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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Αποτελεί τη διπλωματική μου εργασία (thesis) και αναφέρεται στην 

εφαρμογή της στρατηγικής διοίκησης σε πολιτιστικούς οργανισμούς 

και ειδικότερα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Κατά την αρχαιότητα ο πολιτισμός καθόριζε την οικονομία. 

Αυτό το πρότυπο επανέρχεται τώρα ή τουλάχιστον πρέπει να του 

δωθεί ιδιαίτερη σημασία αφού η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα να 

διαθέτει μια τεράστια παράδοση και έναν πολύ μεγάλο και αξιόλογο 

πολιτισμό. Όπως όμως ειπώθηκε στη διημερίδα που διοργάνωσε το 

Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής για την πολιτιστική 

ταυτότητα και στρατηγική του Ελληνισμού (1994). "Σε κοινωνίες υπό 

ανάπτυξη αυτό που λείπει δεν είναι ούτε το κεφάλαιο ούτε οι 

άνθρωποι αλλά η αδυναμία της κοινωνίας να οργανωθεί για την 

ανάπτυξη".

Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντος του Κ.Θ.Β.Ε. όπως διαμορφώνεται από μία 

σειρά μεταβλητών -πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και 

τεχνολογικών- καθώς και η ανάλυση των κύριων δυνάμεων του 

ανταγωνισμού (υπόδειγμα Porter).

Στο πρώτο κεφάλαιο αντιμετωπίζεται η πολιτιστική 

δραστηριότητα στην ευρύτερη έννοιά της ως ένας τομέας που έχει 

ενδιαφέρον και από οικονομική άποψη. Σκοπός του δεύτερου 

κεφαλαίου είναι η ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του θεάτρου ως προς 

τις συνθήκες παραγωγής και κατανάλωσης του θεατρικού προϊόντος.



Επίσης γίνεται μια αναδρομή στην εξέλιξη του νεοελληνικού θεάτρου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ταυτότητα του Κρατικού 

Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται μια 

διάκριση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών από τις κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται εκτενώς το 

εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του Κ.Θ.Β.Ε. Επίσης γίνεται 

ανίχνευση των κύριων δυνάμεων του ανταγωνισμού με τη βοήθεια του 

υποδείγματος Porter. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται οι υφιστάμενες 

στρατηγικές και προτείνονται νέες προκειμένου το Κ.Θ.Β.Ε. να γίνει 

πολιτιστικός φορέας εθνικής εμβέλειας. Τέλος, στο έβδομο 

κεφάλαιο είναι ο επίλογος αυτής της εργασίας και υπάρχει μια μικρή 

αναφορά σε θέματα μιας μελλοντικής έρευνας.

2



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1.1 Εισαγωγή

Ένα θέμα που ανέκυψε τα τελευταία χρόνια στο χώρο του 

πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι αυτό του 

σχεδιασμού και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων εκείνων, που θα 

προήγαγαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αφενός την καλλιτεχνική 

κίνηση και έκφραση, αφετέρου την εκπαίδευση και πνευματική 

καλλιέργεια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σε μια εποχή σκληρού διεθνούς ανταγωνισμού, η Ελλάδα 

μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι όχι με όρους φθηνής εργασίας ή 

μαζικής παραγωγής αλλά με βάση το διαφοροποιημένο προϊόν 

ποιότητας. Όμως για ποιό προϊόν γίνεται λόγος όταν οι δυνατότητες 

στη γεωργία, βιοτεχνία, βιομηχανία είναι περιορισμένες. Μήπως η 

Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τα εθνοπολιτιστικά της χαρακτηριστικά 

και την ταυτότητά της;

1.2. Ο ρόλος του πολιτιστικού τομέα στην οικονομική 

ανάπτυξη

Ο πολιτιστικός τομέας είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που 

παράγουν εμπορεύσιμα αγαθά όπως και οι άλλες οικονομικές 

δραστηριότητες- και από την άποψη αυτή ενδιαφέρει τόσο την 

οικονομική επιστήμη όσο και την οικονομική πολιτική.
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Έτσι, ο τομέας αυτός μπορεί να είναι βιώσιμος και δυναμικός 

σε μια μικρή οικονομία όπως η Ελληνική, που πιέζεται από την 

ενοποίηση των αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης μπορεί να 

δημιουργήσει απασχόληση γιατί είναι εντάσεως εργασίας και να 

περιορίσει το αυξανόμενο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο: ικανοποιεί 

τρέχουσες ανάγκες μόρφωσης και ψυχαγωγίας. Επιπλέον οι 

πολιτιστικές δραστηριότητες επιδρούν άμεσα στην ποιότητα της ζωής 

και συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη (Εθνικό Πολιτιστικό 

Δίκτυο Πόλεων: Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στη Δράμα, 

Φωτογραφία στη Σκόπελο, μουσική και θέατρο στο Βόλο, χορό στην 

Καλαμάτα, Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα). Το σημανικότερο όμως 

από όλα αυτά είναι ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες παράγουν 

διαχρονικές αξίες που προσδίδουν γόητρο και αίγλη στη χώρα, 

βελτιώνοντας την εικόνα στο εξωτερικό· αλλά και στο εσωτερικό 

τονώνουν την αυτοεκτίμηση των ίδιων των κατοίκων με ευεργετικά 

αποτελέσματα και στις υπόλοιπες δραστηριότητες.

Για μια χώρα μικρή όπως η Ελλάδα, με μεσαίου επιπέδου 

ακονομική ανάπτυξη ο πολιτιστικός τομέας μπορεί να είναι βιώσιμος 

και να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικός και ευεργετικός.

Η βιωσιμότητά του έγκειται στους εξής λόγους:

• Βασίζεται σε ένα συντελεστή, το ταλέντο το οποίο είναι βέβαια 

σπάνιο, απαντάται όμως σε όλες τις κοινωνίες και σε όλα τα 

επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης.

• Μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και σε μικρή κλίμακα γιατί 

στηρίζεται στο προσωπικό στοιχείο.
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• Η εθνική ιδιαιτερότητα αποτελεί προστατευτικό στοιχείο στην 

εσωτερική αγορά αλλά και στοιχείο διαφοροποίησης για διείσδυση 

στις ξένες αγορές.

• Θεωρείται υψηλής εισοδηματικής ελαστικότητας. Έχει δηλαδή 

περιθώρια ανάπτυξης σε μια κοινωνία ή στα στρώματα εκείνα που 

αναμένεται αύξηση του εισοδήματος. Άλλωστε πολλά είδη του 

πολιτιστικού τομέα μπορούν να επιβιώσουν σε συνθήκες 

οικονομικής δυσπραγίας (θέατρο στον καιρό της Κατοχής).

Παράλληλα όμως υπάρχουν και περιορισμοί στην ανάπτυξη που 

μπορεί να έχει ο πολιτιστικός τομέας σε μια χώρα σαν την Ελλάδα και 

στη συνεισφορά του στην οικονομία.

Οι περιορισμοί προέρχονται από τις ιδιορρυθμίες της ίδιας της 

πολιτιστικής δραστηριότητας, και είναι:

• Ο συντελεστής "ταλέντο" είναι περιορισμένος. Μια πολιτιστική 

πολιτική μπορεί να το ενθαρρύνει, να το εκπαιδεύσει ή να το 

αξιοποιήσει αλλά όχι να το δημιουργήσει.

• Η εσωτερική αγορά είναι περιορισμένου μεγέθους και δεν έχει τη 

δυνατότητα στήριξης μιας απεριόριστης ανάπτυξης όλων των 

μορφών τέχνης. Οι ζωντανές τέχνες (θέατρο, μουσική, χορός) 

δεν αποτελούν επενδυτικά αγαθά, όπως τα προϊόντα των 

εικαστικών τεχνών. Παράγονται μόνο, εφόσον πρόκειται να 

καταναλωθούν αμέσως.

• Η εθνική ιδιαιτερότητα μπορεί να είναι εμπόδιο για ευρύτερη 

διάδοση. Έτσι χάνεται το πλεονέκτημα της εθνικής 

διαφοροποίησης. Η ανταγωνιστικότητα της καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας κρίνεται πλέον με βάση τα διεθνή πρότυπα και 

ρεύματα. Συνεπώς αφού υπόκειται στις διακυμάνσεις της
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διεθνούς αγοράς, η εθνική πολιτική δεν έχει τη δυνατότητα να 

επηρεάσει τη ζήτηση, τις τιμές, τις αμοιβές, τους μηχανισμούς 

διακίνησης κ.ά.

Όμως ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος να προωθηθεί η ποσοτική 

ανάπτυξη σε βάρος της ποιοτικής, όταν το κράτος επιδιώκει αύξηση 

των οικονομικών του μεγεθών μέσω των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Γι' αυτό είναι αναγκαίες οι παρεμβάσεις εκείνες που θα ενθαρρύνουν 

την ποιότητα - δεδομένου ότι τα αγαθά του πολιτιστικού τομέα έχουν 

δημόσιο χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται κοινωνικοί πόροι.

1.3. Πολιτιστική Στρατηγική

Παραδοσιακά η στρατηγική διοίκηση σχετίζεται και 

εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν το κέρδος - τα 

αποτελέσματα είναι μετρήσιμα αντικειμενικά - παρά σε κρατικούς 

οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως είναι η Εθνική 

Πινακοθήκη, το Εθνικό και Κρατικό Θέατρο κ.λπ. Σ' αυτό συνέβαλε το 

γεγονός ότι το κράτος ως μοναδικός μέτοχος αυτών των οργανισμών, 

επέβαλλε τις προϋποθέσεις - θεσμικές, οργανωτικές, ακονομικές, 

καλλιτεχνικές - για τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους. (Βεβαίως, η 

αιτία είναι πολύ βαθύτερη και πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός ότι 

κανένας πολιτικός φορέας, καμιά κυβέρνηση δεν έλαβε σοβαρά υπόψη 

της το θέμα του Πολιτισμού).

Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι οργανισμοί αυτοί δεν είχαν την 

απαιτούμενη ευελιξία για καλλιτεχνικές και διοικητικές επιλογές, 

καθώς με το χρόνο αποκτήθηκε μια νοοτροπία δημοσιοϋπαλληλική που 

δε συμπορεύεται με τη δημιουργία. Η εξάρτησή τους από την
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κυβερνητική πολιτική σήμαινε ότι οι αντικειμενικοί στόχοι ήταν έρμαιο 

των εκάστοτε πολιτικών αλλαγών. Η ανυπαρξία πολιτιστικής 

πολιτικής οδηγεί στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών -σοβαρών, περιττών ή 

άστοχων- που καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα: μονοδιάστατη και 

βραχυπρόθεσμη αξιοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και διεθνών 

συνεργασιών, ιδεολογικές συγκρούσεις και διαιρώνίες σε θέματα 

τακτικής που αποπροσανατολίζουν τον κόσμο καθώς γίνονται άρθρα 

του ημερήσιου και περιοδικού τύπου (πρόσφατο παράδειγμα η 

απόκτηση του "Αγίου Πέτρου" του Θεοτοκόπουλου από την Εθνική 

Πινακοθήκη. Σειρά συζητήσεων για τους λόγους που θέλουμε να 

έχουμε έναν Θεοτοκόπουλο: επειδή μας συγκινεί η ελληνική του 

καταγωγή ή κατανοούμε την οικουμενικότητά του). Το κοινό -παρά 

την καλή πίστη και πρόθεση- παραπαίει ανάμεσα σε πολιτικο- 

πολιτιστικά συνθήματα και σε πολιτιστικά οράματα.

Ο άμεσος αντίκτυπος όλων αυτών είναι ότι αφενός οι 

καλλιτεχνικοί οργανισμοί χάνουν τους στόχους τους αφετέρου το 

κοινό, δέκτης και καταναλωτής, παραμένει θεατής αδιάφορος αντί να 

μετέχει, να καλλιεργεί το αισθητήριό του προάγοντας έτσι την 

παιδεία του. Μακροπρόθεσμα η χώρα μας χάνει το συγκριτικό της 

πλεονέκτημα, όταν ο πολιτισμός θεωρείται από πολλούς η βαριά μας 

βιομηχανία και είναι αυτό με το οποίο μπορούμε να ανταγωνιστούμε 

διεθνώς.

Οι καλλιτεχνικοί οργανισμοί τα δύο με τρία τελευταία χρόνια - 

με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.Ι.Δ. 

αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της στρατηγικής διοίκησης και τη 

χρησιμότητα κάποιων παραγόντων της για τον αποτελεσματικότερο 

προγραμματισμό και σχεδίασμά των δραστηριοτήτων τους, ώστε να
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επιτύχουν το σκοπό τους, που είναι η προαγωγή της πνευματικής 

καλλιέργειας του λαού και η διαφύλαξη της εθνικής πολιτιστικής 

ταυτότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΘΕΑΤΡΟ

2.1. Εισαγωγή

Το θέατρο είναι η τέχνη του εφήμερου ή θέατρο είναι μια 

διαδικασία που αρχίζει επί σκηνής και τελειοποιείται στον εσωτερικό 

κόσμο του θεατή. Οι δύο αυτοί ορισμοί - δεν είναι ασφαλώς οι 

μοναδικοί - καταδεικνύουν ευθαρσώς την ιδιαιτερότητα του θεάτρου 

και την αντιδιαστολή του από τις άλλες μορφές τέχνης.

Το νεοελληνικό θέατρο ξεκίνησε ως όργανο για τη διαμόρφωση 

πολιτικής συνείδησης και έκφραση μιας επιθυμητής κοινωνικής 

μεταρρύθμισης. Στην πορεία πήρε διάφορες μορφές επηρεαζόμενο 

από τις πολιτικοοικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής.

2.2. Η φύση του θεάτρου

Το κύριο χαρακτηριστικό των παραστατικών τεχνών (θέατρο, 

μουσική, χορός) είναι η δυνατότητα και η αναγκαιότητα μιας 

συνεχόμενης καλλιτεχνικής δημιουργίας με βάση ένα ήδη υπάρχον 

έργο - σε αντίθεση με τις εικαστικές τέχνες, που η ενασχόλησή τους 

με τα υφιστάμενα έργα συνίσταται στη μελέτη, ανάδειξη, συντήρηση 

και παρουσίασή τους.

Στις παραστατικές τέχνες η παρουσίαση των έργων 

συνεπάγεται μια νέα ερμηνεία και επομένως μια πρόσθετη - λιγότερο 

ή περισσότερο - καλλιτεχνική δημιουργία. Το ίδιο έργο με άλλη 

σκηνοθετική διδασκαλία και ερμηνευόμενο από διαφορετικούς
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ηθοποιούς κάθε φορά, είναι μια άλλη δημιουργία. Ένα έργο δοσμένο 

από διαφορετική οπτική γωνία. Επίσης σε μια σειρά παραστάσεων η 

καθεμιά από αυτές είναι γεγονός μοναδικό και ανεπανάληπτο. Αυτό 

συμβαίνει γιατί από τη μια ο ηθοποιός δεν είναι σε θέση να 

επαναλάβει μια κίνηση ή έναν ήχο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο (επειδή 

επηρεάζεται κάθε φορά από την ψυχική και τη σωματική του 

κατάσταση), από την άλλη το κοινό δεν είναι ένας παθητικός δέκτης 

όπως στον κινηματογράφο: μετέχει και αυτό άλλοτε με το γέλιο, 

άλλοτε με το κλάμα ή τη σιωπή.

Για να καταναλωθεί το θεατρικό δημιούργημα πρέπει κάποιος 

να διαθέσει χρόνο περισσότερο από όσο είναι αναγκαίος για τις 

εικαστικές τέχνες. Να έχει διάθεση έτσι ώστε να είναι δεκτικός στα 

μηνύματα και στην αισθητική απόλαυση του έργου και να έχει την 

απαιτούμενη παιδεία για την κατανόησή του. Το θεατρικό προϊόν 

είναι μοναδικό- διαλύεται και ανασυντίθεται κάθε βράδυ, ώσπου να 

χαθεί οριστικά με το τέλος των παραστάσεων. Ακόμη κι αν 

κινηματογραφηθεί η παράσταση, δε θα έχει διασωθεί το θέατρο, ο 

παλμός της σκηνής και η αμφίδρομη σχέση μεταξύ ηθοποιού και 

θεατή. Θα είναι απλώς ένα υλικό αρχείου - εκτός κι αν ακολουθηθούν 

οι κανόνες της κινηματογραφικής τέχνης, οπότε θα είναι μια 

κινηματογραφική δημιουργία.

Το θεατρικό προϊόν υπάρχει μόνο τη στιγμή της δημιουργίας 

του. Η "κατανάλωσή" του γίνεται ταυτόχρονα με την παραγωγή του - 

το εφήμερο του θεάτρου. Καλλιτέχνες και κοινό βρίσκονται 

αντιμέτωποι σε μια εκ των προτέρων και από τις δύο πλευρές 

οργανωμένη συνάντηση - η οποία είναι και ελεγχόμενη, διότι θα

10



παραστούν τόσοι θεατές, όσους επιτρέπει η χωρητικότητα της 

αίθουσας.

Σ' αυτήν τη δημιουργία συμμετέχουν διάφοροι καλλιτέχνες 

(ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι...) και 

τεχνικοί. Η παραγωγή απαιτεί υψηλό κόστος, που μπορεί όμως να 

κατανεμηθεί σε πολλούς καταναλωτές, των οποίων ο αριθμός είναι 

άγνωστος και μόνο σαν ανώτατο όριο μπορεί να υπολογιστεί (με βάση 

τη χωρητικότητα της αίθουσας, όπου θα δωθούν οι παραστάσεις και 

τη διάρκειά τους).

Το θέατρο δε γίνεται απλώς για τους θεατές, αλλά 

κυριολεκτικά μαζί τους. Το έργο τέχνης δεν έχει καμιά αυτάρκεια· 

χωρίς το δέκτη - καταναλωτή δεν υπάρχει, έστω κι αν το 

καλλιτεχνικό αποτέλεσμα είναι υψηλής ποιότητας. Συνεπώς, το 

θέατρο δεν αποτελεί επενδυτικό αγαθό, ούτε μπορεί να επωφεληθεί 

από τυχόν κερδοσκοπικές βλέψεις του κοινού. Στηρίζεται μόνο στην 

προτίμηση και την επιθυμία κάποιων ατόμων να διαθέσουν χρόνο και 

χρήμα για να το παρακολουθήσουν. Το προϊόν του θεάτρου είναι 

διαφοροποιημένο. Τόσο οι συνθήκες της προσφοράς, όσο και της 

ζήτησης δεν προσφέρονται για τη δημιουργία μονοπωλιακών και 

ολιγοπωλιακών καταστάσεων, αν και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεσις 

που αφορούν: α) τη μουσική και το χορό που απευθύνονται στη διεθνή 

αγορά και β) ορισμένους πολύ γνωστούς καλλιτέχνες στην εσωτερική 

αγορά.
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2.3. Η ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου

Οι ρίζες του θεάτρου βρίσκονται πολύ πίσω, στις θρησκευτικές 

τελετουργίες των πρώτων κοινωνιών. Οι θεατρόμορφες τελετές, που 

ήταν μια έκφραση συναισθημάτων εξελίχθηκαν ακολουθώντας την 

εξέλιξη και διανοητική ανάπτυξη του ανθρώπου.

Η ανάγκη για επικοινωνία εντείνεται ολοένα και περισσότερο 

καθιστώντας το θέατρο μια πραγματικότητα. Αυτή ακριβώς η ανάγκη 

της ανθρώπινης προσέγγισης όχι μόνο θα το διατηρήσει, αλλά και θα 

το καταστήσει απαραίτητο. Το θέατρο, περισσότερο ίσως από κάθε 

άλλη μορφή τέχνης, είναι μια εικόνα της εποχής του και περιέχει όλα 

εκείνα τα στοιχεία που τη συνθέτουν και την εκφράζουν.

Ανάπτυξη του θεατρικού είδους υπήρξε πριν από την 

επανάσταση του 1821, στα Επτάνησα και στην Κρήτη, που βρίσκονταν 

κάτω από ζυγό λιγότερο περιοριστικό σε θέματα που αφορούσαν την 

οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα καθώς και την πνευματική 

καλλιέργεια. Μετά την επανάσταση τα πρώτα θεατρικά βήματα 

γίνονται στα νησιά, με επίκεντρο τη Σύρο (1827) ενώ, η πρώτη 

παράσταση στην πρωτεύουσα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 

δίνεται το 1836- σε ένα πρόχειρο ξυλόχτιστο θέατρο, χωρίς σκεπή, 

από θίασο ερασιτεχνών.

Μέχρι και το 1860 όλες οι προσπάθειες για να συγκροτηθεί 

μόνιμος θίασος και να υπάρξει κανονική θεατρική ζωή είχαν 

ερασιτεχνικό και σποραδικό χαρακτήρα. Οι θίασοι οργανώνονται σε 

συνεταιριστική βάση και διαλύονταν μετά το τέλος κάθε σειράς 

περιστάσεων. Συγκροτούνταν επιτροπές θεάτρου από ανώτερους
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υπαλλήλους, καθηγητές, λογίους, για την υποστήριξη του έργου, τον 

έλεγχο των παραστάσεων και την έγκριση του ρεπερτορίου.

Όλο αυτό το διάστημα το θέατρο παρέμεινε προσηλωμένο στην 

πατριωτικο-διδακτική κατεύθυνση, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί τα 

πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια που όμως όσο περνούσε ο καιρός 

έπαυε να λειτουργεί. Στις δυσκολίες που συναντούσε το νεοελληνικό 

θέατρο κατά την εξέλιξή του, πλάι στον ανταγωνισμό του ιταλικού 

μελοδράματος και την έλλειψη κρατικού ενδιαφέροντος, πρέπει να 

συνυπολογιστούν και η έλλειψη θεατρικής παιδείας του κοινού - της 

πολιτιστικής ανισότητας γενικά.

Στη δεκαετία 1856-1866 ωριμάζουν οι προϋποθέσεις για τη 

διαμόρφωση επαγγελματικού θεάτρου. Δημογραφική ανάπτυξη και 

κοινωνικές αλλαγές στα αστικά κέντρα, πνευματική ζύμωση (ποιητικοί 

διαγωνισμοί, περιοδικά κ.τ.λ.), ελπίδες και πρωτοβουλίες που γεννούν 

οι πολιτικές ζυμώσεις.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι περιοδείες στις ελληνικές 

παροικίες, όπου το κοινό είναι περισσότερο και τα ενδιαφέροντά του 

διαμορφώνονται κάτω από σύνθετες συνθήκες. Οι ηθοποιοί πλέον 

υπογράφουν επαγγελματικά συμβόλαια - σε μια εποχή που οι θίασοι 

λειτουργούν σε συνεταιριστική βάση. Διευρύνεται το ρεπερτόριο, 

βελτιώνονται οι τεχνικές, αναπροσαρμόζεται όλο το σύστημα της 

θεατρικής παραγωγής. Ο σκοπός ήταν να ανταποκριθούν οι θίασοι 

στις αυξημένες καλλιτεχνικές αξιώσεις και να ικανοποιήσουν το ευρύ 

φάσμα διαφορετικών προτιμήσεων αλλά και το αίτημα για ψυχαγωγία.

Η άνθιση των υπαίθριων θεάτρων στα μέσα του 19ου αιώνα 

συνδέεται με δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές. Οι θίασοι λύνουν 

με τα υπαίθρια θέατρα το πρόβλημα της αίθουσας και προσελκύουν
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ένα πιο διευρυμένο κοινό, το λαϊκό. Σημειώνεται στροφή της 

θεματογραφίας στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού 

προς τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Τα δύο σημαντικότερα βήματα στην εξέλιξη του θεάτρου είναι 

η ίδρυση του "Βασιλικού Θεάτρου" (1901-1908), που είναι ο πρώτος 

επίσημα επιχορηγούμενος θεατρικός οργανισμός και η "Νέα Σκηνή" 

(1901-1905), που ήταν το πρώτο θέατρο που ξεκινούσε σαν ομάδα 

καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας (σωματείο) για την αναγέννηση της 

θεατρικής τέχνης. Την ίδια εποχή εισάγεται η σκηνοθεσία.

Το αίτημα για δημιουργία μόνιμου θεατρικού οργανισμού που με 

την κρατική ενίσχυση θα αφοσιωνόταν στην ανάπτυξη της θεατρικής 

παιδείας, δεν έπαψε να προβάλλεται από παλιά. Έτσι το 1900 

ιδρύεται το Βασιλικό Θέατρο. 'Ομως οδηγήθηκε σε αποτυχία. Η 

διεύθυνση του θεάτρου (αυλικοί και έλληνες λόγιοι) ήθελε ένα θέατρο 

αριστοκρατικό και συντηρητικό, κατά τα πρότυπα των θεάτρων της 

Γερμανίας και της Κεντρικής Ευρώπης, που καθόλου δεν απηχούσε 

τις αναζητήσεις για ένα φορέα θεατρικής αγωγής για το ευρύτερο 

κοινό.

Στη δεκαετία του 1930 με την ίδρυση του Εθνικού Θεάτρου και 

την εμφάνιση εμπνευσμένων σκηνοθετών (Φ. Πολίτης, Δ. Ροντήρης, Κ. 

Κούν) και την παρουσία αξιόλογων ηθοποιών (Αιμ. Βεάκης, Αλ. 

Μινωτής, Κ. Παξινού, Μ. Κατράκης) το ελληνικό θέατρο περνάει σε 

μια ωριμότερη φάση. Παράλληλα αναπτύσσεται η σκηνογραφία με τη 

συμβολή σημαντικών ζωγράφων (Γ. Τσαρούχης, Σπ. Βασιλείου), 

καθώς και η ενδυματολογία.

Στα χρόνια του πολέμου, σε συνθήκες πολιτικής καταπίεσης και 

αστυνομικού κράτους, το θέατρο καταπνίγεται. Η προσφορά όμως
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του Θεάτρου Τέχνης είναι ανυπολόγιστη. Παρουσιάζει μεγάλους 

συγγραφείς, πλάθει ηθοποιούς και δημιουργεί κοινό για το σοβαρό 

θέατρο.

Μετά το 1960 αξιοσημείωτο γεγονός είναι η ίδρυση του 

Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και από το 1970 η δημιουργία 

θεατρικών ομάδων. Τίθεται έτσι για πρώτη φορά το αίτημα της 

θεατρικής αποκέντρωσης, που θα υλοποιηθεί στη δεκαετία του '80 με 

τη δημιουργία των Δημοτικών Περιφερειακών Θιάσων (ΔΗΠΕΘΕ).

15



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κ.Θ.Β.Ε.

3.1. Εισαγωγή

Η ίδρυση και η λειτουργία των Κρατικών Σκηνών προϋποθέτει 

την καθολική συμβολή κάποιων όρων.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Η πολιτειακή βούληση και πρόθεση, η οποία εκδηλώνεται με τη 

δημιουργία κρατικών σκηνών και την εξασφάλιση των 

προϋποθέσεων για την εύρυθμη λειτουργία τους και την ανάπτυξή 

τους. 'Ομως, η πολιτεία μπορεί να είναι και αντίθετη είτε 

κρατώντας μια ουδέτερη στάση είτε ευνοώντας ένα κλίμα 

κρατισμού. Στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχουν Κρατικά 

Θέατρα. Στη δεύτερη περίπτωση θα ήταν καλό να μην υπάρχουν, 

β) Η κοινωνική αναγκαιότητα, η οποία εκφράζεται ως αίτημα μιας 

κοινωνίας που είτε είναι ώριμη και πνευματικά και ασθητικά 

ανήσυχη είτε είναι διαβρωμένη από την ντόπια και την εισαγώμενη 

υποκουλτούρα.

γ) Η θεατρική συγκυρία, δηλαδή το σύνολο των καλλιτεχνικών και 

επαγγελματικών συνθηκών, που διαμορφώνεται από πολλούς 

παράγοντες (δημιουργοί, κοινό, πολιτεία, θεσμοί, παιδεία κ.ά.). 

Υπάρχει μεταξύ των παραγόντων μια σχέση αμοιβαιότητας και 

αλληλεπίδρασης που προσδιορίζεικαι το επίπεδο που θα έχει μια 

Κρατική Σκηνή. Άλλωστε η ύπαρξη αυτού του επιπέδου είναι που 

θα εκπληρώσει την αποστολή και το σκοπό ενός κρατικού θεάτρου.
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3.2. Η ταυτότητα του Κ.Θ.Β.Ε.

Το 1943-44 είχε γίνει μια προσπάθεια να λειτουργήσει κρατική 

σκηνή στη Θεσσαλονίκη, που δεν είχε συνέχεια. Η απαίτηση του 

θεατρόφιλου κοινού θα ικανοποιηθεί το 1961, με την ίδρυση (3 

Ιανουάριου 1961) του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Εγκαινίασε 

τη δραστηριότητά του το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς με παραστάσεις 

τραγωδίας στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Πρώτος καλλιτεχνικός 

του διευθυντής υπήρξε ο σκηνοθέτης Σωκράτης Καραντινός. Από το 

Δεκέμβριο του 1961 το Κ.Θ.Β.Ε. άρχισε να δίνει παραστάσεις στη 

Θεσσαλονίκη, στο Βασιλικό Θέατρο, ενώ το φθινόπωρο του 1962 

εγκαταστάθηκε στο νεόκτιστο τότε κτίριο της Εταιρίας Μακεδονικών 

Σπουδών (Ε.Μ.Σ.).

Το Κ.Θ.Β.Ε. επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Στόχος του, από την εποχή της ίδρυσής του, είναι η διδασκαλία 

έργων του ελληνικού και ξένου δραματολογίου και η πραγματοποίηση 

περιοδειών στις κυριότερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. (Άλλωστε, 

ο τίτλος του υποδηλώνει ότι είναι θέατρο για όλη τη Βόρεια Ελλάδα 

και όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη). Επίσης, η διάδοση της θεατρικής 

τέχνης με την οργάνωση παραστάσεων αρχαίου δράματος ή άλλων 

κλασσικών έργων στα σωζόμενα αρχαία θέατρα και αλλού, καθώς και 

διάφορες άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση με το θέατρο και την 

τέχνη γενικότερα.

Σκοπός - Αποστολή

Με το νόμο 2273/94 αλλάζει το νομικό καθεστώς των εθνικών 

και κρατικών θεάτρων της χώρας. Από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
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Δικαίου μεταβάλλονται σε Ιδιωτικού Δικαίου, προκειμένου να έχουν 

την αναγκαία ελευθερία κινήσεων και αποφάσεων για την επίτευξη 

του σκοπού της ίδρυσής τους.

Ως σκοπός ορίζεται σύμφωνα με το νόμο "η μέσω της θεατρικής 

τέχνης προαγωγή της πνευματικής καλλιέργειας του λαού και η 

διαφύλαξη της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Για το σκοπό αυτό 

το Κ.Θ.Β.Ε. αναπτύσσει, προάγει και διαδίδει τη θεατρική τέχνη ως 

πολιτιστικό, παιδαγωγικό, μορφωτικό και ψυχαγωγικό παράγοντα της 

κοινωνικής ζωής της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και ολόκληρης 

της χώρας".

Στην πορεία του Κ.Θ.Β.Ε., η αποστολή του προσδιοριζόταν από 

το όραμα του εκάστοτε καλλιτεχνικού διευθυντή. Η αποστολή του 

ορίζεται σήμερα από τρεις άξονες.

1. Εδραίωση - διεύρυνση - εμβάθυνση της τοπικής και περιφερειακής 

απήχησής του.

2. Πανελλήνια εμβέλεια μέσω ενός σταθερού χάρτη περιοδειών σ' 

όλη την Ελλάδα, αλλά και με συστηματική παρουσία στα κέντρα 

του απόδημου ελληνισμού.

3. Διεθνής ένταξη με έμφαση στις σχέσεις με τις χώρες της 

Βαλκανικής, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η ένταξη 

θα γίνει: α) με την προώθηση της ιδέας των μόνιμων ανταλλαγών, 

β) με το δίκτυο των "θεατροπρωτευουσών", το οποίο θα στηρίζεται 

στην αξιοποίηση αφενός των παραδοσιακών σχέσεων με το 

θεατρικό χώρο, και αφετέρου της κομβικής θέσης στην οποία 

βρίσκεται η Θεσσαλονίκη.
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Δραστηριότητες

Στα τριάντα πέντε χρόνια της λειτουργίας του (Αύγουστος '61 -

Αύγουστος '95) το Κ.Θ.Β.Ε. παρουσίασε τριακόσια ογδόντα τρία έργα

ελληνικά και ξένα από το αρχαίο, κλασικό και νεότερο δραματολόγιο.

Οι δραστηριότητές του είναι:

• Εναλλασσόμενο ρεπερτόριο: εναλλαγές τριών - τεσσάρων έργων 

μέσα στην εβδομάδα. Αρκετά δαπανηρό, αφού απαιτεί συνεχή 

απασχόληση αρκετών ανθρώπων και υπερωρίες. Ωφελεί τους 

ξένους επισκέπτες οι οποίοι μέσα στην εβδομάδα μπορούν να 

δουν περισσότερα από ένα έργα, ενώ καταντάει αδιάφορο για 

τους ντόπιους.

• Οργάνωση λογοτεχνικών ημερίδων με διακεκριμένους ομιλητές.

• Παραστάσεις πρωτοποριακών έργων του σύγχρονου 

δραματολογίου στη σκηνή του Υπερώου.

• Λειτουργία Δραματικής Σχολής (1973) με δωρεάν παροχή 

θεατρικής και καλλιτεχνικής παιδείας.

• Αποκεντρωτικές προσπάθειες: το 1977 με τη λειτουργία του 

"Θεάτρου Θράκης" (Κομοτηνή) και με το "Θέατρο Ανατολικής 

Μακεδονίας" (Σέρρες).

• Παιδική Σκηνή (1977).

• Χορευτική Ομάδα "Αέναον Χοροθέατρο" του Ντανιέλ Λομέλ (1982).

• Ανταλλαγές παραστάσεων με το Εθνικό Θέατρο, ώστε οι δύο 

κρατικές σκηνές της χώρας να μπορούν να παρουσιάζουν τη 

δουλειά τους η μία στην έδρα της άλλης.

• Παραστάσεις κυρίως αρχαίου δράματος σε διάφορες χώρες 

(Κύπρος, Ρωσία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μεξικό κ.λπ.).
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• Εξακτίνωση των δραστηριοτήτων στο πολεοδομικό συγκρότημα 

της μείζονος Θεσσαλονίκης (αρχή έγινε στο Δημοτικό Θέατρο 

Σταυρούπολης - προβλέπεται εξάπλωση και στην ανατολική 

πλευρά της πόλης).

• Για το 1997, ως μέλος της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης, 

ανέλαβε τη διοργάνωση του 6ου φεστιβάλ της Ένωσης.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Στο κτίριο της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών λειτουργεί από 

το 1962 η Κεντρική Σκηνή του Κρατικού Θεάτρου και στεγάζονται οι 

διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες.

Στην Κεντρική Σκηνή - χωρητικότητας 1000 θέσεων - 

παρουσιάζονται κλασικά έργα ελληνικού και ξένου δραματολογίου. Η 

σκηνή είναι ιταλικού τύπου και έχει ύψος 24 μέτρων, βάθος 18 και 

πλάτος 11,8. Η ανακαίνιση που πραγματοποιείται έχει σκοπό να 

βελτιώσει την ορατότητα και ακουστική του θεάτρου, εξοπλίζοντάς το 

με σύγχρονα μηχανήματα φωτισμού και ήχου. Στην ίδια θεατρική 

αίθουσα φιλοξενούνται παραστάσεις λυρικού θεάτρου, μπαλέτου, 

συναυλίες, εκδηλώσεις των Δημητρίων.

Η σκηνή "Υπερώο", που λειτουργεί στον τελευταίο όροφο της 

Ε.Μ.Σ., λόγω της μικρής χωρητικότητάς της, 120 άτομα, και της 

ιδιομορφίας της - έχει πλάτος 12 μέτρα και ύψος 5 από το δάπεδο ως 

την οροφή και μεταβάλλεται εύκολα, ανάλογα με τις ανάγκες της 

παράστασης - προσφέρεται για σκηνοθετικές και σκηνογραφικές 

προσεγγίσεις πειραματικού χαρακτήρα.

Το Βασιλικό Θέατρο, χωρητικότητας 800 θέσεων κτίστηκε το 

1940. Το 1943-44 φιλοξένησε το "Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης" που
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είχε ιδρυθεί για εθνικούς λόγους. Λειτουργεί συμπληρωματικά με την 

Κεντρική Σκηνή και ανεβάζονται έργα κυρίως ολιγοπρόσωπα.

Την καλοκαιρινή περίοδο δίνονται παραστάσεις στο Θέατρο 

Δάσους, το οποίο είναι κτισμένο κατά το πρότυπο των 

αρχαιοελληνικών αμφιθεάτρων και έχει χωρητικότητα 3.000 ατόμων.

Διοίκηση

Η διοίκηση και η διαχείριση του θεάτρου ασκείται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο, τον 

αντιπρόεδρο και πέντε συμβούλους. Ο Υπουργός Πολιτισμού διορίζει 

το Δ.Σ. και τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Η θητεία και των δύο 

οργάνων είναι τριετής. Αυτή όμως του καλλιτεχνικού διευθυντή 

μπορεί να ανανεωθεί ή να ανακληθεί όταν ο ετήσιος απολογισμός του 

έργου του απορριφθεί αιτιολογημένα από την πλειοψηφία του Δ.Σ.

Οι αρμοδιότητες του καλλιτεχνικού διευθυντή, σαφώς 

διευρυμένες από το σημερινό νομικό πλαίσιο, αφορούν την 

καλλιτεχνική οργάνωση του θεάτρου. Συνεπώς, καταρτίζει το 

δραματολόγιο και τον προϋπολογισμό κάθε θεατρικής παραγωγής ή 

εκδήλωσης. Επιβλέπει και δίνει οδηγίες για τη σωστή προετοιμασία 

κάθε παραγωγής, καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του θεάτρου, 

προσλαμβάνει ή συνάπτει συμβόλαια έργου με καλλιτέχνες ή 

τεχνικούς. Προϊσταται στις διοικητικές υπηρεσίες, έχει δικαίωμα 

έγκρισης λειτουργικών δαπανών, εποπτεύει τη δραματική σχολή του 

θεάτρου κ.ά.
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Παραγωγές

Το ρεπερτόριο κάθε χρονιάς ετοιμάζεται την άνοιξη της 

προηγούμενης, έτσι ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για 

προετοιμασία, για ανεύρεση σκηνοθέτη, σκηνογράφων και άλλων 

συντελεστών καθώς και χρόνος για πρόβες.

Συνήθως υπολογίζονται ότι θα ανέβουν τέσσερα έργα σε 

καθεμιά από τις τρεις σκηνές, δηλαδή δώδεκα. Συχνά όμως 

υπολογίζονται δεκατέσσερα έργα, σε περίπτωση που ενσκύψουν 

προβλήματα με άδειες ή συγγραφικά δικαιώματα.

Το καλοκαίρι ανεβάζονται μία τραγωδία, μία αριστοφανική 

κωμωδία και ένα μοντέρνο, ευχάριστο έργο. Παραστάσεις της 

αρχαίας τραγωδίας δίνονται στην Επίδαυρο, στο Θέατρο Δάσους και 

σε διάφορα φεστιβάλ (Φιλίππων, Δωδώνης, Ρόδου, Κύπρου). Κάτι 

ανάλογο γίνεται και με την κωμωδία με παραστάσεις στο Ηρώδειο, 

στο Θέατρο Δάσους, στους Φιλίππους.

Το κόστος παραγωγής σε κάθε σκηνή εκτιμάται περίπου σε: 12 

με 15 εκατ. δρχ. στην Κεντρική Σκηνή, 10 με 11 εκατ. δρχ. στο 

Βασιλικό Θέατρο και 5 με 10 εκατ. δρχ. στο Υπερώο.

Η δραστηριότητα του Κ.Θ.Β.Ε. 
Αύγουστος 1961 έως Αύγουστος 1995

Παραγωγές Παραστάσεις θεατές

Θέατρο 383 12.514 5.399.007

Όπερα 6 31 28.139

Αέναον Χοροθέατρο 23 287 74.024

Κλιμάκια 40 1.219 292.282
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Προσωπικό - Αποδοχές

Στο δυναμικό του Κ.Θ.Β.Ε. ανήκουν περίπου εκατό ηθοποιοί. 

Επιπλέον, απασχολούνται είκοσι άτομα ως καλλιτεχνικό προσωπικό 

που συνεργάζονται σταθερά με το θέατρο (οδηγοί σκηνής, υποβολείς, 

βοηθοί διευθυντές σκηνής, βοηθοί σκηνοθέτες). Επίσης τα διάφορα 

τμήματα στελεχώνονται από ένα επιτελείο εκατό περίπου τεχνικών 

μόνιμων και επί συμβάσει, όπου περιλαμβάνονται: μηχανικοί,

ξυλουργοί, ράφτες, ζωγράφοι, γλύπτες, επιμελητές βεστιαρίων, 

προσωπικό κίνησης. Απασχολούνται περίπου εξήντα άτομα ως 

διοικητικό προσωπικό που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Η σημερινή διοίκηση έχει άρει τη μονιμότητα. Οι συμβάσεις 

των ηθοποιών είναι ετήσιες και υπάρχουν οκτώ κατηγορίες - κλιμάκια 

μισθολογικής εξέλιξης. Η πρώτη κατηγορία είναι οι πρωταγωνιστές 

και η όγδοη οι νεοεισερχόμενοι ηθοποιοί.

Ο θίασος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος δεν έχει 

ανανεωθεί για αρκετά χρόνια. Δημιουργήθηκε έτσι μια 

δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία στους ηθοποιούς. Αυτή ενισχύεται από 

το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό του καλλιτεχνικού του 

δυναμικού υποαπασχολείται (παίζει μία φορά σε ένα έργο της σαιζόν) 

ή δεν απασχολείται καθόλου (περίπου είκοσι ηθοποιοί)· άρα για 

αρκετούς μήνες αργομισθεί. Υπάρχουν βέβαια και ηθοποιοί που 

χρησιμοποιούνται συνεχώς και ουσιαστικά είναι αυτοί που φέρνουν σε 

πέρας όλο το ρεπερτόριο, χειμερινό και θερινό.

Οι αιτίες είναι διάφορες - όπως ο κακός προγραμματισμός και η 

προτίμηση των σκηνοθετών σε συγκεκριμένους ηθοποιούς. Το 

τελευταίο είναι αναπόφευκτο, γιατί η συνεργασία σκηνοθετών - 

ηθοποιών στο παρελθόν δημιούργησε έναν κώδικα επικοινωνίας.
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Η ανανέωση του θιάσου μπορεί να γίνει είτε λόγω 

συνταξιοδότησης είτε αναχώρησης κάποιων στην Αθήνα ή απόλυσης 

όσων εμφανέστατα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα 

της τέχνης τους. Υπολογίζονται δύο με τρία άτομα στην κάθε 

περίπτωση.

Περίπου 150.000 άτομα παρακολουθούν θέατρο ετησίως. Από 

αυτά ένα μικρό ποσοστό αποτελεί το σκληρό πυρήνα των 

θεατρόφιλων, οι οποίοι είναι κυρίως Θεσσαλονικείς και πολύ λίγοι 

προέρχονται από την περιφέρεια. Το 10% είναι πλήρως ενημερωμένο 

γύρω από τα θεατρικά δρώμενα παγκοσμίως.

Προσωπικό που απασχολήθηκε 

από τον Αύγουστο του 1961 έως τον Αύγουστο του 1995

Κοινό

Μεταφραστές:

Σκηνοθέτες:

Σκηνογράφοι - Ενδυματολόγοι: 

Συνθέτες:

Μουσικοί Επιμελητές: 

Χορογράφοι (Κ.Θ.): 

Χορογράφοι (Χοροθέατρου): 

Ηθοποιοί:

132

512

117

99

44

13

35

78

Χορευτές (χοροθέατρο): 

Ηθοποιοί (κλιμάκια): 94

85
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Ανταγωνισμός

Εκτός από το Κρατικό Θέατρο, υπάρχουν άλλα δύο αξιόλογα 

θεατρικά σχήματα που έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση του κοινού 

της πόλης: Η "Πειραματική Σκηνή της Τέχνης" και η "Παράθλαση". Τα 

υπόλοιπα σχήματα - τα οποία δεν είναι λίγα - κινούνται μεταξύ 

ερασιτεχνικού και επαγγελματικού επιπέδου. Δεινοπαθούν να 

επιβιώσουν περιφερόμενα από αίθουσα σε αίθουσα, αναζητώντας 

κατάλληλους χώρους να στεγάσουν τις προσπάθειές τους.

Α. Πειραματική Σκηνή τπο Τέγνπο

Ιδρύθηκε το 1979 από καθηγητές Θεατρολογίας του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και αποφοίτους της 

δραματικής σχολής του Κ.Θ.Β.Ε. Σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη 

του θεάτρου "στόχος της ομάδας είναι η προώθηση της έρευνας και 

του προβληματισμού πάνω στη δραματουργία, τη σκηνοθεσία και 

κυρίως πάνω στα εκφραστικά μέσα του ηθοποιού". Παράλληλα, 

επιδίωξη του θεάτρου είναι η θεατρική αποκέντρωση και η επαφή με 

το κοινό.

Οι πρώτες παραστάσεις δίνονται σε ενοικιαζόμενα θέατρα με 

τεχνικά μέσα σχεδόν ανύπαρκτα. Οι συντελεστές - ηθοποιοί, 

σκηνοθέτες, σκηνογράφοι - δουλεύουν χωρίς αμοιβή. Σιγά-σιγά οι 

συνθήκες γίνονται ομαλότερες ιδίως μετά την απόκτηση μόνιμης 

στέγης. Η οικονομική επιβίωση παραμένει προβληματική παρά την 

μικρή επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού (30 εκατ. την περίοδο 

94-95), των ιδιωτικών δωρεών και της αύξησης των θεατών.

Από τον Οκτώβριο του 1979 έως τον Νοέμβριο του 1996 η 

Πειραματική Σκηνή ανέβασε πενήντα δύο έργα ελλήνων και ξένων
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συγγραφέων. Έχει δώσει παραστάσεις τόσο σε πόλεις της Ελλάδας 

όσο και σε πόλεις του εξωτερικού. Από το 1994 οργανώνει ετησίως το 

διεθνές φεστιβάλ "Θεατρική Άνοιξη".

Β. Παράθλαση

Ιδρύθηκε το χειμώνα του 1986. Σκοπός των συντελεστών της 

Παράθλασης είναι η έρευνα και η αναζήτηση της σκηνικής πράξης. 

Δεν ενδιαφέρει τόσο αυτό καθ' αστό το θεατρικό κείμενο όσο η 

προέκτασή του μέσα στη ζωή, δηλαδή η ζωντανή μεταφορά του 

κειμένου στην πραγματικότητα.

Το ρεπερτόριο του θεάτρου περιλαμβάνει συνήθως 

πρωτοποριακά έργα ξένων συγγραφέων. Η πραγματοποίηση των 

οραματισμών της Παράθλασης στηρίζεται σε σταθερούς συνεργάτες 

οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι σε κοινούς στόχους.

26



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

"The product of non for profit 
organization is a changed 
human being" (Peter Drucker)

4.1. Εισαγωγή

Τα αγαθά ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού - σε αντίθεση με 

εκείνα μιας κερδοσκοπικής επιχείρησης - είναι κοινωνικά αγαθά, 

δηλαδή απαραίτητα για την ποιότητα της ζωής που θα πρέπει να 

μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα μέλη της κοινωνίας ανεξαρτήτως 

οικονομικών δυνατοτήτων και μορφωτικών ή άλλων καταβολών 

(ταξικών ή τοπικών). Καθήκον της πολιτείας είναι να διαθέτει τους 

απαιτούμενους πόρους αλλά συγχρόνως να δημιουργεί τα νομικά 

πλαίσια και να επιλέγει τους κατάλληλους ανθρώπους για να 

διοικήσουν αυτούς τους οργανισμούς.

Η ιδιορρυθμία των χαρακτηριστικών ενός μη κερδοσκοπικού 

οργανισμού επηρεάζει με πολλούς τρόπους τα διάφορα στάδια της 

στρατηγικής διοίκησης.

4.2. Η φύση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών

Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπάρχει σε μια κοινωνία 

για να καλυτερεύει, να διευκολύνει τη ζωή των ατόμων, να δημιουργεί 

αξίες.
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Αν και υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ κερδοσκοπικών και 

μη οργανισμών, εντούτοις η ειδοποιός διαφορά επικεντρώνεται στην 

πηγή των εσόδων (sources of revenue). Τα έσοδα των κερδοσκοπικών 

επιχειρήσεων προέρχονται από την πώληση των αγαθών και των 

υπηρεσιών τους στους πελάτες. Τα έσοδα των μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών είναι κατά βάση οι επιχορογήσεις, προερχόμενες είτε από 

το κράτος - τακτικός προϋπολογισμός, ΛΟΤΤΟ, φόροι κ.λπ. - είτε από 

ιδιώτες μέσω της χορηγίας.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσα από την ανάπτυξη τέτοιων 

δραστηριοτήτων, της οικονομικής στήριξης οργανισμών μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προσπαθούν να βελτιώσουν την εικόνα 

τους ως φορείς κοινωνικής αλλαγής. Η ανάπτυξη της χορηγίας τα 

τελευταία χρόνια συμπίπτει με την αποχώρηση της κρατικής 

παρουσίας στον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση ενός 

σημαντικού αριθμού πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Το θέμα της επιχορήγησης είναι πολύ βασικό, αν σκεφτεί 

κανείς ότι αυτός που επιχορηγεί έχει λόγο στη λήψη των αποφάσεων 

ή καθορίζει αποφασιστικά την πορεία των οργανισμών. Το κλειδί για 

τη διοίκηση είναι ποιος επιχορηγεί για τις υπηρεσίες που παρέχονται 

και τα αγαθά που παράγονται.

Ένα άλλο σημείο επίσης σημαντικό για την κατανόηση της 

λειτουργίας των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και την αντιδιαστολή 

τους από τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις είναι η μέτρηση των 

αποτελεσμάτων. Η μέτρηση και η αξιολόγηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων σε μια κερδοσκοπική επιχείρηση είναι εφικτή και 

υποχρεωτική.
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Οι χρηματοροές, ο ισολογισμός, οι αριθμοδείκτες είναι μερικά 

μόνο από τα "εργαλεία" που μπορούν τα στελέχη των επιχειρήσεων 

να χρησιμοποιήσουν για να εξάγουν ορισμένα συμπεράσματα. Το 

κέρδος και η ζημία δεν είναι ίσως αρκετά για να κρίνει κανείς την 

πορεία μιας επιχείρησης- είναι ωστόσο συγκεκριμένες έννοιες, που 

βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας. Υπάρχει πάντα σε μια επιχείρηση ένα οικονομικό 

συμπέρασμα.

Σ' ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό δεν υπάρχει ανάλογο 

οικονομικό συμπέρασμα. Άλλωστε εξ ορισμού προκύπτει ότι το 

κέρδος δεν είναι το ζητούμενο. Το κόστος όμως είναι σημαντική 

έννοια. Είναι φυσικό να περιμένει κανείς ότι ένα κρατικό νοσοκομείο 

ή ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν πραγματοποιεί οικονομικό 

πλεόνασμα. Το κράτος έρχεται αρωγός, καλύπτοντας τα ελλείμματα 

διαχείρισης από τον τακτικό του προϋπολογισμό.

Η απόδοση για ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό σχετίζεται 

κυρίως με την αποστολή (mission) και την επίτευξη των στόχων που 

απορρέουν από αυτήν. Η εκτίμηση της απόδοσης των ποιοτικών 

αποτελεσμάτων ενός τέτοιου οργανισμού είναι πολύ δύσκολη, 

δεδομένου ότι απουσιάζει ένα αντικειμενικό κριτήριο αξιολόγησης, 

όπως είναι το κέρδος. Εύλογο είναι ότι κατά την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων και την ερμηνεία τους υπάρχει ο κίνδυνος του 

λάθους, καθώς το υποκειμενικό στοιχείο παίζει σπουδαίο ρόλο.

Το ερώτημα για μια αποτελεσματική διοίκηση είναι: "Πώς μπορεί 

να οριστεί η απόδοση;" Για ένα νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη, η 

απόδοση είναι πόσο γρήγορα το προσωπικό εξυπηρετεί τους ασθενείς.
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Ή μπορεί να είναι ο αριθμός των ασθενών με καρδιακό επεισόδιο που 

διαφεύγουν τον κίνδυνο λίγες ώρες αφότου φτάσουν στο νοσοκομείο.

Το γεγονός ότι ένας κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός εξυπηρετεί κάποια ανάγκη δεν είναι αρκετό. Η 

πραγματική ωφέλεια είναι όταν δημιουργεί μια επιθυμία. Η έκθεση 

"Από το Θεοτοκόπουλο στο Σεζάν" το 1992, στην Εθνική Πινακοθήκη, 

κατάφερε να προσελκύσει τόσο κόσμο, ώστε να γίνει αντικείμενο 

συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και άρθρων για στροφή του κόσμου 

προς την ποιότητα. Ο ρόλος της Εθνικής Πινακοθήκης από στέγη 

προστασίας ωραίων ή περίεργων αντικειμένων άλλαξε σε ίδρυμα 

διαπαιδαγώγησης της συλλογικής συνείδησης, σε φορέα νέων ιδεών 

που εκπαιδεύει και ψυχαγωγεί.

Εκπληρώνεται ο σκοπός ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού και 

πώς; Αυτό πρέπει να είναι ένα συνεχές και επαναπροσδιοριζόμενου 

περιεχομένου ερώτημα της διοίκησης ενός οργανισμού. Η απάντηση 

θα προέλθει από το πόσο καλά έχει οριστεί και κατανοηθεί η 

αποστολή.

Η αποστολή είναι κάτι που υπερτερεί, ο άξονας γύρω από τον 

οποίο περιστρέφεται ένας οργανισμός και δικαιολογεί την ύπαρξή του, 

οδηγεί και πληροφορεί. Από τη στιγμή που θα χαθεί η έννοιά της ή 

θα υπάρξει ασάφεια στον προσδιορισμό της, αυτομάτως θα αρχίσει η 

παρέκκλιση από τους στόχους και η διασπάθιση των οικονομικών 

πόρων. Επομένως εκείνο που πρέπει να ενδιαφέρει δεν είναι η 

αποδοτικότητα του οργανισμού αλλά η αποδοτική χρήση των πηγών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.

Διαφορές μεταξύ κερδοσκοπικών επιχειρήσεων 

και μη κερδοσκοπικών οργανισμών

Κερδοσκοπική

Επιχείρηση

Μη Κερδοσκοπικός 

Οργανισμός

Ιδιοκτησία Ιδιωτική Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου και 

Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου

Πηγή

Εσόδων

Πωλήσεις προϊόντων 

και υπηρεσιών

Κρατική επιχορήγηση, 

Ιδιωτικές χορηγίες, 

Πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών

Είδη Προσωπική εταιρία, 

Εταιρική (Ο.Ε., ΕΠΕ Α.Ε.)

Μορφωτικά και 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

Κοινωνικές Υπηρεσίες, 

Πολιτιστικά Ιδρύματα

Πηγή: Ρ. Wright, Μ. Kroll, J. Parnell, "Strategic Management Concepts 

and Cases", 1996.
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4.3. Επίδραση των χαρακτηριστικών των μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών στη διαδικασία της στρατηγικής διοίκησης

Τα χαρακτηριστικά που επισημάνθηκαν παραπάνω και 

διαφοροποιούν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς από τις 

επιχειρήσεις που επιδιώκουν το κέρδος επηρεάζουν τόσο τη 

διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής (strategy formulation και 

strategy implementation) όσο και την αξιολόγηση (evaluation) και τον 

έλεγχο (control).

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της στρατηγικής

• Αντικρουόμενοι στόγοι που επιδρούν στον προγραμματισμό. Αυτό 

οφείλεται: α) στην απουσία κριτηρίου απόδοσης (όπως είναι το 

κέρδος για τις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις), β) στην πιθανή 

ύπαρξη πολλών χορηγών. Ο χορηγός που διαφωνεί με την 

αποστολή μπορεί να αποσύρει τη χρηματοδότηση, γ) στην κρατική 

παρέμβαση. Το κράτος, κύριος χορηγός σε πολλούς μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, παρεμβαίνει ποικιλοτρόπως είτε 

θέτοντας όρους είτε διορίζοντας και ανακαλώντας διευθυντές.

• Ο σνεδιασμός ένει σαν βάση τους οικονομικούς πόρουο παρά τα 

δυνάμει αποτελέσματα. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 

παρέχουν υπηρεσίες - κυρίως - που είναι δύσκολο να 

αποτιμηθούν. Έτσι δεν υπάρχει οικονομικό συμπέρασμα (financial 

bottom-line). Ο προγραμματισμός γίνεται με βάση το ύψος των 

επιχορογήσεων που είναι εύκολο να υπολογιστούν.

• Αμφίβολης αξίας και αναίτιας ύπαρξηο αντικειμενικοί στόχοι 

τίθενται λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων. Οι αντικειμενικοί στόχοι
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έχουν μιαν αοριστία και ασάφεια, υπό την έννοια ότι σκοπός των 

οργανισμών αυτών δεν είναι απλώς η εξυπηρέτηση μιας ανάγκης 

αλλά η αλλαγή της ανθρώπινης ύπαρξης.

Πάντοτε θα υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο στην κρίση και 

αξιολόγηση των επιτευχθέντων ή μη στόχων καθώς και ισχυρή 

εξάρτηση από την επιχορήγηση. Αυτοί οι δύο παράγοντες έχουν ως 

αποτέλεσμα οι ιθύνοντες του οργανισμού να μετέρχονται διάφορες 

μεθόδους ώστε να επιτύχουν ευκολότερα τους σκοπούς τους. Πολύ 

συχνά μάλιστα οι σκοποί αυτοί είναι καθαρά προσωπικοί. Επιπλέον, η 

οικονομική εξάρτηση από τους χορηγούς οδηγεί τη διοίκηση στην 

ικανοποίηση των επιθυμιών του χορηγού παρά στην ικανοποίηση των 

αναγκών του πελάτη.

Ένα άλλο επίσης σύνηθες φαινόμενο είναι ότι στο Διοικητικό 

Συμβούλιο διορίζονται άτομα που είτε είναι περισσότερο ικανά να 

βρίσκουν χρηματικούς πόρους είτε είναι φίλα προσκείμενα στην όποια 

πολιτική κυβέρνηση ή είναι χορηγοί αλλά δεν έχουν αποδεδειγμένα 

εμπειρία ή εξειδίκευση.

Παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση της στρατηγικής

• Η αποκέντρωση είναι δύσκολη. Εξαιτίας της εξάρτησης από τους 

χορηγούς, η διοίκηση του οργανισμού είναι σε ετοιμότητα όσον 

αφορά τις απόψεις των πρώτων για τις δραστηριότητες των 

δεύτερων. Αυτό οδηγεί σε έναν "αμυντικό συγκεντρωτισμό" 

(Hunger και Wheelen, 1995) κατά τον οποίο η διοίκηση διατηρεί την 

εξουσία της λήψης αποφάσεων.

• Αναγκαιότητα για εσωτερική και εΕωτερική ολοκλήρωση. Οι μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί εξαρτώνται κατά πολύ από διάφορους
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χορηγούς. Έτσι υπάρχει μεγάλη ανάγκη από έναν ειδικό που θα 

είναι μεταξύ οργανισμού και χορηγού. Ο ρόλος του είναι πολύ 

σοβαρός γι' αυτό η φύση κάθε χορηγίας είναι πολύ διαφορετική 

(κυβερνητική επιχορήγηση, δωρεές, ιδιωτικές χορηγίες) και γιατί 

στην πλειονότητά τους οι οργανισμοί αυτοί προσφέρουν υπηρεσία 

όχι τόσο εμφανή εκ πρώτης όψεως.

• Ανυπαρξία εΕειδικευμένων στελεγών που θα ασνοληθούν με τη 

διοίκηση. Είναι συνηθισμένο το παράδειγμα των νοσοκομείων 

όπου διευθυντές είναι γιατροί. Απουσιάζει εντελώς η ειδικότητα 

του health manager. Ας μη διαφεύγει από την προσοχή μας και η 

καχυποψία που υπάρχει για τους εξειδικευμένους managers των 

οργανισμών.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση και τον έλεγχο

Στην πλειονότητά τους οι οργανισμοί αυτοί είναι Ν.Π.Δ.Δ. Ο 

κρατικός χαρακτήρας τους καθώς και οι ιδιομορφίες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση και τον 

έλεγχο.

• Η αοριστία και η υποκειμενικότητα για το περιεγόμενο του 

επιθυυητού και επιτυχηυένου αποτελέσματος δεν αφήνουν 

περιθώρια για ακριβή και απρόσωπη ανατροφοδότηση (feedback). 

Δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων και της 

εργασίας τους. Οι έπαινοι και οι τιμωρίες των υπαλλήλων 

σχετίζονται ελάχιστα ή καθόλου με την απόδοση.

• Είναι ελέγξιμα τα έσοδα παρά τα έΕοδα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα 

έσοδα είναι ένα μετρήσιμο και προκαθορισμένο μέγεθος, 

σπουδαίας σημασίας για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς -
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ενώ τα έξοδα δεν μπορούν να προβλεφθούν. Σε αρκετές

περιπτώσεις, πολλοί οργανισμοί αυξάνουν κατά πολύ το κόστος 

λειτουργίας τους και τα έξοδά τους προκειμένου να επιτύχουν 

υψηλή επιχορήγηση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.
Διάκριση των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων 
από τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Λειτουργία Κερδοσκοπικές Επιχ/σεις Μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί

Αποστολή Διοικητικό Συμβούλιο ή η 
Ανώτατη Διοίκηση.

Νομοθεσία.

Στόχοι Παραγωγή προϊόντων και πα
ροχή υπηρεσιών με σκοπό το 
κέρδος.

Να υπηρετούν το κοινωνικ 
σύνολο.

Μέτρηση της 
απόδοσης

Απόδοση μιας επένδυσης, 
απόδοση στο κεφάλαιο, αύξη
ση των πωλήσεων, μερίδιο 
αγοράς, ανταγωνιστική θέση.

Βελτίωση στην ποιότητα τη 
ζωής μέσω των υπηρεσιώ 
που παρέχουν.

Ανάγκη για 
αλλαγή

Ανάγκη για προσαρμογή σε 
μια ανταγωνιστική αγορά και 
στους ανάγκες των πελατών.

Απαιτήσεις του πληθυσμοί! 
δημογραφικά χαρακτηριστικά 
φορολογία.

Σύστημα
ελέγχου

Βασισμένο στο διαχειριστικό 
έλεγχο.

Επιτροπή ή δ/ντής που διο 
ρίζεται από το κράτος.

Κύκλος ζωής Αλλαγές στην οργάνωση. Ανταποκρίνεται στις κοινω 
νικές ανάγκες.

Κυβερνητικοί
κανονισμοί

Υποχρέωση στην τήρηση της 
φορολογικής εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας και 
νομολογίας, σε διατάξεις και 
υπουργικές αποφάσεις.

Αναφέρεται άμεσα στο αρμά 
διο υπουργείο.

ΠΗΓΗ: A. Rowe, R. Mason, Κ. Dickel, R. Mann, R. Mockeer, "Strategic 
Management, A methodological Approach", 1994.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. Εισαγωγή

Οι θεωρίες και οι τεχνικές της επιχειρησιακής στρατηγικής 

(corporate strategy) υιοθετήθηκαν κυρίως από τις κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις.

Ο προσανατολισμός στις ανάγκες της αγοράς είναι κάτι το 

αδιανόητο για τους περισσότερους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

και λέξεις όπως management και marketing είναι μιαρές αναλόγως, 

βέβαια, κρίνονται και οι άνθρωποι που κάνουν λόγο για την 

αναγκαιότητά τους.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση αλλαγής της παλιάς 

νοοτροπίας για μερικούς από αυτούς τους οργανισμούς. Όσο το 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται γίνεται περισσότερο δυναμικό, η 

ανάγκη της στρατηγικής διοίκησης (strategic management) κρίνεται 

ολοένα και πιο επιτακτική.

Η ανάλυση Δυνάμεων, Αδυναμιών και Ευκαιριών, Απειλών 

αποσκοπεί στην πιστοποίηση και αξιολόγηση των κύριων τάσεων, 

παραγόντων και φαινομένων που μπορεί να έχουν επίδραση στη 

διαμόρφωση και ολοκλήρωση των γενικών στρατηγικών του 

οργανισμού. Η διοίκηση ανιχνεύει το εξωτερικό περιβάλλον για 

ευκαιρίες και απειλές και το εσωτερικό περιβάλλον για δυνάμεις και 

αδυναμίες.
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Πρώτο και κρίσιμο βήμα για την ανάλυση ευκαιριών και απειλών 

είναι ο προσδιορισμός και η κατανόηση εκείνων των παραγόντων του 

περιβάλλοντος (societal environment) που επηρεάζουν το μακροχρόνιο 

προγραμματισμό του οργανισμού.

Οι τέσσερις παράγοντες (δυνάμεις) του γενικού περιβάλλοντος

είναι:

• Πολιτικοί - νομικοί παράγοντες (poltical - legal forces).

• Οικονομικοί παράγοντες (economic forces).

• Κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες (sociocultural forces).

• Τεχνολογικοί παράγοντες (technological forces).

Δεύτερο βήμα για την ανάλυση των δυνάμεων και αδυναμιών 

είναι η διερεύνηση του περιβάλλοντος που επηρεάζει άμεσα το 

θέατρο (task environment). Επίσης με τη βοήθεια του υποδείγματος 

Porter θα γίνει ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

5.2. Γενικό Περιβάλλον (societal environment)

Στο θέατρο, το κοινό ως μέρος της κοινωνίας συνειδητοποιεί 

τον εαυτό του κατά τρόπο μοναδικό: όχι μόνο επειδή οι ηθοποιοί 

δείχνουν σαν σε καθρέφτη τον τρόπο ζωής και τα ερωτήματα αυτής 

της κοινωνίας, αλλά κυρίως επειδή το ίδιο το κοινό εκφράζει με τις 

αντιδράσεις του την έγκριση ή την αποδοκιμασία, την αποδοχή ή την 

απόρριψη της ίδιας του της εικόνας όπως αυτή του προσφέρεται. Γι’ 

αυτόν το λόγο το θέατρο περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη 

μορφή τέχνης παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κουλτούρας 

που έχει μια χώρα και στην αίσθηση της ταυτότητας και της 

ιδιαιτερότητάς της.
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Το θέατρο στην Ελλάδα βρίσκεται κυρίως στα χέρια: 

α) ηθοποιών - πρωταγωνιστών, που έχουν και την ευθύνη της 

επιχείρησης ή συμμετέχουν σ' αυτή, β) λίγων σκηνοθετών που 

δουλεύουν με τις ομάδες τους και γ) κάποιων επιχειρηματιών που 

επενδύουν στους σταρ της επικαιρότητας. Παράλληλα λειτουργούν 

κρατικά θέατρα και δημοτικά, επιχορηγούμενα από το κράτος. 

Άλλωστε τα τελευταία είκοσι χρόνια το κράτος ενισχύει οργανισμούς 

του ελεύθερου θεάτρου με κριτήριο την ποιότητα της δουλειάς τους 

και τη συνεχή και συνεπή προσφορά.

Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 ισχυροποιείται και το 

προσωπικό θέατρο: του δημιουργού, του σκηνοθέτη, του συγγραφέα, 

του ηθοποιού αλλά και του τηλεοπτικού σταρ. Είναι μια τάση που, αν 

και παρατηρείται έντονα στο θεατρικό χάρτη, δεν έχει καταφέρει να 

αλλοιώσει τη γενικότερη εικόνα παρά μόνο αυξάνοντας αριθμητικά 

τους προσωποπαγείς θιάσους της πρωτεύουσας. Πάντως, το σχήμα 

του θεάτρου πλάθεται κατ' εικόνα της κοινωνίας στην οποία 

παράγεται. Έτσι, η Αθήνα, πόλη των τεσσάρων εκατομμυρίων, έχει 

τα περισσότερα θέατρα της χώρας και διεκδικεί μια από τις πρώτες 

θέσεις στην Ευρώπη.

Το "κέντρο" και η "περιφέρεια", εκτός από χωροταξικός 

διαχωρισμός, στην περίπτωση της πρωτεύουσας είναι και θεατρικός. 

Στο κέντρο υπάρχουν τα εμπορικά θέατρα που συγκεντρώνουν το 

μεγαλύτερο κοινό. Στην περιφέρεια υπάρχουν πολλά μικρά θέατρα, 

που μέσα από τις αναζητήσεις τους διαμορφώνουν τις νέες τάσεις 

του ελληνικού θεάτρου.

Οι παράγοντες που ειδικότερα επηρεάζουν το θέατρο και 

κυρίως ένα κρατικό είναι:

39



Πολιτικοί - νομικοί παράγοντες

• Η αλλαγή του volukou πλαισίου του Κρατικού και Εθνικού Θεάτρου, 

από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου το 1994, ήταν αναγκαία και επιβεβλημένη. 

Έπρεπε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ευλιγισία στο λειτουργικό 

μηχανισμό των κρατικών σκηνών. Αυτό επιτεύχθηκε: στον 

οικονομικό τομέα με την κατάργηση του προληπτικού οικονομικού 

ελέγχου με την απεξάρτηση από το Δημόσιο Λογιστικό. Στο 

διοικητικό τομέα με την απεμπλοκή από τη γραφειοκρατική 

δυσκινησία που απέρρεε από τα δύο όργανα λήψης αποφάσεων: 

διοικητικό συμβούλιο και καλλιτεχνική επιτροπή.

Είναι φυσικό να μη μπορεί να εξαχθεί κανένα ακόμη συμπέρασμα 

από αυτήν την αλλαγή. Πρώτο, γιατί το χρονικό διάστημα 

εφαρμογής του νόμου είναι πολύ μικρό. Δεύτερο, η ουσιαστική 

αλλαγή ξεκινάει από τις νοοτροπίες, τη συμπεριφορά, τις ιδέες και 

τις προθέσεις των ανθρώπων.

• Συχνά οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί καθώς και οι υπηρεσίες του 

ευρύτερου δημόσιου τουέα γίνονται πεδίο πολιτικών 

αντιπαραθέσεων^ το θέατρο δεν έμεινε αυέτογος.

Το καλό πολιτικό περιβάλλον δίνει στο θέατρο σταθερότητα, η 

οποία έχει σχέση με τους διορισμούς των διευθυντών των 

κρατικών σκηνών. Μια κακοδαιμονία των κρατικών θεάτρων ήταν - 

και είναι - οι εναλλαγές των καλλιτεχνικών διευθυντών - γεγονός 

που δεν τους επέτρεπε να ολοκληρώσουν το έργο τους.

• Η απουσία πολιτιστικήο πολιτικής είναι το κυριότερο πρόβλημα και 

πιθανώς η πηγή πολλών κακών. Ποτέ καμιά κυβέρνηση δεν έδωσε 

την απαραίτητη και αναγκαία προσοχή στον πολιτισμό. Ο
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πολιτισμός ήταν για τους πολιτικούς, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, 

άλλοθι ή ένα όχημα για δημοσιότητα.

Για να υπάρξει εθνική πολιτιστική πολιτική πρέπει προηγουμένως 

να κατανοηθεί ο ρόλος του πολιτιστικού τομέα και ο βαθμός 

επίδρασής του στην ανάπτυξη του έθνους, στη διεκδίκηση 

δικαιωμάτων και στην προβολή του διεθνώς.

Χωρίς όραμα δεν μπορεί να υπάρξει χάραξη εθνικής πολιτιστικής 

πολιτικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει φανερές οι προσπάθειες 

διατύπωσης ενός οράματος από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες. 

Προθέσεις υπήρξαν - από τους τελευταίους υπουργούς πολιτισμού 

- αφού κινήθηκαν προς την κατεύθυνση των θεσμικών αλλαγών και 

συνέστησαν επιτροπές ειδικών για τη χάραξη εθνικής πολιτικής 

κατά τομείς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι επιτροπές δουλεύουν 

σκληρά αλλά φαίνεται ότι δεν έχει διατυπωθεί αυτό το συνολικό 

όραμα αλλά ούτε και το πλαίσιο που θα έβλεπε τον πολιτισμό σε 

συνάφεια όχι μόνο με την παιδεία - πρόγραμμα "Μελίνα" - αλλά και 

με την ανάπτυξη, την οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Αν 

στην έλλειψη πολιτικής βούλησης προστεθούν η δυσκαμψία και οι 

αντιστάσεις των κατεστημένων δομών τότε μπορεί κανείς να 

καταλάβει ποιές είναι οι δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσει η 

πολιτιστική πολιτική.

• Η συμμετοχή του κράτους στον τομέα του πολιτισμού γίνεται με τπ 

γρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, τα κονδύλια προέρχονται από το 

Γενικό Προϋπολογισμό του κράτους, από το ΛΟΤΤΟ - από τις 

συνολικές εισπράξεις ένα ποσοστό της τάξης του 12% αποδίδεται 

στο Υπουργείο Πολιτισμού.
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• Μια άλλη συτιοετογή του κράτουο. υπό την ευρεία έννοιά του, στον 

τομέα του πολιτισμού είναι μέσω του Ελληνικού Οργανισυού 

Τουρισμού, ο οποίος επιδοτεί ορισμένους θεατρικούς οργανισμούς 

για να δώσουν παραστάσεις σε αρχαία θέατρα (Ηρώδειο, 

Επίδαυρο, Δωδώνη, Δίο).

• Η προώθηση τηο θεατρικής παιδείας με την ίδρυση τμήματος 

θεάτρου στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Όμως 

συστηματική θεατρική παιδεία καθώς και καλλιέργεια των 

αισθητικών κριτηρίων πρέπει να υπάρχει από τα πρώτα σχολικά 

χρόνια.

• Απουσία εξειδικευμένων στελεγών. Στον καιρό της ραγδαίας 

εξειδίκευσης δεν φαίνεται ακόμη στην Ελλάδα - του πολιτισμού και 

της διεκδίκησης της κληρονομιάς της - να έχει συνειδητοποιηθεί 

από την αγορά ιδιωτική ή δημόσια, η ανάγκη της ειδικότητας του 

art manager ή culture manager τόσο σε επίπεδο σύλληψης 

πολιτιστικής στρατηγικής όσο και πρακτικής εφαρμογής.

• Απουσία σκηνοθετικών σχολών. Συχνά συμβαίνει να σκηνοθετούν 

ηθοποιοί με μόνο εφόδιο τη θεατρική τους εμπειρία. Όμως δεν 

αρκεί μια απλή διδασκαλία του έργου. Ο ρόλος του σκηνοθέτη 

είναι πολύμορφος και βαθύτερος: να γνωρίζει πολύ καλά το έργο, 

τη δομή του, να έχει απαντήσεις για κάθε τι που αφορά το έργο 

και την πλοκή του. Κυρίως όμως να ελαχιστοποιεί την απόσταση 

έργου - θεατή.
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Οικονομικοί παράγοντες

• Η παρατεινόμενη οικονομική ύφεση έχει επιπτώσεις και στον 

τομέα του πολιτισμού, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης που 

προβλέπεται ετησίως για τα κρατικά θέατρα και ορισμένα του 

ελεύθερου θεάτρου. Η κρατική επιχορήγηση ακολουθεί πτωτική 

πορεία, η οποία φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

• Το υψηλό ποσοστό της ανεργίας, το οποίο μέσα σε μια πενταετία 

αυξήθηκε κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Από 7,02% το 1990 σε 

10,02% το 1995, δηλαδή 425.567 άνεργοι σύμφωνα με τα τελευταία 

διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ). 

Από τους 425.567 ανέργους της χώρας, που αποτελούν το 10,02% 

του ενεργού πληθυσμού, οι 215.213 είναι συγκεντρωμένοι στις 

περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, η Αθήνα και
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η Θεσσαλονίκη συγκεντρώνουν το 50,6% του συνόλου των 

ανέργων ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 1990 ήταν 47,9%.

• Ο μέσοο πραγματικός μισθός στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας 

είναι μικρότερος σήμερα κατά 3% από ό,τι ήταν το 1982.

• Οι εισπράΕειο από το ΛΟΤΤΟ ενισχύουν σημαντικά την κρατική 

επιχορήγηση παρά τις ενστάσεις ορισμένων για το θεμιτό ή 

αθέμιτο μιας τέτοιου είδους επιχορήγησης. Κατά την περίοδο 1991- 

1995 το θέατρο ενισχύθηκε με 7 δισ. δρχ. περίπου, κατέχοντας τη 

δεύτερη θέση με 12% της συνολικής χρηματοδότησης του ΛΟΤΤΟ.

• Ουσιαστική παρέμβαση στην πολιτιστική δραστηριότητα από άποψη 

μεγέθους χρηματοδότησης γίνεται μέσω του Β' Πολυταμιακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος "Τουρισμός - Πολιτισμός" με το 

υποπρόγραμμα "Πολιτισμός". Είναι στα πλαίσια του Β' Κοινοτικού 

Πλαισίου ΣτόριΕηο (γνωστού ως "Πακέτο Ντελόρ Β' 1994-1996). Ο 

αρχικός προϋπολογισμός για το 1995 ήταν 9,7 δισ. δρχ. και 

συνολικού ύψους στο τέλος της πενταετίας 81,4 δισ. δρχ.

Κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες

• Η άνοδοο του βιοτικού (1981: αύΕηση υισθών) και μορφωτικού 

επιπέδου δημιούργησε μια υέση αστική τάΕη. Από αυτή προήλθε 

ένα κοινό που μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: α) Σ' αυτό 

που πραγματικά αγαπά το θέατρο και επιλέγει παραστάσεις 

ποιοτικές και β) στο κανό που η ψεύτικη ευμάρειά του το οδήγησε 

στο θέατρο, αφού το τελευταίο αποτελούσε μέρος της βραδυνής 

του εξόδου. Το θέατρο ήταν η κανωνική του καταξίωση.

Επόμενο ήταν το ρεπερτόριο και ο χώρος της θεατρικής πράξης να 

συμπορευτεί με τις κλίσεις του κοινού. Έτσι υπάρχουν τα
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θιασαρχικά σχήματα του κέντρου σε μεγάλες αίθουσες και τα 

μικρά θέατρα αναζητήσεων της περιφέρειας. Ακόμη και η ύπαρξη 

ταξιθέτη, το πως λειτουργεί το ταμείο ή πως είναι οργανωμένη 

ολόκληρη η θεατρική παραγωγή έχουν σχέση με τα πρότυπα των 

δύο κατηγοριών του θεατρικού κοινού. Το πως δηλαδή θέλει να το 

μεταχειρίζονται.

• Η αλλαγή του τρόπου ζωής. Σήμερα ο περισσότερος κόσμος 

αντιλαμβάνεται την ψυχαγωγία (= τέρψη με πνευματικά μέσα) ως 

διασκέδαση (ταβέρνα, μουσικοχορευτικά θεάματα κ.λπ.).

• Υπάρχει μια μεταβολή στα καταναλωτικά πρότυπα του υέσου 

καταναλωτή. Παρατηρείται σαφής στροφή σε διαρκή αγαθά - 

επίδραση που οφείλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως 

στην τηλεόραση. Επίσης η τηλεόραση ως μέσο με πολύ μεγάλο 

εύρος απήχησης στο πλατύ κοινό, έχει τη δυνατότητα να 

ικανοποιεί κάποιες ανάγκες ψυχαγωγίας και διασκέδασης. 

Μολονότι η προσέγγιση των πολιτιστικών θεμάτων και 

δραστηριοτήτων είναι επιφανειακή και αποσπασματική δεν μπορεί 

να αγνοηθεί η δύναμή της αφού συνεπάγεται μείωση στη ζήτηση 

πολιτιστικών υπηρεσιών.

• Τα εισιτήρια tnc Εργατικήο Εστίας δημιούργησαν ένα "θεατρόφιλο" 

κοινό που ως επί το πλείστον παρακολουθεί επιθεώρηση και 

γενικώς θέατρο όπου πόλος έλξης είναι ο πρωταγωνιστής - star και 

όχι το έργο - μήνυμα.

• Παρά το αμφιλεγόμενο του ρόλου της, η ιδιωτική χορηγία υπορεί 

να στηρίξει σημαντικά τα Ν.Π.Ι.Δ. 'Ομως χρειάζεται προσοχή για 

να μη γίνει ένα κρατικό θέατρο κυρίαρχο μέσο προβολής της 

εικόνας του χορηγού.
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Το θέατρο είναι ίσως η μόνη τέχνη που πού λίγο μπορεί να 

επωψεληθεί από την ανάπτυξη της τεχνολογίας - μηχανήματα 

φωτισμού και ήχου. Κυρίαρχο στοιχείο του θεάτρου είναι ο λόγος. 

Τα εκφραστικά μέσα του ηθοποιού διαφοροποιούνται με μόνη βοήθεια 

το ταλέντο του και την προσωπική του εργασία και καμιά εξέλιξη της 

τεχνολογίας δε βοηθά σ' αυτό. Η διαχρονική παράσταση ενός έργου 

έχει τόσους αριθμητικά συντελεστές που δεν μπορούν να 

αντικατασταθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο από την τεχνολογική 

πρόοδο.

Η τεχνολογία της ηχογράφησης και μαγνητοσκόπησης είναι μια 

άλλη αγορά, που διαφοροποιείται από αυτήν του ζωντανού θεάματος. 

Η παραγόμενη τέχνη μέσω της ηχογράφησης και μαγνητοσκόπησης, 

ενώ δημιουργεί πρόσθετα εισοδήματα και στους καλλιτέχνες του 

θεάτρου, μειώνει τη ζήτηση για το ίδιο το θέατρο.

5.3. Άμεσο περιβάλλον (Task environment)

Τριάντα έξι χρόνια μετά την ίδρυσή του (1961), το Κρατικό 

Θέατρο Βορείου Ελλάδος μέσα από μια διαδρομή εξάρσεων και 

υφέσεων, ακμής και παρακμής συνεχίζει να προβληματίζεται και να 

αναζητά απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων όπως:

• Η Θεσσαλονίκη έχει μια τεκμηριωμένη θεατρική άποψη - πρόταση;

• Δίνει το παρόν στο θεατρικό γίγνεσθαι; προτείνει είτε μέσα από 

την υποκριτική του δυναμικού της είτε μέσα από τους σκηνοθέτες 

της, το δραματολόγιό της;

• Κατά πόσο το θεατρικό ύφος της βασίζεται σ' εκείνο της Αθήνας;

Τεχνολογικοί παράγοντες
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Αλλά ο μεγαλύτερος και ο αδιάλειπτος προβληματισμός είναι - 

πρέπει να είναι - αν το Κρατικό Θέατρο έγινε για τη Θεσσαλονίκη 

εστία ευρύτερων επιδράσεων πνευματικής και καλλιτεχνικής 

ενεργοποίησης.

Μέχρι το 1960 η Θεσσαλονίκη ήταν θεατρικά ετερόφωτη, όπως 

άλλωστε και ολόκληρη η Ελλάδα. Οι Θεσσαλονικείς περίμεναν πότε 

θα έλθει κανένας θίασος από την Αθήνα για να δουν θέατρο και όχι 

πάντα καλό. Η επίδραση της Αθήνας στη θεατρική κουλτούρα ήταν 

σημαντική και βαρύτατη. Μέχρι το 1980, το 80-90% του δυναμικού 

του Κ.Θ.Β.Ε. ήταν Αθηναίοι καλλιτέχνες, ενώ διευθύνεται - με 

ελάχιστες εξαιρέσεις - από ανθρώπους που η θεατρική τους παιδεία 

και εμπειρία αποκτήθηκε στην πρωτεύουσα. Συνεπώς ήταν πολύ 

δύσκολο για τη Θεσσαλονίκη να διαμορφώσει μια δική της θεατρική 

κουλτούρα. Στη δυσκολία αυτή πρέπει να συμπεριλάβει κανείς και τα 

τοπικά χαρακτηριστικά που σαφώς ευνοούν μια ιδιαιτερότητα και 

αποδιώχνουν το εφήμερο και επιπόλαιο.

Το Κ.Θ.Β.Ε. δρα σ' ένα γεωγραφικό χώρο όπου ουσιαστικά δεν 

υπάρχουν παρά δύο-τρία άλλα θεατρικά σχήματα που πλαισιώνοντας 

το Κρατικό Θέατρο προσφέρουν κάποιου είδους θεατρική παιδεία. 

(Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πλήθος θεατρικών ομάδων όμως η 

επισήμανση στα πολύ λίγα βασίζεται στη συνέπεια και στην ποιοτική 

τους προσφορά). Έχουν εντοπιστεί τρία βασικά χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούν το Κρατικό από το Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα.

Το πρώτο είναι οι συνθήκες με τις οποίες καλούνται να 

εργαστούν κυρίως οι καλλιτεχνικοί συνεργάτες στο Κ.Θ.Β.Ε., οι 

οποίες είναι αρνητικότερες από τις αντίστοιχες συνθήκες που 

αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί τους στο Εθνικό. Οι μισθοί είναι
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περίπου οι ίδια. Οι περισσότεροι όμως καλλιτέχνες χρειάζεται να 

εγκατασταθούν στη Θεσσαλονίκη. Μια μετεγκατάσταση με όλα τα 

παρεπόμενά της και κυρίως το σημαντικό έξοδο του ενακίου τη στιγμή 

που ελάχιστες δυνατότητες έχουν για μια συμπληρωματική δουλειά: 

στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί και η έντονη φημολογία που 

υπάρχει ότι ένας καλός αριθμός ηθοποιών που ήρθαν από την Αθήνα 

αναζητώντας τη σίγουρη δουλειά δεν είχαν υποκριτικό ταλέντο. Με 

αποτέλεσμα το επίπεδο Κρατικού Θεάτρου να μην είναι το καλύτερο. 

Ως επίπεδο εννοείται κάτι που ξεπερνά το ταλέντο και την 

καλλιτεχνική αποδοτικότητα επειδή πηγάζει από μια βαθύτερη σχέση 

με την τέχνη.

Το δεύτερο στοιχείο διαφοροποίησης του Κρατικού από το 

Εθνικό Θέατρο σχετίζεται με τη γενικότερη αναγκαιότητα να τονωθεί 

στο βορειοελλαδικό χώρο η έννοια της ελληνικής ιθαγένειας.

Το τρίτο στοιχείο είναι η μεγάλη απόσταση από την Αθήνα, το 

κέντρο λήψης των αποφάσων. Απαιτείται περισσότερος χρόνος και 

έξοδα για την έγκαιρη διεκπεραίωση οργανωτικών και καλλιτεχνικών 

θεμάτων.

Το Κ.Θ.Β.Ε. καθώς μεγάλωνε σε προσωπικό και υπηρεσίες 

έχανε κάτι από την αρχική του ευελιξία και αθωότητα. Έτεινε 

περισσότερο σε μια γραφειοκρατική δημόσια υπηρεσία με ηθοποιούς - 

υπαλλήλους που αγωνίζονται να ανέβουν τα μισθολογικά κλιμάκια. 

Μια δημόσια υπηρεσία που πιεζόταν και πολλές φορές υποχωρούσε 

σε κάποιες συνδικαλιστικές εντολές εις βάρος της αποστολής και του 

σκοπού για τα οποία είχε ιδρυθεί. Όλα αυτά δεν ήταν πάντα 

απόρροια ανθρώπων χωρίς φιλοδοξίες και οράματα αλλά ήταν κυρίως
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προϊόντα ενός μηχανισμού που είχε επιβάλλει για τριάντα και πλέον 

χρόνια κανόνες και όρους λειτουργίας.

Ο συντηρητισμός που κυριαρχούσε στις κρατικές σκηνές είχε 

επιπτώσεις στην παιδεία και στην καλλιτεχνική απόδοση των 

ηθοποιών. Δεν υπήρξε αξιόλογη ανανέωση του καλλιτεχνικού 

δυναμικού. Η πολυετής παραμονή στον ίδιο θίασο αμβλύνει 

αναπόφευκτα την υποκριτική ευαισθησία αφού η συνεργασία 

πραγματοποιείται με τέτοιους συνδυασμούς συντελεστών (μόνιμοι 

σκηνοθέτες) ώστε τα πάντα να είναι προβλέψιμα άρα καλλιτεχνικά 

ανούσια και στείρα. Επίσης, για αρκετά χρόνια δεν υπήρχε 

ικανοποιητική αξιοποίηση των καλλιτεχνών. Δεν είναι τυχαίο το 

γεγονός ότι αρκετοί ηθοποιοί προκειμένου να δώσουν διέξοδο στα 

όνειρά τους και στις αναζητήσεις του δημιούργησαν θεατρικές 

ομάδες.

Ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα του Κ.Θ.Β.Ε. που χρόνια 

τώρα ήταν τροχοπέδη στην οργάνωση και στον σχεδίασμά των 

δραστηριοτήτων του είναι το στεγαστικό. Μέχρι πρότινος ήταν1 

υποχρεωμένο, λόγω έλλειψης χώρων εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη, 

να παραλαμβάνει την αίθουσα τον Δεκέμβριο και να την παραδίνει τον 

Απρίλιο. Η αιτία ήταν ότι στον ίδιο χώρο φιλοξενούνταν το Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου και οι εκδηλώσεις των Δημητρίων. Το αποτέλεσμα 

ήταν να μην μπορεί να υπάρξει κανένας σοβαρός προγραμματισμός, 

καμιά δημιουργική και παραγωγική αξιοποίηση του δυναμικού του. Ο 

αντίκτυπος στο κοινό της Θεσσαλονίκης ήταν να παραμένει μακριά 

από το θέατρο, να αμφισβητεί την αξία του τόσο στα θεατρικά 

δρώμενα της πόλης όσο και στη γενικότερη πολιτιστική του συμβολή.

1 Ο παρελθοντικός χρόνος οφείλεται στο γεγονός ότι για τη θεατρική περίοδο 1996- 
1997 το Κ.Θ.Β.Ε. δεν λειτούργησε στο δικό του χώρο λόγω ανακαίνισης.

49



Η Θεσσαλονίκη, γέφυρα φυσική, οικονομική, πολιτιστική με τα 

Βαλκάνια και τη Δύση οφείλει να αξιοπαήσει το πλεονέκτημα του 

κομβικού σημείου όπου βρίσκεται. Επομένως είναι αδιανόητο να έχει - 

η Θεσ/νίκη - ένα κρατικό θέατρο που υπολειτουργεί σε αίθουσες 

επικίνδυνες και αναχρονιστικές.

5.4. Υπόδειγμα Porter

Οι δυνάμεις του ανταγωνισμού που αναφέρονται στο υπόδειγμα 

του Porter (Harvard Business School) θα χρησιμοποιηθούν για την 

ανάλυση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δρα το Κ.Θ.Β.Ε. και για 

τον προσδιορισμό εκείνων των παραγόντων που υποδεικνύουν την 

εφαρμογή κάποιας στρατηγικής.

Οι πέντε δυνάμεις του ανταγωνισμού είναι:

• Απειλή εισόδου νεο-εισερχόμενων στο θεατρικό χώρο.

• Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών.

• Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών.

• Ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφισταμένων 

επιχειρήσεων.

• Πίεση ή απειλή από υποκατάστατα προϊόντα.

Απειλή εισόδου νεο-εισερχομένων στο θεατρικό χώρο

α. Οικονομίες κλίμακας: η αύξηση του αριθμού των

παραστάσεων συντελεί στη μείωση της διαφοράς μεταξύ του ανά 

μονάδα κόστους και των αντίστοιχων εσόδων.

Έτσι, τα νέα θεατρικά σχήματα είτε πρέπει να αυξήσουν τον 

αριθμό των παραστάσεών τους - πόσο όμως όταν η αγορά είναι μικρή;
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- μειώνοντας την τιμή του εισιτηρίου (μειονέκτημα τιμής) είτε να 

δεχθούν να λειτουργούν για μικρό χρονικό διάστημα (μειονέκτημα 

κόστους). Επίσης, οι οικονομίες κλίμακας ισχύουν και στην περίπτωση 

της επιχορήγησης.

β. Απαιτήσεις σε κεφάλαια για την είσοδο: Οι απαντήσεις 

αυτές συνδέονται με τις οικονομίες κλίμακας. Οι μεγάλες απαιτήσεις 

σε κεφάλαιο δημιουργούν εμπόδια εισόδου - ιδιαίτερα όταν το 

θεατρικό σχήμα πρέπει να κάνει επενδύσεις οι οποίες δεν αποδίδουν 

άμεσα π.χ. διαφημιστικές καμπάνιες. Οι ανάγκες σε κεφάλαια 

αφορούν επίσης στις πάγιες εγκαταστάσεις - θεατρική στέγη - σε 

μηχανήματα ήχου και φωτισμού, στην προετοιμασία μιας θεατρικής 

παραγωγής, στη μισθοδοσία κ.ά.

γ. Διαφοροποίηση θεατρικού προϊόντος: Η διαφοροποίηση 

έχει σχέση κυρίως με την ποιότητα και το θεατρικό είδος. Υπάρχει ο 

κίνδυνος να θεωρηθούν τα προϊόντα των θεατρικών σχημάτων ομοιο

γενή δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντικειμενικό κριτήριο ποιότητας. 

'Οσον αφορά στο θεατρικό είδος, είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση 

των θεατρικών οργανισμών που θα θελήσουν να εισέλθουν στο χώρο 

και να ανταγωνισθούν το Κ.Θ.Β.Ε. Αξιόλογα παραδείγματα είναι η 

Πειραματική Σκηνή της Τέχνης και το θέατρο "Παράθλαση".

δ. Πρόσβαση σε κανάλια διανομής: Το νεοεισερχόμενο 

θεατρικό σχήμα πρέπει να εξασφαλίσει τη "διανομή" του αγαθού που 

παρέχει. Είναι μια αρκετά μακροχρόνια διαδικασία. Το κοινό για να 

αναγνωρίσει το συγκεκριμένο θεατρικό προϊόν πρέπει να πειστεί για 

τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του φορέα.

ε. Μειονεκτήματα κόστους ανεξάρτητα από το μέγεθος: Τα 

μειονεκτήματα αναφέρονται στην απειρία των νεοεισερχόμενων. Τα
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πλεονεκτήματα που έχει αποκτήσει το Κρατικό Θέατρο προέρχονται 

από τη δυνατότητα πρόσβασης σε καλλιτεχνικό και τεχνικό 

προσωπικό υψηλής ποιότητας, από τη δυνατότητα γρήγορης 

ανεύρεσης σύγχρονου θεατρικού έργου, από τη δυνατότητα εύρεσης 

οικονομικών πόρων κ.ά.

στ. Κυβερνητική Πολιτική: Το κράτος μπορεί να εμποδίσει την 

είσοδο άλλων θεατρικών σχημάτων με το περίβλημα του κρατικού. 

Συνεπώς δεν θα είναι διατεθειμένο να ενισχύσει οικονομικά και να 

στηρίξει θεσμικά, σχήματα ανάλογου βεληνεκούς όπως του Κ.Θ.Β.Ε.

Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών

Προμηθευτές του Κ.Θ.Β.Ε. μπορεί να είναι: οι συγγραφείς 

νεοελληνικών έργων, οι σκηνοθέτες, οι σκηνογράφοι, οι ενδυματολόγοι 

και οι ηθοποιοί. Αξιοσημείωτο είναι ότι η αγορά λειτουργεί

διαφορετικά όχι μόνο από την πλευρά των προμηθευτών αλλά και από 

την πλευρά του Κ.Θ.Β.Ε. Υπάρχει στους προμηθευτές ένα 

χαρακτηριστικό, η φήμη, που τους διαφοροποιεί μεταξύ τους και που 

προσδιορίζει τον βαθμό της διαπραγματευτικής τους δύναμης.

Συγκεκριμένα, το Κρατικό Θέατρο, δρώντας σε μια αγορά 

ολιγοψωνιστική μπορεί να ασκήσει επίδραση στη δύναμη των 

προμηθευτών που είναι λιγότερο γνωστοί.

Συνεπώς μειώνεται η διαπραγματευτική τους δύναμη, γιατί:

• Οι προμηθευτές επιδιώκουν τη συνεργασία με το Κ.Θ.Β.Ε. λόγω 

του μεγέθους του και του όγκου εργασιών του.

• Δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για τους προμηθευτές - 

πωλητές. Το θέατρο, στη Θεσσαλονίκη, αναπτύσσεται σε μια 

ολιγοπωλιακή αγορά.
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• Υπάρχει υψηλό κόστος μετακίνησής τους σε άλλη ομάδα 

αγοραστών. Ο λόγος γίνεται για τα θέατρα της Αθήνας, όπου 

όμως η αγορά είναι ανταγωνιστική.

• Το Κ.Θ.Β.Ε. (καθώς και οι άλλοι δύο σημαντικοί θίασοι της πόλης) 

έχουν πάντα κάποιους μόνιμους συνεργάτες τουλάχιστον όσον 

αφορά τους σκηνοθέτες, τους σκηνογράφους - ενδυματολόγους 

και τους ηθοποιούς. Με αποτέλεσμα να μειώνεται η ζήτηση όσο η 

προσφορά βρίσκεται σε χαμηλό ποιοτικό επίπεδο και θα επηρεάσει 

ασφαλώς την ποιότητα του παραγόμενου θεατρικού προϊόντος.

Αντίθετα, αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη των 

προμηθευτών, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα προικισμένοι και η φήμη τους 

είναι πολύ μεγάλη. Το Κρατικό Θέατρο επιζητεί τη συνεργασία τους 

έτσι οι όροι και οι αμοιβές τίθενται πλέον από την πλευρά των 

προμηθευτών.

Όμως υπάρχει και μια ενδιάμεση κατάσταση όπου προμηθευτής 

και αγοραστής επιδιώκουν εξίσου τη συνεργασία για διαφορετικούς 

βεβαίως λόγους ο καθένας. Η συνεργασία αυτή αποτελεί αμοιβαία 

καλλιτεχνική καταξίωση.

Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών

Οι αγοραστές του θεατρικού προϊόντος, δηλαδή το κοινό, δεν 

έχει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη έτσι ώστε να μειώσει την τιμή 

του προσφερόμενου προϊόντος τέχνης. Πρόσφατη έρευνα του 

Οικονομικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης έδειξε ότι: το 34% των Θεσσαλονικέων δεν έχει πάει 

ποτέ στη ζωή του σε θέατρο, 47,5% πηγαίνει μία έως τρεις φορές το 

χρόνο και 5% παρακολουθεί περισσότερες από επτά παραστάσεις το
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χρόνο. Άλλωστε σ' ένα κρατικό θέατρο όπου η επιχορήγηση κρατική 

ή ιδιωτική, επιβάλλει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τους όρους λειτουργίας 

είναι ευνόητο ότι το κοινό δεν έχει κανένας απολύτως λόγο.

Όμως στην ομάδα των αγοραστών υπάρχει μια ιδιαιτερότητα 

που διαφοροποιεί τη ζήτηση. Ένα σημαντικό μέρος του κοινού 

επιλέγει μια παράσταση (συνειδητά ή όχι είναι αδιάφορο) με κύριο 

κριτήριο το κοινωνικό της γόητρο και όχι την αισθητική απόλαυση που 

πιθανόν να έχει. (Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα έργων 

στο Κ.Θ.Β.Ε. όπου η προσέλευση του κοινού ήταν πολύ μεγάλη. 

Αναρωτιόταν πραγματικά κανείς εάν η αιτία ήταν η ποιότητα αυτής 

καθ' αυτής της παράστασης ή η πρωταγωνίστρια - star που "όφειλαν" 

όλοι να δουν από κοντά. Ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν και για 

τις παραστάσεις των θιάσων της Αθήνας που επισκέπτονται μερικές 

φορές το χρόνο τη Θεσσαλονίκη). Το αποτέλεσμα είναι ότι το κοινό 

επενδύει στην παρουσία του σε μια συγκεκριμένη παράσταση και έτσι 

τα προσφερόμενα θεατρικά προϊόντα παρουσιάζονται 

διαφοροποιημένα. Η διαφοροποίηση οφείλεται όχι μόνο στα 

χαρακτηριστικά της παραγωγής που έχει η κάθε παράσταση αλλά και 

στα χαρακτηριστικά της ζήτησης, όπως είναι η παρουσία επώνυμων 

προσώπων.

Το ίδιο το γεγονός θα μπορούσε να είναι αδιάφορο για την 

καλλιτεχνική δημιουργία - αλλά και για την οικονομία αφού συμβαίνει 

και με άλλα αγαθά εκτός αυτών της τέχνης - εάν δεν δρούσε 

ανταγωνιστικά στην απόσπαση χρηματικών πόρων και δεν είχε 

βαθύτερες συνέπειες από όσο με την πρώτη ματιά φαίνεται.

54



Ένταση ανταγωνισμού μεταξύ υφισταμένων θεατρικών οργανι

σμών

Εκείνο που θα ενδιέφερε έναν επιχορηγούμενο θεατρικό 

οργανισμό είναι η εξασφάλιση μιας ισχυρής ανταγωνιστικής θέσης 

που θα του επέτρεπε να έχει την μεγαλύτερη απορρόφηση κρατικών 

κονδυλίων και την προσέλκυση ιδιωτικών χορηγών. Κατά τον Porter, η 

ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων θεατρικών 

οργανισμών εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες:

• Μεγάλος αριθμός ανταγωνιστών ή ανταγωνιστές με

ισοδύναμο μέγεθος: Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν ισχυροί

ανταγωνιστές του Κρατικού Θεάτρου. Δύο είναι τα θέατρα που 

έχουν μια συνεπή παρουσία: η Πειραματική Σκηνή της Τέχνης, 

θέατρο επιχορηγούμενο από το κράτος και η "Παράθλαση". Τα δύο 

αυτά θέατρα είναι ήσσονος μεγέθους από το Κ.Θ.Β.Ε.

• Ρυθμός ανάπτυξης της θεατρικής αγοράς: Παρατηρείται το 

εξής παράδοξο: Ο χώρος του θεάτρου έχει μια δυσκολία 

πρόσβασης τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και από 

καλλιτεχνικής δυνατότητας. Εντούτοις δεν στάθηκε εμπόδιο στη 

δημιουργία θεατρικών ομάδων. Ενώ υπάρχει μια μεγάλη προσφορά 

δεν υπάρχει η αντίστοιχη ζήτηση ώστε να μπορέσουν να 

επιβιώσουν. Το κοινό έχοντας λίγες ευκαιρίες παρακολούθησης 

διαφορετικών θεατρικών παραστάσεων παραμένει ανημέρωτο και 

καταλήγει να είναι επιφυλακτικό σε κάθε προσπάθεια που γίνεται 

στο θεατρικό χώρο.

• Ο βαθμός διαφοροποίησης του προϊόντος: Εάν το κοινό θεωρεί 

ομοιογενές το θεατρικό προϊόν τότε η επιλογή του βασίζεται όχι
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τόσο στην τιμή όσο στην ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος 

αλλά και στην ύπαρξη καλλιτεχνικού κύρους.

• Εγκατάσταση πρόσθετης παραγωγικής δύναμης σε μεγάλα 

μεγέθη: Λόγω οικονομιών κλίμακας το Κ.Θ.Β.Ε. μπορεί να αυξήσει 

τον αριθμό των παραστάσεων, να επιλέξει πολυπρόσωπα έργα ή 

να δημιουργήσει νέους χώρους προκειμένου να προσελκύσει 

περισσότερο κοινό. Εικάζεται ότι το ποσοστό του θεατρόφιλου 

κοινού θα αυξηθεί από 5% σε 10% (έρευνα του Οικονομικού 

Τμήματος του Α.Π.Θ.).

• Παρουσία υψηλών εμποδίων εξόδου: Δεν υπάρχουν υψηλά 

εμπόδια εξόδου για τους μικρούς θιάσους δεδομένου ότι κινούνται 

περισσότερο σε ερασιτεχνικά πλαίσια παρά σε επαγγελματικά. 

Για το Κ.Θ.Β.Ε. υπάρχουν υψηλά εμπόδια εξόδου - λόγω μεγέθους 

- και σχετίζονται με: την ύπαρξη εξειδικευμένου πάγιου 

εξοπλισμού, το υψηλό κόστος αποζημίωσης του δυναμικού του, την 

πολιτειακή βούληση (αν υποτεθεί ότι το κράτος επιθυμεί την 

ύπαρξη κρατικών θεάτρων).

Για τα υπόλοιπα δύο θεατρικά σχήματα τα εμπόδια εξόδου 

αναφέρονται κυρίως στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές, στην 

ικανότητα προβολής του προσφερόμενου θεατρικού προϊόντος, στους 

συναισθηματικούς λόγους - η προσωπική δουλειά, το πάθος και η 

αυταπάρνηση χαρακτηρίζουν κυρίως αυτά τα θέατρα.

Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα

Αν λάβει κανείς το θέατρο ως ψυχαγωγία δηλαδή τέρψη με 

πνευματικά μέσα τότε υποκατάστατα θα μπορούσαν να θεωρηθούν η 

τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Με τη βοήθεια της μαγνητοσκόπησης
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και της ηχογράφησης το ευρύ κοινό έρχεται κατά κάποιο τρόπο σε 

επαφή με το θεατρικό είδος, χωρίς να έχει και το κόστος της 

μετακίνησης. Για το κοινό που προσέρχεται στο θέατρο από συνήθεια 

ή από κάποιας μορφής συμβατική υποχρέωση τα δύο αυτά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης αποτελούν ισχυρό αντίδοτο υποκαθιστώντας το 

θέατρο. Ένα άλλο σπουδαίο υποκατάστατο είναι ο κινηματογράφος, 

ο οποίος θεωρείται τέχνη ομόλογη του θεάτρου. Παρά τις διαφορές 

και τις ιδιομορφίες των δύο τεχνών, ο κινηματογράφος αποτελεί πιο 

οικείο μέσο για το κοινό.

Δύο είναι τα στοιχεία - είναι πολύ περισσότερα αλλά αυτά 

κρίνονται ως πιο σημαντικά - που συνηγορούν υπέρ της προτίμησης 

του θεατή. Το ένα είναι ότι η κάμερα στον κινηματογράφο 

αιχμαλωτίζει στοιχεία της πραγματικότητας και την μεταφέρει 

αυτούσια. Αντίθετα το θέατρο παραπέμπει σ' αυτή. Το άλλο στοιχείο 

είναι ότι ο κινηματογράφος είναι τέχνη μεγάλης εμβέλειας. Με το 

ίδιο έργο μπορούν να επικοινωνήσουν πολλά εκατομμύρια άνθρωποι σε 

όλο τον κόσμο. Ισχυρισμοί που θέλουν τον κινηματογράφο να είναι 

"λαϊκότερο" είδος τέχνης και περισσότερο κατανοητός από το θέατρο 

είναι λανθασμένοι. Η σύγκριση πρέπει να έχει ένα σημείο αναφοράς 

και για τα δύο είδη τέχνης.

Αν θεωρηθεί το θέατρο ως διασκέδαση τότε ως υποκατάστατα 

προϊόντα λογίζονται τα κάθε μορφής κέντρα διασκέδασης, οι χώροι 

ποικίλων θεαμάτων, τα εστιατόρια, μπαρ κ.λπ.
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Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

1996-1997

Την περίοδο 1996-1997 απασχολήθηκαν 1.200 ηθοποιοί από τους 

4.500 περίπου εν ενεργεία ηθοποιούς (στο νούμερο αυτό 

υπολογίζονται και οι συνταξιούχοι ηθοποιοί που δουλεύουν ακόμα). 

Μέλη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών είναι 2.500.

ΑΘΗΝΑ

82 αίθουσες 

90 αίθουσες 

18 παιδικοί θίασοι

1 Εθνικό Θέατρο με 4 σκηνές και 1 παιδική

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7 αίθουσες

2 θίασοι μόνιμοι και 6 θίασοι που τους χαρακτηρίζει η

περιοδικότητα 

2 παιδικά θέατρα 

1 Κρατικό Θέατρο με 3 σκηνές

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα στις πόλεις: Κομοτηνή,

Καβάλα, Βέροια, Σέρρες, Λάρισα, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Αγρίνιο, 

Πάτρα, Κρήτη, Ρόδο, Βόλο, Χίο.
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Συστατικά Μέρη της Ανάλυσης ΔΑΕΑ

Από την παραπάνω ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού 

περιβάλλοντος, οι Ευκαιρίες, Απειλές, Δυνάμεις και Αδυναμίες 

μπορούν να συνοψισθούν:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

• Αλλαγή Νομικού πλαισίου.
• Κρατική επιχορήγηση

Τακτικός Προϋπολογισμός 
EOT 

ΛΟΤΤΟ
• Επιχορήγηση Ευρωπαϊκής Ένω

σης.
• Άνοδος μορφωτικού και βιοτικού 

επιπέδου.
• Εισιτήρια Εργατικής Εστίας.
• Μαγνητοσκόπηση και ηχογράφη

ση των θεατρικών παραστάσεων 
ως μέσων προβολής σε ένα 
ευρύτερο κοινό αλλά και πηγή 
εσόδων για καλλιτέχνες και 
οργανισμούς.

• Ίδρυση θεατρικών τμημάτων στα 
Α.Ε.Ι.

• Ιδιωτικές χορηγίες.
• Δραστηριοποίηση των Δήμων με 

τα ΔΗΠΕΘΕ.
• Γειτνίαση με χώρες της Βαλκα

νικής.

• Πολιτική αντιπαράθεση.
• Συχνές εναλλαγές καλλιτεχνι

κών διευθυντών.
• Απουσία πολιτιστικής πολιτικής.
• Απουσία εξειδικευμένων στελε

χών σε art management.
• Απουσία σκηνοθετικών σχολών.
• Οικονομική ύφεση.
• Ανεργία.
• Μείωση εισοδήματος.
• Αλλαγή του τρόπου ζωής.
• Διαμόρφωση επίπλαστου θεα

τρόφιλου κοινού μέσω εισιτη
ρίων Εργατικής Εστίας.

• Αλλαγή του καταναλωτικού 
προτύπου.

• Οξύς ανταγωνισμός.
• Μεγάλη απόσταση από το 

κέντρο λήψης των αποφάσεων, 
την Αθήνα.

• Μαγνητοσκόπηση και ηχογρά
φηση των θεατρικών παραστά
σεων που ματαιώνει την προ
σέλκυση του κανού στις θεα
τρικές αίθουσες.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Αλλαγή νομικού πλαισίου από
Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.Ι.Δ.
Ανακαίνιση του θεάτρου και μό
νιμη στέγαση των τριών σκηνών. 
Εξακτίνωση των δραστηριοτήτων 
του στο Δυτικό τομέα της πόλης. 
Ανανέωση καλλιτεχνικού δυνα
μικού.
Οικονομίες κλίμακας.
Πρόσβαση σε χρηματοδοτικές 
πηγές.
Αναγνωρισμένος ηγέτης στη 
θεατρική αγορά.
Μεγάλο εύρος παραγωγής. 
Δυνατότητα πειραματισμού και 
έρευνας σε θέματα θεατρικής 
τέχνης.
Μηδαμινές ανταγωνιστικές πιέ
σεις.
Καινοτομικά θεατρικά προϊόντα 
μέσω πρωτοποριακών παραστά
σεων.
Συμμετοχή σε διεθνή θεατρικά 
φεστιβάλ._____________________

Στελέχωση κατά κύριο λόγο 
από Αθηναίους καλλιτέχνες. 
Γραφειοκρατία.
Συντηρητισμός.
Αναξιοποίητο καλλιτεχνικό δυ
ναμικό.
Απουσία εσωτερικού κανονι
σμού.
Απουσία οργανογράμματος. 
Ανύπαρκτο μηχανογραφικό σύ
στημα.
Ανικανότητα επίτευξης καλλιτε
χνικού αποτελέσματος λόγω 
συχνής εναλλαγής των καλλιτε
χνικών διευθυντών.
Το στεγαστικό πρόβλημα μέχρι 
τώρα καθιστούσε αδύνατο τον 
σχεδίασμά των θεατρικών και 
άλλων καλλιτεχνικών δραστη
ριοτήτων.
Ασαφής στρατηγική κατεύ
θυνση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

6.1. Εισαγωγή

Πολλές επιχειρήσεις αρχίζουν τον στρατηγικό προγραμματισμό 

με μια ανάλυση Δυνάμεων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης προσανατολίζουν κατά κάποιο τρόπο 

την διοίκηση της επιχείρησης στην υιοθέτηση ορισμένων γενικών 

στρατηγικών. Οι στρατηγικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα 

ανάληψης και σχεδίασης εκείνων των δραστηριοτήτων που θα 

συμβάλλουν κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο στην επίτευξη της 

αποστολής.

6.2. Επιλογή γενικών στρατηγικών

Το Κ.Θ.Β.Ε. διανύει την κρισιμότερη περίοδο από την εποχή της 

ίδρυσής του. Το νέο θεσμικό πλαίσιο και η οριστική επίλυση του 

στεγαστικού προβλήματος επιβάλλουν την υιοθέτηση της στρατηγικής 

- ή των στρατηγικών - προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις 

των καιρών. Να γίνει εστία καλλιτεχνικής δημιουργίας και προσφοράς 

διεθνών προδιαγραφών.

Οι στρατηγικές που προτείνονται είναι:

Α. Επανατοποθέτηση (Ανασυγκρότηση)

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου δεν αποτελεί πανάκεια, ούτε 

λύνει αυτομάτως όλα τα προβλήματα που έχουν συσσωρευθεί χρόνια
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τώρα. Πριν από την ανάληψη οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων κρίνεται 

απαραίτητο η διοίκηση να επανεξετάσει την αποστολή, τους στόχους, 

τη δομή και οργάνωση του οργανισμού.

Οι απεργίες και οι ενστάσεις σημαντικού αριθμού του δυναμικού 

του, κατά την περίοδο της αλλαγής του νομικού καθεστώτος, έδειξαν 

ότι δεν έγινε αντιληπτή και κατανοητή η σημασία της αλλαγής του 

πλαισίου αλλά ούτε και ο τρόπος με τον οποίον θα γινόταν η 

μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη. Διαταράχθηκε ξαφνικά 

μια ισορροπία - φαινομενικά καλή - χρόνων.

Τρία είναι τα σημεία που συντελούν στη δημιουργία κλίματος 

ανασφάλειας και αμφισβήτησης: α) ο εσωτερικός κανονισμός 

λειτουργίας του θεάτρου δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί στο 

προσωπικό, β) έχει αρθεί η μονιμότητα για το καλλιτεχνικό και τεχνικό 

προσωπικό και γ) η ανακαίνιση του θεάτρου επέφερε μια διάλυση 

τόσο στις καθημερινές του λειτουργίες όσο και στον προγραμματισμό 

του. Οι αλλαγές γίνονται εν αγνοία των συντελεστών του θεάτρου.

Ενδοσκόπηση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου του Κρατικού 

Θεάτρου. Ποιό είναι το Κ.Θ.Β.Ε., που στοχεύει και πως θέλει - και 

πρέπει - να επιτύχει τους στόχους του. Είναι τα πιο καίρια 

ερωτήματα που πρέπει να απασχολήσουν τη διοίκηση του οργανισμού. 

Κανένα πρόγραμμα δεν θα ευοδωθεί, καμιά ουσιαστική αλλαγή δεν θα 

συντελεστεί εάν δεν υπάρχει καθολική συμμετοχή.

Β. Ανάπτυξη αγοράς

Το Κ.Θ.Β.Ε. εφαρμόζει ήδη από τη στρατηγική με την 

εξακτίνωση των δραστηριοτήτων του στο δυτικό τομέα της 

Θεσσαλονίκης - στο δήμο Σταυρούπολης. Αφορμή στάθηκε το
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γεγονός της ανακαίνισης του θεάτρου, η οποία οδήγησε τη διεύθυνση 

στην αναζήτηση άλλων χώρων. Η αιτία όμως είναι βαθύτερη. Οι 

μεγάλες αποστάσεις, η κακή αστική συγκοινωνία, η μείωση του 

ελεύθερου χρόνου είναι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην 

ανάπτυξη του θεάτρου. Έτσι το θέατρο γίνεται για τους λίγους, που 

βρίσκονται σε εύλογη απόσταση από αυτό. Ωστόσο ένα κρατικό 

θέατρο για να προάγει τη θεατρική παιδεία και να παρέμβει στην 

πολιτιστική πορεία της πόλης οφείλει να πλησιάσει το κοινό. Ο 

τρόπος πρέπει να είναι καλοπροαίρετος - να μην μειώνει την αισθητική 

και νοημοσύνη του κόσμου. Να έχει μόνιμο χαρακτήρα και όχι 

ευκαιριακό και τυχαίο. Προβλέπεται και δεύτερη προσπάθεια 

εξάπλωσης της δράσης του, στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Γ. Ανάπτυξη προϊόντος

Είναι η δεύτερη στρατηγική που εφαρμόζει το Κ.Θ.Β.Ε. Το 

δραματολόγιό του είναι διευρυμένο σε ποσοτικό και σε ποιοτικό 

επίπεδο. Κατά το πρώτο, είναι υποχρεωμένο από το νόμο στη σκηνική 

παρουσίαση και ερμηνεία δύο και τριών έργων τη σαιζόν για κάθε 

σκηνή που διαθέτει. Κατά το δεύτερο, σκοπός ενός κρατικού θεάτρου 

είναι να περιλαμβάνει στο ρεπερτόριό του κλασσικά και σύγχρονα 

έργα του παγκόσμιου δραματολογίου και - κυρίως - σύγχρονα 

νεοελληνικά έργα.

Η διαμόρφωση του ρεπερτορίου στο μέτρο του δυνατού - για 

ένα κρατικό θέατρο - επηρεάζεται από τα κοινωνικοπολιτιστικά 

ρεύματα της κάθε εποχής. Όμως οι κυριότερες επιρροές 

προέρχονται από τα οράματα και τη θεατρική παιδεία του κάθε
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καλλιτεχνικού διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνος της κατάρτισης 

του δραματολογίου.

Η ανανέωση του ρεπερτορίου δεν ήταν πάντα επιτυχής ούτε 

πάντα ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις του κοινού. Το θέατρο 

υπάρχει για κάποιο κοινό, το οποίο είναι σημαντική παράμετρος για 

την επιλογή των έργων. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής - είναι η 

συνείδηση του θεάτρου με δύο έννοιες: την καλλιτεχνική και 

κοινωνική συνείδηση. Είναι αυτός που πρέπει να εκτιμήσει τις 

ανάγκες, τις απαιτήσεις και το δυναμικό των θεατών, παίρνοντας 

υπόψη τη δημογραψική κατάσταση της πόλης. Πρέπει να γνωρίζει το 

κοινό και την κοινωνική του θέση. Να γνωρίζει τι θέλουν και τι τους 

χρειάζεται. Ο κύριος στόχος του καλλιτεχνικού διευθυντή είναι η 

παιδεία και η βελτίωση των αισθητικών κριτηρίων του κοινού.

6.3. Στρατηγική "piggybacking"

Το Κ.Θ.Β.Ε. ως Ν.Π.Ι.Δ. πρέπει να επαναπροσδιορίσει και τη 

θέση του στη θεατρική αγορά. Μέχρι τώρα οι στρατηγικές - 

ανάπτυξη της αγοράς και ανάπτυξη του προϊόντος - που ακολουθούσε 

ήταν αυτές που αφορούσαν τους ποιοτικούς στόχους του θεάτρου και 

όχι τους ποσοτικούς. Άλλωστε ο χαρακτηρισμός και μόνο "μη 

κερδοσκοπικός" ακύρωνε κάθε ιδέα και κάθε προσπάθεια για επίτευξη 

ποσοτικών στόχων. Δεν όφειλε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

να είναι κερδοφόρος ενώ την αποκλειστική μέριμνα για την οικονομική 

του επιβίωση την είχε το κράτος.

Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί δέχονται ποικίλες πιέσεις - από 

το ανταγωνιστικό περιβάλλον - για προσφορά περισσότερων
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υπηρεσιών από ό,τι μπορούν χορηγοί και πελάτες να πληρώσουν. 

Στην περίπτωση των τεχνών, αυτοί που παράγουν καλλιτεχνικά 

αγαθά δεν εισπράττουν το πλήρες αντίτιμο της αισθητικής 

χρησιμότητας που προσφέρουν τα προϊόντα στο κοινό.

Ο όρος "strategic piggybacking" (Hunger και Wheelen, 1995) που 

προσομοιάζει με αυτόν της συσχετισμένης διαφοροποίησης, 

αναφέρεται στην ανάπτυξη μιας νέας δραστηριότητας που θα 

αποφέρει έσοδα και θα εξισορροπήσει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και 

εξόδων. Αν και το ύψος των εσόδων δεν είναι μεγάλο, ωστόσο μπορεί 

να ενισχύσει τα υπόλοιπα έσοδα του οργανισμού. Η διοίκηση 

αποφασίζει να επενδύσει σε προϊόντα που είναι πηγές χρηματικών 

ρευστών (cash cows) για να χρηματοδοτήσει: α) προϊόντα με μεγάλη 

ελκυστικότητα και με ισχυρή ανταγωνιστική θέση (stars), β) προϊόντα 

που είναι ελκυστικά με προοπτική γρήγορης ανάπτυξης (question 

marks) και γ) προϊόντα μη ελκυστικά με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης 

(dogs).

Η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να πάρει διάφορες 

μορφές ανάλογα με το αντικείμενο της πώλησης, δηλαδή το προϊόν ή 

υπηρεσία: Αντίγραφα από τις συλλογές των μουσείων, εστιατόρια, 

καφετέριες, διάθεση χώρου για πάρκινγκ κ.λπ. Το Βασιλικό Μουσείο 

του Άμστερνταμ διαθέτει εστιατόριο για τους πελάτες του και 

πωλητήριο για βιβλία τέχνης και reproductions. To Metropolitan 

Museum of Art της Νέας Υόρκης διαθέτει πωλητήριο βιβλίων τέχνης 

και αντίγραφα έργων των συλλογών του ή αντικείμενα τέχνης. Μια 

άλλη δραστηριότητα του ίδιου μουσείου ήταν να παραχωρήσει την 

άδεια (licensing) σε κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις να 

αντιγράψουν σχέδια από τις συλλογές τους.
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Η στρατηγική "piggybacking" μπορεί να ενισχύσει οικονομικά 

τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αλλά μπορεί να επιφέρει και 

προβλήματα, όπως:

• η επιχειρηματική δραστηριότητα να μην είναι κερδοφόρα 

βραχυπρόθεσμα,

• να παραβλεφθεί η αποστολή του οργανισμού προς χάριν της 

επιχειρηματικής δραστηριοποίησης,

• η πολιτεία και οι χορηγοί να μειώσουν την οικονομική βοήθεια 

εξαιτίας δραστηριοτήτων που αντιβαίνουν την φύση ενός μη 

κερδοσκοπικού οργανισμού και της λανθασμένης εντύπωσης ότι ο 

οργανισμός είναι σε θέση πλέον να αυτοσυντηρηθεί.

Είναι σκόπιμο για τη διοίκηση ενός οργανισμού πριν αναλάβει 

κάποια επιχειρησιακή δραστηριότητα να δώσει απάντηση στα 

ακόλουθα ερωτήματα:

• Ποιά είναι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση και πώς μπορεί - ο 

οργανισμός - να έχει κάποια έσοδα;

• Η επιχειρηματική πρωτοβουλία είναι συμβατή με τη φύση ενός μη 

κερδοσκοπικού οργανισμού; Συμφωνεί με την αποστολή;

• Υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό; Έχει τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς;

• Ποιοί είναι οι κίνδυνοι από την αποτυχία της δράσης και πώς θα 

επηρεάσει την οικονομική κατάσταση, τη φήμη και τους στόχους;

• Υπάρχουν άλλες πηγές άντλησης κεφαλαίου;

• Υπάρχει πραγματικά ένα προϊόν ή υπηρεσία που το κοινό επιθυμεί 

να πληρώσει για να τα έχει;

67



6.4. Προτεινόμενη Στρατηγική

Μετά τη στρατηγική της επανατοποθέτησης που επιβάλλεται 

να υιοθετήσει το Κ.Θ.Β.Ε. σ' αυτή την κρίσιμη καμπή της πορείας του, 

έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη στρατηγική "piggybacking" ή αλλιώς 

τη συσχετισμένη διαφοροποίηση. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες 

σχετίζονται κυρίως με τα προϊόντα (program - related products) παρά 

με τις υπηρεσίες (program - related services), οι οποίες κρίνονται 

μάλλον ως πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα.

Οι δραστηριότητες μπορεί να αφορούν:

• Την πώληση μαγνητοσκοπημένων θεατρικών παραστάσεων σε 

σχολεία, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε πολιτιστικούς συλλόγους 

και στην τηλεόραση. Μέχρι στιγμής, η τελευταία εκμεταλλεύεται 

το συγγραφέα, τους ηθοποιούς, το σκηνοθέτη και τους τεχνικούς 

χωρίς το θέατρο που "ανέβασε" το έργο να αντλεί το ελάχιστο 

υλικό ή ηθικό κέρδος.

• Την ενακίαση αιθουσών για άλλες εκδηλώσεις. (Μετά την 

ανακαίνιση το Κ.Θ.Β.Ε. θα αποκτήσει τη δική του στέγη στο 

Βασιλικό Θέατρο που εκτός από την κύρια αίθουσα θα έχει και μία 

βοηθητική των 150 ατόμων).

• Την καθιέρωση του θεσμού των συνδρομητών όπου με το 

κατάλληλο θεατρικό μάρκετινγκ μπορούν να προπωλούνται όλα τα 

εισιτήρια μιας σαιζόν και να εξασφαλίζεται η πληρότητα των 

αιθουσών.

• Την πώληση προϊόντων ειδικά για την τηλεόραση. Τέτοια προϊόντα 

είναι: οι απαγγελίες ποιημάτων από ηθοποιούς και τα θεατρικά 

αναλόγια (θεατρικό κείμενο διαβασμένο από έναν ηθοποιό). Επίσης
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μπορεί να έχουν τη μορφή αφιερωμάτων είτε σε πρόσωπα των 

γραμμάτων είτε σε κάποια θέματα - θεατρικά κείμενα του 

επαναστατικού θεάτρου. Η θεματογραφία είναι πλούσια και 

ενδιαφέρουσα αρκεί κανείς να ανατρέξει στην ελληνική και ξένη 

λογοτεχνία και δραματουργία.

• Την πώληση βιβλίων - όχι προγραμμάτων - με τις παραστάσεις της 

κάθε θεατρικής περιόδου. Θα γίνεται μια λεπτομερής αναφορά 

στο έργο και τη δομή του, στον συγγραφέα και τους συντελεστές 

της παράστασης.

• Έναν χώρο απασχόλησης παιδιών κατά τη διάρκεια 

παρακολούθησης του θεατρικού έργου από τους γονείς τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σ' αυτή την εργασία έγινε προσπάθεια να εφαρμοστούν θέματα 

στρατηγικής διοίκησης σε πολιτιστικούς οργανισμούς έχοντας ως 

σημείο αναφοράς το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Στρατηγική σημαίνει: α) αποσαφήνιση των στόχων και β) εξα

σφάλιση των πόρων. Η πολιτιστική στρατηγική είναι μια ιδιόρρυθμη 

στρατηγική και αυτό γιατί δεν γνωρίζει κανείς ότι θα επιτευχθεί ένα 

προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα. Στην πράξη ποτέ δεν λέγεται ότι 

"ζωγραφίζω ή ανεβάζω ένα θεατρικό έργο και άρα κάνω πολιτισμό". 

Στην ουσία, οι πράξεις αυτές εκφράζουν αισθητικές αξίες που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση του πολιτιστικού προφίλ της κοινωνίας 

που παράγει πολιτιστικά αγαθά. Επίσης, πρέπει να συνειδητοποιηθεί 

ότι η πολιτιστική στρατηγική δεν "παράγει" πολιτισμό από μόνη της με 

την ίδια έννοια που η οικονομική πολιτική δεν παράγει την οικονομία. 

Επομένως, η πολιτιστική πολιτική απαρτίζεται από ένα σύνολο 

ενεργειών που αφορούν τις λειτουργίες περισσότερο παρά την 

επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Δύο είναι τα κυριότερα σημεία των πολιτιστικών οργανισμών 

που καταδεικνύουν τη θέση τους και προσδιορίζουν την πορεία τους: η 

αποστολή (mission) και η επιχορήγηση (resources of revenue) που 

δέχονται από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Μέχρι τώρα, το Κ.Θ.Β.Ε. εφάρμοζε δύο στρατηγικές την 

ανάπτυξη προϊόντος και την ανάπτυξη αγοράς, άλλοτε ενστικτωδώς 

και άλλοτε ωθούμενο από τις συγκυρίες (κοινωνικοπολιτικές).
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Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και ο έγκαιρος 

προγραμματισμός (τα οποία αγνοούνταν εντελώς μέχρι σήμερα) με 

γνώμονα τη συμβολή στην πνευματική και αισθητική καλλιέργεια του 

κοινωνικού συνόλου θα βοηθήσει το Κ.Θ.Β.Ε. να βελτιώσει σε 

σημαντικό βαθμό τη λειτουργία του. Πιστεύεται ότι ο 

επαναπροσδιορισμός του ρόλου του στη θεατρική αγορά μαζί με τη 

συμβολή των υφιστάμενων στρατηγικών καθώς και της προτεινόμενης 

(στρατηγικής piggybacking) θα οδηγήσουν το Κρατικό Θέατρο στην 

αποδοτική χρήση των πηγών του και κατ' επέκταση στην επίτευξη 

των στόχων του.

Το Κ.Θ.Β.Ε. πρέπει να συμμετέχει ενεργά και ευρέως στην 

πολιτιστική και οικονομική ζωή της Βόρειας Ελλάδας, αντανακλώντας 

την ιστορική της εξέλιξη και εν πολλοίς συμμετέχοντες σ' αυτήν και 

συνδιαμορφώνοντάς την.

Μια μελλοντική έρευνα μπορεί να ασχοληθεί ενδελεχώς με τη 

διαμόρφωση των γενικών στρατηγικών τόσο στους ήδη υπάρχοντες 

πολιτιστικούς οργανισμούς -Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Εθνική 

Πινακοθήκη κ.λπ.- όσο και σε νέους που πρόκειται να ιδρυθούν -Εθνικό 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης στη Θεσ/νίκη, Μουσείο Φωτογραφίας κ.ά. Θα ήταν επίσης 

ενδιαφέρον να συνδεθεί η στρατηγική διοίκηση των πολιτιστικών 

οργανισμών με την πολιτιστική στρατηγική της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.
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