ΕΙΣΗΓΙΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τού σχεδίου Νόμου ((περί συστάσεως νομικού προσώ
που δημοσίου δικαίου υπό τήν επωνυμίαν «"Αρμα Θεσπιδος» καί οργανισμού -αύτοϋ».
ΓΙοό; τήι- Βουλήν ιών 'Ελλήνων -

Τό 'Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών, κινούμενου
εντός των πλαισίων των άρμοδιοτήτων του καί εςετά,ον
—ά εγς άναπτύςεως των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του
διεπίστωσε τήν επιθυμίαν καί την άνάγκην τών κατοίκων
των ελληνικών επαρχιών διά θεατρικά; καί άλλας μορφω
τικά; εκδηλώσει;.

λιέργεια τού λαού. καί ιίία τοϋ έν,Λαΐς έπαρχίαις οιαόιούύτος
-ώς και ή προβολή τοϋ ελληνικού δεάτρου καί ετέρων έκοηλώσειον εις τήν άλλοοαπήν. τούτων πραγματοποιουμένων πρωτίστι.τ. οιά περιοϊειών.
2. Γόν σκοπόν τούτον τό «"Αρμα θέσπιοος» έπιίιώκει ίιά
τών κατά τή·/ κρίσιν τής Διοικήσεως αύτοϋ προσφορωτέρων
μέσων, ίσια ίέ οιά τής όργανώσεως καί έκτελέσεως -3εατρικών και ετερων πολιτιστικού περιεχομένου έκίηλώσεων εις τον
ελληνικόν χώρον καί τήν άλλοοαπήν.
3. Αί πολιτιστικού περιεχομένου έκόηλώσεις περιλαμβάνουν
ίοία παιοικόν θέατρου, ίιαλέξεις. λαϊκούς χορούς, λαϊκήν μου
σικήν. -ΰέατρον σκιών, λυρικόν -ύέατρον, μαριονέττες. χορόν
καί μουσικήν έν γένει. ίανειστικάς -ύεατοικά^ βιβλιο-3ήκ:·:ς,
έκύέσεις. κινηματογράφον, έκϊηλώσεις φιλολογικού περιεχομέ
νου κλπ.

Άρ-Spcv 3.
σμων προς εγκ:
Μεταβιβασις περιουσιακών στοιχείων.
Ή τηλεόρασις έκάλυψε βεβαίως ενα σημαντικόν μέρος
τών τοιούτων αναγκών, έν τούτοι; όμως η αμεσοτης τοϋ
1. II άν κινητόν περιουσιακόν στοιχείο·/ άνήκον εις τό Εθνι
«ζωντανού φορέως» της πολιτιστικής δράσεως, δεν δύναται κόν θέατρου καί έξυπηοετοϋν ή σκοπούν εις τήν έξυπηρέτησιν
νά άντικατασταθή μέ άλλα μέσα. Τούτο άπεδείχθη καί κατά
τής κινητής θεατρικής μονάϊος τού ώς άνω θεάτρου, μετα
τήν περιοδείαν της ΰπό τού Υπουργείου Πολιτισμού καί
βιβάζεται αύτοϊικαίως κατά κυριότητα, εις τό «Άρμα θέσπιΕπιστημών συγκροτηθείσης προσωρινής κινητής θεατρικής
ϊος». άπό τής οημοσιεύσεώς τοϋ παρόντος ίιά τής Έφημερίίος
μονάδος ΰπό τον τίτλον «"Αρμα Θέσπιδος», πραγματοποιητής Κυίερνησεως.
θεϊσαν κατά τό έτος 1975 μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν εις : _ 2. Επιτρέπεται όπως joat^ παν έτερον κινητόν περιουσιακόν
τάς παραμεθορίους περιοχάς, εις πολλά; πόλ.εις τών όποιων
στοιχείου τοϋ Έ3νικοϋ θεάτρου, ώς καί πάσα κινητή περιου
δεν είχε παρουσιασθή Οέατρον κρατικόν ή ιδιωτικόν, άπό
σία τοϋ Κρατικού θεάτρου Βορείου Έλλάϊος καί Έΰνικής
35 περίπου έτών.
/
Λυρικής Σκηνής μεταβιβάζωνται κατά κυριότητα ή παραχωρούνται κατά χρήσιν εις τό «Άρμα θέσπιοος», ϊι’ άποφάσεως
'Η άθρόα προσέλευσις θεατών εις τάς παραστάσεις τής
προαναψερθείσης μονάδος, (σημειούται 6τι τάς 101 παρα » τού 'Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστημών, έκϊιίομένης μετά
γνώμην τού Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ νομ· ;.οϋ προσώπου εις
στάσεις αί όποΐαι έδόθησαν παρηκολούθησαν περίπου 80.000
ό ανήκει ή κυριότης τού μεταβιβαζόμενου ή παραχωρουμένου
θεαταί) αί ειλικρινείς διαβεβαιώσεις τών δημοτικών καί κοι
πράγματος.
_
_
νοτικών άρχών περί τής επιτυχίας τών τοιούτων εκδηλώ
3.
Τά μηχανοκίνητα οχήματα μεταβιβάζονται άτελώς καί
σεων, καθώς καί ό ενθουσιασμός τού λαού «ότι δεν έχουν
απαλλάσσονται τών τυχόν όφειλομένων ίασμών καί λοιπών φό
ξεχασθή», άπό τό. κέντρον (πράγμα τό όποιον άνανέωσε
ρων.
*
-■·<·■τήν πίστιν προς τό «κράτος») έπεισαν άπολ.ύτως τό 'Υπουρ
γείου Πολιτισμού καί Επιστημών περί τής νπάρξεως ανάγ „ · ■ '■
Άρ-3ρθν 4.
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κης, συστάσεως επί μονίμου βάσεως τοιαύτης κινητής μονά
Πόροι.
.
\ '■ ■
δος πολιτιστικής δράσεως. Αυτή θά ώφελ.ήση πολλαπλώς
ί
Πόροι
τοϋ
νομικού
προσώπου
«Άρμα
θέσπιοος»
είναι:
τήν πολιτείαν καί θά καλύψη ένα σημαντικόν μέρος τών
*
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθ’ όσον, ώς άναγράφεται
1. Ετήσια έπιχορήγησις τού Κράτους, όριζομένη ίιά κοινής
έν παραγράφω 3 τού άρθρου 2, αί άρμοδιότητες τού υπό
άποφάσεως τοϋ Πρωθυπουργού, τού 'Υπουργού Πολιτισμού
σύστασιν οργανισμού δεν περιορίζονται μόνον εις τό θέατρου,
καί'Επιστημών καί ’Υπουργών Οικονομικών.
ν
ά\λά έπεκτείνονται καί εις ετέρους τομείς (παιδικόν θέα . 2. Πάσα έτησία χορηγία ή οικονομική ένίσχυσις. παρεχοτρου. λυρικόν ·3έατρον, ϊιαλέξεις. λαϊκούς χορούς, λαϊκήν μου
μένη ύπό παντός νομικού ή φυσικού προσώπου, πρός έκπλήρωσικήν. Οέατρον σκιών, μαριονέττες. χορόν καί μουσικήν έν γέ- •σιν τοϋ σκοπού του.
νει. 2ανειστικάς -ύεχτρικάς 6ιβλιο-5ήκας. έκ·3έσεις καί έκϊη3. Τό προϊόν τών εκ τών έκίηλώσεων αύτοϋ εισπράξεων,
,λώσεις φιλολογικού περιεχομένου).
■2*.’ όσας έξ αυτών ορίζεται είσιτήριον, ή τιμή τού όποιου κα-Sc-

Έν Άθήναις τή 14 ’Ιουλίου 1976
;

Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσει»;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
·'·
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Πολιτισμού καί ’Επιστημών
Κ.Α. ΤΡΥΠΑΝ Η Σ

Οικονομικών
Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ

ϊ·
.

·

ρίζεται, προτάσει τοϋ Δ.Σ. τού νομικού προσώπου «Άρμα θέ- σπιΐος» ίι’ άποφάσεως τού Υπουργού Πολιτισμού καί Επι
στημών. ώς καί πάσα κατ’ άποκοπήν άμοιβή οιά συμμετοχήν
τούτου εις συναφείς πρός τάς άρμοοιότητάς του έκόηλώσεις.
4. Τό προϊόν έκ τής πωλήσεως καλλιτεχνικών ίελτίων (προ
γραμμάτων)'.
_
■ ‘ρ
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.
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V

Δίοικησις.

1. Ή Δίοικησις τοϋ νομικού προσώπου «Άρμα θέσπιοος»
;·· ' (
ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
■
ασκείται
ΰπό έπταμελοϋς Διοικητικού Συμβουλίου κατά τάς
Περί συστάσεως νομικού προσώπου ίημοσίου ίτ/.αίου ΰπό τήν
ίιατάξεις
τού παρόντος.
.■
έπωνυμίαν «Άρμα θέσπισες» καί οργανισμού αύτοΰ.
2. Ώς μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται .πρόσω
_ · Άρ·3ρον 1.
.
πα ά/ωτέρας μορφώσεως καί έγνωσμένου ένϊιαφέροντος ίιά
ν
Σύστασις — Έποπτεία.
τό -3έατρον, ίυνάμενα νά έργασ-3ούν άποτελεσματικώς ί'ά τήν
έπιτυχίαν' τών σκοπών τούτου. Μεταξύ αύτών περιλαμβά
Συνιστάται νομικόν πρόσωπον ίημοσίου ίτ/.αίου ΰπό τήν επω
νεται, είς άνώτατος ή ανώτερος υπάλληλος· τού 'Υπουργείου
νυμίαν «Άρμα θέσπιοος» (Α.Θ.). έϊραυ έχον τάς Ά-ύήνας
Οικονομικών, προτεινόμενος ΰπό, τού- 'Υπουργού Οικονομικών
καί τελούν ΰπό τήν έποπτείαν τοϋ Κράτους, άσκουμένην ίιά τού
μετά τοϋ ά/απληρωτοϋ του.
«
Υπουργού Π ολιτισμού καί. 'Επιστημών.
3. Δι’ ιάπαντα τά μέλη ορίζονται ά/απληρωματικά τοιαϋτα
Άρ-Spov 2.
έχοντα τάς αύτάς ώς καί τά τακτικά μέλη ΐϊιότητας.
.
.
’
·
Σκοπός.
V. 4. Τά μέλη,.βρίζονται ίι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Πολι
1. Σκοπός τοϋ νομικού τούτου προσώπου είναι ή ίιά τής
τισμού καί ’Επιστημών έπί τριετεί -3ητεία, ίυνάμενα καί νά
•θεατρικής τέχνης καί ετέρων έκίηλώσεων πολ,ιτιστική καλ·.· έπανχϊιορίζωνται. Τά.πρός ά/τικατάστασιν τών έξ οίασίή-

