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Η ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2021
Με τίτλο Bridging Perspectives [Γέφυρες Προοπτικής] κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο
Υπουργείο Πολιτισμού ο φάκελος της Λάρισας για τη διεκδίκηση της πολιτιστικής
πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.
Η πρόταση εκτείνεται σε ογδόντα σελίδες και αποτυπώνει, συνολικά, το όραμα, τη
στρατηγική, το περιεχόμενο και τα μέσα και για την υλοποίηση του προγράμματος της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας όπως διαμορφώθηκαν από τη διαβούλευση που
πραγματοποιήθηκε στη Λάρισας τους τελευταίους 7 μήνες, με εξαιρετικά μεγάλη
συμμετοχή.
Το φάκελο κατέθεσε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων κ.
Πάνος Σάπκας, που βρέθηκε στην Αθήνα ειδικά για την περίσταση, συνοδευόμενος από
τον καλλιτεχνικό διευθυντή της υποψηφιότητας κ. Γιώργο Δαμ. Βουλγαράκη.
O κ. Πάνος Σάπκας δήλωσε σχετικά:
Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η προσπάθεια συνεχίζεται ακόμα πιο
εντατικά, όχι μόνο για τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, αλλά και για τη
συνολική αναβάθμιση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της πόλης. Ευχαριστώ θερμά
το Δήμαρχο που πίστεψε και αγκάλιασε το εγχείρημα από την αρχή, όλους όσοι
εργάστηκαν για την πρόταση στη Λάρισα και στην Αθήνα και, βέβαια, τους πολίτες
και τους φορείς της Λάρισας που στήριξαν την προσπάθεια και συμμετείχαν ενεργά
στη διαμόρφωση της πρότασης.
O καλλιτεχνικός διευθυντής της υποψηφιότητας κ. Γιώργος Δαμ. Βουλγαράκης ανέφερε:
Καταθέσαμε σήμερα την πρότασή μας. Είναι ο πρώτος σταθμός σε ένα ταξίδι που
ξεκίνησε και ελπίζουμε να συνεχιστεί για το καλό της πόλης και του υπέροχο
πολιτιστικού δυναμικού που διαθέτει.
Στη διαμόρφωση της πρότασης και στην προώθηση της υποψηφιότητας συνέβαλλαν
ουσιαστικά χιλιάδες πολίτες και φίλοι της Λάρισας οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις,
διοργάνωσαν και συμμετείχαν σε δράσεις ευαισθητοποίησης, δημιούργησαν και

κοινοποίησαν περιεχόμενο σχετικό με την πολιτιστική πρωτεύουσα, ενημερώθηκαν και
υπέγραψαν για τη διεκδίκηση του Τίτλου. Επιπλέον συνέβαλλαν οι 100 πολιτιστικοί φορείς
της Λάρισας που συντάχθηκαν με την υποψηφιότητα και οι δεκάδες φορείς από όλη την
Ευρώπη που δήλωσαν τη στήριξή τους με επιστολές φιλίας που απέστειλαν.
Για τη μαζική αυτή προσπάθεια που σήμερα ολοκλήρωσε την πρώτη της φάση ο
δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης δήλωσε:
Πριν από 8 μήνες λάβαμε την απόφαση να κινηθούμε συγκροτημένα και δυναμικά
για τη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. Η
προοπτική αυτή ενέπνευσε τους Λαρισαίους και τους ενέπλεξε ουσιαστικά και
δημιουργικά σε μια διαδικασία παραγωγής ιδεών, προτάσεων και συνεργασιών που
αποτυπώνονται στην πρόταση που καταθέσαμε σήμερα. Είμαστε υπερήφανοι για
αυτή την παρακαταθήκη και αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας.
Την τεκμηρίωση, συγγραφή και γραφιστική επιμέλεια του φακέλου υποψηφιότητας έκανε η
εταιρεία Μίλητος ΑΕ, εκ των τεχνικών συμβούλων του Δήμου Λάρισας για την
υποψηφιότητα της πολιτιστικής πρωτεύουσας.
Εντός των επόμενων δύο μηνών η δωδεκαμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα καλέσει τις
υποψήφιες πόλεις να στηρίξουν τις προτάσεις τους, σε ειδική συνέντευξη. Θα
ακολουθήσει προεπιλογή πόλεων που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση του
Διαγωνισμού και στις οποίες θα δοθεί η ευκαιρία να βελτιώσουν τους φακέλους τους πριν
την οριστική υποβολή που εκτιμάται ότι θα γίνει τον Ιούνιο του 2016.
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