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Άρης Στυλιανού: Μηδενίσαμε χρέη 9 εκατ. ευρώ & απογειώσαμε
το καλλιτεχνικό έργο του ΚΘΒΕ

Για το success story του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που περιλαμβάνει τόσο
την οικονομική του εξυγίανση αλλά και το καλλιτεχνικό του έργο, το οποίο
απογειώθηκε, μίλησε Στο Κόκκινο ο πρόεδρος του ΚΒΘΕ Άρης Στυλιανού.
O κ. Στυλιανού στη Γεωργία Σαδανά εξήγησε πως ένα πολιτικός φορέας τα κατάφερε
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διαχειριστικά και οικονομικά. Περιέγραψε ότι ανέλαβε τη διοίκηση του τον Αύγουστο
του 2015 σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και σημείωσε πως τα βρήκε πολύ
χειρότερα από ό,τι μπορούσε να φανταστεί και χαρακτήρισε την κατάσταση «τραγική»
ενώ τόνισε πως για ένα - δύο χρόνια ζορίστηκαν όλοι πάρα πολύ.
Ο πρόεδρος του ΚΒΘΕ μίλησε για τη μεγάλη νομική και ποινική ευθύνη της διοίκησης
παρά το γεγονός ότι οι θέσεις είναι τιμητικές και δεν λαμβάνουν αμοιβή τα μέλη του
Δ.Σ. Ο κ. Στυλιανού αναφέρθηκε στον επιτυχημένο συνδυασμό και σημείωσε ότι δεν
υπάρχει καμιά παράσταση τους που είναι κάτω του καλού, ενώ τόνισε ότι «ευνοήσαμε
πολύ την εξωστρέφεια του ΚΒΘΕ» και πλέον βρίσκονται παντού σε σχολεία, σε
νοσοκομεία κ.ά.
Μίλησε για τις οικονομικές δυσκολίες, για τα διοικητικά προβλήματα, για τα
συσσωρευμένα χρέη δεκαετιών με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι - όταν ανέλαβαν - να
είναι τρεισήμισι μήνες απλήρωτοι, να χρωστάει το ΚΒΘΕ εννιά εκατ. ευρώ σε
ασφαλιστικές εισφορές τη στιγμή που στο ταμείο του βρήκαν μόλις 3.000 ευρώ.
Η αλλαγή έγινε με μεγάλη βοήθεια από την Πολιτεία, από το Υπουργείο Πολιτισμού και
το Υπουργείο Οικονομικών και ο κ. Στυλιανού εξήγησε ότι χρειάστηκε ακόμα και να
χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι για να καταλάβουν τα αιτήματα τους και να αντιληφθούν
την ανάγκη για βοήθεια και αναφέρθηκε στην έντιμη δουλειά που έκαναν με χρηστή
διαχείριση και ότι σέβονται και το τελευταίο ευρώ του φορολογούμενου πολίτη.
Περικόψαμε κατά πολύ τις δαπάνες, χωρίς να γίνουν απολύσεις, εξήγησε, και υπάρχει
πλέον περισσότερο προσωπικό καθώς ανέβηκε ο κύκλος εργασιών του ΚΒΘΕ.
Αναφέρθηκε στα παιδικά εργαστήρια καθώς εκεί διδάσκονται και το θεατρικό παιχνίδι
και είναι ένας δημιουργικός χώρος απασχόλησης για τα παιδιά το καλοκαίρι από τις
07:00 έως στις 16:00 και τα πιτσιρίκια εκεί λαμβάνουν και πρωινό και μεσημεριανό
γεύμα και αυτό εξυπηρετεί πολλές οικογένειες αφου οι τιμές είναι εξαιρετικά
ανταγωνιστικές και αυτό αφήνει έσοδο 15.000 τον χρόνο στο ΚΒΘΕ.
Ο κ. Στυλιανού εξήγησε ότι είναι πλέον 50%+ στις εισπράξεις και η αναθεώρηση των
τιμών των εισιτηρίων προς τα κάτω είναι ένα στοίχημα που το πέτυχαν.
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