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Μια πλούσια σεζόν υπήρξε και αυτή του 2016-17 για το ελληνικό θέατρο, το 
οποίο κάθε χρόνο εμφανίζεται με όλο και περισσότερες θεατρικές σκηνές και με 
όλο και περισσότερες πρεμιέρες, με όλο και περισσότερες νεοσύστατες ομάδες, 
ξεπερνώντας τις 1.500 παραστάσεις! Αριθμός εξαιρετικά μεγάλος, σε σχέση με 
την έκταση και τον πληθυσμό της χώρας, και χωρίς βέβαια απαραίτητα να συμ-
βαδίζει πάντα η ποιότητα με την ποσότητα, ενώ εξακολουθεί η θεατρική δράση 
να περιορίζεται κυρίως στην Αθήνα, με μια περιορισμένη αλλά ενδιαφέρουσα 
εξαίρεση στη Θεσσαλονίκη και κάποιες σποραδικές παρουσίες από ελάχιστα πε-
ριφερειακά θέατρα. 

Ωστόσο την κλασική χειμερινή σεζόν την ακολούθησε, όπως συνηθίζεται τα τε-
λευταία χρόνια, μια θεατρική Άνοιξη εξίσου πληθωρική μετά την Κυριακή των 
Βαΐων, που εισχώρησε και στους καλοκαιρινούς μήνες, μεταφέροντας τις θεα-
τρικές δράσεις απανταχού της χώρας. Μπορεί στην πλειοψηφία του το αθηναϊκό 
κοινό να βρέθηκε όπως κάθε χρόνο στις παραλίες, στα νησιά και στις εξοχές, 
αλλά οι θεατρικές προκλήσεις το ακολούθησαν κατά πόδας. Ένα πλήθος από 
φεστιβάλ διοργανώθηκαν σε όλη τη χώρα, ενώ φέτος δυναμική παρουσία έκα-
ναν και αρκετά ΔΗΠΕΘΕ, διοργανώθηκαν μεγάλες περιοδείες γνωστών εμπορι-
κών θιάσων και ιδιαίτερα πλούσιο σε αριθμό παραστάσεων υπήρξε και το Φε-
στιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. 

Οι δραματουργικές επιλογές ήταν επίσης πληθωρικές και ποικίλες. Πολλά έργα 
του λεγόμενου κλασικού ρεπερτορίου σε κλασικά ή και σε πρωτοποριακά ανε-
βάσματα, θεατρικά έργα της νέας γενιάς δημιουργών, ξένα κυρίως αλλά και ελ-
ληνικά, που είδαμε για πρώτη φορά στη σκηνή, δραματοποιημένη λογοτεχνία, 
μια νέα μόδα που φαίνεται να κερδίζει έδαφος, κινηματογραφικές επιτυχίες στη 
σκηνική τους εκδοχή, εμπορικές παραστάσεις ερμηνευμένες από επώνυμους, 
τηλεοπτικής καταγωγής κυρίως, καλλιτέχνες, πειραματικές παραστάσεις εμπνευ-
σμένες από «μυθικές» προσωπικότητες ή ιστορικά γεγονότα, άγνωστα έργα και 
συγγραφείς από διάφορες χώρες και εποχές και δραματουργία επινενοημένη 
από αυτοσχεδιασμό στη διάρκεια των προβών, σκηνικά δρώμενα και χοροθεα-
τρικές περφόρμανς, αλλά και μια σειρά μιούζικαλ, τα οποία είναι γνωστά από την 
επιτυχία τους σε βρετανικές και αμερικανικές σκηνές, εναλλάσσονταν στη διάρ-
κεια αυτής της μακράς σεζόν, καλύπτοντας όλα τα γούστα, όλα τα βαλάντια, όλες 
τις απαιτήσεις του φιλοθεάμονος κοινού. Επίσης αισθητή έκαναν την παρουσία 
τους και πάλι οι πολυχώροι, μικρές κυρίως θεατρικές κυψέλες που φιλοξένησαν 

περισσότερες από δέκα παραστάσεις στη διάρκεια της σεζόν, με κάποιες να ξεχω-
ρίζουν για την ποιότητα της δραματουργίας και για την ερμηνευτική δεινότητα των 
ηθοποιών, αλλά και για τη σκηνοθετική τους ευρηματικότητα, παρά τη δυσκολία 
των χαμηλών οικονομικά παραγωγών. 

Στο Εθνικό μας θέατρο το ρεπερτόριο ήταν επίσης πλούσιο, με κάποιες παραστά-
σεις να εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα το πολυπληθές κοινό του, όπως η «Δωδέκατη 
νύχτα» του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά και το έργο «Πόθοι κάτω 
από τις λεύκες» του Ευγένιου Ο’ Νηλ σε σκηνοθεσία Αντώνη Αντύπα, καθώς 
και το εξαιρετικό έργο του Πολωνού Ταντέους Σλαμποντζιάνεκ «Η τάξη μας» σε 
σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Μια διαφορετική διαχείριση της «Στέλλας Βιολά-
ντη» του Γρηγορίου Ξενοπούλου από τον Γιάννη Οικονομίδη και τον συνεργάτη 
του Βαγγέλη Μουρίκη, με τον τίτλο «Στέλλα κοιμήσου», εντυπωσίασε στη Νέα 
Σκηνή, όπου επίσης ανέβηκε και η παράσταση της Λιλλύς Μελεμέ «Εξηνταβε-
λόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου – μια  ελληνική μεταφορά του μολιερι-
κού «Φιλάργυρου» και ο «Θερισμός» του Δημήτρη Δημητριάδη σε σκηνοθεσία 
του Δημήτρη Τάρλοου. Όσον αφορά τη νεοελληνική δραματουργία ανέλαβαν 
να μας ξεναγήσουν σ’ αυτήν οι σκηνοθέτες Βασίλης Νικολαΐδης, Υρώ Μανέ, 
Ελεάννα Τσίχλη και Κωστής Παπακωνσταντίνου.
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