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ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ

Οι συµπάροικοι Θεσσαλονικείς σίγουρα γνωρίζουν το Θέατρο Δάσους, την πιο εµβληµατική
ανοιχτή σκηνή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
Πιθανότατα να το γνωρίζουν και πολλοί οµογενείς που έχουν κατά καιρούς επισκεφθεί την
Θεσσαλονίκη καθώς είναι χτισµένο στην πλαγιά του Κέδρινου Λόφου (Σέιχ Σου), µε θέα σε
ολόκληρη την πόλη και το λιµάνι της.
Το Θέατρο Δάσους λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1976 και αποτελεί τόπο συνάντησης των
Θεσσαλονικέων, αλλά και των επισκεπτών της πόλης.
Με πλήθος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κάθε καλοκαίρι, που περιλαµβάνουν παραστάσεις
αρχαίου δράµατος, συναυλίες, µουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, αποτελεί ζωντανό τόπο
ανάδειξης του σύγχρονου πολιτισµού και πόλο έλξης κοινού και καλλιτεχνών, τόσο από τις
γειτονικές βαλκανικές χώρες όσο και από ολόκληρη την Ευρώπη.
Το όµορφο αυτό θέατρο έχει, ωστόσο, υποστεί σηµαντικές φθορές από το χρόνο. Κατόπιν
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µελέτης, κρίθηκε άµεση η ανάγκη στεγάνωσης της κεντρικής σκηνής και των κερκίδων.
Ταυτόχρονα, πρόκειται να δηµιουργηθούν κλειστές εγκαταστάσεις µε αρχειακά κοµµάτια
σκηνικών και κοστουµιών από ιστορικές παραστάσεις του ΚΘΒΕ, ώστε να µπορούν να
πραγµατοποιούνται οργανωµένες ξεναγήσεις, ακόµα και κατά τους χειµερινούς µήνες.
Και επειδή το ΚΘΒΕ, λόγω και της κρίσης στην Ελλάδα, αντιµετωπίζει οικονοµικά
προβλήµατα ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Γιάννης Αναστασάκης απευθύνει έκκληση και
στον Ελληνισµό της Αυστραλία να βοηθήσει οικονοµικά την όλη προσπάθεια.
Ο κ. Αναστασάκης έχει επισκεφθεί παλαιότερα την Αυστραλία µε το Εθνικό Θέατρο της
Ελλάδας. Παρουσίασαν την «Αντιγόνη» µε πρωταγωνίστρια τη σηµερινή υπουργό
Πολιτισµού Λύδια Κονιόρδου.
«Διατηρώ», είπε, «τις καλύτερες αναµνήσεις από την Αυστραλία και την οµογένεια.
Διαπίστωσα πόσο λατρεύει και το αρχαίο θέατρο και φιλοδοξώ κάποια στιγµή να
περιοδεύσει το ΚΘΒΕ και στην Αυστραλία µε µια εξαιρετική παράσταση».
Η ενίσχυση της όλης προσπάθειας θα γίνει µέσω του act4Greece που υιοθετεί τη δράση
«Συντήρηση και βελτίωση υποδοµών του Θεάτρου Δάσους του ΚΘΒΕ».
Όπως µας λέει ο κ. Αναστασάκης, το ΚΘΒΕ αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να προσφέρει
συµβολικά αντισταθµίσµατα, ως ηθική επιβράβευση για κάθε δωρεά όπως δωρεάν
παραστάσεις και άλλα.
Δωρεές µπορούν να πραγµατοποιηθούν και µε απ' ευθείας κατάθεση στο Δίκτυο
Καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας ή µε αποστολή εµβάσµατος µέσω των ηλεκτρονικών
δικτύων internet, phone και mobile banking στο Λογαριασµό µε αριθ. 080/005126-84
(ΙΒΑΝ: GR96011008000000
08000512684 / BIC: ETHNGRAA).
Σε ερώτηση γιατί ένας τόσο µεγάλος –και δηµόσιος– οργανισµός, όπως το ΚΘΒΕ,
αποφασίζει να ζητήσει τη συνδροµή τού κοινού µέσω της πλατφόρµας Act4Greece, ώστε να
προχωρήσει στην πραγµατοποίηση εργασιών συντήρησης και προστασίας στο Θέατρο
Δάσους ο κ. Αναστασάκης λέει:
«Το ΚΘΒΕ είναι πράγµατι ένας µεγάλος οργανισµός. Ας µη ξεχνάµε, ωστόσο, ότι έχει και
µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα… Είµαστε αναγκασµένοι να παλεύουµε διαρκώς, ώστε να
βρίσκουµε λύσεις που θα µας επιτρέπουν να εκτελούµε όλες εκείνες τις εργασίες που πρέπει
να γίνονται σε ένα µεγάλο θέατρο. Είναι ωραίο να κάνεις τις παραγωγές σου, να έχεις
παραστάσεις για όλο τον κόσµο, να έχεις χρήµατα για να πληρώνεις τους εργαζοµένους και
τους συνεργάτες σου, επιβάλλεται όµως να κάνεις και εργασίες που αφορούν τα ίδια τα
έργα υποδοµής.
Τα θέατρά µας είχαν εδώ και πολλά χρόνια ζητήµατα που αφορούσαν τις υποδοµές τους,
για την επίλυση των οποίων απαιτούνταν επιπλέον χρήµατα, µια που η κρατική
επιχορήγηση δεν επαρκεί – καλύπτει οριακά τη µισθοδοσία, ενώ υπάρχουν ακόµη χρέη
ύψους περίπου τεσσάρων εκατοµµυρίων ευρώ. Η λύση ήταν να απευθυνθούµε σε εταιρείες
και πολίτες, οι οποίοι, µε τη συµβολή τους, θα µας βοηθήσουν να προχωρήσουµε στις
αναγκαίες παρεµβάσεις.
Λόγω αυτών ακριβώς των οικονοµικών δυσκολιών, σοβαρές εργασίες στο Θέατρο Δάσους
είχαν να γίνουν από την τελευταία ανακαίνισή του, πριν από περίπου 20 χρόνια.
Αποταθήκαµε, λοιπόν, στην Εθνική Τράπεζα, εγκρίθηκε η πρότασή µας για το
crowdfunding και κάνουµε τώρα την προσπάθειά µας».
-Είστε αισιόδοξος για την έκβαση;
-Προσωπικά, είµαι αισιόδοξος άνθρωπος… Όταν ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση, το
θέατρο είχε χρέη ύψους 8,5 εκατ. ευρώ. Είπα ότι θα το παλέψω… Διεκδικώντας χρήµατα
από τα υπουργεία και µε διάφορους τρόπους εξοικονόµησης πόρων, καταφέραµε να
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ρίξουµε τις οφειλές µας στα 4 εκατ. ευρώ. Ζητήσαµε έκτακτη επιχορήγηση, πήγαµε πολύ
καλύτερα σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις από τα εισιτήρια, κόψαµε από τα λειτουργικά
έξοδα…
Ήµουν αισιόδοξος και θέλω να είµαι ακόµη περισσότερο για τη συνέχεια. Σε έναν χρόνο
από τώρα θα ήθελα να µη χρωστάµε: να το έχουµε µηδενίσει ή, έστω, να το έχουµε
πλησιάσει.
Η ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ
ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
Ο "Νέος Κόσµος" µετέφερε το αίτηµα του κ. Αναστασάκη στην Ένωση Θεσσαλονικέων
Βικτωρίας "Ο Λευκός Πύργος". Όπως µας ενηµέρωσε ο πρόεδρός της, Παύλος Μαυρουδής,
οµόφωνα το Διοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να διοργανώσει εκδήλωση στις 29 Απριλίου
τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για το Θέατρο του Δάσους. Όσοι θέλουν να παραστούν ή
να συνδράµουν µπορούν να τηλεφωνήσουν στον κ. Μαυρουδή στον αριθµό 0418 353 086.
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