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«Η τέχνη μπορεί να ανοσταθεί και να επιβιώσει
έναντι στην βαρβαρότητα»

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

«ODESSA CLAS
SICS» ΣΙΜΟΣ 

ΠΑΠΑΝΑΣ ΜΙΛΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΠΟ ΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η
 Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει 

την διοργάνωση του «Odessa 
Classics», ένα σημαντικό 

φεστιβάλ που κάθε χρόνο γινόταν στην 
Οδησσό ms Ounpovios, opcos λόγω του 
πολέμου από την Ρωσία δεν γινόταν να 
πραγματοποιηθεί φέτοε εκεί.

Η απόφαση ίο φεστιβάλ να λάβει χώρα 
στη Θεσσαλονίκη έγινε μετά από άμεση 
ανταπόκριση τηε Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίναε Μενδώνη έπειτα από 
πρόταση του καλλιτεχνικού διευθυντή του 
Φεστιβάλ Alexey Botvinov, να αναλάβει το 
ΥΠΠΟΑ τον βασικό κορμό των εκδηλώσε
ων. Η υπουργόε επέλεξε το Κρατικό Ωδείο 
θεσσαλονίκηε ωε φορέα για την διοργάνω
ση του φεστιβάλ, το οποίο θα γίνει από τιε 9 
έωε τιε 13 Ιουνίου.

0 βιολονίσταε και συνθέτηε Σίμοε Παπά- 
ναε, εξάρχων τηε Κρατικήε Ορχήστραε θεσ
σαλονίκηε, καλλιτεχνικόε σύμβουλοε του 
Φεστιβάλ «Ολεεεδ ϋώεεϊεε» και υπεύθυνοε 
τηε υλοποίησηε του στην Ελλάδα μιλώνταε 
στην Karftea αναφέρει ότι η διοργάνωση 
στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα.

«Η τέχνη μπορεί να αντισταθεί και να 
επιβιώσει έναντι στην βαρβαρότητα. Η 
στόχευση τηε τέχνηε είναι ο άνθρωποε και

οι αξίεε του», λέει χαρακτηριστικά. Τονί
ζει, δε, ότι η Ελλάδα με την Οδησσό έχουν 
ιστορικούε δεσμούε. «Η Ελλάδα προσφέρει 
φέτοε ένα καταφύγιο σε έναν τόσο σημα
ντικό θεσμό τηε Οδησσού, ενώ η Ουκρανία 
μάχεται για την δική τηε ελευθερία». 0 κ. 
Παπάναε έχει στενή επαφή με το Φεστιβάλ 
αυτό, καθώε τόσο το 2020 όσο και το 2021 
συμμετείχε σε αρκετέε συναυλίεε. «Είχαμε 
συζητήσει από τότε, εν καιρώ ειρήνηε, με 
τον πιανίστα και καλλιτεχνικό διευθυντή 
του Ολεεεθ Classics, Alexey Botvinov, να 
κάνουμε κάτι για να τονίσουμε την ιστορική 
σύνδεση τηε Ελλάδαε με την Οδησσό.Όταν 
ξέσπασε ο πόλεμοε το πρώτο πράγμα που 
σκέφτηκα ήταν ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι 
να βοηθήσουμε αυτούε τουε ανθρώπουε».

Ενόσω στην Ελλάδα έτρεχαν οι διαδι- 
κασίεε προετοιμασίαε του Φεστιβάλ στην 
Ουκρανία οι πολίτεε ζούσαν και ζουν ακόμη 
την φρίκη του πολέμου, «θυμάμαι μια φορά 
που μιλούσα με τον Alexey. Του είχα ζητήσει 
να υπογράψει ένα έγγραφο και να το εκτυ
πώσει και μου είχε πει "δεν μπορώ σήμερα, 
καλύτερα αύριο, γιατί είμαι στο τρένο, πάω 
από πόλη σε πόλη για να βρω ένα ασφαλέε 
μέροε για να μείνωΎΗταν μια συγκλονιστι
κή στιγμή. Αυτόε ο άνθρωποε προσπαθούσε

να σώσει τη ζωή του και παράλληλα έκανε 
ότι μπορούσε για να σωθεί και η φετινή δι
οργάνωση του φεστιβάλ, γιατί το φεστιβάλ 
αυτό είναι η ζωή του».

Κορυφαίοι καλλιτέχνεε
κλασσικήε μουσικήε
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα έρθουν στη 

Θεσσαλονίκη κορυφαίοι καλλιτέχνεε.Όπωε 
ο θρυλικόε βαρύτονοε Thomas Hampson, ο 
οποίοε είναι από τουε σπουδαιότερουε εν 
ζωή καλλιτέχνεε, βραβευμένοε μεταξύ άλ
λων με βραβείο Grammy, 5 βραβεία Edison 
και το Grand Prix du Disque, ο σπουδαίοε 
βιολονίσταε Daniel Hope και ο διακεκριμέ- 
νοε Ουκρανόε πιανίσταε Alexey Botvinov, 
ιδρυτήε και καλλιτεχνικόε διευθυντήε του 
Φεστιβάλ. Συμμετέχουν επίσηε το πρω
τοποριακό λιθουανικό σύνολο New Ideas 
Chamber Ochestra με τον μαέστρο και συν
θέτη Gediminas Gelqotas, το σύνολο μπα
ρόκ μουσικήε Air Ensemble και η Κρατική 
Ορχήστρα θεσσαλονίκηε με μαέστρο την 
καλλιτεχνική τηε διευθύντρια Ζωή Τσόκα- 
νου.

Να σημειωθεί ότι τα έσοδα από το Φε
στιβάλ θα διατεθούν στον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό για την αντιμετώπιση τηε ανθρωπι- 
στικήε κρίσηε στην Ουκρανία.
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