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ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2007-2013 

Στοιχεία απολογισμού 

 

 

Η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, θεσμικά προσαρτημένη στο Εθνικό 

Θέατρο αλλά ανεξάρτητη στη λειτουργία της, είναι η κορυφαία δημόσια σχολή για 

ηθοποιούς στη χώρα μας. 

 

Από το καλοκαίρι του 2007 δοκιμάστηκε μια ριζική ανανέωση εν λειτουργία της 

Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου:  

δίχως να διακοπεί η συνέχεια της λειτουργίας της,  

δίχως να υπάρξουν θεσμικές αλλαγές,  

δίχως πρόσθετες χρηματοδοτήσεις ή χορηγίες,  

στο πλαίσιο των όλο και περισσότερο μειούμενων πόρων. 

 

Το όραμα (και το στοίχημα) για μια Σχολή  

που να συμβαδίζει με τις σύγχρονες σκηνικές αναζητήσεις,  

που να προσφέρει ένα πλαίσιο πειθαρχίας και ελευθερίας για τη διαμόρφωση 

υπεύθυνων και δημιουργικών νέων καλλιτεχνών : 

 πολυφωνική και συστηματική, 

 εντατική και ανοιχτή. 

 

Ορισμένα χαρακτηριστικά : 
 

• Ριζική ανανέωση του διδακτικού προσωπικού αξιοποιώντας ισχυρές 

προσωπικότητες, δρώσες δυνάμεις του ελληνικού θεάτρου, σε μια 

ελεγχόμενη πολυφωνία. 

• Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής των σπουδαστών (πολλαπλοί γύροι, 

εργαστήριο στη Σχολή). Κατοχύρωση του αδιάβλητου της επιλογής. 

• Απασχόληση των σπουδαστών γύρω στις 40 ώρες την εβδομάδα. Λειτουργία 

της Σχολής τα Σαββατοκύριακα για πρόβες. 

• Τρεις διαφορετικοί δάσκαλοι υποκριτικής σε κάθε έτος και πληθώρα 

“τεχνικών” και θεωρητικών μαθημάτων 

• Εισαγωγή στο πρόγραμμα της Σχολής νέων “αντικειμένων”: Μέθοδος 

Alexander, Υποκριτική μπροστά στη κάμερα, Υποκριτική με προσωπείο, 

Ατομικό τραγούδι, Παραστασιολογία, Δραματουργία κ.ά. 

• Συναντήσεις με καλλιτέχνες και πνευματικούς ανθρώπους στη Σχολή / 

προβολές ταινιών και παραστάσεων. 
 

“Άσκηση στη σκηνή – μπροστά στο κοινό”:  
 



 2 

• Συμμετοχή σε παραστάσεις του Ε.Θ.: Ημερολόγιο ενός απατεώνα, Τιτανικός, 

Μαρά/Σαντ. 

• Συμμετοχή στην προετοιμασία της Οδύσσειας του Ρόμπερτ Ουίλσον. 

• Παραστάσεις μεταφοράς μυθιστορημάτων στη σκηνή (από τους σπουδαστές 

του 3
ου

 έτους, στο πλαίσιο του μαθήματος «Δραματουργία», καθ. Σάββας 

Κυριακίδης). 

• Ελεύθερα projects των σπουδαστών μέσα στη Σχολή. 

• Ένταξη «τελικών» παραστάσεων του 3ου έτους στο ρεπερτόριο του Εθνικού 

Θεάτρου:  

o Η. Καπετανάκη, Γενικός Γραμματέας / σκην. Γιάν. Μαργαρίτης (2012) 

o Χ. φον Κλάιστ, Πενθεσίλεια /σκην. Ακ. Καραζήσης (2013). 

 

Διεθνή : 
 

• Συμμετοχή στη Θερινή Ακαδημία του Εθνικού Θεάτρου (Ελένη Βαροπούλου), 

2007 και 2008. 

• Συμμετοχή στη συνάντηση Δραματικών Σχολών, “Masterclass”, Piccolo 

Teatro του Μιλάνου (καλοκαίρι 2010). 

• Εργαστήριο στη Σχολή πάνω στο σύστημα Στανισλάφκι, με τον Σεργκέι 

Τσερκάσκι της Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης (άνοιξη 2011). 

• Δελφική Ακαδημία, “Πόλεμος και σκηνή” (Ματίας Λάνγκχοφ – Μισέλ Ντόιτς) 

– διεθνές εργαστήριο σπουδαστών Δραματικών Σχολών. Συνδιοργάνωση: 

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών / Ένωση Θεάτρων της Ευρώπης / 

Εθνικό Θέατρο. 

• Συμμετοχή και διάκριση στον διεθνή διαγωνισμό νέων ηθοποιών Premio 

Delle Arti 2012. (Ρώμη, 2013). 

• Ανταλλαγές με γερμανικές, ιταλικές και γαλλικές δραματικές σχολές. 

• Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θεατρικών Σχολών και Ακαδημιών 

E:UTSA. 

 

 

Τι πρέπει να γίνει; ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν; 

(ακόμη και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και έλλειψης πόρων) 

Η διαδικασία εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης δεν έχει ολοκληρωθεί.  
 

• Θεσμικός εκσυγχρονισμός της σχολής.  

Αλλαγή της αναχρονιστικής νομοθεσίας (Π.Δ. 336/1989) που διέπει τη 

λειτουργία της Σχολής (“διαβάθμιση” των πτυχίων, ένταξη στη δημόσια 

εκπαίδευση, ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη των σπουδαστών κλπ.). 

• Κτιριακό. Η Σχολή στεγάζεται σε ένα κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων 

στην οδό Πειραιώς, στο κέντρο της κόλασης του ιστορικού κέντρου, 

απολύτως ανεπαρκές για τις ανάγκες της.  

• Εξεύρεση χορηγιών και κονδυλίων ειδικά για τη Δραματική Σχολή του 

Εθνικού Θεάτρου. 
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Δίδαξαν στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου – 2007-13, 

(από 1 έως 6 χρόνια) : 

Ακύλλας Καραζήσης 

Δημήτρης Καταλειφός 

Μαρία Κεχαγιόγλου 

Φιλαρέτη Κομνηνού 

Δημήτρης Λιγνάδης 

Μάγια Λυμπεροπούλου 

Γιάννης Μαργαρίτης 

Μιχαήλ Μαρμαρινός 

Μαριτίνα Πάσσαρη 

Δημήτρης Πιατάς 

Ελένη Σκότη 

Μάρθα Φριντζήλα 

Νίκος Χατζόπουλος 
 

Κατερίνα Βλάχου 

Αθηνά Τρέβλια 
 

Χαρά Κεφαλά 

Μελίνα Παιονίδου 

Τάκης και Γιάννης Φίνας 

Διονύσης Μαλλούχος 
 

Θάνος Δερμάτης 

Φωκάς Ευαγγελινός 

Αμάλια Μπένετ 

Βίκη Παναγιωτάκη 
 

Γιώργος Ζαμπουλάκης 

Πέτρος Σεβαστίκογλου 
 

Αλέξανδρος Ευκλείδης 

Σάββας Κυριακίδης 

Πέτρος Μάρκαρης 

Πλάτων Μαυρομούστακος 

Ιωάννα Ρεμεδιάκη 
 

Μαρία Κονομή 
 

Διονύσης Καψάλης 
 

Βίκτωρ Αρδίττης 

   ΣΥΝΟΛΟ: 34 
 

Αναπληρωτές Υπεύθυνοι σπουδών : 

 Δημήτρης Λιγνάδης (2007-10) 

 Μαριτίνα Πάσσαρη (2010-13) 
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Οι σπουδαστές 

Στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου εισάγονται σταθερά τα τελευταία χρόνια 16 

σπουδαστές (8 κορίτσια + 8 αγόρια).  

Επιλέγονται ανάμεσα σε 550-600 υποψήφιους. 

Τα τελευταία έξι χρόνια αποφοίτησαν 92 σπουδαστές. 

Η φοίτηση στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου παραμένει δωρεάν. 

Σε ποσοστό πάνω από 90% βρίσκουν γρήγορα μια σταθερή θέση στην αγορά 

εργασίας (ή συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο στο εξωτερικό). Ένας 

σημαντικός αριθμός νέων αποφοίτων επελέγη μέσα από ακροάσεις για τις 

παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου. 

Οι απόφοιτοι της Σχολής του Εθνικού, έτυχαν σημαντικών διακρίσεων τα τελευταία 

χρόνια για τις θεατρικές και κινηματογραφικές επιδόσεις τους (υποψηφιότητες και 

βραβεύσεις στα βραβεία Χορν και Μερκούρη, Ακαδημία Κινηματογράφου). 

 

 

Εξέλιξη προϋπολογισμού της Σχολής 

Το 2007 η Διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου διέθεσε σημαντικά κονδύλια για 

απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου της Σχολής: βάψιμο, κλιματιστικά, 

ηχομόνωση. 

Μεγάλο μέρος των ετήσιων προϋπολογισμών της Σχολής διατίθεται σε εργασίες 

συντήρησης του κτιρίου. 

Ο προϋπολογισμός, ωστόσο, για το ίδιο το διδακτικό έργο βαίνει αναγκαστικά 

μειούμενος, στο πλαίσιο των γενικότερων περικοπών σε όλον τον δημόσιο τομέα. 

 

 
 

Βίκτωρ Αρδίττης 

Υπεύθυνος σπουδών 

2007-13 


