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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΑ, ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟ ΛΑΡΙΣΑΙΟ ΠΟΙΗΤΗ κ. ΔΗΜ ΚΡΑΝΙΩΤΗ
Η Διεθνής Ένωση Τιμημένων Ποιητών (United Poets Laureate International) ανακοίνωσε
επίσημα ότι το 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποιητών (World Congress of Poets) θα διοργανωθεί
από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2011 στη Λάρισα, με Πρόεδρο το Λαρισαίο ποιητή Δημήτρη Π.
Κρανιώτη, ιατρό ειδικό Παθολόγο, ακαδημαϊκό και διδάκτορα λογοτεχνίας. Το Παγκόσμιο
Συνέδριο Ποιητών το οποίο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διεξάγεται
από το 1969, σε διάφορες χώρες του κόσμου και αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο
πολιτιστικό γεγονός. Διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από την UPLI, που είναι ένας από
τους σημαντικότερους διεθνείς ποιητικούς οργανισμούς του κόσμου και συγκεντρώνει
ποιητές από όλο τον κόσμο.

Ο Δημήτρης Κρανιώτης συμμετείχε στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποιητών που
πραγματοποιήθηκε 16-20 Ιουλίου 2009 στην Μανάγκουα, πρωτεύουσα της Νικαράγουα, με τη
συμμετοχή ποιητών απ' όλο τον κόσμο. Ο Λαρισαίος γιατρός ως εκλεγμένος Πρόεδρος του
22ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Ποιητών του 2011 στην εισήγησή του ενημέρωσε πως η Λάρισα
είναι η πρότασή του για τη διοργάνωση του επόμενου Παγκοσμίου Συνεδρίου, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2011. Αναφέρθηκε μάλιστα στις
συναντήσεις που είχε με το Νομάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρό και το Δήμαρχο Λαρισαίων
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κ. Κωνσταντίνο Τζανακούλη και τόνισε ότι το σημαντικό αυτό πολιτιστικό γεγονός θα έχει
τη στήριξη της Νομαρχίας Λάρισας και του Δήμου Λαρισαίων.

Στα πλαίσια της παρουσίασης της πρότασης του Δημήτρη Κρανιώτη για τη Λάρισα
προβλήθηκε το επίσημο DVD της Νομαρχίας Λάρισας. Επίσης ο Λαρισαίος ποιητής
πρόσφερε έντυπο υλικό με φωτογραφίες και πληροφορίες για το Νομό Λάρισας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της UPLI δέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του Λαρισαίου ποιητή κι
ανακοίνωσε ότι η Λάρισα θα είναι το 2011 η νέα Παγκόσμια Πρωτεύουσα της Ποίησης. Μετά
την ανακοίνωση της απόφασης, ο Δημήτρης Κρανιώτης προσκάλεσε τους ποιητές του
κόσμου να έρθουν στην καρδιά της Ελλάδας, στο Νομό Λάρισας, το 2011.

Το 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποιητών, το οποίο θα περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων στο
Νομό Λάρισας, θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Larissa Imperial, και οι ξένοι ποιητές θα
μεταφερθούν στη Λάρισα οδικώς από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Μακεδονία» της
Θεσσαλονίκης
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