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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
Οι δήμοι της περιφερειακής ενότητας Λάρισας θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην
υποψηφιότητα για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021. Αυτό μετέφεραν οι
εκπρόσωποί τους που μετείχαν στην πρώτη κοινή σύσκεψη με τον αντιδήμαρχο
Πολιτισμού και Επιστημών του δήμου Λαρισαίων Π. Σάπκα και τον εκτελεστικό
Διευθυντή της Υποψηφιότητας Γ. Σάρλη που έγινε εχθές, 6 Αυγούστου, στο κτήριο του
Μύλου του Παππά.
Στη συνάντηση ο κκ. Σάπκας και Σάρλης παρουσίασαν τις βασικές επιδιώξεις της
προσπάθειας και ενημέρωσαν τους εκπροσώπους για τις δράσεις ευαισθητοποίησης
και ενημέρωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι εκπρόσωποι των όμορων δήμων
δεσμεύθηκαν να εισφέρουν άμεσα στην προσπάθεια ιδέες, προτάσεις αλλά και
υποδομές.
ο κ. Σάπκας μεταξύ άλλων χαρακτήρισε αδύνατη τη διεκδίκηση του τίτλου «χωρίς τον
Όλυμπο, τα Αμπελάκια, τα Τέμπη, τον Τύρναβο και τα Φάρσαλα» και επεσήμανε ότι «η
διεκδίκηση από τη Λάρισα του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας μας δίνει τη
δυνατότητα να επανασχεδιάσουμε τον πολιτισμό μας».
Κατά την διάρκεια της σύσκεψης ακούστηκαν προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να
αποτελέσουν μέρος του καλλιτεχνικού προγράμματος του φακέλου. Αξιοσημείωτη
υπήρξε η παρέμβαση του αντιδημάρχου Τυρνάβου κ. Κ. Κουλιού για τις δυνατότητες
δικτύωσης του πολιτιστικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής με αφορμή την
διεκδίκηση.
Στη συνάντηση μετείχαν από τον δήμο Αγιάς ο Αχ. Αρχοντής, από τον δήμο
Ελασσόνας η Ευ. Ράπτου, από τον δήμο Κιλελέρ ο Α. Μητσιούλης, από τον δήμο
Τεμπών ο Β. Πράπας, από τον δήμο Τυρνάβου ο αντιδήμαρχος Κ. Κουλιός και από
τον δήμο Φαρσάλων ο Β. Δερλός.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ
Εντυπωσιασμένοι έμειναν όσοι Λαρισαίοι βρέθηκαν χθες το βράδυ στον αύλειο χώρο
του «Μύλου» και παρακολούθησαν την συναυλία που έδωσε η ορχήστρα νέων South
Coast Youth Symphony Orchestra της Καλιφόρνιας. Και μπορεί ο καιρός αρχικώς να
μην φάνηκε να είναι σύμμαχος ωστόσο στη συνέχεια έπαυσε τις… αντιρρήσεις και η
συναυλία κύλησε ομαλά.

Ακούστηκαν έργα των Vivaldi, Bach, Paganini από το κλασσικό ρεπερτόριο, αλλά και
μουσικές από το Broadway και νοτιοαμερικανικά τάνγκο. Το χειροκρότημα υπήρξε
θερμό για τους νέους μουσικούς της ορχήστρας που, υπό την διεύθυνση του
διεθνούς φήμης μαέστρου Rocky Lee, γέμισαν με εξαιρετικές μουσικές το
αυγουστιάτικο βράδυ.
Εκπληκτικοί επίσης υπήρξαν οι φωτισμοί που «έντυσαν» το κτήριο του «Μύλου»
δίνοντας μια αίσθηση ονειρικού και εγγράφοντας την εμφάνιση της ορχήστρας στα
σημαντικά γεγονότα της πόλης γι αυτό το καλοκαίρι.
Η συναυλία στην Λάρισα ήταν η εναρκτήρια για την 6η διεθνή περιοδεία της
ορχήστρας, διοργανώθηκε από την εφημερίδα «Ελευθερία», την εταιρεία Inspired
Voyager και είχε την υποστήριξη του γραφείου της υποψηφιότητας «Λάρισα
Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021».
Ο μαέστρος, Rocky Lee, υπέγραψε για την υποψηφιότητα της Λάρισας και ευχήθηκε
η πόλη να καταστεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2021. Παρόντες μεταξύ άλλων ήταν ο
δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Επιστημών Π.
Σάπκας. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Υποψηφιότητας Γ. Σάρλης, η εκδότρια της
«Ελευθερίας» Δ. Δημητρακοπούλου και βέβαια πολλοί φιλόμουσοι Λαρισαίοι.
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