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ίναι μεγάλη ευθύνη και τιμή για το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» η προσπάθεια απόδοσης τιμής και διαφύλαξης της μνήμης των ιδρυτών της Οργάνωσής μας. Η ίδρυση της «Αγροτικής Λαϊκής Τράπεζας Νέας Αγχιάλου ‘’Η
ΔΗΜΗΤΡΑ’’» το 1918 ήταν ένα τολμηρό εγχείρημα σαράντα τριών πρωτοπόρων Αγχιαλιτών που είχαν κοινή
συναντίληψη και έντονη την αίσθηση της αλληλεγγύης και του συνεταιρίζεσθαι. Επίσης, είναι φορές που
η εξέλιξη της ιστορίας οδηγεί σε γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να επαναληφθούν. Είναι στιγμές που το
ιστορικό βάρος μιας κατάστασης ή μιας συγκυρίας δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί άμεσα. Έτσι, σήμερα,
βρισκόμαστε μπροστά σε μία καθοριστική καμπή της εξέλιξης του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού
Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», που φέτος συμπληρώνει 101 χρόνια συνεχούς προσπάθειας, αποτελώντας έναν
από τους ελάχιστους συνεταιρισμούς καλλιεργητών σε όλη την Ελλάδα που κατάφερε να επιβιώσει και να
εξελίσσεται διαρκώς ως τις μέρες μας.
Τα 101 χρόνια του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού της Νέας Αγχιάλου δεν είναι απλώς μία ευτυχής ιστορική
συγκυρία. Είναι, κυρίως, η απόδειξη της θέλησης για ζωή, της όρεξης για δουλειά, της αγάπης για τη γη,
της ανάγκης για συνεργασία. Είναι, παράλληλα, μία σημαντική ευκαιρία εποικοδομητικής ανασκόπησης του
παρελθόντος, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου μέλλοντος, στα πλαίσια πάντοτε του ανθρωπίνως δυνατού. Διατηρώντας ζωντανό το παρελθόν, γνωρίζοντας τις ρίζες και τους κόπους των προηγούμενων
γενεών, μπορεί ο άνθρωπος να εκτιμήσει το παρόν και να σχεδιάσει με μεγαλύτερη ασφάλεια το μέλλον.
Γυρίζοντας πίσω στον χρόνο, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το 1906, 113 χρόνια πριν, οι κάτοικοι μίας εκ των
σημαντικότερων περιοχών των Βαλκανίων, της Αγχιάλου, σημερινής Πομόριε, ζώντας εκεί από τα αρχαία
χρόνια, εκδιώχθηκαν βίαια από τον τόπο τους και συμπλήρωσαν με τη σειρά τους τον μακρύ κατάλογο των
προσφύγων της Βαλκανικής Χερσονήσου. Τότε ο μόνος ασφαλής προορισμός ήταν η μητέρα πατρίδα, η Ελλάδα. Αφού έφτασαν ως την πρωτεύουσα, έψαξαν για έναν τόπο που να μοιάζει μ’ αυτόν που είχαν αφήσει.
Δύο χρόνια αργότερα, το 1908, σε ένα ιστορικό σημείο με βαριά παρακαταθήκη οι Αγχιαλίτες είχαν δημιουργήσει τη Νέα Αγχίαλο, δίνοντας στον Νομό Μαγνησίας το πολιτιστικό στίγμα της Ανατολικής Ρωμυλίας.
Οι Αγχιαλίτες έφεραν μαζί τους τη γνώση τους, τις συνήθειές τους, αλλά και τις πραγματικές τους ρίζες,
τα κλήματά τους. Δέκα χρόνια αργότερα, συνειδητοποίησαν ότι οι δυσκολίες στη νέα τους πατρίδα, οι αρρώστιες και η φτώχεια θα αντιμετωπίζονταν μόνο με συνεργασία. Το 1918, λοιπόν, ιδρύουν τον Συνεταιρισμό με
την αρχική επωνυμία «Αγροτική Λαϊκή Τράπεζα Νέας Αγχιάλου ‘’Η ΔΗΜΗΤΡΑ’’», μη γνωρίζοντας προφανώς
ότι η πράξη τους αυτή έμελλε να επηρεάσει καθοριστικά τη Νέα Αγχίαλο και να προσδώσει ξεχωριστό χαρακτήρα στην περιοχή, η οποία αποτελεί μέχρι σήμερα τον τόπο του κρασιού της Μαγνησίας.
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Έχοντας συμπληρώσει λίγο περισσότερο από 30
χρόνια παρουσίας στην περιοχή κι έχοντας βγει στο
προσκήνιο η επόμενη γενιά, η φρίκη του πολέμου τους
ξαναχτυπά. Οι κατοχικές δυνάμεις του Άξονα καταστρέφουν το χωριό και τις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού. Καταφέρνουν, όμως, ξανά να ορθοποδήσουν.
Έχοντας συμπληρώσει 50 χρόνια από την εγκατάστασή τους, αφού έχουν ανανεώσει τις καλλιεργούμενες
ποικιλίες και δημιουργήσει μία πλήρως εξοπλισμένη
συνεταιριστική επιχείρηση καλλιέργειας και επεξεργασίας σιτηρών, αποκτούν το πρώτο τους οινοποιείο. Από
εκείνο το σημείο και έπειτα, η πορεία καταγράφεται διαρκώς ανοδική. Ήδη τη δεκαετία του 1970 η περιοχή
αναγνωρίστηκε επίσημα ως οινοπαραγωγική με ιδιαίτερη ονομασία προέλευσης, ζωντανεύοντας έτσι την
αρχαία παράδοση της Πυράσσου, που ήταν γνωστή για
τα κρασιά της.
Όλα αυτά, όμως, δεν είναι άψυχα, είναι πράξεις ανθρώπων. Και τα 100 χρόνια ακριβώς της Οργάνωσης
αποτελούν την απόδειξη της θέλησης των μελών της,
των αιρετών, αλλά και όλων των κατοίκων της περιοχής, να πετύχουν. Ο Συνεταιρισμός της Νέας Αγχιάλου
έδωσε ταυτότητα σε μια ολόκληρη περιοχή και αυτό
ίσως είναι η πιο επιτυχημένη πράξη όλων αυτών των
ανθρώπων.
Είναι, λοιπόν, βαριά η ευθύνη του Διοικητικού αλλά
και του Εποπτικού Συμβουλίου, που κρατούν σήμερα
τα ηνία του Συνεταιρισμού μας, να αναδείξουν αυτήν τη

6

μακρόχρονη πορεία και να τιμήσουν όλους αυτούς τους
βασανισμένους αλλά και δυνατούς συνάμα προγόνους,
που κατάφεραν και στέριωσαν σ’ αυτόν τον τόπο και πέτυχαν, ώστε σήμερα η Νέα Αγχίαλος να συγκαταλέγεται
στα σημαντικότερα σημεία του ελληνικού δρόμου του
κρασιού, ο δε Συνεταιρισμός να αποτελεί μία από τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις του νομού μας, με πρωτότυπη γενικότερα συνεταιριστική δραστηριότητα.
Η επετειακή συλλεκτική έκδοση που κρατάτε στα
χέρια σας περιέχει τις δράσεις και εκδηλώσεις μιας
εορταστικής διετίας (2018-19), που πιστεύουμε ότι
αφήνει πίσω της μια μικρή παρακαταθήκη για τη Νέα
Αγχίαλο. Ειδικά στην εποχή της κρίσης, του σκληρού
ανταγωνισμού και της έλλειψης συλλογικότητας, ο Συνεταιρισμός της Νέας Αγχιάλου αποτελεί τον καλύτερο
θεματοφύλακα των αρχών και των αξιών, αλλά και των
στόχων και προσδοκιών των κατοίκων της περιοχής.
Ανατρέχοντας, λοιπόν, στο παρελθόν και αντλώντας παραδείγματα από τη μακροχρόνια ιστορία του, προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει τις έννοιες του συνεργατισμού
και της αλληλεγγύης στις επόμενες γενιές. Η Οργάνωση θα προσπαθήσει να διασώσει τη συλλογική μνήμη
που διαφυλάσσεται έως σήμερα, ενώ, παράλληλα, θα
επιχειρήσει σταδιακά να εμπλουτίσει μια «ψηφιακή δεξαμενή» συλλογικής μνήμης, συγκροτώντας ουσιαστικά το ιστορικό αρχείο της .
Εκ μέρους του Διοικητικού & Εποπτικού Συμβουλίου
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25. ΚΡΥΩΝΑΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ
26. ΜΑΝΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
27. ΜΟΥΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
29. ΜΠΕΛΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
30. ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

31. ΠΑΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
33. ΠΕΤΑΒΡΑΤΖΗΣ ΖΗΣΗΣ
34. ΠΟΛΥΒΡΟΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
35. ΡΑΛΛΗΣ ΑΛ. ΡΑΛΛΗΣ
36. ΣΕΛΑΜΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
37. ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
39. ΤΣΑΚΟΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
40. ΤΣΑΜΗΣ ή ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
41. ΤΣΙΤΣΙΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
42. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
43. ΨΕΥΤΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ἐν Νέᾳ Ἀγχιάλῳ τῆ 20ῇ Ἰουλίου 1919

99

Νέα Αγχίαλος

Κάρτ ποστάλ της Νέας Αγχιάλου γύρω στο 1920, αρχείο Νίκου Μαστρογιάννη
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χ ρόνι α συνε τ α ι ρι στ ι κ ής
συνα ντ ί λ ηψ ης κ α ι προσπά θε ι α ς

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

Δράσεις & εκδηλώσεις
2018 - 2019
11

ΔΡΑΣ Ε Ι Σ & Ε ΚΔΗ Λ Ω ΣΕ Ι Σ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
Παρουσίαση της επετειακής έκδοσης – ημερολογίου για τα 100 χρόνια της Οργάνωσης στο Δράγνειο
Δημαρχιακό Μέγαρο
Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου
«Η ΔΗΜΗΤΡΑ», στο πλαίσιο των 100 ετών λειτουργίας της
Οργάνωσης (1918-2018), παρουσίασε το σχέδιο δράσεων και εκδηλώσεων για τη διετία 2018-19, καθώς και την
πρώτη συλλεκτική επετειακή έκδοση – ημερολόγιο για το
2018, την Κυριακή 15 Απριλίου (του Θωμά) και ώρα 19:00
στο αμφιθέατρο του Δράγνειου π. Δημαρχιακού Μεγάρου
Νέας Αγχιάλου.
Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμματος των δράσεων και εκδηλώσεων για τον εορτασμό
των «100 χρόνων ιστορίας» από το μέλος της συντονιστικής
επιτροπής και υπεύθυνο σχεδιασμού, Οργανωτικό Γραμματέα της «Μαγνήτων Κιβωτού», Δρ. Αλέξανδρο Καπανιάρη.
Για τη συλλεκτική έκδοση – ημερολόγιο για το 2018 και τη
γενικότερη ιστορία της Οργάνωσης μίλησαν ο Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βασίλειος Κόκκαλης, και ο π. Αντιπρόεδρος της Βουλής, π. Υφυπουργός Γεωργίας και νυν Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής
Αμπέλου και Οίνου, κ. Βαγγέλης Αργύρης.

1940 Καζάνι & Πατόζα,
αρχείο Βίγλας
Σταύρος - Καλλιόπη
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1940 Καθάρισμα σταφυλιών,
αρχείο Τσάμη Άννα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

Αρχείο: Σπύρου Δημήρτης

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
Συνέντευξη τύπου σε δημοσιογράφους της Αθήνας – Παρουσίαση δράσεων και εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια
της Οργάνωσης
Παρουσίαση στο Business Center της ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Α.Ε. - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Μουσείο Γυαλιού) στην Αθήνα, για
τους δημοσιογράφους των έντυπων και ψηφιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν και
εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι έντυπων και ψηφιακών μέσων για τον οίνο και τη γαστρονομία, παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσεων
και εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια συνεχόμενης λειτουργίας της συνεταιριστικής οργάνωσης της Νέας Αγχιάλου.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
58η Γιορτή Κρασιού Νέας Αγχιάλου 2018
Ο Δήμος Βόλου σε συνεργασία με τον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» και συλλόγους της περιοχής διοργάνωσε την 58η Γιορτή Κρασιού
Νέας Αγχιάλου 2018, από το Σάββατο 11 Αυγούστου 2018
έως την Τρίτη 14 Αυγούστου 2018, αφιερωμένη στα 100
χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας της Οργάνωσης. Στη γιορτή
συμμετείχαν οι καλλιτέχνες Γλυκερία, Ηλίας Μακρής, Χρήστος Χολίδης, Αγγελική Ηλιάδη, Γιάννης Καψάλης, Γιώτα
Γρίβα, Γιώργος Πάγκαλος και Άιντα.

Αρχείο: Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός
Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
Δημόσια τοιχογραφία της ομάδας Urban Act στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού – Παρουσίαση και εκπαιδευτικές
δράσεις
Η δημόσια τοιχογραφία που κοσμεί τα κτίρια των εγκαταστάσεων του Συνεταιρισμού είναι έργο της γνωστής ομάδας Urban
Act, η οποία έχει φιλοτεχνήσει πολλά σχολικά κτίρια της Μαγνησίας και άλλους δημόσιους χώρους. Η εν λόγω τοιχογραφία
υλοποιήθηκε από τον καλλιτέχνη Same84, σε μια εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων εξωτερική επιφάνεια των εγκαταστάσεων
του Συνεταιρισμού.
Στην εκδήλωση παρουσίασης της τοιχογραφίας, συμμετείχαν και οι μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού των σχολείων
της Νέας Αγχιάλου με μια μικρή προσχεδιασμένη τοιχογραφία με θεματική το «σταφύλι», επικουρούμενοι/ες από την ομάδα
Urban Act. Παράλληλα, οι αθλητές της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού Βόλου ήρθαν στις εγκαταστάσεις και συνομίλησαν με τις/τους μαθήτριες/τές και μοίρασαν αθλητικό υλικό.
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
Εορτασμός της μνήμης του Αγίου Αθανασίου, προστάτη του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού
Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»
Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Αθανασίου, προστάτη του Αγροτικού Παραγωγικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»,
με τις εκδηλώσεις μνήμης να συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της πρότυπης
συνεταιριστικής οργάνωσης. Οι εκδηλώσεις για τον
προστάτη του Συνεταιρισμού, τον Άγιο Αθανάσιο, ξεκίνησαν στις 11 το πρωί με αρτοκλασία στο ομώνυμο
παρεκκλήσι στις εγκαταστάσεις της Οργάνωσης, ενώ,
ακολούθως, ο Συνεταιρισμός παρέθεσε δεξίωση στο
εκθεσιακό – συνεδριακό του κέντρο, παρουσία πλήθους κόσμου.
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
Ντοκιμαντέρ «Ένας αιώνας συνεταιριστικής συναντίληψης και προσπάθειας: Από την Πομόριε της Βουλγαρίας στη
Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας. Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου ‘’Η ΔΗΜΗΤΡΑ’’»
Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία του Συνεταιρισμού, τους ανθρώπους που τον «δημιούργησαν», την εποχή, το οικονομικό, πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής, καθώς και την πορεία ανάπτυξης της Οργάνωσης μετά το 1980.
Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην πορεία των Αγχιαλιτών προσφύγων της Πομόριε, που στέριωσαν τελικά στη Μαγνησία
ιδρύοντας τη Νέα Αγχίαλο. Το ιστορικό ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αναδείξει τη θέληση για ζωή, την όρεξη για δουλειά
των Αγχιαλιτών, που έφεραν μαζί τους
στη Νέα Αγχίαλο τη γνώση τους, τις συνήθειές τους, αλλά και τις πραγματικές
τους ρίζες, τα κλήματά τους.
Σκηνοθεσία:
Κωνσταντίνος Ντάνης
Έρευνα – κείμενα:
Αλέξανδρος Καπανιάρης
Επιμέλεια προφορικών μαρτυριών:
Σταυρούλα Καραρρήγα, Νίκος Τσούκας
Διεύθυνση Φωτογραφίας:
Αλέξης Πηλός
Εναέριες λήψεις: Παντελής Λαδάς
Ηχοληψία: Νίκος Κρόκος
Βοηθός οπερατέρ: Δημήτρης Γκίκας
Sound design: Νίκος Κωνσταντίνου
Μοντάζ: Παντελής Λαδάς
Μουσική επένδυση:
Δημήτρης Παπαδημητρίου
Εκτέλεση Παραγωγής: KN Productions
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
Δημιουργία αναθηματικού μνημείου για τους ιδρυτές
της Οργάνωσης
Στις 23 Απριλίου 1918, 43 κάτοικοι της Νέας Αγχιάλου
ίδρυσαν την «Αγροτική Λαϊκή Τράπεζα Νέας Αγχιάλου
‘’Η ΔΗΜΗΤΡΑ’’». Μετά από 101 χρόνια η Οργάνωση,
αποδίδοντας φόρο τιμής στους ιδρυτές συνεταιριστές,
δημιούργησε στον χώρο των εγκαταστάσεων του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου
αναθηματικό μνημείο, αφιερωμένο στους εν λόγω 43
ιδρυτές. Το μνημείο σχεδιάστηκε από τον Γιάννη Παπαϊωάννου, εικαστικό και συντηρητή έργων τέχνης.
Τα κυρίαρχα στοιχεία του μνημείου συνδέονται με την
πανάρχαια μορφή της αναθηματικής στήλης, στην οποία
αναγράφονται όλα τα ονόματα των ιδρυτικών μελών της
Οργάνωσης, καθώς και με μία γυναικεία μορφή από
τον τρύγο, που παραπέμπει στην εποχή της ίδρυσης και
στα μέσα που υπήρχαν τότε. Την παράσταση συμπληρώνουν το λογότυπο του Συνεταιρισμού, καθώς και το
λογότυπο των 100 ετών που χρησιμοποιήθηκε για τους
επετειακούς εορτασμούς.

Έκθεση
«’’Φέραμε στο κόρφο μας τα κλήματα’’: Ιστορίες προσφυγιάς και συνεργατικότητας για τον οίνο και το αμπέλι
μέσα από τις μνήμες του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου ‘’Η ΔΗΜΗΤΡΑ’’»
Η έκθεση προγραμματίζεται να συνοδευτεί και από εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και εντύπων. Η έκθεση, δομημένη
σε δέκα ενότητες, θα συνδυάσει ένα πανόραμα φωτογραφιών, χειρογράφων, μαρτυριών, καρτ ποστάλ, ειδικών κειμένων
και αντικειμένων, που θα σκιαγραφούν την ιστορία του οίνου και του αμπελιού διαχρονικά, με έμφαση στην ιστορία
της Νέας Αγχιάλου και του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ». Μάλιστα, υπάρχει σχεδιασμός
η εν λόγω έκθεση, μετά την επίσκεψη των σχολείων της Μαγνησίας, να μεταφερθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, λειτουργώντας ως ο καλύτερος πρεσβευτής της Νέας Αγχιάλου και του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού
«Η ΔΗΜΗΤΡΑ».
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Χωράφι, αρχείο Τσάμης Ευθύμιος

Τριήμερο επετειακών δράσεων & εκδηλώσεων
για τη συμπλήρωση των 100 ετών από την ίδρυση του

Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου
«Η ΔΗΜΗΤΡΑ»
18
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Παρασκευη 5 Απριλιου 2019
10:00 – 14:00
Εγκαταστάσεις Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»
Ξενάγηση των δημοτικών σχολείων της πόλης στην έκθεση «’’Φέραμε στο κόρφο μας τα κλήματα’’: Ιστορίες προσφυγιάς και συνεργατικότητας για τον οίνο και το αμπέλι μέσα από τις μνήμες του Αγροτικού Οινοποιητικού
Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου ‘’Η ΔΗΜΗΤΡΑ’’».
Παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «Ένας αιώνας συνεταιριστικής συναντίληψης και προσπάθειας: Από την Πομόριε
της Βουλγαρίας στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου ’’Η ΔΗΜΗΤΡΑ’’» στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/τριες.
Ομιλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητριών/τών για το συνεταιριστικό πνεύμα και την ιστορία της
Οργάνωσης.
12:00 – 14:00
Ξενάγηση των γυμνασίων και λυκείων της πόλης στην έκθεση «’’Φέραμε στο κόρφο μας τα κλήματα’’: Ιστορίες
προσφυγιάς και συνεργατικότητας για τον οίνο και το αμπέλι μέσα από τις μνήμες του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου ‘’Η ΔΗΜΗΤΡΑ’’».
Παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «Ένας αιώνας συνεταιριστικής συναντίληψης και προσπάθειας: Από την Πομόριε
της Βουλγαρίας στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου ’’Η ΔΗΜΗΤΡΑ’’» στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/τριες.
Ομιλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητριών/τών για το συνεταιριστικό πνεύμα και την ιστορία της
Οργάνωσης.

Γιορτή κρασιού 1960, αρχείο Στέλλα Ιωάννου

Αρχείο: Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού
Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

1949, αρχείο Άννα Τσάμη

19
19

Σαββατο 6 Απριλιου 2019
19:30
Εγκαταστάσεις Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»
Ξενάγηση φορέων και κατοίκων της Νέας Αγχιάλου στην έκθεση «’’Φέραμε στο κόρφο μας τα κλήματα’’:
Ιστορίες προσφυγιάς και συνεργατικότητας για τον οίνο και το αμπέλι μέσα από τις μνήμες του Αγροτικού
Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου ‘’Η ΔΗΜΗΤΡΑ’’».
Παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «Ένας αιώνας συνεταιριστικής συναντίληψης και προσπάθειας: Από την Πομόριε της Βουλγαρίας στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας. Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου
‘’Η ΔΗΜΗΤΡΑ’’», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ντάνη, έρευνα και κείμενα του Αλέξανδρου Καπανιάρη και
μουσική επένδυση του Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Αρχείο: Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»
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Κυριακη 7 Απριλιου 2019

Αρχείο: Αγροτικός
Οινοποιητικός Συνεταιρισμός
Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

9:45
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Νέας Αγχιάλου
• Άφιξη της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου
της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου στη Νέα Αγχίαλο, με απόδοση τιμών
από τα στρατιωτικά αγήματα.
• Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Νέας Αγχιάλου, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Δημητριάδος & Αλμυρού
κ. Ιγνατίου.
11:00 – 13:00
Εγκαταστάσεις Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου
«Η ΔΗΜΗΤΡΑ»
• Αποκαλυπτήρια μνημείου ιδρυτικών μελών
του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού
Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» από την Α.Ε.
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο.
• Εγκαίνια της έκθεσης «’’Φέραμε στο κόρφο
μας τα κλήματα’’: Ιστορίες προσφυγιάς και συνεργατικότητας για τον οίνο και το αμπέλι μέσα
από τις μνήμες του Αγροτικού Οινοποιητικού
Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου ‘’Η ΔΗΜΗΤΡΑ’’»
από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο.

21

ΜΑΪΟΣ 2019
Δημιουργία φακέλου για την ένταξη στον εθνικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
Ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2019 το β’ στάδιο της διαδικασίας εγγραφής στοιχείων της Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο 2019 του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου συμπεριλαμβάνεται και η πρόταση
που κατατέθηκε από τον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», με θέμα «Η αγχιαλίτικη παράδοση καλλιέργειας του αμπελιού: Από την Αγχίαλο της Βουλγαρίας στη Νέα Αγχίαλο της Μαγνησίας». Στόχος της τελικής πρότασης που θα κατατεθεί τον Μάιο 2019, στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου
Πολιτισμού, είναι η ένταξη στον εθνικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, με απώτερο
στόχο τη μελλοντική ένταξη στον διεθνή κατάλογο για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Υλικό για
τον φάκελο θα αντληθεί από το υπό σύσταση ιστορικό αρχείο του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας
Αγχιάλου, καθώς και από επιτόπια έρευνα.

ΙΟΥΛ ΙΟΣ 2019
Ιστορικό Ψηφιακό Αρχείο Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»
Η συγκρότηση του ιστορικού αρχείου του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου αποτελεί
ένα ιδιαίτερο και ενδιαφέρον εγχείρημα, τόσο για την ιδιαιτερότητα του υλικού, μιας και ο Συνεταιρισμός της
Νέας Αγχιάλου έχει διανύσει 101 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα συνεταιριστικά τεκταινόμενα της χώρας,
όσο και για τις εξελίξεις που έχει επιφέρει στον χώρο της αγροτικής παραγωγής. Επίσης, σε επίπεδο τεκμηρίων το ψηφιακό αρχείο περιλαμβάνει μια πλειάδα διαφορετικών τεκμηρίων (χειρόγραφα, φωτογραφίες,
βίντεο, εφημερίδες, Φ.Ε.Κ., προφορικές μαρτυρίες, οπτικοακουστικό υλικό, ήχο, μουσική, βίντεο, τηλεοπτικές
εκπομπές, αφιερώματα, διατακτικές, κανονισμούς, πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικών συμβουλίων, εποπτικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων). Παράλληλα, η χρήση του αρχείου αφορά πολλές θεματικές
επιστημονικές πτυχές (λαογραφία, ανθρωπολογία, τοπική ιστορία, ιστορία, συνεταιριστική ιστορία, πολιτισμό
της αγροτικής παραγωγής, οικονομία κ.ά.).

Δημιουργία έκδοσης για την ιστορία και τις δράσεις του Ιστορικού Ψηφιακού Αρχείου Αγροτικού
Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»
Ενόψει των εορτασμών του 2019 για τη συμπλήρωση των 100 ετών από την ίδρυση του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», θα πραγματοποιηθεί η έκδοση ιστορικού λευκώματος
για την ιστορία και τη δράση της Οργάνωσης, με παράλληλες αναφορές στην ιστορική διαδρομή της Νέας
Αγχιάλου. Η έκδοση θα έχει στόχο να καταγράψει την αδιάλειπτη επιτυχημένη αγροτική δραστηριότητα των
Αγχιαλιτών στο αμπέλι και το κρασί τα τελευταία 100 χρόνια, η οποία τελικά οδήγησε στην επιτυχημένη παραγωγή και εμπορία του κρασιού. Επιπρόσθετα, η εν λόγω έκδοση, εκτός από την εστίαση στην αγροτική παραγωγή, θα περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία για την περιοχή, καθώς και το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό
πλαίσιο που διαμορφώνεται σε κάθε εποχή ανάλογα με την αντίστοιχη καλλιέργεια.
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