Δεύτερο καλύτερο βουνό παγκοσμίως ο Όλυμπος!

ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Η Νομαρχία Λάρισας προτρέπει για νέα στήριξη της υποψηφιότητας

Η προσπάθεια της Νομαρχίας Λάρισας να προωθήσει τον Όλυμπο όσο καλύτερα μπορεί, σε
μια παγκόσμια ψηφοφορία που διεξάγεται εδώ και μήνες στο Διαδίκτυο, φαίνεται ότι
αποφέρει καρπούς.

Συγκεκριμένα, ο μυθικός Όλυμπος, βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θέση στην κατηγορία
«Βουνών και Ηφαιστείων», ξεπερνώντας πολλούς άλλους διάσημους ανταγωνιστές του. Τον
ξεπερνά μόνο το όρος Yu Shan της Κίνας.

Θεωρείται βέβαιο ότι ο Όλυμπος θα περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, όπου θα
εισέλθουν τα 77 καλύτερα μνημεία, μεταξύ των 430 που συναγωνίστηκαν στην αρχή της
ψηφοφορίας.

Κατόπιν αυτού, η Νομαρχία Λάρισας απευθύνει προτροπή σε όλους τους κατοίκους του
νομού αλλά και σε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδας να ξαναψηφίσουν
προκειμένου η υποψηφιότητα του μυθικού μας βουνού να ανέλθει όσο το δυνατόν πιο ψηλά
στη λίστα με τα επτά θαύματα της φύσης.

Ήδη η Νομαρχία Λάρισας συνεργάζεται με φορείς προκειμένου η υποψηφιότητα του
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Ολύμπου να στηριχθεί και να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις την είσοδό της στην
επόμενη φάση του διεθνούς διαγωνισμού.

Όπως είναι γνωστό το ίδρυμα 7WONDER FOUNDATION έχει ξεκινήσει μια μεγάλη
διαδικτυακή ψηφοφορία προκειμένου πολίτες από όλο τον κόσμο να επιλέξουν τα 7
θαύματα της φύσης. Ο Όλυμπος ήταν υποψήφιος από την Ελλάδα μαζί με τη Σαντορίνη, το
απολιθωμένο δάσος της Λέσβου και τα Μετέωρα και ήταν αυτός που προκρίθηκε στην
επόμενη φάση μετά την πρώτη φάση του διαγωνισμού που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του
2008.

Η ψηφοφορία για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού λήγει στις 7 Ιουλίου του 2009 με την
ανάδειξη των 77 πρώτων σε ψήφους μνημείων της φύσης. Από αυτά η επιτροπή που
διεξάγει το διαγωνισμό θα επιλέξει τα 21 τα οποία θα ανακοινώσει στις 21 Ιουλίου του 2009
και τα οποία θα τεθούν εκ νέου σε ψηφοφορία κατά τα έτη 2010 και 2011.

Στα μέσα του 2011 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και θα ανακοινωθούν τα 7 θαύματα
της φύσης όπως θα τα έχουν επιλέξει πολίτες από όλο τον κόσμο .

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για να ενισχύσουν την υποψηφιότητα
του Ολύμπου μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση
www.new7wonders.com/nature/en όπου παράλληλα μπορούν να ενημερώνονται για την
εξέλιξη του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός που στην πρώτη φάση του προσέλκυσε το ενδιαφέρον άνω των 100
εκατομμυρίων πολιτών από όλο τον κόσμο με 430 υποψηφιότητες από 224 χώρες αποτελεί
μια μεγάλη ευκαιρία προβολής όχι μόνο του νομού Λάρισας αλλά της Θεσσαλίας και όλης
της Ελλάδας .
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