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Παρουσίαση του Βιβλίου της ∆ολίχης 
Του Εκπαιδευτικού Συγγραφέα κ. Σπυριδ. Αντ. Μπούµπα 

 

 
 

Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2009, 8:00 µ.µ. 
παρουσιάστηκε µε µεγάλη επιτυχία το βιβλίο του 
εκπαιδευτικού συγγραφέα κ. Σπύρου Μπούµπα που 
έχει θέµα τη ∆ολίχη, την Περραιβική ∆ωδώνη και 
τον Όλυµπο, όπου παρευρέθηκε πλήθος κόσµου και  
αρκετοί επίσηµοι καλεσµένοι, µεταξύ των οποίων 
ήταν ο ∆ήµαρχος Λιβαδίου, ο Αντιδήµαρχος 
Ελασσόνας, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και εκπρόσωποι 
Φορέων. 
Την εκδήλωση «άνοιξε» µε τον  χαιρετισµό του ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Χρήστος Θεοδωράκης, 
ενώ διαβάστηκαν από τις νεαρές Ανθή Μαντζάρα και 
Ανδρεάνα Τσιόγκα οι χαιρετιστήριες επιστολές του 
Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Χρήστου Ζώη, των 
βουλευτών Λάρισας κ. Κώστα Αγοραστού, κ. 
Μάξιµου Χαρακόπουλου, κ. Έκτορα Νασιώκα και κ. 
Φίλιππου Σαχινίδη καθώς και η χαιρετιστήρια 

επιστολή της υπεύθυνης δηµοσίων σχέσεων της Εφηµερίδας «Κόσµος» της 
Λάρισας. 
∆ιαβιβάστηκε στη συνέχεια από τον Πρόεδρο ο χαιρετισµός της Επάρχου 
Ελασσόνας κ. Μαρίας Μαµάρα η οποία βρισκόταν εκτός Νοµού και δεν µπόρεσε 
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να παρευρεθεί. 
Στην οµιλία του ο Πρόεδρος ανέφερε ότι επιλέχθηκε αυτή η µέρα της 
παρουσίασης του βιβλίου προκειµένου να πλαισιώσει τις εκδηλώσεις για τα 30 
χρόνια προσφοράς του Συλλόγου και ότι στα 30 χρόνια ο Σύλλογος πιστός στην 
παράδοση και τον λαϊκό πολιτισµό έχει να επιδείξει ένα αξιόλογο έργο που 
αποτελείται από πολιτιστικές και πνευµατικές εκδηλώσεις, ενηµερωτικές ηµερίδες, 
εθελοντική αιµοδοσία, την ίδρυση και λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου, 
δενδροφυτεύσεις και τόσα πολλά άλλα που ο χρόνος δεν επέτρεπε την 
απαρίθµηση όλων αυτών.  

Τόνισε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στη 
διατήρηση της ιστορικής και 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς 
συµµετείχε στο διήµερο Πολιτισµού 9-
10 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη για την 
προβολή της επαρχίας Ελασσόνας που 
διοργάνωσε το δίκτυο Περραιβία µε 
εξαιρετική παρουσία και ότι στις 11 
Ιουλίου διοργανώνεται και φέτος το 2ο 
Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» 
προσκαλώντας παράλληλα όλους να 
παρευρεθούν.  

Απευθυνόµενος στον συγγραφέα είπε πως στην πρώτη συνάντηση του 
Πολιτιστικού Συλλόγου µε τον κύριο Σπύρο συζητήθηκε η έκδοση ενός βιβλίου 
και ότι η ιδέα για τη µία ενότητα που θα ήταν αφιερωµένη στη ∆ολίχη ενθουσίασε 
την πλευρά του Συλλόγου, µιας και δεν υπήρχε µέχρι τώρα βιβλίο µε θέµα τη 
∆ολίχη. «Σήµερα η έκδοση του µας κάνει ιδιαίτερα περήφανους και αποτελεί αφετηρία 
για περαιτέρω έρευνα της ιστορίας µας αλλά και για την έκδοση νέων συγγραµµάτων. Ο 
κ. Σπύρος Μπούµπας προσφέρει για άλλη µια φορά ανιδιοτελώς τα φώτα του µε αυτό το 

βιβλίο και τον ευχαριστούµε ιδιαίτερα γι’ αυτό» πρόσθεσε. 
 
Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισµό ο ∆ήµαρχος Λιβαδίου.  
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος Λιβαδίου απηύθυνε χαιρετισµό: “Αιδεσιµότατε, κύριε 

Αντιδήµαχε του ∆ήµου Ελασσόνας, αγαπητοί 
Συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του Τοπικού 
∆ιαµερίσµατος ∆ολίχης, επισκέπτες και 
χορευτικά συγκροτήµατα. Είναι ιδιαίτερη 
χαρά που απόψε έχουµε πρόσκληση από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο ∆ολίχης για να 
παρακολουθήσουµε την παρουσίαση του 
βιβλίου του κυρίου Μπούµπα, που 
αναφέρεται στη ∆ολίχη της Περραιβικής 
Τριπολίτιδας και γενικότερα του γύρω χώρου 
και των όµορων Κοινοτήτων. Ένα έργο το 
οποίο θα µείνει και έχει µεγάλη σηµασία στις 
µικρές κοινωνίες. Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
µέσα από τέτοια συγγράµµατα και µε τη 

δουλειά τους καταφέρνουν να κρατήσουν την ιστορία ζωντανή και να έχουνε στοιχεία τα 
οποία µετά από χρόνια θα είναι χρήσιµα στις επόµενες γενιές.  
Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μπούµπα για την προσφορά του, να τον συγχαρώ 
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επίσης γιατί άκουσα και έµαθα ότι είναι πολυγραφότατος και µάλιστα µε ακράδαντα 
στοιχεία και αυτό έχει σηµασία. Τον συγχαίρω για το συγγραφικό του έργο, τον 
ευχαριστώ για την προσφορά του στον Πολιτιστικό Σύλλογο της ∆ολίχης. Για τα 30 
χρόνια παράλληλα θέλω να ευχηθώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο ∆ολίχης, να τα 
εκατοστήσει καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις τις αποψινές αλλά και όλου του καλοκαιριού 
που είναι αφιερωµένες στα 30 χρόνια. Είναι µεγάλη η προσφορά των Πολιτιστικών 
Συλλόγων στις µικρές κοινωνίες και γι' αυτό θα πρέπει να είµαστε κοντά τους.  
Τους συγχαίρω και πάλι, τους εύχοµαι καλή επιτυχία, θα είµαστε στο πλευρό τους γιατί 
πραγµατικά παράγουν και προάγουν πολιτισµό. Σας ευχαριστώ”. 

 
 

Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου του συγγραφέα. 
“Σας ευχαριστώ όλους που µε την 
παρουσία σας τιµήσατε την αποψινή 
εκδήλωση διαθέτοντας λίγο από τον 
τόσο πολύτιµο χρόνο για µια απόδραση 
και πνευµατική απόλαυση. Ευχαριστώ 
θερµότατα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 
τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού 
Συλλόγου ∆ολίχης κύριο Θεοδωράκη 
Χρήστο που δεν λογάριασαν το 
οικονοµικό κόστος και µε χαρά και 
προθυµία ανέλαβαν και έφεραν εις 
πέρας την έκδοση αυτού του βιβλίου 
που είναι το έκτο βιβλίο το οποίο 
αναφέρεται στον καθαγιασµένο 
Περραιβικό χώρο. Ευχαριστώ ολόψυχα 
και τον Ευάγγελο Τσακνάκη που τόσο 

βοήθησε µε τη συνεργασία του µαζί µου στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Φαίνεται ότι 
οι άνθρωποι του Τριπολίτικου χώρου έχουν ιδιαίτερες πνευµατικές ανησυχίες 
και πρωτοπορούν έναντι άλλων περιοχών σε θέµατα Ιστορίας και Πολιτισµού. Ο 
Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Σαρανταπόρου παλιότερα χρηµατοδότησε την έκδοση 
δύο βιβλίων µου που αφορούσαν την Περραιβία. Με την πράξη τους αυτή πήρε ευρεία 
δηµοσιότητα και έγινε γνωστός ο Περραιβικός χώρος και η περιφρονηµένη Τριπολίτιδα σε 
ολόκληρη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.  
Με την προσπάθειά σας όµως αυτή, αγαπητοί ∆ολιχαίοι και τις συντονισµένες 
δηµοσιεύσεις αναθερµάνατε τη φήµη, τη δόξα και το µεγαλείο του Τριπολίτικου χώρου 
στον ευρύτερο Ελληνικό περίγυρο και λαµπρύνατε το ταπεινό αλλά ιστορικό και ένδοξο 
χωριό σας που µε υπερηφάνεια γνωρίζει στον κόσµο τη λησµονηµένη ένδοξη και 
ιστορική καταγωγή του και προσφορά” [..]. 

 
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το έκτο κατά σειρά βιβλίο του και αποτελείται από τρεις 
ενότητες.  

• Στο πρώτο µέρος αναφέρεται η ιστορική πορεία της ∆ολίχης δια µέσου των 
αιώνων από στοιχεία που συγκέντρωσε ο συγγραφέας. 

• Το δεύτερο µέρος αφορά τον Όλυµπο, όπου αναπτύχθηκε η ιδέα του Θείου, 
το ιδεώδες του ανθρωπισµού, το ηρωικό ιδεώδες και του αθλητισµού. 

• Το τρίτο µέρος είναι αφιερωµένο στο Μαντείο της Περραιβική ∆ωδώνης που 
υπήρχε πριν από το Μαντείο της Ηπειρωτικής ∆ωδώνης, αφού πιθανόν είναι 
αποτέλεσµα των Περραιβών που µετακινήθηκαν στην Ήπειρο. 
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Με το πέρας της παρουσίασης, απαγγέλθηκαν δύο από τα ποιήµατά του 
συγγραφέα για τον Όλυµπο από τη Μαντζάρα Ανθή και την Τσιόγκα Ανδρεάνα. 
 

  
 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου έπειτα κάλεσε τον συγγραφέα για την απονοµή µιας 
πλακέτας ως ένδειξη τιµής για την προσφορά του στην Ιστορία της Περραιβίας και 
της Περραιβικής Τριπόλεως. 
 
 

“∆εν µπορώ να βρω λόγια για να 
ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο της 
∆ολίχης για αυτήν την απονοµή και την τιµή 
που µου έκανε. Αυτό που έκανα, δεν το 
έκανα γιατί υπήρχε κάποιο συµφέρον. Από 
αγάπη για τον τόπο, για τον Περραιβικό 
χώρο για τον οποίο έχω δώσει τον εαυτό 
µου, εδώ και 38 ολόκληρα χρόνια. 
Ευχαριστώ και εύχοµαι κάθε ευόδωση και 
προκοπή στην αποστολή και τις προσδοκίες 
του Συλλόγου αυτού. Ευχαριστώ πολύ”. 

Ήταν τα λόγια του συγγραφέα. 
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Ακολούθησε η εµφάνιση του ποντιακού χορευτικού συγκροτήµατος του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ολυµπιάδας και του χορευτικού συγκροτήµατος του 
Μορφωτικού Συλλόγου Αµπελίων. 
 

  
 

Η εκδήλωση «έκλεισε» µε γεύµα των προσκεκληµένων. 
 

 
Ο κ. Χουρµουζιάδης Γεώργιος, καθηγητής αρχαιολογίας Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, πρώην Πρύτανης Α.Π.Θ. και πρώην Βουλευτής, 
στο 2ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» που έγινε στη ∆ολίχη την 11 Ιουλίου 
2009 και ήταν κύριος οµιλητής ανέφερε: «[..]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. 
 
 
Η κ. Λένα Ιωαν. Αξιόγλου, δικηγόρος Λάρισας, εργασθείσα ως υποψ. 
Ευρωβουλευής ΛΑ.Ο.Σ. και Πολιτευτής ΛΑ.Ο.Σ. σε άρθρο της στην Εφηµερίδα 
Κόσµος της Λάρισας την 14-7-2009 ανέφερε: Το βιβλίο «Η ∆ολίχη στην 
Περραιβική Τριπολίτιδα» του εκπαιδευτικού Σπ. Αντ. Μπούµπα έγινε ανάρπαστο 
και οι σελίδες του ρουφήθηκαν.  
 

www.dolihi-lar.gr www.livadi.gr www.dikttioelassonas.gr www.artfools.gr www.leukipoli.gr www.agrotravel.gr 
www.mpistiries.gr  www.eleftheria.gr www.kirikas.gr www.kosmoslarissa.gr  www.ekdosi.gr  

Εφηµερίδες: Ελευθερία, Ηµ. Κήρυκας, Κόσµος, Αναγνώστης, Η Έκδοση της Ελασσόνας, Επαρχιακός Λόγος, Λιβάδι 
Ραδιόφωνα: ΕΡΑ Λάρισας, Ελεύθερη Ραδιοφωνία Ελασσόνας, Ράδιο 2, Ράδιο Κιβωτός, Ράδιο Ελασσόνα 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΟΛΙΧΗΣ 

«Η ΤΡΙΠΟΛΙΤΙ∆Α» 
 


