ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ
Της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, µε την επωνυµία “Ένωση κατά των Διακρίσεων
Λόγω Σεξουαλικού Προσανατολισµού και Ταυτότητας Φύλου” και µε διακριτικό τίτλο “SΤΟP
στις Διακρίσεις”, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τα µέλη της
1. Εισαγωγή
1.1. Με την παρούσα αναφορά, η Ένωση µας εκθέτει στον Συνήγορο του Πολίτη τα πραγµατικά
περιστατικά και τα σχετικά νοµικά δεδοµένα που αφορούν φαινόµενο οµοφοβικών πράξεων και
δηλώσεων, στο πλαίσιο της παράστασης του έργου “Ρούσαλκα”, εκ µέρους της αυτοτελούς
δηµόσιας υπηρεσίας “Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής” και του κρατικού νοµικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου “Εθνική Λυρική Σκηνή”, εποπτευοµένων αµφοτέρων από το Υπουργείο Πολιτισµού.
1.2. Η Ένωση ζητά από τον Συνήγορο του Πολίτη να ασκήσει τη διαµεσολαβητική του παρέµβαση
ώστε να εξεταστεί αρµοδίως η συγκεκριµένη υπόθεση και να παρασχεθούν οι σχετικές εξηγήσεις
για τα µέτρα που θα ληφθούν εκ µέρους των δύο δηµόσιων φορέων, προκειµένου να
αποκατασταθεί η αποτελεσµατική ενάσκηση της ελευθερίας της έκφρασης στην Λυρική Σκηνή και
να αποτραπεί η προεξαγγελθείσα συνέχιση της εν λόγω συµπεριφοράς και στο µέλλον.
1.3. Το άµεσο ενδιαφέρον της Ένωσης για την συγκεκριµένη υπόθεση προκύπτει από τους
καταστατικούς σκοπούς της, στους οποίους περιλαµβάνεται “η κατάργηση των διακρίσεων µε βάση
το σεξουαλικό προσανατολισµό και την ταυτότητα φύλου µε βάση τις αρχές που προκύπτουν από
το Ελληνικό Σύνταγµα, την Διακήρυξη των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε., τον Χάρτη
των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Αρχές της
Yogyakarta.” Εξάλλου, σύµφωνα µε το καταστατικό της, η εταιρεία υποστηρίζει δράσεις για την
άσκηση πίεσης σε αρµόδιους κυβερνητικούς, πολιτικούς και συνιδικαλιστικούς φορείς, ώστε να
προωθήσουν και να υποστηρίξουν την ισονοµία, ισότητα και ίση µεταχείριση των ευρισκόµενων
στην Ελληνηική Επικράτεια, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισµό και την
ταυτότητα φύλου.” [ΣΧΕΤΙΚΟ 1]
2. Ιστορικό
2.1. Στην “Εθνική Λυρική Σκηνή” παρουσιάζεται αυτές τις ηµέρες η παράσταση του έργου
“Ρούσαλκα” του Αντονίν Ντβόρζακ, η πρεµιέρα της οποίας έγινε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009.
Σύµφωνα µε την σύντοµη αναφορά στο περιεχόµενο του έργου από την Ε.Λ.Σ. στην ιστοσελίδα
της:
"Η µαγευτική όπερα του Αντονίν Ντβόρζακ Ρούσαλκα (Νεράιδα) παρουσιάζεται για πρώτη φορά τόσο στην Εθνική

Λυρική Σκηνή, όσο και στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα συµβολικό παραµύθι που αφηγείται την τραγική ιστορία µιας
απόκοσµης «νεράιδας» και τον παράφορο έρωτά της για έναν πρίγκιπα, που ολοκληρώνεται µόνο µέσα από το θάνατο.
Τα τελευταία χρόνια η Ρούσαλκα έχει έλθει και πάλι στο προσκήνιο, καθώς σκηνοθέτες αποκωδικοποιούν
τους ψυχαναλυτικούς συµβολισµούς της υπόθεσης, προσθέτοντας µε αυτό τον τρόπο διαστάσεις πέραν του πρώτου
επιπέδου ανάγνωσης.”

[ΣΧΕΤΙΚΟ 2]
2.2. Σύµφωνα µε την κριτική παρουσίαση του έργου από τον κ. Σβώλο (Ελευθεροτυπία, 9.3.2009,
“Όταν οι ερωτικοί δαίµονες ξυπνούν”), το έργο παρουσιάζει ορισµένα ειδικά χαρακτηριστικά που
πρέπει να ληφθούν υπόψη ως προς τις προσδοκίες του κοινού που προσέρχεται για να
παρακολουθήσει την παράσταση, ασκώντας το δικαίωµά του στην πληροφόρηση και την απόλαυση
έργου τέχνης:
"Ο Αντονίν Ντβόρζακ ολοκλήρωσε τη «Ρούσαλκα» το 1901, σε ηλικία 60 ετών, και ασφαλώς θα ήταν υποτιµητικό γι'
αυτόν να θεωρήσουµε ότι προόριζε το οπερατικό αριστούργηµά του για... παιδιά! Οποιοσδήποτε ενήλικας διακρίνει
εύκολα στον πυρήνα της σκοτεινής αυτής νεραϊδοϊστορίας την αγωνία αντιµετώπισης της γυναικείας επιθυµίας στον
ανδροκρατούµενο κόσµο της βικτοριανής εποχής. Ροµαντικό έργο, εµβληµατικό της τσεχικής εθνικής σχολής, έχει προ
πολλού ενταχθεί στο βασικό ρεπερτόριο των ανά τον κόσµο λυρικών θεάτρων. Παρ' ότι αποδείχτηκε ακραία τολµηρό και
για αρκετούς ίσως δυσνόητο, το πρώτο ελληνικό ανέβασµά του από την ΕΛΣ σε συµπαραγωγή µε την Οπερα της Νίκαιας
ήταν µια όλως ευπρόσδεκτη, ηρωική κίνηση.
Η Μαριόν Βάσερµαν, σκηνοθέτις της διπλά συναρπαστικής παράστασης, που είδαµε και ακούσαµε στο Ολύµπια,
υποκατέστησε την αυθεντική υπόθεση της όπερας µε µια αριστοτεχνικά και εξαντλητικά επεξεργασµένη δραµατουργική
µετάπλαση. Διατηρώντας ορατό το σοβαρό νεραϊδοπαραµύθι των Κβάπιλ/Ντβόρζακ ως ψυχολογικό/συµβολικό
αφηγηµατικό οδηγό και, βεβαίως, κρατώντας ως άξονα το βασικό θέµα της απαγορευµένης, άρα και απειλητικής
ερωτικής επιθυµίας, παρέστησε στη σκηνή το εφιαλτικό θέατρο των φόβων και των αναδυόµενων επιθυµιών του
οµοφυλόφιλου βασιλιά Λουδοβίκου Β' της Βαυαρίας (1845-86).
Η Ρούσαλκα (=Νεράιδα) χάνει τη φωνή της ελπίζοντας µάταια να κερδίσει τον πρίγκιπα που ποθεί· ο Λουδοβίκος, που
οι Γερµανοί αποκαλούν Marchenkonig (=Βασιλιά των παραµυθιών), είναι φορέας µιας «αγάπης που δεν τολµά να πει το
όνοµά της». Αµφότεροι σιωπούν, αµφότεροι αποτυγχάνουν και χάνονται: αυτή εξορίζεται ανάµεσα σε δύο κόσµους
καταδικασµένη να σύρει άνδρες στον θάνατο, αυτός τρελαίνεται...
Η Γαλλίδα σκηνοθέτις δανείζεται στοιχεία από τον Κλάους Μαν και τον Βισκόντι και ξετυλίγει µια αριστοτεχνική
ακολουθία σκηνών. Αλλοτε βαθµιαία και άλλοτε απότοµα, πραγµατική δράση και ήρωες (αυλικοί, πρίγκιπας, πατέρας,
µνηστή, τραγουδιστές) µεταµορφώνονται σε παραισθησιακές καταστάσεις και σύµβολα (ανδροφάγος µνηστή, βασιλιάς
των ξωτικών, προβολικές ταυτίσεις και σχιζοφρενικές διαιρέσεις) οπτικοποιώντας επί σκηνής την παλινδροµική
αλλοίωση της πραγµατικότητας που βιώνει ένας άνθρωπος όταν εξωθείται στην τρέλα.
Μακράν του να διαφηµίζει την οµοφυλοφιλία, η διεισδυτική αλλά ταυτόχρονα ευσπλαχνική µατιά της ανατέµνει το
µαρτύριο του Λουδοβίκου ως ηττηµένου «άλλου», για τη διαφορετικότητα του οποίου δεν υπάρχει τόπος. Αν και ενίοτε
µέτρια φωτισµένο, το µονοτοπικό σκηνικό του Τιερί Γκουντ -µια σφηνοειδούς προοπτικής αίθουσα βικτοριανού
ανακτόρου που στην γ' πράξη απογυµνώνεται µετατρεπόµενο σε διαρρηγµένο ψυχολογικό τόπο- υπηρετεί θαυµάσια την
ιδέα της Βάσερµαν. Οµοίως και τα βικτοριανά κοστούµια του Μπρούνο Φαταλό.
Σε καθαρά µουσικό επίπεδο η παράσταση ήταν πραγµατικά διεθνούς επιπέδου. Βασισµένη σε ξένους µονωδούς η
πρώτη διανοµή περιλάµβανε ένα εκπληκτικό πρωταγωνιστικό τρίο. Παρ' ότι η χυµώδης, µεγάλη, δραµατική φωνή της
άργησε κάπως να «ζεσταθεί» στην α' πράξη, η Τσέχα υψίφωνος Ναταλία Ουσάκοβα ενσάρκωσε µια αισθαντική, βαθύτατα
συγκινητική Ρούσαλκα. Με ωραίο παράστηµα, ιδανικά εύπλαστη, εύηχη φωνή και καλαίσθητα φορτισµένο τραγούδι, ο
επίσης Τσέχος τενόρος Πάβελ Τσέρνοχ υπήρξε ιδανικόςΠρίγκιπας!
Ωστόσο, την παράσταση κυριολεκτικά έκλεψε η Σλοβάκα µεσόφωνος Ντενίσα Χαµάροβα: διαθέτοντας πλούσια,
µυώδη, καλοεστιασµένη φωνή, άρτια τεχνική, σκηνική παρουσία ασύλληπτης σαγήνης και δραµατικό ένστικτο σε πλήρη
εγρήγορση έφερε µε άνεση αµφότερους τους ρόλους της Γέζιµπαµπα (=µάγισσα) και της Ξένης Αρχόντισσας. Στον
αυστηρό γερο-Βόντνικ (=Ξωτικό του νερού) δάνεισε την κουρασµένη φωνή του ο Ουκρανός βαθύφωνος Γεβγέν Σόκαλο,
ενώ το τρίο των ερωτύλων Δρυάδων απέδωσαν πολύ καλά τραγουδίστριες της ΕΛΣ (Σολόβυ, Μαρκέτου, Βουδουράκη). Ο
Σλοβάκος αρχιµουσικός Γιάροσλαβ Κίζλινκ οδήγησε την παράσταση µε πυγµή και ακρίβεια, υποστηρίζοντας σωστά τους
τραγουδιστές. Κυρίως, όµως, κατάφερε να αντλήσει από την ορχήστρα της ΕΛΣ τον συµφωνικού βάρους και πλούτου ήχο
του Ντβόρζακ, ήχο που, όπως αυτός του Βάγκνερ, είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλά συνοδευτικός για τις φωνές.
Συµπέρασµα; Οσοι προτιµούν µόνο πλούσιο θέαµα, αφηγήσεις πρώτου επιπέδου και ροµαντικές συγκινήσεις -όλα αυτά
που αποκαλεί ο Μπρεχτ «γαστριµαργική» εκτόνωση- ας µείνουν στο σπίτι µε τα παιδιά. Οσοι ζητούν κάτι µουσικά
συναρπαστικό, ψυχολογικά διεισδυτικό και σκηνικά άγριο θα το βρουν σε αυτή τη «Ρούσαλκα» µε το παραπάνω! "
[ΣΧΕΤΙΚΟ 3]

2.3. Μια παρουσίαση του έργου µέσα από συνέντευξη µε τη σκηνοθέτη φιλοξενήθηκε επίσης
στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, στις 7.2.2009.

“Είναι παραµύθι, αλλά µιλά για την οµοφυλοφιλία. Είναι µια κλασική όπερα, αλλά µιλά για γεγονότα που
διαδραµατίζονται τον 19ο αιώνα. Εχει για πρωταγωνιστή έναν πρίγκιπα που αδυνατεί να ερωτευτεί µια γυναίκα και
απαγορεύεται να ζήσει µε τον άνδρα που ποθεί. Μπέρδεµα, µοναξιά, ανεκπλήρωτοι έρωτες.
Η µαγευτική όπερα του Αντονίν Ντβόρζακ «Ρούσαλκα» ανεβάζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Παρασκευή, από τη
Λυρική Σκηνή. Πρόκειται για την τραγική ιστορία µιας απόκοσµης «νεράιδας» και τον παράφορο έρωτά της για έναν
πρίγκιπα. Ερωτας χωρίς ανταπόκριση, που θα την οδηγήσει στο θάνατο. Την όπερα που αποτελεί συµπαραγωγή µε την
Οπερα της Νίκαιας σκηνοθετεί η Γαλλίδα Μάριον Βάσερµαν.
Η Ρούσαλκα -που στα τσεχικά σηµαίνει νεράιδα- βασίζεται σε ποιητικό κείµενο του Γιάροσλαφ Κβάπιλ και αντλεί
αρκετά στοιχεία από την «Ουντίνε» του Φρίντριχ ντε λα Μοτ Φουκέ. Πρώτη φορά, δε, ανεβάστηκε στο Εθνικό Θέατρο
της Πράγας στις 31 Μαρτίου 1901. Η ιστορία εκτυλίσσεται µέσα στο παλάτι του πρίγκιπα και κινείται ανάµεσα στο όνειρο
και την πραγµατικότητα, στα βιώµατα και τα οράµατα. «Η βασική ιδέα από την οποία ξεκινήσαµε είναι ότι η Ρούσαλκα
δεν υπάρχει. Είναι ένα πνεύµα, µία εικόνα, αλλά ποτέ µία πραγµατική γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της παράστασης παίρνει
διαφορετικές µορφές. Κυρίως, όµως, είναι το θηλυκό είδωλό του πρίγκιπα η ψυχή του. Ο πρίγκιπας οικειοποιείται την
προσωπικότητα της Ρούσαλκα και τελικά ταυτίζεται µαζί της. Εκείνη θα γίνει το θηλυκό του κοµµάτι. Θα
αντιπροσωπεύσει την ψυχή του, τα όνειρα, τις µαγικές του ανάγκες, προκειµένου να αντέξει τον κόσµο και την ίδια του τη
ζωή», λέει η Μάριον Βάσερµαν, σκηνοθέτις της παράστασης.
- Τελικά, όπως φαίνεται, ο ρόλος του πρίγκιπα αναδεικνύεται στον βασικό της παράστασης.
«Οντως. Η βασική έµπνευση ήρθε από την προσωπικότητα του Λουδοβίκου Β' της Βαυαρίας. Υπήρξε ονειροπόλος,
ροµαντικός και, τελικά, δυστυχής σε αυτή τη θέση απόλυτης πολιτικής εξουσίας. Ο Λουδοβίκος βασανίστηκε πολύ από τη
σύγκρουση της λογικής µε το συναίσθηµα, από το διχασµό ανάµεσα στην οµοφυλοφιλία και τις επιταγές του αξιώµατός
του. Η παρακµή του Λουδοβίκου υπήρξε, φυσικά, πολύ πιο σταδιακή. Στην παράστασή µας, αυτή η εσωτερική σύγκρουση
είναι πολύ πιο βίαιη, καθώς ο πρίγκιπας οδηγείται στην τρέλα σε πολύ µικρότερο διάστηµα -λόγω... περιορισµένου
θεατρικού χρόνου».
- Θα δούµε µια µοντέρνα ή µια κλασική παράσταση;
«Μάλλον και τα δύο. Εχουµε µεταφέρει τη δράση γύρω στα 1870, και όλο το περιβάλλον παραπέµπει σε µια
αυτοκρατορική γερµανική αυλή του 19ου αιώνα. Κατά συνέπεια θα µπορούσε κανείς να πει ότι πρόκειται για µια κλασική
σκηνοθεσία µε την έννοια της ιστορικής αναπαράστασης. Από την άλλη, η σκηνοθεσία είναι εντελώς µοντέρνα καθώς
παράλληλα υπάρχει κι ένας άλλος κόσµος: της απόλυτης αφαίρεσης, της µαγείας. Εχουµε προβεί σε ριζικές αλλαγές: Ολο
το λιµπρέτο έχει µεταφερθεί σε µια εντελώς διαφορετική κατάσταση και είναι ίσως κρίµα για το ελληνικό κοινό που δεν
έχει κανένα σηµείο αναφοράς σε σχέση µε το έργο».
- Το ελληνικό κοινό, όντως, δεν γνωρίζει τη «Ρούσαλκα». Συνήθως προτιµάτε τους πιο ενηµερωµένους θεατές;
«Εκείνοι που γνωρίζουν το έργο έχουν ήδη δηµιουργήσει δεσµούς µε αυτό, έχουν συνείδηση του τι θα συµβεί και
συγχρόνως έχουν συγκεκριµένες προσδοκίες. Από την άλλη πλευρά, οι µη γνώστες δεν έχουν καµία προσδοκία. Κάποιος
που περιµένει να δει κάτι γνώριµο, κινδυνεύει να απογοητευτεί και να χάσει αυτό που του προσφέρεται. Το κοινό που δεν
έχει αναφορές είναι ανοιχτό, θα ζήσει την παράσταση χωρίς να αναρωτιέται. Και ίσως τελικά αυτοί οι θεατές να είναι πιο
τυχεροί».
- Μπορεί ένα παραµύθι να µιλήσει για σηµερινά θέµατα;
«Βεβαίως. Εξάλλου στα παραµύθια συναντάµε την πραγµατική ζωή. Με τη µόνη διαφορά ότι στο παραµύθι απουσιάζει
η έννοια του χρόνου και η αφήγηση περνά στο χώρο του συµβολικού. Στη δική µας ερµηνεία της Ρούσαλκα, συναντάµε
καταστάσεις όπως η οµοφυλοφιλία ή η σχιζοφρένεια, καταστάσεις γνωστές στη σύγχρονη πραγµατικότητα που λειτουργούν
επίσης στο πλαίσιο της ιστορίας µας που είναι ένα παραµύθι».

[ΣΧΕΤΙΚΟ 4]
2.3. Όπως έγινε ευρύτερα γνωστό µέσα από εφηµερίδες και διαδικτυακά µέσα ενηµέρωσης, µετά
την πρεµιέρα της παράστασης στην Ε.Λ.Σ., η σκηνοθέτις κατήγγειλε ότι µέλη της Ορχήστρας
άσκησαν πιέσεις στην ίδια και στον πρωταγωνιστή ώστε να µην περιληφθεί στην παράσταση µία
σκηνή φιλιού του πρωταγωνιστή προς έναν άλλο χαρακτήρα του έργου που παίζεται από οµόφυλο
πρόσωπο. (βλ. TO BHMA 7.3.2009 “Έντονες αντιδράσεις στην πρεµιέρα της όπερας του Ντβόρζακ
“Ρούσαλκα” στην Εθνική Λυρική Σκηνή”, [ΣΧΕΤΙΚΟ 5] και “Αυτό που συνέβη ήταν λογοκρισία”
στο διαδικτυακό περιοδικό “10%” στην ιστοθέση www.10percent.gr [ΣΧΕΤΙΚΟ 6])

2.4. Κατά την πρεµιέρα του έργου διανεµήθηκε στους θεατές φυλλάδιο µε τίτλο “Λίγα λόγια για
το έργο”. Δεν επρόκειτο όµως για το πρόγραµµα της παράστασης, ούτε για επίσηµο υλικό που είχε
τυπωθεί από την παραγωγή. Επρόκειτο για ένα φυλλάδιο που έφερε υπογραφή “Το Δ.Σ. της
Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής”. Σε αυτό το φυλλάδιο αναφέρεται µεταξύ άλλων:
“[...]Το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και γνωρίζουµε ότι κατατέθηκαν προτάσεις στο Δ.Σ. της
Ε.Λ.Σ. ούτως ώστε η συγκεκριµένη παραγωγή να έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα παρουσιάζοντας στους µαθητές τον
κόσµο της όπερας µέσα από ένα µαγευτικό παραµύθι µε ξωτικά και νεράιδες όπως τα περιγράφει στο Libretto του ο
Jaroslov Kvapif.
Όµως, όπως θα διαπιστώσετε παρακολουθώντας την παράσταση, η συγκεκριµένη σκηνοθετική απόδοση εκτός του ότι
αλλοιώνει το Libretto πρπσδίδει στον κεντρικό ήρωα του έργου οµοφυλοφιλικές τάσεις µε ακραίες σκηνές, κάτι για το
οποίο διαµαρτυρηθήκαµε εγγράφως στη Διοίκηση της Ε.Λ.Σ.
Καθώς οι επίµαχες σκηνές στην προγενική δοκιµή του έργου είχαν αφαιρεθεί λόγω της παρουσίας µαθητών που είχαν
προσκληθεί και στη συνέχεια προστέθηκαν εκ νέου στη γενική δοκιµή η οποία ήταν ανοιχτή για το κοινό, ενδεχοµένως η
σκηνοθεσία να τροποποιείται κατά περίπτωση.
Με έντονο προβληµατισµό ...”
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2.5. Το Σάββατο 7.3.2009, ενώ είχε ήδη δηµοσιοποιηθεί το γεγονός ότι η σκηνοθέτης
αναγκάστηκε να αφαιρέσει την σκηνή του φιλιού, αποφασίστηκε από µέλη ΜΚΟ και ανεξάρτητους
πολίτες να προσέλθουν στην είσοδο της Λυρικής Σκηνής µισή ώρα πριν την παράσταση και να
διανείµουν ένα φυλλάδιο, µε τίτλο “Η Λυρική ανεβάζει ρατσισµό”. Το κείµενο αυτό είχε ως εξής:
"H Εθνική Λυρική Σκηνή ανεβάζει ρατσισµό!
Χτες βράδι, στην πρεµιέρα της όπερας Ρουσάλκα του Ντβόρζακ, η ορχήστρα µοίρασε οµοφοβικά κείµενα στο κοινό. Τα
φυλλάδια καταγγέλλουν τη γαλλίδα σκηνοθέτρια ότι µετέτρεψε ένα παραµύθι σε έκφυλη ιστορία µε οµοφυλοφιλικές
τάσεις, εξαιτίας του φιλιού µεταξύ δυο αντρών που προβλέπεται στο σενάριο. Η σκηνοθέτρια έδωσε αυτή την ερµηνεία
στο έργο για να τονίσει τη βασανισµένη φύση του πρίγκηπα και της ρουσάλκα (νεράιδας) που δε µπορούνε να είναι µαζί.Ο
πρόεδρος του Σωµατείου των Μουσικών της ΕΛΣ κ. Θοδωρής Μαυροµάτης αθέτησε τη δήλωσή του ότι δεν θα
µποϊκοτάρουν την παράσταση ούτε θα προβούν σε ακραία µέτρα. Αντίθετα, η Ορχήστρα απείλησε ότι δεν θα παίξει αν δεν
αφαιρεθεί το επίµαχο φιλί, και απείλησε και τον πρωταγωνιστή να µην τολµήσει να δώσει το φιλί.Ακούστηκαν οµοφοβικά
συνθήµατα, ακούστηκε αντίλογος, και η πρεµιέρα τελικά διακόπηκε.Οι ελεύθεροι πολίτες και πολίτισσες της Ελλάδας δεν
θα αφήσουµε αναπάντητη αυτή την εξωφρενική πρόκληση οµοφοβίας και φίµωσης της ελευθερίας της έκφρασης.
Πιστεύουµε ότι η οµοφυλοφιλία και η αναπαράστασή της δεν είναι ούτε καταδικαστέα ούτε έκφυλη.
Πιστεύουµε πως κανείς δεν έχει το δικαίωµα να εµποδίζει δύο άντρες ή δύο γυναίκες να φιληθούν επί σκηνής ή σε
δηµόσιο χώρο.
Πιστεύουµε ότι µια κρατική ορχήστρα δεν έχει δικαίωµα να λογοκρίνει µε τέτοιο τρόπο την τέχνη την οποία έχει
υποσχεθεί να υπηρετεί.
Πιστεύουµε ότι η τέχνη και η κρατική πολιτική οφείλει να προάγει την αποδοχή της διαφορετικότητας και όχι λογικές
διακρίσεων.
Πιστεύουµε ότι ένα παραµύθι µε ένα φιλί µεταξύ αντρών δε γίνεται λιγότερο παραµύθι, λιγότερο ανθρώπινο ή λιγότερο
κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες.
Πιστεύουµε ότι η οµοφυλόφιλη επιθυµία έχει το αυτονόητο δικαίωµα να παράγει λόγο ισότιµο και σεβαστό µε την
ετεροφυλόφιλη.
Πιστεύουµε ότι όσο περισσότερο καταπιέζεται ο πλουραλισµός των απόψεων και των τρόπων ζωής, τόσο περισσότερο
πλησιάζουµε στον ολοκληρωτισµό και τις απροκάλυπτες επιθέσεις µίσους και βίας από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως η
χειροβοµβίδα στο στέκι µεταναστών. Όπως η επίθεση στη συνδικαλίστρια Κούνεβα. Όπως η δολοφονία του
Γρηγορόπουλου. Μας επηρεάζει όλους και όλες.
ΔΕ ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ΤΟ ΦΙΜΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΛΟΙ –ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΨΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ, 19.30 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΡΙΚΗ

[ΣΧΕΤΙΚΟ 8]
2.6. Περίπου εκατό άτοµα συγκεντρώθηκαν την ίδια ηµέρα στις 7.30 έξω από τη Λυρική Σκηνή,
στην οδό Ακαδηµίας, µοιράζοντας το φυλλάδιο και συζητώντας µε τους διερχόµενους. Παρούσα
ήταν και η σκηνοθέτις της παράστασης, η οποία σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό “10%”
και στο διαδικτυακό κανάλι “tvxs.gr” είπε ότι δέχθηκε ανεπίσηµα πιέσεις να αφαιρέσει την επίµαχη
σκηνή και δήλωσε “αυτό που έγινε είναι λογοκρισία, ήταν µόνο ένα φιλί”. Στη συνέχεια και ενώ η
παράσταση δεν είχε ακόµη αρχίσει, ορισµένοι διαδηλωτές αποφάσισαν να εισέλθουν στην αίθουσα
“Μαρία Κάλλας” της Λυρικής και να διαβάσουν ένα κείµενο στο κοινό, πριν την έναρξη της
παράστασης. Σε αυτή την απόπειρα τους, αποτράπηκαν από εργαζόµενους της ΕΛΣ, καθώς και από
µέλη της Ορχήστρας, τα οποία προπηλάκισαν ορισµένους διαδηλωτές, σπάζοντας την σηµαία του
ουράνιου τόξου (συµβόλου των ΛΟΑΤ προσώπων) που έφερε ένας από αυτούς. Οι διαδηλωτές
µοίρασαν φωτοτυπίες του παραπάνω κειµένου (“Η Λυρική ανεβάζει ρατσισµό”) και αποχώρησαν
πριν την έναρξη της παράστασης. Τα γεγονότα αυτά έχουν αποτυπωθεί και σε βίντεο (διαθέσιµο
στην ιστοσελίδα www.tvxs.gr µε τίτλο “Moυσικοί κτυπούν gay ακτιβιστές στη Λυρική”).
2.7. Στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Σ. στις 8.3.2009 αναρτήθηκε ανακοίνωση σύµφωνα µε την οποία:
“Σε σχέση µε την κατάσταση που δηµιουργήθηκε γύρω από την παραγωγή της όπερας «Ρούσαλκα», ο Πρόεδρος του ΔΣ
κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής κ. Τζοβάννι Πάκορ και τα µέλη του ΔΣ της ΕΛΣ δηλώνουν
απερίφραστα ότι ουδεµία παρέµβαση έγινε στην ελεύθερη έκφραση της καλλιτεχνικής άποψης της σκηνοθέτιδας του έργου.
Αυτό θα ήταν τελείως αντίθετο προς τις αρχές που διέπουν τη Λυρική Σκηνή, η οποία είναι πνευµατικός χώρος
ανάπτυξης της ελεύθερης καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Η λογοκρισία και ο φανατισµός δεν µπορεί να χαρακτηρίζουν ένα
σύγχρονο καλλιτεχνικό οργανισµό. Η ευθύνη άλλωστε της επιλογής και παρουσίασης του έργου ανήκει στη διοίκηση της
ΕΛΣ.
Γραφείο τύπου ΕΛΣ”
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2.8. Σε συνέντευξη που έδωσε ο εκπρόσωπος της Ο.Λ.Σ. και δηµοσιεύθηκε στην
“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” στις 9.3.2009 (“Συνδικαλιστές σαµποτάρουν παράσταση για λόγους
σεµνοτυφίας”) ανέφερε µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
«Το ίδιο θα αντιδρούσαµε και για µια ακραία σκηνή βιασµού. Την κλασική παιδεία υπηρετούµε. Τι θα εξηγήσεις θα
δώσουµε σε ένα παιδάκι που ήρθε να δει ένα εξωτικό παραµύθι και βλέπει δύο άντρες να φιλιούνται; Πρέπει να µπουν
κάποια όρια».
Και ποιος θα τα βάλει; Θα σκηνοθετείτε εσείς στη Λυρική;
«Οχι. Οταν όµως αλλοιώνεται η ουσία ενός έργου, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό, θεωρούµε ότι πρέπει
να αντιδράσουµε. Αλλωστε», όπως µας πληροφορεί περήφανος, «δεν είναι η πρώτη φορά. Μουσικός αρνήθηκε να παίξει
στη "Σύντοµη ζωή" του Ντε Φάλια, γιατί προσβάλλονταν οι ηθικές του αρχές...».
Διεκδικείτε µια παγκόσµια πρωτοτυπία. Πουθενά στον κόσµο οι ορχήστρες δεν παρεµβαίνουν στη δουλειά του
σκηνοθέτη, πόσο µάλλον αµφισβητώντας την...
«Ορθώς τη διεκδικούµε. Ηρθε η ώρα να επεκταθεί το φαινόµενο».
Μήπως η «Ρούσαλκα» ήταν µια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κάνετε τον προεκλογικό σας αγώνα, µιας και σε ένα µήνα
έχετε εκλογές στο σωµατείο σας;
«Θα αστειεύεστε. Εγώ είµαι ΠΑΣΟΚ και σας διαβεβαιώνω ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι µου διαφωνούν µαζί
µου...».

3. Νοµική βάση της Αναφοράς
3.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 Ν.3094/2003, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρµόδιος για
θέµατα που ανάγονται στις υπηρεσίες: α) του Δηµοσίου, β) των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης α' και β' βαθµού, γ) των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δ) των
κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµόσιων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει
άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος.
3.2. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, η οποία παλαιότερα ήταν Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου,
αποτελείται σήµερα από αυτοτελείς κρατικούς οργανισµούς που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Πολιτισµού, σύµφωνα µε τον καταστατικό Ν.2273/1994:
3.3. Tο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία "Εθνική Λυρική Σκηνή", µε όργανα
το διοικητικό συµβούλιο (Δ.Σ. αποτελούµενο από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τρεις συµβούλους
που διορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισµού, µε τριετή θητεία) και τον καλλιτεχνικό διευθυντή.
Το Δ.Σ. ασκεί "κάθε εξουσία για όλα γενικώς τα ζητήµατα που αφορούν την διοίκηση και διαχείριση
της Ε.Λ.Σ. µε εξαίρεση τα θέµατα για τα οποία αποκλειστικά αρµόδια είναι άλλα όργανα". Μεταξύ
των ενδεικτικά αναφερόµενων αρµοδιοτήτων αναφέρεται για το Δ.Σ. ότι "χαράσσει µετά από
εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές της πολιτιστικής πολιτικής
της Ε.Λ.Σ. µέσα στα πλαίσια της κείµενης νοµοθεσίας, του κανονισµού και των οικονοµικών
δυνατότήτων της Ε.Λ.Σ.", αλλά και ότι "έχει πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθµού για όλο το
προσωπικό της Ε.Λ.Σ.". Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις αρµοδιότητες της κατάρτισης του
καλλιτεχνικού προγράµµατος κάθε περιόδου, του προϋπολογισµού κάθε έργου και κάθε
παράστασης, επιβλέπει την προετοιµασία των έργων που ανεβαίνουν, ελέγχει την εργασία του κάθε
κατηγορίας προσωπικού που ασχολείται µε το ανέβασµα των έργων, δίνει κατευθύνσεις κι εντολές
για την σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, µουσική ανδυµατολογική και κάθε άλλη
αναγκαία προετοιµασία, προϊσταται των διοικητικών υπηρεσιών της Ε.Λ.Σ., εποπτεύει και
συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού και την εκτέλεση
των αποφάσεων του Δ.Σ., στις συνεδριάσεις του οποίου µετέχει χωρίς ψήφο.
3.4. Tην αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία µε την ονοµασία "Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής", η οποία
υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισµού και έχει ως αποστολή τη συµµετοχή στις
παραστάσεις, παραγωγές και κάθε είδους εκδηλώσεις του ν.π.ι.δ. "Εθνική Λυρική Σκηνή". Το
προσωπικό της Ορχήστρας αποτελείται από 80 µουσικούς κι έναν αρχιµουσικό. Σύµφωνα µε τον
ίδιο νόµο, "η διοικητική υποστήριξη και η µισθοδοσία του προσωπικού της Ορχήστρας γίνονται από
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού."
3.5. Συνεπώς και οι δύο οργανισµοί, Ε.Λ.Σ. και Ο.Λ.Σ., εµπίπτουν στην ελεγκτική αρµοδιότητα του
Συνηγόρου του Πολίτη.
3.6. Με το κείµενο που διένειµε, τις παραπάνω δηλώσεις – οµολογίες του προέδρου του Δ.Σ. της
αλλά και τις φερόµενες ανεπίσηµες πιέσεις προς τη σκηνοθέτιδα, η Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής
πέτυχε κατ' αποτέλεσµα την αφαίρεση της σκηνής ενός φιλιού ανάµεσα σε δύο άντρες από την εν
λόγω παράσταση της “Ρούσαλκα”.
3.7. Οι λόγοι που επικαλέστηκε η ΟΛΣ για την επέµβαση αυτή είναι κατ' αρχήν η απόδοση “στον
κεντρικό ήρωα οµοφυλοφιλικών τάσεων µε ακραίες σκηνές”, γεγονός που προκαλεί “έντονο
προβληµατισµό”. Όπως όµως έχει νοµολογηθεί, η απλή παρουσίαση ενός φιλιού ανάµεσα σε δύο
άνδρες δεν θεωρείται ακραια ή πορνογραφική σκηνή αλλά αντίθετα συνιστά παρουσίαση µιας
υπαρκτής κοινωνικής οµάδας µε σεβαστές ερωτικές επιλογες (βλ. απόφαση ΣτΕ 3490/2006:
“[...]αυτή καθ´ εαυτήν η παρουσίαση σκηνής, µε την οποία εκφράζεται απλώς και µόνο η
οµοφυλόφιλη ερωτική επιθυµία, µε ένα φιλί και χωρίς να υπάρχουν σκηνές πορνογραφικού
περιεχοµένου ή βωµολοχίες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι προσδίδει στην επίµαχη

τηλεοπτική ταινία την, απαγορευµένη από το Σύνταγµα, χαµηλή και υποβαθµισµένη ποιοτική στάθµη,
που την καθιστά επίµεπτη. Με την παράσταση στην επίµαχη ενδιάµεση σκηνή της εκφράσεως
οµοφυλόφιλης ερωτικής επιθυµίας, γίνεται παρουσίαση µίας υπαρκτής κοινωνικής πραγµατικότητας,
η οποία σχετίζεται µε µία κοινωνική οµάδα, µεταξύ των πολλών, οι οποίες συνθέτουν µία ανοικτή και
σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία, οι ερωτικές επιλογές της οποίας, όχι µόνο δεν αποδοκιµάζονται
από την συνταγµατική τάξη της χώρας, αλλά τουναντίον επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 2
(σεβασµός και προστασία της αξίας του ανθρώπου) και 5 παρ. 1 (προστασία της προσωπικής
ελευθερίας), ως εκδήλωση ελεύθερης επιλογής των αποτελούντων αυτή, να γίνονται απολύτως
σεβαστές και µπορούν να εκφράζονται στα έργα τέχνης, όπως εξ άλλου οι ερωτικές επιλογές και
ευαισθησίες και των υπολοίπων οµάδων του πληθυσµού της χώρας. Περαιτέρω, µε δεδοµένο ότι η
επίµαχη εκποµπή µεταδόθηκε στις 22.45´, σε ώρα δηλαδή που, σύµφωνα µε το άρθρο 3Α και 3Δ της
υπ´ αριθµ. 6138/Ε/17.3.2000 (ΦΕΚ 345Β) απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης ("Κατάταξη και σήµανση των τηλεοπτικών προγραµµάτων"), µεταδίδονται εκποµπές, οι
οποίες δεν είναι κατάλληλες για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
σκηνή, παρουσιάζοντας ένα φιλί, δεν είχε πορνογραφικό περιεχόµενο, δεν µπορεί να γίνει λόγος περί
παραβιάσεως, µέσω της µεταδόσεως της επίµαχης σκηνής, των ορίων που επιβάλλει η συνταγµατική
επιταγή της προστασίας της νεότητας.”)
3.8. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της Ορχήστρας, στο φυλλάδιο που µοίρασαν επικαλούνται την
πρόταση που έχει κατατεθεί στο Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ. για να “έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα” η
συγκεκριµένη παραγωγή. Η πρόταση αυτή προφανώς απορρίφθηκε, αφού η Ε.Λ.Σ. δεν ενέταξε την
εν λόγω παράσταση στο πρόγραµµα “ΟΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ”, όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα
της. Οπότε, η επίκληση αυτού του ισχυρισµού δεν µπορεί να αποτελέσει κριτήριο στην αξιολόγηση
της υπόθεσης, δεδοµένης και της παραπάνω νοµολογίας του ΣτΕ κατά την οποία η σκηνή φιλιού
µεταξύ ανδρών δεν είναι αφ' εαυτής πορνογραφική και δεν µπορεί να γίνει λόγος περί
παραβιάσεως -µέσω της επίµαχης σκηνης- των ορίων που επιβάλλει η συνταγµατική επιταγή της
προστασίας της νεότητας.
3.9. Οι εκπρόσωποι της Ορχήστρας επικαλούνται το γεγονός ότι “λόγω της παρουσίας µαθητών”
είχαν αφαιρεθεί οι επίµαχες σκηνές σε προηγούµενη παρουσίαση. Δεδοµένου, όµως, ότι η σκηνή
φιλιού ανάµεσα σε άνδρες δεν αποτελεί κατά την νοµολογία “πορνογραφική” σκηνή, ώστε να
θίγεται η συνταγµατικά επιβαλλόµενη προστασία της νεότητας, το επιχείρηµα αυτό είναι νοµικά
αβάσιµο. Καθόσον µάλιστα οι οµοφυλόφιλοι δεν επιτρέπεται να αποκλείονται από τη δυνατότητα
υιοθεσίας ανηλίκων (βλ. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, υπόθεση Ε.Β. κατά
Γαλλίας, απόφαση 22.1.2008 ), το επιχείρηµα ότι δήθεν πρέπει να απαγορεύεται η παραµικρή
επαφή των “µαθητών” (γιατί όχι και των “µαθητριών”;) µε απλές παραστάσεις της οµοερωτικής
επιθυµίας είναι απολύτως αβάσιµο νοµικά.
3.10. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ορχήστρας, στην παραπάνω συνέντεξή του, εξισώνει την “έντονα
προβληµατική” σκηνή του φιλιού ανάµεσα σε δύο άντρες µε “σκηνή βιασµού” για την οποία
αναφέρει ότι “το ίδιο θα αντιδρούσαµε” (δηλ. θα απαιτούσαν την αφαίρεσή της). Με αυτόν τον
τρόπο όµως εξισώνεται µια εγκληµατική συµπεριφορά για την οποία προβλέπονται βαρύτατες
ποινές από το ποινικό δίκαιο (βιασµός) µε την συνταγµατικά προστατευόµενη ερωτική και
σεξουαλική ελευθερία µιας υπαρκτής κοινωνικής οµάδας. Σηµειωτέον ότι η οµοφυλοφιλία στην
Ελλάδα είναι αποποινικοποιηµένη από το 1950 (θέση σε ισχύ του Ποινικού Κώδικα). Κατ' αυτόν
τον τρόπο, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ορχήστρας όχι µόνο προσβάλλει ο ίδιος την συγκεκριµένη
υπαρκτή κοινωνική οµάδα, ταυτίζοντας την σεξουαλικότητά της µε κακουργηµατικές πράξεις, αλλά
προαναγγέλλει και την απόφασή του, υπό τη θεσµική ιδιότητά του, να εξακολουθήσει ο “διωγµός”
σε κάθε τέτοιας µελλοντικής παρουσίασης στην Λυρική Σκηνή. Ωστόσο, όπως αναφέρεται και
στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου επί της υποθέσεως
Bączkowski και άλλοι κατά Πολωνίας (24.9.2007), η ελευθερία της έκφρασης των αιρετών
κρατικών λειτουργών πρέπει να ασκείται µε ιδιαίτερη προσοχή, καθόσον οι υφιστάµενοί τους
ενδέχεται να εκλάβουν τις “απόψεις” των προϊσταµένων τους ως “οδηγίες”, όπως στην περίπτωση
των οµοφοβικών δηλώσεων του Δηµάρχου της Βαρσοβίας σε συνέντευξή του, που οδήγησαν στην

απόρριψη από τους δηµοτικούς υπαλλήλους των αιτηµάτων της ΛΟΑΤ κοινότητας για διαδήλωση.
3.10. Εάν κάποιο µέλος της Ορχήστρας είχε προσωπικούς ηθικούς ενδοιασµούς για την
συµµετοχή του στη συγκεκριµένη παράσταση, θα µπορούσε να ζητήσει να απέχει ατοµικά, χωρίς
να επιβάλλει την αφαίρεση της σκηνής από το ίδιο το έργο, θίγοντας την ακεραιότητα της σκηνικής
δηµιουργίας και αποκλείοντας τους θεατές - που µπορεί να µην έχουν τους ίδιους ηθικούς
ενδοιασµούς - από το να κοινωνήσουν στην πληρότητά της την σκηνική σύλληψη της
συγκεκριµένης εκδοχής της “Ρούσαλκα”.
3.11. Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω, η παρέµβαση της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής στο
επίµαχο έργο για την αφαίρεση της σκηνής του φιλιού έγινε για λόγους που αφορούν την
σεξουαλικότητα ενός ήρωα µυθοπλασίας. Όλα όµως τα επιχειρήµατα τα οποία επικαλείται η Ο.Λ.Σ.
µέσα από το έγγραφο του Δ.Σ. της και τις δηλώσεις του προέδρου του Δ.Σ. της είναι απολύτως
αβάσιµα και δεν αποτελούν λόγους επιτρεπτής παρέµβασης στην ελευθερία της έκφρασης τόσο
στην ενεργητική της µορφή (δικαίωµα της σκηνοθέτιδος) όσο και στην παθητική της µορφή
(δικαίωµα του κοινού να παρακολουθήσει ακέραιη την παράσταση). Οι εν λόγω ενέργειες της
Ο.Λ.Σ. όπως φαίνεται είχαν ως αποτέλεσµα την (µη εκούσια όπως οµολογεί η σκηνοθέτις)
αφαίρεση της σκηνής του φιλιού από την παράσταση και συνεπώς επιβλήθηκε λογοκρισία, µε
αποκλειστικό κριτήριο την αποτροπή της παρουσίασης ενός ήρωα ως οµοφυλόφιλου.
3.12. Παράλληλα, ο προπηλακισµός των διαδηλωτών που εισήλθαν στην αίθουσα της Λυρικής
Σκηνής, καθώς και η συµβολική πράξη της καταστροφής της σηµαίας τους θα πρέπει να εξεταστεί
ειδικώς, ενόψει του ότι, όπως προέκυψε από το κείµενο του Δ.Σ. της Ορχήστρας αλλά και απο τις
δηλώσεις του Προέδρου,
η διαφορετική σεξουαλικότητα αντιµετωπίζεται ως αντίστοιχης
"επικινδυνότητας" ενός εγκλήµατος (βιασµός), χωρίς πειστική επίκληση άλλου βάσιµου και
νόµιµου επιχειρήµατος που µπορεί να ευσταθήσει σε µία δηµοκρατική κοινωνία.
3.13. Η Διοίκηση της Ε.Λ.Σ. µολονότι ανακοίνωσε ότι “η λογοκρισία και ο φανατισµός” δεν
έχουν χώρο στην Λυρική Σκηνή, κατ' αποτέλεσµα δεν κατάφερε να αποτρέψει τον ακρωτηριασµό
της συγκεκριµένης παράστασης, διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον ελεύθερης δηµιουργίας εκ µέρους
της σκηνοθέτιδος και αποτρέποντας κάθε αθέµιτη παρέµβαση, δηµόσια ή ανεπίσηµη, από πρόσωπα
που εργάζονται στην συγκεκριµένη παράσταση ή είναι υφιστάµενα του προέδρου του Δ.Σ. της
Ορχήστρας. Αντίθετα, ανέχθηκε την διανοµή του παραπάνω κειµένου, το οποίο αβασίµως
επικαλείται την προστασία των µαθητών, ενώ υπάρχει αντίθετη νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για την σχέση των
παιδιών µε την οµοµοφυλοφιλία και ιδίως µε την προβολή σκηνών φιλιού ανάµεσα σε άνδρες, η
οποία έχει κριθεί µη ακραία και µη πορνογραφική.
3.14. Επιπλέον, η Διοίκηση της Ε.Λ.Σ. δεν καταδίκασε ρητώς τις οµοφοβικές δηλώσεις του
προέδρου του Δ.Σ. της Ορχήστρας που εξίσωσε την σκηνή του φιλιού ως ταυτόσηµης
“επικινδυνότητας” µε “σκηνή βιασµού”, προσβάλλοντας και στοχοποιώντας συνολικά µια υπαρκτή
κοινωνική οµάδα, ο προσανατολισµός της οποίας είναι συνταγµατικά σεβαστός. Ούτε αντέδρασε
στην εξαγγελία του προέδρου της Ορχήστρας ότι θα πρέπει να συνεχιστεί και στο µέλλον αυτή η
πρακτική της επέµβασης µε ηθικιστικά κίνητρα σε έργα άλλων καλλιτεχνών.
3.15. Η Διοίκηση της Ε.Λ.Σ. δεν έχει ανακοινώσει επίσης την εξέταση των καταγγελιών περί
προπηλακισµών και καταστροφής συµβόλου.
3.16. Η Διοίκηση µετά από όλη αυτή την δηµόσια στηλίτευση του αθέµιτου ακρωτηριασµού του
έργου, δεν φρόντισε να αποκατασταθεί η ακεραιότητά του µε την επαναφορά της απαλειφθείσας
σκηνής, καλώντας τους συντελεστές της παράστασης να δείξουν ανοχή στην αρχική και αδέσµευτη
σκηνοθετική επιλογή.
3.17. Έτσι, µε τις πράξεις και παραλείψεις της, η Ε.Λ.Σ. παρενέβη στην ενάσκηση της ελευθερίας

της έκφρασης, τόσο στην ενεργητική όσο και στην παθητική της µορφή (δηµιουργού / κοινού),
χωρίς να συντρέχουν νόµιµοι λόγοι που θα επέτρεπαν µία τέτοιου είδους παρέµβαση. Η γενικόλογη
αποδοκιµασία της λογοκρισίας και του φανατισµού αποτελεί θεωρητική διακήρυξη που δεν
διασφαλίζει την αποτελεσµατική και πρακτική ενάσκηση του δικαιώµατος στην ελευθερία της
έκφρασης, γεγονός που οφείλει η ΕΛΣ ως κρατικό όργανο, κατ' άρθρο 25 του Συντάγµατος.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΖΗΤΑΜΕ
1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αναφορά µας.
2. Να ασκήσει ο Συνήγορος του Πολίτη τη διαµεσολαβητική του παρέµβαση, ώστε να
παρασχεθούν εξηγήσεις από τους αρµόδιους οργανισµούς σχετικά µε τα παραπάνω
περιστατικά και να διασφαλισθεί µε συγκεκριµένα µέτρα η αποτελεσµατική και πρακτική
ενάσκηση της ελευθερίας της έκφρασης µε την αποτροπή φαινοµένων οµοφοβικής
λογοκρισίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Λυρικής Σκηνής.
3. Να ενηµερωθούµε σχετικά µε την εξέλιξη της υπόθεσης.
Αθήνα, 14.3.2009
Για την Ένωση κατά των Διακρίσεων Λόγω
Σεξουαλικού Προσανατολισµού και Ταυτότητας Φύλου,
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

