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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 6/8/2015
Συνεχίζονται οι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και ο πολιτιστικός
σχεδιασμός στο πλαίσιο της υποψηφιότητας της Λάρισας για Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.
Συγκεκριμένα:
 Η συλλογή υπογραφών υποστήριξης συνεχίζεται με στόχο τις 10000 υπογραφές
έως την υποβολή του φακέλου στις 30 Νοεμβρίου, Αύριο, Πέμπτη 6 Αυγούστου,
στη συνοικία της Νέας Σμύρνης, στο χώρο όπου θα λειτούργει η λαϊκή αγορά,
καλούμε τους πολίτες από τις 10.30 πμ έως τις 12.30 μμ στο stand της
υποψηφιότητας για να ενημερωθούν και να στηρίξουν την προσπάθεια της πόλης
με την υπογραφή τους.
 Για πρώτη φορά συναντώνται αύριο, εκπρόσωποι των δήμων του νομού
Λάρισας με τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Επιστημών του δήμου Λαρισαίων, κ.
Παναγιώτη Σάπκα και τον εκτελεστικό διευθυντή της Υποψηφιότητας, κ. Γιώργο
Σάρλη. Συγκροτώντας μία άτυπη επιτροπή διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες στη
συνάντηση θα ενημερωθούν για την έως τώρα πορεία της διεκδίκησης και θα
εισφέρουν ιδέες και προτάσεις για τη συμμετοχή των όμορων δήμων στην
πολιτιστική πρόταση που σχεδιάζεται στο πλαίσιο της Υποψηφιότητας.
Υπενθυμίζεται ότι οι όμοροι δήμοι έλαβαν αποφάσεις στήριξης της προσπάθειας
και, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του δημάρχου Λαρισαίων κ. Αποστόλου
Καλογιάννη, όρισαν από έναν εκπρόσωπο στην επιτροπή διαβούλευσης. Θα
συμμετάσχουν, ο κ. Αχιλλέας Αρχοντής από τον δήμο Αγιάς, η κα. Ευαγγελία
Ράπτου από τον δήμο Ελασσόνας, ο κ. Ακης Μητσούλης από τον δήμο Κιλελέρ, ο
κ. Σωτήρης Πράπας από τον δήμο Τεμπών (στη συνάντηση θα παραστεί ο
αδελφός του κ. Β. Πράπας, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του δήμου Τύρναβου, κ.
Κωνσταντίνος Κουλιός και ο κ. Κωνσταντίνος Δερλός από τον δήμο Φαρσάλων.
 Το βράδυ της Πέμπτης στην αυλή του «Μύλου», οι Λαρισαίοι θα έχουν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν μια εξαιρετική μουσική βραδιά με την ορχήστρα νέων South
Coast Youth Symphony Orchestra υπό την διεύθυνση του διεθνούς φήμης
μαέστρου Rocky Lee, Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 μμ και υποστηρίζεται από το
γραφείο υποψηφιότητας «Λάρισα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021».

<<ΤΕΛΟΣ>>
Λάρισα, 5 Αυγούστου 2015
Με την παράκληση για την κάλυψη των εκδηλώσεων
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το
Γραφείο Υποψηφιότητας και τoν κ. Γιάννη Σιούλα, e-mail: sioulas@larissa2021.eu

