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1. Η ζποςδαιόηηηα ηηρ Μάσηρ απανηαπόπος για ηην Ελλάδα και ηα Βαλκάνια
Σηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα ε βαιθαληθή ρεξζόλεζνο έκνηαδε κε θαδάλη πνπ έβξαδε. Τα
λενζύζηαηα θξάηε (Διιάδα, Βνπιγαξία, Σεξβία, Μαπξνβνύλην) αληηιακβαλόκελα ηελ επεξρόκελε
παξαθκή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζύλαςαλ κηα ζεηξά από δηκεξείο ακπληηθέο θαη
ζηξαηησηηθέο ζπκκαρίεο. Τελ 5ε Οθησβξίνπ 1912 ε Διιάδα θήξπμε ηνλ πόιεκν θαηά ηνπ
«Μεγάινπ αζζελή», ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο (Α’ Βαιθαληθόο Πόιεκνο). Σπγθεληξώζεθε
κηα κεγάιε ζηξαηησηηθή δύλακε, κε ηελ Διιάδα λα δηαζέηεη 100.000 ζηξαηό θαη όιν ην ζηόιν ηεο.
Η «Πύιε» είρε νρπξώζεη κε ηε βνήζεηα Γεξκαλώλ αμησκαηνύρσλ ηελ πεξηνρή ησλ ζηελώλ
ηνπ Σαρανηαπόροσ. Πξόθεηηαη γηα έλα θπζηθά νρπξό ζεκείν, γλσζηό από ηελ αξραηόηεηα σο
Βολοσζηάνα (Volustana), κε πξνζέγγηζε κόλν κέζα από δύζβαηεο νξεηλέο δηαβάζεηο. Οη Τνύξθνη,
ππό ην Σηξαηεγό Ταμίλ Παζά, δηαζέηνληαο 14 ηάγκαηα πεδηθνύ θαη άιια 11 πνπ ήηαλ εθεδξεία, 24
ππξνβόια θαη 3 ιόρνπο εμνπιηζκέλνπο κε πνιπβόια όπια, ήηαλ εμαηξεηηθά αηζηόδνμνη γηα ηελ
έθβαζε ηεο κάρεο, κε δεδνκέλε ηε κεγάιε ακπληηθή αμία ηεο πεξηνρήο. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
δήισζε ηνπ Γεξκαλνύ ζηξαηεγνύ Φνλ ληεξ Γθνιηο, ν νπνίνο ππνζηήξηδε όηη ε νρπξή ηνπνζεζία
ησλ ζηενών ηοσ Σαρανηαπόροσ ζα γίλεη «ν ηάθνο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ».
Οη ειιεληθέο δπλάκεηο, ππό ηηο δηαηαγέο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην Χάνι Χαηζηγώγοσ
Γηαδόρνπ Κσλζηαληίλνπ, μεθίλεζαλ ηελ θαηά κέησπν αηκαηεξή κάρε ην πξσί ηεο 9εο Οθησβξίνπ
κε ηελ 1ε, 2ε, 3ε θαη 6ε Μεξαξρία θαη θαηέβαιαλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο θάησ από δπζρεξείο
θαηξηθέο ζπλζήθεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο ηεο 9εο πξνο 10ε Οθησβξίνπ νη Τνύξθνη
πιεξνθνξήζεθαλ ηελ απεηιεηηθή γη' απηνύο ππεξθεξσηηθή ελέξγεηα ηεο 4εο Μεξαξρίαο θαη,
εθκεηαιιεπόκελνη ην ζθνηάδη θαη ηε βξνρή, ππνρώξεζαλ από ηελ ακπληηθή γξακκή ΣαξαληαπόξνπΛαδαξάδεο θαη άξρηζαλ λα ζπκπηύζζνληαη εζπεπζκέλα πξνο ηα Σέξβηα, εγθαηαιείπνληαο ζηε ζέζε
ηνπ όιν ηνπο ηνλ νπιηζκό.
Η ληθεθόξα Μάρε ηνπ Σαξαληαπόξνπ ήηαλ ε πξώηε κεγάιε λίθε ησλ ζπκκάρσλ θαηά ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηνλ Α’ Βαιθαληθό Πόιεκν θαη επέδξαζε ζεκαληηθά ζηελ ςπρνινγία
θαη αλύςσζε ην εζηθό, ηόζν ηνπ ζηξαηεύκαηνο, όζν θαη ηνπ ιανύ. Λεηηνύξγεζε θαηαιπηηθά θαη
επέηξεςε ηελ ηαρεία πξνέιαζε ηνπ ζηξαηνύ, κε απόθαζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, γηα ηελ
απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαλονίκης θαη ηελ επέθηαζε ησλ ζπλόξσλ ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο από ηε
Μεινύλα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Τπξλάβνπ, κε ηελ πξνζάξηεζε ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Ηπείξνπ θαη ηεο
Θξάθεο κε ηε Σπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ (17 Μαΐνπ 1913).
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2. Η επέηειορ για ηα 100 σπόνια από ηη Μάση απανηαπόπος και ηο όπαμα ηηρ
αξιοποίηζηρ ηος ιζηοπικού γεγονόηορ για ηην ανάδειξη και ηην αναβάθμιζη ηηρ
πεπιοσήρ
Η επέηεηνο ησλ 100 ρξόλσλ από ηε Μάρε ησλ Σηελώλ ηνπ Σαξαληαπόξνπ πνπ νδήγεζε ζηελ
ελζσκάησζε ηεο πεξηνρήο καο, ηεο Ηπείξνπ, ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, ζηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα, απνηειεί έλα ζεκαληηθό ζηαζκό ηεο λεόηεξεο ηζηνξίαο καο, πνπ απαηηεί ηδηαίηεξε θξνληίδα
θαη ρεηξηζκό.
Σήκεξα, ε θαζεκεξηλόηεηα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Σαξαληαπόξνπ θαη ηεο Διαζζόλαο
απέρεη αξθεηά από απηό πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη, κε ηνπο λένπο αλζξώπνπο λα παίξλνπλ ην δξόκν ηεο
κεηαλάζηεπζεο ζην εζσηεξηθό ή ζην εμσηεξηθό, ελώ όζνη κέλνπλ αγσλίδνληαη ζθιεξά, θάησ από
ηδηαίηεξα αληίμνεο ζπλζήθεο, λα θξνληίζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, λα κεγαιώζνπλ θαη λα κνξθώζνπλ ηα
παηδηά ηνπο.
Η νκάδαο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ηζηόηνπνπ Sarantaporo.gr (κηα νκάδα ελεξγώλ
αλζξώπσλ κε θαηαγσγή από ην Σαξαληάπνξν Διαζζόλαο, πνπ κέλνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πόιεηο, ρώξεο
θαη επείξνπο, κε θύξην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ηελ αγάπε γηα ηνλ ηόπν καο), αληηδξώληαο ζηελ θπξίαξρε
απνγνήηεπζε ησλ θαηξώλ, ζηελ ππνβάζκηζε θαη εγθαηάιεηςε ησλ δπζπξόζηησλ πεξηνρώλ ηεο ππαίζξνπ
θαη ηδηαίηεξα ηεο πεξηνρήο ηνπ ρσξηνύ καο, θηινδνμνύκε θαη νξακαηηδόκαζηε ηε ζπλεξγαζία,
ελεκέξσζε θαη έθθξαζε ησλ ελεξγώλ αλζξώπσλ, θνξέσλ θαη ηνπηθώλ ζπιιόγσλ ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο, ώζηε κέζα από ηε ζύλζεζε λα είλαη δπλαηή ε δηεξεύλεζε ησλ θαιύηεξσλ δπλαηώλ
πξνηάζεσλ γηα ηελ επίιπζε ηόζν ησλ απιώλ θαη θαζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ, όζν θαη ησλ πην
ζύλζεησλ θαη δύζθνισλ, πνπ απαηηνύλ ηε δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο. Σπλάκα,
πξνζπαζνύκε λα γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηνλ ηόπν καο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ.
Σηα πιαίζηα ηεο επεηείνπ ησλ 100 ρξόλσλ από ηε Μάρε ησλ Σηελώλ ηνπ Σαξαληαπόξνπ θαη ζε
ζπλδπαζκό κε ηα παξαπάλσ, απνθαζίζακε λα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνπηθνύο ζπιιόγνπο θαη θνξείο, ην
Γήκν Διαζζόλαο θαη ηηο ηνπηθέο ηνπ θνηλόηεηεο, ηελ πεξηθεξεηαθή θαη θεληξηθή δηνίθεζε,
παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα θαη επηζηήκνλεο, θαη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηε ζπκκεηνρηθόηεηα ησλ
ζπκπνιηηώλ καο, ώζηε από θνηλνύ λα πξνηείλνπκε θαη λα δηνξγαλώζνπκε κηα ζεηξά εθδειώζεσλ θαη
δξάζεσλ. Ταπηόρξνλα ζα δεηήζνπκε από ηελ Πνιηηεία, λα πξνρσξήζεη ζηελ αλαθήξπμε ηνπ 2012 σο
έηνπο αθηεξσκέλνπ ζηε Μάρε ηνπ Σαξαληαπόξνπ.
Η βαζηθή ηδέα πεξηιακβάλεη εθδειώζεηο θαη δξάζεηο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2012 ζε
δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο θαη πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ, κε επίθεληξν ηελ επξύηεξε
πεξηνρή ηνπ Σαξαληαπόξνπ Διαζζόλαο θαη ηελ ηζηνξηθή εθαηνληαεηεξίδα ηεο Μάρεο ηνλ Οθησβξίνπ
ηνπ 2012. Οη εθδειώζεηο ζα έρνπλ σο ζηόρν ηελ παξνπζίαζε, αλάιπζε θαη απνηίκεζε ησλ ηζηνξηθώλ
γεγνλόησλ, ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε ζύγρξνλε ηζηνξία ηεο Διιάδαο, αιιά ηαπηόρξνλα θηινδνμνύκε ηελ
αλάδεημε ηεο πεξηνρήο καο, κε παξάιιειε δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πξννπηηθώλ
αλάπηπμεο πνπ απηή έρεη, κε ζεβαζκό ζην παξειζόλ, απηνπεπνίζεζε γηα ην παξόλ θαη ειπίδα γηα ην
κέιινλ.
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3. Οπγάνωζη ηηρ δπάζηρ Έηορ Μάσηρ απανηαπόπος «1912-2012: 100 σπόνια μεηά»
Σύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ βαζηθή ηδέα νη δξάζεηο θαη νη εθδειώζεηο ζα θηλνύληαη ζε 3
βαζηθνύο ρξνληθνύο άμνλεο:
1. απηέο πνπ αθνξνύλ ην παξειζόλ
2. απηέο πνπ αθνξνύλ ην παξόλ
3. απηέο πνπ αθνξνύλ ην κέιινλ
θαη ηαπηόρξνλα ζε 3 βαζηθνύο δηαξζξσηηθνύο άμνλεο:
1. αλαγλώξηζεο θαη πξνβνιήο θπζηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο
2. εληνπηζκνύ δηαρξνληθώλ ειιείςεσλ θαη δηεξεύλεζε ηξόπσλ βειηίσζεο
3. γλσξηκίαο θαη αλάδεημεο ηεο ζεκαζίαο ησλ ελεξγώλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ
ελώ παξάιιεια ζα ππάξμνπλ θαη δξάζεηο θαη εθδειώζεηο πνπ ελδερνκέλσο δελ ζα αλήθνπλ ζε θάπνηνλ
από ηνπο παξαπάλσ άμνλεο αιιά ζα πιαηζηώλνπλ θαη ζα εληζρύνπλ άιιεο δξάζεηο.
Τν ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα απνηειεί έλα ηδηαίηεξα απαηηεηηθό θαη εμαηξεηηθήο επζύλεο έξγν
πνπ απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα θαη ηε ζπλεξγαζία πνιιώλ θνξέσλ γηα λα πινπνηεζεί επηηπρώο. Η
Οκάδα Sarantaporo.gr πξνηίζεηαη λα έρεη θεληξηθό ξόιν ζην ζρεδηαζκό, ηελ νξγάλσζε θαη ην
ζπληνληζκό ησλ πξνο πινπνίεζε ζρεηηθώλ δξάζεσλ θαη εθδειώζεσλ, σο ν ππξήλαο πνπ γέλλεζε ηε
ζπγθεθξηκέλε ηδέα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνύο ζπιιόγνπο ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο
Σαξαληαπόξνπ, ηνπο ηνπηθνύο Σπιιόγνπο ησλ γεηηνληθώλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, ην Γήκν Διαζζόλαο,
ελώ ζα επηδηώμεη ηε ζπλδξνκή ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ ΥΠ.ΔΘ.Α/ ΓΔΣ/ΓΙΣ, ηνπ
ΥΠ.Δ.Π.Θ, ηνπ ΥΠ.ΠΟ. θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο,.
Ο νξγαλσηηθόο ζρεδηαζκόο πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία Δπηηξνπήο Γηνξγάλσζεο εθδειώζεσλ
γηα ην Έηνο Μάρεο Σαξαληαπόξνπ “1912-2012: 100 ρξόληα κεηά”, κε ηε ζπκκεηνρή αληηπξνζώπσλ
ηεο Οκάδαο Sarantaporo.gr (εμώλ ν ηηκεηηθά πξνεδξεύσλ), αληηπξνζώπσλ ησλ ηνπηθώλ Σπιιόγσλ, ηνπ
Γήκνπ Διαζζόλαο θαη πηζαλά ησλ ζπκκεηερόλησλ πνιηηεηαθώλ θνξέσλ (Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο,
Υπνπξγείσλ, Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο).
Η ιίζηαο ησλ πξνο πινπνίεζε δξάζεσλ θαη εθδειώζεσλ ζα δηακνξθσζεί αξρηθά από ηελ
Οκάδα Sarantaporo.gr θαη ζα εκπινπηίδεηαη ζηαδηαθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθώλ ζπιιόγσλ ηεο
Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Σαξαληαπόξνπ, ησλ ηνπηθώλ Σπιιόγνπο ησλ γεηηνληθώλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, ηνπ
Γήκνπ Διαζζόλαο θαη ησλ ππόινηπσλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ.
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4. Λίζηα πιθανών εκδηλώζεων (ςπό διαβούλεςζη/διαμόπθωζη)
4.1. Κεληξηθή εθδήισζε ηεο επεηείνπ ηεο Μάρεο Σαξαληαπόξνπ 9-10 Οθησβξίνπ
(κε πηζαλή παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο)
 Γνμνινγία ζηελ Αγ. Μαξίλα Σαξαληαπόξνπ
 Καηάζεζε Σηεθάλσλ-Ξελάγεζε ζε Μνπζείν Μάρεο Σαξαληαπόξνπ θαη Φάλη Φαηδεγώγνπ
 Αλαθνξά ζηνπο πεζόληεο ζηε Μάρε. Πξνζθιεηήξην λεθξώλ. Πξόζθιεζε απνγόλσλ ζπγγελώλ
ζε εηδηθή εθδήισζε
 Αλαπαξάζηαζε Μάρεο ησλ Σηελώλ ηνπ Σαξαληαπόξνπ (ΥΠΔΘΑ/ΓΔΣ/ΓΙΣ)
 Δπίζεκν Γεύκα ζηελ Διαζζόλα
4.2. Δθδειώζεηο κλήκεο ζρεηηθά κε ηε Μάρε Σαξαληαπόξνπ θαη ηνπο Α’ Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο

4.2.1. Δκθέζεις




Κηλεηή Έθζεζε Πνιεκηθνύ Υιηθνύ-Φσηνγξαθηώλ από ηνπο Α’ Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο
(ΥΠΔΘΑ) πηζαλά ζεκεία: Πνιεκηθό Μνπζείν, Θεζζαινλίθε, Λάξηζα, Σαξαληάπνξν
Παξνπζίαζε ππαξρόλησλ ληνθηκαληέξ κε ζέκα ηε Μάρε ηνπ Σαξαληαπόξνπ ηνπο Α’
Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο
Πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή πνιηηώλ ζε έθζεζε θσηνγξαθίαο, ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ θ.ά. κε
ζέκα ηε Μάρε. Παξνπζίαζε ζε κηα κεγάιε εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Διαζζόλαο

4.2.2. Σσνέδρια - Ημερίδες



Σπλεξγαζία κε Παλεπηζηήκηα, θνξείο θαη πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο γηα δηνξγάλσζε
επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ – εκεξίδσλ (Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Ισαλλίλσλ, Βνπιή ησλ
Διιήλσλ, Ιζηνξηθό Μνπζείν, Πνιεκηθό Μνπζείν).
Οκηιίεο κε παξνπζίαζε ηζηνξηθώλ θεηκέλσλ θαη ληνθνπκέλησλ ζρεηηθά κε ηε Μάρε
Σαξαληαπόξνπ . Πξόζθιεζε ζπγγξαθέσλ θαη ηζηνξηθώλ πνπ έρνπλ γξάςεη ζρεηηθά κε ηε Μάρε
Σαξαληαπόξνπ

4.2.3. Γιαγωνιζμοί


Παλειιήληνο Γηαγσληζκόο αλέγεξζεο Μλεκείνπ Μάρεο Σαξαληαπόξνπ (Γήκνο Διαζζόλαο)

4.3. Πνιηηηζηηθέο & αζιεηηθέο εθδειώζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Σηελώλ Σαξαληαπόξνπ








Γηάβαζε ησλ Σηελώλ Σαξαληαπόξνπ: Πεδνπνξία (Πξόζθνπνη, Οξεηβαηηθνί Σύιινγνη, θιπ),
Πνδειαζία βνπλνύ (δηνξγάλσζε αγώλα mountain-bike ζε ζπλεξγαζία κε πνδειαηηθνύο
ζπιιόγνπο ηεο πεξηνρήο)
2εκεξν ή 3εκεξν θεζηηβάι παξαδνζηαθνύ ρνξνύ από ρώξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη όρη κόλν (π.ρ.
ζύιινγνο Βνπιγαξίαο)
Έθζεζε παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ (θξαζί, ηζίπνπξν, ηξαραλάο, παξαδνζηαθά γιπθά, βηνινγηθά
πξντόληα, αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο)
Φεζηηβάι ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο (πρ κε ζπλεληεύμεηο θαηνίθσλ ησλ γύξσ πεξηνρώλ κε ζέκα ηε
Μάρε)
Φεζηηβάι κνπζηθήο – ζπλαπιίεο
Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο (Θεαηξηθή παξάζηαζε θαη ζθεηο κε ζέκα ηε Μάρε)
Δηθαζηηθέο εθδειώζεηο κε ζέκαηα εκπλεπζκέλα από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο
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Έθζεζε θσηνγξαθίαο κε θσηνγξαθίεο από ηελ επξύηεξε πεξηνρή
Αζιεηηθέο εθδειώζεηο αθηεξσκέλεο ζηα 100 ρξόληα από ηε Μάρε Σαξαληαπόξνπ

4.3.1. Πολιηιζηικές δράζεις με επίκενηρο ηο τωριό Σαρανηάπορο
α. Μεινπνίεζε ηξαγνπδηώλ κε ζέκα ηε Μάρε,
β. Απαγγειία πνηεκάησλ κε ζέκα ηε Μάρε,
γ. Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπηθώλ νξγαλνπαηρηώλ θαη ην ρνξεπηηθό
ζπγθξόηεκα ηνπ ρσξηνύ.

4.3.2. Αθληηικές δράζεις με επίκενηρο ηο τωριό Σαρανηάπορο
α. Τνπξλνπά πνδνζθαίξνπ κε ηε ζπκκεηνρή παιαίκαρσλ, Α.Ο.Σ., Οκάδα Νέσλ θιπ.,
β. Αγώλεο κπάζθεη θαη βόιετ,
γ. Αγώλαο αλσκάινπ δξόκνπ (πρ. από ηα ζηελά ηνπ Σαξαληαπόξνπ πξνο ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ),
δ. Ιππνδξνκία (πρ. από ηα ζηελά ηνπ Σαξαληαπόξνπ πξνο ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ),
ε. Πνδειαηηθόο αγώλαο (Από ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ πξνο ην Φάλη Φαηδεγώγνπ),
ζη. Τνπξλνπά Σθάθη & Τάβιη,
δ. Τνπξλνπά ραξηνπαηγλίσλ

4.3.3. Παράλληλες δράζεις καηοίκων με επίκενηρο ηο τωριό Σαρανηάπορο
α. Δθδήισζε κε θαγεηά (πίηεο, γιπθά, θ.α.),
β. Δθδήισζε ζην δηαδίθηπν κε δσληαλέο ζπλδέζεηο κε ζπγρσξηαλνύο αλά ηελ Διιάδα θαη όιν ηνλ
θόζκν κε ζέκα ηε Μάρε.
4.4. Γξάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε θαη ην κέιινλ ηνπ Σαξαληαπόξνπ (θαηά αληηζηνηρία θαη ησλ
γεηηνληθώλ ρσξηώλ κε δξάζεηο ησλ θαηά ηόπνπο Σπιιόγσλ)






Οξγάλσζε αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηνλ εμσξατζκό θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ππαξρόλησλ
δεκόζησλ θηεξίσλ ή δηακόξθσζε λέσλ ρώξσλ ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο (π.ρ. θηίξηα Σπιιόγσλ,
πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, ρώξνη άζιεζεο, βξύζεο, εθθιεζάθηα, δηαδξνκέο πεξηπάηνπ-αμηνζέαησλ
κέζα ζηα ρσξηά – κνλνπάηηα) κε δέζκεπζε πινπνίεζεο από ηελ πνιηηεία
Πξνώζεζε ηνπ ππάξρνληνο πεξηβαιινληηθνύ πιάλνπ ηεο νκάδαο κε νξγάλσζε εκεξίδσλ θαη
ζπδεηήζεσλ γηα ηελ δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ πινπνίεζήο ηνπ ζην Σαξαληάπνξν (ή αλάινγα ζηα
γεηηνληθά ρσξηά)
Γξάζεηο εζεινληηζκνύ: δεληξνθύηεπζε, αλαθύθισζε, θιάδεκα πνπξλαξηώλ (πηζαλά θαη σο
θνκκάηη θαη ησλ παξαπάλσ 2 δξάζεσλ)
Σπλέδξηα-Ηκεξίδεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο θαη επηζηεκνληθνύο θνξείο γηα ηελ αλάδεημε ησλ
πιενλεθηεκάησλ αλάπηπμεο θαη πξνόδνπ ηνπ θάζε ρσξηνύ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο
γεληθόηεξα, κέζα ζηνλ ειιαδηθό θαη επξσπατθό ρώξν

4.5. Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα – δξάζεηο




Γηνξγάλσζε νξγαλσκέλσλ ζρνιηθώλ εθδξνκώλ ζηελ πεξηνρή. Δπίζθεςε ζην Μνπζείν
Σαξαληαπόξνπ, ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θηι. (Πξόηαζε ζηα γξαθεία Α’Βάζκηαο Β’Βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηνπο αξκόδηνπο ηνπ Μνπζείνπ Μάρεο Σαξαληαπόξνπ ζην Φάλη
Φαηδεγώγνπ θαη ζηελ Αξραηνινγηθή ππεξεζία)
Σπλεξγαζία κε ην Μνπζείν Μαθεδνληθνύ Αγώλα ζην Φξώκην Κνδάλεο γηα ηελ νξγάλσζε
παξάιιεισλ εθδειώζεσλ-επηζθέςεσλ
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Ηκεξήζηεο εθδξνκέο γηα πνιίηεο θαη νξγαλσκέλνπο θνξείο ζε ηζηνξηθά ζεκεία θαη αμηνζέαηα ηεο
επξύηεξεο πεξηνρήο (Γήκνο Διαζζόλαο;)
Πξόζθιεζε ζπγγξαθέσλ, παξνπζίαζε βηβιίσλ. Παξνπζίαζε παηδηθώλ βηβιίσλ, δξακαηνπνίεζε
ελόο παξακπζηνύ από ηνλ ζπγγξαθέα.

4.6. Δλέξγεηεο πξνώζεζεο ηεο δξάζεο Έηνο Μάρεο Σαξαληαπόξνπ «1912-2012: 100 ρξόληα κεηά»






Έθδνζε ηξίπηπρνπ ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ κε ηελ ηζηνξία ηεο Μάρεο Σαξαληαπόξνπ
Έθδνζε εκεξνινγίνπ 2012 κε επηινγή ζρεηηθώλ θσηνγξαθηώλ
Αλάξηεζε ζρεηηθνύ πιηθνύ ζηελ ηζηνζειίδα Sarantaporo.gr θαη παξνπζίαζε ησλ εθδειώζεσλ
θαη ζε άιιεο ηζηνζειίδεο
Σπκκεηνρή ζην Φεζηηβάι Πελεηνύ 2012 κε ηελ ιεηηνπξγία ελεκεξσηηθνύ πεξηπηέξνπ, ηέιε
Μαΐνπ αξρέο Ινπλίνπ
Δλεκεξσηηθή εθδήισζε ζηε Λάξηζα (π.ρ. ζην Φαηδεγηάλεην Πλεπκαηηθό Κέληξν ή ζην Γεκνηηθό
Ωδείν) όπνπ ζα παξνπζηαζηεί ην έηνο 2012 θαη όιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο, θαζώο θαη
ζε άιιεο πεξηνρέο.
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