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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελούν οι επαγγελματικές ταυτότητες 
των σκηνοθετών θεάτρου. Ο βασικός της σκοπός είναι να προσδιορίσει τους 
παράγοντες που συμβάλλουν στη δόμηση των επαγγελματικών ταυτοτήτων, 
δίνοντας έμφαση στην οπτική των υποκειμένων μέσα από τη διερεύνηση των 
αντιλήψεων τους για το θέμα και τη διαδικασία αυτό-προσδιορισμού τους ως 
σκηνοθετών του θεάτρου. Η διαδικασία αυτή εξετάζεται μέσα στο κοινωνικό 
και πολιτιστικό της πλαίσιο, οδηγώντας στην ανάλυση της καλλιτεχνικής 
εργασίας και την προσέγγιση του θεάτρου ως εργασιακού χώρου, ο οποίος 
αποτελεί το φυσικό περιβάλλον για τη διαμόρφωση της ταυτότητας του 
σκηνοθέτη του θεάτρου. Η μελέτη αποτελείται από τρία μέρη. Το Α΄ Μέρος 
είναι η θεωρητική μας προσέγγιση, που εξετάζει μια σειρά από θεματικές 
ενότητες και λέξεις-κλειδιά, που αναλύουν και οριοθετούν το θέμα 
μας.Αυτές, μας οδήγησαν στη διαμόρφωση των κριτηρίων και, στη συνέχεια, 
των θεματικών κατηγοριών, τις οποίες αξιοποιήσαμε για τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση της έρευνας πεδίου, στο Β’ Μέρος. Στο Γ’ Μέρος αναλύονται 
τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την έρευνα πεδίου, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις που διαμορφώθηκαν από τη θεωρητική προσέγγιση του Α’ 
Μέρους. Για τη διεξαγωγή μιας ποιοτικής σε βάθος έρευνας 
πραγματοποιήθηκαν 6 συνεντεύξεις, με την εφαρμογή ημι-δομημένου 
οδηγού συνέντευξης, ειδικά σχεδιασμένου για την έρευνα. Τα πρωτογενή 
δεδομένα, που συλλέχτηκαν, αναλύθηκαν με μέθοδο θεματικής ανάλυσης. 
Τα συμπεράσματα αναδεικνύουν τη διαλεκτική του ατομικού με το συλλογικό 
στις προσωπικές αντιλήψεις και τον αυτοπροσδιορισμό των σκηνοθετών του 
δείγματος, ως έναν σημαντικό παράγοντα, ο οποίος κυριαρχεί στις 
απαντήσεις τους. Η προσωπική ιστορία, οι προσδοκίες και οι επιλογές των 
συμμετεχόντων διαμόρφωσαν ένα προσωποποιημένο πλαίσιο για τον καθένα 
από αυτούς, που επιδρά στον τρόπο, με τον οποίον διαμορφώνονται σε 
ατομικό επίπεδο τόσο οι αντιλήψεις τους, όσο και ο αυτοπροσδιορισμός τους. 
Ωστόσο, αν και οι παράγοντες αυτοί του ατομικού επιπέδου είναι σημαντικοί, 
δεν είναι αμετάβλητοι. Επηρεάζονται σε μεγάλο, συχνά καθοριστικό βαθμό, 
από τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού και ιδίως του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, που προσδίδουν μια δυναμική στις προσωπικές αντιλήψεις 
και τον αυτοπροσδιορισμό του υποκειμένου. Τα χαρακτηριστικά αυτά του 
πλαισίου αναφέρονται στις ιδιαιτερότητες της καλλιτεχνικής εργασίας και στις 
συνθήκες που κυριαρχούν στο θεατρικό χώρο εργασίας, με 
αντιπροσωπευτικότερες τις ευέλικτες μορφές της. Η μελέτη αναδεικνύει, 
ουσιαστικά, τις διάφορες πλευρές αυτής της δυναμικής διαδικασίας η οποία, 
χάρη στη διαλεκτική του ατομικού με το συλλογικό επίπεδο, διαμορφώνει 
την επαγγελματική ταυτότητα των σκηνοθετών του θεάτρου, που απαρτίζουν 
το δείγμα μας. 

Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ταυτότητα, σκηνοθέτης θεάτρου, 
καλλιτεχνική εργασία, αυτοπροσδιορισμός, αντιλήψεις 
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ABSTRACT 

The object of this study is the professional identities of theater directors. Its 
main purpose is to identify the factors that participate in the construction of 
professional identities, emphasizing the perspective of the participants 
through the investigation of their perceptions of the subject and the process 
of this identification of them as theater directors. The process is examined 
within its social and political context, leading to the analysis of the artistic 
work and the study to the theater as a workplace, which is the natural 
environment for the formation of the theater director's identity. The 
research consists of three parts. Part I is our theoretical approach, 
examining thematic units and keywords that analyze and delimit our topic. 
These led us to the formation of both, the criteria and the thematic 
categories, we utilized them for the planning and implementation of the 
field research, in Part B. In Part 3, the data collected in the field are 
analyzed, according to the directions formed by the theoretical approach of 
Part 1. To conduct a qualitative in-depth research, 6 interviews were 
conducted, with the application of a semi-structured interview guide, 
specially designed for this study. The primary data collected were analyzed 
using the thematic analysis method. The conclusions highlight the dialectic 
between the individual and the collective level in the personal perceptions 
and self-definition of the directors of the sample, as an important factor that 
dominates their answers. The personal history, expectations and choices of 
the participants formed a personalized framework for each of them, which 
affects the way in which both their perceptions and their self-definition are 
formed at an individual level. However, although individual-level factors are 
important, they are not immutable. They are influenced to a great extent, 
often to a decisive extent, by the characteristics of the social and especially 
the cultural environment, which give a dynamic to the subject's personal 
perceptions and self-determination. These characteristics of the framework 
refer to the particularities of the artistic work and the conditions prevailing 
in the theatrical work environment, its flexible forms being more 
representative. The study highlights, essentially, the various aspects of this 
dynamic process which, thanks to the dialectic of the individual and the 
collective level, forms the professional identity of the theater directors, who 
make up our sample. 

Key words: professional identity, theater director, artistic work, self-
definition, perceptions 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εργασία -ανεξάρτητα από το αν ερμηνευθεί με οικονομικούς όρους ως 

αμειβόμενη απασχόληση ή πιο συνολικά ως ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων- αποτελεί ένα κεντρικό και καθοριστικό χαρακτηριστικό της 

σύγχρονης κοινωνίας. Όλο και περισσότερες μελέτες εστιάζουν στα 

επαγγέλματα, τις ιδεολογίες και τις κουλτούρες τους, την επίδραση τους στις 

επιλογές του τρόπου ζωής των ατόμων και την επιρροή τους στη 

διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας και της αυτό-εικόνας τους (Bain, 

2005) 

Στην εποχή, μάλιστα, της εξατομίκευσης η έμφαση δίνεται στα υποκείμενα 

και στον τρόπο που τα ίδια αντιλαμβάνονται και βιώνουν την εργασία τους. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία κατασκευάζουν την επαγγελματική τους 

ταυτότητα, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη αίσθηση του εαυτού. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση των καλλιτεχνών, η εργασία και η καριέρα 

επηρεάζουν τον ορισμό του εαυτού ενός ατόμου, καθώς ο εαυτός σχετίζεται 

με τη συμπεριφορά, τα κίνητρα, τα προσωπικά νοήματα και τις ατομικές του 

αξίες (Bridgstock, 2013: 130; Kalleberg, 2011, στο Lindström, 2016). Η 

κατανόηση της ταυτότητας έχοντας ως αφετηρία την εργασία υπογραμμίζει 

το πώς η ταυτότητα μπορεί να γίνει κατανοητή, όχι ως ένας ψυχολογικός 

όρος, που αντικατοπτρίζει τον εσωτερικό εαυτό ενός ατόμου, αλλά όπως 

διαμορφώνεται σε κοινωνικά πλαίσια (Lindström, 2016). 

Αναλογιζόμενη τα στοιχεία αυτά, σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η 

μελέτη των τρόπων με τους οποίους δομούν τις επαγγελματικές τους 

ταυτότητες οι σκηνοθέτες θεάτρου και ο τρόπος που οι ίδιοι προσδιορίζουν 

το θέατρο ως χώρο εργασίας. Το ενδιαφέρον μας εστιάζει στην οπτική των 

ίδιων των υποκειμένων, δίνοντας έμφαση στον αυτό-προσδιορισμό τους. 

Ο καλλιτεχνικός χώρος ως χώρος εργασίας επιλέχθηκε για την έρευνα αυτή, 

καθώς μπορεί να αποτελέσει ένα μοντέλο κατανόησης για τον τρόπο 

λειτουργίας και την εξέλιξη της εργασίας γενικότερα, στις σύγχρονες 

κοινωνίες. Ο τρόπος, δηλαδή,  με τον οποίο έχει οργανωθεί, οι ευέλικτες 

μορφές εργασίας που θεωρούνται δεδομένες και οι πρακτικές που 
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αναπτύσσουν τα άτομα σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται να επεκτείνονται όλο 

και περισσότερο και σε άλλους τομείς εργασίας. Οι Lingo και Tepper (2013: 

340, στο Leidner, 2016:30) υποστηρίζουν ότι «η μελέτη του τρόπου με τον 

οποίο οι καλλιτέχνες αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα και τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την επιτυχία τους, σχετίζεται με την κατανόηση ευρύτερων 

κοινωνικών και οικονομικών τάσεων που αντιμετωπίζουν και θα 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στη σύγχρονη αγορά εργασίας». 

Από την καλλιτεχνική εργασία, η έρευνα μας εστιάζει στο επάγγελμα του 

σκηνοθέτη θεάτρου. Η τέχνη του θεάτρου χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και 

ποικιλία. Ταυτόχρονα, ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι η δημιουργία 

έντονων συναισθημάτων και ερεθισμάτων για σκέψη και προβληματισμό, 

που οδηγούν σε μία διαλεκτική του ατόμου με το κοινωνικοπολιτικό και 

πολιτιστικό του πλαίσιο, μέσω της αναζήτησης τόσο της αυτογνωσίας όσο και 

της κατανόησης του περιβάλλοντος του.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως οι περισσότερες έρευνες που μελετούν το 

θέατρο αναφέρονται στους ηθοποιούς. Στοιχείο πρωτοτυπίας, λοιπόν, της 

συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η επικέντρωση στο επάγγελμα του 

σκηνοθέτη, καθώς είναι εκείνος που καλείται να διαχειριστεί όλα τα θέματα 

που προκύπτουν κατά την προετοιμασία μίας θεατρικής παράστασης, 

μένοντας στο τέλος «πίσω από τα φώτα». Σε αυτή την εργασία καλούμε τον 

σκηνοθέτη να έρθει «μπροστά από τα φώτα». 

Η μελέτη μας χωρίζεται σε τρία μέρη.    Στο Α’ Μέρος, η θεωρητική μας 

διερεύνηση αναδεικνύει μια σειρά από θεματικές ενότητες και λέξεις-κλειδιά, 

που αναλύουν και οριοθετούν το θέμα μας. Αυτές, μας οδήγησαν στη 

διαμόρφωση των κριτηρίων και, στη συνέχεια, των θεματικών κατηγοριών, 

τις οποίες αξιοποιήσαμε για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της έρευνας 

πεδίου. 

Αναλυτικότερα, το Α’ μέρος αποτελείται από τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια, 

από τα οποία τα δύο πρώτα αφιερώνονται στην επεξεργασία της ταυτότητας 

και τα δύο επόμενα στην ανάλυση του θεάτρου ως χώρου εργασίας. Το 1ο 

κεφάλαιο αναφέρεται στον εννοιολογικό προσδιορισμό της  ταυτότητας και 

αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της. Το 2ο κεφάλαιο εστιάζει στην 



10 

έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας. Αφού συνδεθεί με την έννοια της 

ταυτότητας γενικότερα, προσδιορίζεται το περιεχόμενό της και γίνεται 

αναφορά στα χαρακτηριστικά της. Έπειτα, αναφέρονται οι βασικότεροι 

παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας επαγγελματικής 

ταυτότητας, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν στην προσέγγιση της 

ταυτότητας του σκηνοθέτη θεάτρου, στοιχείο που αποτελεί και το 

αντικείμενο έρευνας της μελέτης μας. Στο 3ο κεφάλαιο ξεκινά η διερεύνηση 

του θεατρικού χώρου εργασίας, δηλαδή του πλαισίου μέσα στο οποίο δομεί 

κάθε σκηνοθέτης την επαγγελματική του ταυτότητα. Αρχικά, σκιαγραφείται 

το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται κάθε καλλιτέχνης και εν συνεχεία 

αποτυπώνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασίας στον καλλιτεχνικό 

τομέα. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στις συνθήκες εργασίας στο θέατρο και 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες. Στο 4ο κεφάλαιο 

περιγράφονται οι παράγοντες που συμβάλλουν σε μία επιτυχημένη καριέρα 

στο χώρο του θεάτρου και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν. 

Στο  Β’ Μέρος, χάρη στις κατευθύνσεις που προέκυψαν από τη θεωρητική 

μας διερεύνηση, διαμορφώσαμε την ερευνητική μας προσέγγιση στο πεδίο. 

Στο πλαίσιο αυτό, καθορίσαμε τα ερευνητικά ερωτήματα και τη σειρά των 

απαραίτητων ενεργειών, τόσο για την παρέμβαση στο πεδίο, όσο και για την 

ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων. 

Αναλυτικότερα, στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις ποιοτικές μεθόδους που 

επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας. 

Ειδικότερα, δίνονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τα 

ερωτήματα της έρευνας, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, την υλοποίηση 

της έρευνας και τον τρόπο συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. 

Στα κεφάλαια 6 έως 10 του Γ’ Μέρους που ακολουθούν, αναλύουμε τα 

πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν από την έρευνα πεδίου, 

αξιοποιώντας τις κατευθύνσεις που προέκυψαν από τη θεωρητική διερεύνηση 

(Μέρος Α΄) και εφαρμόζοντας τους θεματικούς άξονες που σχεδιάστηκαν για 

τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων πεδίου (Μέρος Β΄). Οι 

τίτλοι των κεφαλαίων 6 έως και 10 αναφέρονται στις θεματικές των 

δεδομένων πεδίου, οι οποίες αντιστοιχούν προς τα ερευνητικά ερωτήματα 

της παρούσας μελέτης. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 
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συμπεράσματα, τα οποία οριοθετούν τις απαντήσεις στα ερωτήματα της 

μελέτης μας, που αναφέρονται στη δόμηση της επαγγελματικής ταυτότητας 

των σκηνοθετών θεάτρου και στο θέατρο ως χώρο εργασίας. 
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ΜΕΡΟΣA΄ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

 

1. ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΟΣ 

 

1.1ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Η δυναμική μιας έννοιας  

Ο όρος της «ταυτότητας», έχοντας μία μεγάλη ιστορία στη Δυτική 

φιλοσοφία, από τους αρχαίους Έλληνες μέχρι την σύγχρονη αναλυτική 

φιλοσοφία, έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά πλαίσια και για 

πολλούς διαφορετικούς σκοπούς(Buckingham, 2008). Σύμφωνα με τους 

Brubaker&Cooper (2000:2)«έχει χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν τα 

πολυετή φιλοσοφικά προβλήματα της μονιμότητας μέσα στην αλλαγή και της 

ενότητας μέσα στην ποικιλομορφία». Ειδικότερα, στις ανθρωπιστικές 

επιστήμες, πολλές θεωρίες προσπαθούν να ορίσουν το συγκεκριμένο όρο, 

αναλύοντας τον από διαφορετικές οπτικές. Η αναπτυξιακή ψυχολογία, η 

κοινωνική θεωρία, η συμβολική αλληλεπίδραση και οι πολιτισμικές επιστήμες 

είναι κάποια παραδείγματα επιστημονικών περιοχών που δίνουν τη δική τους 

ερμηνεία στον όρο «ταυτότητα» (Buckingham, 2008). 

Παρόλα αυτά, κάποιοι ερευνητές ασκούν κριτική στον όρο «ταυτότητα». 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Brubaker&Cooper (2000), οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη έννοια δεν έχει συγκεκριμένο 

νοηματικό περιεχόμενο, αλλά άλλοτε εκφράζει πάρα πολλά στοιχεία, άλλοτε 

λίγα και άλλοτε τίποτα. Αντιλαμβάνονται την «ταυτότητα» σαν έναν 

αμφίσημο και διφορούμενο όρο, προτείνοντας άλλους εναλλακτικούς που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα το πλαίσιο και το νόημα που 

επιδιώκεται να εκφραστεί με πιο σαφή και συγκεκριμένο τρόπο. Οι ίδιοι, 

ωστόσο, σημειώνουν ότι η κρίση της έννοιας της ταυτότητας, μία κρίση που 

προέρχεται από την υπερπαραγωγή και την επακόλουθη υποτίμηση του 
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νοήματος της έννοιας αυτής, δεν φαίνεται να οδηγεί στη μείωση της χρήσης 

της (Brubaker&Cooper, 2000). 

Βέβαια, μία έντονη συζήτηση για την «κρίση ταυτότητας» έχει αναπτυχθεί 

και σε ευρύτερο και γενικότερο επίπεδο. Ο συγκεκριμένος όρος αναφέρεται 

στο γεγονός ότι κάτι σταθερό και δεδομένο, αρχίζει να αμφισβητείται, να 

θεωρείται μεταβλητό και ασταθές. Η αλλαγή αυτή παρουσιάζεται στις 

μετανεωτερικές κοινωνίες, όπου τα πολιτισμικά στοιχεία που προσέδιδαν 

σταθερές συντεταγμένες στα άτομα μέσα σε ένα σύνολο (τάξη, φύλο, έθνος, 

φυλή) διασπώνται, με συνέπεια να επηρεάζεται και η αίσθηση του εαυτού ως 

ολοκληρωμένου ατόμου (Taylor, 2006). 

Ο Buckingham (2008) ερμηνεύοντας τον κοινωνικό θεωρητικό Zygmunt 

Bauman, αναφέρει πως η νέα έμφαση που δίνεται στην «ταυτότητα» είναι 

ένας προβληματισμός για το γεγονός ότι ο όρος ταυτότητα γίνεται όλο και 

πιο δύσκολο να προσδιορισθεί. Σημειώνει πως οι αλλαγές που βιώνουν οι 

σύγχρονες κοινωνίες συγκριτικά με τις παλαιότερες, όπως η 

παγκοσμιοποίηση, η παρακμή του κράτους- πρόνοιας, η αυξημένη κοινωνική 

κινητικότητα, η τεράστια ευελιξία στην εργασία και η ανασφάλεια στις 

διαπροσωπικές σχέσεις οδηγούν σε μία αίσθηση κατακερματισμού και 

αβεβαιότητας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι παραδοσιακές πηγές 

διαμόρφωσης της ταυτότητας δεν είναι πλέον απόλυτα ξεκάθαρες και 

προσπελάσιμες. Υποστηρίζει, μάλιστα, πως- όπως αρκετοί σύγχρονοι 

συγγραφείς- ο Bauman τονίζει τη μεταβλητότητα και τη συνεχή 

διαπραγμάτευση της ταυτότητας, υποτιμώντας ίσως τη συνεχιζόμενη αξία της 

σταθερότητας. Παρ’ όλα αυτά, συμφωνεί με την άποψη πως «η ταυτότητα» 

γίνεται θέμα συζήτησης, μόνο όταν απειλείται ή αμφισβητείται με κάποιο 

τρόπο, οπότε και χρειάζεται να διεκδικηθεί φανερά (Buckingham, 2008). 

Παράλληλα, η Cuche (2001) υποστηρίζει ότι η «ταυτότητα» και η κατασκευή 

της δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, καθώς παράγουν πραγματικά κοινωνικά 

αποτελέσματα. Η ίδια εξηγεί πως η κατασκευή της ταυτότητας 

πραγματοποιείται σε κοινωνικά πλαίσια. Τα πλαίσια αυτά καθορίζουν τη θέση 

των ατόμων που δρουν και μέσα από αυτήν προσανατολίζουν τις 

αναπαραστάσεις τους και τις επιλογές τους, διαμορφώνοντας και την 

ταυτότητα τους. Αναφέρει, μάλιστα, ότι η δυσκολία στον ορισμό της έννοιας 
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της «ταυτότητας», έγκειται στον πολυδιάστατο και δυναμικό χαρακτήρα της. 

Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά την «ταυτότητα» πολύπλοκη, αλλά 

ταυτόχρονα της προσδίδει και το χαρακτηριστικό της ευελιξίας.  

Ξεκινώντας, λοιπόν, μια μελέτη για τον τρόπο δόμησης επαγγελματικών 

ταυτοτήτων, κρίνεται σκόπιμο να ερμηνευτεί, αρχικά, ο ίδιος ο όρος της 

«ταυτότητας». Εξάλλου, είναι κοινώς αποδεκτό πως στις σύγχρονες δυτικές 

κοινωνίες, που χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό εξατομίκευσης και η 

έμφαση δίνεται στο υποκείμενο, όλο και πιο συχνά χρησιμοποιείται ο όρος 

αυτός. 

1.2. Ορίζοντας την ταυτότητα 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, ο όρος «ταυτότητα» είναι δύσκολο να 

ορισθεί με έναν μόνο τρόπο. Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια παρουσιάζονται 

κάποιοι αντιπροσωπευτικοί ορισμοί της συγκεκριμένης έννοιας. 

Η Svejenova (2005),παραδείγματος χάριν, υποστηρίζει ότι η ταυτότητα είναι 

το περιεχόμενο και η οργάνωση της αυτοαντίληψης. Η ίδια αναδιατυπώνει 

τον ορισμό του Goffman σημειώνοντας ότι η ταυτότητα του ατόμου 

αποτελείται από δύο στοιχεία, τον ιδιωτικό και το δημόσιο εαυτό. Ο ιδιωτικός 

εαυτός αναφέρεται στο  πώς πραγματικά είναι το άτομο, ενώο δημόσιος 

εαυτός στην προβαλλόμενη εικόνα του.  

Από την πλευρά του οBuckingham (2008)ορίζει την ταυτότητα ενός ατόμου 

ως την ταύτιση του με άλλα όμοια του άτομα, με βάση κάποια σημαντικά -για 

τα υποκείμενα- χαρακτηριστικά. Αντίστοιχα, η Cuche(2001) σημειώνει πως η 

ταυτότητα παραπέμπει σε έναν συνειδητό κανόνα ένταξης, θεμελιωμένο σε 

συμβολικές αντιθέσεις. 

ΟιBrubaker&Cooper (2000)αναφέρουν 5 διαφορετικούς ορισμούς της 

έννοιας της «ταυτότητας» ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται 

και  τη λειτουργία που επιτελεί. Έτσι, η «ταυτότητα» μπορεί να γίνει 

αντιληπτή σαν τη βάση της κοινωνικής και πολιτικής πράξης. Υπό αυτή την 

έννοια είναι συχνά αντίθετη με το «ατομικό συμφέρον». Μπορεί, επίσης, να 

προσδιοριστεί σαν ένα συλλογικό φαινόμενο. Υπό αυτή την έννοια η 

«ταυτότητα» υποδηλώνει μία θεμελιώδη ομοιότητα μεταξύ των μελών μιας 
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ομάδας ή ενός συνόλου. Αυτό μπορεί να κατανοηθεί αντικειμενικά (σαν μία 

εν γένει ομοιότητα) ή υποκειμενικά (σαν μία βιωμένη, αισθητή ή κατανοητή 

ομοιότητα). Αυτή η ομοιότητα μπορεί να εκδηλωθεί  με τη μορφή 

αλληλεγγύης, κοινών αντιλήψεων και συνείδησης ή συλλογικής δράσης. 

Η ταυτότητα μπορεί, επιπλέον, να γίνει αντιληπτή σαν μία βασική πλευρά 

του (ατομικού ή συλλογικού) εαυτού ή σαν μία θεμελιώδη συνθήκη του 

κοινωνικού όντος/γίγνεσθαι.Με βάση αυτή την οπτική η «ταυτότητα» 

καλείται να δείξει κάτι βαθύ, δεσμευτικό και θεμελιώδες. Αυτό 

διαφοροποιείται από πιο επιφανειακές ή τυχαίες πλευρές του εαυτού, και 

γίνεται κατανοητό σαν κάτι που πρέπει να εκτιμηθεί, να καλλιεργηθεί, να 

υποστηριχθεί, να αναγνωριστεί και να διατηρηθεί. Η έννοια της ταυτότητας 

μπορεί, ακόμα, να γίνει αντιληπτή σαν ένα προϊόν κοινωνικής ή πολιτικής 

δράσης και υπό αυτή την έννοια καλείται να υπογραμμίσει τη σταδιακή 

ανάπτυξη της συλλογικής κατανόησης, της αλληλεγγύης, και της 

ομαδικότητας, που αναπτύσσεται μέσω της αλληλεπίδρασης και συνήθως 

οδηγεί στη συλλογική δράση. Τέλος, μπορεί να γίνει αντιληπτή σαν το 

εφήμερο προϊόν πολλαπλών και ανταγωνιστικών λόγων και, υπό αυτή την 

έννοια, η «ταυτότητα» καλείται να υπογραμμίσει την ασταθή, πολλαπλή, 

κυμαινόμενη και κατακερματισμένη φύση του σύγχρονου 

εαυτού(Brubaker&Cooper, 2000). 

ΟιBeijaard, Verloop&Vermunt (2000)σε έρευνα τους για τις αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών σχετικά με την επαγγελματική τους ταυτότητα ορίζουν την 

ταυτότητα σαν το «ποιος» ή το «τι» είναι κάποιος, αναφερόμενοι στις 

ποικίλες ερμηνείες που προσδίδονται στα άτομα, είτε από τα ίδια είτε από 

τους άλλους, δηλαδή τον περίγυρο τους. Με βάση αυτή την προσέγγιση 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί και η συγκεκριμένη έρευνα, η οποία εστιάζει 

στον αυτό-προσδιορισμό των ατόμων. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο όρος «ταυτότητα» επιδέχεται πολλούς ορισμούς, 

ανάλογα με το πλαίσιο, το θεωρητικό υπόβαθρο και το σκοπό για τον οποίο 

εξετάζεται. Για το λόγο αυτό συνδέεται και με διάφορους άλλους όρους. Για 

παράδειγμα , η ταυτότητα ενός ατόμου συνδέεται στενά με την αυτό-εικόνα 

του. Η ταυτότητα ενός ατόμου, δηλαδή, ενημερώνεται διαρκώς, σχηματίζεται 

και ανασχηματίζεται, καθώς τα άτομα αναπτύσσονται με την πάροδο του 
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χρόνου μέσω της αυτό-αξιολόγησης και της αλληλεπίδρασης τους με τους 

άλλους (Cooper&Olson, 1996 στο Beijaard, Verloop&Vermunt, 2000). Η 

αυτό-εικόνα ενός ατόμου αποτελείται τόσο από την αυτό-εκτίμηση του όσο 

και από την ταυτότητα του. Αρκετές έρευνες, μάλιστα, εστιάζουν όχι μόνο 

στην αυτογνωσία, δηλαδή, τη γνωστική λειτουργία, αλλά και στο αυτό-

συναίσθημα, δηλαδή τη συναισθηματική λειτουργία, ως μέρη της ταυτότητας 

ενός ατόμου(Vloet, 2009). 

Μία άλλη έννοια που συνδέεται αρκετά, και πολλές φορές συγχέεται, με την 

έννοια της «ταυτότητας» είναι η έννοια του «εαυτού». Σε μία ανασκόπηση 

ερευνών για την επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικών την περίοδο 1988-

2000 φάνηκε ότι παραμένει ασαφές πώς ακριβώς σχετίζονται η έννοια της 

«ταυτότητας» με την έννοια του «εαυτού». Και οι δύο έννοιες 

χρησιμοποιούνται με ταυτόσημο τρόπο, αλλά τελικά φαίνεται να είναι 

διαφορετικές. Για παράδειγμα, υπό μία νεωτεριστική οπτική, ο εαυτός 

σχετίζεται αρκετά με την αυθεντικότητα και την αυτονομία του ατόμου, ενώ 

από μία μετά-νεωτεριστική οπτική, ο εαυτός σχετίζεται με τον τρόπο που τα 

άτομα οργανώνουν τις εμπειρίες τους σε ιστορίες, οι οποίες πιθανόν 

διαφέρουν στο χρόνο και εξαρτώνται από το πλαίσιο (Beijaard, 

Meijer&Verloop, 2004).Σύμφωνα με τους McCormick&Pressley (1997) η 

αντίληψη των ατόμων για τον εαυτό τους μπορεί να οριστεί ως μία 

οργανωμένη αναπαράσταση των θεωριών, των πεποιθήσεων και των 

απόψεων τους για τα ίδια. 

Το 1934, ο Mead συσχέτισε την έννοια της «ταυτότητας» με την έννοια του 

«εαυτού» και εξήγησε με ποιον τρόπο αναπτύσσεται ο εαυτός μέσω των 

αλληλεπιδράσεων του ατόμου με το περιβάλλον του. Μέσα από τις 

αλληλεπιδράσεις με τους άλλους, δηλαδή, το άτομο μαθαίνει τους ρόλους 

των άλλων και προσανατολίζει τις πράξεις του προς το περιβάλλον του 

(Beijaard, Meijer&Verloop, 2004 στο Vloet, 2009). Πιο πρόσφατες 

ψυχολογικές θεωρίες προσωπικότητας ερμηνεύουν τον «εαυτό» ως μία 

αφήγηση της ταυτότητας ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και σε 

μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι 

HermansκαιJansen (1995) ανέπτυξαν μια αφηγηματική θεωρία για τον 

εαυτό. Οι ίδιοι χρησιμοποιούν την έννοια του «εαυτού» ως «μία οργανωμένη 

διαδικασία κατασκευής νοήματος», προκειμένου να μελετήσουν τις ατομικές 
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εμπειρίες ενός υποκειμένου και τη σχέση μεταξύ των εμπειριών αυτών, 

περιγράφοντας πώς αυτές αλλάζουν στο χρόνο και το χώρο. Συμπεραίνουν, 

λοιπόν, πως μέσα από τον διάλογο του ατόμου με τον εαυτό του και με τους 

άλλους, «οι εμπειρίες με νόημα οργανώνονται σε ένα αφηγηματικά δομημένο 

σύστημα», την αυτό-αφήγηση (Hermans- Jansen, 1995.Στο:Vloet, 2009). 

Η έννοια της αυτό-αφήγησης είναι άλλη μία έννοια που σχετίζεται άμεσα με 

τις έννοιες της ταυτότητας και του εαυτού. Οι αφηγήσεις είναι ο πρωταρχικός 

τρόπος, με τον οποίο τα άτομα δίνουν νόημα στις εμπειρίες τους. 

Χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν το «ποιος είναι κάθε άτομο», 

παρέχοντας στη ζωή του συνοχή, σκοπό και νόημα (Wrightetal., 2012, στο 

Cinque, Nyberg&Starkey, 2020). Ο Ricoeur (1984, 1991, στοCinque, 

Nyberg&Starkey, 2020) όρισε την έννοια της αφηγηματικής ταυτότητας, 

τονίζοντας ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των 

αφηγήσεων χρησιμοποιούνται και στην κατασκευή των ταυτοτήτων. Η 

ταυτότητα, επομένως, μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μία αφήγηση για τον 

εαυτό των ατόμων(Vloet, 2009), καθώς. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως οι Brubaker & Cooper (2000) αμφισβητώντας 

την ανάγκη και την αποτελεσματικότητα της χρήσης του όρου «ταυτότητα», 

αναφέρουν εναλλακτικές έννοιες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 

θέση του, ανάλογα το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται, όπως 

«ταυτοποίηση και κατηγοριοποίηση», «αυτό- κατανόηση και κοινωνική 

τοποθέτηση (θέση)», «ομοιότητα, σύνδεση/σχέση, ομαδικότητα». 

1.3. Χαρακτηριστικά της ταυτότητας 

Από γλωσσολογική άποψη, η ταυτότητα είναι μία ψυχοκοινωνική κατασκευή 

που βασίζεται σε μία διαλεκτική μεταξύ ομοιότητας και διαφοράς, ατομικού 

και συλλογικού, υποκειμενικού και αντικειμενικού (Ferréol, 2010). Πρόκειται 

για μία έννοια με κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις, η διαμόρφωση της οποίας, 

επηρεάζεται από κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές και ιστορικές 

καταστάσεις. Διαμορφώνεται μέσα από τις σχέσεις του ατόμου με τους 

άλλους, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει και τα συναισθήματα του ατόμου. 

Χαρακτηρίζεται, επομένως, από μεταβλητότητα και πολλαπλότητα, όντας μια 
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διαδικασία σχηματισμού και ανασχηματισμού, με απώτερο στόχο την 

νοηματοδότηση του ατόμου και των πράξεων του (Φωτοπούλου, 2013). 

Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, η έννοια της ταυτότητας κινείται ανάμεσα 

στις έννοιες της ομοιότητας και της διαφοράς. Από τη μία πλευρά, η 

ταυτότητα ενός ατόμου τον εντάσσει σε ένα σύνολο ατόμων με κοινά 

χαρακτηριστικά, ενώ από την άλλη τον ξεχωρίζει από τα άτομα αυτά και του 

προσδίδει την ατομική, προσωπική του σφραγίδα. Ουσιαστικά, το κάθε άτομο 

είναι μία προσωποποιημένη εκδοχή των κοινών χαρακτηριστικών που 

μοιράζονται τα μέλη της ομάδας, στην οποία ανήκει. 

Ταυτόχρονα, η ταυτότητα αποτελεί μία κατασκευή, στη διαμόρφωση της 

οποίας παρεμβαίνουν κάποιοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, όπως οι ρόλοι 

που έχει αναλάβει το κάθε άτομο, οι σχέσεις που έχει αναπτύξει, η 

αλληλεπίδραση, η επικοινωνία, οι αξίες και τα πρότυπα. Φαίνεται να 

καθιερώνεται και να διατηρείται είτε μέσω των διαπραγματεύσεων στις 

κοινωνικές καταστάσεις είτε μέσω των κοινωνικών ρόλων που 

εσωτερικεύουν τα άτομα (WahTan, 1997, στο Beigaard, Verloop&Vermunt, 

2000). Για παράδειγμα, από την αρχή της ζωής ενός παιδιού, το οικογενειακό  

του περιβάλλον αρχίζει να του δίνει μία ταυτότητα για το ποιος είναι ή για το 

ποιος θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με το κοινωνικό καθορισμό, δηλαδή το 

συλλογικό κομμάτι. Αυτό γίνεται και μέσα από εκφράσεις, όπως “είναι 

ακριβώς η εικόνα του παππού του”, “θα γίνει ένας καλός δικηγόρος όπως ο 

πατέρας του” κ.ά., τις οποίες ασυνείδητα εσωτερικεύει το παιδί. Από το 

συγκεκριμένο παράδειγμα φαίνεται ότι η ταυτότητα δεν είναι  δεδομένη και 

αυτονόητη, αλλά προκύπτει από έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών. 

Σημαντικό είναι ότι αυτός ο συνδυασμός των στοιχείων γίνεται ταυτόχρονα. 

Δηλαδή, δεν προηγείται χρονικά κάποιο στοιχείο έναντι κάποιου 

άλλου(Ferréol, 2010).Με αυτό συμφωνεί και ο Erikson, ο οποίος αρχικά είχε 

αναφερθεί στην ανάπτυξη της ταυτότητας του ατόμου κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας, αλλά αργότερα αναθεώρησε, αναφέροντας πως πρόκειται για μία 

διά βίου διαδικασία (Vloet, 2009). 

Κάθε άτομο, λοιπόν, προσπαθεί να αυτό-προσδιοριστεί με αφετηρία διάφορα 

χαρακτηριστικά. Από τη μία πλευρά οι επιθυμίες, οι προσδοκίες και οι 

φιλοδοξίες που έχουν για το άτομο το οικογενειακό και άμεσα κοινωνικό του 
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περιβάλλον, και από την άλλη οι κανόνες, οι κώδικες, οι κοινωνικές 

συνήθειες που κάθε κοινωνικό περιβάλλον παράγει για να προσδιορίσει και 

να αναγνωρίσει τα μέλη του. Επομένως, πρόκειται για χαρακτηριστικά που 

είναι έξω από το άτομο, απλώς τα πρώτα προέρχονται από το στενό 

περιβάλλον του, όπως είναι η οικογένεια, ενώ τα δεύτερα από το ευρύτερο 

πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον του (Ferréol, 2010). 

Παράλληλα, βέβαια, η έννοια της  «ταυτότητας» παραπέμπει και στο αίσθημα 

του ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό και αποτελεί μία συνεκτική οντότητα. 

Αλλά αυτή η διάσταση της ταυτότητας που αναφέρεται στο καθαρά 

υποκειμενικό επίπεδο, δεν μπορεί παρά να προέρχεται από το συλλογικό 

επίπεδο, που βρίσκεται έξω από το άτομο. Δηλαδή, το υποκείμενο 

προσδιορίζεται από ένα σύνολο κοινωνικών και νομικών χαρακτηριστικών, τα 

οποία του υποδεικνύουν μία θέση τόσο στο οικογενειακό του περιβάλλον όσο 

και στο κοινωνικό περιβάλλον που ανήκει. Ο προσδιορισμός αυτός 

συμπληρώνεται και από κάποιους κοινωνικούς δείκτες, όπως το επάγγελμα 

και η επαγγελματική κατάσταση, η οικογενειακή κατάσταση, το οικονομικό 

επίπεδο, ο τύπος κατοικίας και το αν ανήκει ή όχι το υποκείμενο σε 

διάφορους θεσμούς ή οργανισμούς. Όλα αυτά συμβάλλον στον προσδιορισμό 

της κοινωνικής θέσης κάθε ατόμου  και στην τοποθέτηση του στο σύνολο 

στο οποίο ανήκει. Βέβαια, οι κοινωνικές σχέσεις διαπερνώνται από τη λογική 

της διαφοροποίησης, καθώς δεν αναπτύσσονται αποκλειστικά μεταξύ ομοίων. 

Κάθε άτομο επιζητά να ξεχωρίσει μέσα στις σχέσεις που αναπτύσσει από 

διάφορα στοιχεία που έχει αυτό και δεν έχουν οι άλλοι. Αυτά τα στοιχεία 

σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, τον τρόπο κατανάλωσης και με συγκεκριμένα 

σύμβολα που έχει επιλέξει και προτάσσει το ίδιο το άτομο. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Buckingham (2008),ως ένα βαθμό κάθε άτομο 

είναι το προϊόν της μοναδικής προσωπικής του βιογραφίας. Αξιοσημείωτο 

είναι πως κάθε άτομο προσπαθεί να αποποιηθεί τα χαρακτηριστικά της 

ταυτότητας του, όταν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τον εξυπηρετούν ή τον 

υποβαθμίζουν. Αντίθετα,  προσπαθεί να τα ενισχύσει, όταν αυτά τα 

χαρακτηριστικά του τονίζουν θετικές πλευρές και είναι προς όφελος 

του(Ferréol, 2010). 

Ένα άλλο αντιθετικό ζεύγος μέσα στο οποίο μπορεί να οριστεί η έννοια της 

ταυτότητας είναι το ζεύγος υποκειμενικό- αντικειμενικό (Olson, 2007).Το 
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αντικειμενικό περιλαμβάνει όλα όσα μας επιβάλλονται από το περιβάλλον μας 

και συμβάλουν σε ένα συγκεκριμένο τρόπο δόμησης της ταυτότητας μας 

(π.χ. κοινωνικά κριτήρια, φυσικά κριτήρια). Η ταυτότητα του εαυτού, 

δηλαδή, φαίνεται να καθιερώνεται και να διατηρείται είτε μέσω των 

διαπραγματεύσεων στις κοινωνικές καταστάσεις είτε μέσω των κοινωνικών 

ρόλων που εσωτερικεύουν τα άτομα (WahTan, 1997, στο Beijaard, 

Verloop&Vermunt, 2000).Από την άλλη πλευρά, το υποκειμενικό κομμάτι της 

ταυτότητας αναφέρεται στα καθαρά προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου 

(όπως συναισθήματα, αντιλήψεις κλπ) τα οποία με τη σειρά τους παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην κατασκευή της ταυτότητας. 

Πιο αναλυτικά, η ταυτότητα έχει μία αντικειμενική υπόσταση, επειδή 

προσδιορίζεται με αφετηρία κριτήρια νομικά, κοινωνικά και φυσικά, δηλαδή 

του φυσικού κόσμου. Αυτά τα κριτήρια, με εξαίρεση τα φυσικά, επιβάλλονται 

στο υποκείμενο από το κοινωνικό του περιβάλλον. Ταυτόχρονα, όμως, η 

έννοια της ταυτότητας εκτείνεται και στις προθέσεις, τις αντιλήψεις, τα 

συναισθήματα κ. ά., δηλαδή σε στοιχεία που έχει ο καθένας ως υποκείμενο 

μέσα του, τα οποία είναι απόλυτα υποκειμενικά και προσωπικά, αλλά και 

εφήμερα, δηλαδή αλλάζουν πολύ γρήγορα. Βέβαια, και σε επίπεδο κοινωνικό 

τα κριτήρια μπορεί να αλλάζουν, αλλά πολύ πιο δύσκολα και αργά. Οι 

αντιλήψεις που κυριαρχούν στην κοινωνία αλλάζουν με πολύ βραδύτερο 

ρυθμό, γιατί υπόκεινται σε μία κοινωνική δυναμική, η οποία εμπλέκει πολύ 

περισσότερους και πολύ πιο ισχυρούς παράγοντες από ότι η δυναμική που 

υπάρχει μόνο στο πλαίσιο του υποκειμένου. Η διαλεκτική, λοιπόν, ανάμεσα 

στην αντικειμενικότητα και την υποκειμενικότητα της έννοιας της 

«ταυτότητας» παίρνει διαφορετικές μορφές ανάλογα με τoβαθμό ανάπτυξης 

της κοινωνίας και του πολιτιστικού παράγοντα. Έτσι, στις σύγχρονες δυτικές 

κοινωνίες παίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας θεσμοί 

όπως η Παιδεία και η Δικαιοσύνη, ενώ σε άλλες πιο παραδοσιακές κοινωνίες 

θεσμοί όπως η εκκλησία και το ανήκειν σε κάποια μικρή κοινωνική ομάδα 

παίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο από όλα τα υπόλοιπα (Olson, 2007). 

Φαίνεται, επομένως, πως η ταυτότητα, ως έννοια, χαρακτηρίζεται από 

αστάθεια και πολλαπλότητα. Η πολλαπλότητα αυτή, ωστόσο, παρουσιάζεται 

και σε ένα άλλο επίπεδο. Η έννοια της «ταυτότητας» συχνά διαιρείται σε 

κοινωνική ταυτότητα, επαγγελματική ταυτότητα, προσωπική ταυτότητα κ.ά. 
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Η έννοια της κοινωνικής ταυτότητας περιλαμβάνει γνωρίσματα, 

χαρακτηριστικά και στόχους, που συνδέονται με έναν κοινωνικό ρόλο ή μια 

κοινωνική ομάδα, στην οποία το άτομο έχει ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθεί 

(Φωτοπούλου, 2013). Με άλλα λόγια, η κοινωνική ταυτότητα ενός ατόμου 

χαρακτηρίζεται από το σύνολο των εντάξεων του μέσα στο κοινωνικό 

σύστημα, όπως για παράδειγμα ένταξη σε μία έμφυλη, ηλικιακή, κοινωνική 

τάξη ή σ’ ένα έθνος. Η ταυτότητα επιτρέπει στο άτομο να προσανατολίζεται 

μέσα στο κοινωνικό σύστημα και να εντοπίζεται κοινωνικά. Κάθε ομάδα 

διαθέτει, επίσης, μία ταυτότητα που αντιστοιχεί στον κοινωνικό ορισμό της, ο 

οποίος επιτρέπει να την τοποθετήσουμε μέσα στο κοινωνικό σύνολο (Cuche, 

2001). 

Χαρακτηριστική συνιστώσα της κοινωνικής ταυτότητας ενός ατόμου είναι 

αυτή που διαμορφώνεται στον εργασιακό χώρο, δηλαδή η επαγγελματική 

ταυτότητα, η οποία θεμελιώνεται στις δράσεις και τις συμπεριφορές του 

υποκειμένου, που είναι αποδεκτές και ταιριάζουν στην ομάδα. Το άτομο 

επιδιώκει, έτσι, να δημιουργήσει και να διατηρήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και 

να εξασφαλίσει τη θετική εκτίμηση των υπολοίπων μελών της ομάδας 

(Φωτοπούλου, 2013). 

Μία επιπλέον συνιστώσα της κοινωνικής ταυτότητας είναι η πολιτισμική 

ταυτότητα, που χαρακτηρίζεται έντονα από πολυσημία και ρευστότητα. 

Σύμφωνα με την Cuche (2001), η πολιτισμική ταυτότητα εμφανίζεται ως 

ένας τρόπος κατηγοριοποίησης της διάκρισης «εμείς/αυτοί», θεμελιωμένη 

στην πολιτισμική διαφορά.  

Αντίστοιχα, η έννοια της προσωπικής ταυτότητας αναφέρεται στη σημασία 

και το νόημα που αποδίδει κάθε υποκείμενο στον εαυτό του. Αυτή η απόδοση 

νοήματος αποτελεί γνώρισμα αυτό-προσδιορισμού. Η προσωπική ταυτότητα, 

δηλαδή, κάποιου ατόμου εκφράζει τη συνέπεια ή την ασυνέπεια μεταξύ της 

κοινωνικής ταυτότητας και της αυτοαντίληψης (Snow&Anderson, 

1987:1348, στο Φωτοπούλου, 2013). 

Όπως φάνηκε, λοιπόν, από το προηγούμενο κεφάλαιο η έννοια της 

ταυτότητας, όπως ορίζεται πλέον, περιλαμβάνει τέσσερις βασικές παραδοχές. 

Αρχικά, είναι εξαρτημένη και διαμορφώνεται μέσα από διαφορετικά πλαίσια 
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στα οποία ενυπάρχουν κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές και ιστορικές 

δυνάμεις, οι οποίες ασκούν επιρροή και επίδραση στην κατασκευή της. Η 

ταυτότητα, δηλαδή, επηρεάζεται από το περιβάλλον. Επιπλέον, η ταυτότητα 

διαμορφώνεται μέσα από τις σχέσεις του ατόμου με τους άλλους, ενώ 

περιλαμβάνει και συναισθήματα. Ταυτόχρονα, η ταυτότητα χαρακτηρίζεται 

από μεταβολή, αστάθεια και πολλαπλότητα, και πρόκειται για μια διαδικασία 

σχηματισμού και ανασχηματισμού, που καταλήγει στην απόκτηση νοήματος 

(Rogers & Scott, 2008:733, στο Φωτοπούλου, 2013). Τα τέσσερα αυτά 

στοιχεία υπογραμμίζουν το πολυάριθμο των παραγόντων που υπεισέρχονται 

και επιδρούν στη διαμόρφωση και της επαγγελματικής ταυτότητας και 

αναδεικνύουν τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της (Φωτοπούλου, 2013:144). 
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2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  

 

2.1 Συνδέοντας την ταυτότητα με την επαγγελματική ιδιότητα 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί το ενδιαφέρον εστιάζεται στον όρο της 

επαγγελματικής ταυτότητας. Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε 

αυτή την πτυχή της ταυτότητας, καθώς πολλές μελέτες για τα επαγγέλματα 

έχουν δείξει ότι η επαγγελματική ταυτότητα που διαμορφώνεται μέσα από το 

επάγγελμα ενός ατόμου, επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο ζωής και τη 

διαμόρφωση της ατομικής του ταυτότητας και της αυτό-εικόνας του.  

Όπως έχουμε αναφέραμε ήδη, οι διαφορετικές διαστάσεις της ταυτότητας 

αλληλοεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται. Από αυτό προκύπτει πως μία 

απειλή στην επαγγελματική ταυτότητα ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά και την προσωπική του ταυτότητα. Ταυτόχρονα, όμως, φαίνεται 

πως μέσα από αυτή την αλληλεξάρτηση μπορεί να αντιμετωπιστεί μία απειλή 

στην επαγγελματική ταυτότητα, στο βαθμό που η προσωπική ταυτότητα 

λειτουργεί ως πηγή δύναμης για την αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης 

(Berjot, Altintas, Lesage & Grebot, 2013). Αντίστοιχα, και η επαγγελματική 

ταυτότητα αξιοποιείται ενίοτε σαν πηγή αντιμετώπισης απειλών ή δυσκολιών 

που προκύπτουν στην προσωπική ταυτότητα. 

Ο Christiansen ήταν ο πρώτος μελετητής που σύνδεσε το επάγγελμα με την 

έννοια της ταυτότητας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Phelan&Kinsella 

(2009), υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή σε ένα επάγγελμα συμβάλλει στη 

δόμηση της ταυτότητας του ατόμου. 

Ο Unruch, μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η εργασία και η επαγγελματική 

ταυτότητα που διαμορφώνει κάθε άτομο με βάση την εργασία του 

συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και την ωρίμανση του ανθρώπου 

τόσο κατά τη διάρκεια της εφηβείας όσο και κατά την πρώιμη ενηλικίωση 

του. Στην πρόταση αυτή φαίνεται η κοινωνική αξία που αποδίδεται στην 

εργασία (Unruch, 2004, στο Phelan&Kinsella, 2009), όσο και η αξία της 

επαγγελματικής ταυτότητας. 
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Παράλληλα, η επαγγελματική ταυτότητα λειτουργεί συχνά ως σημείο 

αναφοράς για το άτομο. Κάποιες φορές, μάλιστα, διαμορφώνεται πριν καν το 

άτομο αρχίσει να εργάζεται ή αφού σταματήσει. Πιο συγκεκριμένα, μία 

προσδοκία ή επιθυμία για ένα συγκεκριμένο είδος σταδιοδρομίας μπορεί να 

οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας πρώιμης επαγγελματικής ταυτότητας ακόμα 

και πριν την έναρξη της εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό πως κάποιοι νέοι που 

ακολουθούν την επαγγελματική πορεία μεγαλύτερων τους αυτό-

προσδιορίζονται σαν συμμετέχοντες στο επάγγελμα πριν ακόμα αποκτήσουν 

εμπειρία. Από την άλλη, η επαγγελματική ταυτότητα συνήθως  παραμείνει 

πολύ καιρό, αφού σταματήσει κάποιος να εργάζεται λόγω συνταξιοδότησης 

(Inwood&Reid, 2001). 

2.2 Ορίζοντας την επαγγελματική ταυτότητα 

Η κατασκευή ταυτότητας είναι η ευρεία διαδικασία μέσω της οποίας ένα 

άτομο διαμορφώνει την αίσθηση του εαυτού του και της ταυτότητάς του. Στο 

πλαίσιο αυτό, η επαγγελματική ταυτότητα είναι μια συνεχής διαδικασία που 

περιλαμβάνει τις ενεργές προσπάθειες των ατόμων να δημιουργήσουν και να 

διατηρήσουν ταυτότητες. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω της 

γλώσσας και της πρακτικής, η οποία αναπτύσσεται κατά την αλληλεπίδραση 

μεταξύ αυτοταυτοτήτων και κοινωνικών ταυτοτήτων (Brown, 2015; Watson, 

2008, στο Cinque, Nyberg, &Starkey, 2020). 

Βέβαια, σε έρευνα για την επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικών 

υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός για αυτή την έννοια και 

σπάνια χρησιμοποιείται χωρίς αμφισβήτηση (Beijaard, Meijer&Verloop, 

2004). Επιπλέον, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική ταυτότητα δεν 

είναι κάτι που έχουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά κάτι που χρησιμοποιούν για να 

κατανοήσουν τους εαυτούς τους ως εκπαιδευτικούς. Ο τρόπος που εξηγούν 

και δικαιολογούν τα πράγματα σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους και το 

γενικότερο περιβάλλον τους εκφράζει την επαγγελματική τους ταυτότητα 

(Coldron&Smith, 1999 στο Beijaard, Meijer&Verloop, 2004). 

Αντίστοιχα, δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισμός, που να μπορεί να 

αποδοθεί στην επαγγελματική ταυτότητα των καλλιτεχνών. Η 

αντιπροσωπευτικότητα του ορισμού της μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με 
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την παρουσίαση των εσωτερικών λειτουργιών των καλλιτεχνικών πεδίων και 

του ρόλου των διαφορετικών ορισμών μέσα σε αυτά (Karttunen, 1998). 

 Οι περισσότεροι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα εστιάζουν στον 

συνδυασμό προσωπικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών κάθε ατόμου, 

μέσω της αφήγησης, τόσο της αυτό-αφήγησης όσο και τις αφηγήσεις των 

άλλων για το άτομο. Αξιοσημείωτο είναι πως στη βιβλιογραφία υπερτερούν οι 

έρευνες που μελετούν την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών. Για 

το λόγο αυτό, γίνονται πολλές αναφορές στην επαγγελματική ταυτότητα των 

εκπαιδευτικών και σε αυτή την εργασία, αναφέροντας στοιχεία που μπορούν 

να γενικευτούν. 

Για παράδειγμα, σε μία ανασκόπηση ερευνών για την επαγγελματική 

ταυτότητα εκπαιδευτικών την περίοδο 1988-2000 φάνηκε ότι οι περισσότεροι 

ερευνητές προσδιόρισαν την επαγγελματική ταυτότητα ως μία συνεχή 

διαδικασία ενσωμάτωσης των «προσωπικών» και «επαγγελματικών» 

πλευρών του να γίνει και να είναι κάποιος εκπαιδευτικός. Σε κάποιες μελέτες 

ο ορισμός της επαγγελματικής ταυτότητας δίνει έμφαση στην αίσθηση των 

εκπαιδευτικών, στις αντιλήψεις για τους ρόλους που αναλαμβάνουν στον 

εργασιακό τους χώρο, στα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος τους ή στις 

αντιλήψεις τους για τους ίδιους ως επαγγελματική ομάδα (Beijaard, 

Meijer&Verloop, 2004).  

Έτσι, η επαγγελματική ταυτότητα, φαίνεται να λειτουργεί περισσότερο ως το 

πλαίσιο για μια προσωπική ερμηνεία της επαγγελματικής συμπεριφοράς των 

εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο 

εργάζονται (Kelchermans, 1994; 2007 στο Vloet, 2009).  

Επίσης, έχει διατυπωθεί ότι η επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών  

συνιστά ένα σύνολο προσωπικών και επαγγελματικών πεποιθήσεων, 

αντιλήψεων, εμπειριών και αξιών και ως εκ τούτου δεν είναι εφικτό να 

αποδοθεί συνοπτικά ο ορισμός της έννοιας. Πρόκειται για μια έννοια 

πολύπλευρη με ποικίλους παράγοντες να παρεμβαίνουν, να ασκούν επιρροή 

και κατά συνέπεια να αποτελούν μέρος του προσδιορισμού της. Ερευνητές 

αναφέρουν ότι η σύσταση και η δημιουργία της ταυτότητας του 

εκπαιδευτικού δεν εξαντλείται αποκλειστικά σε ζητήματα που εστιάζουν 
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αμιγώς στην εκπαιδευτική πράξη. Αντίθετα, πρόκειται για τον συνδυασμό 

στοιχείων τόσο των προσωπικών εμπειριών των εκπαιδευτικών όσο και του 

κοινωνικού, πολιτιστικού και θεσμικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του 

οποίου λειτουργούν σε καθημερινή βάση (Φωτοπούλου, 2013: 213). 

Εξετάζοντας την επαγγελματική ταυτότητα γενικότερα, ο Keilhofner (2002) 

την όρισε ως μία σύνθετη αίσθηση για το ποιος είναι, κάποιος σε μια 

δεδομένη χρονική στιγμή και το ποιος επιθυμεί να γίνει, ως επαγγελματίας, 

στοιχεία που δημιουργούνται από την επαγγελματική πορεία του ατόμου. 

Πρόκειται για τη λειτουργία του «προληπτικού προβληματισμού» του 

Conway (2001), σύμφωνα με την οποία η επαγγελματική ταυτότητα απαντά 

στα δύο παραπάνω ερωτήματα. Από αυτή την οπτική, η επιθυμία, η συνήθεια 

και η εμπειρία ενός ατόμου ενσωματώνονται στην επαγγελματική ταυτότητα  

(Phelan&Kinsella, 2009). 

Παράλληλα, ο Unruch και οι συνεργάτες του αναφέρουν πως η 

επαγγελματική ταυτότητα ορίζεται ως η έκφραση των φυσικών, 

συναισθηματικών γνωστικών και πνευματικών πτυχών κάθε ατόμου, που 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του και πιο συγκεκριμένα με τις θεσμικές, 

κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές διαστάσεις του περιβάλλοντος του, 

μέσα από την εργασία του, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του και 

της αυτό-φροντίδας (Phelan&Kinsella, 2009). Σε μία προσπάθεια ορισμού 

του επαγγελματία στην πολιτιστική βιομηχανία διατυπώνονται οκτώ κριτήρια 

τα οποία οριοθετούνται μεταξύ της εργασίας του, του εισοδήματός του και 

της σχέσης του με τους άλλους και τον εαυτό του. Τα κριτήρια αυτά 

επηρεάζουν τη δόμηση της επαγγελματικής ταυτότητας των καλλιτεχνών και 

είναι, ο αριθμός των ωρών που αφιερώνονται στην καλλιτεχνική εργασία, το 

ύψος του εισοδήματος που προέρχεται από καλλιτεχνικές δραστηριότητες, η 

φήμη του καλλιτέχνη στο ευρύ κοινό, η αναγνώριση του ως καλλιτέχνη από 

το ευρύ κοινό, η αναγνώριση από τους άλλους καλλιτέχνες, η ποιότητα του 

παραγόμενου καλλιτεχνικού έργου, η ιδιότητα μέλους σε μία επαγγελματική 

ομάδα ή ένωση καλλιτεχνών, οι ικανότητες και δεξιότητες του και, τέλος, η 

υποκειμενική αυτοαξιολόγηση του ως καλλιτέχνη (VanLiemt, 2014). 

Οι Sfard και Prusak (2005) βλέπουν την ταυτότητα ως ένα σύνολο 

αφηγήσεων ενός ατόμου. Θεωρούν την ανάπτυξη της ταυτότητας σαν να 
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ενώνει το κενό ανάμεσα στην ταυτότητα που βιώνει ένα άτομο σε μία 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή και την ταυτότητα που περιγράφεται γι’ αυτό 

από τους άλλους.  

Με όρους της αφηγηματικής βιβλιογραφίας, η επαγγελματική ταυτότητα 

μπορεί να περιγραφεί ως η καλλιέργεια «αυτο-περιγραφών», που 

επιβεβαιώνονται και από κοινωνικούς και πολιτισμικούς κανόνες (Winslade, 

Crocket, Monk & Drewery, 2000, στο Cattley, 2007).  

2.3. Χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ταυτότητας 

Σε ανασκόπηση ερευνών για την επαγγελματική ταυτότητα φάνηκε πως 

αποτελεί μία σύνθετη έννοια με πολλά χαρακτηριστικά (Beijard, 

Meijer&Verloop, 2004). Πρόκειται για μια ατέρμονη διαδικασία που 

επιδέχεται αλλαγές και αναπροσαρμογές (Φωτοπούλου, 2013:154).  

Η θεώρηση της επαγγελματικής ταυτότητας ως μιας συνεχούς διαδικασίας 

τονίζει ότι αυτή είναι δυναμική, και όχι σταθερή και αμετάβλητη (Beijard, 

Meijer&Verloop, 2004). Η επαγγελματική ταυτότητα δεν ερμηνεύεται μόνον 

ως ένα σταθερό χαρακτηριστικό ή γνώρισμα των εργαζομένων, αλλά ως μία 

συνεχή δυναμική διαδικασία ερμηνείας και επανερμηνείας από τα ίδια τα 

άτομα των σημαντικών εμπειριών της ζωής τους και της επαγγελματικής 

τους πορείας. Οι αφηγηματικές προσεγγίσεις ερμηνεύουν την ταυτότητα ως 

μία αφήγηση που λέει ένα άτομο για τον εαυτό του σε μία συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Παράλληλα, η επαγγελματική 

ταυτότητα των ατόμων σχηματίζεται και ανασχηματίζεται και μέσα από τις 

ιστορίες που λένε μεταξύ τους (Vloet, 2009). 

Έτσι, παρεμβαίνει και η σημαντική επίδραση του περιβάλλοντος κάθε ατόμου 

στη διαμόρφωση της επαγγελματική του ταυτότητας. Η επαγγελματική 

ταυτότητα του ατόμου σχετίζεται άμεσα με το γενικότερο περιβάλλον του και 

αναφέρεται τόσο στην επιρροή της εικόνας και των προσδοκιών που 

δημιουργούνται από τους άλλους, όσο και στο τι τα ίδια τα άτομα θεωρούν 

σημαντικό στο επάγγελμα τους και τη ζωή τους (αξίες). Επιπλέον, το τι 

θεωρεί κάθε άτομο ως σημαντικό εξαρτάται και από το ίδιο το επαγγελματικό 

πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται. Για παράδειγμα, το να είναι κάποιος 
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εκπαιδευτικός προκύπτει από το να γίνεται αντιληπτός ως εκπαιδευτικός, όχι 

μόνο από τον ίδιο όσο και από τους συναδέλφους του (Vloet, 2009). 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ταυτότητα σχηματίζεται και ανασχηματίζεται 

μέσω κοινωνικών διαδικασιών και αλληλεπιδράσεων, που αναδύονται από τη 

διαλεκτική μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας (Berger & Luckman, 

1996:174, στο Phelan & Kinsella, 2009). Αυτή η διαλεκτική συνεχίζεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου στο ιδιαίτερο κοινωνικο-ιστορικό 

πλαίσιο του (Phelan&Kinsella, 2009). 

Αξίζει, βέβαια, να αναφερθεί πως τόσο η κριτική σκέψη όσο και η αυτο-

καθοδήγηση είναι σημαντικές για την ανάπτυξη μιας επαγγελματικής 

ταυτότητας (Beijaard, Meijer&Verloop, 2004). Τα άτομα έχουν ενεργητικό 

ρόλο στη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας, η οποία 

καθοδηγείται από τις ατομικές επιδιώξεις και τους στόχους τους 

(Φωτοπούλου, 2013:154). Οι αξίες ενός ατόμου, τα συναισθήματα και τα 

προσωπικά του κίνητρα επηρεάζουν τη διαμόρφωση αυτή. Για παράδειγμα, 

έρευνες για την ανάπτυξη επαγγελματικής ταυτότητας έμπειρων καθηγητών 

εστιάζουν συχνά στο πώς οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται συναισθηματικά την 

αλλαγή και τους εκπαιδευτικούς ανασχηματισμούς στην επαγγελματική τους 

πρακτική. Τα συναισθήματα φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο και 

εμφανίζονται να λειτουργούν σαν «φακοί» μέσω των οποίων φιλτράρονται 

και πιθανόν γίνονται αποδεκτοί οι εκπαιδευτικοί ανασχηματισμοί 

(Kelchtermans, 2005, Jochems, 2007, στο Vloet, 2009). Επομένως, 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η συνύπαρξη του προσωπικού με το 

επαγγελματικό στοιχείο, ο διαχωρισμός των οποίων είναι συχνά δυσδιάκριτος 

(Beauchamp & Thomas, 2009).  

Τέλος, χαρακτηριστικό της επαγγελματικής ταυτότητας είναι πως αποτελείται 

από αρκετές δευτερεύουσες-ταυτότητες, που βρίσκονται περισσότερο ή 

λιγότερο σε αρμονία μεταξύ τους. 

Για παράδειγμα, έρευνες έχουν δείξει ότι κανείς δεν μπορεί να ορίσει την 

επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών στον απόλυτο βαθμό, επειδή οι 

εκπαιδευτικοί εκπληρώνουν μία πληθώρα επαγγελματικών ρόλων, γεγονός 

που τους διαμορφώνει δευτερεύουσες ταυτότητες. Οι καθηγητές, για 
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παράδειγμα, είναι ειδικοί στο αντικείμενο τους, αλλά και στη διδασκαλία και 

την παιδαγωγική. Επιπλέον, μπορεί να εκτελούν ειδικές εργασίες στο 

σχολείο, όπως ειδικός στην ειδική αγωγή, σύμβουλος μαθητών κ.ά. Ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού, ακόμα, συνδυάζεται με επιπρόσθετους επαγγελματικούς 

δευτερεύοντες ρόλους, όπως ο ρόλος του «συνάδερφου», «εργαζόμενου στο 

σχολείο» ή «μαθητή» που παρακολουθεί ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης 

(Vloet, 2009).  

Η έννοια των δευτερευουσών-ταυτοτήτων σχετίζεται με τα διαφορετικά 

πλαίσια και τις σχέσεις των εκπαιδευτικών. Κάποιες από αυτές τις 

δευτερεύουσες ταυτότητες μπορεί να έχουν στενή σχέση μεταξύ τους και να 

θεωρούνται ως ο πυρήνας της επαγγελματικής ταυτότητας, ενώ άλλες μπορεί 

να μην συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς. Σημαντικό είναι για έναν 

εκπαιδευτικό αυτές οι δευτερεύουσες ταυτότητες να μην συγκρούονται, 

δηλαδή να βρίσκονται σε μία ισορροπία. Παράδειγμα τέτοιας σύγκρουσης 

βιώνουν συχνά οι φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων που βρίσκονται ακόμα 

ανάμεσα στην ταυτότητα του μαθητή-φοιτητή και την ταυτότητα του 

εκπαιδευτικού. Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί, επίσης, μπορεί να βιώνουν μία 

τέτοια σύγκρουση σε περιπτώσεις εκπαιδευτικής αλλαγής ή όταν αλλάζει το 

άμεσο εργασιακό τους περιβάλλον. Όσο πιο κεντρική, όμως, είναι μία 

δευτερεύουσα ταυτότητα, τόσο πιο δύσκολο είναι να αλλάζει ή να χάνεται 

(Beijaard, Meijer&Verloop, 2004). Οι Connelly και Clandinin (1999:95) 

ισχυρίζονται ότι οι «διαφορετικές όψεις και διαφορετικές δευτερεύουσες 

ταυτότητες μπορούν να ανασχηματιστούν και να πάρουν καινούργια ζωή σε 

διαφορετικές εκδοχές του κοινωνικο-επαγγελματικού τους πλαισίου» 

(Connelly&Clandinin, 1999, στο Cattley, 2007). 

Εστιάζοντας στην περίπτωση των καλλιτεχνών, φαίνεται πωςσυχνά 

αναπτύσσονται δευτερεύουσες ταυτότητες. Οι δευτερεύουσες αυτές 

ταυτότητες σχετίζονται είτε με άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες και 

ιδιότητες που αποκτούν οι σκηνοθέτες σε συνδυασμό με τη σκηνοθεσία, είτε 

με άσχετες, ως προς την καλλιτεχνική δραστηριότητα, εργασίες. Όταν οι 

δευτερεύουσες ταυτότητες είναι δυνητικά ασυμβίβαστες μεταξύ τους, 

υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους: η 

ενσωμάτωση, η συσσώρευση, ο διαχωρισμός και η διάσπαση της ταυτότητας. 

Κατά την ενσωμάτωση, παρουσιάζεται από τους καλλιτέχνες ένας σύνδεσμος 
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ανάμεσα στις διάφορες ταυτότητες και μία συνεκτική εικόνα του συνόλου 

των ταυτοτήτων του υποκειμένου. Η διάσπαση της ταυτότητας αναφέρεται 

στην προβολή της καλλιτεχνικής ταυτότητας ως την κυρίαρχη, με την οποία 

αυτό-προσδιορίζονται τα άτομα, παρουσιάζοντας όσο γίνεται λιγότερο τις 

υπόλοιπες ταυτότητες. Ο διαχωρισμός αναφέρεται στην απόλυτη διάκριση 

των δευτερευουσών ταυτοτήτων από την ταυτότητα που αποτελεί τον 

πυρήνα και την προσπάθεια πολλές φορές, απόκρυψης τους. Η στρατηγική 

της συσσώρευσης παρουσιάζεται από τους καλλιτέχνες, δίνοντας έμφαση 

στις διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται από τις 

διαφορετικές εργασίες, με αποτέλεσμα η ύπαρξη διαφορετικών ταυτοτήτων 

να προσλαμβάνεται σαν δύναμη για τον καλλιτέχνη, παρά αδυναμία 

(Hennekam, 2017). 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της στρατηγικής που θα 

ακολουθήσει κάθε άτομο, είναι η προσωπική του αντίληψη για το συμβατό ή 

το ασυμβίβαστο μεταξύ των ταυτοτήτων και τα συναισθήματα που τη 

συνοδεύουν. Επίσης, παρεμβαίνει και η αντίδραση από το περιβάλλον του 

καλλιτέχνη, όπως οι φίλοι, η οικογένεια και η καλλιτεχνική κοινότητα.  

Αξιοσημείωτο είναι πως οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τον 

καλλιτέχνη δεν φαίνεται να αποτελούν συνειδητή επιλογή του, αλλά 

περισσότερο το αντίθετο, που επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση των 

παραπάνω παραγόντων (Hennekam, 2017). 

Συμπερασματικά, η επαγγελματική ανάπτυξη και, κατ’ επέκταση, η 

καλλιέργεια της επαγγελματικής ταυτότητας ενός ατόμου είναι μια διαδικασία 

δια βίου μάθησης, αφηγηματική, κονστρουκτιβιστική, δυναμική, 

αλληλεπιδραστική και σχετίζεται με το περιβάλλον του ατόμου. Ο 

Kelchtermans, μάλιστα, χρησιμοποιεί τη φράση «επαγγελματική αυτο-

κατανόηση» αντί για «επαγγελματική ταυτότητα», προκειμένου να δείξει τον 

ερμηνευτικό χαρακτήρα της, αλλά και το αποτέλεσμα αυτού (Kelchtermans , 

2007). 
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2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της επαγγελματικής 

ταυτότητας 

Στο πλαίσιο αυτών των χαρακτηριστικών, εμφανίζονται και κάποιοι 

παράγοντες που συμβάλλουν και επηρεάζουν την κατασκευή μιας 

επαγγελματικής ταυτότητας. Η έμφαση δίνεται στη διαλεκτική του ατόμου 

τόσο με το ευρύτερο περιβάλλον του, όσο και με το επαγγελματικό του 

πλαίσιο.  

Όπως χαρακτηριστικά υποστήριξαν οι Kielhofner (2008) και Unruch (2004) η 

επαγγελματική ταυτότητα διαμορφώνεται από τις επιλογές των ατόμων και 

το πολιτισμικό τους περιβάλλον, καθώς η επαγγελματική ταυτότητα 

αντικατοπτρίζει το πλαίσιο στο οποίο ανήκουν (αναφέρεται 

στοPhelan&Kinsella, 2009).  

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί πως δεν υπάρχει ένας προκαθορισμένος 

συνδυασμός συγκεκριμένων παραγόντων πάνω στους οποίους να στηρίζεται 

η επαγγελματική ταυτότητα ενός ατόμου. Για παράδειγμα, ο συσχετισμός 

αντικειμενικών και υποκειμενικών χαρακτηριστικών της ταυτότητάς του 

ατόμου, δείχνει πως ο καθένας τη σχηματίζει με το δικό του χαρακτηριστικό 

τρόπο, βασισμένο σε κάποια αντικειμενικά χαρακτηριστικά, τα οποία 

διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον του. 

Αυτό φάνηκε και σε μία ανασκόπηση ερευνών για την επαγγελματική 

ταυτότητα εκπαιδευτικών την περίοδο 1988-2000, σύμφωνα με την οποία οι 

έρευνες για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τους ρόλους τους 

ή τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματός τους, διαφέρουν ως προς τις 

κατηγορίες που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση της επαγγελματικής 

ταυτότητας τους (Beijaard, Meijer&Verloop, 2004). 

Στην ίδια ανασκόπηση φάνηκε ότι η έμφαση των περισσοτέρων μελετών 

δίνεται στο «προσωπικό» στοιχείο, υποβαθμίζοντας το ρόλο που παίζει το 

περιβάλλον, ευρύτερο και επαγγελματικό, στη δημιουργία της 

επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού. 

Από την άλλη πλευρά, η Reynolds (1996) τόνισε ότι οτιδήποτε εντάσσεται 

στον περίγυρο του ατόμου και συνδέεται με οτιδήποτε προσδοκούν οι άλλοι 
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από αυτό, καθώς και με άλλους παράγοντες του περίγυρου που το ίδιο το 

άτομο επιτρέπει να το επηρεάζουν, επιδρά σημαντικά στην ταυτότητά του ως 

εκπαιδευτικού. Ιδιαίτερα, σημείωσε ότι ο χώρος εργασίας των εκπαιδευτικών 

μπορεί να είναι ένα πλαίσιο πολύ πιεστικό, πολύ απαιτητικό και, τις 

περισσότερες φορές, πολύ περιοριστικό.  

Αντίστοιχα, μελέτη που έγινε για να διερευνηθούν ποια είδη εργασιακών 

καταστάσεων θεωρούνται από τους ψυχολόγους ως ιδιαίτερα επιζήμια για 

την ταυτότητά τους (προσωπική και επαγγελματική), εστιάζει στον τρόπο με 

τον οποίο αυτές οι καταστάσεις αξιολογούνται με όρους απειλής ή/ και 

πρόκλησης και στον αντίκτυπο τους στο άγχος που σχετίζεται με τον τρόπο 

με τον οποίο αντιλαμβάνονται την εργασιακή ικανοποίηση και την αντιληπτή 

απειλή για την επαγγελματική τους κατάσταση. Από τη μελέτη αυτή 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

επαγγελματική ταυτότητα των ερωτώμενων συνδέονται με τον κοινωνικό και 

επαγγελματικό τους περίγυρο, ιδιαίτερα με τις σχέσεις με τους 

ασθενείς/πελάτες τους, τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις με τους 

συναδέρφους και τους ανωτέρους τους (Berjot, Altintas, Lesage&Grebot, 

2013). 

Επιπλέον, η έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας υπογραμμίζει την 

επίδραση της κοινωνίας στον σχηματισμό της ταυτότητας του ατόμου. Η 

κοινωνία επηρεάζει σημαντικά διαμορφώνοντας το ποια επαγγέλματα 

γίνονται αποδεκτά. Η εξειδικευμένη βιβλιογραφία αναδεικνύει τις κοινωνικές 

επιρροές που παρεμβαίνουν στον σχηματισμό της επαγγελματικής 

ταυτότητας, μέσα από την βαρύτητα που έχει η κοινωνική αποδοχή στον 

τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται οι ταυτότητες. Για παράδειγμα, οι 

σημαντικοί θεωρητικοί της επαγγελματικής ταυτότητας έχουν επισημάνει ότι 

τα παιδιά αναζητούν την έγκριση από τους γονείς, τους συνομηλίκους και 

την κοινωνία και πως οι θετικές ταυτότητες καλλιεργούνται όταν τα άτομα 

αντιλαμβάνονται ότι τα επαγγέλματα που έχουν επιλέξει κερδίζουν την 

αποδοχή από την ευρύτερη κοινωνία. Ερευνητές από διαφορετικά 

επιστημονικά πεδία επισημαίνουν τους τρόπους με τους οποίους οι 

κοινωνικές διαστάσεις και σχέσεις δεν συνιστούν, απλά, μέσα κοινωνικής 

αποδοχής ενός επαγγέλματος, αλλά μπορεί να σχηματίζουν, να 
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διαμορφώνουν ή ακόμα και να παράγουν ταυτότητες (Christiansen, 2004, 

στο Phelan&Kinsella, 2009). 

Στην περίπτωση των καλλιτεχνών, φαίνεται πως ο αυτοπροσδιορισμός του 

ατόμου επηρεάζεται σημαντικά από την ενσωμάτωσή του σε ένα 

καλλιτεχνικό δίκτυο, μέσα στο οποίο συνδέεται με άλλα άτομα που 

ασχολούνται με τις τέχνες, και έτσι, οδηγείται στην ανάδειξη της 

καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι σχολών Καλών 

Τεχνών που μεγάλωσαν ανάμεσα σε καλλιτέχνες και στη συνέχεια 

συναναστρέφονταν με άλλους καλλιτέχνες τόσο στη σχολή, όσο και στην 

εργασία τους, έχουν υιοθετήσει την καλλιτεχνική ταυτότητα σε τρία διακριτά 

στάδια της ζωής τους, μέσα από τις καθημερινές τους σχέσεις με τους 

άλλους καλλιτέχνες. Τα στάδια αυτά είναι η ζωή μέσα στην οικογένεια, οι 

σπουδές στη σχολή Καλών Τεχνών και το στάδιο της επαγγελματικής 

δραστηριότητας. Η ευκολία, με την οποία αυτοί οι απόφοιτοι δημιουργούν 

μια καλλιτεχνική ταυτότητα, αντανακλά το πλεονέκτημα που έχουν λόγω της 

κοινωνικής τους προέλευσης, το οποίο τους διευκολύνει να έχουν εμπειρίες 

σε περιβάλλοντα εστιασμένα στην τέχνη (εκπαιδευτικά και εργασιακά). Από 

έρευνα φάνηκε ότι οι καλλιτέχνες με υψηλή ενσωμάτωση σε καλλιτεχνικά 

δίκτυα βιώνουν λιγότερη ασάφεια σχετικά με την ταυτότητά τους ως 

καλλιτέχνες, συγκριτικά με εκείνους που εισέρχονται σε αυτά τα δίκτυα πολύ 

αργότερα, όπως, για παράδειγμα, σε μεταπτυχιακό επίπεδο 

(Lena&Lindemann, 2014). 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο οποίο φαίνεται έντονα η επίδραση 

της κοινωνίας στη διαμόρφωση επαγγελματικών ταυτοτήτων, μέσα από την 

κοινωνική αποδοχή,αποτελούν τα άτομα με αναπηρία. Το ερώτημα που 

τίθεται είναι αν πραγματικά τα άτομα αυτά έχουν την ελευθερία επιλογής ως 

προς το επάγγελμα που θα ασκήσουν. Ο βαθμός, δηλαδή, στον οποίο τα 

άτομα είναι ελεύθερα να επιλέξουν και οι επιπτώσεις της ελεύθερης επιλογής 

τους για τη δόμηση της ταυτότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα σε 

σχέση με την επαγγελματική ταυτότητα.  

Αυτά τα ερωτήματα είναι ακόμα πιο κρίσιμα για τα άτομα με αναπηρία, 

καθώς ο κοινωνικός λόγος γύρω από την αναπηρία έχει τη δυνατότητα να 

περιορίσει τις επιλογές των ατόμων και, κατά συνέπεια, τις ευκαιρίες τους να 
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αναπτύξουν επαγγελματική δραστηριότητα. Συνδυάζοντας αυτούς τους 

περιορισμούς, το δομημένο περιβάλλον διαμορφώνει, επίσης, συγκεκριμένες 

ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία προκειμένου να επιλέξουν επαγγέλματα, 

καθώς οι διάφορες δομές επιτρέπουν ή αποκλείουν εγγενώς τα άτομα αυτά. 

Επιπλέον, πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια, έλλειψη υποστηρικτικών 

κοινωνικών δομών και ένα ιστορικό ακατάλληλων εμπειριών επηρεάζει τις 

επαγγελματικές επιλογές των ατόμων με αναπηρία και κατ’ επέκταση την 

επαγγελματική ταυτότητα που θα δομήσουν (Phelan&Kinsella, 2009, Stay, 

H.S. &Smith, D.A., 2011). 

Έτσι, φαίνεται πως η επαγγελματική ταυτότητα κάθε ατόμου εξαρτάται από 

την αντίληψη του ιδίου για τον εαυτό του και τους άλλους, το εκάστοτε 

πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και τις σχέσεις που δημιουργεί με τον εαυτό 

του, τους άλλους και το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί 

(Φωτοπούλου, 2013:154). Οι Gee και Grawford, μάλιστα, δήλωσαν ότι αν 

και μπορούμε να λάβουμε διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα με το κοινωνικό 

περιβάλλον, υπάρχουν σχέσεις μεταξύ αυτών των ταυτοτήτων (Gee & 

Grawford, 1998, στο Beijard, Meijer&Verloop, 2004). 

 Ο Kelchtermans, από την πλευρά του, προσδιορίζει την επαγγελματική 

ταυτότητα σε 5 εννοιολογικά διαφορετικά στοιχεία, που είναι: το υπόβαθρο 

πίσω από τα κίνητρα, η έννοια της εργασίας, η αυτο-αντίληψη, το αυτο-

συναίσθημα και η μελλοντική επαγγελματική προοπτική του ατόμου (Vloet, 

2009). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε για να διερευνηθούν ποια είδη 

εργασιακών καταστάσεων θεωρούνται από τους ψυχολόγους ως ιδιαίτερα 

επιζήμια για την ταυτότητά τους, έδειξαν ότι αυτή σχετίζεται με πολλές 

καθημερινές εργασιακές καταστάσεις. Κάποιες αφορούσαν τις συνθήκες 

εργασίας και τα διαπροσωπικά προβλήματα (με συναδέρφους και 

προϊστάμενούς), ενώ άλλες συνδέονταν με καταστάσεις που ήταν σημαντικές 

για την ταυτότητα, όπως η εργασιακή εμπειρία και οι σχέσεις με τους 

ασθενείς. Πιο συγκεκριμένα, οι συνθήκες εργασίας και οι σχέσεις με τους 

συναδέρφους και τους ανωτέρους φαινόταν να απειλούν την επαγγελματική 

ταυτότητα, ενώ η εργασιακή εμπειρία απειλούσε τόσο την επαγγελματική, 

όσο και την ατομική ταυτότητα. (Berjot, Altintas, Lesage&Grebot, 2013). 
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Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η τελευταία κατηγορία αφορά 

τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν τη δουλειά τους, ανεξάρτητα 

από τις πραγματικές και υλικές συνθήκες της ζωής τους. Κατά συνέπεια, ενώ 

οι συνθήκες εργασίας ή οι συγκρούσεις με τους συναδέρφους μπορεί να 

αποτελούν απειλή για τον επαγγελματία που πιστεύουμε ότι είμαστε, 

θέτοντας μας σε αμφισβήτηση, επειδή εμείς δεν έχουμε τις κατάλληλες 

ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος μας με σωστό τρόπο, η 

απαξίωση ή η έλλειψη αναγνώρισης που λαμβάνουμε από άλλους έχει 

βαθύτερο αντίκτυπο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση όχι μόνο την 

επαγγελματική μας ταυτότητα αλλά, κατά κύριο λόγο, την ατομική μας 

ταυτότητα (Berjot, Altintas, Lesage&Grebot, 2013). 

Για παράδειγμα, ένα πρόσφατο σημείωμα από το Γαλλικό Υπουργείο 

Εργασίας, χωρίζει τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους σε 6 κατηγορίες: στις 

απαιτήσεις εργασίας (π.χ. φόρτος εργασίας, πίεση χρόνου), στις 

συναισθηματικές απαιτήσεις (π.χ. επαφή με τον πόνο, ανάγκη απόκρυψης 

συναισθημάτων, σχέσεις με το κοινό), στην αυτονομία (π.χ. αποτροπή 

χρήσης δεξιοτήτων, έλλειψη αυτονομίας), στις διαπροσωπικές σχέσεις (π.χ. 

συγκρούσεις με συναδέρφους, και ανωτέρους, στην παρενόχληση (έλλειψη 

αναγνώρισης), στις συγκρουόμενες αξίες και στην κοινωνικοικονομική 

ανασφάλεια (Berjot, Altintas, Lesage&Grebot, 2013). 

Τέλος, σε έρευνα που έγινε για να ερευνηθούν οι αρχικές και οι μετέπειτα 

αντιλήψεις έμπειρων καθηγητών σχετικά με την επαγγελματική τους 

ταυτότητα, φάνηκε πως οι περισσότεροι εμφάνιζαν μεγάλη αλλαγή στις 

αντιλήψεις που είχαν όταν ξεκίνησαν να διδάσκουν. Με βάση τις πιο 

πρόσφατες αντιλήψεις τους, οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε 5 ομάδες. Αυτές 

οι ομάδες είχαν διαφορετικές διδακτικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της 

καριέρας τους για κάθε πτυχή του επαγγέλματος τους. Ταυτόχρονα, 

καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων εμφάνισαν αλλαγές στις αντιλήψεις 

τους για την επαγγελματική τους ταυτότητα, οι οποίες διέφεραν ανάλογα με 

την εξειδίκευσή τους (Beijard, Verloop&Vermunt, 2000). Φαίνεται, 

επομένως, πως οι διδακτικές εμπειρίες και το αντικείμενο διδασκαλίας είναι 

δύο από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ταυτότητα 

των εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη έρευνα. Αντίστοιχα, το 1995 ο Beijard 

έθετε ως άξονες για τη μελέτη των επαγγελματικών ταυτοτήτων των 
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εκπαιδευτικών, το αντικείμενο που διδάσκει κάποιος, τη σχέση του με τους 

μαθητές και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ρόλο του ως εκπαιδευτικού 

(Beijardetall, 2004). 

Σε ότι αφορά τους ηθοποιούς, ο Leidner (2016) αναφέρει πως μέσα στο 

αβέβαιο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον που εργάζεται κάθε καλλιτέχνης, ο 

λόγος που η επαγγελματική ταυτότητα των ηθοποιών είναι τόσο ανθεκτική 

οφείλεται στην ίδια τη φύση της τέχνης τους. Το χαρακτηριστικό του 

θεάτρου που συμβάλει στην ανθεκτικότητα μιας επαγγελματικής ταυτότητας 

είναι πως περιλαμβάνει όχι μόνο μία εκπαίδευση και οντισιόν, αλλά, εφόσον 

οι ηθοποιοί είναι τυχεροί, και έντονες πρόβες και επαναλαμβανόμενες 

δημόσιες παραστάσεις, μέσω των οποίων οι καλλιτέχνες δένονται ιδιαίτερα 

με την τέχνη τους. 
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3: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

3.1 Σχεδίασμα του επαγγελματικού πλαισίου ενός καλλιτέχνη του 

θεάτρου 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο που 

διέπει τη ζωή και τη δραστηριότητα του καλλιτέχνη του θεάτρου, 

αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα για τη δόμηση της επαγγελματικής 

του ταυτότητας. Σύμφωνα με τον Becker (2008), το πλαίσιο αυτό 

προσδιορίζεται ως «καλλιτεχνικοί κόσμοι», όρος που αναφέρεται στον 

ευρύτερο περίγυρο, όπου εντάσσονται οι δραστηριότητες των καλλιτεχνών οι 

οποίες αποσκοπούν στην παραγωγή έργων τέχνης.  

Σημασιολογικά, ο όρος «δραστηριότητα» είναι πολύ ευρύτερος από μια σειρά 

ενεργειών, επειδή παραπέμπει σε πρακτικές, δηλαδή σε συγκεκριμένους 

τρόπους που συνήθως υιοθετεί το υποκείμενο για να οργανώσει και να 

πραγματοποιήσει τις πράξεις του και είναι αντιπροσωπευτικοί της κοινωνικο-

επαγγελματικής ομάδας στην οποία ανήκει (Γερμανός, 2006), στην 

περίπτωσή μας τα άτομα που απαρτίζουν τον «καλλιτεχνικό κόσμο». 

Επιπλέον, ο όρος αυτός συνδέεται τόσο με το πλέγμα σχέσεων που 

αναπτύσσονται, όσο και με τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την 

πραγματοποίηση της δραστηριότητας. Σύμφωνα πάντοτε με τον Becker, 

αυτό το προφίλ δραστηριοτήτων του καλλιτέχνη διαμορφώνεται και 

εκφράζεται σε έναν περίγυρο καλλιτεχνικών βιομηχανιών, που με τη σειρά 

του εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτιστικής βιομηχανίας. 

Οι δραστηριότητες του καλλιτέχνη του θεάτρου εντάσσονται, λοιπόν, στον 

χώρο της πολιτιστικής βιομηχανίας, δηλαδή σε ένα κοινωνικό και πολιτιστικό 

τομέα υπηρεσιών και δημιουργημάτων που παράγουν τέχνη. Εδώ ανήκουν  

 `οι βιομηχανίες των εκδόσεων, του κινηματογράφου, της διαφήμισης, 

της μουσικής και της παραγωγής λογισμικού,  

 καλλιτεχνικά και επιστημονικά πεδία, όπως οι αναπαραστατικές τέχνες, 

η αρχιτεκτονική, το βιομηχανικό σχέδιο (design), η φωτογραφία,  

 οργανισμοί, όπως τα μουσεία και οι βιβλιοθήκες. 
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Βασικό χαρακτηριστικό της πολιτιστικής βιομηχανίας είναι ότι τα αγαθά και οι 

υπηρεσίες που παράγει αποτελούν σύμβολα που προστατεύονται από τη 

νομοθεσία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως αγαθά και υπηρεσίες έχουν 

άμεση οικονομική αξία, που εκφράζεται με την τιμή ενός αγαθού, όπως ενός 

χρηστικού αντικειμένου βιομηχανικού σχεδιασμού ή μιας υπηρεσίας, όπως η 

τιμή του εισιτηρίου για είσοδο σε ένα θέατρο (Αυδίκος, 2014). Ωστόσο, σε 

ένα δεύτερο επίπεδο, ως σύμβολα, συνδέονται με έμμεσες αξίες, όπως για 

παράδειγμα η αισθητική τους ή τα συναισθήματα που προκαλούν, και τα 

οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατο να υπολογιστούν με 

οικονομικούς όρους. 

Κατά την άποψή μας, η επίδραση της συμβολικής διάστασης ενός 

πολιτιστικού αγαθού, στην περίπτωσή μας ενός θεατρικού έργου, ενός ρόλου 

ή μιας θεατρικής παράστασης, αποτελεί και τον βασικό παράγοντα εξαιτίας 

του οποίου το κοινό δυσκολεύεται να αντιληφθεί την εμπορευματική 

διάσταση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μιας δραστηριότητας, δηλαδή, που 

δεν ταυτίζεται μόνο με ένα πνευματικό περιεχόμενο το οποίο κινητοποιεί τον 

καλλιτέχνη, αλλά είναι και μια αμειβόμενη εργασία στον χώρο του θεάματος, 

που υπόκειται σε κανόνες και δεσμεύσεις, με σημαντική επίδραση στο 

επάγγελμα του καλλιτέχνη του θεάτρου (Καρακιουλάφη, 2020).  

Αυτή η διπλή υπόσταση, πνευματική και επαγγελματική, του καλλιτέχνη, 

αντικατοπτρίζεται και στο επάγγελμα του σκηνοθέτη. Οι σκηνοθέτες είναι 

υπεύθυνοι για το καλλιτεχνικό και δημιουργικό αποτέλεσμα ενός θεατρικού 

έργου. Στο συμβολικό επίπεδο, ταυτίζονται με την καθοδήγηση της 

διαδικασίας και με το αποτέλεσμα μιας πνευματικής δραστηριότητας, που 

βάζει τη σφραγίδα του στη θεατρική παράσταση ή το κινηματογραφικό έργο. 

Ταυτόχρονα, στο επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο, είναι υπεύθυνοι για 

τη διεύθυνση μιας ομάδας ηθοποιών και επαγγελματιών του χώρου και την 

διαχείριση των πρακτικών και οικονομικών θεμάτων που προκύπτουν, για 

την επίλυση των οποίων συχνά εναντιώνονται στους παραγωγούς, οι οποίοι 

λειτουργούν κατά κύριο λόγο με οικονομικά κριτήρια (Lutter, 2014).  

  



39 

3.2. Χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής εργασίας 

3.2.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα επαγγέλματα του καλλιτεχνικού χώρου παρουσιάζουν κάποιες 

ιδιαιτερότητες σε σχέση με εκείνα των άλλων επαγγελματικών χώρων. 

Μια σημαντική ιδιαιτερότητα είναι ότι, για τα περισσότερα καλλιτεχνικά 

επαγγέλματα, απουσιάζουν τα κριτήρια κατοχύρωσης της σχετικής 

επαγγελματικής δραστηριότητας που θα μας επέτρεπαν να τα 

προσδιορίσουμε ως κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Σε αντίθεση με άλλα 

νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, όπως η ιατρική ή η αρχιτεκτονική, 

όπου υπάρχουν πτυχία και άδειες ασκήσεως επαγγέλματος για τον έλεγχο 

της ταυτότητας και την νομιμοποίηση της επαγγελματικής τους ιδιότητας, 

στις τέχνες δεν υπάρχουν επίσημες προϋποθέσεις ή διαπιστευτήρια για τη 

διάκριση των επαγγελματιών από τους μη επαγγελματίες ή τους ερασιτέχνες 

(Karttunen, 1998). 

Επομένως, δεν υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές (τυπικές και μη) 

μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών ή ακόμα και μεταξύ εκείνων που 

ασκούν αυτό το επάγγελμα συνεχώς και με συστηματικό τρόπο και εκείνων 

που, προερχόμενοι από άλλους επαγγελματικούς χώρους, το ασκούν 

σποραδικά. (Καρακιουλάφη, 2012). Με δεδομένη την αδυναμία σαφούς 

διάκρισης ανάμεσα στους επαγγελματίες και τους ερασιτέχνες καλλιτέχνες, 

αλλά και της έλλειψης αναγνώρισης του καλλιτεχνικού επαγγέλματος ως 

«αληθινής» δουλειάς, υποστηρίζεται ότι η επαγγελματική ιδιότητα αντλείται 

σε μεγάλο βαθμό από μία ποικιλία κοινών μύθων και στερεοτύπων, που 

βοηθούν να δημιουργηθεί και να προβληθεί μία καλλιτεχνική ταυτότητα 

(Bain, 2005). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι αγορές εργασίας των 

καλλιτεχνών είναι ανοικτές και ο καθένας αισθάνεται ελεύθερος να μπει σε 

ένα επάγγελμα όπου δεν υπάρχουν θεσμικά κατοχυρωμένα εμπόδια στην 

πρόσβαση (Καρακιουλάφη, 2012). Διαμορφώνεται, έτσι, η εικόνα ότι τα 

καλλιτεχνικά επαγγέλματα εντάσσονται σε «επαγγελματικούς κόσμους εκτός 

κανόνων», δηλαδή ότι παίρνουν μορφές που δεν μπορούν να 

αντιστοιχηθούν με τις κυρίαρχες μορφές μισθωτής εργασίας, επειδή οι 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον στο 
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οποίο ο καλλιτέχνης διαθέτει σημαντικά περιθώρια έκφρασης, αυτονομίας και 

δημιουργικότητας(Καρακιουλάφη, 2012). Η ύπαρξη αυτού του πλαισίου 

αποτελεί μια ακόμα ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου επαγγελματικού χώρου 

(Bain, 2005).  

Συχνά παρατηρείται μία εξιδανίκευση των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων από 

εκείνους που δεν απασχολούνται σε αυτά. Ο Adler (1979, στο  Bain, 2005) 

υποστήριξε ότι η εξιδανίκευση αυτή πηγάζει από τη νοσταλγία για τη μικρής 

κλίμακας, ανεξάρτητη βιομηχανική παραγωγή, που εκτοπίστηκε από την 

καπιταλιστική παγκόσμια οικονομία με την μηχανοποιημένη εργοστασιακή 

παραγωγή αγαθών.  

Μπροστά σ’ αυτές τις αλλαγές στον τομέα της εργασίας, το καλλιτεχνικό 

επάγγελμα φαίνεται όχι μόνο να παραμένει ένα ελκυστικό είδος εργασίας, 

αλλά και να οδηγεί σε ένα ανώτερο τρόπο ζωής, αφιερωμένο στην πλήρη 

ανάπτυξη του ατόμου. Όπως αναφέρει ο Simpson, το καλλιτεχνικό 

επάγγελμα θαυμάζεται, «επειδή θεωρείται σαν μία προσπάθεια να 

δημιουργηθεί μία καθολική και μόνιμη αξία» (Simpson, 1981, στο Bain, 

2005). Αυτή η δημιουργία, που οδηγείται από τη δύναμη της φαντασίας και 

το αισθητικό όραμα, ερμηνεύεται σαν ένα διαρκές επίτευγμα, επειδή 

πιστεύεται ότι επεκτείνει τα όρια της συνείδησης και της εμπειρίας και 

αποκαλύπτει τη σημασία στο συνηθισμένο. Η εξιδανίκευση των καλλιτεχνών, 

επομένως, βασίζεται ουσιαστικά σε έναν ρομαντικό μύθο για τις δημιουργικές 

ικανότητές τους (Bain, 2005). Ο μύθος αυτός συχνά ενισχύεται από την 

αντίληψη που έχουν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες για τους εαυτούς τους, όπως, για 

παράδειγμα, οι ηθοποιοί, σύμφωνα με την οποία επέλεξαν να ανταλλάξουν 

την ασφάλεια με τη χαρά ή την άνεση με τη συγκεκριμένη εργασία, που είναι 

πολύ σημαντική για αυτούς. Ταυτόχρονα, συχνά αντιλαμβάνονται τους 

εαυτούς τους ως ασυνήθιστους και παράδοξα ελεύθερους, σε μία κατάσταση 

στην οποία έχουν ελάχιστο έλεγχο (Leidner, 2016). 

Παλαιότερα, μέχρι την Αναγέννηση, αυτός ο ρομαντικός μύθος πρότεινε ότι 

οι καλλιτέχνες, ως άνθρωποι με σημαντικές δημιουργικές ικανότητες και 

χαρίσματα, πρέπει να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς στους οποίους 

υπόκεινται τα άλλα μέλη της κοινωνίας και προκύπτουν από κανόνες της 

ευπρέπειας, της ορθότητας και της κοινής αίσθησης, και τους οποίους αν δεν 
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σέβονται ή παραβιάζουν κινδυνεύουν να τιμωρηθούν. Σύμφωνα με τον 

μύθο, αυτή η εξαίρεση είναι αποδεκτή χάρη στα ανταλλάγματα που λαμβάνει 

η κοινωνία από το έργο μοναδικού χαρακτήρα και ανεκτίμητης ποιότητας 

των καλλιτεχνών. Σήμερα, η κοινωνική άποψη που επικρατεί θεωρεί πως η 

καλλιτεχνική εργασία εκφράζει κυρίως τις ικανότητες του καλλιτέχνη και 

αντιστοιχεί στο αισθητικό όραμά του. Αναγνωρίζει τους καλλιτέχνες σαν 

ιδιαίτερα άτομα αλλά δεν τους δίνει διαφορετικά δικαιώματα (Becker, 2008). 

Ειδικά στην περίπτωση των σκηνοθετών στην Ελλάδα, η φυσιογνωμία του 

επαγγέλματος τους επηρεάστηκε και από τις δυσκολίες που συνάντησαν οι 

σκηνοθέτες κατά την ανάπτυξη της συγκεκριμένης ιδιότητας, λόγω της 

σφοδρής επαγγελματικής και οικονομικής κρίσης της εποχής, αλλά και τις 

έντονες αντιδράσεις που αντιμετώπισαν από το θεατρικό κατεστημένο 

(Γλυτζουρής, 2011). 

Ωστόσο, η δύσκολη εργασιακή πραγματικότητα στην οποία κινούνται οι 

καλλιτέχνες μπορεί να οδηγήσει σε μια σταδιακή απομυθοποίησή του 

επαγγέλματος, ιδιαίτερα όταν συνδέεται με βιοποριστικές δυσκολίες και 

εργασιακούς καταναγκασμούς. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το 

επάγγελμα μετά από ορισμένα χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο χώρο, ο 

βαθμός απομυθοποίησής του, καθώς και ο τρόπος με τον οποίον οι 

καλλιτέχνες, όπως οι ηθοποιοί βιώνουν και διαχειρίζονται τις αντιξοότητες, 

επηρεάζεται «από τα κεφάλαια (κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό κ.τ.λ.), 

που έχουν στη διάθεση τους, καθώς και από επιλογές που θεωρούνται ως 

συμβατές με τον τρόπο ζωής των ηθοποιών» (Καρακιουλάφη, 2012). 

Στην καλλιτεχνική εργασία στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, η σχέση του 

καλλιτέχνη με τον εαυτό του και το σώμα του διαφέρει από την ίδια σχέση 

όπως αυτή διαμορφώνεται σε εργαζόμενους διαφορετικών επαγγελμάτων. 

Γενικά, στους επαγγελματικούς χώρους, η έμφαση δίνεται στην αποφυγή του 

ρίσκου, δηλαδή του κινδύνου από το ενδεχόμενο μιας απώλειας ή αποτυχίας 

κατά την επαγγελματική δραστηριότητα. Το χαρακτηριστικό αυτό συνδέεται 

με την τάση που έχει το άτομο να ελέγχει τη ζωή του και, κατ’ επέκταση, να 

ρυθμίζει τη σχέση με τον εαυτό του και το σώμα του και να αποφεύγει τις 

αντιξοότητες της ζωής, νιώθοντας ασφαλής (Lupton&Tulloch, 2002: 114, στο 

Kleppe, 2017). 



42 

Από την άλλη πλευρά, στον καλλιτεχνικό χώρο, το ιδανικό δεν είναι να 

ρυθμίζει και να εκλογικεύει ο καλλιτέχνης τον εαυτό του και το σώμα του. 

Αντίθετα, το καλλιτεχνικό ιδεώδες φαίνεται ότι δίνει μεγάλη σημασία στην 

παρορμητική συμπεριφορά, επειδή περιλαμβάνει την αμεσότητα, τον 

αυθορμητισμό, τη συγχρονικότητα, την επινοητικότητα και τον παραλογισμό. 

Οι εργαζόμενοι στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα δουλεύουν ανεξάρτητα, σε 

ένα «εκθαμβωτικό περιβάλλον δημιουργικής αυτονομίας, αισθητηριακής 

απόλαυσης και προσωπικής ικανοποίησης» (Banks, 2007: 4, στο Kleppe, 

2017). Η γοητεία που ασκεί στον καλλιτέχνη η ελευθερία του, μαζί με το 

γεγονός ότι υποεκτιμούν τόσο το ενδεχόμενο ρίσκου, όσο και την 

πιθανότητα  επιτυχίας (Lingo & Tepper, 2013) και, τελικά, με την αντίληψη 

που έχουν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες για τα επαγγέλματα τους, δικαιολογούν την 

ανάληψη του σχετικού ρίσκου (Καρακιουλάφη, 2021). 

Δηλαδή, η συμπεριφορά του καλλιτέχνη όχι μόνο δεν τείνει να τον 

προστατεύσει από το ρίσκο, αλλά φαίνεται πως το αναζητά (Heinich, 1996; 

Kris&Kurz, 1979 [1934]; Negus&Pickering, 2004; Røyseng, Mangset, & 

Borgen, 2007,στο Kleppe, 2017). Επομένως, η ανάληψη ρίσκου 

αναδεικνύεται σε βασικό χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής εργασίας, παρόλο 

που δεν προσδιορίστηκε τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη έννοια (Kleppe, 

2017). 

3.2.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής εργασίας είναι ότι διέπεται από 

δυο είδη λογικής και πρακτικών, από τις οποίες η πρώτη είναι η οικονομική 

και η δεύτερη η καλλιτεχνική. 

Η οικονομική λογική χαρακτηρίζεται από ένα σαφή προσανατολισμό στην 

αγορά. Αντίθετα, η καλλιτεχνική λογική χαρακτηρίζεται από την επιθυμία για 

παραγωγή «της τέχνης για την τέχνη». Η τέχνη θεωρείται ένα αγαθό, μία 

αφηρημένη ποιότητα, στην οποία δεν χρειάζεται άλλο εξωτερικό κίνητρο για 

να εμπλακεί κάποιος. Η καλλιτεχνική λογική υποστηρίζει ότι το 

σημαντικότερο είναι να κάνει ο καλλιτέχνης αυτό που αγαπά και να είναι 

καλός σε αυτό. Από την συγκεκριμένη οπτική, το επάγγελμα θεωρείται ως 

λειτούργημα και όχι ως επάγγελμα (Eikhof & Haunschild, 2007). 
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Για παράδειγμα, σε έρευνα που έγινε στα γερμανικά θέατρα, η οποία αναλύει 

τη φύση της σχέσης μεταξύ των δύο πρακτικών που προαναφέρθηκαν και το 

πώς η τέχνη και η επιχειρηματικότητα επηρεάζουν την καλλιτεχνική 

παραγωγή ως διακριτά πεδία, τονίστηκε ότι η οικονομική λογική συχνά τείνει 

να παραγκωνίζει την καλλιτεχνική, η οποία, όμως, είναι ζωτικής σημασίας για 

τη δημιουργική παραγωγή. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι ηθοποιοί και 

τα θέατρα, ως οργανισμοί, να αναπτύξουν τρόπους και τεχνικές για να 

εξασφαλίσουν τις καλλιτεχνικές πρακτικές και να περιορίσουν την επιρροή 

των οικονομικών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί σε επίπεδο 

οργανωμένο, αλλά μονάχα ατομικά, όπου κάθε άτομο αναπτύσσει τους 

δικούς του, ιδιοσυγκρασιακούς τρόπους. Κάτι αντίστοιχο θεωρείται ότι ισχύει 

και σε άλλους τομείς, όπου πρέπει να συνδυαστούν οι νόμοι της αγοράς με 

μη οικονομικές νόρμες και αξίες, όπως οι «βιομηχανίες της εκπαίδευσης» 

(Eikhof&Haunschild, 2007). 

Στην περίπτωση των θεάτρων στη Γερμανία η προσπάθεια περιορισμού της 

οικονομικής λογικής ως παραμέτρου της καλλιτεχνικής δημιουργίας γίνεται 

μέσα από τις δημόσιες επιχορηγήσεις που λαμβάνουν τα θέατρα ως 

οργανισμοί. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να παρουσιάζονται παραστάσεις 

καλλιτεχνικής και εκπαιδευτικής αξίας, και όχι μόνο ψυχαγωγικής, και κάθε 

βράδυ να παρουσιάζονται διαφορετικές παραστάσεις. Έτσι, γίνεται μία 

προσπάθεια να προασπιστεί η ελευθερία της τέχνης, που αποτελεί έναν 

βασικό κανόνα των δημοσίων γερμανικών θεάτρων (Eikhof & Haunschild, 

2007). 

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται στην ίδια έρευνα, η οικονομική λογική 

υπερισχύει συχνά τόσο από τον μεγάλο ανταγωνισμό ανάμεσα στους 

ηθοποιούς, όσο και από τον σημαντικό ρόλο που κατέχει ο manager κάθε 

θεάτρου, ο οποίος και επιλέγει τους ηθοποιούς. Τα κριτήρια δεν είναι πάντα 

μόνο καλλιτεχνικά. Για παράδειγμα, κάποιες φορές, το βασικό κριτήριο είναι 

η ισχύς του κοινωνικού κεφαλαίου των καλλιτεχνών. Ταυτόχρονα, ενώ οι 

καλλιτέχνες θέλουν να πιστεύουν ότι δεν ενδιαφέρονται για τον οικονομικό 

τομέα, συχνά μέσα από τις πράξεις τους και τις επιλογές τους φαίνεται το 

αντίθετο (Eikhof & Haunschild, 2007: 12). 
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Η δημιουργική επιχειρηματικότητα είναι ουσιαστικά επιχειρηματικότητα 

βασισμένη σε project(DeFillippi, Grabher & Jones, 2007).Οι οικονομικές 

σχέσεις που αναπτύσσονται για να κατοχυρωθεί η επιτυχία ενός 

καλλιτεχνικού project αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης, η οποία διέκρινε και 

εξέτασε δυο κατηγορίες οικονομικών σχέσεων, τις κάθετες καλλιτεχνικές 

οικονομικές σχέσεις (σκηνοθέτη - παραγωγού) και τις οριζόντιες 

καλλιτεχνικές οικονομικές σχέσεις (σκηνοθέτη-σεναριογράφου, σκηνοθέτη-

υπεύθυνου φωτογραφίας, σκηνοθέτη-ηθοποιών). 

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, οι οριζόντιες σχέσεις αναφέρονται στους 

συντελεστές της δημιουργικής παραγωγής, ενώ οι κάθετες σχέσεις στους 

οικονομικούς ρόλους που αναλαμβάνουν τα άτομα στις πολιτιστικές 

βιομηχανίες. Οι δυο κατηγορίες καλλιτεχνικών οικονομικών σχέσεων 

εμπλέκουν διαφορετικά είδη εργασιών, που χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικούς βαθμούς εργασιών ρουτίνας. Έτσι, σύμφωνα με αυτή την 

προσέγγιση, στις περισσότερες πολιτιστικές βιομηχανίες η απόδοση του 

«καλλιτεχνικού προϊόντος» αξιολογείται με πολυδιάστατο τρόπο, λόγω της 

διπλής φύσης των πολιτιστικών αγαθών, τόσο ως καλλιτεχνικές δημιουργίες, 

όσο και ως οικονομικά προϊόντα. (Delmestri, G., Montanari, F. &Usai, A., 

2005). 

Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καλλιτέχνη που ήδη 

αναφέραμε, το ρίσκο, δεν έχει μόνο κοινωνική διάσταση, αλλά περιλαμβάνει 

δύο προεκτάσεις, μία καλλιτεχνική και μία οικονομική.  

Συγκριτική μελέτη που αναφέρεται στις περιπτώσεις της Αγγλίας, της 

Νορβηγίας και της Ολλανδίας, δείχνει ότι οι καλλιτέχνες του θεάματος έχουν 

αναπτύξει αρκετούς τρόπους να διαχειρίζονται το οικονομικό ρίσκο της 

δημιουργίας τους, ισορροπώντας μεταξύ οικονομικού και καλλιτεχνικού 

ρίσκου. Τα συστήματα διαχείρισης των οικονομικών κινδύνων 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης των θεάτρων και την 

πολιτιστική πολιτική κάθε χώρας. Δεν σχετίζονται μόνο με τη δημιουργία 

ενός περιβάλλοντος για τις δημιουργικές διαδικασίες, αλλά επεκτείνονται και 

στη διαχείριση του οικονομικού ρίσκου που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες 

και οι εργαζόμενοι στον χώρο. Έτσι, διαμορφώθηκαν τρεις διαφορετικοί 
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τρόποι διαχείρισης του ρίσκου: ο διαμοιρασμός του κινδύνου, η θεσμοθέτηση 

του κινδύνου και η εξατομίκευση του κινδύνου (Kleppe, 2017). 

Η επαγγελματική καλλιτεχνική βιομηχανία παρέχει ένα ιδιαίτερα κατάλληλο 

περιβάλλον για την διερεύνηση της ταυτότητας του καλλιτέχνη. Οι 

δημιουργοί βιώνουν συχνά μία ένταση κατά τη διαχείριση των αντιθετικών 

απαιτήσεων της εμπορικής χρησιμότητας και των αισθητικών προτύπων του 

έργου τους, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την καλλιτεχνική τους 

ταυτότητα. Σε τέτοιες περιστάσεις, αναζητούν τρόπους διαχείρισης της 

ταυτότητας τους, αποκρύπτοντας αυτό που κάνουν ή, κινούμενοι με 

ρεαλισμό, ενσωματώνοντας τους καινούργιους αισθητικούς και εμπορικούς 

στόχους στη ταυτότητα τους ή, πάλι, με το να αρνούνται κάποιες πτυχές της 

ταυτότητας τους, που αντιστοιχούν σε αντιλήψεις ή στερεότυπα για την 

ταυτότητα του καλλιτέχνη. Η διαχείριση των συγκρούσεων ανάμεσα στις 

αξίες της τέχνης και του εμπορίου έχει συχνά ηθική διάσταση: η τέχνη 

θεωρείται «καλή», ενώ το εμπόριο είναι «κακό». Έτσι, ο καλλιτέχνης που 

δεν δημιουργεί ακολουθώντας τις επιθυμίες του πελάτη του, αναπτύσσει μία 

ηρωική αυτό-αφήγηση, όπου ο εμπορικά παραβιασμένος εαυτός του 

αναβαθμίζεται σε επαναστάτη (Beech, Gilmore, Hibbert & Ybema, 2016). 

Έρευνα που έγινε στη Σουηδία ανέδειξε τρία μοντέλα αντιλήψεων και 

συμπεριφορών των καλλιτεχνών, για τη διαχείριση των συγκρούσεων 

ανάμεσα στις αξίες της τέχνης και του εμπορίου, στο πλαίσιο της ταυτότητας: 

μία μποέμ ταυτότητα και συμπεριφορά, μία μποέμ ταυτότητα με 

επιχειρηματική συμπεριφορά και μια ταυτότητα του επιχειρηματία 

καλλιτέχνη. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, 

στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζουν την καλλιτεχνική τους ταυτότητα ως 

αντίθετη από την επιδίωξη μιας καριέρας και εμφανίζουν μία αρνητική στάση 

προς την εμπορικότητα. Μάλιστα, διαχωρίζουν την τέχνη από μία εργασία 

που αποφέρει εισόδημα και εξασφαλίζει τα προς το ζην. Οι καλλιτέχνες της 

δεύτερης κατηγορίας περιγράφουν την τέχνη ως έναν τρόπο ζωής , και όχι 

ως μία εργασία που απλά κάνει κάποιος για να κερδίσει ένα εισόδημα. Η 

τελευταία κατηγορία του επιχειρηματία καλλιτέχνη εμφανίζεται πολύ σπάνια, 

γι’ αυτό, και στη συγκεκριμένη έρευνα, δεν αναλύεται καθόλου (Lindström, 

2016). 
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Αντίθετα, σε έρευνα που εξέταζε το βαθμό συμφωνίας ή ασυμφωνίας μεταξύ 

της οικονομικής-επιχειρηματικής και της καλλιτεχνικής-μποέμικης λογικής 

κατά την κατασκευή ταυτοτήτων σταδιοδρομίας νέων μουσικών, 

εντοπίστηκαν τρεις παράγοντες που συμβάλλουν στην κατασκευή μιας 

ταυτότητας προβαίνοντας στο συνδυασμό των στοιχείων αυτών. Η πρώτη 

ταυτότητα αναφέρεται στους μουσικούς που εμφανίζονται πρόθυμοι να 

ασχοληθούν με διάφορα είδη μουσικής και είναι έτοιμοι να αναζητήσουν 

νέους ορίζοντες, πέρα από τον συμβατικό τρόπο σκέψης. Το όνομα το οποίο 

επιλέχθηκε για αυτόν τον παράγοντα είναι «ανοιχτή σκέψη».  

Η δεύτερη ταυτότητα αναφέρεται στους μουσικούς που τονίζουν την 

αποφασιστικότητα και τη δέσμευσή τους να είναι επαγγελματίες μουσικοί. 

Αυτοί παρουσιάζουν μια ισχυρή εγγενή πεποίθηση και ένα πάθος για το ότι 

είναι μουσικοί, σε συνδυασμό με έναν επαγγελματισμό, ο οποίος αναφέρεται 

στις επαγγελματικές φιλοδοξίες και  την παρακολούθηση της αγοράς. Στόχος 

των νέων μουσικών είναι, αρχικά να βιοπορίζονται μόνο από τη μουσική και, 

στη συνέχεια, να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους 

μέσω της τέχνης τους. Έτσι, τονίζουν τη σημασία της προώθησής τους μέσα 

από τις δημόσιες σχέσεις τους. Ο παράγοντας αυτός ονομάζεται "σκέψη για 

καριέρα". 

Η τρίτη ταυτότητα ονομάζεται "σκέψη για χρήμα” (money-mindedness) και 

αποτελείται μόνο από στοιχεία επιχειρηματικής ταυτότητας, τα οποία 

αφορούν χρηματικά και εμπορικά κίνητρα. Εδώ, δεν υπάρχουν στοιχεία που 

θα μπορούσαν να συσχετιστούν με μια μποέμ ταυτότητα σταδιοδρομίας. 

Αντίθετα, οι δύο πρώτοι παράγοντες δεν περιέχουν καμία ρητή αναφορά στα 

χρήματα ή την εμπορικότητα, ακόμα κι αν συνεπάγονται χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται συνήθως με την επιχειρηματικότητα. Επομένως, συνδυάζουν τα 

στοιχεία της ταυτότητας καριέρας του μποέμ καλλιτέχνη και του καλλιτέχνη 

επιχειρηματία. Έτσι, φαίνεται ότι οι νέοι μουσικοί δεν βιώνουν απαραίτητα ως 

σύγκρουση τη συνύπαρξη των καλλιτεχνικών-μποέμικων και των 

οικονομικών-επιχειρηματικών λογικών. Αντίθετα, κατασκευάζουν ταυτότητες 

καριέρας, οι οποίες συνδυάζουν τόσο μποέμικα όσο και επιχειρηματικά 

στοιχεία (Schediwy, Bhansing, & Loots,2018). 

3.3. Οι συνθήκες εργασίας στο θέατρο 
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Από την άποψη της σχέσης τους με τον κόσμο της εργασίας, οι εργαζόμενοι 

στις τέχνες και τον πολιτισμό είναι κυρίως αυτοεξυπηρετούμενοι, μισθωτοί, 

μισθωτοί με μερική απασχόληση ή εργάζονται άλλοτε ως απασχολούμενοι με 

εξαρτημένη σχέση εργασίας και άλλοτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Αυτό που 

συμβαίνει λιγότερο, είναι να βρίσκονται σε μια τακτοποιημένη σχέση 

εργασίας, πλήρους απασχόλησης. Έτσι, η κυρίαρχη εικόνα είναι ότι 

αντιμετωπίζουν εργασιακά προβλήματα που οξύνθηκαν με την οικονομική 

και –πιο πρόσφατα- με την υγειονομική κρίση (Καρακιουλάφη, 2021). Οι 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας έχουν επηρεάσει τους 

καλλιτέχνες περισσότερο από πολλούς άλλους επαγγελματίες. Όπως 

υποστηρίζει ο Menger (2006, στο Throsby, &Zednik, 2011), η μακροχρόνια 

απασχόληση στις τέχνες έχει αντικατασταθεί ολοένα και περισσότερο από ένα 

σύστημα παραγωγής που βασίζεται σταproject με βραχυπρόθεσμες 

προσλήψεις (Throsby, &Zednik, 2011).Επιπλέον, έχουν ζητήματα 

αναγνώρισης πτυχίων και, επομένως, ευκαιριών απασχόλησης, καθώς και 

ασφάλισης και συνταξιοδότησης.  

Η καλλιτεχνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από την αστάθεια των 

θέσεων εργασίας και την κυριαρχία της ευελιξίας στην απασχόληση. Η 

ευελιξία παραπέμπει σε εργασιακή επισφάλεια, η οποία συνδέεται με την 

αντίληψη ότι η απασχόληση του καλλιτέχνη είναι αβέβαιη και το 

επαγγελματικό του μέλλον μη προβλέψιμο, κατάσταση που συνοδεύεται 

συνήθως και από ευάλωτη οικονομική κατάσταση. Βέβαια, πρέπει να 

σημειωθεί, ότι η επισφάλεια δεν βιώνεται με ενιαίο τρόπο: για κάποιους οι 

επισφαλείς, ευέλικτες, μη τυπικές μορφές απασχόλησης είναι επιβεβλημένες, 

ενώ για άλλους είναι αποτέλεσμα επιλογής (Καρακιουλάφη, 2020).Η 

εργασιακή επισφάλεια, φαίνεται να είναι αναπόσπαστό κομμάτι των αγορών 

εργασίας των καλλιτεχνών. Η υπέρμετρη ευελιξία κυριαρχείται από μορφές 

οργάνωσης της εργασίας όπως η αυταπασχόληση, η μερική απασχόληση, η 

διαλείπουσα εργασία, η ηθελημένη ή επιβεβλημένη πολυαπασχόληση, σε 

καλλιτεχνικές ή μη δραστηριότητες (Καρακιουλάφη, 2012 &2021). 

Στις χώρες με ανεπτυγμένη καλλιτεχνική βιομηχανία, ένα άλλο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα των καλλιτεχνών, ιδίως εκείνων που ασχολούνται 

με το θέατρο, είναι η συχνή κινητικότητα τους. Το στοιχείο αυτό συνδέεται 

με τον όρο «καριέρα χωρίς σύνορα», η οποία προσδιορίζεται από τρία βασικά 
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κριτήρια:την κίνηση πέρα από τα όρια των μεμονωμένων εργοδοτών, τη 

νομιμοποίηση από την αγορά εργασίας παρά από τον εργοδότη και τα 

εξωτερικώς οργανωμένα δίκτυα (Jones &Walsh, 1997). 

Οι «καριέρες χωρίς σύνορα», επιβάλλονται από τον κανόνα των προσωρινών 

συμβάσεων που απορρέει από την καλλιτεχνική ελευθερία των θεατρικών 

manager. Παράγοντες που επηρεάζουν και υποστηρίζουν την κινητικότητα 

είναι σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τα τυποποιημένα βασικά προσόντα 

των καλλιτεχνών και ένα κοινωνικό δίκτυο που κάνει τις γεωγραφικές 

μετακινήσεις ευκολότερες (Haunschild, 2003). Στο πλαίσιο αυτής της 

κινητικότητας, συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, συνήθως τα μεγάλα 

αστικά κέντρα, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 

καριέρας και στις ευκαιρίες απασχόλησης των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων 

(Faggian, Comunian, &Li, 2014). 

Η επισφάλεια και η έλλειψη ελέγχου της επαγγελματικής του ζωής από τον 

ίδιο τον καλλιτέχνη έχει διάφορες διαστάσεις. Συνήθως, οι διαστάσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από άγχος για τον βιοπορισμό, που τροφοδοτείται από την 

αστάθεια των προϋποθέσεων οι οποίες διέπουν τις συμβάσεις εργασίας. 

Ιδιαίτερη επίδραση έχουν η μεταβλητότητα των όρων και της διάρκειας των 

συμβάσεων εργασίας, οι καθυστερήσεις στην έναρξη μιας παραγωγής, η 

ανάγκη για συνεχή διαθεσιμότητα του καλλιτέχνη, η εποχική απασχόληση 

και οι ακατάστατες ώρες εργασίας. Οι παράγοντες αυτοί οδηγούν σε 

μεταβλητότητα του εισοδήματος και σε μια ευάλωτη κατάσταση του 

καλλιτέχνη απέναντι στις αλλαγές των ευρύτερων πολιτιστικών τάσεων και 

των προτιμήσεων της αγοράς. Ωστόσο, το πάθος και η αγάπη για την 

εργασία, συχνά κάνουν τους καλλιτέχνες να αποδέχονται ακόμα και απεχθείς 

συνθήκες εργασίας, επειδή το δημιουργικό κομμάτι της εργασίας τους τούς 

προσφέρει ευχαρίστηση (Sandoval, 2018, στο Καρακιουλάφη, 2021). 

Ταυτόχρονα, για να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες, οι καλλιτέχνες 

συχνά κατανέμουν τον χρόνο εργασίας τους ανάμεσα σε τρεις ξεχωριστές 

αγορές εργασίας: την αγορά της δημιουργικής τους εργασίας, την αγορά που 

σχετίζεται γενικότερα με τις τέχνες, αλλά δεν αποτελεί τη βασική τους 

δημιουργική παραγωγή και την μη καλλιτεχνική αγορά εργασίας. Η αγορά 

της δημιουργικής τους εργασίας περιέχει το χρόνο που αφιερώνεται σε όλη 
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την προετοιμασία, την εξάσκηση, τις πρόβες και την έρευνα που σχετίζεται 

με το δημιουργικό τους έργο .Η ευρύτερη αγορά εργασίας που σχετίζεται με 

τις τέχνες χρησιμοποιεί τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των ατόμων σε άλλους 

τομείς εργασίας που σχετίζονται με την τέχνη, όπως η διδασκαλία της τέχνης 

τους στην εκπαίδευση. Ωστόσο, οι αγορές εργασίας που δεν σχετίζονται με 

τις τέχνες, συχνά φαίνονται αναπόφευκτες για τους καλλιτέχνες (Throsby, 

&Zednik, 2011). 

Στο θέατρο, όπως και γενικότερα στον καλλιτεχνικό τομέα, η αυτό-

απασχόληση και η ευελιξία θεωρούνται ήδη δεδομένες από παλιά 

(Haunschild, 2003). Η κατάσταση αυτή επιδρά στην προσωπική ζωή των 

ηθοποιών, που συχνά προτιμούν να μην κάνουν οικογένεια ή να ζουν με 

λίγα έπιπλα ώστε να μην εμποδίζονται οι μετακινήσεις τους, ενώ στον 

ελεύθερο τους χρόνο πηγαίνουν γυμναστήριο ή βλέπουν ταινίες, δηλαδή 

έχουν δραστηριότητες που θεωρούν ότι ωφελούν και το επάγγελμα τους 

(Eikhof & Haunschild, 2007).  

Οι ιδιαιτερότητες του καλλιτεχνικού επαγγέλματος μαζί με βασικά 

χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής εργασίας, όπως η ανασφάλεια στις 

εργασιακές σχέσεις, η αντίληψη ότι το καλλιτεχνικό επάγγελμα είναι κυρίως 

τέχνη, σε συνδυασμό με ορισμένες ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας, 

όπως η επίδραση της οικογένειας και των πρακτικών της οικογενειακής ζωής, 

βάζουν τη σφραγίδα τους στον τρόπο που οι ηθοποιοί στην Ελλάδα 

αντιλαμβάνονται τόσο την εργασία, όσο και την απουσία εργασίας 

(Καρακιουλάφη, 2013).  

Έτσι, παρά τα μειονεκτήματά της, οι καλλιτέχνες θεωρούν τη μη-αμειβόμενη 

εργασία ως μια «εθελοντική» και «φυσιολογική κατάσταση», ειδικά κατά τα 

πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Γίνεται αντιληπτή ως 

ένα μέσο για την απόκτηση των προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για 

την εξεύρεση πιο σταθερής απασχόλησης. Γι’ αυτό και η εθελοντική, μη 

αμειβόμενη, εργασία θεωρείται συχνά εξίσου επαγγελματική με την 

αμειβόμενη εργασία, επειδή συνεισφέρει στην επαγγελματική εμπειρία του 

καλλιτέχνη, ο οποίος την αντιμετωπίζει ως επένδυση για το επαγγελματικό 

του μέλλον (Καρακιουλάφη, 2012 και 2021). 



50 

Είναι ενδιαφέρον ότι, παρά την αβεβαιότητα και την εργασιακή ανασφάλεια, 

οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον καλλιτεχνικό τομέα που ερωτήθηκαν 

προτίμησαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι λόγω της ελευθερίας και της 

ευελιξίας που τους προσφέρουν αυτές οι συνθήκες εργασίας (Balletal., 2010, 

Galloway, 2002).Ωστόσο, δεν φαίνεται να θεωρούν ότι η επιλογή τους αυτή 

τους εξασφαλίζει οικονομικά. Έτσι, πολλοί καλλιτέχνες έχουν δευτερεύουσα 

εργασία σε οποιοδήποτε επάγγελμα, ακόμα και αν αυτό δεν σχετίζεται με τις 

τέχνες και τα ενδιαφέροντά τους, επειδή τους προσφέρει τόσο ένα 

πρωτογενές ή πρόσθετο εισόδημα, όσο έναν βαθμό κοινωνικής ασφάλειας, 

όπως αναρρωτικές άδειες, άδεια μητρότητας και πλήρεις αποδοχές. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ιρλανδίας, όπου το 41% των 

καλλιτεχνών, όταν δεν εργάζεται ως καλλιτέχνης, εργάζεται και ως 

εκπαιδευτικός σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ένα 22% απασχολείται 

ως διαχειριστής/διευθυντής τεχνών ή κάνει άλλες καλλιτεχνικές εργασίες 

(όχι διδασκαλία) και το 5% είναι πωλητές σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 

(McAndrew&McKimm, 2010). 
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4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της βιομηχανίας του πολιτισμού, 

στην οποία υπάγεται η καλλιτεχνική δημιουργία, δημιουργούν το πλαίσιο 

αλληλεπίδρασης του καλλιτέχνη του θεάτρου με το κοινωνικοοικονομικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον ζωής και εργασίας του, το οποίο επηρεάζει και τη 

διαδικασία διαμόρφωσης της καριέρας του. 

4.1. Το κοινωνικό κεφάλαιο.  

Κεντρική έννοια σ’ αυτή τη διαδικασία είναι το κοινωνικό κεφάλαιο που 

διαθέτει ένας καλλιτέχνης του θεάτρου. Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο 

RonaldBurt, το κοινωνικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τη δυνατότητα των ατόμων 

να εξασφαλίζουν οφέλη και να επινοούν λύσεις στα προβλήματά τους μέσα 

από τη συμμετοχή τους σε κοινωνικά δίκτυα. Η έννοια αυτή αλληλεπιδρά με 

εκείνη του ανθρώπινου κεφαλαίου, που αναφέρεται στην ατομική ικανότητα 

(Burt, 1998). Ωστόσο, το κοινωνικό κεφάλαιο που διαθέτει ο καλλιτέχνης 

είναι εκείνο, το οποίο του προσφέρει το πεδίο δυνατοτήτων και μηχανισμών 

που τον βοηθά να αναδείξει τις ικανότητες και το ταλέντο του (Lutter, 

2014). 

Υπάρχουν ποικίλες προσεγγίσεις του κοινωνικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση 

των ηθοποιών, για παράδειγμα, η πρώτη εστιάζει στο κοινωνικό κεφάλαιο ως 

μια πηγή οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αγαθών και 

δυνατοτήτων, ως έναν εξωτερικό πόρο, που ενυπάρχει στο κοινωνικό δίκτυο 

και δένει έναν ηθοποιό με άλλους ηθοποιούς, είτε πρόκειται για μεμονωμένα 

άτομα, είτε για μέλη κλειστών καλλιτεχνικών ομάδων. Αυτή η άποψη εξηγεί 

τον διαφορετικό βαθμό επιτυχίας των ατόμων και των οργανισμών μέσα στο 

ανταγωνιστικό πλαίσιο, επειδή οι πράξεις των ατόμων και των ομάδων 

μπορούν σε μεγάλο βαθμό να διευκολυνθούν από τις άμεσες και έμμεσες 

σχέσεις με άλλους ηθοποιούς στα κοινωνικά δίκτυα (Adler, P. &Kwon, S., 

2002). 

Σε αντίθεση με την άποψη αυτή, κάποιοι άλλοι μελετητές εστιάζουν στη 

σημασία των εσωτερικών πόρων, δηλαδή στα χαρακτηριστικά των ηθοποιών 

στο εσωτερικό μιας καλλιτεχνικής συλλογικότητας. Από αυτή την άποψη, το 

κοινωνικό κεφάλαιο μιας συλλογικότητας δεν εντοπίζεται τόσο στους 
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εξωτερικούς δεσμούς μιας συλλογικότητας, με άλλους ηθοποιούς που δεν 

ανήκουν σ’ αυτή, αλλά βρίσκεται στην εσωτερική δομή της, δηλαδή στις 

σχέσεις και τους δεσμούς μεταξύ των ατόμων ή ομάδων που ανήκουν στην 

ίδια συλλογικότητα και, ειδικά, σε αυτά τα χαρακτηριστικά που δίνουν στη 

συλλογικότητα τη συνοχή της και επομένως διευκολύνουν την επιδίωξη 

συλλογικών στόχων (Adler, P. &Kwon, S., 2002). 

Τα άμεσα οφέλη από το κοινωνικό κεφάλαιο εντοπίζονται σε τρία επίπεδα. 

Πρώτον, στην πληροφόρηση, επειδή διευκολύνει την πρόσβαση του 

καλλιτέχνη σε ευρύτερες πηγές πληροφόρησης και, επομένως, βελτιώνεται η 

ποιότητα, η συνάφεια και η ανανέωσή τους. Δεύτερον, στη δύναμη που 

αποκτά ο καλλιτέχνης, ασκώντας επιρροή και έλεγχο στις καταστάσεις με τις 

οποίες αναμειγνύεται. Τρίτον, στην αλληλεγγύη μεταξύ συναδέλφων (Adler, 

P. &Kwon, S., 2002). 

Αυτές οι προσεγγίσεις του κοινωνικού κεφαλαίου του καλλιτέχνη του 

θεάτρου υπογραμμίζουν τη σημασία την οποία έχουν οι κοινωνικές σχέσεις 

που δημιουργεί, στις οποίες μπορεί να επενδύσει ώστε να επιτύχει 

συγκεκριμένους σκοπούς. Έτσι, σε έρευνα που εξετάζει τα θέατρα ως 

παράδειγμα των σύγχρονων ευέλικτων χώρων εργασίας, υποστηρίζεται ότι 

το κοινωνικό κεφάλαιο συντίθεται από δυο επίπεδα σχέσεων, το εσωτερικό 

και το εξωτερικό. Οι παράμετροι του εσωτερικού επιπέδου τονίζουν τα οφέλη 

των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών μιας 

κλειστής ομάδας ηθοποιών, ενώ οι παράμετροι του εξωτερικού επιπέδου 

αναφέρονται στα οφέλη που απορρέουν για τον μεμονωμένο καλλιτέχνη από 

τους κοινωνικούς δεσμούς που σχηματίζει γενικότερα με το περιβάλλον του 

(Haunschild, 2003). 

Αναδεικνύεται, λοιπόν, η σημασία του κοινωνικού δικτύου μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιείται ο καλλιτέχνης του θεάτρου. Σε επίπεδο κοινότητας, το 

κοινωνικό δίκτυο, λειτουργώντας ως οικογένεια, βοηθά συχνά να λυθούν 

προβλήματα που προκύπτουν από την ευέλικτη αγορά εργασίας. Για 

παράδειγμα, στο πλαίσιο του συστήματος εργασίας, τα κοινωνικά δίκτυα 

παρεμβαίνουν σε δυο επίπεδα για τους ηθοποιούς. Πρώτον, στον τρόπο 

πρόσληψης των ηθοποιών στις μεγάλες καλλιτεχνικές βιομηχανίες, που 

γίνονται με την ανακάλυψη των «ταλέντων» από τους μάνατζερ, μέσω των 
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γνωριμιών του καλλιτέχνη και των  κοινωνικών δικτύων στα οποία 

εντάσσεται, (Haunschild, 2003). Δεύτερον, στον τρόπο απασχόλησης και 

κατάρτισης των ηθοποιών. Σε ένα πρώτο στάδιο την εκπαίδευση των 

καλλιτεχνών αναλαμβάνουν οι κρατικές υποκριτικές σχολές. Παράλληλα, 

κάποιες φορές οι σκηνοθέτες, προετοιμάζοντας μία παράσταση, διδάσκουν 

στους ηθοποιούς βασικές ικανότητες που απαιτείται να έχουν καλλιεργήσει 

για την επιτυχία μιας θεατρικής παράστασης. Οι ηθοποιοί, τέλος, έχουν την 

ευθύνη να ανανεώνουν συνεχώς τις ικανότητες τους, προκειμένου να 

μπορούν να βρουν εργασία και να αποκτούν συνεχώς επαγγελματική 

εμπειρία, κάτι που υλοποιούν χάρη στο κοινωνικό δίκτυο στο οποίο 

δραστηριοποιείται (Haunschild, 2003). 

4.2. Η φήμη του καλλιτέχνη 

4.2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

Το αποτέλεσμα της επιτυχημένης σύνδεσης του καλλιτέχνη με τα κοινωνικά 

δίκτυα, καθώς και το κοινωνικό κεφάλαιο το οποίο διαθέτει, 

αντικατοπτρίζεται στη φήμη του. Σύμφωνα με τους Jensenetal. (2012, στο 

Eigler&Azarpour, 2020) η φήμη «είναι μια πρόβλεψη μελλοντικών 

συμπεριφορών που βασίζεται σε μία αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι 

συμπεριφορές του παρελθόντος ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του ρόλου 

των καλλιτεχνών,οιοποίες συνδέονται με την απόκτηση μιας συγκεκριμένης 

κοινωνικής θέσης». Η φήμη, λοιπόν, αναφέρεται στην εκτίμηση που τρέφουν 

οι άλλοι (κοινό και συνάδελφοι) και στην σε βάθος γνώση του χαρακτήρα 

του καλλιτέχνη του θεάτρου, των ικανοτήτων του, της αξιοπιστίας του και 

των υπολοίπων χαρακτηριστικών που είναι σημαντικά στις διαπροσωπικές 

του σχέσεις. Υποδηλώνει μία κοινωνική διαδικασία αξιολόγησης του 

καλλιτεχνικού προϊόντος και, επομένως, του δημιουργού του, και αποκτάται 

είτε μέσα από την συσσώρευση επιτυχημένων project, είτε μέσα από project 

που έχουν δεχθεί θετικά σχόλια από τους κριτικούς, είτε και από τα δύο. Τα 

κοινωνικά δίκτυα παρέχουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα που 

χρειάζονται οι καλλιτέχνες για να λάβουν αναγνώριση από τους κριτικούς και 

από τους συναδέρφους τους, ώστε τελικά να χτίσουν την προσωπική τους 

φήμη (Lutter, 2014).  
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Για ένα άτομο στην καλλιτεχνική βιομηχανία, η φήμη είναι ένα σημαντικό 

κοινωνικό αγαθό που δίνει στο άτομο τη δυνατότητα (ή την εμποδίζει) να 

αποκτήσει ευκαιρίες υψηλής ποιότητας, που με τη σειρά τους μπορεί να 

αυξήσουν περαιτέρω τη φήμη και το κύρος του. Ένας καλλιτέχνης με κύρος 

και φήμη μπορεί να κάνει πράγματα που οι υπόλοιποι δεν μπορούν, 

εισάγοντας έτσι και νομιμοποιώντας καινοτομίες και τρόπους δουλειάς, 

αναδεικνύοντας και χρηματοδοτώντας νέα ταλέντα και, τελικά, 

τροποποιώντας ή εξαλείφοντας έναν πολιτιστικό κανόνα ή μία βασική 

πρακτική. Οι καλλιτέχνες που έχουν φήμη εξασφαλίζουν τεράστιες διαφορές 

αμοιβής για τους ίδιους και, επίσης, ίσως αυξάνουν την επιρροή τους στη 

βιομηχανία (Jones, Borgatti&Walsh).  

Δεδομένου ότι μια θεατρική παράσταση ή μια ταινία έχουν διπλή υπόσταση, 

καλλιτεχνική και εμπορική, προκύπτουν δύο είδη φήμης: μία οικονομική, 

που προέρχεται από τη φήμη που έχει ο σκηνοθέτης ότι σκηνοθετεί 

επιτυχημένα έργα στο box-office και μία καλλιτεχνική φήμη, η οποία 

αντικατοπτρίζεται στην αναγνώριση που εκφράζουν οι κριτικοί και τα βραβεία 

που κερδίζει ο σκηνοθέτης (Delmestri, G., Montanari, F. &Usai, A., 2005). 

Η φήμη του σκηνοθέτη επιδρά στην βιομηχανία του θεάματος με δυο 

τρόπους. Ο πρώτος είναι ότι διαμορφώνει τις προσδοκίες των θεατών σχετικά 

με την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της ταινίας ή της θεατρικής 

παράστασης. Αυτό οφείλεται στο ότι μπορούν να θεωρηθούν ως ένα αγαθό 

εμπειρίας, επειδή οι θεατές-καταναλωτές μπορούν να αποφανθούν για την 

ποιότητα του αγαθού μόνο αφού το «καταναλώσουν» (Nelson, 1970). Ο 

δεύτερος τρόπος είναι ότι η φήμη ενός σκηνοθέτη μπορεί να επηρεάσει το 

πώςγίνεται αντιληπτός μεταξύ των συμμετεχόντων στην καλλιτεχνική 

βιομηχανία και, έτσι, να επηρεάσει την επιτυχία του/της σε διαφορετικά είδη 

πηγών και περιβαλλόντων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός 

θεατρικού έργου, όπως είναι οικονομικές πηγές, ένα καστ διάσημων 

ηθοποιών κλπ.  

Αυτοί οι μηχανισμοί που βασίζονται στη φήμη ευνοούν τους επιτυχημένους 

καλλιτέχνες, αλλά μειώνουν την πρόσβαση στη καλλιτεχνική βιομηχανία 

εκείνων που δεν έχουν μία παλαιότερη επιτυχία. Μέσα, λοιπόν, από τη φήμη 

του σκηνοθέτη και τα βραβεία του, επιτυγχάνεται, ουσιαστικά, η αξιολόγησή 
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του και η ισχύς που έχει στην αγορά εργασίας στην οποία δραστηριοποιείται 

(Bakerand & Faulkner, 1991). 

4.2.2. ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η φήμη ενός καλλιτέχνη και η δουλειά του ενισχύουν η μία την άλλη. Για 

παράδειγμα, εκτιμούμε περισσότερο ένα έργο που έχει γίνει από έναν 

καλλιτέχνη τον οποίο σεβόμαστε, όπως και σεβόμαστε περισσότερο έναν 

καλλιτέχνη που θαυμάζουμε το έργο του (Becker, 2008). Επίσης, η 

παλαιότερη φήμη ενός σκηνοθέτη μπορεί να επηρεάσει τις ευκαιρίες του για 

να εργαστεί με συγκεκριμένους, επιτυχημένους, επαγγελματίες, ηθοποιούς, 

σεναριογράφους κλπ. (Delmestri, G., Montanari, F. &Usai, A., 2005). Σε 

μελέτη που έγινε για τους παράγοντες που απαιτούνται για την επιτυχία στις 

πολιτιστικές βιομηχανίες που βασίζονται στα project, η έμφαση δόθηκε στην 

φήμη του σκηνοθέτη ως ένα βασικό στοιχείο για την επιτυχία μίας ταινίας ή 

ενός θεατρικού έργου, λόγω του κεντρικό ρόλου των σκηνοθετών στο 

θέατρο και τον κινηματογράφο στην Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, ο 

σκηνοθέτης μπορεί να θεωρηθεί ο συγγραφέας της ταινίας και ο αρχηγός της 

ομάδας, επειδή είναι ο υπεύθυνος για όλες τις φάσεις του έργου (Hadida, 

2010).  

4.2.3. ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ 

Έρευνα που εστίασε στα βραβεία ως πιστοποιητικά ποιότητας και στην 

αποτελεσματικότητα τους, έδειξε ότι ένα βραβείο μπορεί να λειτουργήσει ως 

πιστοποίηση ποιότητας, η οποία βοηθά τους καταναλωτές και άλλους 

παράγοντες του συστήματος αξιών στη διαδικασία επιλογής των προϊόντων 

τους. Ο ρόλος αυτός των βραβείων ως «πιστοποίηση» ποιότητας φαίνεται 

ιδιαίτερα σημαντικός στις πολιτιστικές βιομηχανίες, όπου η πραγματική 

ποιότητα των προϊόντων είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστεί πριν από την 

κατανάλωσή τους. Πρέπει, όμως να επισημανθεί ότι δεν έχουν όλα τα 

βραβεία το ίδιο κύρος και αξία, επειδή εξαρτώνται από παράγοντες της 

πολιτιστικής βιομηχανίας, όπως είναι η σύνθεση της κριτικής επιτροπής που 

επιλέγει τους καλλιτέχνες προς βράβευση (Gemser, Leenders&Wijnderg, 

2008). 
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4.3. Οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία 

4.3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 

Το επιθυμητό, θετικό αποτέλεσμα του συνδυασμού του κοινωνικού 

κεφαλαίου που διαθέτει ένας σκηνοθέτης με τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία 

συμμετέχει, τα βραβεία και τη φήμη που έχει, τον οδηγεί σε μια επιτυχημένη 

σταδιοδρομία. Γενικά, η έννοια της επιτυχίας είναι ένας βασικός όρος στα 

καλλιτεχνικά επαγγέλματα. 

Μία άποψη υποστηρίζει ότι στο δίκτυο, που αναπτύσσεται μέσα σε μία ομάδα, 

τα περισσότερα μέλη της οποίας γνωρίζονται από παλαιότερες συνεργασίες 

και το κλίμα μεταξύ τους είναι φιλικό, έχει αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη 

ανάμεσα τους, η συνεργασία είναι ευκολότερη, και όλα αυτά φαίνονται και 

στην παράσταση. Επιπλέον, στις ομάδες αυτές συνήθως παρατηρείται και 

καλύτερος συντονισμός των ικανοτήτων των μελών της ομάδας. Όταν, 

δηλαδή, σε μία ομάδα έχει κατακτηθεί η εμπιστοσύνη και η συνεργασία, το 

κάθε μέλος της μπορεί να αφοσιωθεί στη βελτίωση της επίδοσής του και να 

οδηγηθεί στην επιτυχία. Το αποτέλεσμα είναι ότι με την επανάληψη των 

συνεργασιών σε μια επιτυχημένη ομάδα μειώνονται γι’ αυτήν οι κίνδυνοι από 

τα ρίσκα και τις αβεβαιότητες που κυριαρχούν στην καλλιτεχνική αγορά 

εργασίας. (Lutter, 2014). 

Ωστόσο, όπως φαίνεται και από την έρευνα των Uzzi και Spiro (2005) με 

μουσικούς του Broadway, οι θετικές επιδράσεις που παρουσιάζει η οικειότητα 

μεταξύ των μελών μιας ομάδας στην επίδοση τους ακυρώνονται, όταν οι 

δεσμοί μεταξύ των ατόμων αυτών είναι πολύ στενοί και ισχυροί. Αυτό 

οφείλεται στο ότι, όταν τα μέλη της ομάδας συμφωνούν σε όλα τα σημεία, οι 

ιδέες είναι επαναλαμβανόμενες και δεν υπάρχει πρωτοτυπία, γεγονός που 

μπορεί να οδηγήσει στην έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των 

κριτικών, σημαντικού παράγοντα για την επιτυχία ενός καλλιτέχνη και μιας 

ομάδας. Πολλές φορές, δηλαδή, το σημαντικότερο είναι η ανανέωση και η 

καινοτομία στο έργο, μαζί με έναν πρωτότυπο συνδυασμό των παλαιότερων 

μορφών του, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί στις ομάδες και τα δίκτυα με 

πολύ στενές  σχέσεις μεταξύ των μελών τους.  
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Αυτή η αντίφαση αξίζει την προσοχή του καλλιτέχνη, καθώς η οικειότητα και 

η αίσθηση της οικογένειας είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την επίδοση 

των καλλιτεχνών, αλλά οι πολύ στενές σχέσεις κάποιες φορές μπορεί να 

έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Ειδικά, στις σύγχρονες κοινωνίες και τις 

σύγχρονες καλλιτεχνικές βιομηχανίες, σημαντική πλέον για την επιτυχία 

είναι η συνεργασία ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα 

και διαφορετικούς τομείς και εθνικότητες (Lutter, 2014). 

4.3.2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ 

Μέσα από μία άλλη έρευνα που έγινε για να κατανοηθεί ο τρόπος οργάνωσης 

της καλλιτεχνικής βιομηχανίας, μέσα από τη διερεύνηση των πηγών που 

απαιτούνται για μία επιτυχημένη καριέρα στην κινηματογραφική βιομηχανία, 

φάνηκε ότι υπάρχουν τρεις σημαντικές ικανότητες που οδηγούν σε 

επιτυχημένη καριέρα: η ικανότητα του συστήματος, η ικανότητα της 

κοινωνίας και η ικανότητα της τέχνης (art). Η ικανότητα συστήματος 

περιλαμβάνει τη στρατηγική κατανόησης της γενικότερης δομής του 

συστήματος (μακροδομή), την εξασφάλιση των σημαντικών πόρων και τη 

διαχείριση της αβεβαιότητας. Η κοινωνική ικανότητα περιλαμβάνει τις 

ικανότητες που σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη συνεργασία και 

το κοινωνικό κεφάλαιο. Οι ικανότητες της τέχνης περιλαμβάνουν τις τεχνικές 

γνώσεις και τις δημιουργικές και αισθητικές ικανότητες (Jones, Borgatti, 

Walsh). 

Η ικανότητα του συστήματος τροφοδοτεί τα άτομα με τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που χρειάζονται για να αποκρυπτογραφήσουν και να 

διαχειριστούν το περιβάλλον της βιομηχανίας τους, εκτείνεται στους τομείς 

της οικονομικής δομής, των νομικών θεμάτων και της αγοράς των 

καταναλωτών. Η γνώση του περιβάλλοντος της βιομηχανίας είναι σημαντική, 

επειδή αυτό ορίζει τις σημαντικές πηγές και ευκαιρίες και τους κανόνες με 

τους οποίους ελέγχονται αυτές οι πηγές (Jones, Borgatti, Walsh). 

Η στρατηγική κατανόησης της μακροδομής, που όπως προαναφέρθηκε 

ανήκει στις ικανότητες συστήματος, περιλαμβάνει την κοινωνική ευφυΐα,- μία 

γνωστική ικανότητα που σχετίζεται με την ακρίβεια, με την οποία ένα άτομο 

αντιλαμβάνεται τις άμεσες και έμμεσες κοινωνικές συνδέσεις που καθορίζουν 
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τις ομάδες και τα όρια τους (Freeman, Freeman & Michallson, 1988). Η 

κοινωνική ευφυΐα είναι σημαντική, επειδή μία καλή γνώση  αυτών των 

συνδέσεων διευκολύνει τον εντοπισμό όχι μόνο του ποιος είναι ισχυρός, 

αλλά και του πού βρίσκονται οι συμμαχίες. Τα άτομα που έχουν αναπτύξει 

αυτή την ικανότητα, ξέρουν σε ποια κοινωνικά δίκτυα πρέπει να 

ενσωματωθούν για να επιτύχουν τους στόχους τους (Jones, Borgatti, 

Walsh).Αντίθετα, πολλές φορές χαμηλότερα επίπεδα ενσωμάτωσης σε 

καλλιτεχνικά κοινωνικά δίκτυα μπορεί να συνεπάγονται μία αποποίηση του 

τίτλου του καλλιτέχνη, ακόμη και όταν αυτός εργάζεται στον χώρο των 

τεχνών (Lena&Lindemann, 2014). 

Οι σταδιοδρομίες αυτών των ατόμων αποκαλύπτουν τον ρόλο της 

μακροδομής της καλλιτεχνικής βιομηχανίας. Η μακροδομή αυτή οργανώνεται 

γύρω από ένα σύστημα στάτους, που ορίζεται από μία δομή πυρήνα και 

περιφέρειας. Ο εσωτερικός πυρήνας είναι περιορισμένος και συνήθως σε 

αυτόν ανήκουν τα μεγάλα στούντιο και οι δημοφιλείς καλλιτέχνες. Αντίθετα, 

οι περιφέρειες αποτελούνται από στούντιο μικρότερου κύρους και 

καλλιτέχνες λιγότερο έμπειρους και επιτυχημένους  . Παρά το γεγονός ότι η 

περιφέρεια προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση και μεγαλύτερη πιθανότητα να 

κερδίσει κάποιος ευκαιρίες συμμετοχής σε παραστάσεις ή ταινίες, οι 

καλλιτέχνες της περιφέρειας μπορεί να αντιμετωπίζουν χαμηλές αμοιβές και 

εργασία χαμηλών ικανοτήτων. Όλα αυτά, επομένως, μειώνουν την ικανότητα 

τους να κερδίσουν θέσεις και ευκαιρίες για την ενίσχυση της θέσης και της 

φήμης τους. Αντίθετα, ο πυρήνας της βιομηχανίας, παρέχει καλύτερη 

εκπαίδευση, πρόσβαση σε βασικούς παράγοντες και μια πιο άμεση διαδρομή 

για τη δημιουργία στάτους και φήμης. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

διεισδύσει κάποιος στον πυρήνα της καλλιτεχνικής βιομηχανίας (Jones, 

Borgatti, Walsh). 

Ο δεύτερος παράγοντας που εντάσσεται στο σύστημα ως ικανότητα, είναι η 

δυνατότητα κάποιου να βρίσκει και να εξασφαλίζει για τον ίδιο, σημαντικούς 

πόρους, όπως χρήματα, ιδέες και ταλέντο. Εκείνοι που δεσμεύουν τους 

πόρους αυτούς, μέσα από μία καλή γνώση των νομικών κανόνων και του 

συστήματος της βιομηχανίας, ασκούν μία σημαντική επιρροή στο σύστημα 

της βιομηχανίας. Τα μεγάλα στούντιο, με τον έλεγχο τους στα χρήματα και 

τη διανομή τους, καθώς και με το να καθορίζουν ποιες ταινίες γίνονται, πώς 
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γίνονται και ποιοι συμμετέχουν σε αυτές, αποτελούν μία σημαντική δύναμη 

στην καλλιτεχνικήβιομηχανία. Ωστόσο, ανεξάρτητοι καλλιτέχνες, που έχουν 

κύρος και φήμη, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά 

για να αμφισβητήσουν αυτόν τον έλεγχο (Jones, Borgatti, Walsh). 

Ο τρίτος παράγοντας που περιλαμβάνει το σύστημα ως ικανότητα είναι η 

διαχείριση της αβεβαιότητας. Πολλές πολιτισμικές βιομηχανίες είναι γνωστές 

για το εξαιρετικά ανασφαλή περιβάλλον τους, κυρίως λόγω των απότομων 

αλλαγών στις μόδες της αγορές και τη μη προβλέψιμη επιτυχία του εκάστοτε 

προϊόντος. Τα στούντιο προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την αβεβαιότητα, 

χρησιμοποιώντας εκείνους που έχουν δημιουργήσει ήδη μία καλή φήμη από 

προηγούμενες επιτυχίας τους. επομένως, για να επιτύχουν στην 

κινηματογραφική βιομηχανία, τα άτομα πρέπει με κάποιο τρόπο να επιλέγουν 

τα «κατάλληλα» project. Για το λόγο αυτό, το να έχει κάποιος μία 

διαισθητική ικανότητα των ποιων project πιθανότατα θα κάνουν επιτυχία 

είναι μία σημαντική ικανότητα για έναν επαγγελματία στην κινηματογραφική 

βιομηχανία. Την ίδια στιγμή, οι διάσημοι καλλιτέχνες ξέρουν ότι πρέπει να 

προωθήσουν τους εαυτούς τους για να αναπτύξουν περαιτέρω την 

αναγνωρισιμότητα τους- ακριβώς όπως οι επιχειρήσεις προωθούν τα 

προϊόντα τους (Jones, Borgatti, Walsh). 

Παράλληλα, από τους παράγοντες της κοινωνικής ικανότητας, οι 

διαπροσωπικές ικανότητες αναφέρονται στην ικανότητα ανάπτυξης των 

δεσμών και των γνώσεων που προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα 

στα μέλη της καλλιτεχνικής ομάδας κατά τη διαδικασία της δημιουργίας. 

Αυτοί οι δεσμοί και οι σχέσεις δημιουργούν ευκαιρίες εργασίας, παρακινούν 

τα άτομα να βοηθούν το ένα το άλλο, ενισχύουν την κατανομή των πόρων 

για τη δημιουργία νέων προϊόντων και διευκολύνουν την επικοινωνία, τη 

λήψη αποφάσεων και την προσαρμογή στις αβέβαιες και μεταβαλλόμενες 

συνθήκες. Εκείνοι με τις καλύτερες διαπροσωπικές ικανότητες είναι πιο 

πιθανό όχι μόνο να αποκτήσουν ευκαιρίες, αλλά και να έχουν μεγαλύτερη 

επιρροή πάνω στη δημιουργική τους συνεισφορά. 

Αντίστοιχα, οι συνεργατικές δεξιότητες περιλαμβάνουν σημαντικές γνώσεις, 

αποτελεσματικές ικανότητες επικοινωνίας και μία κατανόηση της μακρο-
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κουλτούρας που ορίζει και καθοδηγεί τις αλληλεπιδράσεις. (Jones, Borgatti, 

Walsh). 

Τέλος, η ικανότητα της τέχνης, η τρίτη ικανότητα για μία επιτυχημένη 

καριέρα στην πολιτιστική βιομηχανία, αναφέρεται στο να έχει κάποιος βαθιά 

γνώση και μεγάλη εμπειρία ενός συγκεκριμένου μέσου, που 

αντικατοπτρίζεται σε ένα σύνολο αναπτυγμένων ικανοτήτων.  

Δύο είδη αυτής της ικανότητας είναι σημαντικά στην βιομηχανία του 

θεάματος, η τεχνική και η αισθητική/δημιουργική ικανότητα. Η τεχνική 

εμπειρογνωμοσύνη περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και την εμπειρία σε 

ένα συγκεκριμένο μέσο της τέχνης κάποιου, όπως της υποκριτικής, της 

σκηνοθεσίας ή του φωτισμού. Αντίθετα, οι αισθητικές και καλλιτεχνικές 

ικανότητες καλλιεργούνται πιο βαθιά και ατομικά, αφού έχουν τις ρίζες τους 

στις αξίες ενός ατόμου, τη δέσμευση του και τις πεποιθήσεις του σχετικά με 

την τέχνη του. Οι ικανότητες αυτές επιτρέπουν στα άτομα να διευρύνουν τις 

πρακτικές τους και να εφευρίσκουν πρωτότυπους τρόπους να εκφράζονται. 

Αυτό συμβαίνει μόνο σε όσους μπορούν να ενσωματώνουν την εμπειρία και 

τη δημιουργικότητα τους και να σχεδιάζουν μία νέα προοπτική ή ένα όραμα 

για την τέχνη (Jones, Borgatti, Walsh). 

Τέλος, σημαντική διάσταση στη δόμηση της καριέρας του καλλιτέχνη είναι η 

αυθεντικότητα των πράξεων και των αλληλεπιδράσεών του. Πρόκειται για 

ένα χαρακτηριστικό των ενεργειών του ως δημιουργικό άτομο, για να 

πετύχει μία διακριτή και πιστή στον εαυτό του διαχρονική ταυτότητα και 

εικόνα, σε πολλά ακροατήρια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Bourdieu 

(1983), το καλλιτεχνικό πεδίο είναι «ένα σύμπαν στο οποίο το να υπάρχεις 

είναι να διαφέρεις».Η αυθεντικότητα της καλλιτεχνικής εργασίας φαίνεται να 

περιλαμβάνει την έκφραση της ταυτότητας και τη διαχείριση της 

προβαλλόμενης εικόνας του καλλιτέχνη (Svejenova, 2005). 

Τα στάδια μέσα από τα οποία η αυθεντικότητα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία μιας επιτυχημένης καριέρας είναι τέσσερα. Στο στάδιο της 

διερεύνησης, ο καλλιτέχνης, πειραματίζεται και δοκιμάζει διάφορες μορφές 

έκφρασης και μέσων. Με τον τρόπο αυτό αποκτά εμπειρίες, οι οποίες του 

παρέχουν τη δυνατότητα να συγκρίνει και να διαλέξει την ταυτότητα που 
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ταιριάζει καλύτερα στη δική του οπτική, τα δικά του ταλέντα και 

ενδιαφέροντα.Στο στάδιο της επικέντρωσης, το άτομο επικεντρώνεται σε ένα 

συγκεκριμένο τύπο ταυτότητας και αφοσιώνεται στην σε βάθος εξερεύνηση 

του, αναπτύσσοντας το προσωπικό του στυλ, που τον κάνει να αυτό-

χαρακτηρίζεται και ως επαγγελματίας. Στο στάδιο της ανεξαρτησίας, οι 

καλλιτέχνες ενδιαφέρονται όχι μόνο για τη συλλογική τους ταυτότητα αλλά 

και για την αυτονομία τους. Κάποιοι σκηνοθέτες, για παράδειγμα, 

εξασφαλίζουν την αυτονομία τους με τη δημιουργία της δικής τους εταιρείας, 

όπου έχουν τον έλεγχο τόσο των οικονομικών όσο και της αισθητικής. Στο 

τελευταίο στάδιο, αυτό του επαγγελματισμού, η αυθεντική καλλιτεχνική 

εργασία καθοδηγείται τόσο από τη μορφή της τέχνης, όσο και από τον τρόπο 

που ο καλλιτέχνης επικοινωνεί με το κοινό του. Υπάρχει, όμως, ο κίνδυνος 

να επηρεαστεί ο καλλιτέχνης από την επιτυχία και τη διασημότητα, οι οποίες 

σχετίζονται συχνά με την ωριμότητα και τον επαγγελματισμό, και να μην 

μείνει πιστό στις αξίες του και την προσωπική του σφραγίδα (Svejenova, 

2005). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το μοντέλο αυτών των σταδίων δεν είναι ιεραρχικό 

και δεν εξαρτάται από το χρόνο. Ο κάθε καλλιτέχνης, ανάλογα την πορεία 

του και κάποιο κριτήριο που θέτει ο ίδιος, όπως η αυθεντικότητα στην 

εργασία του, μπορεί να ακολουθήσει αυτά τα στάδια με τη δική του σειρά και 

το δικό του ρυθμό (Svejenova, 2005). 

 Από τα παραπάνω, λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι ο αυθεντικός καλλιτέχνης 

είναι εκείνος που αναλαμβάνει την ευθύνη για τις ελεύθερα επιλεγμένες 

δράσεις που αντιπροσωπεύουν κάποια εσωτερικά του πρότυπα- του εαυτού, 

των δυνατοτήτων ή των αρχών του. Επομένως, από την άποψη της 

καριέρας, μπορεί να υποτεθεί ότι ο καλλιτέχνης που αναζητά την 

αυθεντικότητα είναι ένα άτομο πρόθυμο να αναλάβει την πρωτοβουλία και 

την ευθύνη για την καριέρα του και ικανό να επιτύχει την αντιστοιχία μεταξύ 

του παρελθόντος και του μέλλοντος, καθώς και των ιδιωτικών και των 

δημόσιων πτυχών του εαυτού του (Svejenova, 2005). 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 
 

 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

5.1.Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της διαδικασίας με την οποία 

οι σκηνοθέτες του θεάτρου δομούν την επαγγελματική τους ταυτότητα. Η 

κατανόηση του μηχανισμού κατασκευής της επαγγελματικής ταυτότητας στη 

συγκεκριμένη έρευνα αναφέρεται στις παραμέτρους που συμβάλλουν στη 

διαδικασία αυτή και τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες που 

παρεμβαίνουν σχετίζονται μεταξύ τους.  

Σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση της παρούσας μελέτης, τρεις 

παράγοντες έχουν πρωτεύουσα σημασία για τη διαδικασία με την οποία οι 

σκηνοθέτες διαμορφώνουν την επαγγελματική τους ταυτότητα. 

Ο πρώτος παράγοντας είναι ο αυτό-προσδιορισμός του ατόμου, έννοια που 

αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο ταιριάζει απόλυτα με την ελευθερία που 

παρέχει το θέατρο, ως εργασιακός χώρος, στους καλλιτέχνες. Γι’ αυτό και, 

από μεθοδολογική άποψη, στον παράγοντα του αυτό-προσδιορισμού, δηλαδή 

στον τρόπο με τον οποίο τα ίδια τα άτομα ορίζουν τον εαυτό τους ως 

επαγγελματίες σκηνοθέτες, καθώς και στα χαρακτηριστικά που οι ίδιοι 

αποδίδουν σ’ αυτή την ιδιότητα, αποδίδεται κεντρική σημασία στην παρούσα 

μελέτη.  

Ο δεύτερος είναι το θέατρο ως εργασιακός χώρος. Η μελέτη του θεάτρου ως 

εργασιακού χώρου, αλλά και ως περιβάλλοντος της καλλιτεχνικής εργασίας 

γενικότερα, εξετάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι σκηνοθέτες 

αντιλαμβάνονται, βιώνουν και νοηματοδοτούν την εργασία τους τόσο στη 
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σύγχρονη ελληνική κοινωνία γενικά, όσο και στη συγκεκριμένη αγορά 

εργασίας, στην οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. 

Τέλος, ο τρίτος παράγοντας είναι ο ρόλος του σκηνοθέτη του θεάτρου. Μία 

διεξοδική διερεύνηση του εύρους και της πολυπλοκότητας του ρόλου του 

σκηνοθέτη του θεάτρου αποτελεί βασικό στοιχείο για την κατανόηση της 

διαδικασίας με την οποία ο ίδιος διαμορφώνει την επαγγελματική του 

ταυτότητα. 

Επομένως, τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης είναι: 

1. Ποια χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής εργασίας αναφέρουν τα 

υποκείμενα της έρευνας; 

2. Ποιες συνθήκες εργασίας που επικρατούν στο θέατρο ως χώρο 

εργασίας ορίζουν τα υποκείμενα της έρευνας; 

3. Γιατί έχουν επιλέξει να ασχοληθούν με τη σκηνοθεσία παρά τις 

ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του επαγγέλματος και ποιες πρακτικές 

αναπτύσσουν για τη διαχείριση των δυσκολιών αυτών; 

4. Πώς αντιλαμβάνονται τα υποκείμενα της έρευνας την ιδιότητα του 

σκηνοθέτη; 

5. Ποια χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ταυτότητας διαφαίνονται 

στις απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας; 

5.2. Μέθοδος 

Ο σκοπός και τα ερωτήματα που αναφέρθηκαν, προσανατόλισαν την 

ερευνήτρια προς την υιοθέτηση ποιοτικών μεθόδων έρευνας, τις οποίες 

αξιολόγησε ως περισσότερο ενδεδειγμένες για την καταγραφή και την 

ανάλυση των δεδομένων πεδίου. Σκοπός της έρευνας κατά την ποιοτική 

προσέγγιση είναι η ανακάλυψη πτυχών και διαστάσεων του θέματος που 

οδηγούν σε μια σε βάθος κατανόησή του. 

Βασικό χαρακτηριστικό των ποιοτικών μεθόδων είναι η αντίληψη της 

κοινωνικής ζωής ως μιας μεταβλητής πραγματικότητας και η προσπάθεια  

κατανόησης της δυναμικής της διάστασης (Τσιώλης, 2014). Η οπτική μέσα 

από την οποία εξετάζονται τα υπό μελέτη φαινόμενα είναι εκείνη των ίδιων 

των δρώντων υποκειμένων, δηλαδή μια οπτική «εκ των έσω», 
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αντιπροσωπευτική των αντιλήψεών τους. Παράλληλα, όλα τα στοιχεία 

εξετάζονται και ερμηνεύονται μέσα στο πλαίσιο τους, λαμβάνοντας υπόψη 

την πολυπλοκότητά τους. Υιοθετείται, δηλαδή, η ολιστική προσέγγιση του 

υπό εξέταση θέματος και, έτσι, αποφεύγεται η διάσπασή του σε επιμέρους 

μεταβλητές (Τσιώλης, 2011).  

Για τον σκοπό αυτό η παρούσα έρευνα ακολουθεί τη μορφή των ευέλικτων 

ερευνητικών σχεδίων, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στους ερευνητές να 

επαναπροσδιορίζουν και να αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους, με βάση 

την πορεία και την εξέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας στο σύνολό της. 

Στην ποιοτική έρευνα, η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων εξαρτώνται 

από τις προσωπικές, τεκμηριωμένες βέβαια, επιλογές του ερευνητή. Τα 

συμπεράσματα που παράγονται συνδέονται με τις επιλογές αυτές, είναι 

περιγραφικά και έχουν επαγωγικό χαρακτήρα.Επίσης, στα ευέλικτα 

ερευνητικά σχέδια η θεωρητική επεξεργασία και η υλοποίηση της 

ερευνητικής διαδικασίας δεν αποτελούν δύο διακριτά στάδια του ερευνητικού 

έργου, αλλά βρίσκονται σε μία διαλεκτική σχέση, επηρεάζοντας η µία την 

άλλη (Τσιώλης, 2011). 

Στην έρευνα μας, λοιπόν, ταιριάζουν οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας με τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, καθώς το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στη 

δυναμική της διαδικασίας δόμησης της επαγγελματικής ταυτότητας των 

σκηνοθετών θεάτρου. Η διάσταση του αυτό-προσδιορισμού, στην οποία 

δίνεται έμφαση, αντικατοπτρίζει ακριβώς την «εκ των έσω» προσέγγιση του 

θέματος, ενώ καθ’ όλη τη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας οι έννοιες 

και τα νοήματα που αναδύονται εξετάζονται ως παράγοντες της διαλεκτικής 

ατόμου-πλαισίου.  

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων είναι η 

συνέντευξη. Η επιλογή του συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου έγινε 

επειδή η προσέγγιση που ακολουθούμε αντιστοιχεί με τη θέση, ότι 

σημαντικές διαστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας αποτελούν οι 

αντιλήψεις, οι εμπειρίες, οι νοηματοδοτήσεις και οι αλληλεπιδράσεις των 

ατόμων. Η ιδιαιτερότητα της συνέντευξης είναι ότι, ως ερευνητικό εργαλείο, 

προσφέρει δυνατότητες ανίχνευσης, καταγραφής και αξιολόγησης των 

παραγόντων αυτών, που περιλαμβάνονται στο λόγο του ερωτώμενου.  
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Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνήτρια συμμετείχε σε μια σχέση αλληλεπίδρασης με 

τους συμμετέχοντες (Τσιώλης, 2011). Υλοποιήθηκαν έξι ημι-δομημένες 

πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις. Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις 

αποτελούνται από προκαθορισμένες ερωτήσεις, η σειρά και η διατύπωση των 

οποίων μπορούν να τροποποιούνται κατά την κρίση του ερευνητή, ανάλογα 

με τις απαντήσεις του ερωτώμενου. Ταυτόχρονα, οι συνεντεύξεις πρόσωπο-

με-πρόσωπο προσφέρουν τη δυνατότητα τροποποίησης της διερευνητικής 

κατεύθυνσης, δίνοντας συνέχεια σε απαντήσεις που η ερευνήτρια αξιολόγησε 

ως ενδιαφέρουσες (Robson, 2007). 

Στην έρευνα μας, οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις αξιοποιήθηκαν σε ένα 

ευέλικτο και ανοικτό πλαίσιο. Υπήρχαν κάποιες προκαθορισμένες θεματικές 

ενότητες, που προέκυψαν μετά τη βιβλιογραφική επισκόπηση και βάσει του 

σκοπού και των ερευνητικών ερωτημάτων που είχαμε θέσει, αλλά η έμφαση 

δόθηκε στη αλληλεπίδραση με τον εκάστοτε συνομιλητή μας. Με αυτό τον 

τρόπο ήταν ευκολότερο να εστιάσουμε στην οπτική του ίδιου του 

υποκειμένου και να συλλάβουμε πιο ολοκληρωμένα τον τρόπο με τον οποίο 

τα άτομα αντιλαμβάνονται την εργασία τους σε όλες τις διαστάσεις της. 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τον οδηγό συνέντευξης (βλ. 

Οδηγός συνέντευξης, Παράρτημα), που συντάχθηκε σύμφωνα με τα 

δεδομένα της βιβλιογραφικής επισκόπησης, προσαρμοσμένο, βέβαια, στα 

σύγχρονα ελληνικά δεδομένα που αναφέρονται στον κόσμο της 

καλλιτεχνικής εργασίας. Ο οδηγός αυτός δείχνει τις θεματικές, οι οποίες 

συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, αλλά  κάθε συζήτηση 

διαφοροποιήθηκε (χωρίς να αλλοιωθεί η θεματική της), τόσο ως προς τη 

σειρά των θεμάτων που συζητήθηκαν, όσο και ως προς τα θέματα στα οποία 

δόθηκε κάθε φορά μεγαλύτερη έμφαση, ανάλογα τον συμμετέχοντα στην 

συνέντευξη. 

5.3. Κανόνες Δεοντολογίας 

Η ηθική και η δεοντολογία κάθε έρευνας αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών 

και κανόνων συμπεριφοράς, τους οποίους οι ερευνητές πρέπει να 

ακολουθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας (Robson, 
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2007). Στην εργασία μας δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στη συμμόρφωση της 

ερευνήτριας στην κατεύθυνση αυτή. 

Η αρχή της ελεύθερης και ενήμερης συγκατάθεσης είναι μία βασική αρχή, 

που πρέπει πάντα να τηρείται. Αναφέρεται στην εθελοντική συμμετοχή των 

υποκειμένων στην έρευνα και στην ολοκληρωμένη ενημέρωση τους για τον 

σκοπό της έρευνας και τους τρόπους δημοσιοποίησής της (Τσιώλης, 

2011:144). Στην έρευνα μας, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στην 

έρευνα εθελοντικά, αφού πρώτα ενημερώθηκαν διεξοδικά για την ταυτότητα 

της ερευνήτριας, το σκοπό και το αντικείμενο της έρευνας, καθώς και τον 

τρόπο δημοσιοποίησης της. Η ενημέρωση για τα θέματα αυτά, γινόταν πρώτα 

τηλεφωνικά, κατά την πρώτη επαφή της ερευνήτριας με τους συμμετέχοντες 

και στη συνέχεια πιο αναλυτικά στις συναντήσεις τους πρόσωπο με πρόσωπο 

πριν ξεκινήσει η εκάστοτε συνέντευξη και η ηχογράφηση της συζήτησης. 

Η δεύτερη βασική αρχή που επιβάλλεται να ακολουθείται πάντα σε κάθε 

έρευνα είναι η αρχή της εμπιστευτικότητας. Ο όρος αυτός αναφέρεται στη 

διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων όλων των υποκειμένων της έρευνας 

και στη διασφάλιση ότι οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες μόνο στα 

πρόσωπα, για τα οποία έχουν συμφωνήσει οι συμμετέχοντες. Σε περίπτωση 

δημοσιοποίησης της έρευνας, ο ερευνητής υποχρεούται να διασφαλίζει την 

ανωνυμία των συμμετεχόντων και να αποκλείει το ενδεχόμενο της 

ταυτοποίησης τους από τρίτους (Τσιώλης, 2011:144). Στην έρευνα μας, 

ζητήθηκε από την αρχή από όλους τους συμμετέχοντες η άδεια 

μαγνητοφώνησης της συνέντευξης, ξεκαθαρίζοντας ποια ακριβώς χρονική 

στιγμή ξεκινά η μαγνητοφώνηση και πότε ολοκληρώνεται. Ενημερώθηκαν, 

επιπλέον, ότι επειδή πρόκειται για διπλωματική εργασία, η έρευνα θα 

δημοσιοποιηθεί με ανωνυμία για όλες τις συνεντεύξεις και παράθεση μόνο 

αποσπασμάτων, όπου δεν θα υπάρχει κίνδυνος να αποκαλυφθεί η ταυτότητα 

τους. 

5.4. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

5.4.1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει η έρευνα γύρω από την 

καλλιτεχνική εργασία είναι ο ορισμός του πληθυσμού από τον οποίο αντλεί 
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το δείγμα της. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένα χαρακτηριστικό της 

καλλιτεχνικής εργασίας είναι η απουσία συγκεκριμένων κριτηρίων για τον 

προσδιορισμό των επαγγελματιών, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολο την 

επιλογή του ποιος ανήκει σε αυτή την ομάδα και ποιος όχι. Στη δική μας 

εργασία, ωστόσο, ο προσδιορισμός των κριτηρίων τα οποία αναφέρονται 

στους επαγγελματίες σκηνοθέτες αποτελεί ένα από τα ζητούμενα της 

μελέτης. Η δυσκολία αναφέρεται στον προσδιορισμό του δείγματος, καθώς 

δεν γίνεται από έναν μη ξεκάθαρα οριοθετημένο πληθυσμό να προκύψει ένα 

ξεκάθαρα προσδιορισμένο δείγμα. 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε σκόπιμη δειγματοληψία, μία προσέγγιση 

που χρησιμοποιείται συχνά στα ευέλικτα ερευνητικά σχέδια. Η επιλογή του 

δείγματος κατά τη σκόπιμη δειγματοληψία έγκειται στην κρίση του ερευνητή 

για το τι είναι τυπικό ή ενδιαφέρον (Robinson, 2007). Στη δική μας έρευνα 

για τον προσδιορισμό των κριτηρίων, που θα έπρεπε να πληροί το δείγμα, 

αντλήσαμε πληροφορίες από την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών. Εκεί 

αναφέρεται πως «πρωταρχική προϋπόθεση για να γίνει κάποιος μέλος του 

Σωματείου είναι να είναι Σκηνοθέτης, δηλαδή δημιουργός οπτικοακουστικού 

έργου, ατομικού ή συλλογικού, επί του οποίου έχει τον πλήρη έλεγχο ως 

προς το περιεχόμενο και τη μορφή, ανεξαρτήτως του υλικού φορέα 

εγγραφής ή μετεγγραφής, στον οποίο είναι ενσωματωμένο (φιλμ, βίντεο ή 

και ψηφιακός δίσκος), ή και επιμελητής της παράστασης ή και καθοδηγητής 

όλων των συντελεστών αυτής για την πληρέστερη απόδοση του έργου, 

ασχέτως οιασδήποτε από μέρους του ερμηνευτικής ή διασκευαστικής 

παρέμβασης (…) Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει όποιος έχει 

ήδη σκηνοθετήσει, ως την ημέρα της εγγραφής του,ένα θεατρικό έργο με 

επαγγελματικό θίασο, δηλαδή με αμειβόμενους συντελεστές». Αυτό ήταν και 

για τη συγκεκριμένη έρευνα το πρώτο κριτήριο.  

Το δεύτερο κριτήριο ήταν αυτό του αυτοπροσδιορισμού. Προϋπόθεση, 

δηλαδή, για τη συμμετοχή κάποιου ατόμου στην έρευνα ήταν να 

αντιλαμβάνεται και να προσδιορίζει τον εαυτό του ως «επαγγελματία 

σκηνοθέτη». Το κριτήριο του αυτοπροσδιορισμού, αν και μπορεί να θεωρηθεί 

ασαφές, είναι βασικό στην περίπτωση των καλλιτεχνικών αγορών εργασίας 

που θεωρούνται ανοικτές και ελάχιστα ρυθμισμένες ως προς τους όρους 

πρόσβασης και παραμονής σε αυτές (Καρακιουλάφη, 2012:116). 
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Ταυτόχρονα, επιλέχθηκαν άτομα ηλικίας 30-50 ετών, που την περίοδο των 

συνεντεύξεων δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλονίκη ή σε συγκεκριμένη 

επαρχιακή πόλη της Κρήτης. Η επιλογή των περιοχών στηρίχθηκε στην 

εξοικείωση της ερευνήτριας με αυτές τις δύο πόλεις και στη δυνατότητα της 

να υλοποιήσει τις συνεντεύξεις. Παράλληλα, η επιλογή αυτών των περιοχών, 

δηλαδή μιας μεγάλης πόλης και μιας μικρότερης, επαρχιακής πόλης, αποτελεί 

έναν από τους παράγοντες που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία επηρεάζει την 

επαγγελματική πορεία και εξέλιξη των σκηνοθετών.  

Αξίζει να σημειωθεί πως στη μελέτη μας χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση «από 

κάτω προς τα πάνω» κατά την επιλογή του δείγματος μας. Τέλος, ένα 

κριτήριο που δεν τέθηκε σε αυτή την έρευνα, ήταν εκείνο του φύλου, καθώς 

δεν αποτελούσε κριτήριο συμμετοχής στην έρευνα. 

5.4.2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Για την υλοποίηση της έρευνας, υλοποιήθηκαν έξι ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις, διάρκειας περίπου 1,5 ώρας η κάθε μία, κατά τα έτη 2016-

2017. Πρόκειται για μία χρονική περίοδο που η Ελλάδα προσπαθούσε να 

ανακάμψει από την πρόσφατη οικονομική κρίση. Ωστόσο, αξίζει να 

αναφερθεί πως την περίοδο εκείνη δεν είχε ξεκινήσει η πανδημία του 

κορονοϊού, άρα δεν είχαν εφαρμοστεί τα περιοριστικά μέτρα και τα lockdown 

για την αντιμετώπιση του. Σίγουρα τα μέτρα αυτά όξυναν ακόμα περισσότερο 

τις εργασιακές συνθήκες των σκηνοθετών, όπως και όλων των καλλιτεχνών 

γενικότερα και, πιθανόν, οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων τρόπων διαχείρισης 

των καταστάσεων αυτών από τους ίδιους. Στην έρευνα μας, όμως, δεν 

αποτυπώνονται οι συνέπειες αυτών των μέτρων για τα θέατρα και την 

καλλιτεχνική εργασία. Επίσης, ένα επιπλέον στοιχείο που δεν έχει αναλυθεί 

στην εργασία μας, γιατί είναι μεταγενέστερο των συνεντεύξεων που 

υλοποιήθηκαν, είναι η ανάπτυξη του κινήματος me-tooστην Ελλάδα και η 

δημοσίευση καταγγελιών σε βάρος γνωστών καλλιτεχνών του θεάτρου για 

σεξουαλική παρενόχληση.  

Από τους συμμετέχοντες οι 4 ήταν γυναίκες και οι 2 άντρες (β. 

«Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων Έρευνας», στο Παράρτημα). Οι 

συνεντεύξεις υλοποιήθηκαν σε χώρους που πρότειναν κάθε φορά οι 
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συμμετέχοντες, σε φιλικό και ευχάριστο κλίμα. Η ερευνήτρια, πριν από κάθε 

συνέντευξη, είχε παρακολουθήσει τουλάχιστον μία παράσταση από κάθε 

συμμετέχοντα, στοιχείο που χρησιμοποιούνταν σαν αφορμή για έναρξη 

συζήτησης πριν τη συνέντευξη και δημιουργία ευχάριστης και οικείας 

ατμόσφαιρας ανάμεσα στους δύο συνομιλητές. 

Η συνέντευξη ξεκινούσε με την ενημέρωση των συμμετεχόντων για την 

ταυτότητα της ερευνήτριας και το σκοπό της έρευνας. Διευκρινιζόταν ότι θα 

τηρηθεί η ανωνυμία των ερωτώμενων καθ’ όλη την ερευνητική διαδικασία 

και τονιζόταν ότι η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει στην οπτική των 

υποκειμένων, οπότε ενδιαφέρεται για την προσωπική τους άποψη, χωρίς να 

υπάρχει η περίπτωση σωστού, λάθους ή κριτικής. Στο τέλος κάθε 

συνέντευξης, η ερευνήτρια ρωτούσε τον συνομιλητή της αν είχε να 

προσθέσει κάτι ή να αναφέρει κάτι για το οποίο θα ήθελε/ περίμενε να 

ερωτηθεί αλλά δεν ρωτήθηκε.  

5.4.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ 

Με βάση τη θεωρητική προσέγγιση της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα 

που τέθηκαν, επιλέχθηκε η θεματική ανάλυση για την ανάλυση των 

δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις. Αξίζει να αναφερθεί πως η 

ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων είναι μια κυκλική διαδικασία και όχι ένα 

ξεχωριστό στάδιο σε σχέση µε τις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες. 

Πρόκειταιγιαμια συστηματική προσπάθεια ερμηνείας των ποιοτικών 

δεδομένων, η οποία διατρέχει ολόκληρη την ερευνητική προσπάθεια 

(Ιωσηφίδης, 2008). 

Η θεματική ανάλυση αποτελεί μία ευέλικτη μέθοδο ανάλυσης πρωτογενών 

δεδομένων και «συνίσταται στη συστηματική αναγνώριση, οργάνωση και 

κατανόηση επαναλαμβανόμενων νοημάτων εντός ενός συνόλου δεδομένων» 

(Braun και Clarke 2012: 57 στο Τσιώλης, 2018:98). Ο ρόλος του ερευνητή 

στη διαδικασία αυτή είναι ενεργητικός και δημιουργικός.  

Η θεματική ανάλυση περιλαμβάνει πέντε βήματα. Αρχικά, γίνεται η 

μετεγγραφή, δηλαδή η πιστή μετατροπή του προφορικού λόγου σε γραπτό 

κείμενο, με την έμφαση να εστιάζεται στο περιεχόμενο των όσων ειπώθηκαν, 

συνοδευόμενο από τα βασικότερα παραγλωσσικά στοιχεία (Τσιώλης, 2018). 
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Στην έρευνά μας, κάθε ηχογραφημένη συνέντευξη απομαγνητοφωνήθηκε 

και καταγράφηκε σύμφωνα με ένα απλό σύστημα σημειογραφείας (Πίνακας, 

Παράρτημα)και ακολουθώντας τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από την προσεκτική ανάγνωση των κειμένων 

που παρήχθησαν, με στόχο τον εντοπισμό και τη συγκέντρωση των 

αποσπασμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε ερώτημα. Στο τρίτο βήμα γίνεται η 

κωδικοποίηση, δηλαδή η ερμηνεία των δεδομένων με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

κατανοηθεί το νόημα τους, το οποίο αποδίδεται με έναν εννοιολογικό 

προσδιορισμό.Στο τέταρτο στάδιο, πραγματοποιείται η επεξεργασία, η 

σύγκριση και η συγχώνευση των κωδικών που αντιστοιχούν σε ένα 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο, με σκοπό τη δημιουργία θεμάτων, δηλαδή 

γενικών εννοιολογικών κατασκευών. Τέλος, στο πέμπτο στάδιο γίνεται η 

έκθεση των ευρημάτων (Τσιώλης, 2018).  

Η διεξοδική παρουσίαση των δικών μας αποτελεσμάτων ακολουθεί στο 

Μέρος Γ’ που ακολουθεί.  
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ΜΕΡΟΣ Γ’  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

 

6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

6.1. Έλλειψη Κριτηρίων Προσδιορισμού του Επαγγέλματος 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής εργασίας είναι η απουσία 

κριτηρίων κατοχύρωσης των σχετικών επαγγελμάτων, στοιχείο που καθιστά 

ασαφή το διαχωρισμό των επαγγελματιών από τους ερασιτέχνες. Η έλλειψη 

καλλιτεχνικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και η απουσία νομικού πλαισίου για 

τα συγκεκριμένα επαγγέλματα φαίνεται να διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο 

στο πρόβλημα αυτό.  

«Δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Γιατί, 
επειδή δεν υπάρχει βιομηχανία, το επάγγελμα δεν…, είναι λίγο 
ρευστή κατάσταση, ακόμα και τα νομικά, το νομικό της πλαίσιο, 
δηλαδή όσο αφορά το πώς λειτουργούνε τα πράγματα στο 
θέατρο, από τις συμβάσεις μέχρι το οτιδήποτε  δεν υπάρχει 
ουσιαστικά βιομηχανία, λειτουργεί πάρα πολύ το “ό,τι δηλώνω 
είμαι” και δυστυχώς αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ε, να κάνει 
κακό.» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

«Εδώ φαίνεται ερασιτεχνικό ακόμα και το επαγγελματικό. Αυτό 
και είναι λίγο, ακριβώς επειδή μπορεί οποιοσδήποτε να το κάνει, 
είναι ένα, υπάρχει έτσι … (...) Όχι μετριότητα, ναι θα πω, μέχρι 
και ένα πολύ κακό αποτέλεσμα, αλλά είμαστε όλοι μέσα σε ένα 
ίδιο κουβά. (...)Ή αντίστοιχα δεν έχουν και την αποδοκιμασία 
αυτοί που δεν αξίζουν τόσο…» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών)  

Ένα από τα κριτήρια που υπάρχουν για να ανήκει κάποιος σε άλλα, 

νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, και το οποίο στοχεύει τόσο στον 

έλεγχο της ταυτότητας των επαγγελματιών, όσο και τη νομιμοποίηση της 

επαγγελματικής τους ιδιότητας, είναι τα πτυχία και οι άδειες ασκήσεως 
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επαγγέλματος. Στη σκηνοθεσία, όμως, δεν εφαρμόζεται κάτι αντίστοιχο. 

Αυτό φαίνεται και από τη διαφορετική εκπαίδευση που έχουν λάβει οι 

συμμετέχοντες στην έρευνά μας, καθώς δύο μόνο είναι εκείνες οι οποίες 

σπούδασαν από την αρχή σε σχολή θεάτρου. 

«Έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου στη θεατρολογία, και μετά 
έκανα σκηνοθεσία, κυρίως κινηματογράφου. (Μ., γυναίκα, 37 
χρονών) 

«Σπούδασα, λοιπόν, στο τμήμα θεάτρου και σπούδασα και 
υποκριτική και σκηνοθεσία.» ( Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Αρκετοί φαίνεται να ξεκίνησαν τις σπουδές τους σε άλλο αντικείμενο- είτε 

ολοκληρώνοντας τις είτε όχι, ικανοποιώντας τις επιθυμίες του οικογενειακού 

τους περιβάλλοντος, 

«Τέλειωσα Νομική., Δεν με διέφερε να περάσω Νομική.» (Α., 
άντρας, 37 χρονών) 

«Πέρασα και τελείωσα Διοίκηση και Οικονομία στο Τ.Ε.Ι. Σε 
καμία περίπτωση δεν σκεφτόμουν να ασχοληθώ με αυτό, αλλά 
είχα μία μαμά από πίσω που ήθελε να έχω μια σιγουριά. Πήρα, 
λοιπόν, το πτυχίο μου, της το πήγα για να είναι ήσυχη…» (Δ., 
άντρας, 50 χρονών) 

Οι περισσότεροι, βέβαια, από τους συμμετέχοντες έχουν εκπαιδευτεί και στο 

θέατρο παρακολουθώντας είτε προπτυχιακά είτε μεταπτυχιακά προγράμματα 

πανεπιστημιακών σχολών. 

«Οπότε έκανα μεταπτυχιακό στις σύγχρονες παραστατικές 
τέχνες, δηλαδή performance […]και μετά έκανα άλλα δύο 
χρόνια σωματικό θέατρο με την παιδαγωγική του Lecoq.»(Α., 
άντρας, 37 χρονών) 

«Σπούδασα λοιπόν στο τμήμα Θεάτρου και σπούδασα και 
υποκριτική και σκηνοθεσία.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου στη θεατρολογία, στο 
τμήμα Θεατρικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Αθηνών.» (Μ., 
γυναίκα, 37 χρονών) 

Παράλληλα, κάποιοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και προγράμματα 

ιδιωτικών σχολών και εργαστηρίων. 
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«Μετά, παρακολούθησα ένα πρόγραμμα διετούς φοίτησης στη 
σωματική έκφραση[…]σε ένα στούντιο στην Αθήνα.» (Δ., 
άντρας, 50 χρονών) 

«Πήγα στην Γερμανία, όπου έκανα μαθήματα και σεμινάρια 
πάνω στο παιδικό θέατρο και διάφορες εναλλακτικές μορφές 
θεάτρου για παιδιά, όπως κουκλοθέατρο, μαύρο θέατρο, 
μάσκες, κούκλες.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως αρκετοί συμμετέχοντες έχουν εκπαιδευτεί και 

σε άλλες μορφές τέχνης που συνδυάζονται με το θέατρο, όπως ο χορός και η 

μουσική. 

«Είχα κάνει χορό σε διάφορα εργαστήρια» (Α., άντρας, 37 
χρονών) 

«Σπούδαζα και μουσική από πολύ μικρή.» (Θ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

«Εκπαιδεύτηκα στο κομμάτι του χορού και τελείωσα στο τμήμα 
musical. Έφυγα στο Λονδίνο. Έκανα σπουδές εκεί κλασσικό και 
jazz τραγούδι.» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι η εκπαίδευση των περισσοτέρων 

σκηνοθετών του δείγματος σχετίζεται με το θέατρο, αλλά δεν εστιάζει στη 

σκηνοθεσία. Αφορά, κυρίως, την υποκριτική και διάφορες εναλλακτικές 

μορφές θεάτρου. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τους ίδιους, 

καθώς θεωρούν ότι καλύπτονται με τις συγκεκριμένες σπουδές που έχει 

επιλέξει να κάνει ο καθένας και μέσα από αυτές έχουν  αποκτηθεί οι γνώσεις 

και οι εμπειρίες που τους χρειάζονται για να ασκούν το επάγγελμα του 

σκηνοθέτη.  

Οι διαφορές που παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες λόγω της απουσίας 

κριτηρίων σαφούς διαχωρισμού των επαγγελματιών σκηνοθετών από των 

ερασιτεχνών αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο ο κάθε σκηνοθέτης 

οδηγήθηκε στη σκηνοθεσία. Ο πρώτος αναφέρει πως ξεκίνησε να ασχολείται 

με τη σκηνοθεσία ερασιτεχνικά, δοκιμάζοντας τεχνικές και μαθαίνοντας 

βιωματικά. Είχε ολοκληρώσει, βέβαια, τις σπουδές του στο θέατρο, αλλά από 

τη στιγμή που δεν μπορούσε να βιοποριστεί από τη σκηνοθεσία, θεωρεί τις 

πρώτες του απόπειρες σκηνοθεσίας ερασιτεχνικές.  
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«Τις πρώτες μου προσπάθειες στην Αγγλία, τις θεωρώ 
ερασιτεχνικές-από ποια άποψη, ότι δεν υπήρχε παραγωγή, την 
παραγωγή την κάναμε μόνοι μας και ουσιαστικά δοκιμάζαμε 
τους εαυτούς μας […]δουλεύαμε αλλού και επενδύαμε τα λεφτά 
μας στο να μάθουμε να σκηνοθετούμε και να κάνουμε και να 
παίζουμε και να δημιουργούμε θέατρο» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

Κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι η σκηνοθεσία προέκυψε για εκείνους μέσα από 

την ενασχόληση τους με άλλη μορφή τέχνης, όπως η υποκριτική ή ο χορός. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η σκηνοθεσία δεν υπήρξε πρωταρχικός στόχος 

τους, αλλά οδηγήθηκαν σε αυτήν σταδιακά, μέσα από την καλλιτεχνική τους 

πορεία. 

«Εγώ είχα, ας πούμε, ένα περισσότερο, μια γνώση παραπάνω 
από τους άλλους, άρχισα σιγά σιγά και έδινα α.., συμβουλές 
[…]στην αρχή, τα δύο πρώτα έργα τα έκανε ένας άλλος 
σκηνοθέτης ε, μετά εγώ ανάλαβα τη σκηνοθεσία […] η 
σκηνοθεσία προέκυψε μέσα από την υποκριτική.» (Δ,. άντρας, 
50 χρονών) 

«Είμαι χρόνια στο χορό. Μετά σιγά σιγά άρχισα να γράφω  δικά 
μου έργα. Στην αρχή μόνο κείμενο, μετά πήρα και την 
σκηνοθεσία» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Αντίστοιχα, η σκηνοθεσία προέκυψε σε μία συμμετέχουσα, μέσα από τα 

μαθήματα που δίδασκε, έχοντας ολοκληρώσει τις δικές της σπουδές στο 

θέατρο. Διδάσκοντας, δηλαδή, μαθήματα σχετικά με τη σκηνοθεσία, 

αναλάμβανε την επιμέλεια παραστάσεων στο επίπεδο της επίβλεψης των 

φοιτητών της και σταδιακά άρχισε να αναγνωρίζεται και ως σκηνοθέτρια.  

«Όταν τελείωσα τη σχολή βρέθηκα να διδάσκω σε ένα ΙΕΚ 
ιστορία κινηματογράφου και ιστορία σκηνοθεσίας αλλά 
εργαστήρι, ανάλυση σκηνοθεσία.[…]άρχισα από εκεί και πέρα 
να διδάσκω σε διάφορα εργαστήρια […] η διδασκαλία ενός 
μαθήματος έχει πάντα ένα αποτέλεσμα, το οποίο δείχνουμε στο 
κοινό. Εγώ, λοιπόν, τα πρώτα χρόνια άρχισα να φτιάχνω μικρές 
παραστάσεις ως αποτέλεσμα των μαθημάτων. […] Οπότε τα 
πρώτα χρόνια δίδασκα, έκανα παραστάσεις μέσα από τη 
διδασκαλία και δούλευα ως σκηνογράφος- ενδυματολόγος σε 
διάφορες ομάδες στη Θεσσαλονίκη.» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

Μόνο δύο από τους ερωτώμενους άρχισαν να ασχολούνται επαγγελματικά 

και σταθερά με τη σκηνοθεσία, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών 
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τους στο θέατρο. Και στις δύο περιπτώσεις, μάλιστα, η ενασχόληση τους με 

τη σκηνοθεσία σε ημι-επαγγελματικό επίπεδο είχε ξεκινήσει ήδη από την 

περίοδο των σπουδών τους, είτε μέσω των παραστάσεων που 

δημιουργούσαν στο πλαίσιο των μαθημάτων που παρακολουθούσαν, είτε 

εργαζόμενες ως βοηθοί άλλων σκηνοθετών.  

«Η πρώτη μου πιο ολοκληρωμένη παράσταση ήτανε η 
διπλωματική μου»(Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Η πρώτη μου δουλειά, η πρώτη μου επαγγελματική δουλειά 
ήτανε ως, στα 18 μου όταν σπούδαζα ακόμα […]με είχε ως 
βοηθό σκηνοθέτη[…]-έχτισα την επαγγελματική μου πορεία, στο 
θέατρο και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο.» (Μ., 
γυναίκα, 37 χρονών) 

Μέσα σε ένα πλαίσιο, λοιπόν, ασαφούς διάκρισης των επαγγελματιών 

σκηνοθετών ενδιαφέρον παρουσιάζει το πότε ξεκινούν τα άτομα να αυτό-

προσδιορίζονται ως επαγγελματίες σκηνοθέτες. Τα στοιχεία στα οποία 

στηρίζονται για τον αυτό-προσδιορισμό αυτό αναφέρονται τόσο σε ατομικό 

όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες αρχίζουν 

να αισθάνονται και να συστήνονται ως σκηνοθέτες με την ολοκλήρωση των 

σπουδών τους και την αλλαγή του τόπου διαμονής και δραστηριοποίησης 

τους. Αφήνοντας, δηλαδή, τον τόπο που σπούδασαν και την ταυτότητα του 

φοιτητή ή του βοηθού σκηνοθέτη που είχαν δημιουργήσει εκεί, αρχίζουν 

πλέον να συστήνονται ως σκηνοθέτες στο μέρος που πηγαίνουν.  

«Νομίζω ότι έκανα μία τομή όταν άφησα το Λονδίνο και ήρθα 
στην Ελλάδα. Η πρώτη τομή νομίζω ήταν όταν ήρθα στην 
Ελλάδα, που είδα τον εαυτό μου αλλιώς.» (Α, άντρας, 37 
χρονών) 

«Όταν έφυγα από εδώ χωρίς να το καταλάβω εγώ […] με 
ακολούθησε ο τίτλος του σκηνοθέτη στην Αθήνα χωρίς να το 
καταλάβω» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

«Ολοκληρώνοντας τη σχολή […] άρχισα να αισθάνομαι και να 
συστήνομαι ως σκηνοθέτρια» (Ε., γυναίκα, 30 χρονών) 

Ταυτόχρονα, σημαντικός παράγοντας για τον αυτό-προσδιορισμό των 

σκηνοθετών είναι η αμοιβή τους. Οι συμμετέχοντες, δηλαδή, αρχίζουν να 

αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως επαγγελματίες σκηνοθέτες, όταν 

αρχίζουν να αναλαμβάνουν τη σκηνοθεσία εκδηλώσεων και παραστάσεων 
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και να αμείβονται για αυτό. Μαζί με την αμοιβή, η ιδιότητα του επαγγελματία 

σκηνοθέτη ενισχύεται και από την ανάληψη εκδηλώσεων με κύρος, όπως 

είναι οι δημόσιες αναθέσεις και τα φεστιβάλ, αλλά και η ανάληψη ολόκληρης 

της ευθύνης μιας παράστασης. 

«Είχε ένα prestige σαν γιορτή και τα λοιπά και σκηνοθέτησα και  
τον ίδιο χρόνο, ε, μία ερασιτεχνική ομάδα, από όπου όμως εγώ 
πληρώθηκα, άρα άρχισα λίγο να αλλάζω το προφίλ μου, ότι α, 
πληρώνομαι και για να σκηνοθετήσω εμ, ή τέλος πάντων 
αναλαμβάνω δημόσιες αναθέσεις κλπ.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

«Από τότε που άρχισα την, δηλαδή είχα την ευθύνη μιας 
παράστασης.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία σκηνοθέτη από την 
πρώτη μου δουλειά, από την οποία αμείφθηκα για αυτό, ε, και 
αυτό ήτανε στα είκοσι τρία μου, όπου με πήρε, δεν ήταν 
επαγγελματικός ο θίασος, με πήρε κάποιο ΤΕΙ για δύο σεζόν για 
να σκηνοθετήσω την θεατρική ομάδα του ιδρύματος. Και σαν 
σκηνοθέτης αμείφθηκα για αυτό, οπότε από τότε θεωρώ ότι 
ορίζω (...) Λόγω της αμοιβής, κυρίως, ναι.» (Μ., γυναίκα, 37 
χρονών) 

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στον αυτό-προσδιορισμό των καλλιτεχνών 

φαίνεται να διαδραματίζει και η άποψη των άλλων- τόσο των συναδέλφων 

τους όσο και του κοινού. Η ανταπόκριση, δηλαδή, του κοινού και η αποδοχή 

από τους άλλους σκηνοθέτες ενισχύουν συχνά την ταυτότητα των 

σκηνοθετών. Η αποδοχή από τους συναδέλφους εκφράζεται μέσα από τα 

θετικά τους σχόλια για την επαγγελματική πορεία του ατόμου, από τον τρόπο 

που οι ίδιοι μιλούν για τους υπόλοιπους και από την εμπιστοσύνη που τους 

δείχνουν.  

«Η πρώτη τομή νομίζω ήταν όταν ήρθα στην Ελλάδα, και έκανα 
ένα δρώμενο  Ορεστικού που είχε ένα prestige σαν γιορτή»(Α., 
άντρας, 37 χρονών) 

«Όταν άρχισα να δίνω δουλειά σε άλλους. Τότε άρχισα να 
καταλαβαίνω ότι είμαι σοβαρά στο χώρο.», «και επίσης, όταν 
άρχισε να με πιάνει κόσμος και να μου λέει ότι με άγγιξες. Τότε 
κατάλαβα ότι είμαι επαγγελματίας.» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, φαίνεται η άποψη των άλλων να είναι τόσο 

ισχυρή, ώστε μία συμμετέχουσα δηλώνει ότι άρχισε να αυτό-προσδιορίζεται 

ως σκηνοθέτρια, όταν κατάλαβε ότι οι άλλοι της αποδίδουν αυτήν την 
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επαγγελματική ιδιότητα και την συστήνουν σε διάφορες δουλειές ως 

επαγγελματία σκηνοθέτρια.  

«Παρόλο που έκανα παραστάσεις εδώ, όταν έφυγα από εδώ 
χωρίς να το καταλάβω εγώ, δηλαδή εγώ συνέχισα να λέω όσο 
ήμουν εδώ ότι είμαι δασκάλα θεάτρου, με ακολούθησε ο τίτλος 
του σκηνοθέτη στην Αθήνα χωρίς να το καταλάβω. Δηλαδή 
φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι που είχαν δει παραστάσεις μου 
εδώ, όταν με προσέγγιζαν στην Αθήνα και με σύστηναν σε 
άλλους με σύστηναν ως σκηνοθέτη, ε, επίσης με παίρνανε 
τηλέφωνο για διάφορες δουλειές να μου προτείνουνε, δηλαδή 
ξέρεις εσύ εμένα και ξέρεις ότι κάπ, είσαι κι εσύ σκηνοθέτης ή 
ηθοποιός, και ξέρεις ότι κάποια ομάδα ψάχνει κάποιον για 
σκηνοθέτη και με συστήνεις, με παίρνει λοιπόν η ομάδα και μου 
προτείνει σκηνοθεσία, οπότε σιγά, σιγά άρχισε να μου περνάει 
και στη δική μου συνείδηση ότι ναι, είμαι σκηνοθέτης, κάπως 
έτσι.»  (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

Ενώ σε μία άλλη περίπτωση, η ταυτότητα του συμμετέχοντα ενισχύεται μέσω 

της σύγκρισης του με άλλους καταξιωμένους σκηνοθέτες και την διαπίστωση 

που κάνει ο ίδιος ότι είναι αντάξιος τους. 

«Πλέον, μπορώ να σταθώ νομίζω δίπλα σε πολλούς, σε καλούς 
σκηνοθέτες, μπορώ να διακρίνω πολλά πράγματα μέσα σε, και, 
ναι, αυτό. Νομίζω ότι είναι καλή δουλειά αυτή που, δηλαδή ό,τι 
έχω κάνει, μου λένε κιόλας ότι αυτό το πράγμα είναι καλό και ε, 
καταξιωμένοι άνθρωποι μου έχουν πει ότι κάνεις πάρα πολύ 
δουλειά, πάρα πολύ ωραία δουλειά.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

Συμπεραίνεται, επομένως, πως ο αυτοπροσδιορισμός των σκηνοθετών του 

δείγματος συχνά εξαρτάται και, κυρίως, ενισχύεται από τον 

ετεροπροσδιορισμό τους από το περιβάλλον τους.  

6. 2. Η οικονομική και καλλιτεχνική λογική 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής εργασίας είναι οι εντάσεις που 

δημιουργούνται στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, μεταξύ 

τέχνης και εμπορίου, δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας, 

καλλιτεχνικής και οικονομικής λογικής (Schediwy, Bhansing, &Loots, 2018). 

Ο σκηνοθέτης είναι εκείνος που οφείλει να εξισορροπήσει αυτές τις εντάσεις, 

στο πλαίσιο μιας θεατρικής παράστασης.Γι’ αυτό και οι αρμοδιότητες 

τωνσκηνοθετών σχετίζονται με περισσότερα εργασιακά πεδία. Το πρώτο είναι 
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η σχέση τους με καλλιτεχνικά θέματα- όπως η επιλογή του έργου, η 

καθοδήγηση των ηθοποιών, ο συντονισμός των προβών, η επιλογή των 

υπόλοιπων συνεργατών και η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για 

την παράσταση-  

«Τι θα πει πώς ανεβαίνει μία παράσταση, από την επιλογή του 
έργου, την επιλογή των ηθοποιών, ε, τις πρόβες, τι σημαίνει 
πρόβα, τι κάνει κάθε ειδικότητα» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Επίσης, σχετίζονταικαι με οργανωτικά και οικονομικά θέματα, όπως είναι η 

διαχείριση των διαθέσιμων χρημάτων, οι επαφές με φορείς, οι δημόσιες 

σχέσεις και η διαφήμιση της παράστασης. 

«Όλα τα υπόλοιπα είναι γραφειοκρατικά, αιτήσεις, 
υπολογιστής, επαφές με κείνον, με τον άλλον, κλείσε ραντεβού, 
πείσε αυτόν, ε…. βρες έναν τρόπο να συνδεθείς και με εκείνον, 
πάρε εκείνη τη σφραγίδα από εκείνο το φορέα» (Α., άντρας, 37 
χρονών) 

«Γιατί μετά είναι και τα νομικά θέματα, τα της εφορίας, τα του 
ΙΚΑ κλπ.» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

«Αλλά ακόμα και σε σημείο τι κάνει ο λογιστής, μέχρι την 
πρεμιέρα, τα δελτία τύπου, τις δημόσιες σχέσεις, τον ταμία, την 
ταξιθέτρια, τι χρειάζονται» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, τα θέματα που δεν συνδέονται άμεσα με τη 

δημιουργία υπερτερούν από τα υπόλοιπα. 

«Από το σύνολο της δουλειάς ενός καλλιτέχνη, το ένα τρίτο ή 
ένα τέταρτο είναι το δημιουργικό κομμάτι» (Α., άντρας, 37 
χρονών) 

Παράλληλα, τα οικονομικά θέματα συχνά επηρεάζουν τόσο την καλλιτεχνική 

δημιουργία, όσο και το αποτέλεσμα της.  

«Το καλλιτεχνικό πεδίο δεν είναι ένα, είναι πολλά. Υπάρχει ας 
πούμε καλλιτεχνικός κόσμος στο χώρο του θεάτρου που το 
μοναδικό του κριτήριο είναι το χρήμα- αν θα βγάλει λεφτά, 
πόσα θα βγάλει κλπ- και θα πει ναι σε οτιδήποτε» (Α., άντρας, 
37 χρονών) 

«Αν ήταν να έχω κάποιο άλλο όφελος πέρα από την 
καλλιτεχνική αξία, ας πούμε χρηματικό όφελος, ε, θα το έκανα, 
απλά δεν θα το χρησιμοποιούσα με τον ίδιο τρόπο στο 
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πορτοφόλιο μου. Δηλαδή μπορεί να το απέκρυπτα τελείως από 
το πορτοφόλιο μου.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

«Έχω κάνει και πάρα πολλές συνεργασίες με ανθρώπους  που  
λένε “αυτό αρέσει στο κοινό, αν όχι να το αλλάξω”. Αλλά όχι 
από πλευράς σεβασμού, “ε, ότι δωσ’ μου τη γεύση σου ώστε να 
δω άμα χωράει κάτι μέσα μου να αλλάξω ή να προσαρμόσω”. 
Ξεκάθαρα στο κομμάτι να είναι γεμάτη η πλατεία.» (Σ., γυναίκα, 
30 χρονών) 

Αρχικά, αποπροσανατολίζουν τους συμμετέχοντες από την καλλιτεχνική τους 

αποστολή, καθώς όταν οι σκηνοθέτες ασχολούνται με οργανωτικά θέματα, 

δεν αφοσιώνονται απόλυτα στη δημιουργία τους, όπως θα ήθελαν.  

 «Και τώρα ό,τι έχει σχέση με οικονομία, λογιστικά, α, όλα αυτά, 
λίγο με αγχώνει, λίγο με βγάζει έξω από τα νερά μου, γιατί 
είμαι λίγο πιο… πώς να το πω… πιο λυρικός στα πράγματα και 
πιο συναισθηματικός, δεν είμαι των αριθμών» (Δ., άντρας, 50 
χρονών) 

Επίσης, πολλές φορές οι επιλογές των καλλιτεχνών σχετικά με τον τρόπο 

που στήνουν μία παράσταση εξαρτώνται και ενίοτε περιορίζονται από το 

οικονομικό κεφάλαιο που έχουν στη διάθεση τους οι σκηνοθέτες ή από τους 

παραγωγού τους. 

«Τώρα τα οικονομικά επηρεάζουνε πάρα πολύ την επιλογή σου» 
(Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Πολύ συχνά επηρεάζει την ποιότητα και ίσως αυτός είναι ένας 
από τους λόγους που δεν μπορούμε να βγάλουμε λεφτά.» (Γ., 
γυναίκα, 37 χρονών) 

«Αν πούμε ότι αφιερώνομαι στο Γ. 100% και το πηγαίνω βήμα- 
βήμα και πηγαίνει με το ρυθμό που πηγαίνει και η οικονομία 
μας πηγαίνει με αυτό το ρυθμό που πηγαίνει, θέλω μία 
δεκαετία για να πω ότι βγάζω μισθό από το Ρ. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι θα το εγκαταλείψουμε. Από τη στιγμή που δεν 
μπαίνει μέσα, ήδη σαν επιχείρηση πάει καλά.» (Γ., γυναίκα, 40 
χρονών) 

«Υπάρχει το εμπορικό κι υπάρχει και το καλλιτεχνικό θέατρο, 
έτσι; Ε στο εμπορικό,  αυτό που σε νοιάζει για να σε πάρει ο 
επόμενος εργοδότης είναι να γεμίσεις το θέατρο φουλ.», «Το 
εμπορικό εμπορικό είναι, ρε παιδί μου, πιο πολύ σαν προϊόν. 
Δηλαδή κοιτάς τι αρέσει στον κόσμο κι ας είναι φτηνό.» (Ε, 
γυναίκα, 30 χρονών) 
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«Απλά έκανα μετά το σταυρό μου από μέσα μου για να τα 
βρούμε με τον, πώς τον λένε, με τον υπεύθυνο, με τον ιδιοκτήτη 
του θεάτρου και να τα συμφωνήσουμε.», «ναι, συνήθως στο 
θέατρο, εκτός αν είσαι, ξέρω γω, να μην πω ονόματα, αλλά 
άλλου επιπέδου, θα βάλεις το χέρι στη τσέπη. […]. Ναι, εγώ 
συνήθως εκεί την παθαίνω. Γενικά, κοίταξε, έχω μία σχέση με 
τα χρήματα, τα οποία, βασικά δεν έχω καμία σχέση με τα 
χρήματα. Τα χρήματα τα θεωρώ εμπόδιο. Εμπόδιο στο να 
δημιουργήσω, εμπόδιο, δεν, δεν έχω καθόλου, είμαι πολύ 
οικονόμα, και λόγω συνθηκών, και πολύ οργανωμένη, γιατί 
κάνω και διεύθυνση παραγωγής» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

«Υπάρχουν, όμως, θέατρα, τα οποία όταν σε προσλαμβάνουνε, 
γιατί χρόνια ήμουν σε αλλονών παραγωγές, λένε ότι ή θα το 
γεμίσεις ή δεν θα ξαναέρθεις.» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Ο σκηνοθέτης είναι στη μέση και ενώ τρέχουν τα χρήματα, 
γιατί ενοικιάζουμε χώρους, πληρώνουμε μιλάμε απίστευτα 
ποσά, και πρέπει εσύ μέσα σε όλα αυτά να έχεις τη ψυχραιμία, 
να αποφασίσεις για τη δημιουργία σου.» (Σ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

Παρά τους περιορισμούς, ωστόσο, που θέτουν τα οικονομικά θέματα στη 

δημιουργία, η επιλογή των έργων και των project που κάνουν οι 

συμμετέχοντες δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη λογική του business 

(οικονομική λογική), ακόμα και όταν οικονομικά δεν έχουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.  

«Δηλαδή, δεν θα μου άρεσε ποτέ να είμαι σκηνοθέτης μόνο για 
τα λεφτά. Δεν θα μου άρεσε να πάω να σκηνοθετήσω κάπου 
μόνο και μόνο για να πάρω κάποια χρήματα. Ε, θα πρέπει αυτό 
το πράγμα που θα κάνω να με εκφράζει και καλλιτεχνικά.», 
«Δηλαδή προτιμώ να βάλω από την τσέπη μου λεφτά, να πέσω 
έξω, να βγω έξω από τα στάνταρ που έχω προγραμματίσει 
παρά να….. το καλλιτεχνικό είναι για μένα το σημαντικότερο.»  
(Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Εγώ έχω κάνει το Ρ. για να κάνω αυτό που θέλω […] ε, ψάχνω 
κάθε φορά να βρω τι θέλω εγώ να κάνω» (Γ., γυναίκα, 40 
χρονών) 

«Σίγουρα αν αρέσει σε εσένα, θα αρέσει και σε κάποιους. Οπότε 
είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην σκέφτεσαι τι θα αρέσει, 
αλλά να σκέφτεσαι τι σε εκφράζει και να μένεις πιστός σε αυτό 
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ακόμα και αν χρειαστεί να είσαι πολύ τολμηρός και να εκτεθείς 
πάρα πολύ. Αυτό.» (Ε., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Υπάρχουν άλλοι που το ρίσκαραν και είπαν “εγώ αυτό είμαι, 
δεν έχει σχέση άμα είναι της μόδας και άμα θα κόψει εισιτήρια” 
και πάρα πολλοί έχουν ξεχωρίσει και γι' αυτό» (Σ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

«Από τότε που αποφάσισα ότι θα το κάνω, το κάνω χωρίς 
εκπτώσεις, το κάνω χωρίς να με νοιάζει αν θα γεμίσει το 
θέατρο», «Έχω κάνει πάρα πολλές συνεργασίες, οι οποίες, άλλες 
συνεργασίες είναι με ανθρώπους που λένε “εμένα δεν με 
νοιάζει, είμαι αυτό και άμα αρέσω» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Η τάση τους αυτή είναι τόσο ισχυρή που ακόμα και όταν επιλέγουν κάτι με 

βάση τα οικονομικά κριτήρια, δεν το παρουσιάζουν στις δουλειές τους για να 

μην χαρακτηριστούν ως εμπορικοί καλλιτέχνες. 

«Αν ήταν να έχω κάποιο άλλο όφελος πέρα από την 
καλλιτεχνική αξία, ας πούμε χρηματικό όφελος, ε, θα το έκανα, 
απλά δεν θα το χρησιμοποιούσα με τον ίδιο τρόπο στο 
πορτοφόλιο μου. Δηλαδή μπορεί να το απέκρυπτα τελείως από 
το πορτοφόλιο μου.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

Παρά τα καλλιτεχνικά κριτήρια που θέτουν, όμως, οι συμμετέχοντες, όταν 

αναλαμβάνουν τις δικές τους παραγωγές ασχολούνται υποχρεωτικά και με 

οικονομικά θέματα. Ο συνδυασμός του ρόλου του σκηνοθέτη με εκείνον του 

παραγωγού έχει κάποιες δυσκολίες, που σχετίζονται με το οικονομικό ρίσκο 

που παίρνουν, αλλά και με την αρνητική επίδραση που φαίνεται να έχει η 

οικονομική λογική στην καλλιτεχνική δημιουργία. Αυτός είναι και ο λόγος 

που οι συμμετέχοντες προτιμούν να μην αναλαμβάνουν το ρόλο του 

παραγωγού.  

«Εγώ το σκηνοθέτησα, εγώ το συνέλαβα και εγώ το 
χρηματοδότησα και έκανα την παραγωγή. Δεν θέλω να το 
ξανακάνω. Μπορεί να χρειαστεί να το ξανακάνω, να κάνω όλα 
αυτά, αλλά θα προτιμούσα τον ρόλο του παραγωγού να τον 
παίξει κάποιος άλλος. Σε φθείρει όλο αυτό γενικά.» (Α., άντρας, 
37 χρονών) 

«Γενικά όταν κάνεις όλα αυτά σε καταπίνει το οργανωτικό 
κομμάτι, το άγχος της προώθησης, των εισιτηρίων, το στείλε 
την αφίσα, πρέπει να γίνει τώρα η αφίσα και εμ… μου 
αφαιρούσε πάρα πολύ ζωτική ενέργεια από τα να σκεφτώ τη 
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σκηνοθεσία. Και επίσης υπήρξαν φορές που αυτό το άγχος της 
παραγωγής ήρθε μέσα στην πρόβα και έσκασε ανάμεσα μας.» 
(Α., άντρας, 37 χρονών) 

Παράλληλα, βέβαια, όταν η παραγωγή γίνεται από τον ίδιο τον σκηνοθέτη, ο 

καλλιτέχνης έχει την ελευθερία να δημιουργήσει ακριβώς εκείνο που 

εκφράζει τον ίδιο και την τέχνη του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων αναφέρει πως αναλαμβάνει και την 

παραγωγή σε κάποιες παραστάσεις. Μία, μάλιστα, σκηνοθέτρια αναφέρει ότι 

έχει επιλέξει πλέον, να κάνει μόνο δικές της παραγωγές, για να μην δέχεται 

εξωτερική πίεση από κάποιον άλλον σε αυτά τα θέματα. 

«Στην πρώτη παράσταση που έκανα ήμουν παραγωγός, χωρίς 
να ξέρω ότι κάνω παραγωγή. Δεν ήξερα καν ότι αυτό που 
κάνω είναι παραγωγή, αλλά ήτανε παραγωγή. Ε και στη 
δεύτερη, στη διπλωματική μου, την τρέξαμε μετά, ήμουνα 
παραγωγός μαζί με τις δύο κοπέλες που κάναμε μαζί 
διπλωματική και με ένα μικρό ποσό που μας έδωσε η σχολή. Ε, 
τώρα πάω να κάνω με το αγόρι μου μια δουλειά που δεν 
υπάρχουν καθόλου λεφτά, οπότε αναγκαστικά θα τρέξουμε  
διάφορα θέματα που θα προκύψουν...» (Ε., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Καταρχάς αυτή η παραγωγή είναι δικιά μου. Οπότε ξέρω 
100% αυτό που λέω, ξέροντας ότι άλλες φορές μπορεί να φύγω 
με πολλά χρήματα και άλλες φορές χρωστώντας πολλά 
χρήματα.» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, αυτό που εντοπίσθηκε στην θεωρητική μας 

προσέγγιση, πως στο θέατρο συνυπάρχουν δύο διαφορετικές και συχνά 

αντικρουόμενες  παράμετροι, η οικονομική και η καλλιτεχνική λογική.  

6.3. Η έννοια της επιτυχίας 

Η έννοια της επιτυχίας είναι μία σημαντική έννοια για τα καλλιτεχνικά 

επαγγέλματα, που αναφέρεται συχνά και στο χώρο του θεάτρου. Ο ορισμός 

της, όμως, δεν είναι εύκολος, καθώς αναφέρεται σε διάφορα επίπεδα, και 

συχνά αποτελεί ένα συνδυασμό πολλών και διαφορετικών στοιχείων. Το 

γεγονός αυτό φάνηκε και από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων στη 

συγκεκριμένη ερώτηση.  
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Αρχικά, η επιτυχία μπορεί να προσδιοριστεί σε σχέση με την οικονομική 

λογική. Σε αυτή την περίπτωση, επιτυχημένη είναι μία παράσταση, όταν οι 

εισπράξεις και τα κέρδη που επιφέρει είναι αυξημένα. Οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες αναφέρουν αυτή την πλευρά της επιτυχίας, αν και σε κάποιες 

περιπτώσεις τονίζεται ότι οι ίδιοι δεν ενδιαφέρονται για αυτήν. 

«Αναλόγως τι επιτυχία, είναι επιτυχία εισπρακτική;» (Δ., άντρας, 
50 χρονών) 

«Αν επιτυχία είναι το να είμαι soldout κάθε μέρα, μμ, ε, δεν με 
ενδιαφέρει.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Η επιτυχία εντοπίζεται σε τρία σημεία: στις εισπράξεις» (Γ., 
γυναίκα, 40 χρονών) 

Η επιτυχία στο θέατρο σχετίζεται, επιπλέον, με την ανταπόκριση του κοινού 

στην εκάστοτε παράσταση.  

«Στην ανταπόκριση του κοινού» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

«Το οποίο να έχει βρει ανταπόκριση» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Άλλοτε, η ανταπόκριση αυτή αναφέρεται στη μεγάλη προβολή μιας 

παράστασης … 

«Παράλληλα να, ε, να έχει, να το έχει δει όσο περισσότερος 
κόσμος γίνεται» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

… και άλλοτε στο να κατανοούν οι θεατές το νόημα που θέλει να μεταδώσει ο 

σκηνοθέτης,  

 «σε αυτούς που θα το πεις, όσοι κι αν είναι αυτοί, να το έχουν 
καταλάβει, όχι αν τους αρέσει ή όχι, να έχουν καταλάβει τι θες 
να πεις» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

δημιουργώντας ερεθίσματα για σκέψη, προβληματισμό και συζήτηση.  

«Είναι επιτυχία το ότι το κοινό φεύγει και είναι γεμάτο» (Δ., 
άντρας, 50 χρονών) 

«Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ανθρώπους που έρχονται τώρα 
με τα παιδιά τους στις παιδικές παραστάσεις κι ερχόταν και 
όταν οι ίδιοι ήταν παιδιά.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 
«Επιτυχία έχει η παράσταση όταν ο θεατής, μετά που θα πάει να πιει το 
ποτό του, ή θα μπει στο αυτοκίνητο για να μοιραστεί ο κόσμος στα 
σπίτια του, ή θα πάνε να φάνε, θα το συζητάνε. Ε, αν το συζητάνε και την 
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επόμενη μέρα, εντάξει, θα έχει τρελή επιτυχία η παράσταση. Αυτό είναι 
είχε επιτυχία η παράσταση.» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Σε αυτή την περίπτωση, η επιτυχία γίνεται αντιληπτή μέσα από τα θετικά 

σχόλια του κοινού για την εκάστοτε παράσταση. 

«Επιτυχία είναι για μένα να βλέπεις βουρκωμένα μάτια 
φεύγοντας ή χαμογελαστά πρόσωπα φεύγοντας, ανάλογα με 
το τι έργα παίζεις, ε, επιτυχία για μένα είναι ότι όταν ο άλλος 
βγει έξω, συναντήσει ένα φίλο του και πει μην χάσεις αυτή την 
παράσταση, ας πούμε, πήγαινε να την δεις, θα σε αγγίξει, θα σε 
λυτρώσει, θα σε παρηγορήσει, θα σε διασκεδάσει, θα σε κάνει 
να κλάψεις, να γελάσεις, όλα αυτά τα ανθρώπινα πράγματα.» 
(Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Όταν ο άνθρωπος, άνθρωποι, όχι ένας οι πολλοί, πολλοί όχι 
ένας δύο, ε, σου λένε ευχαριστούμε που υπάρχετε στην πόλη 
μας, γι αυτό, εμένα αυτό είναι επιτυχία.» (Δ., άντρας, 50 
χρονών) 

Παράλληλα, κάποιοι συμμετέχοντες συσχετίζουν την επιτυχία μιας 

παράστασης με την καλλιτεχνική αξία που έχει. 

«…στην καλλιτεχνική αξία» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

«(επιτυχία) είναι να έχεις κάνει κάτι πρωτοποριακό 
καλλιτεχνικά» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Και σίγουρα αν αρέσει σε εσένα, θα αρέσει και σε κάποιους […] 
να σκέφτεσαι τι σε εκφράζει και να μένεις πιστός σε αυτό 
ακόμα και αν χρειαστεί να είσαι πολύ τολμηρός και να εκτεθείς 
πάρα πολύ» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός πως κάποιοι συμμετέχοντες 

δηλώνουν ως επιτυχία την επίτευξη των προσωπικών τους στόχων. 

Αναφέρουν, δηλαδή, ως επιτυχία την προσωπική έκφραση, την καλλιτεχνική 

ελευθερία ή την ειλικρίνεια, στοιχεία που οι ίδιο έχουν αναφέρει και ως 

στόχους της δουλειάς τους στην αντίστοιχη ερώτηση.  

«Επιτυχία είναι να μπορέσεις  να φτάσεις σε ένα σημείο που να 
μπορείς να κινείσαι ελεύθερα, να δοκιμάζεις πράγματα χωρίς 
να αγχώνεσαι για τίποτα..» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

«Για μένα επιτυχία είναι να μπορώ να λέω την αλήθεια μου 
μέσα από τις ιστορίες μου.» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 
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Μία συμμετέχουσα, βέβαια, διαχωρίζει την έννοια της επιτυχίας σε επιτυχία 

της παράστασης και προσωπική επιτυχία, ορίζοντας και τα δύο χωριστά. 

«Επιτυχία για μένα είναι να είσαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα 
σου […]να έχεις φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στο όραμα σου 
και να μπορέσεις να πεις αυτό που θες να πεις σε όσο 
περισσότερο κόσμο γίνεται και αυτοί να το καταλάβουν. […] 
αυτό που όρισα εγώ πριν για επιτυχία ήταν για προσωπική 
επιτυχία.» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Αξιοσημείωτο στοιχείο, επίσης, είναι η αναφορά των σκηνοθετών στους 

συνεργάτες τους. Η επιτυχία, δηλαδή, εκδηλώνεται και μέσα από την 

ευχαρίστηση και την ικανοποίηση των συνεργατών τους, κι ιδιαίτερα των 

ηθοποιών. 

«Να μπορώ να συνεργάζομαι με άτομα που έχουμε ωραία 
χημεία και να δημιουργούμε κάτι ωραίο.» (Σ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

«Και φυσικά να το υποστηρίζουν και οι συνεργάτες σου, γιατί 
αν δεν αρέσει στους συνεργάτες σου εεμ είναι ένα θέμα.» (Θ., 
γυναίκα, 30 χρονών) 

«Για εμένα είναι αυτό το πράγμα, να φεύγει ο θεατής γεμάτος 
και ο ηθοποιός να έχει αυτή τη γλυκιά κούραση στο τέλος της 
παράστασης ότι αυτό που έκανα κάποιους από κάτω τους 
άγγιξε. Αυτό είναι για μένα επιτυχία.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

Συνοψίζοντας όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, η επιτυχία αναφέρεται 

στο οικονομικό κέρδος, την ανταπόκριση του κοινού, την καλλιτεχνικά αξία 

της παράστασης, την επίτευξη προσωπικών στόχων των σκηνοθετών και την 

ικανοποίηση των συνεργατών τους.  

6. 4. Παράγοντες της επιτυχίας 

Έχοντας προσδιορίσει την έννοια της επιτυχίας, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 

προσδιορισμός κάποιων παραγόντων που οδηγούν στην επιτυχία, πέρα από 

τις ικανότητες και το ταλέντο κάθε σκηνοθέτη.Όλοι οι συμμετέχοντες 

συμφωνούν ότι το κοινωνικό κεφάλαιο είναι πολύ σημαντικό για το 

επάγγελμα τους. Το κοινωνικό κεφάλαιο υπογραμμίζει τη σημασία των 

κοινωνικών σχέσεωνπου δημιουργεί κάθε καλλιτέχνης, στις οποίες μπορεί να 

επενδύσει, ώστε να επιτύχει συγκεκριμένους σκοπούς. 



86 

Ωστόσο, η έννοια αυτή γίνεται αντιληπτή από τους συμμετέχοντες με 

πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Κάποιοι αναφέρονται σε αυτό 

προσδίδοντας θετικό πρόσημο, ενώ κάποιοι άλλοι αρνητικό. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ένας από αυτούς, έχει κάνει διάφορες δουλειές 

χωρίς να πληρωθεί, για να γνωριστεί με κόσμο και να χτίσει σχέσεις. Μία 

άλλη σκηνοθέτρια αναφέρει πως η επιλογή της ίδιας για το μέρος που ζει κι 

εργάζεται στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις γνωριμίες που είχε εκεί και στην 

οικειότητα που ένοιωθε.  

«Έχω κάνει, πάρα πολλά πράγματα, που δεν πληρώθηκα… για 
να πάρω το χρίσμα φορέων, για να δημιουργήσω δουλειά, για 
να δημιουργήσω επαφές, σχέσεις κλπ» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

«Θεωρούσα ότι το Ρ. είναι το δεύτερο σπίτι μου, όπου έχω 
πολλούς ανθρώπους ε, που είναι φίλοι καρδιακοί και μπορώ να 
βασιστώ σε αυτούς και ταυτόχρονα ήξερα και τη δυναμική του, 
ήξερα με ποιους ανθρώπους ήθελα να δουλέψω και να 
προχωρήσω παρακάτω.» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

Για παράδειγμα, μία συμμετέχουσα τονίζει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο 

λειτουργεί προσθετικά στις ικανότητες και την εργατικότητα κάθε σκηνοθέτη. 

«Απλώς τις γνωριμίες, πώς τις κάνεις; Τις κάνεις γιατί κάνεις μια 
καλή δουλειά. Μετά αρχίζει κάποιος να σε ξέρει. Δηλαδή δεν 
έχεις μπάρμπα κάποιον να... και άιντε έκανες ένα θεατρικούλι 
και ξαφνικά σου δίνει δουλειά στο Εθνικό, δεν πάει έτσι. Κάτι 
πρέπει να κάνεις κι εσύ.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Ωστόσο, άλλοι συμμετέχοντες σχολιάζουν πως το κοινωνικό κεφάλαιο και η 

οικονομική άνεση κάποιου μπορούν να τον οδηγήσουν στην ανάληψη 

παραστάσεων, ακόμα και όταν δεν έχει τις κατάλληλες ικανότητες, 

καταλήγοντας σε ένα άσχημο αποτέλεσμα. Το άσχημο αυτό αποτέλεσμα 

επηρεάζει τόσο την τέχνη του ίδιου του ατόμου, όσο και τους συνεργάτες 

του. 

«Θυμάμαι όταν ήμασταν στη δραματική σχολή μου έλεγε μία 
δασκάλα μου ότι θες να είσαι καλλιτέχνης; Έχεις λεφτά; Έχει ο 
μπαμπάς σου λεφτά; Έχεις ένα χωραφάκι να πουλήσεις για να 
τέτοιο; Εάν δεν έχεις κάτι, γιατί αν δεν ανήκεις σε μία κλίκα, αν 
δεν κάνεις τις δημόσιες σχέσεις δεν μπορείς.» (Δ., άντρας, 50 
χρονών) 
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«Πιστεύω ότι κάποιοι έχουν πίσω κάποιες πλάτες, είτε του 
μπαμπά, είτε της περιουσίας τους, είτε τάξης τους, είτε της 
κλίκας τους, είτε της κοινωνικής τους θέσης, είτε των 
γνωριμιών τους, είτε της διαφήμισης.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Είδες πάλι, πάλι μπαίνουν τα λεφτά και το πόσο, τι 
δυνατότητες έχεις» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Ωραία και όσο έχεις εσύ, που είσαι σκηνοθέτης, ας πούμε, τα 
κότσια και τα χρήματα και το περιβάλλον και την, τους 
ανθρώπους που θα σε στηρίξουν, ε.., έχε καλώς, υπάρχεις και 
θα πάρεις κι άλλους στο λαιμό σου.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα κι οι συμμετέχοντες που προσδιόρισαν θετικά 

τη σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου ενός ατόμου, αντιλαμβάνονται τις 

ίδιες προεκτάσεις, αλλά προτιμούν να μιλούν πιο συγκρατημένα για αυτές.  

«Τώρα, το αν κάποιες φορές μπορεί να είναι κάποιοι που δεν το 
αξίζουν τόσο πολύ πιο ευνοούμενοι από κάποιους άλλους εε 
αυτό δυστυχώς ούτως ή άλλως στη χώρα μας μπορεί να ισχύει, 
οπότε καλό είναι να μην μιλήσουμε γι’ αυτό.» (Θ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

«Θεωρώ, τι να σου πω; Τον χειρότερο και τον τελευταίο, ρε 
παιδί μου, ότι κάτι, κάτι ξέρει να κάνει για να κάνει.. για να 
είναι μες τη δουλειά. Μπορεί να ξέρει καλύτερα από δημόσιες 
σχέσεις.. δεν ξέρω. Αλλά.. τέλος πάντων.. Δε θέλω να το κρίνω, 
ρε παιδί μου. Γιατί πραγματικά μπορεί να είναι κάποιος πολύ 
κακός που του ‘ρχονται δουλειές, αλλά κάτι έχει κάνει κι 
αυτός... Μπορεί να έχει εκπορνευτεί, δεν ξέρω.» (Θ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

«Κατευθείαν σε βάζουν σε κατηγορία ρε παιδί μου, οπότε άμα 
δεν σε έχουν στην κατηγορία που θα πρέπει για να είσαι έτσι ο 
high, ε...  ναι, έχει πολύ να κάνει με το πώς οι άλλοι σε 
αντιλαμβάνονται, πώς σε διαφημίζουνε και πώς μιλούν για 
σένα, αλλά τέλος πάντων.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Το αποτέλεσμα, λοιπόν, της επιτυχημένης σύνδεσης του κάθε καλλιτέχνη με 

το κοινωνικό κεφάλαιο το οποίο διαθέτει αντικατοπτρίζεται στη φήμη και το 

κύρος που αποκτά. Για ένα άτομο στην καλλιτεχνική βιομηχανία, η φήμη 

είναι ένα σημαντικό κοινωνικό αγαθό,που δίνει στο άτομο τη δυνατότητα να 

αποκτήσει ευκαιρίες υψηλής ποιότητας, που με τη σειρά τους μπορεί να 

αυξήσουν περαιτέρω τη φήμη και το κύρος του. Ένας καλλιτέχνης με κύρος 

και φήμη μπορεί να κάνει πράγματα που οι υπόλοιποι δεν μπορούν, 
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εισάγοντας έτσι και νομιμοποιώντας καινοτομίες και τρόπους δουλειάς 

(Jones, Borgatti & Walsh).  

«Όλα αυτά μετράνε πάρα πολύ και για αυτό όταν σου έλεγα 
πριν το ένα τέταρτο είναι το δημιουργικό κομμάτι όλα τα άλλα 
είναι αυτό, πώς φτιάχνεις το στάτους σου, πώς κινείσαι για να 
φτιάξεις ή να βελτιώσεις το στάτους σου, το οποίο πρέπει να 
είναι διαρκώς ανοδικό… και όλα αυτά είναι λίγο αερικά και 
συμβαίνουν λίγο από μόνα τους, δηλαδή δεν είναι ότι εγώ τώρα 
μαθαίνω την τέχνη του χαλκού και θα πάω στο τάδε 
εργαστήριο και θα μου μάθει αυτά ,είναι λίγο πιο αόριστα, δεν 
ξέρεις δηλαδή, ποια είναι η καλύτερη κίνηση, απλά πορεύεσαι 
και ελπίζεις.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

«Τα φεστιβάλ σου δίνουν στάτους, οι συνεργασίες σου δίνουν 
στάτους, όταν πληρώνεσαι και πόσο πληρώνεσαι σου δίνουν 
στάτους, το ποιους ξέρεις, ποιοι μπορούν να μιλήσουν για σένα, 
έχει πολύ μεγάλη σημασία, το ποιοι σου κάνουν like στο 
facebook, έχει πολύ μεγάλη σημασία.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

Από μία συμμετέχουσα, μάλιστα, η φήμη και το κύρος του σκηνοθέτη 

χαρακτηρίζονται σαν θέμα βιοπορισμού.  

«Ναι, γιατί η δημιουργία καλής φήμης θα σου φέρει την 
επόμενη δουλειά. Είναι, δηλαδή, πια και θέμα βιοπορισμού η 
φήμη. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ψώνιο, ότι θέλω να λένε καλά 
λόγια για μένα και δεν αντέχω και δεν αυτό, ε... και μέτρια να 
πάει μια δουλειά, είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί, και μέτρια 
να πάει. Αυτό. Γιατί μόνο η μία δουλειά, θα σου φέρει την 
άλλη.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Ειδικά στην αρχή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός καλλιτέχνη, η 

φήμη είναι σημαντικός παράγοντας και εργαλείο για την εισαγωγή του σε μία 

επαγγελματική κοινότητα στην καλλιτεχνική βιομηχανία, η οποία βασίζεται σε 

ομάδες (Eigler&Azarpour, 2020). Σύμφωνα με την ερωτώμενη, η φήμη 

κάποιου δημιουργείται από την καλή δουλειά του, τη σωστή συμπεριφορά 

του και τις συνεργασίες που κάνει. 

 «Ότι δημιουργούνται γνωριμίες από μια δουλειά, 
δημιουργούνται γνωριμίες και όσο πιο καλά έχεις συνεργαστεί 
και όσο πιο καλό όνομα έχεις, τόσο πιο θετικό πρόσωπο έχεις 
και ο άλλος μετά σε εμπιστεύεται. Δηλαδή μου έχει τύχει να 
πάρω μια πολύ μεγάλη δουλειά, επειδή ένας μεγάλος 
οργανισμός ρώτησε για μένα άλλους καλλιτέχνες που ξέρανε 
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για μένα και οι άλλοι καλλιτέχνες είπανε ότι αυτή κάνει πολύ 
καλή δουλειά. Οπότε πρώτα ο μεγάλος οργανισμός μου έδωσε 
μια μικρότερη δουλειά να με τσεκάρει κι ο ίδιος και μετά μου 
έδωσε μια μεγαλύτερη. Κατάλαβες; Δεν είναι δηλαδή απ’ το 
πουθενά.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

 «Να φροντίζεις εσύ να δημιουργείς γερούς δεσμούς με τους 
συνεργάτες σου, για να μην τους χάσεις. Γιατί όσο έχεις 
ανθρώπους να λένε “α, η Θ. είναι πολύ καλή στη δουλειά της” ή 
“α, φέρθηκε πάρα πολύ καλά” τότε δεν έχεις κάτι να φοβάσαι, 
γιατί το όνομα σου και η φήμη που κυκλοφορεί για σένα είναι 
καλή. Άρα, δεν έχεις κάτι να φοβάσαι. Δηλαδή όσο, ό, τι και να 
λένε, αν εσύ έχεις καλό όνομα από τους συνεργάτες σου και 
από τους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί μαζί σου, τελείωσε. 
Αυτό είναι που μετράει.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Ταυτόχρονα, το κύρος του επηρεάζεται από την πόλη που εργάζεται: για 

παράδειγμα η Αθήνα κι οι παραστάσεις που δημιουργούνται εκεί έχουν 

μεγάλο κύρος, τόσο από τα θέατρα ή τους φορείς, με τους οποίους 

συνεργάζεται και από την αμοιβή που λαμβάνει. 

«Εδώ δεν γεννιούνται αξίες, στη Θεσσαλονίκη, το να δουλεύω 
Αθήνα και να φέρνω μετά μία παράσταση εδώ ή αφού έχω 
δουλέψει στην Αθήνα και έχει ακουστεί αυτό να έρθω να κάνω 
κάτι εδώ, θα με δουν και τελείως διαφορετικά. Ενώ το αντίθετο 
δεν ισχύει.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

«Αν έχεις ανεβάσει μία παράσταση στη Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών έχεις άλλο στάτους από εμένα που δεν έχω κάνει.» (Α., 
άντρας, 37 χρονών) 

Αντίστοιχα με τον τρόπο που λειτουργούν οι γνωριμίες κι οι επαφές για έναν 

σκηνοθέτη, λειτουργούν οι δημόσιες σχέσεις και η διαφήμιση για μία 

θεατρική παράσταση, ιδίως στην Αθήνα. Όπως αναφέρουν οι συμμετέχοντες, 

η έλλειψη καλλιτεχνικής βιομηχανίας στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα να 

μπορεί οποιοσδήποτε να σκηνοθετήσει μία παράσταση, με αποτέλεσμα να 

παράγονται κάθε χρόνο πολλές παραπάνω παραστάσεις από αυτές, στις 

οποίες θα μπορούσε να ανταποκριθεί το κοινό.  

«Ε, άρα.., τώρα γιατί ανεβαίνουν τόσες παρατάσεις, εξηγήσαμε 
τους λόγους πριν, δεν υπάρχει σύστημα, δεν υπάρχει 
βιομηχανία, οποιοσδήποτε μπορεί να ανεβάζει κλπ, ε, οπότε οι 
δημόσιες σχέσεις πραγματικά είναι το άλφα και το ωμέγα.» (Μ., 
γυναίκα, 37 χρονών) 
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Έτσι, οι δημόσιες σχέσεις κι η διαφήμιση είναι εκείνες που 
αναλαμβάνουν να προσελκύσουν τους θεατές κάθε φορά.  

«Είναι το άλφα και το ωμέγα, ειδικά στην Αθήνα. Είναι η 
πρωτεύουσα της χώρας, είναι εκεί που συμβαίνουνε όλα, έχει 
πάνω από 200 τόσες παραστάσεις το χρόνο, δεν έχει το κοινό 
αυτό, δεν υπάρχει το κοινό αυτό. Δηλαδή δεν πάνε όλες καλά, 
γιατί δεν υπάρχει το θεατρικό κοινό, δεν μπορεί να σηκώσει η 
Αθήνα τόσες παραστάσεις, και πρέπει να λέω και μικρό 
νούμερο.» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

«Ε, και μιλάω και από την πλευρά του τι μπορούν να κάνουν οι 
δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή οι δημόσιες σχέσεις μία παράσταση 
που είναι κακή, αν έχει καλές δημόσιες σχέσεις θα πάει καλά, 
μία παράσταση που είναι διαμάντι, αν δεν έχει καλές δημόσιες 
σχέσεις, όσο διαμάντι και να είναι, δεν θα πάει καλά, γιατί δεν 
θα διαφημιστεί, δεν θα την δει ο κόσμος. Ουσιαστικά, ε, 
παίζουν κυρίαρχο λόγο, ε.., είναι σημαντικό και τώρα το λέω 
από την πλευρά της εμπορικότητας, δηλαδή αν θες η 
παράσταση να την δει κόσμος, ειδικά αν έχεις βάλει τα λεφτά 
σου.» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Όπως αναφέρεται από κάποιους συμμετέχοντες, το 1/3 των χρημάτων κάθε 

παραγωγής διατίθενται στο κομμάτι αυτό, ενώ ως διαφήμιση για μία 

παράσταση μπορεί να λειτουργήσουν και οι επώνυμοι ηθοποιοί που 

συμμετέχουν σε αυτήν.  

 «Συνήθως το ένα τρίτο, πώς ορίζονται, το ένα τρίτο του budget 
οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, πάνε στις δημόσιες σχέσεις. Ή 
πρέπει να υπολογίσεις τις δημόσιες σχέσεις.» (Μ., γυναίκα, 37 
χρονών) 

 «Είναι αυτό το πράγμα που λέγαμε και πριν, το χρώμα, όλο 
αυτό, η λάμψη είναι κράχτης, φέρνει κόσμο.» (Δ., άντρας, 50 
χρονών) 

Αυτό, όμως, που τονίζεται από τους περισσότερους συμμετέχοντες είναι πως 

το σημαντικότερο και ουσιαστικότερο, είναι το κοινό που θα παρακολουθήσει 

μία παράσταση, να μείνει ευχαριστημένο και να επιδιώξει από μόνο του να 

παρακολουθήσει κι άλλες παραστάσεις του ίδιου σκηνοθέτη. 

 «Αυτοί που βλέπω στην Αθήνα πολλούς, που, ξέρεις, έχουν 
περάσει σε μία άλλη φάση που τα πράγματα είναι ό, τι μου 
έρθει στο κεφάλι θα το βάλω πάνω στην σκηνή, ε, δεν έχει, δεν 
είναι πια, δεν είναι έτσι. Και δεν πρέπει να είναι έτσι, έτσι είναι 
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όμως. Δηλαδή πολλές φορές λέω, που, όταν βγαίνω από μία 
κακή παράσταση, ας πούμε, δεν αντέχω άλλο.» (Δ., άντρας, 50 
χρονών) 

«Το θέμα είναι πώς φεύγει ο κόσμος, θα έρθει, πώς θα φύγει ο 
κόσμος, αν δεν δει κάτι καλό, δηλαδή, πάω στο θέατρο για να 
δω ένα πρόσωπο ή για να δω μία παράσταση;» (Δ., άντρας, 50 
χρονών) 

 «Αν κάτι είναι καλό, θα προχωρήσει. Αν κάτι είναι αληθινό…(Αν 
δεν είναι καλό, και στηρίζεται μόνο στη διαφήμιση και το 
κοινωνικό του κεφάλαιο) Δεν θα αντέξει για πολύ. Θα κάνει 
πολύ μεγάλο τέτοιο, αλλά δεν θα αντέξει για πολύ.» (Δ., άντρας, 
50 χρονών) 

«σίγουρα παίζουν ρόλο, αλλά αν δεν είσαι καλός στο θέατρο 
δεν μπορείς να σταθείς, σε πετάει έξω» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

«Αλλά δεν μιλάω για το starsystem, δεν μιλάω για τους 
σκηνοθέτες οι οποίοι με απογοητεύουνε πάρα πολύ» (Δ., 
άντρας, 50 χρονών) 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει ποικιλοτρόπως το επάγγελμα του 

σκηνοθέτη είναι ο τόπος που εργάζεται. Αν και οι καλλιτέχνες μετακινούνται 

συχνά σε διάφορες περιοχές, ο κάθε σκηνοθέτης έχει ένα μέρος ως βάση, 

όπου εργάζεται το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όλοι οι συμμετέχοντες 

συμφωνούν πως η σκηνοθεσία στην Αθήνα διαφέρει από όλες τις άλλες 

πόλεις της Ελλάδος. Αρχικά, στην Αθήνα οι συνθήκες εργασίες είναι 

διαφορετικές και οι ευκαιρίες που έχει κάποιος είναι περισσότερες, καθώς 

εκεί υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή και ζήτηση. Σημαντική παράμετρος, 

βέβαια, είναι το πώς διαχειρίζεται το κάθε άτομο αυτές τις ευκαιρίες. 

«Ξέρω ‘γω σε μία πόλη σαν την Αθήνα έχεις άπειρες ευκαιρίες 
να δεις που πάει το θέατρο.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

«Για αυτό υπάρχει τόσος κόσμος στις μεγαλουπόλεις, για αυτό 
γίνονται οι μεγαλουπόλεις, για να έχεις περισσότερες ευκαιρίες, 
πώς τις χρησιμοποιείς τις ευκαιρίες είναι.» (Δ., άντρας, 50 
χρονών) 

«Μπορείς να δημιουργήσεις πράγματα στην Αθήνα, γιατί έχεις 
περισσότερες ευκαιρίες.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«και οι ευκαιρίες που δίνονται στην Αθήνα είναι πολύ 
περισσότερες, κι ο ανταγωνισμός βέβαια είναι μεγαλύτερος» (Γ., 
γυναίκα, 40 χρονών) 
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 «Η Αθήνα απλά έχει πιο πολλή ζήτηση και πιο πολλή 
παραγωγή.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Ταυτόχρονα, στην Αθήνα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής 

συνεργατών. Στην πρωτεύουσα υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες, με 

αποτέλεσμα να έχουν όλοι παρόμοιο κώδικα επικοινωνίας και ο σκηνοθέτης 

να μπορεί να ασχοληθεί άλλοτε αποκλειστικά κι άλλοτε κυρίως με τη 

σκηνοθεσία μιας παράστασης. Όλα τα άλλα τα αναλαμβάνουν οι συνεργάτες 

του.  

«Άμα είσαι στην Αθήνα μπορεί να μην σε ενδιαφέρει καθόλου 
(το οργανωτικό κομμάτι). Δηλαδή άμα δουλεύεις στο Εθνικό 
Θέατρο, δεν σε αφορά, φωνάζεις τους βοηθούς σου, φωνάζεις 
τον παραγωγό και τα κάνει.» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

«Στην Αθήνα  ή μάλλον στην Αθήνα στα μεγάλα θέατρα, ο 
σκηνοθέτης κάνει μόνο σκηνοθεσία και τίποτα άλλο. Στα μικρά 
θέατρα μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα.» (Γ., γυναίκα, 40 
χρονών) 

«Σε κάθε περίπτωση, όμως, ασχολείται με επαγγελματίες, 
δηλαδή έχει να επιλέξει ανάμεσα σε πολλούς ηθοποιούς που 
ξέρουν καλά τη δουλειά τους, που θα καταλάβουνε τι τους λέει 
όταν τους το λέει στην πρόβα και δεν θα χρειαστεί να τους το 
εξηγήσει. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους συνεργάτες, 
σκηνογράφους, ενδυματολόγους, φωτιστές κλπ. Οπότε η 
δουλειά του είναι πολύ διαφορετική. Κατά μία έννοια είναι πολύ 
πιο εύκολη, κατά μία άλλη είναι, έχει κι άλλες δυσκολίες, διότι 
στον επαγγελματικό χώρο υπάρχουν κι άλλες δυσκολίες. (...) 
λόγω του ότι ένας επαγγελματίας σκηνογράφος πολύ συχνά 
έχει μια πολύ πιο ισχυρή άποψη από ότι ένας ερασιτέχνης κλπ. 
Παρόλα αυτά οι κώδικες είναι οι ίδιοι οπότε εξαρτάται.» (Γ., 
γυναίκα, 40 χρονών) 

«Λέω ότι είναι κακομαθημένοι κάποιοι στην Αθήνα, γιατί 
μπορούν να έχουν ό, τι θέλουνε, ό, τι τους έρθει, δεν μ’ αρέσει 
αυτός, φύγε, δεν μ’ αρέσει αυτός, ε, αν δεν κάτσεις λοιπόν να 
δουλέψεις με κάποιον ηθοποιό, να πάρεις ένα θίασο… δεν σου 
λέω θα κάνεις κάποια επιλογή αλλά πρέπει να δουλέψεις με τον 
ηθοποιό.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

Για μία συμμετέχουσα, βέβαια, στην πρωτεύουσα οι περισσότεροι 

ενδιαφέρονται κυρίως για το οικονομικό κέρδος παρά για την καλλιτεχνική 

δημιουργία. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, σύμφωνα με την προσωπική της 
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εμπειρία, δεν δημιουργούν οι ίδιοι κάτι καινούργιο, αλλά εμμένουν στα 

γνωστά και δοκιμασμένα έργα, που έχουν αποδείξει ότι επιφέρουν 

μεγαλύτερα κέρδη.  

«Είναι πιο σπάνιο να δω αυθεντικές δουλειές. Δεν είναι τυχαίο 
που από τότε που άρχισαν να βλέπουν ότι το μιούζικαλ 
πουλάει, έχουν φέρει όλες τις παραστάσεις του εξωτερικού. 
Κανένας δεν έχει κάτσει να γράψει ένα δικό του έργο. Για ποιο 
λόγο; Ας δοκιμάσουν. Εγώ στέλνω το δικό μου το έργο στην 
Αθήνα και μου λένε “Α, δεν είναι γνωστό”.[…] Και έτσι κάνουνε, 
το “Phantomoftheopera” γι αυτό έπιασε είκοσι χρόνια.» (Σ., 
γυναίκα, 30 χρονών) 

Αντίθετα, ένας συμμετέχων υποστηρίζει πως στην πρωτεύουσα παράγονται οι 

«νέες ιδέες εθνικής εμβέλειας» και σημειώνει πως αν κάποιος επιθυμεί να 

επηρεάσει τα πράγματα, πρέπει να εργάζεται εκεί. Την άποψη αυτή 

ενστερνίζεται εν μέρει άλλη μία συμμετέχουσα, η οποία αναφέρει πως στην 

Αθήνα γίνονται πολλές παραγωγές και είναι όλα μαζεμένα εκεί, χωρίς να 

συμφωνεί, όμως, πως αποκλειστικά εκεί παράγονται ιδέες. Εξάλλου, όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά, αρκετοί καλλιτέχνες ξεκινούν από άλλες πόλεις 

και στη συνέχεια πηγαίνουν στην Αθήνα, όπως έκανε κι η ίδια.  

«Όσο πιο μακριά απέχεις από τον πυρήνα μιας κουλτούρας 
εθνικής εμβέλειας, ας πούμε στην Ελλάδα είναι η Αθήνα, τόσο 
λιγότερες αξιώσεις μπορείς να εγείρεις εναντίον της. Ή τόσο πιο 
πίσω είσαι σε σχέση με αυτό. Η Θεσσαλονίκη είναι η αμέσως 
επόμενη από την Αθήνα καλλιτεχνικά, αλλά εγώ θεωρώ ότι 
είναι πολύ πίσω.[…] εννοώ όχι εθνικής με την έννοια του έθνους, 
με την έννοια της πολιτισμικής ενότητας ενός συνόλου που 
προδιαγράφεται εθνικά για διάφορους λόγους.» (Α., άντρας, 37 
χρονών) 

«Νομίζω ότι όλες οι αξίες γεννιούνται στην Αθήνα, και όσο πιο 
μακριά είσαι από αυτές, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχεις να 
τις ανταγωνιστείς ή να τις, να συνδεθείς μαζί τους.» (Α., άντρας, 
37 χρονών) 

«Αυτό τώρα το στην Αθήνα γεννιούνται ιδέες, στην Αθήνα 
διακινούνται τα πράγματα, έχεις ευκαιρίες, το τι θέλεις είναι.» 
(Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Οπότε με αυτή την έννοια είναι όλα μαζεμένα στην Αθήνα. 
Έχει πάρα πολλή παραγωγή, με αυτή την έννοια. Όχι ότι εκεί 
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γεννιούνται οι ιδέες. Οι ιδέες παντού γεννιούνται.» (Θ., γυναίκα, 
30 χρονών) 

 «Και μπορεί, ξέρεις, ας πούμε πάρα πολύ σοβαρές ομάδες 
έχουνε κατέβει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ας πούμε και 
ο Μ. Θεσσαλονίκη ξεκίνησε και εγώ οι πιο πρώτες μου δουλειές 
που αυτές με πήγαν παραπέρα Θεσσαλονίκη της έκανα και 
ξέρεις, πήρα θάρρος ρε παιδί μου και συνέχισα.» (Θ., γυναίκα, 
30 χρονών) 

Συγκρίνοντας την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της 

Ελλάδος, φαίνεται να προκύπτει έντονη διαφορά. Η Θεσσαλονίκη 

παρουσιάζεται ως μία πόλη με περιορισμένες επιλογές, όπου ο σκηνοθέτης 

αναλαμβάνει περισσότερες υποχρεώσεις πέρα της σκηνοθεσίας.  

«Στη Θεσσαλονίκη είναι πιο περιορισμένα. Η Αθήνα είναι... έχει 
τα πάντα.» (Σ, γυναίκα, 30 χρονών) 

«στη Θεσσαλονίκη ισχύει το ίδιο πράγμα, με τη μόνη διαφορά 
ότι επειδή είναι μικρότερη πόλη, βλέπεις και το κομμάτι αυτό 
που βλέπεις εδώ στην περιφέρεια, το ότι ο σκηνοθέτης 
χρειάζεται να ασχοληθεί και με την επικοινωνία, χρειάζεται να 
ασχοληθεί και με την παραγωγή» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

Αν κι ένας συμμετέχων χαρακτηρίζει ερασιτεχνική τη δημιουργία που 

παράγεται στη συμπρωτεύουσα,  

«Και για ΄μένα η εικόνα της πόλης (Θεσσαλονίκης) στον 
καλλιτεχνικό τομέα έχει πολύ ερασιτεχνισμό. Ενώ οι ίδιοι 
θεωρούν ότι κάνουν κάτι επαγγελματικά, θεωρώ ότι είναι πολύ 
ερασιτεχνικό όλο αυτό. Δεν ενημερώνονται…» Α., άντρας, 37 
χρονών) 

«Η Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη έχει πολύ μεγάλη διαφορά. 
Αυτό έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση. Η 
Θεσσαλονίκη είναι πολύ μικρή πόλη σε σχέση με την Αθήνα.» (Γ., 
γυναίκα, 40 χρονών) 

οι περισσότεροι σκηνοθέτες θεωρούν ότι υπάρχει κι εκεί η δυνατότητα για 

ωραίες και πρωτότυπες ιδέες.Σύμφωνα με μία συμμετέχουσα, η Θεσσαλονίκη 

θα μπορούσε να αποτελεί μία εναλλακτική καλλιτεχνική πρόταση στην 

Ελλάδα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχουν άτομα να τολμήσουν 

κάτι τέτοιο.  
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«Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε εδώ πέρα να υπάρχει μια 
εναλλακτική φωνή καλλιτεχνικά. Δυστυχώς, δεν έχουνε βρεθεί 
άνθρωποι να έχουνε τα κότσια και να κάνουν ακριβώς την 
πρώτη κίνηση και αν με ρωτάς και εμένα, επειδή έχω έτσι πολύ 
μεγάλη φιλοδοξία να ταξιδέψω και να κάνω πράγματα και να 
δω πράγματα, ε..., αν είχα και μια δεύτερη ζωή, θα έπαιρνα την 
απόφαση να τα αφήσω όλα και να έρθω εδώ και να εδραιωθώ 
και τα λοιπά.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Μία άλλη συμμετέχουσα υποστηρίζει πως στη Θεσσαλονίκη δημιουργούνται 

ωραίες ιδέες, αλλά επηρεάζονται πολύ από την οικονομική κρίση. 

«Αλλά από την άλλη δεν συμφωνώ ότι οι ιδέες γεννιούνται 
στην Αθήνα, υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη ομάδες που κάνουν 
πολύ καλή δουλειά. Είναι όμως η Θεσσαλονίκη μία πόλη κι αυτή 
πολύ χτυπημένη από την κρίση, και τα μέσα που έχουν είναι 
πού λίγα.» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

Παρομοίως, τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι σκηνοθέτες στη 

Θεσσαλονίκη, τους αντιμετωπίζουν και σ’ όλες τις επαρχιακές πόλεις. Στα 

μέρη αυτά οι συνεργασίες που μπορούν να γίνουν είναι συγκεκριμένες και ο 

σκηνοθέτης ασχολείται με μία ποικιλία δραστηριοτήτων.  

«Δεν έχω εδώ τη δυνατότητα να επιλέξω  ανάμεσα σε 30 
άνδρες τον πρωταγωνιστή, σε 80 γυναίκες την 
πρωταγωνίστρια, έτσι; Θα πρέπει να δουλέψει με αυτό το 
ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει τώρα διαθέσιμο στην πόλη 
μου.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Όταν είσαι σε ένα μέρος όπως είναι το Ρ., όταν είσαι, δηλαδή, 
στην περιφέρεια και όχι στην πρωτεύουσα, όπου έχεις τη 
δυνατότητα να επιλέξεις και να δουλέψεις με πολλούς 
επαγγελματίες, εδώ κατ’ ανάγκην ο σκηνοθέτης είναι τα πάντα. 
Δηλαδή, εγώ στις παραστάσεις μου σκηνοθετώ, βγάζω το 
πρόγραμμα των ηθοποιών, φροντίζω αν, φροντίζω να υπάρχει 
σκηνογράφος- ενδυματολόγος, ή αν δεν υπάρχει, γιατί θεωρώ 
ότι πρέπει να υπάρχουν συνεργάτες, αλλά αν δεν υπάρχει 
φροντίζω και για αυτό, στέλνω τα δελτία τύπου, δίνω τις 
συνεντεύξεις, οργανώνω τα εισιτήρια, οργανώνω τα νομικά, 
κάνω όλη την παραγωγή, κάνω τα πάντα κι αυτό γιατί είμαι 
εδώ στην περιφέρεια και δεν υπάρχει η δυνατότητα να 
δουλέψω με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους.» (Γ., 
γυναίκα, 40 χρονών) 
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Μία συμμετέχουσα αναφέρεται στη διαφορά κοινού ανάμεσα στην Αθήνα, τη 

Θεσσαλονίκη και την επαρχία, καθώς εκείνη ταξιδεύει με έτοιμες 

παραστάσεις σε διάφορες περιοχές, αναφέροντας πως είναι διαφορετικές οι 

ανάγκες και οι προτιμήσεις κάθε περιοχής. 

«Σίγουρα είναι άλλο το κοινό. Για παράδειγμα, είχα πολύ μεγάλη 
αγωνία για το αν αυτό που θα κάνω θα αρέσει. Και πιστεύω ότι 
το ίδιο πράγμα που έκανα, αν έπαιζε σε κοινό αθηναϊκό θα είχε 
πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

 «Ή ας πούμε στη Θεσσαλονίκη είχε μεγαλύτερη ανταπόκριση η 
παράσταση που σκηνοθέτησα. Νταξει, ξέρω ‘γω. Θέλει άλλο 
κοινό.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Όπως φαίνεται, λοιπόν, όλοι οι συμμετέχοντες συγκλίνουν στο ότι τόσο οι 

γνωριμίες ενός ατόμου, όσο και οι δημόσιες σχέσεις είναι πολύ σημαντικές. 

Επίσης, όλοι συμφωνούν ότι οι ευκαιρίες που παρέχονται στην Αθήνα είναι 

αρκετές και πολύ περισσότερες, από εκείνες σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της 

Ελλάδας. Ωστόσο, παρατηρούνται και μεγάλες διαφορές για το πώς 

αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες αυτές τις παραμέτρους. 

Η διαφορά αυτή και ο τρόπος που κάθε άτομο προσδιορίζει τα στοιχεία αυτά 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα του στόχου που έχει θέσει ο καθένας. Έτσι, για 

παράδειγμα, οι συμμετέχοντες που αναφέρονται στις θετικές επιδράσεις των 

επαφών κάποιου και τονίζουν τη σημασία της φήμης, είναι εκείνοι που έχουν 

αναφέρει ως στόχους τους την προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική 

ανέλιξη τους μέσα από την εργασία τους.  

«Το να φτάσω κάποια στιγμή να ανέβω σε κάποια πλατφόρμα 
από όπου θα μπορώ να κινούμαι λίγο πιο εύκολα» (Α., άντρας, 
37 χρονών) 

«Σε κάθε επόμενη παράσταση στοχεύω να μάθω απ’ αυτήν και 
να πάω παραπέρα, να μην επαναλάβω τον εαυτό μου, να είναι 
καλύτερη από την προηγούμενη, να είναι ευχαριστημένοι οι 
συνεργάτες μου, να είμαι εγώ ευχαριστημένη από το […] Εεε και 
να τη δει όλο και περισσότερος κόσμος.» (Θ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

Αντίθετα, ο συμμετέχων που έχει θέσει ως στόχο του τη δημιουργία στον 

τόπο του και την εκπαίδευση του κοινού στην πόλη του, φαίνεται να 

απορρίπτει τις επιλογές της Αθήνας, να εστιάζει στα αρνητικά της και να 

προτιμά να δημιουργεί στην επαρχία. 
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«Δημόσιες σχέσεις θα κάνεις και είναι η κοινωνικότητα που έχει 
αυτό το, γιατί έχει να κάνει, σου λέω, με τον κόσμο το θέατρο. 
Θέατρο δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει κοινό, έτσι; Αλλά δεν 
μιλάω για το starsystem, δεν μιλάω για τους σκηνοθέτες οι 
οποίοι με απογοητεύουνε πάρα πολύ, και αυτοί που βλέπω στην 
Αθήνα πολλούς, που, ξέρεις, έχουν περάσει σε μία άλλη φάση 
που τα πράγματα είναι ό, τι μου έρθει στο κεφάλι θα το βάλω 
πάνω στην σκηνή, ε, δεν έχει, δεν είναι πια, δεν είναι έτσι. Και 
δεν πρέπει να είναι έτσι, έτσι είναι όμως.» (Δ., άντρας, 50 
χρονών) 

«Τώρα σου λέω αν ήθελα να ανήκω σε ένα starsystem, δεν θα 
έπρεπε να είμαι εδώ.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Θέλεις να γίνεις γνωστός στο πανελλήνιο, δεν έχω τέτοια, 
τέτοιες βλέψεις εγώ. Θέλεις να γίνεις ε, μεγάλος και τρανός να 
σε προσκυνούν όλοι, δεν έχω τέτοιες βλέψεις.» (Δ., άντρας, 50 
χρονών) 

«Εγώ θα μου επιτρέψεις να μου αρέσει καλύτερα να φτιάχνω 
πράγματα και παραμύθια στο μυαλό μου κοντά στη φύση 
παρά σε ένα τσιμεντένιο πράγμα, δηλαδή δεν μου αρέσει το 
καταθλιπτικό τοπίο, το οποίο ζούσα μέσα στην Αθήνα.» (Δ., 
άντρας, 50 χρονών) 
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7. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

 

7.1. Ευέλικτες μορφές εργασίας 

Από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι η καλλιτεχνική αγορά εργασίας έχει δυο 

βασικά χαρακτηριστικά. 

Το πρώτο είναι η αστάθεια των θέσεων εργασίας. 

«Εγώ μπορεί να βρεθώ τώρα να σκηνοθετώ μία παράσταση, 
μετά να διδάσκω, να κάνω σεμινάρια, στην επόμενη 
παράσταση να παίζω και στο μεθεπόμενο πράγμα που θα κάνω 
να κάνω performance.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

 «Το επάγγελμα μας πάει με τα project, πάει με τη σεζόν, δεν 
υπάρχει μονιμότητα, κλείνουμε μία συμφωνία τώρα, κάνουμε 
μία δουλειά για δύο μήνες, μετά πάμε για άλλη παράσταση.» 
(Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής αγοράς εργασίας είναι η 

κυριαρχία της ευελιξίας στην απασχόληση. Η ευελιξία αυτή αναφέρεται στις 

διαφοροποιήσεις των αμοιβών των συμμετεχόντων και την υπαμειβόμενη 

εργασία, στις εναλλαγές εργασίας- ανεργίας, στις υπερωρίες, και στην 

εργασία χωρίς αμοιβή κατά τις πρόβες. Τα δύο αποσπάσματα που 

ακολουθούν είναι αντιπροσωπευτικά αυτής της ευελιξίας και σκιαγραφούν 

πολύ αναλυτικά τις συνθήκες που επικρατούν.  

«Η ευελιξία υπάρχει. Επίσης, μπορεί να δουλέψω τώρα για 600 
ευρώ για δύο μήνες, αύριο για 7000 ευρώ για δύο μήνες, 
μπορεί να μείνω για μεγάλο διάστημα χωρίς τίποτα, μπορεί να 
έχω ένα σταθερό εισόδημα από διδασκαλία, γενικά το 
οικονομικό κομμάτι είναι πολύ ευέλικτο. Είναι πολύ ευέλικτο, τι 
εννοούμε, ότι πρέπει να έχεις πάρα πολύ χώρο για ευελιξίες και 
να αντέχεις και μεγάλα διαστήματα, μεγάλα-τέλος πάντων να 
αντέχεις κάποια διαστήματα χωρίς εργασία ή με υπαμειβόμενη 
εργασία ή με λίγη εργασία.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

 «Είναι απαραίτητο κακό. Δεν υπάρχει το τυπικό οκτάωρο, αλλά 
μπορεί να δουλεύεις πολύ παραπάνω. Παλιότερα στα χρήματα 
μπορούσες να ζητήσεις αρκετά, τώρα τι να ζητήσεις; Κάποιοι 
δουλεύουν και πληρώνονται με ποσοστά, κάποιοι με 15 ευρώ 
την ημέρα. αν πάει καλά η παράσταση και φυσικά οι πρόβες 



99 

δεν πληρώνονται. Αυτό μόνο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και 
τα μικρά θέατρα είναι σαν τα μεγάλα εδώ, ο σκηνοθέτης θα 
πληρωθεί για τη δουλειά του ανεξάρτητα από την επιτυχία.» 
(Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

Το πρόβλημα που απορρέει από αυτές τις συνθήκες, και αναφέρουν όλοι οι 

συμμετέχοντες, είναι η οικονομική αστάθεια και ανασφάλεια που έχουν να 

διαχειριστούν. 

«Ένα εξάμηνο έζησα αποκλειστικά από θέατρο, το οποίο ήταν η 
καλύτερη μου περίοδος. Εμ.. αλλά σύντομα αυτά τα λεφτά 
εξαντλήθηκαν οπότε έπρεπε να επιστρέψω στα προηγούμενα» 
(Α., άντρας, 37 χρονών) 

 «Δεν ξέρεις αύριο τι θα γίνει, μπορεί να μην υπάρχουμε αύριο. 
Ε, θα πρέπει να βρεις τρόπους, θα πρέπει να, αν θες να ζήσεις 
μόνο από αυτό.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

Αυτή η οικονομική αστάθεια και ανασφάλεια προκύπτει από την εναλλαγή 

εργασίας- ανεργίας, άρα την εναλλαγή αμοιβής-μη αμοιβής,  

 «Ποιο είναι το αρνητικό με τη δουλειά; Ακόμα και όταν 
πηγαίνει καλά, υπάρχουν περίοδοι που έχεις, και περίοδοι που 
δεν έχεις.» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

«Ναι, έχει απόλυτη αστάθεια. Ακόμα, δηλαδή, και ο καλύτερος 
να είσαι, κάποια στιγμή μπορεί για κάποιο λόγο να υπάρχει ένα 
κενό π.χ. Ή λόγω των οικονομικών συνθηκών μπορεί να είσαι ο 
καλύτερος και να διεκδικείς τα χρήματα σου, ε, δηλαδή ότι εγώ 
θέλω τόσα, όχι εγώ θα σου δώσω τόσα, όχι εγώ θέλω τόσα. Να 
μην πάρεις τη δουλειά ή να μην πάρεις όσα θες.» (Θ., γυναίκα, 
30 χρονών) 

αλλά και από το γεγονός ότι πολλές φορές δεν πληρώνονται για δουλειές 

που έχουν κάνει. 

 «Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να πληρωθείς, μπορεί να μην 
πληρωθείς. Αλλά υπάρχουν και η χειρότερη συμπεριφορά είναι 
ότι ενώ είχες κλείσει τη συμφωνία να πληρωθείς, είχες κλείσει 
τη συμφωνία, δεν πληρώνεσαι. Δηλαδή, να μην σου πω το ποσό 
που μου χρωστάνε από δεδουλευμένα.» (Μ., γυναίκα, 37 
χρονών) 

«Ανοίγεις τις πόρτες και περιμένεις. Ειδικά σε ένα καλοκαιρινό 
θέατρο που δεν έχει προκρατήσεις πολλές.», «Ξέρεις πόσο 
δύσκολο είναι να είσαι καλλιτέχνης; Μιλάμε τη μία μέρα σε 



100 

αποθεώνουνε. […] και την άλλη λένε ότι ή θα το γεμίσεις ή δεν 
θα ξαναέρθεις. Δηλαδή υπάρχουνε όλα αυτά.» (Σ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

Στο πλαίσιο, βέβαια, των ευέλικτων μορφών εργασίας εντάσσεται και η 

κινητικότητα. Η συχνή μετακίνηση, δηλαδή, των ατόμων για λόγους 

εκπαίδευσης ή εργασίας σε διάφορες περιοχές. Η κινητικότητα αυτή 

αναφέρεται συχνά και από τα υποκείμενα αυτής της έρευνας. Όλοι οι 

συμμετέχοντες, δηλαδή, είχαν σε κάποιο σημείο της εκπαίδευσης τους 

ταξιδέψει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για σπουδές ή για την 

παρακολούθηση κάποιων σεμιναρίων. Οι χώρες, μάλιστα, που φαίνονται να 

προτιμώνται είναι χώρες με ανεπτυγμένη καλλιτεχνική βιομηχανία όπως η 

Αγγλία και η Γερμανία. 

«Στο εξωτερικό που είχε έτοιμη κατεύθυνση του liveart και μετά 
έκανα άλλα δύο χρόνια σωματικό θέατρο με την παιδαγωγική 
του Lecoq» (Α., άντρας, 37 χρονών ) 

 «Πήγα στο εξωτερικό όπου έκανα μαθήματα και σεμινάρια 
πάνω στο παιδικό θέατρο και διάφορες εναλλακτικές μορφές 
θεάτρου για παιδιά, όπως κουκλοθέατρο, μαύρο θέατρο, 
μάσκες, κούκλες.»(Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Στο ενδιάμεσο πήγα Erasmus.»(Γ., γυναίκα,40 χρονών) 

«Πήγα στο εξωτερικό για να συνεχίσω σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο»(Μ., γυναίκα, 37 χρονών)  

Ο πιο κοινός, βέβαια, λόγοςτης κινητικότητας των καλλιτεχνών είναι η φύση 

της εργασίας τους.  

«Θα πάω στην Αθήνα, θα κάτσω μία εβδομάδα, γιατί μετά έχω 
κλείσει δουλειά για να σκηνοθετήσω μία ομάδα κάπου αλλού. 
Και θα μείνω εκεί μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. […] Και μετά από εκεί 
θα πρέπει να ψάξω, ή θα πάω Αθήνα ή θα έρθω Ρ.»  (Μ., 
γυναίκα, 37 χρονών) 

«Εγώ μέχρι το ’10-’11 δούλευα στο, στην Αθήνα» (Μ, γυναίκα, 
37 χρονών) 

«Δούλευα ως σκηνογράφος- ενδυματολόγος σε διάφορες 
ομάδες  σε μία πόλη[…] πήγα στην Αθήνα, δούλεψα εκεί 
κάνοντας πάλι σεμινάρια, έκανα και μία παράσταση εκεί που 
πήγε πολύ καλά […] άρχισα να δουλεύω σε διάφορα σημεία 
εδώ» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 
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«Ναι, που λες υπάρχει πάρα πολύ κινητικότητα, και αστάθεια 
κιόλας, πρέπει να είσαι πάρα πολύ ανοιχτός, πρέπει να κινείσαι 
πάρα πολύ, πρέπει να προτείνεις παντού, παντού όπου σε 
ενδιαφέρει, κι όχι όπου να' ναι, πρέπει να λες και όχι.» (Θ., 
γυναίκα, 30 χρονών) 

Οι περισσότεροι, δηλαδή,συμμετέχοντες δεν περιορίζονται σε ένα μέρος, 

αλλά έχοντας μία περιοχή ως σταθερή βάση, ταξιδεύουν για να 

παρουσιάσουν κάποια παράσταση τους, να εργαστούν σε κάποιο project ή να 

ανανεώσουν τις ιδέες τους.  

 «Πηγαίνω τουλάχιστον μια φορά στο Λονδίνο και βλέπω 
παραστάσεις.» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

«Ήμουνα φέτος κάπου, θα ξανακάνω κάτι τώρα στην Αθήνα σε 
ένα φεστιβάλ χορού μουσικής σύνθεσης, θα ξαναπάω 
εξωτερικό για κάποιους μήνες. Γενικά, έχω μία έδρα, αλλά 
μετακινούμαι παντού. Και σεμινάρια ας πούμε δεν έκανα φέτος 
εδώ, έκανα σε διάφορες άλλες χώρες.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

«Εγώ ας πούμε δουλεύω σε διάφορες πόλεις. Και γενικά ρε 
παιδί μου κινούμαι, ναι.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Έχω πάει σε άλλη χώρα για μια άλλη performance[…] Έχω πάει 
σε άλλη χώρα για ένα άλλο project […] έχω πάει σε διαφορετική 
χώρα τέσσερις φορές για σεμινάρια – παρουσιάσεις, εκεί πέρα.» 
(Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Οι ίδιοι, μάλιστα, βλέπουν θετικά τη δυνατότητα που έχουν να 

μετακινούνται.  

«Αλλά καλλιτεχνικά με ενδιαφέρει να δουλεύω αλλού και να 
επιστρέφω εδώ, αν γίνεται. Επίσης, επειδή εδώ δεν γεννιούνται 
αξίες, στη Θεσσαλονίκη, το να δουλεύω Αθήνα και να φέρνω 
μετά μία παράσταση εδώ ή αφού έχω δουλέψει στην Αθήνα 
και έχει ακουστεί αυτό να έρθω να κάνω κάτι εδώ, θα με δουν 
και τελείως διαφορετικά. Ενώ το αντίθετο δεν ισχύει.» (Α., 
άντρας, 37 χρονών) 

«Έχει να κάνει και με τη δική μου απόφαση, που σπούδασα εδώ 
και προσπάθησα να κρατήσω  ανοιχτούς τους δεσμούς εδώ για 
να έχω δουλειά σε όσον το δυνατόν περισσότερα μέρη γίνεται, 
το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, από τη μία να έχω 
δουλειές και να κάνω καλές δουλειές, από την άλλη ίσως έχει 
αργήσει τη σταθεροποίηση της δουλειάς μου, γιατί στην Αθήνα, 
για παράδειγμα, που κινείται πιο πολύ το θέατρο, δεν κάνω 
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σταθερά τη μία δουλειά μετά την άλλη, γιατί κάνω δουλειές και 
στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη κλπ οπότε για τη φήμη, 
εντός εισαγωγικών, αργεί πολύ περισσότερο να εδραιωθεί με 
κάποιον τρόπο.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Ωστόσο, η οικονομική κρίση εντείνει την ανάγκη για συνεχή μετακίνηση. 

 «Υπάρχει κι εδώ αυτό, δηλαδή έχουνε φύγει, ειδικά τώρα, στην 
εποχή των μνημονίων, υπάρχουνε ηθοποιοί οι οποίοι λένε φέτος 
θα πάω Θεσσαλονίκη, γιατί έπιασα δουλειά στη Θεσσαλονίκη, 
οπότε θα πάω εκεί για 6 μήνες. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος 
που έχει φύγει για Κύπρο, για σεζόν, ε…, η τηλεόραση της 
Κύπρου είναι γεμάτη με Έλληνες ηθοποιούς πλέον επώνυμους κι 
ανώνυμους. Έχουν φύγει και σκηνοθέτες για Κύπρο, για να 
κάνουνε project, οπότε πάλι για 6 μήνες, 8 μήνες, 3 μήνες, 2 
μήνες, επιστρέφουν ή συνεχίζουνε να ψάχνονται εκεί.» (Μ., 
γυναίκα, 37 χρονών) 

Φαίνεται, λοιπόν,πωςοι συνθήκες που βιώνουν οι σκηνοθέτες στον 

επαγγελματικό τους χώρο συνάδουν με εκείνες όλων των εργαζομένων σε 

ευέλικτες μορφές εργασίας. Όλα τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, άλλωστε, 

έχουν χαρακτηριστικά τέτοιας εργασίας. Γι’ αυτό και οι συμμετέχοντες συχνά 

απαντούν σε αυτή την ερώτηση με την ιδιότητα του καλλιτέχνη γενικότερα, 

κι όχι αποκλειστικά με εκείνη του σκηνοθέτη.  

7.2. Δυσκολίες στο θέατρο ως χώρος εργασίας  

Οι ευέλικτες μορφές εργασίας, που προαναφέρθηκαν, συχνά δημιουργούν 

κάποια προβλήματα στους συμμετέχοντες, όπως είναι οι οικονομικές 

δυσκολίες που επισήμαναν οι ίδιοι.  

 «Και έχω περάσει πολλές δυσκολίες και έχω φάει πολλές 
πόρτες στα μούτρα και έχει πέσει και πείνα και έχει πέσει και 
τρέξιμο και αν το ρωτάς.» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Η αστάθεια των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας δημιουργεί ένα μόνιμο 

και έντονο άγχος σε πολλούς σκηνοθέτες.  

«Θα έχω να πληρώσω το ενοίκιο μου τον επόμενο μήνα; Θα 
μπορέσω να πάω διακοπές; Όταν είμαι 50,60 θα έχω να φάω, 
θα έχω ασφάλεια; Όταν, αν πάθω καρκίνο στα 70 μου, θα 
υπάρχει κάτι να με κρατήσει ή θα είμαι ένας ξεχασμένος 
άσημος σκηνοθέτης που έχει να κάνει δουλειά 20 χρόνια κι έχει 
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χάσει το δρόμο του και δεν ξέρει τι κάνει στη ζωή του; Όλο 
αυτό είναι μαζί σου μέρα νύχτα, δεν μπορείς να το αφήσεις 
ποτέ, γιατί, και ειδικά αν το κάνεις fulltime που λέγαμε, 
επενδύεις όλα σου τα αβγά σε αυτό το καλάθι, σε αυτό το 
πλοίο, αν αυτό το πλοίο ναυαγήσει και βρεθείς στα 50 σου…. 
Ναυαγούν όλα και δεν έχεις πλάνο Β στη ζωή σου, άρα αυτό 
είναι τεράστιο υπαρξιακό.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

 «Είναι δεδομένο, είναι δεδομένο το άγχος.» (Θ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

Πέρα από το βιοπορισμό, όμως, το άγχος αυτό πολλές φορές γενικεύεται και 

γίνεται υπαρξιακό.  

«Βασικά έχεις ένα μόνιμο υπαρξιακό άγχος.» (Α., άντρας, 37 
χρονών) 

«Κοίταξε το άγχος είναι ένα επαγγελματικό, οικονομικό, 
βιοποριστικόκαιαπό την άλλη έχεις πάντα το άγχους του αυτό 
που κάνω αξίζει;, είναι καλό;, με πάει μπροστά;, έχω κάνει τη 
σωστή επιλογή;» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

Οι συμμετέχοντες αγχώνονται, επίσης, για τη διατήρηση της καλλιτεχνικής 

τους ταυτότητας και συνεχώς προσπαθούν να αποδείξουν την καλλιτεχνική 

τους αξία. 

«Επίσης το εγώ σαν καλλιτέχνης είμαι κάτι ή νομίζω ότι είμαι 
κάτι;, αυτό για μένα είναι το χειρότερο άγχος που μπορεί να 
έχεις και πρέπει να μάθεις να ζεις και με αυτό, γιατί δεν 
υπάρχει ποτέ κάποιος που σου λέει ότι εσύ είσαι αυτό, 
τελείωσες, πάρε τώρα και τη σφραγίδα και μην σε ανησυχεί 
τίποτα.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

 «Όταν είσαι πιο μικρός θες να αποδείξεις κιόλας, να αποδείξεις 
ότι έχεις ματιά, να αποδείξεις ότι το έχεις, να αποδείξεις ότι, θες 
να αποδείξεις, έχεις ένα άγχος, ένα τέτοιο ρε παιδί μου, οπότε 
και πειραματίζεσαι πολύ και κάνεις υπερβολές και… τα πάντα.» 
(Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Παράλληλα, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που επιβάλλει ο ρόλος του 

σκηνοθέτη, δημιουργεί ένα επιπρόσθετο άγχος, για το κατά πόσο και σε ποιο 

βαθμό ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ευθύνες που έχουν αναλάβει. 

«Γιατί είναι αγχωτικό επάγγελμα, είναι πάρα πολύ αγχωτικό. 
Έχεις στο μυαλό σου τα πάντα, για να μην τα ορίσω χίλια δυο 
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πράγματα, είναι παραπάνω από χίλια δυο πράγματα, έχεις στο 
μυαλό σου τα πάντα.» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

 «Λέει ο MelGibson, […] σκηνοθέτης για μένα είναι αυτός που 
είναι στη μέση από μία θύελλα, γίνονται όλα πουτάνα, και ο 
σκηνοθέτης είναι στη μέση και ενώ τρέχουν τα χρήματα, γιατί 
ενοικιάζουμε χώρους, πληρώνουμε μιλάμε απίστευτα ποσά, και 
πρέπει εσύ μέσα σε όλα αυτά να έχεις τη ψυχραιμία, να 
αποφασίσεις για τη δημιουργία σου. Γιατί είναι ότι τώρα 
μπαίνουμε και έχεις άτομα τα οποία σε ακούνε κι αν π.χ. γίνει 
κάτι λάθος έχεις το άγχος ότι θα εκτεθείς, το άγχος ότι κυλάει ο 
χρόνος, το άγχος ότι υπάρχει ένα deadline.» (Σ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

 «Οπότε για μένα το πιο δύσκολο είναι ο συντονισμός της 
πρόβας, πάρα πολύ δύσκολο, η σύμπνοια σε μία ομάδα, πάρα 
πολύ δύσκολο.» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Όλο αυτό το άγχος που βιώνουν οι συμμετέχοντες, συχνά εντείνεται από τον 

μεγάλο- και κάποιες φορές αθέμιτο- ανταγωνισμό που πολλές φορές 

καλούνται να αντιμετωπίσουν στον τομέα της εργασίας τους. Ο 

ανταγωνισμός αυτός αναφέρεται τόσο σε ατομικό επίπεδο, όταν 

ανταγωνίζεται ο ένας σκηνοθέτης τον άλλον,  

 «Όπως σε όλα τα επαγγέλματα, μπορεί με κάποιον να 
συνεργάζεσαι τη μία χρονιά και την άλλη να είστε 
ανταγωνιστές.»(Γ., γυναίκα, 37 χρονών) 

 «Είναι τώρα κι αυτό το άλλο θέμα, το ο ένας προσπαθεί να 
μιμηθεί τον άλλον (...) είναι αυτό το, που λέμε δεν υπάρχει 
παρθενογένεση στην τέχνη, δεν υπάρχει παρθενογένεση 
πουθενά και ωραία, θα το πάρω αυτό και θα το κάνω δικό μου, 
θα το περάσω μέσα από… ναι, αυτό δεν φτάνει, πώς θα το 
κάνεις δικό σου είναι.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

όσο και σε πιο συλλογικό επίπεδο, όταν ανταγωνίζονται τα θέατρα κι οι 

διάφοροι θεσμοί μεταξύ τους. 

 «Εμείς, ας πούμε, απέναντι το Κρατικό λόγω καύσωνα έδωσε 
δωρεάν εισιτήρια και εμείς πώς να το ανταγωνιστούμε αυτό;» 
(Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Στο ατομικό επίπεδο ο ανταγωνισμός αυτός γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτός, 

όταν ξεκινάει κάποιος να εργάζεται στο θέατρο, αλλά συνεχίζει φυσικά να 

υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του στον καλλιτεχνικό χώρο.  



105 

«Στην αρχή δεν ήταν εύκολο βέβαια, ούτε τώρα είναι εύκολο, 
γιατί όταν ήρθα, η πίτα είχε μοιραστεί κι εγώ ήμουν ένας ακόμα 
που ήθελε ένα κομματάκι, οπότε ήταν, ξέρεις, αγκωνιές και 
“ποιος είσαι εσύ τώρα; Και ποιος νομίζεις ότι είσαι;”» (Α., άντρας, 
37 χρονών) 

Σύμφωνα με μία σκηνοθέτρια,ως ένα βαθμό, αυτό οφείλεται στις 

περιορισμένες θέσεις εργασίας που προσφέρονται στην Ελλάδα στο θέατρο, 

ενώ ένας τρόπος αντιμετώπισης του ανταγωνισμού είναι ο επαγγελματισμός 

που επιδεικνύει κάθε σκηνοθέτης και η δημιουργία καλών σχέσεων με τους 

συνεργάτες του. 

«Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Και επειδή τα λεφτά είναι 
λίγα, επειδή οι θέσεις είναι λίγες, ο ανταγωνισμός γίνεται ακόμα 
μεγαλύτερος. Παίζει πάρα πολύ αυτό το τι στάτους έχεις εσύ 
για να σε κατατάξω και να ξέρω πώς να σου φερθώ.» (Α., 
άντρας, 37 χρονών) 

«Ο τρόπος να αμυνθείς απέναντι στον ανταγωνισμό είναι να 
κάνεις καλά τη δουλειά σου και να μην σε νοιάζει ρε παιδί μου 
τί λένε. Να φροντίζεις εσύ να δημιουργείς γερούς δεσμούς με 
τους συνεργάτες σου, για να μην τους χάσεις.» (Θ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

Ένα επιπλέον πρόβλημα που αναφέρουν οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι 

οι πολλές και περίεργες ώρες εργασίας τους, που έχουν ως αποτέλεσμα την 

έλλειψη προσωπικού χρόνου.  

«Απλά θέλει πολύ χρόνο το θέατρο, πολύ χρόνο, και για αυτό 
σου λέω είναι ένα είδος ασκητισμός ο καλλιτεχνικός χώρος.» 
(Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Λογικό, όπως κάθε αρχή, θέλει παραπάνω χρόνο. Εγώ ένα 
χρόνο τώρα δεν κάνω κάτι άλλο. Γιατί αν έκανα κάτι άλλο, ναι, 
φυσικά δεν θα μπορούσα να δώσω όλη μου την ενέργεια, δεν 
θα γινόταν τόσο γρήγορα το έργο ή τόσο συγκεντρωμένα 
κλπκλπ» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Δηλώνουν, δηλαδή, ότι μία από τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν 

στις σχέσεις τους είναι ο περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος που έχουν 

ή,κάποτε, η παντελής έλλειψη του.  

«Σίγουρα υπάρχουν φορές που δεν έχω χρόνο, που έχω πολύ 
άγχος και δουλεύω ατέλειωτες ώρες με πολλά νεύρα και άγχη 
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αλλά προσπαθώ να το διαχειρίζομαι, όπως κι ο άνθρωπος μου.» 
(Α., άντρας, 37 χρονών) 

«Εντάξει, υπάρχουν φορές που έχεις περιορισμένο χρόνο να 
αφιερώσεις στο σύντροφο σου, αλλά… Ε, δεν γίνεται κι αλλιώς.» 
(Γ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Μεγαλύτερες δυσκολίες, ωστόσο, θεωρούν οι συμμετέχοντες ότι υπάρχουν 

στο συνδυασμό της καλλιτεχνικής εργασίας με την οικογενειακή ζωή, ιδίως 

όταν υπάρχουν παιδιά. 

«Τώρα στο θέμα των παιδιών νομίζω εκεί είναι άλλη 
συζήτηση…. Ε, εκεί δυσκολεύουν κάπως τα πράγματα.» (Γ., 
γυναίκα, 40 χρονών) 

«Λοιπόν, τι συμβαίνει με το επάγγελμα. Πρέπει να είσαι 
συνεχώς μέσα στο επάγγελμα. Πρέπει συνεχώς κάτι να 
καταθέτεις, να είσαι εκεί, δεν πρέπει να αφήσεις κενό.» (Θ., 
γυναίκα, 30 χρονών) 

 Δεν το θεωρούν, φυσικά, αδύνατο, αλλά τονίζουν ότι σε αυτή την 

περίπτωση χρειάζεται να γίνουν κάποιοι συμβιβασμοί.  

«Οι συμβιβασμοί που πρέπει να γίνουν είναι μεγαλύτεροι κι 
είναι θέμα του τι προτεραιότητες βάζει ο καθένας…» (Γ., 
γυναίκα, 40 χρονών) 

Μία συμμετέχουσα φαίνεται να προβληματίζεται ιδιαίτερα για το θέμα και 

προσπαθεί να φανταστεί πώς θα καταφέρει να συνδυάσει και τα δύο στο 

μέλλον.  

«Δεν έχω παιδί ακόμα και είναι κάτι που με προβληματίζει, ρε 
παιδί μου. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρω να κάνω και παιδί και 
να συνεχίσω να δουλεύω.. Δεν ξέρω πόσο δύσκολα και δεν 
ξέρω πόσο θα μου κοστίσει.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Ξέρω ‘γω γενικά θα το σκέφτονται οι γυναίκες σκηνοθέτες. Αν 
και, επειδή ο σκηνοθέτης, ξέρεις, δεν βάζει το σώμα του μέσα 
στα πράγματα, μπορεί να είναι και πιο απλό από όσο το 
φαντάζομαι.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

 «Επειδή και ο σύντροφος μου είναι καλλιτέχνης και 
ταξιδεύουμε πολύ, πιστεύω ότι μέχρι το παιδάκι να πηγαίνει 
σχολείο θα ταξιδεύουμε άμα χρειάζεται. Τώρα όταν θα φτάσει 
το παιδί να πηγαίνει σχολείο, αν για να ζήσουμε και για να 
βγάλουμε χρήματα θα χρειαστεί εγώ να ταξιδέψω, θα μείνει 



107 

πίσω ο σύντροφος μου να φυλάει το παιδί. Αν είναι, δηλαδή, 
και θέμα βιοπορισμού ακόμα. Αν υπάρχει η επιλογή να μην 
χρειαστεί αυτό το πράγμα, πιθανόν θα είμαστε κρατημένοι πιο 
πολύ σε μία πόλη. Αυτό φαντάζομαι.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Σημειώνει, μάλιστα, ότι σε αυτό το κομμάτι είναι ευνοημένοι οι άντρες, 

καθώς η οικογενειακή τους ζωή επηρεάζει λιγότερο την επαγγελματική τους.  

«Ε, σίγουρα, για τη σκηνοθεσία πιστεύω ότι οι άντρες είναι πιο 
ευνοούμενοι ρε παιδί μου.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Το σημαντικότερο, πάντως, όπως επισημαίνουν οι περισσότεροι, είναι οι 

προτεραιότητες που θέτει κάποιος και οι επιλογές που κάνει στη ζωή του, 

προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

 «απλά είναι οι επιλογές που κάνεις σε προσωπικό επίπεδο» (Δ., 
άντρας, 50 χρονών) 
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8. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Μετά την παρουσίαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένας σκηνοθέτης 

στην εργασία του, αξίζει να μελετηθούν τα κίνητρα που ωθούν κάθε άτομο 

σε αυτό το επάγγελμα.Ταυτόχρονα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι 

πρακτικές που αναπτύσσει κάθε σκηνοθέτης για να διαχειριστεί τα εκάστοτε 

προβλήματα που συναντά. 

8.1. Τα κίνητρα των σκηνοθετών του δείγματος 

Ως κίνητρο ορίζεται ότι κινεί, ωθεί ή παρασύρει το άτομο σε δράση 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). Οι συμμετέχοντες συγκλίνουν σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες σχετικά με τους λόγους που τους ώθησαν να 

ασχοληθούν με το θέατρο. Αρχικά, όλοι αναφέρουν ότι από την παιδική τους 

ηλικία ασχολούνταν με το θέατρο:  

Έπαιζαν αυτοσχέδια παιχνίδια θεατρικού περιεχομένου,  

«Ήμουν από τα παιδιά που τα ανεβάζουν σε μία καρέκλα και 
κάνανε συνεχώς, κάνανε performance.» (Γ., γυναίκα, 35 χρονών) 

έπαιζαν θέατρο σε ερασιτεχνικές ομάδες ή οργάνωναν αυτοσχέδιες θεατρικές 

παραστάσεις με τους φίλους τους. 

 «Πάντα έπαιζα θέατρο ερασιτεχνικά πάντα.  Έπαιζα θέατρο 
ερασιτεχνικά στο σχολείο.», (Α.,άντρας, 37 χρονών) 

«Από μικρή και με τα ξαδέρφια μου και με φίλους μου και τα 
λοιπά κάναμε θεατρικά μαζί.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Δηλώνουν, μάλιστα, ότι από τότε είχαν αποφασίσει ότι θα εργαστούν στο 

θέατρο. 

«Εγώ ήμουνα από τα παιδιά που ήθελαν να ασχοληθούν με το 
θέατρο από γεννησιμιού τους.» (Γ., γυναίκα, 35 χρονών) 

«Το είχα από μικρός.. .το είχα και με ακολουθούσε.»(Δ., άντρας, 
50 χρονών) 
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Είχαν μία ιδιαίτερη αγάπη για την τέχνη αυτή, με την οποία ήταν το όνειρό 

τους να ασχοληθούν επαγγελματικά. Η επιθυμία αυτή προέκυψε από μία 

προσωπική τους ανάγκη.  

 «Από 5 χρονών ήθελα να σπουδάσω θέατρο.», «Ήθελα από 
πολύ μικρή να γίνω ηθοποιός.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Η ανάγκη αυτή εκφράζεται άλλοτε ως μία ανάγκη για δημιουργία, άλλοτε ως 

μία εσωτερική ανάγκη και άλλοτε ως η επιθυμία ικανοποίησης μίας ανάγκης 

που είχαν οι ίδιοι ως παιδιά. 

 «Είχα μία ανάγκη να κάνω κάτι δημιουργικό.», «Στα 24 μου, 23 
μου, 25 μου, κατάλαβα  ότι δεν με ενδιέφερε να κάνω μία 
δουλειά ξέρω ‘γω γραφείου ή ως δικηγόρος και να ασχολούμαι 
με την τέχνη στον ελεύθερο μου χρόνο.» (Α., άντρας, 37 
χρονών) 

 «Ήταν εσωτερική ανάγκη. Ήταν ανάγκη μου.» (Σ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

 «Ένας από τους λόγους που ξεκίνησα εγώ να κάνω θέατρο, 
ήταν ότι όταν ήμουν εγώ μικρός, εμένα μου έλειπε. Και ήθελα 
να φτιάξω ένα δικό μου θέατρο, εδώ»(Δ., άντρας, 50 χρονών) 

Ταυτόχρονα με την προσωπική τους ανάγκη, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν 

και κάποια δικά τους χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με το ρόλο του 

σκηνοθέτη.  

«Με βούτηξε ένας από τους μεγαλύτερους σκηνογράφους 
Έλληνες εν ζωή, ο οποίος μου πρότεινε να ασχοληθώ και με τη 
σκηνογραφία, γιατί έκρινε ότι έχω καλό μάτι. Κι έτσι άρχισα να 
ασχολούμαι και με τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία.» (Γ., 
γυναίκα, 35 χρονών) 

Αναφέρουν, για παράδειγμα, ότι από μικροί ήταν εκείνοι που καθοδηγούσαν 

την υπόλοιπη ομάδα στα αυτοσχέδια θεατρικά παιχνίδια τους, αρμοδιότητα 

που σε μία επαγγελματική θεατρική παράσταση αναλαμβάνει ο σκηνοθέτης.   

«Είχα την τάση να οδηγώ.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Παράλληλα, τονίζουν και το ταλέντο που διαθέτουν, το οποίο φαινόταν ήδη 

από την παιδική τους ηλικία. 

«Από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα δημιουργούσα ιστορίες 
στο μυαλό μου.» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 
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«Και είχα και επιχειρηματικό μυαλό, είχα κάνει κουπόνια, σε 
χαρτιά είχα γράψει νούμερα…»(Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Η συνολική εικόνα που αναδύεται από τις απαντήσεις των ερωτώμενων είναι 

ότι τα κίνητρα των συμμετεχόντων για να ασχοληθούν με το θέατρο 

σχετίζονται με ατομικούς παράγοντες, όπως είναι οι προσωπικές τους 

ανάγκες και τα ατομικά τους χαρακτηριστικά. Φαίνεται, μάλιστα, να τονίζουν 

ιδιαίτερα την κλίση που είχαν από μικρά παιδιά στο αντικείμενο αυτό, αλλά 

και την αποφασιστικότητα τους να ασχοληθούν με το θέατρο.Πρόκειται για 

το “κάλεσμα” που βιώνουν συχνά οι καλλιτέχνες. Με τον όρο “κάλεσμα” 

αποκαλείται ένας επαγγελματικός προσανατολισμός που εστιάζει στην 

προσωπική, ηθική και κοινωνική σημασία της εργασίας, αποτελώντας συχνά 

αυτοσκοπό για τα άτομα που ασχολούνται με αυτήν (Cinque,Nyberg, 

&Starkey, 2020).Παράλληλα, οι απαντήσεις αυτές παραπέμπουν και σε έναν 

επαγγελματικό μύθο, σύμφωνα με τον οποίο «οι καλλιτέχνες από μικροί 

έχουν το ταλέντο/κλίση στη τέχνη τους και από παιδιά ξέρουν ότι θα 

ασχοληθούν με αυτό». Χαρακτηριστικό αυτού του μύθου είναι η δήλωση 

μίας συμμετέχουσας που αναφέρει  

«Το ξέρω ότι μπορεί να το λένε πολλοί καλλιτέχνες αλλά όλοι το 
εννοούν νομίζω.» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών). 

8.2. Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών  

Έχοντας ακολουθήσει το «όνειρο» και την «κλίση» τους, όπως ειπώθηκε 

παραπάνω, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει ένα επάγγελμα που 

παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, και τις οποίες συχνά είναι δύσκολο να 

διαχειριστούν. Οι δυσκολίες αυτές προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες της 

καλλιτεχνικές εργασίας και, κυρίως, από την ευέλικτης μορφής εργασία που 

κυριαρχεί. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο πως κανένας από τους συμμετέχοντες 

δεν είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Σκηνοθετών! Το στοιχείο αυτό μας 

προκαλεί εντύπωση, καθώς η Ένωση θα μπορούσε να αποτελεί ένα 

συλλογικό μέσο διεκδίκησης καλύτερων συνθηκών εργασίας για τους 

σκηνοθέτες.  

Κάποιοι καλλιτέχνες, μάλιστα, δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της, 

ενώ κάποιοι άλλοι έχουν επιλέξει συνειδητά να μην ανήκουν στην Ένωση 

αυτή. 
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 «Όχι, δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει κάτι.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Δεν υπάρχει κάποια πανελλήνια ένωση σκηνοθετών.» (Γ., 
γυναίκα, 40 χρονών) 

Η επιλογή τους αυτή οφείλεται σε λόγους που αναφέρονται τόσο σε ατομικό, 

όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Σε ατομικό επίπεδο φαίνεται ότι πολλοί 

συμμετέχοντες έχουν μία παλαιότερη αρνητική εμπειρία που σχετίζεται με 

την Ένωση, η οποία επηρεάζει την τωρινή τους απόφαση.  

«Επειδή κάποτε είχα μία κάπως αρνητική εμπειρία, δεν πολύ 

είμαι ενημερωμένη, να σου πω.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Οι περισσότεροι, δηλαδή, από εκείνους που γνωρίζουν την ύπαρξη και τη 

λειτουργία της Ένωσης, είχαν επιδιώξει παλαιότερα να εγγραφούν, αλλά δεν 

τα κατάφεραν.  

 «Όταν είχα πρωτοέλθει είχα επιδιώξει να γραφτώ ε… αλλά 
κάπου δεν γινόταν γιατί...δεν είχα τις αποδείξεις που θέλανε.» 
(Α., άντρας, 37 χρονών) 

Στη συνέχεια, δεν το προσπάθησαν ξανάκαι σήμερα φαίνεται να μην τους 

ενδιαφέρει πια. 

 «Πριν δέκα, δεκαπέντε χρόνια το είχα ψάξει. Τότε, στα νιάτα 
μου που ήθελα να ανήκω κι εγώ κάπου, μετά μου έφυγε και τα 
άφησα.» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Η έλλειψη ενδιαφέροντος από την αρχή της σταδιοδρομίας τους  φαίνεται να 

είναι για τους ίδιους μία επιπλέον σημαντική παράμετρος που επηρεάζει τη 

μη συμμετοχή τους στην Ένωση.  

 «Θα μπορούσα να είμαι και στο Σύλλογο των Σκηνοθετών, 
αλλά, ξέρεις, δεν έκανα ποτέ τα χαρτιά μου. Αν και ξέρω και τον 
πρόεδρο εκεί πέρα», «εγώ τώρα δεν έχω κάνει τα χαρτιά μου 
από απερισκεψία, δεν μου έχει χρειαστεί.» (Μ., γυναίκα, 37 
χρονών) 

«Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το  κομμάτι. Καθόλου.» (Σ., 
γυναίκα, 30 χρονών) 

Αυτή η απουσία ενδιαφέροντος συνδέεται και με το γεγονός ότι στην Ελλάδα 

για να εργαστεί ένας σκηνοθέτης επαγγελματικά στο θέατρο δεν απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένος στην Ένωση. Υπάρχουν, μάλιστα, και περιπτώσεις 
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όπου οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι τόσο η ίδια η έννοια της Ένωσης, όσο 

και ο τρόπος που τα μέλη του σχετίζονται με το θέατρο δεν τους εκφράζουν.  

«Άμα πάω να γραφτώ σε ένα Σύλλογο που προϋπήρχε είναι 
σαν να κάνω πίσω βήματα.» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Για αυτό και επιλέγουν συνειδητά να δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα από 

την Ένωση των Σκηνοθετών.  

«Γιατί σου λέω εγώ είμαι και λίγο ερασιτέχνης, δεν είναι…, 
δηλαδή βλέπω το θέατρο με την έννοια της αγάπης.» (Δ., 
άντρας, 50 χρονών) 

«Εγώ, η επανάσταση είναι η ζωή μου. Δεν είναι το να πηγαίνεις 
σε ένα σύλλογο και να έχεις αγωνιστικό πνεύμα. Θέλω άλλα 
πράγματα. Θέλω εγώ να κάνω ό,τι καλύτερο για μένα και 
όποιον έρχεται στις φτερούγες μου, αυτό.» (Σ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

Αναλύοντας τους λόγους που αναφέρονται στο συλλογικό επίπεδο φαίνεται 

ότι κάποιοι συμμετέχοντες απαξιώνουν και υποβαθμίζουν τη λειτουργία της 

Ένωσης των Σκηνοθετών. Η απαξίωση αυτή σχετίζεται με την αδυναμία της 

να λειτουργήσει σωστά 

«Δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στη 
δουλειά των σκηνοθετών»(Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Δεν μπορεί να κάνει πολλά, γιατί το ίδιο το κράτος, έτσι; δεν 
βοηθάει καθόλου, μα καθόλου, τον ίδιο τον πολιτισμό.» (Μ., 
γυναίκα, 37 χρονών) 

και με την επικέντρωση του στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ατόμων και 

συμφερόντων. 

«Κοίταξε, δυστυχώς δεν κάνει και πολλά. Ε, κάτι εκλογές 
κάνουν… Υποτίθεται ότι είναι το όργανο, στο οποίο μπορείς να 
απευθυνθείς όταν έχουμε προβλήματα.» (Μ., γυναίκα, 37 
χρονών)  

«Ναι, εγώ δεν έχω πολύ καλή γνώμη. (παύση) Πιστεύω ότι 
λειτουργεί λίγο με μικροσυμφέροντα και σε μικρό κύκλο. Ε... 
παρότι είναι ένα όργανο, το οποίο θα μπορούσε, ξέρεις, να έχει 
δράση. Απλά δεν ξέρω ποιοι εν τέλει ευνοούνται.» (Θ., γυναίκα, 
30 χρονών) 
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Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες είναι 

εγγεγραμμένοι σε κάποιον άλλο Σύλλογο ή Ένωση, συνήθως με βάση τη 

δεύτερη επαγγελματική τους ιδιότητα. 

«Στην Αγγλία υπάρχει μία Ένωση Καλλιτεχνών, των 
παραστατικών κυρίως αλλά και μουσική και performance και 
ηθοποιοί και σκηνοθέτες κλπ, η οποία λέγεται Equity, Ισότητα… 
εμ, της οποίας τυχαίνει να είμαι και μέλος.» (Α., άντρας, 37 
χρονών) 

«Δεν είμαι πάντως σε αυτό. Εγώ είμαι στο ΣΕΗ των ηθοποιών.  
Αλλά δεν συμμετέχω κιόλας, να σου πω την αλήθεια μου, έχω 
σταματήσει να είμαι.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Όχι, δεν είμαι, γιατί είμαι στο Σύλλογο των θεατρολόγων. Θα 
μπορούσα να είμαι και στο Σύλλογο των Σκηνοθετών, αλλά, 
ξέρεις, δεν έκανα ποτέ τα χαρτιά μου. Αν και ξέρω και τον 
πρόεδρο εκεί πέρα.» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Φαίνεται, λοιπόν, πως οι παλαιότερες αρνητικές εμπειρίες κάποιων 

συμμετεχόντων και η πεποίθηση τους ότι η Ένωση δεν ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους, οδηγούν στην απαξιωμένη και 

υποβαθμισμένη εικόνα που έχουν για την Ένωση των Σκηνοθετών. Η 

απαξίωση που διαπιστώθηκε έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη συμμετοχή 

τους σε αυτήν, με συνέπεια  τη διαιώνιση ενός υποβαθμισμένου, 

καλλιτεχνικά και κοινωνικά, τρόπου λειτουργίας της Ένωσης. Η 

αποδυνάμωση αυτή με τη σειρά της ώθησε τους μισούς από τους 

συμμετέχοντες να προτιμήσουν να γίνουν μέλη άλλων Συλλόγων.   

Ταυτόχρονα, παρατηρείται μία τάση των σκηνοθετών να αναπτύσσουν 

πρακτικές που αναφέρονται περισσότερο στο ατομικό επίπεδο, προκειμένου 

να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τα προβλήματα του επαγγέλματος 

τους.Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν κάποιοι συμμετέχοντες, για να 

μπορέσει κάποιος να ανταπεξέλθει στις ευέλικτες και επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας και στο άγχος που προκαλούν αυτές, πρέπει «να έχει πολύ γερό 

στομάχι» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών). 

Πρέπει, επίσης, να έχει και το «πάθος του ερασιτέχνη».Κανονικά ο όρος 

«ερασιτέχνης» προσδιορίζει ένα άτομο που επιδιώκει μια δραστηριότητα με 

απόλυτη αγάπη για αυτήν, χωρίς, ωστόσο, να ενδιαφέρεται καθόλου για τις 

οικονομικές απολαβές, υποδηλώνοντας κάποιες φορές ακόμη και κακή 
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ποιότητα στο έργο του. Η επαγγελματική ιδεολογία των καλλιτεχνών, 

παραδόξως, απεικονίζει τον «αληθινό» καλλιτέχνη ως αδιάφορο για τα 

οικονομικά κίνητρα, προσιδιάζοντας στο κομμάτι αυτό την ιδιότητα του 

ερασιτέχνη (Karttunen, 1998). 

«Εκεί ξέρεις τι χρειάζεται; Λίγο ερασιτεχνισμός, λίγο το πάθος 

του ερασιτέχνη, τον ερασιτεχνισμό με την καλή έννοια, έτσι; 

Δηλαδή α, αυτό το πάθος που θα χρειαστεί να καταθέσεις 

περισσότερες ώρες από το χρόνο σου στο να δουλέψεις λίγο 

παραπάνω» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

Παράλληλα, πολλοί από τους συμμετέχοντες ασχολούνται και με άλλους 

τομείς της καλλιτεχνικής δραστηριότητας. 

«Έχω πάει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για να τραγουδήσω με 
ένα σχήμα» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Ταυτόχρονα, όπως συμβαίνει σε όλους μας, όλους αυτούς 
δηλαδή που ασχολούμαστε με αυτό το επάγγελμα, έκανα κάθε 
είδους βοηθητιλίκια» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

Μεγαλύτερη εντύπωση, βέβαια, προκαλεί το γεγονός πως οι περισσότεροι 

αναγκάζονται να εργάζονται και σε τομείς, άσχετους με το θέατρο, καθώς 

δεν μπορούν να βιοποριστούν αποκλειστικά από τη σκηνοθεσία. Όλοι κάνουν 

αναφορά σε δουλειές που έκαναν στην αρχή της επαγγελματικής πορείας 

τους, 

 «Έχω δουλέψει…, έχω κρατήσει σκύλο, έχω κρατήσει γηραιά 
κυρία, έχω δουλέψει σε καφέ, σε μπαρ, σε εστιατόρια» (Α., 
άντρας, 37 χρονών) 

 «Έχω κάνει ντελίβερι, έχω κάνει πίτσα, διανομέας φυλλαδίων, 
έχω δουλέψει και σε φαρμακαποθήκη, έχω κάνει διάφορα σου 
λέω» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Για να βγάζω κι εγώ το χαρτζιλίκι μου δούλεψα στο 
ραδιόφωνο κάνοντας δημόσιες σχέσεις- διαφήμιση και 
πρόγραμμα ένα διάστημα, δούλεψα ως γραμματέας σε μία 
μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, έκανα την διερμηνεία» (Γ., 
γυναίκα, 40 χρονών) 

ενώ κάποιοι συνεχίζουν ακόμα, κυρίως περιστασιακά. 
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«Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, καλοκαίρια, επειδή το θέατρο 
δεν έχει πολλά λεφτά, και τώρα ακόμα, έχω κάποια 
ενασχόληση με τα ξενοδοχεία[…] για αρκετά χρόνια ήμουνα 
σαν σερβιτόρος και μετά περίπου 20-25 χρόνια ήμουνα 
υπεύθυνος για την ψυχαγωγία μιας μεγάλης τουριστικής 
μονάδας. […] Τώρα κάνω απλά 4ώρο σε ένα ξενοδοχείο, απλά 
για να έχω κάποιο έξτρα εισόδημα.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

Επιπλέον, ένα από τα προβλήματα που ανέφεραν οι ερωτώμενοι είναι οι 

διαφοροποιήσεις στις απολαβές που παίρνει ένας σκηνοθέτης σε κάθε 

παράσταση, η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ο μόνος τρόπος για 

να αντιμετωπιστεί το σημείο αυτό, όπως αναφέρει μία σκηνοθέτρια, είναι να 

διεκδικεί ατομικά κάθε φορά όσα πιστεύει ότι αξίζει, χωρίς βέβαια να είναι 

αυτονόητο ότι τελικά θα καταφέρει να πάρει αυτά που θέλει.  

«Αυτό, λοιπόν, που προσπαθώ σε σχέση με τα χρήματα είναι να 
μην πέσω πολύ κάτω από το προηγούμενο, να είναι κάθε φορά 
και λίγο καλύτερα. Γιατί σου λέει κι άλλος αν θες τα διεκδικείς. 
Δηλαδή την τελευταία δουλειά που έκανα, τα διεκδίκησα αυτά 
τα χρήματα.», «πρέπει να τα διεκδικήσεις» (Θ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

Τέλος, στο θέμα του ανταγωνισμού, αυτό που μπορεί να κάνει κάθε 

σκηνοθέτης είναι να παρουσιάζει σωστή και επαγγελματική συμπεριφορά, να 

αγνοεί τα σχόλια των άλλων και να δημιουργεί καλές σχέσεις με τους 

συνεργάτες του. 

 «Ο τρόπος να αμυνθείς απέναντι στον ανταγωνισμό είναι να 
κάνεις καλά τη δουλειά σου και να μην σε νοιάζει ρε παιδί μου 
τί λένε. Να φροντίζεις εσύ να δημιουργείς γερούς δεσμούς με 
τους συνεργάτες σου, για να μην τους χάσεις.» (Θ., γυναίκα, 30 
χρονών) 
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9. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ  

 

Μία διεξοδική διερεύνηση του εύρους και της πολυπλοκότητας που έχει ο 

ρόλος του σκηνοθέτη αποτελεί βασικό στοιχείο για την κατανόηση της 

διαδικασίας, με την οποία ένας σκηνοθέτης διαμορφώνει την επαγγελματική 

του ταυτότητα. Το εύρος αυτό διαφαίνεται από την ποικιλία των στόχων που 

θέτουν τα υποκείμενα της έρευνας και τα κριτήρια που χρησιμοποιούν για να 

ορίσουν τους επαγγελματίες σκηνοθέτες. Η πολυπλοκότητα του ρόλου του 

σκηνοθέτη μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσα από τα χαρακτηριστικά που 

προσδίδουν οι συμμετέχοντες στους καλούς σκηνοθέτες και τις ευρύτερες 

αντιλήψεις που αναφέρουν.  

9.1. Στόχοι των σκηνοθετών του δείγματος 

Έχοντας εντοπίσει κάποιες από τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι 

σκηνοθέτες για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του επαγγέλματος τους, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το να προσδιοριστούν οι στόχοι που θέτει καθένας 

από τους σκηνοθέτες του δείγματος. 

Όλοι οι συμμετέχοντες, λοιπόν, θέτουν ένα πλαίσιο στόχων. Το πλαίσιο αυτό 

αναφέρεται κυρίως σε προσωπικές και επαγγελματικές επιδιώξεις των 

σκηνοθετών.Πιο συγκεκριμένα, η ευχαρίστηση που λαμβάνουν οι 

συμμετέχοντες μέσα από τη δουλειά και την δημιουργία τους, τόσο ατομικά, 

όσο και επειδή αντιλαμβάνονται την ευχαρίστηση των άλλων, είναι από τους 

βασικούς στόχους των περισσοτέρων.  

«Πάλι, είναι σ’ αυτό που θέλω να κάνω εγώ, ναι, αλλά αυτό με 
εκφράζει, και φτάνεις σε ένα σημείο κάποια στιγμή στη ζωή 
σου που λες ε, ναι, θέλω να κάνω το θέατρο που μου αρέσει, το 
θέατρο που αγαπώ.», «Με ενδιαφέρει το να κάνω θέατρο και 
να μπορώ να περνάω καλά μέσα σε αυτό και αυτοί που θα 
έρθουνε να με δούνε να περνάνε κι αυτοί καλά.» (Δ., άντρας, 50 
χρονών) 

Εξίσου, σημαντική, βέβαια αποδεικνύεται και η ανάγκη τους να εκφραστούν. 

«Εγώ κάθε φορά ανεβάζω μία παράσταση, γιατί θέλω να πω 
κάτι.» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 
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«Εγώ νομίζω το έχω βρει αυτό που, κάνω αυτό που θέλω.», «Η 
δικιά μου η έκφραση, όταν δημιουργώ ένα έργο, είναι 
ολοκληρωμένη δημιουργία.» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Είχα πάρα πολύ ανάγκη να εκφραστώ μεγαλώνοντας.» (Σ., 
γυναίκα, 30 χρονών). 

Η έκφραση αυτή, μάλιστα, συχνά συνδέεται και με το μήνυμα, το οποίο 

επιθυμούν να μεταδώσουν μέσα από τις παραστάσεις τους. 

«Να περνάς και τα μηνύματα που θες.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

 «Όταν ανεβάζεις ένα έργο, ε, θέλεις κάτι να πεις. Είναι το. 
Υπερ-κίνητρο που λέει ο Στρατισλάφσκι για το τι θέλεις να πεις 
με το έργο και το κείμενο ολόκληρο.» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

«Στόχος μου είναι να πω στους ανθρώπους και να μοιραστώ 
όλες τις αλήθειες που έχω μέσα μου […]συνειδητοποίησα ότι το 
άλφα και το ωμέγα για μένα είναι να λέμε αλήθειες και έτσι 
έγραψα και το τραγούδι, σε όλα τα επίπεδα, με όλες τις 
εκφάνσεις.»(Σ., γυναίκα, 30 χρονών). 

Η έκφραση ενός μηνύματος, ωστόσο, δεν συνδέεται πάντοτε και με την 

κατανόηση του από το κοινό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από τους 

συμμετέχοντες, 

«Η κατανόηση δεν είναι το ζητούμενο στη τέχνη για μένα» (Α., 
άντρας, 37 χρονών). 

Ο συγκεκριμένος εστιάζει κυρίως στην επαγγελματική του ανέλιξη και 

επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να μπορέσει να 

αποκτήσει μία ελευθερία κινήσεων τόσο σε οικονομικό όσο και καλλιτεχνικό 

επίπεδο. Οι συνθήκες που θα του επιτρέψουν κάτι τέτοιο, είναι η σύναψη 

επαφών, η εύρεση χρηματοδότησης και η αναγνωρισιμότητα.  

«Το να φτάσω κάποια στιγμή να ανέβω σε κάποια πλατφόρμα 
από όπου θα μπορώ να κινούμαι λίγο πιο εύκολα. Δηλαδή η 
αναγνωρισιμότητα διευκολύνει τη ζωή σου σαν καλλιτέχνης, 
δεν έρχεται μόνο με καλά, έρχεται και με κακά, ή μπορεί να 
έχεις αναγνωρισιμότητα αλλά να μην σε βοηθάει καθόλου, 
αλλά είναι μία πλατφόρμα. Το να έχεις αρκετά project πίσω σου 
και να έχεις βρει τρόπους να βρίσκεις χρηματοδότηση, είναι 
επίσης μία πλατφόρμα. Το να είσαι ένα όνομα που να αξίζει μία 
χρηματοδότηση είναι επίσης μία πλατφόρμα. Όλα αυτά τα θες, 
στοχεύεις για αυτά, γιατί θα σε βοηθήσουνε στο να 
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διαμορφώνεις καλύτερα τα project σου, να στηρίζεσαι 
οικονομικά ώστε να αντέχεις κι επίσης να περνάς και τα 
μηνύματα που θες καλύτερα. Γιατί όσο πιο σταθερά θεμέλια 
έχεις, τόσο μεγαλύτερο κόσμο μπορείς να φτάσεις.»(Α., άντρας, 
37 χρονών) 

Η αναγνωρισιμότητα και η προβολή φαίνεται να αποτελούν στόχο και για 

άλλη μία συμμετέχουσα, η οποία αναφέρει  

«Και να τη δει όλο και περισσότερος κόσμος» (Θ., γυναίκα, 30 
χρονών). 

Παράλληλα, οι επαγγελματικές επιδιώξεις κάποιων σκηνοθετών εκφράζονται 

με την επιθυμία τους να βελτιώνονται συνεχώς πάνω στο αντικείμενο τους, 

και να έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν διαφορετικές σκηνοθετικές 

προσεγγίσεις κάθε φορά. 

«Σε κάθε επόμενη παράσταση στοχεύω να μάθω απ’ αυτήν και 
να πάω παραπέρα, να μην επαναλάβω τον εαυτό μου, να είναι 
καλύτερη από την προηγούμενη, να είναι ευχαριστημένοι οι 
συνεργάτες μου, να είμαι εγώ ευχαριστημένη από το.. να μην 
επαναλάβω, ρε παιδί μου, λάθη»(Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Εγώ δεν θα σκεφτόμουν ποτέ έτσι, δηλαδή να χαρακτηριστώ 
ως αυτός που κάνει αυτού του είδους art, θέατρο, εμ…. 
Σκέφτομαι λίγο πιο ανοιχτά από αυτό»(Α., άντρας, 37 χρονών) 

«Ο δεύτερος στόχος είναι ότι θέλεις να πεις κάτι για την ίδια 
την τέχνη σου […] ήθελα να κάνω ένα είδος θεάτρου που να 
είναι αρκετά σύγχρονο χωρίς να χάσει όμως στοιχεία από το 
παρελθόν, να παντρέψω, δηλαδή, το παλιό με το νέο, την 
παράδοση και την αρχαία και τη σύγχρονη ελληνική παράδοση 
[…] ήτανε ένα είδος θεάτρου πιο εξωστρεφές, πιο 
στυλιζαρισμένο, φέτος, στο οποίο είδος θεάτρου έπαιζε πολύ 
μεγάλο ρόλο η σκηνοθετική παρέμβαση, δηλαδή έβλεπες 
καθαρά σκηνοθεσία. Σε αυτή την παράσταση που κάναμε […] 
με ενδιέφερε να δουλέψω διαφορετικά. Το σχόλιο πάνω στην 
τέχνη μου ήτανε ότι εδώ δηλαδή όλο το έργο, σε όλη τη 
διαδικασία των προβών, ασχολήθηκα με την διδασκαλία των 
ηθοποιών και αυτό που με ενδιέφερε ήτανε το μήνυμα να 
περαστεί καθαρά από την υποκριτική τέχνη. Ήτανε ένας άλλος 
τρόπος δουλειάς, του χρόνου θα είναι κάτι άλλο, δηλαδή αυτό 
που με ενδιαφέρει κάθε φορά είναι και το κοινωνικό μήνυμα, το 
οποίο μπορεί να είναι το ίδιο, δηλαδή δύο χρόνια τώρα ήτανε 
το ίδιο, αλλά άλλος τρόπος δουλειάς.» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών). 
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Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν οι επιπρόσθετοι στόχοι που θέτουν οι 

σκηνοθέτες,οι οποίοι έχουν δικούς τους θεατρικούς χώρους. Προτεραιότητα 

για εκείνους έχει η δημιουργία και η προσφορά τους στον τόπο που ζουν. 

«Ο σκοπός μου ήταν να γυρίσω στο Ρ. για να ασχοληθώ εδώ με 
το θέατρο», «Εμένα μου αρκεί αυτό το εδώ, το μικρό μου, ο 
μικρόκοσμος μου ας πούμε του Ρ. και η κοινωνία του Ρ.», «Μα 
αυτό είναι και η έδρα μας, για αυτό το κοινό  δουλεύουμε και 
πιστεύουμε πάρα πολύ στο καλό θέατρο, στο να είναι κάτι που 
θα παρουσιάσουμε προσεγμένο. Αυτό, και ο άλλος που θα έρθει 
να δει να μείνει ικανοποιημένος, να φύγει γεμάτος.»(Δ., άντρας, 
50 χρονών).  

Κύριο μέλημα τους είναι η εκπαίδευση του κοινού τους και η καλλιέργεια 

μιας θεατρικής παιδείας σε αυτό, η οποία θα του επιτρέπει να διαχωρίζει τις 

παραστάσεις που παρουσιάζουν κάποιο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον από τις 

υπόλοιπες.  

«Θέλω να καλλιεργήσω ένα κοινό που να μπορεί να καταλάβει 
πότε το κοροϊδεύουν και πότε όχι, πότε αυτό το πράγμα είναι η 
λεγόμενη  αρπαχτή, που εδώ στην επαρχία την έχουμε πάρα 
πολύ έντονα, δηλαδή ήρθα να σου πάρω το εισιτήριο, να δεις 
ας πούμε την φίρμα, πότε αυτό το πράγμα σταματάει να είναι 
τσίρκο και γίνεται θέατρο και γίνεται τέχνη.»(Δ., άντρας, 50 
χρονών) 

 «Να είναι ένα εργαστήρι δουλειάς, οπότε είναι ένας χώρος για 
να υπάρχει θεατρική παιδεία στο Ρ.» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

Στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα στους «μαθητές» να παρουσιάσουν τη 

δουλειά τους στους ίδιους χώρους, ανεβάζοντας τις δικές τους παραστάσεις. 

«Και ταυτόχρονα να γίνουν και κάποιες παραστάσεις, που 
γίνονται όμως, από ανθρώπους αυτής της πόλης, είτε με παιδιά 
που έχουν ξαναδουλέψει στο θέατρο είτε με παιδιά που 
βγαίνουν μέσα από το εργαστήρι, από το στούντιο του Γ.» (Γ. 
γυναίκα, 40 χρονών) 

9.2. Κριτήρια προσδιορισμού ενός επαγγελματία σκηνοθέτη 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των 

οποίων χαρακτηρίζεται κάποιος ως επαγγελματίας σκηνοθέτης. Γι’ αυτό, οι 

συμμετέχοντες θεωρούν πως οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 

είναι ασαφείς και προσδιορίζονται δύσκολα. 
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 «Το ουσιαστικό κριτήριο, όμως, είναι πολύ πιο θολό κα 
απροσδιόριστο και βαθύ.», «Για μένα υπάρχει ένα ουσιαστικό 
κριτήριο το οποίο δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι κι ούτε  
αλάθητο, δηλαδή το έχω υπό διαπραγμάτευση πάντα.» (Α., 
άντρας, 37 χρονών) 

 «Ανοίγεις πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.» (Μ., γυναίκα, 37 
χρονών) 

Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί και από την έλλειψη καλλιτεχνικής 

βιομηχανίας στην Ελλάδα. 

 «Δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα», 
«επειδή δεν υπάρχει βιομηχανία, το επάγγελμα δεν…, είναι λίγο 
ρευστή κατάσταση», «Ακόμα και τα νομικά, το νομικό της 
πλαίσιο, δηλαδή όσο αφορά το πώς λειτουργούνε τα πράγματα 
στο θέατρο, από τις συμβάσεις μέχρι το οτιδήποτε, δεν υπάρχει 
ουσιαστικά βιομηχανία, λειτουργεί πάρα πολύ το “ό,τι δηλώνω 
είμαι”» (M., γυναίκα, 37 χρονών) 

Αντίθετα, σε άλλες χώρες, όπως η Αγγλία, με διαφορετικό τρόπο οργάνωσης 

του θεάτρου, υπάρχουν θεσμοί και ενώσεις που διαχωρίζουν με 

συγκεκριμένα κριτήρια τους επαγγελματίες από τους ερασιτέχνες 

σκηνοθέτες. 

 «Στην Αγγλία υπάρχει μία Ένωση Καλλιτεχνών, η οποία λέγεται 
Equity. Τα κριτήρια του Equity για το να γίνεις μέλος είναι 
πτυχία σπουδών ή ξέρω γω, πενταετής ή επταετής 
επαγγελματική παρουσία, δηλαδή συμβόλαια, αμοιβές από 
δουλειές κλπ και ισχύει είτε το ένα είτε το άλλο.» (Α., άντρας, 37 
χρονών) 

Στο πλαίσιο αυτό, η πλειονότητα των συμμετεχόντων θεωρεί πως δεν 

χρειάζεται να βιοπορίζεται κάποιος από το θέατρο για να είναι επαγγελματίας 

σκηνοθέτης. 

 «Πιστεύω ότι επαγγελματίας είναι ένας καλλιτέχνης που 
ανεξάρτητα από το αν πληρώνεται ή όχι, ε.. μπορεί να παράξει 
έργο για ένα ευρύ κοινό.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

«Ο επαγγελματισμός που διακρίνει έναν άνθρωπο δεν έχει να 
κάνει με την αμοιβή. Αυτά τα δύο δεν τα συνδυάζω. Το 
επάγγελμα έχει να κάνει με την αμοιβή. Το αν φέρεσαι, όμως, ή 
όχι με επαγγελματισμό, είναι τελείως διαφορετικό.» (Μ., 
γυναίκα, 37 χρονών) 
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Οι συμμετέχοντες, δηλαδή, δηλώνουν πως, δεδομένων των δύσκολων 

οικονομικών συνθηκών στα ελληνικά θέατρα,  η αμοιβή για μία δουλειά, δεν 

αποτελεί κριτήριο του επαγγελματία. Οι απόψεις αυτές συμφωνούν και με 

εκείνηπου διατείνεται πως η χρήση ενός οικονομικού κριτηρίου, ως 

μοναδικού διαχωριστικού παράγοντα ανάμεσα σε έναν επαγγελματία και 

έναν ερασιτέχνη καλλιτέχνη, είναι ανεπαρκής, καθώς ένας καλλιτέχνης 

μπορεί να κατέχει πολλές θέσεις εργασίας ταυτόχρονα ή μπορεί να λαμβάνει 

μικρή, έως καθόλου, αμοιβή για μεγάλες χρονικές περιόδους της 

επαγγελματικής του ζωής (Throsby, 2010: 218, στο VanLiemt, 2014). 

«Τυπικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είσαι επαγγελματίας όταν 
δουλειά σου είναι αυτή και βγάζεις τα προς το ζην από αυτό. 
Εμ… στην Ελλάδα είναι ελάχιστοι οι καλλιτέχνες, όχι μόνο του 
θεάτρου, που καταφέρνουν να το κάνουν αυτό.» (Α., άντρας, 37 
χρονών) 

«Δεν έχει να κάνει τόσο με το βιοπορισμό ούτε με τα χρήματα 
που βγάζει από τη δουλειά του, γιατί κακά τα ψέματα είπαμε 
είμαστε σε μία περίοδο που είναι δύσκολα τα πράγματα 
οικονομικά, δεν το ελέγχεις.» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

Ωστόσο, φαίνεται πως συχνά οι περισσότεροι συμμετέχοντες αναφέρονται 

κυρίως στον επαγγελματισμό κάποιου, κι όχι στο διαχωρισμό του από έναν 

ερασιτέχνη.Αξίζει να σημειωθεί ότι μία μόνο συμμετέχουσα αναφέρεται 

καθαρά στο διαχωρισμό αυτό και θέτει ως κριτήριο την αμοιβή του 

επαγγελματία σκηνοθέτη. 

 «Γιατί σε ποια βάση χωρίζονται; Οι μεν δεν πληρώνονται από 
αυτό, οι δε ζούνε από αυτό. Η μόνη διαφορά.» (Σ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

Η αναφορά των περισσότερων συμμετεχόντων στον επαγγελματισμό κάποιου 

φαίνεται από το γεγονός ότι ορίζουν ως κριτήριο του επαγγελματία 

σκηνοθέτη την σωστή επαγγελματική συμπεριφορά και τη δέσμευση του 

απέναντι σε αυτό που κάνει. Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει τη σοβαρότητα 

του σκηνοθέτη, 

«Νομίζω και αυτό είναι ο επαγγελματισμός. Το να βλέπεις τα 
πράγματα σοβαρά»(Δ., άντρας, 50 χρονών) 

τη fulltime απασχόληση του με τη σκηνοθεσία,  
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«Ένα σημαντικό κριτήριο και για τον επαγγελματισμό που 
λέγαμε πριν, είναι το αν ασχολείσαι με αυτό parttime ή fulltime. 
Μπορείς να τα καταφέρεις και με τους δύο τρόπους, αλλά αν 
επενδύεις fulltime  σ’ αυτό, είτε πληρώνεσαι είτε όχι,, έχεις πολύ 
περισσότερα περιθώρια να εξελιχθείς μέσα από αυτό» (Α., 
άντρας 37 χρονών) 

την παρουσίαση μιας συνέχειας και ροής στη δουλειά του  

«Επαγγελματίας είσαι όμως όταν αντιμετωπίζεις τη δουλειά 
επαγγελματικά, που σημαίνει αντιμετωπίζεις τη δουλειά με 
απόλυτη συνέπεια» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών)  

και την κατάθεση μέρους του εαυτού σε κάθε δουλειά και συνεργασία.  

 «Επαγγελματίας θεωρείσαι, όταν αυτό που κάνεις, το κάνεις 
σωστά, το κάνεις όπως πρέπει να το κάνεις, να του δώσεις ένα 
κομμάτι σου, να του δώσεις τη ψυχή σου.» (Δ., άντρας, 50 
χρονών) 

Επίσης, η σωστή συμπεριφορά του επαγγελματία σκηνοθέτη περιλαμβάνει τη 

διατήρηση των στοιχείων που προαναφέρθηκαν ανεξάρτητα από τις 

συνθήκες που επικρατούν.  

 «Επαγγελματίας σκηνοθέτης είναι αυτός που δουλεύει με 
επαγγελματικούς όρους και επαγγελματικές συνθήκες.» (Γ., 
γυναίκα, 40 χρονών) 

Ο επαγγελματίας σκηνοθέτης, δηλαδή, πρέπει να εργάζεται με το ίδιο πάθος 

και να στοχεύει πάντα στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα είτε συνεργάζεται 

με επαγγελματίες ηθοποιούς είτε με ερασιτέχνες, είτε απευθύνεται σε 

εξοικειωμένο με το θέατρο κοινό μεγάλων πόλεων είτε σε κοινό μικρών 

περιοχών με λιγότερες απαιτήσεις, είτε έχει στη διάθεση του τον εξοπλισμό 

και τα μέσα που θα επιθυμούσε είτε όχι. 

 «Όπως θα δούλευες, τι να σου πω τώρα, ποιος είναι ο πιο 
ακριβοπληρωμένος θεσμός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, 
μάλλον τα Μέγαρα, το Μέγαρο Μουσικής, η Εθνική Λυρική 
Σκηνή, το Εθνικό Θέατρο δεν είναι πάντως, αλλά όπως θα 
δούλευες εκεί, έτσι θα δουλέψεις κι εδώ. Δηλαδή όπως θα 
δούλευες με τον πιο ακριβοπληρωμένο επαγγελματία, έτσι θα 
δουλέψεις και με ένα παιδί που έχει μικρή εμπειρία στο θέατρο, 
όπως θα δούλευες σε ένα θέατρο με πλήρη εξοπλισμό 
προβολέων, έτσι θα δουλέψεις και με τους 4 προβολείς που 
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έχεις στο Ρ. Για μένα αυτό που διακρίνει τον επαγγελματία από 
τον ερασιτέχνη είναι η απόλυτη δέσμευση και το γεγονός ότι 
δεν κάνει παραχωρήσεις, δεν μπαίνει στη λογική του έλα μωρέ, 
και τι έγινε, ε, στο Ρ. είμαστε, αυτά έχουμε, αυτά θα κάνουμε. 
Όχι, θα το παλέψεις, μέχρι να βγει κάτι, στο οποίο εσύ θα είσαι 
ικανοποιημένος, θα το παλέψεις πολύ σκληρά.» (Γ., γυναίκα, 37 
χρονών) 

Επιπλέον, ο επαγγελματίας σκηνοθέτης ξεχωρίζει μέσω της εμπειρίας του,  

 «Αλλά και η πρακτική είναι που βοηθάει, οπότε κάποιος μπορεί 
να μην έχει σπουδάσει τίποτα αλλά να έχει πολλή πρακτική και 
να είναι καλύτερος από κάποιον που απλά έχει σπουδάσει.» (Ε., 
γυναίκα, 30 χρονών) 

που οφείλεται στην πολυετή παρουσία του στο θέατρο και στις πολλές 

συνεργασίες. Οι συμμετέχοντες, δηλαδή, θεωρούν ότι κάποιος γίνεται 

επαγγελματίας σταδιακά, μέσα από τη συνεχή δουλειά.  

 «Δηλαδή και ο χειρότερος να είσαι, άμα σου δοθούν μπροστά 
σου δέκα δουλειές, μετά τη δέκατη θα είσαι ο καλύτερος ρε 
παιδί μου. Θα είσαι o καλύτερος του εαυτού σου, πάντα.» (Ε., 
γυναίκα, 30 χρονών) 

«Επαγγελματίας γίνεσαι σιγά.» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Οι περισσότεροι σκηνοθέτες γίνονται σκηνοθέτες μέσα από το 
θέατρο.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

Παράλληλα με την εμπειρία, οι συμμετέχοντες αναφέρονται και στις σπουδές 

που έχει κάνει ένας επαγγελματίας σκηνοθέτης. Αν και όλοι συμφωνούν ότι 

η τυπική εκπαίδευση κάποιου καλλιτέχνη από μόνη της δεν αρκεί και θα 

πρέπει να συνδυάζεται με την εφαρμογή των γνώσεων και τον πειραματισμό 

στην πράξη- οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι σπουδές είναι ένα βασικό 

εργαλείο που θα πρέπει να έχει αποκτήσει κάποιος για να χαρακτηριστεί ως 

επαγγελματίας σκηνοθέτης. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν σπουδάσει 

κάποιος, απαιτείται να διαβάσει μόνος του και να βρεθεί δίπλα σε 

καταξιωμένους σκηνοθέτες για να μπορέσει να αποκτήσει τα οφέλη που 

προσφέρει η εκπαίδευση. 

«Τώρα με ποιον τρόπο θα αποκτήσει αυτή τη γνώση, ε, είναι 
κάτι το οποίο μπορώ να το συζητήσουμε. Δηλαδή, ναι, κάποιος 
ο οποίος σιγά σιγά δεν το έχει σπουδάσει αλλά είναι δέκα 
χρόνια, έχει δέκα χρόνια, δεκαπέντε χρόνια εμπειρία, αλλά τι 
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εμπειρία; Να είσαι δίπλα, σαν βοηθός, σε ανθρώπους που 
ξέρουν, έτσι; Σε καταξιωμένους ανθρώπους, να το ψάξεις μόνος 
σου, να διαβάσεις πολύ μόνος σου, αυτός μετά από δέκα χρόνια 
μπορεί να γίνει σκηνοθέτης, μετά από δέκα χρόνια, και το δέκα 
το λέω έτσι αλλά μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 
να πάω ε, να δουλέψω ένα χρόνο και μετά να βγω ως 
σκηνοθέτης και να το παίζω επειδή είχα μία εμπειρία ενός 
έτους…» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Αυτές θεωρούνται σημαντικές γιατί βοηθούν κάθε νέο να τιθασεύσει το 

ταλέντο του και να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις, 

 «Είναι πλεονέκτημα και σου δίνουνε περισσότερες ευκαιρίες να 
τιθασεύσεις το οποιοδήποτε ταλέντο, να σχηματίσεις ας πούμε 
και μια προσωπική σχέση με τα πράγματα» (Θ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

να μάθει να μεταδίδει με κατανοητό τρόπο το μήνυμα που θέλει στους 

συνεργάτες του και το κοινό του 

 «Τις σπουδές τις θεωρώ, όχι μοναδικό κριτήριο, αλλά σίγουρα 
πιστεύω ότι οι σπουδές σε βοηθάνε… να, καταρχήν να 
μπορέσεις να φτάσεις σ ένα τέτοιο σημείο εμ, γιατί οι σπουδές 
στην τέχνη γενικότερα μιλώντας, κάνουν κάτι μοναδικό […] 
αυτό που παθαίνεις σε μία σχολή τέχνης, είτε είναι δραματική 
σχολή, είτε είναι σχολή σκηνοθετών είτε είναι σχολή εικαστικών 
τεχνών είναι ότι σε, σου δίνουν συνεχώς σφαλιάρες, λες εσύ 
“μα εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου και αυτό θέλω να εκφράσω” 
και τρως σφαλιάρες και σου λέει “εσύ αυτό θέλεις να εκφράσεις, 
αλλά δεν το καταλαβαίνει κανείς”. Εμ…. Πρέπει να τριφτείς με 
τη φόρμα, με το τι είναι αυτό που θες να πεις, το πώς θα το 
διαβάσουν οι άλλοι, το…. Όλο αυτό, το οποίο αν δεν το 
περάσεις, έχεις πάρα πολλές δυσκολίες μετά στο, στο  χώρο.» 
(Α., άντρας, 37 χρονών) 

να μάθει τις τεχνικές και τα ρεύματα της σκηνοθεσίας, τους κώδικες και τους 

κανόνες της τέχνης αυτής, να εξοικειωθεί με τις φόρμες της,  

 «Υπάρχουνε κώδικες και κανόνες που είναι πάρα πολύ 
χρήσιμοι για να προσεγγίσεις τον άλλον […] είναι σημαντικό 
πράγμα η εκπαίδευση, η παιδεία που παίρνεις μέσα από το να 
παρακολουθείς παραστάσεις, από το συναναστρέφεσαι 
ανθρώπους του θεάτρου, από το να διαβάζεις κλπ είναι πάρα 
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πολύ σημαντική, αλλά είναι και η εκπαίδευση πάρα πολύ 
σημαντική» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

 «Στη δραματική σχολή υπάρχει κι ένα μάθημα που έχει 
στοιχεία σκηνοθεσίας και μαθαίνεις και αυτό το πώς, βλέπεις το 
έργο, είναι ένα ολόκληρο μάθημα, ένα ολόκληρο σύστημα που 
πρέπει να λειτουργήσει για να μπορέσεις να στήσεις ένα, μία, 
ένα έργο.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

ώστε να διαμορφώσει μία ρεαλιστική εικόνα για τα πράγματα και να 

σχηματίσει μία προσωπική σχέση με αυτά.  

 «Ένας επαγγελματίας, όσο πιο οργανωμένες γνώσεις έχει 
προφανώς και είναι μία πολύ καλή βάση για να σε εντάξει σε 
αυτό που θέλεις» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Επομένως, οι σπουδές αποτελούν μία καλή βάση για να ενταχθεί κάποιος 

στον τομέα της σκηνοθεσίας, όντας κατάλληλα προετοιμασμένος να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και τις δυσκολίες του επαγγέλματος.  

 «Αν δεν έχεις σωστές σπουδές, δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορείς 
να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες.» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

 «Είναι ένα επάγγελμα που χρειάζεται, χρειάζονται γνώσεις […] 
Αυτό που λέμε ταλέντο εγώ δεν το θεωρώ, δεν ξέρω τι είναι το 
ταλέντο. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος έχει μία κλίση, […] όμως αυτή 
η κλίση δεν φτάνει.» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

«Υπάρχει ο αντίλογος που λέει αυτά τα επαγγέλματα είναι 
δημιουργικά, είσαι δημιουργός, άρα είναι η ματιά σου, είναι.. οκ, 
όμως, για να είσαι όσο καλύτερος δημιουργός μπορείς να γίνεις, 
έτσι; Πρέπει να αποκτήσεις κάποιες γνώσεις και υπάρχουνε 
τεχνικές.» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι όταν οι συμμετέχοντες αναφέρονται σε 

σπουδές, εννοούν γενικότερα σπουδές στο θέατρο, όχι αποκλειστικά στο 

αντικείμενο της σκηνοθεσίας. Επιπρόσθετα, δεν θεωρούνται όλες οι σχολές  

κατάλληλες  καθώς δεν επιφέρουν όλες τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 «Στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν υπάρχει σχολή σκηνοθεσίας 
θεάτρου» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

 «Δεν είναι και όλες οι σπουδές κατάλληλες, ή δεν είναι όλες οι 
σχολές καλές» (Α., άντρας, 37 χρονών) 
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Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, τα κριτήρια που θέτουν οι συμμετέχοντες για 

τον προσδιορισμό κάποιου ως επαγγελματία σκηνοθέτη είναι  

 η σωστή επαγγελματική συμπεριφορά που επιδείχνει  

 η δέσμευση του ως προς αυτό που κάνει,  

 η εμπειρία του και, ως ένα βαθμό,  

 οι σπουδές που έχει πραγματοποιήσει.  

Αξιοπρόσεκτο, είναι πως δεν εστιάζουν στην αμοιβή των επαγγελματιών και 

τον βιοπορισμό τους μέσω της εργασίας τους. Τέλος, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός πως κάθε σκηνοθέτης ανέφερε ως κριτήρια, στοιχεία 

που πληροί κι ο/η ίδιος/α. 

9.3. Χαρακτηριστικά ενός καλού σκηνοθέτη  

Οι συμμετέχοντες για να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά ενός καλού 

σκηνοθέτη αναφέρονται περισσότερο στις επαγγελματικές του δεξιότητες 

παρά στο κομμάτι της δημιουργίας. Όπως αναφέρει μία συμμετέχουσα, η 

δημιουργία είναι προσωπική υπόθεση και δεν μπορεί να κριθεί από κανέναν. 

 «Για το δημιουργικό κομμάτι […] ο καθένας έχει τη δική του 
άποψη», «Σαν σκηνοθέτη δεν μπορείς να τον κρίνεις» (Μ., 
γυναίκα, 37 χρονών) 

Ωστόσο, υπάρχει ένας συμμετέχων που αναφέρει ως σημαντικό 

χαρακτηριστικό του καλού σκηνοθέτη την αισθητική του. Θεωρεί, μάλιστα, 

ότι όταν η αισθητική του ταιριάζει με εκείνη του κοινού στο οποίο 

απευθύνεται, προκαλώντας του συναισθήματα, αποδεικνύεται ότι είναι καλός 

σκηνοθέτης.  

 «Η αισθητική είναι το πιο, το σημείο sos για όλα αυτά […] αν η 
αισθητική είναι αποδεκτή από αρκετό κόσμο και αν αυτή η 
αισθητική μπορεί να αγγίξει κάποιες χορδές από κάτω νομίζω 
ότι είναι καλός και ο σκηνοθέτης.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

Οι επαγγελματικές δεξιότητες που αναφέρονται από τους υπόλοιπους 

σχετίζονται με τις οργανωτικές ικανότητες των επαγγελματιών, τις 

ανεπτυγμένες κοινωνικές τους δεξιότητες και κάποια ατομικά τους 

χαρακτηριστικά που βοηθούν στην επίτευξη των παραπάνω. Είναι σημαντικό 

κάθε σκηνοθέτης να παρουσιάζει ανεπτυγμένα οργανωτικά χαρακτηριστικά. 
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«Κάνει καλό καταμερισμό εργασίας, ούτως ώστε να μην 
εξοντώνει τους ανθρώπους, αλλά να τους εκμεταλλεύεται 
χρονικά όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται.» (Θ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

Επίσης, να μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε κατάσταση και κάθε πρόβλημα 

που προκύπτει, να βρίσκει άμεσα τις καλύτερες λύσεις και να βρίσκεται σε 

εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια της δουλειάς του, με στόχο να είναι πάντα 

αποτελεσματικός. 

«Βρίσκει λύσεις σε όποια προβλήματα, είναι γρήγορος στο να 
βρίσκει λύσεις.»(Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

 «Ακούει τη στιγμή, ας πούμε, είναι στο εδώ και στο τώρα έτσι 
πάρα πολύ ενεργός» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Θέλει πάρα πολύ καλά αντανακλαστικά και πρέπει να είσαι 
πάντα σε εγρήγορση και να είσαι και αποτελεσματικός» (Α., 
άντρας, 37 χρονών) 

 «Εσύ πρέπει να έχεις θέσει στόχους, να έχεις χαράξει μία 
πορεία, προτιμήσεις» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

Σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματικότητα του είναι η επιλογή των 

σωστών και κατάλληλων συνεργατών, με τους οποίους να μοιράζονται ένα 

κοινό όραμα για αυτό που πρόκειται να κάνουν, αφήνοντας τους κάθε φορά 

το χρόνο και το χώρο που χρειάζονται για να εκφραστούν και να 

δημιουργήσουν και οι ίδιοι. 

«Ένας σκηνοθέτης πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός στο 
casting.» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Τους έχει πείσει για κάτι, ότι έχει ένα όραμα καλλιτεχνικό και  
έτσι κι οι άλλοι έχουν ένα όραμα κι αυτοί, οπότε έχει κοινό 
όραμα με τους συνεργάτες του»  (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Πόσο χώρο αφήνεις για τη δημιουργικότητα των άλλων, για 
ηθοποιούς, για όλους, σε όλα τα επαγγέλματα.» (Α., άντρας, 37 
χρονών) 

Κοινωνικές δεξιότητες, δηλαδή, όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα, η καλή 

επικοινωνία και η διάθεση για δουλειά με τους ηθοποιούς κρίνονται 

απαραίτητες. Επιπλέον, ο καλός σκηνοθέτης είναι αυτός που μπορεί να 

αναδείξει τα καλύτερα χαρακτηριστικά σε κάθε συνεργάτη του και στη 
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συνέχεια να τα συνδυάσει όλα μαζί με τέτοιο τρόπο, ώστε το αποτέλεσμα να 

είναι το καλύτερο δυνατό.   

«Χρειάζεται να είναι δεσμευμένος απέναντι στους ηθοποιούς 
του, διότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα να ασχοληθείς με τους 
ηθοποιούς σου», (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

«Θεωρώ ότι παίρνει τα καλά χαρακτηριστικά τους, ακούει τους 
συνεργάτες του, όσο καλός και να ‘ναι. Δηλαδή ακόμα και αν τα 
έχει σκεφτεί όλα μες το κεφάλι του, άπαξ και έχει συνεργάτες, 
θεωρώ πως το μεγαλύτερο προτέρημα που μπορεί να κάνει 
είναι να παίρνει και να παντρεύει την προσωπικότητα και τις 
ιδέες των άλλων με τις δικές του ιδέες.» (Θ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει ο σκηνοθέτης να εμπιστεύεται και να 

ακούει όλους τους συνεργάτες του, διαθέτοντας την απαιτούμενη 

προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τον κάθε 

ένα ξεχωριστά με βάση τις δικές του ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις 

απόψεις του. Μόνο έτσι, στη συνέχεια μπορεί να καλλιεργηθεί ένα αληθινά 

ομαδικό πνεύμα ανάμεσα σε όλους τους συνεργάτες.  

 «Αγαπάει πάρα πολύ τους ηθοποιούς του» (Μ., γυναίκα, 37 
χρονών) 

«Να κάνει χώρο και ένα βήμα πίσω, όταν αρχίζει να φτιάχνεται 
το έργο, ώστε να αφήσει όλους να βγάλουν τις γεύσεις τους», 
«Δίνω σε όλα το χρόνο τους. Ακούω, περιμένω, είμαι πιο 
σίγουρη, όταν αισθάνομαι κάτι  να το εμπιστευτώ.» (Σ., 
γυναίκα, 30 χρονών) 

Παράλληλα, με τις οργανωτικές ικανότητες και τις κοινωνικές δεξιότητες, 

σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, ο καλός σκηνοθέτης διαθέτει και κάποια 

ατομικά χαρακτηριστικά που τον βοηθούν και τον ξεχωρίζουν στη δουλειά 

του.  

 «Μπορεί με καλό και ευγενικό τρόπο να οργανώσει την 
κατάσταση και να την ελέγξει και να χειριστεί, με την καλή 
έννοια, τον κάθε άνθρωπο με τις δικές του ιδιαιτερότητες και 
μπορεί να χειριστεί και τις καταστάσεις.» (Θ., γυναίκα, 30 
χρονών) 
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Για παράδειγμα, είναι εργατικός, επίμονος αλλά και υπομονετικός, ευγενικός, 

δυναμικός, ψύχραιμος,, ήρεμος και γενναιόδωρος στα συναισθήματα και τις 

επιβραβεύσεις που κάνει στους συναδέρφους του. 

«Θέλει επιμονή» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Έχει υπομονή» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Να δείχνει ψύχραιμος και να μην αγχώνει, παρά το άγχος 
του», «Δημιουργεί εμπιστοσύνη σε όλους.» (Θ., γυναίκα,30 
χρονών) 

 «Είναι γενναιόδωρος. Όποτε κάτι πάει καλά πρέπει να πει και 
μια καλή κουβέντα, αλλά σίγουρα πρέπει να έχει φροντίσει να 
τον σέβονται και να τον πιστεύουνε οι άλλοι.» (Θ., γυναίκα,30 
χρονών) 

Παρουσιάζει μία συνέπεια στη δουλειά του και τις συνεργασίες του και 

παρουσιάζεται διαθέσιμος, όποτε υπάρχει ανάγκη.  

«Αυτό που σου είπα πριν για τη συνέπεια και τη διαθεσιμότητα 
είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

Αναπτύσσει την εμπιστοσύνη στους συναδέρφους του και σέβεται το κοινό 

του. 

«Σέβεται πάρα πολύ το θεατή του» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Παράλληλα, έχει τις γνώσεις που απαιτούνται σχετικά με τη σκηνοθεσία.   

«Ο σωστός όμως επαγγελματίας σκηνοθέτης για μένα είναι 
αυτός που έχει τη γνώση της σκηνοθεσίας» (Μ., γυναίκα, 37 
χρονών) 

Οι γνώσεις αυτές αποκτώνται, όπως προαναφέρθηκε, είτε μέσω των 

σπουδών είτε με το προσωπικό διάβασμα και ψάξιμο του καλλιτέχνη. Μέσα 

από το ψάξιμο αυτό, ο καλός σκηνοθέτης οφείλει να είναι πάντα 

ενημερωμένος, 

«Καλλιεργείται μέσα από επιμονή, δουλειά […] θέλει δουλειά 
πολλή, θέλει επιμονή, θέλει να έχεις γνώσεις και δεν φτάνει ας 
πούμε να τελειώσεις ένα σχολείο […]  φυσικά χρειάζεται χρόνος, 
χρειάζεται πείρα για να δεις τι  είναι αυτό που περνάει» (Δ., 
άντρας, 50 χρονών) 

τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό  
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«Θεωρώ ότι είναι καλό να, έχει καλή σχέση και με τα άλλα 
professions, δηλαδή να ξέρει λίγο από καλλιτεχνικά και 
σκηνογραφία, να ξέρει λίγο από φωτισμό, πιο πολύ για να έχει 
κι αυτός μια άποψη. Δεν το θεωρώ απαραίτητο, το θεωρώ 
όμως βοηθητικό.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

όσο και σε πολιτικό και κοινωνικό, τόσο για το τι συμβαίνει στη χώρα του 

όσο και για το τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. 

«Ο ιδανικός σκηνοθέτης ενημερώνεται, ξέρει τι γίνεται στον 
κόσμο, ξέρει τι γίνεται καλλιτεχνικά στον κόσμο και τι γίνεται 
πολιτικά στον κόσμο και κοινωνικά στον κόσμο κι έχει και 
συνεργάτες που ξέρουν κι αυτοί τι γίνεται στον κόσμο. Γενικά, 
ζει στον κόσμο και δεν ζει μόνο στον κόσμο του και στη φούσκα 
του.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Σημαντικό, βέβαια, είναι να επιλέγει και συνεργάτες που είναι και οι ίδιοι 

ενημερωμένοι για την επικαιρότητα.Βάσει, λοιπόν, των γνώσεων που κατέχει 

και την ενημέρωση του, διαθέτει και τα μέσα που χρειάζεται για να διδάξει 

τους ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάζεται σε κάθε παράσταση. 

«Να ασχολείσαι, εγώ πιστεύω, συστηματικά με τη διδασκαλία 
των ηθοποιών» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

«Χρειάζεται να έχεις τα μέσα να διδάξεις τον ηθοποιό» (Γ, 
γυναίκα, 40 χρονών) 

Συμπερασματικά, τα στοιχεία που διακρίνουν έναν καλό σκηνοθέτη 

αναφέρονται στις οργανωτικές του ικανότητες, τις ανεπτυγμένες κοινωνικές 

του δεξιότητες, σε ατομικά χαρακτηριστικά του (στοιχεία του χαρακτήρα 

του) και στη γνώση και την εμπειρία που έχει σχετικά με το επάγγελμα του.  

«Ένας καλός επαγγελματίας θέλει χρόνια» (Σ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

Από αυτά φαίνεται πως ο ρόλος του σκηνοθέτη είναι αρκετά σύνθετος και 

απαιτητικός. Αξίζει να σημειωθεί κι εδώ πως πολλοί συμμετέχοντες τονίζουν 

χαρακτηριστικά, τα οποία διαθέτουν κι οι ίδιοι, όπως παρατηρήθηκαν και 

στον προσδιορισμό των κριτηρίων των επαγγελματιών σκηνοθετών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό αποτελεί και η φράση  

 «Εγώ πιστεύω ότι αν ένας άνθρωπος δεν έχει κάνει ο ίδιος 
θέατρο, δεν μπορεί να κάνει παράσταση […] δεν ευλογώ τα 
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γένια μου τώρα, γιατί ούτε τέτοιες βλέψεις έχω.» (Δ., άντρας, 
50 χρονών). 

9.4. Αντιλήψεις για το ρόλο του σκηνοθέτη 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, ο ρόλος του σκηνοθέτη είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός σε κάθε θεατρική παράσταση.  

«Το πώς η ενέργεια μέσα σε μία ομάδα επηρεάζει μέχρι και το 
αποτέλεσμα, από το αποτέλεσμα μέχρι και τις σκέψεις/ σχέσεις 
μεταξύ των μελών...εκεί ακριβώς είναι ο σκηνοθέτης» (Δ., 
άντρας, 50 χρονών) 

«Παρόλο που δικαιούται ο κάθε σκηνοθέτης να λέει ότι η 
παράσταση είναι δική του, γιατί δική του είναι η σφραγίδα, 
δική του είναι η υπογραφή» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

Ο σκηνοθέτης λειτουργεί πάντα ως ο συντονιστής της ομάδας, όντας 

υπεύθυνος για κάθε λεπτομέρεια της, αφού είναι εκείνος που έχει το όραμα 

και την ολοκληρωμένη εικόνα του έργου στο μυαλό του. 

 «Πρέπει να έρχεται σε επαφή και σε συνεννόηση, και μάλιστα 
σε συντονισμό, πρέπει να συντονίζει τα πάντα γύρω από την 
σκηνή» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

«Έχεις όλους τους ρόλους, δεν έχεις μόνο το δικό σου» (Δ., 
άντρας, 50 χρονών) 

«Είναι ο μαέστρος, είναι ο συντονιστής και πολλές φορές είναι ο 
διεκπεραιωτής όλων.» (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

 «Πιστεύω ότι το θέατρο, μία παράσταση είναι υποκειμενική, 
είναι υποκειμενική ματιά του σκηνοθέτη» (Μ., γυναίκα, 37 
χρονών) 

Συνεργάζεται με όλα τα άτομα που συμμετέχουν στη δημιουργία μιας 

παράστασης και καλλιεργεί το κλίμα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί 

η ομάδα. 

«Ένας σκηνοθέτης είναι η κολώνα του σπιτιού. Άμα η κολώνα 
πέσει, θα γκρεμιστεί όλο το κτίριο.» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

 «Είναι αυτός που κρατάει τις ισορροπίες», «είναι αυτός που 
ορίζει τον τόνο εργασίας, το κλίμα εργασίας» (Α., άντρας, 37 
χρονών) 
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Συγκεντρώνει όλες τις ευθύνες για την εκάστοτε παράσταση, λαμβάνοντας 

τις τελικές αποφάσεις σε κάθε ζήτημα, ακόμα και όταν έχει προηγηθεί 

συζήτηση με τους συνεργάτες του για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.  

«Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να αποφασίζει ένας και αυτός 
είναι ο ρόλος του σκηνοθέτη» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από δύο συμμετέχοντες, ο/η 

σκηνοθέτης/σκηνοθέτρια συχνά είναι ο «μπαμπάς» ή η «μαμά» της ομάδας, 

αφού φροντίζει για όλους και επιδεικνύει την υπευθυνότητα που έχουν 

πολλού γονείς. 

«Ο σκηνοθέτης πρέπει να είναι μπαμπάς, πρέπει να είναι 
φροντιστής.»,  

«Πρέπει να είναι μουσικός, πρέπει να είναι εικαστικός, πρέπει να 
έχει γνώσεις στην εκφορά του λόγου, γνώσεις πάνω στο, 
δηλαδή είναι τα πάντα» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Εγώ αισθάνομαι και λίγο μαμά» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών)  

«Και λίγο ότι έχεις όλους τους ρόλους. Είσαι ο καλός, ο κακός, 
αυτός που πρέπει να βάλεις τάξη, αυτός που πρέπει να πει 
τώρα στοπ, ξεκουραζόμαστε. Είναι όλα μαζί.» (Σ., γυναίκα, 30 
χρονών)  

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζεται ο ρόλος του ηθοποιού σε μία 

παράσταση. Ακόμα και αν σε μία περίπτωση περιορίζεται η δράση του, σε 

άλλες ο ηθοποιός σημειώνεται ως το σημαντικότερο κομμάτι στο θέατρο.  

 «Οι ηθοποιοί είναι μόνο ένα κομμάτι» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

«Το σημαντικότερο κομμάτι στο θέατρο είναι ο ηθοποιός, η 
σημαντικότερη μονάδα του θεάτρου είναι ο ηθοποιός» (Γ., 
γυναίκα, 40 χρονών) 

Όπως αναφέρουν οι υποστηρικτές αυτής της άποψης, ο ηθοποιός είναι 

εκείνος που έρχεται άμεσα σε επαφή με το κοινό.  

«Ο σκηνοθέτης, ό,τι και να πει, ο ηθοποιός είναι το μέσον για να 
αγγίξει τον θεατή» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

Επομένως, μόνο εκείνος έχει τον έλεγχο του τι παρουσιάζεται κατά τη 

διάρκεια μιας παράστασης, ενώ την κρίσιμη αυτή στιγμή ο σκηνοθέτης δεν 

μπορεί να επέμβει καθόλου.  
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«Όπως λέω συχνά στους ηθοποιούς μου […]όταν θα έρθει η 
ώρα είστε εσείς απέναντι, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια.» 
(Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

«Το θέατρο είναι το παιχνιδάκι του ηθοποιού και ο 
κινηματογράφος το παιχνιδάκι του σκηνοθέτη. Ισχύει, αλλά από 
ποια άποψη, ότι η παράσταση είναι, εγώ την θεωρώ ένα 
ζωντανό οργανισμό, διαρκεί μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, 
σαράντα λεπτά, όσο διαρκεί και έφυγε, μετά είναι μια στιγμή 
που φεύγει, εκείνη λοιπόν τη στιγμή ο σκηνοθέτης είναι 
αδύναμος, δεν έχει τον έλεγχο, τον έλεγχο τον έχει ο ηθοποιό.» 
(Μ., γυναίκα, 40 χρονών) 

Παράλληλα, ο ηθοποιός αποτελεί το μόνο αναντικατάστατο μέρος μίας 

παράστασης. 

«Δύο πράγματα χρειάζονται, ένας που δρα και ένας που 
αντιδρά. Αυτός που δρα είναι ο ηθοποιός.» (Δ., άντρας, 50 
χρονών) 

«Το κέντρο του θεάτρου είναι ο ηθοποιός, χωρίς σκηνικά 
παράσταση γίνεται, χωρίς σκηνοθεσία παράσταση γίνεται, 
χωρίς ηθοποιό παράσταση δεν γίνεται.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

«Χωρίς σκηνοθέτη παράσταση γίνεται, χωρίς κείμενο η 
παράσταση γίνεται, χωρίς όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες 
παράσταση γίνεται, χωρίς ηθοποιό δεν γίνεται.» (Γ., γυναίκα, 40 
χρονών) 

«Όπως λέει και ο PeterBrook στο EmptySpace στο βιβλίο του για 
το θέατρο, “τι χρειάζεται; Ένας ηθοποιός, ένας άδειος χώρος και 
ένας θεατής”. Λοιπόν, ένας ηθοποιός και ένας θεατής είναι οι 
δύο μονάδες οι σημαντικότερες της παράστασης.» (Γ., γυναίκα, 
40 χρονών) 

Βέβαια, υπάρχουν και οι συμμετέχοντες που δηλώνουν ότι το σημαντικότερο 

κομμάτι μίας παράστασης είναι ο σκηνοθέτης. Εκείνοι στηρίζουν την άποψη 

τους, αναφέροντας πως ο ηθοποιός είναι ένα μόνο μέρος του συνόλου, ενώ 

ο σκηνοθέτης είναι ο συντονιστής ολόκληρης της προσπάθειας.  

«Ο σκηνοθέτης δουλεύει με πολύ περισσότερες ομάδες από 
αυτή των ηθοποιών» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

 «Νομίζω ότι ο σκηνοθέτης τελικά είναι το σημαντικότερο 
κομμάτι με την έννοια ότι αυτός είναι ο βηματοδότης, είναι ο 
συντονιστής και σε αυτόν ανήκει το καθολικό όραμα για μία 
παράσταση» (Α., άντρας, 37 χρονών) 
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«Ένας σκηνοθέτης νομίζω ότι είναι όλοι οι ηθοποιοί μαζί και όλη 
η δημιουργία μαζί» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Έτσι, θεωρούν ότι το πώς και τι θα παρουσιάσει κάθε ηθοποιός μπροστά στο 

κοινό εξαρτάται από την καθοδήγηση που θα δειχθεί από τον εκάστοτε 

σκηνοθέτη του.  

«Έχει τύχει κακός ηθοποιός, κακός άνθρωπος, κακός 
συνεργάτης […] επειδή εγώ πήρα το χρόνο μου και είπα ναι, τον 
δέχομαι όπως είναι, τον έχω αγκαλιάσει, να έχει ανθίσει και να 
μην το περιμένει και κανένας. Και αντίστροφα, έχω κάνει και το 
λάθος να μην χειριστώ καλά κάποιον και να μην αποδώσει.» (Σ., 
γυναίκα, 30 χρονών) 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι απόψεις των συμμετεχόντων διίστανται για το αν ο 

σκηνοθέτης ή ο ηθοποιός είναι το βασικότερο μέλος μίας παράστασης. 

Ενδιαφέρουσα, πάντως, είναι και η απάντηση μίας συμμετέχουσας, η οποίο 

δήλωσε ότι  

«Άλλος ρόλος είναι ο ένας και άλλος είναι ο άλλος και άμα 
δενυπάρχουνε και οι δύο τότε υπάρχει πρόβλημα.[…] δεν θα 
έβαζα ποτέ αυτή σύγκριση» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών).  
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10. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

10.1. Η κατασκευή ταυτότητας ως μια δυναμική διαδικασία 

Από την ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει ότι, σχετικά με το ερώτημα 

που αφορά την επαγγελματική ταυτότητα του σκηνοθέτη, οι εκφράσεις και 

τα νοήματα που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες στην προσπάθεια τους να 

προσδιορίσουν τον επαγγελματία σκηνοθέτη, και στη συνέχεια έναν καλό 

σκηνοθέτη, δείχνουν ότι πρόκειται για μία συνεχή διαδικασία μέσα στο 

χρόνο.Κάθε ερωτώμενος, δηλαδή, αισθάνεται και γίνεται επαγγελματίας 

σταδιακά, μέσα από την επαγγελματική του διαδρομή και τηνεμπειρία που 

αποκτά, καθώς καιαπό τη διαρκή αξιολόγηση καιερμηνεία που κάνεισ’ αυτή 

του την εμπειρία. 

«Ένας καλός επαγγελματίας θέλει χρόνια» (Σ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

«Δηλαδή και ο χειρότερος να είσαι, άμα σου δοθούν μπροστά 
σου δέκα δουλειές, μετά τη δέκατη θα είσαι ο καλύτερος ρε 
παιδί μου. Θα είσαι o καλύτερος του εαυτού σου, πάντα.» (Ε., 
γυναίκα, 30 χρονών) 

«Κάποιος ο οποίος σιγά σιγά δεν το έχει σπουδάσει αλλά είναι 
δέκα χρόνια, έχει δέκα χρόνια, δεκαπέντε χρόνια εμπειρία, 
αλλά τι εμπειρία; Να είσαι δίπλα, σαν βοηθός, σε ανθρώπους 
που ξέρουν, έτσι; Σε καταξιωμένους ανθρώπους, να το ψάξεις 
μόνος σου, να διαβάσεις πολύ μόνος σου, αυτός μετά από δέκα 
χρόνια μπορεί να γίνει σκηνοθέτης, μετά από δέκα χρόνια, και 
το δέκα το λέω έτσι αλλά μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Το να πάω ε, να δουλέψω ένα χρόνο και μετά να βγω 
ως σκηνοθέτης και να το παίζω επειδή είχα μία εμπειρία ενός 
έτους…» (Μ., γυναίκα, 37 χρονών) 

Παράλληλα, ο καλός σκηνοθέτης οφείλει να είναι πάντα ενημερωμένος σε 

επίπεδο καλλιτεχνικό αλλά και κοινωνικοπολιτικό. Οφείλει, μάλιστα, να 

προσαρμόζεται και να εναρμονίζεται με το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι κάθε 

φορά. 

«Ο ιδανικός σκηνοθέτης ενημερώνεται, ξέρει τι γίνεται στον 
κόσμο, ξέρει τι γίνεται καλλιτεχνικά στον κόσμο και τι γίνεται 
πολιτικά στον κόσμο και κοινωνικά στον κόσμο κι έχει και 
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συνεργάτες που ξέρουν κι αυτοί τι γίνεται στον κόσμο. Γενικά, 
ζει στον κόσμο και δεν ζει μόνο στον κόσμο του και στη φούσκα 
του.» (Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Η προσαρμοστικότητα απαιτείται και στην περίπτωση που ο καλλιτέχνης 

προσπαθεί να συνδυάσει δύο διαφορετικούς ρόλους, όπως του σκηνοθέτη-

παραγωγού ή του σκηνοθέτη-ηθοποιού. Στην περίπτωση, μάλιστα, των 

ρόλων σκηνοθέτη-παραγωγού καλείται να επαναπροσδιορίσει την 

επαγγελματική του ταυτότητα, προκειμένου να βρει λύσεις σε προβλήματα 

που προκύπτουν από τα αντικρουόμενα, πολλές φορές, συμφέροντα των δύο 

αυτών ρόλων.  

«Καταρχάς αυτή η παραγωγή είναι δικιά μου. Οπότε ξέρω 100% αυτό 

που λέω, ξέροντας ότι άλλες φορές μπορεί να φύγω με πολλά 

χρήματα και άλλες φορές χρωστώντας πολλά χρήματα.» (Σ., γυναίκα, 

30 χρονών) 

«Εγώ το σκηνοθέτησα, εγώ το συνέλαβα και εγώ το χρηματοδότησα 

και έκανα την παραγωγή. Δεν θέλω να το ξανακάνω. Μπορεί να 

χρειαστεί να το ξανακάνω, να κάνω όλα αυτά, αλλά θα προτιμούσα 

τον ρόλο του παραγωγού να τον παίξει κάποιος άλλος. Σε φθείρει όλο 

αυτό γενικά.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

«Γενικά όταν κάνεις όλα αυτά σε καταπίνει το οργανωτικό κομμάτι, το 

άγχος της προώθησης, των εισιτηρίων, το στείλε την αφίσα, πρέπει να 

γίνει τώρα η αφίσα και εμ… μου αφαιρούσε πάρα πολύ ζωτική 

ενέργεια από τα να σκεφτώ τη σκηνοθεσία. Και επίσης υπήρξαν φορές 

που αυτό το άγχος της παραγωγής ήρθε μέσα στην πρόβα και έσκασε 

ανάμεσα μας.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως οι περισσότεροι συμμετέχοντες ξεκίνησαν τις 

σπουδές τους σε άλλα αντικείμενα, ολοκληρώνοντας τες ή όχι, και στη 

συνέχεια επέλεξαν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το θέατρο και τη 

σκηνοθεσία.  

«Τέλειωσα Νομική.», «Δεν με διέφερε να περάσω Νομική.» (Α., άντρας, 

37 χρονών) 
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Φαίνεται, επομένως, πως η ταυτότητα δεν σχετίζεται με κάτι σταθερό και με 

αμετάβλητο, αλλά επηρεάζεται από το κυρίαρχο προσανατολισμό του ατόμου 

που επικρατεί κάθε φορά.  

10.2. Σχέση ατόμου-πλαισίου 

Η επαγγελματική ταυτότητα του σκηνοθέτη του θεάτρου σχετίζεται άμεσα με 

το γενικότερο περιβάλλον του και αναφέρεται τόσο στην επιρροή της εικόνας 

και των προσδοκιών που δημιουργούνται από τους άλλους, όσο και στο τι τα 

ίδια τα άτομα θεωρούν σημαντικό στο επάγγελμα τους και τη ζωή τους 

(Vloet, 2009). Έτσι, μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός πως πολλοί 

συμμετέχοντες ξεκίνησαν κάποιες πανεπιστημιακές σπουδές, επηρεασμένοι 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον, χωρίς στη συνέχεια να ακολουθήσουν 

την αντίστοιχη επαγγελματική πορεία, υλοποιώντας τις προσωπικές τους 

επιθυμίες. 

 «Πέρασα και τελείωσα ένα ΤΕΙ. Σε καμία περίπτωση δεν 
σκεφτόμουν να ασχοληθώ με αυτό, αλλά είχα μία μαμά από 
πίσω που ήθελε να έχω μια σιγουριά. Πήρα, λοιπόν, το πτυχίο 
μου, της το πήγα για να είναι ήσυχη…» (Δ. , άντρας, 50 χρονών) 

Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση μιας σκηνοθέτριας που φοίτησε από την 

αρχή σε σχολή θεάτρου, φαίνεται ότι το περιβάλλον της επηρέασε σημαντικά 

την εξέλιξη της. Εκείνη, δηλαδή, ασχολιόταν με την υποκριτική και η 

προτροπή ενός καθηγητή της, την έκανε να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία και, 

τελικά, να ακολουθήσει και την αντίστοιχη επαγγελματική διαδρομή. 

«Μπαίνοντας στη σχολή, λοιπόν, εγώ ήμουν πεπεισμένη ότι θα 
γίνω ηθοποιός, η σχολή είναι πενταετούς φοίτησης, δύο χρόνια 
γενικής παιδείας, τρία χρόνια ειδικότητας […]αλλά ταυτόχρονα 
με βούτηξε ένας από τους μεγαλύτερους σκηνογράφους 
Έλληνες εν ζωή, ο οποίος μου πρότεινε να ασχοληθώ και με τη 
σκηνογραφία, γιατί έκρινε ότι έχω καλό μάτι. Κι έτσι άρχισα να 
ασχολούμαι και με τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία. 
[…]δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα και ολοκλήρωσα και τις 
δύο.»(Θ., γυναίκα, 30 χρονών) 

Επιπλέον, η διαλεκτική ατόμου-πλαισίου φαίνεται στο γεγονός πως το τι 

θεωρεί κάθε άτομο σημαντικό εξαρτάται και από το ίδιο το επαγγελματικό 

πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται (Vloet, 2009). Έτσι, φαίνεται πως 
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σημαντικό ρόλο στον αυτό-προσδιορισμό των καλλιτεχνών διαδραματίζει και 

η αποδοχή από τους άλλους, τόσο των συναδέλφων τους όσο και του 

κοινού. Για παράδειγμα, η ανάληψη ενός έργου με κύρος ενισχύει την 

ταυτότητα ενός σκηνοθέτη.  

«Η πρώτη τομή νομίζω ήταν όταν ήρθα στην Ελλάδα, και έκανα 
ένα δρώμενο  Ορεστικού που είχε ένα prestige σαν γιορτή»(Α., 
άντρας, 37 χρονών) 

«Και επίσης, όταν άρχισε να με πιάνει κόσμος και να μου λέει 
ότι με άγγιξες. Τότε κατάλαβα ότι είμαι επαγγελματίας.» (Σ., 
γυναίκα, 30 χρονών) 

Ιδιαίτερης σημασίας για τους σκηνοθέτες, βέβαια, είναι η αποδοχή από τους 

συναδέλφους τους, που εκφράζεται τόσο με θετικά σχόλια για την 

επαγγελματική πορεία τους όσο και την εμπιστοσύνη που τους δείχνουν.  

«Όταν άρχισα να δίνω δουλειά σε άλλους. Τότε άρχισα να 
καταλαβαίνω ότι είμαι σοβαρά στο χώρο.»(Σ., γυναίκα, 30 
χρονών) 

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, φαίνεται η άποψη των άλλων να είναι τόσο 

ισχυρή, ώστε μία συμμετέχουσα δηλώνει ότι άρχισε να αυτό-προσδιορίζεται 

ως σκηνοθέτρια, όταν κατάλαβε ότι οι άλλοι της αποδίδουν αυτήν την 

επαγγελματική ιδιότητα και την συστήνουν σε διάφορες δουλειές ως 

επαγγελματία σκηνοθέτρια.  

«Παρόλο που έκανα παραστάσεις εδώ, όταν έφυγα από εδώ 
χωρίς να το καταλάβω εγώ, δηλαδή εγώ συνέχισα να λέω όσο 
ήμουν εδώ ότι είμαι δασκάλα θεάτρου, με ακολούθησε ο τίτλος 
του σκηνοθέτη στην Αθήνα χωρίς να το καταλάβω. Δηλαδή 
φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι που είχαν δει παραστάσεις μου 
εδώ, όταν με προσέγγιζαν στην Αθήνα και με σύστηναν σε 
άλλους με σύστηναν ως σκηνοθέτη, ε, επίσης με παίρνανε 
τηλέφωνο για διάφορες δουλειές να μου προτείνουνε, δηλαδή 
ξέρεις εσύ εμένα και ξέρεις ότι κάτι, είσαι κι εσύ σκηνοθέτης ή 
ηθοποιός, και ξέρεις ότι κάποια ομάδα ψάχνει κάποιον για 
σκηνοθέτη και με συστήνεις, με παίρνει λοιπόν η ομάδα και μου 
προτείνει σκηνοθεσία, οπότε σιγά, σιγά άρχισε να μου περνάει 
και στη δική μου συνείδηση ότι ναι, είμαι σκηνοθέτης, κάπως 
έτσι.»  (Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 
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Ενώ σε μία άλλη περίπτωση, η ταυτότητα του σκηνοθέτη ενισχύεται μέσω 

της σύγκρισης του με άλλους καταξιωμένους σκηνοθέτες και την διαπίστωση 

που κάνει ο ίδιος ότι είναι αντάξιος τους. 

 «Πλέον, μπορώ να σταθώ νομίζω δίπλα σε πολλούς, σε καλούς 
σκηνοθέτες, μπορώ να διακρίνω πολλά πράγματα μέσα σε, και, 
ναι, αυτό. Νομίζω ότι είναι καλή δουλειά αυτή που, δηλαδή ό,τι 
έχω κάνει, μου λένε κιόλας ότι αυτό το πράγμα είναι καλό και ε, 
καταξιωμένοι άνθρωποι μου έχουν πει ότι κάνεις πάρα πολύ 
δουλειά, πάρα πολύ ωραία δουλειά.» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

10.3. Οι δευτερεύουσες ταυτότητες  

Τρίτο χαρακτηριστικό της επαγγελματικής ταυτότητας είναι πως αποτελείται 

από αρκετές δευτερεύουσες-ταυτότητες, που έχουν σχέση με καλλιτεχνικά 

επαγγέλματα και βρίσκονται, περισσότερο ή λιγότερο, σε αρμονία μεταξύ 

τους (Vloet,2009). 

«Η σκηνοθεσία προέκυψε μέσα από την υποκριτική» (Δ., 
άντρας, 50 χρονών) 

 «Πολλοί μου λένε ότι είμαι καλύτερος σκηνοθέτης από ότι 
ηθοποιός, εγώ, δεν μου αρέσει αυτό, θα προτιμούσα να είμαι 
καλύτερος ηθοποιός» (Δ., άντρας, 50 χρονών) 

Αυτό φαίνεται πολύ έντονα και στην εργασία μας. Οι συμμετέχοντες φαίνεται 

να έχουν δημιουργήσει μία «ταυτότητα-ομπρέλα», εκείνη του καλλιτέχνη 

γενικότερα, μέσα στην οποία εντάσσεται η κυρίαρχη ταυτότητα του 

σκηνοθέτη σε συνδυασμό με άλλες δευτερεύουσες, όπως εκείνες του 

ηθοποιού, του χορευτή ή της τραγουδίστριας. 

«Καλλιτέχνης είμαι εγώ, δεν έχει σημασία το, δηλαδή θα 
δουλέψω πάρα πολύ και όταν ασχοληθώ με την υποκριτική, θα 
δουλέψω πάρα πολύ όταν ασχοληθώ και με την σκηνοθεσία» 
(Δ., άντρας. 50 χρονών) 

«Όλοι ήξεραν ότι ήμουν καλλιτέχνης.» (Σ., γυναίκα, 30 χρονών) 

«Οτιδήποτε είναι ταμπέλα τη θεωρώ απλά απαραίτητο για να 
συνεννοούμαστε και να βολευόμαστε στα κουτάκια της αγοράς, 
τώρα το θέατρο είναι ένα.» (Α., άντρας, 37 χρονών) 
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Πολλοί από τους συμμετέχοντες, δηλαδή, ασχολούνται και με άλλους τομείς 

της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, δημιουργώντας δευτερεύουσες 

επαγγελματικές ταυτότητες. 

«Βρέθηκα ως ηθοποιός κυρίως σε πολύ καλές παραγωγές»(Α., 
άντρας, 37 χρονών) 

 «Δουλεύω πιο πολύ σαν σκηνοθέτης, ειδικά τα τελευταία δύο 
χρόνια που έχω συνεχώς δουλειές , αλλά και πριν δύο χρόνια, 
αλλά και τώρα ακόμα, ίσως λίγο πιο αραιά, δουλεύω και σαν  
ηθοποιός.», «Γιατί είμαι και τραγουδίστρια.» (Θ, γυναίκα, 30 
χρονών) 

Δύο άλλες δευτερεύουσες ταυτότητες που δημιουργούν κάποιοι 

συμμετέχοντες είναι εκείνη του παραγωγού στο θέατρο και εκείνη του 

διδάσκοντα. Ο ρόλος του παραγωγού, όπως έχει αναφερθεί ήδη, βρίσκεται 

συχνά σε σύγκρουση με το ρόλο του σκηνοθέτη. 

Ο ρόλος του διδάσκοντα αναφέρεται άλλοτε στη διδασκαλία του σχολικού 

μαθήματος της θεατρικής αγωγής σε δημοτικά σχολεία και άλλοτε στη 

διδασκαλία ενηλίκων σε ιδιωτικές σχολές, σε εργαστήρια ή στο πλαίσιο 

σεμιναρίων. Στην πρώτη περίπτωση, η διδασκαλία παρουσιάζεται ως καθαρά 

βιοποριστική λύση, η οποία δεν σχετίζεται με το ρόλο του σκηνοθέτη, καθώς 

εκεί το παιδαγωγικό κομμάτι υπερέχει του καλλιτεχνικού.  

«Τα τελευταία χρόνια δίδασκα και φέτος διδάσκω και θεατρική 
αγωγή στα σχολεία, οπότε υπήρχε και ένας μισθός να βοηθάει 
την κατάσταση και έφτιαξα το Ρ», «Η διδασκαλία στο δημοτικό 
δεν μπορεί καθόλου [να είναι μέρος μιας σκηνοθέτριας]. Είναι 
άλλο επάγγελμα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ακόμα και 
όταν σκηνοθετείς παραστάσεις για παιδιά, πάλι είναι κάτι 
τελείως διαφορετικό. Η παιδαγωγική, το παιδαγωγικό κομμάτι, 
υπερέχει τόσο πολύ του καλλιτεχνικού σε αυτή τη δουλειά, 
δηλαδή στα παιδιά του δημοτικού, που δεν έχει καμία 
σχέση.»(Γ., γυναίκα, 40 χρονών) 

«θα βγάλουμε στην άκρη τώρα την ιδιότητα του δασκάλου που 
βρίσκομαι στα σχολεία», «Ναι, τώρα είμαι στα σχολεία λόγω 
ανάγκης, καθαρά» (Μ, γυναίκα, 37 χρονών) 

Στη δεύτερη περίπτωση, η διδασκαλία εμφανίζεται πάλι ως μία βιοποριστική 

λύση, η οποία, ωστόσο, συνδέεται άμεσα και με το ρόλο του σκηνοθέτη. 

Μέσα από τη διδασκαλία, δηλαδή, ο διδάσκοντας-σκηνοθέτης μπορεί να 
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έρθει σε επαφή με περισσότερα άτομα, να αλληλεπιδράσει μαζί τους και να 

εξασκηθεί στο να καταλαβαίνει καλύτερα τους άλλους, ώστε να μπορεί να 

μεταδώσει πιο κατανοητά οτιδήποτε θέλει. Αυτό στη συνέχεια επηρεάζει και 

τον τρόπο που επικοινωνεί με τα μέλη της ομάδας που σκηνοθετεί κάθε 

φορά. Επιπλέον, μέσα από την διδασκαλία και την αλληλεπίδραση με 

διαφορετικά άτομα μαθαίνει κι ο ίδιος ο διδάσκοντας- σκηνοθέτης, 

διευρύνοντας συνεχώς τον τρόπο σκέψης του, στοιχείο που τον βοηθά να 

εξελιχθεί και ως σκηνοθέτης.  

«Ναι γιατί μαθαίνω εγώ ο ίδιος για το πώς μεταδίδω 
πληροφορίες, σκέψεις. (Η διδασκαλία) είναι μία εμπειρία για 
μένα, γιατί με βοηθάει στο να καταλάβω τους άλλους απέναντι 
μου και νομίζω ότι μπορεί να έχει άμεσες εφαρμογές όταν 
ξανασκηνοθετήσω μία ομάδα ατόμων. Εξελίσσω κι εγώ δικές 
μου ιδέες μέσα από αυτό, πειραματίζομαι,κρίνω την 
καταλληλότητα μου κάθε φορά σε κάθε μάθημα, λέω αυτό το 
μάθημα δεν πήγε καλά, τι έκανα λάθος, πού δεν το χειρίστηκα 
καλά, οπότε όλα αυτά είναι εμπειρίες που μπορώ μετά 
μεταφυτέψω σε άλλα πεδία. Ε… αλλά σίγουρα είναι και μία 
λύση βιοποριστική, δηλαδή δεν θα το έκανα τσάμπα.»  (Α., 
άντρας, 37 χρονών) 

Εξάλλου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μία συμμετέχουσα και η ίδια η 

σκηνοθεσία σε μεγάλο βαθμό σημαίνει διδασκαλία του ηθοποιού. 

«Ουσιαστικά μεταλαμπαδεύεις τη δική σου γνώση, αλλά το 
σημαντικό στη διδασκαλία είναι ότι μαθαίνεις κι εσύ, γιατί 
υπάρχει αλληλεπίδραση και βλέποντας από μάθημα σε μάθημα 
και από ομάδα σε ομάδα ανοίγεις κι εσύ νέους δρόμους και 
διαμορφώνεις καινούργια πράγματα, ε, διορθώνεις πράγματα 
του παρελθόντος και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ χρήσιμο 
και στο κομμάτι της σκηνοθεσίας, γιατί η σκηνοθεσία σε ένα 
πολύ μεγάλο βαθμό είναι και διδασκαλία του ηθοποιού.» ( Γ., 
γυναίκα, 40 χρονών)  
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11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο Κεφάλαιο 11 παραθέτουμε τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης, τα 

οποία επικεντρώνονται στις απαντήσεις στα ερευνητικά μας ερωτήματα. 

Περιλαμβάνουν τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από την συσχέτιση της 

ανάλυσης των πρωτογενών δεδομένων της έρευνας πεδίου, με το πλαίσιο 

ερμηνείας το οποίο διαμορφώθηκε από την θεωρητική μας διερεύνηση. 

 

11.1. Τα χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής εργασίας 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της 

καλλιτεχνικής εργασίας, επικεντρωμένα στον χώρο του θεάτρου. Από τους 

συμμετέχοντες δόθηκε έμφαση σε κάποιες ιδιαιτερότητες που εμφανίζει η 

καλλιτεχνική βιομηχανία συγκρινόμενη με βιομηχανίες που συνδέονται με 

άλλους επαγγελματικούς τομείς με διαφορετικό, και πιο συγκροτημένο, τύπο 

θεσμικής οργάνωσης. Η βασικότερη από αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι η 

απουσία ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την κατοχύρωση των 

καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη 

κριτηρίων σαφούς διάκρισης των επαγγελματιών σκηνοθετών από τους 

ερασιτέχνες (Bain, 2005). Οι επιπτώσεις από την απουσία ολοκληρωμένου 

θεσμικού πλαισίου είναι σημαντικές, επειδή οδηγούν στην έλλειψη 

συγκεκριμένων προϋποθέσεων για τον έλεγχο και την νομιμοποίηση της 

επαγγελματικής ταυτότητας του καλλιτέχνη του θεάτρου.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, οι καλλιτέχνες του θεάτρου μπορεί να 

ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους, ακολουθώντας επαγγελματικές διαδρομές 

που χαρακτηρίζονται από την εκπαίδευσή τους σε πληθώρα καλλιτεχνικών 

και επαγγελματικών πεδίων, διαφορετικών από το θέατρο και τη σκηνοθεσία 

ή, ακόμα, και χωρίς να έχουν καθόλου εκπαίδευση στο θέατρο. Ωστόσο, 

αυτή η λεπτομέρεια δεν σημαίνει ότι οι σκηνοθέτες του θεάτρου έχουν 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Το αντίθετο, ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό 

των συμμετεχόντων είναι το ότι αποτελούν μία ομάδα με υψηλό μορφωτικό 
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επίπεδο, που εκτός από καλλιτεχνικές, στις περισσότερες περιπτώσεις έχει 

και άλλες πανεπιστημιακές σπουδές.  

Το δεύτερο χαρακτηριστικό των αντιλήψεων που έχουν οι συμμετέχοντες για 

την καλλιτεχνική εργασία, συνδέεται με τη συνύπαρξη μιας οικονομικής και 

μιας καλλιτεχνικής λογικής στο λόγο τους. Στις απαντήσεις τους, η 

οικονομική λογική εστιάζει στο κέρδος, ενώ η καλλιτεχνική στην αξία της 

τέχνης, της δημιουργίας και της έκφρασης του καλλιτέχνη. Ο συνδυασμός 

των δύο αυτών λογικών συχνά φαίνεται ότι δυσχεραίνει τους συμμετέχοντες, 

αλλά δεν είναι πάντα ανέφικτος. Ωστόσο, οι δυο αυτές λογικές δεν 

εμφανίζονται ισότιμα στο λόγο τους, επειδή προτιμούν να εστιάζουν στην 

καλλιτεχνική λογική στην εργασία τους. Όταν, μάλιστα, αναγκάζονται να 

κάνουν κάποιες επιλογές βάσει της οικονομικής λογικής, προτιμούν να το 

αποκρύψουν από το βιογραφικό τους, καθώς θεωρείται πως δεν ταιριάζει με 

την εξιδανικευμένη εικόνα ενός καλλιτέχνη. Παρά, λοιπόν, την προφανή 

σημασία που έχει ο οικονομικός παράγοντας για την επιβίωσή τους, οι 

σκηνοθέτες του δείγματος αντιλαμβάνονται την εργασία τους ως μια 

πραγματικότητα που προσδιορίζεται ουσιαστικά από τη λογική της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Το τρίτο χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής εργασίας, όπως εμφανίζεται στο 

λόγο των σκηνοθετών του δείγματος, είναι η ζωτικής σημασίας έννοια της 

επιτυχίας. Η επιτυχία εμφανίζεται ως μία πολυδιάστατη έννοια, που μπορεί 

να λάβει ποικίλους ορισμούς, ανάλογα την οπτική των υποκειμένων. Έτσι, 

μπορεί να αναφέρεται στη θετική ανταπόκριση του κοινού, την καλλιτεχνικά 

αξία μιας παράστασης, την επίτευξη των προσωπικών στόχων των 

σκηνοθετών και την ικανοποίηση των συνεργατών τους ή το οικονομικό 

κέρδος. Φυσικά, το ζητούμενο για τους συμμετέχοντες είναι ένας 

ισορροπημένος συνδυασμός, όπου τα στοιχεία αυτά αλληλοσυμπληρώνονται.  

Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η εργατικότητα των καλλιτεχνών και η 

αφοσίωση στην εργασία τους αποτελεί βασικό παράγοντα για την 

επαγγελματική επιτυχία τους. Ωστόσο, δεν είναι μόνον αυτά τα 

χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην επιτυχία ενός καλλιτέχνη ή μιας 

παράστασης. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους, οι συμμετέχοντες 

θεωρούν ότι το κοινωνικό κεφάλαιο που διαθέτει ένα άτομο και η φήμη που 
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αποκτά κρίνονται θεμελιώδη για την επιτυχία ενός καλλιτέχνη. Το κοινωνικό 

κεφάλαιο αναφέρεται τόσο ως πηγή οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών αγαθών και δυνατοτήτων μέσα σε ένα κοινωνικό δίκτυο, όσο 

και ως δυνατότητα σύνδεσης των καλλιτεχνών στο πλαίσιο μιας 

καλλιτεχνικής συλλογικότητας (Adler&Kwon, 2002). Βέβαια, στις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων, η συγκεκριμένη έννοια αναφέρεται άλλοτε με θετικό κι 

άλλοτε με αρνητικό πρόσημο. Με θετικό πρόσημο σημειώνεται όταν 

λειτουργεί ενισχυτικά στις ικανότητες του καλλιτέχνη, ενώ αρνητικά όταν 

χρησιμοποιείται για να καλυφθούν οι ελλείψεις και οι αδυναμίες του. 

Παράλληλα, θεωρούν ότι η φήμη ενός ατόμου επηρεάζει όλους τους τομείς 

της επαγγελματικής του εξέλιξης, από την αμοιβή που κερδίζει μέχρι την 

προτίμηση για τη δουλειά του που δείχνει το κοινό. Έτσι, σε αναλογία με τον 

τρόπο που το κοινωνικό κεφάλαιο και η φήμη ενός καλλιτέχνη επηρεάζουν 

την επιτυχία του, οι δημόσιες σχέσεις και η διαφήμιση επηρεάζουν την 

επιτυχία μιας θεατρικής παράστασης. Διαμορφώνεται, λοιπόν, μια αντιστοιχία 

ανάμεσα στην επιτυχία του σκηνοθέτη του θεάτρου και σ’ εκείνη του φορέα 

ή του θεσμού που τον εκπροσωπεί και στον οποίο είναι ενεργός 

καλλιτεχνικά. 

Ταυτόχρονα, οι σκηνοθέτες του δείγματος θεωρούν ότι ο τόπος όπου 

δραστηριοποιείται ένας καλλιτέχνης μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία του, 

έτσι όπως αυτή εξαρτάται από τον τρόπο που την ορίζει και τους στόχους 

που θέτει ο ίδιος. Οι συμμετέχοντες, δηλαδή, που ορίζουν την επιτυχία ως 

την επίτευξη των προσωπικών τους στόχων και πιο συγκεκριμένα, την 

επαγγελματική τους ανέλιξη και την αναγνωρισιμότητα, θεωρούν ότι η 

διαμονή τους στα δυο μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και (λιγότερο) τη 

Θεσσαλονίκη ως ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την 

υποστήριξη και την προώθηση του έργου τους. Αντίθετα, εκείνοι που δίνουν 

έμφαση στην προσφορά στην τοπική κοινωνία, επιλέγουν να 

δραστηριοποιηθούν καλλιτεχνικά στον τόπο καταγωγής τους. 

11.2. Οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν στο θέατρο 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας του 

καλλιτέχνη του θεάτρου. Για τους σκηνοθέτες του δείγματος, στο θέατρο ως 

χώρο εργασίας κυριαρχούν οι ευέλικτες μορφές εργασίας, που συχνά 
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δικαιολογούνται και από τις ιδιαιτερότητες του καλλιτεχνικού τομέα. Τις 

περισσότερες φορές οι ευέλικτες μορφές εργασίας γίνονται και επισφαλείς, 

καθώς αναφέρονται στην αστάθεια των θέσεων εργασίας και την εργασία με 

τα project, στην εναλλαγή εργασίας-ανεργίας, στη μεταβλητότητα των 

αμοιβών και την εργασία χωρίς αμοιβή κατά τη διάρκεια μιας πρόβας, με 

αποτέλεσμα την ανασφάλεια και την οικονομική αστάθεια, που, σε κάποιες 

περιπτώσεις, δυσκολεύουν σημαντικά τον βιοπορισμό των σκηνοθετών.  

Έτσι, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, δημιουργείται ένα έντονο άγχος 

στους καλλιτέχνες, οι οποίοι καλούνται να το διαχειριστούν σε συνδυασμό με 

το άγχος που συνδέεται με την καλλιτεχνική δημιουργία και αναφέρεται στην 

αξία και την ταυτότητα του καλλιτέχνη. Μάλιστα, το άγχος και η ανασφάλεια 

των ατόμων τόσο για την καλλιτεχνική τους αξία, όσο και για τη συνέχεια 

στον εργασιακό τους περιβάλλον, εντείνεται από το μεγάλο ανταγωνισμό που 

διακρίνει το συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Η διαπίστωση αυτή 

αντικατοπτρίζεται και στις απόψεις των Jones, Borgatti και Walsh, που 

αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι παρόλο που ο καλλιτεχνικός χώρος εργασίας 

είναι ανοικτός, χωρίς όρια μετακίνησης, η είσοδος στις μεγάλες, 

καλοπληρωμένες παραγωγές είναι ιδιαίτερα δύσκολος.  

Η απουσία ορίων μετακίνησης αποδίδεται και κυριολεκτικά, καθώς 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευελιξίας που επικρατεί στο θέατρο αποτελεί 

και η έντονη κινητικότητα των καλλιτεχνών σε διάφορες περιοχές. Οι συχνές 

μετακινήσεις στοχεύουνε είτε στην εργασία σε διαφορετικά project είτε στην 

παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων σε διάφορες περιοχές. 

11.3. Οι λόγοι που επέλεξαν τη σκηνοθεσία παρά τις ιδιαιτερότητες 

και τις δυσκολίες του επαγγέλματος και οι πρακτικές που 

αναπτύσσουν για τη διαχείριση των δυσκολιών αυτών 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται, ουσιαστικά, με τα κίνητρα που 

ωθούν τους συμμετέχοντες στην επιλογή του επαγγέλματος του σκηνοθέτη 

στο θέατρο. Στις απαντήσεις τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

αναφορά όλων στην αγάπη που είχαν από μικρή ηλικία για το θέατρο και 

στην πεποίθησή τους, από τότε, πως θα ασχολούνταν επαγγελματικά με 

αυτό. Πρόκειται για έναν επαγγελματικό μύθο που συναντάται συχνά στους 
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καλλιτέχνες και αναφέρει ότι «οι καλλιτέχνες από μικροί έχουν το 

ταλέντο/κλίση στη τέχνη τους και από παιδιά ξέρουν ότι θα ασχοληθούν με 

αυτό». Το δεδομένο αυτό συμφωνεί με την θέση του Bain (2005) ότι η 

χρήση των μύθων είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι καλλιτέχνες ενισχύουν 

την επαγγελματική ταυτότητα. Παράλληλα, ως κίνητρα των συμμετεχόντων 

αναφέρονται προσωπικές τους ανάγκες και στοιχεία του χαρακτήρα τους που 

εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στη συνέχεια του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος, μελετήθηκαν οι πρακτικές 

που εφαρμόζονται από τους συμμετέχοντες για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που προκύπτουν στον εργασιακό τους χώρο. Όπως φάνηκε, 

θεωρούν ότι η Ένωση Ελλήνων Σκηνοθετών δεν καλύπτει τις ανάγκες τους, 

γι’ αυτό και δεν είναι καν μέλη της. Αντίθετα, έχουν αναπτύξει ατομικούς 

τρόπους διαχείρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, ενώ, επιπλέον, 

προκειμένου να διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο 

απασχολούνται και σε άλλους τομείς εργασίας, στοιχείο που συμφωνεί με την 

άποψη του Bain (2005), ότι η δημιουργική εργασία συνήθως επιδοτείται από 

την απασχόληση σε άλλα επαγγέλματα. Μετά τις άλλες καλλιτεχνικές 

ασχολίες- όπως η υποκριτική, ο χορός, το τραγούδι- η διδασκαλία είναι η 

ασχολία που ανέφεραν πιο συχνά οι σκηνοθέτες του δείγματος. Παράλληλα, 

η καλλιέργεια του κοινωνικού κεφαλαίου, η φήμη και οι καλές συνεργασίες 

των συμμετεχόντων φαίνεται να αξιοποιούνται για την αντιμετώπιση του 

έντονου ανταγωνισμού. 

11.4. Ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τα υποκείμενα της έρευνας την 

ιδιότητα του σκηνοθέτη 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με τις αντιλήψεις που έχουν οι 

ίδιοι οι σκηνοθέτες του δείγματος για το ρόλο του σκηνοθέτη και, ως 

ερώτημα, βασίζεται στην άποψη πως η ταυτότητα είναι η οργάνωση και το 

περιεχόμενο της αυτό-αντίληψης των ατόμων (Svejenova, 2005). Για τη 

δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας της αυτό-αντίληψης των 

συμμετεχόντων διερευνήθηκαν οι στόχοι που θέτουν στην εργασία τους, τα 

κριτήρια που εφαρμόζουν οι ίδιοι για τον προσδιορισμό ενός ατόμου ως 

επαγγελματία σκηνοθέτη και οι γενικότερες αντιλήψεις που εκφράζουν για 

αυτή την επαγγελματική τους ιδιότητα.  
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Ως προς τους στόχους, αυτοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το 

αν οι συμμετέχοντες διαθέτουν ή όχι δικό τους χώρο (όπως ένα θεατρικό 

εργαστήρι). Όσοι είναι ιδιοκτήτες θεατρικών χώρων θέτουν ως 

προτεραιότητά τους την προσφορά στον τόπο που βρίσκονται και την 

εκπαίδευση των ανθρώπων αυτού του τόπου, εκπαίδευση τόσο του κοινού 

τους, όσο και των ηθοποιών που εργάζονται μαζί τους. Αντίθετα, όσοι 

συνεργάζονται με διάφορους χώρους και ομάδες θέτουν ως πρωταρχικό τους 

στόχο την επαγγελματική τους ανέλιξη, την προσωπική τους έκφραση, 

ευχαρίστηση και αυτό-βελτίωση. Τους στόχους αυτούς αναφέρουν ως 

δευτερεύοντες στόχους και οι σκηνοθέτες που διαθέτουν ήδη δικό τους 

επαγγελματικό χώρο. Κάτι τέτοιο, βέβαια, θα ήταν αναμενόμενο, αφού στους 

συμμετέχοντες του δείγματος η πραγμάτωση των ατομικών επιδιώξεων και 

προσδοκιών φαίνεται ότι αποτελεί ένα πρώτο βήμα που τους προετοιμάζει για 

μια αναβάθμιση της σχέσης τους με το περιβάλλον τους. 

Σε ότι έχει σχέση με τα κριτήρια που θέτουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες για να 

προσδιορίσουν ένα άτομο ως επαγγελματία σκηνοθέτη, αυτοί κάνουν 

αναφορά κυρίως σε στοιχεία της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του 

στον εργασιακό χώρο.Ο βιοπορισμός δεν θεωρείται κριτήριο διαχωρισμού 

του επαγγελματία από τον ερασιτέχνη, ενώ οι σπουδές αναφέρονται ως 

σημαντική αλλά όχι υποχρεωτική παράμετρος. Αντίστοιχα, τα χαρακτηριστικά 

ενός καλού σκηνοθέτη εστιάζουν στις οργανωτικές του ικανότητες, τις 

ανεπτυγμένες κοινωνικές του δεξιότητεςκαι κάποια ατομικά του 

χαρακτηριστικά που βοηθούν στην επίτευξη των παραπάνω. Φαίνεται, 

επομένως, πως δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού των 

επαγγελματιών σκηνοθετών, αλλά κυρίως υποκειμενικά. Η υποκειμενικότητα 

αυτή τονίζεται και από το γεγονός πως κάθε συμμετέχων, απαντώντας στις 

ερωτήσεις αυτές, ανέφερε κριτήρια που πληροί κι ο ίδιος, εφόσον αυτό-

προσδιορίζεται ως επαγγελματίας σκηνοθέτης. 

Αναφορικά με τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων για το ρόλο του 

σκηνοθέτη, φαίνεται να επιβεβαιώνεται απόλυτα η άποψη της Lutter (2014) 

πως οι σκηνοθέτες είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για το δημιουργικό και 

καλλιτεχνικό αποτέλεσμα μιας παραγωγής, καθώς είναι εκείνοι που βάζουν 

την προσωπική τους σφραγίδα σε κάθε παράσταση και έχουν την ευθύνη για 
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τη διαχείριση και τη συνεργασία ολόκληρης της ομάδας, επιλύοντας τα 

διάφορα θέματα που προκύπτουν. Ιδιαίτερα τονίζεται η πολυπλοκότητα της 

συγκεκριμένης επαγγελματικής ιδιότητας. Αναγνωρίζεται, ωστόσο, από τους 

συμμετέχοντες και η σημασία του ρόλου του ηθοποιού σε μία παράσταση, 

καθώς είναι ο ηθοποιός που έρχεται σε άμεση επαφή με το κοινό την ώρα 

της παράστασης, οπότε είναι από εκείνον που εξαρτάται το προϊόν που 

προβάλλεται. 

11.5. Τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ταυτότητας  

Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της 

επαγγελματικής ταυτότητας που εντοπίζονται στις απαντήσεις των 

σκηνοθετών του δείγματος. Η επαγγελματική ταυτότητα δεν ερμηνεύεται 

μόνον ως ένα σταθερό χαρακτηριστικό ή γνώρισμα των εργαζομένων, αλλά 

ως μία συνεχή δυναμική διαδικασία ερμηνείας των σημαντικών εμπειριών της 

ζωής τους και της επαγγελματικής τους πορείας από τα ίδια τα άτομα (Vloet, 

2009). Η δυναμική αυτή της κατασκευής μιας επαγγελματικής ταυτότητας 

φαίνεται και από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα μας. 

Παρουσιάζεται κυρίως μέσα από τις αναφορές των συμμετεχόντων στο 

υπαρξιακό και καλλιτεχνικό τους άγχος, την προσπάθειά τους για συνεχή 

επιμόρφωση, την προσπάθεια για την αυτό-βελτίωση τους και τη συνεχή 

αναζήτηση της αποδοχής από τους συνεργάτες τους και το κοινό. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της επαγγελματικής ταυτότητας, που διακρίνεται 

στις απαντήσεις των σκηνοθετών του δείγματος, είναι η διαλεκτική του 

ατόμου με το κοινωνικό και καλλιτεχνικό του πλαίσιο, κατά την κατασκευή 

της επαγγελματικής του ταυτότητας. Κάθε συμμετέχων, δηλαδή, δομεί την 

ταυτότητα του ως σκηνοθέτης, βασιζόμενος σε ατομικά του χαρακτηριστικά, 

όπως είναι τα κίνητρα, τα καλλιτεχνικά του ενδιαφέροντα και οι πρακτικές 

που αναπτύσσει. Ταυτόχρονα, το πλαίσιο στο οποίο ζει και εργάζεται ασκεί 

σημαντική επίδραση στη διαδικασία αυτή, δημιουργώντας κάποιες 

προσδοκίες από αυτούς και επισημαίνοντας τί θεωρείται αποδεκτό και τί όχι. 

Για παράδειγμα, όλοι οι καλλιτέχνες εκφράζουν την ανάγκη για αποδοχή από 

τους συναδέρφους τους και το κοινό που τους παρακολουθεί. Επίσης, 

θεωρούν ότι ως σκηνοθέτες πρέπει να ακολουθούν τις εξελίξεις τόσο του 

καλλιτεχνικού όσο και του κοινωνικοπολιτικού τους περιβάλλοντος. 
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Επιπλέον, κατά τον αυτό-προσδιορισμό τους ως επαγγελματίες σκηνοθέτες, 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η αναγνώρισή τους ως τέτοιων από τους 

άλλους, δηλαδή ο ετεροπροσδιορισμός. 

Το τρίτο χαρακτηριστικό της επαγγελματικής ταυτότητας που εμφανίζεται 

στην έρευνα μας είναι η ύπαρξη πολλαπλών δευτερευουσών ταυτοτήτων. Η 

ταυτότητα του σκηνοθέτη, δηλαδή, εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, 

εκείνο του καλλιτέχνη. Πολλές φορές, μάλιστα, οι συμμετέχοντες απαντούν 

στις ερωτήσεις μας επικαλούμενοι την ταυτότητα του καλλιτέχνη, κι όχι του 

σκηνοθέτη. Στο γενικό αυτό πλαίσιο εντάσσονται κι άλλες δευτερεύουσες 

καλλιτεχνικές ταυτότητες, όπως εκείνη του ηθοποιού. Εκείνη, όμως, που 

επικρατεί πάντα είναι του σκηνοθέτη του θεάτρου. 

 

* * * 

Τα συμπεράσματα της μελέτης μας αναδεικνύουν τη διαλεκτική του ατομικού 

με το συλλογικό στις προσωπικές αντιλήψεις και τον αυτοπροσδιορισμό των 

σκηνοθετών του δείγματος, ως έναν κοινό παρονομαστή ο οποίος κυριαρχεί 

στις απαντήσεις τους στα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε. Η προσωπική 

ιστορία, οι προσδοκίες, οι επιλογές των συμμετεχόντων διαμόρφωσαν ένα 

προσωποποιημένο πλαίσιο για τον καθένα από αυτούς, που επιδρά στον 

τρόπο που διαμορφώνονται σε ατομικό επίπεδο τόσο οι αντιλήψεις τους, όσο 

και ο αυτοπροσδιορισμός τους. Ωστόσο, αν και οι παράγοντες αυτοί του 

ατομικού επιπέδου είναι σημαντικοί, δεν είναι αμετάβλητοι. Επηρεάζονται σε 

μεγάλο, συχνά καθοριστικό βαθμό, από τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού 

και ιδίως του πολιτιστικού περιβάλλοντος του κάθε υποκειμένου ξεχωριστά, 

που προσδίδουν μια δυναμική στις προσωπικές αντιλήψεις και τον 

αυτοπροσδιορισμό του. 

Η μελέτη μας αναδεικνύει, ουσιαστικά, τις διάφορες πλευρές αυτής της 

δυναμικής διαδικασίας η οποία, χάρη στη διαλεκτική του ατομικού με το 

συλλογικό επίπεδο, διαμορφώνει την επαγγελματική ταυτότητα των 

σκηνοθετών του θεάτρου που απαρτίζουν το δείγμα μας.  
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Βέβαια, αν και η διαδικασία αυτή απαντά στα ερωτήματα και τον σκοπό της 

έρευνάς μας, τα συμπεράσματά μας υπόκεινται στους περιορισμούς οι οποίοι 

προκύπτουν τόσο από τον πολύ περιορισμένο αριθμό των συμμετεχόντων, 

όσο και από την επιλογή της συνέντευξης ως εργαλείου έρευνας. Κι’ αυτό, 

επειδή το μικρό δείγμα έχει ως αποτέλεσμα τα συμπεράσματα να ισχύουν για 

τους συμμετέχοντες και μόνο, ενώ η καταγραφή των συνεντεύξεων με 

χρήση κασετοφώνου αποδείχθηκε ότι δυσκόλευε κάποιους από τους 

συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν «σφιγμένοι» την ώρα της μαγνητοφώνησης. 

Αντίθετα, απαντούσαν πολύ πιο αυθόρμητα και περιεκτικά όταν το 

κασετόφωνο ήταν κλειστό. 

Επίσης, λόγω της απουσίας εξειδικευμένης βιβλιογραφίας για το σκηνοθέτη 

του θεάτρου, η προσέγγιση μας αναφέρεται στη θεματική περιοχή που στη 

βιβλιογραφία ορίζεται ως «καλλιτεχνική βιομηχανία», εστιάζοντας, από την 

πλευρά της κοινωνιολογίας της εργασίας, στις σχέσεις και τις διαδικασίες που 

εμφανίζονται σε αυτήν και λειτουργούν ως ένας κοινός παρονομαστής στα 

πεδία της έρευνας μας. 

Σχετικά με τη δυναμική και τα προνόμια που χαρακτηρίζουν το ρόλο του 

σκηνοθέτη στην Ελλάδα, οι περιορισμοί από την έλλειψη ελληνικής 

βιβλιογραφίας, μας οδήγησαν στην επιλογή να μελετήσουμε τις σχετικές 

παραμέτρους, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνεντεύξεις των 

συμμετεχόντων, που εκφράζουν τα βιώματα και τις αντιλήψεις τους, δηλαδή 

τη δική τους αλήθεια, κάτι που εξάλλου αποτελεί και ζητούμενο της μελέτης 

μας.  

Όμως, παρά τους περιορισμούς αυτούς, θεωρούμε ενδιαφέρον ότι η έρευνά 

μας αφήνει να διαφανεί μια σειρά παραγόντων που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν οδηγό για τον σχεδιασμό μιας έρευνας με πολύ μεγαλύτερο 

αριθμό συμμετεχόντων. Μια τέτοια έρευνα, θα είχε πολύ μεγαλύτερη 

αντιπροσωπευτικότητα, επειδή θα μελετούσε σε βάθος την ισχύ και επίδραση 

αυτών των συμπερασμάτων σε ένα πολύ ευρύτερο δείγμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Οδηγός συνέντευξης (Θεματικές) 

1) Εκπαίδευση 

2) Κίνητρα- στόχοι 

3) Επαγγελματική πορεία 

4) Αυτοπροσδιορισμός (σημείο- τομή για να θεωρούν τον εαυτό τους 

επαγγελματία σκηνοθέτη, πιθανή συνύπαρξη και άλλων επαγγελματικών 

ταυτοτήτων) 

5) Συνδυασμός οικονομικής και καλλιτεχνικής λογικής στο θέατρο 

6)Προσδιορισμός κριτηρίων επαγγελματία σκηνοθέτη και χαρακτηριστικά 

καλού επαγγελματία σκηνοθέτη (ζητήθηκε η προσωπική άποψη) 

7)Ορισμός επιτυχίας (ζητήθηκε η προσωπική άποψη) 

8)Το θέατρο ως χώρος εργασίας ( συνθήκες εργασίας, ανταγωνισμός κ.ά.) 

9) Εγγεγραμμένοι στην Ένωση Ελλήνων Σκηνοθετών ή κάποιο άλλο 

Σύλλογο 

10) Δυνατότητα συνδυασμού σκηνοθεσίας και προσωπικής/ οικογενειακής 

ζωής 

11) Ρόλος κοινωνικών δικτύων και περιοχής δράσης στο επάγγελμα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 
(γέλια) Εκτός ομιλίας σχόλιο που αναφέρεται 

από την ερευνήτρια 
(…) Μη ολοκλήρωση φράσης λόγω διακοπής 

από συνομιλητή 
… Σημαντική παύση 
[…] (Στην παρουσίαση των αποσπασμάτων 

μέσα στο κείμενο) Σε περίπτωση 
επιλογής μέρους των απαντήσεων, χωρία 
που δεν παρατίθενται.  

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΕΡΕΥΝΑΣ 

Α:Ο Α. είναι άνδρας, άγαμος, 37 χρονών. Ασχολείται επαγγελματικά με το 

θέατρο και το performing. Την περίοδο της συνέντευξης η βάση του είναι η 

Θεσσαλονίκη. Η σταθερή δουλειά του είναι η διδασκαλία σε μία ιδιωτική 

σχολή, όπου διδάσκει σωματικό θέατρο ένα τετράωρο την εβδομάδα. 

Ταυτόχρονα, κάνει σεμινάρια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, σκηνοθετεί 

παραστάσεις και συμμετέχει σε διάφορα project σε Ελλάδα και Αγγλία. 

Γ:Η Γ. είναι γυναίκα, άγαμη (ένα χρόνο μετά τη συνέντευξη παντρεύτηκε), 

40 χρονών. Ασχολείται επαγγελματικά με τη σκηνοθεσία. Κατάγεται από 

μεγάλη πόλη της Ελλάδας, αλλά πλέον ζει και εργάζεται σε μία μικρότερη 

επαρχιακή πόλη. Την περίοδο της συνέντευξης η βάση της είναι αυτή η  

επαρχιακή πόλη, στην οποία έχει δημιουργήσει ένα δικό της χώρο, όπου 

γίνονται σεμινάρια σχετικά με το θέατρο, όπως υποκριτική, σκηνοθεσία, 

ιστορία τέχνης κλπ και ενίοτε παρουσιάζονται και κάποιες θεατρικές 

παραστάσεις. Η ίδια έχει αναλάβει κάποια μαθήματα στο χώρο της, 

σκηνοθετεί παραστάσεις και ταυτόχρονα διδάσκει σε δημοτικά σχολεία το 

μάθημα της “Θεατρικής Αγωγής”. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη 

χρονιά λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου. Πριν τη δημιουργία του δικού 
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της χώρου, είχε ζήσει και εργαστεί τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και την 

Αθήνα. 

Δ:Ο Δ. είναι άντρας, άγαμος, 50 χρονών. Ζει και εργάζεται σε μία επαρχιακή 

πόλη, από όπου κατάγεται. Ασχολείται επαγγελματικά με το θέατρο και έχει 

δημιουργήσει μαζί με την αδερφή του ένα εργαστήρι θεάτρου, όπου έχει 

αναλάβει το καλλιτεχνικό κομμάτι, παραδίδει μαθήματα και προετοιμάζει 

παραστάσεις. 

Θ:Η Θ. είναι γυναίκα, άγαμη, 30 χρονών, σκηνοθέτης, ηθοποιός κα 

τραγουδίστρια. Αποφοίτησε από το Τμήμα Θεάτρου στη Θεσσαλονίκη, όπου 

ολοκλήρωσε δύο κατευθύνσεις, την υποκριτική και τη σκηνοθεσία. Έχει 

σπουδάσει κλασσικό τραγούδι στην Αθήνα, ενώ, ακόμα και σήμερα, 

παρακολουθεί σεμινάρια τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό σχετικά με 

την υποκριτική, τη σκηνοθεσία ή το τραγούδι. Παράλληλα, συμμετέχει σε 

διάφορα φεστιβάλ ως σκηνοθέτρια και ταξιδεύει σε ευρωπαϊκές χώρες για να 

τραγουδήσει με το σχήμα της. Εργάζεται, βέβαια, κυρίως ως σκηνοθέτρια και 

αυτό ορίζει ως το βασικό της επάγγελμα.Την περίοδο της συνέντευξης η 

βάση της είναι η Θεσσαλονίκη. 

Μ:Η Μ. είναι γυναίκα, άγαμη, 37 χρονών, θεατρολόγος και σκηνοθέτης. 

Απόφοιτη του τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής σχολής 

Αθηνών με μετέπειτα σπουδές στην Σκηνοθεσία θεάτρου και 

κινηματογράφου. Έχει ζήσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον ζει και εργάζεται 

μόνιμα στην Ελλάδα. Ωστόσο, ταξιδεύει συχνά στο Λονδίνο για να 

παρακολουθεί παραστάσεις και να ενημερώνεται. Από το 2001 εργάζεται στο 

χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.Την περίοδο 

της συνέντευξης η βάση της είναι μικρή επαρχιακή πόλη.  

Σ:Η Σ. είναι γυναίκα, άγαμη, 30 χρονών, σκηνοθέτης και musicalperformer. 

Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Την περίοδο της συνέντευξης 

παρουσιάζει μία παράσταση, εξ ολοκλήρου δική της δημιουργία, καθώς έχει 

αναλάβει τη συγγραφή του κειμένου, τη σκηνοθεσία, το γράψιμο των 

τραγουδιών, τις χορογραφίες, υποδύεται έναν από τους πρωταγωνιστικούς 

ρόλους, έχοντας αναλάβει και την παραγωγή. Παράλληλα, ασχολείται με τη 

διδασκαλία musical σε δύο ιδιωτικές σχολές. 


