Ανακεφαλαίωση 2ης Συνάντησης για τη δράση
Έτος Μάχης Σαρανταπόρου «1912-2012: 100 χρόνια μετά»
Χρόνος:

Σάββατο 25 Ιουνίου 2011, 18:00-20:00

Χώρος:
Θέμα:

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελασσόνας
Συνεργασία-Δημιουργία Επιτροπής για τη δράση:
Έτος Μάχης Σαρανταπόρου «1912-2012: 100 χρόνια μετά»
αναδρομή στο χθες - ανάδειξη του σήμερα - όραμα για το αύριο

Συμμετέχοντες:
Δήμος Ελασσόνας
Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

Καραγκούνης Σπύρος

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας
Σαρανταπόρου

Βαΐτσης Ιωάννης

Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης
«Η Τριπολίτιδα»

Τσακνάκης Βαγγέλης, Τσακνάκης Αποστόλης

Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος
Λόφου
Επιμορφωτικός-Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Σαρανταπόρου

Μυλωθρίδης Ιωάννης, Σικλόγλου Χρήστος

Πολιτιστικός Σύλλογος Μηλέας

Μπουγατσιάς Δημήτρης

Αθλητικός Όμιλος Σαρανταπόρου

Γκουτζουρέλας Σπύρος

Ομάδα Sarantaporo.gr

Ντιντιούμη Σοφία, Βαΐτσης Αντ. Αχιλλέας, Γκουντρουμπή Λία,
Κλεισιάρης Φώτης, Ράπτης Θωμάς, Σιδέρης Γιάννης

Ράπτη Πόπη

Κοινοποίηση σε:
Δήμαρχο Ελασσόνας,
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας-Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ελασσόνας, ΚΕΔΕ
ΜΕΣ Τσαπουρνιάς,
ΕΕΣ Μηλέας,
ΜΕΣ Κοκκινόγης «Αγ.Αντώνιος»,
Πολιτιστικό Σύλλογο Καλυβιωτών-Κοκκινοπηλού «Όλυμπος»,
ΜΕΣ Γιαννωτάς,
Πολιτιστικό Σύλλογο Αετοράχης,
Εκπολιτιστικό-Επιμορφωτικό Σύλλογος Πυθίου,
Εξωραϊστικό Σύλλογος Λιβαδίου
Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλιθέας,
Πολιτιστικό Σύλλογο Ολυμπιάδας,
Εφημερίδα «Τα Νέα του Ολύμπου»,
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείου Σαρανταπόρου
καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο Σύλλογο της περιοχής ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη πρόταση-δράση

Θέματα/Αποφάσεις:
Τι;
1

Γνωριμία-χαιρετισμοί
Η συνάντηση ξεκίνησε με συστάσεις γνωριμίας των παρευρισκόμενων φορέων. Το λόγο πήραν όλοι οι
παρευρισκόμενοι λέγοντας ποιον σύλλογο-φορέα εκπροσωπούν και εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για
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την προτεινόμενη δράση για το έτος 2012.
Σπύρος Καραγκούνης : Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ – αντιπρόσωπος Δήμου Ελασσόνας
Βαΐτσης Ιωάννης: Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σαρανταπόρου
Ράπτη Πόπη: Πρόεδρος του Επιμορφωτικού-Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σαρανταπόρου
Μυλωθρίδης Γιάννης: Εκπρόσωπος του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου Λόφου (Υπεύθυνος
Σχολικού-Λαογραφικού Μουσείου)
Τσακνάκης Βαγγέλης: Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης
Μπουγατσιάς Δημήτρης: Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλέας
Γκουτζουρέλας Σπύρος: Αντιπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου Σαρανταπόρου
Κλεισιάρης Φώτης: Αντιπρόσωπος ομάδας Sarantaporo.gr
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Σύντομη παρουσίαση της ομάδας sarantaporo.gr
Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση της ομάδας sarantaporo.gr, από τον Κλεισιάρη Φώτη, ο οποίος
αναφέρθηκε στη σύσταση, τους σκοπούς και τη λειτουργία της, στις μέχρι τώρα δράσεις της, καθώς και
στα μελλοντικά της σχέδια.
Ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Σπύρος Καραγκούνης , αναφέρθηκε με καλά λόγια και συγχάρηκε την
ομάδα Sarantaporo.gr για τη δράση της, τόνισε ότι ο Δήμος Ελασσόνας είναι ανοιχτός να συνεργαστεί,
να συνδράμει και να βοηθήσει όπου μπορεί, ενώ θα αποστείλει το πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΚΕΔΕ
για το καλοκαίρι του 2011 ώστε να προβληθεί και στην ιστοσελίδα Sarantaporo.gr. Επιπλέον δήλωσε ότι
από τώρα και στο εξής θα προσκαλείται και η ομάδα Sarantaporo.gr να συμμετέχει στις συναντήσεις του
Δήμου Ελασσόνας.
Ο Φ.Κλεισιάρης ευχαρίστησε εκ μέρους της ομάδας Sarantaporo.gr και τόνισε ότι και η ομάδα είναι
διατεθειμένη να συνδράμει με την τεχνογνωσία αλλά και τα μέσα που διαθέτει στις προσπάθειες του
Δήμου Ελασσόνας.
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Παρουσίαση της πρότασης της ομάδας sarantaporo.gr:
Ακολούθησε η παρουσίαση της πρότασης της ομάδας Sarantaporo.gr: Έτος Μάχης Σαρανταπόρου

«1912-2012: 100 χρόνια μετά» αναδρομή στο χθες - ανάδειξη του σήμερα - όραμα για το αύριο από
την Σοφία Ντιουντιούμη.
Τονίστηκε η μοναδικότητα του ιστορικού γεγονότος της Μάχης των Στενών του Σαρανταπόρου, της 1ης
του Α Βαλκανικού πολέμου, σε σχέση με το ιστορικό γεγονός της απελευθέρωσης της περιοχής, διότι
απελευθέρωση συντελέστηκε σε όλες τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ η Μάχη Σαρανταπόρου
είναι μοναδικά συνδυασμένη και αναγνωρίσιμη για την περιοχή μας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
τίτλος δίχως να επισκιάζεται από αντίστοιχους εορτασμούς σημαντικότερων πόλεων (πχ Θεσσαλονίκη,
Ιωάννινα, Κοζάνη κλπ)
Επίσης τονίστηκε η μοναδική ιστορική ευκαιρία για την ανάδειξη της περιοχής, που παρόμοια θα
εμφανιστεί μετά από 100 χρόνια, ενώ η συνεργασία όλων των φορέων μπορεί να κάνει αυτή την ευκαιρία
μια επιτυχημένη δράση για προβολή της ιστορίας, των ανθρώπων και των δυνατοτήτων της ευρύτερης
περιοχής.
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Απόψεις, ιδέες και προβληματισμοί των φορέων για την προτεινόμενη δράση
Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την άποψή τους, τις ιδέες τους και τους προβληματισμούς
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τους για την προτεινόμενη δράση σχετικά με τη φιλοσοφία της ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής ως
μια ενιαίας γεωγραφικής ιστορικής και περιβαλλοντικής ενότητας στη βάση μιας συνεργασίας των
τοπικών φορέων και κοινοτήτων.
Σπύρος Καραγκούνης : Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε με θετικά λόγια για τη δράση, μίλησε
για επαγγελματική δουλειά της ομάδας Sarantaporo.gr και ενημέρωσε για τις μέχρι τώρα ενέργειες και τα
σχέδια του Δήμος Ελασσόνας:
o Μνημειακή ανάδειξη των στρατιωτικών φυλακίων στη Μελούνα
o Πρόταση στα ΕΛΤΑ και έκδοση σειρά γραμματοσήμων σχετικές με τη Μάχη Σαρανταπόρου και
την απελευθέρωση της περιοχής της Ελασσόνας
o Ένταξη της περιοχής στα προγράμματα της ΕΤ3 για την ιστορία των βαλκανικών πολέμων
o Επίσης έχει συσταθεί μια τριμελής Επιτροπή: ( Γκαραγκούνης , Κλεισιάρης, Παπαποστόλου) και
στη συνέχεια θα συσταθούν και 3 θεματικές επιτροπές: ιστορική, εκδηλώσεων και τεχνική
o Πρότεινε στην Επιτροπή του Δήμου να συμμετέχει και ο επικεφαλής της Επιτροπής Διοργάνωσης
της δράσης Έτος Μάχης Σαρανταπόρου «1912-2012: 100 χρόνια μετά» ενώ ο ίδιος θα
συμμετέχει στην Επιτροπή Διοργάνωσης ως εκπρόσωπος του Δήμου Ελασσόνας.
Βαγγέλης Τσακνάκης: Ο πρόεδρος του Συλλόγου της Δολίχης επιβεβαίωσε εκ νέου πως θα συμμετέχει
στη δράση και ως εκπρόσωπος του Συλλόγου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αποστόλης Τσακνάκης.
Γιάννης Μυλωθρίδης: Επιβεβαίωσε εκ νέου την συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Λόφου στη
δράση και είπε ότι θα ενημερώσει στο προσεχές διάστημα για το ποιος θα εκπροσωπεί τον Σύλλογο
στην Επιτροπή Διοργάνωσης.
Σπύρος Γκουτζουρέλας: Ο ΑΟΣ θα συμμετέχει στη δράση με έμφαση τις αθλητικές εκδηλώσεις και
εκπρόσωπος στην Επιτροπή Διοργάνωσης θα είναι ο ίδιος.
Φώτης Κλεισιάρης: Ο εκπρόσωπος της ομάδας Sarantaporo.gr τόνισε ότι εξίσου σημαντικό είναι να
υπάρξουν και αθλητικές εκδηλώσεις. Να δοθούν κίνητρα σε νέους ανθρώπους να εμπλακούν, να
συμμετέχουν και να δημιουργήσουν. Η ανάπτυξη στη σημερινή εποχή έχει γίνει συνώνυμη με την
οικονομική ανάπτυξη, όπως πολύ εύστοχα είχε σχολιάσει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Καλλιθέας σε χθεσινή συζήτηση για τη δράση, ωστόσο το ζητούμενο δεν είναι το οικονομικό αλλά κυρίως
η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η ανάπτυξη ως καθημερινό βίωμα.
Επίσης μετέφερε το μήνυμα του προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλυβιωτών-Κοκκινοπηλού,
Νταμπόση Δημήτρη, για συμμετοχή στη δράση και πως εκπρόσωπος στην Επιτροπή Διοργάνωσης θα
είναι ο ίδιος.
Γιάννης Βαίτσης: Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σαρανταπόρου τόνισε την ανάγκη τις
εκδηλώσεις μνήμης για την Μάχη Σαρανταπόρου το 2011 να τις αναλάβει ο Καλλικρατικός Δήμος
Ελασσόνας όπως πριν ο Καποδιστριακός Δήμος Σαρανταπόρου. Ο Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ Σπύρος
Γκαραγκούνης τον διαβεβαίωση ότι αυτό θα γίνει.
Ράπτη Πόπη: Η πρόεδρος του Επιμορφωτικού-Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σαρανταπόρου επιβεβαίωσε
εκ νέου πως θα συμμετέχει στη δράση και θα ενημερώσει στο προσεχές διάστημα για το ποιος θα
εκπροσωπεί τον Σύλλογο στην Επιτροπή Διοργάνωσης.
Μπουγατσιάς Δημήτρης: Ο πρόεδρος του Συλλόγου της Μηλέας δήλωσε πως θα συμμετέχει στη
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δράση και εκπρόσωπος στην Επιτροπή Διοργάνωσης θα είναι ο ίδιος.
Οργανωτικά θέματα-Σύνθεση Επιτροπής Διοργάνωσης-Αποφάσεις
 Οι συμμετέχοντες φορείς στη δράση και σύνθεση της Επιτροπή Διοργάνωσης παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:
Φορέας
Επιτροπή Διοργάνωσης
Ομάδα Sarantaporo.gr
Ντιντιούμη Σοφία
Δήμος Ελασσόνας-ΚΕΔΕ
Σπύρος Καραγκούνης
Τοπική Κοινότητα Σαρανταπόρου
Βαΐτσης Γιάννης
αναμένεται γνωστοποίηση
Ε.Ε.Σ Σαρανταπόρου
Α.Ο. Σαρανταπόρου
Γκουτζουρέλας Σπύρος
Π.Σ. Δολίχης «Η Τριπολίτιδα»
Τσακνάκης Αποστόλης
Μυλωθρίδης Ιωάννης
Π.Π.Σ Λόφου
Π.Σ. Μηλέας
Μπουγατσιάς Δημήτρης
Π.Σ. Καλυβιωτών-Κοκκινοπηλού
Νταμπόσης Δημήτρης
Επικεφαλής της Επιτροπής Διοργάνωσης εκλέχθηκε ομόφωνα η Σοφία Ντιντιούμη,
Ιστορικός Αρχαιολόγος-Υποψήφια Διδάκτωρ Βυζαντινολογίας του ΑΠΘ, κατόπιν πρότασης
της ομάδας Sarantaporo.gr.


Αποφασίστηκε η σύνθεση της Επιτροπής Διοργάνωσης να παραμείνει ανοιχτή μέχρι 20
Αυγούστου ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και όποιοι άλλοι Σύλλογοι ή Φορείς το
επιθυμούν, αλλά δεν κατέστη δυνατή η παρουσία τους στη σημερινή συνάντηση, ορίζοντας τον
εκπρόσωπό τους.



Η Επιτροπή Διοργάνωσης θα αρχίσει άμεσα να επικοινωνεί και να δουλεύει ενώ ο
εκπρόσωπος του κάθε Συλλόγου θα προχωρήσει εντός του Ιουλίου στην δημιουργία 2 λιστών
με προτεινόμενες δράσεις και εκδηλώσεις για το 2012 που θα αφορούν:
α) δράσεις-εκδηλώσεις στο σύνολο της περιοχής και σε ευρύτερη ή πανελλήνια κλίμακα,
(μια τέτοια πρώτη πρόταση είναι η έκδοση κοινού ημερολογίου για το 2012, μιας και το φθινόπωρο θα
πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί η θεματολογία, ώστε να είναι έτοιμο προς διάθεση το Νοέμβριο –
Δεκέμβριο.)

β) δράσεις-εκδηλώσεις σε επίπεδο τοπικής κοινότητας.
Η όλη συνάντηση έγινε σε πολύ ευχάριστο και θετικό κλίμα τόσο από την πλευρά των Συλλόγων και
Φορέων, όσο και από την πλευρά του εκπροσώπου της ΚΕΔΕ και του Δήμου Ελασσόνας,
δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για μια δημιουργική συνεργασία.
Καλή επιτυχία στη δράση !!!

Επόμενη Συνάντηση: Θα αποφασιστεί από τα μέλη της Επιτροπής Διοργάνωσης
Η ανακεφαλαίωση των θεμάτων έγινε από: Γκουντρουμπή Λία (Ομάδα Sarantaporo.gr)

Σελίδα 4 από 4

