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Υποβλήθηκε η πρόταση για τη ΒΑΑ από τον Δήµο Λαρισαίων

«Πλήρης και άρτια» αναφέρει ο Απόστολος Καλογιάννης

Η πρόταση για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη υπεριψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, και
ήδη σήμερα κατατέθηκε όντας πλήρης και άρτια ανέφερε με σημερινές του δηλώσεις ο Δήμαρχος
Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης. Με βάση την πρόσκληση, ο Δήμοw Λαρισαίων κλήθηκς έως και
σήμερα να υποβάλλει την πρόταση προτάσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), με
εφαρμογή του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), για σαφώς ορισμένη Περιοχή
Παρέµβασης (ΠΠ) εντός της Αστικής Περιοχής αρµοδιότητάς τους.

«Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πρόταση για παρεμβάσεις στη Λάρισα αλλά και για τη στήριξη ευπαθών
κοινωνικών ομάδων» σσημείωσε ο κ. Καλογιάννης, ενώ αναφέρθηκε και στις ενστάσεις που είχαν
διατυπώσει προσφάτως ΣΘΕΒ και Εμπορικό Επιμελητήριο, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις τους έχουν
ενσωµατωθεί ως κείµενο στην πρόταση.

Εξελίξεις παράλληλα έρχονται και για το Αρχαίο Θέατρο, αφού το Διάζωμα θα αναλάβει την εκπόνηση
συνολικής μελέτης για την αναστύλωση του Α’ Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας, κόστους 100 χιλιάδων
ευρώ. Τη χρηµατοδότηση της µελέτης θα αναλάβει το «Ίδρυµα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου».

«Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στις διεργασίες για το Αρχαίο Θέατρο. Η εκπόνηση της συνολικής
μελέτης, σε συνδυασμό με την υλοποίηση των έργων και δράσεων που περιλαμβάνονται στην
προγραμματική σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Θεσσαλίας,
φέρνει στο προσκήνιο ένα master plan για το συγκεκριμένο ζήτημα, με το Αρχαίο Θέατρο να αποτελεί το
σύµβολο της πόλης» σχολίασε ο κ. Καλογιάννης

Μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Λαρισαίων ανέφερε ότι είναι θετικά και τα μηνύματα από το Πράσινο Ταμείο
για το οικόπεδο και την κατεδάφιση του τετραγώνου μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο, και με την
ολοκλήρωση των διαδικασιών δεν αποκλείεται να γίνει ακόμη και διεθνής διαγωνισμός για τη διαμόρφωσή
του.

Χρυσόστοµος Τρίµµης

Άλλες ειδήσεις για Λάρισα
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Το πρότυπο µοντέλο που... απογειώνει το «Διάζωµα»

Το πρότυπο µοντέλο που... απογειώνει το «Διάζωµα»

Λίγα πράγµατα δουλεύουν, ως σύνολο, αποτελεσµατικά στην Ελλάδα. Το «Διάζωµα» ξεχωρίζει. Για τρεις
λόγους. Πρώτον, δεν διαχειρίζεται κρατικό χρήµα. Συγκεντρώνει ιδιωτικές χορηγίες, πληρώνει µελέτες και
τις παραδίδει στο κράτος. Δεύτερον, περικλείει και δεν αποκλείει. Συσπειρώνει τον ανθό της κοινωνίας ως
συνοδοιπόρους. Εχει κοντά του δηµιουργικούς ανθρώπους από πολλούς τοµείς, τους οποίους ενθαρρύνει
να δώσουν το καλύτερο κοµµάτι τους. Και τρίτον, έχει ξεκάθαρο στόχο. Ο Σταύρος Μπένος, που είναι ο
εµπνευστής και πρόεδρος, µε τεράστια εµπειρία στη δηµόσια διοίκηση, προτείνει την ολιστική ανάπτυξη
των περιφερειών µε όχηµα την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων. Τα θέατρα (που είναι διάσπαρτα στη
χώρα) γίνονται πόλοι γύρω από τους οποίους οργανώνονται δίκτυα τουρισµού, απασχόλησης, τοπικών
παραγωγών, εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής δράσης.

Αυτό που αναγκαστικά προκύπτει είναι η πύκνωση των συνεργειών, η ίδρυση επί της ουσίας νέων
κοινωνικών νευρώνων ανάµεσα σε έως πρόσφατα δύσπιστους συνοµιλητές, όπως είναι οι αρχαιολόγοι και
οι επιχειρηµατίες. Το «Διάζωµα» προτείνει κοινωνική ειρήνη, ίσως και συµφιλίωση, όχι ως ξύλινο λόγο
όπως κάνουν οι πολιτικοί, αλλά µε εξορθολογισµένο και κοστολογηµένο έργο πλήρους διαφάνειας.

Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι παρά το εντελώς αρνητικό κλίµα για επενδύσεις που επικρατεί στη χώρα,
το «Διάζωµα» προκαλεί ιδιωτικές χορηγίες σηµαντικού ύψους τις οποίες απορροφούν εξ ολοκλήρου οι
µελέτες αποκατάστασης. Το έργο της Επιδαύρου ενισχύει, π.χ., η Interamerican. Καθώς το έργο αποκτά
σαφήνεια ως προς τον στόχο και ρεαλιστική βάση ως προς την ολοκλήρωση σε διάστηµα ολίγων ετών,
ολοένα και περισσότεροι διαβλέπουν την ανάγκη να συνδέονται σε αυτό που φέρνει ζωή, αίγλη, δουλειές,
χρήµα, περηφάνια. Ενισχύεται η υπεραξία ενός νέου πολιτιστικού προϊόντος, το οποίο αντλεί από την
κοινωνία και το ανταποδίδει στο πολλαπλάσιο.

Η ιδέα της ιδιωτικής χρηµατοδότησης δηµοσίων έργων δεν είναι τόσο διαδεδοµένη στην Ελλάδα, αν
εξαιρέσει κανείς µεµονωµένες µεγάλες δωρεές. Είναι µία πρακτική που χρειάστηκε να αναµετρηθεί µε την
άγνοια, την απειρία και την προκατάληψη δεκαετιών. Η χώρα, που παραδοσιακά θωπεύει αναχρονιστικές
αντιλήψεις, θα κληθεί αργά ή γρήγορα να αντιληφθεί ότι η ευηµερία προκύπτει από τον ρεαλισµό. Το
όραµα έχει πιθανότητες εφαρµογής όταν αναλύεται σε σχήµατα που δίνουν η εµπειρία και η αριστεία.

Τούτων δοθέντων και µε καταγεγραµµένη την αδυναµία αλλά –συχνά– και την απροθυµία ή έστω την
αµηχανία των αρχαίων µυαλών της δηµόσιας διοίκησης να δεχθούν τα οφέλη της ιδιωτικής
επιχειρηµατικότητας, η ελληνική περιφέρεια µπορεί να κινείται ανεξάρτητα χάρη στη σύνδεση µε
ιδιωτικούς πόρους που εξασφαλίζονται από συνέργειες όπως αυτές του «Διαζώµατος». Η κρατική δοµή
δεν έχει παρά να αποδεχθεί την προσφορά, να τηρήσει τον νόµο και να θέσει σε εφαρµογή τον µηχανισµό
της. Και αυτό συµβαίνει.

Η λαϊκή χρηµατοδότηση µελετών αποκατάστασης των µνηµείων διαδίδεται ως ιδέα. Μόλις την περασµένη
Κυριακή παρουσιάστηκε στη Μικρή Επίδαυρο η ένταξη του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης στο
πρόγραµµα act4greece της Εθνικής Τράπεζας. Και την προηγουµένη (17/9), στο αρχαίο θέατρο του Αργους,
ο Σταύρος Μπένος ανακοίνωσε πως το Ιδρυµα Κανελλόπουλου προσφέρει 100.000 ευρώ για τις εργασίες
στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας.
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Νέο πακέτο έργων στο αρχαίο θέατρο της Λάρισας
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Λαρισαίων η νέα Προγραµµατική
Σύµβαση Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, του Δήµου
Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε τίτλο «Εργασίες τεκµηρίωσης στο Αρχαίο Θέατρο
Λάρισας», µετά από κάποιες παρατηρήσεις του Υπουργείου στην αρχική.

 Εκ µέρους του Δήµου Λαρισαίων εκπρόσωπος στην Κοινή Επιτροπή για την υλοποίηση της σύµβασης
ορίστηκε ο αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας, Αστικής Ανάπτυξης και Υποδοµών Δηµήτρης Μαβίδης. Η Σύµβαση
έχει σαν στόχο την υλοποίηση των υποέργων που αφορούν σε εργασίες τεκµηρίωσης στο Αρχαίο Θέατρο
Λάρισας, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι µελέτες αποκατάστασης του Μνηµείου.

 Απώτερος στόχος είναι η δυνατότητα για ένταξη σε προγράµµατα για τη χρηµατοδότηση του συνόλου
των παρεµβάσεων που απαιτούνται, ώστε αφ’ ενός τούτο να αποκατασταθεί πλήρως, και αφ’ ετέρου να
ενταχθεί στη ζωή της πόλης, συµβάλλοντας αποφασιστικά στη συνολική προσπάθεια να καταστεί η
Λάρισα πόλη τουριστικού και πολιτιστικού προορισµού, µε σηµαντικότατα οφέλη για την πόλη και για το
σύνολο των πολιτών.

 Η Σύµβαση περιλαµβάνει την υλοποίηση των υποέργων. Πρόκειται για την ενοικίαση ενός γερανοφόρου
οχήµατος µε εµπειρία σε µετακινήσεις αρχιτεκτονικών µελών σε ανάλογα έργα το οποίο θα τοποθετηθεί
στο χώρο της ορχήστρας. Για τη λεπτοµερή σχεδιαστική αποτύπωση του κυρίως Θεάτρου και των
αναληµµάτων προκειµένου να συνταχθεί η µελέτη αποκατάστασής του και στις εργασίες αποτύπωσης του
περιβάλλοντα χώρου του κυρίως Θεάτρου προκειµένου να συνταχθεί η στατική µελέτη. Για την ψηφιακή
καταγραφή του συνόλου των αρχιτεκτονικών µελών στο χώρο του κυρίως Θεάτρου και στον χώρο των
διάσπαρτων.

 Για την ψηφιοποίηση σχεδίων και ψηφιακή επεξεργασία του φωτογραφικού αρχείου. Για τη µελέτη
συντήρησης και αποκατάστασης κτιριακών καταλοίπων αρχαιολογικών χώρων προκειµένου να συνδεθούν
σε ενιαία διαδροµή µε το Αρχαίο Θέατρο. Επίσης, περιλαµβάνονται εργασίες αεροφωτογράφισης, και
φωτογράφισης των έργων στους αρχαιολογικούς χώρους. Καθώς και διερευνητικές εργασίες για τη
σύνταξη γεωτεχνικής µελέτης. Εκτύπωση σχεδίων και φωτογραφιών για τη διευκόλυνση των παραπάνω
εργασιών, εκτυπώσεις προβολής και ανάδειξης του συνόλου του έργου. Η διάρκεια της παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης είναι δέκα µήνες. Φορέας υλοποίησης και εκτέλεσης της προγραµµατικής
σύµβασης ορίζεται ο Δήµος Λαρισαίων, συνεργαζόµενος στενά µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

 Η εκτέλεση των διαδικασιών υλοποίησης των υποέργων που αφορούν τις εργασίες τεκµηρίωσης θα
πραγµατοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Δήµου σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις, σε απόλυτη
συνεννόηση και συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας και µε τη σύµφωνη
γνώµη της επιτροπής παρακολούθησης. Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης, που θα
χρηµατοδοτηθεί από τα αποθεµατικά της ΔΕΥΑΛ, ανέρχεται στο ποσό των 175.600 ευρώ.

 ΔΙΑΖΩΜΑ Υπενθυµίζεται, όπως επανέλαβε και στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ο
δήµαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης, στα έργα για το Α’ Αρχαίο Θέατρο νέα δεδοµένα δηµιουργεί η
απόφαση του «Διαζώµατος» να εκπονήσει συνολική µελέτη για το Α’ Αρχαίο Θέατρο. Μελέτη που ως
γνωστόν θα χρηµατοδοτήσει το «Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου». Η απόφαση για την
εκπόνηση συνολικής µελέτης για την αναστήλωση του Α’ Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας κόστους 100.000
ευρώ, ανακοινώθηκε στο Ναύπλιο από τον πρόεδρο του «Διαζώµατος» Σταύρο Μπένο ενώ και επίσηµα
κοινοποιήθηκε πρόσφατα στον Δήµο Λαρισαίων. Η µελέτη αυτή θα επιταχύνει τις διαδικασίες έτσι ώστε το
Α’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας να καταστεί λειτουργικό.

Ελευθερία
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Νέο πακέτο έργων για το Αρχαίο Θέατρο

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Εκ µέρους του Δήµου Λαρισαίων εκπρόσωπος στην Κοινή Επιτροπή για την υλοποίηση της σύµβασης
ορίστηκε ο αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας, Αστικής Ανάπτυξης και Υποδοµών Δηµήτρης Μαβίδης. Η Σύµβαση
έχει σαν στόχο την υλοποίηση των υποέργων που αφορούν σε εργασίες τεκµηρίωσης στο Αρχαίο Θέατρο
Λάρισας, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι µελέτες αποκατάστασης του Μνηµείου.

Απώτερος στόχος είναι η δυνατότητα για ένταξη σε προγράµµατα για τη χρηµατοδότηση του συνόλου
των παρεµβάσεων που απαιτούνται, ώστε αφ’ ενός τούτο να αποκατασταθεί πλήρως, και αφ’ ετέρου να
ενταχθεί στη ζωή της πόλης, συµβάλλοντας αποφασιστικά στη συνολική προσπάθεια να καταστεί η
Λάρισα πόλη τουριστικού και πολιτιστικού προορισµού, µε σηµαντικότατα οφέλη για την πόλη και για το
σύνολο των πολιτών.

Η Σύµβαση περιλαµβάνει την υλοποίηση των υποέργων. Πρόκειται για την ενοικίαση ενός γερανοφόρου
οχήµατος µε εµπειρία σε µετακινήσεις αρχιτεκτονικών µελών σε ανάλογα έργα το οποίο θα τοποθετηθεί
στο χώρο της ορχήστρας. Για τη λεπτοµερή σχεδιαστική αποτύπωση του κυρίως Θεάτρου και των
αναληµµάτων προκειµένου να συνταχθεί η µελέτη αποκατάστασής του και στις εργασίες αποτύπωσης του
περιβάλλοντα χώρου του κυρίως Θεάτρου προκειµένου να συνταχθεί η στατική µελέτη.

Για την ψηφιακή καταγραφή του συνόλου των αρχιτεκτονικών µελών στο χώρο του κυρίως Θεάτρου και
στον χώρο των διάσπαρτων. Για τη ψηφιοποίηση σχεδίων και ψηφιακή επεξεργασία του φωτογραφικού
αρχείου. Για τη µελέτη συντήρησης και αποκατάστασης κτιριακών καταλοίπων αρχαιολογικών χώρων
προκειµένου να συνδεθούν σε ενιαία διαδροµή µε το Αρχαίο Θέατρο. Επίσης, περιλαµβάνονται εργασίες
αεροφωτογράφισης, και φωτογράφισης των έργων στους αρχαιολογικούς χώρους. Καθώς και
διερευνητικές εργασίες για τη σύνταξη γεωτεχνικής µελέτης. Εκτύπωση σχεδίων και φωτογραφιών για τη
διευκόλυνση των παραπάνω εργασιών, εκτυπώσεις προβολής και ανάδειξης του συνόλου του έργου.

Η διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι δέκα µήνες. Φορέας υλοποίησης και εκτέλεσης
της προγραµµατικής σύµβασης ορίζεται ο Δήµος Λαρισαίων, συνεργαζόµενος στενά µε την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λάρισας. Η εκτέλεση των διαδικασιών υλοποίησης των υποέργων που αφορούν τις εργασίες
τεκµηρίωσης θα πραγµατοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Δήµου σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις,
σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας και µε τη
σύµφωνη γνώµη της επιτροπής παρακολούθησης. Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης, που θα
χρηµατοδοτηθεί από τα αποθεµατικά της ΔΕΥΑΛ, ανέρχεται στο ποσό των 175.600 ευρώ.

ΔΙΑΖΩΜΑ

Υπενθυµίζεται, όπως επανέλαβε και στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ο δήµαρχος
Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης, στα έργα για το Α’ Αρχαίο Θέατρο νέα δεδοµένα δηµιουργεί η απόφαση του
«Διαζώµατος» να εκπονήσει συνολική µελέτη για το Α’ Αρχαίο Θέατρο. Μελέτη που ως γνωστόν θα
χρηµατοδοτήσει το «Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου».

Η απόφαση για την εκπόνηση συνολικής µελέτης για την αναστήλωση του Α’ Αρχαίου Θεάτρου της
Λάρισας κόστους 100.000 ευρώ, ανακοινώθηκε στο Ναύπλιο από τον πρόεδρο του «Διαζώµατος» Σταύρο
Μπένο ενώ και επίσηµα κοινοποιήθηκε πρόσφατα στον Δήµο Λαρισαίων. Η µελέτη αυτή θα επιταχύνει τις
διαδικασίες έτσι ώστε το Α’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας να καταστεί λειτουργικό.
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Μελέτη για το Α’ Αρχαίο Θέατρο από το «Διάζωµα»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

* Τη χρηµατοδότηση της µελέτης αναλαµβάνει το «Ιδρυµα Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου».

Τη χρηµατοδότηση της µελέτης θα αναλάβει το «Ιδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου» και η
εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική στην προσπάθεια που καταβάλλεται έτσι ώστε το Α’ Αρχαίο
Θέατρο της Λάρισας να καταστεί λειτουργικό.

Προσκεκληµένος του «Διαζώµατος» αλλά και οµιλητής την πρώτη ηµέρα της συνέλευσης ήταν ο δήµαρχος
Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, ο οποίος µίλησε για τη σύνδεση και την ισχυρή αµφίδροµη σχέση των
εννοιών «πόλη και πολιτισµός» ενώ εκτενής ήταν η αναφορά του δηµάρχου στο θέµα του Α’ Αρχαίου
Θεάτρου της Λάρισας.

Όπως σηµειώνεται από τον Δήµο Λαρισαίων «τα θετικά και ευχάριστα νέα, ήρθαν από την επιβεβαίωση
του προέδρου του «Διαζώµατος» Σταύρου Μπένου και των µελών της Γενικής Συνέλευσης, ότι το
«Διάζωµα» θα αναλάβει την εκπόνηση συνολικής µελέτης για την αναστήλωση του Α’ Αρχαίου Θεάτρου
της Λάρισας, κόστους 100.000 ευρώ. Τη χρηµατοδότηση της µελέτης θα αναλάβει το «Ιδρυµα Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου».

Η εκπόνηση της συνολικής µελέτης, σε συνδυασµό µε την υλοποίηση των έργων και δράσεων που
περιλαµβάνονται στην προγραµµατική σύµβαση του Δήµου Λαρισαίων µε το Υπουργείο Πολιτισµού και την
Περιφέρεια Θεσσαλίας, ολοκληρώνει την προετοιµασία σε επίπεδο µελετών, για την ένταξη έργων και
σηµαντικών παρεµβάσεων ώστε το Α’ Αρχαίο Θέατρο της πόλης να καταστεί λειτουργικό».

Τις εργασίες της συνέλευσης παρακολούθησε και ο αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας, Υποδοµών και Αστικής
Ανάπλασης Δηµήτρης Μαβίδης.
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Αυτοί ξέρουν
Προσκεκληµένος ο Απ. Καλογιάννης από το ‘’Διάζωµα’’ και τον πρόεδρό του Στ. Μπένο, µίλησε στην ετήσια
συνέλευση της οργάνωσης στο Ναύπλιο, του έκαναν και δώρο σπουδαίο του δηµάρχου. Την εκπόνηση
µελέτης για το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, δωρεάν κιόλας, µε εξασφάλιση χρηµατοδότησης 100.000
ευρώ από το Ίδρυµα Κανελλοπούλου. Οι ειδικοί αναγνωρίζουν την αξία του Μνηµείου, τη µοναδικότητά
του. Ένα αρχαίο θέατρο στην καρδιά µιας µεγαλούπολης. Και σπρώχνουν ποικιλοτρόπως την υπόθεση.

Ζ .
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Απόστολος Καλογιάννης: «Σε βάθος δύο θητειών η Λάρισα θα είναι εντελώς
διαφορετική»

ΚΑΘΟΔΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2019 ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ «Ε»

Ο ορίζοντας αυτός παραµένει και για µένα προσωπικά» τονίζει ο δήµαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης,
µιλώντας σήµερα στην «Ε», προαναγγέλλοντας ότι θα κατέλθει στις δηµοτικές εκλογές του 2019.

Αφορµή για τη συζήτησή µας µε τον κ. Καλογιάννη αποτέλεσε η συµπλήρωση δύο ετών στον δηµαρχιακό
θώκο, εξέλιξη που θα συνδυασθεί µε τον δηµόσιο απολογισµό της δηµοτικής αρχής. Ένας απολογισµός –
αφετηρία ταυτόχρονα, του σχεδιασµού για την επόµενη περίοδο.

Σε πρώτη φάση το Σχέδιο Βιώσιµης Ανάπτυξης, παράλληλα µε τα εξελισσόµενα έργα της ΔΕΥΑΛ και οι
επόµενες διεκδικήσεις του ΕΣΠΑ θέλουν στον προγραµµατισµό της επόµενης τριετίας να δροµολογούνται
«έργα 40 εκατ. ευρώ». Με τον κ. Καλογιάννη να σηµειώνει πως «σε βάθος δύο θητειών, η πόλη µας θα
είναι εντελώς διαφορετική».

Διευκρινίζοντας ότι εκτός από τα «τεχνικά έργα» υπάρχει «η κοινωνική πολιτική και ο πολιτισµός», ενώ
κάνει ξεχωριστή αναφορά στις εξελίξεις γύρω από το Α’ Αρχαίο Θέατρο. Αν και για πρώτη φορά ο
δήµαρχος µε αφορµή το θέµα του κοινόχρηστου χώρου κάνει λόγο δηµόσια για «ανεύθυνες τοποθετήσεις»
και «ψηφοθηρία».

Ο κ. Καλογιάννης σχολιάζει τη σχέση του µε τον περιφερειάρχη Κων. Αγοραστό υπογραµµίζοντας ότι «από
αυτή τη συνεργασία η πόλη έχει να κερδίσει». Σχολιάζει την κριτική που δέχεται από την παράταξη του
ΚΚΕ αλλά και από την κ. Ρένα Καραλαριώτου, για την οποία σηµειώνει πως «προσπαθεί να περιχαρακώσει
τον πολιτικό της χώρο και να επιβάλει την πρωτοκαθεδρία της σ΄ αυτόν».

Μιλά επίσης για τα αποθεµατικά του Δήµου, τη Συµπαράταξη, για τις βόλτες στο κέντρο, προαναγγέλλει
αλλαγές αντιδηµάρχων και τέλος απευθύνει κάλεσµα στους συµπολίτες να µετάσχουν στον δηµόσιο
απολογισµό της δηµοτικής αρχής µεθαύριο Τρίτη στο ΔΩΛ.

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Κακάρα

 * Κύριε δήµαρχε, τι θα  λέγατε να  ξεκινήσουµε τη συζήτησή µας από εκεί που την είχαµε
αφήσει στην τελευταία  συνέντευξή σας στην «Ε»; Αν επιθυµείτε δηλαδή να  συνεχίσετε στον
Δήµο και για  µια  δεύτερη θητεία…

-«Έχω δηλώσει επανειληµµένα ότι ικανός χρόνος για την υλοποίηση του έργου µιας δηµοτικής αρχής είναι
οι δύο θητείες. Ο ορίζοντας αυτός παραµένει και για µένα προσωπικά».

* Μόλις προαναγγείλατε ότι θα  διεκδικήσετε την επανεκλογή σας στις εκλογές του 2019…

- «Ακριβώς».

* Συµπληρώσατε δυο χρόνια  στον δηµαρχιακό θώκο και πριν από οποιαδήποτε ερώτηση, θα
είχε ενδιαφέρον να  ακουστεί η δική σας… αυτοκριτική. Πώς σας κρίνετε;

-«Εργατικός, ανιδιοτελής, οργανωτικός, οραµατιστής. Απλός αλλά ταυτόχρονα υπερβολικά ευγενής, ώστε
αυτό ορισµένες φορές να εκλαµβάνεται ως αδυναµία. Συναισθηµατικά ευάλωτος απέναντι στα
προβλήµατα των συµπολιτών και µε τη φόρα που έχω για δουλειά, αρκετές φορές µπορεί να µην προσέξω
τον συµπολίτη που περπατάει δίπλα µου. Όπως καταλαβαίνετε δεν είµαι ο κλασικός πολιτικός των
δηµοσίων σχέσεων.

Όµως δεν έχει σηµασία το πώς βλέπω εγώ τον εαυτό µου, αλλά πώς βλέπουν εµένα και την παράταξή µας
οι πολίτες, τους οποίους καλώ στην εκδήλωση του απολογισµού της διετίας, µεθαύριο Τρίτη στο Δηµοτικό
Ωδείο».

* Με τον Κ. Αγοραστό, που κρατάει το κλειδί στο χρηµατοκιβώτιο του ΕΣΠΑ πώς τα  πάτε;
Λαρισαίοι µεν αµφότεροι, αλλά  πολιτικά  «αντίπαλοι»…

-«Είµαστε δύο άνθρωποι µε διαφορετικές πολιτικές απόψεις που υπηρετούµε, µε θεσµικές ιδιότητες, την
Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού. Συνεργαζόµαστε άριστα, συνδιαµορφώνοντας πεδίο δηµοκρατικής
συζήτησης το οποίο βεβαίως, εµπεριέχει συµφωνίες, διαφωνίες µερικές φορές και εντάσεις. Απ’ αυτή τη
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συνεργασία η πόλη έχει να κερδίσει. Και θα κερδίσει».

«ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»…

* Μιλάτε συχνά  σχετικά  µε το όραµά  σας για  τη Λάρισα  και αν γίνεται σωστά  αντιληπτό, µε
το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης επιχειρείτε να  αφήσετε το δικό σας «αποτύπωµα»
στην πόλη…

- «Έχω πει πολλές φορές ότι η Λάρισα βρίσκεται στο εφαλτήριο ενός µεγάλου άλµατος στο µέλλον. Μετά
από δύο χρόνια στη θέση του δηµάρχου, είµαι απόλυτα πεπεισµένος ότι η Λάρισα µπορεί να γίνει ο πρώτος
περιφερειακός πόλος ανάπτυξης στη χώρα. Έχει συγκεντρώσει κοινωνική δύναµη και οικονοµικό
δυναµισµό.

Με τη σηµερινή δηµοτική αρχή, έχει και σχέδιο. Όλα τα παραπάνω, συνδυαστικά µπορούν να την
εκτινάξουν στο µέλλον. Είµαι βέβαιος ότι σε βάθος δύο θητειών, η πόλη µας θα είναι εντελώς
διαφορετική. Με απλές κουβέντες στα δύο χρόνια σπείραµε και τώρα θα θερίσουµε».

* Από το «Διάζωµα» επίσης προέκυψε µια  θετική εξέλιξη µε τη συνολική µελέτη στο Α’ Αρχαίο
Θέατρο. Σε συνδυασµό µε την κατεδάφιση των κτιρίων, πλέον δηµιουργούνται νέα
δεδοµένα…

- «Το Α’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας δεν είναι µια ακόµα πολιτιστική υποδοµή. Πρόκειται για τεράστιας
σηµασίας ζήτηµα που αφορά στην ανάπτυξη της πόλης σε όλα τα επίπεδα.

Ο Δήµος ενεπλάκη µε αποφασιστικότητα στην υπόθεση, µε πνεύµα συνεργασίας µε την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λάρισας, που είναι η υπεύθυνη υπηρεσία για κάθε παρέµβαση στο Μνηµείο.

Είναι σηµαντικό νέο, επίσης, η σύνταξη συνολικής µελέτης για την αναστήλωση από το «Διάζωµα» και η
χρηµατοδότησή της από το Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Η µελέτη αυτή µαζί µε τις
υποστηρικτικές εργασίες που θα υλοποιηθούν µε την προγραµµατική σύµβαση και τα 175.000 ευρώ που
αποφάσισε να διαθέσει ο Δήµος διαµορφώνουν ένα master plan ικανό να εξασφαλίσει τις απαραίτητες
χρηµατοδοτήσεις για την ολοκλήρωσή του σε ορατό χρόνο.

Πιστεύω ότι το 2018 θα υπάρχει η δυνατότητα να δούµε παραστάσεις στο Μνηµείο».

* Το εγχείρηµα  για  την απαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου απέναντι από το Αρχαίο
Θέατρο είναι µεγάλο και αναµφίβολα  σηµαντικό για  την πόλη. Πώς εξελίσσεται; Προκύπτουν
εµπόδια;

- «Η διασφάλιση της χρηµατοδότησης για την απαλλοτρίωση του συγκεκριµένου οικοδοµικού τετραγώνου
ανοίγει τον δρόµο για τη διαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου, µπροστά από το Αρχαίο Θέατρο, υλοποιώντας
ένα αίτηµα της πόλης που έρχεται από τη δεκαετία του ’80. Όλοι µας αντιλαµβανόµαστε την ιδιαίτερη
σηµασία αυτής της παρέµβασης.

Η διαδικασία εξελίσσεται µε γρήγορα βήµατα. Βρισκόµαστε στη φάση της διαπραγµάτευσης µε τους
δικαιούχους και τους υπόχρεους της απαλλοτρίωσης. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς όλους ότι η
διαπραγµάτευση και ο εξωδικαστικός συµβιβασµός είναι η συµφέρουσα λύση για όλους. Είναι προφανές
ότι ο Δήµος θα καταστεί επισπεύδων για να ολοκληρωθεί σύντοµα η διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά στους υπόχρεους καταβολής αποζηµίωσης για την απαλλοτρίωση βάσει της νοµοθεσίας: Θα
δω τον καθένα ξεχωριστά, µε στόχο να παρέχουµε κάθε δυνατή διευκόλυνση.

Οτιδήποτε άλλο εκπορεύεται από ανεύθυνες τοποθετήσεις, που έφτασαν στα αυτιά µου τις τελευταίες
ηµέρες είναι εκ του πονηρού και στοχεύουν στην παρεµπόδιση του έργου και στην ψηφοθηρία. Θα
υπάρξουν πολλές σειρήνες προς αυτή την κατεύθυνση. Ζητώ από τους υπόχρεους συµπολίτες να
εµπιστευτούν τον Δήµο κι εµένα προσωπικά».

ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΡΓΑ 40 ΕΚ. ΕΥΡΩ

* Συχνά  επίσης µιλάτε για  τα  αποθεµατικά  του Δήµου. Δηλαδή εσείς πώς τα  αυξήσατε;

- «Μέχρι σήµερα δεν έχουµε προβλήµατα µε τις χρηµατοδοτικές ροές από τους ΚΑΠ και τα ανταποδοτικά
τέλη, παρά την κρίση. Η αύξηση συνδέεται και µε τη στοχευµένη προσπάθεια περικοπής δαπανών, µε
«νοικοκύρεµα» στον Δήµο. Αυτό υπηρετήσαµε, από την πρώτη στιγµή, όταν εξοικονοµήσαµε 5 εκατ. ευρώ,
«ξεσκονίζοντας» τους κωδικούς του προϋπολογισµού.
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Τα χρήµατα αυτά διατέθηκαν στην Κοινωνική Πολιτική και σε έργα συντηρήσεων. Αυτή η σφιχτή πολιτική
σάς πληροφορώ ότι υλοποιείται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, φέρνοντας θετικά αποτελέσµατα. Για
παράδειγµα, σας αναφέρω ότι ο προϋπολογισµός για το 2016 υλοποιείται µε πρωτόγνωρα ποσοστά, που
ξεπερνούν το 90%.

Εν κατακλείδι, η καλή οικονοµική κατάσταση του Δήµου σε συνδυασµό µε τη ευτυχή συγκυρία της έναρξης
του νέου Περιφερειακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ, αλλά και οι διεκδικήσεις από τοµεακά προγράµµατα, σε
συνδυασµό µε σοβαρή ιεράρχηση των δυνατοτήτων µας καταδεικνύουν τις δυνατότητες που υπάρχουν
για το περίφηµο «άλµα», που προαναφέραµε.

Έργα 40 εκατοµµυρίων ευρώ θα δροµολογηθούν και θα εκτελεστούν στο δεύτερο µέρος της θητείας µας.
Και για να µην µιλάµε µόνο για τεχνικά έργα, νοµίζω ότι είναι αναντίρρητο ότι η δουλειά µας στην
Κοινωνική Πολιτική και στον Πολιτισµό, είναι ήδη εξαιρετική και θα αναβαθµιστεί περαιτέρω».

* Μιας και µιλάµε για  τα  αποθεµατικά . Με χρήµατα  της ΔΕΥΑΛ αλλάζετε τα  δίκτυα  ύδρευσης
στις συνοικίες ενώ υποσχεθήκατε ότι θα  χρηµατοδοτήσετε την ολοκλήρωση του ΟΥΗΛ µε 3
εκατ. ευρώ. Έχετε διαφορετική φιλοσοφία  για  την αξιοποίηση των αποθεµατικών, αλλά  δεν
θα  «στεγνώσετε» έτσι το ταµείο σας;

- «Βιώσιµη ΔΕΥΑΛ δεν σηµαίνει πακτωµένα εκατοµµύρια στις τράπεζες. Σηµαίνει ανταποδοτικό έργο για
τους συµπολίτες µας. Μην ξεχνάτε πως στο ταµείο της βρίσκονται χρήµατα των Λαρισαίων.

Από την αρχή της θητείας µας και έως σήµερα η ΔΕΥΑΛ, βασισµένη στη δική µας πια πολιτική φιλοσοφία,
έχει εκτελέσει και δροµολογήσει έργα ύψους 14 εκατ. ευρώ. Τα έργα αφορούν σε αντικαταστάσεις
δικτύων µε παράλληλη πλήρη αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση όλου του πλάτους των δρόµων, σε
συνοικίες που για διάφορους λόγους τα τελευταία χρόνια είχαν µείνει πίσω σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση
έργων. Τέτοιες συνοικίες είναι οι Άγιοι Σαράντα, η Χαραυγή, ο Ιπποκράτης, οι Αµπελόκηποι, ο Άγιος
Γεώργιος και το Κουλούρι. Επίσης ανάλογο έργο θα γίνει στις εισόδους της πόλης µε πρώτη την οδό
Βόλου.

Το επενδυτικό πρόγραµµα της ΔΕΥΑΛ, τα δυο αυτά χρόνια της θητείας µας, είναι από τα υψηλότερα των
20 τελευταίων ετών.

Μια και µιλάµε για τη ΔΕΥΑΛ, θέλω να διαβεβαιώσω πως αστοχίες στο θέµα της διακοπής υδροδότησης σε
ευάλωτους συµπολίτες θα διορθωθούν άµεσα».

ΓΙΑ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ, ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ

* Αλήθεια  πώς σχολιάζετε τις «αβρότητες» µε τον πρώην δήµαρχο για  τις οποίες σας
κατηγόρησε η δηµοτική παράταξη του ΚΚΕ;

- «Με την προηγούµενη δηµοτική αρχή είχαµε και έχουµε διαφορετική φιλοσοφία. Έχω πει από πολύ νωρίς,
από την υπόθεση της Βιοκλιµατικής Ανάπλασης ότι κάθε δηµοτική αρχή πρέπει να «χτίζει» και να
ολοκληρώνει ό,τι της παρέδωσε η προηγούµενη. Αυτό κάναµε στην αρχή της θητείας µας και τώρα
εξελίσσεται το πρόγραµµά µας. Δεν υπάρχει άλλος δρόµος για τις δηµοτικές αρχές διαχρονικά.

Σε ό,τι αφορά στο επίπεδο των προσωπικών σχέσεων µε συµβούλους της αντιπολίτευσης, - τις αβρότητες,
όπως τις χαρακτηρίζετε - θέλω να σας πω πως είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτό ισχύει και για τους
συµβούλους της δηµοτικής παράταξης του ΚΚΕ, οι οποίοι ωστόσο µε αποκαλούν… ”υπηρέτη του
κεφαλαίου”».

* Σκληρή στην κριτική εναντίον σας είναι και η επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης η κ.
Ρένα  Καραλαριώτου. Σας ενοχλεί αυτή η κριτική;

- «Εκτίµησή µου είναι ότι η κ. Καραλαριώτου προσπαθεί να περιχαρακώσει τον πολιτικό της χώρο και να
επιβάλει την πρωτοκαθεδρία της σ΄ αυτόν. Αυτή η προσπάθεια οδηγεί αρκετές φορές σε άρνηση της
θεσµικής της λειτουργίας που είναι η τεκµηριωµένη κριτική πάντα µε γνώµονα το συµφέρον της πόλης. Σ’
αυτό το επίπεδο και βεβαίως µε ενοχλεί.

Με µια δηµοτική αρχή ανοικτή στον διάλογο και στη συνεννόηση µε τους πάντες είναι κρίµα που δεν
αξιοποιείται για το µεγαλύτερο όφελος της πόλης. Η ευθύνη δεν είναι δική µου».

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

* Γνωρίζετε καλύτερα  απ’ τον καθένα  πως έχει «ανοίξει» το θέµα  των αντιδηµάρχων.
Αλήθεια , ο δηµόσιος απολογισµός σας θα  συνδυασθεί και µε αλλαγές σε πρόσωπα;
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- «Κλείσαµε δύο χρόνια θητείας. Κάναµε σηµαντικό έργο και αντλήσαµε εµπειρίες. Προετοιµαστήκαµε
σοβαρά. Βρισκόµαστε στο σηµείο που πρέπει να επιταχύνουµε. Οι αλλαγές είναι στα σχέδιά µου. Μιλάω για
αλλαγές στις δοµές του Δήµου, µε αντίστοιχη βελτίωση της απόδοσης στο σύνολο του υπηρεσιακού
µηχανισµού, αλλά και σε αντιδηµάρχους».

* Εάν προχωρήσετε σε αλλαγές, θα  τηρήσετε ισορροπίες µε δεδοµένη και τη δοµή της
Συµπαράταξης;

- «Δεν υπάρχουν ισορροπίες. Υπάρχει δουλειά, δουλειά, δουλειά. Όποιος διακρίνεται σ΄ αυτό το πεδίο θα
αναλάβει και περισσότερες ευθύνες».

* Τη Συµπαράταξη πώς καταφέρνετε και τη διατηρείτε συµπαγή; Μόνο µία  απώλεια  είχατε
ως τώρα  κι ας πέρασε ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ από συµπληγάδες…

- «Η Συµπαράταξη είναι προοδευτική αυτοδιοικητική παράταξη, που δηµιουργήθηκε στη βάση της
ιδρυτικής µας Διακήρυξης. Αυτή τη Διακήρυξη τη σεβόµαστε όλοι και πρώτος εγώ. Σ΄ αυτά τα δυο
χρόνια, µπορώ να σας πω µε βεβαιότητα, ότι η δηµοτική οµάδα της Συµπαράταξης έχει οµογενοποιηθεί.
Θα έλεγα δε πως ο πλούτος των απόψεων είναι και η προωθητική της δύναµη.

Βέβαια, το εγχείρηµα είναι πρωτοπόρο και προσωπικά πιστεύω ότι στη σηµερινή πολιτική συγκυρία είναι
ζητούµενο σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής µας ζωής».

* Θεωρείτε ευνοϊκή συγκυρία  για  την πόλη που κυβερνούν άνθρωποι µε τους οποίους
πολιτικά  ταιριάζουν τα  χνώτα  σας; Προκύπτουν οφέλη εξ αυτού;

- «Το πρόγραµµα µιας δηµοτικής αρχής, πρέπει να παίρνει υπ’ όψιν του, την κατάσταση της χώρας αλλά και
το εκάστοτε κυβερνητικό πρόγραµµα. Τότε σίγουρα πετυχαίνεις περισσότερα. Προσπαθούµε να
αξιοποιήσουµε ιδιαίτερα τις πλευρές που αφορούν την Τ.Α. και την πόλη όσο µπορούµε καλύτερα. Άλλωστε
τα αποτελέσµατα για την πόλη µιλούν από µόνα τους. Και µπορώ να δηλώσω ότι σε πολύ σηµαντικά
θέµατα -ΕΘΙΑΓΕ, απαλλοτρίωση Κ.Χ. στο Αρχαίο Θέατρο, ενίσχυση του Δήµου µε προσωπικό, αλλά και άλλα
που θα ακολουθήσουν- έχω βρει ευήκοα ώτα. Από αυτή τη δουλειά προκύπτουν οφέλη».

«ΔΕΝ ΛΕΩ ΜΟΝΟ ΚΑΛΗΜΕΡΕΣ»…

* Και ένα  τελευταίο ερώτηµα . Μερικοί λένε ότι δεν εµφανίζεστε όσο θα  έπρεπε στην πόλη,
υπό την έννοια  ότι π.χ. δεν κάνετε βόλτες στο κέντρο και στα  καταστήµατα…

- «Το ακούω και εγώ και χαµογελάω όταν µου το λένε. Εργάζοµαι και εργαζόµαστε σκληρά, νύχτα µε
νύχτα. Αυτό µαζί µε τις δυσκολίες της πρώτης περιόδου δεν µου άφησε χρόνο για να βρίσκοµαι συχνότερα
µε τους συµπολίτες µου, τον απλό κόσµο. Το έχω και εγώ ανάγκη. Πιστεύω ότι µόλις τελειώσει αυτός ο
κύκλος της σοβαρής δουλειάς θα βρεθεί περισσότερο ελεύθερος χρόνος για µένα και τους συνεργάτες
µου.

Ωστόσο θα το ξαναπώ. Δεν είµαι του στυλ του πολιτικού που λέει µόνο “καληµέρες” αφήνοντας όλα τα
υπόλοιπα να πάνε µε τον αυτόµατο πιλότο. Αυτό το µοντέλο δοκιµάστηκε και απέτυχε».
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Kαλές ειδήσεις για τη Λάρισα…

Mία  µία έρχονται οι καλές ειδήσεις για µια σειρά ζητήµατα που αφορούν στην πόλη της Λάρισα και το
Δήµο Λαρισαίων. Σήµερα ο Δήµος Λαρισαίων καταθέτει και επισήµως στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την
πρότασή του για το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (η οποία µεταξύ άλλων προβλέπει µεταξύ άλλων
τη δηµιουργία δρόµων ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόµων, αλλά και την ολοκλήρωση του θεάτρου
ΟΥΗΛ).

Την ίδια ώρα, µόνο θετικές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του «Διαζώµατος» να αναλάβει την
εκπόνηση συνολικής µελέτης για την  αναστύλωση του Α” Αρχαίου θεάτρου της Λάρισας, ύψος 100.000
ευρώ, την οποία θα χρηµατοδοτήσει το ίδρυµα «Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου».

Οσοι παρακολουθούν από κοντά την υπόθεση Θεάτρου, θα έχουν διαπιστώσει εξάλλου τη «χηµεία» που
έχει αναπτυχθεί µεταξύ του δηµάρχου Απόστολου Καλογιάννη και του προέδρου του Διαζώµατος
Σταύρου Μπένου, από τις πρώτες κιόλας ηµέρες της θητείας της νυν δηµοτικής αρχής.  Η ολοκλήρωση
της συγκεκριµένης µελέτης, θα ανοίξει το δρόµο για την χρηµατοδότηση έργων µε ευρωπαϊκά κονδύλια,
ώστε επιτέλους να γίνει λειτουργικό. Αλλώστε, τόσο στη δηµοτική αρχή όσο και οι περισσότεροι  στην
πόλη έχουν κατανοήσει ότι η υπόθεση του Αρχαίου θεάτρου, αποτελεί έργο ανάπτυξης για τη Λάρισα.

Την ίδια ώρα., «τρέχει» κανονικότατα και η υπόθεση της απαλλοτρίωσης του οικοδοµικού τετραγώνου
απέναντι από το Α” Αρχαίο Θέατρο.

Όπως όλα δείχνουν, και αυτό άλλωστε υποστηρίζουν και στη δηµοτική αρχή, ήρθε η περίοδος που η
αθόρυβη αλλά ουσιαστική δουλειά των προηγούµενων δυο ετών, µπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, µε την
εκτέλεση έργων που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της πόλης.

T.K.
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Kαλές ειδήσεις για τη Λάρισα...

Mία µία έρχονται οι καλές ειδήσεις για µια σειρά ζητήµατα που αφορούν στην πόλη της Λάρισα και το
Δήµο Λαρισαίων. Σήµερα ο Δήµος Λαρισαίων καταθέτει και επισήµως στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την
πρότασή του για το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (η οποία µεταξύ άλλων προβλέπει µεταξύ άλλων
τη δηµιουργία δρόµων ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόµων, αλλά και την ολοκλήρωση του θεάτρου
ΟΥΗΛ). Την ίδια ώρα, µόνο θετικές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του "Διαζώµατος" να αναλάβει την
εκπόνηση συνολικής µελέτης για την αναστύλωση του Α" Αρχαίου θεάτρου της Λάρισας, ύψος 100.000
ευρώ, την οποία θα χρηµατοδοτήσει το ίδρυµα "Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου". Οσοι
παρακολουθούν από κοντά την υπόθεση Θεάτρου, θα έχουν διαπιστώσει εξάλλου τη "χηµεία" που έχει
αναπτυχθεί µεταξύ του δηµάρχου Απόστολου Καλογιάννη και του προέδρου του Διαζώµατος Σταύρου
Μπένου, από τις πρώτες κιόλας ηµέρες της θητείας της νυν δηµοτικής αρχής. Η ολοκλήρωση της...
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