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        Αθήνα, 22/2/2021 
              Α.Π. 3  

        
ΘΕΜΑ: Ως εδώ... 

 
 Μετά την έκδοση εντάλµατος και τη σύλληψη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του 
Εθνικού Θεάτρου, ως κατηγορούµενου για βιασµούς ανηλίκων κατ' εξακολούθηση, µε βάση τις 
µηνυτήριες αναφορές που υποβλήθηκαν εναντίον του, κανείς δεν δικαιούται να µείνει σιωπηλός ή 
να δηλώνει εξαπατηµένος. 
 Από τις 5/2/2021, οπότε και κατατέθηκε η πρώτη µηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα, ως 
τις 19/2/2021 η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού Λ. Μενδώνη, η οποία είχε υπογράψει τον 
διορισµό του πρώην Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, έχοντας καταργήσει διαδικασία ανοιχτού 
διαγωνισµού µέσω δηµόσιας πρόσκλησης, προέβη, σύµφωνα µε όσα η ίδια είπε, σε µια σειρά από 
αντιθεσµικές ενέργειες. Αντί να τον αποπέµψει αµέσως και να ζητήσει η ίδια την εισαγγελική 
παρέµβαση για την διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, αντί να ξεκινήσει διερεύνηση στο Εθνικό 
Θέατρο, αντί να δηµιουργήσει ένα προστατευτικό δίκτυ για την προστασία των θυµάτων, 
προτίµησε να ρωτήσει τον ίδιο τον κατηγορούµενο και προέβη σε δηµόσιες δηλώσεις, 
αναφερόµενη σε ανώνυµες καταγγελίες και φήµες! Στην συνέντευξη τύπου της 19/2 όχι µόνο δεν 
ανέλαβε την αντικειµενική πολιτική ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις της, αλλά δεν είχε καν 
την ταπεινότητα να ζητήσει µια συγνώµη από τον ελληνικό λαό για την τοποθέτηση στη θέση του 
Καλλιτεχνικού Διευθυντή του µεγαλύτερου δηµόσιου θεατρικού Οργανισµού της χώρας, που 
διαθέτει και τµήµατα εφήβων, έναν άνθρωπο που σήµερα φέρεται ως κατηγορούµενος για 
υποθέσεις βιασµού ανηλίκων. 
 Ως εργαζόµενοι στον πολιτισµό και στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού 
αισθανόµαστε οργή για τις εξελίξεις αυτές.  
 Η κ. Μενδώνη έχει πολλάκις συνδέσει το όνοµά της µε καταστροφικές για τον πολιτισµό 
επιλογές, από τον εµπαιγµό του καλλιτεχνικού κόσµο στην περίοδο της πανδηµίας, µέχρι την 
µεθοδευµένη καταστροφή των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου, τις απαράδεκτες επεµβάσεις στην 
Ακρόπολη και την προσπάθεια διάλυσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας µε την αλλαγή νοµικού 
καθεστώτος στα κρατικά µουσεία, ενώ είναι γνωστή η στάση συγκάλυψης που έχει κρατήσει για 
εγκληµατικές υποθέσεις που ερευνώνται από την δικαιοσύνη, εντός της δοµής του υπουργείου. 
Ωστόσο, η υπόθεση µε το Εθνικό Θέατρο υπερβαίνει πια κάθε προηγούµενο. 
 Θεωρούµε ότι, µετά από τις καταιγιστικές αυτές εξελίξεις, η παραµονή της Λ. Μενδώνη στη 
θέση της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού µόνο καταστροφική µπορεί να είναι για το 
Υπουργείο, για τους ανθρώπους που υπηρετούµε τον πολιτισµό από κάθε θέση και επαγγελµατική 
ιδιότητα, για όλους όσους παλεύουµε για ένα καλύτερο αύριο και την ανάδειξη του Πολιτισµού 
στην θέση που πραγµατικά του αξίζει.  
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