Λάρισα 11 Ιουλίου 2015

7Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΩΝ
Ομιλία του εκτελεστικού διευθυντή Γιώργου Σάρλη
Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου ξανά στα πάτρια.
Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τις εργασίες του συνεδρίου σας σήμερα και με την
ευκαιρία να σας εξομολογηθώ ότι είμαι και εγώ, προσφάτως, ένας από τους χιλιάδες
απόδημους Έλληνες μιας και τα τελευταία δυο χρόνια ζω μόνιμα στην Μεγάλη Βρετανία.
Σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε να μας παραχωρήσετε λίγο από τον χρόνο
του Συνεδρίου σας για να σας μιλήσουμε για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
και την προσπάθεια που γίνεται εδώ.
Θα ήθελα να ξεκινήσω με δύο λόγια για το τί είναι αυτός ο Θεσμός.
Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας αποτελεί την κορυφαία έκφραση πολιτιστικής
συνεργασίας στην Ευρώπη. Ξεκίνησε αρχικά ως ένας τρόπος αλληλοπροσέγγισης των
πολιτών της, το 1985, με πρωτοβουλία της τότε Ελληνίδας Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας
Μερκούρη. Ένας θεσμός που σκόπευε να αναδείξει τον πλούτο, την πολυμορφία και τα
κοινά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης.
Οι πολιτιστικές πρωτεύουσες έχουν εξελιχθεί σημαντικά στην πορεία των χρόνων. Από
την απλή, κυρίως, σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε μία πόλη που ήταν αρχικά, έχει
αποδειχθεί ότι αποτελούν μια πολύ σημαντική ευκαιρία ολοκληρωμένης ανάπτυξης για
την πόλη που φιλοξενεί τον θεσμό αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Πολλές από τις πόλεις
που τους έχει ήδη απονεμηθεί ο τίτλος δεν είχαν μόνο μία επιτυχημένη χρονιά στον
πολιτιστικό τομέα, αλλά είχαν και μακροπρόθεσμα οφέλη στον τουρισμό, την ανάδειξη
των τοπικών προϊόντων, την αναδιοργάνωση της τοπικής οικονομίας την βελτίωση των
τοπικών υποδομών κα.
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα, μέσα στο κλίμα ανησυχίας, ανασφάλειας και
αγωνίας που επικρατεί, μια ομάδα Λαρισαίων – Θεσσαλών (και όχι μόνο) δουλεύει με
πάθος για ένα μεγάλο πρότζεκτ για την πόλη. Τη διεκδίκηση του τίτλου της πολιτιστικής
πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021. Τη συγκεκριμένη χρονιά, μία ελληνική πόλη, μαζί
με μια άλλη από τη Ρουμανία και μια τρίτη από χώρα που είναι υποψήφια για ένταξη στην
ΕΕ θα αποτελέσουν το πολιτιστικό επίκεντρο της Ευρώπης.
Για την πόλη της Λάρισας η απόφαση διεκδίκησης του τίτλου «Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης 2021» είναι μία στρατηγική επιλογή για εξωστρέφεια και ζωτική διασύνδεση
με τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.

13 μέχρι στιγμής πόλεις της Ελλάδας έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους για να
διεκδικήσουν τον Τίτλο. Σε κάθε περίπτωση, είτε επιτυχούς κατάληξης είτε όχι, η πόλη της
Λάρισας έχει μόνο να κερδίσει από αυτή τη προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει ένας έντονος
διάλογος μεταξύ όλων των φορέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, είναι σε
πλήρη εξέλιξη ένα στρατηγικό σχέδιο που θα προωθήσει τον πολιτιστικά τεκταινόμενα της
πόλης, έχουν αρχίσει να εμπλέκονται στην διεκδίκηση άνθρωποι από όλες τις μεριές της
χώρας αλλά και διεθνώς, και η κοινή αυτή προσπάθεια θα αποτελέσει σίγουρα μια
σημαντική παρακαταθήκη για όλους.
Στόχος μας είναι να γίνει η Λάρισα μια πόλη ανοιχτή και φιλόξενη σε νέα ρεύματα σκέψης
και δημιουργίας. Οδηγός μας τα 8000 χρόνια ύπαρξης της, 8000 δημιουργίας και
πολιτισμού που άνθισαν στην εύφορη θεσσαλική γη και σμίλευσαν τα έργα των
ανθρώπων αυτής της πόλης στην ιστορία της έως σήμερα.
Η Λάρισα είναι εδώ. Προσκαλούμε δημιουργικούς ανθρώπους, καλλιτέχνες και
οραματιστές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου για να
συνεργαστούμε, να σχεδιάσουμε κοινές πολιτιστικές παρεμβάσεις να στοχαστούμε για το
μέλλον της πόλης μας και να συμμετάσχουμε μαζί στη συζήτηση για την Ευρώπη των
επόμενων δεκαετιών. Επενδύουμε στη δυνατότητα του πολιτισμού να παρεμβαίνει, να
ομορφαίνει, να ενσωματώνει και να ανοίγει νέους δρόμους σκέψης και συνεργασίας.
Το βασικό σύνθημα της πρότασής μας είναι 'Γέφυρες Προοπτικής'. Γέφυρες για
πολιτισμικές συναντήσεις, γέφυρες ανάμεσα στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον,
γέφυρες ανάμεσα σε τόπους και ανθρώπους, γέφυρες σε νέες και παλαιότερες γενιές.
Ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης η Λάρισα Θα γεφυρώσει ανθρώπους, ιδέες
παραδόσεις και αντιλήψεις σε ένα νέο πολύμορφο πολιτιστικό παράδειγμα που Θα
εκφράζεται στην Τέχνη, στη γνώση και στη δημιουργία και θα ανοίγει νέες προοπτικές για
την ίδια την ταυτότητα της πόλης.
Πως μπορείτε να συνδράμετε πρακτικά:
Χρειαζόμαστε την υποστήριξη πολιτιστικών φορέων μέσω επιστολών Φιλίας και
Υποστήριξης. Η υποστήριξη αποτελεί απόδειξη ότι το μήνυμα της υποψηφιότητας μας
υπερβαίνει τα όρια της πόλης μας και δημιουργεί ουσιαστικές προϋποθέσεις
συνεργασιών και πολιτισμικών ανταλλαγών μεταξύ διαφορετικών τόπων.
Σε αυτή τη φάση της διεκδίκησης είναι επίσης πολύ σημαντικό να γίνει μια Καταγραφή
φορέων.
Πολιτιστικών φορέων που λειτουργούν είτε μέσα στην πόλη είτε μακριά της αλλά έχουν
σημαντικούς, μακροχρόνιους και στενούς δεσμούς με την πόλη και την περιοχή. Όσοι
λοιπόν από εσάς δραστηριοποιείστε πολιτιστικά στις χώρες που κατοικείτε δώστε τα
στοιχεία σας και εμείς θα σας αναζητήσουμε. Για να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε
απόψεις και συν-δημιουργήσουμε μαζί την εικόνα της πόλης.
Υπάρχει έξω, στο περίπτερό μας το βιβλίο στο οποίο γίνεται Συλλογή υπογραφών.
Είναι πολύ σημαντικό για τον φάκελο που θα καταθέσουμε να υπάρχει ένας πολύ
μεγάλος αριθμός πολιτών που δηλώνει την υποστήριξή του στην διεκδίκηση και την
υλοποίηση της προσπάθειάς μας.

Σας καλούμε λοιπόν να υπογράψετε και εσείς βγαίνοντας, όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη.
Μπορείτε επίσης να δηλώσετε την Εθελοντική υποστήριξη σας.
Καταγραφείτε όσοι το επιθυμείτε ως εθελοντές και συνδράμετε με τις υπηρεσίες σας τόσο
στην διεκδίκηση όσο και στο ενδεχόμενο επιτυχούς έγκρισης στην υλοποίηση, για όσο
χρονικό διάστημα βρίσκεστε στη χώρα.
Υπάρχει επίσης ανάγκη για την έμπρακτη υποστήριξη μέσω Χορηγικών προγραμμάτων.
Ένας από τους βασικούς παράγοντες που έχουν σημασία στην αξιολόγηση των
φακέλων υποψηφιότητας είναι και η δυνατότητα της εμπλοκής χορηγών
Τέλος απλά μη διστάσετε να επικοινωνείτε μαζί μας για κατάθεση ιδεών με διεθνές επίπεδο
και χαρακτήρα.
Διαδώστε το μήνυμα της πόλης και την προσπάθεια της πόλης εκεί που είστε, εκεί που
δραστηριοποιείστε, που μένετε.
Μην ξεχνάτε ότι είμαστε εδώ. Είμαστε στη διάθεσή σας και σας θέλουμε δίπλα μας σε αυτή
τη πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνουμε.
Σας ευχαριστώ

