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Σαραντάπορο, 16 Μαΐου 2011
Προς
Δήμαρχο Ελασσόνας
κ. Γεώργιο Πασχόπουλο
Κοιν:
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας
κ. Γαρυφαλλιά Καφφέ – Ρέικου
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου,
Όπως ήδη γνωρίζετε μια και έτυχε να γνωριστούμε και να συζητήσου,
αποτελούμε την ομάδα ενεργών πολιτών του ιστότοπου sarantaporo.gr. Όλοι μας
έχουμε κοινή καταγωγή από το Σαραντάπορο Ελασσόνας και κύριο
χαρακτηριστικό την αγάπη για τον τόπο μας. Διαμένοντας σε διαφορετικές
πόλεις, χώρες και ηπείρους, δημιουργήσαμε τον συγκεκριμένο ιστότοπο από
ανάγκη να επικοινωνούμε μεταξύ μας, να μαθαίνουμε τα τοπικά νέα, να
εντοπίζουμε τα κακώς κείμενα, να παράγουμε και να προβάλουμε δημιουργικές
και αναπτυξιακές προτάσεις και δράσεις, αλλά και να διατηρούμε ζωντανή την
παράδοση και την ιστορική μνήμη της περιοχής μας (βλ. συνημμένο 1).
Στα πλαίσια της επετείου των 100 χρόνων από τη Μάχη των Στενών του
Σαρανταπόρου, αποφασίσαμε να έρθουμε σε επαφή με τοπικούς φορείς και
συλλόγους, ώστε από κοινού να προτείνουμε και να διοργανώσουμε μια σειρά
εκδηλώσεων και δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2012 υπό τον τίτλο:

Έτος Μάχης Σαρανταπόρου «1912-2012: 100 χρόνια μετά»
αναδρομή στο χθες - ανάδειξη του σήμερα - όραμα για το αύριο

με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή του Σαρανταπόρου Ελασσόνας και την
ιστορική εκατονταετηρίδα της Μάχης τον Οκτωβρίου του 2012. Οι εκδηλώσεις θα

έχουν ως στόχο την παρουσίαση, ανάλυση και αποτίμηση των ιστορικών
γεγονότων, την επίδρασή τους στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, αλλά
ταυτόχρονα και την ανάδειξη της περιοχής μας, με παράλληλη διερεύνηση των
δυνατοτήτων και των προοπτικών ανάπτυξης που αυτή έχει, με σεβασμό στο
παρελθόν, αυτοπεποίθηση για το παρόν και ελπίδα για το μέλλον. Ήδη έχουμε
ετοιμάσει ένα πλάνο με προτεινόμενες δράσεις το οποίο βέβαια είναι ανοιχτό και
υπό διαμόρφωση καθώς στόχος μας είναι η ανάπτυξη συνεργασιών και με
άλλους φορείς όπως ο Δήμος Ελασσόνας αλλά και άλλους τοπικούς συλλόγους
της ευρύτερης περιοχής της Ελασσόνας. (βλ. συνημμένο 2).
Σε αυτή μας την προσπάθεια θα θέλαμε τη συνεργασία με το Δήμο
Ελασσόνας καθώς θεσμικά ενσωματώνει την ευρύτερη αυτή περιοχή.
Θέλουμε λοιπόν να αιτηθούμε μια συνάντηση - ακρόαση τόσο με εσάς
προσωπικά κύριε Δήμαρχε όσο και στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου όπου
μπορούμε να σας παρουσιάσουμε την προτεινόμενη δράση, ζητώντας την
συνεργασία – συμμετοχή σε αυτή του Δήμου Ελασσόνας.

Με εκτίμηση
Η ομάδα ενεργών πολιτών
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