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ςΤο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας προέκυψε από ημερίδα που οργάνωσε το Δίκτυο
για την Ιστορία της Εργασίας και του Εργατικού Κινήματος στην Αθήνα το 2017. Απο-

τελεί τη συνέχεια ενός πειράματος: της συνάντησης ιστορικών της εργασίας με ιστορι-
κούς του θεάτρου και του κινηματογράφου.
Στη συνάντηση αυτή συνέβαλαν και ερευνητικά ερωτήματα που γεννιούνται από την απορ-
ρύθμιση και τους μετασχηματισμούς των εργασιακών σχέσεων τις τελευταίες δεκαετίες στο
εξωτερικό και στη χώρα μας, ιδίως από την εποχή των μνημονίων και μετά.
Ο καλλιτέχνης αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το αρχέτυπο του ευέλικτα εργαζόμενου στον
νεοφιλελεύθερο μετα-φορντικό καπιταλισμό, καθώς την αυτόνομη και δημιουργική ερ-
γασία του χαρακτηρίζουν η συνεχής διαθεσιμότητα και προσαρμοστικότητα, η αυτοεκ-
μετάλλευση και το ρίσκο, τα ασαφή όρια εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου, η απουσία
συνδικαλισμού, η επισφάλεια και η ευελιξία.
Η θεματική της εργασίας στη «βιομηχανία του θεάματος» είναι ελάχιστα αναπτυγμένη
στην ιστοριογραφία, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Τα κεφάλαια του βιβλίου καλύ-
πτουν όψεις της εργασίας στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο, σε μια ευρεία χρο-
νική προοπτική, στοχεύοντας να δώσουν συγκεντρωμένο βιβλιογραφικό υλικό, να
υποδείξουν πηγές και αρχεία και να ανοίξουν τη συζήτηση για ένα ζήτημα του οποίου τα
ίχνη χάνονται, αν όχι στον τομέα των κρατικών παρεμβάσεων, τουλάχιστο στο επίπεδο
των ατομικών και ανεπίσημων συλλογικών εμπειριών.
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Εισαγωγή 
 

Τ ο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας προέκυψε από ημερίδα που οργάνωσε το Δίκτυο 
για την Ιστορία της Εργασίας και του Εργατικού Κινήματος το 2017 στην Αθήνα. Αποτε-
λεί τη συνέχεια ενός πειράματος: της συνάντησης ιστορικών της εργασίας με ιστορι-

κούς του θεάτρου και του κινηματογράφου, κατά κανόνα προερχόμενους από φιλολογικές 
και πολιτισμικές σπουδές· της συνάντησης, δηλαδή, ανθρώπων με διαφορετική επιστημονική 
κατάρτιση και εργαλεία. Η αλληλεπίδραση αυτή των δύο κλάδων διατηρήθηκε κατά την προ-
ετοιμασία της έκδοσης του βιβλίου, καθώς τόσο οι επιμελητές του όσο και οι εξωτερικοί κριτές 
κάθε κεφαλαίου προέρχονται μία / ένας από την ιστορία και μία / ένας από τη θεατρολογία. 

Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 2014 με στόχο την προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου σχετικά 
με την ιστορία της εργασίας, την ανάπτυξη του πεδίου και την επικοινωνία όσων μελετούν 
σχετικά ζητήματα.1 Η διάχυση της προβληματικής της ιστορίας της εργασίας αποτελούσε έναν 
ακόμα στόχο του Δικτύου που ήρθε να συναντηθεί με τη διαθεσιμότητα μελετητών του θεά-
τρου και του κινηματογράφου οι οποίοι ενδιαφέρονταν όχι μόνο για την καλλιτεχνική, αλλά 
και για την οικονομική και κοινωνική ιστορία τους. Στη συνάντηση αυτή συνέβαλαν, ενδεχομέ-
νως, και ερευνητικά ερωτήματα που γεννιούνται από την απορρύθμιση και τους μετασχημα-
τισμούς των εργασιακών σχέσεων τις τελευταίες δεκαετίες, ιδίως δε την εποχή των 
μνημονίων, με τον ίδιο τρόπο που γενικότερα η ανανέωση του ενδιαφέροντος των ιστορικών 
διεθνώς για την ιστορία της εργασίας τροφοδοτήθηκε από τη σύγχρονή μας αποδόμηση των 
καθεστώτων εργασίας που είχαν αναπτυχθεί κατά τον 20ό αιώνα στις αναπτυγμένες καπιτα-
λιστικές χώρες. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι το αντικείμενο αυτού του τόμου ίσως να μην 
είναι τόσο περιφερειακό για την ιστορία της εργασίας όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Όπως 
τονίζει στο επίμετρο η Χριστίνα Καρακιουλάφη, ο καλλιτέχνης αποτελεί κατά κάποιον τρόπο 
το αρχέτυπο του ευέλικτα εργαζόμενου στον νεοφιλελεύθερο μετα-φορντικό καπιταλισμό, 
με την έμφαση στην αυτόνομη/δημιουργική εργασία, τη συνεχή διαθεσιμότητα και προσαρμο-
στικότητα, την αυτοεκμετάλλευση και το ρίσκο, τα ασαφή όρια εργάσιμου και μη εργάσιμου 
χρόνου, την απουσία συνδικαλισμού, την επισφάλεια και την ευελιξία. 

Η ιστορία της εργασίας αναπτύχθηκε ως κλάδος της κοινωνικής ιστορίας προσανατολισμέ-
νος στη μελέτη των εργασιακών σχέσεων και των εργατικών κινητοποιήσεων στις βιομηχανι-
κές ιδίως κοινωνίες. Στην πορεία άνοιξε σε νέες θεματικές και κοινωνικά περιβάλλοντα, έδωσε 
ιδιαίτερη προσοχή στο φύλο και στις πολιτισμικές ορίζουσες της εργασίας, ενώ σήμερα έχει 
αναζωογονηθεί από τη «στροφή προς το παγκόσμιο», τη ριζική ανατροπή του ευρωκεντρικού 
Κανόνα και τη μελέτη εργασιακών καθεστώτων και συνθηκών πολύ διαφορετικών από τα δυ-

1. Λήδα Παπαστεφανάκη, Κώστας Παλούκης και Νίκος Ποταμιάνος, «Το ελληνικό Δίκτυο για την Ιστορία της Εργασίας και του Εργα-
τικού Κινήματος. Ελληνικές και ευρωπαϊκές αλληλεπιδράσεις», Αρχειοτάξιο 18 (2016), σ. 218-222. 
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τικά, χωρίς να λαμβάνονται τα τελευταία ως πρότυπα από τα οποία σημειώνονται μικρότερες 
ή μεγαλύτερες αποκλίσεις. Μια (ασφαλώς όχι πλήρης) καταγραφή των θεμάτων που έχουν 
ερευνηθεί από τους ιστορικούς της εργασίας περιλαμβάνει τις βασικές ορίζουσες των εργα-
σιακών σχέσεων (όπως το ύψος και ο τρόπος της αμοιβής ή ο χρόνος εργασίας), τον καταμε-
ρισμό εργασίας σε έμφυλη και εθνοπολιτισμική βάση (και τις ανισότητες και ιεραρχίες που 
μπορεί να αναπτύσσονται σε σχέση με την αμοιβή και όχι μόνο), την οργάνωση της εργασίας 
και τις αλλαγές που επιφέρουν οι εξελίξεις στην τεχνολογία, το ευρύτερο εργασιακό καθεστώς 
που καθορίζεται μεταξύ άλλων από τον βαθμό στον οποίο η εργασία προσφέρεται ελεύθερα 
ή μη, τη διαμόρφωση των αγορών εργασίας, τον ρόλο της μετανάστευσης και της γενικότερης 
γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων, τους τρόπους στρατολόγησης εργατικού δυ-
ναμικού από μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, τη μαθητεία και την κατάρτιση, τις δυνατότητες 
κοινωνικής κινητικότητας, τις συλλογικές διεκδικήσεις και διαπραγματεύσεις, τις πολιτικές ερ-
γοδοσίας και κράτους για τη διαχείριση, αναπαραγωγή και πειθάρχηση της εργατικής δύναμης, 
την εργατική διαμαρτυρία και κινητοποίηση και τις καθημερινές αντιστάσεις, τη διάκριση ανά-
μεσα σε εργασία και μη εργασία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή κατασκευάζεται πολιτισμικά, 
τις διάφορες μορφές διαπλοκής τάξης, φύλου, ηλικίας και εθνοπολιτισμικής ομάδας.2  

Η θεματική της εργασίας στη «βιομηχανία του θεάματος», απ’ όσο γνωρίζουμε, είναι ελάχιστα 
αναπτυγμένη στην ιστοριογραφία, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Πιο συχνά θα εντοπίσει 
κανείς μελέτες για τις αναπαραστάσεις της εργασίας στον κινηματογράφο και στο θέατρο.3 
Βεβαίως, ζητήματα ιστορίας της εργασίας θίγονται σε διάφορες θεατρολογικές μελέτες,4 οι 
ειδικές μελέτες, όμως, είναι ελάχιστες και αφορούν κυρίως τη σωματειακή οργάνωση και τις 
στιγμές συλλογικής διεκδίκησης – δηλαδή τις πλευρές της ιστορίας της εργασίας που συνήθως 
μελετώνται πρώτες σε έναν οικονομικό κλάδο.5 Μια πρόσφατη εξαίρεση αφορά την οργάνωση 
της παραγωγής και της εργασίας στο Χόλιγουντ του πρώτου μισού του 20ού αιώνα και την 
εμπειρία «μετασχηματισμού της δημιουργικότητας σε εργασία» που βίωσαν οι εργαζόμενοι 
στα στούντιό του μέχρι την αλλαγή, μεταπολεμικά, του συστήματος παραγωγής.6  

Όσον αφορά την ελληνική ιστορία του θεάτρου, η ανάπτυξή της τις τελευταίες δεκαετίες 

2. Εκτενείς συλλογές άρθρων που παρουσιάζουν τόσο κλασικές θεματικές της ιστορίας της εργασίας όσο και τις τελευταίες εξελίξεις 
στο πεδίο της παγκοσμιοποιημένης ιστορίας της εργασίας είναι αυτές που επιμελήθηκαν οι Jan Lucassen (επιμ.), Global Labor His-
tory. A state of the art, Βέρνη, Peter Lang, 2006· Andreas Eckert (επιμ.), Global Histories of Work, Βερολίνο, de Gruyter, 2016· Karin 
Hofmeester και Marcel van der Linden (επιμ.), Handbook The Global History of Work, Βερολίνο, De Gruyter 2017· Marcel van der 
Linden (επιμ.), The Global History of Work. Critical Readings, 4 τόμ., Λονδίνο και Νέα Υόρκη, Bloomsbury, 2019.

3. Ewa Mazierska (επιμ.), Work in Cinema. Labor and the Human Condition, Νέα Υόρκη, Palgrave Macmillan, 2013· Elizabeth Osborne 
και Christine Woodsworth (επιμ.), Working in the Wings. New Perspectives on Theatre History and Labor, Καρμποντέιλ, Southern Il-
linois University Press, 2015. Στον τελευταίο τόμο καταγράφεται και άλλη μία μορφή συνάντησης της εργασίας με το θέατρο: η 
αξιοποίηση του θεάτρου ως μορφής δημόσιας τέχνης από εργατικά σωματεία. 

4. Για παράδειγμα, η παιδική εργασία στο Shauna Vey, Childhood and Nineteenth-century American Theatre. The Work of the Marsh 
Troupe of Juvenile Actors, Καρμποντέιλ, Southern Illinois University Press, 2015. Παλαιότερη μελέτη αναφέρεται στην εργασία των 
γυναικών ηθοποιών στη βικτοριανή Αγγλία, σε μεγάλο βαθμό πάντως εστιάζει στις συνδέσεις της με τη σεξουαλικότητα: Tracy C. 
Davis, Actresses as Working Women. Their Social Identity in Victorian Culture, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, Routledge, 1991.

5. Danae Clark, Negotiating Hollywood. The Cultural Politics of Actors’ Labor, Μινεάπολις και Λονδίνο, University of Minnesota Press, 
1995· Kerry Segrave, Film Actors Organize. Union Formation Efforts in America, 1912-1937, Τζέφερσον και Λονδίνο, McFarland & 
company, 2009· Sean P. Holmes, Weavers of Dreams, Unite! Actors’ Unionism in Early Twentieth-century America, Ερμπάνα, Uni-
versity of Illinois Press, 2013.

6. Ronny Regev, Working in Hollywood. How the Studio System Turned Creativity into Labor, Τσάπελ Χιλ, University of North Carolina 
Press, 2018.
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έχει δώσει μεγάλο όγκο δημοσιευμάτων. Αναφορές στις εργασιακές συνθήκες των ηθοποιών 
διαπερνούν αρκετές μελέτες, είτε αυτές αποτελούν το κύριο θέμα τους είτε όχι. Δείγμα τους 
εμφανίζεται στις υποσημειώσεις των κεφαλαίων. Η έλλειψη συστηματικής βιβλιογραφίας δυ-
σχεραίνει την προσπάθεια ενός δίκαιου απολογισμού. Η καταγραφή της σχετικής παραγωγής 
είναι ακριβώς ερευνητικό ζητούμενο, ώστε να αποκτήσουμε σαφέστερη εικόνα των πληρο-
φοριών που έχουν ήδη συλλεγεί, να είμαστε σε θέση να καταγράψουμε τα κενά, την έκταση 
και τους λόγους που τα δημιουργούν, ώστε να προχωρήσει η έρευνα με συγκεκριμένους στό-
χους αναζήτησης αρχείων και συγκέντρωσης στοιχείων από πολλαπλές πιθανές, διαθέσιμες 
αλλά αναξιοποίητες πηγές.  

Πιο αναπτυγμένη είναι η κοινωνιολογική έρευνα για την εργασία στον χώρο του θεάματος, 
πλευρές της οποίας παρουσιάζονται στο επίμετρο του τόμου. Τα ερωτήματα που έχουν τεθεί 
για την «καλλιτεχνική εργασία» στρέφονται ιδίως γύρω από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, τις 
διαφορές της από άλλες μορφές αμειβόμενης εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο προσλαμ-
βάνεται από όσους την ασκούν, με έμφαση στον υψηλό βαθμό αυτονομίας και δημιουργικό-
τητας.7 Προϋπόθεση, βεβαίως, για τη μελέτη των διαφόρων πτυχών της εργασίας είναι αυτή 
να αναγνωρίζεται ως τέτοια8 – κάτι που μάλλον προκύπτει πιο αβίαστα στη μαρξιστική παρά-
δοση, όπου αναδεικνύεται, παραδείγματος χάριν, το γεγονός ότι στο επίκεντρο της παραγωγής 
ταινιών βρίσκεται η εργασία των ηθοποιών.9 

Ο κανόνας βεβαίως είναι άλλος: Συνήθως, ο χώρος του θεάτρου και του κινηματογράφου, 
και γενικότερα του πολιτισμού, δεν αντιμετωπίζεται ως χώρος εργασίας. Οι κοινωνίες μας 
αντιλαμβάνονται τον πολιτισμό κυρίαρχα ως μια ευγενή πνευματική δραστηριότητα υπεράνω 
χρημάτων και ταπεινών αναγκών· τους καλλιτέχνες ως ανθρώπους με μια αίσθηση αποστολής 
και μακριά από τα εγκόσμια· την καλλιτεχνική δημιουργία ως κατεξοχήν ατομική υπόθεση αυ-
τοπραγμάτωσης και έκφρασης που δεν εντάσσεται σε καταμερισμούς εργασίας. Αλλά και όσον 
αφορά λιγότερο υψιπετείς μορφές θεατρικού και κινηματογραφικού πολιτισμού, που εντάσ-
σονται, όπως και ο τηλεοπτικός, στις κατηγορίες της μαζικής κουλτούρας και του σταρ σίστεμ, 
αυτές γίνονται κατά βάση αντιληπτές ως ένα λαμπερό περιβάλλον που ορίζεται από την επι-
τυχία και την εκπλήρωση των επιθυμιών, μακριά από τους καταναγκασμούς και τη μιζέρια της 
καθημερινότητας. Η εργασία κατά κανόνα γίνεται αντιληπτή σήμερα ως το αντίθετο όλων 
αυτών. Ο μόχθος ως εμπειρία των ανθρώπων στον χώρο του θεάματος συνήθως δεν βρίσκε-
ται στο επίκεντρο του λόγου γι’ αυτόν τον χώρο, και το ίδιο ισχύει για τις εργασιακές σχέσεις 
– όταν δεν έρχονται στην επιφάνεια με απεργίες και καταγγελίες .10 Και για να αναφερθούμε 
σε πολύ πρόσφατα συμβάντα, χαρακτηριστική για την αντιμετώπισή τους ως μη εργαζομένων 
είναι η απουσία κάθε πρόνοιας για τους καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-

7. Χριστίνα Καρακιουλάφη, «“Είναι και τέχνη και επάγγελμα”: προσλήψεις της καλλιτεχνικής εργασίας – το παράδειγμα των ηθοποιών 
στην Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 137-138 (2012), σ. 113-140· David Hesmondhalgh και Sarah Baker, Creative Labour. 
Media Work in Three Cultural Industries, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, Routledge, 2011.

8. Βλ. και τις παρατηρήσεις των Katherine Bischoping και Adam D. K. King, «The forgotten work of cultural workers», Labour/Le Travail 
84 (2019), σ. 259-278.

9. Clark, Negotiating Hollywood, ό.π. 
10. «Στάση εργασίας στις 01/07 των εργαζόμενων του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου», http://nofeloumeni.gr/2017/06/30/festival/ 

(προσπέλαση: 1.7.17)∙ Τάσος Γιαννόπουλος, «Φως στο “παρασκήνιο” της εργοδοτικής ασυδοσίας στον χώρο του θεάτρου», 
https://left.gr/news/fos-sto-paraskinio-tis-ergodotikis-asydosias-sto-horo-toy-theatroy (προσπέλαση: 1η Φεβρουαρίου 2018)∙ Στέλλα 
Χαραμή, «Κινδυνεύουν να γίνουν χόμπι τα επαγγέλματα του θεάτρου;», http://www.monopoli.gr/stories/epikaira/item/167589 (προ-
σπέλαση: 14.9.18).
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19 που οδήγησε σε κινητοποίηση την άνοιξη του 2020 τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
όσο και στην πλατεία Συντάγματος.11 Έξι μήνες μετά, η κρατική πρόνοια για τους καλλιτέχνες 
παραμένει μηδενική, σε αντίθεση με τα (όποια) μέτρα πάρθηκαν για άλλες κατηγορίες εργα-
ζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών. 

Ενώ, λοιπόν, οι οικονομικές και επιχειρηματικές διαστάσεις των πολιτιστικών δραστηριοτή-
των έχουν προσελκύσει το πολιτικό και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, το οποίο έχει αποτυπωθεί 
και στην Ελλάδα σε δημοσιεύματα12 και σε διδασκαλία σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η εργασία 
στον χώρο των τεχνών παραμένει θέμα ανεκμετάλλευτο. Ζητούμενο, συνεπώς, αυτού του βι-
βλίου είναι να φέρει στην επιφάνεια απωθημένες από τον δημόσιο λόγο πλευρές της εμπειρίας 
των ανθρώπων του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τα περισσότερα κεφάλαιά του αναφέ-
ρονται ιδίως στους ηθοποιούς κατά την περίοδο 1880-1950 και ορισμένα αξιοποιούν αρχειακό 
και έντυπο υλικό που έχει παραχθεί από τα σωματεία του χώρου∙ αντικείμενο μελέτης αποτέ-
λεσαν και οι τεχνικές ειδικότητες του κινηματογράφου από το 1945 μέχρι τα πολύ πρόσφατα 
χρόνια, όπως και οι καταστηματάρχες στον χώρο της διακίνησης των προϊόντων της βιομηχα-
νίας του θεάματος κατά τη δεκαετία του 1980.  

Είναι ωστόσο αξιοσημείωτο ότι πλευρές των εργασιακών δυσχερειών που καταγράφονται 
στα κεφάλαια του τόμου και απέχουν μία εκατονταετία από το κοινωνιολογικό πλαίσιο ανά-
λυσης του επιμέτρου, απλώς αναδιατυπώνονται σε αυτό με σύγχρονους όρους. Το επίμετρο, 
σε συνδυασμό με τα επιμέρους κεφάλαια, αποκαλύπτουν ακριβώς ότι εργασιακά χαρακτηρι-
στικά των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, όπως η επισφάλεια και η υπερπροσφορά εργασίας, 
είναι σταθερά στη διάρκεια του χρόνου, και οι διέξοδοι που προτάθηκαν κατά καιρούς επα-
ναλαμβάνονται ιδίως σε οικονομικά ταραγμένες εποχές, χωρίς να δίνουν ικανοποιητικές λύσεις 
σε μεγάλους αριθμούς εργαζομένων.  

Ειδικότερα, η Μαίρη Ηλιάδη αναφέρεται στη μετάβαση, όσον αφορά την οργάνωση της ερ-
γασίας των ηθοποιών και τα επιχειρηματικά σχήματα, από τους περιοδεύοντες στην Ανατολική 
Μεσόγειο συνεταιρικούς θιάσους του 19ου αιώνα στην εγκατάστασή τους στις αρχές του 20ού 
αιώνα στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις του ελληνικού κράτους και στη λειτουργία των 
θεάτρων όλο και περισσότερο υπό το καθεστώς ιδιωτικής επιχείρησης που χρησιμοποιεί μι-
σθωτή εργασία. Τη διαδικασία αυτή η συγγραφέας τη συσχετίζει τόσο με αντίστοιχες εξελίξεις 
και με την ανάπτυξη μιας ακμάζουσας βιομηχανίας του θεάματος σε ευρωπαϊκές χώρες όσο 
και με τη μακρόσυρτη μετάβαση από την πλανόδια στην εδραία εργασία σε διάφορα άλλα 
επαγγέλματα στην Ελλάδα της εποχής. Με αναφορές στο σύστημα των μεριδίων των μελών 
του θιάσου και σε στοιχεία για αμοιβές και εισπράξεις διαφόρων θιάσων, αναδύεται η ιδιαίτερη 
επισφάλεια του επαγγέλματος και οι ακραίες μεταπτώσεις στα επίπεδα κερδοφορίας που απο-
μάκρυναν από αυτό τους επιχειρηματίες κεφαλαιούχους μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού 
αιώνα. Η συγγραφέας κλείνει την ανάλυσή της με μια ανανεωμένη αφήγηση για την απεργία 
των ηθοποιών του 1919, η οποία ήρθε να αποκαλύψει τα νέα δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί 

11. «Support art workers: η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας εργαζομένων στις τέχνες», Lifo (4.52.20), https://www.lifo.gr/now/culture/ 
281011/support-art-workers-i-anakoinosi-tis-protovoylias-ergazomenon-stis-texnes (προσπέλαση: 8 Μαΐου 2020)· «Κοινή ανακοίνωση 
από τα σωματεία των εργαζόμενων στον πολιτισμό», Culture Now (5.5.20), https://www.culturenow.gr/ koini-anakoinosi-apo-ta-
somateia-ton-ergazomenon-ston-politismo/ (προσπέλαση: 8.5.2020)· «Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στο Σύνταγμα», Εφημερίδα 
των Συντακτών (6 Μαΐου 2020).

12. Βλ., για παράδειγμα, Δάφνη Βουδούρη (επιμ.), Διαχείριση πολιτιστικών οργανισμών σε περίοδο κρίσης, Αθήνα, Πάντειο Πανεπι-
στήμιο, 2014.
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για την εργασία των ηθοποιών στην «εποχή της συσσώρευσης».  
Ο Νίκος Ποταμιάνος, βασιζόμενος ιδίως σε ειδήσεις από τα ψιλά των εφημερίδων, προσπα-

θεί να ανασυστήσει τον εργασιακό βίο δύο αστέρων της λαϊκής Αποκριάς της Αθήνας στο γύ-
ρισμα από τον 19ο στον 20ό αιώνα, οι οποίοι εργάζονταν μεταξύ άλλων ως ηθοποιοί, στα 
θεάματα του δρόμου, αλλά και στις θεατρικές σκηνές του βαριετέ κ.λπ. Τα θεάματα του δρό-
μου αντιμετωπίζονται ως δουλειές του ποδαριού, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έλλειψη κάθε 
σταθερότητας, διαρκή μετακίνηση, απουσία εμποδίων εισόδου και μορφών επαγγελματικής 
κατοχύρωσης, χαμηλές απολαβές και κύρος, και τοποθετούνται στον ευρύτερο χώρο του άτυ-
που τομέα της οικονομίας. Στην περίπτωση των δύο ηθοποιών, η δραστηριοποίησή τους στα 
υπαίθρια αποκριάτικα θεάματα είχε ως στόχο τον βιοπορισμό, αποτελώντας μία από τις πολ-
λαπλές πηγές από τις οποίες αντλούσαν μικρά εισοδήματα σε μια στρατηγική πολυαπασχόλη-
σης. Το ερώτημα που θέτει ο συγγραφέας είναι κατά πόσο ένα τέτοιο μοντέλο περιστασιακής 
απασχόλησης μπορεί να ίσχυε και για πιο ευυπόληπτες μορφές θεάτρου. 

Στα επόμενα τρία κεφάλαια, οι συγγραφείς βάζουν στο επίκεντρο της ανάλυσής τους τόσο 
τη συνδικαλιστική δράση των ανθρώπων του θεάτρου, κυρίως των ηθοποιών, όσο και την κρα-
τική παρέμβαση στον χώρο κατά τον Μεσοπόλεμο – περίοδο που χαρακτηρίζεται επίσης από 
την όξυνση του ανταγωνισμού του θεάτρου με τον κινηματογράφο. 

Ο Αντώνης Γλυτζουρής μελετά τη δημιουργία και τη δράση του Σωματείου Ελλήνων Ηθο-
ποιών κατά τον Μεσοπόλεμο, με βασική πηγή την εφημερίδα που αυτό εξέδιδε. Οι πρωτο-
βουλίες και οι διεκδικήσεις του σωματείου χαρακτηρίζονται εκσυγχρονιστικές, στον βαθμό 
που αποσκοπούσαν στην αναβάθμιση του επαγγέλματος από την άποψη του κύρους του και 
των όρων άσκησής του∙ ο συγγραφέας επισημαίνει, ωστόσο, τις ανεπάρκειές τους καθώς και 
τον συντηρητισμό και τον ελιτισμό που τις διέπνεε, τη συντεχνιακή λογική και τη γραφειοκρα-
τική λειτουργία του σωματείου.  

Ο Μανώλης Σειραγάκης παρουσιάζει τα τεκταινόμενα στο επάγγελμα του ηθοποιού και τις 
συνδικαλιστικές διεκδικήσεις σε συνάρτηση με την πατερναλιστική κρατική πολιτική που απο-
σκοπούσε, μεταξύ άλλων, στον πολιτικό έλεγχο του χώρου των θεαμάτων. Με αφετηρία κυ-
ρίως το τέλος στον φόρο επί των θεαμάτων το 1918, που καθιερώθηκε υπέρ του σωματείου 
τους για την ίδρυση ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού ταμείου, καθώς και την απεργία των 
ηθοποιών του 1919, επισημαίνει τη στροφή τους, όσον αφορά τον αποδέκτη των διεκδικήσεών 
τους, από την εργοδοσία προς το κράτος. Επιπλέον ο συγγραφέας αναδεικνύει τις διαιρέσεις 
στο εσωτερικό τους ανάμεσα σε αστέρες και μη, αριστερούς και συντηρητικούς, και κυρίως 
ανάμεσα σε «εργάτες της τέχνης» και στο ελαφρό θέατρο – στα χρόνια αυτά το χάσμα ανά-
μεσα στο «υψηλό» και το ψυχαγωγικό θέατρο διευρύνεται.  

Στο δικό της κείμενο, τέλος, η Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη χρησιμοποιεί πλούσιο υλικό 
από αρχεία και έντυπα για να πραγματοποιήσει μια αναλυτική καταγραφή του πρώτου πανελ-
λήνιου πανθεατρικού συνεδρίου του 1937 και να παρουσιάσει τα ζητήματα που το απασχόλη-
σαν και την εξέλιξή τους. Το συνέδριο αυτό θα μπορούσαμε, βεβήλως ποιούντες, να το 
βάλουμε δίπλα σε μια σειρά από πανελλήνια συνέδρια διαφόρων επαγγελματιών, ψαράδων, 
κρεοπωλών κ.λπ., που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά με 
στόχο την τροφοδότηση της κρατικής πολιτικής από εξασφαλισμένης νομιμοφροσύνης εκ-
προσώπους των κλάδων της παραγωγής. Η πολιτική της δικτατορίας του Μεταξά, επισημαίνει 
η συγγραφέας, χαρακτηρίστηκε πάνω απ’ όλα από τη σκληρή λογοκρισία και τον έλεγχο των 
θεατρικών παραστάσεων, καθώς και από ποικίλες χρηματοδοτήσεις θιάσων και, βέβαια, από 
την ενίσχυση του Εθνικού Θεάτρου και του ρόλου του στο πλαίσιο της γενικότερης αντίληψης 
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του καθεστώτος για την πρωτοκαθεδρία του Κράτους με κάπα κεφαλαίο. 
Στα τρία αυτά κείμενα αναδεικνύονται μια σειρά από χαρακτηριστικά της εργασίας στον 

χώρο των θεατρικών θεαμάτων κατά τον Μεσοπόλεμο και της σχετικής συζήτησης στη δη-
μόσια σφαίρα. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε δύο θεματικές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
ιστορία της εργασίας. Πρώτον, η βασική ρύθμιση της αγοράς εργασίας που επιδιώχθηκε και 
επιτεύχθηκε προσπαθούσε να απαντήσει στο πρόβλημα της εκτεταμένης υποαπασχόλησης 
και ανεργίας των ηθοποιών. Στο πνεύμα της εποχής, λοιπόν, επιδιώχθηκε η «αποσυμφόρηση» 
και «κατοχύρωση» του επαγγέλματος, με τη συνταξιοδότηση των πιο ηλικιωμένων, τον έλεγχο 
της ροής εργασίας στο επάγγελμα μέσα από τη δημιουργία ή την προσωρινή παύση λειτουρ-
γίας επαγγελματικής σχολής ηθοποιών, την περιχαράκωση απέναντι σε αλλοδαπούς και όσους, 
ιδίως γυναίκες, θεωρούνταν «μειωμένης ηθικής», και εντέλει με τη θέσπιση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος. Επιδιώχθηκε, επιπλέον, η χρηματοδότηση των εταιρικών θιάσων, η οποία είχε 
ακόμα τη μορφή της δανειοδότησης και όχι της επιδότησης. Όμως ο σχετικός θεσμός που δη-
μιουργήθηκε, όπως και τα ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης των 
επαγγελματιών του θεάτρου, το 1937, αδυνατούσαν λόγω έλλειψης πόρων να φέρουν σε 
πέρας ικανοποιητικά το έργο τους. 

Δεύτερον, επισημαίνεται η σχετική ρευστότητα των ορίων ανάμεσα στη μισθωτή εργασία 
και την εργοδοτική ιδιότητα και η δυνατότητα αμφίδρομης μετάβασης ανάμεσα στις δύο θέ-
σεις από ηθοποιούς ώριμους αλλά όχι απαραίτητα επιτυχημένους ως θιασάρχες. Ενδεχομένως 
αυτός ο χαρακτήρας της εργασίας του ηθοποιού, με βάσιμες προσδοκίες για ανεξάρτητη απα-
σχόληση και με εκτεταμένη ακόμα την παρουσία των συνεταιρικών θιάσων, να βρίσκεται στο 
υπόβαθρο της υποβάθμισης του μετώπου απέναντι στην εργοδοσία –μέλη της οποίας άλλωστε 
γίνονταν δεκτά στο σωματείο– και της αποτυχίας ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων μέσα 
από συλλογικές συμβάσεις. 

Ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος μελέτησε το Εθνικό Θέατρο κατά τη διάρκεια της Κατοχής, 
όταν, αφενός, οι κατοχικές κυβερνήσεις επιδίωξαν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τον 
στενό έλεγχο που είχε επιβάλει η δικτατορία του Μεταξά, αφετέρου μεγάλο μέρος των ηθο-
ποιών προσανατολίστηκαν στην Αντίσταση και σε διάφορες περιστάσεις αμφισβήτησαν δυ-
ναμικά τις αποφάσεις της διοίκησης. Ο συγγραφέας αναφέρεται στις προσπάθειες να 
αντιμετωπιστούν η πείνα και ο πληθωρισμός της Κατοχής με τη δημιουργία συνεταιρισμού των 
εργαζομένων στο θέατρο και με έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις των ηθοποιών, πολλοί από 
τους οποίους, ωστόσο, προτίμησαν τις υψηλότερες αμοιβές που πρόσφερε ο ιδιωτικός τομέας. 
Κυρίως όμως εστιάζει στη διαφοροποίηση των μισθών των ηθοποιών, στο πλαίσιο τόσο της 
προσπάθειας συγκράτησής τους στο Εθνικό Θέατρο όσο και του συστήματος του βεντετισμού. 
Οι συγκρούσεις για τα πρωτεία στη μισθολογική κατάταξη παρουσιάζονται ως μία πλευρά του 
ανταγωνισμού μεταξύ των πρωταγωνιστών και το ύψος του μισθού ως ζήτημα επιβεβαίωσης 
της ιεραρχίας. Αναδεικνύεται, έτσι, το θέατρο ως ένα εργασιακό περιβάλλον με έντονες ανι-
σότητες, το οποίο αφενός ήταν περισσότερο ιεραρχημένο από άλλα, αφετέρου, όμως, είχε 
μια ιεραρχία πιο επισφαλή, υπό συνεχή διαπραγμάτευση και μάλλον πιο γρήγορα μεταβαλλό-
μενη. 

Η Ελίζα Άννα Δελβερούδη γεφυρώνει το πρώτο και το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, καθώς 
και το πέρασμα από το θέατρο στον κινηματογράφο ως κυρίαρχη μορφή θεάματος. Μελετά 
την επιλογή και τη στρατολόγηση ηθοποιών από τους παραγωγούς του κινηματογράφου και 
επισημαίνει ότι οι περισσότεροι σημαντικοί ηθοποιοί δεν εργάστηκαν στον κινηματογράφο 
κατά τον Μεσοπόλεμο, παρά το δέλεαρ των επιπλέον εσόδων, για λόγους σχετιζόμενους ιδίως 
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με την ενδεχόμενη απώλεια του γοήτρου που είχαν κατακτήσει στη σκηνή. Ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρον δεδομένο που προκύπτει από την ανάλυση και τα μεσοπολεμικά συμφωνητικά που χρη-
σιμοποιούνται ως πηγή είναι η δυσκολία των εργοδοτών να εξασφαλίσουν την εργασιακή 
πειθαρχία στον θίασο. Εξίσου αυστηρές ήταν και οι ρήτρες που αποσκοπούσαν στη δέσμευση 
της εργασίας των ηθοποιών και στα συμφωνητικά τους για την παραγωγή ταινιών. Το Εθνικό 
Θέατρο καταγράφεται εδώ ως πιο «μοντέρνος» εργοδότης: Πρόσφερε σταθερότητα και 
σαφώς καλύτερες αμοιβές, καθώς και πληρωμένη άδεια, με αντάλλαγμα τη μεγαλύτερη αυ-
στηρότητα σε ζητήματα συμπεριφοράς και πειθαρχίας και μηδενική δυνατότητα επιλογής 
ρόλου, δηλαδή τον μικρότερο έλεγχο του εργαζομένου στο αντικείμενο της εργασίας του. Στο 
δεύτερο μέρος του άρθρου αναλύεται το μοντέλο διανομής ρόλων (casting) στις ελληνικές 
ταινίες που ξεκινούν να γυρίζονται μέσα στην Κατοχή, το οποίο συνεχίζει να διαμορφώνεται 
ως τα τέλη της δεκαετίας του 1950. 

Ο Παναγιώτης Δενδραμής στη συμβολή του ασχολείται με τα τεχνικά επαγγέλματα του κι-
νηματογράφου και της τηλεόρασης από το 1950 μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, με βάση αρ-
χειακό και άλλο υλικό. Ο συγγραφέας αναφέρεται σε χαρακτηριστικά της εργασίας του 
κινηματογραφιστή, όπως η αστάθεια στην απασχόληση, στις ειδικότητες του οπτικοακουστικού 
κλάδου και στην εξέλιξή τους, καθώς και στη συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση, με άξονα 
το ζήτημα της θέσπισης άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η «κατοχύρωση του επαγγέλματος» 
μέσα από την καθιέρωση «κάρτας εργασίας» αποτέλεσε ένα από τα αιτήματα που προέταξαν 
τα σωματεία των τεχνικών κινηματογράφου από τα πρώτα τους βήματα στον συνδικαλισμό, 
προφανώς επειδή όπως και άλλα επαγγέλματα περίμεναν με αυτόν τον τρόπο να επιτύχουν 
έναν καλύτερο έλεγχο της αγοράς εργασίας και τη βελτίωση συνολικά των όρων εργασίας. 
Μετά την πρώτη απεργία, το 1964, το αίτημα ικανοποιήθηκε κατά τη μεταπολίτευση, και η 
άδεια επαγγέλματος επιβίωσε στις νέες συνθήκες της ιδιωτικής τηλεόρασης, με κάποιες αβα-
ρίες όσον αφορά τη μαύρη εργασία, για να καταργηθεί πρόσφατα με τους εφαρμοστικούς νό-
μους των μνημονίων. Η ρύθμιση της πρόσβασης στα συγκεκριμένα επαγγέλματα διαπλεκόταν 
με το αίτημα για αναδιοργάνωση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρεται 
επίσης ο συγγραφέας. 

Ο Νίκος Τσαγκαράκης μελετά κι αυτός ένα από τα μη καλλιτεχνικά επαγγέλματα στον χώρο 
του θεάματος, δίνοντας μια σφαιρική εικόνα για τους μηχανικούς προβολής στους κινηματο-
γράφους. Με βασική πηγή του τις συνεντεύξεις που του παραχώρησαν τεχνικοί μηχανών προ-
βολής του Ηρακλείου στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, ο συγγραφέας εξετάζει τη μαθητεία 
στο επάγγελμα και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτό, τις τεχνολογικές αλλαγές και τον 
τρόπο με τον οποίο επέδρασαν στο επάγγελμα, τις φυσικές συνθήκες εργασίας, το ωράριο 
και την αμοιβή, τις σχέσεις με τους εργοδότες τους και τη συλλογική οργάνωση. Αξίζει να ξε-
χωρίσουμε από την ανάλυσή του την καταγραφή της στάσης των εργαζομένων απέναντι στην 
αποειδίκευση που επέφερε η μετάβαση από το φιλμ στο ψηφιακό σύστημα προβολής. 

Στην περίπτωση των βιντεοκλάμπ της δεκαετίας του 1980, που μελετά η Ορσαλία Κασσα-
βέτη, χρησιμοποιώντας ως πηγές τόσο τα περιοδικά του κλάδου όσο και συνεντεύξεις ιδιο-
κτητών, η έμφαση δίνεται μάλλον στην παρουσίαση των τεχνολογικών, οικονομικών και 
πολιτισμικών δεδομένων/διαστάσεων της νέας αυτής μορφής κατ’ οίκον παρακολούθησης θε-
αμάτων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι παρατηρήσεις της σχετικά με τις κοινωνικές σχέσεις 
που αναπτύσσονταν στον χώρο των βιντεολεσχών, οι οποίες έπαιζαν τον ρόλο του «τρίτου 
χώρου», ενός από τα επίκεντρα της συνοικιακής κοινωνικότητας. Όσον αφορά τον παράγοντα 
της εργασίας, αναδεικνύεται η λειτουργία των βιντεολεσχών ως κατεξοχήν μικρών οικογενει-
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ακών επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν τουλάχιστον δύο μέλη της ίδιας οικογένειας, όλη 
την ημέρα ή με βάρδιες, αλλά πάντως με διευρυμένα ωράρια εργασίας. Η συλλογική οργάνωση 
ήταν δύσκολη, ενώ η επίτευξή της και η διατύπωση συλλογικών αιτημάτων από τους «βιντεο-
κλαμπάδες» δεν κατάφερε να αναχαιτίσει την κρίση που έφερε η έλευση της ιδιωτικής τηλε-
όρασης, από την οποία γενικά επιβίωσαν πιο μεγάλες ή εξειδικευμένες επιχειρήσεις.  

Ο τόμος κλείνει με τις σκέψεις της Χριστίνας Καρακιουλάφη για την καλλιτεχνική εργασία 
και παρουσίαση της σχετικής κοινωνιολογικής συζήτησης, σε διάλογο με ορισμένες από τις 
άλλες συμβολές στον τόμο. Οι αγορές εργασίας των ηθοποιών, τα χαρακτηριστικά της καλλι-
τεχνικής εργασίας («μεταξύ αυτόνομης και δημιουργικής δραστηριότητας και αυτο-εκμετάλ-
λευσης»), οι δυσκολίες της συλλογικής οργάνωσης και κινητοποίησης είναι ορισμένα από τα 
ζητήματα που θίγονται. Όσον αφορά ειδικά τις εργασιακές σχέσεις, αναδεικνύεται η «υπέρ-
μετρη ευελιξία» που χαρακτηρίζει αγορές εργασίας όπως αυτή των ηθοποιών, με την υποα-
πασχόληση ως «κυρίαρχη» εργασιακή συνθήκη, την πολυαπασχόληση ως τεχνική επιβίωσης, 
τις βαθιές ανισότητες (οικονομικές ή σχετιζόμενες με το κύρος και την αναγνώριση), την απου-
σία επαγγελματικής κατοχύρωσης, την οργάνωση της εργασιακής διαδικασίας γύρω από προ-
σωρινά πρότζεκτ, κάτι που υπονομεύει τις δυνατότητες δημιουργίας συλλογικών ταυτοτήτων 
και οργάνωσης. Μια επαγγελματική σταδιοδρομία που συνίσταται σε μια διαδοχή θέσεων ερ-
γασίας περιορισμένης διάρκειας, η ενδεχόμενη ταυτόχρονη απασχόληση σε πολλούς εργοδό-
τες και η εκτεταμένη αυτοαπασχόληση συνιστούν δομικά χαρακτηριστικά της εργασίας των 
καλλιτεχνών.  

Αξιοσημείωτη, επιπλέον, είναι η ανάλυση της συγγραφέα για τους «κόσμους της τέχνης», 
στο πλαίσιο των οποίων έχει επισημανθεί η σημασία της εργασίας μη καλλιτεχνών στην παρα-
γωγή του έργου τέχνης: Όπως παρατηρεί η Καρακιουλάφη, τα κεφάλαια αυτού του τόμου, 
ακόμα κι όταν εστιάζουν στους ηθοποιούς, αναδεικνύουν την ίδια στιγμή τον ρόλο και άλλων 
επαγγελματικών ομάδων οι οποίες διαμορφώνουν το τελικό προϊόν που φτάνει στον θεατή, 
από τους τεχνικούς και τους θεατρικούς συγγραφείς μέχρι τους θεατρικούς επιχειρηματίες. 

Η παρουσίαση αυτή βασικών θεματικών στην κοινωνιολογική μελέτη της εργασίας των καλ-
λιτεχνών μπορεί να διαβαστεί και ως κατάλογος ελλείψεων και πιθανών μελλοντικών κατευ-
θύνσεων στην έρευνα για την ιστορία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Στόχος 
αυτού του τόμου είναι να ανοίξει και όχι να κλείσει τη συζήτηση για την ιστορία της εργασίας 
σε θέατρο και κινηματογράφο. Από την πλευρά μας, θα θέλαμε να καταγράψουμε στην Εισα-
γωγή μερικά ακόμα ζητήματα προς μελλοντική διερεύνηση – πέραν βέβαια της κάλυψης του 
δεύτερου μισού του 20ού αιώνα και της επέκτασης της εργασίας σε νεότερους χώρους, όπως 
η τηλεόραση και τα νέα μέσα. Πρώτα και κύρια, το φύλο: Αποτελεί μια σημαντική αναλυτική 
κατηγορία και είναι κοινός τόπος, πλέον, ότι οι έμφυλες σχέσεις διαπλέκονται με τις ταξικές. 
Πώς και σε ποιο βαθμό το φύλο, τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, επηρεάζει ή και κα-
θορίζει τον καταμερισμό εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, καθώς και μορφές διαχείρισης της 
εργατικής δύναμης όπως ο πατερναλισμός κ.λπ.; Υπάρχουν ιδιαιτερότητες στον χώρο του θε-
άματος; Επίσης, πώς φύλο και τάξη διαπλέκονται με άλλα ιεραρχικά συστήματα, όπως αυτό 
της ηλικίας; Ένα θέμα έρευνας, από αυτήν τη σκοπιά, αποτελεί η παιδική εργασία στον χώρο 
και η συζήτηση για τη ρύθμισή της κατά τον 20ό αιώνα.13  

Τα σωματεία των ηθοποιών και άλλων κλάδων αποτέλεσαν βασικό θέμα αρκετών κεφα-

13. Διατριβή σχετικά εκπονεί η Βενετία Θεοδωροπούλου.
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λαίων του τόμου. Μια τέτοια έμφαση σε αυτό το στάδιο της έρευνας είναι απολύτως δικαιο-
λογημένη, τόσο λόγω του αρχικού ακόμα σταδίου στο οποίο βρίσκεται όσο και επειδή θεσμοί 
όπως τα σωματεία αφήνουν πίσω τους αρχεία και μαρτυρίες στον Τύπο. Έχει παρατηρηθεί 
στην ιστορία της εργασίας ότι οι πρώτες μελέτες για έναν κλάδο ή μια χώρα ξεκινούν συνήθως 
από τα σωματεία, τα οποία είναι πιο ορατά στις πηγές, και ασφαλώς ο συνδικαλισμός αποτελεί 
ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο προς μελέτη. Ωστόσο υπάρχει πλήθος ανθρώπων που δεν 
συμμετέχουν στα σωματεία και η δική τους οπτική δεν μπορεί να συλληφθεί εύκολα μέσα από 
το πρίσμα του σωματείου∙ οι άνθρωποι αυτοί μπορεί κάλλιστα να διατυπώνουν και να διεκδι-
κούν δυναμικά αιτήματα – όπως μας θυμίζουν οι απεργίες στα ελαφρά θέατρα τη δεκαετία 
του 1930 για τις οποίες το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών σιωπούσε. Απ’ ό,τι φάνηκε από τις 
σχετικές μελέτες, το συγκεκριμένο σωματείο έδρασε με αποκλεισμούς και ταυτίστηκε συχνά 
με την εξουσία, μέσα από μια πατερναλιστική λογική, αφήνοντας πολύ συχνά μετέωρα τα αι-
τήματα του κλάδου και ακάλυπτα τα πιο αδύναμα μέλη του. Πρόκειται για ακόμα μία διάσταση 
του ρόλου των σωματείων που αξίζει να λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα σε σχέση με την υπο-
χώρηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Είναι φυσικό οι εργαζόμενοι να καταφεύγουν σε ατο-
μικές στρατηγικές όταν απογοητεύονται από τους χειρισμούς του σωματείου τους σε 
συγκεκριμένα προβλήματα. Το παράδειγμα του ΣΕΗ, μακροσκοπικά, προσφέρεται για μια τέ-
τοια ανάλυση. Συνολικά, πάντως, ενδεχόμενος περιορισμός του σωματειοκεντρισμού στις με-
λέτες που θα ακολουθήσουν αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια και άλλες πλευρές των 
εργασιακών σχέσεων και ιεραρχιών, οι οποίες δεν αποτέλεσαν αντικείμενο παρέμβασης των 
σωματείων. 

Τέλος, οι μελέτες του τόμου δεν φαίνεται να αντιβαίνουν στην ευρύτερη εικόνα για τον 
χώρο των θεαμάτων ως κλάδο που χαρακτηρίζεται από «ευέλικτες εργασιακές σχέσεις», και 
πάντως από χαμηλότερα επίπεδα εργασιακής σταθερότητας και κατοχύρωσης δικαιωμάτων 
των μισθωτών απ’ ό,τι άλλοι εργασιακοί χώροι, και από χαμηλότερα επίπεδα ρύθμισης σε σύ-
γκριση με τα επιστημονικά ελεύθερα επαγγέλματα. Αναδεικνύεται, ωστόσο, η ανάγκη να ιστο-
ρικοποιηθεί αυτή η συνθήκη «ευελιξίας» και να περιοδολογηθεί τόσο σε σχέση με τις μεγάλες 
αλλαγές που επιφέρει στα επαγγέλματα η εξέλιξη της τεχνολογίας κατά τον 20ό αιώνα όσο 
και με τις χρονικότητες της κρατικής παρέμβασης, η οποία τη δεκαετία του 1930 αυξήθηκε 
παντού, μάλλον όμως περισσότερο στα θεάματα όπου συνδυάστηκε με την επιδίωξη πολιτικού 
ελέγχου τους. Επιπλέον, ένας στόχος για την έρευνα εδώ θα ήταν να μην περιοριστεί στην κα-
ταγραφή και μελέτη των ρυθμίσεων με βάση νομικά και συνδικαλιστικά κείμενα, αλλά και να 
εξετάσει σε ποιο βαθμό οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονταν, ατονούσαν ή παραβιάζονταν. Ίσως 
μάλιστα το θέατρο και ο κινηματογράφος ως εργασιακοί χώροι να προσφέρονται ιδιαίτερα 
για μια τέτοια προσέγγιση, χάρη στο πλήθος των αυτοβιογραφικών και άλλων μαρτυριών που 
αφήνουν οι εργαζόμενοι σε αυτούς. 

 
Νίκος Ποταμιάνος 

Ελίζα Άννα Δελβερούδη 
Ρέθυμνο, Ιούνιος-Οκτώβριος 2020
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ΜΑΙΡΗ ΗΛΙΑΔΗ 

Από τα χρόνια της αθωότητας στην εποχή της συσσώρευσης: 
Ελληνικοί περιοδεύοντες θίασοι στα τέλη του 19ου  
και στις αρχές του 20ού αιώνα 

 
«Wanted Low Comedian, Musicians, Useful People and usual extras. 

Shares, not salaries. Old Friends write. 
Clements, Portable, Wrexham» (Era, 3 Μαΐου 1890)1 

 

Η  προσέγγιση της δημιουργίας και της δράσης των ελληνικών περιοδευόντων θιάσων 
προσκρούει συνήθως στην έλλειψη επαρκών τεκμηρίων, αλλά και στην επί μακρόν 
κρατούσα αντίληψη περί ελληνικής ιδιαιτερότητας. Στην προσπάθεια κατανόησης του 

φαινομένου, η αναζήτηση στοιχείων από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία, τις παράλληλες 
ή αποκλίνουσες πορείες περιοδευόντων θιάσων στην Αγγλία, τη Γαλλία και την Ιταλία, απο-
δεικνύεται ενδιαφέρουσα και σημαντική. 

Αστική ανάπτυξη και τέχνη 

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, και κυρίως μετά το 1860, η θεατρική δρα-
στηριότητα εξαπλώθηκε ταχύτατα στην Ευρώπη και την Αμερική. Σε μια εποχή εντονότατης 
αστικοποίησης λόγω της βιομηχανικής και συνακόλουθα αστικής ανάπτυξης,2 οι τέχνες γνώρι-
σαν αξιοσημείωτη άνθηση – κάτι που οφειλόταν εν πολλοίς στην αύξηση, από άποψη μεγέθους 
και πλούτου, μιας μεσαίας τάξης στα αστικά κέντρα, η οποία μπορούσε να στρέψει περισσό-
τερο την προσοχή της στην κουλτούρα, καθώς και στην ταχεία εξάπλωση των εγγράμματων 
και διψασμένων για κουλτούρα μικροαστικών στρωμάτων, αλλά και τμημάτων των εργατικών 
στρωμάτων.3 

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Παρίσι, Λονδίνο, Βιέννη, Βερολίνο, μετά το 1860 
απλοποιούνται οι όροι ίδρυσης θεάτρων και επιταχύνονται οι ήδη γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης 
(π.χ. Λονδίνο: 1800 – 9 θέατρα, 1850 – 22 θέατρα, 1899 – 61, αντίστοιχα Βερολίνο: 1850 – 5 
θέατρα, 1900– 22 θέατρα).  

1. Josephine Harrop, «Travelling theatres in the 1890s», στο Richard Foulkes (επιμ.), British Theatre in the 1890s, Κέιμπριτζ, Cambridge 
University Press, 1992, σ. 193.

2. Eric J. Hobsbawm, Η εποχή των αυτοκρατοριών 1875-1914, μτφ. Κ. Σκλαβενίτη, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2007, σ. 42-43.
3. Στο ίδιο, σ. 324-344.
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Καινούργια θέατρα χτίζονται για να εξυπηρετήσουν ένα συνεχώς αυξανόμενο αλλά όχι 
και ιδιαίτερα εκλεκτικό κοινό, περισσότερος κόσμος βρίσκει δουλειά πάνω ή πίσω από τη 
σκηνή, παραγωγικότατοι θεατρικοί συγγραφείς παρουσιάζουν κατά εκατοντάδες εφήμερα 
έργα, τα οποία οφείλουν περισσότερα στην πολυτέλεια των σκηνικών τους και στις ικα-
νότητες των ηθοποιών παρά στο θέμα ή στον διάλογό τους.4 
 
Από το απαραίτητο δυναμικό για το ανέβασμα ενός έργου στη σκηνή –σκηνοθέτες, ηθο-
ποιούς, συγγραφείς–, η ιστοριογραφία συνήθως δεν κατέγραφε παρά μια μικρή μειοψηφία 
ηθοποιών, αυτών που ταυτίζονται στη συνείδηση του κοινού με τους ήρωες που φαντά-
στηκε ο συγγραφέας […] Η ταξινόμηση και καταγραφή των ηθοποιών στα ετήσια θεατρικά 
χρονικά είναι φειδωλή: το πολύ είκοσι απαστράπτοντα ονόματα σε κάθε εποχή, τη στιγμή 
που σε εθνικό επίπεδο δραστηριοποιούνται πολλές εκατοντάδες, αν περιοριστεί κανείς 
στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ θα πρέπει να μιλήσουμε για χιλιάδες ανθρώ-
πους, αν συμπεριλάβουμε το σύνολο του προσωπικού των θεάτρων.5 

 
Ανατρέχοντας σε μεγάλο αριθμό πηγών, από τους σκαπανείς, όπως ο Ζορζ Μπουρντόν,6 μέχρι 
τις νεότερες μελέτες,7 διαπιστώνουμε την πολύ μεγάλη αύξηση των καλλιτεχνών του θεάμα-
τος. Ο Κριστόφ Σαρλ, συνδυάζοντας ένα πλήθος στατιστικών στοιχείων, αναφέρει ότι η πο-
σοστιαία αύξηση των ηθοποιών στο διάστημα 1851-1911 ήταν για τη Γερμανία 474%, για την 
Αγγλία 794% και για τη Γαλλία 153%.8 

Η παραδοχή της πιθανότητας στατιστικών λαθών, οι αμφιβολίες για την εγκυρότητα των 
μεθόδων απογραφής και συλλογής στοιχείων καταγράφεται συχνά. Ο Μπουρντόν, παρουσιά-
ζοντας τα στοιχεία, διαμαρτύρεται για την έλλειψη καταγραφής στο Παρίσι σε αντίθεση με 
την Αγγλία,9 η δε Τρέισι Ντέιβις αναφέρει ότι η ακρίβεια των στατιστικών στοιχείων είναι εξαι-
ρετικά αμφίβολη και η κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων χαοτική.10 

Ωστόσο, παρά τους περιορισμούς και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιθώρια λάθους, είναι 
αξιοσημείωτη η πύκνωση των γραμμών αυτής της επαγγελματικής ομάδας σε ολόκληρη τη 
Δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Στην ευημερούσα Αγγλία 
με τις 247 αίθουσες θεαμάτων στα μέσα του 19ου αιώνα, καταγράφονται σε διοικητική στατι-
στική, για μία μόνο ημέρα του 1899, 3.000 αίθουσες με 1.252.000 θεατές στο σύνολο του Ηνω-

4. Φύλλις Χάρτνολ, Ιστορία του θεάτρου, μτφ. Ρ. Πατεράκη, Αθήνα, Υποδομή, 1980, σ. 214. Ιδιαίτερα για την αύξηση των θεατρικών 
σκηνών του Λονδίνου: Jacky Bratton, New Readings in Theatre History, Κέιμπριτζ, Cambridge University Press, 2003, σ. 40. Για 
την αύξηση του πληθυσμού, του κοινού και την κοινωνική του σύνθεση: Michael Booth, Theatre in the Victorian Age, Κέιμπριτζ, 
Cambridge University Press, 1991, σ. 2-11. Επίσης, για την τεράστια αύξηση όλων των μεγεθών (θεάτρων, έργων, εργαζομένων 
και κοινού) και τη δημιουργία της βιομηχανίας της διασκέδασης που έφτασε να απασχολεί το 15-20% των εργαζομένων του Λον-
δίνου στην περίοδο 1880-1914, βλ. Thomas Postlewait, «George Edwardes and musical comedy: The transformation of London 
theatre and society, 1878-1914», στο Tracy C. Davis και Peter Holland (επιμ.), The Performing Century, Nineteenth-century Theatre’s 
History, Χάμσαϊρ, Palgrave Macmillan, 2007, σ. 98-99. 

5. Christophe Charle, Théâtres en capitales: Naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, Londres et Vienne, 1860-1914, Παρίσι, 
Albin Michel, 2008, σ. 102-103.

6. G. Bourdon, Les Théâtres anglais, Παρίσι, Charpentier, 1903, σ. 46.
7. Βλ. ενδεικτικά, Booth, Theatre in the Victorian Age, ό.π., σ. 100. Βλ. επίσης Tracy C. Davis, Actresses as Working Women. Their 

Social Identity in Victorian Culture, Λονδίνο, Routledge, 1991, σ. 10-11.
8. Charle, Théâtres en capitals…, ό.π., σ. 105, πίνακας 1. 
9. Bourdon, Les Théâtres anglais, ό.π., σ. 46.
10. Davis, Actresses as Working Women…, ό.π., σ. 10-11.
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μένου Βασιλείου.11 Επίσης η εξάπλωση των επαγγελμάτων που συνδέονται με το θέαμα είναι 
σαφώς ευρύτερη από εκείνη πολλών άλλων κλάδων, όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, 
δικηγόροι, συγγραφείς, ζωγράφοι, διαφημιστές. Η αύξηση των ηθοποιών είναι τρεις φορές 
πιο γρήγορη από των υπόλοιπων ανεξάρτητων επαγγελματικών κατηγοριών.12 

Από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 20ού, η θεατρική αγορά ανοίγει 
και γνωρίζει μια άνευ προηγουμένου επέκταση. Όμως, η πιθανότητα επιτυχίας χωρίς το πλε-
ονέκτημα της καταγωγής, συχνά αντί να μεγαλώνει, μικραίνει. Η συντεχνιακή, γενεαλογική 
σχέση ισχυροποιείται. Η τέχνη της σκηνής παραμένει μια οικογενειακή υπόθεση, με την ευρεία 
έννοια του όρου.13 Βέβαια, οι τεράστιες ανάγκες για νέο αίμα επιτρέπουν και σε άτομα με μη-
δαμινή σχέση με το επάγγελμα να δοκιμάσουν την τύχη τους.  

Ένα σημαντικό ζήτημα για το θέμα που μας απασχολεί είναι η αλλαγή των επιχειρηματικών 
μορφών και των εργασιακών σχέσεων στον χώρο του θεάτρου. Στα μεγάλα αστικά κέντρα 
έχουμε τη δημιουργία μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων που απασχολούν πολλούς εργα-
ζόμενους και είτε στηρίζονται στο σταρ σίστεμ, δηλαδή στη δημιουργία θιάσου από τον ηθο-
ποιό-σταρ που εκμεταλλεύεται τη φήμη του, είτε είναι καθαρά θεατρικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε όλα τα είδη του θεατρικού προϊόντος.14 Το σύστημα των μεριδιούχων 
επιβιώνει πλέον μόνο στους μικρούς περιοδεύοντες, περιπλανώμενους θιάσους μέχρι τις 
αρχές του 20ού αιώνα.15 Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι ηθοποιοί είναι απλοί εργαζόμε-
νοι με σκευή αποκλειστικά το ταλέντο τους και πενιχρούς μισθούς.16 

Ελλαδικός χώρος 

Στον ελλαδικό χώρο τα φαινόμενα αυτά αναπαράγονται με σχετική χρονική υστέρηση, ακο-
λουθώντας την ανάπτυξη της χώρας και των πόλεων, την προσάρτηση νέων εκτάσεων και, 
συνακόλουθα, πληθυσμών. Από τους 1.096.810 κατοίκους σε έκταση 47.516 τ.χλμ. το 1861,17 
φτάνουμε στους 2.631.952 κατοίκους σε 63.211 τ.χλμ. το 1907 και ο πληθυσμός εκτινάσσεται 
στους 5.021.790 σε 130.199 τ.χλμ. το 1920.18 Χωρίς να ξεχνάμε ότι η Αθήνα δεν αποτελούσε το 
κέντρο του ελληνικού θεατρικού σύμπαντος, και ότι πεδίο δράσης των ελληνικών θιάσων ήταν 
ολόκληρη η Ανατολική Μεσόγειος,19 παρατηρούμε τη μεγάλη πληθυσμιακή ανάπτυξη της πρω-
τεύουσας.20 Σε δεκαέξι χρόνια, από το 1879 έως το 1896, ο πληθυσμός της πόλης διπλασιάζεται 

11. Bourdon, Les Théâtres anglais, ό.π., σ. 46. 
12. Charle, Théâtres en capitals…, ό.π., σ. 105-106.
13. Guy Dumur (επιμ.), Histoire des spectacles, Παρίσι, Gallimard, 1965, 21981 (Encyclopédie de la Pléiade), σ. 881. Βλ. επίσης Bratton, 

New Readings in Theatre History, ό.π., ιδίως κεφ. 7, «Claiming kin: An experiment in genealogical research», σ. 171-198.
14. Booth, Theatre in the Victorian Age, ό.π., σ. 54· Postlewait, «George Edwardes and musical comedy: The transformation of London 

theatre and society, 1878-1914», ό.π., σ. 80-102.
15. Booth, Theatre in the Victorian Age, ό.π., σ. 17.
16. Bratton, New Readings in Theatre History, ό.π., σ. 121-123.
17. Η πρώτη αξιόπιστη και κατά το δυνατόν πλήρης απογραφή υπό την εποπτεία του Ι. Α. Σούτσου, τώρα στο Γιάννης Μπαφούνης 

(επιμ.), Στατιστική της Ελλάδος – Πληθυσμός του έτους 1861, ΕΜΝΕ, 1991 (παράρτημα περιοδικού Μνήμων 7). 
18. Μιχαήλ Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1971, τόμ. Α΄, μέρος Ι, Αθήνα, Εθνικό Κέ-

ντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1974, σ. XVIII.
19. Θόδωρος Χατζηπανταζής, Το Κωμειδύλλιο, τόμ. Α΄, Αθήνα, Ερμής, 1981, σ. 20. 

20. Κάτοικοι ανά απογραφή:  
1879: Αθήναι Αθηναίων (έδρα) 63.374,  



και, αν συμπεριλάβουμε τον Πειραιά, τριπλασιάζεται. Στην επόμενη δεκαετία, έως το 1907, αυ-
ξάνεται επίσης κατά 50% περίπου.21 

Παρόμοια φαινόμενα ανάπτυξης των αστικών κέντρων και των ελληνικών κοινοτήτων πα-
ρατηρούνται και στις περιοχές όπου περιοδεύουν οι ελληνικοί θίασοι. Η Κωνσταντινούπολη 
από 80.000 ελληνικό πληθυσμό το 1800 φτάνει τις 400.000 το 1920, η Σμύρνη από τις 25.000 
του 1800 ανεβαίνει στις 150.000. Το 1920 η Αλεξάνδρεια και το Κάιρο έχουν 75.000 και 40.000 
ελληνικό πληθυσμό αντίστοιχα, ενώ εκατό χρόνια νωρίτερα δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου Έλ-
ληνες στις πόλεις αυτές. Μεγάλες συγκεντρώσεις ελληνικών πληθυσμών, περί τις 600.000, 
έχουμε επίσης στη μεσημβρινή Ρωσία και τη Ρουμανία. Συνολικά στην ευρωπαϊκή πλευρά της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας ζούσαν 1.200.000 Έλληνες, στη Μικρά Ασία 1.500.000, στα μη 
απελευθερωμένα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και την Κύπρο 600.000.22 Οι έλληνες ηθοποιοί 
θα αναζητήσουν το κοινό τους όπου κατοικούν ομοεθνείς. Οι παροικίες, μεγάλες ή μικρές, 
πλούσιες σε χρήμα και εθνικό φρόνημα, που επιθυμούσαν μέσω των ελληνικών παραστάσεων 
να επιβεβαιώσουν την εθνική τους ταυτότητα, γίνονται το θερμότερο κοινό για τους περιο-
δεύοντες θιάσους.23 

Τέλος, ακόμα μία σημαντική παράμετρος για την επιλογή των περιοχών που θα συμπεριλά-
βουν στο ετήσιο δρομολόγιό τους οι θίασοι είναι οι διαρκείς αναταραχές, μετατοπίσεις πλη-
θυσμών, στρατευμάτων και συνόρων.24 Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ παραδειγματικά 
την αναζήτηση καταφύγιου στην Κύπρο το 1897 λόγω του άτυχου ελληνοτουρκικού πόλεμου.25 
Επίσης την εγκατάσταση του θιάσου «Αριστοφάνης» του Αν. Απέργη στα Τρίκαλα το καλοκαίρι 
του 1910, που απευθυνόταν όχι μόνο στο κοινό της πόλης αλλά και στους 1.700 στρατιώτες 
και ευζώνους του 5ου Συντάγματος, για τους οποίους κάνει ειδικές τιμές.26 

Τη δεκαετία του 1870 αρχίζει επίσης να δημιουργείται ένα δίκτυο θεάτρων στη χώρα: Κέρ-
κυρα, Λευκάδα, Πάτρα, Ζάκυνθος και στη συνέχεια στην Αθήνα, καταρχάς με τα θερινά Άντρον 
των Νυμφών, Ιλισίδων Μουσών, Απόλλων, Φαλήρου, Διονυσιάδου. Την επόμενη δεκαετία 
ακμάζουν οι κάθε είδους σκηνές, καφέ σαντάν, θέατρα ποικιλιών, καθώς και διάφορα θέατρα 

1889: 107.251 (μαζί με Πειραιά 149.000),  
1896: 111.258 (μαζί με Πειραιά 180.000),  
1907: 167.479 (μαζί με Πειραιά 250.000),  
Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1971, ό.π., σ. 50, 108-9, 174-175, 263-264.

21. Για την επέκταση της Αθήνας, βλ. επίσης Νίκος Ποταμιάνος, Οι νοικοκυραίοι, μαγαζάτορες και βιοτέχνες στην Αθήνα, 1880-1925, 
Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2015, σ. 39.

22. Χρυσούλα Κεφαλά, Η επίδραση των μπουλουκιών στην ελληνική κοινωνία, Αθήνα, Παπαζήσης, 2009, σ. 149-153.
23. Θόδωρος Χατζηπανταζής, Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως, τόμ. Α1, Ηράκλειο, ΙΜΣ και ΠΕΚ, 2002, σ. 123.
24. Λένα Διβάνη, Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας, 1830-1947, απόπειρα πατριδογνωσίας, Αθήνα, Καστανιώτης, 2000, σ. 256-257 

για την προσάρτηση της Θεσσαλίας και τη μετακίνηση του πληθυσμού, σ. 307-309 για τον μακεδονικό αγώνα, σ. 325-337 για Θεσ-
σαλονίκη, νησιά Αιγαίου, Κρήτη.

25. Αλήθεια (12 Αυγούστου 1897), «Αυλή των Μεδίκων κατάντησε πλέον η Κύπρος […] αλλά δυστυχώς φρίκη μας καταλαμβάνει ανα-
λογιζόμενοι το αίτιον! Και στις 23 Οκτωβρίου 1897 καλεί τους αναγνώστες της να συνδράμουν τον θίασο: «Είναι άλλωστε και έργο 
φιλανθρωπίας προς τους ατυχείς αυτούς βιοπαλαιστάς, ους η εκκρεμότης του Ελληνοτουρκικού ζητήματος ηνάγκασεν άκοντες 
να μείνουν επί τόσον χρόνον εις Κύπρον, όπου η έλλειψις εργασίας τούς περιήγαγεν εις δεινήν οικονομικήν αμηχανίαν».

26. Μαίρη Ηλιάδη, «Ο Αναστάσιος Απέργης και ο θίασος “Αριστοφάνης”», διδακτορική διατριβή, ΕΚΠΑ, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, 
2013. Η έρευνα και τεκμηρίωση της διατριβής βασίστηκε στο αρχείο προγραμμάτων του Θεατρικού Μουσείου με επίκεντρο αυτά 
του θιάσου «Αριστοφάνης» (Θεατρικό Μουσείο, αρ. φ. 53). Επίσης στα κατάλοιπα του Αν. Απέργη, κυρίως χειρόγραφα κείμενα 
θεατρικών έργων που βρίσκονται σε διάφορους φακέλους της Θεατρικής Βιβλιοθήκης, και τα βιβλία του, τα οποία αριθμούν πε-
ρισσότερους από 200 τίτλους, ως επί το πλείστον θεατρικών έργων, με ένθετες σημειώσεις και χειρόγραφα.
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και «θεατρίδια» σε διάφορες γειτονιές και κήπους της Αθήνας και του Πειραιά.27 Τα κεντρικό-
τερα εξ αυτών έχουν μεγάλη χωρητικότητα· από 600 έως 1.000 άτομα μπορούσαν να φιλο-
ξενήσουν ο παριλίσιος Απόλλων, το Ομονοίας και το θέατρο Τσόχα στη Σταδίου.28 Η συνεχής 
αύξηση του πληθυσμού της πρωτεύουσας επιφέρει την επέκταση του πολεοδομικού ιστού 
προς νέες συνοικίες, οι οποίες στεγάζουν τους λιγότερο εύπορους κατοίκους. Συνακόλουθη 
είναι και η αύξηση του θεατρικού κοινού, το οποίο είναι αρκετό ώστε να συντηρεί τόσο τα 
«θεατρίδια», με τα θεάματα ποικιλιών, τον Καραγκιόζη ή τον Φασουλή, όσο και τα νέα θέατρα 
που εγκαινιάζονται εκτός του θεατρικού κέντρου, σε πιο απομακρυσμένες γειτονιές, όπως ο 
Κήπος Αρνιώτη, «το μεγάλο υπαίθριο θέατρο της οδού Ακαδημίας με τα μεικτά ψυχαγωγικά 
προγράμματα […] μια επένδυση 100 χιλιάδων δραχμών».29 Αυτό σημαίνει ότι το λαϊκό κοινό 
είναι «αριθμητικά ικανό να τα συντηρήσει και πρόθυμο να καταβάλει το μικρό αντίτιμο της ει-
σόδου σε αυτά».30 

27. Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου, 1720-1940, Αθήνα, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο 
Δελφών/Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, 1994, τόμ. Α΄, σ. 252-263 και τόμ. Β΄, σ. 204-218.

28. Στο ίδιο, τόμ. Α΄, σ. 261 και 265.
29. Θόδωρος Χατζηπανταζής και Λίλα Μαράκα (επιμ.), Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τόμ. Α1, Αθήνα, Ερμής, 1977, σ. 48 και 67. 
30. Ελίζα Άννα Δελβερούδη, «Θέατρο», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1900-1920. Οι Απαρχές, 

τόμ. Α2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2000,  σ. 353-355.
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Εικόνα 1: Ιδιαίτερης εμφάνισης 
πρόγραμμα, έγχρωμο,  
τυπωμένο σε ρυζόχαρτο  
για ευεργετική παράσταση  
της Ελένης Απέργη. Victorien Sardou, 
Ανδρεΐνη, Ελληνικός θίασος 
«Αριστοφάνης»  
Αν. Απέργη, Αίθουσα 
Εμποροϋπαλλήλων, Ροστόβ,  
3 Φεβρουαρίου 1911. Αρχείο 
προγραμμάτων Θεατρικού Μουσείου.



Γεωμετρική είναι και εδώ η αύξηση των ανθρώπων που αναζητούν εργασία στο θέατρο. Οι 
καταγραφές του Θεόδωρου Έξαρχου (παρά τα μεθοδολογικά προβλήματα, τα οποία δεν θα 
μας απασχολήσουν εδώ) μας δίνουν μια σαφή εικόνα αυτής της αύξησης. Κατατάσσοντας τους 
ηθοποιούς με κριτήριο τη χρονολογία γέννησης, έχουμε: 1780-1800: 8, 1801-1820: 6, 1821-1840: 
15, 1841-1860: 31, 1861-1880: 202, 1881-1900: 485, και άλλους εβδομήντα γεννημένους μεταξύ 
1850-1880.31 

Δυστυχώς, επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν. Μόνο στην απογραφή του 1861 έχουμε καταγε-
γραμμένο αριθμό καλλιτεχνών, χωρίς να διευκρινίζεται συγκεκριμένη ενασχόληση (ζωγράφοι, 
μουσικοί, συγγραφείς, ηθοποιοί κ.λπ.). Στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού (324.091) καταγρά-
φονται 1.346 καλλιτέχνες, αριθμός που θα πρέπει να μειωθεί περίπου στο μισό.32 

Η κοινωνική προέλευση των περισσότερων ηθοποιών είναι αδιευκρίνιστη, προέρχονται κυ-
ρίως από τα χαμηλότερα στρώματα του πληθυσμού, αναλφάβητοι στην πλειονότητά τους και 
με ανύπαρκτη επαγγελματική κατάρτιση εάν δεχθούμε την κατηγοριοποίηση και τους χαρα-
κτηρισμούς του χειρόγραφου κατάλογου των κατάλοιπων του Άγγελου Βλάχου,33 αλλά και τις 
παλαιότερες προσπάθειες να «επιστρατευθούν» κόρες φτωχών οικογενειών και εργάτριες ως 
ηθοποιοί.34 

Οι πληροφορίες που έχουμε για την οικονομική οργάνωση των ελληνικών θιάσων είναι ελά-
χιστες.35 Μόνο να εικάσουμε μπορούμε ότι η επιρροή των ξένων θιάσων, η δική τους εμπειρία, 
μεταφέρθηκε και στους ελληνικούς, είτε μέσω της επαφής τους στις περιοδείες είτε πολύ πι-
θανότερα κατά τις επισκέψεις τους στην Αθήνα. Οι ομοιότητες του οικονομικού μοντέλου των 
πρωταγωνιστών μεριδιούχων και των γλίσχρα αμειβόμενων υπόλοιπων ηθοποιών είναι εντυ-
πωσιακή. Σε όλες τις περιπτώσεις, ξένες και ελληνικές, το οικονομικό μοντέλο προκύπτει από 
την ανάγκη συγκρότησης και συνοχής ενός εταιρικού σχήματος και υπαγορεύεται αφενός από 
την απαίτηση για αμοιβές σύμφωνες με τη χρησιμότητα κάθε ηθοποιού-μέλους, αλλά και την 
ανάγκη διαμοιρασμού του ρίσκου ανάμεσα στους εταίρους.36 

Σε μια από τις πρώτες προσπάθειες σύστασης ελληνικού θιάσου και οργάνωσης της λει-
τουργίας του από τη Φιλαρμονική Εταιρεία το 1840, αναφέρεται σαφώς ότι θα κατανέμεται 
«εν τρίτον (της εισπράξεως) εις όφελος του ταμείου του θεάτρου και την πληρωμήν των 
βωβών προσώπων, η δε υπόλοιπος ποσότης θέλει διαιρείσθαι εις μερίδας»,37 από τις οποίες 
βεβαίως οι πρωταγωνιστές παίρνουν τις περισσότερες. Επίσης οι δυσεύρετες γυναίκες έχουν 

31. Θεόδωρος Έξαρχος, Έλληνες ηθοποιοί. Αναζητώντας τις ρίζες, από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι το 1899, Αθήνα και Γιάννενα, 
Δωδώνη, 1995· του ίδιου, Έλληνες ηθοποιοί. Αναζητώντας τις ρίζες, Συμπλήρωμα του Α΄ τ. με προσθήκες και διορθώσεις, από τα 
τέλη του 18ου αιώνα μέχρι το 1899, Αθήνα και Γιάννενα, Δωδώνη, 1997.

32. Κατά την απογραφή στην Άνδρο και την Τήνο, στους καλλιτέχνες συμπεριλήφθηκαν και οι μάστορες (χτίστες, ξυλουργοί κ.λπ.), με 
αποτέλεσμα οι Κυκλάδες να εμφανίζουν 743 καλλιτέχνες, ενώ η Αττική με τη Βοιωτία μόλις 194: Μπαφούνης, Στατιστική της 
Ελλάδος – Πληθυσμός του έτους 1861 Στατιστική της Ελλάδος – Πληθυσμός του έτους 1861, ό.π., κεφ. Θ΄, «Πληθυσμός κατ’ επιτη-
δεύματα», σ. ιή, υποσημ. (β). Τα σημαντικά δομικά προβλήματα των ελληνικών στατιστικών διαπιστώνουν και νεότερες μελέτες, 
βλ. Λήδα Παπαστεφανάκη, «Μισθωτή εργασία», στο Κώστας Κωστής και Σωκράτης Πετμεζάς (επιμ.), Η ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας κατά τον 19ο αιώνα (1830-1914), Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2006, σ. 265. 

33. Έξαρχος, Έλληνες ηθοποιοί. Αναζητώντας τις ρίζες, Συμπλήρωμα του Α΄ τ., ό.π., σ. 221-231.
34. Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου (επιμ.), Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, ογδόντα χρόνια, 1917-1997, Αθήνα, Σμπίλιας, 1999, 

σ. 45. Υπάρχει επίσης η εξαιρετική ανάλυση του Θόδωρου Χατζηπανταζή για την κατάσταση των ηθοποιών, «Εισαγωγή», Το Κω-
μειδύλλιο, τόμ. Α΄, Αθήνα, Ερμής, 1981, σ. 17-19.

35.  Χατζηπανταζής, «Οργάνωση και λειτουργία των θιάσων», Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως, ό.π., σ. 284-304.
36. Harrop, «Travelling theatres in the 1890s», ό.π., σ. 192· Booth, Theatre in the Victorian Age, ό.π., σ. 17.
37. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, ογδόντα χρόνια, 1917-1997, ό.π., σ. 45.
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τακτικό μηνιαίο μισθό. Μετά το 1860, οπότε αναπτύσσεται ο επαγγελματισμός, τα συμβόλαια 
είναι πιο αναλυτικά, καθορίζονται οι ρόλοι που μπορεί να αναλάβει κάθε μέλος καθώς και τα 
μερίδια από τα κέρδη.38 Χαρακτηριστικό είναι ότι η διανομή δεν αντιστοιχεί σε επί τοις εκατό 
μερίδια και η πρόσληψη νέου μέλους στον θίασο αυξάνει τον αριθμό των μεριδίων και άρα 
μειώνει την αξία των ήδη κατανεμημένων. Οι αρμοδιότητες της διαχείρισης, της τήρησης των 
βιβλίων, της οργάνωσης της περιοδείας είναι συλλογικές και κάθε μεριδιούχος αναλαμβάνει 
συγκεκριμένα καθήκοντα.39 

Παρόμοια με τα μπουλούκια των μαστόρων χτιστών, που είχαν επικεφαλής τον πρωτομά-
στορα, ο οποίος συγκροτούσε την ομάδα, καθόριζε τον τόπο προορισμού, αναλάμβανε την 
εξεύρεση εργασίας και ακολουθούσαν οι μάστορες και τα μαστορόπουλα ή ψυχογιοί, με αμοι-
βές ανάλογες με τα προσόντα τους,40 λειτουργούσαν και οι περιοδεύοντες θίασοι. Επίσης πα-
ρατηρείται ότι είναι και εδώ μακροχρόνια η μετάβαση από την πλανόδια στην εδραία 
δραστηριότητα, για να δανειστώ μια διαπίστωση του Ν. Ποταμιάνου.41 Και όπως για τους χτί-
στες ή τους βαρελοποιούς χρειάστηκε μια μακρά περίοδος για να καταλήξουν από την περιο-
δική στη μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα, το ίδιο συνέβη και με τη λειτουργία των θιάσων. 
Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η πορεία τους είναι αντίστροφη. Οι χτιστάδες, επί παρα-
δείγματι, είναι ήδη γνωστοί τεχνίτες στον τόπο τους, όταν καλούνται να εξασκήσουν το επάγ-
γελμά τους σε διάφορα μέρη της χώρας. Αντίθετα, οι ηθοποιοί ξεκινούν από την Αθήνα, όπου 
θεωρούνται ανεπαρκείς, για να βρουν αναγνώριση στις περιοδείες ώστε να μπορέσουν να 
επιστρέψουν ως καταξιωμένοι επαγγελματίες στην Αθήνα, αρχικά μόνο τα καλοκαίρια από το 
1876 και μετά. Οι θίασοι εγκαθίστανται στην πρωτεύουσα σχεδόν μόνιμα πολύ αργότερα, στο 
γύρισμα του αιώνα. Ταυτόχρονα, όπως υπήρχαν οι πλανόδιοι τεχνίτες, γανωματήδες, μπαλω-
ματήδες, που εντάχθηκαν πιο γρήγορα στη ζωή της πόλης, υπήρχαν και οι πλανόδιοι καρα-
γκιοζοπαίκτες - κουκλοπαίκτες που τριγυρνούσαν στις γειτονιές και στα πανηγύρια, καθώς και 
οι μικροί θίασοι που συγκροτούνταν περιστασιακά και προσπαθούσαν να επιβιώσουν στις πα-
ρυφές της πρωτεύουσας. Αντίθετα, οι μεγάλοι περιοδεύοντες θίασοι έπρεπε να καταβάλλουν 
ιδιαίτερες προσπάθειες και να προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους στις συνθήκες του 
πλανόδιου βίου. 

 
Απαιτούνται επιλεγμένα έργα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες 
–καλλιτεχνικές αλλά και ψυχαγωγικές– ενός θεατρικού κοινού με πολλές ιδιομορφίες και 
ιδιαιτερότητες, έργα όχι πολυπρόσωπα και όχι πολυέξοδα από σκηνογραφική-ενδυματο-
λογική σκοπιά, και κυρίως έργα που να μη χρειάζονται μακρόχρονη προετοιμασία.42 

 
Επίσης, η λογοκρισία επιβάλλει διαφορετικό ρεπερτόριο στις τουρκοκρατούμενες περιοχές.43 

38. Χατζηπανταζής, Το Κωμειδύλλιο, ό.π., σ. 222, υποσημ. 17, συμβόλαιο θιάσου Σούτσα, Αλεξιάδη και Ταβουλάρη στα 1867. 
39. Χατζηπανταζής, Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως, ό.π., σ. 287-289. 
40. Κεφαλά, Η επίδραση των μπουλουκιών στην ελληνική κοινωνία, ό.π., σ. 45-46. 
41. Ποταμιάνος, Οι νοικοκυραίοι…, ό.π., σ. 75.
42. Δημήτρης Σπάθης, «Η παρέμβαση του Νικόλαου Λεκατσά στη διαμόρφωση της ελληνικής σκηνικής τέχνης την τελευταία εικοσαετία 

του 19ου αιώνα, Αντρέας Δημητριάδης, Σαιξπηριστής, άρα περιττός. Ο ηθοποιός Νικόλαος Λεκατσάς και ο δύσβατος δρόμος της 
θεατρικής ανανέωσης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2006», Σκηνή 1 (2010), σ. 156, https://ejournals.lib.auth.gr/ 
skene/article/view/235.

43. Για την τουρκική λογοκρισία, βλ. Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Το ελληνικό θέατρο στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο 
αιώνα, τόμ. Α΄, Αθήνα, Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, 1996, σ. 95-100 και Σία Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, 19ος αιώνας – 
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Από τον ερασιτεχνισμό και τις περιοδείες  
στον επαγγελματισμό και τη μονιμότητα 

Στη συνέχεια θα μας απασχολήσει η μετεξέλιξη των περιοδευόντων θιάσων και οι παράγοντες 
που την καθόρισαν. Θα επιχειρηθεί, με τα ελάχιστα οικονομικά στοιχεία που υπάρχουν, να γί-
νουν ορισμένες υποθέσεις με βάση το παράδειγμα κάποιων θιάσων. 

Τον Μάιο του 1887,  
 

αφίκετο επανερχόμενος εκ της ανθισμένης Ζακύνθου ο κράτιστος ηθοποιός κ. Διονύσιος 
Ταβουλάρης, φαιδρός και ακμαιότατος, έτοιμος ν’ αρχίση οσονούπω εις τον «Παράδεισον» 
τας αρίστας παραστάσεις του. Και πώς να μην είναι φαιδρός και ζωηρός, αφού εκ δύο τε-
λευταίων περιοδειών μόνον εις το εξωτερικόν απεκομίσαν το καθαρόν κέρδος οι αδελφοί 
κκ. Ταβουλάραι μόνον δι’ εαυτούς, 35.000 φράγκων, πλην όσων εκέρδησαν και οι άλλοι.44 

 
Ας σημειώσουμε εδώ ότι ο θίασος τα αμέσως προηγούμενα χρόνια είχε υποστεί μια πλήρη 
καταστροφή: πυρκαγιά στο θέατρο Καμεράνο της Σμύρνης το 1884, πυρκαγιά στο θέατρο 
Τσόχα του Πειραιά το 1885,45 ενώ και η χειμερινή σεζόν του 1885-86 ήταν δύσκολη λόγω της 
παρατεταμένης επιστράτευσης. Στα επόμενα χρόνια ο θίασος Ταβουλάρη ενισχύεται με τις 
πρωταγωνίστριες Σοφία Πανά και Χαρίκλεια Αθανασοπούλου, συζύγους πλέον των θιασαρ-
χών. Επίσης, ο Εδμόνδος Φυρστ, ζεν πρεμιέ του θιάσου, παντρεύεται την Ελένη, κόρη του Διο-
νύσιου. Ο «Μένανδρος» φτάνει να κάνει στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη μεγαλύτερες 
εισπράξεις από τους ευρωπαϊκούς μελοδραματικούς θιάσους.46 Ο Ταβουλάρης επένδυσε 
μέρος των κερδών του στην αγορά δύο κατοικιών στην Αθήνα. 

Αλλά και ο μαθητής του Αναστάσιος Απέργης που με έχει απασχολήσει διεξοδικά,47 άσημος 
ηθοποιός του θιάσου «Μένανδρος» από το 1884, έξι χρόνια αργότερα, το 1890 επιστρέφει από 
τις περιοδείες με τον θίασο στην Αθήνα και πληρώνει 15.000 δραχμές για να αγοράσει οινο-
πωλείο. Το πουλάει έναν χρόνο αργότερα με ζημιά (13.000),48 ξαναγυρίζει στον «Μένανδρο» 
και επανέρχεται το 1894 (μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς του) ως επιχειρηματίας του παρι-
λίσιου θερινού Παράδεισου, όπου διασταυρώνεται με τους Κοτοπούληδες, γεγονός που δίνει 
ώθηση στην καριέρα του. Όταν το 1906 μαζί με τα άσημα αδέλφια του, τους ηθοποιούς Νικό-
λαο και Φίλιππο, και τη σύζυγό του Μαρία αποφασίζουν να συγκροτήσουν τον θίασο «Αριστο-
φάνης», χρησιμοποιώντας και τη μικρή Ελένη (κόρη του Φίλιππου) ως ενζενί, δεν το κάνουν σε 
αχαρτογράφητα νερά. Ακολουθούν το επιχειρηματικό υπόδειγμα του «Μένανδρου», επισκέ-
πτονται περιοχές τις οποίες γνωρίζουν από προηγούμενα ταξίδια τους ως απλά μέλη θιάσων, 

1919: Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο ελληνικό έθνος, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1997, σ. 317, 392, 
υποσημ. 143.

44. «Διάφορα κοινωνικά», Νέα Εφημερίς (19 Μαΐου 1887). Εδώ υπονοείται μάλλον η ύπαρξη μεριδίων και για κάποιους ακόμα.
45. Νίκος Αξαρλής, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Αθήνα, Οδός Πανός, 2001, σ. 30.
46. Χατζηπανταζής, Το κωμειδύλλιο, ό.π., τόμ. Α’, σ. 223. 
47. Ηλιάδη, «Ο Αναστάσιος Απέργης και ο θίασος “Αριστοφάνης”», ό.π.
48. Ο Αν. Απέργης έχει μερίδα στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών (βλ. ΥΑ, τόμ. ΝΕ, αρ. 32533). Μετά τον έλεγχο της μερίδας του, βρέθηκε 

ότι με το υπ’ αρ. 25487 συμβόλαιο που μεταγράφηκε στις 19-4-1890 στα βιβλία μετεγγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών 
(τόμ. ΣΠ, αρ. 11), έγινε αγορά μαγαζιού με τίμημα 15.000 δρχ. Επρόκειτο για οινοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας. Με το υπ’ αρ. 
2515 συμβόλαιο που μεταγράφηκε στις 11-6-1891 στα βιβλία μετεγγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών (τόμ. ΣΥΔ, αρ. 149), 
πωλήθηκε το προαναφερθέν μαγαζί με τίμημα 13.000 δρχ.
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αποφεύγουν περιοχές όπου οι περιορισμένες δυνατότητές τους δεν θα ικανοποιούσαν ένα 
απαιτητικό κοινό.  

   Καταφέρνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα 
να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη και να δη-
μιουργήσουν ένα μεγάλο βεστιάριο, εκμεταλ-
λευόμενοι τις οικονομίες κλίμακας της 
οικογενειακής επιχείρησης.49 Ο μεν Αναστά-
σιος το 1911 αίρει την υποθήκη της μητρικής 
του οικίας50 και το 1915-16 εγκαταλείπει την 
ενεργό δράση και  εγκαθίσταται ως κοινοτι-
κός παράγων στο Μαρούσι.  

Η υπόλοιπη οικογένεια έχει πιο ενδιαφέ-
ρουσα πορεία για το θέμα που μας απασχολεί. 
Αντιλαμβανόμενοι τις μεγάλες προοπτικές 
που προκύπτουν από την απελευθέρωση της 
Μακεδονίας, είναι από τους πρώτους που 
επενδύουν τα κέρδη τους στη Θεσσαλονίκη. 
Καταρτίζουν θιάσους, παίζουν σε όλο και πιο 
κεντρικά θέατρα και, τέλος, το 1917, μετά την 
πυρκαγιά που κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της 
πόλης, χτίζουν το Πάνθεον, το δικό τους θέα-
τρο, που λειτούργησε επί δεκαπέντε χρόνια, 
γνωρίζοντας μεγάλες δόξες, καθώς υποδέ-
χτηκε στη σκηνή του τον Μιλτιάδη Λιδωρίκη, 
τον Θωμά Οικονόμου, τη Μαρίκα Κοτοπούλη, 
τα Νεζεράκια, την Κυβέλη. Οι Απέργηδες εγ-
γράφονται στους άρχοντες της πόλης. 

Επίσης ενδιαφέρουσα και χαρακτηριστική 
είναι η εξέλιξη του οικογενειακού θιάσου Κοτοπούλη. Πολυπληθής οικογενειακός θίασος, αν 
και με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του, όντας μεταγενέστερος του «Μένανδρου», βρί-
σκεται γρηγορότερα αντιμέτωπος, στο γύρισμα του αιώνα, με τις αλλαγές των συνθηκών και 
του μέχρι τότε τρόπου λειτουργίας των θιάσων. Παρότι δεν καταφέρνει να προσαρμοστεί στις 
νέες ανάγκες αλλά και στην απώλεια πολλών προορισμών και ως εκ τούτου στη σμίκρυνση 
του ζωτικού χώρου των θιάσων, προλαβαίνει να προετοιμάσει την επόμενη γενιά θεατρίνων, 
με προεξάρχουσα τη Μαρίκα Κοτοπούλη.51 Η Μαρίκα είναι από τους λίγους ηθοποιούς που 

49. Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του νέου ελληνικού θεάτρου: 1794-1944, τόμ. Α΄, Αθήνα, ΜΚΜΕΘ και Καστανιώτης, 1990, σ. 192. 
50. Υποθηκοφυλακείο Αθηνών. Με το υπ’ αρ. 27673 συμβόλαιο που μετεγγράφη στις 18-6-1911 στα βιβλία μετεγγραφών του Υποθηκο-

φυλακείου Αθηνών (τόμ. ΧΜΕ, αρ. 34), έγινε από τον Αν. Απέργη αγορά οικίας. Η οικία ανήκε στη μητέρα του Χαρίκλεια, χήρα ήδη 
Ιωάννου Απέργη, το γένος Ανδρέου Καρακατσώνη (? δυσανάγνωστο). Το τίμημα ήταν 6.000 δρχ. και μέρος αυτού χρησιμοποιήθηκε 
για την άρση υποθήκης της Νικολέτας ή Νίνας Γεωργίου Φιλίππου, για την οποία δεν γνωρίζουμε αν ήταν μέλος της οικογένειας. 
Η οικία βρισκόταν στην ενορία της Παναγίας Βλασαρούς και επί της οδού Πτολεμαίου. Η Βλασαρού ήταν η συνοικία που βρισκόταν 
στην περιοχή της Αρχαίας Αγοράς· γκρεμίστηκε από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών κατά την αποκάλυψη της Αγοράς. 

51. Ελίζα Άννα Δελβερούδη, «Μαρίκα Κοτοπούλη: είκοσι πέντε χρόνια από τη ζωή της, 1887-1912, σχέδιο βιογραφίας», Μνήμων 12 
(1989), σ. 43-66· της ίδιας, «Η Μαρίκα Κοτοπούλη θιασάρχης» στο Για τη Μαρίκα Κοτοπούλη και το θέατρο στην Ερμούπολη, Αθήνα, 
ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1996, σ. 67-88.
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Εικόνα 2: Αριστοφάνους Νεφέλαι, ελληνικός θίασος «Αριστοφάνης» 
Αν. Απέργη, Θέατρο Ακταίον, Λεμεσός, 16 Δεκεμβρίου 1907.  
Αρχείο προγραμμάτων Θεατρικού Μουσείου.



έχουν διανύσει πάνω από πενήντα χρόνια στο θέατρο, με όλες τις πιθανές εργασιακές σχέσεις: 
από τον οικογενειακό εταιρικό θίασο «Πρόοδος», μισθωτή στο Βασιλικό, μισθωτή με ποσοστό 
και τέλος θιασάρχης και θεατρώνης. Και, παρά τα όσα έχουν γραφτεί για την πορεία της στο 
θέατρο, λίγες και διάσπαρτες είναι οι πληροφορίες για την οικονομική της ιστορία. Τα στοιχεία, 
σκόρπια, προέρχονται κυρίως από διηγήσεις της ίδιας και του περιβάλλοντός της. Από τις ευερ-
γετικές παραστάσεις της χαριτωμένης παιδούλας στην «Πρόοδο», στον μισθό των 250 δρα-
χμών του Βασιλικού (165 αφαιρουμένων των κρατήσεων βεστιαρίου),52 και από κει στις 
εισπρακτικές επιτυχίες και αποτυχίες ως συν-θιασάρχης, αλλά με σταθερή ανοδική οικονομική 
πορεία τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κωνσταντινούπολη ή τη Ρουμανία.53 Ενδεικτικά μόνο 
αναφέρουμε ότι τον χειμώνα του 1913-1914 η Κοτοπούλη, καθ’ οδόν για την περιοδεία που είχε 
οργανώσει στη Ρουμανία, σε Βραΐλα, Κωνστάντζα, Γαλάζιο και Βουκουρέστι,54 πέρασε από 
την Κωνσταντινούπολη, όπου της πρόσφεραν 1.000 λίρες για μερικές παραστάσεις, αλλά εκείνη 
«επειγομένη διά Ρουμανίαν» δεν δέχτηκε.55 Σε συνδυασμό με το σταδιακό «κλείσιμο» των συ-
νόρων, η Κοτοπούλη αναλαμβάνει το ρίσκο της μόνιμης παρουσίας στην πρωτεύουσα και ταυ-
τόχρονα τη δημιουργία «παραρτήματος» που περιοδεύει στην επαρχία. Ο θίασός της συνεχίζει 
να στηρίζεται και να στηρίζει την οικογένεια. Τα κέρδη πλέον είναι πολύ μεγάλα. Παρότι είναι 
ιδιαίτερα ανοιχτή σε συνεργασίες με νέους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και σκηνογράφους αυτό 
γίνεται από θέση ισχύος, από τη θέση του επιχειρηματία-εργοδότη.  

52. «Η Μαρίκα Κοτοπούλη: τα ωραιότερα επεισόδια της ζωής της», Ελληνικά Γράμματα 39 (1929), σ. 145.
53. Λίλα Μαράκα, «Έξω φρενών», Παράβασις 2 (1998), σ. 35.
54. Πατρίς (9 Σεπτεμβρίου 1913).
55. Μαράκα, «Έξω φρενών», ό.π.
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Εικόνα 3: Έμμετρη πρόσκληση  
σε ευεργετική υπέρ της  
«μικράς Μαρίκας Κοτοπούλη».  
Ιωάννου Καλοστύπη,  
Ο Προμηθεύς εν Ολύμπω,  
Θίασος «Πρόοδος» Δημητρίου Κοτοπούλη, 
Θέατρο Ποικιλιών, Αθήνα, 
30 Νοεμβρίου 1894. 
Αρχείο προγραμμάτων  
Θεατρικού Μουσείου.



Βιομηχανία διασκέδασης 

Έχουμε πλέον περάσει και στην Ελλάδα στην εποχή των θεατρικών επιχειρηματιών εργοδοτών 
και των μισθωτών εργαζομένων ηθοποιών. Η μεγάλη απεργία του 1919 δείχνει την κατανόηση 
και από τις δύο πλευρές του ταξικού τους ρόλου.56 Οι ηθοποιοί φαίνεται να συνειδητοποιούν 
την αναγκαιότητα των συμβάσεων με τους εργοδότες και της πρόνοιας για την περίθαλψη και 
τη συνταξιοδότηση. Ήδη το 1918 είχαν επιτύχει την επιβολή πρόσθετου τέλους πέντε λεπτών 
ανά εισιτήριο δημοσίου θεάματος. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1237, το μισό από το ποσό 
αυτό θα κατευθυνόταν στη σύσταση Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών και «εν γένει των τα δημό-
σια θεάματα υπηρετούντων».57 Οι προσπάθειες που απαιτήθηκαν και κυρίως τα οικονομικά 
στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν εκατέρωθεν μέχρι την οριστική σύσταση του Ταμείου Συντά-
ξεων, τον Απρίλιο του 1924, είναι αποκαλυπτικά. Αρχικά θεωρήθηκε ότι το επιπλέον πεντάλεπτο 
φόρου σε κάθε εισιτήριο αξίας τουλάχιστον 50 λεπτών θα απέφερε ετησίως τουλάχιστον δύο 
εκατομμύρια δραχμές, το μισό του ποσού εκτιμήθηκε ως υπεραρκετό για τη σύσταση του Τα-
μείου Συντάξεων. Μια απλή αναγωγή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εισπράξεις των δημο-
σίων θεαμάτων ήταν δεκαπλάσιες. Όμως η πραγματικότητα επιβεβαίωσε τις επιφυλάξεις των 
ηθοποιών. Το ποσό που συγκεντρώθηκε από την εφαρμογή του νόμου από τον Αύγουστο του 
1918 ήταν μόλις διακόσιες χιλιάδες δραχμές, και για το Ταμείο θα δίνονταν μόνο τα μισά.58 Οι 
ηθοποιοί επανέρχονται και κηρύσσουν γενική απεργία τον Σεπτέμβριο του 1919. Κύρια αιτήματά 
τους είναι η ενίσχυση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Σωματείου, η αύξηση του φόρου επί 
των εισιτηρίων στα 10 λεπτά για το Ταμείο Συντάξεων, η πληρωμή των απογευματινών παρα-
στάσεων, η μείωση των μαθητευόμενων, ήτοι απλήρωτων ηθοποιών σε κάθε θίασο, η βελτίωση 
των συνθηκών δουλειάς (υγιεινή, θέρμανση κ.λπ.), η παραχώρηση ενός ρεπό ανά δεκαπενθή-
μερο στο κατώτερο μουσικό προσωπικό κ.ά.59 Παρότι τα αιτήματα δεν είναι κυρίως μισθολο-
γικά, οι θεατρώνες-εργοδότες αρνούνται την ικανοποίησή τους και απειλούν με «ανταπεργία». 
Αυτό που αρνούνται επί της ουσίας είναι την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και των απόμαχων 
ηθοποιών, και την ύπαρξη ενός δυνατού συνομιλητή στο πρόσωπο του ΣΕΗ. Ο Τύπος της επο-
χής υποστηρίζει τους ηθοποιούς, κάνοντας λόγο για εκατομμυριούχους θεατρώνες που πλου-
τίζουν από την πύκνωση των θεατών και την υπερτίμηση των εισιτηρίων.60 

Όλοι οι θιασάρχες της εποχής, με εξαίρεση τον Μ. Λιδωρίκη, κρατούν σκληρή εργοδοτική 
στάση. Συγκροτούν τραστ με σκοπό να νοικιάσουν όλα τα θέατρα ώστε να μην μπορέσει το 
ΣΕΗ να δώσει παραστάσεις ενίσχυσης του Σωματείου, βάζουν ρήτρα 5.000 δραχμών σε 
όποιον δεχτεί τα αιτήματα, ανεβάζουν ολιγοπρόσωπα έργα, παίζουν ο ένας στον θίασο του 
άλλου. Τέλος, συνασπίζονται και ιδρύουν τη Νέα Θεατρική Εταιρεία, εργοδοτική οργάνωση 
με είκοσι πέντε μέλη. Χρησιμοποιούν απεργοσπαστικά το Σωματείο των τεχνικών θεάτρου,61 
το Εργατικό Κέντρο Αθηνών ζητάει από τους τεχνικούς να κηρύξουν απεργία εντός είκοσι 

56. Πολλές πληροφορίες για την απεργία των ηθοποιών στο Θόδωρος Χατζηπανταζής, «Η μεγάλη απεργία των ηθοποιών (1919)», στο 
Γεώργιος Θ. Μαυρογορδάτος και Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 1992, 
σ. 271-286· Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών…, ό.π., σ. 87.

57. ΦΕΚ 74/1918.
58. «Ταμείον Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών και Τεχνιτών Θεάτρου», Θεατρικά Χρονικά, 1931, τόμ. Β΄, σ. 178-183.
59. Οι Καιροί (18 Σεπτεμβρίου 1919).
60. Αι Αθήναι (13 Σεπτεμβρίου 1919)· Οι Καιροί (16 Σεπτεμβρίου 1919).
61. «Το συμπόσιον του τεχνικού θεάτρου, η χρηματική ενίσχυσις των θεατρώνων, η άμυνα των απεργών ηθοποιών», Οι Καιροί (19 Σε-

πτεμβρίου 1919). Στη γιορτή συμμετείχαν η Κοτοπούλη και η Κυβέλη.
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τεσσάρων ωρών στα θέατρα Κοτοπούλη και Διονύσια.62 Όμως η Κοτοπούλη και η Κυβέλη είναι 
οι πλέον αδιάλλακτες, στο τέλος του Σεπτεμβρίου είναι οι μόνες που συνεχίζουν να παίζουν.63 

Ταυτόχρονα υπάρχουν κάποιοι θεατρικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι προσέρχονται στις δια-
πραγματεύσεις με το σωματείο, χωρίς όμως να δέχονται τα αιτήματά του.64 Οι ετήσιες εισπρά-
ξεις τους, σύμφωνα με δική τους παραδοχή, πλησιάζουν και ίσως ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια 
δραχμές. Το δεκάλεπτο επί των εισιτηρίων που διεκδικούν οι ηθοποιοί για το Ταμείο Συντά-
ξεων υπολογίζεται σε 400 με 500 χιλιάδες τον χρόνο: «Οι θεατρώναι λέγουν ότι με το δεκά-
λεπτον αυτό οι ηθοποιοί θα έχουν μισό εκατομμύριο δραχμών ετησίως».65 Επίσης αναφέρεται 
ότι υπάρχουν μόνο περί τους 30 πάσχοντες ή υπέργηρους ηθοποιούς. Επομένως, αφού το δε-
κάλεπτο θα απέφερε περίπου 400 χιλιάδες δραχμές κατ’ έτος, προτείνεται να γίνει δεκτή η 
αύξηση πέντε λεπτών, η οποία αρκεί για να καλυφθούν οι κοινωνικές ανάγκες του ταμείου. 
Αν θεωρήσουμε ότι είναι ακριβή τα δημοσιεύματα περί 30 υπέργηρων και πασχόντων ηθο-
ποιών, στοιχείο που συμφωνεί με την καταγραφή του Θ. Έξαρχου για 31 ηθοποιούς γεννημέ-
νους έως το 1860, βεβαίως και το πεντάλεπτο θα ήταν αρκετό.66 Όμως αυτό είναι πολύ 
κοντόφθαλμο. Ήδη από τα στοιχεία του Θ. Έξαρχου φαίνεται η εκρηκτική αύξηση του πληθυ-
σμού των ηθοποιών που έχουν γεννηθεί ανάμεσα στο 1861-1880, από τους 31 εκτοξεύονται 
στους 202 και υπερδιπλασιάζονται στην επόμενη εικοσαετία (485). Επίσης, στην απεργία συμ-
μετέχουν 850 μέλη του ΣΕΗ.67 Άρα το Σωματείο είχε μάλλον δίκιο να ζητάει το δεκάλεπτο.  

Άλλωστε η συζήτηση για το Ταμείο Συντάξεων είναι προσχηματική. Οι θεατρώνες είναι με-
γαλοεπιχειρηματίες σε σύγκριση με τους υπόλοιπους εργοδότες της εποχής. Η Κυβέλη απα-
σχολεί 25 ηθοποιούς, ο Παπαϊωάννου 47, το Πανόραμα 37, χωρίς να υπολογίζεται το υπόλοιπο 
προσωπικό των θεάτρων. Αυτό που τους ανησυχεί πραγματικά είναι η ισχυροποίηση του σω-
ματείου και η δυνατότητα δημιουργίας απεργιακού ταμείου. Γι’ αυτό ζητούν να συμμετέχουν 
διά νόμου στη διαχείριση του ταμείου συντάξεων.68 

Η επίτευξη μεγάλων εισπράξεων από τους απεργιακούς θιάσους του ΣΕΗ, καθώς και η εμ-
φάνιση ομάδας κεφαλαιούχων στο Σωματείο που πρότεινε τη συγκρότηση μεγάλου επιθεω-
ρησιακού θιάσου με πολλούς πρωταγωνιστές, έκρουσε πιθανόν τον κώδωνα του κινδύνου.69 
Μπροστά στην ανάγκη να σχηματιστούν οι θίασοι της χειμερινής σεζόν, αρκετοί εργοδότες 
έρχονται σε συνεννόηση με απεργούς. Αλλά και το σωματείο των ηθοποιών, μπροστά στο 
φάσμα της αποσκίρτησης πολλών μελών από τις τάξεις του, αρχίζει να εγκρίνει την υπογραφή 
συμβολαίων με επιμέρους «διαλλακτικούς» εργοδότες. Σημειωτέον, οι περισσότεροι ηθοποιοί 
δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν πλέον να συγκροτήσουν εταιρικούς θιάσους,70 που «θα παρέ-

62. Αι Αθήναι (20 Σεπτεμβρίου 1919).
63. Οι Καιροί (27 Σεπτεμβρίου 1919).
64. «Ηθοποιοί και θεατρώναι εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Η σημερινή συνάντησις», Οι Καιροί (18 Σεπτεμβρίου 1919).
65. Βαλκανικός Ταχυδρόμος (22 Σεπτεμβρίου 1919).
66. Πατρίς (18 Σεπτεμβρίου 1919).
67. Οι Καιροί (19 Σεπτεμβρίου 1919).
68. Αι Αθήναι (15 Σεπτεμβρίου 1919).
69. «Ηθοποιοί και θεατρώναι εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Η σημερινή συνάντησις», Οι Καιροί (18 Σεπτεμβρίου 1919). Στο 

ίδιο άρθρο δημοσιεύονται και πολλά στοιχεία μισθοδοσίας, σε μια προσπάθεια να αντικρουστούν οι εργοδότες και οι υπέρογκοι 
μισθοί που διατείνονταν ότι εισπράττουν οι ηθοποιοί. 

70. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μ. Λιδωρίκης, που είχε προτείνει και αναλάβει την ίδρυση της Πανελληνίου Καλλιτεχνικής Ενώσεως, 
που θα συμπεριλάμβανε τρεις ή πέντε εταιρικούς θιάσους, παραιτείται αδυνατώντας να συμβιβάσει τα προσωπικά συμφέροντα 
των μετόχων. Βλ. Χατζηπανταζής, «Η μεγάλη απεργία των ηθοποιών (1919)», ό.π., σ. 282.
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καμπταν τους εργοδότες και θα επανέφεραν το ελληνικό θέατρο στις αθώες οργανωτικές 
δομές του 19ου αιώνα»,71 ούτε ως αντίβαρο στην εργοδοτική αδιαλλαξία. Στο δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα, οι επίδοξοι επιχειρηματίες, μόλις αντιλήφθηκαν την απουσία κέρδους, προτί-
μησαν να περάσουν την οικονομική ευθύνη, εν ολίγοις τη ζημιά, στους ώμους των καλλιτεχνών, 
γεγονός που οδήγησε στα συνεργατικά σχήματα. Στις αρχές του 20ού αιώνα η συγκεντροποί-
ηση με τις προοπτικές μεγάλων κερδών επαναφέρει τους κεφαλαιούχους επιχειρηματίες στο 
προσκήνιο. Μόνο δεκατρία χρόνια χωρίζουν το 1904, όταν στον Σύλλογο Αλληλοβοηθείας Ελ-
λήνων Ηθοποιών, με τα ασαφή όρια και αιτήματα, συμμετείχαν αδιακρίτως ηθοποιοί, θιασάρ-
χες και θεατρικοί συγγραφείς, με πρόεδρο τον Νικόλαο Λάσκαρη, από το 1917, οπότε ιδρύεται 
το Σωματείο Ηθοποιών και εντάσσεται απευθείας στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών. Η μεγάλη 
συσσώρευση και οι μικρές δυνατότητες διαφυγής φαίνεται να οδηγούν στη γρήγορη ανάπτυξη 
της ταξικής συνείδησης των «εργατών του πνεύματος», αλλά και των πρώην συναδέλφων και 
νυν εργοδοτών. 

Η παράλληλη πορεία της οργανωτικής και οικονομικής δομής των θιάσων σχεδόν πανευρω-
παϊκά, το πέρασμα από τα μπουλούκια των ανυπόληπτων μαστόρων στη «βαριά» βιομηχανία 
της διασκέδασης των λαμπρών ονομάτων και των εκατοντάδων μισθωτών εργαζόμενων, έχει 
διαφορές αλλά κυρίως παρουσιάζει εκπληκτικές ομοιότητες. ΄Ισως είναι κοινότοπο, αλλά τελικά 
η προσφορά, η ζήτηση και η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου καθορίζουν τις εξελίξεις. 
Αντίστοιχα, η εξάπλωση της «επιδημίας» των απεργιών από το Παρίσι στην Αθήνα και κατόπιν 
στο Μιλάνο οφείλεται ίσως στη μίμηση, αλλά και στη συνειδητοποίηση από την πλευρά των 
ηθοποιών ότι είναι πλέον απλοί εργάτες του πνεύματος. Όσο για τον φόβο ότι ολίγον ακόμη 
και «ουκέτι Φοίβος θα έχη καλύβην»,72 θα επιβεβαιωθεί λίγο αργότερα, όχι από τις κινητοποι-
ήσεις των ηθοποιών, αλλά από την έλευση του κινηματογράφου, της νέας βιομηχανίας δια-
σκέδασης.

71. Στο ίδιο, σ. 286.
72. Οι Καιροί (23 Σεπτεμβρίου 1919).
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Ο ηθοποιός ως δουλειά του ποδαριού:  
θεάματα του δρόμου στην Αθήνα, 1885-1914 

 

Τ α θεάματα του δρόμου αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της καθημερινότητας στην 
πόλη, συνεισφέροντας σε ένα από τα γνωρίσματα της αστικότητας, την πάγια παρουσία 
θεαμάτων.1 Καλλιτέχνες και πλανόδιοι έμποροι του εξωτικού και του παράξενου, πα-

λαιστές και ακροβάτες, ταχυδακτυλουργοί και εκπαιδευμένα ζώα, μουσικοί και παντομιματζή-
δες, εποχικά δρώμενα και αυτοσχέδιες ή μη θεατρικές παραστάσεις, «πανοράματα» και 
κουκλοθέατρο, όλα αυτά αποτελούσαν σημαντικό κομμάτι της ζωής στις πόλεις της νεότερης 
εποχής. Ενώ όμως αναφορές στα υπαίθρια θεάματα παρεισφρέουν στις περιγραφές των δρό-
μων από ταξιδιώτες ή ντόπιους χρονογράφους-flâneurs, πολύ λιγότερες είναι οι πληροφορίες 
που διαθέτουμε για τους επιτελεστές των θεαμάτων.  

Σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για ανθρώπους που, παρότι διατηρούσαν κάποια σταθερά 
σημεία αναφοράς, βρίσκονταν σε μια σχεδόν μόνιμη περιοδεία από πόλη σε πόλη, περνώντας 
και από την ύπαιθρο.2 Ένα μοντέλο μετακινούμενης εργασίας, που απαντάται, παραδείγματος 
χάριν, στους αρκουδιάρηδες της Ιταλίας,3 προσομοιάζει στα προβιομηχανικά μπουλούκια των 
τεχνιτών (βαρελάδων, χτιστών κ.λπ.), που ξεκινούσαν την άνοιξη από το εξειδικευμένο σε μια 
τέχνη χωριό τους και γυρνούσαν σε μια μεγάλη περιοχή προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε 
όποιον τις χρειαζόταν μέχρι τον χειμώνα που επέστρεφαν.4 Υπήρχε όμως και το μοντέλο της 
«δουλειάς του ποδαριού» από ανθρώπους που ζούσαν μόνιμα σε μια πόλη – όσο κι αν η μετα-
κίνηση μπορεί να ήταν μέρος και του δικού τους τρόπου ζωής.5 

1. Φαίνεται ότι το στοιχείο αυτό δεν έχει τονιστεί επαρκώς από την ιστορία των πόλεων. Οι Jean-Luc Pinol και Francois Walter, Η 
σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, τόμ. Α΄ Έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μτφ. Μ. Κουμπούρα, Αθήνα, Πλέθρον, 2007, σ. 303-307 ανα-
φέρονται τόσο στην υψηλή όσο και στη μαζική κουλτούρα στις πόλεις την εποχή που μας ενδιαφέρει. Η προβληματική της Vanessa 
Schwartz, Spectacular realities. Early mass culture in fin de siècle Paris, Μπέρκλεϊ-Λος Άντζελες-Λονδίνο, University of California 
Press, 1998 εστιάζει στη «θεαματικο-ποίηση» και στα αστικά θεάματα στο Παρίσι του τέλους του 19ου αιώνα ως συνυφασμένα με 
τη νεωτερικότητα και τη δημιουργία ενός νέου τύπου «πλήθους».

2. Daniel Roche, Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de l’utilité des voyages, Παρίσι, Fayard, 2003, σ. 859 κ.ε.
3. Ilaria Serra, «On men and bears: a forgotten migration in nineteenth-century Italy», History Workshop Journal 76 (2013), σ. 57-84. 
4. Σπύρος Ασδραχάς, Ελληνική οικονομική ιστορία. ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, τόμ. Α΄, Αθήνα, ΠΙΟΠ, 2003, σ. 357-361 κ.α. Για τα μπουλούκια 

που περιόδευαν στην ελληνική επαρχία έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες στο «Τα θεατρικά μπουλούκια», ένθετο «Επτά Ημέρες», 
Καθημερινή (12 Σεπτεμβρίου 1999).

5. Ο Διαβάτης [Ιωάννης Κονδυλάκης], «Θεάματα των οδών», Εμπρός (27 Ιανουαρίου 1903) διέκρινε ανάμεσα σε όσους «σαλτιμπάγκους» 
και «λαϊκούς θαυματοποιούς» ήταν «ενδημικοί, μη απομακρυνόμενοι συνήθως των Αθηνών» και σε αυτούς που «το έχουν επάγγελμα 
να δίδουν τοιαύτας παραστάσεις και διατρέχουν τας πόλεις και τα χωρία της Ανατολής, μεταβαίνοντες ιδίως όπου πανήγυρις και 
εορτή, απόκρια των χριστιανών ή Μπαϊράμι των Τούρκων».
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Στο άρθρο αυτό θα αναφερθώ στους ηθοποιούς που αναζητούσαν βιοποριστική απασχό-
ληση στα θεάματα του δρόμου. Με βάση ορισμένα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνά 
μου για τις απόκριες στην Αθήνα του 1800-1940, θα παρουσιάσω δύο περιπτώσεις στις οποίες 
τα δημόσια θεατρικά αποκριάτικα δρώμενα λειτουργούσαν ως δουλειά του ποδαριού για αν-
θρώπους που, όσο κι αν προσπαθούσαν κατά καιρούς να διατηρούν μια επαγγελματική σχέση 
με το θέατρο, κατά βάση βρίσκονταν σε μια μόνιμη αναζήτηση πολλαπλών πηγών εισοδήμα-
τος. Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι πόσο διαδεδομένο ήταν αυτό το μοντέλο απασχόλησης 
στο λαϊκό –ή και στο «σοβαρό»– θέατρο. Πρώτα, όμως, θα επιχειρήσω να προσδιορίσω το πε-
ριεχόμενο του όρου «δουλειά του ποδαριού»:6 βασικά χαρακτηριστικά της αποτελούν η έλ-
λειψη σταθερότητας και η απουσία εμποδίων εισόδου στο επάγγελμα και εν γένει ρυθμίσεων.7 

Μιλώντας για δουλειές του ποδαριού, αναφερόμαστε συνήθως σε προσωρινές, συχνά επο-
χικές αλλά πάντως όχι σταθερές μορφές απασχόλησης· σε δουλειές που δεν προσφέρουν 
επαρκές εισόδημα για ικανό χρονικό διάστημα ώστε να γίνουν «κανονικό επάγγελμα», που εξα-
σφαλίζει αποκλειστική και πάντως σταθερή απασχόληση ολόκληρη τη χρονιά. Τις βρίσκουμε 
συνδεδεμένες με την υποαπασχόληση και τον εφεδρικό στρατό εργασίας. Ασκούνται από αν-
θρώπους που φυτοζωούν και καλούνται να επινοήσουν τεχνικές επιβίωσης, εναλλάσσοντας 
διάφορες πηγές εισοδήματος. 

Δεύτερον, για τις δουλειές του ποδαριού συνήθως δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και 
ικανότητες (τουλάχιστον όχι από αυτές που αποκτούνται με τη μαθητεία και τις σπουδές). Κλα-
σικό παράδειγμα αποτελεί το πλανόδιο εμπόριο.8 Σίγουρα δεν απαιτούνται πτυχία και διαδι-
κασίες μαθητείας: Πρόκειται για οικονομικές δραστηριότητες χωρίς «κατώφλι εισόδου» με 
βάση τυπικά προσόντα, καθώς και με χαμηλά ή ανύπαρκτα οικονομικά εμπόδια εισόδου στην 
αγορά. 

Τρίτον, οι δουλειές του ποδαριού καταχωρούνται γενικά στον άτυπο τομέα της οικονομίας. 
Αυτός ορίζεται καταρχάς από την απουσία ή την εκτεταμένη αποφυγή κρατικών ρυθμίσεων 
(όσον αφορά τη φορολογία, την ασφάλιση, την άδεια άσκησης επαγγέλματος κ.λπ.) και συνδέ-
εται είτε με μορφές παράνομης κεφαλαιακής συσσώρευσης είτε με πολύ χαμηλά εισοδήματα 
που πραγματοποιούνται στο περιθώριο της «επίσημης κοινωνίας» και των θεσμών της. Μπορεί 
κανείς να προσθέσει εδώ ότι οι δουλειές του ποδαριού υφίστανται σε έναν κοινωνικό χώρο 
από τον οποίο απουσιάζουν μορφές ρύθμισης και θεσμοποίησης (πέραν των κρατικών), όπως 
η μαθητεία: Η τελευταία είναι κατεξοχήν ένας θεσμός που παράγει οριοθετήσεις και επικυ-
ρώνει κοινωνικά τις οικονομικές δραστηριότητες ως «τέχνες», ως διακριτά επαγγέλματα.  

Το χαμηλό κοινωνικό γόητρο των δουλειών του ποδαριού που προκύπτει από την απουσία 
μιας τέτοιας επικύρωσης φαίνεται ότι γίνεται ακόμα χαμηλότερο εξαιτίας της μετακίνησης 

6. Η ιστορία του όρου μένει να γραφεί. Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, ότι δεν συνάντησα την έκφραση «δουλειές του ποδαριού» στις 
πηγές που μελετήθηκαν – και απ’ όσο γνωρίζω δεν απαντάται ούτε στις απογραφές. 

7. Οι σκέψεις που ακολουθούν εμπνέονται από τη συζήτηση για τον άτυπο τομέα της οικονομίας που κάνουν οι Manuel Castells και 
Alejandro Portes, «World underneath. The origins, dynamics and effects of the informal economy», στο Alejandro Portes, Manuel 
Castells και Lauren Benton (επιμ.), The Informal Economy, Βαλτιμόρη και Λονδίνο, Johns Hopkins University Press, 1989, σ. 11-37∙ 
Alejandro Portes, Economic Sociology, Πρίνστον και Οξφόρδη, Princeton University Press, 2010, σ. 132 κ.ε.∙ Thomas Buchner και 
Philip R. Hoffmann-Rehnitz, «Introduction: irregular economic practices as a topic of modern (urban) history –problems and possi-
bilities», στο Thomas Buchner και Philip R. Hoffmann-Rehnitz (επιμ.), Shadow Εconomies and Ιrregular Work in Urban Europe, 16th 
to early 20th centuries, Μίνστερ, LIT-Verlag, 2011, σ. 3-36.

8. Νίκος Ποταμιάνος, «“Οι πλάνητες υιοί του Ερμού”: πλανόδιοι έμποροι στους δρόμους της Αθήνας 1890-1930», στο Μαρία Χριστίνα 
Χατζηιωάννου (επιμ.), Ιστορίες λιανικού εμπορίου, 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα, ΕΙΕ, 2018, σ. 111-145.
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στον χώρο, με την οποία αυτές συνδέονταν, και της έλλειψης ενός σταθερού χώρου εργασίας. 
Η χαμηλή υπόληψη των δουλειών του ποδαριού, που τις τοποθετούσε συχνά δίπλα στον υπό-
κοσμο, οφειλόταν εν μέρει στη συχνά χαλαρή σχέση με την κοινότητα αυτού που δεν διέθετε 
ένα μόνιμο σημείο αναφοράς, και εν μέρει σε μια γενικότερη κοινωνική υποτίμηση της κινητι-
κότητας στον χώρο και της περιπλάνησης ως χαρακτηριστικών της εργασίας· ας σκεφτούμε 
και τις αρνητικές συνδηλώσεις τόσο του αγγλικού όρου (odd jobs) όσο και του ελληνικού.9 Χα-
ρακτηριστική, εδώ, είναι μια αναφορά στις αναμνήσεις της ηθοποιού Ελένης Ζαφειρίου για 
τους ηθοποιούς των αρχών του 20ού αιώνα, οι οποίοι «γενικά ήταν ανεπιθύμητοι», παραδεί-
γματος χάριν, ως νοικάρηδες στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες περιόδευαν - «υπάγονται 
στους μάγους, στους γύφτους, στους καραγκιοζοπαίχτες»,10 στις πλανόδιες υπάρξεις, δηλαδή, 
με χαμηλά επίπεδα αξιοπιστίας και συνέπειας στις υποχρεώσεις τους, λόγω των αδύναμων 
κοινωνικών δεσμών που διατηρούσαν με τις κοινότητες.  

Μια τέταρτη παρατήρηση, πάντως, είναι ότι θα πρέπει να ιστορικοποιηθούν τα χαρακτηρι-
στικά αυτά των δουλειών του ποδαριού – δηλαδή να τοποθετηθούν στα ιστορικά τους συμ-
φραζόμενα και να εντοπιστούν τυχόν αλλαγές. Δεν γνωρίζω πότε εμφανίζεται ο όρος 
«δουλειές του ποδαριού» και πότε αποκτά αρνητική χροιά, σίγουρα όμως μορφές απασχόλησης 
τέτοιου τύπου θα υπήρχαν και στο πλαίσιο του συντεχνιακού συστήματος, και λογικά θα ήταν 
υποτιμημένες κοινωνικά για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Θα διατυπώσω, ωστόσο, μια 
υπόθεση: Η κοινωνική τους υποτίμηση έγινε πιο έντονη μετά τα τέλη του 19ου αιώνα. Προ-
ηγουμένως, σε μια αγορά εργασίας η οποία χαρακτηριζόταν από ασταθείς εργασιακές σχέσεις, 
και όπου κυριαρχούσε το ημερομίσθιο και όχι ο μισθός, οι δουλειές του ποδαριού αποτελούσαν 
μια πιο ακραία μορφή του κυρίαρχου μοντέλου. Οι πολυτεχνίτες μεροκαματιάρηδες ήταν μια 
οικεία φιγούρα σε παλιότερες εποχές και καταγράφονταν μαζικά στις απογραφές του πληθυ-
σμού ως «άνευ επαγγέλματος».11 Στη ζωή τους η συλλογή εισοδημάτων από πολλές πηγές απο-
τελούσε μια κανονικότητα: Εν πολλοίς επρόκειτο για πρόσφατους μετανάστες στις πόλεις που 
αναπαρήγαγαν ένα αγροτικό μοντέλο πολυέργειας και εποχικότητας της εργασίας – προφα-
νώς με αρκετές διαφορές από την ύπαιθρο. Ο αριθμός των μεροκαματιάρηδων άνευ επαγ-
γέλματος, όμως, άρχισε να περιορίζεται (με πισωγυρίσματα, όπως αυτό που προκάλεσε η 
έλευση εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων στις ελληνικές πόλεις το 1922), και οι δουλειές του 
ποδαριού να σηματοδοτούν πιο ριζική υποβάθμιση όποιου τις ασκούσε, όταν αναπτύχθηκαν 
πολιτικές συγκράτησης του εργατικού δυναμικού στις επιχειρήσεις (με παροχές στους μισθω-
τούς και καθιέρωση νέου θεσμικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων), όταν αυξήθηκε η σημασία 
της εκπαίδευσης για την επαγγελματική σταδιοδρομία των ατόμων και την κατανομή τους 
στην αγορά εργασίας, εν ολίγοις όταν άρχισε «το μεγάλο εγχείρημα της σταθεροποίησης της 
μισθωτής εργασίας»12 – σε μια προφανώς μακρόσυρτη διαδικασία που ξεκινάει στα τέλη του 
19ου αιώνα. Συγχρόνως, στην υποβάθμιση των δουλειών του ποδαριού συμβάλλει η μείωση 

9. Sigrid Wadauer, «Establishing distinctions: unemployment versus vagrancy in Austria from the late nineteenth century to 1938», In-
ternational Review of Social History 56 (2011), σ. 31-70.

10. Ελένη Ζαφειρίου, Τι να σου πρωτοθυμηθώ βρε μάνα, Αθήνα, Οδός Πανός, 1991, σ. 10. Βλ. και Ελίζα Άννα Δελβερούδη, «Η ψυχαγωγία 
στα χρόνια της επιστράτευσης», στο «Εν έτει…» 1878, 1922, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών, 2008, σ. 237-299: 254-255.

11. Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, Αθήνα, Εμπορική Τράπεζα, 1993∙ Πέτρος Πιζάνιας, Οι φτωχοί 
των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα το μεσοπόλεμο, Αθήνα, Θεμέλιο, 1993.

12. Χριστίνα Αγριαντώνη, «Βιομηχανία», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τόμ. Α1, Αθήνα, Βι-
βλιόραμα, 1999, σ. 173-221: 200.
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του αριθμού τους λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, των αλλαγών στα καταναλωτικά πρότυπα, 
καθώς και της αυξανόμενης κάλυψης διαφόρων κοινωνικών αναγκών από εδραίες εγκατα-
στάσεις. Όσο τα μαγαζιά αυξάνονται τόσο οι πλανόδιοι έμποροι μειώνονται· τα γραμμόφωνα 
αντικαθιστούν τους πλανόδιους μουσικούς· τα ψώνια στο σπίτι τα φέρνει ο «μικρός του μπα-
κάλη» αντί για τον «οψοκομιστή» που περιμένει στους δρόμους της αγοράς μέχρι να χρει-
αστούν τις υπηρεσίες του· γανωτήδες και τροχιστές μαχαιριών σταδιακά εκλείπουν. 

 
Μια από τις δουλειές του ποδαριού ήταν κι αυτή του πλανόδιου καλλιτέχνη και διασκεδαστή, 

ο οποίος μετά την παράστασή του μαζεύει τα χρήματα του κοινού. Πιο κλασική μορφή ήταν 
μάλλον αυτή των μουσικών του δρόμου· αυτοί παραδοσιακά σε πολλές περιοχές ήταν τσιγγά-
νοι,13 ενώ στις αναμνήσεις του Βαμβακάρη διαβάζουμε ότι ο μεροκαματιάρης πατέρας του 
στις απόκριες παρατούσε τις δουλειές που έκανε, έπαιρνε μαζί του τον μικρό γιο του και κα-
τεβαίνανε από τη Σύρα στην Ερμούπολη: γυρνούσαν από ταβέρνα σε ταβέρνα και έπαιζαν 
μουσική στις παρέες.14 Στην Αθήνα του 1905 «πλανόδιοι μουσικοί» πληρώνονταν για να συνο-
δεύουν προεκλογικές διαδηλώσεις, αλλά και αποκριάτικα θεάματα όπως το γαϊτανάκι.15 Το 
1904, επίσης, χρονογράφος σχολίαζε ότι «όλοι οι τυφλοί τώρα έγιναν ραψωδοί. Περιέρχονται 
τας οδούς και τραγουδούν ή απαγγέλλουν» – επί πληρωμή φυσικά.16  

Ελλείψει πηγών, δεν γνωρίζουμε πολλά για τους υπαίθριους διασκεδαστές. Τα χρονογρα-
φήματα στις εφημερίδες είναι μια πηγή από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε ορισμένες 
πληροφορίες· οι περιγραφές των περιηγητών μία άλλη. Από τους τελευταίους μαθαίνουμε, για 
παράδειγμα, ότι το 1810 κυκλοφορούσε στην Αθήνα ένας γάλλος ταχυδακτυλουργός που 
έβγαζε φωτιές από το στόμα, ενώ το 1820 καταγράφεται η παρουσία ινδών ταχυδακτυλουρ-
γών στην πόλη.17 Απρόσμενα, επίσης, μπορεί να συναντήσει κανείς πλανόδιους καλλιτέχνες σε 
πηγές όπως τα βιβλία γάμων του ληξιαρχείου της Αθήνας: Το 1903 καταγράφεται ο γάμος ενός 
τριανταπεντάρη ιταλού «θαυματοποιού» με μια τριαντάρα Κερκυραία. Λογοτέχνες-ρεπόρτερ 
όπως ο Μητσάκης παρουσιάζουν σκηνές από τη ζωή της πόλης, στις οποίες πρωταγωνιστούν, 
παραδείγματος χάριν, μια οικογένεια ιταλών πλανόδιων μουσικών που γυρνάνε στα εστιατόρια 
ή ένας πανοραμιτζής έξω από την Καπνικαρέα: «μείραξ ωσεί δεκαοκταετής, εκ της μεγάλης 
νομαδικής φυλής εξ ης στρατολογείται το πολυάριθμον άγημα των παικτών του παπά ή των 
λωποδυτών της πρωτευούσης».18 Τέλος, αρκετά πλούσια πηγή μπορεί να αποδειχτεί το αστυ-
νομικό δελτίο στις εφημερίδες. Το 1910 διαβάζουμε εκεί για έναν συνοικιακό μικρομπακάλη 
από την Αδριανούπολη που κατέληξε στην Αθήνα έπειτα από έναν θυελλώδη βίο κατά τον 
οποίο περιπλανήθηκε σε διάφορες χώρες και πόλεις, εξασκώντας επαγγέλματα τόσο εμπορικά 

13. Για τη σχετική τους εξειδίκευση στον εθνοτικό καταμερισμό εργασίας στην οθωμανική αυτοκρατορία, βλ. M. Erdem Kabadayi, 
«Importance of ethnicity and religion to find employment and to earn a living in mid-nineteenth century Ottoman towns», ανακοίνωση 
στο συνέδριο «Ιστορία της εργασίας: παραγωγή, αγορές, σχέσεις, πολιτικές (τέλος Μεσαίωνα-αρχές 21ου αιώνα)», που οργάνωσαν 
στα Ιωάννινα στις 24-27 Μαΐου 2017 η Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας και το τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων.

14. Μάρκος Βαμβακάρης, Αυτοβιογραφία, Αθήνα, Παπαζήσης, 1978, σ. 61-62.
15. Σκριπ (17 Φεβρουαρίου 1905). Σε όποιες εφημερίδες δεν αναγράφεται συγγραφέας και τίτλος άρθρου, η πληροφορία προέρχεται 

από κάποια στήλη με μικρές ειδήσεις ή από ανυπόγραφα ρεπορτάζ για τις απόκριες.
16. Εμπρός (3 Αυγούστου 1904).
17. Κυριάκος Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 1800-1810, Αθήνα, 1975, τόμ. Γ1, σ. 542 και τόμ. Γ2, σ. 592.
18. Μιχαήλ Μητσάκης, «Εν τω ξενοδοχείω» και «Το πανόραμα», στα Πεζογραφήματα, Αθήνα, Νεφέλη, 1988, σ. 84-94 και 114-126, αντί-

στοιχα, και τα δύο γραμμένα το 1889. 

ΝΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ

34



όσο και αυτό του «θιασάρχου γοργονών και λοιπών τεράτων».19 Πέντε χρόνια νωρίτερα, σάλο 
είχε προκαλέσει μια υπόθεση φόνου αρτοποιών στον Πειραιά, για την οποία είχε κατηγορηθεί 
ένας Ηπειρώτης με το παρατσούκλι Μπολντώκ, πρώην ζυμωτής, που βαρέθηκε τη δουλειά 
του κι αποφάσισε να γίνει «ηθοποιός», μαθητεύοντας στην τέχνη του καραγκιοζοπαίκτη δίπλα 
στον Ρούλια και κάνοντας περιοδείες στην επαρχία.20 

Μια εποχή του χρόνου κατά την οποία αφθονούν τόσο τα θεάματα του δρόμου όσο και οι 
πληροφορίες γι’ αυτά στις εφημερίδες του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού 
είναι οι απόκριες. Γαϊτανάκια, «γκαμήλες», φασουλήδες, ξυλοπόδαροι, «ρόπαλα» (ακροβατικά 
και επιδείξεις δύναμης) και άλλα θεάματα, αν και συνήθως όχι οι σατιρικές μασκαράτες, τελεί-
ωναν με τη συλλογή των δεκαρών του κοινού.21  

Στη συνέχεια θα αναφερθώ σε δύο ηθοποιούς που δραστηριοποιούνταν έντονα στα υπαί-
θρια αποκριάτικα θεάματα, για τους οποίους συγκέντρωσα εξατομικευμένες πληροφορίες. Οι 
δύο αστέρες της αθηναϊκής λαϊκής αποκριάς της εποχής ήταν ο Δημήτρης Γρίβας και ο Πανα-
γής Θεοδοσίου∙ για τον τελευταίο διαθέτουμε πλέον και το λεύκωμα που του αφιέρωσε ο 
απόγονός του Ελευθέριος Σκιαδάς.22  

Ο Θεοδοσίου διέπρεψε αρχικά στις απόκριες της δεκαετίας του 1890 ως «ποιητής του κάρ-
ρου», απαγγέλλοντας από ψηλά, μασκαρεμένος, σατιρικά στιχάκια αλλά και πατριωτικά ποι-
ήματα, για να προχωρήσει τα επόμενα χρόνια στην παράσταση ολόκληρων κωμωδιών με τους 
συνεργάτες του πάνω σ’ ένα κάρο που γυρνούσε την πόλη.23 «Υπήρξεν εποχή που η φήμη του 
Θεοδοσίου ήτο τεραστία μεταξύ των λαϊκών στρωμάτων».24 «Ο πολύς Θεοδοσίου»25 μνημο-
νεύεται συχνά σε αναγνώσματα για τους «τύπους» της παλιάς Αθήνας,26 ενώ εμφανίζεται ως 
επώνυμος επιτελεστής μασκαράτας στην περιγραφή του αθηναϊκού καρναβαλιού του 1911 από 
τον Χρηστομάνο στην Κερένια κούκλα.27 Ως επώνυμος, άλλωστε, δημοσιεύει μαζί με τον συ-
νεργάτη του Φίλιππο Κουλουρή καταχώριση κατά τις απόκριες του 1913 στις εφημερίδες, δη-
λώνοντας ότι «ένεκα της εμπολέμου καταστάσεως δεν θα λάβουν ενεργόν μέρος κατά τας 
Απόκρεω».28 Θεωρούνταν κατεξοχήν εκπρόσωπος του λαϊκού πνεύματος της αποκριάς και 
επιλέχτηκε για να προσφωνήσει με στίχους τον βασιλιά Καρνάβαλο στην παρέλαση του 1899.29 
Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης τον θυμάται με το ιδιόρρυθμο αποκριάτικο ντύσιμό του (με φράκο 

19. Ακρόπολις (3 Μαρτίου και 20 Μαΐου 1910).
20. Ακρόπολις (3 Νοεμβρίου 1905).
21. Τη σύνδεση μορφών του λαϊκού θεάτρου των πόλεων, κατά βάση του κουκλοθέατρου του Φασουλή, με την περίοδο της αποκριάς 

επισημαίνει ο Θόδωρος Χατζηπανταζής στο Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως, τόμ. Β1, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2012, σ. 183-233 και 
στο Διάγραμμα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2014, σ. 269-303. Βλ. και Βάλτερ Πούχνερ, «Παραστατικά 
δρώμενα, λαϊκά θεάματα και λαϊκό θέατρο στη νοτιοανατολική Ευρώπη», Λαογραφία, τόμ. ΛΒ΄ 1979-1981, σ. 304-378 και Αικατερίνη 
Πολυμέρου-Καμηλάκη, Θεατρολογικά μελετήματα για το λαϊκό θέατρο, Αθήνα, Τροχαλία, 1998, σ. 262-308 για τις αποκριάτικες 
θεατρικές παραστάσεις στην ύπαιθρο. 

22. Ελευθέριος Σκιαδάς, Ο ποιητής του κάρρου. Παναγιώτης Ν. Θεοδοσίου, Αθήνα, Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2011.
23. Σκιαδάς, Ο ποιητής του κάρρου, ό.π., σ. 87 κ.ε. Εφημερίς (21 Φεβρουαρίου 1894), Σκριπ (15 Φεβρουαρίου 1898), Παλιγγενεσία (22 

Φεβρουαρίου 1899), Ακρόπολις (12 και 22 Φεβρουαρίου 1900), Εμπρός (18 Φεβρουαρίου 1902), Ακρόπολις (7 Φεβρουαρίου 1905 
και 10 Φεβρουαρίου 1909), Καιροί (23 Ιανουαρίου 1906), Αθήναι (4 Φεβρουαρίου 1908 και 23 Φεβρουαρίου 1910).

24. Θ. Βελλιανίτης, «Ο Θεοδοσίου», Εμπρός (27 Φεβρουαρίου 1925).
25. Σκριπ (3 Φεβρουαρίου 1903 και 19 Ιανουαρίου 1909).
26. Π.χ. Ιω. Ριβουάρ, «Τύποι της παλιάς αποκριάς», Αθηναϊκά 9 (1958), σ. 35-38.
27. Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, Η κερένια κούκλα, Αθήνα, Μπάυρον, χ.χ, σ. 50-51, πρώτη δημοσίευση 1911.
28. Νέα Ημέρα (3 Φεβρουαρίου 1913).
29. Παλιγγενεσία (19 Φεβρουαρίου 1899).
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και ψηλό καπέλο αφενός, μουντζουρωμένο αφετέρου, συγχρόνως λαϊκό μασκαρά και αστό), 
να παίζει με τον θίασό του τις έμμετρες κωμωδίες του στην Ομόνοια και στην πλατεία Λαυρίου 
ενώπιον πυκνού πλήθους.30 Τέλος, ο Θεοδοσίου περιστασιακά εξέδιδε τον Μικρό Ρωμηό, μια 
έμμετρη εφημεριδούλα με συνοικιακά κουτσομπολιά και σάτιρα.31 

 

Ο Γρίβας αναφέρεται κι αυτός ως «πασίγνωστος» και «διαβόητος»,32 και ήδη την πρώτη φορά 
που τον συναντάμε, το 1887-88, αποκαλείται «διά τας μεταμορφώσεις του γνωστότατος»: Την 
Πρωτοχρονιά αναπαριστά ως «πλαστική εικόνα» (ή tableau vivant: ακίνητα πρόσωπα αναπαρι-
στούν μια σκηνή) τον 19ο αιώνα και την υποδοχή του νέου έτους, στις απόκριες έναν Αιθίοπα 
και στην 25η Μαρτίου «ανδριάντες ηρώων».33 Στην αποκριάτικη παρέλαση του 1888 πήρε ένα 
από τα βραβεία και στα επόμενα χρόνια διακρίθηκε τόσο για τις επιτυχημένες μεταμφιέσεις 

30. Ναπολέων Λαπαθιώτης, Η ζωή μου, Αθήνα, Στιγμή, 1986 [1940], σ. 53.
31. Σκιαδάς, Ο ποιητής του κάρρου, ό.π., σ. 123-153.
32. Ακρόπολις (17 Φεβρουαρίου 1892), Σκριπ (18 Φεβρουαρίου 1914). Βλ. και Σύλλογος (15 Φεβρουαρίου 1888), όπου αποκαλείται «ο 

γνωστός οπωροπώλης». 
33. Εφημερίς (31 Δεκεμβρίου 1887). Για τις «ζώσες εικόνες» ως στοιχείο εσπερίδων σε αστικά σπίτια και στα ανάκτορα γύρω στα 

1860, βλ. Αντώνης Γλυτζουρής, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2011, σ. 22-23.
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του όσο και για τις βουβές μασκαράτες που παρίστανε.34 Αναφέρεται εκ των υστέρων ως 
ένας από τους μάστορες της παντομίμας στην Αθήνα της εποχής,35 οι πηγές μας όμως συμ-
φωνούν στο ότι εργαζόταν ως πλανόδιος μανάβης – σε μιαν εποχή που ακόμα η πώληση 
φρούτων και λαχανικών στις γειτονιές γινόταν όχι τόσο σε μαγαζιά αλλά από πλανόδιους με 
γαϊδουράκια.36 Συχνά οι πλανόδιοι μανάβηδες ήταν αγρότες ή μισο-αγρότες των περιαστικών 
περιοχών που πούλαγαν δικά τους προϊόντα, ωστόσο ο Γρίβας μάλλον δεν ανήκε σ’ αυτή την 
κατηγορία. Σύμφωνα με μια πληροφορία καταγόταν από το Άργος, και το 1897 είχε μετακομίσει 
στη Χαλκίδα και πουλούσε κουλούρια.37 

Περισσότερα στοιχεία διαθέτουμε για τη σχέση που είχε με το επαγγελματικό θέατρο ο Θε-
οδοσίου. Η πρώτη του σύζυγος, η Ζωή Δρακάκη, ήταν ηθοποιός.38 Στη δεκαετία του 1880 ο 
Θεοδοσίου είχε εργαστεί ως ηθοποιός, συγκροτώντας μάλιστα δικό του θίασο βαριετέ το 
1886, στα 23 του, με τον οποίο έκανε και μια περιοδεία στη Σύρο. Ο θίασος επέζησε μέχρι το 
1888. Συγχρόνως, το καλοκαίρι του 1887 καταγράφεται ως ηθοποιός στους θιάσους της πα-
ντομίμας στον Πειραιά.39 Υπαίθρια παράστασή του καταγράφεται και το 1891, με πατριωτικό 
δράμα κατά την 25η Μαρτίου,40 ενώ στον κόσμο του θεάματος προσπάθησε να επιστρέψει 
το 1898-1900, δουλεύοντας σε θεατράκια και ζυθοπωλεία ως «κωμικός βαρύτονος», παράλ-
ληλα με την ερωτική του σχέση με την ηθοποιό της παντομίμας Κούλα Λαμπάκη.41 Γενικά, όμως, 
δεν κατάφερε να βιοπορίζεται σταθερά από την ηθοποιία και εργαζόταν (μάλλον φυτοζωώ-
ντας) ως επιγραφοποιός – τον συναντάμε σε κάποιες πηγές και ως «λαϊκό ζωγράφο», ενώ σύμ-
φωνα με μια μαρτυρία έφτιαχνε και σκηνικά σε θέατρα.42 Το 1894 αναφέρεται ως «πρώην 
διανομεύς εφημερίδος, τοιχοκολλητής προγραμμάτων, υπηρέτης τυπογραφείου, οπωροπώ-
λης», που εκείνο τον καιρό καλλιεργούσε το χωράφι ενός γείτονά του για δύο δραχμές την 
ημέρα.43 

Εύλογα υποθέτει κανείς, λοιπόν, ότι ούτε τον Θεοδοσίου ούτε τον Γρίβα θα τους άφηναν 
αδιάφορους τα χρήματα που μπορούσαν να βγάλουν από τα θεάματα του δρόμου στις από-
κριες. Ο Γρίβας δήλωνε μεν στις εφημερίδες το 1888, μετά την παρέλαση στην οποία βραβεύ-
τηκε, ότι «εγώ δεν έκαμα μασκαράταν διά να πάρω τας 500 δραχμάς του πρώτου βραβείου, 

34. Νέα Εφημερίς (15, 22 και 29 Φεβρουαρίου και 11 Μαρτίου 1888), Σύλλογος (15 Φεβρουαρίου 1888), Ακρόπολις Φιλολογική (26 Φε-
βρουαρίου 1889), Σύλλογος (13 Φεβρουαρίου 1890), Εφημερίς των συντεχνιών (12 Φεβρουαρίου 1891), Ακρόπολις (17 Φεβρουαρίου 
1892), Παλιγγενεσία (19 και 22 Φεβρουαρίου 1899).

35. Κώστας Καζαντζής-Ζαμανίκος, «Η αθηναϊκή παντομίμα και ο Μπαλαφάρας», Τα Αθηναϊκά 89 (1991), σ. 33-44.
36. Ποταμιάνος, «Οι “πλάνητες υιοί του Ερμού”», ό.π.
37.  Δ.Π.Τ., «Ο αποκριάτικος Γρίβας», Έθνος (3 Μαρτίου 1924) και «Το πανόραμα του πολέμου», Εμπρός (30 Μαΐου 1897).
38. Σκιαδάς, Ο ποιητής του κάρρου, ό.π., σ. 361-362∙ Χατζηπανταζής, Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως, ό.π., τόμ. Β2, σ. 922· Θε-

όδωρος Έξαρχος, Έλληνες ηθοποιοί. Αναζητώντας τις ρίζες, από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι το 1899, Αθήνα και Γιάννενα, Δω-
δώνη, 1995, σ. 145.

39. Σκιαδάς, Ο ποιητής του κάρρου, ό.π., σ. 48-51, 57-58, 79∙ Καζαντζής-Ζαμανίκος, «Η αθηναϊκή παντομίμα», ό.π.· Γιάννης Καιροφύλας, 
Η αθηναϊκή αποκριά, Αθήνα, Φιλιππότης, 1990, σ. 47· Μάρω Βουγιούκα και Βασίλης Μεγαρίδης, Πετράλωνα, Αθήνα, Φιλιππότης, 
2009, σ. 174∙ Γιάννης Σιδέρης, «Η παντομίμα», Νέα Εστία 40 (1946), σ. 995. Για την παντομίμα και την αυτοσχέδια κωμωδία, βλ. το 
αντίστοιχο κεφάλαιο στο Χατζηπανταζής, Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως, ό.π., τόμ. Β1, σ. 183 κ.ε.

40. Σκιαδάς, Ο ποιητής του κάρρου, ό.π., σ. 59.
41. Εσπερινή Ακρόπολις (5 Μαρτίου 1898)∙ Σκιαδάς, Ο ποιητής του κάρρου, ό.π., σ. 61, 66, 67, 72-73, 85, 362-363.
42. Σκιαδάς, Ο ποιητής του κάρρου, ό.π., σ. 342 κ.ε. Σύμφωνα με τη Λίζα Μιχελή, Η Αθήνα σε τόνους ελάσσονες, Αθήνα, 1987, σ. 62-

63, ο Θεοδοσίου δούλευε και στην κατασκευή και διακόσμηση των αρμάτων που παρέλαυναν στις αποκριάτικες παρελάσεις. 
43. Δ. Καλαποθάκης, «Αι Αθήναι διασκεδάζουν», Άστυ (27 Σεπτεμβρίου 1894).
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αλλά το έκαμα διά να γουστάρει ο κόσμος».44 Ωστόσο, η αναφορά της Εφημερίδος το 1887 
στην «πλαστική εικόνα» που είχε φιλοτεχνήσει ο Γρίβας για την υποδοχή του νέου έτους σ’ 
ένα ισόγειο της οδού Αιόλου έκανε σαφείς τις οικονομικές προσδοκίες του καλλιτέχνη από 
την παράστασή του: Η είσοδος ήταν ελεύθερη, σημείωνε ο δημοσιογράφος, αλλά πιστεύουμε 
ότι «πολλοί των εισερχομένων» δεν θα περιοριστούν στην απλή επιδοκιμασία.45 Δεκαπέντε 
χρόνια αργότερα διαβάζουμε ότι ο Γρίβας «συνεταιρίστηκε» με τον Θεοδοσίου σε μασκαράτες, 
και πιθανότατα θα πρέπει να εκλάβουμε το ρήμα κυριολεκτικά.46 

Για τον Θεοδοσίου είναι σαφέστερο ότι αντιμετώπιζε τις παραστάσεις που έδινε τις από-
κριες ως βιοποριστικό μέσο, μαζεύοντας τις πενταροδεκάρες του κοινού του. Στους στίχους 
του που απήγγελλε από το κάρο του και που τους διέσωσε ο Μωραϊτίνης, περιλαμβάνονται 
και οι ακόλουθοι: «Δεν βλέπω όμως να ρίχνετε και καμμιά πεντάρα στο δίσκο / Πολύ τσιγκού-
νηδες σας βρίσκω / Το οποίον / Με αναγκάζει να στρίψω λοξά... / Τράβα, αμαξά!».47 Ο Θεοδο-
σίου ήταν ο πρώτος που εμφανιζόταν στους δρόμους με το που έμπαινε το τριώδιο,48 ενώ 
ενίοτε κατέβαινε και στον Πειραιά, μάλλον όχι από φιλοδοξία να αναγνωριστεί κι εκεί το τα-
λέντο του.49 Ίσως παρόμοια να ήταν τα κίνητρά του όταν τον χειμώνα του 1897 βγήκε να πει 
τα κάλαντα με στίχους για τον χαμένο πόλεμο.50 

Σε τι υποθέσεις οδηγούμαστε από τις περιπτώσεις των δύο αυτών αστέρων της λαϊκής απο-
κριάς της Αθήνας; Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω με βεβαιότητα το ερώτημα πόσο κοινές 
και πόσο αντιπροσωπευτικές ήταν οι ατομικές διαδρομές που είδαμε, τείνω όμως να θεωρήσω 
ότι εντάσσονται σε μια ευρύτερη πραγματικότητα. Το επάγγελμα του ηθοποιού ήταν σαφώς 
οριοθετημένο, είχε αναπτύξει στη σχετικά μικρή περίοδο ύπαρξής του στην Ελλάδα τους δι-
κούς του (άτυπους ακόμα) θεσμούς μαθητείας και δεν αποτελούσε βεβαίως δουλειά του πο-
δαριού καθαυτό. Όμως μπορούσε, τουλάχιστον στις λιγότερο συμβατικές μορφές του και από 
τους λιγότερο διαπρεπείς εκπροσώπους του, να ασκείται και με όρους δουλειάς του ποδαριού, 
δηλαδή στον δρόμο και χωρίς σταθερό χώρο αναφοράς, περιστασιακά ή/και εποχικά, από αν-
θρώπους αυτοαπασχολούμενους και υποαπασχολούμενους, οι οποίοι συνέλεγαν μικρά εισο-
δήματα από πολλαπλές πηγές. Ενδεχομένως ο χαρακτηρισμός των ηθοποιών από την Ποικίλη 
Στοά το 1886 («Ναυαγοί του κοινωνικού βίου οι πλείστοι, αποτυχόντες εν τη ενασκήσει πάντων 
των επαγγελμάτων») να παρέπεμπε όχι μόνο στην αποτυχία στη ζωή, αλλά και σ’ έναν χαρα-
κτήρα «πολυτεχνίτη».51 

Φαίνεται ότι την ίδια εποχή, στις αρχές του 20ού αιώνα, αρχίζει να παίρνει διαστάσεις και 
το φαινόμενο των μπουλουκιών: των μικρών θιάσων ηθοποιών δεύτερης κατηγορίας που πε-
ριόδευαν σε χωριά και κωμοπόλεις και έπαιζαν για ένα πιάτο φαΐ. Η διαφορά με τις περιπτώ-
σεις που εξετάζουμε εδώ βρίσκεται στη σταθερή ή μη εμπλοκή με το επάγγελμα του 

44. Νέα Εφημερίς (11 Μαρτίου 1888).
45. Εφημερίς (31 Δεκεμβρίου 1887).
46. Ακρόπολις (12 και 22 Φεβρουαρίου 1900), Σκριπ (13 Φεβρουαρίου 1901), Εμπρός (18 Φεβρουαρίου 1902).
47. Σκιαδάς, Ο ποιητής του κάρρου, ό.π., σ. 99.
48. Ενώ αναφέρεται να παίζει ακόμα και την Καθαρά Δευτέρα: Ακρόπολις (9 Φεβρουαρίου 1910 και 10 Φεβρουαρίου 1909). Το σχόλιο 

του Σκριπ (7 Φεβρουαρίου 1916) ήταν ότι ο θίασος του Θεοδοσίου καθυστέρησε να βγει στους δρόμους εκείνη τη χρονιά, αλλά «αι 
εισπράξεις πήγαν καλά».

49. Σκριπ (16 Φεβρουαρίου 1903 και 19 Ιανουαρίου 1909), Εμπρός (26 Φεβρουαρίου 1907).
50. Ακρόπολις (25 Δεκεμβρίου 1897).
51. Τον παραθέτει η Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου, «Οι Έλληνες ηθοποιοί: 1800-1917», στο Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βα-

σιλάκου (επιμ.), Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Ογδόντα χρόνια, 1917-1997, Αθήνα, Σμπίλιας, 1999, σ. 35-78: 55.
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ηθοποιού. Αξίζει, νομίζω, τον κόπο να σταθούμε στα θεάματα των πόλεων και στο στοιχείο 
της περιστασιακότητας της απασχόλησης. Πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε ότι η μη στα-
θερή ή/και αποκλειστική σχέση με το επάγγελμα αφορούσε μόνο τους παντομιματζήδες και 
το βαριετέ, στους οποίους αναφέρθηκα σ’ αυτό το άρθρο, και όχι επίσης κάποιους από τους 
συντελεστές του αστικού θεάτρου; Κατ’ αναλογία με ό,τι έχει υποστηριχθεί για την απασχό-
ληση στη βιομηχανία την ίδια περίοδο,52 η αστάθεια της εργασίας στο θέατρο, στον βαθμό που 
ήταν διαδεδομένη, μπορεί να οφειλόταν στην εποχική και περιοδική λειτουργία των επιχειρή-
σεων του κλάδου. Αυτό πρέπει να ίσχυε ιδίως για το θέατρο ποικιλιών, το λαϊκό βαριετέ, του 
οποίου η λειτουργία κυρίως κατά τη θερινή σεζόν δύσκολα μπορούσε να προσφέρει μια σχε-
τικά σταθερή απασχόληση.53 Απαιτείται όμως συστηματική διερεύνηση και για το σοβαρό θέ-
ατρο από αυτή την άποψη: Σε πόσο καλύτερη μοίρα βρίσκονταν οι εργαζόμενοι σ’ αυτό, και 
σε ποιον βαθμό άλλαξαν τα σχετικά δεδομένα κατά τη μετάβαση των αρχών του 20ού αιώνα 
από τους εταιρικούς θιάσους που περιόδευαν στην Ανατολική Μεσόγειο στους πιο σταθερά 
εδραιωμένους στον χώρο θιάσους υπό κάποιον εργοδότη;54 

Είναι, λοιπόν, πιθανό ότι η περιστασιακότητα της απασχόλησης για πολλούς από τους θεα-
τρίνους ήρθε να προστεθεί στα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος του ηθοποιού στα τέλη 
του 19ου αιώνα, που στοιχειοθετούν το χαμηλό κοινωνικό του κύρος και περιγράφονταν από 
τους ηθοποιούς που πήραν την πρωτοβουλία ίδρυσης σωματείου το 1914 ως «βασανισμένη 
και περιφρονημένη ζωή που περνούμε από πόλιν εις πόλιν ως νομάδες».55

52. Πιζάνιας, Οι φτωχοί των πόλεων, ό.π., σ. 55 κ.ε.
53. Για το βαριετέ, βλ. Γιάννης Σιδέρης, «Το βαριετέ στην Ελλάδα», Φιλολογική Πρωτοχρονιά 9 (1952), σ. 258-263· Μαρία Μαυρογένη, 

«Η ιστορία ενός επαγγέλματος. Οι μίμοι-μεταμορφωτές στο Μεσοπόλεμο», στο Αντώνης Γλυτζουρής και Κωνσταντίνα Γεωργιάδη 
(επιμ.), Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό θέατρο από τις απαρχές ως τη μεταπολεμική εποχή. Πρακτικά του Γ΄ Πα-
νελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, ΙΜΣ/ΙΤΕ/ΠΕΚ, 2010, σ. 273-283.

54. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τις βιογραφίες που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο ενός πρόσφατου ερευνητικού προγράμματος, 
με την εξαίρεση ίσως του Αλέκου Γεωργόπουλου που λίγο προτού πεθάνει το 1924 πουλούσε εφημερίδες στον δρόμο: Κωνστα-
ντίνα Γεωργιάδη, Βάνια Παπανικολάου και Μαρία Σεχοπούλου (επιμ.), Ανθολόγιο βιογραφιών Ελλήνων ηθοποιών, Ρέθυμνο, ΙΜΣ 
και ΙΤΕ, 2020, σ. 101. Πρέπει να επισημάνουμε, πάντως, ότι είτε πρόκειται για κείμενα που αφορούν σημαντικούς εν ζωή ηθοποιούς 
είτε για νεκρολογίες δημοσιευμένες στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, συχνά δεν δίνονται λεπτομέρειες για τις 
μη θεατρικές επαγγελματικές δραστηριότητες των ηθοποιών.

55. Θόδωρος Χατζηπανταζής, Το Κωμειδύλλιο, Αθήνα, Ερμής, 1981, σ. 12-31 και «Η μεγάλη απεργία των ηθοποιών (1919) και τα πρώτα 
στάδια του συνδικαλισμού στο ελληνικό θέατρο», στο Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος και Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βενιζελισμός 
και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 1988, σ. 271-286: 275.
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Οι εκσυγχρονιστικές πρωτοβουλίες του Σωματείου 
Ελλήνων Ηθοποιών και η κρίση του θεατρικού και  
του πολιτικού συστήματος στον Μεσοπόλεμο1 

 

Π ροφανώς δεν θα πρωτοτυπήσω αν ισχυριστώ ότι η ιστοριογραφία του συνδικαλισμού 
στο ελληνικό θέατρο έχει να επιδείξει έναν πολύ πενιχρό απολογισμό: ένα σημαντικό 
άρθρο, δημοσιευμένο πριν από τριάντα χρόνια, κι έναν πλούσιο σε υλικό αφιερωμα-

τικό τόμο για το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) πριν από είκοσι.2 Μέχρι ενός σημείου, η 
παραπάνω ένδεια συνδέεται με την ευρύτερη κατάσταση της εγχώριας ιστοριογραφίας της 
εργασίας και του εργατικού κινήματος.3 Την κύρια ευθύνη, ωστόσο, φέρει η θεατρική μας ιστο-
ριογραφία. Παρά την αλματώδη ανάπτυξη των θεατρολογικών σπουδών στη χώρα, η μελέτη 
του θεάτρου, τις λίγες φορές που δεν αντιμετωπίζεται ως αυθύπαρκτη τέχνη, χαρακτηρίζεται 
από έναν παρωχημένο και αφυδατωμένο ιστορισμό· ξεκομμένο τόσο από την κοινωνική ιστο-
ρία όσο και από τον τρόπο παραγωγής των θεατρικών παραστάσεων. Αναρωτιέται κανείς αν 
είναι πραγματικά δυνατό να καταπιαστεί με την ιστορία του θεατρικού συνδικαλισμού τη στι-
γμή που απουσιάζουν βασικές μελέτες για τη διαμόρφωση και εξέλιξη των ελληνικών θεατρι-
κών επιχειρήσεων τον 20ό αιώνα. Κάπως, όμως, πρέπει να ξεκινήσει.  

Οι πρωτοβουλίες του Σωματείου Ηθοποιών στον Μεσοπόλεμο ήταν εκσυγχρονιστικές στον 
βαθμό που αποσκοπούσαν στη βελτίωση του κύρους και των συνθηκών άσκησης του επαγ-
γέλματος. Εκδηλώθηκαν, όμως, σε μια εποχή σφοδρής κρίσης του ντόπιου θεατρικού συστή-
ματος, αλλά και μιας εξίσου βαθιάς πολιτικής κρίσης, η οποία οδήγησε στην κατάλυση της 
Ελληνικής Δημοκρατίας. Σκέφτηκα λοιπόν να αποπειραθώ μια χαρτογράφηση των παραπάνω 
πρωτοβουλιών σε συνάρτηση με αυτήν τη διττή κρίση, με την ελπίδα να καταστεί χρήσιμη και 
ν’ ανοίξει την όρεξη για περαιτέρω έρευνα. Η εργασία στηρίχτηκε στο δημοσιογραφικό όργανο 

1. Ευχαριστίες οφείλω στους καλούς φίλους και συνεργάτες Στέλιο Κυμιωνή, Βαγγέλη Λαγό, Ιουλία Πιπινιά και Θόδωρο Χατζηπα-
νταζή.

2. Θόδωρος Χατζηπανταζής, «H μεγάλη απεργία των ηθοποιών (1919) και τα πρώτα στάδια του συνδικαλισμού στο ελληνικό θέατρο», 
στο Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος και Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Bενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 1988, 
σ. 271-286· Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου (επιμ.), Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Ογδόντα χρόνια, 1917-1997, Αθήνα, Σμπί-
λιας, 1999.

3. Λήδα Παπαστεφανάκη, Κώστας Παλούκης και Νίκος Ποταμιάνος, «Το ελληνικό Δίκτυο για την Ιστορία της Εργασίας και του Εργα-
τικού Κινήματος: ελληνικές και ευρωπαϊκές αλληλεπιδράσεις», Αρχειοτάξιο 18 (2016), σ. 218-222. Βλ. επίσης το προγραμματικό 
άρθρο του Αντώνη Λιάκου, «Η αλληλεξάρτηση πολιτικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων στην ιστορία του εργατικού κινήματος», 
Μνήμων 11 (1987), σ. 247-254.
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του Σωματείου Το Ελληνικόν Θέατρον (1925-1938).4 Το σοβαρό μειονέκτημα αυτής της επιλο-
γής έγκειται στο ότι δεν είναι πολυφωνική: Ακούμε κατ’ ουσίαν τις δημόσιες απόψεις του Σω-
ματείου χωρίς να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την απήχηση που είχαν στην ελληνική 
κοινωνία και στο θέατρό της.5 Για τις ανάγκες μιας εισαγωγικής μελέτης κρίθηκε, ωστόσο, πιο 
ωφέλιμη αυτή η μονοφωνική αλλά κάπως μακροσκοπική διερεύνηση, ώστε να αποτυπωθεί 
διαγραμματικά η πορεία των εξελίξεων που μας ενδιαφέρουν. 

Όπως είναι γνωστό, σε όλο τον 19ο αιώνα, οι θίασοι ήταν εταιρικοί. Αρχίζουν να γίνονται ερ-
γοδοτικοί μετά την ίδρυση της Νέας Σκηνής και του Βασιλικού Θεάτρου το 1901· αλλά οι συν-
θήκες αλλάζουν δραματικά μετά τη βραχύβια και συγκυριακή εκτόξευση της ελληνικής 
θεατρικής επιχείρησης σε μια μικρή αλλά θαλερή βιομηχανία θεάματος στα χρόνια των Πολέ-
μων. Τα μεγάλα κεφάλαια που επενδύονται, η κατακόρυφη αύξηση των παραγωγών και η συ-
νακόλουθη εντατικοποίηση της εργασίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για το ξύπνημα του 
συνδικαλισμού. Οι συνθήκες ωριμάζουν μετά την ψήφιση του Ν. 281/1914, κι έτσι το 1917 ιδρύε-
ται το Σωματείο Ηθοποιών και εντάσσεται άμεσα στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών.6 Στα αμέσως 
επόμενα χρόνια, αφενός η διεκδίκηση ταμείου συντάξεων και σύμβασης εργασίας με τους ερ-
γοδότες και, αφετέρου, η αδιαλλαξία των θιασαρχών οδήγησαν στη μεγάλη απεργία των ηθο-
ποιών το φθινόπωρο του 1919, στη συγκυρία που είχε δημιουργήσει ο απόηχος της 
Οκτωβριανής Επανάστασης. «Στρατάρχης» της απεργίας ήταν ο τότε πρόεδρος του Σωμα-
τείου, ο μαχητικός Πάνος Καλογερίκος, ο άλλοτε «μύστης» της Νέας Σκηνής, που κάποιοι τον 
αποκαλούσαν πια περιπαικτικά «Λενίν» των ηθοποιών.7 Αν και τα αιτήματα δεν ικανοποιήθηκαν, 
η απεργία σημείωσε μια μεγάλη νίκη: «Η συνδικαλιστική συνείδηση των ηθοποιών ωρίμασε 
μέσα από αυτή την περιπέτεια»·8 το συνδικαλιστικό κίνημα έβγαλε ρίζες στον θεατρικό κόσμο 
και απέκτησε δυναμική, η οποία οδήγησε σε μια σειρά από σημαντικά κατορθώματα στο πρώτο 
μισό της δεκαετίας του 1920: Το 1923, στο πλαίσιο της ευρύτερης νομοθετικής παρέμβασης 
του κράτους για τη δημιουργία ασφαλιστικών ταμείων, συστάθηκε το Ταμείο Συντάξεων Ηθο-
ποιών, Μουσικών και Τεχνιτών Θεάτρου.9 Το 1922 είχε αποφασιστεί η έκδοση του δημοσιο-
γραφικού οργάνου του Σωματείου, η οποία ξεκίνησε τρία χρόνια αργότερα· ενώ, γύρω στα 
1925, είχε αρχίσει να στήνεται ένα σημαντικό δίκτυο συνεργαζόμενων γιατρών και δικηγόρων, 
καθώς και αντιπροσώπων του Σωματείου στην επαρχία. Αναμφίβολα, όμως, το πιο σπουδαίο 
επίτευγμα ήταν η ίδρυση της Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου το 1923, που αποτελεί μεγάλη 
τομή στην ιστορία της εκπαίδευσης του έλληνα ηθοποιού.10 

4. Για το περιοδικό του ΣΕΗ, βλ. Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου, «Συνδικαλισμός και θεατρική ζωή στην περίοδο του Μεσο-
πολέμου. Το Ελληνικόν Θέατρον 1925-1938: Όργανον του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών», στο Ο περιοδικός Τύπος στον Μεσο-
πόλεμο, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Σχολής Μωραΐτη, 2001, σ. 203-215.

5. Επιπλέον, περιοριζόμαστε στον δημόσιο λόγο του Σωματείου χωρίς να παρακολουθούμε τις εσωτερικές διενέξεις στους κόλπους 
του, έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται στο Βιβλίο των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων (1917-1927) και το Βιβλίο Πρακτικών των 
Συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής (1917-1921). Και τα δύο βιβλία σώζονται στα αρχεία του ΣΕΗ και οπωσδήποτε επείγει 
μια σχολιασμένη έκδοσή τους.

6. Χατζηπανταζής, «Η μεγάλη απεργία…», ό.π., σ. 274. 
7. Στο ίδιο, σ. 283.
8. Στο ίδιο, σ. 285.
9. Η λειτουργία του ξεκίνησε τον Απρίλη του 1924 και, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Σωματείου Ηθοποιών (7.12.1925) προς το 

Διεθνές Γραφείο Εργασίας, έως τα τέλη του 1925, αριθμούσε 750 μετόχους και χορηγούσε σύνταξη 250-350 δραχμών σε 180 
καλλιτέχνες· βλ. «Η Κοινωνία των Εθνών. Το Διεθνές Γραφείον Εργασίας. Τι εζήτησεν από το Σωματείον μας», Το Ελληνικόν 
Θέατρον [στο εξής: ΤΕΘ] 10 (16 Δεκεμβρίου 1925).

10. Χρήσιμες πληροφορίες για τα παραπάνω ζητήματα μπορεί να αντλήσει κανείς από τις πρώτες ιστορικές καταγραφές που συνέταξε 
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Θα πρέπει, πάντως, να υπενθυμίσουμε ότι η ευρύτερη πολιτική συγκυρία είχε αλλάξει στο 
μεταξύ. Μέσα σ’ ένα κλίμα ανάσχεσης των κινημάτων που ακολούθησαν τον Οκτώβρη του 
1917, αναζητούνταν τώρα συμβιβαστικές πρακτικές λύσεις σε συγκεκριμένα εργατικά ζητή-
ματα· και, κυρίως, προωθούνταν μια κρατική παρέμβαση στον συνδικαλισμό σε ποικίλες ιδεο-
λογικές αποχρώσεις, κάποιες από τις οποίες καλλιεργούσαν κορπορατιστικές αντιλήψεις. Στο 
παραπάνω πλαίσιο εκδηλώνονταν στο εξής οι εκσυγχρονιστικές πρωτοβουλίες του Σωματείου 
Ηθοποιών. Ο άνθρωπος που ανέλαβε αυτό το έργο ήταν ένας άλλος «μύστης» του Χρηστομά-
νου, ο Τηλέμαχος Λεπενιώτης, ο οποίος κράτησε το τιμόνι του Σωματείου από τη σταδιακή 
επάνοδο των βενιζελικών στην εξουσία έως την κατάλυση της δημοκρατίας. Χάρη σε ενέρ-
γειες της διεύθυνσης Λεπενιώτη ικανοποιήθηκαν διάφορα αιτήματα, όπως η έκπτωση 50% 
στα ατμοπλοϊκά και σιδηροδρομικά εισιτήρια για τις ομαδικές μετακινήσεις των ηθοποιών ή 
το δικαίωμα «ελευθέρας και ατελούς εισόδου» στα θέατρα.11 Αντίθετα, όμως, δεν βρέθηκε κά-
ποια λύση στο πιο παλιό και πιο σοβαρό αίτημα του κλάδου: την επίτευξη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας με τους εργοδότες. Οι κατά καιρούς συνταχθέντες ανεπίσημοι κανονισμοί που όριζαν 
τις σχέσεις ηθοποιών-θιασαρχών δεν εφαρμόζονταν, παρά τους νομικούς συμβούλους που 
προσέλαβε το Σωματείο. Το καλοκαίρι του 1927 ξεκίνησαν συνεδριάσεις «μεταξύ επιτροπής 
της ενώσεως εργοδοτών» και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σωματείου και το φθινόπωρο 
είχε καταρτιστεί, όπως φαίνεται, κάποιου είδους σύμβαση εργασίας·12 επρόκειτο, όμως, για 
μια σπασμωδική κίνηση, στο πλαίσιο των ανταλλαγμάτων που παραχώρησε η κυβέρνηση στον 
διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ο οποίος επισκεπτόταν τότε την Αθήνα.13 Το ζή-
τημα, πάντως, ήταν σοβαρό, καθώς οι αυθαιρεσίες των εργοδοτών δεν είχαν περιοριστεί: Με-
σούσης της θερινής σεζόν, ζητούσαν μείωση μισθών 30-40%, πλήρωναν τα μισά ή και καθόλου 
για τις απογευματινές παραστάσεις και, όταν ο θίασος ναυαγούσε σε περιοδεία, οι εργοδότες 
τον εγκατέλειπαν απλήρωτο στην επαρχία.14 Στις σελίδες του περιοδικού φτάνουν απόηχοι 
από «αλλεπάλληλα κρούσματα αθετήσεως ανειλημμένων υποχρεώσεων»·15 από συμφωνίες 
με απαράδεκτους όρους «γινομέν[ας] εις τα καφενεία ή εις τα γραφεία των επιχειρήσεων», οι 
οποίες καταντούσαν «κουρελόχαρτα».16 Ο Καλογερίκος, αγανακτισμένος από την αδιαφορία 
των συναδέλφων του, αναρωτιόταν το 1925: «Πού είνε ο νέος Σπάρτακος που θα τους ξυ-
πνήση;».17 Αντ’ αυτού, στις αρχές της δεκαετίας του 1930, έκαναν την εμφάνισή τους νέες επι-

ο Γεώργιος Σαραντίδης, «Ιστορία της ιδρύσεως και εξελίξεως του Σωματείου Ηθοποιών», ΤΕΘ 1 (1 Αυγούστου 1925) (σε συνέχειες) 
και «Ιστορία της ιδρύσεως και εξελίξεως των ιδρυμάτων του Σωματείου Ηθοποιών», ΤΕΘ 17 (1 Απριλίου 1926).

11. Η Εκτελεστική Επιτροπή Σωματείου Ηθοποιών, ΤΕΘ 47 (1 Ιουλίου 1927)· Νώντας Χέλμης, «Η ιδέα του σωματείου μας», ΤΕΘ 49 (15 
Αυγούστου 1927)· «Από χρόνο σε χρόνο», ΤΕΘ 53 (15 Δεκεμβρίου 1927).

12. «Η σύμβασις», ΤΕΘ 49 (15 Αυγούστου 1927).
13. Αντώνης Λιάκος, «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας», στο Μαυρογορδάτος και Χατζηιωσήφ (επιμ.), 

Bενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, ό.π., σ. 262-264.
14. Βλ. ενδεικτικά, «Τα μεγάλα ζητήματά μας. Συνέταιροι μόνο στη ζημιά» και «Η πληγή των απογευματινών», ΤΕΘ 4 (16 Σεπτεμβρίου 

1925)· Ιωάννης Αυλωνίτης, «Επιστολαί», ΤΕΘ 57 (15 Απριλίου 1928)· Θέσπις, «Από την Οδύσσειαν ενός θιάσου. Ο Παπαγιάννης και 
ο θίασός του. Καμαρώστε εργοδότην», ΤΕΘ 5 (1 Οκτωβρίου 1925). 

15. Ηλίας Θεοδώρου, «Τα μεγάλα ζητήματά μας. Η περίφημη σύμβασις», ΤΕΘ 98 (15 Μαΐου 1930). 
16. «Τα μεγάλα ζητήματά μας. Πού έγκειται το κακόν», ΤΕΘ 146 (15 Μαΐου 1932).
17. «Η πληγή των απογευματινών», ΤΕΘ 4 (16 Σεπτεμβρίου 1925). Το πιο απελπιστικό δεν ήταν τα κανόνια και τα ναυάγια, όπως σημεί-

ωνε, «δεν είναι η ασυνειδησία του επιχειρηματία, αλλά η ανεξάντλητη δουλοπρέπεια των ηθοποιών»: «Τα ζητήματά μας. Η θεατρική 
κρίσις», ΤΕΘ 18 (16 Απριλίου 1926). Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληγε ο Πέλος Κατσέλης σ’ ένα από τα ελάχιστα –και εξαιρετικά 
ενδιαφέροντα– θεωρητικά κείμενα της εποχής για τον συνδικαλισμό στις τάξεις των ηθοποιών: Αντί να συσπειρωθούμε γύρω 
από το Σωματείο και να δείξουμε «πως μέσα μας υπάρχει η ταξική συνείδησις όχι σαν αφηρημένη και κούφια έννοια», μένουμε 
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χειρηματικές πρακτικές: Θιασάρχες πρόζας προσλάμβαναν «εκτάκτους ηθοποιούς κατά πα-
ράστασιν, διατηρούντες μόνον μικρόν αριθμόν μονίμων. Αν εξακολουθήση αυτό θα καταντή-
σουν οι ηθοποιοί σαν τους σοβατζήδες, που περιμένουν με τη βούρτσα στην αγορά να εύρουν 
μεροκάματο. Και αυτό οφείλεται εις την έλλειψιν Σωματειακών συμβολαίων».18 

Στα χρόνια αυτά, όμως, το Σωματείο είχε άλλες φιλοδοξίες: Είχε αποφασίσει να αναμειχθεί 
στις σφοδρές παρασκηνιακές συγκρούσεις γύρω από την επικείμενη ίδρυση του Εθνικού Θε-
άτρου, καθώς έβλεπε, σωστά, σ’ αυτήν ένα καίριο πλήγμα στην εγχώρια θεατρική ολιγαρχία.19 
Σ’ αυτό το κλίμα, δημοσιεύονταν συστηματικά από τις στήλες του Ελληνικού Θεάτρου άρθρα, 
δοκίμια και μελέτες καταξιωμένων λογίων και ιστορικών που αναδείκνυαν τη συμβολή του έλ-
ληνα ηθοποιού στη σφυρηλάτηση της εγχώριας εθνικής ταυτότητας. Σίγουρα η διαμόρφωση 
της ιστοριογραφίας του θεάτρου μας, μέσα από τις δημοσιευμένες εργασίες του Νικόλαου 
Λάσκαρη και του νεοφώτιστου τότε Γιάννη Σιδέρη, οφείλει πολλά στο περιοδικό του Σωμα-
τείου. Δεν είναι τυχαίο ότι στα χρόνια αυτά το τελευταίο μετονομάστηκε σε Σωματείο Ελλήνων 
Ηθοποιών. Ο έλληνας ηθοποιός αποκτούσε κύρος στα μάτια της ντόπιας αστικής διανόησης 
και οι επώδυνες ταξικές πληγές πολλών δεκαετιών έμοιαζαν, επιτέλους, να επουλώνονται. 
Όλα τα πράγματα όμως σ’ αυτήν τη ζωή έχουν ένα κόστος. Η πρώτη μεγάλη θυσία στον εθνικό 
βωμό ήταν η Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου, η οποία προσκολλήθηκε στο Εθνικό Θέατρο και 
μετασχηματίστηκε σε δραματική σχολή του κρατικού οργανισμού. Ως αντάλλαγμα, το 1931 
ιδρύθηκε το Ταμείον Εργασίας Ηθοποιών «με κατατεθειμένο κεφάλαιο ενός εκατομμυρίου 
δραχμών», που θα λειτουργούσε ως «τράπεζα θεατρικών εργασιών αποκλειστικώς συνεται-
ρικών».20 Η επιλογή δείχνει καθαρά ποιο ήταν το σοβαρότερο πρόβλημα του κλάδου: η ανερ-
γία. Το γεγονός όμως ότι, μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα, το Ταμείο ανακοίνωνε ότι «ελλείψει 
διαθεσίμων κεφαλαίων» ήταν υποχρεωμένο «να παύση την χορηγίαν δανείων επ’ αόριστον» 
προδίδει το μέγεθος του προβλήματος.21  

Με την άνεση και την ασφάλεια που μας δίνει σήμερα η χρονική απόσταση από τα πρόσωπα 
και τα γεγονότα, είμαστε στην πολυτελή θέση να γνωρίζουμε ότι οι εξελίξεις που προσπαθώ 
να περιγράψω σημειώθηκαν μέσα στην πιο βαθιά κρίση που είχε γνωρίσει μέχρι τότε το εγ-
χώριο θεατρικό σύστημα· κρίση που δεν θύμιζε σε τίποτα προγενέστερες, όπως, για παράδει-
γμα, εκείνη του 1897. Σίγουρα, σημαντικό ρόλο έπαιξε η οριστική απώλεια της μικρασιατικής 
θεατρικής πιάτσας. Το πιο καθοριστικό γεγονός, όμως, ήταν ότι η ελληνική κοινωνία είχε εντα-
χθεί οριστικά και αμετάκλητα σ’ ένα σύστημα διεθνούς, μαζικής και βιομηχανοποιημένης δια-
σκέδασης κινηματογράφων, ραδιοφώνων, γραμμοφώνων και σπορ. Το θεατρικό κοινό είχε 
δοκιμάσει πλέον όλες εκείνες τις νέες εμπειρίες που δημιουργούσε η τεχνική της αναπαρα-
γωγής, είχαν δρομολογηθεί όλες εκείνες οι διαδικασίες που «οδηγούν σ’ έναν βίαιο κλονισμό 

στην κατάσταση «της αποχαυνωτικής αδιαφορίας»: «Ο συνδικαλισμός στας τάξεις των ηθοποιών. Ένα ζωτικό πρόβλημα», ΤΕΘ 123 
(1 Ιουνίου 1931).

18. «Τα μεγάλα ζητήματά μας. Πού έγκειται το κακόν», ΤΕΘ 146 (15 Μαΐου 1932).
19. Στο παραπάνω παρασκήνιο, το Σωματείο αντιμετώπισε με επιτυχία μια διασπαστική κίνηση που ξέσπασε τότε, τον Καλλιτεχνικό 

Όμιλο Ηθοποιών, μια σοβαρή επίθεση στην οποία πρωτοστάτησε η επιχείρηση Κοτοπούλη και ο Σπύρος Μελάς και για την οποία 
αξίζει να εκπονήσει κανείς μια άλλη εργασία. Στη συνέχεια, το Σωματείο συμμετείχε στην προσπάθεια μετεξέλιξης της Επαγγελ-
ματικής Σχολής Θεάτρου σε Θέατρον Εφαρμογής. Βλ. ενδεικτικά Αντώνης Γλυτζουρής, «Η Μαρίκα Κοτοπούλη και η “Ελευθέρα 
Σκηνή”», στο Για τη Μαρίκα Κοτοπούλη και το Θέατρο στην Ερμούπολη. Πρακτικά Συμποσίου, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευ-
νών, ΕΙΕ, 1996, σ. 93· Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2011, σ. 237-238. 

20. Ηλίας Θεοδώρου, «Τα μεγάλα ζητήματά μας. Το Ταμείον Εργασίας και η Στέγη», ΤΕΘ 108 (15 Οκτωβρίου 1930).
21. «Ανακοίνωσις Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών», ΤΕΘ 183 (Ιούλιος 1934).
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του παραδεδομένου, έναν κλονισμό της παράδοσης».22 
«Όλα εν γένει τα εν Ελλάδι θέατρα μεταβάλλονται εις κινηματογράφους», σημείωνε έντρο-

μος ο Λάσκαρης το 1926, συσχετίζοντας την κατάσταση με την πάγια πολιτική αδιαφορίας των 
ελληνικών κυβερνήσεων από την οθωνική περίοδο: 

 
Από ημερών Αμερικανικαί δολλαριούχοι εταιρείαι ενοικιάζουν αντί αδρών ενοικίων όλα 
γενικώς τα θέατρα, χειμερινά και θερινά, εις τρόπον ώστε αι χιλιάδες των ηθοποιών και 
άλλων εργατών της σκηνής μη ευρίσκοντες στέγην εργασίας, καταδικάζονται εις τον διά 
της πείνης θάνατον, χειροκροτούσης της Ελληνικής κυβερνήσεως, την προστασίαν της 
οποίας εις μάτην επεκαλέσθησαν προ ημερών οι συγγραφείς, οι ηθοποιοί, οι τεχνίται των 
θεάτρων και οι μουσικοί.23 

 
Δεν ήταν, βέβαια, ο μόνος. Στα 1931 πια, «άδοντες, θορυβούντες, ηχητικοί, βωβοί και ομιλού-
ντες», οι κινηματογράφοι είχαν κατακλύσει την επικράτεια· είχαν καταδικάσει «το θέατρον να 
περιφέρεται δίκην πλανοδίου ψυλικατζή εις τα χωριά των επαρχιών»· ενώ, σε λίγο, προστέ-
θηκαν νέοι αναπάντεχοι «εχθροί», όπως οι αγώνες ποδοσφαίρου και πυγμαχίας.24 Σε μια εποχή 
που η ευρωπαϊκή θεατρική πρωτοπορία, με μάτια ορθάνοιχτα, είχε τολμήσει καλλιτεχνικούς 
πειραματισμούς με το φιλμ ή το μποξ, το ΣΕΗ καλλιεργούσε μια πολιτική περιχαράκωσης και 
αναπόφευκτου εγκλωβισμού με δύο σκέλη. 

Ως προς το πρώτο σκέλος, ακολουθώντας τις απόψεις του πρυτάνεως «των παρ’ ημίν δια-
νοουμένων» Κωστή Παλαμά, προσπαθούσε, με μάτια ερμητικά κλειστά και απεγνωσμένες ιδε-
αλιστικές κορόνες, να ξορκίσει ως αντεθνικά και καλλιτεχνικά κατώτερα τα νέα είδη 
ψυχαγωγίας.25 Αυτό, μεταφρασμένο στη γλώσσα της αγοράς, σήμαινε ότι ζητούσε διαρκώς 
από τον κρατικό μηχανισμό την παραδειγματική φορολόγησή τους μέσα από ατέρμονες προ-
τάσεις για τροποποιήσεις και διαβαθμίσεις του νόμου περί δημοσίων θεαμάτων.26 Όποτε, μά-
λιστα, τα εθνικά χαρακτηριστικά προέτασσαν τα στήθη τους στους οθνείους εισβολείς, τα όρια 
ανάμεσα στα σωματεία ηθοποιών και θιασαρχών γίνονταν ρευστά.27 Κι αυτό συνέβαινε όλο 
και πιο συχνά, καθώς η εισβολή συνεχιζόταν φυσικά ακάθεκτη, αναγκάζοντας, ως γνωστόν, 
ακόμα και την Κοτοπούλη να καταφύγει σε διετή σχεδόν περιοδεία στην Αμερική στα τέλη 
του 1930.28 

Το δεύτερο σκέλος της τακτικής ζητούσε και πάλι τη συνδρομή του κράτους για να «εκκα-

22. Walter Benjamin, «Το έργο τέχνης την εποχή της δυνατότητας τεχνικής αναπαραγωγής του», Για το έργο τέχνης. Τρία δοκίμια, 
πρόλογος-μτφ.-σχόλια Αντώνης Οικονόμου, επίμετρο Jürgen Habermas, Αθήνα, Πλέθρον, 2013, σ. 26.

23. Νικ. Ι. Λάσκαρης, «Πρωτοφανές πραξικόπημα. Το ελληνικόν θέατρον εν διωγμώ. Και ολίγη ιστορία», ΤΕΘ 29 (1 Οκτωβρίου 1926).
24. Ηλίας Θεοδώρου, «Τα μεγάλα ζητήματά μας. Η ανεργία των ηθοποιών. Η σκανδαλώδης φορολογική ασυδοσία του ποδοσφαίρου», 

ΤΕΘ 139 (1 Φεβρουαρίου 1932).
25. Κωστής Παλαμάς, «Το ελληνικόν θέατρον εν διωγμώ. Τι λέγει ο κ. Κωστής Παλαμάς», ΤΕΘ 30 (16 Οκτωβρίου 1926).
26. Βλ. ενδεικτικά, Δ. Λυμπερόπουλος, «Τα μεγάλα ζητήματά μας. Το ποδόσφαιρον, αι γυμναστικαί επιδείξεις και η σύνταξις των ηθο-

ποιών» και «Ανοικτή επιστολή προς τον κον Υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας», για τη φορολόγηση των θεαμάτων του ποδοσφαί-
ρου και του μποξ: ΤΕΘ 148 (15 Ιουνίου 1932). Κάποιοι, όπως σχολίαζε ο καταξιωμένος συνδικαλιστής Ηλίας Θεοδώρου το 1930, 
«χαρακτηρίζουν την μελετωμένην φορολογίαν των φωνογραφικών δίσκων και των ραδιοφώνων ως αντιλαϊκήν». Διαφωνούσε: 
«Τα είδη αυτά είνε είδη πολυτελείας και πρέπει να φορολογηθούν βαρύτατα υπέρ του μουσικού θεάτρου, το οποίον συναγωνί-
ζονται επικινδύνως και του οποίου την χρησιμότητα δεν μπορούν ν’ αμφισβητήσουν τα παιγνίδια αυτά, όσον και αν θαυμάση 
κανείς την τελειότητά των»: «Το Εθνικόν Μελόδραμα», ΤΕΘ 99 (1 Ιουνίου 1930).

27. «Από την Γενικήν Συνέλευσιν», ΤΕΘ 133 (1 Νοεμβρίου 1931). 
28. Γλυτζουρής, «Η Μαρίκα Κοτοπούλη και η “Ελευθέρα Σκηνή”», ό.π., σ. 101.
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θαρίση τον κλάδον από τα υπεράριθμα στοιχεία που κατέστησε αχρησιμοποίητα και άνεργα ο 
κινηματογράφος».29 Το κράτος έπρεπε να αντιμετωπίσει καταρχάς τα «απείθαρχα και ατίθασα 
στοιχεία, τα οποία δεν σέβονται τίποτε». Διότι, «η ανυπακοή σημαίνει αναρχίαν και η αναρχία 
σαπίλα και διάλυση».30 Αναμφίβολα, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε εδώ το στοιχείο της έντονης 
κοινωνικής ανασφάλειας που βίωναν οι έλληνες ηθοποιοί και που βρήκε τελικά διέξοδο σε μια 
ξεκάθαρα αντιδραστική στάση. Διότι, στην πραγματικότητα, η τακτική απέναντι στο σινεμά, σ’ 
αυτό το «θέαμα για είλωτες» όπως το υποτιμούσε ο Ζορζ Ντιαμέλ, ήτανε η κορυφή ενός πα-
γόβουνου που βασιζόταν σε συμπεριφορές ταξικού (και όχι μόνον) αποκλεισμού.31 Με το πρό-
σχημα της σωματειακής πειθαρχίας, το ΣΕΗ εσωτερίκευε την κρίση και υιοθετούσε 
αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. 

Το 1931 ενέκρινε τον νόμο «περί ευπρεπούς διεξαγωγής των θεατρικών παραστάσεων», με 
τον οποίο υποτίθεται ότι θα σταματούσε η κατάπτωση στην οποία είχε οδηγήσει ο ενδοτισμός 
στα γούστα του κοινού.32 Τρία χρόνια αργότερα, το περιοδικό του σωματείου δημοσίευε «προς 
γνώσιν και συμμόρφωσιν» αυστηρή προειδοποιητική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας «περί 
των ανοικείων λόγων και σχημάτων συγγραφέων και ηθοποιών εις τα ελαφρά θεατρικά 
είδη».33 Μαζί με την αυτολογοκρισία εμφανίστηκαν και τα συνήθη θύματα. Καταρχάς οι γυναί-
κες ηθοποιοί. Τον Οκτώβρη του 1928, ο Θεόδωρος Συναδινός κατηγορούσε το Σωματείο 
επειδή εφοδίαζε «με βιβλιάρια ταυτότητος την κάθε ξεσχισμένην κοκότταν η οποία εζήτησε 
καταφύγιον στο θέατρον, για ν’ αποφεύγη τας ενοχλήσεις της αστυνομίας».34 Τον ίδιο μήνα 
διαγράφηκε ηθοποιός επειδή βρέθηκε «φωνασκούσα και υβρίζουσα», προκαλώντας δυσμενή 
σχόλια «εις βάρος του επαγγέλματος του ηθοποιού».35 Τον επόμενο μήνα η γενική συνέλευση 
επικύρωνε τη διαγραφή είκοσι ενός γυναικείων μελών που δεν είχαν καταβάλει τις μηνιαίες 
συνδρομές τους. Και απειλούσε άλλες εξήντα τρεις αν δεν φρόντιζαν άμεσα τις υποχρεώσεις 
τους.36 Με το πέρασμα του χρόνου πλήθαιναν οι φωνές που ζητούσαν «απολύμανση» και «πα-
ραδειγματική τιμωρία» σ’ ένα κλίμα απροκάλυπτης αστυνόμευσης και ρουφιανιάς. Το 1933 ο 
Θεόφραστος Σακελλαρίδης κατήγγειλε τρεις ηθοποιούς που εργάζονταν «κονσομασιόν» σε 
καμπαρέ και αναρωτιόταν «αν το μουσικόν θέατρον περικλείη ιερείας ή ιεροδούλους».37 Στη 
διπλανή στήλη του περιοδικού δημοσιευόταν μεγάλη φωτογραφία του υπουργού Παιδείας 
Αλέξανδρου Μυλωνά που εισηγήθηκε στο Υπουργείο Στρατιωτικών «την απονομήν του πολε-
μικού Σταυρού εις το Σωματείον Ελλήνων Ηθοποιών». 

29. Ηλίας Θεοδώρου, «Τα ζητήματά μας. Ο κινηματογράφος κίνδυνος-θάνατος», ΤΕΘ 106 (15 Σεπτεμβρίου 1930). Βλ. και Τ. Λεπενιώτης, 
«Κράτος και Θέατρον», ΤΕΘ 63 (15 Νοεμβρίου 1928)· Αναστ. Παρθενιάδης, «Πώς θα σωθούμε», ΤΕΘ 133 (1 Νοεμβρίου 1931).

30. Ηλίας Θεοδώρου, «Η εκκαθάρισις του θεάτρου. Ζήτημα χρημάτων», ΤΕΘ 68 (15 Φεβρουαρίου 1929).
31. Marc Ferro, Κινηματογράφος και Ιστορία, μτφ. Π. Μαρκέτου, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2002, σ. 42. Την ίδια περίπου εποχή, ο Βάλτερ 

Μπένγιαμιν σχολίαζε εύστοχα τη ζεύξη της θεατρικής και της πολιτικής κρίσης: «Η σημερινή κρίση των αστικών δημοκρατιών πε-
ριλαμβάνει και μια κρίση στον τρόπο παρουσίασης των κυβερνώντων. Οι δημοκρατίες παρουσίαζαν τον κυβερνώντα αυτοπρο-
σώπως, χωρίς μεσολαβήσεις, μπροστά σε αντιπροσώπους. Το κοινοβούλιο ήταν το κοινό του! Αλλά με τους νεωτερισμούς στους 
μηχανισμούς λήψης [...] η έκθεση του πολιτικού ανθρώπου στον μηχανισμό λήψης καθίσταται προτεραιότητα. Τα κοινοβούλια ερη-
μώνουν μαζί με τα θέατρα», Benjamin, «Το έργο τέχνης την εποχή της δυνατότητας τεχνικής αναπαραγωγής του», ό.π., σ. 40. 

32. «Ο θεατρικός νόμος», ΤΕΘ 132 (15 Οκτωβρίου 1931).
33. «Προς άπαντας τους κ.κ. Θιασάρχας και τα Μέλη του Σωματείου», ΤΕΘ 182 (Ιούνιος 1934).
34. Θ. Ν. Συναδινός, «Θεατρικά σημειώματα. Θεατρική κρίσις ή θεατρική ακρισία;», ΤΕΘ 62 (15 Οκτωβρίου 1928).
35. «Αποφάσεις Γενικής Συνελεύσεως», ΤΕΘ 62 (15 Οκτωβρίου 1928).
36. «Αποφάσεις Γενικής Συνελεύσεως», ΤΕΘ 63 (15 Νοεμβρίου 1928).
37. Θ. Ι. Σακελλαρίδης, «Χρονογράφημα. Ένα αίσχος», ΤΕΘ 164 (20 Φεβρουαρίου 1933).
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Δεν είναι τυχαίο ότι τα παραδείγματα που ανέφερα προέρχονται από τον κόσμο του λαϊκού 
θεάτρου, τον κόσμο που βρισκόταν στη βάση μιας αστικής ιεραρχικής πυραμίδας, η οποία είχε 
στην κορυφή της το κείμενο του συγγραφέα και τοποθετούσε σ’ ένα ύποπτο περιθώριο τα 
λαϊκά θεάματα, από τα οποία ένας καθωσπρέπει έλληνας ηθοποιός καλά θα έκανε να ξεκόψει. 
Το ΣΕΗ είχε φροντίσει εξαρχής, άλλωστε, να κρατήσει τις αναγκαίες αποστάσεις τόσο από το 
Σωματείο Ηθοποιών Λαϊκού Θεάτρου όσο και από το Σωματείο Καραγκιοζοπαικτών, τα οποία 
είχαν ιδρυθεί το 1919 και το 1924, αντίστοιχα.38 Το 1923 συζητήθηκε πρόταση για συγχώνευση 
με το Σωματείον Ηθοποιών Λαϊκού Θεάτρου, η οποία και απορρίφθηκε,39 ενώ με τον νέο κα-
νονισμό (1926) από το Ταμείο Συντάξεων αποκλείστηκαν «οι ακροβάται, ταχυδακτυλουργοί, 
ανδρεικελλοπαίκται, καραγκιοζοπαίκται και λοιπά συναφή είδη». Την ίδια στιγμή στην κατηγο-
ρία ηθοποιών υπάγονταν «υποκριταί, θεατρικοί Συγγραφείς και σκηνοθέται», ενώ ως μέτοχοι 
του Ταμείου γίνονταν δεκτοί και «εργοδόται θιασάρχαι», υπηρετούντες ως ηθοποιοί «εν τη ιδία 
των επιχειρήσει».40  

Ανάμεσα στα θύματα ήταν κι εκείνοι που στερούνταν ελληνικής ιθαγένειας: «Μας είνε πολύ 
συμπαθείς οι αλλοδαποί συνάδελφοι, μετά των οποίων συνειργάσθημεν επί αρκετά έτη», ανα-
κοινωνόταν ορθά-κοφτά το 1931, αλλά δεν μπορούμε παρά «να επικροτήσωμεν το μέτρον να 
εγκαταλείψουν την Ελλάδα».41 Όπως συνήθως συμβαίνει σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η πολιτική 
διαγραφών και παραδειγματικής τιμωρίας επεκτάθηκε, τελικά, σε όλο τον κλάδο.42 Θα παρέ-
μεναν μόνον όσοι ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της Τέχνης. Για κάποιους, άλλωστε, η κρίση 
ήταν ένα ανόητο «τροπάριον». Η κρίση ήταν «φαινομενική» και αντιμετωπίσιμη, όπως ισχυρι-
ζόταν το 1931 ένας ιδιαιτέρως θεατρόφιλος πολιτικός, ο Ιωάννης Μεταξάς· και εξηγούσε: Όσα 

38. Από τις ελάχιστες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, τα μέλη του Σωματείου Ηθοποιών Λαϊκού Θεάτρου ήταν κυρίως 
παντομιματζήδες. Πρόεδρός του ήταν ο σημαντικός ηθοποιός της παντομίμας Ιωάννης Κόκκας· βλ. Αλεξία Παπακώστα, «Α΄ 1917-
1939. Τα πρώτα χρόνια», στο Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών…, ό.π., σ. 87-88. Γνωρίζουμε επίσης ότι 
στις 18 Σεπτεμβρίου γινόταν σε εκκλησία του Μοσχάτου η δοξολογία του «εθνικού μίμου» Αγ. Πορφύριου, προστάτη του σωματείου, 
και ακολουθούσε γιορτή για την επέτειο ίδρυσής του. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1920 παρίσταντο στην παραπάνω γιορτή 
εκπρόσωποι του Σωματείου Ηθοποιών και του Σωματείου Τεχνιτών Θεάτρου. Στις 17 Σεπτεμβρίου 1925 γιορτάστηκε στην Κολο-
κυνθού η επέτειος του Σωματείου Τεχνιτών Θεάτρου, το οποίο ευχήθηκε την ένωση όλων των θεατρικών σωματείων. Στη γιορτή 
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των σωματείων των ηθοποιών, των μουσικών και των ηθοποιών λαϊκού θεάτρου, καθώς και του 
«νεοϊδρυθέντος σωματείου των Καραγκιοζοπαικτών», βλ. «Θεατρικές γιορτές», ΤΕΘ 5 (1 Οκτωβρίου 1925). Το διοικητικό συμβούλιο 
του Σωματείου Ηθοποιών Λαϊκού Θεάτρου, μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν την ίδια χρονιά, αποτελούνταν από τους Ιωάννη 
Κόκκα (πρόεδρο), Κωνσταντίνο Καβαλλιώτη (αντιπρόεδρο), Σ. Αγαπητό (γενικό γραμματέα), τους συμβούλους Γεώργιο Χατζηχρή-
στο, Μιχαήλ Γεωργιάδη, Σπυρίδωνα Νάκη και τα αναπληρωματικά μέλη Κωνσταντίνο Γεωργιάδη και Λουκ. Μυλωνά, βλ. «Αρχαι-
ρεσίες Ηθοποιών Λαϊκού Θεάτρου», ΤΕΘ 6 (16 Οκτωβρίου 1925).

39. Βλ. Γιάννης Σιδέρης, «Η παντομίμα. Ένας άγνωστος αγωνιστής και πρωτοπόρος του θεάτρου μας», Νέα Εστία 40/460 (1 Οκτωβρίου 
1946), σ. 996· Γεώργιος Σαραντίδης, «Ιστορία της ιδρύσεως και εξελίξεως του Σωματείου Ηθοποιών», ΤΕΘ 9 (1 Δεκεμβρίου 1925).

40. «Κανονισμός Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών και Τεχνιτών Θεάτρου», ΤΕΘ 22 (16 Ιουνίου 1926).
41. Θ, «Οι ξένοι υπήκοοι. Η αραίωσις των ηθοποιών», ΤΕΘ 123 (1 Ιουνίου 1931).
42. Όταν το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου πληροφορήθηκε ότι κάποιοι συνταξιούχοι εργάζονταν λαθραία σε διάφορα θέατρα, 

αποφάσισε τη διακοπή της σύνταξής τους· ζητούσε μάλιστα από τα μέλη να γνωστοποιούν εγγράφως στο Ταμείο όσες περιπτώσεις 
υπέπιπταν στην αντίληψή τους έτσι ώστε να διακοπεί η σύνταξή τους: «Ταμείον Συντάξεων», ΤΕΘ 126 (15 Ιουλίου 1931). Άμεσα, δη-
μοσιεύτηκε –με ψευδώνυμο– απάντηση που υπερασπιζόταν όσους συνταξιούχους ηθοποιούς αναγκάζονταν να καταστρατηγούν 
τις σχετικές διατάξεις και εργάζονταν για να αυξήσουν κάπως το «γλισχρώτατον ποσόν της συντάξεώς των». Διαβεβαίωνε, μάλιστα, 
ότι «ουδείς θα καταγγείλη συνάδελφόν του, ούτω παρανομούντα»: Σακίν, «Διά τους διευθύνοντας το Ταμείον Συντάξεων», ΤΕΘ 
127 (1 Αυγούστου 1931). Στο επόμενο φύλλο, ωστόσο, ανακοινώνονταν ονόματα συνταξιούχων των οποίων διακόπηκε η σύνταξη. 
Τρία χρόνια αργότερα σημειώθηκε η μαζική διαγραφή 143 μελών που χρωστούσαν εισφορές: «Διαγραφή μελών», ΤΕΘ 185 (Σε-
πτέμβριος 1934).
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θέατρα «κατώρθωσαν να παρουσιάσουν ένα άρτιο καλλιτεχνικό συγκρότημα και έργα καλά, 
ειργάσθησαν περίφημα».43 Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 προωθούνταν μια νέα «επαγ-
γελματική συνείδηση», σύμφωνα με την οποία οι ηθοποιοί ήταν «προ παντός εργάτες της τέ-
χνης».44 

 

Κάπως έτσι σημειώθηκε το 1933 το επόμενο βήμα, η θεσμοθέτηση της εκκαθάρισης: ο νόμος 
για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού. Την εποχή που, με την απελευθερωτική δύ-
ναμη του κινηματογραφικού φακού, ο καθένας μπορούσε δυνητικά να εμφανιστεί ως ηθοποιός 
σ’ ένα φιλμ, το ΣΕΗ εγκλώβιζε το επάγγελμα σε ταξικά και καλλιτεχνικά στεγανά· και το παρέ-
διδε στα χέρια ανώτερων κρατικών υπαλλήλων. Το αίτημα υπήρχε από παλιά, αλλά οι σχετικές 
διεργασίες άρχισαν να δρομολογούνται και να επιταχύνονται μετά την επέλαση των κινημα-
τογραφικών κολοσσών στα μέσα της δεκαετίας του 1920· όταν δηλαδή έγινε ξεκάθαρο ότι η 
θεατρική κρίση ήταν διεθνής, συστημική και μη αναστρέψιμη. Ενδεχομένως, στην καθυστέρηση 

43. Ιωάννης Μεταξάς, «Το θέατρον και η κρίσις», ΤΕΘ 124 (15 Ιουνίου 1931). Όπως υποστήριζε, η κατάσταση θα βελτιωθεί «όταν θα ελ-
λαττωθή ο αριθμός των θεάτρων ο δυσαναλόγως μεγάλος προς τον πληθυσμόν της πρωτευούσης», όταν θα πάψει «κάθε μάντρα 
και μαντρί να στεγάζη και από ένα θίασο» και όταν άρτιοι θίασοι θα παίζουν «έργα καλογραμμένα και όχι εξαμβλώματα». Βλ. 
σχετικά και τις απόψεις του Δημήτρη Μπόγρη, «Τα φλέγοντα ζητήματά μας. Η ανεργία και το θέατρον», ΤΕΘ 201 (Ιανουάριος 1936). 
Για τη σχέση του Μεταξά με το θέατρο, βλ. Αντρέας Δημητριάδης, «Θεατρικά και πολιτικά παρασκήνια στα χρόνια της δικτατορίας 
του Ιωάννη Μεταξά», στο Αλεξία Αλτουβά και Καίτη Διαμαντάκου (επιμ.), Θέατρο και δημοκρατία. Πρακτικά Ε΄ Πανελληνίου Θεα-
τρολογικού Συνεδρίου, τόμ. Α΄, Αθήνα, ΕΚΠΑ, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, 2018, σ. 415-420.

44. Μ. Ι. [Μίχης Ιακωβίδης;] «Ό,τι πρέπει να γίνει. Σκέψεις και κρίσεις», ΤΕΘ 180 (8 Απριλίου 1934).
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ευχαριστήριας επιστολής  
εκ μέρους του Γεώργιου Β΄  
προς την Ομάδα  
Βασιλοφρόνων Ηθοποιών.  
Το Ελληνικόν Θέατρον 199 
(Νοέμβριος 1935). 



της υλοποίησης του αιτήματος συνέβαλαν και οι αντιδράσεις εργοδοτών οι οποίοι απέβλεπαν 
μόνον στα άμεσα κέρδη τους.45 Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στα τέλη του 1931, ψηφίστηκε το 
1932 και το σχετικό ΦΕΚ δημοσιεύτηκε τον Φλεβάρη του 1933.46 Στο εξής, για μισό περίπου 
αιώνα, μόνον οι ηθοποιοί που είχαν εφοδιαστεί με άδεια, έπειτα από εξέταση της σχετικής 
κρατικής επιτροπής, μπορούσαν να εμφανιστούν στην ελληνική σκηνή.47 

Το ζήτημα της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αποτελεί θέμα άλλης, εκτεταμένης μελέτης. 
Ας έχουμε όμως κατά νου ότι προέκυψε από τις πρωτοβουλίες ενός Σωματείου, που, έχοντας 
ξεκόψει από τις λαϊκές μάζες, αντιλαμβανόταν τον συνδικαλισμό ως μια γραφειοκρατική διεκ-
δίκηση σε διαδρόμους υπουργείων. Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι τις σελίδες του περιοδικού του 
κοσμούσαν βλοσυρά φωτογραφικά πορτρέτα ευεργετών υπουργών, υφυπουργών και τμημα-
ταρχών, ποικίλων πολιτικών αποχρώσεων, οι οποίοι μεσολάβησαν ευνοϊκώς και καταλλήλως 
για να τακτοποιηθούν διάφορα συντεχνιακά αιτήματα. Δίπλα σ’ αυτές δημοσιεύονταν επίσης 
υπερμεγέθεις φωτογραφίες θιασαρχών, ιδίως όταν η συγκυρία ήταν ευνοϊκή για συνεργασίες 
του Σωματείου μαζί τους. Δεν προβαίνουμε «εις το κλείσιμον των θεάτρων, διότι ως νομοταγείς 
πολίται ελπίζομεν ότι η Σεβαστή Κυβέρνησις θ’ αποδεχθή τας δικαίας μας απόψεις» ανέφερε 
χαρακτηριστικά κοινό υπόμνημα του 1927 που ζητούσε, για ακόμη μία φορά, ρύθμιση φορολο-
γικής κλίμακας.48 Το 1933, το Σωματείο έπαιρνε τα εύσημα του τμηματάρχη του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας επειδή έκλεισε τη «θύρα του ναού της τέχνης εις τους βεβήλους», αλλά και 
επειδή βρισκόταν σε αντίθεση «προς τόσας άλλας επαγγελματικάς οργανώσεις», οι οποίες «σύ-
ρουν όπισθέν των τας μάζας» σε απεργίες.49 Στην εξαθλιωμένη Ελλάδα του πρώτου μισού της 
δεκαετίας του ’30 απεργούσαν καπνεργάτες, μηχανουργοί, αρτεργάτες, λιμενεργάτες, σιδηρο-

45. Στη γενική συνέλευση της 3ης Οκτωβρίου 1926 υποβλήθηκε πρόταση να ενεργήσει το Σωματείο ώστε να «επιτύχη από την Κυ-
βέρνησιν νόμον απαγορεύοντα την εξάσκησιν του επαγγέλματος του ηθοποιού εις διάφορα άτομα, τα οποία και τας θεατρικάς 
εργασίας βλάπτουν και τον κλάδον δυσφημούν»: «Απόσπασμα πρακτικών Γεν. Συνελεύσεως», ΤΕΘ 31 (1 Νοεμβρίου 1926). Οι θια-
σάρχες ήταν οχυρωμένοι «όπισθεν της κακώς εννοουμένης ελευθερίας του επαγγέλματος» και δέχονταν «στοιχεία ουδεμίαν απο-
λύτως έχοντα σχέσιν με το θέατρον», καθώς έβλεπαν το τελευταίο μόνον ως πεδίο εκμετάλλευσης και πλουτισμού «εις βάρος 
και της τέχνης και αυτής της αξιοπρεπείας του επαγγέλματος»: «Γεγονότα και κρίσεις. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος», ΤΕΘ 33 (1 
Δεκεμβρίου 1926). Οι αντιδράσεις των εργοδοτών (και μιας ομάδας ηθοποιών) ήταν λοιπόν αναμενόμενες και εκδηλώθηκαν πιο 
έντονα στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Βλ. ενδεικτικά «Η γνώμη των κηρυχθέντων κατά του νόμου περί αδείας του επαγγέλ-
ματος του ηθοποιού», ΤΕΘ 154 (15 Σεπτεμβρίου 1932). Η Κοτοπούλη, μάλιστα, εμφανίστηκε στην κρίσιμη Γενική Συνέλευση της 
18ης Σεπτεμβρίου 1932 και, ως επίτιμο μέλος του σωματείου, «εξεφράσθη εναντίον του νόμου, θεωρούσα το επάγγελμα του ηθο-
ποιού ελεύθερον»: «Από τα πρακτικά της τελευταίας Γενικής Συνελεύσεως», ΤΕΘ 155 (1 Οκτωβρίου 1932).

46. Χαρακτηριστική των δοσοληψιών, αλλά και της πίεσης που ασκούσε η διεύθυνση του ΣΕΗ προς την κυβέρνηση Βενιζέλου, είναι 
δακτυλόγραφη επιστολή του Λεπενιώτη προς τον ίδιο τον πρωθυπουργό με την οποία του ζητούσε να τηρήσει τις προεκλογικές 
υποσχέσεις του και να μεσολαβήσει προσωπικά για την επίσπευση της δημοσίευσης του νόμου. Η επιστολή φέρει ημερομηνία 9 
Οκτωβρίου 1932, φυλάσσεται στο Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου (φ. 185-21), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος 
Κ. Βενιζέλος» και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=55107 (προσπέλαση: 16.12.2017).

47. Ο νόμος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 1933. Έπειτα από μια σειρά από σχετικά κανονιστικά διατάγματα, τέθηκε 
σε εφαρμογή με το εκτελεστικό διάταγμα της 26ης Οκτωβρίου 1934 και από το καλοκαίρι του 1935 άρχισαν να ανακοινώνονται 
οι λίστες με τα ονόματα των ηθοποιών που πήραν την άδεια. Σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς, από το 1935 έως το 1961, 
είχαν χορηγηθεί 3.500 άδειες. Η κατάργηση του νόμου έγινε τον Μάη του 1981, βλ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου (επιμ.), Σωματείο 
Ελλήνων Ηθοποιών…, ό.π., σ. 146, 388-389. 

48. Κοινό υπόμνημα της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, της Ενώσεως Διευθυντών Θεάτρων, του Σωματείου Ηθοποιών 
και του Σωματείου Τεχνικών Θεάτρου, που κατατέθηκε τον Νοέμβρη του 1927 προς τον υπουργό Οικονομικών: «Μοιραίως», ΤΕΘ 
52 (15 Νοεμβρίου 1927).

49. Ιω. Λ. Ζάρρας, «Τα μεγάλα ζητήματά μας. Αι επαγγελματικαί επιτυχίαι του Σωματείου και αι επιδιώξεις του», ΤΕΘ 165 (1 Μαρτίου 
1933).
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δρομικοί, ταπητουργοί, φορτοεκφορτωτές, αλλά όχι ηθοποιοί. Είναι ίσως χαρακτηριστικό ότι η 
μόνη κάπως δυναμική παρέμβαση του σωματείου εκδηλώθηκε το 1934 στο πλαίσιο της ευρύ-
τερης αντίδρασης των συντεχνιών της χώρας στον νόμο για τις κοινωνικές ασφαλίσεις· μπρο-
στά στον κίνδυνο, δηλαδή, υπαγωγής του ταμείου των ηθοποιών στο νεοσύστατο ΙΚΑ.50 Απ’ 
όσο γνωρίζουμε, μετά το 1919, οι επόμενες μεγάλες απεργίες σημειώθηκαν στα χρόνια του Εμ-
φυλίου, τον Νοέμβρη του 1945 και τον Ιούνη του 1946.51 Δεν είναι λοιπόν παράδοξο ότι δεν δια-
πιστώνεται κάποια πρωτοβουλία για τη δημιουργία προλεταριακού θεάτρου στον Μεσοπόλεμο, 
τα χρόνια ακριβώς της μεγάλης άνθησής του σε Ευρώπη και Αμερική.52  

Στην περίοδο, μάλιστα, που μας απασχολεί, το ΣΕΗ κήρυξε λυσσαλέο πόλεμο στο περιοδικό 
Ο Βιοπαλαιστής του Θεάτρου. Το έντυπο ήταν τετρασέλιδο και μηνιαίο, έφερε τον υπότιτλο 
«Όργανο Αριστερής Παράταξης Ηθοποιών», διευθυνόταν «από συνταχτική επιτροπή» και κυ-
κλοφορούσε από τον Μάη του 1933.53 Το Σωματείο, τελικά, κατόρθωσε να κλείσει Τον βιοπα-
λαιστή του θεάτρου, μηνύοντας τον υπεύθυνο συντάκτη Κώστα Καλλίδη, ο οποίος 
καταδικάστηκε από το τριμελές Πλημμελειοδικείο.54 Την ίδια εποχή εμφανίστηκαν στις στήλες 
του Ελληνικού Θεάτρου μια σειρά από δηλώσεις ηθοποιών με τις οποίες αρνούνταν οποι-

50. Ο νόμος περί των κοινωνικών ασφαλίσεων ψηφίστηκε από τη Βουλή το 1934, αλλά εξαιτίας των παρεμβάσεων των διοικήσεων 
όλων των θεατρικών σωματείων και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΣΕΗ, το Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών και Τεχνικών 
Θεάτρου εξαιρέθηκε από τον ενιαίο θεσμό. Για το θέμα των αντιδράσεων στην ίδρυση του ΙΚΑ, βλ. Λιάκος, «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας», ό.π., σ. 267.

51. Έλενα Σταματοπούλου, «Το νεοελληνικό θέατρο στα μεταπολεμικά χρόνια (1944-1967)», διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, Τμήμα Θεάτρου, 
2017, σ. 23-25.

52. Βλ. ενδεικτικά Richard Stourac και Kathleen McCreery, Theatre as a Weapon; Workers’ Theatre in the Soviet Union, Germany and 
Britain, 1917-1934, Λονδίνο, Routledge & Kegan Paul, 1986· Colette A. Hyman, Staging Strikes: Workers’ Theatre and the American 
Labor Movement, Φιλαδέλφεια, Temple University Press, 1997· Raphael Samuel, Ewan MacColl, Stuart Cosgrove, Theatres of the 
Left 1880-1935: Workers’ Theatre Movements in Britain and America, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, Routledge, 2016 [1985].

53. Χάρη στην ευγενική συνδρομή του κ. Κουρμουλάκη (τον οποίο ευχαριστώ θερμά), εντοπίστηκε στη συλλογή Χ. Λ. Καράογλου το 
3ο τεύχος (Ιούλιος 1933) του περιοδικού. Το κύριο άρθρο του (ανυπόγραφο, φυσικά, όπως όλα) εξαπέλυε τα δηλητηριώδη βέλη 
του ενάντια στη συνεργασία θιασαρχών και ηθοποιών που προωθούσε το Σωματείο για το οποίο χρησιμοποιούσε βαριές εκφράσεις 
(«των πουλημένων ανθρώπων της Διοίκησης», «στους δήμιους της Λεπενιωτικής καμόρας», «προδότες της εργατικής τάξης» κ.ά.). 
Και ξεμπρόστιαζε το συνδικαλιστικό όργανο επειδή δεν αντιδρούσε στις περικοπές των εξαθλιωμένων μισθών των ηθοποιών, 
στις πολύωρες εξαντλητικές πρόβες για ν’ ανεβάσουν οι επιχειρηματίες «όσο μπορούν πειο γρήγορα καινούριο έργο» ή στις απλή-
ρωτες απογευματινές. Τέλος, υπενθύμιζε στους προλετάριους ηθοποιούς το ταξικό τους στίγμα και καλούσε αγωνιστική συστρά-
τευση: «Η θέση μας είναι στο ενιαίο μέτωπο εργατών-αγροτών»· «Μπροστά στην ολομέτωπη επίθεση. Οι δυο ταχτικές», σ. 1. Άλλα 
δημοσιεύματα στηλίτευαν αυθαιρεσίες εργοδοτών όπως ο Μακέδος, ο Χέλμης και ο Κυριακός ή πρόβαλλαν ως πρότυπο το σο-
βιετικό θέατρο. 

54. «Κυκλοφορεί από τινός ένα φύλλον ατυχώς εμφανιζόμενον ως θεατρικόν και συγκεκριμένως ως διερμηνεύον τας αρχάς και το 
πρόγραμμα της αριστερής παράταξης των ηθοποιών», ανακοίνωνε το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου, που εξέφραζε την 
κατάπληξή του «προ του όγκου της ανοησίας, της ασχημίας, της ρυπαρότητος, της χυδαιότητος, του ψεύδους, της συκοφαντίας 
και της ύβρεως. Δεν σέβονται τίποτα απολύτως»: «Περί μίαν ασχήμιαν», ΤΕΘ 172 (1 Αυγούστου 1933). Το διοικητικό συμβούλιο υπο-
σχόταν επίσης ότι θα λάμβανε τα μέτρα του κι έτσι, την 1η Ιουνίου 1935, εκδικάστηκε η μήνυσή του «κατά του υπεύθυνου συντάκτου 
του Βιοπαλαιστού του Θεάτρου Κ. Καλλίδη επί συκοφαντική δυσφημίσει». Με την υπ’ αρ. απόφαση 8095/1935 του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου, ο Καλλίδης «κατεδικάσθη ερήμην εις φυλάκισιν 5 μηνών, 20.000 δραχμών χρηματικήν ποινήν, 5.000 δραχμών, 
λόγω ψυχικής οδύνης, 500 δρχ. δι’ αμοιβήν των παραστάντων δικηγόρων, στέρησιν πολιτικών δικαιωμάτων επί 6 μήνας», τα 
έξοδα δημοσίευσης της απόφασης στον Τύπο «και την καταδίκην του δια προσωπικής κρατήσεως όλων των Δικαστικών εξόδων»: 
«Από την δίκην επί συκοφαντία και δυσφημίσει του ΔΣ του Σωματείου μας», ΤΕΘ 194 (Ιούνιος 1935). Έκτοτε, δεν εντοπίζονται άλλες 
αναφορές στο περιοδικό. Ο Κώστας Καλλίδης ήταν ηθοποιός του Λαϊκού Θεάτρου του Βασίλη Ρώτα, ενώ το καλοκαίρι του 1936 
εμφανίστηκε σε παραστάσεις της Λαϊκής Σκηνής του Κάρολου Κουν, βλ. Γλυτζουρής, Η σκηνοθετική τέχνη, ό.π., σ. 273, 284 και 
Θεόδωρος Έξαρχος, Έλληνες ηθοποιοί. Αναζητώντας τις ρίζες, τόμ. Β1, Αθήνα, Δωδώνη, 1996, σ. 169.
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αδήποτε σχέση με το εν λόγω περιοδικό, την «αριστερή παράταξη» ή οποιαδήποτε «κομμου-
νιστικήν οργάνωσιν».55 Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι Ο βιοπαλαιστής του θεάτρου αντιδρούσε 
με σφοδρότητα στο κύριο επίτευγμα του Σωματείου, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος: 
Ήταν ένας «αναίσχυντος μεσαιωνικός νόμος», μια «άτιμη παγίδα» κι ένα «όπλο εκβιασμού» για 
την εκκαθάριση του κλάδου από τους διαφωνούντες.56 Όπως φαίνεται, ήδη από το καλοκαίρι 
του 1933, αντιφρονούντες ηθοποιοί είχαν αρχίσει να «παραθερίζουν» σε νησιά της άγονης 
γραμμής.57  

 

55. Η Γεωργία Βασιλειάδου ξεκαθάριζε δημοσίως ότι κακώς φέρεται «ως ανήκουσα εις κομμουνιστικήν οργάνωσιν» και ότι δεν ανήκει 
«εις την “αριστερή παράταξη”». Ο Νότης Δ. Μπογράκος δήλωνε ότι «προφανώς γίνεται σύγχυσις με άλλο όνομα» και διευκρίνιζε 
ότι δεν είχε ποτέ καμία σχέση «με κομμουνιστικούς ομίλους». Σε παρόμοια δήλωση προέβη και ο ηθοποιός του Λαϊκού Θεάτρου 
Ιωάννης Μαρινάκης: «Υπεύθυνοι δηλώσεις», ΤΕΘ 172 (1 Αυγούστου 1933). Έναν χρόνο αργότερα, ο Αν. Ηλιόπουλος, αναφορικά με 
την αποχώρησή του από τον θίασο Στυλιανόπουλου, χαρακτήριζε ως «κακοηθέστατα ψεύδη» τα όσα «σχετικώς εδημοσίευσε μία 
εφημερίς, της οποίας έως χθες ακόμη αγνοούσα την ύπαρξίν της, και φύλλον της οποίας τυχαίως περιήλθεν εις χείρας μου υπό 
τον τίτλον ο Βιοπαλαιστής του Θεάτρου». Και κατέληγε: «θέλω εντελώς ν’ αγνοώ τόσον αυτούς όσον και τας αρχάς των»: «Δήλωσις», 
ΤΕΘ 184 (Αύγουστος 1934). Τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς, οι ηθοποιοί Δέσποινα Παναγιωτίδου, Πάνος Καλλικούδης και Ιω. Στελ-
λάκης ανακοίνωναν ότι «με αγανάκτηση διαβάσαμε σε ένα φύλλο που γράφεται Ο Βιοπαλαιστής του Θεάτρου και βγαίνει από 
κομμουνιστάς, τιτλοφορουμένους “Αριστερή Παράταξη Ηθοποιών”, δηλαδή στοιχεία αναρχικά για την Οργάνωσί μας, ότι ο Πρό-
εδρος του Σωματείου μας κ. Λεπενιώτης δεν ενδιαφέρθηκε για μας»: «Επιστολαί», ΤΕΘ 186 (Οκτώβριος 1934). Τέλος, λίγους μήνες 
αργότερα, ο Φραγκίσκος Μανέλης δήλωνε: «Καταγανακτησμένος από τα δημοσιευθέντα εις τη φυλλάδα της λεγομένης αριστερής 
παρατάξεως ο Βιοπαλαιστής του Θεάτρου περί εμού ότι ετιμωρήθην με πρόστιμον ολοκλήρου ημερομισθίου διότι εξήλθον εις 
την σκηνήν κατσουφιασμένος και ότι η τιμωρία αύτη μου επεβλήθη υπό του κ. Τάκη Χατζηχρήστου, δηλώ ότι τα δημοσιευθέντα 
δεν είναι ακριβή και έχω την γνώμην ότι ταύτα εγράφησαν με τον σκοπόν της συκοφαντήσεως και δυσφημίσεως των μελών της 
Διοικήσεως του Σωματείου μας. Επίσης δηλώ ότι κακώς με αναφέρουν εις το δημοσίευμά των ως σύντροφον καθότι όχι μόνον 
δεν υπήρξα ποτέ τοιούτος αλλά και αποδοκιμάζω αυτούς με όλην μου την δύναμιν διότι δια των ενεργειών των αποβλέπουν εις 
το να βλάψουν τα συμφέροντα του Σωματείου μας»: «Διάψευσις», ΤΕΘ 190 (Φεβρουάριος 1935). 

56. β, «Ζητήματα και δράση. Οι “θρίαμβοί” τους χωρίς μάσκα», Ο Βιοπαλαιστής του Θεάτρου, ό.π., σ. 2.
57. «Σύμφωνα με πρόταση της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ασφαλείας, εχτοπίζεται για 10 μήνες στο ξερονήσι της Ανάφης ο συνάδελφος 

Τίμος Βιτσώρης». Ο τελευταίος ανήκε στο ΚΚΕ και ήταν πρωταγωνιστικό μέλος της Αριστερής Παράταξης Ηθοποιών. Την εκτόπισή 
του ζήτησε, σύμφωνα με τον Βιοπαλαιστή, ο ίδιος ο Λεπενιώτης («Να γιατί είσαστε χαφιέδες! Εχτοπίζεται ο συνάδ. Βιτσώρης», Ο 
βιοπαλαιστής του θεάτρου, ό.π., σ. 3). Ο ηθοποιός και ποιητής Τίμος Βιτσώρης (1904-1941) ήταν αδελφός του ζωγράφου Μίμη Βι-
τσώρη και του επίσης αριστερού (τροτσκιστή) ηθοποιού Γιώργου Βιτσώρη, πρώτου συζύγου της Νίτσας Βιτσώρη (μετέπειτα Τσα-
γανέα). Βλ. Θεόδωρος Έξαρχος, Έλληνες ηθοποιοί…, ό.π., σ. 66-67 και τόμ. Α1, σ. 210, καθώς και το Παράρτημα Ι στο Νίκος 
Θεοδοσίου, Ο άγνωστος Βιτσώρης, Αθήνα 2019.
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Στα χρόνια αυτά, οι γενικές συνελεύσεις του Σωματείου αναβάλλονταν όλο και πιο συχνά 
ελλείψει απαρτίας. Ήδη από τον Σεπτέμβρη του 1931, ο Λεπενιώτης έθιγε το ζήτημα σε πρω-
τοσέλιδο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Το σωματείον και το ενδιαφέρον των μελών» (αριθμ. 
128). Η κατάσταση όμως υποτροπίασε στο επόμενο διάστημα παρά τις απειλές για πρόστιμα 
και στέρηση δικαιωμάτων.58 Τον Νοέμβρη του 1934 ανακοινωνόταν ότι η γενική συνέλευση 
θα γινόταν όποτε το διοικητικό συμβούλιο έκρινε «ότι υπάρχουν θέματα προς συζήτησιν».59 
Τον Απρίλη του 1935 δεν δόθηκε άδεια από τις στρατιωτικές αρχές για σύγκληση γενικής συ-
νέλευσης και για πρώτη φορά η εφορευτική επιτροπή για τις αρχαιρεσίες ορίστηκε από το δι-
οικητικό συμβούλιο.60 Στο τελευταίο συμμετείχαν πλέον γνωστοί φιλοβασιλικοί ηθοποιοί 
(Μήτσος Μυράτ, Τάκης Χατζηχρήστος, Ευάγγελος Δαμάσκος, Διονύσιος Βενιέρης, Σωκράτης 
Σκιαδάς κ.ά.). Επρόκειτο για μια ιστορικά αναπόφευκτη κατάληξη. Τον Νοέμβρη του 1935 τις 
τύχες του ΣΕΗ ρύθμιζε πια η πολιτικοκοινωνική οργάνωση ΟΒΗ (Ομάς Βασιλοφρόνων Ηθο-
ποιών).61 Τον Σεπτέμβρη του 1936 ο νέος πρόεδρος Νικόλαος Παρασκευάς ένιωθε «ακραδά-
ντως» βέβαιος «ότι οι σημερινοί αναμορφωταί της Ελλάδος, η σημερινή Εθνική Κυβέρνησις» 
θα περιέβαλλε με πατρική στοργή ολόκληρο το ελληνικό θέατρο.62 Από μια άποψη δικαιώθηκε, 
καθώς το καθεστώς της 4ης Αυγούστου προωθούσε μια πλήρη κρατικοποίηση της θεατρικής 
ζωής της χώρας «με τάξιν, με μέθοδον, με πειθαρχίαν απόλυτον».63 Και το ΣΕΗ ήταν πλέον 
ένα φερέφωνό του. 

 

58. Βλ. «Αποφάσεις Γενικής Συνελέυσεως», ΤΕΘ 62 (15 Οκτωβρίου 1928)· Ηλίας Θεοδώρου, «Το ενδιαφέρον των ηθοποιών δια τα 
φλέγοντα ζητήματα του κλάδου», ΤΕΘ 127 (1 Αυγούστου 1931)· «Η Γενική Συνέλευσις», ΤΕΘ 143 (1 Απριλίου 1932)· «Γενική Συνέλευσις», 
ΤΕΘ 151 (1 Αυγούστου 1932). Στο τελευταίο δημοσίευμα γνωστοποιούνταν «ότι οι αδικαιολογήτως απουσιάζοντες από τας Γενικάς 
Συνελεύσεις, τιμωρούνται συμφώνως τω Καταστατικώ με πρόστιμον ή στέρησιν πάντων των δικαιωμάτων αυτών επί του Σωμα-
τείου». Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση επιδεινώθηκε: «Αι Γενικαί Συνελεύσεις και αι υποχρεώσεις των μελών», ΤΕΘ 157 (1 Νοεμβρίου 
1932), «Γενική Συνέλευσις», ΤΕΘ 173 (1 Σεπτεμβρίου 1933). 

59. «Γενική Συνέλευσις», ΤΕΘ 187 (Νοέμβριος 1934). 
60. «Περί Γενικής Συνελεύσεως», ΤΕΘ 192 (Απρίλιος 1935). 
61. Στο πρωτοσέλιδο του φύλλου 199 (Νοέμβριος 1935) δημοσιεύεται πιστό αντίγραφο της δακτυλόγραφης ευχαριστήριας επιστολής 

εκ μέρους του Γεώργιου Β΄ (Λονδίνο, 5 Νοεμβρίου 1935) προς την Ομάδα Βασιλοφρόνων Ηθοποιών «διά τας ευχάς αυτής». Στο 
ίδιο τεύχος παρουσιάζεται λεπτομερώς η πρώτη συνέλευση «της νεοσυσταθείσης νομίμως πολιτικοκοινωνικής οργανώσεως 
Ο.Β.Η. (Ομάς Βασιλοφρόνων Ηθοποιών)», η οποία έλαβε χώρα στις 30 Οκτωβρίου 1935 στο θέατρο Αλάμπρα και στην οποία συμ-
μετείχαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πάνω από 250 ηθοποιοί. Μετά την παρουσίαση «του πολυτελεστάτου Βυζαντινού λαβάρου 
της Ομάδος του οποίου η εμφάνισις επροκάλεσε ρίγη ιεράς συγκινήσεως», ακολούθησε ομιλία του αρχηγού και εμψυχωτή της 
Μίχη Ιακωβίδη και οι σχετικές προσφωνήσεις («Γυιέ του Αετού», «Έλα, έλα γρήγορα Βασιληά»). Η ομάδα αποφάσισε να «παράσχη 
την ηθικήν υποστήριξίν της προς την επαγγελματικήν οργάνωσιν διά την επίλυσιν των εκκρεμών ζητημάτων του κλάδου». Η συ-
νέλευση έληξε με «την διανομήν των ειδικών σημάτων αναγνωρίσεως εις τα μέλη της Ο.Β.Η.»: «Η συμμετοχή των ηθοποιών εις 
την αποκατάστασιν του βασιλ. Θεσμού». Βλ. επίσης «Από την εορτήν επί τη αναρτήσει της εικόνος της Α.Μ. του Βασιλέως», ΤΕΘ 
200 (Δεκέμβριος 1935)· «Από την συγκέντρωσιν του θεάτρου Παπαϊωάννου. Επιτροπή Αγώνος», ΤΕΘ 202 (Φεβρουάριος 1936)· «Η 
Α.Β.Υ. ο πρίγκηψ Νικόλαος επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΗ» και «Προ των σεπτών σορών», ΤΕΘ 209 (Νοέμβριος 1936).

62. Ν. Παρασκευάς «Τα μεγάλα ζητήματά μας. Επί των νέων κατευθύνσεων του Ταμείου Εργασίας και του σωματείου μας», ΤΕΘ 208 
(Σεπτέμβριος 1936).

63. Ν. Παρασκευάς, «Τα μεγάλα ζητήματά μας. Το θέατρον ως εθνικός και κοινωνικός παράγων», ΤΕΘ 211 (Φεβρουάριος 1937).
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Θεατρικοί αστέρες, πειθαρχία και κράτος:  
Το επάγγελμα του ηθοποιού στον Μεσοπόλεμο 

 

Η  ιδιορρυθμία των ηθοποιών σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων έχει 
ήδη επισημανθεί με αφορμή τη μεγάλη απεργία του κλάδου το 1919.1 Ωστόσο, ελάχιστες 
μελέτες ασχολήθηκαν έκτοτε με τη δουλειά του ηθοποιού και τις ειδικές συνθήκες που 

τη χαρακτηρίζουν. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο τόμος για τα ογδόντα χρόνια από την ίδρυση του 
Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.2 Εκεί παρουσιάστηκαν πλήθος στοιχεία που αναδύθηκαν με το 
άνοιγμα των αρχείων του ΣΕΗ, στοιχεία που κάνουν επιτακτική την ανάγκη επανεξέτασης του 
όλου θέματος. Παράλληλα μελετήθηκε το δημοσιογραφικό όργανο του ΣΕΗ,3 ενώ πρόσφατα 
δημοσιεύτηκε μια σειρά άρθρων που μελετούν την πολεμική των ελλήνων ηθοποιών απέναντι 
στην έλευση του ομιλούντος κινηματογράφου και τη θέση της πολιτείας απέναντι στις δύο τέ-
χνες.4 Ένα κεφάλαιο με θέμα «Ηθοποιοί και συνδικαλισμός» περιλαμβανόταν, τέλος, στη διατριβή 
μου για το ελαφρό μουσικό θέατρο στον Μεσοπόλεμο.5 Η οργάνωση μιας ημερίδας αφιερωμέ-
νης στις συνθήκες εργασίας στον χώρο του θεάματος αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύ-
θυνση της κάλυψης ενός ιστοριογραφικού κενού, καθώς έδωσε τη δυνατότητα να ακουστούν 
απόψεις από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους σε σχέση με μερικά άλυτα αινίγματα γύρω 
από τις εργασιακές συνθήκες στις τέχνες του θεάματος.6  

1. Θόδωρος Χατζηπανταζής, «Η μεγάλη απεργία των ηθοποιών (1919) και τα πρώτα στάδια του συνδικαλισμού στο ελληνικό θέατρο», στο 
Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος και Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, ΠEΚ, 1988, σ. 271-286.

2. Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου (επιμ.), Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Ογδόντα χρόνια, 1917-1997, Αθήνα, Σμπίλιας, 1999. 
3. Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου, «Συνδικαλισμός και θεατρική ζωή την περίοδο του Μεσοπολέμου. Το Ελληνικόν Θέατρον 

1925-1938: Όργανον του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών», στο Ο περιοδικός Τύπος στον Μεσοπόλεμο, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 2001, σ. 203-215.

4. Χ. Λ. Καράογλου, «Θέατρο vs Κινηματογράφος; Η υποδοχή του κινηματογράφου στην Ελλάδα (1896-1930)» στο Μαίρη Μικέ, Μίλτος 
Πεχλιβάνος, Λίζυ Τσιριμώκου (επιμ.), Ο λόγος της παρουσίας: Τιμητικός τόμος για τον Παν. Μουλλά, Αθήνα, Σοκόλη 2005, σ. 83-96∙ 
Παναγιώτα Μήνη, «Η εμφάνιση του ομιλούντος κινηματογράφου και το ελληνικό θέατρο», στο Αντώνης Γλυτζουρής και Κωνσταντίνα 
Γεωργιάδη (επιμ.), Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό θέατρο. Από τις απαρχές ως τη μεταπολεμική εποχή. Πρακτικά 
του Γ΄Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, ΙΜΣ/ΙΤΕ/ΠΕΚ, 2010, σ. 521-530∙ Μανώλης Σειραγάκης, «Κρατισμός και υπο-
κριτική στη δεκαετία του 1930», στο Αντώνης Γλυτζουρής και Κωνσταντίνα Γεωργιάδη (επιμ.), Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο 
νεοελληνικό θέατρο…, ό.π., σ. 285-292∙ Μανώλης Σειραγάκης, «Παυσίλυπα θεάματα: Το θέατρο και ο κινηματογράφος στα χρόνια 
της οικονομικής κρίσης (1929-1931). Η κρατική παρέμβαση», Παράβασις 8 (2008), σ. 433-438∙ Χ. Λ. Καράογλου, «Θέατρο vs Κινημα-
τογράφος; Η υποδοχή του κινηματογράφου στην Ελλάδα (1896-1930) Συμπληρωματικά στοιχεία», Κονδυλοφόρος 16 (2018), σ. 72-96.

5. Μανώλης Σειραγάκης, Το ελαφρό μουσικό θέατρο στη μεσοπολεμική Αθήνα, 1922-1940, Αθήνα, Καστανιώτης, 2009, σ. 470-478.
6. Ευχαριστώ την οργανωτική επιτροπή της ημερίδας για τη συμμετοχή μου και τους επιμελητές και ανώνυμους κριτές του τόμου 

για τις πολύτιμες υποδείξεις.



Ένα τέτοιο αίνιγμα αποτελεί η ίδια η απεργία του 1919, με την οποία άνοιξε η σχετική συζή-
τηση. Το ερώτημα που γεννιέται είναι πώς μπορεί να θεωρηθεί σταθμός στην ιστορία του συν-
δικαλιστικού κινήματος του χώρου μια απεργία της οποίας κανένα βασικό αίτημα δεν 
ικανοποιήθηκε και η οποία έληξε άδοξα, με το Σωματείο να υποχωρεί άτακτα και να θέτει τη 
σφραγίδα του στα συμβόλαια που σωρηδόν υπέγραφαν οι μετανιωμένοι –αν όχι απεργοσπά-
στες– ηθοποιοί. Κι ακόμη περισσότερο, πώς εξηγείται ότι από το σημείο αυτό και μετά, όλος 
ο Μεσοπόλεμος κύλησε με μικρής κατά κανόνα έκτασης απεργίες σε μεμονωμένα θέατρα,7 
καμία από τις οποίες δεν οργάνωσε ή υποστήριξε το ΣΕΗ. Τα πράγματα μπαίνουν σε μια τάξη 
και πολλά από τα ερωτήματά μας απαντώνται ευκολότερα, αν αποβάλουμε τη σημερινή αντί-
ληψη –αμφίβολης ισχύος κατά τον Μεσοπόλεμο–,8 που θέλει κάθε συνδικαλιστική κατάκτηση 
να προέρχεται από αντίστοιχους μεγάλους απεργιακούς αγώνες, κι αν εκλάβουμε την απεργία 
του 1919 όχι σαν αρχή της συνδικαλιστικής παρουσίας των ηθοποιών, αλλά σαν έναν ακόμη 
σημαντικό σταθμό στις διεκδικήσεις τους, ίσως μάλιστα τερματικό: Από την απεργία αυτή και 
μετά σημειώνεται καθοριστική στροφή, όσον αφορά τον αποδέκτη των σχετικών διεκδική-
σεων, από τους εργοδότες στο κράτος, αλλά και μείωση της έντασης και της μαζικότητας των 
διεκδικήσεων αυτών. Η πιο μαχητική περίοδος για τον κλάδο των ηθοποιών έως τον δεύτερο 
μεγάλο πόλεμο φαίνεται να έχει ήδη λήξει με την ίδρυση του Σωματείου τους.  

Νομοθετικό πλαίσιο και κλαδικές ιδιαιτερότητες 

Για να μπορέσει να τεθεί η απεργία του 1919 στο ουσιαστικό της πλαίσιο, χρειάζεται να συνυ-
πολογιστούν δύο σημαντικά νομοθετήματα: ο Ν. 281/1914 «περί Εργατικών Σωματείων» και ο 
Ν. 1237/1918 για τη φορολογία των δημοσίων θεαμάτων. Ο πρώτος απαγόρευε την ύπαρξη 
μεικτών εργοδοτικών και εργατικών σωματείων, επέβαλλε δηλαδή στο ΣΕΗ να ξεχωρίσει τους 
μισθωτούς ηθοποιούς από τους ηθοποιούς-εργοδότες ή θεατρικούς επιχειρηματίες, διαγρά-
φοντας τους τελευταίους.9 Η ρύθμιση, μάλλον αυτονόητη σήμερα, συνάντησε σημαντικά πρα-
κτικά προβλήματα στην εφαρμογή της.  

Ας θυμηθούμε εδώ δύο βασικές ιδιαιτερότητες. Πρώτον, ότι η φυσιολογική πορεία ενός 
ηθοποιού, που καταφέρνει να εδραιωθεί σε ένα τόσο αφιλόξενο επάγγελμα, είναι –με τη βιο-
λογική και καλλιτεχνική του ωρίμανση– να αρχίσει να αναλαμβάνει και πρωταγωνιστικούς ρό-
λους. Η απόσταση μέχρι τα δύο επόμενα στάδια, να δημιουργήσει προσωπικό θίασο και δική 
του θεατρική επιχείρηση, είναι εξαιρετικά μικρή. Δεύτερον, ότι τα δύο τρίτα των θιάσων καθ’ 
όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου παρέμεναν συνεταιρικοί. 

Ο Ν. 281/1914 είχε αναγκαστικά ληφθεί υπόψη από το ΣΕΗ. Το καταστατικό του είχε προβλέ-

7. Σειραγάκης, Το ελαφρό μουσικό θέατρο…, ό.π., σ. 472, υποσημ. 61. Η μεγαλύτερη μεσοπολεμική απεργία ηθοποιών έγινε κατά τις 
παραστάσεις της επιθεώρησης Παρασκήνια του 1930. Η σιωπή του ΣΕΗ κατά τη διάρκειά της είναι εντυπωσιακή.

8. «… η εργατική νομοθεσία δεν προήλθε ως αποτέλεσμα συνδικαλιστικής πίεσης, σαν απάντηση δηλαδή σ’ ένα εκτεταμένο κίνημα 
[…] η πρωτοβουλία είναι κρατική»: Αντώνης Λιάκος, «“Από κράτος Φύλαξ εις κράτος πρόνοια”; Οι παράμετροι της εργατικής πο-
λιτικής στο Μεσοπόλεμο», στο Συμπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πρακτικά, Αθήνα, ΕΛΙΑ και Μουσείο Μπενάκη, 1988, σ. 169-
185: 174.

9. Σταύρος Μουδόπουλος, «Ο νόμος 281/1914 για τα επαγγελματικά σωματεία και η επίδρασή του στην εξέλιξη του συνδικαλιστικού 
κινήματος», στο Μαυρογορδάτος και Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, ό.π., σ. 225-253∙ Αντώνης 
Λιάκος, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών, 
Αθήνα, Νεφέλη, 22016, σ. 160-168 και passim. 
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ψει διαγραφές για τα μέλη που γίνονταν θιασάρχες-επιχειρηματίες.10 Με τη συνθήκη που πε-
ριγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, πάντως, η ταξική συνειδητοποίηση ενός ηθοποιού 
κατέληγε πολύπλοκη. Η φυσιολογική του ωρίμανση σήμαινε συχνά και μετάβαση σε νέο ερ-
γασιακό καθεστώς, το πέρασμά του από τη θέση του μισθωτού στη θέση του εργοδότη, θέση 
βέβαια την οποία θα μπορούσε και πάλι να χάσει με το πρώτο οικονομικό στραβοπάτημα, 
ακόμα κι αν ο θίασός του είχε γνωρίσει εισπρακτική επιτυχία.11 Αυτή η διττή υπόσταση του ηθο-
ποιού, η ακροβασία ανάμεσα στην εργοδοτική και την εξαρτημένη θέση στον χώρο της θεα-
τρικής επιχείρησης, αποδεικνύεται τελικά πολύ σημαντικότερη από το δίλημμα χειρώνακτας 
ή διανοούμενος που δίχαζε τους συνδικαλιστές του ΣΕΗ στην αρχή του Μεσοπολέμου.12  

Θα μπορούσε κανείς να αντιτείνει, βεβαίως, ότι οι θίασοι της περιόδου ήταν ελάχιστοι και 
σταθεροί ως προς τη σύνθεση και τη διοίκησή τους, γεγονός που αποθάρρυνε οποιονδήποτε 
ηθοποιό από σκέψεις σαν τις παραπάνω. Καθώς όμως το Ελληνικόν Θέατρον αρχίζει από το 
1927 να καταγράφει τις κινήσεις θιάσων με μέλη του Σωματείου ως επικεφαλής, η εικόνα ανα-
τρέπεται άρδην. Ο συνολικός αριθμός τους κυμαίνεται από είκοσι πέντε έως σαράντα πέντε 
σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Τα ονόματα των ηθοποιών που εναλλάσσονται στην ηγεσία τους, 
όμως, είναι πολλαπλάσια, γεγονός που στηρίζει σοβαρά την άποψη ότι η κινητικότητα των θιά-
σων και η φυσική εξέλιξη της ζωής του ηθοποιού γεννούσε πράγματι στους περισσότερους 
την προσδοκία, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι κάποια στιγμή θα αποκτούσαν κι εκείνοι δικό τους 
θίασο, μια βεβαιότητα αντίστοιχη με εκείνη που στον χώρο της συντεχνιακής οργάνωσης των 
επαγγελματιών διέθετε ο μαθητευόμενος ή ο κάλφας ότι κάποτε θα γίνει μάστορας, ανοίγο-
ντας το δικό του μικρό ή μεγαλύτερο εργαστήρι ή μαγαζί. Η νοοτροπία αυτή βρισκόταν σε 
πλήρη εναρμόνιση με την αντίστοιχη επιδίωξη των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων για 
απεμπλοκή από τη θέση του εργάτη, μέσω ενός γάμου, λόγου χάρη, για τις γυναίκες ή της ενα-
σχόλησης με το μικρεμπόριο για τους άνδρες. Η νοοτροπία αυτή δεν επέτρεψε την ανάπτυξη 
ενός πολυάριθμου συνειδητοποιημένου εργατικού πληθυσμού και, κατ’ επέκταση, ενός ισχυ-
ρού εργατικού κινήματος, τόσο στην κοινωνία13 όσο και –πολύ περισσότερο– στον χώρο του 
θεάτρου. 

Η διττή θέση του ηθοποιού, ως εργαζομένου και ως δυνάμει εργοδότη, είχε χαρακτηριστικά 
εκδηλωθεί κατά την υποδοχή του δεύτερου προς συζήτηση νόμου, του 1237/1918, με τον οποίο 
θεσπιζόταν κλιμακούμενη φορολογία επί του θεατρικού εισιτηρίου: Το νομοθέτημα συνάντησε 
σθεναρή αντίδραση όχι τόσο από τη μεριά των εργοδοτών, οι οποίοι θα επιβαρύνονταν με 
τον καινούργιο φόρο, όσο από την πλευρά του σωματείου των εργαζομένων στις επιχειρήσεις 
τους, του ΣΕΗ δηλαδή, που θεωρούσε ότι η θέσπιση και το ύψος της φορολογίας καθιστούσαν 
δύσκολα βιώσιμη τη θεατρική επιχειρηματικότητα. Έδειχναν δηλαδή έγνοια όχι μόνο για τη 
βιωσιμότητα του θιάσου στον οποίο εργάζονταν, αλλά και για τις συνθήκες που θα έβρισκαν 

10. Αλεξία Παπακώστα, «ΣΕΗ: Διοικητικά συμβούλια και η δράση τους, ιστορική αναδρομή, Α΄ 1917-1939», στο Σταματοπούλου-Βασι-
λάκου (επιμ.), Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών…, ό.π., σ. 83.

11. Ελένη Χαλκούση, Θεατρικό Ημερολόγιο, Αθήνα, Κέδρος, 1991, σ. 28 και 36-37. Στη φυλακή για χρέη βρέθηκε το 1923 ο Μιχάλης 
Κοφινιώτης, επικεφαλής της διοίκησης του ΣΕΗ για ένα μεγάλο διάστημα της απεργίας του 1919: Ελεύθερος Λόγος (1 Ιανουαρίου 
1928).

12. Χατζηπανταζής, «Η μεγάλη απεργία των ηθοποιών…», ό.π., σ. 271-272· Σταματοπούλου-Βασιλάκου, «Συνδικαλισμός και θεατρική 
ζωή», ό.π., σ. 210.

13. Ρόδης Λοχαΐτης, «Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: οι περιπτώσεις των Αλ. Παπαναστασίου, Αλ. 
Σβώλου και Δημ. Καλλιτσουνάκη», μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Κρήτης, χ.χ., σ. 16, https://www.academia.edu/6741875/ 
(προσπέλαση: 16.8.2019).
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στον χώρο, όταν σε εύθετο χρόνο θα δοκιμάζονταν με τη σειρά τους ως –ατομικοί ή συνεται-
ρισμένοι– θιασάρχες. 

Παρόλο που ο πρώτος Ν. 281/1914 είχε τερματίσει –οριστικά υποτίθεται– την περίοδο της συν-
δικαλιστικής συνύπαρξης εργοδοτών και εργαζομένων, η ιδιορρυθμία του επαγγέλματος του 
ηθοποιού και η μεγάλη επισφάλεια της θεατρικής επιχειρηματικότητας δεν είχαν επιτρέψει να 
δημιουργηθεί ένα σαφές όριο ανάμεσα στους μισθωτούς ηθοποιούς και τους ηθοποιούς-εργο-
δότες, ειδικά αν περιλάβουμε στους τελευταίους τους επικεφαλής των συνεταιρικών θιάσων, 
οι οποίοι αποτελούσαν τα δύο τρίτα των θιάσων συνολικά, όπως ήδη ανέφερα. 

Πολύ σημαντικότερος για τις εξελίξεις των εργασιακών σχέσεων στα θεάματα κατά τον Με-
σοπόλεμο αποδείχτηκε ο δεύτερος νόμος, 1237/1918. Με αυτόν είχε ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα 
των ηθοποιών,14 η θεσμοθέτηση πρόσθετου τέλους στο εισιτήριο για την ασφάλιση και συντα-
ξιοδότησή τους. Οι πρώιμες συνδικαλιστικές οργανώσεις των ηθοποιών το διεκδικούσαν (0,1 δρα-
χμή ανά εισιτήριο) από τους θεατρικούς επιχειρηματίες, χωρίς ικανοποιητικά αποτελέσματα.15 Με 
τον νόμο του 1918, το ποσό, περικομμένο στο μισό, θα το συνέλεγε τελικά το κράτος μαζί με τον 
φόρο δημοσίων θεαμάτων, παρακρατώντας το 50%, για να διατεθεί σε δαπάνες προς ενίσχυση 
του θεάτρου, κατά το δοκούν του υπουργού Παιδείας. Το άλλο 50% θα δινόταν υπέρ ενός τα-
μείου ασφάλισης και συντάξεων των ηθοποιών, μουσικών και τεχνιτών του θεάτρου. 

Η φαινομενικά ασήμαντη προσθήκη, παρά το μικρό ποσό που προέβλεπε, έμελλε να σημα-
δέψει καθοριστικά τη θεατρική ζωή του Μεσοπολέμου. Όχι τόσο επειδή εξασφάλιζε πόρους 
στο κράτος για μια υποτυπώδη παρέμβαση στα θεατρικά πράγματα –άλλωστε το υπουργείο 
ελάχιστα τους αξιοποίησε και γρήγορα παραιτήθηκε από την είσπραξή τους–, αλλά επειδή:  

α. εξασφάλιζε στους ηθοποιούς κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδότηση πολύ προτού ιδρυ-
θεί το ΙΚΑ, 

β. έδινε –φαινομενικά τουλάχιστον– στο ΣΕΗ ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα εργα-
τικά σωματεία, 

γ. καθόριζε τις συμμαχίες των ηθοποιών με τις υπόλοιπες θεατρικές καλλιτεχνικές ειδικότη-
τες, 

δ. ανέθετε στο ΣΕΗ ρόλο επιμελητηρίου, αφού η επαγγελματική ιδιότητα και η προϋπηρεσία 
του ηθοποιού, που εξασφάλιζαν ασφάλιση και συνταξιοδότηση, πιστοποιούνταν από τα 
μητρώα του. Κυριότερα, όμως,  

ε. άλλαζε τον αποδέκτη των συνδικαλιστικών αιτημάτων, όχι μόνο των ηθοποιών αλλά και 
όλων των άλλων εργαζομένων της σκηνής, από τον εργοδότη προς το κράτος, 

στ. εκκινούσε μια απεργιακή εκεχειρία η οποία θα κρατούσε μέχρι την κατοχική απεργία του 
1942, 

ζ. εγκαινίαζε μια μακρά σειρά αντιφατικών κρατικών παρεμβάσεων στον χώρο του θεάματος.  

Αγνοώντας, υποτιμώντας ή περιφρονώντας τον ήδη ψηφισμένο νόμο,16 το ΣΕΗ διατηρούσε 
στην ατζέντα των διεκδικήσεών του το αίτημα για πρόσθετο τέλος επί των εισιτηρίων. Στη 
γενική συνέλευση του Νοέμβρη του 1918 είχε αποφασιστεί ότι θα το απαιτούσε από τους θια-

14. Το αίτημα για το πεντάλεπτο είχε γίνει δεκτό από την πλευρά της πολιτείας από τις 13 Αυγούστου του 1917: Γεώργιος Σαραντίδης, 
«Ιστορία της ιδρύσεως και εξελίξεως του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών», Το Ελληνικόν Θέατρον [στο εξής: ΤΕΘ] 2 (16 Αυγούστου 
1925), σ. 3.

15. Σταματοπούλου-Βασιλάκου (επιμ.), Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών…, ό.π., σ. 71-72.
16. Παπακώστα, «ΣΕΗ: Διοικητικά συμβούλια…», ό.π., σ. 84.
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σάρχες μαζί με έναν επιπλέον φόρο 10 έως 25 δραχμών. Έτσι, το πρόσθετο τέλος, αν και είχε 
θεσπιστεί, παρέμεινε βασικό αίτημα της απεργίας του 1919. Είχε κριθεί το ποσό ανεπαρκές για 
την ασφάλιση και συνταξιοδότηση των ηθοποιών προτού εισπραχθεί; Είχε αποφασιστεί ότι το 
ΣΕΗ δεν συμβιβάζεται με το ύψος του; Ή, τέλος, οι ηθοποιοί αρνούνταν να πανηγυρίσουν την 
ψήφιση ενός νόμου που κυρίως θέσπιζε κλιμακούμενο φόρο στο θέατρο, οπότε το άρθρο 11 
που προέβλεπε την είσπραξη του πρόσθετου τέλους αποτελούσε αμελητέα λεπτομέρεια; Πι-
θανότατα η μεγάλη απεργία του 1919 και η ψήφιση του νόμου του 1918 για τη φορολογία των 
δημοσίων θεαμάτων συνδέονται μόνον έμμεσα.17 

Ο Ν. 1237/1918 δεν ψηφίστηκε χάρη στη μαχητικότητα των ηθοποιών ή στην πρωτόγνωρη 
διάρκεια της απεργίας του 1919 που ακολούθησε, όσο στη διεκδικητική κινητικότητα που είχαν 
ήδη δείξει πριν από τη δημιουργία του σωματείου τους. Περισσότερο όμως οφείλεται σε πρω-
τοβουλία ενός κύκλου νεαρών οικονομολόγων οι οποίοι, έχοντας επιστρέψει από σχετικές 
σπουδές στο εξωτερικό και έχοντας καταλάβει σχετικά κρατικά αξιώματα, προσπαθούσαν να 
εφαρμόσουν ρυθμίσεις που θα εξασφάλιζαν εργασιακή ειρήνη, θέτοντας τους εργαζόμενους 
υπό την κηδεμονία του κράτους και αφήνοντας, παράλληλα, έντονη τη σφραγίδα της πολιτείας 
στις συνδικαλιστικές εξελίξεις. 

Ο κύκλος των πατερναλιστών 

Η πλειονότητα των ελλήνων οικονομολόγων είχε σπουδάσει στη Γερμανία, όπου η ιστορική 
σχολή και ο οικονομικοπολιτικός πατερναλισμός έχαιραν εξαιρετικής δημοτικότητας. Ουσια-
στικά ανδρώθηκαν μέσα στο κλίμα της προσπάθειας επιστημονικής τεκμηρίωσης της παρέμ-
βασης του κράτους στις ταξικές σχέσεις.18 Το παράδειγμα της ανόδου της βιομηχανικής 
Γερμανίας, η μόνιμη δυσπραγία της ελληνικής οικονομίας και η γνωριμία των ελλήνων επιστη-
μόνων με τη γερμανική οικονομική σκέψη οδηγούν στη δημιουργία ενός ρεύματος που θα 
αντιπαρατίθεται σταθερά στο φιλελεύθερο μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.19 Οι έλληνες οι-
κονομολόγοι διέκριναν στη γερμανική οικονομική πολιτική ένα θετικό, «ενεργητικό» παράδει-
γμα προσπάθειας επίλυσης οικονομικών προβλημάτων, σε αντίθεση με το αντίστοιχο 
βρετανικό, που φάνταζε «παθητικό» και παρέπεμπε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αντί να τονίζει 
την πρωτοκαθεδρία του Δημοσίου.20 Αποτελεί μάλιστα ελληνική ιδιορρυθμία η παρατηρούμενη 
παντελής έλλειψη μιας «βρετανικής παράδοσης» στον χώρο της οικονομικής σκέψης, παρά 
την έντονη, πολιτική και οικονομική, σύνδεση της Ελλάδας με τη Μ. Βρετανία.21 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1910, το κράτος υποστήριζε ότι ασκούσε νέα οικονομική πο-

17. «Σιωπηρά πήγαν λίγα - λίγα τα μέλη κι έπιασαν δουλειά. Εν τω μεταξύ η κυβέρνησις είχε υποσχεθεί να επιτάξει τα κλεισμένα 
θέατρα για τους απεργούς, είχε υποσχεθεί να επιβάλει στους εργοδότας να δεχθούν το δεκάλεπτο, αλλιώς θα το επιβάλει με 
νόμο. Τίποτε όμως απ’ όλα αυτά δεν έκανε»: Σαραντίδης, «Ιστορία της ιδρύσεως…», ΤΕΘ 4 (16 Σεπτεμβρίου 1925), σ. 3. Προσπα-
θώντας ωστόσο στη συνέχεια να βρει κέρδη από την απεργία, ο Σαραντίδης χαρακτήριζε τέτοια τη νομοθετική ρύθμιση ασφάλι-
σης-συνταξιοδότησης, αποσιωπώντας ότι αυτή είχε γίνει νόμος του κράτους ήδη πριν από την κήρυξη της απεργίας: «Ιστορία της 
ιδρύσεως…», ΤΕΘ 5 (1 Οκτωβρίου 1925), σ. 2.

18. Λοχαΐτης, «Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες…», ό.π., σ. 19∙ Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Κοινοβούλιο και δικτατορία», στο Χρήστος Χα-
τζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Ο Μεσοπόλεμος 1922-1940, τόμ. Β2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2003, σ. 51.  

19. Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Η κρίση του 1929 και οι έλληνες οικονομολόγοι: Συμβολή στην ιστορία της οικονομικής σκέψης στην 
Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, σ. 475.  

20. Λοχαΐτης, «Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες…», ό.π., σ. 20.
21. Ψαλιδόπουλος, Η κρίση του 1929 και οι έλληνες οικονομολόγοι…, ό.π., σ. 480.
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λιτική –ο αντίκτυπος της οποίας έφτανε ζωηρός στον χώρο του θεάτρου–, αφού τη διαμόρ-
φωσή της είχε αναλάβει, ως τμηματάρχης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ένας από τους 
σημαντικότερους και πολυγραφότερους νέους οικονομολόγους, ο Ιωάννης Λ. Ζάρρας,22 ο 
οποίος ασπαζόταν τις σχετικές ιδέες, υιοθετώντας το νέο παρεμβατικό μοντέλο έναντι του 
αντίστοιχου φιλελεύθερου. Όπως σημείωνε ο ίδιος: 

 
Υπό την επήρειαν των ιδεών τούτων ο ρόλος του Κράτους μεταβάλλεται. Η αρνητική 
αυτού μορφή ως κράτους «νυκτοφύλακος κυνός» αντικαθίσταται διά του συγχρόνου «Κρά-
τους – Προνοίας». Το laisser - faire της Φιλελευθέρας σχολής εγκαταλείπεται διά να το 
διαδεχθή μία σταθερά κοινωνική πολιτική, η οποία οραματιζομένη την κοινωνικήν πρόοδον 
και αρμονίαν, καθίσταται ρυθμιστής της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.23 

 
Ο Ζάρρας, από τους βασικούς σχεδιαστές της εργατικής πολιτικής στον Μεσοπόλεμο, έμελλε 
να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς, να υιοθετήσει ή και να σχεδιάσει ο ίδιος όλες τις σχε-
τικές διεκδικήσεις και κατακτήσεις του σωματείου, καθώς –εκτός από ανώτερος υπάλληλος 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας– διετέλεσε μέλος της διοίκησης της Επαγγελματικής 
Σχολής Θεάτρου, του Δ.Σ. του Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων, Μουσικών, Τε-
χνιτών Θεάτρου (ΤΣΗΣΜΤ) και αργότερα της Επιτροπής Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος του 
Ηθοποιού. Στις αρχές του 1933, ανέλαβε να παρουσιάσει μέσα από τις στήλες του οργάνου 
του ΣΕΗ τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές επιτυχίες του Σωματείου ως τότε, τη νέα προστα-
τευτική πολιτική του κράτους υπέρ του θεάτρου και τα σχετικά επερχόμενα μέτρα.24 Παρα-
δεχόταν, μάλιστα, περήφανα, την προσωπική του συμβολή στη διαμόρφωση όχι μόνο του 
νόμου για την Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ηθοποιού (στο εξής Άδεια) αλλά ενός 
άρτιου και πλήρους κώδικα «νόμων του ηθοποιού».25 Η παράμετρος αυτή δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει όσο θα ξεδιπλώνονται οι εξελίξεις στον εργασιακό χώρο του μεσοπολεμικού θε-
άτρου και οι διεκδικήσεις των ηθοποιών, αφού αυτόματα γεννιέται το ερώτημα ποιες από 
αυτές προέκυψαν αυθόρμητα από τους συνδικαλισμένους ηθοποιούς και ποιες καθοδηγήθη-
καν από τον κύκλο των οικονομικών επιτελαρχών που ήθελε το κράτος ρυθμιστή των εργα-
σιακών σχέσεων σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και έδειξε ξεχωριστό ενδιαφέρον 
για τα θεάματα.  

Ο Ζάρρας ανήκει στον κύκλο που χειρίζεται σταθερά την οικονομική πολιτική μέχρι τη δι-
κτατορία του Μεταξά. Τα μέλη του κύκλου συνδέονται μεταξύ τους με κοινωνικούς και φιλι-
κούς δεσμούς, με κοινές λίγο πολύ ιδεολογικές αναφορές. Τα ονόματά τους αναγράφονται 
σε όλες σχεδόν τις συζητήσεις εργατικών νομοσχεδίων, στις επιτροπές και στους οργανισμούς 
που αφορούν εργατικά ζητήματα, καθώς και στην επικοινωνία με το Διεθνές Γραφείο Εργα-
σίας. Η εργατική πολιτική της περιόδου 1911-1936, με μικρές εξαιρέσεις, φέρει τη σφραγίδα 

22. Μιχ. Δ. Κρητικός και Ιωάννης Λ. Ζάρρας, Εργατική και κοινωνική νομοθεσία, Αθήνα, Ερμής, 1929∙ Ιωάννης Λ. Ζάρρας, Ο θεσμός 
των κοινωνικών ασφαλίσεων, Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1929∙ Ιωάννης Λ. Ζάρρας, Μισθός, Αθήνα, Πυρσός, 1931∙ Jean Zarras, 
L’Économie du système des assurances sociales en Grèce, Γενεύη, Bureau International du Travail, 1939∙ Ιωάννης Λ. Ζάρρας, 
Ανεργία και εκ περιτροπής εργασία, Αθήνα, Πυρσός, 1940.    

23. Ζάρρας, Ο θεσμός των κοινωνικών ασφαλίσεων, ό.π., σ. 6.
24. Ιωάννης Λ. Ζάρρας, «Τα μεγάλα ζητήματά μας, Αι επαγγελματικαί επιτυχίαι του Σωματείου και αι επιδιώξεις του», ΤΕΘ 165 (1 

Μαρτίου 1933), σ. 1.
25. Στο ίδιο.
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του κύκλου αυτού, που δεν διεκπεραίωνε μόνο τις κυβερνητικές αποφάσεις, αλλά συχνά διεκ-
δικούσε την αυτονομία του προτείνοντας λύσεις.26 

   Μια προσεκτικότερη ματιά προδίδει πά-
ντως ότι, παρά τις προθέσεις και τις εξαγ-
γελίες υιοθέτησης ενός μοντέλου 
πρόνοιας υπέρ των εργαζομένων, η πολι-
τική του κράτους στα θεάματα παρέμενε 
στην ουσία αμετάβλητη, σχεδόν αποκλει-
στικά φοροεισπρακτική. Ανάμεσα στους 
στόχους του εν λόγω κύκλου, πρώτη προ-
τεραιότητα αποτελούσε η κοινωνική και 
εργασιακή ειρήνη, η κοινωνική «αρμονία» 
όπως την αποκαλούσε στο απόσπασμα 
που προηγήθηκε ο Ζάρρας. Ο συνδυα-
σμός, όμως, των δύο απαιτήσεων –απρό-
σκοπτης άντλησης φόρων και εργασιακής 
ειρήνης– οδήγησε σε ιδιόρρυθμες οσμώ-
σεις, οι οποίες μάλιστα έφτασαν στο ση-
μείο να παραβιάζουν κατάφωρα την 
εργατική νομοθεσία. Δεν έτειναν απλώς 
χείρα ταξικής συμφιλίωσης προς τους θε-
ατρικούς επιχειρηματίες, όπως θα δούμε, 
αλλά τους ενέτασσαν στο ΣΕΗ, παρέχο-
ντάς τους περίθαλψη και ασφάλιση από το 
ταμείο των υπαλλήλων τους. Η πασιφι-
στική και πατερναλιστική στάση της πολι-
τείας δεν στόχευε να προστατέψει ειδικά 
τους ηθοποιούς, αλλά –μαζί με την προ-
σθήκη έμμεσης φορολογίας– να ασφαλίσει 
όλους τους εργαζόμενους στα θεάματα.  

Αν και άδηλα, τα ανταλλάγματα για τη σχετική συνεργασία κράτους - ΣΕΗ μπορούν εύκολα 
να αναγνωριστούν: Στο απολογιστικό του άρθρο για τις κατακτήσεις των ηθοποιών, ο Ζάρρας 
τόνιζε το διαφοροποιητικό στοιχείο του ΣΕΗ από τις υπόλοιπες επαγγελματικές οργανώσεις, 
«αι οποίαι αποτυγχάνουν συνήθως εις τας διεκδικήσεις των, μολονότι σύρουν όπισθέν των τας 
μάζας και διαθέτουν εν σπουδαιότατον όπλον αγώνος, την απεργίαν…».27 Όπως ήδη σημείωσα, 
η απεργία του 1919 είναι η τελευταία που οργανώνει το ΣΕΗ μέχρι το 1942, και η τελευταία με 
αποδέκτη των αιτημάτων τους εργοδότες. Το ΣΕΗ αδιαφόρησε για την απεργία των ηθοποιών 
στις επιχειρήσεις Μακέδου το 1930, δεν συμμετείχε σε καμία από τις πανεργατικές απεργίες 
του Μεσοπολέμου, ενώ σαμποτάρισε τις απεργίες άλλων κλάδων του ίδιου χώρου (κινηματο-
γραφιστές, μουσικοί) παρόλο που είχαν κοινά αιτήματα.28 Η στροφή των διεκδικήσεων του Σω-

26. Λιάκος, «“Από κράτος φύλαξ εις κράτος πρόνοια”...», ό.π., σ. 171-172∙ Λιάκος, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, 
ό.π., σ. 135-136, 215-219 και passim.

27. Ζάρρας, «Τα μεγάλα ζητήματά μας…», ό.π. 
28. Τηλέμαχος Λεπενιώτης, «Είναι ανάγκη να μεταβληθώσιν εις ταραξίας;», ΤΕΘ 88 (15 Δεκεμβρίου 1929), σ. 1. 
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Εικόνα 7: Ιωάννης Λ. Ζάρρας, Το Ελληνικόν Θέατρον τχ. 190 (Φεβρουάριος 1935). 



ματείου προς νέο αποδέκτη, το κράτος, τις εγκλώβισε στην προσπάθεια διαφύλαξης, οικειο-
ποίησης και συνεχούς αύξησης του πρόσθετου τέλους επί των εισιτηρίων.29 Το σωματείο έπαψε 
να διεκδικεί από τους εργοδότες όχι μόνο το δεκάλεπτο για την ασφάλιση (ο νόμος είχε κατα-
λήξει σε πεντάλεπτο), αλλά και οποιονδήποτε πρόσθετο πόρο ή εργασιακό δικαίωμα. Το κράτος 
εξασφάλιζε από την πλευρά του αξιοσημείωτο έσοδο, θεσπίζοντας φορολογία από 10 έως 20% 
επί του θεατρικού και τουλάχιστον 50% επί του κινηματογραφικού εισιτηρίου.  

Μέρος του πρόσθετου τέλους έφτασε στα ταμεία του Σωματείου το 1921, και ολόκληρο από 
το 1924 και μετά, αφού προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελούσε η ίδρυση σχετικού Ταμείου Συντά-
ξεων. Με την είσπραξή του και τις πρώτες συνταξιοδοτήσεις ηθοποιών, τα κέρδη από τη συν-
διαλλαγή με την κρατική εξουσία φάνταζαν πλέον για το ΣΕΗ ουσιαστικότερα και διαρκέστερα 
από τις μηδενικές κατακτήσεις της απεργίας του 1919. Για τα χρόνια έως το 1925, το ΣΕΗ είχε 
να λαμβάνει 75.000 δραχμές ετησίως.30 Η αλματώδης αύξηση του αριθμού των εισιτηρίων 
ωστόσο –ιδίως των κινηματογραφικών κατά την τετραετία 1924-1928–31 αύξησε το παραπάνω 
ποσό. Σε συνδυασμό με μια σειρά από ευνοϊκά για το Σωματείο Νομοθετικά Διατάγματα,32 
που τερμάτισαν την παρακράτηση από την πλευρά του κράτους,33 το ΣΕΗ είδε τα έσοδα του 
ταμείου συντάξεών του από το πρόσθετο τέλος να ξεπερνούν κατά πολύ το ένα εκατομμύριο 
δραχμές το 1927 και να τριπλασιάζονται το 1929, καθιστώντας το ένα από τα πλουσιότερα ερ-
γατικά σωματεία της εποχής.34  

Την εξέλιξη αυτή δύσκολα θα μπορούσε να την προβλέψει το ΣΕΗ το 1918, όταν ψηφίστηκε 
ο σχετικός νόμος. Η ψυχρή αποτίμηση των κερδών από τις διεκδικήσεις προς το κράτος 
έστρεψε οριστικά τη διεκδικητική ορμή του Σωματείου αποκλειστικά προς την πολιτεία, εγκα-
ταλείποντας στην τύχη (ή την ασυδοσία) της την εργοδοσία. Άλλωστε, το κράτος φάνταζε στα 
μάτια των ηθοποιών πολύ ευκολότερος διαπραγματευτικός αντίπαλος από τους εργοδότες. 
Τις κινητοποιήσεις στα θέατρα δυσκόλευε η εγγύτητα εργοδότη - εργαζόμενου στον χώρο 
εργασίας, τον οικογενειακό συνήθως θίασο, και η αναγκαστική ανάπτυξη προσωπικών σχέ-
σεων, που δεν παρατηρούνταν στον ίδιο βαθμό σε άλλα επαγγέλματα, όπως στα εργοστάσια, 

29. Το αίτημα του δεκαλέπτου επανήλθε από την πλευρά του Σωματείου το 1922, με κατεύθυνση όμως την κυβέρνηση και τον υπουργό 
Ρούφο: «Κοσμικά – Θεατρικά», Εφημερίς (22 Ιουνίου 1922), σ. 1. 

30. «Ισολογισμός Ταμείου Αλληλοβοηθείας κεκλεισμένος την 31ην Δεκεμβρίου 1925», ΤΕΘ 14 (16 Φεβρουαρίου 1926), σ. 4. 
31. Ελίζα Άννα Δελβερούδη, «Η οικογένεια Γαζιάδη και η DAG Film Co», στο Αργυρώ Βατσάκη και Τάσος Σακελλαρόπουλος (επιμ.), 

Ελευθέριος Βενιζέλος και πολιτιστική πολιτική. Πρακτικά Συμποσίου, Αθήνα και Χανιά, Μουσείο Μπενάκη και Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-
νών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2012, σ. 264.

32. Ν.Δ. με ημερομηνίες έκδοσης 29 Δεκεμβρίου 1922, 4 Αυγούστου 1923, 20 Νοεμβρίου 1925.
33. Το ΣΕΗ κατάφερε κατά την περίοδο 1920-1925 διπλασιασμό του ποσού που έφτανε στα ταμεία του: Παπακώστα, «ΣΕΗ: Διοικητικά 

συμβούλια…», ό.π., σ. 89 και Σαραντίδης, «Ιστορία της ιδρύσεως…», ΤΕΘ 16 (16 Μαρτίου) και 17 (1 Απριλίου 1926), σ. 3. Με το Ν.Δ. 
της 29ης Δεκεμβρίου του 1922 το κράτος μείωσε το ποσοστό παρακράτησης με βάση τον Ν. 1237/1918. Από το 50% περιορίστηκε 
στο 12,5%, αφήνοντας ένα ποσοστό 75% στο Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών και 12,5% στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας των Ηθοποιών, 
Μουσικών, Τεχνικών. Το 1923, με νέο Ν.Δ. (4 Αυγούστου), παραχώρησε και το τελευταίο 12,5% που διατηρούσε υπέρ της Επαγ-
γελματικής Σχολής Θεάτρου. Ένα σημαντικό εισπραχθέν ποσό που είχε μείνει αναξιοποίητο παραδόθηκε επίσης στο ΣΕΗ: Σαρα-
ντίδης, «Ιστορία της ιδρύσεως…», ΤΕΘ 17 (1 Απριλίου 1926), σ. 3.  

34. Το ποσό αποδεικνύεται διόλου ευκαταφρόνητο, αν σκεφτούμε ότι λιγότερο από μία δεκαετία νωρίτερα το συνολικό αποθεματικό 
όλων των επαγγελματικών και εργατικών σωματείων της Αθήνας μαζί, μόλις ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο: Μουδόπουλος, «Ο 
νόμος 281/1914 για τα επαγγελματικά σωματεία», ό.π. Ο πληθωρισμός, που ξεπερνούσε το 1500% στην περίοδο 1915-1925, περιόριζε 
τα ωφελήματα του Σωματείου. Οι διεκδικήσεις του ΣΕΗ για αύξησή του, όμως, είχαν αποτέλεσμα. Στον Ν. 3563/1928, άρ. 1, είχε 
προβλεφθεί αλματώδης αύξηση. Το ποσό τώρα κυμαινόταν από 0,10 έως 1,0 δραχμή ανά εισιτήριο. Στον Ν. 5293/1931 το ποσό 
έφτασε την 0,20-1,5 δραχμή· Γ. Σαραντίδης, «Ο Δάγκειος & το Θέατρον», ΤΕΘ 61 (15 Σεπτεμβρίου 1928), σ. 2.
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αλλά και σε μικρότερες μονάδες, όπου ήταν ευκολότερη μια «κλαδική» συσπείρωση. Άλλωστε 
η πρακτική αυτή, της διεκδίκησης δηλαδή περισσότερων ωφελημάτων από το κράτος και λι-
γότερων ή σχεδόν καθόλου από τους εργοδότες, αποτελούσε κανόνα για το συνδικαλιστικό 
κίνημα στις περιφερειακές ευρωπαϊκές οικονομίες.35 

 

«Η ιδέα πως με τέτοιο νόμο ο αγώνας κατά των εργοδοτών σταματούσε έκανε τους ηθο-
ποιούς να πηδήξουν από χαρά και δέχθηκαν μ’ ενθουσιασμό την άποψη του κράτους, κατά 
σύστασι της τότε Διοικήσεως του Σωματείου», θυμόταν αργότερα ο Σαραντίδης.36 

Απομάκρυνση από τους συναδέλφους, προσέγγιση με τους εργοδότες 

Η ρύθμιση έδειχνε να εξασφαλίζει στους ηθοποιούς ηγεμονική θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα 
σωματεία των τεχνιτών και των καλλιτεχνών της σκηνής.37 Αυτό οδήγησε το ΣΕΗ σε μια προ-
σπάθεια αποκλεισμού των υπόλοιπων σωματείων από τη διαχείριση του πρόσθετου τέλους 
του νόμου του 1918.38 Ωστόσο, το άρθρο 11 όριζε με σαφήνεια ότι τα χρήματα δεν παρακρα-
τούνταν μόνο υπέρ των ηθοποιών, αλλά και υπέρ «εν γένει των τα δημόσια θεάματα υπηρε-
τούντων».39 Το ΣΕΗ, εκφράζοντας συνεχώς τη δυσφορία του για την παραπάνω ρύθμιση,40 
μπόρεσε τελικά να την τροποποιήσει, εξασφαλίζοντας διαβάθμιση στις κατηγορίες των συ-
ντάξεων,41 διάκριση στην οποία αντέδρασαν μουσικοί και τεχνικοί. Νωρίτερα, ωστόσο, με το 
Ν.Δ. της 20ής Νοεμβρίου 1925, που αύξανε το πρόσθετο τέλος επί των εισιτηρίων για να ενι-
σχυθεί το Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών, Τεχνιτών, εντάσσονταν εκεί και οι θεατρι-

35. Λιάκος, Εργασία και πολιτική…, ό.π., σ. 546-547.
36. Σαραντίδης, «Ιστορία της ιδρύσεως…», ΤΕΘ 18 (16 Απριλίου 1926), σ. 3.
37. Για το Σωματείο Ηθοποιών Λαϊκού Θεάτρου, το Σωματείο Καραγκιοζοπαικτών, την εξαίρεσή τους από το Ταμείο Συντάξεων και 

την υπαγωγή σε αυτό συγγραφέων και θιασαρχών, βλ. Γλυτζουρής, εδώ, σ. 47, υποσημ. 39-41.
38. Χατζηπανταζής, «Η μεγάλη απεργία των ηθοποιών…», ό.π., σ. 279· Παπακώστα, «ΣΕΗ: Διοικητικά συμβούλια…», ό.π., σ. 87. 
39. ΦΕΚ 1237/1918, άρ. 11, σ. 455. 
40. Σαραντίδης, «Ιστορία της ιδρύσεως…», ΤΕΘ 15 (1 Μαρτίου 1926), σ. 3.
41. «Κανονισμός Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών, Τεχνικών Θεάτρου (ΤΣΗΜΤ)», ΤΕΘ 27 (1 Σεπτεμβρίου 1926), σ. 4. Βλ. και 

τον Ν. 3563/1928, ΦΕΚ Α΄ 106΄. Οι τρεις κατηγορίες συντάξεων: (α) ηθοποιών και συγγραφέων, (β) μουσικών, (γ) τεχνικών. Οι δύο 
πρώτες κατηγορίες υπερτερούσαν της τρίτης κατά 30 και 15%, αντίστοιχα. 
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κοί συγγραφείς, συνταξιοδοτούμενοι στο υψηλότερο κλιμάκιο, όπως και οι ηθοποιοί.42 Δικαιού-
χοι είχαν ήδη θεωρηθεί διάφοροι επαγγελματίες του θεάματος, όπως, ενδεικτικά, οι μουσικοί 
της ορχήστρας των –βωβών ακόμη– κινηματογράφων. Η συνεχής δυσφορία για την αναγκα-
στική συγκατοίκηση43 συνεπαγόταν αδυναμία συνεργασίας με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις του θεάτρου ή σχηματισμού ισχυρού κοινού διεκδικητικού μετώπου. 

Στη συγκατοίκηση, μάλιστα, οι πρωτοβουλίες του κύκλου Ζάρρα συμπεριέλαβαν σύντομα 
και τους εργοδότες ηθοποιούς, ακυρώνοντας στην πράξη τον Ν. 281/1914, τακτική που εφαρ-
μόστηκε και στην Πανελλήνια Ένωση Κινηματογραφιστών, η οποία ιδρύθηκε επίσης το 1925.44 
Το 1926, το ΣΕΗ ανακοίνωνε «ένα πρόγραμμα που θα ’χη σκοπό τη συμφιλίωση και συνεργασία 
με τους εργοδότας»,45 εξαγγελία την οποία τήρησε πιστά για το υπόλοιπο του Μεσοπολέμου. 
Ταυτόχρονα «διέγραψε πολλά μέλη που αθέτησαν συμβόλαια με τους εργοδότας των και 
πολλά ετιμώρησε με πρόστιμο για σφάλματα προς τας επιχειρήσεις».46 
Το 1927, το Σωματείο αποφασίζει να μη διαγράφει από τα μητρώα του τους εργοδότες ηθο-
ποιούς, αλλά να τους εξασφαλίζει σύνταξη από το σχετικό ταμείο.47 Η ποινή για τον ηθοποιό 
που ιδρύει εργοδοτικό θίασο ή ηγείται συνεταιρικού περιορίστηκε σε απώλεια του δικαιώ-
ματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για μία διετία,48 διάστημα που σύντομα μειώθηκε σε ένα 
έτος,49 και για πολλούς εκμηδενίστηκε το 1933, αφού για να αποκλειστούν έπρεπε να έχουν 
εργοδοτική δραστηριότητα για περισσότερο από ένα ημερολογιακό έτος αδιαλείπτως.50 Ως 
αιτιολογία για την παραπάνω συνειδητή παραβίαση του νόμου προβλήθηκε η ιδιαίτερη φύση 
του επαγγέλματος του ηθοποιού και η ανάγκη ίδρυσης συνεταιρικών θιάσων.  

Ταυτόχρονα εμφανίζονται, ύστερα από τροποποίηση του καταστατικού, οι πρώτες επιτιμο-
ποιήσεις εργοδοτών ηθοποιών (Κυβέλη, Μαρίκα Κοτοπούλη, Γιάννης Παπαϊωάννου, Εδμόνδος 
Φυρστ),51 χωρίς να διευκρινίζεται αν παραχωρήθηκε και δικαίωμα ψήφου.52 Σποραδικά εμφα-
νίζονται στο όργανο του ΣΕΗ φωτογραφίες θιασαρχών53 ή άρθρα που διαφήμιζαν τις τιμητικές 
παραστάσεις τους.54 Η γεφύρωση του χάσματος ΣΕΗ - επιχειρηματιών αποκρυσταλλώθηκε 
στις αγαστές σχέσεις που συνήψε το Σωματείο με τον επιχειρηματία-σύμβολο της εργοδοτικής 

42. ΤΕΘ 29 (1 Οκτωβρίου 1926), σ. 2.
43. Ηλίας Θεοδώρου, «Ενός κακού δοθέντος μύρια έπονται. Η υπομονή έχει όρια», ΤΕΘ 109 (1 Νοεμβρίου 1930), σ. 1. Το άρθρο προ-

κάλεσε την αντίδραση των υπόλοιπων σωματείων και μια κατευναστική απάντηση από την πλευρά του ΣΕΗ: Τ. Λεπενιώτης, «Δή-
λωσις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σωματείου Ελλ. Ηθοποιών», ΤΕΘ 110 (15 Νοεμβρίου 1930), σ. 1.

44. Μανόλης Αρκολάκης, «Οι εργασιακές σχέσεις στον χώρο του κινηματογραφικού θεάματος κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου», 
εισήγηση στην ημερίδα «Δουλεύοντας στον χώρο του θεάματος, 19ος-20ός αιώνας», Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2017, Δίκτυο για την 
Ιστορία της Εργασίας και του Εργατικού Κινήματος. Διαθέσιμο στο: https://www.academia.edu/3493152.

45. ΤΕΘ 23 (1 Ιουλίου 1926), σ. 2, στήλη 2.
46. Σαραντίδης, «Ιστορία της ιδρύσεως…», ΤΕΘ 6 (16 Οκτωβρίου 1925), σ. 2.
47. Ηλίας Θεοδώρου, «Γύρω από το Ταμείο Συντάξεων», ΤΕΘ 63 (15 Νοεμβρίου 1928), σ. 4∙ «Διαγραφή μελών», ΤΕΘ 101 (1 Ιουλίου 

1930), σ. 4· Σαραντίδης, «Ιστορία της ιδρύσεως…», ΤΕΘ 4 (16 Σεπτεμβρίου 1925), σ. 3.
48. «Απόφασις Εκτελεστικής Επιτροπής, Ερμηνεία και εφαρμογή άρθρων του Καταστατικού», ΤΕΘ 52 (15 Νοεμβρίου 1927), σ. 3.
49. «Απόφασις Γενικής Συνελεύσεως», ΤΕΘ 58 (15 Ιουνίου 1928), σ. 4. 
50. ΤΕΘ 166 (15 Μαρτίου 1933), σ. 4.
51. ΤΕΘ 53 (1 Δεκεμβρίου 1927), σ. 3.
52. Έως το 1929 τουλάχιστον δεν είχαν δικαίωμα ψήφου: «Σωματείον και Όμιλος. Η εκδοθείσα απόφασις», ΤΕΘ 70 (15 Μαρτίου 1929), 

σ. 4. Στη συνέλευση του Σεπτεμβρίου του 1932, πάντως, η Μαρίκα Κοτοπούλη πήρε τον λόγο και τοποθετήθηκε για την Άδεια: 
«Από τα πρακτικά της τελευταίας γενικής συνελεύσεως», ΤΕΘ 155 (1 Οκτωβρίου 1932), σ. 4. 

53. Βασίλης Αργυρόπουλος, ΤΕΘ 63 (15 Νοεμβρίου 1928), σ. 1 και 201 (Ιανουάριος 1936), σ. 2· Ρένα Ρουγγέρη, ΤΕΘ 97 (1 Μαΐου 1930), 
σ. 2∙ Ελένη Χαλκούση, ΤΕΘ 98 (15 Μαΐου 1930) σ. 1∙ Νίκος Σύλβας, ΤΕΘ 101 (1 Ιουλίου 1930) σ. 3∙ Νίκος Μηλιάδης, ΤΕΘ 163 (1 Φε-
βρουαρίου 1933), σ. 1.

54. «Ο εορτασμός της 25ετηρίδος του κ. Αλέκου Γονίδη», ΤΕΘ 90 (15 Ιανουαρίου 1930), σ. 1.
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ασυδοσίας της περιόδου, Ανδρέα Μακέδο.55  
Η πιο ουσιαστική σύγκλιση με την εργοδοσία, ωστόσο, παρέμενε αυτή που έχουμε ήδη ανα-

φέρει: Για μία δεκαετία το ΣΕΗ έκανε σημαία του αγώνα του προς την πολιτεία ένα αίτημα 
πρωτίστως εργοδοτικό κι όχι εργατικό, τη μείωση του φόρου δημοσίων θεαμάτων.56 Με την 
παράδοση από το ΣΕΗ του όπλου της απεργίας ως ανταλλάγματος για τα ευεργετήματα της 
πολιτείας, οι σκληρές διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες αντικαταστάθηκαν από επισκέψεις 
επαιτείας του Σωματείου στα υπουργικά γραφεία.57 Η σφιγμένη γροθιά, που υψωνόταν απει-
λητικά κατά των εργοδοτών μέχρι την απεργία του 1919, είχε μετατραπεί σε κοίλη παλάμη που 
ζητούσε ελεημοσύνη από τους κρατικούς αξιωματούχους.  

Σκληρές διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία για τη διευθέτηση των εργασιακών σχέσεων 
γίνονταν πια μόνο από τους ηθοποιούς-αστέρες και αφορούσαν ατομικά προνόμια. Οι μηνιαίοι 
μισθοί τους έφταναν ή και ξεπερνούσαν –σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές υπερβολές– τους 
αντίστοιχους των βουλευτών και των υπουργών, γεγονός που αποτελούσε σκάνδαλο για τον 
μέσο εργαζόμενο.58 Ένα από τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι εργοδότες στον αγώνα τους κατά 
των ηθοποιών στη διάρκεια της απεργίας του 1919 ήταν, άλλωστε, η δημοσιοποίηση ενός κατα-
λόγου με τους υπέρογκους μισθούς που εισέπρατταν οι πιο ονομαστοί από τους πρωταγωνι-
στές.59 Η κατάταξη των ηθοποιών σε συγκεκριμένο ταξικό χώρο και η ενιαία αντιμετώπισή τους 
από τους υπόλοιπους εργαζόμενους γινόταν έτσι ακόμα πιο δύσκολη.60 Οι ηθοποιοί χωρίζονταν 
σε ακόμα περισσότερα επιμέρους αντίπαλα τμήματα, αφού στον χώρο συνυπήρχαν εργοδότες, 
συνεταιρισμένοι θιασάρχες, συνδικαλισμένοι και μη μισθωτοί ηθοποιοί, αλλά και αστέρες που 
αμείβονταν αδρά με βάση το ατομικό τους συμβόλαιο και αδιαφορούσαν για το συνδικαλιστικό 
τους όργανο,61 τις διεκδικήσεις του, τα πειθαρχικά του συμβούλια και τις σχετικές ποινές. Για 
τους συνδικαλιστές, οι ηθοποιοί-αστέρες αποτελούσαν κίνδυνο εξίσου σημαντικό, αν όχι πολύ 
μεγαλύτερο, από τους εργοδότες.62 Η προσπάθεια του ΣΕΗ να τους επιβληθεί καλλιτεχνική και 
εργασιακή πειθαρχία θα διαρκέσει ολόκληρο τον Μεσοπόλεμο με πενιχρά αποτελέσματα, 
ώσπου τον σχετικό ρόλο θα αναλάβει η πολιτεία με την Επιτροπή της Άδειας.  

Μια απλή επισκόπηση των συμβολαίων των πρωταγωνιστών πείθει ότι στα χρόνια για τα 

55. Ο Μακέδος είχε γίνει επίτιμο μέλος του ΣΕΗ: «Τα ζητήματα της εβδομάδος: Επίτιμο μέλος του», Τα Παρασκήνια (4 Φεβρουαρίου 
1939), σ. 1-2. Η προσέγγιση με το Σωματείο είχε αρχίσει το 1931. Στον ετήσιο χορό του, το Σωματείο δέχτηκε τη συνδρομή του Μα-
κέδου. Παραχωρώντας το μπαλέτο του και τη χορεύτρια Περλ ντ’ ορ, ο Μακέδος έδωσε στην εκδήλωση φαντασμαγορικό χαρα-
κτήρα. Μάλιστα, το Σωματείο τιμώρησε με πρόστιμο και διαγραφή επί διετία την Καίτη Αρσένη επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει 
στον χορό του Σωματείου με το μπαλέτο του θιάσου: ΤΕΘ 117 (1 Μαρτίου 1931). 

56. Ο υποβολέας Δημ. Λυμπερόπουλος παρατηρεί εύστοχα τη δυσανάλογη ανταπόκριση ηθοποιών και θεατρικών επιχειρηματιών 
στην κινητοποίηση για το συγκεκριμένο ζήτημα: «Τα ζητήματά μας. Η ελάττωσις της φορολογίας», ΤΕΘ 143 (1 Απριλίου 1932), σ. 4. 

57. Σαραντίδης, «Ιστορία της ιδρύσεως…», ΤΕΘ 2 (16 Αυγούστου 1925) και 18 (16 Απριλίου 1926), σ. 3.
58. Σειραγάκης, Το ελαφρό μουσικό θέατρο…, ό.π., σ. 476, υποσημ. 73∙ Παπακώστα, «ΣΕΗ: Διοικητικά συμβούλια…», ό.π., σ. 73. 
59. Γιάννης Σιδέρης, «Η ελληνική οπερέτα. Με αφορμή το θάνατο της Λαουτάρη», Θέατρο 46-48 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 77.
60. Από τις πρώτες διακηρύξεις των προδρομικών του ΣΕΗ σωματείων το ζήτημα απασχολούσε σοβαρά τους ηθοποιούς· βλ. Σαρα-

ντίδης, «Ιστορία της ιδρύσεως…», ΤΕΘ 1 (1 Αυγούστου 1925), σ. 3. Αναφορά σε ταξική πάλη με μαρξιστικούς όρους συναντάμε σε 
δύο άρθρα στα 1931: Πέλος Κατσέλης, «Ο συνδικαλισμός στις τάξεις των ηθοποιών. Ένα ζωτικό πρόβλημα», ΤΕΘ 117 (1 Μαρτίου 
1931), σ. 3 και 121 (1 Μαΐου 1931), σ. 2, σύμφωνα με το οποίο οι ηθοποιοί κατατάσσονται στη διανόηση. 

61. ΤΕΘ 126 (15 Ιουλίου 1931), σ. 1.  
62. Πάνος Καλογερίκος, «Τα θλιβερά κρούσματα. Καιρός να τεθή τέρμα», ΤΕΘ 74 (15 Μαΐου 1929), σ. 1. Στη γενική συνέλευση της 17ης 

Απριλίου 1928 τούς αφαιρείται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι: «Απόφασις Γενικής Συνελεύσεως», ΤΕΘ 58 (15 Ιουνίου 1928), σ. 4. 
Νωρίτερα πάντως είχε διαπιστωθεί η αναγκαστική ύπαρξη ηχηρού ονόματος στη σύνθεση ενός θιάσου για να επιβιώσει: «Παθή-
ματα, όχι όμως και μαθήματα», ΤΕΘ 8 (16 Οκτωβρίου 1925), σ. 3∙ «Όπερ έδει δείξαι», ΤΕΘ 9 (1 Δεκεμβρίου 1925), σ. 3.
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οποία συζητάμε εδραιώθηκε τελικά ένα δυναμικό σταρ σίστεμ, με σοβαρές ιδιορρυθμίες σε 
σχέση με το αντίστοιχο κινηματογραφικό χολιγουντιανό ή το ευρωπαϊκό θεατρικό. Το σύστημα 
αυτό αντιστρατευόταν τη συλλογική συνδικαλιστική οργάνωση και φρόντιζε να περιληφθούν 
στο ατομικό συμβόλαιο κάθε κορυφαίου ηθοποιού οι πιο εξωφρενικοί, αντικαλλιτεχνικοί, προ-
σωπολατρικοί όροι,63 συμβόλαιο μάλιστα που οι ηθοποιοί-αστέρες δεν δυσκολεύονταν να ακυ-
ρώσουν, μεταπηδώντας σε άλλο θίασο οποτεδήποτε δέχονταν ελκυστικότερη προσφορά.  

Περιχαράκωση και εκκαθάριση: προς ένα (ακόμα) κλειστό επάγγελμα 

Η είσπραξη του πρόσθετου τέλους ανάγκαζε το ΣΕΗ να ιεραρχήσει ξανά τις προτεραιότητές 
του. Η εκρηκτική αύξηση των εσόδων του και η στενή του σχέση με το κράτος, με τη συνεπα-
γόμενη διεκδικητική του απραξία, το μετέτρεψαν εξ ολοκλήρου σε επαγγελματικό επιμελητή-
ριο.64 Προϋπόθεση για να ωφεληθούν οι ηθοποιοί από τα θεσπισμένα ευεργετήματα ήταν η 
εγγραφή τους στα μητρώα του ΣΕΗ. Η συμμετοχή τους στις διαδικασίες του κατέληξε όμως 
εντελώς τυπική. Από το 1924 και μετά, πάρθηκαν μέτρα για να παραμείνουν ενεργοί και να 
καρπώνονται τα σχετικά ωφελήματα όσο το δυνατόν λιγότεροι. Η σχετική μείωση των ανα-
γνωρισμένων μελών στόχευε να ελαχιστοποιήσει την ανεργία, συνθήκη που χαρακτηρίζει τη 
δράση του ΣΕΗ από την έναρξη του Μεσοπολέμου και για δεκαετίες.  

Η ποινή της διαγραφής χρησιμοποιήθηκε αφειδώς, και μάλιστα με την ανοχή του κράτους, 
αφού ο νόμος περί σωματείων σχεδόν την απαγόρευε. Ακόμα κι οι πρώτες συνταξιοδοτήσεις 
υπηρετούσαν εκ παραλλήλου τον στόχο της εκκαθάρισης, αν θυμηθούμε τον όρο που τις συ-
νόδευε, ότι ο συνταξιούχος ηθοποιός δεν επιτρεπόταν στο εξής να ξαναπαίξει.65 Την ίδια ώρα 
το ΣΕΗ διαμαρτυρόταν για το χαμηλό ύψος των συντάξεων των ηθοποιών, που δεν τους επέ-
τρεπε να ζήσουν αξιοπρεπώς. 66 

Αντίστοιχα λειτούργησε και η Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου (ΕΣΘ, 1924-1929). Παρόλο που 
το Σωματείο, με τη λήξη της απεργίας του 1919, ευαγγελιζόταν την αναβάθμιση του μορφωτι-
κού επιπέδου των μελών του, με τη θέσπιση ως υποχρεωτικού προσόντος της αποφοίτησης 
από δραματική σχολή, ουσιαστικός στόχος του παρέμενε να θέσει περιορισμούς στην είσοδο 
νέων μελών, μετατρέποντας το επάγγελμα σε κλειστό. Αν και το ΣΕΗ είχε ιδρύσει μια δραμα-

63. Ενδεικτικά, δικαίωμα μεταφοράς σκηνών ή τραγουδιών από πρόσφατες ή παλιότερες επιτυχίες του σταρ, ακόμα κι αν το έργο 
στη νέα παράσταση δεν υπογράφουν οι ίδιοι συγγραφείς/μουσικοί, ορισμός του αριθμού και της σειράς των σκηνών του σταρ, 
αποκλεισμός από τις σκηνές των ηθοποιών που δεν θεωρούνταν ισάξιοι καλλιτεχνικά κ.λπ.

64. Προϋπηρεσία και ιδιότητα του ηθοποιού πιστοποιούνταν από το ΣΕΗ. Με την ίδρυση του Εθνικού Θεάτρου, ο διευθυντής του 
Ιωάννης Γρυπάρης ζήτησε καταλόγους ενεργών και απόμαχων ηθοποιών από το ΣΕΗ, παρόλο που εγγεγραμμένο στα μητρώα 
του ήταν μικρό μόνο ποσοστό όσων πράγματι δρούσαν στον χώρο: Πάνος Καλογερίκος, «Δήλωσις», ΤΕΘ 109 (1 Νοεμβρίου 1930), 
σ. 4. 

65. «Κανονισμός Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών, Τεχνιτών Θεάτρου (ΤΣΗΜΤ)», άρ. 22, παρ. 6, ΤΕΘ 26 (15 Αυγούστου 1926), 
σ. 4. Οριζόταν με σαφήνεια στο Ν.Δ. της 20ής Νοεμβρίου 1925: ΤΕΘ 58 (15 Ιουνίου 1928), σ. 3. Βλ. και τον Ν. 3563/1928, άρ. 7, 
αλλά και απόφαση γενικής συνέλευσης του ΣΕΗ στο ίδιο φύλλο, σ. 4. Ο Ηλίας Θεοδώρου συνέδεε άμεσα τις συνταξιοδοτήσεις με 
την καταπολέμηση της ανεργίας: «Ο απολογισμός της εκατονταετηρίδος των ηθοποιών. Θέατρον και Πολιτεία», ΤΕΘ 113 (1 Ιανουα-
ρίου 1931), σ. 4. Το 1931 το ΤΣΗΜΤ διέγραψε έναν αριθμό συνταξιούχων που εργάστηκαν παράνομα και ζητούσε από τα μέλη να 
καταγγείλουν περιπτώσεις εργασίας συνταξιούχων ηθοποιών: «Ταμείον Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών και Τεχνιτών Θεάτρου», 
ΤΕΘ 126 (σ. 4) και 128 (15 Ιουλίου και 15 Αυγούστου 1931, αντίστοιχα). Σακίν, «Το Ταμείον Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών και Τε-
χνιτών Θεάτρου», ΤΕΘ 127 (1 Αυγούστου 1931), σ. 4. Από την απαγόρευση εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση είχαν καταφέρει να 
εξαιρεθούν οι μουσικοί.  

66. Μικρή ανακούφιση στο πρόβλημα πρόσφερε η απόφαση του ΣΕΗ να επιτρέψει στους συνταξιούχους ηθοποιούς να παίζουν έως 
τρεις βραδιές τον μήνα, χωρίς να χάνουν το δικαίωμα σύνταξης.
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τική σχολή ανάμεσα σε αρκετές άλλες, δεν έπαψε να υποβάλλει συστηματικά την ιδέα ότι η 
Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου θα έπρεπε να θεωρείται η μόνη αναγνωρισμένη στον χώρο.67 

Η Σχολή θα χρησίμευε για να γυρίσουν σταδιακά στα θρανία για επιμόρφωση όλοι οι εν ενερ-
γεία νέοι ηθοποιοί, σχέδιο που θα μπορούσε –αν υλοποιούνταν– να πετύχει προσωρινή ανά-
σχεση της αυξητικής τάσης του αριθμού τους. Το σύνολο σχεδόν των ελλήνων ηθοποιών θα 
παροπλιζόταν, έστω τμηματικά, για μία τριετία. Το σχέδιο ωστόσο ναυάγησε. Κανένας ηθοποιός 
δεν κάθισε στα θρανία για να διδαχθεί μια τέχνη που είχε ήδη μάθει στη σκηνή. Ήταν επομένως 
ζήτημα χρόνου για το ΣΕΗ να γυρίσει την πλάτη του στη λειτουργία της Σχολής, αφού κάθε 
ηθοποιός έμοιαζε να χρηματοδοτεί, με τη συνδρομή και το αποθεματικό του Σωματείου και 
του ταμείου ασφάλισής του, τους μελλοντικούς του ανταγωνιστές στο επάγγελμα. Καθόλου 
συμπτωματικά, οι πρώτες σοβαρές προστριβές του Σωματείου με τη Σχολή παρουσιάζονται 
το 1927, όταν δηλαδή οι πρώτοι απόφοιτοί της ηθοποιοί διεκδικούν θέση στους θιάσους. 

Με το πέρασμα της Σχολής στη δικαιοδοσία του Εθνικού Θεάτρου, το 1930, η παραπάνω 
αντίληψη εκφράζεται πια ανοιχτά: «Η μόνη σχολή που έδωσε θαυμάσια αποτελέσματα ήτο η 
επαγγελματική σχολή του Σωματείου Ηθοποιών. Αφού όμως δεν πρόκειται να μετεκπαιδεύσει 
τους επαγγελματίας ηθοποιούς, πρέπει να κλείσει. Υπάρχουν εκατοντάδες αρίστων ηθοποιών 
ανέργων, δεν χρειάζεται να προστεθούν και άλλοι».68 

Αντίστοιχο σκεπτικό εκκαθάρισης πρόδιδε μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών του Σωματείου, 
όπως η άρνησή του να εγγράψει ως μέλη τους ηθοποιούς που έκαναν νούμερα σε βαριετέ, 
καμπαρέ, κέντρα διασκέδασης,69 τους κουκλοπαίκτες και καραγκιοζοπαίκτες, με συνακό-
λουθη άρνηση στο δικαίωμα συνταξιοδότησης,70 ή η απόφασή του να απαιτείται ως προϋπό-
θεση εγγραφής στο ΣΕΗ πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας71 και να διαγραφούν, από το 
φθινόπωρο του 1928, ηθοποιοί ξένης υπηκοότητας και καταγωγής (ανάμεσά τους και οι προ-
ερχόμενοι από τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο),72 το αίτημα απαγόρευσης έλευσης ξένων θιά-

67. Ενδεικτικά, ΤΕΘ 51 (15 Οκτωβρίου 1927), σ. 4: «…ο επιθυμών να ακολουθήση το στάδιον του ηθοποιού απευθύνεται μόνο εις την 
Επαγγελματικήν Σχολήν Θεάτρου». «Επομένως μόνο από την Επαγγελματικήν Σχολήν Θεάτρου πρέπει του λοιπού να προσλαμβά-
νονται ηθοποιοί. Δι’ αυτόν τον λόγον και την ιδρύσαμεν» ισχυριζόταν ο γενικός γραμματέας του Σωματείου: Τηλέμαχος Λεπενιώτης, 
«Κράτος και Θέατρον», ΤΕΘ 63 (15 Νοεμβρίου 1928), σ. 1∙ «Διαμαρτυρία του Σωματείου προς τον κ. Πρωθυπουργόν διά το Εθνικόν 
Θέατρον», ΤΕΘ 68 (15 Φεβρουαρίου 1929), σ. 2, όπου και η υπογράμμιση για την ΕΣΘ ότι «…εις αυτήν και μόνον δέον να ανατεθή 
η κατάρτισις νέων ηθοποιών προς συμπλήρωσιν εις το μέλλον των κενών που θα παρουσιάζονται εις τον εθνικόν θίασον»∙ Πάνος 
Καλογερίκος, «Πώς θα σωθή το θέατρον. Ανάγκη ειδικού νόμου, τι ζητούμεν», ΤΕΘ 70 (15 Μαρτίου 1929), σ. 1∙ Μάρκος Ι. Γραικούσης, 
«Θεατρικά ζητήματα», ΤΕΘ 204 (Απρίλιος 1936), σ. 3. Στο Πανθεατρικό Συνέδριο του 1937 (βλ. και εδώ, Σταματογιαννάκη σ.79-
100) ο Θ. Ν. Συναδινός ζήτησε ν’ ανασταλεί η λειτουργία των ιδιωτικών δραματικών σχολών για πέντε χρόνια και να διατηρηθεί 
μόνο η σχολή του κρατικού θεάτρου. Απόηχος της παραπάνω αντίληψης ήταν η ρύθμιση, κατά τη διάρκεια της Κατοχής, σύμφωνα 
με την οποία η μετεξέλιξη της ΕΣΘ, «η δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, [είναι η] μόνη επίσημος σχολή [που] επικυρώνει τα 
διπλώματα πασών των ιδιωτικών σχολών θεάτρου, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, κατόπιν εξετάσεων των εξ άλλων σχολών προ-
ερχομένων διπλωματούχων ενώπιον της νομίμως συγκροτημένης επιτροπής», Αθηναϊκά Νέα (22 Σεπτεμβρίου 1942). Βλ. Κατερίνα 
Καρρά, «Πλάθοντας έναν ρόλο: Δραματικές σχολές και θεατρική εκπαίδευση στην Αθήνα της Κατοχής», εισήγηση στο ΣΤ΄ Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, 4-7 Οκτωβρίου 2018, Lund, υπό έκδοση. 

68. Ηλίας Θεοδώρου, «Το Εθνικόν Θέατρον. Τα όνειρα των ηθοποιών», ΤΕΘ 115 (1 Φεβρουαρίου 1931), σ. 1.
69. Παπακώστα, «ΣΕΗ: Διοικητικά συμβούλια», ό.π., σ. 90 και 94. Παράλληλα ζητούσε φορολόγηση των σχετικών θεαμάτων με τον 

υψηλότερο δυνατό συντελεστή.
70. «Κανονισμός του Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών και Τεχνιτών του Θεάτρου (ΤΣΗΜΤ)», ΤΕΘ 22 (16 Ιουνίου 1926), σ. 3, 

κεφ. Β΄, άρ. 4.1. Το ίδιο κείμενο έδινε δικαίωμα συνταξιοδότησης στους εργοδότες-θιασάρχες: κεφ. Β΄, άρ. 5.1.
71. «Απόφασις Γενικής Συνελεύσεως», ΤΕΘ 63 (15 Νοεμβρίου 1928), σ. 4· ΤΕΘ 123 (1 Ιουνίου 1931), σ. 1. 
72. Σειραγάκης, Το ελαφρό μουσικό θέατρο…, ό.π., σ. 473. Ενδεικτικά, στα 1938 διαγράφονται ο Φραγκίσκος Μανέλης και η χορο-

γράφος Ίρμα Τσεχ: ΤΕΘ 215 (Ιανουάριος 1938), σ. 4.
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σων73 και, τελικά, η μετονομασία από Σωματείο Ηθοποιών σε Ελλήνων Ηθοποιών.74 Πιο χα-
ρακτηριστική σχετική ενέργεια ήταν η θυελλώδης αντίδραση του ΣΕΗ στα σχέδια για την 
ίδρυση Θεάτρου Εφαρμογής το 1930, τα οποία είχαν αρχικά εκπονηθεί από το ίδιο το Σωμα-
τείο.75 Πρακτικά η αντίδραση στρεφόταν ενάντια στην προσπάθεια της Σχολής του Σωματείου 
να δώσει δουλειά στους αποφοίτους της. Το Θέατρο Εφαρμογής τελικά ματαιώθηκε, εξαιτίας 
κυρίως των παραπάνω αντιδράσεων.76  

Για τα μέτρα που καθιστούσαν τελικά το επάγγελμα κλειστό, το ΣΕΗ έσπευσε να εκφράσει 
την ευγνωμοσύνη του στο κράτος: με την απονομή του τίτλου του επίτιμου μέλους στους 
υπουργούς Παιδείας Γεώργιο Παπανδρέου και Οικονομικών Παναγή Βουρλούμη το 1930,77 με 
πρωτοσέλιδες φωτογραφίες στο Ελληνικόν Θέατρον των παραπάνω, των Γ. Μαρή78 και Αλέ-
ξανδρου Μυλωνά,79 του υφυπουργού Φωκίωνα Ζαΐμη,80 του Ιωάννη Ζάρρα,81 του βασιλιά Γε-
ωργίου Β΄ προτού ακόμα επιστρέψει στην Ελλάδα με την παλινόρθωση του 1935,82 του 
υπουργού Εργασίας της κυβέρνησης Μεταξά Αρ. Δημητράτου,83 του Κωστή Μπαστιά,84 του 
Ιωάννη Μεταξά.85  

Η τακτική συνδιαλλαγής με το κράτος86 δεν έμεινε, ωστόσο, χωρίς αντίδραση.87 Το 1928 
ιδρύεται Καλλιτεχνικός Όμιλος Ηθοποιών, με στόχο να βγάλει τον κλάδο από το τέλμα στο 
οποίο είχαν περιέλθει τα εργασιακά του, λόγω της αδράνειας και της αναποτελεσματικότητας 
του ΣΕΗ. Το Σωματείο απάντησε επιθετικά,88 με τη διαγραφή των σαράντα ενός ηθοποιών που 

73. Ηλίας Θεοδώρου, «Το ελληνικόν θέατρον και οι ξένοι θίασοι», ΤΕΘ 133 (1 Νοεμβρίου 1931), σ. 1. 
74. Το 1934: Παπακώστα, «ΣΕΗ: Διοικητικά συμβούλια…», ό.π., σ. 99. 
75. Πάνος Καλογερίκος, «Γύρω από το Θέατρον Εφαρμογής. Αδικαιολόγητες Ανησυχίες. Τι έπρεπε να εύχονται οι ηθοποιοί», ΤΕΘ 90 

(15 Ιανουαρίου 1930), σ. 4∙ «Η συμμετοχή των ηθοποιών στην αποκατάσταση του βασιλικού θεσμού», ΤΕΘ 199 (Νοέμβριος 1935), 
σ. 2.

76. Σειραγάκης, Το ελαφρό μουσικό θέατρο…, ό.π., σ. 455∙ Ελένη Γουλή, «Η Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου (1924-1930). Μια πρωτο-
βουλία του ΣΕΗ για την ανανέωση του θεάτρου», στο Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών…, ό.π., σ. 366-
372. 

77. Παπακώστα, «ΣΕΗ: Διοικητικά συμβούλια», ό.π., σ. 97· ΤΕΘ 108 (15 Οκτωβρίου 1930).
78. ΤΕΘ 137 (1 Ιανουαρίου 1932).
79. ΤΕΘ 164 (15 Φεβρουαρίου 1933).
80. ΤΕΘ 138 (15 Ιανουαρίου 1932).
81. ΤΕΘ 190 (Φεβρουάριος 1935).
82. ΤΕΘ 199 (Νοέμβριος 1935). Τον Νοέμβριο του 1936 επιτιμοποιήθηκε και ο πρίγκιπας Νικόλαος: Αθηναϊκά Νέα (2 Δεκεμβρίου 1936), 

σ. 2.
83. ΤΕΘ 217 (Μάρτιος 1938).
84. ΤΕΘ 221 (Σεπτέμβριος 1938).
85. ΤΕΘ 223 (Ιανουάριος 1939).
86. Άνωθεν επιβληθείσα ήταν ολοφάνερα η επιτιμοποίηση του Φώτου Πολίτη, ΤΕΘ 101 (1 Ιουλίου 1930), σ. 4. Αντιδράσεις του ΣΕΗ 

είχαμε και για τη μετάβαση της Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου –μαζί με το σχετικό ποσοστό 12,5% από το πρόσθετο τέλος στον 
φόρο δημοσίων θεαμάτων– από το ΣΕΗ στο Εθνικό Θέατρο: Γεώργιος Σαραντίδης, «Οι άσπονδοι φίλοι μας», ΤΕΘ 107 (1 Οκτωβρίου 
1930), σ. 1∙ Ηλίας Θεοδώρου, «Εν τη ενώσει η ισχύς. Τι είναι προτιμώτερον;», ΤΕΘ 107 (1 Οκτωβρίου 1930), σ. 4.

87. Ήδη το 1922 ο Μιλτιάδης Λιδωρίκης καταδίκαζε ψήφισμα γενικής συνέλευσης του ΣΕΗ που ευγνωμονούσε την κυβέρνηση για τις 
υπηρεσίες της στο θέατρο, ως προσπάθεια προεκλογικής στήριξής της με δουλικό χαρακτήρα: Σειραγάκης, Το ελαφρό μουσικό 
θέατρο…, ό.π., σ. 471. Οι αντιδράσεις για αντίστοιχο ευχαριστήριο ψήφισμα προς την κυβέρνηση το 1923 έφτασαν μέχρι και την 
παραίτηση του ηθοποιού Διον. Βενιέρη με σχετική επιστολή στις εφημερίδες, για την οποία διαγράφηκε: Σαραντίδης, «Ιστορία τη 
ιδρύσεως», ΤΕΘ 9 (1 Δεκεμβρίου 1925), σ. 2.

88. Ηλίας Θεοδώρου, «Γύρω από το Ταμείο Συντάξεων», ΤΕΘ 63 (15 Νοεμβρίου 1928), σ. 4∙ Τηλέμαχος Λεπενιώτης, «Η πρόσκλησις 
των “Τριάντα δύο”», ΤΕΘ 64 (15 Δεκεμβρίου 1928), σ. 1∙ Πάνος Καλογερίκος, «Πατρίκιοι και Πληβείοι», ΤΕΘ 65 (1 Ιανουαρίου 1929), 
σ. 1. 
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αποπειράθηκαν την ίδρυση του Ομίλου,89 διαγραφή την οποία ωστόσο το Ειρηνοδικείο έκρινε 
παράνομη,90 οπότε χρειάστηκε έφεση και νέα γενική συνέλευση για να οριστικοποιηθεί.91 

Τον Ιούνιο του 1933, εκδίδεται από την Αριστερή Παράταξη Ηθοποιών ο Βιοπαλαιστής του 
Θεάτρου, με αρχισυντάκτη τον Κώστα Καλλίδη. Το περιεχόμενό του ήταν, σύμφωνα με το μο-
ναδικό διασωζόμενο δείγμα, εξαιρετικά μαχητικό.92 Χαρακτήριζε το Σωματείο ξεπουλημένο 
στην εργοδοσία και στο κράτος, και τη διοίκησή του εργατοπατέρες με πελατειακές σχέσεις 
με τα μέλη.93 Εξαπέλυε σφοδρές επιθέσεις κατά της ασυδοσίας των εργοδοτών,94 την οποία 
είχε επί χρόνια θρέψει το ΣΕΗ, και καλούσε τους θεατές σε σαμποτάζ των αδιάλλακτων επι-
χειρηματιών, ειδικά αν ήταν ηθοποιοί.95 Απομυθοποιούσε, τέλος, κάθε υποτιθέμενη κατάκτηση 
του Σωματείου. Η σοβαρότερη καταγγελία ήταν ότι η διοίκηση του ΣΕΗ είχε υποδείξει στις 
αρχές ως κομμουνιστή τον Τίμο Βιτσώρη, με αποτέλεσμα να εκτοπιστεί επί δεκάμηνο στην 
Ανάφη, εξαιτίας του ιδιώνυμου.96 Το ΣΕΗ απάντησε με διαγραφές97 και μηνύσεις για συκοφα-
ντική δυσφήμηση. Η παραπομπή στα δικαστήρια εξόντωσε την αντίπαλη εφημερίδα, της 
οποίας χάνεται κάθε ίχνος. Μέχρι την πλήρη περιθωριοποίησή της θα εμφανίζονται στις στήλες 
του Ελληνικού Θεάτρου δηλώσεις ηθοποιών που διέψευδαν κάθε εμπλοκή τους με τις διεκ-
δικήσεις της παράταξης και την κυκλοφορία του εντύπου.98  

Η κατάπνιξη της φωνής της αριστεράς αποδείχτηκε προσωρινή. Στην πασχαλινή γενική συ-
νέλευση του 1934, συζητήθηκε το πρόβλημα της κυκλοφορίας του Ελληνικού Θεάτρου. Η έκ-
δοση κρίθηκε οικονομικά ελλειμματική –όλα τα χρόνια χρηματοδοτούνταν κι αυτή από το 
περίφημο πρόσθετο τέλος– κι επομένως προβληματική. Ενόψει του κινδύνου διακοπής κυ-
κλοφορίας του, αποφασίστηκε να ανανεωθεί η συντακτική επιτροπή με μορφωμένους ηθο-
ποιούς. Ανέλαβαν οι Πέλος Κατσέλης (αρχισυντάκτης), Γιώργος Γληνός, Πάνος Καλογερίκος, 
Αντώνης Νίκας, Μίχης Ιακωβίδης. Ανανεώθηκαν μορφή99 και περιεχόμενο,100 ενώ για πρώτη 

89. ΤΕΘ 65 (1 Ιανουαρίου 1929), σ. 4. Το τεύχος 65 του οργάνου του ΣΕΗ καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από άρθρα ενάντια στην 
ίδρυση του Καλλιτεχνικού Ομίλου: Ηλίας Θεοδώρου, «Ο απολογισμός του 1928»∙ Γ. Βαμβάκης, «Γιατί ο Καλλιτεχνικός Όμιλος δεν 
ενθουσιάζει»∙ Νίκος Παρασκευόπουλος, «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας», σ. 2∙ Τηλέμαχος Λεπενιώτης, «Ουκ εάν [sic] 
μοι καθεύδειν το του Μιλτιάδου τρόπαιον», σ. 6∙ Ηλίας Θεοδώρου, «Η διαβάθμισις: Συγγραφείς, Ηθοποιοί, Μουσικοί, Τεχνίται», 
ΤΕΘ 67 (1 Φεβρουαρίου), σ. 4. 

90. Θεόδ. Λ. Κωστόπουλος, «Μία δικαία απόφασις. Εσώθη το γόητρον και το κύρος του Σωματείου», ΤΕΘ 69 (1 Μαρτίου 1929), σ. 4. 
Είχαν συμμετάσχει στη σχετική γενική συνέλευση και οι απόμαχοι ηθοποιοί, για τους οποίους το καταστατικό όριζε ότι δεν έχουν 
δικαίωμα ψήφου σε θέματα που δεν αφορούν αποκλειστικά τα δικά τους ζητήματα. Η διοίκηση του ΣΕΗ τούς είχε καταχρηστικά 
επιτρέψει τη συμμετοχή γνωρίζοντας την αρνητική τους διάθεση απέναντι στον Όμιλο, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα πρότεινε δια-
βάθμιση, στο εξής, των συντάξεων των ηθοποιών σε κατηγορίες, με υψηλότερη εκείνη των πρωταγωνιστών.

91. «Σωματείον και Όμιλος. Η εκδοθείσα απόφασις», ΤΕΘ 70 (15 Μαρτίου 1929), σ. 4.
92. Βιοπαλαιστής του Θεάτρου, Όργανο Αριστερής Παράταξης Ηθοποιών 3 (15 Ιουλίου 1933). Στη συλλογή του Χ. Λ. Καράογλου. Ευ-

χαριστώ τον Κώστα Κουρμουλάκη για την παροχή φωτογραφημένου αντιγράφου.
93. Χ.[ρήστος] Μ.[πογράκος;], «Οι συνταξιούχοι χωρίς σύνταξη», Βιοπαλαιστής του Θεάτρου 3 (15 Ιουλίου 1933), σ. 4.
94. Μία από τις αιτίες για το μένος του Σωματείου ενάντια στην έκδοση της εφημερίδας Βιοπαλαιστής του Θεάτρου θα μπορούσε να 

θεωρηθεί και το πρωτοσέλιδο άρθρο του φύλλου 3 (15 Ιουλίου 1933) με τίτλο «Ο Διχτάτορας», που αποτελούσε λίβελλο για τον 
επιχειρηματία Ανδρέα Μακέδο, με τον οποίο το Σωματείο είχε έρθει από τις αρχές της δεκαετίας σε πλήρη συμφιλίωση.

95. «Ο Κυριακός, ένας αισχρός εκμεταλλευτής», Βιοπαλαιστής του Θεάτρου 3 (15 Ιουλίου 1933), σ. 4.
96. «Να γιατί είσαστε χαφιέδες: εχτοπίζεται ο συνάδελφος Βιτσώρης», Βιοπαλαιστής του Θεάτρου 3 (15 Ιουλίου 1933), σ. 4.  
97. ΤΕΘ 176 (1 Δεκεμβρίου 1933), σ. 2.
98. Στο ίδιο.
99. Το έντυπο κυκλοφόρησε εξασέλιδο, εγκαταλείφθηκε η πρακτική δημοσίευσης φωτογραφιών μελών του ΣΕΗ· σκίτσα και πίνακες 

με θέμα το θέατρο κοσμούσαν πλέον τις σελίδες του.
100. Προστέθηκαν ανταποκρίσεις από τα θέατρα διάφορων χωρών, ανάμεσά τους και της ΕΣΣΔ, φιλοξενήθηκαν απόψεις ξένων σκη-
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φορά δόθηκε βήμα σε όσους αντιπολιτεύονταν τη διοίκηση και αποκάλυπταν προβληματικές 
πρακτικές που είχαν ακολουθηθεί έως τότε: πελατειακές σχέσεις με τους συνταξιούχους101 
και τους δανειοδοτούμενους από το Ταμείο Εργασίας, ύποπτα οικονομικά ελλείμματα, παρά-
νομη εκλογή του πειθαρχικού συμβουλίου. Αυτόματα αμφισβητήθηκαν όλες οι σχετικές ποι-
νές.102 Κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί από τον Βιοπαλαιστή του Θεάτρου, επέστρεφαν 
δυναμικά. Η αντίδραση της ηγεσίας του ΣΕΗ ήταν πανομοιότυπη. Τρία τεύχη μετά το πείραμα 
ανανέωσης, η αρχισυνταξία επέστρεψε πραξικοπηματικά στην παλιά διοίκηση,103 τα μέλη της 
βραχύβιας συντακτικής επιτροπής οδηγήθηκαν σε παραίτηση ή διαγράφηκαν άμεσα ή λίγες 
εβδομάδες αργότερα.104 Η διοίκηση του ΣΕΗ επιβεβαίωνε, με την αυταρχική στάση της και την 
αδυναμία να κρατήσει το παραμικρό πρόσχημα, το βάσιμο των καταγγελιών. 

Απεμπολώντας τον ψυχαγωγικό ρόλο 

Ο μεγαλύτερος διχασμός τόσο στο εσωτερικό του σωματείου όσο και στους κόλπους των 
αριστερών ηθοποιών και οι σφοδρότερες αντιδράσεις για τις κινήσεις της διοίκησης του ΣΕΗ 
είχαν ξεσπάσει νωρίτερα: με την ίδρυση του Εθνικού Θεάτρου που προέβλεπε ακόμα έναν 
πρόσθετο φόρο 2% υπέρ του (μειώθηκε στο 1% μετά τις αντιδράσεις) πάνω στα εισιτήρια του 
ελαφρού μουσικού θεάτρου και του κινηματογράφου105 και στη συνέχεια με την εξαίρεση του 
ελαφρού θεάτρου από την πολυπόθητη μείωση του φόρου για τα υπόλοιπα είδη σε ποσοστό 
10%. Με τη γνωστοποίηση του σχεδίου, εκατόν είκοσι ηθοποιοί υπέγραψαν γραπτή διαμαρτυ-
ρία,106 καθώς το ΣΕΗ δεν υπερασπιζόταν σθεναρά τα δίκαιά τους.107 Κατέθεσαν αίτημα για διε-
νέργεια έκτακτης γενικής συνέλευσης και πρόταση μομφής κατά της εκτελεστικής επιτροπής 
του ΣΕΗ.108 Στη διάρκεια της διαμάχης παραιτήθηκαν ο Πέλος Κατσέλης, που είχε νωρίτερα 
προτείνει διαχωρισμό του σωματείου σε ηθοποιούς ελαφρού και δραματικού θεάτρου, και ο 
Αιμίλιος Βεάκης, ο οποίος –σε πλήρη αντίθεση με τις απόψεις των εκατόν είκοσι– αντιδρούσε 
σφοδρά στην επέκταση της μείωσης του φόρου στο ελαφρό μουσικό θέατρο, στάση που δεν 
έκρυβε τη βαθύτατη περιφρόνησή του συνολικά για το είδος.109 Ο χώρος των ηθοποιών «χω-
ριζόταν» ξαφνικά σε εργάτες του πνεύματος και διαφθορείς διασκεδαστές, όπως ούτε λίγο 
ούτε πολύ τους αποκαλούσε ο Βεάκης. Οι δεύτεροι αρνούνταν να πανηγυρίσουν συνδικαλι-
στικές επιτυχίες του ΣΕΗ, όπως το Ταμείο Εργασίας ή το Εθνικό Θέατρο, πρωτίστως μετά τη 

νοθετών για τις εξελίξεις στο θέατρο, περιορίστηκε ο δημοσιογραφικός και ενισχύθηκε ο θεωρητικός χαρακτήρας του εντύπου.
101. «…ο Λεπενιώτης είχε οργανώσει έτσι το περιβάλλον του, ώστε πάντα να ψηφίζεται. Παρόλο που ήταν αντιδραστικός, τον ψήφιζαν 

οι συνταξιούχοι», θυμόταν ο στενός συνεργάτης του Κατσέλη Τζαβαλάς Καρούσος: Δέσπω Καρούσου, Δεν έχει θέατρο απόψε… 
Χρονικό της ζωής και του έργου του Τζαβαλά Καρούσου, Αθήνα, Ergo, 2003, σ. 62.

102. ΤΕΘ 181 (8 Μαΐου 1934).
103. ΤΕΘ 183 (Ιούλιος 1934), σ. 1.
104. Ο Κατσέλης διαγράφηκε, ο Καλογερίκος και οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν σε παραίτηση. Η διοίκηση του ΣΕΗ πρόσθεσε στο μόνο ενα-

πομείναν μέλος της συντακτικής επιτροπής [Αντώνη Νίκα] τους Ηλ. Θεοδώρου, Π. Μποζόπουλο, Γ. Αυλωνίτη και Ευ. Δαμάσκο. Ο 
Νίκας, αφού αρθρογράφησε δύο φορές ακόμη, παύθηκε επί δέκα μήνες από το πειθαρχικό συμβούλιο «διά την επιζημίαν διά τα 
συμφέροντα του Σωματείου τακτικήν του ως μέλους της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδος»: ΤΕΘ 186 (Οκτώβριος 1934), σ. 4.

105. Χρ. Λέφας, Τέχνη ΙΙΙ: Το νομοθετικόν έργον του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 1930-1932, Αθήνα, Δημητράκος, 1934, σ. 
27.

106.ΤΕΘ 142 (15 Μαρτίου 1932), σ. 1. 
107. ΤΕΘ (9 Μαρτίου 1932). 
108. ΤΕΘ 140 (15 Φεβρουαρίου 1932), σ. 1, 3 και 4.
109. ΤΕΘ 142 (15 Μαρτίου 1932), σ. 3-4.
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σκανδαλώδη φορολογική ρύθμιση για το τελευταίο. Άλλωστε, η λειτουργία του Εθνικού θα 
άφηνε ανεπηρέαστη την εργασιακή ασυδοσία στις υπόλοιπες σκηνές και θα λειτουργούσε 
αθέμιτα ανταγωνιστικά έναντι του ελεύθερου θεάτρου, χάρη στις χαμηλότερες τιμές εισιτη-
ρίου, την άρτια εξοπλισμένη σκηνή της Αγίου Κωνσταντίνου και την εξαίρεσή του από την επι-
βολή φόρου στο εισιτήριό του. 

Μεγαλύτερο κίνδυνο αποτελούσε η επιθυμία των λογίων για αντικατάσταση των εμπειρικά 
μορφωμένων αλλά καταξιωμένων ηθοποιών από νεότερους, άπειρους αλλά σπουδαγμένους 
σε σχολές – κάτι παρόμοιο είχε επιχειρηθεί και κατά την ίδρυση του Βασιλικού Θεάτρου (1901), 
αλλά είχε αποτύχει. Με την άρνηση ανάθεσης στους ηθοποιούς κάθε διοικητικής ευθύνης για 
τη λειτουργία του Εθνικού και με τον πλήρη εξοστρακισμό εκπροσώπων τους από όλα τα συμ-
βούλιά του –ακόμα κι από αυτό της Δραματικής Σχολής– η περιθωριοποίηση υλοποιούνταν 
χωρίς αντιδράσεις από το ΣΕΗ. Η προνομιακή μεταχείριση των ηθοποιών του Εθνικού πρό-
τασσε, για τα υπόλοιπα μέλη του ΣΕΗ, κίνδυνο περιθωριοποίησης, μαρασμού ή αναγκαστικής 
καταφυγής σε αέναη περιπλάνηση στην –αφιλόξενη, μετά την εξάπλωση του κινηματογρά-
φου– επαρχία, ακόμα και πλήρους αποστράτευσης. Την ίδια ώρα, η ΕΣΘ, η οποία μετεξελισ-
σόταν σε επίσημη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, περνούσε στα χέρια των 
συγγραφέων και της ένωσής τους. Οι πόρτες του Εθνικού στένευαν για τους ηθοποιούς που 
διακρίθηκαν στο σανίδι. Οι κανονισμοί έδιναν προτεραιότητα στους αριστούχους απόφοιτους 
της Δραματικής του Σχολής,110 με στόχο την επιθυμητή ανανέωση. Έτσι η ΕΣΘ, την οποία το 
Σωματείο είχε σχεδιάσει ως εργαλείο για εκκαθάριση του επαγγέλματος, μετατρεπόταν σε 
φραγμό για την ένταξη καταξιωμένων ηθοποιών στο Εθνικό Θέατρο.  

Η υποψία ότι η συνδικαλιστική δράση του ΣΕΗ κι οι διεκδικήσεις του συνδιαμορφώνονταν 
σε όλη τη δεκαετία του 1920 σε συνεργασία με τον κρατικό μηχανισμό μετατρεπόταν τώρα 
σε απόλυτη βεβαιότητα.111 Όταν ολοκληρώθηκε ο διαχειριστικός έλεγχος που είχαν ζητήσει 
μέλη του ΣΕΗ στον απόηχο των παραπάνω, η επιτροπή διχάστηκε. Μερίδα της (Νίκος Παρα-
σκευάς - Ορέστης Μακρής) κατέληγε στο συμπέρασμα –σε αντίθεση με την πλειοψηφία που 
δεν έβρισκε τίποτα μεμπτό στους χειρισμούς της– ότι η διοίκηση δεν είχε μεν ευθύνη για τον 
διαχωρισμό των θεατρικών ειδών κατά τη νομοθετική ρύθμιση της μείωσης του φόρου, 
ωστόσο «δεν έδειξε τον ζήλον που έπρεπε να δείξη για ένα τόσο σοβαρόν ζήτημα».112 

Η θέσπιση του διαχωρισμού των θεαμάτων όσον αφορά τη φορολογική ελάφρυνση ανήκε 
στην κυβέρνηση Βενιζέλου. Με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι προσπαθούσε να προστατέψει 
τη δημοτικότητα των υπουργών της, η οποία δεχόταν μεγάλο πλήγμα από τη νέα μεγάλη ακμή 
της επιθεώρησης και την κεντρική θέση που κατείχε η σάτιρα στη σκηνή της. Την υπόθεση ενί-
σχυε το γεγονός ότι παλιότεροι υπηρέτες του ελαφρού μουσικού θεάτρου, που βρίσκονταν 
εκείνη την περίοδο στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ξεσπάθωσαν ξαφνικά εν χορώ εναντίον 
του.113 Καθώς όμως οι σχετικές ζυμώσεις ξεκίνησαν ήδη με την έναρξη της τελευταίας τετρα-

110. Λέφας, Τέχνη ΙΙΙ…, ό.π., σ. 64.
111. Στη συνέλευση της 21ης Φεβρουαρίου 1932 με θέμα πρόταση μομφής κατά της διοίκησης, παρευρίσκεται Επιθεωρητής Σωματείων 

από το Υπουργείο Οικονομικών και αντιπρόσωπος της αστυνομίας, οι οποίοι και συνυπογράφουν το πρακτικό. Ο πρώτος είχε 
αναλάβει καθήκοντα εφόρου στη διαδικασία: ΤΕΘ 141 (1 Μαρτίου 1932), σ. 4.

112. «Ο διοικητικός και διαχειριστικός έλεγχος του Σωματείου», ΤΕΘ 144 (23 Απριλίου 1932), σ. 2-3∙ Σπύρος Πατρίκιος, «Διά τον κύριον 
Αιμίλιον Βεάκην», ΤΕΘ 143 (1 Απριλίου 1932), σ. 3.

113. Δημήτρης Γιαννουκάκης, «Θεατρικά ζητήματα», ΤΕΘ 141 (1 Μαρτίου 1932), σ. 3-4∙ Σπύρος Πατρίκιος, «Διά τον κύριον Αιμίλιον 
Βεάκην», ΤΕΘ 143 (1 Απριλίου 1932), σ. 3.
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ετίας διακυβέρνησης από τον Ελ. Βενιζέλο και με τις αντιρρήσεις του ΣΕΗ διατυπωμένες από 
τότε,114 η ιδέα μοιάζει να προέρχεται μάλλον από τον κύκλο του Ζάρρα, που με την εχθρική 
αντιμετώπιση του ελαφρού μουσικού θεάτρου εγκαινίαζε μια κοινή τακτική των μετέπειτα με-
σοπολεμικών κυβερνήσεων. Η εχθρότητα απέναντι στο είδος δεν φαίνεται όμως να είχε τόσο 
πολιτικό, αισθητικό ή ηθικό έρεισμα, όσο οικονομικό. Το ελαφρό μουσικό θέατρο έκοβε, μέχρι 
τη ρύθμιση, τα δύο τρίτα του συνόλου των θεατρικών εισιτηρίων, περιθωριοποιώντας λόγω 
της επιτυχίας του τα υπόλοιπα είδη. Η ρύθμιση υπέρ του θεάτρου, υποτίθεται, αποτελούσε 
επικοινωνιακό πυροτέχνημα, καθώς, αν και διαφημιζόταν ως καθολική, προέβλεπε μείωση για 
ένα μόνο είδος. Το κράτος συνέχιζε να εισπράττει διογκωμένο τον φόρο δημοσίων θεαμάτων 
από το πιο ακμαίο θέατρο της εποχής, το ελαφρό μουσικό, για μερικά ακόμα χρόνια. Στο πε-
ριθώριο της ρύθμισης, ο διαχωρισμός ηθικοπλαστικού - διασκεδαστικού θεάτρου115 δύσκολα 
συνέπιπτε με τον διαχωρισμό μεταξύ ελαφρού και σοβαρού, αφού μια σειρά έργων από κάθε 
κατηγορία μπορούσε να διεκδικήσει την ένταξή της στην αντίθετη. Άλλωστε, στην τελική ρύθ-
μιση για φορολογική ελάφρυνση του μουσικού θεάτρου συνολικά, η επιθεώρηση και η οπερέτα 
μπήκαν στο ίδιο τσουβάλι με την όπερα, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι το κριτήριο δεν ήταν 
ούτε αισθητικό ούτε πολιτικό, αλλά καθαρά δημοσιονομικό. 

Τα επιχειρήματα εναντίον του ψυχαγωγικού-διασκεδαστικού θεάτρου εδραιώθηκαν στη 
συλλογική νοοτροπία. Έβλαψαν όχι μόνο το ελαφρό μουσικό θέατρο αλλά την ίδια τη λειτουρ-
γία του θεάτρου και το επάγγελμα του ηθοποιού συνολικά. Η σταυροφορία προπαγάνδιζε τον 
παιδευτικό-μορφωτικό ρόλο που το θέατρο όφειλε να παίξει στις νέες κοινωνικές συνθήκες, 
αποστολή την οποία το ελαφρό μουσικό θέατρο δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να ανα-
λάβει. Δύο άρθρα στο Ελληνικόν Θέατρον υπογράμμιζαν τον νέο ρόλο που αναλαμβάνει ο 
ηθοποιός: Δεχόμενος πλέον τα ευεργετήματα του κράτους –ως δημόσιος λειτουργός– ανα-
βαθμίζεται κοινωνικά, αποβάλλει τον ρόλο του παλιάτσου-διασκεδαστή και υιοθετεί τον αντί-
στοιχο του κοινωνικού επιμορφωτή. Το θέατρο γίνεται σχολείο. Συμπτωματικά ή όχι, κανένα 
από τα δύο άρθρα δεν υπογραφόταν από ηθοποιό· το πρώτο υπέγραφε ο γιατρός του ΣΕΗ116 
και το δεύτερο ο ίδιος ο Ζάρρας,117 προαναγγέλλοντας εν μέρει τις επερχόμενες εξελίξεις σχε-
τικά με την Άδεια, στις οποίες και εμπλεκόταν: ο ηθοποιός-δημόσιος λειτουργός ελέγχεται όχι 
μόνο για την επαγγελματική αλλά και για την προσωπική και κοινωνική ζωή και την ηθική του 
υπόσταση. 

Σε συνθήκες ανταγωνισμού με τον ηχητικό και ομιλούντα κινηματογράφο, και σε συνεργασία 
με τους κυβερνητικούς επιτελείς, το ΣΕΗ προωθούσε έναν θεσμό που ερχόταν από τα βάθη 
του χρόνου και τις προσπάθειες των ελλήνων θεατρίνων να διαπλεύσουν την Ανατολική Με-
σόγειο και τον 19ο αιώνα: τους συνεταιρικούς θιάσους.118 Όμως, η τολμηρή επιλογή με την οποία 
οι πρώτοι έλληνες επαγγελματίες θεατρίνοι είχαν καταφέρει να ανταγωνιστούν τους ξένους 

114. Διάβημα του Τηλέμαχου Λεπενιώτη εναντίον της διαβάθμισης είχε πραγματοποιηθεί προς αξιωματούχους της κυβέρνησης Βενι-
ζέλου ήδη από τα τέλη του 1929: «Η ελάττωσις και διαβάθμισις του φόρου επί των δημοσίων θεαμάτων», ΤΕΘ 86 (15 Νοεμβρίου 
1929), σ. 1∙ Ηλίας Θεοδώρου, «Σοβαρόν θέατρον – Λαϊκόν θέατρον: Η φορολογία», ΤΕΘ 87 (1 Δεκεμβρίου 1929), σ. 1, όπου αντι-
προτείνεται άλλη διαβάθμιση, με το θέατρο (συνολικά) στη χαμηλότερη φορολογική βαθμίδα και τον κινηματογράφο και το βαριετέ 
στην υψηλότερη.

115. Βλ. ενδεικτικά, «Η φορολογία δημοσ. θεαμάτων», Εστία (14 Νοεμβρίου 1929), σ. 6. 
116. Μάρκος Ελληνικός [Γραικούσης], «Γνώμαι και κρίσεις: Το επίμαχο ζήτημα», ΤΕΘ 156 (15 Οκτωβρίου 1932), σ. 1.
117. Ζάρρας, «Τα μεγάλα ζητήματά μας…», ό.π., σ. 1. 
118. Ενδεικτικά, Π. Κ.[αλογερίκος], «Τα ζητήματά μας. Συνέταιροι μόνο στη ζημιά», ΤΕΘ 4 (16 Σεπτεμβρίου 1925), σ. 1· ανώνυμο, «Το Ξύ-

πνημα. Το πνεύμα του συνεταιρισμού. “Ελευθέρα Μουσική Σκηνή”», ΤΕΘ 99 (1 Ιουνίου 1930), σ. 4.
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συναδέλφους τους, και να επιβιώσουν τότε, ήταν ακριβώς αντίθετη από αυτή που τους επι-
βαλλόταν τώρα. Τότε είχαν υποβαθμίσει τον μορφωτικό, ηθικοπλαστικό ρόλο του θεάτρου και 
είχαν αναλάβει με θέρμη και χωρίς προκαταλήψεις τον καθαρά ψυχαγωγικό-διασκεδαστικό.  

Η λειτουργία Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών το 1930, που θα δανειοδοτούσε την ίδρυση συ-
νεταιρικών θιάσων,119 παρουσιάστηκε ως μέριμνα για τους ηθοποιούς που θα έμεναν εκτός 
Εθνικού. Προικοδοτήθηκε και αυτή από το πρόσθετο τέλος του φόρου.120 ΣΕΗ και κυβερνητικό 
οικονομικό επιτελείο θεωρούσαν τις συνεταιριστικές πρωτοβουλίες αντίβαρο στην ασυδοσία 
των επιχειρηματιών και την ανεργία. Οραματίζονταν, μάλιστα, την αγορά θεατρικής σκηνής 
στο κέντρο της Αθήνας, την οποία το ΣΕΗ θα διέθετε σε συνεταιρικούς θιάσους. Δεδομένης 
της οικονομικής δύναμης που διέθετε το Σωματείο, το σχέδιο ήταν εφικτό, ωστόσο δεν υλο-
ποιήθηκε ποτέ.121 

Ο θεσμός φαινόταν καταδικασμένος. Οι ηθοποιοί-εταίροι, με την ασυνέπειά τους κατά την 
εξόφληση των δανείων, έφεραν το Ταμείο σε αδιέξοδο. Το καλοκαίρι του 1934, η διοίκησή 
του ανακοίνωσε ότι παύει τη χορηγία δανείων, λόγω έλλειψης πόρων. Από τις 2.400.000 δρα-
χμές που χορηγήθηκαν στα τρία χρόνια λειτουργίας του, μόλις ένα 25% είχε επιστραφεί.122 Το 
μοντέλο των συνεταιρισμένων μισθωτών, οι οποίοι θα συναγωνίζονταν πολυπρόσωπους ιστο-
ρικούς θιάσους με πλούσια τεχνικά μέσα, επιχειρηματικούς θιάσους που επένδυαν στη φα-
ντασμαγορία, την αίγλη του Εθνικού ή την εξάπλωση του κινηματογράφου σε κάθε γωνιά της 
επικράτειας και θα κατάφερναν να επιβιώσουν, παρέμενε εντελώς ουτοπικό.  

 Η πολεμική ενάντια στον κινηματογράφο 

Χάρη στον εναγκαλισμό με την πολιτική εξουσία, το ΣΕΗ είχε πετύχει αξιοσημείωτες συνδικαλι-
στικές κατακτήσεις, οι οποίες, όμως, αντιμετωπίζονταν αμφίθυμα από τα μέλη του: ίδρυση Εθνι-
κού Θεάτρου και Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών, κυρίως όμως, το πρόσθετο τέλος, που με 
απανωτές κρατικές ρυθμίσεις είχε αυξηθεί, φτάνοντας στις αρχές της δεκαετίας του 1930 τη μιά-
μιση δραχμή ανά εισιτήριο θεάτρου. Ταυτόχρονα, όμως, το ΣΕΗ είχε αγγίξει την πεμπτουσία της 
αντίφασης. Ζητούσε μείωση του φόρου στα θεάματα, αλλά αρνούνταν να επηρεαστεί στο ελά-
χιστο το δικό του μερίδιο από την είσπραξή του.123 Για να ικανοποιηθούν συντεχνιακά του αιτή-
ματα, πρότεινε ακόμα και αύξηση του φόρου,124 πρακτική που εφαρμόστηκε για την εθελούσια 
έξοδο.125 Νομιμοποιήθηκε έτσι ένα καθεστώς που επέτρεπε στην πολιτεία να αντλεί πόρους για 
οποιαδήποτε ανάγκη της από πρόσθετους έμμεσους φόρους στο εισιτήριο των θεαμάτων.126  

119. «Γενική Συνέλευσις περί του Ταμείου Εργασίας», ΤΕΘ 106 (15 Σεπτεμβρίου 1930), σ. 4∙ Ηλίας Θεοδώρου, «Το Ταμείον Εργασίας και 
η στέγη», ΤΕΘ 108 (15 Οκτωβρίου 1930), σ. 1.

120. Αρχικά με εφάπαξ ποσό 1.000.000 δραχμών για τη δανειοδότηση θιάσων: ΦΕΚ 381/1-12-1930, σ. 3040-3042. Με το πέρασμα της 
Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου στο Εθνικό, η πολιτεία κράτησε από το 12,5% του πρόσθετου τέλους ένα ποσό 250.000 δραχμών 
για τη λειτουργία της σχολής. Το υπόλοιπο κατέληγε στο Ταμείο Εργασίας: ΦΕΚ Α΄ 333/17-9-1931, διάταγμα 2.

121. «Ο διοικητικός και διαχειριστικός έλεγχος του Σωματείου», ΤΕΘ 144 (15 Μαρτίου 1932), σ. 2-3.
122. ΤΕΘ 183 (Ιούλιος 1934), σ. 6. Η ανακοίνωση δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στους απόμαχους που είχαν συναινέσει να δοθεί το 

σχετικό ποσό –που θα μπορούσε να έχει διατεθεί για τις συντάξεις τους– στο Ταμείο Εργασίας: [Αντώνης] Νίκας, «Η κρίση στο θέ-
ατρο. Η ανεργία των ηθοποιών», ΤΕΘ 184 (Αύγουστος 1934), σ. 3. 

123. «Τα δικά μας. Περιεσώθησαν 560.000 δραχμαί», ΤΕΘ 144 (23 Απριλίου 1932), σ. 1. 
124. «Από την γενικήν συνέλευσιν», ΤΕΘ 133 (1 Νοεμβρίου 1931), σ. 4.
125. [Αντώνης] Νίκας, «Η κρίσις των θεάτρων και η ανεργία των ηθοποιών», ΤΕΘ 185 (Σεπτέμβριος 1934), σ. 4.
126. Ο Ν. 1620/1951 (ΦΕΚ Α � 2, άρ. 16) προέβλεπε επιβάρυνση των εισιτηρίων θεαμάτων για να ενισχυθεί ο εμφυλιοπολεμικός έρανος 
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Παράλληλα, η υποτιθέμενη ειδική μεταχείριση των ηθοποιών από την πολιτεία απομάκρυνε 
περαιτέρω την πιθανότητα ουσιαστικών συμμαχιών με τους υπόλοιπους κλάδους εργαζομέ-
νων στον χώρο του θεάματος και οδήγησε το ΣΕΗ σε σφοδρή αντιπαλότητα μαζί τους,127 ειδικά 
με τους εργαζόμενους στον κινηματογράφο που από την πρώτη χρονιά ίδρυσης της ένωσής 
τους ζητούσαν κατάργηση του πρόσθετου τέλους.128 Αποκορύφωμα της σχετικής ρήξης θεω-
ρείται συνήθως η λειτουργία των θεάτρων μεσούσης της μεγάλης απεργίας των κινηματογρά-
φων το 1927 με αίτημα τη μείωση της φορολογίας. Επρόκειτο για μια κίνηση καθαρά 
απεργοσπαστική, αφού το ίδιο αίτημα είχαν σταθερά στην ατζέντα τους και οι ηθοποιοί του 
θεάτρου. Η πρόταση για μείωση της φορολογίας και στον κινηματογράφο, την οποία έβλεπε 
θετικά η κυβέρνηση στις αρχές της δεκαετίας του 1930, συναντούσε για χρόνια λυσσαλέα αντί-
δραση από τους ηθοποιούς και το Σωματείο.129 Μείωση του φόρου στα εισιτήρια κινηματο-
γράφου θα επέφερε και μείωση των εσόδων τους από το πρόσθετο τέλος, το οποίο έφτανε 
το 10% επί του κινηματογραφικού εισιτηρίου. Έτσι ζητούσαν ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση 
του εισιτηρίου,130 νέες φορολογικές ρυθμίσεις εις βάρος των αιθουσαρχών, ακόμα και κλείσιμο 
αιθουσών.131 Ως εισαγόμενη οικονομική δραστηριότητα, σε επίπεδο ταινιών, μηχανημάτων 
ακόμα και μηχανικών, ο κινηματογράφος έπρεπε να φορολογηθεί πολύ βαριά για να προστα-
τευτεί η ντόπια παραγωγή θεάματος. 

Την ίδια περίοδο, οι προτάσεις του Γιάννη Πρινέα, νωρίτερα του Νίκου Παρασκευόπουλου,132 
ή του Άλκη Θρύλου133 να διατεθούν χρήματα από το πρόσθετο τέλος για αγορά κινηματογρα-
φικού εξοπλισμού και να στηριχθεί στα πρώτα της βήματα η ελληνική κινηματογραφική βιο-
μηχανία, αν και υιοθετήθηκαν πρόσκαιρα από το ΣΕΗ,134 έπεσαν στο κενό. Το ίδιο και η πρόταση 
για φορολογική ατέλεια στις ελληνικές ταινίες,135 η οποία συνάντησε καταρχάς την αντίδραση 

της βασίλισσας Φρειδερίκης υπέρ της Πρόνοιας των Επαρχιών της Βόρειας Ελλάδας. Παρέμενε σε ισχύ μέχρι την πρόσφατη 
έλευση στη χώρα των ελεγκτικών μηχανισμών του ΔΝΤ το 2015, όταν η σχετική επιβάρυνση ανά εισιτήριο ξεπερνούσε το 1 ευρώ.  

127. Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος αμφισβητούσε την πρωτοκαθεδρία του ΣΕΗ, διεκδικώντας για τα μέλη του ισότιμες συντάξεις 
με αυτές των ηθοποιών: ΤΕΘ 11 (1 Ιανουαρίου 1926), σ. 2-3 και 12 (16 Ιανουαρίου 1926), σ. 3∙ «Ξέναι δημοσιεύσεις: Ανοικτή επιστολή 
προς τον Εξοχώτατον Πρωθυπουργόν κ. Πάγκαλον και τον Υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας κ. Σεχιώτην», Ελεύθερον Βήμα (13 
Δεκεμβρίου 1925), σ. 5∙ Σειραγάκης, Το ελαφρό μουσικό θέατρο…, ό.π., σ. 476-477. Σε πλήρη αντίθεση με τους ηθοποιούς, οι μου-
σικοί δεν απεμπόλησαν ποτέ το δικαίωμα της απεργίας και δεν κατέστειλαν τη μαχητικότητά τους. Η απόφασή τους να ορίσουν 
ελάχιστο υποχρεωτικό αριθμό οργάνων στην ορχήστρα του ελαφρού θεάτρου, η τακτική τους να απαιτούν την ημερήσια πληρωμή 
τους στο τέλος της πρώτης πράξης και να εγκαταλείπουν τις παραστάσεις σε αντίθετη περίπτωση, η άρνησή τους να δεχθούν πε-
ρικοπή στο διπλό μεροκάματο της Κυριακής, τους έφερνε αντιμέτωπους με το ΣΕΗ, το οποίο στη συνδιαλλαγή με το κράτος είχε 
παραδώσει πολύ περισσότερα από την απεργιακή εκεχειρία. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας των μουσικών για την 
έλευση του ηχητικού κινηματογράφου που κορυφώθηκαν με απεργία το 1931 βρήκαν το ΣΕΗ παγερά αδιάφορο, αν όχι εχθρικό:  
Σαραντίδης, «Ιστορία της ιδρύσεως», ΤΕΘ 8 (15 Νοεμβρίου 1925) σ. 2∙ Μίχος Ε. Κοφινιώτης, «Η ασθένεια του μουσικού θεάτρου 
και η θεραπεία του», μέρος Β΄, ΤΕΘ 85 (1 Νοεμβρίου 1929), σ. 3.

128. Αρκολάκης, «Οι εργασιακές σχέσεις στον χώρο του κινηματογραφικού θεάματος…», ό.π.
129. Ηλίας Θεοδώρου, «Σοβαρόν θέατρον – Λαϊκόν θέατρον. Η φορολογία», ΤΕΘ 87 (1 Δεκεμβρίου 1929), σ. 1∙ Ηλίας Θεοδώρου, «Τα 

ζητήματά μας. Ο κινηματογράφος κίνδυνος-θάνατος», ΤΕΘ 106 (15 Σεπτεμβρίου 1930), σ. 1∙ «Το θέατρον και οι κινηματογράφοι: 
Ανοικτή επιστολή προς την Α.Ε. τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ.κ. Ελευθέριον Βενιζέλον», ΤΕΘ 154 (15 Σεπτεμβρίου 1932), σ. 2.

130. Ηλίας Θεοδώρου, «Το Ταμείον Εργασίας και η στέγη», ΤΕΘ 108 (15 Οκτωβρίου 1930), σ. 1. 
131. Ηλίας Θεοδώρου, «Εθνικό και επαγγελματικό θέατρο. Αι αποζημιώσεις των ηθοποιών από τον κινηματογράφο. Ετοιμάζεται έντονη 

διαμαρτυρία», ΤΕΘ 114 (15 Ιανουαρίου 1931), σ. 4.
132. Ν. Παρασκευόπουλος, «Περί θεατρικής κρίσεως», ΤΕΘ 52 (15 Νοεμβρίου 1927), σ. 1.
133. Μήνη, «Η εμφάνιση του ομιλούντος», ό.π., σ. 527-528.
134.  Ηλίας Θεοδώρου, «Ο εχθρός του ηθοποιού», ΤΕΘ 73 (1 Μαΐου 1929), σ. 1-2.
135. «Ατέλεια εις τας ελληνικάς ταινίας», Πρωία (22 Ιανουαρίου 1932), σ. 2. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε δύο φορές υποσχεθεί στους 
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των ηθοποιών-θιασαρχών και στη συνέχεια σύσσωμου του θεατρικού κόσμου, που έβλεπε 
τον κινηματογράφο, ειδικά τον ελληνικό, ως επαγγελματικό αντίπαλο136 και την παραγωγή ελ-
ληνικών ταινιών ως αθέμιτο ανταγωνισμό. Το μέτρο αποσύρθηκε,137 την ίδια ώρα που η πολι-
τεία υπέκυπτε στις πιέσεις των ξένων εταιρειών παραγωγής και διακίνησης ταινιών, 
εξασφαλίζοντάς τους ατέλεια φόρου για όλη τη διαδικασία παραγωγής νέων ταινιών,138 διευ-
κόλυνση που αρνούνταν πεισματικά για τις ελληνικές, όπως μόλις είδαμε, κυρίως όμως μει-
ώνοντας τη φορολογία του κινηματογραφικού εισιτηρίου σε 25% στην πρωτεύουσα και σε 
12,5% στις πόλεις με πληθυσμό κάτω από δέκα χιλιάδες κατοίκους.139 Οι αποφάσεις αυτές άλ-
λαξαν άρδην τον χάρτη των θεατρικών εξορμήσεων στην ελληνική επαρχία. Αποκτούν δε χα-
ρακτήρα δημοσιονομικού σκανδάλου, αν θυμηθούμε ότι, με την οικονομική κρίση και την 
επίσημη πτώχευσή της, η χώρα τελούσε σε καθεστώς προστασίας των εξαγωγών και απαγό-
ρευσης των εισαγωγών. Η εφαρμογή του συστήματος clearing για τις οικονομικές ανταλλαγές 
μεταξύ της χώρας και του εξωτερικού υπογραμμίζει ακόμα περισσότερο το παράδοξο της 
συνέχισης εξαγωγής συναλλάγματος ή προϊόντων για τη μαζική εισαγωγή κινηματογραφικών 
ταινιών, υπό τις αυστηρές αυτές συνθήκες.  

Το τίμημα των συνδικαλιστικών κατακτήσεων 

Στο αρχικά αμελητέο πρόσθετο τέλος πάνω στα εισιτήρια με τον νόμο του 1918 το κράτος είχε 
στηρίξει ολόκληρη την πολιτική του για τα θεάματα, πολιτική που κατέληξε τραγέλαφος, καθώς 
υπέκυπτε στις πιέσεις διαφορετικών επαγγελματικών συντεχνιών του χώρου. Από το 1930, η 
πολιτική εξουσία, που κατά τη δεκαετία του 1920 αύξανε σταθερά το πρόσθετο τέλος στα ει-
σιτήρια των θεαμάτων υπέρ του Ταμείου Συντάξεων των ηθοποιών, έπαιρνε ανταλλάγματα 
που δεν μπορούσαν πια να περιοριστούν στην απεργιακή εκεχειρία. Η ειδική μεταχείριση του 
ΣΕΗ σε σύγκριση με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του χώρου αποδείχτηκε μέγιστη 
απάτη, αφού όλες οι σχετικές επαγγελματικές ειδικότητες, ειδικά από το 1936 και μετά, ασφα-
λίστηκαν στο κοινό σχετικό ταμείο.140 

αδελφούς Γαζιάδη απαλλαγή από τον φόρο, κάτι που εξόργισε τα στελέχη του ΣΕΗ: Ηλίας Θεοδώρου, «Πώς θα σωθή το θέατρον», 
ΤΕΘ 88 (15 Δεκεμβρίου 1929), σ. 4∙ Ηλίας Θεοδώρου, «Ο εχθρός του ηθοποιού», ΤΕΘ 73 (1 Μαΐου 1929), σ. 1-2. Βλ. επίσης Δελβε-
ρούδη, «Η οικογένεια Γαζιάδη…», ό.π., σ. 244-269.

136. Ηλίας Θεοδώρου, «Τα ζητήματά μας. Η ελάττωσις του φόρου», ΤΕΘ 89 (1 Ιανουαρίου 1930), σ. 4. 
137.  Σειραγάκης, «Παυσίλυπα θεάματα», ό.π., σ. 436. Μάλιστα κατά τη συζήτηση για ειδική ρύθμιση της φορολογίας των ελληνικής πα-

ραγωγής ταινιών στο 10% επί του εισιτηρίου, ποσοστό που θα απαλλασσόταν από οποιαδήποτε άλλη από τις τρέχουσες ποσοστιαίες 
επιβαρύνσεις (π.χ. υπέρ Εθνικού Θεάτρου), το ΣΕΗ πέτυχε να μην παραλειφθεί και το σχετικό πρόσθετο τέλος υπέρ του Ταμείου 
Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών, Τεχνιτών, αλλά και να τεθούν ασφυκτικοί όροι για να χαρακτηριστεί ελληνική η παραγωγή: «Ελ-
ληνικαί ταινίαι», ΤΕΘ 140 (15 Φεβρουαρίου 1932), σ. 2. Κατά τη διαβούλευση για τη μείωση του φόρου στα θεάματα, η διοίκηση 
του ΣΕΗ είχε συμφωνήσει στη φορολογική διάκριση μεταξύ ξένων και ελληνικών ταινιών, με στόχο την προστασία των τελευταίων, 
το αίτημα όμως δεν φαίνεται να επανήλθε: ΤΕΘ 86 (15 Νοεμβρίου 1929), σ. 1. 

138. Για τους όρους διανομής και παραγωγής, βλ. Μανόλης Αρκολάκης, «Ελληνικός κινηματογράφος (1896-1936) συγκρίσεις σε ευρω-
παϊκό και μεσογειακό πλαίσιο: Τρόποι παραγωγής και διανομής», διδακτορική διατριβή, ΕΑΠ, 2009, σ. 177-190. 

139. Ηλίας Θεοδώρου, «Ο φόρος του μουσικού θεάτρου», ΤΕΘ 158 (15 Νοεμβρίου 1932), σ. 1. Περαιτέρω μείωση του φόρου στον κινημα-
τογράφο είχαμε το 1933 και το 1937. Βλ. Αρκολάκης, «Οι εργασιακές σχέσεις στον χώρο του κινηματογραφικού θεάματος…», ό.π. 

140. Με τη δικτατορία του Μεταξά, το Ταμείο Εργασίας φορτώθηκε τη μισθοδοσία ενός αριθμού ανώτερων κρατικών υπαλλήλων που 
αποτελούσαν τη διοίκηση της Επιτροπής Αδείας: «Από την συγκέντρωσιν των μελών του σωματείου», ΤΕΘ 209 (Νοέμβριος 1936), σ. 
1. Στους δικαιούχους του προστέθηκαν σκηνοθέτες, υποβολείς, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι και 120 χορογράφοι: ΤΕΘ 222 (Δεκέμ-
βριος 1938), σ. 3. Με το ΦΕΚ 227/13-10-1938), το Σωματείο έχανε οριστικά τον έλεγχο του Ταμείου, ο οποίος περνούσε στο κράτος. 
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Συμπερασματικά, ο κύκλος των κρατικών αξιωματούχων που έγινε ρυθμιστής των εργασιακών 
σχέσεων κατά τον Μεσοπόλεμο είχε μια ανάμειξη στη θεατρική ζωή της χώρας με αμφίβολα 
αποτελέσματα, αντιφατική και χωρίς επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων της καλλιτεχνικής ζωής και 
των λειτουργών της. Στην προσπάθεια να ασκήσει προστατευτική πολιτική, η πολιτεία οδηγήθηκε 
σε έναν συγκεντρωτισμό όσον αφορά τα θεάματα και τη διαχείρισή τους που θύμιζε τον παλιό 
στενά φοροεισπρακτικό της ρόλο, ο οποίος επί της ουσίας δεν είχε ποτέ εγκαταλειφθεί.  

Από τα ανταλλάγματα για τις αμφίβολης αποτελεσματικότητας υπηρεσίες της, σημαντικό-
τερο αποδείχτηκε η (αυτο)φίμωση της πολιτικής σάτιρας στην επιθεωρησιακή σκηνή. Από τη 
διοίκηση του ΣΕΗ δεν παρουσιάστηκε καμία αντίρρηση. Στο Ελληνικόν Θεάτρον εμφανίζονταν 
συχνά –στο πλαίσιο της προθυμίας για την απεμπόληση του ψυχαγωγικού ρόλου του ηθο-
ποιού– απόψεις που υποστήριζαν τη λογοκρισία, ακόμα και την προληπτική, με στόχο να πε-
ριοριστεί το θέατρο στην ηθικοπλαστική, παιδαγωγική αποστολή του.141 Το αίτημα 
προσέκρουσε προσωρινά στην άρνηση των θεατρικών συγγραφέων (κατ’ επάγγελμα δημο-
σιογράφων στην πλειονότητά τους) να δεχτούν λογοκρισία στα γραπτά τους. 

Λίγο πριν από την έναρξη των παραστάσεων του Εθνικού, ωστόσο, παρατηρείται στροφή 
εκατόν ογδόντα μοιρών και σειρά πρωτοβουλιών από τους συγγραφείς –από κοινού με το 
ακόμα προθυμότερο ΣΕΗ– για εξοβελισμό της πολιτικής σάτιρας και της βωμολοχίας από το 
ελαφρό μουσικό θέατρο, στροφή που σήμανε και την έναρξη μιας μακράς περιόδου συγγρα-
φικής αυτολογοκρισίας. Στη φιλοκυβερνητική στάση της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγ-
γραφέων (ΕΕΘΣ) είχαν συμβάλει –εκτός από τη λύση του συνταξιοδοτικού τους το 1925 από 
το πρόσθετο τέλος– οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων 
τόσο με την κύρωση της συνθήκης της Βέρνης το 1928 όσο και στο πλαίσιο λειτουργίας του 
Εθνικού Θεάτρου.142 Με τα γεγονότα του Περοκέ τον Αύγουστο του 1931 το ζήτημα ανακινή-
θηκε ζωηρά. Στον επικήδειο του δολοφονημένου Παναγιώτη Μωραΐτη, ο Παντελής Χορν, απο-
τελώντας παροδική εξαίρεση, υπερασπίστηκε την ελευθερία της σάτιρας,143 και στις 
συνεδριάσεις της ΕΕΘΣ κατηγόρησε την ηγεσία της ως «φιλολογοκρισιακή», απειλώντας να 
αποχωρήσει, αν συνεχιζόταν η ίδια τακτική.144 Η αντιφατική στάση των συγγραφέων ξεδιπλώ-
θηκε με τις αντιδράσεις τους στον νόμο περί Τύπου: ήδη από τον Μάη του 1931, ο Σύνδεσμος 
των Δημοσιογράφων είχε στείλει στην ΕΕΘΣ επιστολή με την οποία ζητούσε συσπείρωση κατά 
του νομοσχεδίου. Η Εταιρεία είχε απαντήσει ότι δεν θα δεχόταν σε καμία περίπτωση λογοκρι-
σία στον Τύπο, συναινούσε όμως στο ενδεχόμενο, ακόμα και προληπτικής, λογοκρισίας στα 
θεάματα, αρκεί να την εκτελούσαν μέλη της. 

Με την εφαρμογή της Άδειας, ολοκληρώνεται η κρατική παρέμβαση στα συνδικαλιστικά 
των ηθοποιών με την τελική εκκαθάριση και μετατροπή του επαγγέλματος σε κλειστό, μέσω 
εθελούσιας εξόδου. Η ιδέα τόσο της Άδειας145 όσο και της εθελούσιας εξόδου ηθοποιών που 

141. ΤΕΘ 23 (1 Ιουλίου 1926), σ. 3. 
142. Λέφας, Τέχνη ΙΙΙ…, ό.π., σ. 43 και 109-131.
143. «Εν μέσω εξαιρετικής συρροής κόσμου εγένετο χθες η κηδεία του ατυχούς Μωραΐτου. Το πλήθος απεδοκίμασε ζωηρώς τους δο-

λοφόνους. Συγκινητικαί σκηναί κατά την διαδρομήν της κηδείας. Οι εκφωνηθέντες επί του τάφου λόγοι. Ο λόγος του κ. Χορν»: 
Ημερήσιος Τύπος (25 Αυγούστου 1931), σ. 1, 5.

144. «Από Ημέρας εις Ημέραν. Αι ανακρίσεις διά τας σκηνάς του “Περοκέ”. Διαμαρτυρίαι των ηθοποιών και των θεατρικών συγγραφέων 
προς τον Υπουργόν των Εσωτερικών κ. Λιδωρίκην. Σήμερον θα κηδευθή ο φονευθείς μηχανικός», Ελεύθερον Βήμα (24 Αυγούστου 
1931), σ. 5∙ «Η λογοκρισία του ελαφρού θεάτρου», Ελεύθερον Βήμα (25 Αυγούστου 1931), σ. 2.

145. Αποτελούσε πρόταση του ΣΕΗ ήδη από το 1927, βλ. Παπακώστα, «ΣΕΗ: Διοικητικά συμβούλια…», ό.π., σ. 93∙ Τηλέμαχος Λεπενιώτης, 
«Ο νόμος περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηθοποιού. Αδικαιολόγητος θόρυβος», ΤΕΘ 153 (1 Σεπτεμβρίου 1932), σ.1-2∙ Πάνος 
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«πλεονάζουν», αν και εκπορεύεται από το ΣΕΗ,146 μοιάζει περισσότερο έμπνευση του κύκλου 
Ζάρρα. Η Άδεια ψηφίστηκε τελικά λίγο προτού εκπνεύσει η θητεία της τελευταίας κυβέρνη-
σης Βενιζέλου, ενώ το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου άρχισε να υλοποιείται από τη δικτα-
τορία του Μεταξά, μετά τη σχετική εισήγηση του εκπροσώπου του ΣΕΗ Ηλία Θεοδώρου στο 
Α΄ Πανελλήνιο Πανθεατρικό Συνέδριο το 1937.147  

Η Επιτροπή Αδείας αποτελεί την πρώτη ανεξάρτητη διοικητική αρχή,148 θα μπορούσε, επο-
μένως, η πολιτεία να πανηγυρίσει για τη θέσπιση και τη λειτουργία της, αναγνωρίζοντάς την 
ως μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της ευάλωτης μεσοπολεμικής δημοκρατίας. Σύ-
ντομα όμως έγινε αυταρχική και κυβερνητικά ελεγχόμενη, επιβεβαιώνοντας τους φόβους 
όσων την αντιστρατεύονταν. Το ίδιο το ΣΕΗ δεχόταν εξάλλου ότι η εκκαθάριση θα γινόταν με 
κριτήρια όχι μόνο καλλιτεχνικά αλλά και ηθικά.149 Προσπαθώντας να αποτινάξει την κατηγορία 
περί ανηθικότητας, το ΣΕΗ δεχόταν δουλικά να υποβληθούν τα μέλη του σε έλεγχο ηθικής και 
πειθαρχικές ποινές που καμιά σχέση δεν είχαν με τη σκηνική λειτουργία του ηθοποιού. Το πει-
θαρχικό του συμβούλιο είχε ήδη αρκετές φορές τιμωρήσει ηθοποιούς για ηθικά παραπτώματα 
εκτός του χώρου εργασίας.150 

Τώρα, όμως, η παράδοση της σχετικής αρμοδιότητας σε μια πολυπρόσωπη επιτροπή με 
έντονη κρατική παρουσία και τη μικρότερη δυνατή συμμετοχή ηθοποιών εξασφάλιζε ότι οι πα-
ραπεμπόμενοι θα αντιμετωπίζονταν αδέκαστα, χωρίς τη συναδελφική συμπάθεια και επιείκεια. 
Η διαδικασία αποτελούσε ωστόσο πισωγύρισμα. Το ΣΕΗ αναγνώριζε πρόβλημα με την ηθική 
υπόσταση των ηθοποιών έξω από το θέατρο δεχόμενο τον έλεγχο της προσωπικής ζωής των 
μελών, μια προσβλητική αντίληψη την οποία μεμονωμένα μέλη της συντεχνίας, κυρίως γυναίκες, 

Καλογερίκος, «Πώς θα σωθή το θέατρον. Ανάγκη ειδικού νόμου. Τι ζητούμεν», ΤΕΘ 70 (15 Μαρτίου 1929), σ. 1∙ «Η περιφρούρησις 
του επαγγέλματος. Μια ενδιαφέρουσα απόφασις της Εκτελεστικής Επιτροπής», ΤΕΘ 134 (15 Νοεμβρίου 1931), σ. 4.

146. Είχε εκπονήσει σχέδιο υποχρεωτικής εξόδου από το επάγγελμα με χρηματικά ανταλλάγματα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1920: Παπακώστα, «ΣΕΗ: Διοικητικά συμβούλια», ό.π., σ. 97· βλ. και απόφαση γενικής συνέλευσης ΣΕΗ, 3 Οκτωβρίου 1926, 
ΤΕΘ 31 (1 Νοεμβρίου 1926), σ. 4∙ Τηλέμαχος Λεπενιώτης, «Κράτος και θέατρον», ΤΕΘ 63 (15 Νοεμβρίου 1928), σ. 1∙ Ηλίας Θεοδώρου, 
«Η εκκαθάρισις του θεάτρου. Ζήτημα χρημάτων», ΤΕΘ 68 (16 Φεβρουαρίου 1929), σ. 4∙ Ηλίας Θεοδώρου, «Ανάγκη κρατικής ενι-
σχύσεως», ΤΕΘ 85 (1 Νοεμβρίου 1929), σ. 1. 

147. Σειραγάκης, Το ελαφρό μουσικό θέατρο…, ό.π., σ. 339-364. Για τη χρηματοδότησή του προτεινόταν ένας ακόμη φόρος στο εισιτήριο 
των θεαμάτων: Α.Ν. 285/1936, άρ. 2, παρ. 1, ΤΕΘ 209 (Οκτώβριος 1936). Η πρόταση για εθελούσια έξοδο των πλεοναζόντων ηθο-
ποιών ήταν σταθερό αίτημα του ΣΕΗ: Ηλίας Θεοδώρου, «Το Λαϊκό Θέατρο. Εκκαθάρισις δι’ αποζημιώσεων», ΤΕΘ 130 (15 Σεπτεμ-
βρίου 1931), σ. 4∙ [Αντώνης] Νίκας, «Η κρίση στο θέατρο. Η ανεργία των ηθοποιών», ΤΕΘ 184 (Αύγουστος 1934), σ. 3 και 185 
(Σεπτέμβριος 1934), σ. 4.  

148. Ν. Κουλούρης, «Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές: αλλοδαπά πρóτυπα και τα ημεδαπά κακέκτυπα», Διοικητική Δίκη 5 (1993), σ. 
1140-1183. 

149. Ο Α.Ν. 329/1936, άρ. 7, προέβλεπε ποινές «Δι’ ομολογουμένως ανήθικον συμπεριφοράν εις την κοινωνίαν, προσβάλλουσαν τα 
χρηστά ήθη».

150. Ενδεικτικά, «Απόφασις Γενικής Συνελεύσεως», ΤΕΘ 101 (1 Ιουλίου 1930), σ. 4, όπου αναφερόταν διαγραφή γυναίκας ηθοποιού 
«διότι δεν ετήρησε την επιβαλλομένην εξωτερικήν παράστασιν των μελών». Ακόμη, ΤΕΘ 170 (1 Ιουνίου 1933), σ. 4: «…ετιμωρήθη 
με στέρησιν δικαιωμάτων επί τρεις μήνας η Τώνη Αναματερού διότι επροκάλεσεν επεισόδιον εις δημόσιον κέντρον». Το πειθαρχικό 
συμβούλιο του ΣΕΗ το 1934 τόνιζε ότι υποχρέωση των ηθοποιών είναι «να τηρούν αυστηρώς την εξωτερικήν των παράστασιν 
από σκηνής και εκτός αυτής συνάδουσαν με το γόητρον και αξιοπρέπειαν του σωματείου», ΤΕΘ 181 (8 Μαΐου 1934), σ. 6. Αλλού 
περιγράφεται –εξαιρετικά αόριστα πάντως– περίπτωση παρέμβασης του ΣΕΗ στη λειτουργία θιάσου με τελικό αποτέλεσμα τη 
ματαίωση γυμνού νούμερου σε επιθεώρηση: Πάνος Καλογερίκος, «Μια φορά κι έναν καιρό», ΤΕΘ 105 (1 Σεπτεμβρίου 1930), σ. 4. 
Αναφέρονται επίσης αυστηρές παρεμβάσεις του Σωματείου στην ιδιωτική ζωή των μελών του: Τηλέμαχος Λεπενιώτης, «Ο νόμος 
περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηθοποιού. Αδικαιολόγητος θόρυβος», ΤΕΘ 153 (1 Σεπτεμβρίου 1932), σ. 1-2.
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αγωνίζονταν δυναμικά για να αποτινάξουν.151 Η εποχή που υποβάλλονταν σε υγειονομικό 
έλεγχο, αντίστοιχο με των γυναικών των οίκων ανοχής, δεν ήταν άλλωστε τόσο μακρινή.152 

Με την εφαρμογή της Άδειας, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ανελεύθερο μιας τέτοιας κί-
νησης και δεν μπόρεσε να εστιάσει και σε κινδύνους για την ίδια τη θεατρική πράξη, όπως, 
εντελώς ενδεικτικά, ο απορφανισμός των μπαλέτων.153 Οι σχετικές αντιρρήσεις παραμερίστη-
καν γρήγορα: προείχε η ανάγκη για εκκαθάριση, που αφελώς πιστευόταν ότι θα μείωνε την 
ανεργία. Προσχηματικά υποστηρίχτηκε ότι οι άφθονες παρεκτροπές ηθοποιών από την απο-
δεκτή κοινωνική νόρμα είχαν αρνητικές συνέπειες για τη διαβίωση και το κύρος του συνόλου.154  

Ωστόσο ο ενθουσιασμός ακόμα και των υποστηρικτών της Άδειας γρήγορα μετριάστηκε. Η 
Άδεια τιμωρούσε εξοντωτικά τους ηθοποιούς για τυχόν παραπτώματα, αδυνατούσε όμως να 
τους προστατεύσει ή να τους αποζημιώσει στην περίπτωση που έπεφταν οι ίδιοι θύματα αντί-
στοιχης συμπεριφοράς από τους εργοδότες ή άλλους.155 Οι προσδοκίες να λειτουργήσει ως 
φραγμός στην είσοδο νέων μελών διαψεύστηκαν, όπως ακριβώς είχε γίνει και με την Επαγ-
γελματική Σχολή Θεάτρου. 

Αποτελεσματικότερα χρησίμευσε τελικά η Άδεια ως μέσο ελέγχου της επιθεωρησιακής σά-
τιρας μέχρι την πλήρη εξαφάνισή της. Η σάτιρα –νόμιμη ή όχι– αποτέλεσε μια κραταιά παρά-
δοση σε όλες τις περιόδους ζωής της επιθεώρησης. Με την εφαρμογή της Άδειας στη διάρκεια 
της δικτατορίας Μεταξά, μπόρεσε να τιθασευτεί, αν όχι να απαλειφθεί, πράγμα που δεν πα-
ρατηρήθηκε ούτε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Παράλληλα, η Άδεια χρησίμευσε 
ως το πρώτο πειθαρχικό συμβούλιο που μπόρεσε ν’ αγγίξει ουσιαστικά το σταρ-σίστεμ της 
εποχής και να καταπολεμήσει έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς του συνδικαλιστή του 
θεάτρου, αλλά και της Πολιτείας, τον ηθοποιό-αστέρα. 

Η φιγούρα του –κατά κανόνα αμόρφωτου– καλλιτέχνη που αψηφά κάθε συμβόλαιο, νόμο, 
κανόνα, και δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό, ήταν ακριβώς η εικόνα που, για λόγους ιδε-
ολογικούς και γοήτρου των μεσοπολεμικών καθεστώτων, έπρεπε οπωσδήποτε να συντριβεί. 
Με επίμονα καλλιεργημένα τα ιδανικά της πειθαρχίας, της αυστηρής συγκρότησης, της λιτό-
τητας και της εγκράτειας, ένας τέτοιος εργαζόμενος αποτελούσε ύψιστη πρόκληση. Καθώς 
το ΣΕΗ με το πειθαρχικό του συμβούλιο είχε αποτύχει, το διωκτικό καθήκον της ατίθασης 
αυτής συμπεριφοράς ανέλαβε η πολιτεία.  

Οι πληροφορίες που μας προσφέρει ο Τύπος, που παρακολουθούσε τις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Αδείας το διάστημα 1937-1941, προδίδουν πρόθεση ελέγχου των λόγων, πράξεων, 
κινήσεων, όχι μόνο της περσόνας που εμφανίζεται επί σκηνής και των συμβολισμών και μηνυ-

151. «…η ηθική των ηθοποιών, ανθρώπων δηλαδή που διάγουν ελεύθερη και ανεξάρτητη από προλήψεις ζωή, δεν μπορεί να τεθή 
υπό την κρίσιν ουδενός, αφού δεν κρίνεται με νόμον η ιδιωτική ζωή κανενός άλλου επαγγελματίου, άρρενος ή θήλεως», υπο-
γράμμιζε σε συνέντευξή της η Σωτηρία Ιατρίδου: Χρύσανθος Γάιος, «Καλλιτεχνικά ζητήματα. Οι ηθοποιοί ανάστατοι διά τον ψη-
φισθέντα νόμον περί βιβλιαρίων επαγγέλματος. Η ηθική και ο καλλιτέχνης», Ελεύθερος Άνθρωπος (25 Αυγούστου 1932), σ. 2.

152. Χατζηπανταζής, «Η μεγάλη απεργία των ηθοποιών…», ό.π., σ. 272, υποσημ. 1. 
153. Βλ. Μανώλης Σειραγάκης, «Ο χορός στην Οπερέττα: Η ανάδυση των ελλήνων χορογράφων στη δεκαετία του 1930», Αριάδνη 13 

(2007), σ. 115-126· Μ. Μαντούδης, «Απολογισμός του έργου της Επιτροπής Αδείας Εξασκήσεως Επαγγέλματος του Ηθοποιού κατά 
το έτος 1937», ΤΕΘ 216 (Φεβρουάριος 1938), σ. 4. Με την εφαρμογή της Άδειας, η έλλειψη που είχε δημιουργηθεί σε χορευτές, 
ανάγκαζε σε εισαγωγή ολόκληρων μπαλέτων από το εξωτερικό.

154. Σαραντίδης, «Ιστορία της ιδρύσεως», ΤΕΘ 3 (1 Σεπτεμβρίου 1925), σ. 1.
155. Λ. Καλλέργης, «Άδεια ηθοποιού και παιδεία θεατρική: Ερωτηματικά και αντίλογοι σε παράδοξες σκέψεις», Ριζοσπάστης (12 Σε-

πτεμβρίου 1978), σ. 8∙ Μιχ. Μαντούδης, «Ένας σημαντικός σταθμός εις την ιστορίαν του Ελληνικού θεάτρου», ΤΕΘ 215 (Ιανουάριος 
1938), σ. 1∙ Δ. Γιαννουκάκης, «Ανοιχτή επιστολή προς το ΣΕΗ», Αθηναϊκά Νέα (8 Οκτωβρίου 1935), σ. 2.
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μάτων που μπορεί να φέρει, αλλά και του ηθοποιού ως καλλιτεχνικής και, κυρίως, κοινωνικής 
και πολιτικής οντότητας. Η Άδεια κατέληξε ένας ισοπεδωτικός μηχανισμός επιβολής της εξου-
σίας πάνω στους αιώνια απείθαρχους, υποτίθεται, ηθοποιούς, καταρρίπτοντας τον μύθο περί 
χρυσής θεατρικής εποχής Μπαστιά-Μεταξά.156  

Ο χαρακτήρας της ανάγνωσής μου είναι μοιραία απομυθοποιητικός, σύμφωνα και με τις πιο 
πρόσφατες μελέτες.157 Η υποτιθέμενη αναβάθμιση του επαγγέλματος λειτούργησε τελικά ως 
άλλοθι για να ξεκινήσει οικονομικός αλλά και πολιτικός έλεγχος του χώρου των θεαμάτων. 
Από τη συντεχνία των ηθοποιών, για να καρπωθεί στενά συντεχνιακά οφέλη, από την κρατική 
εξουσία, για να μπορέσει –από το 1918 και μετά– να εξωραΐσει τη φοροεισπρακτική πολιτική 
της και, από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, να εξασφαλίσει σατιρική εκεχειρία και πλήρη 
αποπολιτικοποίηση της σκηνής. Η δέσμη μέτρων που θεσπίστηκαν για το θέατρο κατά τη διάρ-
κεια της δεκαετίας αυτής αποτελεί έμπνευση του κύκλου των οικονομικών επιτελών με επι-
κεφαλής τον Ιωάννη Ζάρρα. Στενά συντεχνιακά αιτήματα των ηθοποιών προσαρμόστηκαν από 
το καθεστώς της 4ης Αυγούστου στις δικές του πολιτικές και ιδεολογικές ανάγκες και εφαρ-
μόστηκαν με μια αυστηρότητα που ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν να δείξουν στους συναδέλ-
φους τους τα πειθαρχικά συμβούλια του ΣΕΗ. 

Οι πολύπλοκες συνέπειες στις επιμέρους εκφάνσεις της θεατρικής ζωής, που συζητήθηκαν 
παραπάνω, χρειάζεται να μελετηθούν στη λεπτομέρειά τους. Η εξάρτηση των ηθοποιών από 
τις σπασμωδικές κρατικές ρυθμίσεις πρόνοιας ή ενίσχυσης διέρρηξε την άμεση, διαδραστική, 
θερμή σχέση τους με το μεγάλο κοινό, την ίδια ώρα που οι σκανδαλώδεις προνομιακές ρυθ-
μίσεις υπέρ των ξένων εταιρειών διανομής κινηματογραφικών ταινιών αποθάρρυναν, αν δεν 
τερμάτιζαν οριστικά, την κινητικότητα των θιάσων στην περιφέρεια.  

Η εγκατάλειψη του καθαρά διασκεδαστικού ρόλου από την πλευρά των επίσημων εκπρο-
σώπων των ηθοποιών και η προθυμία τους να θυσιαστεί αυτός ενόψει της τοποθέτησης του 
επαγγέλματος υπό την αιγίδα του κράτους ήταν μια εξέλιξη με απρόβλεπτες συνέπειες. 
Έδρασε αναχρονιστικά στρέφοντας την όλη λειτουργία του θεάτρου να υιοθετήσει άκριτα και 
με τον πιο συντηρητικό τρόπο τις απόψεις για χρήση του θεάτρου ως σχολείου. Εδραίωσε έτσι 
ένα χάσμα μεταξύ υψηλού και ταπεινού θεάτρου, αφαιρώντας από το όψιμο μεσοπολεμικό 
θέατρο ζωτικότητα, θεατρικότητα, ενέργεια και στενή επαφή με το μεγάλο κοινό, σημαντικό 
μέρος του οποίου απομακρύνθηκε από την πλατεία των θεάτρων. Κληροδότησε, τέλος, μια 
αβάσταχτη σοβαροφάνεια στη θεατρική μας ζωή, από την οποία δεν απαλλάχτηκε ποτέ ούτε 
η νεαρή επιστήμη της ελληνικής θεατρολογίας που την καταγράφει και τη μελετά.

156. Σειραγάκης, «Κρατισμός και υποκριτική», ό.π.
157. Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη, «Θέατρον επίσημον, μόνιμον, επιχορηγούμενον από το Δημόσιον: Η πορεία προς την ίδρυση του 

Εθνικού Θεάτρου», στο Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη (επιμ.), Εθνικό Θέατρο. Τα πρώτα χρόνια, 1930-1941, Αθήνα, ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, 
2013, σ. 31-78.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ 

77



 



79

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 

Το χειμαζόμενο ελληνικό θέατρο και το στοργικό χέρι του 
κράτους: Το Α΄ Πανελλήνιο Πανθεατρικό Συνέδριο (1937) 

 
Κατά την εποχήν αυτήν της Εθνικής αναδημιουργίας ήτις συντελείται από  

της 4ης Αυγούστου 1936 και εντεύθεν, καθ’ ην η σημερινή Εθνική Κυβέρνησις απλώνει 
το στοργικό της χέρι προς όλας τας κατευθύνσεις […], θα ήτο εγκληματική παράλειψις  

από μέρους των εργαζομένων εις το θέατρον να μη επωφεληθούν 
της γενικής ανασυγκροτήσεως διά να βελτιώσουν και  

του χειμαζομένου Ελληνικού θεάτρου την σημερινήν κατάστασιν.1 
 

Σ τα τέλη Αυγούστου του 1936, ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγρα-
φέων Θεόδωρος Ν. Συναδινός ταξίδεψε στην Αυστρία για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα 
στο 9ο Διεθνές Θεατρικό Συνέδριο (IXe Congrès International du Théâtre).2 Μερικούς 

μήνες νωρίτερα, ο Συναδινός είχε πετύχει να χρηματοδοτηθεί το ταξίδι του από την κυβέρνηση 
του Κωνσταντίνου Δεμερτζή.3  

Το συνέδριο είχε διοργανωθεί –όπως και τα οκτώ προηγούμενά του (1927-1935)– από τη So-
ciété Universelle du Théâtre, την οποία είχε συστήσει το 1925 ο Φιρμέν Ζεμιέ.4 Οι εργασίες του 

1. Ανυπόγραφο, «Α΄ Πανελλήνιον Πανθεατρικόν Συνέδριον», Το Ελληνικόν Θέατρον (στο εξής: ΤΕΘ) 212 (Απρίλιος 1937), σ. 1. Οι τίτλοι 
που παρατίθενται στο εξής χωρίς όνομα συγγραφέα είναι ανυπόγραφοι.

2. «Το συνέδριον των θεατρικών», Ελεύθερον Βήμα (25 Αυγούστου 1936), σ. 2. Για την πολυσχιδή δράση του Θ. Ν. Συναδινού (1878;-
1959) στο ελληνικό θέατρο, βλ. Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη, «Ο Θ. Ν. Συναδινός και η παρουσία του στο ελληνικό θέατρο», δι-
δακτορική διατριβή, ΕΚΠΑ, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, 2018, με σύντομη αναφορά στο Α΄ Πανθεατρικό 
Συνέδριο στις σ. 314-319. Το παρόν άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει για πρώτη φορά κατά το δυνατόν λεπτομερώς το Α΄ Πανθε-
ατρικό Συνέδριο, να το εντάξει στο ιστορικό του πλαίσιο και να εξετάσει τη λειτουργία του σε διεργασίες και εξελίξεις σχετικές 
με τους επαγγελματίες της ελληνικής σκηνής. Το αρχείο του συνεδρίου φυλάσσεται στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού 
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο. Καθώς το Μουσείο παραμένει κλειστό και οι συλλογές του είναι επισήμως απρόσιτες, το άρθρο 
αξιοποίησε τα δημοσιεύματα στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο του 1937, το υλικό που διασώζει το αρχείο του Θ. Ν. Συναδινού 
στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (στο εξής ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ) και τη 
διαθέσιμη βιβλιογραφία, με έλεγχο και συμπλήρωση των πηγών της έρευνας.

3. Βλ. το σχέδιο επιστολής του Συναδινού στην τελευταία σελίδα χειρογράφου της κωμωδίας του Ο υπουργός συνεργάζεται 
(ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 13.3). Η επιστολή απευθύνεται προς τον έλληνα υπουργό Παιδείας. Από τη χρονολόγηση του χειρο-
γράφου (12 Μαρτίου-13 Απριλίου 1936) προκύπτει ότι πρόκειται μάλλον για τον Νικόλαο Λούβαρι, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός 
Παιδείας της κυβέρνησης Δεμερτζή μετά τις 6 Μαρτίου 1936 και μέχρι την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά.

4. Βλ. Catherine Faivre-Zellner, «Introduction», στο Firmin Gémier, Théâtre populaire. Acte I, Λοζάνη και Παρίσι, L’Âge d’homme, 2006, 
σ. 30-32. Βλ. επίσης το καταστατικό της εταιρείας, Union Française de la Société Universelle du Théâtre. Statuts déposés le 19 no-
vembre 1926, Παρίσι, Siège Social de l’Union Française, [1926;], καθώς και το δακτυλόγραφο κείμενο «Notice sur la Société Univ-



έγιναν στο Σάλτσμπουργκ και στη Βιέννη.5 Η εισήγηση του Συναδινού είχε θέμα τον ανταγωνισμό 
ανάμεσα στο θέατρο και τον κινηματογράφο στην Ελλάδα.6 Ο ομιλητής διαπίστωσε ήττα του 
θεάτρου στον αγώνα και τη χρέωσε στους θεατρικούς συγγραφείς, οι οποίοι κατά τη γνώμη 
του είχαν επιχειρήσει ν’ αντιμετωπίσουν την τέχνη της εικόνας με τα ίδια της τα όπλα, παραμε-
ρίζοντας τον θεατρικό λόγο κι ενισχύοντας το θέαμα. Κάτω από αυτό το πρίσμα υπέδειξε ως 
λύση για την κρίση του θεάτρου την επιστροφή στον δραματικό λόγο και πρότεινε το 10ο διεθνές 
θεατρικό συνέδριο να γίνει στην Ελλάδα και να φιλοξενήσει ελληνικές και ξένες παραγωγές αρ-
χαίου δράματος,7 αλλά η πρότασή του δεν καρποφόρησε. Το 10ο Διεθνές Θεατρικό Συνέδριο 
έγινε τον Ιούνιο του 1937 στο Παρίσι. 

Ο Συναδινός είχε γραφτεί στην Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων το 1911. Προ-
ερχόταν –όπως πολλοί προγενέστεροι και σύγχρονοί του συγγραφείς του θεάτρου– από 
τον χώρο του Τύπου8 κι είχε αναλάβει αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Ακρόπολις το 1908, 
ενώ το 1914 συνέβαλε στην κατάρτιση του πρώτου καταστατικού της Ενώσεως Συντακτών 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) ως ιδρυτικό μέλος της. Με τη δημοσιογραφική και 
τη συνδικαλιστική πείρα του και με τις σημαντικές εμπορικές επιτυχίες του στην αθηναϊκή 
σκηνή δραστηριοποιήθηκε αμέσως στην εταιρεία των θεατρικών συγγραφέων, υπερασπί-
στηκε τις διεκδικήσεις της, την εκπροσώπησε επανειλημμένως σε εκδηλώσεις και δραματι-
κούς διαγωνισμούς κι εκλέχτηκε διαδοχικά σύμβουλος διοίκησης και (από το 1933) πρόεδρός 
της. Το 1923 είχε λάβει μέρος στη σύνταξη υπομνήματος της Εταιρείας προς την κυβέρνηση 
Πλαστήρα - Γονατά για την ίδρυση κρατικής σκηνής. Την ίδια χρονιά οι σχετικές διεργασίες 
έφεραν τη σύσταση από το Σωματείο Ηθοποιών της Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου, με 
την οποία ο Συναδινός συνδέθηκε στενά, ως δάσκαλος, μέλος της εφορευτικής επιτροπής 
(1924), πρόεδρος (1924-1929) και διευθυντής της (1929-1930). Το 1930, μετά την ίδρυση του 
Εθνικού Θεάτρου, πέτυχε να ενσωματωθεί η σχολή στην κρατική σκηνή κι ο ίδιος να διατη-
ρήσει τη διευθυντική θέση του στη νέα λειτουργία της, ως δραματικής σχολής του Εθνικού 
Θεάτρου.9  

erselle du Théâtre» (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 2.3).
5. Βλ. το ενημερωτικό δίφυλλο «IXe Congrès International du Théâtre 1936» (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 2.3) και τα άρθρα «Con-

grès», Bulletin de la Société des Historiens du Théâtre 3-4 (Απρίλιος-Ιούνιος 1936), σ. 47, και «IXe Congrès International du Théâtre», 
Bulletin de la Société des Historiens du Théâtre (numéro bibliographique) 7-8 (Δεκέμβριος 1936), σ. [6].

6. Για τη σχέση των ελλήνων συγγραφέων και καλλιτεχνών του θεάτρου με τον κινηματογράφο κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες 
του 20ού αιώνα, βλ. Χ. Λ. Καράογλου, «Θέατρο vs κινηματογράφος; Η υποδοχή του κινηματογράφου στην Ελλάδα (1896-1930)», 
στο Μαίρη Μικέ, Μίλτος Πεχλιβάνο και Λίζυ Τσιριμώκου (επιμ.), Ο λόγος της παρουσίας. Τιμητικός τόμος για τον Παν. Μουλλά, 
Αθήνα, Σοκόλης, 2005, σ. 83-96· Παναγιώτα Μήνη, «Η εμφάνιση του ομιλούντος κινηματογράφου και το ελληνικό θέατρο», στο 
Αντώνης Γλυτζουρής και Κωνσταντίνα Γεωργιάδη (επιμ.), Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό θέατρο. Από τις απαρχές 
ως τη μεταπολεμική εποχή. Πρακτικά του Γ΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, ΙΜΣ/ΙΤΕ/ΠΕΚ, 2010, σ. 521-530· 
Χ. Λ. Καράογλου, «Θέατρο vs κινηματογράφος; Η υποδοχή του κινηματογράφου στην Ελλάδα (1896-1930). Συμπληρωματικά στοι-
χεία», Κονδυλοφόρος 16 (2018), σ. 72-96.

7. Βλ. το χειρόγραφο σχέδιο της ανακοίνωσης του Συναδινού, σ. 2-4, 7-8, και το οριστικό κείμενό της (στα γαλλικά), σ. 2-5 (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, 
ΘΝΣ, υποφάκελος 2.3).

8. Βλ. Ελίζα Άννα Δελβερούδη, «Θέατρο», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι Απαρχές 1900-
1922, τόμ. Α2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 1999, σ. 369-370.

9. Ο Συναδινός παρέμεινε πρόεδρος της εταιρείας των θεατρικών συγγραφέων και διευθυντής στη δραματική σχολή του Εθνικού 
μέχρι το 1946. Στην κρατική σκηνή χρημάτισε επίσης μέλος της εκτελεστικής επιτροπής (1931), της καλλιτεχνικής επιτροπής (1933-
1937) και του διοικητικού συμβουλίου (1943-1944, 1945-1946). Για όλες τις διοικητικές θέσεις που κατέλαβε ο Συναδινός στο ελληνικό 
θέατρο, βλ. συνοπτικά Σταματογιαννάκη, «Ο Θ. Ν. Συναδινός και η παρουσία του στο ελληνικό θέατρο», ό.π., σ. 431-442.
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Το καλοκαίρι του 1936 στη Βιέννη, ο Συναδινός μίλησε στο 9ο διεθνές θεατρικό συνέδριο 
ως πρόεδρος των ελλήνων θεατρικών συγγραφέων κι ως στέλεχος της ελληνικής κρατικής 
σκηνής, μ’ άλλα λόγια ως θεσμικός παράγων του ελληνικού θεάτρου. Τον επόμενο χρόνο, τον 
Μάιο του 1937, ο ίδιος άνθρωπος φρόντισε να λάβει χώρα στην Αθήνα το Α΄ Πανελλήνιο Παν-
θεατρικό Συνέδριο.  

Η σκέψη για ένα συνέδριο των επαγγελματιών της ελληνικής σκηνής είχε ανακοινωθεί δέκα 
χρόνια νωρίτερα, το 1927, από την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, το Σωματείο 
Εργοδοτών-Θιασαρχών, το Σωματείο Ηθοποιών, τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο και το Σω-
ματείο Τεχνιτών Θεάτρου. Η διοργάνωση είχε τότε ματαιωθεί, ενόψει της ψήφισης τροπολο-
γίας στη φορολογία των δημόσιων θεαμάτων.10 Μπορεί δηλαδή ο Συναδινός να μην είχε την 
ιδέα για το Πανθεατρικό Συνέδριο, έπαιξε όμως καθοριστικό ρόλο στην ευόδωσή της. 

Η διοργάνωση 

Τη διοργάνωση του Πανθεατρικού Συνεδρίου ανέλαβαν η Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγ-
γραφέων, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, ο Πανελλήνιος 
Μουσικός Σύλλογος, το Σωματείο Τεχνιτών Θεάτρου, το Ταμείο Εργασίας Ηθοποιών, το Τα-
μείο Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών και Τεχνιτών Θεάτρου και η Επιτροπή Αδείας Ασκή-
σεως Επαγγέλματος Ηθοποιού.11 Πρόεδρος του συνεδρίου ορίστηκε ο Συναδινός, 
αντιπρόεδροι ήταν ο Νίκος Παρασκευάς (πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών) κι ο 
Μανώλης Καλομοίρης (πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Μουσουργών).12 Το μεταξικό καθε-
στώς υποστήριξε την πρωτοβουλία. Το συνέδριο τέθηκε «υπό την υψηλήν προστασίαν» του 
πρίγκιπα Νικολάου, ενώ ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Γεωργακό-
πουλος ήταν πρόεδρος της τιμητικής επιτροπής του, η οποία απαρτιζόταν από στελέχη της 
κυβέρνησης κι από τους επικεφαλής του Εθνικού («Βασιλικού» από το 1935) Θεάτρου,13 της 

10. Βλ. «Γενική αναδημιουργία του θεάτρου. Το Α΄ Πανελλήνιον Θεατρικόν Συνέδριον», ΤΕΘ 37 (1 Φεβρουαρίου 1927), σ. 1· Αλεξία Πα-
πακώστα, «Α΄ 1917-1939. Τα πρώτα χρόνια», στο Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου (επιμ.), Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. 
Ογδόντα χρόνια 1917-1997, Αθήνα, Σμπίλιας, 1999, σ. 93-94.

11. Βλ. το έντυπο «Α΄ Πανελλήνιον Πανθεατρικόν Συνέδριον. Εν Αθήναις 13-16 Μαΐου 1937. Πρόγραμμα εργασιών» (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, 
υποφάκελος 2.3), σ. [1]. Ζητούμενο της θεατρολογικής έρευνας παραμένει να καταγραφούν τα μέλη που αριθμούσαν οι σύλλογοι, 
τα σωματεία και τα ταμεία των επαγγελματιών της ελληνικής σκηνής, αλλά και το ποσοστό των εργαζομένων που αυτοί οι οργα-
νισμοί εκπροσωπούσαν σε κάθε περίοδο. Σημειώνω ενδεικτικά ότι η Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων αριθμούσε 107 
μέλη το 1928 και 125 το 1944, βλ. Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Κατάλογος θεατρικών έργων των μελών της Εται-
ρείας, Αθήνα 1928, και τον δακτυλόγραφο κατάλογο της Εταιρείας με ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου 1944, ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφά-
κελος 2.1. Το 1932 το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών είχε 492 μέλη με δικαίωμα ψήφου. Στο τέλος του 1936, η Επιτροπή Αδείας 
Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού είχε καταχωρίσει στους καταλόγους της 1.108 εν ενεργεία ηθοποιούς: Μιχαήλ Σ. Μαντούδης, 
Ο θεσμός της Αδείας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ηθοποιού (Ανακοίνωσις εις το Πανθεατρικόν Συνέδριον του 1937), [Αθήνα 
1937;], σ. 10.

12. Τα υπόλοιπα μέλη στο συμβούλιο του συνεδρίου ήταν ο Κωστής Βελμύρας (γενικός γραμματέας, μέλος της Εταιρείας Ελλήνων 
Θεατρικών Συγγραφέων), ο Χριστόφορος Ταβουλάρης (ταμίας, πρόεδρος του Σωματείου Τεχνιτών Θεάτρου), ο Γεώργιος Ψύλλας 
(έφορος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου) και οι σύμβουλοι Α. Καρακατσάνης (γενικός επιθεωρητής στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, πρόεδρος του Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών), Μιχαήλ Μαντούδης (διευθυντής στο Υπουργείο Παιδείας, 
πρόεδρος της Επιτροπής Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού), Μιχαήλ Ροδάς (δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας) 
και Ιωάννης Αυλωνίτης (ηθοποιός, μέλος της διοίκησης του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών), βλ. «Α΄ Πανελλήνιον Πανθεατρικόν 
Συνέδριον. Εν Αθήναις 13-16 Μαΐου 1937. Πρόγραμμα εργασιών» (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 2.3), σ. [2].

13. Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη, «Θέατρον επίσημον, μόνιμον, επιχορηγούμενον από το δημόσιον. Η πορεία προς την ίδρυση του 
Εθνικού Θεάτρου», στο Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη (επιμ.), Εθνικό Θέατρο. Τα πρώτα χρόνια (1930-1941), Αθήνα, ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, 
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Ακαδημίας Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου.14  
Για όσους ενδιαφέρονταν να υποβάλουν συμμετοχή στο Πανθεατρικό δημοσιεύτηκαν οι 

ακόλουθοι τρεις θεματικοί άξονες: «Το θέατρον εις την υπηρεσίαν της μορφώσεως του 
λαού»· «Το θέατρον, οι φίλοι του και οι εχθροί του»· «Το ελληνικόν θέατρον και οι εργάται 
του». Στην αναγγελία του συνεδρίου οι διοργανωτές του εμφανίστηκαν ενωμένοι και με κοινό 
σκεπτικό: Ασπάζονταν την παλιά ιδέα για τη μορφωτική, προσανατολισμένη υπέρ του λαού 
λειτουργία της θεατρικής τέχνης, έκριναν ότι το θέατρο δεχόταν επίθεση κι είχε ανάγκη από 
υποστήριξη, ενώ τους απασχολούσαν ιδιαιτέρως οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι εργα-
ζόμενοι στην ελληνική σκηνή.15   

Το συνέδριο φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, στην οδό Αμερικής, κι οι εργασίες του διήρκεσαν από τις 13 έως τις 16 Μαΐου 1937.16 
Στο τυπωμένο πρόγραμμα ενδιαφέρον παρουσιάζουν αρχικά τα ονόματα των ομιλητών, οι 
ιδιότητες που είχαν διαλέξει για να συστηθούν κι η αναλογία με την οποία εκπροσωπήθηκε 
στο συνέδριο κάθε κλάδος. Μετρώ είκοσι θεατρικούς συγγραφείς (Θ. Ν. Συναδινός, Γρηγόριος 
Ξενόπουλος, Μιχαήλ Ροδάς, Κωστής Βελμύρας, Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου, Ρο-
δόπη Βασιλειάδου, Νικόλαος Ποριώτης, Ηλίας Βουτιερίδης, Ευγενία Ζωγράφου, Αντώνης Χα-
τζηαποστόλου, Δημήτρης Μπόγρης, Παντελής Χορν, Γιάννης Σιδέρης, Ειρήνη 
Βαρδουλάκη-Νικολάκη –Μανουέλλα–, Σπύρος Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος Μαρσέλλος, Αλέ-
κος Λιδωρίκης,Ανδρέας Παπαδόπουλος –Σύλβιος–, Άγγελος Δόξας, Ζαχαρίας Μακρής)· δε-
καέξι μουσικούς, συνθέτες ή εκπροσώπους μουσικών συλλόγων και οργανισμών (Ξενοφών 
Αστεριάδης, Νικόλαος Λάβδας, Γεώργιος Ψύλλας, Πέτρος Αξιωτίδης, Στυλιανός Καζαντζής, 
Κώστας Δαφνής, Διονύσιος Λαυράγκας, Μανώλης Καλομοίρης, Αύρα Θεοδωροπούλου, Γεώρ-
γιος Σκλάβος, Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Ευθ. Λάιος, Νίκος Χατζηαποστόλου, Ιωάννης Κο-
μνηνός, Αλέκος Αλμπέρτης, Αντίοχος Ευαγγελάτος)· εννιά ηθοποιούς (Μαρίκα Κοτοπούλη, 
Ευαγγελία Παρασκευοπούλου, Νίκος Παρασκευάς, Αντώνιος Νίκας, Ηλίας Θεοδώρου, Μήτσος 
Μυράτ, Μιράντα Μυράτ, Θεόδωρος Κρίτας, Μίμης Σιμόπουλος)· τέσσερις λογοτέχνες (Άγγελος 
Σικελιανός, Λίνος Καρζής, Πέλος Κατσέλης, Γεώργιος Αθανασιάδης-Νόβας)· δύο εκπροσώπους 
του Σωματείου Τεχνιτών Θεάτρου (Χριστόφορος Ταβουλάρης, Μάριος Αγγελόπουλος)· δύο 
θεατρικούς επιχειρηματίες (Εδμόνδος Φυρστ, Γεώργιος Χέλμης)· μία καθηγήτρια χορού (Κούλα 
Πράτσικα)· μία κριτικό (Ελένη Ουράνη)· έναν σκηνοθέτη (Πάνος Καλογερίκος).17  

Η αριθμητική κατανομή καταδεικνύει πρωτοκαθεδρία των θεατρικών συγγραφέων στο συ-
νέδριο, ενώ και οι μουσικοί, δεύτεροι στη σειρά, ξεπερνούν κατά πολύ τους ηθοποιούς. Αξιο-

2013, σ. 62, 71, υποσημ. 226.
14. «Α΄ Πανελλήνιον Πανθεατρικόν Συνέδριον. Εν Αθήναις 13-16 Μαΐου 1937. Πρόγραμμα εργασιών» (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 

2.3). Στην τιμητική επιτροπή συγκαταλέγονταν επίσης οι: Περικλής Ρεδιάδης (υπουργός Οικονομικών), Κώστας Κοτζιάς (υπουργός 
διοικητής Πρωτευούσης), Θεολόγος Νικολούδης (υφυπουργός Τύπου και Τουρισμού), Αριστείδης Δημητράτος (υφυπουργός Ερ-
γασίας), Αμβρόσιος Πλυτάς (δήμαρχος Αθηναίων), Γεώργιος Βλάχος (πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου), Νικόλαος Προεστόπουλος 
(γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας), Ανδρέας Μαζαράκης (πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών), Άγγελος Σταυρόπουλος 
(πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών). 

15. Βλ. την αναλυτική ανακοίνωση «Α΄ Πανελλήνιον Πανθεατρικόν Συνέδριον. Εν Αθήναις 13-16 Μαΐου 1937», που τυπώθηκε σε φυλλάδιο 
(ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 2.3) και δημοσιεύτηκε στο ΤΕΘ 212 (Απρίλιος 1937), σ. 1-2.

16. Οι εισηγήσεις έγιναν από τις 13 έως τις 15 Μαΐου. Στις 16 του μηνός συζητήθηκαν οι παρατηρήσεις και διατυπώθηκαν τα πορίσματα 
των συνέδρων.

17. «Α΄ Πανελλήνιον Πανθεατρικόν Συνέδριον. Εν Αθήναις 13-16 Μαΐου 1937. Πρόγραμμα εργασιών» (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 2.3), 
σ. [3-6].
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σημείωτο είναι επίσης ότι ο Πέλος Κατσέλης κι ο Λίνος Καρζής, επαγγελματίες σκηνοθέτες 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, εμφανίζονται ως λογοτέχνες, ενώ τον κλάδο των σκη-
νοθετών εκπροσώπησε ο Πάνος Καλογερίκος, που ανήκε στην παλιά, «συμβατική», «ρεαλι-
στική» φρουρά.18 Ο μοναδικός σκηνογράφος, τέλος, που είχε ανακοίνωση στο Πανθεατρικό 
ήταν ο «εμπειρικός» Μάριος Αγγελόπουλος, ο οποίος «ελλείψει ενός αμιγώς σκηνογραφικού 
σωματείου» μίλησε εκ μέρους του Σωματείου Τεχνιτών Θεάτρου.19 

Το θέατρο στην Ελλάδα ήταν πάντα υπόθεση με πολύ υψηλό ρίσκο κι εξίσου αμφίβολο κέρ-
δος. Από τον 19ο αιώνα μέχρι το τέλος της μεσοπολεμικής περιόδου, οι κύριοι επαγγελματίες 
της σκηνής, ηθοποιοί και συγγραφείς, συνδέονταν με δεσμούς αλληλεξάρτησης. Οι ηθοποιοί 
είχαν ανάγκη τους συγγραφείς για να εμπλουτίζεται διαρκώς το ρεπερτόριο των θιάσων, που 
διατηρούσε ζωηρό το ενδιαφέρον των θεατών κι ανθηρό το ταμείο. Οι συγγραφείς αυτονόητα 
δεν νοούνταν θεατρικοί αν τα έργα τους δεν έβλεπαν το φως της σκηνής, κι οι θεατρίνοι ήταν 
συνήθως γι’ αυτούς αναγκαίο κακό. Τα αντικρουόμενα συμφέροντα ηθοποιών και συγγραφέων 
στο μοίρασμα των εισπράξεων είχαν προκαλέσει αντεγκλήσεις μεταξύ τους από τον 19ο 
αιώνα,20 ενώ η ισορροπία των δυνάμεων άλλαζε ανάλογα με τις προτιμήσεις του κοινού.21 Στον 
20ό αιώνα, οι συγγραφείς, ομάδα με λιγότερες αντιζηλίες από τους ηθοποιούς, η οποία δεν 
βιοποριζόταν αποκλειστικά από το θέατρο και δεν απαρτιζόταν ούτε από μεριδιούχους, ούτε 
από επιχειρηματίες, ούτε από μισθωτούς, αλλά από ελεύθερους επαγγελματίες, ήταν σταθερά 
προσανατολισμένοι στα πνευματικά τους δικαιώματα, την καταβολή των οποίων διεκδίκησαν 
πιο μεθοδικά στο τέλος της δεκαετίας του 1900.  

Από το 1909 –έναν χρόνο μετά την ίδρυση της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγρα-
φέων–22 έως το 1931, η πρόνοια για τα συγγραφικά δικαιώματα στο θέατρο είχε εκφραστεί κι 
είχε τροποποιηθεί επί τα βελτίω σε σειρά νόμων και διαταγμάτων.23 Το 1929, η Εταιρεία ανα-
τύπωσε άρθρα του πιο πρόσφατου τότε νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας –ο οποίος περι-
είχε αυστηρές ποινικές διατάξεις για παραστάσεις έργων, πρωτότυπων ή μεταφρασμένων, 
χωρίς την άδεια των δικαιούχων–24 και τα έστειλε στους εκπροσώπους της στην επαρχία και 

18. Αντώνης Γλυτζουρής, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα. Η ανάδυση και η εδραίωση της τέχνης του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό 
θέατρο, Ηράκλειο, ΠΕΚ, σ. 411.

19. Παναγιώτα Κωνσταντινάκου, «Η σκηνογραφία στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, Τμήμα Θεάτρου, 2013, 
σ. 163-164.

20. Βλ. Ηρώ Κατσιώτη, «Η “τύχη” της Γκόλφως», στο Ιωσήφ Βιβιλάκης (επιμ.), Το ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα. Πρα-
κτικά Α΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Αθήνα, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών και Ergo, 2002, σ. 
191-192· Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, «Ο Σύνδεσμος των Δραματικών Συγγραφέων και τα συγγραφικά δικαιώματα στο θέατρο», στο 
Γλυτζουρής και Γεωργιάδη (επιμ.), Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό θέατρο, ό.π., σ. 201-210.

21. Βλ. Θόδωρος Χατζηπανταζής, Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως. Το χρονικό της ανάπτυξης του ελληνικού επαγγελματικού 
θεάτρου στο ευρύτερο πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου, από την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους ως τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, τόμ. Β1, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2012, σ. 125-143.

22. Elise Anne Delveroudi, «Le Répertoire original présenté sur la scène athénienne 1901-1922», thèse pour le doctorat de troisième 
cycle, Université de Paris-Sorbonne, 1982, σ. 211-213.

23. Ν. ΓΥΠΓ΄ (3483) «περί συγγραφικών δικαιωμάτων των θεατρικών έργων», ΦΕΚ Α΄ 296/16-12-1909, σ. 1252-1253· Ν. 2387 «περί της 
πνευματικής ιδιοκτησίας», ΦΕΚ Α΄ 148/23-7-1920, σ. 1441-1443· Β.Δ. «περί προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Σύμβασιν προς προ-
στασίαν της πνευματικής ιδιοκτησίας», ΦΕΚ Α΄ 52/31-3-1921, σ. 187-194· Ν.Δ. «περί ερμηνείας του Ν. 2387», ΦΕΚ Α΄ 198/15-6-1926, σ. 
1605, κυρώθηκε με τον Ν. 4489 «περί κυρώσεως του από 12/15 Ιουνίου 1926 […] Ν. 2387 […]», ΦΕΚ Α΄ 81/14-3-1930, σ. 585· Ν. 4186 
«περί τροποποιήσεως του άρ. 11 του Ν. […] (3483) του 1909 […]», ΦΕΚ Α΄ 225/9-7-1929, σ. 2009· Ν. 4301 «περί τροποποιήσεως του 
Ν. 2387 περί της πνευματικής ιδιοκτησίας», ΦΕΚ Α΄ 274/13-8-1929, σ. 2337-2338· Ν. 5257 «περί κυρώσεως της συμβάσεως Βέρνης 
[…]», ΦΕΚ Α΄ 266/11-8-1931, σ. 253-267· πβ. Γιώργος Α. Κουμάντος, Πνευματική ιδιοκτησία, Αθήνα, Σάκκουλας, 41984, σ. 62-63.

24. Ν. 4301/1929, ό.π.
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στο εξωτερικό, για να ζητούν «την ακριβή εκτέλεσιν» του νόμου «κατά τας εκάστοτε παρου-
σιαζομένας περιστάσεις».25 Το 1933, οι θεατρικοί συγγραφείς τροποποίησαν το καταστατικό 
της Εταιρείας τους και καθόρισαν κατώτατο απαιτητέο ποσοστό για παραστάσεις πρωτότυ-
πων έργων (10%), αλλά και το ποσοστό από τις εισπράξεις δικαιωμάτων που έπρεπε να κατα-
τίθεται στην Εταιρεία: 10% για παραστάσεις στην Αθήνα, 14% για τον Πειραιά, 17% για την 
επαρχία και το εξωτερικό.26  

Οι εισηγήσεις 

«Η Κυβέρνησις, πιστεύουσα εις την δημιουργικήν δύναμιν του θεάτρου, θα πράξη ό,τι είνε δυ-
νατόν διά την ενίσχυσίν του».27 Η κατακλείδα στον χαιρετισμό του υπουργού Παιδείας Κων-
σταντίνου Γεωργακόπουλου προς τους συνέδρους θυμίζει την προγενέστερη υπόσχεσή του, 
τον Δεκέμβριο του 1936, πως οι έλληνες καλλιτέχνες «θα αισθανθούν την στοργικήν του Κυ-
βερνήτου πνοήν, και τας επιτυχείς προσπαθείας των θα στέψη πάντοτε αφειδής και ολόψυχος 
του Κράτους η δικαία και ευγνώμων αντίληψις».28 

Στην κρατική πνοή προσέβλεπε κι ο Θ. Ν. Συναδινός. Στην εισηγητική ομιλία του υπογράμμισε 
τον εκπολιτιστικό ρόλο του θεάτρου, καταχώρισε στους εχθρούς του την εξάπλωση του κι-
νηματογράφου και την προχειρότητα που επικρατούσε στους θιάσους κι έκρινε ότι το κράτος 
έπρεπε να παρέμβει στο ελεύθερο θέατρο, όπως είχε κάνει στο παρελθόν με το Εθνικό, για 
να συσπειρωθούν οι διαθέσιμες καλλιτεχνικές δυνάμεις και να ενισχυθούν τα ελληνικά έργα, 
που είχαν «τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ελληνική ψυχή».29 

Έμφαση στην ελληνική δραματουργία έδωσε κι η Μαρίκα Κοτοπούλη στον χαιρετισμό της 
–«Έργα ζητώ. Γιατί αυτό θα πει θέατρο. Προ παντός έργο»–,30 ενώ η παλαίμαχη πρωταγωνί-
στρια Ευαγγελία Παρασκευοπούλου μίλησε για την «εθνική σημασία του θεάτρου», κατέθεσε 
τις αναμνήσεις της κι απήγγειλε «κατά τον παλαιόν ρομαντικόν θεατρικόν τρόπον», «για να 
μ’ ενθυμηθήτε όταν παρίστενα».31 Στο ίδιο πνεύμα με τον Συναδινό και την Κοτοπούλη, ο Γρη-
γόριος Ξενόπουλος επανέλαβε το πάγιο αίτημά του να υποστηριχτούν τα ελληνικά έργα. 

25. Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, «Ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 2.1), σ. [1]· βλ. 
επίσης Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, «Εγκύκλιος Μελών αριθ. 3 […] Εν Αθήναις 15 Δεκεμβρίου 1929» (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, 
ΘΝΣ, υποφάκελος 2.1).

26. «Ψήφισμα της Γεν. Συνελεύσεως της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων Ερμηνείας και Συμπληρώσεως του Καταστατικού», Αθήνα, 
18 Ιουνίου 1933 (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 2.1), σ. 1-2, και Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Καταστατικόν, Αθήνα, 
1933.

27. Χαιρετισμός δημοσιευμένος στο άρθρο «Ήρχισε το Πανθεατρικόν Συνέδριον. Αι γενόμεναι πρώται ανακοινώσεις», Αθηναϊκά Νέα 
(13 Μαΐου 1937), σ. 6.

28. Κ. Α. Δημάδης, «Στοιχεία για την ανάλυση της πολιτιστικής πολιτικής του μεταξικού καθεστώτος (1936-1941)», Πεζογραφία και εξου-
σία στη νεότερη Ελλάδα, Αθήνα, Αρμός, 2013, σ. 66. 

29. Βλ. το χειρόγραφο της ομιλίας του Συναδινού (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 2.3), σ. 9.
30. Απόσπασμα από την ομιλία της Κοτοπούλη δημοσιευμένο στο άρθρο «Το Α΄ Πανθεατρικό Συνέδριο», Νεοελληνικά Γράμματα 24 

(15 Μαΐου 1937), σ. 14.
31. «Η χθεσινή έναρξις του Πρώτου Πανελληνίου Θεατρικού Συνεδρίου», Η Εθνική (14 Μαΐου 1937), σ. 3. «Το παραδοξότερον, το χα-

ρακτηριστικώτερόν της ιδίωμα είναι η απαγγελία της», έγραφε για την Παρασκευοπούλου ο Γεώργιος Τσοκόπουλος το 1892: «Δεν 
είναι φυσική ως πρέπει να είναι, αλλ’ ούτε προσπεποιημένη ως η των άλλων ηθοποιών του ελληνικού θεάτρου. Μετέχει και αλη-
θείας και προσποιήσεως», Γ. Β. Τσοκόπουλος, «Θεατρικαί μελέται. Ευαγγελία Παρασκευοπούλου», στο Κωνστ. Φ. Σκόκος, Εθνικόν 
Ημερολόγιον Χρονογραφικόν, Φιλολογικόν και Γελοιογραφικόν του έτους 1893, Αθήνα 1893, σ. 100. Η ηθοποιός πέθανε λίγους 
μήνες μετά το συνέδριο, στις 19 Ιανουαρίου 1938.
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Απογοητευμένος από τη φτωχή εκπροσώπησή τους στο ρεπερτόριο της κρατικής σκηνής, 
εισηγήθηκε να συσταθεί «θέατρον των συγγραφέων», με την αρωγή του κράτους.32 Ο πρό-
εδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Νίκος Παρασκευάς παρουσίασε ζοφερή την κα-
τάσταση της ελληνικής σκηνής, με «την πρόχειρον σύμπηξιν θιάσων και το ναυάγιόν των εις 
τας επαρχίας», και πρότεινε να συσταθεί αυτόνομος φορέας για την οργάνωση και τον προ-
γραμματισμό των θιάσων και να τεθεί υπό τον έλεγχο του κράτους.33 

Ο θεολόγος, πανεπιστημιακός καθηγητής, ακαδημαϊκός και πρώην υπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Δημήτριος Μπαλάνος ζήτησε από την εκκλησία να υποστηρίξει το θέατρο, 
«ώστε να καταστή τούτο συμπαραστάτης και βοηθός του ηθοπλαστικού σκοπού ον αύτη επι-
διώκει».34 Λίγες ώρες αργότερα, με εκτός προγράμματος ανακοίνωση, στο συνέδριο μίλησε 
κι ο επίσης θεολόγος, πανεπιστημιακός και πρώην υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Νικόλαος Λούβαρις, που επιχείρησε να προσεγγίσει τη θεατρική τέχνη από τη σκοπιά της φι-
λοσοφίας.35 

Πιο πρακτικός από τους θεολόγους, ο Μιχαήλ Ροδάς απέδωσε τη θεατρική κρίση στον 
«πληθωρισμό» των ηθοποιών και πρότεινε μέτρα «ριζικά και επείγοντα» για τη σωτηρία της 
ελληνικής σκηνής: ν’ αυξηθούν οι συντάξεις, να τροποποιηθεί ο νόμος του Ταμείου Εργασίας 
Ηθοποιών και να διατεθεί μέρος των εσόδων του για να ενθαρρυνθούν ηλικιωμένοι ηθοποιοί 
ν’ αποσυρθούν από τη σκηνή, ν’ ανασταλεί η λειτουργία των ιδιωτικών δραματικών σχολών 
για πέντε χρόνια και να διατηρηθεί μόνο η σχολή του κρατικού θεάτρου με τριετή φοίτηση, 
ή ν’ απονέμει η σχολή αυτή όλα τα διπλώματα «με όρους αυστηρούς στις εξετάσεις».36 

Ο συνωστισμός στο επάγγελμα του ηθοποιού κι η ανάγκη να διαχωριστούν η ήρα από το 
στάρι δεν ήταν ασφαλώς απόψεις που πρώτος ο Ροδάς κατέθεσε σε συζήτηση για το ελλη-
νικό θέατρο. «Τον κόθορνον του ηθοποιού υποδύεται συνήθως ο πρώτος τυχών» έγραφε 
το 1885 ο Άγγελος Βλάχος.37 Στα τέλη του 19ου αιώνα, την περίοδο της ίδρυσης του Βασιλικού 
Θεάτρου –«ενός επιχορηγούμενου αυλικού θεατρικού οργανισμού (που θα μπορούσε να 
γίνει εθνικό θέατρο αλλά δεν έγινε)»–,38 ο Βλάχος θα φρόντιζε ν’ αποκλειστούν από την ανα-

32. «Εις αυτό να παίζωνται μόνον ελληνικά έργα, παλαιά και νέα», «Η χθεσινή έναρξις του Πρώτου Πανελληνίου Θεατρικού Συνεδρίου», 
ό.π.· πβ. το δημοσιευμένο την ημέρα της λήξης του συνεδρίου άρθρο του Ξενόπουλου «Έλληνες ηθοποιοί και ελληνικά έργα», 
Ελεύθερον Βήμα (16 Μαΐου 1937), σ. 1-2, καθώς και το δημοσιευμένο δέκα χρόνια νωρίτερα άρθρο του «Εθνικόν Θέατρον», Νέα 
Εστία 32 (15 Απριλίου 1928), σ. 340-342.

33. «Η χθεσινή έναρξις του Πρώτου Πανελληνίου Θεατρικού Συνεδρίου», ό.π., και «Το Α΄ Πανθεατρικόν Συνέδριον. Ήρχισαν χθες πα-
νηγυρικώς αι εργασίαι του», Ακρόπολις (14 Μαΐου 1937), σ. 5. Για τις δυσχερείς συνθήκες του επαγγέλματός τους φαίνεται πως μί-
λησαν την ίδια μέρα και οι ηθοποιοί, μέλη του Σωματείου, Μήτσος Μυράτ και Αντώνιος Νίκας: «Το Α΄ Πανθεατρικόν Συνέδριον. 
Ήρχισαν χθες πανηγυρικώς αι εργασίαι του», ό.π. Ο Μυράτ, επαγγελματικά αποκατεστημένος τότε στην κρατική σκηνή, ίσως να 
μίλησε στο Πανθεατρικό για το παρελθόν του:Αντρέας Δημητριάδης, «Ο Μήτσος Μυράτ και η εργαλειοθήκη της υστεροφημίας», 
στο Μήτσος Μυράτ, Η ζωή μου, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2016, σ. 383-513. 

34. Δ. Σ. Μπαλάνος, «Εκκλησία και πολιτισμός. Ο χριστιανισμός είναι εχθρός του θεάτρου;», Νέοι Καιροί (Πειραιάς) (14 Μαΐου 1937), σ. 
1. Βλ. επίσης του ίδιου, «Χριστιανισμός και θέατρον», Νέα Εστία 269 (1 Μαρτίου 1938), σ. 292-293. Πβ. την παλαιότερη διάλεξη του 
Μπαλάνου Χριστιανισμός και σκηνή. Διάλεξις γενομένη εις την αίθουσαν του Εθνικού Θεάτρου την 17ην Δεκεμβρίου 1924, Αθήνα, 
Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου, 1925.

35. Βλ. τη μεταγενέστερη δημοσίευση της ομιλίας του, «Το θέατρον και ο πολιτισμός», Τα Παρασκήνια 27 (19 Νοεμβρίου 1938), σ. 1, 4.
36. Βλ. Μ.[ιχαήλ] Ρ.[οδάς], «Ο πληθωρισμός των ηθοποιών. Τα μέτρα εξυγιάνσεως», Ελεύθερον Βήμα (15 Μαΐου 1937), σ. 1-2· πβ. «Οι 

αριθμοί του θεάτρου», Ελεύθερον Βήμα (31 Μαΐου 1937), σ. 2.
37. Άγγελος Βλάχος, «Περί εθνικού θεάτρου», Εστία 471 (6 Ιανουαρίου 1885), σ. 37.
38. Δημήτρης Σπάθης, «Ένα εισαγόμενο είδος: Η καθιέρωση του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο», στο Νικηφόρος Παπανδρέου 

(επιμ.), Από τον Χορτάτση στον Κουν. Μελέτες για το νεοελληνικό θέατρο, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2015, σ. 607.
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κτορική σκηνή οι ακατάλληλοι κατά την κρίση του επαγγελματίες ηθοποιοί. Οι κατά κανόνα 
αναλφάβητοι στον 19ο ηθοποιοί συνιστούσαν εύκολο στόχο κοινωνικής ανυποληψίας. Για 
την ανέκαθεν προβληματική και υποκριτική ηθική της πλειονότητας του κοινού, του Τύπου 
και της καθεστηκυίας τάξης,39 οι άνδρες ηθοποιοί ήταν ανέντιμοι και περιθωριακοί, οι γυναί-
κες εν δυνάμει πόρνες. Η κυρίαρχη νοοτροπία δεν άλλαξε στον 20ό αιώνα· σε διεργασίες 
που αποσκοπούσαν στο να εκσυγχρονιστεί η ντόπια θεατρική πρακτική κατά τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, να βελτιωθεί το μορφωτικό επίπεδο των ηθοποιών με τη σύσταση και την οργά-
νωση δραματικών σχολών, αλλά και να υποστηριχτεί το θέατρο από την πολιτική εξουσία, οι 
συγγραφείς –οι οποίοι συνδέονταν με τους κύκλους της λογιοσύνης και της διανόησης– ήταν 
κυρίαρχα παρόντες, ενώ οι ηθοποιοί αντιμετωπίζονταν στην καλύτερη περίπτωση με συγκα-
τάβαση, στη χειρότερη με εχθρότητα.40  

Συλλογικές προσπάθειες των ηθοποιών να βελτιώσουν τους όρους της εργασίας τους και 
να διεκδικήσουν αξιοπρεπή διαβίωση είχαν σημειωθεί τουλάχιστον από το 1883, με τον Σύν-
δεσμο Ελλήνων Ηθοποιών.41 Το 1917, λίγο μετά τη σύσταση του Σωματείου Ηθοποιών, συζη-
τήθηκε η προσχώρησή του στο Εργατικό Κέντρο.42 Με τη στήριξη του Σωματείου έγινε η 
μοναδική μεγάλη απεργία των ηθοποιών στα μεσοπολεμικά χρόνια (1919), που δεν απέφερε 
όμως σχεδόν κανένα κέρδος στον κλάδο και δεν έθιξε τα προνόμια των θιασαρχών και των 
επιχειρηματιών.43 

Παράλληλα, το Σωματείο Ηθοποιών, οι πρωταγωνιστές, οι επιχειρηματίες και οι συγγρα-
φείς στρέφονταν ολοένα και συχνότερα προς το κράτος, προσδοκώντας από την εκάστοτε 
κυβέρνηση να μεριμνήσει για την τέχνη τους. Στα αιτήματά τους, τα οποία άλλοτε εμφανί-
ζονταν κοινά κι άλλοτε αποτύπωναν τον μεταξύ τους διαγκωνισμό, ανταποκρίθηκε πιο απο-
τελεσματικά ο Γεώργιος Παπανδρέου, που ως υπουργός Παιδείας την περίοδο 1928-1932 
υπηρέτησε με την έγκριση του Βενιζέλου την ιδέα του λαϊκού –προορισμένου δηλαδή για 
τους πολλούς– πολιτισμού και το σχέδιο «περί ενισχύσεως των Ελληνικών Γραμμάτων και 
Τεχνών» υπό την κηδεμονία και την εποπτεία του αστικού κράτους. Στην πράξη, το πρό-
γραμμα της τελευταίας βενιζελικής τετραετίας, προτού ανακοπεί από τη διεθνή και την εσω-

39. Ηρώ Κατσιώτη, «Για έναν κνημιδόδεσμο ή για τη δημοκρατία στην πλατεία του θεάτρου», στο Αλεξία Αλτουβά και Καίτη Διαμα-
ντάκου (επιμ.), Θέατρο και Δημοκρατία. Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, τόμ. Α΄, Αθήνα, ΕΚΠΑ, Τμήμα Θεα-
τρικών Σπουδών, 2018, σ. 669-684.

40. Αντώνης Γλυτζουρής, «Διά την διανοητικήν εξύψωσιν του λαού». Η απόπειρα ίδρυσης Εθνικού Θεάτρου στις απαρχές της πρώτης 
βενιζελικής κυβέρνησης, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2015.

41. Ηρώ Κατσιώτη, «Για το Δοκίμιον Υποκριτικής του Ηλία Ωρολογά Δασαρίτου», στο Γρηγόρης Ιωαννίδης (επιμ.), Ο ηθοποιός και η 
τέχνη της υποκριτικής. Θεωρία και πράξη, ιστορία και παρόν. Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας, Αθήνα, ΕΚΠΑ, Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών και Ergo, 2011, σ. 77. Για άλλες αντίστοιχες οργανώσεις των ελλήνων ηθοποιών κατά τον 19ο αιώνα, βλ. Αντρέας Δημη-
τριάδης, Σαιξπηριστής, άρα περιττός. Ο ηθοποιός Νικόλαος Λεκατσάς και ο δύσβατος δρόμος της θεατρικής ανανέωσης στην Ελ-
λάδα του 19ου αιώνα, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2006, σ. 98-99. Η πιο μακρόβια προγενέστερη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών οργάνωση 
υπήρξε ο Σύλλογος Αλληλοβοηθείας Ελλήνων Ηθοποιών (1904-1915), βλ. Μιχ. Λ. Ροδάς, Θεατρικά Χρονικά 1931 (παράρτημα του 
περιοδικού Μουσικά Χρονικά), [Αθήνα], 1932, σ. 168-177.

42. Παπακώστα, «Α΄ 1917-1939. Τα πρώτα χρόνια», ό.π., σ. 83.
43. Οι ηθοποιοί ζήτησαν τότε να καθιερωθεί ημέρα αργίας των θεάτρων, να ασφαλίζονται στις περιοδείες και να αμείβονται στις 

έκτακτες παραστάσεις, να καταβάλλουν οι εργοδότες τέλος 1% επί της αμοιβής των ηθοποιών ώστε το Σωματείο Ηθοποιών να 
επικυρώνει τα συμβόλαια εργασίας και να εισπράττει το Σωματείο 10 λεπτά από κάθε εισιτήριο με στόχο τη σύσταση ταμείου συ-
ντάξεων ηθοποιών: Θόδωρος Χατζηπανταζής, «Η μεγάλη απεργία των ηθοποιών (1919) και τα πρώτα στάδια του συνδικαλισμού 
στο ελληνικό θέατρο», στο Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος και Χρήστος Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρο-
νισμός, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 21992, σ. 271-286.
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τερική οικονομική κρίση με τις πολιτικές συνέπειές της, χάρισε στους ανθρώπους της ελλη-
νικής σκηνής το Εθνικό Θέατρο που από χρόνια ονειρεύονταν,44 καθώς επίσης ένα νομικό 
και θεσμικό πλαίσιο κι ορισμένες παροχές για το επάγγελμά τους.45  

Το 1937, δύο μήνες πριν από το Πανθεατρικό Συνέδριο, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών ζή-
τησε από τον Ιωάννη Μεταξά ν’ αυξηθεί το πρόσθετο τέλος στα εισιτήρια των δημόσιων θε-
αμάτων, το οποίο ήταν η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τρία ταμεία των επαγγελματιών της 
σκηνής: το Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών και Τεχνιτών Θεάτρου, το Ταμείο Εργα-
σίας Ηθοποιών και το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.46  

Το Ταμείο Συντάξεων είχε συσταθεί το 1924, βάσει του Ν. 2868 «περί υποχρεωτικής ασφα-
λίσεως των εργατών και ιδιωτικών υπαλλήλων».47 Μεριμνούσε αρχικά μόνο για τους κλάδους 
που αναγράφονταν στην επωνυμία του – στους τεχνίτες του θεάτρου συγκαταλέγονταν μη-
χανικοί, φροντιστές, βεστιαρίστες (ιματιοφύλακες), οδηγοί σκηνής και ηλεκτρολόγοι.48 Από το 
1925 ώς το 1927, στους δικαιούχους του Ταμείου προστέθηκαν οι θεατρικοί συγγραφείς, σκη-
νοθέτες και υποβολείς, οι μουσικοί και οι τεχνίτες των κινηματοθεάτρων, οι ταμίες θεάτρων 
και κινηματοθεάτρων, αλλά και οι θιασάρχες «οι υπηρετούντες αυτοπροσώπως εν τη ιδία των 
επιχειρήσει».49 Το Ταμείο συντηρούσαν οι εισφορές των δικαιούχων και το πρόσθετο τέλος 
στα εισιτήρια των δημόσιων θεαμάτων. Ο φόρος στα θεάματα είχε επιβληθεί το 1918, με νόμο 
που προέβλεπε ότι το κράτος θα διέθετε τα έσοδα από το πρόσθετο τέλος στα εισιτήρια κατά 
το ήμισυ υπέρ του ελληνικού θεάτρου και κατά το ήμισυ για τη σύσταση συνταξιοδοτικού τα-
μείου των επαγγελματιών της σκηνής.50 Προτού ιδρυθεί το Ταμείο Συντάξεων, το Σωματείο 
Ηθοποιών είχε πετύχει αύξηση στο πρόσθετο τέλος (10 λεπτά αντί για 5 ανά εισιτήριο), αλλά 
και στο ποσοστό του που θα αποδιδόταν στο Ταμείο (75% αντί για 50%).51 Το 1931, το πρόσθετο 
τέλος στα εισιτήρια των θεαμάτων κυμαινόταν, ανάλογα με την τιμή του εισιτηρίου, από 20 
λεπτά ώς μιάμιση δραχμή,52 χωρίς όμως να έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα τα πραγματικά έσοδα του 

44. Σταματογιαννάκη, «Θέατρον επίσημον, μόνιμον, επιχορηγούμενον από το δημόσιον…», ό.π.· Γλυτζουρής, «Διά την διανοητικήν εξύ-
ψωσιν του λαού», ό.π.

45. Χρ. Λέφας (επιμ.), Το νομοθετικόν έργον του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 1930-32. Υπουργία Γ. Παπανδρέου, τόμ. 
Γ΄ Τέχνη, Αθήνα, Δημητράκος, 1934, σ. 66-97.

46. Βλ. Σωματείον Ελλήνων Ηθοποιών, «Υπόμνημα προς τον εξοχότατον κον πρόεδρον και τα αξιότιμα μέλη της σεβαστής κυβερνή-
σεως. […] Εν Αθήναις τη 1η Μαρτίου 1937» (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 2.1).

47. ΦΕΚ Α΄ 119/20-7-1922, σ. 554-556, και Β.Δ. «περί της κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν. 2868 και του από 19 Νοεμβρίου 1923 
τροποποιούντος και συμπληρούντος αυτόν Ν.Δ.», ΦΕΚ Α΄ 373/21-12-1923, σ. 2690-2692.

48. Ροδάς, Θεατρικά Χρονικά 1931, ό.π., σ. 178-183.
49. Βλ. Ροδάς, Θεατρικά Χρονικά 1931, ό.π.· Ταμείον Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών και Τεχνιτών Θεάτρου, Κανονισμός, Αθήνα, 

1927, άρ. 4-5.
50. Ν. 1237 «περί φορολογίας δημοσίων θεαμάτων», ΦΕΚ Α΄ 74 /7-4-1918, σ. 453-456. Το 50% του πρόσθετου τέλους που το κράτος 

θα διέθετε υπέρ του ελληνικού θεάτρου δόθηκε το 1919 στην Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου και στο Θέατρον Ωδείου – βλ. το Β.Δ. 
«περί διαθέσεως του υπέρ του ελληνικού θεάτρου ποσοστού τού επί των εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων προσθέτου τέλους», 
ΦΕΚ Α΄ 272/24-12-1919, σ. 1813-1814.

51. Βλ. τα Ν.Δ. «περί συμπληρώσεως των νόμων “περί φορολογίας των κέντρων διασκεδάσεως και δημοσίων θεαμάτων”», ΦΕΚ Α΄ 
291/30-12-1922, σ. 1761-1762, και «περί τροποποιήσεως του περί δημοσίων θεαμάτων νόμου», ΦΕΚ Α΄ 223/11-8-1923, σ. 1539. Το 
1923 το υπόλοιπο τέλος (1/4) μοιράστηκε κατά το 1/8 στην Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου και κατά το 1/8 στα αλληλοβοηθητικά τα-
μεία του Σωματείου Ηθοποιών, Μουσικών και Τεχνιτών Θεάτρου και του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου.

52. Ν. 5293 «περί τροποποιήσεως του άρ. 1 του Ν.Δ. της 20ής Οκτωβρίου 1925 “περί καθορισμού πόρων και μετόχων του Ταμείου 
Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών και Τεχνιτών Θεάτρου”», ΦΕΚ Α΄ 425/29-12-1931, σ. 3424· πβ. το Ν.Δ. «περί κυρώσεως και τρο-
ποποιήσεως του από 20 Νοεμβρίου 1925 Ν.Δ. “περί καθορισμού πόρων και μετόχων του Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών 
και Τεχνιτών Θεάτρου”», ΦΕΚ Α΄ 288/13-11-1927, σ. 2149-2150, την κύρωσή του με τον Ν. 3563, ΦΕΚ Α΄ 106/25-6-1928, σ. 805-806, 
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Ταμείου, εξαιτίας της υποτίμησης του νομίσματος.53 
Στο τέλος του 1930, εφτά μήνες μετά την ίδρυση του Εθνικού Θεάτρου και μία μέρα μετά 

την έγκριση του Οργανισμού του,54 δημοσιεύτηκε το διάταγμα σύστασης του Ταμείου Εργασίας 
Ηθοποιών, για τη χορήγηση δανείων σε συνεταιρικούς θιάσους πρόζας και ελαφρού μουσικού 
θεάτρου.55 Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο της κρατικής σκηνής, το Ταμείο Εργασίας θα κλη-
ρονομούσε την περιουσία και τους πόρους της Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου, που τον Αύ-
γουστο του 1930 αποκόπηκε από το Σωματείο Ηθοποιών και προσαρτήθηκε στο Εθνικό ως 
δραματική σχολή του·56 το διάταγμα σύστασης του Ταμείου Εργασίας όριζε πως το κράτος θα 
το επιχορηγούσε με ένα εκατομμύριο δραχμές, ποσό το οποίο θα προέκυπτε από το ποσοστό 
του πρόσθετου τέλους στα εισιτήρια των θεαμάτων που αναλογούσε στην Επαγγελματική 
Σχολή Θεάτρου (1/8), από όσα έσοδα διατηρούσε έως τότε η Σχολή, αλλά και από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.57 Τελικά τα έσοδα του Ταμείου περιορίστηκαν στο ένα όγδοο του πρόσθετου 
τέλους, ενώ στις οικονομικές υποχρεώσεις του προσμετρήθηκε η ετήσια επιχορήγηση (250.000 
δραχμές) της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου.58 Το 1933, στους δικαιούχους του Τα-
μείου προστέθηκαν και συνεταιρικοί θίασοι μελοδράματος (έως δύο ανά έτος).59 Την ίδια χρονιά, 
ο αρχικός κανονισμός για την παροχή δανείων (1931) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
όρους που αποτύπωναν τη δυσκολία των συνεταιρικών θιάσων ν’ ανταποκριθούν στις υποχρε-
ώσεις τους απέναντι στο Ταμείο, αλλά και κρούσματα βεντετισμού στους κόλπους τους.60  

Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας είχε συσταθεί από το Σωματείο Ηθοποιών το 1917, με πόρους 
το 50% από τα έσοδα του Σωματείου και με στόχους να καλλιεργηθεί αίσθημα αλληλεγγύης 
στους κόλπους του, να έχουν τα μέλη του ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και να 
ιδρυθεί Άσυλο Ηθοποιών.61 Το 1923, η χρηματοδότηση του Ταμείου περιορίστηκε στο ένα 

και το διάταγμα «περί θέσεως» του νόμου «εν ισχύϊ» από την 1η Απριλίου 1932, ΦΕΚ Α΄ 18/18-1-1932, σ. 125.
53. Ροδάς, Θεατρικά Χρονικά 1931, ό.π., σ. 181-182.
54. Ν. 4615 «περί ιδρύσεως Εθνικού Θεάτρου», ΦΕΚ Α΄ 141/5-5-1930, σ. 1161-1164, και διάταγμα «περί εγκρίσεως του οργανισμού του 

Εθνικού Θεάτρου» (29 Δεκεμβρίου 1930), όπως παρατίθεται στο Λέφας (επιμ.), Το νομοθετικόν έργον του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, ό.π., σ. 30-57.

55. Διάταγμα «περί ιδρύσεως Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών και περί τρόπου αποδόσεως ποσοστού υπέρ του Ταμείου τούτου», ΦΕΚ 
Α΄ 381/1-12-1930, σ. 3040-3042. 

56. Βλ. τον Ν. 4615 «περί ιδρύσεως Εθνικού Θεάτρου», ό.π., άρ. 2. Ο Οργανισμός της δραματικής σχολής του Εθνικού εγκρίθηκε την 
άνοιξη του 1931, βλ. το διάταγμα «περί εγκρίσεως του οργανισμού της Δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου», ΦΕΚ Α΄ 55/7-3-
1931, σ. 383-386.

57. Βλ. το διάταγμα «περί ιδρύσεως Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών […]», ό.π., άρ. 10.
58. Διάταγμα «περί ιδρύσεως Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών και περί τρόπου αποδόσεως ποσοστού υπέρ του Ταμείου τούτου», ΦΕΚ 

Α΄ 18/18-1-1932, σ. 121-122. Με το ίδιο διάταγμα η υποχρέωση των θιάσων να καταβάλλουν στο Ταμείο το 2% από τα καθαρά κέρδη 
κάθε παράστασης μετατράπηκε σε υποχρέωση καταβολής ποσοστού που η διοίκηση του Ταμείου θα όριζε ανά περίπτωση.

59. Διάταγμα «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από […] 1932 διατάγματος περί ιδρύσεως Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών 
[…]», ΦΕΚ Α΄ 185/10-7-1933, σ. 1015-1016. 

60. Πβ. την απόφαση 66769 των υπουργών Παιδείας (Γεώργιος Παπανδρέου) και Εθνικής Οικονομίας (Παναγής Βουρλούμης) της κυ-
βέρνησης Βενιζέλου «περί εγκρίσεως κανονισμού του Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών», ΦΕΚ Β΄ 125/22-10-1931, σ. 549-550, με την 
αντίστοιχη απόφαση 54098 της κυβέρνησης Παναγή Τσαλδάρη (Θόδωρος Τουρκοβασίλης, Στέφανος Στεφανόπουλος), ΦΕΚ Β΄ 
81/12-8-1933, σ. 417-419. Ο δεύτερος κανονισμός υπαγόρευε ότι θίασοι που έπαιρναν δάνεια ως συνεταιρικοί αλλά κατέληγαν πρω-
ταγωνιστικοί θα διώκονταν ποινικά� ότι την ευθύνη ν’ αποδίδονται οι οφειλές των θιάσων στο Ταμείο θα την είχε συνέταιρος 
στον εκάστοτε θίασο, «κατά προτίμησιν μεταξύ των απομάχων ηθοποιών», που δεν θα έπαιρνε μέρος στις παραστάσεις� ότι οι 
θίασοι θα τηρούσαν σχολαστικά τα λογιστικά τους βιβλία� ότι για το δραματολόγιο και τα δρομολόγια των θιάσων θα αποφάσιζε 
εκλεγμένη τριμελής επιτροπή, από την οποία ένα μέλος –ο διευθυντής του θιάσου– θα καθόριζε και τη διανομή των ρόλων.

61. Γεώργιος Σαραντίδης, «Ιστορία της ιδρύσεως και εξελίξεως των ιδρυμάτων του Σωματείου Ηθοποιών», ΤΕΘ 15 (1 Μαρτίου 1926), 
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όγδοο του πρόσθετου τέλους στα εισιτήρια των θεαμάτων, ποσό το οποίο μάλιστα θα μοιρα-
ζόταν με τα αλληλοβοηθητικά ταμεία του Σωματείου Τεχνιτών Θεάτρου και του Πανελλήνιου 
Μουσικού Συλλόγου.62 Το 1934, στο πρώτο καταστατικό του Σωματείου Ηθοποιών με την επω-
νυμία Σωματείον Ελλήνων Ηθοποιών δημοσιεύτηκε και νέος κανονισμός του Ταμείου Αλλη-
λοβοηθείας.63 

Το 1937, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθετε το Σωματείο, και τα τρία ταμεία βρίσκονταν 
σε δυσχέρεια. Ο μεγάλος αριθμός των δικαιούχων του Ταμείου Συντάξεων (στους οποίους 
είχαν ενταχθεί και οι εργαζόμενοι στους απαλλαγμένους από τον φόρο δημοσίων θεαμάτων 
οργανισμούς του Εθνικού Θεάτρου και του Ελληνικού Μελοδράματος) και το υψηλό κόστος 
λειτουργίας του είχαν οδηγήσει σε συντάξεις που δεν διασφάλιζαν ούτε τα στοιχειώδη στους 
απομάχους του θεάτρου· το Ταμείο Εργασίας –υποχρεωμένο να επιχορηγεί και την Επιτροπή 
Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού, και με μειωμένα έσοδα εξαιτίας της εξομοίωσης 
του φόρου του κινηματογράφου με τον φόρο του θεάτρου– παρείχε στους συνεταιρικούς 
θιάσους μόνο τα ναύλα για τις περιοδείες τους· το Ταμείο Αλληλοβοηθείας παρουσίαζε έλ-
λειμμα και δεν μπορούσε να καλύψει τις υποχρεώσεις του ούτε να αποπληρώσει τα χρέη του.64  

Αν εξαιρέσουμε τους πρωταγωνιστές-αστέρες και τους προνομιούχους διορισμένους στην 
κρατική σκηνή, οι περισσότεροι έλληνες ηθοποιοί του Μεσοπολέμου εξακολουθούσαν να ερ-
γάζονται εποχικά, ευκαιριακά, χωρίς εξασφαλισμένο παρόν και μέλλον, υπό το κράτος μεγάλου 
ανταγωνισμού και υπό συνθήκες καθορισμένες από τις προτεραιότητες και τις απαιτήσεις των 
εργοδοτών τους. Ίσχυαν παράλληλα στο ακέραιο οι υποχρεωτικές προσωπικές δαπάνες για 
το επάγγελμά τους, με κύρια το βεστιάριό τους, καθώς και τα έξοδα που προέκυπταν από τη 
φροντίδα για τη δημόσια εικόνα τους, αλλά κι από την «ατσιγγάνικη» ζωή τους.65 Η περιορι-
σμένη ελληνική κινηματογραφική παραγωγή δεν παρείχε παρά πρόσκαιρη οικονομική ανακού-
φιση σε κάποιους ηθοποιούς. Πιο συνήθεις διέξοδοι ήταν τα δανεικά, οι δουλειές του 
ποδαριού, οι γάμοι ανάμεσα στους ηθοποιούς.  

Διαφορετική ήταν η κατάσταση των θεατρικών συγγραφέων, οι οποίοι συμπλήρωναν το ει-
σόδημά τους από άλλες πηγές, όπως ήταν για παράδειγμα ο χώρος των εκδόσεων και κυρίως 
ο χώρος του ημερήσιου και του περιοδικού Τύπου. Κι αν ο ανταγωνισμός για μια θέση στο ρε-
περτόριο του Εθνικού Θεάτρου –του μοναδικού οργανισμού που τους εξασφάλιζε τότε εγ-
γυημένα και καθορισμένα συγγραφικά δικαιώματα– ήταν μεγάλος, οι δημοφιλείς συγγραφείς 
είχαν κι άλλο δρόμο: Ήταν σχεδόν πάντα παρόντες σε διεργασίες, συλλόγους, σωματεία και 
θεσμούς που είτε αφορούσαν κατεξοχήν τους ηθοποιούς είτε τους εκπροσωπούσαν. Από 
τον Άγγελο Βλάχο που έλυνε κι έδενε στο Βασιλικό Θέατρο μέχρι τον πληθωρικό Νικόλαο 
Λάσκαρη –στις αμέτρητες δραστηριότητες του οποίου συγκατελέγεται το ότι υπήρξε ο πρώ-
τος πρόεδρος του Συλλόγου Αλληλοβοηθείας Ελλήνων Ηθοποιών το 1904–, κι από τον επι-
βλητικό Γρηγόριο Ξενόπουλο –μέλος της διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου από την ίδρυσή 

σ. 3, 16 (16 Μαρτίου 1926), σ. 3, 17 (1 Απριλίου 1926), σ. 3.
62. Βλ. το Ν.Δ. του 1923 «περί τροποποιήσεως του περί δημοσίων θεαμάτων νόμου», ό.π.
63. Παπακώστα, «Α΄ 1917-1939. Τα πρώτα χρόνια», ό.π., σ. 99.
64. Σωματείον Ελλήνων Ηθοποιών, «Υπόμνημα προς τον εξοχότατον κον πρόεδρον», ό.π.
65. «Ποιο ατσιγγάνικη ζωή από την ζωήν των ηθοποιών δεν μπορεί να γίνη», έγραφε το 1909 ο Θ. Ν. Συναδινός και συνέχιζε: «Σήμερον 

ευρίσκονται εδώ και αύριον στην Τουρκίαν, την Αίγυπτον, την Ρωσσίαν, τας νήσους του Αιγαίου, τας επαρχιακάς πόλεις της Ελλάδος. 
Έως ότου να στήσουν καλά, καλά το νοικοκυριό των στην μίαν πόλιν, μαζεύουν τα τσουμπλέκια των, τα ρούχα των διά να τα με-
ταφέρουν εις άλλην, να στήσουν νέο νοικοκυριό, για δέκα ημέρας ή έστω και ένα μήνα, διά να τα ξαναμαζεύσουν πάλι να τα με-
ταφέρουν εις την άλλην άκρην του κόσμου»: «Άγνωστοι κόσμοι. Ο κόσμος των ηθοποιών», Ακρόπολις (16 Ιουνίου 1909), σ. 1. 
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του το 1930 έως και τη γερμανική εισβολή– μέχρι τον Θ. Ν. Συναδινό –που το 1937 ήταν σύμ-
βουλος στο Ταμείο Εργασίας Ηθοποιών, στο Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών και Τε-
χνιτών Θεάτρου και στην Επιτροπή Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού–, οι 
επιτυχημένοι συγγραφείς βρίσκονταν συχνά κοντά στους ηθοποιούς, συνήθως από θέση 
ισχύος κι αρκετές φορές σε θέσεις από τις οποίες αμείβονταν. 

Αξιώσεις των συγγραφέων απηχούσε η ανακοίνωση στο Πανθεατρικό του Νικολάου Πο-
ριώτη, ο οποίος πραγματεύτηκε το ζήτημα της θεατρικής μετάφρασης, τις δυσκολίες της, 
τις επεμβάσεις των ηθοποιών στα κείμενα των παραστάσεων, το θέμα των συγγραφικών 
δικαιωμάτων. Ο Ποριώτης έκρινε επείγον «να χειραφετηθεί το θέατρό μας από τον ξενικό 
ζυγό» και ζήτησε «αν […] ψηφίσει το Συνέδριό μας ευχή προς την Κυβέρνηση να καταργήσει 
εντελώς τη θεατρική φορολογία, να νομοθετηθεί μια εξαίρεση: να εισπράττεται βαρύς 
φόρος από κάθε θέατρο ανεξαιρέτως, όταν και όσο το θέατρο αυτό παίζει ξένα έργα».66 Η 
κρατική σκηνή απέδιδε τότε στους συγγραφείς ποσοστά από τις ακαθάριστες εισπράξεις 
της: 15% και 12% για πολύπρακτα έργα (χειμερινή και θερινή περίοδος αντίστοιχα), 5% για μο-
νόπρακτα ή δίπρακτα, 10% για μεταφράσεις και διασκευές αρχαίου δράματος και κλασικού 
ρεπερτορίου, 8% για μεταφράσεις και διασκευές σύγχρονου ρεπερτορίου.67 Για τα συγγρα-
φικά δικαιώματα («Το Θέατρον και το Πνευματικόν δίκαιον»)68 θα μιλούσε την τελευταία μέρα 
του συνεδρίου και ο καταρτισμένος γύρω από το θέμα Ζαχαρίας Μακρής,69 ο οποίος είχε 
συνυπογράψει το ψήφισμα της εταιρείας των θεατρικών συγγραφέων το 1933,70 ενώ τρία 
χρόνια νωρίτερα είχε εκλεγεί πρώτος στη θέση του διευθυντή της Ανωνύμου Ελληνικής Εται-
ρείας προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ).71 

Στη λήξη της πρώτης πρωινής συνεδρίας του Πανθεατρικού, ο Θεολόγος Νικολούδης δια-
βεβαίωσε τους παρισταμένους ότι ο Ιωάννης Μεταξάς, «παρακολουθών με ιδιαίτερον εν-
διαφέρον την κρίσιν του θεάτρου, έχει ήδη ασχοληθή επί του ζητήματος, του οποίου ερευνά 
την οικονομικήν άποψιν».72 Νωρίτερα, ο διευθυντής στο Υπουργείο Παιδείας Μιχαήλ Μαντού-
δης είχε μιλήσει για την Επιτροπή Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού. Πρόεδρος της 
Επιτροπής από την έναρξη της λειτουργίας της (1934), ο Μαντούδης ενημέρωσε τους συνέ-
δρους για την πρόοδό της «στο δύσκολο και αχάριστο έργο της […], να περιφρουρήση τη 
θύρα της Σκηνής».73  

Αίτημα του Σωματείου Ηθοποιών από τη δεκαετία του 1920, με στόχους την κατοχύρωση 
του επαγγέλματος και τη ρύθμιση των όρων εργασίας των ηθοποιών, η Άδεια Ασκήσεως 
Επαγγέλματος Ηθοποιού είχε υποβληθεί στη Βουλή ως σχέδιο νόμου από την τελευταία κυ-
βέρνηση Βενιζέλου, τον Δεκέμβριο του 1931· θεσμοθετήθηκε τον Φεβρουάριο του 1933 και 

66. Ν. Ποριώτης, «Τα μεταφρασμένα έργα στο θέατρό μας», Νεοελληνικά Γράμματα 27 (5 Ιουνίου 1937), σ. 15. Την άποψη ότι η ελληνική 
σκηνή είχε μετατραπεί σε «ελληνόφωνη» εξέφρασε την επόμενη μέρα κι ο Αντώνης Χατζηαποστόλου: «Το Α΄ Πανθεατρικόν Συ-
νέδριον. Αι συζητήσεις της χθεσινής ημέρας», Ακρόπολις (15 Μαΐου 1937), σ. 5.

67. Βλ. το διάταγμα «περί εγκρίσεως του οργανισμού του Εθνικού Θεάτρου», ό.π., άρ. 47.
68. «Α΄ Πανελλήνιον Πανθεατρικόν Συνέδριον. Εν Αθήναις 13-16 Μαΐου 1937. Πρόγραμμα εργασιών» (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 

2.3).
69. Zacharie Makris, Il diritto di autore in Grecia. Estratto dalla Rivista «Il Diritto di Autore», Ρώμη, Società Italiana degli Autori ed Editori, 

1936.
70.  «Ψήφισμα της Γεν. Συνελεύσεως της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων Ερμηνείας και Συμπληρώσεως του Καταστατικού», ό.π.
71.  Βλ. το καταστατικό της Εταιρείας, «Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών», ΦΕΚ 9/20-1-1930.
72.  «Το Α΄ Πανθεατρικόν Συνέδριον. Ήρχισαν χθες πανηγυρικώς αι εργασίαι του», ό.π.
73.  Μαντούδης, Ο θεσμός της Αδείας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ηθοποιού, ό.π., σ. 12, 13.
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τέθηκε σε ισχύ από την κυβέρνηση Τσαλδάρη τον Οκτώβριο του 1934.74 Ενταγμένη στο συν-
δικαλιστικό πλαίσιο που είχαν διαμορφώσει αντίστοιχες διεκδικήσεις από άλλους κλάδους 
εργατών κι εργαζομένων,75 η πρόταση του Σωματείου είχε ωστόσο από νωρίς διαλάβει –
πλάι στις προϋποθέσεις επαγγελματικής κατάρτισης– κριτήρια ηθικά κι είχε προσλάβει κα-
νονιστικό χαρακτήρα. Τον Νοέμβριο του 1936, με αναγκαστικό νόμο, η Επιτροπή Αδείας έγινε 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (μέχρι τότε ήταν ημικρατικός φορέας) και τέθηκε υπό τον 
έλεγχο και την εποπτεία των υπουργείων Εργασίας και Παιδείας.76 Ο ίδιος νόμος περιείχε 
αυστηρές πειθαρχικές διατάξεις για ηθοποιούς χωρίς άδεια, ενώ προέβλεπε και στέρησή 
της «δι’ ομολογουμένως ανήθικον συμπεριφοράν εις την κοινωνίαν προσβάλλουσαν τα χρη-
στά ήθη» και «διά την μη άσκησιν του επαγγέλματος ηθοποιού πλέον των δύο ετών άνευ δι-
καιολογημένης αιτίας».77 Ο δρόμος είχε στρωθεί ήδη από τον Ιούλιο, με την υπουργική 
απόφαση του Νικολάου Λούβαρι «περί κυρώσεως του κανονισμού περί καθηκόντων και υπο-
χρεώσεων ηθοποιών»: «Οι ηθοποιοί […] οφείλουν και εις το δημόσιον και εις τον επαγγελμα-
τικόν των βίον να είναι πάντοτε κόσμιοι, σεμνοί και αξιοπρεπείς και εν γένει να διάγωσι βίον 
ανεπίληπτον».78  

Στο Πανθεατρικό Συνέδριο ο Μαντούδης υπογράμμισε ότι η Επιτροπή Αδείας είχε έως 
τότε προφυλάξει το θέατρο από «320 και πλέον πρόσωπα» που είχαν κριθεί «ακατάλληλα 
από κάθε άποψι για το επάγγελμα του ηθοποιού».79 Τη συντελεσμένη υπαγωγή της Επιτροπής 
στο κράτος την αιτιολόγησε όπως μπορούσε –«διά να ημπορή να ασκή τα καθήκοντά της αρ-
τιώτερα»–,80 ενώ από τις υπόλοιπες προσθήκες και τροποποιήσεις του αναγκαστικού νόμου 
αναφέρθηκε με έμφαση στην πρόνοια για τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ ηθοποιών και επι-
χειρηματιών, χωρίς να παραλείψει να ευχαριστήσει τον Γεώργιο Χέλμη, ο οποίος είχε συνερ-
γαστεί με την Επιτροπή στη σύνταξη του σχετικού άρθρου.81 Στο τέλος της ομιλίας του 
ευχήθηκε προσχηματικά ν’ ανυψωθεί κάποτε το σωματείο των ηθοποιών στην περιωπή που 
θα του επιτρέπει να εφαρμόζει τις διατάξεις της Επιτροπής Αδείας μόνο του, χωρίς τη με-
σολάβηση του κράτους.82 

Νερό στον μύλο του Μαντούδη έριξε ο Ηλίας Θεοδώρου, ο οποίος επανήλθε στην εξυ-
γίανση του κλάδου των ηθοποιών, ζήτημα που τον απασχολούσε τουλάχιστον από το 1929.83 

74. Ροδάς, Θεατρικά Χρονικά 1931, ό.π., σ. 142-144� «Ν. 5736 “περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηθοποιού”», ΦΕΚ Α’ 42/16-2-
1933, σ. 229-230· διάταγμα «περί εκτελέσεως του άρθρου 9 του Ν. 5736 […]», ΦΕΚ Α΄ 372/29-10-1934, σ. 2309-2311.

75. Κώστας Φουντανόπουλος, «Εργασία και εργατικό κίνημα στην Ελλάδα», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 
20ού αιώνα. Ο Μεσοπόλεμος 1922-1940, τόμ. Β1, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2002, σ. 312-313.

76. Α.Ν. 329/1936 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 5736 “περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηθοποιού”», ΦΕΚ Α΄ 
498/10-11-1936, σ. 2661-2662.

77. Στο ίδιο, άρ. 7.
78. ΦΕΚ Β΄ 115/6-71936, σ. 674, άρ. 2.
79. Μαντούδης, Ο θεσμός της Αδείας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ηθοποιού, ό.π., σ. 13.
80. Στο ίδιο, σ. 12-13.
81. Βλ. τον Α.Ν. 329/1936 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 5736», ό.π., άρ. 4. Το άρθρο περιλάμβανε πράγματι στοι-

χειώδεις όρους για την εργασία των ηθοποιών (τακτικές πληρωμές, νόμιμες κρατήσεις), αλλά προβλεπόταν να εφαρμοστεί με 
βασιλικά διατάγματα που δεν εκδόθηκαν τότε. Κανονιστικό διάταγμα «περί καθορισμού των όρων εργασίας και ρυθμίσεως εν 
γένει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ θεατρικών επιχειρηματιών και ηθοποιών» εκδόθηκε την περίοδο της Κατοχής από τη δω-
σίλογη κυβέρνηση του Γεωργίου Τσολάκογλου – βλ. ΦΕΚ Α΄ 356/24-10-1941, σ. 1885-1888.

82. Μαντούδης, Ο θεσμός της Αδείας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ηθοποιού, ό.π., σ. 16.
83. Ηλίας Θεοδώρου, «Η κρίσις του θεάτρου μας», Η Βραδυνή (26 Μαΐου 1937), σ. 1· πβ. του ίδιου, «Η εκκαθάρισις του θεάτρου ζήτημα 

χρημάτων», ΤΕΘ 68 (15 Φεβρουαρίου 1929), σ. 4. Ευχαριστώ θερμά τον Μανώλη Σειραγάκη που μου υπέδειξε το άρθρο του 1929. 

ΤΟ Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΝΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

91



Ο Θεοδώρου πρότεινε επίσης να συσταθεί Λαϊκό Θέατρο – αυτόνομος αλλά επιχορηγούμε-
νος από το κράτος θεατρικός φορέας με χαρακτήρα επιμορφωτικό και παιδαγωγικό.84 Πα-
ραπλήσιο περιεχόμενο φαίνεται πως είχε η εισήγηση του Ηλία Βουτιερίδη,85 ενώ η Ευγενία 
Ζωγράφου προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα και συνέδεσε το Λαϊκό Θέατρο με «λαϊκές» –φολ-
κλορικές δηλαδή– δημόσιες εκδηλώσεις.86  

Η ανακοίνωση του Κωστή Βελμύρα για το παιδικό θέατρο προκάλεσε την έντονη διαμαρ-
τυρία της συγγραφέα, παιδαγωγού και ιδρύτριας της Παιδικής Σκηνής (1931) Ευφροσύνης Λό-
ντου-Δημητρακοπούλου. Ο Βελμύρας είχε αφορίσει τη συμμετοχή παιδιών σε παραστάσεις 
–«μερικοί επιτήδειοι κατώρθωσαν ν’ αντιστρέψουν την έννοια του Παιδικού Θεάτρου, βά-
ζοντας παιδάκια να παίζουν για να τα βλέπουν οι μεγάλοι»–87 κι είχε προτείνει να συσταθεί 
κρατικός φορέας στον οποίο επαγγελματίες της σκηνής θα έδιναν παραστάσεις για ανήλι-
κους θεατές. Η Λόντου-Δημητρακοπούλου απάντησε διεξοδικά, παρουσίασε τα πολύπλευρα 
οφέλη που έχουν τα παιδιά από τη συμμετοχή τους στη σκηνική πράξη και ζήτησε από τους 
κυβερνώντες να στηρίξουν το παιδικό θέατρο και, «από κοινού μετά της σωματικής αλκής», 
να προσφέρουν «εις την ελληνικήν νεότητα και την πρέπουσαν ψυχαγωγίαν, της οποίας δεν 
πρέπει πλέον να στερήται».88 Για το μουσικό παιδικό θέατρο μίλησαν ο Ξενοφών Αστεριάδης 
κι ο Νικόλαος Λάβδας – ο πρώτος πρότεινε ν’ αναδιοργανωθεί, ο δεύτερος «να αφεθούν 
ελεύθερα τα μουσικά θέατρα εις τα σχολεία».89 Υπέρ των επαγγελματικών παραστάσεων 
για παιδιά, υπέρ της πρότασης του Βελμύρα δηλαδή, τοποθετήθηκαν η Ροδόπη Βασιλειάδου 
και η εκπρόσωπος του Λυκείου των Ελληνίδων Μαρία Μομφερράτου, η οποία παρενέβη 
εκτός προγράμματος.90 Η συζήτηση για το παιδικό θέατρο οδήγησε σε συζήτηση για την παι-
δική εργασία, κάτω από το πρίσμα της άποψης ότι η εργασία είναι επιβλαβής για την ομαλή 
φυσική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών.91  

Ο Άγγελος Σικελιανός συνόψισε τις θέσεις του για τη δελφική ιδέα και ζήτησε να ιδρυθεί 
ειδική σχολή για την ερμηνεία του αρχαίου δράματος, στην οποία «η διδασκαλία της Τραγω-
δίας πρέπει να γίνει “βίωσις”».92 Παραπλήσια θεματική αλλά πιο προσγειωμένη προσέγγιση 
είχε η ανακοίνωση του Λίνου Καρζή, ο οποίος πρότεινε να οργανωθεί ειδικό τμήμα στην κρα-
τική σκηνή για το αρχαίο δράμα.93 Η Κούλα Πράτσικα εισηγήθηκε να ιδρυθεί επαγγελματική 
σχολή χορού για να δώσει στην ελληνική σκηνή καταρτισμένους χορευτές και να καταστήσει 

84. Θεοδώρου, «Η κρίσις του θεάτρου μας», ό.π.
85. «Το Α΄ Πανθεατρικόν Συνέδριον. Ήρχισαν χθες πανηγυρικώς αι εργασίαι του», ό.π.
86. Ευγενία Ζωγράφου, «Το Θέατρον εν συνδυασμώ με της [sic] Λαϊκές Εορτές», Ελληνική Επιθεώρησις 355 (Μάιος 1937), σ. 122-124. 
87. Κωστής Βελμύρας, «Το Παιδικό Θέατρο», Νέοι Καιροί (Πειραιάς) (14 Μαΐου 1937), σ. 1.
88. «Η χθεσινή έναρξις του Πρώτου Πανελληνίου Θεατρικού Συνεδρίου», ό.π.· βλ. επίσης Κωνσταντίνος Ν. Λόντος, Ιστορία του Θεάτρου 

Νεότητος Ελλάδος, Αθήνα 1955, σ. 65-68.
89. «Το Α΄ Πανθεατρικόν Συνέδριον. Ήρχισαν χθες πανηγυρικώς αι εργασίαι του», ό.π.
90. Στο ίδιο. Βλ. επίσης Μαρία Μομφερράτου, «Παιδικόν Θέατρον» (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 2.3), σ. 1-2. Τις απόψεις της Λόντου-

Δημητρακοπούλου υποστήριξε η εφημερίδα Η Εθνική: «Το θέατρον του παιδιού» (16 Μαΐου 1937), σ. 3, 5· «Και πάλι το θέατρον. 
Επί των συζητήσεων» (18 Μαΐου 1937), σ. 3, 5. Η Αντιγόνη Μεταξά πρότεινε από τον Τύπο το δικό της μεικτό σύστημα, να εμφανί-
ζονται σε παιδικές παραστάσεις επαγγελματίες ηθοποιοί, σπουδαστές δραματικών σχολών αλλά και παιδιά, ανάλογα με τους ρό-
λους των έργων, βλ. Αντιγόνη Μεταξά, «Περί το θεατρικόν συνέδριον», Η Βραδυνή (22 Μαΐου 1937), σ. 1.

91. Πβ. Κώστας Φουντανόπουλος, «Μισθωτή εργασία», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι 
Απαρχές 1900-1922, τόμ. Α1, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 1999, σ. 117· και, αναλυτικά, Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα 
του Μεσοπολέμου. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών, Αθήνα, Νεφέλη, 22016, σ. 274-292.

92. Άγγελος Σικελιανός, «Το αίτημα του Σικελιανού», Νεοελληνικά Γράμματα 25 (22 Μαΐου 1937), σ. 9.
93. «Η 2η μέρα του Πανθεατρικού», Η Εθνική (15 Μαΐου 1937), σ. 3.
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τον χορό οργανικό μέρος των παραστάσεων.94  
Ο Πέλος Κατσέλης αναφέρθηκε εκτενώς στην αδυναμία του θεάτρου τέχνης ν’ ανταγω-

νιστεί το εμπορικό θέατρο κι έκρινε επιτακτική την ανάγκη να επιχορηγήσει το κράτος θιά-
σους ρεπερτορίου, ώστε ν’ αναπτυχθεί ευγενής άμιλλα με το Εθνικό Θέατρο.95 Ο 
Χριστόφορος Ταβουλάρης κι ο Γεώργιος Ψύλλας φαίνεται πως έδωσαν έμφαση στην ανάγκη 
να σταθεί το κράτος αρωγός της ελληνικής σκηνής,96 ενώ η Μιράντα Μυράτ πρότεινε να 
ιδρυθεί Ομοσπονδία Θεάτρου, με απώτερο σκοπό τη σύσταση Γενικής Συνομοσπονδίας Καλ-
λιτεχνών: «Γιατί μονάχα οι καλλιτέχνες είναι κατάλληλοι να κανονίζουν τα επαγγελματικά 
τους συμφέροντα και να λύνουν τα προβλήματα της τέχνης».97 Η Μιράντα Μυράτ ήταν η μο-
ναδική από τους συνέδρους που κατέθεσε τη σκέψη για δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
σωματειακή οργάνωση των ανθρώπων του θεάτρου· η ιδέα της –που ίσως να συνδέεται με 
διεργασίες συντελεσμένες την ίδια περίοδο στον χώρο των εικαστικών καλλιτεχνών98– πέ-
ρασε στα ψιλά. 

Στις απογευματινές συνεδρίες εξετάστηκαν το θέατρο στην επαρχία, η θεατρική κριτική 
κι ο κινηματογράφος. Για το θέατρο στην επαρχία μίλησαν ο Θ. Ν. Συναδινός, ο Δημήτρης 
Μπόγρης, ο Θεόδωρος Κρίτας –τότε ηθοποιός σε θιάσους που περιόδευαν στην επαρχία–
, ο Κωνσταντίνος Κωτσόπουλος εκ μέρους του Δραματικού Συλλόγου Κερκύρας, ο Πέτρος 
Αξιωτίδης κι ο Στυλιανός Καζαντζής εκ μέρους της Ενώσεως Μουσικών Θεσσαλονίκης. Οι 
ομιλίες ήταν όλες επικεντρωμένες στις δυσχέρειες που αντιμετώπιζαν οι περιοδεύοντες 
θίασοι και στην απουσία θεατρικής παιδείας και σκηνικής υποδομής από τις επαρχιακές πό-
λεις.99 Για την κριτική του θεάτρου μίλησαν ο Παντελής Χορν κι ο Γιάννης Σιδέρης ως θε-
ατρικοί συγγραφείς, ενώ η Ελένη Ουράνη κι ο Ορφέας Καραβίας εκπροσώπησαν την Ένωση 
Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών και την Ένωση Συντακτών Περιοδικού Τύπου, 
αντίστοιχα. Ο Χορν κι ο Σιδέρης φαίνεται πως απαξίωσαν τη θεατρική κριτική ως παρασι-
τικό είδος γραφής, παρά το γεγονός ότι και οι δύο είχαν δημοσιεύσει κριτικά άρθρα σε 
προγενέστερα χρόνια.100 Η Ουράνη κι ο Καραβίας υποστήριξαν ότι η κριτική –πρωτότυπη 
συγγραφική εργασία με δοκιμιακό χαρακτήρα– έχει λειτουργία «καλλιτεχνική» και «πνευ-
ματική».101  

Για τον δημιουργικό δεσμό ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το κοινό του θεάτρου μίλησε 
ο Γεώργιος Αθανασιάδης, τονίζοντας ότι η «ζωντανή» υπόσταση της θεατρικής τέχνης είναι 
το στοιχείο που της προσδίδει αντοχή στον χρόνο.102 Η Μανουέλλα (Ειρήνη Νικολάκη, το 
γένος Βαρδουλάκη), από τις λιγοστές γυναίκες συγγραφείς των οποίων τα έργα είχαν δια-
κριθεί σε διαγωνισμούς κι είχαν παρουσιαστεί στη μεσοπολεμική ελληνική σκηνή, υπέδειξε 
ως πρότυπο αρωγής του θεάτρου τη μέριμνα που υπήρχε σε άλλες βαλκανικές χώρες, όπου 

94. Κούλα Πράτσικα, «Ο χορός στο θέατρο», Νεοελληνικά Γράμματα 28 (12 Ιουνίου 1937), σ. 8.
95. Πέλος Κατσέλης, «Το πρόβλημα της δραματικής τέχνης και το θέατρό μας», Νεοελληνικά Γράμματα 25 (22 Μαΐου 1937), σ. 12, και 

26 (29 Μαΐου 1937), σ. 12.
96. «Η 2η μέρα του Πανθεατρικού», ό.π.
97. Μιράντα Μυράτ, «Η θεατρική κρίση», Νεοελληνικά Γράμματα 26 (29 Μαΐου 1937), σ. 12, 15.
98. Σπύρος Μοσχονάς, «Καλλιτεχνικά σωματεία και ομάδες τέχνης στην Ελλάδα κατά το α΄ μισό του 20ού αιώνα. Η σημασία και η προ-

σφορά τους», διδακτορική διατριβή, ΕΚΠΑ, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 2010, σ. 480-504. 
99. «Το Α΄ Πανθεατρικόν Συνέδριον. Αι συζητήσεις της χθεσινής ημέρας», ό.π. 
100. Στο ίδιο. Βλ. επίσης «Η 2η μέρα του Πανθεατρικού», ό.π.
101.  Στο ίδιο. Βλ. επίσης Άλκης Θρύλος, «Μια ανακοίνωση. Κριτική και κριτικοί», Νέα Εστία 259 (1 Οκτωβρίου 1937), σ. 1472-1474. 
102. Γ. Αθάνας-Νόβας, «Το θέατρον και το κοινόν», Νέοι Καιροί (Κάιρο) (15 Μαΐου 1937) (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 17.2). 



το κόστος για τη μισθοδοσία των καλλιτεχνών και την επιμόρφωσή τους, αλλά και για τη 
δραματουργική παραγωγή, την ανανέωση και τη διάδοσή της ήταν ενταγμένο στον κρατικό 
προϋπολογισμό.103 

Οι τρεις τελευταίες ανακοινώσεις της 14ης Μαΐου ήταν αφιερωμένες στον κινηματογράφο. 
Δεν έχουμε στοιχεία για την ομιλία του εκπροσώπου του Ωδείου Κερκύρας Κώστα Δαφνή. 
Ο Σπύρος Παναγιωτόπουλος («Ο κινηματογράφος εχθρός του θεάτρου») μοιάζει ν’ ακολού-
θησε την τακτική ικανής μερίδας των ανθρώπων της σκηνής ν’ απαξιώνουν την τέχνη της 
οθόνης και να της καταλογίζουν τη δική τους κακουχία.104 Ο Νικόλαος Μαρσέλλος εντόπισε 
την αρχή του κακού στον ομιλούντα κινηματογράφο –«στην πρώτη του περίοδο, τη βωβή, ο 
Κινηματογράφος έκανε μάλλον καλό στο Θέατρο, γιατί συγκράτησε τα πλήθη των θεατών, 
που λιποτακτούσαν προς τις υπαίθριες παιδιές»–105 κι επανέλαβε την επιχειρηματολογία που 
είχε κυριαρχήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 1920: «ενθουσιασμένοι μύσται της σκηνής 
χρειάζονται κι ένα ωραίο έργο για να γίνη θέατρο, αφού το θέατρο διαθέτει κατεξοχήν το 
θαυματουργό λόγο […]. Ας ανανεώσουμε λοιπόν το ρεπερτόριό του».106  

Οι εισηγήσεις της τελευταίας μέρας αφορούσαν ως επί το πλείστον το λυρικό και το μουσικό 
θέατρο, και τους ομιλητές απασχόλησαν κυρίως η λειτουργία κι ο ρόλος της μουσικής στη θε-
ατρική παράσταση, η διάκριση ανάμεσα στο σοβαρό και το ελαφρό μουσικό θέατρο κι η ανάγκη 
να ιδρυθεί κρατική λυρική σκηνή.107 Συζητήθηκαν επίσης το θέατρο στο ραδιόφωνο (Αλέκος 
Λιδωρίκης), το θέατρο ως επιχείρηση (Εδμόνδος Φυρστ, Γεώργιος Χέλμης), η σκηνοθεσία 
(Πάνος Καλογερίκος) και η σκηνογραφία (Μάριος Αγγελόπουλος).108 Εκ μέρους της Ενώσεως 
Διευθυντών Ελευθέρου Θεάτρου, ο Φυρστ διαβεβαίωσε τους συνέδρους για την πρόθεση 
των μελών της να συνεισφέρουν στο «γενικό καλό» της εγχώριας σκηνής, ενώ ο Χέλμης υπε-
ρασπίστηκε τους θεατρικούς επιχειρηματίες, που επένδυαν «χρήμα, χρόνο και προσωπική ερ-
γασία» στον οικονομικά επισφαλή χώρο του θεάτρου.109 Ο Πάνος Καλογερίκος επέμεινε στις 
απόψεις που είχε εκθέσει δέκα χρόνια νωρίτερα, για τη σκηνοθεσία ως τέχνη που υπηρετεί 
το θεατρικό κείμενο.110 Ο Δημήτρης Ροντήρης, στο πρόσωπο του οποίου έμελλε να εκφραστεί 
η καθιέρωση του σκηνοθέτη στο μεσοπολεμικό ελληνικό θέατρο, δεν ήταν ανάμεσα στους συ-

103. «Α΄ Πανθεατρικό Συνέδριο», Νεοελληνικά Γράμματα 25 (22 Μαΐου 1937), σ. 14.
104. «Ο […] Σπ. Παναγιωτόπουλος […] λέγει ότι η κινηματογραφική τέχνη δεν είναι ανωτέρα τέχνη […] αφηγείται τα μέτρα που λαμ-

βάνονται όπως το θέατρον αμυνθή από τον συναγωνισμόν του κινηματογράφου εις την Ιταλίαν. Εξηγεί δε ότι και εδώ πρέπει να 
[…] περιορισθή η λειτουργία του κινηματογράφου έως τας 10 μ.μ. Να έχουν υποχρεωτικώς όλοι ορχήστρας. Να δοθούν πόροι 
από τους φόρους του κινηματογράφου εις το θέατρον», «Η 2η μέρα του Πανθεατρικού», ό.π.

105. Ν. Μαρσέλλος, «Θέατρο πρόζας και κινηματογράφος. Ανακοίνωσις στο Πανθεατρικό Συνέδριο», Ελληνική Επιθεώρησις 357 (Ιούλιος 
1937), σ. 142.

106. Στο ίδιο, σ. 143· πβ. Μήνη, «Η εμφάνιση του ομιλούντος κινηματογράφου και το ελληνικό θέατρο», ό.π.
107.  Αντίοχος Ευαγγελάτος, «Η μουσική στο θέατρο», Νεοελληνικά Γράμματα 26 (29 Μαΐου 1937), σ. 8· Κωστής Νικολάου, «Το Ελληνικόν 

Μελόδραμα», Ελεύθερος Άνθρωπος (31 Μαΐου 1937), σ. 2· Μαν.[ώλης] Καλ.[ομοίρης], «Περί το Πανθεατρικόν. Το Μελόδραμα», 
Έθνος (8 Μαΐου 1937), σ. 2· Νίκος Χατζηαποστόλου, [Γενικά περί μουσικού θεάτρου] (ακέφαλο δακτυλόγραφο, ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, 
υποφάκελος 2.3).

108. Ο Μίμης Σιμόπουλος πρότεινε να διοργανώνονται παραστάσεις για τα σώματα του στρατού: «Περί ιδρύσεως Στρατιωτικού Θεά-
τρου», βλ. «Α΄ Πανελλήνιον Πανθεατρικόν Συνέδριον. Εν Αθήναις 13-16 Μαΐου 1937. Πρόγραμμα εργασιών» (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υπο-
φάκελος 2.3), και τη μαρτυρία του Σιμόπουλου για παραστάσεις που είχαν δοθεί σε στρατιωτικό κοινό στη διάρκεια της 
μικρασιατικής εκστρατείας: Μ. Σιμόπουλος, Οι ηθοποιοί στον πόλεμο, Αθήνα 1935.

109. «Το Α΄ Πανθεατρικό Συνέδριο», ό.π.
110. Βλ. τη μεταγενέστερη δημοσίευση της ομιλίας του: Πάνος Καλογερίκος, «Δικαιώματα και υποχρεώσεις του σκηνοθέτου», Τα Πα-

ρασκήνια 35 (14 Ιανουαρίου 1939), σ. 1, 4· πβ. Γλυτζουρής, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα, ό.π., σ. 411-413.
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νέδρους.111 Η ομιλία του Μάριου Αγγελόπουλου, ο οποίος υποστήριξε ότι τον πρώτο λόγο στη 
σκηνογραφία έπρεπε να έχουν οι επαγγελματίες, τεχνίτες σκηνογράφοι, προκάλεσε αντίλογο 
από την πλευρά εικαστικών καλλιτεχνών που εργάζονταν και στο θέατρο.112 

Τα πορίσματα 

Τα πορίσματα του συνεδρίου τυπώθηκαν σε μεγάλο σχήμα κι επιδόθηκαν ως ψήφισμα στους 
κυβερνώντες.113 Οι υπεύθυνοι του Πανθεατρικού πρότειναν στο μεταξικό καθεστώς: να δο-
θούν εφάπαξ αποζημιώσεις και ν’ αυξηθούν οι συντάξεις των ηθοποιών, ώστε ν’ αποσυμ-
φορηθεί ο κλάδος τους· να καθοριστούν με νόμο τα ποσοστά των συγγραφικών δικαιωμάτων 
στο θέατρο· ν’ ανασυγκροτηθεί το Ταμείο Εργασίας Ηθοποιών και να συσταθεί ενιαίος φο-
ρέας πρόνοιας για τους επαγγελματίες της σκηνής· να εφαρμοστεί ο ιδρυτικός νόμος του 
Εθνικού Θεάτρου, που προέβλεπε ισχυρή παρουσία των ελληνικών έργων στο ρεπερτόριό 
του, και να επιχορηγούνται από το κράτος οι θίασοι που παρουσιάζουν έργα ελλήνων συγ-
γραφέων· να μειωθεί η φορολόγηση των μελοδραματικών θιάσων, να ιδρυθεί κρατική λυρική 
σκηνή, να συσταθεί ειδική σχολή για την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση λυρικών καλλιτε-
χνών και να δημιουργηθεί τμήμα χορού στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Η επι-
τροπή των συνέδρων πρότεινε επίσης μέτρα για το θέατρο στην επαρχία (να συγκροτηθούν 
περιοδεύοντες δραματικοί και λυρικοί θίασοι, ν’ απαγορευτεί η χρήση δημοτικών θεάτρων 
για κινηματογραφικές προβολές, ν’ ανεγερθεί δημοτικό θέατρο στη Θεσσαλονίκη), για το 
παιδικό θέατρο (να συσταθούν ειδικοί, επαγγελματικοί θίασοι για παραστάσεις που απευθύ-
νονται σε παιδικό και νεανικό κοινό), αλλά και για τη διοργάνωση ειδικών παραστάσεων «προς 
εξύψωσιν του εθνικού φρονήματος και ψυχαγωγίαν του Στρατού».114 Ευχήθηκαν, τέλος, να 
ιδρυθεί ελληνικό κινηματογραφικό στούντιο και να μεταδίδονται συστηματικά θεατρικές εκ-
πομπές από το ραδιόφωνο.115 

Τους πόρους για τα σχέδιά τους οι σύνεδροι τους αναζήτησαν κυρίως στη φορολογία και 
εισηγήθηκαν ν’ αυξηθεί το πρόσθετο τέλος στον φόρο των δημόσιων θεαμάτων και να επι-
βληθεί και στα απαλλαγμένα από τον φόρο θεάματα· να θεσπιστεί πρόσθετο τέλος υπέρ του 
θεάτρου στους δασμούς των ξένων κινηματογραφικών ταινιών· ν’ αυξηθεί ο φόρος στα στοι-
χήματα του ιπποδρόμου· να ενισχύσουν οικονομικά το θέατρο οι δήμοι και οι κοινότητες.116  

Το Πανθεατρικό Συνέδριο ήταν κυρίως υπόθεση των συγγραφέων και των ηθοποιών που δρού-
σαν στο ελεύθερο θέατρο πρόζας. Οι σκηνοθέτες δεν είχαν ακόμη εδραιώσει την καλλιτεχνική 
παρουσία τους εκτός του Εθνικού Θεάτρου,117 κι η εκπροσώπησή τους στο Πανθεατρικό ήταν 

111. Γλυτζουρής, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα, ό.π., σ. 313-320. Στον κατάλογο των συνέδρων του Πανθεατρικού, αντί του Ροντήρη 
–που ετοίμαζε τον Υπηρέτη δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι (η πρεμιέρα δόθηκε στις 11 Μαΐου)– αναγράφεται ο μόλις διο-
ρισμένος τότε δεύτερος σκηνοθέτης της κρατικής σκηνής Δημοσθένης Ματσούκης:  «Α΄ Πανελλήνιον Πανθεατρικόν Συνέδριον. Εν 
Αθήναις 13-16 Μαΐου 1937. Πρόγραμμα εργασιών» (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 2.3).

112. Κωνσταντινάκου, «Η σκηνογραφία στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», ό.π., σ. 162-167. Από το Σωματείο Τεχνιτών Θεάτρου το συ-
νέδριο παρακολούθησε κι ο Κλεόβουλος Κλώνης, ενώ ο Σπύρος Βασιλείου, ο Θωμάς Θωμόπουλος κι ο Μίκης Ματσάκης, μέλη 
της Ενώσεως Σωματείων Εικαστικών Τεχνών, παρενέβησαν και διαφώνησαν με τον Αγγελόπουλο (στο ίδιο).

113. Βλ. «Πορίσματα του Α΄ Πανελλ. Πανθεατρικού Συνεδρίου […] Εν Αθήναις τη 16η Μαΐου 1937» (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΘΝΣ, υποφάκελος 2.3). 
114. Στο ίδιο, εδάφιο ΣΤ΄.
115. Στο ίδιο, «Ευχαί».
116. Στο ίδιο, «Πόροι».
117. Γλυτζουρής, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα, ό.π., σ. 309-313.
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ισχνή. Σε περίοδο που οι συνέπειες της δυσπραγίας και της πολιτικής αστάθειας των ετών μετά 
το 1932 ήταν ακόμη παρούσες και στον χώρο του θεάτρου, συγγραφείς και ηθοποιοί συνασπίστη-
καν με στόχο να επιβιώσουν από τον εξαρχής άνισο ανταγωνισμό τους με την κρατική σκηνή κι 
από την αθρόα διαρροή θεατών προς τα λεγόμενα λαϊκά θεάματα – κυρίως προς τον ξένο κινη-
ματογράφο και την επιθεώρηση.118 Με δεδομένο αυτό το πλαίσιο, οι συγγραφείς αξίωσαν να ενι-
σχυθεί το ελληνικό έργο έναντι των ξένων, ενώ οι ηθοποιοί ζήτησαν να εφαρμοστούν μέτρα που 
θα τους ανακούφιζαν οικονομικά, αλλά και μέτρα που θα ελάττωναν τα μέλη του κλάδου τους. 

Στις εργασίες του Πανθεατρικού συνοψίστηκαν διεκδικήσεις οι οποίες είχαν αρχίσει να συ-
στηματοποιούνται και ν’ αποκρυσταλλώνονται από τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα. Στα 
πορίσματά του, πλάι στα νέα αιτήματα, επαναλήφθηκαν αιτήματα που είχαν υποβληθεί σ’ όλες 
τις κυβερνήσεις της χώρας από τα βενιζελικά χρόνια έως τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. 
Το παλιό πρόσχημα να υποστηριχτεί η εγχώρια δραματουργία ώστε να λειτουργήσει ως μέσο 
για να τονωθεί το εθνικό φρόνημα ταίριαζε στο ιδεολόγημα του «τρίτου ελληνικού πολιτισμού». 
Εξίσου πρόσφορη ήταν και η εισήγηση να λιγοστέψουν οι ηθοποιοί. Τα «ακατάλληλα» για το 
επάγγελμα πρόσωπα, που έλεγε ο Μαντούδης, ήταν εύκολο να εντοπιστούν στην –οχληρή για 
το θέατρο πρόζας αλλά και για το μεταξικό καθεστώς– επιθεώρηση, που έβριθε από καλλι-
τέχνες οι οποίοι ούτε «καταρτισμένοι ειδικά» ήταν119 ούτε διήγαν ηθικά «ανεπίληπτον βίον».120 

Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε εντάξει τις εξαγγελίες του σ’ ένα διαμορφωμένο σκεπτικό, το οποίο 
εξυπηρετούσε μια βασική συνιστώσα της πολιτιστικής πολιτικής του: Να εναγκαλιστεί το κα-
θεστώς την τέχνη της σκηνής και να την υπαγάγει στους στόχους του Νέου Κράτους. Έτσι κι 
αλλιώς, την περίοδο της 4ης Αυγούστου στο θέατρο, όπως και στον χώρο των γραμμάτων και 
των τεχνών γενικότερα, η συναίνεση και η συνεργασία με το κράτος ήταν «η κυρίαρχη πρα-
κτική».121 Για όσους αριστερούς δεν είχαν –εκόντες άκοντες– μετανοήσει, υπήρχε το κληρο-
δότημα του Βενιζέλου: το ιδιώνυμο και τα πρώτα ξερονήσια. Αυτά που ζήτησαν οι σύνεδροι 
–οι πιο αδύναμοι για την επιβίωσή τους, οι πιο ισχυροί για να ενδυναμώσουν την καλλιτεχνική 
παρουσία και την προβολή τους– φάνηκε πως βρήκαν τότε το πιο ευήκοον ους. Όμως ο Με-
ταξάς είχε ήδη καταστρώσει με τους συνεργάτες του δικό του πρόγραμμα για το θέατρο κι 
είχε ξεκινήσει να το εφαρμόζει. 

Το στοργικό χέρι 

Προτού η δικτατορία τους συμπληρώσει μήνα στην εξουσία, ο Γεώργιος Β΄ και ο Μεταξάς είχαν 
φροντίσει να περιέλθουν οι παραστατικές τέχνες και τα γράμματα στον έλεγχο του Υφυπουρ-
γείου Τύπου και Τουρισμού (Υπουργείο Εξωτερικών), που συστάθηκε τον Αύγουστο του 1936 
για να υπηρετήσει την κρατική προπαγάνδα.122 Τον Ιανουάριο του 1937, ο αναγκαστικός νόμος 

118. Ελίζα Άννα Δελβερούδη, «Θέατρο», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Ο Μεσοπόλεμος 1922-
1940, τόμ. Β2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2003, σ. 379-394.

119. Μαντούδης, Ο θεσμός της Αδείας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ηθοποιού, ό.π., σ. 10: «[…] δεν μπορούμε παρά να διαπιστώ-
σουμε με αίσθημα πραγματικής οδύνης τη δυσαναλογία που παρουσιάζει το ελαφρό μουσικό θέατρο, στο οποίο επί 364 ηθοποιών 
μονάχα ένα 2% είναι καταρτισμένοι ειδικά».

120. Υπουργική απόφαση «περί κυρώσεως του κανονισμού περί καθηκόντων και υποχρεώσεων ηθοποιών», ΦΕΚ Β΄ 115/6-7-1936, άρ. 
2, σ. 674,.

121. Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος, «Εικαστικές Τέχνες», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Ο Μεσο-
πόλεμος 1922-1940, τόμ. Β2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2003, σ. 436.

122. Βλ. τον Α.Ν. 45 «περί συστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού», ΦΕΚ Α΄ 379/31-8-1936, σ. 1975-1979.
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«περί θεάτρων» καθιστούσε την αστυνομία αρμόδια να παρέχει άδεια σύστασης θεατρικών 
επιχειρήσεων, να εποπτεύει τη σύμφωνη με τον νόμο λειτουργία τους και να τιμωρεί τους πα-
ραβάτες· απαγόρευε να παρουσιάζονται θεατρικά έργα «ακατάλληλα ή επιβλαβή διά το κοινόν» 
ή που «αποβλέπουσιν εις τον προπαγανδισμόν κομμουνιστικών ή άλλων ανατρεπτικών ιδών»· 
επέβαλλε ειδικά στα έργα του «ελαφρού θεάτρου» προληπτική και κατασταλτική λογοκρισία· 
όριζε ότι η επιτροπή που θα έκρινε τα έργα θα απαρτιζόταν από πέντε κρατικούς λειτουργούς 
–διευθυντής Εσωτερικού Τύπου στο Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού, διευθυντής Αστυνο-
μίας Πόλεων και Χωροφυλακής στο Υφυπουργείο Δημοσίας Ασφαλείας, προϊστάμενος του 
τμήματος Εποπτείας Τύπου, τμηματάρχης της διεύθυνσης Τουριστικής Προπαγάνδας, ανώτε-
ρος υπάλληλος του τμήματος Γραμμάτων και Καλών Τεχνών στο Υπουργείο Παιδείας– κι ότι 
πλάι σ’ αυτούς θα περιλάμβανε, με ρόλο συμβουλευτικό αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, έναν 
εκπρόσωπο των θεατρικών συγγραφέων κι έναν των θεατρικών επιχειρηματιών.123 Όπως προ-
ανέφερα, στο τέλος του 1936 η παρέμβαση του κράτους στο θέατρο αποτυπώθηκε ανάγλυφα 
και στην Επιτροπή Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού,124 ενώ την ίδια περίοδο, φθινό-
πωρο του 1936, οι συνεταιρικοί θίασοι διατάχτηκαν να επιστρέψουν στο Ταμείο Εργασίας Ηθο-
ποιών (με απόδοση ποσοστού από τις εισπράξεις τους) τα δάνεια που τους είχαν 
παραχωρηθεί.125 Την άνοιξη του 1937 ρυθμίστηκε εκ νέου η φορολογία στα δημόσια θεάματα.126 

Το φθινόπωρο του 1938, το Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών και Τεχνιτών Θεάτρου 
ανασυγκροτήθηκε, μετονομάστηκε σε Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφεών, Μουσικών 
και Τεχνιτών Θεάτρου και πέρασε στον έλεγχο του κράτους.127 Ο Μεταξάς διατήρησε τον ξε-
χωριστό ασφαλιστικό φορέα του θεάτρου και, όπως είχε κάνει και με άλλους εργασιακούς 
κλάδους, δεν ενέταξε τους επαγγελματίες του στο ΙΚΑ.128 Φρόντισε πάντως να τους ασφαλίσει 
όλους –με πόρους και πάλι τον φόρο των θεαμάτων, τις εισφορές των ασφαλισμένων, αλλά 
και ισόποσες εισφορές των εργοδοτών τους– για το γήρας, την ασθένεια, την αναπηρία από 
ατύχημα, τον θάνατο.129 Για να καθοριστούν με νόμο τα ποσοστά των πνευματικών δικαιωμά-
των τους, οι συγγραφείς χρειάστηκε να περιμένουν έως την Κατοχή.130  

123. Α.Ν. 446 «περί θεάτρων», ΦΕΚ Α΄ 23/25-1-1937), σ. 140-142. Πβ. τον Α.Ν. 445 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικο-
ποιήσεως των περί κινηματογράφων διατάξεων», ΦΕΚ Α΄ 22/25-1-1937), σ. 134-138. Για προγενέστερες διεργασίες με στόχο να 
επιβληθεί λογοκρισία στα θεάματα, βλ. Δήμητρα Καγγελάρη, «Ελληνική σκηνή και θέατρο της Ιστορίας 1936-1944. Οι θεσμοί και οι 
μορφές», διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, 2003, σ. 61-69· Ροδάς, Θεατρικά Χρονικά 1931, ό.π., 
σ. 113-134.

124. Βλ. και τον απολογισμό του έργου της Επιτροπής για το 1937, ΤΕΘ 216 (Φεβρουάριος 1938), σ. 4. 
125. Βλ. τον Α.Ν. 285 «περί του τρόπου επιστροφής των υπό του Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών παρεχομένων δανείων εις συνεταιρικούς 

θιάσους», ΦΕΚ Α΄ 478/30-10-1936, σ. 2555-2556. Λίγο πριν από τον θάνατο του Μεταξά, οι πόροι του Ταμείου διατέθηκαν για να 
ενισχυθούν οι εργαζόμενοι στο θέατρο, τα γράμματα και τις τέχνες, βλ. τον Α.Ν. 2750 «περί διαθέσεως των κεφαλαίων και πόρων 
του Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών […]», ΦΕΚ Α΄ 7/10-1-1941, σ. 45. Ο κανονισμός και η λειτουργία του Ταμείου άλλαξαν εκ νέου στην 
Κατοχή, βλ. Ν.Δ. 1365 «περί τροποποιήσεως διατάξεων […]», ΦΕΚ Α΄ 132/28-5- 1942, σ. 685-686.

126. Βλ. Α.Ν. 505 «περί κώδικος της φορολογίας των δημοσίων θεαμάτων», ΦΕΚ Α΄ 79/2-3-1937, σ. 485-491.
127. Βλ. Υ.Α. 42255 «περί ανασυντάξεως Καταστατικού Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων, Μουσικών, Τεχνιτών Θεάτρου», 

ΦΕΚ Β΄ 227/13-10-1938, σ. 1241-1252.
128. Λιάκος, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, ό.π., σ. 529-539.
129. Υ.Α. 42255, ό.π. Στην Κατοχή οι εργαζόμενοι στο θέατρο κλήθηκαν να πληρώσουν τη δυσπραγία στην οποία είχε περιέλθει το Τα-

μείο τους – βλ. το Ν.Δ. 1550 «περί καθορισμού ειδικού ενσήμου (θεατροσήμου) προς ενίσχυσιν των πόρων του Ταμείου Συντάξεων 
[…]», ΦΕΚ Α΄ 189/28-7-1942, σ. 1104-1105. 

130. Βλ. το διάταγμα «περί τροποποιήσεως του Ν. 4301 […]», ΦΕΚ Α΄ 373/3-11-1941, σ. 1980, και τον Ν. 988 «περί συμπληρώσεως διατά-
ξεως του Ν. ΓΥΠΓ΄ […]», ΦΕΚ Α΄ 409/1-12-1943, σ. 1958-1959. 
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Στα αιτήματα του Πανθεατρικού Συνεδρίου το δικτατορικό καθεστώς ανταποκρίθηκε και 
με έκτακτα, λαϊκιστικά μέτρα, όπως τα προαγορασμένα από το κράτος εργατικά εισιτήρια, οι 
χορηγίες πρωταγωνιστικών θιάσων, οι ημικρατικοί και οι κρατικοδίαιτοι θίασοι, οι προπαγαν-
διστικές παραστάσεις της ΕΟΝ με τη συμμετοχή επαγγελματιών και παιδιών και οι ραδιοφω-
νικές θεατρικές εκπομπές.131  

Όμως αυτό που κατεξοχήν ενδιέφερε τον Μεταξά ήταν το Εθνικό Θέατρο. Εκεί βρήκε 
έτοιμο τον καλύτερο τρόπο για να προσεταιριστεί τους ανθρώπους του θεάτρου, αλλά και 
το ιδανικό διπλωματικό μέσο για να προβάλει το Νέον Κράτος στο εξωτερικό. Τον Αύγουστο 
του 1937, στο Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας συστάθηκε η Διεύθυνση Γραμ-
μάτων και Καλών Τεχνών, όπου ο Κωστής Μπαστιάς τοποθετήθηκε διευθυντής Γραμμά-
των.132 Τον επόμενο μήνα ο Μπαστιάς ανέλαβε και τη γενική διεύθυνση της κρατικής σκηνής, 
συγκεντρώνοντας με νόμο που είχε ο ίδιος σχεδιάσει όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του.133 
Υπό τη διεύθυνση του κραταιού Μπαστιά το Εθνικό γιγαντώθηκε, κι ο ρόλος του ενισχύθηκε 
σημαντικά. Ο ιδρυτικός νόμος της κρατικής σκηνής (1930) δεν απείχε πολύ από τις διακηρύ-
ξεις του Νέου Κράτους για τη θεατρική τέχνη.134 Έτσι, μολονότι το επίσημο θέατρο της χώρας 
προσαρτήθηκε στο άρμα του καθεστώτος, η ιδρυτική «αυτονόητος συντηρητικότης» του135 
το προφύλαξε τόσο από τη σκληρή λογοκρισία που υπέστησαν την ίδια περίοδο οι ιδιωτικοί 
θίασοι όσο κι από το κακό γούστο του φασισμού. Χάρη στην οικονομική υποστήριξη του Με-
ταξά και σε μια σειρά έξυπνων διπλωματικών χειρισμών του Μεταξά και του Μπαστιά, το 
Εθνικό Θέατρο εφάρμοσε τους στόχους που είχαν τεθεί από το 1930: με τις περιοδείες στη 
Θεσσαλονίκη και την Αίγυπτο (1938, 1939)· με τη λαμπρή καλλιτεχνική επιτυχία στις εμφανίσεις 
του στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία (1939)· με τον προάγγελο του Φεστιβάλ Επιδαύ-
ρου, την Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Ροντήρη (1938)· με μετακλήσεις 
ξένων θιάσων και θεατρικών οργανισμών (1938-1940)· με το Άρμα Θέσπιδος, το πρώτο του –
και μοναδικό στη μέχρι σήμερα ιστορία του– περιοδεύον κλιμάκιο (1939-1940)· με το Βασιλικό 
Θέατρο Θεσσαλονίκης, που θεμελιώθηκε το 1938 και εγκαινιάστηκε το 1940 με παραστάσεις 

131. Βλ. Καγγελάρη, «Ελληνική σκηνή και θέατρο της Ιστορίας 1936-1944», ό.π., σ. 101-112· Μανώλης Σειραγάκης, Το ελαφρό μουσικό 
θέατρο στη μεσοπολεμική Αθήνα, τόμ. Α΄ Τα γεγονότα και τα ζητήματα, Αθήνα, Καστανιώτης, 2009, σ. 339-350· Ευδοκία Δεληπέ-
τρου, «Το Νέον Κράτος εορτάζει. Η ελληνική εκδοχή της φασιστικής θεατρικότητας στους εορτασμούς της 4ης Αυγούστου», στο 
Αλτουβά και Διαμαντάκου (επιμ.), Θέατρο και Δημοκρατία, ό.π., σ. 381-393.

132. Βλ. τον Α.Ν. 782 «περί οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας», ΦΕΚ Α΄ 267/15-
7-1937, σ. 1697-1701, και τον συμπληρωματικό του Α. Ν. 1779, ΦΕΚ Α΄ 224/3-6-1939, σ. 1481-1484. Για τη μεταξική Διεύθυνση Γραμ-
μάτων και Τεχνών βλ. Δημάδης, «Στοιχεία για την ανάλυση της πολιτιστικής πολιτικής του μεταξικού καθεστώτος (1936-1941)», 
ό.π., σ. 65-101.

133. Βλ. τον Α. Ν. 836.1937 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των αφορωσών το Βασιλικόν Θέατρον διατάξεων», ΦΕΚ Α΄ 346/4-
9-1937, σ. 2249-2250. Για τον σχεδιασμό του νόμου από τον Μπαστιά, με ανάθεση του Μεταξά, βλ. Γιάννης Κ. Μπαστιάς, Κωστής 
Μπαστιάς. Βιογραφία. Δημοσιογραφία, θέατρο, λογοτεχνία, Αθήνα, Καστανιώτης, 2005, σ. 254-257. Σύμφωνα με τον νόμο, ο Μπα-
στιάς (από τη διευθυντική θέση του στο Υπουργείο Παιδείας) είχε την ανώτατη εποπτεία και τον γενικό έλεγχο στο Εθνικό Θέατρο, 
ενώ ως γενικός διευθυντής του Θεάτρου ήταν η εκτελεστική αρχή του: Διόριζε το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό, καθόριζε 
τη συγκρότηση του δραματολογίου, επόπτευε όλες τις οικονομικές υπηρεσίες και ασκούσε πειθαρχική εξουσία, προέδρευε στην 
κριτική επιτροπή και λάμβανε μέρος στις συνεδριάσεις του πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου σε όλα τα 
θέματα, των οποίων ο ίδιος ήταν ο αποκλειστικός εισηγητής.

134. Βλ. τον Ν. 4615 «περί ιδρύσεως Εθνικού Θεάτρου», ό.π. Για το πνεύμα του νόμου, βλ. Σταματογιαννάκη, «Θέατρον επίσημον, μό-
νιμον, επιχορηγούμενον από το δημόσιον…», ό.π., σ. 45-49. Για τις σχετικές με την τέχνη εξαγγελίες του Νέου Κράτους, βλ. Καγ-
γελάρη, «Ελληνική σκηνή και θέατρο της Ιστορίας 1936-1944», ό.π., σ. 40-54.

135.  Ι.[ωάννης] Γρυπάρης, «Πώς θα εργασθή το Εθνικό Θέατρο», Εργασία 99 (21 Νοεμβρίου 1931), σ. 1247.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 

98



της κρατικής σκηνής· με την ιδρυμένη από τον Μπαστιά Λυρική Σκηνή του κρατικού θεάτρου 
(1939-1944).136 

Επιλεγόμενα 

Στο θέατρο ο Ιωάννης Μεταξάς αξιολόγησε αιτήματα που είχαν προηγηθεί της 4ης Αυγού-
στου και νέα αιτήματα που του υποβλήθηκαν, διατήρησε ή τροποποίησε προγενέστερους 
νόμους, θεσμούς και οργανισμούς, τους προσάρμοσε στο δικό του σκεπτικό και τους χρησι-
μοποίησε για να υπηρετήσει τους δικούς του πολιτικούς σκοπούς. Ο πόλεμος κι ο θάνατος 
δεν του επέτρεψαν να κάνει πράξη όλα τα σχέδιά του. Από τα δώρα του στους επαγγελμα-
τίες της σκηνής άλλα αποδείχτηκαν πρόσκαιρα κι άλλα ανθεκτικά στον χρόνο: το Βασιλικό 
Θέατρο Θεσσαλονίκης, έργο του Κωνσταντίνου Δοξιάδη, λειτουργεί και στις μέρες μας, ενώ 
το εντυπωσιακό λυόμενο θέατρο του Άρματος Θέσπιδος, σχεδιασμένο επίσης από τον Δο-
ξιάδη, στήθηκε κολοβωμένο την κατοχική περίοδο στην πλατεία Κλαυθμώνος και μέχρι το 
1945 στέγασε θερινές παραγωγές του κρατικού θεάτρου και της Λυρικής Σκηνής του. Η Επι-
τροπή Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού συνέχισε –με τροποποιήσεις, αλλά πάντα 
υπό κρατικό έλεγχο– να ρυθμίζει την είσοδο νέων μελών στον κλάδο, ώσπου καταργήθηκε 
το 1981·137 την ίδια χρονιά (1981) ενσωματώθηκε στο ΙΚΑ το Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Συγ-
γραφεών, Μουσικών και Τεχνιτών Θεάτρου, που είχε λειτουργήσει έως τότε με εξανεμισμένο 
κατά καιρούς το αποθεματικό του και με διαρκείς μεταβολές στην επωνυμία, στις διατάξεις, 
στους πόρους και στους δικαιούχους του.138 Στον μεταξικό νόμο «περί θεάτρων» στηρίχτηκε 
το κατοχικό διάταγμα λογοκρισίας, το οποίο έμελλε να επαναφέρει σε ισχύ η χούντα των 
συνταγματαρχών.139 Το Εθνικό Θέατρο δεν έζησε ξανά τη δόξα της μεταξικής περιόδου· δια-
τήρησε όμως για χρόνια, με εξαιρέσεις αλλά σε ικανό βαθμό, τη μορφωτική, μνημειακή και 
ελληνική φυσιογνωμία του, τις «μεσοπολεμικές εκπτώσεις της ιδεαλιστικής αντιμετώπισης 
του παρελθόντος»140 που εκφράστηκαν ποικιλοτρόπως στο πεδίο του αρχαίου δράματος και 

136. Βλ. αναλυτικά Καγγελάρη, «Ελληνική σκηνή και θέατρο της Ιστορίας 1936-1944», ό.π., σ. 83-100· Αντώνης Γλυτζουρής, «Λαϊκό 
θέατρο και κρατισμός στην ελληνική σκηνή του Μεσοπολέμου. Η περίπτωση του Άρματος Θέσπιδος», Α΄ Διεθνής Συνάντηση Λαϊκού 
Θεάτρου. Επιστημονικό συνέδριο, θεατρικές παραστάσεις, υπαίθριες εκδηλώσεις (Ζάκυνθος, 27-28-29 Σεπτεμβρίου 2002), Ζά-
κυνθος, Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δήμος Ζακυνθίων, 2003, σ. 137-147· Μπαστιάς, Κωστής Μπαστιάς…, 
ό.π., σ. 251-318, 324-342· Δημάδης, «Στοιχεία για την ανάλυση της πολιτιστικής πολιτικής του μεταξικού καθεστώτος (1936-1941)», 
ό.π., σ. 101-130· του ίδιου, «Το Βασιλικό Θέατρο της Αθήνας στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία τις παραμονές του Β΄ Παγκόσμιου 
Πολέμου», Πεζογραφία και εξουσία στη νεότερη Ελλάδα, ό.π., σ. 155-269· Ανδρέας Δημητριάδης, «Αρχαίο θέατρο και ελληνική δι-
πλωματία. Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το Βασιλικό Θέατρο στην Αγγλία και τη Γερμανία του 1939», στο Κωνσταντίνος Κυριακός 
(επιμ.), Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του. Δ΄ Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο (Πάτρα, 26-29 Μαΐου 2011), Πάτρα, 
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, 2015, σ. 339-349.

137. Τον Οκτώβριο του 1941 η επιτροπή υποβαθμίστηκε, με τη σύσταση της, ασφυκτικότερης, Επιτροπής Θεάτρου. Βλ. το κανονιστικό 
διάταγμα «περί συστάσεως Δευτεροβαθμίου Επιτροπής Θεάτρου», ΦΕΚ Α΄ 358/24-10-1941, σ. 1908-1909, και το Ν.Δ. 1647 «περί 
συμπληρώσεως διατάξεων του Ν. 5736 […] και του Α. Ν. 329 […]», ΦΕΚ Α΄ 207/18-8-1942, σ. 1246-1247. Βλ. επίσης Ιωάννα Ρεμεδιάκη, 
«Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος», στο Σταματοπούλου-Βασιλάκου (επιμ.), Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών…, ό.π., σ. 375-389.

138. Βλ. Βάσω Βασιλάτου, «Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών», στο Σταματοπούλου-Βασιλάκου (επιμ.), Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών…, ό.π., 
σ. 485-494.

139. Βλ. το Ν.Δ. 1108 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί ελέγχου θεατρικών έργων […] διατάξεων», 
ΦΕΚ Α΄ 48/6-3-1942, σ. 254-260· «Τα δεσμά της χούντας στο ελληνικό θέατρο», Θέατρο 38-39 (Μάρτιος-Ιούνιος 1974), σ. 107-108.

140. Πλάτων Μαυρομούστακος, «Αντιγόνες, Οιδίποδες, πρωτότυπα, κακέκτυπα, διατηρητέα και αυθαίρετα», στο Γλυτζουρής και Γε-
ωργιάδη (επιμ.), Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό θέατρο, ό.π., σ. 419.
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σφράγισαν το Φεστιβάλ Επιδαύρου – μονοπώλιο του Εθνικού έως το 1975. Με τους ίδιους 
όρους λειτούργησε επί σειρά ετών και η Λυρική Σκηνή, που αυτονομήθηκε από το κρατικό 
θέατρο τον Μάιο του 1944.141   

Είκοσι τρία χρόνια μετά το Πανθεατρικό Συνέδριο, για τους επαγγελματίες του ελληνικού 
θεάτρου δεν είχε ακόμη βρεθεί πλωτός ποταμός. Όσες παροχές είχε καταδεχτεί να τους 
αξιώσει ο Μεταξάς κλονίστηκαν, περιορίστηκαν ή αφανίστηκαν από τον πόλεμο, την Κατοχή 
και τον Εμφύλιο. Το 1960, μοιρασμένοι σε πολλά σωματεία και οργανώσεις, με διαφορετική 
αναλογία δυνάμεων και με συγκαλυμμένες τις αντιζηλίες που ποτέ δεν λείψανε από τον 
κόσμο τους, οι εργαζόμενοι στην ελληνική σκηνή αναγκάστηκαν να προσπέσουν σε άλλον 
μεσσία.  

Στο συνέδριο της «Εβδομάδος Θεάτρου 1960», που είχε διοργανωθεί από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας με τη συμμετοχή δεκαοχτώ διαφορετικών συνδικαλιστικών φορέων, τα 
θέματα και τα προβλήματα που συζητήθηκαν ήταν παραπλήσια, και πολλά από τα αιτήματα 
ήταν τα ίδια με του 1937: να μειωθεί η φορολογία· να ιδρυθούν δημοτικά θέατρα στην επαρ-
χία, μόνιμος κρατικός θεατρικός οργανισμός στη συμπρωτεύουσα, κρατικό παιδικό θέατρο, 
ινστιτούτο αρχαίου δράματος και σχολή τεχνιτών θεάτρου· να υποστηριχτεί το ελληνικό έργο 
και να κατοχυρωθούν πλήρως τα συγγραφικά δικαιώματα· να διοργανωθούν υπαίθριες θε-
ατρικές εκδηλώσεις και παραστάσεις για τους εργάτες· να προστατευτούν η επαγγελματική 
στέγη, οι καλλιτέχνες και οι τεχνίτες των κρατικών σκηνών και να βελτιωθούν οι όροι στην 
ιατρική περίθαλψη, την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων στο θέατρο· ν’ 
αναγνωριστεί και στο ελεύθερο θέατρο το δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ Αθηνών.142  

Για το τελευταίο ζήτημα, με νωπές τη λογοκρισία και την απαγόρευση που είχαν υποστεί 
έναν χρόνο νωρίτερα, οι Όρνιθες του Κάρολου Κουν από τους Τσάτσο και Καραμανλή, ο Μά-
ριος Πλωρίτης θυμήθηκε –όπως είχε θυμηθεί κι ο Φώτος Πολίτης το 1930– τον στοχασμό 
που είχε αποδώσει ο Ιάκωβος Πολυλάς στον Διονύσιο Σολωμό: «Δεν καταλαβαίνω τι είδους 
“ελληνικότητα” και “κλασικότητα” έχει το Φεστιβάλ μας […]. Θα πρέπει να λυτρωθούμε, καμιά 
φορά, απ’ αυτήν την κοντόφθαλμη, επιφανειακή “ελληνικότητα” – και να καταλάβουμε πως 
ελληνικό, εθνικό, είναι καθετί άξιο κι αληθινό».143 

141. Βλ. τον Ν. 1410 «περί αποχωρισμού της Λυρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου εις ίδιον Αυτόνομον Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου 
Δικαίου υπό τον τίτλον “Εθνική Λυρική Σκηνή”», ΦΕΚ Α΄ 100/9-5-1944, σ. 947-948.

142. Βλ. «Ψήφισμα», Εβδομάς Θεάτρου 1960. Απόψεις, Αθήνα [1960;], σ. 242-243. 
143. Μάριος Πλωρίτης, «Ευρυτέρα συμμετοχή του ελευθέρου θεάτρου εις το Φεστιβάλ Αθηνών», Εβδομάς Θεάτρου 1960. Απόψεις, 

ό.π., σ. 135.
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Οι διοικητικοί μετασχηματισμοί, η μισθολογική κλίμακα και  
η καλλιτεχνική ιεραρχία στο Εθνικό Θέατρο της Κατοχής 

 

T ο Εθνικό Θέατρο εισήλθε στη δίνη της ταραγμένης δεκαετίας του 1940 προτού συ-
μπληρώσει την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του.1 Με τις άρτιες παραγωγές ενός κλα-
σικού κυρίως ρεπερτορίου, κατά το πρότυπο των κρατικών θεάτρων της Κεντρικής 

Ευρώπης, και με τη συμπαράταξη σημαντικών καλλιτεχνικών δυνάμεων, η κρατική σκηνή είχε 
ήδη συμβάλει καταλυτικά στην αλλαγή της φυσιογνωμίας της θεατρικής ζωής της χώρας κατά 
την τελευταία περίοδο του Μεσοπολέμου, επηρεάζοντας εμμέσως και τη λειτουργία των ανε-
ξάρτητων επαγγελματικών θιάσων, αφού προκάλεσε σ’ αυτούς ανακατατάξεις και ενίοτε συ-
σπειρώσεις. Επιπλέον, η ανάληψη της γενικής διεύθυνσης του Εθνικού Θεάτρου από τον 
Κωστή Μπαστιά, στενό συνεργάτη του Ιωάννη Μεταξά, το 1937, είχε προσφέρει στην κρατική 
σκηνή πλουσιοπάροχη οικονομική στήριξη. 

Αναπόφευκτα η σταθερή πορεία του πανίσχυρου και εύρωστου οργανισμού διακόπηκε με 
τον πόλεμο του 1940-1941. Η συνθηκολόγηση της Ελλάδας και η είσοδος των Γερμανών στην 
Αθήνα δεν είχαν ως αποτέλεσμα μόνο τη δυσπραγία και την αυτονόητη συρρίκνωση των δυ-
νάμεων του κρατικού θεάτρου· ταυτόχρονα, επέφεραν ριζικές αλλαγές στη φυσιογνωμία του 
ιδρύματος, κυρίως με την ουσιαστική μεταβίβαση των εξουσιών από τον εκάστοτε διευθυντή 
στα διοικητικά συμβούλια. Επιπροσθέτως, η ανάληψη της θέσης του Προέδρου του Δ.Σ. του 
Εθνικού Θεάτρου από τον Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο και τον Ιωάννη Ράλλη,2 δηλαδή τους 
δύο από τους τρεις δοτούς πρωθυπουργούς, επιβεβαίωνε τον σφιχτό εναγκαλισμό της κρα-
τικής σκηνής με τις κυβερνήσεις της Κατοχής. 

Tον Απρίλιο του 1941, o Μπαστιάς παραιτήθηκε από τη θέση του, αρνούμενος να συνεργαστεί 
με το νέο καθεστώς. Η κυβέρνηση Τσολάκογλου αντικατέστησε με νομοθετικό διάταγμα τη 
θέση βασιλικού επιτρόπου με τη θέση κυβερνητικού επιτρόπου, ο οποίος θα «διορίζεται δι’ 
αποφάσεως του Προέδρου της Κυβερνήσεως» και στον οποίο θα συγκεντρώνονται όλες οι 
εξουσίες εντός του ιδρύματος.3 Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε ο διορισμός στη θέση αυτή του 

1. Το Εθνικό Θέατρο είχε ιδρυθεί το 1930∙ βλ. Ν. 4615 «Περί ιδρύσεως Εθνικού Θεάτρου», ΦΕΚ 141/5-5-1930. Ξεκίνησε τη λειτουργία 
του τον Μάρτιο του 1932. Για τις διεργασίες που οδήγησαν στην ίδρυσή του, βλ. Θόδωρος Χατζηπανταζής, Διάγραμμα ιστορίας 
του νεοελληνικού θεάτρου, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2014, σ. 443-452∙ Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη, «“Θέατρον επίσημον, μόνιμον, επι-
χορηγούμενον από το Δημόσιον”. Η πορεία προς την ίδρυση του Εθνικού Θεάτρου», στο Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη (επιμ.), 
Εθνικό Θέατρο. Τα πρώτα χρόνια, 1930-1941, Αθήνα, ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, 2013, σ. 31-75.

2. Ο Λογοθετόπουλος διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. από τον Απρίλιο του 1942 έως τον Ιούνιο του 1943. Τον διαδέχθηκε ο Ράλλης, 
που παρέμεινε στη θέση αυτή έως την απελευθέρωση της χώρας.

3. «Ουδεμία πράξις της Διοικήσεως του Β. Θεάτρου έχει κύρος και εκτελείται άνευ της συμπράξεως εις ταύτην του Κυβερνητικού 



δημοσιογράφου Νικόλαου Γιοκαρίνη, ο οποίος αναφέρεται συνήθως από τους μελετητές ως 
«επιθεωρησιογράφος», «εγκάθετος των Ιταλών» και «εκδότης του ιταλικού προπαγανδιστικού 
περιοδικού Κουαδρίβιο».4 Ωστόσο, η τοποθέτησή του στη διεύθυνση του ιδρύματος δεν απο-
δείχθηκε αποτελεσματική, καθώς ο Γιοκαρίνης, φυσιογνωμία χωρίς κύρος στον χώρο του θε-
άτρου, δεν κατόρθωσε να επιτελέσει τον ρόλο του ενδιάμεσου ανάμεσα στο προσωπικό και 
τη διοίκηση στα δύο σχεδόν χρόνια που παρέμεινε στη θέση (Μάιος 1941-Απρίλιος 1943). Ανά-
μεσα στις αποφάσεις που έλαβε αμέσως ο Γιοκαρίνης ήταν η απομάκρυνση του σκηνοθέτη 
Ρενάτο Μόρντο και του αρχιμουσικού Βάλτερ Πφέφερ από το κλιμάκιο της Λυρικής Σκηνής, 
«διά λόγους γενικωτέρας σκοπιμότητος και κατόπιν υποδείξεως»∙5 προφανώς λόγω της εβραϊ-
κής τους καταγωγής.6 Ταυτόχρονα, προχώρησε στην αποκατάσταση όσων εργαζομένων ιτα-
λικής καταγωγής είχαν απομακρυνθεί κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου,7 ενώ 
επιδίωξε να επιβάλει απόλυτη πειθαρχία στους κόλπους του κρατικού θεάτρου· για παράδει-
γμα, τιμώρησε με απόλυση ενός μήνα τον ηθοποιό Μάνο Κατράκη, επειδή ζήτησε προκατα-
βολή του μισθού του, προκειμένου να συμμετάσχει στην παράσταση της Ιφιγένειας εν 
Ταύροις,8 συγκρότησε πειθαρχικό συμβούλιο,9 ενώ απέλυσε οριστικά από το ίδρυμα τον εν-
δυματολόγο Ανδρέα Γεράκη, που διεκδίκησε τη μισθολογική εξίσωσή του με τον Αντώνη 
Φωκά,10 καθώς και τον σκηνοθέτη Τάκη Μουζενίδη ως πρωτεργάτη κινητοποιήσεων.11 Η από-
λυση του τελευταίου σχετιζόταν με την πρώτη –γνωστή– κινητοποίηση στους κόλπους του 
ιδρύματος: Στα μέσα της θεατρικής περιόδου 1942-1943, οι εργαζόμενοι, επιδιώκοντας την 
απομάκρυνση του ανεπιθύμητου Γιοκαρίνη, είχαν στείλει υπόμνημα στον κατοχικό πρωθυ-
πουργό και στο Δ.Σ. της κρατικής σκηνής, με το οποίο εξέφραζαν «εντόνως την απαίτησιν να 
ρυθμίζουν μόνοι των τα ζητήματα του Εθνικού Θεάτρου».12 Η αντίδραση του Λογοθετόπουλου 
υπήρξε άμεση: «Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως έλαβε την απόφασιν να επιβάλη κυρώσεις, 
απολύσας τον πρωτεργάτην της όλης κινήσεως Τάκην Μουζενίδην και τιμωρήσας με ενός 
μηνός αργίαν τους ηθοποιούς Γ. Γληνόν, Ν. Δενδραμήν, Μ. Κατράκην και Τζ. Καρούσον».13 

Η αδυναμία του Γιοκαρίνη να συνεργαστεί με το προσωπικό οδήγησε στην ανάληψη της 
διεύθυνσης από τον λογοτέχνη και κριτικό θεάτρου Άγγελο Τερζάκη, με πρωτοβουλία μά-
λιστα των ηθοποιών,14 ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονταν από τους κόλπους της Αντίστα-

Επιτρόπου»∙ βλ. Ν.Δ. 2 «περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων της Νομοθεσίας περί Βασιλικού Θεάτρου», ΦΕΚ 153/5-5-1941. 
4. Για τη δράση του Γιοκαρίνη και τις περιπέτειές του με την ελληνική δικαιοσύνη μετά τη λήξη του πολέμου, βλ. Παναγιώτης Μιχα-

λόπουλος, Το Εθνικό Θέατρο στη δεκαετία 1940-1950. Οι διοικήσεις, το καλλιτεχνικό έργο και η θέση του σκηνοθέτη, προλογικό 
σημείωμα Στάθης Λιβαθινός, Αθήνα, Κάπα Εκδοτική, 2018, σ. 60-67.

5. Πρακτικά Συνεδριάσεων Δ.Σ. Εθνικού Θεάτρου (στο εξής: ΔΣΕΘ), Συνεδρία 1 (5 Μαΐου 1941). 
6. Με πρωτοβουλία του Μπαστιά οι δύο καλλιτέχνες είχαν προσληφθεί στη νεοϊδρυθείσα Λυρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου λίγο 

πριν από τον πόλεμο. Ο Μόρντο είχε εγκαταλείψει τη διεύθυνση του Γερμανικού Θεάτρου της Πράγας μετά την εισβολή των Γερ-
μανών στην Τσεχοσλοβακία και ο Πφέφερ είχε αφήσει τη θέση του στη Volksoper της Βιέννης μετά το Anschluss.

7. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 2 (22 Μαΐου 1941).
8. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 17 (11 Νοεμβρίου 1941)· ΔΣΕΘ, Συνεδρία 18 (18 Νοεμβρίου 1941).
9. Σε μια προσπάθεια να μη χρεωθεί εξ ολοκλήρου την επιβολή κυρώσεων στο προσωπικό, ο Γιοκαρίνης συμπεριέλαβε στο πειθαρχικό 

συμβούλιο, μεταξύ άλλων, τους Μ. Λιδωρίκη, Κ. Καρθαίο και Α. Τερζάκη, Γ. Γληνό∙ βλ. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 5 (17 Σεπτεμβρίου 1942).
10. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 20 (25 Νοεμβρίου 1941).
11. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 9 (28 Ιανουαρίου 1943).
12. Στο ίδιο.
13. Στο ίδιο.
14. Η Καγγελάρη αποδίδει την αντικατάσταση του Γιοκαρίνη στις κινητοποιήσεις των ηθοποιών τον Δεκέμβριο του 1942. Οι ηθοποιοί, 

με πρωτεργάτη τον Τζαβαλά Καρούσο, τον κατήγγειλαν ως συνεργάτη των κατακτητών και απαίτησαν την αντικατάστασή του 
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σης.15 Οι συνθήκες απομάκρυνσης του Γιοκαρίνη πιθανότατα σχετίζονταν με την κινητοποί-
ηση που αναφέρθηκε ήδη και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απόλυση του Μουζενίδη. 

Αξίζει να σημειωθεί πως για λίγους μήνες στη διεύθυνση της κρατικής σκηνής λειτούργησε 
ένα σχήμα συνύπαρξης, ή ακριβέστερα δυαρχίας, Γιοκαρίνη και Τερζάκη.16 Σύμφωνα με την 
παρούσα έρευνα, ο Τερζάκης από τον Ιανουάριο του 1943 μετείχε, μαζί με τον Γιοκαρίνη, στο 
Δ.Σ., με την ιδιότητα του «καλλιτεχνικού διευθυντή» της Δραματικής Σκηνής του Εθνικού Θε-
άτρου.17 Επρόκειτο δηλαδή για την πρώτη στην ιστορία του ιδρύματος εμφάνιση του θεσμού 
του καλλιτεχνικού διευθυντή.18 Η τελευταία φορά που συμμετείχε ο Γιοκαρίνης στις συνεδριά-
σεις του Δ.Σ. ήταν τον Απρίλιο του 1943.19 

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους συγκροτήθηκε νέο Δ.Σ. Πρόεδρος ανέλαβε, σύμφωνα με το Ν.Δ. 
2127/1943, που όριζε πως όλες οι αρμοδιότητες της διοίκησης της κρατικής σκηνής «περιέρ-
χονται εις τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως»,20 ο τρίτος κατοχικός πρωθυπουργός Ιωάννης 
Ράλλης. Ο τελευταίος, έμπειρος πολιτικός με αξιόλογη δράση κατά τον Μεσοπόλεμο, υπήρξε 
«ο πρώτος δωσίλογος πρωθυπουργός στον οποίο είχαν κάποια πίστη οι Γερμανοί»,21 αφού επί 
των ημερών του επήλθε «η τελική “σταθεροποίηση” του κυβερνητικού σχήματος συνεργα-
σίας».22 Ο Τερζάκης χρίστηκε πλέον γενικός διευθυντής, διατηρώντας ταυτόχρονα, παρά τις 
αντιρρήσεις του μέλους του Δ.Σ. Ιωάννη Βουλπιώτη,23 την ιδιότητα του καλλιτεχνικού διευθυ-

από τον Τερζάκη∙ βλ. Δηώ Καγγελάρη, «Η θεατρική σκηνή, 1941-1953», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ και Προκόπης Παπαστράτης 
(επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, 1940-1945, τόμ. Γ2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 
2007, σ. 341. Την ίδια ερμηνεία διατυπώνει επίσης ο Μαρσάν∙ Πολύβιος Μαρσάν, Ελένη Παπαδάκη. Μια φωτεινή θεατρική πορεία 
με απροσδόκητο τέλος, Αθήνα, Καστανιώτης, 2001, σ. 282-284. Επίσης, η ηθοποιός Αλέκα Παΐζη, σε μαρτυρία της στη Δέσπω Κα-
ρούσου, αναφέρει: «Σε μια συνέλευση στο φουαγιέ του Εθνικού, ο πατέρας σου ήταν επικεφαλής και η συνέλευση των ηθοποιών 
κατήργησε τον Γιοκαρίνη και στη θέση του έγινε διευθυντής ο Άγγελος Τερζάκης»∙ βλ. Δέσπω Καρούσου, Δεν έχει θέατρο απόψε… 
Χρονικό της ζωής και του έργου του Τζαβαλά Καρούσου, Αθήνα, Ergo, 2003, σ. 85.

15. Η ηθοποιός Ασπασία Παπαθανασίου αναφέρει ότι ο Τερζάκης ανέλαβε τη διεύθυνση «με σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αντίστασης»∙ 
βλ. Ασπασία Παπαθανασίου, Σελίδες μνήμης, Αθήνα, Καστανιώτης, 1996, σ. 47-48. Επίσης, ο Αλκιβιάδης Μαργαρίτης σημειώνει 
πως οι ηθοποιοί που επέβαλαν τον Τερζάκη στη θέση του διευθυντή ανήκαν στο ΕΑΜ∙ βλ. Αλκιβιάδης Μαργαρίτης, «Για τον Άγγ. 
Τερζάκη», Τα Νέα (22 Σεπτεμβρίου 1979).

16. Στις εφημερίδες και στα περιοδικά που νόμιμα εκδίδονταν κατά την κατοχική περίοδο, Ελεύθερον Βήμα, Αθηναϊκά Νέα, Η Καθη-
μερινή, Έθνος κ.ά., δεν δημοσιεύονται πληροφορίες για την εσωτερική λειτουργία του ιδρύματος.

17. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 8 (13 Ιανουαρίου 1943)· ΔΣΕΘ, Συνεδρία 9 (28 Ιανουαρίου 1943). Η ίδια διάκριση ιδιοτήτων εμφανίζεται και σε δη-
μοσίευμα, όπου ο Γιοκαρίνης αναφέρεται ως διευθυντής και ο Τερζάκης ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου∙ βλ. 
«Θεατρικά Νέα», Αθηναϊκά Νέα (27 Φεβρουάριος. 1943).

18. Η παρούσα έρευνα δεν έχει εντοπίσει πληροφορίες γύρω από τις ακριβείς αρμοδιότητες της θέσης αυτής κατά την κατοχική πε-
ρίοδο. Είναι πολύ πιθανό η «προαγωγή» του Τερζάκη στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή να οφείλεται αποκλειστικά στην προ-
σπάθεια της διοίκησης να εξομαλύνει τις σχέσεις ανάμεσα στο Δ.Σ. και το προσωπικό του ιδρύματος, τοποθετώντας στη θέση 
αυτή ένα πρόσωπο που εργαζόταν από χρόνια στο κρατικό θέατρο και απολάμβανε της αποδοχής των συναδέλφων του.

19. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 13 (20 Απριλίου 1943).
20. Ν.Δ. 2127, «περί τροποποιήσεως του υπ’ αριθ. 1183/1942 Νομοθετικού Διατάγματος περί του Εθνικού Θεάτρου», ΦΕΚ 35/18-2-1943.
21. Mark Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εμπειρία της Κατοχής, μτφ. Κ. Κουρεμένος, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1994, σ. 146.
22. Γιώργος Μαργαρίτης, Προαγγελία θυελλωδών ανέμων… Ο πόλεμος της Αλβανίας και η πρώτη περίοδος της Κατοχής, Αθήνα, Βι-

βλιόραμα 2009, σ. 172.
23. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 1 (12 Ιουνίου 1943). Ο γερμανόφιλος, ισχυρός επιχειρηματίας Ιωάννης Βουλπιώτης, διευθυντικό στέλεχος της 

Siemens και εμπνευστής της ιδέας των Ταγμάτων Ασφαλείας, υπήρξε αρκετά δραστήριο μέλος του Δ.Σ. εκείνη την περίοδο. 
Σχετικά με την τοποθέτηση του Τερζάκη, ισχυρίστηκε πως δεν θα έπρεπε να συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες του 
καλλιτεχνικού και του γενικού διευθυντή. Για την παρασκηνιακή συμμετοχή του Βουλπιώτη στις διεργασίες για την ίδρυση των 
Ταγμάτων Ασφαλείας, βλ. ενδεικτικά Δημήτρης Κουσουρής, Δίκες των δοσίλογων 1944-1949. Δικαιοσύνη, συνέχεια του κράτους 
και εθνική μνήμη, μτφ. Αγγ. Τσέλιου, Αθήνα, Πόλις, 2014, σ. 63.
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ντή. Παρά τη δεδηλωμένη του δυσφορία για την ανάληψη της θέσης του διευθυντή, ο Τερζά-
κης παρέμεινε στο «τιμόνι» του ιδρύματος έως τον Φεβρουάριο του 1944. Αποτέλεσε τον εν-
διάμεσο κρίκο ανάμεσα στο προσωπικό και το Δ.Σ., αλλά και τον καταλληλότερο εκπρόσωπο 
της διοίκησης, για να προσελκύσει τους ηθοποιούς που είχαν αποχωρήσει από την κρατική 
σκηνή και οι οποίοι εργάζονταν πλέον στο ελεύθερο θέατρο.24 Συνέβαλε επίσης στην οικονο-
μική αποκατάσταση όσων εργαζόμενων απείχαν από τα καθήκοντά τους εξαιτίας του πολέ-
μου, ζητώντας την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του Ν. 152/1943,25 χορήγησε έκτακτες αμοιβές 
σε χαμηλόμισθους ηθοποιούς26 και προσπάθησε να παρέμβει σε ζητήματα πειθαρχικών ποι-
νών.27 Με την παρουσία και τη στάση του εκείνη την περίοδο, ο Τερζάκης εδραιώθηκε ως πρό-
σωπο ευρείας αποδοχής στις τάξεις της κρατικής σκηνής, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη 
και της εαμικής αντίστασης.28 

Η τοποθέτηση του θεατρικού συγγραφέα και ιστορικού του θεάτρου Νικολάου Λάσκαρη 
στη θέση του διευθυντή, στα τέλη Φεβρουαρίου του 1944, μετά την οικειοθελή αποχώρηση 
του Τερζάκη, πιθανότατα οφειλόταν στη φιλική σχέση που διατηρούσε με τον Ράλλη·29 ο ίδιος 
ο Λάσκαρης άλλωστε δεν είχε διστάσει να επαινέσει δημόσια τον κατοχικό πρωθυπουργό: 
«Ευτυχώς που είνε ο κ. Ράλλης πρόεδρος, ο οποίος αγαπάει το θέατρο και εργάζεται γι’ αυτό. 
Προσφέρει καθημερινώς όσα κανένας πρωθυπουργός δεν προσέφερε μέχρι σήμερα στο θέ-
ατρο».30  

Ωστόσο, παρά το πνιγηρό κλίμα που είχε διαμορφωθεί από τις διοικήσεις του Εθνικού Θεά-
τρου καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής, οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων, όπως ήδη ανα-
φέρθηκε, δεν έλειψαν. Στο εαμικό κίνημα είχε ενταχθεί μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και 
είχε αναπτυχθεί αντιστασιακή δράση σε όλους τους χώρους εργασίας· στην κρατική σκηνή οι 
εργαζόμενοι, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Θαλή Δίζελου, είχαν ιδρύσει έναν «“Συνεταιρισμό 
ηθοποιών και τεχνικού προσωπικού Εθνικού Θεάτρου” με ποικιλότροπη και πλούσια δράση. 
Ο κύριος σκοπός του βέβαια ήταν η αλληλοβοήθεια των μελών του. Αλλ’ εκτός απ’ αυτό συ-

24. Για παράδειγμα, οι Χρήστος Ευθυμίου, Στέλιος Βόκοβιτς, Δημήτρης Χορν.
25. Ν. 152 «περί ρυθμίσεως διαφόρων ζητημάτων αποδοχών στρατευθέντων δημοσίων υπαλλήλων, περί παροχής επιδομάτων εις 

τας οικογενείας των εξαφανισθέντων ή αιχμαλωτισθέντων δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ.», ΦΕΚ 146/25-5-1943.
26. Κατέβαλε έκτακτη αποζημίωση 500.000 δραχμών σε κάθε γυναίκα ηθοποιό που λάμβανε μέρος στον Χορό της Εκάβης, «λόγω 

της μακράς καταπονήσεώς των κατά τας δοκιμάς και της δυσαναλόγου αμοιβής των εν σχέσει προς τας εκτάκτους συναδέλφους 
των»∙ βλ. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 33 (20 Δεκεμβρίου 1943). Σχετικά με τις παραστάσεις της Εκάβης διασώζονται ενδιαφέρουσες μαρτυρίες. 
Για να αναδείξουν το επισιτιστικό πρόβλημα, οι νεότερες ηθοποιοί του θιάσου προφασίζονταν σε κάθε παράσταση λιποθυμία επί 
σκηνής∙ βλ. Παπαθανασίου, Σελίδες μνήμης, ό.π., σ. 48-49.

27. Για παράδειγμα, όταν ο ηθοποιός Μήτσος Λυγίζος καταφέρθηκε δημόσια εναντίον του σκηνοθέτη Σωκράτη Καραντινού με αφορμή 
το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της παράστασης της Εκάβης, στη διανομή της οποίας συμμετείχε, ο σκηνοθέτης ζήτησε την απόλυσή 
του και το Δ.Σ. την επιβολή προστίμου ίσου με το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών του· βλ. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 33 (20 Δεκεμβρίου 
1943). Ο Τερζάκης, επικαλούμενος τον νέο κανονισμό του θεάτρου, μείωσε το πρόστιμο στο ένα τέταρτο του μηνιαίου μισθού· 
βλ. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 34 (27 Δεκεμβρίου 1943).

28. Σε άρθρο του παράνομου λογοτεχνικού εντύπου του ΕΑΜ Πρωτοπόροι αποτυπώνεται γλαφυρά το χάσμα ανάμεσα στον Τερζάκη 
και στη διοίκηση: «Άδικα χτυπήσαμε την πόρτα του “Εθνικού”. Το “Εθνικό”, ενώ ξοδεύει δισεκατομμύρια από το υστέρημα του 
ελληνικού λαού, αργεί, αργεί απελπιστικά. Η άξια διεύθυνση του θεάτρου πνίγεται μέσα στις ανόητες και τυχοδιωχτικές επεμβάσεις 
του Ράλλη που κατάφερε με τη ρουσφετολογία και τις βρωμιές να χαντακώσει τον επίσημο θεατρικόν οργανισμό της χώρας μας 
σα να πρόκειται για εκλογικό τσιφλίκι του Κράτους των προδοτών»∙ βλ. Α. Νίκας, «Το θέατρο», Πρωτοπόροι, περίοδος νέα 4 (Νο-
έμβριος 1943), σ. 12.

29. Μαρσάν, Ελένη Παπαδάκη…, ό.π., σ. 318.
30. Χ. Μ., «Η Κρατική Σκηνή μας. Ομιλεί ο κ. Ν. Λάσκαρης», Το Θέατρο 3 (20 Μαΐου 1944), σ. 9. 
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γκέντρωνε από το υστέρημα των μελών του χρήματα για την ενίσχυση του αγώνα κατά των 
καταχτητών».31 

Η ανεξέλεγκτη κατάσταση εντός του ιδρύματος αποτυπώθηκε στην πρώτη κιόλας συνε-
δρίαση στην οποία παρίσταται ο νέος γενικός διευθυντής. Ο Λάσκαρης «εζήτησε την συν-
δρομήν της Κυβερνήσεως όπως επιτύχη δύο τινά: αφ’ ενός μεν την οικονομικήν ενίσχυσιν 
του Προσωπικού του Θεάτρου, αφ’ ετέρου δε την επιβολήν της πειθαρχίας και της τά-
ξεως».32 Ο Ράλλης υποστήριξε ότι το Εθνικό Θέατρο πρέπει «να παύση να είναι φωλεά στοι-
χείων ανατρεπτικών», πως η διοίκηση έπραξε το καλύτερο δυνατό για τους μισθούς των 
εργαζομένων και κάλεσε τον Λάσκαρη «να προβή εις την δήλωσιν προς το Προσωπικόν του 
Ιδρύματος ότι δεν δύναται να πράξη τίποτε περισσότερον η Κυβέρνησις εκείνου το οποίον 
έχει ήδη πράξει».33 Παρά την παράκληση του Λάσκαρη «όπως, εις αντιστάθμισμα των δυσα-
ρέστων τα οποία επεφορτίσθη να διαβιβάση εις το Προσωπικόν, του δοθή τουλάχιστον κάτι 
το ευχάριστον ν’ αναγγείλη» και παρά τις διάφορες εισηγήσεις των μελών του συμβουλίου, 
είτε για αύξηση των τιμών των εισιτηρίων είτε για υπαγωγή του Εθνικού Θεάτρου «εις τας 
διατάξεις τας διεπούσας τας ιδιωτικάς επιχειρήσεις», που πρότεινε ο Βουλπιώτης,34 η διοί-
κηση παρέμεινε ανυποχώρητη.35 Αμέσως μετά το τέλος εκείνης της συνεδρίασης, στην κρα-
τική σκηνή ξέσπασαν ταραχές.36 Ο Ράλλης αποφάσισε με νόμο την αναστολή λειτουργίας 
του Εθνικού Θεάτρου, καταγγέλλοντας τις συμβάσεις των ηθοποιών, στους οποίους επι-
πλέον απαγόρευε να προσφύγουν στα δικαστήρια.37 Μάλιστα, συνελήφθησαν ως πρωταίτιοι 
των γεγονότων ο σκηνοθέτης Πέλος Κατσέλης και οι ηθοποιοί Γιώργος Γληνός και Γιάννης 
Βεάκης·38 οι συλλήψεις, που έλαβαν χώρα το διάστημα μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 13 Μαρ-

31. Θαλής Δίζελος, «Το θέατρο στην αντίσταση», Επιθεώρηση Τέχνης 87-88 (Μάρτιος-Απρίλιος 1962), σ. 458.
32. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 42 (27 Φεβρουάριος 1944).
33. Στο ίδιο.
34. Ο Βουλπιώτης, που δεν ανέπτυξε με λεπτομέρειες την πρότασή του στο Δ.Σ., πιθανότατα εννοούσε την αμοιβή των ηθοποιών με 

ποσοστά επί των εισπράξεων.
35. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 42 (27 Φεβρουάριος 1944).
36. «Έτσι φτάνουμε το 1943 στο περίφημο μπλόκο του Εθνικού Θεάτρου. Είχαν κείνη τη μέρα συνέλευση οι ηθοποιοί. Κάτι τέτοιες 

ομαδικές συγκεντρώσεις δεν άρεσαν στους καταχτητές. Έτσι μπλοκάρισαν με στρατό τη συνέλευση και τον Π. Κατσέλη, τον Γ. 
Γληνό και τον Γ. Βεάκη. Σκόπευαν να συλλάβουν και τον Τ. Καρούσο, αλλά κατάφερε να διαφύγει»∙ βλ. Δίζελος, «Το θέατρο στην 
αντίσταση», ό.π., σ. 458. Ο Δίζελος τοποθετεί το συμβάν στο έτος 1943 προφανώς εκ παραδρομής, αφού τα γεγονότα που περι-
γράφει λαμβάνουν χώρα τον Μάρτιο του 1944. 

37. Ν. 1241, «περί αναστολής της λειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου και περί λύσεως των σχέσεων εργασίας του επί συμβάσει προσω-
πικού αυτού», ΦΕΚ 49/7-3-1944. Σύμφωνα με τον νόμο, το θέατρο κλείνει «μέχρι νεωτέρας αποφάσεως» και «άπασαι αι συμβατικαί 
σχέσεις εργασίας του καλλιτεχνικού προσωπικού […] θεωρούνται αυτοδικαίως λελυμέναι. Εις τους ούτω απολυομένους ουδεμία 
χορηγείται αποζημίωσις, απαγορευομένης της προσφυγής εις τε το Συμβούλιον Επικρατείας και τα τακτικά Δικαστήρια».

38. Το γεγονός δεν είναι ασφαλώς δυνατόν να δημοσιοποιηθεί στον νόμιμα εκδιδόμενο Τύπο. Στην παράνομη εφημερίδα Η Μάχη, 
έκδοση της δεξιάς αντιστασιακής οργάνωσης Εθνική Δράσις, σχολιάζεται το γεγονός: «Επί μήνες το προσωπικό του Εθνικού Θε-
άτρου δεινοπάθησε κάτω από την πλέον απάνθρωπη μεταχείριση και έφθασαν οι υποσιτιζόμενοι ηθοποιοί να λιποθυμούν κατά 
τη διάρκεια των δοκιμών, ενώ ο Ράλλης ξόδευε δισεκατομμύρια για να μεταβάλη τα “Ολύμπια” σε λυρική σκηνή. Τώρα το πέταξαν 
στο δρόμο κλείνοντας το θέατρο, ενώ θα ήταν απλούστατο να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων. Γιατί; Γιατί αυτό απαιτούσαν οι 
υστερικοί ακκισμοί και το καπρίτσιο της Δ/δος Παπαδάκη, η οποία παριστάνει την Ηρωδιάδα πλησίον του Μεθύσου των Παλαιών 
Ανακτόρων. Ο Ράλλης τραβιέται απ’ τη μύτη, μέχρι του σημείου να διατάξη τη σύλληψη του σκηνοθέτη και δύο ηθοποιών του 
“Εθνικού”. Δεν δέχεται καμμιά παρέμβαση, ούτε καν των Γερμανών αφεντάδων του που προσφέρθηκαν να τροφοδοτήσουν το 
προσωπικό για να μη διακοπή η λειτουργία του ιδρύματος. Διαδίδει ότι όλοι εκεί μέσα ήταν κομμουνισταί και ότι αυτός θα το ανα-
μορφώση όπως πρέπει, δηλαδή όπως αρέσει στη Δ/δα Παπαδάκη. Σε τέτοιο αισχρό κατάντημα έφθασε ο οργίλος και ερωτύλος 
τυραννίσκος»∙ βλ. «Γιατί έκλεισε το Εθν. Θέατρο. Ηρωδιάς μαίνεται», Η Μάχη (Εθνικής Δράσεως) (11 Μαρτίου 1944).
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τίου 1944,39 πραγματοποιήθηκαν με προσωπική διαταγή του Ράλλη.40 Ενώ το Εθνικό Θέατρο 
παρέμενε εκτός λειτουργίας, συνεδρίασε εκ νέου το Δ.Σ., στο οποίο αρκετά από τα μέλη 
του προσπάθησαν να μεταπείσουν τον Ράλλη, ώστε να αρχίσουν και πάλι να δίνονται παρα-
στάσεις.41 Τελικά, ύστερα από δεκαπέντε περίπου ημέρες, η κρατική σκηνή επαναλειτουργεί· 
με νέο νόμο «αι λυθείσαι σχέσεις εργασίας θεωρούνται μηδέποτε λυθείσαι»,42 ενώ, επιπλέον, 
ο Ράλλης υπόσχεται αύξηση κατά 100% στις αποδοχές όλου του προσωπικού του ιδρύμα-
τος.43 

Ωστόσο, όσο πλησίαζε το τέλος της Κατοχής η κατάσταση δυναμιτιζόταν ολοένα και περισ-
σότερο, αφού εντός του ιδρύματος φαίνεται πως κυριαρχούσαν πλέον οι εργαζόμενοι που 
είχαν ενταχθεί στο ΕΑΜ.44 Στις 3 Οκτωβρίου του 1944, παραμονές της Απελευθέρωσης, ο Λά-
σκαρης δήλωνε στο Δ.Σ., αναφερόμενος στη συγκρότηση «διαφόρων Επιτροπών από μέρους 
του Προσωπικού», πως «εις το Θέατρον επικρατεί αναρχία».45 Τόσο ο Λάσκαρης όσο και ο Ράλ-
λης, έπειτα από εκείνη τη συνεδρίαση, δεν εμφανίστηκαν ξανά στο Δ.Σ., το οποίο συνεδρίαζε 
μόνο για να εγκρίνει τη μισθοδοσία του προσωπικού. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής, η λειτουργία του Εθνικού Θεάτρου κλυδωνιζόταν, επίσης, 
από την αδυναμία επαρκούς στελέχωσης του θιάσου, που θα του εξασφάλιζε τον απρόσκοπτο 
καταρτισμό των πολυπρόσωπων διανομών των έργων ενός σταθερά κλασικού ρεπερτορίου. 
Η συγκέντρωση πλειάδας διακεκριμένων ηθοποιών κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της 
κρατικής σκηνής (1932-1940) είχε πληγεί ήδη από την περίοδο του πολέμου 1940-1941.46 Στα 
χρόνια της Κατοχής, ο αγώνας της επιβίωσης ανάγκασε πολλούς από τους ηθοποιούς του Εθνι-

39. Το χρονικό διάστημα προκύπτει από το γεγονός πως στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27 Φεβρουαρίου 1944 πραγματοποιήθηκε 
ευρεία συζήτηση για τις διαμαρτυρίες του προσωπικού και στην επόμενη συνεδρίαση, στις 13 Μαρτίου 1944, ορισμένα μέλη του 
συμβουλίου ζήτησαν από τον Ράλλη να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες· βλ. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 42 (27 Φεβρουαρίου 1944)� 
ΔΣΕΘ, Συνεδρία 43 (13 Μαρτίου 1944).

40. «Ο Μίμης Φελίτσης, διευθυντής σκηνής και έμπιστος του Ράλλη, […] του κατέδωσε ότι επικεφαλής της κίνησης αυτής, που στρε-
φόταν και προσωπικά εναντίον του ως προέδρου, βρίσκονταν ο Γληνός, ο Γιάννης Βεάκης και ο Κατσέλης. […] Έδωσε διαταγή να 
συλληφθούν και να κρατηθούν σαν πρωταίτιοι […]»∙ βλ. Μαρσάν, Ελένη Παπαδάκη…, ό.π., σ. 316.

41. «Οι ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου, λέει ο κ. Θ. Συναδινός, μέχρι της ημέρας καθ’ ην ανεστάλη η καλλιτεχνική λειτουργία αυτού, 
ελάμβανον ανώτατον μισθόν 4.000.000 δρχ. από τα οποία τίποτε σχεδόν δεν τους απέμενε προς συντήρησιν μετά την αφαίρεσιν 
των μεταφορικών των και τινων άλλων στοιχειωδών εξόδων. Η κίνησίς των δεν δύναται να χαρακτηρισθή ως απεργία αλλ’ ως 
διαμαρτυρία πεινώντων ανθρώπων, αυτός δε είναι ακριβώς ο λόγος διά τον οποίον έχασαν την ψυχραιμία των. […] Ο κ. Πρόεδρος, 
διακόπτων τον κ. Συναδινόν, λέγει ότι δεν αρνείται το γεγονός ότι οι ηθοποιοί υπέφεραν. Αρνείται το επιχείρημα ότι η πείνα ήτο 
η εξαναγκάσασα αυτούς να μην κάνουν δοκιμάς. Διερωτάται ο κ. Πρόεδρος πώς είχον οι ηθοποιοί την δύναμιν να φωνασκούν 
συνεδριάζοντες από πρωίας μέχρις εσπέρας τόσον μάλιστα ώστε να προκαλέσουν την περιέργειαν των διαβατών, να απειλούν 
συμβούλους του Θεάτρου, και δεν είχον την απαιτουμένην διά δοκιμάς δύναμιν. [...] Ο κ. Καρθαίος, αναφερόμενος εις τας γενο-
μένας συλλήψεις, παρακαλεί όπως απολυθούν οι κρατούμενοι. Ομοίαν παράκλησιν υποβάλλουν και οι κ.κ. Π. Εξαρχάκης, Συναδινός 
και Λάππας»∙ βλ. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 43 (13 Μαρτίου 1944).

42. Ν. 1285 «περί καταργήσεως του υπ’ αρ. 1241/1944 νόμου “περί αναστολής της λειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου και περί λύσεως 
των σχέσεων εργασίας τού επί συμβάσει προσωπικού αυτού”», ΦΕΚ 57/16-3-1944.

43. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 44 (20 Μαρτίου 1944).
44. «Η απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στις 12 Οκτωβρίου 1944, βρήκε το Εθνικό Θέατρο να εα-

μοκρατείται απ’ άκρου σ’ άκρο»· βλ. Βασίλης Κανάκης, Εθνικό Θέατρο. Εξήντα χρόνια σκηνή και παρασκήνιο, Αθήνα, Κάκτος, 1999, 
σ. 49. Ο Κανάκης μάλιστα αναφέρει ότι ηγετικό ρόλο σε εκείνες τις επιτροπές είχαν οι ηθοποιοί Τζαβαλάς Καρούσος και Γιώργος 
Γληνός· ωστόσο, οι επιτροπές αυτές δεν είχαν σχηματίσει ένα αρραγές μέτωπο (στο ίδιο, σ. 49-50).

45. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 76 (3 Οκτωβρίου 1944).
46. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Κατίνα Παξινού αναχώρησε για την Αμερική, ενώ λίγους μήνες αργότερα ο Αλέξης Μινωτής την 

ακολούθησε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

106



κού να αναζητήσουν στο ελεύθερο θέατρο έναν αξιοπρεπή μισθό· ανάμεσά τους βεβαίως και 
προβεβλημένους πρωταγωνιστές, η απουσία των οποίων στερούσε από την κρατική σκηνή τη 
δυνατότητα κάλυψης των κορυφαίων ρόλων στις παραστάσεις της. 

Ήδη τους πρώτους μήνες της Κατοχής αποχώρησε μια ομάδα ηθοποιών της νεότερης γενιάς 
(Στέλιος Βόκοβιτς, Δημήτρης Χορν, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος κ.ά.).47 Οι μεγαλύτερες απώ-
λειες, ωστόσο, καταγράφηκαν το 1942· τον Μάρτιο, με την παραίτηση του Αιμίλιου Βεάκη και 
τη συνεργασία του με τον θίασο της Κατερίνας,48 και το καλοκαίρι του ίδιου έτους με την –
πρόσκαιρη έστω– αποχώρηση μιας ομάδας σημαντικών ηθοποιών (Ελένη Παπαδάκη, Θάνος 
Κωτσόπουλος, Χρήστος Ευθυμίου, Μάνος Κατράκης, Μαρία Αλκαίου κ.ά.), οι οποίοι ακολούθη-
σαν τον Μπαστιά στο Θέατρο Αθηνών. Επιπλέον, την άνοιξη του 1943, εγκατέλειψαν την κρα-
τική σκηνή η Βάσω Μανωλίδου και ο Νίκος Δενδραμής που, μαζί με τον Γιώργο Παππά, 
συγκρότησαν δικό τους θίασο. 

Οι προσπάθειες της διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου να κρατήσει τους ηθοποιούς στο δυ-
ναμικό του, αλλά και να προσελκύσει άλλους από το ελεύθερο θέατρο, το οποίο κατά την κα-
τοχική περίοδο παρείχε ιδιαιτέρως μεγαλύτερους μισθούς σε σχέση με εκείνους της κρατικής 
σκηνής,49 δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Γιοκαρίνης επιδίωξε να ικανοποιήσει οι-
κονομικά τους πρωταγωνιστές του θιάσου, προβαίνοντας, για παράδειγμα, σε αύξηση μισθού 
των Βεάκη, Παπαδάκη και Μινωτή, λόγω «της ιδιαιτέρας αυτών επιδόσεως εις την αρχαία τρα-
γωδία»,50 ενώ για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό με τους επιχειρηματίες του ελεύθερου 
θεάτρου εισηγήθηκε ακόμα και να δοθούν στους ηθοποιούς ποσοστά επί των εισπράξεων, 
συναντώντας βεβαίως την αντίδραση μελών του Δ.Σ. που εκτίμησαν πως το Εθνικό Θέατρο 
θα μετατραπεί έτσι σε «μετοχική εταιρεία».51 Στις λιγοστές περιπτώσεις, μάλιστα, που ο Γιοκα-
ρίνης πέτυχε να διατηρήσει στο δυναμικό του θιάσου ένα προβεβλημένο στέλεχος, το γεγονός 
προβαλλόταν έντονα στον φιλικό Τύπο, όπως συνέβη με την ανανέωση της σύμβασης της 
Βάσως Μανωλίδου το 1942.52 

Άρρηκτα συνδεδεμένο με το μισθολογικό ζήτημα των ηθοποιών και τις συνέπειές του στη 
συγκρότηση του θιάσου υπήρξε το φαινόμενο του βεντετισμού,53 που κυριάρχησε στους κόλ-

47. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 9 (18 Ιουνίου 1941).
48. Αναφέρει ο ηθοποιός στο ημερολόγιό του: «Οι τιμές στη μαύρη αγορά όσο πάνε κι ανεβαίνουν. Το λάδι έφτασε τις 3 χιλιάδες. Τα 

μαυρομάτικα φασόλια τις 2.800. Τα άλλα όσπρια 3 χιλιάδες. Αναγκάζομαι να πουλήσω ό,τι έχω. Καντηλέρια-πέτσινες γκέτες και 
βελούδ. κοστούμι-δύο χαλιά και τέλος το ραδιόφωνό μου. Φέρνω από τον Πειραιά τους γέρους γιατί αλλοιώς θα πέθαιναν της 
πείνας και θα τόχαμε βάρος στη συνείδησή μας. Έτσι γίναμε εννιά. Αποφασίζω να φύγω από το Εθνικό. Μου κάνει πρόταση η Αν-
δρεάδη»∙ βλ. Αιμίλιος Βεάκης, «Αποσπάσματα από το ανέκδοτο ημερολόγιο του Αιμίλιου Βεάκη», Θεατρικά 11-13 (Ιούλιος-Σεπτέμ-
βριος. 1973), αφιέρωμα «Χρονικό ζωής και τέχνης ενός θεάτρου. Εθνικό Θέατρο 1932-1973. Με μια σύντομη αναφορά στην 
προϊστορία του», σ. 227.

49. Συχνά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου γίνονταν συζητήσεις για την πλήρη αδυναμία της κρατικής σκηνής να αντε-
πεξέλθει στον ανταγωνισμό με τους ιδιωτικούς θιάσους· βλ. ενδεικτικά ΔΣΕΘ, Συνεδρία 21 (27 Σεπτεμβρίου 1943).

50. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 2 (5 Σεπτεμβρίου 1941).
51. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 35 (7 Μαρτίου 1942).
52. «Επειδή το συμβόλαιον της διακεκριμένης κομεντιέν έληγε την 31η Μαΐου, η κ. Βάσω Μανωλίδου, λόγω και της μορφής του είδους 

της τέχνης της, είχε καταστή το μήλον της έριδος όλων των θιάσων πρόζας του ελευθέρου θεάτρου». Αφού αναφέρονται λεπτο-
μερώς οι δελεαστικές προτάσεις που έγιναν στην ηθοποιό, το άρθρο καταλήγει: «Η κ. Μανωλίδου όμως επροτίμησε τελικώς να 
παραμείνη εις την δύναμιν του κρατικού θεάτρου, όπου την προσεχή Πέμπτην θα εμφανισθή και ως Μαργαρίτα εις τον Φάουστ 
του Γκαίτε»∙ βλ. «Θεατρικά Νέα», Αθηναϊκά Νέα (21 Μαρτίου 1942).

53. Για το φαινόμενο του βεντετισμού στο ελληνικό θέατρο διαχρονικά, βλ. Ελίζα Άννα Δελβερούδη, «Βεντετισμός ή “έργα με θέση”: 
η ανανέωση του δραματολογίου στην Αθήνα κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αι.», στο Ζητήματα ιστορίας των νεοελληνικών 
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πους της κρατικής σκηνής κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Για τους πρωταγωνιστές, την καλλι-
τεχνική υπεροχή μέσα στο ίδρυμα σηματοδοτούσαν αφενός τα πρωτεία στη μισθολογική κλί-
μακα και, αφετέρου, η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για τον σχηματισμό των 
διανομών των παραστάσεων. Ασφαλώς, η ανάδυση αυτών των φαινομένων υποδαυλίστηκε 
από τον παρεμβατικό ρόλο μελών του Δ.Σ. σε αμιγώς καλλιτεχνικά ζητήματα. 

Γύρω από τον θεσμό της ιεραρχίας των ηθοποιών, με βάση τον οποίο το Εθνικό Θέατρο κα-
θόριζε τις αμοιβές και τις συμβάσεις τους, η μισθολογική υπεροχή αναδείχθηκε σε μείζον ζή-
τημα, τόσο για ορισμένους από τους πρωταγωνιστές όσο και για το Δ.Σ. Ενόψει της ανανέωσης 
των συμβολαίων των ηθοποιών τον Μάιο του 1942, η Ελένη Παπαδάκη εξέφρασε με επιστολή 
της στη διοίκηση την επιθυμία της να παραμείνει στο Εθνικό Θέατρο, με την προϋπόθεση όμως 
να διατηρηθεί η θέση που κατείχε στην ιεραρχία·54 μετά την αποχώρηση των Παξινού, Μινωτή 
και Βεάκη, η Παπαδάκη επιθυμούσε τη μισθολογική κατάταξή της σε μια κατηγορία διακριτή 
από εκείνη των υπόλοιπων πρωταγωνιστών (Μανωλίδου, Δενδραμής, Γληνός). Η απόφαση της 
διοίκησης να εξισώσει τις αμοιβές όλων των πρωταγωνιστών οδήγησε την Παπαδάκη σε πα-
ραίτηση από το Εθνικό Θέατρο.55 Η παρέμβαση του Λογοθετόπουλου υποχρέωσε τον Γιοκα-
ρίνη να αποδεχθεί την πρόταση της Παπαδάκη να επαναπροσληφθεί μεν, αλλά ως «έκτακτη 
πρωταγωνίστρια».56 Ωστόσο, η σύγκρουση της ηθοποιού με τον Μουζενίδη στις πρόβες της 
Μήδειας του Ευριπίδη το καλοκαίρι του 1942 οδήγησε την Παπαδάκη για λίγους μήνες στο Θέ-
ατρο Αθηνών του Μπαστιά. Η οικονομική κατάρρευση του επιχειρηματία που στήριζε το Θέ-
ατρο Αθηνών, όμως, την επανέφερε στην κρατική σκηνή. Η Παπαδάκη επαναπροσλήφθηκε 
στις αρχές του 194357 και η Μανωλίδου, απαιτώντας, όπως είχε δικαίωμα, να εφαρμοστεί ο 
όρος του συμβολαίου της και να εξομοιωθεί με την Παπαδάκη, προσέφυγε στην Επιτροπή 
Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος, όπου δικαιώθηκε.58 

Το καλοκαίρι του 1943, ενώ πρόεδρος του Δ.Σ. είχε πλέον αναλάβει ο Ράλλης και γενικός δι-
ευθυντής ο Τερζάκης, ο Γληνός απαίτησε, όπως προηγουμένως η Μανωλίδου, τη μισθολογική 
εξίσωσή του με την Παπαδάκη59 και αρνήθηκε να υπογράψει νέα σύμβαση.60 Ενδεικτικό των 
διεργασιών και της σφοδρότητας του ανταγωνισμού που επικρατούσαν είναι το γεγονός πως 
στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ. ο Γληνός ζητούσε την αύξηση που θα τον εξισώσει μισθολογικά 
με την Παπαδάκη και η τελευταία την αύξηση που θα τη φέρει και πάλι μόνη στην πρώτη θέση 
της μισθολογικής ιεραρχίας.61 Αν και στον Τύπο δημοσιεύτηκε η είδηση της αποχώρησής του 

γραμμάτων. Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1994, σ. 219-242· Αντρέας Δημητριάδης, «Μηχανισμοί του 
βεντετισμού στο νεοελληνικό θέατρο», στο Αντώνης Γλυτζουρής και Κωνσταντίνα Γεωργιάδη (επιμ.), Παράδοση και εκσυγχρονισμός 
στο νεοελληνικό θέατρο. Από τις απαρχές ως τη μεταπολεμική εποχή. Πρακτικά Γ΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Ηρά-
κλειο, ΠΕΚ, 2010, σ. 243-251· Αλεξία Αλτουβά, Το φαινόμενο του γυναικείου βεντετισμού στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα, Ηρό-
δοτος, 2014.

54. «Δεν ήταν διατεθειμένη να υποστεί καμιά υποβάθμιση και αντιδρούσε πάντα πεισματικά όπου γίνονταν προσπάθειες να διαταραχθεί 
η ιεραρχία»· βλ. Μαρσάν, Ελένη Παπαδάκη…, ό.π., σ. 261.

55. Η διοίκηση είχε προσθέσει στα συμβόλαια των ηθοποιών Μανωλίδου, Δενδραμή και Γληνού τον όρο πως εάν επαναπροσλαμβα-
νόταν ηθοποιός της πρώτης μισθολογικής κατηγορίας με μισθό μεγαλύτερο των άλλων πρωταγωνιστών, αυτόματα θα αναπρο-
σαρμοζόταν ο μισθός και των άλλων πρωταγωνιστών· στο ίδιο, σ. 263.

56. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 2 (20 Μα�ου 1942).
57. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 9 (28 Ιανουαρίου 1943).
58. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 11 (23 Μαρτίου 1943).
59. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 5 (2 Ιουλίου 1943).
60. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 6 (7 Ιουλίου 1943).
61. Στο ίδιο.
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από την κρατική σκηνή,62 ο Γληνός παρέμεινε τελικά στο Εθνικό Θέατρο, αφού βεβαίως ικα-
νοποιήθηκε το αίτημά του.63 

Στις προσωπικές σχέσεις της Παπαδάκη και του Ράλλη64 οφειλόταν προφανώς η εκ νέου οι-
κονομική διαφοροποίηση της ηθοποιού από τους συναδέλφους της. Αυτήν τη φορά το Δ.Σ. 
αποφάσισε τη χορήγηση «επιδόματος τραγωδίας» στην ηθοποιό65 και ανέθεσε στον Ράλλη να 
επιληφθεί προσωπικά του ζητήματος της ανανέωσης της σύμβασής της.66 Στην επόμενη συ-
νεδρίαση ο Ράλλης ενημέρωσε πως επικοινώνησε με την Παπαδάκη και πρότεινε να της δοθεί 
το επίδομα τραγωδίας «ανεξαρτήτως των παραπόνων τα οποία ήθελον ενδεχομένως εγερθή», 
ενώ ο Τερζάκης «μειοψηφών δηλοί ότι, από της στιγμής ταύτης, η θέσις του απέναντι του θιά-
σου, τον οποίον διαβεβαίωσε διά το ανώτατον όριον μισθού, καθίσταται εξαιρετικώς δυσχε-
ρής».67 Απευθυνόμενος στα μέλη που μειοψήφησαν, ο Ράλλης δήλωσε πως το Εθνικό Θέατρο, 
μολονότι θέσπισε το ανώτατο αυτό όριο, διατηρούσε το δικαίωμα να χορηγεί «ειδικά επιδό-
ματα σε ειδικές περιπτώσεις».68 Η απόφαση της διοίκησης ασφαλώς έγινε γνωστή και, όπως 
προέβλεπε ο Τερζάκης, προξένησε έντονες αντιδράσεις.69 

Παράλληλα με τις συγκρούσεις για τα πρωτεία στη μισθολογική κατάταξη, το φαινόμενο του 
βεντετισμού εντοπίζεται επίσης στην προσπάθεια των ηθοποιών να συμμετέχουν στη λήψη 
αποφάσεων για τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του ιδρύματος, ιδίως στην επιδίωξή τους 
να επιβάλλουν τη γνώμη τους στον σχηματισμό των διανομών των παραστάσεων. Στην περί-
πτωση της Παπαδάκη, που δεν αντιμετώπιζε πλέον τον ανταγωνισμό με την Παξινού και τον 
Μινωτή,70 η προθυμία μελών της διοίκησης, κυρίως του Ράλλη, να εξυπηρετήσουν προσωπικές 

62. «Ο ηθοποιός Γεώργιος Γληνός απεχώρησε του κρατικού θεάτρου διότι ήρθε σε διαφωνία με τη διεύθυνση στα ζητήματα του μι-
σθού. Συγκεκριμένα θάπερνε το δεύτερο μισθό κι όχι τον πρώτο –τα σκήπτρα κρατάει η κ. Ελ. Παπαδάκη– με διαφορά πενήντα 
χιλιάδων»· βλ. «Θεατρικά Νέα», Καλλιτεχνικά Νέα 5 (10 Ιουλίου 1943), σ. 8.

63. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 23 (11 Οκτωβρίου 1943).
64. Μαρσάν, Ελένη Παπαδάκη…, ό.π., σ. 285-287.
65. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 8 (14 Ιουλίου 1943).
66. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 9 (17 Ιουλίου 1943).
67. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 10 (20 Ιουλίου 1943).
68. Στο ίδιο.
69. Το γεγονός σχολιάστηκε στο παράνομο έντυπο Η φωνή του θεάτρου, που αποτελούσε «Όργανο των εθνικών και επαγγελματικών 

συμφερόντων των εργαζομένων του θεάτρου»: «Το Εθνικό Θέατρο απολυτρωμένο πια (ύστερ’ από τον αγώνα των εργαζομένων) 
από την καταστροφική Διεύθυνσι του Γιοκαρίνη που ήταν σα συνέχεια της προηγούμενης τεταρτοαυγουστιανής, προσπαθεί να 
βρη κάποιο καλλιτεχνικό και διοικητικό ρυθμό. Όμως το Δ.Σ., δεν μπορεί φυσικά να ξεφύγη από σφάλματα που είναι επόμενο να 
τα προκαλέση η ίδια η σύνθεσή του. Έτσι πήρε απόφαση ύστερα από διάφορες παρασκηνιακές ενέργειες να χορηγήση επίδομα 
τραγωδίας σε μια μονάχα ηθοποιό που έχει τον αντισυναδελφικό τρόπο να διεκδική ατομικά τα συμφέροντά της και όχι φυσικά 
από επαγγελματική συνείδηση, αλλά υποκινημένη από τον αρρωστημένο εκείνο βεντετισμό που κατάντησε πληγή στο Ελληνικό 
Θέατρο. Όπως πληροφορηθήκαμε, για να ικανοποιήση αυτή της τη ματαιοδοξία δε δίστασε να μεταχειριστή τα πιο ανήθικα και 
αντεθνικά μέσα. Οι ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου θα πρέπη ν’ αξιώσουν να δοθή επίδομα τραγωδίας σε όλους […]»∙ βλ. «Η κα-
τάστασις των μισθών των ηθοποιών», Η φωνή του θεάτρου 1 (Αύγουστος 1943), σ. 2.

70. Σχετικά με την παρουσία της Παπαδάκη στην κρατική σκηνή κατά τον Μεσοπόλεμο, ο Πλωρίτης σημειώνει: «Παρ’ όλες τις αναμ-
φίλεκτες επιτυχίες της –ή, σωστότερα, εξαιτίας τους– η Παπαδάκη ένιωθε, και ήταν, παραγκωνισμένη. Πάμπολλα κλασικά και 
νεώτερα έργα ανέβαιναν στο Εθνικό, αλλά στην Παπαδάκη σπάνια δίνονταν οι μεγάλοι ρόλοι που άξιζαν το ταλέντο της. Ο φθόνος 
και οι αντιπαλότητες άλλων την κρατούσαν για μήνες σε απραξία»∙ βλ. Μάριος Πλωρίτης, «Αμάλγαμα πάθους και μέτρου», ένθετο 
«Επτά Ημέρες», αφιέρωμα στην Ελένη Παπαδάκη, Η Καθημερινή (9 Μαρτίου 2003), σ. 5. Το ίδιο κλίμα μεταφέρει και ο Μαρσάν: 
«Είναι γνωστό ότι όλα τα χρόνια όταν κυριαρχούσε η τριάδα Παξινού-Μινωτής-Ροντήρης στο Εθνικό Θέατρο, η Ελένη αντιμετώπιζε 
μια πραγματικότητα που την κρατούσε σε δεύτερο πλάνο με τις αδικίες που της γίνονταν, ακόμα και με τις ταπεινώσεις που συ-
ναντούσε […]»∙ βλ. Μαρσάν, Ελένη Παπαδάκη…, ό.π., σ. 286.
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φιλοδοξίες και σκοπιμότητες συνέβαλε στην ανάδυση φαινομένων ευνοιοκρατίας.71 
Στις αρχές της κατοχικής περιόδου, το 1941, όταν προετοιμαζόταν η παραγωγή της Ιφιγένειας 

εν Ταύροις του Ευριπίδη με την Παπαδάκη στον ομώνυμο ρόλο, ο Γιοκαρίνης υποστήριξε την 
άποψη να δοθεί η δυνατότητα σε νεότερες ηθοποιούς του Εθνικού Θεάτρου να ερμηνεύσουν 
πρωταγωνιστικούς ρόλους στις παραστάσεις αρχαίου δράματος.72 Μάλιστα, ο σκηνοθέτης της 
παράστασης Τάκης Μουζενίδης προετοίμαζε, παράλληλα με την Παπαδάκη και χωρίς να είναι 
γνωστό, την Έλσα Βεργή για να ερμηνεύσει και εκείνη τον ρόλο της Ιφιγένειας.73 Λίγο πριν από 
τη λήξη των παραστάσεων, στο Δ.Σ. συζητήθηκε το ενδεχόμενο να επιτραπεί στη Βεργή, η 
οποία στην αρχική διανομή ήταν μία από τις Κορυφαίες του Χορού, να αναλάβει την ερμηνεία 
του πρωταγωνιστικού ρόλου· τελικά, αποφασίστηκε να εμφανιστεί η Βεργή ως Ιφιγένεια σε 
μία μόνο από τις παραστάσεις.74 

Έναν χρόνο μετά, η κρατική σκηνή προετοίμαζε τη Μήδεια του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία και 
πάλι του Μουζενίδη. Αν και ο ρόλος έχει αρχικά ανατεθεί στην Παπαδάκη,75 η σφοδρή σύ-
γκρουσή της με τον Μουζενίδη κατά τη διάρκεια των δοκιμών τον Αύγουστο του 1942 και η 
απαίτησή της να γίνει η παράσταση με άλλον σκηνοθέτη οδήγησαν την ηθοποιό εκτός Εθνικού 
Θεάτρου.76 Όπως εκ των υστέρων έγινε γνωστό από πληροφορίες που διοχετεύτηκαν στον 
Τύπο, η Βεργή, που τελικά ερμήνευσε τον ομώνυμο ρόλο στην τραγωδία του Ευριπίδη, προ-
ετοιμαζόταν από τις αρχές του καλοκαιριού –κρυφά και πάλι– για να ερμηνεύσει τον ρόλο της 
Μήδειας,77 με πρωτοβουλία του Γιοκαρίνη.78 

Όταν η Παπαδάκη επανέκαμψε στο Εθνικό Θέατρο στις αρχές του 1943, η αντιπαλότητά της 
με τον Γιοκαρίνη και τον Μουζενίδη και ο ανταγωνισμός με τη Βεργή αποτελούσαν παρελθόν· 
ο Γιοκαρίνης είχε απομακρυνθεί από τη διεύθυνση και ο Μουζενίδης είχε απολυθεί. Με τον 
Ράλλη πλέον στην προεδρία του Δ.Σ., η Παπαδάκη πρωταγωνίστησε στην Εκάβη του Ευριπίδη 
που σκηνοθέτησε ο Καραντινός στο τέλος του 1943, ενώ από το καλοκαίρι του 1944 προετοι-
μαζόταν να ερμηνεύσει τη Μήδεια με τον ίδιο σκηνοθέτη.79 Η επιλογή της διοίκησης να πα-

71. Αναφερόμενος στη ρήξη των σχέσεων της ηθοποιού με την Παξινού και τον Μινωτή, ο Κρίτας σημειώνει: «Η ταπείνωση της Ελένης Πα-
παδάκη έγινε η αιτία να αποζητήσει και κείνη την υποστήριξη ενός δυνατού προσώπου. Τη βρήκε στη σχέση που δημιούργησε με τον 
Πρωθυπουργό της κατοχικής Κυβέρνησης, Γιάννη Ράλλη»∙ βλ. Θόδωρος Κρίτας, Όπως τους γνώρισα, Αθήνα, Καστανιώτης, 1998, σ. 125.

72. «Ως πληροφορούμεθα η διεύθυνσις της κρατικής σκηνής εν τη επιθυμία όπως προαχθούν τα καινούργια ταλέντα και ενισχυθή με 
νέον αίμα ο οργανισμός του αρχαίου δράματος σκέπτεται να εμφανίση κατά τας παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών και νέας καλ-
λιτέχνιδας, που διαθέτουν προσόντα τραγωδών, εις κυρίους ρόλους των κλασσικών αριστουργημάτων»∙ βλ. «Θεατρικά Νέα», Αθη-
ναϊκά Νέα (21 Αυγούστου 1941).

73. Μαρσάν, Ελένη Παπαδάκη…, ό.π., σ. 255.
74. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 21 (28 Νοεμβρίου 1941).
75. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 34 (4 Μαρτίου 1942).
76. Μαρσάν, Ελένη Παπαδάκη…, ό.π., σ. 267-270.
77. «Η δις Βεργή, ως εγνώσθη, διδάσκεται τον μεγάλον αυτόν ρόλον από του παρελθόντος Ιουνίου. Η διεύθυνσις του θεάτρου είχε 

έκτοτε προβλέψη τας δυσχερείας αι οποίαι διεφαίνοντο και θα ωδήγουν εις την αντικατάστασιν της δίδος Παπαδάκη και ως εκ 
τούτου διά να μη γίνη η αντικατάστασις αυτή εκ του προχείρου είχεν αναθέση εις τον σκηνοθέτην κ. Μουζενίδην όπως διδάσκη 
ιδιαιτέρως και προετοιμάζει την νέαν καλλιτέχνιδα ως Μήδειαν»· βλ. «Θεατρικά Νέα», Αθηναϊκά Νέα (1 Σεπτεμβρίου 1942).

78. Ο Μπαστιάς, σύμφωνα με τον Μαρσάν, υποστήριζε ότι ο Γιοκαρίνης ευνοούσε τη Βεργή, επειδή η τελευταία «είχε άριστες σχέσεις 
με τους Ιταλούς»∙ βλ. Μαρσάν, Ελένη Παπαδάκη…, ό.π., σ. 269.

79. Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατούσε απέναντι στην ηθοποιό είναι ίσως το γεγονός ότι σε μερίδα του Τύπου αποσιωπάται 
η συμμετοχή της Παπαδάκη στην παράσταση. Στον Ηνωμένο Τύπο, κοινή έκδοση των πρωινών εφημερίδων που κυκλοφόρησε 
λόγω έλλειψης χαρτιού λίγο πριν από την Απελευθέρωση, το σχετικό άρθρο αναφέρει αναλυτικά τη διανομή, εκτός από την 
ηθοποιό που θα ερμηνεύσει τη Μήδεια: «Με σκηνοθεσίαν του σκηνοθέτου κ. Σ. Καραντινού η κρατική δραματική σκηνή ετοιμάζει 
την τραγωδίαν του Ευριπίδη Μήδεια εις την οποίαν τους κεντρικούς ρόλους θα ερμηνεύσουν η κ. Αθ. Μουστάκα (τροφός), ο κ. Ν. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

110



ρουσιάσει, σε νέα σκηνοθεσία και με νέους συντελεστές, την ίδια τραγωδία, για δεύτερη φορά 
μέσα σε δύο μόλις χρόνια, θα μπορούσε να αποδοθεί στην προσωπική επιθυμία της Παπαδάκη 
να αναλάβει τον ρόλο που δεν κατάφερε, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, να ερμη-
νεύσει στην παράσταση του Μουζενίδη το 1942.80 

Τον Σεπτέμβριο του 1944 αποκαλύφθηκαν οι όροι του τελευταίου, όπως αποδείχτηκε, συμ-
βολαίου που είχε υπογράψει η Παπαδάκη με την κρατική σκηνή λίγους μήνες νωρίτερα. Το 
μέλος του Δ.Σ. Πέτρος Εξαρχάκης,81 αφού προηγουμένως έθεσε ζήτημα αργομισθίας της Πα-
παδάκη,82 έφερε σε επόμενη συνεδρίαση προς συζήτηση στο Δ.Σ. τις λεπτομέρειες της σύμ-
βασης της ηθοποιού. Εκεί διαπιστώθηκε πως υπήρχαν δύο ειδικοί όροι στο συμβόλαιό της, οι 
οποίοι «ασφαλώς αντανακλούσαν την πρωθυπουργική εύνοια στο Δ.Σ.»83 και είχαν προφανώς 
συμπεριληφθεί για να προφυλάξουν την Παπαδάκη από τυχόν ανταγωνισμούς μέσα στην κρα-
τική σκηνή, όπως εκείνοι που προέκυψαν με τη Βεργή. Οι όροι προέβλεπαν: «1) Το δικαίωμα 
της ηθοποιού να μην αντικαθίσταται εις ρόλους της άνευ της συγκαταθέσεώς της, και 2) Το 
δικαίωμα της ηθοποιού να εκλέγη τους ρόλους της».84 Ο Ράλλης ανακοίνωσε στα μέλη, που 
αγνοούσαν έως τότε τις λεπτομέρειες της σύμβασης, πως αρκούσε να εγκριθούν οι όροι από 
τον ίδιο και πως ο πρώτος από τους δύο όρους «ίσχυσε και διά την δίδα Καλογεροπούλου [= 
Μαρία Κάλλας] της Λυρικής Σκηνής».85 Εκτός από τον Εξαρχάκη, που διαφώνησε ρητά με την 
ιδιαίτερη μεταχείριση της ηθοποιού, τα υπόλοιπα μέλη που τοποθετήθηκαν επί του θέματος 
(Μ. Καλομοίρης, Οδ. Λάππας, Δ. Σισιλιάνος) εν πολλοίς συμφώνησαν με τον Ράλλη.86 

Η όξυνση των παραπάνω φαινομένων κατά την περίοδο της Κατοχής και οι επιπτώσεις τους 
τόσο στη λειτουργία όσο και στο καλλιτεχνικό έργο του Εθνικού Θεάτρου, είχαν ως αποτέλε-
σμα την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών μετά την Απελευθέρωση. Προτού καν διοριστεί 
η πρώτη μεταπολεμική διεύθυνση, ανάμεσα στα άρθρα του Ν. 45/1944, που προέβλεπε –με 
πρωτοβουλία του Γεωργίου Παπανδρέου– την αναστολή λειτουργίας του ιδρύματος, περι-
λαμβανόταν άρθρο σχετικό με τις συμβάσεις των ηθοποιών, το οποίο απέτρεπε τα φαινόμενα 
βεντετισμού που ευδοκίμησαν επί Κατοχής, αφού απαγόρευε ρητά την ύπαρξη ειδικών όρων 
στον καταρτισμό των συμβολαίων.87  

Ροζάν (παιδαγωγός), ο κ. Γ. Γληνός (Κρέων), ο κ. Τ. Καρούσος (Ιάσων), ο κ. Σπ. Μουσούρης (Αιγέας) και πλειάς άλλων καλλιτεχνών 
του θεάτρου της οδού Αγ. Κωνσταντίνου»∙ βλ. Ο Θεατρικός, «Θεατρική κίνησις», Ηνωμένος Τύπος (28 Σεπτεμβρίου 1944).

80. «Το ρόλο αυτό τον είχε αγαπήσει πολύ και η ίδια πίστευε ότι η δημιουργία της αυτή, θα ξεπερνούσε την επιτυχία της στην Εκάβη»∙ 
βλ. Μαρσάν, Ελένη Παπαδάκη…, ό.π., σ. 321. Υπενθυμίζεται πως ήδη πριν από τον πόλεμο ο Μπαστιάς είχε προγραμματίσει να 
παρουσιαστεί η Μήδεια για πρώτη φορά από το Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Ροντήρη, με την Παπαδάκη στον 
ομώνυμο ρόλο∙ βλ. Αιμ. Καραβία, «Τι θα παίξουν τον χειμώνα το “Βασιλικόν Θέατρον” και η κρατική λυρική σκηνή. Το νέον ρεπερ-
τόριον. Ομιλεί ο κ. Μπαστιάς», Αθηναϊκά Νέα (31 Αυγούστου 1940).

81. Ο Εξαρχάκης, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίου Λογιστικού (του μετέπειτα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), συμ-
μετείχε στο Δ.Σ. ως οικονομικός σύμβουλος του ιδρύματος.

82. «Ο κ. Εξαρχάκης παρατηρεί ότι, ο υπάρχων θίασος, είναι ελλιπής από απόψεως πρώτων ανδρών και γυναικών, έχει πρωταγωνί-
στρια την δίδα Παπαδάκη, η οποία δεν παίζει, τούτο δε καθ’ ην στιγμήν αι του Ελευθέρου Θεάτρου πρωταγωνίστριαι παίζουν κα-
θημερινώς και μάλιστα δις της ημέρας»· βλ. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 67 (21 Αυγούστου 1944).

83. Μαρσάν, Ελένη Παπαδάκη…, ό.π., σ. 320.
84. ΔΣΕΘ, Συνεδρία 70 (4 Σεπτεμβρίου 1944).
85. Στο ίδιο.
86. Στο ίδιο.
87. «Εις τας συμβάσεις απαγορεύεται η θέσις διατάξεως ή ρήτρας σχέσιν εχούσης με την εν τω ιδίω θεάτρω οικονομικήν ή καλλιτε-

χνικήν θέσιν άλλου καλλιτέχνου»· βλ. Ν. 45 «περί τροποποιήσεως διατάξεων της διεπούσης το Εθνικόν Θέατρον νομοθεσίας», 
ΦΕΚ 27/27-11-1944).
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Συνοψίζοντας, η μετατόπιση της εξουσίας από τον εκάστοτε διευθυντή της κρατικής σκηνής 
στα διοικητικά συμβούλια και ο ταυτόχρονος, σφιχτός εναγκαλισμός του Εθνικού Θεάτρου με 
τις κατοχικές κυβερνήσεις, ύστερα από τις νομοθετικές αλλαγές που έφεραν τους δοτούς 
πρωθυπουργούς στη διοίκηση του θεάτρου, υποδαύλισαν –αν δεν προκάλεσαν– τα κρού-
σματα ευνοιοκρατίας. Οι όψεις του βεντετισμού, είτε ως απαίτηση σε μισθολογικά ζητήματα 
είτε ως παρέμβαση στον καλλιτεχνικό σχεδιασμό του ιδρύματος, δεν είχαν ιδεολογική αφε-
τηρία· ερμηνεύονται μέσα από την κυρίαρχη στο νεοελληνικό θέατρο αντίληψη περί υπεροχής 
του πρωταγωνιστή στο πλαίσιο της παραγωγής μιας θεατρικής παράστασης. Ασφαλώς η μι-
σθολογική κλίμακα, που αντανακλούσε και την καλλιτεχνική ιεραρχία, ίσχυε για τους ηθοποιούς 
της κρατικής σκηνής τόσο πριν όσο και μετά την εξεταζόμενη περίοδο, ωστόσο είναι αξιοση-
μείωτο το γεγονός ότι οι ανταγωνισμοί και οι σφοδρές αντιπαραθέσεις αναπτύσσονταν στους 
κόλπους του ιδρύματος κατά την περίοδο της Κατοχής, όταν δηλαδή η δυσπραγία και το επι-
σιτιστικό πρόβλημα είχαν φέρει, όχι βεβαίως μόνο τον κλάδο των καλλιτεχνών του θεάτρου, 
αλλά ολόκληρη τη χώρα στις πλέον ακραίες συνθήκες επιβίωσης στην ιστορία του ελληνικού 
20ού αιώνα. 
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ΕΛΙΖΑ AΝΝΑ ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ 

Ηθοποιοί, θέατρο και κινηματογράφος στην Ελλάδα  
το πρώτο μισό του 20ού αιώνα1 

 

H  επιλογή των ηθοποιών σε μια κινηματογραφική ταινία είναι βασικό πρόβλημα για σκη-
νοθέτες και παραγωγούς. Σε μια αγορά που προσπαθεί να στήσει την κινηματογρα-
φική της δραστηριότητα, όπως ήταν η ελληνική των τριών πρώτων δεκαετιών του 

20ού αιώνα, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι τρόποι με τους οποίους δημιουργούνται και καλ-
λιεργούνται οι σχέσεις ανάμεσα σε ηθοποιούς, σκηνοθέτες και παραγωγούς, ακριβώς επειδή 
θεμελιώνονται πρακτικές που ακολουθούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι μεταγενέστεροι. 

Για τις εργασιακές σχέσεις των ηθοποιών στον ελληνικό κινηματογράφο δεν έχουμε συγκε-
ντρωμένες και επεξεργασμένες πληροφορίες, όπως εν πολλοίς δεν έχουμε και για το θέατρο.2 
H σχέση ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες παραγωγής και στις/στους ηθοποιούς που προσ-
λαμβάνονταν για να ενσαρκώσουν τους ρόλους των ταινιών τους είναι πολύ δύσκολο να στοι-
χειοθετηθεί, εξαιτίας της έλλειψης ή της «αφωνίας» σχετικών αρχείων. Με τον όρο «αφωνία» 
εννοώ ότι αρχεία και τεκμήρια μπορεί να υπάρχουν, αλλά ο ερευνητής μόνο στην καλή του 
τύχη μπορεί να  στηριχτεί για να τα βρει, αφού η γνωστοποίησή τους στους ενδιαφερόμενους 
δεν είναι συστηματική.3 Στην εποχή του διαδικτύου, πολλά στοιχεία έρχονται στο φως, ωστόσο 
κατά κανόνα αποσπασματικά και ανεπαρκώς τεκμηριωμένα, επομένως προβληματικά για την 
έρευνα.  

Θα προσπαθήσω να χαρτογραφήσω τη σχέση ανάμεσα σε παραγωγούς και ηθοποιούς, με 
βάση στοιχεία που συνέλεξα από διάφορες πηγές γι’ αυτόν τον σκοπό. Στη συνέχεια θα επι-
χειρήσω να διερευνήσω τα κριτήρια βάσει των οποίων οι παραγωγοί επέλεγαν τους ηθοποιούς 
τους, ήταν δηλαδή εργοδότες σε μια νέα εργασιακή δυνατότητα που πρόσφεραν σ’ αυτούς. 
Θα σταθώ σε ορισμένες εταιρείες παραγωγής, ανακεφαλαιώνοντας τα ελάχιστα στοιχεία που 

1. Μια πρώτη μορφή του κειμένου που ακολουθεί ανακοινώθηκε το 2008, στη διημερίδα που οργάνωσε το Τμήμα Θεατρικών Σπου-
δών του ΕΚΠΑ στη μνήμη της Αγνής Μουζενίδου. Επεξεργασμένη εκδοχή του περιλήφθηκε στα πρακτικά, που ωστόσο δεν κυ-
κλοφόρησαν. Στην τωρινή του μορφή, το κείμενο έχει εμπλουτιστεί με στοιχεία από το αρχείο της Μαίρης Σαγιάννου, που 
φυλάσσεται στο Τμήμα Παραστατικών Τεχνών του ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ.

2. Βλ. Ελίζα Άννα Δελβερούδη, «Η Μαρίκα Κοτοπούλη θιασάρχης», στο Για τη Μαρίκα Κοτοπούλη και το θέατρο στην Ερμούπολη, 
Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1996, σ. 67. Ο Αντρέας Δημητριάδης αξιοποιεί ένα από τα λίγα αυτοβιογραφικά κείμενα του Μεσοπολέμου για να 
συζητήσει την εργασιακή πορεία του Μήτσου Μυράτ, Αντρέας Δημητριάδης, «Ο Μήτσος Μυράτ και η εργαλειοθήκη της υστερο-
φημίας», στο Μήτσος Μυράτ, Η ζωή μου, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2016, σ. 383-513.

3. Την κατάσταση των αρχείων παρουσιάζει αναλυτικότερα η Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη, στο «Τάσος Μελετόπουλος (1908-1969). 
Φωτογράφος του θεάτρου», υπό δημοσίευση στο Γιάννης Σταθάτος και Πηνελόπη Πετσίνη (επιμ.), Ελληνικές φωτογραφικές με-
λέτες.



έχουμε γι’ αυτές και εστιάζοντας στη σχέση τους με τους ηθοποιούς, όπως αυτή αποτυπώνε-
ται στις ταινίες τους.  

Για λόγους οικονομίας, η ανάλυσή μου δεν θα σταθεί στη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, 
που ήδη κληροδοτεί μια μικρή παρακαταθήκη στην άντληση ηθοποιών από τον κόσμο του βα-
ριετέ και του λαϊκού θεάτρου, στα πρόσωπα του κωμικού Σπυρίδωνος Δημητρακόπουλου (Κβο 
βάντις Σπυριδιόν, 1915) και της πρωταγωνίστριας της Γκόλφως Βιργινίας Διαμάντη, αλλά και 
των υπόλοιπων ηθοποιών που έλαβαν μέρος σ’ αυτή την πρώτη ταινία μυθοπλασίας μεγάλου 
μήκους του ελληνικού κινηματογράφου. Θα επικεντρωθώ στην εποχή της ακμής του βωβού, 
κυρίως μέσα από δύο παραδείγματα, του Αιμίλιου Βεάκη και της Μαίρης Σαγιάννου. Όπως θα 
φανεί, στο τέλος της δεκαετίας του 1940 έχουν διαμορφωθεί τέσσερις διαφορετικοί δίαυλοι 
αναζήτησης ηθοποιών: το θέατρο πρόζας δίνει κυρίως τους άνδρες πρωταγωνιστές και τους 
δεύτερους ρόλους, η ερασιτεχνία τις πρωταγωνίστριες, το μουσικό θέατρο τους κωμικούς, 
ενώ η χρησιμοποίηση ολόκληρων θιάσων συνδέεται με την αυξανόμενη μεταφορά κωμωδιών 
στον κινηματογράφο.  

Πηγές μου, εκτός από τους τίτλους των ταινιών και τα βιογραφικά των ηθοποιών, είναι ο 
ημερήσιος και περιοδικός Τύπος, οι παρουσιάσεις ταινιών και συντελεστών, καθώς και οι δια-
φημίσεις τους και οι κριτικές. Τα αυτοβιογραφικά κείμενα αυτών των δεκαετιών είναι λιγοστά, 
όπως και οι συνεντεύξεις, αλλά μπορεί να προσφέρουν επιπλέον ψήγματα πληροφοριών, όπως 
συμβαίνει με τον Αιμίλιο Βεάκη και τη Μαίρη Σαγιάννου. Στη δική της περίπτωση έτυχε να δια-
σωθεί ένα μικρό αρχείο της, κατατεθειμένο σήμερα στο Τμήμα Παραστατικών Τεχνών του 
ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ (αρχείο Πέλου και Αλέκας Κατσέλη, φάκελος 16). Από εκεί προέρχονται τα τέσσερα 
επαγγελματικά της συμφωνητικά που θα παρουσιάσω στη συνέχεια.  

Ο Αιμίλιος Βεάκης 

Κατά την εποχή επικράτησης του ομιλούντος, στα τέλη της δεκαετίας του 1920, είχε γίνει 
σαφές διεθνώς ότι ένας εξαιρετικός θεατρικός ηθοποιός μπορεί να ήταν εντελώς ακατάλλη-
λος για την οθόνη. Η υποκριτική του ικανότητα έπρεπε να μπορεί να προσαρμοστεί στο δια-
φορετικό μέσο, στις απαιτήσεις του κινηματογράφου. Στην ελληνική αγορά η εμπειρία 
επαληθεύτηκε, όταν σημαντικές πρωταγωνίστριες, όπως η Ελένη Παπαδάκη (Στέλλα Βιολάντη, 
1931), η Μαρίκα και η Κυβέλη (Ο κακός δρόμος, 1933), απέτυχαν στις κινηματογραφικές τους 
εμφανίσεις. Η αρνητική αντίδραση των κριτικών έπληττε όχι μόνο τις παραγωγές, αλλά και το 
γόητρο των καλλιτεχνών.4 Κανένα από τα μεγάλα ονόματα της πρόζας δεν τόλμησε να κάνει 
δεύτερη απόπειρα, με μοναδική εξαίρεση τον Αιμίλιο Βεάκη. 

Η πορεία του Βεάκη στο θέατρο είναι λίγο-πολύ γνωστή, και το όνομά του επιβιώνει στη 
μνήμη του κοινού, όχι μόνο όσων είχαν την τύχη να τον δουν στο θέατρο, αλλά και των μετα-
γενέστερων.5 Είναι ένας από τους ηθοποιούς των αρχών του 20ού αιώνα, που τον διάνυσε 
καλλιτεχνικά ως τη μέση του και δεν ξεχάστηκε. Συνήλικος της Κοτοπούλη και της Κυβέλης, 
δεν εμφανίστηκε ως θιασάρχης παρά το 1922, σχεδόν δεκαπέντε χρόνια μετά από αυτές. Η 

4. «Η επιτυχία ήταν σχετική, οι περισσότερες κριτικές ευνοϊκές για την Ελένη, μερικοί βρήκαν ότι δεν είχε την απαιτούμενη φωτογένεια 
και ότι δεν θα έπρεπε να ξαναασχοληθεί με το είδος αυτό». Πολύβιος Μαρσάν, Ελένη Παπαδάκη. Μια φωτεινή θεατρική παρουσία 
με απροσδόκητο τέλος, Αθήνα, Καστανιώτης, 2001, σ. 79. 

5. Για τον Βεάκη, βλ. Αιμίλιος Βεάκης, Παρασκήνια. Το θέατρο στις αρχές του εικοστού αιώνα, εισαγωγή Γιάννης Βαρβέρης, Αθήνα, 
Γαβριηλίδης, 2005. 
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θιασαρχική του εμφάνιση, μαζί με τον Χριστόφορο Νέζερ, έδειξε μια σημαντική διαφορά στον 
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη θιασαρχία. Εγκαταστάθηκαν σε ένα θέατρο της 
«περιφέρειας», το Αθήναιον, και απευθύνονταν σε λαϊκό κοινό με κλασικό δραματολόγιο.6 Αυτή 
η επιλογή, που θα άξιζε μια ξεχωριστή μελέτη, μπορεί να ερμηνευτεί ως ιδεολογική και να 
συνδυαστεί με τον πρότερο, περίπου άγνωστο καλλιτεχνικό βίο του Βεάκη στα μπουλούκια.  

Σε μια συνέντευξή του στα Παρασκήνια του 1938, στην οποία παρουσιάζει την ειδική σχέση 
του με τον ρόλο του Βασιλιά Ληρ, ο Βεάκης αναφέρεται και στη ζωή του ως «θεατρίνου». Θυ-
μάται με συγκίνηση τους περιοδεύοντες θιάσους του τέλους του 19ου αιώνα, που κατέπλεαν 
για έναν μικρό αριθμό παραστάσεων στο Αθήναιον, το θέατρο που γειτόνευε με το σπίτι του 
και στοίχειωνε τα παιδικά του όνειρα. Ασφαλώς δεν είναι σύμπτωση ότι το πρώτο θέατρο που 
νοίκιασε ως θιασάρχης στην πρωτεύουσα ήταν το Αθήναιον. Οι θίασοι, οι ηθοποιοί και οι ρόλοι 
που έβλεπε εκεί τον έφεραν στη σχολή του Βασιλικού. Η θητεία του σ’ αυτήν υπήρξε ένα διά-
λειμμα αποστασιοποίησης από τους θεατρίνους, τους οποίους αυτός και οι συμμαθητές του 
αντιμετώπιζαν με υπεροψία και προκλητικά ειρωνική διάθεση. Κάποιοι θεατρίνοι, όμως, ανά-
μεσά τους κι ο Γεώργιος Πετρίδης που είχε υποδυθεί τον Ληρ, ήταν οι ηθοποιοί που θαύμαζε 
και που τον επηρέασαν βαθύτατα. Μετά το κλείσιμο της σχολής, ο Βεάκης θυμάται: «Εγώ ακο-
λούθησα τον πρώτο θίασο πούφευγε για την επαρχία. Γίνηκα θεατρίνος».7  

Ο ίδιος λοιπόν επέλεξε να υπηρετήσει την τέχνη του θεάτρου με κύριο αποδέκτη το λαϊκό, 
πλατύ κοινό, και να προσφέρει υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία, τόσο κατά τις μακρόχρονες πε-
ριπλανήσεις του στην επαρχία όσο και κατά τη θιασαρχική εγκατάστασή του στην πρω-
τεύουσα. Αυτή η παρατήρηση μου επιτρέπει να ερμηνεύσω και την εμπλοκή του με τον 
κινηματογράφο από τα μέσα της δεκαετίας του 1920 μέχρι το 1950, στο τέλος σχεδόν της 
ζωής του. 

Ήδη το 1928, ο Βεάκης συμμετείχε στο Λιμάνι των δακρύων, τη δεύτερη ταινία μυθοπλασίας 
των αδελφών Γαζιάδη, καθώς και στην Αστέρω το 1929. Συνεργάστηκε επίσης το 1928 με 
τον Αχιλλέα Μαδρά στη Μαρία Πενταγιώτισσα. Δεν θα πρέπει σ’ αυτές τις συμμετοχές δημο-
φιλών πρωταγωνιστών στις ελληνικές ταινίες της εποχής να υποτιμάμε το δέλεαρ των πρό-
σθετων εσόδων, μολονότι αγνοούμε το ακριβές ύψος της αμοιβής καθενός από αυτούς. 
Πάντως ο Βεάκης, με τη συμμετοχή του στις εργασίες της πιο δραστήριας αυτά τα χρόνια 
και πολλά υποσχόμενης εταιρείας παραγωγής των αδελφών Γαζιάδη, αλλά και στην ταινία 
του Μαδρά, έδειξε ότι δεν φοβόταν πως ο κινηματογράφος μπορούσε να πλήξει το πρωτα-
γωνιστικό του κύρος και δεν δίστασε να συμμετάσχει σε ακόμα ένα λαϊκό ψυχαγωγικό μέσον, 
τον κινηματογράφο, ακριβώς επειδή δεν περιφρονούσε το πλατύ κοινό· αντιθέτως, απευθυ-
νόταν σ’ αυτό.  

6. Για την Καλλιτεχνική Εταιρεία των Βεάκη - Νέζερ του 1922, βλ. Ελίζα Άννα Δελβερούδη, «Η ψυχαγωγία στα χρόνια της επιστρά-
τευσης», στο «Εν έτει…» 1878, 1922, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας - Σχολή Μωραΐτη, 
2008, σ. 249-250. Το Αθήναιον, το παλαιότερο σωζόμενο υπαίθριο θέατρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Μάρνη και Πατη-
σίων, κατεδαφίστηκε το καλοκαίρι του 2019.

7. «Ο Αιμίλιος Βεάκης μιλάει για τα νειάτα του και τ’ όνειρό του: Γιατί ήθελα τόσο να παίξω τον Ληρ», Τα Παρασκήνια 21 (1 Οκτωβρίου 
1938), σ. 1, στ. 3-4: «Κείνα τα χρόνια το Αθήναιον ήταν ένα συνοικιακό, να πούμε, θέατρο, που τόπαιρναν θίασοι που δεν μπορούσαν, 
δίχως καπιτάλια, ν’ αγκαζάρουν για ολόκληρη τη θερινή περίοδο τα θέατρα της Ομονοίας λ.χ., το Βαριετέ ή του Τσόχα. Έτσι, στο 
διάστημα ενός μόνου καλοκαιριού, περνούσαν από κει δυο και τρεις και τέσσερις θίασοι, πότε μπουλουκάκια πρόχειρα συγκρο-
τημένα, πότε περαστικά επαρχιακά τουρνέ, που έμεναν ένα διάστημα χωρίς επαρχιακή πιάτσα και πότε πάλι –εποχή δόξας για τη 
σκηνή του Αθήναιου– κανένας μεγάλος ηθοποιός που, πάντα, με δυσανάλογα κατώτερους συναδέλφους του, έδινε καμμιά σειρά 
έργων απ’ το δραματολόγιό του». 
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Τα τέσσερα συμφωνητικά της Μαίρης Σαγιάννου 

Η Μαίρη Σαγιάννου, που χάθηκε στα είκοσι τρία της χρόνια, πρόλαβε στη σύντομη ζωή της να 
διακριθεί σε κάθε καλλιτεχνικό της βήμα. Στο μικρό αρχείο της υπάρχουν τέσσερα συμφωνη-
τικά, που μας δίνουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για μια ηθοποιό η οποία δούλεψε στο θέ-
ατρο και στον κινηματογράφο την εποχή του βωβού, ή για την ακρίβεια, τα χρόνια της 
μετάβασης από τον βωβό στον ομιλούντα. Δείχνουν επίσης την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους 
δύο εργασιακούς χώρους και τον αντίκτυπο, οικονομικό και κύρους, στην ηθοποιό.  

Το πρόσθετο ενδιαφέρον των τεσσάρων συμβολαίων είναι ότι το παλαιότερο αφορά τη συ-
νεργασία της ηθοποιού με τον θίασο των Νέων υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ελένης 
Χαλκούση το 1926 και το τελευταίο την πρόσληψή της στο Εθνικό το 1931, υπό τη διοίκηση του 
Νικολάου Λάσκαρη. Τα δύο ενδιάμεσα αφορούν την εργασία της στον κινηματογράφο, και συ-
γκεκριμένα τη συμμετοχή της σε δύο διαδοχικές παραγωγές της Νταγκ Φιλμ, τους Απάχηδες 
των Αθηνών και το Φίλησέ με Μαρίτσα.  

Η Μαίρη Σαγιάννου, όπως υπέγραφε, γεννήθηκε στα Δαρδανέλλια το 1909 και εγκαταστά-
θηκε με την οικογένειά της στον Πειραιά μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.8 Μαθήτρια της 
προτελευταίας τάξης του γυμνασίου, γνώρισε τον Πέλο Κατσέλη.9 Το 1923 παρακολούθησε 
μαθήματα απαγγελίας και πιάνου στο Ωδείο Πειραιώς. Το 1924 γράφτηκε μαζί με τον Κατσέλη 
στη Νομική Σχολή. Στο αρχείο της σώζεται το φοιτητικό της «Βιβλιάριον σπουδών», «της φοι-
τητρ. Μαρίας Γ. Σαγιάννου, εγγραφέντος [sic] τη 29η Οκτωβρίου 1924».10 Έφτασε έως και το 
τέταρτο έτος, αλλά μάλλον δεν έδωσε πτυχιακές εξετάσεις. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 
Κατσέλη, οι δυο τους ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Θεατρικού Φοιτητικού Ομίλου και έκανε 
την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στο έργο του Αλφρέ ντε Μισέ Δεν παίζουν με τον έρωτα.11 

Το 1924 γράφτηκε και στην Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου, «σε ένα ίδρυμα επαγγελματικό, 
κρατικό, μια εγγύησι δηλαδή πως απ’ αυτό θα έλειπε η προχειρότης κι η ερασιτεχνική ενασχό-

8. Η αυτοβιογραφία της, γραμμένη για το περιοδικό Το Παρλάν, με ημερομηνία «Πάτραι, Αύγουστος 1931», «Οι δημοφιλέστεροι αστέ-
ρες. Μαίρη Σαγιάνου-Κατσέλη. Η αυτοβιογραφία της», Το Παρλάν 16 (15 Αυγούστου 1931), σ. 449-451, αναδημοσιεύεται τη μεθε-
πομένη του θανάτου της στην εφημερίδα Πολιτεία, «Η καλλιτέχνις που χάθηκε. Μαίρη Σαγιάνου-Κατσέλη. Μία ωραία αυτοβιογραφία 
της» (6 Αυγούστου 1932). Η πληροφορία για τον ερχομό στην Ελλάδα, στο «Η Σαγιάνου», Ελεύθερον Βήμα (5 Αυγούστου 1932). Για 
την εγκατάσταση στον Πειραιά, βλ. «Οι δημοφιλέστεροι αστέρες. Μαίρη Σαγιάνου-Κατσέλη. Η αυτοβιογραφία της», ό.π., σ. 450.

9. Πέλος Κατσέλης, «Μαίρη Σαγιάνου», «βιογραφικό σημείωμα γραμμένο από τον Πέλο Κατσέλη», αρχείο Μαίρης Σαγιάννου (αρχείο 
Πέλου και Αλέκας Κατσέλη, φάκ. 16), ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ. Το ιδιόχειρο κείμενο του Κατσέλη είναι γραμμένο με κόκκινο στιλό και η διευκρίνιση 
με μπλε, με το χέρι της δεύτερης γυναίκας του Πέλου, Αλέκας Κατσέλη, που φρόντισε τα κατάλοιπα της Σαγιάννου (πληροφορία 
της επιμελήτριας του αρχείου Κωνσταντίνας Σταματογιαννάκη).

10. «Υπ’ αριθ. Γενικού Μητρώου 8876 / Ειδικού Μητρώου 3456». Τα βιβλιάρια προέβλεπαν μόνο άρρενες φοιτητές, είναι συνταγμένα 
στο ανάλογο γένος και διορθώνονται –πλημμελώς– στο θηλυκό, όπου είναι απολύτως απαραίτητο. Πβ. εικόνα 8. Θα δούμε πα-
ρακάτω ότι το Εθνικό Θέατρο στα συμφωνητικά του είχε μεριμνήσει για την ισότητα ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες ηθο-
ποιούς. 

11. «Οι συμφοιτητές της μαθαίνουμε για το τάλαντό της και με τη βοήθειά της ιδρύουμε τον πρώτο φοιτητικό θεατρικό όμιλο», Κα-
τσέλης, «Μαίρη Σαγιάνου», ό.π. Έπαιξε και στο Κουρέλι του Ντάριο Νικοντέμι, στο ίδιο. Ο Θεατρικός Φοιτητικός Όμιλος ήταν η θε-
ατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και στεγαζόταν στη Φοιτητική Λέσχη. Ιδρύθηκε το 1923 και μετεγκαταστάθηκε στο 
νεόδμητο κτίριο της οδού Ακαδημίας, στον χώρο του σημερινού κινηματογράφου Ίρις. O Κώστας Μουσούρης, ο Μάνος Κατράκης, 
ο Χρήστος Τσαγανέας, αργότερα ο Ανδρέας Φιλιππίδης και ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήταν ανάμεσα στους φοιτητές που πέρασαν από 
τον Όμιλο και στη συνέχεια έγιναν ηθοποιοί. Διδάσκοντές τους ήταν, μεταξύ άλλων, οι ηθοποιοί Αιμίλιος Βεάκης, Νίκος Παρασκευάς, 
Νίκος Παπαγεωργίου και οι θεατρικοί συγγραφείς Σπύρος Μελάς και Δημήτρης Ιωαννόπουλος, που όπως θα δούμε στη συνέχεια 
διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί στη σχέση θεάτρου - κινηματογράφου. Οι πληροφορίες στο Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον 
Αθηνών, Πανεπιστημιακή Λέσχη, 1923-1976, Αθήνα 1977, σπάραγμα του οποίου υπάρχει ατιτλοφόρητο στο αρχείο Σαγιάννου. 
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λησι των ωδείων»,12 όπου παρέμεινε πέντε χρόνια, με δάσκαλο τον Φώτο Πολίτη, και έλαβε 

μέρος σε παραστάσεις της.13 Το καλοκαίρι του 1926 συμπεριλήφθηκε στον θίασο των Νέων, 

που εκείνη τη σεζόν είχε εγκατασταθεί στο θέατρο Κυβέλης.14 Στην προαναγγελία των εργα-

σιών του θιάσου αναφερόταν τρίτη, μετά τη Χαλκούση και την Ελένη Παπαδάκη.15 Το 1929 πα-

ντρεύτηκε τον Πέλο Κατσέλη με τον οποίο χώρισαν λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, 

όπως φαίνεται και στην αγγελία της κηδείας της, όπου εμφανίζονται μόνο τα ονόματα του πα-

τέρα της Γεώργιου και του αδελφού της Νίκου.16 Υπέκυψε από τύφο, στις 4 Αυγούστου 1932. 

 

12. «Οι δημοφιλέστεροι αστέρες. Μαίρη Σαγιάνου-Κατσέλη. Η αυτοβιογραφία της», ό.π., σ. 450.
13. Πριγκήπισσα Μαλαίνα του Μορίς Μάτερλινκ, Το στοιχειό του πύργου του Φραντς Γκρίλπαρτσερ, Ο έμπορος της Βενετίας του Σαίξ-

πηρ. 
14. Για τον θίασο των Νέων και τις μεταμορφώσεις του, βλ. Μανώλης Σειραγάκης, «Ο Γιάννης Σιδέρης και ο Θίασος των Νέων: μια 

“θαμπή” πηγή», Παράβασις 2 (1988), σ. 181-211, όπου θίγεται επίσης το πρόβλημα των πηγών: σ. 184· Ελίζα Άννα Δελβερούδη, «Θέ-
ατρο», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Ο Μεσοπόλεμος, 1922-1940, τόμ. Β2, Αθήνα, Βι-
βλιόραμα, 2003, σ. 385-386. Ο Κώστας Μουσούρης, τον οποίο η Σαγιάννου γνώριζε από τον Θεατρικό Φοιτητικό Όμιλο, ήταν από 
τα βασικά στελέχη του θιάσου, του οποίου την καλλιτεχνική διεύθυνση είχε αναλάβει εκείνη τη χρονιά η Κωνσταντινουπολίτισσα 
Ελένη Χαλκούση.

15. «Οι Νέοι», Εμπρός (25 Απριλίου 1926). Ευχαριστώ την Αγγελική Χριστοδούλου που έθεσε στη διάθεσή μου το δημοσίευμα.
16. Ακρόπολις (5 Αυγούστου 1932).

ΗΘΟΠΟΙΟΙ, ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ 

117

ΕΙκόνα 8: Η φοιτητική ταυτότητα της Μαίρης Σαγιάννου, 1924. Τμήμα Παραστατικών Τεχνών ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ. 



Η ίδια είχε εξομολογηθεί: 
 

[…] προσωπικώς χρωστώ πολύ περισσότερα στον κινηματογράφο, παρά στο θέατρο. Αν 
βγήκα στο θέατρο, αυτό το χρωστάω στον κινηματογράφο. Το ξύπνημά μου το καλλιτε-
χνικό συντελέσθηκε μέσα στις σκοτεινές σάλες του κινηματογράφου, όταν ακόμη παιδί, 
πλάι στον πατέρα μου, με την αναπνοή στο στόμα, όλη λαχτάρα, παρακολουθούσα το πρω-
τόφαντο εκείνο όραμα της ζωής, που ξανοιγόταν με τόση αίγλη μπροστά μου, πάνω στην 
οθόνη.17  

 
Της δόθηκε η ευκαιρία «για τη μεγάλη σταδιοδρομία», όταν δύο εκπρόσωποι «μεγάλων αμερι-
κανικών εταιρειών» τη διάλεξαν ανάμεσα σε όλες τις συναδέλφους της που έπαιζαν το καλο-
καίρι του 1926 και της «πρότειναν συμβόλαιο με αρκετά δολλάρια» για να συμμετάσχει στις 
ταινίες που γύριζαν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν μπόρεσε να τους ακολουθήσει, καθώς δεν 
υπήρχε κανείς να τη συνοδεύσει. Ωστόσο, «… κάπως πίστευσα στον εαυτό μου για τον κινημα-
τογράφο. Κάτι θα μπορούσα να φκιάσω, αν μου δινότανε άλλη μια φορά η ευκαιρία. Και η ευ-
καιρία ήλθε με τα πρώτα φιλμ τα ελληνικά».18 

Η πρώτη της ταινία ήταν το Μακριά απ’ τον κόσμο, παραγωγή της Ολύμπια Φιλμ, με συμπρω-
ταγωνιστές τον Δημήτρη Τσακίρη και τον Ορέστη Λάσκο, που είχαν ήδη ξεκινήσει με επιτυχία, 
ως ερασιτέχνες ηθοποιοί, την κινηματογραφική τους δραστηριότητα. Με αυτή  την ταινία η 
Σαγιάννου κέρδισε το πρώτο της εξώφυλλο, στα πρότυπα των γαλλίδων και αμερικανίδων 
σταρ, στο έγκριτο ειδικό περιοδικό Κινηματογραφικός αστήρ.19 Εκεί συστήνεται ως «ηθοποιός 
της Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου». Η θεατρική προέλευση της ηθοποιού, και μάλιστα από 
έναν οργανισμό που καλλιεργούσε μεγάλες ελπίδες για την ποιότητά του, έδινε κύρος στην 
κινηματογραφική παραγωγή.   

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Σαγιάννου ήταν μια πολύ ταλαντούχα νεαρή ηθοποιός. Η μεγάλη 
τύχη να βρεθεί και να αποκατασταθεί η κόπια των Απάχηδων των Αθηνών, της δεύτερης ται-
νίας της, μας έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε πώς ενθουσίαζε το κοινό της, που τη 
γνώρισε σε πανελλαδική κλίμακα χάρη στον κινηματογράφο.20 Ένα τεκμήριο της δημοτικότη-
τας που της πρόσφερε η οθόνη είναι η αυτοβιογραφία της, από την οποία προέρχεται το πα-
ραπάνω απόσπασμα. Το περιοδικό Το Παρλάν ξεκίνησε μ’ αυτήν μια σειρά αντίστοιχων 
σημειωμάτων ελλήνων ηθοποιών του κινηματογράφου. Το στοιχείο που έκανε τη διαφορά, 
και δίνει το μέτρο της δημοτικότητάς της, είναι το εξώφυλλο του τεύχους που κυκλοφόρησε 
τον δεκαπενταύγουστο του 1931, με την έγχρωμη φωτογραφία της με φόντο μια ελληνική ση-
μαία – συμβολίζεται δηλαδή ως η πεμπτουσία του ελληνικού κινηματογράφου. 

Από τη συνεργασία της Σαγιάννου με τον θίασο των Νέων του 1926 σώζεται το πρώτο από 
τα τέσσερα συμφωνητικά του αρχείου, και πιθανόν το μοναδικό από τους θιάσους των Νέων 
και τους ηθοποιούς τους. Το μονοσέλιδο συμφωνητικό (βλ. παράρτημα) μπορεί να θεωρηθεί 

17. «Οι δημοφιλέστεροι αστέρες. Μαίρη Σαγιάνου-Κατσέλη. Η αυτοβιογραφία της», ό.π., σ. 450.
18. Στο ίδιο, σ. 451.
19. Κινηματογραφικός αστήρ 7:5/227 (9 Φεβρουαρίου 1930).
20. Οι απάχηδες των Αθηνών εντοπίστηκαν στη Γαλλία, αποκαταστάθηκαν από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος με υπεύθυνη του έργου 

την Ηλέκτρα Βενάκη και προβλήθηκαν σε ψηφιοποιημένη εκδοχή 4K, ογδόντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή τους, τον Φε-
βρουάριο του 2020, βλ. Οι απάχηδες των Αθηνών. Η αποκατάσταση της πρώτης ηχητικής και άδουσας ελληνικής ταινίας, tainio-
thiki.gr/el/.
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ένα τυπικό συμβόλαιο της εποχής ανάμεσα σε θιασάρχες και ηθοποιούς. Περιέχει τα καθήκο-
ντα της ηθοποιού απέναντι στον θίασο, καθώς και την αμοιβή της. Οι υποχρεώσεις της συνί-
στανται στο να συμμετέχει σε όλες τις παραστάσεις, απογευματινές και βραδινές, όπως επίσης 
και στις δοκιμές, και να έχει δικό της βεστιάριο για τα σύγχρονα έργα. Δεν έχει δικαίωμα να 
δουλέψει έκτακτα σε άλλον θίασο και θα πρέπει να καταβάλλει πρόστιμο για κάθε ασυνέπειά 
της. Όπως φαίνεται και από συμφωνητικά ηθοποιών με θιάσους που σώζονται στο εδώ και 
μία δεκαετία κλειστό Θεατρικό Μουσείο, το πρόστιμο ήταν το πιο συνηθισμένο μέσο πειθάρ-
χησης για να διατηρείται η λειτουργικότητα του θιάσου. Η ποινική ρήτρα για αθέτηση του συμ-
βολαίου είναι επαχθής: το τετραπλάσιο του μηνιαίου μισθού της, που ορίζεται στις 2.500 
δραχμές. Η ρήτρα των 10.000 δραχμών, ωστόσο, αφορά και τη θιασάρχη.  

Το συμφωνητικό με το Εθνικό Θέατρο υπογράφεται ανάμεσα στη Σαγιάννου και τον πρό-
εδρο του Δ.Σ. Νικόλαο Λάσκαρη στις 18 Νοεμβρίου 1931 και έχει διάρκεια σχεδόν 19 μηνών, 
έως τις 31 Μαΐου 1933. Είναι δακτυλόγραφο, πολυγραφημένο και χαρτοσημασμένο. Με το χέρι 
έχουν συμπληρωθεί τα ονόματα –και οι υπογραφές, εννοείται–, τα ποσά και τα άρθρα που 
δηλώνουν το γένος της ηθοποιού.  

Το συμφωνητικό του Εθνικού είναι το πιο σύνθετο. Περιέχει δεκαέξι «όρους και συμφωνίας», 
πέντε από τους οποίους έχουν οικονομικό περιεχόμενο. Η αμοιβή της ηθοποιού ορίζεται στις 
10.000 δραχμές μηνιαίως, και από εκεί, κατά την πάγια πρακτική του ελληνικού δημοσίου, ξε-
κινά ένας περίπλοκος υπολογισμός που αφαιρεί το 10%, «λόγω προσωρινών αναγκών του προ-
ϋπολογισμού του Θεάτρου». Το Εθνικό θα αποφάσιζε αν και πότε αυτό το ποσό θα 
επιστρεφόταν, αν το ποσοστό θα μειωνόταν ή θα καταργούνταν. Επί του μειωμένου μισθού 
υπολογίζονται η αποζημίωση των περιοδειών, που εντός της χώρας ανέρχεται στο μισό του 
μισθού, το χαρτόσημο, ο φόρος και οι παντός είδους άλλες κρατήσεις. Το παρακρατούμενο 
ποσό χρησιμεύει ως εγγύηση ότι η ηθοποιός θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της και, σε περίπτωση 
που επιστραφεί, κρατείται ποσό ίσο με την προβλεπόμενη στο άρθρο 83 του εσωτερικού κα-
νονισμού εγγύηση. Τους μήνες που το θέατρο αργεί, το καλοκαίρι, καθώς και την περίοδο των 
δοκιμών, πριν από την έναρξη της λειτουργίας του, η ηθοποιός λαμβάνει τα δύο τρίτα του μει-
ωμένου μισθού της. Όπως και στο ελεύθερο θέατρο, ο μισθός καταβάλλεται κατά δεκαημερία. 
Το επιμίσθιο των περιοδειών στο εξωτερικό αποφασίζεται από το Θέατρο κατά το δοκούν. 
Προβλέπεται μηνιαία άδεια με πλήρεις αποδοχές. Τα πρόστιμα είναι και εδώ τρόπος πειθάρ-
χησης, ενώ προκαταβολή μισθού επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ασθένειας. Ωστόσο, ασθέ-
νεια πέραν των τριών μηνών μπορεί να είναι αιτία λύσης του συμφωνητικού. Η ασθένεια 
πιστοποιείται από τον ιατρό του Θεάτρου και θεωρείται δικαιολογημένη απουσία, η μόνη άλ-
λωστε που προβλέπεται. 

Οι υποχρεώσεις της ηθοποιού συνίστανται στη συμμετοχή της σε κάθε παράσταση, στην 
καθημερινή παρουσία στις δοκιμές και στην αποδοχή κάθε ρόλου που αποφασίζει το θέατρο, 
είτε στην Αθήνα είτε σε περιοδείες, εντός και εκτός Ελλάδας. Μη αποδοχή ρόλου συνεπάγεται 
τη μονομερή εκ μέρους του θεάτρου απόφαση διάλυσης της συμφωνίας, αλλά και την πιθανή 
καταβολή της ποινικής ρήτρας, που ορίζεται στις 30.000 δραχμές, ποσό ίσο με τρεισήμισι μι-
σθούς, και την «κατάπτωση» της εγγύησης που επιφέρει η παραβίαση έστω και ενός όρου του 
συμφωνητικού. Υποχρέωσή της είναι η κόσμια συμπεριφορά, οι καλές σχέσεις με τους συνα-
δέλφους και ο σεβασμός των προϊσταμένων, η συνεχής ενημέρωση για τις αποφάσεις του 
Θεάτρου και η τήρηση απορρήτου για τα τεκταινόμενα σε αυτό. Δεν έχει δικαίωμα να συμμε-
τάσχει σε παράσταση άλλου σχήματος, αλλά απαλλάσσεται από την υποχρέωση του προσω-
πικού βεστιαρίου.  
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Οι όροι του Εθνικού ήταν πολύ αυστηροί και εξισορροπούνταν από τη μεγάλη σχετικά διάρ-
κεια εργασίας, καθώς και από τον ικανοποιητικό μισθό, που θα καταβαλλόταν, ακόμα και με 
τις αυξομειώσεις του, κάθε μήνα. Στο ίδιο διάστημα, ένας ηθοποιός εκτός Εθνικού θα έπρεπε 
να αναζητά εργασία σε κάθε αρχή θερινής και χειμερινής σεζόν, χωρίς να μπορεί να υπολογίζει 
σε κάποιου είδους σταθερές και συνεχείς απολαβές. Τα κενά διαστήματα και η ανεργία ανά-
μεσα στις συμφωνίες και την έναρξη ενός νέου κύκλου παραστάσεων ήταν ο κανόνας. Επίσης 
τα ναυάγια, όταν δεν πήγαιναν καλά οι δουλειές, κάθε άλλο παρά η εξαίρεση ήταν. 

    Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Κα-
τσέλη, η Σαγιάννου ήταν ανάμεσα 
στους δέκα πρώτους ηθοποιούς 
που κλήθηκαν να συμμετάσχουν 
στον θίασο του Εθνικού. Σίγουρα 
επρόκειτο για μια πολύ τιμητική 
πρόταση. Η δέσμευσή της σήμαινε 
ότι είχε προκρίνει την ευκαιρία που 
της παρουσιαζόταν να δουλέψει με 
υψηλές καλλιτεχνικές προδιαγρα-
φές, έστω και αν δεν θα είχε λόγο 
στην επιλογή των ρόλων της, και σ’ 
αυτόν τον στόχο θυσίαζε τις πιθα-
νές κινηματογραφικές της εμφανί-
σεις, παρότι χάρη σ’ αυτές έγινε 
πανελληνίως γνωστή και αγαπητή. 

Πολύ πιο σπάνιο, και γι’ αυτό 
εξαιρετικό, δείγμα ανάμεσα σε 
ηθοποιό και εταιρεία κινηματογρα-
φικής παραγωγής της εποχής του 
βωβού, είναι τα δύο συμφωνητικά 
της Σαγιάννου με την Νταγκ Φιλμ 
των αδελφών Γαζιάδη, και τα δύο 
του 1930. Αποκαλύπτουν το σημα-
ντικό στοιχείο ότι οι ηθοποιοί, του-
λάχιστον οι απαραίτητοι στα 
γυρίσματα, που δεν γινόταν να αντι-
κατασταθούν χωρίς μεγάλο κόστος 
για την εταιρεία και την ολοκλή-
ρωση της ταινίας, δεσμεύονταν με 
συμφωνητικό και εξασφάλιζαν έτσι 

την αμοιβή τους. Η αμοιβή δεν ήταν ευκαταφρόνητη, αφού για τις είκοσι μέρες που δεσμευόταν 
πλήρως και για δωδεκάωρη εργασία, η ηθοποιός θα ελάμβανε 10.000 δραχμές. Ενώ δεν υπάρ-
χουν πρόστιμα, η ποινική ρήτρα είναι βαριά: το πενταπλάσιο της αποζημίωσής της, 50.000 δρα-
χμές. Στο συμφωνητικό προβλεπόταν η πιθανότητα ατυχήματος ή δυστυχήματος, για το οποίο 
δεν θα ελάμβανε κανενός είδους αποζημίωση. Αντίθετα, σε περίπτωση ασθένειας και απουσίας 
της από το γύρισμα, όφειλε να προσφέρει τις υπηρεσίες της για ίσο διάστημα και μέχρι την ολο-
κλήρωση των γυρισμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα έλειπε από την Αθήνα λόγω συμμε-
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Εικόνα 9: Η Μαίρη Σαγιάννου εξώφυλλο στο Παρλάν 16 (16 Αυγούστου 1931).



τοχής της σε περιοδεύοντα θίασο. Η αλήθεια είναι ότι ενώ οι Απάχηδες γυρίστηκαν στο τέλος 
της θεατρικής σεζόν, και πριν αρχίσει η θερινή, τα γυρίσματα του Φίλησέ με Μαρίτσα, της τρίτης 
και τελευταίας ταινίας της, δεν επέτρεπαν στην ηθοποιό τη συμμετοχή σε θίασο μέχρι τα Χρι-
στούγεννα του 1930 και δυσκόλευαν την εργασία της για όλη τη χειμερινή σεζόν. 

Η επιτυχία των Απάχηδων εκτόξευσε την αξία και την αμοιβή της μέσα σε ένα εξάμηνο στις 
26.000 δραχμές, αλλά για δέσμευση σαράντα ημερών, δηλαδή διπλάσια χρονικά, χωρίς την 
πρόβλεψη δωδεκάωρης εργασίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην υπογραφή του δεύτερου συμ-
βολαίου, για το Φίλησέ με Μαρίτσα, τη Σαγιάννου εκπροσώπησε ο σύζυγός της Πέλος Κατσέλης, 
ενδεχομένως ως καλύτερος διαπραγματευτής από την ίδια στο ζήτημα της αμοιβής. Το γεγονός 
ότι δεν θα δούλευε στο θέατρο ήταν επίσης ένας λόγος αύξησης της αμοιβής της. 

Σημαντικός όρος στο συμφωνητικό είναι αυτός που προβλέπει ότι η αμοιβή που αναγράφε-
ται είναι αποκλειστική, δεν αφήνει δηλαδή περιθώρια διεκδίκησης ποσοστών. Όμως, φαίνεται 
ότι τα κέρδη της παραγωγής είναι τέτοια, ώστε οι ηθοποιοί να αισθάνονται αδικημένοι από τις 
αμοιβές τους. Ο Στάθης Λούπας, σκηνοθέτης της ταινίας Έτσι κανείς, σαν αγαπήση, περιγράφει 
τη μόδα που επικρατεί στην Αθήνα ανάμεσα στις νέες και στους νέους που επιδιώκουν με 
κάθε τρόπο και μέσο να εμφανιστούν σε κάποια ταινία, χωρίς να σκέφτονται καθόλου το ζή-
τημα της αμοιβής. Δεν είναι η αναζήτηση ενός λιγότερο ή περισσότερο προσοδοφόρου επαγ-
γέλματος που τους απασχολεί. Έτσι: 

 
Οι μόνοι που θα πληρωθούν, απ’ όσους θα δουλέψουν για ένα φιλμ, είνε ο σκηνοθέτης, ο 
σεναρίστας, ο οπερατέρ και ίσως οι πρωταγωνισταί, και απ’ αυτούς η αμοιβή των δύο πρώ-
των, ως επί το πλείστον, συνίσταται εις ποσοστά που υπολογίζονται μάλιστα μετά την από-
σβεσιν του κεφαλαίου. Ο μόνος λοιπόν που πρέπει να πληρωθή προκαταβολικώς –κι αυτός 
όχι όπως πληρώνεται στην Ευρώπη ή στην Αμερική– είνε ο οπερατέρ.21   

 
Αν και δεν διευκρινίζεται, είναι πιθανό οι μικρές εταιρείες να πληρώνουν με ποσοστά επειδή 
δεν διαθέτουν ικανό αρχικό κεφάλαιο και ελπίζουν σε κέρδη για να ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις τους. Ο Λούπας δίνει την πληροφορία ότι τα κέρδη των Απάχηδων, της Αστέρως, 
του Μακρυά απ’ τον κόσμο, του Παληάτσου της ζωής κυμαίνονται ανάμεσα στο ένα και τα 
δύο εκατομμύρια δραχμές, χωρίς να έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες εκμετάλλευσής τους. 
Υπ’ αυτό το πρίσμα, η αμοιβή της Σαγιάννου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική. Απεναντίας, 
οι αδελφοί Γαζιάδη είχαν πολύ καλή αίσθηση της αγοράς, όταν επέλεγαν να πληρώσουν κατ’ 
αποκοπή και όχι με ποσοστά την πρωταγωνίστριά τους.   

Κατά τον Λούπα, οι ηθοποιοί του θεάτρου που δέχονται να συμμετάσχουν σε μια ταινία πρέ-
πει οπωσδήποτε να πληρωθούν 

 
[…] και καλά μάλιστα. Περιμένουν άλλωστε να ζήσουν οι άνθρωποι από τη δουλειά τους. 
Κατά φυσική συνέπεια δεν μπορείτε να καταφύγετε σ’ αυτούς για όλους τους ρόλους, 
γιατί ο επιχειρηματίας [ο χρηματοδότης] σας φωνάζει κιόλας. Δεν θα βγούμε πέρα. Ανα-
γκάζεσθε λοιπόν να καλύψετε το κενόν με ερασιτέχνας.22  

21. Στάθης Λούπας, «Το ελληνικό Χόλλυγουντ. “Γυρίζοντας” στην Ελλάδα», Το Παρλάν 8 (20 Ιουνίου 1931), σ. 215.
22. Στάθης Λούπας, «Το ελληνικό Χόλλυγουντ. “Γυρίζοντας” στην Ελλάδα, Β΄», Το Παρλάν 9 (27 Ιουνίου 1931), σ. 247. Περιγράφει επίσης 

τις δυσκολίες της δουλειάς με ερασιτέχνες, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί στα γυρίσματα, απομυθο-
ποιώντας την εξιδανικευμένη εργασία στον κινηματογράφο.
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Για να ελαχιστοποιήσουν τα έξοδά τους, οι εταιρείες επιλέγουν συχνά νέα πρόσωπα για τις 
καινούργιες παραγωγές τους, ώστε να μην υποχρεώνονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
των επιτυχημένων πρωταγωνιστών τους. Το καλλιτεχνικό τους επιχείρημα είναι η αναζήτηση 
νέων ταλέντων, ενώ «εις την πραγματικότητα αυτό γίνεται, διότι οι νέοι ηθοποιοί δεν πληρώ-
νονται ή πληρώνονται ελάχιστα. Ενώ οι εμφανισθέντες και γνωστοί ήδη, έχουν και δικαίως, 
αξιώσεις». Υποδεικνύεται λοιπόν στις εταιρείες να προχωρήσουν στη σύσταση των δικών τους 
θιάσων, όπως γίνεται διεθνώς, με μόνιμους ηθοποιούς, κατάλληλους για την οθόνη, ώστε να 
βελτιώνουν τις παραγωγές τους, τουλάχιστον στο ζήτημα της υποκριτικής.23 

Κάνοντας μια αποτίμηση, το 1931, των ηθοποιών που είχαν εμφανιστεί σε ελληνικές ταινίες 
μέχρι τότε, Το Παρλάν επισημαίνει ότι «εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, η οθόνη δανείζεται τους 
καλλιτέχνας από το θέατρο» και τους απαριθμεί κρίνοντας την καταλληλότητά τους, σε σχέση 
με τη φωτογένεια και την προσαρμοσμένη στο μέσο ηθοποιία.24 Από τις γυναίκες ξεχωρίζουν 
η Σαγιάννου, η Αλίκη Θεοδωρίδη (Αστέρω, 1929), η Ρίτα Μυράτ (Λαγιαρνί ) και η Καίτη Αρσένη, 
που είχε εμφανιστεί μαζί με την Ελένη Παπαδάκη στην πρόσφατη Στέλλα Βιολάντη. Παρά την 
αναγνώριση του μεγάλου ταλέντου της, η Παπαδάκη θεωρείται ακατάλληλη για νεανικούς ρό-
λους.25 Από τους άνδρες ξεχωρίζουν ο Βεάκης και ο Φυρστ (Η μπόρα, 1929), και θεωρούνται 
κατάλληλοι το κωμικό ντουέτο των Απάχηδων, ο Γιάννης Πρινέας και ο Πέτρος Κυριακός, ο 
Αθανάσιος Μαρίκος και ο κωμικός Μίμης Καντιώτης (Φίλησέ με Μαρίτσα). Οι περιορισμένες 
εργασίες των εταιρειών παραγωγής μέχρι τα τέλη της επόμενης δεκαετίας, καθώς και οι ιστο-
ρικές περιπέτειες, δεν τους έδωσαν πολλές ευκαιρίες να αναπτύξουν την υποκριτική τους και 
στην οθόνη. 

Συνοψίζω τα μέχρι στιγμής δεδομένα: Στα χρόνια του βωβού, σε μια εποχή ζυμώσεων, η 
οποία τροφοδότησε την πρώτη άνθηση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής στα τέλη 
της δεκαετίας του 1920 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1930, οι εταιρείες έκαναν 
φιλότιμες προσπάθειες να συνεργαστούν με θεατρικούς ηθοποιούς. Όπου δεν έβρισκαν τους 
κατάλληλους, συμπλήρωναν τις διανομές τους με ερασιτέχνες, ακόμα και σε επίπεδο πρω-
ταγωνιστών. Οι καθιερωμένες πρωταγωνίστριες, η Μαρίκα, η Κυβέλη, η Ελένη Παπαδάκη 
αποπειράθηκαν να ξεκινήσουν κινηματογραφική σταδιοδρομία, αλλά απέτυχαν και απομα-
κρύνθηκαν οριστικά από αυτόν τον αμφιλεγόμενο χώρο. Ο Βεάκης ήταν ο μόνος που παρέ-
μεινε. Η ειδοποιός διαφορά του, εκτός βέβαια από το φύλο του, που δεν επηρεαζόταν 
καθοριστικά από τον χρόνο, ήταν η προσωπική του ένταξη στον χώρο των λαϊκών θεαμάτων. 
Ως λαϊκή ψυχαγωγία, ο κινηματογράφος άντλησε από το θέατρο, και ιδιαίτερα από το λαϊκό 
του κομμάτι, τους πρωταγωνιστές που χρειαζόταν. Αντίθετα, οι πρωταγωνίστριες προσπα-
θούσαν να διατηρούν την ισχυρή καλλιτεχνική τους εικόνα, ανεξάρτητα από το δραματολόγιο 
στο οποίο ενέδιδαν. Επίσης, δεν έχαναν τον στόχο του αστικού κοινού. Και όταν διαπίστωσαν 
ότι οι ελληνικές, ή ακόμα και οι ελληνοτουρκικές παραγωγές δεν θα τους εξασφάλιζαν στο 
κινηματογραφικό στερέωμα θέσεις ανάλογες με των αστέρων του γαλλικού, του γερμανικού 
και του αμερικανικού κινηματογράφου, απαρνήθηκαν αυτό το άνοιγμα στη σταδιοδρομία 
τους. Η Μαίρη Σαγιάννου, με το λαμπρό της πέρασμα, όπως και η Αλίκη Θεοδωρίδη, ήταν πα-

23. Ο Οπερατέρ, «Η ελληνική κινηματογραφία. 6ον», Το Παρλάν 10 (4 Ιουλίου 1931), σ. 261-262.
24. Δον… Χ, «Ο ελληνικός κινηματογράφος και οι ηθοποιοί των θεάτρων μας […] Ποιοι στέκουν από της οθόνης», Το Παρλάν 6 (6 

Ιουνίου 1931), σ. 133-134.
25. Στην Παπαδάκη, σε μια παρουσίαση της Στέλλας Βιολάντη, επανέρχεται Ο Οπερατέρ, «Η ελληνική κινηματογραφία», Το Παρλάν 9 

(27 Ιουνίου 1931), σ. 231, επιμένοντας ότι δεν είναι κατάλληλη για κοριτσίστικους ρόλους.

ΕΛΙΖΑ AΝΝΑ ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ

122



ραδείγματα γυναικείας πρωταγωνιστικής εργασίας στον κινηματογράφο, προερχόμενα από 
το θέατρο, που υποχώρησαν, όπως θα δούμε, από το 1943 και μετά. 

Μετά δέκα έτη 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, οι έλληνες κινηματογραφιστές άρχισαν να βλέπουν κάποιες 
προοπτικές εξέλιξης στο επάγγελμά τους. Το μεταξικό κράτος ενδιαφερόταν για μια ελεγχό-
μενη κινηματογραφική παραγωγή και έδωσε κάποιες ευκαιρίες στις υπάρχουσες εταιρείες, με 
την παραγγελία ταινιών επικαίρων. Οι ταινίες που γυρίστηκαν την ίδια εποχή στα αιγυπτιακά 
στούντιο με έλληνες ηθοποιούς προκαλούσαν αφενός αγανάκτηση στους κριτικούς για την 
ποιότητά τους, αφετέρου όμως τη διαπίστωση ότι το κοινό ενδιαφερόταν πολύ γι’ αυτές. Η 
συζήτηση για την αναγκαιότητα επαναδραστηριοποίησης προς την κατεύθυνση της παραγωγής 
ταινιών μυθοπλασίας είχε ξανανοίξει.  

Η πρώτη απόπειρα, το 1939, ήταν Το τραγούδι του χωρισμού, παραγωγή της Σκούρας Φιλμ, 
μιας από τις μεγάλες, αν όχι της μεγαλύτερης εταιρείας εισαγωγής και εκμετάλλευσης χολι-
γουντιανών ταινιών. Σκηνοθέτης ήταν ο Φιλοποίμην Φίνος και πρωταγωνιστούσαν ο Λάμπρος 
Κωνσταντάρας, η Λήδα Μιράντα και η Ευγενία Δανίκα. Ο Φίνος σκηνοθέτησε Το τραγούδι του 
χωρισμού σε σενάριο του Δημήτρη Μπόγρη, ενός ξεχωριστού συγγραφέα της μεσοπολεμικής 
γενιάς, που έγραψε το πρώτο του σενάριο το 1930, για την ταινία του Δημήτρη Γαζιάδη Φίλησέ 
με Μαρίτσα. Στο Τραγούδι του χωρισμού ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν ο μόνος από τους 
πρωταγωνιστές που είχε θεατρική, αλλά και κινηματογραφική εμπειρία.  

Μέχρι να επιλυθούν βασικά προβλήματα ήρθε ο πόλεμος, και τα σχέδια ανεστάλησαν. Το 
1943, όμως, ο Φιλοποίμην Φίνος και ο Γιώργος Καβουκίδης παρουσίασαν την πρώτη αξιόλογη 
ταινία αυτών των ετών, τη Φωνή της καρδιάς. Την επόμενη χρονιά, ο Μαυρίκιος Νόβακ και η 
Ωρίων Φιλμ έδωσαν τα Χειροκροτήματα. Η ελληνική παραγωγή ταινιών μυθοπλασίας είχε και 
πάλι ξεκινήσει. 

Οι δύο αυτές ταινίες δεν ήταν οι μόνες που γυρίστηκαν μέσα στην Κατοχή, αλλά είναι οι 
μόνες που σώζονται και που συνοδεύτηκαν από μια καλή φήμη. Επίσης, οι παραγωγοί τους 
αποδείχτηκαν από τους σημαντικότερους της δεκαετίας του 1950.  

Σκηνοθέτης και σεναριογράφος στη Φωνή της καρδιάς ήταν ο Δημήτρης Ιωαννόπουλος, επι-
τυχημένος θεατρικός συγγραφέας της μεσοπολεμικής γενιάς, που είχε ζήσει γύρω στα 1937-
1938 στη Γερμανία και είχε έρθει σε επαφή με την εκεί κινηματογραφική και θεατρική 
παραγωγή. Στα Χειροκροτήματα σεναριογράφος και σκηνοθέτης ήταν ο Γιώργος Τζαβέλλας, 
ένας νεαρός αυτήν τη φορά θεατρικός συγγραφέας, που έγινε ένας από τους πιο αναγνωρι-
σμένους έλληνες σκηνοθέτες του κινηματογράφου. 

Τα σενάρια ήταν σημείο έντονης κριτικής στις ελληνικές ταινίες των προηγούμενων δεκαε-
τιών. Δεν θα επεκταθώ σ’ αυτό. Απλώς το επισημαίνω για να τονίσω ότι η επιλογή του Ιωαν-
νόπουλου ως σεναριογράφου για τη Φωνή της καρδιάς δεν ήταν τυχαία. Κάνω την υπόθεση 
ότι ο Ιωαννόπουλος αποτελούσε ισχυρό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο θέατρο, τον κατεξοχήν 
χώρο άντλησης ηθοποιών, και τον Φίνο, που ανήκε επαγγελματικά στον χώρο της κινηματο-
γραφικής επιχείρησης.  

Παραγωγοί και σκηνοθέτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της διανομής. Όπως ήδη 
ανέφερα, οι απόπειρες της δεκαετίας του 1920, μαζί με τη διεθνή εμπειρία, είχαν κληροδοτήσει 
στους κινηματογραφιστές την επίγνωση ότι τα πρόσωπα των ηθοποιών, η περίφημη φωτογέ-
νεια, καθώς και η προσαρμοσμένη στο μέσον υποκριτική τους ικανότητα ήταν το κλειδί της 
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επιτυχίας μιας ταινίας. Ο ηθοποιός αποτελούσε όχι απλώς βασικό, αλλά και μοναδικό δέλεαρ 
σε μια κινηματογραφία όπου όλοι οι άλλοι συντελεστές ήταν συνήθως άγνωστα ονόματα. Άλ-
λωστε, και για τις ξένες ταινίες, ο ηθοποιός ήταν ο πόλος έλξης του κοινού. Οι εισαγωγείς αγό-
ραζαν ταινίες στηριγμένοι σχεδόν αποκλειστικά στα ονόματα των πρωταγωνιστών τους. 

Για να επιστρέψουμε στη Φωνή της καρδιάς, ο χαρακτήρας πάνω στο δράμα του οποίου 
χτίζεται το σενάριο ανατίθεται σ’ αυτόν τον πολύ δημοφιλή πρωταγωνιστή, γενικά αποδεκτό 
για τις υποκριτικές του ικανότητες και, όπως είδαμε, ιδιαίτερα ανοιχτό στη λαϊκή διάσταση 
των θεαμάτων, τον Αιμίλιο Βεάκη, του οποίου το όνομα μπορούσε να προσελκύσει θεατές 
ανά την Ελλάδα. Δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες διανομής των ταινιών μέσα στην Κατοχή. Αν 
υποθέσουμε ότι η ταινία μπορούσε να προωθηθεί στην επαρχία, όπου ήταν επί χρόνια ιδιαίτερα 
γνωστός, το όνομα του Βεάκη, έστω και ντουμπλαρισμένου από τον Τζαβαλά Καρούσο, εξα-
σφάλιζε την προσέλευση θεατών που θα έμεναν αδιάφοροι στα ονόματα δύο ανερχόμενων 
ζεν πρεμιέ, του Λάμπρου Κωνσταντάρα και του Δημήτρη Χορν, και μιας άγνωστης πρωταγω-
νίστριας, της Καίτης Πάνου. 

Απαραίτητο στοιχείο σε μια ταινία είναι η πρωταγωνίστρια. Αυτό που έπρεπε να αναζητή-
σουν οι συντελεστές ήταν μια νεαρή σε ηλικία, όχι απαραίτητα καλή ή γνωστή ηθοποιός, αλλά 
οπωσδήποτε φωτογενής, συμπαθητική στο βλέμμα και στο αυτί. Από τις ηθοποιούς με προ-
ηγούμενη κινηματογραφική εμπειρία, η Ευγενία Δανίκα, πρωταγωνίστρια στο Τραγούδι του 
χωρισμού, δεν διέθετε αυτά τα προσόντα και σύντομα αποσύρθηκε. Η Αλίκη Θεοδωρίδη, συ-
μπρωταγωνίστρια του Βεάκη στην Αστέρω, ολοκλήρωσε την κινηματογραφική της σταδιο-
δρομία το 1939 με την Αγνούλα. Γεννημένη το 1906, ήταν πια πολύ μεγάλη για να παίζει 
ρόλους ενζενί στην οθόνη. Αν τα περιθώρια της σκηνής είναι σε κάποιο μέτρο ελαστικά γι’ 
αυτούς τους ρόλους, της οθόνης είναι απαγορευτικά. Άλλες νέες πρωταγωνίστριες, όπως η 
Μαίρη Αρώνη, που είχαν φτάσει εκείνα τα χρόνια στη θιασαρχία, και ήταν επομένως δημοφι-
λείς στους θεατρόφιλους κύκλους της πρωτεύουσας, δεν μπορούσαν, λόγω εμφάνισης, ή 
δεν ήθελαν, λόγω απαξίας του μέσου, να εμπλακούν στην κινηματογραφική περιπέτεια. Βρέ-
θηκε ένα άγνωστο πρόσωπο, η Καίτη Πάνου, στα δεκαέξι της, και ανέλαβε τον ρόλο της πρω-
ταγωνίστριας. Όπως μαρτυρεί ο Μάρκος Ζέρβας, ο Ιωαννόπουλος «την είχε επιλέξει από μια 
παράσταση παιδικού θεάτρου της θείας Λένας στη σχολή Μεταξά».26 Ήταν μια ευγενική πα-
ρουσία, με χαμηλό ταμπεραμέντο, κάπως μελαγχολική, που ταίριαζε στο πρότυπο της καθω-
σπρέπει νέας της εποχής, αλλά είχε ταυτόχρονα τον απαραίτητο δυναμισμό, ώστε να 
διατηρήσει στην υποκριτική της τη μέση οδό μεταξύ υποταγής στη μητρική θέληση και εφη-
βικής αισθηματικής εξέγερσης. Η επιτυχία της ταινίας και της ίδιας προσωπικά τής έδωσε και 
άλλους ρόλους στη συνέχεια. 

Η δεξαμενή από την οποία άντλησαν οι παραγωγοί της ταινίας τον γυναικείο πρωταγωνι-
στικό ρόλο βρισκόταν στα όρια μεταξύ επαγγέλματος και ερασιτεχνίας. Από αυτήν προήλθε 
άλλη μία πρωταγωνίστρια της δεκαετίας του 1950, η Σμαρούλα Γιούλη. Στη Φωνή της καρδιάς 
ήταν δεκατριών ετών και έπαιξε τον ρόλο της αδελφής και έμπιστης της νεαρής πρωταγωνί-
στριας. Στην περίπτωση της Καίτης Πάνου και της Σμαρούλας Γιούλη, ο κινηματογράφος λει-
τούργησε αντίστροφα: Έδωσε στο θέατρο πρωταγωνίστριες, αφού τις κατέστησε δημοφιλείς.  

Το σενάριο του Ιωαννόπουλου χρειαζόταν δύο νέους άνδρες, ανταγωνιστές στον ρόλο του 
εραστή. Τον έναν από αυτούς, τον «κακό», τον υποδύθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τον 

26. Mάρκος Ζέρβας, Φίνος φιλμ, 1939-1977. Ο μύθος και η πραγματικότητα, Αθήνα, Άγκυρα, 2003, σ. 140.
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«καλό», που «κέρδισε στο τέλος το κορίτσι», το καινούργιο αστέρι της αθηναϊκής σκηνής, ο Δη-
μήτρης Χορν. 

Στα τρία χρόνια που είχαν μεσολαβήσει από την αποφοίτησή του από τη Δραματική Σχολή 
του Εθνικού, ο Δημήτρης Χορν είχε καταφέρει να διακριθεί από την κριτική στους πρώτους 
ρόλους του στον θίασο Κοτοπούλη.27 Ήταν οπωσδήποτε τολμηρός, αφού δεν δίστασε να δια-
κινδυνεύσει τη φήμη που τότε έχτιζε με μια συμμετοχή σε ταινία, κάτι που, όπως είδαμε, οι 
ηθοποιοί του θεάτρου πρόζας, επηρεασμένοι από τους κριτικούς, αντιμετώπιζαν με επιφύ-
λαξη. Το ξεκίνημά του στον κινηματογράφο ήταν δυναμικό, με δύο αλλεπάλληλες συμμετοχές, 
στην ταινία του Φίνου και, αμέσως μετά, στα Χειροκροτήματα. Στη συνέχεια, η σχέση του με 
τον κινηματογράφο, όσο και αν υπήρξε επιτυχημένη, έμεινε πάντα ένα πάρεργο. Ήταν φανερό 
ότι επέλεγε τις συμμετοχές του, αφού συνεργάστηκε κυρίως με τον Τζαβέλλα, τον Κακογιάννη 
και, στο τέλος, με τον Αλέκο Σακελλάριο. Θα μπορούσε στον κινηματογράφο να έχει μια κα-
ριέρα ποσοτικά ανάλογη με του Κωνσταντάρα ή του Αλεξανδράκη, αλλά δεν το έκανε. 

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως είδαμε, στο Τραγούδι του 
χωρισμού. Στα τραγούδια, που ήταν αρκετά, τον ντούμπλαρε ο δημοφιλής τενόρος Πέτρος 
Επιτροπάκης, που είχε δανείσει τη φωνή του στους Απάχηδες των Αθηνών και σε άλλες ται-
νίες. Ο Κωνσταντάρας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στο Παρίσι, στον θίασο του Λουί Ζουβέ. 
Εκεί, μαζί με τη σκηνική, απέκτησε και κινηματογραφική εμπειρία, σύμφωνα με δημοσιεύματα 
του ελληνικού Τύπου, και εξοικειώθηκε με μια θετική, απροκατάληπτη αποτίμηση του μέσου. 
Η πρώτη του εμφάνιση, το καλοκαίρι του 1938, στον θίασο Κατερίνας, είχε θερμή υποδοχή 
από την κριτική. Η κινηματογραφική του εμπειρία στο εξωτερικό ήταν προφανώς ο λόγος της 
επιλογής του στο Τραγούδι του χωρισμού, μαζί με το ωραίο του παρουσιαστικό, που επέτρεπε 
τα κοντινά πλάνα, «τη θερμή κι εκφραστική φωνή»28 και την αστική άρθρωση. Η επαγγελματική 
του σχέση με τον Φίνο συνεχίστηκε με τη Φωνή της καρδιάς.   

Οι τίτλοι της Φωνής της καρδιάς αποκαλύπτουν κάποια πράγματα για την ιεράρχηση των 
ηθοποιών. Οι παραγωγοί παρουσιάζουν τον Βεάκη πριν από τον τίτλο της ταινίας. Είναι η θέση 
που αποδίδεται στους «σταρ» μιας παραγωγής. Θα προτιμήσω να μη χρησιμοποιήσω αυτόν 
τον όρο, που συνδέεται με συγκεκριμένη θεωρία, η οποία δεν με απασχολεί προς το παρόν. Ο 
Βεάκης είναι ο ξεχωριστός, ο μοναδικός πρωταγωνιστής. Ακολουθεί το όνομα του Δημήτρη 
Ιωαννόπουλου, που αναδεικνύεται σε σημαντικό συντελεστή. Δεν είναι η συνηθισμένη θέση 
για τα ονόματα του σεναριογράφου και του σκηνοθέτη, που μπαίνουν, ως γνωστόν, στο τέλος 
των τίτλων. Οι πρωταγωνιστές, Δημήτρης Χορν και Καίτη Πάνου, αναφέρονται μετά τον τίτλο 
της ταινίας, ξεχωριστά, και ακολουθούν, ανά τριάδες, τα ονόματα της Σμαρούλας Γιούλη, του 
Λάμπρου Κωνσταντάρα και του Αλέκου Λειβαδίτη, της Νίτσας Τσαγανέα, του Παντελή Ζερβού 
και του Νίκου Ματθαίου.  

Η επιλογή των ηθοποιών στην πρώτη ταινία της Φίνος Φιλμ συνδυάζει το παλιό, γνωστό και 
καταξιωμένο, με το καινούργιο, το φρέσκο στο μάτι. Υπάρχουν τα γνωστά ονόματα και δίπλα 
τους προβάλλονται τα καινούργια. Αυτό το πρότυπο θα ακολουθήσει και ο Γιώργος Τζαβέλλας, 
που γυρίζει έναν χρόνο αργότερα, πάντα μέσα στην Κατοχή, τα Χειροκροτήματα. Όπως στη 
Φωνή της καρδιάς κεντρικό πρόσωπο είναι ο κυρ-Σπύρος, τον οποίο υποδύεται ο Βεάκης, έτσι 

27. Άλκης Θρύλος, Το ελληνικό θέατρο, 1941-1944, τόμ. Γ’, Αθήνα 1978, σ. 42-43 (Γ. Ρούσσος, Ο πρωτευουσιάνος), σ. 56 (Αλ. Δουμάς 
υιός, Η κυρία από το εξωτερικό), σ. 203 (Σαίξπηρ, Οθέλλος - Κάσσιος). 

28. Άλκης Θρύλος, Το ελληνικό θέατρο, 1934-1940, τόμ. Β’, Αθήνα 1977, σ. 322: «… κοντά στους άλλους ηθοποιούς του θιάσου Ανδρε-
άδη, έκανε την εντύπωση μεγάλου καλλιτέχνη». 
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και στα Χειροκροτήματα πρωταγωνιστής είναι ο Αττίκ, ακόμα μία μορφή του ελληνικού θεά-
ματος, που έδρασε σε άλλους χώρους, αλλά ήταν κάποτε πρώτο όνομα, «της μόδας», όπως 
αναφέρεται και μέσα στην ταινία. Πασίγνωστος συνθέτης τραγουδιών, εμπνευστής της Μά-
ντρας, από την οποία πέρασαν κατά καιρούς πολλά γνωστά ονόματα της σκηνής, του τραγου-
διού, αλλά και της οθόνης, ζει στην ταινία του Τζαβέλλα μια σύνοψη της ζωής του, μολονότι 
στους τίτλους εμφανίζεται η γνωστή επισήμανση ότι η ιστορία δεν έχει σχέση με πραγματικά 
πρόσωπα. Στους ρόλους του νεαρού ζεύγους εμφανίζονται ο Δημήτρης Χορν, κεφαλαιοποι-
ώντας όχι μόνο την πρόσφατη κινηματογραφική, αλλά και τις θεατρικές του επιτυχίες, και ένα 
καινούργιο γυναικείο πρόσωπο, ανάλογο της Καίτης Πάνου, η Ζινέτ Λακάζ. Οι υπόλοιποι ηθο-
ποιοί της ταινίας προέρχονται από το θέατρο. 

Μίλησα μέχρι τώρα για ταινίες που είτε γυρίστηκαν από ανθρώπους με μακρά πείρα στον 
χώρο, όπως ο Μαυρίκιος Νόβακ, κινηματογραφιστής ήδη από τη δεκαετία του 1920, κάτοχος 
σχετικού εργαστηρίου και –μέσω αυτού– συμπαραγωγός των Χειροκροτημάτων, είτε απο-
δείχτηκε ότι «ήρθαν για να μείνουν», όπως ο Φίνος. Υπήρχαν από αυτή την εποχή και μετά και 
πολλοί άλλοι, που εμφανίστηκαν ταυτόχρονα ως παραγωγοί, σεναριογράφοι και σκηνοθέτες, 
και που δεν είχαν τις επιχειρηματικές δυνατότητες, ή τις γνώσεις, ή την επαγγελματική φιλο-
σοφία του Φίνου. Άλλοι από αυτούς παρέμειναν και άλλοι εξαφανίστηκαν μετά τις πρώτες 
τους απόπειρες. Η σχέση τους με τους ηθοποιούς οργανώνεται σε δύο σχήματα: αυτούς για 
τους οποίους δεν γνωρίζουμε άλλα στοιχεία εκτός από το όνομά τους, που έκαναν μία ή δύο 
εμφανίσεις και σταμάτησαν, και αυτούς που είχαν ένα όνομα, κάποτε σημαντικό, στο θέατρο, 
αλλά δεν μπόρεσαν να τροφοδοτήσουν με αυτό μια ανάλογη σταδιοδρομία στον κινηματο-
γράφο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι η συμμετοχή αστέρων 
της οπερέτας, που μεσουρανούσαν κατά τη δεκαετία του 1930, στην ταινία του Γιάννη Χρι-
στοδούλου Η διπλή θυσία (1945): Ηρώ Χαντά, Κυριάκος Μαυρέας, Καίτη Ντιριντάουα. Εδώ πλη-
σιάζουμε περισσότερο από κάθε άλλη ταινία της εποχής στο μοντέλο που θα τροφοδοτήσει 
τον ελληνικό κινηματογράφο τις επόμενες δύο δεκαετίες: τους δημοφιλείς ηθοποιούς που 
προέρχονται από το μουσικό θέατρο, δηλαδή, από εδώ και στο εξής, από την επιθεώρηση. 
Κάτι ανάλογο ισχύει και για την πρώτη ταινία του Αλέκου Σακελλάριου, το Παπούτσι από τον 
τόπο σου (1946, παραγωγή Φίνος Φιλμ), με πρωταγωνιστές τον Μάνο Φιλιππίδη και τον Αλέκο 
Λειβαδίτη, ο οποίος είχε κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη Φωνή της καρδιάς, στον μικρό 
ρόλο του βοηθού του κυρ-Σπύρου. 

Από τις πρωταγωνίστριες που εμφανίζονται στις ταινίες από την Απελευθέρωση και μετά, 
δύο μόνο σταδιοδρομούν στο θέατρο: η Έλλη Λαμπέτη και η Σμαρούλα Γιούλη. Η Λαμπέτη, με 
λαμπρό ξεκίνημα και στέλεχος του Θεάτρου Τέχνης εκείνη την εποχή, συμμετέχει στους Αδού-
λωτους σκλάβους, μια φιλόδοξη παραγωγή του Νόβακ με διανομή που αποτελεί εξαίρεση: νε-
αρούς ηθοποιούς του Εθνικού Θεάτρου, τον Ηλία Σταματίου, τον Βασίλη Κανάκη, τον Γιώργο 
Γαλανό.29 Το σενάριο και η σκηνοθεσία αποδίδονται στον τότε κινηματογραφικό κριτικό και 

29. Η ταινία διαφημίζεται στην Ελευθερία (26 Οκτωβρίου 1946), σ. 2. Προβάλλεται τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου: «επ’ ευκαιρία της 
εθνικής εορτής η Νόβακ φιλμς παρουσιάζει εις τον κινηματογράφον Πάνθεον την πρώτη ελληνική ταινία που είναι αφιερωμένη 
στον ηρωικό αγώνα του λαού μας στα χρόνια της Κατοχής. Αδούλωτοι σκλάβοι. Όπως και στα άλλα έθνη, έτσι και η ελληνική κι-
νηματογραφία εξυμνεί τον τιτάνιο αγώνα του λαού μας με την μεγαλύτερη ως τώρα προσπάθειά της. Αδούλωτοι σκλάβοι. Η συ-
ναρπαστική ιστορία μιας συντροφιάς νέων που αφιέρωσαν τη ζωή τους για να απελευθερώσουν την Πατρίδα τους από τον 
βάρβαρο κατακτητή. Σενάριο-Σκηνοθεσία Βίωνος Παπαμιχάλη. Πρωταγωνιστούν: Έλλη Λαμπέτη, Γιώργος Γαλανός, Ηλίας Σταμα-
τίου, Ζώρας Τσάπελης και η ντιζέζ Ιωάννα Άλβα. Από την Δευτέραν στο Πάνθεον, έναρξις από της 10ης πρωινής συνεχώς. Εκμε-
τάλλευσις Ιντεάλ Φιλμς».  
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μετέπειτα διευθυντή παραγωγής Βίωνα Παπαμιχάλη. Είναι κοινό μυστικό, που επιβεβαιώνεται 
από τη συμμετοχή της Λαμπέτη, ότι στο σχέδιο συμμετέχει και ο Μάριος Πλωρίτης, θεατρικός 
κριτικός της εφημερίδας Ελευθερία, ο οποίος έχει δηλώσει ταυτόχρονα τα καλλιτεχνικά του 
ενδιαφέροντα ως συνεργάτης του Κάρολου Κουν από την ίδρυση του Θεάτρου Τέχνης, συμ-
βάλλοντας με μεταφράσεις στη σύσταση του ρεπερτορίου του.30 Μπορούμε να είμαστε βέ-
βαιοι ότι ο ίδιος εξασφάλισε τη διανομή, που παρέμεινε μοναδικό δείγμα: συμμετοχές από το 
Θέατρο Τέχνης και το Εθνικό, δύο κατεξοχήν καλλιτεχνικούς θιάσους. 

Η Σμαρούλα Γιούλη βρίσκεται στον αντίποδα: Η επιτυχία της στη Φωνή της καρδιάς τη δένει 
με τον κόσμο του θεάματος, και ιδιαίτερα με τον Φίνο, ο οποίος την κάνει σταθερή πρωταγω-
νίστριά του σε πέντε ταινίες από το 1947 έως το 1951. Αυτές οι συνεργασίες δίνουν το προβά-
δισμα στην κινηματογραφική της σταδιοδρομία και την αναδεικνύουν ως την πρωταγωνίστρια 
της δεκαετίας του 1950, με την πιο σταθερή παρουσία και τις περισσότερες συμμετοχές σε 
ταινίες, που έφτασε να γυρίζει τρεις, τέσσερις, ακόμα και πέντε ταινίες τον χρόνο, με διάφο-
ρους παραγωγούς. Στο τέλος της δεκαετίας του 1950, όταν η Γιούλη είναι γύρω στα τριάντα, 
και όταν νέα πρόσωπα εμφανίζονται, περίπου μαζικά, για να καλύψουν ή να προβάλουν τα 
νέα κοινωνικά πρότυπα, η πρωταγωνίστρια στρέφεται και παραμένει στο θέατρο. Έχει όμως 
προλάβει να κληροδοτήσει ορισμένα υποκριτικά και τυπολογικά χαρακτηριστικά στην κυριό-
τερη διάδοχό της, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που καταλαμβάνει την ηγετική θέση της ανάμεσα 
στις ελληνίδες πρωταγωνίστριες.  

Το 1948 εμφανίζεται άλλο ένα  σταθερό μοντέλο διανομής ρόλων, αυτό της μεταφοράς ενός 
ολόκληρου θεατρικού θιάσου στο πλατό για το γύρισμα μιας ταινίας. Συμβαίνει με το Οι Γερ-
μανοί ξανάρχονται, που γυρίζει ο Σακελλάριος με τον Φίνο, με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Λο-
γοθετίδη. Αυτή είναι η αρχή μιας πρακτικής που θα εντείνεται όσο θα αυξάνεται η μεταφορά 
κωμωδιών από τη θεατρική σκηνή στην οθόνη, όσο δηλαδή θα βιομηχανοποιείται η ελληνική 
παραγωγή, προσπαθώντας να συντομεύει τον χρόνο των γυρισμάτων, με τη χρήση έτοιμου υλι-
κού από το θέατρο. Θα άξιζε να διερευνηθεί τεκμηριωμένα η σχέση αυτής της πρακτικής με 
την εμπειρία ελλήνων συντελεστών στα αιγυπτιακά στούντιο κατά τη δεκαετία του 1930. 

Την ίδια χρονιά, 1948, ο Λογοθετίδης συμμετέχει και στη Μαντάμ Σουσού, που γυρίζει ο 
Τάκης Μουζενίδης σε σενάριο του Νίκου Τσιφόρου – διασκευή του θεατρικού έργου του Δη-
μήτρη Ψαθά, ο οποίος δεν ασχολήθηκε ποτέ αυτοπροσώπως με την κινηματογραφική προ-
σαρμογή των έργων του. Πρόκειται για μια παραγωγή της Μέγα Φιλμ με θεατρικούς 
πρωταγωνιστές. Ωστόσο η Κατερίνα, που είχε υποδυθεί το κεντρικό γυναικείο πρόσωπο στο 
θέατρο το 1942,31 δεν παίρνει μέρος στην κινηματογραφική του μεταφορά και δεν εμφανίζε-
ται ποτέ στον κινηματογράφο. Ανήκει στη γενιά των ηθοποιών πρόζας που δεν διακινδυ-
νεύουν τη φήμη τους σ’ αυτόν. Τον ρόλο αναλαμβάνει η πρωταγωνίστρια του μουσικού 
θεάτρου Μαρίκα Νέζερ, η οποία δεν έχει ανάλογους ενδοιασμούς. Ο Μίμης Φωτόπουλος και 
ο Ντίνος Ηλιόπουλος, που συμμετέχουν επίσης στη διανομή, έχουν κάνει το ίδιο καλοκαίρι 
την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στην περίφημη επιθεώρηση του Αλέκου Σακελλάριου Άν-
θρωποι… άνθρωποι, ενώ ο Φωτόπουλος έχει έναν μικρό αλλά σημαντικό ρόλο ως αριστερός 
καθοδηγητής στους Γερμανούς. Από εδώ ξεκινά η πολύ πλούσια σταδιοδρομία του κωμικού 
διδύμου. 

30. Μάριος Πλωρίτης, «Οικοδόμος ονείρων», στο Κάρολος Κουν. 25 χρόνια θέατρο, Αθήνα, Θέατρο Τέχνης, 1959, σ. 33-37.
31. Θρύλος, Το ελληνικό θέατρο, τόμ. Γ’, ό.π., σ. 104-106.
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Τα μοντέλα 

Τα παραπάνω δεδομένα περικλείουν τις διάφορες όψεις της διανομής των πρωταγωνιστικών 
ρόλων στις ελληνικές ταινίες, πρακτικές που διαμορφώνονται μέσα στην Κατοχή και κατά τα 
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και θα ισχύσουν μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950.  

Τις απαριθμώ:  
1. Οι πρωταγωνίστριες κατά κανόνα δεν προέρχονται από το θέατρο. Η αρμονική ανταπό-

κριση στις απαιτήσεις του φακού παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή τους. 
2. Οι πρωταγωνιστές προέρχονται από το θέατρο, όπως και οι δεύτεροι ρόλοι, ανδρικοί και 

γυναικείοι.  
3. Η κύρια δεξαμενή άντλησης ηθοποιών για τις κωμωδίες είναι το μουσικό θέατρο.  
4. Η τακτική της μεταφοράς του έργου, μαζί με τον θίασο που το πρωτόπαιξε, ή τουλάχιστον 

με τους πρωταγωνιστές, προωθείται σταδιακά, επιβάλλοντας την κωμωδία ως το δημιουρ-
γικότερο και το δημοφιλέστερο είδος δύο δεκαετιών. 

Επιπλέον: 
1. Οι ηθοποιοί της πρόζας είναι πολύ επιφυλακτικοί στο να συμμετάσχουν σε κινηματογρα-

φικές παραγωγές. Ανάμεσά τους οι εξαιρέσεις είναι ολιγάριθμες. Σε όσους αναφέρθηκαν 
παραπάνω, μπορούμε να προσθέσουμε τον Μάνο Κατράκη, ο οποίος είχε επίσης εργαστεί 
στον προπολεμικό κινηματογράφο,32 την Ελένη Χατζηαργύρη,33 τον Γιώργο Παππά και τη 
Μιράντα,34 τον Δημήτρη Μυράτ,35 τον Βασίλη Διαμαντόπουλο.  

2. Οι ισχυρότεροι παραγωγοί, που μπορούν να προωθήσουν τις ταινίες τους σε αίθουσες 
πρώτης προβολής, εξασφαλίζουν γνωστά θεατρικά ονόματα στις διανομές τους. Αυτό, 
όπως είπαμε, αφορά κυρίως τους άνδρες ηθοποιούς. 

3. Οι παραγωγοί ταινιών δεύτερης προβολής, όπως ο Τώνης Παπαδαντωνάκης και ο Γιάννης 
Χριστοδούλου, δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν γνωστούς ηθοποιούς. Περιορίζονται σε 
αυτούς που είτε ξεκινούν είτε φεύγουν γρήγορα από τον χώρο. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, η εργασία στον κινηματογράφο, εφόσον έχει κάποιος πρό-
σβαση στα σχετικά κυκλώματα, είναι ένα συμπλήρωμα στο εισόδημα των ηθοποιών. Επίσης, ο 
κινηματογράφος συμβάλλει στο να αποκτίσουν οι ηθοποιοί φήμη στο κοινό και ενισχύει την ερ-
γασία στο θέατρο. Μολονότι το χάσμα με ό,τι συνιστά τέχνη δεν γεφυρώνεται, η ελληνική πα-
ραγωγή έχει καταφέρει να στερεώσει την υπόληψή της με πολλές χιλιάδες εισιτήρια κάθε χρόνο. 
Οι ηθοποιοί που εργάζονται στον κινηματογράφο, όχι μόνο δεν ρισκάρουν πλέον την καλή τους 
φήμη, αντιθέτως κατακτούν μέσα από αυτόν τη θέση τους στην ιεραρχία του επαγγέλματος.  

32. Ο Μάνος Κατράκης είχε εμφανιστεί στο Λάβαρον του ’21 (1927, Κώστας Λελούδας), στο Έτσι κανείς, σαν αγαπήση… (1931, Φοίβος 
Φιλμ), στον Αγαπητικό της βοσκοπούλας (1932, Ολύμπια Φιλμ). Πρωταγωνιστεί στον Μαρίνο Κοντάρα (1948, σενάριο-σκηνοθεσία Γιώρ-
γος Τζαβέλλας, παραγωγή Ελ Φιλμ-Μαρία Πλυτά-Χατζηνάκου) με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και την Μπίλλυ Κωνσταντοπούλου.

33. Η Ελένη Χατζηαργύρη πρωταγωνιστεί στην Καταδρομή (1946, σενάριο-σκηνοθεσία Μ. Καραγάτσης, παραγωγή Ηλίας Περγαντής) 
με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη Ζινέτ Λακάζ και συμμετέχει στη Μαντάμ Σουσού. 

34. Ο Γιώργος Παππάς και η Μιράντα πρωταγωνιστούν στο Πρόσωπα λησμονημένα (1946, σενάριο-σκηνοθεσία Γιώργος Τζαβέλλας, 
παραγωγή Φίνος Φιλμ-Ωρίων Φιλμ), με τη Ζινέτ Λακάζ, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Αιμίλιο Βεάκη. Η Μιράντα πρωταγωνιστεί 
στην Τελευταία αποστολή (1949, σενάριο-σκηνοθεσία Νίκος Τσιφόρος, παραγωγή Φίνος Φιλμ) με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και 
τη Σμαρούλα Γιούλη. Η πρώτη της εμφάνιση ήταν το 1933 στο Η δεσποινίς δικηγόρος (σενάριο Θεόδωρος Συναδινός, σκηνοθεσία 
Πέλος Κατσέλης, παραγωγή Ολύμπια Φιλμ).

35. Ο Δημήτρης Μυράτ πρωταγωνιστεί στη Βίλλα με τα νούφαρα (1945, σενάριο-σκηνοθεσία Δημήτρης Ιωαννόπουλος, παραγωγή 
Φίνος Φιλμ-Αχιλλέας Χατζηνάκος) με την Καίτη Πάνου και στη Μαρίνα (1947, σενάριο-σκηνοθεσία Αλέκος Σακελλάριος, παραγωγή 
Φίνος Φιλμ) με την τραγουδίστρια Στέλλα Γκρέκα και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1. Συμφωνητικό Μαίρης Σαγιάννου - Ελένης Χαλκούση για τον θίασο Οι Νέοι 

 
Ο θίασος Οι Νέοι, εκπροσωπούμενος υπό της κ. Ελένης Χαλκούση, αφ’ ενός και της δίδος Μαίρης 
Σαγιάνου αφ’ ετέρου συμφωνούσι διά του παρόντος τα εξής: 

1ον) Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται α) να λαμβάνη μέρος εις τας παραστάσεις και δη-
μοσίας εν γένει εμφανίσεις, οργανουμένας υπό του θιάσου Οι Νέοι, απογευματινάς και βραδινάς. 
β) να μη μετέχη εις παραστάσεις, ιδιωτικάς, άλλων θιάσων και εν γένει να μη προσφέρη αλλού ανα-
λόγους υπηρεσίας. γ) να έχη εξ ιδίων τα αναγκαιούντα ενδύματα σημερινής εποχής διά την σκηνήν. 
δ) να παρευρίσκεται ανελλιπώς κατά τας τακτικάς ώρας εις τας δοκιμάς και τας παραστάσεις, υπο-
κείμενος άλλως εις πρόστιμον. Εν περιπτώσει ασθενείας οφείλει να ειδοποιή εγγράφως, άνευ ανα-
βολής, τον Καλλιτεχνικόν Διευθυντήν του θεάτρου. ε) να συμμορφούται προς τον κανονισμόν του 
θεάτρου και εν γένει τας αποφάσεις και οδηγίας του Καλλιτεχνικού Διευθυντού του Θεάτρου. [έχει 
προστεθεί χειρόγραφα:] και του διευθυντού της σκηνής κ. Κ. Μουσούρη. 

2ον) Έναντι των παροχών τούτων ο θίασος Οι Νέοι θα πληρώνη εις τον δεύτερον συμβαλλόμενον 
δραχμάς (2.500) δύο χιλιάδας πεντακοσίας μηνιαίως εις τρεις δόσεις καταβαλλομένας την 1ην, 10ην 
και 20ήν εκάστου μηνός. Εκ των ποσών τούτων θα αφαιρούνται τα εκάστοτε επιβαλλόμενα πρό-
στιμα.  

3ον) Η παρούσα σύμβασις άρχεται ισχύουσα από της 2ας Μαΐου 1926 και λήγει την 1ην Οκτωβρίου 
1926. 

4ον) Πάσα παράβασις όρου τινός του παρόντος εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων υπάγεται 
την υποχρέωσιν αυτού προς πληρωμήν λόγω ποινικής ρήτρας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) ως 
κατά νόμον επιφυλασσομένου του ζημιωθησομένου να διεκδικήση ικανοποίησιν διά πάσαν περαι-
τέρω ζημίαν του. 

5ον) Πάσα διαφορά προκύπτουσα εκ της εφαρμογής του παρόντος λύεται διά διαιτησίας, οριζο-
μένου ενός διαιτητού παρ’ εκάστου των μερών. Εν διαφωνία επιδιαιτητής ορίζεται ο Πρόεδρος 
των εν Αθήναις Πρωτοδικών. 

Εγένετο εις διπλούν υπογραφέν υπ’ αμφοτέρων των συμβαλλομένων, ων έκαστος έλαβεν ανά 
εν. 

Αθήναι τη 23η Απριλίου 1926 

Οι Συμβαλλόμενοι 
Ε. Ι. Χαλκούση 

Μαίρη Σαγιάννου  



2. Συμφωνητικό Μαίρης Σαγιάννου - Νταγκ Φιλμ Κόμπανυ  
για τους Απάχηδες των Αθηνών 

 
Εν Αθήναις σήμερον την δεκάτην εβδόμην του μηνός Μαρτίου, του χιλιοστού εννεακοσιοστού τρια-
κοστού έτους, ημέραν της εβδομάδος Δευτέραν, αφ’ ενός μεν η εν Αθήναις εδρεύουσα Αν. Ελλ. 
Κιν. Παρ. Εταιρία «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ ΚΟΜΠΑΝΥ, Α. Ε.», εκπροσωπουμένη εν προκειμένω υπό του Διευ-
θύνοντος Συμβούλου αυτής κ. Κ. Α. Γαζιάδη και αφ’ ετέρου η κα ΜΑΙΡΗ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΕΛΗ, 
ηθοποιός, συνεφώνησαν και συνωμολόγησαν τα εξής: 

1ον) Η «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ ΚΟΜΠΑΝΥ, Α. Ε.» προσλαμβάνει ως εκτελέστριαν ηθοποιόν του προσεχούς 
έργου αυτής Οι Απάχηδες των Αθηνών την κ. ΜΑΙΡΗΝ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΕΛΗ, από της 18ης Μαρ-
τίου 1930 μέχρι της 8ης Απριλίου 1930, και η κ. ΜΑΙΡΗ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΕΛΗ δέχεται, υποχρεου-
μένη να τίθεται πλήρως εις την διάθεσιν της «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ» και να εργάζηται κατά τας υποδείξεις 
του Σκηνοθέτου της Εταιρίας ταύτης, κατά το ανωτέρω χρονικόν διάστημα της υπηρεσίας της, από 
της 8ης πρωινής μέχρι της 8ης εσπερινής ώρας. 

2ον) Η «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ ΚΟΜΠΑΝΥ, Α. Ε.» υποχρεούται να μετρήση εις την συμβαλλομένην κ. ΜΑΙ-
ΡΗN ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΕΛΗ, ως αποζημίωσιν διά την απασχόλησίν της ταύτην, το ποσόν των δρα-
χμών ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (Δρχ. 10.000.-), πληρωτέων ως εξής: Δρχ. 2.000.- άμα τη υπογραφή του 
παρόντος, Δρχ 3.000.- εις το τέλος του Μαρτίου 1930 και τας υπολοίπους Δρχ. 5.000.- την 8ην 
Απριλίου 1930, ημέραν της λήξεως των σκηνών, εις ας θέλει λάβει μέρος η συμβαλλομένη, ως ανα-
φέρεται εν τω άρθρω 1 του παρόντος. Εν περιπτώσει καθ’ ην αι σκηναί αύται δεν ήθελον τελειώσει 
μέχρι της 8ης Απριλίου 1930, η κ. ΜΑΙΡΗ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΕΛΗ έχει την υποχρέωσιν να εργάζηται 
επί τινας ακόμη ημέρας μέχρι της αποπερατώσεως των σκηνών τούτων, εφ’ όσον, εννοείται, ευ-
ρίσκεται εν Αθήναις. 

3ον) Εν περιπτώσει ενδεχομένης ασθενείας της κ. ΜΑΙΡΗΣ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΕΛΗ, κατά τον 
χρόνον της υπηρεσίας της, θα είναι υποχρεωμένη αύτη, μετά την ανάρρωσίν της, να προσφέρη εις 
την Εταιρίαν τας υπηρεσίας της, διά τόσας ημέρας όσας υπήρξεν ασθενής και δεν ήτο εις θέσιν, 
λόγω της ασθενείας της ταύτης, να εργάζηται παρά τη «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ», υπό τους ιδίους όρους του 
παρόντος Συμφωνητικού.   

4ον) Εάν δι’ οιονδήποτε λόγον ήθελεν αναβληθή ή ματαιωθή το γύρισμα της ταινίας η «ΝΤΑΓΚ 
ΦΙΛΜ» υποχρεούται πάντως να μετρήση εις την κ. ΜΑΙΡΗΝ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΕΛΗ τας εν τω άρθρω 
2 του παρόντος αναφερομένας Δρχ. 10.000.-, υπό τους ιδίους όρους του ιδίου άρθρου.  

5ον) Η κ. ΜΑΙΡΗ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΕΛΗ δηλοί ότι ουδεμίαν απαίτησιν οιασδήποτε φύσεως, 
πέραν των διά του παρόντος δικαιουμένων αυτή, έχει κατά της «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ», εν περιπτώσει οι-
ουδήποτε δυστυχήματος ή ατυχήματος, ενδεχομένων να επισυμβώσιν εις αυτήν, κατά το γύρισμα 
της εν λόγω ταινίας, είτε τυχαίων, είτε προερχομένων υπαιτιότητι αυτής, ή και της «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ». 

6ον) Διά πάσαν παράβασιν των ανωτέρω, η κ. ΜΑΙΡΗ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΕΛΗ υποχρεούται, λόγω 
συμπεφωνημένης ποινικής ρήτρας, να μετρήση εις την συμβαλλομένην Εταιρίαν και άνευ του δι-
καιώματος προσφυγής εις τα Δικαστήρια, του ποσού των Δραχμών ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (Δρχ. 
50.000.-). 

Το παρόν εγένετο εις διπλούν και υπεγράφη παρ’ αμφοτέρων των συμβαλλομένων, εκάστου 
τούτων λαβόντος ανά εν του παρόντος.- 

Οι συμβαλλόμενοι  
Κ. Γαζιάδης 
Μ. Κατσέλη 

Σφραγίδα DAG - FILM Co Ld GASIADES BROTHERS ATHENS 
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3. Συμφωνητικό Μαίρης Σαγιάννου - Νταγκ Φιλμ Κόμπανυ  
για το Φίλησέ με Μαρίτσα 

 
Εν Αθήναις σήμερον την εικοστήν δευτέραν του μηνός Οκτωβρίου, του 1930, αφ’ ενός μεν η εν 
Αθήναις εδρεύουσα Α. Ε. Κ. Π. Ε. «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ ΚΟΜΠΑΝΥ, Α. Ε.», εκπροσωπουμένη υπό του Προ-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κ. Δ. Α. Γαζιάδη και αφ’ ετέρου η κα ΜΑΙΡΗ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ 
- ΚΑΤΣΕΛΛΗ, Ηθοποιός, εκπροσωπουμένη υπό του συζύγου αυτής κ. Δ. [sic] ΚΑΤΣΕΛΛΗ, συνεφώ-
νησαν και συνωμολόγησαν τα εξής: 

1ον) Η «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ» προσλαμβάνει τον έτερον των συμβαλλομένων ως εκτελεστήν ηθοποιόν 
του προσεχούς έργου αυτής υπό τον τίτλον Φίλησέ με Μαρίτσα και αύτη αποδέχεται, υποχρεου-
μένη να τίθεται πλήρως εις την διάθεσιν του Σκηνοθέτου της Εταιρίας και να εργάζηται κατά τας 
υποδείξεις αυτού, από της 1ης Νοεμβρίου μέχρι και της 10ης Δεκεμβρίου 1930.-  

2ον) Ως αποζημίωσιν διά την απασχόλησιν ταύτην, η «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ» υποχρεούται να μετρήση εις 
τον έτερον των συμβαλλομένων το ποσόν των ΔΡΑΧΜΩΝ εν συνόλω ΕΙΚΟΣΙ ΕΞ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (Δρχ. 
26.000.-), πληρωτέων ως εξής: Δρχ. 5.000.- την 1ην Νοεμβρίου 1930, Δρχ. 7.000.- την 15ην Νοεμ-
βρίου 1930, Δρχ. 8.000.- την τριακοστήν Νοεμβρίου 1930 και Δρχ. 6.000.-, προς εξόφλησιν την 10ην 
Δεκεμβρίου 1930. Εν περιπτώσει καθ’ ην αι σχετικαί σκηναί δεν ήθελον αποπερατωθή εντός της 
εν τω άρθρω 1ω αναφερομένης προθεσμίας, η κ. ΜΑΙΡΗ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΕΛΛΗ έχει την υπο-
χρέωσιν να εργάζηται επί τινας ακόμη ημέρας μέχρι της αποπερατώσεως των σκηνών τούτων, 
εάν, εννοείται, ευρίσκεται εν τω μεταξύ εν Αθήναις.- 

3ον) Εν περιπτώσει ενδεχομένης ασθενείας της κ. ΜΑΙΡΗΣ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ-ΚΑΤΣΕΛΛΗ, κατά τον 
χρόνον της υπηρεσίας της, θα είναι υποχρεωμένη αύτη, μετά την ανάρρωσίν της, να προσφέρη εις 
την Εταιρίαν τας υπηρεσίας της, διά τόσας ημέρας όσας υπήρξεν ασθενής και δεν ήτο εις θέσιν, 
λόγω της ασθενείας της ταύτης, να εργάζηται παρά τη «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ», υπό τους ιδίους όρους και 
συμφωνίας του παρόντος συμφωνητικού.-   

4ον) Η κ. ΜΑΙΡΗ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΕΛΛΗ δηλοί ότι ουδεμίαν απαίτησιν οιασδήποτε φύσεως, 
πέραν των διά του παρόντος δικαιουμένων αυτώ, έχει κατά της «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ», εν περιπτώσει οι-
ουδήποτε δυστυχήματος ή ατυχήματος, ενδεχομένων να επισυμβώσιν εις αυτόν, κατά το γύρισμα 
της εν λόγω ταινίας, είτε τυχαίων, είτε προερχομένων υπαιτιότητι αυτής, ή και της «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ».- 

5ον) Η κ. Μ. ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΕΛΛΗ επ’ ουδενί λόγω έχει το δικαίωμα να εργάζηται παρά τινι 
άλλη κινηματογραφική Εταιρία, καθ’ όλον τον χρόνον της ισχύος του παρόντος.  

6ον) Διά πάσαν παράβασιν των ανωτέρω, η κ. ΜΑΙΡΗ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΕΛΛΗ υποχρεούται, 
λόγω συμπεφωνημένης ποινικής ρήτρας, να μετρήση εις την συμβαλλομένην Εταιρίαν και άνευ του 
δικαιώματος προσφυγής εις τα Δικαστήρια, το ποσόν των Δραχμών ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (Δρχ. 
50.000.-). 

Το παρόν εγένετο εις διπλούν και υπεγράφη παρ’ αμφοτέρων των συμβαλλομένων, εκάστου 
τούτων λαβόντος ανά εν του παρόντος.- 

 
Οι συμβαλλόμενοι  

Α. Ε. Κ. Π. Ε. «ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ ΚΟΜΠΑΝΥ» 
[Υπογραφή:] Δ. Γαζιάδης 
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4. Συμφωνητικό Μαίρης Σαγιάννου - Εθνικού Θεάτρου 

Δακτυλόγραφο, αντίγραφο πολυγράφου σε χαρτί τετρασέλιδο  
με σφραγίδα «Χαρτόσημον δρ. 10 δέκα. Πρόσθετον ποσοστόν δρ. 3». 

  
Εν Αθήναις σήμερον την δεκάτην τετάρτην (14) του μηνός Νοεμβρίου του χιλιοστού εννεακο-
σιοστού τριακοστού πρώτου έτους, μεταξύ αφ’ ενός μεν του κ. Νικολάου Ι. Λάσκαρη ενερ-
γούντος υπό την ιδιότητα αυτού ως Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού 
Θεάτρου κατωτέρω «Το Θέατρον» επονομαζομένου, αφ’ ετέρου της κας Μαίρης Σαγιάννου 
Κατσέλλη κατωτέρω «Ηθοποιός» αναγραφομένου, συμφωνούνται και συνομολογούνται τα 
εξής: 

Το Θέατρον προσλαμβάνει ως μέλος του θιάσου αυτού την ηθοποιόν κα Μαίρη Σαγιάννου 
Κατσέλλη υπό τους εξής όρους και συμφωνίας: 

1ον/ Η πρόσληψις αύτη γίνεται διά περίοδον αρχομένη από 18 Νοεμβρίου 1931 και λήγουσαν 
την 31ην Μαΐου 1933.-  

2ον/ Η εν λόγω ηθοποιός υποχρεούται ασυζητητεί να δεχθή την εκτέλεσιν παντός οιουδή-
ποτε ρόλου και άνευ τινός εξαιρέσεως, ή επιφυλάξεως, ων το Θέατρον κατά την απόλυτον 
αυτού κρίσιν ήθελεν αναθέσει αυτώ.- 

3ον/ Ο οργανικός μηνιαίος μισθός της άνω ηθοποιού ορίζεται εις δραχμάς Δέκα χιλιάδας 
(10000)- Το σύνολον του ως άνω μισθού μειούται όμως κατά 10% λόγω προσωρινών αναγκών 
του προϋπολογισμού του Θεάτρου. Το Θέατρον επιφυλάσσει αυτώ το απόλυτον δικαίωμα να 
κρίνη πότε οι λόγοι οι δικαιολογούντες την τοιαύτην μείωσιν θα εκλείψουν, ώστε α) να επι-
στραφή το κρατηθέν ποσόν ή ποσοστόν αυτού, β) να περιορισθή το μηνιαίως κρατούμενον 
ποσοστόν και γ) να καταργηθή εξ ολοκλήρου η κράτησις. Παν ζήτημα σχέσιν έχον προς τον μι-
σθόν ή εκ του μεγέθους αυτού εξαρτώμενον λ. χ. φόρον, χαρτόσημον, αποζημιώσεις περιο-
δειών κ.λ.π. θα καθορίζηται επί του ούτω μειωμένου μισθού, όστις είναι πάγιος, μη υποκείμενος 
εις ουδεμίαν αυξομείωσιν, οσαιδήποτε παραστάσεις και αν δοθώσι κατά μήνα και ασχέτως 
του εις πόσας θα συμμετάσχη ο ηθοποιός. Εις το άνω ποσόν περιλαμβάνονται και άπασαι αι 
απογευματιναί και έκτακτοι παραστάσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται εβδομαδιαίως εις 
δύο. Ο άνω μισθός θα καταβάλλεται κατά δεκαήμερον και εις το τέλος εκάστου δεκαημέρου. 
Προκαταβολή δεν δύναται να δοθή παρά μόνον εν περιπτώσει ασθενείας και κατ’ εξαίρεσιν 
και μόνον εάν και εφ’ όσον εγκριθή αύτη παρά του Γενικού Διευθυντού και του Οικονομικού 
Συμβούλου.- 

4ον/ Ο άνω μειωμένος μισθός μειούται εις τα δύο τρίτα αυτού καθ’ ους μήνας το θέατρον 
αργεί ήτοι κατά τας θερινάς διακοπάς και την προ της ενάρξεως της λειτουργίας αυτού πε-
ρίοδον των δοκιμών.- 

5ον/ Τα τέλη χαρτοσήμου επί της μισθοδοσίας, οι φόροι και κάθε άλλη παρόμοια επιβάρυνσις 
πληρώνονται υπό του ηθοποιού.- 

6ον/ Η διανομή των ρόλων αποτελεί αναφαίρετον και απόλυτον δικαίωμα του Θεάτρου, 
πάσα δε άρνησις επιφέρει την μονομερεί βουλήσει του θεάτρου διάλυσιν του παρόντος.- 

7ον/ Η ηθοποιός απροφασίστως υποχρεούται να μεταβαίνη και εκτός των Αθηνών εις καλ-
λιτεχνικάς περιοδείας, εφ’ όσον ήθελεν αποφασισθή τούτο υπό του Θεάτρου. Εν τοιαύτη πε-
ριπτώσει πλην του μισθού θα καταβάλλεται αυτή ως επιμίσθιον, ήτοι ως πρόσθετος αμοιβή 
ποσόν ίσον προς το ήμισυ του μισθού και τα οδοιπορικά εφ’ όσον η περιοδεία γίνεται εντός 
της Ελλάδος, εάν δε αύτη γίνεται εις την αλλοδαπήν το ποσόν του επιμισθίου θα κανονίζεται 
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υπό του Θεάτρου και κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν.-  
8ον/ Η ηθοποιός υποχρεούται να τηρή επακριβώς και άνευ της ελαχίστης δυστροπίας και 

αντιλογίας τας διατάξεις των νόμων και διαταγμάτων των σχετικών προς το Θέατρον, τους 
εσωτερικούς κανονισμούς, τους ειδικούς τοιούτους, πάσαν οδηγίαν και πάσαν εντολήν διδο-
μένην υπό του Θεάτρου, ακόμη και αν η τήρησις αυτών υποβάλη αυτήν εις πρόσθετον ή βα-
ρυτέραν εργασίαν, αρκεί να μη επιβαρύνη αυτήν χρηματικώς. Τοιαύτη όμως επιβάρυνσις δεν 
θεωρείται η επιβολή κρατήσεων ή προστίμων. Το Θέατρον δικαιούται εις μονομερή μεταβολήν 
του εσωτερικού κανονισμού και η ηθοποιός υποχρεούται να τηρή και τους νέους όρους.- 

9ον/ Η ηθοποιός υποχρεούται να εμφανίζηται εις το Θέατρον καθ’ εκάστην εις τας ώρας 
των δοκιμών και παραστάσεων άνευ ειδικής προσκλήσεως. Να αντικαθιστά ηθοποιούς ή να 
συμμετέχη εις έργον αποκαθιστούν [ενν. αντικαθιστούν] το αναγγελθέν εφ’ όσον ήθελε προς 
τούτο παραστή ανάγκη.- 

10ον/ Απαγορεύεται εις τον ηθοποιόν η καθ’οιονδήποτε τρόπον συμμετοχή εις έτερον θία-
σον ή η συμμετοχή εις παράστασιν μη διδομένην υπό του Θεάτρου.- 

11ον/ Η ηθοποιός δικαιούται ετησίως εις μηνιαίαν άδειαν με πλήρεις αποδοχάς. Η εποχή όμως 
της χορηγήσεως αυτής εξαρτάται εκ της απολύτου κρίσεως του Θεάτρου. 

12ον/ Ασθένεια πιστοποιούμένη υπό του ιατρού του Θεάτρου θεωρείται ως απουσία δεδι-
καιολογημένη. Παράτασις όμως της ασθενείας πέραν των τριών μηνών δύναται να συνεπα-
γάγη την διάλυσιν του παρόντος τη βουλήσει του Θεάτρου.- 

13ον/ Απαγορεύεται εις την ηθοποιόν να προβαίνη εις οιανδήποτε ανακοίνωσιν σχετικήν 
προς το Θέατρον. Δέον να συμπεριφέρεται κοσμίως, να σέβεται τους προϊσταμένους και συ-
νεργάζεται φιλικώς μετά των συναδέλφων της. 

14ον/ Δεν επιτρέπεται να επικαλεσθή άγνοιαν διαταγής εκδοθείσης ή τοιχοκολληθείσης. 
Εις περίπτωσιν καθ’ ην το θέατρον αποφασίση την ολικήν ή μερικήν επιστροφήν της εν τω 

άρθρω 5 ορισθείσης κρατήσεως, κρατείται εκ του επιστρεφομένου ποσού η εκ του άρθρου 
83 του οργανισμού προβλεπομένη εγγύησις, συμπληρουμένη εν ανάγκη εις το ακέραιον συμ-
φώνως προς τα εν τω αυτώ άρθρω οριζόμενα. Το ποσόν τούτο όπερ θα χρησιμεύη ως εγ-
γύησις μερική της υπό της ηθοποιού τηρήσεως των έναντι του Θεάτρου υποχρεώσεών της, 
θα επιστρέφεται αυτή ατόκως μετά την λήξιν της περιόδου δι’ ην το παρόν συνομολογείται.- 

16ον/ Η παράβασις εκ μέρους της ηθοποιού ενός των όρων του παρόντος συνεπάγεται την 
καταβολήν της ποινικής ρήτρας δραχ. Τριάκοντα χιλιάδων (30.000), την κατάπτωσιν της εγ-
γυήσεως και την μονομερεί βουλήσει του Θεάτρου διάλυσιν του παρόντος. Η εκ μέρους του 
Θεάτρου διάλυσις του παρόντος θα συνεπάγεται ως μόνην υποχρέωσιν την καταβολήν των 
μισθών μέχρι της λήξεως της περιόδου. Η δε αποζημίωσις θα καταβάλλεται κατά δεκαήμερον, 
ως και ο μισθός.- 

Οι συμβαλλόμενοι  
Ν. Ι. Λάσκαρης 

Μαίρη Σαγιάννου Κατσέλη 
 

Σφραγίδα του Εθνικού Θεάτρου 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΝΔΡΑΜHΣ 

Η κάρτα εργασίας και το ζήτημα της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος των τεχνικών κινηματογράφου - τηλεόρασης 

 

Εισαγωγή 

Οι προσπάθειες των ελλήνων κινηματογραφιστών για την οργάνωση του εργασιακού τους πε-
ριβάλλοντος και την εξασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων είχαν ξεκινήσει από την περίοδο 
του Μεσοπολέμου. Η συρρίκνωση, όμως, της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής κατά τη 
δεκαετία του 1930 και η ταραγμένη πρώτη πενταετία του 1940 επέφεραν την εξασθένηση οποι-
ασδήποτε αξιόλογης σχετικής δραστηριότητας. Εντούτοις, κατά το δεύτερο μισό της ίδιας δε-
καετίας, και παρά το πολιτικά τεταμένο κλίμα, παρατηρούνται οι πρώτες απόπειρες προς αυτή 
την κατεύθυνση, ως αποτέλεσμα της σταδιακής ανασύνταξης του κινηματογραφικού χώρου.1 
Έκτοτε –και για τις επόμενες δεκαετίες– επρόκειτο να επιδιωχθεί μέσα από τη συνδικαλιστική 
δράση η δημιουργία όρων και συνθηκών αντίστοιχων με όσα ίσχυαν σε άλλους επαγγελματι-
κούς κλάδους ήδη από την προπολεμική περίοδο.2 Η έκδοση καρτών εργασίας και βιβλιαρίων 
αναδείχτηκαν ως βασικό αίτημα των επαγγελματιών του κινηματογράφου, οι οποίοι επιθυμού-
σαν διαμέσου αυτών των μέσων τη διαμόρφωση ενός κλειστού και κατά το δυνατόν περισσό-
τερο ελεγχόμενου εργασιακού κυκλώματος.  

ΕΤΕΚ 

Το 1948, μια ομάδα κινηματογραφιστών ιδρύει την Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογρά-
φου (ΕΤΕΚ). Στα πρώτα της μέλη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο Φιλοποίμην Φίνος, οι πρω-
τοπόροι κινηματογραφιστές Ιάσων Νόβακ και Γιάννης Δριμαρόπουλος, ο Γρηγόρης Δανάλης 
–ο περίφημος «παππούς» του ελληνικού κινηματογράφου, όπως τιμητικά ήταν το παρωνύμιο 
που του είχε αποδοθεί από τους συναδέλφους του εξαιτίας της πολύχρονης πείρας του ως 
διευθυντή φωτογραφίας αλλά και συνδικαλιστή3–, ο Γιώργος Νιαγάσας, ένας από τους πρώ-

1. Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι η περίπτωση της Φίνος Φιλμ, η οποία και είχε γυρίσει τα πρώτα της φιλμ ήδη κατά την κατοχική 
περίοδο· βλ. σχετικά, Μάρκος Ζέρβας, Φίνος Φιλμ: Ο μύθος και η πραγματικότητα, Αθήνα, Άγκυρα, 2003, σ. 139-168. 

2. Κώστας Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη, 1908-1936. Ηθική, οικονομία και συλλογική δράση στον 
Μεσοπόλεμο, Αθήνα, Νεφέλη, 2005, σ. 108-109· Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών, Αθήνα, Νεφέλη, 22016, σ. 400-401 και 430-435. 

3. «Ντοκιμαντέρ για τον αλησμόνητο παππού», ένθετο «7 ημέρες μαζί», Ριζοσπάστης (23 Μαρτίου 2013).



τους μηχανικούς ήχου, ο Λυκούργος Σταυράκος, ιδρυτής και διευθυντής της ομώνυμης σχολής 
κινηματογράφου, και ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Γρηγορίου.4  

 

Ο Γρηγορίου έμελλε να διατελέσει γενικός γραμματέας της ΕΤΕΚ καθ’ όλη τη δεκαετία του 
1950 και να συμμετάσχει σε αρκετές από τις αρχικές διαβουλεύσεις που αφορούσαν την προ-
βολή των διεκδικήσεων του συγκεκριμένου επαγγελματικού κλάδου. Οι αναφορές που κάνει 
στη δίτομη επαγγελματική του αυτοβιογραφία με τίτλο Μνήμες σε άσπρο και σε μαύρο προ-
σφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τη διαμόρφωση του εγχώριου κινηματογραφικού περι-
βάλλοντας συνολικά. Όπως έχει επισημανθεί ήδη από ερευνητές της ιστορίας του ελληνικού 
κινηματογράφου, παρά τις πιθανές ελλείψεις, αστοχίες και αξιολογήσεις σύμφωνα με τα υπο-
κειμενικά κριτήρια του συγγραφέα, η σχετιζόμενη έρευνα οφείλει αναπόδραστα να λάβει 
υπόψη της τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Γρηγορίου, τα οποία δεν θα μπορούσαν διαφορετικά 
να είχαν γίνει γνωστά σ’ εμάς, προσεγγίζοντάς τα με κριτική διάθεση και διασταυρώνοντάς 
τα, όπου υπάρχει η δυνατότητα.5 Περιγράφοντας τις δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν 
οι κινηματογραφιστές, ο Γρηγορίου επισημαίνει: 

4. Ένα σύντομο ιστορικό του σωματείου, το οποίο πλέον ονομάζεται ΕΤΕΚΤ – Ο.Τ. και των δραστηριοτήτων του βρίσκεται στην επί-
σημη σελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο: http://etekt.gr/index.php/el/etekt-ot/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81% 
CE%B9%CE%BA%CE%BF (προσπέλαση: 28.8.2018)· βλ. ακόμα, Τάσος Αλεξάκης και Σπύρος Καραγιάννης (επιμ.), ΕΤΕΚΤ Ο.Τ.: 1948-
1998, Αθήνα, Πολιτιστικός Τομέας ΕΤΕΚΤ, 1998. Όπως διαφαίνεται και από τα ονόματα των ιδρυτικών της μελών, η ΕΤΕΚ συστάθηκε 
ως ένα μεικτό σωματείο, το οποίο συναπαρτιζόταν τόσο από τεχνικούς-εργαζόμενους όσο και από παραγωγούς-εργοδότες. Τη 
διττή της αυτή ταυτότητα διατήρησε και τα επόμενα χρόνια. 

5. Ελίζα Άννα Δελβερούδη, «Γρηγόρης Γρηγορίου: Μνήμες σε άσπρο και σε μαύρο», στο Δημήτρης Χαρίτος, Αχιλλέας Κυριακίδης και 
Γιάννης Σολδάτος (επιμ.), Γρηγόρης Γρηγορίου, Αθήνα, Αιγόκερως, 1996, σ. 51-54. 
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Εικόνα 10: Φωτογραφία συντελεστών του κινηματογραφικού συνεργείου από τα γυρίσματα της Αρπαγής της Περσεφόνης (1956).  
Από αριστερά: Πάνος Γλυκοφρύδης, Γρηγόρης Δανάλης, Μίμης Κασιμάτης, Γρηγόρης Γρηγορίου και Λυκούργος Σταυράκος.  
Αρχείο Σχολής Κινηματογράφου και Τηλεόρασης «Λυκούργου Σταυράκου».



Δεν ήταν εύκολο πράγμα ο συνδικαλισμός εκείνη την εποχή. Οι μάχες του Εμφυλίου είχαν 
τελειώσει στο Γράμμο, η άλλη παράταξη είχε ηττηθεί, αλλά το αστυνομικό κράτος που 
επιβλήθηκε ήτανε αμείλικτο. Κάθε εργατική διεκδίκηση ήτανε ύποπτη «κομμουνιστικής δι-
είσδυσης», η Ασφάλεια σε έβλεπε με μισό μάτι και κάθε τόσο σε φώναζαν να περάσεις 
από το τμήμα «δι’ υπόθεσίν σας». Αλλά και ο τρόπος που αντιμετώπιζαν τότε οι «παραγω-
γοί» το κινηματογραφικό συνεργείο ήτανε χαρακτηριστικός της εμφυλιακής νοοτροπίας 
που επικρατούσε εκείνη την εποχή.6  

 
Τα όσα υποστηρίζει ο Γρηγορίου ενισχύονται από αντίστοιχες μαρτυρίες άλλων σύγχρονών 
του συναδέλφων, όπως για παράδειγμα ο Τάσος Ζωγράφος, από τους σημαντικότερους σκη-
νογράφους του ελληνικού κινηματογράφου, ο οποίος στη βιογραφία του αναφέρει:  

 
Ήμουν ακόμα φρέσκος στην Αθήνα μετά τη Μακρόνησο κι εκτός από μένα έτρεμαν κι 
άλλοι όπως αποδείχτηκε. Δούλευε μαζί μας ο μετέπειτα πολύ γνωστός φροντιστής του 
Φίνου, ο Μπακ-Μπακ, ο Κώστας Τζιβραΐλης. [...] Εκεί όμως δούλευε και ο Παναγιώτης, ένας 
μηχανικός σκηνής, δάνειο από το θέατρο. Αυτόν τον λέγαμε παρακρατικό, και ήταν, γιατί 
μέσα στο βαλιτσάκι με τα εργαλεία του είχε πάντα ένα πιστόλι. Ένα Σάββατο δεν μας πλή-
ρωσαν από την παραγωγή και είπαμε να κάνουμε απεργία. Άσπρισε ο Μπακ-Μπακ και είπε 
αμέσως: «Όχι ρε παιδιά, ο παρακρατικός θα μας σκοτώσει όλους.7  

 
Πέρα από την κοινωνικοπολιτική κατάσταση, ακόμη μία παράμετρος που καθιστούσε δυσχερή 
τη διευθέτηση των εργασιακών ζητημάτων ήταν η ίδια η μη σταθερή βάση του επαγγέλματος 
του κινηματογραφιστή. Όπως συμβαίνει και με τους ηθοποιούς, οι εργαζόμενοι στα οπτικοα-
κουστικά μέσα αποτελούν μια κατηγορία εποχικών ή εκ περιτροπής εργαζομένων, οι οποίοι 
λειτουργούν ουσιαστικά υπό το καθεστώς του ελεύθερου επαγγελματία. Αν αναλογιστούμε 
ότι το γύρισμα ενός φιλμ διαρκούσε υπό κανονικές συνθήκες περίπου δύο μήνες και ότι οι πε-
ρισσότερες εταιρείες παραγωγής δεν διέθεταν μόνιμο προσωπικό,8 γίνεται αντιληπτό το κα-
θεστώς αβεβαιότητας που υπήρχε –και εξακολουθεί εν πολλοίς ακόμα να υφίσταται– στον 
τομέα της κινηματογραφικής παραγωγής. Εξαιτίας της περιοδικότητας του επαγγέλματος, οι 
αμοιβές των κινηματογραφιστών είχαν διαμορφωθεί από την αρχή σε συγκριτικά υψηλότερο 
επίπεδο, δημιουργώντας μάλιστα και τη φήμη για μια ελίτ εργαζομένων. Όμως τα χρήματα 
από ένα γύρισμα αποτελούσαν πιθανώς τα μοναδικά έσοδα ενός εργαζόμενου στον κινημα-
τογράφο για μια πολύμηνη περίοδο, εάν δεν κατάφερνε εν τω μεταξύ να εξασφαλίσει τη συμ-
μετοχή του σε κάποια άλλη ταινία. Σχετικά πιο σταθερές εργασιακές συνθήκες επρόκειτο να 
διαμορφωθούν στον χώρο της τηλεόρασης, όπου οι εργαζόμενοι στις εκεί παραγωγές συνή-
θως υπέγραφαν συμβάσεις έργου μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, ενώ υπήρχαν και οι περι-
πτώσεις μισθωτών υπαλλήλων σε δημόσιους και ιδιωτικούς σταθμούς, στούντιο και εταιρείες 

6. Γρηγόρης Γρηγορίου, Μνήμες σε άσπρο και σε μαύρο: Η ιστορία ενός επαγγελματία, τόμ. Β΄, Αθήνα, Αιγόκερως, 1996, σ. 7. 
7. Χρήστος Σιάφκος, Τάσος Ζωγράφος: Σκηνικό ζωής, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2009, σ. 130. Περισσότερα για τον φροντιστή και 

μετέπειτα διευθυντή παραγωγής Κώστα Τζιβραΐλη, έναν από τους σταθερούς συνεργάτες του Φίνου, προσφέρουν οι Μ. Ζέρβας, 
Φίνος Φιλμ: Ο μύθος και η πραγματικότητα, ό.π., σ. 99 και 185 και Μαρικαίτη Καμβασινού, Φίνος Φιλμ. Φιλοποίμην και Τζέλλα, 
Αθήνα, Ορφέας, 2005, σ. 200.

8. Ελίζα Άννα Δελβερούδη, Οι νέοι στις κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου: 1948-1974, Αθήνα, ΙΑΕΝ/ΕΙΕ-ΚΝΕ/Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς, 2004, σ. 50-51. 
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παραγωγής. Τα δεδομένα αυτά, βέβαια, ίσχυσαν από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα, οπότε 
και αναπτύχθηκε το τηλεοπτικό μέσο. Την περίοδο που προηγήθηκε, η κατάσταση εξισορρο-
πούνταν εν μέρει από την πληθώρα δυνατοτήτων εργασίας που έδινε ο πολύ μεγάλος όγκος 
της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών. 

 
Παρά τις παραπάνω ιδιαιτερότητες, 

αλλά και το κλίμα εκφοβισμού που επι-
κρατούσε στη μετεμφυλιακή Ελλάδα ως 
προς τους κοινωνικούς αγώνες, το συνδι-
καλιστικό όργανο των ελλήνων κινηματο-
γραφιστών κατάφερε να αναπτύξει τη 
δραστηριότητά του. Το 1950 συνέταξε το 
πρώτο του επίσημο καταστατικό, καθώς 
και ένα υπόμνημα με ορισμένα αιτήματα 
του κλάδου. Εκεί γινόταν λόγος για την 
ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγής, την 
κατοχύρωση του επαγγέλματος του κινη-
ματογραφιστή, τη δημιουργία ταμείου 
προνοίας και συντάξεων υπέρ των τεχνι-
κών και την καθιέρωση ατέλειας δημο-
σίων θεαμάτων για τους εργαζόμενους 
στον ελληνικό κινηματογράφο.9 Σταδιακά 
η ΕΤΕΚ άρχισε να διευρύνει τα αιτήματά 
της, περιλαμβάνοντας σε αυτά την εξα-
σφάλιση ενός ελάχιστου ορίου τεχνικών 
για κάθε συνεργείο, την καθιέρωση του 
οκταώρου και της κυριακάτικης αργίας 
και την αναγνώριση ξεχωριστών κινημα-
τογραφικών ειδικοτήτων, γεγονός που 
συνεπαγόταν και την αλλαγή του μισθο-
λογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος 

των εργαζομένων του χώρου, οι οποίοι εξακολουθούσαν να δουλεύουν υπαγόμενοι στην κατη-
γορία του «ανειδίκευτου εργάτη».10 Πρότεινε επιπλέον την καθιέρωση μιας κάρτας εργασίας (αλ-
λιώς και επαγγελματικού δελτίου), πρακτική που ήταν ήδη διαδεδομένη σε άλλες ευρωπαϊκές 
κινηματογραφίες, όπως για παράδειγμα η γαλλική. Οι κινηματογραφιστές που κατείχαν την κάρτα 
σήμαινε ότι ήταν αναγνωρισμένοι από την Ένωση και διασφάλιζαν μέσω αυτής ότι θα λάμβαναν 
από την εργοδοσία τα ένσημα για την ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.  

9. «Καταστατικόν Ενώσεως Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΤΕΚ)», Αθήναι, 1950· «Αναφορά - Υπόμνημα της Ενώσεως Τεχνικών 
Ελληνικού Κινηματογράφου (ανεγνωρισμένου Σωματείου κλπ.). Περί λήψεως μέτρων οργανώσεως, συστηματοποιήσεως και ελέγ-
χου της κινηματογραφικής παραγωγής», Αθήναι, 22 Ιουλίου 1950. Αμφότερα βρίσκονται στο κουτί 389, φάκελος 1.α., Αρχείο 
Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΤΕΚ) (1950-1967), Αρχεία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Κοινωνικών Φορέων, 
στη βιβλιοθήκη των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ).

10. «ΕΤΕΚ: Πληροφοριακό Δελτίο» (Απρίλιος 1964), κουτί 389, φάκελος 1.β., Αρχείο Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου 
(ΕΤΕΚ) (1950-1967), ό.π. 
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Εικόνα 11: Το εξώφυλλο του πρώτου καταστατικού της ΕΤΕΚ, 1950.  
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). 



Το επαγγελματικό δελτίο τεχνικού κινηματογράφου 

Στη Γαλλία η εποπτεία για τη χορήγηση κάρτας εργασίας στον κινηματογράφο ανήκε στο Ce-
ntre National de la Cinématographie (CNC), το Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου, και ήταν σε 
ισχύ από το 1952. Η κατοχή της αποτελούσε βασική προϋπόθεση προκειμένου να εργαστεί 
κανείς στη γαλλική κινηματογραφία.11 Ο αντίστοιχος γαλλικός επαγγελματικός κλάδος φαίνεται 
πως αποτελούσε τρόπον τινά το πρότυπο το οποίο οι έλληνες κινηματογραφιστές επιχειρού-
σαν να ακολουθήσουν, καθώς οι εργαζόμενοι εκεί είχαν κατορθώσει να κερδίσουν με τις κι-
νητοποιήσεις τους αρκετά εργασιακά προνόμια, και μάλιστα στο πλαίσιο μιας από τις 
μεγαλύτερες κινηματογραφικές βιομηχανίες τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως.  

    Σε σχετική εισηγητική της έκθεση, η 
ΕΤΕΚ παρουσίασε ένα προσχέδιο για τη 
σύνταξη νομοσχεδίου «περί επαγγελμα-
τικών δελτίων τεχνικών κινηματογρά-
φου». Εκεί παρουσιάζονταν αναλυτικά οι 
προϋποθέσεις και τα προσόντα που 
έπρεπε να έχει κάθε ενδιαφερόμενος 
ανά κινηματογραφική ειδικότητα. Σύμ-
φωνα και με όσα ίσχυαν για την ένταξη 
στην Ένωση, τα μέλη θα διακρίνονταν σε 
τακτικά και δόκιμα, με τα δεύτερα να 
περνούν μια μεταβατική περίοδο έως 
ότου τους χορηγηθεί το απαιτούμενο 
επαγγελματικό δελτίο. Στο ίδιο κείμενο 
γινόταν λόγος για την ανάγκη εξορθολο-
γισμού των όρων εργασίας στον κινημα-
τογραφικό χώρο, προκειμένου να μπουν 
φραγμοί στην αδιάκριτη είσοδο τεχνικών 
χωρίς την απαραίτητη κατάρτιση, οι 
οποίοι, σύμφωνα με το σκεπτικό της έκ-
θεσης, ανταγωνίζονταν τους αμιγώς 
επαγγελματίες, με αποτέλεσμα την 
πτώση τόσο των αμοιβών όσο και της 
ποιότητας της εργασίας. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, παρεμποδιζόταν ο σχηματισμός 
ενός σταθερού και με σαφή δικαιώματα 
και υποχρεώσεις, σώματος τεχνικών κι-
νηματογράφου.12  

11. Caroline Bironne και Yael Wolmark, «La carte professionnelle du CNC», στο Les Métiers de l’Audiovisuel: Radio, Télé, Ciné, Παρίσι, 
L’Étudiant Pratique, 1992, σ. 16-19· Claude Danet, «La C.I.P.: Carte d’Identité Professionnelle», Entrer Dans le Cinéma: Mode d’Emploi, 
Νιμ, Lacour/Rediviva, 1999, σ. 83-84. Να σημειωθεί εδώ ότι η Γαλλία είχε δημιουργήσει το δικό της Κέντρο Κινηματογράφου το 
1946· βλ. σχετικά: «Historique du CNC», στην ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού: http://www.cnc.fr/web/fr/historique-du-cnc 
(προσπέλαση: 28.8.2018).

12. «ΕΤΕΚ - Εισηγητική έκθεση», κουτί 389, φάκελος 1.β., Αρχείο Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΤΕΚ) (1950-1967), 
ό.π., σ. 3. 
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Εικόνα 12: Απόσπασμα από την εισηγητική έκθεση της ΕΤΕΚ στο προσχέδιο  
του νομοσχεδίου «περί Επαγγελματικού Δελτίου Τεχνικών Κινηματογράφου». 
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). 



Δεκαετία του 1960: Η όξυνση της συνδικαλιστικής δράσης  

Η ραγδαία μεγέθυνση που γνώρισε κατά τη δεκαετία του 1960 η εγχώρια κινηματογραφική 
παραγωγή δημιουργούσε διαρκείς ανάγκες για τη στελέχωση με νέο και καταρτισμένο ανθρώ-
πινο δυναμικό στις διάφορες τεχνικές κινηματογραφικές ειδικότητες, ενώ παράλληλα η τε-
χνολογία οδηγούσε σε όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση. Αυτή η εξέλιξη επαληθεύεται και από 
μια απλή παρατήρηση και σύγκριση των τίτλων ελληνικών ταινιών στα πρώτα μεταπολεμικά 
χρόνια και στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Για παράδειγμα, στους τίτλους αρχής του φιλμ 
Οι Γερμανοί ξανάρχονται (1948), οι συντελεστές της ταινίας (χωρίς τους ηθοποιούς και συμπε-
ριλαμβανομένων των ειδικοτήτων του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου και του μουσικοσυν-
θέτη) ανέρχονται σε δώδεκα. Αντίθετα, στο φιλμ Μανταλένα (1960), ο αντίστοιχος αριθμός 
φτάνει τους είκοσι εννέα, με τους περισσότερους τεχνικούς να έχουν επιπλέον βοηθούς, ενώ 
παράλληλα κάνουν την εμφάνισή τους ειδικότητες που παλαιότερα δεν υπήρχαν, όπως εκείνη 
του σκριπτ και του φροντιστή.13 

Την ίδια περίοδο, το συνδικαλιστικό όργανο των κινηματογραφιστών άρχισε να αποκτά πιο 
στενούς δεσμούς με την ΕΔΑ.14 Όπως μας υποδεικνύει και το σχετικό αρχειακό υλικό, είχε δη-
μιουργηθεί και δρούσε στις τάξεις της μια κομματική οργάνωση βάσης, αποκαλούμενη και 
«στοιχείο». Σε πολυγραφημένο πληροφοριακό δελτίο της ΕΤΕΚ τον Απρίλιο του 1964, γίνεται 
λόγος για τη δράση της Επιτροπής Αγώνος της ΕΤΕΚ, ως πρόεδρος της οποίας αναφέρεται ο 
Παναγιώτης Καλαντζής. Η συγκεκριμένη επιτροπή, μάλιστα, φέρεται να είναι ο συντονιστής 
της στάσης εργασίας που κήρυξε το σωματείο την 1η Απριλίου 1964, αναφορικά με την κάρτα 
εργασίας. Ο Καλαντζής, οπερατέρ από το 1959, ήταν μέλος του «στοιχείου κινηματογράφου» 
της ΕΔΑ. Τη σύνδεση μεταξύ ΕΤΕΚ και ΕΔΑ επιβεβαιώνει ακόμα μία επιστολή του Γ. Δανάλη 
από την ίδια περίοδο, ως προέδρου της Ένωσης, προς το συνδικαλιστικό τμήμα της ΕΔΑ.15 Η 
εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την παράλληλη διεύρυνση του κλάδου λόγω της ανάπτυξης 
που γνώριζε εκείνη την περίοδο η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή, φαίνεται πως οδή-
γησαν στην ενίσχυση του διεκδικητικού χαρακτήρα της ΕΤΕΚ.16  

13. Βλ. τα ζενερίκ των δύο ταινιών. Οι δύο αυτές ειδικότητες, του σκριπτ και του φροντιστή, προσφέρουν τη δυνατότητα για περαιτέρω 
διερεύνηση της περιορισμένης βιβλιογραφίας, αλλά και του σωζόμενου αρχειακού υλικού σε συνάρτηση προς τις παραμέτρους 
του φύλου και της ηλικίας, καθώς για μεν τη θέση του σκριπτ προτιμούνταν σταθερά εκείνη την εποχή γυναίκες έναντι των ανδρών, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς – εξ ου και η ορολογία scipt girl από την εποχή του κλασικού Χόλιγουντ· βλ. Marie-Thérèse 
Cleris, La Script-Girl, Παρίσι, Cours et Publications de l’IDHEC, 1956, σ. 10-25. Από την άλλη ως φροντιστές επιλέγονταν νεαροί κυ-
ρίως επαγγελματίες, οι οποίοι περνούσαν από διάφορα πόστα της παραγωγής αλλά και του σκηνοθετικού τομέα, επιδιώκοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο να ανελιχθούν στην ιεραρχική κλίμακα του κινηματογραφικού συνεργείου, στο πλαίσιο του συστήματος των 
στούντιο. Ξεκινούσαν έτσι ως βοηθοί παραγωγής ή γενικών καθηκόντων, προβιβάζονταν στη συνέχεια σε φροντιστές, κατόπιν 
σε βοηθούς σκηνοθέτη (αρχικά δεύτερους και ύστερα πρώτους), και σε ορισμένες περιπτώσεις αναλάμβαναν τελικά και τη σκη-
νοθετική διεύθυνση. Δύο χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα σκηνοθετών που αναδείχτηκαν κατά βάσιν μέσα από την εργασία 
τους στη Φίνος Φιλμ –οι οποίοι βέβαια κατόπιν διαφοροποιήθηκαν αρκετά στο δικό τους έργο από την αισθητική παράδοση του 
Φίνου– αποτελούν ο Παντελής Βούλγαρης και ο Σταύρος Τσιώλης· βλ. Μπάμπης Κολώνιας, Αχιλλέας Κυριακίδης και Γιάννης Σολ-
δάτος (επιμ.), Παντελής Βούλγαρης, Αθήνα, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Αιγόκερως, 2002, σ. 106-107· Ηλίας Κανέλλης (επιμ.), Σταύ-
ρος Τσιώλης, Αθήνα, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και Αιγόκερως, 2006, σ. 9-19. 

14. Ελίζα Άννα Δελβερούδη, «Κινήματα νεολαίας και κινηματογράφος στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1960», στο Βαγγέλης Καραμα-
νωλάκης, Εύη Ολυμπίτου και Ιωάννα Παπαθανασίου (επιμ.), Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα: Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές 
πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, Αθήνα, Θεμέλιο, 2010, σ. 312-313. 

15. Μαρία Στασινοπούλου, «Το αρχείο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου (1945 - 1967)», Αρχειοτάξιο 1 (Ιούνιος 1999), 
σ. 52.  

16. Χαρακτηριστικό της ευημερίας της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής είναι ότι ο αριθμός των παραγόμενων ταινιών ανά 
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Υπό το πνεύμα αυτής της αγωνιστικής εγρήγορσης εκδόθηκε ακόμα και έντυπο συνδικαλι-
στικό περιοδικό, με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών. Στο πρώτο του τεύχος που 
κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1965, με υπεύθυνο σύνταξης τον Δήμο Θέο, θίγονται τα 
περισσότερα ζητήματα του κλάδου, ενώ γίνεται ιδιαίτερος λόγος για την άδεια εργασίας. Πα-
ρουσιάζεται μάλιστα υπόμνημα της ΕΤΕΚ προς το τότε αρμόδιο για τον κινηματογράφο Υπουρ-
γείο Βιομηχανίας και Ενέργειας, αναφορικά με το ζήτημα με ημερομηνία 5/2/1963.17 Το 
υπόμνημα συνοδεύεται από αναλυτική παρουσίαση των άρθρων ενός σχεδίου νόμου, καθώς 
και αιτιολογική έκθεση της Ένωσης σύμφωνα με τα οποία προτεινόταν η συμπλήρωση και τρο-
ποποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.Δ. 4208/196118 –του πιο βασικού νομοθετήματος για 
τον ελληνικό κινηματογράφο έως και το 1986– με κυριότερη την εισαγωγή της κάρτας εργα-
σίας. Όπως επισημαίνεται στο κείμενο:  

 
[…] διά του τρόπου τούτου επιτυγχάνεται αφενός μεν η δυνατότης ελέγχου των προσό-
ντων άτινα δέον να έχη αναλόγως της ειδικότητος εις ην κατατάσσεται πας Έλλην Τεχνικός 
του Κινηματογράφου, αφ’ ετέρου δε καθιερούται ο θεσμός της «ειδικεύσεως», απαραιτή-
του διά την ανάπτυξιν της κινηματογραφίας υπό τα σύγχρονα δεδομένα.19  

 
Σε άλλο άρθρο του ίδιου εντύπου υπάρχει ακόμη εκτενής παρουσίαση της δραστηριότητας 
γύρω από την υπόθεση της κάρτας εργασίας κατά την περίοδο 1963-1965. Εκεί εκτίθενται, 
σύμφωνα με την άποψη της ΕΤΕΚ, οι ευθύνες και οι κωλυσιεργίες των αρμοδίων από πλευράς 
υπουργείου, τόσο επί κυβερνήσεως ΕΡΕ όσο και επί Ενώσεως Κέντρου. Ειδικά μάλιστα στην 
περίπτωση της δεύτερης, εκφράζεται η έντονη δυσφορία για τη στάση της νέας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Κινηματογράφου επί υπουργίας Ιωάννη Ζίγδη, η οποία φέρεται να είχε απορρίψει 
το αίτημα των κινηματογραφιστών, με βάση το επιχείρημα ότι μέσω της κάρτας εργασίας το 
σωματείο τους επιδίωκε να «κλείσει το επάγγελμα», παίρνοντας ουσιαστικά υπό τον έλεγχό 
του τη δυνατότητα κάποιου να δουλέψει στον χώρο του ελληνικού σινεμά. Αποτέλεσμα του 
νέου κύκλου αντιπαράθεσης με το υπουργείο ήταν η πραγματοποίηση διήμερης απεργίας, στις 
9 και 10 Αυγούστου 1964, η οποία και ανεστάλη έπειτα από διαβεβαιώσεις ότι το αίτημα για 
την κάρτα εργασίας θα ικανοποιούνταν σε σύντομο χρονικό διάστημα.20  

Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1960, στο αρκτικόλεξο της ΕΤΕΚ προστέθηκε ως τελευ-
ταίο γράμμα το «Τ», το οποίο και αναφέρεται στην τηλεόραση, προκειμένου να συμπεριλη-
φθούν στο σωματείο οι συνάδελφοι που είχαν αρχίσει να δραστηριοποιούνται στο νέο τότε 
τηλεοπτικό μέσο που έκανε την εμφάνισή του και στη χώρα μας.21 Η καθιέρωση της κάρτας 

έτος έφτασε από τις 13 το 1950 στις 117 το 1967. Άλλες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό σε 154. Πάντως, κατά την πενταετία 1965-
1970, γυρίζονταν ετησίως πάνω από 100 ελληνικά φιλμ· βλ. Χρυσάνθη Σωτηροπούλου, Ελληνική κινηματογραφία, 1965-1975. Θε-
σμικό πλαίσιο, οικονομική κατάσταση, Αθήνα, Θεμέλιο, 1989, σ. 81-83· Νίκος Κολοβός, Κινηματογράφος: Η τέχνη της βιομηχανίας, 
Αθήνα, Καστανιώτης, 1999, σ. 341.

17. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι έως και το 1970, οπότε και δημιουργήθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού, τα ζητήματα που αφορούσαν 
τον κινηματογράφο ανήκαν στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας, ενώ από τη δημιουργία του Υπουργείου Πολιτισμού και 
έπειτα, οι βασικές αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σε εκείνο· βλ. το Ν.Δ. 957/1971 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων», 
ΦΕΚ Α΄ 166/25-8-1971. Τα εργασιακά ζητήματα συνέχισαν να τελούν υπό την ευθύνη του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας.  

18. «Περί μέτρων δια την ανάπτυξιν της κινηματογραφίας εν Ελλάδι και άλλων τινών διατάξεων», ΦΕΚ Α΄ 176/19-9-1961. 
19. «Αιτιολογική Έκθεσις», Κινηματογράφος ’65 1 (Σεπτέμβριος 1965), σ. 16.
20. «Η Κάρτα Εργασίας», Κινηματογράφος ’65 1 (Σεπτέμβριος 1965), σ. 8-10. 
21. Στάθης Βαλούκος, Ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, Αθήνα, Αιγόκερως, 2008, σ. 29-50. 
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εργασίας επρόκειτο να αποτελέσει την προμετωπίδα των αιτημάτων του σωματείου των ελ-
λήνων κινηματογραφιστών έως και το 1967. Η έντονη δραστηριότητα γύρω από το ζήτημα 
επρόκειτο να διακοπεί απότομα με την έλευση της στρατιωτικής δικτατορίας. Η ΕΤΕΚΤ, μάλι-
στα, ήταν ένα από τα πρώτα συνδικαλιστικά σωματεία των οποίων τα αρχεία κατασχέθηκαν 
από την απριλιανή χούντα, πιθανότατα εξαιτίας και της προαναφερθείσας εκτίμησης ότι είχε 
αποκτήσει έναν πιο ριζοσπαστικό προσανατολισμό. Το αρχείο της τοποθετήθηκε μαζί με τα 
αρχεία διαφόρων συνδικαλιστικών οργανώσεων και πολιτικών φορέων που είχαν επίσης κα-
τασχεθεί, μεταξύ των οποίων και εκείνο της ΕΔΑ. Έμμεση όσο και ακούσια συνέπεια αυτής 
της πρωτοβουλίας των υπηρεσιών ασφαλείας του καθεστώτος ήταν ότι με το πέρας της δι-
κτατορίας τα αρχεία της ΕΤΕΚΤ βρέθηκαν στην κατοχή της ΕΔΑ, για να καταλήξουν σήμερα 
να φυλάσσονται στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Εκεί ο ενδιαφερόμενος έχει τη 
δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πρωτογενές αρχειακό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει 
μητρώα μελών ταξινομημένα ανά ειδικότητα, δελτία εργασίας, υπομνήματα και εκθέσεις με 
τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του σωματείου και πληθώρα άλλων εγγράφων που προσφέ-
ρουν σημαντικές πληροφορίες στην απόπειρα καταγραφής της εργασίας στον κινηματογρα-
φικό χώρο κατά την περίοδο 1950-1967.22 

Μεταπολίτευση: Από την κάρτα εργασίας 
στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

Τη στασιμότητα επί του θέματος κατά την επταετία 1967-1974, διαδέχθηκαν η αναζωπύρωση 
και η κινητικότητα, σε συνάρτηση και προς την ευρύτερη κοινωνικοπολιτική ατμόσφαιρα της 
πρώιμης Μεταπολίτευσης. Η ΕΤΕΚΤ ανασυστάθηκε και επαναδραστηριοποιήθηκε. Όμως ο 
οπτικοακουστικός χώρος παρουσίαζε εκείνη την περίοδο έντονες μεταβολές. Έπειτα από μια 
εικοσαετία που χαρακτηρίστηκε από την κατακόρυφη ανάπτυξη της εγχώριας κινηματογρα-
φικής παραγωγής, έκαναν την εμφάνισή τους, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, τα 
πρώτα σημάδια της ραγδαίας συρρίκνωσης που ακολούθησε. Η πτωτική αυτή τάση, σε συν-
δυασμό με την εξάπλωση του τηλεοπτικού μέσου, οδήγησαν σταδιακά στην επικράτηση συν-
θηκών έντονου ανταγωνισμού. Μέχρι τότε, όποιος επιθυμούσε να κατοχυρωθεί επαγγελματικά 
σε μια ειδικότητα του οπτικοακουστικού κλάδου στην Ελλάδα, μπορούσε να το πραγματοποι-
ήσει μέσω της εγγραφής του στην Ένωση. Σύμφωνα με το καταστατικό της, το οποίο τέθηκε 
και πάλι σε ισχύ με την ανασύσταση του σωματείου το 1974, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος 
να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους έπρεπε να έχει προηγουμένως προταθεί από δύο τα-
κτικά μέλη της.23 Όμως η αναγνώρισή εκ μέρους του συνδικαλιστικού φορέα δεν συνεπαγόταν 
αντίστοιχη αναγνώριση της επαγγελματικής του ιδιότητας από τους επίσημους κρατικούς φο-
ρείς. Προέκυπτε επομένως επιτακτικά η ανάγκη διαμόρφωσης κριτηρίων που να διασφαλίζουν 
σαφέστερους κανόνες αξιοκρατίας εντός του συγκεκριμένου επαγγελματικού κλάδου. Έτσι η 
διεκδίκηση αναφορικά με την κάρτα εργασίας έδωσε πλέον τη θέση της στο αίτημα για τη δη-
μιουργία προϋποθέσεων γύρω από τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 

Σταδιακά άρχισαν να θεσπίζονται νομοθετήματα που καθόριζαν τα απαραίτητα προσόντα 
και τις προϋποθέσεις προκειμένου κάποιος να αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος για 

22. Μ. Στασινοπούλου, «Το αρχείο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου, 1945-1967», ό.π., σ. 50-53. 
23. Βλ. το 3ο άρθρο του αρχικού καταστατικού της ΕΤΕΚ, «Καταστατικόν Ενώσεως Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΤΕΚ)», ό.π., 

σ. 4-5. 
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την κάθε ειδικότητα. Η αρχή έγινε με τον Ν. 358/1976, το πρώτο άρθρο του οποίου όριζε ότι 
η άσκηση επαγγέλματος του τεχνικού στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση θα επιτρεπό-
ταν στο εξής μόνο στους κατέχοντες την αντίστοιχη άδεια.24 Με το Π.Δ. 160/1980, καθορίστη-
καν με λεπτομέρεια οι ειδικότητες και τα καθήκοντα των τεχνικών του κινηματογράφου και 
της τηλεόρασης, καθώς και τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας ανά 
ειδικότητα. Οι τομείς που διαμορφώθηκαν ήταν δώδεκα: ο διοικητικός (παραγωγή), ο σκηνο-
θετικός, ο φωτογραφικός, ο κλάδος ηλεκτρολόγων και χειριστών φωτιστικών σωμάτων, ο 
σκηνογραφικός, ο κλάδος της ηχοληψίας, το μοντάζ (συναρμολογήσεως), το μακιγιάζ (ψιμυ-
θιώσεως), τα ειδικά εφέ (τεχνουργών), των κατασκευών (μακενιστικό), ο κλάδος των τεχνικών 
εργαστηρίων και, τέλος, ο κλάδος τηλεοράσεως, ο οποίος και περιλάμβανε μια σειρά από ει-
δικότητες, όπως ο μηχανικός τηλεόρασης, ο μηχανικός ήχου, ο χειριστής κονσόλας μείξεως 
εικόνας και ο χειριστής τηλεοπτικής μηχανής λήψεως (κάμεραμαν).25 

Η λογική του προεδρικού διατάγματος ήταν τέτοια ώστε να δίνεται η δυνατότητα χορήγησης 
άδειας τόσο σε όσους ήδη εργάζονταν στον χώρο όσο και σε νέους που επιθυμούσαν να στα-
διοδρομήσουν σε αυτόν. Επιπλέον λαμβάνονταν υπόψη οι σπουδές, αλλά και η πρακτική εμπει-
ρία κάθε υποψηφίου. Τέλος, ακολουθούνταν η λογική της κλιμακούμενης ιεραρχίας ανά 
ειδικότητα. Για παράδειγμα, ο κλάδος της φωτογραφίας περιλάμβανε τέσσερις ειδικότητες: 
διευθυντή φωτογραφίας, εικονολήπτη, βοηθού εικονολήπτη και φωτογράφου σκηνής. Σύμ-
φωνα με τη νέα νομοθεσία, η σχετική άδεια χορηγούνταν κατόπιν εξετάσεων ενώπιον επι-
τροπής του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας. Για να λάβει κάποιος μέρος σε αυτές, 
έπρεπε είτε να έχει αποφοιτήσει από κάποια αναγνωρισμένη κινηματογραφική σχολή της Ελ-
λάδας ή του εξωτερικού είτε να έχει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία και εμπειρία ως προς τη 
συγκεκριμένη ειδικότητα που τον ενδιέφερε.  

Πιο συγκεκριμένα, για τις ειδικότητες του βοηθού εικονολήπτη και του φωτογράφου σκηνής, 
η άδεια χορηγούνταν κατόπιν εξετάσεων σε πτυχιούχους σχολών των αντίστοιχων ειδικοτή-
των, καθώς και στους πτυχιούχους των σχολών Ηλεκτρονικών. Για την άδεια εικονολήπτη, 
από την άλλη, προβλέπονταν τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις. Ο υποψήφιος μπορούσε να 
λάβει μέρος στις εξετάσεις εφόσον είχε: α) πτυχίο εικονολήπτη αναγνωρισμένης ημεδαπής ή 
αλλοδαπής κινηματογραφικής σχολής ή σχολής Ηλεκτρονικών και προϋπηρεσία σε 5 τουλάχι-
στον ταινίες μεγάλου μήκους –ή 150 ημέρες– υπό την ειδικότητα του βοηθού εικονολήπτη, 
είτε σε 8 τηλεοπτικά σίριαλ –ή 400 ημέρες– ως βοηθός χειριστή τηλεοπτικής μηχανής λήψεως, 
β) πιστοποιητικό φοιτήσεως στην ειδικότητα του εικονολήπτη για τουλάχιστον ένα έτος σε κι-
νηματογραφική σχολή του εξωτερικού και προϋπηρεσία σε 8 τουλάχιστον ταινίες μεγάλου μή-
κους –ή 240 ημέρες– υπό την ειδικότητα του βοηθού εικονολήπτη, είτε σε 13 τηλεοπτικά 
σίριαλ –ή 650 ημέρες– ως βοηθός χειριστή τηλεοπτικής μηχανής λήψεως, γ) απολυτήριο λυ-
κείου ή ισότιμης σχολής και προϋπηρεσία σε 10 τουλάχιστον ταινίες μεγάλου μήκους –ή 300 
ημέρες– υπό την ειδικότητα του βοηθού εικονολήπτη, είτε σε 17 τηλεοπτικά σίριαλ –ή 850 
ημέρες– ως βοηθός χειριστή τηλεοπτικής μηχανής λήψεως, δ) απολυτήριο γυμνασίου ή ισότι-
μης σχολής και προϋπηρεσία σε 13 τουλάχιστον ταινίες μεγάλου μήκους –ή 390 ημέρες– υπό 
την ειδικότητα του βοηθού εικονολήπτη, είτε σε 22 τηλεοπτικά σίριαλ –ή 1.110 ημέρες– ως 
βοηθός χειριστή τηλεοπτικής μηχανής λήψεως.  

24. «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινών της βιομηχανίας κινηματογράφου και άλλων συναφών διατάξεων», ΦΕΚ Α΄ 155/24-6-1976.
25. «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεοράσεως, των ειδικοτήτων τούτου 

και των προϋποθέσεων χορηγήσεως και αφαιρέσεως των σχετικών αδειών», ΦΕΚ Α΄ 44/22-2-1980. 
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Αντίστοιχα κλιμακωτά κριτήρια ίσχυαν και για την ειδικότητα του διευθυντή φωτογραφίας, 
με τον υποψήφιο να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις εφόσον: α) είχε πτυχίο εικονο-
λήπτη αναγνωρισμένης ημεδαπής ή αλλοδαπής κινηματογραφικής σχολής και προϋπηρεσία σε 
3 τουλάχιστον ταινίες μεγάλου μήκους –ή 90 ημέρες– ως εικονολήπτης, β) πιστοποιητικό φοι-
τήσεως στην ειδικότητα του εικονολήπτη για τουλάχιστον ένα έτος σε κινηματογραφική σχολή 
του εξωτερικού και προϋπηρεσία σε 6 τουλάχιστον ταινίες μεγάλου μήκους –ή 180 ημέρες– 
ως εικονολήπτης, είτε σε 10 τηλεοπτικά σίριαλ –ή 300 ημέρες– ως χειριστής τηλεοπτικής μη-
χανής λήψεως, γ) απολυτήριο λυκείου ή ισότιμης σχολής και προϋπηρεσία σε 10 τουλάχιστον 
ταινίες μεγάλου μήκους –ή 300 ημέρες– ως εικονολήπτης, και δ) απολυτήριο γυμνασίου ή ισό-
τιμης σχολής και προϋπηρεσία σε 15 τουλάχιστον ταινίες μεγάλου μήκους –ή 450 ημέρες– ως 
εικονολήπτης.26  

Εξαίρεση στη γενική φιλοσοφία του νομοθετήματος αποτελούσε ο κλάδος της σκηνοθεσίας 
και οι δύο ειδικότητες που περιλάμβανε, εκείνες του βοηθού σκηνοθέτη και του σκριπτ, για 
τις οποίες η σχετική άδεια χορηγούνταν χωρίς καν εξετάσεις σε πτυχιούχους αναγνωρισμένων 
ημεδαπών ή αλλοδαπών κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών σχολών.27 Στο σημείο αυτό προ-
καλεί φυσικά εντύπωση η απουσία μέριμνας αναφορικά με την ειδικότητα του σκηνοθέτη. 
Αυτή η παράβλεψη συνδέεται κατά πάσα πιθανότητα με την αντίληψη που επικρατούσε στον 
χώρο και που διαχρονικά είχε καλλιεργηθεί από τον Τύπο και την κινηματογραφική θεωρία ως 
προς τον ιδιαίτερο ρόλο του σκηνοθέτη, η οποία και τον αναγνώριζε περισσότερο ως καλλι-
τέχνη παρά ως τεχνικό.28 Ακόμα μία απόρροια αυτής της τάσης, εξάλλου, ήταν ότι οι σκηνο-
θέτες δεν περιλαμβάνονταν στο καταστατικό της ΕΤΕΚΤ ως μία από τις ειδικότητές της.29 Ο 
Γρηγορίου επιβεβαιώνει στη μαρτυρία του τη συγκεκριμένη διάκριση, αναφερόμενος επιπλέον 
στην αποτυχημένη απόπειρα των σκηνοθετών να συστήσουν ένα δικό τους σωματείο εν έτει 
1962.30 Έντεκα χρόνια αργότερα, το 1973, θα δημιουργούνταν τελικά η Εταιρεία Ελλήνων Σκη-
νοθετών, ως ξεχωριστό σωματείο, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν σκηνοθέτες του κινημα-
τογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης.31  

Οι παραπάνω νομοθετικές ενέργειες διαμόρφωσαν ένα πιο καθορισμένο πλαίσιο γύρω από 
το εργασιακό περιβάλλον στον οπτικοακουστικό κλάδο εκείνη την περίοδο. Επιπλέον ο Ν. 
1597/1986, γνωστός και ως νόμος της Μελίνας Μερκούρη, η οποία ήταν τότε υπουργός Πολι-
τισμού και είχε μεριμνήσει ιδιαίτερα για την ψήφισή του, προωθούσε περαιτέρω τα συμφέρο-
ντα των επαγγελματιών του χώρου, καθορίζοντας ένα μίνιμουμ τεχνικού προσωπικού, το 
οποίο και χαρακτηριζόταν ως απαραίτητο για το γύρισμα μιας ταινίας: δεκατρία άτομα για ται-
νία γυρισμένη σε φιλμ 35 mm και έντεκα για ταινία γυρισμένη σε φιλμ 16 mm, αντίστοιχα. Πα-
ράλληλα, όριζε ως προϋπόθεση για τη δυνατότητα εργασίας την εκ μέρους τους κατοχή της 
σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος για κάθε ειδικότητα. Τέλος, κατέτασσε τους εργαζό-

26. Στο ίδιο, άρθρο 6. 
27. Στο ίδιο, άρθρο 5.
28. Βλ. το διάσημο άρθρο του Φρανσουά Τριφό, «Une certaine tendance du cinéma français», το οποίο έθεσε τις βάσεις για την ονο-

μαζόμενη «Θεωρία του Δημιουργού» και την ανάδειξη της καλλιτεχνικής ταυτότητας του κινηματογραφικού σκηνοθέτη· πιο ανα-
λυτικά, στο John Caughie (επιμ.), Theories of Authorship, Λονδίνο, Routledge, 1981, σ. 36-67. 

29. «Καταστατικόν Ενώσεως Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΤΕΚ)», ό.π., σ. 1. Παρ’ όλα αυτά, στο αρχείο της ΕΤΕΚΤ υπάρχει 
ξεχωριστός φάκελος που περιλαμβάνει καρτέλες σκηνοθετών, μελών της Ένωσης, χωρίς όμως να διευκρινίζεται με ποιον ακριβώς 
τρόπο είχαν γίνει δεκτοί ως μέλη του σωματείου. 

30. Γρηγορίου, Μνήμες σε άσπρο και σε μαύρο, ό.π., σ. 61-62.
31. Βλ. την ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας: http://www.greekdirectorsguild.gr/index.asp?lang= (προσπέλαση: 28.8.2018).
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μενους στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση στην 12η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ.32 
Για τα επόμενα χρόνια η κατάσταση θα διατηρούνταν σε γενικές γραμμές παγιωμένη, όχι 

βέβαια χωρίς να προκύπτουν ενίοτε ζητήματα, διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις ως 
προς το ποιος και πώς μπορεί να εργάζεται στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Η ανά-
πτυξη που γνώρισε εκ νέου ο κλάδος κατά την εικοσαετία 1990 έως 2010 συνδεόταν κατά 
κύριο λόγο με την εμφάνιση και τη δραστηριότητα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και 
των διαφημιστικών εταιρειών, αντικατοπτρίζοντας τη γενικότερη οικονομική ευρωστία της 
περιόδου για μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας.33 Σε αυτό το περιβάλλον, ως βασικό-
τερο πρόβλημα αναδύθηκε η «μαύρη εργασία», οι περιπτώσεις εργαζομένων, δηλαδή, που 
συμμετείχαν σε παραγωγές χωρίς να είναι δηλωμένοι στα συνεργεία τους και χωρίς να κατέ-
χουν άδεια εργασίας για την ειδικότητά τους. Τα περιστατικά αυτά οφείλονταν σε μεγάλο 
βαθμό στην έλλειψη συστηματικού ελέγχου εκ μέρους των αρμόδιων αρχών –Επιθεώρηση 
Εργασίας– όσο και στην ανοχή ή ακόμη και τη σύμπραξη μερίδας των επαγγελματιών, καθώς 
έτσι διευκολύνονταν οι οικονομικές συνδιαλλαγές μεταξύ εργαζομένων και παραγωγών, χωρίς 
τους περιορισμούς της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Η παράμετρος της κινηματογραφικής εκπαίδευσης 

Επιπρόσθετα ζητήματα, όμως, δημιουργήθηκαν και από την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του 
χαρακτήρα και της λειτουργίας των σχολών κινηματογράφου και τηλεόρασης, το θεσμικό κα-
θεστώς των οποίων έπρεπε πλέον να αποσαφηνιστεί και να επαναπροσδιοριστεί σε σχέση με 
το επίσημο εκπαιδευτικό πλαίσιο, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε όσα προέβλεπαν τα πιο 
πρόσφατα σχετικά διατάγματα. Εδώ χρειάζεται να σταθούμε και να κάνουμε μια πιο ειδική 
αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

Παρά την ανάπτυξη που είχε σημειώσει μεταπολεμικά η εθνική κινηματογραφική παραγωγή, 
αλλά και την πρακτική που ακολουθήθηκε από την πλειονότητα των χωρών μετά τον πόλεμο 
σε Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, στην Ελλάδα σημειώθηκε αδυναμία ή απροθυμία της επίση-
μης πολιτείας να ενισχύσει έμπρακτα την κινηματογραφική εκπαίδευση. Ο πλέον ενδεδειγμέ-
νος τρόπος για να το πραγματοποιήσει θα ήταν βέβαια η δημιουργία μιας δημόσιας σχολής 
κινηματογράφου, σύμφωνα άλλωστε με τα διεθνή δεδομένα, αλλά και σε συνάρτηση προς 
την ύπαρξη αντίστοιχων κρατικών φορέων για το θέατρο και τη μουσική. Παρ’ όλα αυτά κάτι 
τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε παρά μόλις το 2004, οπότε η ελληνική πολιτεία προχώρησε 
στην ίδρυση όχι  ενός, αλλά δύο ακαδημαϊκών τμημάτων σε σχέση με τα οπτικοακουστικά. Το 
πρώτο είναι το Τμήμα Κινηματογράφου, στο πλαίσιο της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ένα τμήμα αμιγώς προσανατολισμένο στον κινηματο-
γράφο, ενώ το δεύτερο, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με έδρα 
την πόλη της Κέρκυρας, έχει έναν πιο διευρυμένο χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στη σύγκλιση 
της οπτικοακουστικής τέχνης με την τεχνολογία.34  

32. Άρθρα 6 και 47 του Ν. 1597/1986: «Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της Ελληνικής κινηματογραφίας 
και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 68/21-5-1986. 

33. Μανώλης Χαιρετάκης, Τηλεόραση και διαφήμιση. Η ελληνική περίπτωση, Αθήνα, Σάκκουλας, 1997, σ. 136-318 και 445-569· Βαλού-
κος, Ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, ό.π., σ. 140-160.

34. Ν. 3255/2004, «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων», ΦΕΚ Α΄ 138/22-7-2004. Βλ. επίσης την παρουσίαση των 
τμημάτων στους διαδικτυακούς τους ιστότοπους: Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 
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Έως τότε η εκπαίδευση των νέων κινηματογραφιστών στη χώρα μας παρεχόταν μέσα 
από ιδιωτικές σχολές κινηματογράφου, όπως ήταν οι σχολές Σταυράκου, Ιωαννίδη, Χατζί-
κου και Παπαντωνόπουλου. Οι συγκεκριμένες σχολές λειτουργούσαν αρχικά υπό την επο-
πτεία του Υπουργείου Παιδείας και έπειτα του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν είχαν όμως 
ενταχθεί σε κάποια βαθμίδα του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, παρέμεναν δηλαδή 
αδιαβάθμητες. Η επικρατούσα κατάσταση φαίνεται ότι δεν δημιουργούσε ιδιαίτερα προ-
βλήματα μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Με τη μεταβολή όμως των συνθηκών 
και τη διαμόρφωση του ανάλογου νομοθετικού πλαισίου, κρίθηκε σκόπιμη και η δική τους 
διαβάθμιση. Τον Μάιο του 1981 δημοσιεύτηκε ο Ν. 1158/1981, με το αρχικό άρθρο του οποίου 
οριζόταν πως: «Η Ανωτέρα Καλλιτεχνική Εκπαίδευσις ανήκει εις την τρίτην βαθμίδα εκπαι-
δεύσεως, παρέχεται δε εις τας Ανωτέρας Δημοσίας και Ιδιωτικάς Σχολάς Καλλιτεχνικής Εκ-
παιδεύσεως».35 Ως τέτοιες διέκρινε τρεις κατηγορίες καλλιτεχνικών σχολών: Δραματικής 
Τέχνης, Χορού και Κινηματογραφίας - Τηλεοράσεως. Στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα, εκείνη 
δηλαδή της ανώτερης εκπαίδευσης, υπάγονται ακόμη σχολές που παρέχουν επαγγελματική 
ειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν τη θρησκεία, τον τουρισμό, τη ναυτιλία, 
τον στρατό και τη δημόσια τάξη, όπως οι Εκκλησιαστικές Σχολές, οι Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού, οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι Σχολές Υπαξιωματικών και η Ανώτερη 
Σχολή Αστυφυλάκων.36 

Ο ίδιος νόμος όριζε πως για μια σειρά από εκκρεμή ζητήματα θα εκδίδονταν προεδρικά δια-
τάγματα, με τα οποία θα γινόταν η ρύθμιση για καθεμία από τις τρεις κατηγορίες σχολών.37 
Με την ψήφισή τους θα μπορούσαν πλέον να λειτουργούν ενταγμένες πλήρως στο διαβαθμι-
σμένο εκπαιδευτικό σύστημα ως ανώτερες. Ενώ όμως η διαδικασία αυτή δρομολογήθηκε για 
τις σχολές δραματικής τέχνης και χορού, δεν συνέβη το ίδιο και για τις σχολές κινηματογράφου 
και τηλεόρασης.38 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι τελευταίες να συνεχίσουν τη λειτουργία τους 
υπό ένα συγκεχυμένο καθεστώς μέχρι το 2004 όταν, με τη δημιουργία των προαναφερθέντων 
τμημάτων ΑΕΙ, το κράτος έπαψε να αναγνωρίζει τα πτυχία που χορηγούσαν στους σπουδαστές 
τους. Συνέπεια της στρεβλής κατάστασης που διαμορφώθηκε ήταν αρκετοί απόφοιτοι των 
συγκεκριμένων σχολών, οι οποίοι εργάζονταν σε διάφορες ειδικότητες του οπτικοακουστικού 
κλάδου, να αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την αναγνώριση της επαγγελματικής τους ιδιότητας, 
καθώς σύμφωνα με τον Ν. 358/1976, και την πιο πρόσφατη αντικατάστασή του από σχετική 
υπουργική απόφαση το 2005, δεν είχαν δικαίωμα να βγάλουν άδεια άσκησης επαγγέλματος 
με βάση το πτυχίο τους, αφού αυτό προερχόταν από μη αναγνωρισμένη πλέον κινηματογρα-
φική σχολή.39 

http://www.film.auth.gr/· και Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιoνίου Πανεπιστήμιου, http://avarts.ionio.gr/gr/department/aim/ 
(προσπέλαση: 28.8.2018). 

35. Ν. 1158/1981, «περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου 
και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού», ΦΕΚ Α΄ 127/13-5-1981.

36. «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Από την επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του ΔΟΑΤΑΠ: http://www.doatap.gr/gr/trito.php (προσπέλαση: 
28.8.2018).

37. Σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των σχολών (άρ. 6, παρ. 3), την οργάνωση και τη λειτουργία τους (άρ. 
11, παρ. 3), καθώς και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού (άρ. 16, παρ. 5). 

38. Π.Δ. 370/1983, «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής)», ΦΕΚ Α΄ 
130/22-9-1983, και Π.Δ. 372/1983, «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού», ΦΕΚ Α΄ 131/23-9-1983.

39. Υ.Α. «Άσκηση του επαγγέλματος τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης» (αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402), 
ΦΕΚ Β΄ 1483/27-10-2005.
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Οι πρόσφατες εξελίξεις 

Κατά την ίδια περίοδο, όμως, λάμβαναν χώρα διεργασίες τόσο εντός του οπτικοακουστικού 
χώρου όσο και σε ευρύτερο εθνικό επίπεδο, οι οποίες επρόκειτο να δημιουργήσουν νέα δε-
δομένα, οδηγώντας κατ’ επέκταση στην ανάγκη συνολικού επαναπροσδιορισμού των κριτη-
ρίων γύρω από το επάγγελμα του κινηματογραφιστή. Αυτές μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις 
βασικούς άξονες: τη σταδιακή μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία, η οποία αποδέσμευσε τον 
κινηματογράφο από τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και διανομής του· τον παγκο-
σμιοποιημένο χαρακτήρα που έχει αποκτήσει πλέον η ελεύθερη αγορά· και την προσαρμογή 
της χώρας μας στις οδηγίες και στους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα ως 
προς το τελευταίο, η Ελλάδα έχει εισέλθει στη διαδικασία υιοθέτησης του θεσμικού πλαισίου 
που διαμορφώνεται εντός της Ένωσης για την κινηματογραφική πολιτική και αποβλέπει, ως 
αντιστάθμισμα στην αμερικανική κυριαρχία, στη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού κινηματογρά-
φου» ο οποίος θα λαμβάνει μεν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, ταυτόχρονα όμως θα έχει 
έναν πιο υπερεθνικό χαρακτήρα.40 

Οι δυσμενείς εξελίξεις στον οικονομικό τομέα που γνώρισε η χώρα κατά την τελευταία δε-
καετία, σε συνδυασμό με όσα προαναφέραμε, επιτάχυναν τις μεταρρυθμιστικές νομοθετικές 
πρωτοβουλίες αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις γενικότερα και 
πιο ειδικά τα οπτικοακουστικά. Έτσι, με τους λεγόμενος εφαρμοστικούς νόμους των Μνημο-
νίων, και συγκεκριμένα με το πολυνομοσχέδιο 4254/2014, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
των τεχνικών του κινηματογράφου καταργήθηκε ως προαπαιτούμενο για την ένταξη και την 
επαγγελματική δραστηριοποίηση σε κάποια ειδικότητα.41 Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί 
ότι η κάρτα εργασίας, που ίσχυε στη γαλλική κινηματογραφία, είχε επίσης καταργηθεί από το 
2009.42 Η ΕΤΕΚΤ από τη μεριά της τήρησε, όπως ήταν αναμενόμενο, αρνητική στάση απέναντι 
στη συγκεκριμένη ρύθμιση, δηλώνοντας ότι το εν λόγω νομοθέτημα μετατρέπει εκ νέου και 
χωρίς λογική όλους τους τεχνικούς του οπτικοακουστικού κλάδου σε ανειδίκευτους εργάτες. 
Αντέτεινε ότι:  

 
Oι τεχνικοί μέλη της είναι επαγγελματίες ειδικευμένοι στην ειδικότητα που κατέχει ο κα-
θένας και θέλησή τους είναι το σωματείο να παραμείνει πυρήνας διεκδίκησης της μόρφω-
σης, της παιδείας και της συνεχούς κατάρτισης πάνω στα νέα δεδομένα και στις νέες 
τεχνολογίες, καθώς και πυρήνας διεκδίκησης και προάσπισης των δικαιωμάτων που πα-
γκόσμια κατέχουν, ως επαγγελματίες τεχνικοί. […] Σκοπός της Ένωσης είναι οι Τεχνικοί του 
Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης να αποκτήσουν και πάλι την αναγνώριση του επαγ-
γέλματός τους, όπως τους αρμόζει.43

40. Μαρίνα-Αιμιλία Κοντού, «Φυσιογνωμία και εξέλιξη της ελληνικής κινηματογραφικής πολιτικής», μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, 
ΑΠΘ, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, 2012, σ. 60-80. 

41. Πρόκειται για συμμόρφωση προς όσα όριζε ο Ν. 3919/2011: «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», ΦΕΚ Α΄ 32/2-3-2011· υποπαράγραφος Η/2 του Ν. 4254/2014: «Μέτρα 
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 85/7-4-
2014. 

42. Ordonnance n° 2009-901 du 24 Juillet 2009 relative à la partie legislative du Code du Cinéma et de l’Image Animée (24-7-2009).
43. Από την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΤΕΚΤ: http://etekt.gr/index.php/el/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1% 

CF%86%CE%AE/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82 (προσπέλαση: 
28.8.2018).
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Συμπεράσματα 

Μια βασική διαπίστωση, που προκύπτει από τη συνοπτική ανασκόπηση που προηγήθηκε, είναι 
η ανάγκη κατανόησης ευρειών ιστορικών διεργασιών, όπως οι συνδικαλιστικοί αγώνες, ως 
μιας διαρκούς διελκυστίνδας, στην οποία η κάθε πλευρά κερδίζει ή χάνει έδαφος ανάλογα με 
τη δυναμική που δημιουργείται από ποικίλους παράγοντες και συγκυρίες. Υπό αυτή την προ-
οπτική, και η σημερινή κατάσταση αποτελεί ίσως ακόμα ένα επεισόδιο σε μια αδιάλειπτη αλ-
ληλουχία που συμπεριλαμβάνει τόσο κατακτήσεις όσο και υπαναχωρήσεις και απαιτεί 
μακρόπνοες στρατηγικές, χωρίς ψευδαισθήσεις ως προς την απόλυτη ή οριστική επίτευξη των 
επιθυμητών στόχων. 

Οι διεκδικήσεις των επαγγελματιών του χώρου των οπτικοακουστικών, όπως αυτές συγκε-
κριμενοποιήθηκαν αρχικά γύρω από το ζήτημα της κάρτας εργασίας και κατόπιν της άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος, αναδεικνύουν αφενός μια αξιοσημείωτη πτυχή της εθνικής μας κι-
νηματογραφίας. Δεδομένου μάλιστα ότι οι πληροφορίες που διαθέταμε έως σήμερα για το 
ζήτημα ήταν αρκετά περιορισμένες, η συγκεκριμένη γνώση έρχεται να συνδράμει την από-
πειρα κατανόησης της ιστορικής εξέλιξης του ελληνικού κινηματογράφου. Παράλληλα, όμως, 
αποτελούν και μια έκφανση του συνδικαλιστικού κινήματος στη μεταπολεμική Ελλάδα, η οποία 
παρέχει αφορμές για μια εκτενέστερη μελέτη και συσχέτισή τους με προϋπάρχουσες ευρύ-
τερες πρακτικές του κόσμου της εργασίας, όπως ήταν για παράδειγμα οι μονοπωλιστικές στρα-
τηγικές ελέγχου ορισμένων επαγγελματικών κλάδων.44 Η ύπαρξη πλούσιου αρχειακού υλικού 
τόσο στα ΑΣΚΙ όσο και στην ΕΤΕΚΤ, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που μπορούν να προ-
έλθουν από άλλες πηγές όπως ο Τύπος, αλλά και οι μαρτυρίες προσώπων που διαδραμάτισαν 
κομβικό ρόλο στις εν λόγω διαδικασίες, κινηματογραφιστών, συνδικαλιστών, πολιτικού προ-
σωπικού, προσφέρουν τη δυνατότητα για μια πιο ουσιαστική διερεύνηση του θέματος.    

 
 

44. Νίκος Ποταμιάνος, «Ντόπιο πράμα! Το αίτημα εθνικής προτίμησης και οι στρατηγικές ελέγχου της αγοράς εργασίας από τις εργα-
τικές συλλογικότητες. Αθήνα και Πειραιάς, 1890-1922», Τα Ιστορικά 28/55 (Δεκέμβριος 2011), σ. 308-317. 
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ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Κινηματογραφικά επαγγέλματα στην επαρχία:  
Οι μηχανικοί προβολής στο Ηράκλειο Κρήτης 

 

Θ α μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι δεν υπάρχει παλιότερο κινηματογραφικό επάγ-
γελμα από αυτό του χειριστή της μηχανής προβολής. Από τη γέννηση του κινηματο-
γράφου, όταν η λήψη κι η προβολή γίνονταν με το ίδιο μηχάνημα και μάλιστα 

χειροκίνητα, η ζωτικότερη περίοδος μιας ταινίας, η έκθεσή της δηλαδή στο κοινό, περνούσε 
κι εξακολουθεί μέχρι σήμερα να περνάει κυριολεκτικά από τα χέρια ενός μηχανικού, αφού η 
τεχνολογική πρόοδος μπορεί να έχει υποβαθμίσει, αλλά δεν έχει καταφέρει έως τώρα να εξα-
λείψει τον ρόλο του.  

Ωστόσο, παρότι θεμελιώδης στη διάδοση μιας ταινίας, η συμβολή του μηχανικού δεν έχει 
λάβει ακόμη την αναγνώριση που της αξίζει στην ελληνική κινηματογραφική ιστοριογραφία. 
Επιμέρους έρευνες έχουν φέρει στο φως πολύτιμα στοιχεία, τα οποία όμως παραμένουν πε-
ριορισμένα κι αποσπασματικά, χωρίς ακόμα να μπορούν να προσφέρουν μια ικανοποιητικά 
ολοκληρωμένη εικόνα για την άσκηση του επαγγέλματος στο σύνολο της ελληνικής επικρά-
τειας από την έλευση του κινηματογράφου μέχρι σήμερα. Η Μαριέττα Σέρβου αποκάλυψε το 
αρχείο της Επιθεώρησης Βιομηχανίας Αττικής και Νήσων του Υπουργείου Βιομηχανίας, που 
περιέχει, μεταξύ άλλων, τις επαγγελματικές άδειες τις οποίες εξέδιδε το υπουργείο για τον 
κλάδο.1 Ο Νίκος Θεοδοσίου ανέδειξε την εφευρετικότητα των ελλήνων μηχανικών στη μετα-
σκευή μηχανών προβολής και την εξαρχής κατασκευή άλλων δικής τους ευρεσιτεχνίας, ενώ 
ασχολήθηκε επίσης, όπως κι ο Αντώνης Δαφέρμος, με τους πλανόδιους μηχανικούς που πε-
ριόδευαν στήνοντας προβολές στην επαρχία.2 Ο Γιώργος Φθενάκης εντόπισε κάποιους από 
τους μηχανικούς που εργάστηκαν στα Χανιά,3 ενώ ο Γιώργος κι η Σούλα Μπόζη μάς πληροφο-
ρούν για ορισμένους απ’ αυτούς που βιοπορίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη.4 Τέλος, ο Μα-
νόλης Αρκολάκης φώτισε τη συνδικαλιστική συγκρότηση του κλάδου κατά τον Μεσοπόλεμο 
και τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες.5  

1. Μαριέττα Σέρβου, «Μηχανικοί, χειριστές και τιτλέρ της μαγείας (1936-1982)», Μνήμων 18 (1996), σ. 201-206. 
2. Νίκος Θεοδοσίου, Στα παλιά τα σινεμά, Αθήνα, FINATEC, 2000 και Κινηματογραφικά μηχανήματα made in Greece, Μουσείο Κινη-

ματογράφου Θεσσαλονίκης, 2009· Αντώνης Β. Δαφέρμος, «Ο πλανόδιος κινηματογράφος», Παραδοσιακά επαγγέλματα που χά-
νονται, Ρέθυμνο, Καλαϊτζάκης, 2007, σ. 165-169. 

3. Γιώργος Φθενάκης, Σινέ Σαντάν 1899-1999. Από το ένα γύρισμα του αιώνα στο άλλο, 2 τόμ., Χανιά, Γεωρβασάκης, 2000.
4. Γιώργος Μπόζης και Σούλα Μπόζη, Από το Παρίσι στο Πέραν: Έλληνες κινηματογραφιστές της Πόλης, Αθήνα, Τόπος, 2011. 
5. Μανόλης Αρκολάκης, «Οι εργασιακές σχέσεις στο χώρο του κινηματογραφικού θεάματος κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου», 

ανακοίνωση στη διημερίδα Η ιστορία της μισθωτής εργασίας και του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα: διερευνώντας μαρξιστικές 
οπτικές στην εποχή μας, Όμιλος Μελέτης της Ιστορίας της Κοινωνίας (ΟΜΙΚ), Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 26-27 Μαΐου 2012.



Το επάγγελμα έχει επίσης ερευνηθεί κινηματογραφικά, με τουλάχιστον πέντε ντοκιμαντέρ αφιε-
ρωμένα στους έλληνες μηχανικούς κινηματογραφικών προβολών, όλα τους γυρισμένα μέσα στην 
τελευταία δεκαετία – γεγονός που ίσως μπορεί να εκληφθεί ως ενδεικτικό του αυξανόμενου 
ερευνητικού ενδιαφέροντος για το θέμα. Το Ο κ. Λεονάρδος και οι άλλοι (2008) του Νίκου Θεο-
δοσίου ακολουθεί τα χνάρια των πλανόδιων μηχανικών στην ελληνική επαρχία. Οι Αφανείς ήρωες 
(2012) του Παναγιώτη Κουντουρά δεν είναι άλλοι από τους μηχανικούς των κινηματογράφων της 
Θεσσαλονίκης. Τα Κινηματογραφική προβολή: αποχαιρετώντας το φιλμ (2013) και Κινηματογρα-
φική προβολή: ψηφιακός κόσμος (2014) του Μανόλη Λεμονάκη εισάγουν τον θεατή στη διαδικασία 
της κινηματογραφικής προβολής, αποτελώντας πληροφοριακό κι εκπαιδευτικό τεκμήριο για τη 
μετάβασή της από το φιλμ στην ψηφιακή τεχνολογία. Επίσης, υπάρχει κι ο Μηχανικός προβολής 
(The Projectionist, 2019) του Έιμπελ Φεράρα, με θέμα τις προσπάθειες του κυπριακής καταγωγής 
μηχανικού Νικ Νικολάου να διατηρήσει ζωντανές τις παραδοσιακές αίθουσες της Νέας Υόρκης.6  

Επιχειρώντας να συμβάλει στην περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, το παρόν κείμενο απο-
τελεί μια πρώτη εξέταση των συνθηκών στις οποίες ασκήθηκε το επάγγελμα του μηχανικού 
προβολής σε μια επαρχιακή αστική κοινότητα όπως το Ηράκλειο Κρήτης, από τα μέσα του 20ού 
αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Οι κινηματογραφικές αίθουσες αναπτύχθηκαν στο Ηράκλειο ανάλογα 
προς το μέγεθός του, καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά αστικά κέντρα. Πα-
ρότι η παλαιότερη κινηματογραφική προβολή που εντοπίζεται μέχρι στιγμής στην πόλη φαίνεται 
να συμβαίνει το 1909, αργότερα απ’ ό,τι στις δύο άλλες πόλεις του νησιού και σε άλλα σημεία 
του ελλαδικού χώρου, οι επιχειρήσεις κινηματογραφικών προβολών αναπτύχθηκαν με μεγάλη 
πυκνότητα από τη δεκαετία του 1920.7 Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, η πόλη αριθμούσε του-
λάχιστον επτά κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ οι χώροι αυξάνονται αν συμπεριληφθούν τα 
καφενεία και τα σημεία υπαίθριων προβολών. Όμως, όπως οι περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, 
το Ηράκλειο γνώρισε τη μεγαλύτερη κινηματογραφική του άνθηση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, φτάνοντας το 1970 ν’ αριθμεί δεκαοκτώ χειμερινούς και θερινούς ενεργούς κινηματογρά-
φους. Σήμερα εξακολουθεί να διαθέτει δεκαπέντε χειμερινές αίθουσες μοιρασμένες σε δύο 
πολυκινηματογράφους, καθώς επίσης δύο θερινές οθόνες, η μία από τις οποίες είναι δημοτική.  

Έτσι, παρότι πρόκειται για μια επαρχιακή πόλη, όπου δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί επίσημα 
στοιχεία σχετικά με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων στον τομέα της κινηματογραφικής 
προβολής, η πληθώρα των αιθουσών αποδεικνύει την ανάπτυξη του συγκεκριμένου εργασια-
κού κλάδου και των πολυάριθμων ειδικοτήτων που απασχολούσε, καθιστώντας το Ηράκλειο 
μια ενδεικτική και πρόσφορη περίπτωση μελέτης. 

Δεδομένης της ελλιπούς βιβλιογραφίας, επέλεξα να εστιάσω στις αφηγήσεις παλιότερων 
και νεότερων μηχανικών, οι οποίες, εκτός από το φως που ρίχνουν σ’ ένα ελάχιστα ερευνημένο 
πεδίο, δημιουργούν ερωτήματα που με τη σειρά τους ωθούν σε νέες κατευθύνσεις. Μέσα απ’ 
αυτές τις βιωματικές μαρτυρίες, αναζητούνται ομοιότητες και διαφορές σε διαφορετικές χρο-
νικές περιόδους άσκησης του επαγγέλματος, από τη μεταπολεμική εμπορική ακμή του ελλη-
νικού κινηματογράφου μέχρι τη σημερινή διαρκή κρίση την οποία διέρχεται η κινηματογραφική 
αίθουσα γενικότερα.  

6. Των παραπάνω έχει προηγηθεί ο Μαέστρος (One Man Show, 1996) της Μαρίας Λεωνίδα, ο οποίος όμως καταγράφει τη ρουτίνα 
ενός λονδρέζου μηχανικού προβολής. Ευχαριστώ την Ελίζα Άννα Δελβερούδη για την επισήμανση.

7. Νίκος Τσαγκαράκης, «Καταγραφή των κινηματογραφικών αιθουσών στο Ηράκλειο Κρήτης από τα τέλη του 19ου αιώνα ως το 
2004», αδημοσίευτη διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, 2005, https://bit.ly/2Z6uh6t (προσπέλαση: 
15.5.2020). 
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Η μελέτη βασίστηκε ως επί το πλείστον στις προφορικές αφηγήσεις οκτώ μηχανικών προ-
βολής, που εργάστηκαν σε διαφορετικές περιόδους οικονομικής άνθησης και παρακμής της 
κινηματογραφικής αίθουσας. Ο Λευτέρης Πιταροκοίλης κι ο Μανόλης Χατζάκης εργάστηκαν 
ως μηχανικοί κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, ενώ ο Αρτέμης Κιοσκλής, ο Γιώργος 
Μαυρονύκτης, ο Αλέξης Παπαδάκης, ο Μιχάλης Ρουσάκης, ο Γιώργος Σταράκης κι ο Γιάννης 
Τσαμπουράκης ξεκίνησαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και σχεδόν όλοι τους εξακο-
λουθούσαν να εργάζονται μέχρι πρόσφατα. Ερωτήθηκαν στο πλαίσιο ημιδομημένων συνε-
ντεύξεων, οι περισσότερες από τις οποίες διεξήχθησαν στον χώρο εργασίας των αφηγητών. 
Όλοι τους απάντησαν πολύ πρόθυμα σε ερωτήσεις σχετικά με ζητήματα όπως τα απαραίτητα 
τυπικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος, η εκπαίδευσή τους, τα καθήκοντά τους, 
οι συνθήκες εργασίας, η μισθοδοσία και η ασφάλιση, καθώς και οι σχέσεις τους με την εργο-
δοσία. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την προθυμία τους να συνεργαστούν και να παρα-
χωρήσουν την άδεια να δημοσιευτούν οι εμπειρίες τους. 

 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ 

151

Εικόνες 13 - 14: Η άδεια βοηθού χειριστή του Λευτέρη Πιταροκοίλη. Αρχείο του ίδιου. 



Εκτός από τους παραπάνω, προέκυψαν ακόμη στοιχεία για μια γυναίκα μηχανικό, τη μονα-
δική που έχει εντοπίσει η έρευνα στο Ηράκλειο μέχρι στιγμής και γενικότερα μία από τις ελά-
χιστες σ’ ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα. Πρόκειται για τη Μαρία Οικονομάκη, η οποία 
έφυγε από τη ζωή το 2015 κι έτσι τις πληροφορίες για την επαγγελματική της ενασχόληση με 
τις κινηματογραφικές προβολές μού παραχώρησε ο σύζυγός της κι ένας από τους προανα-
φερθέντες μηχανικούς, Αρτέμης Κιοσκλής, ο οποίος δυστυχώς επίσης πέθανε αιφνιδίως το 
καλοκαίρι του 2019. Οι συνεντεύξεις συνθέτουν μια πρώτη, εισαγωγική εικόνα των συνθηκών 
εργασίας των μηχανικών στην πόλη. Μια εικόνα ανοιχτή σε συμπληρώσεις και διορθώσεις, 
καθώς οι πληροφορίες παρατίθενται με σεβασμό στην πολύτιμη αμεσότητα που τους χαρίζει 
ο βιωματικός τους χαρακτήρας, αλλά και προσοχή στις παγίδες που συχνά στήνουν η υποκει-
μενικότητα και η μνήμη.  

Η εισαγωγή στο επάγγελμα 

Όσο ακόμη οι προβολές πραγματοποιούνταν με φιλμ, η εισαγωγή στο επάγγελμα γινόταν μέσα 
από έναν συνδυασμό πρακτικής εμπειρίας κι εκμάθησης τυποποιημένων γνώσεων. Για να ξε-
κινήσει να εργάζεται κάποιος ως μηχανικός, δεν απαιτούνταν τυπικά προσόντα. Η εμπειρία 
αποκτιόταν υπό την καθοδήγηση των παλιότερων στη δουλειά, οι οποίοι εκπαίδευαν τους νε-
ότερους στις πραγματικές συνθήκες της καμπίνας προβολής.  

Παρότι η προηγούμενη πείρα στον χώρο της κινηματογραφικής προβολής δεν ήταν καθόλου 
αναγκαία, κάποιοι από τους ερωτηθέντες συνδέονταν με αυτόν με διάφορους τρόπους. Ο Πι-
ταροκοίλης απέκτησε τις περισσότερες τεχνικές γνώσεις του εμπειρικά στην όψιμη εφηβεία 
του, όταν εργάστηκε στο γραφείο εμπορίας κινηματογραφικών μηχανών κι εκμετάλλευσης 
ταινιών του Γιάννη Ρουκουνάκη που στεγαζόταν στο κτίριο της εφημερίδας Μεσόγειος στην 
οδό Χάνδακος και προμήθευε τους πλανόδιους μηχανικούς προβολής. Αργότερα, στη στρα-
τιωτική του θητεία, εμπλούτισε όσα ήδη γνώριζε, μέσα από την εκπαίδευσή του στη ΜΟΜΑ 
ως μηχανικού κι ηλεκτρολόγου. Ο Κιοσκλής ήταν γιος ενός από τους πιο δραστήριους τοπικούς 
διανομείς ταινιών και κατόπιν ιδιοκτήτες κινηματογράφων, αφού ο πατέρας του, Γιώργος, 
ήταν ιδιοκτήτης του Γαλαξία, ενός από τους πιο γνωστούς, γραφικούς κι αγαπητούς θερινούς 
του Ηρακλείου. Ο πατέρας του Μαυρονύκτη, Γιώργος-Μανόλης ή Μπόμπης (από την μπομπίνα), 
ήταν κατά βάσιν αγρότης στο χωριό Βενεράτο του νομού Ηρακλείου, αλλά εργαζόταν επίσης 
ως πλανόδιος μηχανικός προβολής από το 1966 ως το 1986 με ιδιόκτητη μηχανή, έχοντας ξε-
κινήσει λίγα χρόνια νωρίτερα μέσα από τη γνωριμία του με άλλους περιοδεύοντες μηχανικούς, 
που τον μύησαν στα μυστικά της δουλειάς. Το φαινόμενο δεν ήταν σπάνιο, αφού όπως σημει-
ώνει ο Νίκος Θεοδοσίου, «στα μέσα της δεκαετίας του ’60, κάθε είδους επαγγελματίες ρίχνο-
νται στην περιπέτεια του πλανόδιου κινηματογράφου: αγρότες, οικοδόμοι, νοικοκυρές, 
παπάδες…».8 Ως εκ τούτου ο γιος του είχε μάθει να χειρίζεται τις μπομπίνες και τη μηχανή από 
την ηλικία των δεκατεσσάρων ετών. 

Το εκπαιδευτικό στάδιο που περνούσε ένας μηχανικός ήταν θεσμοθετημένο τουλάχιστον 
από το 1968. Για τους εμπειροτέχνες διαρκούσε τουλάχιστον δύο χρόνια, έπειτα από τα οποία 
και κατόπιν γραπτής σύστασης του μηχανικού, ο εκπαιδευόμενος ταξίδευε στην Αθήνα για να 
εξεταστεί γραπτώς στο Υπουργείο Βιομηχανίας και να λάβει την άδεια βοηθού χειριστή. Έπειτα 

8. Θεοδοσίου, ό.π., σ. 14. 
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από τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια εργασίας ως βοηθός, περνούσε από δεύτερη εξέταση 
στην Επιθεώρηση Βιομηχανίας Κρήτης, ώστε να πιστοποιηθεί ως χειριστής.9 Μάλιστα, ο Πιτα-
ροκοίλης μού έδειξε ένα εγχειρίδιο που, όπως μου εξήγησε, αποτελούσε το απαραίτητο εγκε-
κριμένο ανάγνωσμα, προκειμένου ο υποψήφιος να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις του 
μηχανικού. Γραμμένο από τον Παύλο Καστανιώτη, για τον οποίο δεν στάθηκε δυνατό να εντο-
πίσω περισσότερες πληροφορίες, τιτλοφορείται Κινηματογράφος παρόντος, παρελθόντος, 
μέλλοντος και περιέχει τεχνικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία και τον χειρισμό του οπτι-
κοακουστικού εξοπλισμού κινηματογραφικής προβολής.10 

 

9. Π.Δ. 581 «περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων 
προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου», ΦΕΚ Α΄ 193/5-9-1968. Αργότερα, ο χρόνος 
απαιτούμενης προϋπηρεσίας μειώθηκε σε είκοσι μήνες, όπως δηλώνεται στο Π.Δ. 306 «Τροποποίηση του Β.Δ. 581/1968, όπως 
συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 1087/81», ΦΕΚ Α΄ 110/19-8-1983. 

10. Παύλος Καστανιώτης, Κινηματογράφος παρελθόντος παρόντος μέλλοντος, Παπαγεωργίου, χ. χ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ 

153

Εικόνες 15 - 16: Η άδεια χειριστή του Λευτέρη Πιταροκοίλη. Αρχείο του ίδιου. 
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Εικόνες 17-20: Το 
εγχειρίδιο του Παύλου 

Καστανιώτη 
Κινηματογράφος 

παρόντος, 
παρελθόντος, 

μέλλοντος.  
Αρχείο του 

Λευτέρη 
Πιταροκοίλη.
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Ωστόσο, όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις, τουλάχιστον στις τελευταίες δύο δεκαετίες, 

η απόκτηση της άδειας χειριστή δεν αποτελεί αναγκαστική προϋπόθεση για την άσκηση του 

επαγγέλματος, αλλά διατηρείται σ’ ένα ιδιόμορφο μεταιχμιακό καθεστώς μεταξύ υποχρεωτι-

κού και προαιρετικού προσόντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τρεις από τους ερωτηθέντες δεν 

απέκτησαν ποτέ καμία από τις δύο άδειες, παρότι αποτελούν τρεις από τους παλιότερους και 

πιο έμπειρους μηχανικούς που εργάζονται αυτήν τη στιγμή σε κινηματογράφους του Ηρα-

κλείου, με εργασιακή εμπειρία που ξεπερνάει τα δέκα χρόνια και στη μία περίπτωση πλησιάζει 

τα είκοσι. Απ’ αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι η άδεια απλώς 

καταργήθηκε ή παρακάμφθηκε. Ωστόσο, ένας άλλος από τους ερωτηθέντες, που ξεκίνησε να 

εργάζεται το 2005 κι εξακολουθεί μέχρι σήμερα με πλήρη απασχόληση, πέρασε όλα τα χρο-

νικά στάδια και τη διαδικασία της γραπτής εξέτασης που απαιτείτο για ν’ αποκτήσει την άδεια 

το 2009. Σύμφωνα με τον Κιοσκλή, ούτε η Οικονομάκη διέθετε άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

Έμαθε τη δουλειά από εκείνον και, όταν ήταν αναγκαίο, εποπτευόταν από τον ίδιο ή από τον 

πατέρα του, Γιώργο.  

Ένα στοιχείο που μου ανέφερε ένας από τους νεότερους μηχανικούς ήταν ο ανταγωνισμός 

ανάμεσα σ’ αυτούς και στους ηλικιακά μεγαλύτερους χειριστές. Μου εξήγησε ότι πρόκειται 

για δική του εκτίμηση και συνεπώς ενδεχομένως ν’ αποτελούσε μεμονωμένο, συμπτωματικό 

γεγονός, το οποίο επισήμανε σχετικά με τη δική του εκπαίδευση. Αφορούσε την επιφύλαξη 

ενός παλιότερου μηχανικού να τον εκπαιδεύσει, προτιμώντας αντ’ αυτού να μεταδώσει τις 

γνώσεις του στον γιο του, προκειμένου να διατηρήσει τον επαγγελματικό χώρο όσο το δυνα-

τόν πιο αποκλειστικό. Η μαρτυρία αναφερόταν στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν πολλοί 

κινηματογράφοι είχαν κλείσει, με φυσικό επακόλουθο η ζήτηση για μηχανικούς να περιοριστεί 

δραστικά, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Εξηγείται έτσι η ανασφά-

λεια που πιθανώς ένιωθαν οι παλιοί μπροστά στους νεότερους, ειδικά αυτοί για τους οποίους 

το επάγγελμα είχε αποκτήσει μορφή οικογενειακής επιχείρησης, την οποία προσπαθούσαν να 

προστατεύσουν.  

Τα καθήκοντα του επαγγέλματος 

Τα καθήκοντα του μηχανικού θα μπορούσε να πει κανείς ότι χονδρικά έχουν παραμείνει ίδια 

από τα μέσα του αιώνα μέχρι σήμερα. Σίγουρα η πιο επιδραστική αλλαγή ήταν η μετάβαση 

από το φιλμ στην ψηφιακή προβολή, η οποία ελάφρωσε τους εργαζόμενους από το πρακτικό 

βάρος της μεταφοράς, συναρμολόγησης και τοποθέτησης του φιλμ στη μηχανή, της αντίστρο-

φης διαδικασίας που ακολουθούσε το τέλος των προβολών, αλλά και διαφόρων ατυχημάτων 

που μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διάρκειά τους. Πάντως, ανεξάρτητα από τη μέθοδο 

προβολής, οι μηχανικοί είχαν πάντοτε και άλλα καθήκοντα πέρα απ’ την ευθύνη να εξασφαλί-

σουν την ομαλή έκθεση της ταινίας. Ένα απ’ αυτά που έχουν πλέον εκλείψει ήταν η εκφώνηση 

διαφημίσεων κι ανακοινώσεων μέσα από τον θάλαμο προβολής, ενώ όλοι τους ήταν και πα-

ραμένουν μέχρι σήμερα επιφορτισμένοι με τη βοήθεια σε άλλα πόστα της αίθουσας όταν αυτό 

απαιτούνται, όπως στον έλεγχο των εισιτηρίων σε ταινίες με μεγάλη προσέλευση, στο μπαρ 

ή, συχνότερα, σε επιδιόρθωση μικρών βλαβών, ηλεκτρικών ή άλλου είδους.
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Συνθήκες εργασίας 

Δύο μηχανικοί της νεότερης γενιάς, οι οποίοι έχουν βιώσει τη μετάβαση από το φιλμ στο ψη-
φιακό σύστημα προβολής, δήλωσαν ότι νοσταλγούν την απαιτητικότερη εποχή του φιλμ παρά 
τα πρακτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη. Μου εξήγησαν ότι, παρά 
τη μεγαλύτερη σωματική κούραση που απαιτούσε η διαδικασία προβολής με φιλμ, επρόκειτο 
για μια εργασία εξειδικευμένη, περίπλοκη κι αναγκαία, που τους δημιουργούσε το αίσθημα ότι 
ήταν πραγματικά χρήσιμοι κι έκαναν μια αληθινή δουλειά. Παλαιότερα, ο μηχανικός ήταν αδύ-
νατο να εγκαταλείψει την καμπίνα του, καθώς το φιλμ μπορούσε ανά πάσα στιγμή να «πηδήξει» 
καρέ, να μετατοπιστεί, να φλουτάρει, να τυλιχτεί ή να κοπεί. Αντίθετα, στη ριζικά διαφορετική 
σημερινή κατάσταση, οι μηχανικοί βρίσκονται εκεί «απλώς για να πατούν κουμπιά», όπως οι 
ίδιοι χαρακτηρίζουν πια τα καθήκοντά τους, με μια φράση που χρησιμοποιούν κι άλλοι συνά-
δελφοί τους στα ντοκιμαντέρ που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή του κειμένου. H διαδικασία 
είναι πλέον τόσο απλοποιημένη, ώστε τους επιτρέπει ακόμη και να χειρίζονται την προβολή 
από την άνεση του σπιτιού τους αν αυτό απαιτηθεί, μέσω της διαδικτυακής σύνδεσής τους με 
τον σέρβερ του κινηματογράφου. Αυτό πάντως που δεν νοσταλγούν καθόλου είναι η ατμό-
σφαιρα μέσα στην καμπίνα προβολής. Αν δηλαδή τις τελευταίες δύο δεκαετίες η εγκατάσταση 
κλιματιστικών μηχανημάτων διευκόλυνε την παραμονή του μηχανικού στο εσωτερικό του δω-
ματίου, οι παλιότερες γενιές έπρεπε να υποφέρουν τις υψηλές θερμοκρασίες που ανέπτυσσε 
η μηχανή και να εισπνέουν τις αναθυμιάσεις από το βολταϊκό τόξο (το «κάρβουνο») που άναβε 
για να παραχθεί το φως της. Εξάλλου είναι χαρακτηριστικό ότι τον Απρίλιο του 1985 η δουλειά 
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Εικόνα 21: Ο Λευτέρης Πιταροκοίλης εκφωνεί διαφημιστικές ανακοινώσεις από την καμπίνα προβολής του θερινού κινηματογράφου Γαλαξίας 
στο Ηράκλειο τη δεκαετία του 1960. Αρχείο του ίδιου. 



υπάχθηκε στα βαρέα κι ανθυγιεινά επαγγέλματα,11 ενώ πλέον έχει απενταχθεί.12 
Μισθολογικά, παλαιότερα η εργασία ήταν αρκετά προσοδοφόρα ώστε να αποτελεί την κύρια 

ή μοναδική απασχόληση όσων την ασκούσαν, σε αντίθεση με σήμερα, όπου σε πολλές περι-
πτώσεις αποτελεί συμπληρωματική απασχόληση. Στη δεκαετία του 1960, ο μισθός του μηχα-
νικού σε κεντρικούς κινηματογράφους πρώτης προβολής στο Ηράκλειο, ανερχόταν στις 1.200 
δραχμές,13 ενώ στη δεκαετία του 1970 στις 3 έως 3.500 δραχμές. Στη δεκαετία του 1990, οι 
αποδοχές των ερωτηθέντων κυμαίνονταν από 150.000 έως 300.000 δραχμές. Στη δεκαετία 
του 2000 κι έκτοτε, από 700 έως 1.200 ευρώ.  

Στις δεκαετίες του 1960 και 1970, τα ωράρια των προβολών ήταν διευρυμένα, ξεκινώντας 
τις καθημερινές από τις 4 το απόγευμα έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα, αν όχι αργότερα, ανά-
λογα με τη διάρκεια της ταινίας, και τα σαββατοκύριακα στις τέσσερις καθημερινές προστίθε-
ντο δύο επιπλέον προβολές, που ξεκινούσαν από τις 12 το μεσημέρι. Σήμερα, οι προβολές 
αρχίζουν το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, έχουν δηλαδή περιοριστεί στις δύο ή τρεις ανά αί-
θουσα, ανάλογα με τον αριθμό των αιθουσών που διαθέτει η επιχείρηση και την εμπορικότητα 
μιας ταινίας, καθιστώντας το επάγγελμα μια συμπληρωματική εργασία στην κύρια πρωινή δου-
λειά των περισσότερων από τους ερωτηθέντες.  

Όσον αφορά την ασφάλισή τους, οι δύο παλιότεροι από τους εργαζόμενους ήταν ασφαλι-
σμένοι στο Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου, όπου υπάγο-
νταν κατά τη δεκαετία του 1960 οι χειριστές κινηματογραφικών μηχανών. Αργότερα οι 
ασφαλισμένοι μεταφέρθηκαν στο ΙΚΑ, όπου η ειδικότητα παραμένει ενταγμένη μέχρι σήμερα. 
Ο Χατζάκης μού είπε ότι την αλλαγή θεσμοθέτησε η χουντική κυβέρνηση κι ότι ήταν προς 
όφελος των ασφαλισμένων, καθώς το ΙΚΑ διέθετε ένα πιο οργανωμένο κι αξιόπιστο σύστημα 
καταχώρισης των ενσήμων. Ωστόσο κανείς από τους ερωτηθέντες δεν μπορούσε να επιβε-
βαιώσει τη χρονιά κατά την οποία συνέβη η αλλαγή ασφαλιστικού φορέα. Από βεβαιώσεις 
ασφαλιστικής ενημερότητας που διαθέτει ο Πιταροκοίλης από το ΙΚΑ και το Ταμείο Συντάξεων 
Ηθοποιών, συμπεραίνεται με επιφύλαξη ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε το 1973, αν και για 
ένα ασφαλέστερο συμπέρασμα απαιτείται περαιτέρω έρευνα. 

Για τις σχέσεις τους με την εργοδοσία, όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι ήταν πάντα 
καλές, ακόμη κι όταν ο αιθουσάρχης είχε ιδιότροπο χαρακτήρα. Όλοι τους εργάστηκαν ή εξα-
κολουθούν να εργάζονται μόνιμα στην ίδια επιχείρηση, και μόνο ένας απ’ αυτούς άλλαξε επι-
χείρηση μεταξύ των δύο που έχουν απομείνει στο Ηράκλειο, για λόγους στους οποίους δεν 
θέλησε να αναφερθεί λεπτομερώς. Ως ένδειξη των καλών σχέσεων που διατηρούσαν οι αι-
θουσάρχες με το προσωπικό τους κατά την περίοδο της εμπορικής ακμής του κινηματογρά-
φου, ο Χατζάκης ανέφερε τη λεγόμενη «ευεργετική», μια πρακτική καθιερωμένη στον χώρο 
του θεάτρου από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, κατά την οποία μία φορά τον χρόνο 

11. «Συμπλήρωση των διατάξεων του υπεδαφίου δ’ του εδαφίου Β’ της § 1 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ», ΦΕΚ 
Β΄ 95/21-2-1985. 

12. Υ.Α. Φ10221/οικ. 26816/929/2011, ΦΕΚ Β΄ 2778/2-12-2011.
13. Συγκριτικά, η μέση τιμή για ένα κιλό λευκό ψωμί τη δεκαετία του 1960 ήταν 5 δραχμές, ενώ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 

η τιμή του είχε υπερτριπλασιαστεί: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος [στο εξής ΕΣΥΕ], Μηνιαίον στατιστικόν δελτίον VI/9 
(Σεπτέμβριος 1961), Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, σ. 92· ΕΣΥΕ, Μηνιαίον στατιστικόν δελτίον, X/9 (Σεπτέμβριος 1965), Αθήνα, Εθνικό 
Τυπογραφείο, σ. 89· ΕΣΥΕ, Μηνιαίον στατιστικόν δελτίον XIV/9 (Σεπτέμβριος 1969), Αθήνα Εθνικό Τυπογραφείο, σ. 72· ΕΣΥΕ, Μη-
νιαίον στατιστικόν δελτίον XVI/9 (Σεπτέμβριος 1971), Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, σ. 72· ΕΣΥΕ, Μηνιαίον στατιστικόν δελτίον XX/9 
(Σεπτέμβριος 1975), Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, σ. 72· ΕΣΥΕ, Μηνιαίο στατιστικό δελτίο 24/IX (Σεπτέμβριος 1979), Αθήνα, Εθνικό 
Τυπογραφείο, σ. 75. 
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ο αιθουσάρχης παραχωρούσε τα έσοδα μιας ολόκληρης ημέρας στους υπαλλήλους του. Ο Χα-
τζάκης ανέφερε ότι ο δικός του εργοδότης, ο Μανώλης Αγγελιδάκης του χειμερινού Ντορέ, 
ήταν τόσο γενναιόδωρος, ώστε είχε καθιερώσει «ευεργετική» που διαρκούσε μία ολόκληρη 
εβδομάδα. Οι υπάλληλοι μοιράζονταν τα καθαρά κέρδη, αφού πλήρωναν το ενοίκιο της ται-
νίας, όμως υπήρχαν φορές που και η ταινία τούς παραχωρείτο δωρεάν στο πλαίσιο της «ευερ-
γετικής», με αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερο όφελος γι’ αυτούς.  

Συνδικαλισμός 

Παρότι στις συνεντεύξεις δεν αναφέρθηκαν ιδιαίτερα εργασιακά προβλήματα, αυτά δεν ήταν 
ανύπαρκτα, όπως μαρτυρεί η σύσταση συνδικαλιστικού οργάνου με ονομασία Παγκρήτιον Σω-
ματείον Υπαλλήλων Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων, που συστάθηκε το 1960 και διήρκεσε 
μέχρι το 1979 περίπου. Παρά την επιτόπια έρευνα στο αταξινόμητο αρχείο του Εργατικού Κέ-
ντρου Ηρακλείου, ο φάκελος του σωματείου δεν εντοπίστηκε. Βρέθηκε μόνο ένα Μητρώο 
Σωματείων του ΕΚΗ, όπου σημειώνεται ότι σε αρχαιρεσίες της 14ης Μαΐου 1971 το σωματείο 
αριθμούσε 21 εγγεγραμμένα μέλη, όλα με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, 
από τα οποία ψήφισαν τα δεκαεπτά, χωρίς όμως ν’ αναφέρονται τα ονόματα ή οι ειδικότητές 
τους. Στο ίδιο μητρώο οι ταξιθέτες αναγράφονται σε ξεχωριστή καταχώριση, αφήνοντας να 
εννοηθεί ότι είχαν οργανωθεί σε δικό τους φορέα, που το 1972 αριθμούσε είκοσι εγγεγραμ-
μένα μέλη. Όπως εξηγεί ο Χατζάκης, αργότερα ενσωματώθηκαν στο σωματείο των μηχανικών 
μαζί με τους ταμίες και τους θυρωρούς, χωρίς να θυμάται την ακριβή χρονολογία της συνέ-
νωσης.  

Ο Χατζάκης ήταν επικεφαλής του σωματείου από το 1965 μέχρι το 1978 περίπου, ενώ ο Πι-
ταροκοίλης το εκπροσώπησε στην Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Κινηματογραφικών Επιχει-
ρήσεων.14 Το σωματείο ήταν το μοναδικό συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου που λειτούργησε 
ποτέ στην πόλη. Τα ζητήματα που το απασχολούσαν αφορούσαν τις εργασιακές συνθήκες, τις 
συμπεριφορές εργοδοτών, αιτήματα για αυξήσεις, συζήτηση απεργιών. Ωστόσο, από τα λε-
γόμενα των ερωτηθέντων, κατάλαβα ότι ο σύλλογος δεν ήταν ιδιαιτέρως ενεργός ή διεκδικη-
τικός.  

Η μόνη μέχρι στιγμής γνωστή κινητοποίηση συνδικαλιστικού χαρακτήρα εντοπίζεται στον 
Τύπο του 1966. Δεν αποτέλεσε πρωτοβουλία του σωματείου, ούτε επρόκειτο για συλλογική 
δράση των υπαλλήλων της πόλης, αλλά προήλθε από τους εργαζόμενους μιας μεμονωμένης 
επιχείρησης. Αφορά την απόφαση όχι μόνο των μηχανικών, αλλά συνολικά των υπαλλήλων 
του διπλού κινηματογράφου Απόλλων να προχωρήσουν σε προειδοποιητική στάση εργασίας 
στις 3 Φεβρουαρίου, με αίτημα την αύξηση των απολαβών τους, οι οποίες, όπως κατήγγειλαν, 
παρέμεναν στάσιμες, παρά την πρόσφατη τότε αύξηση της τιμής του εισιτηρίου και την άνοδο 
του πληθωρισμού.15 Ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου Κώστας Λιναρδάκης διέψευσε τους 
ισχυρισμούς των εργαζομένων του, οι οποίοι επανήλθαν με ανταπάντηση.  

14. Ο Πιταροκοίλης προσδιόρισε χρονικά τη θητεία του επί προεδρίας Αντώνη Ορτέν(τ)ζιου, χωρίς όμως να καταφέρω να εξακριβώσω 
για ποια ακριβώς περίοδο επρόκειτο, ούτε την ακριβή ταυτότητα του αναφερόμενου ως προέδρου. 

15. «Ανακοίνωσις του προσωπικού των κιν/φων Απόλλων, Νέος και Παλαιός», Αλλαγή (1 Φεβρουαρίου 1966), σ. 4. Επρόκειτο για επι-
χείρηση που στέγαζε δύο αίθουσες χτισμένες με διαφορά ετών, εξ ου και η αναφορά του δημοσιεύματος σε Παλαιό και Νέο 
Απόλλωνα. Τις ευχαριστίες μου για την πληροφορία στον Σπύρο Δημανόπουλο, υποψήφιο διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας στο 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
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Ανάμεσα στις πληροφορίες που παρέχει η διένεξη των δύο μερών, βρίσκεται το μισθολογικό 
εύρος στις διάφορες θέσεις της επιχείρησης. Οι υπάλληλοι ισχυρίζονταν ότι οι αμοιβές τους 
ξεκινούσαν από τον βασικό μισθό των 1.600 δραχμών τον μήνα, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας, 
φέρνοντας ως παράδειγμα ελεγκτές εισιτηρίων, οι οποίοι παρά τα δεκαεννιά και είκοσι δύο 
χρόνια εργασίας τους, λάμβαναν το συγκεκριμένο «πενιχρό» ποσό.16 Από την πλευρά του, ο Λι-
ναρδάκης αντέκρουσε παρέχοντας συγκεκριμένα ποσά ανά θέση, τα οποία ο ίδιος διευκρίνιζε 
για χάρη πειστικότητας ότι αφορούσαν συγκεκριμένα τον μήνα Ιανουάριο: για τον Νέο Απόλ-
λωνα, αίθουσα α΄ προβολής: χειριστής 3995 δρχ., βοηθός χειριστή 2.729 δρχ., ελεγκτής 2.645 
δρχ. και ταμίας 2.305 δρχ. Για τον Παλαιό Απόλλωνα, αίθουσα β΄ προβολής: χειριστής 3.307 
δρχ., βοηθός χειριστή 2.669 δρχ., ελεγκτής 2.334 δρχ. και ταμίας 2.157 δρχ.17 Επίσης, αντέ-
στρεφε το επιχείρημα των εργαζομένων, λέγοντας ότι η αύξηση στα εισιτήρια επήλθε προ-
κειμένου να καλύψει την «τεράστια» αύξηση στους μισθούς τους.18 Εκείνοι ανταπάντησαν ότι 
δεν έχουν λάβει αύξηση εδώ και πολλά χρόνια, επαναφέροντας το παράδειγμα με τον μισθό 
των 1.600 δραχμών του ελεγκτή, αναλύοντάς τον σε 930 δραχμές το δεκαπενθήμερο, από τα 
οποία οι 800 αποτελούσαν μέρος του βασικού μισθού κι οι επιπλέον 130 δραχμές την αμοιβή 
για υπερωρίες.19 Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται από καμία πλευρά αν οι αντεγκλήσεις αφορούν 
μεικτά ή καθαρά ποσά.  

Σε κάθε περίπτωση, οι μισθοί που δηλώνονται κι από τις δύο πλευρές αποκλίνουν ελαφρώς 
απ’ αυτούς που είδαμε παραπάνω ότι δήλωσαν οι συνεντευξιαζόμενοι. Οι 1.200 δραχμές για 
τη δεκαετία του 1960 και οι 3.000-3.500 δραχμές για τη δεκαετία του 1970 που αναφέρθηκαν 
στις συνεντεύξεις με τους μηχανικούς, είναι ποσά τα οποία πλησιάζουν το μισθολογικό εύρος 
από τις 1.600 έως τις 3.995 δραχμές που επικαλούνται οι δύο πλευρές της αντιπαράθεσης, με 
απόκλιση που δικαιολογείται από την εξασθένηση της μνήμης των ερωτηθέντων με το πέρα-
σμα του χρόνου. 

Με την επιφύλαξη που δημιουργούν το σχετικά μικρό δείγμα έρευνας κι οι παγίδες που κρύ-
βει η αφήγηση από μνήμης, ένα πρώτο γενικό συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι ότι το επάγ-
γελμα του μηχανικού προβολής ξεκίνησε ως μια πιστοποιημένη, εξειδικευμένη, τεχνικά 
περίπλοκη εργασία για να καταλήξει στις μέρες μας μια στοιχειωδώς θεσμοθετημένη, σχεδόν 
άτυπη αρμοδιότητα. Η τεχνολογία επέδρασε διττά στο επάγγελμα, απλοποιώντας και διευκο-
λύνοντας σε μεγάλο βαθμό την πρακτική διαδικασία της προβολής, υπονομεύοντας όμως πα-
ράλληλα τα αισθήματα ευθύνης και καθήκοντος των εργαζομένων. Σήμερα το επάγγελμα είναι 
ακόμη πιο προσιτό απ’ ό,τι παλιότερα, οι συνθήκες εργασίας έχουν βελτιωθεί δραστικά και τα 
μειωμένα ωράρια σε σχέση με τις παλιότερες εποχές παρέχουν την επιλογή στον εργαζόμενο 
ν’ αναλάβει τη δουλειά ως συμπληρωματική στην κύρια απασχόλησή του. Ωστόσο, όπως ει-
πώθηκε αρχικά, τα στοιχεία που παρατίθενται εδώ δεν αποτελούν παρά αφορμές για διεξο-
δικότερη έρευνα, που θα εξασφαλίσει σαφέστερες απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας των χειριστών μηχανών κινηματογραφικής προβολής καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού 
αιώνα.  

16. Στο ίδιο.
17. «Επί των υφισταμένων διαφορών μεταξύ υπαλλήλων και διευθύνσεως των ενταύθα κινηματογράφων Παλαιός και Νέος Απόλλων», 

Μεσόγειος (3 Φεβρουαρίου 1966), σ. 1, 4. 
18. Στο ίδιο. 
19. «Το προσωπικόν των κιν/φων Νέος- Παλαιός Απόλλων απαντά εις επιστολήν των εργοδοτών του», Αλλαγή (16 Φεβρουαρίου 1966), 

σ. 3-4.
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Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μηχανικούς που συνέβαλαν με τις πληροφορίες 
τους στη συγγραφή αυτού του κειμένου και να εκφράσω την εκτίμησή μου για την αδιόρατη 
αλλά κοπιαστική συμβολή όλων των εργαζομένων του κλάδου, που έχουν για επαγγελματική 
ρουτίνα τους τα κινηματογραφικά μας όνειρα.  

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ 

Αφανείς ήρωες (Heroes of the Flicks, Παναγιώτης Κουντουράς, 2012), 
https://vimeo.com/127776838, 10/08/2018.  

Going Dark: The Final Days of Film Projection (Jason Gwynn και Jay Sheldon, 2013), 
https://vimeo.com/101235645, 10/08/2018. 

Ο κ. Λεονάρδος και οι άλλοι (Νίκος Θεοδοσίου, 2008), 
https://www.youtube.com/watch?v=VB1Ns2tG5mM, 13/9/2018.  

Κινηματογραφική προβολή: αποχαιρετώντας το φιλμ (Μανόλης Λεμονάκης, 2013), 
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4077752165&feature=iv&src_ 
vid=FL2U_EmJg14&v=Vq4U2aCWJPc, 10/08/2018. 

Κινηματογραφική προβολή: ψηφιακός κόσμος (Μανόλης Λεμονάκης, 2014),  
https://www.youtube.com/watch?v=FL2U_EmJg14&feature=youtu.be, 10/08/2018. 

Ο μαέστρος (One Man Show, Μαρία Λεωνίδα, 1996), https://vimeo.com/59948243  
(προσπέλαση: 21.10.2020). 

Ο μηχανικός προβολής (The Projectionist, Έιμπελ Φεράρα, 2019). 

Saving Brinton (Tommy Haines και Andrew Sherburne, 2017). 

Το φως που χάνεται (The Dying of the Light, Peter Flynn, 2015). 
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ΟΡΣΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 

Από την κινητικότητα στο «κραχ»: Έργα και ημέραι των ελλήνων 
ιδιοκτητών βιντεολεσχών στη δεκαετία του 1980 

 

Η  ανάδυση, η χρήση και η διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στην οικιακή ψυχαγωγία 
στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1980 συνδέθηκε κυρίως με τη συσκευή βίντεο (VCR, 
Video Cassette Recorder).1 Οι απεριόριστες τεχνολογικές, ψυχαγωγικές, και κυρίως, 

παρεμβατικές δυνατότητες που προσέφερε σε σχέση με παραδοσιακά μέσα, την κατέστησαν 
ιδιαίτερα δημοφιλή στην ελληνική οικογένεια: Εκτός από τις καινοτόμες τεχνικές προδιαγρα-
φές του, το βίντεο έδινε στους έλληνες θεατές έναν βαθμό ανεξαρτησίας από τη δημόσια τη-
λεόραση και ένα αίσθημα ελεύθερης επιλογής οπτικοακουστικού υλικού. Πέρα, ωστόσο, από 
τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις μελλοντικές χρήσεις του, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
το βίντεο εμφανίστηκε σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στο πολιτικό, κοινωνικό και πολι-
τισμικό πεδίο: Η νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Οκτωβρίου του 1981 και η ανάληψη της 
εξουσίας υπό την πρωθυπουργία του Ανδρέα Γ. Παπανδρέου σηματοδότησαν μια πορεία πο-
λιτικών ρήξεων, ασυνεχειών, αλλά και συνεχειών με παλαιότερα σχήματα. Η Αλλαγή, το σο-
σιαλιστικό πρόταγμα του κόμματος, έγινε αντιληπτή ως μια σειρά διαρθρωτικών πολιτικών, 
οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών (βλ. εκπαίδευση, παιδεία, δίκαιο κ.λπ.). Χάρη στην υιο-
θέτηση ενός νεο-κεϊνσιανού μοντέλου, οι μισθοί αυξήθηκαν, ο δημόσιος τομέας διογκώθηκε, 
ενώ οι «μη προνομιούχοι Έλληνες» –είτε επρόκειτο για την εργατική τάξη είτε για τους «μικρο-
μεσαίους»– κατάφεραν, έστω και προσωρινά, να παγιώσουν τη θέση τους και να συνθέσουν 
τη «ραχοκοκαλιά» της Αλλαγής.2 

Με την παράλληλη εμφάνιση νέων καταναλωτικών συνηθειών, η αγορά διαρκών αγαθών, 
συχνά νοούμενων και ως μακροπρόθεσμη «επένδυση» για το νοικοκυριό, βοήθησε στην απο-
κρυστάλλωση του κοινωνικού στάτους των μικροαστικών στρωμάτων3 στην κλίμακα που τα 

1. Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη, Η ελληνική βιντεοταινία. Ειδολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις, Αθήνα, Ασίνη, 2014· Ur-
sula-Helen Kassaveti, «Audio-visual consumption in the Greek VHS Era: Social mobility, privatization and the VCR audiences in the 
1980s», στο Kostis Kornetis, Eleni Kotsovili και Nikos Papadogiannis (επιμ.), Consumption and Gender in Southern Europe since the 
Long 1960s, Λονδίνο-Νέο Δελχί-Νέα Υόρκη, Bloomsbury, 2017, σ. 241-256.

2. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, «Τζαμπατζήδες στη χώρα των θαυμάτων. Περί Ελλήνων στην Ελλάδα», Ταξίδι στο λόγο και την ιστορία, 
τόμ. Β΄, Αθήνα, Πλέθρον, 1996, σ. 155.

3. Γρηγόρης Γκιζέλης, Ρωξάνη Καυταντζόγλου, Αφροδίτη Τεπέρογλου και Βασίλης Φίλιας, Παράδοση και νεωτερικότητα στις πολι-
τιστικές δραστηριότητες της ελληνικής οικογένειας. Μεταβαλλόμενα σχήματα, Αθήνα, ΕΚΚΕ, 1984, σ. 25⋅ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, 
«Κοινωνικές προεκτάσεις της δημόσιας εργοδοσίας στη μεταπολεμική Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 50 (1983), σ. 
20-51⋅ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, «Πολυσθενείς φορείς και ταξικές σχέσεις στο σύγχρονο καπιταλισμό», Επιθεώρηση Κοινωνικών 
Ερευνών 56 (1985), σ. 3-19⋅ Κούλα Κασιμάτη, Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης - Μελέτη ΙΙ. Η μορφολογία 



πρώτα εκλαμβάνονταν ως «εξαρτηματικά συμπληρώματα» για την ταυτότητα του κατόχου 
τους. Εκτός από κοινωνικό γόητρο, η βιντεο-συσκευή παρείχε τη δυνατότητα για περισσότερη 
κατανάλωση –κυρίως με την ενοικίαση ή αγορά του αντίστοιχου software (βιντεοκασέτα)– σε 
μια εποχή που η κρατικοδίαιτη και μονοπωλιακή τηλεόραση,4 η από τα μέσα της δεκαετίας του 
1980 διαρκώς μειούμενη εμπορική κινηματογραφική παραγωγή και ο ελάχιστα προσβάσιμος 
στο ευρύ κοινό κινηματογράφος των δημιουργών5 αδυνατούσαν να καλύψουν τις ψυχαγωγι-
κές και συμβολικές ανάγκες του έλληνα θεατή. 

Έτσι, στο πλαίσιο της γενικευμένης χρήσης του βίντεο στην Ελλάδα (με ανάλογα παραδεί-
γματα στην Ευρώπη και, αρκετά νωρίτερα, στις ΗΠΑ), παλαιότερες εταιρείες παραγωγής του 
ελληνικού κινηματογράφου απομακρύνθηκαν από την κλασική και δαπανηρή χημική διαδικασία 
της παραδοσιακής παραγωγής και προσανατολίστηκαν στην παραγωγή ελληνικών ταινιών (di-
rect-to-video-releases) συνήθως χαμηλού προϋπολογισμού, των οποίων η βιντεοσκόπηση και 
η επεξεργασία πραγματοποιούνταν με αναλογικό επαγγελματικό εξοπλισμό. Σύντομα, στον 
χώρο θα δραστηριοποιούνταν και νεο-ιδρυθείσες εταιρείες βιντεο-παραγωγής. 

Οι ελληνικές βιντεοταινίες εμφανίστηκαν αστραπιαία και παρήχθησαν εντός μιας πενταετίας 
(1985-1990)· ο δε αριθμός τους αγγίζει περίπου τις 1.200 παραγωγές που προορίζονταν απο-
κλειστικά για ιδιωτική προβολή. Η εξαφάνισή τους συνδέεται κυρίως με τη μετατόπιση του 
ενδιαφέροντος των θεατών από τη βιντεο-παραγωγή στην ιδιωτική τηλεόραση μετά τη ρα-
διοτηλεοπτική απορρύθμιση του 1989. Σεναριακά, και εν μέρει μορφολογικά, βασίστηκαν στον 
παλαιό ελληνικό κινηματογράφο και στα δημοφιλή είδη του (κωμωδία, κοινωνικό δράμα, με-
λόδραμα, κ.ά.), απασχολώντας το παλαιότερο εργατικό δυναμικό του (σκηνοθέτες, ηθοποιούς, 
παραγωγούς) και νέους καλλιτέχνες. Προφανώς, στο πεδίο της βιντεο-παραγωγής, εξαιτίας 
της εύκολης παραγωγής και επεξεργασίας του βιντεοσκοπημένου υλικού, ενεπλάκησαν αρ-
κετοί τυχοδιώκτες που ενδιαφέρθηκαν να παραγάγουν φτηνό οπτικοακουστικό υλικό με 
σκοπό το κέρδος, μειώνοντας συγχρόνως την ποιότητα του προσφερόμενου τελικού προ-
ϊόντος. 

Οι συγκεκριμένες βιντεοταινίες, σε συνδυασμό με την εισαγωγή βιντεοκασετών ευρωπαϊ-
κών, αμερικανικών και ασιατικών εταιρειών παραγωγής, αναζητούσαν μια αποδοτική εμπορική 
διέξοδο στην ελληνική αγορά, γεγονός που επιτεύχθηκε με την έναρξη λειτουργίας σχετικών 
επιχειρήσεων –κατά τα πρότυπα της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής εμπειρίας– των video-
clubs (βιντεολέσχες) που θα τις διέθεταν στους καταναλωτές.  

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση μιας ιστορικής αναδρομής της βιντε-
ολέσχης στην Ελλάδα από την εμφάνιση έως και τη σταδιακή εξαφάνισή της, του τρόπου λει-
τουργίας της και των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονταν στους χώρους 
της. Για τη συγγραφή του άρθρου χρησιμοποιήθηκε αρχειακό υλικό από επαγγελματικά πε-

της δεύτερης απασχόλησης, Αθήνα, ΕΚΚΕ, 1998⋅ Ρόη Παναγιωτοπούλου, «“Ορθολογικές” ατομοκεντρικές πρακτικές στα πλαίσια 
ενός “ανορθολογικού” πολιτικού συστήματος», στο Χρήστος Λυριντζής, Ηλίας Νικολακόπουλος και Δημήτρης Σωτηρόπουλος (επιμ.), 
Κοινωνία και πολιτική. Όψεις της Γ΄ελληνικής δημοκρατίας 1974-1994, Αθήνα, Θεμέλιο, 1996, σ. 141, 146. 

4. Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη, «Ο σοσιαλιστικός εξαμερικανισμός της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης κατά την περίοδο της Αλλαγής: 
η εποχή της σαπουνόπερας και της κωμωδίας-παρωδίας (1981-1989)», στο Βασίλης Βαμβακάς και Αγγελική Γαζή (επιμ.), Αμερικανικές 
τηλεοπτικές σειρές στην Ελλάδα (1966-2015). Δημοφιλής κουλτούρα και ψυχοκοινωνική δυναμική, Αθήνα, Παπαζήσης, 2017, σ. 
141-180.

5. Σχετικά με την τάξεως 40% μείωση προσέλευσης του ελληνικού κοινού στις κινηματογραφικές αίθουσες, βλ. Γιάννης 
Μπακογιαννο�πουλος, «Κινηματογράφος: θρίαμβος και φτώχεια», Το Τέταρτο 33 (Ιανουάριος 1988), σ. 28-29⋅ Παύλος Κα�γιος, «“Σκο-
τάδι” στον κινηματογράφο», Τα Νέα (27 Δεκεμβρίου 1988), σ. 26-27. 
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ριοδικά του κινηματογραφικού χώρου και του βίντεο της δεκαετίας του 1980, απ’ όπου αντλού-

νται σύγχρονες με την εποχή τους συνεντεύξεις της περιόδου 1985-1990. Επίσης, αξιοποιήθηκε 

αρχειακό υλικό με προσωπικές συνεντεύξεις παλαιότερων ιδιοκτητών βιντεολεσχών και συ-

νεντεύξεις που συνέλεξα κατά την περίοδο 2007-2011.6 

 

6. Ευχαριστώ θερμά τους πληροφορητές για τη συμμετοχή και τη συμβολή τους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΡΑΧ: ΒΙΝΤΕΟΛΕΣΧΕΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980 
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Εικόνες 22-23: Βιντεολέσχη εν λειτουργία (Αιγάλεω, 2018). 



 

Η διεθνής εμπειρία της ενοικίασης:  
από το Blockbuster Video στις «βιντεο-βιβλιοθήκες» 

Η διείσδυση της βιντεο-συσκευής στην οικιακή εστία και ο μετασχηματισμός της «εντός των 
τειχών» ψυχαγωγίας θα πρέπει να ιδωθεί σε κάθε περίπτωση σε σχέση με το ανάλογο αμερι-
κανικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάπτυξης και παγίωσης των Νέων Τεχνολογιών. Στις ΗΠΑ, η 
διάχυσή τους με κέντρο βάρους τη βιντεο-τεχνολογία υπήρξε ραγδαία και ξεπέρασε τις προ-
βλέψεις του τέλους της δεκαετίας του 1970: Μία δεκαετία αργότερα, το 52% των αμερικανι-
κών νοικοκυριών είχε επενδύσει σε μια βιντεο-συσκευή, ενώ το 8% από αυτά διέθετε δύο ή 
περισσότερα αντίστοιχα μηχανήματα.7 Παράλληλα, στη Μεγάλη Βρετανία, η διείσδυση του βί-
ντεο σε οικογένειες με παιδιά κάτω των 16 ετών υπήρξε ευρεία, καθώς το 1988 το 69% κατείχε 
μια τέτοια συσκευή.8 

7. Bruce C. Klopfenstein, «The diffusion of the VCR in the United States», στο Mark R. Levy (επιμ.), The VCR Age. Home Video and 
Mass Communication, Νιούμπερι Παρκ-Λονδίνο-Νέο Δελχί, Sage, 1989, σ. 21-39.

8. Barry Gunter και Mallory Wober, «The uses and impact of home video in Great Britain», στο Levy (επιμ.), The VCR Age. Home Video 
and Mass Communication, ό.π., σ. 50-69.
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…αλλά και σε πλήρη εγκατάλειψη (Λέρος, 2015). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάλλον «ηχηρή» συνδιαλλαγή με τον κινηματογράφο, με τον οποίο το 
βίντεο διατηρούσε αμφίθυμες σχέσεις. 



Όπως είναι προφανές, η βιομηχανία που αναπτύχθηκε γύρω από τη βιντεο-συσκευή προ-
σπάθησε, αφενός μεν, να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για οπτικοακου-
στικό υλικό προς προβολή, αφετέρου δε, να οργανώσει τύπους εμπορικής δραστηριότητας 
που κρίνονταν απαραίτητοι για τη διανομή και την περαιτέρω επιβίωση της συγκεκριμένης 
μορφής ψυχαγωγίας, όπως οι εταιρείες βιντεο-παραγωγής και διανομής και οι βιντεολέσχες. 
Σχετική τριμηνιαία έκθεση της Nielsen για τη χρήση του βίντεο στις ΗΠΑ παρουσιάζει μια 
φρενήρη αύξηση της ενοικίασης προ-βιντεοσκοπημένων κασετών μέσα σε διάστημα μόλις 
τεσσάρων ετών (1982: 49%, 1986: 90%),9 υποδεικνύοντας μια ενδεικτική μεταβολή στα κίνη-
τρα των καταναλωτών σε συνάρτηση με την αγορά πώλησης και, κυρίως, ενοικίασης βιντε-
οκασετών.  

Οι Καμίγια και Λίτμαν παρατηρούν ότι στις ΗΠΑ, τουλάχιστον έως το 1990, οι βιντεο-δια-
νομείς ανέρχονταν στις 25.000 και αποτελούσαν έναν μάλλον ανταγωνιστικό τομέα της οι-
κονομίας. Μια εξήγηση γι’ αυτή την τάση μπορεί να ανιχνευθεί στην ευκολία σύστασης μιας 
τέτοιας επιχείρησης και στην ικανότητά της να προσελκύει πελάτες σε μικρή ακτίνα. Εφόσον 
διατηρούσε έναν συνοικιακό χαρακτήρα, μπορούσε να συνυπάρχει με καταστήματα-αλυσί-
δες ή επιχειρήσεις δυνατότερου επιχειρηματικού προφίλ (βλ. την αλυσίδα βιντεολεσχών 
Blockbuster Video).10 

Με την άφιξη του βιντεο-συστήματος Betamax στις ΗΠΑ, το 1976, διερευνήθηκε σχεδόν αμέ-
σως η δυνατότητα να δημιουργηθεί και να ενδυναμωθεί περαιτέρω μια εγχώρια αγορά ενοι-
κίασης οπτικοακουστικού υλικού. Την ίδια χρονιά, η Time-Life Multimedia ξεκίνησε την 
ταχυδρομική διανομή προμαγνητοσκοπημένων Beta βιντεοκασετών και η εταιρεία Teletronics 
International νοίκιαζε βιντεοκασέτες απευθείας στον καταναλωτή με μια μικρή χρέωση – κάτι 
που θα μπορούσε να συγκριθεί με αντίτιμο εισόδου στον κινηματογράφο. Ωστόσο, η πρώτη 
ουσιαστική απόπειρα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1977: ο Άντρε Μπλέι,11 επιχειρημα-
τίας με έδρα το Ντιτρόιτ, ίδρυσε το Video Club of America με ταχυδρομική διανομή βιντεοκα-
σετών με φιλμ της 20th Century Fox. Παράλληλα, ο Τζορτζ Άτκινσον, που δραστηριοποιήθηκε 
εμπορικά στην Καλιφόρνια, θα γίνει ο πρώτος διανομέας, εξασφαλίζοντας δικαιώματα από κι-
νηματογραφικές εταιρείες παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε και τα 
καταστήματα με ηχοσυστήματα «υψηλής πιστότητας» (Hi-Fi) ή εκείνα που πουλούσαν δίσκους 
και κασέτες ήχου, καθώς πολύ πριν από τη λειτουργία των βιντεολεσχών, οι προμαγνητοσκο-
πημένες βιντεοκασέτες διατίθεντο και στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.  

Στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, οι βιντεολέσχες εμφανίστηκαν στην αρχή 
της δεκαετίας του 1980 με την ονομασία video-libraries (βιντεο-βιβλιοθήκες), εξαιτίας των ρα-
φιών πάνω στα οποία οι ράχες των βιντεοκασετών παρέπεμπαν σε βιβλία.12 Βέβαια, δεν απο-
κλειόταν η πώληση ή ενοικίαση των βιντεοκασετών από καταστήματα δίσκων, μεγάλες 
εμπορικές αλυσίδες ή ακόμα και καταστήματα ψιλικών. 

9. Paul B. Lindstrom, «Home video: The consumer impact», στο Levy (επιμ.), The VCR Age. Home Video and Mass Communication, 
ό.π., σ. 40-49.

10. Megumi Komiya και Barry Litman, «The economics of the prerecorded videocassette industry», στο Julia R. Dobrow (επιμ.), Social 
& Cultural Aspects of VCR Use, Νιου Τζέρσι και Λονδίνο, Routledge, 1990, σ. 25-44.

11. Eugene Marlow και Eugene Secunda, Shifting Time and Space. The Story of Videotape, Νέα Υόρκη-Γουέστπορτ-Λονδίνο, Praeger, 
1991, σ. 129⋅ James Lardner, Fast Forward. Hollywood, The Japanese, and the Onslaught of the VCR, Νέα Υόρκη και Λονδίνο, W. 
W. Norton, 1987, σ. 168-186.

12. Ann Gray, Video Playtime. The Gendering of a Leisure Technology, Λονδι�νο και Νέα Υο�ρκη, Routledge, 1992, σ. 217.
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Στήνοντας τη βιντεο-επιχείρηση στην Ελλάδα:  
Οπτικοακουστικά αδαείς στον χορό των δραχμών 

Η ραγδαία και αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των βιντεο-συσκευών της τάξης του 900% 
στη χώρα μας13 και η διείσδυσή τους μέσα σε πέντε χρόνια (1982-1987) υπήρξε καθοριστική 
για την εμφάνιση και άνθηση των βιντεολεσχών στην Ελλάδα, δεδομένου ότι πλέον το 40% 
των ελληνικών νοικοκυριών κατείχε μια συσκευή βίντεο. Φέροντας εμφανείς αναλογίες με το 
εξωτερικό, η άφιξη της βιντεο-συσκευής στην Ελλάδα σηματοδότησε περίπου από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1980 τη συστηματική διανομή ξένων και ελληνικών κινηματογραφικών ται-
νιών σε βιντεοκασέτα και την εγχώρια παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για οικιακή προ-
βολή. Η διανομή του, που βασίστηκε κυρίως στην ενοικίαση και σπανιότερα στην πώλησή του, 
πραγματοποιούνταν αρχικά από ανάλογες εταιρείες, που είτε λειτουργούσαν συγχρόνως ως 
κινηματογραφικές εταιρείες παραγωγής είτε διένειμαν κινηματογραφικές ταινίες άλλων εται-
ρειών ή αποκλειστικά και μόνο βιντεοκασέτες, και από τις βιντεολέσχες. Ο χώρος στον οποίο 
πραγματοποιούνταν η διανομή υπήρξε η αντίστοιχη με το εξωτερικό βιντεολέσχη. Έως το 1987, 
οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έφταναν σε όλη την Ελλάδα περίπου τις δύο χιλιάδες. Ενδει-
κτικά, εκείνη τη χρονιά μόνο στον Δήμο Αθηναίων λειτουργούσαν 234 βιντεολέσχες, 14 στα 
Χανιά, 10 στη Μύκονο και 25 στη Χίο. Έναν χρόνο αργότερα, ο συνολικός αριθμός τους ανήλθε 
στις δυόμισι χιλιάδες. 

Για την έναρξη δραστηριότητας μιας βιντεολέσχης, ήταν απαραίτητος ένας μεγάλος χώρος 
(συχνά, άνω των 100 τ.μ., χωρίς να αποκλείονται και πολύ μικρότεροι), στον οποίο τοποθετού-
νταν ένας πάγκος με το ταμείο για τον ιδιοκτήτη και πλήθος ραφιών για τα κουτιά των νέων 
ή παλαιότερων βιντεοκασετών. Μια αποθήκη κρινόταν πάντα απαραίτητη, ώστε να φυλάσσο-
νται οι αυθεντικές κασέτες, αφού τα κουτιά στα ράφια ήταν άδεια ή, αρκετές φορές, το εξώ-
φυλλο βρισκόταν μέσα σε θήκη από πλεξιγκλάς, οπότε ο πελάτης παραλάμβανε την κασέτα 
του στο ταμείο. Σε ορισμένες βιντεολέσχες υπήρχε ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τις 
αισθησιακές ταινίες και το σκληρό πορνό, που βρισκόταν μακριά από την κοινή θέα, και δη από 
τα βλέμματα των ανηλίκων. Αφίσες από τις εταιρείες παραγωγής και διανομής που αφορούσαν 
ελληνικές βιντεοταινίες, ελληνικά φιλμ ή ξενόγλωσσες βιντεοκασέτες στόλιζαν τον χώρο, μαζί 
με φυτά εσωτερικού χώρου ή διακοσμητικά αντικείμενα. Επίσης, σε αρκετές βιντεολέσχες 
υπήρχε και πάρκινγκ για τους πελάτες.14 

Κάθε κατάστημα στήριζε τη λειτουργία του στην ποικιλία των κινηματογραφικών ταινιών 
και των βιντεοταινιών του· πρόκειται για τα επονομαζόμενα «θέματα», για τα οποία οι εταιρείες 
παραγωγής/διανομής ενημέρωναν, συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, τις βιντε-
ολέσχες με έντυπο προωθητικό υλικό και πλασιέ. Ο Γ.Κ., σκηνοθέτης-τεχνικός Οπτικοακου-
στικών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και ιδιοκτήτης βιντεολέσχης στην περιοχή των Πατησίων, 
αναφέρει ότι ξεκίνησε με 250 θέματα και κατέληξε στα 3.000. Γενικότερα, 3.000-4.000 θέ-
ματα αποτελούσαν ένδειξη ότι η επιχείρηση διέθετε μια μεγάλη ποικιλία ειδών προς ενοικίαση, 
επιδιώκοντας να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες των βιντεο-ακροατηρίων.15 Αναφορικά με 
τις προτιμήσεις των ελλήνων θεατών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη αποσπασματικών 

13. Thymios Zaharopoulos και Manny E. Paraschos, Mass Media in Greece. Power, Politics and Privatisation, Λονδι�νο, Praeger, 1993, 
σ. 62.

14. «Βίντεο & πάρκιν», Τα Θεάματα 599 (30 Σεπτεμβρίου 1988).
15. Γ.Κ., 2011.
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και, ενδεχομένως, αμφισβητούμενων ως προς την εγκυρότητά τους δημοσκοπήσεων από τον 
Τύπο της δεκαετίας δεν επιτρέπει τη σκιαγράφηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το ποιες 
βιντεοταινίες και βιντεοκασέτες έβλεπε το κοινό. Ωστόσο, μπορεί να υποστηριχθεί με επιφύ-
λαξη ότι οι αρτιότερες ελληνικές παραγωγές και οι αμερικανικές ήταν σίγουρα περισσότερο 
δημοφιλείς. Εξάλλου, είναι μάλλον προφανές ότι διαφορετικές ομάδες του κοινού προσανα-
τολίζονταν σε συγκεκριμένα είδη (παραδείγματος χάριν, ταινίες πολεμικών τεχνών σε παιδιά, 
εφήβους και ενήλικους άνδρες, τουρκικές «αισθηματικές» παραγωγές για γυναίκες και ούτω 
καθεξής, αν κρίνουμε από την κυκλοφορία τέτοιων ταινιών).16 

Οι βιντεολέσχες στήνονταν κυρίως ως οικογενειακές επιχειρήσεις και συνιστούσαν το αντί-
στοιχο αμερικάνικο εργασιακό πρότυπο της «mom-n’-pop» (μητέρα-και-πατέρας) επιχείρησης,17 
στην οποία εργάζονταν τουλάχιστον δύο μέλη της τυπικής πυρηνικής οικογένειας όλη την 
ημέρα ή με βάρδιες. Προσομοίαζαν στις αμερικανικές, ως προς τη συστράτευση των μελών 
της οικογένειας σε έναν κοινό σκοπό. Έτσι, ο σκληρός οικογενειακός πυρήνας της επιχείρησης 
στελέχωνε το κατάστημα και, σε περίπτωση απασχόλησης νέων υπαλλήλων, κατέφευγε στην 
άμισθη εργασία των μελών του. Ο Ι.Δ., ιδιοκτήτης βιντεολέσχης στη Βάρη Αττικής, αναφέρει 
χαρακτηριστικά ότι «ξεκινήσαμε με 300 θέματα, δοθήκαμε οικογενειακώς στη δουλειά, 4 μέλη 
επί 16 ώρες την ημέρα και πιστεύω ότι κάναμε ένα καλό βιντεοκλάμπ».18 Επομένως, η οικογε-
νειακή απασχόληση συχνά θεωρούνταν αυτονόητη από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, αφού, όπως 
θα διαπιστώσουμε παρακάτω, η βιντεολέσχη αποτελούσε «οικογενειακό αποκούμπι». 

Βέβαια, προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε σημαντικά το γεγονός ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις 
διέπονταν νομικά από τις διατάξεις των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών, αν και θεωρητικά 
ανήκαν στα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Επομένως, είχαν τη δυνατότητα να μην ακολουθούν 
τα σταθερά ωράρια των καταστημάτων λιανικής πώλησης και να τροποποιούν τα δικά τους ανά-
λογα με τη διαθεσιμότητα όποιων μελών από την οικογένεια (κυρίως η σύζυγος ή ενήλικα παιδιά) 
απασχολούνταν σε αυτά. Συνήθως, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας ήταν 9 π.μ.-7 μ.μ., το 
οποίο, σε κάποιες περιπτώσεις, επεκτεινόταν μέχρι και λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. 

Εκτός από τον αμιγώς οικογενειακό χαρακτήρα των βιντεολεσχών, στη σύσταση και στη λει-
τουργία τους δεν αποκλειόταν η εμπλοκή εκείνων που δεν γνώριζαν καθόλου τον συγκεκριμένο 
χώρο. Πολλές φορές, αυτό ήταν και ο κανόνας. Η σχετική κριτική του Καββαθά είναι δριμεία: 
«Οι πιο απίθανοι άνθρωποι μπήκαν στο κύκλωμα της διάθεσης των κασετών. Το κάνουν σαν 
μια δεύτερη δουλειά – σαν απασχόληση της συζύγου που πάντα ήθελε να ανοίξει ένα μαγαζί 
(μια μπουτίκ, ένα γουναράδικο...)».19 Δύο χρόνια αργότερα, η Κανέλλη θα διαπιστώσει ότι: 

 
Τα βιντεοκλάμπ πήραν στην κοινωνικοοικονομική μας ζωή τη θέση που είχαν παλιότερα 
οι μπουτίκ. Κάθε πιλότος και μανάβης λόγου χάρη, που είχε μαζέψει ένα-δυο εκατομμύρια 
δραχμές με τις οικονομίες του, έμπαινε στον χώρο του βιντεοκλάμπ με επιχειρήματα όπως 
«ν’ ανοίξω ένα στη γυναίκα μου να μην κάθεται» ή «ένα στην κόρη μου ή τον γιο μου, να 
δουλέψουν ανεξάρτητοι».20 

16. Kassaveti, «Audio-visual consumption in the Greek VHS Era», ό.π., σ. 241-256.
17. Joshua M. Greenber, From Betamax. Video Stores and the Invention of Movies on Video, Κέιμπριτζ και Λονδίνο, The MIT Press, 

2008, σ. 105-106.
18. Τα Θεάματα 595 (Απρίλιος 1988), σ. 47.
19. Βασίλης Καββαθάς, «Βιντεομανία: Όσα δεν παρέχει η τηλεόραση», Τα Νέα (7 Φεβρουαρίου 1986), σ. 22-23. 
20.  Λιάνα Κανέλλη, «Κραχ στη βιντεοαγορά», Τα Θεάματα 594 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1988), σ. 22, αναδημοσίευση από Το Βήμα της 
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Μάλιστα, εάν μια επιχείρηση απέβαινε κερδοφόρα, η οικονομική επιτυχία αποτελούσε κίνητρο 
για την έναρξη νέας δραστηριότητας από τον ιδιοκτήτη σε καινούργιο κατάστημα της αλυσίδας 
(εξ ου και τα καταστήματα ν. 1, ν. 2 κ.λπ.). Σε αυτό και πάλι θα απασχολούνταν μέλη της οικο-
γένειας ή υπάλληλοι. 

Παρόλο που κατά την Παναγιωτοπούλου η βιντεολέσχη αποτελεί ένα από τα πιο ενδεικτικά 
παραδείγματα «απρογραμμάτιστης εμπορικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα»,21 
η οποία απαιτούσε ένα μέτριο κεφάλαιο, ελάχιστη γνώση των κινηματογραφικών ταινιών και 
καλές επικοινωνιακές ικανότητες, υπήρξαν και περιπτώσεις ιδιοκτητών που σχετίζονταν με 
το αντικείμενο – ως ιδιοκτήτες καταστήματος με βιντεοσκοπήσεις ή πώλησης οπτικοακουστι-
κού υλικού. Όπως αναφέρει ο Γ.Κ.:  

 
Ήταν ένα παιδικό μου όνειρο [να έχει μια δικιά του ταινιοθήκη], το οποίο μου φάνταζε σαν 
«όνειρο που δεν θα γινότανε ποτέ αληθινό», μέχρι που το VHS έκανε την εμφάνισή του 
στην εκμετάλλευση των κινηματογραφικών ταινιών. Το 1985 άνοιξα με ένα μικρό κεφάλαιο 
τη «VIDEOMANIA». Ήταν η εποχή που η «κασέτα» άρχισε να ανεβαίνει και, όπως γνώριζα 
το «εμπορικό αντικείμενο», το αποφάσισα.22 

 
Ο ίδιος προσδιόριζε το επάγγελμα των ιδιοκτητών βιντεολεσχών όχι μόνο με μία ιδιότητα, 
αλλά με πολλαπλές: «Ήμασταν “διανομείς οικιακής κατανάλωσης οπτικοακουστικών έργων” 
και ταυτόχρονα “ταινιοθήκες” παλιότερων, κλασικών και μη έργων» – κάτι που, ενδεχομένως 
να μη γινόταν αντιληπτό από τους τυχάρπαστους επαγγελματίες του χώρου. 

Αντίστοιχα, ο Δ.Χ., ιδιοκτήτης βιντεολέσχης στην περιοχή του Περιστερίου, αναφέρει ότι:  
 

Μπόρεσα και μπήκα στο επάγγελμα, γιατί εργαζόμουνα σε κινηματογράφο πιο πριν. Βλέ-
ποντας την κατάντια του «πανιού» και ότι πολλοί διανομείς άρχισαν να γυρίζουν βιντεοκα-
σέτα [εννοεί την εγχώρια παραγωγή βιντεοταινιών], αξιοποίησα τις γνωριμίες μου και τις 
γνώσεις που είχα και αποφάσισα να ανοίξω κι εγώ ένα μαγαζί.23 

Πειρατεία, «πακέτο» και τα λοιπά:  
Δύσκαμπτα προβλήματα προς επίλυση 

Προφανώς, η αυστηρή ή πιο χαλαρή σχέση του ιδιοκτήτη της βιντεολέσχης με το αντικείμενο 
της εργασίας του σε καμία περίπτωση δεν αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα που απειλούσε 
την εύρυθμη λειτουργία των σχετικών επιχειρήσεων. Τουναντίον, οι ιδιοκτήτες τους είχαν 
πολύ σημαντικότερα προβλήματα να αντιμετωπίσουν, όπως τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας, 
η κασετοπειρατεία και το λεγόμενο «πακέτο». 

Η πρώτη προβληματική παράμετρος ήταν αναμενόμενη, εξαιτίας του μεγάλου ανταγωνι-
σμού ανάμεσα στις βιντεολέσχες. Έτσι, οι ιδιοκτήτες έπρεπε να επαγρυπνούν και σε πολλές 
περιπτώσεις να διευρύνουν το ωράριο της επιχείρησής τους, προκειμένου να μη χάσουν τον 

Κυριακής (28 Φεβρουαρίου 1988).
21. Ρόη Παναγιωτοπούλου, «Αλλαγές στη συμπεριφορά των ατόμων μέσα από νέους τρόπους διάθεσης του ελεύθερου χρόνου: η 

χρήση του βίντεο σε μια επαρχιακή πόλη», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 71 (Νοέμβριος 1988), σ. 236-248. 
22. Γ.Κ., 2011. 
23. Δ.Χ., 2008.
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κύκλο της πελατείας τους. Αναφορικά με την κασετοπειρατεία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
με τη διείσδυση της βιντεο-συσκευής στην Ελλάδα, πειρατικά αντίγραφα βιντεοκασετών που 
είχαν εισαχθεί παράνομα στη χώρα μας και διοχετεύονταν στην εγχώρια αγορά (προτού καν 
προβληθούν στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες) σε πολύ χαμηλή τιμή οδήγησαν σε 
πρωτοφανή ποσοστά κασετοπειρατείας της τάξεως του 60% – ένα αρκετά υψηλό ποσοστό 
σε σχέση με το αντίστοιχο υπερβολικά χαμηλότερο της Μεγάλης Βρετανίας (5%).24 

Βάσει των στοιχείων της ΕΠΠΙΒΕ (Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας Βιντεοπα-
ραγωγών, έτος ίδρυσης 1984), τα οποία παρουσίασαν οι εκπρόσωποί της σε συνέντευξη Τύπου 
τον Φεβρουάριο του 1988, το ελληνικό κράτος έχανε ετησίως δύο δισεκατομμύρια δραχμές 
εξαιτίας της φοροδιαφυγής από την κασετοπειρατεία. Και ενώ το 1987 η οικονομική αιμορρα-
γία που προκάλεσε η διοχέτευση πειρατικών αντιγράφων στην ελληνική αγορά κατόρθωσε 
να μειωθεί στο 45% με τον αστυνομικό έλεγχο και τις κατασχέσεις παράνομων βιντεοκασετών, 
την επόμενη χρονιά θα κατάσχονταν 13.260 παράνομα θέματα στην Ελλάδα, με το υπόγειο 
κύκλωμα να κερδίζει κάθε χρόνο τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια δραχμές.25 

Βέβαια, η κασετοπειρατεία διαιωνιζόταν και αρκετοί ιδιοκτήτες βιντεολεσχών κατέφευγαν 
σε πειρατικά αντίγραφα, από τη στιγμή που οι ίδιες οι εταιρείες παραγωγής και διανομής τούς 
εξανάγκαζαν να αγοράζουν το δεύτερο αντίτυπο της ίδιας κινηματογραφικής ταινίας ή βιντε-
οταινίας στην ίδια τιμή – σε περίπτωση που η τελευταία ήταν δημοφιλής και διαρκώς ενοικια-
σμένη. Βέβαια, υπήρξαν ορισμένες εξαιρέσεις που οδήγησαν σε θετικές κατευθύνσεις, όπως, 
λόγου χάρη, η «πρωτοποριακή εμπορική πολιτική» δύο ελληνικών εταιρειών βιντεο-παραγωγής 
και διανομής, των Video Elit και Joy Video. Οι δύο εταιρείες, σε συνέντευξη Τύπου στις 26 Αυ-
γούστου 1988, ανακοίνωσαν ότι το ρεπερτόριό τους δεν θα δεσμευόταν στο εξής από την 
υποχρεωτική αγορά του «πακέτου» ταινιών (βλ. παρακάτω) και θα παραχωρούσαν στους ιδιο-
κτήτες βιντεολεσχών όσες κόπιες εργασίας επιθυμούν, ώστε αυτές να ενοικιάζονται ως δεύ-
τερο ή τρίτο αντίγραφο, και ούτω καθεξής.26 

Ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες των βιντε-
ολεσχών, ως οι προτελευταίοι αποδέκτες της βιντεοκασέτας, υπήρξε η ευθυγράμμισή τους 
με τη γνωστή από την κινηματογραφική διανομή πρακτική του «πακέτου» (block booking). Το 
«πακέτο» αποτελούνταν από έξι έως δεκατέσσερις ταινίες, με μέσο όρο τις δέκα, και έπρεπε 
να αγοραστεί υποχρεωτικά ολόκληρο από τον ιδιοκτήτη της βιντεολέσχης, χωρίς ο ίδιος να 
μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένες βιντεοκασέτες. Η μη συμμόρφωση των εταιρειών παραγω-
γής και διανομής, που απαιτούσαν την «υποχρεωτική αγορά πακέτων ταινιών» από τις βιντεο-
λέσχες, με το άρθρο 32, παρ. 6 του ισχύοντος για την εποχή αγορανομικού κώδικα 
τιμωρούνταν με φυλάκιση τριών μηνών και χρηματική ποινή. Μάλιστα, σε υπόμνημά του προς 
το Υπουργείο Εμπορίου, το Σωματείο Καταστηματαρχών Εμπορίας και Ενοικιάσεως Βιντεο-
κασετών αναφέρει ότι: 

 
Στο άρθρο 32 § 6 του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικα ορίζεται ότι τιμωρείται με φυλά-
κιση 3 μηνών όστις πωλών αγαθά απαιτεί ή υποχρεώνει τον αγοραστή εις την συναγορά 
υπό τούτου και ετέρου είδους μη ζητουμένου υπ’ αυτού.27 

24. Ο Κόσμος του Video 39 (Μάρτιος 1988), σ. 21.
25. Οθόνη 34 (Δεκέμβριος 1988), σ. 19.
26. Τα Θεάματα 598 (Αύγουστος 1988), σ. 7.
27. Γ. Βήτας, «10 μήνες στο χώρο του βίντεο», Τα Θεάματα 589 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 25.
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Το πρόβλημα με το «πακέτο» ταινιών απασχόλησε τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες, αλλά 
ιδιαιτέρα επηρέασε τους μικρούς ιδιοκτήτες βιντεολεσχών, οι οποίοι συχνά διαμαρτύρονταν 
για το συγκεκριμένο απαράδεκτο επιβεβλημένο καθεστώς, καθώς διέθεταν μικρό αριθμό θε-
μάτων στην επιχείρησή τους, ενώ οι μεγάλες βιντεολέσχες διατείνονταν ότι δεν αντιμετώπιζαν 
πρόβλημα. Ο Σ.Τ., ιδιοκτήτης της βιντεολέσχης Αυτοκίνηση, αναφέρει το 1988 ότι: 

 
Εγώ προσωπικά δεν βλέπω να υπάρχει μέλλον σ’ αυτήν τη δουλειά. Κατ’ αρχήν υπερ-επαγ-
γελματισμός που δυστυχώς αυξάνει και αυτό είναι μια κυριότερη αιτία που δεν αφήνει πε-
ριθώρια κέρδους. Πολύ σύντομα, και τότε αλίμονό μας, εγώ προσωπικά αν βρω το πουλάω 
και το άλλο βιντεοκλάμπ που έχουμε με τα 4.000 θέματα παρότι λειτουργεί από το 1981 
και μάλιστα καλά και φυσικά έχει την πελατεία του, δεν πιστεύω ότι έχει μέλλον αυτή η 
δουλειά...28 

 
Αντιστοίχως, ο ιδιοκτήτης Χ.Μ. περιγράφει το αδιέξοδό του, όταν πρόκειται να προβεί σε 
αγορά βιντεοκασετών:  

 
Φτάνουν τα 80-100 (έργα) από διάφορες εταιρείες και παίρνω και από μεγαλεμπόρους 
έργα μεγάλων εταιρειών, καθυστερημένα βέβαια, γιατί δεν μπορώ να πάρω το πακέτο 
όταν το βγάζουν.29 

 
Μια άλλη ιδιοκτήτρια βιντεολέσχης, τον Μάιο του 1988, συμπληρώνει:  

 
Το πακέτο είναι εκείνο που μας απασχολεί περισσότερο. Τελευταία που πήγα να συνερ-
γαστώ με κάποια εταιρεία, μου είπε να πάρω 60 έργα για να πάρω 5-6 από αυτά που 
ήθελα. Φυσικά αρνήθηκα. Μας υποχρεώνουν και τα βρίσκουμε νόμιμα απ’ άλλους από το 
χονδρικό εμπόριο, π.χ. πήρα τον Κροκοδειλάκια που ήθελα κι ορισμένα άλλα έργα...30 

 
Συνηθώς, το κόστος αγοράς βιντεοκασετών ανερχόταν, ανάλογα με την εταιρεία διανομής, 
από 6.000 έως 8.500 δραχμές, η τιμή ενοικίασης της βιντεοκασέτας ξεκινούσε από 250 δρα-
χμές και μειωνόταν σταδιακά στις τιμές των 150, 100, ακόμα και στη συμβολική τιμή των 50 
δραχμές στις μικρές συνοικιακές βιντεολέσχες, οι οποίες απειλούνταν προς το τέλος της δε-
καετίας, περιστασιακά από τη δορυφορική και μόνιμα από την ελληνική ιδιωτική τηλεόραση. 
Βεβαίως, υπήρχαν και οι εξαιρέσεις. Βιντεολέσχες που συνδέονταν με δική τους εταιρεία πα-
ραγωγής-διανομής, όπως, λόγου χάρη, η Infinity Video που διατηρούσε και βιντεολέσχη στον 
Πειραιά, αντιμετώπιζαν λιγότερες προστριβές με άλλες εταιρείες παραγωγής, καθώς στην επι-
χείρησή τους προωθούσαν τις δικές τους κυκλοφορίες, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να 
διαθέτουν όλη την ποικιλία των υπόλοιπων ελληνικών εταιρειών.  

Μεγάλη αναστάτωση έφερε, τέλος, η ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών Δ. Τσοβόλα 
το 1988, με την οποία υποχρεώνονταν οι ιδιοκτήτες βιντεολεσχών να διατηρούν βιβλίο με ει-
σερχόμενες/εξερχόμενες βιντεοκασέτες.31 Εντούτοις, η χρήση Η/Υ με σκοπό την καταχώριση 
των στοιχείων των πελατών γενικεύτηκε κυρίως από μεγάλες βιντεολέσχες, με σκοπό την 
εξυπηρέτηση επιχειρηματιών και πελατών και την καλύτερη μηχανοργάνωση της επιχείρησης.  

28. Τα Θεάματα 596 (Μάιος 1988), σ. 22.
29. Τα Θεάματα 595 (Απρίλιος 1988), σ. 9.
30. Τα Θεάματα 596 (Μάιος 1988), σ. 41.
31. Τα Θεάματα 607 (Νοέμβριος 1989), σ. 5.
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Εικόνες 24 - 25: Πολλές σκηνές της κωμικής βιντεοταινίας Ο βιντεοκλαμπάς: όχι άλλο πακέτο (Γ. Ζαραφωνίτης, 1987) γυρίστηκαν μέσα σε 
βιντεολέσχες της εποχής, παρέχοντας στους σύγχρονους θεατές σημαντικά τεκμήρια για τη χωροθεσία, τη διαρρύθμιση και τα προσφερόμενα 
«θέματα» των εν λόγω επιχειρήσεων.



Προδιαγράφοντας την έκπτωση και την οριστική πτώση: λουκέτο και «κραχ» 

Η άφιξη της δορυφορικής τηλεόρασης το 1988 στην Ελλάδα και η έναρξη λειτουργίας της ιδιω-
τικής την επόμενη χρονιά, με τη δωρεάν ψυχαγωγία που παρείχαν, οδήγησαν σε πτώση 30% 
στις ενοικιάσεις βιντεοκασετών.32 Υπό αυτές τις πιέσεις, πολλές μικρές βιντεολέσχες αναγκά-
στηκαν να βάλουν λουκέτο ή σε άλλες περιπτώσεις να συγχωνευτούν με μεγαλύτερες, ξεπου-
λώντας σ’ αυτές το στοκ τους, ενώ αρκετές εταιρείες παραγωγής και διανομής βιντεοκασετών 
και βιντεοταινιών πτώχευσαν ή έκλεισαν οριστικά.  

Η παράλληλη επικράτηση επιχειρηματιών στον χώρο της παραγωγής/διανομής του βίντεο, 
οι οποίοι αντιπροσώπευαν τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εταιρείες του κόσμου, και ο κο-
ρεσμός του κοινού με 400 τίτλους ταινιών τον μήνα αποτέλεσαν σημαντικές αφορμές για την 
κρίση στον χώρο της βιντεολέσχης και της βιντεο-αγοράς γενικότερα. Οι αιτίες της δυσμενούς 
και αμετάκλητης παρακμής της πρώτης, σε συνδυασμό με την ευκαιριακή ενασχόληση τυχο-
διωκτών στον επιχειρηματικό τομέα που σκιαγραφήθηκε παραπάνω, θα μπορούσε να συμπυ-
κνωθεί στα ακόλουθα (που είχαν διαγνωστεί ήδη από το 1988):  

 
Οι «βιντεο-κλαμπίστες» δεν υπολόγισαν δύο πράγματα, ή καλύτερα τρία: 
1. Οι μεγάλοι λοιπόν χτύπησαν την αγορά με κινηματογραφικές επιτυχίες, καλές κόπιες, 
ταχύτατη διανομή κ.λπ. Η «πίτα» της αγοράς μίκρυνε για τους μικρούς. 
2. Τα βιντεοκλάμπ είναι επιχειρήσεις. Δεν στήθηκαν, όμως, τα περισσότερα ως τέτοιες. 
Υπογράφηκαν γραμμάτια, οι ιδιοκτήτες ξόδεψαν για διαφήμιση ανεξέλεγκτα, κι όσο 
ο κόσμος νοίκιαζε, βοηθούσης και της κασετοπειρατίας, έβγαζαν κάποια λεφτά. Χωρίς 
σχεδιασμό, προγραμματισμό και γνώση του χώρου, άρχισαν κάποια στιγμή να γίνονται 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, το υπόλειμμα των οικονομιών του μπαμπά ή της μαμάς 
εξαντλήθηκε και τα βιντεοκλάμπ έγιναν από εύκολος πλουτισμός, βραχνάς. 
3. Το καταναλωτικό κοινό αντέδρασε ως ένα σημείο φυσιολογικά. Νοίκιασε και είδε 
μέσα σε τρία-τέσσερα χρόνια, όποια ταινία κυκλοφόρησε.33 

 
Και μπροστά στο πρόβλημα, λύσεις διατυπώθηκαν από το επαγγελματικό περιοδικό Τα Θεά-
ματα, ήδη από το 1987: 

 
Εάν δεν οργανωθούν σε Σωματεία Γειτονιάς και πόλης και οι Γειτονιές και οι πόλεις σε 
ενώσεις, ο χώρος αυτός θα είναι ξέφραγο αμπέλι για τους πάσης φύσεως, μορφής και ει-
δικότητας επιδρομείς που θα αφαιρούν και την τελευταία σταγόνα της ταμειακής ευχέ-
ρειας των βιντεοκλάμπ όπως άλλωστε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό γίνεται σήμερα.34 

 
Συγχρόνως, επισημαίνεται η αναγκαιότητα «απόκτησης κλαδικής επαγγελματικής ταυτότητας 
απέναντι στην πολιτεία», η ίδρυση «συνομοσπονδίας ιδιοκτητών βιντεοκλάμπ», αλλά και τα 
προβλήματα με τη φορολογία:  

 

32. Zaharopoulos και Paraschos, Mass Media in Greece. Power, Politics and Privatisation, ό.π., σ. 62⋅ Κανέλλη, «Κραχ στη βιντεοαγορά», 
ό.π.·  Γ. Τρυψια�νης, «Αναστάτωσε κιν/γρα�φο και βίντεο η δορυφορική στη Θεσσαλονίκη», Τα Θεάματα 595 (Απρίλιος 1988), σ. 9. 

33. Κανέλλη, «Κραχ στη βιντεοαγορά», ό.π., σ. 22.
34. Γ. Βήτας, «10 μήνες στο χώρο του βίντεο», ό.π., σ. 25.
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Γιατί: η βιντεοκασέτα είναι αναλώσιμο είδος και η απόσβεσή της πρέπει να γίνεται μέσα 
σε ένα χρόνο από την ημερομηνία αγοράς. Να μετατραπεί δηλαδή ο συντελεστής από-
σβεσης από 33,33 % σε 100%. 
Να μειωθεί ο συντελεστής φόρου εισοδήματος. 
Να τοποθετηθούν ταμειακές μηχανές (με κορδέλα θεωρημένη από την εφορία) γιατί η θέ-
σπιση των δελτίων παροχής υπηρεσιών παρακωλύει την εργασία τους.35 

 
Η συσπείρωση των βιντεολεσχών σε έναν ενιαίο φορέα θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύ 
σημαντική παράμετρο για τη βιωσιμότητά τους, παρ’ όλες τις αλλαγές που θα προκαλούσε η 
ραδιοτηλεοπτική απορρύθμιση. Καθώς η ίδρυση και η λειτουργία τους διατηρούσε έναν και-
ροσκοπικό και προσωποκεντρικό χαρακτήρα, ο υψηλός ανταγωνισμός και τα εξόχως σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα των ίδιων των ιδιοκτητών (όπως η άμεση απόσβεση χρεών ή οικονο-
μικών οφειλών προς τις εταιρείες παραγωγής και διανομής) δεν επέτρεψαν την καλύτερη επι-
κοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στους επιχειρηματίες του κλάδου. Η πολύ περιορισμένη 
παρουσία αντιπροσωπευτικών (συνδικαλιστικών) οργάνων36 είναι χαρακτηριστική: Το 1987 
ιδρύθηκε το ΣΕΕΠΕΒ (Σωματείο Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Βιντεοκα-
σετών),37 ενώ διερευνήθηκαν περαιτέρω δυνατότητες με τη σημαντική συνάντηση βιντεοπα-
ραγωγών και ιδιοκτητών βιντεοκλάμπ στις 22/11/87 στο ξενοδοχείο Χανδρής, στο οποίο οι 
ελληνικές εταιρείες παραγωγής βιντεοκασετών και οι εκπρόσωποι των βιντεοκλάμπ Αθηνών, 
Βόλου και Κρήτης παρευρεθήκαν και συζήτησαν για τις τιμές ενοικίασης των βιντεοκασετών, 
τα διωχθέντα για πειρατεία βιντεοκλάμπ, και ούτω καθεξής. 

Στις αρχές του 1989, ο Αλέκος Δαβιλάς, ο δραστήριος πρόεδρος του Συλλόγου Βιντεο-επι-
χειρήσεων Νοτιών Προαστίων που αριθμούσε έως τότε μόλις πενήντα εννέα μέλη από έντεκα 
συνεργαζόμενα σωματεία, θα κάνει προσπάθειες προκειμένου να «εξυγιάνει τον χώρο» του 
βίντεο, πραγματοποιώντας εξορμήσεις στις συνοικίες. Συνομιλώντας με ιδιοκτήτες βιντεολε-
σχών, διέγνωσε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα στον χώρο υπήρξαν και οι εξωφρενικά 
χαμηλές τιμές ενοικίασης, τις οποίες προσπάθησε να αυξήσει.38 Την ίδια περίοδο, στις 9/1/1989, 
ιδρύεται και η Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Εμπορίας και Ενοικιάσεως Βιντεοκασετών Ελ-
λάδος (ΟΚΕΕΒΕ), σε συνεργασία με Συλλόγους Ηλιουπόλεως και Πειραιώς, οι οποίοι είχαν ορ-
γανωθεί με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών κάθε περιοχής για τη διασφάλιση των ατομικών 
συμφερόντων τους. Σε συνέλευση της Ομοσπονδίας, προτάθηκε «διαφημιστική καμπάνια» με 
στόχο την επιστροφή του κόσμου στη βιντεοκασέτα, όπως επίσης και προσπάθεια παραγωγής 
ποιοτικότερων ελληνικών βιντεοταινιών. 

Η δωρεάν προσφορά νέων προγραμμάτων από τους ελληνικούς τηλεοπτικούς δέκτες, η αι-
σθητικά και σκηνοθετικά πρόχειρη ελληνική βιντεο-παραγωγή και η μείωση των ενοικιάσεων 
στις ξένες παραγωγές οδήγησαν στη μείωση της κίνησης στις βιντεολέσχες και στο οριστικό 
κλείσιμο πολλών από αυτές. Όσες κατάφεραν να επιβιώσουν, κυρίως πιο «δυνατές» επιχειρή-

35. Στο ίδιο, σ. 26.
36. Θόδωρος Κ. Κατσανέβας, Το σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα, Αθήνα, Παπαζήσης, 1996, σ. 154. Ο Κατσανέβας πα-

ρατηρεί ότι «ιδιαίτερα αδύναμος είναι ο συνδικαλισμός σε χώρους εργασίας που δεν προσφέρονται για οργανωμένη εργατική 
δράση. Τέτοια είναι η περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (κάτω των 100 ατόμων) όπου απασχολείται ένας μεγάλος αριθ-
μός εργατοϋπαλλήλων στον ιδιωτικό και στον ημιδημόσιο τομέα της οικονομίας».

37. Τα Θεάματα 584 (Μάρτιος 1987), σ. 7. Μάλιστα, την ίδια περίοδο, ο τότε υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Τσοβόλας θα τοποθετήσει 
τον εμπορικό τομέα γύρω από� το βίντεο στα νέα επαγγέλματα. 

38. Τα Θεάματα 610 (31 Ιανουαρίου 1989), σ. 5.
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σεις που προσέφεραν στους πελάτες τους μια ποικιλία θεμάτων και ειδών, ενδεχομένως αντα-
ποκρινόμενες στις κινηματογραφοφιλικές απαιτήσεις ενός ειδικού κοινού, προσπάθησαν να 
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα των τεχνολογικών εξελίξεων, εμπλουτίζοντας μετά από 
περίπου μία δεκαετία το απόθεμά τους με τον καινοφανή ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο (DVD). 

Από τα άδεια κουτιά στην κοινωνικότητα: 
η βιντεολέσχη ως ένας «τρίτος χώρος» 

Η ελληνική βιντεοταινία της πενταετίας 1985-1990 έχει καταγράψει σε αρκετές περιπτώσεις 
αληθινούς χώρους βιντεολεσχών: Η ιδιόρρυθμη σύνδεση του μυθοπλαστικού υλικού της με 
την κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα της εποχής και ο αυτοαναφορικός διάλογος που εκ-
κινεί με τη «βιντεο-μανία» που έχει καταλάβει τους έλληνες θεατές δημιούργησε συχνά πρω-
ταγωνιστές που διατηρούσαν ή εργάζονταν σε βιντεολέσχη, η οποία αντιμετώπιζε πολλά 
οικονομικά προβλήματα. Ενδεικτικά, οι βιντεοταινίες Ράδιο Κατίνα στα Fm (Γ. Φίλιππας, 1988), 
Ένας τίμιος απατεώνας (Γ. Μυλωνάς, 1989) ή Ο πειρατής και η Φιλιππινέζα (Κ. Καραγιάννης, 
1989) παρουσιάζουν τα πορτρέτα μικρών ιδιοκτητών βιντεολεσχών, των οποίων η πελατεία 
έχει συρρικνωθεί είτε λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού από συναδέλφους είτε εξαιτίας των νέων 
συνθηκών που είχαν διαμορφωθεί στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο.  

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, πέρα από τις συχνές αναφορές για το βίντεο, τη βιντεοται-
νία και τις βιντεολέσχες στην ελληνική βιντεο-παραγωγή γίνεται αναφορά και κριτική και στις 
πρακτικές της διανομής και, ειδικότερα, στο «πακέτο»: Μάλιστα, η βιντεοταινία Ο βιντεοκλα-
μπάς: όχι άλλο πακέτο (Γ. Ζαραφωνίτης, 1988) παρουσιάζει το επάγγελμα του «βιντεο-πλασιέ» 
των εταιρειών παραγωγής και διανομής, ο οποίος περιφέρεται από βιντεολέσχη σε βιντεολέ-
σχη για να προωθήσει συγκεκριμένα «πακέτα» βιντεοκασετών. Θα συναντήσει την άρνηση και 
την επιθετική συμπεριφορά των βιντεο-επιχειρηματιών και θα βιώσει την παράνοια στον χώρο 
του λιανικού εμπορίου μέσα σε αληθινές επιχειρήσεις. 

Τα οπτικοακουστικά τεκμήρια που παρέχει η ελληνική βιντεοταινία αποθησαυρίζουν στιγμι-
αία, τουλάχιστον σε επίπεδο καθαρά εικονογραφικό, την ελληνική βιντεολέσχη, την επιχείρηση 
ως κατάστημα, τη διαρρύθμισή του, τις κυκλοφορίες που διέθετε. Ωστόσο, οδεύοντας πλέον 
στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, σε όσους δεν κατάφεραν ποτέ να επισκεφθούν μια βι-
ντεολέσχη, γεννιέται η εύλογη απορία: Επιτελούσε η επιχείρηση και ο ιδιοκτήτης της κάποια 
άλλη λειτουργία πλην της απλής διάθεσης βιντεοκασετών προς ενοικίαση;  

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η ραγδαία αύξηση του αριθμού των βιντεολεσχών σε όλη την 
Ελλάδα και, ιδιαίτερα, σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, διαμόρφωσε εκ νέου την καθημερινότητα 
των επαγγελματιών του χώρου και των ενοικιαστών-καταναλωτών οπτικοακουστικού υλικού, 
με αφορμή το ίδιο το θέαμα. Στην προσπάθειά μας να προσδιορίσουμε γιατί η βιντεολέσχη 
είχε αναδειχτεί σε πόλο έλξης και επίκεντρο των αθηναϊκών συνοικιών, όπως ήταν παλαιότερα 
το περίπτερο, το καφενείο ή η «ΕΒΓΑ της γειτονιάς» κ.ά., χωρίς να λειτουργεί ανταγωνιστικά, 
αλλά μάλλον παράλληλα προς αυτούς τους χώρους, η θέση του Όλντενμπουργκ39 αναφορικά 
με τη βιντεολέσχη ως «τρίτο χώρο» είναι πολύ σημαντική. Ο όρος «τρίτος χώρος» αναφέρεται 
στο πεδίο που βρίσκεται εκτός εργασίας και οικογενειακής εστίας και αποτελεί μια κατηγορία 
δημόσιου χώρου, στον οποίο «λαμβάνουν χώρα οι καθημερινές, ανεπίσημες, απρογραμμάτι-

39. Ray Oldenburg, The Great Good Place: Cafés, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Hangouts, and 
How they Get You through the Day, Νέα Υόρκη, Marlowe, 1997 [1989] κεφ. 2, «The character of third places».
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στες και οικειοθελείς συγκεντρώσεις των ατόμων». Σε αυτούς τους «τρίτους χώρους», όπως 
η αγγλική παμπ, το γαλλικό καφέ ή το αμερικανικό βιντεοκλάμπ, η γειτονιά έρχεται σε καθη-
μερινή διάδραση και συνύπαρξη, δημιουργεί την αίσθηση της συμμετοχής σε κάτι «κοινό», που 
οδηγεί στη σύσφιγξη των δεσμών της.  

Προς μια τέτοια κατεύθυνση οδηγήθηκε και η ελληνική οικογενειακή βιντεο-επιχείρηση, η 
οποία, όπως στην ανάλογη αμερικανική του «mom-n’-pop», ερχόταν σε καθημερινή επαφή με 
πλήθος πελατών, που συνδέονταν συνήθως με την πρώτη ματιά και όχι εξαιτίας της κάρτας 
μέλους που κατείχαν ή απαραίτητα με την ταινία που επρόκειτο να ενοικιάσουν. Η τυχαία συ-
νάντηση των φίλων και των γνωστών, η επίσκεψη ενός ανδρόγυνου για να ενοικιάσει μια ελ-
ληνική βιντεοταινία με τον Ταμτάκο, μια περιπέτεια με τον Τσακ Νόρις και ένα τουρκικό 
μελόδραμα, οι παρέες των μικρών παιδιών που ενδιαφέρονταν για παιδικές βιντεοκασέτες 
ενίσχυαν την επικοινωνία ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και στους πελάτες του. Ο Γ.Κ. αναφέρει χα-
ρακτηριστικά: «Ήταν θαυμάσιες οι σχέσεις με τους πελάτες. Ήταν βέβαια και άλλες εποχές 
όπου η λέσχη έπαιζε τον υποκατάστατο ρόλο της γειτονιάς που είχε αρχίσει να σβήνει ενώ 
στον κόσμο δεν είχε ακόμα σβήσει η επιθυμία του γι’ αυτήν».40 

Πολλές φορές, δημιουργούνταν και σχέσεις φιλίας: «…σιγά σιγά εγκατέστησα Η/Υ και 
έφτιαξα πρόγραμμα, μαζί με έναν πελάτη μου που (όπως αρκετοί) είχε γίνει και οικογενειακός 
φίλος».41 Ο Δ.Χ. συμπληρώνει: 

 
Μπορεί να ήταν και η ιδέα μου, αλλά κάθε μέρα στο μαγαζί –τουλάχιστον μέχρι να αρχίσει 
να επιστρέφει στην τηλεόραση– γινόταν χαμός με την καλή σημασία. Δεν προλάβαινα να 
καλημερίζω τον κόσμο, όλη η γειτονιά ερχόταν και περνούσε και για μια απλή χαιρετούρα. 
Πώς ήταν παλιά τα ψιλικατζίδικα; Έρχονταν μέχρι και να μας πουν τα προσωπικά τους, 
μαζί με τη βιντεοκασέτα που θα έπαιρναν. Ήταν κουραστικά, πολύ συχνά γυρνούσα αργά 
το βράδυ και ούτε να χαζέψω κάτι στην τηλεόραση δεν άντεχα. Ήξερα όμως ότι την επό-
μενη ημέρα θα ξαναδώ όλους αυτούς τους πελάτες, κάποιοι από αυτούς ήταν και φίλοι 
μου και κάπως χαιρόμουν. Ήταν μια άλλη εποχή που το ίδιο το μέσο μάς είχε φέρει αρκετά 
κοντά, θα έλεγα...42 

 
Παρατηρείται, επομένως, ότι η βιντεολέσχη ως επιχείρηση αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για 
την καλλιέργεια και ενδυνάμωση της κοινωνικότητας. Με αφορμή το ίδιο το μέσο και το so-
ftware του (βιντεοκασέτα), οι πελάτες της επικοινωνούσαν καθημερινά και διατηρούσαν τις φι-
λικές σχέσεις τους, τουλάχιστον σε έναν τυπικό βαθμό. Όντας στο κέντρο της γειτονιάς, η 
βιντεολέσχη αποτέλεσε έναν μεταβατικό «τρίτο χώρο» με εμπορικές και κοινωνικές λειτουρ-
γίες, οι οποίες έως έναν βαθμό προστέθηκαν σε εκείνες παλαιότερων χώρων, όπως το καφε-
νείο ή το κατάστημα ψιλικών της γειτονιάς, σε μια πιο εκμοντερνισμένη μορφή. 

Συνοψίζοντας, το επάγγελμα του «βιντεο-κλαμπά», ήτοι του ιδιοκτήτη βιντεολε�σχης στη δε-
καετία του 1980, φάνταζε ως το πλέον «ενημερωμένο» –τουλάχιστον ως προς τις τεχνολογικές 
εξελίξεις– επάγγελμα για όσους επεδίωκαν, συνήθως τυχοδιωκτικά, να ξεκινήσουν μια οικο-
γενειακή επιχείρηση. Παρ’ όλα τα προβλήματα του κλάδου, όπως, λόγου χάρη, η κασετοπει-
ρατεία ή το «πακέτο» και η ασυνεννοησία και αδιαφορία για συνεργασία με άλλες αντίστοιχες 

40. Γ.Κ., 2011.
41. Στο ίδιο.
42. Δ.Χ., 2008.
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επιχειρήσεις, το μεγαλύτερο μέρος των «βιντεο-κλαμπάδων» με τις ελάχιστες κινηματογρα-
φικές γνώσεις τους, που εξισορροπούνταν από την ύπαρξη κεφαλαίου, κατάφεραν να συμβι-
βάσουν τα ασυμβίβαστα: μια σίγουρη δουλειά, για όσα χρόνια διήρκεσε η «βιντεο-μανία» στη 
δεκαετία του 1980, με αρκετό μεν κόπο, αλλά και ένα μίνιμουμ ικανοτήτων.  

Ανταποκρινόμενες στις εφήμερες ανάγκες των τηλεθεατών και κινηματογραφόφιλων για 
μια διαφορετικού είδους ψυχαγωγία, οι βιντεολέσχες επανδρώθηκαν για να εξυπηρετήσουν 
τη συνοικία, αδυνατώντας βέβαια να κατανοήσουν τη βαθύτερη κοινωνική διάστασή τους. Η 
αγωνία για νέες κυκλοφορίες, τα μικροκουτσομπολιά για τις ταινίες που είδαν οι πελάτες και 
η καθημερινή τριβή σε έναν «τρίτο χώρο» δημιούργησαν στενούς δεσμούς ανάμεσα στους επι-
χειρηματίες και τους πελάτες τους, χωρίς, ωστόσο, κανένα από τα δύο μέρη να μπορεί να προ-
βλέψει ότι μια τέτοιου είδους εμπορική και προσωπική σχέση θα είχε τελικά ημερομηνία λήξης. 
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ 

Αντί επιλόγου: Ο χώρος του θεάματος ως χώρος εργασίας 
 

«Δ ουλεύοντας στον χώρο του θεάματος». Ο τίτλος και μόνο του συγκεκριμένου συλ-
λογικού τόμου πιθανώς να ξενίζει όσους αντιλαμβάνονται τον χώρο του θεάματος 
μονάχα ως έναν κόσμο «εκτός κανόνων», στενά συνυφασμένο με τη δημιουργικό-

τητα, την ελευθερία, την αυτονομία, όπου κυριαρχούν ευγενείς δραστηριότητες, υπεράνω 
χρημάτων και υλικών ανταμοιβών, και η αγάπη για την τέχνη είναι εκείνη η δύναμη που κινη-
τοποιεί τους συμμετέχοντες σε αυτόν. Σε μια τέτοια θεώρηση, δύσκολα μπορούμε να αντιλη-
φθούμε τις δραστηριότητες στους χώρους τους θεάματος ως δουλειά, δηλαδή ως μια 
αμειβόμενη δραστηριότητα, με τους όποιους καταναγκασμούς και περιορισμούς κάτι τέτοιο 
συνεπάγεται για μια αυτόνομη και δημιουργική ενασχόληση.  

Αναμφίβολα, μια αντίληψη των χώρων του θεάματος ως χώρων εργασίας δεν είναι αυτο-
νόητη και γεννά μια σειρά από αλληλένδετα ερωτήματα: Πώς μπορεί η απασχόληση σε έναν 
χώρο όπου κυρίαρχη αξία είναι η αγάπη για την τέχνη να ιδωθεί ως δουλειά; Μπορούμε να 
διερευνήσουμε τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα με τα συνήθη εργαλεία ανάλυσης και ερμηνείας 
άλλων μορφών αμειβόμενης εργασίας; Ποια είναι η διάσταση που υπερέχει: εκείνη της τέχνης 
ή αυτή της εργασίας; Πόσο ξένη ή αντιθέτως οικεία μας φαίνεται η εικόνα των καλλιτεχνών 
ως εργαζομένων επ’ αμοιβή που οργανώνονται και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, 
καλύτερους μισθούς, καθώς και εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα;  

«Απομαγεύοντας», τρόπον τινά, τον κόσμο του θεάματος, οι συμβολές στον παρόντα συλ-
λογικό τόμο αναδεικνύουν αυτές ακριβώς τις συχνά αποσιωπημένες και άγνωστες πτυχές και 
αντιφάσεις που διακρίνουν τον χώρο αυτό. Προσεγγίζοντας, από τη σκοπιά της ιστορίας της 
εργασίας, τον χώρο του θεάματος ως χώρο δουλειάς, προβάλλουν μια διαφορετική εικόνα 
των καλλιτεχνών ως εργαζομένων που οργανώνονται, συσπειρώνονται και διεκδικούν, με τον 
τρόπο κάθε άλλης συλλογικότητας εργαζομένων. Η ιστοριογραφία των εργατικών αγώνων, 
των συλλογικών διεκδικήσεων και των αιτημάτων τόσο των καλλιτεχνών όσο και όλων εκεί-
νων των επαγγελματιών που συνθέτουν τον χώρο του θεάματος μας επιτρέπει να διεισδύ-
σουμε στους επαγγελματικούς κόσμους που τον απαρτίζουν και να αντιληφθούμε τις λογικές 
και τους κανόνες που χαρακτηρίζουν τις αγορές εργασίας και τα καθεστώτα απασχόλησης 
στο πλαίσιό τους.  

Δεδομένης της αδυναμίας μας να συμβάλουμε, από ιστορικής σκοπιάς, στη σχετική συζή-
τηση, στόχος μας είναι εδώ να αναδείξουμε μια σειρά από επιμέρους ζητήματα, στα οποία 
έχουν εστιάσει, κοινωνιολογικές, επί το πλείστον, μελέτες και τα οποία αφορούν την εργασία 
στον χώρο του θεάματος, ειδικότερα, και την καλλιτεχνική εργασία και τους κόσμους της τέ-
χνης, ευρύτερα.  



Οι κόσμοι της τέχνης  

Όταν γίνεται λόγος για την «εργασία» στις δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries), συ-
νήθως έμφαση δίνεται στο έργο καλλιτεχνών. Εντούτοις, αυτές εξαρτώνται από μια σειρά 
συμπληρωματικών, μη καλλιτεχνικών εργασιών, ορισμένες εκ των οποίων απαιτούν εξειδι-
κευμένες δεξιότητες (όπως είναι η περίπτωση των κάμεραμαν ή των φωτιστών) και των 
οποίων η συμβολή είναι καίριας σημασίας για την παραγωγή και διάχυση του καλλιτεχνικού 
προϊόντος. Η ανάλυση αυτών των μορφών εξειδικευμένης εργασίας είναι αναγκαία: «εν 
μέρει για να αποφευχθεί η υπερεκτίμηση της συμβολής του καλλιτέχνη στην παραγωγή πο-
λιτιστικών αγαθών [...] αλλά και επειδή η εξειδικευμένη εργασία είναι από μόνη της σημαντική 
στο πλαίσιο του φάσματος των συχνά κρυφών (μη καλλιτεχνικών) εργασιακών καθηκόντων 
που συνθέτουν την παραγωγή των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών». Αυτές οι 
εργασίες ενίοτε νοούνται ως συμπληρωματικές –στην εργασία του καλλιτέχνη–, ως υπο-
στηρικτές στο «ταλέντο», ενώ την ίδια στιγμή που οι ανταμοιβές για την/τον επιτυχημένο 
καλλιτέχνη είναι υψηλές, τόσο από υλική άποψη όσο και από την άποψη του γοήτρου και 
της αναγνώρισης, οι αντίστοιχες ανταμοιβές γι’ αυτούς τους εργαζόμενους κατά κανόνα δεν 
είναι ανάλογες.1  

Έχοντας μια εικόνα του συνόλου των συμβολών στον παρόντα τόμο, η πρώτη έννοια 
που μας έρχεται στο μυαλό είναι εκείνη των «κόσμων της τέχνης» (art worlds) του Χάουαρντ 
Μπέκερ. Σύμφωνα με τον Μπέκερ, οι κόσμοι της τέχνης συνίστανται σε εκείνα τα άτομα 
και τις οργανώσεις που παράγουν τα γεγονότα και τα αντικείμενα που ορίζουμε ως τέχνη. 
Ειδικότερα, πρόκειται για: «[…] δίκτυα ανθρώπων των οποίων η συνεργατική δραστηριό-
τητα, οργανωμένη μέσα από την κοινή γνώση σχετικά με τους συμβατικούς τρόπους να 
γίνονται τα πράγματα, παράγει εκείνα τα έργα τέχνης για τα οποία διακρίνεται ο κόσμος 
της τέχνης».2 Ως έννοια υποδηλώνει ότι η τέχνη είναι μια συλλογική δραστηριότητα και όχι 
απλώς το προϊόν μιας μοναχικής ιδιοφυΐας.3 Χρειάζονται πολλά άτομα προκειμένου να δη-
μιουργηθεί ένα έργο τέχνης και όχι μόνο εκείνο στο οποίο αυτό αποδίδεται.4 Συνεπώς τα 
έργα τέχνης είναι το αποτέλεσμα της συντονισμένης δραστηριότητας όλων εκείνων, των 
οποίων η συνεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα έργο τέχνης 
ώστε να καταλήξει να γίνει αυτό που είναι.5 Εδώ συγκαταλέγονται εκείνοι οι οποίοι: συλ-
λαμβάνουν την ιδέα ενός έργου (για παράδειγμα οι συνθέτες ή οι συγγραφείς)· αναλαμβά-
νουν την εκτέλεσή του (ηθοποιοί, μουσικοί…)· προμηθεύουν τα απαραίτητα υλικά ή τον 
εξοπλισμό (οι κατασκευαστές μουσικών οργάνων…)· αποτελούν το κοινό και τους αποδέ-
κτες του (κριτικοί…).6 Για παράδειγμα, η πραγματοποίηση ενός κονσέρτου προϋποθέτει, 
μεταξύ άλλων, την επινόηση, παρασκευή και συντήρηση των απαιτούμενων μουσικών ορ-
γάνων· τη σύλληψη μιας παρτιτούρας και τη σύνθεση της μουσικής που βασίζεται στην 
παρτιτούρα· την εκμάθηση του τρόπου παιξίματος των οργάνων από τα μέλη της ορχή-

1. Mark Banks, «Craft labour and creative industries», International Journal of Cultural Policy 16/3 (2010), σ. 305-321: 305.
2. Howard S. Becker, «Art worlds and social types», American Behavioral Scientist 19/6 (1976), σ. 703-718.
3. Diana Crane, «Art worlds», στο George Ritzer (επιμ.), Blackwell Encyclopedia of Sociology, Μάλντεν και Οξφόρδη, Blackwell, 2007, 

σ. 177-180.
4. Howard S. Becker, Robert R. Faulkner και Barbara Kirshenblatt-Gimblett (επιμ.), Art from Start to Finish: Jazz, Painting, Writing, and 

Other Improvisations, Σικάγο, University of Chicago Press, 2006.
5. Howard S. Becker, «Art as collective action», American Sociological Review 39/6 (1974), σ. 767-776.
6. Becker, «Art worlds and social types», ό.π.
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στρας· την ύπαρξη χρόνου και χώρου και για τις πρόβες· τη δημοσιοποίηση και διαφήμιση 
του κονσέρτου, καθώς και την πώληση εισιτηρίων· αλλά και ένα κοινό ικανό να ακούσει, 
να καταλάβει και να ανταποκριθεί.7 Με άλλα λόγια, πολλά άτομα τα οποία δεν αυτοπροσ-
διορίζονται ως καλλιτέχνες παρέχουν εκείνα τα υλικά ή τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητα 
για τη δημιουργία και διάχυση των έργων τέχνης.8 Η συμβολή κάθε δρώντος αξιολογείται 
διαφορετικά: Ορισμένες δραστηριότητες είναι αναγκαίες προκειμένου ένα έργο να χαρα-
κτηριστεί ως τέχνη, ενώ άλλες έχουν υποστηρικτικό, μεν, αλλά ταυτόχρονα αναγκαίο ρόλο 
σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα.9 Ο συντονισμός όλων αυτών των δρώντων προϋπο-
θέτει μια σειρά από συμβάσεις.  

Αντλώντας από μια τέτοια θεώρηση των «κόσμων της τέχνης», μπορεί κανείς να αντιληφθεί 
τον κόσμο του θεάματος ως μια κοινωνική οργάνωση όπου εμπλέκονται πολλοί δρώντες, οι 
σχέσεις των οποίων διέπονται από συμβάσεις. Ακόμα κι αν αρκετές από τις συμβολές φαίνεται 
να εστιάζουν αποκλειστικά στο επάγγελμα του ηθοποιού, ταυτόχρονα συνεξετάζουν ή ανα-
δεικνύουν τον ρόλο και άλλων επαγγελματικών ομάδων ή δρώντων που από διαφορετικές 
θέσεις συνδιαμορφώνουν και συμμετέχουν στην παραγωγή του τελικού προϊόντος, είτε πρό-
κειται για εκείνους που έχουν ρόλο υποστηρικτικό (τεχνικοί) είτε για εκείνους που με διάφο-
ρους τρόπους συμμετέχουν στην προβολή ή διάχυση ενός έργου (θεατρικοί επιχειρηματίες, 
συντελεστές θεατρικών σκηνών, και ούτω καθεξής). Μόνο αν αντιληφθούμε την τέχνη, ή στην 
προκείμενη περίπτωση το θέαμα, ως μια συλλογική δραστηριότητα μπορούμε να κατανοή-
σουμε το σύνολο των παραγόντων, οργανισμών και δρώντων που διαμέσου των δράσεων, 
των αλληλεξαρτήσεων και των συμβατικών τους σχέσεων όχι μόνο συμμετέχουν στην παρα-
γωγή, εκτέλεση και διάχυση του καλλιτεχνικού προϊόντος (παράσταση, ταινία), αλλά ταυτό-
χρονα συγκαθορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού, και ειδικότερα εκείνους που διέπουν την 
προσφορά και ζήτηση και τη λειτουργία των καλλιτεχνικών αγορών εργασίας. 

Οι αγορές εργασίας των καλλιτεχνών  

Στο κείμενό του στον παρόντα τόμο, ο Ν. Ποταμιάνος εξετάζει την περίπτωση των ηθοποιών 
που αναζητούσαν βιοποριστική απασχόληση στα θεάματα του δρόμου, σε δουλειές του πο-
δαριού. Αυτές τις τελευταίες τις ορίζει ως προσωρινές, συχνά εποχικές δουλειές, που δεν 
ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα (έτσι ώστε να γίνουν κανονικό επάγγελμα), είναι στενά συν-
δεδεμένες με την υποαπασχόληση και δεν προσφέρουν επαρκές εισόδημα για ικανό χρονικό 
διάστημα. Αντιθέτως, εκείνοι οι οποίοι τις ασκούν εναλλάσσουν διάφορες πηγές εισοδήματος 
προκειμένου να επιβιώσουν. Ταυτόχρονα, πρόκειται για δουλειές που λαμβάνουν χώρα στην 
άτυπη οικονομία και στερούνται μορφών ρύθμισης και θεσμοποίησης, όπως η μαθητεία, με 
την τελευταία να «[…] παράγει οριοθετήσεις και [να] επικυρώνει κοινωνικά τις οικονομικές δρα-
στηριότητες ως “τέχνες”, ως διακριτά επαγγέλματα». H M. Ηλιάδη με τη σειρά της, στο κείμενό 
της για τους ελληνικούς περιοδεύοντες θιάσους, αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, τις ανισότητες 
που διέκριναν τον χώρο του θεάματος, όπου από τη μία υπήρχε η «“βαριά” βιομηχανία της δια-
σκέδασης των λαμπρών ονομάτων», μια μικρή μερίδα ηθοποιών-σταρ («[…] το πολύ είκοσι απα-
στράπτοντα ονόματα σε κάθε εποχή ») «πρωταγωνιστών μεριδιούχων» που στήριζαν το «σταρ 

7. Becker, «Art as collective action», ό.π. 
8. Crane, «Art worlds», ό.π. 
9. Becker, «Art as collective action», ό.π.
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σίστεμ» και από την άλλη μια μεγάλη μάζα «γλίσχρα αμειβόμενων» ηθοποιών που απασχολού-
νταν ως «[…] απλοί εργαζόμενοι με σκευή αποκλειστικά το ταλέντο τους και πενιχρούς μι-
σθούς». Ανισότητες, τις οποίες, ο Π. Μιχαλόπουλος, στο κείμενό του για τη μισθολογική κλίμακα 
και τις καλλιτεχνικές ιεραρχίες στο Εθνικό Θέατρο της Κατοχής, αναλύει με τη σειρά του υπό 
το πρίσμα του «βεντετισμού».  

Καθένα από τα παραπάνω κείμενα «φωτίζει» επιμέρους διαστάσεις των καλλιτεχνικών αγο-
ρών εργασίας –και ειδικότερα εκείνης των ηθοποιών– που ακόμα και σήμερα, παρά τις σχε-
τιζόμενες με το εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο διαφοροποιήσεις, παραμένουν αναλλοίωτες, έτσι 
όπως αυτό προκύπτει τόσο από σύγχρονες μελέτες όσο και μέσα από τις συνδικαλιστικές διεκ-
δικήσεις. Οι βαθιές ανισότητες, τόσο οι οικονομικές όσο και οι σχετιζόμενες με το κύρος και 
την αναγνώριση, η πολυαπασχόληση ως τεχνική επιβίωσης, η υποαπασχόληση ως «κυρίαρχη» 
εργασιακή συνθήκη, και ούτω καθεξής, είναι ζητήματα που ουδόλως χάνονται στο πέρασμα 
των χρόνων, αντιθέτως παραμένουν επίκαιρα, ενώ ορισμένα από αυτά φαίνεται να αποτελούν 
και «δομικά» χαρακτηριστικά των αγορών εργασίας των καλλιτεχνών (στην προκειμένη περί-
πτωση των ηθοποιών).  

Οι αγορές εργασίας των καλλιτεχνών και οι «κανόνες» –τυπικοί και άτυποι– που τις διέπουν 
συνιστούν έναν γρίφο και μια πρόκληση για τους κοινωνικούς επιστήμονες,10 μιας και έχουν 
θεωρηθεί επαγγελματικοί κόσμοι «εκτός κανόνων», υπό την έννοια ότι δεν μπορούν να συ-
νεξεταστούν με τις κυρίαρχες μορφές μισθωτής εργασίας.11 Ορισμένοι συγγραφείς αντιλαμ-
βάνονται την εργασία των καλλιτεχνών με όρους «καλέσματος» (vocation), κάτι που 
παραπέμπει σε δραστηριότητες στενά συνυφασμένες με τη δυνατότητα έκφρασης, την ελευ-
θερία, την αυτονομία και τη δημιουργικότητα. Αυτή η «ουτοπική θεώρηση της καλλιτεχνικής 
ελευθερίας» κυριάρχησε μεταξύ των ακαδημαϊκών κριτικών των σύγχρονων βιομηχανικών 
κοινωνιών, οι οποίες «[...] έχουν συχνά επικριθεί από διανοούμενους για την αποτυχία τους 
να ανταποκριθούν στις εξιδανικευμένες απαιτήσεις για την παροχή αυθεντικής αυτονομίας».12  

Εντούτοις, οι έννοιες της εγγενώς «ελεύθερης» και δημιουργικής εργασίας αμφισβητήθηκαν13 
και αυτή η εξιδανικευμένη αναπαράσταση της εργασίας των καλλιτεχνών, που συνδέεται με 
ισχυρές εγγενείς ανταμοιβές και με ένα πλεόνασμα αυτονομίας, συχνά συγκαλύπτει τα σχετι-
ζόμενα με την εργασία προβλήματα.14  

Όλο και περισσότερο επισημαίνεται ότι η πολιτιστική παραγωγή διέπεται σήμερα σε μεγάλο 
βαθμό από τη λογική του οικονομικού υπολογισμού και από μια πιο επιθετική φιλοσοφία της 
αγοράς που μειώνει την ευκαιρία για πραγματικά δημιουργική, ανεξάρτητη πολιτιστική παραγωγή 
και, ως εκ τούτου, διαβρώνει την ικανότητα για αυτόνομη και ανιδιοτελή καλλιτεχνική δημιουρ-
γικότητα.15 Σχετικές έρευνες έδειξαν ότι η τέχνη είναι επίσης μια επιχείρηση και πολύ συχνά 

10. Eliot Freidson, «Les professions artistiques comme défi à l’analyse sociologique», Revue française de sociologie 27/3 (1986), σ. 431-
443· Pierre-Michel Menger, «Artistic labor markets and careers», Annual Review of Sociology 25/1 (1999), σ. 541-574.

11. Philippe Coulangeon, «Les mondes de l’art à l’épreuve du salariat: Le cas des musiciens de jazz français», Revue Française de So-
ciologie 40/4 (1999), σ. 689-713.

12. Mark Banks, «Autonomy guaranteed? Cultural work and the “art-commerce relation”», Journal for Cultural Research 14/3 (2010), σ. 
251-269: 254.

13. Mark Banks και David Hesmondhalgh, «Looking for work in creative industries policy», International Journal of Cultural Policy 15/4 
(2009), σ. 415-430.

14. Nick Butler και Dimitrinka Stoyanova Russell, «No funny business: Precarious work and emotional labour in stand-up comedy», 
Human Relations 71/12 (2018), σ. 1666-1686.

15. Jim McGuigan, «Creative labour, cultural work and individualization», International Journal of Cultural Policy 16/3 (2010), σ. 323-
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αξιώνεται από τους καλλιτέχνες να είναι πειραματικοί και καινοτόμοι, αναπτύσσοντας παράλληλα 
μια εμπορεύσιμη ατομικότητα.16 Ως εκ τούτου, οι καλλιτέχνες αντιμετωπίζονται ως «μοντέλα 
επιχειρηματικότητας», που επιδεικνύουν ένα μείγμα μποεμισμού και επιχειρηματικότητας. 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των εμπειρικών ερευνών από όλο 
το φάσμα των κοινωνικών επιστημών που δίνουν έμφαση στις συνθήκες εργασίας των επαγ-
γελμάτων στους κόσμους του θεάματος και της τέχνης,17 συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο 
σε μια «απομάγευση» της καλλιτεχνικής εργασίας και των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων. Οι 
σχετικές θεωρήσεις θέτουν την εργασία των καλλιτεχνών υπό το καθεστώς της εργασίας «επ’ 
αμοιβή» (εδώ συμπεριλαμβάνονται τόσο η μισθωτή όσο και η ανεξάρτητη εργασία). Τα κοινά 
στοιχεία θεμελιώνονται στο γεγονός ότι πολύ απλά η τέχνη μπορεί να θεωρηθεί μια δραστη-
ριότητα όπως όλες οι άλλες.18  

Παρά τις διαφοροποιήσεις των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, υπάρχουν κάποια στοιχεία που 
καθιστούν το εργασιακό στάτους των καλλιτεχνών ιδιαίτερο, όπως: α) μια επαγγελματική στα-
διοδρομία που συνίσταται σε μια διαδοχή θέσεων εργασίας περιορισμένης διάρκειας· β) ένας 
συγκεκριμένος τρόπος οργάνωσης της καλλιτεχνικής παραγωγής γύρω από ένα εγχείρημα, με 
προσωρινό, κατά συνέπεια, χαρακτήρα· γ) μια ιδιαίτερη διαμόρφωση της εργασιακής σχέσης, 
υπό την έννοια ότι ένας καλλιτέχνης μπορεί να απασχολείται κατά τη διάρκεια ενός έτους σε 
περισσότερους από έναν εργοδότες· δ) μια ιδιότυπη, για τα δεδομένα του κόσμου της εργασίας, 
«κοινωνικοποίηση του κινδύνου», όπου εισοδήματα από την εργασία και επιδότηση της ανεργίας 
εναλλάσσονται συνεχώς.19 Οι αγορές εργασίας των καλλιτεχνών χαρακτηρίζονται από υπέρμε-
τρη ευελιξία, υπό την έννοια ότι η αυταπασχόληση, το επονομαζόμενο freelancing, η μερική απα-
σχόληση, η διαλείπουσα εργασία (intermittency), η ηθελημένη ή επιβεβλημένη πολυαπασχόληση 
(σε άλλες καλλιτεχνικές ή μη καλλιτεχνικές δραστηριότητες) αποτελούν τις κυρίαρχες μορφές 
οργάνωσης της εργασίας. Όπως επισημαίνουν οι Άμνι και Κρέτσος,20 η βασιζόμενη σε συγκεκρι-
μένα πρότζεκτ εργασία (υπό την έννοια πολλαπλών βραχυπρόθεσμων πρότζεκτ με διαφορετι-
κούς εργοδότες ή πελάτες) αποτελεί σχετικά κοινή πρακτική στις καλλιτεχνικές αγορές εργασίας. 
Όσον αφορά την πολυαπασχόληση, πολλοί καλλιτέχνες κερδίζουν το μεγαλύτερο μέρος του ει-
σοδήματός τους μέσα από τη συμπληρωματική απασχόληση σε μια «πραγματική» δουλειά που 
παρέχει ένα κανονικό εισόδημα.21 Οι Θόρσμπι και Ζέντνικ22 επισημαίνουν ότι οι καλλιτέχνες εν-
δέχεται να κατανέμουν τον χρόνο εργασίας τους μεταξύ θέσεων εργασίας που συχνά συνδέο-
νται με τρεις διακριτές αγορές εργασίας: αυτή που σχετίζεται με την κατεξοχήν δημιουργική 

335· Angela McRobbie, «Clubs to companies: Notes on the decline of political culture in speeded up creative worlds», Cultural 
Studies 16/4 (2002), σ. 516-531.

16. Alison Bain, «Constructing an artistic identity», Work, Employment and Society 19/1 (2005), σ. 25-46.
17. Pierre-Michel Menger, «Rationalité et incertitude de la vie d’artiste», L’Année sociologique 39 (1989), σ. 111-151.
18. Pierre-Michel Menger, Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Παρίσι, Seuil, 2003. 
19. Pierre-Michel Menger, «Marché du travail artistique et socialisation du risque: le cas des arts du spectacle», Revue française de so-

ciologie 32/1 (1991), σ. 61-74.
20. Charles Umney και Lefteris Kretsos, «“That’s the experience”: Passion, work precarity, and life transitions among London jazz mu-

sicians», Work and Occupations 42/3 (2015), σ. 313-334.
21. Alison Bain και Heather McLean, «The artistic precariat», Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 6/1 (2013), σ. 93-111· 

Angela McRobbie, «Clubs to companies: Notes on the decline of political culture in speeded up creative worlds», Cultural Studies 
16/4 (2002), σ. 516-531.

22. David Throsby και Anita Zednik, «Multiple job-holding and artistic careers: Some empirical evidence», Cultural Trends 20/1 (2011), σ. 
9-24.
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εργασία· μια δεύτερη, που περιλαμβάνει σχετιζόμενες με τις τέχνες εργασίες, στις οποίες χρη-
σιμοποιούνται καλλιτεχνικές και δημιουργικές δεξιότητες (λόγου χάρη, στη διδασκαλία)· και μια 
τρίτη μη σχετιζόμενη με τις τέχνες αγορά εργασίας. 

Επιπρόσθετα, η συχνή απουσία κριτηρίων κατοχύρωσης των σχετικών με τις τέχνες επαγ-
γελματικών δραστηριοτήτων (σύστημα επαγγελματικών τίτλων, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
κ.λπ.) καθιστούν προβληματική ακόμα και την ίδια τη χρήση της έννοιας του «επαγγέλματος» 
στην περίπτωση των καλλιτεχνών. Η απουσία θεσμικά κατοχυρωμένων εμποδίων στην πρό-
σβαση, η πολυαπασχόληση των καλλιτεχνών, καθώς και η απουσία σαφών διαχωριστικών γραμ-
μών (τυπικών και μη) μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών ή ακόμα και μεταξύ εκείνων που 
ασκούν αυτό το επάγγελμα σε διάρκεια και με συστηματικό τρόπο και εκείνων που προερχό-
μενοι από άλλους επαγγελματικούς χώρους το ασκούν σποραδικά,23 ενισχύουν την εικόνα των 
επαγγελμάτων τα οποία μπορεί να ασκήσει ο καθένας χωρίς κάποιες ελάχιστες τυπικές προ-
ϋποθέσεις, καθώς και των αγορών εργασίας στις οποίες ο καθένας αισθάνεται ελεύθερος να 
μπει. Όπως επισημαίνει και η Παραντεΐζ24 σχετικά με την αγορά εργασίας των κωμικών στη 
Γαλλία: «[...] δεν υπάρχει κανένας τυπικός έλεγχος κατά την είσοδο· δεν υπάρχει κανένας επί-
σημος κανόνας που να επιτρέπει σε κάποιον να προβλέψει την επαγγελματική πορεία· ειδικό-
τερα, κάθε εργασιακή πράξη αποτελεί αντικείμενο μιας συγκεκριμένης ανταλλαγής – του κασέ». 

Ταυτόχρονα, η έλλειψη θεσμικών κανόνων δημιουργεί μεγάλες ανισότητες όσον αφορά 
τους μισθούς. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν πολύ υψηλές αμοιβές για τους πιο αναγνωρίσιμους 
(το φαινόμενο των σούπερ σταρ κατά τον Ρόουζεν),25 ενώ από την άλλη έχουμε αμοιβές που 
γενικά φαίνεται να είναι χαμηλότερες από εκείνες σε άλλα επαγγέλματα.26 

Όλα αυτά βάζουν τους καλλιτέχνες σε μια διαδικασία συνεχούς αυτο-προώθησης (self-mar-
keting), στην οποία η «λογική της φήμης» και τα κοινωνικά δίκτυα διαδραματίζουν κρίσιμο 
ρόλο.27 Επιπρόσθετα, συνεπάγονται μια «εξατομίκευση του κινδύνου», όπου απαιτείται από 
τους καλλιτέχνες να αναλάβουν το κόστος της κατάρτισης και επαγγελματικής τους εξέλιξης, 
της κοινωνικής τους ασφάλισης, καθώς και της εύρεσης νέας εργασίας και της διαχείρισης 
του χρόνου μεταξύ των επιμέρους πρότζεκτ.28  

Η εργασία των καλλιτεχνών μεταξύ αυτόνομης 
και δημιουργικής δραστηριότητας και αυτο-εκμετάλλευσης 

Με βάση τα παραπάνω, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι κάποιος θέλει να ασκή-
σει ένα ελκυστικό αλλά ταυτόχρονα επισφαλές επάγγελμα; Μπορούμε να κάνουμε λόγο για 

23. Bain, «Constructing an artistic identity», ό.π.
24. Catherine Paradeise (με τη συνεργασία των Jacques Charby και François Vourc’h), Comédiens. Profession et marchés du travail, 

Παρίσι, PUF, 1998, σ. 55.
25. Sherwin Rosen, «The economics of superstars», The American Economic Review 71/5 (1981), σ. 845-858.
26. Pierre-Michel Menger, «Artistic labor markets: Contingent work, excess supply and occupational risk management», στο Victor A. 

Ginsburgh και David Throsby (επιμ.), Handbook of the Economics of Art and Culture, τόμ. Α΄, Άμστερνταμ, Elsevier, 2006, σ. 765-
811.

27. Menger, «Marché du travail artistique», ό.π.· Paradeise, Comédiens…, ό.π.· Pierre-Michel Menger, La Profession de comédien: for-
mations, activités et carrières dans la démultiplication de soi, Παρίσι, La Documentation Française, 1997· Olivier Pilmis, «Avec le 
temps… Le maintien sur le marché, indice de réussite professionnelle des comédiens», στο A. Degenne κ.ά. (επιμ.), Les Données 
longitudinales dans l’analyse du marché du travail, Céreq, Document n° 171 (2003), σ. 491-501. 

28. Bain και McLean, «The artistic precariat», ό.π.
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«εραστές του κινδύνου» (risk-lovers) ή για «ορθολογικά ανόητους» (rational fools), όπως επιση-
μαίνει ο Μένζερ;29 Ή ακόμα και οι πιο «αντι-οικονομικές» και «ανιδιοτελείς» συμπεριφορές, οι 
οποίες σε ένα συνηθισμένο οικονομικό σύμπαν θα καταδικάζονταν απερίφραστα, εμπεριέχουν, 
όπως αναφέρει ο Μπουρντιέ,30 ένα είδος οικονομικής ορθολογικότητας που αφορά τη συσ-
σώρευση συμβολικού, και ως εκ τούτου οικονομικού, κεφαλαίου; 

Συχνά οι ίδιοι οι καλλιτέχνες νοούν το επάγγελμά τους ως απόρροια ενός ακαταμάχητου 
πάθους που κυριαρχεί31 και μιας «εσωτερικής ώθησης» (inner drive).32 Ο Έλιοτ Φρίντσον προσ-
διορίζει τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα ως επαγγέλματα που δεν γίνονται για τα λεφτά αλλά 
από «αγάπη» (labour of love),33 ή ως «τέχνη για την τέχνη» (art for art’s sake). Όπως επισημαίνει, 
η εργασία των καλλιτεχνών είναι πρωτίστως μια «εργασία που απαντά σε ένα κάλεσμα», υπό 
την έννοια ότι η εκτέλεσή της δεν υπακούει σε μια επιθυμία ή σε μια ανάγκη για την απόκτηση 
υλικού κέρδους.34 Χρησιμοποιεί αυτόν τον ορισμό για καλλιτεχνικά επαγγέλματα διότι κατά 
την άποψή του η επαγγελματική αφοσίωση και η επιτυχία στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα δεν 
είναι συμβατές με τις ενασχολήσεις και τα κριτήρια λειτουργίας μιας αγοραστικής οικονομίας 
της ανταλλαγής. Αυτή η αντίληψη του καλέσματος γίνεται συστατικό της επαγγελματικής τους 
ταυτότητας και ένα είδος επαγγελματικού μύθου που εξορθολογίζει και δικαιολογεί τις επαγ-
γελματικές τους αποφάσεις.35 Είναι αυτή που δίνει νόημα στη συμπεριφορά και λειτουργεί ως 
ένα είδος εκ των υστέρων αιτιολόγησης της επιλογής ενασχόλησης με ένα τέτοιο επάγγελμα.36 
Δεδομένης της έλλειψης (σε πολλές περιπτώσεις) υλικών ανταμοιβών, η εργασία των καλλι-
τεχνών εμπεριέχει υψηλά επίπεδα αφοσίωσης και δέσμευσης που δεν συνδέονται με οικονο-
μικές αλλά με συμβολικές ανταμοιβές.37 Ανταποκρίνεται, συνεπώς, σε αυτό που ο Φρίντσον38 
αποκάλεσε «προσηλωμένη εργασία» (committed labor), όπου το κίνητρο για την εκτέλεσή της 
δεν είναι η επιθυμία ή η ανάγκη για υλικά οφέλη – και υπ’ αυτή την έννοια αντιτίθεται στη μαρ-
ξική συλλογιστική περί αλλοτριωμένης εργασίας.  

Εντούτοις, αυτή η προσηλωμένη και στενά συνδεόμενη με συμβολικές ανταμοιβές εργασία 
ενέχει επίσης, όπως επισημαίνει και ο Ρος, ένα υψηλό κόστος υπό την έννοια των «θυσιών» που 

29. Menger, «Artistic labor markets and careers», ό.π.
30. Pierre Bourdieu, «La Production de la croyance», Actes de la recherche en sciences sociales 13/1 (1977), σ. 3-43.
31. Marie Buscatto, «De la vocation artistique au travail musical: tensions, compromis et ambivalences chez les musiciens de jazz», So-

ciologie de l’art 3 (2004), σ. 35-56.
32. Joan Jeffri και David Throsby, «Professionalism and the visual artist», International Journal of Cultural Policy 1/1 (1994), σ. 99-108.
33. Eliot Freidson, «Labours of love in theory and practice: A prospectus», στο Kai Erikson και Steven P. Vallas (επιμ.), The Nature of 

Work: Sociological Perspectives, Νιου Χέιβεν, Yale University Press, 1990, σ. 149-161.
34. Freidson, «Les Professions artistiques», ό.π.
35. Σύμφωνα με την Bain («Constructing an artistic identity», ό.π.), μια τέτοια αντίληψη της εργασίας (που γίνεται από αγάπη) είναι συ-

στατικό στοιχείο της επαγγελματικής ταυτότητας των καλλιτεχνών, αποτελεί έναν από τους μύθους και τα στερεότυπά της. Πρό-
κειται για «επινοημένες ιστορίες», εξιδανικευμένες θεωρήσεις που μετατρέπονται σε σύμβολα μιας συλλογικής ταυτοποίησης, 
ακόμα και οριοθέτησης του επαγγέλματος. Για τον Laillier, το κάλεσμα είναι επί το πλείστον το προϊόν μιας συλλογικής διαδικασίας, 
ενώ η Sapiro θεωρεί ότι η διαδικασία «κοινωνιο-γένεσης» του καλέσματος περνάει από δύο στάδια, το πρώτο εκ των οποίων 
αφορά τη διαμόρφωση μιας γενικότερης ψευδαίσθησης ως προς ένα επάγγελμα και το δεύτερο την προσχώρηση του ατόμου σε 
αυτή την ψευδαίσθηση: Joël Laillier, «La Dynamique de la vocation: les évolutions de la rationalisation de l’engagement au travail 
des danseurs de ballet», Sociologie du travail 53/4 (2011), σ. 493-514· Gisèle Sapiro, «La Vocation artistique entre don et don de 
soi», Actes de la recherche en sciences sociales 3 (2007), σ. 4-11.

36. Lallier, «La Dynamique de la vocation», ό.π. 
37. Freidson, «Les Professions artistiques», ό.π.
38. Στο ίδιο.
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πρέπει να κάνει ο καλλιτέχνης (heavy sacrificial cost): πολλές ώρες εργασίας, συνήθως χωρίς 
τις ανάλογες αποδοχές, και εκμεταλλευτικές σχέσεις εργασίας ως προϋπόθεση για τη δυνατό-
τητά του να εκφραστεί δημιουργικά.39 Με άλλα λόγια, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέ-
τουν την εργασία των καλλιτεχνών ενέχουν ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα αυτο-εκμετάλλευσης 
και αποδοχής ή/και δικαιολόγησης της εκμετάλλευσης.40 Η καλλιτεχνική εργασία είναι δυνητικά 
απελευθερωτική, οδηγώντας πολλούς μελετητές στο να τη συνδέσουν με τη μαρξική αντίληψη 
της εργασίας όχι ως πηγής καταναγκασμού αλλά ως πηγής αυτο-εκπλήρωσης, αλλά ταυτόχρονα 
και εγγενώς εκμεταλλευτική, μιας και η «εργασία από χαρά» γίνεται αντικείμενο δημιουργικών 
τρόπων συσσώρευσης κεφαλαίου και αποικιοποιείται από τον καπιταλισμό.41  

Οι επισφαλείς συνθήκες και αμοιβές, οι εμπειρίες βαθιάς ευελιξίας και ανασφάλειας, η απα-
σχόληση σε άτυπα και συχνά άναρχα εργασιακά περιβάλλοντα, όχι μόνο καθίστανται αποδεκτά 
αλλά και δικαιολογούνται. Οι καλλιτέχνες επενδύουν ένα μεγάλο μέρος του εαυτού τους σε 
αυτό που κάνουν, υπομένοντας την ίδια στιγμή την επισφαλή απασχόληση και την ανασφά-
λεια.42 Θεωρώντας την εργασία τους «εργασία από αγάπη», είναι πιο πρόθυμοι να δεχτούν 
τους χαμηλούς μισθούς, την υποαπασχόληση, την ανεργία και τις αβέβαιες προοπτικές στα-
διοδρομίας ως μέρος της επαγγελματικής τους ζωής.43 Η έντονη δέσμευση στην εργασία τους 
συχνά οδηγεί σε αυτό που η ΜακΡόμπι44 ορίζει ως «άξονα ευχαρίστησης-πόνου» (pleasure-pain 
axis). Ως εκ τούτου, το να ακολουθεί κάποιος το κάλεσμά του, μπορεί να σημαίνει ταυτόχρονα 
απόλαυση, αλλά και οδύνη.45 Όπως επισημαίνουν οι Τζιλ και Πρατ: «Οι πολλές ώρες και η κυ-
ριάρχηση της ζωής από την εργασία μπορεί να υπαγορεύονται από τιμωρητικά χρονοδιαγράμ-
ματα και καταπιεστικές προθεσμίες, και μπορεί να βιωθούν ως έντονα εκμεταλλευτικά, αλλά 
μπορεί επίσης να είναι το αποτέλεσμα της παθιασμένης δέσμευσης, της δημιουργικότητας και 
της αυτοέκφρασης, και των ευκαιριών για κοινωνικοποίηση σε πεδία όπου η “δικτύωση” δεν 
έχει τόσο να κάνει με το να “καλοπιάνεις” τους ισχυρούς, αλλά με το να “αράζεις” με φίλους, 
συναδέλφους και ανθρώπους που μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα και ενθουσιασμούς».46 
Επιπρόσθετα, η προσπάθεια διαχείρισης των αντιφάσεων ανάμεσα στην άσκηση μιας «ευγε-
νούς δραστηριότητας» και τη συνεχιζόμενη εργασιακή και οικονομική ανασφάλεια συνιστά 
συχνά πηγή εντάσεων. Εντάσεις που προκαλούνται από τον καταναγκασμό που αισθάνονται 
οι καλλιτέχνες όταν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν συμβιβασμούς και να ασκήσουν βιοπορι-
στικές δραστηριότητες εις βάρος του καλλιτεχνικού τους καλέσματος.47 

Στους κόσμους της τέχνης, είναι σύνηθες οι καλλιτέχνες να αμείβονται τελευταίοι με βάση 

39. Andrew Ross, «The new geography of work: Power to the precarious?», Theory, Culture & Society 25/7-8 (2008), σ. 31-49.
40. David Hesmondhalgh και Sarah Baker, «“A very complicated version of freedom”: Conditions and experiences of creative labour in 

three cultural industries», Poetics 38/1 (2010), σ. 4-20.
41. Panos Kompatsiaris, «Art struggles: Confronting internships and unpaid labour in contemporary art», triple C: Communication, Cap-

italism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society 13/2 (2015), σ. 554-566.
42. David Hesmondhalgh, «User-generated content, free labour and the cultural industries», Ephemera 10/3-4 (2010), σ. 267-284.
43. Butler και Stoyanova Russell, «No funny business», ό.π. 
44. Angela McRobbie, «Making a living in London’s small-scale creative sector», στο D. Power και A. J. Scott (επιμ.), Cultural Industries 

and the Production of Culture, Λονδίνο, Routledge, 2004, σ. 130–143.
45. Umney και Kretsos, «“That’s the experience”», ό.π.
46. Rosalind Gill και Andy Pratt, «In the social factory? Immaterial labour, precariousness and cultural work», Theory, Culture & Society 

25/7-8 (2008), σ. 1-30: 18.
47. Χριστίνα Καρακιουλάφη, «“Είναι και τέχνη και επάγγελμα”: προσλήψεις της καλλιτεχνικής εργασίας-το παράδειγμα των ηθοποιών 

στην Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 137-138 (2012), σ. 113-140.
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μια διαδεδομένη αντίληψη ότι κάνουν «τέχνη για την τέχνη». Η μη αμειβόμενη εργασία γίνεται 
πολλές φορές αντιληπτή ως ένα μέσο που επιτρέπει στους καλλιτέχνες να αποκτήσουν το κοι-
νωνικό κεφάλαιο που απαιτείται για την εξεύρεση απασχόλησης. Νοείται ως «εθελοντική» και 
θεωρείται κάτι το φυσιολογικό, η φυσική τάξη των πραγμάτων (the way things are).48  

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, για έναν καλλιτέχνη, πολύ συχνά η «μη αμειβόμενη εθελοντική» εργα-
σία νοείται το ίδιο επαγγελματική με μια αμειβόμενη εργασία, συνυπολογίζεται στην επαγγελ-
ματική πείρα του και από τον ίδιο αντιμετωπίζεται ως επένδυση.49 Ως εκ τούτου, η σχέση 
μεταξύ αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας είναι συχνά «μπερδεμένη και αδιαφανής».50 
Δεδομένου ότι πολλά καλλιτεχνικά πρότζεκτ γίνονται μόνο με την υπόσχεση ή την προσδοκία 
μιας αμειβόμενης απασχόλησης στη συνέχεια,51 η απλήρωτη εργασία συνιστά μηχανισμό για 
την είσοδο στο επάγγελμα, αλλά και ένα «διαπραγματευτικό όπλο» κατά τη διάρκεια της ανα-
ζήτησης μελλοντικής απασχόλησης. Κατά συνέπεια, αυτή η βαρύτητα της μη αμειβόμενης ερ-
γασίας και του μη αμειβόμενου χρόνου εργασίας θέτει υπό αμφισβήτηση τόσο τους 
καθιερωμένους κανόνες αξιολόγησης και ανταμοιβής του χρόνου εργασίας52 όσο και τα όρια 
μεταξύ εργασίας και απασχόλησης, δεδομένου ότι η απασχόληση (με τη στενή και τυπική έν-
νοια του όρου) αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος της εργασίας που τελείται στην πραγματικό-
τητα53 και η διάρκεια του αμειβόμενου και δηλωμένου εργάσιμου χρόνου δεν αποτελεί παρά 
μονάχα ένα δείγμα του πραγματικού χρόνου που αφιερώνεται σε μια εργασία.54 

Όσον αφορά την ανεργία, αυτή δεν γίνεται απαραίτητα αντιληπτή ως μη εργασία ή ως μια 
«εξαιρετική» κατάσταση, που απομακρύνει το άτομο από την κανονική επαγγελματική και ερ-
γασιακή βιογραφία, αλλά αντιθέτως ως μια «κανονικότητα» στενά συνδεόμενη με τον «επο-
χικό» χαρακτήρα της εργασίας του. Συχνά ακόμα και οι περίοδοι ανεργίας μπορεί να γίνουν 
αντιληπτές ως ευκαιρία για «διανοητική» ανάπαυλα, για επιμόρφωση ή ακόμα και ως περίοδοι 
προετοιμασίας για κάτι μελλοντικό.55 

Η εργασία των καλλιτεχνών ως αντικείμενο συλλογικών διεκδικήσεων  

Στο κείμενό του, που αφορά τη δράση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) κατά την πε-
ρίοδο του Μεσοπολέμου, ο Α. Γλυτζουρής αναφέρεται σε βασικές διεκδικήσεις σχετικά με την 
υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και την κατοχύρωση άδειας ασκήσεως επαγγέλ-
ματος. Μεταξύ άλλων, το ΣΕΗ καταδίκαζε το γεγονός ότι θιασάρχες της εποχής, οχυρωμένοι 
«όπισθεν της κακώς εννοουμένης ελευθερίας του επαγγέλματος», προσλάμβαναν «στοιχεία 
ουδεμίαν απολύτως έχοντα σχέσιν με το θέατρον [...] εις βάρος και της τέχνης και αυτής της 
αξιοπρεπείας του επαγγέλματος». Ταυτόχρονα, επικρίνεται «η ανεξάντλητη δουλοπρέπεια» 

48. Sabina Siebert και Fiona Wilson, «All work and no pay: consequences of unpaid work in the creative industries», Work, Employment 
and Society 27/4 (2013), σ. 711-721.

49. Pilmis, «Avec le temps», ό.π.
50. Angela McRobbie, «Re-thinking creative economy as radical social enterprise», Variant 41 (άνοιξη 2011), σ. 32-33: 33. 
51. Στο ίδιο.
52. Στο ίδιο.
53. Maurizio Lazzarato, «The misfortunes of the “artistic critique” and of cultural employment of creativity», στο Ulf Wuggenig, Gerald 

Raunig, Gene Ray (επιμ.), Critique of creativity: Precarity, Subjectivity and Resistance in the «Creative Industries”, Λονδίνο, May Fly 
Books, 2011, σ. 41-56. 

54. Coulangeon, «Les Mondes de l’art à l’épreuve du salariat», ό.π.
55.  Στο ίδιο. 
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και η «αποχαυνωτική αδιαφορία» των ηθοποιών απέναντι στις διεκδικήσεις του κλάδου. Στη 
δική της συμβολή, η Μ. Ηλιάδη, αναφερόμενη στην απεργία των ηθοποιών το 1919, αναδεικνύει 
τη σταδιακή καλλιέργεια συνδικαλιστικής ταυτότητας και συνείδησης στους κόλπους των ηθο-
ποιών, που ως μισθωτοί εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τον ταξικό τους ρόλο και διεκδικούν 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πρόνοια για την περίθαλψη και τη συνταξιοδότησή τους.  

Οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις για βασικά εργασιακά και κοινωνικο-ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα, τα αιτήματα για επαγγελματική κατοχύρωση και ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων, αλλά και η ταυτόχρονη αδιαφορία και αποστασιοποίηση των ενδιαφερόμενων απέναντι 
στους συνδικαλιστικούς αγώνες, φαίνεται ακόμα και σήμερα να διακρίνουν τη συνδικαλιστική 
δραστηριοποίηση και οργάνωση των εργαζόμενων καλλιτεχνών.  

Έχοντας κατά νου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγορών εργασίας των καλλιτεχνών, δεν 
προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι παρά τις επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης, η συνδικαλιστική 
δραστηριοποίηση των καλλιτεχνών δεν είναι δεδομένη, ενώ τα συνδικάτα τείνουν να έχουν πε-
ριορισμένη ικανότητα να ρυθμίσουν τις συνθήκες εργασίας σε άκρως εξατομικευμένες και 
απορρυθμισμένες αγορές εργασίας, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φθηνή ή ακόμη 
και την απλήρωτη εργασία.56 Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά των περισσότερων καλλιτεχνικών 
αγορών εργασίας περιπλέκουν την κατά χώρους εργασίας οργάνωση των εργαζομένων. Σε 
αντίθεση με την παραδοσιακή βιομηχανική οργάνωση, η άυλη εργασία στο καλλιτεχνικό πεδίο 
χαρακτηρίζεται από τη διάλυση των χωρικών-χρονικών πλαισίων της δραστηριότητας, καθώς 
και από την αποδυνάμωση των εργασιακών συλλογικοτήτων.57 Πέραν κάποιων εξαιρέσεων, 
υπάρχουν ελάχιστες σταθερές συλλογικότητες εργασίας. Οι όποιες συλλογικότητες είναι συ-
νήθως βραχυχρόνιες, με σημείο αναφοράς ένα συγκεκριμένο έργο (μια ταινία, μια παράσταση…
), μετά το πέρας του οποίου οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται σε κάποιο  άλλο έργο, με άλλους 
ανθρώπους, και ούτω καθεξής. Αυτό το φαινόμενο δεν ευνοεί ούτε τη δημιουργία αντικειμε-
νικών δεσμών, ούτε όμως και τη διαμόρφωση μιας συλλογικής ταυτότητας (ενός δεσμού που 
είναι μεν υποκειμενικός αλλά εξίσου αποφασιστικός για το ξεκίνημα και τη βιωσιμότητα μιας 
κινητοποίησης).58 Ταυτόχρονα, ο εργοδότης τους είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και να αντι-
μετωπιστεί συστηματικά ως αντίπαλος,59 καθώς η διάκριση μεταξύ εργαζομένων και εργοδο-
τών είναι λιγότερο σαφής απ’ ό,τι σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους.60 

Όπως επισημαίνει η ΜακΡόμπι: «Δεν υπάρχει χώρος εδώ για τα συνδικάτα, για συλλογικότητα 
και αλληλεγγύη, για από κοινού λήψη αποφάσεων, για δικαιώματα και παροχές, για δημοκρατία 
στον χώρο εργασίας, για άδεια μητρότητας ή πατρότητας ή παροχές ασθένειας».61 Σε σχέση 
με τη συλλογική οργάνωση των καλλιτεχνών (τη δημιουργική τάξη, όπως την ονομάζει), ο Ρος62 
διερωτάται εάν αυτοί μπορούν να καταστούν πολιτικό υποκείμενο μαζί με όλους τους άλλους 
επισφαλείς εργαζόμενους, με τους οποίους, παρά τις διαφοροποιήσεις ως προς τη θέση τους 
στην κοινωνική ιεραρχία της αγοράς εργασίας μοιράζονται κοινές συνθήκες ύπαρξης και ερ-

56. Gill και Pratt, «In the social factory?», ό.π.
57. Serge Proust, «Qu’est-ce que faire grève dans la production symbolique universitaire et artistique?», Sociologie du travail 59/2 

(2017), σ. 2-23.
58. Jérémy Sinigaglia, «Le mouvement des intermittents du spectacle: entre précarité démobilisatrice et précaires mobilisateurs», So-

ciétés contemporaines 1 (2007), σ. 27-53.
59. Proust, «Qu’est-ce que faire grève», ό.π. 
60. Kompatsiaris, «Art struggles», ό.π. 
61. McRobbie, «Re-thinking creative economy», ό.π., σ. 33.
62. Ross, «The new geography of work», ό.π.
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γασιακής επισφάλειας. Κάτι τέτοιο, αν και φαίνεται εύκολο από θεωρητικής απόψεως, δεν 
είναι εύκολο να λάβει σάρκα και οστά, για διάφορους λόγους, ο κυριότερος από τους οποίους 
είναι ότι η επισφάλεια βιώνεται διαφορετικά, μιας και για κάποιους οι επισφαλείς, ευέλικτες, 
μη τυπικές μορφές απασχόλησης είναι επιβεβλημένες, ενώ για άλλους συνιστούν επιλογή.  

Εντούτοις, σε μια σειρά από τομείς, οι πολιτιστικοί εργάτες προβάλλουν την ιδιότητα του επι-
σφαλούς εργαζόμενου και οργανώνονται συλλογικά, διαδραματίζοντας συχνά ηγετικό ρόλο 
στους αγώνες κατά της εκμετάλλευσης και της ανισότητας στην εποχή του νεοφιλελευθερι-
σμού.63 Και παρά το γεγονός ότι θεωρήθηκε αδύνατη η οργάνωσή τους λόγω του άκρως εξα-
τομικευμένου ήθους τους, όπου και όταν αυτοί στράφηκαν προς μια συνδικαλιστική δράση, μια 
κοινή αίσθηση σκοπού αναδύθηκε.64 Με δεδομένο ότι σπανίως υπάρχουν σταθεροί χώροι ερ-
γασίας, οι εργατικοί αγώνες των καλλιτεχνών συχνά λαμβάνουν μορφές διαφορετικές από τους 
παραδοσιακούς συνδικαλιστικούς αγώνες που προϋποθέτουν μια εντοπισμένη στον χώρο ερ-
γασίας ενότητα και κοινή ταυτότητα.65 Στην περίπτωση των καλλιτεχνών, το ζήτημα της επι-
σφάλειας έχει συχνά τεθεί μέσω κοινωνικών κινημάτων στη δημόσια σφαίρα και πέραν των 
χώρων εργασίας,66 με την πολιτικοποίηση και την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης να συγκρο-
τούν βασικό στοιχείο των κινητοποιήσεων.67 Στην ανάλυση της δράσης των εργαζόμενων στον 
χώρο του θεάματος στη Γαλλία (intermittents du spectacle), ο Σινιγκάλια68 εντοπίζει τη συνύ-
παρξη τριών ρεπερτορίων και επιπέδων συλλογικής δράσης: το πρώτο αφορά τις διεκδικήσεις 
σχετικά με την επιδότηση κατά την περίοδο της ανεργίας, έχει ως βασικό φορέα έκφρασης τα 
συνδικάτα στον χώρο του θεάματος, παραπέμπει στις κλασικές συνδικαλιστικές και εργατικές 
διεκδικήσεις, και ως μέσο δράσης προκρίνονται η απεργία και οι διαδηλώσεις στους δρόμους· 
στο δεύτερο, το περιεχόμενο των διεκδικήσεων διευρύνεται, αφορά την υπεράσπιση του πο-
λιτισμού γενικότερα, εκφράζεται κυρίως μέσα από συλλογικότητες και συντονιστικά, και ως 
μέσα δράσης προκρίνονται οι διαδηλώσεις (συχνά εορταστικές, σκηνοθετημένες και μάλλον 
προσανατολισμένες στα μέσα ενημέρωσης) και οι καταλήψεις χώρων· στο τρίτο, η δράση προ-
σανατολίζεται στην υπεράσπιση των επισφαλών και στον αγώνα κατά της παγκοσμιοποίησης, 
ενώ βασίζεται στις καλλιτεχνικές δεξιότητες των συμμετεχόντων (με στόχο την ορατότητα, 
την πρωτοτυπία και την επιβεβαίωση της καλλιτεχνικής ταυτότητας). 

Οι καλλιτέχνες ως αρχέτυπο του ευέλικτα εργαζόμενου  
στον σύγχρονο καπιταλισμό  

Ιστορικά, η αυτονομία στην καλλιτεχνική παραγωγή έχει συνδεθεί με την απελευθέρωση από 
τις ορθολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις της εμπορικής κοινωνίας, και «[…] η έμφυτη εκ-

63. Nicole S. Cohen, «Cultural work as a site of struggle: Freelancers and exploitation», στο Christian Fuchs και Vincent Mosco (επιμ.), 
Marx and the Political Economy of the Media, Λάιντεν, Brill, 2015, σ. 36-64.

64. Ross, «The new geography of work», ό.π. 
65. Panos Kompatsiaris, «“To see and be seen”: Ethnographic notes on cultural work in contemporary art in Greece», European Journal 

of Cultural Studies 17/5 (2014), σ. 507-524.
66. Greig de Peuter, «Beyond the model worker: Surveying a creative precariat», Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research 

6/1 (2014), σ. 263-284.
67. Proust, «Qu’est-ce que faire grève», ό.π.
68. Jérémy Sinigaglia, «Un re�pertoire d’action composite: la mobilisation des intermittents du spectacle entre traditions syndicales, 

ne�buleuse contestataire et spe�cificite� artistique», στο S. Cadiou, S. Dechezelles και A. Roger (επιμ.), Passer à l’action: les mobilisa-
tions émergentes, Παρίσι, L’Harmattan, 2007 (διαθέσιμο σε ανοιχτή πρόσβαση στο https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01021016).
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φραστικότητα των καλλιτεχνών φάνηκε να χρησιμεύει ως προπύργιο ενάντια στις υποβόσκου-
σες επιδρομές της αγοράς, και γρήγορα κατέστη σημαιοφόρος της ατομικής αυτονομίας», ενώ 
ο «καλλιτέχνης ορίστηκε και αναγνωρίστηκε κατ’ αντιπαράθεση με το ορθολογικό και υπολο-
γιστικό υποκείμενο της σύγχρονης εποχής».69 Εντούτοις, η εμπορευματοποίηση της τέχνης, η 
έκθεση στους κανόνες της αγοράς και στις αρχές λειτουργίας του καπιταλισμού, καθώς και 
τα «όρια» της αυτονομίας των καλλιτεχνών έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης συζή-
τησης και διερεύνησης, που ξεκινά από τις αναλύσεις των θεωρητικών της Σχολής της Φρα-
γκφούρτης και του Μπουρντιέ και καταλήγει σε αναλύσεις σύγχρονων μελετητών.70 Στην 
καρδιά των πιο πρόσφατων συζητήσεων βρίσκονται –αν θέλουμε να συνοψίσουμε– τα εξής 
ερωτήματα: Πώς και σε ποιο βαθμό διασφαλίζονται οι συνθήκες αυτονομίας της τέχνης και 
της καλλιτεχνικής εργασίας έναντι των κανόνων της αγοράς; Στο δίπολο «τέχνη-εμπόριο/κα-
πιταλισμός», ποια είναι εκείνη η διάσταση που κυριαρχεί ή κατά πόσο η πρώτη υπόκειται στους 
κανόνες της δεύτερης;  

Στο βιβλίο του Making Capital from Culture, ο Ράιαν υποστηρίζει ότι σε αντίθεση με πολλούς 
άλλους τύπους εργαζομένων, το κεφάλαιο δεν είναι σε θέση να υποτάξει εντελώς τον καλλι-
τέχνη στην τάση του για συσσώρευση, ενώ οι καλλιτέχνες διατηρούν μια σχετική αυτονομία 
στο πλαίσιο της καπιταλιστικής διαδικασίας παραγωγής. Οι καλλιτέχνες, σε αντίθεση με άλλες 
κατηγορίες του εργατικού δυναμικού, δεν μπορούν να απασχολούνται ως ανώνυμοι συντελε-
στές της παραγωγικής διαδικασίας. Η απασχόληση των καλλιτεχνών απαιτεί την αναγνώριση 
και τη διατήρηση της συγκεκριμένης, με όνομα εργασίας τους, και τα καλλιτεχνικά προϊόντα 
πρέπει να εμφανίζονται ως προϊόντα αναγνωρίσιμων προσώπων.71 Εάν θέλει συνεπώς ο καπι-
ταλισμός να εξαγάγει υπεραξία από την καλλιτεχνική εργασία, δεν θα πρέπει να την «κατα-
στρέψει», αλλά αντιθέτως να εγκολπωθεί αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, να τα 
εκμεταλλευτεί και να τα διαχειριστεί με τρόπο που να διασφαλίζει την ελεύθερη κίνηση νέων 
και πρωτότυπων πολιτιστικών αγαθών.72 

Τα τελευταία χρόνια, «η φιγούρα του αυτάρκους, ριψοκίνδυνου, μη συνδικαλισμένου, αυτο-
εκμεταλλευόμενου, πάντα ευέλικτα απασχολούμενου εργαζομένου στις δημιουργικές βιομη-
χανίες έχει τεθεί ως πρότυπο του σύγχρονου καπιταλισμού»,73 με τους καλλιτέχνες και τους 
εργαζόμενους στον τομέα του πολιτισμού να θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν τον «νέο γεν-
ναίο κόσμο της εργασίας» (new brave world of work), όπου οι κίνδυνοι και οι ευθύνες πρέπει 
να αναλαμβάνονται από τα άτομα,74 ενώ, ταυτόχρονα, το μάνατζμεντ επιχειρεί να ιδιοποιηθεί 
την «ψυχή του εργαζομένου».75  

Αυτή η εκτίμηση εδράζεται στην ιδέα ότι ο νεοφιλελεύθερος μετα-φορντικός καπιταλισμός 
τείνει να οικειοποιηθεί χαρακτηριστικά γνωρίσματα των καλλιτεχνικών αγορών εργασίας και 
της λεγόμενης δημιουργικής οικονομίας: αυτάρκεις (υπό την έννοια της ανάληψης των ευθυ-
νών που αναλαμβάνονταν προηγουμένως από τους εργοδότες ή το κράτος) εργαζόμενοι, δια-

69. Banks, «Autonomy guaranteed?», ό.π., σ. 253.
70. Banks, «Autonomy guaranteed?», ό.π.
71. Bill Ryan, Making Capital from Culture, Βερολίνο, de Gruyter, 1991, σ. 41-42. 
72. Banks, «Autonomy guaranteed», ό.π.
73. De Peuter, «Beyond the model worker», ό.π., σ. 263. 
74. Gill και Pratt, «In the social factory?», ό.π.· Bain και McLean, «The artistic precariat», ό.π. 
75. Maurizio Lazzarato, «Immaterial Labor», στο Paolo Virno και Michael Hardy (επιμ.), Radical Thought in Italy: a Potential Politics, Λον-

δίνο, Routledge, 1996, σ. 133-149.
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τεθειμένοι να πάρουν ρίσκο (risk-taking)· διαχείριση πολλαπλών βραχυπρόθεσμων πρότζεκτ· 
ασαφή όρια μεταξύ εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου· συνεχής διαθεσιμότητα και προσαρ-
μοστικότητα· κίνητρα για καινοτομία και μοναδικότητα· αναγνώριση της άυλης εργασίας και 
των επιχειρηματικών τύπων υποκειμενικότητας· αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων· εκτέ-
λεση της εργασίας χωρίς την εγγύηση αμοιβής· προθυμία επένδυσης στην εργασία ανεξάρτητα 
από το μέγεθος της αμοιβής, και ούτω καθεξής.76 Ο εργαζόμενος πρέπει να είναι δημιουργικός 
και πρωτότυπος εντός ενός πλαισίου όπου απαιτείται αυτογνωσία, αυτοανάπτυξη και αυτο-
διαχείριση.77 Στον κόσμο των επιχειρήσεων η «δημιουργικότητα» δείχνει την ικανότητα ενός 
οργανισμού για καινοτομία, ευελιξία και αυτονομία, ενώ οι «δημιουργικές» αξίες καθίστανται 
κύρια πηγή «ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος» για τις επιχειρήσεις.78 

Η ανάδειξη της «πολιτιστικής» ή «δημιουργικής» βιομηχανίας σε τομέα τόνωσης των εθνικών 
και τοπικών οικονομιών, με όρους αναπτυξιακούς και δημιουργίας θέσεων εργασίας, σε συν-
δυασμό με τον ενστερνισμό της «δημιουργικής εργασίας» από τον κόσμο των επιχειρήσεων, 
γεννά ποικίλους προβληματισμούς. Αφενός, οι σχετικές αναπτυξιακές πολιτικές φαίνεται να 
αποσιωπούν τις στρεβλώσεις, τις ανισότητες και την εκτεταμένη επισφάλεια που διακρίνουν 
τις αγορές εργασίας των βιομηχανιών αυτών. Αφετέρου, η ένθερμη υποδοχή της δημιουργι-
κής, αυτόνομης και καινοτόμου εργασίας ως παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων δεν στερείται κινδύνων, μιας και συνήθως συνοδεύεται από τη διαμόρφωση 
συνθηκών εργασιακής επισφάλειας και ανασφάλειας.  

76. De Peuter, «Beyond the model worker», ό.π.
77. Steen Nepper Larsen, «Compulsory creativity: A critique of cognitive capitalism», Culture Unbound: Journal of Current Cultural Re-

search 6/1 (2014), σ. 159-177.
78. Chris Bilton και Ruth Leary, «What can managers do for creativity? Brokering creativity in the creative industries», International 

journal of cultural policy 8/1 (2002), σ. 49-64.
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Αριστερή Παράταξη Ηθοποιών, 50, 51, 67 
Αρκολάκης, Μανόλης, 149 
Αρσένη, Καίτη, 63 σ. 55, 122 

Αρώνη, Μαίρη, 124 
Αστεριάδης, Ξενοφών, 82, 92 
Αστέρω, 115, 121, 122, 124 
Άτκινσον, Τζορτζ (George Atkinson), 167 
Αττίκ, 126 
Αττική, 22 σ.32, 149, 169 
Αυλωνίτης, Ιωάννης, 43 σ. 14, 68 σ. 104, 81 σ. 12 
Αυστρία, 79 
Αφανείς ήρωες, 150, 161 

Β 
Βαμβακάρης, Μάρκος, 34 
Βαρδουλάκη-Νικολάκη, Ειρήνη, βλ. Μανουέλλα 
Βασιλειάδου, Γεωργία, 51 σ. 55 
Βασιλειάδου, Ροδόπη, 82, 92 
Βασιλείου, Σπύρος, 95 σ. 112 
Βασιλικό Θέατρο, 26, 42, 69, 81, 85, 89, 98, 99, 111 
σ. 80, 115 
Βεάκης, Αιμίλιος, 69, 70 σ. 113, 107, 108, 114-115, 116 
σ. 11, 122, 124, 125, 128 σ. 34 
Βεάκης, Γιάννης, 105, 106 σ. 40 
Βελμύρας, Κωστής, 81 σ. 12, 82, 92 
Βενεράτο ν. Ηρακλείου, 152 
Βενιέρης, Διονύσιος, 52, 66 σ. 87 
Βενιζέλος, Ελευθέριος, 49 σ. 46, 69, 70, 72 σ. 129, 
73 σ. 135, 75, 86, 90, 96 
Βεργή, Έλσα, 110, 111 
Βερολίνο, 17 
Βιέννη, 17, 80, 102 σ. 6 
Βιτσώρη, Νίτσα, 51 σ. 57 
Βιτσώρης, Γιώργος, 51 σ. 57 
Βιτσώρης, Μίμης, 51 σ. 57 
Βιτσώρης, Τίμος, 51 σ. 57, 67 
Βλάχος, Άγγελος, 85 
Βλάχος, Γεώργιος, 82 σ. 14 
Βοιωτία, 22 
Βόκοβιτς, Στέλιος, 104 σ. 24, 107 
Βόλος, 175 
Βουγιουκλάκη, Αλίκη, 127 
Βουκουρέστι, 26 
Βούλγαρης, Παντελής, 140 
Βουλπιώτης, Ιωάννης, 103 σ. 23, 105 
Βουρλούμης, Παναγής, 88 σ. 60 
Βουτιερίδης, Ηλίας, 82 
Βραΐλα, 26 

Blockbuster Video (αλυσίδα βιντεολεσχών, ΗΠΑ), 
167 
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Γ 
Γαζιάδη, αδελφοί (Δημήτριος, Κώστας, Μιχαήλ), Ga-
siades Bros, 73 σ. 135, 115, 120, 121, 123, 130, 131 
Γαλάζιο, Ρουμανία, 26 
Γαλανός, Γιώργος, 126 
Γαλλία, 17, 18, 118 σ. 20, 139, 184, 189 
Γεράκης, Ανδρέας, 102 
Γερμανία, 18, 57, 98, 123 
Γεωργακόπουλος, Κωνσταντίνος, 81, 84 
Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος, 47 σ. 38 
Γεωργιάδης, Μιχαήλ, 47 σ. 38 
Γεώργιος Β΄ της Ελλάδος, 96 
Γιαννουκάκης, Δημήτρης, 70 σ. 113, 76 σ. 155  
Γιοκαρίνης, Νικόλαος, 102, 103, 107, 109 σ. 69, 110 
Γιούλη, Σμαρούλα, 124, 125, 126, 127, 128 σ. 34 
Γκρίλπαρτσερ, Φραντς (Franz Grillparzer), 117 σ. 13 
Γκολντόνι, Κάρλο (Carlo Goldoni), 95 σ. 111 
Γκρέκα, Στέλλα, 128 σ. 35 
Γληνός, Γιώργος, 68, 102, 105, 106 σ. 40 και 44, 108, 
109, 110 σ. 79 
Γραικούσης, Μάρκος, 65 σ. 67, 70 σ. 116 
Γράμμος, 137 
Γρηγορίου, Γρηγόρης, 136, 137, 144 
Γρίβας, Δημήτρης, 35, 36, 37, 38 
Γρυπάρης, Ιωάννης, 64 σ. 64 98 σ. 135 

C 
Centre National de la Cinématographie (CNC), 139 

Δ 
Δαβιλάς, Αλέκος, 175 
Δαμάσκος, Ευάγγελος, 52 68 σ. 104 
Δανάλης, Γρηγόρης, 135, 136 εικ. 10, 140 
Δανίκα, Ευγενία, 123, 124 
Δαρδανέλλια, 116 
Δαφέρμος, Αντώνης, 149 
Δαφνής, Κώστας, 82, 94 
Δεμερτζής, Κωνσταντίνος, 79 
Δεν παίζουν με τον έρωτα, 116 
Δενδραμής, Νίκος, 102, 107, 108 
Δημανόπουλος, Σπύρος, 159 σ. 15 
Δημητρακόπουλος, Σπυρίδων, 114 
Δημητράτος, Αριστείδης, 66, 82 σ. 14 
Διαμάντη, Βιργινία, 114 
Διαμαντόπουλος, Βασίλης, 128 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, 42 σ. 9, 43, 58 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 72 σ. 126 
Δίζελος, Θαλής, 104, 105 
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 81, 82 σ. 14 
Δόξας, Άγγελος, 82 
Δοξιάδης, Κωνσταντίνος, 99 
Δρακάκη, Ζωή, 37 
Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, 44, 65, 69, 
80, 88, 95, 103, 125 

Δραματικός Σύλλογος Κερκύρας, 93 
Δριμαρόπουλος, Γιάννης, 135 
Δωδεκάνησα, 66 

D 
DAG Film, βλ. Νταγκ φιλμ 

Ε 
Εθνική Λυρική Σκηνή, 99,  
Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ), 141 
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), 103 σ. 15, 
104, 106 
Εθνικό Θέατρο, 44, 64 σ. 64, 65, 68, 69, 71, 74, 80, 
81, 82 σ. 14, 84, 87, 88, 89, 93, 95, 98, 99, 101-112, 
116, 119, 120, 125, 126, 127, 132-133, 182 
Εκάβη, 104 σ. 26 και 27, 110, 111 σ. 80,  
Ελ Φιλμ, 128 σ. 32 
Ελευθέρα Σκηνή, 44 σ. 19 
Ελευθερία, 126 σ. 29, 127 
Ελληνικόν Μελόδραμα, 89 
Ελληνικός, Μάρκος, βλ. Γραικούσης, Μάρκος 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, 82 
Ένας τίμιος απατεώνας, 176 
Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ), 140, 142 
Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτι-
κών, 93 
Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, 81 
Ένωση Κέντρου, 141 
Ένωση Μουσικών Θεσσαλονίκης, 93 
Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθη-
νών (ΕΣΗΕΑ), 80 
Ένωση Συντακτών Περιοδικού Τύπου, 81 
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών 
(ΕΣΣΔ), 68 σ. 100 
Ένωση Σωματείων Εικαστικών Τεχνών, 95 σ. 112 
Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και 
Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ), 135-138, 139, 140, 141, 142, 144, 
147, 148 
Ένωσις Διευθυντών Θεάτρων (Ελευθέρου Θεά-
τρου), 49 σ. 48, 94 
Εξαρχάκης, Πέτρος, 106 σ. 41, 111 
Έξαρχος, Θεόδωρος, 22, 28 
Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου, 42, 44, 58, 64, 65, 
66, 69, 71 σ. 120, 80, 87 σ. 51, 88, 116, 118 
Επιθεώρηση Βιομηχανίας Αττικής και Νήσων, 149 
Επιθεώρηση Βιομηχανίας Κρήτης, 153 
Επιθεώρηση Εργασίας, 145 
Επιτροπάκης, Πέτρος, 125 
Επιτροπή Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθο-
ποιού, 58, 64, 74 σ. 140, 75, 76, 77, 81, 89, 90, 91, 97, 
99, 108 
Επιτροπή Θεάτρου, 99 σ. 137 
Εργατικό Κέντρο Αθηνών, 27, 29, 42, 86 
Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, 159 
Ερμούπολη, 34 
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Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου, 49 σ. 48, 87 σ. 50 
Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων (ΕΕΘΣ), 
74, 79, 80, 81, 83, 84, 90 
Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών (ΕΕΣ), 144 
Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας Βι-
ντεοπαραγωγών (ΕΠΠΙΒΕ), 171 
Έτσι κανείς, σαν αγαπήση, 121, 128 σ. 32 
Ευαγγελάτος, Αντίοχος, 82, 94 σ. 107 
Ευθυμίου, Χρήστος, 104 σ. 24, 107 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 147 
Ευρώπη, 17, 18, 45, 50, 101, 121, 139, 145, 164, 167 

Ζ 
Ζάκυνθος, 20, 24 
Ζαΐμης, Φωκίων, 66 
Ζάρρας, Ιωάννης Λ., 49, 58, 59, 62, 66, 70, 75, 77 
Ζαφειρίου, Ελένη, 33 
Ζεμιέ, Φιρμέν (Firmin Gémier), 79 
Ζέρβας, Μάρκος, 124, 135 σ. 1, 137 σ. 7 
Ζερβός, Παντελής, 125 
Ζίγδης, Ιωάννης, 141 
Ζουβέ, Λουί (Louis Jouvet), 125 
Ζωγράφος, Τάσος, 137 
Ζωγράφου, Ευγενία, 82, 92 

G 
Gasiades Bros, βλ. Γαζιάδη, αδελφοί 

Η 
Η βίλλα με τα νούφαρα, 128 σ. 35 
Η δεσποινίς δικηγόρος, 128 σ. 34 
Η φωνή της καρδιάς, 123, 124, 125, 126, 127 
Ηλέκτρα, 98,  
Ηλιόπουλος, Αν., 51 σ. 55 
Ηλιόπουλος, Ντίνος, 116 σ. 11, 127 
Ηλιούπολη, 175 
Ηνωμένο Βασίλειο, βλ. Μεγάλη Βρετανία 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), 17, 45, 50, 106 
σ. 46, 121, 164, 166, 167 
Ηράκλειο, 149-163 

Θ 
Θεατρικό Μουσείο, 20 σ. 26, 79 σ. 2, 119 
Θεατρικός Φοιτητικός Όμιλος, 116, 117 σ. 14 
θέατρο 

Αθήναιον, Αθήνα, 115 
Απόλλων, Αθήνα, 20, 21 
Διονυσιάδου, Πειραιάς, 20 
Εφαρμογής, 44 σ. 19, 66 
Ιλισίδων Μουσών, Αθήνα, 20 
Καμεράνο, Σμύρνη, 24 

Ομονοίας, Αθήνα, 21 
Πάνθεον, Θεσσαλονίκη, 25 
Πανόραμα, Αθήνα, 28 
Παράδεισος, Αθήνα, 24 
Τέχνης, 126, 127 
Τσόχα, Αθήνα, 21, 24, 115 σ. 7 
Φαλήρου, Αττική, 20 
Ωδείου, Αθήνα,87 σ. 50 

θεία Λένα, βλ. Μεταξά, Αντιγόνη  
Θεοδοσίου, Νίκος, 149, 152, 161 
Θεοδοσίου, Παναγιώτης, 35-38 
Θεοδωρίδη, Αλίκη, 122, 124 
Θεοδωροπούλου, Αύρα, 82 
Θεοδώρου, Ηλίας, 45 σ. 26, 75, 82, 91, 92 
Θεσσαλία, 20 σ. 24 
Θεσσαλονίκη, 25, 95, 98, 150 
θίασος 

Αριστοφάνης, 20, 21 εικ. 1, 25 εικ. 2 
Κοτοπούλη, 24, 25, 26, 28, 44 σ. 19, 45,  
62, 125 
Μένανδρος, 24, 25 
των Νέων, 116, 117, 118, 129 
Παπαϊωάννου, 28, 62 
Πρόοδος, 26 
Σούτσα-Αλεξιάδη-Ταβουλάρη, 23 σ. 38 
Στυλιανόπουλου, 51 σ. 55 

Θρύλος, Άλκης, Ουράνη, Ελένη, 72, 82, 93 
Θωμόπουλος, Θωμάς, 95 σ. 112 

Ι 
Ιακωβίδης, Μίχης, 4 σ. 44, 52 σ. 61, 68 
Ιατρίδου, Σωτηρία, 76 σ. 151 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), 50, 56, 97, 
99, 145, 158 
Ιντεάλ Φιλμς, 126 σ. 29 
Ιταλία, 17, 31, 94 σ. 104 
Ιφιγένεια εν Ταύροις, 102, 110 
Ιωαννόπουλος, Δημήτρης, 116 σ. 11, 123, 124, 125, 128 
σ. 35 

Κ 
Καβαλλιώτης, Κωνσταντίνος, 47 σ. 38 
Καββαθάς, Βασίλης, 169 
Καβουκίδης, Γιώργος, 123 
Καζαντζής, Στυλιανός, 82, 93 
Κάιρο, 20, 93 σ. 102 
Κακογιάννης, Μιχάλης, 125 
Καλαντζής, Παναγιώτης, 140 
Κάλλας, Μαρία, 111 
Καλλίδης, Κώστας, 50, 67 
Καλλικούδης, Πάνος, 51 σ. 55,  
Καλλιτεχνικός Όμιλος Ηθοποιών, 44 σ. 19, 66, 67 
Καλογερίκος, Πάνος, 42, 43, 67, 68 σ. 104, 82, 83, 
94 
Καλομοίρης, Μανώλης, 81, 82, 111 
Κανάκης, Βασίλης, 106 σ. 44, 126 
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Κανέλλη, Λιάνα, 169, 174 
Καντιώτης, Μίμης, 122 
Καπνικαρέα, 34 
Καραβίας, Ορφέας, 93 
Καραγάτσης, Μ., 128 σ. 33 
Καρακατσάνης, Α., 81 σ. 12 
Καραμανλής, Κωνσταντίνος, 100 
Καραντινός, Σωκράτης, 104 σ. 27, 110 
Καρζής, Λίνος, 82, 92 
Καρθαίος, Κώστας, Κλέανδρος Λάκων, 102 σ. 9, 106 
σ. 41 
Καρούσος, Τζαβαλάς, 68 σ. 101, 102, 105 σ. 36, 106 
σ. 44, 110 σ. 79, 124 
Καστανιώτης, Παύλος, 153, 154-155 εικ. 17-20 
Καταδρομή, 128 σ. 33 
Κατερίνα, Ανδρεάδη, 107, 125, 127 
Κατοχή, 65 σ. 67, 76, 91 σ. 81, 97, 100, 101-112, 123, 
124, 125, 126 σ. 29, 128, 182 
Κατράκης, Μάνος, 102, 107, 116 σ. 11, 128 
Κατσέλη, Αλέκα, 114, 116 σ. 9 
Κατσέλης, Πέλος, 43 σ. 17, 63 σ. 60, 67, 68, 82, 93, 
105, 106 σ. 40, 114, 116, 117, 121, 128 σ. 34 
Κέρκυρα, 20, 93, 94, 145 
Κήπος Αρνιώτη, 21 
Κινηματογραφική προβολή: αποχαιρετώντας το 
φιλμ, 150, 161 
Κινηματογραφική προβολή: ψηφιακός κόσμος, 150, 161 
κινηματογράφος  

Γαλαξίας, Ηράκλειο, 152, 157 εικ. 21 
Νέος Απόλλων, Ηράκλειο, 159 
Ντορέ, Ηράκλειο, 159 
Παλαιός Απόλλων, Ηράκλειο, 159, 160 
Πάνθεον, Αθήνα, 126 σ. 191 

Κινηματογράφος παρόντος, παρελθόντος, μέλλο-
ντος, 153, 154-155 εικ. 17-20 
Κιοσκλής, Αρτέμης, 151, 152, 156 
Κλέανδρος Λάκων, βλ. Καρθαίος, Κώστας 
Κλώνης, Κλεόβουλος, 95 σ. 112 
Κόκκας, Ιωάννης, 47 σ. 38 
Κολοκυνθού, 47 σ. 38 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), 51 σ. 57 
Κομνηνός, Ιωάννης, 82 
Κοτζιάς, Κώστας, 82 σ. 14 
Κοτοπούλη, Μαρίκα, 25, 26, 27 σ. 61, 28, 45, 49 σ. 
45, 62, 82, 84, 114 
Κουλουρής, Φίλιππος, 35 
Κουν, Κάρολος, 50 σ. 54, 100, 127 
Κουντουράς, Παναγιώτης, 150, 161 
Κοφινιώτης, Μιχάλης, 55 σ. 11, 72 σ. 127 
Κρήτη, 20, 149-161, 175 
Κρίτας, Θεόδωρος, 82, 93, 110 σ. 71 
Κυβέλη, Αδριανού, 25, 27 σ. 61, 28, 62, 114, 117, 122 
Κυκλάδες, 22 σ. 32,  
Κύπρος, 20, 66 
Κυριακός, Πέτρος, 50 σ. 53, 67 σ. 95, 122 
Κωνσταντάρας, Λάμπρος, 123, 124, 125, 128 σ. 33-35 
Κωνστάντζα, 26 
Κωνσταντινούπολη, 26, 118, 149 

Κωνσταντοπούλου, Μπίλλυ, 128 σ. 32 
Κωτσόπουλος, Θάνος, 107 
Κωτσόπουλος, Κωνσταντίνος, 93 

Λ 
Λάβδας, Νικόλαος, 82, 92 
Λάιος, Ευθ., 82 
Λακάζ, Ζινέτ, 126, 128 σ. 33 και 34 
Λαμπάκη, Κούλα, 37 
Λαμπέτη, Έλλη, 126, 127,  
Λαπαθιώτης, Ναπολέων, 35 
Λάππας, Οδυσσέας, 106 σ. 41, 111 
Λάσκαρης, Νικόλαος, 29, 44, 45, 89, 104, 105, 106, 
116, 119, 132-133 
Λάσκος, Ορέστης, 118 
Λαυράγκας, Διονύσιος, 82 
Λαυρίου, πλατεία, 36 
Λειβαδίτης, Αλέκος, 125, 126 
Λεκατσάς, Νικόλαος, 23 σ. 42  
Λελούδας, Κώστας, 128 σ. 32 
Λεμονάκης, Μανόλης, 150, 161 
Λένιν, Βλαντίμιρ, 42 
Λεπενιώτης, Τηλέμαχος, 46 σ. 29, 49 σ. 46, 51 σ. 55 
και 57, 52  
Λευκάδα, 20 
Λιδωρίκης, Αλέκος, 82, 94 
Λιδωρίκης, Μιλτιάδης, 25, 27, 28 σ. 70, 66 σ. 87, 74 
σ. 144, 102 σ. 9 
Λιναρδάκης, Κώστας, 159 
Λογοθετίδης, Βασίλης, 127 
Λογοθετόπουλος, Κωνσταντίνος, 101, 102, 108 
Λονδίνο 17, 18, 52 σ. 61 
Λόντου-Δημητρακοπούλου, Ευφροσύνη, 82, 92 
Λούβαρις, Νικόλαος, 79 σ. 3, 85, 91 
Λούπας, Στάθης, 121 
Λυγίζος, Μήτσος, 104 σ. 27 
Λύκειον των Ελληνίδων, 92 
Λυμπερόπουλος, Δημήτρης, 63 σ. 56 
Λυρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, 98, 99, 102, 
105 σ. 38, 111 

Μ 
Μαδράς, Αχιλλέας, 115 
Μαζαράκης, Ανδρέας, 82 σ. 14 
Μακέδος, Ανδρέας, 50 σ. 53, 59, 63, 67 σ. 94 
Μακρής, Ζαχαρίας, 82, 90 
Μακρής, Ορέστης, 69 
ΜακΡόμπι, Άντζελα (Angela McRobbie), 186, 188 
Μακριά απ’ τον κόσμο, 118 
Μακρόνησος, 137 
Μανέλης, Φραγκίσκος, 51 σ. 55, 66 σ. 72 
Μανουέλλα, Βαρδουλάκη-Νικολάκη, Ειρήνη, 82, 93 
Μανταλένα, 140 
Μαντάμ Σουσού, 127, 128 σ. 32 
Μαντούδης, Μιχαήλ, 81 σ. 12, 90, 91 
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Μάντρα του Αττίκ, 126 
Μανωλίδου, Βάσω, 107, 108 
Μαρής, Γεώργιος, 66 
Μαρία Πενταγιώτισσα, 115 
Μαρίκος, Αθανάσιος, 122 
Μαρίνα, 128 σ. 35 
Μαρινάκης, Ιωάννης, 551 σ. 55 
Μαρίνος Κοντάρας, 128 σ. 32 
Μαρούσι, 25 
Μαρσέλλος, Νικόλαος, 82, 94 
Ματθαίος, Νίκος, 125 
Ματσάκης, Μίκης, 95 σ. 112 
Ματσούκης, Δημοσθένης, 95 σ. 111 
Μαυρέας, Κυριάκος, 126 
Μαυρονύκτης, Γιώργος, 151 
Μαυρονύκτης, Γιώργος- Μανόλης, 152 
Μέγα Φιλμ, 127 
Μεγάλη Βρετανία, 19, 98, 166, 167, 171 
Μελάς, Σπύρος, 44 σ. 19, 116 σ. 11 
Μένζερ, Πιέρ-Μισέλ (Pierre-Michel Menger), 185 
Μάτερλινκ, Μορίς (Maurice Maeterlinck), 117 σ. 13 
Μερκούρη, Μελίνα, 144 
Μεσόγειος, 152 
Μεταξά, Αντιγόνη, θεία Λένα, 92 σ. 90, 124 
Μεταξάς, Ιωάννης, 11, 12, 47, 48, 58, 66, 75, 76, 77, 
87, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101 
Μήδεια, 108, 110, 111 σ. 80 
Μηλιάδης, Νίκος, 62 σ. 53 
Μητσάκης, Μιχαήλ, 34 
Μικρά Ασία, 44, 116 
Μιλάνο, 29 
Μινωτής, Αλέξης, 106 σ. 46, 107, 108, 109, 110 σ. 71 
Μιράντα, βλ. Μυράτ, Μιράντα  
Μιράντα, Λήδα, 123 
Μισέ, Αλφρέ ντε (Alfred de Musset), 116 
ΜΟΜΑ (Μεικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυ-
γκροτήσεως), 152 
Μομφερράτου, Μαρία, 92 
Μόρντο, Ρενάτο (Renato Mordo), 102 
Μοσχάτο, 47 σ. 38 
Μουζενίδης, Τάκης, 102, 103, 108, 110, 111, 127 
Μουζενίδου, Αγνή, 113 σ. 1 
Μουσούρης, Κώστας, 116 σ. 11, 117 σ. 14, 129 
Μουσούρης, Σπύρος, 110 σ. 79 
Μουστάκα, Αθανασία, 110 σ. 79 
Μπακ-Μπακ, Τζιβραΐλης, Κώστας, 137 
Μπαλάνος, Δημήτριος, 85 
Μπαστιάς (Μπαστουνόπουλος), Κωστής, 66, 77, 98, 
101, 102 σ. 6, 107, 108, 110 σ. 78, 111 σ. 80 
Μπέκερ, Χάουαρντ (Howard Becker), 180 
Μπένγιαμιν, Βάλτερ (Walter Benjamin), 46 
Μπλέι, Άντρε (Andre Blay), 167 
Μπογράκος, Νότης Δ., 51 σ. 55 
Μπόγρης, Δημήτρης, 48 σ. 43, 82, 93, 123 
Μπόζης, Γιώργος, 149 
Μπόζη, Σούλα, 149 
Μποζόπουλος, Π., 68 σ. 104 
Μπολντώκ, 35 

Μπουρντιέ, Πιέρ (Pierre Bourdieu), 185, 190 
Μπουρντόν, Ζορζ (Georges Bourdon), 18 
Μύκονος, 168 
Μυλωνάς, Αλέξανδρος, 46, 66 
Μυλωνάς, Λουκ., 47 σ. 38 
Μυράτ, Δημήτρης, 128 
Μυράτ, Μήτσος, 52, 82, 85 σ. 33, 113 σ. 2 
Μυράτ, Μιράντα, 82, 93, 128 
Μυράτ, Ρίτα, 122 
Μωραΐτης, Παναγιώτης, 74 

Ν 
Νέα Θεατρική Εταιρεία, 27 
Νέα Σκηνή, 42, 43 
Νέζερ, Μαρίκα, βλ. και Νεζεράκια, 127 
Νέζερ, Χριστόφορος, 115 
Νεζεράκια, Μαρίκα και Κατίνα, 25 
Νιαγάσας, Γιώργος, 135 
Νίκας, Αντώνιος, 68, 82, 85 σ. 33 
Νικόλαος, πρίγκηπας της Ελλάδος, 52 σ. 61, 66 σ. 
82, 81 
Νικολάου, Νικ, 150 
Νικολούδης, Θεολόγος, 82 σ. 14, 90 
Νικοντέμι, Ντάριο (Dario Niccodemi), 116 σ. 11 
Νόβακ, Ιάσων, 135 
Νόβακ, Μαυρίκιος, 123, 126 
Νομική Σχολή, 116 
Νταγκ φιλμ, DAG Film, 116, 120, 130, 131, 60 σ. 31 
Ντέιβις, Κ. Τρέισι (Tracy C. Davis), 18 
Ντιριντάουα, Καίτη, 126 
Ντιαμέλ, Ζορζ (Georges Duhamel), 46 

Ξ 
Ξενόπουλος, Γρηγόριος, 82, 84, 85 σ. 32, 89,  

Ο 
Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας, 128 σ. 32 
Ο βιντεοκλαμπάς: όχι άλλο πακέτο, 173 εικ. 24-25, 
176 
Ο Βιοπαλαιστής του Θεάτρου, 50, 51, 67 
Ο έμπορος της Βενετίας, 117 σ. 13 
Ο κ. Λεονάρδος και οι άλλοι, 150, 161 
Ο μηχανικός προβολής, 150, 161 
Ο πειρατη�ς και η Φιλιππινε�ζα, 176 
Ο υπουργός συνεργάζεται, 79 σ. 3 
Οι απάχηδες των Αθηνών, 116, 118, 121, 122, 125, 130 
Οι Γερμανοί ξανάρχονται, 140 
Οικονομάκη, Μαρία, 152, 156 
Οικονόμου, Θωμάς, 25 
Όλντενμπουργκ, Ρέι (Ray Oldenburg), 176 
Ολύμπια Φιλμ, 118, 128 σ. 32 και 34 
Ομάς Βασιλοφρόνων Ηθοποιών, 48 εικ. 5, 52 
Ομόνοια, πλατεία, 36, 115 σ. 7 
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Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Εμπορίας και Ενοι-
κιάσεως Βιντεοκασετών Ελλάδος (ΟΚΕΕΒΕ), 175 
Όρνιθες, 100 
Ουράνη, Ελένη, βλ. Θρύλος, Άλκης 

Π 
Παγκρήτιον Σωματείον Υπαλλήλων Κινηματογρα-
φικών Επιχειρήσεων, 159 
Παΐζη, Αλέκα, 102 σ. 14 
Παλαμάς, Κωστής, 45 
Παληάτσος της ζωής, 121 
Πανά, Σοφία, 24 
Παναγιωτίδου, Δέσποινα, 51 σ. 55 
Παναγιωτόπουλος, Σπύρος, 82, 94 
Παναγιωτοπούλου, Ρόη, 170 
Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Κινηματογραφικών 
Επιχειρήσεων, 159 
Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Ένωσις, 28 σ. 70 
Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος 72 σ. 127, 81, 87 
σ. 51, 89 
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ), 163 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 116 σ. 11 
Πάνου, Καίτη, 124, 125, 126, 128 σ. 35 
Παξινού, Κατίνα, 106 σ. 46, 108, 109, 110 σ. 71 
Παπαγεωργίου, Νίκος, 116 σ. 11 
Παπαγιαννόπουλος, Διονύσης, 107 
Παπαδάκη, Ελένη, 105 σ. 38, 107, 108, 109, 110, 111, 
114, 117, 122 
Παπαδάκης, Αλέξης, 151 
Παπαδαντωνάκης, Τώνης, 128 
Παπαϊωάννου, Ιωάννης, 28, 62 
Παπαμιχάλης, Βίων, 126 σ. 29, 127 
Παπανδρέου, Ανδρέας Γ., 163 
Παπανδρέου, Γεώργιος, 66, 86, 88 σ. 60, 111 
Παπούτσι από τον τόπο σου, 126 
Παππάς, Γιώργος, 128 σ. 34 
Παραντεΐζ, Κατρίν (Catherine Paradeise), 184 
Παρασκευάς, Νίκος, 52, 81, 82, 85, 116 σ. 11 
Παρασκευοπούλου, Ευαγγελία, 82, 84 
Παρασκήνια, 54 σ. 7 
Παρθενιάδης, Αναστ., 46 σ. 29 
Παρίσι, 17, 18, 29, 31 σ. 1, 80, 125 
Πατήσια, 168 
Πάτρα, 20 
Πατρίκιος, Σπύρος, 69 σ. 112, 70 σ. 113 
Πειραιάς, 84, 107 σ. 48, 116, 172, 175 
Περγαντής, Ηλίας, 128 σ. 33 
Περιστέρι, 170 
Περλ ντ’ ορ, 63 σ. 55 
Πετρίδης, Γεώργιος, 115 
Πιταροκοίλης, Λευτέρης, 151, 152, 157 εικ. 21, 158, 
159 
Πλυτά-Χατζηνάκου, Μαρία, 128 σ. 32 
Πλυτάς, Αμβρόσιος, 82 σ. 14 
Πλωρίτης, Μάριος, 100, 109 σ. 70, 127 
Πολίτης, Φώτος, 66 σ. 86, 100, 117 

Πολυλάς, Ιάκωβος, 100 
Ποριώτης, Νικόλαος, 82, 90 
Πράτσικα, Κούλα, 82, 92 
Πριγκήπισσα Μαλαίνα, 117 σ. 13 
Πρινέας, Γιάννης, 72, 122 
Προεστόπουλος, Νικόλαος, 82 σ. 14 
Πρόσωπα λησμονημένα, 128 σ. 34 
Πφέφερ, Βάλτερ (Walter Pfeffer), 102 

Ρ 
Ράδιο Κατίνα στα Fm, 176 
Ράιαν, Μπιλ (Bill Ryan), 190 
Ράλλης, Ιωάννης, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 
111 
Ρεδιάδης, Περικλής, 82 σ. 14 
Ροδάς, Μιχαήλ, 81 σ. 12, 82, 85, 86 σ. 41 
Ροζάν, Νικόλαος, 79 σ. 112 
Ροντήρης, Δημήτρης, 94, 95 σ. 111, 98, 109 σ. 70, 111 
σ. 80 
Ρόουζεν, Σέργουιν (Sherwin Rosen), 184 
Ρος, Άντριου (Andrew Ross), 186 
Ρουγγέρη, Ρένα, 62 σ. 53 
Ρουκουνάκης, Γιάννης, 152 
Ρούλιας, 35 
Ρουμανία, 20, 26 
Ρουσάκης, Μιχάλης, 151 
Ρωσία, 20 
Ρώτας, Βασίλης, 50 σ. 54 

Σ 
Σαγιάννος, Γεώργιος, 117 
Σαγιάννος, Νίκος, 117 
Σαγιάννου, Μαίρη, 114, 116-123, 129-133 
Σαίξπηρ, Ουίλιαμ (William Shakespeare), 125 σ. 27  
Σακελλαρίδης, Θεόφραστος, 46, 82 
Σακελλάριος, Αλέκος 
Σάλτσμπουργκ, 80 
Σαραντίδης, Γεώργιος, 42 σ. 10, 57 σ. 17, 61 
Σαρλ, Κριστόφ (Christophe Charle), 18 
Σέρβου, Μαριέττα, 149 
Σιδέρης, Γιάννης, 44, 82, 93 
Σικελιανός, Άγγελος, 82, 92 
Σιμόπουλος, Μίμης, 82, 94 σ. 108 
Σινιγκάλια, Τζέρεμι (Jérémy Sinigaglia), 189 
Σισιλιάνος, Δημήτριος, 111 
Σκιαδάς, Ελευθέριος, 35, 37 
Σκιαδάς, Σωκράτης, 52 
Σκλάβος, Γεώργιος, 82 
Σκούρας Φιλμ, 124 
Σμύρνη, 20, 24 
Σολωμός, Διονύσιος, 100 
Σούτσας, Παντελής 
Σταδίου, οδός, 21 
Σταματίου, Ηλίας, 126 
Σταράκης, Γιώργος, 151 
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Σταυράκος, Λυκούργος, 136 
Σταυρόπουλος, Άγγελος, 82 σ. 14 
Στέλλα Βιολάντη, 114, 122 
Στελλάκης, Ιω., 51 σ. 55 
Στεφανόπουλος, Στέφανος, 88 σ. 60 
Σύλβας, Νίκος, 62 σ. 53 
Σύλβιος (Παπαδόπουλος, Ανδρέας), 82 
Σύλλογος Αλληλοβοηθείας Ελλήνων Ηθοποιών, 86 σ. 
41, 89 
Σύλλογος Βιντεο-επιχειρήσεων Νοτίων Προαστίων 
Συναδινός, Θεόδωρος Ν., 46, 65 σ. 67, 79, 80, 81, 82, 
84, 89 σ. 65, 90, 93, 106 σ. 41, 128 σ. 34 
Σύνδεσμος Ελλήνων Ηθοποιών, 86 
Συνεταιρισμός ηθοποιών και τεχνικού προσωπικού 
Εθνικού Θεάτρου, 104 
Συνομοσπονδία Ιδιοκτητών βιντεοκλάμπ, 174 
Σύρα (Άνω Σύρος), 34 
Σύρος, 37 
Σχολή  

Κινηματογράφου Νίκου Ιωαννίδη, Αθηναϊκή, 
146 
Κινηματογράφου και Τηλεόρασης  
Λυκούργου Σταυράκου, 136, 146  
Ήχου και Εικόνας Παναγιώτη  
Παπαντωνόπουλου, 146 
Κινηματογράφου Ευγενίας Χατζίκου, 146 

Σωματείο 
Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής  
και Εμπορίας Βιντεοκασετών (ΣΕΕΠΕΒ), 175 
Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), 27, 28, 29, 41-52,  
53-77, 80, 81, 86, 87, 88, 187, 188 
Εργοδοτών-Θιασαρχών, 81 
Ηθοποιών, βλ. Σωματείο Ελλήνων  
Ηθοποιών 
Ηθοποιών Λαϊκού Θεάτρου, 47, 61 σ. 37 
Καραγκιοζοπαικτών, 47, 61 σ. 37 
Καταστηματαρχών Εμπορίας 
και Ενοικιάσεως Βιντεοκασετών, 171 
Τεχνιτών Θεάτρου, 47 σ. 38, 81, 82, 83, 89 

S 

Société Universelle du Théâtre, 79 

Τ 
Τα παρασκήνια, 115 
Ταβουλάρης, Διονύσιος, 23, 24 
Ταβουλάρης, Χριστόφορος, 81 σ. 12, 82, 93 
Ταμείο 

Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελλήνων 
Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ), 27, 87, 88, 89 
Αλληλοβοήθειας Ηθοποιών Μουσικών 
Τεχνικών, 60 σ. 33 
Εργασίας Ηθοποιών, 44, 52 σ. 62, 68, 69, 71, 
74 σ. 140, 81, 85, 87, 88, 90, 95, 97 

Συντάξεων Ηθοποιών, 27, 28, 47, 50, 60, 61 
σ. 37, 73, 86 σ. 43, 87, 89, 158 
Συντάξεων Ηθοποιών, Μουσικών  
και Τεχνιτών Θεάτρου, 42, 47 σ. 40, 50  
σ. 55, 58, 61 σ. 41, 62, 64 σ. 65, 73 σ. 137, 81, 
87, 90, 97 
Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων,  
Μουσικών και Τεχνιτών Θεάτρου (ΤΣΗΜΤ), 
61, 97, 99, 158 

Τελευταία αποστολή 128 σ. 34 
Τερζάκης, Άγγελος, 102, 103, 104, 108, 109 
Τζαβέλλας, Γιώργος, 2, 123, 125, 126, 128 σ. 32 και 34 
Τζιβραΐλης, Κώστας, βλ. Μπακ-Μπακ 
Τήνος, 22 σ. 32 
Τμήμα Κινηματογράφου, ΑΠΘ, 145 
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 
145 
Το Ελληνικόν Θέατρον, 42, 48 εικ. 5, 55, 59 εικ. 7, 66, 
70, 74 
Το κουρέλι, 116 σ. 11 
Το λάβαρον του ’21, 128 σ. 32 
Το λιμάνι των δακρύων, 115 
Το Παρλάν, 116 σ. 8, 118, 120 εικ. 9, 122 
Το στοιχειό του πύργου, 117 σ. 13 
Το τραγούδι του χωρισμού, 123, 124, 125 
Τουρκοβασίλης, Θόδωρος, 88 σ. 60 
Τρίκαλα, 20 
Τριφό, Φρανσουά (François Truffaut), 144 σ. 28 
Τσαγανέα, Νίτσα, 51 σ. 57, 125 
Τσαγανέας, Χρήστος, 116 σ. 11 
Τσακίρης, Δημήτρης, 118 
Τσαμπουράκης, Γιάννης, 151 
Τσάπελης, Ζώρας, 126 σ. 29 
Τσάτσος, Κωνσταντίνος, 100 
Τσεχ, Ίρμα, 66 σ. 72 
Τσιφόρος, Νίκος, 127, 128 σ. 34 
Τσιώλης, Σταύρος, 140 σ. 13 
Τσοβόλας, Δημήτρης, 172, 175 σ. 37 
Τσολάκογλου, Γεώργιος, 91 σ. 81, 101 
 
Teletronics International, 167 
Time-Life Multimedia, 167 

Υ 
Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 95 σ. 111 
Υπουργείο  

Βιομηχανίας, 141, 143, 149, 152 
Παιδείας, 46, 81 σ. 12, 82 σ. 14, 90, 97, 98, 
146 
Πολιτισμού, 98 σ. 136, 141 σ. 17, 146 
Στρατιωτικών, 46
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Φ 
Φελίτσης, Μίμης, 106 σ. 40 
Φεράρα, Έιμπελ, 150, 161 
Φθενάκης, Γιώργος, 149 
Φιλαρμονική Εταιρεία, 22 
Φίλησέ με Μαρίτσα, 116, 121, 122, 123, 131 
Φιλιππίδης, Ανδρέας, 116 σ. 11 
Φιλιππίδης, Μάνος, 126 
Φίνος Φιλμ, 125, 126, 128 σ. 34 και 35, 135 σ. 1, 140 
σ. 13 
Φίνος, Φιλοποίμην, 123, 125, 126, 127, 135, 137 
Φοίβος Φιλμ, 128 σ. 32 
Φοιτητική Λέσχη, 116 σ. 11 
Φρειδερίκη, βασίλισσα της Ελλάδος, 72 σ. 126 
Φρίντσον, Έλιοτ (Eliot Freidson), 185 
Φυρστ, Εδμόνδος, 24, 62, 82, 94 
Φυρστ, Ελένη, 24 
Φωκάς, Αντώνης, 102 
Φωτόπουλος, Μίμης, 127 

V 
Video Club of America, 167 

W 
Wrexham 17 

Χ 
Χαλκίδα, 37 
Χαλκούση, Ελένη, 116, 117, 129, 62 σ. 53 
Χανιά, 149, 168 
Χαντά, Ηρώ, 126 
Χατζάκης, Μανόλης, 151, 158, 159 
Χατζηαποστόλου, Αντώνης, 90 σ. 66 
Χατζηαποστόλου, Νίκος, 82, 94 σ. 107 
Χατζηνάκος, Αχιλλέας, 128 σ. 35 
Χατζηαργύρη, Ελένη, 128 
Χατζηχρήστος, Γεώργιος, 47 σ. 38 
Χατζηχρήστος, Τάκης, 51 σ. 55, 52 
Χειροκροτήματα, 123, 125, 126 
Χέλμης, Γεώργιος, 82, 91, 94 
Χέλμης, Νώντας, 43 σ. 11, 50 σ. 53 
Χίος, 168 
Χορν, Δημήτρης, 104 σ. 24, 107, 124, 125, 126 
Χορν, Παντελής, 74, 82, 93 
Χρηστομάνος, Κωνσταντίνος, 35, 43 
Χριστοδούλου, Γιάννης, 128 

Ψ 
Ψαθάς, Δημήτρης, 127 
Ψύλλας, Γεώργιος, 81 σ. 12 

Ω 

Ωδείο Πειραιώς, 116 
Ωδείον Κερκύρας, 94 
Ωρίων Φιλμ, 123, 128 σ. 34 
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Οι συγγραφείς του τόμου 
 

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΛΥΤΖΟΥΡHΣ εργάζεται ως καθηγητής της Ιστορίας Θεάτρου στο Τμήμα Θεάτρου του 
ΑΠΘ. Είναι συγγραφέας των βιβλίων: Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα (22011)· Πόθοι αετού και 

φτερά πεταλούδας. Το πρώιμο θεατρικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη και οι ευρωπαϊκές πρωτο-

πορίες της εποχής του (2009)· «Διά την διανοητικήν εξύψωσιν του λαού». Η απόπειρα ίδρυσης Εθνι-

κού Θεάτρου στις απαρχές της πρώτης βενιζελικής κυβέρνησης (2015) (όλα από τις 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης). Επίσης, έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ελληνικά και ξένα επιστη-
μονικά περιοδικά (New Theatre Quarterly, Ibsen Studies, Theatre Histories Studies, Restoration and 

Eighteenth-century Theatre Research κ.ά.). Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν 
το θέατρο και τον κινηματογράφο στις προσφυγικές συνοικίες του Πειραιά στη διάρκεια του Με-
σοπολέμου, καθώς και την πρόσληψη του ρεαλισμού στο ελληνικό θέατρο. 

 
Η ΕΛΙΖΑ AΝΝΑ ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ είναι ιστορικός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Διδάκτωρ του 

Νεοελληνικού Ινστιτούτου της Σορβόννης, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1984/2004-2011), 
δίδαξε στην ΑΣΚΤ (2008-2009) και εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών 
του ΕΙΕ (1987-1990). Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Τα Ιστορικά. Η έρευνα 
και οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν ζητήματα σχετικά με την πολιτική και την κωμωδία στο ελ-
ληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο, την απεικόνιση της νεότητας και της εργασίας στις ελληνικές 
κωμωδίες (Οι νέοι στις κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου, 1948-1974, 2004), την εποχή του 
βωβού, την εμφάνιση της κινηματογραφικής κριτικής και του σχετικού περιοδικού Τύπου, τις ελλη-
νίδες σκηνοθέτιδες και τις ταινίες τους, την αναπαράσταση της αρχαιότητας, απεικονίσεις του σχο-
λείου στον διεθνή κινηματογράφο. Στις εργασιακές σχέσεις αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα 
κεφάλαια «Θέατρο» και «Κινηματογράφος» στην Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 
και Μεσοπόλεμος (επιμ. Χρ. Χατζηιωσήφ, Βιβλιόραμα, 1999-2003) και «Η Μαρίκα Κοτοπούλη θια-
σάρχης», στο Η Μαρίκα Κοτοπούλη και το θέατρο στην Ερμούπολη (1994). 

 
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΝΔΡΑΜHΣ, πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, ακολούθησε στη συνέχεια σπουδές σχετικές με τον κινηματογράφο. Απέ-
κτησε δίπλωμα σκηνοθεσίας στη Σχολή Σταυράκου. Έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην 
Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου και κατόπιν έγινε διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αντικείμενο της διατριβής του υπήρξε η κινηματογραφική εκπαίδευση 
στην Ελλάδα, για την οποία είχε λάβει υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Έχει εργαστεί στον κινη-
ματογράφο, την τηλεόραση και τη διαφήμιση. Επιπλέον έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε επι-
μορφωτικά προγράμματα σε σχολεία με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την 
οπτικοακουστική κουλτούρα και τα μέσα της. Διδάσκει Ιστορία του παγκόσμιου και του ελληνικού 
κινηματογράφου στη Σχολή Σταυράκου, ενώ είναι και εισηγητής σεμιναρίων γύρω από ειδικές θε-



ματικές όπως ο αμερικανικός κινηματογράφος, ο ευρωπαϊκός μεταπολεμικός κινηματογράφος και 
το ντοκιμαντέρ σε κινηματογραφικές λέσχες, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και κέντρα διά βίου 
μάθησης. 

 
Η ΜΑΙΡΗ ΗΛΙΑΔΗ γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 

Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1983). Από το 1987 έως το 1989 φοίτησε ως μεταπτυ-
χιακή φοιτήτρια στον Τομέα Θεατρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κρή-
της. Τον Φεβρουάριο 2013 υποστήριξε τη διδακτορική διατριβή της στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Ο Αναστάσιος Απέργης και o θίασος “Αριστοφάνης”». Υπήρξε 
μέλος ερευνητικών ομάδων για την ελληνική παραστασιογραφία του αρχαίου ελληνικού δράματος 
(από το 1990) και των μολιερικών έργων (από το 1996), αντίστοιχα. Συμμετείχε στην ομάδα έρευνας 
και τεκμηρίωσης για τη δημιουργία CD-ROM αφιερωμένου στη Μελίνα Μερκούρη (παραγωγή του 
Ιδρύματος Μερκούρη και του ΥΠΠΟ) και ως υπεύθυνη περιεχομένου στη δημιουργία του DVD του 
Μουσείου Μπενάκη για τους έλληνες σκηνογράφους και το αρχαίο δράμα. Είναι μέλος του Ευρω-
παϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Δράματος από το 1997. Έχει δη-
μοσιεύσει παραστασιογραφίες μεγάλου αριθμού έργων και άρθρα για το νεοελληνικό θέατρο. 

 
Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστη-

μίου Κρήτης, όπου διδάσκει μαθήματα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνιολογία 
της εργασίας. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ανθρωπολογίας (Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο) και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές της στη Γαλλία (CNAM 
και Paris I-Sorbonne). Από το 2005 διδάσκει ως μέλος ΣΕΠ στο πρόγραμμα σπουδών του Ευρωπαϊ-
κού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα. Οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις αφορούν θέματα απασχόλησης, 
ανεργίας, ποιότητας της εργασίας, ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας, εργασιακών 
σχέσεων και συνδικαλισμού. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Εργασιακές σχέσεις: Θεωρητικές προ-
σεγγίσεις και εμπειρικά ζητήματα (Παπαζήσης, 2012) και συν-συγγραφέας της μονογραφίας Ανεργία 
και εργασιακή επισφάλεια. Διαστάσεις και επιπτώσεις σε καιρό κρίσης (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2014). Έχει συνε-
πιμεληθεί (με τον Μ. Σπυριδάκη) τους συλλογικούς τόμους Εργασία και κοινωνία (Διόνικος, 2010) 
και Ανεργία, κοινωνία και κοινωνική αναπαραγωγή (Gutenberg-Δαρδανός, 2017).  

 
Η ΟΡΣΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ είναι δρ. Πολιτισμικών Σπουδών (ΕΚΠΑ). Σπούδασε ελληνική φιλο-

λογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία 
και τη διδακτική της (ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ) και στις Πολιτισμικές Σπουδές (Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, 
ΕΚΠΑ). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της αφορούν τη δημοφιλή κουλτούρα (βίντεο, κινηματογρά-
φος, τηλεόραση), τον οπτικό πολιτισμό και την οπτική εθνογραφία. Έχει δημοσιεύσει τέσσερις ακα-
δημαϊκές μονογραφίες και διάφορα επιστημονικά άρθρα, ενώ έχει συμμετάσχει σε 
ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους συλλογικούς τόμους. Παράλληλα, έχει εκπονήσει έρευνα για 
λογαριασμό των ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστημίου Πατρών, ΥΠΠΟΑ και ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ. Διδάσκει στο Τμήμα 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ (ΑΠΘ) και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

 
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου, καθώς και σε ιδιωτικές δραματικές σχολές, ενώ έχει εργαστεί σε ερευνητικό πρόγραμμα 
της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα τη ζωή και τη δραματουργία του Τζώρτζη Χορτάτση. Ως θεατρο-
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λόγος έχει συνεργαστεί συστηματικά με το Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου και το Θέατρο 
της Οδού Κεφαλληνίας, αλλά και με πολλούς ακόμα ιδιωτικούς θεατρικούς οργανισμούς και ΔΗ-
ΠΕΘΕ, ενώ έχει επιμεληθεί την έκδοση εξήντα και πλέον θεατρικών έργων του ελληνικού και του 
παγκόσμιου δραματολογίου. Το ερευνητικό και συγγραφικό έργο του επικεντρώνεται στην ιστορία 
του νεοελληνικού θεάτρου, την ιστορία της σκηνοθεσίας, τις σχέσεις θεάτρου και πολιτικής και τις 
επιπτώσεις των ιστορικών γεγονότων στη σκηνική πράξη. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε 
επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και διημερίδες και έχει δημοσιεύσει μελέτες του σε επιστημονικά 
περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. 

 
Ο ΝΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ είναι εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του 

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σπούδασε Ιστορία στα τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
της Αθήνας και της Κρήτης, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή. Είναι μέλος της επι-
στημονικής επιτροπής του περιοδικού Τα Ιστορικά. Έχουν εκδοθεί τα βιβλία του Οι Νοικοκυραίοι. 
Μαγαζάτορες και βιοτέχνες στην Αθήνα 1880-1925 (ΠΕΚ, 2015)∙ Ευγενή παχύδερμα και πάσχοντες 
εργάτες. Επίκαιρες ιστορίες από τις αρχές του 20ού αιώνα (Ασίνη, 2016)∙ 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ 1919-
2019 (Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 2019)∙ «Της αναιδείας θεάματα». Κοινωνική ιστορία της απο-
κριάς στην Αθήνα, 1800-1940 (ΠΕΚ, 2020). Έχει συνεπιμεληθεί το αφιέρωμα του περιοδικού 
Historein (τεύχος 19/1, 2020) με θέμα «Global Labour History: Perspectives from East to West, from 
North to South», ενώ υπό έκδοση βρίσκονται συλλογικοί τόμοι που συνεπιμελήθηκε για την ιστορία 
της αποκριάς στην Ελλάδα και την ιστορία της εργασίας στη Νότια Ευρώπη τον 19ο και 20ό αιώνα. 
Η τρέχουσα έρευνά του επικεντρώνει στην έννοια της ηθικής οικονομίας και στους τρόπους με 
τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ιστορική έρευνα. 

 
Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ είναι επίκουρος καθηγητής Θεατρολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ηθο-

ποιός και σκηνοθέτης. Εξέδωσε τα βιβλία Το ελαφρό μουσικό θέατρο στη μεσοπολεμική Αθήνα 
1922-1940 (Καστανιώτης, 2009) και Ναπολέων Λαμπελέτ ένας ανέστιος κοσμοπολίτης (Κέντρο Ελ-
ληνικής Μουσικής, 2014). Συνεργάτης των Grove Music Online και Oxford History of Jazz in Europe. 
Επιβλέπει διατριβές για τα λιμπρέτα ελληνικής και γαλλικής οπερέτας στον Μεσοπόλεμο (Εύη Νι-
κήτα), το θέατρο στην Κρήτη τον 20ό αιώνα (Άννα Τζανιδάκη), το σταντ-απ κόμεντι στην Ελλάδα 
(Αντώνης Ηλιάδης), τις πρωτοποριακές παραστάσεις Σαίξπηρ στην Ελλάδα (Γιάννης Ματσαμάκης), 
το θέατρο μετά την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας (Ελπίδα Ζαμπετάκη), το ελαφρό μουσικό θέ-
ατρο την περίοδο 1941-1949 (Απόστολος Πούλιος), την οπερέτα στην Ελλάδα την περίοδο 1967-
2000 (Αφροδίτη Σπυροπούλου). Το 2013 ίδρυσε το θέατρο Αντίβαρο στο Ρέθυμνο (Κωμωδία, 
τραγωδία μονόπρακτη του Νίκου Καζαντζάκη σε πανελλήνια πρώτη) και δύο χρόνια μετά εγκαι-
νίασε το ομώνυμο φεστιβάλ.  

 
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα. Είναι διδάκτωρ Θεατρολογίας 

(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών). Εργάζεται στο Ελ-
ληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ) 
ως αρχειονόμος, υπεύθυνη στο Τμήμα Παραστατικών Τεχνών. Έχει επιμεληθεί τους τόμους του 
ΜΙΕΤ Εθνικό Θέατρο. Τα πρώτα χρόνια (1930-1941) (2013) και Αλέξης Σολομός. Γραμμές και σχέδια 
(2018), καθώς και τον συλλογικό τόμο Η ηθοποιός Νέλλη Αγγελίδου (Κύβος, 2017). Έχει δημοσιεύσει 
θεατρολογικά και αρχειονομικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρα-
κτικά συνεδρίων (2007-2019) και την αυτοτελή μελέτη Μίνως Βολανάκης. Το προνόμιο της παρου-
σίας (Ergo, 2009). 
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Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ σπούδασε κινηματογράφο και ιστορία στο Πανεπιστήμιο Middlesex του Λον-
δίνου. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ιστορία Κινηματογράφου από το Τμήμα 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το οποίο ολοκλήρωσε τη διπλωματική εργασία «Οι κι-
νηματογράφοι του Ηρακλείου: Καταγραφή των κινηματογραφικών αιθουσών στο Ηράκλειο Κρήτης 
από το 1909 έως το 2004». Στο ίδιο τμήμα εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Η ελ-
ληνική κινηματογραφική πρωτοπορία». Αυτή την εποχή μελετά εκεί ως μεταδιδακτορικός ερευνη-
τής τις διεθνείς παραγωγές που γυρίστηκαν στην Κρήτη. Παράλληλα, ζει κι εργάζεται στο Ηράκλειο 
ως κριτικός κινηματογράφου στην εφημερίδα Πατρίς και στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, ενώ 
είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ). Διδάσκει Ιστορία Κινημα-
τογράφου στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου και στην Ανώτερη Δραματική Σχολή «Νότος», ενώ 
δίδαξε επίσης μαθήματα κινηματογράφου στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 
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ςΤο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας προέκυψε από ημερίδα που οργάνωσε το Δίκτυο
για την Ιστορία της Εργασίας και του Εργατικού Κινήματος στην Αθήνα το 2017. Απο-

τελεί τη συνέχεια ενός πειράματος: της συνάντησης ιστορικών της εργασίας με ιστορι-
κούς του θεάτρου και του κινηματογράφου.
Στη συνάντηση αυτή συνέβαλαν και ερευνητικά ερωτήματα που γεννιούνται από την απορ-
ρύθμιση και τους μετασχηματισμούς των εργασιακών σχέσεων τις τελευταίες δεκαετίες στο
εξωτερικό και στη χώρα μας, ιδίως από την εποχή των μνημονίων και μετά.
Ο καλλιτέχνης αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το αρχέτυπο του ευέλικτα εργαζόμενου στον
νεοφιλελεύθερο μετα-φορντικό καπιταλισμό, καθώς την αυτόνομη και δημιουργική ερ-
γασία του χαρακτηρίζουν η συνεχής διαθεσιμότητα και προσαρμοστικότητα, η αυτοεκ-
μετάλλευση και το ρίσκο, τα ασαφή όρια εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου, η απουσία
συνδικαλισμού, η επισφάλεια και η ευελιξία.
Η θεματική της εργασίας στη «βιομηχανία του θεάματος» είναι ελάχιστα αναπτυγμένη
στην ιστοριογραφία, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Τα κεφάλαια του βιβλίου καλύ-
πτουν όψεις της εργασίας στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο, σε μια ευρεία χρο-
νική προοπτική, στοχεύοντας να δώσουν συγκεντρωμένο βιβλιογραφικό υλικό, να
υποδείξουν πηγές και αρχεία και να ανοίξουν τη συζήτηση για ένα ζήτημα του οποίου τα
ίχνη χάνονται, αν όχι στον τομέα των κρατικών παρεμβάσεων, τουλάχιστο στο επίπεδο
των ατομικών και ανεπίσημων συλλογικών εμπειριών.
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