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Δελτίο Τύπου 

Press Release 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών 2018 

Εκπζμπει ςιμα κινδφνου, αλλά δεν τα παρατάει… 

«Κάνουμε ζνα φεςτιβάλ με τα ψζματα και χρειαηόμαςτε βοικεια»! Αυτιν τθν ζκκλθςθ 

μετζφεραν οι υπεφκυνοι του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςυνζντευξθσ Τφπου για τθν παρουςίαςθ του φετινοφ προγράμματοσ, δθμοςιοποιϊντασ τα 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν. 

«Ψάχνουμε ςυνεχϊσ να βροφμε δθμιουργικοφσ τρόπουσ για να καλφψουμε τα ζξοδα και να 

εκμεταλλευτοφμε τα προτεριματα που ζχει θ Μονι ςαν χϊροσ, αλλά αυτό δεν αρκεί», 

τόνιςε εξαρχισ το μζλοσ τθσ καλλιτεχνικισ επιτροπισ του Φεςτιβάλ, Άκθσ Σακιςλόγλου. 

«Βλζπουμε το ζμψυχο δυναμικό τθσ πϊσ προςπακεί να παράγει πολιτιςμό χωρίσ χριματα, 

αλλά αυτό φζτοσ φαίνεται να ζχει ξεπεράςει τα όρια του. Φτάςαμε να κάνουμε ζνα 

φεςτιβάλ με τα ψζματα και χρειαηόμαςτε βοικεια. Θα κζλαμε όπωσ κάποιοι φορείσ 

ενιςχφονται από τθν πολιτεία, το ίδιο να καταφζρουμε κι εμείσ», ςυμπλιρωςε. 

Ο ίδιοσ ζκεςε κι ζνα άλλο πρόβλθμα που φζρνει θ ζλλειψθ πόρων: «Φζτοσ δεν κα γίνει θ 

Μικρι Σκθνι, που ζφερνε ονόματα… δφςκολα, ςυναυλίεσ που δεν κα γίνουν ςτθ 

Θεςςαλονίκθ γιατί ςε κανζναν δεν ςυμφζρει να τισ κάνει. Εκεί ερχόμαςταν εμείσ να 

κάνουμε κάποια πράγματα που δεν κα γίνονταν, πόςο μάλλον ςτθ δυτικι  Θεςςαλονίκθ. 

Και δεν κα γίνει θ Μικρι Σκθνι γιατί είναι πολιτιςμόσ το να μθ χρωςτάσ και να μθ ςε 

κυνθγάνε». 

«Είμαςτε οριακά. Εκπζμπουμε ζνα SOS γιατί δεν είμαςτε οι πλζον αγαπθτοί από  τθν 

κεντρικι διοίκθςθ. Να δει κάποιοσ τι κάνουμε και να ζρκει να μασ ζνα ποςό. Δυςτυχϊσ 

αυτό δεν ζχει γίνει τόςα χρόνια με τθν Μονι Λαηαριςτϊν ενϊ με άλλουσ φορείσ ζχει γίνει. 

Με αγωνία και ψάχνοντασ να βροφμε χριματα από όπου γίνεται, κα κάνουμε φζτοσ ζνα 

φεςτιβάλ, αλλά θ δικι μου ανθςυχία μεγαλϊνει χρόνο με το χρόνο και ειδικά για του 

χρόνου αναρωτιζμαι πωσ μπορεί να γίνει αυτό το φεςτιβάλ, αν δεν υπάρξει κάποια 

χρθματοδότθςθ», κατζλθξε ο Άκθσ Σακιςλόγλου. 

«Η Μονι κα πρζπει να αγκαλιαςτεί από το Υπουργείο Πολιτιςμοφ» 

«Θεωρϊ τθ Μονι Λαηαριςτϊν πολιτιςτικό κεφάλαιο όχι μόνο για το Διμο Παφλου Μελά 

αλλά για όλθ τθ Θεςςαλονίκθ», διλωςε από τθν πλευρά του ο διμαρχοσ Παφλου Μελά και 

διαχειριςτισ του φορζα τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν, Δθμιτρθσ Δεμουρτηίδθσ., εξθγϊντασ, 

παράλλθλα ότι οι πζντε φορείσ που ςυμμετζχουν ςτο Δ.Σ. (Διμοσ Παφλου Μελά, 

Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Κρατικό Θζατρο 

Βορείου Ελλάδοσ, Κρατικι Ορχιςτρα Θεςςαλονίκθσ) δεν είναι ςυνεπείσ ςτα χριματα που 
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ζχουν υποχρζωςθ να δίνουν για να λειτουργεί θ Μονι, αντιμετωπίηοντασ τα δικά τουσ 

προβλιματα.  

«Αυτό δε ςθμαίνει ότι πρζπει να εγκαταλείψουμε τθ Μονι Λαηαριςτϊν», τόνιςε ο 

Δθμιτρθσ Δεμουρτηίδθσ. «Δεν είναι δυνατόν είκοςι ι τριάντα χιλιάδεσ που είναι μικρό 

νοφμερο, αλλά δεν μποροφν να τα δϊςουν κάποιοι από τουσ φορείσ που ςυμμετζχουν, να 

μθν μπορεί το Υπουργείο να τα δϊςει. Πιςτεφω ότι μπορεί. Μιλιςαμε πρόςφατα με τθν 

κυρία Κονιόρδου ςτο Αναπτυξιακό Συνζδριο και ζδειξε διάκεςθ να βοθκιςει. Η Μονι κα 

πρζπει να αγκαλιςτεί  από το Υπουργείο Πολιτιςμοφ ϊςτε να διαςφαλίςουμε το μζλλον τθσ 

και να κρατιςουμε ηωντανό αυτό το κφτταρο πολιτιςμοφ τθσ δυτικισ Θεςςαλονίκθσ». 

«Κανζνα χρζοσ όλα αυτά τα χρόνια» 

Για τθ ςυνετι και διάφανθ διαχείριςθ του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν όλα αυτά τα χρόνια 

που υπάρχει, ζκανε λόγο ο καλλιτεχνικόσ του διευκυντισ, Λάηαροσ Κωνςταντινίδθσ: «Δεν 

ζχουμε δθμιουργιςει χρζθ, δεν ζχουμε αφιςει απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ, ειδικά αμοιβζσ 

και καλλιτζχνεσ, αλλά και ςυνεργάτεσ, παρότι τα τελευταία χρόνια δυςκολευόμαςτε πολφ». 

«Αυτό που μασ ςτενοχωρεί», είπε ο ίδιοσ, «είναι  το κάτι ακόμα που λείπει από αυτό που 

ςασ παρουςιάηουμε. Ήταν όλα αυτά που ςκεφτόμαςταν να ςυμπλθρϊςουμε ςτο 

πρόγραμμα για να δϊςουμε μια καλλιτεχνικι ταυτότθτα ι μια προςδοκία για κάποιουσ 

νζουσ καλλιτζχνεσ που κζλουν να εμφανιςτοφν. Δεχτικαμε πάνω από εκατό προτάςεισ και 

αιςκανόμαςτε πολφ δυςτυχείσ που πρζπει να τισ απορρίψουμε χωρίσ ςκζψθ,  γιατί δεν 

ζχουμε κακόλου χρθματοδότθςθ. Τα φεςτιβάλ ζχουν ζνα ρόλο, είναι για να 

παρουςιάηονται πράγματα που δεν βρίςκουν εφκολα το δρόμο τθσ παρουςίαςθσ τουσ». 

Όςο για τισ ενζργειεσ ενίςχυςθσ που ζγιναν, είπε πωσ «προςπακιςαμε να ζρκουμε ςε 

επαφι με το Υπουργείο Πολιτιςμοφ, όταν ζβγαλε μια ανακοίνωςθ τον Ιανουάριο για τα 

περιφερειακά φεςτιβάλ  και με χαρά ανταποκρικικαμε και ςτείλαμε όςα μασ ηιτθςαν. 

Ακόμα δεν ακοφςαμε αν υλοποιείται αυτό το ςχζδιο και αν υπάρχει φορζασ που κα 

χρθματοδοτθκεί». 
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