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Η	 «Πρωτοβουλία	 Εργαζομένων	 στις	 Τέχνες	 Ηρακλείου	 Κρήτης»	 δημιουργήθηκε	 ως	

αποτέλεσμα	των	έκτακτων	συνθηκών	που	προέκυψαν	από	την	εφαρμογή	των	μέτρων	για	

την	αντιμετώπιση	τη	πανδημίας	από	τον	 ιό	COVID-19.	Στόχος	της	Πρωτοβουλίας	είναι	η	

εξεύρεση	 λύσεων	 για	 την	 αντιμετώπιση	 των	 οικονομικών	 επιπτώσεων	 στους	

εργαζόμενους	στις	τέχνες	στο	Ηράκλειο	Κρήτης,	αλλά	και	η	συνεργασία	αφενός	ανάμεσα	

στα	 μέλη	 της	 και	 αφετέρου	 ανάμεσα	 στην	 πρωτοβουλία	 και	 τους	 φορείς	 τοπικής	

αυτοδιοίκησης	 Α΄	 και	 Β΄	 βαθμού	 με	 σκοπό	 την	 συνδιαμόρφωση	 ενός	 δυναμικού	 και	

σύγχρονου	πολιτιστικού	τοπίου	στην	πόλη	μας.	

Στα	 πλαίσια	 αυτά	 την	 Κυριακή	 31/05/2020,	 κατόπιν	 δημόσιας	 πρόσκλησης	 που	

κοινοποιήθηκε	 με	 Δελτίο	 Τύπου	 στα	ΜΜΕ	 στις	 27/05/2020,	 αλλά	 και	 στη	 διαδικτυακή	

ομάδα	(Facebook)	της	κίνησης	SUPPORT	ART	WORKERS	Heraklion,	πραγματοποιήθηκε	η	

ΔΕΥΤΕΡΗ	 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ	 της	 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ	 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	 ΣΤΙΣ	 ΤΕΧΝΕΣ	

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	 ΚΡΗΤΗΣ,	 με	 143	 παρουσίες	 εργαζομένων	 που	 δραστηριοποιούνται	 στον	

χώρο	των	τεχνών.	

Στη	δεύτερη	αυτή	συνάντηση,	παρουσιάστηκαν	εισηγήσεις,	τοποθετήσεις	και	ερωτήματα	

σχετικά	με	 ζητήματα	που	αναδείχθηκαν	κατά	την	1η	συνάντηση	της	Πρωτοβουλίας,	 ενώ	

προέκυψαν	 συγκεκριμένες	 προτάσεις	 που	 υπερψηφίστηκαν	 από	 το	 σώμα.	 Σας	

κοινοποιούμε	 τις	 προτάσεις	 αυτές,	 με	 σκοπό	 να	 αποτελέσουν	 αφετηρία	 για	 έναν	 γόνιμο	

και	 παραγωγικό	 διάλογο	 με	 τους	φορείς	 τοπικής	 αυτοδιοίκησης	Α’	 και	 Β’	 βαθμού.	Έναν	

διάλογο	ο	 οποίος	 θα	ήταν	 ευχής	 έργο	 να	συμβάλλει	 στη	 διαμόρφωση	 ενός	πολιτιστικού	

τοπίου	 όπου	 θα	 κυριαρχεί	 η	 πλουραλιστική	 καλλιτεχνική	 έκφραση,	 η	 ανάδειξη	 νέων,	

τοπικών,	 καλλιτεχνών	 με	 την	 ταυτόχρονη	 επαρκέστερη	 και	 πληρέστερη	 αξιοποίηση	 του	

πλούσιου	ανθρώπινου	δυναμικού	της	πόλης	μας	στον	χώρο	των	τεχνών	και	η	διαφάνεια.	

Το	 πολιτιστικό	 περιβάλλον	 του	 Ηρακλείου	 είναι	 ένα	 ζήτημα	 που	 αφορά	 όλους	 τους	

κατοίκους	της	πόλης	και	δημιουργείται	από	αυτούς.	Στο	πλαίσιο	αυτό,	η	Πρωτοβουλία	με	

την	χρήση	των	καλλιτεχνικών	ικανοτήτων	και	της	δημιουργικής	διάθεσης	των	μελών	της,	

δηλώνει	 παρούσα,	 διαθέσιμη	 και	 ενεργή	 να	 συνδιαμορφώσει	 σε	 συνεργασία	 με	 τους	

τοπικούς	 φορείς	 το	 περιβάλλον	 αυτό.	 Η	 παγκόσμια	 πανδημία	 εξάλλου	 που	 διανύουμε,	

επιτάσσει	 περισσότερο	 από	 ποτέ	 τη	 σύμπνοια	 και	 τη	 συνεργασία	 όλων	 για	 την	

αντιμετώπιση	των	σοβαρών	και	πολυεπίπεδων	επιπτώσεων	αυτής.		
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1.	Σύσταση	επιτροπής	επαγγελματιών	καλλιτεχνών	από	όλους	τους	κλάδους,	η	οποία	θα	

παρίσταται	ή/και	θα	συμβουλεύει	σχετικά	με	τις	διαδικασίες	και	τις	δημόσιες	δαπάνες	

για	τον	πολιτισμό	σε	Δήμο	και	Περιφέρεια.		

	

Παρακάτω	ακολουθούν	οι	5	ψηφισθείσες	εισηγήσεις,	ενώ	η	Πρωτοβουλία	συνεχίζει	τις	

εργασίες	της	για	την	περαιτέρω	επεξεργασία	αυτών,	αλλά	και	σύνταξη	νέων.	

Η	 καταγραφή	 της	 υφιστάμενης	 κατάστασης	 κατέστησε	 φανερό	 ότι	 ο	 Δήμος	

Ηρακλείου	 έχει	σχεδιασμό	για	 το	καλοκαίρι	2020,	 ο	οποίος	παρ'	όλα	αυτά	δεν	 έχει	 γίνει	

ακόμη	 (07/6/2020)	 δημόσια	 γνωστός	 και	 πάντως	 δεν	 έχει	 κοινοποιηθεί	 στους	

καλλιτέχνες,	 γεγονός	 που	 καταδεικνύει	 την	 αναγκαιότητα	 άμεσης	 εφαρμογής	 των	

προτάσεων	της	ομάδας.		

Το	 σημαντικότερο	 πρόβλημα	 που	 εντοπίστηκε	 είναι	 η	 έλλειψη	 συγκεκριμένων	

κριτηρίων	 και	 τελικά	 διαφάνειας	 όσον	 αφορά	 τη	 διάθεση	 των	 χρημάτων.	 Επιμέρους	

προβλήματα	που	διαγνώστηκαν:	

• Επαναλαμβανόμενη	χρηματοδότηση	συγκεκριμένων	προσώπων	και	εταιρειών.		

• Αμοιβές	καλλιτεχνών	και	εργαζομένων	με	την	μέθοδο	της	υπεργολαβίας.	

• Ανάθεση	 του	 πολιτιστικού	 σχεδιασμού	 από	 τον	 Δήμο	 και	 την	 Περιφέρεια	 σε	

πολιτικά	 πρόσωπα	 (ή	 που	 έχουν	 βρεθεί	 σε	 πολιτικές	 θέσεις)	 ή/και	 σε	 εθελοντικές	

ομάδες	 ερασιτεχνών,	 χωρίς	 καμία	 ουσιαστική	 επαγγελματική	 εμπειρία	 ή	 σπουδές	 στον	

τομέα	του	πολιτισμού	ή/και	των	τεχνών.	

• Έλλειψη	 ελέγχου	 των	 προϋπολογισμών	 και	 της	 διάθεσης	 κονδυλίων	 στον	

πολιτισμό.		

• Μηδαμινή	 ως	 μηδενική	 εκπροσώπηση	 της	 σύγχρονης	 τέχνης	 στον	

καλλιτεχνικό	σχεδιασμό	της	πόλης	και	της	περιφέρειας.		

Σε	 καμία	 περίπτωση	 δεν	 θα	 θέλαμε	 να	 μειωθεί	 ο	 προϋπολογισμός	 για	 τον	 Πολιτισμό,	

τουναντίον	θεωρούμε	ότι	 είναι	απαραίτητη	η	αύξησή	του.	Με	βάση	τα	προαναφερθέντα	

ζητάμε:	

1) Ο	σχεδιασμός	των	δράσεων	για	το	Καλοκαίρι	του	2020	να	γίνει	με	διαφανείς,	

συμμετοχικές	διαδικασίες	οι	οποίες	θα	καθιερωθούν	και	για	το	μέλλον.	

2) Δημοσιοποίηση	 του	 σχεδιασμού	 για	 τον	 πολιτισμό,	 στον	 οποίο	 ζητάμε	 την	

συμμετοχή	επιτροπής	από	τους	καλλιτέχνες	 της	πόλης.	Η	καλλιτεχνική	επιτροπή	δεν	
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θα	 έχει	 σε	 καμία	 περίπτωση	 παρεμβατικό	 χαρακτήρα	 όσον	 αφορά	 την	 καλλιτεχνική	

αξιολόγηση	των	προτάσεων.	Τα	μέλη	της	θα	είναι	επαγγελματίες,	θα	προκύπτουν	από	

όλους	 τους	 καλλιτεχνικούς	 κλάδους	 της	 πόλης	 και	 θα	 έχουν	διετή	 θητεία.	Σκοπός	 της	

επιτροπής	 θα	 είναι	 να	 διασφαλίζει	 την	 τήρηση	 των	 διαδικασιών	 που	 θα	

θεσμοθετηθούν,	καθώς	και	τα	κριτήρια	επί	των	διαδικασιών.	

3) Δημοσιοποίηση	της	κάθε	πρόσκλησης	 και	της	τεχνικής	έκθεσης	που	πρέπει	να	

την	 συνοδεύει	 και	 διενέργεια	 σύσκεψης	 με	 την	 παρουσία	 της	 επιτροπής,	 η	 οποία	 θα	

μαρτυρήσει	 και	 την	 αδιάβλητη	 διαδικασία	 της	 αξιολόγησης	 των	 προτάσεων.	 Για	 να	

επιδοτηθεί	μια	καλλιτεχνική	δράση	 (μουσική,	χορευτική,	εικαστική,	θεατρική	κλπ)	θα	

πρέπει:	

i. 	να	υποβάλλεται	από	επαγγελματικό	σχήμα		

ii. 	όλοι	 οι	 συντελεστές	 της	 εκάστοτε	 παραγωγής	να	 έχουν	 σχέση	 σύμβασης	 με	

την	 παραγωγή	 και	 να	 υπάρχει	 ανάλυση	 του	 κόστους,	 πέραν	 της	 αποζημίωσης	 του	

καλλιτεχνικού	έργου.	

iii. 	να	 πληροί	 τα	 κριτήρια	 της	 θεματολογίας,	 αν	 αυτή	 έχει	 τεθεί	 στα	 πλαίσια	

κάποιου	φεστιβάλ	ή	καλλιτεχνικής	ημερίδας.		

iv. 	να	 μην	 έχει	 χρηματοδοτηθεί	 κατ’	 επανάληψη,	 χωρίς	 το	 κριτήριο	 αυτό	 να	

αποκλείει	το	σχήμα,	αλλά	να	το	τοποθετεί	πιο	πίσω	στη	σειρά	προτεραιότητας	σε	σχέση	με	

σχήματα	που	πληρούν	τις	προϋποθέσεις,	αλλά	δεν	έχουν	χρηματοδοτηθεί	στο	παρελθόν.	

Επιπρόσθετα,	θέτουμε	τα	εξής	ερωτήματα:	

! Ποιος	είναι	ο	σχεδιασμός	του	Δήμου	για	την	χρονική	περίοδο	Ιούλιος	-	Σεπτέμβριος	

2020;	

! Ποιος	 και	 μέσα	 σε	 ποιο	 πλαίσιο	 αποφάσισε	 την	 καθ’	 ολοκληρία	 δέσμευση	 του	

μικρού	κηποθεάτρου	(Μ.	Χατζιδάκις)	για	την	κινηματογράφηση	παραστάσεων;	

! Υπάρχει	κάποιο	είδος	πρόσκλησης	ενδιαφέροντος	και	κάποιο	πρότυπο	συμφωνίας	

για	τη	χρήση	αυτών	των	κινηματογραφήσεων;	

! Ποιος	ο	σχεδιασμός	του	Δήμου	για	τον	χειμώνα	2020-2021;	
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2.	 Δωρεάν	 παραχώρηση	 δημοσίων	 χώρων	 πολιτιστικής	 δραστηριότητας	 και	

χρηματοδότηση	 ιδιωτικών	 (θέατρα,	 σινεμά,	 συναυλιακοί	 χώροι	 κτλ)	 με	 σκοπό	 την	

δωρεάν	παραχώρησή	τους	σε	τοπικές	ομάδες	καλλιτεχνών.		

	

	

Με	 τον	 τρόπο	 αυτό,	 αφενός	 απαντάται	 το	 καίριο	 και	 σύγχρονο	 πρόβλημα	 του	

συγχρωτισμού	και	παράλληλα,	στηρίζεται	όχι	μόνο	το	σώμα	των	καλλιτεχνών	της	

πόλης	αλλά	και	 των	 ιδιωτικών	 επιχειρήσεων	του	κλάδου	που	πλήττονται	 εξίσου	

σημαντικά.	Προτείνουμε,	λοιπόν:	

1) Επιδότηση	 όσων	 επαγγελματικών	 καλλιτεχνικών	 ιδιωτικών	 χώρων	 επλήγησαν	 από	

τον	 κορωναϊό	 και	 αναγκάστηκαν	 με	 κρατική	 εντολή	 να	 αναστείλουν	 τη	 λειτουργία	

τους.	Κάλυψη	των	πάγιων	εξόδων	των	χώρων	(ενοικίων,	φορολογικών	υποχρεώσεων,	

τιμολογίων	ΔΕΚΟ)	για	όσο	χρονικό	διάστημα	θα	διαρκέσουν	τα	μέτρα	για	τον	COVID-

19.	

	

2) Άμεση	παραχώρηση	όλων	των	δημοτικών	χώρων	καθώς	και	αυτών	που	εποπτεύονται	

από	 τα	 ΝΠΙΔ	 των	 ΟΤΑ,	 με	 πλήρη	 ηχητική	και	 φωτιστική	 κάλυψη	 και	 οικονομική	

χρηματοδότηση	 των	 σχημάτων,	 ανάλογα	 με	 τον	 αριθμό	 συμμετεχόντων	 κάθε	

καλλιτεχνικής	παραγωγής.	

	

3) Άμεση	εξόφληση	όλων	των	οφειλών	δεδουλευμένων	καλλιτεχνικών	δραστηριοτήτων,	

φυσικών	προσώπων	 και	 εταιρειών	 (είτε	 αφορούν	 δήμο	 ή	 περιφέρεια	 είτε	ΝΠΙΔ	 των	

ΟΤΑ),	αλλά	και	δέσμευση	εξόφλησης	τυχόν	μελλοντικών	επιδοτήσεων	των	σχημάτων	

εντός	διμήνου	από	την	ημερομηνία	απόφασης	επιδότησής	τους.	
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3.	Ένα	πραγματικά	περιφερειακό	Δη.Πε.Θε.Κ.	

Η	δραστηριότητα	του	ΔΗΠΕΘΕΚ,	όπως	αναφέρεται	στον	τίτλο	του	αλλά	προβλέπεται	και	

στο	καταστατικό	του,	συμπεριλαμβάνει	ολόκληρη	την	περιφέρεια	Κρήτης	και	όχι	μόνο	την	

πόλη	στην	οποία	εδράζεται,	δηλαδή	τα	Χανιά.	Τα	παρακάτω	αιτήματα	αποσκοπούν	στην	

πλήρωση	του	χαρακτηριστικών	αυτών	του	ΔΗΠΕΘΕΚ,	ώστε	να	συνάδουν	οι	λέξεις	με	το	

περιεχόμενό	 τους	 και	 να	 μη	 στερούνται	 ουσίας	 και	 πρακτικής.	 Είναι	 σημαντικό	 να	

εναρμονιστεί	 η	 λειτουργία	 του	 φορέα	 με	 τις	 δεσμεύσεις	 του,	 οι	 οποίες	 αναφέρονται	 σε	

ανάλογες	συμβάσεις	και	καταστατικά	και	να	προσφέρει	τις	υπηρεσίες	του	στο	σύνολο	της	

κοινωνίας	του	νησιού,	τόσο	δηλαδή	στους	εργαζόμενους	στον	χώρο	των	τεχνών	όσο	και	

στο	κοινό	στο	οποίο	απευθύνεται.		

Η	 σχέση	 άλλωστε	 είναι	 πάντα	 αμφίδρομη.	 Ο	 ρόλος	 του	 ΔΗΠΕΘΕΚ	 δεν	 μπορεί	 να	

εξαντλείται	 σε	 ισχνές	 περιοδείες	 και	 μόνο,	 αλλά	 οφείλει,	 όπως	 εξάλλου	 ισχύει	 για	 όλους	

τους	φορείς	πολιτισμού,	να	συμπεριλάβει	στις	αρμοδιότητές	του	και	την	καλλιέργεια	της	

καλλιτεχνικής	 συνείδησης,	 επιμόρφωσης	 και	ψυχαγωγίας	 του	 κοινού	 για	 το	 οποίο	 είναι	

υπεύθυνο.		

Βασιζόμενοι	λοιπόν:	

• Στους	στόχους	που	το	ίδιο	το	ΔΗΠΕΘΕΚ	έχει	θέσει,	όπως	αυτοί	αναφέρονται	στην	

επίσημη	και	πρόσφατα	ανανεωμένη	ιστοσελίδα	του.	

• Στο	σημείωμα	της	καλλιτεχνικής	διευθύντριας,	Έφης	Θεοδώρου.	

• Στις	συζητήσεις	που	έχουν	ανακοινωθεί	πως	έχουν	λάβει	χώρα	ανάμεσα	στην	κυρία	

Θεοδώρου	 και	 τον	 κύριο	 Μύρωνα	 Μιχαηλίδη,	 καλλιτεχνικό	 διευθυντή	 του	

Πολιτιστικού	 και	 Συνεδριακού	 Κέντρου	 Ηρακλείου	 με	 σκοπό	 τις	 μεταξύ	 τους	

συνέργειες	σχετικά	με	το	άνοιγμα	του	ΔΗΠΕΘΕΚ	στο	Ηράκλειο.	

• Στις	δεσμεύσεις	που	ανέλαβε	το	ΔΗΠΕΘΕΚ	με	την	υπογεγραμμένη	προγραμματική	

σύμβαση	πολιτισμικής	ανάπτυξης.	

• Στις	 συνεντεύξεις	 στα	 ΜΜΕ	 της	 κυρίας	 Θεοδώρου,	 όπου	 αναφέρει	 ρητά	 και	

επανειλημμένα	 πως	 μέλημά	 της	 είναι	 η	 αξιοποίηση	 του	 ντόπιου	 επαγγελματικού	

καλλιτεχνικού	 δυναμικού,	 το	 άνοιγμά	 της	 σε	 όλο	 το	 νησί	 και	 η	 ανάγκη	 για	 μια	

αλλαγή.	



	

	 6	

Πρωτοβουλία εργαζομένων στις τέχνες Ηρακλείου Κρήτης   

heraklion.artists@gmail.com 

  

 

 

 

	

• Στις	 εξαγγελίες	 της	Υπουργού	Πολιτισμού	 για	 ενίσχυση	 της	 χρηματοδότησης	 των	

ΔΗΠΕΘΕ	και	του	περιφερειακού	τους	χαρακτήρα.		

• Στην	συμμετοχή	της	Αντιδημάρχου	Πολιτισμού	Ηρακλείου	στο	ΔΣ	του	ΔΗΠΕΘΕΚ.	

• Στην	 οικονομική	 κρίση	 που	 έχει	 επέλθει	 λόγω	 πανδημίας	 στον	 χώρο	 των	

εργαζομένων	στις	τέχνες.	

• Στις	ανάγκες	και	τις	ιδέες	που	έχουν	προκύψει	στον	καθένα	από	εμάς	μέσα	από	την	

βιωματική	μας	εμπειρία	στον	χώρο	του	πολιτισμού.		

• Στην	 ανάγκη	 για	 έναν	 σοβαρό	 δημόσιο	 θεσμό	 πολιτισμού	 στο	 Ηράκλειο	 που	 να	

μπορεί	να	ανταποκριθεί	στο	ανθρώπινο	επαγγελματικό	δυναμικό	του	τόπου	όπως	

του	αξίζει	και	να	ενισχύσει	τη	διάχυση	της	τέχνης	στην	κοινωνία	ως	ανάχωμα	στον	

καθημερινό	φασισμό	που	έχει	αρχίσει	να	κάνει	και	πάλι	την	εμφάνισή	του.	

Αιτούμαστε:	

1) την	επέκταση	των	δραστηριοτήτων	του	ΔΗΠΕΘΕΚ	πέραν	της	έδρας	του	και	την	

μεταφορά	αυτών	και	στο	Ηράκλειο	Κρήτης.	Με	τον	τρόπο	αυτό,	το	ΔΗΠΕΘΕΚ	θα	

συμβάλλει	 στη	 στήριξη	 και	 στην	 ανάδειξη	 του	 εγχώριου	 επαγγελματικού	

καλλιτεχνικού	 δυναμικού.	 Επιπρόσθετα,	 θα	 ικανοποιήσει	 τον	 κοινωνικό	 ρόλο	

που	 οφείλει	 να	 έχει	 ένας	 τέτοιος	 φορέας,	 προσφέροντας	 καλλιτεχνικές	

παραγωγές	υψηλής	ποιότητας	στο	σύνολο	των	κατοίκων	του	νησιού1:	

Στο	πλαίσιο	αυτό	εισηγούμαστε:		

• Τη	 διεξαγωγή	 καλοκαιρινών	 εκπαιδευτικών	 δράσεων	 (εργαστηρίων,	 σεμιναρίων,	

masterclass	κλπ)	στο	Ηράκλειο,	με	τοποθεσία	πραγματοποίησης	τους	άδειους	και	

αναξιοποίητους	 χώρους	 του	 Πολιτιστικού	 Κέντρου	 ή	 του	 Θεατρικού	 Σταθμού	 ή	

αίθουσες	του	Δήμου	Ηρακλείου	ή	άλλων	φορέων,	με	πρόσληψη	επαγγελματιών	της	

τέχνης	από	τον	νομό	Ηρακλείου.		

• Την	 αναπροσαρμογή	 του	 καλλιτεχνικού	 προγραμματισμού	 με	 διαμοιρασμό	 των	

κονδυλίων	 σε	 παραγωγές	 οι	 οποίες	 θα	 συμπεριλαμβάνουν	 το	 Ηράκλειο	 και	 τους	

επαγγελματίες	 του,	 ως	 κύριο	 τόπο	 πραγματοποίησης	 και	 έμψυχο	 δυναμικό	

																																																													
1	 *Εξυπακούεται	 πως	 σε	 όλες	 τις	 παραπάνω	 δραστηριότητες	 απαιτούμε	 να	 εγγυηθούν	 οι	 αρμόδιοι	 φορείς	 την	

υγειονομική	προστασία	με	βάση	τους	κανόνες	 λόγω	πανδημίας	Covid-19	που	 έχουν	 εξαγγελθεί	 ,	 αναλαμβάνοντας	 την	

πλήρη	ευθύνη	και	κόστος	αυτών.		
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στελέχωσης	αντίστοιχα	(η	οποία	αναπροσαρμογή	ούτως	ή	άλλως	προβλέπεται	και	

επιτάσσεται	ως	απόρροια	της	πανδημικής	κρίσης	και	των	μέτρων	του	Υπουργείου).	

• Να	 μπει	 ως	 συμπαραγωγός	 το	 ΔΗΠΕΘΕΚ	 σε	 καλοκαιρινές	 επαγγελματικές	

παραγωγές	 ντόπιων	 καλλιτεχνικών	 ομάδων	 όλης	 της	 Κρήτης,	 ως	 τρόπος	

έμπρακτης	υποστήριξης	στους	εργαζόμενους	που	πλήττονται.		

• Τη	 συνεργασία	 του	 ΔΗΠΕΘΕΚ	 με	 την	 εφορεία	 Αρχαιοτήτων	 και	 την	 Περιφέρεια	

Κρήτης	 για	 την	 χρηματοδότηση	 πολιτιστικών	 δράσεων	 έπειτα	 από	 ανοιχτή	

πρόσκληση,	 σε	 αρχαιολογικούς	 χώρους,	 μουσεία	 και	 άλλους	 εποπτευόμενους	

χώρους	από	τους	τρεις	φορείς.	

• Την	 δωρεάν	 παροχή	 των	 καλλιτεχνικών	 εργαστηρίων	 και	 συμπεριληπτικών	

δράσεων	τους	–που	θα	πραγματοποιούνται	από	επαγγελματίες	του	χώρου	και	όχι	

με	 όρους	 εθελοντισμού-	 σε	 ομάδες	 πολιτών	 που	 αποδεδειγμένα	 δεν	 μπορούν	 να	

ανταπεξέλθουν	οικονομικά	στο	κόστος	τους.	

• Τη	διάχυση	των	δραστηριοτήτων	του	ΔΗΠΕΘΕΚ	σε	χώρους	μη	θεατρικούς,	με	την	

διεξαγωγή	 επαγγελματικών	 επί	 πληρωμή	 παραστάσεων	 και	 δράσεων	 σε	

νοσοκομεία,	 φυλακές,	 γηροκομεία	 και	 άλλες	 κοινωνικές	 δομές	 που	 ανήκουν	 σε	

ολόκληρη	την	Περιφέρεια	Κρήτης.	

• Την	εκπλήρωση	των	οικονομικών	υποχρεώσεων	της	Περιφέρειας	Κρήτης	προς	το	

ΔΗΠΕΘΕΚ	(30.000	ευρώ	για	το	2018).	

Β)	 Υπογραφή	 συλλογικής	 σύμβασης	 του	 ΔΗΠΕΘΕΚ	 με	 το	 Σωματείο	 Ελλήνων	

Ηθοποιών	(ΣΕΗ)	

Θεωρούμε	πως	ήρθε	η	στιγμή	το	ΔΗΠΕΘΕΚ	να	εγκαινιάσει	μια	νέα	εποχή	στον	τρόπο	

λειτουργίας	 του	 όχι	 μόνο	 στα	 λόγια	 αλλά	 και	 στην	 πράξη	 και	 να	 φέρει	 εις	 πέρας	

επιτέλους	 ένα	 συνολικό	 έργο	 συνενωτικό	 και	 κοινωνικά	 παρεμβατικό,	 δίνοντας	 για	

ακόμη	 μια	 φορά	 το	 παράδειγμά	 του	 και	 στα	 υπόλοιπα	 ΔΗΠΕΘΕ	 της	 Ελλάδας.	 Οι	

δημόσιες	 δηλώσεις	 και	 οι	 προθέσεις	 της	 νέας	 καλλιτεχνικής	 διεύθυνσης	 δείχνουν	 να	

υπάρχει	πρόσφορο	έδαφος	για	μια	τέτοια	αλλαγή	πλεύσης,	οι	μέχρι	τώρα	πράξεις	και	

σχεδιασμένες	δράσεις	δείχνουν	το	αντίθετο.	Μένει	να	δούμε	πώς	θα	ανταποκριθούν	οι	

αρμόδιοι	 στα	 δίκαια,	 εύλογα	 και	 εφαρμόσιμα	 αιτήματά	 μας	 για	 να	 μάς	 αποδείξουν	

τελικά	τις	προθέσεις	τους	και	στο	πεδίο	της	πράξης.	

	Χρειαζόμαστε	 ένα	 ΔΗΠΕΘΕΚ	 που	 θα	 στηρίξει	 τους	 επαγγελματίες	 της	 τέχνης	

ολόκληρου	 του	 νησιού	 σε	 αυτήν	 τη	 δύσκολη	 συγκυρία.	 Ένα	 ΔΗΠΕΘΕΚ	 ανοιχτό,	
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4.	Δημιουργία	δια-καλλιτεχνικού	επιμελητηρίου.	

	

τολμηρό,	 με	 φαντασία	 ,	 ανοιχτές	 διαδικασίες	 ,	 κοινωνικό	 πρόσημο,	 απαγκιστρωμένο	

από	 τις	 χρόνιες	 αγκυλώσεις	 που	 το	 ταλανίζουν	 -	 όπως	άλλωστε	 και	 τα	περισσότερα	

ΔΗΠΕΘΕ	της	χώρας.		

Στις	 παρούσες	 συνθήκες	 της	 υπάρχουσας	 αλλά	 κυρίως	 της	 επικείμενης	 οικονομικής	

κρίσης,	δεν	χωρούν	ούτε	αναβολές,	ούτε	ολιγωρίες,	ούτε	προφανώς	(τώρα	και	πάντα)	

αδιαφανείς	 διαδικασίες.	 Οι	 επαγγελματίες	 στο	 χώρο	 της	 Τέχνης	 και	 του	 Πολιτισμού	

Ηρακλείου	 δηλώνουμε	 διαθέσιμοι	 και	 έτοιμοι	 να	 στηρίξουμε	 την	 καλλιτεχνική	

διευθύντρια	 και	 τους	 αρμόδιους	 φορείς	 σε	 μια	 ανάλογη	 στάση	 τους.	 Διαφορετικά	 ,	

αναγκαστικά	θα	μάς	βρίσκουν	απέναντί	τους.	

Προτείνουμε	 την	 ίδρυση	 και	 λειτουργία	 Καλλιτεχνικού	 Επιμελητηρίου	 Κρήτης.	Για	 το	

διάστημα	 που	 απαιτείται	 έως	 την	 ίδρυσή	 και	 λειτουργία	 του,	 προτείνεται	 σε	τοπικό	

επίπεδο	Κρήτης	να	ιδρυθεί	το	"Σπίτι	του	Καλλιτέχνη",	είτε	από	το	Δήμο	Ηρακλείου	(άρα	θα	

περιλαμβάνει	καλλιτέχνες	από	το	Ηράκλειο)	είτε	από	την	Περιφέρεια	και	την	ΠΕΔ	Κρήτης,	

άρα	θα	περιλαμβάνει	καλλιτέχνες	από	όλη	την	Κρήτη.	

Η	κύρια	του	αποστολή	του	θα	είναι:		

-	 να	χαρτογραφήσει	όλους	 τους	 καλλιτέχνες	που	 ζουν	 και	 εργάζονται	 στην	 Κρήτη	 με	

συγκεκριμένα	κριτήρια	εγγραφής	 (προτείνεται	 το	 μοντέλο	 του	

Εικαστικού	Επιμελητηρίου).	

-	 να	 παρίσταται	ως	 επιτροπή	ή	 ΔΣ	 σε	 όλες	 τις	συνεδριάσεις	που	 αφορούν	 λήψη	

αποφάσεων	 για	 τον	 πολιτισμό	 και	να	θέτει	 πρoς	διεκδίκηση	καλλιτεχνικά	 αιτήματα	 από	

όλους	τους	κλάδους.	

-	να	συνεργαστεί	ως	γέφυρα	διεκδίκησης	με	καλλιτεχνικά	σωματεία.	

-	 να	 προτείνει	 στους	 θεσμούς	 του	 νησιού	 την	 πραγματοποίηση	 δια-καλλιτεχνικών	

δράσεων	από	όλους	τους	κλάδους.	
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5.	Δια-καλλιτεχνικό	φεστιβάλ	-	«Σύγχρονοι	Καλλιτεχνικοί	Διάλογοι».	

	

	
	Για	το	καλοκαίρι	2020	προτείνεται	η	πραγματοποίηση	ενός	δια-καλλιτεχνικού	φεστιβάλ,	

όπου	 κάθε	 δράση/παράσταση	 θα	 είναι	 αποτέλεσμα	 συνεργασίας	 και	 αλληλεπίδρασης	

καλλιτεχνών	που	προέρχονται	από	τρεις	 τουλάχιστον	διαφορετικές	τέχνες.	Το	φεστιβάλ	

θα	έχει	διάρκεια	ενός	μήνα,	με	μία	ή	περισσότερες	παραστάσεις/δρώμενα	την	ημέρα,	αλλά	

όχι	 απαραίτητα	 κάθε	 μέρα	 (αυτό	 θα	 εξαρτηθεί	 από	 τον	 αριθμό	 των	 ομάδων	 που	 θα	

συμμετάσχουν	 στο	 φεστιβάλ),	 και	 θα	 πραγματοποιείται	 σε	 εξωτερικούς	 χώρους	 της	

πόλης.	 Στόχος	 του	 φεστιβάλ	 είναι	 η	 ανάδειξη	 της	 συνεργασίας	 ανάμεσα	 στις	 διάφορες	

τέχνες	για	την	παραγωγή	και	παρουσίαση	σύντομων	δρώμενων	στο	κοινό	του	Ηρακλείου.	

Την	καλλιτεχνική	διεύθυνση	του	φεστιβάλ	θα	αναλάβει	η	Πρωτοβουλία	με	μία	επιτροπή	η	

οποία	 θα	αποτελείται	 από	 καλλιτέχνες	 και	 εργαζόμενους	στον	 χώρο	 των	 τεχνών	 και	 θα	

συσταθεί	για	αυτόν	τον	σκοπό.		

Προτείνεται	να	συνδεθούν	τα	δρώμενα	με	τοποθεσίες	στο	Ηράκλειο	που	παραπέμπουν	σε	

συγκεκριμένες	έννοιες,	οι	οποίες	θα	ορίσουν	και	το	περιεχόμενο	των	παραστάσεων.	

	

Ενδεικτικά	αναφέρονται:	

• Καράβολας	–	Θάλασσα.		

• Λιμάνι	-	Πρόσφυγες/Τουρισμός.	

• Γειτονιές	–	Αλληλεγγύη.	

• Πάρκο(α)	–	Οικολογία.	

• Δρόμοι/Νοσοκομεία	–	Covid-19.	

• Παγκρήτιο	Στάδιο	-	Παιδί/Έφηβος.	

• Πλατεία	Ελευθερίας	-	Άνθρωπος/Κοινωνία.	

• Μπαλκόνια/Αυλές/Βιτρίνες	-	Μέσα/Έξω,	Πριν/Μετά.	

	

Τα	κριτήρια	συμμετοχής	των	ομάδων	συνεργασίας	θα	είναι	τα	εξής:	

1. Σύσταση	καλλιτεχνικής	συνεργασίας	μεταξύ	τουλάχιστον	3	διαφορετικών	τεχνών,	

χωρίς	όριο	συμμετοχής	καλλιτεχνών.	

2. Χρόνος	παράστασης	20-40	λεπτά.	

3. Εννοιολογική	συμβατότητα	δράσης	με	τον	προτεινόμενο	χώρο.	
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4. Συμμετοχή	 στην	 καλλιτεχνική	 ομάδα	 θα	 έχουν	 επαγγελματίες	 επί	 πληρωμή	 ενώ	

προβλέπεται	και	η	συμμετοχή	μη	επαγγελματιών	χωρίς	αμοιβή.	

5. Η	 κάθε	 καλλιτεχνική	 ομάδα	 θα	 εκπροσωπείται	 τουλάχιστον	 από	 ένα	

επαγγελματικό	ΑΦΜ.	

6. Ασφάλιση	όλων	των	συμμετεχόντων.	

		

Το	φεστιβάλ	θα	αποτελέσει	ένα	έναυσμα	για	καλλιτεχνικό	διάλογο,	πολιτιστική	παραγωγή	

και	 άμεση	 οικονομική	 στήριξη	 των	 εργαζομένων	 στις	 τέχνες	 που	 πλήττονται	 από	 την	

οικονομική	κρίση.	

	

	

Ευελπιστούμε	 πως	 οι	 τοπικές	 αρχές	 θα	 λάβετε	 σοβαρά	 υπόψιν	 σας	 τις	 εισηγήσεις	 της	

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ	ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΣΤΙΣ	ΤΕΧΝΕΣ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΚΡΗΤΗΣ	και	των	περίπου	250	

εργαζομένων	 που	 συμμετείχαν	 στις	 έως	 τώρα	 δύο	 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ	 της.	 Κι	 αυτό	 διότι	

θεωρούμε	 υποχρέωση	 κάθε	 αιρετού	 εκπροσώπου	 των	 πολιτών,	 πόσο	 μάλλον	 των	

διοικητικά	 ορισμένων	 στον	 τομέα	 του	 πολιτισμού,	 να	 αφουγκράζεται	 τις	 πολιτισμικές	

ανάγκες	και	επιθυμίες	της	κοινωνίας	και	των	εργαζομένων	στον	τομέα	αυτό.	

Το	 πολιτιστικό	 τοπίο	 του	 Ηρακλείου,	 όπως	 αναφέραμε	 και	 νωρίτερα,	 αφορά	 και	 συν-

δημιουργείται	από	όλους	τους	κατοίκους	της	πόλης.	Στο	πλαίσιο	αυτό	και	με	γνώμονα	τις	

σύγχρονες	προκλήσεις	που	καλούμαστε	να	αντιμετωπίσουμε,	η	Πρωτοβουλία	είναι	ενεργή	

και	προασπίζεται	τη	συνεργασία	και	την	αλληλεγγύη	μεταξύ	όλων	των	εμπλεκομένων	στο	

πολιτιστικό	 τοπίο	 του	 τόπου	μας,	στοιχεία	απαραίτητα	για	 τη	βιωσιμότητα	της	 τοπικής	

κοινωνίας.	Δίνεται	με	τον	τρόπο	αυτό	η	ευκαιρία,	όχι	μόνο	να	συνδράμουμε	έμπρακτα	και	

συλλογικά	στην	αντιμετώπιση	των	κοινών	προβλημάτων	αλλά	και	να	θέσουμε	νέες	βάσεις	

στη	διαμόρφωση	του	πολιτισμικού	περιβάλλοντος	του	τόπου	και	παράλληλα,	του	τρόπου	

λειτουργίας	της	δημόσιας	ζωής	γενικότερα. 	

	

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ	ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΣΤΙΣ	ΤΕΧΝΕΣ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΚΡΗΤΗΣ	

Ηράκλειο,	09/06/2020	

	

 


