
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

80 ΧΡΟΝΙΑ ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟ 1942-2022 

τισ 25 Νοεμβρίου 2022 ςυμπλθρϊνονται 80 χρόνια από το μεγαλφτερο και  
εμβλθματικότερο ςαμποτάη του Δευτζρου Παγκοςμίου Πολζμου ςτθν Ελλάδα, τθν 
ανατίναξθ τθσ γζφυρασ του Γοργοποτάμου από δυνάμεισ τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ 
(ΕΛΑ και ΕΔΕ) και βρετανοφσ ςαμποτζρ. Η πανελλινια εμβζλεια του γεγονότοσ και 
θ ςφνδεςι του με τθ ςυμμαχικι δράςθ ανζδειξαν τον Γοργοπόταμο ωσ ςφμβολο του 
εκνικοαπελευκερωτικοφ αγϊνα, τθσ εκνικισ ομοψυχίασ και τθσ ενότθτασ τθσ πάλθσ 
κατά των κατακτθτϊν. 

Για να τιμιςουν τθν 80θ επζτειο θ Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ και ο Διμοσ 
Λαμιζων ςε ςυνεργαςία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτουσ – Σμιμα Φκιώτιδασ και 
το ωματείο «Φίλοι Μουςείου Εκνικισ Αντίςταςθσ και φγχρονθσ Ιςτορίασ 
Ροφμελθσ» ςυνδιοργάνωςαν επιςτθμονικζσ, ιςτορικζσ, εκπαιδευτικζσ, καλλιτεχνικζσ 
εκδθλϊςεισ και δράςεισ. τόχοσ τουσ είναι να αναδείξουν το κορυφαίο γεγονόσ του 
ελλθνικοφ αντιςταςιακοφ αγϊνα αλλά και να αφιςουν ζνα διαρκζσ αποτφπωμα με 
πολιτιςτικι και εκπαιδευτικι προςτικζμενθ αξία ςτον τόπο μασ. 

Σθν υλοποίθςι τουσ ανζλαβε θ οργανωτικι επιτροπι αποτελοφμενθ από τουσ 
Κωνςταντίνο Αποςτολόπουλο, αντιπεριφερειάρχθ Αγροτικισ Οικονομίασ και 
Αλιευτικισ Πολιτικισ, Παναγιώτθ ταςινό, αντιδιμαρχο  Δθμόςιασ Τγείασ, 
Κοινωνικισ Πολιτικισ και Αλλθλεγγφθσ, οφία Βακιρτηθδζλθ, προϊςταμζνθ Γενικϊν 
Αρχείων του Κράτουσ - Σμιμα ΓΑΚ Φκιϊτιδασ, Δρ Βαςιλικι Λάηου, πρόεδρο 
ωματείου «Φίλοι Μουςείου Εκνικισ Αντίςταςθσ και φγχρονθσ Ιςτορίασ 
Ροφμελθσ», Λεωνίδα Κωςτόπουλο,  αντιπρόεδρο ωματείου «Φίλοι Μουςείου 
Εκνικισ Αντίςταςθσ και φγχρονθσ Ιςτορίασ Ροφμελθσ» και Παραςκευά Φοφντα, 
μζλοσ του  ωματείου  «Φίλοι Μουςείου Εκνικισ Αντίςταςθσ και φγχρονθσ 
Ιςτορίασ Ροφμελθσ» 

Σθν επιςτθμονικι επιμζλεια των εκδθλϊςεων ζχει θ Δρ. Βαςιλικι Λάηου, ιςτορικόσ, 
διδάςκουςα ςτο Σμιμα Πολιτικϊν Επιςτθμϊν ΑΠΘ και τθν αρχειακι επιμζλεια και 
τθν επιμζλεια προγράμματοσ θ κ. οφία Βακιρτηθδζλθ, βιβλιοκθκονόμοσ ΜΑ, 
προϊςταμζνθ Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ - Σμιμα ΓΑΚ Φκιϊτιδασ. 

το πλαίςιο του εορταςμοφ τθσ επετείου των 80 χρόνων κα πραγματοποιθκοφν οι 
ακόλουκεσ εκδθλώςεισ – δράςεισ: 

 19 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2022 

o Ζκκεςθ φωτογραφικοφ και αρχειακοφ υλικοφ με τίτλο: «Επιχείρθςθ 
Γοργοπόταμοσ. Σο μεγαλφτερο ςαμποτάη τθσ Αντίςταςθσ». Εγκαίνια: 19 
Νοεμβρίου 2022, ϊρα 19.00. Σοποκεςία: Μουςείο Εκνικισ Αντίςταςθσ 
Διμου Λαμιζων. 

 

 25 - 26 Νοεμβρίου 2022 

o Επιςτθμονικό ςυνζδριο με κζμα: «Η ςυμβολι τθσ Αντίςταςθσ ςτθ 
ςυμμαχικι νίκθ ςτον Β’ Παγκόςμιο Πόλεμο». Σοποκεςία: υνεδριακό 
Κζντρο Λαμίασ, Κάςτρο Λαμίασ. Ώρα ζναρξθσ: 16.30. 



o 1θ Πανελλινια υνάντθςθ Μουςείων Εκνικισ Αντίςταςθσ. 
Σοποκεςία: υνεδριακό Κζντρο Λαμίασ, Κάςτρο Λαμίασ. Ώρα ζναρξθσ: 
17.00. 
o υναυλία από τα μουςικά ςφνολα του Μουςικοφ χολείου Λαμίασ. 
Σοποκεςία: Δθμοτικό Θζατρο Λαμίασ. Ώρα 21.00. 

 
 27 Νοεμβρίου 2022 

 
o Επίςθμοσ Εορταςμόσ ςτον χϊρο πλθςίον τθσ Γζφυρασ του 
Γοργοποτάμου. Ώρα προςζλευςθσ: 11.00. 
o Ιςτορικόσ Περίπατοσ Γοργοποτάμου. Ώρα ζναρξθσ: 13.00 

 
το πλαίςιο του ςυνεδρίου κα παρουςιαςτεί το ιςτορικό μονοπάτι, που 
ακολοφκθςαν οι αντάρτεσ του ΕΛΑ-ΕΔΕ και οι βρετανοί ςαμποτζρ, με τα 11 
εμβλθματικά ςθμεία – ςτακμοφσ τθσ διαδρομισ. Επιςθμαίνεται πωσ θ Περιφζρεια 
τερεάσ Ελλάδασ χρθματοδότθςε και υλοποιεί ζργο ανάδειξθσ τθσ ιςτορικισ 
διαδρομισ (εργαςίεσ ςυντιρθςθσ - ςιμανςθσ) από τθ ςπθλιά ςτο χωριό τρϊμθ ζωσ 
τθ γζφυρα Γοργοποτάμου. 

Η είςοδοσ ςτισ εκδθλϊςεισ- δράςεισ είναι ελεφκερθ για το κοινό. Θα τθρθκοφν όλα 
τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. 


