένων ηθοποιών, παρ'όλα τα 
οικονομικά του προβλήματα.

Ειδικά τα δύσκολα τρία πρώτα χρόνια, συνεργάστηκαν 34 ηθοποιοί με το 
θέατρο αυτό με επιπλέον 7 ερασιτέχνες ηθοποιούς από το Θεατρικό Τμήμα
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του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, σε μια προσπάθεια που ξεπερνούσε 
κατά πολύ τις απλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, με συνείδηση της 
πολιτιστικής μάχης που δινόταν για να αποκτήσει και πάλι το θέατρο "τη 
χαμένη του τιμή", μακριά από τους δικούς τους και τα σπίτια τους, με μηνιαίες 
αποδοχές κατώτερες των άλλων δημοτικών θεάτρων, διαθέτοντας όλο τους το 
είναι σ'αυτή τη συχνά εξοντωτική προσπάθεια που υποστηρίχτηκε με 
αυτοθυσία από όλους τους εργαζόμενους στο θέατρο.Μάλιστα εκείνη την 
πρώτη τριετία, συνεργάστηκαν με το θέατρο, ονόματα που τώρα έχουν γίνει 
γνωστά και στο πλατύ κοινό, όπως η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η Χριστίνα 
Αλεξανιάν, ο Χάρης Σώζος, η Βάνα Παρθενιάδου, η Όλια Λαζαρίδου, ο 
Λεωνίδας Κακούρης, ο Αρης Λεμπεσόπουλος και άλλοι.

Η Μάγια Λυμπεροπούλου έλεγε χαρακτηριστικά

" Ενα Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο τί μπορεί να προσφέρει σ'ένα καλό ηθοποιό 
της Αθήνας; Η σωστή αποκέντρωσΐ] θα ήταν τα ΔΗ.ΠΕ. ΘΕ. να γίνουν πόλος έλξης 
των αρίστων των Αθηνών και όχι των περίσσευμό.των.Όταν ξέρουμε πως τα 
οικονομικά είναι μετρημένα και ελλειπή και θα είναι για πολύ καιρό. όταν ξέρουμε 
πως η ίδια η αποκέντρωση, που όλος ο τύπος κόπτεται γι'αυτήν αλλά δεν την 
εφαρμόζει σε τίποτα στις σχέσεις του μ'αυτήν, δεν εξασφαλίζει τίποτα σ'ένα ηθοποιό 
που δεν τον περιμένει η αναγνώριση και αυτό που λένε δημοτικότητα, δεν τον 
περιμένουν χρήματα που να του επιτρέπουν να κρατάει δύο στατικά, τί λοιπόν θα τον 
ενδιέφερε σ'ένα Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο αν όχι να ασκεί μια αμιγώς 
καλλιτεχνική έλξη τέτοια που να μην υπάρχει cmjv Αθήνα.Ποιά είναι αυτή; 
Κατ'αρχήν το ρεπερτόριο. "

Ενώ παλιότερα υπήρχε μια προκατάληψη για την επαρχία, σήμερα τα 
πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και όλο και περισσότεροι ηθοποιοί 
παραμένουν στην περιφέρεια, σαν αποτέλεσμα των επιλογών τους.Με τον 
καιρό "δένονται" με την περιφέρεια, είτε λόγω του ρεπερτορίου όπως είπε η 
Μ.Λυμπεροπούλου , είτε αυτής της αμεσότητας και επικοινωνίας που 
επιζητούν _και τις παρισσότερες φορές το καταφέρνουν_ να έχουν με το 
κοινό.

Στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας υπάρχουν αρκετοί ηθοποιοί οι οποίοι 
συνεργάζονται μ'αυτό για αρκετά χρόνια και μάλιστα μερικοί απ'αυτούς 
συνεχώς, χωρίς καμιά απουσία.

Βασικά ο πυρήνας του δημοτικού θεάτρου Πάτρας, είναι τρεις ηθοποιοί: 
Περικλής Βασιλόπουλος (Πατρινός), ο Φούλης Μπουντούρογλου, ο οποίος 
είναι από τη Θεσσαλονίκη και ήδη διανύει τον τέταρτο χρόνο παραμονής του 
στην Πάτρα που έχει γίνει βάση του πια, όπως και ο Διονύσης Βούλτσος που 
είναι από την Αθήνα και βρίσκεται στην Πάτρα πέντε χρόνια.

Κατά μέσο όρο απασχολούνται στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας 17 ηθοποιοί εκ των 
οποίων 4 είναι Πατρινοί.Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. συνεργάζεται κατά καιρούς και με το 
Ερασιτεχνικό Θεατρικό Τμήμα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, πάντα 
μέσα στα όρια της Προγραμματικής Σύμβασης φυσικά, όπως και παρέχει 
οποιαδήποτε βοήθεια του ζητηθεί από διάφορα άλλα θεατρικά σχήματα της 
πόλης.

Πέρα από την επιλογή και προσέλκυση καταξιωμένου καλλιτεχνικού 
προσωπικού, για την επιτυχία της αποστολής των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., είναι 
απαραίτητη και η καλή συνεργασία του Δ/ντή του θεάτρου με τους ηθοποιούς 
αλλά και όλους τους συνεργάτες του.Οταν υπάρχει άριστη συνεργασία, το 
αποτέλεσμα είναι ορατό και είναι αυτό που επιδιώκεται.Ο πολιτισμός είναι
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συνέπεια συλλογικής δράσης και όχι ατομικής.Αυτό θα πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη από όλους όσους δουλεύουν στην περιφέρεια.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, είχε την τύχη να 
συνεργαστεί με Δ/ντές που έκαναν σωστές επιλογές καλλιτεχνικού 
προσωπικού, που αυτό είχε σαν επακόλουθο καλές συνεργασίες και κατά 
συνέπεια επιτυχία των θεατρικών έργων που ανέβηκαν.
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5. Υλικοτεχνική υποδομή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Μια ακόμη απαραίτητη προ'υ'πόθεση για την καλή λειτουργία του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, είναι η ύπαρξη κατάλληλων χώρων, δηλαδή κατάλληλης 
κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού.

Αυτό αναφέρεται και στην Προγραμματική Σύμβαση (άρθρο 12) η οποία 
απαιτεί από τους συμβαλλόμενους να συμφωνήσουν ότι είναι απαραίτητη η 
εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε κτιριακό, μηχανολογικό και λοιπό 
εξοπλισμό και συγκεκριμένα:
α) Κατάλληλου χώρου (μιας τουλάχιστον θεατρικής αίθουσας) για τις 
παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
β) Κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων για τις ανάγκες του θεάτρου.
γ) Του απαραίτητου τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των
παραστάσεων.
δ) Οχήματος για την μεταφορά του θιάσου και των υλικών της παράστασης.

Αποτελεί δηλαδή υποχρέωση του Δήμου και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας να 
εξασφαλιστούν όλα αυτά για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
θεάτρου.

Όσον αφορά τις θεατρικές αίθουσες, η ύπαρξη του δημοτικού θεάτρου 
"Απόλλων" σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Τσίλλερ το 1871, μαρτυρούσε 
την θεατρική ιστορία της πόλης, και περίμενε ύστερα από τόσα χρόνια 
θεατρικής απουσίας, να ξαναχρησιμοποιηθεί για τον λόγο που αρχικά 
δημιουργήθηκε.

Όμως εκτός απ'αυτό το όμορφο θέατρο του Τσίλλερ, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
χρησιμοποιεί πλέον σαν δεύτερη σκηνή αλλά και σαν χώρο για τις πολλαπλές 
του εκδηλώσεις,αυτή του πολιτιστικού κέντρου "Επίκεντρο" που ανήκει στην 
Εκκλησία της Ελλάδος.Και βέβαια υπάρχει το θέατρο του Κάστρου στο 
Φρούριο, στο Δασύλλιο της Πάτρας για τις παραστάσεις των καλοκαιρινών 
παραγωγών στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι όσον αφορά τα γραφεία της επιχείρησης του 
ΔΗ.ΠΕΘΕ. Πάτρας, στην αρχή υπήρχε πρόβλημα στέγασής τους, με 
αποτέλεσμα να μετακινούνται συνεχώς.Στεγάστηκαν στοιβαγμένα σε χώρους 
του Δημοτικού Θεάτρου "Απόλλωνος" _εκεί ήταν αδύνατο να μείνουν_, 
ύστερα μεταφέρθηκαν στα γραφεία του Πολιτιστικού Τομέα του Δήμου 
(Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο), για να καταλήξουν σ'ένα όροφο του κτιρίου 
του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης (δίπλα από το Δημοτικό Θέατρο 
"Απόλλων" ).Το Μέγαρο Λόγου και Τέχνης είναι του Δήμου και 
χρησιμοποιείται για διάφορυς σκοπούς. Υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
(εκεί δίνονται συνεντεύξεις Τύπου, γίνονται παρουσιάσεις, ανακοινώσεις 
κ,λ,π.).Ακόμη εκεί στεγάζονται το Ερασιτεχνικό Θεατρικό Τμήμα και το 
Χορευτικό Τμήμα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου κ.ά.Και ο ένας 
όροφος είναι πλέον για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., λύνοντας έτσι το πρόβλημα στέγασής 
του.

Για τους αποθηκευτικούς χώρους τώρα, όπως σχεδόν σε όλα τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., 
υπάρχουν κατάλληλοι βοηθητικοί χώροι και εξοπλισμός, για να μπορεί να 
γίνεται ευκολότερα και η διακίνηση των θεατρικών παραγωγών. Πιο 
συγκεκριμένα, υπάρχει ένας χώρος 1000 τ.μ. που χρησιμοποιείται κυρίως σαν
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αποθήκη βεστιαρίων-, μηχανημάτων, ηλεκτρολογικού και ηχητικού 
εξοπλισμού κ.λ.π. αλλά μέσα σ'αυτόν τον χώρο γίνονται και κατασκευές 
σκηνικών.

Είναι γνωστό πως, με τον καιρό, η κινητή περιουσία των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
φθείρεται, αν δεν υπάρχει κατάλληλη αποθήκευση και συντήρησή τους.Το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτό το πρόβλημα, γιατί 
μέσα στον χώρο που αναφέρθηκε πριν, γίνεται η συντήρηση του υπάρχοντος 
υλικού (κοστούμια, σκηνικά, είδη φροντιστηρίου κ.λ.π.) γιατί προβλέπεται η 
επαναξιοποίησή τους. Ήδη αρκετά απ' αυτά έχουν επαναχρησιμοποιηθεί. 
Επίσης, για να βοηθήσουν στο ανέβασμα των θεατρικών τους παραστάσεων τα 
ερασιτεχνικά σχήματα της πόλης , δανείζουν σ'αυτά το υλικό του θεάτρου, για 
να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Όμως, ένα πρόβλημα που έχει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. από άποψη υλικοτεχνικής 
υποδομής, είναι η έλλειψη οχήματος για την μεταφορά των υλικών και του 
προσωπικού.Τα οικονομικά του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν του έχουν επιτρέψει την 
αγορά φορτηγών, όμως συζητείται να εξασφαλιστεί κάποια αγορά μελλοντικά.
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Κεφάλαιο 3: ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ

1. Θεατρική παραγωγή

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας έχει μέχρι τώρα διαγράψει μια 
δημιουργική τροχιά, καθιστώντας το πλέον αναγνωρισμένο ανά την Ελλλάδα 
στο χώρο του θεάτρου.

Όταν συμπληρώθηκε η πρώτη τριετία λειτουργίας του, ο κ. Χρήστος 
Λάσκαρης, ποιητής, είχε πει:

" Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας , ανήκει αναμφισβήτητα στην 
κατηγορία εκείνου του θεάτρου, που μαζί με την ευχαρίστηση, διδάσκει και 
παιδαγωγεί. Με τις παραστάσεις του έχει αποδείξει, πως στοχεύει, όπως κάθε 
αληθινή τέχνη, σ'ένα υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.Σπάνια θέατρο έχει κατορθώσει 
αυτό που πάντα σχεδόν κατορθώνει το Θέατρο Πάτρας: να φέρνει τον θεατή - 
ακροατή, στην παραδεισιακή κατάστασί], όπου η γνώσΐ] και η χάρη γίνονται ξανά 
ένα. Κι αυτό είναι το πιο πολύ. Είναι ένα θέατρο ποιότητας, ένα θέατρο με σύγχρονα 
εκφραστικά μέσα. Πατώντας σπ/ν παράδοση μας φέρνει το νέο.Έχω 
παρακολουθήσει όλα τα έργα του και πάντα φεύγω με το επίμονο αίσθημα πως έχω 
πάρει κάτι καλό... "

Κι όλα αυτά, πάντα με οικονομικά εμπόδια.Όμως φαίνεται πως το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. καταφέρνει να πραγματοποιήσει τους στόχους του.Αυτό φαίνεται 
τόσο από τον όγκο των θεατρικών παραγωγών που είναι πολύ μεγάλος σε 
σχέση με τα χρόνια λειτουργίας του θεάτρου, όσο και από την ποιότητά τους.

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. καλύπτει θεατρικά 
εκτός από την πόλη της Πάτρας και την ευρύτερη περιοχή, η οποία 
περιλαμβάνει και τους νομούς Αχα'ί'ας, Ηλείας και Κορινθίας (άρθρο 9 
παρ. 1).

Η διάρκεια λειτουργίας του θεάτρου είναι ετήσια και συνεχής.Η θεατρική 
περίοδος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου (παρ.2).Η 
1η Σεπτεμβρίου δεν σημαίνει υποχρεωτικά έναρξη των παραστάσεων του 
θεάτρου, αλλά την χρησιμοποίηση ηθοποιών, τεχνικών, και άλλων 
καλλιτεχνικών συντελεστών για την προετοιμασία (πρόβες).Η έναρξη των 
παραστάσεων θα γίνεται όταν ετοιμασθεί το ή τα έργα του προγραμματισμού 
και πάντως όχι μετά τις 30 Νοεμβρίου (παρ.3).

Στη διάρκεια της θεατρικής περιόδου, θα ανεβάζονται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. το 
λιγότερο τρία (3) έργα _το ένα να είναι έργο από την ελληνική 
δραματουργία_ (τρεις πλήρεις θεατρικές παραγωγές), εκ των οποίων δύο (2) 
τουλάχιστον κατά τη χειμερινή περίοδο (παρ.4). Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι 
υποχρεωμένο να δίνει στη διάρκεια της θεατρικής περιόδου τουλάχιστον 
ογδόντα (80) παραστάσεις σε ετήσια βάση, εκ των οποίων ικανός αριθμός θα 
πραγματοποιείται εκτός έδρας, στην ευρύτερη περιφέρεια (παρ.5).

Ακόμη, προβλέπεται η ανάθεση συγγραφής ελληνικού θεατρικού έργου σε 
συγγραφέα, έργο του οποίου πρέπει να έγει παιγθεί από επανγελιιατικό 
θίασο, η ο οποίοε θα έχει βραβευθεί σε κρατικό διανωνισαό. (άρθρο 10, 
παρ.α).
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Η ανάθεση δεν γίνεται σε καμμία περίπτωση δεκτή αν ο συγγραφέας 
εμφανίζεται εντός του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και με οποιαδήποτε ιδιότητα, πέραν της 
συγγραφικής (παρ.ε).

Σε ερώτηση δημοσιογράφου του "Ε" της Ελευθεροτυπίας στο Νίκο Αρμάο 
(κ.δ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας) για το αν θα βοηθήσει τη νεοελληνική 
δραματουργία τα έξτρα πριμ στα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που θα παραγγέλνουν νέα έργα 
σε Έλληνες συγγραφείς, είπε τα εξής:

" Το πρόβλημα με το νέο ελληνικό θέατρο δεν είναι να λυθεί το οικονομικό 
πρόβλημα των Ελλήνων Θεατρικών συγγραφέων. Το θέμα εντοπίζεται στο να 
εξασφαλιστεί η δυνατόνμα παραγωγής καλών έργων και τίποτε άλλο.Αν έχουμε 
κάθε δέκα χρόνια δύο καλά Θεατρικά έργα πρέπει να είμαστε πανευτυχείς".

Η επιλογή του ρεπερτορίου γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το Δ/ντή του 
θεάτρου.Εξάλλου, στη σύμβαση, όπως είδαμε, ορίζεται ότι ο υποψήφιος κάθε 
φορά για τη θέση του Δ/ντή, οφείλει μαζί με την αίτησή του να υποβάλλει 
φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., καθώς και 
ένα γενικό πλάνο προγραμματισμού (δραματολόγιο κ.λ.π.) για ολόκληρη τη 
θητεία του.Και στη συνέχεια, εγκρίνεται κι από το Δ.Σ. του θεάτρου.

Η επιλογή του ρεπερτορίου αποτελεί στοιχείο στο οποίο πρέπει να δοθεί 
μεγάλη βαρύτητα, προκειμένου να υπάρξει προσέλκυση του κοινού.Γι'αυτό θα 
πρέπει να ανεβάζονται έργα μέσα από τα οποία το κοινό θα μπορεί να 
ταυτιστεί μαζί με τους ηθοποιούς, έργα που θα έχουν να κάνουν με την 
καθημερινή τους ζωή και τα προβλήματα της, με κάποιες διαχρονικές αξίες 
και μηνύματα κ.λ.π.

Φαίνεται πως το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, Πάτρας το κατόρθωσε αυτό, γιατί απέκτησε το 
κοινό του από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, που ανταποκρίθηκε στο 
ρεπερτόριό του.

Η κοινωνική σύνθεση του κοινού υπήρξε πολύμορφη τόσο σε τάξεις, όσο 
και ηλικίες, με μιαν απρόσμενη (για τα τότε θεατρικά δεδομένα) προσέλευση 
νεανικού κοινού _φοιτητές, μαθητές, στρατευμένοι.Της τάξεως του 45-47% 
κατά παράσταση, τα δύο πρώτα χρόνια, με μια σχεδόν κατακόρυφη πτώση την 
τρίτη περίοδο _την των "καταλήψεων" και ευρύτερων ζυμώσεων στον χώρο 
της παιδείας και της κατάργησης των εισιτηρίων της Νέας Γενιάς.Τις δύο 
πρώτες χρονιές, η προσέλευση μαθητών Λυκείου (οργανωμένα ή μη) ακόμα 
και από πόλεις έκτος Πατρών, όπως Αίγιο, Αιγείρα, Ακράτα, Λουσικά, 
αναλογούσε σε 3500-4000 εισιτήρια κατά περίοδο.

Τ ο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ανεβάζει τέσσερις έως πέντε παραγωγές κάθε 
χρόνο με επιλογή έργων από το κλασσικό δραματολόγιο, τα νεοελληνικά 
κείμενα (όπως προβλέπεται και από τη σύμβαση) και το αρχαίο ελλληνικό 
δράμα.Προβάλλει έτσι τη νεοελληνική θεατρική μας παράδοση σε συνδυασμό 
με την επιλογή κορυφαίων έργων της παγκόσμιας δραματουργίας.Επίσης 
εφαρμόστηκαν τα "Θεατρικά Αναλόγια" σαν μια διαφορετική προσέγγιση του 
θεατρικού γίγνεσθαι.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μόνο μέσα σε 9 χρόνια λειτουργίας του 
θεάτρο, έχουν ανεβαστεί συνολικά 49 θεατρικά έργα από τα οποία 10 είναι 
Θεατρικά Αναλόγια και 6 παιδικά.Έχουν μέχρι στιγμής δοθεί πάνω από 1000 
παραστάσεις.Έχει δηλαδή παρουσιαστεί μεγάλο θεατρικό έργο από το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που το παρακολούθησε μεγάλος αριθμός θεατών, τόσο 
στην Πάτρα όσο και εκτός αυτής.
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Ακόμη, στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. τηρείται αρχείο παραστάσεων από το γραφείο της 
Γραμματείας, για να μην χαθεί η ιστορία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αλλά να διατηρηθεί 
ζωντανή.



I \ u / V l  I V I

u n ,  n o i  ( l im e  ο  θ ε α τ ή ς  ν α  δ ι α μ ο ρ τ ρ ώ σ ε ι  ε λ ε ύ θ ε ρ α  τ η ν  

π ρ ο σ ω π ι κ ή  τ ο ι ι  γ ν ώ μ η  κ α ι  ν α  π ά ρ ε ι  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  θ έ σ η .

............. I
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΠΙΜΙ-λγ,ΙΛ: Φ α ύ λ η ς  Μ π ο ο ν τ ο ι ί ρ ο γ λ ο υ

ΒΟΗΘΟΣ ΣκηνΟΘΡ.ΓΙ Ι: Δ ι ο ν ύ σ η ς  Β ο ύ λ τ σ ο ς

( Α ε ω ρ ώ  α ι ι α ρ α ί ι η ι α  τ α  έ ( ΐ γ α  ι ι ο υ  μ ι λ ο ο ν  γ ι α  τ α  i i p o p X ù  

μ α τ ά  μ α ς ,  τ ι ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς ,  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  κ α ι  π ο λ ι τ ι κ έ ς  σ υ ν 

θ ή κ ε ς ,  α π α ι τ ώ  ό μ ω ς  π ρ ώ τ α  α π '  ό λ α ,  ν α  ε ί ν α ι  θ ε α τ ρ ι κ ό  

έ ρ γ α  κ α ι  ν α  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  π ά ν ω  σ τ η  σ κ η ν ή .  Ι α  π ο λ ι τ ι κ ό ,  

ό π ω ς  κ α ι  ό λ α  τ α  ά λ λ α  έ ρ γ α ,  ε ί ν α ι  κ α τ '  α ρ χ ή ν  έ ρ γ α  τ έ χ ν η ς  

κ α ι  μ ό ν ο  μ ε  τ η ν  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  τ έ χ ν η ς  π ά ν ω  σ τ ο ν  θ ε α τ ή  

μ π ο ρ ε ί  ι ο  έ ρ γ ο  ν α  έ χ ε ι  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ α τ α .  I τ α ι ί ,  ό ι α ν  ο  

θ ε α τ ή ς  σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ή σ ε ι  ό τ ι  π ρ ο σ π α θ ο ύ μ ε  μ ε  κ ά θ ε  τ ρ ό 

π ο  ν α  τ ο ν  ι ι ε ί ο ο υ μ ε  ν α  δ ε χ ι ε ί  έ ν α  μ ή ν ι ι μ α  τ ό τ ε  α ν τ ι δ ρ ά  

α ρ ν η τ ι κ ά . . .

Λ. Κγ.χλϊλι ις -  Γ,. Χληιλιά

/  / α έ ζ ο ι ι ν  / / ε  r / i v  σ ε / / ’α  π ο υ  ε / κ / κ ι ν έ ί , ο ν ι α / :

Αλ ικ ο ς .:

ΚΟΣΊΛΣ:

Τ.ΛΣΟΣ:

Β λΣΙΛΙΙΣ:

Σ το υ ς  ΦΟΊΊΣΜΟΥΣ 

Σ τ ο ν  11χο  

ΚΚΊΤΛΓΣΙ I ΚΟΣΤΟΥΜΙΟΝ 

Φί)Τ( ΤΙΤΛΦΙ ΙΣΙI 

Ί Ί  ΧΝίκοι I Ιλιάςί λςι ις

Ν ί κ ο ς  Γ κ έ κ α ς  

Σ τ έ λ ι ο ς  Σ ο ι ρ ό ς  

Λ ι ο ν ύ σ ι τ ς  Β ο ύ λ τ σ ο ς  

Φ α ύ λ η ς  Μ π ο υ ν τ ο ι ί ρ ο γ λ ο υ

Μ ι χ ά λ η ς  ! Ι ε ιρ έ τ ν η ς  

Σ ά κ α ς  Κ ο υ τ ο ο ύ κ ο ς  

Λ Π η ν ά  Μ α κ ρ υ γ ι τ τ ν ν η  

I Ι α ν τ ε λ ή ς  Τ σ ί μ α ρ η ς  

1 κ ί ι ρ γ ο ς  Σ ά ρ ρ α ς ,

Λ ν δ ρ έ α ς  Φ ω τ ε ι ν έ ι π ο π λ ο Γ
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Περίοδοι Έργο Σκηνοθεσία

18/6/1988 Μαρκησία ντε Σαντ του Γ.Μισίμα 
22/6/1988 Ο Αυτόχειρ του Μητσάκη (Θεατρ.Αναλόγιο) 
26/6/1988 Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο του Βαλτινού "
9/7/1988 Πρωτέας του Πωλ Κλωντέλ 
26/7/1988 Οδυσσέως Σχεδία, από την Ραψωδία Ε' της 

Οδύσσειας του Ομήρου (Θεατρ.Αναλόγιο) 
14/10/1988 Οι μικροαστοί του Μ.Γκόρκι 
8/11/1988 Χαιρετίσματα από τ?/ν Μπέρτα του Τ.Ου'ί'λλιαμς 

(Θεατρικό Αναλόγιο)
8/12/1988 Ο Γυάλινος Κόσμος του Τ.Ου'ί'λλιαμς 
20/1/1989 Νεκρή Φύσι/ της Έμιλυ Μαν 
24/3/1989 Θέατρο του Δωματίου του Μισέλ Βιναβέρ 
14/10/1989 Αγάττης Αγώνας Άγονος του Σαίξπηρ 
28/11/1989 Ερωτικές Εττιστολές Πορτογαλίδας Μοναχής 

του Αλκοφοράντο (Θεατρικό Αναλόγιο) 
16/12/1989 Τα Παντρολογήματα του Νικολάι Γκόγκολ 
16/11/1990 Η τριλογία του Παραθερισμού του Γκολντόνι 

(Θεατρικό Αναλόγιο)
27/11/1990 Σημειώσεις για ένα ημερολόγιο του Γ. Μπρουνιά

Μ.Λυμπεροπούλου
Β.Αρδίττης
Μ.Λυμπεροπούλου
Β.Αρδίττη

Μ.Λυμπεροπούλου
Μ.Λυμπεροπούλου
Μ.Λυμπεροπούλου

Β.Αρδίττης
Μ. Λυμπεροπούλου
Β.Αρδίττης
Β.Αρδίττη
Ν.Σακαλίδη

Εύη Γαβριηλίδη 
Μ. Λυμπεροπούλου

Μ.Λυμπεροπούλου

Μ.Λυμπεροπούλου

Μ.Λυμπεροπούλου

(Θεατρικό Αναλόγιο)
8/3/1991 Η Β εν έτσιάνα, αγνώστου Βενετού 15ου αιώνα 

(Θεατρικό Αναλόγιο)
26/3/1991 Τα κύματα της Βιρτζίνια Γούλφ 
29/4/1991 ΗΔούκισσα του Αανζαί του Ονορέ ντε Μπαλζάκ Μ.Λυμπεροπούλου 
3/7/1991 Ο κλόουν της Μ.Λα'ι'νά Μ.Λυμπεροπούλου
3/7/1991 Η μεγάλη άρκτος τ ου Γ.Ιωάννου Μ.Λυμπεροπούλου
7/7/1991 ΟΔαίδαλος του Αν.Στά'ι'κου (Θεατρ. Αναλόγιο) Μ.Λυμπεροπούλου 
24/8/1991 Για ένα πουκάμισο αδειανό... (Ινστιτούτο Μεσογ.Θεάτρου) " " 
18/10/1991 Οι παλιοί καιροί τ ου Χ.Πίντερ Ν.Σακαλίδη
12/11/1991 Βία και Μνήμη (Θεατρικό Αναλόγιο) Μ.Λυμπεροπούλου
20/1/1992 Δυτική Αποβάθρα του Κολτές (Θεατρ.Αναλόγιο) Μ.Λυμπεροπούλου 
17/12/1992 Ελίζα της Ξ.Καλογεροπούλου (Παιδική Σκηνή) Λυδία Κονιόρδου 
2/4/1993 Ο Μττήντερμαν και οι Εμπρηστές του Φρις Ν.Αρμάου
7/4/1993 Δύο Μονόπρακτα για το Λόγο και το Φως του Σάμιουελ Μπέκετ

Δ.Δάκτυλά
12/12/1993 Ο καλός άνθρωποςτου Σετσουάν του Μπρέχτ Σ.Ντουφεξή 
8/1/1994 ...κι αν βγουν αλήθεια της Μ. Παπαδημητρίου

Μ.Παπαδημητρίου
26/3/1994 Η Βεγγέρα του Ηλία Καπετανάκη Ν.Αρμάου
26/7/1994 Επτά επί Θήβαις του Αισχύλου Ν.Αρμάου
18/11/1994 Το πηγάδι των Αγίων του Μ.Σινγκ Κοσμάς Φοντούκης
1/12/1994 Οδυσσεβάχ της Ξ.Καλογεροπούλου (Παιδ.Σκηνή) Π.Βασιλόπουλου 

Κάτω από το Γαλατόδασος του Ν.Τόμας Ν.Αρμάου
Φαύστα του Μποστ Ν.Αρμάου

Λα Μοσκέτα. του Ρουτζάντε Ν.Αρμάου
Η πεντάμορφη και το τέρας (Παιδική Σκηνή) Θοδ.Εσπίριτου

23/1/1995 
18/3/1995 
6/7/1995 
10/11/1995 
3/12/1995 Οι δανειστές του Στρίντμπεργκ Ν.Χαραλάμπους
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22/1 1/1995 Η χαμίνι/, κούκλα του Σάστρε (Παιδική Σκηνή) Θοδ.Εσπίριτου 
8/3/1996 Η τραπεζαρία του Γκέρνυ Π.Βασιλόπουλου
5/7/1996 Όρνιθες του Αριστοφάνη Ν. Αρμάου
8/11/1996 Ο Μορμόλης του Χάχφελντ (Παιδική Σκηνή) Φ.Μπουντούρογλου 
22/11/1996 ΟΘέλλος του Σαίξπηρ Ν.Αρμάου
10/1/1997 Ο φωταγωγόςτου Σ.Γαλαίου Ν.Αρμάου
21/3/1997 Η συναναστροφή της Λ.Αναγνωστάκη Κίττυ Αρσένη
16/5/1997 Δάφνες και Πικροδάφνες των Κεχα'ί'δη-Χαβιαρά Μπουντούρογλου 
30/10/1997 Περπατώ ειςτο δάσος της Σ.Μιχαηλίδου Γλυκ.Καλαϊτζή

(Παιδική σκηνή)
Αλχι/μιστής του Μπεν Τζόνσον5/12/1997 Ν. Αρμάου



<



Γιάννης Στάλλας, Λιονήοης Βοήλιοος, «Ι'οιιλης Μιιηηντοήρηγλου 

ΜΊΙΊ ΙΊ'Λ II \\Ώ Κοο|ΐάς Φοντοήκης. Ιάνιο  Χανιζόρο 

ΛΙΊΙΊΊ Γ \ ΚΜ <] 1 ιόννης Σ ι άλλος, Λιονήοης Βοήλιοος
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1.2 Παιδική Σκηνή

Από τον Δεκέμβριο του 1992, ξεκίνησε στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας την 
δράστηριότητά της η Παιδική Σκηνή, την οποία αγκάλιασαν ενθουσιωδώς 
τόσο οι μικροί όσο και οι μεγάλοι.

Στόχος της παιδικής σκηνής είναι να φέρει σε επαφή το παιδικό και νεανικό 
κοινό με κείμενα και παραστάσεις που θα διευρύνουν τη φαντασία του, θα 
καλλιεργούν την αισθητική του και ταυτόχρονα θα το διασκεδάζουν.

Μέσα στα πλαίσια της παιδείας, σημαντικό κομμάτι πρέπει να καλύπτει η 
θεατρική παιδεία, διότι μέσα από ένα καλό παιδικό έργο, τα στοιχεία της 
ψυχαγωγίας και της εκπαίδευσης συνυπάρχουν με τέτοιο τρόπο, που τα παιδιά 
λαμβάνουν τα μηνύματα που πρέπει να λάβουν όχι αναγκαστικά, επειδή 
κάποιος τους το επιβάλλει, αλλά γιατί πραγματικά το θέατρο το θεωρούν 
διασκέδαση.
Έτσι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για αυτή τη θεατρική 

παιδεία, εντασσόμενο έτσι στο πνεύμα των νέων Π.Σ. που επιδιώκουν για τα 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. να κινούνται τόσο στη σφαίρα του εκπαιδευτικού όσο και του 
ψυχαγωγικού.

Η παιδική σκηνή αποτελεί φυσικά άλλη μια σημαντική πηγή εσόδων για το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., όμως αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το γεγονός ότι από 
πολύ νεαρή ηλικία έρχεται το κοινό σε επαφή με το θέατρο, το κάνει τρόπο 
ζωής του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η υποδομή του κοινού μελλοντικά.

Από την αρχή του ΔΗ.ΠΕΘΕ. προσκαλούσε οργανωμένα, τα δημοτικά 
σχολεία της πόλης _και συνεχίζει να το κάνει_ για να παρακολουθήσουν τις 
παιδικές παραστάσεις που ανεβάζει.Συνεργασία όμως υπάρχει και με τα 
σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Νομού Αχα'ί'ας που επισκέπτονται την 
Πάτρα κάθε χρόνο για να παρακολουθήσουν τα παιδικά έργα.

Η τιμή του εισιτηρίου που πληρώνουν όλοι οι μαθητές, αλλά και οι φοιτητές 
και οι νέοι μέχρι 25 ετών, είναι χαμηλότερη φυσικά από την κανονική του 
τιμή, έτσι ώστε να έχουν όλοι τη δυνατότητα ν'απολαύσουν τα έργα του 
θεάτρου.

Εκτός του ότι είναι είναι αναπόφευκτη η καταβολή κάποιου μικρού 
χρηματικού ποσού, έχει παρατηρηθεί πως οι παραστάσεις που είναι δωρεάν 
δεν εκτιμώνται το ίδιο μ'αυτές που δεν είναι.

Τα πρώτα χρόνια η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εξέδιδε επιδοτούμενα 
εισιτήρια για τους νέους.Μετά όμως τα κατάργησε.

Περίοδος Έργο Σκηνοθεσία

17/12/92
1/12/94
10/11/95
22/11/95

8/11/96 
30/10/97

Ελίζα της Ξ.Καλογεροπούλου 
Οόυσσεβάχ της Ξ.Καλογεροπούλου 
Η πεντάμορφη και το τέρας 
Η χαμένη κούκλα του Σάστρε 
(Όπερα για παιδιά)
Ο Μορμόλης του Χάχφελντ
Περπατώ εις το Δάσος της Σ.Μιχαηλίδου

Λυδία Κονιόρδου 
Περ. Βασιλόπουλου 
Θοδ.Εσπίριτου 
Θοδ.Εσπίριτου

Φ.Μπουντούρογλου
Γλυκ.Καλα'ι'τζή



Δημήτρης Κεχάίδης-Ελένη ΧαΒιαρά

Σκηνοθεσία Φαύλης Μπυυντού- 

ρογλου Βοηθός Σκηνοθέτη

Διονύοης Βούλτοος Σκηνικά— 

Κοστούμια Αίλα Κυρακώσια 

Παίζουν με αλφαβητική 

σειρά οι ηθοποιοί Διονύσπς 

Βούλτοος, Νίκος Γκέκας, Φαύλης 

Μπουνιούρογλου, Στέλιος Σοφός

s o #

Ένα παιχνίδ ι εξουσ ίός θα. μπορούσε να χαρακτηρ ισβεί το έργο Δ άφ νες κα ι Π ικροδάφ - 
ρ  νες. Ενα π α ιχν ίδ ι ανάμεσα σε τέσσερις ικανούς κα ι ευφάνταστους παίκτες που ξεδ ι

πλώ νουν τα χαρτιά  κα ι τα αισθήματά τους. Ο έρωτας, η φ ιλ ία , η εμπιστοσύνη, η άξιο- 
•  πρέπεια, τα εθ ν ικά  σύμβολα, οι εθ ν ικο ί αγώ νες κατατίθενται στο όνομα του παραγο- l iS n )

νπσμού κα ι του προσωπικού αγώ να γ ια  την κατάκτηση της εξουσίας.

Αυτή η δραστηριότητα τροφοδοτεί την σ κη ν ική  δράση με πρόσωπα ο ικε ία , αληθ ινά  που 
ακροβατούν μεταξύ του τραγικού  κα ι κω μ ικο ύ  επ ιτυγχάνοντας απόλυτη ισορροπία.

Η απ οκάλυψ η τω ν κομματικώ ν μηχαν ισ μώ ν κα ι δ ιεργασ ιώ ν γ ια  την επ ικράτηση 
τω ν τελ ικώ ν  υπ οψ ηφ ίω ν ^έσα σ ' ένα πολιπκό κόμμα, ο ι μέθοδοι που χρησ ιμο 
ποιούντα ι, τα στο ιχεία  nou επ ιλέγοντα ι κα ι αξιοποιούνται από τους τέσσερις 

αυτούς άνβρες της π ολιτικής μας ζω ής, που δρουν ανεξάρτητα από κάθε ιδε- . J H fJ g r 4jjj .·- 
ο λ ο γ ικ ή  κα ι ουσ ιαστικά  πρλιπκή σ κέψ η, κα ταγράφ οντα ι εύστοχα από τους 
σ υ γγρ α φ ε ίς , που δ ια κω μ ω δούν τον π ολιτικό  ελλ η ν ικ ό  β ίο  κα ι την σχέση . /  $ 5
βουλευτή , π ολιτικού παρόίγοντα κα ι ψ ηφ οφ όρου .

Στο π α ιχν ίδ ι κυ ρ ια ρ χο ύ ν  ή τύχη  κα ι η ταχύτητα τω ν παιχτών, ενώ  στην πολιτική 
ζω ή η κρ ιτ ική  που αφ ορά  στην λε ιτουργ ία  τω ν θεσμώ ν κα ι στην αξιολόγησ η  των 
π ολιπκώ ν προσώπων που ανάλογα  θα δεχτούν πς δάφ νες ή π ικροδάφνες...

Μπεν Τζόνσον

Ο ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ
Μετάφραση Παύλος Μότεσις 

Σκηνοθεσία Νίκος Αρμόος Σ κ η 

νικά  Απόστολος Βέττος Κοστού

μια Αίλα Καρακώοτα Μ ουσική  

Ηρακλής Πασχολίδης Φωτισμοί 

Μόρω Αβρόμπου Βοηθός σκηνο

θέτη Κορίνα Χαμίτου Παίζουν  

με αλφαβητική αειρά  

Περ.<λής Βααιλόπουλυς, Διονύοης 

Βούλτοος, Νίκος Γκέκας, Οδέπς 

Ιωάννου, Φαύλης Μπουντούρογλου, 

Βαγγέλης Ρίκας, Στέλιος Σοφός,

Γιάννης Ιιόλλας, Κοσαάς Φοντρύ- 

κης, Τάνια Χοντζόρο

Η γελο ιοπ ο ίηση της ανθρώ π ινης ευπιστίας, η απληστία 
κα ι η δ ίψ α  του εύ κο λο υ  πλουτισμού ε ίνα ι ο κεντρ ικός 
άξονας της κω μ ω δ ία ς  Ο  Α λχ ημ ισ τής  που έγραψ ε ο 
Μπεν Τζόνσον το 1610.

Στέλλα Μιχαηλίδου

^^ΠΕΡΠΑΤΏ  ΕΙΣΤ0 ΔΑΣΟΣ
sÉfrfifrft ' GT TPltó παΡαΜ̂0ι σε επτά εικόνες

Σκηνοθεσία Γλυκερία Καλαϊτζή Σκηνικά-Κοοτού- 
B K jftù ' ,μκ» Αίλα Καρακώοτα Μουοική Κώστας Βόμβολος 

νΑ·, ί Χορογραφία Στέλλα Μιχαηλίδου Μάσκες Βάοω

r
ìB W  ! Κασπίρη Βοηθός Σκηνοθέτη Κορίνα Χαρίτου ΗΘο- 

γ \  ! ποιοι Κατερίνα Βακαλοπούλου, Μαρία Μπενάκη, Βαγγέ- 
sj λης Ρίκος, Νίκος Σκουλάς, Μαρία Τζανουκάκη, Τάνια 

1/  T j Χαντζόρα

Ο ελ ισ αβετιανός σ υγγρ α φ έα ς, σ ύγχρονος του Γα ίξ- 
πηρ, έστησε μ ια  ιστορία με σοφή κα ι 

περίτεχνη δομή, σαρκαστική  κα ι 
κυ ν ικ ή , που δ ιατηρεί έω ς σήμερα ακέρ α ιη  την επ ικαιρότητά της.

Ο Ιερεμ ίας, επιστάτης ενός πλούσιου σπιτιού, εκμεταλλευόμενος την απουσίο 

του κυρ ίου  του α νο ίγε ι το σπίτι σε έναν  αλχημ ιστή  αγύρτη τον Ξουρόφη. Ο ίδ ιάς 

παρουσιάζεται ω ς λο χα γό ς  Φάτσας κ α ι μαζί α ρ χ ίζο υν  να  ξα φ ρ ίζουν  τα ευ κ ο λ ό 
πιστα κορόιβα  Που επισκέπτονται τους βύο συνέτα ιρους, γ ια  να βρουν λύση στα 

προβλήματα που τους απασχολούν. Το τρ ίτο πρόσωπο της συμμορίας η Δώ ρα, 

γ εν ικ ώ ν  καθηκόντω ν, συνεργάτισσσ κα ι ιέρε ια  της Α φ ροδ ίτης, ε ίνα ι η περιστε
ρά της ειρήνης αλλά  κα ι το ερ ω τικό  α ντικε ίμ ενο  του πόθου των επισκεπτών. Το 
θύματα ποιι π αρελαύνουν από το σπίτι ε ίνα ι πολλά κ α ι δ ίνο υν  τςν δυνατότητα 
στον σ υγγρα φ έα  να  σατιρ ίσει εύστοχα την απληστία, την θρ ηο κο λη ψ ια , την 
υποκρ ισ ία , την ή δονοθηρ ία  αλλά  κα ι να  σ κ ιαγρ α φ ή σ ει πρόσωπα σπάνιος ο ξυ 
δέρκειας κα ι ευθυβολ ίας που αγαπούν με πάθος τη ζω ή.

U pnanJ  ε,ς »  δάσος ε ίνα ι μ ια  παραμυθασαλότσ φ π αγμένη  με ύλ ,κά  τω ν γνω σ τώ ν κλα σ ,κώ ν  παραμυθιώ ν. Ηρω ίβα Z * '  £ Τ Τ Τ β ° ΑΑβ Κα' V°  " Ρ * 0 “ " 0 * * * * * *
έργου η Κ οκκ ινοσ κουφ ίτσ α , που στη δ ιαδρομή  της στο δάσος συναντά σγαπημένους τρυφερούς ήρω ες, ά π ω ςο  ΚΟ' " OU 0Y ° " 0UV ^  Πθ0^  "1 * · *

τορεβυθουλης, η βασ ίλ ισσα, ο  βάτραχος α λλά  κα ι ά λλο υς  πιο φακούς σαν πς α δελφ ές  της Σταχτοπούτας κα ι την μοχθηρή  μάγισσα. ^  πλοκή του έργου  ε ίνα ι εντελώ ς πρωτότυπη, με ιδ ιότυπο χ ιο ύ  
, ανατρεππκη δ ιάθεση, σ ύ γχρ ονα  στο ιχε ία  κ α ι π ολλές εκπ λήξεις , όπου παραμόνευε, το παράξενο κα . το παράτολμο. Το παραμύθι είναΙ έξυπνο, ελκυσ π κό , ο ικ ε ίο , κονπ νό  σ αν  ένα  πα.χνίβ ι μαγ ικό  
απευ υνεται στους μ ικρο ύς α λλα  κ α ι μ εγαλύτερους θεατές με σκοπό να  τους μυήσει στην ποίηση του σ ύγχρονου  παραμυθιού.
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2. Ρεπερτόριο - Κοινό

Ποιό θέατρο είναι αυτό που δεν επιθυμεί την αύξηση του θεατρικού κοινού; 
Ιδιαίτερα στην επαρχία, σε μια μεγάλη προσπάθεια που κάνουν όλα τα 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της χώρας, από την πλευρά τους να συντελέσουν κι αυτά στην 
γενικότερη πολιτιστική αφύπνισή της.

Ο πολιτισμός σε συνδυασμό με τον αθλητισμό, πρέπει να γίνουν πόλοι 
έλξης για τους νέους.Εκεί πρέπει να εστιάσει το έργο του το Κράτος, εφόσον 
δεν μπορεί να καταπολεμήσει την μάστιγα των ναρκωτικών και άλλων 
κινδύνων.Να δημιουργεί την κατάλληλη κοινωνική υποδομή μέρος της οποίας 
αποτελεί και η πολιτιστική.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας φρόντισε από την αρχή της ίδρυσής του, να 
δημιουργήσει σχέσεις και επαφές με όλους τους φορείς της πόλης (σωματεία, 
συλλόγους, σχολεία, οργανώσεις) προκειμένου να ενημερωθεί ντόπιος 
πληθυσμός για τα δρώμενα του Θεάτρου και ν'αρχίσει να συμμετέχει σε 
αυτά.Βέβαια αυτό στην αρχή ήταν δύσκολο, αλλά με τη συντονισμένη 
προσπάθεια τόσο των παραγόντων του θεάτρου όσο και του Δήμου _που 
πίστεψε πολύ στο θέατρο και ήθελε να το δει να ξαναζωντανεύει, αυτό έγινε 
σιγά - σιγά κατορθωτό.

Η προσέλευση του κοινού στις παραστάσεις ήταν πάντα μεγάλη και τις 
περισσότερες χρονιές το θέατρο ήταν κατάμεστο.Ειδικά το 1996 ήταν πάρα 
πολύ καλή χρονιά όπως και το 1997.Στο θέατρο, από την ίδρυσή του μέχρι 
τώρα, παρατηρείται αύξηση του θεατρόφιλου κοινού με ρυθμούς γεωμετρικής 
προόδου θα λέγαμε.Κι έπειτα, υπάρχουν και οι συνδρομητές που συνεχώς 
αυξάνονται και στους οποίους αναφερόμαστε στη συνέχεια.

Η πλήρης χωρητικότητα του δημοτικού θεάτρου "Απόλλων" για θεατρικά 
έργα (πρόζα) είναι 280 θεατές κατά παράσταση.(Πλατεία: 144, πρώτος 
εξώστης: 48, δεύτερος εξώστης: 44, τρίτος εξώστης: 50).Με έξι παραστάσεις 
εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο και αν η έναρξη γίνει γύρω στα μέσα Οκτωβρίου, 
μπορεί να δοθούν ως το τέλος της χειμερινής περιόδου 100 παραστάσεις το 
πολύ.Το ανώτατο όριο θεατών που θα μπορούσε να φιλοξενήσει το θέατρο 
"Απόλλων", σε μια περίοδο τριών αλλεπάλληλων "μεγάλων επιτυχιών", είναι
28.000 θεατές (100 παρ. χ 280 θεατές).(Αριθμός βέβαια αυτοπικός..., 
αναφέρεται ενδεικτικά και μόνο , όμως πολλές φορές έτεινε να πλησιάσει).Το 
πρόγραμμα της φετεινής χειμερινής περιόδου ξεκίνησε στις 21/11/97 και 
τελείωσε την 1/2/98.Δόθηκαν συνολικά 60 παραστάσεις.

Για να υπάρχει μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και το κοινό 
του, πρέπει να δοθεί η πρέπουσα προσοχή στο ρεπερτόριο.

Ο Δ/ντής του θεάτρου, βάσει και της Π.Σ. είναι αυτός που εισηγείται για το 
δραματολόγιο.Μέχρι στιγμής, στην Πάτρα, οι Δ/ντές κατάρτισαν 
δραματολόγια με μοναδικό κριτήριο το κοινό στο οποίο απευθύνονται, χωρίς 
να υπάρχει ουδεμία παρέμβαση.Όπως είδαμε, Καλλιτεχνική Επιτροπή 
ουδέποτε υπήρξε.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ακολουθεί πολιτική ρεπερτορίου με εναλλασσόμενο 
δραματολόγιο, δηλαδή με διάφορα είδη θεάτρου (έργα κλασσικά, 
νεοελληνικά,αρχαία) σχεδόν κάθε περίοδο.

Σχετικά με το θέμα αυτό ο Νίκος Αρμάος σε συνέντευξή του στο "Ε" της 
Ελευθεροτυπίας τον Αύγουστο του 1996, είχε πει:
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" Το θέατρο είναι μια υπόθεση που αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους σε 
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Οι παράγοντες αυτοί ορίζουν το πλαίσιο, τα όρια αν 
θέλετε, εντός των οποίων πρέπει να κινούμεθα είτε κάνουμε κλασικό θέατρο είτε 
θέατρο πρωτοπορίας για να μη χάνουμε το στόχο μας. Μερικές φορές τα 
υπερβαίνουμε αυτά τα όρια και καλά κάνουμε.Αρκεί να μην επιμένουμε διαρκώς 
εκτός των ορίων. Ο στόχος αυτός είναι το να υπηρετήσουμε με σοβαρότητα και 
ευθύνη από τη μία την τέχνη του θεάτρου και από την άλλη το κοινό μας.Να 
επιτύχουμε, μ'άλλα λόγια, την ισορροπία μεταξύ των δικών μας ειδικών 
ενδιαφερόντων και της διάθεσης του κόσμου της Πάτρας.Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε από την μια τη "σειρήνα" ενός ρεπερτορίου "δύσκολου" και 
από την άλλη τον κίνδυνο των λαί'κίστικων επιλογών.Γιατί οι καλλιτεχνικές 
ανησυχίες πρέπει να έχουν αποδέκτη, κοινό _αλλιώς αυτοακυρώνονται.Από την 
άλλη με κανένα τρόπο δεν πρέπει οι παραστάσεις μας να αναπαράγουν τα 
τηλεοπτικά και και λα ί 'κά θεάματα. "

Εκτός όμως από την τρέχουσα περίοδο, ο εκάστοτε Δ/ντής πρέπει να έχει 
υπόψη του τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του ρεπερτορίου _όπως 
άλλωστε ορίζεται και στη Σύμβαση_ για να έχουμε ουσιαστικό καλλιτεχνικό 
αποτέλεσμα.

Για την σχέση ρεπερτορίου - κοινού η Μάγια Λυμπεροπούλου είχε πει:

"Για την πρώτη πενταετία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., το ρεπερτόριο, η εσωτερική δουλειά με 
τους ηθοποιούς, η σχέση του με το κοινό, πρέπει να συνιστούν κατά πρώτο λόγο 
έργο προσηλυτισμού. Αποφεύγοντας όμως να θυσιάσει την ποιότητα, στις απαιτήσεις 
όψεως. βιτρίνας.Για να πει ότι πραγματικά έκανε υποδομή.Αν υποκύψει στον 
πειρασμό της φανφάρας, της βιτρίνας, δεν θα μπορέσει να φτάσει σε κάτι 
ουσιαστικό.Κι εγώ όταν μιλάω για "πολιτική ρεπερτορίου" δεν αναφέρομαι σε 
τίτλους έργων. Ρεπερτόριο όμως είναι προπαντώς το "με ποιους" και "πως".Για 
πολιτική ρεπερτορίου κρίνουμε ένα θέατρο, αφού γίνουν οι παραστάσεις, όχι με την 
αναγγελία των έργων και των τίτλων. Μπορεί να βρεθεί ένα υπέροχο, παιδευτικό 
του κοινού, ρεπερτόριο και ο τρόπος που θ'ανέβει να είναι ολέθριος για την ιδέα του 
θεάτρου.Ακούω καμιά φορά που λένε "αυτό το έργο έχει μια ενδιαφέρουσα 
θεματική, την πλήξη της επαρχίας, ένας Τσέχωφ ας πούμε, καλό για επαρχία".Μα 
αν δεν ανέβει σωστά παύει να είναι χρήσιμο. Ρεπερτόριο ίσον παραστάσεις και 
παραστάσεις ίσον ηθοποιοί κατά πρώτο λόγο".

Και όσον αφορά το ρεπερτόριο σαν πόλο έλξης για τους ηθοποιούς στην 
περιφέρεια, είχε πει:

Αυτή τιjv στιγμή, ένας ταλαντούχος ηθοποιός, στ?/ν Αθήνα, μέσα σε μια 
πενταετία, στην εκκίνηση δηλαδή της σταδιοδρομίας του. εκεί που σφύζουν οι χυμοί 
και θα πρέπει ν'ανθίσει, αν είναι πολύ τυχερός, μέσα στα πέντε χρόνια θα παίξει 
δυόμισι ρόλους.Σ'ένα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. όμως αν μείνει τρία χρόνια, θα παίξει δέκα.Η 
εςέλιξη. γιατί αυτό είναι το πραγματικό σχολειό, ο ένας ρόλος πίσω από τον άλλον, 
πενταπλασιάζεται. A υτό είναι νομίζω κι ένα από το. με/άλ.α μυστικά της λαμπρής 
εικοσαετίας του Καρόλου Κουν. που είχε ένα ρεπερτόριο τεσσάρων και πέντε έργων 
το χρόνο. Παίρνω παράδειγμα τον εαυτό μου. Όταν βγήκα, το '59 ως νέα. υποσχόμενη



Παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων στον Πο 'ητιστικό Τομέα
67

ηθοποιός και κατά τους κριτικούς με κάποια προσόντα, στην πενταετία μου απάνω 
είχα πίσω μου είκοσι ρόλους.Είκοσι σε αναλογία με τρεις μιας σημερινής νέας 
ηθοποιού, είναι μια τεράστια διαφορά, παιδείας, εκπαίδευσης, πείρας,τριβής.Αυτή 
τη στιγμή κανένα θέατρο πλην του Εθνικού δεν είναι σε θέση να το προσφέρει αυτό 
σ’ένα ηθοποιό.Τα πιο προικισμένα παιδιά στην Αθήνα, περνάνε _χρόνυς μπαίνει, 
χρόνος βγαίνει_ μ 'ένα ρόλο.Αυτό όμως είναι μια αναχαίτιση. A εν δημιουργούμε 
παράδοση, ούτε δημιουργούμε γενιές ηθοποιών, έτοιμες να διαδεχτούν η μία την 
άλλη. Είναι πάρα πολύ αργή η εξέλιξη .Ένα, λοιπόν, από τα προνόμια, που πρέπει να 
καλλιεργήσει και να διατΐ]ρήσει το Δημοτικό Θέατρο είναι αυτί; ακριβώς η 
δυνατότητα ρεπερτορίου: 3 - 4  έργα κάθε σαιζόν, στα οποία οφείλουν οι ηθοποιοί 
του να παίζουν τουλάχιστον στα 3, και ρόλους όχι πανομοιότυπους, ώστε να 
αποφεύγεται η "αγκύλωση" τΐ]ς τυποποίησης, να διευρύνεται και να πλουτίζεται η 
γκάμα τους και ν'αποκτούν μια πιο σύνθετη αντίληψη περί υποκριτικής.

Δεν μπορεί ν'αποκτήσει ταυτότητα ένα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με ένα συνονθύλευμα 
ηθοποιών που έρχονται ανά τετράμηνο και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει δουλειά 
υποδομής. "

Κανένα θέατρο δεν πρέπει να το ενδιαφέρει απλώς να συσσωρεύει όλο και 
περισσότερο κόσμο.Τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν είναι επιχειρήσεις που λειτουργούν 
με κριτήρια μεγιστοποίησης κερδών, αλλά μονάδες παραγωγής πολιτιστικών 
αγαθών.Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σεβασμός στο κοινό, που θα έρθει από 
μόνο του όταν το κερδίσει το έργο του θεάτρου κι όχι ακολουθώντας 
πολιτικές λα'ι'κισμού.

Ευτυχώς, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας δεν έχει ξεφύγει από τα όρια της 
αποστολής του, που είναι η πνευματική και πολιτιστική αφύπνιση της 
περιφέρειας, κερδίζοντας το κοινό του "με το σπαθί του" , ένα κοινό που είναι 
μεν μαζικό, αλλά σίγουρα συνειδητό.



-ΑΙΣΧΥΛΟΥ

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ
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3. Περιοδείες - Φεστιβάλ - Συνεργασίες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας εκτός από τις παραγωγές που 
ανεβάζει στην έδρα του, την Πάτρα, πραγματοποιεί και περιοδείες. 
Περιοδεύει συχνά σε άλλους δήμους και κοινότητες του Νομού Αχα'ί'ας, αλλά 
και στην Αθήνα, όπως και σε άλλες πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας.

Επίσης λαμβάνει μέρος σε διάφορα Φεστιβάλ, όπως στο Φεστιβάλ Αθηνών 
που γίνεται στο θέατρο του Λυκαβηττού, στο Φεστιβάλ Ηρακλείου, 
Κορινθιακού, Βύρωνα, στο Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου, στο 
Φεστιβάλ Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, αλλά και στις "Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου" 
στη Θεσσαλονίκη.Ακόμη, κάθε χρόνο, το Μά'ι'ο το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας 
διοργανώνει τις "Ημέρες Θεάτρου" , στις οποίες υπάρχει μεγάλη συμμετοχή 
από θέατρα όλης της Ελλάδας. Και φυσικά στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας με 
τις καλοκαιρινές του παραστάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πρώτη κιόλας περίοδο λειτουργίας του, το 
Δημοτικό Θέατρο Πάτρας είχε την τιμή να προσκληθεί, μέσω του Ελληνικού 
Κέντρου Θεάτρου σε δύο ενδιαφέρουσες ευρωπα'ι'κές εκδηλώσεις:

1. Στη Γλασκώβη, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 1990, με έργο 
επιλογής του, και
2. Στο Φεστιβάλ που γίνεται στη Σόφια (Θέατρο Βαλίτσα) με το έργο της 
Έμιλυ Μαν "Νεκρή Φύση" τον Οκτώβριο του 1989.

Δυστυχώς, η καθυστέρηση της μετεξέλιξής του σε Δημοτικό και η ασάφεια 
ως προς το μέλλον του, εμπόδισαν τη συμμετοχή του στη Γλασκώβη και οι 
ημερομηνίες της Σόφιας _λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της χειμερινής 
περιόδου '89 - '90_ αναγκάστηκε ν'αρνηθεί τη δεύτερη.

Η τύχη όμως επέμεινε....Και έτσι, τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 1992, 
το Δημοτικό Θέατρο Πάτρας θα ταξιδέψει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα 
στις μεσιγειακές πόλεις Νάπολη, Μασσαλία, Βαρκελώνη, προσκαλεσμένο 
από το Διεθνές Ινστιτούτο Μεσογειακού Θεάτρου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι Θέατρο προσκαλείται ανελλιπώς από διάφορα 
φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ευρώπης, αλλά δεν μπορεί να 
παραστεί καθαρά για οικονομικούς λόγους.Αυτό είναι άλλο ένα σημείο που 
θα πρέπει να προσέξει ο Τομέας Δημοσίων Σχέσεων του Θεάτρου.ίσως να 
πρέπει να ενημερώνουν περισσότερο για το θέμα αυτό για να βρεθούν 
χορηγοί.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, όπως όλα τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ενδιαφέρεται να 
συμμετέχει σε φεστιβάλ μεγάλου βεληνεκούς όπως στο Ηρώδειο και την 
Επίδαυρο, αλλά αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί, παρόλο που διάφοροι 
συντελεστές των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σκηνοθετούν έργα σε άλλους θιάσους για την 
Επίδαυρο, κι όταν δουλεύουν στα δημοτικά θέατρα δεν μπορούν να 
εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους σ'αυτά.

Βέβαια δεν είναι εύκολη υπόθεση το να οργανωθεί ένα φεστιβάλ, το οποίο 
θα περέχει και την κατάλληλη τεχνική υποδομή.Το πρόβλημα, όπως πάντα, 
είναι ότι δεν υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες.Η διακίνηση των
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καλλιτεχνών, η δυνατότητα σωστής προβολής και ενημέρωσης για να 
προσελκυστεί το κοινό _αλλιώς πολλές φορές δεν βγαίνουν ούτε τα έξοδα του 
θιάσου_, όλα αυτά προ'υ'ποθέτουν ένα κόστος, το οποίο θα πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη.

Σε διάφορες συναντήσεις εκπροσώπων των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχουν διατυπωθεί 
πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις ώστε να συνεργάζονται τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν παραστάσεις, να κάνουν συμπαραγωγές, να 
αυξήσουν τις περιοδείες όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις αλλά και σε μικρούς 
δήμους και κοινότητες, για να στηριχτεί ο θεσμός των ΔΗ.ΠΕΘΕ. και να 
μιλάμε στην ουσία για ένα δίκτυο των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και όχι μόνο 
τυπικά.Τονίστηκε η ανάγκη πιο συντονισμένης δράσης για την αποφυγή του 
απομονωτισμού και την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας μεταξύ αυτών των 
θεάτρων και όχι του ανταγωνισμού.19

Το ΥΠ.ΠΟ. το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. προώθησαν την 
δημιουργία του θεσμού του Ετήσιου Φεστιβάλ των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αλλά οι 
εκπρόσωποί τους σε συναντήσεις που είχαν, πρότειναν αντί αυτού του 
τουρνουά που καλλιεργεί πρωταθλητισμό, να γίνεται μια περιοδεία που θα 
ξεκινά από υη Θράκη, θα φτάνει την Πελλοπόννησο, την Κρήτη και την Ρόδο 
και θα επιστρέφει στη Θράκη έτσι ώστε οι 14 έδρες των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. να 
βλέπουν 14 παραστάσεις.Επίσης προτάθηκε, μία πόλη να ορίζεται κάθε χρόνο 
που θα φιλοξενεί όλα τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για όλο το έτος.Έτσι εννοείται και η 
πραγματική αλληλεξάρτηση και αλληλοσύνδεσή τους.

Δυστυχώς όμως, πολύ λίγα απ'αυτά τα αιτήματα υλοποιήθηκαν, ίσως γιατί οι 
Δ/ντές δύσκολα μπορούν να αποφύγουν αυτή την ανταγωνιστικότητα που τους 
διέπει, ίσως επειδή και το ίδιο το ΥΠ.ΠΟ. δεν βοηθάει αρκετά προς αυτή την 
κατεύθυνση.Το ΥΠ.ΠΟ. θα πρέπει να συνεργάζεται στενότερα με τα 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., για να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασής τους στα διάφορα 
φεστιβάλ.

Το ΔΗ.ΠΕΘΕ. Πάτρας πραγματοποιεί περιοδείες και συμμετέχει σε 
φεστιβάλ όπως είδαμε.Το θέμα των περιοδειών εξάλλου είναι υποχρεωτικό 
από την Προγραμματική Σύμβαση. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. θα πρέπει να καλύπτει 
θεατρικά εκτός από την πόλη της Πάτρας, και την ευρύτερη περιοχή, η οποία 
θα περιλαμβάνει και τους νομούς Αχα'ί'ας Ηλείας και Κορινθίας.Σαν 
Περιφερειακό θέατρο, θα πρέπει να είναι πραγματικά περιφερειακό, 
επιτυγχάνοντας έτσι την θεατρική αποκέντρωση.Αυτό εξυπακούεται ότι θα 
πρέπει να υπάρχει ενίσχυση και από άλλους δήμους της περιοχής και από το 
ταμείο της Περιφέρειας.

Το θέατρο της Πάτρας συνήθως περιοδεύει το καλοκαίρι, γιατί την 
χειμερινή περίοδο δεν υπάρχουν συνήθως οι κατάλληλες συνθήκες τεχνικής 
υποδομής ούτε η ίδια συμμετοχή κοινού.Κάθε χρόνο πραγματοποιεί 
περιοδείες στην Αθήνα, όπου εκτός από το Φεστιβάλ Ρεματιάς επισκέπτεται 
και το Κολλέγιο Αθηνών, την Κρήτη, την Βόρειο Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, 
Βέροια), την Ζάκυνθο και την Κεφαλλονιά.Όμως το καλοκαίρι, ανεβάζει τις 
παραστάσεις του σε συμπαραγωγή με το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, στο οποίο 
είναι πάντα συνεπές.

Εδώ πρέπει να ειπωθεί, ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας δεν διακατέχεται από 
"Φεστιβαλική Μανία".Φυσικά ενδιαφέρεται όπως προαναφέρθηκε, για τα 
Φεστιβάλ του Ηρωδείου και της Επίδαυρου, αλλά δεν του έχουν γίνει έμμονη 
ιδέα τα κλεισίματα παραστάσεων τα καλοκαίρια ανά την Ελλάδα.

19 Ευαγγελία Παυλοπούλου, Πτυχιακή Εργασία με θέμα "Ο θεσμός των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.", σελ. 144
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Δεν είναι στόχος τον ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. η παρουσίαση του έργου τους σε άλλες 
πόλεις, σε βάρος των παραγωγών τους σε τοπικό επίπεδο.Μόνο όταν έχει 
ολοκληρωθεί το πρόγραμμά τους στην έδρα τους και στην ευρύτερη περιοχή 
και το επιτρέπουν οι συνθήκες, προχωρά σε περαιτέρω παρουσιάσεις σε 
άλλες πόλεις.Έτσι, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. λειτουργεί πάντα με στόχο, την ανάπτυξη 
της περιφέρειάς του _που ήταν και η αρχική αιτία ίδρυσής του_ χωρίς 
ν'αποτελούν αυτοσκοπό οι συμμετοχές του σε Φεστιβάλ.

Δεν έχει υπογράψει καμία σύμβαση συμπαραγωγής με άλλο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., 
μελλοντικά όμως μπορεί να υπάρξει στα πλαίσια του γενικότερου 
ενδιαφέροντος συνεργασίας με άλλα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και ν'ακολουθήσει το 
παράδειγμα συμπαραγωγής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας με αυτό της Βέροιας.

Το ΔΗ.ΠΕΘΕ. Πάτρας πραγματοποίησε μια συμπαραγωγή με τον Σπύρο 
Γαλαίο όπου ανέβασαν τον "Φωταγωγό" με μεγάλη επιτυχία.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σάββατο 24 και Κυριακή 25  
Αύγουστον 1991

Κάποτε, μια ηθοποιός: Ωραία 
Ελένη <πις Τρωάδες του Ευρι

πίδη. Καλοκαίρι στην Επίδαυ

ρο...

Σήμερα, μια ηθοποιός: στην 
Ελένη  του Γιάννη Ρϊτσου. Κα
λοκαίρι, εγκαταλειμμένη σ’ ένα 

εγκαταλειμμένο τόπο, στην πό
λη που ίδρυσε ο Πατρέας, ο γιος 
της Σπάρτης...

Και ο χρόνος. Ο βάναυσος 

χρόνος που περνάει, αλλά δεν 
περνά όπως πρέπει...

Από εκείνους τους χρόνους 
τους μυθικούς του “ προσώπου” 
του μύθου, ως τον χρόνο της 
τότε παράστασης, κι από εκείνη 
την “ μόλις στιγμή” , στον, αδυ

σώπητα πραγματικό χρόνο του 
“ ρόλου” της ηθοποιού σήμε

ρα... τώ ρα μπροστά στο κοινό...

Μ Ι Α  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Ή Κ Ο Υ  

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Υ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ  Π Α Τ Ρ Α Σ  

Μ Ε  Τ Η Ν  ΜΑΓΙΑ Λ ΥΜΠΕΡΟΠΟ ΥΛΟ Υ.

Το κοστούμι π ου  φ ορούσε η Μ άγια  
Λ υμ π εροπ ούλον στην παράσταση  
τον Κ α ρ όλου  Κ ονν, ε ίνα ι του Διο- 
νύση Φωτόποιιλοιι.
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4. Παράλληλες εκδηλώσεις - Δραστηριότητες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Στο Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας, υπάρχει μια πληθώρα άλλων 
παράπλευρων δραστηριοτήτων, πέρα από το ανέβασμα των παραστάσεων που 
κάθε περίοδο προγραμματίζονται να γίνονται.

Αποτελεί δηλαδή το θέατρο εστία ποικίλης πολιτιστικής δραστηριότητας 
για τους κατοίκους της περιοχής που έχουν έτσι την ευκαιρία να εκφράζονται 
δημιουργικά μέσα από τα ενδιαφέροντά τους.

Τέτοιες παράλληλες εκδηλώσεις είναι, η διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, 
ποιητικών βραδιών, θεατρικών αναλόγιων, μικρών θεατρικών δρώμενων 
κ.λ.π.Αυτές οι εκδηλώσεις, οργανώνονται είτε από το ίδιο το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είτε 
σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως κατά καιρούς έχει συνεργαστεί με το 
Πανεπιστήμιο Πατρών.

Για παράδειγμα, διοργανώθηκε από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. μουσική εκδήλωση με 
τον τίτλο "Ποίηση και Θέατρο του Στέλιου Λύτρα".Η Εύα Κοταμανίδου 
απήγγειλε ποίηση του Στέλιου Λύτρα και η ορχήστρα του Ωδείου 
"Αναγέννηση" έπαιξε μουσική για τα θεατρικά του έργα με μεγάλη επιτυχία.Η 
συγκεκριμένη εκδήλωση
διοργανώθηκε και υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ. και του Υπουργείου 
Εξωτερικών.

Έτσι, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι ανοικτό σε όλους τους κατοίκους και φορείς της 
πόλης _όχι μόνο στους πολιτιστικούς_ προσφέροντας οποιαδήποτε βοήθεια 
του ζητηθεί, πάντα βέβαια στα πλαίσια του ρόλου που καλείται να παίξει στην 
περιοχή.

Ακόμη διοργανώνονται κάθε χρόνο οι "Ημέρες Θεάτρου στον Απόλλωνα" 
και υπάρχει η πρόθεση να μετεξελιχθούν σε Διεθνές Φεστιβάλ με την 
πρόσκληση ξένων σημαντικών θεατρικών σχημάτων.

Πρόθεση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αποτελεί και η αναβίωση της όπερας, 
λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό παρελθόν, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
την πολιτιστική παράδοση της Πάτρας.Η σημασία της αναβίωσης της όπερας 
για την πόλη θεωρεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ότι είναι πολύ σημαντική, αν αναλογιστεί 
κανείς την ιδιαιτερότητα του μουσικού αυτού είδους το οποίο ήκμαζε στις 
αρχές του αιώνα και επηρέασε την μετέπειτα καλλιτεχνική δημιουργία στην 
Πάτρα.

Αρκετές λοιπόν οι παράλληλες εκδηλώσεις του ΔΗ.ΠΕΘΕ., δεν αποτελούν 
όμως γι'αυτό ένα καταφύγιο ανεύρεσης επιπλέον πόρων κι έτσι δεν καταντούν 
να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις αυτοσκοπός.Τίποτα δεν γίνεται εις βάρος των 
θεατρικών παραγωγών που είναι το κύριο έργο του θεάτρου.

Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα παίρνει μέρος στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, 
γίνεται καθαρά συμπληρωματικά κι έχει νόημα που γίνεται, δηλαδή δεν 
διοργανώνονται εκδηλώσεις μόνο και μόνο για να εξασφαλιστούν κάποια 
χρήματα.
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ΘΕΑΤΡΟ ΣΦΕΝΔΟΝΗ 

Μορφές
από το έργο του Βιζυηνον

Με την Αννα Κοκκίνου

ΣχηνοΟταία: Λήμης Λβδελκίιτης
με τη ουνεργαοία της Μίρχπς Γεμεντζάνη 

Κιίμτνο: Άννα Κοχκίνου 
Μουσική: Λημήτρης ΙΙιππιδημητρίου 
Φωτισμοί: Φίλιππος Κουτσάφτης 
Φιλολογικός σύμβουλος: Βασίλης Λιοσχουρίδης

μ α γευτικ ό  ταξ ίδ ι μ έσα  στον κ όσμο  του Β ιζυηνού σ 'έ- 
Α ΐ ίν α  ρ εσ ιτά λ  ερμ η νε ία ς, μ ία  π α ρά σ τα σ η  γεμ άτη  χυμ ούς κα ι 

χρώ μ ατα .

ΨΙΤΖΕΡΛΛΝΤ ΚΟΥΣ

Το τελευταίο τραίνο

Μετάφραση: Πε'τρος Μάρκαρης 
Σκηνοθεσία: Λννα Μαχράχη 
Σκηνικά - Κουστσυμια: Τιτάργος Ζιάχας 
Μοναιχή χοι ηχητική επιμίλ.εια: Ιάκωβος Λρόσος 
Φωτισμοί: Λευτε'ρης ΙΙαυλόπουλος 
Παίζουν: Λννα Μαχράχη, £οφία Εεϊρλή

γίγτο σύντομο, αλλά αποκαλυπτικό τα ξ ίδ ι,δύ ο  γυναικώ ν στο χ·». 
Λ  ρο και το χρόνο. Δ εμένες με μια αλληλοσπαρακτική σχέση, 

και εγκλωβισμένες σ ένα Βαγόνι τραίνου, οι αδελφ ές Έ μ υ  και 
Μ πέττν Β έγκντρ (ηθοποιός και έμπορος τροφίμων αντίστοιχα), 
κ α θ ' οδόν από  το Μ παϊρόιτ στο Λιντάου, Βγάζουν στην επ ιφ ά 
νεια  τα  χαμένα τους όνειρα , την αδικαίω τη νιιίτη τους, την ά χα 
ρη ζω ή τους. Έ ρ γ ο  σαρκαστικά κωμικό και τραγικά  καθημερι
νό , με ένα απρόοπτο, δυνατό φ ινάλε, που  μας δίνει την ευκαιρία  
να  γνωρίσουμε έναν άπαιχτο  στην Ελλάδα, σημαντικά σύγχρονο 
Γερμανό συγγραφέα.

ΣΤΗ BEN ΜΙ1ΕΡΚΟΨ 

Το τέλος
του οίκου των Λαερ

Μετάφραοη - Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος ΛρΡανιτάκης 
Σκηνικά - Κουπτοιηιια: Πολύτιμη Μαχαίρα 
Παίζουν: Λχης Σακελλαρίον, Ναταλία Καποδίστρια, 

Νίκος ΚαραΟάνος

[: ?!

Δίπλα ιπ α  ακίνητα νερά ενός σκοτεινού βάλτου αναπνέει ένα 
παλιά ετοιμόρροπο σπίτι. Στα ά δε ια  δωμάτια περιπλανώνται 

δυο μοναχικά πλάσματα: ο  αδελφός, κυνηγημένος «π ό  το φάντα- 
ομα του τρόμου- η αδελφή, βουβή, άυλη, fκΟαμζωτική. Τους ενώ- 
νπ  μια αρχαία κατάρτι. ένας αβάιπαχτος έρωτας, η τρέλα.
Α π 'ό λ ες  τις α π ο ρ ίες μυστηρίου και τρόμου του Έντγκσρ Άλλαν 
Ποου, αυτή είναι ίσως η π ιο  αντιπροσωπευτική της δαιμόνιας φ α 
νταρίας του και αναμφιοβήτητα η πιο θεατρική. Στην εκπληκτι
κή διασκευή του περίφημου Αγγλου δραματουργόν,ηθοποιού και 
σκηνοθέτη Στήβεν Μ πέρκοφ.
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ΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ 
ΤΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΥ
ΛΥΤΡΑ
Υπό την Αιγίδα
του Υπουργείου Πολιτισμού και 
του Υπουργείου Εξωτερικών

ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ -  
ΜΕΓΑΡΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ
Μυτερά 27 Ιανουάριου 1997, Ώρα 19.00
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4.1 Θεατρικά Αναλόγια

Μέσα από τα "Θεατρικά Αναλόγια" (Εργαστήρια) επιχειρείται να έρθει το 
κοινό σε επαφή με άγνωστα ελληνικά και ξένα κείμενα διερευνώντας 
παράλληλα πρωτότυπες μορφές παρουσίασής του που αξιοποιούν τις 
δυνατότητες του θεατρικού λόγου ως απολαυστικού ακροάματος.

Οι δημόσιες αναγνώσεις του "Θεατρικού Αναλογίου", υπενθυμίζοντας μια 
θεμελιώδη χειρονομία του θεάτρου, τον ηθοποιό που αναμετριέται με ένα 
κείμενο προσφέροντάς το μπροστά στο κοινό, θέλουν να δημιουργήσουν ένα 
μόνιμο βήμα δοκιμής για τους συγγραφείς αλλά κι ένα εργαστήρι απαιτητικής 
δουλειάς στο λόγο και τον ήχο για τους ηθοποιούς και τους σκηνοθέτες.Για 
τις παρουσιάσεις αυτές αξιοποιούνται λογοτεχνικά και ποιητικά κείμενα που 
δεν είχαν προορισμό τη σκηνή, σε μια προσπάθεια συμβολής ταυτόχρονα 
στην καλλιέργεια της γλώσσας μας και των εκφραστικών μέσων του θεάτρου.

Στην ουσία, πρόκειται για προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης των 
ηθοποιών που επιχορηγούνται από το Ευρωπα'ι'κό Κοινωνικό Ταμείο.

Το "Θεατρικό Αναλόγιο" παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας το 1987.Πολλά τα ενδιαφέροντα και πολλά τα 
οφέλη από αυτό.Πέρα από την περιέργεια _ένα καθ'όλα δημιουργικό 
κίνητρο_ και την γοητεία της εξερεύνησης αγνώστου εδάφους, το Θεατρικό 
Αναλόγιο, όντας στα όρια της θεατρικής πράξης, στην κόψη ενός ορίου, πολύ 
κοντά σε μια πτώση (επειδή λίγο πιο δω, λίγο πιο κει, μπορεί να μην είναι 
τίποτα άλλο από θέατρο ραδιοφώνου), υπαγορεύει στον ηθοποιό μια σειρά 
γοητευτικών, ερεθιστικών ερωτημάτων οδηγώντας τον σε μια εκ νέου 
διερεύνηση των δυνατών σχέσεων της υποκριτικής με το λόγο, του είδους των 
εξαρτήσεων της υποκριτικής από το κείμενο.

Πέρα από το ενδιαφέρον μιας τέτοιας εμπειρίας όχι μόνο για τους ηθοποιούς 
που τη βιώνουν αλλά και για τους συναδέλφους τους που ενεργά τους 
συμπαραστέκονται, το ουσιαστικό μιας τέτοιας εργαστηριακής δουλειάς είναι 
ότι καλλιεργείται και οξύνεται η "ετοιμότητα" του ηθοποιού να "συναντά" 
ενεργά τον σκηνοθέτη στα μισά του δρόμου κι όχι να υφίσταται παθητικά, 
γνώρισμα που συχνά δημιουργεί ανυπέρβλητες εμπλοκές στην 
"επαγγελματική" σχέση ηθοποιών - σκηνοθέτη.

Επιπλέον, μέσα από την ευθύνη, την σοβαρότητα αλλά και την αγωνία μιας 
τέτοιας εργασίας, προάγεται έμπρακτα και ένα σημαντικό ήθος, μια βαθύτερη 
ταπεινοφροσύνη, μια "πνευματικότερη" στάση, εφόδια αναγκαία και πολύτιμα 
σήμερα για την προκοπή του θεάτρου μας.
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4.2 Θεατροπαιχνίδια

Τα θεατροπαιχνίδια είναι μια δραστηριότητα που έχει να κάνει με την σχέση 
του παιδιού με επιμέρους πολιτιστικές δράσεις, όπως την θεατρική πράξη, το 
κείμενο, τη γλυπτική, τη ζωγραφική, το τραγούδι κ.λ.π.

Τα θεατροπαιχνίδια ξεκίνησαν το 1992 και δυστυχώς τελείωσαν το 1996 και 
δεν συνεχίζονται γιατί υπήρχε πρόβλημα χώρου.Μέχρι τότε διεξάγονταν στο 
κτίριο του Μεγάρου Δημοτικής Μουσικής κάθε Σάββατο.Με τις 
δραστηριότητες που γίνονταν εκεί ήταν αδύνατο να συνεχιστεί.

Η ιδέα αυτή είχε οργανωθεί από την Ειδική Καλλιτεχνική Σύμβουλο του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Αννέτα Παπαθανασίου, γνώριμη των παιδιών από τις 
επιτυχημένες τηλεοπτικές ραδιοφωνικές και συγγραφικές της 
δραστηριότητες.

Ο Νίκος Αρμάος είχε πει σε συνέντευξη τύπου που είχε δοθεί τότε ότι 
ηπρόταση αυτή υλοποιείται υπογραμμίζοντας τη μεγάλη σημασία της 
αισθητικής αγωγής στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της πνευματικής 
καλλιέργειας των παιδιών, αλλά ακόμα και για να δημιουργήσει πολλούς 
συνειδητούς θεατούς, οι οποίοι θα θεωρούν τελικά το θέατρο προσωπική τους 
υπόθεση στην Πάτρα του αύριο.

Έτσι, κάθε χρόνο, μέχρι τότε, από το Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο, παιδιά 
ηλικίας από πέντε έως δώδεκα ετών έπαιρναν μέρος σε ομάδες θεατρικών 
παιχνιδιών με την καθοδήγηση τεσσάρων ηθοποιών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Εκτός 
όμως από το θέατρο, τα παιδιά ασχολούνταν και με τις εικαστικές τέχνες, 
όπως γλυπτική και ζωγραφική και με την βοήθεια της γλύπτριας κ. Βάσως 
Μπογδανοπούλου κατασκεύαζαν μάσκες αλλά έκαναν και άλλες κατασκευές 
με πηλό και άλλα υλικά.Εκεί βρισκόταν και μια παιδοψυχίατρος η κ. Βιολέτα 
Σιγάλα, η οποίά παρακολουθούσε την εξέλιξη όλης της διαδικασίας και 
βοηθούσε αν υπήρχε πρόβλημα με κάποιο παιδάκι.

Τα θεατροπαιχνίδια είχαν βρει μεγάλη απήχηση από τους μικρούς τους 
φίλους, κι έτσι είχαν δημιουργηθεί δύο τμήματα ανάλογα και με την ηλικία.Το 
ένα τμήμα ήταν για παιδιά από 5 έως 7 ετών και το άλλο για παιδιά ηλικίας 8 
έως 12 ετών.

Με τα θεατροπαιχνίδια, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την τέχνη, όχι σαν 
παθητικοί θεατές όπως τους το επιβάλλει η τηλεόραση ή το βίντεο, αλλά σαν 
δημιουργοί.Παίζουν θέατρο, μαθαίνουν, διασκεδάζουν, εκφράζονται μαζί με 
τους ηθοποιούς και τους συνεργάτες του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου 
Πάτρας.Εξοικειώνονται με το θέατρο που είναι τέχνη σύνθετη, παιδευτική και 
βαθύτατατα κοινωνική.

Τα παιδιά γνωρίζουν το θέατρο μέσα από τα θεατρικά κείμενα, τους 
αυτοσχεδιασμούς, την παντομίμα, τις μάσκες και την κατασκευή σκηνικών και 
κοστουμιών.Με κινητικές - μιμητικές ασκήσεις, ασκήσεις επικοινωνίας, με 
τους αυτοσχεδιασμούς και τη δραματοποίηση, τα παιδιά κινούνται και 
εκφράζονται επιστρατεύοντας τη φαντασία τους, την έμπνευσή τους και την 
ευαισθησία τους.Αποδεσμεύονται από τις έμφυτες συστολές και επιφυλάξεις, 
αποτελούν την αίσθηση της ασφάλειας και της συντροφικότητας, 
ανακαλύπτοντας σιγά - σιγά την δύναμη και τη γοητεία της τέχνης που 
διαμορφώνει ολοκληρωμένους χαρακτήρες

Μεγάλα τα οφέλη επομένως από μια τέτοια δραστηριότητα, γι'αυτό 
θεωρούμε σημαντική την αναφορά σ'αυτήν και εφόσον το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
απέκτησε σαν δεύτερη σκηνή το "Επίκεντρο" που είναι ένας νέος
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πολυεπίπεδος χώρος, επιθυμία του είναι η επαναφορά των θεατροπαιχνιδιών 
εκεί, γιατί θέλει να συμβάλλει στην θεατρική παιδεία των νέων του τόπου μας.
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•  πηλός
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;ΐΐ .· - .

Κάθε Σάββατο πρωί
στο Μέγαρο Δημοτικής Μουσικής,
Αγ. Διονυσίου 12-16 (5ος όροφος).
Για παιδιά απο 5- 12  χρονών.

Πληροφορίες - εγγραφές στα τηλέφωνα: · 
276.060 - 623.730.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

1. Πόροι - Χρηματοδότηση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Από την αρχή της ίδρυσής του, όπως φάνηκε, το Δημοτικό Περιφερειακό 
Θέατρο Πάτρας έχει να επιδείξει μια πολυκεντρική και πολυδιάστατη πορεία 
με σημαντική δραστηριότητα, αποκτώντας έτσι αυτόνομη καλλιτεχνική 
φυσιογνωμία και διαμορφώνοντας την δική του θεατρική πολιτική, παρόλο 
που η οικονομική του κατάσταση είναι σε μειονεκτική θέση.

Αυτό άλλωστε λίγο πολύ συμβαίνει με όλα τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που ενώ 
επιτελούν σημαντικό πολιτιστικό έργο στην επαρχία, η οικονομική τους θέση 
είναι δυσανάλογη προς αυτό το έργο που προσφέρουν.

Το θέατρο, σαν δημοτική επιχείρηση, έχει στην διάθεσή του κάποιους 
θεσμοθετημένους πόρους για τους οποίους γίνεται και ειδική αναφορά στην 
Προγραμματική Σύμβαση.Εκεί αναφέρονται οι ετήσιες τακτικές 
επιχορηγήσεις οι οποίες υποχρεωτικά καταβάλλονται από τα 
αντισυμβαλλόμενα μέρη.

Σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση, οι πόροι για την λειτουργία του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας θα προέρχονται κυρίως: 
α) από το Υπουργείο Πολιτισμού
β) από τον τακτικό προ'υ'πολογισμό του Δήμου Πατρέων
γ) από τα έσοδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (εισιτήρια, παραστάσεις, συνδρομητές κ.λ.π.) 
δ) από τυχόν άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως άλλα υπουργεία ή από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από διεθνείς οργανισμούς, από 
χορηγίες ή από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λ.π.

Επιπλέον, σαν πόροι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ θεωρούνται και διάφορες ειδικές 
χρηματοδοτήσεις του ΥΠ.ΠΟ.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 της σύμβασης, τα έσοδα και οι επιπλέον 
χρηματοδοτήσεις _πλην των βασικών επιδοτήσεων του ΥΠ.ΠΟ. και του 
Δήμου Πατρέων_ δεν επηρεάζουν το ύψος των βασικών επιδοτήσεων.

Ο Δήμος Πατρέων πίστεψε στην αναγέννηση του θεάτρου μέσα στο 
ιστορικό θέατρο του "Απόλλωνος" και την πρώτη περίοδο λειτουργίας του 
('88-'89) σαν Δημοτικό Θέατρο _το οποίο λειτουργεί με τη νομική μορφή 
Κοινοπραξίας ανάμεσα στην κερδοσκοπική "Εταιρία για τη Δημιουργία 
Θεάτρου στην Πάτρα" και στο Δήμο Πατρέων_ το επιχορηγεί με το ποσό των
20.000. 000.Το ΥΠ.ΠΟ. το επιχορήγησε με το ποσό των 10.000.000.

Τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας του (1989-'90) εξελισσόμενο σε Δημοτικό 
Περιφερειακό Θέατρο πια και με την μορφή Ν.Π.Ι.Δ., αυξάνεται η 
επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ. με το ποσό των 25.000.000, ενώ ο Δήμος μειώνει 
την ετήσια του επιχορήγηση κατά 5.000.000 (από 20.000.000 σε 15.000.000) 
εφόσον αυξήθηκε η επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ. και ο Δήμος με μεγάλη 
προσπάθεια κατέβαλλε τότε εκείνα τα χρήματα.Όμως η μείωση δεν ήταν 
σημαντική.

Και την επόμενη περίοδο (1990-91) το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχει την άμεση 
συμπαράσταση του Δήμου που αύξησε πάλι την ετήσια του επιχορήγηση κατά
5.000. 000.
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T(X επόμενα χρόνια,; μέχρι το 1996 που υπογράφτηκε η Προγραμματική 
Σύμβαση, το ΥΠ.ΠΟ. επιχορηγούσε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με το ποσό των 35.000.000 
δρχ. ενώ ο Δήμος το 1992 έδωσε 70.000.000 και από το 1993 μέχρι τώρα δίνει
100.000. 000. Από το 1996 που υπογράφτηκε η Σύμβαση, το ΥΠ.ΠΟ. 
επιχορηγεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με το ποσό των 70.000.000.Δεν τίθεται 
βέβαια θέμα για την υποχρέωση ισόποσης καταβολής από μεριάς του Δήμου, 
εφόσον ο Δήμος από το 1993 δίνει τόσα χρήματα, (βλ.Πίνακα 3)

Με τις νέες συμβάσεις που έστειλε το ΥΠ.ΠΟ. προς υπογραφή στα 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αύξησε την επιχορήγησή του από 35.000.000 σε 50.000.000.Για 
την περίπτωση όμως των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Καλαμάτας, Λάρισας και 
Ιωαννίνων συνεκτιμήθηκαν και άλλα δεδομένα όπως η καλλιτεχνική 
προϊστορία και αρχαιότητα, η ποσότητα και η ποιότητα θεατρικής 
παραγωγής κ.λ.π. κι έτσι η επιχορήγηση γι'αυτά ήταν μεγαλύτερη κατά
20.000.  000.

Η επιχορήγηση του Υπουργείου καταβάλλεται σε δύο δόσεις ανάλογα με 
την πορεία εκτέλεσης του προγραμματισμού δραστηριοτήτων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
και του προ'υ'πολογισμού του.Διακόπτεται αυτοδίκαια σε περίπτωση μη 
πιστής τήρησής του.Ειδικότερα: Η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο 
τον μήνα Οκτώβριο και η τελευταία μέχρι τον μήνα Ιούνιο.(άρθρο 5).

Επίσης, το ΥΠ.ΠΟ. πέραν της βασικής επιχορήγησης μπορεί, μετά από 
αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής, να επιχορηγήσει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με 
επιπλέον ποσά ως ειδική επιχορήγηση, για τα εξής: 
α) Ανάθεση συγγραφής ελληνικού θεατρικού έργου
β) Ανταλλαγή θεατρικών παραγωγών με έγκυρα θεατρικά σχήματα του 
εξωτερικού, με την αμοιβαία παρουσίασή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακόμη, μετά από αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής μπορεί το ΥΠ.ΠΟ. να 
επιχορηγήσει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και για τα ακόλουθα:
α) Ανάθεση μετάφρασης αρχαίου δράματος ή ξένου έργου (με τις 
προ'υ'ποθέσεις που αναφέρονται και στο κεφάλαιο των υποχρεώσεων του 
ΥΠ.ΠΟ).
β) Την επιδειχθείσα δραστηριότητα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επί τη βάσει ποσοτικών 
και ποιοτικών δεικτών.

Η αξιολόγηση για την β' περίπτωση θα γίνεται από το ΥΠ.ΠΟ. σύμφωνα: 
α) Με εισηγήσεις ιδίων αυτού οργάνων που θα παρακολουθούν την 
δραστηριότητα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και
β) Με στοιχεία απολύτως τεκμηριωμένα που θα θέτει υπόψη του το ίδιο το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Η εν λόγω αξιολόγηση θα γίνεται ελευθέρως, θα στηρίζεται όμως σε δέσμη 
κριτηρίων που θα λαμβάνονται υπόψη και θα συνεκτιμώνται επιμέρους και 
συνολικά.

Τα κριτήρια αυτά έχουν να κάνουν με το γενικότερο έργο και τις 
δραστηριότητες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Ακόμη, στα άρθρα 6β και γ της σύμβασης που ορίζονται οι υποχρεώσεις του 
Δήμου, αποκλείεται ο συμψηφισμός της επιχορήγησης του Δήμου προς το 
Θέατρο.Η επιχορήγηση του Δήμου πρέπει ν'αποδεικνύεται ότι έχει 
καταβληθεί μέχρι τέλους της θεατρικής σαιζόν, άλλως το Υπουργείο αποκτά 
δικαίωμα καταγγελίας της Π.Σ.



Παρεμβάσεις τον Δήμον Πατρέων στον Πο'/ιτιστικό) Τομέα
77

Πίνακας 3

ΕΠΙΧΟΡΗ ΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 ΣΥΝ %

ΥΠ.ΠΟ 15 15 15 35 35 35 35 35 70 290 31,4
ΔΗΜΟΣ 20 15 20 70 100 100 100 100 100 625 65,4
ΙΔΡ.ΤΟΠΑΛ
Η

- 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 8,8 3,2

ΣΥΝΟΛΑ 35 30,5 35,5 106 136 136 136,5 136,5 171,5 923,5 100

Πηγή: Λογιστήριο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. 
Τα ποσά είναι σε εκατ. δρχ.

ο
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΠΑΤΡΑΣ Σε εκατ.
δρχ.

ΙΔΡ.ΤΟΠΑΛΗ

625

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ %

ΙΔΡ.ΤΟΠΑΛΗ
3,2%

ΔΗΜΟΣ
65,4%

ΥΠ.ΠΟ
31,4%
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2. Η οικονομική κατάσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Λίγο πολύ, όλα τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αντιμετωπίζουν οικομομικά 
προβλήματα.Έτσι και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, όπως φάνηκε, από την αρχή 
βρέθηκε σε δυσχερή οικονομική θέση.

Ομως αυτές οι οικονομικές δυσκολίες και τα προβλήματα δεν εμπόδισαν το 
Θέατρο της Πάτρας να πρωτοπορήσει, αφού προσέκρουσαν στη σταθερή 
απόφαση του λαού της πόλης να μην ματαιωθεί η δημιουργική προσπάθεια 
που ξεκίνησε το 1988.Η ποιοτική δουλειά που απολαμβάνει κανείς επί της 
σκηνής, του προσδίδει αδιαμφισβήτητο κύρος και το κάνει να αγαπηθεί.Το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο πολιτιστικής δημιουργίας.

Από τον συγκεντρωτικό πίνακα 4, των Εσόδων - Εξόδων - Ζημιών του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, φαίνεται καθρά ότι δεν υπάρχουν καν κέρδη καμία 
χρονιά.Σε όλα τα έτη εμφανίζονται ζημιές χρήσης με διαφορετικές 
διακυμάνσεις.Ειδικά για την πρώτη χρονιά, ήταν πολύ μεγάλο το έλλειμμα, 
ενώ τις επόμενες χρονιές είναι σαφώς μικρότερο.Και ειδικά το 1992 που ήταν 
περίπου 2.500.000, παρόλο που αυτή την χρονιά το θέατρο αντιμετώπισε 
μεγάλα προβλήματα, μια και τότε δημιουργήθηκε κενό για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, εφόσον έφυγε η Μάγια Αυμπεροπούλου και το θέατρο έμεινε χωρίς 
Δ/ντή. μέχρι να αναλάβει ο Νίκος Αρμάος.Το 1997 έκλεισε με χρεωστικό 
υπόλοιπο περίπου 13.000.000.

Όταν ανέλαβε ο Νίκος Αρμάος χρέη Καλλιτεχνικού Δ/ντή, με την πολιτική 
ρεπερτορίου που ακολούθησε, φυσικά ανέβηκε το κόστος από τις θεατρικές 
παραγωγές, όμως διαπιστώνουμε μια πτωτική τάση του ελλείμματος από το 
1993 μέχρι σήμερα και αποτελεί βέβαια στόχο η ολοκληρωτική αποφυγή των 
ζημιών και η πραγματοποίηση πλέον κερδών.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 6, οι εισπράξεις από πωλήσεις εισιτηρίων 
και διαφημίσεων, παρόλο που είναι σημαντικές, δεν μπόρεσαν να καλύψουν 
τα έξοδα, παρά ένα ελάχιστο μέρος αυτών, πράγμα που τις καθιστά σχεδόν 
μηδαμινές, μπροστά σ'αυτές τις δαπάνες.

Παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση στις λειτουργικές δαπάνες του θεάτρου. 
(Πίνακας 5).Αυτό συμβαίνει, γιατί το θέατρο, ακολουθώντας πολιτική 
ρεπερτορίου, ανεβάζει θεατρικές παραγωγές που απαιτούν υψηλά κόστη 
εφόσον πρόκειται και για παραγωγές υψηλών προδιαγραφών.

Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί τα έξοδα αυτά δεν μπορούν να 
καλυφθούν από τις εισπράξεις των εισιτηρίων, αφού καλά θεατρικά έργα 
προσελκύουν όλο και περισσότερο κοινό.Η προσέλευση του κοινού κρίνεται 
ικανοποιητική, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, και οι συνδρομητές 
συνεχίζουν να αυξάνονται.Όμως η πηγή του προβλήματος έγκειται στο 
γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισμού καθυστερεί να στείλει την τακτική του 
επιχορήγηση, κι όταν στα μέσα Νοεμβρίου ξεκινάει το θέατρο το πρόγραμμά 
του. κλείνει το έτος το Δεκέμβρη με χρεωστικό υπόλοιπο, αφού όλα έχουν 
γίνει στην ουσία χωρίς να έχει πάρει καθόλου χρήματα και καταλήγει να 
χρωστάει.Τα χρήματα από το Υπουργείο τα εισπράττει με το νέο έτος.

Είναι χαρακτηριστικές οι καθυστερήσεις αυτές από ΥΠ.ΠΟ., και το γεγονός 
ότι τα χρήματα αυτά δεν αναπροσαρμόζονταν ανάλογα με τις πληθωριστικές 
πιέσεις όλα αυτά τα χρόνια (35.000.000 μόνο, για πέντε χρόνια συνέχεια) μας 
κάνει να «ναλογιστούμε πώς το Θέατρο αυτό κατάφερνε με νύχια και με
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δόντια να ανεβάζει; τις παραγωγές του.Τον Ιανουάριο του 1997 
παραγματοποιήθηκε μια συμπαραγωγή με τον Σπύρο Γαλαίο, όπου ανέβασαν 
τον "Φωταγωγό" με μεγάλη επιτυχία, όμως αυτή η παραγωγή ήταν η πιο 
ακριβή στα χρονικά του θεάτρου, στοιχίζοντας διπλάσια από, άλλες 
παραγωγές του.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να ειπωθεί ότι η συμβολή του Δήμου είναι 
εξαιρετικά σημαντική.Ο Δήμος Πατρέων, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στο 
πολιτιστικό κομμάτι του έργου του, υπήρξε αρωγός και υποστηρικτής του 
θεάτρου από τα πρώτα βήματά του όπως είδαμε.Το 1989, όταν ξεκίνησε το 
θέατρο την δραστηριότητά του, ο Δήμος το επιχορηγούσε με 20.000.000, όταν 
το ΥΠ.ΠΟ. έδωσε 10.000.000, μέχρι που το 1992 η επιδότηση από μέρους του 
Δήμου φτάνει στα 70.000.000 και από τον επόμενο χρόνο μέχρι σήμερα στα
100.000.000, όταν άλλοι δήμοι έδιναν και δίνουν τα μισά χρήματα! Ο Δήμος 
λοιπόν είναι αυτός που στηρίζει το θέατρο κι όχι το ΥΠ.ΠΟ., παρόλο που με 
τη νέα σύμβαση, η επιχορήγηση αυξήθηκε στα 70.000.000.

Είναι ενδεικτικό το ενδιαφέρον του Δήμου για τα πολιτιστικά και αποτελεί 
ζωντανό παράδειγμα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει ενεργό 
ρόλο στην τοπική κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, στα πλαίσια μιας 
αποκέντρωσης και δη πολιτιστικής.

Η βοήθεια του Δήμου όλα αυτά τα χρόνια έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ώστε το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., να μην χρωστάει πουθενά, ούτε στο Ι.Κ.Α γιατί οι πληρωμές των 
εισφορών του γίνονταν κανονικά, χωρίς καθυστέρηση, εξασφαλίζοντας έτσι 
στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. την ασφαλιστική βεβαίωση που είναι απαραίτητη για τις 
συναλλαγές του.

Στον πίνακα 7 φαίνεται καθρά ότι από τα έτη 1989 έως 1997 που λειτουργεί 
το θέατρο, το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων του αφορά τις αμοιβές 
προσωπικού.Μάλιστα, αυτό αποτελεί κατά μέσο όρο το 57,33% των 
συνολικών δαπανών της επιχείρησης.Φυσικά το μεγαλύτερο μέρος του 
ποσοστού αυτού, αφορά τις αμοιβές του καλλιτεχνικού προσωπικού, δηλαδή 
των ηθοποιών και του Δ/ντή.Αυτοί βέβαια είναι περισσότεροι από το 
διοικητικό προσωπικό (17 ηθοποιοί και 1 Δ/ντής, ενώ 13 άτομα είναι 
διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, αλλά πληρώνονται σαφώς και 
περισσότερο από τους άλλους).

Επίσης, κατά μέσο όρο, το 20,1% των εξόδων αφορά τις αμοιβές τρίτων, 
δηλαδή των διαφόρων συντελεστών των θεατρικών παραγωγών που 
ανεβαίνουν κάθε θεατρική περίοδο, όπως σκηνοθετών, σκηνογράφων, 
μουσικών κ.λ.π.Είναι ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό, ενδεικτικό του γεγονότος 
που επισημάνθηκε προηγουμένως, ότι οι υψηλές ποιοτικά θεατρικές 
παραγωγές προ'υ'ποθέτουν κόστος.Για να υπάρξει σωστό αποτέλεσμα, πρέπει 
να πληρωθούν όλοι, γι'αυτό και οι αμοιβές τρίτων είναι υψηλές.Και από τη 
στιγμή που γίνεται επιλογή συνεργατών, δεν είναι δυνατόν να πληρώνονται το 
ίδιο άτομα που έχουν αναγνωριστεί στο χώρο (και που είναι αναγκαίο να τους 
προσελκύσεις στην επαρχία) με άτομα που δεν τους έχει δοθεί ακόμα η 
ευκαιρία αυτή.

Τα γενικά έξοδα τώρα, που αφορούν κυρίως τα λειτουργικά έξοδα για το 
ανέβασμα των έργων αλλά και τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται, 
αποτελούν κατά μέσο όρο το 25,1% των συνολικών δαπανών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., 
που είναι κι αυτό ένα υψηλό σχετικά ποσοστό.

Τα έξοδα δηλαδή που έχει το Θέατρο, είναι καθαρά αποτέλεσμα της 
πολιτικής ρεπερτορίου που ακολουθείται και κατά συνέπεια των θεατρικών 
παραγωγών που στοιχίζουν, για να υπάρχει και υψηλού επιπέδου
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καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.Και μην ξεχνάμε ότι κάθε θεατρική σαιζόν 
ανεβαίνουν τρεις (3) με τέσσερις (4) παραγωγές.Δεδομένου και των 
καθυστερήσεων από πλευράς του ΥΠ.ΠΟ., είναι δικαιολογημένο τα έξοδα να 
είναι τόσο αυξημένα.

Εξάλλου βάσει της σύμβασης, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι υποχρεωμένο να δίνει σε 
ετήσια βάση τουλάχιστον ογδόντα (80) παραστάσεις, εκ των οποίων ικανός 
αριθμός θα πραγματοποιείται εκτός έδρας, δηλαδή στην ευρύτερη 
περιφέρεια.(άρθρο 9, παρ.4 και 5).

Οπως είδαμε, ο Δ/ντής του θεάτρου εισηγείται τον προ'υ'πολογισμό όλου του 
θεάτρου, που τελικά εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Χρειάζεται 
επομένως προσοχή από μέρους του Δ/ντή στο θέμα αυτό, το οποίο πρέπει να 
χειριστεί με μεγάλη σοβαρότητα, γιατί στον προ'υ'πολογισμό πρέπει να 
περιλαμβάνονται όλα τα σταθερά λειτουργικά έξοδα μια και αυτά είναι που 
ανεβάζουν το κόστος.

Ομως τις περισσότερες φορές _παρόλο που υπάρχει μια ασφάλεια και 
κάλυψη από τον προ'υ'πολογισμό γίνεται υπέρβαση αυτού, μια και οι 
θεατρικές παραγωγές φτάνουν υψηλότερα από αυτές που προ'υ'πολογίστηκαν.

Δεν πρέπει οτιδήποτε έχει να κάνει με το Δημόσιο, να ταυτίζεται και 
απαραίτητα με την φτήνια και την προχειρότητα.Το Θέατρο αποτελεί μεν 
επιχείρηση, αλλά είναι πολιτιστική επιχείρηση.Κι οτιδήποτε έχει να κάνει με 
τον πολιτισμό, δεν πρέπει να συνδέεται με το φτηνό, γιατί αυτό θα οδηγήσει 
σε χαμηλής ποιότητας αποτελέσματα.Για να καλυφθούν όμως τα έξοδα, δεν 
θα πρέπει να γίνει εις βάρος των πολιτών, αλλά να βρεθούν πόροι από άλλες 
πηγές.Γιατί αν συμβεί αυτό, θα χάσει την ουσία της και το σκοπό της, που 
είναι να παρέχει πολιτιστικές υπηρεσίες, έχει δηλαδή κοινωνικό χαρακτήρα 
και όχι κερδοσκοπικό.Και για να πετύχει το ποθητό αποτέλεσμα, θα πρέπει οι 
καλλιτέχνες να πληρώνονται και να πληρώνονται στην ώρα τους.

Φαίνεται πως το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας το κατορθώνει αυτό με τη μεγάλη 
βοήθεια του Δήμου, χρειάζεται όμως ακόμη προσπάθεια, για να επιτευχθεί το 
άριστο αποτέλεσμα, που είναι η μεγιστοποίηση του καλλιτεχνικού 
αποτέλεσματος με την ελαχιστοποίηση του κόστους.

Το κόστος εδώ έχει να κάνει με το έλλειμμα που εμφανίζεται στον 
ισολογισμό, κι όχι με το κόστος των θεατρικών παραγωγών, γιατί όπως 
ειπώθηκε οι υψηλού επιπέδου παραγωγές προ'υ'ποθέτουν κόστος.Το έλλειμμα 
όμως μπορεί να μειωθεί αν οι άνθρωποι του θεάτρου αναζητήσουν λύσεις σε 
διάφορες πηγές, όπως στο να φροντίσουν να προβάλλονται περισσότερο και 
να προσελκύουν ολοένα και περισσότερους χορηγούς.

Όμως, όπως είδαμε, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, πραγματοποιεί και περιοδείες 
ως θέατρο Περιφερειακό, κι έτσι εκτός από τα έξοδα των θεατρικών 
παραγωγών επιβαρύνεται και με αυτά των περιοδειών αλλά και των 
παράλληλων εκδηλώσεων.

Οι εισπράξεις όμως από τις περιοδείες αυτές είναι πολύ μικρές σε σχέση με 
τα έξοδα (πίνακας 6, 7 και 9) και το άσχημο είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου 
οικονομική ενίσχυση από τους άλλους δήμους και τις κοινότητες της 
περιφέρειας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αλλά και οι παραστάσεις που κλείνονται 
απ'αυτούς είναι λίγες.

Πρέπει οπωσδήποτε, πέρα από τους θεσμοθετημένους κεντρικούς πόρους, 
να υπάρξει χρηματοδότηση για τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. από την περιφέρεια, αλλά και 
από τα νομαρχιακά προγράμματα.Συμπεραίνουμε επομένως ότι παρόλο που 
αυξήθηκε η επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ., δεν φαίνεται να λύνεται το 
οικονομικό πρόβλημα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Πόσο μάλλον όταν καθυστερεί να
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στείλει αυτά τα χρήματα.Η αλήθεια είναι ότι το ΥΠ.ΠΟ. δεν έχει στη διάθεσή 
του μεγάλο ποσοστό από τον κρατικό προ'υ'πολογισμό ώστε να 
ανταποκρίνεται με άνεση στις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολιτιστικούς 
θεσμούς δεδομένης και της γενικότερης λιτότητας που έχει εξαγγείλει το 
ελληνικό κράτος.

Κατά καιρούς, όλα τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ζητούν η κρατική χρηματοδότηση όχι 
μόνο να καταβάλλεται έγκαιρα, αλλά να προσαρμόζεται ετήσια και 
τιμαρριθμικά.Επειδή όλα τα χρόνια το ΥΠ.ΠΟ. ακολουθούσε ίδια οικονομική 
πολιτική για όλα τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ζητήθηκε απ'αυτά, το ύψος της 
χρηματοδότησης να καθορίζεται και από το έργο του εκάστοτε θεάτρου, γιατί 
έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά τόσο ποσοτική όσο 
και ποιοτική.

Αυτό αποτελεί το κύριο πρόβλημα για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, που το 
ενδιαφέρει όπως είδαμε το ποιοτικό καλλιτεχνικό έργο, γι'αυτό και έχει 
μεγάλα έξοδα.Το σωστότερο θα είναι λοιπόν το ΥΠ.ΠΟ. να λαμβάνει υπόψη 
του το ετήσιο ρεπερτόριο που προγραμματίζει και υλοποιεί το κάθε θέατρο 
για το ύψος της επιχορήγησης.

Βέβαια στη σύμβαση αναφέρεται ότι οι επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΠΟ. μπορεί 
να αυξάνονται, αν η γενικότερη παραγωγή των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι μεγαλύτερη 
βάσει ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, όμως έτσι ενυπάρχει η έννοια του 
δυνητικού κι όχι του υποχρεωτικού.

Ο Δήμος όπως είδαμε, έχει ξεπεράσει κατά πολύ εδώ και αρκετά χρόνια το 
ΥΠ.ΠΟ. από οικονομικής άποψης.Δεν φτάνει να δίνει το ΥΠ.ΠΟ. 70 εκατ. 
μόνο για την λειτουργική πλευρά του θεάτρου.Μην ξεχνάμε πως τα 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχουν κι άλλα έξοδα, όπως τη συντήρηση των κτιρίων στα οποία 
στεγάζονται, τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των αυτοκινήτων 
και των φορτηγών, αν έχουνε, κ.λ.π.

Το Θέατρο της Πάτρας βοηθήθηκε πολύ όταν ξεκίνησε η Παιδική Σκηνή το 
1992, όπου όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3, ήταν η χρονιά με το 
μικρότερο έλλειμμα.Από τα παιδικά έργα που ανεβάζει το θέατρο, εισρέουν 
σημαντικά ποσά που το βοηθούν κάπως να "ανασάνει" οικονομικά.Βέβαια 
δίνεται μεγάλη προσοχή και στις παιδικές παραγωγές με αποτέλεσμα κι εδώ 
τα έξοδα να είναι αυξημένα, όμως η μεγάλη προσέλευση των νεαρών ηλικιών 
δεν αφήνει περιθώρια απροσεξίας.Τα παιδιά έχουν δείξει επανειλημμένως το 
ενδιαφέρον τους για το θέατρο, γι'αυτό δεν επιτρέπεται η Παιδική Σκηνή να 
λειτουργεί με κριτήρια εμπορικότητας, όπως και καμία άλλη σκηνή φυσικά, 
αν θέλουμε να μιλάμε για πραγματικό θέατρο και πολιτισμό.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας καλύπτεται από 
τις επιχορηγήσεις και τις χορηγίες.Αυτές αποτελούν κατά μέσο όρο το 
88,86% του συνόλου των εσόδων, όπως βλέπουμε και στον πίνακα δ.Από την 
άλλη μεριά, τα έσοδα από τις παραστάσεις καλύπτουν μόνο το 8,20% κατά 
μέσο όρο.Χωρίς αυτές τις επιχορηγήσεις επομένως, δεν θα ήταν δυνατό να 
λειτουργεί το θέατρο.

Αύξηση της εμπορικότητας σ'αυτή την επιχείρηση όπως ήδη τονίστηκε, δεν 
μπορεί να ισχύσει, γιατί τότε αντί για αναβάθμιση θα είχαμε υποβάθμιση της 
ποιότητας του έργου της.

Είναι τελείως άστοχο να αντιμετωπίζεται η πολιτιστική πολιτική από την 
άποψη των οικονομικών ωφελειών που αποφέρει σε μια πόλη.Το "κέρδος" του 
πολιτιστικού προ'ι'όντος μετριέται από τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει 
αυτό στους πολίτες και γενικότερα στη ζωή του τόπου.
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Πίνακας 4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1989 - 1997

Έτη Σύνολο εσόδων Σύνολο εξόδων Ζημιά Χρήσεως
1989 37.500.830 85.644.890 48.144.060
1990 48.802.530 64.163.250 15.360.720
1991 51.860.930 74.737.056 22.876.126
1992 114.982.603 117.485.618 2.503.015
1993 143.902.800 159.234.180 15.331.380
1994 146.948.500 164.159.518 17.211.018
1995 148.100.500 168.680.780 20.580.280
1996 155.600.000 141.938.820 13.662.820
1997 189.800.000 203.100.000 13.200.000

Πηγή: Ισολογισμοί των ετών 1989 - 1997

250.000.000 ;.........
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Πίνακας 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ
Έτη Γενικά Έξοδα Αμοιβές Τρίτων Δαπάνες

Προσωπικού
Σύνολο Εξόδων

1989 21,104.450 13.703.200 50.837.240 85.644.890
1990 13.449.400 14.228.000 36.485.850 64.163.250
1991 16.055.000 15.920.000 42.762.056 74.737.056
1992 28.950.000 18.800.000 69.735.618 117..485.618
1993 41.845.000 30.680.000 86.709.180 159.234.180
1994 41.029.520 33.750.000 89.380.098 164.159.518
1995 42.632.480 35.130.200 90.918.100 168.680.780
1996 45.695.600 30.843.220 95.400.000 171.938.820
1997 50.000.000 45.100.000 108.000.000 203.100.000

Πίνακας 6

ΕΣΟΔΑ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ
Έτη Έσοδα

εισιτηρίων
Επιχορηγήσ

εις
Χορηγίες 

(Ίδρ.Τοπάλη 
)

Διαφημίσεις Σύνολο
Εσόδων

1989 5.500.830 30.000.000 500.000 2.000.000 37.500.830
1990 6.102.530 40.000.000 500.000 2.200.000 48.802.530
1991 4.210.930 45.000.000 500.000 2.150.000 51.860.930
1992 8.482.603 105.000.000 1.000.000 2.000.000 114.982.603
1993 5.902.800 135.000.000 1.000.000 2.000.000 143.902.800
1994 8.948.500 135.000.000 1.000.000 2.000.000 146.948.500
1995 9.100.500 135.000.000 1.500.000 2.500.000 148.100.500
1996 11.800.000 135.000.000 1.500.000 2.400.000 155.600.000
1997 13.500.000 170.000.000 4.000.000 * 2.300.000 189.800.000

Πηγή: Ισολογισμοί των ετών 1989 - 1997
* Το 1997 εκτός από 1.500.000 από το ίδρυμα Τοπάλη, το θέατρο πήρε και
2.500.000 από τη Γενική Τράπεζα.
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Πίνακας 7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ
Έτη Σύνολο Δαπανών Δαπάνες

Προσωπικού
% Δαπανών 
Προσωπικού 

επι των 
συνολικών 
εξόδων

Αμοιβές
Τρίτων

% Αμοιβές 
Τρίτων επί των 

συνολικών 
εξόδων

Γ ενικά 
Έξοδα

% Γενικό έξοδα επί 
των συνολικών 

εξόδων

1989 85.644.890 50.837.240 59,35 13.703.200 16 21.104.450 24,64
1990 64.163.250 36.485.850 56,86 14.228.000 22,17 13.449.400 20,96
1991 74.737.056 42.762.056 57,21 15.920.000 21,30 16.055.000 21,48
1992 117.485.618 69.735.618 59,35 18.800.000 16 28.950.000 24,64
1993 159.234.180 86.709.180 54,45 30.680.000 19,26 41.845.000 26,27
1994 164.159.518 89.380.098 54,44 33.750.000 20,55 41.029.520 25
1995 168.680.780 90.918.100 53,89 35.130.000 20,82 42.632.480 25,27
1996 141.938.820 95.400.000 67,21 30.843.220 21,72 45.695.000 32,19
1997 203.100.000 108.000.000 53,17 45.100.000 22,2 50.000.000 24,61
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Πίνακας 8

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Έτη Σύνολο

Εσόδων
Έσοδα

Παρασ/σεων
% Έσοδα 

Παρασ/σεω
V

Επιχορηγήσει
ς

% Έσοδα 
Επιχ/γήσεων

1989 37.500.830 5.500.830 14,67 30.000.000 79.99
1990 48.802.530 6.102.530 12,51 40.500.000 82,98
1991 51.860.930 4.210.930 8,12 45.500.000 87,73
1992 114.982.603 8.482.603 7,3 105.500.000 91,75
1993 143.902.800 5.902.800 4,11 136.000.000 94,51
1994 148.100.000 9.100.000 6,1 136.000.000 92,55
1995 148.100.000 9.100.000 6,2 136.500.000 92,17
1996 155.600.000 11.800.000 7,6 136.500.000 87,72
1997 189.800.000 13.500.000 7,2 171.500.000 90,36
Μ.Ο.

<Νοο 88,86

•m

J L ΓΊ n i n i  r Γ-
Ο Τ  cg ΓΟ LH CO Is-
CD Ο CD σ> σ> CD CD CDσ> (D c d c d CD CD CD CD

H % Έσοδα Παρασ/σεων 
14,67

0  % Έσοδα Εττιχ/γήσεων 
79.99
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Πίνακας 9

Περιοδείες του έργου "Δάφνες και Πικροδάφνες"
Πόλη Ημερομηνία Έσοδα από εισιτήρια και 

Τ.Π.Υ. *
Έξοδα

Αίγιο 24-25/5/97 73.500 252.900
Μαραθιάς
Αμαλιάδος

7/8/97 57.000 488.307

Αντί ρ pio 8/8/97 758.000 60.000
Μεγανήσι 10/8/97 944.000 530.000
Ζάκυνθος 12/8/97 174.000 630.000
Σύνολο 1.324.300 1.961.207

* Το Τ.Π.Υ. είναι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις οργανωμένες 
παραστάσεις που δόθηκαν.
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3. Ο θεσμός των συνδρομητών

Στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας συνέβαινε κάτι μοναδικό για 
τα θεατρικά δεδομένα.

Από το πρώτο έτος λειτουργίας του, κατάφερε να κερδίσει το κοινό του, ένα 
κοινό που ήθελε να έιναι παρόν σε όλες τις παραγωγές του, και να το ενισχύει 
όσο μπορεί οικονομικά.

Έτσι, δημιουργήθηκε κάτι εντελώς καινούριο στον τόπο μας, μια σχεδόν 
άγνωστη πρακτική τόσο για το ίδιο το θέατρο σαν "θέατρο" όσο και για τους 
ίδιους τους "θεατές".

Αυτό ήταν η έννοια της συνδρομής, που ήταν ιδέα της Μάγιας 
Λυμπεροπούλου, η οποία είχε εμπειρία από τα διάφορα Ευρωπα'ι'κά 
Περιφερειακά Θέατρα που εφαρμόζεται ο θεσμός των συνδρομητών.

Την πρώτη τριετία λοιπόν, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας έχει 1300 συνδρομητές, 
ένας αριθμός που μοιάζει ασήμαντος για ένα πληθυσμό τότε 180.000 περίπου 
κατοίκων, ήταν όμως ανέλπιστα υψηλός αν σκεφτεί κανείς το πρωτόγνωρο του 
θεσμού.

Αυτό ακριβώς το πρωτόγνωρο έκανε πολλούς από τους συνδρομητές τότε να 
αντιμετωπίζουν το "δελτίο συνδρομητή" σαν κουπόνι ενίσχυσης ή κάρτα 
διάρκειας, κι όχι σαν προαγορασμένο οικονομικότερο εισιτήριο, με 
αποτέλεσμα να μην έρχονται όλοι σε όλα τα έργα όπως δικαιούνταν.Για 
παράδειγμα, στο "Αγάπης Αγώνας Αγονος", ήρθαν στις παραστάσεις που 
δόθηκαν, 767 από τους 1030 τότε συνδρομητές, όπως φαίνεται και από τις 
καταστάσεις που κρατούνται στο ταμείο.
Η Μάγια Λυμπεροπούλου είχε πει τότε:

" Δεν θα ήταν καθόλου ουτοπικό, αλλά αντίθετα απόλυτα επιβεβλημένο και 
εφικτό (σε ορισμένα ευρωπα'ι'κά δημοτικά θέατρα αποτελεί μάλιστα, και όρο των 
προγραμματικών τους συμβάσεων) να τεθεί σαν στόχος να φθάσει να έχει το 
Δημοτικό Θέατρο Πάτρας μέσα στην πρώτι] πενταετία λειτουργίας του (έως το 
1992_93 δηλαδή) έναν αριθμό συνδρομητών της τάξης του 4 με 5% του Πάτρινού 
πληθυσμού.Να αποκτήσει δηλαδή κάπου 8000 με 9000 συνδρομητές. Θα μπορούσε 
μάλιστα, αυτός ο ''υπερβολικός” για τα ελληνικά μας μέτρα αριθμός αριθμός, να. 
γινόταν πολύ νωρίτερα πραγματικότητα.... εάν γιο. παράδειγμα, καθένας από τους 
σημερινούς 1300 συνδρομητές έγραφε για την τέταρτη περίοδο που ξανοίγεται 
μπροστά μας, έστω και ΕΝΑΝ μόνο καινούριο συνδρομητή, και το ίδιο γινόταν 
κάθε νέα περίοδο.... (1300 -> 2600 -> 5200 -> 10400...!!!).Τί θα σήμαινε κάτι 
τέτοιο: Μα πρώτα απ'όλα ένα πραγματικά δημοτικό θέατρο, του "δήμου”, των 
πολιτών, οι οποίοι θα ανδεικνύονταν σε τρίτη υπολογίσιμη πηγή εταχορήγησης του 
θεάτρου, ισότιμη αν όχι ανώτερη του ΥΠ.ΠΟ. και του Δήμου Πατρέων μια και θα 
έφταναν να αντιπροσωπεύουν ένα ποσό πάνω από 30.000.000 δρχ. (8000 
συνδρομητέςχ 3750 η συνδρομή, όπως θα εξελισσόταν σε αυτό το διά.στΐ]μα). "
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Ο αριθμός αυτός των 1300 συνδρομητών _μόνιμων φίλων και υποστηρικτών_ 
αντιπροσώπευε για το θέατρο, εκτός από μια ανεκτίμητη ηθική 
συμπαράσταση, ένα ποσό της τάξης των 3.250.000 δρχ. το οποίο 
"προκαταβαλλόταν" θα λέγαμε, στα μέσα της θερινής περιόδου και την 
έναρξη τη χειμερινής, διάστημα όπου ο μηνιαίος προ'υ'πολογισμός του 
θεάτρου ήταν ιδιαίτερα "βεβαρυμένος" (καθώς τότε ακριβώς ετοιμάζονται ή 
πρέπει να ετοιμαστούν σκηνικά, κοστούμια, μουσική κ.λ.π. και η πρώτη 
εκταμίευση της ετήσιας επιχορήγησης του ΥΠ.ΠΟ. λαμβανόταν στο τέλος 
μόλις του εκάστοτε τρέχοντος οικονομικού έτους (τέλος Νοεμβρίου) 
_γεγονός που καθιστούσε τη συνδρομή δυο φορές πολύτιμη.

Δυστυχώς όταν η Μάγια Λυμπεροπούλου συμπλήρωσε τη θητεία της και 
έφυγε, έπαψε να ισχύει κι ο θεσμός αυτός.Ο νυν Δ/ντής του Θεάτρου Νίκος 
Αρμάος είχε θέσει σαν στόχο την επαναφορά του θεσμού και από το 1997 
ισχύει πάλι.Οι συνδρομητές του θεάτρου είναι τώρα 10.000 και πληρώνουν 
συνδρομή των 10.000 δρχ.Παλιά υπήρχαν δύο ειδών συνδρομές, μια απλή και 
μία συμπαράστασης, τώρα όμως η συνδρομή που καθιερώνεται είναι μία.

Ακόμη δεν έχουν δοθεί τα χρήματα από τις συνδρομές.Αναμένονται να 
δοθούν το Μάρτιο. 10.000 συνδρομητές χ 10.000 που είναι η συνδρομή έχουμε
100.000.000! Αν το έβλεπε η Μ.Λυμπεροπούλου σίγουρα θα ήταν περήφανη, 
γιατί πλέον αυτά τα χρήματα δεν θα αποτελούν μόνο τρίτη πηγή 
επιχορήγησης για το θέατρο αλλά θα είναι και σαφώς ανώτερη από αυτή του 
ΥΠ.ΠΟ. και ισότιμη με αυτή του Δήμου!

Αυτό θα πει απαλλαγή του θεάτρου από την αγωνία της έγκαιρης 
εκταμίευσης των δόσεων της επιχορήγησης από το εκάστοτε ΥΠ.ΠΟ. και από 
τον εκάστοτε Δήμο.Θα μιλάμε δηλαδή για ένα παραγματικά δημοτικό 
θέατρο.Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας θα γίνει πραγματικά το δικό της θέατρο...

Με αυτό τον τρόπο σιγά σιγά το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. θα σταματήσει να εμφανίζει 
χρεωστικά υπόλοιπα στους ισολογισμούς του κι έτσι θα αρχίσει να 
παρουσιάζει κέρδη χρήσης κι όχι ζημιές.Θα αρχίσει δηλαδή να γίνεται 
οικονομικά αποδοτικό και μάλλον αυτοσυντήρητο γιατί δεν θα εξαρτάται 
καθόλου από οποιαδήποτε μορφή εξουσίας, αλλά από τους ίδιους τους 
δημότες!Το θέατρο έτσι θα μπορέσει να εκπληρώσει το σκοπό του που είναι 
να παράγει υψηλού επιπέδου θεατρικό προ'ι'όν και οι δημότες θα είναι 
ευχαριστημένοι που θα μπορούν να το απολαμβάνουν όποτε θέλουν και 
οικονομικότερα.Εφόσον και οι δύο πλευρές επιτυγχάνουν το σκοπό τους, 
μιλάμε για αριστοποίηση αποτελέσματος.

Η Μάγια Λυμπεροπούλου είχε πει:

"Σε μια εποχή όπου η καταναλωτική μανία αρχίζει να έχει γνωρίσματα νευρικού 
τικ, όπου οι αξίες ακολουθούν τη σύντομη τροχιά του επίκαιρου, όπου οι σχέσεις με 
τον εαυτό μας και τους άλλους διακρίνονται από ρυθμούς και ποιότητα 
"φαστφουντάδικου ”, όπου πληροφόρηση και ενημέρωση υποκαθιστούν τη γνώση, το 
θ έ α τ ρ ο  είναι ένας από τους τελευταίους τόπους όπου καλλιεργείται η συνείδηση, 
η μνήμη και σαν προ 'υ 'πόθεσή τους η γ λ ώ σ σ a μας.

Το να συνδράμει κανείς έμπρακτα στη διατήρησι/. crcijv ενίσχυση και άνθισΐ] ενός 
μόνιμου θεάτρου, δεν συνιστά παθητική φιλάνθρωπο] χειρονομία, ojj.ó. ενεργό 
υπεράσπισΐ] τ?/ς ανθρώπινης υπόστασής μας. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο...
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4. Αλλες Πηγές Οικονομικών Πόρων

Εφόσον υπάρχουν οι ετήσιες επιχορηγήσεις από το ΥΠ.ΠΟ. και από το 
Δήμο Πατρέων, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. φαίνεται ότι μπορεί να συνεχίσει το έργο του 
αφού καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες του.

Ολα αυτά τα χρόνια ο Δήμος στάθηκε στο πλευρό του θεάτρου, όταν τις πιο 
δύσκολες στιγμές απειλήθηκε και με κλείσιμο, και τελικά με τις υπέρογκες 
προσπάθειές του κατόρθωσε να διατηρήσει και να αναβαθμίσει το θεσμό 
αυτό.Η υλική συμπαράσταση του Δήμου, όπως είδαμε, ξεπερνά κατά πολύ τις 
σταθερές υποχρεώσεις απέναντι του.

Σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα του Θεάτρου, είναι τα ελλείμματα που 
έχει και τα οποία πρέπει να καλυφθούν όχι μόνο από δικούς του πόρους και 
από τους πόρους του Δήμου αλλά και από άλλες πηγές.

Γι'αυτό το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πρέπει να απευθύνεται και σε άλλους φορείς όπως το 
Υπουργείο Παιδείας και άλλα Υπουργεία, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 
τους δήμους και τις κοινότητες της περιφέρειάς του και βέβαια και τους 
ιδιώτες που μπορούν να προσφέρουν την βοήθειά τους μέσω των χορηγιών.

Βέβαια από φέτος επανήλθε ο θεσμός των συνδρομητών και τα χρήματα από 
τις συνδρομές θα βοηθήσουν να λυθεί το οικονομικό του πρόβλημα, όμως τα 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν είναι μόνο δημοτικά θέατρα αλλά και περιφερειακά, γι'αυτό 
επιβάλλεται η ενίσχυση τουλάχιστον από τους Ο.Τ.Α. της περιφέρειάς του 
και τη Ν.Α. για να ενθαρρύνεται να πραγματοποιεί περισσότερες περιοδείες 
σε αυτούς αλλά και άλλες εκδηλώσεις, κι όχι μόνο και μόνο επειδή το 
υποχρεώνει η Σύμβασή του με το ΥΠ.ΠΟ.

Όπως είδαμε, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. συνεργάζεται με τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, η οποία επιτρέπει στα σχολεία να 
παρακολουθούν τα έργα που ανεβάζει το θέατρο, χωρίς όμως να συμβάλλει 
οικονομικά στην όλη προσπάθεια.Όμως το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επιτελεί και 
εκπαιδευτικό έργο, γι'αυτό θα έπρεπε να δίνεται κάποια χρηματική βοήθεια 
σε αυτό.

Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, το 
οποίο θα έπρεπε να συνεργάζεται περισσότερο με το ΥΠ.ΠΟ. και να ενισχύει 
οικονομικά τέτοιες δραστηριότητες.Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι ένα θέμα που 
απασχολεί μόνο το ΥΠ.ΠΟ., αλλά αφορά όλους, και ειδικά το Υπουργείο 
Παιδείας.

Εξάλλου το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχει παιδική σκηνή όπυ ανεβάζει παραστάσεις για 
παιδιά κάθε περίοδο.Θα μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας να ενισχύει 
οικονομικά αυτή την δραστηριότητα αλλά και τις άλλες παραγωγές που 
ανεβάζει το θέατρο, ώστε να παρακολουθούνται από τους μαθητές όλων των 
βαθμιδών εκπαίδευσης.

Επίσης η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς θα πρέπει να επαναφέρει την 
βοήθειά της στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., με τα επιδοτούμενα εισιτήρια, και γιατί όχι να 
την επεκτείνει και στο σπουδαστικό και φοιτητικό χώρο.Βέβαια θα πρέπει και 
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. να προσπαθήσει να προσκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερα 
αποκόμματα μαθητών, για να εξασφαλίσει αυτή την οικονομική πηγή.

Το Υπουργείο Εργασίας, ύστερα από παρέμβαση του ΥΠ.ΠΟ., εκδίδει κάθε 
χρόνο εγκύκλιο για την ευνο'ι'κή μεταχείριση των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. από τις 
Εργατικές Εστίες.
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Έτσι, η Εργατική Εστία της Τοπικής Υπηρεσίας Πάτρας εκδίδει εισιτήρια 
για τους εργαζομένους, τα οποία βοηθούν αρκετά στην οικονομική ενίσχυση 
του θεάτρου.Επειδή όμως η απορροφητικότητα των εισιτηρίων αυτών δεν 
είναι πολύ μεγάλη, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του 
στις δημόσιες σχέσεις του, ώστε να προβάλλονται περισσότερο τα έργα του 
από τα Μ.Μ.Ε. και να ενημερώνονται έτσι οι εργαζόμενοιγια την προσφορά 
της Εργατικής Εστίας ώστε να παρακολουθούν όλοι, αν είναι δυνατόν, αυτά τα 
έργα.

Τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. όπως λέει και το όνομά τους είναι περιφερειακά θέατρα, κι 
όχι ιδοκτησία των δήμων.Υπάρχει μια περιφέρεια στην οποία κινούνται, η 
οποία όμως δεν ενδιαφέρεται για την χρηματοδότησή τους. Για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Πάτρας, δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής κανενός είδους χρηματοδότηση, ούτε 
από άλλους δήμους ούτε κι από την Τοπική 'Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων 
(Τ.Ε.Δ.Κ.).

Όμως τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πρέπει να βοηθούνται από όλους γιατί ανήκουν σε 
όλους. Είναι ανάγκη να συνδεθεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με την κοινωνία του νομού κι 
επειδή δυστυχώς η διακίνηση των πολιτιστικών προϊόντων είναι ελλειπής 
στην επαρχία, η Τ.Ε.Δ.Κ. μπορεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση 
πολιτιστικής ευαισθητοποίησης του κοινού.

Εφόσον σήμερα γίνεται πολύς λόγος γαι την ανάπτυξη, αναπόσπαστο 
κομμάτι της αποτελεί και η πολιτιστική της πλευρά, η οποία δεν θα πρέπει να 
αγνοείται.

Όσον αφορά τη Ν.Α., παρόλο που από τη νομοθεσία έχουν εκχωρηθεί 
πολιτιστικές αρμοδιότητες στους νομάρχες, δεν φαίνεται να έχουν γίνει και 
πολλά πράγματα σε σχέση με την χρηματοδότησή τους στα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Η Ν.Α. Αχαϊας χρηματοδότησε το 1996 το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με
2.000.000.Επίσης , την ίδια χρονιά πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών
500.000 δρχ., όμως ήταν η μοναδική χρονιά που συνέβη αυτό.

Βέβαια οι νομαρχιακές αρχές δεν έχουν ακόμα στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, αλλά απ’ό,τι φαίνεται ούτε και την πρόθεση να 
ενισχύσουν την πολιτιστική δράση.Όμως, κατά την εκπόνηση των
νομαρχιακών προγραμμάτων θα μπορούσε να γίνει υποχρεωτικά εγγραφή 
κονδυλίου για αγορά παραστάσεων και δωρεάν παροχή τους σε φτωχούς και 
απόμακρους δήμους και κοινότητες σε συνεργασία πάντοτε και με την 
Τ.Ε.Δ.Κ.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, εκτός από τις επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΠΟ. και του 
Δήμου Πατρέων έχει και έσοδα από χορηγίες.

Σημαντική είναι η βοήθεια που εισπράττει από το ίδρυμα Ιωάννου και 
Ευτέρπης Τοπάλη, η οποία έχει μετατραπεί _θα μπορούσε να πει κανείς_ σε 
επιχορήγηση.Το Ίδρυμα Τοπάλη άρχισε να επιχορηγεί το Θέατρο από το 
1990 , όπου για δύο χρόνια έδινε 500.000, το '93 και το '94 1.000.000, και από 
το 1996 δίνει 1.500.000 δρχ.

Κατά καιρούς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είχε διάφορους χορηγούς, όπως τα SUPER 
MARKETS "Κρόνος", διάφορα φροντιστήρια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. της πόλης, 
το ξενοδοχείο ΆΣΤΉΡ", τα καταστήματα Folli Follie, την Αγροτική 
Ασφαλιστική, τη Γενική Τράπεζα, το τοπικό κανάλι TELE TIME κ.λ.π.

Φαίνεται πως αποδίδουν οι δημόσιες σχέσεις του θεάτρου, όμως θα πρέπει 
να γίνει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια από μέρους του για να παρακινηθούν 
κι άλλοι χορηγοί.



Π α ρεμ β ά σ εις  τον Λήμου Πατρέ.ων στον Π ολιτιστικό Τομέα
93

Το κράτος έχει ήδη θεσπίσει ευνο'ι'κές φορολογικές ρυθμίσεις και άλλα 
κίνητρα για τους χορηγούς, το μόνο που μένει είναι το Θέατρο και οι 
άνθρωποί του να τα εκμεταλλευτούν καταλλήλως όλα αυτά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μια αποκέντρωση με στόχο την ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη, σε 
εθνικό επίπεδο θα επιτευχθεί μόνο όταν στις διαδικασίες ενός 
προγραμματισμού, που θα ωφελεί και θα εξυπηρετεί οικονομικά και 
πολιτιστικά ολόκληρο τον πληθυσμό, πάρουν μέρος και οι Ο.Τ.Α. σαν 
εκφραστές της κοινής γνώμης και βούλησης.

Αυτό βέβαια προ'υ'ποθέτει ότι οι Ο.Τ.Α. θα είναι αυτοδύναμοι διοικητικά και 
αυτάρκεις οικονομικά για να είναι σε θέση να εφαρμόσουν σύγχρονα 
προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, πολιτιστικής εξέλιξης και εξύψωσης 
για όλο το λαό, απαλλαγμένα από τις γνωστές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ο Δήμος Πατρέων δίνει μεγάλη προσοχή στο πολιτιστικό και κοινωνικό 
κομμάτι του έργου του, στα πλαίσια ενός μοντέλου ανθρωποκεντρικής 
ανάπτυξης που έχει ιυοθετήσει.Στην πράξη αυτό φαίνεται από τα κονδύλια 
που διαθέτει για τα πολιτιστικά του ιδρύματα και επιχειρήσεις.

Εισφέρει λοιπόν για τα πολιτιστικά η δημοτική αρχή της Πάτρας, με το 
ποσό των 850.000.000 δρχ.Ο συνολικός προ'υ'πολολογισμός όλων των 
ιδρυμάτων είναι γύρω στο 1,1 με 1,2 δις.Τα υπόλοιπα εκατομμύρια 
καλύπτονται είτε από προγραμματικές συμβάσεις που έχει συνάψει με το 
ΥΠ.ΠΟ., είτε από χορηγίες είτε από εισιτήρια.Σημασία έχει ότι ο Δήμος 
καταβάλλει σχεδόν όλα τα χρήματα, προκειμένου να παράγει πολιτισμό!

Ο Δήμος Πατρέων λοιπόν, τουλάχιστον όσον αφορά τον πολιτιστικό τομέα, 
αποτελεί τρανό παράδειγμα ότι η Τ.Α. μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα σε 
όλους τους τομείς, αν πραγματικά το επιθυμεί, χωρίς να εξαρτάται συνεχώς 
από το αν θα δοθούν κονδύλια από την κεντρική κυβέρνηση, για να 
πραγματοποιήσει τα οράματά της.

Συγκεκριμένα, για καθένα από τα τέσσερα νομικά πρόσωπα του 
Πολιτιστικού Τομέα του Δήμου δίνονται τα εξής:

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Μπάντα + Μπαντίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
( "Σολίστ της Πάτρας" + Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

με όλες τις φάσεις του)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

100.000.000
180.000.000

170.000. 000
400.000. 000
850.000. 000

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλη η δουλειά του Πολιτιστικού Τομέα 
διεκπεραιώνεται από 15 maximum υπαλλήλους που διαθέτει ο Τομέας αυτός 
και από 10 άτομα που υπάρχουν στο Συνεργείο Καλλιτεχνικών Κατασκευών 
που είναι μόνιμοι, και που το τελευταίο τρίμηνο προ του Καρναβαλιού 
γίνονται 35 με 40.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικού Τομέα κ. Δ.Πεφάνης σημειώνει τα εξής:

" Στην ουσία γίνεται ένα τεράστιο έργο σχεδόν με το τίποτα και τα χρήματα, είναι 
λίγα. Γιατί αν ανσλογιστοόμε ότι 180.000.000 παίρνει η Μπάντα _που cmjv ουσία 
αποτε/.ούν ανελαστικές δαπάνες γιατί είναι μισθοδοσία χωρίς να πα.ράγεται άμεσο. 
πυ/.ιτισμός_ και αν δεχτούμε ότι γαι το Καρναβάλι διατίθενται περίπου 170.000.000.
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έχουμε: εδώ ένα σύνολο 350.000.000 δρχ. που λαμβάνονται από τη Μπάντα και το 
Καρναβάλι που είναι στην ουσία οι δύο ιδιαιτερότητες της πόλης.

Γιατί δυστυχώς μόνο η Πάτρα έχει Μπάντα με τέτοια υψηλά κονδύλια, κι αυτό 
οφείλεται σε κακούς χειρισμούς της προηγούμενης δημοτικής αρχής, του 
προηγούμενου δημάρχου, ο οποίος 20 μέρες πριν παραδώσει στο νυν δήμαρχο 
μονιμοποίησε χωρίς καν να αξιολογήσει εμπειρικούς μουσικούς.

Έτσι, έχουμε από τη μια μεριά τους "Σολίστ τι/ς Πάτρας", που είναι από τις 
κορυφαίες ορχήστρες της Ελλόχδας _από τις δυο - τρεις γιατί δεν υπάρχουν βέβαια 
και άλλες_ υψηλών προδιαγραφών και σε πανευρωπαί'κή κλίμακα, την οποία 
χρηματοδοτεί ο Δήμος με το ποσό της τάξης των 80 έως 100 εκατ. (αυτό 
εμπεριέχεται στο άθροισμα του Δημοτικού Ωδείου).Και κατώτερο σαφώς κλάσης 
μουσικό σύνολο (Μπάντα) πληρώνεται γύρω στα 180.000.000 το χρόνο.Αυτές οι 
δύο δράσεις, η μία του Καρναβαλιού και η άλλη της Μπάντας είναι οι υποχρεωτικές 
για την πόλη. Η μία λόγω της ιστορίας της και η άλλη εξαιτίας της ιδιομορφίας που 
εξηγήθηκε παραπάνω, αποστερούν τα 350 εκατ. και όλα τα υπόλοιπα γίνονται με 
500 εκατ.. λαμβανομένου υπόψη ότι μέσα στο Πνευματικό Κέντρο, από αυτά τα 
εκατομμύρια κολώπτεται και η μισθοδοσία όλων, συν των εκτάκτων, συν των 
υπερωριών των υπαλλήλων του Δήμου. "
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Ομως για το θέμα αυτό της Δημοτικής Μουσικής _το "αγκάθι" όπως το λέει 
χαρακτηριστικά ο κ. Αντιδήμαρχος_ φαίνεται πως ο κ. Πεφάνης βρήκε τη 
λύση:

"Γία το συγκεκριμένο ζήτημα ακολουθούμε μια ήπια πολιτική με βασικό στόχο την 
αναβάθμιση της δημοτικής μουσικής. Η προοπτική είναι να μειώσουμε σημαντικά το 
κόστος και αυτό θα γίνει μέσα από διάφορες συν εργασίες. Για πρώτη φορά σας 
ανακοινώνω ότι θα συνεργαστούμε με μια εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτι'φα η 
οποία θα μας παραχωρεί τα πνευστά που λείπουν από τη δημοτική μουσική. Όσοι δε 
μουσικοί συνταξιοδοτούνται δεν θα αντικαθίστανται.Αυτή η κίνησι/ θα έχει σαν 
αποτέλεσμα σε πολύ λίγα χρόνια η δημοτική μουσική να μην κοστίζει περισσότερο 
από 40 - 50 εκατομμύρια δρχ. Μιλάμε για ήπια μετάβαση σε ένα υγιές καθεστώς. "

Δηλαδή το πολιτιστικό έργο που παράγεται στην Πάτρα είναι πολύ μεγάλο 
και παράγεται με λίγα χρήματα και υπερβολικά πολύ δουλειά.

Οσον αφορά το Καρναβάλι _που αποτελεί μια ολόκληρη περίοδο 
εκδηλώσεων κι όχι μόνο το τελευταίο τριήμερο_ σαν μακροπρόθεσμος στόχος 
έχει τεθεί η δημιουργία ενός Καρναβαλικού χωριού που θα λειτουργεί όλο το 
χρόνο, με άρματα, εκθέματα κ.λ.π. παρελθόντων ετών, κάτι σαν Disneyland σε 
μικρογραφία.Βέβαια αυτό απιτεί χρήματα για να γίνει, αλλά αν ποτέ γίνει, 
πραγματικά θα αποτελέσει κάτι ξεχωριστό για την πόλη, ως στοιχείο 
ανάδειξης του λα'ι'κού της πολιτισμού μέσα από το Καρναβάλι, κατά τη 
διάρκεια όλου του χρόνου, προβάλλοντάς την έτσι πολύ περισσότερο.
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. τώρα, όπως είδαμε, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

μόνιμους πυρήνες πολιτιστικής δραστηριότητας στην πόλη, λαμβανομένου 
υπόψη και την θερμή αντιμετώπιση που επεφύλαξε ο Αθηνα'ι'κός και τοπικός 
Τύπος και τα άλλα Μ.Μ.Ε. σε αυτό, αλλά και την ανταπόκριση του κοινού.

Η οκτάχρονη θητεία του Θεάτρου προσφέρει πλέον μια πρακτιική και μια 
εμπειρία που μπορούν να αποτελόσουν βάση συνεχούς βελτίωσης του θεσμού, 
ώστε να δοθεί διάρκεια στην αναζωογόνηση της ταυτότητας του θεάτρου και 
στην περαιτέρω ανάπτυξη της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας.

Οπωσδήποτε η αύξηση του θεατρόφιλου κοινού αποτελεί στόχο για κάθε 
θέατρο και ειδικά για τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Είναι γνωστό ότι το θέατρο περνάει 
κρίση και ιδιαίτερα στην επαρχία, σαν αποτέλεσμα της ραγδαίας εξέλιξης της 
τεχνολογίας και της καταναλωτικής μανίας που έχει κυριεύσει την κοινωνία 
μας.Οι άνθρωποι πλέον καθηλώνονται παθητικά μπροστά στην τηλεόραση 
αλλά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς να μπορούν να "ξεκολλήσουν" 
με αποτέλεσμα να αποξενώνονται, να αλλοτριώνονται.
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Όμως στην Πάτρα, ο Δήμος αυτή την "αφύπνιση" προσπαθεί να πετύχει.Και 
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, χάρη στη δράση του, απέκτησε το κοινό του από την 
αρχή της ίδρυσής του, και χρόνο με το χρόνο το αύξανε συνεχώς.Βέβαια 
υπάρχει όπως είδαμε και ο θεσμός των συνδρομητών που έφτασε τους
10.000.Με το δελτίο του συνδρομητή, αυτός έχει τη δυνατότητα να δει όλες 
τις παραγωγές του θεάτρου με προαγορασμένο οικονομικότερο 
εισιτήριο.Έτσι, συνεχώς αυξάνονται οι συνδρομητές.

Ένας άλλος στόχος του θεάτρου, είναι να επεκτείνει τις σχέσεις του με την 
υπόλοιπη περιφέρεια και να δημιουργήσει ακόμη πιο γερούς δεσμούς με την 
τοπική κοινωνία.

Επίσης το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. φιλοδοξεί να εξασφαλίσει συμμετοχή σε φεστιβάλ 
όπως του Ηρωδείου, της Επιδαύρου αλλά και σε διάφορα φεστιβάλ του 
εξωτερικού.

Στα πλαίσια διοργάνωσης παράλληλων εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου, 
φιλοδοξεί το θέατρο να μετεξελιχθούν οι "Ημέρες Θεάτρου στον Απόλλωνα" 
σε Διεθνές Φεστιβάλ με την πρόσκληση και ξένων σημαντικών θεατρικών 
σχημάτων, και όπως είδαμε η ανβίωση της όπερας εξαιτίας και του ιστορικού 
παρελθόντος της Πάτρας, προσδίδοντας έτσι ιδιαίτερο κύρος στην πόλη, 
όπως γίνεται και με το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής.

Εκτός όμως από τους μακροπρόθεσμους στόχους, υπάρχουν και οι 
βραχυπρόθεσμοι που ήδη έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, όπως η λειτουργία 
του χώρου του "Επίκεντρου" ως δεύτερη σκηνή για πειραματική θεατρική 
έρευνα και τη διοργάνωση των παράλληλων εκδηλώσεων του θεάτρου.Στόχος 
είναι η επαναφορά των θεατροπαιχνιδιών τώρα που υπάρχει αυτή η σκηνή, 
εφόσον και στο παρελθόν είχαν μεγάλη ζήτηση από τα παιδιά, και η δουλειά 
που γίνεται μέσα από αυτά τα παιχνίδια προσφέρει δημιουργικότητα και 
αναπτύσσει την φαντασία τους.

Ακόμη στόχο αποτελεί και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του θεάτρου 
και η σωστή ταξινόμησή της, η οποία ήδη έχει αρχίσει να γίνεται, όπως 
εξασφαλίστηκε και η είσοδος στο διεθνές δίκτυο πληροφοριών του Internet, 
όπου ο καθένας που είναι συνδεδεμένος με κάποιο κόμβο του, μπορεί να 
πληροφορηθεί για το μέχρι τώρα έργο και τις δράσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Υπάρχουν πολλές ιδέες ακόμη από τους ανθρώπους του θεάτρου, που τώρα 
θα έχουν την ευκαιρία σιγά σιγά να υλοποιηθούν, μια και ύστερα από διακοπή 
πέντε ετών από το θεσμό των συνδρομητών, αυτός επανέρχεται δριμύτερος 
και από ό,τι φαίνεται θα αποτελέσει από τις πιο σημαντικές πηγές εσόδων , 
ίσως και στο μέλλον η πιο σημαντική.

Έτσι η πόλη της Πάτρας εκτός από το Καρναβάλι και το Διεθνές Φεστιβάλ 
για τα οποία είναι γνωστή, θα έχει να "καυχιέται" και για το θέατρό της, 
τιμώντας την ιστορία του, αλλά κυρίως γιατί αυτό θα αποτελέσει έναν ακόμη 
πόλο έλξης για τους επισκέπτες της πόλης, και με την μετεξέλιξη των 
"Ημερών του Θεάτρου στον Απόλλωνα" σε Διεθνές Φεστιβάλ.Με όλα αυτά το 
prestige της πόλης θα ανέβει περισσότερο, κι ίσως θα πρέπει να δοθεί ακόμη 
πιο πολύ βάρος στο πολιτιστικό μέρος της ανάπτυξης μια και φαίνεται ότι και 
αυτό θα αποτελέσει λύση για τα μακροχρόνια οικονομικά προβλήματα που 
ταλανίζουν την πόλη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο Δήμος Πάτρέων, έχει καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια, να δημιουργήσει 
πολλές εστίες πολιτιστικής δραστηριότητας, που έχουν εξελιχθεί θα 
τολμούσε να πει κανείς σε ισχυρούς πόλους πολιτιστικής ανάπτυξης.

Ένας από αυτούς είναι το Καρναβάλι, το οποίο δεν έχει να προσφέρει μόνο 
μια διέξοδο από την πεζή πολλές φορές μίζερη πραγματικότητα, αλλά 
επιδιώκει να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα περί τα πολιτιστικά πράγματα, 
κάτι που κάνει μέσα από τα σεμινάρια που διοργανώνει εκείνη την περίοδο 
αλλά κι από τις εκθέσεις, για προφανείς εικαστικούς, παιδευτικούς αλλά και 
τουριστικούς λόγους.

Στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου Πατρέων, το Καρναβάλι 
κατέχει μια ξεχωριστή θέση, ίσως θα λέγαμε και μοναδική.Αυτή η 
μοναδικότητα προκύπτει από το πρωτοφανές εύρος της συμμετοχής.Γιατί εδώ 
επιτυγχάνεται η κατάργηση της διάκρισης ανάμεσα σε αυτούς _τους λίγους_ 
που παράγουν και δημιουργούν και στους άλλους _τους πολλούς_ που 
παρακολουθούν.Όχι, εδώ εμπλέκονται όλοι.Αυτή ακριβώς είναι η 
μοναδικότητα του Πατρινού Καρναβαλιού, από εδώ προκύπτει η σύνθετη 
φύση του.Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία και 
κοινωνική προέλευση συμμετέχουν σε αυτό το εκρηκτικό πανηγύρι.

Για το λόγο αυτό το Πατρινό Καρναβάλι διακρίνεται μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών Καρναβαλιών.Η συμμετοχική διάθεση, η δημιουργία και η 
παρουσία των Πατρινών στις διάφορες εκδηλώσεις παράγουν μήνυμα που 
προσανατολίζει προς το μοντέλο του ενεργού ατόμου, σε μια εποχή όπου 
αυτό αναδεικνύεται διαρκώς και λιγότερο.

Το Πατρινό Καρναβάλι μέσα από την ιστορική του διαδρομή απέκτησε 
δύναμη και αυτογνωσία, και εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο πολιτιστικό - 
κοινωνικό θεσμό της χώρας.

Το Καρναβάλι συμπεριλαμβάνεται στις δραστηριότητες ενός από τα 4 
νομικά πρόσωπα του Πολιτιστικού Τομέα του Δήμου, του Πνευματικού και 
Καλλιτεχνικού Κέντρου.Κι έτσι, ενώ η χειμερινή περίοδος (από τα μέσα 
Ιανουάριου έως την Καθαρά Δευτέρα) σφύζει από τις πλούσιες και ποικίλες 
δραστηριότητες του Καρναβαλιού, τη θερινή περίοδο έχουμε το Διεθνές 
Μουσικό Φεστιβάλ, που κάθε άλλο παρά μόνο μουσικό φεστιβάλ είναι.Την 
περίοδο εκείνη, στα πλαίσια του Φεστιβάλ, ο Δήμος δεν περιορίζεται μόνο 
στην πρόσκληση μουσικών σχημάτων (ελληνικών και ξένων), αλλά 
διοργανώνονται διάφορες εκθέσεις (ζωγραφικής, φωτογραφίας, μάσκας κ.λ.π.) 
και άλλα πολιτιστικά δρώμενα, όπως και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ανεβάζει τις 
παραστάσεις του το καλοκαίρι σε συμπαραγωγή με αυτό.
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Έτσι, κατά τη διάρκεια όλου σχεδόν του χρόνου, η πολιτιστική ζωή στην 
Πάτρα είναι έντονη και ακμαία, όπως εξάλλου είναι και η πολιτιστική 
εμπλοκή των Πατρινών.Το ότι υπάρχει ζωηρή πολιτιστική δράση στην 
Πάτρα, δεν είναι τυχαίο αποτέλεσμα αλλά ανάγκη που έχει δημιουργηθεί από 
την ιδιοσυγκρασία των Πατρινών, από αυτό το ταμπεραμέντο που τους 
διακρίνει.Είναι άνθρωποι κεφάτοι, γλεντζέδες, και παρόλα τα παροβλήματα 
που αντιμετωπίζουν, κατορθώνουν να "τα βγάζουν πέρα" με την αισιοδοξία 
τους.

Η δημοτική αρχή το έχει εντοπίσει αυτό, γι'αυτό μέσα από τις πολιτιστικές 
διαδικασίες, στοχεύει στην ψυχική και πνευματική υγεία των δημοτών, 
προτρέποντάς τους να προχωρήσουν στη ζωή τους σε δρόμους δημιουργίας 
και αγάπης.Ακόμη δεν πρέπει να ξεχνάμε, τις επιρροές που έχει δεχτεί όλα 
αυτά τα χρόνια από την Ευρώπη σαν "πύλη της Δύσης" όπως την αποκαλούν, 
επιρροές που έχουν να κάνουν κυρίως με την κουλτούρα και τον πολιτισμό 
της.

Από τη μια μεριά το Πνευματικό Κέντρο, από την άλλη το Δημοτικό Ωδείο 
και η Μπάντα του Δήμου, και φυσικά το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Αξίζει να σημειωθεί ότι 
κτιριακά και χωροταξικά, οι δράσεις αυτές είναι διάσπαρτες μέσα στην πόλη 
_όπως κι άλλωστε όλες οι υπηρεσίες του Δήμου_ όχι μόνο γιατί θα ήταν 
αδύνατο να στεγαστούν όλες μαζί, αλλά υπάρχει πολιτιστική αιτιολόγηση και 
γι'αυτό.Όταν οι πολιτιστικές υπηρεσίες είναι διασκορπισμένες σε όλη την 
ακτίνα της πόλης, όλοι οι δημότες τις "βλέπουν" μπροστά τους κάθε μέρα, με 
αποτέλεσμα να προτρέπονται για συμμετοχή στο πολιτιστικό γίγνεσθαι.Ασκεί 
δηλαδή μια ψυχολογική επίδραση η χωροθέτηση αυτή.

Το Δημοτικό Θέατρο "Απόλλων" βρίσκεται στο κέντρο της πόλης στην 
πλατεία Β.Γεωργίου.Μιλάμε για ένα ιστορικό θέατρο που δημιούργησαν οι 
αστοί της πόλης το 1871, επηρεασμένοι από τις λυρικές σκηνές της 
Ευρώπης.Το ότι στεγάζεται εκεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σήμερα, αποτελεί φόρο τιμής 
για την ιστορία του.

Ένα μεγάλο μέρος της πολιτιστικής ζωής προσφέρεται με τη μορφή της 
ψυχαγωγίας.Κάθε ψυχαγωγία υψηλού επιπέδου, με όλες τις μορφές της 
τέχνης, παίζει ρόλο ζωογόνο στη ζωή του ανθρώπου, ρόλο αισιοδοξίας, 
ανανέωσης, αισθητικής καλλιέργειας και ευαισθητοποίησης.

Το θέατρο διασκεδάζει αλλά και μορφώνει τον άνθρωπο, καλλιεργεί 
ταυτόχρονα τα ευγενή του αισθήματα, και μαζί τον ξεκουράζει και τον 
ανεβάζει σε ανώτερο πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Το θέατρο το βλέπει εύκολα και με ευχαρίστηση ο καθένας, ο κουρασμένος 

ξωμάχος κι ο απόμαχος της δουλειάς, ο απλός άνθρωπος κι ο καλλιεργημένος.
Η μαζική παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης έχει μια βαθιά 

ψυχολογική επίδραση.Ο καθένας νιώθει πως ανήκει σε ένα κοινωνικό σύνολο 
συγκροτημένο όπου όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ανάγκες στα 
πολιτιστικά και πνευματικά αγαθά. 1

Είναι επομένως πολύ σημαντικό να δημιουργούν οι δήμοι μεγάλα δημοτικά 
θέατρα στα μεγάλα αστικά κέντρα, που να περιοδεύουν κατά διαστήματα και 
στα χωριά του νομού.

Είναι αναμφισβήτητη η πολιτιστική συνεισφορά του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στην 
πόλη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.Η απήχηση των παραστάσεων, 
ξεπέρασε, για όποιον γνωρίζει και ξέρει να "διαβάζει" τη σημερινή δραματική 
πραγματικότητα του θεατρικού χώρου, τις προσδοκίες των συντελεστών του.
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Το Θέατρο αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και στην αρχή μπορεί οι 
αριθμοί (πραγματικοί και όχι πλασματικοί) να μην ήταν καθόλου 
εντυπωσιακοί, και ως αριθμοί, να μην επέτρεπαν να φανεί το πραγματικό 
βεληνεκές της δουλειάς του Θεάτρου, και ακόμα λιγότερο, τη νοοτροπία και 
τις αρχές που διέπουν την ύπαρξή του στον ελληνικό θεατρικό χώρο, θα ήταν 
κακόπιστος όμως όποιος ισχυριζόταν ότι η πορεία που διέγραψε και 
διαγράφει, πέρασε απαρατήρητη και η απήχησή του περιορίστηκε 
αποκλειστικά και μόνο εντός των τειχών της Πάτρας.Το ότι από την πρώτη 
κιόλας περίοδο λειτουργίας του προσκαλείται σε ενδιαφέρουσες ευρωπα'ι'κές 
εκδηλώσεις (Φεστιβάλ Σόφιας, Γλασκώβη πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης) και από το Διεθνές Ινστιτούτο Μεσογειακού Θεάτρου, δεν είναι και 
λίγο.

Μολονότι η "επίσημη" κριτική _παρά τις συνεχείς προσκλήσεις από 
πλευράς του θεάτρου, την σχετικά μικρή απόσταση που χωρίζει την Πάτρα 
από την Αθήνα και την παροχή διαμονής_ αγνόησε στη συντριπτική 
πλειοψηφία της τη δουλειά του Θεάτρου, το ενδιαφέρον που έδειξαν 
άνθρωποι του θεάτρου από την Αθήνα για τους συχνά νεότερους συναδέλφους 
τους στην Πάτρα, παρακολουθώντας όχι μόνο παραστάσεις τους αλλά και 
πρόβες, υπήρξε πολύτιμο σαν συμπαράσταση, ανεκτίμητο σαν κρίση και η 
πλέον έμπρακτη υπεράσπιση της ιδέας της αποκέντρωσης.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κλείνει σε λίγο καιρό δέκα χρόνια λειτουργίας και 
δημιουργικής παρουσίας στα θεατρικά δρώμενα της Πάτρας.Η εμπειρία που 
έχει αποκτήσει είναι πλέον αρκετά μεγάλη, ειδικά μέσα από τις δυσκολίες 
που αντιμετώπισε.Ένας απολογισμός λαθών δέκα χρόνων, κάνει επιτακτική 
την ανάγκη για ριζικές αλλαγές σε τομείς, που θεωρούνται απαραίτητοι για 
την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του θεάτρου.

Πάντως το Θέατρο αυτό, από τη σύλληψή του στηρίχθηκε σε εντελώς νέες 
αρχές λειτουργίας και εσωτερικής διάρθρωσης.Αποτελεί ξεχωριστή 
περίπτωση σε σχέση με άλλα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Μια ιδιαιτερότητα ήταν, ότι από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, η 
καλλιτεχνική διεύθυνση γινόταν από δύο άτομα.Επίσης δεν πρόλαβε σχεδόν 
καθόλου να λειτουργήσει σαν Ν.Π.Δ.Δ. μια και την πρώτη χρονιά η νομική 
του μορφή ήταν τελείως διαφορετική.(Κοινοπραξία ανάμεσα στην "Εταιρία 
γαι την Δημιουργία Θεάτρου στην Πάτρα" και το Δήμο Πάτρέων) και αμέσως 
την επόμενη χρονιά λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ., ενώ άλλα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
που είχαν ιδρυθεί μερικά χρόνια πριν, έμεναν "κολλημένα" στις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες που συνεπαγόταν η νομική μορφή του 
Ν.Π.Δ.Δ.Στην Πάτρα είχε συνειδητοποιηθεί έγκαιρα η ανάγκη για την 
μετατροπή αυτή.
Ακόμη είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε 

παρέμβαση από το Δήμο στο έργο του, και ειδικά στις αποφάσεις που έπερνε 
ο εκάστοτε Καλλιτεχνικός Δ/ντής.Ούτε υπήρξε ποτέ Καλλιτεχνική 
Επιτροπή, όπως είχαν όλα σχεδόν τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., μέχρι την υπογραφή των 
νέων Π.Σ. από το ΥΠ.ΠΟ.

Παρόλο που άλλα Θέατρα είχαν υπογράψει από την αρχή της ίδρυσής τους 
συμβάσεις, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας τόσο καιρό λειτουργούσε χωρίς να έχει 
υπογραφεί καμία Π.Σ. με το ΥΠ.ΠΟ.Όταν το 1996 _ύστερα από προσεκτική 
μελέτη στοιχείων γαι τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ._ το ΥΠ.ΠΟ. εξαγγέλει νέες Π.Σ. προς 
υπογραφή για τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., το Δημοτικό Θέατρο Πάτρας υπογράφει την 
πρώτη Π.Σ. με το ΥΠ.ΠΟ. και το αξιοσημείωτο είναι ότι ήδη από χρόνια, το 
Θέατρο αυτό βρισκόταν στο πνεύμα αυτών των νέων συμβάσεων.
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Με τνς νέες συμβάσεις καταργούνται οι Καλλιτεχνικές Επιτροπές και 
ενισχύονται οι αρμοδιότητες του Δ/ντή, κάτι για το οποίο διαμαρτύρονται 
σχεδόν όλα τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ενώ στην Πάτρα από παλιά ίσχυε αυτό το 
καθεστώς και τα πράγματα ήταν ξεκαθαρισμένα.Η διοίκηση γίνεται από τους 
ίδιους τους καλλιτέχνες με πλήρη αρμοδιότητα και ελευθερία επιλογών σε 
ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό έργο: ρεπερτόριο, συνεργάτες, ηθοποιούς, κ.λ.π.

Ακόμη το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχει καθιερώσει μια ανοιχτή γραμμή συνεργασίας με 
κάθε ερασιτεχνική θεατρική ομάδα ή πολιτιστικό σύλλογο της πόλης, που 
διαθέτει το ήθος να επιζητά την ανάγκη μιας τέτοιας σχέσης, είτε με κύκλους 
επιμόρφωσης, είτε με όποιας άλλης μορφής έμπρακτη συμπαράσταση.

Ακολουθεί μια πολιτιική ρεπερτορίου που να συνιστά απόπειρα καταξίωσης 
της απόλαυσης του θεάτρου, χωρίς να υποκύπτει σε δημαγωγικούς πειρασμούς 
άμεσης επιτυχίας, λα'ι'κιστικά άλλοθι που κολακεύουν τα γούστα του κοινού, 
στην έπαρση μιας άνωθεν επιμόρφωσης της επαρχίας ή στην αλαζονεία και 
στην απομόνωση μιας αμφίβολης πρωτοπορίας.

Έτσι, κατορθώνει να ανεβάζει ποιοτικές παραστάσεις, κάτι που αποτελεί 
βασικό του στόχο, ανεξάρτητα από το μέγεθος των εξόδων που μπορεί να 
συνεπάγονται αυτές.Ο Δήμος υπήρξε θερμός υποστηρικτής του από την 
στιγμή της σύλληψής του, επιδοτώντας το ικανοποιητικά, ξεπερνώντας κατά 
πολύ την επιχορήγηση του Υπουργείου, και αν αυτή τη στιγμή το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
της Πάτρας έχει καταφέρει να προβληθεί πανελλαδικά αυτό οφείλεται 
αποκλειστικά στην αγάπη του Δήμου γι'αυτό και μόνο. Και παρόλο που τα 
έξοδα που έχει, δημιουργούνται κυρίως από τις υψηλές ποιοτικά θεατρικά 
παραγωγές, κι όχι επειδή χρωστάει , πρέπει ακριβώς γι'αυτό το λόγο να 
ενισχύεται από όλους.

Εξάλλου το θέατρο πραγματοποιεί και περιοδείες σαν Περιφερειακό που 
είναι, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα έξοδα, που δεν έχουν να κάνουν μόνο 
με την παραγωγή έργων, αλλά και με τις παράλληλες εκδηλώσεις που 
διοργανώνει το θέατρο, με τους μισθούς του καλλιτεχνικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Για να ενθαρρυνθεί λοιπόν ακόμη περισσότερο αυτή η καλή διάθεση και 
πρόθεση από πλευράς του Θεάτρου, απαραίτητη προ'υ'πόθεση αποτελεί και η 
οικονομική ευμάρεια.Εκτός λοιπόν από την επιχορήγηση του που δίνει το 
ΥΠ.ΠΟ. και ο Δήμος, πρέπει να βρεθούν και άλλες πηγές χρηματοδότησης, 
όπως η Ν.Α. η Τ.Ε.Δ.Κ., το ταμείο της Περιφέρειας αλλά και η ιδιωτική 
πρωτοβουλία διαμέσου των χορηγών.

Κάτι πρωτόγνωρο γαι τα θεατρικά δεδομένα και που θα αποτελέσει τρίτη 
υπολογίσιμη πηγή επιχορήγησης είναι ο θεσμός των συνδρομητών, ο οποίος 
είχε διακοπεί για μερικά χρόνια και τώρα επανήλθε.Στο μέλλον θα πρέπει να 
εστιαστεί η προσοχή στο να επεκταθεί ο θεσμός αυτός και εκτός της πόλης, 
εφόσον μιλάμε για Περιφερειακό Θέατρο.Έτσι, θα έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθούν όλο και περισσότεροι δήμοι και κοινότητες το έργο του 
Θεάτρου με την προαγορά οικονομικότερου εισιτηρίου.Είναι σημαντικό ο 
θεσμός των περιοδειών να ενισχυθεί περισσότερο, όχι μόνο για τους 
μεγάλους, αλλά κυρίως για τους μικρότερους Ο.Τ.Α., που τόσο ανάγκη έχουν 
την παρουσία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με μια πιο προσεκτική οργάνωση και 
προγραμματισμό από πλευράς των ανθρώπων του θεάτρου.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν προ'υ'ποθέσεις αυτοτέλειας 

στη διαχείριση του προ'υ'πολογισμού που του εμπιστεύονται πολιτεία, αρχές
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της πόλης και ιδιώτες, αποφεύγοντας γραφειοκρατικές κωλυσιεργίες 
(παρέχοντας ωστόσο πλήρη οικονομική διαφάνεια και λογοδοτώντας ανά 
πάσα στιγμή γι'αυτή τη διαχείριση) ώστε να μην εξαναγκάζεται να υφίσταται 
τις γνωστές αλλεπάλληλες επιπτώσεις: τελευταίας στιγμής προγραμματισμό 
της εκάστοτε περιόδου λειτουργίας του, δυσκολίες στην ανεύρεση και 
πρόσληψη ικανών ηθοποιών και καλλιτεχνικών συνεργατών, αάφεια, 
υπαναχωρήσεις και ανυποληψία στις επαγγελματικές του σχέσεις, με 
αποτέλεσμα μια σχεδόν φυσική έκπτωση των καλλιτεχνικών στόχων.

Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι ότι οι 
εργαζόμενοι ελάχιστες φορές έχουν παρακολουθήσει προγράμματα 
επιμόρφωσης και κατάρτισης, είτε για το αντικείμενο εργασίας τους είτε για 
θέματα πολιτισμού γενικότερα και θεάτρου ειδικότερα.Είναι αναγκαίο λοιπόν 
να δοθεί προσοχή και στο σημείο αυτό, προκειμένου οι εργαζόμενοι να γίνουν 
πιο παραγωγικοί και αποδοτικοί.

Έχει ήδη τονιστεί η ανάγκη μεγαλύτερης προβολής τόσο των θεατρικών 
παραγωγών όσο και των άλλων εκδηλώσεων του θεάτρου, και στην 
κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει ο τομέας των δημοσίων σχέσεων.Όσο 
περισσότερο ανεπτυγμένες είναι οι δημόσιες σχέσεις, τόσο περισσότερο 
προβάλλεται το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και τόσο περισσότερα τα οικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν από αυτές, με αποτέλεσμα να αυξάνουν και οι πωλήσεις 
παραστάσεων.

Με όλες αυτές τις ενέργειες θα λυθεί αρκετά το οικονομικό του πρόβλημα, 
ίσως και να λυθεί ολοκληρωτικά, μια και όπως φάνηκε τα έσοδα από τις 
παραστάσεις είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα έξοδα.Αν αυξηθούν οι τιμές 
των εισιτηρίων, όπως θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, τότε θα ξεφύγει 
τελείως από τον σκοπό του, που δεν είναι η πραγματοποίηση κέρδους με 
κριτήρια εμπορικότητας, αλλά η πραγματοποίηση πολιτιστικού "κέρδους", 
δηλαδή υψηλού επιπέδου θεατρικά έργα για τους πολίτες και γενικότερα 
πολιτιστικές υπηρεσίες.

Μια τέτοια πρόταση δημιουργίας που στηρίζεται πάνω από όλα στην 
αναντικατάστατη απόλαυση της ζωντανής τέχνης, στο άκουσμα της γλώσσας 
και στη γοητεία της χειρονομίας, αποτελεί ένα στοίχημα που για να κερδηθεί 
εξαρτάται από μια τέλεια συνενοχή και μια αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα 
στην πολιτεία και στους καλλιτέχνες που καλούνται να την 
πραγματοποιήσουν, αλλά και προπαντός από τη θερμή υποστήριξη και 
συμπαράσταση των κατοίκων της πόλης, που το έχουν ήδη αγκαλιάσει.

Δεν είναι δουλειά του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. να λύσει όλα τα προβλήματα όλης της 
πολιτιστικής ανάπτυξης και θεατρικής παιδείας, αλλά να παράγει υψηλού 
επιπέδου θεατρικό προ'ι'όν.Και αυτό φαίνεται ότι το πετυχαίνει.

Όπως φαίνεται ότι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Πάτρας, κατόρθωσε να 
ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο στα πολιτιστικά πράγματα με τις ιδέες που 
έχει _και τις οποίες κηρύσσει και σε διάφορα συνέδρια_ δημιουργώντας θα 
λέγαμε το δικό της "Πολιτιστικό Κίνημα" όχι μόνο με τα νομικά της πρόσωπα, 
αλλά και με την ενίσχυση όλων των ατομικών πρωτοβουλιών που συνιστούν 
πολιτιστική δράση.
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Το θέατρο είναι Πράξη, με όλο το νόημα της βαθιάς έκφρασης του ανθρώπου.
Το θέατρο είναι Λόγος, με όλο το νόημα του Μύθου.Η εικόνα, ο ήχος, η κίνηση 

■πηγάζουν από την καρδιά και εκπέμπουν το φως της.
Όταν ο Λόγος και η Πράξη ορίζουν την Τέχνη, τότε αυτή γίνεται τρόπος και στάση 

τίμιας και αληθινής ζωής.

Διονύσης Καρατζάς 
Ποιητής
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΑΡΑΚΗ ΠΕΠΗ Πολιτισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκδ.Πατάκη,
Αθήνα 1996

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, Ιο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Ιούλιος - Αύγουστος '86

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Ιούλιος - Αύγουστος '87

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Ιούλιος - Αύγουστος '88

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Ιούνιος - Αύγουστος 1989

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Ιούνιος - Αύγουστος 1990

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Ιούνιος - Σεπτέμβριος
1991

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, Ο χρονομπούσουλας του Καρναβαλιού, οι πρώτες 44
ημέρες, 1997

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, Πατρινό Καρναβάλι '97

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, Πιερράκος - Αναδρομική Έκθεση, 31
Μαρτίου 10 Μα'ί'ου 1997

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ, 10 χρόνια παρουσία, 1997

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ, Βία και Ειρήνη στο Μεσογειακό Θέατρο

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ, Έντυπα από προγράμματα διαφόρων ετών

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ, Ισολογισμοί για τα έτη 1989 - 1997

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Καλλιτεχνικοί απολογισμοί ετών 1995 και 1996.

Ε.Ε.Τ.Α.Α. " Πολιτισμός και Τοπική Δημοκρατία", (συλλογή άρθρων), 
Αθήνα 1994

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ: Βήμα, Έθνος, Ελευθεροτυπία, Τα Νέα 
ΤΟΠΙΚΕΣ : Ημέρα. Πελοπόννησος

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Η πρώτη τριετία 1988-1991. Εκδ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Πάτρας, Πάτρα 1991
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ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ Ν.; Η υποδοχή της όπερας στην Ελλάδα - Το λυρικό 
ρεπερτόριο του Δημοτικού Θεάτρου των Πατρών "Απόλλων" 1871-1900, 
εκδ. Α' Φεστιβάλ Πατρών 1986

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Ο θεσμός των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. - Η περίπτωση του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας, πτυχιακή εργασία, Καλαμάτα, Ιούνιος 1997

ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Το Καρναβάλι της Πάτρας, Αχαϊκές Εκδόσεις, Πάτρα 
1987

ΣΚΙΑ X. Περιφερειακή Πολιτιστική Πολιτική, Σημειώσεις τμήματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Καλαμάτα 1996



i

an of the Hospital
ed with the permission of the
okanidis and the Castle.

The Chronical of the Old State Hospital of Patras was put together on facts that 
derived from the book "The Hisstory of a Museum of Medical History" by Thanasis 
Diamantopoulosand Grigoris Stratakon. Achaian Publication 1991)
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Ο Α>ΐΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Τχ. ·̂  ̂ντ.όψη:

1 ) Tl; δοϊτάξΐις των άρθ-̂ ων 2. χσρ. 4. 128 καρ. 1. 146. χαρ 2 xac 
MS -ou N. 419/76.

2i T'^ Ϊκ.σ'.άξιις τον Νόμον 13S 8 /1983. άρθρο 29.
3ΐ Τ-ην νχ* αρχθ. Y2/S.7.89 Πρωινή ο ν̂ τγού.
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vr-u-uo ivajTÀrjXwTT, τον. μιτχβ-βχχ'αΛϋ *ο Oraaluys ιχίόοιως ιχο- 
; ίσιων ιγχρ'οχων θσκαxi>. ίτίοθτΜως xvrrOctuA' μιταΑολιΐΛτ tpcû- 
^ολογ-.σμοΰ. rvrtùxLv ιγχροιων κρομηδιιών^A«u σνττάσιως ιχιτρο- 
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ηιρ-κτωστ, :c jvtjuì^ìvo 3ο ’uxuppaivu το σοσό Tur· όρχ. 3ίχσ ιαα· 
TW-ivp-tuv lïO.ÛOO.OOOï un χν<43ρτ-ή“.ως xeotri ιρόσον κρόχι-.'.αι
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3>pßaToccl,v νττχρ-ιώτιων 19ος oç-pr^T^ov<. κληρ«ωμτ< Χλ -
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»-v<̂ - >  -T o*/ Mort tv ta. ιθμοτνΛίας.

T J r* ν*:ί:ω .ff̂ lOv· χσ. χτοχΐ'-μτναν f_x ΐ ’χρ 'τις  lÀr^yr^; tio
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^X X : vu ι ό * - J tχτ Vi it- Γ̂.τ̂ ; c σ· χς.
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V

μ: j____________________________
Η  Χ ' , ο μ α χ η  Χ υ τ ή  «  Î - J jO T x A s σ τ η , E p -J -O p J x i Γης K  j J v ^ p i v X ;

Λίγν 6 Ιο2ώσυ 1989
C ^  ’T ü r x 'c artûpnoï 'iàTìóymaz

A p i .  Π 3 1  · 1 1 2 7 3 /& Σ  8 7 5 3  (3 )
Μ ιτα Α νΛ α σ τ. αρμοΔιοτητι,». r r m  à /γ τΫ .  ·5ϋ·.·Κνσσως Π·>7ν ΰ η α ο ύ  ìov  

Τχτυρ η . Ξ ς ω π ρ χ ω ν .

Ο  Α Ν Α Γ A M r Ç T ï - îS  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι  E IÛ T E P iX C -K

Έ χ ο τ τ ^ ί  “ --=4~
1) Τις ότχτάςιις Toy πόμ«.· 4Ì9/7&.
2 )  T 10 5·α τό 0ι ι0 ΟΧΙ Nitro·.· ) . 5 5 8 / 1 9 $ 5 ,  3f Î£ C  2*?.
S ) Τττν a v irp T , ô-aaçciàaiaxç της tupôÿyto·/ χαι T a r t ia i  λιττίχιρηναξ

Tw“. VXT̂vOvà».
4 )  T  rjy i x '  α ρ ν . I X /5 .7 .5 V  a x  coarto (ϊρω ίΐντουρτού, αχοοαοτ·

ζονμ»;
I t i  û u v c w t m  ü U V v w o iùÂf ΓΐροοωκΕχού, μ ι  τα^,ράςουμι το 6ouc- 

O-^ia υτ.ση^-α^-ης, μ ι  Γ^ιολή A vrx κληρω τή Υχουρη-οΰ.
a ) Αηο<ράσιΐ4* κρ>ά**ιις, χλήο ιις  σ χ ιΌ χ ϊς  μ ι  την χατάσταση του Πρό

σω ro to  ύ του Υ Π Ε Ξ  όλων των χλάΔων χ λ ι χατη^οραΐτ* μονίμου χα: μη. 
μ ι  σΟμ^α/τη ή  μ ι  σ χίση  ιΔ^ω-παού &_χαΙου, μ ιτζχ λ η τώ ν  ή μη, xJ l x .

β ) Ε χ Β ίσ ιις  στο I x^ ì^ o u Xio  Ε χ ιχ ρ α τ ιία ς  ή τα άλλα διίνχηττχά &cxa- 
σττ^χα i x t  xpocçuyûiv  xaa αλτή^ιων τω ν σνωτίρω στα Êocacrfpca 
α υ τά .

η ) Ε ρω ττνχατα  στη Ν ο μ ιχ η  Δ /ν σ η  σ χ ιτιχό  μ ι τα 5 ίματα  της Γ ]  Δ /  
vary; Π ροοω χοχσύ.

δ) Ε ντο λ ές  *ρα ά λ ις  η ς  νκηρισναχίς μ ιτχχΓνήοιις tog Προοωττχού 
τον  Υ Τ Ι. Ε Ξ . σ ν-ζα ρτήτω ς κλάδου χαχ βαθμού.

ι )  Ε ν το Χ ίς  τοχο^ττησιΐχΛ· ω τα & ίσ ιω ν  s .λ β. τον sporurusov tç v  
Τ Π Ε Ξ  όλω ν -ίων κλάδω ν JLdü ΧΛχηττχκω * óerrcpo 3το ^τοφάττ^ς των  
α ρμοδ ίω ν Τχττγχσιαχω ν Ξομ^ονλίω ν.

στ) Σ ι  χ ιρ ίχ τω σ η  χω λνματος ή αχουσίσς του Δανθνντον της A nv- 
θντνσιως, ο ι ανω τέρω  αρμοδότητχς ασχοννται χχό το νόμιμο α να τλη - 
ρ ω τή  χυ το ύ .

Η  ττκόρχτη χυτή να h rycaazA e l σ τη , Εφημιρέδα της Κ ^-ρνήαω ς.

Α&ήκχ, 6 Ιουλίου 1 9 3 9

ο ιχίΛν-ρατνα υτοτργοι
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π Α Π Ο Υ Λ ΙΑ Ι

λ * η . « σ υ  να μ ί λ η  το υ  μ α ζ ;  μ ι  χ ν α χ λ γ ω τ ί ς  c x i  το

Γ-υμ*»θΰΧιΟ.
Asci τα μ ϋ τ  του !uc<ä—τ,χοΰ Evopc-JLIi’v  τρ*ις Q )  ifvpi ^ 4·= 

τρόοω·=χχ ττχ» Sry ίνΐ4 {]} «χχρόσωχος τυζ '
ζ ε μ έ ν ω ν  σ τ η ν  Ε * : χ ΰ ρ η σ τ  « s  τα  ν κ ά λ χ Λ β  τρό» Ο )  μ / λ η  ί ί χ χ  ση^

τον Δήμου rr£  Πάτρας, rev fy o w  x i i f a  ^ τ ν α ο ις  μ ι το
ΧΛ^μινο της Ε χ ιχΰρτρης.

< . Η  τη; Σχτ^ιίμησης i:v ü  C-ìx3 ( î  0 )  >j>Svwq χχά τη δ
ςταυαη ττ·: α ίό ^ ϊ^ η ;  Τν'τή; σττρ ε>ςτ^ι·ρΓ6α t r ;  Κ ν^ρνήσ ιω ς.

5 . Τ δ ρ α  ττς  Ε » γ ΰ ρ η τη ς  tK-xi η Π άτρα του Nc*r»c*j Α χ β ^ ς .
6. Το «sw συαάίΤί; c Γίατρίω» <πην Εία^ιίρτμ

Κ?_*
Ηιτττηά χσοό Î 5 000 000 '-;<τχμών vsv £fr*-== srt^lsx: τττ: 

25.000.000 ολΑ TÄl TT! Π 0 pàcu ^ρση-ραμμα-^χή: ςτϋμ^αντς «  
νλοηρχγτΣ ο Δήμαρχος μ ι τλ Γ Π .Π Ο  acu χόρα  της ir r^ iL ç v p r^  s 
τεξ Ιοοδβ α χ έ ή τ-· ά ^ χ -,ττ, τ τ£  ^ ρ α σ ττ^ -τη τά ς  r r^ , spèàoois χ^ά 
KTpïX'V'rÆ της, ôâvtuL. .ι/χμ ίΛ ο α ιΐς , όα χ^ ίς  a œ  >^>αάς ε>

7 . Η  ιχ ^ ι ίρ η σ η  ioA v iraa :
a )  Mc axcvpaoTj τον Δημοτο-σύ Συμ^ου^ίου» μ ι  την χχόλν-η  

^τ^ρία των μ ι^ -òv  του X-H αχάμαση του Νομάρχη.
β )  ‘Ο ταν X rf,t\ χωρίς να χαρατα^ιΐ η Διάρχιια της ΕχτχιΪρηστ^; χι
η ) Σ ι χ ιρ ίχ τω σ η  χτώ χινσης της Εχιχΰρησης.
Τ η  ΔοΑυση της Εχημίρησης αχολουθιΐ η  L x ju x tc ^ jrr^ .
Ε χτός α χό  την χ ιρ ίχ το σ η  της χτώ χιυσ ης. η  ιχχσ ίάρ ισ η  η τ τ ίτ ζ ι 

ιχχσ^χρ-.στίς χου ορίζονται αχό το Δημοτιχό Συμβούλ^).
Σ τη ν  ιχχαόάρκση οαχχιρα^ώνοντα: ex ιχ χ ρ ιμ ιΐς  νχοθίαεις, uax j 

τούτο ι οι α χ α ιτή σ ιις  ρινστοχοαίτα: η χιρΐο*^σίτ χαι χΐηρων-ζντα  
χρίτ) γγ Εχιχν^τ .̂

Τ ο  νχόλοιχο x tp â p j i t a ;  βτο Δήμο Π α τρ ίω ν.
8 .  Η  ϊντχ ρ ο τη ο τ), η  X u to o ffU · juh or sp^Cxtö-njt«; των o ç rfi 

ΐ -.Ctxrwvsς. r. rrjtr-TJCXT^ Tj ' i —- jp ^ k .  î t ^ t l ^ a r ,  x =  ix a sm is; try; 1 
^rtiprfiTj;. Ò à x c v t»  αχό ας τ χ ιπ χ ίς  μ ι  ·ας 3τ·μοπχΐς χοα xoew r
ίχ ιχ ιψ ή ο < ις  ο ω τά Ε ιις  τον Π . ΐ / τ ο ς  7 6 / 8 5  Λ .Κ .Κ . too Ν . 1 8 6 2 ,  
χα ι τη  μ ι  αρτδμό 2 5 0 2 7 /9 .4 .8 4  από·ρχση to o  ΤκουργοΟ Ε οω τιρο  
χου δημθσαϋ8ηχχ στο Φ Ε Κ  2 4 4 /1 9 . 4 . 8 4  τ ιν χ ο ς  Β".

Η  στώφααη twTfj να ΐττμαααυόα orrj< Εγτμχρ5α της KiÇtpvrpxcoÇ

Πάτρβ, 4 Ιο Α ίο υ  1 9 8 9

Ο  Νομαρχών Δανθυννής
Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Φ Λ Ρ Α Ε ν ν α  

------------ * ------------

ν β · Α _ 2 3 2 4 1  (4 )
Σ ύ σ τα σ η  άσ χ ιοτιχής ΕχτηςΥφησης μ ι  την ιχω νυμια  «ΔημοΟοώ Πιρτιρ«- 

ptu ixö  θ ια τ ρ ο  Πάτρας».

0  Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ω Ν  4 1 Ε Τ Θ / Ν Τ Η Ι  Ν. Λ Χ Α Ι δ Σ

Έ χ ο ν τα ς  νχσ^Π·'
1 . Τ ις  ΐτα ττά ξιις  της χαρ. 3  του άρίρου 2 4 6  του Π i /το ς  7 6 / 8 5  

«Δημοττχός χα ι KocvorjcA; ΚώΑατας». 3χω ς -.ρτχοτοή6τρων μ ι -ας
δΌ ττάξκς  του άρ*ρου 2 0  του Ν . 1 8 3 2 /1 9 8 9 .

2 . Τ τ ρ  αν.όμαση του Τχουργοϋ  Εοωτιρατών μ ι αρ.6μό 2 5 0 2 7 /  
9 . 4 . 1 9 8 4  χου ΕτχχοοαύΔη,α στο 2 4 4 /1 9 . 4 . 8 4  Φ Ε Κ  τ. Β".

3 .  Τ η ν  ατ.όμαση του ì t j ì o t j c o v  Συμ®ουΣΙον Π χ τρ ία ν  του Νομού  
Α χ α ιό ς  a p r i 4 1 4 / 8 9 .

4 . Τ ο  Π . Λ / μ ο  2 5 0 / 8 9  το υ  3ημοο·αύ8ηχ5 στο 1 1 8  A / Î 0 . 5 . 8 9  
Φ Ε Χ  ·Μ ίτ α ^ · ί^ α α η  ις η α Λ ο τή τω »  του Ταουρητύ Εώωτιρχώ» στους 
^■νχκ··

5 . Τ η ν  ΟΛΟ 4 .7 .8 9  ύ , ΐ ιο η  α ξα Ο ό χ τ^ τς  ττς  ο χ ι:α ς  μαλίτης. σττχρα·
σ̂ουμχ:

1. Σ ίΛ τσ τά τα . στο Α ίμ ο  Π  arpia.*« του Νομού ΑχτΧυς Ε χτχϊΐρτρη μ ι  
την tx o jv jr r la  v i  τ.- ; rrrjci- Π  η>.ς tf-itera, ύ © ta rp o  Π άτρας- tv, δ ω  Γομοχό 
τ ρ ά χ ,-τ ο  ι ίτ ο Λ τ χ τ ν  îw a -'av  το οχτνο { v in t a ;  ίσ ο  τνς 5 α τ α ίμ ς  τα ν  i f -
ίρ υ .ν  7 V6 ίω ς  2 5 3 .  2 5 6 .  2 ό 0  >αα 2 7 2  του I t .  Λ /ν ο ς  Τ6 /A S  ( ìt j o o t ì-
χός n o  Χοτυοτταός Χ ύΛ τχα ςΕ  4χω ς τροχο χαήθτραν μ ι τ ς  Ιυ α τά /η ς  
του χρΑρου 2 0  του Ν . 1 8 3 2 / 8 9 .

2 . Έ νοχός τ τ ς  Εχηττίρησης ιίνα ι:
Η  α ν ά χ τ υ ίη  x a t 5 ά 5 ο σ η  ττ ς  Δυατροτής τ ίχ ν τς  μα την χαραηωηή h ·  

atpcxclrv χαρασ -.άσ ιω » χα; άλλων χαράχλιυρω ν ιχ3 η λ ώ « ω ν .
3 Η  Ε χ ιχ ιίρ -η σ τ { .o jL t ’TX σ τό  Εχταραλας ( .  ) 6 θυχτταό τυμ^ννύ-

Αρτβ. 1 0 5 1 7
άιόρόω ση της 4 4 8 2 / 3 1 . Ì .J 9 S 8  αχόμασης Ν ομ . Ιωανντνων τ apt 

τ τ ι  ;υς χου-σχρήστων ιχ τά ο ιω ν  στην Κ οοότητα  Τ ιρρό^ου

0  Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ω Ν  Α ΙΕ Γ Γ Θ /Ν Τ Η Σ  Ν . 1Ω Α Ν Ν 1Ν Ω Ν

Έ χο ντα ς  υχόψη:
1 . Τ ις  ϊυ α τά Ε ιις  των άρ4ρων. 
α) 1 9 7  του Α γρστΛ ού ΚώΑουχ.
? ) 1 του Β .Λ . της 2 3 .1 1 .1 9 5 6  (Φ Ε Κ  2 8 6  ν  Α Υ
2 . Τ α  TTTjxTTOÀo-njcà σταχτώ  .της ορ-.στ-τής 5ατ-ομή; Ιτους 19  

του r j p /τ ο ς  «Τίρρο^ο* Ιω σ ν κ Α Λ .
3 . Τ η *  a x ' αρχί. 4 4 8 2 / 3 1 . 1 .1 9 5 S  α χ ό μααή μας (ΦΕ1Χ 5 

2 0 . 2 . 1 9 5 8  τ . Β Τ  μ ι τη* aveva μπ αβ-^άοαμα  χατά χυρυότητα er 
Κ ο ο ό τη τα  Τιρ-ρό8 ου ο ς  xocvrvpT-me τχτάσ ίις της ανωτάρω Αυανομί

4 . Το  υχ - a p i  Τ / 1 3 4 8 /5 .6 .1 9 8 9  ίηη·ραρ«α του Γρα^»ΰου T o * / j
Τ χ .  Γιωρη-ίας της Νομαρχίας μας. ατχομαστΣουμχ:

Λιορΐώτ-ο-νμι την τ υ ,τ τ ρ ^  υχ' αρνί. 4 4 8 2 / 3 1 . 1 . 1 9 5 8  σχόη-α 
μ α ς  ως χρος ττς ι^ ίς  ΑωτάΣος της:

α ) Γ'-α ΤΟ υ χ ’ αρνί. 1 5 2 9  ττμόχιο του c v x u  1 χτρσολί^αΰα χοοά  
Α χό  το (τνμτ-ύρύυτ
a a . 24 ταμά-χτο 1 5 2 9  ττρίμματσ  2 .5 0 0  
Σ το  ορύό
α .α . 2 4  τ ιμ ά χ το  ν τ ' a p i .  1 5 2 9  στρΐμριατα 4 .6 2 5
β ) Γ ια  το υ χ ’ αρνί. 1 4 5 9  ττμάχιο  του χίναχα 7 Α ϊο η  K oev i
Α χό  το ιο μ α λ μ ίν υ
» . * .  1 9  ττμότχΌ υ τ ' αρ ιί. 1 4 5 9  σ τρ ή ιμ α τα  1 4 ,7 5 0  
Στο  ορΑό
Χ.α. 18 τιμά -χ ιο  υχ" a p i  1 4 5 9  ατρ ίμμσ τα  1 2 .7 5 0



TT, ■ ^AO H  AUpP Ψ Κ ?  Η- . . J f i  &i r  Μ / ΐ Ι β Ψ  {  ,·Ενας «Φωταγωγός» επικοινωνίας
, Η Αννα Συνοδινου μιλάει για το έργο του Σπ. Γαλαίου, που ανέβασε το Δημοτικό Θέατρο Πάτρας

Την ώρα τη ς  αυλαίας του  «Φωτα
γωγού», το  σημαντικό δεν  ή ταν η 
καλλ ιτεχν ική  αξιολόγηση τη ς  πα

ράστασης, ο ι ερμ ηνε ίες  τω ν ηθοποιών 
ή η καθοδήγηση του σκηνοθέτη. Ηταν 
τα  θερμά λόγια  τη ς  Αννας Συνοδινου : 
γ ια  το ν  συγγραφέα του  έργου, το ν  
Σπόρο Γαλαίο, που δεν  πρόλαβε να το, 
δ ε ι στη σκηνή. Εφυγε από κοντά μας 
σ τις  16 του  περασμένου Δεκεμβρίου, 
ένα  μήνα σχεδόν πριν από το  ανέβα- 
σμα τη ς  παράστασης. Ηταν κα ι το  ζ ε - . 
στό χε ιροκρότημα  τω ν όρθιω ν θεατώ ν 
που κατέκλυσαν το  επ ιβλητικό Θ έατρο ’

Του απεσταλμένου μας στην Πάτρα 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΔΟY ,·

«Απόλλων» τή ς  Π άτρας τη ν  Παρα- ' 
σκευή, ημέρα  τη ς  πρώτης παρουσίασης ·. 
ενός  έργου που πέρασε από σαράντα : 
κύματα μέχρ ι τη ν  πρεμιέρα το υ  από το  ;·

^Δ Η .Π Ε .βΕ ;της .αχα ϊκήςπ ρω τεύρυσ αςή ίέ£
Ο ι π ερ ιπ έτειες  του  «Φωταγωγού» . 

άρχισαν το  καλοκα ίρ ι του  1993 όταν ε- 
γκρ ίθηκε ομόφω να (με εξα ίρεση την 
αρνητική  ψήφο το υ  Νίκου Κούρ- 
κουλου) από τη ν  καλλ ιτεχν ική  επ ιτρο
πή το υ . Εθνικού Θ εάτρου και εντά χθη-, 
κε στον προγραμματισμό τη ς  επόμενης 
χρονιάς, η οποία δυστυχώ ς συνέπεσε 
με τη ν  αλλαγή το υ  θεσμικού πλαισίου 
κα ι τ ις  καταλήψ εις. Ο προγραμματι
σμός ανετράπη, ενώ η ανάδειξη  του  Νί
κου Κούρκουλου σε κα λλ ιτεχν ικό  δ ι
ευθυντή  δεν  ευνόησε τη ν  προώθηση 
του  έργου. Κι ενώ ολα έδε ιχνα ν  ό τ ι το 
έργο  θα έμ ενε  αγκυλω μένο ατα  συρτά

0  Τ έλη ς  Ζ ώ τ ο ς κ α ι η  Α ννα  Σ υ ν ο δ ιν ο υ  ε ίν α ι  ο γ ι ο ς  κ α ι  η Μ ά ν α  σ τ ο ν  « Φ ω τ α γ ω γ ό »  
τ ο υ  Σ π ό ρ ο υ  Γ α λ α ίο υ , π ο υ  π α ρ ο υ σ ιά σ τ η κ ε  τη ν  π ε ρ α σ μ έ ν η  Π α ρ α σ κ ευ ή  α π ό  το  ά  η μ ο-  
τ ικ ό  Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ό  Θ έα τ ρ ο  τη ς  Π ά τ ρ α ς , σ ε  σ κ η ν ο θ ε σ ία  Ν ίκ ο ν  Α ρ μ ά ο υ .

ρια του Εθνικού, η Αννα Συνοδινού έ 
δε ιξε  το  δρόμο. Στον καλλ ιτεχν ικό  δ ι - 1 
ευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Νίκο 
Αρμάο, είχε· α να τεθ ε ί από το  Εθνικό 
Θ έατρο η σκηνοθεσ ία  του έργου και έ 
τσ ι όπως εξελ ίχθησαν τα  πράγματα η 
Πάτρα ήταν η μοναδική δ ιέξοδος. 
Οπως κι έγ ινε.

Οχι αναπάντεχα, το  πρόσωπο της 
παράστασης ήταν η Αννα Συνοδινού, η 
οποία απ έδειξε ό τ ι ξέρ ε ι να κρατά τις  
υποσχέσεις της. Σε ανύποπτο χρόνο ε ί
χ ε  δηλώ σει ό τ ι δεν  πρόκειτα ι να ξανα- 
τταίξει στο θέατρο εκ τό ς  αν δεχθ εί 
προτάσεις με έργα νεοελλήνω ν συγ
γραφέω ν. Κι αυτός ακριβώς ο όρος της

Αννας ' Συνοδινού '. έφ ερε τη μεγάλη 
πρωταγωνίστρια στην Πάτρα. Εξίσου 
καθοριστικό ρόλο γ ια  την απόφαση της., 
Αννας Συνοδινού έπαιξε και το  θέμα, 
του «Φωταγωγού». Με επ ίκεντρο το, 
πρόβλημα τω ν.ναρκω τικώ ν, ο Σπύρος 
Γαλαίός, και με αφορμή μια καλοσχε- . 
διασμένη φάρσα κι έναν φωταγωγό 
που -τελ ικά - δ ιευκολύνε ι την  επ ικοινω
νία, ο συγγραφέας ρ ίχνε ι φως στις δύ
σ κολες ανθρώ πινες σχέσεις όπως ανα
πτύσσονται ανάμεσα στα τέσσερα πρό
σωπα του  έργου: τη ν  καθηλω μένη στο 
αναπηρικό τη ς  καροτσάκι Μάνα που 
υπ οδύεται η Αννα Συνοδινού, στον ά
τα κτο  γ ιο  τη ς  (Τέλης Ζώτος) και στους 
δύο νεαρούς γ ε ίτο ν ες  και επ ίδοξους 
λησ τές (Νίκος Σκουλάς και Ηλίας Γιαν.- 
νάκης).

Προς τ ι όμως η εμμονή αυτή της 
.Αννας Συνοδινού στο νεοελλην ικό  έρ 
γο; «Εχω παρατηρήσει ότ ι η Ελληνίδα 
αντιπροσω πεύεται ελάχιστα μέσα από

•Λ,τις. .‘τρ έχουσ ες θεα τρ ικές  «παραγωγές.;. 
’Καυ τόν' ρόλο αυτό  τ ο ν 'έ χ ε ι αναλάβει 
δυστυχώ ς ή  τηλεόραση, η οποία πα
ρουσιάζει τον  τύπο τη ς  Ελληνίδας σε 
επίπεδα που δεν υπάρχουν. . Είναι 
γυνα ίκες  εξω πραγματικές. Ο π ολιτι
σμός μας, ο ..πολιτισμός της εξέλ ιξης 

, και τη ς  ισότητας, δεν  αποτυπώ νεται 
πουθενά. Εξακολουθούμε να βλέπουμε 
γυνα ικε ίο υς  χαρακτήρες τα  μοναδ ικά : 
ενδ ιαφ έροντα  τω ν οποίων ε ίνα ι το  ω
ροσκόπιο, τα  μαλλιά τους και ο ι άντρες.

, .Κα ι το  έργο του Σπύρου Γαλαίου μας 
δε ίχνε ι έναν αΧλο δρόμο, το  δρόμο της 
γυνα ίκας τη ς  ευθύνης, Του ορθού λό- 
γο υ .κα ιτο υ  σήμερα», ,,



A P I  Σ Τ Ο Φ Α Ν  I Κ Ε Σ  « Ο Ρ Ν ΙΘ Ε Σ »  ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ

ΤΗΝ κωμωδία του Αριστο-
ίνη. «Ορνιθες», που, κατά 

/ενική ομολογία, είναι το 
αρτιότερο και θεαματικότε
ρο από τα σωζόμενα έργα 
του ποιητή, θα παρουσιάσει 
στο·^ io του Λυκαβητ- 
τούζ. jiii στις 9.30 μ.μ., το 
Δημοτικό Περιφερειακό Θέ
ατρο Πάτρας.
Οι «Ορνιθες» ανεβαίνουν σε 
μετάφραση Γιάννη Βαρβέρη, 
σκηνοθεσία Νίκου Αρμάου, 
σκηνικά και κοστούμια 
Αγγέλου Παπαδημητρίου, 
μουσική Πλάτωνα Ανδρι- 
τσάκη και χορογραφία Μα
ρίας Γκούτη.

Στη διανομή παίρνουν μέ
ρος οι ηθοποιοί:

Περικλής Βασιλόπουλος, 
Θανάσης Βλαβιανός, Διονύ- 
σης Βούλτσος, Ηλεκτρα Γεν- 
νατά, Κατερίνα Γιαμαλή, Νί
κος Γκέκας, Κωστής Δαμά- 
κης, Κατερίνα Μανωλέα, 
Φούλης Μπουντούρογλου, 
Αγγελος Παπαδημητρίου, 
Κατερίνα Παρίση, Ελένη 
Σερμέα, Γιάννης Στόλλας, 
Ανθή Τσαγκαλίδου, Ανδρέας 
Φωτεινόπουλος, Τάνια Χα
τζάρα.

Στους «Ορνιθες» ο Αρι

στοφάνης αντιτίθεται στην 
πραγματικότητα και ταξι
δεύει στον κόσμο του ονεί
ρου, επινοώντας «γοργόφτε- 
ρες» σκηνές, ανάμεσα σε θε
ούς, ανθρώπους και πουλιά. 
Συνοδοιπόροι στο ταξίδι 
του μύθου οι Αθηναίοι πολί
τες Πεισθέταιρος και Ευελ- 
πίδης, φιλόδοξοι και επινοη
τικοί, χτίζουν μαζί με τα 
πουλιά μια μεγάλη Πολιτεία 
στον ουρανό ανάμεσα στους 
θεούς και στους ανθρώπους.

Μία πόλη ουτοπική, τη Νε- 
φελοκοκκυγία, που γίνεται 
σύμβολο της ελευθερίας και 
της αρμονικής συμβίωσης ό
λων των πλασμάτων της φύ
σης.

Συμβολικό είναι και το τέ
λος της κωμωδίας με το γάμο 
του Πεισθέταιρου και της ό
μορφης Βασιλείας, η οποία 
κρατάει τον κεραυνό του Δία 
και όλα τα σημάδια της υ
πέρτατης εξουσίας.

Για το έργο και την παρά
σταση ο σκηνοθέτης Νίκος 
Αρμάος δήλωσε:

«Βασικό στοιχείο που α
πασχόλησε τον Αριστοφάνη, 
εκτός από τη φυγή, που κυ
ριαρχεί σε όλα τα έργα του.

είναι η ουτοπία.
Εδώ βλέπουμε πολύ σημα

ντικά στοιχεία ταξιδιού και 
ονείρου.

Οι δύο πρωταγωνιστές έ
φτιαξαν μια χώρα ουτοπική. 
Με αυτή την ουτοπία ασχο
λήθηκε και η σκηνοθεσία. 
Μας απασχόλησε το κατά 
πόσο υπάρχει η ουτοπία σή

μερα και πόσο είναι κοντά 
μας.

Η μετάφραση είναι μια νέα 
άποψη..

Προσπαθήσαμε.να πετύ- 
χουμε ένα λεπτό χιούμορ και 
να αναδείξουμε ότι έχει σχέ
ση με τελετουργικό θέατρο 
και όχι απλώς μια κωμική 
παράσταση».

Οι Φούλης 
Μπουντούρογλου ■ 
Διονύσης Βούλτσος 
ερμηνεύουν τους δύο 
πρωταγωνιστικούς 
ρόλους του 
Πεισθέταιρου 
και του Ευελπίδη 
στις «Ορνιθες» 
του Αριστοφάνη, 
που θα παρουοιάσέι 
αύριο στο Λυκαβηττό 
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
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ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ρνιθες» του Αριστο
φάνη παρουσιάζει το 
Δημοτικό Π ερ ιφερεια 
κό θέατρο  Πάτρας α

πόψε στον Λυκαδηττό. Η κωμωδία 
του Αριστοφάνη παρουσιάζεται σε 
μετάφραση Γιάννη Βαρδέρη, σκη
νοθεσία  Νίκου Αρμάου, ενώ τα 
σκηνικά και τα κοστούμια έχει κά
ν ε ι ο Ά γγελος Παπαδημητρίου. Ο 
Πλάτωνας Ανδριτσάκης έχει γρά
ψει τη μουσική της παράστασης 
και η Μαρία Γκούτη έχει κάνει τις  
χορογραφίες. Στους «Όρνιθες» α
πόψε, στο θέατρο του Λόφου, α
νάμεσα στην πραγματικότητα και 
το ν  κόσμο του ονείρου που ταξι
δ εύ ε ι ο ποιητής, παίζουν οι ηθο
ποιοί: Π. Βασιλόπουλος, θ . Βλα- 
διανός, Δ. Βούλτσος, Η. Γεννημα- 
τά, Κ. Γιαμαλή, Ν. Γκέκας, Κ. Δα- 
μάκης, Κ. Μανωλέα, Φ. Μπουντού- 
ρογλου, Α. Παπαδημητρίου, Κ. Πα- 
ρίσση, Ε. Σερμέα, Γ. Στόλλας, Α. 
Τσαγκαλίδου, Α. Φωτεινόπουλος,

ο
Ά γ γ ε λ ο ς  
Π α π α 
δ η μ η 
τ ρ ί ο υ  και  
ο
Θ α ν ά σ η ς
Β λ α -
β ια ν ό ς ,
α π ό ψ ε
σ τ ο ν
Λ υ κ α -
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Σ κ η ν ή  απ ό τη ν  π α ρ ά σ τα σ η  το υ  Δ Η Π Ε Θ Ε  Π ά τρ α ς  
μ ε  τ ο υ ς  Χρ. Ε υθ υμ ίο υ  κ α ι Φ ούΧη Μ πουντούρογΧ ου

«Δανεισχέβ» 
σχην Πάτρα

Τρία πρόσωπα, που σχηματίζουν ένα  ερωτικό τρί- 
"'■νωνό-^είναίΌΐ ήρω ες στους <·Δ α ν ε ισ τ έ ς « του Αύ- 
Υ γουσιου Στρίντμπεργκ, που ανεβάζει το ΔΗΠΕΘΕ 

Πάτρας στο'θεάτρό'τής^πόλίΐςΓ'Ο Αντολφ είναι ο · 
ευαίσθητος καλλιτέχνης, η Θέκλα η δυναμική και 
γοητευτική σύζυγός του και 'ο  Γούσταβ είναι ο 

"πρώην σύζυγος της Θέκλας. Το έργο γράφτηκε το 
1 1888 και παρουσιάστηκε ένα  χρ όνο  αργότερα στην 

Κοπεγχάγη. _
Στην Πάτρα η παράσταση ανεβαίνει σε μετά

φραση Μαργαρίτας Μέλμπεργκ, σκηνοθεσία Ν ί- . 
κου Χαραλήμπους, σκηνικά - κοστούμια Κέλλυς 
Βρεττού, μουσική επιμέλεια/Ιάκω βου Δ ρόσου και. 
φωτισμούς Σάκη Μανιάτη. Τήε τους Χρήστο Ευθυ
μίου, Οδέττη Ιωάννου και Φούλη Μ πουντούρο- 
γλου. Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό θέατρο «Α- 
πόλλων», στις 9 μ.μ.'

Δημοπρασία
ντοκουμέντω ν

Δημοπρασία 550  παλαιών βιβλίων, χαρακτικών και 
σπάνιων ντοκουμέντων διοργανώνει την Τρίτη ο 
Π έτρος Β έργος. Μεταξύ αυτών: τέσσερις χειρόγρα
φ ες  επιστολές οι οποίες χρονολογούνται από την 
περίοδο 1801-1817 και απευθύνονται στον Σπυρί
δωνα Φορέστη, Γενικό Π ρόξενο της Βρετανίας 
στην Κέρκυρα και στον γιο του Γεώργιο, πρώτες εκ
δόσεις .των Ν. Καζαντζάκη, Γ. Δροσίνη, Γ. Σικελια- 
νού, Γ. Σεφέρη, Κ. Παλαμά, το εντυπωσιακό λεύ
κωμα «Καράβια του Αγώνος» των Λυκούργου Κο- 

, γιεβίνα και Δημητρίου Φωκά, το λεξικό «Η κιβωτός 
της ελληνικής γλώσσης» (1919), το πιό φ ιλόδοξο  
τυπογραφικό σχέδιο του Πατριαρχικού Τυπογρα-. 
φείου. Επίσης θα δημοπρατηθεί ένα σημαντικό χει
ρόγραφο ντοκουμέντο (1851-1908) του κυβερνήτη 
του οπλιταγωγού «Μυκάλη» Γεωργίου Κουντουριώ- 

^τη με σπάνια στοιχεία για την ιστορία της ανεξαρτη- 
^Κρήτης από τ ο υ ς  Τούρκους. Η δημοπρα- 

ταία και σημαντικότερη του Π. Βέργου 
ρνιά -  θα  φ ιλοξενηθεί στο ξενοδο- 

νία» στις 6 .30  μ.μ.

k m

τ·<·ί:>}ϊ* *

m i

S<1.

Θέατρο: Τριεθνής θεατρική 
'συνάντηση για παιδιά μ ε’,συμ
μετοχή ομάδων από το Ιράν, τη 
Ρουμανία και. την Ελλάδα 

. πραγματοποιείται από την ’ο
μάδα τέχνης «Πάροδος». Η συ
νάντηση θα ολοκληρωθεί .την 
Τρίτη.. ·  ' Ενα «Μαγικό Πολύ1 
θέαμα» για παιδιά οργανώνε
ται από τη Μαρία Δημητρακά- 
κη με κλόουν, καραγκιόζη,, μα- 
ριονέτες 'και ταχυδακτυλουρ
γούς, στο κινηματοθέατρο «Α
βάνα», στις 11.30 π.μ. και στις 
3 μ.μ. ·  ι Στη Λέρο θα δώσει 
μιΠ' παράσταση παντομίμας ο 
Γιώργος Μεντζελόπουλος) σε 
δικά του κείμενακαι σκηνοθε
σία. ·  «Προσεγγίσεις στην Α
ντιγόνη - Μεγέθη της τραγω
δίας» είναι το θέμα σεμινα
ρίων που οργανώνει το θέατρο 

.·. «Τομή» ως τις 14 Δεκεμβρίου. ,; 
Διδάσκει. η Μαρία Πανοότσου 
(Ανατολίου 3, Αγιος Αρτέτιιος)."” 
Μ ο υ σ ικ ή : .Η Κρατική Ορχή
στρα Αθηνών (ΚΟΑ), στο Παλ- 
λάς, 11.15 π.μ., υπό τή; διεύ
θυνση του Ηλία Βουδούρη, σε 
έργα Χέντελ, - Μότσαρτ, Σκαλ- 
κώτα και Τσαϊκόφσκι. » Τα 
μέλη της Συμφωνικής .Ορχή
στρας της ΕΡΤ: Μικαέλλα Ρώ
τα, βιολί, Μιχαήλ Σμιρνόφ, 
βιόλα και Μαρίνα Κισλίτσινα, 
τσέλο, θα παίξουν έργα: Σού- 
μπερτ, Μπετόβεν και Σοστακό- 
βιτς στον «Θόλο», (Αμφίκτύω- 
νος και Ηρακλειδών, Θησείο), 
10 μ.μ. J
Εκθέσεις: Συνεχίζονται: Ζω
γραφικής του Π. Σουλικίά στο 
Πολιτιστικό. Κέντρο Βόρειας 
Ελλάδος της ETE (Βασ. Όλγας 
108, Θεσσαλονίκη), ως 17/12.
•  Ζωγραφικής του Γιάννη 
Μπάρδη στο «Κέντρο τέχνης- 
Πανταζίδης» (ΣτασινΟύ 8, Στά
διο), ως 16/12.

ΔΕΥΤΕΡΑ^
Θέατρο: Θεατρική παράστα
ση με την ευκαιρία του (εορτα
σμού της Παγκόσμιας Ημέρας

• για τά άτομα με ειδικές ανά
γκες διοργανώνει ο  Δήμος Α
θηναίων, με το έργο «Ως Ε Ά ά- ; 
δα μου γλυκιά». Στο Αθηναϊκό 
Δημοτικό Θέατρο (Τιμοκρέο-

ντος 6α,· Αγιος Σώστης, Νέα 
Σμύρνη), σπς 7 μ.μ. ·  Παρά
σταση της θεατρικής ομάδας 

.του Ελληνογαλλικού Κολλεγί- 
ου Δελασάλ Θεσσαλονίκης με 
το έργο του Ιάκωβου Καμπα- 
νέλλη «Τα. τέσσερα πόδια του . 
τραπεζιού», σε σκηνοθεσία του 
Κωστή Δαμάκη. Στη Θεσσαλο
νίκη, στις εγκαταστάσεις του 
Κολλεγίου' (Πεύκα - Ρετζίκι), 
οτις 7.30 μ.μ.
Μουσική; Τ ο . πιανιστικό 
ντούο ■ Γιώργος Πέτρου και 
Χρίστος Παπαγεωργίου ερμη- 

’ νεύει Ντεμπισί, Μαρτίνου και - 
Λιστ, στο Μέγαρο Μουσικής,
8.30 μ.μ. (αίθουσα Δημήτρη 
Μητρόπουλόυ). ·  Ο Μιχάλης 
Νικολούδης κάθε Δευτέρα παί
ζει στο Cafe Asante (Δαμάρεως 
78, Παγκράτι), 10.30 μ.μ. 
Εκθέσεις: Ζωγραφικής της

. Δήμητρας Μαρούδα οτην αί-, 
θουσα τέχνης «Αγκάθι» (Μη- 
θύμνης 12 & Επτανήσου), ως . 

_ 16/12. ·  Ζωγραφικής των
Τίνα Μανδέλου;'- Τσαμπόκα . 
και Τοσούλας Μόκα - Μου- 
στάκη στο Πνευματικό Κέ
ντρο Δήμου Γαλατσίου (Αρχι- 
μήδους 2 & Ιπποκράτους), ως 
12/12. ·  Ζωγραφικής του .
Δημήτρη Λουκόπουλου στην 
γκαλερί «Ζυγός» (Βασ. Σο
φ ίας 56); ως 18/12. ·  Ζω
γραφικής του Robert Alder 
στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 
50), ως 12/12. ·  Ομαδική 
έκθεση ντιζάιν στο πλαίσιο 
των εγκαινίων του «Μουσείου 
Καθημερινής Χρήσης» · (Πά- 
τμου 1, Ν. Φιλοθέη), ως 4 /2 .
•  Ζωγραφικής του Χρήστου 
Μαρκίδη στον - χώρο τέχνης , 
«24» (Κλεομένους 24), ως ; 
12/1 . ·  Εργων συνεργατών 
της γκαλερί στην αίθουσα τέ
χνης «Τερρακότια» (Χρυσ. 
Σμύρνης13), ως 6/1. 
Διαλέξεις: «Προβλέψεις περί 
ζωής και θανάτου» από τη Μα
ρία Παπαθανασίου στο Ιδρυμα 
Γουλανδρή - Χορν, Μ. Αυρηλί- 
ου 5, σ πς 7.30 μ.μ. 
Εκδηλώσεις:. «Συγγραφείς . 
μεγαλουπόλεων» με την Ιωάν- V. 
να Καρατζαφέρη και τον -Πέ- /  
τρό Τατσόπουλο στο Σπίτι της 
Κύπρου, Ηρακλείτου 10, ώρα :
8.30 μ.μ. ·  Ημερίδα με θέμα, 
«οι μαθητές μαθαίνουν την ε--

5
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Σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι  σ τ η  
<·Θ ε ο φ α ν ώ » τ ο υ  

Ά γ γ ε λ ο u  Τ ε ρ ζ ά -  
κ η , π ο υ  π α 

ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  α 
π ό  τ ο  « Α μ φ ι 

θ έ α τ ρ ο » σ ε  
σ κ η ν ο θ ε σ ία  
Σ π ά ρ ο υ  

Ε υ ά γ γ ε λ ό -  
τ ο υ .  Γ ισ  

τ ο ν  ρ ό λ ο  
τ ο υ  λ έ ε ι :

Βάγιας
Ç .C . Ε ρ μ η ν ε ύ ο ν τ α ς  τ ο ν  ρ ό λ ο  τ ο υ  
W  Λ έ ο ν τ α  Β α λ ά ν τ η , σ τ ο  Β υ ζ ά 

ν τ ιο  τ ο υ  1 0 ο υ  α ιώ ν α  α ν ά μ ε σ α  
σ ε  α ν θ ρ ώ π ο υ ς  ά μ ε τ ρ α  φ ιλ ό δ ο 
ξ ο υ ς  κ α ι ρ α δ ιο ύ ρ γ ο υ ς ,  α ν α κ α 

λ ύ π τ ω  τ η ν  α λ η θ ιν ή  φ ιλ ία  π ο υ  
μ π ο ρ ε ί  να  έ χ ε ι  κ ά π ο ιο ς  ά ν θ ρ ω 

π ο ς  σ τ ο  π ρ ό τ υ π ό  τ ο υ  ( τ ο ν  Ιω ά ν ν η  
Τ σ ιμ ισ κ ή )  μ έ χ ρ ι  τ έ λ ο υ ς .  Ε ίν α ι ε ρ ε θ ι 

σ τ ικ ό  ν α  α ν α ζ η τ ά ς  κ α ι ν ' α ν α κ α λ ύ 
π τ ε ις  τ έ τ ο ι α  ιδ α ν ικ ά  σ τ ο  α δ ιέ ξ ο δ ο  

τ η ς  ε π ο χ ή ς  μ α ς .  Έ σ τω  κ α ι σ τ ις  
δ ύ ο  ώ ρ ε ς  μ ια ς  π α ρ ά σ τ α σ η ς  y y

Κρινιώ
Σ υ ν ε ρ γ ά σ τ η κ ε  μ ε  

τ ο ν  Κ ώ σ τ α  Χ α τ ζ ή ,  
τ ο ν  Β α σ ίλ η .Π α 

π α κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο υ ,  ' 
π α ρ ο υ σ ία σ ε  κ α ι  

τ ο  δ ικ ό  τ η ς  π ρ ό 
γ ρ α μ μ α .  Α υ τ ό  

τ ο ν  κ α ιρ ό  η  Κ ρ ι-  
ν ιώ  Ν ικ ο λ ά ο υ  

ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι  σ τ ο  
« Z o o m »  μ α ζ ί  μ ε  

τ ο ν  Δ η μ ή τ ρ τ η  
. Μ η τ ρ ο π ά ν ο :

,έό
Νικολάου

Ν ιώ θ ω  π ω ς δ ικ α ιώ ν ο ν τ α  
ο ι π ρ ο σ π ά θ ε ιέ ς  μ ο υ  ό λ α  
α υ τ ά  τ α  τ ε λ ε υ τ α ία  χ ρ ό ν  

Σ τ ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α  τ ο υ  " Ζ ο ο ι  
δ ε ν  έ χ ω  ξ ε φ ά γ ε ι  α π ό  το  

σ τ υ λ  μ ο υ .  Π α ίζω  κ ιθ ά ρ α  
κ α ι π ιά ν ο , σ ε  λ α ϊκ ά  κ α ι > 
έ ν τ ε χ ν α ,  κ α ι α ισ θ ά ν ο μ ί  

τ η  σ ιγ ο υ ρ ιά  κ α ι τ η ν  ε 
θ ύ ν η  π ο υ  έ χ ε ι  τ ο  ν  
ε μ φ α ν ίζ ε σ α ι  δ ίπ λ α  
σ ' έ ν α  μ ε γ ά λ ο  λ - 
ό ν ο μ α

/ *  ε τη σύγχρονη εναλλακτική ροκ σκη-
1 1  / ■  ντί- * αι' πα^ έ ς  εκτελέσεις α- ψ I πό τα αγαπημένα του βινύλια, εμφα-
. F JL νίζεται η «φωνή» του συγκροτήμα

τος «Μικροί Ήρωες», Γιώργος Δημητριάδης, 
στα πλατό του «Χοροστασίου» (Σκουλενίου 2, 
Πλ. Κλαυθμώνος, Αγ. θεόδωροι, 3314.330-31). 
Απόψε στις 11.
· · ·  Κλασικές μπαλάντες της ελληνικής και 
ξένης σύγχρονης, έντεχνης σκηνής, αλλά και 
κλασικές επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών 
ερμηνεύει ο Αλέξανδρος Καλοχρισπανίδης, ό
πως και αποσπάσματα από τον δίσκο του «Να 
λες», με τη συνοδεία των ήχων του βιολιού, 
του μαντολίνου και της ■ φυσαρμόνικας των 
μουσικών που εμφανίζονται μαζί του. Απόψε 
στις 11,-στις «Λαμπυρίδες» (Δεληγιάννη 4, πί
σω από το Πάντειο).
•  ·  ·  Η Αλέξια φλερτάρει με την τζαζ. Σε μια 
προσπάθεια αλλαγής ύφους, οι τζαζ ρυθμοί 
τράβηξαν την προσοχή της και το αποτέλεσμα 
αυτής της σχέσης το παρουσιάζει απόψε στις 
10.30 στο «Dada Club» (Αραχώβης 57,. Εξάρ- 
χεια. 3S07.751) και για άλλες είκοσι ημέρες.
•  ·  ·  Βραδιά τζαζ και στο θέατρο της Ελληνο- 
αμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, 
3607.495, 3629.886) από το συγκρότημα «95 
Jazz Quartet». Ο Θοδωρής Πιστόλας, ο Αγγε
λος Τσουρέλης, ο Χρήστος Χήρας και ο Ζακ 
Σσμουήλ παίζουν συνθέσεις από το «America 
Song Book» των Κόουλ Πόρτερ, Τζορτζ Γκέρ- 
σουιν κ.ά. Στις 9 μ.μ.
•  • • 0  Θόδωρος Αναστασίου παρουσιάζει α
πόψε στο «Καφέ Παράσταση» (Βαλτετσίου 15 
και .Ιπποκράτους, 6450.166) αποσπάσματα από 
την καινούργια του δίσκογραφική δουλειά, κα
θώς και επιλογές από τραγούδια ελληνικού και 
διεθνούς ρεπερτορίου όπως παλιά ελληνικά, 
διασκευές λαϊκών τραγουδιών, λάτιν τζοζ και 
non επιτυχίες. Στις 10 μ.μ.

ΟΜΙΛΙΑ

0  κύκλος με τις εκδηλώσεις για την ιστορία 
του νεοελληνικού θεάτρου, από την εποχή της 
κρητικής αναγέννησης μέχρι τον 20ό αιώνα, 
συνεχίζονται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Α
πόψε ο πρόεδρος του Τμήματος θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βάλτερ 
Πούχνερ, μιλάει για το ελληνικό θρησκευτικό 
θέατρο του Αιγαίου Πελάγους. Στις 7.30 μ.μ. 
στο αμφιθέατρο «Λ. Ζέρβας» (Βασ. Κωνσταντί
νου 48, 7229.811).

ΘΕΑΤΡΟ

■ Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας παρουσιάζει στο θέα
τρο Ριάλτο (Κυψέλης 54 και Αγ. Μελετίου) τους 
•Δανειστές» του Α. Στρίντμπεργκ απόψε, αύ
ριο και μεθαύριο, σε μετάφραση Μαργαρίτας 
Μέλμπεργκ και σχηνοθεσία Νίκου Χαραλά-

• Ο  Φ ο ά λ η ς  Μ π ο υ ν τ ο ύ ρ ο γ λ ο υ  κ α ι η Ο δ έ τ τ η  Ιω ά ν ν ο υ  σ τ ο υ ς  «Δ α ν ε ισ τ έ ς » 
τ ο υ  Σ τ ρ ίν τ μ π ε ρ γ κ

Μπαγκούδη εμπνέεται από μια παλιά φωτογρα
φία και αναπλάθει φανταστικές ιστορίες προ
σώπων που απεικονίζονται σε αυτές. 0  Ηλίας 
Παπαηλιάκης με την πρότασή του στον χώρο ε-. 
ρευνά. την αυτούσια στήριξη του συμβόλου 
«γέφυρα». Εγκαίνια στις 8 μ.μ. Διάρκεια μέχρι 
τις 8 Μαρτίου.
· · ·  Ύστερα από μια μεγάλη περίοδο όπου η 
γερμανική καλλιτεχνική παραγωγή ήταν φορτι
σμένη από εγκεφαλικά και διανοητικά μηνύμα
τα, οι πιο νέοι καλλιτέχνες εκφράζουν και πάλι 
την ανάγκη για πηγαίο αισθησιασμό και για ει
λικρινή: έκφραση των συναισθημάτων. Εκπρό
σωπος αυτού του ρεύματος και η Σκάρλετ 
Μπρένερ, καταφτάνει από το Μόναχο στους 
χώρους του Ινστιτούτου Γ καίτε (Ομήρου 14-16,' 
3608.111) παρουσιάζοντας τις φωτοεικόνες της 
με πορτρέτα λουλουδιών ως έκφραση απόλυ
της πολυχρωμίας και ομορφιάς της φύσης. Ε
γκαίνια στις 8 μ.μ.

ΣΙΝΕΜΑ

Με τη *Σκιάχτρα» του Μανούσου Μανουσά- 
κη ολοκληρώνεται απόψε στον «Ορφέα» - Βου
λιαγμένης (Αρτέμωνος 57, 9019.724) το αφιέ
ρωμα για τα. 100 χρόνια του κινηματογράφου 
που οργάνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Ο 
Μακρυγιάννης», με ελληνικές ταινίες. Στις 6
μ·μ·

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

Το ερωτικό πάθος και η αιώνια πάλη των δύο 
φύλων, η πίστη στην ανισότητα που διέπει το 
ανθρώπινο είδος και η δύναμη της υποβολής 
είναι ο κεντρικός άξονας των «Δανειστών» 
του Στρίντμπεργκ. Το έργο παρουσιάζεται 
από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας απόψε, αύριο και την 
Πέμπτη στις 9.30 μ.μ. στο θέατρο «Ριάλτο» 
(Κυψέλης - Αγίου Μελετίου, τηλ. 8827.000). Η 
μετάφραση είναι της Μαργαρίτας Μέλμπεργκ, 
η σκηνοθεσία του Νίκου Χαραλάμπους, τα 
σκηνικά και τα κοστούμια της Κελλυς 
Βρεττού, η μουσική επιμέλεια του Ιάκωβου 
Δρόσου και οι φωτισμοί του Σάκη Μανιάτη. 
Πρωταγωνιστούν οι Χρήστος Ευθυμίου, 
Οδέπη Ιωάννου και Φούλης 
Μπουντούρογλου.

μπους. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της 
Κέλλυς Βρεττού, η μουσική επιμέλεια του Ιά
κωβου Δρόσου. Παίζουν οι Χρήστος Ευθυμίου, 
Οδέττη Ιωάννου, Φούλης Μπουντούρογλου. 
Στις 9.30 μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Συνθέσεις, νεκρές φύσεις, φιγούρες και 
πορτρέτα παρουσιάζει στην έκθεση ζωγραφι
κής ο ζωγράφος Κώστας Κοντογιάννης, που 
εκθέτει στην γκαλερί «Χρυσόθεμις» του Χα-

0  ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ : J , 
ΣΤΗΝ «ΕΡΩΦΙΛΗ» ' '

Ο Ψαραντώνης (Αντώνης Ξυλούρης);
, ; .  για σαράντα ημέρες στην Κρητική 

■ παραδοσιακή τα8έρνάΙ·Ερωφίλη» 
(Αχαΐας 24, Αμπελόκηποι).. '

' 0  μεγάλος δεξιοτέχνης της λύρας 
(παίζει επίσης και μαντολίνο) δίνει 

I ρεσιτάλ κάθε. 6ράδυ;ά’μνοδεία...
' . .  τσικουδιάς'καΙ,νόςπιμών Κρητικών.
}r μεζέδων. , ·

λανδρίου (25ης Μαρτίου 20, τηλ. 6811.418). Ο 
Κώστας Κοντογιάννης έχει εμπνευστεί θέματα 
από τη φύση και τη ζωή και τα παρουσιάζει μέ
σα από τις πινελιές του, στους πίνακες αυτής 
της ατομικής έκθεσης. Γκαλερί »Χρυσόθεμις·· 
(25ης Μαρτίου 20, Χαλάνδρι).
· · ·  Αναδρομικές διαδρομές είναι ο τίτλος 
της ομαδικής έκθεσης που ανοίγει σήμερα 
στην γκαλερί «7» Ζαλοκώστα (3612.050). Η Κα
τερίνα Μπαγάκη συμμετέχει με τη ζωγραφική 
της που αφηγείται μια πραγματική ιστορία, με
τά την επιστροφή της από ένα ταξίδι. Η Υπατία
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“Bianca” 
την Κυριακή 
στοΑΓΓΥ

Ο γυμνό; οφθαλμός και 
ο Μελωδία FM παρου
σιάζουν την Κυριακή  
ο τ ί ς  4  τ ό  α π ό γ ε υ μ α  ο ε  
ΓΤνώ»ΐ| π Cm *" -Π την ται
νία  Bianca του Nappi 
Moretti.

Σας δίνοινε μία πρύπη 
•γεύση από την υπόθεση:

Ο Μικέλε είναι καθηγη
τής μαθηματικόν. ο’ ένα 
πΓρ·:ργο ο;; 'λείο  που 
ονομάζεται Marilyn  
Monroe όπου η Ιστορία 
διδάσκεται μέσα από τα 
τραγούδια της δεκαετίας 
του *60. κι όπου λειτουρ
γεί ένα μπαρ με τζουκ 
μποξ. φλιπεφάκι« κ.λ.π. 
Από το σπίτι του κατα
σκοπεύει ίο»·; γείτονες 
του κα ι φακελώνει τα 
ζευγάρια , κατατάσσο- 
ντάς τα σε "ευτυχισμένα" 
ή "δυστυχισμένα" στο 
προσωπικό του αρχείο. 
Ερωτευμένος με την 
Μπιάνκα. μία συνάδελ
φό του που διδάσκει γαλ
λικά. ο Μικέλε καταβρέ
χεται όλο και περισσότε
ρο από την έμονη ιδέα 
τη; ευτυχίας ή τη; δΐΌτυ- 
χίας τη; κοινής ζοιής των 
ζευγαριών που ζουν 
γύρο) του, κι αυτό τον 
β ιά ζει σε μία παράνοια. 
ο:α όριΓ τρέλας 
Οταν κάποια από τα ζευ
γάρια του άμεσου περί-

Η ιστορική γνώση του... Σωκράτη
Ο Χ ρ η σ τό ς  Κ α λ α β ο ο ύ Ιο ς  α ιλά ε ι σ τη ν  «Η », να* την ... «ερω τική» σχέση το ν  ιιε το  Β άοναλη

« Η

,  κοροϊδία δεν 
ε ί ν α ι  έ ν α  
εύκολο πράγ- 

.. μα. Είναι παι- 
' χνίδι μαζί και τέχνη. Πρέπει 

να ’ χεις πολλή φαντασία και 
κρίση και πείρα ζωής για να 
μπορείς όλα αυτά να τα παί
ζεις ανάλαφρα και φ/ωτερά. 
χωρίς προσπάθεια.

Της ΓΙΩΤΑΣ
Κ0ΝΤ0ΓΕΠΡΓ0Π0ΥΛ0Υ

Η κοροϊδία δεν είναι η αρχή 
μα το τέλος της φιλοσοφίας. 
Πρέπει να 'χεις περάσει από 
το δράμα της συλλογής και 
της απελπισίας, για να φτά
σεις στο γέλιο, στο πικρόγε
λο...

Και αν μπορέσεις να φτά
σεις».

Σύμφωνα με τον ηθοποιό 
Χρήστο Καλαβρούζο που ανε
βαίνει το βράδυ στις 9 στη 
σκηνή του Θεάτρου «Απόλ- 
λων» για να αποδώσει την 
«Αληθινή απολογία του 
Σωκράτη», αυτό το στοχαστι
κό κομμάτι του έργου, είναι 
και το αποκορύφωμά του.

Ο Χρήστος Καλαβρούζος ο 
οποίος έχει συνεργαστεί με τα 
ιερά «τέρατα» του ελληνικού

θεάτρου και έχει πρωταγωνι
στήσει οε όλες τις μεγάλες 
θεατρικές σκηνές, είχε από τα 
νεανικά του χρόνια μ ια ... 
«ερωτική» σχέση με το έργο 
του Βάρναλη.

«Είμαι από αυτούς που το 
Βάρναλη τον είχα στο προσκε- 
φάλι μου, κάτι σαν οδηγό», 
λέει στην «Η».

«Πολλές φορές έχω απαγγεί
λει κείμενα του Βάρναλη. 
Κατεβαίναμε θυμάμαι με το 
Μόνο Κατράκη στους συλλό
γους των Αθηνών, την μετα
πολίτευση και απαγγέλαμε 
μονολόγους. Τον παρακινού
σα τότε να λέει τον εξής μονό
λογο... Ενα στίχο που τον έχω 
για οδηγό: Λέει λοιπόν ο Βάρ- 
ναλης... «Δεν δίνω λέξεις , 
παρηγοριά δίνω μαχαίρι σ' 
ολονούς. καθώς το μπήγω μες 
το χώμα γίνεται φως, γίνεται 
νους».

Ο Βάρναλης δεν είναι φτη
νός στα ιδεολογήματα. Σέβε
ται πάρα πολύ τον μύθο.

Η «Αληθινή απολογία» που 
ανεβάζουν στο «Απόλλων» ο 
Καλαβρούζος και οι συνεργά
τες του παρουσιάζει το 
Σωκράτη να απολογείται 
στα... «ρεμάλια» - όπως τα 
ονομάζει χαρακτηριστικά - 
που κάθονταν σταυροπόδι

μασούσαν πασατέμπο και φτι- 
ούσαν τα τσόφλια στο... σβέρ
κο του μπροστινού.

Το έργο είναι σίγουρα δια- 
/ . .Ά ’ΐκό.

Ο Καλαβρούζος λέει: «Ο

εγκέφαλος του Βάρναλη πόνε
σε για να γεννήσει. Σπάνια η 
λογοτεχνία και η ποίησή μας 
«γεννούν» τέτοια κείμενα. Ο 
Βαρναλικός Σωκράτης δεν 
έχει να κάνει σε τίποτα με τον

Πλατωνικό ή τον... Ξενοφωνι- 
κό. Ούτε με τον Αριστοφανι- 
κό. Μα ο Βαρναλικός Σωκρά
της δεν είναι και των κατηγό
ρων. Γ ιατί τον κατηγορούν 
τρεις αλλά τον καταδικάζει ο

Π ρ ε μ ιέ ρ α  α π ό ψ ε  σ τ ι ς  9  
σ τ ο  Δ 1 ΙΠ Ε Θ Ε  μ f  τ η ν  

« Α λ η θ ιν ή  Α π ο λ ο γ ία  τ ο υ  
Σ ω κ ρ ά τη » .  

Τ ο  έ ρ γ ο  Οα π α ίζ ε τ α ι  
κ α θ η μ ε ρ ιν ά  έω ς  κ α ι  τ η ν  

Κ υ ρ ια κ ή  Η  σ κ η ν ο Ο ε τ ιχ ή  
ε π ιμ έ λ ε ια  ε ίν α ι  τ ο ν  Ν ίκ ο ν  

Α ρ μ ό  ο ν , τα  σ κ η ν ικ ά  τ ο ν  
Β α σ ίλ η  Φ ω τ ό π ο ν λ ο υ  κ α ι  

η  μ ο υ σ ι κ ή  τ ο ν  Λί. Χ ρ ι -  
σ τ ο δ ο ν λ ίδ η .  Π ρ ω τ α γ ω ν ι 
σ τ ε ί  ο X .  Κ α λ α β ρ ο ύ ζ ο ς  ο  

ο π ο ίο ς  σ κ ο π ε ύ ε ι  ν α  σ υ ν ε 
χ ί σ ε ι  τ η  σ υ ν ε ρ γ α σ ία  του 
' μ ε  το Α Η Π Ε Θ Ε  κ α ι σ τ ο  

μ έ λ λ ο ν .
Ε κ τ ι / ιά  μ ά λ ι σ τ α  ό τ ι  το  

Δ η μ ο τ ικ ό  Θ έ α τ ρ ο  Π ά τ ρ α ς  

π ρ έ π ε ι  ν α  ε ν ισ χ ν Ο ε ί  α π ό  
το  Υ Π Π Ο  κ α ι  να  π α ίξ ε ι  

κ υ ρ ία ρ χ ο  ρ ό λ ο  σ τ η  
Ν ο τ ιο δ υ τ ικ ή  Ε λ λ ά δ α

λαός. Κάνοντας αναπαράστα
ση του αρχαίου μύθου, ο ποιη
τής καυτηριάζει τα προβλήμα
τα τη; εποχή; του.

Για αυτό και χτυπάει τη σκέ
ψη της κοινωνίας του. Στο

τέλος, βάζει το Σωκράτη να 
αποκηρρύσει τη φιλοσοφία 
του και κηρύσσει την παναν
θρώπινη λευτεριά. Η διαφορά 
του με τον παλαιό Σωκράτη 
δεν είναι ότι είναι πιο έξυ
πνος έχει απλώς περισσότερη 
ιστορική γνώση. Ο ένας μιλάει 
στην αρχαιότητα και ο άλλος 
στο σήμερα».

Ο Χρήστος Καλαβρούζος 
εκτιμά ότι η παράσταση μπο
ρεί να γίνει κατανοητή ακόμη 
και από τον πλέον αγράμμα
το. αφού ο Βάρναλης μιλάει 
σε απλή και ελληνική γλύκισα.

Ί ο κείμενο είναι απλό, έχει 
χιούμορ και στέλνει μηνύματα 
κάθε φορά στο θεατή.

Κάποια στιγμή μάλιστα ο 
Βαρναλικός Σωκράτης απευ
θύνεται στο κοινό και λέει: 
«Θα προτιμούσατε καμιά 
βρωμοκουβέντα άξαφνα το 
πώς μου ρίχτηκε κάποτε η 
Δεοδότη».

Κάπως έτσι περνάει στην 
αντίληψη του κοινού, κατεβά
ζει τις σκέψεις του στο επίπε
δο των ακροατών για να τον 
καταλάβει.

«Και φυσικά αυτοί που τον 
καταδικάζουν δεν τον καταλα
βαίνουν». Ετσι γίνεται πάντα.

Μη χάσετε αυτή την παρά
σταση.
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Στο Π λ α ί σ ιο (

Πρω τοανέβηκε πριν τρ ιάντα  χ ιΖ Π α  (οτο 
Εθνικό Θ έατρο). Η ιστορία  του  αναφ ε- 

; '  ρόταν περίπου τρ ιάντα  χρόνια  πριν (στη με- 
οοπολεμικά περίοδο). Δυο γυνα ίκες  κάποιας 
ηλ ικ ίας περ ιμένουν παραμονή Π ρω τοχρο
ν ιάς το υ ς  καλεσμένους το υ ς  οτο σπίτι τους, 
το  οποίο είνα ι μαζί και μα γαζί δώρων. , 

Πρόκειται για το  έργο  της Λούλας Αναγνω-
στάκη «Η 
συνανα-

κ Σ υ ν α ν σ ο τ ρ ο φ η »  °τροφή»
■ I , . , που πα

σ τ ή ν  Π ά τ ρ α  ρουοιά-
ζετα ι α υ 
τό  τον

κα ιρό από το  Δημοτικό Π ερ ιφ ερε ιακό  Θ έατρο 
. Π άτρας ο ε  σκηνοθεσία Κίττυς Αρσένη.

Μια παρέα έξι ανθρώπων, προσκεκλημένοι 
αλλά κι αηρόοκλητο ι, ο ικείο ι κι απόμακροι, 
μοναχικο ί και παγιδευμένοι που μάταια προ
σπαθούν να επικοινωνήσουν, γ ια τί ο καθένας 
είνα ι Βυθισμένος στον δικό του κόσμο, στους 
φ όβους και στα όνειρά  του. Κ ουβεντιάζουν 
αλλά είναι οαν να μονολογούν στον καθρέφ τη 
του  εαυτού το υ ς  τ ις  α τυχ ίες, τ ις  ήττες, τ ις  ε 
νοχές, τα  αδ ιέξοδά  τους. «Συναναστρέφονται



Ο Γιώργος Μελισσάρης και η Οδέττη Ιωάννου στο έργο της Αούλας 
Αναγνωστάκη «Η συναναστροφή» στο ΔΗΠΕΟΕ Πάτρας

αλλά δενουναπαντώ νται». Μ ετά απ’ α υ τές  τ ις  
λ ίγ ες  ώ ρ ες  σ υνεύρεσης, θα φ ύγουν χαμένο ι 
κι άγΥωοτοι μεταξύ το υ ς  με τη σκιά του θανά
του  να πλανιέται μέσα στο σπίτι. . .

Μια παράοταοη ιδ ια ίτερα  ατμοσφ αιρ ική και 
καλοστημένη, που αναδ ίδει το  ρεαλ ισ τικό  και 
ποιητικό «άρωμα» του έργου  τη ς  Αναγνωστά- 
κη, μ ε  όλους το υ ς  ηθοπ οιούς να πλάθουν ό 

μορφα. το υ ς  ρόλους 
'το υ ς . Η Εύα Κοταμανίδου 
και η Κ ατερίνα  Καραγιάν- 
νη (μ εο ήλ ικες  κι αφ υδα 
τω μ ένες  ο ικοδέσπ οινες),

:■ η Ο δέττη  Ιωάννου και ο 
. Γ ιώ ργος Μ ελ ισ σάρης (η 
πρώτη γ εμ ά τη  .υπ οψ ίες 
και εμμονές, ο δεύτερος , 
ο τω ϊκός σ ύζυγος), ο Π ε
ρ ικλής  Β α ο ιλόηο υλος (ο 
γ έ ρ ο ς  θε ίο ς  που δεν α 
κούει), η νεαρή Τάνια Χα- 
ντζάρα (η μαθήτρ ια  που 
εισβάλλει οαν σ ίφουνας), 
ο Κοσμάς Φ οντούκης και 
ο Γ ιώ ργος Β ουζουλίδης 
(οι '· δυο  απρόσκλητοι 

σ τρατιώ τες, λ ιπ οτά κτες ενό ς  φανταστικού 
πολέμου). Το καλόγουστο και προσεγμένο έ 
ω ς τ ις  λεπ το μ έρ ε ιες  σκηνικό τη ς  Σάντρας 
Στεφανίδου, όπως και οι δ ια κρ ιτ ικές  μουσ ικές 
π ινελ ιές του  Κώστα Χ αρ ιτάτου συμπληρώ 
νουν τη  θετική  εικόνα  τη ς  «Συναναστροφής»,' 
που θα παίζεται έω ς  τ ις  20 Απριλίου.

Γ. Β ΙΟ Α Λ Η Σ
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σε μια καλή «Συναναστροφή
Το έργο της Λ. Αναγνω.στάκη από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

»

ο πρώτο τρ ίπρακτο έργο τη ς  Λούλας Ανα 
γνωστάκη, «Συναναστροφή», ξεχασμένο 
από τα αθηναϊκά θεατρ ικά  σχήματα, ανα

βιώ νει τη φετινή  άνοιξη (τρ ιάντα χρόνια μετά το 
παρθενικό του ανέβασμα οτο Εθνικό Θέατρο, 
παραμονές του σ τρατιω τικού πραξικοπήματος) 
από το  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, οτη  σκηνή του θεά 
τρου «Απόλλων».

Ηταν μία πολύ καλή παράσταση αυτή που ε ί
δαμε το Σάββατο το  βράδυ, οτη δ ιάρκεια  τη ς  ε 
πίσημης πρεμιέρας. Η γρα- _______________
φή της Λούλας Αναγνωστά- 
κη και στην περίπτωση της 
«Συναναστροφής» γυρο 
φ έρ νε ι θέματα  που τη ν  απα
σχολούν σε ολόκληρο το  συγγραφικό τη ς  έργο: 
η μοναξιά, τα  τραύματα, ο ι ενοχές, η έλλειψ η ε 
π ικοινωνίας και ο ι καταδ ικασ μένες σε αποτυχία 
χε ιρ ο νομ ίες  προς αποκατάσταση κάποιας επα
φής. Αυτό ακριβώς ε ίνα ι και η «Συναναστροφή»: 
η σ υνεύρεση οκτώ ανθρώπων μία παραμονή 
Πρω τοχρονιάς και η ανάγκη το υ ς  γ ια  επ ικοινω 
νία· μία ανάγκη που ματα ιώ νετα ι σαν ανεπ ίδοτο 
γράμμα. Η σκηνοθεσ ία  τη ς  Κ ίττυς  Αροένη δεν 
θέλησε να απομακρυνθεί στο ελάχιστο από τ ις  
εύθρασ τες ισορροπίες τη ς  Αναγνωστάκη, ανά
μεσα στον ρεαλ ισ τικό  λόγο  και στην κυρίαρχη 
ποιητική διάσταση. «Αν ο θεα τής κατορθώ σει

ι%ΊΓ·~' νω·ϊ ογόλ ;.·τ ί'.··ν/'.:',;Ί!) ? \-Y)iw';nr

Του απεσταλμένου μας στην ΠΑΤΡΑ 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ουργός και θα ανακαλύψ ει πράγματα δικά του, 
απολύτως προσμπικά. Αλλά έτο ι ε ίνα ι η γραφή 
τη ς  Αναγνωστάκη: καθημερ ινές, αληθοφανείς 
καταστάσεις που επ ιτρέπουν δεκάδες, προσω
π ικές αναγω γές», εξη γε ί η Κ ίττυ  Αροένη.

Κ αθοριστικές υπήρξαν ο ι ερμ ηνε ίες  τω ν ηθο
ποιών. Οπως συμβα ίνει με όλα τα  έργα όπου 
συναισθήματα, εντάσεις , αδ ιέξοδα  εκφράζοντα ι 
περισσότερο με βλέμματα  ή κ ινήσεις παρά με 
το  λόγο. Και σε αυτό  το  σημείο, το  μεγαλύτερο  

φ ορτίο  ε ίχε χω ρίς αμφ ιβο
λία ο ρόλος τη ς  σιωπηλής, 
κατά το  μεγαλύτερο  μέρος 
του έργου, Ολγας, που υπο
δύθηκε με υποδειγματικό 

τρόπο η Εύα Κοταμανίδου. Πολύ καλές όμως 
υπήρξαν και ο ι ερμ ηνε ίες  τω ν άλλων ηθοποιών: 
τη ς  Κ ατερ ίνας Καραγιάννη, τη ς  Τάνιας Χαντζά- 
ρα, του Περικλή Βασιλόπουλου, τη ς  Ο δέττης 
Ιωάννου, του  Γιώργου Μ ελισάρη, του  Κοσμά Φο- 
ντούκη και του Γιώργου Βουζουλίδη.

Συμβατές με το  λόγο τη ς  Αναγνωστάκη υ 
πήρξαν ο ι επ ιλογές τη ς  Σάντρας Σ τεφανίδου 
στα σκηνικά και τα  κοστούμια  και του Κώστα 
Χαριτάτου στη μουσική. Από τ ις  παρουσίες απη 
σαββατιάτικη επίσημη πρεμιέρα ας σημειώ 
σουμε μία με ιδ ια ίτερη  σημασία: αυτή του Λευ- 
τέρ η  Βογιατζή ο οποίος προγραμματίζει τη ν  πα-

και τα ξ ιδ έψ ε ι με το  έργο, τό τε  θα γ ίν ε ι ουνδημ ι- ρουσίαση τη ς  «Συναναστροφής» στην Αθήνα.

V ·>;;■ ·« ·· γ ■ m Α τ ζ έ ν τ α liV , ■ ■ ■ ' :· va·;' · :.· ’ ' /  ■ *YIί ·Υ, ! '<:■■■ ί '

Ε Κ Δ Η Λ Π Σ Ε ΙΙ:  Τον «φανατικό 
ηθικό της πολιτικής ποίησης» 
Μανόλη Αναγνωστάκη τιμά  σή
μερα στο Θ έατρο «Αυλαία», ο

λης Παναγιω τόπουλος θα μυ 
λήσει στην Ε τα ιρεία  Σπουδών 
Ν εοελληνικού Πολιτισμού & 
Γενικής Π αιδείας (Π λατεία  Πα-

Συλλόγου τω ν Αθηναίων, στην 
οδό Κέκροπος 10, στην Πλάκα, 
θα γ ίν ε ι η παρουσίαση του  β ι
βλίου τη ς  Ράνιας Γέροντα: «Ο-



/ /  Κ α τ ε ρ ίν α  
Κ α ρ α γ ιά ν ν η  
κ α ι  η Ε ύ α  Κ ο -  
τ α μ α ν ίδ ο υ  στη  
« Σ υ ν α ν α σ τ ρ ο 
φ ή » . Γ ια  τη ν  
μ α τ α ιω μ έ ν η  Er.« . 
π ικ ο ιν ω ν ία , η 
σ χ η ν ο Ο έ τ ις τ υ υ  
έ ρ γ ο υ  Κ ίτ τ υ  
Α ρ σ έ ν η , λ έ ε ι:
« Ο  κ α θ έ ν α ς  . 
μ α ς  κ ο υ β α λ ά ε ι  
τ ό σ ο  δ ιο γ κ ω 
μ έ ν ο  το  δ ικ ό  
τ ο υ  π ρ ό β λ η μ α  
μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  
η α ν ά γ κ η  γ ια  
ε π ικ ο ιν ω ν ία  μ ε  
τ ο ν  ά λ λ ο ν  ν α  
έρ χ ε τ α ι σ ε  δ ε ύ 
τερ η  μ ο ίρ α » .

■ιυ;ιμιι upw v 'V U . AUUIJUU.·
. στα βελούδινα καθίσματα 
του Μεγάρου με'φάρμα ·, 
εργασίας; ·ι'·· ; ···· ·>' 

Ακόμη κι - αν μια -συ
ναυλία· είναυ βαρετή μτιο-' 
ρείς να περάσεις την ώρα 
οου παρατηρώντας ' τους 
ανθρώπουςΕκείνοι .που , 
παραμένουν-?* σιωπηλοί, 
χορεύουν και ■ κουνούν·· 
ρυθμικό το κεφάλι, ano- 

. λαμβάνουν. Οι άλλοι, που 
μιλούν μεγαλόφωνα, γυ- 

. ρίξουν την πλάτη οτη σκη
νή και καρφώνονται, χά-' 
νουν το χρόνο τους. Μετά 
το . τέλος της συναυλίας 
δεν θα σχολιάζουν τα 
τραγούδια αΑΛά τις κοσμι
κές ' παρουσίες. · Ηταν η 
πρώτη τους φορά. Και η 
τελευταία; ...

ΣΑΝΤΥ ΤΪΑΝΤΑΚΗ

Αυτή την Κυριακή οτο ένθετο περιοδικό ..,
«Επτά Ημέρες»·,/

■ . ' \ ♦· 7ì jï.j,. iy-fy ,/(Α· ·
♦ Λαβύρινθος: μύθος και πραγμαμκόττίταΤμ;^ '. .
♦ Μίνως Καλοκαιρινός: οι πρώτες αναοκάφεςΑ '■ ’· ■ ·
Φ Το τεράστιο έργο του Α ρ θ ο υ ρ Έ β ^ φ { υ Λ ψ Λ ·
♦ Η Αγγλικι\ Αρχαιολογικό Σχολή στην,κοιλάδα της Κνωοού;
ό Tn n.vmrrnnr um. οι η’ιιι fini τησ Kvr.inoù .... ....... ......... —
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Ι·'ί·

·; " · · ·. ■ Λ;; ■ Γράφει η ΡΟΖΙΤΑΣΩΚΟΥ
τ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ «Ο ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ» .

ληθινή βόμβα έττεσε 
ΰτη θεατρική Αθήνα 

:τό.„ δωράκι που μας έστει- ''
; ; λε η Πάτρα, με άλλα λόγια Ç 
■ : «Ο φωταγωγός» του τόσο 

• ταλαντούχου και τόσο άτυ
χου Σπόρου Γαλαίου. Πολ- 

... . λες γκρίνιες είχαν προηγη- .·
·£·' θεί, γιατί το ίδιο έργο είχε 
■ ίλ'απορρι,φθεί από το Εθνικό ·
‘Ο : και πράγματι (ίσως επειδή :
-.f .δεν παρακολούθησα το ..
-- θέμα· όσο έπρεπε) δεν 
... μπορω,να καταλάβω γιατί. ο 

.,ίόΤεσσερΓς.ηθοποιοίχωρισμένοί ;.·
'Α'ΐσε’δυά̂ ζευγάρια. ;0ι μεγάλοι \ \
Τ̂(Αν\αΣυνρδ(νού-Τέλης Ζώτος); £
ί̂:λίάν;πέΑίραμένοί;ΚΓεκείνη' h 
;* : μάλιστα!.-; υπερπεπειραμένη: Τ 
'. Οι νέοι (Νίκος Σκουλάς, Ηλίας r 
. Γιαννάκης) εντελώς άπειροί τ

“ϊ'-αΜά.-.-τΑλλά' στη· σκηνή δεν ’ν ί ............  ...... _
jT'i καταλαβαίνεις καθόλου πως 
’.νΐι.δεν είναι κι αυτοί «παλιοί στη' :vgT
EVδουλειά». ί , γ .. . .'Δηηψ . . . - . τα ίΐύ ' ' t i :  . .., : - Ά  .i^S5*äÜ^r···
.'Τ- Και στην ττλατεία πια, ένας · Εμπνευσμένες ερμηνείες από την Αννα Συνοδινού κ α ι τον Τέλη Ζώτο στο «Φωταγωγό».

ί ·',

τους
Γ. ; κόσμος όρθιος να χειροκροτεί 
A (ουρλιάζοντας «Μπράβο!». 
ί,.Το κυρίότερο:
•ο .Οταν.τελείωσε το έργο τα 
λγπηγαδάκια ήταν ανεπιφύλα- 

. κτα: «Καλέ, βλέπεις πως σπάρ
ε ,.χοσν ελληνικά έργα;» ήταν και 
* ίτΟ μόνϊμο "ρεφρέν, τ .*»· ί :;
' ιί Δράση παράλληλη. Πότε στο - 

: διαμερισματάκι της γριάς μάνας 
(η εθνική μας Αννούλα το καμά-’ 

-ςΟρι μας!)'· που επισκέπτεται ο :
- γιοςτης (ένας Τέλης κομμένος 

Λ και ραμμένος για το ρόλο) καλο
ύ;; στεκούμένος πενηντάρης με 

τσέπες πάντα γεμάτες, κάθε , 
ζά' .Τρίτη κοπ Παρασκευή και πότε 
:ir στο πλαϊνό επίσης μικρό δια- · 

; μερισμοττάκι; όπου μένει μια 
;·..·;·παράδουλεύτραπου αγωνί- 
.ν·!:;.ζεται να μεγαλώσει το 15χρο- 
Ά  νο αγόρι της. Σαββατόβραδο, :. 
η.γκάι πολλά συμβαίνουν, εντε- : 
V ,'.λώς απρόσμενα. Ο γιος εμφα

νίζεται παρφουμαρισμένος, : 
με καινούργιο χρυσό ρολόι και 
κάτι θέλει. Γιατί η πανέξυπνη ·. 
μάνα.τουδενγελιέταιαπότα , 
«μανοόλα» και τα σαλιαρί
σματα με τα οποία την καλο
πιάνει; Ξέρει πως εδώ ή που 
θα χωρίσουν τα τσανάκια τους

ή που θα γίνουν αμοιβαίες υπο- 
χωρήσεις. Μάλλον δικές της 
βέβαια.
Η μονομαχία τους είναι σκέτη 
απόλαυση. Αλλάζουν χίλια 

: πρόσωπα Ανταλλάσσουν αγά
πες και απειλές,· αγριεύουν και 
!πίσω πάλι στην υποχώρηση. 
Μέχρι κόρτε κάνουν κι εδώ · 
να δείτε την Αννα, νάζι. Δεν 
νομίζω να υπάρξει μάνα (ιδίως 
μάνα αγοριού) που να μην ανα

μένος θεατής θα αναγνωρί-̂ : 
σει λάθη και αδυναμίες στο '· 
έργο. Ομως η σκηνοθεσία του 
Νίκου Αρμάου είναι τόσο παρα- 
συρτική. Καλύπτει τα πάντα,'ί. 
μας παίρνει μαζί της και γελά
με, κλαίμε, τρομάζουμε, θαυ-.. 
μάζουμε χωρίςίνα προλαβαί-'.'. 
νουμε να πάρουμε αναπνοής 
Ακόμα και οι σκηνές των παι
διών, επειδή παιζονταΓαπό. 
ηθοποιούς.που δεν είναι.πια Γ

Κλαις, γ ελά ς, τρομάζεις; ' 

8αυμάζεις, χω ρίς ν α ·: α Π·;·; 

π ρ ολα β α ίνεις  να  πάρεις α νά σ α ...,
γνωρίσει σκηνές από τη ζωή 
της. Εκανα ένα πρόχειρο γκά
λοπ και όλες.όσες ρώτησα το 
παραδέχτηκαν. Παράλληλα, ' 
το γειτονόπουλο κι ένας συμ
μαθητής του, βαριούνται. Για
τί να μην παίξουν μια (σχεδόν 
αθώα!) φάρσα στη γριά μπαί
νοντας από το παραθυράκι 
του φωταγωγού και υποκρι- 
νόμενοι τα κλεφτρόνια με κάλ
τσες στο κεφάλι; Ο πεπειρα-

τόσο παιδιά και είναι το πιο . 
δύσκολο σημείο .του έργου τις 
έχει σκηνοθετήσει μέχρι... Τρίο 
Στούτζες, μέχρι μπαλέτο τους' 
καβγάδες, την. πάλη καί τα 
πεσίματά τους. Το απλό σκη
νικό και τα σωστότατα ρού-. 
χά είναι της Λαλούλας Χρυ- 
σικοπούλοο, οι̂ ρωτισμοί.που 
ρυθμίζουν τη δράόη και διευ
θύνουν το παράλληλο στοι-, 
χείο της, της ΜάρωςΑβρά-

; μπου.· . -· :.·
: Θα περάσετε μια υπέροχη 
βραδιά. Οι παραστάσεις στο 
θέατρο «Αθηνών»' κάθε Δευ-

■ τέρα και Τρίτη μέχρι το Πάσχα. ' 
Και θα θαυμάσετε, πέρα από 
όλα τα «λογικά», την γκάμα 
μιας μεγάλης, τεράστιας ηθο-

. ποιού που ξεκινάει από... Ρένα 
Βλαχοπούλου γιά να αγγίξει,

• φάτσα στο κοινό με τον προ-
• βολέα, καταπάνω της τα ύψη
■ της πιο ανθρώπινης τραγω-
Τδίας.:.,ΐ!·ί”ί· · ·■ ·■  -
Το ότι στάθηκε ο Τέλης Ζώτος 

: πλάι σε ένα τέτοιο ιερό τέρας 
και της κράτησε το ίσο χωρίς 

, να κοντολυγίσει ούτε τόσο δα, 
ί· αποτελεί την πιο σπουδαία 
; κουβένταΗου; μπορούμε να 
πούμε γιά .τη-δύσκολη, αλλά : 

' εμπνευσμένη δημιουργία του. 
Οσο για τον Νίκο Σκουλά και . 
τον Ηλία Γιαννάκη, αθώος ο 
πρώτος,πονηρός, σχεδόν ετπ- . 
κίνδυνος ο δεύτερος, τι να πει 

! κανείς; Μας ενθουσίασαν, για- ;
, τί οι δικές τους δυσκολίες ήταν 
; πολύ πιο μεγάλες. (Οταν κατε- 
: βαίνειςλίγα μόνο χρόνια κάτω 
από την ηλικία σου, οι παγί-

■ δες είναι άγριες. -ί ·: : . . ' · . '

/>
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«Μορμολης», ανατροπή της «ενήλικης» λογικής
ΊΓην παιδική ψυχή μπορείς να την προσεγγίσεις μέσα α
πό μια παραμυθική ατμόσφαιρα με πρίγκηπες και βασι
λιάδες, μέσα από εξωλογικά όντα, δράκους και μάγισσες, 
την καταγράφεις όμως χωρίς εξωραίσμούς και την σπου
δάζεις χωρίς ωραιοποιήσεις μέσα από την πραγματικότη
τά της.

Αυτόν τον δεύτερο δρόμο επ έλεξε ο  γερμ ανός συγγραφ έας Ράινερ 
Χάχφελντιστον.σΜ ορμο'λη» του., ένα  ε'ργο, που βρή^Τ-μεγάλη απήχηση 
σε πολλέςιιΕ υρώ παϊκές'πάιδίκές·σκηνές1 για  την αλήθεια7 τούί που δεν 
συρρικνώνει την παιδική φαντασία, γ ια  την τόλμη του, που αφήνει να 
α ναπνεύσει η ελευθερία  της σκε'ψης των μικρών, για  την ανατροπή του 

^ α  παρουσιάζει φ οβ ισ μ ένοτον κόσμο των μεγάλων, όταν κατά κύριο λόγο 
είμαστε εθισμε'νοι στο αντίθετο.

Τα παιδιά στον «Μ ορμόλη» διαφ ω νούν με την εξουσία  των μεγάλων 
κα την αμφισβητούν, όταν γίνετα ι παράλογη. Δ εν  διστάζουν να  κρίνουν 
τον κόσμο εκείνων, που προσω ποποιούν την δύναμη και απαιτούν τυφλή 
υποταγή. Δ εν  φείδονται να  προσδώ σουν σ ’ αυτό τον κόσμο αρνητικά 
χρώματα και ονόματα και το χαρακτηριστικότερο, να  τον εκφοβίσουν με 
με'σο ε'να δημιούργημα της φ αντασίας τους, που ανάγεται με'σα στο ε'ργο 
σε σύμβολο αντίστασης στον π α ρά λογο  δογματισμό των μεγάλω ν, πετυ
χαίνοντας ε'τσι την αντιστροφή των π α ρα δεδομ ένω ν ρόλων.

Α ν )ΐ Μορμώ, το δύσμορφο τε'ρας, ήταν το φόβητρο των παιδιών στα 
αρχαία Ελληνικά χρ όνια , ο  Μ ορμο'λης είναι το φόβητρο των μεγάλω ν στο 
?ργο του Χ άχφ ελντ. Η σύλληψη του συγγραφε'α στο σημείο αυτό μοιάζει 
ανατρεπτική και γι’ αυτό αληθινή. Η συνήθης τακτική των μεγάλων να  
ίιασκεδάζουν τις υποψ ίες τους και να  καλύπτουν τις ανασφάλειε'ς τους 
ιπό τον φ όβο μιας πιθανής ανατροπής της εύθραυστης εξουσίας τους 
.ειτουργεί στο ε'ργο του Ρ. Χ ά χφ ελντ ως μπούμεραγκ εναντίον τους. Από 
ην άποψη αυτή ο «Μ ορμοληςδιαθε'τει ε'να βαθύτατα παιδοψυχολογικό  
πόστρωμα, διαχω ρίζοντας τη θε'ση του από κάθε αφελή θεώρηση της
αιδικής ψυχής. .......  - - · - - · -

Το ε'ργο, που αποτελεί την φετινή επιλογή της Π αιδικής Σ κη νής του 
Η -ΠΕ-Θ Ε της πόλης μας, υποστήριξαν στη σκηνική του παρουσίαση με 
ε'φι, φ ρεσκάδα ιδεώ ν και δημιουργικό ενθουσιασμό όλοι ο ι συντελεατε'ς 
ΐς παράστασης. Η σκηνοθετική γραμμή του Φούλη Μ πουντούρογλου  
νε'δειξε με επιτυχία τα μηνύματα του έργου με'σα από την διάσταση της 
κινηματογραφικής ροής», που και γοργούς ρυθμούς εξασφ άλισε και 
τέτρεψε στους ηθοποιούς να  κινηθούν σε πρότυπα ιδιαίτερα προσφιλή  
ια παιδιά, όπως αυτά των ηρώων κινούμενω ν σχεδίω ν. Ιδιαίτερα πρέπει 
1 επα ινεθεί η σκηνογραφική δουλειά  του Γιώργου Β α φ ιά για τη ν  ευφυή 
3λληψη, την ευρηματικότητα και την ευελιξία  της. Μ ε θαυμαστή ταχύ- 
τα τ σκηνικά αττικέ ίμενα μεταμορφώ νονται, μεταλλάσσονται και αξιο- 
ηούνται αποκτώντας πολλαπλές χρήσεις και το κυριότερο, τέτοιου 
δους σκηνικά κεντρίζουν την φαντασία των μικρών θεατών, καθώς στο 
υ  τους προσλαμβάνουν την διάσταση παιγνιδιώ ν, γνώ ριμω ν και οι- 
ίων σ’ αυτούς.
Χαριτωμένη η Μ άντα τη ς.Τ ά νια ς Χ ατζάρα με πηγαία και αβίαστη 
/ηση είχε την ζω ηράδα και τον εθνουσιασμό της νεα ρής ηρωΐδας και 
εση απήχηση στον παιδόκοσμο, που ανταποκρίθηκε με γνήσιο  αυθορ- 
τισμό στο κάλεσμα της ηθοποιού γ ια  διάλογο.
Σε χαμηλότερους τόνους κινήθηκε ο  Ρ ίκη ς του Νίκου Γκέκα. Α ν και 
όλυτα συγχρονισμένος στην κίνηση με την συμπρω ταγωνίστριάτου, θα

Σκηνή της παράστασης «Ο Μορμολης», που παίζε
ται τα σαββατοκύριακα στο Δημοτικό Θέατρο.

«περνούσε» ευχερέστερα στο παιδικό κοινό , αν αφηνόταν σ ’ ένα  ετ-το 
τερο και αμεσότερο παίξιμο. . . ..

Στην απόδοση του ζεύγους των μεγάλοιν, η Ανθή Τσακαλίδου υπη 
τησε με συνέπεια  τις σκηνοθετικε'ς προθέσεις και το καλώς εννοούμι 
στυλιζάρισμα στην κίνηση και την φωνή της αποδείχθηκε απόλαυση: 
Α νά λογα  κινήθηκε και ο Π άνος Σ ταθακόπουλος στο ρόλο του θει 
αποδίδοντας με επιτυχία την μορμολίτιδά του με'σα α πό  ε'να γέλα σα  
σύμπλεγμα σπασμωδικών κινήσεων.

Ο Θ ανάσης Β λαβιανός διεκπεραάυσε τον ρόλο του δύστροπου Μπτ 
ρίνια περισσότερο με την φυσική του παρουσία και λ ιγότερο με 
εκφραστικά του με'σα. Π εποίθησή μας είναι ότι έχει τις δυνατότητες 
ξεδιπλώ σει με πιο έντονο και πειστικό τρόπο την στρυφνότητα και τ 
ιδιορρυθμία του ήρωα. Ο Γ. Β ουζουλίδης ακολούθησε τους ρυθμούς τ 
παράστασης με επάρκεια  κ α ι ευσυνειδησία.

Αρμονική η διαπλοκή της πολύχρωμης μουσικής του Η. Π ασχαλίδη | 
την εύρυθμη και ζωηρή χορογρα φ ία  της Μ. Γκούτη ενώ η μετάφραση τι 
Π. Σκούφη επέδειξε απόλυτο σεβασμό προς τα παιδιά, που ήσαν 
φυσικός αποδέκτης της παράστασης. Λιτή, βατή και προπάντω ν προσλ  
ψιμη από το νεα νικ ό  ακροατήριο πέτυχε το απρόσκοπτο πέρασμα  το 
μηνυμάτων του έργου στην «πλατεία».

Μ ε αφορμή την ευφρόσυνη παράσταση του ΛΗ.ΠΕ.Θ Ε της πόλης μτ 
και πλάι στις θέσεις του γερμανού  Χ άχφ ελντ για  την κριτική στάση το. 
μικρών απέναντι στην εξουσία  των μεγάλων, ας θυμηθούμε και ττ 
άποψη του Αγγέλου Τ ερζάκη στο δοκίμιό του Τα παιδιά  μ ε τα  κλωνάρι« 
«Ο λο και περισσότερο α πό  δω κι εμ πρός ο διδάσκων θα κρίνεται, 
η γέτης θα ελέγχεται, ο γο νιός θα πρ έπ ει να  δείχνεται ά ξιος τ η ς  αποστι 
λή ς του». · . . . . . · ' ·  '
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