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  Οι άνθρωποι υποδομών και οργάνωσης
εκδηλώσεων του 50ου Φεστιβάλ Ολυμπου
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:
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cm²

Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σ LJ V/g V/TTC LJ ζΓ~Ι
Οι άνθρωποι υποδομών και οργάνωσης εκδηλώσεων

του 50ου Φεστιβάλ Ολυμπου

Λ.ΦΥΡΤΝΙΛΗΣ-Ν.ΛΑΚΑΣΑΣ

0 Οργανισμός Φεστιβάλ Ολυμπου θεσμοθετεί κάθε 
χρόνο τις απαραίτητες και αναγκαίες επιτροπές λει
τουργίας των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ολύμπου, 
έτσι ώστε να υλοποιείται με απόλυτη επιτυχία το 
πρόγραμμα των παραστάσεων καθώς και οι λοιπές 
πρωτοβουλίες του.

Μία από τις νευραλγικές δομές και του φετινού 
επετειακοΰ SCP-1 Φεστιβάλ Ολύμπου 2021, θεωρεί
ται και δικαίως άλλωστε, η Επιτροπή Υποδομών και 
Οργάνωσης Εκδηλώσεων, την οποία συντονίζει οπό 
μέρους του διοικητικού συμβουλίου, ο Νίκος Λακα- 
σός. Μαζ του προσφέρουν σε εθελοντική βάση, οι 
Σάκης Αστεριού, Κώστας Κλιγκάπαυλας Σάββας Σπυ- 
ριδόπουλος και Λάζαρος Φυρινίδης και βέβαιο όταν 
κρίνετσι αναγκαίο και μέλη της επιτροπής εθελοντών 
του ΟΡ.ΦΕ.Ο.

Μεριμνούν αρκετό διάστημα πριν την επίσημη ένορ- 
ξη του Φεστιβάλ Ολύμπου, όλο να είναι όπως πρέπει 
και τακτοποιημένα και σε συνεργασία με τα μουσι
κά, θεατρικά και. λοιπά οχήματα των παραστάσεων 
φροντίζουν την εύρυθμη λειτουργία του κορυφαίου 
πολιτιστικού θεσμού της Πιερίας.
Τυγχάνουν της συμπάθειας όλης της φεστιβολικής 

οικογένειας αλλά και της αναγνώρισης από τις εται
ρείας παραγωγής και κυρίως από τους καλλιτέχνες για 
τις διευκολύνσεις που παρέχουν.

πλησιάζοντας στο τέλος
Το φετινό 50° Φεστιβάλ Ολύμπου πλησιάζει προς 

το τέλος. Συζητώντας με το μέλος της διοίκησης του 
Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου, Νίκο Λοκασά, στα- 
χυαλογούμε το οργανωτικά περίγραμμα, τις δυσκολί
ες οργάνωσης των εκδηλώσεων, τις υποδομές στους 
αρχαιολογικούς χώρους και τις προτάσεις βελτίωσης 
και παραπέρα αξιοποίησης του ιστορικού πλούτου της 
Πιερίας.
Κύριε Λακασά, το φετινό Φεστιβάλ σιγό-σιγπ 

ολοκληρώνεται. Ο προγραμματισμός της προε
τοιμασίας μέχρι την υλοποίηση του σας ικανο
ποιεί ή όχι;

Η προετοιμασία και η υλοποίηση, ως προς την υπο
δομή και την υποστήριξη οργάνωσης των εκδηλώ
σεων, βασίζεται σε άτομα που συνεργάζονται χρόνια 
με το Φεστιβάλ με διάθεση εθελοντικής προσφοράς, 
όπως □ Λάζαρος Φυρινίδης, ο Κώστας Κλιγκάπουλος, 
ο Σάκης Αστεριού και ο Σάββας Σπυρίδάπουλος. Οι 
άνθρωποι αυτοί αποτελούν τη δική μου ομάδα και 
έχοντας μία εκπληκτική χημεία μεταξύ μας προσπα
θούμε να δώσουμε λύσεις πριν δημιουργηθεί καν το 
πρόβλημα.
0· προγραμματισμός του SO3-' Φεστιβάλ Ολύμπου 

έγινε υπό συνθήκες αβεβαιότητας και ανασφάλειας 
εξα ιτιάς του covid. Οι συνεχείς αλλαγές στους υγειο
νομικούς κανόνες ασφαλείας και ο φόβος ενδεχόμε
νων τοπικών lockdown ή περιορισμού μετακινήσεων 
μέσα στο καλοκαίρι, δεν άφηναν περιθώρια επιλογών 
στον προγραμματισμό.

Παράλ' αυτά το χαμόγελο και τα οχόλια των θεατών 
στο τέλος κάθε παράστασης, εκδήλωσης ή συναυλί

ας , θεωρώ ότι είναι η ικανο
ποίηση όλου το Διοικητικού 
Συμβουλίου.
Είχατε στήριξη από φο

ρείς της πολιτείας και της 
αυτοδιοίκησης;

Η πικρή αλήθεια είναι άτι 
η πολιτεία είναι μακριά μας.
Πολλά χρόνια τώρα χτυπά
με πόρτες κι αν κατά τύχη 
ανοίξει καμία το μόνο nou 
παίρνουμε είναι υποσχέσεις.

Η Περιφέρεια, μέσω της 
Ανππεριφέρειας και το Επι
μελητήριο Πιερίας στηρίζουν 
εμπράκτως με πάρα πολλούς 
τρόπους όλα αυτά τα χρόνια 
τον Οργανισμό Φεστιβάλ 
Ολύμπου.

Οι Δήμοι, αν και αυνδιορ- 
γονωτές, χρησιμοποιούν το 
Φεστιβάλ ως μέσο προβολής 
του τόπου τους, ενώ κστά την άποψή μου θα έπρεπε 
οι ίδιοι να το προβάλουν. Έπρεπε να είναι εξψφυλλο 
στους τουριστικούς οδηγούς και όχι μία απλή αναφο
ρά. Σε γενικές γραμμές είναι δίπλα στην οργάνωση.
Το Φεστιβάλ Ολύμπου δεν έχει ταβάνι. Όσο πε

ρισσότερο στηρίζεται, τόσο περισσότερο ανεβαίνει.
Κι άαο περισσότερο ανεβαίνει, τάαο περισσότερο 
ανεβαίνει και η πολιτιστική αξία των περιοχών μας. 
Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν καλά οι τοπικές 
μας κοινωνίες.
Υποδομές και Πολιτεία
Πολλοί θεωρούν ότι οι υποδομές στους αρχαι

ολογικούς χώρους της Πιερίας χρειάζονται βελ
τίωση, αλλά οι φορείς της πολιτείας... απέχουν 
σε ένα βαθμό, αναγκάζοντας τον ΟΡ.ΦΕ.Ο. να 
δίνει λύσεις;

Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση ίσως διώξει 
αρκετά χαμόγελα υπηρεσιακών παραγόντων.
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα nou κληθήκα

με να αντιμετωπίσουμε φέτος κατά την έναρξη του 
προγράμματος ήταν η απουσία αναψυκτηρίου από 
τον αρχαιολογικό χώρα του Δίου. Δεν υπήρχε ένα 
σημείο ώστε οι εκατοντάδες επισκέπτες ταυ φεστιβάλ 
να προμηθευτούν έστω νερό. Χάρη σε χορηγό μας, 
το πρόβλημα μερικώς αντιμετωπίστηκε.

Οι αρχαιολογικοί χώροι είναι παραμελημένοι εξαιτί- 
ας της έλλειψης προσωπικού. Αυτά σημαίνει ότι σε 
πολλές περιπτώσεις χορτοκοπής ή επισκευής σημείων 
καλείται και πάλι το Φεστιβάλ να δώσει λύσεις.
.Αυτά και άλλα πολλά προβλήματα στην καθημερι

νότητα της οργάνωσης των εκδηλώσεων. Ευχή μας 
είναι το κράτος κάποια στιγμή να ενδιαφερθεΐ πραγ
ματικά για τους αρχαιολογικούς μας χώρους.
Ποιες οι προτάσεις σας και οι προτεραιότητες 

για ένα Φεστιβάλ που θα ικανοποιεί πέρα του 
προγράμματος και τις απαιτήσεις του κοινού σε 

ποιοτικές υποδομές και 
σύγχρονες ανέσεις;

Δεν μπορούμε να μιλάμε 
για «σύγχρονες» ανέσεις 
σε «αρχαίο» θέατρο. Ας 
είμαστε ρεαλιστές. Το να πα
ρακολουθήσεις παράσταση 
στο αρχαίο θέατρο του Δίου, 
στο κάστρο του Πλαταμώνα 
ή στην Αρχαία Πύδνα είναι 
βιωματική εμπειρία του 
τρόπου ζωής των προγόνων 
μας. Δεν μπορεί να έχουμε, 
απαιτήσεις για πολυθρόνες 
κοι αναπαυτικό καθίσματα 
ή για μία παράσταση λαϊκού 
προγράμματος. 

Επανερχόμαστε όμως πάλι 
στα προηγούμενα περί βελ
τίωσης υποδομών στους αρ
χαιολογικούς χώρους. Για ν α 
μιλήσουμε για ποιότητα στις

υποδομές, πρέπει να ικανοποιηθούν βασικές ανάγκες 
όπως εύκολη πρόσβαση ΑΜΕΑ σε όλους τους χώ
ρους, κατασκευή σύγχρονων αφοδευτηρίων, επαρκής 
φωτισμός κ.α. Προτάσεις υπάρχουν, αφτιά για να τις 
ακούσουν και να τις υλοποιήσουν δεν υπάρχουν.

Κύριε Λακασά τι αποκομίσατε, ιδιαίτερα εφέ
τος με τη γνωστή πανδημία, συζητώντας με 
τους θεατές και φίλους σε θέματα λειτουργίας 
και όχι μόνο του Φεστιβάλ Ολύμπου;

Φέτος τα Φεστιβάλ ήταν μία όαση στην έρημο του 
περιορισμού των ανθρώπων. Θεωρώ ότι οι θεατές 
απήλαυσαν κάθε στιγμή του προγράμματος και έτσι 
θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος.

Είδα κόσμο να αιγοτραγουδά τραγούδι του Αλκίνοου 
και να δακρύζει. Είδα κόσμο που, ενώ δεν έχει ακού
σει ξανά κλασσική μουσική, χειροκροτούσε εκστασι
ασμένος την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης Είδα 
κόσμο να ζέι θεατρική παράσταση σα να συμμετέχει 
ο ίδιος. Αυτό που αποκόμισα είναι η διαπίστωση άτι 
ο κόσμος έχει ακόμη τεράστια αποθέματα θετικής 
ενέργειας και ελπίδας μέσα του.

Η βόρεια Πιερία
Ο ΟΡ.ΦΕ.Ο. αξιοποιεί σε ένα βαθμό την αρ

χαία Πύδνα. Μήπως χρειάζεται να εντάξει στα 
πρόγραμμά ταυ και άλλες περιοχές της Βόρειας 
Πιερίας;

Η βόρεια Πιερία έχει τεράστιες δυνατότητες για την 
ικανοποίηση ακόμη και του πιο απαιτητικού θεατή.
Η επισκέψιμη Μουσειακή Αποθήκη Μακρύγιάλου, η 
αρχαία Πύδνα, οι Λουλουδιές το θέατρο σε Κολινδρό, 
το θεατράκι της Μεθώνης ο Νεολιθικός οικισμός στα 
Παληάμπελά, σημεία σταθμός όπως η μεταβυζαντινή 
βρύση στο Παλιά Ελευθεροχώρι, το Εκκλησάκι Αγίου 
Αθανασίου στα Αιγϊνιο, οι καταρράκτες των Ρυακίων 
και άλλα ακόμη ατέλειωτα σημεία και μνημεία θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν χώροι φιλοξενίας εκδη
λώσεων του Φεστιβάλ Ολύμπου.

Προφανώς όμως τα τελευταία αρκετά χρόνια ίσως 
η όπερα των διοικήσεων στο πολιτιστικό κομμά
τι, ίσως η λάθος κατανομή προτεραιοτήτων, ίσως 
απλά η αδιαφορία, όχι μόνα δεν ευνόησε δράσεις και 
εκδηλώσεις αλλά τις περιόρισε κιόλας. Μεμονωμένες 
προσπάθειες βοήθειας στο Φεστιβάλ σε Μακρύγιαλο 
και Κολινδρό, αποτελούν απλά την εξαίρεση.

Για να κάνετε εικόνα την πολιτιστική κατάσταση στη 
βόρεια Πιερία, απλό φανταστείτε κάποιον να πηγαίνει 
μία γλάστρα δίπλα στη βρύση και να μιλάει για την 
ανάπτυξη του φυτού. Μα αν δεν ανοίξει κάποιος τη 
βρύση να ποτιστεί το φυτά, δεν μπορούμε να μι
λάμε για ανάπτυξη. Η βρύση είναι ο θησαυρός των 
περιοχών της βόρειας Πιερίας η γλάστρα είναι, το 
Φεστιβάλ, το νερό είναι η διάθεση συνεργασίας και οι 
ενέργειες. Το φυτό είναι το αποτέλεσμα!

Ας ελπίσουμε το 51° Φεστιβάλ Ολύμπου να καταφέ
ρει να ξεκλειδώσει νέες συνεργασίες με νέο μυαλά, 
νέες ιδέες ώστε η βόρεια Πιερία να αποκτήσει την 
πολιτιστική ταυτότητα που πραγματικά της αξίζει.
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