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Περίληψη
Η σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, δημιουργικότητας και οικονομικής δραστηριότητας είναι ένα
θέμα που απασχολεί έντονα τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο την ακαδημαϊκή έρευνα όσο και
τους φορείς χάραξης αναπτυξιακής πολιτικής. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία έννοιες όπως,
«Δημιουργική Οικονομία», «Δημιουργική Πόλη», «Δημιουργική Τάξη», «Δημιουργικές
Βιομηχανίες» θεωρούνται κυρίαρχες για την ανάπτυξη πόλεων, περιφερειών και κρατών
παγκοσμίως. Οι δημιουργικές βιομηχανίες που βασίζονται στη γνώση, την πρωτοτυπία, τη
φαντασία και την καινοτομία, αναδεικνύονται σε κορυφαίο παράγοντα διαμόρφωσης
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Στην εκτεταμένη
διεπιστημονική συζήτηση που εξελίσσεται διεθνώς, υποστηρίζεται ότι οι πόλεις που
φιλοξενούν δημιουργικές – πολιτιστικές βιομηχανίες παρουσιάζουν γρήγορους ρυθμούς
ανάπτυξης, υψηλά επίπεδα απασχόλησης, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.
Μεταξύ των δημιουργικών – πολιτιστικών βιομηχανιών που συνθέτουν την «πολιτιστική
οικονομία», οι παραστατικές τέχνες και ειδικότερα το θέατρο, καταγράφονται ως μια
ιδιαίτερα δυναμική συνιστώσα με σημαντικές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στις τοπικές
οικονομίες. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια διερεύνησης
της πολιτιστικής βιομηχανίας του θεάτρου στη Θεσσαλονίκη και της συμβολής του στην
ανάπτυξη της πόλης. Στόχος της έρευνας είναι η αξιολόγηση και η ανάδειξη των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Θεάτρου ως βασικής πολιτιστικής βιομηχανίας της πόλης.
Λόγω της έλλειψης στοιχείων από δευτερογενείς πηγές, διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα
πεδίου με ερωτηματολόγια καθώς και καταγραφή του κλάδου στην ευρύτερη περιοχή της
πόλης. Στη μελέτη διερευνώνται τόσο οι απόψεις των συντελεστών των θεατρικών χώρων /
ομάδων όσο και οι απόψεις που διατυπώνει το θεατρόφιλο κοινό της πόλης. Τα ερωτήματα
που συμπεριλαμβάνονται στα ερωτηματολόγια αφορούν στη συμβολή του θεάτρου στην
πολιτιστική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης, στη διαμόρφωση της «εικόνας»
της Θεσσαλονίκης ως δημιουργικής πόλης, στη σημασία δημιουργίας συνεργειών ή/και ενός
cluster θεάτρου στην πόλη για την ανάδειξη νέων δράσεων και πρωτοβουλιών, καθώς και στη
σημασία της χωρικής συγκέντρωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και θεατρικών
παραστάσεων με στόχο την ανάδειξη της πόλης σε προορισμό πολιτιστικού τουρισμού. Τα
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως το θέατρο έχει σημαντικές αναπτυξιακές
δυνατότητες για μια μεγάλη περιφερειακή πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, αλλά απαιτείται
συντονισμός των δράσεων και ένταξή τους στα στρατηγικά σχέδια τοπικής και περιφερειακής
ανάπτυξης.
Λέξεις Κλειδιά: δημιουργικότητα, δημιουργική οικονομία, δημιουργική πόλη, δημιουργικές –
πολιτιστικές βιομηχανίες, τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη, θέατρο, Θεσσαλονίκη
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Abstract
The connection between culture, creativity and economic activity is a topic of great concern
in recent decades for both academic research and development policy makers. In modern
literature concepts such as “Creative Economy”, “Creative City”, “Creative Class”, “Creative
Industries” are considered to be dominant for the development of cities, regions and countries
globally. Creative industries based on knowledge, originality, imagination and innovation,
emerge as a leading factor in the formation of competitive advantage at the local and regional
level. In the extensive interdisciplinary debate under progress worldwide it is argued that
cities hosting creative - cultural industries exhibit rising growth rates, high employment rates,
economic development and social cohesion.
Among the creative - cultural industries which constitute the "cultural economy", performing
arts and especially theater, are recorded as a highly dynamic component with a significant
direct and indirect impact on local economies. This Master Thesis Dissertation is an initial
attempt to explore the cultural industry of theater in Thessaloniki and its contribution to the
development of the city. The aim of the research is to evaluate and enhance the development
potential of theater as a fundamental cultural industry for the city. Due to the lack of data
from secondary sources, a primary field research through questionnaire surveys, as well as a
recording of the theatre industry in the broader area of the city were conducted. The study
explores the views of the people in charge of theatrical buildings / groups and the views and
perceptions expressed by the theater audience of the city. The questions included in the
questionnaires refer to the contribution of theater to the cultural, touristic and economic
development of the city, to the formation of the “image” of Thessaloniki as a creative city, to
the importance of creating synergies and / or a local theater cluster for the emergence of new
activities and initiatives, as well as the importance of spatial concentration of cultural
activities and theater performances to promote the city as a destination of cultural tourism.
The survey findings reveal that theater has a significant development potential for a sizable
peripheral city like Thessaloniki, still the coordination of actions and their inclusion in the
strategic plans of local and regional development are required.
Keywords: creativity, creative economy, creative city, creative – cultural industries,
local/regional development, theater, Thessaloniki.
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Εισαγωγή
«Δημιουργική οικονομία», «δημιουργική πόλη», «δημιουργική τάξη» είναι έννοιες οι οποίες
θεωρούνται πλέον κυρίαρχες στην διεπιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη και πρόοδο
πόλεων, περιφερειών και κρατών. Στην πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία η δημιουργικότητα
αναδείχθηκε σε σημαντικό μέσο για την οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο. Στην εκτεταμένη και διαρκή επιστημονική συζήτηση που εξελίσσεται
διεθνώς η ανθρώπινη δημιουργικότητα χαρακτηρίζεται ως ο ύστατος οικονομικός πόρος
(human creativity is the ultimate economic resource) (Florida, 2002:13) και υποστηρίζεται ότι
οι βιομηχανίες του εικοστού πρώτου αιώνα θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την
παραγωγή της γνώσης μέσω της δημιουργικότητας και της καινοτομίας (Landry &
Bianchini,1995:4).
Στην καρδιά της δημιουργικής οικονομίας υπάρχουν οι πολιτιστικές και δημιουργικές
βιομηχανίες που βρίσκονται στο σταυροδρόμι των τεχνών, του πολιτισμού, των επιχειρήσεων
και της τεχνολογίας. Οι «Δημιουργικές Βιομηχανίες» (Creative Industries) ή «Πολιτιστικές
Βιομηχανίες» (Cultural Industries) καταγράφονται ως μια συνεχώς αναπτυσσόμενη και
ιδιαίτερα δυναμική συνιστώσα της οικονομίας των πόλεων και των κρατών και τα τελευταία
χρόνια βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών και ευρωπαϊκών στρατηγικών ανάπτυξης.
Περιγράφουν μια παραγωγική διαδικασία έντασης γνώσης, καινοτομίας και ταλέντου η οποία
«έχει τις ρίζες της στην ατομική δημιουργικότητα, τις ικανότητες και το ταλέντο και
παρουσιάζει σημαντική δυναμική για την ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από
την παραγωγή και αξιοποίηση πνευματικής εργασίας» (DCMS, 1998:3).
Οι πόλεις που προσελκύουν και φιλοξενούν δημιουργικές, πολιτιστικές βιομηχανίες
χαρακτηρίζονται ως δημιουργικές. H «δημιουργική πόλη» περιγράφει µια νέα προσέγγιση
στρατηγικής στον αστικό σχεδιασμό και εξετάζει πως οι άνθρωποι μπορούν να σκέφτονται,
να σχεδιάζουν και να δρουν δημιουργικά μέσα σε αυτήν. Πολλοί αξιόλογοι επιστήμονες
(Landry, Florida) κάνουν λόγο για πόλεις που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα,
γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλά επίπεδα απασχόλησης και μια γενικότερη οικονομική
άνθηση σε σχέση με τις παραδοσιακές πόλεις. Οι πόλεις έχουν έναν σημαντικό και κρίσιμο
πόρο: τους ανθρώπους τους. Η ανθρώπινη ευφυΐα, η γνώση, οι δραστηριότητες, η φαντασία
και η δημιουργικότητα, υποστηρίζεται ότι αντικαθιστούν τα πλεονεκτήματα χωροθέτησης,
τους φυσικούς πόρους και την πρόσβαση σε αγορές, που αποτελούσαν κυρίαρχους
παράγοντες αστικής ανάπτυξης.
Καθώς η δημιουργικότητα αποτελεί ένα σύνθετο σύνολο μεταβλητών και γνωρισμάτων, η
μέτρησή της είναι σίγουρα πρόκληση! Είναι γεγονός ότι η μέτρηση της δημιουργικότητας
απασχόλησε τα τελευταία χρόνια τους ερευνητές και γύρω από το προκείμενο θέμα
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αναπτύχθηκε μεγάλη σε έκταση βιβλιογραφία που ανοίγει νέες προοπτικές. Την τελευταία
δεκαετία παρατηρείται μια συντονισμένη προσπάθεια δημιουργίας ενός δείκτη που καλείται
να περιγράψει ένα σύνθετο σύνολο μεταβλητών, δραστηριοτήτων ή γεγονότων που
σχετίζονται με τη δημιουργική οικονομία. Λόγω της φύσης του φαινομένου έχουν προταθεί
μια σειρά από δείκτες μέτρησης τόσο του Δημιουργικού τομέα όσο και του Πολιτιστικού.
Το θέατρο αποτελεί βασική πολιτιστική βιομηχανία στην σύγχρονη «πολιτιστική οικονομία»
και καταγράφεται ως μια ιδιαίτερα δυναμική συνιστώσα με σημαντικές άμεσες και έμμεσες
επιπτώσεις στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Πέρα από την πολιτιστική και κοινωνική
του σημασία, το θέατρο έχει επίσης αξιόλογες οικονομικές επιπτώσεις. Η πολιτιστική
βιομηχανία του θεάτρου έχει σημαντική συμβολή στην εθνική οικονομία, ιδιαίτερα σε χώρες
με ισχυρή θεατρική παράδοση και έντονη θεατρική δραστηριότητα, όπως π.χ. η Μεγάλη
Βρετανία.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης του θέματος της
πολιτιστικής βιομηχανίας των παραστατικών τεχνών και ειδικότερα του θεάτρου με μελέτη
περίπτωσης το θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα το ερωτήματα που τίθενται στη
συγκεκριμένη έρευνα είναι: Έχει το θέατρο της Θεσσαλονίκης αναπτυξιακό χαρακτήρα για
την πόλη; Συνεισφέρει στην οικονομική, πολιτιστική, τουριστική ανάπτυξη της πόλης;
Συμβάλει στη διαμόρφωση της εικόνας της Θεσσαλονίκης ως δημιουργικής πόλης; Η
δημιουργία συνεργειών ή/και ενός cluster θεάτρου θα βοηθούσε στην ανάπτυξη του; Όλα τα
παραπάνω ερωτήματα αποσαφηνίζονται και μελετώνται διεξοδικά στις επόμενες ενότητες.
Η δομή της Διπλωματικής Εργασίας έχει ως εξής: Στο πρώτο μέρος το θεωρητικό,
αναλύονται έννοιες όπως η δημιουργικότητα ως παραγωγική διαδικασία, η δημιουργική πόλη
και τοπική κουλτούρα, ο δημιουργικός τομέας και η δημιουργική τάξη, παρουσιάζονται τα
διάφορα συστήματα ταξινόμησης των δημιουργικών – πολιτιστικών βιομηχανιών, οι δείκτες
μέτρησης της δημιουργικότητας, εξετάζεται η χωρική συγκέντρωση των δημιουργικών
βιομηχανιών και τέλος, οι επιπτώσεις της στην τοπική ανάπτυξη. Στο δεύτερο μέρος
παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης κατά την οποία αρχικά γίνεται εκτενής αναφορά στα
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης ως εν δυνάμει δημιουργικής πόλης και στη
συνέχεια γίνεται εκτεταμένη διερεύνηση των παραστατικών τεχνών και ειδικότερα του
θεάτρου ως βασικής «πολιτιστικής βιομηχανίας» της πόλης. Έπειτα, γίνεται η περιγραφή της
μεθοδολογίας που ακολουθείται στην έρευνα και αναλύονται τα αποτελέσματα των
ερωτηματολογίων του κοινού και των προσωπικών συνεντεύξεων των συντελεστών των
θεατρικών χώρων / ομάδων μέσω πινάκων και διαγραμμάτων.
Αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται η έννοια της δημιουργικότητας
ως παραγωγική διαδικασία γνώσης, καινοτομίας και οικονομικών επιπτώσεων σε τοπικό και
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περιφερειακό επίπεδο μέσα από τις δημιουργικές βιομηχανίες. Γίνεται εκτενής αναφορά και
επισκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την δημιουργική πόλη, τον
δημιουργικό τομέα, τη δημιουργική τάξη και πως συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη μιας
περιφέρειας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης του όρου «δημιουργική
βιομηχανία» και εκτενής αναφορά στα διάφορα συστήματα ταξινόμησης που έχουν προταθεί
κατά καιρούς ση διεθνή βιβλιογραφία. Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση προκύπτει ότι δεν
υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός που να προσδιορίζει τι ακριβώς σημαίνει δημιουργική
βιομηχανία και ποιους υπο-κλάδους συμπεριλαμβάνει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές
διαφορετικές ταξινομήσεις διαφόρων κρατών και διεθνών οργανισμών. Γεγονός είναι πως η
κάθε ταξινόμηση έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, σύγχυση προκαλούν
οι διαφορές ή ομοιότητες μεταξύ των όρων «δημιουργική βιομηχανία» και «πολιτιστική
βιομηχανία». Πάνω στο θέμα αυτό υπάρχει μια έντονη διεθνής διεπιστημονική συζήτηση σε
εξέλιξη και στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες από τις απόψεις που θεωρούνται
κυρίαρχες.
Στο τρίτο κεφάλαιο, μελετάται το θέμα της μέτρησης της δημιουργικότητας. Γίνεται μια
εκτεταμένη

αναφορά

και

παρουσίαση

των

υφιστάμενων

δεικτών

μέτρησης

της

δημιουργικότητας σε Αμερική, Ασία και Ευρώπη.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, διερευνάται η έννοια της πολιτιστικής βιομηχανίας και παρατίθενται
η ταξινόμηση των πολιτιστικών βιομηχανιών. Επιπλέον, γίνεται μελέτη των τάσεων χωρικής
συγκέντρωσης των πολιτιστικών – δημιουργικών βιομηχανιών, και προσπάθεια να
αποσαφηνιστεί ο τρόπος και η δυναμική που έχουν οι συγκεκριμένες βιομηχανίες να
συγκεντρώνονται στον χώρο. Τέλος, εξετάζονται οι επιπτώσεις που προκαλούν οι
δημιουργικές βιομηχανίες σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αειφόρου ανάπτυξης
επίπεδο.
Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους, εξετάζεται το θέατρο μία
κατηγορία των παραστατικών τεχνών ως πολιτιστική βιομηχανία, παρουσιάζεται μια
συνοπτική ιστορική αναδρομή της εξέλιξής του διεθνώς και μελετώνται οι οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις των παραστατικών τεχνών.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης, το θέατρο στη
Θεσσαλονίκη. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της πόλης της Θεσσαλονίκης. Πιο
συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αποτελείται από τις εξής ενότητες: Γενικά στοιχεία για την Πόλη,
Χωροταξική και Πολεοδομική ανασκόπηση, Οικονομία της πόλης και παραγωγικό σύστημα,
Η Θεσσαλονίκη ως εν δυνάμει δημιουργική πόλη, Το Θέατρο στη Θεσσαλονίκη: Συνοπτική
ιστορική αναδρομή και υφιστάμενη κατάσταση.
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Στο έβδομο κεφάλαιο που αφορά στη Μεθοδολογία Έρευνας της Διπλωματικής εργασίας,
παρουσιάζονται όλες οι μέθοδοι και ερευνητικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην
πρωτογενή έρευνα που διεξήχθη. Αναφέρεται η περιοχή μελέτης, η χρονική περίοδος
διεξαγωγής της έρευνας, το δειγματολογικό πλαίσιο και η διαδικασία συλλογής στοιχείων, οι
περιορισμοί της έρευνας και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα των προσωπικών
συνεντεύξεων από τους υπευθύνους των θεατρικών χώρων και των ερωτηματολογίων του
κοινού. Πιο συγκεκριμένα οι συνεντεύξεις πάρθηκαν από τα εξής θέατρα: Θέατρο Λαμπιόνι,
Aniline Dancetheatre, BURLESQUE, C. For Circus Θεσσαλονίκης, contACT

–

Contemporary Αrt Club, Studio Ars Moriendi, Studio Vis Motrix, Studio Νέμεση, Studio
Παράθλαση, Αθήναιον, Θέατρο Εγνατία, Θέατρο Έξω Από τα Τείχη, Θέατρο Αυλαία,
Θέατρο Κολοσσαίον, Θέατρο Ολύμπιον, Θέατρο Όρα, Θέατρο Τέχνης ΑΚΤΙΣ ΑΕΛΙΟΥ,
Θέατρο Φλέμιγκ, Θέατρον Ταξίδι Ονείρου, Θέατρο 90 Μοιρών, Κέντρο Θεατρικής Έρευνας,
Πολιτεία Θεάτρου, Πολυχώρος Ερμού, Πολυχώρος Ντουέντε, Ράδιο Σίτυ, Σχήμα Εκτός
Άξονα, Τεχνουργείο Θεσσαλονίκης, Χώρος Τέχνης Sourliboom, Θέατρο Σοφούλη. Τα
αποτελέσματα συνοδεύονται από αντίστοιχα γραφήματα για την καλύτερη απεικόνιση τους.
Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο γίνεται η σύνοψη των βασικών εννοιών, παρατίθενται τα γενικά
και ειδικά συμπεράσματα της έρευνας και γίνεται προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων
και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
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Μέρος Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
1.1 Δημιουργικότητα: εννοιολογική προσέγγιση
Η ποικιλομορφία του ορισμού της δημιουργικότητας και των συναφών εννοιών υποδεικνύει
τη σύνθετη διεπιστημονική φύση του φαινομένου. Το επιστημονικό ενδιαφέρον αναφορικά
με την δημιουργικότητα αποτυπώνεται σε ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων και ορισμών που
προέρχονται από διάφορα επιστημονικά πεδία όπως: ψυχολογία, εκπαίδευση, φιλοσοφία,
κοινωνιολογία, θεολογία, γλωσσολογία, τεχνολογία, οικονομική επιστήμη, διοίκηση
επιχειρήσεων και μάνατζμεντ (KEA, 2009:22). Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν καταγράφεται
ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της δημιουργικότητας που να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές
του φαινομένου.
Σύμφωνα με τους Landry & Bianchini (1995:17-20) η δημιουργικότητα εξετάζει εκ νέου με
ευελιξία μία κατάσταση ή ένα πρόβλημα από τις θεμελιώδεις αρχές του, τον πειραματισμό,
την πρωτοτυπία, τη δυνατότητα να επαναπροσδιορισθούν οι κανόνες του και την ανακάλυψη
κοινών σημείων ανάμεσα σε φαινομενικά ανόμοια.
Η δημιουργικότητα περιγράφεται από τους Amabile et al. (1996) ως η ικανότητα ανάπτυξης
ιδεών, προϊόντων ή λύσεων που παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: μοναδικότητα,
καινοτομία και χρησιμότητα.
Ο ψυχολόγος Csikszentmihalyi (1996:28) θεωρεί πως η δημιουργικότητα είναι οποιαδήποτε
πράξη, ιδέα ή προϊόν που μετατρέπει έναν υπάρχοντα τομέα σε ένα νέο. Σύμφωνα με τον
Csikszentmihalyi αυτό που έχει σημασία είναι αν ο νεωτερισμός που παράγεται είναι
αποδεκτός ως κάτι νέο και καινοτόμο.
Ο Edwards (1997:276) υποστηρίζει πως η δημιουργικότητα είναι η ικανότητα να
εφευρίσκονται νέες λύσεις σε ένα πρόβλημα ή νέοι τρόποι έκφρασης του προβλήματος. Έτσι
έρχεται κάτι νέο στην ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου και του πολιτισμού.
Ο Florida (2002:31) με μια προκλητική για την εποχή της άποψη υποστηρίζει ότι «η
δημιουργικότητα και η δημιουργική εργασία είναι συχνά εντελώς ανατρεπτικές έννοιες,
δεδομένου ότι διαταράσσουν πρότυπα σκέψης και ζωής που ήδη υπάρχουν».
Ένας γενικός ορισμός της δημιουργικότητας που έχει προταθεί από τον Οργανισμό
Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών είναι «η ικανότητα να δημιουργείται κάτι
νέο, που μπορεί να είναι μια μορφή τέχνης, μια ιδέα, μια εφεύρεση, μια λύση, ένα αστείο κλπ. Η
δημιουργία μιας μορφής τέχνης είναι η επίτευξη ενός νέου συνδυασμού των στοιχείων που
προϋπήρχαν στο περιβάλλον» (UNIDO, 2002:13).
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Η Margaret Boden (2003:1) υιοθετεί την άποψη πως η δημιουργικότητα είναι «η δυνατότητα
να καταλήξουμε σε ιδέες και αντικείμενα που είναι νέα, εκπληκτικά και πολύτιμα».
Από την παραπάνω σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η
δημιουργικότητα μπορεί να ορισθεί με διάφορους τρόπους. Παρ’ όλα αυτά, τα
χαρακτηριστικά της σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι μάλλον
διακριτά. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται τέσσερις μορφές δημιουργικότητας οι οποίες
συνδέονται μεταξύ τους (ΚΕΑ, 2006:42, UNCTAD, 2010:3):


Η πολιτιστική δημιουργικότητα περιλαμβάνει τη φαντασία και την ικανότητα να
παράγονται πρωτότυπες ιδέες και νέοι τρόποι ερμηνείας του κόσμου, που
εκφράζονται σε μορφή κειμένου, ήχου ή/και εικόνας.



Η επιστημονική δημιουργικότητα προϋποθέτει την περιέργεια και την επιθυμία του
ανθρώπου να πειραματιστεί και να δημιουργήσει νέους δίαυλους επίλυσης
προβλημάτων.



Η οικονομική δημιουργικότητα είναι μια δυναμική διαδικασία που οδηγεί στην
καινοτομία των επιχειρηματικών πρακτικών, του μάρκετινγκ, της τεχνολογίας κτλ.,
και συνδέεται στενά με την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.



Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται την τεχνολογική δημιουργικότητα σε μεγαλύτερο ή
μικρότερο βαθμό και είναι αλληλένδετα, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1.1. Εξ’
ορισμού, η δημιουργικότητα ανεξάρτητα από τον τρόπο ερμηνείας της αποτελεί
βασικό στοιχείο για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της δημιουργικής
οικονομίας.
Διάγραμμα 1.1. Μορφές δημιουργικότητας

Πηγή: KEA European Affairs, 2006:42 (επεξεργασία συγγραφέων)
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Σύμφωνα

με

τα

παραπάνω,

η

δημιουργικότητα

αποτελείται

από

ένα

πλήθος

χαρακτηριστικών, γεγονός που επιτρέπει στους διάφορους ορισμούς να είναι διαφορετικοί
μεταξύ τους και να την ορίζουν από τη δική τους σκοπιά. Παρόλα αυτά, από όποια οπτική
και αν εξεταστεί φαίνεται να έχει θετικές επιπτώσεις, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε
συλλογικό.

1.2 Η δημιουργικότητα ως οικονομική δύναμη: ιστορική
προσέγγιση
Οι κυβερνήσεις, η ακαδημαϊκή κοινότητα και ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζουν την
δημιουργικότητα ως ένα μέσο για γένεση καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης. Τις
τελευταίες δεκαετίες, οι αναπτυγμένες χώρες, μεταλλάσσονται με γρήγορους ρυθμούς από
παραδοσιακές οικονομίες σε οικονομίες της γνώσης και της πληροφόρησης. Ως βασικές
πηγές της οικονομίας δεν θεωρούνται πλέον οι κλασικοί παραγωγικοί συντελεστές το
κεφάλαιο, οι φυσικοί πόροι και η εργασία, αλλά η γνώση και η πληροφορία. (Drucker,
1993:8).
Η δημιουργικότητα ως οικονομική δύναμη βέβαια συναντάται πολύ πριν από τον 20 ο αιώνα.
Ο Florida (2002:56-66) αναφέρει τέσσερις κύριες μεταβατικές περιόδους κατά την διάρκεια
εξέλιξης της ανθρωπότητας, όπου εμφανίζεται έντονα ο ρόλος της ανθρώπινης
δημιουργικότητας στην καθημερινή ζωή. Αυτές είναι:


Η αύξηση της γεωργικής οικονομικής δραστηριότητας



Το εμπόριο και η ειδίκευση (προβιομηχανική εποχή)



Ο βιομηχανικός καπιταλισμός



Η οργανωσιακή εποχή (Δεύτερη βιομηχανική επανάσταση).

Η πρώτη περίοδος απεικονίζει την γεωργική ανάπτυξη υποδηλώνοντας ένα νέο τρόπο
οργάνωσης και φροντίδας της πιο βασικής ανάγκης του ανθρώπου, της σίτισης. Ο
συγγραφέας αναφέρει πως η γεωργία ως σύστημα προήγαγε τις δημιουργικές ικανότητες των
συμμετεχόντων μέσα από την συνεργασία και την πρόοδο. Με το πέρασμα των χρόνων
παρατηρείται βελτίωση των αρχικών μεθόδων καλλιέργειας και σταδιακή μετάβαση από την
εποχή του άροτρου από σίδηρο στην μαζική συγκομιδή. Επινοήθηκαν νέες μέθοδοι
παραγωγής για την γεωργία και την κτηνοτροφία, προέκυψαν νέες ταξικές δομές και σχέσεις
εξουσίας, οδηγώντας σε νέα επαγγέλματα και σηματοδοτώντας μια νέα πρωτοπόρα εποχή,
αυτή του εμπορίου και της ειδίκευσης (Braudel, 1992).
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, επειδή η παραγωγή προϊόντων γίνεται σε μικρή κλίμακα
και για περιορισμένες αγορές (δεν παράγεται κάτι παραπάνω από τρόφιμα και κάποια
προϊόντα όπως όπλα, αγγεία) το σύστημα μετατρέπεται σε ένα επιταχυνόμενο σύστημα
παραγωγής περισσότερων προϊόντων όπως εργαλεία, ρούχα, αγαθά για το σπίτι και
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δημιουργίας δημόσιων εργασιών πάνω στην εξόρυξη και την κατεργασία μετάλλων (Mokyr,
1990). Η ανάπτυξη αυτή είχε ορατά αποτελέσματα δημιουργικότητας στην καθημερινή ζωή,
καθώς προκάλεσε την εξάπλωση του ανταλλακτικού εμπορίου και ανέδειξε την βιοτεχνική
δραστηριότητα σε αυτόνομη, απέναντι στην γεωργική, οικονομική δραστηριότητα, με έναν
περισσότερο καινοτόμο και επινοητικό τρόπο. Για πρώτη φορά οι πόλεις μετατρέπονται σε
κέντρα ειδίκευσης και ποικιλομορφίας, δημιουργούνται εργαστήρια και οι τεχνίτες
εφαρμόζουν νέες μεθόδους παραγωγής. Ο μικρός βαθμός αποδοτικότητας της καινοτομίας
και η μικρή κλίμακα παραγωγής προϊόντων (για αγορές με ένταση εργασίας αντί κεφαλαίου)
οδηγεί στην δύση αυτής της περιόδου και την ανατολή του βιομηχανικού καπιταλισμού
(Cipolla, 1998).
Οι Hobsbaum (2005) και Toynbee (1956) αναφέρουν ότι στα μέσα του 18ου αιώνα, στην
Αγγλία (και αργότερα στην υπόλοιπη Ευρώπη) συντελέστηκε ένα σύστημα ραγδαίων
μεταβολών και εξελίξεων, τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και πνευματικών που
οδήγησαν στην μηχανοποίηση πολλών χειρονακτικών εργασιών και στην εμφάνιση της
«εκβιομηχανισμένης» κοινωνίας. Για πρώτη φορά ο όρος «βιομηχανική επανάσταση»
καθιερώνεται από τον άγγλο ιστορικό Toynbee (1956) με σκοπό να περιγραφεί η ραγδαία
οικονομική ανάπτυξη της Αγγλίας. Ο μεγάλος ιστορικός του αιώνα μας Eric Hobsbaum
(2005:48-49) στο βιβλίο του «Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848» χαρακτηρίζει τη
«βιομηχανική επανάσταση» ως το πιο σημαντικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία,
τουλάχιστον από την εποχή που επινοήθηκαν η γεωργία και οι πόλεις. Ως κύρια
χαρακτηριστικά της Βιομηχανικής Επανάστασης που υποδήλωναν δημιουργικότητα και
καινοτομία θεωρούνται (Δημαρόγκωνας, 2001:45-61):


Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης,



Η υποκατάσταση της ανθρώπινης χειρονακτικής εργασίας και η εισαγωγή νέων
τυποποιημένων ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την παραγωγή πολύπλοκων
προϊόντων,



H αξιοποίηση νέων πηγών ενέργειας (κυρίως γαιάνθρακα) και οι τεχνολογικές
καινοτομίες στη μεταλλουργία,



H ανάδειξη του εργοστασίου ως του βασικού τόπου παραγωγής, όπου
συγκεντρώθηκε η πλειοψηφία των εργατών.

Η τελευταία μεγάλη περίοδος καινοτομίας και δημιουργικότητας εξελίσσεται μεταξύ 18 ου και
αρχών 19ου αιώνα. Την περίοδο αυτή παρατηρούνται (Δημαρόγκωνας, 2001:45-61):


Μαζική παραγωγή μεγάλης κλίμακας, (όταν ο Andrew Carnegie

ξεκίνησε την

λειτουργία της χαλυβουργίας Edgar Thomson Steel Works στην πόλη Pittsburgh των
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ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο διαδικασία παραγωγής χάλυβα (Brown,
1976),


Μαζική παραγωγή μεγάλης ταχύτητας (όταν ο Henry Ford έθεσε σε λειτουργία την
πρώτη κινούμενη γραμμή παραγωγής για την συναρμολόγηση αυτοκινήτων),



Ανάπτυξη των συγκοινωνιών και των επικοινωνιών, ανάπτυξη του ασφαλιστικού και
τραπεζικού συστήματος, εμφάνιση γραφειοκρατίας και τέλος αύξηση του διεθνούς
εμπορίου (North, 2000).

Ο Florida (2002:56-66) υποστηρίζει πως όλες οι παραπάνω χρονικές περίοδοι
χαρακτηρίζονται από καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών και απεικονίζουν ξεκάθαρα την
εξέλιξη της δημιουργικής οικονομίας στο πέρασμα των αιώνων.

1.3 Δημιουργική οικονομία
Ο John Howkins (2001) στο δοκίμιό του «The Creative Economy: How People Make Money
from Ideas» ορίζει τη «δημιουργική οικονομία» περιλαμβάνοντας δεκαπέντε «δημιουργικές
βιομηχανίες» που εκτείνονται σε τομείς όπως έρευνα και ανάπτυξη, design, τεχνολογία
λογισμικού αλλά και σε πεδία όπως αυτά της μουσικής, του κινηματογράφου, της
διαφήμισης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, κατά το έτος 2000, η δημιουργική οικονομία
ήταν αξίας 2,24 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλο τον κόσμο, και αναμένεται να συνεχίσει
να αυξάνεται κατά 5% ετησίως. Για τον Howkins (2001:116) «η δημιουργικότητα δεν είναι
κάτι καινοτόμο και αυτόνομα οικονομικά κερδοφόρο. Αλλά είναι η φύση και το μέγεθος της
σχέσης μεταξύ καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης και ο τρόπος που συνδυάζονται για να
δημιουργήσουν αξιοσημείωτη αξία και πλούτο». Εκτιμά πως υπάρχουν δύο είδη
δημιουργικότητας: το είδος που σχετίζεται με την ολοκλήρωση των ανθρώπων ως άτομα και
το είδος που παράγει ένα προϊόν. Το πρώτο είναι ένα καθολικό χαρακτηριστικό της
ανθρωπότητας και συναντάται σε όλες τις κοινωνίες και τους πολιτισμούς. Το δεύτερο είδος
εμφανίζεται στις βιομηχανικές κοινωνίες, οι οποίες δίνουν μεγαλύτερη αξία στην καινοτομία,
την επιστήμη, την τεχνολογική πρόοδο, καθώς και στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
(UNCTAD, 2010:9-10).
Σχετικά με τον ορισμό του Howkins, το 2007, στο ετήσιο Συνέδριο Κοινωνικών Επιστημών
της Εσθονίας (Annual Conference of Estonian Social Sciences, 2007:8-9) υποστηρίζεται η
άποψη πως ακόμα και αν συμφωνήσουμε πλήρως με τον συγκεκριμένο ορισμό θα πρέπει να
επεκταθεί σημαντικά. Ο κατάλογος των δημιουργικών προϊόντων δεν μπορεί να περιορισθεί
μόνο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ενσωματώνουν δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας σε

θεσμοθετημένες μορφές, π.χ.

πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα

ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα. Είναι σκόπιμο να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές και
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εμπειρικές υπηρεσίες που για ειδικούς λόγους δεν θα μπορούν να καλύπτονται από
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Στην σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος «δημιουργική οικονομία» αποτελεί αντικείμενο
εκτεταμένης και δυναμικής διεπιστημονικής συζήτησης. Όπως αναφέρει ο Γενικός
Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη Supachai Panitchpakdi
(UNCTAD, 2008:4) «δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της «δημιουργικής οικονομίας». Αυτή είναι
μια υποκειμενική έννοια που βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση».
Στην Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD, 2010)
αναφέρεται αναλυτικά πως πρόκειται για μια υποκειμενική αντίληψη που έχει διαμορφωθεί
σε όλη αυτή τη δεκαετία. Υπάρχει, ωστόσο, αυξανόμενη σύγκλιση απόψεων προς μια βασική
ομάδα δημιουργικών βιομηχανιών και τη συνολική αλληλεπίδραση τους, τόσο σε
μεμονωμένες χώρες όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η «δημιουργική οικονομία» ορίζεται ως
μια έννοια σε εξέλιξη, η οποία βασίζεται σε δημιουργικά στοιχεία με σκοπό την δημιουργία
οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης. Μπορεί να διαμορφώσει εισοδήματα, θέσεις
εργασίας και κέρδη από εξαγωγές ενώ παράλληλα προωθεί την κοινωνική ένταξη, την
πολιτιστική πολυμορφία και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Αγκαλιάζει οικονομικές, πολιτιστικές
και κοινωνικές πτυχές που αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία, την πνευματική ιδιοκτησία και
τους στόχους του τουρισμού. Είναι ένα σύνολο που βασίζεται στη γνώση των οικονομικών
δραστηριοτήτων, με αναπτυξιακή διάσταση και διασυνδέσεις σε μακροοικονομικό και
μικροοικονομικό επίπεδο για την οικονομία. Στην καρδιά της δημιουργικής οικονομίας
βρίσκονται οι δημιουργικές πόλεις και οι δημιουργικές βιομηχανίες (UNCTAD, 2010:9-10).

1.4 Δημιουργική Πόλη
Ζούμε στην εποχή των πόλεων και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ανάλυση της
δημιουργικής πόλης είναι ο ίδιος ο όρος. Υπάρχει μια εκτεταμένη επιστημονική συζήτηση
και πλούσια βιβλιογραφία γύρω από την έννοια της δημιουργικής πόλης και της
δημιουργικής τάξης. (Bianchini & CLES, 1988; Bianchini & Parkinson, 1993; Currid, 2007;
Florida, 2002, 2004; Landry, 2000; Scott, 2000; Wood & Landry, 2007).
Ο όρος «Δημιουργική Πόλη» περιγράφει ένα αστικό κέντρο όπου δημιουργικές, πολιτιστικές
δραστηριότητες διαφόρων ειδών αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της οικονομικής και
κοινωνικής λειτουργικότητας της πόλης. Τέτοιου είδους πόλεις έχουν την τάση να
στηρίζονται σε ισχυρή κοινωνική και πολιτιστική υποδομή, να έχουν σχετικά υψηλές
συγκεντρώσεις απασχόλησης σε δημιουργικές δραστηριότητες, και να είναι ελκυστικές για
ξένες επενδύσεις λόγω των αναγνωρισμένων πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών τους
(Bianchini & Parkinson, 1993).
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Η πόλη είναι ιδανικός τόπος για να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα. Η παραγωγική
διαδικασία των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών εξαρτάται άμεσα από τη συνεχή
εφαρμογή καινοτομιών, την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιοποίηση των άυλων
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την προσέλκυση ταλέντων για την ανανέωση του
παραγωγικού δυναμικού σε μια πόλη (KEA, 2006:166).
Η Jane Jacobs (1961:29) στο έργο της «The Death and Life of Great American Cities»
υποστηρίζει την άποψη ότι μία οδός στις πόλεις εξυπηρετεί πολλούς περισσότερους σκοπούς
από τη μεταφορά των οχημάτων όπως και τα πεζοδρόμια, πολλούς περισσότερους σκοπούς
πέρα από την εξυπηρέτηση των πεζών. Τη δεκαετία του 1980 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην
αστική αναζωογόνηση μετατοπίζοντας τα έργα έντασης κεφαλαίου από τις γειτονιές, σε
μεγαλύτερη κλίμακα, στην ανάπλαση εγκαταλελειμμένων περιοχών. Η ιδέα της Jacobs έδωσε
την βάση για την ανάπτυξη διάφορων θεωριών περί δημιουργικής πόλης. Σήμερα, στην
εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι πόλεις γίνονται στρατηγικοί κόμβοι προσελκύοντας
ανθρώπους και δημιουργικότητα.
Σύμφωνα με τον Landry (2000) η δημιουργική πόλη περιγράφει μια νέα μέθοδο στρατηγικής
για τον αστικό σχεδιασμό και προγραμματισμό και εξετάζει πως οι άνθρωποι μπορούν να
σκέφτονται, να σχεδιάζουν και να δρουν δημιουργικά μέσα σε αυτήν. Εξετάζει πως μπορούμε
να κάνουμε τις πόλεις μας πιο βιώσιμες και ζωντανές, αξιοποιώντας την ανθρώπινη φαντασία
και το ταλέντο. Ο Landry υποστηρίζει ότι δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα του 21ου
αιώνα με τη σκέψη και τα εννοιολογικά εργαλεία του 19ου αιώνα: η δυναμική των πόλεων και
τα αστικά συστήματα έχουν αλλάξει δραματικά.
Ο Florida (2002:249-266) επικεντρώνεται σε νέους συνδυασμούς καλλιτεχνικής ή
πολιτιστικής

δημιουργικότητας

που

χαρακτηρίζονται

από

επιχειρηματικότητα

και

τεχνολογική καινοτομία σε μια δημιουργική πόλη. Οι συνέργειες που προκύπτουν είναι το
κλειδί για την ευημερία σε μια εποχή της παραγωγής γνώσης. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά
που διακρίνουν αυτές τις πόλεις: (α) αγορές εργασίας με πλούσιες δυνατότητες για
«ταλαντούχους» εργαζόμενους, (β) ελκυστικές αστικές υποδομές – βιώσιμο αστικό και
φυσικό περιβάλλον και τέλος, (γ) αστική κουλτούρα (ανοχή της διαφορετικότητας και τοπική
ζωντάνια). Σύμφωνα με τον Florida οι δημιουργικές πόλεις χαρακτηρίζονται από τα τρία
«Τ»: “Talent” (Ταλέντο), “Technology” (Τεχνολογία) και “Tolerance” (Ανοχή).
Ερευνητές και ειδικοί χάραξης πολιτικής αστικής ανάπτυξης κάνουν λόγο για την έννοια της
«έξυπνης ή ευφυούς πόλης» (smart city). Σύμφωνα με μελέτες μια πόλη για να αποτελεί
«έξυπνη πόλη» πρέπει να χαρακτηρίζεται από επενδύσεις σε ανθρώπινο και κοινωνικό
κεφάλαιο, σύγχρονες υποδομές επικοινωνίας, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, υψηλή
ποιότητα ζωής και συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων μέσω της συμμετοχικής
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διακυβέρνησης. Τα προβλήματα που σχετίζονται με τις αστικές περιοχές συνήθως επιλύονται
με

την

δημιουργικότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τη συνεργασία μεταξύ

των

ενδιαφερόμενων φορέων και τις έξυπνες επιστημονικές ιδέες. Με λίγα λόγια, «έξυπνες
λύσεις» σημαίνει και «Έξυπνη Πόλη», λύσεις που επιτρέπουν στις σύγχρονες πόλεις να
αναπτυχθούν μέσα από την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγικότητας (Caragliu
et al. 2009:3-6).
Οι «δημιουργικές πόλεις» μπορούν να αναδειχθούν με διάφορους δημιουργικούς τρόπους.
Μερικές λειτουργούν ως κόμβοι για τη παραγωγή πολιτιστικών εμπειριών για τους κατοίκους
και τους επισκέπτες μέσω της αξιοποίησης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, καθώς και
μέσω των πολιτιστικών δραστηριοτήτων τους, όπως τα φεστιβάλ. Για παράδειγμα πόλεις
όπως το Μπαϊρόιτ, το Σάλτσμπουργκ (Εικόνες 1.4.1) ή το Εδιμβούργο (Εικόνες 1.1.2)
διαμορφώνουν τη ταυτότητά τους μέσω των διαφόρων πολιτιστικών φεστιβάλ.
Εικόνες 1.4.1. Φεστιβάλ Σάλτσμπουργκ

Εικόνες 1.4.2. Φεστιβάλ Εδιμβούργου

Πολλές ενεργούν με τρόπο που ενισχύουν τον πολιτιστικό τομέα με στόχο την αύξηση της
απασχόλησης και την δημιουργία εισοδημάτων. Σε άλλες περιπτώσεις, οι δημιουργικές
πόλεις διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της
πολιτιστικής ταυτότητας. Τέλος, μερικές λειτουργούν ως κέντρα για την αστική και
περιφερειακή ανάπτυξη (UNCTAD, 2010). Η συμβολή του δημιουργικού τομέα στην
οικονομική εξέλιξη των πόλεων μπορεί να εκτιμηθεί από την άποψη της άμεσης συμβολής
του στην παραγωγή, την προστιθέμενη αξία, τα εισοδήματα και την απασχόληση, και
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περαιτέρω, μέσω έμμεσων εσόδων, για παράδειγμα, δαπάνες από τουρίστες που
επισκέπτονται την πόλη.
Ο πιο κρίσιμος πόρος για την δημιουργική πόλη είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Ο Landry
(2000) υποστηρίζει πως η δημιουργικότητα αντικαθιστά τους φυσικούς πόρους και αποτελεί
το κλειδί για την αστική αναζωογόνηση. Όπως αναφέρει ο Krätke (2011:23) «η δημιουργική
πόλη ξεκινά με την υπόθεση της μετάβασης από τη βιομηχανική κοινωνία στην κοινωνία της
γνώσης, όπου η δημιουργικότητα γίνεται όλο και πιο σημαντικός πόρος». Οι δημιουργικές
πόλεις λειτουργούν όχι μόνο για την τόνωση της τοπικής οικονομίας, αλλά και με σκοπό να
προσελκύσουν την δημιουργική τάξη και να ενώσουν τις διαφορετικές κοινότητες ώστε να
αναζωογονηθεί η τοπική κουλτούρα (Richards, & Marques, 2012:1-17).
Ειδικότερα, η ιδέα της δημιουργικής οικονομίας εφιστά την προσοχή στα σημαντικά
δημιουργικά στοιχεία και στους πλούσιους πολιτιστικούς πόρους που υπάρχουν σε όλες τις
αναπτυσσόμενες χώρες. Οι δημιουργικές βιομηχανίες που χρησιμοποιούν αυτούς τους
πόρους όχι μόνο επιτρέπουν στις χώρες να πουν τις δικές τους ιστορίες και να προβάλουν τη
δική τους μοναδική πολιτιστική ταυτότητα, αλλά λειτουργούν επίσης ως πηγή οικονομικής
ανάπτυξης με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. (UNCTAD, 2010:39)

1.5 Δημιουργικός Τομέας – Δημιουργική Τάξη
Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τη σημασία του
δημιουργικού τομέα ως παράγοντα δημιουργίας θέσεων εργασίας, πλούτου και ευημερίας. Ο
Drucker (1995) περιγράφει την ανάδειξη μιας νέας κατηγορίας εργαζομένων του τομέα της
γνώσης. Οι εργαζόμενοι του τομέα της γνώσης παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά
στοιχεία: αυξάνουν την παραγωγικότητα μέσω της γνώσης, η επιμόρφωση που λαμβάνουν
δεν αποτελεί δαπάνη αλλά περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, σημασία δεν έχει η
ποσότητα αλλά η ποιότητα της παραγωγής, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και καινοτομία
αποτελεί μέρος της εργασίας τους και είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι αναφορικά με την ατομική τους
εξέλιξη. Ο Drucker (1995) καταλήγει στο συμπέρασμα πως το πιο πολύτιμο εφόδιο του 21 ου
αιώνα θα είναι οι «εργαζόμενοι της γνώσης» και η παραγωγικότητά τους.
Ο Florida (2002:8) κάνει λόγο για την «ανάδυση» μιας νέας τάξης, της δημιουργικής τάξης.
Την ορίζει ως την τάξη που περιλαμβάνει μια ομάδα επαγγελμάτων των οποίων η παρουσία
δημιουργεί νέες ιδέες και τεχνολογίες καθώς και κοινωνικό και πολιτιστικό δυναμισμό
ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές. Τέτοια επαγγέλματα είναι σχετικά με την επιστήμη, τη
μηχανική, την αρχιτεκτονική, το σχέδιο, τις τέχνες, τη μουσική, την ψυχαγωγία, την
εκπαίδευση. Στην προσέγγισή του Florida η δημιουργική τάξη περιλαμβάνει μια ακόμα
ομάδα δημιουργικών επαγγελμάτων όπως διοίκηση, οικονομικά, νομική, επιστήμες υγείας
και συναφείς κλάδους. Όλοι οι άνθρωποι της δημιουργικής τάξης μοιράζονται κοινές αξίες
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όπως δημιουργικότητα, μοναδικότητα, διαφορετικότητα και αξιοκρατία. Θεωρείται μια
ταχέως αναπτυσσόμενη, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και καλά αμειβόμενη ομάδα του
εργατικού δυναμικού. Οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση
και ανάπτυξη των δημιουργικών πόλεων και μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά
τους είναι η κινητικότητα και οι επιλογές στον τρόπο ζωής, είναι άνθρωποι οι οποίοι
προσθέτουν οικονομική αξία μέσω της δημιουργικότητας. Ο Florida (2002:67-80) υπολογίζει
ότι στις αρχές του 21ου αιώνα, η δημιουργική τάξη αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο του
εργατικού δυναμικού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ότι ο δημιουργικός τομέας
αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των μισθών και ημερομισθίων στη χώρα.
Ο Florida δίνει έμφαση στην παρουσία και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, παρά των
επιχειρήσεων και υποστηρίζει ότι τα χαρακτηριστικά των μητροπολιτικών περιοχών που
έλκουν τη «δημιουργική τάξη» είναι η ποιότητα του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής, η
ανοχή στη διαφορετικότητα και οι χαλαροί κοινωνικοί δεσμοί. Αυτή η ισχυρή συσχέτιση
μεταξύ της ελκυστικότητας των πόλεων και μιας ιδιαίτερα κινητικής «δημιουργικής τάξης»
που προτείνει ο Florida δέχθηκε έντονη κριτική για την απλουστευτική κυκλικότητα της
υπόθεσης της (Peck, 2005).
Ο Turok (2004) δηλώνει ότι η άποψη του Florida έρχεται σε αντίθεση με την συντριπτική
απόδειξη ότι η απασχόληση είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας των μεταναστευτικών
ροών. Η Markusen (2005) πιστεύει πως πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε «μη
δημιουργικά» επαγγέλματα έχουν μεγάλη πιθανότητα να εμφανίζουν δημιουργική
συμπεριφορά μέρα με τη μέρα, ακόμα και αν δεν έχουν υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Όπως
αναφέρει η Markusen είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι
«δημιουργικοί» και άλλοι όχι. Οι Lang & Danielsen (2005:207-216) υποστηρίζουν πως ο
Florida με τη χρήση των μητροπολιτικών περιοχών αγνοεί την χωρική κατανομή του
πληθυσμού με κριτήριο τη διαμονή και την εργασία. Η δημιουργική τάξη φαίνεται να είναι
διάσπαρτη σε μια περιοχή – πόλη καταρρίπτοντας την έννοια του δημιουργικού πυρήνα.
Ακόμη, πιστεύουν πως το μορφωτικό επίπεδο και η ηλικία είναι τα δύο βασικά
χαρακτηριστικά που είναι υπεύθυνα για την μεταναστευτική τάση του πληθυσμού και του
ρυθμού αστικής ανάπτυξης χωρίς απαραίτητα να απαιτείται μια δημιουργική τάξη.
Παρόλα αυτά, όλοι καταλήγουν στο συμπέρασμα πως το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη
δεν έγκειται ακριβώς στην ικανότητά μιας πόλης να προσελκύσει τη δημιουργική τάξη, αλλά
στο να μετατρέψει αυτόν τον πόρο σε οικονομικά αποτελέσματα. Αυτό θα το πετύχει με την
εισαγωγή νέων ιδεών, τη δημιουργία επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και με την
προσπάθεια των ανθρώπων να εργάζονται εξυπνότερα και όχι σκληρότερα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
2.1 Δημιουργικές βιομηχανίες – Το πρόβλημα της ταξινόμησης
Ο ρόλος της δημιουργικότητας στην οικονομική ανάπτυξη έχει αναγνωρισθεί σε παγκόσμιο,
Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Οι δημιουργικές βιομηχανίες λειτουργούν ως εργαλεία
οικονομικής ανάπτυξης, αστικής ανάπλασης και περιφερειακής βιομηχανικής αλλαγής. Οι
δημιουργικές βιομηχανίες εκτείνονται σε πολλούς τομείς, οι οποίοι μπορούν να
χαρακτηριστούν ως δημιουργικοί και οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (British Council,
2010:15). Έχουν τις ρίζες τους στην παραδοσιακή γνώση και πολιτιστική κληρονομιά, όπως
έργα τέχνης, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσική, θέατρο, αλλά ακόμη εκτείνονται και σε ένα
εύρος μοντέρνων οικονομικών δραστηριοτήτων με περισσότερη χρήση της τεχνολογίας όπως
η διαφήμιση, το σχέδιο, τα οπτικοακουστικά μέσα. Είναι βιομηχανίες οι οποίες παράγουν
πολιτιστικά και δημιουργικά αγαθά και υπηρεσίες και δημιουργούν θέσεις εργασίας.
Η χρήση του όρου «δημιουργικές βιομηχανίες» ποικίλλει μεταξύ των χωρών. Τα κράτη
ευνοούν συγκεκριμένους τομείς των πολιτιστικών – δημιουργικών δραστηριοτήτων σύμφωνα
με τους δικούς τους τομείς της οικονομίας, την ταυτότητά τους και τις πολιτιστικές
παραδόσεις τους. Μερικές από τις πιο αντιπροσωπευτικές προσεγγίσεις είναι οι εξής:
Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία στην προσέγγισή τους για τις δημιουργικές βιομηχανίες
πρωτοστάτησαν επεκτείνοντας το μοντέλο των πολιτιστικών βιομηχανιών. Το 1994 (Creative
Nation, 1994), στην εθνική πολιτική ατζέντα του Αυστραλιανού Συμβουλίου για τις Τέχνες
εντάχθηκε η πολιτιστική ανάπτυξη. Από εκεί προέκυψε και ο όρος «δημιουργικές
βιομηχανίες» προσεγγίζοντας έναν ευρύτερο ορισμό των τεχνών και τονίζοντας τη σημασία
τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Σύμφωνα με το Creative Nation (1994) ο
πολιτισμός δημιουργεί «οικονομική υγεία», προσθέτει αξίες και συμβάλει στην καινοτομία
και την ανάπτυξη. Είναι βασικό συστατικό στοιχείο οικονομικής επιτυχίας. Οι τομείς που
περιλαμβάνει η Αυστραλιανή ταξινόμηση των δημιουργικών βιομηχανιών είναι οι εξής
(Glover & Queensland, 1995):
1. Διαφήμιση, Γραφιστικό Σχέδιο και Μάρκετινγκ
2. Αρχιτεκτονική, Οπτικές Τέχνες και Σχέδιο
3. Φιλμ, Τηλεόραση και Λογισμικό Διασκέδασης
4. Σύνθεση Μουσικής και Εκδόσεις
5. Τέχνες του Θεάματος
6. Λογοτεχνικά Έργα, Εκδόσεις και Μέσα Ενημέρωσης.
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Στην Ευρώπη έχουν προταθεί πολλές προσεγγίσεις και μοντέλα, που περιλαμβάνουν την
Βρετανική προσέγγιση (δημιουργικές βιομηχανίες), την Γαλλική προσέγγιση (πολιτιστικές
βιομηχανίες) και την Σκανδιναβική προσέγγιση (βιομηχανίες της εμπειρίας).
Το Βρετανικό μοντέλο υποστηρίζει ότι η δημιουργικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο των
διεργασιών παραγωγής, παράγει πλούτο και θέσεις εργασίας μέσω της παραγωγής και της
εκμετάλλευσης

των

δικαιωμάτων

πνευματικής

ιδιοκτησίας

(DCMS,

2001).

Πιο

συγκεκριμένα, το Τμήμα Πολιτισμού, Μέσων Επικοινωνίας και Αθλητισμού της Μεγάλης
Βρετανίας (Department for Culture, Media and Sport of the United Kingdom) ορίζει τις
δημιουργικές βιομηχανίες ως «τις βιομηχανίες που έχουν τις ρίζες τους στην ατομική
δημιουργικότητα, την ικανότητα, το ταλέντο και δημιουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας μέσω
της παραγωγής και εκμετάλλευσης της οικονομικής ιδιοκτησίας» (DCMS, 1998:3). Το
Βρετανικό μοντέλο περιλαμβάνει 13 τομείς: Τηλεόραση και Ραδιόφωνο, Αρχιτεκτονική,
Τέχνη και Αντίκες, Χειροτεχνία, Design, Σχέδιο μόδας, Φιλμ και Βίντεο, Διαδραστικό
Λογισμικό Αναψυχής, Μουσική, Τέχνες του Θεάματος, Εκδόσεις, Λογισμικό και Υπηρεσίες
Πληροφορικής, και Διαφήμιση.
Το Γαλλικό μοντέλο διαφοροποιείται προτείνοντας τον όρο «πολιτιστικές βιομηχανίες» ή
πολλές φορές «βιομηχανίες πληροφορίας» (content industries). Το Τμήμα Μελετών και
Στατιστικής Προβλέψεων της Γαλλίας (Département des Etudes de la Prospective et des
Statistiques) (DEPS, 2006) ορίζει τις δημιουργικές οικονομίες ως ένα σύνολο οικονομικών
δραστηριοτήτων όπου όλες οι λειτουργίες της σύλληψης ιδεών, της δημιουργίας και της
παραγωγής συνδυάζουν, περισσότερο ή λιγότερο, τον βιομηχανικό σχεδιασμό και τις
βιομηχανικές λειτουργίες παραγωγής και εμπορευματοποίησης σε μεγάλη κλίμακα.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των βιομηχανιών είναι η μαζική παραγωγή, οι
τεχνολογίες επικοινωνίας και τα πνευματικά δικαιώματα. Σε σύγκριση με τους άλλους
ορισμούς η προσέγγιση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τις δραστηριότητες εκπαίδευσης ή κριτικής
του τύπου ή τις δραστηριότητες των εταιριών μάνατζμεντ.
Το Σκανδιναβικό μοντέλο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες προσεγγίσεις, υποστηρίζοντας
την έννοια μιας αναδυόμενης «οικονομίας» η οποία βασίζεται στην εμπειρία που αντλεί ο
καταναλωτής από τις δημιουργικές βιομηχανίες. Εκτός από τις δημιουργικές βιομηχανίες που
περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση του Ηνωμένου Βασιλείου, το Σκανδιναβικό μοντέλο
περιλαμβάνει επίσης τα παιχνίδια διασκέδασης, τον τουρισμό, τον αθλητισμό, και την
εκπαίδευση. Δίνει μεγάλη έμφαση στην τεχνολογική πρόοδο, όπως το διαδίκτυο που
διευκολύνει την πρόσβαση και τη διανομή των πολιτιστικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα η
«οικονομία της εμπειρίας» προέρχεται από ένα μείγμα τριών διαφορετικών προσεγγίσεων και
θεωριών.
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Ι. Οι Pine και Gilmore (1999) στο βιβλίο τους «The Experience Economy» το 1999 εισάγουν
για πρώτη φορά την έννοια «οικονομία της εμπειρίας». Η αγορά κατέχει κεντρικό ρόλο και οι
εμπειρίες είναι πηγή δημιουργικής αξίας για τις επιχειρήσεις. Η εμπειρία είναι καθαρά
υποκειμενική. Κάποιος μπορεί να έχει πολλά είδη εμπειριών: αισθητικές εμπειρίες,
συναισθηματικές εμπειρίες, σεξουαλικές εμπειρίες, πνευματικές εμπειρίες, την εμπειρία της
φύσης, ταξιδιωτικές εμπειρίες, διασκεδαστικές εμπειρίες, κλπ (Trine, 2010:6-8).
ΙΙ. Στην προσέγγιση του Ηνωμένου Βασίλειου (DCMS, 1998 & 2001) με τον ορισμό και την
ταξινόμηση που προαναφέρθηκαν διακρίνονται τρία είδη εμπειριών:
(α) πεδίο δημιουργικής εμπειρίας (θέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες, λογοτεχνία,
κινηματογράφος, pc games),
(β) πεδίο εμπειρίας (περιοχές που έχουν την εμπειρία ως πρωταρχικό στόχο, αλλά η
καλλιτεχνική δημιουργικότητα δεν είναι απαραίτητη όπως μουσεία, βιβλιοθήκες,
πολιτιστικά μνημεία, φυσικοί χώροι πρασίνου, εστιατόρια, βιομηχανία πορνογραφίας,
θεατές των σπορ),
(γ) δημιουργικό πεδίο (περιοχές όπου η καλλιτεχνική δημιουργικότητα είναι απαραίτητη
όπως σχεδιασμός, αρχιτεκτονική, διαφήμιση).
ΙΙΙ. Τέλος, η θεωρία του Richard Florida, της δημιουργικής τάξης και η σημασία της
δημιουργικότητας στην οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Florida (Florida, 2002:68-69)
σε μια δημιουργική κοινωνία αυτό που έχει σημασία είναι οι δημιουργικοί άνθρωποι, δηλαδή
άνθρωποι που προσθέτουν ένα δημιουργικό στοιχείο στην εργασία τους και κατ’ επέκταση
οικονομική αξία. Έτσι, οι σημερινές επιχειρήσεις συγκεντρώνονται στο σημείο όπου ζει η
«δημιουργική τάξη», γιατί η ανθρώπινη δημιουργικότητα, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον,
είναι ο πιο σημαντικός πόρος για τις επιχειρήσεις. Ο Florida (2002) υποστηρίζει πως
υπάρχουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές όπου ανθίζει η δημιουργικότητα (Θέατρα,
Συναυλίες, Εκδηλώσεις και Φεστιβάλ, Μουσεία). Οι παραπάνω τρεις θεωρίες αποτελούν τον
πυρήνα της προσέγγισης της οικονομίας της εμπειρίας που έχει κυριαρχήσει σε χώρες της
Σκανδιναβίας (Σουηδία, Δανία).
Στην Ελβετία ο ορισμός των δημιουργικών βιομηχανιών είναι αρκετά περιορισμένος καθώς
δεν περιλαμβάνει τους σύγχρονους τομείς των πολυμέσων, το λογισμικό και τη μόδα. Στην
Γερμανία έχουν δημοσιευθεί περίπου 20 εκθέσεις σχετικές με τις πολιτιστικές βιομηχανίες σε
μεμονωμένες γερμανικές περιφέρειες. Ωστόσο, καμία μελέτη δεν αναφέρεται στο σύνολο της
χώρας. Ο ορισμός που προτείνεται στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας δίνει
μια διαφορετική προσέγγιση από τον ορισμό του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιλαμβάνει όλες
τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό που παρέχουν υπηρεσίες ή προϊόντα για την
προετοιμασία, τη δημιουργία και την προστασία της καλλιτεχνικής παραγωγής (Hölzl, 2005).
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Οι «βιομηχανίες πνευματικής ιδιοκτησίας» είναι μια προσέγγιση που υποστηρίζεται από
πολλές Ευρωπαϊκές χώρες την τελευταία δεκαετία όπως Φιλανδία, Νορβηγία, Ουγγαρία,
Λετονία. Οι δημιουργικές βιομηχανίες αναφέρονται σε τομείς δημιουργικής παραγωγής. Η
δημιουργική παραγωγή είναι η ανταλλαγή πολιτιστικών εννοιών. Τα πνευματικά δικαιώματα
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της δημιουργικής οικονομίας. Η δημιουργική οικονομία καλείται
επίσης «οικονομία πνευματικών δικαιωμάτων» (Ministry of Education/Department for
Cultural, Sport and Youth Policy, 2010:16). Οι «βιομηχανίες πνευματικών δικαιωμάτων»
ασχολούνται με τη δημιουργία, την παραγωγή και τη διάδοση υλικών που καλύπτονται από τη
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και παίζουν όλο και πιο σημαντικό οικονομικό
παράγοντα στις σύγχρονες κοινωνίες» (Tom Fleming Creative Consultancy, 2010:1). Ο
οργανισμός World Intellectual Property Organization (WIPO, 2003) αναγνωρίζει 4 ομάδες
βιομηχανίας πνευματικών δικαιωμάτων: (α) Βασικές βιομηχανίες δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, (β) Αλληλοεξαρτώμενες βιομηχανίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, (γ)
Βιομηχανίες μερικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τέλος, (δ) Μη –
εξειδικευμένες βιομηχανίες υποστήριξης.
Στην Ασία (Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Κορέα, Κίνα) οι αναλύσεις των
δημιουργικών βιομηχανιών αναπτύχθηκαν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, με βάση το
μοντέλο του Ηνωμένου Βασιλείου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το μοντέλο έχει
προσαρμοσθεί για να ταιριάζει στις τοπικές ανάγκες, να προάγει την κοινωνική συνοχή με
βάση τις κοινές αξίες και την ταυτότητα του τόπου και να παρέχει στους ανθρώπους την
ευκαιρία να βιώσουν τους κοινωνικούς δεσμούς. Τονίζεται πως οι τέχνες και ο πολιτισμός
συμβάλουν στην κοινωνική εξέλιξη και είναι βασικός οδηγός των δημιουργικών
βιομηχανιών. Προτείνουν έτσι ένας δυναμικό πολιτιστικό περιβάλλον που καλύπτει τομείς
δημιουργικής διαφορετικότητας όπως εκπαίδευση, περιβάλλον, εμπόριο, τουρισμό, προϊόντα
και υπηρεσίες lifestyle (π.χ. η γιόγκα και η εναλλακτική ιατρική). Παράλληλα ένα δυναμικό
πολιτιστικό περιβάλλον είναι αυτό που υποστηρίζει τη διαφορετικότητα και την ελευθερία
της καλλιτεχνικής έκφρασης, διευκολύνει τη δημιουργία και την παρουσίαση καινοτόμων,
πρωτότυπων και ιδιαίτερων προϊόντων και υπηρεσιών και τα δημιουργικά – καλλιτεχνικά
άτομα χαίρουν μεγάλης εκτίμησης για το έργο τους (Thomson, 2006:44). Στον πίνακα που
ακολουθεί (Πίνακας 2.1) παρουσιάζεται η προσέγγιση της δημιουργικής οικονομίας
ορισμένων Ευρωπαϊκών κρατών με βάση την ταξινόμηση του ΚΕΑ.
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Πίνακας 2.1. Προσεγγίσεις Χωρών
Δημιουργικές

Βιομηχανίες

Οικονομία της

Πολιτιστικές

Βιομηχανίες

Πνευματικής

Εμπειρίας

Βιομηχανίες

Ιδιοκτησίας
Αυστρία

Δανία (2006)

Σουηδία (2004)

Βέλγιο (Γαλλική

Βέλγιο

Φιλανδία

Δανία (2003)

Κοινότητα)

(Φλαμανδική

Ουγγαρία

Γαλλία

κοινότητα)

Λετονία (2005)

Ιρλανδία

Δανία (2000)

Νορβηγία

Λουξεμβούργο

Εσθονία

Πολωνία

Λετονία (2005)

Πορτογαλία

Λιθουανία

Σλοβακία

Σουηδία (2002)

Ισπανία

Ρουμανία
Βουλγαρία
Ην. Βασίλειο
Πηγή: ΚΕΑ,2006:48 (επεξεργασία συγγραφέων)
Τα τελευταία χρόνια, δημόσιοι οργανισμοί, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και ερευνητικές
ομάδες έχουν προτείνει μια σειρά από διαφορετικά μοντέλα για την κατανόηση των
διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των δημιουργικών βιομηχανιών. Στις επόμενες παραγράφους
θα γίνει η αναλυτική παρουσίαση ορισμένων μοντέλων, τονίζοντας τα διάφορα συστήματα
ταξινόμησης τους τα οποία θεωρούνται ως πλέον σημαντικά. Κάθε μοντέλο έχει ένα
συγκεκριμένο σκεπτικό, ανάλογα με τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας των βιομηχανιών.
Το καθένα οδηγεί σε μια διαφοροποιημένη βάση ταξινόμησης των βιομηχανιών της
δημιουργικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας κάθε φορά τις δυσκολίες στον καθορισμό ενός
ενιαίου ορισμού του «δημιουργικού τομέα». Κατά χρονολογική σειρά τα μοντέλα αυτά είναι:
1. UNESCO (1986)
2. DCMS (1997)
3. LEG (2000)
4. WIPO (2003)
5. OECD (2005)
6. KEA (2006)
7. UNCTAD (2010)
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2.2.1 Ορισμός του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού
των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Educational, Scientific, and Cultural
Organization - UNESCO)
Η σύσταση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό
(UNESCO) εγκρίθηκε από 20 χώρες στη διάσκεψη του Λονδίνου (Unesco, 2009) το
Νοέμβριο του 1945 και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 1946. Ο Οργανισμός διαθέτει
σήμερα 193 κράτη μέλη και 7 συνεργαζόμενα μέλη. Ο κύριος στόχος της UNESCO είναι να
συμβάλει στην ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των
εθνών μέσω της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και της επικοινωνίας.
Η Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για την Πολιτιστική Πολυμορφία (Unesco,
2009:18) δηλώνει ότι «ο πολιτισμός πρέπει να θεωρηθεί ως το σύνολο των διακριτών
πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας ή
μιας κοινωνικής ομάδας, και ότι περιλαμβάνει, εκτός από την τέχνη και τη λογοτεχνία, τον
τρόπο ζωής και συμβίωσης, τα συστήματα αξίας, τις παραδόσεις και τα πιστεύω». Ο ορισμός
του πολιτισμού είναι στενά συνδεδεμένος με τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνίες, οι
ομάδες και οι κοινότητες καθορίζουν την ταυτότητά τους.
Η UNESCO, το 1986, ανέπτυξε ένα Πλαίσιο των Στατιστικών Πολιτισμού (Framework for
Culture Statistics). Ορίζει τις «Πολιτιστικές Βιομηχανίες» ως τις βιομηχανίες που παράγουν
και διανέμουν πολιτιστικά αγαθά ή υπηρεσίες και προσδιορίζει οκτώ τομείς και πέντε
λειτουργίες κατά τη διαδικασία της πολιτιστικής παραγωγής (Unesco, 2009:87). Σύμφωνα με
τα παραπάνω, ο κύκλος του πολιτισμού περιλαμβάνει πέντε στάδια, τα οποία παρουσιάζονται
σε ένα κυκλικό και όχι ιεραρχικό μοντέλο, με σκοπό να ενισχύσουν την ιδέα ότι οι σχέσεις
μεταξύ των σταδίων μπορεί να είναι περίπλοκες και να εμφανίζονται περισσότερο ως ένα
δίκτυο.
Τα στάδια είναι τα εξής (UNESCO, 2009:19-20):
1. Δημιουργία: η δημιουργία και συγγραφή ιδεών και εννοιών (π.χ. γλύπτες, συγγραφείς,
εταιρίες design) και η κατασκευή παραγωγής (π.χ. βιοτεχνίες, καλές τέχνες).
2. Παραγωγή: η αναπαραγωγή πολιτιστικών μορφών (π.χ. τηλεοπτικά προγράμματα), καθώς
και τα ειδικά εργαλεία, υποδομές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην υλοποίησή
τους (π.χ. παραγωγή των μουσικών οργάνων, εκτύπωση των εφημερίδων).
3. Διάδοση: η έλευση της εν γένει μαζικής παραγωγής πολιτιστικών προϊόντων για τους
καταναλωτές και τους εκθέτες (π.χ. το χονδρικό εμπόριο, λιανικό εμπόριο για ενοικίαση
ηχογραφημένης μουσικής ή παιχνίδια στον υπολογιστή, τη διανομή ταινιών).
4. Έκθεση / Λήψη / Μετάδοση: αναφέρεται στον τόπο της κατανάλωσης και

παροχής

πολιτιστικών εμπειριών στο κοινό με τη παραχώρηση ή πώληση πρόσβασης στους
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καταναλωτές και συμμετέχοντες (π.χ. οργάνωση φεστιβάλ, όπερες, θέατρα, μουσεία). Η
μετάδοση σχετίζεται με τη μεταφορά των γνώσεων και δεξιοτήτων που μπορεί να μην
περιλαμβάνουν καμία εμπορική συναλλαγή, δηλαδή τη μετάδοση άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς από γενιά σε γενιά.
5. Κατανάλωση / Συμμετοχή: οι δραστηριότητες του κοινού και των συμμετεχόντων στην
κατανάλωση πολιτιστικών προϊόντων ή η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και
εμπειρίες (π.χ. κάποιες δραστηριότητες όπως η ανάγνωση βιβλίων, ο χορός, η συμμετοχή σε
πανηγύρια, η ακρόαση ραδιόφωνου, οι επισκέψεις σε γκαλερί).
Διάγραμμα 2.1. Ο κύκλος του πολιτισμού

Πηγή: Unesco, 2009:20 (επεξεργασία συγγραφέων)
Οι οκτώ τομείς αναφέρονται παρακάτω και εμφανίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.2
(Unesco, 2009:23)
1. Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά
2. Παραστάσεις και Πανηγύρεις
3. Εικαστικές τέχνες και χειροτεχνίες
4. Βιβλία και Τύπος
5. Οπτικοακουστικά Μέσα και Interactive Media
6. Σχέδιο και Δημιουργικές Υπηρεσίες
7. Τουρισμός
8. Σπορ και Ψυχαγωγία
Το πλαίσιο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς σε πολλές χώρες.
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Πίνακας 2.2. Πλαίσιο για τους τομείς πολιτιστικών στατιστικών

Πηγή: Unesco,2009:24 (επεξεργασία συγγραφέων)
2.2.2 Ορισμός του Υπουργείου Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού
της Αγγλίας (Department for Culture, Media and Sport – DCMS)
Το Υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού της Αγγλίας (DCMS) το
1997 ορίζει τις δημιουργικές βιομηχανίες ως «τις βιομηχανίες που έχουν τις ρίζες τους στην
ατομική δημιουργικότητα, την ικανότητα, το ταλέντο και δημιουργούν πλούτο και θέσεις
εργασίας μέσω της παραγωγής και εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας» (DCMS,
1998:3). Αυτές περιλαμβάνουν (British Council, 2010:16):
1. Διαφήμιση: Εκτός από τον κλασικό όρο της προώθησης προϊόντων στο ευρύ κοινό,
περιλαμβάνει και ορισμένες δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.
2. Αρχιτεκτονική: Όπως πολλές δημιουργικές βιομηχανίες έτσι και η αρχιτεκτονική
αποτελείται από λίγες μεγάλες εταιρίες και ένα πολύ μεγάλο αριθμό μικρών. Η «τύχη» του
συγκεκριμένου τομέα συνδέεται στενά με εκείνη του κλάδου των κατασκευών.
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3. Τέχνη και Αντίκες: Ο υποτομέας αυτός περιλαμβάνει αντιπροσώπους και δημοπράτες
έργων τέχνης όπως: αντίκες, πίνακες ζωγραφικής, κοσμήματα, γλυπτά, έπιπλα, χάρτες,
σχέδια και χαρακτικά.
4. Χειροτεχνία: Σε αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνονται υφαντά, κεραμικά, έργα από ξύλο,
μέταλλο και γυαλί, βιοτεχνία δερμάτων. Οι επιχειρήσεις στον τομέα αυτό είναι ως επί το
πλείστον μικρές (75% είναι ατομικές επιχειρήσεις και η πλειοψηφία των βιοτεχνών είναι
γυναίκες).
5. Design: Ο υποτομέας αυτός είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς ένα μεγάλο μέρος του είναι
κρυμμένο μέσα σε άλλες βιομηχανίες. Κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι σύμβουλοι
σχεδιασμού και φυσικά οι βιομηχανικοί σχεδιαστές.
6. Σχέδιο Μόδας: Το σχέδιο μόδας είναι ένας σχετικά μικρός υποτομέας, αλλά είναι ιδιαίτερα
ενσωματωμένος στη διεθνή αγορά γιατί ακόμη και οι μικρές επιχειρήσεις μόδας εξάγουν τα
προϊόντα τους.
7. Φιλμ και Βίντεο: Στον υποτομέα «Φιλμ και Βίντεο» εντάσσονται η παραγωγή, η διανομή
και η προβολή ταινιών. Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια σειρά από επιτυχημένους
ντόπιους παραγωγούς, τα studios του Hollywood κυριαρχούν στην αγορά.
8. Διαδραστικό Λογισμικό Αναψυχής: Αποτελείται κυρίως από computer και video games,
αλλά περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό.
9. Μουσική: Στη συγκεκριμένη κατηγορία συγκαταλέγονται τόσο η ζωντανή όσο και η
ηχογραφημένη μουσική. Ακόμη, περιλαμβάνονται οι εκδόσεις μουσικής και η διαχείριση των
δικαιωμάτων του δημιουργού της μουσικής.
10. Τέχνες του Θεάματος: Θέατρο, χορός, μπαλέτο, μιούζικαλ και παραστάσεις όπερας όλα
εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή.
11. Εκδόσεις: Η έκδοση βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και ηλεκτρονικών πληροφοριών
είναι ένας από τους πλέον κερδοφόρους τομείς μεταξύ των δημιουργικών βιομηχανιών. Η
ευρεία χρήση της αγγλικής γλώσσας σε διεθνές επίπεδο σημαίνει ότι οι εκδόσεις είναι
παγκοσμίως μια συνδεδεμένη βιομηχανία.
12. Λογισμικό και Υπηρεσίες Πληροφορικής: Η μεγαλύτερη δημιουργική βιομηχανία στο
Ηνωμένο Βασίλειο είναι το λογισμικό και οι υπηρεσίες πληροφορικής. Καλύπτει τη
δημιουργία, την παραγωγή και την προμήθεια εφαρμογών και προϊόντων λογισμικού,
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού ιστοσελίδων.
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13. Τηλεόραση και Ραδιόφωνο: Ο υποτομέας αυτός καλύπτει όλες τις δημόσιες, εμπορικές,
καλωδιακές

και

δορυφορικές

υπηρεσίες

τηλεόρασης

και

ραδιόφωνου.

Ακόμη,

συμπεριλαμβάνει τη παραγωγή και μετάδοση των προγραμμάτων.
Αυτή η πρωτοποριακή κατηγοριοποίηση λειτούργησε ως σημείο εκκίνησης παγκοσμίως. Ο
ορισμός και η ταξινόμηση του DCMS χρησιμοποιήθηκαν ως βάση σε πολλές μελέτες για τις
δημιουργικές βιομηχανίες από την Ιταλία, την Ισπανία, την Κίνα και την Σιγκαπούρη.
2.2.3 Ο ορισμός της Eurostat «LEG-Culture»
Η έλλειψη πολιτιστικών στατικών στοιχείων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε το
1995 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εκδώσει ψήφισμα σχετικά με την προώθηση των
στατιστικών για τον πολιτιστικό τομέα και την οικονομική ανάπτυξη.
Η ηγετική ομάδα για τις πολιτιστικές στατιστικές (Eurostat, 2000), η οποία αποτελείται από
εμπειρογνώμονες των Υπουργείων Πολιτισμού των κρατών μελών καθώς και από
εκπρόσωπους της Eurostat (1997-2000) ολοκλήρωσε ένα έργο που αποσκοπούσε (α) στον
καθορισμό ενός κοινού ορισμού του πολιτιστικού τομέα, (β) στο να προτείνει αλλαγές στην
στατιστική ονοματολογία (γ) στην επανεξέταση των υπαρχουσών δεδομένων και (δ) στην
παραγωγή δεικτών με σκοπό να αποτιμηθεί μια εκτίμηση της απασχόλησης, της
χρηματοδότησης και της συμμετοχή στον πολιτιστικό τομέα (Eurostat, 2010). «Ο πρώτος
στόχος ήταν να επιλεγούν οι πολιτιστικοί τομείς οι οποίοι όχι μόνο θα μπορούσαν να
αναλυθούν και να συγκριθούν, αλλά θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκών
και εθνικών λειτουργιών χάραξης πολιτικής» (Eurostat, 2000:6). Οι τομείς αυτοί είναι:
1. Πολιτιστική Κληρονομιά
2. Αρχεία
3. Βιβλιοθήκες
4. Εκδόσεις και Τύπος
5. Εικαστικές Τέχνες
6. Αρχιτεκτονική
7. Παραστατικές Τέχνες
8. Οπτικοακουστικά Μέσα και Πολυμέσα.
Οι τεχνολογικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε
αλλαγές στους πολιτιστικούς τομείς (οργάνωση της παραγωγής, μοντέλα διανομής), καθώς
και σε νέες δημόσιες πολιτικές (πνευματικά δικαιώματα, χρηματοδότηση του πολιτισμού,
πρόσβαση στην ψηφιακή κοινωνία, εκπαίδευση και κοινωνική συνοχή κ.λπ.). Το ανανεωμένο
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πλαίσιο στατιστικών του πολιτισμού διαμορφώνεται σε δέκα πολιτιστικούς τομείς και έξι
πολιτιστικές λειτουργίες (Eurostat 2012:37-44).
Πολιτιστικοί Τομείς:
1. Πολιτιστική Κληρονομιά (μουσεία, ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι, άυλη
κληρονομιά)
2. Αρχεία
3. Βιβλιοθήκες
4. Εκδόσεις και Τύπος
5. Εικαστικές Τέχνες (πλαστικές τέχνες, φωτογραφία, σχεδιασμός)
6. Παραστατικές Τέχνες (μουσική, χορός, Δράμα, άλλα live show)
7. Οπτικοακουστικά Μέσα και Multimedia (Film, ραδιόφωνο, τηλεόραση, βίντεο, ήχος,
ηχογραφήσεις, Videogames)
8. Αρχιτεκτονική
9. Διαφήμιση
10. Έργα Τέχνης

Πολιτιστικές Λειτουργίες:
1. Δημιουργία
2. Παραγωγή / Εκδόσεις
3. Διάδοση / Εμπόριο
4. Συντήρηση
5. Εκπαίδευση
6. Διαχείριση / Συντονισμός
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Πίνακας 2.3. Πλαίσιο Πολιτισμού για τις πολιτιστικές στατιστικές: πολιτιστικές
δραστηριότητες κατά λειτουργία
Δημιουργία

Κληρονομιά:

Παραγωγή/

Διάδοση/

Διαφύλαξη/

Εκδόσεις

Εμπόριο

Συντήρηση

Επιστημονικές

Έκθεση,

-Λειτουργικές

Τυπική και μη

Διοικητική

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

τυπική

Διαχείριση

σε Μουσεία,

Μουσειογραφίας

για

καλλιτεχνική

(κράτος, τοπικοί

Αναγνώριση

και

ιστορικά

και πολιτιστική

και άλλοι

Ιστορικής

Σκηνογραφίας,

μνημεία,

διδασκαλία,

φορείς)

Κληρονομιάς

Γκαλερί τέχνης,

Διατήρηση της

Μαθήματα

Εμπόριο

άυλης

Καλλιτεχνικών

αρχαιοτήτων

πολιτιστικής

(συμπεριλαμβανό

κληρονομιάς,

μενου του

Αποκατάσταση,

ηλεκτρονικού

Εφαρμοσμένη

εμπόριο)

έρευνα

Μουσεία,
Ιστορικοί και
Αρχαιολογικοί
Χώροι

Εκπαίδευση

Διαχείριση/
Ρύθμιση

και τεχνικές
συντήρησης
Απόκτηση και

Διαβούλευση

Αρχειοθέτηση

Τυπική και μη

Διοικητική

Αγορά αρχείων

Αρχείων,

δραστηριοτήτων

τυπική

Διαχείριση

Εκθέσεις αρχείων

(συμπεριλαμβαν

καλλιτεχνική

(κράτος, τοπικοί

όμενης της

και πολιτιστική

και άλλοι

Ψηφιοποίησης)

διδασκαλία

φορείς)

Αρχεία

Βιβλιοθήκες

Εκδόσεις και
Τύπος

Απόκτηση και

Δανειοδοτικές

Δραστηριότητες

Τυπική και μη

Διοικητική

Οργάνωση από

δραστηριότητες

Διατήρησης

τυπική

Διαχείριση

συλλογές

καλλιτεχνική

(κράτος, τοπικοί

βιβλίων

και πολιτιστική

και άλλοι

διδασκαλία

φορείς)

Δημιουργία

Δημοσίευση

Οργάνωση

Δραστηριότητες

Τυπική και μη

Υποστήριξη

λογοτεχνικών

βιβλίων

συνεδρίων και

προστασίας

τυπική

δραστηριοτήτων

έργων,

(συμπεριλαμβαν

εκδηλώσεων

βιβλίων και

καλλιτεχνική

για τη

Συγγραφή

όμενου του

βιβλίου,

εφημερίδων,

και πολιτιστική

διαχείριση,

πολιτιστικών

Internet),

προώθηση

Αποκατάσταση

διδασκαλία

Διοικητική

άρθρων σε

Δημοσίευση

υπηρεσιών,

βιβλίων

εφημερίδες

εφημερίδων και

Γκαλερί και άλλες

(κράτος, τοπικοί

και περιοδικά,

περιοδικών

εκθέσεις

και άλλοι

Δραστηριότητ

(συμπεριλαμβάν

ες

εται μέσω του

μετάφρασης

Internet)

Διαχείριση

φορείς)

και
διερμηνείας
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Δημιουργία

Παραγωγή

Οργάνωση

Προστασία

Τυπική και μη

Υποστήριξη

γραφικών και

οπτικοακουστικ

εικαστικών

εικαστικών

τυπική

δραστηριοτήτων

Εικαστικές

πλαστικών

ών έργων

τεχνών και

έργων τέχνης,

καλλιτεχνική

για τη

Τέχνες:

έργων τέχνης,

τέχνης, Έκδοση

εκδηλώσεων,

Αποκατάσταση

και πολιτιστική

διαχείριση,

Δημιουργία

φωτογραφικών

Γκαλερί και άλλες

εικαστικών

διδασκαλία

Διοικητική

Πλαστικές

φωτογραφικώ

έργων

εκθέσεις, Εμπόριο

τεχνών

τέχνες,

ν έργων,

εικαστικών

(κράτος, τοπικοί

Φωτογραφία,

Σχέδιο

τεχνών

και άλλοι

(συμπεριλαμβάνετ

φορείς)

Σχεδιασμός

Διαχείριση

αι το ηλεκτρονικό
εμπόριο)

Παραστατικές
τέχνες:
μουσική,
χορός, δράμα,
live show,
cabaret, circus

Μουσικές

Παραγωγή και

Παρουσίαση

Αποκατάσταση

Τυπική και μη

Υποστήριξη

Χορογραφίες,

Οργάνωση

δραστηριοτήτων,

Μουσικών

τυπική

δραστηριοτήτων

λυρικά –

Παραστατικών

Υπηρεσίες

Οργάνων

καλλιτεχνική

για τη

δραματικά

Τεχνών,

Κράτησης

και πολιτιστική

διαχείριση,

έργα και

Παραγωγή

διδασκαλία

Διοικητική

άλλες

ζωντανών

Διαχείριση

παραστάσεις,

παραστάσεων

(κράτος, τοπικοί

Δραστηριότητ

και άλλοι

ες Ζωντανών

φορείς)

εμφανίσεων
Δημιουργία

Παραγωγή

Οργάνωση

Προστασία

Τυπική και μη

Υποστήριξη

οπτικοακουστ

κινηματογραφικ

εκδηλώσεων

οπτικοακουστικ

τυπική

δραστηριοτήτων

ικών έργων

ών ταινιών,

ταινίας, βίντεο,

ών μέσων και

καλλιτεχνική

για τη

και

βίντεο και

τηλεοπτικών

πολυμέσων,

και πολιτιστική

διαχείριση,

πολυμέσων

οπτικοακουστικ

εκπομπών

Αποκατάσταση

διδασκαλία

Διοικητική

ών

(συμπεριλαμβάνετ

οπτικοακουστικ

Διαχείριση

προγραμμάτων,

αι μέσω του

ών μέσων και

(κράτος, τοπικοί

Τηλεοπτικά

Διαδικτύου),

πολυμέσων

και άλλοι

προγράμματα

προβολή,

(συμπεριλαμβάν

ενοικίαση και

εται Internet),

διανομή ταινιών,

Έκδοση

Εμπόριο

ηχογραφήσεων,

οπτικοακουστικώ

ταινιών

ν έργων

(συμπεριλαμβαν

(συμπεριλαμβανό

όμενης από το

μενων των e-

διαδίκτυο),

commerce)

Οπτικοακουστι
κά μέσα και
Multimedia:
Ταινίες,
ραδιόφωνο,
τηλεόραση,
βίντεο, ήχος,
ηχογραφήσεις,
Videogames

φορείς)

Έκδοση
παιχνιδιών για
ηλεκτρονικούς
υπολογιστές
Αρχιτεκτονική

Αρχιτεκτονικ

Εκθέσεις

Προστασία

Τυπική και μη

Υποστήριξη

ή δημιουργία

Αρχιτεκτονικής

αρχιτεκτονικών

τυπική

δραστηριοτήτων
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Τέχνης, Γκαλερί

δραστηριοτήτων

καλλιτεχνική

για τη

και πολιτιστική

διαχείριση,

διδασκαλία

Διοικητική
Διαχείριση
(κράτος, τοπικοί
και άλλοι
φορείς)

Δημιουργία

Κατανομή των

Τυπική και μη

Υποστήριξη

Διαφημιστικώ

διαφημιστικών

τυπική

δραστηριοτήτων

ν spot

σχεδίων

καλλιτεχνική

για τη

και πολιτιστική

διαχείριση,

διδασκαλία

Διοικητική

Διαφήμιση

Διαχείριση
(κράτος, τοπικοί
και άλλοι
φορείς)
Δημιουργία

Παραγωγή

Έκθεση και

Αποκατάσταση

Τυπική και μη

Διοικητική

έργων τέχνης

έργων τέχνης

εμπόριο έργων

έργων τέχνης

τυπική

Διαχείριση

καλλιτεχνική

(κράτος, τοπικοί

και πολιτιστική

και άλλοι

διδασκαλία

φορείς)

τέχνης

Έργα Τέχνης

Πηγή: Eurostat,2012:53 (επεξεργασία συγγραφέων)
2.2.4 Ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World
Intellectual Property Organization - WIPO)
Το μοντέλο πνευματικής ιδιοκτησίας του WIPO (Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής
Ιδιοκτησίας) στηρίζεται στις βιομηχανίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη δημιουργία,
κατασκευή, παραγωγή, μετάδοση και διανομή έργων πνευματικής ιδιοκτησίας σε
βιομηχανική κλίμακα (WIPO, 2003). Ο Γενικός Διευθυντής Kamil Idris του WIPO (WIPO,
2002:2) αναφέρει: «Στον 21ο αιώνα, η πνευματική ιδιοκτησία είναι μια ισχυρή κινητήρια
δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης. Όταν συνδέεται με την ανάπτυξη του ανθρώπινου
κεφαλαίου, αυτό οδηγεί σε εκπαιδευμένους, εξειδικευμένους και ευέλικτους ανθρώπους και
εγκαθιδρύει ένα δυναμικό συνδυασμό όσον αφορά την τόνωση της δημιουργικότητας και της
καινοτομίας, τη δημιουργία εσόδων, την προώθηση των επενδύσεων, την ενίσχυση του
πολιτισμού, την πρόληψη της «διαρροής εγκεφάλων» και γενικότερα την καλλιέργεια της
συνολικής οικονομικής υγείας».
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, παραδοσιακά, εξετάζονται από νομική άποψη. Το
μοντέλο πνευματικής ιδιοκτησίας του WIPO προτείνει κάτι περισσότερο από ένα νομικό
σύστημα που παρέχει ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για τη δημιουργική
δραστηριότητα στις διάφορες αγορές.
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Οι δραστηριότητες των βιομηχανιών του μοντέλου πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν
(WIPO, 2009:234):
1. Λογοτεχνικά Έργα: βιβλία σε όλες τις εκδόσεις και μορφές, όπως μυθιστορήματα,
ποιήματα, εκπαιδευτικά βιβλία, κλπ. Επίσης περιοδικά, εφημερίδες και άλλα έντυπα
έργα, όπως είναι οι μεταφράσεις.
2. Μουσικά Έργα: τραγούδια, θεατρικές παραστάσεις, όπερες.
3. Καλλιτεχνικά Έργα: α) δύο διαστάσεων (πίνακες, σχέδια, λιθογραφίες, κλπ.) και β)
τρισδιάστατα έργα (γλυπτά διαφόρων υλικών).
4. Φωτογραφικά Έργα Τέχνης: όλα τα είδη των φωτογραφιών, από τοπία μέχρι
πορτρέτα.
5. Τηλεόραση και Κινηματογράφο: ντοκιμαντέρ, ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα,
κινούμενα σχέδια, κλπ., ανεξάρτητα από τη διάρκεια και τη μορφή τους.
6. Τεχνικά Σχέδια: αρχιτεκτονικοί χάρτες, χάρτες υπηρεσιών κλπ, οδηγίες, κλπ.
Εν κατακλείδι, υποστηρίζει πως γίνεται διάκριση μεταξύ των βιομηχανιών που παράγουν
πραγματικά την πνευματική ιδιοκτησία και τις υπηρεσίες της (τηλεοράσεις, συσκευές βίντεο,
CD players, και λοιπού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού,
φωτογραφικό εξοπλισμό κ.α.) και εκείνων που είναι απαραίτητες για να μεταφέρουν τα
αγαθά και τις υπηρεσίες στον καταναλωτή (βιομηχανικές μηχανές, μηχανική, αρχιτεκτονική,
είδη ένδυσης και υπόδησης κ.α.)
2.2.5 Η προσέγγιση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD)
Το 2005 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προτείνει την
προσέγγιση των «βιομηχανιών πληροφορίας» (Content Industries). Ο όρος «βιομηχανίες
πληροφορίας» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις βιομηχανίες που παράγουν «προϊόντα
πληροφοριακού περιεχομένου», είτε σε ψηφιακή μορφή είτε όχι. «Ο ορισμός περιορίζεται σε
εκείνες τις βιομηχανίες που διευκολύνουν, με ηλεκτρονικά μέσα, την επεξεργασία, τη μετάδοση
και την προβολή των πληροφοριών, και αποκλείει τις βιομηχανίες που δημιουργούν τις
πληροφορίες»

(OECD,

2009:104).

Οι

βιομηχανίες

της

πληροφορίας

λειτουργούν

συμπληρωματικά στον τομέα της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Ο ΟΟΣΑ προτείνει ένα ορισμό της οικονομίας της πληροφορίας, ο οποίος συμπεριλαμβάνει
τον τομέα ΤΠΕ με τις βιομηχανίες της πληροφορίας. Το παρακάτω Διάγραμμα 2.2
απεικονίζει την οικονομία της πληροφορίας του ΟΟΣΑ.
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Διάγραμμα 2.2.5.1. Η επικάλυψη των βιομηχανιών της πληροφορίας

Τηλεπικοινωνίες (αγαθά και
υπηρεσίες)

Δικτύωση

Μετάδοση
Διαδραστική
Σύνδεση

Βιομηχανία
Πληροφορικής (αγαθά
και υπηρεσίες)

Offline
Multimedia

Περιεχόμενο
Πληροφοριών

Πηγή: OECD, 2009:102 (επεξεργασία συγγραφέων)
Η ταξινόμηση για τα προϊόντα ΤΠΕ είναι η εξής (OECD, 2009:101-105):
Βιομηχανία
3000 Κατασκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών και υπολογιστικών
3130 Κατασκευή μονωμένων συρμάτων και καλωδίων
3210 Κατασκευή ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
3220 Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών και συσκευών για την ενσύρματη
τηλεφωνία και την ενσύρματη τηλεγραφία
3230 Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, ήχου ή συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου, και των συναφών εμπορευμάτων
3312 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης και
άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον βιομηχανικό εξοπλισμό ελέγχου
3313 Κατασκευή εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών διαδικασιών
Υπηρεσίες – υλικά αγαθά
5150 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών
7123 Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών υπολογιστών)
Υπηρεσίες – άυλα αγαθά
6420 Τηλεπικοινωνίες
7200 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες.
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2.2.6 Ορισμός του KEA European Affairs
Στο μοντέλο ΚΕΑ (ΚΕΑ, 2006:46, ΚΕΑ, 2009) γίνεται διάκριση μεταξύ του πολιτιστικού
τομέα (ο οποίος αποτελείται από τις παραδοσιακές τέχνες και τις πολιτιστικές βιομηχανίες)
και του δημιουργικού τομέα (στον οποίο συγκεντρώνονται όλοι οι κλάδοι που χρησιμοποιούν
τον πολιτισμό ως μια προστιθέμενη αξία για την παραγωγή μη – πολιτιστικών προϊόντων).
Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται στην άποψη ότι η πολιτιστική αξία των πολιτιστικών
αγαθών είναι αυτή που δίνει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε αυτές τις βιομηχανίες. Το
μοντέλο οικοδομείται πάνω στη βάση ομόκεντρων κύκλων (Διάγραμμα 2.2.6.1). Υποστηρίζει
ότι γύρω από τον «τόπο» προέλευσης των δημιουργικών ιδεών - οι οποίες προέρχονται από
τον πυρήνα των δημιουργικών τεχνών, με τη μορφή ήχου, εικόνας και κειμένου - εκτείνεται
προς τα έξω μια σειρά στρωμάτων ή «ομόκεντρων κύκλων» προσελκύοντας νέες εισροές
(ιδέες) με αποτέλεσμα την παραγωγή ευρύτερου φάσματος προϊόντων.
Διάγραμμα 2.2.6.1. Τοµέας πολιτισµού και δηµιουργίας: το υπόδειγµα των οµόκεντρων
κύκλων

Πηγή: Λαζαρέτου, 2014:7
Πιο συγκεκριμένα:
Το κέντρο αποτελείται από μη βιομηχανικά πολιτιστικά προϊόντα, δηλαδή «το πεδίο των
τεχνών», εικαστικές τέχνες, πολιτιστική κληρονομιά και παραστατικές τέχνες. Ο πρώτος
κύκλος γύρω από τον πυρήνα περιλαμβάνει τις βιομηχανίες οι οποίες παράγουν αποκλειστικά
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πολιτιστικά προϊόντα, δηλαδή «πολιτιστικές βιομηχανίες». Αυτές είναι: Ταινίες και Βίντεο,
Τηλεόραση και Ράδιο, Μουσική, Εκδόσεις και τέλος, Video Games. Ο δεύτερος κύκλος
εμπερικλείει τις δραστηριότητες των οποίων τα παράγωγα είναι λειτουργικά, δηλαδή το
σχεδιασμό (μόδας, γραφιστική, εσωτερικών χώρων, προϊόντων), τη διαφήμιση και την
αρχιτεκτονική. Αυτές οι βιομηχανίες αποτελούν τις «δημιουργικές βιομηχανίες». Ο τρίτος
κύκλος περιλαμβάνει «βιομηχανίες» οι οποίες δεν ανήκουν στο «πολιτιστικό και δημιουργικό
τομέα», αλλά συνδέονται στενά με αυτόν (για παράδειγμα κατασκευαστές PC,
κατασκευαστές MP3 player, βιομηχανία κινητών συσκευών). Στην περίπτωση αυτή, ο
πολιτισμός και η δημιουργικότητα δεν αποτελούν εισροές παραγωγής. Ωστόσο, οι
βιομηχανίες αυτές εξαρτώνται άμεσα από τα πολιτιστικά και δημιουργικά προϊόντα,
δεδομένου ότι ειδικεύονται στην παραγωγή, κατασκευή και πώληση εξοπλισμού με σκοπό να
διευκολύνουν τη δημιουργία, την παραγωγή και τη χρήση των εργασιών. Αυτό δείχνει τη
δισυπόστατη συμβολή του «πολιτισμού», τόσο άμεσα (ως τελικό προϊόν κατανάλωσης) όσο
και έμμεσα (με στοιχεία της δημιουργικότητας στη διαδικασία παραγωγής των μη
πολιτιστικών αγαθών ή με την ανάπτυξη ορισμένων κλάδων της οικονομίας οι οποίοι
συσχετίζονται άμεσα με την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών).
Θεμελιώδες κριτήριο το οποίο είναι κοινό σε όλους τους κύκλους είναι τα πνευματικά
δικαιώματα. Όλα τα παραγόμενα αγαθά και οι υπηρεσίες έχουν ένα κοινό: ενσαρκώνουν
ιδέες, αξίες και δημιουργικότητα οι οποίες γίνονται εμπορεύσιμες αφού προστατεύονται από
πνευματικά δικαιώματα.
Πίνακας 2.4. Οριοθέτηση του πολιτιστικού – δημιουργικού τομέα
Κύκλοι

Τομείς
-Εικαστικές Τέχνες
-Παραστατικές Τέχνες

Υπο-τομείς

Χαρακτηριστικά

Χειροτεχνία, Ζωγραφική,

- Μη βιομηχανικές δραστηριότητες

Γλυπτική, Φωτογραφία

- Η παραγωγή είναι πρωτότυπα και

Θέατρο, Χορός, Τσίρκο,

«εν δυνάμει» έργα πνευματικής

Φεστιβάλ

ιδιοκτησίας (δηλαδή, τα έργα αυτά
έχουν υψηλή πυκνότητα
δημιουργικής δραστηριότητας που
θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμα για

«Πεδίο των τεχνών»
Μουσεία, Βιβλιοθήκες,
-Κληρονομιά

Αρχεία, Αρχαιολογικοί
Χώροι

δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας, αλλά δεν παρουσιάζουν
συστηματικά πνευματικά
δικαιώματα, όπως είναι τα
περισσότερα έργα τέχνης, παραγωγές
παραστατικών τεχνών και οπτικές
τέχνες, κλπ).

Κύκλος 1: Πολιτιστικές
Βιομηχανίες

Ταινίες και Βίντεο

- Βιομηχανικές δραστηριότητες με

Τηλεόραση και

σκοπό τη μαζική παραγωγή

Ραδιόφωνο

- Η παραγωγή που βασίζεται σε
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δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Video Games
Ηχογραφημένη Μουσική,
Ζωντανή Μουσική,
Μουσική

Έσοδα εταιριών
διαχείρισης μουσικής
βιομηχανίας

Εκδόσεις και Τύπος

Σχέδιο

Έκδοση περιοδικών,
Τύπου και Βιβλίων
Σχέδιο μόδας,

- Δραστηριότητες που δεν είναι

γραφιστική, εσωτερικών

απαραίτητα βιομηχανικές, και μπορεί

χώρων, προϊόντων

να είναι πρωτότυπες
- Παρά το γεγονός ότι οι εκροές

Αρχιτεκτονική

Κύκλος 2:

έχουν βάση την πνευματική

Δημιουργικές

ιδιοκτησία, μπορούν να

Βιομηχανίες

περιλαμβάνουν άλλες εισροές

Διαφήμιση

πνευματικών δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας (π.χ. σήματα κατατεθέν).
- Η χρήση της δημιουργικότητας
Αυτή η κατηγορία είναι αδύνατο να

Κύκλος 3:
Βιομηχανίες Σχετικές με
τις Πολιτιστικές και
Δημιουργικές
Βιομηχανίες

Κατασκευαστές PC,

οριοθετηθεί με σαφή κριτήρια.

Κατασκευαστές MP3

Περιλαμβάνει πολλούς τομείς της

player, Βιομηχανία

οικονομίας που εξαρτώνται από τους

Κινητών Συσκευών

προηγούμενους «κύκλους», όπως
είναι ο τομέας των ΤΠΕ.

Πολιτιστικός Τομέας:
Δημιουργικός Τομέας:
Πηγή: ΚΕΑ, 2006:56, (επεξεργασία συγγραφέων)
2.2.7 Ορισμός της Διάσκεψης Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
(United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD)
Ορόσημο στη διαμόρφωση του ορισμού και στην ταξινόμηση των δημιουργικών
βιομηχανιών υπήρξε το 11ο Υπουργικό Συνέδριο της UNCTAD το 2004 (UNCTAD, 2010:79).

Η

προσέγγιση

της UNCTAD

βασίζεται

στην

διεύρυνση

της

έννοιας

της

«δημιουργικότητας» από τις δραστηριότητες που έχουν μια ισχυρή καλλιτεχνική συνιστώσα
σε κάθε οικονομική δραστηριότητα που παράγει προϊόντα εξαρτώμενα από δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη αγορά. Σύμφωνα με την UNCTAD οι
δημιουργικές βιομηχανίες διακρίνονται σε δύο τομείς: α) παραδοσιακές πολιτιστικές
δραστηριότητες που έχουν τις ρίζες τους στην παραδοσιακή γνώση και πολιτιστική
κληρονομιά, όπως τέχνες του θεάματος, εικαστικές τέχνες, μουσεία κ.α. και β) στις
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σύγχρονες δημιουργικές δραστηριότητες περισσότερο προσανατολισμένες στη σύγχρονη
τεχνολογία, όπως η διαφήμιση, οι εκδόσεις, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας κ.α..
Οι δημιουργικές βιομηχανίες:


Είναι κύκλοι της δημιουργίας, της παραγωγής και της διανομής αγαθών και
υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα και το πνευματικό κεφάλαιο ως
πρωταρχική εισροή.



Αποτελούν ένα σύνολο δραστηριοτήτων γνώσης, οι οποίες επικεντρώνονται, αλλά
δεν περιορίζονται μόνο στις τέχνες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εσόδων από το
εμπόριο και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.



Περιλαμβάνουν απτά προϊόντα και άυλη πνευματική ή καλλιτεχνική παραγωγή
υπηρεσιών δημιουργικού περιεχομένου και οικονομική αξία για τους στόχους της
αγοράς.



Βρίσκονται στο σταυροδρόμι των τεχνών, των υπηρεσιών και της βιομηχανίας.



Αποτελούν ένα νέο δυναμικό τομέα στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η ταξινόμηση των δημιουργικών βιομηχανιών της UNCTAD χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες
κατηγορίες:
Α) Πολιτιστική Κληρονομιά
Η πολιτιστική κληρονομιά έχει χαρακτηριστεί ως η προέλευση όλων των μορφών της τέχνης
και της «ψυχής» των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. Είναι η κληρονομιά που
μεταφέρει τις πολιτιστικές πτυχές από ιστορικές, ανθρωπολογικές, εθνικές, αισθητικές και
κοινωνικές απόψεις. Αυτή η ομάδα χωρίζεται σε δύο υπο-ομάδες:


Παραδοσιακή πολιτιστική έκφραση: έργα τέχνης, φεστιβάλ και γιορτές



Πολιτιστικοί χώροι: αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, βιβλιοθήκες, εκθέσεις, κλπ.

Β) Τέχνες
Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει δημιουργικές βιομηχανίες που βασίζονται αποκλειστικά στην
τέχνη και τον πολιτισμό. Τα έργα τέχνης είναι εμπνευσμένα από την κληρονομιά, την τοπική
κουλτούρα και έχουν συμβολική σημασία. Αυτή η ομάδα χωρίζεται σε δύο μεγάλες υποομάδες:


Εικαστικές τέχνες: ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία και αντίκες



Θεάματα: ζωντανή μουσική, θέατρο, χορό, όπερα, τσίρκο, κουκλοθέατρο, κλπ..

Γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Η ομάδα αυτή καλύπτει δύο υπο-ομάδες των μέσων μαζικής ενημέρωσης που παράγουν
δημιουργικό περιεχόμενο με σκοπό την επικοινωνία:
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Εκδόσεις και έντυπα μέσα: βιβλία, Τύπος και άλλες εκδόσεις



Οπτικοακουστικά μέσα: κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνο.

Δ) Λειτουργικές/Υπηρεσιακές Βιομηχανίες
Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει βιομηχανίες προσανατολισμένες σε αγαθά και υπηρεσίες με
λειτουργικούς σκοπούς. Χωρίζεται στις ακόλουθες υπο-ομάδες:


Σχεδιασμός: εσωτερικών χώρων, γραφικών, μόδας, κοσμημάτων, παιχνιδιών



New Media: αρχιτεκτονική, διαφήμιση, δημιουργική έρευνα και ανάπτυξη (R&D),
ψηφιακές και άλλες συναφείς δημιουργικές υπηρεσίες.

Στο Διάγραμμα 2.2.7.1 δίνεται η γραφική παράσταση της παραπάνω ταξινόμησης.
Διάγραμμα 2.2.7.1. Ταξινόμηση των Δημιουργικών Βιομηχανιών

Πηγή: UNCTAD, 2010:8 (επεξεργασία συγγραφέων)
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Στην παραπάνω ενότητα έγινε μια σύντομη αναφορά στις βασικές και κοινά αποδεκτές
ταξινομήσεις και προσεγγίσεις των δημιουργικών – πολιτιστικών βιομηχανιών. Η καθιέρωση
ενός μοναδικού ορισμού ή μοντέλου φαίνεται μάλλον δύσκολη, καθώς η κάθε προσέγγιση
δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα της περιοχής – χώρας που
μελετάται. Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα ενός μόνο
συγκεκριμένου κλάδου ή ενός τομέα παραγωγής αλλά χαρακτηρίζεται από ετερογενείς
δράσεις που διαχέονται ή είναι καλά κρυμμένες σε πολλούς άλλους τομείς, όπως ο τομέας της
μεταποίησης ή ο τομέας των υπηρεσιών, οι κλάδοι της επικοινωνίας ή του εμπορίου.
Επιπλέον, ο πολιτισμός περιλαμβάνει ποικίλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής που δεν
εμπεριέχονται σε μία μόνο κοινωνική ομάδα. Αντιπροσωπεύει ατομικές αξίες, μορφές
αισθητικής και ηθικής, πνευματικές αξίες, συμπεριφορές και αντιλήψεις, συνήθειες και
πρακτικές που καθορίζουν την ταυτότητα κάθε ατόμου (Λαζαρέτου, 2014).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Μέτρηση Δημιουργικότητας
Η μέτρηση των δημιουργικών ικανοτήτων ενός ατόμου μελετάται από τις αρχές του 20ου
αιώνα. Ειδικοί της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας έχουν προσπαθήσει να μετρήσουν την
ατομική δημιουργικότητα με διάφορα τεστ και μεθόδους (Guilford, 1950, οι Schaefer και
Anastasi, 1968, ο Wallach, 1976 ο Sternberg, 2006). Αξιολογούν διάφορες πτυχές, εμπειρίες
και συμπεριφορές των ατόμων με σκοπό να εξάγουν ακριβή συμπεράσματα και προτάσεις
σχετικά με τη δημιουργικότητά τους στην καθημερινή ζωή (ΚΕΑ, 2009:180-181).
Όμως, η σπουδαιότητα και οι επιπτώσεις των τεχνών και του πολιτισμού ως μέρος ενός
συνεχούς «οικοσυστήματος» δημιουργικότητας και καινοτομίας είναι εμφανείς σε θέματα και
σε τομείς κοινωνικής και πολιτικής σημασίας, όπως η κοινωνική συνοχή, η οικονομική
καινοτομία, η αναγέννηση, η δημιουργική οικονομία της γνώσης, ο τουρισμός και η ποιότητα
ζωής. Έτσι, η μέτρηση της δημιουργικότητας δεν θα έπρεπε να εξεταστεί μόνο σε ατομικό
επίπεδο αλλά σε ένα συνολικό κοινωνικό επίπεδο. Διεθνείς οργανισμοί και κρατικοί φορείς
διαφόρων χωρών έχουν ορίσει μια σειρά από δείκτες, οι οποίοι έχουν καθοριστεί με σκοπό να
μετρήσουν τις επιπτώσεις της δημιουργικότητας σε μια κοινωνία. Εξετάζοντας τις
διαφορετικές απόψεις και προτάσεις είναι σαφές πως η μέτρηση της δημιουργικότητας
αποτελεί μια πρόκληση.

3.1 Βιβλιογραφική επισκόπηση των υφιστάμενων δεικτών
δημιουργικότητας
Ένας δείκτης είναι ένας μηχανισμός που συνοψίζει το περιεχόμενο, την έκταση και τη
δυναμική

ενός

δημιουργικότητας

φαινομένου.
σε

Μέχρι

παγκόσμιο

στιγμής

επίπεδο.

έχουν

Στην

προταθεί

Ασία

διάφοροι

παρατηρούμε

τον

δείκτες
δείκτη

δημιουργικότητας του Χονγκ Κονγκ ενώ στην Αμερική τον δείκτη Δημιουργικής
Ζωτικότητας. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο διακρίνουμε δύο δείκτες δημιουργικότητας (Ευρωπαϊκός
Δείκτης Δημιουργικότητας και Φλαμανδικός Δείκτης Δημιουργικότητας),

τον δείκτη

μέτρησης της Πολιτιστικής Ζωτικότητας - Ζωντάνιας της κοινωνίας (Φιλανδική Έκθεση) και
τους Δείκτες Καινοτομίας (Ευρωπαϊκός Δείκτης καινοτομίας και Εγχειρίδιο του Όσλο) (ΚΕΑ,
2009).
Πίνακας 3.1 Ταξινόμηση δεικτών
Δείκτης

Σκοπός

Πεδίο Δράσης

Δείκτες Δημιουργικότητας
Δείκτης του Χονγκ Κονγκ

Συλλαμβάνει τα

Το σύνολο των γνωστικών,

χαρακτηριστικά των

περιβαλλοντικών και

κοινωνικο-πολιτιστικών

προσωπικών μεταβλητών που
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παραμέτρων και δείχνει την

αλληλεπιδρούν με σκοπό να

αλληλεπίδραση των

προκαλέσουν δημιουργικά

διαφόρων παραγόντων που

αποτελέσματα στη περιοχή

συμβάλλουν στη

του Χονγκ Κονγκ

δημιουργικότητα
Ευρωπαϊκός Δείκτης

Δημιουργία λίστας στοιχείων

Τεχνολογία – Ανοχή -

Δημιουργικότητας

που θα προσελκύσουν την

Ταλέντο

«δημιουργική τάξη» σε μια
τοποθεσία
Φλαμανδικός Δείκτης

Σημείο αναφοράς της

Η τεχνολογική καινοτομία, η

περιφερειακής καινοτομίας

επιχειρηματικότητα και η
προθυμία της κοινωνίας

Δείκτες Πολιτιστικής Ζωής
Φιλανδική Έκθεση

Συλλογή δεικτών

Πολιτιστικός τομέας:

πολιτιστικής ζωής

μουσική, χορός, θέατρο,
εικαστικές τέχνες,
πολιτιστική κληρονομιά,
βιβλιοθήκες, κινηματογράφος
και βίντεο, περιοδικά και
εφημερίδες

Δείκτες Καινοτομίας
Ευρωπαϊκός Πίνακας

Κατάταξη των κρατών μελών Τεχνολογική Καινοτομία

Αποτελεσμάτων

ανάλογα με το βαθμό

Καινοτομίας

καινοτομίας τους

Εγχειρίδιο του Όσλο

Καλύτερη κατανόηση της

Οικονομικά αποτελέσματα

διαδικασίας της καινοτομίας

και ανθρώπινο κεφάλαιο
(εκπαίδευση, ταλέντο)

Πηγή: ΚΕΑ,2009:182-183 (επεξεργασία συγγραφέων)
3.1.1 Δείκτης Δημιουργικότητας του Χονγκ Κονγκ (Hong Kong Creativity Index)
Το 2004, το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Χονγκ Κονγκ, με υπεύθυνο τον Desmond
Hui και τους συνεργάτες του σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτιστικής Πολιτικής Έρευνας
του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ δημιούργησαν ένα πλαίσιο για τον Δείκτη
Δημιουργικότητας του Χονγκ Κονγκ (HKCI) που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2004 (Hui
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et al., 2004). Η μελέτη «A study on Hong Kong Creativity Index» είναι ένα πολύ εντυπωσιακό
κομμάτι έρευνας που περιλαμβάνει μέτρα και δείκτες του ανθρώπινου κεφαλαίου, του
κοινωνικού κεφαλαίου και του πολιτιστικού κεφαλαίου. Σκοπός ήταν να αναδειχθούν οι
πολύπλευρες εκδηλώσεις της δημιουργικότητας σε μια κοινωνία, να περιγραφεί η
αλληλεπίδραση των διαφόρων παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
δημιουργικότητας, να γίνει μία αξιολόγηση των μακρο κοινωνικο-οικονομικών και
πολιτιστικών συνθηκών λόγω της ανάπτυξης της δημιουργικότητας και τέλος, να μετρηθεί η
δημιουργική ζωντάνια της οικονομίας της Ασίας. Ο δείκτης αναπτύσσεται με την ιδέα ότι μια
δημιουργική πράξη μπορεί να «χαρτογραφηθεί» με τη σύλληψη ενός κύκλου δημιουργικής
δραστηριότητας. Βασικό επιχείρημα αποτελεί η άποψη πως η δημιουργικότητα είναι μια
κοινωνική διαδικασία που διαρκώς διαμορφώνεται. Έτσι, περιλαμβάνει τέσσερις τομείς, οι
οποίοι απεικονίζουν την αλληλεπίδραση των διαφόρων παραγόντων που συμβάλλουν στην
ανάπτυξη της δημιουργικότητας: ανθρώπινο, κοινωνικό, πολιτιστικό και θεσμικό κεφάλαιο
(Human Capital, Social Capital, Cultural Capital, Structural/Institutional Capital). Τα
αποτελέσματα είναι οι σωρευτικές επιπτώσεις, η αλληλεπίδραση αυτών των διαφορετικών
μορφών κεφαλαίου, οι «εκροές της δημιουργικότητας» (Outcomes of Creativity) που μπορούν
να μετρηθούν σε όρους οικονομικών αποτελεσμάτων, δράσεις κινήτρων και άλλες μορφές
δημιουργικών αγαθών, υπηρεσιών και επιτευγμάτων. Η βασική ιδέα των 5C (5Cs) που
διαμορφώνουν τον Δείκτη Δημιουργικότητας αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 3.1. Ο Δείκτης
περιλαμβάνει 88 υπο-δείκτες και θεωρείται η πιο εμπεριστατωμένη προσπάθεια. Ωστόσο,
παρατηρούνται δυσκολίες στη διαχείριση και στην εξαγωγή αποτελεσμάτων λόγω μεγάλου
όγκου δεδομένων.
Διάγραμμα 3.1. Τομείς αλληλεπίδρασης των 5Cs

Πηγή: Hui et al., 2004:28 (επεξεργασία συγγραφέων)
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3.1.2 Ευρωπαϊκός Δείκτης Δημιουργικότητας (European Creativity Index)
Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Δημιουργικότητας αναπτύχθηκε στην έκθεση «Η Ευρώπη στη
δημιουργική ηλικία» από τον Florida και την Tinagli (Florida & Tinagli, 2004) βάσει του
βιβλίου του Florida «Η Άνοδος της Δημιουργικής Τάξης».
Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Δημιουργικότητας (ECI) (ΚΕΑ, 2009:187-195) είναι ένα νέο
στατιστικό πλαίσιο για την απεικόνιση και τη μέτρηση της αλληλεπίδρασης διαφόρων
παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι εμπνευσμένος από τους υπάρχοντες δείκτες που αφορούν τη δημιουργικότητα αλλά
εισάγει περισσότερα στοιχεία που συνδέονται με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Αυτό σημαίνει
πως δίνεται έμφαση στην πολιτιστική διάσταση της δημιουργικότητας και λαμβάνει υπ’ όψιν
παράγοντες όπως: προαγωγή των τεχνών στα σχολεία, απασχόληση στον πολιτιστικό τομέα,
πολιτιστική προσφορά και συμμετοχή, διείσδυση της τεχνολογίας, την οικονομική συμβολή
των πολιτιστικών βιομηχανιών καθώς και την οικονομική στήριξη της δημιουργικότητας.
Περιλαμβάνει 32 υπο-δείκτες και έξι τομείς/πυλώνες οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με
σκοπό να εξάγουν δημιουργικές εκροές. Αυτοί είναι: ανθρώπινο κεφάλαιο, θεσμικό
περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον, πολιτιστικό περιβάλλον, τεχνολογία και ποικιλομορφία.
Ο δείκτης μετρά την οικονομική συμβολή των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών
στο ΑΕΠ ενός κράτους μέλους.
Πίνακας 3.2. Οι 32 υπο-δείκτες του Ευρωπαϊκού Δείκτη Δημιουργικότητας
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1. Αριθμός ωρών που αφιερώνονται στις 16. Ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης
τέχνες και τον πολιτισμό στην πρωτοβάθμια
και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση

17.

Ποσοστό

προσωπικό

νοικοκυριών
Η/Υ

και

που

έχουν

κονσόλες

2. Αριθμός σχολών των τεχνών (μουσικά βιντεοπαιχνιδιών στο σπίτι
σχολεία, σχολές ζωγραφικής κλπ) ανά ένα
εκατομμύριο κατοίκους
3.

Αριθμός

φοιτητών

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης, που σπουδάζουν σε τμήματα
που συνδέονται με τον πολιτισμό
4. Ποσοστό απασχόλησης στον τομέα του
πολιτισμού επί του συνόλου της απασχόλησης
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
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5. Ποσοστό του πληθυσμού που εκφράζουν

18. Φορολογικές απαλλαγές στους

ανεκτική στάση απέναντι στις μειονότητες

καλλιτέχνες και στους εργαζόμενους σε

6. Μερίδιο του πληθυσμού που ενδιαφέρεται
για τις τέχνες και τον πολιτισμό
7. Μερίδια αγοράς των μη εθνικών
ευρωπαϊκών ταινιών
8. Επίπεδο πλουραλισμού στα μέσα
επικοινωνίας στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
9. Μερίδιο των αλλοδαπών στην απασχόληση
στον τομέα του πολιτισμού

δημιουργικούς τομείς
19. Συντελεστές ΦΠΑ στα βιβλία, στις
ηχογραφήσεις, στα βίντεο, στις
κινηματογραφικές εισπράξεις, στους
εικαστικούς καλλιτέχνες
20. Φορολογικά κίνητρα για δωρεές και
χορηγίες
21. Άμεσες δημόσιες δαπάνες για τον
πολιτισμό
22. Επίπεδο της κρατικής χρηματοδότησης
στον κινηματογράφο
23. Επίπεδο της κρατικής χρηματοδότησης
στη δημόσια τηλεόραση
24. Επίπεδο δικαιωμάτων που εισπράττονται
από τους μουσικούς δημιουργούς κατά
κεφαλήν

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

10. Μέση ετήσια πολιτιστική δαπάνη ανά

25. Προστιθέμενη αξία των δημιουργικών

νοικοκυριό

βιομηχανιών ως ποσοστό του ΑΕΠ

11. Ποσοστό των ατόμων που συμμετέχουν

26. Κύκλος εργασιών της μουσικής

σε πολιτιστικές δραστηριότητες μια φορά τον

βιομηχανίας κατά κεφαλήν

χρόνο
12. Αριθμός των δημοσίων θεάτρων ανά
κάτοικο
13. Αριθμός των δημόσιων μουσείων ανά
κάτοικο
14. Αριθμός των δημόσιων συναυλιακών
χώρων
15. Αριθμός των αιθουσών κινηματογράφου

27. Κύκλος εργασιών της βιομηχανίας
εκδόσεων κατά κεφαλήν
28. Κύκλος εργασιών της βιομηχανίας
κινηματογράφου κατά κεφαλήν
29. Αριθμός μεγάλου μήκους που παράγονται
ετησίως
30. Αριθμός ηχογραφήσεων που
πραγματοποιούνται ετησίως
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ανά χώρα

31. Αριθμός βιβλίων που δημοσιεύονται
ετησίως
32. Αριθμός σχεδιαστικών εφαρμογών ανά
ένα εκατομμύριο κατοίκους

Πηγή: ΚΕΑ, 2009:193-195, επεξεργασία Κωστοπούλου Σ. & Κουρκουρίδης Δ. (2011)
3.1.3 Φλαμανδικός Δείκτης Δημιουργικότητας (Flemmish Index)
Ο Φλαμανδικός δείκτης αναπτύχθηκε από ένα περιφερειακό φορέα που είναι αρμόδιος για την
προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στη περιοχή, καθώς και για την
τόνωση των οικονομικών σχέσεων με διάφορες δημιουργικές περιφέρειες σε όλο τον κόσμο
[Βάδη-Βυρτεμβέργη, Καταλονία, Λομβαρδία, Maryland (ΗΠΑ), Κεμπέκ (Καναδάς), Σκωτία].
Προτάθηκε από τους H.P. Bowen, και L. Sleuwaegen από το Vlerick Leuven Gent
Management School και τον W. Moesen από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίν στο
έργο τους «Ένας Σύνθετος Δείκτης Δημιουργικής Οικονομίας». Η Φλαμανδική προσέγγιση
θεωρεί ότι η δημιουργικότητα είναι μια ευρύτερη έννοια και την συνδέει με τις έννοιες της
επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ωστόσο δεν δίνει
κάποια

αξιοσημείωτη έμφαση

στο

ρόλο

του

πολιτισμού

για

την τόνωση

της

δημιουργικότητας. Ο φλαμανδικός Δείκτης δίνει μεγάλη σημασία στην έννοια της διαφάνειας
και εξηγεί ότι ο αστικός πληθυσμός και η ποικιλομορφία (π.χ. το ποσοστό των αλλοδαπών) σε
μια πόλη έχει αντίκτυπο στην δημιουργικότητα.
3.1.4 Φιλανδική Έκθεση (Finnish Report)
Η έκθεση για την πολιτιστική ζωή από το φιλανδικό Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
είναι μια συλλογή 62 δεικτών της πολιτιστικής ζωής. Η έκθεση με θέμα «Μέσοι όροι
συνολικής εκτίμησης της πολιτιστικής ζωής και μέτρηση της Συμμετοχής του Πολιτιστικού
Τομέα στην κοινωνία της πληροφορίας», εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού της Φιλανδίας από τους R.G. Picard, Μ. Grölund και Τ. Toivonen
(Picard et al., 2003). Χωρίζεται σε τρεις επιμέρους υπο-δείκτες: πολιτιστική διαθεσιμότητα,
πολιτιστική συμμετοχή και πολιτιστική παραγωγή. Δίνει τη δυνατότητα να σταθμίσουμε το
δημιουργικό δυναμικό της χώρας σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των πολιτιστικών πόρων και
της πολιτιστικής συμμετοχής. Ακόμη, επισημαίνει τη σημασία της πολιτιστικής συμμετοχής
και των υποδομών για την τόνωση της δημιουργικότητας.
3.1.5 Δείκτες Καινοτομίας (Innovation index)
Τέλος, οι δείκτες καινοτομίας μετρούν την οικονομική παραγωγή της καινοτομίας σε μια
κοινωνία και κατατάσσουν τα κράτη σύμφωνα με την τεχνολογική πρωτοτυπία τους. Σκοπός
του δείκτη είναι η κοινωνία να κατανοήσει τη διαδικασία της οικονομικής παραγωγής των
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νεωτερισμών καθώς και τη συμβολή του ανθρώπινου κεφαλαίου (εκπαίδευση και ταλέντο)
στη καινοτομία. Επικεντρώνονται κυρίως στην επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία και
λαμβάνουν ελάχιστα υπόψη τη τέχνη και τον πολιτισμό ως συνιστώσα της δημιουργικότητας.
Στους Δείκτες Καινοτομίας περιλαμβάνονται ο Ευρωπαϊκός Δείκτης καινοτομίας και το
Εγχειρίδιο του Όσλο (ΚΕΑ, 2009:182-186). Ο «Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων
Καινοτομίας 2007» σχεδιάστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας (European Innovation
Scoreboard, 2007). Το «Εγχειρίδιο του Όσλο: η μέτρηση των επιστημονικών και τεχνολογικών
δραστηριοτήτων - κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή και ερμηνεία δεδομένων για την
καινοτομία», τρίτη έκδοση, αναπτύχθηκε από κοινού έκδοση από τον ΟΟΣΑ και τη Eurostat
το 2005 (Oslo Manual, 2005).
3.1.6 Δείκτης Δημιουργικής Ζωτικότητας
Ο Δείκτης Δημιουργικής Ζωτικότητας (Creative Vitality Index) αναπτύχθηκε κατά τη
διάρκεια ενός ερευνητικού προγράμματος το 2002 το οποίο διήρκησε ένα χρόνο και στο οποίο
συνεργάσθηκαν: η Ομοσπονδία Τεχνών Δυτικών Πολιτειών Αμερικής) (Western States Arts
Federation – WESTAF), οι σύμβουλοι του οργανισμού Hebert Research, το ανώτερο
προσωπικό της Επιτροπής Κρατικών Τεχνών της Ουάσιγκτον (Washington State Arts
Commission) και ο Διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού του Σιάτλ. Οι μεταβλητές του
Δείκτη, οι οποίες είναι σχετικές με τη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες τεχνών και
επαγγελματικής απασχόλησης, επιλέχθηκαν με σκοπό οι διαθέσιμες τιμές να είναι όσο το
δυνατόν αξιόπιστες, κρατικά ελεγμένες και ετησίως αναθεωρήσιμες (Hebert Research, 2005).
Ο Δείκτης επιδιώκει να μετρήσει τη ζωντάνια – ζωτικότητα ενός τόπου, μιας πόλης ή μιας
περιοχής. Η Δημιουργική Ζωτικότητα (Creative Vitality) ορίζεται ως το φάσμα των
δημιουργικών αγαθών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή
που μπορεί να θεωρηθεί σημαντική στην οικονομική της ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, η
δημιουργική ζωτικότητα λειτουργεί ως «αποδεικτικό στοιχείο» για τη θεμελίωση, διάδοση,
ισχυροποίηση και υποστήριξη των τεχνών και του πολιτισμού στα πλαίσια της καθημερινής
ζωής στις τοπικές κοινωνίες. Η δημιουργική ζωτικότητα είναι ελκυστική για πολλούς
ανθρώπους, επειδή είναι χωρίς αποκλεισμούς και καθιστά δυνατή την εμπλοκή ενός
ευρύτερου συνόλου ενδιαφερομένων μερών. Οι έρευνες δείχνουν πως οι άνθρωποι
συμμετέχουν στις δημιουργικές δραστηριότητες με πολλούς και διάφορους τρόπους και
ρόλους: επαγγελματίες, καθηγητές, μαθητές, υποστηρικτές και φυσικά καταναλωτές (Hebert
Research, 2005).
Ο δείκτης Δημιουργικής Ζωτικότητας επικεντρώνεται στην δημιουργική ζωτικότητα που
σχετίζεται με τις τέχνες και όχι με τον πολιτισμό γενικότερα. Μετρά την «υγεία» της
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δημιουργικής οικονομίας σε μια πόλη, νομό, κράτος ή μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή.
Στον Δείκτη η δημιουργική οικονομία μιας περιοχής συμπεριλαμβάνει τόσο τις
κερδοσκοπικές όσο και τις μη κερδοσκοπικές δημιουργικές επιχειρήσεις καθώς και τις
δραστηριότητες που σχετίζονται με την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση τους (Hebert
Research, 2005). Ο δείκτης συλλαμβάνει την οικονομική διάσταση της δημιουργικής
δραστηριότητας σε μια οικονομία, όχι το δημιουργικό δυναμικό των ατόμων. Έχει σχεδιαστεί
για να συνοψίσει το περιεχόμενο, την έκταση και τη δυναμική ενός πολύπλοκου φαινόμενου
και να περιγράψει ένα σύνθετο σύνολο μεταβλητών που αποτελείται από διάφορες
δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
Ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους σκοπούς (WEASTAF, 2007):


Παρέχει ένα πλαίσιο για τη σύλληψη και κατανόηση της δημιουργικής οικονομίας ως
ένα δίκτυο πολλών αλληλεπιδράσεων που εκτείνεται από τους καλλιτέχνες έως τους
εκπαιδευτικούς. Ο Δείκτης μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα αρχικό διαγνωστικό
εργαλείο για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων στις τοπικές δημιουργικές
οικονομίες, και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της προόδου του
συγκεκριμένου τομέα στην περιοχή.



Συγκρίνει τη δημιουργική οικονομία περιφερειακά και εθνικά ως σημαντικός οδηγός
της οικονομικής ανάπτυξης και ως βασικός παράγοντας στην ποιότητα ζωής μιας
περιοχής.



Εκπαιδεύει τα μέλη της κοινότητας αναφορικά με τη δυναμική της δημιουργικής
οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί πως η δημιουργική οικονομία
περιλαμβάνει τόσο τον κερδοσκοπικό όσο και τον μη κερδοσκοπικό τομέα των
τεχνών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες μιας περιοχής. Ουσιαστικά, η
προσέγγιση της «δημιουργικής οικονομίας» τοποθετεί όλες τις τέχνες που σχετίζονται
με δημιουργικές δραστηριότητες σε ένα συνεχές δραστηριοτήτων.



Λειτουργεί ως πηγή πληροφόρησης για τους υποστηρικτές των τεχνών και των
δημιουργικών δραστηριοτήτων και ως μέσο αφύπνισης της προσοχής του κοινωνικού
συνόλου κατά την διάρκεια αξιοσημείωτων αλλαγών στο «οικοσύστημα» της
δημιουργικής οικονομίας.



Χρησιμεύει ως ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θα προσδιοριστεί και θα αναπτυχθεί μια
δημιουργική συστάδα (creative clusters). Με τα στοιχεία του Δείκτη, o οποίος θέτει
ένα όραμα για μια δημιουργική κοινότητα, όσοι επιθυμούν να οικοδομήσουν
συνέργειες για να επηρεάσουν προς όφελος τους την ανάπτυξη της δημιουργικής
οικονομίας έχουν μια ευρύτερη πλατφόρμα πληροφοριών, από την οποία μπορούν να
συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να ξεκινήσει η συζήτηση.
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Τονίζει τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ του κερδοσκοπικού τομέα και του μη
κερδοσκοπικού τομέα των τεχνών. Σημαντική είναι η παρατήρηση ότι ένας υγιής μη
κερδοσκοπικός τομέας των τεχνών είναι ωφέλιμος για την ανάπτυξη ενός υγιούς
κερδοσκοπικού τομέα.



Λειτουργεί ως εργαλείο για τη συγκριτική αξιολόγηση της κατάστασης της τοπικής
δημιουργικής οικονομίας και ως μέσο για τη διάγνωση αδυναμιών στην εν λόγω
οικονομία. Εκλεγμένοι σύμβουλοι και πολιτικοί ηγέτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν
το δείκτη ως σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση των μεθόδων με τις οποίες η τοπική
οικονομία μιας περιοχής μπορεί να εμπλουτιστεί με την ανάπτυξη της δημιουργικής
οικονομίας.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονισθεί πως ο δείκτης έχει μεγαλύτερη χρησιμότητα ως
μέτρο της δημιουργικής ζωτικότητας κάθε κοινότητας – περιφέρειας ξεχωριστά και όχι ως
μέτρο αξιολόγησης της δημιουργικής ζωτικότητας στο σύνολο μιας χώρας. Δημιουργήθηκε
για να μετρήσει την οικονομική διάσταση των τεχνών και του πολιτισμού με βάση τη
δημιουργικότητα σε μια περιφέρεια (ορισμένη περιοχή) και δεν φιλοδοξεί να δώσει μια γενική
εικόνα της δημιουργικότητας.
Ο Δείκτης Δημιουργικής Ζωτικότητας έχει δύο κύρια συστατικά στοιχεία. Το πρώτο
συστατικό στοιχείο με επτά υπο-δείκτες μετρά τη συμμετοχή των μελών της κοινότητας στις
τέχνες και στις πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ το δεύτερο συστατικό μετρά τη
συγκέντρωση της απασχόλησης που σχετίζεται με τις τέχνες και τις πολιτιστικές
δραστηριότητες. Τα στοιχεία σταθμίζονται 60% για τη συμμετοχή και 40% για την
απασχόληση (WEASTAF, 2007).
Α) Οι 7 υπο-δείκτες συμμετοχής της κοινότητας στις τέχνες (60%)
1. Κατά κεφαλήν πωλήσεις καταστημάτων φωτογραφικών ειδών (8%)
2. Κατά κεφαλήν πωλήσεις δίσκων μουσικής και βιβλίων (8%)
3. Κατά κεφαλήν πωλήσεις μουσικών οργάνων και έσοδα από την προμήθεια πωλήσεων
στα καταστήματα (8%)
4. Εισόδημα από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς τεχνών (10%)
5. Εισόδημα από άλλες μη κερδοσκοπικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες (10%)
6. Παρουσία κοινού στις θεατρικές παραστάσεις (8%)
7. Κατά κεφαλήν εισόδημα από μουσεία και γκαλερί έργων τέχνης (έσοδα από εισιτήρια
και πωλήσεις προϊόντων) (8%).
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Β) Συγκέντρωση της απασχόλησης που σχετίζεται με τις τέχνες και τις πολιτιστικές
δραστηριότητες σε περισσότερες από 30 επαγγελματικές κατηγορίες (40%).
Πρωτογενής Δημιουργική Απασχόληση
Ηθοποιοί, Παραγωγοί, Αρχιτέκτονες, Αρχιτέκτονες Τοπίου, Καλλιτεχνικοί Διευθυντές,
Εμπορικοί και Βιομηχανικοί Σχεδιαστές, Χορευτές, Χορογράφοι, Συντάκτες, Ειδικοί Μόδας,
Floral Designers, Καλλιτέχνες Καλών Τεχνών, Γραφίστες, Εικαστικοί, Σχεδιαστές
εσωτερικών χώρων, Multimedia, Διασκεδαστές, Διευθυντές Μουσικής Παραγωγής, Συνθέτες,
Μουσικοί, Τραγουδιστές, Παραγωγοί, Σκηνοθέτες, Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί και Εκφωνητές,
Τηλεοπτικοί Παραγωγοί, Φωτογράφοι, Σχεδιαστές Εκθέσεων, Τεχνικοί, Συγγραφείς.
Δευτερογενής Δημιουργική Απασχόληση
Ειδικοί Διαφήμισης & Προώθηση, Business Managers, Τεχνίτες Ήχου και Εξοπλισμού
Βίντεο, Ηχολήπτες, Καθηγητές Τέχνης – Δράματος και Μουσικής, Εμπλεκόμενοι με
Θρησκευτικές Δραστηριότητες και Εκπαίδευση, Συντάκτες, Ειδικοί Επεξεργασίας Βίντεο,
Βιβλιοθηκονόμοι, Εργαζόμενοι εξοπλισμού media, Επισκευαστές Μουσικών Οργάνων,
Φωτογράφοι, Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων.
Εν κατακλείδι, από τα παραπάνω είναι προφανές ότι δημιουργούνται δύο κρίσιμα ζητήματα:
το πρώτο αφορά στο τί ακριβώς μετράται και το δεύτερο στο πώς αυτό μετράται. Με άλλα
λόγια, υπάρχει το πρόβλημα του καθορισμού των δεδομένων που απαιτούνται και του
περιεχομένου τους, αλλά και της διαθεσιμότητά τους ανά χωρικό πεδίο ανάλυσης (Tepper,
2002). Οι σχετικοί δείκτες που μελετήθηκαν αποτυπώνουν τον αριθμό των επιχειρήσεων και
των εργαζομένων στους δημιουργικούς κλάδους, καθώς και το οικονομικό αποτέλεσμα της
δραστηριοποίησής τους σε όρους αξίας του παραγόμενου προϊόντος (Montgomery, 2005).
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Κεφάλαιο 4. Πολιτιστικές Βιομηχανίες
4.1 Δημιουργικές ή πολιτιστικές βιομηχανίες; Μια διεπιστημονική
συζήτηση σε εξέλιξη
Οι έννοιες «δημιουργική οικονομία» και «δημιουργικές βιομηχανίες» είναι σχετικά
πρόσφατες στη διεθνή βιβλιογραφία και δεν έχουν ακόμα πλήρως καθορισμένους και κοινά
αποδεκτούς ορισμούς. Ορισμένοι φορείς και οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η
UNESCO, ενισχύουν έναν παλαιότερο όρο, τις «πολιτιστικές βιομηχανίες». Υπάρχει μια
εκτενής ακαδημαϊκή συζήτηση διεθνώς που διερευνά τα σημαντικά σημεία της διάκρισης
μεταξύ πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας (British Council, 2010).
Ο πολιτισμός παραδοσιακά μελετάται από την άποψη του «διαφωτισμού» καθώς εκτελεί
πολλαπλές κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες. Θεωρείται ως «πρεσβευτής» και ως «όχημα»
για την διάδοση αξιών όπως ανεκτικότητα, δημοκρατία, πολυμορφία, πλουραλισμό και
διαμόρφωση του τρόπου ζωής μέσω των ισχυρών κοινωνικών και πολιτικών μηνυμάτων που
προωθούνται. Ο πολιτισμός είναι η γενική έκφραση της ανθρωπότητας, η έκφραση της
δημιουργικότητάς του και η κινητήρια δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής καινοτομίας.
Τομείς όπως η μουσική, οι εικαστικές τέχνες, ο κινηματογράφος και η ποίηση, για
παράδειγμα, συμβάλουν στην δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ευημερία, τη
μάθηση και την κοινωνική συνοχή. Δρα ως καταλύτης για τον διαπολιτισμικό διάλογο εντός
της Ευρώπης, καθώς και στον υπόλοιπο κόσμο. Δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να
γνωρίσουν τον πολιτισμό των άλλων λαών και να διατηρήσουν την πολιτιστική
ποικιλομορφία τους (ΚΕΑ, 2009).
Πολλές φορές στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος «πολιτιστική βιομηχανία» εμφανίζεται ως
υποκατηγορία των «δημιουργικών βιομηχανιών». Σύμφωνα με τον ορισμό που προτείνει η
UNESCO (UNESCO, 2009) είναι η βιομηχανία η οποία συνδυάζει τη δημιουργία, την
παραγωγή και την εμπορευματοποίηση άυλης εργασίας, πολιτιστικής φύσης, το αντικείμενο
της οποίας συνήθως προστατεύεται από κανόνες πνευματικών δικαιωμάτων και μπορεί να
πάρει τη μορφή αγαθού ή υπηρεσίας. Η έννοια της «πολιτιστικής βιομηχανίας» αναφέρεται
στις βιομηχανίες των οποίων η έμπνευση προέρχεται από την κληρονομιά, την γνώση της
παράδοσης και τα καλλιτεχνικά στοιχεία της δημιουργικότητας ενώ η έννοια της
«δημιουργικής βιομηχανίας» δίνει έμφαση στο άτομο και τη δημιουργικότητά του, την
καινοτομία, την ικανότητα και το ταλέντο της εκμετάλλευσης της πνευματικής
ιδιοκτησίας. Ακόμη, είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της «πνευματικής ιδιοκτησίας»
και την έννοια της πληροφορίας στις οικονομίες οι οποίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες με
επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία, ανάπτυξη λογισμικού και βάσεων δεδομένων,
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υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, καθώς και την παραγωγή του υλικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
Ιστορική Αναδρομή
Ο όρος «πολιτιστική βιομηχανία» εμφανίστηκε στην μεταπολεμική περίοδο και προέρχεται
από τον ομότιτλο δοκίµιο των Adorno και Horkheimer «The Culture Industry: Enlightenment
as Mass Deception» (Adorno & Horkheimer, 1947). Οι συγγραφείς υπερασπίζονται την
άποψη ότι η βιομηχανία του πολιτισμού, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η διαφήμιση
χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του καπιταλιστικού μοντερνισμού και είχαν ως στόχο
τον πλήρη έλεγχο της κοινωνίας και την αποδοχή των νέων μορφών της καπιταλιστικής
κοινωνίας. Θεωρούν ότι αν το εργοστασιακό σύστημα του Φορντ «μετακινηθεί» στη σφαίρα
του πολιτισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ισχυρό ιδεολογικό εργαλείο. Για τους
φιλόσοφους της Σχολής της Φρανκφούρτης η δημιουργία ενός νέου όρου με τον συνδυασμό
του πολιτισμού και της βιομηχανίας, που μέχρι την εποχή εκείνη ήταν αντιληπτές ως δύο
έννοιες διαμετρικά αντίθετες, είχε ως στόχο να σοκάρει και να κινητοποιήσει την κοινωνία.
Έκτοτε εξακολουθούν να προτείνονται διαφορετικές ερμηνείες του πολιτισμού ως
βιομηχανία. Για τον Hirsch (Hirsch,1972:639-659) ο ορισμός των πολιτιστικών βιομηχανιών
ξεκίνησε με τον καθορισμό των πολιτιστικών προϊόντων ως μη υλικά αγαθά που
απευθύνονται σε ένα καταναλωτικό κοινό και εξυπηρετούν γενικά μια αισθητική ή
εκφραστική λειτουργία, και όχι καθαρά χρηστική.
Οι Lawrence και Philips (Lawrence & Phillips, 2002) υποστηρίζουν πως τα πολιτιστικά
προϊόντα είναι παράγωγα (αγαθά και υπηρεσίες) που εκτιμούνται για το νόημά τους.
Ο πιθανότερος τρόπος για να προταθεί ένας κατανοητός ορισμός των πολιτιστικών
βιομηχανιών είναι να αντιληφθούμε τα όρια μεταξύ πολιτιστικής παραγωγής και μη –
πολιτιστικής παραγωγής και να κατανοήσουμε αν αυτά τα όρια αναφέρονται σε χρηστική
λειτουργία ή μη – χρηστική λειτουργία αγαθών (καλλιτεχνική / αισθητική / ψυχαγωγική)
(Hirsch 1972, Hesmondhalgh 2002, Power & Scott 2004).
Ο Pratt (2004) τονίζει πως η χρήση του όρου «πολιτιστικές» και όχι «δημιουργικές»
βιομηχανίες ήταν βασικός παράγοντας για όσους επιθυμούν να θέσουν ως προτεραιότητα την
κοινωνική σημασία της πολιτιστικής παραγωγής, της διανομής και της συμμετοχής.
Οι πολιτιστικές βιομηχανίες περιλαμβάνουν τομείς όπως: Διαφήμιση, Αρχιτεκτονική,
Βιοτεχνία, Σχεδιασμός Επίπλων, Σχεδιασμός Ενδυμάτων, Παραγωγή Ταινιών, Βίντεο και
άλλων Οπτικοακουστικών Μέσων, Σχεδιασμός Γραφιστικών Προτύπων, Εκπαιδευτικό και
Ψυχαγωγικό Υλικό Λογισμικού, Μουσική Βιομηχανία, Τέχνες του Θεάματος και της
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Ψυχαγωγίας, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο και Διαδίκτυο, Εικαστικές Τέχνες και Λογοτεχνική και
Συγγραφική Δημιουργία.
Επιπλέον, αποτελούν άκρως ανταγωνιστικές βιομηχανίες, καθώς όλες οι χώρες – περιοχές
έχουν τη δική τους ιδιαίτερη ταυτότητα με βάση την ιστορία, τον πολιτισμό και το
περιβάλλον. Ακόμη, μέσω της συλλογικής δράσης και της συνεργασίας, οι χώρες μπορούν να
πραγματοποιήσουν σημαντικά περιφερειακά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη δημιουργία
γενικών οικονομικών μεταβολών. Η συνεργασία των «περιφερειακών δημιουργικών clusters»
είναι μια στρατηγική προσέγγιση που χρησιμοποιείται μεταξύ των κρατών – πόλεων για την
προώθηση του δημιουργικού τομέα ως κινητήριου μοχλού της ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή,
μια

στρατηγική

ομαδοποίηση

χρησιμεύει

για

τη

μόχλευση

του

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος της κάθε περιοχής ξεχωριστά στην παγκόσμια αγορά.

4.2 Πολιτιστικές βιομηχανίες – Ταξινόμηση πολιτιστικών
βιομηχανιών
Τα προβλήματα στην διατύπωση ενός ενιαίου ορισμού των πολιτιστικών βιομηχανιών
οδήγησαν στην ανάγκη σύνταξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συλλογής στατιστικών για
τον πολιτισμό, το οποίο διατυπώθηκε το 1972 από την σύνοδο πολιτισμού της UNESCO. Ο
πρώτος σχεδιασμός του πλαισίου ολοκληρώθηκε το 1978 με τον τίτλο «Προεισαγωγική μελέτη
για τους στόχους και το εύρος ενός πλαισίου για τις πολιτιστικές στατιστικές». Στη συνέχεια, το
1979 υποβλήθηκε ο τελικός σχεδιασμός του πλαισίου με τίτλο «Τελικό Προσχέδιο» ο οποίος
περιλάμβανε δέκα πεδία συλλογής δεδομένων για τον πολιτισμό. Το 1986 στην Τρίτη
Συνάντηση της κοινής Ομάδας Εργασίας UNESCO (Οικονομική Επιτροπή της Ευρώπης για
τις Στατιστικές Πολιτισμού) οι εμπειρογνώμονες προχώρησαν σε μια περαιτέρω διαμόρφωση
ορισμένων νέων υπο-κατηγοριών. Με τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, τον Σεπτέμβριο του
1989, προέκυψε η ανάγκη επαναδιατύπωσης των στόχων και των κατηγοριών. Έτσι, στις
αρχές της δεκαετίας του 90 παρατηρούμε την ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας
(οπτικοακουστικά μέσα και τηλεπικοινωνίες) και σαν συνέπεια εμφανίζεται επιτακτική η
ανάγκη αλλαγής της ταξινόμησης.
Η ταξινόμηση των δέκα κατηγοριών του πολιτισμού, όπως διαμορφώθηκε στην περίοδο 19791996 έχει ως εξής (Βερνίκος 2005:23-37):
0. Πολιτιστική Κληρονομιά
01. Ιστορικά μνημεία
02. Αρχαιολογική κληρονομιά
03. Αρχιτεκτονική κληρονομιά
04. Μουσεία
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05. Αρχεία
06. Άλλες μορφές πολιτιστικής κληρονομιάς (άυλη κληρονομιά, τοπία κ.ά.)
1. Έντυπο και λογοτεχνία
1.1. Λογοτεχνική και συγγραφική δημιουργία
1.2. Βιβλία, φυλλάδια και συναφή έντυπα
1.3. Εφημερίδες και περιοδικά
1.4. Διάθεση, κυκλοφορία και εμπορία βιβλίων και εντύπων
1.5. Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
1.6. Βοηθητικές υπηρεσίες για την παραγωγή εντύπων και λογοτεχνικών έργων
2. Μουσική
2.1. Μουσική δημιουργία
2.2. Παρουσίαση και εκτέλεση ζωντανής μουσικής (συναυλίες, ρεσιτάλ, χορωδίες,
παραστάσεις κ.ά.)
2.3. Έντυπη δημοσίευση μουσικών έργων
2.4. Λυρικές δημιουργίες και παραστάσεις (όπερα, οπερέτα κ.ά.)
2.5. Οπτικοακουστική καταγραφή μουσικής, τραγουδιού, λυρικών παραστάσεων (δίσκοι,
κασέτες, CD, DVD κ.ά.)
2.6. Διάθεση και εμπορία καταγεγραμμένης οπτικοακουστικής και έντυπης μουσικής
2.7. Παραγωγή και εμπορία μουσικών οργάνων
2.8. Μουσική εκπαίδευση (εκτός της επίσημης σχολικής)
2.9. Άλλες δραστηριότητες απαραίτητες για τη δημιουργία, παραγωγή, εμπορία, κυκλοφορία
μουσικής και μουσικών οργάνων
3. Παραστατικές τέχνες
3.1. Δημιουργία έργων παραστατικών τεχνών
3.2. Δραματικές παραστάσεις
3.3 Χορογραφικές παραστάσεις
3.4. Άλλες παραστατικές τέχνες (τσίρκο, μιούζικ χολ, καμπαρέ, θεάματα, θέατρο σκιών)
3.5. Οπτικοακουστική καταγραφή παραστάσεων και δρώμενων
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3.6. Άλλα θεαματικά δρώμενα
3.7. Εκπαίδευση (εκτός της επίσημης σχολικής)
3.8 Βοηθητικές δραστηριότητες απαραίτητες για την παρουσίαση παραστάσεων (σκηνοθεσία,
σκηνογραφία, προβολή και εμπορία, ενοικίαση και εξοπλισμός αιθουσών, ενδιάμεσοι και
μάνατζερ, διάθεση εισιτηρίων κ.ά.)
4. Παραγωγή, προβολή και έκθεση εικονικών και πλαστικών τεχνών
4.1 Παραγωγή και δημιουργία εικονικών και πλαστικών τεχνών
4.1.1. Ζωγραφική
4.1.2. Γλυπτική
4.1.3. Γραφικές τέχνες
4.1.4. Βιοτεχνίες τέχνης
4.1.5. Άλλες μορφές εικονικών και πλαστικών τεχνών
4.2. Προβολή, απεικόνιση και έκθεση έργων εικονικών και πλαστικών τεχνών
4.2.1. Ζωγραφική
4.2.2. Γλυπτική
4.3. Διάθεση και εμπορία έργων εικονικών και πλαστικών τεχνών
4.3.1. Ζωγραφική
4.3.2. Γλυπτική
4.4. Εκπαίδευση
4.5. Βοηθητικές δραστηριότητες απαραίτητες για τη δημιουργία, παρουσίαση έργων
εικονικών και πλαστικών τεχνών (παραγωγή και διάθεση, υλικά και εργαλεία, χυτήρια κ.ά.)
5. Κινηματογράφος, Βίντεο και Φωτογραφία
5.1. Κινηματογραφική παραγωγή (παραγωγή κινηματογραφικών έργων)
5.2. Βιντεογραφία και ψηφιακή DVD κινηματογραφία
5.3. Διάθεση κινηματογραφικών έργων, βίντεο και DVD
5.4. Προβολή κινηματογραφικών έργων, βίντεο και DVD
5.5. Φωτογραφία (λήψη, εκτύπωση, ψηφιοποίηση, έκθεση)
5.6. Καλλιτεχνική φωτογραφία (φιλμ και ψηφιακή)
5.7. Εκπαίδευση κινηματογράφου και φωτογραφίας
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5.8. Βοηθητικές δραστηριότητες απαραίτητες για τη δημιουργία, παρουσίαση έργων
κινηματογράφου και φωτογραφίας (συσκευές και μηχανές, φιλμ, ψηφιακά υπόβαθρα, εμπορία
φιλμ και ψηφιακών υποβάθρων, διακίνηση κινηματογραφικών έργων, μηχανές προβολής,
μηχανές εγγραφής, οθόνες, εγκαταστάσεις και κτήρια κ.ά.)
6. Ραδιοτηλεόραση
6.1. Ραδιοφωνία
6.2. Τηλεόραση
6.3. Δορυφορικές και διαδικτυακές εκπομπές
6.4. Παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων
6.4. Εκπαίδευση προσωπικού
6.5. Βοηθητικές δραστηριότητες απαραίτητες για τις ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές και
εκπομπές (παραγωγή και διάθεση πομπών, δεκτών και δικτύων, διαφήμιση κ.ά)
7. Κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
7.1. Σύλλογοι, σωματεία και ενώσεις
7.2. Πολυκέντρα, πολιτιστικές πρωτοβουλίες, ερασιτεχνικές δραστηριότητες, εθελοντισμός
7.3. Κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές και δρώμενα
7.3.1. Οικογενειακή ζωή και εορτές
7.3.2. Κοινοτική ζωή και εορτές
7.3.3. Ατομικές πρακτικές
7.4. Άλλα κοινωνικά και πολιτισμικά δρώμενα (τελετές σχετικές με τους κοινωνικούς ρόλους
και με θρησκευτικές, ηθικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις)
8. Αθλήματα (σπορ) και παιχνίδια
8.1. Αθλητικές δραστηριότητες, αγώνες και αθλητικά σωματεία (οργάνωση αγώνων και
εκτέλεση αγωνισμάτων κ.ά.)
8.2. Παραγωγή και χρήση αθλητικού εξοπλισμού, κατασκευή και διαχείριση χώρων άθλησης
και αγώνων και άλλες ευκολίες
8.3. Προβολή αγωνιστικών θεαμάτων, διαφήμιση και παράπλευρες δραστηριότητες
8.4. Παιχνίδια (δημιουργία, παραγωγή, διάθεση, χρήση κ.ά.)
8.5. Αθλητική εκπαίδευση
8.6. Άλλες δράσεις, ενέργειες και εξοπλισμοί σχετικοί με τα σπορ και τα παιχνίδια.
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9. Φύση και περιβάλλον
Συμπερασματικά, οι πολιτιστικές βιομηχανίες ορίζονται ως οι βιομηχανίες που παράγουν
υλικά ή άυλα προϊόντα καλλιτεχνικής και δημιουργικής φύσεως, τα οποία έχουν τη
δυνατότητα δημιουργίας πλούτου και εισοδημάτων μέσω της αξιοποίησης των πολιτιστικών
αγαθών ή υπηρεσιών και της παραγωγής καινοτόμας γνώσης. Οι πολιτιστικές βιομηχανίες
έχουν κοινό γνώμονα τη δημιουργικότητα, την πολιτιστική γνώση και την πνευματική
ιδιοκτησία για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με κοινωνική και πολιτιστική
σημασία.

4.3 Χωρική συγκέντρωση πολιτιστικών/δημιουργικών
βιομηχανιών
Η χωρική οικονομική ανάλυση χωρίζεται σε δύο υπο-κλάδους, την αστική και την
περιφερειακή οικονομική. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις διαφοροποιούνται από το γεγονός ότι οι
αναλύσεις, τα υποδείγματα και οι τεχνικές αναφέρονται στην πρώτη, στη φύση και τη
λειτουργία της οικονομίας μιας πόλης, ενώ στη δεύτερη αναφέρονται στα όρια ευρύτερης
γεωγραφικής περιοχής. Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς τα κεντρικά ζητήματα της
αστικής οικονομικής ανάλυσης απαντούν σε ερωτήματα σχετικά με τους τρόπους λειτουργίας
μιας πόλης ενώ τα θέματα της περιφερειακής οικονομικής πραγματεύονται ζητήματα
τοπογραφικά, κλιματολογικά, οικονομικά, πολιτικά ή και διοικητικά με στόχο να γίνει
περισσότερο σαφής η διαφορετική συμπεριφορά των διαφόρων χωρικών ενοτήτων μιας
χώρας. Παρ’ όλο που είναι εφικτό να λύσουμε πολλά οικονομικά ζητήματα με γεωγραφική
διάσταση στο πλαίσιο μιας αστικής ή περιφερειακής οικονομίας, ορισμένα οικονομικά
φαινόμενα επηρεάζουν συγκεκριμένες και μεμονωμένες αστικές περιοχές.
Όταν παρατηρούμε τις οικονομίες των περιφερειών διαπιστώνουμε διαφορετικές οικονομικές
επιδόσεις. Ορισμένες περιφέρειες έχουν πυκνές συγκεντρώσεις συντελεστών παραγωγής και
αυξημένο πλήθος ατόμων και όγκο επενδύσεων, ενώ άλλες παρουσιάζουν εντελώς
διαφορετικά οικονομικά χαρακτηριστικά, με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων και πληθυσμού.
Ακόμη, διαπιστώνουμε πως η μισθολογική κατάσταση των πολιτών σε μια περιφέρεια/πόλη
και οι τιμές της γης διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Τέλος, βλέπουμε πως οι επιχειρήσεις
επιλέγουν συγκεκριμένες περιοχές εγκατάστασης καθώς και τη διαμόρφωση συγκεντρώσεων
(κλαδικών ή μη) δραστηριοτήτων σε ένα γεωγραφικό χώρο (McCann, 2001).
Τα ερωτήματα που τίθενται σε αυτό το σημείο είναι: με ποιο κριτήριο γίνεται η επιλογή της
θέσης μιας μεμονωμένης επιχείρησης; Ποιες είναι οι συνθήκες που διαμορφώνουν κλαδικές
συγκεντρώσεις επιχειρήσεων σε μια γεωγραφική περιοχή; Η χωρική συγκέντρωση της
οικονομικής δραστηριότητας επηρεάζει όλες τις βιομηχανίες ή ισχύει για ορισμένες
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βιομηχανίες ενώ άλλες επηρεάζονται μόνο οριακά; Τι συμβαίνει με τις δημιουργικές
βιομηχανίες;
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορα υποδείγματα που αναλύουν τη συμπεριφορά
μιας επιχείρησης στην επιλογή του τόπου εγκατάστασής της. Οι Weber (1909) και Moses
(1958:259-272) υποστηρίζουν πως η άριστη θέση της επιχείρησης μπορεί να βρίσκεται σε μια
θέση ή σε ένα ενδιάμεσο σημείο κοντά στην αγορά του προϊόντος ή στους προμηθευτές ή
αυτό το σημείο να επιλέγεται σύμφωνα με τα μοναδιαία κόστη παραγωγής και τις
παραγωγικές σχέσεις. Στη συνέχεια το υπόδειγμα του Hotelling (1929:41-57) αναφέρει πως οι
επιχειρήσεις συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο γεωγραφικό χώρο για λόγους σχετικούς με τον
μεταξύ τους ανταγωνισμό, μόνο σε συνθήκες όπου έχει αποκλειστεί ο ανταγωνισμός μέσω
των τιμών. Τέλος, τα συμπεριφερικά υποδείγματα συμπεραίνουν πως η συγκέντρωση σε ένα
γεωγραφικό χώρο αποτελεί μια ορθολογική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού σε συνθήκες
αβεβαιότητας και ετερογενών πληροφοριών.
Αναφορικά με τις οικονομίες χωρικής συγκέντρωσης, σημείο ορόσημο αποτελεί η προσέγγιση
του Alfred Marshall (1920) στο έργο του «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». Ο Marshall τόνισε
ότι η χωρική εγγύτητα μεταξύ των επιχειρήσεων δημιουργεί μια «βιομηχανική ατμόσφαιρα»
που επιφέρει αύξουσες αποδόσεις κλίμακας άρα και κέρδη παραγωγικότητας. Αναγνωρίζει
τρεις λόγους που συμβαίνει αυτό: διάχυση των πληροφοριών, ύπαρξη τοπικών μη
εμπορεύσιμων εισροών και ύπαρξη μιας δεξαμενής τοπικού ειδικευμένου εργατικού
δυναμικού. Οι «Μαρσαλιανές βιομηχανικές περιοχές» χαρακτηρίζονται ως δυναμικές,
δημιουργικές περιοχές τοπικού επιπέδου, όπου ως επί το πλείστον υπάρχουν μικρές και
μεσαίες βιοτεχνικές επιχειρήσεις ή και βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας. Η συγκέντρωση σε
τοπικό επίπεδο αυξάνει τη πιθανότητα να μεταδοθεί η κατάλληλη πληροφορία, να
χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και να προσφερθούν οι
απαιτούμενες υπηρεσίες. Έτσι οι υπηρεσίες που είναι συγκεντρωμένες σε τοπικό επίπεδο
παρουσιάζουν εξωτερικές οικονομίες κλίμακας προς τη κάθε επιχείρηση και εσωτερικές ως
προς την ομάδα των επιχειρήσεων.
Μια ακόμα προσέγγιση ορόσημο στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τη φύση των
οικονομιών συγκέντρωσης υπήρξε η ταξινόμηση των Ohlin (1933) και Hoover (1937, 1948).
Οι ερευνητές πραγματεύονται θέματα σχετικά με τις συγκεντρωμένες γεωγραφικά ομάδες
επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων και προτείνουν μια ταξινόμηση των οικονομικών
συγκεντρώσεων. Η ταξινόμηση αυτή διαχωρίζει τις οικονομίες συγκέντρωσης σε τρεις
τύπους: τις εσωτερικές αποδόσεις κλίμακας, τις οικονομίες εντοπιότητας και τις οικονομίες
αστικοποίησης.
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Οι εσωτερικές αποδόσεις κλίμακας αναφέρονται στις επιχειρήσεις που έχουν
σημαντικές οικονομίες κλίμακας στην παραγωγής τους εξαιτίας του μεγέθους τους.
Αυτές οι οικονομίες κλίμακας θεωρούνται εσωτερικές ως προς την επιχείρηση, διότι
θεωρείται πως η βελτίωση της αποδοτικότητας είναι αποτέλεσμα του μεγέθους της
συγκεκριμένης επιχείρησης.



Οι οικονομίες εντοπιότητας είναι οι οικονομίες συγκέντρωσης που προκύπτουν στις
επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία.



Οι οικονομίες αστικοποίησης είναι οι οικονομίες συγκέντρωσης που προκύπτουν σε
επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας.

Εκτός από τις κλασικές περιγραφές των Marshall και Hoover για τις οικονομίες
συγκέντρωσης έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς διάφορα υποδείγματα που εξετάζουν τις
ιδιαίτερες απόψεις των συγκεντρώσεων δραστηριοτήτων. Πρόκειται για το υπόδειγμα του
πόλου ανάπτυξης, το υπόδειγμα της θερμοκοιτίδος και το υπόδειγμα του κύκλου ζωής, καθώς
και για δύο πιο πρόσφατα, το υπόδειγμα του Porter και το υπόδειγμα των νέων βιομηχανικών
περιοχών.
Το υπόδειγμα του πόλου ανάπτυξης έχει συνδεθεί με το έργο του Perroux (1950:89-104), ο
οποίος υποστήριξε πως οι αποφάσεις που παίρνουν οι μεγάλες καινοτόμες επιχειρήσεις
κλειδιά, οι λεγόμενοι «πόλοι ανάπτυξης» έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τις
άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συνδέονται μέσω σχέσεων πελάτη – προμηθευτή. Για
παράδειγμα, επιχειρηματικές επενδύσεις ή μεγάλα προγράμματα δημόσιων επενδύσεων σε
μια περιοχή λειτουργούν ως πόλος τοπικής ανάπτυξης.
Το υπόδειγμα της θερμοκοιτίδας συνδέεται με το έργο του Chinitz (1961:279-289) και έχει
προέλθει από τη δομή των δραστηριοτήτων στο Πίτσμπουργκ και την Νέα Υόρκη. Η βασική
ιδέα του υποδείγματος είναι πως οι συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων που είναι σε μεγάλο
βαθμό διαφοροποιημένες και περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων και μεγεθών
επιχειρήσεων αποτελούν «θερμοκοιτίδες» όπου γεννιούνται νέες επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα
είναι η ανάπτυξη της συγκέντρωσης δραστηριοτήτων, άρα και της οικονομικής ανάπτυξης.
Το υπόδειγμα του κύκλου ζωής έχει συνδεθεί με το έργο του Vernon (1960) ο οποίος
αναφέρει πως οι επιχειρήσεις διαφοροποιούν τη θέση που επιλέγουν για τις δραστηριότητές
τους ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος. Σημαντικό
χαρακτηριστικό του υποδείγματος είναι πως μπορεί να εμφανίζεται σε κάθε γεωγραφική
περιοχή

μια

ποιοτική

διαφορά

ανάμεσα

στους

τύπους

δραστηριοτήτων

που

πραγματοποιούνται στο οικονομικό κέντρο και σε αυτές που πραγματοποιούνται στη
περιφέρεια.
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Ο Porter (1990) ορίζει μια συστάδα (σύμπλεγμα cluster) οικονομικών δραστηριοτήτων ως
«μια εγγύς γεωγραφική ομάδα διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων και συναφών οργανισμών σε
ένα συγκεκριμένο τομέα, όπου συνδέονται με βάση κοινά χαρακτηριστικά και συμπληρώνουν
η μία την άλλη». Αυτή η συστάδα μεγιστοποιεί τις ροές μεταφοράς τεχνολογίας και
πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων και εξυπηρετεί την αμοιβαία ορατότητα μεταξύ
ανταγωνιστών, με αποτέλεσμα όλες οι επιχειρήσεις να συνεχίζουν να βελτιώνουν τη δική τους
ανταγωνιστικότητα.
Το υπόδειγμα των νέων βιομηχανικών περιοχών είναι διατυπωμένο στο πλαίσιο του πεδίου
του αστικού σχεδιασμού και της αστικής γεωγραφίας. Σύμφωνα με αυτό οι δραστηριότητες
που παρατηρούνται σε γεωγραφικές συγκεντρώσεις μικρών επιχειρήσεων έχουν τη τάση να
είναι περισσότερο καινοτόμες σε σχέση με τις γεωγραφικές συγκεντρώσεις μεγάλων
επιχειρήσεων. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών των μικρών επιχειρήσεων είναι
υψηλού επιπέδου αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των πλευρών λόγω της γειτνίασης.

4.4 Χωρική Συγκέντρωση Δημιουργικών Βιομηχανιών –
Συμπλέγματα (Clusters)
Την τελευταία δεκαετία πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για τη διερεύνηση της
χωρικής

συγκέντρωσης

και

της

δημιουργίας

συστάδων/συμπλεγμάτων

(clusters)

δημιουργικών βιομηχανιών. Οι περισσότερες επικεντρώθηκαν σε μελέτες περιπτώσεων μιας
μεμονωμένης κατηγορίας δημιουργικής βιομηχανίας. Παραδείγματα τέτοιων μελετών είναι: η
προσέγγιση του βιομηχανικού συμπλέγματος που χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη της
κινηματογραφικής βιομηχανίας του Χόλυγουντ από τον Scott (2002) και από τους De Propris
και Hypponen (2008), καθώς και της κινηματογραφικής βιομηχανίας στο Potsdam/Babelsberg
από τον Krätke (2002). Η προσέγγιση του κοινωνικού δικτύου χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη
της βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης στη Λειψία από τον Bahtelt (2005), και για το
σύμπλεγμα των μουσείων της Φλωρεντίας από τους Lazzeretti et al. (2011). Η προσέγγιση
του συμπλέγματος καθαρής χωρικής συγκέντρωσης χρησιμοποιείται από τον Turok (2003) για
την μελέτη της βιομηχανίας οπτικοακουστικών στη Σκωτία, για τη μελέτη των ψηφιακών
βιομηχανιών στην Αυστραλία DCITA (2002), και για τις δημιουργικές βιομηχανίες στο
Λονδίνο από τον Pratt (2011). Μια άλλη προσέγγιση μελέτης του συμπλέγματος των
δημιουργικών βιομηχανιών είναι αυτή της χωρικής συγκέντρωσης. Παραδείγματα τέτοιων
μελετών είναι: η μελέτη της συγκέντρωσης της μουσικής βιομηχανίας σε όλες τις πολιτείες
των ΗΠΑ (Florida and Mellander, 2008), η μελέτη συγκέντρωσης της βιομηχανίας
λογισμικού στις μητροπολιτικές περιοχές των ΗΠΑ (Campbell-Kelly et al, 2010), οι
δημιουργικές βιομηχανίες στην τοπική αγορά της Ιταλίας (Capone, 2008), οι δημιουργικές
βιομηχανίες στην τοπική αγορά της Ισπανίας και της Ιταλίας (Lazzeretti et al, 2008) και οι
δημιουργικές βιομηχανίες στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου (De Propris et al., 2009).
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Το ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο σημείο είναι: υπάρχει κάτι
διαφορετικό στη θεωρία συμπλέγματος των δημιουργικών βιομηχανιών σε σχέση με τις
παραδοσιακές θεωρίες των συμπλεγμάτων βιομηχανικής παραγωγής; Πολλοί υποστηρίζουν
πως η θεωρία για τα clusters των δημιουργικών βιομηχανιών διαφέρει από τις παραδοσιακές
θεωρίες. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης αναφέρουν πως οι βάσεις των δημιουργικών
συσπειρώσεων δεν είναι συνθετικές και αναλυτικές, αλλά συμβολικές (Asheim et al, 2011).
Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι οι δημιουργικές βιομηχανίες είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένες
σε αστικά περιβάλλοντα (Cooke και Lazzeretti, 2008). Όπως υποστηρίζουν, επειδή οι
δημιουργικές βιομηχανίες παράγουν κατά βάση υπηρεσίες, παρά κατασκευαστικές
δραστηριότητες, έχουν μια τάση να συγκεντρώνονται σε μεγάλες πόλεις ή μητροπολιτικές
περιοχές (Lazzeretti et al., 2012).
Για να γίνει κατανοητό αν ισχύει η παραπάνω παραδοχή θα πρέπει σε πρώτο βήμα να
αποσαφηνιστεί η έννοια του συμπλέγματος των δημιουργικών βιομηχανιών. Υπάρχει μια
εκτεταμένη συζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την έννοια του συμπλέγματος των
δημιουργικών βιομηχανιών (Gordon and McCann, 2000, Martin and Sunley, 2003, Vom Hofe
and Chen, 2006) αν και δεν έχει οδηγήσει ακόμη στη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης
θεωρίας. Οι Gordon & McCann (2000) διακρίνουν τρεις τυποποιημένες μορφές χωρικής
συγκέντρωσης, ανάλογα με το κυρίαρχο χαρακτηριστικό ή τη διαδικασία που συμβαίνει στο
σύμπλεγμα:
Α) Καθαρή χωρική συγκέντρωση, με βάση τη γεωγραφική εγγύτητα και τις οικονομίες
κλίμακας
Β) Βιομηχανικό σύμπλεγμα, με βάση τη σύνδεση εισόδου-εξόδου και συν-εγκατάστασης
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος συναλλαγών
Γ) Κοινωνικά συμπλέγματα, που βασίζονται σε υψηλά επίπεδα εμπέδωσης και κοινωνικής
ένταξης.
Οι Martin & Sunley (2003:19) υπογραμμίζουν ότι λόγω της ασάφειας της έννοιας «δεν
υπάρχει συμφωνημένη μέθοδος για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των συμπλεγμάτων,
είτε από την άποψη των βασικών μεταβλητών που πρέπει να μετρηθούν είτε από τις
διαδικασίες με τις οποίες θα πρέπει να καθορίζονται τα γεωγραφικά τους όρια». Στην
εμπειρική οριοθέτηση των ομάδων διάφορα προβλήματα που προκύπτουν συνήθως είναι: ο
εντοπισμός των βασικών βιομηχανιών του συμπλέγματος, προβλήματα συλλογής δεδομένων
(δεδομένα που σχετίζονται με την απασχόληση, την προστιθέμενη αξία, την παραγωγικότητα)
και δυσκολίες προσδιορισμού των γεωγραφικών ορίων του συμπλέγματος.
Σε δεύτερο βήμα, πρέπει να κατανοηθούν οι λόγοι που προτρέπουν τις δημιουργικές
βιομηχανίες να δημιουργούν συμπλέγματα (clusters). Σύμφωνα με τον O'Sullivan (2007) οι
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κύριοι λόγοι για την ομαδοποίηση σχετίζονται με την αστικοποίηση των οικονομιών: όπως η
ανταλλαγή εργατικού δυναμικού, η διάχυση γνώσεων, ανταλλαγή πληροφοριών, η
διαθεσιμότητα των ενδιάμεσων αγαθών, καθώς και εύκολη πρόσβαση στη ζήτηση. Σημαντική
είναι η εκδοχή των Keeble & Nachum (2002), οι οποίοι διακρίνουν πως σε μεγάλο ποσοστό οι
δημιουργικές βιομηχανίες προσφέρουν υπηρεσίες και άρα οι λόγοι που συγκεντρώνονται σε
clusters είναι: η πρόσβαση στην τοπική γνώση, η διάδοση της γνώσης, η παρουσία
συλλογικής μάθησης (μέσω της δικτύωσης, της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και της
κυκλοφορίας του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού μεταξύ των επιχειρήσεων) και η
πρόσβαση σε παγκόσμια δίκτυα πελατών και γνώσεων. Ακόμη, οι Lorenzen και Frederiksen
(2008) ενσωματώνουν τις εξωτερικές οικονομίες κλίμακας (π.χ. αστικοποίηση) με
πολιτιστικούς παράγοντες και την παρουσία δημιουργικής τάξης, για να καταλήξουν στο
συμπέρασμα ότι η ομαδοποίηση των πολιτιστικών βιομηχανιών εξαρτάται από τη συνύπαρξη
των οικονομιών εντοπιότητας και αστικοποίησης.
Τέλος, σε τρίτο βήμα εξετάζεται το είδος των συγκεντρώσεων που δημιουργούν οι
δημιουργικές βιομηχανίες. Σύμφωνα με τους Lazzeretti et al. (2012) μπορούν να διακριθούν
δύο είδη: οι συστάδες γύρω από ένα κομβικό σημείο και οι συστάδες με την μορφή νέφους
(Διάγραμμα 4.1). Στην πρώτη περίπτωση οι οικονομίες αστικοποίησης έχουν επικεντρωθεί
ιδιαίτερα σε ένα μόνο σημείο της πόλης, έτσι εντοπίζονται συστάδες διαφόρων
δραστηριοτήτων και με διαφορετικά χωρικά όρια οργανωμένες γύρω από ένα κομβικό σημείο.
Στη δεύτερη περίπτωση, οι συστάδες της ίδιας δραστηριότητας εντοπίζονται σε διάφορα μέρη
της πόλης, μερικώς επικαλυπτόμενες από συμπλέγματα διαφορετικών δραστηριοτήτων. Αυτή
η περίπτωση είναι ευνοϊκή για τον σχηματισμό συνεργιών και συμπληρωματικότητας μεταξύ
πολλαπλών συσπειρώσεων που μοιράζονται τον αστικό χώρο. Κομβικά σημεία και συστάδες
νέφους είναι ίσως ενδεικτικό της ύπαρξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος (Creative
Milieu).
Διάγραμμα 4.1. Κομβικό σημείο και Συστάδα Νέφους

Κομβικό Σημείο (Hub)

Συστάδες Νέφους (Cloud)

Πηγή: De Propris et al., 2009:37
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Σύμφωνα με τις μελέτες που αναφέρθηκαν παραπάνω, υποστηρίζεται ότι οι δημιουργικές
βιομηχανίες έχουν την τάση να δημιουργούν συστάδες νέφους. Παρατηρείται ότι στις πόλεις
δεν υπάρχει μόνο ένα σύμπλεγμα αλλά αρκετά της ίδιας ή διαφορετικής δημιουργικής
βιομηχανίας (De Propris et al., 2009, Mommaas, 2004, Camors and Soulard, 2010, Freeman,
2010). Σύμφωνα με τον Pratt (2011:132) είναι πολύ σημαντικό οι δημιουργικές βιομηχανίες
να συγκεντρώνονται με την μορφή νέφους συστάδων διότι η φύση της επικάλυψης ή της
αλληλεπίδρασης παράγει ένα δεύτερο επίπεδο αλληλεπίδρασης αυτό της διάχυσης (spillover)
στην κοινωνία.
Όπως και σε άλλους τομείς, υπάρχουν διάφορα είδη δευτερογενών επιπτώσεων που
σχετίζονται με τις δημιουργικές βιομηχανίες. Διακρίνονται τρεις κύριοι τύποι: διάχυση
παραγωγής, διάχυση γνώσης και διάχυση δικτύωσης (ESSnet-Culture, 2012:373-375):
Α) Διάχυση παραγωγής συμβαίνει όταν ο ρόλος των δημιουργικών βιομηχανιών ενισχύει την
ανάπτυξη του ρόλου άλλων τομέων στις διαδικασίες παραγωγής. Για παράδειγμα οι
δημιουργικές βιομηχανίες δημιουργούν διαχύσεις ζήτησης για συμπληρωματικά προϊόντα σε
άλλες βιομηχανίες.
Β) Διάχυση γνώσης: οι δημιουργικές βιομηχανίες «γεννούν» διάχυση της γνώσης. Αυτό
συμβαίνει όταν επιχειρήσεις επωφελούνται από νέες ιδέες, ανακαλύψεις, ή διαδικασίες που
έχουν αναπτυχθεί από τις δημιουργικές βιομηχανίες και στη συνέχεια τα αποτελέσματα
εφαρμόζονται στο εμπόριο και σε άλλους τομείς της οικονομίας χωρίς πληρωμή. Για
παράδειγμα, η χρήση των χαρακτηριστικών της κοινωνικής δικτύωσης αναπτύχθηκε αρχικά
από τις ψηφιακές εταιρίες μέσων μαζικής ενημέρωσης για τη διαχείριση των επικοινωνιών
τους και τώρα χρησιμοποιείται ευρέως και από άλλους τομείς.
Γ) Διάχυση δικτύωσης προκύπτει όταν οι επιχειρήσεις αποκτούν πλεονεκτήματα από άλλες
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Διακρίνονται σε:


Διάχυση χωρικής συγκέντρωσης συμβαίνει όταν οι επιχειρήσεις επιλέγουν να
εγκατασταθούν μαζί λόγω κοινής προμήθειας ή πελατειακής βάσης. Η κίνηση αυτή
έχει ως αποτέλεσμα να γίνει μια περιοχή πιο ελκυστική για διάφορους λόγους
δεδομένου ότι τα άτομα μοιάζουν να εκτιμούν την εύκολη πρόσβαση στις
επιχειρήσεις της περιοχής ή η συγκέντρωση των επιχειρήσεων μεταβάλλει την εικόνα
της περιοχής. Αυτό θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου άλλες επιχειρήσεις θα
επωφεληθούν από την προσέλκυση των πελατών, των προμηθευτών ή των
εργαζομένων πιο εύκολα.



Διάχυση Cluster προκύπτει όταν οι επιχειρήσεις εγκαθίστανται κοντά η μία στην άλλη
και ξεκινούν να αλληλεπιδρούν και να μοιράζονται τις γνώσεις τους. Κάθε επιχείρηση
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ωφελείται από την ανταλλαγή ιδεών με τις άλλες επιχειρήσεις και συνολικά
βρίσκονται σε καλύτερη θέση από ό, τι αν είχαν αναπτύξει τις ιδέες τους μεμονωμένα.


Διάχυση ελκυστικού περιβάλλοντος (Attractive milieu spillovers): αυτού του τύπου η
διάχυση εξηγείται από τις προσεγγίσεις του δημιουργικού περιβάλλοντος και της
«ποιότητας του τόπου». Υποστηρίζεται ότι η ύπαρξη των δημιουργικών βιομηχανιών
(στην πόλη, περιφέρεια κ.λπ.) μπορεί επίσης να σηματοδοτήσει την παρουσία του
«δημιουργικού περιβάλλοντος», το οποίο προσελκύει και άλλα άτομα. Σύμφωνα με
τον Florida (2002), δημιουργικά επαγγέλματα όπως για παράδειγμα ειδικοί Έρευνας
και Ανάπτυξης, καλλιτέχνες κλπ είναι το κλειδί για τη σύγχρονη αστική οικονομική
ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις με μεγάλο πληθυσμό «μποέμ» - καλλιτεχνών,
μουσικών και άλλων καλλιτεχνικών επαγγελμάτων - θα είναι πιο πιθανό να
παρουσιάσουν αύξηση σε εξειδικευμένο πληθυσμό. Ο Pratt (2011) υποστηρίζει την
άποψη ότι οι δημιουργικές βιομηχανίες μετατρέπουν τις περιοχές σε πιο ελκυστικούς
προορισμούς για τους ξένους π.χ. τουρίστες ή ξένους επενδυτές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι συστάδες των δημιουργικών βιομηχανικών φαίνεται να είναι ένα
πολύπλοκο θέμα. Βασικό ζήτημα είναι αν η ανάλυσή τους μπορεί να γίνει με βάση τις
παραδοσιακές θεωρίες συγκεντρώσεων ή να διαφέρει από αυτές. Όπως όλες οι βιομηχανίες
έτσι και η συγκεκριμένη δημιουργεί συγκεντρώσεις. Η μορφή αυτών των συγκεντρώσεων
διαφέρει ανάλογα με το είδος και τον τομέα, την ζήτηση και την προσφορά και τον βαθμό
αλληλεπίδρασης με άλλους τομείς. Οι δημιουργικές βιομηχανίες έχουν την τάση να
δημιουργούν clusters με βασικό λόγο τη διάχυση γνώσης και πληροφοριών και τη δικτύωση
με άλλες συναφείς βιομηχανίες. Αυτή η ενέργεια φαίνεται να προκαλεί μια σειρά θετικών
επιπτώσεων τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και για τους εμπλεκόμενους σε
δευτερογενές επίπεδο.

4.5 Οι επιπτώσεις των πολιτιστικών – δημιουργικών βιομηχανιών
Η σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, δημιουργικότητας και οικονομικής δραστηριότητας είναι ένα
θέμα που απασχολεί έντονα, κυρίως την τελευταία δεκαετία, τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα
όσο και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Η δημιουργική οικονομία δεν είναι μια μονοδιάστατη
έννοια, αλλά περιλαμβάνει μια πλειάδα παραγόντων που συμβάλουν στην οικονομική,
κοινωνική, πολιτιστική και αειφόρο ανάπτυξη μιας περιοχής με διάφορους τρόπους. Ως εκ
τούτου, θεωρείται ως ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τομείς οικονομικής και περιφερειακής
ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο (Schlosser, & Hartmann, 2009). Ο τομέας των δημιουργικών
βιομηχανιών επεκτείνεται με σταθερούς ρυθμούς και η αξία του (οικονομική, κοινωνική,
πολιτιστική) αυξάνεται συνεχώς. Παρά το γεγονός ότι εκπροσωπείται κυρίως από μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι δημιουργικές βιομηχανίες που τον συνθέτουν καλύπτουν ένα
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ευρύ φάσμα κλάδων οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την απασχόληση, την
ανταγωνιστικότητα και κατά συνέπεια την οικονομική μεγέθυνση.
Επιπλέον, η τάση τους να αναπτύσσονται σε «συστάδες» (clusters) δημιουργεί περαιτέρω
προοπτικές σχετικά με τη συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία και κατ’
επέκταση στη βελτίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Τέλος, συμβάλουν στην
αναβίωση αστικών περιοχών, στην ανάπτυξη απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών, καθώς
και στην προώθηση της διατήρησης των περιβαλλοντικών κληροδοτημάτων και της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Δεδομένου ότι θεωρείται δύσκολο να μετρηθούν με ακρίβεια οι επιπτώσεις της δημιουργικής
οικονομίας και των συναφών δραστηριοτήτων, θα γίνει εδώ μια προσπάθεια να σκιαγραφηθεί
η ποσοτική και ποιοτική φύση των επιπτώσεων τους με περισσότερες λεπτομέρειες. Ο ρόλος
που διαδραματίζει η δημιουργική οικονομία και οι τέχνες γενικότερα θα επικεντρωθεί στις
πολλαπλές διαστάσεις του φαινομένου, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές καθώς και στη
βιώσιμη ανάπτυξη (CRT, 2010).
4.5.1 Οικονομικές επιπτώσεις των πολιτιστικών – δημιουργικών βιομηχανιών
Η δημιουργική οικονομία σε αρκετές χώρες φαίνεται να αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό
από την υπόλοιπη οικονομία. Παρά το γεγονός ότι στις αρχές του 21ου αιώνα η δημιουργική
οικονομία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει σχεδόν το 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών της
παγκόσμιας οικονομίας (Howkins, 2001), εξακολουθεί να είναι δύσκολο ακόμα και σήμερα
να μετρηθεί με ακρίβεια. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις και ταξινομήσεις που οριοθετούν τον
δημιουργικό τομέα καθώς και η έλλειψη έγκυρων στατιστικών στοιχείων από κυβερνητικές
πηγές σχετικά με την απασχόληση, το κεφάλαιο και την προστιθέμενη αξία που παράγεται,
λειτουργούν ως τροχοπέδη στο να εκτιμηθεί η συμβολή του συγκεκριμένου τομέα στην
παγκόσμια οικονομία.
Με μια σύντομη επισκόπηση της κατάστασης ανά τον κόσμο οι αριθμοί μαρτυρούν μία πολύ
σημαντική επίδραση των δημιουργικών βιομηχανιών και των τεχνών στο σύνολο της
οικονομίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σύμφωνα με την έκθεση του UNCTAD
(UNCTAD, 2010), υποστηρίζουν πως το διεθνές εμπόριο παραμένει ο μόνος βασικός δείκτης
για τη μέτρηση των οικονομικών επιπτώσεων της δημιουργικής οικονομίας σε παγκόσμιο
επίπεδο. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται από το γεγονός πως είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με
ακρίβεια το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και η προστιθέμενη αξία για τις δημιουργικές
βιομηχανίες. Στα χρόνια που προηγήθηκαν της οικονομικής ύφεσης, δηλαδή 2002 – 2008, το
εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών από τις δημιουργικές βιομηχανίες αυξήθηκε κατά μέσο όρο
14% ετησίως. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το παγκόσμιο εμπόριο έφθασε στο απόγειό το 2009 και
κάποια ανάκαμψη βρισκόταν σε εξέλιξη το 2010. Για παράδειγμα, οι εξαγωγές προϊόντων των
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εικαστικών τεχνών διπλασιάστηκαν σε έξι χρόνια, φτάνοντας τα 29,7 δις δολάρια το 2008. Η
ίδια τάση παρατηρήθηκε και για τις εξαγωγές των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, οι οποίες
ανήλθαν σε 13,7 δις δολάρια το 2002 και σε 26,4 δις δολάρια το 2008. Παρ’ όλες τις
προσπάθειες καταμέτρησης που γίνονται είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και σήμερα να
αποτυπωθεί μια πιο αντιπροσωπευτική πραγματικότητα της παγκόσμιας αγοράς των
δημιουργικών βιομηχανιών, ιδιαίτερα στην περίπτωση των χωρών του Νότου. Για να υπάρχει
μια ιδέα του μεγέθους της δημιουργικής οικονομίας και των συνολικών οικονομικών
επιπτώσεων ο οργανισμός UNCTAD σε πρόσφατη μελέτη του το 2010 προέβλεπε ότι μόνο ο
κλάδος της βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας παγκοσμίως αναμενόταν να
επιφέρει 2,2 τρις εκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία για το 2012!
Περνώντας σε μια άλλη ήπειρο, την Ασία, παρατηρούμε μια ραγδαία ανάπτυξη της
δημιουργικής οικονομίας. Η Κίνα (Kern, Smits, Wang, 2011) αποτελεί χαρακτηριστικό
παράδειγμα αύξησης των οικονομικών επιπτώσεων των τεχνών καταγράφοντας 50,32 δις
Ευρώ προστιθέμενης αξίας στον πολιτιστικό της τομέα για το έτος 2006. Ο συγκεκριμένος
τομέας συμβάλλει με 2,45% στο ΑΕΠ της χώρας και αντιπροσωπεύει το 1,48% του
συνολικού απασχολούμενου εργατικού δυναμικού. Για παράδειγμα, οι 500 κορυφαίες
δημιουργικές βιομηχανίες της Κίνας παρήγαγαν ένα συνολικό κύκλο εργασιών (έσοδα) της
τάξης του 1,87 δις Ευρώ στο Πεκίνο και 3,24 δις Ευρώ στη Σαγκάη το 2006. Αναφορικά με
τις εξαγωγές η Κίνα αποτελούσε τον τρίτο μεγαλύτερο εξαγωγέα πολιτιστικών αγαθών
παγκοσμίως (με κέρδη εξαγωγών 3,7 δις Ευρώ) και τον έκτο στη σειρά εισαγωγέα
πολιτιστικών αγαθών (με κέρδη εισαγωγών 2,2 δις Ευρώ) για το έτος 2006. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας η προστιθέμενη αξία από την
πολιτιστική βιομηχανία αυξήθηκε 25,8% από έτος σε έτος και έφτασε σε 172 δις Ευρώ το
2010, αποτελώντας ένα μερίδιο 2,75% του ΑΕΠ της χώρας.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα αποτελέσματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, τονίζοντας για ακόμα
μια φορά τις ανισότητες μεταξύ των χωρών. Συνολικά, για το έτος 2003 οι δημιουργικές
βιομηχανίες αποτελούν το 2,6% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δημιουργούν ένα
κύκλο εργασιών άνω των 654 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πολύ περισσότερο από αυτό που
παράγεται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (271 δις Ευρώ για το 2001) και από τον
τομέα των τεχνολογικών κατασκευών (541 δις Ευρώ για το 2003) (KEA, 2006). Η ευρωπαϊκή
βιομηχανία πολιτισμού και δημιουργικότητας αναδεικνύεται σήμερα παγκόσμιος ηγέτης,
κατέχοντας το 70% της παγκόσμιας αγοράς. Παρουσιάζοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στο
εξαγωγικό εμπόριο προς τις τρίτες χώρες, αποτελεί σίγουρα αρωγό της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας, της κοινοτικής και εθνικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Λαζαρέτου, 2014:8), ο τομέας αυτός συνεισφέρει το 3%
του ΑΕΠ της ΕΕ-27 – μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματοπιστωτικού τομέα – και
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απασχολεί περισσότερους από 7 εκατομμύρια ανθρώπους, από τους οποίους περίπου ένα
εκατομμύριο είναι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Κατά την Πράσινη
Βίβλο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010), συμβάλλει κατά 2,6% στο ΑΕΠ της ΕΕ-27 και προσφέρει
θέσεις εργασίας σε περισσότερους από 5 εκατομμύρια ανθρώπους.8 Μεταξύ 2002 και 2011,
οι εξαγωγές προϊόντων πολιτισμού και δημιουργίας από την Ευρώπη προς τον υπόλοιπο
κόσμο αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,3%.
Βιβλιογραφική επισκόπηση υφιστάμενων ερευνών
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 καταγράφονται μια σειρά από μελέτες και έρευνες
σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις των τεχνών τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε μερικές από τις πιο σημαντικές έρευνες στο
συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Η αναφορά δεν καλύπτει το πλήρες φάσμα των
μεθοδολογιών που έχουν χρησιμοποιηθεί, παρουσιάζονται εκείνες που έχουν χρησιμοποιηθεί
σε ορισμένες από τις πλέον βασικές ερευνητικές μελέτες. Ορισμένες από αυτές έχουν
συνδυάσει μια σειρά από ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις (Reeves, 2002).
Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις:
Α) Περιγραφική μέθοδος έρευνας (ποσοτική ανάλυση) Descriptive research method
(quantitative analysis)
Παράγει δεδομένα που επιτρέπουν τη μέτρηση διαφορετικών χαρακτηριστικών του τομέα,
π.χ. επίπεδα απασχόλησης. Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής: η αξιολόγηση δεν περιλαμβάνει
αυστηρά τις οικονομικές επιπτώσεις, παρουσιάζει μια επισκόπηση και περιγραφή των
βασικών οικονομικών χαρακτηριστικών του τομέα, γίνεται χρήση πρωτογενών και
δευτερογενών πηγών δεδομένων και τέλος, είναι σημαντική μέθοδος για την ανάδειξη της
έκτασης της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα και για την ανάδειξη των θεμάτων που
πρέπει να επιλυθούν. (O' Brien & Feist, 1995, Selwood, 2001).
Β) Μοντέλο Οικονομικής Έρευνας(Financial survey model)
Αποτελεί μια μορφή ανάλυσης εισροών – εκροών. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα της εσωτερικής
και εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας ενός τομέα, υπο-τομέα, υπηρεσίας και συνήθως
βασίζεται στην ποσοτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών λογαριασμών, τα στοιχεία του
box office, τις επιχειρηματικές έρευνες και την εκτίμηση της αγοράς. (Myerscough, 1988,
Norfolk Arts Marketing, 2000).
Γ) Μοντέλο εισόδου-εξόδου (Input-output model)
Το μοντέλο εισόδου – εξόδου παρέχει ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο υπολογισμού χρηματικών
ροών και διάφορων πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων μεταξύ των τομέων / υποτομέων,
επιχειρήσεων, οργανισμών και καταναλωτών. Ακόμη, χρησιμοποιείται συχνά είτε για να
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αναλύσουν τις επιπτώσεις των μακροοικονομικών αλλαγών στην τοπική οικονομία, ή για να
εξετάσουν τη συμβολή των επιμέρους τομέων / υπηρεσιών σε αυτή. Σε αυτό το μοντέλο οι
συγγραφείς, στην διερεύνηση των οικονομικών επιπτώσεων των τεχνών και των πολιτιστικών
βιομηχανιών στην Ουαλία, υιοθέτησαν ένα στενό ορισμό των οικονομικών επιπτώσεων που
καλύπτει τις ταμειακές ροές, τα εισοδήματα και τις θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια για να
δημιουργηθεί μια περιεκτική και ποσοτική εικόνα του τομέα, καθώς και των ποιοτικών
θεμάτων γύρω από αυτό το πλαίσιο τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων και
συνεντεύξεων με ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των ατόμων και των οργανώσεων στις τέχνες
και τις πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ουαλία. Τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν τους εξής
τομείς: δραστηριότητα, απασχόληση, συνολικά κέρδη, αγορές και εκτιμήσεις για το ποσοστό
των αγορών, έσοδα και επιχορηγήσεις (κύκλος εργασιών) και κέρδη από υπερπόντιες
περιοχές. (WERU and DCA, 1998).
Δ) Μοντέλο της αλυσίδας παραγωγής (Production chain model)
Πρόκειται για ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία της
ανάπτυξης δημιουργικών προϊόντων. Επικεντρώνεται στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης από
την παραγωγή ιδεών, την έρευνα έως τη διανομή και την παρουσίαση των προϊόντων.
Εστιάζει σε τμήματα της αλυσίδας παραγωγής τα οποία ευθύνονται για την παραγωγή του
«δημιουργικού περιεχομένου». Χρησιμοποιείται συχνά για να προσδιορίσει ή να επιδράσει
στις στρατηγικές παρεμβάσεις ανάπτυξης του δημιουργικού τομέα (O'Connor, 1998).
Ε) Μοντέλο χαρτογράφησης τομέα (Sector mapping model)
Το μοντέλο χαρτογράφησης τομέα χρησιμοποιεί πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία με
σκοπό να χαρτογραφήσει και να αναλύσει το πολιτιστικό τομέα και τις δημιουργικές
βιομηχανίες. Βασίστηκε σε μια ανάλυση των υφιστάμενων δευτερογενών δεδομένων και των
νέων πρωτογενών δεδομένων που συλλέγονται από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των
πολιτιστικών επιχειρήσεων. Ένα ταχυδρομικό ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται για να
συλλέξει δεδομένα σχετικά με: τα πρότυπα του εργατικού δυναμικού, τη περιγραφή του
υποτομέα, το οργανωτικό προφίλ, τη μακροζωία της επιχείρησης, τη γεωγραφία, τις αγορές,
το κύκλο εργασιών, και τέλος των επενδύσεων και των αναγκών κατάρτισης και εκπαίδευσης
(York Consulting, 2000).
Γενικά, οι περισσότερες μεθοδολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των
οικονομικών επιπτώσεων των τεχνών και των δημιουργικών βιομηχανιών επικεντρώθηκαν
στα αποτελέσματα που αφορούν:
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Α) στην απασχόληση,
Β) στον κύκλο εργασιών (με κάποιες προσπάθειες να ποσοτικοποιηθούν οι δημόσιες
επιχορηγήσεις στα αποτελέσματα των κερδών),
Γ) στις τομεακές ή/και καταναλωτικές δαπάνες στην τοπική οικονομία.
Ωστόσο, άλλες μελέτες επικεντρώνονται στην ποσοτικοποίηση των εσόδων από εξαγωγές,
στον αριθμό και το μέγεθος των επιχειρήσεων, την προσέλευση του κοινού, τα φορολογικά
έσοδα που δημιουργούνται και τις ξένες επενδύσεις.
Ακόμη, πολύ σημαντικό (Shellard, 2004) σε μια ανάλυση εισροών – εκροών, είναι χρήσιμο να
διακρίνουμε τρεις τύπους οικονομικών επιπτώσεων: άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες.


Άμεσες επιπτώσεις είναι οι αλλαγές στην παραγωγή που συνδέονται με τις άμεσες
επιπτώσεις

ή

τις

τελικές

αλλαγές

της

ζήτησης.

Περιλαμβάνονται

οι

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, όπως πληρωμές μισθών, φόρων, μερισμάτων, καθώς
και η διανομή των φιλανθρωπικών επιχορηγήσεων και εισφορών σε μετρητά. Για
παράδειγμα η αποπληρωμή ενός ξενοδοχείου από έναν επισκέπτη εκτός πόλης είναι
ένα άμεσο αποτέλεσμα.


Έμμεσες επιπτώσεις είναι οι αλλαγές στη παραγωγή των βιομηχανιών στον ευρύτερο
τομέα, οι οποίες προκαλούνται από τις μεταβολές των εισροών των άμεσα
εμπλεκόμενων βιομηχανιών. Είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, καθώς
περιλαμβάνουν συνήθως τη παραγωγικότητα, τον πληθυσμό που ωφελείται από μία
υπηρεσία/προϊόν, τη μείωση του κόστους από μία υπηρεσία/προϊόν κτλπ. Για
παράδειγμα η ικανοποίηση της ζήτησης για μια διανυκτέρευση σε ένα ξενοδοχείο θα
δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο για αγορά υπηρεσιών καθαρισμού.



Προκαλούμενες επιπτώσεις είναι οι αλλαγές στα μοντέλα περιφερειακής δαπάνης των
νοικοκυριών οι οποίες προκαλούνται από μεταβολές στα εισοδήματα των
νοικοκυριών λόγω των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων. Στο παράδειγμα του
ξενοδοχείου ο διαχειριστής του αυξάνει τα έσοδα από τη διαμονή του επισκέπτη,
όπως και ο υπεύθυνος των υπηρεσιών καθαρισμού.

Η συνολική επίπτωση της οικονομίας υπολογίζεται με το άθροισμα των άμεσων, έμμεσων και
προκαλούμενων επιπτώσεων. Εφόσον οι συνολικές επιπτώσεις εκτιμηθούν τα αποτελέσματα
μπορούν να εκφραστούν με διάφορους τρόπους. Οι πιο κοινοί είναι: Παραγωγή (πωλήσεις),
Προστιθέμενη Αξία (περιγράφει τη διαφορά ανάμεσα σε κέρδος και κόστος σε μια
επιχείρηση), Έσοδα (τόσο των εργαζομένων όσο και των ιδιοκτητών) και τέλος, Απασχόληση
(μόνιμες θέσεις πλήρους απασχόλησης).
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4.5.2 Κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτιστικών – δημιουργικών βιομηχανιών
Τα οφέλη που προκύπτουν από τη δημιουργική οικονομία εκφράζονται γενικά σε όρους
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και οικονομικής προόδου. Σε κοινωνικό επίπεδο το πιο
σημαντικό όφελος των δημιουργικών βιομηχανιών είναι η συμβολή τους στην απασχόληση.
Σύμφωνα με την έκθεση του UNCTAD (2010) υπολογίζεται πως ένα ποσοστό 2% – 8% του
εργατικού δυναμικού παγκοσμίως απασχολείται στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ανθρώπινο δυναμικό χαρακτηρίζεται από ειδικές δεξιότητες,
προσόντα υψηλού επιπέδου και συνήθως υψηλότερες απολαβές, ιδιαίτερα στις βιομηχανίες με
υψηλή συγκέντρωση δημιουργικών συντελεστών παραγωγής όπως το θέατρο ή παραγωγή
ταινιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια κοινωνία καθώς οι άνθρωποί αυτοί έχουν τη
δυνατότητα να «κινητοποιούν» την τοπική οικονομία και να διαχέουν γνώσεις και δεξιότητες
μέσω της προσωπικής τους εξέλιξης.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για παράδειγμα, οι δημιουργικές βιομηχανίες
αντιπροσώπευαν περίπου το 2,5 % της συνολικής απασχόλησης το 2003 και μέχρι το 2007 το
ποσοστό ανήλθε στο 4% της συνολικής απασχόλησης αριθμώντας 5,5 εκατομμύρια
εργαζόμενους. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπινου δυναμικού παρατηρήθηκε σε
ανεξάρτητους καλλιτέχνες, συγγραφείς, ερμηνευτές και στη βιομηχανία των εκδόσεων.
Εξετάζοντας την Ασιατική ήπειρο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Κίνα, καθώς είναι
η χώρα που χαρακτηρίζεται από συνεχή ανάπτυξη της δημιουργικής οικονομίας. Το 2006,
καταμετρήθηκαν 11,32 εκατομμύρια εργαζόμενοι στο τομέα των τεχνών, οι οποίοι
αντιπροσώπευαν το 1,48% του συνολικού εργατικού δυναμικού της οικονομίας. Μέσα σε λίγα
χρόνια, η απασχόληση έφθασε σε εντυπωσιακά επίπεδα καθώς αυξήθηκε κατά περίπου 25%
από το 2006. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπινου δυναμικού παρατηρείται στα
αρχιτεκτονικά γραφεία (Kern, Smits, Wang, 2011).
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2005, σχεδόν 4,9 εκατομμύρια άνθρωποι (συμπεριλαμβάνοντας
τους εργαζόμενους στον πολιτιστικό τουρισμό υπολογίζεται περίπου στα 6 εκατομμύρια)
δραστηριοποιούνται στο τομέα των τεχνών, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξεως του 2,4% του
ενεργού

πληθυσμού

(Eurostat,

2007).

Ένα

υψηλό

ποσοστό

των

ατόμων

είναι

αυτοαπασχολούμενοι, 29 % σε σύγκριση με το 14 % του συνολικού πληθυσμού και η εργασία
είναι συνήθως περισσότερο ευέλικτη (αν και ανασφαλής) με το 25% του εργατικού δυναμικού
να έχει θέσεις μερικής απασχόλησης σε σύγκριση με το 17 % του ενεργού πληθυσμού.
Ακόμη, οι εργαζόμενοι στον πολιτιστικό τομέα είναι γενικά καλύτερα εκπαιδευμένοι, με το
48% να έχει πτυχίο πανεπιστημίου σε σύγκριση με το 25 % για το σύνολο της οικονομίας. Σε
μια πιο πρόσφατη έρευνα της Eurostat (ΚΕΑ, 2009) 3,6 εκατομμύρια άνθρωποι (δηλαδή 1,7%
της συνολικής απασχόλησης) απασχολούνταν στους κύριους πολιτιστικούς τομείς της
οικονομικής δραστηριότητας (Εκδόσεις, Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο,
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Τηλεοπτικών Προγραμμάτων και Μουσικής, Δραστηριότητες Προγραμματισμού και
Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών, Δημιουργικές Τέχνες και Διασκέδαση, Δραστηριότητες
Αρχείων, Μουσείων και λοιπές Πολιτιστικής Κληρονομιάς). Τα υψηλότερα επίπεδα βρέθηκαν
στις σκανδιναβικές χώρες και τα χαμηλότερα στην Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την
Τουρκία. Στις περισσότερες χώρες, το ποσοστό των γυναικών ήταν υψηλότερο στην
απασχόληση σε πολιτιστικούς τομείς απ’ ότι στο σύνολο της απασχόλησης, αλλά οι διαφορές
αυτές δεν ήταν σημαντικές. Επιπλέον, σε όλες τις χώρες που μελετήθηκαν, το ποσοστό των
απασχολουμένων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν πολύ υψηλότερο στον
πολιτιστικό τομέα από ό, τι στο σύνολο της απασχόλησης.
Σημαντικό χαρακτηριστικό των δημιουργικών βιομηχανιών είναι πως προάγουν την
συρρίκνωση του χάσματος των δύο φύλων στα ποσοστά απασχόλησης, άρα και μιας
κοινωνίας ίσων ευκαιριών. Δεδομένου ότι πολλές γυναίκες εργάζονται στην παραγωγή έργων
τέχνης, κοσμημάτων, χώρους σχετικούς με τη μόδα και τη διοργάνωση πολιτιστικών
δραστηριοτήτων κα., η δημιουργική οικονομία μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο
στην προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο δημιουργικό εργατικό
δυναμικό.
Επιπλέον, η δημιουργική οικονομία παρουσιάζει σημαντική αλληλεπίδραση με τα
εκπαιδευτικά συστήματα τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όπως
προαναφέρθηκε τα ποσοστά του ανθρώπινου δυναμικού με ειδικές δεξιότητες και γνώσεις
είναι πολύ υψηλά. Ο ρόλος των τεχνών στη διαμόρφωση κοινωνικών στάσεων και
συμπεριφοράς των παιδιών στα σχολεία αναγνωρίζεται ευρέως. Στον τομέα της εκπαίδευσης
ενηλίκων, ο πολιτισμός και οι τέχνες χρησιμοποιούνται με ποικίλους τρόπους και πολλές
δυνατότητες με σκοπό να μπορεί κάποιος να κατανοήσει την κοινωνία και τις λειτουργίες της.
Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της δημιουργικής
οικονομίας. Από τη μία πλευρά, τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι υπεύθυνα να
παρακινούν τους ανθρώπους με δεξιότητες και κίνητρα να ενταχθούν στο δημιουργικό
εργατικό δυναμικό. Από την άλλη πλευρά, οι δημιουργικές βιομηχανίες παρέχουν τις
αναγκαίες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εισροές στο εκπαιδευτικό σύστημα με σκοπό,
μακροπρόθεσμα, να δημιουργηθεί ένας πληθυσμός με περισσότερη επίγνωση και αντίληψη
των τεχνών.
Τέλος, μια πολύ σημαντική κοινωνική πτυχή των δημιουργικών βιομηχανιών σχετίζεται με το
ρόλο τους στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Σε τοπικό επίπεδο, η δημιουργική
οικονομία περιλαμβάνει πολιτιστικές δραστηριότητες, που μπορεί να είναι σημαντικές για τη
σύνδεση των κοινωνικών ομάδων και της κοινωνικής ένταξης. Πρωτοβουλίες που σχετίζονται
με κοινοτικά προγράμματα τεχνών υποστηρίζουν την οικοδόμηση ενός τοπικού κοινωνικού
κεφαλαίου και ενισχύουν τα κίνητρα των ανθρώπων να απασχοληθούν στη ζωή μιας
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κοινότητας, παρέχοντας δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επωφελώς σε τοπικές
δημιουργικές βιομηχανίες. Επιπλέον, η δημιουργική δραστηριότητα μπορεί να αποδειχθεί ότι
είναι σημαντική για την ατομική υγεία και την ψυχική ευεξία.
4.5.3 Πολιτιστικές Επιπτώσεις των πολιτιστικών – δημιουργικών βιομηχανιών
Ο όρος «πολιτισμός» ερμηνευμένος υπό ανθρωπολογική έννοια, εσωκλείει τις κοινές αξίες
και παραδόσεις που προσδιορίζουν μια κοινότητα ή ένα έθνος και σε μια πιο λειτουργική
έννοια ως πρακτική των τεχνών, η δημιουργική οικονομία έχει σαφώς βαθιές πολιτιστικές
επιπτώσεις. Η πολιτιστική αξία της ταυτότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν κατανοηθεί σε
επίπεδο έθνους, περιοχής, πόλης ή κοινότητας. Η ποικιλομορφία είναι μια πολιτιστική
διάσταση της δημιουργικής οικονομίας που έγινε πιο εμφανής τα τελευταία χρόνια. Καθώς
διανύουμε την εποχή της παγκοσμιοποίησης, η αξία της πολιτιστικής πολυμορφίας είναι πιο
ευκρινής και ο ρόλος των δημιουργικών βιομηχανιών στην ανάπτυξη είναι περισσότερο
κατανοητός. Η Οικουμενική Διακήρυξη για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία που υιοθετήθηκε
από την UNESCO το 2001 (Unesco, 2009), αντιλαμβάνεται την πολυμορφία ως ένα τρόπο
ενσωμάτωσης της πρωτοτυπίας και του πλουραλισμού των ταυτοτήτων των διαφόρων
κοινωνιών και ομάδων, σε μια κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Δεδομένου ότι ο
πολιτισμός είναι συνυφασμένος με την υλοποίηση των ανθρώπινων προσδοκιών, προβάλλεται
το επιχείρημα ότι η πολιτιστική πολυμορφία θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Το 2009, η Παγκόσμια
Έκθεση της UNESCO «Επενδύοντας στην πολιτιστική πολυμορφία και τον διαπολιτισμικό
διάλογο» αναλύει τη φύση και την εκδήλωση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας σε σχέση με
την παγκοσμιοποίηση, τον διαπολιτισμικό διάλογο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη
δημοκρατική διακυβέρνηση. Η έκθεση τονίζει ότι η πολιτιστική πολυμορφία αποτελεί βασική
διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης και της ειρήνης, και εξετάζει τομείς που επηρεάζει
σημαντικά την εξέλιξη της πολιτιστικής πολυμορφίας: τη γλώσσα, την εκπαίδευση, την
επικοινωνία και το πολιτιστικό περιεχόμενο, καθώς και τη δημιουργικότητα και την αγορά.
Έτσι, όλες οι κοινότητες είναι σε θέση να εκτιμήσουν την αξία της κληρονομιάς τους και να
τη χρησιμοποιήσουν για να αντλούν οικονομικό και κοινωνικό όφελος.
4.5.4 Αειφόρος ανάπτυξη
Οι δημιουργικές βιομηχανίες συμβάλλουν επίσης στην αειφόρο ανάπτυξη. Καθημερινά
αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο πως η έννοια της «βιωσιμότητας» έχει ευρύτερο πεδίο
εφαρμογών πέρα από την απλή εφαρμογή της στο περιβάλλον. Το υλικό και άυλο πολιτιστικό
κεφάλαιο μιας κοινότητας, ενός έθνους ή μιας περιοχής είναι κάτι που πρέπει να διατηρηθεί
για τις επόμενες γενιές όπως ακριβώς οι φυσικοί πόροι και τα οικοσυστήματα θα πρέπει να
διαφυλαχθούν για να εξασφαλισθεί η συνέχιση της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη (Arts
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Council England, 2013). Η πολιτιστική βιωσιμότητα αποτελεί μια διαδικασία ανάπτυξης η
οποία υποστηρίζει όλους τους τύπους των πολιτιστικών περιουσιακών στοιχείων, που
προέρχονται από μειονοτικές γλώσσες και παραδοσιακές τελετουργίες, έργα τέχνης και τέλος,
παραδοσιακά κτίρια και χώρους. Η έννοια της «πολιτιστικής βιώσιμης ανάπτυξης»,
συνεπάγεται τις παρακάτω έννοιες:
Ισότητα μεταξύ των γενεών: οι μελλοντικές γενεές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης σε πολιτιστικούς πόρους και αυτοί οι πόροι να ανταποκρίνονται στις πολιτισμικές
τους ανάγκες. Αυτό απαιτεί οι κινήσεις ανάπτυξης που θα γίνονται να περιλαμβάνουν μια
μακροπρόθεσμη προοπτική προστασίας και ενίσχυσης του υλικού και άυλου πολιτιστικού
κεφαλαίου ενός έθνους.
Αμεροληψία εντός των γενεών: η ανάπτυξη θα πρέπει να προάγει την ισότητα της πρόσβασης
στην πολιτιστική παραγωγή, τη συμμετοχή και την απόλαυση σε όλα τα μέλη της κοινωνίας
δίκαια και χωρίς διακρίσεις. Ειδικότερα, πρέπει να δοθεί προσοχή στα φτωχότερα και
ευάλωτα μέλη μιας κοινωνίας για να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη συνάδει με τους στόχους
μείωσης της φτώχειας.
Σπουδαιότητα της ποικιλομορφίας: όπως ακριβώς η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί την προστασία
της βιοποικιλότητας, έτσι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αξία της πολιτιστικής πολυμορφίας
στην εξέλιξη της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.
Αρχή της προφύλαξης: κατά την διάρκεια της ανάπτυξης θα πρέπει να αποφεύγονται οι
αποφάσεις με μη αναστρέψιμες συνέπειες, όπως η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς
ή η εξαφάνιση της αξίας των πολιτιστικών πρακτικών.
Η αλληλοσύνδεση: τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά συστήματα δεν
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένα. Μια ολιστική προσέγγιση είναι απαραίτητη,
ιδιαίτερα μεταξύ της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ο κύριος πόρος για τις δημιουργικές δραστηριότητες είναι η δημιουργικότητα, ένας φυσικός
πόρος σε αφθονία στον κόσμο. Η παραγωγή δημιουργικών βιομηχανιών είναι συνήθως
λιγότερο εξαρτημένη από τη βαριά βιομηχανική υποδομή και μπορεί εύκολα να συμβιβάζεται
με τους κανόνες και τους στόχους που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη
διατήρηση του. Επιπλέον, υπάρχει μια πρόσφατη τάση προς τον ηθικό καταναλωτισμό. Τόσο
οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές των δημιουργικών προϊόντων κάνουν προσπάθειες να
προωθήσουν την υπεύθυνη χρήση της βιοποικιλότητας του πλανήτη, ενώ παράλληλα
υποστηρίζουν την αναπτυξιακή διάσταση της δημιουργικής οικονομίας. Η δημιουργικότητα
και η βιοποικιλότητα θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια win-win λύση για την ευημερία του
πλανήτη (UNCTAD, 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
5.1 Θέατρο- Συνοπτική ιστορική αναδρομή
«Η λέξη θέατρο είναι Ελληνική και παράγεται από το ρήμα «θέωμαι», που σημαίνει: Βλέπω
κάτι με ενδιαφέρον, το παρακολουθώ» (Μουστέρης, 1983:15).
Η θεατρική αναπαράσταση (Hartnoll, 1980, Μουστέρης, 1983) εμφανίζεται βαθιά πίσω στο
παρελθόν και τα πρώτα δείγματα θεατρικής πράξης φτάνουν σε εμάς μέσα από τις
θρησκευτικές τελετουργίες των πρώτων κοινωνιών. Παρατηρούμε ότι κατά την Φαραωνική
Περίοδο στην Αίγυπτο λάμβαναν χώρα δύο βασικές ιεροτελεστίες: η Στέψη και η Ταφή.
Γύρω στο 4000 χρόνια π.Χ. σώζονται κείμενα χαραγμένα στα τοιχώματα των πυραμίδων για
τις ιεροτελεστίες Ταφής γνωστά και ως τα «55 κείμενα των Πυραμίδων», κείμενα τα οποία
περιγράφουν διάφορες οδηγίες για τους υποκριτές και για τους ρόλους των θεών που
ενσαρκώνουν. Το πρώτο γραπτό κείμενο Στέψης που έχουμε στα χέρια μας χρονολογείται
γύρω στο 3100 χρόνια π.Χ. στη Φαραωνική Αίγυπτο. Περιγράφει μια λειτουργική
αναπαράσταση, η οποία σώζεται σε μια πέτρινη μυλόπετρα, γνωστή σαν «Μεμφικό Δράμα».
Οι Ινδίες το 1000 π.Χ. κατακτούνται από την φυλή των Αρείων, η οποία εκτοπίζει τους
αυτόχθονες και φέρνει μαζί της τη θρησκεία της, τη λατρεία στη φωτιά. Ο Ιερέας της φυλής
άναβε καθημερινά πάνω σε ένα βωμό στην ύπαιθρο την φωτιά απαγγέλλοντας ταυτόχρονα
Βεδικούς ύμνους, ενώ νεαρά κορίτσια του ναού εκτελούσαν τον ιερό χορό με εκφραστικές
κινήσεις και παντομίμα. Φυσικά η τέχνη αυτή δεν θεωρείται ακόμη δράμα, αλλά περιέχει τα
δύο στοιχεία του, το επικό και τον χορό.
Το θέατρο με τη μορφή που το αντιλαμβανόμαστε σήμερα αποτελείται από α) ηθοποιούς που
μιλούν ή τραγουδούν β) ένα στοιχείο σύγκρουσης μεταφρασμένο στο διάλογο και γ) ένα
κοινό, το οποίο συμμετέχει συναισθηματικά στη δράση χωρίς να παίρνει μέρος σε αυτή.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι θρησκευτικές και κοινωνικές τελετές και οι οδηγοί για μια
συλλογική θρησκευτική πρακτική δεν μπορούν να θεωρηθούν στην ουσία «θεατρικά έργα».
Το Αρχαίο Θέατρο
Έτσι, η πρώτη μεγάλη θεατρική εποχή στην ιστορία του Δυτικού πολιτισμού θεωρείται ο 5 ος
αιώνας π.Χ. στην Ελλάδα (Hartnoll, 1980, Μουστέρης, 1983). Στην εποχή εκείνη τόσο οι
τραγωδίες όσο και οι κωμωδίες ερμηνεύτηκαν για πρώτη φορά από ηθοποιούς και όχι από
ιερείς, σε ειδικά κατασκευασμένους χώρους και τοποθεσίες. Ο διθύραμβος, θρησκευτικός
ύμνος του Διόνυσου (θεού της αμπέλου και του οίνου) αποτελεί τη καταγωγή αυτού που
σήμερα ονομάζουμε θέατρο. Στην αρχή ήταν αυτοσχέδιος και άτεχνος, αλλά στη πορεία
εξελίχθηκε σε χορικό άσμα. Ο διθύραμβος ερμηνευόταν από έναν χορό 50 ανδρών (πέντε
άντρες για καθεμία από τις δέκα φυλές της Αττικής) με τρόπο κυκλικό. Ο Αρίονας εφάρμοσε
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τον λεγόμενο «τραγικό τρόπο», εμφανίζοντας τους χορευτές μεταμφιεσμένους σε τράγους –
Σάτυρους. Σημαντικό γεγονός για την ιστορία του θεάτρου αποτέλεσε η Θέσπια Τέχνη. Το
534 π.Χ. ο Θέσπις (θιασάρχης από την Ικαρία της Αττικής) προσκεκλημένος στην Αθήνα από
τον τύραννο Πεισίστρατο φέρνει μαζί του και μια καινοτομία για την εποχή στο χώρο του
θεάματος. Ο Θέσπις αποσπάει τον εαυτό του από το σύνολο του χορού, μεταμφιεσμένος είτε
σε Βάκχος είτε σε κάποιο άλλο μυθικό πρόσωπο, και ανοίγει διάλογο με τον χορό. Με τον
τρόπο αυτό γίνεται και ο πρώτος ηθοποιός! Πλέον, ο δρόμος είναι ανοιχτός για την
ανεξάρτητη εξέλιξη τόσο του ηθοποιού όσο και ενός χώρου που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του. Τρεις μεγάλες «γιορτές» της αρχαίας Ελλάδας διαμόρφωσαν την ανάπτυξη των
αρχαίων ελληνικών έργων. Τα Αγροτικά Διονύσια, τα οποία λάμβαναν χώρα στα μέσα του
χειμώνα, υμνούσαν τον θεό Διόνυσο σαν θεό της γονιμότητας. Έδωσαν στη τραγωδία την
ονομασία της (διότι συνήθως θυσίαζαν ένα τράγο) και τον προεξάρχοντα του χορού στο
θέατρο. Τα Λήναια, τα οποία λάμβαναν χώρα τον Ιανουάριο, ήταν ξεφαντώματα με στοιχεία
που επέδρασαν στην κατοπινή ανάπτυξη της κωμωδίας (από κώμος, που σημαίνει έξαλλη
διασκέδαση ή μασκαράτα). Τα Έν Άστει ή αλλιώς Μεγάλα Διονύσια είναι οι γιορτές όπου
γράφτηκαν τα περισσότερα αρχαία ελληνικά έργα. Λάμβαναν χώρα στην Αθήνα κάθε Απρίλη
και τα παρακολουθούσαν όλοι οι ευυπόληπτοι πολίτες και επίσημοι εκπρόσωποι από τις
ομόσπονδες και συμμαχικές πόλεις. Όσοι ποιητές επιθυμούσαν να συμμετέχουν έπρεπε να
υποβάλουν τα έργα τους στους αρμόδιους και σε όσοι τελικά επιλεγόταν τους έδιναν έναν
πρωταγωνιστή και ένα «πάτρονα» ή χορηγό. Ο χορηγός ήταν ένας πλούσιος πολίτης, ο
οποίος είχε πολιτειακό καθήκον να πληρώσει όλα τα έξοδα της παράστασης. Κάθε
συγγραφέας τραγωδίας έπρεπε να παρουσιάσει μια τριλογία και ένα σατυρικό δράμα, ενώ οι
δραματουργοί της κωμωδίας περιοριζόταν σε ένα μόνο έργο ο καθένας. Στο τέλος, υπήρχαν
βραβεία, ένα για την καλύτερη τραγωδία, ένα για την καλύτερη κωμωδία, ένα για την
καλύτερη παράσταση και ένα για τον καλύτερο τραγικό ηθοποιό. Από τους πολλούς ποιητές
που έγραψαν για τα Διονύσια σημαντικότεροι με χρονολογική σειρά ήταν:
Αισχύλος (525-456 π.Χ.), ο οποίος έγραψε 90 τραγωδίες και δράματα και σώθηκαν μόνο τα 7
(Πέρσαι, Ικέτιδες, Οι Επτά επί Θήβας, Ο Προμηθεύς Δεσμώτης, Ορέστεια)
Σοφοκλής (496-406 π.Χ), ο οποίος έγραψε 123 τραγωδίες και σώθηκαν ολόκληρες μόνο οι 7
(Αίας, Αντιγόνη, Ηλέκτρα, Οιδίπους Τύρρανος, Τραχίνιαι, Φιλοκτήτης, Οιδίπους επί
Κολωνώ)
Ευριπίδης (480-406 π.Χ.), ο οποίος έγραψε 92 δράματα και σώζωνται 18 τραγωδίες και ένα
σατυρικό (Άλκηστις, Ανδρομάχη, Βάκχαι, Εκάβη, Ελένη, Ηλέκτρα, Ηρακλείδαι, Ηρακλής
Μαινόμενος, Ικέτιδες, Ιππόλυτος, Ιφιγένεια εν Αυλίδι, Ιφιγένεια εν Ταύροις, Ίων, Μήδεια,
Ορέστης, Ρήσος, Τρωάδες, Φοινισσαι, Κύκλωψ).
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Αναφορικά με την κωμωδία ο Αριστοφάνης (448-380 π.Χ.) είναι ο πιο ξακουστός από όλους
τους κωμικούς ποιητές. Έγραψε 40 κωμωδίες και σώθηκαν ολόκληρες οι 11 (Αχαρνής, Ιππής,
Νεφέλαι,

Σφήκες,

Ειρήνη,

Όρνιθες,

Λυσιστράτη,

Θεσμοφοριάζουσαι,

Βάτραχοι,

Εκκλησιάζουσαι, Πλούτος).
Το Ρωμαϊκό Θέατρο - Η Ρωμαϊκή Κωμωδία (fabula palliata)
Οι Ρωμαίοι ήρθαν σε επαφή με την Ελληνική αρχαία κωμωδία κατά την επέκταση της
αυτοκρατορίας τους προς τα νότια μέρη της αρχαίας Ελλάδας (Hartnoll, 1980, Μουστέρης,
1983). Το Ρωμαϊκό θέατρο έχει τις ρίζες του στις αρχαίες θρησκευτικές τελετές των Λατίνων
και είναι έντονα επηρεασμένο από τα ελληνικά πρότυπα. Η κωμωδία μεταφέρθηκε στην
Ιταλία και υπέστη μερικές σημαντικές αλλαγές από τους δύο σημαντικότερους
κωμωδιογράφους: Πλαύτο (254-184 π.Χ.) και Τερέντιο (190-159 π.Χ.). Τόσο ο Πλαύτος όσο
και ο Τερέντιος άσκησαν τεράστια επιρροή σε δραματουργούς μια μεταγενέστερης και
εντελώς διαφορετικής από τη δική τους εποχής. Ένας σημαντικός τραγωδός της Ρωμαϊκής
εποχής ήταν ο Σένεκας (4-85 μ.Χ) ο οποίος έγραψε έργα φιλοσοφικά και επιστημονικά. Ο
Σένεκας στάθηκε δημιουργός της υπερβολής του ακατάσχετου διαλόγου και της στιχομυθίας.
Το Ρωμαϊκό Θέατρο ξεκίνησε με ποιητικούς διαλόγους, με υποκριτές που φορούσαν μάσκες
και με σατυρικούς χορούς. Τα θέατρα του ρωμαϊκού κόσμου ήταν πολύ διαφορετικά από
αυτά της αρχαίας Ελλάδας. Ήταν χτισμένα σε επίπεδο έδαφος και όχι σε λοφοπλαγιά, με έναν
τεράστιο πέτρινο περιφρακτικό τοίχος. Από τους πρώτους κιόλας αιώνες της νέας εποχής, τα
ρωμαϊκά θέατρα είχαν χτιστεί σε όλη την Ιταλία, την Ισπανία, την Γαλλία, ακόμη και στη
Βόρεια Αφρική.
Το Μεσαιωνικό Θέατρο
Με την έλευση του χριστιανισμού ήρθε η εποχή του Λειτουργικού ή Εκκλησιαστικού
Δράματος της Δυτικής Ευρώπης του χριστιανισμού. Η νέα θρησκεία επικράτησε µε
αποτέλεσµα την κατάργηση των παγανιστικών εορτών της πόλης, στα πλαίσια των οποίων
εντάσσονταν τόσο το θέατρο όσο και όλα τα είδη των θεαµάτων, όπως οι µονοµαχίες και οι
ιπποδρομίες. Μέσα στο κλίµα παρακµής της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, το κάθε είδος
θεατρίνου αποκηρύχτηκε ως πρόσωπο χαµηλής ηθικής υπόστασης και το θέατρο
απαγορεύθηκε. Έτσι, ηθοποιοί, μίμοι, ακροβάτες, θηριοδαμαστές, λαϊκοί τραγουδιστές,
παραμυθάδες, παλαιστές περιπλανώνταν μόνοι ή σε μικρές ομάδες σε όλη την Ευρώπη
περιμένοντας την κατάλληλη περίοδο ώστε οι συνθήκες να τους επιτρέψουν να
δραστηριοποιηθούν και πάλι. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως στο Βυζάντιο έγιναν
προσπάθειες το παλιό παγανιστικό θέατρο να προσαρμοστεί στις ανάγκες της νέας θρησκείας
με στόχο την ηθική βελτίωση των πιστών. Έτσι, το Λειτουργικό Δράμα θα προκύψει μέσα
από τις γιορτές του Πάσχα, τόσο με την γέννηση του Χριστού όσο και με την Ανάστασή του.
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Στις πρώτες βυζαντινές γιορτές υπήρχαν τραγουδιστικά κομμάτια οι «τρόποι» τα οποία
απευθυνόταν σε ένα ευλαβικό, πιστό κοινό. Τα Λειτουργικά έργα εμφανίστηκαν σε
ολόκληρη την Ευρώπη: τα mystery plays της Αγγλίας, τα mysteres της Γαλλίας, τα sacre
rappresentazioni της Ιταλίας, τα autos sacramentales της Ισπανίας, τα Geistspiele των
γερμανόφωνων κρατών. Αν και τα πρώτα Λειτουργικά έργα γράφτηκαν για να παίζονται από
ιερείς και ψαλτοπαίδια, πολύ γρήγορα δόθηκε η άδεια να δραστηριοποιούνται και μη
εκκλησιαστικά πρόσωπα. Ωστόσο δεν είναι σαφές πότε ακριβώς αυτό το νέο δράμα «βγήκε»
έξω από τις εκκλησίες. Οι λόγοι φαίνεται να είναι ο συνωστισμός των θεατών και η
ελευθεριότητα ή αλλιώς μια κάποια ανηθικότητα. Το μεσαιωνικό θρησκευτικό έργο έφτασε
στο αποκορύφωμα μέχρι περίπου τον 14ο αιώνα (Hartnoll, 1980, Μουστέρης, 1983).
Το θέατρο της Ιταλικής Αναγέννησης
Ο όρος Αναγέννηση (14ος – 17ος αιώνας) αναφέρεται στη πολιτική και πνευματική κίνηση με
στόχο την απελευθέρωση από τον μεσαιωνικό θεοκρατισμό και την άνθηση της φιλοσοφίας,
της λογοτεχνίας, της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της τέχνης. Ξεκίνησε από την Ιταλία και
εξαπλώθηκε με διαφορετικούς ρυθμούς σε όλη την Ευρώπη. Το θέατρο, όπως και άλλες
μορφές τέχνης θα γνωρίσει μια ολοκληρωτική μεταμόρφωση. Δύο σημαντικά στοιχεία
διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο εκείνη: η νέα μορφή του θεατρικού κτίσματος με το
αψηδωτό προσκήνιο και η ανάπτυξη του ζωγραφιστού σκηνικού. Επίσης σημαντικό γεγονός
κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Αναγέννησης ήταν τα θέατρα όπερας, ένα έργο με θέμα
μυθολογικό η φανταστικό που κυρίαρχο ρόλο έπαιζε η μουσική και το μπαλέτο, το οποίο
προέκυψε από αυλικές γιορτές στις οποίες προσκεκλημένοι και διασκεδαστές αναμιγνύονταν
σε ένα τελικό χορό. Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό είδος Ιταλικού θεάτρου είναι η «Κομμέντια
ντελ Άρτε». Το συγκεκριμένο είδος παιζόταν από επαγγελματίες ηθοποιούς με βασικό μέρος
τον αυτοσχεδιασμό και περιείχε ένα κυρίως θέμα – πλοκή και ένα υποθέμα – υποπλοκή.
Το Ελισαβετιανό Θέατρο
Το θέατρο στην Αγγλία αναπτύχθηκε και μεγαλούργησε. Η Αναγέννηση έφερε ένα πνεύμα
ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος για την αναβίωση του αρχαίου κλασικού δράματος σε όλη
την Ευρώπη. Σε αντίθεση με τις άλλες χώρες Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία στην Αγγλία το
φιλελεύθερο πνεύμα επικράτησε και υπήρχε έντονο το αίσθημα της εθνικής συνείδησης και
ενότητας, στοιχεία που βοήθησαν στην εξέλιξη και εγκαθίδρυση του θεάτρου. Εξαιρετικά
σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι οικοδομήθηκε το πρώτο κτίριο, το οποίο ήταν
κατάλληλο για θεατρικές παραστάσεις. Το πρώτο μόνιμο θέατρο κτίστηκε το 1576 από έναν
ξυλουργό – ηθοποιό, τον Τζέημς Μπάρμπαιητζ με όνομα «Θέατρο». Δίνεται έμφαση στα
θεάµατα που στήνονταν στις αυλές των βασιλιάδων και των ευγενών, στα γήπεδα του τένις,
στους κήπους, στις αίθουσες χορού, καθώς ήταν αυτά που προώθησαν την εξέλιξη της
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σκηνογραφίας ως τέχνη, αλλά και αποτέλεσαν τα πρώτα δείγματα αυτού που σήµερα
ονοµάζουµε σκηνογραφία εκτός θεατρικού χώρου. Σημαντικότερος εκφραστής της
Ελισαβετιανής εποχής θεωρείται ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616), ο οποίος ήταν λυρικός και
δραματικός ποιητής και ηθοποιός. Του έχει απονεμηθεί ο τίτλος του νεώτερου και
μεγαλύτερου δραματικού ποιητή των νεώτερων χρόνων. Έγραψε 37 δραματικά έργα από τα
οποία 14 είναι κωμωδίες, 10 ιστορικά δράματα και 13 τραγωδίες.
Το θέατρο του 18ου αιώνα
Στις αρχές του 18ου αιώνα παρατηρούμε κοινωνικές αλλαγές, η αστική τάξη αποκτά δύναμη
και πλούτο παραμερίζοντας την αργόσχολη τάξη των αριστοκρατών. Όπως είναι φυσικό το
θέατρο αλλάζει και ακολουθεί το ρεύμα της εποχής αφού η αυλική θεατρική τέχνη φτάνει σε
στασιμότητα. Χαρακτηριστικό αυτού του αιώνα είναι ο «αστικός υποκειμενισμός» ο οποίος
διαμορφώνεται από την αστική τάξη. Οι αστοί αποστρέφονταν τη κλασική δραματογραφία με
τις αυστηρές ακριβολογίες, τις συμβατικότητες και τους απαραβίαστους κανόνες διότι τους
θύμιζαν αριστοκρατισμό και αυλική επιδειξιμανία. Οι κανόνες ηθικής και ορθολογισμού
βρήκαν την έκφρασή τους στο θέατρο, καθώς η αστική τάξη γνώριζε σε τι βαθμό πρέπει να
μοχθήσει για να επιβιώσει (Hartnoll, 1980, Μουστέρης, 1983).
Το θέατρο του 19ου αιώνα
Το θέατρο στα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα διαμορφώθηκε από δύο σημαντικά γεγονότα:
την Γαλλική επανάσταση και την υποκειμενική φιλοσοφία. Κυριαρχούσε ο «ρομαντισμός»
που ήδη είχε αρχίσει να αναπτύσσεται κατά τον 17ο αιώνα, ο οποίος αναφέρεται στην
τεχνοτροπία εκείνη που εκφράζει το ιδανικό, το φανταστικό, το θαυμαστό και την τάση για
περιπέτεια και πάθος. Διακρίνεται με δύο διαφορετικές μορφές: τον νατουραλισμό και τον
σουρεαλισμό. Στη συνέχεια, μεταξύ του 1830 – 1880 το θέατρο παρουσιάζει μια ταχύτατη
εξάπλωση σε όλο τον κόσμο. Κτίζονται πολλά νέα θέατρα, ανοίγουν πολλές θέσεις εργασίας,
το κοινό που παρακολουθεί παραστάσεις αυξάνεται και εκατοντάδες αλλά εφήμερα έργα
παρουσιάζονται. Μετά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν.
Το «αστικό θέατρο», έχοντας φτάσει στα όριά του, άρχισε να γίνεται αντικείμενο
αμφισβήτησης καλλιτεχνών στη βικτωριανή Αγγλία και στη Γερµανία, όπως τον Τσαρλς Κην
και τον Δούκα του Σαξ-Μάινιγκεν. Ο Τσαρλς Κην και ο Δούκας του Σαξ-Μάινγκεν δίνουν
ένα περισσότερο προσεγμένο τρόπο ανεβάσµατος των παραστάσεών τους, που δεν βασιζόταν
στην παρουσία ενός διάσημου ηθοποιού, αλλά στη σκηνογραφία, τον φωτισµό, τον χειρισµό
του πλήθους και το πλάσιµο του χαρακτήρα. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα παρατηρούνται
έργα με έντονο κοινωνικό προβληματισμό και κριτική όπως έργα του Ίψεν (1828-1906), του
Τσέχωφ (1860-1904), του Στρίντμπεργκ (1849-1912), του Σω (1856-1950), του Πιραντέλλο
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(1867-1936) και πολλών άλλων. Το νέο δράμα που διαμορφώθηκε απαιτούσε και μια νέα
προσέγγιση στο πεδίο της σκηνογραφίας αλλά και της ερμηνείας.
Το θέατρο στον 20ο αιώνα
Τα πρώτα χρόνια αυτού του αιώνα χαρακτηρίζονται από μια έντονη αναζήτηση νέων ιδεών
και εκφραστικών μορφών και σίγουρα επαναθεατρικοποίηση του θεάτρου (Μουστέρης,
1983). Πρωτοπόρα κινήματα όπως οι Ιταλοί φουτουριστές, οι οποίοι διακηρύττουν μια
επιθετική άρνηση των κυρίαρχων αξιών και διοργανώνουν φουτουριστικές βραδιές με
συναυλίες, ποίηση, θέατρο σε δρόμους και εκκλησίες με στόχο να σοκάρουν καθώς και η
Οκτωβριανή Επανάσταση, η οποία ξεκίνησε από τα μέσα του 19ου αιώνα, µε ένα κίνημα, που
επηρέασε, έμμεσα και εκ των υστέρων, όλη την ευρωπαϊκή τέχνη του 20 ου αιώνα, έχουν
βαθύτερο σκοπό µια προσπάθεια συνένωσης όλων των τεχνών και κατ’ επέκταση
διαδραματίζουν τεράστια επιρροή και στο θέατρο. Στη συνέχεια, στα χρόνια του
μεσοπολέμου εμφανίζεται ο «εξπρεσιονισμός», όρος ο οποίος σημαίνει «έκφραση» και είναι
το καλλιτεχνικό κίνημα που εμφανίστηκε στη Γερμανία λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Η αντίδραση κατά του «εμπρεσιονιστικού» κινήματος είναι η πιο σημαντική
καλλιτεχνική εκδήλωση του 20ου αιώνα. Ο «εξπρεσιονισμός» έχει απόλυτα υποκειμενικό
χαρακτήρα και για αυτό τον λόγο τα έργα του διαφέρουν από τις φυσικές και συνηθισμένες
μορφές των αντικειμένων του εξωτερικού κόσμου. Ο καλλιτέχνης εκφράζει τις ψυχικές και
συγκινησιακές καταστάσεις του. Στις δεκαετίες του 1940 – 1950 και κυρίως με το τέλος του
Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου ο άνθρωπός έχασε την θρησκευτική του πίστη για ένα
καλύτερο μέλλον, ζούσε με ένα συνεχή φόβο για μια νέα πολεμική απειλή: αξίες, ιδανικά,
εμπιστοσύνη, ανθρώπινη αξιοπρέπεια χάθηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν η γέννηση του
«θεάτρου του Παραλόγου». Ο όρος «Παράλογο» δεν αναφέρεται στο θέατρο αλλά στο
παράλογο στοιχείο με το οποίο καταπιάνεται το θέατρο. Τα έργα είναι επικεντρωμένα στην
ανθρώπινη ύπαρξη και στον λόγο ύπαρξής του. Κατά την διάρκεια του 1960 – 1970 επικρατεί
το πολιτικό θέατρο, δηλαδή κάθε θεατρική δράση έχει κοινωνική και πολιτική τοποθέτηση.
Εν κατακλείδι, η πιο σημαντική εξέλιξη που επιτεύχθηκε στο σύγχρονο θέατρο ήταν η
κατάργηση της σκηνής με το αψιδωτό προσκήνιο και η εγκαθίδρυση της αυλαίας.

5.2 Το Θέατρο ως πολιτιστική βιομηχανία
Η «παράσταση» είναι μια παρουσίαση ζωντανής τέχνης μπροστά σε ζωντανό κοινό (Eurostat,
2012). Οι παραστατικές τέχνες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις εξής μορφές τέχνης: την
εκτέλεση μουσικής, το θέατρο, το χορό, τα καμπαρέ (Cabaret), το κουκλοθέατρο, τις
παραστάσεις από κόμικς, τους ζογκλέρ κλπ. Η σύγχρονη τέχνη προς θέαση περιλαμβάνει
επίσης κάθε δραστηριότητα στην οποία η φυσική παρουσία του καλλιτέχνη λειτουργεί ως
μέσο. Έτσι, μπορούν να συμπεριληφθούν καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως ο μίμος, η
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ζωγραφική σώματος και πρόσωπου κα. Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat (2012:314) οι
γιορτές και τα φεστιβάλ μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο εφόσον περιλαμβάνουν μία ή
περισσότερες μορφές παραστατικών τεχνών. Μπορούμε να μιλάμε για «παράσταση» κάθε
φορά που ένας καλλιτέχνης (επαγγελματίας ή ερασιτέχνης) ολοκληρώνει ένα καλλιτεχνικό
επίτευγμα που μπορεί να ακολουθείται άμεσα από το κοινό. Τα Φεστιβάλ είναι μια μορφή
που εμφανίζεται συχνά στις τέχνες του θεάματος. Πρόκειται για μια σειρά παραστάσεων
διαφορετικών παραγωγών και ομάδων κατά τη διάρκεια μία ή περισσότερων ημερών, που
παρουσιάζεται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους εκδηλώσεων, όπου μπορεί να υπάρχει
αντίτιμο για την πρόσβαση.
Σύμφωνα με την Eurostat (2012:314-316) ο πολιτιστικός τομέας των παραστατικών τεχνών
περιλαμβάνει
Α) Δραστηριότητες σχετικές με τη δημιουργία των παραστατικών τεχνών. Αυτές είναι οι
δημιουργικές δραστηριότητες, με την ευρεία έννοια, της εκπαίδευσης και διασκευής μέσω
των ακόλουθων κύριων καλλιτεχνικών ειδών: μουσική (κλασική, rave, ροκ, τζαζ, ποπ, world,
κλπ.) χορός, θέατρο, τσίρκο, καμπαρέ, σε συνδυασμό με τέχνες και άλλες ζωντανές
παραστάσεις (παραστάσεις δρόμου, one man show, κ.λπ.).
Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι μόνο η δημιουργία «παράστασης» (θεατρική, μουσική
κλπ.) περιλαμβάνεται στον εν λόγω τομέα, ακόμη και αν η εκπροσώπηση της συνεπάγεται
και άλλες δημιουργίες (π.χ. βίντεο μουσικής, αυτά θα ανήκουν στον οπτικοακουστικό τομέα).
Ακόμη, η ηλεκτρονική ή ψηφιακή έκδοση των παραστατικών τεχνών δεν περιλαμβάνονται
στην ενότητα «Παραστατικές Τέχνες» αλλά στον οπτικοακουστικό τομέα.
Β) Δραστηριότητες παραγωγής των παραστατικών τεχνών (ερμηνεία σε θέατρα, εκδηλώσεις
χορού, φεστιβάλ κ.ά.), Live Shows, καθώς και δραστηριότητες υποστήριξης για την
παραγωγή συναυλιών (σχεδιασμός των σκηνικών, την προώθηση των δραστηριοτήτων, τη
τεχνική και διοικητική υποστήριξη).
Γ) Εκπαίδευση, διατήρηση και διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τις ζωντανές
παραστάσεις (σχολές χορού, θεάτρου κτλπ, συντήρηση και αποκατάσταση π.χ. μουσικών
οργάνων, διαχείριση και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων).
Η στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
(Statistical classification of economic activities in the European Community – NACE)
περιλαμβάνει την εξής ταξινόμηση για τις παραστατικές τέχνες (Πίνακας 5.1):
Ομάδα 90.01:
Παραγωγή ζωντανών θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, όπερας ή χορού και άλλες
σκηνικές παραγωγές: δραστηριότητες ομάδων, τσίρκο ή εταιρίες, ορχήστρες και
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συγκροτήματα και δραστηριότητες μεμονωμένων καλλιτεχνών, όπως ηθοποιοί, χορευτές,
μουσικοί, καθηγητές.
Ομάδα 90.02:
Υποστηρικτικές δραστηριότητες των παραστατικών τεχνών για την παραγωγή ζωντανών
θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, όπερας ή χορού και άλλων σκηνικών παραγωγών:
δραστηριότητες των σκηνοθετών, παραγωγών, σχεδιαστές και κατασκευαστές, ειδικοί
σκηνής, μηχανικοί φωτισμού κλπ.
Ομάδα 90.04:
Δραστηριότητες συναυλιών και θεατρικών αιθουσών και άλλες εγκαταστάσεις τέχνης.
Πίνακας 5.1. Η ταξινόμηση των παραστατικών τεχνών βάση της ταξινόμησης NACE
Τομέας

Ομάδα

Ονομασία

Τάξη

Ονομασία Τάξης

90.01.10

Υπηρεσίες καλλιτεχνών

Ομάδας
90.0

90.01

Παραστατικές
Τέχνες

(ηθοποιοί, τραγουδιστές,
μουσικοί, χορευτές,
παρουσιαστές τηλεόρασης,
καλλιτέχνες τσίρκου και
καλλιτέχνες του θεάματος,
ανεξάρτητα μοντέλα).

90.02

Υποστηρικτικές

90.02.11

Υπηρεσίες παραγωγής και

δραστηριότητες

παρουσίασης εκδηλώσεων

των παραστατικών

παραστατικών τεχνών

τεχνών

90.02.12

Υπηρεσίες οργάνωσης και
προώθησης εκδηλώσεων
παραστατικών τεχνών

90.04

Λειτουργίες των

90.02.19

Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης

90.04.10

Υπηρεσίες λειτουργίας των

καλλιτεχνικών

καλλιτεχνικών

εγκαταστάσεων

εγκαταστάσεων (αίθουσες
συναυλιών, θεάτρων, όπερας,
μουσικής,
συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών των εισιτηρίων.
Υπηρεσίες λειτουργίας των
κέντρων πολλαπλών χρήσεων
και παρόμοιες εγκαταστάσεις
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με μια πολιτιστική υπεροχή).

Πίνακας: ESSnet-Culture Final Report (2012:316) (επεξεργασία συγγραφέως)

5.3 Οικονομικές επιπτώσεις του θεάτρου
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι παραστατικές τέχνες κατέχουν παγκόσμια φήμη η οποία ξεκινάει
από τις τραγωδίες των αρχαίων Ελλήνων και φθάνει μέχρι και τα πιο σύγχρονα μπαλέτα
χορού (Shellard, 2004). Ακόμη, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από συμφωνικές ορχήστρες
(Concertgebouw στο Άμστερνταμ, Φιλαρμονική του Βερολίνου και της Βιέννης, κλπ.) και
θέατρα (π.χ. La Scala του Μιλάνου). Τέλος, πολυάριθμα φεστιβάλ μουσικής και
παραστατικών τεχνών λαμβάνουν χώρα συνεχώς σε όλη την Ευρώπη. Ανάμεσα στα φεστιβάλ
με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα περιλαμβάνονται το Sziget Festival στη Βουδαπέστη
(350.000 επισκέπτες ετησίως), το Glastonbury Festival, στο Ηνωμένο Βασίλειο (170.000
επισκέπτες ετησίως ) και το Rock Werchter, στο Βέλγιο (110.000 επισκέπτες ετησίως). Στην
Ιρλανδία για το 2004 οι συνολικές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της δημιουργικής
οικονομίας ανήλθαν σε

147 εκατομμύρια Ευρώ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα θέατρα

θεωρείται ότι συνέβαλαν άμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, με συνολική οικονομική
επίπτωση 2,95 δισεκατομμύρια Ευρώ ετησίως για το 2004. Το 2009, περισσότεροι από τρία
εκατομμύρια τουρίστες που αγαπούν το θέατρο δαπάνησαν 3,1 δισεκατομμύρια Ευρώ στις
επισκέψεις τους στα θέατρα του Ηνωμένου Βασίλειου.
Οι δαπάνες για το Θέατρο χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες:
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται απευθείας από το
θέατρο μέσα στην τοπική οικονομία. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις προμήθειες και
υπηρεσίες από τις τοπικές επιχειρήσεις, την κατασκευή και συντήρηση του χώρου του
θεάτρου, τη διαμονή και φιλοξενία των συντελεστών (δημιουργικό και τεχνικό προσωπικό
που συμμετέχει σε παραγωγές), την καθαριότητα του χώρου, τις αμοιβές του έκτακτου και
μόνιμου προσωπικού.
Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι δαπάνες για τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών
από επιχειρήσεις που βρίσκονται έξω από την περιοχή δραστηριοποίησης του θεάτρου. Αυτές
οι δαπάνες με τη σειρά τους δημιουργούν μία υποομάδα δαπανών του προσωπικού εκτός
τοπικής οικονομίας.
Κάθε θέατρο δημιουργεί έτσι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία
(Shellard, 2005). Στις άμεσες επιπτώσεις περιλαμβάνονται: οι δαπάνες που γίνονται για την
αγορά προμηθειών, οι μισθοί που καταβάλλονται στο προσωπικό κα. Η έμμεση επίπτωση
είναι το αποτέλεσμα των άμεσων επιπτώσεων που έχουν παραχθεί, δηλαδή πως τα χρήματα
που δαπανώνται θα οδηγήσουν σε περισσότερα χρήματα. Οι δαπάνες υλοποιούνται στο
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πλαίσιο της τοπικής οικονομίας, συμβάλλοντας στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την
ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, οι «πρόσθετες δαπάνες των επισκεπτών»
αποδεικνύουν πως οι δαπάνες του θεατρόφιλου κοινού μπορούν να έχουν μια σημαντική
επίπτωση στην τοπική οικονομία. Με την προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή για
παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων – επισκέπτες οι οποίοι θα δαπανήσουν ποσά για
γεύματα, για μεταφορές ή για να αγοράσουν τοπικά προϊόντα - τα θέατρα βοηθούν στη
διατήρηση της απασχόλησης, τη δημιουργία πρόσθετων οικονομικών δραστηριοτήτων και
ενεργούν ως κινητήριες δυνάμεις για την τοπική οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση.
Είναι χρήσιμο να εξηγήσουμε τι εννοούμε με τον όρο «έμμεσες επιπτώσεις». Οι επιπτώσεις
αυτές είναι δύο ειδών:
Πρώτον, υπάρχουν έμμεσες βιομηχανικές επιπτώσεις. Η άμεση ζήτηση για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες που προσφέρει το Θέατρο θα οδηγήσει σε οφέλη και άλλες τοπικές
επιχειρήσεις που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με το Θέατρο (π.χ. εστιατόρια, καφέ,
εμπορικά

καταστήματα).

Το

συνολικό

μέγεθος

του

τοπικού

πολλαπλασιαστικού

αποτελέσματος θα εξαρτηθεί από τη δομή της τοπικής οικονομίας και την ικανότητά της να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες εφοδιασμού των τοπικών επιχειρήσεων. Όσο μικρότερη είναι η
τοπική οικονομία, τόσο πιο πιθανό είναι ορισμένοι τομείς της βιομηχανίας είτε να
απουσιάζουν είτε να υπό-εκπροσωπούνται στην περιοχή. Σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι
τέτοιο, προμήθειες και υπηρεσίες θα πρέπει να εισάγονται από περιοχές εκτός της τοπικής
οικονομίας. Αυτή η αδυναμία προμήθειας από τοπικές πηγές ονομάζεται «διαρροή». Όσο
μεγαλύτερη είναι η διαρροή τόσο μικρότερη θα είναι η αξία του πολλαπλασιαστικού
αποτελέσματος.
Δεύτερον, υπάρχουν έμμεσες επιπτώσεις που σχετίζονται με τις δαπάνες των νοικοκυριών .
Όπως φαίνεται το θέατρο είναι ένας σημαντικός εργοδότης σε μια τοπική αγορά εργασίας και
είναι επίσης υπεύθυνο για την απασχόληση ενός ικανού αριθμού ανθρώπων σε προσωρινή ή
μόνιμη βάση. Ένα ποσοστό αυτών των εργαζομένων ζουν στην περιοχή (τουλάχιστον κατά
τη διάρκεια της απασχόλησής τους), πράγμα που σημαίνει ότι το θέατρο παρέχει μια
σημαντική υποστήριξη στο εισόδημα των νοικοκυριών της περιοχής. Το εισόδημα των
νοικοκυριών, με τη σειρά του, θα δαπανηθεί εντός της περιοχής για διάφορα αγαθά και
υπηρεσίες και στη συνέχεια αυτή η δαπάνη θα «κυκλοφορήσει» στα τοπικά καταστήματα και
τις τοπικές υπηρεσίες.
Σύμφωνα με μελέτη για το Φεστιβάλ θεάτρου του Chichester (Dent et al. 2010), υπάρχει μια
σειρά από τις κύριες ροές εσόδων και δαπανών που εντοπίζονται σε κάθε θέατρο. Οι κύριες
πηγές εσόδων για τα θέατρα είναι οι πωλήσεις των εισιτηρίων, οι χορηγίες και δωρεές, η
δημόσια χρηματοδότηση και οι πωλήσεις από τις παράλληλες δραστηριότητες. Στη συνέχεια,
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υπάρχει μια υπο-ομάδα εσόδων για την τοπική οικονομία που προκύπτει από την παρουσία
του Θεάτρου στη περιοχή, αν και δεν αφορά σε δαπάνες που πραγματοποιούνται απευθείας
από το θέατρο,. Αυτές είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους θεατρόφιλους και
το προσωπικό του θεάτρου, οι οποίοι, αν και μπορεί να ζουν μακριά από την περιοχή του
θεάτρου, συχνά δαπανούν ένα μέρος του εισοδήματός τους στην περιοχή. Και στις δύο
περιπτώσεις, οι δαπάνες αυτές συνήθως πραγματοποιούνται σε ένα σχετικά μικρό αριθμό
εμπορικών τομέων, όπως, υπηρεσίες catering, ξενοδοχειακές υπηρεσίες κα. Το παρακάτω
Διάγραμμα 5.3.1 (Clark et al. 2004) απεικονίζει τον κύκλο εσόδων – εξόδων ενός θεάτρου.
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Διάγραμμα 5.3.1. Ενδεικτικές ροές εισοδήματος και δαπανών - Chichester Festival Theatre

Έσοδα
Πωλήσεις
Εισιτηρίων

Δημόσια
Χρηματοδότηση

Πωλήσεις από
άλλους εμπορικούς
τομείς (catering)

Δωρεές

Αγορές από
τοπικούς
προμηθευτές

Chichester Festival Theatre

Μισθοί
Προσωπικού

Προμήθειες, υπηρεσίες και μισθοί που
καταβάλλονται σε μόνιμους και εποχιακό
προσωπικό που ζουν εκτός της τοπικής
οικονομίας

Συντήρηση
Κτιρίων και
Οικοπέδου

Αγορές από
τοπικούς
προμηθευτές

Ασφάλεια και
Καθαριότητα

Θεατρόφιλοι

Προσωπικό
το οποίο
διαμένει
εκτός της
τοπικής
οικονομίας

Διαμονή και
Φιλοξενία

Προμήθειες,
υπηρεσίες και μισθοί
μετά τον 1ο κύκλο

Τοπικές αγορές
και μισθοί

Αγορά, μεταφορές
και αξιοθέατα

Έξοδα

Πηγή: Clark et al., 2004:17 (επεξεργασία συγγραφέων)
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Μέρος Β’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1 Θεσσαλονίκη – Γενικά Στοιχεία για την Πόλη
Η Θεσσαλονίκη είναι το κέντρο του ελληνικού Βορρά και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Ελλάδας με πληθυσμό 788.952 (Πολεοδομικό

Συγκρότημα

Θεσσαλονίκης:

Δήμοι

Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Κορδελιού – Ευόσμου,
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Δημοτική Ενότητα Πυλαίας από δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη).
Είναι η πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης η οποία με πληθυσμό
1.104.460 κατοίκους συγκεντρώνει ποσοστό 10% του πληθυσμού της χώρας. (ΕΛΣΤΑΤ,
Απογραφή 2011). Αποτελεί μια εν δυνάμει κοσμοπολίτικη μητρόπολη και μια ισχυρή
οικονομική και πολιτιστική δύναμη σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η ιστορία 23ων αιώνων της πόλης (Καραθανάσης, 2013) αντανακλάται σε πλήθος από αρχαία
και σύγχρονα μνημεία από την Ελληνική, Ρωμαϊκή και Βυζαντινή εποχή μέχρι σήμερα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές αποτελεί το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης καθώς στόχο έχει την προσέλκυση διεθνών ναυτιλιακών γραμμών, την
ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου προς τις αγορές της Κεντρικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την αξιοποίηση θαλάσσιων επιβατικών μεταφορών και
ιδιαίτερα κρουαζιερόπλοιων. Επιπλέον, η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού σταθμού και του
αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης ενισχύει το στρατηγικό πλεονέκτημα της πόλης σε
περιφερειακό επίπεδο.
Η πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νομού Θεσσαλονίκης, στο μυχό
του Θερμαϊκού κόλπου. Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές του Κέδρινου Λόφου και
ο θαλάσσιος ορίζοντάς της περιβάλλεται από τον επιβλητικό όγκο του Ολύμπου.
Βορειοανατολικά της πόλης υψώνεται ο Χορτιάτης, φυσική οχύρωση και πηγή μέρους του
νερού που χρησιμοποιείται για την ύδρευση της, ενώ Βορειοδυτικά απλώνεται η πεδιάδα της
Θεσσαλονίκης.
Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 315 π.Χ. από τον Κάσσανδρο συνενώνοντας 26 πολίχνες που
βρίσκονταν γύρω από το Θερμαϊκό κόλπο, και πήρε το όνομα της συζύγου του
Θεσσαλονίκης αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κτίστηκε τη στιγμή που ο ελληνισμός
άρχισε να εξαπλώνεται στην Ανατολή, μια εποχή ιδιαίτερα σημαντική για την Ελληνική
ιστορία.
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Στη συνέχεια τον 2ο π.Χ. αιώνα οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την περιοχή. Η Θεσσαλονίκη
παρέμεινε σημαντικό στρατιωτικό και εμπορικό κέντρο της περιοχής και αποτέλεσε αρχικά
µία από τις τέσσερις έδρες διοίκησης των επαρχιών της Μακεδονίας. Η ρωμαϊκή παρουσία
στην πόλη αποτυπώθηκε σε εξαίσια δημόσια κτίρια και ανάκτορα.
Κατά την περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας, η πόλη διαμορφώθηκε σε πολιτικό,
οικονομικό και εκκλησιαστικό κέντρο της βαλκανικής χερσονήσου. Η Θεσσαλονίκη
οχυρώθηκε με τείχη, στολίστηκε με περίλαμπρες εκκλησίες και μετατράπηκε σε κέντρο
εμπορίου και τεχνών.
Το 1432 η Θεσσαλονίκη πέρασε στην οθωμανική κατοχή. Οι Οθωμανοί αντιλήφθηκαν πολύ
γρήγορα τη στρατηγική της σημασία και την ανέδειξαν σε στρατιωτικό, διοικητικό και
συγκοινωνιακό πόλο της αυτοκρατορίας τους, καθώς αποτελούσε τη φυσική πύλη προς την
Ευρώπη.
Μετά την απελευθέρωσή της, στις 26 Οκτωβρίου 1912, και την προσάρτησή της στον κορμό
του ελληνικού κράτους ακολούθησαν σημαντικά γεγονότα που οδήγησαν σε εξελίξεις και
μεταβολές στο αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό και πληθυσμιακό πλαίσιο της πόλης.
Στη σύγχρονη εποχή, η Θεσσαλονίκη θεωρείται ως μία από τις σπουδαιότερες πόλεις της
βαλκανικής χερσονήσου και αποτελεί διοικητικό και οικονομικό κέντρο της βόρειας
Ελλάδας. Η γεωστρατηγική της θέση, και η ύπαρξη του φυσικού λιμανιού την έχουν
αναδείξει σε εμπορικό, συγκοινωνιακό και πολιτιστικό σταυροδρόμι σε όλες τις εποχές. Κατά
καιρούς, η Θεσσαλονίκη έχει φιλοξενήσει μεγάλα διεθνή γεγονότα, όπως:
- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997
- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ), 19 - 23 Ιουν. 2003
- Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014
6.1.1 Η δυναμική της αστικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης: Χωροταξική και
πολεοδομική ανασκόπηση
Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα η Θεσσαλονίκη βίωσε δραστικές αλλαγές τόσο σε
πληθυσμιακό επίπεδο όσο και σε χωροταξικό. Το πρώτο μισό του αυτής της περιόδου
κυριαρχούν μεταβολές στη σύνθεση του πληθυσμού με τον ερχομό των χριστιανικών
προσφυγικών πληθυσμών Ανατολίας και Μ. Ασίας. Επιπλέον, σε αρχιτεκτονικό και
πολεοδομικό επίπεδο, οι καταστροφές της μεγάλης πυρκαγιάς του 1917 επιβάλουν τον
επανασχεδιασμό της πόλης. Η παλιά πολυπυρηνική αστική δομή μετατρέπεται σε ένα ενιαίο
κέντρο, αναδιοργανώνονται οι λειτουργίες της πόλης με τη μεταφορά των βιομηχανιών εκτός
κέντρου και εμφανίζεται μια νέα χωροθέτηση των αστικών λειτουργιών (λιμάνι, οδικό
δίκτυο, βιομηχανίες) (Καραδήμου, 1986). Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται
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από τη συνεχή συγκέντρωση πληθυσμού και οικονομικών δραστηριοτήτων με γοργούς
ρυθμούς. Σημαντικό γεγονός αποτελεί η εξολόθρευση της ακμάζουσας εβραϊκής κοινότητας
της πόλης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατά τα έτη 1941 – 1944 καθώς και το μεγάλο
κύμα εσωτερικής μετανάστευσης από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα τη περίοδο 1960 –
1970. Παράλληλα κατά την δεκαετία του ‘60 αρχίζει η βιομηχανική ανάπτυξή της περιοχής
καθώς προσελκύει την εγκατάσταση μεγάλων μονάδων παραγωγής βαριάς βιομηχανίας.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Καυκαλάς, Λαμπριανίδης και Παπαμίχος (2008:55) «για
αρκετές δεκαετίες η πόλη αναπτυσσόταν χωρικά με τη συνεχή διόγκωση και πύκνωση του
αστικού πυρήνα, ενσωματώνοντας σταδιακά σ’ ένα συνεχές τις οικιστικές συγκεντρώσεις που
εμφανίζονταν στη περίμετρό του». Στις δεκαετίες, 1980 και 1990, εφαρμόζονται ρυθμιστικά
και πολεοδομικά νομοθετήματα με αποτέλεσμα την ανάπλαση ιστορικών χώρων του κέντρου
και της παλιάς πόλης, την πολεοδομική οργάνωση της Βιομηχανικής Περιοχής της
Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ) κ.ά. και άλλες βελτιώσεις αναφορικά με τη χωροθέτηση των
κεντρικών λειτουργιών. Η «ιστορική πόλη» υφίσταται έντονες πιέσεις και αλλαγές καθώς
αναπτύσσεται η νέα ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή.
Σήμερα, η Θεσσαλονίκη αποτελεί κύριο πόλο ανάπτυξης στον βαλκανικό, ευρωπαϊκό και
διεθνή χώρο. Η δυναμική της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται στα εξής
σημεία: πανευρωπαϊκοί οδικοί άξονες προς τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη, γεωγραφικά
πλεονεκτήματα του αεροδρομίου ‘Μακεδονία’ και του λιμένα, κέντρο κατανάλωσης και
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για Βαλκανικές και Παρευξείνιες χώρες και ενίσχυση του
ρόλου της ως ιστορικό και διαχρονικό κέντρο της Μεσογείου. Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει
τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης και αναπτυγμένης οικονομίας με δομή και διάρθρωση
ενός μητροπολιτικού κέντρου (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008).
6.1.2 Οικονομία της πόλης και παραγωγικό σύστημα
Η Θεσσαλονίκη είναι το δεύτερο οικονομικό κέντρο της χώρας και σε βιομηχανικό επίπεδο
αντιπροσωπεύει το 30% περίπου του ΑΕΠ. Ο κύριος τομέας απασχόλησης και ανάπτυξης
από την άποψη μεγέθους, δυναμισμού και υπερτοπικής διάστασης είναι ο τριτογενής και πιο
συγκεκριμένα οι κλάδοι των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του εμπορίου, της αναψυχής,
του πολιτισμού & τουρισμού, της υγείας & εκπαίδευσης, της πληροφορικής, της έρευνας,
των logistics, των μεταφορών κ.λπ.. Κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990 η μικρομεσαία και
μεγάλη βιομηχανία καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες της τοπικής και της
περιφερειακής αγοράς, με εξωστρεφή προσανατολισμό στην ευρύτερη εθνική, βαλκανική και
διεθνή αγορά. Ακόμη, παρατηρούμε ένα σημαντικό απόθεμα βιομηχανικής τεχνογνωσίας, οι
κλάδοι έντασης εργασίας εμφανίζουν μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και
απασχόλησης, ενώ παράλληλα εκδηλώνεται ένας εξαγωγικός δυναμισμός και νέες επενδύσεις
προς τη βαλκανική ενδοχώρα κυρίως στον κλάδο διατροφής και σε ενδιάμεσα αγαθά. Τέλος,
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ο αγροτικός τομέας έχει μια ιδιαίτερα υψηλή δυναμική που βασίζεται σε μία ισχυρή
παράδοση και σε μια μεγάλη διαθεσιμότητα γεωργικών εκτάσεων, που δεν δημιουργούν για
την ώρα, τουλάχιστον στις δυτικές αγροτικές περιοχές, συγκρούσεις με άλλες δυναμικές
χρήσεις. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης την εικοσαετία 1981-2001
παρουσίασε αύξηση κατά 21,37%. Η αύξηση αυτή είναι σχεδόν διπλάσια από την αύξηση
του πληθυσμού της χώρας (12,56%) και του νομού Αττικής (11,64) την ίδια περίοδο. Το
γεγονός αυτό φανερώνει μια άμεση ανάγκη αναθεώρησης του μοντέλου ανάπτυξής της.
(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008)
Η Θεσσαλονίκη μέχρι τη δεκαετία του '90 παρουσιάζει σειρά θετικών δεικτών
(Λαµπριανίδης 2008:300-304): πληθυσμιακή αύξηση, σχετική βελτίωση των οικονομικών
της μεγεθών, αύξηση της εμπορικής κίνησης του λιμανιού, αύξηση των αεροπορικών
πτήσεων και των μετακινούμενων επιβατών προς όλες τις περιοχές της χώρας και προς το
εξωτερικό, βελτίωση της συγκριτικής θέσης της στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας. Ο
δυναμισμός της αυτός στηρίζεται σε κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως βιομηχανία
κλωστοϋφαντουργίας / ένδυσης.
Από τη δεκαετία του '90 και μετά, παρατηρείται σχετική υποχώρηση της δυναμικής της
πόλης τόσο σε οικονομικά χαρακτηριστικά (π.χ. μείωση της συμμετοχής της στο ΑΕΠ της
χώρας και σχετική υποχώρηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο σύνολο χώρας), όσο και σε
ποιοτικά χαρακτηριστικά: αύξηση του ποσοστού των άνεργων πτυχιούχων και ιδιαίτερα
κατόχων μεταπτυχιακό τίτλου σπουδών, μείωση της προστιθέμενης αξίας σε βιομηχανίες που
απασχολούσαν πάνω από 20 άτομα, και, κυρίως, αδυναμία της πόλης να προσελκύσει
σημαντικές επιχειρήσεις για να εγκαταστήσουν τις έδρες τους. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη
σχετική υποχώρηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, η οποία δεν επέτρεψε στην
πόλη να μετακινηθεί στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας σε πιο σύνθετα προϊόντα και
υπηρεσίες.
Πολλές πόλεις ήρθαν αντιμέτωπες µε την κρίση των οικονομικών κλάδων στους οποίους
στηρίζονταν, αργότερα όμως επανέκαμψαν οικονομικά. Η Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι δεν
κατάφερε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις νέες προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις νέες
ευκαιρίες που διαμορφώθηκαν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο αλλά και, ειδικότερα, στο
χώρο της ΝΑ Ευρώπης κατά τη δεκαετία του '90, μετά τις γεωπολιτικές αλλαγές του 1989 –
1991 στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, την εντεινόμενη παγκοσμιοποίηση, την
ενοποίηση και διεύρυνση της ΕΕ. Αναμφίβολα αυτό οφείλεται στα διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά της κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής της δομής, µε την έννοια ότι ο
δυναμισμός της Θεσσαλονίκης στις δεκαετίες του 70 και του 80 ήταν εν πολλοίς επίπλαστος,
και ιδιαίτερα εύθραυστος, µια που στηριζόταν στην εκμετάλλευση του φτηνότερου εργατικού
δυναμικού της σε σχέση µε τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Αυτό το πλεονεκτήματα
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όμως εξαλείφθηκε µε το άνοιγμα των αγορών των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Εν
μέρει, όμως, μπορεί να αποδοθεί και σε συγκυριακά «εξωτερικά» προβλήματα, όπως στις
εξελίξεις στη Σερβία από το 1993, και κυρίως μετά το βομβαρδισμό της το 1999. Τα
γεγονότα αυτά επέφεραν ένα σημαντικό πλήγμα στην οικονομία της Θεσσαλονίκης, αλλά και
της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, µε την έννοια ότι μειώθηκαν οι εξαγωγές προϊόντων
(ένδυση, γεωργικά προϊόντα κ.λπ.), που πραγματοποιούν οδικώς κυρίως προς την Κεντρική
Ευρώπη, σχεδόν σταμάτησε η ροή τουριστών από την Κεντρική Ευρώπη, απ' όπου έφθαναν
οδικώς, σταμάτησε η προσέλευση από τη γειτονική Σερβία καταναλωτών/τουριστών για την
αγορά καταναλωτικών προϊόντων από την αγορά της Θεσσαλονίκης.
Σήμερα, η πόλη φαίνεται ότι βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Στη δεκαετία του '90 έχασε
σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής της βάσης, το οποίο δεν μπόρεσε να αναπληρώσει.
Αδυνατεί μέχρι σήμερα να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας της
και να εισέλθει σε µια πορεία αναδιάρθρωσης. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η
υπάρχουσα οικονομική δομή της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης μπορεί να
ανταπεξέλθει με επιτυχία στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. Πολλοί ερευνητές
(Cheshire 1990:311-333 και 1999:843-864, Begg 1999:795-809) υποστηρίζουν ότι ο
ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων για την προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί βασικό
παράγοντα αναδιάταξης της αστικής ιεραρχίας. Αντίθετα, ο Krugman (1996:17-25)
υποστηρίζει ότι δεν είναι οι πόλεις που ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά οι επιχειρήσεις
που είναι εγκατεστημένες σε αυτές. Εντούτοις, αναγνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά
των πόλεων (η γεωγραφική θέση, η παραγωγική διάρθρωση κ.ά.) μπορούν να επιδράσουν
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Σε ένα περιβάλλον όπου ο διεθνής ανταγωνισμός
εντείνεται με πολύ ταχείς ρυθμούς η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να κινηθεί προς δύο
εναλλακτικές κατευθύνσεις δραστικής αναδιάρθρωσης: ή να στραφεί προς τη βιομηχανική
παραγωγή σύνθετων προϊόντων έντασης γνώσης (σύνθετο μηχανολογικό εξοπλισμό,
φαρμακευτικές βιομηχανίες κλπ) ή να στραφεί προς τον τομέα των υπηρεσιών πάλι με
έμφαση σε δραστηριότητες παραγωγής και αξιοποίησης γνώσης, τεχνολογίας και
καινοτομίας των «δημιουργικών κλάδων» (τέχνες, media, τεχνολογίες πληροφορικής,
αρχιτεκτονική, design) (Λαµπριανίδης 2008:300-304).
6.1.3 Η Θεσσαλονίκη ως εν δυνάμει «δημιουργική πόλη»
Την τελευταία δεκαετία, στις πολιτικές για την ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών
παρατηρείται μια στροφή προς τους «δημιουργικούς κλάδους» οι οποίοι περιλαμβάνουν
δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας και την παροχή
ανεπτυγμένων υπηρεσιών συνήθως σχετικών με τους τομείς των τεχνών, του πολιτισμού και
των media. Βασική προϋπόθεση για την παραγωγή των συγκεκριμένων δημιουργικών
δραστηριοτήτων είναι η προσέλκυση «δημιουργικών ανθρώπων». Ένα ανθρώπινο δυναμικό
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το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλού επιπέδου μόρφωση και εκπαίδευση, αξιοποιεί και
παράγει νέες και πρωτότυπες ιδέες και εργάζεται σε διάφορους κλάδους «έντασης γνώσης»
όπως για παράδειγμα νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση, τέχνες και πολιτισμός. Οι άνθρωποι
αυτοί μοιράζονται κοινές πεποιθήσεις και αξίες

όπως ελευθερία, αξιοκρατία,

διαφορετικότητα και φυσικά δημιουργικότητα. Από τη σχετική βιβλιογραφία (Κουρτέσης
2008) προκύπτει το συμπέρασμα πως οι συγκεκριμένοι άνθρωποι για την επιλογή του τόπου
εγκατάστασής τους αναζητούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως είναι ο διεθνής και
πολυεθνικός χαρακτήρας μιας πόλης, το φιλελεύθερο και ανεκτικό περιβάλλον στις διαφορές,
ποιότητα καθημερινής ζωής, έντονη κοινωνική ζωή (ύπαρξη μικρών καφέ, μπαρ τοπικού
χαρακτήρα, βιβλιοπωλεία, εμπορικά μαγαζιά κτλ) και φυσικά δυναμικές επιχειρήσεις και
βιομηχανίες έντασης γνώσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Florida (2003) για να
μπορέσει μια πόλη να εξελιχθεί σε δημιουργική απαιτείται η συνύπαρξη των τριών «Τ» της
οικονομικής ανάπτυξης «Technology, Talent, Tolerance» (Τεχνολογία, Ταλέντο και
Ανεκτικότητα).
Όπως είναι φυσικό, δεν έχουν όλες οι πόλεις τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις να
εξελιχθούν σε «δημιουργικές». πόλεις με σημαντική συγκέντρωση επιχειρήσεων που
εμπίπτουν

στους

δημιουργικούς

κλάδους

(π.χ.

Λονδίνο,

Μιλάνο,

Παρίσι)

που

χαρακτηρίζονται από έντονο διεθνή και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και μπορούν να
επιβιώσουν σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού και να γίνουν περισσότερο ελκυστικές και
οικονομικά εύρωστες. Έτσι, χρησιμοποιούν διάφορα μέσα για τη δημιουργία και προσέλκυση
οικονομικών δραστηριοτήτων όπως για παράδειγμα ικανοποιητικές διασυνδέσεις (οδικές,
σιδηροδρομικές, αεροπορικές, τηλεπικοινωνίες) µε το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον.
Προσπαθούν να αναδείξουν την πόλη σε αξιόλογο τεχνολογικό/εκπαιδευτικό και πολιτιστικό
κέντρο. Επιπλέον, προχωρούν σε αναπλάσεις περιοχών τους προβάλλοντας µια νέα εικόνα
της πόλης (π.χ. Λονδίνο – Docklands, Παρίσι - La Defense). Κατασκευάζουν σημαντικά έργα
– σύμβολα, «πολιτιστικές ναυαρχίδες» (flagships), που λειτουργούν ως διεθνής πόλος έλξης
(π.χ. Bilbao -Μουσείο Guggenheim). Δημιουργούν υψηλού επιπέδου συνθήκες διαβίωσης
(αξιόλογες πολιτιστικές δραστηριότητες, σχολεία υψηλού επιπέδου, ικανοποιητική αγορά
κ.ά.).
Με βάση τα παραπάνω, η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μια σειρά χαρακτηριστικών τα οποία
μπορούν να αποτελέσουν τα εν δυνάμει πλεονεκτήματα της όσον αφορά την προοπτική της
«δημιουργικής πόλης» αλλά παράλληλα παρουσιάζει και χαρακτηριστικά που λειτουργούν
ως τροχοπέδη στην εκπλήρωση αυτού του στόχου. Η εικόνα της πόλης παρουσιάζει
δυσχέρειες που αφορούν στην καθημερινή ποιότητα ζωής και το περιβάλλον και κάθε άλλο
παρά ελκυστική θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί για την εγκατάσταση νέων και δημιουργικών
ανθρώπων. Πυκνή δόμηση και κατακερματισμένοι ελεύθεροι χώροι, υψηλή ρύπανση και
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μικρό ποσοστό επιφάνειας σε χώρους πρασίνου, συγκοινωνιακά προβλήματα λόγω έλλειψης
επαρκών μέσων μαζικής μεταφοράς και ανεξέλεγκτης στάθμευσης, πεπαλαιωμένες και
ακριβές κατοικίες στο κέντρο και έλλειψη ποιοτικών οικιστικών ζωνών στη περιφέρεια,
απαρχαιωμένες σιδηροδρομικές συνδέσεις και περιορισμένες αεροπορικές συνδέσεις με τις
κυριότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Ακόμη η διασπασμένη τοπική αυτοδιοίκηση και η μικρή
συμμετοχικότητα των πολιτών στη λήψη αποφάσεων διαμορφώνουν μια δύσκολη
καθημερινότητα και δρουν ανασταλτικά στο να καταστεί η Θεσσαλονίκη πόλος έλξης
ατόμων με δημιουργικές προοπτικές.
Ωστόσο η πόλη παρουσιάζει στοιχεία που μπορούν με το σωστό σχεδιασμό και την
αξιοποίηση τους να την μετατρέψουν σε μια πολύ ανταγωνιστική και δημιουργική πόλη.
Παρατηρούμε ότι σε μια μικρή γεωγραφική έκταση συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός
κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, χώρων διασκέδασης, ιστορικών μνημείων, χώρων
αρχιτεκτονικής σημασίας που διαμορφώνουν μια ξεχωριστή «ταυτότητα» της πόλης με
έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία προσδίδει μια ιδιαίτερη ζωντάνια. Αναφορικά με
την αστική ανάπλαση παρατηρούμε ότι παρά την πυκνή δόμηση, η πόλη έχει δυνατότητες
ανάπτυξης ελεύθερων χώρων σε κομβικά κεντρικά σημεία. Ακόμη, η μορφολογία του
ιστορικού της κέντρου επιτρέπει τη χρήση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης (ποδήλατο)
και η ολοκλήρωση μεγάλων έργων (μετρό, υποθαλάσσια σήραγγα, ανάπλαση της παραλίας,
επέκταση του αεροδρομίου) αναμένεται να διευκολύνει την καθημερινότητα των κατοίκων.
Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό υψηλής επιστημονικής γνώσης
καθώς φιλοξενεί τέσσερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και Αλεξάνδρειο
Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης) με συστηματική ερευνητική
δραστηριότητα διεθνώς. Επιπλέον σε συνδυασμό με τις δεκάδες Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (ΜΚΟ), τις άτυπες πρωτοβουλίες των νέων και τις εθελοντικές ομάδες
δημιουργούν μια πολύ ενεργή κοινότητα νέων ανθρώπων με «φρέσκιες» ιδέες που λαμβάνει
πρωτοβουλίες για κοινωνικά και αστικά θέματα.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πόλης που αποτελεί θετικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε
σχέση με άλλα αστικά κέντρα είναι ο πολιτιστικός της τομέας, καθώς συγκεντρώνει σε μικρή
γεωγραφική έκταση όλες τις σημαντικές πολιτιστικές λειτουργίες και τα σημεία
αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, με αφορμή το έτος Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 1997 η πόλη αναβαθμίσθηκε πολιτιστικά με πάνω από 300
έργα υποδομής όπως την απόκτηση νέων πολιτιστικών κτιρίων, την αναστήλωση και
αποκατάσταση πολιτιστικών εγκαταστάσεων, την ανάπτυξη δημόσιων χώρων (φωτισμός,
σήμανση, μεταφορές) και την εκ βάθρων αλλαγή με στόχο τη βελτίωση της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς.
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Αναφορικά με τους δημιουργικούς κλάδους η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει στοιχεία που θα
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για την ανάπτυξή τους. Για παράδειγμα το Μέγαρο
Μουσικής, μια σειρά από αξιόλογα μουσεία (Μουσείο Προσφύγων, Εθνογραφικό,
Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, Εβραϊκής Ιστορίας, Νερού και Σύγχρονης Τέχνης), ο μεγάλος
αριθμός χώρων έκθεσης (γκαλερί), οι πολυάριθμες αίθουσες τέχνης και μεγάλοι θεατρικοί
οργανισμοί όπως το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αλλά και πολλές μικρότερες
θεατρικές ομάδες, καθώς και ομάδες χορού και μουσικά σχήματα μπορούν να διαμορφώσουν
ένα πλαίσιο για την τόνωση της καλλιτεχνικής παραγωγής και να λειτουργήσουν ως πυρήνας
για την προσέλκυση δημιουργικών δραστηριοτήτων στη Θεσσαλονίκη.
Κάθε χρόνο η πόλη φιλοξενεί το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου (www.filmfestival.gr),
το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ (www.tdf.filmfestival.gr) και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου
(www.thessalonikibookfair.com). Επίσης, κάθε φθινόπωρο διοργανώνεται το Φεστιβάλ των
Δημητρίων (www.dimitria.thessaloniki.gr) από τον Δήμο Θεσσαλονίκης με ένα πρόγραμμα
που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αρκετές εκδηλώσεις για παιδιά, νέους και μεγαλύτερης
ηλικίας ανθρώπους. Τέλος, η Θεσσαλονίκη είναι διάσημη για τους ρυθμούς της καθημερινής
ζωής της και το φιλόξενο προφίλ της, καθώς έχει μια τεράστια ποικιλία από καφετέριες,
εστιατόρια, ταβέρνες και ουζερί. Επιπλέον, είναι περίφημη η νυχτερινή ζωή της
Θεσσαλονίκης με μια πληθώρα πολυσύχναστων χώρων ψυχαγωγίας Είναι μια πόλη που,
όπως συχνά λένε, «δεν κοιμάται ποτέ» (http://www.thessaloniki2014.eu/).

6.2 Το θέατρο στη Θεσσαλονίκη
6.2.1 Το Θέατρο στη Θεσσαλονίκη: Συνοπτική ιστορική αναδρομή
Η θεατρική ιστορία της Θεσσαλονίκης αρχίζει πολύ πριν από την απελευθέρωση της πόλης
το 1912 και συνεχίζει έως σήμερα να παρουσιάζει αξιόλογη πορεία, παρόλο που σε ποσοτικό
επίπεδο μοιάζει να είναι αδύναμη (Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994).
Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα περιοδεύοντες θίασοι από την Αθήνα
(«Ομόνοια», «Ορφεύς», «Όμιλος των Συντεχνιών», «Όμιλος Φιλομούσων», «Εβραϊκή
Λέσχη» κ.α.) και την Ευρώπη (κυρίως ιταλικών και γαλλικών θιάσων κωμωδίας και όπερας)
έδιναν παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη σε θεατρικές σκηνές, χωρίς όµως να έχουν σταθερή
παρουσία στην πόλη. Κάποιες από τις σκηνές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο είναι: «Γαλλικόν
Θέατρον», «Κονκόρντια», «Εδέμ», «Ολύμπια», «Αλάμπρα» (Εικόνα 6.2.1.1), «Ζευς»,
«Ποικιλιών» και «Θέατρον Λευκού Πύργου».
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Εικόνα 6.2.1.1. Αφίσα του θεάτρου Αλάμπρα

Το 1872, ο ηθοποιός του γαλλικού «θιάσου Λαμπούνα», Τζουράνοβιτς, έκτισε το «Γαλλικόν
Θέατρον» ή «Theatre Francais» το οποίο ήταν ένα ξύλινο και πολυτελέστατο θέατρο,
φωτιζόμενο με λάμπες πετρελαίου, στην γωνία των σημερινών οδών Βικτωρός Ουγκό και
Βεροίας, δυστυχώς όμως κάηκε στη μεγάλη πυρκαγιά του 1890.
Το 1883, ο ιταλοεβραίος ιμπρεσάριος Ρομπέρτο Νοάχ κτίζει στην πλατεία Κολόμβου το
«Θέατρον Εδέμ», που λειτουργεί και ως καφέ σαντάν. Σε μία συμπλοκή μεθυσμένων
θαμώνων, ένας τούρκος αξιωματικός του ναυτικού σκότωσε τον ιδιοκτήτη του κέντρου. Ο
γιός του, που ήταν ιταλός υπήκοος, αποζημιώθηκε από την Οθωμανική κυβέρνηση κι έφυγε
στην Ιταλία με αποτέλεσμα το θέατρο σιγά-σιγά να ρημάξει.
Μετά την πυρκαγιά του 1890, στην αναμορφωμένη παραλία κτίστηκαν τα θέατρα
«Ολυμπία», «Αλάμπρα» «Ζευς» ή «Ζουπιτερ». Το θέατρον «Ζευς» μετονομάστηκε αργότερα
«Εντέν» κι έγινε Εντευκτήριο του Ομίλου Φιλομούσων. Μετά το 1915 στεγάστηκε σ’ αυτό η
Λέσχη Φιλελευθέρων.
Το 1903 ο Πλούταρχος Ιμποχώρης έκτισε το θέατρο «Ποικιλιών» στην σημερινή οδό
Εθνικής Αμύνης. Περισσότερο γνωστό έγινε με το όνομα «Σκαιτινγκ» γιατί εποχές με
λιγότερη εκδήλωση θεατρικής δραστηριότητας λειτουργούσε ως πατινάζ. Είχε μεγάλη σκηνή,
που προσφερόταν για να ανεβάζονται έργα με μεγάλο θίασο, πλατεία στρωμένη με τσιμέντο
και γύρω-γύρω θεωρεία, με τραπεζάκια κατά το ευρωπαϊκό σύστημα, για να πίνουν
παράλληλα και το ποτό τους οι εκλεκτοί θεατές.
Το 1906, στον κήπο του Λευκού Πύργου δίπλα στη θάλασσα, κτίζεται το «Θέατρον Λευκού
Πύργου», το οποίο λειτουργεί και ως κινηματογράφος
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Έπειτα από την απελευθέρωση της πόλης παρατηρείται μια έξαρση επισκέψεων ποιοτικών
αθηναϊκών σχημάτων. Για παράδειγμα στις αρχές του 1914 μέσα σε λιγότερο από ενάμιση
μήνα εμφανίζονται στη Θεσσαλονίκη: ο θίασος της Κυβέλης με δεκατρία έργα (Νόρα του
Ίψεν , Αντιγόνη του Αλφιέρι, Το άσπρο και το μαύρο του Μελά, Φωτεινή Σαντρή του
Ξενόπουλου κα) ο θίασος του Θωμά Οικονόμου με εννέα έργα (Πατέρας του Στρίνμπεργκ,
Βρυκόλακες του Ίψεν, Ραδιουργία και έρως του Σίλλερ, Ο κουρεύς της Σεβίλλης του
Μπωραμσαί,Φάουστ του Γκαίτε, Άμλετ κλπ.), ο θίασος της Κοτοπούλη με δέκα έργα και τα
Παναθήναια (Συρανό ντε Μπερζεράκ του Ροστάν και Ηλέκτρατου Χόφμανσταλ).
Με έναυσμα την παράσταση των Παναθηναίων η Θεσσαλονίκη αναπτύσσει την ντόπια
επιθεώρηση τα Πανθεσσαλονίκεια (επιθεώρηση η οποία σατιρίζει την πλούσια κοινωνική,
πολιτική και πολεμική επικαιρότητα της ταραγμένης δεκαετίας 1912 – 1922). Παράλληλα
αυτή τη περίοδο έντονη θεατρική δραστηριότητα παρουσιάζουν οι διάφορες λέσχες της
πολυπληθούς Ισραηλίτικης Κοινότητας και του Συλλόγου Αποφοίτων της Alliance Israelite
Universelle. Η δραστηριότητά τους χαρακτηρίζεται κυρίως από ερασιτεχνικές παραστάσεις.
Τα έτη 1915-18 καθώς υπάρχει έντονη εκδήλωση θεατρικών παραστάσεων στην πόλη
κτίζονται στην Εγνατία πολλά μικρά θέατρα, που είναι δύσκολο να εντοπιστούν διότι
άλλαζαν συχνά ονόματα. Πριν από την μεγάλη πυρκαγιά του 1917, τα θεατράκια αυτά, εκτός
από της Βικτωρίας Κορέ, ήταν τσαντίρια ή αποθήκες, που μετατράπηκαν πρόχειρα σε θέατρα
για να ψυχαγωγούν τον κόσμο. Εκεί έπαιζαν θίασοι «τρίτης κατηγορίας» και «καλλιτέχνιδες»
απ’ όλες τις χώρες της Μεσογείου. Μετά την αποχώρηση των συμμαχικών στρατευμάτων,
επέζησε μόνο το θέατρο της Βικτωρίας και δύο τρία άλλα.
Το 1915, ο Σταύρος Μαχαιρίδης μαζί με το Πλούταρχο Ιμπροχώρη κτίζουν το θέατρο «Νέα
Σκηνή» στην οδό Εθνικής Αμύνης. Στη συνέχεια το θέατρο λειτούργησε ως κινηματογράφος
και ως χοροδιδασκαλείο με το όνομα «Πανελλήνιον» και τελικά μετατράπηκε στο φοιτητικό
καφενείο «Νέος Παρθενών».
Στην πυρκαγιά του 1917 τα θέατρα «Ολυμπία» και «Πατέ» κάηκαν και στην περιοχή που
είναι σήμερα ο κινηματογράφος «Μακεδονικόν» κτίστηκε το θέατρο «Πάνθεον» από τους
Φίλιππα Απέργη, Πλούταρχο Ιμπροχώρη, Πολύκαρπο Παναγιωτίδη και Αβραμίκο
Μπεναχμία. Το θέατρο «Πάνθεον», το οποίο λειτούργησε για 15 χρόνια, είχε πολύ μεγάλη
αίθουσα, με δύο σειρές θεωρεία και τέσσερις τεράστιες θερμάστρες. Επιπλέον, είχε μεγάλη
αυλή (στην οποία λειτουργούσε το θερινό θέατρο ή ο κινηματογράφος) και κήπο με
τραπεζάκια και εστιατόριο.
Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα παρατηρούνται αλλαγές στη θεατρική ζωή της πόλης, σε
μια εποχή όπου η Θεσσαλονίκη επιχειρούσε να ανασυγκροτηθεί, μετά τα δεινά των πολέμων
(Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Φίλοι του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, 2003). Τη
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δεκαετία του ’50 ιδρύεται, το «Θέατρο Θεσσαλονίκης» από την Αγγελική Τριανταφυλλίδη
και η «Τέχνη-Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρία», πρωτοβουλία των Μ. Σαλτιέλ, Γ.
Τριανταφυλλίδη, Μ. Τσιτσικλή. Η «Τέχνη», πολύ σύντομα, με τις ποικίλες, ποιοτικές,
πρωτοποριακές και επίκαιρες δραστηριότητες που ανέπτυξε, συσπείρωσε τις πνευματικές και
καλλιτεχνικές δυνάμεις της πόλης και πολυάριθμο κοινό (μεταξύ τους και φοιτητές του
Πανεπιστημίου που παρακολουθούσαν τις τακτικές εκδηλώσεις της) αρχικά στην Εταιρία
Μακεδονικών Σπουδών, ως το 1960. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην οδό Κομνηνών 4,
στέγη που μετατράπηκε, με την επέμβαση του Δ. Φατούρου, σε μικρό πολιτιστικό κέντρο. Το
Νοέμβριο του 1976 η Τέχνη μεταφέρθηκε στη νέα της στέγη, στην οδό Καλλάρη 5 (Εικόνα
6.2.1.2, Εικόνα 6.2.1.3).

Εικόνα 6.2.1.2. Τέχνη-Μακεδονική
Καλλιτεχνική Εταιρία στην οδό Κομνηνών 4

Εικόνα 6.2.1.3 Τέχνη-Μακεδονική
Καλλιτεχνική Εταιρία στην οδό Καλλάρη 5

Το 1956, ο Κώστας Ζαρούκας, ερχόμενος από το Παρίσι, ιδρύει το «Νέο Θέατρο», καθώς και
δραματική σχολή. Το «Νέο Θέατρο», δίνει, μάλιστα, το 1957, µε τη στήριξη του Δήμου
Θεσσαλονίκης, την εναρκτήρια παράσταση στα εγκαίνια του Θεάτρου Κήπου, το οποίο θα
αποτελέσει τη θερινή στέγη του Θεάτρου Τέχνης του Κουν.
Το 1961 ο µουσικός Κυριαζής Χαρατσάρης ιδρύει το Ελεύθερο Θέατρο Θεσσαλονίκης, το
οποίο στεγάζεται πρώτα σε υπόγειο στη Μητροπόλεως και στη συνέχεια στον
κινηματογράφο «Θυµέλη».
Παράλληλα, στις 13 Ιανουαρίου 1961 ιδρύεται το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
(Κ.Θ.Β.Ε.) και εγκαινιάζει τη δραστηριότητά του το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς με
παραστάσεις της τραγωδίας του Σοφοκλή "Οιδίπους Τύραννος", στο αρχαίο θέατρο των
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Φιλίππων. Πρώτος πρόεδρός του υπήρξε ο συγγραφέας Γιώργος Θεοτοκάς και πρώτος
διευθυντής του 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. Από το 1973 λειτουργεί και η Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου, που
παρέχει δωρεάν πλήρη θεατρική και γενικότερα καλλιτεχνική παιδεία και αποτελεί
πολιτιστικό κύτταρο για νέους ηθοποιούς.
Τα τέλη της δεκαετίας του ΄70 τρία πολύ σημαντικά γεγονότα διαμορφώνουν τη θεατρική
ζωή της πόλης. Μέλη του Θεατρικού Εργαστηρίου, ο Φούλης Μπουντούρογλου και η
Δέσποινα Πανταζή, ιδρύουν το «Καφέ – Θέατρο Θεσσαλονίκης» το 1979, µε βάση µια
ομάδα μαθητών τους από το θεατρικό εργαστήρι του Πολιτιστικού Οργανισµού του Δήµου
Καλαµαριάς, και στεγάζονται σε ισόγειο κατάστημα στην Καλαµαριά. Την ίδια χρονιά η
Ρούλα Πατεράκη, προερχόμενη κι αυτή από το Θεατρικό Εργαστήρι ιδρύει την «Επιθεώρηση
Δραµατικής Τέχνης», ως θίασο και δραµατική σχολή. Τέλος, το 1979 η ίδρυση της
Πειραματικής Σκηνής της «Τέχνης» (Εικόνα 6.2.1.4) από τον Νικηφόρο Παπανδρέου
αποτελεί, ως σήμερα, μια ξεχωριστή συμβολή στη θεατρική ζωή της πόλης μας. Η θεατρική
ομάδα που ξεκίνησε με στόχο την έρευνα, έχει θέσει ως παράλληλη επιδίωξη την επαφή με
το πλατύ κοινό μέσα από σημαντικά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου. Η Πειραµατική
Σκηνή φιλοξενείται αρχικά σε διάφορους χώρους και στη συνέχεια στεγάζεται στο Θέατρο
«Αµαλία» μέχρι το 2012, έχοντας καταφέρει να είναι ο μεγαλύτερος, σταθερότερος και
μακροβιότερος µη κρατικός θίασος στη Θεσσαλονίκη.
Εικόνα 6.2.1.4. Πειραματική Σκηνή: από τη θεατρική μεταφορά της Οδύσσειας (1980)

Στην συνέχεια πολλές νέες ομάδες και εργαστήρια κάνουν την εμφάνισή τους και κτίζονται
πολλά δημοτικά και ιδιωτικά θέατρα, τα οποία διαμορφώνουν τη σημερινή εικόνα της
πολιτιστικής βιομηχανίας του θεάτρου της πόλης.
6.2.2 Το Θέατρο στη Θεσσαλονίκη : υφιστάμενη κατάσταση
Η Θεσσαλονίκη μπορεί να χαρακτηρισθεί από έντονη δραστηριότητα στον τομέα των
παραστατικών τεχνών. Παρατηρούμε έναν μεγάλο αριθμό θεατρικών χώρων, τόσο

104

δημοτικών όσο και ιδιωτικών, δεκάδες θεατρικές ομάδες (επαγγελματικές, ερασιτεχνικές,
ομάδες φοιτητών πανεπιστημίων), πολυχώροι όπου φιλοξενούνται παραστατικές τέχνες,
καθώς και εκπαιδευτικοί φορείς όπως το τμήμα Θεάτρου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης και οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης. Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος των
παραστατικών

τεχνών

στη

Θεσσαλονίκη

περιλαμβάνει:

21

δημοτικά

θέατρα

(συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών κέντρων των δήμων), 7 θεατρικούς χώρους του
ΚΘΒΕ, το Μέγαρο Μουσικής, 3 ανώτερες δραματικές σχολές, 2 θεατρικά εργαστήρια, 18 μη
κρατικές θεατρικές ομάδες με δικό τους χώρο με την νομική μορφή κυρίως αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρίας (οι περισσότερες λειτουργούν ως εργαστήρια), 7 μη κρατικοί
θεατρικοί χώροι που φιλοξενούν παραγωγές, 4 μη κρατικοί πολυχώροι που φιλοξενούν
θεατρικές παραστάσεις και φυσικά το τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ με κύρια θεατρική
δραστηριότητα στο θέατρο ΚΛΕΙΩ. Η πλειοψηφία, τόσο των ομάδων όσο και των χώρων,
συσπειρώνεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης και η μεγαλύτερη διασπορά παρατηρείται στα
δημοτικά θέατρα τα οποία βρίσκονται σε διάφορους δήμους του νομού. Το τελευταίο
διάστημα παρατηρούνται νέες προτάσεις θεατρικής έκφρασης σε διάφορους χώρους της
Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιούνται παραστάσεις στους δρόμους (street-theatre), σε αίθουσες
χώρων ψυχαγωγίας (π.χ. Regency Casino, διατηρητέο κτίσμα Μπενσουσάν Χαν) και σε μια
πιο διαδραστική έκφανση, σε κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης με το κοινό να μετακινείται
στους διαφορετικούς ορόφους (ξενοδοχείο «Άριστον»). Στη συνέχεια γίνεται η αναλυτική
καταγραφή και ταξινόμηση των παραπάνω με αλφαβητική σειρά βάση Δήμου (Πίνακας
6.2.2.1):
Πίνακας 6.2.2.1. Καταγραφή και ταξινόμηση του κλάδου του Θεάτρου στη Θεσσαλονίκη
σήμερα
Ονομασία

Δήμος

Διεύθυνση

Ταχ. Κώδικας

Θέατρο Δάσους

Αγ. Παύλου

Δάσος Σέιχ Σου

55438

Θέατρο Λαμπιόνι

Αμπελοκήπων

Αγάθωνος 31

56121

Κέντρο Θερμαϊκού

Κουντουριώτη 51

57019

Κέντρο Θέρμης

Δημητρίου-Καραολή

Πολιτιστικό
Δήμου Θερμαϊκού
Πολιτιστικό
Δήμου Θέρμης

& 57001

Καπετάν Χάψα

Aniline Dancetheatre

Θεσσαλονίκης

Ορφανίδου 5

BURLESQUE

Θεσσαλονίκης

Παλαιών

54626
Πατρών 54622

Γερμανού 28
C. For Circus

Θεσσαλονίκης

contACT, Contemporary Θεσσαλονίκης

Πτολεμαίων 29Α

54630

Στέλιου Ρεγκούκου 31

54629

Αrt Club
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Studio Ars Moriendi

Θεσσαλονίκης

Μοιράρχου

Δημητρίου 54653

Κουφίτσα 18
Studio Vis Motrix

Θεσσαλονίκης

Αγνώστου Στρατιώτου 20

54631

Studio Νέμεση

Θεσσαλονίκης

Δελφών 176

54248

Studio Παράθλαση

Θεσσαλονίκης

Κασσάνδρου 132

54634

Αθήναιον

Θεσσαλονίκης

Λεωφόρος

Βασιλίσσης 54641

Όλγας 35
Άνετον
Ανώτερη

Θεσσαλονίκης
Δραματική Θεσσαλονίκης

Σχολή

Παρασκευοπούλου 42

54640

Λέοντος Σοφού 18

54625

Λεωφόρος Νίκης 121

54621

Πτολεμαίων 26

54630

Γ. Βαφόπουλου 3

54646

Εθνικής Αμύνης 2

54621

Ανδρέας

Βουτσινάς
Βασιλικό Θέατρο
Θεατρικό

Θεσσαλονίκης

Εργαστήρι Θεσσαλονίκης

«ΑΒΕΡΤΟ ΘΕΑΤΡΟ»
Θεατρικό

Εργαστήρι Θεσσαλονίκης

Βαφοπούλειου
Πνευματικού Κέντρου
Θέατρο Αριστοτέλειον - Θεσσαλονίκης
νέο ΥΠΕΡΩΟ - Εταιρία
Μακεδονικών Σπουδών
Θέατρο Αυλαία

Θεσσαλονίκης

Πλατεία ΧΑΝΘ

54621

Θέατρο Γης

Θεσσαλονίκης

Λεωφόρος Κυριακίδη

54638

Θέατρο Εγνατία

Θεσσαλονίκης

Πατριάρχου Ιωακείμ 1

54622

Πανεπιστημίου 2

54636

Θέατρο Έξω Από τα Θεσσαλονίκης
Τείχη
Θέατρο Κήπου

Θεσσαλονίκης

Γερμανού

Νικολάου, 54621

Έναντι ΧΑΝΘ
Θέατρο ΚΛΕΙΩ

Θεσσαλονίκης

Εγνατίας 122

54622

Θέατρο Κολοσσαίον

Θεσσαλονίκης

Βασιλίσσης Όλγας 150

54645

Θέατρο Ολύμπιον

Θεσσαλονίκης

Πλατεία Αριστοτέλους 10

54623

Θέατρο Όρα

Θεσσαλονίκης

Αντ.Καμάρα 3

54621

Θέατρο ΡΟ

Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλους 23

54624

Θέατρο Τέχνης ΑΚΤΙΣ Θεσσαλονίκης

Χριστοπούλου 12

54635

ΑΕΛΙΟΥ
Θέατρο Φλέμιγκ

Θεσσαλονίκης

Μισραχή 15

54642

Θέατρον Ταξίδι Ονείρου

Θεσσαλονίκης

Στέφανου Τάττη 3

54622
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Θέατρο 90 Μοιρών
ΙΑΣΜΟΣ

Σύγχρονο Θεσσαλονίκης

-

Θέατρο

Θεσσαλονίκη

Φιλίππου 36

54631

Εγνατίας 45

54630

“BAΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ"
Κέντρο

Θεατρικής Θεσσαλονίκης

Έρευνας

Γ. Κωνσταντινιδη 15 & 54640
Μεντεως Τειρεσία

Μέγαρο Μουσικής

Θεσσαλονίκης

25ης Μαρτίου 1

54645

Πολιτεία Θεάτρου

Θεσσαλονίκης

Ολύμπου 88

54631

Εθνικής Αμύνης 1

54621

Πολιτιστικό

Κέντρο Θεσσαλονίκης

«Αλέξανδρος»
Πολυχώρος Ερμού

Θεσσαλονίκης

Ερμού 11

54624

Πολυχώρος Ντουέντε

Θεσσαλονίκης

Κοσμά Αιτωλού 26

54642

Πολυχώρος Πείραμα

Θεσσαλονίκης

Φιλίππου 51

54631

Ράδιο Σίτυ

Θεσσαλονίκης

Παρασκευοπούλου 9

54640

Σχήμα Εκτός Άξονα

Θεσσαλονίκης

Πλάτωνος 35

54631

Τεχνουργείο

Θεσσαλονίκης

Αγίου Δημητρίου 121

54634

Κ.Κρυστάλλη 4

54630

Χηλής 12

55132

Μεταμορφώσεως 7-9

55132

Χώρος

Τέχνης Θεσσαλονίκης

Sourliboom
Δημοτικό Θέατρο "Οδού Καλαμαριάς
Χηλής"
Δημοτικό

Θέατρο Καλαμαριάς

Καλαμαριάς

"Μελίνα

Μερκούρη"
Δημοτικό

Θέατρο Καλαμαριάς

Καλαμαριάς "Ν. Βότση"
Θέατρο Σοφούλη

Μ.Αλεξάνδρου

&

Αν. 55132

5

& 55131

Θράκης 9
Καλαμαριάς

Τραπεζούντος
Σοφούλη

Πολιτιστικό

Κέντρο Κορδελιού

Δήμου Ευόσμου
Ανοικτό

Θέατρο Νεάπολης

Συκεών

Ανοικτό Θέατρο Συκεών- Νεάπολης
Κλειστό
Νεάπολης
Ανοιχτό

56242

Ευόσμου

Δημοτικό Νεάπολης

Μάνος Κατράκης

- Μεγάλου Αλεξάνδρου 57
- Πρώην

Στρατόπεδο 56728

Στρεμπενιώτη
- Καρόλου Κούν 13

56626

- Ρ. Φεραίου & Μεγάρων

56727

Συκεών
Θέατρο Νεάπολης
Συκεών
Θέατρο Παύλου Μελά

Αγ. Ευγενίου Τραπεζούντος - Παράδρομος
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Βυζαντινών Νερόμυλων

Περιφερειακής Οδού

Ανοιχτό

Κολοκοτρώνη

Θέατρο Παύλου Μελά

με

Αγίου 56429

Ευκαρπίας

Δημητρίου

Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Παύλου Μελά

Φιλίππου & Θ. Καριπίδη 56533

Βρύσης

(πάρκο Κρύας Βρύσης)

Ανοιχτό Θέατρο πάρκου Παύλου Μελά

Προέκταση

Μεγάλου Αλεξάνδρου

Μαυρομιχάλη - Πολίχνη

Ανοιχτό

Οδός Εδέσσης, Τερψιθέα

Θέατρο Παύλου Μελά

οδού 56533

56530

Πλατείας Εδέσσης
Ανοιχτό

Θέατρο

στο Παύλου Μελά

Οδός

Σόλωνος,

Άνω 56430

Πάρκο Σόλωνος

Ηλιούπολη

Δημοτικό Θέατρο «Έλλη Παύλου Μελά

Μαυρομιχάλη 56

56533

Λαγκαδά 221

56430

Κολοκοτρώνη 25-27

56430

Παπαπαναγιώτου»
Κέντρο

Πολιτισμού Παύλου Μελά

«Χρήστος Τσακίρης»
Μικρό Θέατρο Μονής Παύλου Μελά
Λαζαριστών/
Λαζαριστών

Μονή
-

Σκηνή

Σωκράτης Καραντινός
Πέτρινο
Κέντρο

Πολιτιστικό Πυλαίας

- Πολυτεχνείου 20

55535

Χορτιάτη

Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή όλων των παραπάνω με φωτογραφίες των
χώρων που είτε παραχωρήθηκαν από τους υπευθύνους των θεατρικών χώρων, είτε βρέθηκαν
μετά από αναζήτηση στις ιστοσελίδες των θεατρικών ομάδων – χώρων.
Στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής εικόνας της Θεσσαλονίκης κυρίαρχο ρόλο κατέχει το
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Μέγαρο Μουσικής. Το Κρατικό θέατρο Βορείου
Ελλάδος αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο θεατρικό και ευρύτερα πολιτιστικό οργανισμό στη
χώρα μας (http://www.ntng.gr/). Με 5 χειμερινές σκηνές και δύο μεγάλα ανοιχτά θέατρα,
αλλά και με την πραγματοποίηση μεγάλων περιοδειών στην Ελληνική επικράτεια και στο
εξωτερικό, λειτουργεί ως ενεργός πυρήνας πολιτισμού από το 1961. Οι αίθουσες του
Κ.Θ.Β.Ε., διαθέτουν άρτιο τεχνικό εξοπλισμό και έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ομιλίες, και συνέδρια. Τα δύο ανοιχτά θέατρα του Κ.Θ.Β.Ε. είναι το
Θέατρο Δάσους (Εικόνες 6.2.2.1) και το Θέατρο Γης (Εικόνες 6.2.2.2) και έχουν φιλοξενήσει
αξιόλογες συναυλίες και παραστάσεις από διάσημους καλλιτέχνες. Διαθέτουν άρτιο τεχνικό
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εξοπλισμό και έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, ομιλίες, και
συνέδρια.
Εικόνες 6.2.2.1. Θέατρο Δάσους, με 3.894 θέσεις

Εικόνες 6.2.2.2. Θέατρο Γης, με 4.332 θέσεις

Στους κλειστούς χώρους του ΚΘΒΕ συμπεριλαμβάνεται (Εικόνες 6.2.2.3):
Εικόνες 6.2.2.3. Βασιλικό Θέατρο
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Θέατρο Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών

Νέο ΥΠΕΡΩΟ - Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών

Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης

Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών

Καραντινός

Το Μέγαρο Μουσικής είναι ένα σύγχρονο, διεθνών προδιαγραφών πολιτιστικό και
συνεδριακό κέντρο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ένα μεγάλο εύρος
εκδηλώσεων, από συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και όπερας, μπαλέτα, καλλιτεχνικές και
πολιτιστικές εκθέσεις, μέχρι και συνεδριακές εκδηλώσεις (Εικόνες 6.2.2.4). Εγκαινιάστηκε το
2000 και από τότε αποτελεί έναν κύτταρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων (http://www.tch.gr/).
Εικόνες 6.2.2.4. Μέγαρο Μουσικής
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Το Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ
Στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης τη μεγαλύτερη δυναμική κατέχει
το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης το οποίο προσφέρει συστηματικές σπουδές τόσο στη θεωρία όσο και στην
πρακτική του θεάτρου. Εκτός από τη βασική κατάρτιση στη Θεατρολογία, που αποτελεί τον
κορμό του Προγράμματος Σπουδών (http://www.thea.auth.gr/). Το Τμήμα προσφέρει πλήρως
ανεπτυγμένες ειδικεύσεις: α) στη Δραματολογία - Παραστασιολογία, β) στη ΣκηνογραφίαΕνδυματολογία, γ) στην Υποκριτική και δ) ειδικό κύκλο μαθημάτων για τη Σκηνοθεσία και
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μαθημάτων για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Το Τμήμα Θεάτρου ιδρύθηκε με το ΠΔ 169 το 1984, αλλά δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές
του το φθινόπωρο του 1992. Αποστολή του Τμήματος είναι η επιστημονική μελέτη του
θεατρικού φαινομένου και η καλλιτεχνική εκπαίδευση στον τομέα του θεάτρου. Ο
χαρακτήρας, επομένως, των σπουδών είναι μικτός: επιστημονικός και καλλιτεχνικός,
θεωρητικός και πρακτικός, δεδομένου ότι στόχος του Τμήματος είναι η δημιουργία ενός
χώρου σπουδών και έρευνας όπου η θεωρία και η πρακτική, η επιστήμη και η τέχνη, θα
συνεργάζονται και θα αλληλοσυμπληρώνονται. Η επίτευξη του στόχου αυτού, η διαμόρφωση
δηλαδή επιστημόνων και καλλιτεχνών του θεάτρου με σφαιρική παιδεία, συνεπάγεται, στην
πρώτη φάση των σπουδών, τη διδασκαλία ενός σημαντικού αριθμού υποχρεωτικών
μαθημάτων που να εξασφαλίζουν τη στέρεη θεατρολογική κατάρτιση όλων των φοιτητών
(ιστορία θεάτρου, θεωρία θεάτρου, δραματολογία, ανάλυση της θεατρικής παράστασης), σε
συνδυασμό με τη στοιχειώδη μύηση στις διάφορες πλευρές της καλλιτεχνικής πρακτικής
(στοιχεία υποκριτικής, σκηνογραφίας, σκηνοθεσίας), ενώ παράλληλα διδάσκονται και έξι
υποχρεωτικά μαθήματα αφιερωμένα στο θέατρο στην εκπαίδευση και στη διδακτική του
θεάτρου. Στη συνέχεια, τα επιλεγόμενα μαθήματα παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα
να αποκτήσουν μιαν άτυπη (αφού το πτυχίο είναι ενιαίο), αλλά απολύτως ουσιαστική
ειδίκευση, ακολουθώντας μία από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις. οι δραστηριότητές του
είναι διασκορπισμένες σε διάφορους χώρους: α) στο κτίριο του άλλοτε κινηματογράφου
Κλειώ στην οδό Εγνατία 122 (Εικόνα 6.2.2.5), που είναι η επίσημη θεατρική στέγη του
Tμήματος και όπου έχει διαμορφωθεί μια πρότυπη θεατρική αίθουσα για την κάλυψη των
εκπαιδευτικών αναγκών του, β) στο κτίριο της οδού Παύλου Μελά 40 (3ος ορ.) γ) στο κτίριο
της οδού Ίωνος Δραγούμη 8 (γωνία με Τσιμισκή) και δ) στο κτίριο της οδού Καθολικών 4
(4ος ορ.).
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Εικόνα 6.2.2.5. Θέατρο Κλειώ

Εκτός από το τμήμα θεάτρου του ΑΠΘ, την καλλιτεχνική δυναμική της πόλης τροφοδοτούν
οι Ανώτερες δραματικές σχολές και τα θεατρικά εργαστήρια. Η πόλη αυτή τη περίοδο έχει
τρεις Ανώτερες Δραματικές Σχολές και μεγάλο αριθμό θεατρικών ομάδων που παράλληλα
λειτουργούν και ως θεατρικά εργαστήρια αλλά μόνο δύο είναι αποκλειστικά θεατρικά
εργαστήρια.

Ανώτερη Δραματική Σχολή Ανδρέας Βουτσινάς
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ανδρέας Βουτσινάς ιδρύθηκε το 2008 µε την καθοδήγηση του
παγκοσµίως αναγνωρισµένου ηθοποιού, σκηνοθέτη και δασκάλου Ανδρέα Βουτσινά, σε
συνεργασία µε µια οµάδα έµπειρων και καταξιωµένων ανθρώπων του Ακαδηµαϊκού και
Πολιτισµικού χώρου της Θεσσαλονίκης. Kορωνίδα του οργανισµού η Ανώτερη Δραµατική
Σχολή, που λειτουργεί µε βάση τα πρότυπα των καλύτερων σχολών του κόσµου, αντάξια του
ονόµατος του εµπνευστή της. Ταυτόχρονα λειτουργεί πλήθος αυτόνοµων εργαστηρίων και
τµηµάτων που καλύπτουν τον ευρύτερο τοµέα των παραστατικών τεχνών και απευθύνονται
σε µη επαγγελµατίες καλλιτέχνες. Η δραστηριότητα του οργανισµού επεκτείνεται µε την
παραγωγή πολιτιστικού έργου µέσα από δράσεις και εκδηλώσεις µε στόχο την πολιτιστική
ανάπτυξη του τόπου. Η προσεκτική επιλογή διδακτικού προσωπικού και συνεργατών καθώς
και η συνέπεια και επιµονή στην παραγωγή ποιοτικού έργου και στη διατήρηση των υψηλών
προδιαγραφών

συντέλεσαν

στην

καταξίωση

του

Οργανισµού

(http://www.andreasvoutsinas.com/).

Ανωτέρα Δραματική Σχολή – Βασίλης Διαμαντόπουλος
Στα 29 περίπου έτη από την ίδρυση του «Θεατρικού Εργαστηρίου» και στα 17 της Ανωτέρας
Δραματικής Σχολής της μη κερδοσκοπικής εταιρίας ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ «ΙΑΣΜΟΣ», οι
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εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες αυξήθηκαν με γρήγορη και ανοδική πορεία
ώστε σήμερα να καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα δράσεων πολιτιστικού χαρακτήρα κάτω από
την ομπρέλα του Ομίλου των επιχειρήσεων. Οι σύγχρονες δράσεις του Ομίλου υπάγονται
στους παρακάτω φορείς, με τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Α) Πολιτιστικός Όμιλος «Ίασμος»: Η μη κερδοσκοπική εταιρία ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
«ΙΑΣΜΟΣ» ενεργοποιείται στον χώρο της Θεατρικής Εκπαίδευσης με την Ανωτέρα Σχολή
Θεάτρου-Κινηματογράφου-Τηλεόρασης. Η Ανωτέρα Δραματική Σχολή oργάνωσε πολλά και
σημαντικά

πολιτιστικά

σεμινάρια

και

συνεργάστηκε

μετακαλώντας

διακεκριμένες

προσωπικότητες του διεθνούς καλλιτεχνικού στερεώματος .
Β) Πειραματική σκηνή: Πρόκειται για τον μη κερδοσκοπικό φορέα που επεξεργάζεται τα νέα
ρεύματα έκφρασης στην Δραματική Τέχνη και ανεβάζει πρωτοποριακές παραστάσεις στα
πλαίσια των σύγχρονων αναζητήσεων και νέων εφαρμογών τέχνης.
Γ) Σύγχρονο Θέατρο: Πρόκειται για τη μη κερδοσκοπική θεατρική επιχείρηση που κάλυψε
οργανωτικά και επιχειρηματικά πολλές σημαντικές παραστάσεις, κλασικού και σύγχρονου
ρεπερτορίου.
Δ) Πολιτιστικές Εκδηλώσεις: Αυτή η δράση καλύπτει τα ξεχωριστά δημιουργήματα ΛόγουΕικόνας-Γραμμάτων-Τεχνών νέων και ενήλικων δημιουργών που διακρίθηκαν στον τομέα
τους (http://www.iasmos.net/thessaloniki/dramaschool.php).

Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Ροντίδη»
Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Ροντίδη» ιδρύθηκε το 1994 και έκτοτε λειτουργεί
ως χώρος εκπαίδευσης, καλύπτοντας όλες τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τον σύγχρονο
ηθοποιό. Άνετοι χώροι 300τ.μ. και ιδανικό περιβάλλον σπουδών, με 3 μεγάλες αίθουσες
διδασκαλίας, σκηνή θεάτρου όπου δίδονται παραστάσεις όλο τον χρόνο, καμαρίνια,
αποδυτήρια, αίθριο και εποπτικά όργανα απαραίτητα για την λειτουργία μιας Δραματικής
Σχολής. Η Σχολή συνεργάζεται με εκλεκτούς και καταξιωμένους καθηγητές, εγνωσμένης
εκπαιδευτικής εμπειρίας 20 και 30 χρόνων. Με εβδομαδιαία παρακολούθηση 18 μαθημάτων,
σπουδές τριών χρόνων και με πρόγραμμα μαθημάτων που ικανοποιεί όλες τις ανάγκες ενός
μελλοντικού ηθοποιού, καλύπτει τον τομέα της υποκριτικής στο θέατρο, τον κινηματογράφο,
την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Τις χειμερινές περιόδους σπουδαστές και απόφοιτοι,
συμμετέχουν σε παραστάσεις του Θεάτρου «ΡΟ», ενώ ολόκληρη την χρονιά και τις θερινές
περιόδους πραγματοποιούν περιοδείες και δίνουν παραστάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα με
την Παιδική Σκηνή Ροντίδη. (http://rontidis.gr/)
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Αβέρτο Θεατρικό Εργαστήρι
Το “Αβέρτο Θέατρο” είναι μία εταιρία θεάτρου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που
δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη συνεργασίας μιας ομάδας καλλιτεχνών με κοινές
διαδρομές στο χώρο του Θεάτρου και της θεατρικής εκπαίδευσης, με σκοπό τη δημιουργία,
την καθιέρωση και την ανάπτυξη: ενός χώρου συνάντησης νέων ρευμάτων θεατρικής
έκφρασης (ηθοποιών, σκηνοθετών, θεατρικών συγγραφέων, σκηνογράφων, ενδυματολόγων,
φωτιστών και όλων εκείνων που επιθυμούν να εκφράσουν τη δική τους πρόταση, μέσα από
τις αρχές που ορίζει ένα Θεάτρου Συνόλου), ενός χώρου εκπαίδευσης, ένα θεατρικό
εργαστήρι, για όσες και όσους θέλουν να γνωρίσουν και να ασχοληθούν στην πράξη με την
τέχνη του Θεάτρου, χωρίς τεχνητούς διαχωρισμούς “επαγγελματία” και “ερασιτέχνη”, τη
δημιουργία Ομάδων θεάτρου με απώτερο στόχο να λειτουργούν αυτόνομα, με δικό τους
όνομα, τρόπο συγκρότησης, λειτουργία και καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Το θέατρο Αβέρτο
φιλοξενεί διάφορες ομάδες κατά καιρούς με μόνιμο συνεργάτη από το 2009 την ομάδα Risko.
Ο χώρος λειτουργεί ως εργαστήρι και ως χώρος σεμιναρίων (http://www.avertotheatro.gr/).

Τεχνουργείο Θεατρικό Εργαστήρι
Το Τεχνουργείο λειτουργεί από το 2002 ως εργαστήρι θεατρικών μαθημάτων. Λειτουργεί με
κύκλους θεατρικών εργαστηρίων και ο κάθε κύκλος προσεγγίζει διαφορετικό θεατρικό άξονα
και λειτουργεί σε συγκεκριμένο χρόνο. Οι συμμετέχοντες προσεγγίζουν την τέχνη του
θεάτρου και μέσα από το μουσικό και το σωματικό θέατρο, τη δημιουργία πρωτότυπων
θεατρικών κειμένων κλπ. Ο κάθε κύκλος ολοκληρώνεται σε θεατρική παράσταση με τη
συμμετοχή όλων των σπουδαστών. Η νομική του μορφή είναι σωματείο και απασχολεί 7
σταθερούς συντελεστές και περίπου 8 συνεργαζόμενους. Ο χώρος λειτουργεί αποκλειστικά
ως εργαστήρι και μερικές φορές φιλοξενεί παραστάσεις από άλλες ομάδες. Η χωρητικότητά
του είναι 62 άτομα (http://theatertexnourgeio.blogspot.gr/).

Αίθουσα Ολύμπιον
Η αίθουσα Ολύμπιον, στη καρδιά της πόλης, αποτελεί έναν από τους παλαιότερους
πολυχώρους της Θεσσαλονίκης (Εικόνα 6.2.2.6). Στο χώρο δραστηριοποιούνται θεατρικές
παρατάσεις και κινηματογραφικές προβολές από το 1970. Η χωρητικότητά του είναι 600
άτομα. Η Θεατρική ομάδα «Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης» ιδρύθηκε το 1983 και πρόκειται για
αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, με 5 σταθερά μέλη και 10 συνεργαζόμενα
(http://www.filmfestival.gr/).
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Εικόνα 6.2.2.6. Ολύμπιον

Θέατρο Αθήναιον
Το Θέατρο Αθήναιον ένα από τα πιο ιστορικά θέατρα της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της
πόλης, ξεκίνησε την λειτουργία του σαν θερινός κινηματογράφος το 1968 και από το 1980
αρχίζει να φιλοξενεί και θεατρικές παραστάσεις (Εικόνα 6.2.2.7). Απετέλεσε καλλιτεχνική
στέγη πλειάδας λαμπρών ονομάτων από το χώρο του θεάματος. Το προσφάτως
ανακαινισμένο θέατρο Αθήναιον διαθέτει δύο θεατρικές αίθουσες (μία μεγάλη των 370
θέσεων και μία μικρότερη των 135 θέσεων αντίστοιχα). Επιπλέον, έχει δύο φουαγιέ στα
οποία θα φιλοξενούνται εικαστικές εκθέσεις, ενώ διαθέτει και bar που εξυπηρετεί το κοινό
κατά την διάρκεια των ωρών λειτουργίας του πολυχώρου. Αποτελεί μη αστική κερδοσκοπική
εταιρία, έχει 8 σταθερούς συντελεστές και λειτουργεί ως χώρος θεατρικών παραστάσεων,
μουσικών εκδηλώσεων και εργαστηρίου (www.athinaion.gr).
Εικόνα 6.2.2.7. Θέατρο Αθήναιον

Θέατρο Αυλαία
Το Θέατρο «Αυλαία» στεγάζεται στο κτίριο της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων
Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ). Αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους χώρους πολιτισμού της
Θεσσαλονίκης με δραστηριότητα από το 1936. Στο θέατρο «Αυλαία» έχουν φιλοξενηθεί
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επίσης, παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, της Πειραματικής Σκηνής της
«Τέχνης» και άλλων σχημάτων της πόλης. Το 2005, το θέατρο καταστράφηκε από πυρκαγιά.
Οι εργασίες ανακατασκευής ξεκίνησαν το 2008 και ολοκληρώθηκαν το 2010 (Εικόνα
6.2.2.8). Πολύ σύντομα το Θεάτρο κατάφερε κερδίσει την καθολική αποδοχή του κοινού και
να γίνει ένας σύγχρονος πολυ-πολιτισμικός χώρος συνάντησης και ανταλλαγής των τεχνών
και των ανθρώπων. Θεατρικές παραστάσεις σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο υψηλών
ποιοτικών απαιτήσεων, συμπράξεις και συνεργασίες με σημαντικούς θεατρικούς φορείς από
ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, υποστήριξη της εγχώριας δραματουργίας,
λειτουργία παιδικής και εφηβικής σκηνής, παραστάσεις χορού, μουσικές εκδηλώσεις,
παρουσιάσεις βιβλίων, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, εικαστικές εκθέσεις, ημερίδες είναι
μερικές από τις δράσεις του Θεάτρου Αυλαία. Το θέατρο Αυλαία είναι αστική μη
κερδοσκοπική εταιρία με χωρητικότητα 200 άτομα (http://www.avlaiatheatre.gr/).
Εικόνα 6.2.2.8. Θέατρο Αυλαία

Θέατρο Κολοσσαίον
Το θέατρο Κολοσσαίον αποτελεί ένας από τους παλαιότερους πολυχώρους της
Θεσσαλονίκης. Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και δραστηριοποιείται στο χώρο από
το 1967. Η χωρητικότητα υπολογίζεται στα 700 άτομα και ο χώρος λειτουργεί για θεατρικές
παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και κινηματογράφο. Οι σταθεροί συντελεστές
καταμετρούνται στους 5, ενώ οι συνεργαζόμενοι στους 28 (Εικόνα 6.2.2.9).
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Εικόνα 6.2.2.9. Θέατρο Κολοσσαίον

Θέατρο Ράδιο Σίτυ
Το Ράδιο Σίτυ αποτελεί κατασκευάστηκε το 1964 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του RADIO
CITY USA και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα! Με χωρητικότητα 1100 θέσεων χαρίζει από
τότε την μαγεία του θεάματος, με πρωτοποριακά συστήματα ήχου και εικόνας και έχει
συνδεθεί με τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραστάσεις, φεστιβάλ, συναυλίες και
φυσικά θέατρο (Εικόνα 6.2.2.10). Πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση και οι συντελεστές τους
κυμαίνονται ανάλογα με την παραγωγή (http://www.radiocitytheater.gr/).
Εικόνα 6.2.2.10. Θέατρο Ράδιο Σίτυ

Aniline Dancetheatre
Η χοροθεατρική ομάδα Aniline δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβρη του 2009 με
σκοπό την προώθηση του χορού ως παραστατική τέχνη και την προσωπική έκφραση μέσα
από τη δημιουργία χοροθεατρικών παραστάσεων. Η Aniline είναι μη κερδοσκοπική αστική
εταιρία και αποτελείται από 5 σταθερά μέλη και 3 συνεργαζόμενα. Ο χώρος ενοικιάζεται από
την χοροθεατρική ομάδα, έχει χωρητικότητα 60 άτομα και φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις,
μαθήματα και μουσικές εκδηλώσεις (http://anilinedancetheatre.webs.com/).
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C. for Circus
Η ομάδα C. for Circus δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2008. Αρχικά στο υπόγειο ενός μπαρ
πίσω από τη Ροτόντα (Pierrot le Fou) “αναζητήσαμε τη θεατρική δράση μέσα από τα σώματα
των ηθοποιών”. Τον Οκτώβριο του 2010 η ομάδα θεάτρου «C. for Circus» έγινε αστική μη
κερδοσκοπική εταιρία, στην οποία συστεγάζεται μαζί με τη θεατρική ομάδα «Μεταφορική
Θεάτρου». Η εταιρία «C. for Circus» δημιούργησε δικό της χώρο, τόσο για πρόβες όσο και
για παραστάσεις, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Εικόνα 6.2.2.11). Μέσα στις δράσεις της
ομάδας είναι η δημιουργία θεατρικών εργαστηρίων τα οποία ακολουθούν τον τρόπο δουλειάς
της ομάδας. Ήδη η ομάδα αριθμεί μερικά εργαστήρια, που έχουν -κατ' ευφημισμό- ονόματα
σχετικά με το τσίρκο, όπως «Παλιάτσοι», «Σκηνοβάτες», «Σαλτιμπάγκοι» και «Αρκούδες».
Στόχος των θεατρικών εργαστηρίων είναι να δημιουργήσουν μία ολοκληρωμένη ομάδα της
οποίας τα μέλη μέσα από το παιχνίδι και τις ασκήσεις θα καταφέρουν να ξεκλειδώσουν τα
σώματά τους και να τα αφήσουν να πάρουν μέρος στη δημιουργική διαδικασία του θεάτρου
(http://www.cforcircus.gr/).
Εικόνα 6.2.2.11. C. For Circus

Studio Ars Moriendi
Η Ομάδα Θεάτρου ars moriendi δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο 2006 στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για ένα εργαστήριο το οποίο θα επικεντρωθεί στις μεθόδους και στις αντιλήψεις
δημιουργών του 20ού αιώνα που παραμέρισαν τους νόμους του ψυχολογικού θεάτρου και
του κλασικού χορού, επιτέθηκαν στην έννοια του σώματος όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο
δυτικό πολιτισμό και αναζήτησαν εργαλεία για να «αποδεσμεύσουν» το σώμα από την πίεση
που η εκπολιτιστική διαδικασία τού ασκεί και να του αποδώσουν τις χαμένες εκφραστικές
ικανότητες. Αν το κεφάλι μας λειτουργεί άριστα ως τράπεζα πληροφοριών και γνώσεων, το
σώμα έχει απονευρωθεί. Αυτό που αναζητείται είναι τρόποι για να αποκατασταθεί η σχέση
του σώματος με το ίδιο και με τα άλλα σώματα. Κατ’ επέκταση, στόχος του εργαστηρίου
είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες όχι μόνο στη δημιουργία μιας κλασικής
παράστασης και στην τέχνη του τυπικού ηθοποιού αλλά στη δημιουργία μιας σύγχρονης
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περφόρμανς και στην τέχνη του περφόρμερ. Αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και ο
βασικός πυρήνας των σταθερών συντελεστών είναι πέντε άτομα (http://arsmorienditheatre.blogspot.gr/).

Studio Vis Motrix
Το Studio Vis Motrix αποτελεί μια κατά βάση χοροθεατρική ομάδα και είναι μη αστική
κερδοσκοπική εταιρία. Το ερωτηματολόγιο έχει απαντηθεί από τον υπεύθυνο της ομάδας, ο
οποίος είναι επαγγελματίας χορευτής με 25 έτη εμπειρίας. Η ομάδα ιδρύθηκε το 2001 και
αποτελείται από 4 σταθερά μέλη, ενώ στο χώρο δραστηριοποιούνται από το 2004. Ο χώρος
ενοικιάζεται από την ομάδα, λειτουργεί για θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρι και μουσικές
εκδηλώσεις, και μπορεί να χωρέσει έως 75 άτομα. (http://www.vismotrixdc.blogspot.gr/)

Θέατρο Τέχνης Ακτίς Αελίου
Το Θέατρο Τέχνης «Ακτίς Αελίου» είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε
το 2006, στεγάζεται στην οδό Χριστοπούλου 12 (κάθετος στην Ιασωνίδου) και αποτελείται
από 10 σταθερούς συντελεστές και 10 συνεργαζόμενους. Το θέατρο έχει χωρητικότητα 50
θέσεων και πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό (Εικόνες 6.2.2.12) και έχει λάβει κατά καιρούς
επιχορηγήσεις μέσου όρου 5000 Ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Επιπλέον, έχει βραβευτεί από την Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής στη κατηγορία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» για το έτος 2006 και παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα
στον κλάδο. Το Θέατρο Τέχνης «Ακτίς Αελίου» λειτουργεί και ως Θεατρικό Εργαστήρι
διδάσκοντας βασικά στοιχεία υποκριτικής, αυτοσχεδιασμού, κίνησης, μουσικής, τραγουδιού,
φωνητικής και ορθοφωνίας. Απευθύνεται σε ενήλικες και ο κύκλος των μαθημάτων είναι
τριετής και κάθε έτος έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και εκπαιδευτικούς στόχους. Τα
μαθήματα διδάσκονται από απόφοιτους της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του
Κ.Θ.Β.Ε. και του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Επιπλέον, στο χώρο
πραγματοποιούνται σεμινάρια και μουσικές εκδηλώσεις (http://aktisaeliou.gr/ ).
Εικόνες 6.2.2.12. Θέατρο Τέχνης Ακτίς Αελίου
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Θέατρο Contact Art Club
To contACT είναι πολιτιστικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στόχος είναι να
δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες παραγωγής, παρουσίασης και προώθησης της
σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το contakt - contemporary art club ιδρύθηκε το 2009
και από το 2012 φιλοξενεί τις δράσεις του σε νέο χώρο, με χωρητικότητα 40 ατόμων (Εικόνα
6.2.2.12).

Ο

χώρος

φιλοξενεί

μαθήματα,

παραστάσεις

και

εκθέσεις

(http://contactspace.wordpress.com/).
Εικόνα 6.2.2.12. Θέατρο Contact Art Club

Θέατρο Έξω από τα Τείχη
Το Θέατρο Έξω από τα Τείχη, ξεκίνησε την λειτουργία του το 2005. Η ομάδα είναι αστική
μη κερδοσκοπική εταιρία και αποτελείται από 3 σταθερούς και 5 συνεργαζόμενους
συντελεστές. Ο χώρος έχει χωρητικότητα 60 άτομα και φιλοξενεί μόνο μαθήματα και
παραστάσεις (Εικόνα 6.2.2.13).
Εικόνα 6.2.2.13. Θέατρο Έξω από τα Τείχη
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Θέατρο Παράθλαση
Η ομάδα Παράθλαση ιδρύθηκε το 1986 και αποτελεί μία από τις παλαιότερες και
σημαντικότερες μικρές θεατρικές ομάδες που συμβάλλουν στη καλλιτεχνική ζωή της πόλης.
Αποτελεί σωματείο και αριθμεί περίπου 15 σταθερούς συντελεστές, οι οποίοι είναι
επαγγελματίες ηθοποιοί ή µαθητές του Στούντιο Παράθλαση που έµειναν στην οµάδα.
Παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα καθώς τον τελευταίο χρόνο πραγματοποίησε 67
παραστάσεις. Η ομάδα δραστηριοποιείται στο χώρο «studio Παράθλαση», ο οποίος είναι
δωρεά από ιδρυτικό μέλος (Εικόνα 6.2.2.14). Μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 80 άτομα και
χρησιμοποιείται παράλληλα ως εργαστήρι, χώρος παραστάσεων, εκθέσεων και μουσικών
εκδηλώσεων (http://www.parathlasi.gr/).
Εικόνα 6.2.2.14. Θέατρο Παράθλαση

Πολιτεία Θεάτρου
Η Θεατρική Ομάδα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ» δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο 2007 και
απέκτησε νομική υπόσταση τον Μάιο 2007. Λειτουργεί ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία
και στεγάζεται στην οδό Ολύμπου 88, στο «Θεατρικό Σαλόνι» από την Άνοιξη του 2012 έως
σήμερα (Εικόνα 6.2.2.15). Πραγματοποιεί παραστάσεις κάθε Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή
και από την έναρξη της δραστηριότητάς του, τις παραστάσεις τις έχουν παρακολουθήσει
πάνω από 14000 θεατές. Στις παραγωγές τους ρόλους ερμηνεύουν τα μέλη της ομάδας, στα
οποία προσφέρεται όλη η απαραίτητη θεωρητική και πρακτική υποδομή ώστε να μπορέσουν
να εκφράσουν όσο το δυνατόν καλύτερα - με σώμα, ψυχή και μυαλό – συναισθήματα,
σκέψεις και προβληματισμούς. Επιπλέον, στο χώρο διδάσκονται Αυτοσχεδιασμός,
Υποκριτική, Σκηνοθεσία, Σκηνογραφία, Ενδυματολογία, Κινησιολογία, Ορθοφωνία, Χορός,
Ιστορία (Κοινωνική – Πολιτική – Οικονομική), Ιστορία Τέχνης, Ιστορία Θεάτρου
(http://politeiatheatrou.blogspot.gr/).
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Εικόνα 6.2.2.15. Πολιτεία Θεάτρου

Θέατρο Όρα
Το Studio Όρα λειτουργεί από το 2004 και τη διαχείριση του έχει αναλάβει η ομάδα Angelus
Novus, η οποία ιδρύθηκε το 2003. Η νομική μορφή της ομάδας είναι αστική μη
κερδοσκοπική εταιρία και οι σταθεροί συντελεστές είναι 4 άτομα. Ο χώρος ενοικιάζεται από
την ομάδα, μπορεί να φιλοξενήσει 40 θεατές (Εικόνα 6.2.2.16) και λειτουργεί για θεατρικές
παραστάσεις και ως εργαστήρι μαθημάτων (http://www.mikrotheatro.gr/).
Εικόνα 6.2.2.16. Θέατρο Όρα

Θέατρο Σοφούλη
Το θέατρο Σοφούλη με έδρα τη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε το 2001 από μία ομάδα
ανήσυχων καλλιτεχνών και διατηρεί ένα σταθερό πυρήνα συνεργατών και καλλιτεχνικού
προσωπικού. Βασική του επιδίωξη είναι η προαγωγή της θεατρικής τέχνης με παραστάσεις
υψηλών καλλιτεχνικών κριτηρίων. Προτεραιότητα του θεάτρου Σοφούλη αποτελεί η παιδική
σκηνή και η ανάδειξη νέων έργων, παράλληλα με σκηνοθετικές αναζητήσεις σε έργα του
παγκόσμιου κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από
την ιδιοκτήτρια του χώρου, η οποία είναι επαγγελματίας μουσικός/ηθοποιός με εμπειρία 15
ετών στο χώρου του θεάτρου. Πρόκειται για αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, με έτος
ίδρυσης της ομάδας το 1996 και έναρξη δραστηριότητας στο συγκεκριμένο χώρο το 2001. Ο

122

χώρος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 200 άτομα (Εικόνα 6.2.2.17) και λειτουργεί πέρα από τις
θεατρικές παραστάσεις και το εργαστήρι, ως χώρος φιλοξενίας εκθέσεων και μουσικών
εκδηλώσεων (http://www.theatrosofouli.gr/).
Εικόνα 6.2.2.17. Θέατρο Σοφούλη

Σωματείο Τέχνης και Πολιτισμού Νέμεση
Η ομάδα ΝΕΜΕΣΗ δημιουργήθηκε τον Οκτώβρη τού 1995 με πρωτοβουλία της Τίνας
Στεφανοπούλου. Η ομάδα δουλεύει πάνω σε δύο κυρίως άξονες: την δημιουργική
συνεργασία λόγου και μουσικής με στόχο την πληρέστερη συγκινησιακή διέγερση κοινού και
ηθοποιών, και την δημιουργία πρωτότυπου θεατρικού κειμένου μέσα από την
αυτοσχεδιαστική έρευνα χαρακτήρων και καταστάσεων. Η νομική μορφή της ομάδας είναι
σωματείο και ο χώρος είναι ιδιοκτησία ιδρυτικού μέλους της ομάδας. Ο χώρος μπορεί να
φιλοξενήσει περίπου 40 άτομα και δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας διότι δεν υπάρχει το
κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Υπολογίζονται 15 σταθεροί συντελεστές και άλλοι τόσοι
συνεργαζόμενοι (http://www.nemesigroup.gr/indexa.html).

Κέντρο Θεατρικής Έρευνας
Το Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης (ΚΘΕΘ) είναι μια καλλιτεχνική μη
κερδοσκοπική αστική εταιρία θεάτρου που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1999. Το ΚΘΕΘ
αποτελεί τη μετεξέλιξη του «Εργαστηρίου Υποκριτικής και Θεατρικής Έκφρασης», που
δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 1994 στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Πειραματικής
Σκηνής της «Τέχνης». Δύο από τις βασικές δράσεις της εταιρίας παράλληλα με τις υπόλοιπες
πολιτιστικές της πρωτοβουλίες (Σεμινάρια, εκδηλώσεις, εκδόσεις, κινηματογραφικές
προβολές κλπ) είναι το Εργαστήρι Θεατρικής Τέχνης και οι Ομάδες Θεατρικής Δράσης
(Εικόνα 6.2.2.18). Το «Εργαστήρι Θεατρικής Τέχνης» είναι μία καλλιτεχνική – εκπαιδευτική
διαδικασία που ενέχει το στοιχείο της έρευνας και έχει στόχο να εκπαιδεύσει ορισμένα άτομα
–κατόπιν ειδικής επιλογής – μέσα από τις αρχές ενός θεάτρου Συνόλου. Οι «Ομάδες
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Θεατρικής Δράσης» είναι ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με καλλιτεχνικά και
επαγγελματικά κριτήρια κατά κανόνα από μέλη και συνεργάτες του ΚΘΕΘ. Αποτελείται από
10 σταθερούς συντελεστές και οι συνεργαζόμενοι κυμαίνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις της
εκάστοτε θεατρικού κύκλου (http://www.dramastudio.gr/).
Εικόνα 6.2.2.18. Κέντρο Θεατρικής Έρευνας

Θέατρο Λαμπιόνι
Το Θεατρικό εργαστήρι «Λαμπιόνι» δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 1994. Αρχικά η έδρα
του ήταν στην Αγάθωνος 36, σε έναν ημιυπόγειο χώρο. Αργότερα, το 1998, μεταφέρεται
στην ίδια οδό, στον αριθμό 31, σε έναν ισόγειο χώρο 136 τ.μ. (Εικόνα 6.2.2.19). Στόχος του
εργαστηρίου είναι να συγκεντρώσει κοντά του τα παιδιά και τους νέους των δυτικών
συνοικιών της Θεσσαλονίκης και να αναπτυχθεί γύρω του μια φωλιά πολιτιστική, όπου οι
μικροί και μεγάλοι «σπουδαστές» του θα ασχολούνται με την τέχνη του θεάτρου μέσα από το
θεατρικό παιχνίδι, την υποκριτική, την ορθοφωνία, τον αυτοσχεδιασμό, το τραγούδι, τον
χορό, την ιστορία θεάτρου και λογοτεχνίας. Σήμερα στο θεατρικό εργαστήρι «Λαμπιόνι»
λειτουργούν ένα παιδικό τμήμα, ένα εφηβικό και ένα τμήμα ενηλίκων. Το θεατρικό
εργαστήρι Λαμπιόνι είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και τα σταθερά της μέλη
αριθμούνται στα τέσσερα (http://lampioni.gr/).
Εικόνα 6.2.2.19. Θέατρο Λαμπιόνι
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Θέατρο Φλέμιγκ
Το Θέατρο Φλέμιγκ είναι μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία
“Οργανισμός Θεατρικής Συμφωνίας”. Ιδρύθηκε το 1999 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, σε
ένα διώροφο νεοκλασικό κτίριο, που αναπαλαιώθηκε και διαμορφώθηκε σε θέατρο.
Περιλαμβάνει: α) αίθουσα θεάτρου που λειτουργεί και ως εργαστήρι θεατρικών σπουδών για
ενήλικες και παιδιά (1ος όροφος), β) γκαλερί και φουαγιέ (ισόγειο), γ) καμαρίνια και
υπόλοιπους βοηθητικούς χώρους – βεστιάριο, αποθήκη (υπόγειο). Λειτουργεί κύρια και
παιδική σκηνή (Εικόνα 6.2.2.20). Έχει βασικό πυρήνα δέκα συντελεστών που στελεχώνουν
το θίασο, ο οποίος, ωστόσο, ανάλογα με τις ανάγκες των διανομών των έργων που
παρουσιάζει, στελεχώνεται και εμπλουτίζεται με περισσότερους, από το εργαστήρι θεάτρου
που διαθέτει. Στόχος του είναι να αποτελέσει πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και δημιουργίας
και να δώσει ώθηση για την ανάδειξη ταλέντων σε όλους τους τομείς της θεατρικής τέχνης.
Το θέατρο Φλέµιγκ έχει χωρητικότητα 55 θέσεων και ένα µέσο όρο 35 θεατών
(http://www.theatre-fleming.gr/).
Εικόνα 6.2.2.20. Θέατρο Φλέμιγκ

Θέατρο 90 Μοιρών
Το Θέατρο 90 Μοιρών είναι ένας νέος, δυναμικός χώρος έκφρασης στη Θεσσαλονίκη. Την
ονομασία του οφείλει στην αρχιτεκτονική δομή της σκηνής που καθιστά αμφίπλευρη τη
θέαση σε σκηνή που τέμνει τα βλέμματα σε ορθή γωνία. Ιδρύθηκε το 2012 και στεγάζει την
πρωτότυπη θεατρική σκηνή 90 μοιρών, διαστάσεων 5Χ5, 74 καθίσματα θεατών εκατέρωθεν
της σκηνής, μία επιπλέον αίθουσα 30 τ.μ. για θεατρικά εργαστήρια και σεμινάρια καθώς και
άλλους βοηθητικούς χώρους. Παράγει και διεξάγει: θεατρικές παραστάσεις εναλλασσόμενου
ρεπερτορίου, θεατρικά εργαστήρια παιδιών, εφήβων, ενηλίκων, το πρώτο Κινηματογραφικό
Εργαστήρι της Θεσσαλονίκης, επιμέρους σεμινάρια καλλιτεχνικής έκφρασης (σεναρίου,
σκηνοθεσίας, κίνησης, αυτοσχεδιασμού, ορθοφωνίας) και σεμινάρια παιδαγωγικού
χαρακτήρα. Ο χώρος διατίθεται σε ομάδες καλλιτεχνικής και κοινωφελούς έκφρασης για
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πρόβες/παραστάσεις/παρουσιάσεις, έπειτα από συνεννόηση με τους υπευθύνους διαχείρισης
(http://www.thea90.gr/).

Χώρος Τέχνης SourLiBooM
Η Ομάδα Καλλιτεχνών SourLiBooM δημιουργήθηκε το 2008 και αριθμεί πλέον 8 σταθερούς
συντελεστές και 34 συνεργαζόμενους από διαφορετικούς καλλιτεχνικούς χώρους (ηθοποιούς,
χορευτές,

μουσικούς,

εικαστικούς,

φωτογράφους

κ.ά.).

Η

Ομάδα

πραγματοποιεί

παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις.
Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και από το 2012 δραστηριοποιείται στο χώρο
τέχνης SourLiBooM (ο οποίος ενοικιάζεται από την ομάδα), χωρητικότητας 55-60 θεατών.
Στο χώρο πραγματοποιούνται μαθήματα, παραστάσεις, εκθέσεις και μουσικές εκδηλώσεις
(http://www.sourliboom.com/).

Πολυχώρος Ενώ ή αλλιώς Πολυχώρος Ερμού
Πρόκειται για ένα ζωτικό χώρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που από το 2007
πειραματίζετε αξιοποιώντας την πολυμορφικότητα του χώρου, δίνοντας στέγη και τροφή σε
ομάδες χορού, θεάτρου, εικαστικών τεχνών και ελεύθερης έκφρασης. Ο πολυχώρος Ενώ
επιδιώκει την άμεση επαφή και επικοινωνία ανθρώπων με ανησυχίες και ενδιαφέροντα. Ο
χώρος είναι ιδιωτική εταιρία, φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και μαθήματα και
μπορεί να χωρέσει μέχρι 40 άτομα (http://www.ntouentetheatro.gr/).
Πολυχώρος Ντουεντέ
Ο πολυχώρος «Ντουεντέ» αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, δημιουργήθηκε το
2006 και στεγάζεται στην οδό Κοσμά Αιτωλού, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί συνυπάρχουν η
θεατρική ομάδα «Ντουεντέ», το θεατρικό εργαστήρι «Παίζουμε Θέατρο», η ομάδα δράσης
και θεατρικού παιχνιδιού «Αθυρμα», οι ομάδες δράσης «Θρυαλλίδες» καθώς και
οποιαδήποτε πρωτοβουλία νέων καλλιτεχνών της πόλης που θέλουν να παρουσιάσουν
ελεύθερα τη δουλειά τους. Αποτελείται από δυο αίθουσες διδασκαλίας θεάτρου και μια
αίθουσα

θεατρικών

μαθημάτων.

Επιπλέον,

διαθέτει

θεατρική

βιβλιοθήκη,

χώρο

αναγνωστηρίου και διάφορα είδη μουσικών οργάνων. Από τον Σεπτέμβριο του 2010 η
ομάδα διαχωρίστηκε από το θεατρικό εργαστήρι «Παίζουμε Θέατρο» και έγινε αστική μη
κερδοσκοπική εταιρία με σκοπό την προώθηση του θεάτρου και κάθε μορφής τέχνη. Στόχος
της ομάδας είναι να δρα περισσότερο πειραματικά και να ασχολείται με διάφορα είδη
θεατρικών κειμένων μέσα από ένα ελεύθερο θέατρο, βασισμένο σε μια δουλειά συνόλου και
συνύπαρξης ατόμων από διαφορετικούς θεατρικούς χώρους με κοινό άξονα όμως την αγάπη

126

τους για το θέατρο. Στο χώρο πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις, μαθήματα,
σεμινάρια και μουσικές εκδηλώσεις (http://www.ntouentetheatro.gr/index.html).
Πολυχώρος Πείραμα
Ένας χώρος που αποτελεί πολιτιστικό κύτταρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από το 2007.
Φιλοξενεί σεμινάρια (φωτογραφίας, χορού, θεάτρου, μουσικής), δραστηριότητες και πολλές
συνέργιες. Το “πείραμα”, πρωτίστως, θέλει να “πειραματιστεί”. Να δοκιμάσει το καινούριο ή
με νέους τρόπους, το παλιό. Να άρει τον δημιουργικό “αποκλεισμό”. Η δημιουργικότητα
είναι δικαίωμα και υποχρέωση κάθε ανθρώπου κι όχι μόνο των καλλιτεχνών. Να συνεργαστεί
και να αναδείξει τις αρετές της συνεργασίας. Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέες
ζυμώσεις μεταξύ ανθρώπων που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και στόχους. Να ανασύρει
στην επιφάνεια το πολυπολιτισμικό παρελθόν της Θεσσαλονίκης που έχει πια ξεχαστεί
(http://www.peirama.gr/).

Πολυχώρος BURLESQUE
Η μουσική σκηνή/θέατρο Burlesque ξεκίνησε την πορεία του στις 21 Φεβρουαρίου 2012
(Εικόνα 6.2.2.21). Το όνομά του είναι ενδεικτικό του ύφους του. Το Burlesque ήταν ένα
θεατρικό είδος που ξεκίνησε από την περίοδο της belle époque. Είχε σκοπό να διακωμωδήσει
δυσάρεστες καταστάσεις και με στοιχεία ειρωνείας να σατιρίσει κακές πολιτικές και αστικές
λειτουργίες. Στην Θεσσαλονίκη, το Burlesque δημιουργήθηκε για να φέρει μια ευεργετική
αντίσταση στην επιβολή της εγκεφαλικής αποχαύνωσης που ακολουθεί την οικονομική
κρίση. Με θεατρικά, μουσικά και άλλα δρώμενα και με το ανάλογο με την εποχή χαμηλό
οικονομικό αντίτιμο, φέρνει την ψυχαγωγία και την αισιοδοξία στη ζωή μας. Το Burlesque
παραχωρεί στις θεατρικές ομάδες χώρο για πρόβες από τον οποίο θα μπορούν να ξεκινήσουν
συνεργασίες

που

θα

επιλέγονται

από

τις

προτάσεις

αυτών

των

ομάδων

(http://www.burlesque.gr/).
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Εικόνα 6.2.2.21. Πολυχώρος Burlesque

Δημοτικό Θέατρο «Άνετον»
Η πολυκύμαντη ιστορία του χώρου, στον οποίο σήμερα λειτουργεί το Δημοτικό Θέατρο
«Άνετον», ξεκινάει από τη δεκαετία του 1950, με την πρώτη χρήση του ως κινηματογράφος.
Το 1965, στεγάζεται στο χώρο ο Φοιτητικός Όμιλος Θεάτρου και Κινηματογράφου, που
μετεξελίσσεται στο ιστορικό πλέον «Θεατρικό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης» από το 1975 έως
και το 1989 (Εικόνα 6.2.2.22). Στη συνέχεια, το θέατρο περνάει στην ιδιοκτησία του Δήμου
Θεσσαλονίκης και αποκτά τη σημερινή του ονομασία. Το «Άνετον» ανασχεδιάστηκε το
1997, ενόψει του θεσμού της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας». Έκτοτε φιλοξενεί ορισμένες από
τις σημαντικότερες θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, αφιερώματα, συνέδρια καθώς και
διοργανώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, με στόχο την προβολή των νέων καλλιτεχνικών
σχημάτων της πόλης (http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DimosThessalonikis).
Εικόνα 6.2.2.22. Θέατρο Άνετον
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Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη»
Το Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη» λειτουργεί από το 1998, στην
περιοχή όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δημαρχείου Καλαμαριάς. Είναι από τους
ωραιότερους θεατρικούς χώρους της Θεσσαλονίκης, 340 θέσεων, επενδυμένος ολόκληρος με
ξύλο, άρτια εξοπλισμένος και με άριστες τεχνικές προδιαγραφές (Εικόνες 6.2.2.23). Στη
σκηνή του θεάτρου φιλοξενούνται διαχρονικά, μερικές από τις σημαντικότερες παραγωγές
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και των Δημοτικών Περιφερειακών Θιάσων, καθώς
και σημαντικά Φεστιβάλ, παραστάσεις χοροθεάτρου και συναυλίες
(http://politismos.kalamaria.gr/frontend/article.php?aid=154&cid=53).
Εικόνες 6.2.2.23. Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη»

Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς "Οδού Χηλής"
To Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς "Οδού Χηλής" λειτουργεί από το 1999 και έχει
φιλοξενήσει θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, ομιλίες, λογοτεχνικές και
κινηματογραφικές βραδιές, και πλήθος άλλων εκδηλώσεων. Η χωρητικότητά του είναι 180
θέσεις

και

είναι

εξοπλισμένο

με

υπερσύγχρονα

μέσα

(Εικόνα

6.2.2.24)

(http://politismos.kalamaria.gr/frontend/article.php?aid=155&cid=53).
Εικόνα 6.2.2.24. Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς “Οδού Χηλής”
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Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς "Ν.Βότση"
Το τρίτο δημοτικό θέατρο της Καλαμαριάς είναι το Θέατρο Ν.Βότση με χωρητικότητα 130
θέσεων (Εικόνα 6.2.2.25)
(http://politismos.kalamaria.gr/frontend/article.php?aid=156&cid=53).
Εικόνα 6.2.2.25. Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς "Ν.Βότση"

Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέξανδρος»
Το πρώην κινηματοθέατρο «Αλέξανδρος», ιδιοκτησίας του Γ΄ Σώματος Στρατού,
ανακαινίστηκε το 2008, με ευθύνη της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και παραχωρήθηκε
προς χρήση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Την ευθύνη για τη λειτουργία του έχει
πλέον το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ). Η αίθουσα έχει χωρητικότητα 230
ατόμων και διαθέτει σύγχρονα συστήματα ήχου και φωτισμών.

Θεατρικό Εργαστήρι Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου
Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο είναι ένα ενιαίο συγκρότημα που αποτελείται από δύο
συνεχόμενα εξαώροφα κτίρια, συνολικού εμβαδού 4.000 τ.μ. Το Α' κτίριο θεμελιώθηκε στις
28 Φεβρουαρίου 1981 και εγκαινιάστηκε στις 29 Οκτωβρίου 1983.

Το Β' κτίριο

θεμελιώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1986 και εγκαινιάστηκε στις 7 Ιουνίου 1989. Το κτιριακό
συγκρότημα είναι διαρρυθμισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρεται για κάθε είδους
πνευματικές, καλλιτεχνικές και εικαστικές

εκδηλώσεις (Εικόνα 6.2.2.26). Αποτελεί

Διεύθυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης και λειτουργεί με προσωπικό ικανό να ανταποκρίνεται
στις ειδικές απαιτήσεις των προγραμμάτων του. Το θεατρικό εργαστήρι απευθύνεται σε
παιδιά που θέλουν να εξερευνήσουν την έκφραση μέσα από το θέατρο. Ένα δημιουργικό
ταξίδι στο θεατρικό παιχνίδι με ασκήσεις θεατρικής αγωγής. δραματοποίησης κειμένων και
υπόδησης ρόλων, αυτοσχεδιασμών με μουσική και κίνηση με κύριο στόχο την ανάπτυξη της
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ομαδικότητας, την καλλιέργεια της φαντασίας και του λόγου και στην ολοκλήρωση της
χρονιάς παρουσίαση ενός θεατρικού δρώμενου.
(http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiDioikOikonYpir
esion/DnsiVafopoyleioyPneymIthrymaton/TmimaVafopouleiou)
Εικόνα 6.2.2.26. Θεατρικό Εργαστήρι Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ευόσμου
Η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Ευόσμου ιδρύθηκε το 1993, η οποία βρίσκει μόνιμη πλέον
στέγη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ευόσμου (Εικόνα 6.2.2.27), παρουσιάζοντας κάθε
χρόνο δύο παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Ευόσμου. Μέχρι
σήμερα έχει παρουσιάσει περισσότερα από 26 θεατρικά έργα Ελλήνων και ξένων
συγγραφέων, τα οποία παρακολούθησαν οι μαθητές και τα σχολικά συγκροτήματα
ολόκληρου σχεδόν του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης αλλά και των
γειτονικών νομών. Τα μέλη της Θεατρικής ομάδας του Δήμου Ευόσμου είναι ερασιτέχνες
ηθοποιοί, οι οποίοι εναλλάσσονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου
(http://www.kordelio-evosmos.gr/).
Εικόνα 6.2.2.27. Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ευόσμου
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Στο δήμο Συκεών-Νεάπολης συγκεντρώνονται τρία δημοτικά θέατρα (Εικόνα 6.2.2.28):
(http://www.sykies.gr/web/guest/polypodo)
«Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης»
«Ανοικτό Θέατρο Συκεών-Μάνος Κατράκης»
«Κλειστό Θέατρο Νεάπολης»
Εικόνα 6.2.2.28 Κλειστό Θέατρο Νεάπολης

Στο δήμο Παύλου Μελά (http://www.pavlosmelas.gr/) (Εικόνες 6.2.2.29)
Ανοιχτό Θέατρο Βυζαντινών Νερόμυλων

Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης

Ανοιχτό Θέατρο Πλατείας Εδέσσης

Ανοιχτό Θέατρο στο Πάρκο Σόλωνος
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Δημοτικό Θέατρο «Έλλη Παπαπαναγιώτου»

Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης»
Περιλαμβάνει αίθουσα θεάτρου από τις αρτιότερες των περιφερειακών δήμων της
Θεσσαλονίκης με χωρητικότητα 270 θέσεων συνολικά (στην πλατεία και τον εξώστη), χώρο
όπου στεγάζεται η δανειστική βιβλιοθήκη της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης, χώρο
πολλαπλών εκδηλώσεων, χώρους για δραστηριότητες της Δημοτικής Επιχείρησης «ίρις»,
υπόγειους χώρους (για τη φωτογραφία,

τη μουσική κ.α.) καθώς και χώρους γραφείων

(Εικόνα 6.2.2.30)
(http://www.pavlosmelas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1248&Itemid=1
477).
Εικόνα 6.2.2.30. Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης

Τέλος, στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη υπάρχει το Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο. Το Κέντρο
Νεότητας και Πολιτιστικών Λειτουργιών γνωστό και ως "Πέτρινο" λειτουργεί σε ένα
τροποποιημένο, παλιό, πρώην σχολικό κτίριο της Πυλαίας, δίπλα από το σημερινό
Δημαρχείο, επί των οδών Πολυτεχνείου , Ιατρού Γιαννούδη και Πίνδου . Το συνολικό του
εμβαδόν είναι 3.648 τ.μ., ενώ με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου ο χώρος έχει
ενοποιηθεί με συνολικό εμβαδό 8.159 τ.μ. και περιλαμβάνει την Πλατεία, το Αναψυκτήριο,
το Κέντρο Νεότητας, το Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και το Υπαίθριο Θέατρο
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(Εικόνες 6.2.2.31). Το κτίριο είναι πέτρινο, μονόροφο, χωρίς υπόγειο με σχήμα μακρόστενο
παραλληλόγραμμο. Καλύπτεται από τετράκλινη στέγη και η επικάλυψή της γίνεται με
Γαλλικά κεραμίδια. Έχει δύο διαμετρικά αντίθετες εισόδους που καταλήγουν στο χώρο
υποδοχής και διακίνησης του κοινού , ένα χώρο ζωτικό για εκθέσεις σε συνδυασμό με
καθιστικό (http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/citizenguide/pane/politismos).
Εικόνες 6.2.2.31. Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο

Στη διαμόρφωση της θεατρικής ζωής της πόλης σημαντικό ρόλο έπαιξε το θέατρο Αμαλία
και ο θίασος Πειραματική Σκηνή της Τέχνης. Το θέατρο Αμαλία θεωρείται από τους
ιστορικότερους χώρους της πόλης καθώς λειτούργησε για περισσότερα από 40 χρόνια. Μέχρι
το 1986 ήταν κινηματογράφος, ενώ από το 1987 έως το 2012 «στέγασε» τον θίασο
Πειραματική Σκηνή της Τέχνης. Ο θίασος ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979, στο πλαίσιο
της Mακεδονικής Kαλλιτεχνικής Eταιρείας “Tέχνη” (με έτος ίδρυσης το 1952), με
πρωτοβουλία του θεατρολόγου Nικηφόρου Παπανδρέου. Ανέβασε από τότε πάνω από εκατό
έργα, κλασικά και σύγχρονα, ελληνικά και ξένα, γνωστά και άγνωστα: του Eυριπίδη και του
Aριστοφάνη, του Σαίξπηρ και του Mπεν Tζόνσον, του Γκολντόνι και του Mαριβώ, του Ίψεν
και του Tσέχοφ, του Λόρκα και του Mπρεχτ, του Mπέκετ και του Iονέσκο, του Πίντερ και
του Φρίελ, του Μακ Γκίνες και του Φόσε, του Kαπετανάκη και του Ξενόπουλου, του
Ποντίκα και της Aναγνωστάκη. Περιόδευσε σε όλη την Eλλάδα και εμφανίστηκε σε πολλά
φεστιβάλ του εξωτερικού: Aγγλία, Γαλλία, Iταλία, Σουηδία, Nορβηγία, Ουγγαρία, Σλοβενία,
Pουμανία, Aυστραλία, Aίγυπτος. Έχει σταθερή συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης
(επανειλημμένες συμμετοχές στα «Δημήτρια» και τις Γιορτές Aνοιχτού Θεάτρου) και
επιχορηγήθηκε για πολλά χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Όμως, το Νοέμβριο του 2011 η Πειραματική Σκηνή, έχοντας περιέλθει σε οικονομικό
αδιέξοδο έπειτα από τη διακοπή των επιχορηγήσεων του ελεύθερου θεάτρου, ανακοίνωσε ότι
ήταν αναγκασμένη να αναστείλει τη λειτουργία της από το τέλος Ιανουαρίου. Ευτυχώς, στα
τέλη Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της
αντιδημαρχίας Πολιτισμού για ενίσχυση του θιάσου με 75.000 ευρώ, προκειμένου να
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αποτραπεί η διακοπή της λειτουργίας του. Δόθηκε έτσι «ανάσα» στους ανθρώπους της
Πειραματικής για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους ως τα τέλη της άνοιξης. Το Μάιο
του 2012 το ιστορικό θέατρο «Αμαλία» (Εικόνα 6.2.2.32) σφραγίζεται και ο θίασος σήμερα
φιλοξενείται στο στρατόπεδο Κόδρα, όπου παραχωρείται δωρεάν από τον δήμο.
Εικόνα 6.2.2.32. Θέατρο Αμαλία

Τέλος, μία ακόμα δυσάρεστη εξέλιξη στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης λόγω της κρίσης
ήταν η διάλυση της θεατρικής ομάδας «Ούγκα Κλάρα» το 2012. Η οµάδα καλλιτεχνών
Ούγκα Κλάρα ιδρύθηκε το 1999 και με τη µορφή της μη κερδοσκοπικής αστικής εταιρίας με
στόχο τη θεατρική παράσταση λειτουργούσε από το 2004. Ο σταθερός πυρήνας της ομάδας
ήταν δύο μέλη αλλά τα συνεργαζόμενα ήταν περίπου έξι με εφτά σε κάθε κύκλο
παραστάσεων. Ο χώρος όπου δραστηριοποιήθηκε η ομάδα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης
στη περιοχή του παλιού χρηματιστηρίου της Θεσσαλονίκης. Είναι ένας αρκετά μεγάλος
χώρος (250 τ. μ.) και η χωρητικότητά του ήταν 20-120 άτομα ανάλογα με τη διαρρύθμιση της
εκάστοτε παράστασης. Η Ούγκα Κλάρα έχει πάρει επιχορήγηση για τις παραστάσεις της
τρεις φορές, από 17.000 έως 35.000 Ευρώ. Δυστυχώς, όμως οι οικονομικές δυσκολίες και οι
περικοπές των κρατικών επιχορηγήσεων είχαν ως αποτέλεσμα η ομάδα να σταματήσει τη
δραστηριότητά της. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «χωρίς την στήριξη της πολιτείας το
θέατρο δεν μπορεί να επιβιώσει».
Όλα τα παραπάνω περιγράφουν τη σημερινή κατάσταση του θεάτρου στη Θεσσαλονίκη. Το
σίγουρο είναι ότι το θέατρο στη Θεσσαλονίκη έχει πολυετή παράδοση και έντονη
δραστηριότητα ακόμα και στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε. Οι δεκάδες θεατρικοί χώροι
και ομάδες καθώς και η εις βάθος εκπαίδευση διαμορφώνουν ένα δυνατό και εξελισσόμενο
καλλιτεχνικό υπόβαθρο για την πόλη, το οποίο μπορεί με τα κατάλληλα εργαλεία και
στρατηγικές να αποτελέσει πόλο έλξης και βάση ανάπτυξης.
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Στην επόμενη σελίδα εμφανίζεται η χαρτογραφική απεικόνιση του κλάδου των παραστατικών
τεχνών στη Θεσσαλονίκη (Χάρτης 6.2.2.1). Τον χάρτη τον δημιούργησε ο κ. Νικόλας
Καρανικόλας, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης,
ΑΠΘ με βάση τα δεδομένα της έρευνας.
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Χάρτης 6.2.2.1. Χάρτης των Θεάτρων της Θεσσαλονίκης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
7.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Στη διεθνή βιβλιογραφία αναλύεται διεξοδικά τόσο το θέμα της ταξινόμησης των
δημιουργικών - πολιτιστικών βιομηχανιών, όσο και οι δείκτες μέτρησής τους. Βασικός
σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τον ρόλο των
πολιτιστικών βιομηχανιών στη τοπική ανάπτυξη και την ανάδειξη της «εικόνας» της πόλης
ως προορισμού πολιτιστικού τουρισμού, εξετάζοντας μία από τις πλέον σημαντικές
πολιτιστικές βιομηχανίες, το θέατρο, με μελέτη περίπτωσης τη Θεσσαλονίκη.
Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας η οποία διακρίνεται σε δύο μέρη είναι:


Στο πρώτο μέρος διερευνώνται οι απόψεις των εκπροσώπων από θεατρικούς χώρους,
θεατρικές ομάδες και σχολές της πόλης με σκοπό να παρουσιαστεί η δική τους
οπτική σχετικά με τον χώρο του θεάτρου, το ανθρώπινο κεφάλαιο που
δραστηριοποιείται και τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν, τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν σε σχέση με την οικονομική κρίση και το πόσο σημαντική είναι γι’
αυτούς η δημιουργία ενός cluster θεάτρου στην πόλη.



Στο δεύτερο μέρος, διερευνώνται οι απόψεις του κοινού σχετικά με το θέατρο, πως
έχει επηρεαστεί από την δύσκολή κατάσταση που διανύουμε, τι θεωρεί σημαντικό σε
αυτόν το δημιουργικό τομέα και πως εκτιμούν την χωρική συγκέντρωση των
θεατρικών– πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην πόλη.

7.2 Περιοχή έρευνας
Η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης είναι η μεγαλύτερη στη Μακεδονία και τη
Βόρεια Ελλάδα. Η Περιφερειακή Ενότητα είναι ένας όρος της τοπικής αυτοδιοίκησης που
εισήχθη το 2010 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης και αποδίδει την υποδιαίρεση μιας
περιφέρειας. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι περιφερειακές ενότητες ταυτίζονται
με τις εδαφικές περιφέρειες των νομών.
Πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) είναι η Θεσσαλονίκη και διοικητικά ανήκει
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει έκταση 3.383 τετραγωνικά χιλιόμετρα και
πληθυσμό 1.110.312 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011.
Από την 1-1-2011 η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) διαιρείται σε 14 δήμους:
1. Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης (52.127 κάτοικοι)
2. Δήμος Θεσσαλονίκης (325.182 κάτοικοι)
3. Δήμος Καλαμαριάς (91.279 κάτοικοι)
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4. Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου (101.753 κάτοικοι)
5. Δήμος Νεάπολης-Συκεών (84.741 κάτοικοι)
6. Δήμος Παύλου Μελά (99.245 κάτοικοι)
7. Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη (34.625 κάτοικοι)
8. Δήμος Βόλβης (23.478 κάτοικοι)
9. Δήμος Δέλτα (45.839 κάτοικοι)
10. Δήμος Θερμαϊκού (50.264 κάτοικοι)
11. Δήμος Θέρμης (53.201 κάτοικοι)
12. Δήμος Λαγκαδά (41.103 κάτοικοι)
13. Δήμος Χαλκιδόνος (33.673 κάτοικοι)
14. Δήμος Ωραιοκάστρου (38.317 κάτοικοι)
Χάρτης7.1. Χάρτης Πρόγραμμα Καλλικράτης –Νέοι δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας
(ΠΕ) Θεσσαλονίκης

Πηγή: Ανάλυση Τοπικής Αγοράς Εργασίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Δήμοι Καλαμαριάς,
Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού & Θέρμης. Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Φεβρουάριος 2012
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7.3 Μεθοδολογία έρευνας
Η μεθοδολογία θεωρείται καθοριστικό κεφάλαιο για μια ερευνητική εργασία δεδομένου ότι
σε αυτό αναλύεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση του θέματος του
θέματος. Στην παρούσα διπλωματική ακολουθείται η ποιοτική μέθοδος έρευνας.
7.3.1 Ποιοτική έρευνα : ορισμός
Στον ορισμό που έδωσαν οι Denzin και Lincoln (1994:2) για την ποιοτική έρευνα προτείνουν
μια a priori προσέγγιση τεκμηριωμένη με φιλοσοφικές υποθέσεις – «ερμηνευτική,
νατουραλιστική προσέγγιση» – στην ποιοτική έρευνα και τις πολλαπλές πηγές πληροφοριών
και προσεγγίσεις αφήγησης που είναι διαθέσιμες στον ερευνητή. Σύμφωνα με αυτόν τον
ορισμό η ποιοτική έρευνα είναι μία «πολυμέθοδος» που εμπεριέχει μία ερμηνευτική,
νατουραλιστική προσέγγιση για κάθε αντικείμενο που μελετά. Το αποτέλεσμα είναι οι
ποιοτικοί ερευνητές να μελετούν τα αντικείμενα στο φυσικό τους περιβάλλον, προσπαθώντας
να τα κατανοήσουν ή να τα ερμηνεύσουν αναφορικά με τις «σημασίες» που οι άνθρωποι τους
αποδίδουν. Η ποιοτική έρευνα, ως εκ τούτου, εμπεριέχει τη μελετημένη χρήση και συλλογή
μιας ποικιλίας εμπειρικού υλικού όπως: μελέτης περίπτωσης, προσωπικής εμπειρίας,
ενδοσκόπησης (introspective), ιστορίας ζωής, συνέντευξης, παρατήρησης, ιστορικών
κείμενων, οπτικοαουστικού υλικού κλπ., που περιγράφει στερεότυπες και προβληματικές
στιγμές και τη σημασία τους στις ζωές των ατόμων (Creswell, 1998).
Σύμφωνα με τον Creswell (1998) ο ορισμός της ποιοτικής έρευνας στηρίζεται λιγότερο στις
πηγές πληροφόρησης αλλά εκφράζει ένα παρόμοιο σκεπτικό. Η ποιοτική έρευνα είναι μια
διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης βασισμένη σε σαφείς μεθοδολογικές παραδόσεις
στρατηγικής οι οποίες διερευνούν ένα κοινωνικό ή ατομικό πρόβλημα. Ο ερευνητής δομεί
μία πολύπλοκη – ολιστική εικόνα, αναλύει λέξεις, περιγράφει τις λεπτομερείς θέσεις των
πηγών πληροφορίας και διεξάγει τη μελέτη στο φυσικό της χώρο.
Το κλειδί για την κατανόηση της ποιοτικής ανάλυσης βρίσκεται στην ιδέα ότι το
νόημα/σημασία που εμπεριέχεται στην ποιοτική πληροφορία τεκμηριώνεται κοινωνικά από
τα μεμονωμένα άτομα σε αλληλεπίδραση με την πραγματικότητά τους, η οποία δεν αποτελεί
ένα σταθερό, μοναδικό, φαινόμενο που ανήκει στην ποσοτική έρευνα. Αντί αυτού, θεωρεί ότι
υπάρχουν πολλαπλές δομές και ερμηνείες της πραγματικότητας που αλλάζουν συνεχώς με
το χρόνο. Οι ποιοτικοί ερευνητές ενδιαφέρονται να κατανοήσουν το τι αντανακλούν αυτές οι
ερμηνείες σε μία συγκεκριμένη στιγμή και για ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το να γίνεται
κατανοητό με ποιο τρόπο τα άτομα βιώνουν και αλληλεπιδρούν με τον κοινωνικό τους
περίγυρο και τι αντιπροσωπεύει γι’ αυτούς, θεωρείται μία ερμηνευτική ποιοτική προσέγγιση.
Υπάρχουν αρκετά σημαντικά χαρακτηριστικά της ερμηνευτικής ποιοτικής έρευνας.
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Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν το νόημα που
έχουν διατυπώσει τα άτομα σε σχέση με τον κόσμο τους και τις εμπειρίες τους (Merriam,
2002). Σύμφωνα με τον Patton (1985) η ποιοτική έρευνα είναι μια προσπάθεια για την
κατανόηση καταστάσεων μέσα στην μοναδικότητά τους ως μέρους ενός συγκεκριμένου
περιεχομένου περιγράφοντας τις αλληλεπιδράσεις τους μέσα σε αυτό. Στην ποιοτική έρευνα
δεν εμπεριέχεται η προσπάθεια για πρόβλεψη του τι πιθανόν να γίνει στο μέλλον
υποχρεωτικά, αλλά η κατανόηση της παρούσας κατάστασης – τι νόημα έχει για τους
συμμετέχοντες η κατάσταση που βιώνουν, με τι μοιάζουν οι ζωές τους, τι συμβαίνει με
αυτούς, ποια είναι τα νοήματά που δίνουν σ’ αυτά που διαδραματίζονται, πως
αντιλαμβάνονται τον κόσμο στην παρούσα φάση της ζωής τους κλπ. Η ανάλυση αποσκοπεί
στη σε βάθος κατανόηση.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό όλων των μορφών της ποιοτικής έρευνας είναι ότι ο ερευνητής
είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων. Καθώς η κατανόηση είναι
ο σκοπός της έρευνας, η ανθρώπινη αντίληψη, είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και την
ανάλυση των δεδομένων.
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας εντοπίζεται στο γεγονός ότι η
διαδικασία είναι επαγωγικής φύσης. Δηλαδή οι ερευνητές συγκεντρώνουν δεδομένα για να
δομήσουν έννοιες, υποθέσεις ή θεωρίες αντί να ελέγχουν αξιώματα ή υποθέσεις που
προκύπτουν αναγωγικά.
Τέλος, το προϊόν μίας ποιοτικής έρευνας είναι περιγραφικό. Οι λέξεις και οι εικόνες, εν
αντιθέσει με τους αριθμούς, χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν ό, τι οι ερευνητές έχουν
αποκομίσει σχετικά με το φαινόμενο. Υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξουν περιγραφές του
περιεχομένου, της εμπλοκής των συμμετεχόντων, των δραστηριοτήτων ενδιαφέροντος κλπ
(Merriam, 2002).
Επίσης, τα δεδομένα, υπό τη μορφή παραπομπών (quotes), σημειώσεων, συνεντεύξεων των
συμμετεχόντων, αποσπάσματα από βιντεοταινίες, ηλεκτρονική πληροφορία, ή ένας
συνδυασμός αυτών, πάντα συμπεριλαμβάνονται για την υποστήριξη των ευρημάτων της
μελέτης. Αυτά τα εδάφια και τα αποσπάσματα συνεισφέρουν στην περιγραφική φύση της
ποιοτικής έρευνας.
Εν κατακλείδι, η ποιοτική έρευνα προσπαθεί να κατανοήσει και να εξάγει νοήματα από τα
παρατηρούμενα φαινόμενα μέσα από την οπτική αντίληψη των συμμετεχόντων. Όλη η
ποιοτική έρευνα χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση του νοήματος και της κατανόησης, με
τον ερευνητή να δρα ως το πρωταρχικό εργαλείο της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων,
όπου μέσα από μια επαγωγική διερευνητική στρατηγική λαμβάνεται ένα πλούσιο
περιγραφικό τελικό προϊόν (Merriam, 2002).
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Λόγω του ότι πολλοί συγγραφείς στο αντικείμενο αυτό, θέλουν να δώσουν έμφαση στην
ιδιομορφία της ποιοτικής ανάλυσης αποφεύγουν τον όρο αυτόν καθαυτό. Ο Silverman (1993)
προτιμά τον όρο “ερμηνεία”, ο Wolcott (1994) χρησιμοποιεί τον όρο “μετασχηματισμός
(transforming)” ενώ οι Hammerslay και Atkinson (1995) αναφέρονται στην “εξαγωγή
νοήματος” από τα δεδομένα (Gibbs, 2005).
Στην ποιοτική ανάλυση, που αφορά στην επεξεργασία κειμένου, λόγω του πλήθους των
λέξεων που μπορεί να προκύπτουν από τις συζητήσεις ή την παρατήρηση, τα δεδομένα θα
πρέπει να περιγραφούν και να συγκεντρωθούν με βάση τη ποιοτική προσέγγιση. Το θέμα που
ερευνάται απαιτεί από τους ερευνητές να αναζητήσουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων
εννοιών που έχουν αναγνωριστεί, ή έχουν σχέση με τα επί μέρους χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων όπως η ηλικία, το γένος κ.α.. Στο

τέλος

δημιουργείται η λεγόμενη

«θεωρία» η οποία ελέγχεται με τη βοήθεια αναλυτικών μεθόδων (Lacey et al, 2001).
7.3.2 Λόγοι για τη Διεξαγωγή της Ποιοτικής Έρευνας
Σύμφωνα με τον Creswell, 1998 υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για να διεξάγει κάποιος μία
ποιοτική έρευνα:


Πρώτον, ο ερευνητής επιλέγει μία ποιοτική έρευνα με βάση τη φύση του

ερευνητικού ερωτήματος που καλείται να απαντηθεί. Σε μία ποιοτική έρευνα, το
ερευνητικό ερώτημα συχνά ξεκινά με ένα πως ή τι (άραγε) έτσι ώστε οι αρχικές
προσεγγίσεις στο προς μελέτη θέμα να περιγράψουν το τι συμβαίνει.


Δεύτερον, επιλέγεται μία ποιοτική έρευνα, όταν το προς εξέταση θέμα χρειάζεται να

διερευνηθεί, αλλά οι μεταβλητές δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμες. Δεν υπάρχουν
στοιχεία για να εξηγήσουν τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων ή του προς μελέτη
πληθυσμού και χρειάζεται να αναπτυχθεί νέα θεωρία.


Τρίτον, χρησιμοποιείται η ποιοτική έρευνα εξαιτίας της ανάγκης για παρουσίαση

μίας λεπτομερούς άποψης του προς εξέταση θέματος.


Τέταρτον, επιλέγεται η ποιοτική έρευνα με σκοπό να μελετήσει τα άτομα στο

φυσικό τους χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται με το να πάει ο ερευνητής στο χώρο ή στο πεδίο
της μελέτης, κερδίζοντας πρόσβαση και συλλέγοντας υλικό. Αν οι συμμετέχοντες
μετακινηθούν από το χώρο ίσως υπάρχει κίνδυνος κάποια δεδομένα να επινοηθούν.


Πέμπτον, επιλέγεται η ποιοτική έρευνα, γιατί μπορεί να παρουσιαστεί το

ενδιαφέρον να γραφεί η έκθεση, που θα προκύψει σε ένα λογοτεχνικό στυλ. Ο
συντάκτης του κειμένου, χρησιμοποιεί την προσωπική αντωνυμία εγώ

ή

μία

αφηγηματική μορφή διήγησης.
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Έκτο, χρησιμοποιείται η ποιοτική έρευνα εξαιτίας του χρόνου και των πόρων που

απαιτούνται στην εκτεταμένη συλλογή δεδομένων στο πεδίο και τη λεπτομερή
ανάλυση δεδομένων της πληροφορίας του κειμένου.


Έβδομο, χρησιμοποιείται η ποιοτική έρευνα για να δοθεί έμφαση στο ρόλο

του ερευνητή ως ενεργού συμμετέχοντα που μπορεί να πει την ιστορία από την
πλευρά των συμμετεχόντων, σε αντίθεση με έναν ειδικό που μεταβιβάζει μια άποψη
στους συμμετέχοντες (Creswell, 1998).
Παρακάτω δίνεται μία μικρή λίστα με τα χαρακτηριστικά μίας «καλής» ποιοτικής έρευνας
(Creswell, 1998):


Χρησιμοποιούνται αυστηρές διαδικασίες συλλογής δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι ο

ερευνητής συλλέγει πολλαπλά είδη δεδομένων, συνοψίζει επαρκώς – ίσως σε μορφή
πίνακα – τα είδη δεδομένων και σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας, ενώ ξοδεύει αρκετό
χρόνο στη μελέτη πεδίου.


Πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής

προσέγγισης στην έρευνα. Αυτό συμπεριλαμβάνει θεμελιώδη χαρακτηριστικά όπως είναι
ένα λεπτομερές σχέδιο που θα πρέπει να ακολουθηθεί, η παρουσίαση πολλαπλών
γεγονότων, η συμβολή του ερευνητή, που χρησιμοποιείται σαν ένα εργαλείο για τη
συλλογή δεδομένων καθώς επίσης δίνεται έμφαση και στις απόψεις των συμμετεχόντων.


Χρησιμοποιείται μία στρατηγική έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι ο ερευνητής

αναγνωρίζει, μελετά και χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες στρατηγικές έρευνας.


Η ποιοτική έρευνα ξεκινά από ένα και μοναδικό σημείο εστίασης. Το πρόγραμμα

ξεκινά με μία ιδέα ή ένα πρόβλημα που ο ερευνητής επιδιώκει να κατανοήσει και όχι μια
αιτιώδη σχέση μεταβλητών ή μία σύγκριση ομάδων. Παρόλο που μπορεί να αναπτυχθούν
σχέσεις ή μπορεί να γίνουν συγκρίσεις, αυτό προκύπτει αργότερα στη μελέτη, μετά τη
περιγραφή μιας ιδέας που ξεχωρίζει, ή που προκύπτει από τα δεδομένα.


Η μελέτη συμπεριλαμβάνει λεπτομερείς μεθόδους, μίας σχολαστικής ακρίβειας

προσέγγιση, για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, και τη σύνταξη της έκθεσης.
Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι ο ερευνητής επαληθεύει την ακρίβεια του απολογισμού
(account) χρησιμοποιώντας μία από τις πολλές διαδικασίες επαλήθευσης.


Τα δεδομένα αναλύονται σε πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης.



Το κείμενο που προκύπτει πρέπει να είναι ξεκάθαρο, χρησιμοποιώντας και όλες τις

μη αναμενόμενες ιδέες που προκύπτουν από τα δεδομένα.
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7.3.3 Στάδια και Μεθοδολογία Έρευνας της Διπλωματικής Εργασίας
Παρακάτω παρατίθεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια.
1. Στο πρώτο στάδιο, έγινε αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών από δευτερογενείς πηγές
(μελέτες, άρθρα, βιβλία) που περιγράφουν τον συγκεκριμένο δημιουργικό τομέα. Με βάση
τις δευτερογενείς πηγές ο κλάδος κατηγοριοποιήθηκε ως εξής:
Α) Θεατρικοί Χώροι (δημοτικοί – ιδιωτικοί)
Β) Πολυχώροι οι οποίοι φιλοξενούν θεατρικές παραστάσεις
Γ) Θεατρικές Ομάδες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο χώρο δραστηριοποίησης
Δ) Σχολές Θεάτρου
Ε) Τμήμα Θεάτρου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Στη συνέχεια, έγινε ταξινόμηση όλων των παραπάνω κατηγοριών ανά δήμο σύμφωνα με τη
διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας) (βλ. Παράρτημα Ι Ταξινόμηση Θεατρικών Χώρων).
Αναφορικά με τους ιδιωτικούς θεατρικούς χώρους/ομάδες/σχολές η αναζήτησή τους έγινε
μέσω του τηλεφωνικού καταλόγου, ενώ για τους δημοτικούς χώρους χρησιμοποιήθηκαν οι
ιστοσελίδες των Δήμων.
2. Στο δεύτερο στάδιο έγινε πρωτογενής έρευνα για συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, με
τη μέθοδο της συνέντευξης. Η συνέντευξη αποτελεί ίσως την πιο διαδεδομένη μέθοδο
άντλησης ποιοτικού υλικού και πληροφοριών στις κοινωνικές επιστήμες. Η συνέντευξη ως
ερευνητικό εργαλείο παίρνει πολλές μορφές: μπορεί να είναι αυστηρά δομημένη (structured
interview) δηλαδή βασισμένη σε ένα δομημένο σχέδιο συνέντευξης ή ερωτηματολόγιο,
μπορεί να είναι συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο (face to face interview), τηλεφωνική κλπ.
(Robson, 2002).
Ανάλογα με τον βαθμό δόμησης της συνέντευξης, δηλαδή ανάλογα με το βαθμό τυποποίησης
της από τον ερευνητή μπορούμε να διακρίνουμε τρία βασικά είδη: (Harrell & Bradley, 2009)
Α) Η πλήρως δομημένη συνέντευξη που βασίζεται σε ένα αυστηρά προκαθορισμένο σύνολο
ερωτήσεων το οποίο τίθεται με τον ίδιο ενιαίο τρόπο σε όλους τους ερωτώμενους. Οι
ερωτήσεις είναι προκαθορισμένες τόσο ως προς το περιεχόμενο τους, όσο και ως προς την
σειρά με την οποία ακολουθεί η μία την άλλη.
Β) Η ημι-δομημένη συνέντευξη η οποία αποτελεί ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων
αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία ως προς την σειρά των
ερωτήσεων, ως προς την ακριβή διατύπωσή τους και ως προς την προσθαφαίρεση
ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση.
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Γ) Η μη δομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από την απουσία προκαθορισμένων ερωτήσεων
και βασίζεται σε θεματικές περιοχές πάνω στις οποίες αναπτύσσεται η αλληλεπίδραση
μεταξύ του ερευνητή και του ερωτώμενου (Robson, 2002).
Η μέθοδος της συνέντευξης παρουσιάζει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα.
Βασικό πλεονέκτημα της συνέντευξης είναι ότι επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει
πληροφορία σε βάθος και εξασφαλίζει την αμεσότητα στην σχέση μεταξύ του ερευνητή και
του ερωτώμενου και μπορεί να οδηγήσει στην διερεύνηση θεμάτων που δεν είχαν
προκαθοριστεί από πριν. Ανάλογα δε με τις απαντήσεις που δίνει ο συνεντευξιαζόμενος, ο
ερευνητής έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τη σειρά των ερωτήσεων, καθιστώντας έτσι
περισσότερο ευέλικτη τη ροή της συνέντευξης και επιτρέποντάς του να κάνει και πρόσθετες
ερωτήσεις σε πιθανές παρεμφερείς περιοχές ενδιαφέροντος. Τέλος, από τη στιγμή που
κάποιος συναινέσει για τη συνέντευξη, επιτυγχάνεται υψηλή συμμετοχή στην ερευνητική
προσπάθεια του ερευνητή (Bell, 1997:143). Στα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η μέθοδος
της συνέντευξης, ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, όχι μόνο ως
προς την υλοποίηση της αλλά και ως προς την φάση του σχεδιασμού και της απόκτησης
πρόσβασης στους ερωτώμενους. Επιπλέον, παραμονεύει ο κίνδυνος της προκατάληψης και
της παρέμβασης του ερευνητή στον ερωτώμενο την ώρα της συνέντευξης με λόγια ή κινήσεις
του προσώπου ή του σώματος. Η παρέμβαση, οπωσδήποτε, δεν εξασφαλίζει την
αντικειμενικότητα της συνέντευξης (Κορομπίλη, 1994:43). Ο ερευνητής θα πρέπει κατά την
διάρκεια της συνέντευξης να παραμένει ουδέτερος στις αντιδράσεις του χωρίς να κρίνει τις
απόψεις των ερωτώμενων και να τους καθοδηγεί σε έναν ορισμένο τρόπο σκέψης και
προσέγγισης του υπό εξέταση θέματος. Τέλος η προσωπικότητα του ερευνητή διαδραματίζει
κυρίαρχο ρόλο για την έκβαση μιας συνέντευξης καθώς προϋποθέτει αυξημένα
επικοινωνιακά προσόντα (Robson, 2002).
3. Σε τρίτο στάδιο, διανεμήθηκαν τα ερωτηματολόγια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
τόσο στους υπευθύνους των θεατρικών ομάδων/χώρων όσο και στο κοινό θεατρικών
παραστάσεων καθώς και στο ευρύ κοινό. Τα ερωτηματολόγια βασίστηκαν στη μελέτη της
σχετικής βιβλιογραφίας και σχεδιάστηκαν έπειτα από μελέτη αρκετών σχετικών κειμένων –
surveys, αφού έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές προκειμένου να ανταποκρίνονται στους
συγκεκριμένους σκοπούς της έρευνας. Οι βασικές σχετικές μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν
είναι: (Oppenheim, 1992, Javeau, 1996, Δαουτόπουλος, 2000 Σιάρδος, 2009, Voss et al,
2009, Statistics Canada, 2012). Έπειτα, έγινε η διάκριση των πεδίων έρευνας του κάθε
ερωτηματολογίου. Κρίσιμο στοιχείο κατά το στάδιο αυτό είναι ο σχεδιασμός ενός
λειτουργικού οδηγού ερωτηματολογίου (question guide). Ο οδηγός περιλαμβάνει μια σειρά
από θεματικές ενότητες – περιοχές που θα πρέπει να καλυφθούν κατά την διάρκεια
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, κατανεμήθηκαν οι ερωτήσεις ανά πεδίο
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έρευνας και έγινε η τελική διαμόρφωση του κειμένου. Τέλος, διανεμήθηκαν στο δείγμα με
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Το δείγμα δεν είχε κανένα περιορισμό (ηλικία, επίπεδο
εκπαίδευσης, εισόδημα, επαγγελματική κατάσταση κλπ). Στην συνέχεια γίνεται η αναλυτική
παρουσίαση και των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους εκπρόσωπους των
θεατρικών χώρων – ομάδων και από το κοινό.

7.4 Μεθοδολογικό πλαίσιο – Ερευνητικά Εργαλεία
Η ανάλυση περιλαμβάνει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Τα δεδομένα αναλύονται μέσω
συγκρίσεων και ανάπτυξης περιγραφικών κατηγοριών με σκοπό την ερμηνεία τους
(Krathwohl, 1993). Ειδικότερα, η έρευνα αποτελείται από τα ακόλουθα δύο μέρη.
7.4.1 Ποιοτική Έρευνα Εκπροσώπων από Θεατρικούς Χώρους - Ομάδες
Στο πρώτο σκέλος η έρευνα βασίζεται σε ποιοτική έρευνα των θεατρικών χώρων και ομάδων
της πόλης. Η ποιοτική έρευνα έχει οριστεί ως εκείνη της οποίας «το ουσιώδες
χαρακτηριστικό είναι ότι ενδιαφέρεται για τη συγκέντρωση ποιοτικών και όχι ποσοτικών
στοιχείων δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην υποκειμενική προσέγγιση της ανθρώπινης
συμπεριφοράς. Τα βασικά μέσα συλλογής στοιχείων είναι η παρατήρηση και η συνέντευξη»
(Πιέρρος, 2000:97). Η ποιοτική μέθοδος επιλέχθηκε γιατί προσφέρει πλούσιες πληροφορίες
για μια λεπτομερή ανάλυση της συμπεριφοράς τους και της μεταξύ τους σχέσης σε χωρική
συγκέντρωση (Kvale, 1996). Η ποιοτική έρευνα περιελάμβανε διενέργεια ημι-δομημένων
συνεντεύξεων (Κυριαζή, 1998) με τον υπεύθυνο, μέλος εργαζόμενο ή συνεργάτη του
θεατρικού χώρου ή της θεατρικής ομάδας μέσω προσωπικών ή τηλεφωνικών συνεντεύξεων.
Στο δείγμα της έρευνας δεν συμπεριλήφθηκαν οι δημοτικοί χώροι/θέατρα/ομάδες, καθώς
δραστηριοποιούνται βάση κρατικού πλαισίου. Στην έρευνα συμμετείχαν: το Τμήμα Θεάτρου
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μη κρατικές θεατρικές ομάδες με δικό
τους χώρο (οι περισσότερες από τις οποίες λειτουργούν και ως θεατρικά εργαστήρια), μη
κρατικοί θεατρικοί χώροι που φιλοξενούν παραγωγές και μη κρατικοί πολυχώροι που
φιλοξενούν θεατρικές παραστάσεις. Οι ανώτερες δραματικές σχολές θεάτρου δεν
συμμετείχαν στην έρευνα λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας και έλλειψης χρόνου και το
Κ.Θ.Β.Ε. λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Σε ελάχιστες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε
η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και η αποστολή του μέσω email. Στις ημιδοµηµένες συνεντεύξεις ζητήθηκε από τον ερωτώμενο να απαντήσει σε προκαθορισμένες
ερωτήσεις, με συγκεκριμένο περιεχόμενο καθώς και σε κάποιες ανοικτές ερωτήσεις. Από τις
ανοικτές ερωτήσεις προέκυπταν τις περισσότερες φορές εκτεταμένες συζητήσεις με σκοπό να
δώσουν στους ερωτώμενους τη δυνατότητα να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις. Οι
ανοικτές ερωτήσεις είναι κατά µια έννοια ελεύθερες, αλλά η ελευθερία τους σχετίζεται µε τη
φύση της συζήτησης, το θέμα που ερευνάται και τη δομή των ερωτήσεων, με σκοπό να
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διεξαχθούν τυποποιημένες απαντήσεις (Mason, 2003). Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν
το χρονικό διάστημα από 23/12/13 μέχρι 12/01/14 και συνολικά συγκεντρώθηκαν 29
απαντήσεις – συνεντεύξεις από τις 34 που ήταν προγραμματισμένες.
Πιο αναλυτικά, η ημι-δομημένη συνέντευξη αποτελείται συνολικά από 34 ερωτήσεις
ανοικτού, κλειστού τύπου και πολλαπλής επιλογής. Η δομή της ημι-δομημένης συνέντευξης
περιλαμβάνει τρεις ενότητες και πιο συγκεκριμένα:
1. Στην πρώτη ενότητα υπάρχουν 7 ερωτήσεις σχετικά με το προφίλ του ερωτώμενου.
Περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αναφέρονται στα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά
στοιχεία του (ηλικία, φύλο, επαγγελματική κατάσταση, επαγγελματική ιδιότητα, επίπεδο
εκπαίδευσης, σπουδές σχετικές με τις τέχνες, εμπειρία στο χώρο).
2. Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από 21 ερωτήσεις σύντομης απάντησης και πολλαπλής
επιλογής σχετικές με γενικά στοιχεία για την θεατρική ομάδα και τον θεατρικό χώρο
(ονομασία, έτος ίδρυσης, στοιχεία επικοινωνίας, νομική μορφή, αριθμός παραστάσεων,
χωρητικότητα, επιλογή χώρου, δραστηριότητες στον χώρο, κατηγορίες σταθερών και
συνεργαζόμενων συντελεστών, κατηγορίες εξωτερικών συνεργατών/προμηθευτών, πόροι από
έσοδα, δράσεις προβολής και μάρκετινγκ, συνεργασία και αλληλεπίδραση με άλλες συναφείς
δημιουργικές βιομηχανίες, ρόλος της ταυτότητας της πόλης στη δραστηριοποίηση τους).
3. Στην τρίτη ενότητα υπάρχουν 6 ερωτήσεις ανοικτής απάντησης, οι οποίες αναφέρονται
στην οικονομική κατάσταση, τις δράσεις προβολής και μάρκετινγκ, τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν, τα σχόλια που εισπράττουν από τους κατοίκους της περιοχής, την άποψη
που έχουν για την δημιουργία συνεργιών/cluster θεάτρου και το κατά πόσο θα βοηθούσε η
δημιουργία ενός χώρου για την συστέγαση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων (βλ.
Παράρτημα ΙΙ Ερωτηματολόγιο Θεατρικής Ομάδας/Χώρου).
7.4.2 Ποιοτική Έρευνα Κοινού σχετικά με το Θέατρο
Στην έρευνα κλήθηκε να συμμετάσχει το κοινό που παρακολούθησε μια θεατρική παράσταση
στη Θεσσαλονίκη τον τελευταίο χρόνο. Για την επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος από
το δειγματοληπτικό πλαίσιο, χρησιμοποιήθηκε η απλή τυχαία δειγματοληψία η οποία είναι,
ίσως, η πιο γνωστή μέθοδος για την επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος. Γενικά, η
διαδικασία με την οποία επιλέγονται ορισμένα άτομα από έναν συγκεκριμένο πληθυσμό ως
αντιπρόσωποι του συνολικού πληθυσμού ονομάζεται δειγματοληψία (Last, 1988). Η
διαδικασία επιλογής ενός δείγματος από τα (N/n) δυνατά δείγματα ονομάζεται απλή τυχαία
δειγματοληψία, αν κάθε ένα από αυτά έχει πιθανότητα ίση με 1/(N/n) να επιλεγεί. Στην απλή
τυχαία δειγματοληψία κάθε μέλος του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί για
τον σχηματισμό του δείγματος με κάθε άλλο μέλος του πληθυσμού. Η χρήση της απλής
τυχαίας δειγματοληψίας δεν οδηγεί στην δημιουργία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων διότι το
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δείγμα υπάρχει πιθανότητα να αφήνει περιοχές του πληθυσμού ακάλυπτες. Η χρήση της
απλής τυχαίας δειγματοληψίας παρουσιάζει ευκολία και αμεσότητα, ενώ τα περισσότερα
προγράμματα στατιστικής επεξεργασίας υπολογίζουν τα σφάλματα εκτίμησης.
Για τη συλλογή των στοιχείων της παρούσας έρευνας διαμορφώθηκε ερωτηματολόγιο το
οποίο διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή σε θεατρικούς χώρους της πόλης την περίοδο 23/12/13
– 12/01/14. Η λειτουργικότητα των ερωτηματολογίων δοκιμάστηκε μέσω πιλοτικής
εφαρμογής. Ο στόχος ήταν να αντληθούν εμπειρίες και συμπεράσματα που θα βοηθούσαν
στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της έρευνας και όχι στην αποτίμηση τάσεων.
Ειδικότερα, η πιλοτική εφαρμογή αποσκοπούσε στη διαπίστωση της λειτουργικότητας των
ερευνητικών προτάσεων, επιδιώκοντας να διαπιστώσει αν τα εργαλεία της έρευνας
χαρακτηρίζονται από πρακτικότητα, εγκυρότητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία. Για τη
διενέργεια της πιλοτικής έρευνας διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια στους υπεύθυνους των
θεατρικών χώρων και ομάδων και σε θεατές σε επιλεγμένες παραστάσεις.
Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αποτελείται συνολικά από 28 ερωτήσεις κλειστού
τύπου και πολλαπλής επιλογής και η δομή του περιλαμβάνει δύο ενότητες.


Στην πρώτη ενότητα οι ερωτήσεις αφορούν στο προφίλ του ερωτώμενου (ηλικία,
φύλο, εθνικότητα, επίπεδο εκπαίδευσης, προσωπικό εισόδημα, επαγγελματική
κατάσταση, επάγγελμα και περιοχή κατοικίας).



Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται γενικές ερωτήσεις σχετικά με το βαθμό
ενδιαφέροντος

του/της

ερωτώμενου/ης

για

συγκεκριμένες

πολιτιστικές

δραστηριότητες (με βάση πενταβάθμιας κλίμακας), ερωτήσεις σχετικά με τη
παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων (είδος, συχνότητα παρακολούθησης,
αξιολόγηση παράστασης, περιοχή όπου βρίσκεται ο θεατρικός χώρος, τρόπος αγοράς
εισιτηρίων, τρόπος ενημέρωσης για τα καλλιτεχνικά δρώμενα), ερωτήσεις σχετικά τη
συμβολή του θεάτρου στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας (οικονομική,
τουριστική, πολιτιστική, επιμορφωτική) και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
και τέλος ερωτήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο χωρικής συγκέντρωσης θεατρικών
χώρων/παραστάσεων

σε

συγκεκριμένες

πολιτιστικές

περιοχές/γειτονιές

(βλ.

Παράρτημα ΙΙΙ Ερωτηματολόγιο Κοινού).
Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στο κοινό πριν την έναρξη της παράστασης,
συμπληρώθηκαν από όσους επιθυμούσαν και παραδόθηκαν στην ερευνήτρια της παρούσας
διπλωματικής στη λήξη της παράστασης. Η αρχική εκτίμηση ήταν να διανεμηθούν περίπου
300 ερωτηματολόγια σε όλα τα θέατρα της πόλης. Τελικά δεν κατέστη εφικτό είτε γιατί
υπήρχαν αντιρρήσεις από τους υπεύθυνους των ομάδων – χώρων είτε γιατί τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο που διεξήχθη η έρευνα δεν υπήρχε κάποια παράσταση στον αντίστοιχό
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χώρο. Συνολικά διανεμήθηκαν 95 ερωτηματολόγια σε τέσσερα θέατρα της πόλης, έπειτα από
σχετική άδεια των υπευθύνων (θέατρα Εγνατία, Κολοσσαίον, Ράδιο Σίτυ, Όρα) αλλά η
ανταπόκριση δεν ήταν η αναμενόμενη, συμπληρώθηκαν μόλις 34 ερωτηματολόγια!
Για το λόγο αυτό διαμορφώθηκε το ερωτηματολόγιο και σε ηλεκτρονική μορφή με το
πρόγραμμα google.docs με την ίδια ακριβώς δομή και περιεχόμενο. Το συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο προωθήθηκε σε:
Ιστοσελίδες σχετικές με τις τέχνες και τον πολιτισμό


www.thessalonikiartsandculture.gr : ιστοσελίδα ενημέρωσης για όλα τα γεγονότα που
συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη και αφορούν στον Πολιτισμό και τις Τέχνες.



www.cityportal.gr: ενημερωτικό portal για ότι συμβαίνει καθημερινά στην
Θεσσαλονίκη. Επικαιρότητα, μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, εκδηλώσεις,
διαγωνισμοί, εκθέσεις, σεμινάρια κα. με μόνο ένα κλικ.

Free-press εφημερίδες της πόλης:


www.parallaximag.gr: (πρωτοποριακό περιοδικό πόλης στο ύφος των αμερικάνικων
και ευρωπαϊκών δωρεάν διανεμόμενων περιοδικών γνώμης, με στήλες από το χώρο
των πολιτιστικών, των αθλητικών, του life style, της μόδας και της γεύσης.



www.biscotto.gr: μηνιαίο life guide της Θεσσαλονίκης που διανέμεται δωρεάν και
αποτελεί πλατφόρμα ενημέρωσης σχετικά με ό, τι συμβαίνει στην πόλη σε επίπεδο
ψυχαγωγίας, διασκέδασης, πολιτιστικής δραστηριότητας και επιλογών για τον
προσωπικό χρόνο.



www.exostispress.gr: Ο «Εξώστης» είναι το παλαιότερο δωρεάν διανεμόμενο έντυπο
που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Τυπώθηκε για πρώτη φορά στις 13 Νοεμβρίου 1987
και είναι ένα έντυπο βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορία της Θεσσαλονίκης, τον
κινηματογράφο και τη λογοτεχνία. Αποτελεί για πολλά χρόνια το χώρο έκφρασης
επιφανών λογοτεχνών, ποιητών και στοχαστών της πόλης.

Ακαδημαϊκή κοινότητα του πανεπιστημίου:


https://faedrion.ee.auth.gr/mailman/listinfo/dialogos-dep (ιστοχώρος των μελών του
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού - ΔΕΠ του ΑΠΘ) και

Ιστοσελίδες των θεατρικών χώρων – ομάδων που συμμετείχαν στην έρευνα:


Πιο συγκεκριμένα στο αίτημά μας ανταποκρίθηκαν οι παρακάτω ομάδες: Aniline
Dancetheatre, C. For Circus, contACT – Contemporary Αrt Club, Studio Ars
Moriendi, Studio Vis Motrix, Studio Νέμεση, Studio Παράθλαση, Θέατρο Όρα,
Θέατρο Τέχνης ΑΚΤΙΣ ΑΕΛΙΟΥ, Σχήμα Εκτός Άξονα, Χώρος Τέχνης Sourliboom.
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Η έρευνα με τα ερωτηματολόγια σε ηλεκτρονική μορφή διεξήχθη την περίοδο 02/01/14 –
24/01/14. Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά απαντήσεις από 393 άτομα, εκ των οποίων έγκυρες
ήταν οι 382 απαντήσεις. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις απαντήσεις των
ερωτηματολογίων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν
στο στατιστικό πακέτο SPSS για επεξεργασία, όπου έγιναν και οι κατάλληλοι έλεγχοι.
7.5 Περιορισμοί έρευνας
Η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας είναι μία διαδικασία που συνεχώς εξελίσσεται. Έτσι,
μπορεί να προκύψουν παράλληλα και κάποιοι περιορισμοί που αφορούν στη μεθοδολογία.
Οι κύριοι περιορισμοί που μπορεί να προκύψουν δεν αφορούν στα αποτελέσματα αλλά στην
ερευνητική διαδικασία και τη φιλοσοφία που στηρίζεται η μελέτη. Επομένως μπορεί να
διακριθούν σε (Krueger, 1998):
Είναι η ερευνητική διαδικασία που ακολουθείται έρευνα ή απλά μία καταγραφή υποκειμενικών
απόψεων; Είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της μεθόδου εξασφαλίζεται
με διάφορους τρόπους η ουδετερότητα του/της ερευνητή/-τριας. Ο/Η κάθε ερευνητής/-τρια
είναι ενήμερος/η για την ανάγκη διασφάλισης της ουδετερότητας και την αναγκαιότητα να
ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις των συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της
μεθοδολογίας χρησιμοποιούνται αποδεκτές συστηματικές διαδικασίες για τη συλλογή των
δεδομένων, για τη διαχείριση των δεδομένων και την ανάλυση των δεδομένων. Αυτό που
παρουσιάζεται σε μία τέτοια διαδικασία είναι μία ακριβής εικόνα των απόψεων των
συμμετεχόντων.
Πως μπορεί να καθοριστεί η εγκυρότητα: Ο/Η ερευνητής/-τρια ενδιαφέρεται για την ποιότητα
της πληροφορίας και για το ότι τα αποτελέσματα είναι μία έγκυρη εικόνα του πως οι
συμμετέχοντες νιώθουν και σκέπτονται σχετικά με ένα ζήτημα. Ακολουθούνται διάφορα
βήματα για να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Ελέγχεται το αν οι ερωτήσεις
είναι κατανοητές και ακούγονται οι απόψεις των συμμετεχόντων σε σχέση με τη μελέτη
δίνοντας διευκρινήσεις σε σημεία που υπάρχει ασάφεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για να
διασφαλισθεί η εγκυρότητα τόσο των προσωπικών συνεντεύξεων όσο και των ηλεκτρονικών
ερωτηματολογίων διανεμήθηκαν πιλοτικά ερωτηματολόγια σε ένα τυχαίο δείγμα του
πληθυσμού. Ειδικότερα, για τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, η αξιοπιστία εξασφαλίστηκε
με βάση της ειδικής επιλογής που έχει το google.docs, να μπορεί να απαντηθεί ένα
ερωτηματολόγιο από κάθε IP υπολογιστή.
Πόσο μεγάλο είναι το δείγμα ή πως μπορεί κάποιος να βγάλει συμπεράσματα από ένα τόσο
μικρό δείγμα; Ο σκοπός είναι να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός
απαντήσεων. Στη περίπτωση των προσωπικών συνεντεύξεων, ο στόχος επετεύχθη καθώς το
ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε σχεδόν από όλους τους υπεύθυνους των ομάδων – χώρων
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του πεδίου έρευνας. Μερικές δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν είναι ότι οι περισσότερες
ομάδες και θεατρικοί χώροι εργάζονται υπό μεγάλη πίεση χρόνου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να μειώνεται το κίνητρο να συμμετάσχουν σε μια έρευνα με συνέντευξη. Ακόμη η
επιφυλακτικότητα σχετικά με τη δημοσιοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την
ομάδα και τον χώρο τους ήταν ένας ακόμα λόγος που απέτρεψε κάποιους να απαντήσουν σε
όλες τις ερωτήσεις. Λόγω του ωραρίου εργασίας των ερωτώμενων, κάποιες συνεντεύξεις
πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Παρόλα αυτά οι
παρατηρήσεις στις ερωτήσεις ήταν αρκετά λεπτομερείς. Σχεδόν όλες οι ερωτήσεις του
οδηγού συνέντευξης ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά. Η ερώτηση που δυσκόλεψε τους
περισσότερους ήταν σχετική με την οικονομική κατάσταση τους. Στη περίπτωση των
συνεντεύξεων του κοινού, το δείγμα των 382 απαντήσεων θεωρείται ικανοποιητικό αλλά όχι
ικανό για να διασφαλιστεί ο πλουραλισμός των απόψεων. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες, οι χώροι
και τα free-press που προωθήθηκε το ερωτηματολόγιο είχαν ως αποτέλεσμα να συμπληρωθεί
από ανθρώπους σχετικούς με την τέχνη και τον πολιτισμό, αφήνοντας εκτός έρευνας μια
μεγάλη ομάδα ατόμων.
Πως αποκτάται η πληροφορία; Οι επιλογές που δίνονται για την απόκτηση πληροφορίας
είναι: από μνήμης, σημειώσεις, ηχογραφημένο υλικό, καταγραφή σε βίντεο και
δακτυλογράφηση. Επίσης το καλύτερο θα ήταν η εφαρμογή πολλών τέτοιων μεθόδων. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν σημειώσεις και δακτυλογράφηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Χωρίζεται σε
δύο μέρη: στο πρώτο περιγράφονται οι προσωπικές συνεντεύξεις με βάση τις ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τα
ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από το κοινό με τη μορφή διαγραμμάτων.

8.1 Μέρος Ά - Συζήτηση ερωτηματολογίων θεατρικών χώρων και
συμπεράσματα
Για τις ανάγκες της έρευνας διαμορφώθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο βασίσθηκε στη μελέτη
σχετικής βιβλιογραφίας (Oppenheim 1992, Σιάρδος 2009) με τις απαραίτητες προσαρμογές
για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε κατά το
χρονικό διάστημα από 23/12/13 μέχρι 12/01/14 και συνολικά συγκεντρώθηκαν 29
απαντήσεις – συνεντεύξεις από τις 34 που ήταν προγραμματισμένες. Οι 22 συνεντεύξεις
πραγματοποιήθηκαν στο αντίστοιχο θέατρο και στον χώρο δραστηριοποίησης της θεατρικής
ομάδας, 4 συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά με συνεχή καθοδήγηση για διευκρινήσεις –
ερωτήσεις που προέκυπταν από τους ερωτώμενους και στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και 3 συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά. Το ερωτηματολόγιο των
θεατρικών χώρων χωρίζεται σε τρεις ενότητες: στη πρώτη υπάρχουν γενικές ερωτήσεις για τα
στοιχεία του ερωτώμενου, στη δεύτερη ερωτήσεις για τη θεατρική ομάδα και τον θεατρικό
χώρο και στη τρίτη ερωτήσεις ανοιχτού τύπου – συνέντευξης.
Παρακάτω αναλύονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις της πρώτης ενότητας σχετικά με τα
στοιχεία των ερωτώμενων.
Μια γενική διαπίστωση που μπορεί να καταγραφεί είναι ότι στη πλειοψηφία τους οι
ερωτηθέντες είναι επαγγελματίες και έχουν ανώτατη εκπαίδευση σχετική με τις τέχνες με
πολυετή εμπειρία στο χώρο. Από τους 29 ερωτώμενους μόνο 5 απάντησαν πως η εκπαίδευσή
τους είναι σχετική με σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων (Διάγραμμα 8.1.1).
Διάγραμμα 8.1.1. Εκπαίδευση

Εκπαίδευση
17%

Σχετική με τις
Τέχνες

83%

Σχετική με
Διοίκηση
Επιχειρήσεων
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Τα συγκεκριμένα άτομα δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ιδιωτικούς θεατρικούς
χώρους και πολυχώρους που φιλοξενούν παραγωγές. Από τους ερωτώμενους οι 26 είναι
επαγγελματίες και οι 3 είναι σπουδαστές σχολής θεάτρου (Διάγραμμα 8.1.2).
Διάγραμμα 8.1.2. Επαγγελματική κατάρτιση

Επαγγελματική Κατάσταση
10%
Επαγγελματίας
Σπουδαστής
Σχολής Θεάτρου
90%

Στην ερώτηση «Ποια είναι η επαγγελματική κατάσταση/θέση» οι 7 απάντησαν πως είναι
ηθοποιοί, οι 9 σκηνοθέτες, οι 4 χορογράφοι και οι υπόλοιποι 9 κατέχουν θέση διοίκησης και
οργάνωσης της ομάδας ή του χώρου (Διάγραμμα 8.1.3).
Διάγραμμα 8.1.3. Επαγγελματική Ιδιότητα/Θέση

Επαγγελματική Ιδιότητα/Θέση
14%

24%
Ηθοποιός
Σκηνοθέτης
Διοίκηση

31%

Χορογράφος
31%

Στην ερώτηση «Πόσα χρόνια έχετε εμπειρία στον χώρο του θεάτρου» η συντριπτική
πλειοψηφία μετρά περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο καθώς μόλις το 14%
δηλαδή 4 άτομα δηλώνουν πως έχουν λιγότερο από 10 χρόνια εμπειρία. Όλα τα παραπάνω
καταδεικνύουν ένα εξαιρετικά δραστήριο και καταρτισμένο δυναμικό συντελεστών στον
κλάδο, το οποίο με την εμπειρία του συνεισφέρει στην ανάπτυξη του θεάτρου (Διάγραμμα
8.1.4).
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Διάγραμμα 8.1.4. Εμπειρία στο χώρο του Θεάτρου

Εμπειρία στο χώρο του Θεάτρου
14%
28%
5 - 10 έτη
11 - 20 έτη
34%

21 - 30 έτη
31+ έτη

24%

Το ηλικιακό εύρος κυμαίνεται ανάλογα με το έτος έναρξης λειτουργίας της εκάστοτε
ομάδας/χώρου, αφού στους νεοσύστατους θεατρικούς χώρους παρατηρούνται άτομα νεαρής
ηλικίας (ηλικίες 20 – 40 ετών) ενώ άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (40 – 70 ετών) στους
θεατρικούς χώρους με πολλά χρόνια δραστηριοποίησης στη Θεσσαλονίκη (Διάγραμμα 8.1.5).
Αυτό είναι εν μέρει λογικό καθώς από το 2000 και έπειτα πολλές νέες μικρές θεατρικές
ομάδες που έκαναν την εμφάνισή τους στη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκαν από νέους
ανθρώπους που μόλις είχαν τελειώσει τις θεατρικές σπουδές τους. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι παρόλο που συναντάμε νεαρά άτομα κάτω των 40 ετών έχουν μια αξιόλογη
πορεία στον χώρο του θεάτρου που αριθμεί πάνω από 15 ή 20 χρόνια εμπειρία, καθώς έχουν
ξεκινήσει την δραστηριοποίηση τους από πολύ μικρές ηλικίες. Έτσι, προμηνύεται ένα
εξαιρετικό μέλλον για τα θεατρικά δρώμενα της πόλης, καθώς τα ηνία αναλαμβάνουν σιγά –
σιγά νέοι άνθρωποι με πολύ μεράκι και βαθιά γνώση επί του θέματος.
Διάγραμμα 8.1.5. Ηλικία

Ηλικία
7%

3%

17%

20 - 29 ετών

21%

30 - 39 ετών
40 - 49 ετών
28%

24%

50 - 59 ετών
60 - 69 ετών
70+ ετών
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Αναφορικά με το φύλο τα ποσοστά συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό καθώς στο ερωτηματολόγιο
απάντησαν 12 γυναίκες και 17 άντρες, με το αρσενικό φύλο να υπερισχύει με μικρή διαφορά
(Διάγραμμα 8.1.6). Το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο καθώς τα καλλιτεχνικά επαγγέλµατα
αποτελούν παράδειγµα ίσης εμπλοκής των δύο φύλων χωρίς τυπικούς κοινωνικούς κανόνες
αποκλεισμού μιας και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη αποτελούν μέρος της
δημιουργικής τάξης που όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Florida (2009) χαρακτηρίζονται
από ανοχή στη διαφορετικότητα (tolerance). Πλούσια βιβλιογραφία υπάρχει γύρω από το
θέμα «Φύλο και Τέχνες» και στο βαθμό συμμετοχής του γυναικείου φύλου σε επαγγέλματα
σχετικά με την δημιουργικότητα και τον πολιτισμό (Senelick 1994, Cowen 1996, Ginsburgh
& Throsby 2006).
Διάγραμμα 8.1.6. Φύλο

Φύλο

41%
Άνδρας
59%

Γυναίκα

Το θέατρο στη Θεσσαλονίκη είναι ένας τομέας που παρουσιάζει μεγάλη ανομοιογένεια ως
προς το μέγεθος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Από τη μία πλευρά
δραστηριοποιούνται θεατρικοί χώροι μεγάλου μεγέθους (Κ.Θ.Β.Ε., Ράδιο Σίτυ, Εγνατία,
Αυλαία), οι οποίοι καλύπτουν το μεγαλύτερο κομμάτι της τοπικής αγοράς και, από την άλλη
πλευρά υπάρχουν πολλές μικρότερες θεατρικές ομάδες με δικό τους χώρο που καλύπτουν
περιορισμένο μέρος της κατανάλωσης. Γι’ αυτό τον λόγο στη δεύτερη ενότητα των
ερωτήσεων, οι οποίες είναι σχετικές με τη θεατρική ομάδα και τον θεατρικό χώρο είναι
δύσκολο να καταγραφούν γενικευμένα συμπεράσματα. Η ανάλυσή τους θα ακολουθήσει την
αρχική κατηγοριοποίηση, δηλαδή θα εξεταστούν οι ιδιωτικοί θεατρικοί χώροι, οι ιδιωτικοί
πολυχώροι οι οποίοι φιλοξενούν θεατρικές παραστάσεις, οι θεατρικές ομάδες, οι οποίες
έχουν συγκεκριμένο χώρο δραστηριοποίησης και το Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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Γενικά στοιχεία λειτουργίας
Οι ιδιωτικοί θεατρικοί χώροι που φιλοξενούν μεγάλες ή μικρές παραγωγές είναι είτε
ιδιωτικές εταιρίες είτε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες (Διάγραμμα 8.1.7). Η λειτουργία
τους αριθμεί αρκετά χρόνια, οι περισσότεροι εμφανίζονται τη δεκαετία του 60’, και
παράλληλα λειτουργούν και ως κινηματογραφικοί χώροι ή χώροι εκδηλώσεων. Στη συνέχεια,
οι μικρές θεατρικές ομάδες, στο συντριπτικό ποσοστό τους λειτουργούν με τη μορφή της
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, ενώ μικρό ποσοστό είναι σωματεία και πολιτιστικοί
σύλλογοι. Στην ιστορία της Θεσσαλονίκης πρώτη έκανε την εμφάνισή της η ομάδα της
Παράθλασης το 1986 ενώ μεγάλος αριθμός μικρών ομάδων αναπτύχθηκε τη δεκαετία του
2000.
Διάγραμμα 8.1.7. Νομική Μορφή

Νομική Μορφή
10%
Σωματείο
38%
Μη κερδοσκοπική
αστική εταιρία
52%

Ιδιωτική εταιρία

Χωρητικότητα Χώρων – Αριθμός Μελών
Από τους χώρους που συμμετείχαν στην έρευνα, ο μέσος όρος του αριθμού θέσεων στις
μικρές θεατρικές ομάδες είναι περίπου 50 (με μεγαλύτερη χωρητικότητα να παρουσιάζει η
Παράθλαση - 90 θέσεις). Οι θεατρικοί χώροι έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα με μεγαλύτερο
το θέατρο Ράδιο Σίτυ (1100 θέσεις). Αναφορικά με τα μέλη – συντελεστές τόσο των μικρών
ομάδων όσο και των θεατρικών χώρων φαίνεται ότι αριθμούν λίγους σταθερούς συντελεστές
(από 5 μέχρι 15 άτομα) ενώ οι συνεργαζόμενοι μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες της
εκάστοτε παραγωγής (από 2 μέχρι 30 άτομα). Στους σταθερούς επαγγελματίες του χώρου
συγκαταλέγονται: παραγωγοί, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, χορευτές, χορογράφοι, μουσικοί,
τραγουδιστές, makeup artists, δάσκαλοι θεάτρου-μουσικής, σκηνογράφοι, τεχνικοί σκηνήςήχου-φωτισμού, δημόσιες σχέσεις, διοικητικές θέσεις υποστήριξης. Στους εξωτερικούς
συνεργάτες συνήθως είναι οι εξής κατηγορίες επαγγελμάτων: γραφίστες, τυπογράφοι,
προμηθευτές πρώτων υλών-αναλώσιμων, super-markets, νομικοί σύμβουλοι, λογιστές. Ο
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αριθμός των ατόμων που απασχολείται είναι αρκετά μεγάλος αν αναλογιστεί κανείς το
μέγεθος της θεατρικής παραγωγής.
Οικονομικά Μεγέθη
Στο συγκεκριμένο πεδίο ερευνάται η οικονομική κατάσταση των θεάτρων και των θεατρικών
ομάδων και από ποιους πόρους προέρχονται τα έσοδα. Αναφορικά με τους θεατρικούς
χώρους, οι υπεύθυνοι θεωρούν πως το θέατρο έχει πληγεί και είχε μια πτώση της τάξεως του
30% τα τελευταία χρόνια. Τα έσοδα τους προέρχονται ως επί το πλείστον από τις
παραστάσεις και σε λίγες περιπτώσεις από την ενοικίαση του χώρου σε τρίτους. Θεωρούν
πως αν και ο κόσμος αγαπάει το θέατρο, η ψυχαγωγία πλέον είναι δευτερεύουσα ανάγκη
αφού πρέπει πρώτα να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες διαβίωσης. Ο κύκλος εργασιών
κυμαίνεται ανάλογα με την παραγωγή και τους συνεργαζόμενους συντελεστές. Σημαντικό
ρόλο στη διατήρηση κέρδους παίζει η προσωπική εργασία των συντελεστών.
Οι μικρές θεατρικές ομάδες που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν πως έχουν ελάχιστα
κέρδη. Τα έσοδα προέρχονται από παραστάσεις, δίδακτρα εργαστηρίου και σε μικρότερο
βαθμό από μικρά ποσά από ιδιώτες χορηγούς και φίλους ή συγγενείς (Διάγραμμα 8.1.8). Η
πλειοψηφία των ομάδων δεν έχει πάρει ποτέ κρατική επιχορήγηση από το Υπουργείο
Πολιτισμού ενώ λίγες είναι εκείνες που έχουν πάρει επιχορήγηση 1-3 φορές κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας τους. Οι οµάδες επιβιώνουν οικονοµικά χάρη στην προσφορά εργασίας των
µελών και των συνεργατών τους, οι οποίοι σπάνια πληρώνονται και όταν αυτό συμβαίνει
αμείβονται µε συμβολικά ποσά. Δεν ήταν λίγες οι ομάδες που απάντησαν πως δεν κατάλαβαν
αλλαγή στην οικονομική τους κατάσταση λόγω της κρίσης, όχι γιατί τα πράγματα κυλούν
ιδανικά, αλλά γιατί και προ κρίσης η κατάστασή τους ήταν ίδια. Σηµαντικό για την επιβίωση
των θιάσων είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου, καθώς τα ενοίκια κυµαίνονται από
250 έως 1000€, µε το µεγαλύτερο ποσοστό να είναι γύρω στα 500€.
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Διάγραμμα 8.1.8. Πόροι από τους οποίους προέρχονται τα έσοδα

Πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης
Στην ερώτηση «Ποιες πολιτικές εφαρμόζετε για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης;»
το κοινό χαρακτηριστικό είναι οι προσφορές στα εισιτήρια και η μείωση των μετακινήσεων.
Παρόλο που υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες κανένας θεατρικός χώρος δεν έχει κάνει
μείωση ή πάγωμα μισθών και αριθμού καλλιτεχνών – συντελεστών. Αυτό βέβαια δεν ισχύει
για τις μικρότερες ομάδες καθώς οι οικονομικές απολαβές είναι συμβολικές (δεν υπάρχει
σταθερός μισθός για να υπάρχει και μείωση). Ένα ακόμα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι πως
δεν υπήρξαν επιλογές λιγότερο δαπανηρών έργων για την παραγωγή, άρα και υποβάθμιση
της τέχνης.
Στις ερωτήσεις «Κάνετε εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας και των social media;» και
«Κάνετε εκτεταμένη χρήση της δικτυακής διαφήμισης αντί της έντυπης;» και οι 29
ερωτώμενοι απαντούν ότι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε πολύ μεγάλο βαθμό γεγονός που
καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία και πόσο πολύ συμβάλει στη προώθηση του
έργου τους με μικρότερο κόστος.
Στη συνέχεια, στις ερωτήσεις «Διοργανώνετε παράλληλες πολιτιστικές δραστηριότητες με
άλλες θεατρικές ομάδες/χώρους;», «Χρησιμοποιείτε από κοινού/μοιράζεστε το κόστος για
υπηρεσίες, χώρους ή/και λειτουργίες με άλλες θεατρικές ομάδες;», «Συνεργάζεσθε με άλλες
θεατρικές ομάδες για την αγορά / ή διαπραγμάτευση τιμών προϊόντων / υπηρεσιών για να
πετύχετε χαμηλότερες τιμές;» και «Συνεργάζεσθε με άλλες θεατρικές ομάδες / χώρους για
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την αναζήτηση χρηματοδότησης;» ένας στους δύο απαντά πως δεν έχει υιοθετήσει κάποια
από τις συγκεκριμένες πρακτικές αλλά σχεδιάζει να τις εφαρμόσει στο μέλλον. Το
συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως υπάρχει έλλειψη συντονισμού, οργάνωσης και
συνεργασίας, αλλά διαφαίνεται η σαφής πρόθεση για την εφαρμογή νέων αντιλήψεων και
καλών πρακτικών που θα συμβάλουν αρχικά στην συνεργασία μεταξύ των θεατρικών
μονάδων και στη συνέχεια στη δικτύωση και στην ανάπτυξη ενός cluster θεάτρου στην
πόλη.
Στο ερώτημα σχετικά με την οικονομική κρίση («Πως θα περιγράφατε καλύτερα την
κατάσταση της θεατρικής ομάδας / εταιρίας σε σχέση με την οικονομική κρίση;») οι
ερωτώμενοι μοιάζουν μάλλον αισιόδοξοι καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό εκτιμά ότι δεν έχει
πληγεί σοβαρά. Μόλις το 10% απαντά πως βρίσκεται σε κίνδυνο (Διάγραμμα 8.1.9). Αυτή η
αίσθηση αισιοδοξίας σε συνδυασμό με τη διάθεση εφαρμογής των παραπάνω καλών
πρακτικών δείχνουν την προοπτική που έχει ο τομέας να εξελιχθεί παρά την αρνητική
οικονομία συγκυρία της περιόδου που διανύουμε.
Διάγραμμα 8.1.9. Πως θα περιγράφατε καλύτερα την κατάσταση της θεατρικής
ομάδας/εταιρίας σε σχέση με την οικονομική κρίση;

Επιλογή χώρου – τόπου εγκατάστασης
Στην ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για το έργο σας να βρίσκεται ο θεατρικός χώρος /
ομάδα στη Θεσσαλονίκη (ιστορία της πόλης, πολιτιστικά στοιχεία κα);» οι 24 ερωτώμενοι
θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό για το έργο τους να δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη,
καθώς η πόλη έχει μακρά πολιτιστική ιστορία και σύγχρονη κουλτούρα. Μόλις 2 απαντούν
πως είναι ελάχιστα σημαντικό ενώ κανένας δεν απάντησε πως τους είναι αδιάφορο ή
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αρνητικό το να δραστηριοποιούνται σε μια πόλη με έντονα πολιτιστικά στοιχεία (Διάγραμμα
8.1.10). Σύμφωνα με την πλούσια βιβλιογραφία και την εκτεταμένη επιστημονική συζήτηση
γύρω από τον όρο «δημιουργική πόλη» οι απαντήσεις θεωρούνται μάλλον αναμενόμενες,
καθώς η δημιουργική τάξη έχει την τάση να συγκεντρώνεται σε πόλεις στις οποίες διάφορες
πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες διαφόρων ειδών αποτελούν αναπόσπαστο
στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής λειτουργικότητας της.
Διάγραμμα 8.1.10. Πόσο σημαντικό είναι για το έργο σας να βρίσκεται ο θεατρικός χώρος
στη Θεσσαλονίκη (ιστορία της πόλης, πολιτιστικά στοιχεία κα)

Στο ερώτημα «Πόσο σημαντικά είναι τα παρακάτω στοιχεία στην επιλογή θεατρικού χώρου;»
τα πρώτα κριτήρια επιλογής είναι η αρχιτεκτονική του κτιρίου, οι υποδομές, το ενοίκιο (αν
υπάρχει), η προσβασιμότητα και προσωπικοί λόγοι (Διάγραμμα 8.1.11). Λιγότερο σημαντικό
φαίνεται να είναι το φυσικό – κτιστό περιβάλλον της περιοχής, η γειτνίαση με εμπορικό –
πολιτιστικό κέντρο, η γειτνίαση με εστιατόρια / καφέ / μπαρ και η γειτνίαση με μουσεία /
μνημεία (Διάγραμμα 8.1.12). Οι απαντήσεις αυτές μας οδηγούν στο να συμπεράνουμε ότι οι
εμπλεκόμενοι στην παραγωγή των θεατρικών παραστάσεων δεν αναζητούν τη γειτνίαση με
εμπορικούς-πολιτιστικούς κόμβους, κάτι που αποτρέπει τη χωρική τους συγκέντρωση και ως
εκ τούτου τη δημιουργία πολιτιστικών περιοχών στην πόλη.
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Διάγραμμα 8.1.11. Πολύ σημαντικό στην επιλογή του θεατρικού χώρου

Διάγραμμα 8.1.12. Ελάχιστα σημαντικό στην επιλογή θεατρικού χώρου

Στην τρίτη ενότητα υπάρχουν έξι ανοιχτές ερωτήσεις τύπου συνέντευξης.
Στην πρώτη ερώτηση «Τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε σε σχέση με τη δημιουργία μιας
θεατρικής παράστασης;» μία στις δύο θεατρικές ομάδες αντιμετωπίζει οικονομικές
δυσκολίες, ενώ το ένα τρίτο αντιμετωπίζει προβλήματα στην επιλογή των συντελεστών και
του έργου. Αυτό δείχνει πως η οικονομική κρίση δυσχεραίνει το έργο τους καθώς πολλές
φορές το κόστος μιας παραγωγής είναι απαγορευτικό για την υλοποίηση της.
Στη δεύτερη ερώτηση «Αναλύστε εν συντομία την οικονομική κατάσταση του θεάτρου /
ομάδας (έσοδα – έξοδα);» οι ερωτώμενοι ήταν διστακτικοί και μόλις 12 δέχθηκαν να
απαντήσουν. Οι ερωτώμενοι απαντούν πως τα έξοδα τις περισσότερες φορές είναι
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μεγαλύτερα από τα έσοδα. Βέβαια, στις μικρές θεατρικές ομάδες φαίνεται πως δεν συμβαίνει
κάτι τέτοιο καθώς είναι λιγοστές οι φορές που παρουσιάζουν έσοδα και όταν αυτό συμβαίνει
τα ωφελούνται ομαδικά είτε με τη μορφή ομαδικής εκδρομής είτε ενός γεύματος είτε με τη
μορφή κοινής εναλλακτικής δραστηριότητας.
Στην τρίτη ερώτηση «Ποιες δράσεις προβολής και μάρκετινγκ εφαρμόζετε;» το διαδίκτυο, η
έντυπη διαφήμιση και η «από στόμα σε στόμα» μετάδοση της πληροφορίας είναι από τους
πλέον επιτυχημένους τρόπους διαφήμισης και προώθησης των δράσεών τους. Αναφορικά με
τους τρόπους προβολής και μάρκετινγκ όλοι απαντούν πως χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και
τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σε πολύ μεγάλο βαθμό, το ραδιόφωνο και η έντυπη
διαφήμιση (αφίσες, flyers, εφημερίδες, περιοδικά) χρησιμοποιείται από όλους αλλά σε
μικρότερο βαθμό και σχεδόν μηδαμινή είναι η συνεισφορά των διαφημιστικών σποτ στη
τηλεόραση (μόνο τρεις απάντησαν πως έχουν διαφημίσει το έργο τους στην τηλεόραση μόνο
σε πολύ μεγάλες παραγωγές). Γενικότερα, όλοι οι ερωτηθέντες έχουν την αίσθηση πως η
συμβολή των τοπικών φορέων στη προβολή και προώθηση των παραστάσεων και των
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων τους είναι η ελάχιστη δυνατή. Πολλοί εξέφρασαν παράπονα για
την έλλειψη υποστήριξης από τις μεγάλες εφημερίδες της πόλης αλλά και από τα free-press.
Θεωρούν πως τους λείπει ένα οργανωμένο πλαίσιο προβολής και προώθησης και πιστεύουν
πως ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να έχει πιο ουσιαστικό ρόλο σε αυτό. Παρεπόμενο
στις απαντήσεις τους είναι η έλλειψη συντονισμού και δικτύωσης μεταξύ των τοπικών
φορέων και του κλάδου πράγμα που λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανάπτυξή του.
Στην τέταρτη ερώτηση «Τι εισπράττετε ως σχόλια από τους κατοίκους της περιοχής σε σχέση
με τη λειτουργία του θεάτρου;» όλοι απαντούν πως τα σχόλια που εισπράττουν από τους
κατοίκους της περιοχής όπου βρίσκεται ο θεατρικός χώρος και λειτουργεί η θεατρική ομάδα
είναι πολύ ενθαρρυντικά και βλέπουν πολύ θετικά το γεγονός πως στη γειτονιά τους υπάρχει
μια καλλιτεχνική δραστηριότητα που της δίνει ζωντάνια. Σε ελάχιστες περιπτώσεις (μόλις 2
από τους 29 ερωτώμενους) μας απάντησαν πως είχαν κάποια προβλήματα με δύστροπους
γείτονες αλλά ποτέ πολύ σοβαρά.
Τέλος στις δύο τελευταίες ερωτήσεις διερευνάται το αν πιστεύουν πως η δημιουργία
συνεργιών ή/και ενός cluster θεάτρου στη Θεσσαλονίκη θα συνέβαλε στην ανάπτυξη του
θεάτρου στη πόλη και αν η δημιουργία ενός χώρου στη Θεσσαλονίκη για τη συστέγαση
πολιτιστικών δραστηριοτήτων – θεατρικών παραστάσεων θα συνέβαλε στην τουριστική
ανάπτυξη της πόλης. Οι απαντήσεις αναλύονται στις δύο επόμενες ενότητες.
Συνέργιες και δημιουργία ενός cluster θεάτρου
Στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι η δημιουργία συνεργιών ή/και ενός cluster θεάτρου στη
Θεσσαλονίκη θα συνέβαλε στην ανάπτυξη του θεάτρου στην πόλη;» οι απαντήσεις φαίνεται
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να συγκλίνουν. Όλοι πιστεύουν πως η δημιουργία συνεργειών με τη μορφή δικτύωσης για
την αντιμετώπιση κοινών – συχνών προβλημάτων και την διασφάλιση καλύτερων συνθηκών
δραστηριοποίησης θα έδινε σημαντική στήριξη στην ανάπτυξη του θεάτρου, τόσο στις μικρές
ομάδες όσο και στους μεγάλους θεατρικούς χώρους, πάντα υπό προϋποθέσεις. Όπως
υπογραμμίζουν ο χώρος της τέχνης είναι ιδιαίτερος και θα πρέπει η κάθε θεατρική ομάδα και
ο κάθε θεατρικός χώρος να μη νιώσει πως χάνει την αυτονομία του. Ακόμη, αναφέρουν πως
δεν θα πρέπει οι συνέργιες ή το cluster να έχει τη μορφή τυπικής διαδικασίας π.χ. στην
διεκδίκηση κρατικών επιχορηγήσεων, αλλά να είναι μάλλον μια λειτουργική δικτύωση
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (πολιτεία, εκπαίδευση, ιδιωτικοί φορείς) με σκοπό
αρχικά να γίνεται μια «ζύμωση» και μια ανταλλαγή καλλιτεχνικών απόψεων και ανησυχιών
και επόμενα διεκδίκηση περαιτέρω ωφελειών. Άλλωστε, πολλοί αναφέρουν πως έχουν
προσπαθήσει κατά καιρούς να συνεργασθούν στην αναζήτηση χρηματοδότησης, να
συνδιοργανώσουν παράλληλες πολιτιστικές δράσεις, να μοιρασθούν υπηρεσίες, χώρους,
λειτουργίες σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Η σημαντικότερη κοινή κίνηση ομάδων και
χώρων, κατά την πρόσφατη ιστορία του θεάτρου στη Θεσσαλονίκη, καταγράφηκε το 2009 –
2010 λόγω καταγγελίας που είχε γίνει από θεατρικό επιχειρηματία της Αθήνας για την
παράνομη λειτουργία μικρών θεάτρων στη πόλη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «εκείνη
την περίοδο συσπειρώθηκαν όλοι: δήμος, ομάδες, κάτοικοι, κρατικοί φορείς, εκπαιδευτικοί
φορείς, πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι απειλήθηκαν από έναν κοινό κίνδυνο. Το αποτέλεσμα
ήταν το θέατρο στη Θεσσαλονίκη να διασωθεί». Από την ανάλυση των απαντήσεων των
ερωτώμενων συμπεραίνουμε ότι αν και όλοι βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο ανάπτυξης
συνεργειών και δικτύωσης των θεατρικών μονάδων της πόλης, θα πρέπει σίγουρα να
ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα συντονισμού και να μην υπάρχουν γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις. Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας μπορούμε να επισημάνουμε
ότι οι δημιουργικές – πολιτιστικές βιομηχανίες δρουν και συνεργάζονται με ιδιαίτερο τρόπο
έτσι ώστε να μοιράζονται γνώσεις, εμπειρίες, κουλτούρα, φιλοσοφία και εξειδικευμένο
εργατικό δυναμικό. Έχουν την τάση να συγκεντρώνονται χωρικά σε «συστάδες νέφους»,
γεγονός το οποίο βοηθάει στη διάχυση δευτερογενών στοιχείων και την μετατροπή της
δημιουργικότητας και του πολιτισμού σε σημαντικές εισροές για όλους τους υπόλοιπους
κλάδους.
Χωρική συγκέντρωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων – θεατρικών παραστάσεων και
τουριστική ανάπτυξη
Σε αυτό το πεδίο έρευνας οι απόψεις είναι διαμετρικά αντίθετες. Οι μισοί από τους
ερωτώμενους πιστεύουν ότι η χωρική συγκέντρωση – συστέγαση θεατρικών παραστάσεων
συμβαίνει ήδη με την παρουσία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) και με
τα δημοτικά πολιτιστικά κέντρα και ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης θα δημιουργούσε
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δυσχέρειες στη θεατρική ζωή της πόλης. Πιστεύουν πως τα κυριότερα ζητήματα που
λειτουργούν ως τροχοπέδη για την προοπτική χωρικής συγκέντρωσης των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων είναι η έλλειψη παιδείας του κοινού στο να κατανοήσουν τα οφέλη και την
επιμόρφωση που μπορεί να έχουν, η ύπαρξη ελάχιστων μεγάλων θεατρικών παραγωγών στην
πόλη και η γλώσσα (κυρίως για ξένους τουρίστες). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από
τους ιδιοκτήτες θεατρικών χώρων «θα χρειασθεί πολλή δουλειά για να φτάσουμε σε ένα
επίπεδο εκπαίδευσης κοινού και θεατρικών παραγωγών για να αναπτυχθεί το θέατρο και σε
τουριστικό επίπεδο ως πόλος προσέλκυσης θεατρόφιλων τουριστών». Από την άλλη, υπάρχει η
άποψη, κυρίως από τις μικρές ομάδες, ότι κάτι τέτοιο θα υποστήριζε πάρα πολύ το θέατρο
στη πόλη και κατ’ επέκταση την τουριστική της ανάπτυξη. Θεωρούν πως οι δράσεις για την
υλοποίηση ενός τέτοιου στόχου πρέπει να είναι πρωτοβουλία του Δήμου με διαμόρφωση
συγκεκριμένης αναπτυξιακής πολιτικής και υποστήριξη των μικρών ομάδων στη δημιουργία
παραστάσεων. Η χωρική συγκέντρωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και θεατρικών
παραστάσεων και η δημιουργία μιας «θεατρικής γειτονιάς» μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά
στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε προορισμό πολιτιστικού τουρισμού. Παρόλο που οι
απαντήσεις είναι διαμετρικά αντίθετες και οι δυο ομάδες των ερωτώμενων πιστεύουν πως μια
τέτοια κίνηση χρειάζεται ένα οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο και προγραμματισμό για να έχει
ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Συμπερασματικά αν και υπάρχουν
εξαιρετικά πετυχημένα παραδείγματα τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης λόγω της
χωρικής συγκέντρωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και θεατρικών παραστάσεων στον
Ευρωπαϊκό χώρο (π.χ. West Midlands Τheatre) φαίνεται πως ακόμα δεν έχει γίνει πλήρως
κατανοητό από όλους ο βαθμός που μπορεί να ωφελήσει η χωρική συγκέντρωση
πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης.
Η άποψη της εκπαίδευσης
Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διερεύνησης του πεδίου κρίθηκε απαραίτητο να
συμπεριληφθούν και οι απόψεις της εκπαίδευσης. Σίγουρα κυρίαρχο ρόλο στην προσφορά
υψηλά καταρτισμένου θεατρικού δυναμικού έχει το Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ και το
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.). Ακόμη, σημαντικό ρόλο έχουν και οι
ανώτερες δραματικές σχολές θεάτρου και τα θεατρικά εργαστήρια. Λόγω φόρτου εργασίας
και έλλειψης χρόνου οι ανώτερες δραματικές σχολές και το Κ.Θ.Β.Ε. απάντησαν ότι δεν
μπορούσαν να συμμετάσχουν στην έρευνα.
Εξαιρετικά διαφωτιστική ήταν η συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Τμήματος Θεάτρου κ.
Αντώνη Γλυτζουρή του ΑΠΘ. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεάτρου διαπιστώνει πως στη
Θεσσαλονίκη υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο σχετικά με
τις τέχνες και τον πολιτισμό που ασχολούνται είτε άμεσα είτε έμμεσα με το θέατρο. Όπως
αναφέρει, στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια διάσπαση του κλάδου σε μικρές
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θεατρικές ομάδες, πράγμα το οποίο γίνεται κατανοητό από κάποιον που γνωρίζει την ιστορία
του θεάτρου στη πόλη. Το πιο σημαντικό πρόβλημα φαίνεται να είναι το γεγονός ότι η
Θεσσαλονίκη είναι άμεσα εξαρτημένη από την Αθήνα αναφορικά με τα δρώμενα της
θεατρικής ζωής και πρέπει κάποια στιγμή να αυτονομηθεί. Είναι σημαντικό να δημιουργήσει
ένα δικό της θεατρικό κέντρο έτσι ώστε να προβληθεί η δυναμική της. Τέλος, ο Πρόεδρος
του Τμήματος Θεάτρου προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός Φεστιβάλ Θεάτρου το οποίο θα
βοηθούσε την ενίσχυση του κλάδου του θεάτρου στην πόλη, ένα φεστιβάλ ενδεχομένως με
θέμα το οποίο να απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί μια θεατρική παράδοση στη πόλη και ένα πιστό και αφοσιωμένο κοινό που θα
επενδύσει χρήματα στον τόπο. Όπως υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεάτρου για
να πραγματοποιηθεί αυτό και να μπορούμε να κάνουμε λόγο για τουριστική ανάπτυξη είναι
επιτακτική η ανάγκη μιας εκτενούς διερεύνησης του ρόλου και της θέσης του θεάτρου στη
σύγχρονη Θεσσαλονίκη.

8.2 Μέρος Β’ – Ανάλυση Ερωτηματολογίων Κοινού
Το ερωτηματολόγιο του κοινού διαμορφώθηκε έπειτα από μελέτη αρκετών σχετικών
κειμένων - surveys (Statistics Canada 2012, Voss et al 2009). Το ερωτηματολόγιο σε
ηλεκτρονική μορφή απαντήθηκε από 394 άτομα και σε έντυπη μορφή από 33 άτομα κατά την
περίοδο 02/01/14 – 24/01/14 και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κωδικοποιήθηκαν και
καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πακέτο SPSS για επεξεργασία. Έγκυρα θεωρήθηκαν 383
ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια τα οποία προωθήθηκαν σε ιστοσελίδες σχετικές με τις τέχνες
και τον πολιτισμό (www.thessalonikiartsandculture.gr, www.cityportal.gr), σε Free-press
εφημερίδες της πόλης (www.parallaximag.gr, www.biscotto.gr, www.exostispress.gr), στην
Ακαδημαϊκή κοινότητα του πανεπιστημίου (ιστότοπο των μελών του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού - ΔΕΠ του ΑΠΘ) και στις ιστοσελίδες των θεατρικών χώρων –
ομάδων που συμμετείχαν στην έρευνα (πιο συγκεκριμένα στο αίτημά μας ανταποκρίθηκαν οι
παρακάτω ομάδες: Aniline Dancetheatre, C. For Circus, contACT – Contemporary Αrt Club,
Studio Ars Moriendi, Studio Vis Motrix, Studio Νέμεση, Studio Παράθλαση, Θέατρο Όρα,
Θέατρο Τέχνης Ακτίς Αελίου, Σχήμα Εκτός Άξονα, Χώρος Τέχνης Sourliboom). Στη
συνέχεια, στο δείγμα προστέθηκαν τα 33 έντυπα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε
τέσσερις θεατρικούς χώρους έπειτα από σχετική άδεια των υπευθύνων (Εγνατία,
Κολοσσαίον, Ράδιο Σίτυ, Όρα).
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται συνολικά από 28 ερωτήσεις κλειστού τύπου και πολλαπλής
επιλογής και η δομή του περιλαμβάνει δύο ενότητες: στην πρώτη ενότητα οι ερωτήσεις
αφορούν στο προφίλ του ερωτώμενου (ηλικία, φύλο, εθνικότητα, επίπεδο εκπαίδευσης,
προσωπικό εισόδημα, επαγγελματική κατάσταση, επάγγελμα και περιοχή κατοικίας), ενώ στη
δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται γενικές ερωτήσεις σχετικά με τον βαθμό ενδιαφέροντος
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του/της ερωτώμενου/ης για συγκεκριμένες πολιτιστικές δραστηριότητες, ερωτήσεις σχετικά
με

παρακολούθηση

θεατρικών

παραστάσεων

(είδος,

συχνότητα

παρακολούθησης,

αξιολόγηση παράστασης, περιοχή όπου βρίσκεται ο θεατρικός χώρος, τρόπος αγοράς
εισιτηρίων, τρόπος ενημέρωσης για τα καλλιτεχνικά δρώμενα), ερωτήσεις σχετικά τη
συμβολή του θεάτρου στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας (οικονομική, τουριστική,
πολιτιστική, επιμορφωτική) και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τέλος ερωτήσεις
σχετικά με το ενδεχόμενο χωρικής συγκέντρωσης θεατρικών χώρων/παραστάσεων σε
συγκεκριμένες πολιτιστικές περιοχές/γειτονιές. Οι ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας
διαμορφώνονται με βάση πενταβάθμια κλίμακα Likert (Likert 1932), η οποία
χρησιμοποιείται ευρύτατα για τη μέτρηση των στάσεων, πεποιθήσεων και απόψεων ομάδων.
Στην κλίμακα τύπου Likert ο ερωτώμενος καλείται να εκφράσει τον βαθμό συμφωνίας του
ως προς μια άποψη. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι η συνολική
βαθμολογία ενός ατόμου στην κλίμακα δείχνει την στάση του απέναντι στο συγκεκριμένο
ζήτημα
Ενότητα Α: Στοιχεία ερωτώμενων
Το 95% του συνολικού δείγματος έχει την Ελληνική εθνικότητα (408 άτομα), με λίγες
ελάχιστες εξαιρέσεις ανθρώπων ατόμων που έχουν την Ρωσική (1), Γαλλική (1), Αλβανική
(1), Αρμένικη (1) Γερμανική (3) και Π.Γ.Δ.Μ (1) υπηκοότητα (Πίνακας 8.2.1, Διάγραμμα
8.2.1).
Πίνακας 8.2.1. Εθνικότητα
Cumulative
Frequency
Valid

Ελληνική

Total

Valid Percent

Percent

394

94,5

98,0

98,0

Ρώσικη

1

,2

,2

98,3

Αλβανική

1

,2

,2

98,5

Αρμένικη

1

,2

,2

98,8

Γερμανική

3

,7

,7

99,5

Π.Γ.Δ.Μ.

1

,2

,2

99,8

Γαλλική

1

,2

,2

100,0

402

96,4

100,0

15

3,6

417

100,0

Total
Missing

Percent

System
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Διάγραμμα 8.2.1. Εθνικότητα

Αναφορικά με την ηλικία μεγαλύτερη συσπείρωση παρατηρείται στην ομάδα 20 – 29 ετών με
ποσοστό 45,3%, σχεδόν οι μισοί από το δείγμα. Με μικρά ποσοστά εμφανίζονται οι ηλικίες
15 – 19 ετών (4,1 %) και άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 70 χρόνων (μόνο 2 παρατηρήσεις!).
Καθώς μόλις 33 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν

χειρόγραφα και τα υπόλοιπα μέσω

διαδικτύου, το αποτέλεσμα μπορεί να ερμηνευθεί έως κάποιο σημείο. Η μεγαλύτερη
συχνότητα νέων ανθρώπων μπορεί να εμφανίζεται διότι τα άτομα ηλικίας 20 – 49 ετών έχουν
μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση του διαδικτύου. Το αποτέλεσμα
δείχνει πως υπάρχει μια δυναμική νέων ανθρώπων στη πόλη που αγαπά το θέατρο και
αποτελεί το μελλοντικό θεατρόφιλο κοινό (Πίνακας 8.2.2, Διάγραμμα 8.2.2).
Πίνακας 8.2.2. Ηλικία
Cumulative
Frequency
Valid

Missing
Total

70+

Percent

Valid Percent

Percent

2

,5

,5

,5

15-19

17

4,1

4,1

4,6

60-69

35

8,4

8,4

13,0

40-49

47

11,3

11,3

24,3

50-59

55

13,2

13,2

37,5

30-39

71

17,0

17,1

54,6

20-29

189

45,3

45,4

100,0

Total

416

99,8

100,0

1

,2

417

100,0

System
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Διάγραμμα 8.2.2. Ηλικία

Ηλικία
1% 4%

8%
11%

46%

13%

17%
70+

15-19

60-69

40-49

50-59

30-39

20-29

Στην έρευνά μας παρατηρούμε πως το γυναικείο φύλο ανταποκρίθηκε σε αρκετά μεγαλύτερο
βαθμό με ποσοστό 61% έναντι του ανδρικού με ποσοστό 39%. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί
ως μεγαλύτερη εξοικείωση και διάθεση συμμετοχής του γυναικείου πληθυσμού του
δείγματος σε έρευνα με ερωτηματολόγια (Πίνακας 8.2.3, Διάγραμμα 8.2.3).
Πίνακας 8.2.3. Φύλο
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Percent

Άνδρας

161

38,6

38,7

38,7

Γυναίκα

255

61,2

61,3

100,0

Total

416

99,8

100,0

1

,2

417

100,0

System

Total

Διάγραμμα 8.2.3. Φύλο

Φύλο
39%
Άνδρας
61%

Γυναίκα
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Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση το 62% δηλώνει άγαμος/η έναντι του 28% που
είναι έγγαμος/η με παιδιά. Μόλις 4% απαντά πως αποτελεί μονογονεϊκή οικογένεια και 6%
έγγαμος/η χωρίς παιδιά (Πίνακας 8.2.4, Διάγραμμα 8.2.4). Δεδομένου ότι σχεδόν το μισό από
το δείγμα βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα 20 – 29 το αποτέλεσμα θεωρείται αναμενόμενο.
Πίνακας 8.2.4. Οικογενειακή Κατάσταση
Cumulative
Frequency
Valid

Έγγαμος/η χωρίς παιδιά

Valid Percent

Percent

27

6,5

6,5

6,5

116

27,8

27,9

34,4

15

3,6

3,6

38,0

Άγαμος/η

258

61,9

62,0

100,0

Total

416

99,8

100,0

1

,2

417

100,0

Έγγαμος/η με παιδιά
Μονογονεική Οικογένεια

Missing

Percent

System

Total

Διάγραμμα 8.2.4. Οικογενειακή Κατάσταση

Οικογενειακή Κατάσταση
Έγγαμος/η χωρίς
παιδιά

6%
28%

62%
4%

Έγγαμος/η με
παιδιά
Μονογονεική
Οικογένεια
Άγαμος/η

Στη συνέχεια εξετάζοντας το επίπεδο εκπαίδευσης διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για ένα
εξαιρετικά καλά καταρτισμένο δείγμα ατόμων, δεδομένου ότι το 48% έχει

πτυχίο

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ μόλις το 4,8% έχει ολοκληρώσει μόνο τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Πολύ υψηλά είναι και τα ποσοστά αυτών που έχουν ολοκληρώσει
μεταπτυχιακές σπουδές και έχουν διδακτορικό (Πίνακας 8.2.5, Διάγραμμα 8.2.5). Πρόκειται
δηλαδή για ένα εξαιρετικά καταρτισμένο θεατρόφιλο κοινό που διαμορφώνει υψηλές
προσδοκίες ως αγοραστικό κοινό της πολιτιστικής βιομηχανίας του θεάτρου στην πόλη.
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Πίνακας 8.2.5. Επίπεδο Εκπαίδευσης
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Percent

Δευτεροβάθμια

20

4,8

4,8

4,8

Διδακτορικό

92

22,1

22,1

26,9

Μεταπτυχιακό

104

24,9

25,0

51,9

Τριτοβάθμια

200

48,0

48,1

100,0

Total

416

99,8

100,0

1

,2

417

100,0

System

Total

Διάγραμμα 8.2.5. Επίπεδο Εκπαίδευσης

Επίπεδο εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια

Διδακτορικό

Μεταπτυχιακό

Τριτοβάθμια

5%
22%
48%

25%

Συσχετίζοντας τις μεταβλητές «Ηλικία» και «Επίπεδο εκπαίδευσης» παρατηρούμε πως τα
μεγαλύτερα ποσοστά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού προέρχονται από τις
ηλικίες 20 – 29 με 125 άτομα και 54 άτομα αντίστοιχα, ενώ οι περισσότεροι που απάντησαν
πως έχουν διδακτορικό (35 άτομα) βρίσκονται στο ηλικιακό εύρος 50 – 59 ετών (Πίνακας
8.2.6). Μεγάλο ποσοστό κατόχων διδακτορικών διπλωμάτων παρατηρείται και στην ηλικία
60 – 69 ετών (23 άτομα) αποτέλεσμα που μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι το
ερωτηματολόγιο προωθήθηκε στον ιστότοπο της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ.
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Πίνακας 8.2.6. Ηλικία και Επίπεδο εκπαίδευσης
Count
Επίπεδο εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια
Ηλικία

Τριτοβάθμια

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Total

15-19

2

15

0

0

17

20-29

4

125

54

6

189

30-39

4

27

28

12

71

40-49

5

17

10

15

47

50-59

4

10

6

35

55

60-69

1

6

5

23

35

70+

0

0

1

1

2

20

200

104

92

416

Total

Ως προς την επαγγελματική κατάσταση, το 46% του δείγματος δηλώνει πως εργάζεται με
καθεστώς πλήρους απασχόλησης, το 27% σπουδάζει ενώ το 11% δηλώνει άνεργο πολύ κοντά
με το ποσοστό των ημι-απασχολούμενων (10%) (Πίνακας 8.2.7., Διάγραμμα 8.2.6).
Πίνακας 8.2.7. Επαγγελματική κατάσταση
Cumulative
Frequency
Valid

Μαθητής

Percent

,5

,5

,5

113

27,1

27,2

27,6

47

11,3

11,3

38,9

192

46,0

46,2

85,1

Ημι-απασχολούμενος

40

9,6

9,6

94,7

Συνταξιούχος

18

4,3

4,3

99,0

4

1,0

1,0

100,0

416

99,8

100,0

1

,2

417

100,0

Άνεργος
Εργαζόμενος

Οικιακά
Total

Total

Valid Percent

2

Σπουδαστής

Missing

Percent

System
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Διάγραμμα 8.2.6. Επαγγελματική Κατάσταση

Το προσωπικό εισόδημα κυμαίνεται με το 35% (143 άτομα) να δηλώνουν πως λαμβάνουν 0 –
300 Ευρώ, γεγονός που ερμηνεύεται καθώς τα 121 άτομα είναι σπουδαστές και άνεργοι. Στις
υπόλοιπες κατηγορίες εισοδημάτων (300-600 Ευρώ, 600-1000 Ευρώ, 1000-1500 Ευρώ,
1500-2000 Ευρώ) τα ποσοστά μοιράζονται σχεδόν ισότιμα γύρω στο 14%, ενώ χαμηλό
ποσοστό έχει εισόδημα 2000 – 3000 Ευρώ (6%) και μόλις 4% πάνω από 3000 Ευρώ
(Πίνακας 8.2.8, Πίνακας 8.2.9, Διάγραμμα 8.2.7).
Πίνακας 8.2.8. Προσωπικό Εισόδημα
Cumulative
Frequency
Valid

0-300 Euro

Total

Valid Percent

Percent

143

34,3

34,5

34,5

300-600 Euro

54

12,9

13,0

47,5

600-1000 Euro

55

13,2

13,3

60,7

1000-1500 Euro

66

15,8

15,9

76,6

1500-2000 Euro

55

13,2

13,3

89,9

2000-3000 Euro

25

6,0

6,0

95,9

<3000 Euro

17

4,1

4,1

100,0

415

99,5

100,0

2

,5

417

100,0

Total
Missing

Percent

System
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Διάγραμμα 8.2.7. Προσωπικό Εισόδημα

Πίνακας 8.2.9. Προσωπικό Εισόδημα και Επαγγελματική Κατάσταση
Count
Επαγγελματική κατάσταση
ΗμιΠροσωπικό
Εισόδημα
(Ευρώ)

Total

Μαθητής

Σπουδαστής

Άνεργος

Εργαζόμενος

απασχο

Συνταξιού

λούμενος

χος

Οικιακά

Total

0-300

1

88

33

6

12

0

3

143

300-600

0

9

3

23

16

2

1

54

600-1000

0

6

4

36

7

2

0

55

1000-1500

1

4

3

50

3

5

0

66

1500-2000

0

3

1

46

1

4

0

55

2000-3000

0

1

3

17

0

4

0

25

<3000

0

1

0

14

1

1

0

17

2

112

47

192

40

18

4

415

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση του προσωπικού εισοδήματος σε σχέση με το
επίπεδο εκπαίδευσης. Αν και παρατηρήσαμε παραπάνω ότι η πλειοψηφία του δείγματος είναι
υψηλά καταρτισμένα άτομα με ανώτατες σπουδές το εισόδημά τους δε φαίνεται να είναι
αντάξιο των σπουδών τους. Στην κλίμακα από 0 – 600 Ευρώ παρατηρούμε 51 άτομα τα
οποία κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και 8 άτομα τα οποία έχουν διδακτορικό
δίπλωμα (Πίνακας 8.2.10).
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Πίνακας 8.2.10. Προσωπικό Εισόδημα και Επίπεδο εκπαίδευσης
Count
Προσωπικό Εισόδημα
(Ευρώ)

Επίπεδο εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Total

0-300

5

99

37

2

143

300-600

4

30

14

6

54

600-1000

3

28

17

7

55

1000-1500

3

28

15

20

66

1500-2000

3

8

10

34

55

2000-3000

0

1

6

18

25

<3000

2

5

5

5

17

20

199

104

92

415

Total

Οι ερωτώμενοι προέρχονται από όλες σχεδόν τις περιοχές της Θεσσαλονίκης (Κέντρο,
Τούμπα, Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο, Αμπελόκηποι, Συκιές, Σταυρούπολη, Ξηροκρήνη,
Χαριλάου, Παραλία κλπ). Πιο συγκεκριμένα από τους 416 που συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο οι 287 απάντησαν στο πεδίο «Περιοχή Κατοικίας» (Πίνακας 8.2.11). Οι
απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν με βάση τον Δήμο.
Πίνακας 8.2.11. Περιοχή Κατοικίας
Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Δήμος Θεσσαλονίκης
Δήμος Καλαμαριάς
Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
Δήμος Νεάπολης-Συκεών
Δήμος Παύλου Μελά
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Δήμος Βόλβης
Δήμος Δέλτα
Δήμος Θερμαϊκού
Δήμος Θέρμης
Δήμος Λαγκαδά
Δήμος Χαλκηδόνας
Δήμος Ωραιοκάστρου

7
131
59
11
19
9
28
2
8
13

Στο πεδίο «Επάγγελμα» οι απαντήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από διάφορα επαγγέλματα
όπως,

δημόσιοι

υπάλληλοι,

ιδιωτικοί

υπάλληλοι,

καθηγητές,

δάσκαλοι,

γιατροί,

ζαχαροπλάστες, αισθητικοί, γυμναστές, πωλήτριες, αρχιτέκτονες, οικονομολόγοι και
σπουδαστές διάφορων σχολών.
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Ενότητα Β: Στάση, πεποιθήσεις, απόψεις ερωτώμενων
Στη συνέχεια, στην ερώτηση σχετικά με τον βαθμό ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση
θεατρικών παραστάσεων, το 80% του δείγματος βρίσκει ενδιαφέρον ή πολύ ενδιαφέρον την
συγκεκριμένη δραστηριότητα. Από αυτό το ποσοστό 39 άτομα απαντούν πως
παρακολουθούν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα κάποια θεατρική παράσταση, 117
άτομα μια φορά τον μήνα και 91 άτομα μια φορά το τρίμηνο (Πίνακας 8.2.12, Διάγραμμα
8.2.8).
Πίνακας 8.2.12. Πόσο συχνά πηγαίνετε σε θεατρικές παραστάσεις;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

26

6,2

6,3

6,3

Μια φορά την εβδομάδα

39

9,4

9,4

15,6

117

28,1

28,1

43,8

Μια φορά το τρίμηνο

91

21,8

21,9

65,6

Μια φορά το εξάμηνο

70

16,8

16,8

82,5

Μια φορά τον χρόνο

73

17,5

17,5

100,0

416

99,8

100,0

1

,2

417

100,0

Total

Total

Valid Percent

Καθόλου

Μια φορά τον μήνα

Missing

Percent

System

Διάγραμμα 8.2.8. Πόσο συχνά πηγαίνετε σε θεατρικές παραστάσεις;
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Έντονο ενδιαφέρον φαίνεται να παρουσιάζουν για τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα
και οι παρακάτω πολιτιστικές δραστηριότητες:
α) Παρακολούθηση ταινιών στον κινηματογράφο (87%)
β) Ανάγνωση βιβλίων (82%)
γ) Επίσκεψη σε μουσεία (73%)
δ) Επίσκεψη σε χώρους γκαλερί, εκθέσεων (60%)
ε) Παρακολούθηση συναυλιών ποπ/ροκ μουσικής (60%) και συναυλιών jazz blues μουσικής
(53%)
ζ) Παρακολούθηση παραστάσεων stand-up comedy (40%), όπερας (42%) και κονσέρτων
κλασικής μουσικής (43%)
Στην ερώτηση σχετικά με τα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά στην επιλογή μιας
θεατρικής παράστασης το κοινό απαντά πως σημαντικό και πολύ σημαντικό κριτήριο είναι η
ποιότητα της θεατρικής παράστασης (96%) (Διάγραμμα 8.2.9), η τιμή του εισιτηρίου (79%)
(Διάγραμμα 8.2.10)και η προσβασιμότητα (56%) (Διάγραμμα 8.2.11) ενώ χαμηλότερα
ποσοστά αποδίδονται στη γειτνίαση με εμπορικό κέντρο (73%) (Διάγραμμα 8.2.12), το
δημιουργικό – πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής (48%) (Διάγραμμα 8.2.13) στην
αρχιτεκτονική του χώρου (22%) (Διάγραμμα 8.2.14). Εδώ παρατηρούμε μια σύγκλιση των
απόψεων του κοινού και των απόψεων των υπεύθυνων των θεατρικών χώρων / ομάδων αφού
στην ερώτηση «Τι θεωρείτε σημαντικό στην επιλογή του χώρου» 21 υπεύθυνοι, δηλαδή 72%,
απαντούν πως θεωρούν πολύ σημαντικό την προσβασιμότητα και 25, δηλαδή 86%, ελάχιστα
σημαντικό την γειτνίαση με καφέ/μπαρ/εστιατόριο και εμπορικό κέντρο.
Διάγραμμα 8.2.9. Ποιότητα Θεατρικής Παράστασης
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Διάγραμμα 8.2.10. Τιμή Εισιτηρίου

Διάγραμμα 8.2.11. Προσβασιμότητα

Διάγραμμα 8.2.12. Γειτνίαση με εμπορικό κέντρο
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Διάγραμμα 8.2.13. Δημιουργικό – πολιτιστικό περιβάλλον περιοχής

Διάγραμμα 8.2.14. Αρχιτεκτονική Χώρου

Στην ερώτηση: «Με πόσα αστέρια θα βαθμολογούσατε την παράσταση που είδατε;» η
πλειοψηφία έχει βαθμολογήσει με 4 και 5 αστέρια την παράσταση που είδε, γεγονός που
αποδεικνύει πως το επίπεδο των παραστάσεων είναι υψηλό (Διάγραμμα 8.2.15). Το υψηλό
επίπεδο των παραστάσεων μπορεί να αποδοθεί και στο γεγονός πως το θεατρικό δυναμικό
της πόλης αριθμεί πολλά χρόνια στον χώρο και κατέχει υψηλό επίπεδο σχετικών σπουδών
(θέατρο, χορός, σκηνοθεσία).
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Διάγραμμα 8.2.15. Με πόσα αστέρια θα βαθμολογούσατε τη συγκεκριμένη παράσταση;

Αν και έχουμε περάσει στην εποχή της τεχνολογίας φαίνεται να μην είναι διαδεδομένη η
πρακτική να αγοράζουν οι θεατές εισιτήρια μέσω του διαδικτύου. Στην ερώτηση «Με ποιο
τρόπο αγοράζετε συνήθως εισιτήρια για το θέατρο;» μόλις το 21% έχει κάνει κάποια αγορά
μέσω διαδικτύου ενώ το 65% αγοράζει εισιτήρια στο γκισέ του θεάτρου (Διάγραμμα 8.2.16).
Αυτό μπορεί να οφείλεται και στην πολιτική των θεάτρων καθώς οι μικρές θεατρικές ομάδες
και κάποια μεγάλα θέατρα δεν προσφέρουν την επιλογή αγοράς εισιτηρίου μέσω διαδικτύου.
Διάγραμμα 8.2.16. Με ποιο τρόπο αγοράζετε συνήθως εισιτήρια για το θέατρο;

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι το θέατρο συμβάλει
καθοριστικά στη κοινωνία και την τοπική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση «Το
θέατρο βοηθάει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα την πολιτική και την κουλτούρα της
χώρας;» το 84% των ερωτηθέντων απαντά θετικά (Διάγραμμα 8.2.17).
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Διάγραμμα 8.2.17. Το θέατρο βοηθάει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα την πολιτική
και την κουλτούρα της χώρας;

Με ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό 96% απαντούν θετικά στην ερώτηση «Το θέατρο βοηθάει
στην παιδεία και την επιμόρφωση των πολιτών όλων των ηλικιών;» (Διάγραμμα 8.2.18).
Διάγραμμα 8.2.18. Το θέατρο βοηθάει στην παιδεία και την επιμόρφωση των πολιτών όλων
των ηλικιών;

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος σε υψηλό ποσοστό 93% πιστεύει πως το θέατρο
συμβάλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης (Διάγραμμα 8.2.19).
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Διάγραμμα 8.2.19. Το θέατρο συμβάλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης/περιοχής;

Αναφορικά με τη συμβολή του θεάτρου στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη τα
ποσοστά είναι σημαντικά χαμηλότερα καθώς στην ερώτηση «Το θέατρο συμβάλει στην
τουριστική ανάπτυξη της πόλης/περιοχής;» το 72% των ερωτηθέντων πιστεύει πως συμβάλει
θετικά (Διάγραμμα 8.2.20), ενώ στην ερώτηση «Το θέατρο συμβάλει στην οικονομική
ανάπτυξη της πόλης/περιοχής;» μόλις το 67% των ερωτηθέντων συμφωνούν (Διάγραμμα
8.2.21).
Διάγραμμα 8.2.20. Το θέατρο συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης/περιοχής;
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Διάγραμμα 8.2.21. Το θέατρο συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης/περιοχής;

Τα σχετικά χαμηλά αυτά ποσοστά δείχνουν πως το θέατρο δεν έχει τη συμβολή που θα
αναμενόταν τόσο στην τουριστική ανάπτυξη όσο και γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη
της πόλης όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις που έχουν μελετηθεί (π.χ. θέατρα στο West
End του Λονδίνου). Κάθε θέατρο παράγει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες επιπτώσεις στην
τοπική οικονομία ανάλογα με το μέγεθος και τον κύκλο εργασιών του, αλλά και ανάλογα με
την καταναλωτική συμπεριφορά του κοινού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε πως η
μετάφραση σε οικονομικά αποτελέσματα της πολιτιστικής βιομηχανίας της πόλης υστερεί και
υπάρχει μια μεγάλη απόκλιση στην αντίληψη του κοινού σχετικά με το πολιτιστικό –
κοινωνικό αποτέλεσμα που παράγει ένα θέατρο σε σχέση με το τουριστικό - οικονομικό.
Αυτό βέβαια αν ερμηνευθεί διαφορετικά μπορεί να υποδηλώνει τις προσδοκίες του κοινού
για τις δυνατότητες του θεάτρου να αποτελέσει αναπτυξιακό παράγοντα της περιοχής.
Αποκλίσεις εμφανίζουν και τα ποσοστά των ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι το θέατρο
συμβάλει στη διαμόρφωση της «πολιτιστικής ταυτότητας» της περιοχής (74%) (Διάγραμμα
8.2.22) και στη διαμόρφωση της εικόνας της Θεσσαλονίκης ως δημιουργικής πόλης (86%)
(Διάγραμμα 8.2.23). Διαφαίνεται ότι ο ισχυρός πολιτιστικός χαρακτήρας του θεάτρου μπορεί
να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως «δημιουργικής πόλης».
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Διάγραμμα 8.2.22. Το θέατρο συμβάλει στη διαμόρφωση της “πολιτιστικής
εικόνας/ταυτότητας” της περιοχής;

Διάγραμμα 8.2.23. Το θέατρο συμβάλει στη διαμόρφωση της εικόνας της Θεσσαλονίκης ως
δημιουργικής πόλης;

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως το κοινό στην ερώτηση αν πρέπει οι θεατρικές
παραστάσεις να επιχορηγούνται από το κράτος θεωρεί σε ποσοστό (57%) πως πρέπει να
γίνεται ενώ το ¼ του δείγματος φαίνεται να μην τους απασχολεί.
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα σχετικά με τη χωρική
συγκέντρωση και συστέγαση θεατρικών δράσεων και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Έτσι, στην ερώτηση «Τα θέατρα είναι προτιμότερο να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες
πολιτιστικές περιοχές/γειτονιές» οι προτιμήσεις του κοινού δείχνουν πως δεν θα επιθυμούσαν
να συμβεί κάτι τέτοιο με μόλις το 2% να συμφωνεί απόλυτα και το 7% απλά να συμφωνεί
(Πίνακας, 8.2.13, Διάγραμμα 8.2.24).
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Πίνακας 8.2.13. Τα θέατρα είναι προτιμότερο να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες
πολιτιστικές περιοχές/γειτονιές
Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

Διαφωνώ απόλυτα

120

28,8

28,8

28,8

Διαφωνώ

155

37,2

37,3

66,1

Αδιάφορο

102

24,5

24,5

90,6

Συμφωνώ

30

7,2

7,2

97,8

9

2,2

2,2

100,0

416

99,8

100,0

1

,2

417

100,0

Συμφωνώ απόλυτα
Total
Missing

Percent

System

Total

Διάγραμμα 8.2.24. Τα θέατρα είναι προτιμότερο να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες
πολιτιστικές περιοχές/γειτονιές

Το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό του θεατρόφιλου κοινού που συμφωνεί στο να
συγκεντρώνονται τα θέατρα σε συγκεκριμένες πολιτιστικές περιοχές / γειτονιές της πόλης
έρχεται σε αντίθεση με τις μισές τουλάχιστον απαντήσεις των υπευθύνων των θεατρικών
χώρων / ομάδων. Εδώ διαπιστώνουμε μια σημαντική απόκλιση απόψεων και αυτό μπορεί να
αποδοθεί τόσο στην καλύτερη γνώση που έχουν οι παραγωγικοί συντελεστές των θεατρικών
παραστάσεων για τα αποτελέσματα μιας τέτοιας επιλογής (π.χ. οικονομίεςκλιμακας, νέες
δράσεις) όσο και στην προσδοκία που έχουν οι μικρές θεατρικές ομάδες ότι με τη συστέγαση
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και τη συγκέντρωση των θεάτρων σε συγκεκριμένες περιοχές
αναμένεται να προκύψει ευκολότερα η δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων και
καλλιτεχνικών αναζητήσεων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βιώνουμε μια εποχή όπου οι νέες οικονομικές
πραγματικότητες και οι νέοι τρόποι παραγωγής διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Η
δημιουργικότητα αναδεικνύεται σε κορυφαίο παράγοντα δημιουργίας ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος για την προσωπική, κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Ως βασική πτυχή της
ανθρώπινης φύσης, υπήρχε και συνεχίζει να αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο με
αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων, καινοτόμων και παραγωγικών διαδικασιών. Η
δημιουργικότητα αποτελεί αντικείμενο έρευνας ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, οικονομολόγων
και θεωρητικών της τέχνης που ενδιαφέρονται να μελετήσουν την προέλευση των
δημιουργικών ιδεών και τις εφαρμογές τους σε δημιουργικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στα
πλαίσια του τομέα των τεχνών και του πολιτισμού. Η οικονομική πτυχή της
«δημιουργικότητας» αφορά στο πως αυτή συμβάλλει στην επιχειρηματικότητα, ενισχύει την
καινοτομία, αυξάνει την παραγωγικότητα και προωθεί την οικονομική ανάπτυξη. Οι
δημιουργικές δραστηριότητες, ήδη από τη δεκαετία του 1990, εμφανίζονται δυναμικά ως νέες
βιομηχανίες και με την ενσωμάτωση της οικονομίας της γνώσης και της πληροφορίας
δημιουργούν σημαντική αλλαγή στο παραδοσιακό βιομηχανικό παραγωγικό μοντέλο. Ο
παγκόσμιος ανταγωνισμός δεν αφορά πλέον αποκλειστικά στο εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών
και ροών κεφαλαίων, αλλά στον ανταγωνισμό για την καινοτομία, την γνώση και τη
δημιουργικότητα. Η νέα οικονομία της γνώσης εμπλουτίζεται σταδιακά με την ενσωμάτωση
του πολιτισμού που δεν ταυτίζεται πλέον αποκλειστικά με την πολιτιστική κληρονομιά και
τις καλές τέχνες, αλλά λαμβάνει μια ευρύτερη κοινωνική και οικονομική ερμηνεία. Η νέα
«δημιουργική» οικονομία επικεντρώνεται στην επικράτηση των υπηρεσιών «δημιουργικού»
περιεχομένου και έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί εισόδημα, θέσεις εργασίας και να
συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της πολιτιστικής πολυμορφίας και της
οικονομικής ανάπτυξης.
Στην καρδιά της «δημιουργικής» οικονομίας βρίσκονται οι δημιουργικές βιομηχανίες και η
δημιουργική τάξη. Οι «δημιουργικές – πολιτιστικές βιομηχανίες» (cultural and creative
industries) όπως αποκαλούνται, αν και δεν χαρακτηρίζονται από την κλασική έννοια της
βιομηχανικής παραγωγής, παράγουν αγαθά και υπηρεσίες πολιτισμού και καινοτομίας και
αποτελούν τα τελευταία χρόνια έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς. Οι
συγκεκριμένες βιομηχανίες βασίζονται στην γνώση, την εκπαίδευση, την πρωτοτυπία, τη
δημιουργικότητα και την καινοτομία. Οι τομείς των δημιουργικών βιομηχανιών είναι:
Πολιτιστική Κληρονομιά (μουσεία,

ιστορικοί χώροι, Αρχαιολογικοί χώροι, άυλη

κληρονομιά), Αρχεία – Βιβλιοθήκες, Εκδόσεις και Τύπος, Αρχιτεκτονική, Παραστατικές
Τέχνες, Οπτικοακουστικά μέσα και πολυμέσα (Φιλμ και Βίντεο / Τηλεόραση και
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Ραδιόφωνο), Λογισμικό και υπηρεσίες πληροφορικής, Μουσική, Εικαστικές Τέχνες
(Πλαστικές τέχνες, Φωτογραφία, Σχέδιο), Διαφήμιση, Τουρισμός και Σπορ και Ψυχαγωγία.
Οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς συνθέτουν την δημιουργική
τάξη, μια νέα κοινωνική τάξη, η οποία διακρίνεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την
κάνουν εξαιρετικά σημαντική στο πεδίο της οικονομικής ανάπτυξης. Η έννοια της
«δημιουργικής τάξης» (creative class) αναπτύχθηκε σχετικά πρόσφατα από τον Αμερικανό
οικονομολόγο Richard Florida (2002, 2005) ο οποίος υποστηρίζει ότι στη σύγχρονη εποχή,
άνθρωποι που είναι σε θέση να παράγουν πρωτότυπες ιδέες και να δημιουργούν νέα γνώση
και αγαθά, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών. Οι
άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει ανώτερες σπουδές, έχουν αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες και
εργάζονται σε ανώτερες και υψηλά αμειβόμενες θέσεις σε διάφορους κλάδους «έντασης
γνώσης»: νέες τεχνολογίες, εξειδικευμένες υπηρεσίες (χρηματοπιστωτικές εταιρίες, διοίκηση
επιχειρήσεων, διαφημιστικές επιχειρήσεις, κλπ), υγεία (νοσοκομεία, φαρμακευτικές εταιρίες),
τέχνες

και

πολιτισμό

(κινηματογραφικές

παραγωγές,

οργάνωση

πολιτιστικών

δραστηριοτήτων, τηλεόραση και ραδιόφωνο, θέατρο, κλπ). Στη θεωρία του Florida, κλειδί
στην οικονομική ανάπτυξη μιας πόλης ή μιας περιφέρειας είναι η απόκτηση των
χαρακτηριστικών που προσελκύουν τη «δημιουργική τάξη». όπως ποιότητα του
περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής. Η δημιουργική τάξη δημιουργεί αναβαθμισμένα και
καινοτόμα περιβάλλοντα (creative milieu) προς κάλυψη των αναγκών της και προσφέρει
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους τόπους να προσελκύουν νέες επιχειρήσεις.
Η μέτρηση και η ταξινόμηση της δημιουργικότητας και του πολιτισμού αποτελεί μια σύνθετη
διαδικασία καθώς η πολιτιστική δημιουργική έκφραση λαμβάνει συνεχώς νέες μορφές και
διαμορφώνεται από νέα κοινωνικά πρότυπα και συμπεριφορές. Η οριοθέτηση των
επαγγελματικών πεδίων που καλύπτει ο τομέας του πολιτισμού και της δημιουργικότητας
παραμένει ασαφής, με αποτέλεσμα την αδυναμία να εκτιμηθεί επακριβώς η συμβολή του
στην ανάπτυξη μιας πόλης ή μιας περιφέρειας, αλλά και να διαμορφωθεί ένα κανονιστικό –
ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αναγνωρίζει και θα αντιμετωπίζει τις ιδιαιτερότητές του. Στη
διεθνή βιβλιογραφία προτείνονται πολλές ταξινομήσεις ανάλογα με την περιοχή που
μελετάται, για το ποιοι τομείς μπορούν τελικά να χαρακτηρισθούν δημιουργικοί. Σημαντικό
πεδίο έρευνας θεωρείται και η διαφορά μεταξύ δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας.
Εκτεταμένη συζήτηση υπάρχει ακόμη γύρω από το πλαίσιο μέτρησης της δημιουργικότητας.
Έχουν προταθεί διάφοροι δείκτες, όπως ο Δείκτης δημιουργικότητας του Χονγκ Κονγκ, ο
Ευρωπαϊκός Δείκτης Δημιουργικότητας και ο Δείκτης Δημιουργικής Ζωντάνιας των ΗΠΑ.
Χαρακτηριστικό είναι πως κάθε δείκτης υποστηρίζει και αναλύει τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της εκάστοτε τοπικής κουλτούρας.
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Ως διαδικασία, η «δημιουργικότητα» έχει έντονη χωρική διάσταση. Έτσι, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο δρουν και συνεργάζονται οι δημιουργικές
βιομηχανίες στον χώρο, ο τρόπος με τον οποίο μοιράζονται γνώσεις, εμπειρίες, κουλτούρα,
φιλοσοφία και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Η «δημιουργική παραγωγή» και η εμφάνιση
συμπλεγμάτων (clusters) «δημιουργικών επιχειρήσεων» όπου παράγονται πολιτιστικά
προϊόντα (μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, εικαστικές τέχνες, μόδα, design) αποτελεί μια
σημαντική πτυχή της τοπικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα μέσα στο αστικό περιβάλλον. Έπειτα από
την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και πρακτικής διαπιστώνεται μια τάση των
δημιουργικών – πολιτιστικών βιομηχανιών να συγκεντρώνονται σε «συστάδες νέφους»,
γεγονός το οποίο βοηθάει στη διάχυση δευτερογενών στοιχείων μετατρέποντας τη
δημιουργικότητα και τον πολιτισμό σε σημαντικές εισροές για πολλούς άλλους κλάδους.
Επειδή οι δημιουργικές-πολιτιστικές βιομηχανίες προσφέρουν πολιτιστικά προϊόντα και
υπηρεσίες, αυτό που επιδιώκουν να πετύχουν με την δημιουργία ενός cluster είναι η
δικτύωση, η διάχυση της γνώσης και των πληροφοριών, και η διεκδίκηση περαιτέρω
ωφελειών μέσω των οικονομιών κλίμακας. H τάση των επιχειρήσεων να συγκλίνουν σε
λειτουργικές συνέργειες και ομάδες, καθώς και σε χωρικές συγκεντρώσεις καθίσταται πολλές
φορές ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους.
Η δημιουργική οικονομία είναι μια πολυδιάστατη έννοια, η οποία περιλαμβάνει πλειάδα
παραγόντων που συμβάλουν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και αειφόρο ανάπτυξη
μιας περιοχής με διάφορους τρόπους. Ο τομέας των δημιουργικών βιομηχανιών θεωρείται ως
ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τομείς της τοπικής και περιφερειακής οικονομικής
ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο. Οι παραστατικές τέχνες θεωρούνται από τις πλέον δυναμικές
δημιουργικές – πολιτιστικές βιομηχανίες, και χαρακτηρίζονται ως «καταλύτης καινοτόμων
εξελίξεων στη βιομηχανία και στον τομέα των υπηρεσιών». Συμβάλλουν σε ένα νέο τύπο
ανάπτυξης, ενισχύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα πόλεων και περιφερειών και
προωθώντας τη γνωστική και πολιτισμική τους πολυμορφία. Μεταξύ των παραστατικών
τεχνών, το θέατρο συνδέεται στενά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση και η δυναμική του
εξέλιξη αντανακλάται όχι μόνο στην πολιτιστική και κοινωνική, αλλά και στην οικονομική
ανάπτυξη του τόπου. Κάθε θέατρο δημιουργεί άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην τοπική
οικονομία μιας πόλης ή περιφέρειας, όπως αναφέρεται σε πολλές έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί κυρίως στην Αγγλία, Δανία και Ιρλανδία, καθώς τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες του συνήθως αποτελούν περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές εισροές σε άλλους
κλάδους της οικονομίας.
Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν έναυσμα για τη διερεύνηση του ρόλου του θεάτρου στην
πολιτιστική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Το θέατρο στη
Θεσσαλονίκη, με πλούσια ιστορία και σύγχρονη παρουσία, αποτελεί μία βασική πολιτιστική
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βιομηχανία της πόλης. Η θεατρική ζωή της Θεσσαλονίκης ξεκινά από τον 19ο αιώνα και
εξελίσσεται συνεχώς έως σήμερα. Κατά την διάρκεια όλων αυτών των χρόνων παρουσίασε
έντονη ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο θεατρικών χώρων όσο και θεατρικών ομάδων. Δημοτικοί
και ιδιωτικοί θεατρικοί χώροι, θεατρικές ομάδες και σχολές, πολυχώροι ιδιωτικοί αλλά και
κρατικοί όπως το Κ.Θ.Β.Ε. και το Μέγαρο Μουσικής, και φυσικά το Τμήμα Θεάτρου του
ΑΠΘ συνθέτουν τη σημερινή εικόνα του κλάδου στην πόλη. Παρά τη δυναμική παρουσία
του θεάτρου στη Θεσσαλονίκη, ο κλάδος δεν έχει αποτελέσει ακόμη αντικείμενο μελέτης ως
πολιτιστική βιομηχανία με μεγάλη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Σε αυτό
το πλαίσιο, η παρούσα Διπλωματική Εργασία αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια αναλυτικής
καταγραφής και ταξινόμησης της πολιτιστικής βιομηχανίας του θεάτρου στη Θεσσαλονίκη.
Στη μελέτη διερευνώνται τα ιδιαίτερα προβλήματα και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του
θεάτρου για την πόλη, δηλαδή πόσο συμβάλει στην οικονομική, πολιτιστική και τουριστική
της ανάπτυξη. Για τις ανάγκες της έρευνας διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα πεδίου με
προσωπικές συνεντεύξεις με 29 συντελεστές των θεατρικών χώρων, ομάδων και σχολών.
Ακόμη, απαντήθηκαν 416 ερωτηματολόγια (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) από το ευρύ
κοινό. Σημαντικά ερωτήματα που τέθηκαν και στις δύο πλευρές ήταν ο βαθμός στον οποίο το
θέατρο συμβάλει στην τοπική οικονομική και τουριστική ανάπτυξη, καθώς και ο βαθμός
στον οποίο θα συνέβαλε στην ανάπτυξη της πολιτιστικής βιομηχανίας του θεάτρου η
δημιουργία ενός cluster θεάτρου και μιας «πολιτιστικής θεατρικής γειτονιάς» με την χωρική
συγκέντρωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε περιοχή της πόλης.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, ο κλάδος του θεάτρου της πόλης είναι
εξαιρετικά ανομοιογενής με την παρουσία θεατρικών χώρων και ομάδων μεγάλου, μεσαίου
και μικρού μεγέθους και με διαφορετική νομική μορφή. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η
οικονομική κρίση έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο χώρο του θεάτρου (πτώση
κατά 30% στον κύκλο εργασιών) όσο και στο θεατρόφιλο κοινό. Τόσο οι μικρές θεατρικές
ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα (κυρίως οικονομικά), όσο και οι
υπεύθυνοι των μεγάλων ιδιωτικών θεατρικών χώρων, επιθυμούν έντονα την ανάπτυξη
συνεργιών, αλλά με προϋποθέσεις λόγω της ιδιαιτερότητας του τομέα.
Η δημιουργία ενός cluster θεάτρου με την έννοια της δικτύωσης και της ανταλλαγής
απόψεων και ανησυχιών είναι μια κίνηση που βρίσκει σύμφωνους σχεδόν όλους τους
συντελεστές των θεατρικών χώρων / ομάδων. Το δημιουργικό περιβάλλον (creative milieu),
όπου αναδεικνύεται και αναπτύσσεται η «δημιουργικότητα», είναι ένας τόπος, μια πόλη στο
σύνολό της ή ένα μέρος της πόλης, μια περιοχή, μια περιφέρεια, όπου αλληλεπιδρούν όλες οι
απαραίτητες προϋποθέσεις και υποδομές για να αναπτυχθούν νέες ιδέες και καινοτομίες. Σε
ένα τέτοιο περιβάλλον μια κρίσιμη μάζα επιχειρηματιών, επιστημόνων, καλλιτεχνών,
τοπικών αρχών, φοιτητών κ.ά., μπορούν να δημιουργήσουν ένα ανοικτό, κοσμοπολίτικο
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πλαίσιο όπου μέσω συνεργασιών και δικτύωσης θα είναι δυνατόν να αναπτυχθούν νέες ιδέες,
νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Στο βασικό ερώτημα της χωρικής συγκέντρωσης ή και συστέγασης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και θεατρικών παραστάσεων σε ορισμένη ή ορισμένες περιοχές της πόλης
κάτι που μπορεί να αναδείξει τη Θεσσαλονίκη σε προορισμό πολιτιστικού τουρισμού, οι
απόψεις των υπευθύνων διίστανται. Οι μισοί θεωρούν πως μεγάλα πολιτιστικά κέντρα
λειτουργούν ήδη στην πόλη (π.χ. Κ.Θ.Β.Ε.) και προσελκύουν μια ισχνή τουριστική κίνηση,
ενώ οι υπόλοιποι πιστεύουν πως αυτό δεν συμβαίνει και θα επιθυμούσαν μια τέτοια κίνηση,
αλλά υπό την αιγίδα του Δήμου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη απόκλιση των απόψεων
του κοινού καθώς στο συγκεκριμένο ερώτημα μόλις το 9% συμφωνεί στο να δημιουργηθεί
ένας χώρος συστέγασης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ενώ οι υπόλοιποι θεωρούν
περισσότερο

ενδιαφέρον

οι

θεατρικοί

χώροι

να

βρίσκονται

κατανεμημένοι

και

διασκορπισμένοι στη Θεσσαλονίκη.
Το κοινό που συμμετείχε στην έρευνα φαίνεται να αναγνωρίζει τις θετικές επιπτώσεις που
έχουν οι παραστατικές τέχνες και ιδιαίτερα το θέατρο τόσο σε ατομικό επίπεδο (επιμόρφωση)
όσο και σε συλλογικό (πολιτιστική ανάπτυξη). Η μετάφραση σε οικονομικά αποτελέσματα
δείχνει μια απόκλιση στην αντίληψη του κοινού αναφορικά με την συμβολή του θεάτρου
στην τοπική οικονομική και τουριστική ανάπτυξη σε σχέση με παρόμοιες μελέτες που έχουν
πραγματοποιηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. θέατρα στο West End του Λονδίνου).
Παρατηρούμε πως το κοινό με πολύ μεγάλα ποσοστά απαντά πως το θέατρο συμβάλει στην
επιμόρφωση των πολιτών (96%) και στην πολιτιστική ανάπτυξη (93%) ενώ μόλις το 67% του
κοινού πιστεύει πως το θέατρο συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και 72% στην
τουριστική ανάπτυξη. Διαφαίνεται πως το κοινό δεν έχει αντιληφθεί τον βαθμό στον οποίο
μια δυναμική πολιτιστική βιομηχανία όπως το Θέατρο, με ισχυρή παρουσία στην πόλη,
μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο τοπικής ανάπτυξης. Τα σχετικά χαμηλά αυτά
ποσοστά μπορεί βέβαια να θεωρηθεί ότι υποδηλώνουν τις προσδοκίες του κοινού για τις
δυνατότητες του θεάτρου να αποτελέσει αναπτυξιακό παράγοντα της περιοχής και μέσο για
την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε προορισμό πολιτιστικού τουρισμού. Τα οφέλη του
πολιτιστικού τουρισμού είναι πολύ σημαντικά όχι μόνο για τη βελτίωση των πολιτιστικών
πόρων και της τοπικής οικονομίας, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων των περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται. Τέλος, σε ένα ακόμα κρίσιμο ερώτημα
σχετικά με τη συμβολή του θεάτρου στη διαμόρφωση της εικόνας της Θεσσαλονίκης ως
δημιουργικής πόλης, το 86% του κοινού απαντά θετικά, κάτι που υποδηλώνει τον ισχυρό
πολιτιστικό χαρακτήρα που αποδίδεται στο θέατρο για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως
δημιουργικής πόλης.
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Το γενικό συμπέρασμα από την έρευνα είναι πως το θέατρο παρουσιάζει σημαντικές
αναπτυξιακές δυνατότητες για μια μεγάλη περιφερειακή πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, αλλά με
την προϋπόθεση της σωστής διαχείρισης των οργανωτικών θεμάτων. Οι δεκάδες θεατρικοί
χώροι και ομάδες, καθώς και οι πόλοι θεατρικής εκπαίδευσης συνθέτουν σήμερα την εικόνα
ενός δυναμικού κλάδου ο οποίος μπορεί με τα κατάλληλα μέτρα και στρατηγικές να
συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή. Ο
πολιτιστικός τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για τους προορισμούς στους οποίους
αναπτύσσεται, δίνοντας τη δυνατότητα για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά η
διαχείριση του απαιτεί συντονισμένη δράση και συμμετοχή από όλους τους τοπικούς
αναπτυξιακούς φορείς.
Για το σκοπό αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας της παρούσης
Διπλωματικής Εργασίας, παρατίθενται ορισμένες προτάσεις για την ανάπτυξη της
πολιτιστικής βιομηχανίας του θεάτρου στην πόλη και την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε
προορισμό πολιτιστικού «θεατρικού» τουρισμού.


Σύσταση φορέα οργάνωσης και διαχείρισης της πολιτιστικής βιομηχανίας του θεάτρου
με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (θέατρα, τοπική αυτοδιοίκηση,
ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτιστικοί και τουριστικοί φορείς κ.α.).



Κατάρτιση ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για την ανάδειξη της πολιτιστικής
βιομηχανίας του θεάτρου σε βασικό πόρο πολιτιστικού τουρισμού

και της

Θεσσαλονίκης ως δημιουργικής πόλης – προορισμού cultural city break.


Δημιουργία ενός cluster θεάτρου για τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργειών και
νέων καινοτόμων πολιτιστικών δράσεων καθώς και την αξιοποίηση οικονομιών
κλίμακας.



Χωρική οργάνωση – συγκέντρωση των μικρών θεατρικών ομάδων σε «πολιτιστικές
γειτονιές» στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή, σε συνδυασμό και με άλλες
πολιτιστικές δραστηριότητες.



Διοργάνωση

θεματικών

Φεστιβάλ

Θεάτρου

και

εκπαιδευτικών

θεατρικών

εργαστηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με τη συνεργασία των Δραματικών
Σχολών και του Τμήματος Θεάτρου του ΑΠΘ.


Συντονισμός και εμπλουτισμός θεατρικών παραστάσεων και φεστιβάλ με άλλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης ώστε να αποτελέσουν κίνητρο για θεατρόφιλους
τουρίστες.
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Στο πλαίσιο μελλοντικών ερευνητικών εργασιών σχετικά με το αντικείμενο των
δημιουργικών – πολιτιστικών βιομηχανιών ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση
δύο σημαντικών θεμάτων:
α) συστηματική και εκτεταμένη χαρτογράφηση της πολιτιστικής βιομηχανίας του θεάτρου
στη Θεσσαλονίκη και
β) διερεύνηση των δυνατοτήτων και προοπτικών χωρικών συγκεντρώσεων και λειτουργικών
συνεργειών των πολιτιστικών βιομηχανιών.
Τα ευρήματα των ερευνητικών εργασιών θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τον
συντονισμό πολιτιστικών δράσεων (π.χ. φεστιβάλ θεάτρου, οργάνωση, προβολή, κοινωνική
δικτύωση) και σημαντικό εργαλείο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης ως
δημιουργικής πόλης.
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Παράρτημα Ι Ταξινόμηση Θεατρικών Χώρων
Ονομασία

Δήμος

Διεύθυνση

Ταχ. Κώδικας

Θέατρο Δάσους

Αγ. Παύλου

Δάσος Σέιχ Σου

55438

Θέατρο Λαμπιόνι

Αμπελοκήπων

Αγάθωνος 31

56121

Κουντουριώτη 51

57019

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θερμαϊκού
Θερμαϊκού
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θέρμης

Δημητρίου-Καραολή

Θέρμης

Καπετάν Χάψα

Aniline Dancetheatre

Θεσσαλονίκης

Ορφανίδου 5

BURLESQUE

Θεσσαλονίκης

Παλαιών

& 57001

54626
Πατρών 54622

Γερμανού 28
Θεσσαλονίκης

C. For Circus
contACT,

Contemporary Θεσσαλονίκης

Πτολεμαίων 29Α

54630

Στέλιου Ρεγκούκου 31

54629

Αrt Club
Studio Ars Moriendi

Θεσσαλονίκης

Μοιράρχου

Δημητρίου 54653

Κουφίτσα 18
Studio Vis Motrix

Θεσσαλονίκης

Αγνώστου Στρατιώτου 20

54631

Studio Νέμεση

Θεσσαλονίκης

Δελφών 176

54248

Studio Παράθλαση

Θεσσαλονίκης

Κασσάνδρου 132

54634

Αθήναιον

Θεσσαλονίκης

Λεωφόρος

Βασιλίσσης 54641

Όλγας 35
Άνετον
Ανώτερη

Θεσσαλονίκης
Δραματική Θεσσαλονίκης

Παρασκευοπούλου 42

54640

Λέοντος Σοφού 18

54625

Λεωφόρος Νίκης 121

54621

Πτολεμαίων 26

54630

Γ. Βαφόπουλου 3

54646

Εθνικής Αμύνης 2

54621

Πλατεία ΧΑΝΘ

54621

Σχολή Ανδρέας Βουτσινάς
Βασιλικό Θέατρο
Θεατρικό

Θεσσαλονίκης

Εργαστήρι Θεσσαλονίκης

«ΑΒΕΡΤΟ ΘΕΑΤΡΟ»
Θεατρικό

Εργαστήρι Θεσσαλονίκης

Βαφοπούλειου
Πνευματικού Κέντρου
Θέατρο Αριστοτέλειον - Θεσσαλονίκης
νέο ΥΠΕΡΩΟ - Εταιρία
Μακεδονικών Σπουδών
Θέατρο Αυλαία

Θεσσαλονίκης
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Θέατρο Γης

Θεσσαλονίκης

Λεωφόρος Κυριακίδη

54638

Θέατρο Εγνατία

Θεσσαλονίκης

Πατριάρχου Ιωακείμ 1

54622

Θέατρο Έξω Από τα Τείχη

Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημίου 2

54636

Θέατρο Κήπου

Θεσσαλονίκης

Γερμανού

Νικολάου, 54621

Έναντι ΧΑΝΘ
Θέατρο ΚΛΕΙΩ

Θεσσαλονίκης

Εγνατίας 122

54622

Θέατρο Κολοσσαίον

Θεσσαλονίκης

Βασιλίσσης Όλγας 150

54645

Θέατρο Ολύμπιον

Θεσσαλονίκης

Πλατεία Αριστοτέλους 10

54623

Θέατρο Όρα

Θεσσαλονίκης

Αντ.Καμάρα 3

54621

Θέατρο ΡΟ

Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλους 23

54624

ΑΚΤΙΣ Θεσσαλονίκης

Χριστοπούλου 12

54635

Θέατρο

Τέχνης

ΑΕΛΙΟΥ
Θέατρο Φλέμιγκ

Θεσσαλονίκης

Μισραχή 15

54642

Θέατρον Ταξίδι Ονείρου

Θεσσαλονίκης

Στέφανου Τάττη 3

54622

Θέατρο 90 Μοιρών

Θεσσαλονίκη

Φιλίππου 36

54631

Εγνατίας 45

54630

ΙΑΣΜΟΣ

-

Θέατρο

Σύγχρονο Θεσσαλονίκης
“BAΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ"
Κέντρο

Θεατρικής Θεσσαλονίκης

Έρευνας

Γ. Κωνσταντινιδη 15 & 54640
Μεντεως Τειρεσία

Μέγαρο Μουσικής

Θεσσαλονίκης

25ης Μαρτίου 1

54645

Πολιτεία Θεάτρου

Θεσσαλονίκης

Ολύμπου 88

54631

Εθνικής Αμύνης 1

54621

Πολιτιστικό

Κέντρο Θεσσαλονίκης

«Αλέξανδρος»
Πολυχώρος Ερμού

Θεσσαλονίκης

Ερμού 11

54624

Πολυχώρος Ντουέντε

Θεσσαλονίκης

Κοσμά Αιτωλού 26

54642

Πολυχώρος Πείραμα

Θεσσαλονίκης

Φιλίππου 51

54631

Ράδιο Σίτυ

Θεσσαλονίκης

Παρασκευοπούλου 9

54640

Σχήμα Εκτός Άξονα

Θεσσαλονίκης

Πλάτωνος 35

54631

Τεχνουργείο

Θεσσαλονίκης

Αγίου Δημητρίου 121

54634

Χώρος Τέχνης Sourliboom

Θεσσαλονίκης

Κ.Κρυστάλλη 4

54630

Χηλής 12

55132

Μεταμορφώσεως 7-9

55132

Δημοτικό Θέατρο "Οδού Καλαμαριάς
Χηλής"
Δημοτικό
Καλαμαριάς

Θέατρο Καλαμαριάς
"Μελίνα

Μερκούρη"
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Δημοτικό

Θέατρο Καλαμαριάς

Μ.Αλεξάνδρου

Καλαμαριάς "Ν. Βότση"
Θέατρο Σοφούλη

&

Αν. 55132

5

& 55131

Θράκης 9
Καλαμαριάς

Τραπεζούντος
Σοφούλη

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κορδελιού
Ευόσμου

- Μεγάλου Αλεξάνδρου 57

56242

Ευόσμου

Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης
Νεάπολης

- Πρώην

Συκεών

Ανοικτό Θέατρο Συκεών- Νεάπολης
Μάνος Κατράκης

Συκεών

Κλειστό Θέατρο Νεάπολης

Νεάπολης

Στρατόπεδο 56728

Στρεμπενιώτη
- Καρόλου Κούν 13

56626

- Ρ. Φεραίου & Μεγάρων

56727

Συκεών
Ανοιχτό

Θέατρο Παύλου Μελά

Αγ. Ευγενίου Τραπεζούντος - Παράδρομος

Βυζαντινών Νερόμυλων

Περιφερειακής Οδού

Ανοιχτό

Κολοκοτρώνη

Θέατρο Παύλου Μελά

Ευκαρπίας
Ανοιχτό

με

Αγίου 56429

Δημητρίου
Θέατρο

Κρύας Παύλου Μελά

Φιλίππου & Θ. Καριπίδη 56533

Βρύσης

(πάρκο Κρύας Βρύσης)

Ανοιχτό Θέατρο πάρκου Παύλου Μελά

Προέκταση

Μεγάλου Αλεξάνδρου

Μαυρομιχάλη - Πολίχνη

Ανοιχτό Θέατρο Πλατείας Παύλου Μελά

Οδός Εδέσσης, Τερψιθέα

οδού 56533

56530

Εδέσσης
Ανοιχτό

Θέατρο

στο Παύλου Μελά

Οδός

Σόλωνος,

Άνω 56430

Πάρκο Σόλωνος

Ηλιούπολη

Δημοτικό Θέατρο «Έλλη Παύλου Μελά

Μαυρομιχάλη 56

56533

Λαγκαδά 221

56430

Κολοκοτρώνη 25-27

56430

Παπαπαναγιώτου»
Κέντρο

Πολιτισμού Παύλου Μελά

«Χρήστος Τσακίρης»
Μικρό

Θέατρο

Λαζαριστών/
Λαζαριστών

Μονής Παύλου Μελά
Μονή

-

Σκηνή

Σωκράτης Καραντινός
Πέτρινο
Κέντρο

Πολιτιστικό Πυλαίας

- Πολυτεχνείου 20

55535

Χορτιάτη
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Παράρτημα ΙΙ Ερωτηματολόγιο Θεατρικής Ομάδας/Χώρου
Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΗΣ:
1. Επαγγελματική Ιδιότητα/θέση: ……………………………………………….
2. Επαγγελματική κατάσταση: � Επαγγελματίας � Ερασιτέχνης � Περιστασιακά
Απασχολούμενος
� Σπουδαστής Σχολής Θεάτρου � Εθελοντής
3. Φύλο: � A
� Γ
Μεταπτυχιακό

-

-

Πρωτοβάθμια
Διδακτορικό

-

Δευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια

6. Εκπαίδευση σχετική με τις τέχνες: ………………...........................................
7. Εμπειρία στο χώρο του θεάτρου (έτη):……......................................................
Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ / ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ:
8. Ονομασία θεατρικής ομάδας: ………………………………….........................
9. Έτος ίδρυσης ομάδας:
……………………………………………………………………….........................
10. Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση:…………………………………………………………...............………
Τηλέφωνο: ……………...........…. Email: ……………………………
Website: …………………………
11. Νομική Μορφή :
Σωματείο
Μη κερδοσκοπική αστική εταιρία
Ιδιωτική εταιρία
Δημοτική εταιρία
Άλλο (προσδιορίστε)
……………………………………………………………………................................
12. Αριθμός παραστάσεων:
το τελευταίο έτος
τον τελευταίο μήνα
13. Μέσος όρος θεατών στη συγκεκριμένη παράσταση:
…………………………………......................................................................................
14. Ποιες κατηγορίες των παρακάτω επαγγελμάτων δραστηριοποιούνται στη θεατρική
ομάδα για τη συγκεκριμένη παράσταση ? (συμπληρώστε αριθμό ατόμων)
� Παραγωγοί
� Δάσκαλοι θεάτρου / μουσικής
� Ηθοποιοί
� Σκηνογράφοι
� Σκηνοθέτες
� Διαφήμιση / Μάρκετινγκ
� Χορευτές
� Δημόσιες σχέσεις / Πωλήσεις
� Χορογράφοι
� Διοικητικές Θέσεις υποστήριξης
� Μουσικοί
� Ειδικοί Διαχείρισης Λογιστικών
� Τραγουδιστές
� Ειδικοί Διαχείρισης Νομικών
� Makeup Artists
� Τεχνικοί σκηνής, ήχου, φωτισμού
� Άλλο ………………………………………………………………………………..
15. Από τα παραπάνω μέλη πόσα είναι σταθεροί συντελεστές και πόσοι συνεργάζονται
μόνο για τη συγκεκριμένη παράσταση?
� Σταθεροί
� Συνεργαζόμενοι
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16. Με ποιες κατηγορίες εξωτερικών συνεργατών / προμηθευτών συνεργάζεστε συνήθως
για την παραγωγή μιας θεατρικής παράστασης? (συμπληρώστε αριθμό ατόμων)
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

17. Από ποιους από τους παρακάτω πόρους προέρχονται τα έσοδα σας ?
Έσοδα από τις παραστάσεις
Έσοδα του θεατρικού εργαστηρίου (δίδακτρα)
Προσωπική εργασία των μελών
Ενοικίαση χώρου / εγκαταστάσεων/υπηρεσιών σε τρίτους
Έσοδα από ανταποδοτικές υπηρεσίας (π.χ. πώληση βιβλίων στο φουαγέ)
Κρατική επιχορήγηση (Από: ……………………………………………….)
Αν ναι, Μέσος Όρος Ευρώ / χρόνο: …………………………………………
Ιδιώτες Χορηγοί
Μέλη, Φίλοι
Άλλο …………………………………………………………………………...
18. Έχετε εφαρμόσει στη λειτουργία σας κάποια από τις παρακάτω πρακτικές:
 Μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας και των social media
 Αν όχι, σχεδιάζετε να το κάνετε στο μέλλον?
 Μεγαλύτερη χρήση της δικτυακής διαφήμισης αντί της έντυπης ?
 Αν όχι, σχεδιάζετε να το κάνετε στο μέλλον?
 Διοργάνωση παράλληλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων (π.χ. έκθεση βιβλίου)
 Αν όχι, σχεδιάζετε να το κάνετε στο μέλλον?
 Να μοιραστείτε υπηρεσίες, χώρους ή/και λειτουργίες με άλλες θεατρικές ομάδες ?
 Αν όχι, σχεδιάζετε να το κάνετε στο μέλλον?
 Να συνεργαστείτε με άλλες θεατρικές ομάδες για την αγορά / ή διαπραγμάτευση
τιμών προϊόντων / υπηρεσιών για να πετύχετε χαμηλότερες τιμές ?
 Αν όχι, σχεδιάζετε να το κάνετε στο μέλλον?
 Να συνεργασθείτε με άλλες θεατρικές ομάδες για την αναζήτηση χρηματοδότησης?
 Αν όχι, σχεδιάζετε να το κάνετε στο μέλλον?
19. Πώς θα περιγράφατε καλύτερα την κατάσταση της θεατρικής σας ομάδας/ εταιρίας
σε σχέση με την οικονομική κρίση;
 Δεν έχει πληγεί σοβαρά και δεν αναμένεται ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί
 Δεν έχει πληγεί σοβαρά, αλλά υπάρχει ο φόβος ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί
 Έχει πληγεί σοβαρά, αλλά τα πράγματα θα βελτιωθούν
 Έχει πληγεί σοβαρά, και υπάρχει ο φόβος ότι τα χειρότερα έρχονται
 Έχει πληγεί σοβαρά και βρίσκεται σε κίνδυνο
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20. Έχετε εφαρμόσει ή σκοπεύετε να εφαρμόσετε κάποια από τις παρακάτω πολιτικές
για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης ?
 Μείωση ή πάγωμα μισθών
 Μείωση του αριθμού των καλλιτεχνών
 Μείωση του αριθμού διοικητικού / τεχνικού προσωπικού
 Μείωση του χρόνου σύμβασης των εποχικών υπαλλήλων
 Μείωση του αριθμού των παραστάσεων
 Μείωση των μετακινήσεων / συνεδρίων / ταξιδιών
 Μείωση δαπανών παραγωγής / διαφήμισης
 Επιλογή λιγότερο δαπανηρών έργων για την παραγωγή
 Εύρεση φθηνότερου χώρου για ενοικίαση
 Συστέγαση με άλλη θεατρική ομάδα / εταιρία για μείωση λειτουργικών δαπανών
 Νέες προσφορές στα εισιτήρια
 Αύξηση της τιμής του εισιτηρίου
21. Ο χώρος στον οποίο φιλοξενείται η παράσταση είναι:
Ιδιοκτησία της θεατρικής ομάδας (Έτος απόκτησης χώρου: ……………..)
Ενοικιάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από τη θεατρική ομάδα
Ενοικιάζεται μόνο για τη συγκεκριμένη παράσταση
Παραχωρείται δωρεάν (Από: ………………………………………………)
22. Ονομασία θεατρικού χώρου: ………………………………………………….
22. Έτος έναρξης άδειας λειτουργίας : ………………………………………….
23. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: …………………………………………
Τηλέφωνο: ………….. Email: ………………………………….
Website: …………………………….
24. Χωρητικότητα Χώρου: …………………………………………………………
25. Ο χώρος λειτουργεί/φιλοξενεί:
Θεατρικές παραστάσεις
Εκθέσεις
Μουσικές Εκδηλώσεις
Εργαστήρι (μαθήματα – πρόβες)
Άλλο …………………………………………………………………………
26. Πόσο σημαντικό είναι για το έργο σας να βρίσκεται ο θεατρικός χώρος στη
Θεσσαλονίκη (ιστορία της πόλης, πολιτιστικά στοιχεία κα) ?
Πολύ σημαντικό

Μέτρια
Σημαντικό

Ελάχιστα
σημαντικό

Αδιάφορο

Αρνητικό

28. Πόσο σημαντικά είναι τα παρακάτω στοιχεία στην επιλογή θεατρικού χώρου ?
Πολύ
σημαντικό

Μέτρια
Σημαντικό

Ελάχιστα
σημαντικό

Αδιάφορο

Αρνητικό

Αρχιτεκτονική χώρου / κτιρίου
Υποδομές κτιρίου
Ενοίκιο
Φυσικό / κτιστό περιβάλλον
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περιοχής
Δημιουργικό / πολιτιστικό /
κοινωνικό περιβάλλον περιοχής
Συγκέντρωση συναφών
πολιτιστικών – δημιουργικών
δραστηριοτήτων
Καλλιτεχνική ‘εικόνα’ /
‘ταυτότητα’/ ζωντάνια της
περιοχής
Γειτνίαση με εμπορικό κέντρο
πόλης
Γειτνίαση με εγκαταστάσεις
εκπαίδευσης / κατάρτισης
Γειτνίαση με μνημεία / μουσεία
Γειτνίαση με πολιτιστικά κέντρα
Γειτνίαση με εστιατόρια / μπαρ /
καφέ
Προσβασιμότητα (οδικό δίκτυο,
δημόσιες συγκοινωνίες)
Parking
Προσωπικοί Λόγοι
Άλλο
Ανοιχτές ερωτήσεις / συνέντευξη
1.

Τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε σε σχέση με τη δημιουργία μιας θεατρικής
παράστασης?

2.

Αναλύστε εν συντομία την οικονομική κατάσταση του θεάτρου (έσοδα- έξοδα)

3.

Τι δράσεις προβολής και marketing διοργανώνετε?

4.

Τι εισπράττετε ως σχόλια από τους κατοίκους της περιοχής σε σχέση με τη
λειτουργία του θεάτρου?

5.

Πιστεύετε ότι η δημιουργία συνεργιών ή/και ενός cluster θεάτρου στη
Θεσσαλονίκη θα συνέβαλε στην ανάπτυξη του θεάτρου στην πόλη?

6.

Πιστεύετε ότι η δημιουργία ενός χώρου στη Θεσσαλονίκη για τη συστέγαση
πολιτιστικών δραστηριοτήτων – θεατρικών παραστάσεων θα συνέβαλε στην
τουριστική ανάπτυξη της πόλης?
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Παράρτημα ΙΙΙ Ερωτηματολόγιο Κοινού
Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΗΣ:
2. Φύλο: � A

-

-

-

-

-

� Γ

3. Εθνικότητα: …………………………………………………………………….
Μεταπτυχιακό

Πρωτοβάθμια
Διδακτορικό

Δευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια

5. Οικογενειακή κατάσταση: � Έγγαμος/η χωρίς παιδιά � Έγγαμος/η με παιδιά �
Μονογονεϊκή οικογένεια � Άγαμος/η
6. Επαγγελματική κατάσταση: Μαθητής
Ημι-απασχολούμενος
Συνταξιούχος
7. Προσωπικό Εισόδημα:
0-300€
1500-2000€
2000-3000€

Σπουδαστής
Οικιακά

300-600€
<3000€

Άνεργος

600-1000€

Εργαζόμενος
1000-1500€

8. Επάγγελμα (π.χ. δάσκαλος, οικοδόμος): ………………………………………………….
9. Περιοχή κατοικίας : ………………………………………………………………………
10. Αριθμός μελών της παρέας σας στη συγκεκριμένη παράσταση …………………….
Β) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
11. Παρακαλώ σημειώστε τον βαθμό ενδιαφέροντός σας για τις παρακάτω
δραστηριότητες (5=πολύ ενδιαφέρον, 4=ενδιαφέρον, 3=ελάχιστα ενδιαφέρον,
2=ουδέτερο, 1=καθόλου ενδιαφέρον)
1

2

3

4

5

Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων
Παρακολούθηση παραστάσεων stand-up comedy
Παρακολούθηση παραστάσεων όπερας
Παρακολούθηση κονσέρτων κλασικής μουσικής
Παρακολούθηση συναυλιών ποπ / ροκ μουσικής
Παρακολούθηση συναυλιών jazz / blues μουσικής
Παρακολούθηση παραστάσεων μπαλέτου
Παρακολούθηση παραστάσεων μοντέρνου χορού
Παρακολούθηση φεστιβάλ παραδοσιακού χορού
Επίσκεψη σε χώρους γκαλερί, εκθέσεων
Επίσκεψη σε μουσεία
Παρακολούθηση ταινιών στον κινηματογράφο
Παρακολούθηση video ή DVD ταινιών
Παρακολούθηση προγραμμάτων τηλεόρασης
Ανάγνωση βιβλίων
Ανάγνωση περιοδικών
Ανάγνωση εφημερίδων
Παρακολούθηση καλλιτεχνικών μαθημάτων
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12.

Πόσο συχνά πηγαίνετε σε θεατρικές παραστάσεις?
 Μία φορά την εβδομάδα
 Μία φορά τον μήνα
 Μία φορά το τρίμηνο
 Μία φορά το εξάμηνο
 Μία φορά τον χρόνο

13.

Πόσο συχνά πηγαίνατε στο θέατρο πριν την οικονομική κρίση?
 Μία φορά την εβδομάδα
 Μία φορά τον μήνα
 Μία φορά το τρίμηνο
 Μία φορά το εξάμηνο
 Μία φορά τον χρόνο

14.

Πόσες φορές παρακολουθήσατε μία δωρεάν θεατρική παράσταση τον τελευταίο
χρόνο?
 Ποτέ
 Μία φορά
 2-5 φορές
 6-12 φορές
 Περισσότερες από 12 φορές

15.

Τι είδους θεατρικές παραστάσεις παρακολουθείτε συνήθως ?
 Έργα κλασσικού ρεπερτορίου
 Έργα σύγχρονων δημιουργών
 Μουσικό θέατρο, μιούζικαλ
 Stand Comedy
 Παράσταση cabaret
 Παιδικές Παραστάσεις

16.

Πόσο σημαντικό είναι το κάθε ένα από τα παρακάτω στοιχεία στην απόφασή σας
να επισκεφθείτε ένα θέατρο ?
(5=πολύ σημαντικό, 4=σημαντικό, 3=ελάχιστα σημαντικό, 2=ουδέτερο, 1=καθόλου
σημαντικό)
1

2

3

4

5

Ποιότητα θεατρικής παράστασης
Φήμη του θεάτρου
Αρχιτεκτονική χώρου / κτιρίου
Ποιότητα υποδομών / υπηρεσιών
Τιμή εισιτηρίου
Επιλογές διασκέδασης (Restaurant / bar / Cafe)
Προσβασιμότητα (οδικό δίκτυο, λεωφορεία)
Παρκινγκ
Γειτνίαση με εμπορικό κέντρο
Δημιουργικό / πολιτιστικό περιβάλλον περιοχής
Συγκέντρωση πολιτιστικών – δημιουργικών
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δραστηριοτήτων
Καλλιτεχνική ατμόσφαιρα / ζωντάνια της περιοχής
Απόσταση από τον τόπο κατοικίας σας
17.

Επισκεφτήκατε κάποιο εστιατόριο / bar / cafe στην περιοχή / γειτονιά πριν την
προσέλευση σας στη παράσταση?
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17α. Εάν ναι, τι ποσό δαπανήσατε ? (Ευρώ/ανά άτομο)? …………………….

18.

Σχεδιάζετε να επισκεφτείτε κάποιο εστιατόριο / bar / cafe στην περιοχή / γειτονιά
μετά την παράσταση?
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18α. Εάν ναι, τι ποσό σχεδιάζετε να δαπανήσετε ? (Ευρώ/ανά άτομο) ………….

19.

Πόσο συχνά επισκέπτεστε τη συγκεκριμένη περιοχή / γειτονιά για φαγητό / καφέ /
ποτό / διασκέδαση όταν δεν έχετε σκοπό να παρακολουθήσετε κάποια θεατρική
παράσταση?

Ποτέ

Σπάνια (μία φορά κάθε τρεις μήνες)

Περιστασιακά (μία φορά το μήνα)

Συχνά (μία φορά την εβδομάδα)

Τακτικά (περισσότερες από 2 φορές την εβδομάδα)

20. Με πόσα αστέρια θα βαθμολογούσατε τη συγκεκριμένη παράσταση?
*
**
***
****

*****

21. Με ποιο τρόπο αγοράζετε συνήθως εισιτήρια για το θέατρο?

Αγορά από το γκισέ του θεάτρου

Internet

Ταχυδρομικώς (με τηλεφωνική κράτηση)

Με όλα τα παραπάνω εξίσου
22. Πόσο συχνά παρακολουθήσατε βιντεοσκοπημένες θεατρικές παραστάσεις μέσω
τηλεόρασης ή διαδικτύου τον τελευταίο χρόνο?
(1= Ποτέ, 2=Λιγότερο από μια φορά τον μήνα, 3=1-3 φορές τον μήνα, 4=Μια φορά την
εβδομάδα, 5=Παραπάνω από μία φορά την εβδομάδα)
1
2
3
4
Μέσω DVD ή video
Μέσω ιστοσελίδων σχετικών με τον πολιτισμό
Μέσω άλλης ιστοσελίδας
Μέσω υπολογιστή αλλά όχι μέσω διαδικτύου
Μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλης φορητής συσκευής (MP4
video player, tablet)

5

23. Πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε τις παρακάτω μεθόδους για να ενημερωθείτε για μια
θεατρική παράσταση τον τελευταίο χρόνο?

216

(1= Ποτέ, 2=Λιγότερο από μια φορά τον μήνα, 3=1-3 φορές τον μήνα, 4=Μια φορά την
εβδομάδα, 5=Παραπάνω από μία φορά την εβδομάδα)
1

2

3

4

5

Εφημερίδες
Περιοδικά
Οδηγοί προγράμματος, flyers
Βιβλία
TV
Ραδιόφωνο
Internet (π.χ. facebook, blogs κτλπ.)
24. Πόσες φορές γράψατε στο διαδίκτυο μια κριτική σχετικά με μια θεατρική
παράσταση που είδατε τον τελευταίο χρόνο ?

Ποτέ

Σπάνια (μία φορά κάθε τρεις μήνες)

Περιστασιακά (μία φορά το μήνα)

Συχνά (μία φορά την εβδομάδα)

Τακτικά (περισσότερες από 2 φορές την εβδομάδα)
25. Είστε μέλος / εγγεγραμμένος/η σε κάποιο θέατρο?

ΝΑΙ

ΟΧΙ

26. Είστε συνδρομητής ή διαβάζετε τακτικά κάποιο καλλιτεχνικό περιοδικό (stage,
dance, cabaret, stand-up comedy) ΝΑΙ ΟΧΙ
27. Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας με τα παρακάτω
(5=Συμφωνώ απόλυτα, 4=Συμφωνώ, 3=Αδιάφορο, 2=Διαφωνώ, 1=Διαφωνώ απόλυτα)
1

2

3

4

5

Το θέατρο βοηθάει τους πολίτες να
κατανοήσουν καλύτερα την πολιτική /
κουλτούρα της χώρας
Το θέατρο βοηθάει στην παιδεία, επιμόρφωση
των πολιτών όλων των ηλικιών
Το θέατρο συμβάλει στην πολιτιστική
ανάπτυξη της πόλης/περιοχής
Το θέατρο συμβάλει στην τουριστική
ανάπτυξη της πόλης/περιοχής
Το θέατρο συμβάλει στην οικονομική
ανάπτυξη της πόλης
Το θέατρο συμβάλει στην αύξηση της
οικονομικής κίνησης της περιοχής/γειτονιάς
Το θέατρο συμβάλει στη διαμόρφωση της
‘εικόνας’ / ταυτότητας της περιοχής/γειτονιάς
Το θέατρο βλάπτει την κοινωνία διότι
κριτικάρει έντονα τον τρόπο ζωής
Οι θεατρικές παραστάσεις θα πρέπει να
επιχορηγούνται από το κράτος
Τα θέατρα είναι προτιμότερο να
συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες
πολιτιστικές περιοχές/γειτονιές
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Το θέατρο συμβάλει στη διαμόρφωση της
εικόνας της Θεσσαλονίκης ως δημιουργικής
πόλης
28. Επιλέξτε ποια πρόταση αντιπροσωπεύει καλύτερα την συμμετοχή σας σε θεατρικές
παραστάσεις σε σχέση με την οικονομική κρίση?


Δεν με έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση και δεν πιστεύω πως θα συμβεί κάτι τέτοιο



Δεν με έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση, αλλά πιστεύω πως αυτό θα συμβεί σύντομα



Με έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση, αλλά πιστεύω πως τα πράγματα θα βελτιωθούν



Με έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση, και πιστεύω ότι τα χειρότερα έπονται



Με έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση, και δεν θα μπορώ πλέον να πηγαίνω στο θέατρο
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