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Με εξαιρετική επιτυχία διεξήχθη το 2ο Φεστιβάλ Περραιβική Τρίπολις που έγινε στη ∆ολίχη την 11 
Ιουλίου 2009. 

 
Οι οµιλητές της εκδήλωσης ήταν: 
 
Ο κ. Χουρµουζιάδης Γεώργιος, καθηγητής αρχαιολογίας 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, πρώην Πρύτανης 
Α.Π.Θ. και πρώην Βουλευτής.   
 
Ο αρχαιολόγος κ. Κουγιουµτζόγλου Σπύρος που η οµιλία του 
αφορούσε την πορεία των αρχαιολογικών ανασκαφών στο 
Καστρί και ο κ. Σαµαράς Νικόλαος Αρχιτέκτονα που η οµιλία 
του είχε θέµα “Αρχιτεκτονική διαµόρφωση – διευθέτηση 
αρχαιολογικού χώρου Καστριού ∆ολίχης” 

 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: 
ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ και πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κατσαρός Νίκος,  
εκπρόσωπος του Νοµάρχη Λάρισας κ. Μπίζιος Νικόλαος,  
ο αρχαιολόγος κ. ∆εριζιώτης Λάζαρος  
ο ∆ήµαρχος Λιβαδίου κ. Γαλάνης Γεώργιος και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,  
η κ. Αξιόγλου Ελένη, Πολιτευτής ΛΑΟΣ, 
οι πρώην ∆ήµαρχοι Λιβαδίου κ. Καψάλης Νίκος και Γκούµας Ιωάννης 
ο Πρόεδρος του ∆ικτύου Συλλόγων Ελασσόνας “Περραιβία” κ. Σκριάπας Κων/νος 
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης κ. Συννεφάκης Γεώργιος 
ο Πρόεδρος του Φιλοσοφικού Οµίλου Θεσσαλίας “Η ΜΗΤΙΣ” κ. ∆αρδούµπας Αθανάσιος  
η Πρόεδρος του Συλλόγου Πυθιωτών κ. Καίτη Κελεπούρη 
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Ολύµπου κ. Πάσχος Ζήσης 
ο Γραµµατέας Εργατικού Κέντρου Λάρισας κ. Λιόλιος Πάρις  
Πολλοί άλλοι και πλήθος κόσµου 
 
Στον χαιρετισµό του ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ανέφερε τα παρακάτω: 
“Αιδεσιµότατε, Κύριε Πρόεδρε του ΕΛΓΑ, Κύριε εκπρόσωπε του Νοµάρχη, Κύριε ∆ήµαρχε και ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι, Κύριε Πρόεδρε Τοπικού Συµβουλίου, Κύριοι εκπρόσωποι 
Φορέων, Αγαπητοί καλεσµένοι, Αγαπητοί παρευρισκόµενοι.  
Σας ευχαριστούµε όλους που παρευρίσκεστε σήµερα στο 2ο Φεστιβάλ 
Περραιβική Τρίπολις. Ιδιαίτερα τους οµιλητές της αποψινής 
εκδήλωσης: Τον Καθηγητή Αρχαιολογίας Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ. Χουρµουζιάδη Γεώργιο που η 
παρουσία του µας τιµά ιδιαίτερα. Τον Αρχαιολόγο κ. Κουγιουµτζόγου 
Σπύρο για την άψογη συνεργασία που έχουµε αλλά και γιατί έδωσε 
την ψυχή του στην έρευνα της Περραιβικής Τρίπολης και ιδιαίτερα 
στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Καστριού και του Ιερού 
Ναού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος. Τον Αρχιτέκτονα κ. Σαµαρά 
Νικόλαο που θα µιλήσει για τη διαµόρφωση του αρχαιολογικού χώρου 
στο Καστρί. Ευχαριστούµε επίσης τον αρχαιολόγο κ. ∆εριζιώτη 

Λάζαρο, την σχεδιάστρια κυρία Στέλλα Κλεισιάρη  και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Λάρισας.  
Το Φεστιβάλ αυτό, καθιερώθηκε πέρυσι µε τη συµβολή της ∆ηµοτικής Αρχής, ευελπιστώντας πως θα αποτελέσει 
σηµείο αναφοράς για την προβολή της ιστορίας της περιοχής µας και της πορείας των αρχαιολογικών ανασκαφών. 
Φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος γιορτάζει τα 30 χρόνια προσφοράς του και νιώθουµε πολύ υπερήφανοι που έως 
σήµερα πέτυχε ένα µεγάλο µέρος από τους σκοπούς του όπως η διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής µας 
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κληρονοµιάς, η οργάνωση πολιτιστικών και πνευµατικών εκδηλώσεων, η συµβολή στην οικολογική ισορροπία, η 
διατήρηση τράπεζας αίµατος και τόσα πολλά άλλα. Μεταξύ των εκδηλώσεων που διοργανώνει κάθε χρόνο ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος, φέτος συµµετείχε επιπλέον στο διήµερο πολιτισµού που διοργάνωσε το δίκτυο Περραιβία 
την 9 και 10 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, για την προβολή της Επαρχίας Ελασσόνας. Την 21η Ιουνίου έγινε η 
παρουσίαση του βιβλίου του εκπαιδευτικού κύριου Σπύρου Μπούµπα µε θέµα τη ∆ολίχη στην Περραιβική 
Τρίπολη, την Περραιβική ∆ωδώνη και τον Όλυµπο. Τα βιβλία αυτή τη στιγµή είναι διαθέσιµα στην εκδήλωση µας. 
Έχουµε την πρόθεση επίσης να οργανώσουµε µία ηµερήσια εκδροµή στην Αθήνα για επίσκεψη στο Μουσείο της 
Ακρόπολης, δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόµενο να συµµετάσχει δεδοµένου ότι η τιµή του εισιτηρίου 
ανέρχεται σε 1 € έως τέλος του έτους. Λεπτοµέρειες για την εκδροµή θα ανακοινωθούν µελλοντικά. Οι εκδηλώσεις 
φέτος συνεχίζονται µε το πανηγύρι της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος 5 και 6 Αυγούστου, µε δηµοτικές και λαϊκές 
βραδιές στην κεντρική πλατεία. Στις 17 Αυγούστου, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Λιβαδίου θα πραγµατοποιηθεί µία 
θεατρική παράσταση και το πρώτο 10ήµερο του Οκτωβρίου ένα διήµερο υγείας στη ∆ολίχη µε θέµα τις επιπτώσεις 
των φυτοφαρµάκων στην ανθρώπινη υγεία και εθελοντική αιµοδοσία.  
Με την ευκαιρία της σηµερινής εκδήλωσης θέλουµε να ευχαριστήσουµε και τους µέχρι τώρα ∆ηµάρχους του ∆ήµου 
Λιβαδίου που είχαν την ευαισθησία και την βούληση να χρηµατοδοτήσουν τις ανασκαφές στο Καστρί. Θέλουµε να 
πιστεύουµε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί ώστε να βγουν στην επιφάνεια όλοι οι θησαυροί ανεκτίµητης 
αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας, που είναι θαµµένοι στο Καστρί. Ευχόµαστε επίσης πολύ σύντοµα να λυθεί και 
το πρόβληµα της πρόσβασης και να καταστεί επισκέψιµος ο αρχαιολογικός χώρος. Ευχαριστούµε τις εφηµερίδες 
της Ελασσόνας και της Λάρισας, τους Ραδιοφωνικούς Σταθµούς και τις Ιστοσελίδες που βρίσκονται δίπλα µας σε 
κάθε εκδήλωση, παρέχοντας έγκαιρη ενηµέρωση. Τέλος, ευχαριστούµε τον ∆ιευθυντή του γυµνασίου Καλλιθέας κ. 
Γεωργιάδη Κώστα και τα παιδιά που κατασκεύασαν τις παραδοσιακές κατοικίες οι οποίες εκτίθενται εδώ σήµερα 
καθώς επίσης και τα χορευτικά συγκροτήµατα που σήµερα βρίσκονται εδώ. Σας ευχόµαστε καλή ακρόαση και 
καλή διασκέδαση.“ 
 
Σε αυτό το σηµείο αναφέρθηκαν από την παρουσιάστρια της εκδήλωσης 
Μαντζάρα Βιργινία οι χαιρετιστήριες επιστολές του Υφυπουργού 
Εσωτερικών κ. Χρήστου Ζώη, των Βουλευτών Λάρισας κ. Κώστα Αγοραστό, κ. 
Μάξιµο Χαρακόπουλο, κ. Βασίλη Έξαρχο, κ. Έκτορα Νασιώκα και κ. Φίλιππο 
Σαχινίδη.  
 
 
 
 
 
 
Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισµό, ο ∆ήµαρχος Λιβαδίου κ. Γαλάνης Γεώργιος: 

Αιδεσιµότατε, κύριε Πρόεδρε του ΕΛΓΑ, κύριε εκπρόσωπε του 
Νοµάρχη, αγαπητοί προσκεκληµένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και 
κύριοι. 
Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόµαστε εδώ σήµερα στο δεύτερο Φεστιβάλ 
“Περραιβική Τρίπολις” που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
∆ολίχης σε συνεργασία µε το ∆ήµο και θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους σας που παρευρίσκεστε εδώ και ιδιαίτερα το Σύλλογο που 
παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο της ∆ολίχης αλλά και τον Εξωραϊστικό Σύλλογο 
Λιβαδίου που αποτελούν µοχλούς πίεσης προς την κατεύθυνση των 
ανασκαφών και όχι µόνο, για την προβολή των πολιτιστικών του τόπου 
µας ότι και η νυν ∆ηµοτική Αρχή θα συνεχίσει το έργο των 
προηγούµενων ∆ηµοτικών Αρχών, θα είµαστε δίπλα τους και θα 
προσπαθήσουµε να κάνουµε ότι καλύτερο. Εκείνο που θα ήθελα να 
πω πληροφοριακά είναι ότι η αποθήκη που βρίσκεται στο δεξιό µέρος, 
από εκείνη την πλευρά της πλατείας την Τρίτη δηµοπρατείται και 
πιστεύουµε θα δηµιουργηθεί µία καινούρια στέγη για τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο της ∆ολίχης και όχι µόνο, παράλληλα είναι έτοιµα τα στοιχεία για τη µελέτη ασφαλτόστρωσης 
του δρόµου ∆ολίχη – Καστρί και συγχρόνως έχει ανατεθεί σε µελετητικό γραφείο η διαµόρφωση του 
χώρου στο Καστρί προκειµένου να γίνει ο χώρος επισκέψιµος. Πιστεύω ότι αυτή τη χρονιά µε τις µελέτες 
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που θα έχουµε στα χέρια και µε τη βοήθεια όλων σας θα µπορέσουµε να πιέσουµε για να πάµε στο 
σωστό δρόµο για τη χρηµατοδότηση τους προκειµένου να προχωρήσει ο αρχαιολογικός χώρος στο 
Καστρί και να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη τη περιοχής µας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους 
και ειδικά τους αποψινούς οµιλητές που έχουν και το λόγο να µας εξηγήσουν για όλα τα ευρήµατα της 
περιοχής µας από παλιά µέχρι και σήµερα και τι περιµένουµε. Σας ευχαριστώ όλους σας που τιµάται µε 
την παρουσία σας την αποψινή εκδήλωση του Συλλόγου. Και πάντα επιτυχίες στον Πολιτιστικό Σύλλογο 
∆ολίχης.    
 
 
Ακολούθησε ο Πρόεδρος του ∆ικτύου Συλλόγων Ελασσόνας “Περραιαβία” 

Αιδεσιµότατε, κύριε Πρόεδρε του ΕΛΓΑ, κύριε ∆ήµαρχε Λιβαδίου, 
κύριε Νοµαρχιακέ Σύµβουλε, κυρία αξιότιµε εκπρόσωπε του ΛΑΟΣ, 
κύριοι αξιότιµοι καθηγητές του Πανεπιστηµίου, κύριοι εκπρόσωποι 
Φορέων της περιοχής, κυρίες και κύριοι. 
Σας καλωσορίζω κι εγώ στη θαυµάσια αυτή εκδήλωση στο δεύτερο 
Φεστιβάλ “Περραιβική Τρίπολις” και να σας πω ότι σας στέλνω τους 
θερµούς χαιρετισµούς του δικτύου Περραιβία. Πολλά µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι σήµερα µαζί σας και αυτό θα κάνουµε 
κάθε φορά που µας καλείται στις εκδηλώσεις του Συλλόγου σας.  
Θα πρέπει να πω ότι ο Σύλλογος της ∆ολίχης εκτελεί θαυµάσιο έργο 
για την περιοχή και θα πρέπει αυτό να το συνεχίσετε. Θα πρέπει 
επίσης να πω ότι είναι ιδρυτικό µέλος του δικτύου “Περραιβία” το 
οποίο δίκτυο συστάθηκε πριν από δύο χρόνια στην Ελασσόνα και είναι 
τιµή µας που συνεργαζόµαστε µαζί τους. Επίσης πρέπει να πω, 
πρέπει και ο Πρόεδρος του Συλλόγου της ∆ολίχης για τη θαυµάσια 
παρουσία που είχε ο Σύλλογός σας στη Θεσσαλονίκη και ο ∆ήµος 
Λιβαδίου. Αναδείξατε και αναδείξαµε κι εµείς µαζί σας το θαυµάσιο 

περιβάλλον της περιοχής και το θαυµάσιο πολιτιστικό πλούτο που διαθέτετε. Είναι το µεγάλο όπλο σας, 
το µεγάλο όπλο της επαρχίας. 
Επίσης θα πρέπει να πω ότι είναι ευκαιρία που βρίσκοµαι εδώ, ότι χωρίς να το ξέρετε εµείς πάντα σας 
θυµόµασταν και στο Βόλο γιατί τυχαίνει να είµαι ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελασσονιτών του Νοµού 
Μαγνησίας, κάναµε πριν από δύο χρόνια, Πρόεδρε του Συλλόγου, κάναµε µια θαυµάσια εκδήλωση µε 
θέµα “Ο Όλυµπος -το Βουνό της Οικολογίας και του Πολιτισµού” Εκεί µιλήσαµε φυσικά και για τις 
αρχαιότητες της περιοχής. ∆εν τις ξεχνάµε ποτέ και είµαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Επίσης το ίδιο κάναµε 
και το ξέρετε στη Θεσσαλονίκη, στο διήµερο Πολιτισµού. Καλέσαµε έγκριτους αρχαιολόγους οι οποίοι 
µιλούν για το θαυµάσιο αυτό τόπο. Επίσης σήµερα στην Ελασσόνα όπου εξελίσσεται -και από εκεί 
ήρθαµε όλοι, µετά χαράς εδώ- εξελίσσεται το πρώτο παγκόσµιο συνέδριο αποδήµων της Επαρχίας της 
Ελασσόνας, ένα από τα θέµατα που παρουσιάσαµε ήταν και αυτό. Και καλά κάνουµε. Επίσης το ίδιο θα 
κάνουµε σε εκδηλώσεις που σχεδιάζει το δίκτυο “Περραιβία” µε τη δύναµη πλέον που διαθέτει και το 
επίπεδο που έχει φθάσει και στη Λάρισα σύντοµα και στην Αθήνα. Έχουµε σκοπό ως δίκτυο, να 
δηµιουργήσουµε εδώ στην Επαρχία ένα δίκτυο, σηµειώνω όπου να αξίζει κάποιος να επισκεφθεί. Όταν 
κάποιος θα έρχεται στην Επαρχία να έχει να δει τόσα πολλά όµορφα σηµεία στην περιοχή µας. Και τον 
Όλυµπο και τις αρχαιότητες και τα όµορφα χωριά µας.  
Είναι γνωστό ότι η επαρχία µας εδώ διαθέτει ένα θαυµάσιο φυσικό περιβάλλον. Έχει µια σπουδαία 
ιστορία την οποία σήµερα θα παρουσιάσουµε. Έχουµε εξαιρετικά βιολογικά προϊόντα αλλά το κυριότερο 
είναι ότι έχουµε ένα σπουδαίο ανθρώπινο δυναµικό. Άρα έχουµε όλα τα όπλα να πάµε µπροστά και αυτή 
η περιοχή να µετατραπεί σε ένα τόπο προορισµού όπου οι κάτοικοι θα ζουν σε ένα θαυµάσιο περιβάλλον 
και θα ζούµε σε µία περιοχή όπου η οικονοµική ανάπτυξη θα είναι πλέον γεγονός. Αξίζουµε λοιπόν όλοι 
ένα καλύτερο µέλλον για το οποίο θα παλέψουµε όλοι µαζί. Να ξέρετε ότι δεν είστε µόνοι σας, ότι έχετε 
πίσω και δίπλα σας ένα θαυµάσιο δίκτυο Συλλόγων της επαρχίας Ελασσόνας που αριθµεί τώρα εξήντα 
συλλόγους από όλο τον κόσµο και θα παλέψουµε µαζί σας για ένα καλύτερο µέλλον.  
Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές. Συγχαρητήρια στους οµιλητές και σας στέλνω τους 
χαιρετισµούς και από το Βόλο όπου διαµένω και έχετε την αγάπη και την εκτίµησή µας. Σας ευχαριστώ 
πάρα πολύ.  
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Ο πρώτος οµιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Χουρµουζιάδης Γεώργιος, καθηγητής 
αρχαιολογίας Α.Π.Θ.: 

Επειδή µε τιµά ιδιαίτερα η φιλική πρόσκληση, θα ήταν και 
πρόκληση βέβαια για να µιλήσω απόψε, θα µου 
επιτρέψετε να προσπεράσω τα αξιώµατα των 
παρευρισκοµένων και να σας αποκαλέσω όλους φίλες και 
φίλοι. 
Φίλες και φίλοι λοιπόν η σχέση µου µε την περιοχή δεν 
µπορώ να πω ότι είναι στενή.  
Ούτε η καταγωγή µου ούτε και η επαγγελµατική µου 
δραστηριότητα µε έφερε στην περιοχή αυτή. 
Ωστόσο µπορώ να πω ότι ήρθα στην περιοχή και µάλιστα 
σε στιγµές και σε µέρες που σήµερα τις γεµίζει µια 
νοσταλγία και έτσι µπορώ να πω, δεν είναι προσβολή, 
συγκινούµαι που ξανάρχοµαι.  
Φυσικά όταν µιλάει ένας αρχαιολόγος οι ακροατές 
περιµένουν να δουν εικόνες. Εικόνες ευρηµάτων, καµιά 
φορά πολύτιµων ευρηµάτων. Περιµένουν να ακούσουν 

περιγραφές ευρηµάτων. Περιµένουν να ακούσουν περιγραφές ερευνών, ανασκαφικών ή µελλοντικών ανασκαφικών 
προγραµµάτων. Θέλω να δηλώσω από την αρχή ότι η οµιλία η δική µου δεν θα είναι µία τυπική ξενάγηση, όπως 
καµιά φορά χρειάζεται να είναι οι αρχαιολογικές οµιλίες. Θέλω να πω επίσης ότι δεν θα είναι, ή τουλάχιστον θα 
προσπαθήσω να µην είναι µια οµιλία εγκαινίων που συνήθως υπερβαίνει την πραγµατικότητα και αναφέρεται σε 
θέµατα που ίσως να µην υπάρχουν. Και δεν θα είναι έτσι, ούτε µία ξενάγηση, ούτε µία οµιλία των εγκαινίων, ούτε 
µία οµιλία περιγραφών και εικόνων για τρεις λόγους. Ας αρχίσω να τους αναλύω ή εν πάση περιπτώσει να τους 
αναφέρω αυτούς τους λόγους: 
Πρώτα- πρώτα δεν είµαι ξεναγός και δεν έχω εκείνη την ιδιαίτερη ιδιότητα και γοητεία των ξεναγών να γοητεύουν τα 
ακροατήρια τους περιγράφοντας και δείχνοντας. Είµαι αρχαιολόγος και γι' αυτό λίγο σχολαστικός και ίσως λίγο 
κουραστικός. Εποµένως παρακαλώ λίγο υποµονή γι' αυτά που θα πω. 
Ο δεύτερος, γιατί ίσως µε ευρήµατα και πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες να µιλήσουν άλλοι και ως τώρα να το έχουν 
κάνει άλλοι πριν από µένα πολύ καλά, µε βιβλία, µε άρθρα, µε βιβλία όπως είναι αυτό που αναφέρθηκε πριν στην 
αρχή από τον Πρόεδρο  του Συλλόγου, του Σπύρου Μπούµπα που είναι ένας γόνος της Περραιβίας, της ευρύτερης 
Περραιβίας, είναι βαθύς γνώστης της ιστορίας και των αρχαίων πραγµάτων της περιοχής και εποµένως είναι ένας 
αφηγητής των γνώσεών του, όχι µόνο προς το κοινό της Περραιβίας αλλά και σε ευρύτερο κοινό µιας και τα βιβλία 
του απ' ότι ξέρω αρκετά διαδίδονται και µοιράζονται. Εποµένως οι πιο πολλοί από εσάς γνωρίζετε αρκετά καλά τις 
αρχαιότητες της περιοχής σας. Τις έχετε δει στις φωτογραφίες, τις έχετε επισκεφθεί και τις έχετε δει στο µικρό 
µουσείο της Λάρισας, όπου έχουν οδηγηθεί από άλλους συναδέλφους γνώστες και ερευνητές της περιοχής, όπως 
είναι ο Θανάσης Τζαφάλιας, ο Λάζαρος ∆εριζιώτης.  
Υπάρχει όµως κι ένας τρίτος λόγος ο οποίος θα έλεγα ότι σχετίζεται µε την επιστηµολογική την προσωπική µου 
θέση που εντάσσεται στο πλαίσιο µιας νέας αρχαιολογίας. Η νέα αρχαιολογία πολύ απλά βέβαια, είναι ένα µεγάλο 
θέµα, είναι ένα επιστηµολογικό κίνηµα που ξεκίνησε από έναν Αµερικανό Αρχαιολόγο και που έγινε δεκτό το κίνηµα 
αυτό και στην Ευρώπη και στη χώρα µας από πολλούς αρχαιολόγους. Τώρα σύµφωνα µε τις θεωρητικές θέσεις της 
νέας αρχαιολογίας, η αρχαιολογική έρευνα πρέπει να αποκτήσει χαρακτήρα µιας ανθρωπολογικής επιστήµης. Τι 
σηµαίνει αυτό: Σηµαίνει πως η µελέτη, η αρχαιολογική µελέτη δεν πρέπει να περιορίζεται στη µελέτη των 
πραγµάτων αλλά να αναζητά τις κοινωνικές διαδικασίες που στάθηκαν η αιτία για να δηµιουργηθούν τα πράγµατα. 
Γι' αυτό αυτή η αρχαιολογία είναι γνωστή στην ιστορία της θεωρητικής αρχαιολογίας µε τον όρο “∆ιαδικαστική 
Αρχαιολογία” δηλαδή η αρχαιολογία που επαναλαµβάνω ξεπερνάει το εύρηµα και αναζητάει τον άνθρωπο. Τον 
άνθρωπο ως υποκείµενο µιας συγκεκριµένης κοινωνίας, ως ένα δηµιουργό των πραγµάτων.  
Έτσι κι εγώ θεώρησα πιο ενδιαφέρον να µην αναφερθώ στα πράγµατα αλλά σε αυτό που βρίσκεται πίσω απ' αυτά. 
Όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τη σύγχρονη ιστοριογραφία η οποία προσπαθεί να υπερβεί τη µορφή των 
γεγονότων και να µελετήσει τις αιτίες τους. Και προσωπικά πιστεύω ότι έτσι πρέπει να κάνουµε κι εµείς στη ζωή 
µας. Να µην µας παγιδεύουν οι µορφές αλλά να αναζητούµε το περιεχόµενο. Έτσι και η αρχαία Περραιβία στο 
Κοινό των Τριπολιτάν δεν ήταν ένα σύνολο πραγµάτων, δεν το συγκροτούσαν κιονόκρανα µόνο και επιγραφές, 
νοµίσµατα και ψηφιδωτά. Το συγκροτούσαν πρώτα απ' όλα άνθρωποι που µιλούσαν µια συγκεκριµένη γλώσσα. 
Είχαν µία κοινή θρησκεία και έπαιρναν κοινές αποφάσεις. Ήταν θέλω να πω η αρχαία Περραιβία µια Κοινότητα 
ανθρώπων που µας κληροδότησε πρότυπα συλλογικότητας. Για µια συλλογικότητα που πολλούς αιώνες αργότερα 
θα µας µιλήσει ο Ρήγας Φεραίος. Θα εφαρµοσθεί άλλους αιώνες αργότερα µε την Οκτωβριανή Επανάσταση ως 
Σοβιετική Κοινωνία. Αργότερα ως κοινωνία των εθνών, µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο ως Οργανισµός 
Ηνωµένων Εθνών και αργότερα ως Ενωµένη Ευρώπη.  
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Θα πλησιάσω λοιπόν το θέµα µου µε µια πρώτη γενική παρατήρηση. Αυτή λοιπόν η γενική παρατήρηση λέει το 
εξής: ο Πολιτισµός µιας περιοχής αγαπητές µου φίλες και αγαπητοί µου φίλοι δεν κρίνεται αποκοµµένος από το 
πολιτισµικό σώµα µιας χώρας, απλώς λειτουργεί ως υποσύστηµα µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όπως 
αυτά έχουν διαµορφωθεί κάτω από τις επιδράσεις συγκεκριµένων περιβαλλοντικών παραγόντων. Και όπως ξέρετε 
δεν αποκλείεται αυτοί οι παράγοντες να επιβάλλουν µε τον καιρό τη διαµόρφωση µιας τοπικής κουλτούρα, ιδιαίτερα 
γλωσσικά ιδιώµατα, διατροφικές συνήθειες, ενδυµατολογικές επιλογές και όλα αυτά αποτελούν συνήθως τα 
χαρακτηριστικά αυτής της κουλτούρας που πολλές φορές επιµένουν και λειτουργούν και σε εθνικό πλαίσιο και 
άλλες φορές όχι. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι Σύλλογοι που βρίσκονται στα µέρη όπου 
βρίσκονται άτοµα µε κοινή καταγωγή. Στη Θεσσαλονίκη παραδείγµατος χάριν υπάρχει σύλλογος Κρητών, 
Σαµαρινιωτών, σύλλογος Καστοριαίων. Και αυτό γίνεται  µόνο και µόνο για να µαζεύονται οι άνθρωποι µε την ίδια 
καταγωγή, να θυµούνται αυτά που έζησαν, να θυµούνται αυτά που έλεγαν µε τον τρόπο που τα έλεγαν, αυτά που 
έτρωγαν µε τον τρόπο που τα έτρωγαν. Μια παρατήρηση βέβαια, όπως αυτή που πριν λίγο ακούσατε δεν 
προκύπτει µόνο από τον ακαδηµαϊκό τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζεται και ερµηνεύεται ένας πολιτισµός. 
Θεµελιώδη επίσης τόσο σε κοσµοθεωρητικές όσο και σε ιδεολογικές εκτιµήσεις των επί µέρους πολιτικών που 
ασκούνται και επηρεάζουν την παιδεία, τις επιστήµες ακόµα και τις συµπεριφορές των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν αν 
λάβει κανείς υπόψη του το γεγονός ότι η κυρίαρχη θεωρητική αντίληψη όχι µόνο στην περιοχή της οικονοµίας και 
της πολιτικής στις µέρες µας αλλά και τις επιστήµης είναι νεοφιλελευθερισµός, τότε θα συµφωνήσει µε την άποψή 
µου ότι σε όλα τα κοινωνικά πεδία αναπτύσσεται δυστυχώς η τάση του εξατοµικισµού. Αναπτύσσεται η τάση της 
αποµόνωσης, του προσωπικού συµφέροντος. Και αυτή ακριβώς η τάση επιβάλλει ως ηθικές αξίες τον 
ανταγωνισµό. Μία λέξη που την  ακούµε όλο και συχνότερα, όχι ακόµα σε επίπεδο οικονοµικών σχέσεων αλλά 
ακόµα και σε προσωπικών σχέσεων. Ο ανταγωνισµός έχει αναχθεί σε κυρίαρχη ηθική κοινωνική αξία. Οι 
συγκρούσεις µιας ελεύθερης αγοράς, την ανάδειξη επίσης µιας επιστηµονικής αυθεντίας, η ανατροπή της 
συλλογικότητας. Αυτή που ακριβώς στην περιοχή αυτή είχε κυριαρχήσει. ∆εν είναι λοιπόν ανεξήγητο ότι κάθε πόλη, 
κάθε µικρή κοινότητα και πολλές φορές κάθε µικρή γειτονιά διεκδικούν κάποια περίεργα πρωτεία. ∆ιεκδικούν τη 
µοναδικότητα, αρνούνται να αναγνωρίζουν τη σηµασία και την αξία του άλλου και αυτό είναι µια πηγή µιας 
ρατσιστικής καµιά φορά συµπεριφοράς. Και µια τέτοια συµπεριφορά οδηγεί στον εκφυλισµό και στην εξαφάνιση 
όλων αυτών που πιστεύουν πως είναι µόνοι και πρώτοι σε όλα. Και µε τον τρόπο αυτό χάνεται η ιδιαιτερότητα τους, 
χάνεται και ξεχνιέται αυτό που προσέφεραν στη γενική ιστορία ενός τόπου, 
της οικουµένης ολόκληρης καµιά φορά. Και ένα τέτοιο αποτέλεσµα, η 
απώλεια δηλαδή της πραγµατικής και ιστορικά προσδιορισµένης 
ιδιαιτερότητας οδηγεί στην υποταγή. Οδηγεί στην υποταγή της λαίλαπας της 
γνωστής µας παγκοσµιοποίησης. Οδηγεί στον τελικό αφανισµό µιας τοπικής, 
µιας εθνικής κουλτούρας. Θέλω να πω µε όλα αυτά πως στην ιστορική 
σηµασία της Περραιβίας πρέπει να την προσεγγίσουµε σε σχέση µε τις 
άλλες πραγµατικότητες της αρχαιότητας. Σε σχέση µε τα άλλα, µε αυτά 
που έπραξαν οι άλλοι.  
∆εύτερη παρατήρηση. Η παρατήρηση αυτή αγαπητές µου φίλες και αγαπητοί 
µου φίλοι δεν ξεκινά από µια προσωπική δική µου επιστηµολογική όπως τη 
χαρακτήρισα ή πολιτική θέση για τα πράγµατα και για την έρευνα του 
παρελθόντος. ∆εν σχετίζεται µε γενικές θεωρητικές θέσεις. Ξεκινά από το ίδιο 
το ιστορικό γεγονός που απόψε µας απασχολεί και είναι η αρχαία Περραιβία. 
Σύµφωνα όπως ξέρετε µεταµοντέρνα όπως λέγεται αντίληψη της 
ιστοριογραφίας, άλλο το παρελθόν και άλλο η ιστορία. Και αυτό σηµαίνει ότι οι 
ιστορικοί δεν είναι υποχρεωµένοι να αγωνίζονται για τον εντοπισµό της 
αλήθειας. ∆εν είναι ανάγκη εποµένως να αναζητούν τα στοιχεία εκείνα που θα 
δώσουν την αντικειµενικότητα την άποψή τους. Μπορεί ο καθένας, λέει αυτή 
η άποψη, απ' αυτούς που ερµηνεύει το παρελθόν όπως αυτός νοµίζει να το ερµηνεύσει. Με βάση τις προσωπικές 
του προσλαµβάνουσες, µε βάση τα περιεχόµενα της προσωπικής του συνείδησης. Άρα είναι νόµιµο σύµφωνα µε 
την άποψη αυτή αν δύο ιστορικοί αποφασίσουν να γράψουν για το ναζισµό του Χίτλερ, ο ένας να τον χαρακτηρίσει 
µια τραγική και καταστροφική για την ανθρωπότητα πολιτική όπως και ήτανε εξάλλου και ο άλλος σαν ευεργετική 
και φιλάνθρωπη. Και σύµφωνα µε την άποψη να έχουν και οι δυο δίκιο. Και να έχουν και οι δυο το ίδιο αντικειµενικό 
στοιχείο στα γραπτά τους.  
Για την Περραιβία όµως δεν µπορεί να συµβεί αυτό. Όσοι ιστορικοί και αν ασχοληθούν µ' αυτήν αναγκαστικά θα 
πούνε τα ίδια πράγµατα. Θα κάνουν τις ίδιες ερµηνείες και θα βγάζουν τα ίδια συµπεράσµατα. Και αυτό γιατί η 
αρχαία Περραιβική Τρίπολη δεν είναι ένα απλό και απροσδιόριστο παρελθόν. ∆εν µπορεί να είναι το δηµιούργηµα 
µιας προσωπικής συνείδησης ενός τυχαίου ιστοριογράφου της µιας ή της άλλης ιστοριογραφικής θεωρία. Η αρχαία 
Περραιβία περιγράφεται ως πραγµατικότητα που δεν µπορεί να την αµφισβητήσει κανείς από τέσσερις βασικές 
πηγές.  
Πρώτη πηγή: ο ιστορικός Τίτος Λίβιος 
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∆εύτερη πηγή: τα ερείπια των πόλεων που την αποτελούσαν, Άζωρος, ∆ολίχη, Πύθιο 
Τρίτη πηγή: τα γενικά αρχαιολογικά ευρήµατα και  
τέλος: τις φιλολογικές µαρτυρίες. Ξέρετε όλοι σας πολύ καλά ότι η Περραιβική Τρίπολη αναφέρεται από τον Όµηρο. 
Ο πηδαλιούχος της Αργούς ήταν ο Άζωρος, πιστεύεται ότι από αυτόν πήρε το όνοµά της. Η πόλης Άζωρος. Και 
στην Αργοναυτική Εκστρατεία πήρε µέρος ο Μάντις Μόψος. Επίσης σύµφωνα µε τον κατάλογο των υιών του 
Οµήρου η Περραιβία έδωσε στον Τρωικό Πόλεµο εξήντα δύο καράβια και ο Αγαµέµνονας είχε δώσει εκατό. 
Εποµένως ότι και αν θελήσουν να γράψουν οι ιστορικοί, όποιες ερµηνείες και αν µας προτείνουν η Περραιβία ως 
παρελθόν δεν παραχαράσσεται. Είναι αυτή και αυτή θα µείνει. Και αυτή είναι που περιµένει την έρευνα Γι' αυτό 
εκείνο που µένει να αναζητηθεί και να διατυπωθεί ως τελικό συµπέρασµα είναι η σηµασία της πρώτα γεωγραφικό 
σύστηµα και το ρόλο που έπαιξε στη δηµιουργία της γειτονίας. Η λέξη Περραιβία προέρχεται από πέρας, από 
πόρος, από πέρασµα. Είχε πολλά περάσµατα προς άλλες περιοχές. Από το Σαραντάπορο, από Κατερίνη, απ΄' τον 
Τηταρήσιο, δεν είναι µία αποµονωµένη περιοχή. Εποµένως αυτό το γεωγραφικό χαρακτηριστικό πρέπει να 
αναδειχθεί στην έρευνα. Γιατί έαιξε ρόλο όχι µόνο να δηµιουργηθούν γειτονίες αλλά να κινηθούν λαοί και να 
διαµορφωθούν συνθήκες για την ανάπτυξη πολεµικών συγκρούσεων. Και αυτός ο ρόλος τελικά αποκτά το 
χαρακτήρα µιας ιστορικής λειτουργίας και δεύτερο αποκτά σηµασία ως πρότυπο πολιτειακής οργάνωσης που 
αναδεικνύει τις δυνατότητες των λαών, άρα και των επί µέρους κοινωνιών να δράσουν και να παραγάγουν ιστορία, 
µέσα από κοινές αποφάσεις και κοινή αντίληψη της πραγµατικότητας. Γι' αυτό ακριβώς το ζητούµενο προσδιορίζει 
την ανάγκη για τη συστηµατική οργάνωση των αρχαιολογικών ερευνών στην περιοχή. Μιλώ για την  έρευνα εκείνη 
που δεν θα περιοριστεί µόνο στον εντοπισµό και τη συλλογή ερειπίων κινητών ή όχι. Σας παρακαλώ απαλλαγείτε 
απ' αυτή τη δουλεία των µικρών – µικρών πραγµάτων. Η Περραιβία χρειάζεται τα µεγάλα πράγµατα να 
αναδειχθούν. Τις µεγάλες εσωτερικές της αλήθειες. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσει και στη συστηµατική µελέτη ή 
έρευνα και στη δηµοσίευση της αυτής.  
Μόνο έτσι πιστεύω θα καταστεί δυνατή η ένταση της Περραιβίας σε ένα σύνθετο σύστηµα και θα αναδειχθεί ο ρόλος 
της ως ενός συγκεκριµένου και οργανικά δεµένου στοιχείου µε το ευρύτερο αρχαιοελληνικό παρελθόν που ότι και 
αν προτείνουν οι µεταµοντέρνοι θεωρητικοί της ιστοριογραφίας παραµένει, θα χρησιµοποιήσω τις εκφράσεις του 
Παρµενίδη του προσωπογραφικού Φιλοσόφου, παραµένει συνεχές και ανόλεδρο. Και έχει ανάγκη η Ελληνική 
Περιφέρεια από τέτοιες έρευνες για να καταδειχθεί πως αυτός ο τόπος δεν έχτισε µόνο τον Παρθενώνα, ούτε 
κατασκεύασε µόνο το Μουσείο της Ακρόπολης. Μέσα στα χώµατα του τόπου αυτού κρύβονται αλήθειες 
απαράµιλλες που η κάθε µια µιλά µε το δικό της τον τρόπο. Περιγράφει τα δικά της τα πεπραγµένα και αναδεικνύει 
το δικό της, το ιστορικό µεγαλείο. Και αυτός ο τόπος ο δικός σας κρύβει µέσα του πολύ µεγάλες τέτοιες αλήθειες. 
Ήρθε η ώρα να βγουν στην επιφάνεια. Ευχαριστώ.  
 
Η συνέχεια της εκδήλωσης περιλάµβανε την οµιλία του αρχαιολόγου κ. Σπύρου 
Κουγιουµτζόγλου: 
 

Η παρουσίαση του κ. Σπύρου Κουγιουµτζόγλου αποτελούνταν από τρία 
µέρη: Το πρώτο µέρος αφορούσε αναδροµή στα έτη που έγινε η 
ανασκαφή,  το δεύτερο που ήταν και το κύριο µέρος περιλάµβανε τα 
ευρήµατα των ανασκαφών και το τρίτο ήταν αφιερωµένο στα πρόσωπα 
της ανασκαφής. 
 
Η παρουσίαση έγινε µε προβολή φωτογραφιών και ξεκίνησε µε τον 
Όλυµπο γιατί όπως ανέφερε «ο Όλυµπος είναι το Α και το Ω της 
περιοχής» 

 
Συνέχισε µε αεροφωτογραφίες του αρχαιολογικού χώρου καθώς και 
φωτογραφίες της Βασιλικής Α’, της Βασιλικής Β΄, της Βασιλικής Γ΄ και 
του χώρου της Ακροπόλεως. 
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Παρουσιάσθηκε και το περσινό εύρηµα που είναι ο δρόµος και φαίνεται να χωρίζει τουλάχιστον το µέρος της 
Πόλεως, σε περιοχές µε κατοικίες και εργαστήρια. 
 
Ακολούθησε η παρουσίαση των ευρηµάτων που βρέθηκαν στο Καστρί και συγκρίθηκαν µε παρόµοια ευρήµατα 
άλλων ανασκαφών.  
 

   
 
Μαχαίρια, λόγχες, κεφαλοθραύστης, εξαρτήµατα αργαλειού όπως αγνύθες, βελόνες, δαχτυλήθρες, καρούλια ή 
πηνία που χρησιµοποιούσαν για να τυλίγουν το νήµα, πόρπες, κλειδιά ήταν µερικά από τα ευρήµατα που 
παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση.  
 

 
 
 

Συνέχεια είχαν οι επιγραφές. Μίλησε για την γνωστή πλέον επιγραφή στην οποία αναφέρεται «ΠΟΛΙΣ Η 
∆ΟΛΙΧΑΙΩΝ» «Και πάµε πλέον να δούµε τις επιγραφές που έχουνε βρεθεί και από τη συγκεκριµένη επιγραφή 
µπορούµε να µιλήσουµε ότι έχουµε να κάνουµε µε τη ∆ολίχη. Πρόκειται για ένα βάθρο αγάλµατος το οποίο χτίσθηκε 
στη Βασιλική Γ΄ όπου αναφέρεται στις τρεις πρώτες σειρές “ΠΟΛΙΣ Η ∆ΟΛΙΧΑΙΩΝ -ΠΟΛΙΣ ΦΟΞΙΝΟΥ ΤΗΝ 
ΕΥΕΡΓΕΤΗΝ” και επάνω ακριβώς υπάρχει το ίχνος από τα πόδια του αγάλµατος. Σε µια δεύτερη περίοδο, 
συµπληρώθηκε πάνω στο µάρµαρο -γράφτηκε- µια απελευθερωτική επιγραφή, σας είχαµε µιλήσει και πέρυσι για τις 
απελευθερωτικές επιγραφές, η οποία είναι µεταγενέστερη. Σε µια τρίτη περίοδο, όταν χτίσανε την Βασιλική πήραν 
το µάρµαρο για οικοδοµικό υλικό και χτίσανε τη Βασιλική» είπε. 
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Ανέφερε την αρχαιότερη επιγραφή που έχει βρεθεί µέχρι σήµερα στο Καστρί και ανάγεται στα τέλη του τετάρτου, 
αρχές του τρίτου αιώνα και µιλάει για τον ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ ΕΥ∆ΗΜΟΥ ο οποίος την αφιερώνει στον ΗΡΑΚΛΗ 
ΚΥΝΑΓΙ∆Α. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΥΝΑΙΓΙ∆ΑΣ είναι ένας Θεός αγαπητός πάρα πολύ στους Μακεδόνες. Πιθανότατα στο 
χώρο της Ακροπόλεως υπήρχε ένας Ναός αφιερωµένος στον ίδιο τον Ηρακλή. «Το λέµε αυτό γιατί βρεθήκανε 
αρκετές επιγραφές που αναφέρονται στο Ιερό του Ηρακλέους» ανέφερε ο κ. Κουγιουµτζόγλου. «Όπως αυτή που 
µιλάει για τον ιερέα του Ηρακλή και για τους Νεωκόρους όπως τη διαβάζετε “ΑΝΤΙΓΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΣΕΛΕΥΚΟΣ 
ΕΠΙΓΕΝΟΥ” οι οποίοι είναι νεωκόροι του Ναού, ενώ ο Α∆ΜΗΤΟΣ ΑΜΥΝΤΟΥ είναι ο ιερέας του Ηρακλή. Μία άλλη 
επιγραφή αφιερωµένη στον ιερέα του  Ηρακλή  “ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ ΑΝΑΓΡΟΥ”»  
 

 
 
Μια πολύ σηµαντική επιγραφή που έδειξε ο αρχαιολόγος και µίλησε γι΄ αυτή και είναι µοναδική έως τώρα 
παγκοσµίως, είναι η επιγραφή που αναφέρει  το όνοµα του ΛΕΥΚΙΟΥ ΑΙΜΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΙΟΥ ο οποίος ήταν 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΥΠΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Στην επιγραφή αυτή αναφέρεται και το όνοµα ∆ΗΜΟΦΙΛΟΣ ο οποίος 
κατάγεται από τη ∆ολίχη και υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ τους.  
Η επιγραφή αυτή µελετάται και δεν γνωρίζουµε ακόµη τα αποτελέσµατά της αλλά αυτό που ξέρουµε είναι ότι ο 
ΛΕΥΚΙΟΣ ο ΥΠΑΤΟΣ των ΡΩΜΑΙΩΝ είναι ο ΑΙΜΥΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ο νικητής της Πύδνας. 
 
Η παρουσίαση συνεχίσθηκε µε επιγραφές, τµήµατα αγαλµάτων, µικρούς βωµίσκους, ανάγλυφες στήλες, λυχνάρια, 
φυλακτά στρατιωτών και άλλα.   
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Ανέφερε επίσης πως τα ευρήµατα που βρέθηκαν στο Καστρί ανάγονται στην προϊστορική περίοδο, στην 
ελληνιστική, ρωµαϊκή και παλαιοχριστιανική. Αυτό που µένει ακόµη είναι να έρθουν στο φως ευρήµατα κλασσικής 
περιόδου που ακολουθεί την προϊστορική.  
 

Στο τρίτο µέρος παρουσιάσθηκαν τα πρόσωπα της Ανασκαφής τα οποία και ευχαρίστησε για την προσφορά τους. 
Ευχαρίστησε τους πρώην ∆ηµάρχους κύριο Καψάλη Νίκο και κύριο Γκούµα Γιάννη καθώς και το νυν ∆ήµαρχο κ. 
Γαλάνη Γεώργιο.  
Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον αρχαιολόγο κύριο Λάζαρο ∆εριζιώτη, ο οποίος ήταν παρών, για την πολύτιµη βοήθεια 
στο έργο το οποίο γίνεται στο χώρο της ∆ολίχης και όχι µόνο.  
 

 
 
Τέλος, ευχαρίστησε τον Πολιτιστικό Σύλλογο της ∆ολίχης και το ∆ήµο Λιβαδίου που κάθε χρόνο ανεξάρτητα ποιος 
είναι ∆ήµαρχος βοηθάει στις ανασκαφές.  
 
 
Σειρά είχε ο αρχιτέκτονας κ. Σαµαράς Νικόλαος µε θέµα “Αρχιτεκτονική διαµόρφωση – 
διευθέτηση αρχαιολογικού χώρου Καστριού ∆ολίχης -Σκέψεις και Προβληµατισµοί” 

 
Συνηθίζεται, σ’ ένα πρόλογο, να παρουσιάζεται, εν συντοµία, τι θα 
περιλαµβάνει η οµιλία, που θα ακολουθήσει. Θεωρώ πως κάτι τέτοιο θα 
µπορούσα να το αποφύγω, µια και θα 'χω την άνεση να σας τα πω, στη 
συνέχεια, αναλυτικά. Σας παρακαλώ, όµως, να µου επιτρέψετε, αντί γι’ 
αυτό να σας αναφέρω δυο πράγµατα που δεν θα περιλαµβάνει η 
αποψινή µου οµιλία.  
∆εν θα ακούσετε, λοιπόν, απόψε, λόγια επαινετικά για το Καστρί σας. 
Καθώς είναι δική σας προίκα πολιτισµική, που την κληρονοµήσατε από 
τους προγόνους σας, νοµίζω πως εσείς γνωρίζετε, καλύτερα από µένα 
και την αξία του και τη σηµασία του για σας. Θα κινδύνευα, αν 
επιχειρούσα κάτι τέτοιο, να αποδειχθώ το ίδιο ανόητος µε τον σοφιστή 
εκείνο, που πήγε να απαγγείλει στους Σπαρτιάτες λόγο επαινετικό για τον 

Ηρακλή, τον ‘’δικό τους’’ ήρωα και που στους πρώτους κιόλας στίχους τον διέκοψε ένας Σπαρτιάτης ρωτώντας τον 
‘’και ποιος κατηγορεί τον Ηρακλή;’’. Θα ταίριαζαν, αντί των ελάχιστων δικών µου λόγων, καλύτερα του Σολωµού οι 
στίχοι ‘’κι είναι δικό σου δόξασµα, δικός σου πλούτος είναι, πνεύµα καλό, που σ’ άρεσε φωνή να µου χαρίσεις’’. 
Το δεύτερο πράγµα που δεν θα περιλαµβάνει η αποψινή µου οµιλία είναι µια αναλυτική παρουσίαση της 
αρχιτεκτονικής µελέτης του αρχαιολογικού χώρου του Καστριού. Κι αυτό, γιατί δε θέλω να µετατρέψω αυτή την 
οµιλία σε άχαρη διαδικασία παρουσίασης τεχνικών όρων και αναλυτικών περιγραφών, αλλά, κυρίως, γιατί δε θέλω 
να ξοδέψω για κάτι τέτοιο τη σπάνια αυτή ευκαιρία, που έχω απόψε, να µπορώ να σας απευθυνθώ άµεσα, οπότε 
και θεωρώ σηµαντικότερο να προσπαθήσω στο χρόνο αυτό να σας εξηγήσω τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπισα 
τον ιδιαίτερο αυτό χώρο, το Καστρί σας. 
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Η µελέτη αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης - διευθέτησης ενός 
αρχαιολογικού χώρου είναι ίσως από τις πιο απαιτητικές 
αλλά και γι’ αυτό από τις πιο γοητευτικές µελέτες. Έτσι κι 
αλλιώς το πιο ενδιαφέρον µέρος ενός οποιουδήποτε 
αρχιτεκτονικού έργου είναι η εναρµόνισή του µε το 
περιβάλλον του, φυσικό και ανθρωπογενές, υλικό και άυλο, 
χτισµένο και πολιτισµικό µε την ευρύτερη έννοια του όρου.  
Καθώς αρχιτεκτονική δεν γίνεται ποτέ εν κενώ, αποτελεί 
αυτονόητη υποχρέωση, αλλά και κοινωνική ευθύνη του 
αρχιτέκτονα να λάβει υπ’ όψη του το άµεσο και έµµεσο 
περιβάλλον, στο οποίο παρεµβαίνει, και να κάνει τη νέα του 
αρχιτεκτονική πρόταση σε ανταπόκριση µ’ αυτό. 
Στην ειδική δε περίπτωση, που το περιβάλλον αυτό 
συγκροτεί ένα αρχαιολογικό αντικείµενο, ένα µνηµείο, οι 

υποχρεώσεις σεβασµού του και υπεύθυνης µεταχείρισής του κατά την αρχιτεκτονική µελέτη προβλέπονται από ένα 
στέρεο θεσµικό πλαίσιο, που το συγκροτούν διεθνείς συνθήκες και συµβάσεις για την Προστασία της Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς, αλλά και µια διόλου ευκαταφρόνητη διεθνής αλλά και ελληνική πλέον εµπειρία εφαρµογής του. Στα 
παραπάνω θα µπορούσε κανείς να προσθέσει κι ένα κώδικα δεοντολογίας, που θα πρέπει να διέπει τους 
ανθρώπους, που ασχολούνται µε επεµβάσεις κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τον προσωπικό κώδικα 
αξιών του καθενός τους, την παιδεία του, την ιδιαίτερη ευαισθητοποίησή του, την γενικότερη στάση του απέναντι 
στο ζήτηµα.  
Από τα σπουδαστικά µας, ακόµη, χρόνια, τότε που οι φωτισµένοι δάσκαλοί µας, στην αρχιτεκτονική σχολή του 
Πολυτεχνείου, προσέγγιζαν την αρχιτεκτονική παιδεία ‘’µε λογισµό και µ’ όνειρο’’ -λόγια κι αυτά του Σολωµού, που 
συνήθιζε συχνά ν’ αναφέρει ο Άρης Κωνσταντινίδης-  είχαµε αντιληφθεί πως το ζήτηµα είναι ιδιαίτερα σύνθετο και 
πολυδιάστατο και πως ακόµη και η πλέον ευσυνείδητη και προσεκτική θεώρησή του µπορεί να αποτελέσει σηµείο 
αµφιλεγόµενο. 
Είχαµε την τύχη ανάµεσα στους πανεπιστηµιακούς µας δασκάλους να συµπεριλαµβάνεται η Αγνή Πικιώνη, κόρη 
του παγκόσµιας αναγνώρισης, θρύλου της αρχιτεκτονικής, ∆ηµήτρη Πικώνη. Στο σπίτι της οµάδες σπουδαστών 
είχαµε το µοναδικό προνόµιο να διαβάσουµε σε πρωτότυπα χειρόγραφα του Πικιώνη την ‘’έκθεσιν επί των έργων 
διευθετήσεως εν ∆ελφοίς’’, ένα κείµενο του 1946, πραγµατικό ευαγγέλιο για τα ζητήµατα αρχιτεκτονικών 
επεµβάσεων σε αρχαιολογικούς χώρους. Εκεί είχαµε τη σπάνια τύχη ν’ αγγίξουµε τα µυθικά ριζόχαρτα µε τα 
πρωτότυπα σχέδια του Αϊ ∆ηµήτρη του Λουµπαρδιάρη και των αρχιτεκτονικών διαµορφώσεων της ανόδου στο 
βράχο της Ακρόπολης και στο λόφο του Φιλοπάππου, έργα της περιόδου 1953 - 1963, µε τα οποία ο Πικιώνης 
αναδείχθηκε σε αρχιτέκτονα οικουµενικής εµβέλειας.  
Πως να ξεχάσει κανείς εκείνες τις πολύωρες συζητήσεις, που συχνά ξεφεύγαν από το αυστηρό πλαίσιο του γόνιµου 

ακαδηµαϊκού διαλόγου, πράγµα που το ενθάρρυνε και η 
πολυσχιδής προσωπικότητα της Αγνής Πικιώνη, µε τις 
ποικίλες καλλιτεχνικές της ευαισθησίες, αλλά κυρίως τα 
πολλαπλά (αρχιτεκτονικά, φιλοσοφικά, λογοτεχνικά, 
εικαστικά) ερεθίσµατα του µοναδικού αρχειακού υλικού του 
∆ηµήτρη Πικιώνη. Έτσι άρχισε, µε τρόπο σχεδόν αυτόµατο, 
να διαµορφώνεται µέσα µας ένα θεωρητικό υπόβαθρο γι ένα 
πλαίσιο γενικών αρχών, που θα διέπει τις αρχιτεκτονικές 
επεµβάσεις πλησίον αρχαιολογικών χώρων. Σήµερα µετά 
από 30 χρόνια ανίχνευσα σ’ εκείνες τις συζητήσεις τα 
σπέρµατα της κατασταλλαγµένης µας πια φιλοσοφικής 
στάσης απέναντι στο ζήτηµα.  
Το θέµα δεν είναι απλό. 
Η όποια ακραία θέση, που υπεραµύνεται της ‘’καθαρότητας’’ 
και της ‘’ακεραιότητας’’ των αρχαιολογικών χώρων, 

αποκλείοντας οποιαδήποτε σύγχρονη κατασκευή, που θα κινδύνευε να λειτουργήσει ανταγωνιστικά, αδυνατεί να 
απαντήσει στα ερωτήµατα, που θέτει η ζωή µε τις σηµερινές της απαιτήσεις, όπως, στην προκειµένη περίπτωση, η 
ασφαλής προσέγγιση των επισκεπτών. Μια τέτοια ακραία θέση ενέχει τον κίνδυνο, επιζητώντας το απόλυτο, να 
παρέχει άλλοθι σε κάθε είδους εκ των υστέρων αυθαιρεσία, που θα υπαγορεύει, ίσως, µια πραγµατική ανάγκη.  
Στον αντίποδα αυτής της άποψης, βρίσκεται η κρατούσα πρακτική της παράκαµψης των διαδικασιών εκπόνησης 
εξειδικευµένων µελετών και ελέγχου τους από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Αντιµετωπίζοντας το θέµα µε 
χαρακτηριστική ελαφρότητα, η συνήθης πρακτική των αυθαίρετων καταστροφικών επεµβάσεων, προτάσσει ως 
άλλοθι της άγνοιας και της αδιαφορίας, τα ρωµαλέα, όσο και απατηλά, επιχειρήµατα του εκσυγχρονισµού και της 
πρακτικότητας. 
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Μακριά από το ανέφικτο της πρώτης, ροµαντικής άποψης, αλλά και από το καταστροφικό της αδιάφορης δεύτερης, 
αναζητήσαµε το δρόµο της υπεύθυνης προσέγγισης του προβλήµατος και της προσεκτικής µελέτης των 
συγκεκριµένων δεδοµένων, ώστε να προκύψει η αυθεντική λύση για το χώρο.  
Την µελέτη µας χαρακτηρίζουν οι εξής προτεραιότητες: 

α) Η διατήρηση της κλίµακας του χώρου. Όπως και στο αρ. 
6 του Χάρτη της Βενετίας αναφέρεται «η συντήρηση ενός 
µνηµείου συνεπάγεται τη διατήρηση του άµεσου 
περιβάλλοντός του στην κλίµακά του». Η αναζήτηση 
εκείνων των συµβατών µεγεθών για τις σύγχρονες 
αρχιτεκτονικές µορφές, που να µπορούν να συνυπάρξουν 
µε το µνηµείο, ήταν το κύριο αντικείµενο της µελέτης µας. 
Γιατί, βεβαίως, δεν ήταν επιθυµητή µια ανταγωνιστική 
κατασκευή, που να κυριαρχεί στο χώρο εις βάρος του 
µνηµείου και αντί να λειτουργήσει ως κατασκευή 
υποστήριξης της επισκεψιµότητας του µνηµείου, να το 
επισκιάσει και τελικά, µε την αυτονοµία της, να το  

υποκαταστήσει.  
β) Η αναζήτηση συµβατών µορφών και σχηµάτων. Η εναρµόνιση των νέων κατασκευών µε τα γειτνιάζοντα µνηµεία, 
αλλά και µε το περιβάλλον τους, απαιτούσε, καθ’ όλη τη διάρκεια της µελέτης, µιαν αισθητική προσέγγιση µε 
ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα. Οι παρατηρήσεις του ∆. Πικιώνη για τη διευθέτηση του αρχαιολογικού χώρου 
των ∆ελφών είναι χαρακτηριστικές: «Το τωρινόν αδιαµόρφωτον όριον (των κρασπέδων) αντινοµεί προς την 
καθαρότητα των σχηµάτων. Μόνον έν φροντισµένον καθαρόν και σαφές σχήµα θα ηδύνατο να εναρµονισθεί µετά 
των ριζωµάτων των βράχων». 
γ) Η προσεκτική επιλογή των υλικών κατασκευής. Ο ∆ηµήτρης Πικιώνης αναζητεί τα όρια µεταξύ παλιού και νέου: 
΄΄∆εν είναι η µίµηση του παλιού που προτείνω. Ούτε καταδικάζω νέων κατασκευών τη χρήση…΄΄. ΄΄Αν η µορφή θα 
είναι καινούρια ή παλιά τούτο θα το ορίσουν τα στοιχεία της πραγµατικότητας κι ιδιαίτερα η ύλη του έρ-γου. Μα 
παλιά δεν πρέπει να είναι από αποµνηµόνευση. Ούτε καινούρια χωρίς µνήµη…΄΄. Οι επεµβάσεις στο περιβάλλον 
του αρχαιολογικού χώρου σύµφωνα µε το Χάρτη της Βενετίας, άρθρο 9: «θα πρέπει να διαχωρίζονται από την 
αρχική αρχιτεκτονική σύνθεση και να φέρνουν τη σφραγίδα της εποχής µας», άρθρο 12: «πρέπει να 
ενσωµατώνονται αρµονικά στο σύνολο, αλλά και να διακρίνονται από τα αυθεντικά µέρη, έτσι ώστε να µη 

πλαστογραφούνται τα καλλιτεχνικά και ιστορικά τεκµήρια του µνηµείου» 
άρθρο 13: «δεν µπορεί να γίνουν ανεκτές, παρά µόνο αν σέβονται όλα τα 
ενδιαφέροντα µέρη του µνηµείου, το παραδοσιακό του πλαίσιο, την 
ισορροπία της συνθέσεώς του και τις σχέσεις του µε τον περιβάλλοντα 
χώρο». Αναφερόµενος σε άλλη περίπτωση ο ∆. Πικιώνης, µιλώντας για 
το υλικό της οδόστρωσης αναφέρει: «Το υπάρχον ασφαλτόστρωµα δεν 
είναι το αρµόζον... θα έδει να αντικατασταθεί δια σκυροστρώµατος». 
δ) Η εξασφάλιση ανεµπόδιστης θέασης των µνηµείων. Οι νέες 
κατασκευές, που θα υποστηρίζουν την ασφαλή επίσκεψη στον 
αρχαιολογικό χώρο, θα έχουν µια διακριτική θέση σε σχέση µε τα 
µνηµεία, ώστε να µη λειτουργήσουν ανταγωνιστικά και να µη 
παρεµβάλλονται στην απρόσκοπτη θέαση των µνηµείων. Μόνον έτσι -
κατά τον Πικιώνη- «ο στοχαστικός επισκέπτης θα ήτο ελεύθερος ν’ 
αναπολήση κατά την δύναµίν του τον... τόπον». Σ’ αυτή την κατεύθυνση 
έχουν συνεκτιµηθεί οι υψοµετρικές αποστάσεις για τη µεταξύ τους οπτική 
επαφή και έχει χρησιµοποιηθεί σε κάποιο βαθµό προτεινόµενη φύτευση 
για να υποστηριχθούν οι ενδιαφέρουσες και να αποκλεισθούν οι 
ανεπιθύµητες θέες. 

ε) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τα έργα οδοποιίας συνοδεύονται συνήθως από ανεπιθύµητες 
επιδράσεις στο φυσικό τοπίο, όπως είναι τα πληγωµένα ανάντι πρανή των εκσκαφών και τα ακόµη δυσµενέστερα 
κατάντι γυµνά πρανή των επιχώσεων µε φερτά αδρανή υλικά, ξένα προς την µορφή, το χρώµα και τη σύσταση του 
φυσικού εδάφους. Γι’ αυτό επιλέχθηκε η ελάχιστη δυνατή διατοµή οδού (πλάτους 3,50 µέτρων στον αρχαιολογικό 
χώρο και 4,50 µέτρων µέχρι τη διασταύρωση), ώστε να προκύψουν ελάχιστες εκσκαφές και επιχώσεις. 
Όσον αφορά το ζήτηµα των νέων φυτεύσεων επιλέχθηκαν ξηροθερµικά φυτά, χωρίς µεγάλες απαιτήσεις σε νερό, 
µε µορφή που προσιδιάζει προς τα αυτοφυή της περιοχής. Ο ∆. Πικιώνης σηµειώνει για το ζήτηµα της φύτευσης 
στο περιβάλλον του µνηµείου: «Το ζήτηµα της δενδροφυτεύσεως γενικώτερον δέον ν’ αποτελέση το αντικείµενον 
ιδιαίτερης φροντίδος. Τα δένδρα και η λοιπή χλωρίς πρέπει να είναι τα του τοπίου. Πρέπει να εναρµονίζονται ως 
σχήµα, ως χρώµα, ως τόνος...». 
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στ) Ο ήπιος χαρακτήρας της επέµβασης. Οι αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις µας επιλέχθηκε να είναι ήπιες και αν είναι 
δυνατόν αφανείς. Ζητούµενο κατά τον Πικιώνη είναι: «το αφανές και φυσικόν της επεµβάσεως, το ξένον προς 
πάσαν εκζητηµένην σκηνοθεσίαν, ήτις θα έδιδε τον τόνον του πλαστού... να γίνει µε µέτρον και µε τρόπον 
αφανή...». 
ζ) Η αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Κάθε συγκε-κριµένο µνηµείο, στο ιδιαίτερο περιβάλλον του, θέτει 
τα εντελώς µονα-δικά χαρακτηριστικά του για µελέτη, τα οποία πρέπει να συνεκτιµηθούν µαζί µε τα γενικότερα, ώστε 
να δοθεί µια αυθεντική λύση στο πρόβληµα, σε ανταπόκριση προς τα πραγµατικά δεδοµένα. Εκτός, λοιπόν, των 
γενι-κών αρχών και θεωρητικών δεδοµένων, κατά τη µελέτη, φροντίσαµε να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν –και 
κατά τον Πικιώνη- «όσα άλλα θα ανέκυπταν εκ της επιτοπίου µελέτης» 
 

Τελειώνοντας θα ήθελα να µου επιτρέψετε µιαν αναφορά 
σ’ ένα ζήτηµα διαδικασίας, που καταλήγει, όµως, να είναι 
ζήτηµα ουσίας, αφού αποτελεί βασική διαλεκτική αρχή, 
αλλά και ιστορικά τεκµηριωµένη αλήθεια, πως η 
διαδικασία προδιαγράφει, αν δεν προκαθορίζει το 
αποτέλεσµα. Αναφέροµαι στο ζήτηµα της αποξένωσης 
του µελετητή από το έργο του, αµέσως µετά την 
παράδοση-παραλαβή από την ΤΥ∆Κ της µελέτης. Αυτό 
δεν αποτελεί, σε καµιά περίπτωση εγγύηση για την 
αποτύπωση στο τελικό αποτέλεσµα, αξιών και ποιοτήτων 
σαν αυτές που προαναφέραµε. Αντιθέτως η επαφή του 
µελετητή µε το έργο κατά την υλοποίησή του, θα 
µπορούσε να παίξει ένα ρόλο ερµηνείας της µελέτης και 
κυρίως των ποιοτικών της χαρακτηριστικών, τόσο για τα 
συνεργεία κατασκευής, όσο και για την τοπική 

αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία.  
Κοιτάζω, απόψε, την φιλόξενη πλατεία σας, που εξακολουθεί, όµως, για άλλη µια χρονιά να είναι ακόµη εργοτάξιο 
και αναρωτιέµαι πόσην ανταπόκριση έχει µε τη µελέτη της, που εκπονήθηκε, µε όρους και προδιαγραφές ανάλογες, 
σας διαβεβαιώ, µ’ αυτές του Καστριού. Κι η θλιβερή διαπίστωση πως αυτή η παράταση της διαδικασίας κατασκευής 
ακυρώνει στην πράξη την επιδίωξη της µελέτης για απρόσκοπτη πρόσβαση όλων, µε γεµίζει απογοήτευση. ‘’Και 
µονάχα ο τυφλός χαµογελούσε καθώς το ραβδί του, σοφό τον πήγαινε πέρα απ’ τη µαταιότητα, µες στο σκοτάδι’’ 
(στίχοι του Τάσου Λειβαδίτη).  
Η άχαρη µοίρα του µελετητή έγκειται στο ότι το έργο του δεν έρχεται σε επαφή µε τον κόσµο, παρά µονάχα µετά την 
µεσολάβηση καταλυτικών παραγόντων, που αλλοιώνουν αν δεν ακυρώνουν τόσο το πνεύµα όσο και το γράµµα της 
µελέτης. Η επιφύλαξη του κόσµου στην αρχή της υλοποίησης ενός δηµόσιου έργου είναι και θεµιτή και 
αναµενόµενη. ‘’Επειδή το αδοκίµαστο και το απ’ αλλού φερµένο δεν τ’ αντέχουν οι άνθρωποι…‘’ όπως λέει κι ο 
Ελύτης. Είναι τελικά µόνον ο χρόνος, που δικαιώνει ένα τέτοιο έργο στη χρήση του, αφού συνήθως ο µελετητής δεν 
έχει τη δυνατότητα να κάνει κοινωνούς των προβληµατισµών και των σκέψεών του τους κατοίκους.  
Και είναι γι αυτό η αποψινή διαδικασία και σηµαντική και σπάνια. Και θέλω για µια ακόµη φορά να ευχαριστήσω 
τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης που µου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. 
Και για να έχει και ουσιαστική συνέχεια, αλλά και πρακτικό αποτέλεσµα, σας υπόσχοµαι ένα πλήρες αντίγραφο της 
µελέτης του Καστριού, πριν δηµοπρατηθεί το έργο, αλλά και παροχή κάθε δυνατής διευκρίνισης και ερµηνείας της 
µελέτης τόσο στο γραφείο µας, όσο και επί τόπου στο έργο. 
Έχω την πεποίθηση πως αυτή θα είναι η καλύτερη εγγύηση για την πιστή εφαρµογή της µελέτης στην πράξη.  
 

Με το πέρας της εισήγησης του τρίτου οµιλητή εµφανίσθηκε το χορευτικό συγκρότηµα Λιβαδίου. 
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Ακολούθησε το παιδικό τµήµα του χορευτικού συγκροτήµατος της ∆ολίχης και η εκδήλωση τελείωσε µε 
την εµφάνιση του Κρητικού χορευτικού συγκροτήµατος Ν. Ηµαθίας.  

 

 
 
Οι επίσηµοι καλεσµένοι καθώς και τα µέλη των χορευτικών συγκροτηµάτων οδηγήθηκαν σε γεύµα προς 
τιµήν τους από τον Πολιτιστικό Σύλλογο.  
 

  
 

Την εκδήλωση πλαισίωσε έκθεση φωτογραφίας καθώς και έκθεση παραδοσιακών κατοικιών 
που κατασκεύασαν µαθητές του Γυµνασίου Καλλιθέας µε την επιµέλεια του ∆/ντή Γυµνασίου κ. 
Γεωργιάδη Κώστα.  
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