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0
 χώρος του 

πολιτισμού 
μπαίνει για

δεύτερπ φορά σε καθολικό 
lockdown, ωστόσο δεν 
είναι π δεύτερπ φορά 
που «σιγεί». Από την 
εκδήλωση της πανδημίας 
ταλαιπωρήθηκε με 
αλλεπάλληλες απαγορεύσεις 
λειτουργίας των θεάτρων, 
σινεμά, μουσικών σκηνών, 
μουσείων, με αιφνιδιαστικό 
άνοιγμα και κλείσιμο των 
χώρων, με περιορισμούς 
στη χωρητικότητα, με 
αναβολές, ματαιώσεις και 
ακυρώσεις σημαντικών 
παραγωγών... Κάποιοι 
δραστηριοποιήθηκαν 
διαδικτυακά.
Οι επαγγελματίες των 
τεχνών όλων των 
ειδικοτήτων βρέθηκαν 
μετέωροι πολλές φορές. 
Διαμαρτυρήθηκαν, 
απαίτησαν τα αναγκαία 
μέτρα στήριξης και 
προγράμματα, διεκδίκησαν 
με κάθε τρόπο την ίδια 
την ύπαρξή τους. Το 
υπουργείο Πολιτισμού 
και τα συναρμόδια 
υπουργεία έδειξαν χαμηλά 
αντανακλαστικά και 
έπρεπε να φτάσει ο κόμπος 
στο χτένι για να δοθούν 
κάποιες αποζημιώσεις 
και επιδοτήσεις. Αν και 
οι χώροι πολιτισμού 
«στοχοποιήθηκαν» 
αναίτια για τη διασπορά 
του Covid-19, όπως 
αποδείχτηκε ήταν από τους 
πλέον ασφαλείς και πιο 
αυστηρούς στην τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων 
και το κοινό απέδειξε 
έμπρακτα, με την παρουσία 
του, την εμπιστοσύνη του. 
Ποιο είναι το αποτύπωμα 
της κρίσης της πανδημίας 
στον πολιτισμό; Πώς θα 
αντιμετωπίσουν το lockdown 
οι κρατικές και οι ιδιωτικές 
σκηνές; Είναι επαρκή τα 
μέτρα στήριξης της πολιτείας; 
Υπάρχει αισιοδοξία για την 
επόμενη μέρα; Οι απαντήσεις 
στο σημερινό αφιέρωμα της 
«Εφ.Συν.».

© ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΜΑΡΙΝΟΥ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ, επιβαρυμένο οχτώ μήνες 
τώρα από τα περιοριστικά μέτρα κατά της 
πανδημίας, μπαίνει σε καινούργια περίοδο 
ανασφάλειας μετρώντας ανυπολόγιστες οι
κονομικές ζημιές για τον ίδιο τον χώρο του 
θεάματος, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους 
του, καλλιτέχνες, τεχνικούς, παραγωγούς. 
Αυτή η πρωτόγνωρη κρίση συνεπάγεται «οι

κονομική καταστροφή» αναφέρει 
στην ανακοίνωσή της η Ενωση 
Θεατρικών Παραγωγών. Μόλις 
προχθές ανακοινώθηκε η επιδό
τηση με 10 ευρώ ανά θέση θεατή 
για θέατρα, μουσικές σκηνές, χο

ροθέατρα, συναυλιακούς χώρους 
για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμ
βριο και Δεκέμβριο (ποσοστό 40% 

των συνολικών θέσεων εφόσον λειτουργεί η 
επιχείρηση και 20% των συνολικών θέσεων 
αν είναι κλειστή).

ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ 
καλλιτεχνικός διευθυντής Κρατικού 
θεάτρου Βορείου Ελλάδος

«ΑΚΡΟΒΑΤΟΥΜΕ ·Η 

ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ,

ΔΙΧΩΣ ΣΚΗΝΗ» Ι|£Ι@|1
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ, το αγκάλιασμα, η ανά
σα του κοινού, το γέλιο, το χειροκρότημα, το 
δάκρυ και ο ιδρώτας του ηθοποιού, δοχεία 
συγκοινωνούντα με τις γεμάτες πλατείες και 
τα θεωρεία, στον αντίποδα της αναγκαίας 
αποκαθήλωσης της ποσόστωσης 100, 50, 
μετά 30 και μηδενική πληρότητα τελικά... 
Αιωρούμενοι κάπου ανάμεσα στο απευκταίο 
μαύρο των μοιραίων στατιστικών ενός αύριο 
δίχως αύριο και το λευκό της σκέψης μας, η 
οποία συνετή στην τήρηση υγειονομικών

κανόνων ονειρουργεί κανονι
κότητα, η νέα θεωρία μοιάζει 
να μας στοιβάζει σε τσίρκο του 
σύμπαντος κόσμου, ενώ εμείς 
ακροβατούμε σε ακόμη πιο τε
ντωμένο σχοινί, δίχως σκηνή 
σ' αυτή τη δεύτερη ιδιότροπη 
συνθήκη.

Επώδυνη η κάθε μέρα προ
σομοιάζει τις οδύνες που η ζωή 
προκαλεί πριν δει το φως του 
κόσμου (εξάλλου παιδιά μας 
που ανασταίνουμε για να γεννηθούν 
στο θεατρικό σανίδι είναι τα έργα 
μας). Μονάχα που το κύημα της 
«Δεύτερης έκπληξης του έρω
τα» δεν έκλαψε, κι ας έφτασε 
στην ώρα του στην αίθουσα 
τοκετού... Καμία δολοφονία, 
ούτε του Μαρά ούτε των καλ
λιτεχνικών συντελεστών όλου 
του Οργανισμού, δεν θα αφήσου- 
με στην τυχαιότητά της...

Οι πρόβες θα συνεχιστούν κανονικά, 
μόνο που το διαδίκτυο θα μας παράσχει ασπί
δα προστασίας απ’ τη λαιμητόμο λαιμαργία 
αυτού του άγνωστου X... Αγνωστες και οι λέ- 
ξεις-ιδιώματα της «Βαβυλωνίας», που μέτρη
σε παραστάσεις στα δάκτυλα του ενός χεριού 
και τιμήθηκε από την Πρόεδρο της Ελληνι
κής Δημοκρατίας, της οποίας η παρουσία της 
στη Μονή Λαζαριστών ήταν δηλωτική της 
ασφάλειας του θεάτρου.

Θα ξαναβγούμε στο Ναύπλιο να γιορτά
σουμε τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση 
με τα «φτερά ανοιχτά» που ακόμα μας δικαι
ώνει να φοράμε η επιτυχία των εμβλημα- 
τικών «Ορνίθων» - οι ιαχές της Επιδαύρου 
«αυτό είναι θέατρο» που και τότε υπό συνθή
κη ταξίδεψαν στη Νεφελοκοκκυγία...

Θα ξαναβγούμε στο φως με τις κλωστές 
των υγειονομικών κοστουμιών και τις εκατο
ντάδες μάσκες που ράψαμε και χαρίσαμε σε 
νοσοκομεία αναφοράς σε μια διαπίστωση της 
κοινωνικής προέκτασης του «ποιώ ήθος»...

Θα έρθουμε σύντομα κοντά 
με τη δύναμη της ομογένειας 
και τη «Νοημοσύνη Σμήνους» 
που έκανε τον γεωγραφικό 
αποκλεισμό να ωχριά μπροστά 
στη θέληση της σύμπραξης 
των εικαστικών τεχνών με το 
θέατρο, θα ξαναβγάλουμε στα 
σκαλοπάτια του Κρατικού ποι
ητές, συγγραφείς και λόγιους να 
μας κρατήσουν συντροφιά, θα 
ανοίξουμε μικρόφωνα κρατώ
ντας μονόπρακτες συντροφιές 
σ’ ένα κοινό που του αξίζουν κι 

ευχαριστώ πολλά κι άλλα τόσα 
συγχαρητήρια για το συγκι
νητικό-γαλαντόμο του πα
ρόν σε χαλεπούς καιρούς, 
γιατί είναι «όλη η Ελλάδα 
μας ένας Πολιτισμός».

Και στις μικρές σκηνές 
μας θα συνεχίσουμε να προ

ετοιμάζουμε μεγάλα έργα ιδίοις 
δυνάμεις, αφού δεν κόβει ο Covid την 

ανάγκη να δημιουργούμε αδιάλειπτα. Προς 
το παρόν ας φορέσουμε τις άλλες μάσκες. Ας 
τηλεργαστούμε, ας κρατήσουμε αποστάσεις 
και σε λίγο, ασφαλώς και με ασφάλεια, θα 
γεμίσουμε τις σκηνές μας πολιτισμό. Αυτή 
υπήρξε πάντοτε, αυτή είναι και τώρα η κα
ταστατική μας λειτουργία. Τώρα προέχει η 
υπεράσπιση των υγειονομικών συνθηκών.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 
ηθοποιός/σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός 
διευθυντής «Από Μηχανής Θεάτρου»

«ΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΙΤΙΑ 
Η ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ | 

ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» ΗΗ

ΤΟ ΤΡΙΤΟ μέσα σε οχτώ μήνες κλείσιμο 
των θεάτρων, πρώτη φορά τον Μάρτιο 2020,

...το άγγιγμα, το 
αγκάλιασμα, η ανάσα 
του κοινού, το γέλιο, 
το χειροκρότημα, 
το δάκρυ και 
ο ιδρώτας του 
ηθοποιού, δοχεία 
συγκοινωνούντα με 
τις γεμάτες πλατείες 
και τα θεωρεία
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Τ ΨψΠ / V U1 Μ. 1*

έπειτα τον Σεπτέμβριο και το έσχατο από τις 3 
Νοεμβρίου 2020 έχει τραγικές επιπτώσεις για 
το σύνολο τπς θεατρικής κοινότπτας. Αυτά π 
πρωτοφανής για τον κλάδο κρίσπ ουδέποτε 
αντιμετωπίστπκε με γνώμονα τα ειδικά του 
χαρακτπριστικά, πόσο μάλλον δε πάνω στπν 
πεποίθπσπ ότι ο πολιτισμός είναι μια ζωτι
κή λειτουργία τπς ανθρώπινπς κοινότπτας 
κι ως τέτοια πρέπει να στπριχθεί. Αντ’ αυτού 
το όλο αφήγπμα τπς πολιτείας εξαντλείται 
σε μια απρόθυμπ οικονομική διαχείρισπ. Ο 
χώρος του πολιτισμού, ο κατεξοχήν ασφαλής 
κι ελεγχόμενος χώρος ψυχαγωγίας, 
στον οποίο εξ αρχής τπρήθπκαν 
ευλαβικά όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα κι ως αποτέλε
σμα ουδέποτε εντοπίστπκε 
κάποιο κρούσμα, στοχοποι- 
ήθπκε βάναυσα. Η οριζόντια 
εξομοίωσπ των καλλιτεχνι
κών εκδπλώσεων με τπ δια
σκέδασα (εστίασπ, μπαρ κ.λπ.) 
ως κοινές εστίες μετάδοσπς του 
ιού, ενώ τπν ίδια ώρα άλλες επικίν
δυνες εστίες μόλυνσπς (ΜΜΜ, εκκλπσίες, 
ασφυκτικά γεμάτες σχολικές τάξεις) μένουν 
ανέγγιχτες, είναι ζήτπμα επιλογής.

Η πολιτεία, συνεπής στπν πολύμπνπ απα
ξίωσα του πιο σκλπρά πλπττόμενου κλάδου, 
συνεχίζει στπν ίδια γραμμή κι αυθαίρετα απο
φάσισε για το τρίτο κλείσιμο των θεάτρων, 
αδιαφορώντας πλήρως για το κόστος τόσο 
το οικονομικό με το οποίο επιβαρύνθπκαν οι 
παραγωγοί προκειμένου να λειτουργήσουν 
ξανά τις αίθουσες και να ζωντανέψουν τις 
σκπνές, όσο και το ψυχικό όλων των δπμι- 
ουργών οι οποίοι μετά από δύο ή τρεις μή
νες πρόβα, πρέπει ξανά να κατεβάσουν βίαια 
αυλαία έχοντας προλάβει να παρουσιάσουν 
τπ δουλειά τους από καθόλου έως για μόνο 
λίγες παραστάσεις. Η λειτουργία και π επιβί
ωσα των θεάτρων θα έπρεπε να είναι πολι
τική επιλογή και όχι βορά σε οριζόντιες και 
ισοπεδωτικές προτάσεις επιδπμιολόγων και 
τεχνοκρατών. Το χρέος τπς πολιτείας για άμε-

σπ και γενναία στήριξπ του πολιτισμού είναι 
αυτονόπτο. Περιμένουμε επιτέλους να γίνει 
και πράξπ.

Πρέπει να τονίσουμε ότι για τον δικό μας 
κλάδο το κοντέρ του τζίρου άρχισε να μετράει 
αντίστροφα πολύ πριν από το lockdown στις 
12 Μαρτίου 2020. Ηδη από την ανακοίνωση 
του πρώτου κρούσματος στπν Ελλάδα γύρω 
στα μέσα Φεβρουάριου οι παραστάσεις άρχι
σαν να χάνουν μέρα με τπ μέρα δραματικά 
το κοινό, ώστε να φτάνουμε να μιλάμε για 
πτώση του τζίρου έως και 90% κι ασφαλώς 

με τα θέατρα ακόμα ανοιχτά, άρα και 
όλα τα έξοδα να τρέχουν κανονι

κά. Δυστυχώς με την άδικη κι 
αναίτια δαιμονοποίησπ των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 
ούτε το καλοκαίρι οι παρα
στάσεις κατόρθωσαν να συ
γκεντρώσουν το κοινό που 

είχαν ανάγκη για να ανακάμ- 
ψουν σχετικά, όσο δε για τη 

φθινοπωρινή σεζόν, που κράτησε 
μόλις δύο εβδομάδες και για πολλούς 

θιάσους μόνο μία ή δύο παραστάσεις, όχι 
μόνο δεν υπήρξε ο χρόνος για ανάκαμψη, 
αλλά προστέθηκαν κι άλλα έξοδα στα ήδη 
βαθιά πληγωμένα ταμεία των θεάτρων.

Οπως και κατά τη διάρκεια της πρώτης 
καραντίνας, έτσι και τώρα, με όλα τα θεσμικά 
όργανα που αγκαλιάζουν τους κλάδους του 
πολιτισμού, ο αγώνας δεν πρέπει να σταμα
τήσει. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να 
μη σιωπήσουμε, να αντιδράσουμε συλλογι
κά, να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την 
τέχνη μας, όχι μόνο επειδή π τέχνη είναι π 
δουλειά μας, αλλά και γιατί η προοπτική μιας 
κοινωνίας δίχως πολιτισμό είναι π απόλυτα 
δυστοπική εκδοχή του ίδιου μας του εαυτού.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Μιλούν οι καλλιτεχνικοί διευθυντές:
Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γ. Κουμεντάκης
και Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Γιάννης Βακαρέλης

Ά ΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗ

ΣΤΙΣ ΣΚΗΝΕΣ επικρατεί νέκρα, οι πρό
βες έχουν παγώσει, τα μέλη θιάσων κι ορ
χηστρών δεν ξέρουν καν αν θα μπορούν 
να συνεχίσουν τπ δραστηριότητά τους 
το αμέσως επόμενο διάστημα της καρα
ντίνας, η αισιοδοξία για την επανεκκίνη
ση του Σεπτεμβρίου έχει εξανεμιστεί, οι 
μουσικές σκηνές είναι σε αδιέξοδο γιατί 
ούτε οι Ελληνες καλλιτέχνες μπορούν 
να κάνουν αξιόπιστο προγραμματισμό 
αλλά ούτε και οι μετακλήσεις μοιάζουν 
ρεαλιστικές. Το μαύρο σύννεφο της αμφι
βολίας έχει απλωθεί και στους μεγάλους 
οργανισμούς που επιχορηγούνται από το 
κράτος, οι οποίοι αφενός απέδειξαν το μι
κρό διάστημα της επαναλειτουργίας τους 
ότι τηρούν κατά γράμμα τα πρωτόκολλα, 
αφετέρου ο νέος προγραμματισμός τους 
τινάζεται ξανά στον αέρα

«Εμείς περάσαμε επιτυχώς τις εξετάσεις 
μας, κάνοντας όχι μόνο αυτά που ορίζουν 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά πολλά 
περισσότερα -και αποδείξαμε στην πρά
ξη ότι οι παραστάσεις μας γίνονται σε ένα 
απολύτως ασφαλές περιβάλλον. Αμέσως 
μετά τπν πρώτη παράσταση τπς “Μπα- 
τερφλάι” στις 14 Οκτωβρίου, ο κόσμος 
ενημερώθηκε για τα μέτρα που είχαμε 
λάβει, αισθάνθπκε ασφαλής και γέμισε 
ας υπόλοιπες εννέα παραστάσεις της πα
ραγωγής. Μιλάμε φυσικά για το 30% της 
πληρότητας, δηλαδή 420 θέσεις αντί των 
1.400 της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος. Γε
νικώς στο δεκαπενθήμερο που μπορέσαμε 
να λειτουργήσουμε, η ανταπόκριση του 
κοινού μας ήταν κάα περισσότερο από 
συγκινητική. Μίλησα με πολλούς θεατές 
ο ίδιος και ένιωσα -από τπ μια- την ανά
γκη τους να επιστρέφουν στην όπερα και 
στην τέχνη γενικά και από την άλλη τπν 
εμπιστοσύνη τους προς την ΕΛΣ και τον 
τρόπο που χειρίζεται την κατάσταση», λέει 
ο Γιώργος Κουμεντάκης, καλλιτεχνικός 
διευθυντής Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ανάλογη η αποτίμηση και των αν
θρώπων του Μεγάρου Μουσικής Αθη
νών. «Ξεκινώντας από τις εκδηλώσεις 
μας στον Κήπο του Μεγάρου, ο κόσμος 
μάς έδειξε όπ ανταποκρίνεται θερμά στις 
καλλιτεχνικές μας προτάσεις, με απόλυτο 
σεβασμό στα μέτρα υγειονομικής ασφά
λειας και προστασίας, που σιγά-σιγά με- 
τατρέπονται στη νέα μας κανονικότητα. 
Τόσο οι μουσικές εκδηλώσεις, τα μοναδικά 
ρεσιτάλ των Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου, 
Μαρτίνου Τιρίμου και Τίτου Γουβέλπ αλλά 
κι η εξαιρετική παράσταση “6 φορές” με

την Ολια Λαζαρί- 
δου σε σκηνοθεσία Γ.
Νανούρπ πήγαν αναπά
ντεχα καλά. Οσο για το Όλα είναι Οπερα” 
που απευθύνεται στο παιδικό κοινό πραγ
ματοποιήσαμε και δεύτερη παράσταση, 
καθώς η πρώτη έγινε γρήγορα sold out», 
σχολιάζει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 
οργανισμού, Πάννης Βακαρέλης.

Ακολουθώντας τη συνταγή της άνοι
ξης και οι δυο οργανισμοί, προφανώς, 
θα στραφούν τώρα πια για το μικρό (ας 
ελπίσουμε) διάστημα του lockdown, στο 
live streaming και τις online παρουσι
άσεις παραγωγών τους προκειμένου να 
διατηρήσουν την επαφή τους με το κοινό. 
Απομένει να δούμε πως τα νέα πρωτό
κολλα θα ορίσουν τις ακριβείς συνθήκες 
εργασίας. «Πρακτικά μέχρι σήμερα μιλά
με για αναστολή όλων των παραστάσεων 
του Νοεμβρίου», λέει ο Γ. Κουμεντάκης. 
«Καθώς αναμένουμε την εξειδίκευση των 
νέων μέτρων, και στπν περίπτωση που 
κάτι τέτοιο δεν απαγορευτεί στο πλαίσιο 
του lockdown, θα εξακολουθήσουμε να 
κάνουμε κανονικά πρόβες για τον “Δον 
Κιχώτη” και τον “Ντον Ίζοβάνι” προκει
μένου να τα μαγνητοσκοπήσουμε, όπως 
κάναμε και με τπν “ΜπατερφλάΓ, με 
στόχο, am συνέχεια, να τα προβάλουμε 
διαδικτυακά Το ίδιο συμβαίνει και με τις 
παραγωγές τπς Εναλλακτικής. Επιπλέ
ον, αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε τέσσερα 
ακόμα διαδικτυακά φεστιβάλ, τα οποία 
θα προβληθούν online από τον ερχόμενο 
Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο. Η απόφασή 
μας είναι να παραμείνουμε ζωντανοί και 
ενεργοί σε οποιαδήποτε συνθήκη, χωρίς 
να χάσουμε την επαφή με το κοινό μας».

Και οι οικονομικές απώλειες από τις 
ακυρώσεις αυτού του διαστήματος; «Δυ
στυχώς, συνολικά για το 2020 οι απώλει
ες των εσόδων μας θα ανέλθουν στα 3,5 
εκατομμύρια ευρώ», προσθέτει.

Στο Μέγαρο Μουσικής, από τπν άλλη, 
τις απώλειες θα τις δουν εν καιρώ. «Οπως 
όλα τα πολιτιστικά θεάματα, έτσι κι εμείς 
λειτουργούμε με το 30% τπς χωρητικό
τητας των αιθουσών μας. Κάποιες από 
τις παραγωγές μας χρειάστηκε να μετα
φερθούν σε νέες ημερομηνίες. Στόχος 
μας είναι να έχουμε σύντομα πάλι τπ δυ
νατότητα να δεχτούμε το κοινό μας στις 
εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει 
με ασφάλεια και, γιατί όχι, με ελπίδα· η 
τέχνη κι ο πολιτισμός άλλωστε πρέπει να 
την υπηρετούν. Δεν πιστεύω ότι είναι η 
στιγμή να δούμε το ταμείο», επιμένει ο Γ. 
Βακαρέλης.

4-
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ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΗΣ ΒΕΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
ι κινηματογραφικές 

αίθουσες στενάζουν, 
από σήμερα είναι κλει
στές σε όλη την Ελλάδα για τρεις 
εβδομάδες και για τρίτη φορά 

από την αρχή της πανδημίας. 
Ελάχιστο φως να φαίνεται στην 
άκρη του τούνελ. Θα ξανανθί
ζουν, άραγε, τον Δεκέμβριο; Κα
νείς δεν ξέρει. Και για πόσο; Τι τις 
περιμένει μέχρι να ξαναρθεί το 
καλοκαιράκι, να πάρουν τη σκυ
τάλη τα θερινά σινεμά; Με λίγα 
λόγια, εκτός από τους σινεφίλ, 
που τρώνε τα νύχια τους, υπάρ
χουν δύο μεγάλοι κλάδοι επαγ- 
γελματιών του σινεμά, οι αιθου- 
σάρχες και οι διανομείς ταινιών, 
που πάνε σε καταστροφή. Και 
είναι στενά συνδεδεμένοι ο ένας 
με τον άλλο.

Ο Ηλίας Γεωργιόπουλος, ο 
ιδιοκτήτης του κινηματογράφου 
«Δαναός», με τις δύο αίθουσες 
που λατρεύουν οι σινεφίλ, είναι 
κατηγορηματικός. «Τα έσοδά μας 
για το 2020 είναι πεσμένα 80- 
90%». Το ίδιο λέει και ο Δευτέ- 
ρης Αδαμίδης, της ανεξάρτητης 
εταιρείας διανομής «One from 
the Heart». «Το οικονομικό μας 
πρόβλημα είναι ανάλογο των 
αιθουσαρχών. Ακολουθούμε τη 
μοίρα των αιθουσών, γιατί είναι 
το πρώτο βήμα για τις ταινίες μας. 
Μετά ακολουθεί η πώ- 
λησή τους σε τηλεορά
σεις, video on demand 
κ.λπ.».

«Η πανδημία έκοψε 
στο πικ της μια σεζόν, 
που πήγαινε περίφη
μα», μας θυμίζει ο Ηλίας 
Γεωργιόπουλος. «Σκε- 
φτείτε ότι όταν έγινε η πρώτη 
καραντίνα παίζονταν ο “Τζόκερ" 
και τα “Παράσιτα”, που παίζαμε 
κι εμείς. Και ξαφνικά, βρεθήκαμε 
σε μια νέα χειμερινή σεζόν, που 
σχεδόν τίποτα δεν υπάρχει. Κατ’ 
αρχήν, το κοινό νιώθει φόβο, μην 
κρυβόμαστε. Οταν ξανανθίζαμε 
η κατάσταση ήταν χάλια, τα ει
σιτήρια μονοψήφια, πέντε, έξι... 
Ακόμα και μηδέν. Υπήρξε βράδυ 
που δεν παίξαμε καθόλου. Αλλά 
υπάρχει πρόβλημα και με τις ται
νίες. Φέτος δεν υπάρχουν οι πολύ 
μεγάλες ταινίες και δεν εννοώ τα 
μπλοκμπάστερ, στα οποία ο “Δα
ναός” έτσι κι αλλιώς δεν στηρίζε

ται. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά: 
φέτος δεν έγιναν οι Κάνες, το φε
στιβάλ που βγάζει τις δικές μας 
μεγάλες ταινίες, όπως τα “Παρά
σιτα” ή το “Τόνι Ερντμαν”. Αλλά 
και καλές ταινίες να υπάρχουν, 
αν ανοίξουμε -θεωρητικά μιλά
με τώρα- τον Δεκέμβριο, ποιος θα 

τολμήσει να τις βγάλει 
την πρώτη και τη δεύ
τερη εβδομάδα; Θα σου 
πει ο διανομέας “Δεν 
τη βγάζω, δεν την έχω 
διαφημίσει, κοινό δεν 

έχουμε ακόμα”...».
Ο Λευτέρης Αδαμί

δης επισημαίνει από 
την πλευρά του διανομέα ένα δι
αφορετικό πρόβλημα. Οχι ότι δεν 
υπάρχουν ταινίες, αλλά το αντί
θετο. «Υπάρχει ένα line up συσ- 
σωρευμένων ταινιών, ταινιών 
πληρωμένων, που δεν μπορείς 
να τις δώσεις πίσω, υπάρχουν 
συμβόλαια. Να μια πρώτη μεγά
λη χασούρα. Και όσο πιο πολύ μέ
νουν κλειστές οι αίθουσες, τόσο 
μεγαλύτερο το “μποτιλιάρισμα” 
που θα δημιουργηθεί μετά».

Αιθουσάρχες και διανομείς 
ενωμένοι, διεκδικούσαν εδώ και 
καιρό μέτρα που να πηγαίνουν 
πέρα από αυτά που δίνονται σε 
όλες τις επιχειρήσεις. «Απαι

τούσαμε ειδικά μέτρα στήριξης 
της αίθουσας και της διανομής», 
τονίζει ο Λευτέρης Αδαμίδης, 
«που δόθηκαν σε πολλές χώρες, 
όχι μόνο την πρωτοπόρα σ’ αυτά 
τα θέματα Γαλλία, αλλά ακόμα 
και στη Σλοβακία. Αλλά το δικό 
μας υπουργείο Πολιτισμού έχει 
πλήρη άγνοια του τι σημαίνει 
αίθουσα και κυρίως διανομή. 
Τσουβαλιάζει τα γραφεία που 
είναι αντιπρόσωποι των μεγά
λων αμερικάνικων studio και 
φέρνουν τις ταινίες τους, απο
δίδοντας ποσοστά από τα έσοδά 
τους, με τις μικρές, ανεξάρτητες 
εταιρείες διανομής. Είναι άλλο 
πράγμα να βάζεις τα δικά σου 
λεφτά, να παίρνεις ρίσκο και να 
στηρίζεις ένα ευρωπαϊκό καλλι
τεχνικό προϊόν αλλά και τις ελ
ληνικές ταινίες».

Τα μέτρα στήριξης των αιθου
σών τα προωθούσαν από κοινού 
και τα συζητούσαν με το υπουρ
γείο Οικονομικών. «Η αίθουσα 
είναι το κύριό μας έσοδο», τονίζει 
ο Λευτέρης Αδαμίδης, «αλλά και 
πέρα από το οικονομικό, οι Ελλη
νες διανομείς είμαστε λίγο και της 
γαλλικής σχολής, την πιστεύουμε 
την αίθουσα, θέλουμε να την κρα
τήσουμε ζωντανή με νύχια και με 
δόντια. Γιατί ο κορονοϊός κάποτε

θα περάσει, η αίθουσα πρέπει να 
είναι όρθια».

Ετσι, τα μέτρα, που επίσημα 
ανακοινώθηκαν χθες από τον 
υπουργό Οικονομικών Χρήστο 
Σταϊκούρα, δίνουν τη δυνατότητα 
να αγοραστεί από το κράτος ένας 
σημαντικός αριθμός εισιτηρίων. 
Είναι η λεγάμενη «επιδότηση 
θέσεων». Συγκεκριμένα, η επι
δότηση που αποφασίστηκε είναι 
4 ευρώ, ανεξάρτητα από την τιμή 
του εισιτηρίου που εφαρμόζει η 
επιχείρηση, για τρεις μήνες, για 
κάθε θέση του 10% της χωρητι
κότητας της αίθουσας και για 40 
προβολές τον μήνα. Το ποσόν θα

Διανομείς ταινιών και 
αιθουσάρχες, βαριά 
χτυπημένοι από την 
πανδημία, με πτώση των 
εσόδων τους κατά 80-90%, 
διεκδίκησαν στήριξη από 
το κράτος και την κέρδισαν. 
Τώρα, το μόνο που τους μένει 
είναι να σχεδιάσουν την 
επόμενη μέρα. Μας μιλούν 
ο Ηλίας Γεωργιόπουλος του 
«Δαναού» και ο Λευτέρης 
Αδαμίδης της εταιρείας 
διανομής «One from the 
Heart»

μοιράζεται σε αιθουσάρχες και δι
ανομείς -η πρόταση ήταν για μια 
αναλογία 65% με 35%.

Και για να τελειώσουμε με 
λίγη ελπίδα και ο «Δαναός» και 
η «One from the Heart», όσο αβέ
βαιο κι αν είναι το τοπίο, κάπως 
ετοιμάζονται για τις ανοιχτές αί
θουσες, ίσως του Δεκεμβρίου. Ο 
Ηλίας Γεωργιόπουλος έχει τρία 
γερά χαρτιά στα χέρια του, τα 
πολυσυζητημένα «Μήλα» του 
Χρήστου Νίκου, το «Δεν υπάρ
χει κακό» του Ιρανού Μοχάμαντ 
Ρασούλοφ, Χρυσή Αρκούδα στο 
Φεστιβάλ Βερολίνου, και το συ
γκλονιστικό ντοκιμαντέρ «Για τη 
μικρή Σάμα» της Ουάντ αλ-Κα- 
τέμπ και του Εντουαρντ Γουάτς, 
για ένα κοριτσάκι που μεγαλώ
νει στο μαρτυρικό Χαλέπι. Ενώ 
ο Λευτέρης Αδαμίδης μας επιση
μαίνει την νέα ταινία της σπου
δαίας Βόσνιας Γιασμίλα Ζμπά- 
νιτς, «Quo Vadis Aida», και δυο 
ακόμα ταινίες, που συμμετέχουν 
και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, 
το πολύ δυνατό δανέζικο «Παγι- 
δευμένοι» των Αντερς Ελχολμ 
και Φρέντερικ Λούις Χβιντ στο 
Διεθνές Διαγωνιστικό και τον 
«Εξόριστο» του Βισάρ Μορίνα 
από το Κόσοβο στο τμήμα «Μα
τιές στα Βαλκάνια»

«Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΕΠΕΙ m Λ 
ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ ΖΩΝΤΑΝΗ

θα τη βάλτχ^Ρ* 
0(σαί σκάρτος ά Βέστερ!
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Της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ

ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ δημόσια και ιδιωτικά, εί
δαν τα έσοδά τους να κάνουν βουτιά το 
περασμένο διάστημα. Τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
δείχνουν μείωση των επισκεπτών για το

πρώτο εξάμηνο του 2020 (Ιανουάριος-Ι- 
ούνιος) κατά 8ο,ι% σε σχέση με την αντί
στοιχη περίοδο του 2019. Με το δεύτερο 
κύμα του κορονοϊού να χτυπά και την 
κυβέρνηση να αποφασίζει αιφνιδιαστικά 
δεύτερο lockdown, υπάρχει έντονος προ
βληματισμός για τη βιωσιμότητα μουσει
ακών οργανισμών, κεντρικών δημόσιων

και ιδιωτικών κυρίως όμως περιφέρεια- την εμπειρία του πρώτου lockdown αλλά 
κών αλλά και νεοσύστατων. Ζητήσαμε καιγιατο μέλλον των οργανισμών που δι- 
την άποψη δύο έμπειρων διευθυντών για ευθύνουν.

ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 
ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ
αρχαιολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου, ανασκαψέας της Ελεύθερνας και διευθυντής του Μουσείου 
Κυκλαδικής Τέχνης

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Κυκλαδικής Τέχνης θα υποφέρουμε, 
αλλά οι φίλοι μας, μικρότεροι ή μεγαλύτεροι ηλιακά 
αλλά και οικονομικά, πιστεύω ότι θα μας στηρίξουν και 
πάλι όπως τους στηρίζουμε κι εμείς στη λαίλαπα του 
κορονοϊού κρατώντας τους την καλύτερη συντροφιά.

Τα στατιστικά στοιχεία αφορούν το πρώτο εξάμη
νο. Τα Μουσεία ξεκίνησαν 15 Ιουνίου και ορισμένα με 
κάποια καθυστέρηση, όπως εμείς, γιατί θέλαμε να τη
ρούνται όλες οι υγειονομικές προϋποθέσεις για το κοι
νό μας. Στην αρχή αναθαρρήσαμε, διότι το κοινό μας 
όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό μάς 
έδειξε εμπιστοσύνη και είχαμε μια ικανοποιητική κίνη
ση σε σχέση μετά δεδομένα. Το μεγαλύτερο μέρος του 
τουρισμού, μετά από έναν τόσο μεγάλο εγκλεισμό, δεν 
ήθελε να μπει σε κλειστό χώρο. Απ' όσο είμαι σε θέση 
να γνωρίζω, μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παρατηρή
θηκε κυρίως όπου υπάρχει ο συνδυασμός αρχαιολο
γικός χώρος και μουσείο, όπου και πάλι η πτώση ήταν 
μεγάλη: ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης και το 
Μουσείο, η Κνωσός και το Μουσείο Ηρακλείου, ο αρ
χαιολογικός χώρος Ελεύθερνας καιτο Μουσείο, κ.ο.κ.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είχε έναν καλό αριθ
μό επισκεπτών αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπο
ρούσε να ισοφαρίσει τον μεγάλο αριθμό αντίστοιχων 
περιόδων.

Η αλήθεια είναι ότι θα περίμενε κανείς πολιτιστικοί 
οργανισμοί όπως τα μουσεία να λειτουργούν ως διέ
ξοδος, σε ένα μίνι lockdown. Αφορά την ανάταση της 
ψυχής των ανθρώπων. Ακόμα και με τον ψηφιακό μας 
πολιτισμό, βεβαίως μπορείς να δώσεις μια ανάταση με 
έργα τέχνης με εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμμα
τα... Η πολιτεία πρέπει να ενισχύσειτα Μουσεία προς 
αυτή την κατεύθυνση - το έκανε στην προηγούμενη 
φάση.

Λειτουργώ και με τους δύο θεσμούς, με το Νομι
κό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και με το Δημόσιο με 
την Ελεύθερνα καιτο Μουσείο της Ακρόπολης, κα
θώς είμαι μέλος του Δ.Σ. Μπορώ να έχω μια σφαιρική 
άποψη και να πω ότι το Δημόσιο έχει δυνατότητες τη 
στιγμή που η ίδια η πολιτεία το φροντίζει ή μπορεί να 
το φροντίσει, με χίλιους δυο τρόπους. Λειτουργούν οι 
υπηρεσίες, λειτουργούν οι υπάλληλοι που έχουν τους

μισθούς τους ανεξάρτητα αν υπάρχει δυνατότητα από 
τους επισκέπτες να δώσουν την αντικαταβολή. Εδώ θα 
έβλεπα, λοιπόν, ότιπρέπεινα λειτουργήσει το Δημόσιο 
αλλά και ο ιδιωτικός τομέας προς μια άλλη κατεύθυν
ση. Καινούργιες ψηφιακές εκθέσεις, να υπάρχει η δυ
νατότητα να τις επισκεφτεί το κοινό καταβάλλοντας 
ένα-δυο ευρώ. Μιλάω για εκατομμύρια ανθρώπους 
ανά τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα. Αυτό θα έδινε 
ένα έσοδο, θα ήταν μια σημαντική λύση για τον χει
μώνα.

Εμείς θα το συζητήσουμε, διότι το Μουσείο μας 
έχει άμεση σχέση με όλα τα Μουσεία της χώρας, με 
τη Γενική Διεύθυνση του υπουργείου και με όλους τους 
αρχαιολόγους συναδέλφους, οι οποίοι υποστηρίζουν 
τις πρωτοβουλίες μας. Ολα γίνονται με την αγαστή 
συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού, των συνα
δέλφων που υπηρετούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, 
υπάρχει σύμπνοια. Η άδεια ψηφιοποίησης χρειάζεται 
και πιστεύω ότιτο υπουργείο Πολιτισμού έχει ανοιχτά 
ώτα, από την πολιτική ηγεσία μέχρι τις διευθύνσεις 
του. Το λέω με αισιοδοξία και γνωρίζοντας ότι η κατά
σταση που βιώνουμε μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια. 
Αλλά ακόμα κι όταν τα πράγματα αποκατασταθούν 
εντελώς, είναι μια λύση για ανθρώπους που δεν μπο
ρούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, στα μουσεία της, 
που δανείζουν τόσο πλουσιοπάροχα έργα τέχνης σε 
εκθέσεις ανά τον κόσμο. Το κέντρο μας ως πολιτισμός 
είναι ο άνθρωπος και πάντοτε το υπουργείο Πολιτισμού 
φρόντιζε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τη θέα
ση του πραγματικού δημιουργήματος να τη χαρίζει και 
μαζί της να χαρίζει και το φως.

ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
αρχαιολόγος, διευθύντρια Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΚΟΜΑ κι όταν κλείνουν οι πόρτες 
του μουσείου για το κοινό, εξαιρετικά 
δυσάρεστο για όλους μας, να ξέρετε 
ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να ερ
γάζονται, από τους φύλακες μέχρι το 
επιστημονικό προσωπικό. Το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο είναι ο πρώτος 
και ο σημαντικότερος μουσειακός ορ
γανισμός της χώρας και έχει επιβιώσει 
σε πολύ πιο δύσκολες εποχές και συν
θήκες.

Εχει αποδείξει τη βιωσιμότητά του 
και θα επιβιώσει και τώρα, με τη βοή
θεια όλων μας. Το οφείλουμε εξάλλου 
στους προκατόχους μας που αντιμετώ
πισαν επίσης μεγάλες δυσκολίες.

Το πρόβλημα με το lockdown είναι 
η επικοινωνία με όλο τον πλανήτη. Στο 
πρώτο, διαπιστώσαμε μεγάλη επισκε- 
ψιμότητα στις ψηφιακές μας δράσεις

από κάθε σημείο της Γης και αυτό μας 
έκανε να δραστηριοποιηθούμε με 
περισσότερες ψηφιακές εφαρμογές. 
Αναρτήσαμε στο σάιτ μας την έκθεση 
«ΔΓ αυτά πολεμήσαμεν... Αρχαιότητες 
και Ελληνική Επανάσταση», στις 28 
Οκτωβρίου ανεβάσαμε ένα καινούργιο 
βίντεο για τη διάσωση των αγαλμάτων 
το 1940 και ετοιμάζουμε να παρουσιά
σουμε την έκθεση «Οι Μεγάλες Νίκες. 
Στα όρια του Μύθου και της Ιστορίας».

Εχουμε κινητοποιηθεί σε αυτή την κα
τεύθυνση γιατί όταν κλείνουν οι πόρ
τες ενός μουσείου πρέπει να βρει άλλο 
τρόπο επικοινωνίας με το κοινό για να 
κρατήσει ζωντανή τη σχέση.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό είναι το πα- 
λαιότερο και μεγαλύτερο μουσείο, στο 
οποίο έχει επενδύσει η ελληνική πο
λιτεία, άρα βρίσκεται σε προνομιακή 
θέση. Η πρόκληση είναι για τα άλλα 
μουσεία, περιφερειακά ή’καινούργια.

ρετικά μεγέθη
για να τα συγκρίνουμε, θα ήταν άδικο. 
Αλλιώς είναι ένα μουσείο προικισμέ
νο απ' όλη την Ελλάδα και αλλιώς ένα 
δημόσιο μουσείο της περιφέρειας που 
είναι τοπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, όλοι 
είμαστε κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, και κατα
βάλλουμε κάθε προσπάθεια.
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