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ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2021
Με τρεις διαδοχικές δυναμικές εκδηλώσεις ξεκίνησε η Λάρισα την πορεία διεκδίκησης
του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.
Την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015, η υποψηφιότητα παρουσιάστηκε σε δημοσιογράφους και
εκπροσώπους των ΜΜΕ από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, με συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησαν ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης, ο
αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Επιστημών κ. Πάνος Σάπκας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής
της υποψηφιότητας κ. Γιώργος Βουλγαράκης και η υπεύθυνη Επικοινωνίας και
Προβολής κα Όλγα Σταυροπούλου.
Ο δήμαρχος κ. Καλογιάννης υποσχέθηκε διαφάνεια στις διαδικασίες διεκδίκησης και
μίλησε για στόχευση υψηλού επιπέδου για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Ο
αντιδήμαρχος κ. Σάπκας έκανε λόγο για επιθετική πολιτιστική στρατηγική με έμφαση
στην πρωτότυπη δημιουργία ενώ ο καλλιτεχνικός διευθυντής κ. Βουλγαράκης
δεσμεύτηκε για μία άριστη πρόταση που θα φέρει τη σφραγίδα όλων των Λαρισαίων.
Η υπεύθυνη Επικοινωνίας και Προβολής κα Σταυροπούλου παρουσίασε την οπτική
ταυτότητα της υποψηφιότητας, τονίζοντας για την προσπάθεια που θα καταβληθεί
ώστε η Λάρισα να καθιερωθεί ως πολιτιστικός προορισμός.
Τη συνέντευξη Τύπου πλαισίωσαν δύο ξεχωριστές συναντήσεις, μία μεταξύ
πολιτιστικών φορέων και Λαρισαίων δημιουργών υπό το συντονισμό του καλλιτεχνικού
διευθυντή και με τη συμμετοχή του αντιδημάρχου Πολιτισμού και μία μεταξύ
παραγωγικών φορέων και εκπροσώπων εκπαιδευτικών επαγγελματικών και
πολιτιστικών συλλόγων υπό το συντονισμό του δημάρχου.
Η υποψηφιότητα έφερε για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι Λαρισαίους καλλιτέχνες,
δημιουργούς και επικεφαλής πολιτιστικών οργανισμών. Συζήτησαν για την πρόκληση
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και δεσμεύθηκαν να σχεδιάσουν συνεργασίες και
συνέργειες με στόχο να κινητοποιηθεί το σύνολο του πολιτιστικού δυναμικού της πόλης
για τη διεκδίκηση του τίτλου.

Ζωηρή και ενθαρρυντική ήταν και η στήριξη των παραγωγικών φορέων. Ο πρόεδρος
του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας κ. Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους
αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της υποψηφιότητας για τη Λάρισα και την
ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας τη στενή συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου. Στο πλευρό
της προσπάθειας δήλωσαν και οι πρόεδροι του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Δημήτρης
Αδάμ, του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών κ. Ευάγγελος Κούρτης, της
Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Λάρισας κ. Δημήτρης Παλιογιάννης, του
Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κ. Δημήτρης Κατσαρός, του Εμπορικού Συλλόγου κ.
Γιώργος Τσαπλές, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λάρισας κ. Μάκης Παρασκευάς, του
Σωματείου ιδιοκτητών καφέ κ. Αλεξ. Σακελλάρης.
Τη στήριξή τους εξέφρασαν, επίσης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.
Θεόδωρος Μεταξάς, ως εκπρόσωπος του πρύτανη, ο πρόεδρος του Ιατρικού
Τμήματος του Πανεπιστημίου καθ. κ. Γιάννης Στεφανίδης, η περιφερειακή διευθύντρια
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κα Ελένη Αναστασοπούλου, η εκπρόσωπος του
Μορφωτικού τμήματος της Γαλλικής Πρεσβείας και διευθύντρια του Γαλλικού
Ινστιτούτου Λάρισας κα. Χρύσα Βουλγαράκη, ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου
κ. Δημήτρης Κρανιώτης, η κα Λένα Λιάγκουρα ως εκπρόσωπος του Θεσσαλικού
Κέντρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας της κ.ά.
Ένθερμοι υποστηρικτές δήλωσαν οι πρόεδροι της Ισραηλίτικης Κοινότητας Λάρισας κ.
Μωυσής Μαγρίζος, του Συνδέσμου Σαρακατσαναίων Λάρισας «ο Κατσαντώνης» κ.
Παναγιώτης Κατσαρός, της Εξωραϊστικής Μορφωτικής Λέσχης Φιλιππούπολης κ.
Νικόλαος Σαγρώσης, εκπροσωπώντας τους πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας,
του Συλλόγου Ποντίων Λάρισας κ. Χρήστος Τοπαλίδης, του Συλλόγου Μικρασιατών
Λάρισας κ. Γιώργος Καρύδης, της Ομοσπονδίας Ρομά Θεσσαλίας κ. Νίκος Παϊτέρης,
οι αντιπρόεδροι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων κυρίες
Μαρία Τσαλέρα και Αγγελική Τσακνάκη, θέτοντας εαυτούς στη διάθεση του Δήμου και
του Γραφείου Υποψηφιότητας.
Την υποψηφιότητα στήριξαν, παράλληλα, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι,
μεταξύ των οποίων και ο κ. Ντίνος Διαμάντος, με την ιδιότητα και του προέδρου του
Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων ατόμων με σύνδρομο Down και ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Λαρισαίων, κ. Δημήτρης Τάχος.
Στο μεταξύ αναρτήθηκε η ιστοσελίδα της υποψηφιότητας www.larissa2021.eu η οποία
θα εμπλουτίζεται συνεχώς με καθημερινές προσθήκες περιεχομένου.
Ενδεικτική της θετικής αποδοχής και της υποψηφιότητας είναι και η πολύ μεγάλη
ανταπόκριση της διαδικτυακής κοινότητας με τη σελίδα της υποψηφιότητας στο
Facebook να έχει συγκεντρώνει περισσότερα από 1700 likes σε λιγότερες από 24 ώρες
από τη δημοσίευσή του.

