1ο Συμπόσιο Πολιτισμού της Λάρισας για την Περιφερειακή Ανάπτυξη
Για πρώτη φορά, και ήδη με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε το 1ο Συμπόσιο
Πολιτισμού, με θέμα «Ατζέντα 2021: Ο Πολιτισμός στην Περιφέρεια», την Πέμπτη 19
Νοεμβρίου στο club «Μύλος 1927», στη Λάρισα. Περισσότεροι από 150 καλεσμένοι,
επικεφαλής παραγωγικών και πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας, εκπρόσωποι της
αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας, ΜΜΕ, επιχειρηματίες κ.α.
παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον το συμπόσιο.
Ο Δήμαρχος της Λάρισας, κ. Απόστολος Καλογιάννης, τόνισε ότι η κατάκτηση του
τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας συνιστά ευκαιρία οικονομικής αναγέννησης,
αύξησης του τοπικού της ΑΕΠ, αλλά και ενεργοποίησης του πολιτιστικού επιχειρείν και
προαγωγή των συνεργιών ώστε η κοινωνία, ως τελικός αποδέκτης, να καρπούται τα
πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν.
Στο Συμπόσιο συμμετείχε η Α.Ε κ. Rahman Mustafayev Πρέσβης της Δημοκρατίας του
Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία να ξεκινήσει ένας δημιουργικός
διάλογος για μελλοντική συνεργασία, ειδικότερα τώρα που διαπίστωσε τις
υποσχόμενες δυνατότητες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.
Με συγκεκριμένα παραδείγματα πόλεων που φιλοξένησαν το θεσμό τα προηγούμενα
χρόνια και κατάφεραν να αλλάξουν την πορεία τους σε πολιτιστικό και οικονομικό
επίπεδο, στοιχειοθέτησε στο δικό του χαιρετισμό ο Επικεφαλής του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, τη θέση ότι
ο τίτλος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας μπορεί ν’ αποτελέσει «τον καταλύτη για την
αναγέννηση των πόλεων» και κατέληξε ότι: «Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διέρχεται
η Ευρώπη και στην οποία ο δυτικός τρόπος ζωής βάλλεται, ο πολιτισμός μπορεί να
λειτουργήσει ως συνεκτικός ιστός για τις κοινωνίες μας. Η Λάρισα, είτε κερδίσει είτε όχι,
θα έχει βάλει το δικό της λιθαράκι στην προσπάθεια διαφύλαξης των ευρωπαϊκών
κεκτημένων».
Στη συνέχεια ακολούθησε ενδιάφερουσα συζήτηση με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού
και Επιστημών κ. Πάνο Σάπκα και διακεκριμένους ομιλητές από τον επιχειρηματικό
χώρο, τον κ. Θανάση Βακάλη, Πρόεδρος του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα, την κα.
Αναστασία Μάνου, Γενική Γραμματέας Διεθνής Διαφάνειας Ελλάς και Πρόεδρο του
Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών, τον κ. Δημήτρη Ζαφειριάδη,
Υπεύθυνος Έρευνας & Τεκμηρίωσης Λάρισας ECoC 2021 και Αντιπρόεδρο Κοιν.Σ.Επ
knowl,
Την εκδήλωση συντόνισε η κα. Όλγα Σταυροπούλου, Πρόεδρος της Μίλητος
Συμβουλευτική Α.Ε. και Διευθύντρια Επικοινωνίας και Προβολής της Λάρισα
ECoC2021, η οποία έδωσε μια ευχάριστη νότα στη βραδιά με την παρουσία της, τις

στοχευμένες ερωτήσεις προς τους ομιλητές κρατώντας έντονο το ενδιαφέρον του
κόσμου μέχρι το τέλος της συζήτησης.
Στο τέλος της συζήτησης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Υποψηφιότητας κ. Γιώργος
Δαμ. Βουλγαράκης συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της 6μηνης προετοιμασίας,
τόνισε πως έχει μείνει εντυπωσιασμένος από το δυναμικό της πόλης αλλά και της
ευρύτερης περιοχής το οποίο έχει αποδείξει πως «αγκάλιασε την προσπάθεια που
καταβάλλεται».
Η Επίτροπος κα. Corina Cretu, Υπεύθυνη για την Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε
συμμετείχε στο συμπόσιο με βιντεοσκοπημένη παρέμβαση. Ενώ την υποψηφιότητα
της Λάρισας χαιρέτισε από τα Ηνωμένα Έθνη, όπου εορταζόταν παράλληλα η
Παγκόσμια Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (WED) η Ιδρύτρια του παγκόσμιου
θεσμού, κα. Wendy Diamond.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσική παρέμβαση, τύπου flash mob, από το Μουσικό
Γυμνάσιο Λάρισας ερμηνεύοντας Μίκη Θεοδωράκη, συνοδεία πνευστών και
κρουστών οργάνων μουσικής, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το μουσικό σχήμα του
κ. Ντ. Καραποστόλου και μέλη της φιλαρμονικής.
Την εκδήλωση υποστήριξαν με την προσφορά τους τα έπιπλα Μαρκίδη, καθώς και η
Πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν με τη διάθεση βιβλίων πολιτιστικού περιεχομένου στην
εκδήλωση και στη βιβλιοθήκη της πόλης.
Δείτε και κατεβάστε φωτογραφίες από την εκδήλωση εδώ
Κάντε LIKE στο facebook www.facebook.com/larissa2021 και βοηθήστε μας να
φτάσουμε τον στόχο των 10.000!
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.larissa2021.eu
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