
 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007-2013 

Α. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πολυφωνία, εξωστρέφεια, ανανέωση, ανοιχτός «διάλογος» με την κοινωνία,  

συστηματική επαφή και άνοιγμα στο εξωτερικό: αυτοί είναι οι άξονες που καθόρισαν την 

πορεία του Εθνικού Θεάτρου στα έξι χρόνια της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Γιάννη 

Χουβαρδά. Με αιχμή του δόρατος ένα στοχευμένο και πολυπρισματικό ρεπερτόριο χωρίς 

στεγανά, που υποστηρίχτηκε από ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών, το Εθνικό Θέατρο «άνοιξε» 

τις πόρτες του σε κοινό και δημιουργούς, ενισχύοντας παράλληλα την κινητικότητά του με 

πολυσχιδείς δράσεις. Η ολοκλήρωση της εξαετίας το βρίσκει να έχει μια ισχυρή δυναμική, με 

καλλιτεχνική συνέχεια και οργανωτική συνέπεια, με εμπεδωμένο κύρος στη συνείδηση του 

θεατρόφιλου κοινού. Αν και ειδικά η δεύτερη τριετία κύλησε με το βάρος της επώδυνης 

οικονομικής κρίσης –χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στην πρώτη δεν υπήρξαν αντίστοιχα 

προβλήματα, με σημαντικότερο την καθυστέρηση της παράδοσης του κτιρίου Τσίλλερ- οι 

επιλογές που έγιναν και οι προτάσεις που υλοποιήθηκαν απορρόφησαν τους κραδασμούς 

και οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα. 

Κάθε νέα καλλιτεχνική διεύθυνση επιχειρεί, μέσα σε ένα πλαίσιο ιστορικής συνέχειας, να 

καταθέσει τη δική της φωνή και να αφήσει μια παρακαταθήκη για την επόμενη δημιουργική 

φάση του θεάτρου. Στην εξαετία αυτή, δοκιμάσαμε, μέσω του ρεπερτορίου μας, να 

καταδείξουμε με ποιον τρόπο μπορούν να συμβαδίσουν δημιουργικά πολλαπλές τάσεις και 

ποικίλες ιδεολογικές, αισθητικές και ερμηνευτικές κατευθύνσεις, με την προϋπόθεση να 

πηγάζουν από καλλιτέχνες που θεωρούσαμε ότι έχουν να καταθέσουν μια γόνιμη πρόταση,  

αλλά και να εντάσσονται σε μια γενικότερη φιλοσοφία για κάθε σαιζόν. Γιατί ένα 

ρεπερτόριο κινδυνεύει να είναι κενό γράμμα χωρίς τη σύνδεσή του με στοχευμένες 

καλλιτεχνικές επιλογές. Ταυτόχρονα, βασική μας πρόθεση ήταν να δημιουργήσουμε ένα 

Εθνικό Θέατρο-ζωντανό κύτταρο της πόλης, να αφουγκραστούμε τα αιτούμενα του σήμερα, 

και να επιβεβαιώσουμε την καθοριστική συμβολή του θεάτρου στο να δοθούν απαντήσεις 

για τα καίρια θέματα που μας απασχολούν. Στο εγχείρημα αυτό, καθοριστική υπήρξε η 

επαναλειτουργία του κτιρίου Τσίλλερ, για την οποία απαιτήθηκαν συνεχείς και έντονες 

προσπάθειες, τόσο για να ρυθμιστούν σοβαρές εκκρεμότητες μέχρι την παράδοση του 

κτιρίου, όσο και για να διατηρηθεί μία εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του θεάτρου, με 

δεδομένα τα προβλήματα της περιοχής γύρω από αυτό. 

Παράλληλα με το ρεπερτόριο, επενδύσαμε, με μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, στην 

λειτουργία για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο νέων χώρων, δράσεων, θεσμών και 

οργανωτικών πλαισίων, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουν μια συνέχεια ή θα 

αποτελέσουν ένα γερό υπόβαθρο για την μετεξέλιξη και πιθανή βελτίωσή τους 

(καταγράφονται στο παράρτημα 1, που ακολουθεί). Σήμερα, έξι χρόνια μετά, αισθανόμαστε 

ότι «με καιρό και με κόπο»
∗
πραγματοποιήσαμε μια καλή πορεία, πολύ κοντά στο όραμα 

που είχαμε όταν αναλαμβάναμε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου. 

                                                        

∗ Δ. Σολωμός: «Εις το θάνατο του Λορδ Μπάιρον», Σημείωσες του Ποιητή. 



 
 

 
 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Α. ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ 

Αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας 
 
Κι αν είναι τρέλα, έχει τη µέθοδό της 
 
Υπάρχει ένας άλλος κόσµος, αλλά είναι µέσα σ’ αυτόν εδώ 
 
Στες κρίσιµες στιγµές θα ξαναβρίσκω το πνεύµα µου, σαν πριν, ασκητικό 
 
Τι είναι η πατρίδα µας (Ι και ΙΙ) 
 

Κάτω από την ομπρέλα των παραπάνω μότο το Εθνικό Θέατρο παρουσίασε ένα ευρύ, 

ισορροπημένο και αντιπροσωπευτικό όλων των τάσεων ρεπερτόριο, με στοχευμένο για κάθε 

χρονιά περιεχόμενο, συνδεδεμένο με την τρέχουσα επικαιρότητα και τις αναζητήσεις της 

εποχής μας. Με το πέρασμα των ετών και την βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση που 

διέρχεται η χώρα μας, τα μότο «επικοινώνησαν» με όσα συμβαίνουν γύρω μας, 

αντανακλώντας την προσπάθεια του Εθνικού Θεάτρου να παραμείνει ένα θέατρο που όχι 

μόνο δεν απομονώνεται καλλιτεχνικά αλλά λειτουργεί ως ευαίσθητος δέκτης και πομπός της 

σύγχρονης πραγματικότητας. 

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στα τελευταία δύο χρόνια: με άξονα το στίχο του Ιωάννη 

Πολέμη, το Εθνικό Θέατρο άνοιξε το κεφάλαιο «Ελλάδα». Μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία, 

τέθηκε ως στόχος η διερεύνηση της ουσίας και της δυναμικής της εθνικής μας ταυτότητας. 

Με σημαντικά κείμενα από την ελληνική θεατρική παραγωγή, εμβληματικά θεατρικά έργα 

ξένων συγγραφέων που εμπνεύστηκαν από την Ελλάδα, διασκευές ακρογωνιαίων λίθων της 

ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά και αναθέσεις που σχετίζονται με τα φλέγοντα προβλήματα 

του καιρού μας, διατρέξαμε πολλούς αιώνες δημιουργίας, συγκρούσεων, ιδεών. 

Πραγματοποιήθηκε έτσι μια αναδρομή στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ιστορία μας, 

μια αναβάπτιση στις ρίζες και μια αναδημιουργία της παράδοσης. 

 

Από το καλοκαίρι του 2007 έως και το καλοκαίρι του 2013 ανέβηκαν συνολικά 104 

παραγωγές σε 20 διαφορετικές σκηνές. (Θέατρο Τσίλλερ – Κεντρική Σκηνή, Θέατρο Τσίλλερ 

- Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», Αίθουσα Εκδηλώσεων Τσίλλερ, «Επί Σκηνής (Κεντρική 

Σκηνή), «Επί Πλαγίας Σκηνής (Κεντρική Σκηνή),  Φουαγιέ Νέας Σκηνής, Θέατρο Κάππα, 

Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας- Σκηνή Α, Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας-Σκηνή Β, Θέατρο Rex-Σκηνή 

Κοτοπούλη, Θέατρο Rex (Παιδική Σκηνή) – Σκηνή Παξινού, Από Μηχανής Θέατρο Σκηνή Α, 

Από Μηχανής Θέατρο Σκηνή Β, Πειραιώς 260-Χώρος Δ, Πειραιώς 260-Χώρος Η, Χώρος Τέχνης 

και Δράσης Βρυσάκι, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, (και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα), Θέατρο 

Παλλάς, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού), καθώς και σε  

σχολεία και παιδικούς σταθμούς από την Εφηβική  και την Νηπιακή Κινητή Μονάδα. 

Το ρεπερτόριο και οι παραστάσεις συναντήθηκαν με ένα ευρύτατο θεατρόφιλο κοινό, όλων 

των ηλικιών, και «συνομίλησαν» μαζί του, τις περισσότερες φορές απρόσκοπτα και κάποιες 

άλλες γεννώντας δημιουργικές ενστάσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο και χρήσιμο μέρος 

της καλλιτεχνικής διαδικασίας.  



 
 

 
 

Πιο συγκεκριμένα το ρεπερτόριο περιελάμβανε: 

• 29 ελληνικά έργα, κλασικά και σύγχρονα, καθώς και διασκευές σε κείμενα της 

ελληνικής γλώσσας. Στο σύγχρονο ελληνικό έργο δόθηκε ιδιαίτερο βάρος, με την 

καθιέρωση: Α. αναθέσεων έργων σε έλληνες συγγραφείς, Β. του θεσμού των 

«Αναγνώσεων», που μετά το 2
ο
 χρόνο έδωσε αποκλειστικό βήμα στη νέα ελληνική 

δραματουργία, Γ. 2 Διαγωνισμών Συγγραφής Έργου (ο 1
ος

 σε συνεργασία με τη ΓΓΝΓ), 

για νέους έως 35 ετών  

• 30 κλασικά ξένα έργα, παλαιότερα και νεότερα, από όλη τη γκάμα της παγκόσμιας 

δραματουργίας 

• 17 παραγωγές αρχαίου δράματος, σε ανοικτό και κλειστό χώρο  

• 8 σύγχρονα ξένα έργα, τα περισσότερα σε πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα 

• 3 παραστάσεις χοροθεάτρου  

• 5 παραστάσεις πειραματικής δραματουργίας και ερευνητικής εργασίας (εκ των 

οποίων οι 4 βασισμένες σε ελληνικά κείμενα) 

• 5 σκηνικές συνθέσεις (εκ των οποίων οι 2 βασισμένες σε ελληνικά κείμενα) 

• 7 παραγωγές για παιδιά και νήπια (εκ των οποίων οι 6 βασισμένες σε ελληνικά 

κείμενα) 

 

[Αναλυτικά το ρεπερτόριο, στο παράρτημα 2.] 

 

Β. ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

Το Εθνικό Θέατρο συνεργάστηκε με ένα μεγάλο αριθμό σκηνοθετών και ηθοποιών, έχοντας 

ως στόχο τη διευρυμένη αισθητική βάση των παραστάσεων και ένα όσο το δυνατό 

μεγαλύτερο κοινό. Συνολικά 71 σκηνοθέτες, γυναίκες και άντρες, Έλληνες και ξένοι, νεότεροι 

και παλαιότεροι, καθώς και 595 ηθοποιοί παρουσίασαν τη δουλειά τους σε όλες τις σκηνές 

του Εθνικού. Η ηλικιακή ανανέωση συμπορεύτηκε με την εμπειρία πολλών δόκιμων 

σκηνοθετών και ηθοποιών, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς εργάστηκε στο Εθνικό 

Θέατρο για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της εξαετίας. Αν και έγινε κάποιες φορές 

αναφορά σε έναν «κλειστό κύκλο» συνεργατών, οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι η πολυφωνία 

ήταν εκείνη που χαρακτήρισε την εξαετία που πέρασε. 

[Τα ονόματα των σκηνοθετών και ηθοποιών, στο παράρτημα 3.] 

 

Γ. ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  

Πραγματοποιήθηκαν συμπαραγωγές και αναπτύχθηκαν συνεργασίες με διάφορους φορείς 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, συνεργαστήκαμε με το Ελληνικό 

Φεστιβάλ, το Piccolo Teatro di Milano, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, τα ΔΗΠΕΘΕ 

Σερρών και Κομοτηνής, το Θέατρο Χώρα και την εταιρεία Λυκόφως, τον Θεατρικό  

Οργανισμό Κύπρου, το Χώρο Τέχνης και Δράσης Βρυσάκι, το θέατρο Παλλάς και την 



 
 

 
 

Ελληνική Θεαμάτων, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τη βρετανική ομάδα Imitating The 

Dog, το Ινστιτούτο Γκαίτε, το British Council, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Ιταλικό Ινστιτούτο, την 

Πολιτιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

την Πρεσβεία της Νορβηγίας, το Γραφείο Πολιτιστικών Σχέσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας 

και την Πρεσβεία της Λιθουανίας. 

Στόχος των συνεργασιών αυτών ήταν η ευνοϊκή για το Εθνικό Θέατρο συνεπικουρία στις 

παραγωγές του, η διεύρυνση της παρουσίας του σε χώρους εκτός των «τειχών» του και, σε 

πολλές περιπτώσεις, η υπογράμμιση της διεθνούς ταυτότητάς του.  

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Αναπτύχθηκε μια σταθερή επικοινωνία με καταξιωμένα θέατρα και καλλιτέχνες του 

εξωτερικού. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε αυτόνομο τμήμα Διεθνών Σχέσεων, που έχει ως 

στόχο την οργανωμένη και σταθερή επαφή με τα καλλιτεχνικά δρώμενα σε όλον τον κόσμο.  

Στο πλαίσιο αυτό  

• το Εθνικό Θέατρο εντάχθηκε τον Απρίλιο του 2009 με ομόφωνη απόφαση των 

θεάτρων-μελών στην Ένωση των Θεάτρων της Ευρώπης,  με στόχο τη διεύρυνση της 

επαφής του με θέατρα και καλλιτέχνες της Ευρώπης και την ανταλλαγή πολιτιστικών 

προγραμμάτων, μέσα σε μια σταθερή και μακροπρόθεσμη προοπτική. Στο πλαίσιο 

αυτό, πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Θέατρο τον Νοέμβριο του 2010 η Γενική 

Συνέλευση της Ένωσης. 

• πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με σημαντικούς ξένους σκηνοθέτες, που κλήθηκαν 

να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο Εθνικό Θέατρο 

• παραγωγές και καλλιτέχνες του Εθνικού Θεάτρου προσκλήθηκαν και συμμετείχαν με 

ιδιαίτερη επιτυχία σε διεθνή φεστιβάλ 

• φιλοξενήθηκαν στις σκηνές Κοτοπούλη και Νέα Σκηνή Νίκος Κούρκουλος οι 

παραστάσεις ΜηχανήΆμλετ (παραγωγή του Deutsches Theater, σκην. Dimiter 

Gotscheff) και Η νύχτα μόλις πριν από τα δάση (παραγωγή του Thalia Theater του 

Αμβούργου, σκην. Mathias Jochmann) 

• φιλοξενήθηκε το πρόγραμμα DasArt στην Αθήνα. Ενημέρωση για το Mobile Counter 

του μεταπτυχιακού προγράμματος DasArts, από τον δραματουργό Georg Weinand 

• συμμετείχαμε στα διεθνή προγράμματα (Creative Collaboration Project, Emergency 

Entrance, Culture 2007-2013) καθώς και στο  «Mediterranean Cities, First Act: The 

Project» στη Νάπολη.  

• Συμμετείχαμε στο Φεστιβάλ Resistance in the Mediterannean, που 

πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, το 2012, στο Ballhaus Naunynstrasse, με τη 

σκηνική ανάγνωση του ειδικά γραμμένου για το φεστιβάλ έργου της Λένας 

Κιτσοπούλου Ν-ΕΥΡΩ-ΣΗ. Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από το Ballhaus 

Naunynstrasse και την Ένωση των Θεάτρων της Ευρώπης (UTE), στο πλαίσιο του 

φεστιβάλ Voicing Resistance  

 

[Αναλυτικά οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου στο εξωτερικό, στο παράρτημα 4] 

 

 



 
 

 
 

Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ  

Πολλαπλασιάστηκαν οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις της Παιδικής Σκηνής. Εκτός της 

ετήσιας σταθερής παραγωγής που παίζεται για τα σχολεία στη σκηνή Παξινού, 

πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά παραστάσεις Καραγκιόζη, ενώ οργανώθηκαν για έξι 

συνεχόμενα χρόνια εξειδικευμένα  Θεατρικά (από τις Μάτα Μάρρα, Μαριλένα Ρασιδάκι, 

Ιουλία Πύρρου και Εριφύλη Στεφανίδου,) και Εικαστικά εργαστήρια (από τις Ελένη Κοτσώνη 

και Μάρω Μιχαλακάκου), που απευθύνονταν σε παιδιά και εφήβους από 5 έως 17 χρόνων. 

Επίσης, για τρεις συνεχόμενες περιόδους, το Εθνικό Θέατρο προετοίμασε δύο παραστάσεις 

ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά του νηπιαγωγείου, που επισκέφθηκαν Παιδικούς Σταθμούς 

και Νηπιαγωγεία της Αττικής.  

ΣΤ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ  

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις αλλά και παρεμβάσεις μας στην κοινωνία, ήταν η 

δημιουργία μιας κινητής ομάδας θεάτρου για Εφήβους, που βρέθηκε σε σχολεία της χώρας, 

νυχτερινά λύκεια, ορφανοτροφεία και φυλακές. Η δράση της ξεκίνησε με το έργο 

Διψασμένοι του Ουαζντί Μουαουάντ και συνεχίστηκε με την Αντιγόνη του Σοφοκλή και την 

Ελένη του Ευριπίδη. Η ανταπόκριση των παιδιών αλλά και των καθηγητών τους στη νέα 

αυτή δράση του Εθνικού ήταν εντυπωσιακή.  

Ζ. Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, σημαντικός άξονας της εξαετίας υπήρξε το άνοιγμα των 

δραστηριοτήτων του Εθνικού Θεάτρου σε Παράλληλες Εκδηλώσεις, άμεσα ή έμμεσα 

συνδεδεμένες με τη φιλοσοφία και τη λειτουργία ενός θεατρικού οργανισμού. 

Διερευνήθηκαν έτσι τα όρια μεταξύ του θεάτρου και των συγγενικών τεχνών (εικαστικές 

τέχνες, λογοτεχνία, κινηματογράφος, μουσική, περφόρμανς κ.α) και αναδείχθηκε η γόνιμη 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

Κάποιες από αυτές τις Παράλληλες Εκδηλώσεις διέτρεξαν όλη την εξαετία, κάποιες άλλες 

δοκιμάστηκαν για μικρότερα χρονικά διαστήματα. Στο σύνολό τους προσέφεραν μια συνεχή 

κινητικότητα στον οργανισμό, επιτρέποντάς του να μην περιοριστεί αυστηρά στα όρια του 

ρεπερτορίου του. Παράλληλα, ενεργοποίησαν και άλλους χώρους του θεάτρου, πέρα από 

τις παραδοσιακές σκηνές του, μετατρέποντας έτσι το Εθνικό σε ένα παλλόμενο οργανισμό. 

Στο πλαίσιο της «Άλλης Διάστασης» πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

 

1. Κοινή Θέα. Σύγχρονη τέχνη στο Εθνικό Θέατρο  

Tο πρόγραμμα Κοινή Θέα Σύγχρονη Τέχνη στο Εθνικό Θέατρο άνοιξε, σε μια διάρκεια έξι 

ετών, ένα σταθερό διάλογο με τις εικαστικές τέχνες.  Περιελάμβανε  εγκαταστάσεις, 

περφόρνανς και βίντεο, ως επί το πλείστον νέες  παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, που 

λειτουργούσαν σε «κοινή θέα» με τους συγκεκριμένους χώρους και τις παραστάσεις. 

Συμμετείχαν καταξιωμένοι, αλλά και νεότεροι, Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες. Την Κοινή Θέα 

επιμελήθηκαν οι Gislaine Dantan, Ελένη Κούκου και Κατερίνα Τσέλου. 

[Αναλυτικός πίνακας των καλλιτεχνών και των Εκδηλώσεων της Κοινής Θέας στο παράρτημα 

5.] 

 



 
 

 
 

2. Αναγνώσεις. Θεατρικό αναλόγιο με σύγχρονα έργα 

Οι Αναγνώσεις υπήρξαν από τους πιο πετυχημένους θεσμούς στη διάρκεια της εξαετίας. 

Μετά τον πρώτο χρόνο, όπου παρουσιάστηκαν σύγχρονα έργα ελλήνων και ξένων 

συγγραφέων, οι Αναγνώσεις είχαν σαν αποκλειστικό στόχο την ανάδειξη της νέας ελληνικής 

δραματουργίας, με παρουσιάσεις έργων σε πρώτη δημόσια ακρόαση. Καταξιωμένοι 

καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, μουσικοί και ηθοποιοί, στήριξαν το θεσμό, μέσα 

από μια άρτια οργανωμένα αναλόγια και τον καταξίωσαν στη συνείδηση του θεατρόφιλου 

κοινού, που ενδιαφέρεται για τις νέες φωνές και τάσεις του ελληνικού θεάτρου. 

Παρουσιάστηκαν συνολικά 40 έργα ελλήνων και 4 έργα ξένων συγγραφέων. Την επιμέλεια 

των Αναγνώσεων είχε η θεατρολόγος Σίσσυ Παπαθανασίου, σε συνεργασία με το Τμήμα 

Δραματολογίου του Εθνικού Θεάτρου. 

[Αναλυτικός πίνακας των έργων των Αναγνώσεων, στο παράρτημα 6.] 

3. Αρχαία κληρονομιά νέα προοπτική. Σκηνική προσέγγιση κορυφαίων κειμένων της 

αρχαίας ελληνικής γραμματείας 

Τα τρία τελευταία χρόνια, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εθνικού Θεάτρου προτάθηκε μια 

«διαφορετική» προσέγγιση έργων που αποτελούν μέρος της πολύτιμης πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. Ο λόγος του Ομήρου, του Πλάτωνα και του Θουκυδίδη απέκτησε φωνή, μέσα 

από τρεις εντελώς διαφορετικές εκδοχές σκηνικής ανάγνωσης, που βρήκαν εντυπωσιακή 

ανταπόκριση από το κοινό. Πιο συγκεκριμένα 

• Έγινε η σκηνική παρουσίαση των 24 ραψωδιών της Ιλιάδας του Ομήρου, στην νέα, 

μοναδική μετάφραση του Δ.Ν. Μαρωνίτη, από 24 ελληνίδες πρωταγωνίστριες. 

• Σημαντικές προσωπικότητες του πνεύματος, της τέχνης και της επιστήμης 

παρουσίασαν 7 από τους γνωστότερους Πλατωνικούς διαλόγους. 

• Μαθητές από 8 σχολεία της Αττικής, κλήθηκαν και παρουσίασαν με μια τολμηρή, 

νεανική ματιά, εκτενή αποσπάσματα από τα 8 βιβλία της  Ιστορίας του 

Πελοποννησιακού Πολέμου, του Θουκυδίδη, υπό την επίβλεψη της Μάρθας 

Φριντζήλα. 

[Αναλυτικός πίνακας για τον Κύκλο «Αρχαία Κληρονομιά, Νέα Προοπτική, στο παράρτημα 7.] 

4. Γλώσσα Ελληνική. Παρουσίαση κειμένων της ελληνικής λογοτεχνικής και θεατρικής 

παράδοσης, με έμφαση στον ελληνικό λόγο 

• Παρουσίαση της Ερωφίλης του Γ. Χορτάτση, σε σκηνοθεσία του Δ. Αβδελιώδη 

• Παρουσίαση του έπους του Διγενή Ακρίτη, σε σκηνοθεσία του Δ. Λιγνάδη 

 

5. Κινηματοθέατρο.  

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, πραγματοποιήθηκαν για δύο 

χρονιές προβολές ταινιών με θέματα συνδεδεμένα με αυτά των παραστάσεων του Εθνικού 

Θεάτρου. Στη συνέχεια των προβολών, ένα πάνελ εξειδικευμένων ομιλητών συζήτησε με το 

κοινό. 

 

6. Συναντήσεις. Γνωριμία με ξένους δημιουργούς και το έργο τους 

Με αφορμή την παρουσία τους στην Ελλάδα για τις παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, το 

κοινό είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει και να συνομιλήσει, με τους συγγραφείς Marius von 

Mayenburg (Ο άσχημος) και Justine Del Corte (Ο εφιάλτης της ευτυχίας) και τους σκηνοθέτες  



 
 

 
 

 

Jossi Wieler (Ο κλήρος του μεσημεριού) και Olivier Py (Vitrioli)  -σε συνεργασία με το Γαλλικό 

Ινστιτούτο. 

 

7. Συζητήσεις. Επίκαιρα θέματα από το χώρο του θεάτρου και του πολιτισμού 

Από τον πρώτο χρόνο, το Εθνικό Θέατρο άνοιξε κύκλους συζητήσεων, προσκαλώντας κοινό 

και ανθρώπους του πνεύματος σε μια ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων για καίρια θέματα 

της πολιτιστικής επικαιρότητας. Έγιναν συζητήσεις με θέματα: «Το αρχαίο δράμα σε κλειστό 

χώρο», «Τα όρια ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες», «Ο ρόλος του πολιτισμού σε περίοδο 

κρίσης» (κατά τη διάρκεια του τριήμερου συνεδρίου της «Ένωσης των Θεάτρων της 

Ευρώπης», που έλαβε χώρα στο Εθνικό Θέατρο). Πραγματοποιήθηκε επίσης ένας κύκλος 

συζητήσεων με αφορμή το μότο «Τι είναι η πατρίδα μας» και με θέματα: «Ο ρόλος και η 

λειτουργία του Εθνικού Θεάτρου σήμερα», «Το ελληνικό θεατρικό κείμενο», «Η θεατρική 

παιδεία στην Ελλάδα σήμερα», «Τι είναι η πατρίδα μας;». Απολογισμός / συζήτηση, με 

αφορμή τις παραστάσεις της χρονιάς, που συντόνισε ο Καθηγητής και Πρόεδρος του 

Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών Πλάτων Μαυρομούστακος. 

 

8. Music box Γνωστοί Έλληνες ηθοποιοί, εμφανίζονται με την ιδιότητα του τραγουδιστή  

Το Εθνικό Θέατρο προσκάλεσε τους Γιάννη Μπέζο, Ελένη Κοκκίδου, Άγγελο Παπαδημητρίου 

Μαριάνθη Σοντάκη, και την ομάδα Oper(Ο), σε μουσικές βραδιές-εκπλήξεις, στην Αίθουσα 

Εκδηλώσεων, με ρεπερτόριο που οι ίδιοι επέλεξαν. Παράλληλα, οι ηθοποιοί και οι τεχνικοί 

που συμμετείχαν στις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, οργάνωσαν ένα μουσικό γκρουπ, 

που έκανε δύο εμφανίσεις στον ίδιο χώρο. 

 

9. Διάδρομος Απογείωσης Φιλοξενία νέων θεατρικών ομάδων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 

Τέσσερις νέες θεατρικές ομάδες, παρουσίασαν με τη μορφή work in progress, ερευνητικές 

εργασίες τους. Στο Διάδρομο Απογείωσης συμμετείχαν οι ομάδες : Ασίπκα, Osmosis, Nova 

Melancholia, MKultra.  

 

10. Αφιέρωμα στο Δημήτρη Ροντήρη, με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατό του. 

Φωτογραφικό υλικό, ομιλίες και Σκηνικό Αναλόγιο της «Ηλέκτρας» του Σοφοκλή, από τις 

«Μορφές Έκφρασης», του Θωμά Κινδύνη. 

 

11. Αφιέρωμα στον γάλλο συγγραφέα Jean-Luc Lagrace, σε συνεργασία με το Γαλλικό 

Ινστιτούτο. 4 έργα του παρουσιάστηκαν σε μορφή αναλογίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων. 

 

12. Παρουσίαση του βιβλίου Η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, των Λυδίας 

Σαπουνάκη-Δρακάκη και Μαρίας-Λουίζας Τζόγια-Μοάτσου, έκδοση ΜΙΕΤ. 

 

Η. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑ 

Επιλέχθηκαν και συμμετείχαν στο θεσμό «Σύστημα Αθήνα» οι παρακάτω παραστάσεις του 

Εθνικού Θεάτρου: Πλαστελίνη, Λιωμένο βούτυρο, Στο βυθό, Στάλιν μια συζήτηση για το 

Ελληνικό θέατρο, Ζορμπάς, η πραγματική ιστορία, Ο χρυσός δράκος, Η τριλογία του 

παραθερισμού, Ηρακλής Μαινόμενος, Αμφιτρύων. 



 
 

 
 

 

Θ.  ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Από το καλοκαίρι του 2007, και με νέο Υπεύθυνο Σπουδών τον Βίκτωρα Αρδίττη, 

δοκιμάστηκε μια ριζική ανανέωση εν λειτουργία της Δραματικής Σχολής του Εθνικού 

Θεάτρου, με εσωτερική αναδιάρθρωση και ανανέωση στο εκπαιδευτικό της προσωπικό.  

Το όραμα (και το στοίχημα) της εξαετίας αυτής ήταν μια πολυφωνική, συστηματική, 

εντατική και ανοιχτή σχολή, που να συμβαδίζει με τις σύγχρονες σκηνικές αναζητήσεις και 

να προσφέρει ένα πλαίσιο πειθαρχίας και ελευθερίας για τη διαμόρφωση υπεύθυνων και 

δημιουργικών νέων καλλιτεχνών. 

[Αναλυτικά στοιχεία για τη Σχολή, στο παράρτημα 8.] 

 

Ι. ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

Οι Θερινές Ακαδημίες συνέχισαν με επιτυχία τον καθιερωμένο εκπαιδευτικό θεσμό του 

Εθνικού Θεάτρου. Η 8η Θερινή Ακαδημία  πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα από τις 23 

Ιουνίου έως τις 8 Ιουλίου 2007, με θέμα «Γεωγραφίες» Η 9
η
 Θερινή Ακαδημία 

πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου 2008 

με θέμα «Αναχρονισμοί , A Performance Installation project.» H 10
η
 Θερινή Ακαδημία 

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 21 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2009, με θέμα 

«Αρχαιολογία της θεατρικής εμπειρίας». Υπεύθυνη των προγραμμάτων ήταν η Ελένη 

Βαροπούλου. Δυστυχώς, για λόγους οικονομικούς, η λειτουργία της Θερινής Ακαδημίας έχει 

ανασταλεί. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ  

Εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία το εναλλασσόμενο ρεπερτόριο στην Κεντρική Σκηνή και 

στο Θέατρο Rex. Η δυνατότητα που υπήρξε για εναλλαγή διαφορετικών παραστάσεων την 

ίδια μέρα έδωσε την ευκαιρία για μια ευελιξία στον προγραμματισμό, που βοήθησε στην 

καλύτερη λειτουργία των σκηνών και στο μέγιστο οικονομικό όφελος. 

Β. ΘΕΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 

Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο και βρήκε πολύ θερμή ανταπόκριση ένας 

θεσμός που είναι σύμφυτος με τη λειτουργία κάθε μεγάλου θεάτρου: ο θεσμός των 

συνδρομητών. Η συνδρομητική κάρτα του Εθνικού Θεάτρου έδωσε τη δυνατότητα στους  

θεατές που την επέλεξαν –ένας μέσος όρος 450 ατόμων ανά έτος- να παρακολουθήσουν τις 

παραστάσεις απολαμβάνοντας εξαιρετικά προνόμια και αναπτύσσοντας παράλληλα μια 

ειδική σχέση, φιλίας και υποστήριξης του θεάτρου.  

Γ. ΠΡΟ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

Τα τρία πρώτα χρόνια δοκιμάστηκε με πολύ ικανοποιητική ανταπόκριση το σύστημα των 

προ-παραστάσεων, των ανοιχτών δηλαδή γενικών δοκιμών με τη συμμετοχή του κοινού. Στη 

συνέχεια των προ-παραστάσεων, το κοινό είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τους 

συντελεστές και να ανταλλάξει σκέψεις, απόψεις και θέσεις για την παράσταση. Καθαρά 



 
 

 
 

πρακτικοί λόγοι επέβαλαν την αναστολή του θεσμού, που άφησε όμως ιδιαίτερα θετικές 

εντυπώσεις στο θεατρόφιλο κοινό. 

 

Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ  

Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία ΜΝΡ μια ριζική επικοινωνιακή και 

εκδοτική ανανέωση του προφίλ του Εθνικού Θεάτρου. Διαμορφώσαμε μια νέα ενιαία οπτική 

ταυτότητα του Εθνικού Θεάτρου που αποτύπωνε μια νέα πορεία: καθιερώθηκε νέο 

λογότυπο και εταιρική ταυτότητα, νέα εικόνα στα προγράμματα των παραστάσεων και 

επιχειρήθηκε να δοθεί ένα σαφές στίγμα σε κάθε επικοινωνιακή και εκδοτική 

δραστηριότητα (αφίσες, banners δρόμου και σε μετρό, εμπορικά κέντρα κ.α).  

Στο κέντρο της αλλαγής της εταιρικής ταυτότητας του Εθνικού Θεάτρου τέθηκε η δημιουργία 

νέου λογοτύπου. Αναζητήθηκε ένα σχήμα δυναμικό, που αντιπροσώπευε τη διάθεσή μας 

για δημιουργική και δυναμική καλλιτεχνική δουλειά, αλλά και ταυτόχρονα λιτό και δυνατό, 

αντίστοιχο του κύρους και του σεβασμού που εμπνέει σε όλους μας το Εθνικό Θέατρο. 

Το νέο αυτό λογότυπο εμπεριέχει τα οργανικά στοιχεία του θεάτρου: ο ηθοποιός και ο 

θεατής ή αλλιώς η σκηνή και η πλατεία αναδύονται καθώς τα αρχικά Ε και Θ 

μετασχηματίζονται και παραπέμπουν στα βασικά σχήματα του τετραγώνου και του κύκλου, 

ενώ η γραμμή που τα τέμνει γίνεται σύμβολο μιας ανοδικής και δυναμικής πορείας. 

Παράλληλα η πολυχρωματική χρήση του νέου λογοτύπου γίνεται σύμβολο της πολυφωνίας 

που είναι το ζητούμενο στους χώρους του Εθνικού Θεάτρου. 

 

Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ – 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Νέα μορφή απέκτησε και η ιστοσελίδα του Εθνικού Θεάτρου (www.n-t.gr), η οποία 

προσφέρει, εκτός από τις πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του Εθνικού, και μια σειρά από 

πρακτικές δυνατότητες, όπως η κράτηση θέσεων και η ημερολογιακή αναζήτηση των 

δραστηριοτήτων.  

Επιδιώχτηκε η πρακτική επαφή με το κοινό, μέσα από ερωτηματολόγια, φόρμες 

επικοινωνίας και την αποστολή newsletter σε όσους επιθυμούσαν να λαμβάνουν τα νέα του 

Εθνικού Θεάτρου σε ηλεκτρονική μορφή. 

Αναπτύχθηκαν σελίδες του Εθνικού Θεάτρου στο facebook και στο youtube καθιστώντας 

αμεσότερη την επαφή με το κοινό του θεάτρου και δημιουργώντας μία νέα οδό 

επικοινωνιακών δράσεων. 

Παράλληλα, βγήκε στον αέρα το ψηφιοποιημένο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου (www.nt-

archive.gr), όπου έχει ενταχθεί όλη η ιστορία του Εθνικού από το 1932 έως το 2005, με 

ψηφιοποιημένα προγράμματα, ηχογραφήσεις, μαγνητοσκοπήσεις, δημοσιεύματα, κ.α. Η 

ψηφιοποίηση αυτή είναι έργο που πραγματοποιήθηκε με πόρους του Γ’ ΚΠΣ. 

 

 

ΣΤ. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΔΗΓΟΥ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΛΑΙΕΡ 

Στην αρχή κάθε περιόδου, εκδίδονταν έντυπα που περιείχαν όλες τις πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες της χρονιάς. Ένα μικρό και ευέλικτο έντυπο (flyer), καθώς και –για τα πρώτα 



 
 

 
 

τρία χρόνια- ένας αναλυτικός οδηγός με πληροφορίες, φωτογραφίες, συνεντεύξεις και 

κείμενα (Οδηγός Σκηνής). Τα έντυπα διανέμονταν δωρεάν στο κοινό.  Τον Σεπτέμβριο του 

2009 ο Οδηγός Σκηνής μετασχηματίσθηκε σε τριμηνιαία περιοδική έκδοση, η οποία όμως 

αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία της λόγω οικονομικών δυσχερειών. 

Ζ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ -  ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ  

Εκδόθηκαν, σε συνεργασία με σημαντικούς εκδοτικούς οίκους, τα κείμενα των 

παραστάσεων και διατίθενται από τα βιβλιοπωλεία, που λειτουργούν πλέον σε όλες τις 

σκηνές του Εθνικού, με αιχμή του δόρατος το καλαίσθητο και εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο 

του κτιρίου Τσίλλερ. Στο διάστημα αυτό συνεργαστήκαμε με τους εκδοτικούς οίκους: 

Νεφέλη, Κέδρος, Γράμματα, Σοκόλη-Κουλεδάκη, Άγρα, Οδός Πανός. 

Η. ΕΤΗΣΙΟ ΜΟΤΟ 

Καθιερώθηκε η επιλογή ενός χαρακτηριστικού αποσπάσματος-μόττο, που συνοδεύει κάθε 

χρόνο το ρεπερτόριο του Εθνικού Θεάτρου και σηματοδοτεί –σε ένα μεγάλο βαθμό- το 

περιεχόμενό του.  

Τα μόττο που επελέγησαν ανά θεατρική περίοδο είναι: 

 

2007 – 2008 «Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας», Οδυσσέας Ελύτης, Άξιον Εστί 

 

2008 – 2009 «Κι αν είναι τρέλα έχει τη μέθοδό της», Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, Άμλετ 

 

2009 – 2010 «Υπάρχει ένας άλλος κόσμος αλλά είναι μέσα σ’ αυτόν εδώ», Πωλ Ελυάρ  

 

2010 – 2011 «στες κρίσιμες στιγμές θα ξαναβρίσκω το πνεύμα μου, σαν πριν, ασκητικό», 

Κ.Π. Καβάφης, Επικίνδυνα  

 

2011 – 2012 & 2012 – 2013 «Τι είναι η πατρίδα μας». Ιωάννης Πολέμης 

 

 

 


