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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΛΙΧΗΣ «Η ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΔΑ» 
Αρ. Πρωτ.: οικ. 108/31.12.2010 

 

Στη Δολίχη, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, σήμερα την 7
η
 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 18:00, συνήλθε σε 

σώμα η ορισθείσα Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

  

ΘΕΜΑ 1
ο
: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 

ΘΕΜΑ 2
ο
: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010  

ΘΕΜΑ 3
ο
: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

 

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 
Την 11

η
 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση (ΠΡΑΞΗ 20

η
) για τον οικονομικό απολογισμό του 

απερχόμενου Δ.Σ. και για την εκλογή νέου Δ.Σ. Την 16
η
 Απριλίου 2010 διαμορφώθηκε η σύνθεση του παρόντος 

διοικητικού συμβουλίου (Πράξη 1
η
). Συνολικά για το έτος 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 9 φορές (στα 

πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού –κεφ. Β΄, άρθρο 19) 
 

25/5 Πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα στη Δολίχη για την 

εκπομπή “Γαστρονομία και Παράδοση”. Το τηλεοπτικό 

συνεργείο τράβηξε πλάνα τη θέα του Ολύμπου από τη 

βρύση στη διασταύρωση “Παλαίχανο”, τη Δολίχη και 

γενικά πλάνα από το λόφο του Πρ. Ηλία. Επισκέφθηκε 

τον αρχαιολογικό χώρο «Καστρί Δολίχης», το 

Λαογραφικό Μουσείο και το βυζαντινό Ι.Ν. 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 

 

Με τη δραστηριότητα αυτή δόθηκε η ευκαιρία στον 

κόσμο που συμμετείχε να ψυχαγωγηθεί με  

παραδοσιακά τραγούδια, απολαμβάνοντας, παράλληλα, 

τα παραδοσιακά εδέσματα που ετοίμασαν οι γυναίκες. 

Η εκπομπή βρίσκεται στο στάδιο διαπραγμάτευσης για την προβολή της σε τηλεοπτικό σταθμό.   

Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης, Σύλλογος Γυναικών Δολίχης. 

 

10/7 3ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις». Μετά την 

προγραμματισμένη επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο 

Δολίχης και τον Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 

καθώς και μετά τον χαιρετισμό επισήμων, το 

πρόγραμμα είχε ως εξής: 9:00 μ.μ..: Ομιλία του 

καθηγητή αρχαιολογίας και Προέδρου του Μουσείου 

Ακρόπολης κ. Δημητρίου Παντερμαλή με θέμα «Το Νέο 

Μουσείο Ακρόπολης». 9:30 μ.μ..: Ομιλία του 

αρχαιολόγου κ. Σπύρου Κουγιουμτζόγλου της 7ης 

Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας, με θέμα «Η 

οχύρωση κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο στον 

ελλαδικό χώρο, στην Περραιβική Τρίπολη και στη Δολίχη». 9:50 μ.μ..: Παρουσίαση του βιβλίου 

«Περραιβία» του φιλολόγου κ. Θωμά Λιόλιου. 10:00 μ.μ..: Συναυλία με τη Φιλαρμονική του Δήμου 

Ελασσόνας και την «Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής» Ελασσόνας. 
 

Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης «Η Τριπολίτιδα», Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, 

Επαρχείο Ελασσόνας, Δήμος Λιβαδίου. 
 

Στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, τον Οκτώβριο 2010, εγκρίθηκε η μελέτη για τη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντα χώρου στο Καστρί Δολίχης. 
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29/7 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης εγγράφηκε στο 

Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου 

Πολιτισμού, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα 

υποβολής αιτήματος για επιχορήγηση των 

δραστηριοτήτων που πρόκειται να υλοποιήσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2/8 Το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου 

συνόδευσε το χορευτικό του Συλλόγου Γυναικών 

Δολίχης, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του 

Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Ελυμνίων 

Ευβοίας για την εκδήλωση: «Ελύμνια 2010». 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6/8 Πανηγύρι Δολίχης. Συμμετείχαν τα χορευτικά 

συγκροτήματα του Σαρανταπόρου, του Λιβαδίου και 

της Δολίχης, με την ορχήστρα του Κ. Δεδούση. 

 

 

Βασιζόμενο στον εθελοντισμό και το μεράκι των 

μελών του Συλλόγου, το πανηγύρι στέφθηκε και φέτος 

με μεγάλη επιτυχία. 

 

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης “Η 

Τριπολίτιδα”, υπό την αιγίδα του Δήμου Λιβαδίου.  

 

7-8/8 Στο 3ο τουρνουά Beach Volley στο γήπεδο της Δολίχης, 

ο Πολιτιστικός Σύλλογος προμήθευσε τους αγώνες με 

προστατευτικό δίκτυ και βράβευσε τους 

διαγωνιζόμενους στον τελικό. 
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15/8 Το χορευτικό συγκρότημα της Δολίχης εμφανίστηκε 

στο Λιβάδι, δίνοντας μία χορευτική παράσταση, μεταξύ 

των Συλλόγων Λιβαδιωτών που συμμετείχαν. 

 

 

 

 

 

4/9 Με τη συμμετοχή 47 συνολικά παικτών (32 ηλικίας 

άνω των 10 ετών και 15  παιδιά ηλικίας κάτω των 10 

ετών) ολοκληρώθηκε το 1ο Τουρνουά Σκάκι που 

διεξήχθη στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δολίχης. 

 

Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης, 

Σκακιστικός Σύλλογος Ελασσόνας. 

 

 

 

 

 

 

5/9 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος κατέθεσε στεφάνι στο 

μνημόσυνο του Εθνικού μας Ήρωα Γεωργάκη 

Ολυμπίου, για την 189η επέτειο θανάτου του Ήρωα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/9 Στο Πολιτιστικό Κέντρο και στην κεντρική πλατεία 

Δολίχης εκπαιδεύτηκαν στις πρώτες βοήθειες δεκάδες 

μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης “Η 

Τριπολίτιδα”, του Αθλητικού Ομίλου “Ο Δολιχιακός” 

και του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης “Φίλα Ευβιότου” 

από το τμήμα εκπαίδευσης του Ε.Κ.Α.Β. Λάρισας. 

 

Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης, 

Σύλλογος Γυναικών, Αθλητικός Όμιλος. 
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14/9 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, η 

ξενάγηση στο οποίο ξεκίνησε στις 6:45 μ.μ. και 

διήρκησε μέχρι στις 8:00 μ.μ. Η επίσκεψη στο Μουσείο 

συνδυάστηκε με την  75η ΔΕΘ, η οποία άνοιξε στις 5:00 

μ.μ., καθώς και με την βιβλιοπαρουσίαση του 

γνωστού, πλέον, βιβλίου “Περραιβία”, στις 8:15 μ.μ., 

στην αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου “Μανόλης 

Ανδρόνικος”. 

 

 

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης. 

 

25-27/9 Συμμετοχή στην 5η Πανελλήνια Γιορτή Φέτας. 

Προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. Έκθεση τοπικών προϊόντων στο 

εκθεσιακό περίπτερο των Συλλόγων Δολίχης. 

 

Συνδιοργάνωση συμμετοχής: Πολιτιστικός 

Σύλλογος Δολίχης, Σύλλογος Γυναικών Δολίχης. 

 

 

 

 

1/10 Έναρξη μαθημάτων του νέου χορευτικού 

συγκροτήματος στο Πολιτιστικό Κέντρο Δολίχης. Το νέο 

χορευτικό συγκρότημα, στο οποίο υπεύθυνος είναι ο 

χοροδιδάσκαλος κ. Σάκης Γκόγκος, απευθύνεται προς 

κάθε ενδιαφερόμενο έφηβο ή ενήλικα, ενώ η 

συμμετοχή είναι δωρεάν. Στόχος του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Δολίχης “Η Τριπολίτιδα” είναι το νέο 

χορευτικό συγκρότημα, με το μεράκι όλων των 

συμμετεχόντων, να καταστεί ακόμη πιο αξιόλογο, 

δίνοντας περισσότερες χορευτικές παραστάσεις σε 

διάφορα μέρη του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

Αποτελεί, παράλληλα, και μία δημιουργική 

δραστηριότητα για τα μέλη που συμμετέχουν. Η αμοιβή του χοροδιδασκάλου ανέρχεται στο ποσό των 

100 € μηνιαίως, το οποίο είναι συμβολικό και καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης. 

 

26/10 

 

Με τη συμμετοχή 14 εθελοντών αιμοδοτών 

πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εθελοντική 

αιμοδοσία, την Τρίτη 26.10.10 στη Δολίχη. Η Κινητή 

Μονάδα Αιμοδοσίας βρέθηκε στη Δολίχη από το πρωί 

και παρέμεινε έως το μεσημέρι, ενώ αρκετοί ήταν  και 

οι εθελοντές που, ενώ προσήλθαν, δεν έδωσαν τελικά  

αίμα, λόγω άλλων αιτιών (π.χ. υπόταση). 

 

Υπεύθυνος της τράπεζας αίματος που διατηρεί ο 

Πολιτιστικός Σύλλογος, ορίστηκε εκ νέου ο κ. Θεόκλητος 

Τσιόγκας, με απόφαση του Δ.Σ. 

 

Η επόμενη αιμοδοσία έχει οριστεί για τις 28.04.2011. 
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16/11 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης, σε συνεργασία με την 

εθελοντική ομάδα sarantaporo.gr, προτίθεται να 

εγκαταστήσει routers για την κάλυψη δωρεάν 

ασύρματης διαδυκτύωσης, προκειμένου να καλυφθεί 

ολόκληρος ο οικισμός της Δολίχης με δωρεάν ασύρματο 

internet. Αυτό που απαιτείται, σε μεταγενέστερο 

στάδιο, είναι η τοποθέτηση των routers σε επιλεγμένες 

οικίες της Δολίχης, ώστε να υπάρχει οπτική επαφή των 

routers μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό, κατέθεσε επίσημη πρόταση στην ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/ 

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα), για τη δωρεάν χορήγηση open-mesh routers. Η πρόταση εγκρίθηκε και 

αρχικά η ασύρματη πρόσβαση θα γίνεται με τη σύνδεση cosmote internet on the go που διαθέτει ο 

Σύλλογος, μέχρι να αναβαθμιστεί το δίκτυο του ΟΤΕ σε ADSL γραμμές. Προσεχώς, θα διατεθούν τα 

πέντε από τα δώδεκα routers και στη συνέχεια τα υπόλοιπα επτά. 

 

5/12 Δίκτυο Περραιβία  Στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου του Δικτύου 

«Περραιβία», που έγιναν στην Ελασσόνα στις 5.12.10, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης όρισε 

εκπρόσωπο τον αντιπρόεδρο κ. Θωμά Λιόλιο, ο οποίος εκλέχθηκε μέλος του νέου Δ.Σ. Ο Σύλλογος 

Γυναικών Δολίχης και ο Αθλητικός Όμιλος στήριξαν την υποψηφιότητα.    

 

23/12 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Δολίχης, όπως κάθε χρόνο 

έτσι και φέτος, προσέφερε δώρα στα παιδιά του 

νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. 

Η σχολική γιορτή πραγματοποιήθηκε στο νηπιαγωγείο 

και τα φετινά δώρα αποτελούσαν επιλεγμένα 

επιτραπέζια παιχνίδια. 

 

 

• Η αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου καθαρίστηκε και  βάφτηκε, ενώ τοποθετήθηκε και κλιματιστικό.  

• Δημιουργήθηκε νέα σύνδεση cosmote internet on the go.  

• Η βιβλιοθήκη ενισχύθηκε από βιβλία του κ. Νίκου Γκόγκου (Αθήνα) και κ. Αθανασίου Σουγλή (διδακτορική 

διατριβή).  

• Το λαογραφικό μουσείο καθαρίστηκε ανήμερα του Φεστιβάλ και ενισχύθηκε με υλικό από την κ. Μαρία 

Λιόλιου (Μίχου).  

• Τα έπιπλα αντικαταστάθηκαν από τα έπιπλα του δικηγορικού γραφείου του κ. Γιάννη Γκόγκου, ο οποίος τα 

δώρισε στο σύλλογο. 

• Οι πόρτες και τα παράθυρα πρόκειται να συντηρηθούν με λάδι. 

• Οι πινακίδες, που προβάλλουν τη διαμόρφωση της βρύσης, βρίσκονται προς τοποθέτηση από ειδικόμ τεχνικό 

στη διασταύρωση της Δολίχης –Παλαίχανο (απόφαση προηγούμενου Δ.Σ. για τη διαμόρφωση), καθώς και η 

ξύλινη πύλη που πρόκειται να τοποθετηθεί στο δρόμο του πρ. Ηλία και επισημαίνει το μόνιμο καταφύγιο 

άγριας ζωής, όπως είναι χαρακτηρισμένη η περιοχή (απόφαση προηγούμενου Δ.Σ. για τη διαμόρφωση). 

• Το ημιτελές Κιόσκι στον Προφήτη Ηλία πρόκειται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2011, κατασκευάζοντας 

παγκάκια, πάγκους, πέτρινη ψησταριά και πλακόστρωση στο δάπεδο 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αναγνωρίζει ότι δίχως τη συμβολή όλων των εθελοντών και των μελών του Συλλόγου σε κάθε 

εκδήλωση και δραστηριότητα, το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι αξιόλογο. Όπως δεν θα μπορούσε να είναι 

αξιόλογο δίχως τη συνεργασία Συλλόγων και Φορέων, τους οποίους και ευχαριστεί.  
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010 

 
ΕΣΟ∆Α:     23.142,75 €  

ΕΞΟ∆Α:    18.070,46 €  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ      5.072,29 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονοµικά τακτοποιηµένα 
µέλη: 

1. Ανθοπούλου Μαρία 

2. Αστερίου Η. Ιωάννης 

3. Αστερίου Η. Κων/νος 

4. Αστερίου Η. Νικόλαος 

5. Γκόγκος Ν. Αντώνιος 

6. Γκόγκος Γ. Βασίλειος 

7. Γκόγκος Φ. Θεόδωρος 

8. Γγόγκος Αθ. Νικόλαος 

9. Γκόγκος Αν. Νικόλαος 

10. Γκόγκος Α. Σταύρος 

11. Γκόγκος Β. Χρήστος 

12. Γκόγκου Κ. Ευαγγελία 

13. Θεοδωράκης Χ. Βασίλειος 

14. Θεοδωράκης Χ. Σταύρος 

15. Θεοδωράκης Β. Χρήστος 

16. Κατσάρας Α. Ιωάννης 

17. Κλεισιάρης Α. Φώτιος 

18. Λιόλιος Θ. Αθανάσιος 

19. Λιόλιος Θ. Αθανάσιος 

20. Λιόλιος Κ. Αθανάσιος 

21. Λιόλιος Δ. Γεώργιος 

22. Λιόλιος Β. Δημήτριος 

23. Λιόλιος Θ. Διονύσιος 

24. Λιόλιος Δ. Θεόφιλος 

25. Λιόλιος Θ. Θεόδωρος 

26. Λιόλιος Θ. Θεόφιλος 

27. Λιόλιος Ν. Θωμάς 

28. Λιόλιος Π. Θωμάς 

29. Λιόλιος Α. Κων/νος 

30. Λιόλιος Κ. Ιωάννης 

31. Λιόλιου Γ. Ευαγγελία 

32. Λιόλιου Θ. Ευαγγελία 

33. Λιόλιου Κ. Ευαγγελία 

34. Λιόλιου Δ. Μαρίνα 

35. Μαντζάρα Γ. Σταυρούλα 

36. Μαντζάρας Θ. Αθανάσιος 

37. Μαντζάρας Θ. Γεώργιος 

38. Μαντζάρας A. Θεόδωρος 

39. Μαντζάρας Γ. Θεόδωρος 

40. Μαντζάρας Α. Φώτιος 

41. Μητσιμπόνα Βαλεντίνη 

42. Μίχος Κ. Αστέριος 

43. Μπαλανίκα Φ. Ευαγγελία 

44. Μπαλανίκα Φ. Νίκη 

45. Μπαλανίκας Χ. Γεώργιος 

46. Παπαδημητρίου Α. 

Αικατερίνη 

47. Παπαδημητρίου Α. Βάια 

48. Παπαδημητρίου Α. 

Κων/νος 

49. Παπακωνσταντίνου Γ. 

Βικτωρία 

50. Παπακωνσταντίνου Α. 

Φώτιος 

51. Σουγλής Γ. Αχιλλέας 

52. Τσακνάκη Δ. Καλλιόπη 

53. Τσακνάκη Α. 

Κωνσταντινιά 

54. Τσακνάκη Κ. Ολυμπία 

55. Τσακνάκη Β. Ολυμπιάδα 

56. Τσακνάκη Ε. 

Τριανταφυλλιά 

57. Τσακνάκης Χ. Απόστολος 

58. Τσακνάκης Π. Αθανάσιος 

59. Τσακνάκης Α. Βασίλειος 

60. Τσακνάκης Β. Ευάγγελος 

61. Τσακνάκης Κ. Ευάγγελος 

62. Τσακνάκης Θ. Κων/νος 

63. Τσακνάκης Δ. Νικόλαος 

64. Τσακνάκης Α. 

Παναγιώτης 

65. Τσακνάκης Χ. Φώτιος 

66. Τσιόγκα Θ. Ανδριάνα 

67. Τσιόγκας Ζ. Αθανάσιος 

68. Τσιόγκας Α. Θεόκλητος 

 

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
Πρόεδρος: Τσακνάκης Β. 
Ευάγγελος 
Αντιπρόεδρος: Λιόλιος Π. Θωµάς 
Γραµµατέας: Τσακνάκης Χ. 
Απόστολος 
Ταµίας: Κατσάρας Α. Ιωάννης 
Μέλη: Θεοδωράκης Χ. Σταύρος, 
Λιόλιος Κ. Αθανάσιος, Λιόλιος Θ. 
Θεόφιλος 
Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής: 
Λιόλιος Θ. ∆ιονύσιος 
Τσακνάκης Π. Αθανάσιος 
Τσιόγκας Α. Θεόκλητος 
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3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
 

Βάσει του καταστατικού του Συλλόγου, κεφάλαιο Α΄ - άρθρο 2
ο
, στους σκοπούς του συλλόγου περιλαμβάνονται, 

εκτός των άλλων, παρ. 3, η διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, επίσης η καταβολή προσπαθειών 

και ενεργειών για την εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας από τις αρχές ή οποιονδήποτε άλλον αρμόδιο και, παρ. 4, η 

συνεργασία με παρόμοια Σωματεία και Συλλόγους.  

 

Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα, τα οποία στη συνέχεια ομαδοποιήθηκαν: 

 

Α΄ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ  
 

1. Το απαράδεκτο πρόβλημα του πόσιμου νερού της Δολίχης. Η 

ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού της Δολίχης έγινε 

αντιληπτή από το 1998 και οι προσπάθειες των δημοτικών  

Αρχών του Δ. Λιβαδίου δεν είχαν ουσιαστικά αποτελέσματα, 

αφού η Δολίχη εξακολουθεί να υδρεύεται από την 

προβληματική γεώτρηση. Αρχικά, όταν γνωστοποιήθηκε το 

πρόβλημα, με την πρώτη δημοτική Αρχή, αξιοποιήθηκαν δύο 

υπάρχουσες γεωτρήσεις και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν 

φίλτρα καθαρισμού νερού στο παλιό υδραγωγείο του πρ. Ηλία. 

Η δεύτερη δημοτική Αρχή μερίμνησε για το πρόβλημα και 

ανόρυξε νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση «Ξηρολάκι», το 

νερό της οποίας ήταν επίσης ακατάλληλο. Η δε τρίτη Αρχή 

ανόρυξε νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση «Καλόγηρος» 

Λιβαδίου, το νερό της οποίας, αν και κατάλληλο, δεν επαρκεί. 

Απαιτείται από το Δήμο Ελασσόνας η άμεση επίλυση σε αυτό 

το ζωτικής σημασίας πρόβλημα.  

 
2. Δημιουργία γεωργικών υποδομών. Σύνδεση όλων των 

αγροτεμαχίων με το δημοτικό αρδευτικό δίκτυο, ώστε οι 

παραγωγοί αγροτικών προϊόντων να έχουν τη δυνατότητα 

άρδευσης των κτημάτων τους.  Λειτουργία της αρδ. γεώτρησης 

στη θέση «Κεραμίδα». Άρδευση στις θέσεις «Μακρυχώραφο» 

και «Διάργος» στις οποίες κατέχουν αγροτεμάχια επτά νέοι 

αγρότες. Αξιοποίηση του φράγματος «Μαρούλι» με επέκταση 

του αγωγού άρδευσης ώστε να καλύψει όσο το δυνατόν 

περισσότερες περιοχές. Αξιοποίηση της λίμνης στη θέση 

«Λάκκα» Ορθολογική χρήση του δικτύου άρδευσης 

 
3. Όχι στην Εξόρυξη του λιγνίτη στην περιοχή Ελασσόνας. Η Γ. Σ. 

έκρινε σκόπιμο να καταθέσει επίσημα την αρνητική θέση του 

Συλλόγου. Σε περίπτωση εξόρυξης η Δολίχη είναι έτοιμη να 

αντιδράσει για την αποφυγή τέτοιων ενεργειών, οι οποίες θα 

αποβούν μοιραίες για τον ελασσονίτικο και λαρισαϊκό 

πληθυσμό, δεδομένου μάλιστα των εναλλακτικών πηγών 

ενέργειας που προσφέρονται.    

 

 

 

 

 

Εικόνα από www.dentnews.net 

Εικόνα από agrotypos.gr 

Εικόνα από www.geo.auth.gr 
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Β΄ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
1. Η μισοτελειωμένη κεντρική 

πλατεία. Το έργο της ανάπλασης 

της κεντρικής πλατείας 

εντάχθηκε στα ΟΠΑΑΧ και από το 

2007 ξεκίνησαν οι εργασίες για 

την ανάπλασή της. Τα τελευταία 

τρία χρόνια οι εργασίες 

διακόπηκαν και το έργο δεν έχει 

ολοκληρωθεί. Ο Δήμος 

Ελασσόνας πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 

ολοκλήρωση του έργου. 

 

2. Ολοκλήρωση πολιτιστικού 

κέντρου. Η μετατροπή της 

αποθήκης του γεωργικού 

συνεταιρισμού σε πολιτιστικό 

κέντρο έγινε επιτυχώς. Από το 

θαυμάσιο αποτέλεσμα εκκρεμεί 

η τοποθέτηση καθισμάτων και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο 

από τον Δήμο Ελασσόνας. Επιπλέον, προτείνουμε να τοποθετηθούν προθήκες, αφού στην επίσκεψη της 

κ. Σδρόλια στη Δολίχη, η οποία εκτελεί χρέη προϊσταμένης της 7
ης

 Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

Λάρισας, τέθηκε το θέμα των αρχαιοτήτων της περιοχής και υπάρχει η δυνατότητα να μας δανειστεί 

αρχαιολογικό υλικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα κοντέινερ, στα οποία φυλάσσεται και να 

τοποθετηθεί εντός του πολιτιστικού κέντρου.  

 

3. Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης 

της εισόδου της Δολίχης. Έγινε η 

διαμόρφωση με κατασκευή 

πεζοδρομίου, πλακόστρωση και 

ψηφιδωτό, το οποίο κατά γενική 

ομολογία είναι αντιαισθητικό. Το 

έργο περιλάμβανε και την 

κατασκευή τριών κερκίδων. 

Εκκρεμεί η κατασκευή 

παγκακιών και φύτευση γκαζόν. Υπάρχει η πρόθεση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο να προβεί σε 

δεντροφύτευση από την διασταύρωση «Παλαίχανο» έως την αρχή του εν λόγω έργου, γι’ αυτό 

αιτούμαστε τη διάθεση αναλόγου αριθμού δέντρων.  

 

4. Διαμόρφωση λόφου πρ. Ηλία. Κατασκευάστηκε πέτρινη περιοχή 

περιμετρικά της κορυφής του λόφου πρ. Ηλία, πέτρινη βρύση, 

διάδρομος και κιόσκι. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί με 

παρεμβάσεις οι οποίες δεν θα προσβάλλουν τον αρχαιολογικό χώρο 

(στο στεφάνι της κορυφής επισημάνθηκαν ίχνη αρχαίας ακρόπολης) 

και δεν θα είναι αντιαισθητικές. Προτείνουμε να ολοκληρωθεί το 

έργο και να τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα με συστήματα 

φωτοβολταϊκών στο δρόμο ανάβασης. Επίσης, είναι απαραίτητη η 

παροχή ύδρευσης 50μ. αριστερά του υδραγωγείου, προκειμένου 

να κατασκευαστεί μία δεξαμενή ώστε να ποτίζονται τα άγρια ζώα και τα πουλιά.   

 

5. Κατασκευή κρασπέδων σε όλους τους προβληματικούς δρόμους, καθώς και φωτισμός όπου υπάρχει 

πρόβλημα. Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων. 
 

6. Αξιοποίηση από το Δήμο Ελασσόνας των αποθηκών που βρίσκονται στη διασταύρωση της Δολίχης 

«Παλαίχανο», εφόσον αποσαφηνιστεί η κυριότητά τους.  
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Γ΄ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

 
1. Συντήρηση Ι.Ν. Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 

Είναι γνωστό στην 7
η
 Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

Λάρισας το πρόβλημα της φθοράς που υφίστανται οι 

τοιχογραφίες του ναού. Απαιτούνται δραστικά και άμεσα 

μέτρα για την προστασία του αξιόλογου μνημείου, το 

οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο από το 

υπουργείο Πολιτισμού. Γνωστή, επίσης, είναι η ύπαρξη και 

η φύλαξη του αξιόλογου υλικού του ναού. Είναι επιτακτική 

ανάγκη το υλικό αυτό, το οποίο αποτελεί αρχαιολογικό 

πλούτο της περιοχής, να είναι ασφαλές και δημόσια 

εκτεθειμένο. Γι’ αυτό προτείνουμε την τοποθέτησή του 

στο φυσικό του χώρο, δηλαδή στο βυζαντινό ναό. Η 

ασφάλεια θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη γι’ αυτήν την 

κίνηση, με κλειδαριές ασφαλείας και συναγερμό. Για τη 

συντήρηση του ναού, την τοποθέτηση του υλικού στο ναό 

και για την ασφάλειά του απαιτείται η συναίνεση της 

Εκκλησίας, της 7
ης

 Ε.Β.Α. και του Δήμου Ελασσόνας, 

προκειμένου να λυθεί άμεσα το πρόβλημα της υγρασίας 

του μνημείου, από την οποία καταστρέφονται οι 

τοιχογραφίες και να τοποθετηθεί το βυζαντινό υλικό στο 

φυσικό τους χώρο. Η συνεργασία του Πολιτιστικού 

Συλλόγου θεωρείται δεδομένη.  
 

 

 

 

2. Συνέχιση ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο «ΚΑΣΤΡΙ 

ΔΟΛΙΧΗΣ» και υλοποίηση της μελέτης για τη διαμόρφωση 

του περιβάλλοντα χώρου, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα 

από το κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Είναι γνωστό 

ότι στον αρχαιολογικό χώρο «ΚΑΣΤΡΙ ΔΟΛΙΧΗΣ» 

ανακαλύφθηκαν τρεις παλαιοχριστιανικές εκκλησίες με 

ψηφιδωτά δάπεδα και αξιόλογα ευρήματα. Για την 

ανέγερση των εκκλησιών αυτών χρησιμοποιήθηκε και 

αρχαιολογικό υλικό, μεταξύ του οποίου βρέθηκε η 

περίφημη επιγραφή «ΠΟΛΙΣ Η ΔΟΛΙΧΑΙΩΝ». Η θέση της 

παλαιοχριστιανικής Δολίχης ταυτοποιήθηκε από την 

αρχαιολογική υπηρεσία στη θέση «ΚΑΣΤΡΙ ΔΟΛΙΧΗΣ», ενώ  

βάσει της προαναφερθείσας επιγραφής, στη θέση αυτή 

πρέπει να βρισκόταν και η αρχαία Δολίχη, η οποία 

αποτέλεσε σπουδαία πόλη της πρώτης αμφικτιονίας στον 

ελλαδικό χώρο, της Περραιβικής Τριπόλεως. Η 

ασφαλτόστρωση του δρόμου Δολίχης – Καστρί είναι 

αναγκαία. Ο Δήμος Ελασσόνας θα πρέπει να 

συνυπολογίσει τον αρχαιολογικό χώρο «ΚΑΣΤΡΙ 

ΔΟΛΙΧΗΣ» με τους αρχαιολογικούς χώρους της ορεινής 

Περραιβίας, η αξιοποίηση των οποίων θα αποτελέσει 

μοχλό ανάπτυξης του αρχαιολογικού και θρησκευτικού 

τουρισμού του νέου Δήμου. Όπως σημαντική θα ήταν για 

την ανάπτυξη και η κατασκευή ενός αρχαιολογικού 

μουσείου στο οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα ευρήματα της ορεινής Περραιβίας. Απαιτείται η συνεργασία με 

την 7
η
 ΕΒΑ, ενώ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης ήταν και θα είναι πρόθυμος για κάθε είδους συνεργασία.  
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3. Αναπαράσταση προϊστορικού ή παραδοσιακού οικισμού. 

Στη θέση 50 μέτρα δυτικά της κεντρικής πλατείας, πίσω 

από το λαογραφικό μουσείο, έγινε παραχώρηση του χώρου 

από το Δήμο Λιβαδίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δολίχης, 

προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο ανάδειξης 

προϊστορικού ή παραδοσιακού οικισμού. Ο Πολιτιστικός 

Σύλλογος Δολίχης προέβηκε σε σύνταξη μελέτης, αξίας 

2.000 €, για το έργο αυτό. Αιτούμαστε την ένταξή του σε 

κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα (π.χ. ΟΠΑΑΧ, LEADER). Το 

έργο αυτό θα συνδυάζεται με τη συνολική αρχαιολογική ανάδειξη της περιοχής. 

 

4. Δημιουργία 

Μυθολογικού 

Πάρκου στον 

Προφήτη Ηλία. 

Στα πλαίσια 

της ανάπτυξης 

του Δήμου 

Ελασσόνας και 

της δυτικής 

πλευρά του 

Ολύμπου, 

προτείνουμε τη 

δημιουργία του Μυθολογικού Πάρκου στην πλαγιά του λόφου του Προφήτη Ηλία. Η προτεινόμενη θέση 

έχει το πλεονέκτημα της μοναδικής θέας του Ολύμπου. Ως γνωστόν, στο παγκόσμιο βουνό του Ολύμπου 

κατοικούσαν οι δώδεκα Θεοί, ενώ η ελληνική μυθολογία επηρέασε τον πολιτισμό, τις τέχνες και τη 

λογοτεχνία του δυτικού κόσμου. Με το έργο αυτό ο τουρισμός θα αυξηθεί κατακόρυφα και εν τέλει θα 

αποτελέσει έργο «ζωτικής σημασίας» για την επαρχία. 

 

 

5. Αποκατάσταση μνημείου Αγίου Νικολάου στο Μετόχι. 

Πρόκειται για μία εκκλησία, η οποία επιχειρήθηκε να 

κατεδαφιστεί στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η 

κατεδάφιση διακόπηκε, αφού παρενέβη η αρχαιολογική 

υπηρεσία, διότι στο κτίσιμό της χρησιμοποιήθηκε 

αρχαιολογικό υλικό. Απαιτούνται οι απαραίτητες για την 

προβολή και ανάδειξη του μνημείου, στα πλαίσια της 

αρχαιολογικής τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου 

Ελασσόνας. Προτείνουμε την άμεση κατασκευή 

στεγάστρου στο χώρο και να γίνουν οι απαραίτητες 

ενέργειες σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία 

ώστε να αναστηλωθεί ο ναός.  

 

6. Ανάδειξη παλαιάς γέφυρας κοντά στο κοιμητήριο της Δολίχης και της βρύσης στη θέση «Γερανός». Τα εν 

λόγω μνημεία βρίσκονται θαμμένα και είναι ανάγκη να βγουν στην επιφάνεια στα πλαίσια της συνολικής 

ανάπτυξης.  
 

7. Στήριξη Εκδηλώσεων – Επιχορηγήσεις  

Στη Δολίχη πραγματοποιούνται ετησίως ποικίλες εκδηλώσεις, στις οποίες -μεταξύ άλλων- 

περιλαμβάνονται: 

 

a. Τα «Ροκατσάρια»ή «Μπαμπαλιούρια» κάθε Πρωτοχρονιά. 

b. Ο καθιερωμένος «Νταμπρές» κάθε Κυριακή των Αποκρέων και το αποκριάτικο παιδικό πάρτι που 

διοργάνωνε ο Δήμος Λιβαδίου. 

c. Η Καθαρά Δευτέρα στην πλατεία της Δολίχης, με χαλβά, τουρσί, ελιές, λαγάνες και κρασί. 

d. Οι Λαζαρίνες, ένα παλιό έθιμο που αναβιώνει, την Κυριακή των Βαΐων, όπου γυναίκες ντυμένες 

παραδοσιακά χορεύουν και τραγουδούν στην κεντρική πλατεία της Δολίχης, τραγούδια του Λαζάρου. 
 

Προϊστορικός Οικισμός Καστοριάς (tear.gr) 

Κένταυρος (hubpages.com) 
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e. "Τα Τσάκνα" Κάθε Κυριακή πριν την Κυριακή των Βαΐων. 

f. Η Πρωτομαγιά γιορτάζεται κυρίως στο λόφο του Προφήτη Ηλία και στη θέση «Περάσα». 

g. Το Φεστιβάλ "Περραιβική Τρίπολις", που γίνεται κάθε δεύτερο Σάββατο του Ιουλίου, από το 2008 

αποτελεί σημείο αναφοράς για την ενημέρωση της πορείας των αρχαιολογικών ανασκαφών στο 

χώρο της αρχαίας Περραιβικής Τριπόλεως αλλά και του ευρύτερου χώρου της Περραιβίας. 

Πλαισιώνεται από ομιλίες αρχαιολόγων και ειδικών, έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά συγκροτήματα 

κ.ά. 2008: 1ο Φεστιβάλ: Κεντρικός ομιλητής ήταν ο ανασκαφέας - αρχαιολόγος του αρχαιολογικού 

χώρου "Καστρί Δολίχης" κ. Σπύρος Κουγιουμτζόγλου, 2009: 2ο Φεστιβάλ: Κεντρικός ομιλητής ήταν ο 

καθηγητής προϊστορικής αρχαιολογίας και τέως Αντιπρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Χουρμουζιάδης, 2010: 3ο Φεστιβάλ: Κεντρικός ομιλητής ήταν ο 

καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας και Πρόεδρος του Νέου Μουσείου Ακρόπολης κ. Δημήτριος 

Παντερμαλής. 

h. Το πανηγύρι του χωριού είναι από τα μεγαλύτερα και πιο διαδεδομένα. Γιορτάζεται κάθε 5 και 6 

Αυγούστου λόγω του Βυζαντινού Ιερού Ναού Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (13 αι. μ.Χ.). Στις 

5 Αυγούστου τελείται ο Μέγας Εσπερινός στον Βυζαντινό Ναό και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 

τελείται την 6η Αυγούστου στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, στον Πολιούχο Άγιο της Δολίχης. Και τις δύο 

βραδιές -5 και 6 Αυγούστου- εμφανίζονται χορευτικά συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων και το 

χορευτικό συγκρότημα της Δολίχης, και ακολουθεί μεγάλο γλέντι στην κεντρική πλατεία, με λαϊκή και 

δημοτική μουσική. 
 

Η Γ.Σ. αιτείται από το νέο Δήμο Ελασσόνας να συνεχιστεί η οικονομική ενίσχυση με τακτικές επιχορηγήσεις στους 

Συλλόγους (Πολιτιστικός Σύλλογος, Ποδοσφαιρικός Όμιλος, Σύλλογος Γυναικών).  
 

Επιπλέον, τα έξοδα της μικροφωνικής του Φεστιβάλ και του πανηγυριού, καθώς και τα έξοδα της Καθαράς 

Δευτέρας να καλύπτονται από το Δήμο Ελασσόνας, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα από τον Δήμο Λιβαδίου. 
 

Επίσης, να συνεχιστεί η διοργάνωση του αποκριάτικου παιδικού πάρτι από το Δήμο Ελασσόνας. 

 

Δ΄ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

1. Αντικατάσταση περίφραξης γηπέδου Δολίχης. Η 

κατεστραμμένη περίφραξη του γηπέδου επιβάλλεται να 

αντικατασταθεί, αφού ο δραστήριος Αθλητικός Όμιλος της 

Δολίχης συμβάλλει στην προώθηση του αθλητικού 

ιδεώδους με συνέπεια την πολύ μεγάλη συμμετοχή των 

νέων της Δολίχης στην ποδοσφαιρική ομάδα και όχι μόνο. 

Το γήπεδο της Δολίχης είναι πολύ παλιό αλλά ιδιαίτερα 

αξιόλογο, αφού εκτός από τις δημοτικές αρχές, το 

φροντίζουν και οι συντελεστές της ομάδας. Η 

αντικατάσταση της περίφραξης από νέα περίφραξη η 

οποία θα είναι στα απαιτούμενα πρότυπα, αποτελεί έργο 

προσφοράς στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Διόρθωση 

του υπάρχοντα φωτισμού, οποίος είναι ανεπαρκής,  με 

πρόσθεση δύο ακόμη φωτοπροβολέων.  

 

2. Επισκευή του γηπέδου μπάσκετ που βρίσκεται στο χώρο του κεντρικού γηπέδου Δολίχης. Αντικατάσταση 

του κατεστραμμένου δαπέδου και διαγράμμιση. Τα 2009 είχε προηγηθεί αίτηση από τριάντα και πλέον νέους 

της Δολίχης στο Δήμο Λιβαδίου και η απάντηση ήταν ότι θα γινόταν η επισκευή του γηπέδου όταν θα 

γίνονταν οι εργασίες για τη διαμόρφωση τις κεντρικής εισόδου της Δολίχης, οι οποίες και έγιναν. Η επισκευή 

του γηπέδου μπάσκετ εκκρεμεί. 

Δολίχη, 7.1.2011 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης  Ο Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως 

Γκόγκος Θεόδωρος Μίχος Στέργιος 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 


