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Είδος επιχείρησης/απασχόλησης: Ψυχαγωγική λέσχη (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, 

ιδιωτικός τομέας) 

 

Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία  

Η «όρθια» κωμωδία (stand-up comedy) είναι ένα είδος 

κωμωδίας στο οποίο ένα άτομο λέει μια αστεία ιστορία στο 

κοινό. Συνήθως, λαμβάνει χώρα σε Κωμικές Λέσχες (Comedy 

Clubs) ή στη σκηνή. Οι καλοί «όρθιοι» κωμικοί (stand-up 

comedians) πρέπει να προκαλούν δυνατό γέλιο στο κοινό τους 

κάθε 6-10 δευτερόλεπτα. Το είδος της κωμωδίας stand-up 

προέρχεται από τις ιστορίες του Μαρκ Τουέιν στις λέσχες 

γκολφ των ΗΠΑ, όπου έκανε τα μέλη να γελούν με τις 

πραγματικές και τις φανταστικές ιστορίες του. 

Το 1972, η Mitzi Shore (μαζί με τον σύζυγό της Sammy Shore) 

δημιούργησε την πρώτη αληθινή Κωμική Λέσχη στον κόσμο, 

σηματοδοτώντας την αρχή της πρώτης άνθησης της κωμωδίας 

stand-up στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Όλοι έχουμε δει αυτό το είδος κωμωδίας στις ταινίες: Ένας 

άντρας κρατάει ένα μικρόφωνο και κάνει κάποιους άλλους να 

γελούν σε ένα μπαρ. Αυτό είναι η κωμωδία stand-up. 

Το 2012, ο κωμικός Ivan Kirkov ξεκίνησε την εταιρεία 

Comedy BG με σκοπό την προώθηση της κωμωδίας stand-up 

στη Βουλγαρία. Μέχρι τότε, δεν γίνονταν επαγγελματικές 

κωμικές παραστάσεις στη χώρα. Ο Kirkov ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με όλους τους συνεργάτες 

και τις λέσχες με τις οποίες είχε συνεργαστεί έως τότε, αλλά η ίδια η ιδέα της δημιουργίας μιας 

Κωμικής Λέσχης στη Βουλγαρία έκανε τους παραγωγούς ή ιδιοκτήτες λέσχης εκείνη την εποχή 
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να γελούν κατάμουτρα. Παρά την άρνηση όλων να επενδύσουν σε μια τέτοια προσπάθεια, ο 

Ivan δεν απογοητεύτηκε. Μάζεψε τις οικονομίες του και άρχισε να ψάχνει για ένα κατάλληλο 

μέρος μόνο με τη δική του ομάδα, παρά το γεγονός ότι όλοι ανεξαιρέτως οι παραγωγοί και 

ιδιοκτήτες λεσχών ανέμεναν την αποτυχία της Κωμικής Λέσχης. 

Δύο χρόνια αργότερα ο Kirkov ίδρυσε το Φεστιβάλ Κωμωδίας της Σόφιας (Sofia Comedy Festival) 

και το 2015 δημιούργησε την πρώτη και μοναδική Κωμική Λέσχη στη χώρα – την Κωμική Λέσχη 

Σόφιας (Comedy Club Sofia). Μέσα σε μόλις 2 χρόνια, η Κωμική Λέσχη Σόφιας αναδείχθηκε σε 

ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη στη Βουλγαρία. Κάθε βράδυ οι καλύτεροι κωμικοί stand-up της 

χώρας εμφανίζονταν στη σκηνή της λέσχης με τα καλύτερα ή τα πιο πρόσφατα αστεία τους. 

Μόλις 6 χρόνια μετά, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας νέος στη Βουλγαρία που να μην έχει ακούσει 

για την Κωμική Λέσχη Σόφιας και την κωμωδία stand-up. 

Λίγο αργότερα, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες λεσχών, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα απαρνούνταν την 

κωμωδία stand-up και προέβλεπαν ότι το είδος της κωμωδίας αυτής δεν είχε μεγάλες 

προοπτικές στη Βουλγαρία, άρχισαν να προσκαλούν τους κωμικούς της λέσχης και να 

αντιγράφουν την ιδέα. 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Η εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Μάρτιο του 2020, λόγω της παγκόσμιας πανδημίας 

του κορονοϊού, επηρέασε περισσότερο τον επιχειρηματικό τομέα. Όλα τα εστιατόρια, οι λέσχες, 

τα μπαρ και άλλοι χώροι διασκέδασης έκλεισαν, προκαλώντας έτσι τεράστια προβλήματα στους 

ιδιοκτήτες, το προσωπικό και τους πελάτες τους. 

Ενάμιση χρόνο αργότερα, ενώ ο κόσμος εξακολουθεί να προσπαθεί να βρει τον τρόπο να 

ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις που προκαλεί η πανδημία, πολλές επιχειρήσεις 

στους τομείς του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας βρίσκουν καινοτόμους τρόπους για να 

συνεχίσουν την λειτουργία τους παρόλες τις δυσκολίες και να προσαρμοστούν στα περιοριστικά 

μέτρα που αλλάζουν διαρκώς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
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Κατά τη διάρκεια της πρώτης φοράς που επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κυκλοφορία των 

πολιτών και μέτρα εγκλεισμού (lockdown) την άνοιξη του 2020, οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι 

στην Κωμική Λέσχη Σόφιας άρχισαν να σκέφτονται πώς μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν 

διασκέδαση και ψυχαγωγία στους πολυάριθμους πελάτες τους χωρίς να παραβιάζουν τα 

αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, που ήταν σε ισχύ εκείνη την περίοδο. Ο 

ιδιοκτήτης Ivan Kirkov ήταν απόλυτα πεπεισμένος ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, 

γεμάτους από αβεβαιότητα και μοναξιά, οι άνθρωποι χρειάζονταν το γέλιο περισσότερο από 

ποτέ. Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τη Διαδικτυακή Κωμική Λέσχη (Comedy Club Podcast). 

Οι τακτικοί κωμικοί της λέσχης άρχισαν να μοιράζονται τις σκέψεις και τα ταλέντα τους στο 

διαδίκτυο μέσω του ιδιαίτερα δημοφιλούς εργαλείου «podcast» (το podcast είναι ένα 

πρόγραμμα με μονόλογο ή συνομιλία με ένα ή περισσότερα άτομα που μεταδίδεται στο 

διαδίκτυο και, συνήθως, έχει ένα παρουσιαστή και ένα θέμα συζήτησης σε κάθε επεισόδιο). Στα 

podcast είχαν τη δυνατότητα για ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι  ενδιαφερόμενοι ανά πάσα στιγμή. 

Σκοπός του καναλιού Comedy Club Podcast ήταν να κάνει τους ανθρώπους να ξεχάσουν την 

πολυάσχολη και δύσκολη καθημερινότητα και να «περάσουν» λίγο χρόνο διαδικτυακά με τους 

αγαπημένους τους κωμικούς από την Κωμική Λέσχη, οι οποίοι έλεγαν αστεία πράγματα από την 

καθημερινότητα. 

Το επόμενο βήμα προς την ψηφιοποίηση των κωμικών παραστάσεων stand-up έγινε το 

φθινόπωρο του 2020, όταν το δεύτερο lockdown έκλεισε ξανά όλους τους χώρους διασκέδασης 

στη Βουλγαρία επ’ αόριστον. Τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα, η Κωμική Λέσχη μετέδιδε 

ζωντανά τις εκπομπές της στο ZOOM ή σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες σε κάθε 

ενδιαφερόμενο, με μια μικρή χρέωση, με στόχο την υποστήριξη της Λέσχης και των ηθοποιών 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Προϋποθέσεις για καινοτομία και επιτυχία 

Οι κωμικοί στην Κωμική Λέσχη Σόφιας απέδειξαν ότι, ακόμη και σε μια τέτοια πρωτόγνωρη 

κατάσταση περιορισμού των κοινωνικών επαφών και της ψυχαγωγίας σε πραγματικά 

περιβάλλοντα, είναι ακόμα δυνατό να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους και να 

μοιράζονται το ταλέντο τους μέσα από μια πολύ απλή, αλλά πολύ αποτελεσματική ψηφιακή 

λύση – το podcast. 

Επιπλέον, προσφέροντας διαδικτυακές κωμικές παραστάσεις κάθε εβδομάδα, η Κωμική Λέσχη 

όχι μόνο έγινε πρωτοπόρα στον διαδικτυακό κλάδο των παραστατικών τεχνών στη Βουλγαρία, 

αλλά και κατάφερε να προσφέρει διασκέδαση και χαρά σε πολλούς ανθρώπους μέσα από την 

οθόνη των συσκευών τους υπό τη σκιά της πανδημίας. 

Από τη δημιουργία της η δημοφιλής σειρά podcast του YouTube έχει πάνω από 800 επεισόδια 

σε διάφορες κατηγορίες και δημοφιλή θέματα. Σήμερα, πάνω από 500 επεισόδια του Comedy 

Club Podcast διατίθενται στο iTunes, το Spotify, το Soundcloud και το Youtube. Το δίκτυο 

κωμωδίας stand-up και των podcast ανέδειξε το κανάλι του Comedy Club Podcast ως το 

μοναδικό στο είδος του στη Βουλγαρία, καθώς το ακολουθούν περισσότεροι από 40.000 

συνδρομητές. 
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Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε ο Οργανισμός Know and Can.  

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

1. Πώς μπορεί μια εταιρεία/πρωτοβουλία στον τομέα των παραστατικών τεχνών να 

επιβιώσει κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας; 

2. Πώς μπορούν να προσφέρονται ψυχαγωγικές εκπομπές και παραστάσεις σε 

διαδικτυακή μορφή; Τι είδους εργαλεία/εξοπλισμός είναι απαραίτητα/-ος για αυτό; 
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