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Ταξίδι στο αρχαιολογικό και ιστορικό παρελθόν µας 
πήγε το 1ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» που 
διεξήχθη το Σάββατο 30 Αυγούστου 2008, στην 
κεντρική πλατεία ∆ολίχης σε ρυθµούς παραδοσιακής 
µουσικής. 

 
 
 
 

Η έναρξη της εκδήλωσης καθυστέρησε περίπου µισή 
ώρα αφού στην αρχή ο καιρός δεν θέλησε να 
συµµαχήσει µαζί µας. 
Ευτυχώς όµως που η ήπια βροχή δεν είχε διάρκεια για 
περισσότερο από ένα τέταρτο και η εκδήλωση 
ξεκίνησε µε το πέρας προσέλευσης των επισήµων 
κατά τις 8:00 µ.µ. και κατόπιν επίσκεψή τους στο 
Λαογραφικό Μουσείο ∆ολίχης. 
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Στον χαιρετισµό ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ∆ολίχης κ. Χρήστος Θεοδωράκης είπε: 

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ όλους που µας τιµήσατε σήµερα 
µε την παρουσία σας στο 1ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις». 
Η σηµερινή εκδήλωση που χρόνια τώρα ήταν ένα όνειρο σήµερα γίνεται 
πραγµατικότητα και θα αποτελέσει το ξεκίνηµα για τη διοργάνωση 
παρόµοιων εκδηλώσεων µέσω των οποίων θα γίνεται ιστορική και 
αρχαιολογική αναδροµή της ∆ολίχης και της ευρύτερης περιοχής. 
Επιθυµία µας είναι να ευαισθητοποιηθεί η Πολιτεία και το Υπουργείο 
Πολιτισµού ώστε να βγουν στην επιφάνεια οι ιστορικοί θησαυροί που 
είναι θαµµένοι εδώ και χιλιάδες χρόνια τώρα. 
Επίσης θα επιθυµούσαµε πολύ την επανασύνδεση των τριών αυτών 
πόλεων µέσω των αντίστοιχων ∆ήµων τους, συνθέτοντας ένα νέο ∆ήµο, 
που θα φέρει την ονοµασία «∆ήµος Περραιβικής Τρίπολης». 
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές αυτής της 
εκδήλωσης που είναι η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, το Επαρχείο 
Ελασσόνας και ο ∆ήµος Λιβαδίου. 
Επίσης την 7η Εφορεία Βυζαντινών και 15η Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων Λάρισας και τους οµιλητές αυτών κ. 
Κουγιουµτζόγλου και κ. Καραγκούνη αντίστοιχα.» 

 
Απηύθυνε χαιρετισµό στους παρευρισκόµενους επισήµους 

προσκεκληµένους: 
1. Πρωτοσύγκελο Ι.Μ. Μητροπόλεως Ελασσόνας αρχιµανδρίτης Χαρίτων Τούµπας, ο οποίος 

εκπροσώπησε τον Μητροπολίτη Ελασσόνας» 
2. Στους Βουλευτές Λάρισας κ. Σαχινίδη και κ. Ροντούλη 
3. Αντινοµάρχη Λάρισας κ. Ντόκο 
4. ∆ήµαρχο Λιβαδίου, Αντιδήµαρχο, ∆ηµοτικούς Συµβούλους και Πρόεδρο Τοπικού Συµβουλίου ∆ολίχης 
5. Πανοσιολογιότατο Αρχιµανδρίτη Βησσαρίων Καραλάσκο 
6. Εκπαιδευτικό – Συγγραφέα κ. Μπούµπα Σπύρο 
7. Συντοπίτη µας Μηχανικό κ. Λιόλιο Ηρακλή 
8. Εκδότη της εφηµερίδος Ελασσόνας «Η Έκδοση» κ. Βάλλα Απόστολο 
9. Πρόεδρο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου κ. Καρανίκα Τάκη 

τους ευχαρίστησε θερµά και απευθύνθηκε στους επισήµους εάν κάποιος επιθυµεί να απευθύνει χαιρετισµό. 
 
«Πανοσιολογιότατοι, κύριοι Βουλευτές, Εκπρόσωπε του Νοµάρχη Αντινοµάρχα κ. Ντόκο, λοιποί εκπρόσωποι των 

Φορέων και Υπηρεσιακοί Παράγοντες Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, 
χαίροµαι ιδιαίτερα που ξεκινάει το 1ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» και 
πιστεύω ότι θα καθιερωθεί σαν ένα γεγονός της περιοχής µας που θα την 
αναβαθµίσει τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αρχίζουν να 
παρουσιάζονται στον αρχαιολογικό χώρο «Καστρί» όπου συνεχίζονται οι 
ανασκαφές και για αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. 
Κουγιουµτζόγλου που µε τις δικές του προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια 
προσπαθούµε να αναδείξουµε τον αρχαιολογικό χώρο στη θέση Καστρί. 
Αυτό στη συνέχεια θα συνδυαστεί σίγουρα και µε τις υπόλοιπες περιοχές. 
Επίσης κάτι που προηγουµένως ανέφερε ο Πρόεδρος, ότι µπορεί να 
δηµιουργηθεί ένας ∆ήµος µε την ονοµασία «Αρχαία Περραιβική Τρίπολις» 
δε θα ήταν άσχηµο και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εκείνο που θα ήθελα 
ιδιαίτερα να τονίσω είναι να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρεθήκατε 
σήµερα εδώ. Θα αναφερθώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο ότι είµαστε στο 
πλευρό τους. Θα ήταν παράλειψη να µην ευχαριστήσω τη Νοµαρχία 
Λάρισας που είναι συνδιοργανώτρια και ειδικά φέτος µας ξάφνιασε γιατί 
έχει συµµετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού του ∆ήµου και την 
ευχαριστούµε ιδιαίτερα, ήταν κάτι που έλειπε από την περιοχή µας. Θέλω 



1ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» Δολίχη, 30 Αυγούστου 2008 

 

 

Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης «Η Τριπολίτιδα»  

Δολίχη Ελασσόνας 402 00, www.dolihi-lar.gr,  dolihi@yahoo.gr, τηλ. 2493092035, fax. 2493092036 

Σελ. 3 από σελ. 53 

να ευχηθώ καλή επιτυχία στο 1ο Φεστιβάλ. Και στους αρχαιολόγους µας πάντα επιτυχίες για το καλό του τόπου µας, θα 
είµαστε στο πλευρό τους, θα τους βοηθήσουµε οικονοµικά, ηθικά και ότι άλλο χρειαστούν στη διάθεσή τους. Θα 
παρακαλέσω και τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου να αγωνιστούνε αντίστοιχα προς το Υπουργείο Πολιτισµού 
προκειµένου να πάρουµε κι εµείς το µερίδιο που µας αναλογεί για να αναδείξουµε την περιοχή µας. Σας ευχαριστώ και 

καλή επιτυχία.», περιείχε ο χαιρετισµός του ∆ηµάρχου Λιβαδίου κ. Γεώργιου Γαλάνη. 
 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρωτοσύγκελος Ι.Μ. Μητροπόλεως Ελασσόνας αρχιµανδρίτης Χαρίτων 

Τούµπας λέγοντας: 
«Είναι πραγµατικά αξιέπαινη η πρωτοβουλία του 
Πολιτιστικού Συλλόγου ∆ολίχης µε την ονοµασία 
«ΤΡΙΠΟΛΙΤΙ∆Α» για τη διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ 
Περραιβική Τριπολίτιδα». Ο χώρος στον οποίο βρισκόµαστε 
και στον οποίο πραγµατοποιείται το Φεστιβάλ, δεν είναι 
καθόλου άγνωστος τόσο στην εκκλησιαστική όσο και στην 
επιστηµονική κοινότητα κι αυτό γιατί η περιοχή αυτή 
βαρύνεται µε µια ιστορία, όταν στον τόπο αυτό αλλά και στη 
πλησιέστερη περιοχή του Ολύµπου οι αρχαίοι Περραιβοί 
δηµιούργησαν έναν ολόκληρο πολιτισµό µε τις γνωστές 
πόλεις της ∆ολίχης, του Πυθίου, της Αζώρου, της ∆ωδώνης 
και της Κύφου η οποία ήταν και η πρωτεύουσα της 
περιάκουστης Τριπολίτιδας. Λείψανα που µαρτυρούν την 

ένδοξη αυτή πορεία των Πόλεων µέσα στην ιστορία υπάρχουν διάσπαρτα γύρω µας. Η προσφάτως ευρεθείσα και 
ελθούσα στο φως Βασιλική µε το υπέροχο ψηφιδωτό δάπεδο από τα λίγα, σπάνια και µοναδικά στον Ελλαδικό χώρο, ο 
Βυζαντινός Ναός της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος µε τις εξαίρετες τοιχογραφίες αλλά και όλοι οι άλλοι αρχαίοι 
πολιτισµοί οι οποίοι βρίσκονται στο χώρο του Πυθίου, της Αζώρου και του Σαρανταπόρου. Όλοι εµείς σήµερα, οι 
σηµερινοί απόγονοι αυτών των Πολιτισµών, είτε εκ του εγγύς είτε εκ του µακράν, έχουµε χρέος και καθήκον να 
διαφυλάξουµε την πολιτιστική αυτή κληρονοµιά και παράδοση και παράλληλα να την αξιοποιήσουµε, να την 
προβάλλουµε αλλά και να την διδάξουµε στους νεωτέρους. Νοµίζω πως αυτό είναι για όλους µας ένα ιερό καθήκον. Και 
στην επιτέλεση αυτού του καθήκοντος σήµερα επιδίδουµε τα εύσηµα στον Πολιτιστικό Σύλλογο ∆ολίχης «ΤΡΙΠΟΛΙΤΙ∆Α» 
αλλά και των συνδιοργανωτών Φορέων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, στο Επαρχείο Ελασσόνας και στον 
∆ήµο Λιβαδίου. Θέλω από τη θέση αυτή να µεταφέρω και τις ευχές του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη µας, ο οποίος 
µετέβη στο Άγιο Όρος για την τέλεση Ιεράς Πανηγύρεως. Εύχεται σε όλους σας καλή επιτυχία στα έργα σας και κάθε 
ευλογία από το Θεό. Ευχαριστώ.» 

 
 
Ακολούθησε ο Αντινοµάρχης Λάρισας κ. Ντόκος: 

«Άγιοι Πατέρες, κύριοι Βουλευτές, κύριε ∆ήµαρχε, 
κύριε Αντιδήµαρχε, κύριε Πρόεδρε του Τοπικού 
Συµβουλίου, κύριοι εκπρόσωποι Φορέων, κυρίες και 
κύριοι. Εκ µέρους του Νοµάρχη Λάρισας κ. Λουκά 
Κατσαρού, του οποίου έχω την τιµή να εκπροσωπώ 
σε αυτήν εδώ την εκδήλωση, θέλω να συγχαρώ 
θερµά τους συνδιοργανωτές το ∆ήµο Λιβαδίου και 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο ∆ολίχης για την έµπνευση 
και την πρωτοβουλία που είχαν να 
συνδιοργανώσουµε το 1ο Φεστιβάλ «Περραιβική 
Τρίπολις» που έχει στόχο την ανάδειξη όλου αυτού 
του αρχαιολογικού θησαυρού τόσο στο ∆ηµοτικό 
∆ιαµέρισµα της ∆ολίχης όσο και στην ευρύτερη 
περιοχή της Περραιβικής Τρίπολης. Η ιστορία της 
∆ολίχης είναι γνωστή από την αρχαιότητα που µαζί 
µε το Πύθιο και την Άζωρο αποτελούσαν την 
Περραιβική Τρίπολη και οι κάτοικοι αποκαλούνταν 

Τριπολίται. Αυτό το τρίδυµο κατά τον αρχαιολόγο Αρβανιτόπουλο αποτέλεσε και την πρώτη αµφικτιονία στον Ελλαδικό 
χώρο. Ήταν πάρα πολύ σηµαντικό διότι ο χώρος ετούτος είχε το βασικότερο και το στρατηγικότερο σηµείο από 
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περάσµατα που ερχόταν από τη Μακεδονία προς τη Θεσσαλία. Σας είναι γνωστά, το στενό του Σαρανταπόρου, το στενό 
του Αγίου ∆ηµητρίου, το στενό της Πέτρας, το στενό της Λεπτοκαρυάς προς Καρυά και πραγµατικά αυτά τα στενά ήταν τα 
προπύλαια όπου οι αγωνιστές προσέκρουαν και σταµατούσαν κάθε εχθρική επιδροµή από τη Μακεδονία προς τη 
Θεσσαλία. Αλλά ακόµα και στη ρωµαϊκή εποχή, όταν οι Ρωµαίοι κατέλαβαν τον Ελλαδικό χώρο µετά τη µάχη της 
Πύδνας  το 168 π.Χ. πήραν ως οµήρους και κατοίκους από τη ∆ολίχη ως ενέχυρο ώστε οι κάτοικοι της Περραιβικής 
Τρίπολης να µην αντιδράσουν και να µην επαναστατήσουν στο ρωµαϊκό καθεστώς. Βέβαια σας ανέφερα κατ΄ αυτόν τον 
τρόπο ένα πολύ σύντοµο µικρό ιστορικό βιογραφικό της περιοχής το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο, όπως πλούσιο 
είναι κα οι αρχαιολογικοί θησαυροί οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην περιοχή σας, στην περιοχή «Καστρίου» µε την 
ανακάλυψη και του Ναού µε το ρυθµό της Βασιλικής Α και Β και άλλα ευρήµατα τα οποία γνωρίζουν και πιστεύω να 
αναλύσουν οι φίλοι αξιόλογοι εισηγητές από τη αρχαιολογική υπηρεσία. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας δίνει 
ιδιαίτερη έµφαση σε τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοιες δράσεις όταν αφορούν αρχαιολογικούς χώρους για την ανάδειξη 
και την πρόοδο µιας περιοχής. Θέλω να πιστεύω ότι το 1ο Φεστιβάλ θα είναι η έναρξη, η αρχή, το έναυσµα για να 
ξεκινήσουν επίσηµα και µε αρκετή χρηµατοδότηση όλες αυτές οι ανασκαφές και να βγει µέσα από τα χώµατα της 
Περραιβικής γης όλος αυτός ο θησαυρός για να γνωρίσουµε περισσότερο τον πολιτισµό και την ιστορία τούτου του 
τόπου. Θέλω να συγχαρώ θερµά τον Πολιτιστικό Σύλλογο ∆ολίχης για το οργανωµένο Λαογραφικό Μουσείο που µας 
δίδει και µας γυρίσω πίσω χρόνια να γνωρίσουµε εκείνη την εποχή που έζησαν οι γονείς, οι παππούδες µας αλλά και 
εµείς όσοι τα προλάβαµε, να συγχαρώ τα χορευτικά συγκροτήµατα που συµµετέχουν σήµερα εδώ διότι συνεχίζουν µία 
παράδοση την οποία όλοι µας έχουµε χρέος να αναδείξουµε, να διατηρήσουµε και να τη µεταδώσουµε. Καλή επιτυχία 
στις εκδηλώσεις. Ευχαριστώ.» 

 
Στο σηµείο αυτό αναφέρθηκε από τον παρουσιαστή και συντονιστή της 
εκδήλωσης Βαγγέλη Τσακνάκη, µέλος του Συλλόγου ∆ολίχης, το όνοµα του 
Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Χρήστου Ζώη, τα ονόµατα των Βουλευτών 
Λάρισας κ. Κώστα Αγοραστό, κ. Μάξιµο Χαρακόπουλο, κ. Έκτορα Νασιώκα 
και κ. Βασίλη Έξαρχου καθώς και της Επάρχου Ελασσόνας κ. Μαρίας 
Μαµάρα οι οποίοι χαιρέτισαν την εκδήλωση µε επιστολή επειδή λόγω 
ανειληµµένων υποχρεώσεων δεν µπορέσανε να παρευρεθούν. 
 
Ανέφερε επίσης την παρουσία στην εκδήλωση του Αντιπροέδρου του 
Εργατικού Κέντρου Λάρισας κ. Πάρη Λιόλιου και του Εκδότη της Εφηµερίδος 
Ελασσόνας «Επαρχιακός Λόγος» κ. Μενέλαου Τζιβή. 
 
 
 

 
Ο εκπαιδευτικός – συγγραφέας κ. Μπούµπας Σπύρος στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισµό: 

«Καλωσορίζω κι εγώ τους υψηλούς προσκεκληµένους. ‘Έπειτα από τριάντα και 
πλέον χρόνια έρευνας και εργασίας αισθάνοµαι ιδιαίτερα συγκινηµένος απόψε που 
η προσφορά µου σε αυτό το µέρος, σε αυτόν τον τόπο βλέπω ότι παίρνει σάρκα και 
οστά. Τριάντα χρόνια αγωνίστηκα παρότι η υγεία µου ήταν κλονισµένη, περπάτησα 
σπιθαµή προς σπιθαµή όλα τα µέρη του Περαιβικού Χώρου, το 1972 είχα 
δηµοσιεύσει την πρώτη εργασία για τον Περραιβικό χώρο και το 1993 έβγαλα το 
πρώτο βιβλίο «Περραιβία –Επαρχία Ελασσόνος», στη συνέχεια το βιβλίο 
«Παιρρεβικαί Χυραιτίαι –∆οµένικο Ελασσσόνας», µετά µε χρηµατοδότηση του 
Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου Σαρανταπόρου εκδόθηκε το βιβλίο 
«Περραιβική Τρίπολις» και το 2000 έβγαλα το µεγάλο βιβλίο «Το Περραιβικό Γένος 
και ο Όλυµπος». Είναι αλήθεια ότι όποιος ασχολείται ιδιαίτερα µε τα του τόπου του 
και µάλιστα αφιλοκερδώς όπως εγώ και µε κλονισµένη υγεία, όχι µόνο δεν θα 
ακούσει ευχαριστώ αλλά θα σταυρωθεί πολλές φορές. ∆εν πειράζει, εγώ 
προσπάθησα κι έχω ήδη συγκεντρωµένο υλικό για άλλα τρία βιβλία για το 
Περραιβικό χώρο. Η Παρραιβική Τρίπολις, όπως είπε και ο κ. Αντινοµάρχης, είναι 

η πρώτη εν Ελλάδι , κατά τον αρχαιολόγο Αρβανιτόπουλο, συµπτυχθείσα Αµφικτιονία. Αποτελούνταν από το Πύθιο, τη 
∆ολίχη και την Άζωρο µε έδρα το Ιερόν Πύθιον. Η ∆ολίχη πήρε το όνοµά της πιθανόν από το στενόµακρο σχήµα που 
είχε και άρχιζε από την περιοχή που είµαστε τώρα και κατέληγε µέχρι κάτω ακριβώς στο «Καστρί». Το λέµε αυτό γιατί 
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έχουν βρεθεί και έχω δηµοσιεύσει πάρα πολλές επιγραφές αναθεµατικές και άλλα ευρήµατα. Και εδώ από την εκκλησία 
αυτή που είναι χτισµένη πάνω σε δηµόσια λουτρά, ο Αρβανιτόπουλος έχει αποτοιχίσει πάρα πολλές επιγραφές. Ο ίδιος 
ο Γεωργιάδης που ασχολήθηκε µε την ιστορική έρευνα της Θεσσαλίας και περπάτησε το χώρο της ∆ολίχης και της 
Περραιβικής Τριπόλεως, λέει ότι το 1870 όταν επισκέφθηκε τη ∆ολίχη και ανέβηκε επάνω στον Αηλιά, βρήκε ένα στεφάνι 
µε θεµέλια απροσδιορίστου χρονικής περιόδου. Το λέω αυτό γιατί θέλουν τη ∆ολίχη να είναι τοποθετηµένη κάπου αλλού 
και ότι δεν είναι ο Αηλιάς η Ακρόπολη της ∆ολίχης. ∆υστυχώς δεν ξέρουµε ακριβώς, στα χρόνια της  Ρωµαιοκρατίας; 
στα χρόνια µετά µε τη Φραγκοκρατία; έχουν επιδράµει µέσα στην περιοχή µας εκατοντάδες ληστές, συµµορίες οι 
οποίες είχαν σκοπό να ξεριζώσουν, να καταστρέψουν ότι θύµιζε αρχαίο Ελληνικό Πολιτισµό. Γκρεµίστηκαν ναοί, 
καταστράφηκαν κάστρα, ξεθεµελιώθηκαν οικοδοµήµατα και λοιπά. Μην ξεχνάµε ότι εδώ όπως είπε και ο κ. 
Αντινοµάρχης η ∆ολίχη είναι µία πόλη που βγαίνει ακριβώς απέναντι από το στενό του Αγίου ∆ηµητρίου. Όπως 
αναφέρω και στο τελευταίο µου βιβλίο, η περιοχή αυτή είναι η στρατηγικότερη περιοχή του Ελληνικού χώρου, γιατί ο 
Όλυµπος είναι ο φράχτης που περιόριζε τις µετακινήσει των ανθρώπων από τον Νότο προς το Βορρά ή και αντίστροφα 
και µε τα περάσµατα που είχε -της Λεπτοκαρυάς µε τρεις απολήξεις, το στενό της Πέτρας που κατέληγε στον 
Κοκκινοπήλο και στο Πύθιο, µε το στενό του Αγίου ∆ηµητρίου που κατέληγε στη ∆ολίχη, µε το στενό των Βολουστάνων 
που σύνδεε τη Μακεδονία µε τη Θεσσαλία αλλά και άλλα στενά γιατί η λέξη Περραιβία σηµαίνει χώρα µε πολλά 
περάσµατα. Και πράγµατι όλος ο τόπος έχει περάσµατα. Πέρασµα από τα Τρίκαλα, από τη Φαρκαδώνα και το Γριζάνο 
µέχρι το Βλαχογιάννι, πέρασµα από το Κουτσόχερο µέσω του Ξυδιά του Τηταρήσιου µέχρι την Περραιβία, πέρασµα 
από τη Μελούνα, πέρασµα από το Τρόχαλο ∆οµενίκου και όλα τα προηγούµενα στενά που ανέφερα. Και άλλο ένα 
πέρασµα από τη ∆εσκάτη, από το Παλιόκαστρο και προς Ελασσόνα. Με έπιασε ρίγος συγκίνησης όταν είδα ότι σε κάθε 
µέτρο ήταν και από ένα σκάψιµο. Η αρχαιοκαπηλία δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Όλα τα ευρήµατα έχουν φυγαδευτεί 
στο εξωτερικό και στολίζουν, δυστυχώς, τα µουσεία των ξένων κρατών. Ο τόπος αυτός είναι πανάρχαιος και έχει 
κατοικηθεί από τη λίθινη εποχή. Όπου να σκάψεις, όπου να γυρίσεις θα βρεις λίθινα εργαλεία. Εδώ η ∆ολίχη είχε 
οικισµό λίθινης εποχής στην περιοχή όπου ήταν οι πηγές. 
Ευχαριστώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο ∆ολίχης γιατί έχει την πρόθεση να εκδώσει ένα από τα βιβλία µου τώρα, το οποίο θα 
οµιλεί για την ιστορία της ∆ολίχης, για το προκατακλυσµιαίο Μαντείο της Περραιβικής ∆ωδώνης και για την ιστορία του 

Ολύµπου. Μια εργασία που τριάντα χρόνια µάζευα υλικό για να το προσφέρω. Σας ευχαριστώ όλους.» 
 
Το γυναικείο χορευτικό συγκρότηµα της ∆ολίχης έδωσε 
χορευτικές παραστάσεις και µε το πέρας αυτού, έγινε η οµιλία 
του αρχιτέκτονα – µηχανικού κ. ∆ηµήτρη Καραγκούνη, 
εκπρόσωπο της ΙΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων Λάρισας µε θέµα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΡΑΙΒΙΚΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ΄ Κ.Π.Σ.» 
 
 
 

 

Αναλυτικά: 
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΕΡΡΑΙΒΙΚΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  

� 1. Σύνταξη και υποβολή προς έγκριση του τεχνικού δελτίου του έργου. 
� 2. Έγκριση του τεχνικού δελτίου. 
� 3. Εκπόνηση της απαιτούµενης µελέτης ανάδειξης και συντήρησης 

των αρχαιολογικών χώρων. 
� 4. Υποβολή της µελέτης προς έγκριση στο Κ.Α.Σ. 
� 5. Έγκριση της µελέτης από το Κ.Α.Σ. 
� 6. Εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών (περιβαλλοντική 

αδειοδότηση από την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας). 
� 7. Σύνταξη Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. του έργου. 
� 8. Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας για ένταξη σε Επιχειρησιακό πρόγραµµα. 
� 9. Έκδοση απόφασης ένταξης στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006. 
� 10. Έκδοση απόφασης έγκρισης αυτεπιστασίας από την αρµόδια 
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κεντρική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου. 
� 11. Απόφαση ορισµού επιβλέποντος του έργου. 
� 12. Απόφαση ορισµού υπολόγου του έργου. 
� 13. Απόφαση ορισµού υπεύθυνου ασφαλείας του έργου. 
� 14. Απόφαση ορισµού συντονιστή ασφαλείας του έργου. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Προγραµµατισµός τρόπου υλοποίησης φυσικού αντικειµένου. 

� Στα πλαίσια του προγραµµατισµού του έργου προγραµµατίζονται ποιες δραστηριότητες, µελέτες ή 
εργασίες, θα υλοποιηθούν από συνεργεία της Εφορείας και ποιες µε ανάθεση σε τρίτο. Ακόµη, πρέπει 
να σηµειωθεί σε ποιες από αυτές απαιτείται παράλληλα να γίνουν προµήθειες. 

� Σε ότι ό,τι αφορά το πρόγραµµα προσλήψεων προσωπικού, απαιτείται επεξεργασία, ώστε να 
αποτυπωθούν οι απαιτούµενες ειδικότητες. Κρίσιµος παράγοντας εδώ είναι να αποφασιστεί κατά 
πόσο θα αξιοποιηθεί στο έργο µόνιµο προσωπικό του φορέα υλοποίησης ή και προσωπικό που θα 
προσληφθεί ειδικά για το έργο. Η επεξεργασία αυτή πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της το χρονοδιάγραµµα 
του έργου, ώστε οι ανάγκες σε προσωπικό να κατανεµηθούν στο χρόνο. 

2. Παρακολούθηση φυσικού αντικειµένου. 
� Καθηµερινή παρακολούθηση των εργασιών του έργου. 
� Συµπλήρωση ηµερολογίου έργου. 
� Σύνταξη µηνιαίων δελτίων . 
� Σύνταξη τριµηνιαίων δελτίων. 
� Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

� Η  πρόταση  έχει  ως  σκοπό  την  προστασία  των  αποκαλυφθέντων  αρχαίων  λειψάνων και  
ταυτόχρονα  την  ανάδειξη  των  αρχαιολογικών  χώρων  της  περιοχής  µε  τελικό  στόχο  την  
διαµόρφωσή  τους  ώστε  αυτοί  να  είναι  επισκέψιµοι. 

� Ο  κεντρικός  πυρήνας  της  ιδέας  της  πρότασης  είναι  η  διαµόρφωση  των  ελεύθερων  χώρων  
γύρω  από  τα  αποκαλυφθέντα  αρχαία  λείψανα  µε  την  δηµιουργία  επιλεγµένων  διαδρόµων και 
στάσεων  έτσι  ώστε  ο  επισκέπτης  να  έχει  την  δυνατότητα  µιας  συνολικής  άποψης  του  κάθε  
χώρου  αλλά και  την  µέγιστη  δυνατή  προσέγγιση  στα  αρχαία  κτίσµατα. 

� Η  προστασία  και  η  διάσωση  των  µνηµείων  προϋποθέτει  την  διατήρηση  των  επιµέρους  
στοιχείων  τους  ως  φορείς  των  πολιτιστικών  πληροφοριών  και  της  διαφύλαξης  της  
αυθεντικότητάς  τους. 

� Οι  ήπιες  επεµβάσεις  αποτελούν  ίσως  την  µοναδική  εξασφάλιση  της  αυθεντικότητας  και  ως  εκ  
τούτου  οι  επεµβάσεις  στους  χώρους  είναι  όσο  το  δυνατόν  πιο  ήπιες, προσαρµοσµένες  στο  
φυσικό  περιβάλλον  της  ευρύτερης  περιοχής  αλλά  και  αναστρέψιµες. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

� Ευρύς καθαρισµός των αρχαιολογικών χώρων µε αποµάκρυνση της άγριας βλάστησης και των 
φερτών υλικών. 

� Αποµάκρυνση των υπαρχόντων στεγάστρων. 
� Κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδοµής. 

∆ιαµόρφωση εισόδων µε χώρο στάθµευσης. 
∆ηµιουργείται εσοχή από τον κεντρικό δρόµο όπου σχηµατίζεται χώρος στάθµευσης 
επισκεπτών. 
Σηµατοδοτείται η είσοδος κάθε αρχαιολογικού χώρου µε την  κατασκευή 
αρµολογηµένης λιθοδοµής και µεταλλικών «µασίφ» κιγκλιδωµάτων παραδοσιακού 
τύπου. 
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- ∆ιαµόρφωση εισόδων µε χώρο στάθµευσης 
Αρχαιολογικός χώρος ∆ολίχης – Αζώρου - Πυθίου 

- ∆ιαµόρφωση εισόδου µε χώρο στάθµευσης 
Αρχαιολογικός χώρος ∆ολίχης 
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Κατασκευή σκιαδίων 
 Αρχαιολογικός χώρος ∆ολίχης – Αζώρου – Πυθίου 

Οι κατασκευές αυτές θα λειτουργούν ως χώροι ανάπαυσης και ενηµέρωσης των 
επισκεπτών, από ξύλο καστανιάς και δάπεδο από µεγάλες σχιστολιθικές πλάκες. 
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∆ηµιουργία διαδρόµων κίνησης επισκεπτών 
 Αρχαιολογικός χώρος ∆ολίχης – Αζώρου - Πυθίου 

� ∆ηµιουργία διαδρόµων επίσκεψης πλάτους 1,20µ. µε εκσκαφή, ρήψη καταλλήλων 
αµµοχάλικων και συµπίεση. 
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∆ηµιουργία διαδρόµων κίνησης επισκεπτών 
Σύνδεση – Επικοινωνία Αρχαιολογικού χώρου ∆ολίχης 

 
 
 
 

 
 
 

∆ηµιουργία διαδρόµων κίνησης επισκεπτών 
Κατασκευή πλατώµατος θέασης στον Αρχαιολογικό χώρο ∆ολίχης 
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Βελτίωση – Επέκταση της υπάρχουσας περίφραξης  
 Αρχαιολογικός χώρος ∆ολίχης – Αζώρου - Πυθίου 

 

 
 

Τοποθέτηση οικίσκων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
 Αρχαιολογικός χώρος ∆ολίχης 
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Τοποθέτηση οικίσκων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
 Αρχαιολογικός χώρος Αζώρου 

 

 
 
 
 

Τοποθέτηση οικίσκων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
 Αρχαιολογικός χώρος Πυθίου 
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Τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων  
 Αρχαιολογικός χώρος ∆ολίχης – Αζώρου - Πυθίου 
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Φύτευση πρασίνου 
 Αρχαιολογικός χώρος ∆ολίχης – Αζώρου - Πυθίου 

 
 

Κατασκευή αντιστρέψιµων στεγάστρων 
 Αρχαιολογικός χώρος ∆ολίχης 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

� Τεκµηρίωση του αρχαιολογικού χώρου Πυθίου µε χρήση 
φωτογραµµετρίας. 

Στα πλαίσια της τεκµηρίωσης µε την χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου 
φωτογραµµετρικής κάµερας και επεξεργασία των στοιχείων δηµιουργήθηκαν 
έγχρωµοι ορθοφωτοχάρτες, ψηφιακά µοντέλα αναγλύφου – DEM, ισοϋψείς 

καµπύλες και τέλος ψηφιακό αρχείο. 
 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
� Καθαρισµός των µνηµείων από βλάστηση. 

� Καθαρισµός των βιολογικών επικαθήσεων µε την χρήση βιοκτόνου Desogen. 
� Αποκατάσταση – συντήρηση αρχιτεκτονικών µελλών. 

 
 
 

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΟΛΙΧΗΣ 
 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΥΘΙΟΥ 
 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 
 
 
 

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΖΩΡΟΥ 
 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 
 
 

Ένα ευχαριστώ 
1. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την πολύτιµη συνεργασία και την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης 

του έργου. 
2. Στους εµπλεκόµενους παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισµού για την συµβολή τους πριν και κατά 

την διάρκεια της υλοποίησης του έργου. 
3. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την άµεση βοήθειά τους σε κάθε φάση του έργου. 
4. Στο έκτατο προσωπικό (αρχαιολόγοι – εργάτες) που χωρίς αυτό δεν θα ήταν δυνατή η υλοποίηση του 

έργου. 
5. Στην κα. Σοφία Γαλάνη, Σχεδιάστρια η οποία επιµελήθηκε την παρουσίαση. 
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Σειρά είχε το χορευτικό συγκρότηµα της Συκέας 
Ελασσόνας, το οποίο και ευχαριστήσαµε για την 
παρουσία του και τελειώνοντας άρχισε η οµιλία 
του αρχαιολόγου κ. Σπύρου Κουγιουµτζόγλου 
της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Λάρισας. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Η οµιλία του είχε ως θέµα:  «Η ΠΕΡΡΑΙΒΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο» 
Αναλυτικά: 
 

 
 
 
Η ανατολική πλευρά του Ολύµπου είχε την ευτυχία να 
µελετηθεί από διάφορους επιστήµονες και συγχρόνως να 
αναπτυχθεί σε αντίθεση µε την δυτική άγνωστη µέχρι 
σήµερα πλευρά του.  

Με την ευκαιρία αυτής της εκδήλωσης θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα ανασκαφικά ευρήµατα της 7ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας στην περιοχή της Ελασσόνος –Περραιβικής Τρίπολης από το 
1996 µέχρι σήµερα. 
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Οι χώροι που πραγµατοποιήθηκαν ανασκαφές σε ευρεία κλίµακα και ήρθαν στο φως σηµαντικά νέα στοιχεία, 
είναι η Άζωρος, η Μηλέα και το Καστρί ∆ολίχης –Λιβαδίου. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω συνοπτικά 
την εικόνα που έχουµε σήµερα για τους οικισµούς αυτούς όπως εµφανίστηκε κάτω από το φως των 
ανασκαφικών δεδοµένων των τελευταίων ετών, ξεκινώντας από την Άζωρο και προχωρώντας προς τα 
βορειανατολικά στη θέση «Αγία Τριάδα» της Μηλέας και τέλος πιο βορειοανατολικά στη θέση «Καστρί». 
Είναι σε όλους σας γνωστό ότι η περιοχή αυτή ανήκει κατά την αρχαιότητα στην Περραιβική Τριπολίτιδα µε τις 
πόλεις Άζωρο, ∆ολίχη και Πύθιο και όπως αναφέρει ο Νικόλαος Γεωργιάδης ήσαν σπουδαίαι για την 
υπεράσπισιν της όλης Θεσσαλίας ως επικρατούσα δύο των κυριοτέρων εν αυτή εισόδων της άνω Μακεδονίας 
δια της Βολουστάνας και της κάτω δια του στενού της Πέτρας. 

 

 
Βορειοδυτικά της Πόλεως της Ελασσόνας και περί τα 20 χιλιόµετρα από αυτή βρίσκεται το ∆ηµοτικό 
∆ιαµέρισµα της Αζώρου του ∆ήµου Σαρανταπόρου. Νοτιανατολικά του οικισµού επί ενός επιβλητικού λόφου 
που φέρει το όνοµα Καστρί έχουν επισηµανθεί σε µεγάλη έκταση τείχη της αρχαίας αλλά και της 
παλαιοχριστιανικής και πιθανώς της µεσοβυζαντινής περιόδου. 
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Θέση «Παλιοκλήσι». Η έκταση που ερευνήθηκε καταλαµβάνει 2400 τ.µ. και αποκαλύφθηκε µία 
παλαιοχριστιανική Βασιλική εκκλησία µε προσκτίσµατα. 

 
 
 

 
Εκατέρωθεν µια στοά συνολικού µήκους 24 µέτρων, δύο νεκροταφεία, ένα της παλαιοχριστιανικής και ένα της 
µεσοβυζαντινής περιόδου. 
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Η αποκαλυφθείσα τρίκλιτη Βασιλική έχει µήκος 16,7 µέτρα και πλάτος 9,30 µε ηµικυκλική κόγχη στα 
ανατολικά. Λείψανα του τέµπλου δεν βρέθηκαν, αποκαλύφθηκε όµως το όρυγµα του εγγαινίου, εκεί δηλαδή 
που είναι η τράπεζα το οποίο είναι σταυρόσχηµο. Στο δάπεδο του κεντρικού κλίτους βρέθηκε ψηφιδωτό το 
οποίο διεσώθη µόνο κατά ένα ελάχιστό τµήµα κατά µήκους του βορείου και νοτίου τοίχου. Το βόρειο και το 
νότιο κλίτος επικοινωνούν µε τον νάρθηκα όπως και το κεντρικό, αλλά δεν εντοπίστηκαν ίχνη των δαπέδων 
τους. Αντίθετα ο νάρθηκας σώζεται σχεδόν σε όλη του την έκταση στο δάπεδό του το οποίο αποτελείται από 
µαρµάρινες πλάκες. 

 

 
Σε επαφή µε τη βόρεια πλευρά του Ναού βρίσκεται επιµήκης χώρος στο ανατολικό τµήµα του οποίου 
αποκαλύφθηκε η φιάλη, η οποία έχει ύψος ένα µέτρο και η εσωτερική της επιφάνεια είναι κτισµένη µε 
υδραυλικό κονίαµα. Ο νάρθηκας στη νότια πλευρά επικοινωνεί µε ορθογώνιο κτίσµα στο δυτικό τµήµα του 
οποίου διασώζεται σταυροειδής κολυµπήθρα. Το διαµέρισµα του βαπτηστηρίου επικοινωνεί µε ένα άλλο 
χώρο, οποίος έχει κατασκευαστεί µεταγενέστερα. Ο χώρος αυτός χρησιµοποιήθηκε ως νηπιοβαπτηστήριο, 
διότι αποκαλύφθηκε µικρή κυκλική κολυµπήθρα επενδυµένη µε υδραυλικό κονίαµα. Τα πρώτα χρόνια η 
βάπτιση γινόταν σε ενήλικες, από την εποχή του Ιουστινιανού και µετά έχουµε τη βάπτιση των νηπίων, γι’ αυτό 
λοιπόν τα πρώτα χρόνια έχουµε αυτές τις µεγάλες κολυµπήθρες που µπαίνανε οι ενήλικες και αργότερα 
έχουµε τις µικρές, σαν αυτές που χρησιµοποιούµε και σήµερα, απλώς, ή ήτανε φορητές ή ήτανε σταθερές 
µέσα στο χώµα. 
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Στο ευρύτερο χώρο της Βασιλικής βρέθηκαν 328 ταφές δύο διαφορετικών περιόδων, της παλαιοχριστιανικής 
και της µεσαιοβυζαντινής περιόδου µε πλούσια κτερίσµατα. (η άνω εικόνα: σκουλαρίκα παλιοχριστιανικής 
περιόδου και η παρακάτω εικόνα: σκουλαρίκια µεσαιοβυζαντινής περιόδου) 

 
Τι εννοούµε παλαιοχριστιανική, τι εννοούµε µεσοβυζαντινή περίοδο: Μέχρι τον 7ο αιώνα χονδρά-χονδρά 
έχουµε την παλαιοχριστιανική περίοδο. Από το 7ο-8ο αιώνα και µετά µέχρι τον 10ο αιώνα περίπου λέγεται 
µεσαιοβυζαντινή περίοδος και από εκεί και έπειτα έχουµε την βυζαντινή περίοδο, την καθαρή. 
Από τα κτερίσµατα των παλαιοχριστιανικών τάφων, κυρίως νοµίσµατα και τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν 
στο κτίσµα της Βασιλικής, µας οδηγούν στην χρονολόγησή της κατά τον 5ον αιώνα. 
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Πάµε σε µία άλλη Βασιλική στη θέση «Άγιος Αθανάσιος». Η θέση αυτή βρίσκεται εντός των τειχών της 
Ακροπόλεως όπου αποκαλύφθηκε τρίκλιτη Βασιλική µήκους 18,8 και πλάτους 12 µέτρων και ανατολικά 
απολήγει σε ηµικυκλική κόγχη. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι το βόρειο και νότιο κλίτος προστέθηκαν σε 
µεταγενέστερη φάση. 

 
Τα δάπεδα του νοτίου κλίτους και του δυτικού τµήµατος του κεντρικού είναι επιστρωµένο µε µαρµάρινες 
πλάκες, ενώ στο µέσον του τελευταίου διεσώθη η υποδοµή ψηφιδωτού δαπέδου. ∆υστυχώς και εδώ το 
ψηφιδωτό δάπεδο το οποίο υπήρχε καταστράφηκε και έχουµε µονάχα τα ίχνη του. Στο βορειοδυτικό άκρο του 
νάρθηκα βρέθηκε πιθανότατα η φιάλη όµοια µε αυτή του «Παλιοκλησίου». Ταφές κυρίως νηπίων βρέθηκαν 
γύρω και µέσα στη Βασιλική. Πρόκειται για κιβωτιαίους προστάφους κατασκευασµένους µε µαρµάρινες 
ακατέργαστες πλάκες. Θεωρούµε ότι κατά την πρώτη φάση η Βασιλική είναι µονόκλιτη ενώ στη δεύτερη φάση 
ανήκουν τα µεταγενέστερα κλίτη και το κτίσµα της φιάλης. 
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Θέση «Κοπάνα». Το 1995 η 15η Εφορεία Πρ. & Κλασσικών Αρχαιοτήτων Λάρισας αποκάλυψε µία τρίκλιτη 
Βασιλική µε νάρθηκα και εξέχουσα ηµικυκλική αψίδα ιερού. Οι τοίχοι του ναού έχουν κατασκευαστεί από 
αρχαίο υλικό και αργούς λίθους και σε διαφορετικές φάσεις, οι οποίες όµως δεν είναι δυνατόν να 
χρονολογηθούν διότι σώθηκαν αποσπασµατικά. Σίγουρη χρονολογία µπορούµε όµως να θεωρήσουµε τις 
ταφές οι οποίες είναι της µεσοβυζαντινής περιόδου. 

 

 
 
Μηλέα. Βορειανατολικά της Αζώρου και σε µικρή απόσταση από αυτή βρίσκεται το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα της 
Μηλεάς του σηµερινού ∆ήµου Σαρανταπόρου. Το 1998 ξεκίνησε η ανασκαφική έρευνα και ολοκληρώθηκε το 
2002. Η έκταση που ερευνήθηκε καταλαµβάνει περίπου 3.000 τ.µ. και αποκαλύφθηκε τρίκλιτη Βασιλική µε 
νάρθηκα και αίθριου. 
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Τα δάπεδα των κλιτών καθώς και του Ιερού Βήµατος δεν σώθηκαν. 
Ο νάρθηκας επικοινωνεί µε τα κλίτη και µε τα προσχτίσµατα. Το δάπεδο του νάρθηκα δεν διεσώθη παρά την 
ύπαρξη παχέους στρώµατος καταστροφής. Κάτω από το στρώµα αυτό βρέθηκαν αρκετά νοµίσµατα τα οποία 
χρονολογούνται στον 4ο και στον 5ο αιώνα. 

 
Νότια της Βασιλικής και σε επαφή µε τον εξωτερικό τοίχο αποκαλύφθηκαν δύο συνεχόµενοι χώροι που 
επικοινωνούν µεταξύ τους, οι οποίοι αποτελούν το πρόσχτισµα του βαπτιστηρίου το οποίο παρουσιάζει δύο 
φάσεις. Σχετίζοντας τα νοµίσµατα του νάρθηκα και του βαπτιστηρίου, θεωρούµε ότι σίγουρη χρονολογία 
πρέπει να θεωρηθεί το τέλος του 5ου αιώνος κατά το οποίο εχτίστη η παλαιοχριστιανική Βασιλική. 
Εντός της παλιοχριστιανικής Βασιλικής αποκαλύφθηκε µεταγενέστερη τρίκλιτη Βασιλική τα πλάγια κλίτη της 
οποίας απολήγουν προς ανατολάς σε ηµικυκλικές κόγχες. Τρεις πόρτες υπάρχουν στον δυτικό τοίχο ανά µία 
σε κάθε κλίτος οι οποίες οδηγούσαν στο νάρθηκα του Ναού ο οποίος καλύπτεται από δάπεδα µε πήλινες 
πλάκες. 
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Αποκαλύφθηκε εκτεταµένο µεσοβυζαντινό νεκροταφείο εντός και εκτός των δύο Βασιλικών. Οι περισσότεροι 
τάφοι λακοειδείς (όπως στην παραπάνω εικόνα) και κιβωτιόσχηµοι, είχαν κτερίσµατα και κυρίως κοσµήµατα 
της περιόδου αυτής. 

 

 
Ένα από τα πολύ ωραία κοσµήµατα που βρέθηκαν µε το περιδέραιο, τα δύο δακτυλίδια και τα δύο ενώτια. 
Ένα  µισό τεταρτηρό, είναι µονάδα νοµισµατική που βρέθηκε µέσα σε αυτούς τους τάφους µας χρονολογούν 
το νεκροταφείο στην περίοδο του Μανώλη Κοµνηνού, δηλαδή στον 12ο αιώνα. 
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Εδώ είναι ένα άλλο περιδέραιο. Αυτό ήταν τοποθετηµένο πάνω στο κρανίο της νεκρής. 

 
 

ΚΑΣΤΡΙ ∆ΟΛΙΧΗΣ 

 
 

Το Καστρί βρίσκεται ανάµεσα στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα της ∆ολίχης και αυτό του Λιβαδίου, επί ενός λόφου 
(παραπάνω µία αεροφωτογραφία, µας ενδιαφέρει το «τρίγωνο» που διακρίνεται στο κέντρο της εικόνας) 
Το φθινόπωρο του 2002 ξεκίνησε η ανασκαφική έρευνα της Βασιλικής Α και αποκαλύφθηκε το µεγαλύτερο 
µέρος του Ναού, ο νάρθηκας και τµήµα των προσχτισµάτων στη νοτιοδυτική πλευρά του. 
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Την άνοιξη του 2003 και δυτικά της Βασιλικής Α απεκαλύφθη η Βασιλική Β (παραπάνω εικόνα) και µέρος της 
παλαιοχριστιανικής οχύρωσης. 
Τα έτη 2006 – 2007 αποκαλύφθηκε εντός της ακροπόλεως η Βασιλική Γ για την οποία θα πούµε και κάτι 
παραπάνω. 

 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. 

 
Ο κυρίως Ναός είναι µία τρίκλιτη ξυλόστεγη Βασιλική µε εσωτερικές διαστάσεις 15,8 x 12,10. Ανατολικά 
απολήγει σε ηµικυκλική αψίδα η οποία ενισχύεται µε δύο αντηρίδες στη βόρεια και ανατολική πλευρά. Οι 
κίονες εδράζονταν σε µαρµάρινα βάθρα διαφορετικού ύψους διαστάσεων. Τα βάθρα είναι µαρµάρινα σε 
δεύτερη χρήση εγκιβωτισµένα στην υποδοµή του στυλοβάτη. Πρόκειται για αετώµατα επιτύµβιων στηλών ή 
µαρµάρινες βάσεις από αρχαιότερο κτίριο σαν αυτές που βρέθηκαν στον νότιο στυλοβάτη και σώζουν 
σηµαντικές επιγραφές της αρχαίας περιόδου. Οι κίονες έφεραν ιωνικά κιονόκρανα µε χωριστό επίχυµα από 
λευκό ή γκρίζο µάρµαρο και στις δύο περιπτώσεις µε ανάγλυφο σταυρό. Οι κιονοστοιχίες έχουν 5 κίονες και 
τα ακραία τόξα ακουµπούν σε παραστάδες. Προβάλλουν από τους δυτικούς και ανατολικούς τοίχους του Ναού. 
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(Εδώ το βλέπουµε από ψηλά) Τα τόξα των κιονοστοιχιών έφεραν τοιχογραφίες και σώθηκαν αρκετά 
σπαράγµατα εκ των οποίων δύο απεικονίζουν πρόσωπα, εδώ βλέπουµε (ανωτέρω εικόνα) όλο το ψηφιδωτό 
δάπεδο που κάλυπτε όλο το κεντρικό κλίτος, µία κολώνα η οποία έπεσε στο ίδιο σηµείο (διακρίνεται και το 
βάθρο της). 
 
 

 

 
Εδώ είναι µία από τις τοιχογραφίες που συντηρήσαµε, εικονίζει ένα πρόσωπο µε πολύ µεγάλα µάτια 
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Βλέπουµε εδώ τη λεπτοµέρεια των µατιών και τη µύτη. 

 
Τα κλίτη επικοινωνούν µε το νάρθηκα µε τρεις θύρες. Στο ανατολικό άκρο του ανατολικού κλίτους σχηµατίζεται 
ο χώρος του Ιερού Βήµατος, ο οποίος κλείνεται από ένα χαµηλό φράγµα, τέµπλο δηλαδή, σε σχήµα Π. Το 
φράγµα είναι µεταγενέστερο και για την κατασκευή του χρησιµοποιήθηκαν αργοί, ακατέργαστοι λίθοι οι οποίοι 
είναι επιχρισµένοι µε λευκό κονίαµα. Μεταξύ των ανατολικών απολήξεων του φράγµατος και του ανατολικού 
τοίχου υπάρχουν οι χρηστές κατασκευές των συµψελίων, που η άνω επιφάνεια τους έφερε ψηφιδωτό δάπεδο 
από µεγάλες ψηφίδες. Τα συµψέλια είναι βάθρα στα οποία καθόντουσαν οι ιερείς αριστερά και δεξιά. Το 
δάπεδο του Βήµατος καλύπτεται από ψηφιδωτό. 

 

 
Μεταξύ των συµψελίων -τα συµψέλια είναι αριστερά και δεξιά- σώζεται η µαρµάρινη βάση της Τράπεζας. Το 
όρυγµα του εγκαινίου βρέθηκε διαταραγµένο και κενό. ∆υστυχώς οι αρχαιοκάπηλοι είχαν χτυπήσει µόνο σε 
αυτό το σηµείο –και ευτυχώς συγχρόνως-  καταστρέψανε τη µαρµάρινη αυτή βάση την οποία την έχουµε 
συγκεντρώσει, συντηρείται αυτή τη στιγµή στην Αγχίαλο και βρήκαµε και δύο κιονίσκους, δύο κολωνίτσες 
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µικρές -οι άλλες δύο χαθήκανε και ευελπιστούµε πως στο µέλλον θα ξανατοποθετηθεί µε µία µαρµάρινη 
Τράπεζα που δυστυχώς έχουµε µονάχα ένα µικρό τµήµα της. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω το δάπεδο του Ιερού καλυπτότανε από ψηφιδωτό µε γεωµετρικό διάκοσµο, 
του οποίου το κεντρικό του τµήµα µπροστά από την Αγία Τράπεζα κοσµείται µε σταυρό, σε βάθρο και 
διαστάσεις 1,70 ύψος x 1,07 στις κεραίες. Είναι το µοναδικό παράδειγµα που έχουµε στον Ελλαδικό χώρο 
αλλά και παγκόσµιο φαινόµενο, δεν υπάρχει ανάλογος σταυρός –δεν έχει βρεθεί τουλάχιστον µέχρι σήµερα 
πουθενά στον κόσµο τόσο µεγάλος. 
 

 

 
Το δάπεδο του κεντρικού κλίτους έφερε ψηφιδωτό µε γεωµετρικά σχέδια, σκηνές από το ζωικό βασίλειο, 
κύκνοι, ελάφια, πέρδικες. 

 

 
Στο κέντρο περίπου της νότιας πλευράς του κεντρικού κλίτους αποκαλύφθηκε ο άµβωνας του Ναού ο οποίος 
είναι µεταγενέστερος του ψηφιδωτού δαπέδου διότι εδράζεται πάνω σε αυτό. 
Εδώ έχουµε ένα αρσενικό ελάφι (παραπάνω εικόνα). 
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Μια ελαφίνα. 

 

 
Ένας κύκνος. 

 

 
Αυτό είναι το ψηφιδωτό το οποίο αφαιρέσαµε, είναι το έµβληµα του ψηφιδωτού δαπέδου το οποίο αφαιρέσαµε 
για να το συντηρήσουµε, εδώ το βλέπετε συντηρηµένο και σε κοµµάτια, πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα το 
τοποθετήσουµε στον ίδιο χώρο. 
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Και αυτό το κοµµάτι το οποίο το αφαιρέσαµε ολόκληρο, συντηρήθηκε, βλέπουµε είχε φθορές σε ένα σηµείο. 

 
 
 

 
Εδώ σώζεται ολόκληρο. 

 
 
 

 
Κι εδώ µία πανοραµική άποψη µε τον άµβωνα (στο κέντρο, η ζηµιά που έπαθε το προαναφερθέν έµβληµα) 
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Ένας µεγάλος ασύλληπτος κτιστός κιβωτιαίος τάφος αποκαλύφθηκε στο νοτιανατολικό άκρο του νοτίου 
κλίτους. Στο εσωτερικό του βρέθηκε ακέφαλος σκελετός ο οποίος ήταν τοποθετηµένος πάνω σε πλίθινο 
δάπεδο. 
 
 
 
 

 

 
Εδώ είναι το εσωτερικό του, χτιστός µε πλίθινες πλάκες και το αξιοπερίεργο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι 
ενώ βρήκαµε τον υπόλοιπο σκελετό µας λείπει το κρανίο του. 
Αν και η έρευνα δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί µπορούµε να διακρίνουµε δύο τουλάχιστον χρονολογικές 
φάσεις. Η πρώτη φάση του Ναού θα πρέπει να ανήκει στον 5ο αιώνα, ενώ η δεύτερη φάση που περιλαµβάνει 
τον άµβωνα και το φράγµα του πρεσβυτερίου θα πρέπει να χρονολογηθεί κατά τον 6ο αιώνα. Η παραπάνω 
χρονολόγηση επιβεβαιώνεται και από τα νοµίσµατα. 
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Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β. 

 
Σε µικρή απόσταση από την Βασιλική Α αποκαλύφθηκε η Βασιλική Β. Πρόκειται για µια τρίκλιτη Βασιλική µε 
εσωτερικές διαστάσεις 16,20 µήκος και 17,10 πλάτος. Είναι η µεγαλύτερη από τις τρεις. Η ανατολική πλευρά 
του Ναού έχει καταστραφεί κατά το παρελθόν και για αυτό το λόγο οι τοίχοι του σώζονται σχεδόν στο ύψος του 
θεµελίου, ενώ καταστράφηκε εντελώς το δάπεδό του. Αντίθετα η δυτική πλευρά του σώζεται σε καλή κατάσταση 
και το δάπεδό του αποτελείται από πλίθινες πλάκες. ∆εν εντοπίστηκαν δάπεδα στο βόρειο και νότιο κλίτος. 
Τρία ανοίγµατα οδηγούν από τον κυρίως Ναό προς το νάρθηκα και φέρουν κλίµακες από τις οποίες η κεντρική 
είναι µαρµάρινη ενώ οι πλαϊνές αποτελούνται από µεγάλες λίθους. 

 
 
 
 

 
Αυτή είναι η κλίµακα, η σκάλα δηλαδή, που οδηγεί στο νάρθηκα και υπάρχει και µία άλλη σκάλα που µας 
οδηγεί στα προσχτίσµατα τα οποία θα δούµε αργότερα. 
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Ο νάρθηκας επικοινωνεί µε τα κλίτη και τα προσχτίσµατα δια µέσου επτά ανοιγµάτων. Το δάπεδο του 
νάρθηκα αποτελείται από πλίθινες πλάκες όµοιες µε αυτές του κεντρικού κλίτους και σώζεται σε καλή 
κατάσταση. 

 

 
Εδώ βλέπουµε µία από τις εισόδους 
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Εδώ είναι ένα κοµµάτι τοιχογραφίας που σώθηκε µε θετική διακόσµηση. 

 

 
Εδώ είµαστε τώρα στα προσχτίσµατα δυτικά. Αυτή είναι µια τράπεζα προσφορών, µαρµάρινη η οποία 
καταστράφηκε εν µέρει από την πτώση των λίθων, µε την κατάρρευση του τοίχους. Τα νοµίσµατα που 
βρέθηκαν κάτω από το παχύ στρώµα καταστροφής και πάνω από το δάπεδο του νάρθηκα, χρονολογούν την 
τελευταία φάση της Βασιλικής µετά το δεύτερο µισό του 6ου αιώνα.  
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ 

 
 

Πάνω στην ακρόπολη και σε επαφή µε το νότιο τείχος αποκαλύφθηκε κατά τα έτη 2006-2007 τρίκλιτη Βασιλική. 
Ο προσανατολισµός της Βασιλικής είναι Βόρεια –Βορειανατολικά και αυτό εξηγείται διότι στην ανατολική 
πλευρά προϋπήρχε παλιότερος δρόµος ο οποίος επικοινωνούσε µε την πύλη του νοτίου τείχους.  

 
 

 
Εδώ είναι ο Πύργος και η Πύλη. 

Οι διαστάσεις της Βασιλικής είναι 15,30 µ. µήκος και 10,40 πλάτος. 
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Το κεντρικό κλίτος έφερε πλίθινα δάπεδα, ενώ στα πλαϊνά κλίτη δεν εντοπίστηκαν δάπεδα. Για την κατασκευή 
του Ναού χρησιµοποιήθηκε υλικό σε δεύτερη χρήση όπως αναθεµατικές επιγραφές στον Ηρακλή Κυναγίδαι, 
βάθρα αγαλµάτων, απελευθερωτικές επιγραφές ρωµαϊκών χρόνων, βωµίσκοι κ.α. 

 

 
Εδώ είναι µία από τις επιγραφές που βρέθηκε εντοιχισµένη.  
ΠΟΛΙΣ Η ∆ΟΛΙΧΑΙΩΝ (θα µιλήσουµε αργότερα για αυτήν). 
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Εδώ είναι µία άλλη στήλη του Αλεξάνδρου Ευδήµου που την αφιερώνει στον Ηρακλή Κυναγίδαι. 

Ο Ηρακλης Κυναγίδας είναι ένας Θεός που λατρευότανε από τους Μακεδόνες. 
Είναι ο Ηρακλής, ο προστάτης των κυνηγών. 

 

 
Εδώ είναι µία µεγάλη απελευθερωτική επιγραφή που βρέθηκε στο χώρο του Ιερού. 

Απελευθερωτικές επιγραφές λέµε τις επιγραφές αυτές τις τοποθετούσανε στην αγορά της Πόλης οι δούλοι που 
εξαγόραζαν την ελευθερία τους. 

Το κόστος αυτό ήταν 24 δηνάρια που το γράφανε µε ελληνικά γράµµατα «ΚΒ» ή στο Ελληνικό νόµισµα που 
υπήρχε Τέσσερις Οβολοί. 

Εδώ έχουµε αρκετά ονόµατα δούλων, οι οποίες αναφέρανε και τους στρατηγούς.  
Γι΄ αυτό είναι και σηµαντικές για εµάς αυτές οι επιγραφές. 
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Εδώ είναι µία άλλη απελευθερωτική επιγραφή που χρησιµοποιήθηκε σαν βάση, σαν βάθρο για να πατήσει 

επάνω η κολώνα. 
 

 
Εδώ είναι ένα κοµµάτι από µία επιτύµβια στήλη ενός ιππέα, είναι ο ΘΡΑΞ ΙΠΠΕΥΣ της ρωµαϊκής περιόδου, 

που στη συνέχεια κατά τη χριστιανική περίοδο γίνεται Άγιος Γεώργιος, Άγιος ∆ηµήτριος.  
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Εδώ είναι ένα τµήµα µιας µικρής σαρκοφάγου µαρµάρινης, παιδικής. 

 

  
Εδώ είναι µία βάση ενός αγάλµατος µε επιγραφή, γυναικείου αγάλµατος. 

 

 
Αυτοί είναι βωµίσκοι µικροί µε µπουκράνιο µε τον ταύρο και µε µία κυκλική ασπίδα µπορούµε να την πούµε. 
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Ένα άλλο κοµµάτι το οποίο βρέθηκε και αυτό εκεί 

 
 

 
Άλλος ένας Ιππέας µε ένα µικρό παιδί µπροστά 
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Όλο αυτό το υλικό που είδαµε µέχρι τώρα ήταν εντοιχισµένο στο εσωτερικό της Βασιλικής. 
Οι δύο κιονοστοιχίες πατούν σε υπερυψωµένους χτιστούς στυλοβάτες  και από τον αρχιτεκτονικό διάκοσµο 
της Βασιλικής βρέθηκαν τµήµατα ράβδου και ένα επίθηµα.  
Στο χώρο του νάρθηκα βρέθηκε µεγάλος αριθµός κονιαµάτων και µπροστά από την κεντρική είσοδο που 
οδηγεί στο κεντρικό κλίτος  αποκαλύφθηκε κόγχη µε άνοιγµα χορδής 4,75 µέτρα και ακτίνα 2,60,  ενώ το 
φάρδος της είναι 0,80 και ανήκει πιθανότατα σε παλιότερο κτίσµα.  

 

 
Αυτό είναι κοµµάτι τοιχογραφίας που δείχνει ένα σπίτι, παραπάνω και παρακάτω έχει από ένα σπίτι . 
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Αυτή είναι η κόγχη που προηγουµένως είπαµε και πιθανότατα να ανήκει σε παλιότερο κτίσµα, είναι ακριβώς 

στο χώρο του νάρθηκα. 
 
 

 
Εδώ φαίνεται η Βασιλική όπως είναι σήµερα. 

Τοίχοι παλιότερης φάσης εντοπίστηκαν και στα τρία κλίτη µε προσανατολισµό ανατολικής  
Παχύ στρώµα στάχτης κάλυπτε όλη την επιφάνεια της Βασιλικής που δηλώνει ότι καταστράφηκε βίαια όπως 

και οι άλλες Βασιλικές. 
Η χρονολόγηση της αν και ακόµη η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί θα πρέπει να είναι ανάλογη των άλλων 

κτισµάτων της Ακροπόλεως.   
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∆ύο λόγια για την οχύρωση: Στην κορυφή του λόφου εντοπίστηκε τµήµα της παλαιοχριστιανικής οχύρωσης. Το 
τείχος είναι κατασκευασµένο µε αργούς λίθους, ακατέργαστους δηλαδή, και ασβεστοκονίαµα και στην 
κατασκευή του χρησιµοποιήθηκε αρχαίο υλικό σε δεύτερη χρήση. Εδώ βλέπουµε τον Πύργο, ένα Πύργο που 
αποκαλύψαµε, κοµµάτια από µεγάλες πέτρες από αρχαίο κτίριο ή και ακόµα από την αρχαία οχύρωση. Το 
πάχος του κυµαίνεται από 1,30 έως 1,60 µέτρα και πιθανότατα σώζεται σε αρκετό ύψος. Στη νοτιανατολική 
γωνία της Ακροπόλεως αποκαλύφθηκε τετράγωνος οχυρωµατικός Πύργος. Τόσο στην ανατολική όσο και κατά 
µήκος της νότιας πλευράς του τείχους αποκαλύφθηκαν κτίσµατα τα οποία ανήκουν σε αποθηκευτικούς χώρους 
και σε εργαστήρια. 

 
 

 
Νοµίσµατα που βρέθηκαν µέσα σε παχύ στρώµα στάχτης χρονολογούν την τελευταία περίοδο των χτισµάτων 

αυτών αλλά και όλης της Ακροπόλεως στις αρχές του 7ου αιώνα µε τις εισβολές των Αβαροσλάβων. Εδώ 
φαίνονται τα κτίσµατα –αποθήκες που έχουνε βρεθεί. 

  



1ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» Δολίχη, 30 Αυγούστου 2008 

 

 

Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης «Η Τριπολίτιδα»  

Δολίχη Ελασσόνας 402 00, www.dolihi-lar.gr,  dolihi@yahoo.gr, τηλ. 2493092035, fax. 2493092036 

Σελ. 47 από σελ. 53 

 
Εδώ είναι ευρήµατα πλέον που έχουµε από την ανασκαφή, αυτό είναι ένα πιάτο µε γραπτή ζωγραφιστή 
διακόσµηση. Ανάλογα πιάτα έχουνε βρεθεί στην Αγχίαλο του Βόλου και στη Θεσσαλονίκη, στον υπόλοιπο 

θεσσαλικό χώρο δεν έχουνε βρεθεί  
 

 
Αυτό είναι ένα καπάκι γάστρας πήλινο  
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Αυτός είναι ένας κεφαλοθραύστης – απελατύκιο γιατί το χρησιµοποιούσαν οι απελάτες, είναι µια µολύβδινη 
µπάλα µε σιδερένιες µύτες που από το άγκιστρο της κρεµούσαν µία αλυσίδα και χτυπούσαν τον αντίπαλο, γι΄ 

αυτό λέγεται και κεφαλοθραύστης.  
 

 
Αυτή είναι µία µαρµάρινη λεκανίδα µε τον σταυρό. 
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Οι λιγοστές αναφορές στις ιστορικές πηγές για την περιοχή και η έλλειψη επιγραφικών µαρτυριών 
δυσκολεύουν σε µεγάλο βαθµό το έργο της έρευνας. 
∆εν γνωρίζουµε εάν τα αρχαία ονόµατα των Πόλεων που αναφέρθηκαν παραπάνω εξακολουθούν να 
υπάρχουν κατά τη χριστιανική περίοδο. Ο Προκόπιος, ένας µεγάλος ιστορικός βυζαντινός, αναφέρεται µόνο 
στη Λάρισα και στην Καισσάρεια τις οποίες θεωρεί Πόλεις. Ενώ για την Περραιβία αναφέρει µόνο την 
Ελασσόνα.  
Η µέχρι σήµερα έρευνα έχει αποδείξει ότι οι αρχαίες Πόλεις, Άζωρος και Πύθιο βρίσκονται στις σηµερινές του 
θέσεις.  
Η Βασιλική που αποκαλύφθηκε στη θέση Αγίας Τριάδας Μηλέας δεν γνωρίζουµε που ανήκει, ίσως να είχε 
σχέση µε το τοπωνύµιο Γεράνεια.  
Τέλος η ∆ολίχη, φαίνεται να εντοπίζεται τουλάχιστον από την παλαιοχριστιανική περίοδο µέχρι τον 7ο αιώνα 
µ.Χ. στη θέση Καστρί ∆ολίχης. Άρα µπορούµε να λεγόµαστε άνετα ∆ολιχαίοι γιατί έχουµε τα στοιχεία πλέον 
να µιλάµε για την παλαιοχριστιανική ∆ολίχη. Φυσικά οι συνάδελφοι των Κλασσικών Αρχαιοτήτων έχουν 
εντοπίσει µία πολύ µεγάλη πόλη και σηµαντική στη θέση του Σαρανταπόρου και αναφέρεται ότι εκεί είναι η 
αρχαία ∆ολίχη.  
Μέχρι στιγµής τα δικά µας πορίσµατα είναι ότι κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο η ∆ολίχη είναι εδώ. 
∆ολίχη παλαιοχριστιανική δεν έχει βρεθεί στο σηµερινό χώρο του Σαρανταπόρου.  
Ή η αρχαία ∆ολίχη, η γνωστή, η ξακουστή, υπήρχε στο χώρο του Σαρανταπόρου και καταστράφηκε βίαια και 
αναγκάστηκε ο πληθυσµός να µετακινηθεί στο χώρο του Καστριού ή στη θέση του Σαρανταπόρου έχουµε µία 
άλλη πόλη την οποία δεν γνωρίζουµε ακόµη.  
Το σηµαντικό όµως είναι ότι στο χώρο του Καστριού που σκάβουµε σήµερα εµείς έχει βρεθεί ένας ναός 
πιθανότατα τουλάχιστον του 3ου αι. π.Χ. και αυτός ο ναός είναι αφιερωµένος στον Ηρακλή Κυναγίδαι.  
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Εκτός από αυτήν την επιγραφή, έχουµε βρει και αυτή που είναι ένα ψήφισµα και αναφέρεται ότι αυτό το 

ψήφισµα τοποθετήθηκε στο ιερό του Ηρακλέους. 
 

 
Έχουµε αυτή την επιγραφή «Α∆ΜΗΤΟΣ ΑΜΥΝΤΟΥ ΚΙΕΡΗΤΕ ΣΑΣ ΗΡΑΚΛΗ» και αναφέρει τα ονόµατα των 

δύο ιερέων  
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Και έχουµε τη γνωστή πλέον για εσάς επιγραφή «ΠΟΛΙΣ Η ∆ΟΛΙΧΑΙΩΝ ΠΟΛΙΝ ΦΟΞΙΝΟΥ ΤΗΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝ» 
η οποία επιγραφή είναι βάθρο αγάλµατος, επάνω ήτανε η θέση των ποδιών του αγάλµατος που απειρώθηκε 
στην Πόλη.  
Και κάτω από εδώ είναι µία άλλη επιγραφή απελευθερωτική όπου πήραν το µάρµαρο που ήταν έτοιµο και 
χρησιµοποιήσανε το ίδιο µάρµαρο για να γράψουν την απελευθερωτική τους επιγραφή.  
 

 
 
 

 
Εκτός από την επιγραφή της ∆ολίχης έχουµε και µία άλλη επιγραφή που βρήκαµε στην Βασιλική Α και 

αναφέρεται στην «ΦΙΛΑ ΕΥΒΙΟΤΟΥ» και γνωρίζουµε από µία άλλη επιγραφή που έχει βρεθεί ότι αυτή η ΦΙΛΑ 
ΕΥΒΙΟΤΟΥ είναι γνωστή και αναφέρεται ως ΦΙΛΑ ΕΥΒΙΟΤΟΥ ∆ΟΛΙΧΑΙΑ.  
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Γι΄ αυτό και κάναµε αυτή την υπόθεση ότι η ∆ολίχη είναι εδώ.  
Από το 2002 είχαµε αναφερθεί και στο συνέδριο του Βόλου µιλήσαµε, ότι πιθανότατα η Πόλη της ∆ολίχης είναι 
εδώ. 
Πιστεύω ότι φτάσαµε στο σηµείο να είµαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον η παλαιοχριστιανική ∆ολίχη είναι εδώ. 
Εάν πάνω στο χώρο του Καστριού υπήρχε και ένα µεγάλο ιερό που πιθανότατα να είχε συγκεντρώσει γύρω 
του και άλλα κτίσµατα από τον 3ο αι. π.Χ. αυτό ακόµα δεν το γνωρίζουµε.  
Το σίγουρο που µπορούµε πλέον να πούµε µε βεβαιότητα είναι ότι η παλαιοχριστιανική ∆ολίχη µέχρι τον 7ο 
αιώνα που καταστρέφεται είναι σε εκείνο το χώρο και στη συνέχεια µετακινείται σε κάποιους άλλους χώρους ή 
πιο ορεινά ή έρχεται στο σηµερινό χώρο εδώ ή ενδιάµεσα.  
 
Τελειώνοντας την παρουσίασή του ο αρχ. κ. Σπ. Κουγιουµτζόγλου, προσκάλεσε το κοινό την Παρασκευή 5 
Σεπτεµβρίου, 10:00 π.µ. στον αρχαιολογικό χώρο «Καστρί», όπου συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια να γίνεται 
ένας Αγιασµός προς τιµή του Προφήτη Ζαχαρία. 
Ανέφερε ότι δεν είναι τυχαίος ο Προφήτης Ζαχαρίας αφού το Μετσόβιο Πολυτεχνείο κάνοντας κάποιες έρευνες 
διαπίστωσε ότι η ηµεροµηνία που χτίστηκε η Βασιλική, που έγινε η Κόγχη δηλαδή, έγινε την ηµέρα του 
Προφήτη Ζαχαρία (η µέτρηση βασίζεται στα αστέρια και σε καινούριες µεθόδους).  Κάτι που µπορεί να ισχύει, 
µπορεί και όχι. «Από τότε που βγήκε αυτή η έρευνα και ανακοινώθηκε επίσηµα κάνουµε έναν µικρό αγιασµό. 
Την πρώτη χρονιά ήµασταν λίγα άτοµα, στη συνέχεια όµως υπήρχε µεγάλη προσέλευση κόσµου. Γι’ αυτό 
λοιπόν σας προσκαλώ όλους εσάς και όσοι µπορείτε φυσικά την Παρασκευή 10 ώρα όπου θα γίνει αυτός ο 
αγιασµός στο χώρο της Βασιλικής Α, στη συνέχεια θα γίνει µία µικρή ξενάγηση στη Βασιλική Α, στη Βασιλική 
Β, στη Βασιλική Γ και σε όλη την Ακρόπολη» είπε.  
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόµη µία φορά όλους εσάς και τον Σύλλογό σας που µας καλέσατε σήµερα 
για να σας ανακοινώσουµε όλα αυτά τα ευρήµατα των τελευταίων χρόνων. 
Πιστεύω του χρόνου να έχουµε καινούρια ευρήµατα αν και κάθε χρόνο προς το τέλος της χρονιάς συνηθίζω να 
ανακοινώνω τα ευρήµατα των ανασκαφών. Πιστεύω να έχουµε περισσότερα ευρήµατα, πιο πλούσια και µε 
πολλές επιγραφές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ» είπε και ολοκλήρωσε. 
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Ακολούθησε µουσική για το κοινό  
 

 
 
 

και γεύµα για τους επισήµους προσκεκληµένους. 
 

 
 


