Η Λάρισα υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Δυναμικό ξεκίνημα της πόλης της Λάρισας στη διαδικασία διεκδίκησης του τίτλου της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021, με έμφαση στη συλλογικότητα,
τη συνδημιουργικότητα, και τη συνδιαμόρφωση με την τοπική κοινωνία.
Ο Λαρισαίος ποιητής Γιώργος Δαμ. Βουλγαράκης, με την ιδιότητά του ως τέως
Προέδρος του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και
Σύμβουλος της Μελίνας Μερκούρη, αποδέχθηκε της πρόταση της δημοτικής αρχής να
ηγηθεί της κατάρτισης της πολιτιστικής πλευράς της πρότασης, καλώντας τους
Λαρισαίους πολίτες σε ευρεία διαβούλευση με στόχο τη συνδιαμόρφωση μιας πρότασης
διεκδίκησης που να εκφράζει συλλογική σκέψη και κοινό πολιτιστικό όραμα.
Ο κ. Βουλγαράκης δίνοντας το στίγμα της προσέγγισης που προτείνει και επιθυμεί:
«Ποια μπορεί να είναι η πρόταση της Λάρισας; Γιατί να γίνει η Λάρισα Πολιτιστική
Πρωτεύουσα και όχι μια άλλη πόλη της χώρας; Όλες οι πόλεις κάτι έχουν. Εμείς
έχουμε το αρχαίο θέατρο, ΔΗΠΕΘΕ, Πινακοθήκη, πολυχώρους, οικονομικές
δυνατότητες, θεατρική παράδοση, ορχήστρα, ιστορία χιλιάδων χρόνων,
κοινωνικές πρωτοπορίες, όπως το Κιλελέρ. Άλλη πόλη έχει θέατρα, άλλη
κατάλληλους χώρους, άλλη παράδοση, άλλη οικονομικές δυνατότητες, άλλη
πολλά από αυτά μαζί, όπως εμείς. Αρκούν μόνο αυτά για μια σοβαρή
υποψηφιότητα; Αριθμητικό και τεχνοκρατικό θα είναι το κριτήριο ανάθεσης;
Σίγουρα όχι. Πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο. Ας ακούσουμε, όμως, γνώμες που να
εδράζονται σε όσα παραπάνω αναφέρθηκαν. Τι πιστεύουν οι Λαρισαίοι ότι
πρέπει να εμπεριέχεται στην πρόταση υποψηφιότητας που θα καταθέσει ο
Δήμος; Ας ακούσουμε τη φωνή τους. Θα συνδράμουν ουσιαστικά στο φάκελο
της υποψηφιότητας. Η υποψηφιότητα θα είναι δική τους.»
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμαρχος Λάρισας, κ. Απόστολος Καλογιάννης, κάλεσε τους
Λαρισαίους να στηρίξουν την υποψηφιότητα:
«Η όλη προσπάθεια πρέπει να γίνει κτήμα των κατοίκων της περιοχής. Η πρόταση
πρέπει να αποτυπώνει την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εμπλοκή της τοπικής
κοινωνίας.»
Επενδύοντας στη συλλογική σοφία και αποτελεσματικότητα, εξέχουσες προσωπικότητες,
Λαρισαίοι δημιουργοί, όπως ο Λάκης Λαζόπουλος, η σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου,
ο χορευτής και διευθυντής του Βασιλικού Μπαλέτου της Δανίας Τίμο Μαθιάκης, οι
γλύπτριες Μάρα Καρέτσου και Αθηνά Τάχα, ο σκηνοθέτης Κώστας Τσιάνος και η
ηθοποιός – βουλευτής Άννα Βαγενά έχουν ήδη εκφράσει τη στήριξή τους στο εγχείρημα.

Στην παρούσα φάση αναπτύσσεται ο διαδικτυακός τόπος larissa2021, ως κόμβος
δημιουργικής δραστηριοποίησης και ανοιχτής συμμετοχικότητας της τοπικής κοινωνίας,
προσφέροντας συνεχή ενημέρωση και ευρηματικές διαδραστικές εφαρμογές για την
προώθηση της υποψηφιότητας της Λάρισας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης για το 2021.
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