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Σαραντάπορο Ελασσόνας
19 Μαρτίου 2011
Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Αποτελούμε την ομάδα ενεργών πολιτών του ιστότοπου Sarantaporo.gr, με
καταγωγή από το Σαραντάπορο Ελασσόνας και κύριο χαρακτηριστικό την αγάπη για τον
τόπο μας. Διαμένοντας σε διαφορετικές πόλεις, χώρες και ηπείρους, δημιουργήσαμε το
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).
Σταθμό στην ιστορία της περιοχής αποτελεί η Μάχη των στενών του
Σαρανταπόρου της 9ης Οκτωβρίου 1912, η πρώτη μεγάλη νίκη κατά της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο. Η σημασία της ήταν καθοριστική αφού
λειτούργησε καταλυτικά και επέτρεψε την ταχεία προέλαση του ελληνικού στρατού για
την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και την επέκταση των συνόρων του ελληνικού
κράτους με την προσάρτηση της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θράκης με τη
Συνθήκη του Λονδίνου.
Σήμερα, η καθημερινότητα της ευρύτερης περιοχής του Σαρανταπόρου και της
Ελασσόνας απέχει αρκετά από αυτό που θα μπορούσε να είναι, με τους νέους ανθρώπους
να παίρνουν το δρόμο της μετανάστευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, ενώ όσοι
μένουν αγωνίζονται σκληρά, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, να φροντίσουν τις
οικογένειες τους, να μεγαλώσουν και να μορφώσουν τα παιδιά τους.
Η ομάδα ενεργών πολιτών του ιστότοπου Sarantaporo.gr αντιδρώντας στην
κυρίαρχη απογοήτευση των καιρών, στην υποβάθμιση και εγκατάλειψη των
δυσπρόσιτων περιοχών της υπαίθρου και ιδιαίτερα της περιοχής του χωριού μας,
φιλοδοξούμε και οραματιζόμαστε τη συνεργασία, ενημέρωση και έκφραση των ενεργών
ανθρώπων, φορέων και τοπικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής, ώστε μέσα από τη
σύνθεση να είναι δυνατή η διερεύνηση των καλύτερων δυνατών προτάσεων για την
επίλυση τόσο των απλών και καθημερινών προβλημάτων, όσο και των πιο σύνθετων και
δύσκολων, που απαιτούν τη δημιουργική συμμετοχή της κοινωνίας.
Στα πλαίσια της επετείου των 100 χρόνων από τη Μάχη των Στενών του
Σαρανταπόρου και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, 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 (βλ. συνημμένο 2).
Σε αυτή μας την προσπάθεια θα θέλαμε να αιτηθούμε μια συνάντηση για να σας
παραθέσουμε το όραμα και τις ιδέες μας σχετικά με την προτεινόμενη δράση, ζητώντας
να τεθεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας η πρότασή μας και να
ανακηρυχτεί από την Πολιτεία το 2012 έτος αφιερωμένο στη Μάχη του
Σαρανταπόρου.
Θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή, για τους πολίτες της περιοχής του Σαρανταπόρου
και του Δήμου Ελασσόνας, η παρουσία σας στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα, με
αποκορύφωμα την επέτειο της μάχης και απελευθέρωσης της περιοχής στις 6-10
Οκτωβρίου 2012, σε Σαραντάπορο και Ελασσόνα.
Με εκτίμηση
Η ομάδα ενεργών πολιτών
του ιστότοπου www.sarantaporo.gr
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