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κοστοσ  
Η παράσταση 
«Μυθωδία» 
του Βαγγέλη 
Παπαθανασίου, 
με «σκηνικό» 
το Ιερό του 
ολυμπίου 
Διός, κόστισε 
το απίστευτο 
ποσό των 3,52 
εκατ. ευρώ

Εργα και ημέρες του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, ο οποίος δαπάνησε 146 εκατ. ευρώ           και λειτουργούσε κανονικά μέχρι και πέρυσι! 

Το μεγάλο «πάρτι» της Πολιτιστικής     Ολυμπιάδας 

H επίσημη προβολη και η διαφή-
μιση των εκδηλώσεων της Πολιτιστι-
κής Ολυμπιάδας κόστισε 7,8 εκατ. ευ-
ρώ. Επειδή προφανώς τα χρήματα αυ-
τά δεν ήταν αρκετά, ο ΟΠΕΠ «ανα-
γκάστηκε» να διαθέσει το 2002 και το 
2003 ακόμη ένα κονδύλι με την ονο-
μασία «Πρόσθετη εταιρική προβολή 
και διαφήμιση», ύψους 13 εκατ. ευ-
ρώ, ανεβάζοντας τη συνολική δαπά-
νη για «διαφήμιση και προβολή της 
Πολιτιστικής Ολυμπιάδας» στα 20,8 
εκατ. ευρώ. Αν αναρωτιέστε πώς γί-
νεται το «έκτακτο» κονδύλι δύο ετών 
να είναι σχεδόν διπλάσιο του συνολι-
κού ποσού που δόθηκε για τέσσερα 
χρόνια, μια πιο προσεκτική ματιά στον 
Απολογισμό του ΟΠΕΠ για το πώς δι-
ατέθηκαν 13 εκατ. ευρώ σε «πρόσθε-
τη προβολή και διαφήμιση» θα σας δι-
αφωτίσει:

f 8 εκατ. ευρώ για την «προβολή 
της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας» από το 
CNN και το Eurosport (από περίπου 4 
εκατ. ευρώ έκαστο),

f 1,39 εκατ. ευρώ για ένα «περίπτε-
ρο» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Σολτ Λέικ Σίτι, για «να δεί-
ξουμε στην παγκόσμια κοινότητα τις 
προετοιμασίες μας για το 2004», 

f 985.000 ευρώ για την εγχώρια δια-
φημιστική «καμπάνια εικόνας», 

f 627.000 ευρώ για την «καμπά-
νια του portal της Επικράτειας Πολιτι-
σμού» το 2002 (ήταν ένα ειδικό τμήμα 
του ΥΠΠΟ), 

f 345.000 ευρώ για την «αμοι-
βή δημιουργικού της διαφημιστικής 
ΒΒDO», 

f 270.000 για την «παρουσίαση του 
θεσμού της Πολιτιστικής Ολυμπιά-
δας» στο Βυζαντινό Μουσείο,

f 238.000 ευρώ για μία «διεθνή κα-
μπάνια εικόνας»,

f 192.000 ευρώ για την εκπαιδευτική 
έκθεση «Παιχνίδια Πολιτισμού».

δαπανεσF

13 εκατ. ευρώ 
σε δύο χρόνια 
για «έξοδα 
διαφήμισης» 

ΣτουΣ 3(!) τομουΣ του Απολογι-
σμού του ΟΠΕΠ διαβάζουμε ότι οι 
δαπάνες τις Πολιτιστικής Ολυμπιάδας 
ανήλθαν σε 146.324.558 ευρώ και τα 
έσοδά της από εισιτήρια και πώληση 
προγραμμάτων του ΟΠΕΠ μόλις στα 
4.244.971 ευρώ. 

Είναι αυτονόητο ότι το κράτος οφεί-
λει να χρηματοδοτεί πολιτιστικούς θε-
σμούς και εκδηλώσεις. Από αυτή την 
ανάγκη όμως μέχρι το «δώσε και σ’ 
εμένα, μπάρμπα» και την κατασπα-
τάληση δημόσιου χρήματος η από-
σταση είναι τεράστια. 

Η λίστα που ακολουθεί δεν κρίνει 
σε καμία περίπτωση την πολιτιστική 
προσφορά των εκδηλώσεων που ορ-
γανώθηκαν κατά τη διάρκεια της Πο-
λιτιστικής Ολυμπιάδας μεταξύ 2001- 
2004. Εξάλλου, όπως θα δείτε, πολλές 
από αυτές δεν απευθύνονταν στους 
«κοινούς θνητούς», συνεπώς πολλοί 
από εμάς αδυνατούμε να... συλλά-
βουμε την καλλιτεχνική τους αξία. Η 
λίστα αυτή αναφέρεται μόνο σε αριθ-
μούς, σε χρήματα των Ελλήνων πολι-
τών που δόθηκαν στο όνομα του «πο-
λιτισμού». Δυστυχώς, ποτέ δεν ενημε-
ρωθήκαμε πώς ακριβώς διατέθηκαν 
τα παρακάτω ποσά (τι ακριβώς εισέ-
πραξαν οι καλλιτέχνες, οι παραγωγοί, 
οι μάνατζερ κ.λπ.), πώς έγινε η κοστο-
λόγηση του κάθε έργου, ποια από αυ-
τά ανατέθηκαν κατά παραγγελία και 
με ποια κριτήρια κ.λπ.
f Εμβολιασμός παιδιών του Τρίτου 
Κόσμου (UNICEF): 6,3 εκατ. ευρώ. 
Επιπλέον, για το ίδιο πρόγραμμα δό-
θηκε 1 εκατ. ευρώ για τη «διαφήμιση 
και προβολή» του.
f Εκθεση Outlook: 4,6 εκατ. ευρώ. 
Η εν λόγω έκθεση έγινε ευρέως γνω-
στή στο ελληνικό κοινό από τον πίνακα 
ενός Βέλγου καλλιτέχνη που απεικόνι-
ζε, μεταξύ άλλων, έναν μεγάλο σταυ-
ρό και ένα ανδρικό όργανο. 
f «Μυθωδία» του Βαγγέλη Παπαθα-
νασίου, με «σκηνικό» το Ιερό του Ολυ-
μπίου Διός: 3,52 εκατ. ευρώ.
f Τρεις εκθέσεις της Εθνικής Πινακο-
θήκης: 3,84 εκατ. ευρώ:
α) «Υπό το φως του Απόλλωνα»: 2,1 
εκατ. ευρώ, β) «Χένρι Μουρ»: 450 
χιλ. ευρώ, γ) «Εξι κορυφαίοι γλύπτες 
συνομιλούν με τον άνθρωπο»: 1,3 
εκατ. ευρώ.
f Οπερα «Λυσιστράτη» του Μίκη 
Θεοδωράκη: 3,22 εκατ. ευρώ. Το εν 
λόγω έργο ανατέθηκε από το Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών στον Ελληνα συν-
θέτη και τελούσε υπό την αιγίδα της 

Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. 
f Αγορά «Συλλογών»: 3,3 εκατ. ευ-
ρώ. Οι τρεις συλλογές ήταν οι: 
α) «Διαπολιτισμοί»: 1,5 εκατ. ευρώ, 
β) Κινηματογραφικές γιγαντοαφίσες 
«Hellaffi»: 1,2 εκατ. ευρώ, γ) Φωτο-
γραφική Συλλογή Φρεντ Μπουασο-
νά: 600 χιλ. ευρώ.
f Σειρά συναυλιών «Ιερές Μουσι-
κές»: 3,1 εκατ. ευρώ. 
f Οπερα Ροσίνι «Η πολιορκία της 
Κορίνθου» της Λυρικής Σκηνής: 2,6 
εκατ. ευρώ. 
f Οπερα Στράους «Η γυναίκα δίχως 
σκιά», στο Μέγαρο Μουσικής Αθη-
νών: 2,48 εκατ. ευρώ.
f Πρόγραμμα γκράφιτι «Χρωμόπο-
λις»: 2,2 εκατ. ευρώ. 
f Παράσταση «Ολα είναι φως» του 
Κώστα Γαβρά, στη Μετροπόλιταν 
Οπερα της Νέας Υόρκης, με τη συμ-
μετοχή του Γιώργου Νταλάρα, των 
μπαλέτων του American Ballet Theatre 
κ.λπ.: 2,2 εκατ. ευρώ (ο Ευάγγελος Βε-
νιζέλος είχε διευκρινίσει ότι οι Κ. Γα-
βράς και Γ. Νταλάρας συμμετείχαν 
αφιλοκερδώς). 
f «Ορνιθες» Χατζιδάκι: 1,8 εκατ. 
ευρώ.
f Εκθεση «Πτυχώσεις» από το Μου-
σείο Μπενάκη: 1,7 εκατ. ευρώ.
f Θεατρικοί Μονόλογοι: 1,5 εκατ. 
ευρώ. 
f Παράσταση American Ballet 
Theater στο Ηρώδειο: 1,4 εκατ. ευ-
ρώ. 
f Εκθεση «Πλόες, από τη Σιδώνα στη 
Χουέλβα», στο Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης: 1,39 εκατ. ευρώ. 
f Συνέδριο με τίτλο «Ξανασκεφτόμα-
στε τον πολιτισμό»: 1,3 εκατ. ευρώ. Εγι-
νε το 2001 στη Στοά Αττάλου και στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας 
Ολυμπίας, με τη συμμετοχή λίγων και 
εκλεκτών που... ξανασκέφτηκαν τον πο-
λιτισμό έναντι 1,3 εκατ. ευρώ! 
f Παράσταση του έργου του Ιάκω-
βου Καμπανέλλη «Μια κωμωδία» από 
το Ανοιχτό Θέατρο του Γιώργου Μι-
χαηλίδη: 1,2 εκατ. ευρώ (Ηρώδειο, 
Θεσσαλονίκη και Πειραιάς).
f «Νέα Βαλκάνια» - πολιτιστικές δρα-
στηριότητες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα: 
1,2 εκατ. ευρώ + 150 εκατ. δρχ. απευ-
θείας από το ΥΠΠΟ. 
f Παράσταση «Αθλοι του Ηρακλή» 
στη Μόσχα: 1,2 εκατ. ευρώ. Το... αθλη-
τικοθεατρικό θέαμα παρουσιάστηκε 
στο στάδιο «Ολιμπίνσκι» της Μόσχας, 
παρουσία του τότε υπουργού Πολιτι-
σμού Ευ. Βενιζέλου.

Το Τop 20 των πλέον  
ακριβών εκδηλώσεων 

Μη φανταστείτε βεβαίως ότι τελικά την Πολι-
τιστική Ολυμπιάδα την οργάνωσε μόνος του ο 
ΟΠΕΠ, καθώς υπήρξε και ένα Μνημόνιο Συνα-
ντίληψης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και 
της «Αθήνα 2004», το οποίο ξεκαθάριζε ότι η Ορ-
γανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων θα 
ήταν συναρμόδια για τη διοργάνωση, τόσο ως 
προς το περιεχόμενο των εκδηλώσεων όσο και 
ως προς τους χορηγούς. Γεγονός είναι ότι, από το 
1997 που ιδρύθηκε μέχρι και την ολοκλήρωση 
της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας το 2004, ο ΟΠΕΠ 
κόστισε στους φορολογούμενους 48 εκατ. ευρώ 
(ή 16,5 δισ. δρχ.). Ενδεικτικά:
f 26 εκατ. ευρώ έφτασαν οι «λοιπές δαπάνες 
δραστηριότητας», 
f 10 εκατ. ευρώ η μισθοδοσία,
f 3,7 εκατ. ευρώ ο πάγιος εξοπλισμός,
f 2 εκατ. ευρώ οι αμοιβές τρίτων,
f 1 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις μελών του 
Δ.Σ. κ.λπ.


