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3ο Φεςτιβάλ «Περραιβικι Τρίπολισ» 
Δολίχθ: Σάββατο 10 Ιουλίου 2010 
 
Σο 3ο Φεςτιβάλ «Περραιβικι Σρίπολισ» διεξιχκθ, επιτυχϊσ, το άββατο 10 Λουλίου 2010 
και ιταν αποτζλεςμα ςυνδιοργάνωςθσ του Πολιτιςτικοφ υλλόγου Δολίχθσ «Θ Σριπολίτιδα» 
με τθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Λάριςασ, το Επαρχείο Ελαςςόνασ και το Διμο Λιβαδίου. 
 
Ο υψθλόσ προςκεκλθμζνοσ κ. Δθμιτριοσ Παντερμαλισ, Κακθγθτισ Αρχαιολογίασ και 
Πρόεδροσ του νζου Μουςείου Ακρόπολθσ, ο οποίοσ ιταν κεντρικόσ ομιλθτισ τθσ 
εκδιλωςθσ, ζφκαςε ςτθ Δολίχθ ςτισ 8.10 μ.μ. Επιςκζφκθκε τον Λ.Ν. Μεταμορφϊςεωσ του 

ωτιροσ, μαηί με τουσ 
υπόλοιπουσ 

προςκεκλθμζνουσ επιςιμουσ 
και θ ξενάγθςθ ζγινε από τον 
αρχαιολόγο κ. πφρο 
Κουγιουμτηόγλου, ο οποίοσ 
ιταν, επίςθσ, ομιλθτισ. 
Ακολοφκθςε θ 
προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ 
ςτο Λαογραφικό Μουςείο 
Δολίχθσ, όπου εκτίκεται 
λαογραφικό υλικό, αλλά και 
βυηαντινό υλικό από τον Ναό 
τθσ Μεταμορφϊςεωσ του 
ωτιροσ. 
 

 
Η εκδιλωςθ ξεκίνθςε με το χαιρετιςμό και τισ ευχαριςτίεσ του Προζδρου του 
Πολιτιςτικοφ Συλλόγου Δολίχθσ «Η Τριπολίτιδα» κ. Ευαγγζλου Τςακνάκθ: «Αξιότιμοι 
καλεςμζνοι, φίλεσ και φίλοι, είμαςτε ιδιαίτερα περιφανοι, διότι ςιμερα διοργανϊνουμε το 

3ο Φεςτιβάλ «Περραιβικι 
Σρίπολισ» και εμείσ, ωσ νζο 
διοικθτικό ςυμβοφλιο του 
Πολιτιςτικοφ υλλόγου, 
ευελπιςτοφμε να φανοφμε 
άξιοι ςυνεχιςτζσ του ζργου 
των προθγοφμενων 
ςυμβουλίων. ασ 
καλωςορίηουμε και ςασ 
ευχαριςτοφμε πολφ που 
παρευρίςκεςτε ςιμερα εδϊ. 
Ιδιαίτερα ευχαριςτοφμε τουσ 
ομιλθτζσ τθσ εκδιλωςθσ. Σον 
Κακθγθτι Αρχαιολογίασ και 
Πρόεδρο του Νζου Μουςείου 
Ακρόπολθσ κφριο 

Παντερμαλι Δθμιτριο και τον αρχαιολόγο κφριο Κουγιουμτηόγλου πφρο, θ παρουςία 
των οποίων μασ τιμάει ιδιαίτερα.  
κοπόσ του Φεςτιβάλ “Περραιβικι Σρίπολισ” είναι θ ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ και τθσ 
αγάπθσ του κοινοφ προσ τισ αρχαιότθτεσ και τθν ιςτορία του τόπου μασ. τα πλαίςια 
αυτοφ του ενδιαφζροντοσ δίνουμε ζνα θχθρό «παρϊν» και κεωροφμε δεδομζνθ τθν 
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ευαιςκθςία του νζου Διμου, του Διμου Ελαςςόνασ πλζον, για τθ ςυντιρθςθ του Ιεροφ 
Ναοφ Μεταμορφϊςεωσ του ωτιροσ και των τοιχογραφιϊν του, τθ ςυνζχιςθ των 
αναςκαφϊν ςτον αρχαιολογικό χϊρο «Καςτρί Δολίχθσ» κακϊσ και τθν επίλυςθ του 
προβλιματοσ τθσ πρόςβαςισ του, ϊςτε ο χϊροσ να καταςτεί επιςκζψιμοσ. Σθν ίδια 
ευαιςκθςία που ζδειξαν οι μζχρι τϊρα Διμαρχοι του Διμου Λιβαδίου, τουσ οποίουσ για 
άλλθ μια φορά ευχαριςτοφμε κερμά.  
Ευχαριςτίεσ οφείλουμε και ςτθν 7θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων Λάριςασ, κακϊσ και 
ςτθ 15θ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων Λάριςασ. 
Ευχαριςτοφμε επίςθσ τθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Λάριςασ, το Επαρχείο Ελαςςόνασ και το 
Διμο Λιβαδίου για τθ φετινι ςυνδιοργάνωςθ του Φεςτιβάλ, γιατί δίχωσ τθ ςυμβολι τουσ θ 
επίτευξι του κα ιταν πολφ δφςκολθ.  
Ευχαριςτοφμε και τθ Φιλαρμονικι του Διμου Ελαςςόνασ, κακϊσ και τθν Ορχιςτρα Ποικίλθσ 
Μουςικισ, οι οποίοι κα μασ κρατιςουν ςυντροφιά με το πζρασ των ομιλιϊν. 
Ωςτόςο, πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυναυλίασ, ο φιλόλογοσ κφριοσ Λιόλιοσ Θωμάσ κα μασ 
παρουςιάςει εν ςυντομία το πρϊτο του βιβλίο, που αφορά τθν ιςτορία τθσ Δολίχθσ και τον 
ευχαριςτοφμε που με το ζργο του ςυμβάλει ςτθν προςζγγιςθ τθσ τοπικισ ιςτορίασ.   
Επιπλζον, ςκόπιμο είναι να αναφζρουμε τισ φετινζσ εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ του 
υλλόγου, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται φυςικά το πανθγφρι τθσ Μεταμορφϊςεωσ του 
ωτιροσ ςτισ 5 και 6 Αυγοφςτου, θ διοργάνωςθ τουρνουά ςκάκι –με τθ ςυνεργαςία του 
ςκακιςτικοφ ςυλλόγου Ελαςςόνασ «Ο Πολυποίτθσ», υπάρχει θ πρόκεςθ για διοργάνωςθ 
μίασ θμζρασ πρϊτων βοθκειϊν ςε ςυνεργαςία με το ΕΚΑΒ Λάριςασ και τον Ακλθτικό 
φλλογο Δολίχθσ και ςε ςυνεργαςία με το Διμο Λιβαδίου, όπωσ κάκε χρόνο, μία κεατρικι 
παράςταςθ. Σζλοσ, μετά τθν περςινι επίςκεψθ ςτο Νζο Μουςείο Ακρόπολθσ, φζτοσ κα 
πραγματοποιιςουμε μία επίςκεψθ ςτο αρχαιολογικό μουςείο Θεςςαλονίκθσ. Καλι 
ακρόαςθ, ςασ ευχαριςτϊ».  
 
Χαιρετιςτιριο λόγο εκφώνθςε θ Ζπαρχοσ Ελαςςόνασ κ. Μαρία Μαμάρα: «Άγιε Πατζρα, 

Κφριε Κακθγθτά και Πρόεδρε του 
Μουςείου Ακρόπολθσ, κφριε 
Διμαρχε Λιβαδίου, κφριε 
Διμαρχε Ελαςςόνασ, κυρία 
Δανάθ Δθμθτρακοποφλου –
Διευκφντρια τθσ εφθμερίδασ 
«Ελευκερία», κφριε Αντιδιμαρχε, 
κφριε Πρόεδρε του Δικτφου 
Περραιβία, κφριοι Νομαρχιακοί 
και Δθμοτικοί φμβουλοι, κφριε 
Πρόεδρε του Πολιτιςτικοφ 
υλλόγου Δολίχθσ, κφριοι 
εκπρόςωποι Φορζων και 
Οργανϊςεων, αγαπθτοί 
προςκεκλθμζνοι, αγαπθτοί 

ςυμπατριϊτεσ: με ιδιαίτερθ χαρά και φιλόξενα αιςκιματα, ςασ καλωςορίηουμε ςτο φετινό 
φεςτιβάλ «Περραιβικι Σρίπολισ», που κλείνει αιςίωσ τρία χρόνια ηωισ και προςφοράσ ςτον 
τόπο μασ. Χρονικά, το φετινό φεςτιβάλ ςυμπίπτει με τθ ςυμπλιρωςθ τριανταζνα χρόνων 
προςφοράσ του πολιτιςτικοφ ςυλλόγου Δολίχθσ «Η Σριπολίτιδα» ςτο πολιτιςτικό, ςτο 
ιςτορικό και κοινωνικό γίγνεςκαι τθσ επαρχίασ μασ. Σριάντα χρόνια ηωισ οι άνκρωποι του 
υλλόγου παράγουν πολιτιςμό, τιμϊντασ τθ γενζτειρά τουσ. Σριάντα χρόνια προςπακοφν 
και καταφζρνουν να διαφυλάξουν ωσ κόρθ οφκαλμοφ και να διαςϊςουν πολφτιμεσ πτυχζσ 
τθσ μακραίωνθσ ιςτορικισ τουσ κλθρονομιάσ. Δεν είναι τυχαίο  το γεγονόσ ότι το φεςτιβάλ 
τθσ Δολίχθσ ζχει καταγραφεί ςτθ ςυνείδθςθ του κόςμου ωσ ζνασ από τουσ πλζον 
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καταξιωμζνουσ και ςθμαντικοφσ πολιτιςτικοφσ κεςμοφσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Ο 
Πολιτιςμόσ είναι πάντοτε ζνασ δυναμικόσ παράγοντασ ανάπτυξθσ. Πιςτεφω πωσ θ 
ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ και θ προβολι τθσ ιςτορίασ του κάκε τόπου μπορεί κάτω από 
προχποκζςεισ να αποτελζςει τθν ατμομθχανι που κα δϊςει ϊκθςθ ςτον τουριςμό και 
τθν απαςχόλθςθ. Πιςτεφω ακόμθ πωσ θ Δολίχθ είναι μια μεγάλθ κυψζλθ πολιτιςμοφ και 
πωσ εκδθλϊςεισ ςαν τθ ςθμερινι ικανοποιοφν απόλυτα τισ ψυχικζσ και πνευματικζσ μασ 
ανάγκεσ. Για μζνα αυτόσ ο τόποσ είναι ιερόσ. Αναφζρομαι ςτον τόπο τθσ Περραιβικισ 
Σριπολίτιδασ, που κατά τθν ταπεινι μου γνϊμθ ςυνιςτά ζνα μικρό παράδειςο με ατελείωτα 
ςτοιχεία ιςτορίασ. Ζνασ μικρόσ παράδειςοσ που είναι γεμάτοσ με αρχαιολογικά ευριματα, 
βυηαντινά και μεταβυηαντινά μνθμεία εξαιρετικισ τζχνθσ και πολιτιςμοφ. Χαίρομαι 
ιδιαίτερα που θ αρχαιολογικι ςκαπάνθ από το 1995 και μετά ζφερε ςτθν επιφάνεια 
πολφτιμα ςτοιχεία τθσ ιςτορικισ μασ κλθρονομιάσ. Θζλω να πιςτεφω πωσ το Τπουργείο 
Πολιτιςμοφ κα ςυνεχίςει να ςυνδράμει ςτισ εργαςίεσ τθσ ςυνζχιςθσ των ερευνϊν, ιδίωσ 
μετά τθν αποκάλυψθ των κεμελίων τριϊν παλαιοχριςτιανικϊν βαςιλικϊν που ανάγονται 
ςτον 4ο και 5ο μ.Χ. αιϊνα. Με τθν ευκαιρία κα ικελα να ευχαριςτιςω δθμόςια το 
Τπουργείο Πολιτιςμοφ, τθν 7θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, το Διμο Λιβαδίου, τον 
Πολιτιςτικό φλλογο Δολίχθσ, κακϊσ και όλουσ όςοι εργάςτθκαν και αφιζρωςαν πολλά 
χρόνια ςτθν προςπάκεια να ερευνιςουν και να ςυλλζξουν υλικό που αφορά ςτον 
Περραιβικό χϊρο. Να ευχαριςτιςω ακόμθ για τθν παρουςία εδϊ τον Κακθγθτι 
Αρχαιολογίασ και Πρόεδρο του Μουςείου Ακρόπολθσ κ. Δθμιτριο Παντερμαλι, κακϊσ και 
όλουσ τουσ εκλεκτοφσ καλεςμζνουσ. Σελειϊνοντασ, κζλω να μεταφζρω τουσ εγκάρδιουσ 
χαιρετιςμοφσ και τθν αγάπθ του Νομάρχθ Λάριςασ κ. Λουκά Κατςαροφ, ο οποίοσ δεν 
μπόρεςε να είναι ςιμερα μαηί μασ, λόγω ανειλθμμζνων υποχρεϊςεων. ασ ευχαριςτϊ 
όλουσ και εφχομαι από καρδιάσ καλι επιτυχία ςτο φετινό φεςτιβάλ».  
 
Ο Διμαρχοσ Λιβαδίου κ. Γεώργιοσ Γαλάνθσ: «Αιδεςιμότατε, κυρία Ζπαρχε, κφριε Κακθγθτά 
και Πρόεδρε του Νζου Μουςείου τθσ Ακρόπολθσ, κφριε Διμαρχε Ελαςςόνασ, κυρία 

Δθμθτρακοποφλου, αγαπθτζ 
πφρο (Κουγιουμτηόγλου), 
Πρόεδρε του Πολιτιςτικοφ 
υλλόγου «Η Σριπολίτιδα», 
εκπρόςωποι Φορζων, αγαπθτοί 
ςυνάδελφοι, κυρίεσ και κφριοι: 
ςασ καλωςορίηω ςτο τοπικό 
διαμζριςμα Δολίχθσ και ςτο 
Φεςτιβάλ «Περραιβικι 
Σρίπολισ», που 
πραγματοποιείται για τρίτθ 
ςυνεχι χρονιά, χάρθ ςτισ 
ςυνεχείσ προςπάκειεσ και ςτο 
αμζριςτο ενδιαφζρον του 
Πολιτιςτικοφ υλλόγου Δολίχθσ. 
Είναι ιδιαίτερθ χαρά και τιμι 

για το Διμο μασ, που το 3ο Φεςτιβάλ τιμά με τθν παρουςία του ο κορυφαίοσ Κακθγθτισ 
Αρχαιολογίασ κ. Δθμιτριοσ Παντερμαλισ και τον ευχαριςτϊ κερμά. Επίςθσ, ευχαριςτϊ 
ιδιαίτερα τθν εκδότρια τθσ εφθμερίδασ «Ελευκερία», τθν κυρία Δανάθ Δθμθτρακοποφλου, 
για τθν παρουςία τθσ εδϊ απόψε. Θα ιταν παράλειψθ να μθν ευχαριςτιςω τον αρχαιολόγο 
και φίλο πφρο Κουγιουμτηόγλου, που είναι τόςα χρόνια θ ψυχι των αναςκαφϊν ςτον 
αρχαιολογικό χϊρο «Καςτρί». Θζλω, επ’ ευκαιρία τθσ παρουςίασ όλων ςασ, να τονίςω πωσ 
Ελλάδα δεν είναι μόνο θ Ακινα και πωσ χρειαηόμαςτε τθ ςτιριξθ και τθ ςυνδρομι όλων 
ςασ. Και τθ δικι ςασ κφριε Κακθγθτά, που είςτε κοντά ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων για 
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να αναδείξουμε τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ περιοχισ μασ. Ευχαριςτϊ και όλουσ 
όςουσ βοικθςαν εκελοντικά ςτθν προςπάκεια που γίνεται τόςα χρόνια ςτον αρχαιολογικό 
χϊρο «Καςτρί». Ευχαριςτϊ πολφ και καλι ςυνζχεια».      
 
Και ο Πρόεδροσ του Δικτφου Συλλόγων Επαρχίασ Ελαςςόνασ κ. Κων/νοσ Σκριάπασ: «Κφριε 
Κακθγθτά, κφριοι εκπρόςωποι τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, κυρία Δανάθ Δθμθτρακοποφλου, 
εκλεκτζσ κυρίεσ και κφριοι: κα πρζπει να εξάρουμε κι εμείσ, ωσ εκπρόςωποι του Δικτφου 

Περραιβία, τισ μεγάλεσ 
προςπάκειεσ του υλλόγου τθσ 
Δολίχθσ και να τον ςυγχαροφμε 
για τισ πρωτοβουλίεσ που 
παίρνει. Ήδθ, διοργανϊνει φζτοσ 
το 3ο Φεςτιβάλ «Περραιβικι 
Σρίπολισ». Ο φλλογοσ τθσ 
Δολίχθσ, πζρα από το γεγονόσ ότι 
είναι ιδρυτικό μζλοσ του Δικτφου 
«Περραιβία», ςυμμετζχει ενεργά 
και ςε κάκε δραςτθριότθτά μασ. 
Γι’ αυτό ιταν παρϊν και ςτθ 
Θεςςαλονίκθ, ςτο καυμάςιο 
διιμερο ανάδειξθσ τθσ επαρχίασ 
Ελαςςόνασ, που διοργανϊςαμε 

πζρυςι το Μάιο, αλλά και ςτθ δθμιουργία και ςτθν παρουςίαςθ ενόσ μεγάλου ζργου για τθ 
διατιρθςθ και ανάδειξθ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ. Και αυτό δεν είναι άλλο από το διπλό 
ςυλλεκτικό -μουςικό CD με ςαράντα αντιπροςωπευτικά τραγοφδια παραδοςιακισ 
μουςικισ, που ιδθ ταξιδεφει ςε όλο τον κόςμο με τίτλο «Βάςτα βρε Όλυμπε». Μαηί 
ςχεδιάςαμε, με το ςφλλογο τθσ Δολίχθσ και με πολλοφσ άλλουσ του Δικτφου Περραιβία, 
μζςα από αλλεπάλλθλεσ ςυναντιςεισ των υλλόγων – μελϊν, το Φεςτιβάλ «Με κζα τον 
Όλυμπο», με ςκοπό αυτό να γίνει ζνασ κεςμόσ χριςιμοσ για τον τόπο μασ. Οι εργαςίεσ τθσ 
επιτροπισ ςχεδιαςμοφ του Φεςτιβάλ, που ςφςτθςε το Δίκτυο «Περραιβία» ολοκλθρϊκθκαν 
το Φεβρουάριο, οι δε προτάςεισ μασ με δεκαπζντε εκδθλϊςεισ δόκθκαν ςτθ Νομαρχία 
Λάριςασ, ςτισ αρχζσ Μαρτίου, προκειμζνου να χρθματοδοτθκοφν οι εκδθλϊςεισ που κα 
ςυγκζντρωναν το ενδιαφζρον Ελλινων και ξζνων επιςκεπτϊν. Μία από αυτζσ τισ δράςεισ 
που προτείναμε ιταν θ διοργάνωςθ του 1ου Μαρακϊνειου τθσ Περραιβικισ Σρίπολισ, που 
είχε και ζχει ωσ ςκοπό τθν ανάδειξθ όλων των αρχαιολογικϊν χϊρων τθσ περιοχισ ςασ, 
αφοφ κα ςυγκζντρωνε το ενδιαφζρον των Ελλινων και ξζνων επιςκεπτϊν ακλθτϊν. Σο ότι 
δεν γίνεται ο Μαρακϊνιοσ αυτόσ φζτοσ, δεν ςθμαίνει ότι δεν μποροφμε να τον 
ςυνδιοργανϊςουμε μαηί το επόμενο ζτοσ, το 2011, ζγκαιρα και ςωςτά. Γι’ αυτό θ 
οργανωτικι επιτροπι του Φεςτιβάλ, που κα ςυςτακεί το φκινόπωρο με πρωτοβουλία του 
δικτφου «Περραιβία» και κα αποτελείται από εκπροςϊπουσ όλων των Φορζων τθσ 
Επαρχίασ μασ, αλλά και όλων των εκπροςϊπων τθσ τζχνθσ και των γραμμάτων, ςίγουρα κα 
προετοιμάςει τον Μαρακϊνειο αυτό, τον 1ο Μαρακϊνειο τθσ Περραιβικισ Σρίπολισ, 
ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ. Κυρίεσ και κφριοι, απευκυνόμενοσ ιδιαίτερα ςτον 
Πρόεδρο του Μουςείου Ακροπόλεωσ, τον κ. Δθμιτριο Παντερμαλι, τον οποίο καλωςορίηω 
κι εγϊ με όλθ μου τθν καρδιά ςτθν περιοχι μασ, κα ικελα να του εκφράςω, και ωσ 
Πρόεδροσ των μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων τθσ Θεςςαλίασ, που ζχω τθν τιμι να 
εκπροςωπϊ ςιμερα εδϊ, τθ κερμι ςυμπαράςταςι μασ ςτον αγϊνα για τθν επιςτροφι των 
μαρμάρων τθσ Ακρόπολθσ. Ιδιαίτερα εντφπωςθ μασ προκάλεςε, ςε πρόςφατθ επίςκεψθ του 
υλλόγου Ελαςςονιτϊν του Νομοφ Μαγνθςίασςτο Μουςείο τθσ Ακροπόλεωσ, θ απουςία 
των εκκεμάτων, που λεθλατικθκαν από τον φυςικό τουσ χϊρο και εκτίκενται ςε ξζνα 
μουςεία και ιδιαίτερα ςτο βρετανικό μουςείο. Πράξθ τθν οποία καταδικάηει όλοσ ο 
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ςφγχρονοσ πολιτιςμζνοσ κόςμοσ, γι’ αυτό επιτακτικι ανάγκθ είναι θ επιςτροφι των 
μαρμάρων ςτον τόπο που τα δθμιοφργθςε, ιδιαίτερα μετά τθ δθμιουργία του 
υπερςφγχρονου μουςείου τθσ Ακρόπολθσ, που μπορεί να φιλοξενιςει και να διαςϊςει τα 
καυμάςια δθμιουργιματα του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Γιϋ αυτό θ επιςτροφι των μαρμάρων 
του Παρκενϊνα πρζπει να είναι θ μόνιμθ απαίτθςθ όλων μασ ενάντια ςε αυτοφσ που 
επιμζνουν να μθ ςζβονται τθν ιςτορία των λαϊν και του πολιτιςμοφ τουσ. Αγαπθτοί μασ 
φίλοι που αςχολείςτε με τον πολιτιςμό: ςασ καλϊ και πάλι να ενδυναμϊςετε τθ μεγάλθ 
προςπάκεια που όλοι εμείσ, ςε εκελοντικι βάςθ και με καμία απολφτωσ ιδιοτζλεια ι 
ςκοπιμότθτα, κάνουμε μζςα από το δίκτυο «Περραιβία», το οποίο ανικει ςε όλθ τθν 
επαρχία και τουσ κατοίκουσ τθσ.  Ανικει ςτθν κοινωνία των πολιτϊν τθσ επαρχίασ. Δεν είναι 
τυχαίο ότι ςχεδόν όλοι οι ςφλλογοι τθσ επαρχίασ, αλλά και όλων των αποδιμων ζχουν 
ενταχκεί και πιςτεφουν ςτο δίκτυο «Περραιβία». Δεν είναι τυχαίο ότι το δίκτυο αυτό 
κεωρείται ωσ μία ιδιαίτερθ καλι πρακτικι και γι’ αυτό ζχει κλθκεί και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ 
Ελλάδασ για να μεταφζρει τισ εμπειρίεσ του και τισ ιδζεσ του. Η πιο πρόςφατθ ιταν θ 
πρόςκλθςι του ςτθν Κριτθ, ςτθν περιοχι τθσ Μεςαράσ, όπου κι εκεί πρωτοςτατεί ςτθν 
ίδρυςθ του δικτφου ςυλλόγων «Μεςαράσ», όπου το δίκτυο «Περραιβία» κεωρείται ωσ 
πρότυπο. Και βζβαια θ ςυμμετοχι του ςτθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ Θεςςαλίασ τερεάσ Ελλάδασ και Ηπείρου 2007-2013. Αγαπθτοί φίλοι, 
ζχουμε ζνα καυμάςιο και ευλογθμζνο τόπο με καυμάςια προϊόντα, περιβάλλον και ιςτορία, 
αλλά πάνω απ’ όλα ζχουμε καυμάςιουσ ανκρϊπουσ, ανκρϊπουσ που δικαιοφνται τουσ 
καλφτερουσ όρουσ για το μζλλον τουσ. Ζνα μζλλον που δικαιοφμαςτε να είναι καλφτερο για 
όλουσ μασ, αλλά κυρίωσ για τα παιδιά μασ. Γι’ αυτό μζςα από τισ εκελοντικζσ μασ 
οργανϊςεισ, μζςα από τουσ ςυλλόγουσ, όπωσ είναι ο Πολιτιςτικόσ φλλογοσ τθσ Δολίχθσ, 
αλλά και κυρίωσ μζςα από μία δυνατι ομοςπονδία, όπωσ είναι το δίκτυο «Περραιβία» 
μποροφμε να διεκδικοφμε να ζχουμε άποψθ και λόγο ςε κάκε κοινωνικι διαβοφλευςθ. Ασ 
διεκδικιςουμε το μερίδιο τθσ ανάπτυξθσ που μασ αναλογεί. Ασ ςχεδιάςουμε ζνα Φεςτιβάλ 
«Με κζα τον Όλυμπο», αντάξιο τθσ ιςτορίασ μασ, αλλά κυρίωσ του μζλλοντόσ μασ. Ασ 
μετατρζψουμε τον τόπο μασ ςε ζναν αγαπθμζνο τόπο προοριςμοφ, για τα ακλιματα 
βουνοφ, με ιπιο αγροτουριςμό και μοναδικά κτθνοτροφικά γεωργικά και βιολογικά 
προϊόντα. Ζναν ευλογθμζνο τόπο ςτον οποίο πολλοί κα ικελαν να ηουν, ςτο δικό μασ τόπο, 
ςτθ δικι μασ πατρίδα.  Δικαιοφμαςτε και αξίηουμε πολλά περιςςότερα, που πολφ και πολλά 
χρόνια μασ ςτζρθςαν. Δεν ζχουμε δικαίωμα πλζον να αποτφχουμε, ασ ανοίξουμε λοιπόν μια 
πόρτα ςτθν ελπίδα, ςτο μζλλον, ςτθν πρόοδο. Είναι ςτο χζρι μασ. Θερμά ςυγχαρθτιρια 
ςτουσ ςυνδιοργανωτζσ τθσ ςθμερινισ εκδιλωςθσ. Είμαςτε πάντα μαηί ςασ και μαηί ςασ κα 
ςχεδιάηουμε το αφριο. ασ ευχαριςτϊ όλουσ κερμά».  
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Η παρουςίαςθ του κ. Δθμθτρίου Παντερμαλι 
αφοροφςε το Νζο Μουςείο Ακρόπολθσ. Στθν 
ειςαγωγι του ανζφερε: «Θα ικελα να πω ότι 
νιϊκω εξαιρετικά κολακευμζνοσ απ’ όλεσ 
αυτζσ τισ τιμζσ που μου κάνετε εδϊ, αλλά πιο 
πολφ είμαι χαροφμενοσ και ενκουςιαςμζνοσ 
επειδι, πάντα προςπερνοφςα τθ Δολίχθ 
πθγαίνοντασ προσ νότο ι πιγαινα ςτον 
Κοκκινοπθλό, απ’ που είναι οι δικοί μασ 
άνκρωποι ςτο Δίον, αλλά πάντα είχα ςτο 
μυαλό μου να ζρκω ςτθ Δολίχθ. Ήξερα γι’ 
αυτι τθ καυμάςια εκκλθςία, αυτόν τον ωραίο 
ναό και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτόσ ο τόποσ, 
όχι μόνο είναι όμορφοσ, αλλά ηει και μζςα 
ςτθν ιςτορία, όπωσ πάρα πολλοί τόποι ςτθν 
Ελλάδα. Είναι ζνασ εντελϊσ ξεχωριςτόσ τόποσ 
και νομίηω ότι, επειδι ζτςι το διαιςκάνομαι, 

ζχει αποκτιςει τθν ψυχι του, τθν αρχαιολογικι ψυχι του, τον κφριο Κουγιουμτηόγλου, ο 
οποίοσ με πολφ μεγάλο ενκουςιαςμό μασ ζδειξε, και εδϊ ςτο ναό και ςτο λαογραφικό 
μουςείο, τα μνθμεία. Θεωρϊ ότι ζχει μζλλον ς’ αυτι τθν κατεφκυνςθ και πολφ γριγορα κα 
υπάρξει μία μεταμόρφωςθ και αυτόσ ο τόποσ κα αποκτιςει και τθ ςθμαςία που του 
ταιριάηει». τθ ςυνζχεια με προβολι διαφανειϊν παρουςίαςε το νζο Μουςείο Ακρόπολθσ. 
Ξεκίνθςε με τθν εικόνα του ιςτορικοφ κζντρου τθσ Ακινασ και τθσ Ακρόπολθσ, αναφζροντασ 
ότι είναι ζνα παγκόςμιο ςφμβολο για τον πολιτιςμό και τθ δθμοκρατία. Ζδειξε ςτθν εικόνα 
το νζο μουςείο, που βρίςκεται κάτω από τθν Ακρόπολθ, ςτθ νότια πλευρά τθσ και κάτω από 
τθ ςκιά του Παρκενϊνα. Σόνιςε ότι ζχει δεχτεί περιςςότερο από δφο εκατομμφρια 
επιςκζπτεσ. Λδιαιτερότθτα των εκκεμάτων του μουςείο είναι ότι προζρχονται από ζναν 
μόνο αρχαιολογικό χϊρο, ενϊ το μουςείο είναι διεκνζσ. Σα εκκζματα είναι τα πρωτότυπα 
των ζργων, τα οποία ενζπνευςαν τθν αρχαιότθτα τθν ίδια, τθν αναγζννθςθ και τον 
κλαςικιςμό. Ανζφερε ότι το νζο μουςείο ζγινε πολφ μεγάλο διότι ζπρεπε να τοποκετθκοφν 

όλα τα εκκζματα από τον μεγάλο ναό του 
Παρκενϊνα. Ιταν ςκόπιμο το μουςείο να 
χτιςκεί δίπλα ςτθν Ακρόπολθ, ϊςτε ο 
επιςκζπτθσ, ςυγχρόνωσ, να βλζπει τα 
ευριματα με τα αρχιτεκτονικά κτίρια 
επάνω ςτο βράχο τθσ Ακρόπολθσ. Επιπλζον, 
ενϊ είναι χτιςμζνο δεν βλάπτονται τα 
αρχαία που βρίςκονται ςτα κεμζλια, αλλά 
προβάλλονται με το γυάλινο δάπεδο, ιδίωσ 
κατά τθν είςοδο όπου ο επιςκζπτθσ ζχει τθν 
αίςκθςθ ότι «περπατάει επάνω ςτθν 
ιςτορία». Μζριμνα, βζβαια, υπιρξε και για 
αντιςειςμικι κωράκιςθ του μουςείου. Ο κ. 

κακθγθτισ μίλθςε, επίςθσ, για τον ςυνδυαςμό τθσ ςφγχρονθσ αρχιτεκτονικισ με τα 
αρχαιολογικά ευριματα και τθν ιδιότθτα του φωτόσ να διαφοροποιεί ζντονα τα πράγματα. 
Αναφζρκθκε εν ςυντομία ςε οριςμζνα ευριματα: ςτθ περιοχι εκείνθ ηοφςαν οι αρχαίοι 
φιλόςοφοι και βρζκθκε το πορτραίτο του Πλάτωνα και το καλφτερο ςωηόμενο πορτραίτο 
του Αριςτοτζλθ, τα οποία παρουςιάςτθκαν. Επίςθσ, παρουςιάςτθκαν ευριματα που 
ςχετίηονται με τθν ειςχϊρθςθ τθσ λατρείασ των ανατολικϊν κεϊν. Αναφζρκθκε ξεχωριςτά 
ςτα ευριματα τθσ κάκε αίκουςασ, παρουςιάηοντασ τισ αντίςτοιχεσ διαφάνειεσ και τόνιςε 
ότι το μουςείο επιτρζπει τον επιςκζπτθ να βλζπει όλουσ τουσ ορόφουσ, ςυγχρόνωσ. Σόνιςε, 
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επίςθσ, ότι το φυςικό φωσ ςτο μουςείο που ειςχωρεί φιλτραριςμζνο ςτο μουςείο 
αναδεικνφει τα ζργα. Σο νζο μουςείο δεν είναι διδακτικό με τον παραδοςιακό τρόπο, αλλά 
επιτρζπει ςτον κόςμο να βλζπει ελεφκερα τα ζργα απ’ όλεσ τισ πλευρζσ, ϊςτε να 
επθρεάηουν το μάτι και τθν ψυχι του ανκρϊπου. Αυτόσ, ανζφερε, είναι ο τρόποσ να 
κερδίςουμε το κοινό για τα μουςεία, τα οποία πρζπει να είναι χαλαρά και να 
ανταποκρίνονται ςτο επίπεδο των ςφγχρονων ανκρϊπων και να αφιςουμε τθν αρχαία 
ομορφιά να φωτίςει τθν ψυχι μασ. Παρουςίαςε, επίςθσ, το γλυπτό που ςφντομα κα ςτθκεί 
ςτο μουςείο, τθ Νίκθ του Καλλιμάχου, το οποίο είναι το μνθμείο τθσ νίκθσ του Μαρακϊνα, 
όταν οι Πζρςεσ το κατζςτρεψαν το 480 που ειςζβαλαν ςτθν Ακινα. Ο ςυμβολιςμόσ του 
είναι διπλόσ: τθσ καταςτροφισ και τθσ νίκθσ των Ελλινων εναντίον των Περςϊν. 
Παρουςίαςε ςτθ ςυνζχεια ζργα τθσ κλαςικισ εποχισ. το δεφτερο όροφο οι καρυάτιδεσ 
που εκτίκενται ελεφκερα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτον επιςκζπτθ να καυμάςει τθν κόμμωςι 
τουσ, αλλά και να διαβάςει τισ επιγραφζσ. Αναφζρκθκε ςτθ μεγάλθ ταράτςα του μουςείου 
που ζχει πανοραμικι κζα τθσ Ακρόπολθσ. Σζλοσ, θ παρουςίαςθ του κ. Παντερμαλι ζκλειςε 
με τθν αίκουςα του Παρκενϊνα, όπου εκτίκενται τα γλυπτά του Παρκενϊνα. Ανζφερε ότι 
τα μιςά πρωτότυπα αγάλματα βρίςκονται ςτθν Ακινα, ενϊ τα μιςά ςτο βρετανικό μουςείο. 
Ζτςι, ςυνενϊκθκαν τα πρωτότυπα με γφψινα για να ζχουμε πλιρθ εικόνα του Παρκενϊνα. 
Ανζφερε: «Δεν είναι απλϊσ ότι ζχουμε ζνα μζροσ ςτο βρετανικό και ζνα μζροσ ςτθν 
Ακινα. Αυτά εμπλζκονται, είναι ςϊματα, τα οποία ζχουν διαμελιςτεί». Επίςθσ 
παρουςιάηοντασ τα διαμελιςμζνα μνθμεία ανζφερε: «ζνα τεράςτιο ςτικοσ αγάλματοσ 
του Ποςειδϊνα από το δυτικό αζτωμα, ςτθν Ακινα. το βρετανικό μουςείο το ςϊμα του 
Ποςειδϊνα. Και τα δφο ςυνενϊνονται. Αυτό είναι το αίτθμα τθσ Ελλάδασ που λζει: όχι 
απλϊσ δϊςτε μασ πίςω κάτι, αυτό δεν είναι ςθμαντικό. θμαντικό είναι να διαςϊςουμε 
ζνα διαμελιςμζνο μνθμείο και μετά από διακόςια χρόνια πρζπει οι κοινωνίεσ να 
τολμιςουν να κάνουν ζνα βιμα μπροςτά και να δϊςουν μία λφςθ ςε ζνα τεράςτιο θκικό, 
καλλιτεχνικό και αρχαιολογικό ηιτθμα, το οποίο προζκυψε με το διαμελιςμό του 
Παρκενϊνα».     
 

Ο κ. Σπφροσ Κουγιουμτηόγλου 

ξεκίνθςε τθν ομιλία του κάνοντασ 

λόγο για τθν παλαιοχριςτιανικι 

οχφρωςθ ςτο ελλαδικό χώρο, 

καταλιγοντασ ςτθν Περραιβικι 

Τρίπολθ και ςτθ Δολίχθ. «ΔΟΛΙΧΗ: 

Σο φκινόπωρο του 2002 θ 7θ 

Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων 

ξεκίνθςε τθν αναςκαφικι ζρευνα 

τθσ Βαςιλικισ Α' και αποκαλφφκθκε 

το µμεγαλφτερο μζροσ του ναοφ, ο 

νάρκθκασ και τμιμα των 

προςκτιςµάτων ςτθ νοτιοδυτικι πλευρά του. Σθν άνοιξθ του 2003 και δυτικά τθσ Βαςιλικισ 

Α' απεκαλφφκθ θ Βαςιλικι Β' και μζροσ τθσ παλαιοχριςτιανικισ οχφρωςθσ. Σα ζτθ 2006-

2007 αποκαλφφκθκε εντόσ τθσ ακροπόλεωσ θ Βαςιλικι Γ'. Από το 2008 ζωσ ςιμερα, θ 

ζρευνα ςυνεχίηεται ςτο χϊρο τθσ ακροπόλεωσ µε τθν αποκάλυψθ τθσ οχφρωςθσ και των 

κτιςμάτων που βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ ακροπόλεωσ.  

ΒΑΙΛΙΚΗ Α: Ο κυρίωσ ναόσ είναι µία τρίκλιτθ ξυλόςτεγθ  βαςιλικι µε εςωτερικζσ 

διαςτάςεισ 15,80 x 12,10. Ανατολικά απολιγει ςε θμικυκλικι κόγχθ, θ οποία ενιςχφεται µε 
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δφο αντθρίδεσ ςτθ βόρεια και ανατολικι πλευρά τθσ. Οι δφο κιονοςτοιχίεσ πατοφν ςε 

υπερυψωμζνουσ κτιςτοφσ ςτυλοβάτεσ. Οι κίονεσ, εδράηονταν ςε μαρμάρινα βάκρα, 

διαφορετικοφ φψουσ και διαςτάςεων. Πρόκειται για αετϊματα επιτφμβιων ςτθλϊν ι 

μαρμάρινεσ βάςεισ από αρχαιότερο κτιριο, ςαν αυτζσ που βρζκθκαν ςτο νότιο ςτυλοβάτθ 

και ςϊηουν ςθμαντικζσ επιγραφζσ τθσ αρχαίασ περιόδου. το ανατολικό άκρο του κεντρικοφ 

κλίτουσ ςχθματίηεται ο χϊροσ του Ιεροφ Βιματοσ, ο οποίοσ κλείνεται από ζνα χαμθλό 

φράγμα ςε ςχιμα Π. Σο δάπεδο του Βιματοσ καλφπτεται από ψθφιδωτό. το ανατολικό 

τμιμα του ςϊηεται θ μαρμάρινθ βάςθ τθσ Σράπεηασ. Όπωσ ιδθ αναφζρκθκε παραπάνω, το 

δάπεδο του ιεροφ καλυπτότανε από ψθφιδωτό με γεωμετρικό διάκοςμο του οποίου το 

κεντρικό του τμιμα, μπροςτά από τθν Αγία Σράπεηα, κοςμείται µε ταυρό ςε βάκρο και 

διαςτάςεισ 1,70 x 1,07µ. (ςτισ κεραίεσ). Σο δάπεδο του κεντρικοφ κλίτουσ ζφερε ψθφιδωτό 

µε γεωμετρικά ςχζδια, ςκθνζσ από το ηωικό βαςίλειο (κφκνοι, ελάφια, πζρδικεσ κ. α.). 

ΑΜΒΩΝ: το κζντρο περίπου τθσ νότιασ πλευράσ του κεντρικοφ κλίτουσ αποκαλφφκθκε ο 

άμβων του ναοφ ο οποίοσ είναι μεταγενζςτεροσ του ψθφιδωτοφ δαπζδου διότι εδράηεται 

πάνω ςε αυτό. ΝΑΡΘΗΚΑ: Ο νάρκθκασ, εκτόσ από τα τρία ανοίγματα που ζχει προσ το ναό, 

επικοινωνεί µε δφο ανοίγματα ςτθ νοτιοδυτικι πλευρά που οδθγοφν ςτο πρόςκτιςµα Δ. το 

μζςο των ςτενϊν πλευρϊν αποκαλφφκθκαν δφο ανοίγματα-κφρεσ. Σο δάπεδο του νάρκθκα 

αποτελείται από πλίνκουσ και ςϊηεται αποςπαςματικά, διότι πικανότατα ο χϊροσ να 

χρθςιμοποιικθκε για ταφζσ. ΣΑΦΟ: Ζνασ μεγάλοσ αςφλθτοσ κτιςτόσ κιβωτιόςχθμοσ τάφοσ 

αποκαλφφκθκε ςτο ανατολικό άκρο του νοτίου κλίτουσ. το εςωτερικό του βρζκθκε 

ακζφαλοσ ςκελετόσ ο οποίοσ είναι τοποκετθμζνοσ πάνω ςε πλίνκινο δάπεδο. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΗ: Αν και θ ζρευνα δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί μποροφμε να διακρίνουμε 

δφο τουλάχιςτον χρονολογικζσ φάςεισ: θ πρϊτθ φάςθ του ναοφ κα πρζπει να ανικει ςτον 

5ο αιϊνα, ενϊ θ δεφτερθ φάςθ, που περιλαμβάνει τον άμβωνα και το φράγμα του 

πρεςβυτερίου, κα πρζπει να χρονολογθκεί κατά αιϊνα. Η παραπάνω χρονολόγθςθ 

επιβεβαιϊνεται και από τα νομίςματα. 

ΒΑΙΛΙΚΗΒϋ: ε μικρι απόςταςθ από τθ Βαςιλικι Α' αποκαλφφκθκε θ Βαςιλικι Βϋ. 

Πρόκειται για µία τρίκλιτθ βαςιλικι µε εςωτερικζσ διαςτάςεισ 16,20 µ. μικοσ και 17,10 µ. 

πλάτοσ. Η ανατολικι πλευρά του ναοφ είχε καταςτραφεί κατά το παρελκόν και γι' αυτό το 

λόγο οι τοίχοι του ςϊηονται ςχεδόν ςτο φψοσ του κεμελίου, ενϊ καταςτράφθκε εντελϊσ το 

δάπεδό του. Αντίκετα θ δυτικι πλευρά του ςϊηεται ςε καλι κατάςταςθ και το δάπεδό του 

αποτελείται από πιλινεσ πλάκεσ. Δεν εντοπίςτθκαν δάπεδα ςτο βόρειο και νότιο κλίτοσ. 

Σρία ανοίγματα οδθγοφν από τον κυρίωσ ναό προσ το νάρκθκα και φζρουν κλίμακεσ από τισ 

οποίεσ θ κεντρικι είναι μαρμάρινθ ενϊ οι πλαϊνζσ από μεγάλουσ λίκουσ. ΝΑΡΘΗΚΑ: Ο 

νάρκθκασ επικοινωνεί µε τα κλίτθ και τα προςκτίςματα διαμζςου επτά ανοιγμάτων. Σο 

δάπεδο του νάρκθκα αποτελείται από πιλινεσ πλάκεσ όμοιεσ µε αυτζσ του κεντρικοφ 

κλίτουσ και ςϊηεται ςε καλι κατάςταςθ. ΠΡΟΚΣΙΜΑΣΑ: Νότια τθσ βαςιλικισ 

αποκαλφφκθκε πρόςκτιςµα ενϊ δυτικά αποκαλφφκθκαν τα κτίςματα του αικρίου µε το 

διακονικό και τθ κτιςτι μαρμάρινθ τράπεηα προςφορϊν. ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΗ: Σα νομίςματα 

που βρζκθκαν κάτω από το παχφ ςτρϊμα καταςτροφισ και πάνω ςτο δάπεδο του νάρκθκα, 

χρονολογοφν τθν τελευταία φάςθ τθσ βαςιλικισ μετά το δεφτερο μιςό του 6ου αιϊνα.  

ΒΑΙΛΙΚΗ Γ: Πάνω ςτθν ακρόπολθ και ςε επαφι µε το νότιο τείχοσ αποκαλφφκθκε, κατά τα 

ζτθ 2006-2007, τρίκλιτθ βαςιλικι. Ο προςανατολιςμόσ τθσ βαςιλικισ είναι Β-ΒΑ και αυτό 
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εξθγείται διότι ςτθν ανατολικι πλευρά προχπιρχε παλαιότεροσ δρόμοσ, ο οποίοσ 

επικοινωνοφςε µε τθ Πφλθ του νοτίου τείχουσ. Οι διαςτάςεισ τθσ βαςιλικισ είναι 15,30µ 

μικοσ και 10,40µ. πλάτοσ. Σο κεντρικό κλίτοσ ζφερε πλίνκινο δάπεδο ενϊ ςτα πλαϊνά κλίτθ 

δεν εντοπίςτθκαν δάπεδα. Για τθ καταςκευι του ναοφ χρθςιμοποιικθκε αρχαίο υλικό ςε 

δεφτερθ χριςθ, όπωσ ανακθματικζσ επιγραφζσ ςτον Ηρακλι Κυναγίδα, βάκρα αγαλμάτων, 

απελευκερωτικζσ επιγραφζσ ρωμαϊκϊν χρόνων, βωµίςκοι κ.ά. Οι δφο κιονοςτοιχίεσ πατοφν 

ςε υπερυψωμζνουσ κτιςτοφσ ςτυλοβάτεσ. Από τον αρχιτεκτονικό διάκοςμο τθσ βαςιλικισ 

βρζκθκαν τμιματα αρράβδωτων κιόνων και ζνα επίκθμα. το χϊρο του νάρκθκα βρζκθκε 

μεγάλοσ αρικμόσ κονιαμάτων και μπροςτά από τθ κεντρικι είςοδο που οδθγεί ςτο κεντρικό 

κλίτοσ αποκαλφφκθκε κόγχθ και ανικει πικανότατα ςε παλαιότερο κτίςμα. Σοίχοι 

παλαιότερθσ φάςθσ εντοπίςτθκαν και ςτα τρία κλίτθ µε προςανατολιςμό Α-Δ. Παχφ ςτρϊμα 

ςτάχτθσ κάλυπτε όλθ τθν επιφάνεια τθσ βαςιλικισ, που δθλϊνει ότι καταςτράφθκε βίαια 

όπωσ και οι άλλεσ βαςιλικζσ. Η χρονολόγθςι τθσ, αν και ακόμθ θ ζρευνα δεν ζχει 

ολοκλθρωκεί, κα πρζπει να είναι ανάλογθ των άλλων κτιςμάτων τθσ ακροπόλεωσ. Κατά 

μικοσ του νοτίου τείχουσ αποκαλφφκθκε µία ςειρά κτιςμάτων, τα οποία οριοκετοφνται από 

τρεισ δρόμουσ (Δρόμοσ 1,2,3). τθν κορυφι του λόφου εντοπίςτθκε τμιμα τθσ 

παλαιοχριςτιανικισ οχφρωςθσ. φμφωνα με τισ τοπογραφικζσ μετριςεισ που ζγιναν από τον 

τοπογράφο του Διμο Λιβαδίου, το τείχοσ ζχει μικοσ 562 μζτρα. Σο τείχοσ είναι 

καταςκευαςμζνο µε αργοφσ λίκουσ και αςβεςτοκονίαμα και ςτθ καταςκευι του 

χρθςιμοποιικθκε αρχαίο υλικό ςε δεφτερθ χριςθ. Σο πάχοσ του κυμαίνεται από 1,30 µ. ζωσ 

1,60 µ. και πικανότατα ςϊηεται ςε αρκετό φψοσ. τθ ΝΑ γωνία τθσ ακροπόλεωσ 

αποκαλφφκθκε τετράγωνοσ οχυρωματικόσ πφργοσ. Σόςο ςτθν ανατολικι όςο και κατά 

μικοσ τθσ νότιασ πλευράσ του τείχουσ αποκαλφφτθκαν κτίςματα, τα οποία ανικουν ςε 

αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και ςε εργαςτιρια. Νομίςματα που βρζκθκαν μζςα ςε παχφ 

ςτρϊμα ςτάχτθσ χρονολογοφν τθ τελευταία περίοδο των κτιςμάτων αυτϊν αλλά και όλθσ 

τθσ ακροπόλεωσ ςτισ αρχζσ του 7ου  αι. µε τισ ειςβολζσ των Αβαροςλάβων. το δυτικό 

πζρασ των κτιςμάτων αυτϊν αποκαλφφκθκε θμικυκλικόσ πφργοσ, ο οποίοσ προαςπίηει µία 

μικρι Πφλθ, θ οποία διαμζςου μικρισ κλίμακασ οδθγεί προσ το εςωτερικό τθσ ακροπόλεωσ 

κατά μικοσ του Δρόμου 3. Κατά το 2009 θ ζρευνα ςυνεχίςτθκε ςτο δυτικό άκρο τθσ 

ακροπόλεωσ, όπου εντοπίςτθκε το τείχοσ, κακϊσ και θ Δυτικι πφλθ τθσ πόλεωσ, θ οποία 

υποςτθριηότανε από ζνα ορκογϊνιο πφργο. Σο εςωτερικό πλάτοσ τθσ πφλθσ είναι 2,30 µ. και 

θ καταςτροφι τθσ ζγινε µε βίαιο τρόπο διότι βρζκθκαν πολλά ίχνθ πυράσ. Σόςο για τθ 

καταςκευι τθσ πφλθσ όςο και του τείχουσ γενικότερα χρθςιμοποιικθκε αρχαίο υλικό ςε 

δεφτερθ χριςθ, όπωσ μαρτυροφν διάφορα ςπαράγματα αρχαίων επιγραφϊν.  

Από τθ κζςθ αυτι κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε όλουσ αυτοφσ που βοικθςαν ς' αυτι τθ 

δφςκολθ προςπάκεια και ξεκινϊντασ χρονολογικά κα αναφερκοφμε ςτουσ Δθμάρχουσ του 

Λιβαδίου κκ. Ν. Καψάλθ,  Ι. Γκοφµα και Γ. Γαλάνθ, τον Πολιτιςτικό φλλογο Δολίχθσ και τον 

Πολιτιςτικό φλλογο Λιβαδίου. Σζλοσ, δεν πρζπει να ξεχάςουμε τθν 7θ Ε.Β.Α. και τθν 

Προϊςταμζνθ τθσ κ. Αςπαςία Ντίνα, κακϊσ και όλο το προςωπικό τθσ που ζχει βοθκιςει ς' 

αυτό το ζργο». Ανζφερε επίςθσ: «Θζλω να ευχαριςτιςω όλουσ εςάσ, γιατί για άλλθ μια 

φορά ζχετε δείξει μεγάλο ενδιαφζρον για τισ αναςκαφζσ. Όπου και με όποιον και να 

βρίςκεςτε πάντοτε αναφζρεςτε ςε αυτό το χώρο. Είναι ζνασ χώροσ κάτω από τον 

Όλυμπο. Θυμόςαςτε ότι αυτόσ, ο Όλυμποσ, που είναι από πίςω μασ ζχει τεράςτια 

ιςτορία. Είςτε τυχεροί που είςτε ςε αυτό το χώρο. Όπωσ είπε και ο κφριοσ κακθγθτισ, θ 
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περιοχι είναι πανζμορφθ με μεγάλθ ιςτορία και πιςτεφω ότι τα επόμενα χρόνια κα 

αποκτιςει πολφ μεγαλφτερο ενδιαφζρον, εάν θ πολιτεία βοθκιςει ςτο αναπτυχκεί αυτι 

θ περιοχι. Σασ ευχαριςτώ πάρα πολφ για τθν υπομονι που κάνατε».   

 
Παρουςιάςτθκε ςτθ ςυνζχεια το βιβλίο 
«Περραιβία» από τον φιλόλογο κ. Θωμά 
Λιόλιο, ο οποίοσ κατάγεται από τθ Δολίχθ: 
«εβαςμιϊτατε, διακεκριμζνοι επιςκζπτεσ, 
αγαπθτοί φίλοι και ςυγχωριανοί: είμαι 
ιδιαίτερα χαροφμενοσ που βρίςκομαι ςιμερα 
εδϊ, για να ςασ παρουςιάςω το βιβλίο μου με 
τίτλο «Περραιβία» και με υπότιτλο «Δολίχθ- 
Άηωροσ- Πφκιο –Δωδϊνθ», το οποίο 
ςυναποτελείται από 540 ςελίδεσ. Η ιδζα για 
τθ ςυγγραφι του βιβλίου ξεκίνθςε ςτα 1993, 
όταν νζοσ τότε φοιτθτισ τθσ φιλολογίασ είχα 
τθν περιζργεια να δω αν υπιρχε κάποια 
αναφορά για τθ Δολίχθ. τθ βιβλιοκικθ, 
λοιπόν, του πανεπιςτθμίου, ςτο λεξικό του 
Αλεξάνδρου Ρίηου Ραγκαβι, εκδόςεωσ το 
1888, προσ μεγάλθ μου ζκπλθξθ διαπίςτωςα, 

όχι μόνο μία, αλλά πζντε αναφορζσ ςτο λιμμα «Δολίχθ». Εκείνθ τθν θμζρα ξεκίνθςαν όλα 
και διιρκθςαν δεκαπζντε ολόκλθρα χρόνια ζρευνασ, ςυλλογισ και ςυγγραφισ του βιβλίου. 
Η διάταξθ του υλικοφ γίνεται πάνω ςτο γραμμικό άξονα τθσ ιςτορίασ, ενϊ χωρίηεται ςε οκτϊ 
μζρθ και τριάντα κεφάλαια. Αρχισ γενομζνθσ από τα προϊςτορικά χρόνια και 
ολοκλθρϊνεται ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα. Η προςζγγιςθ τθσ ιςτορίασ τθσ Δολίχθσ 
ακολουκεί ςτο βιβλίο τθν πορεία από το γενικό προσ το ειδικό. Αυτό ςθμαίνει ότι από τθ 
γενικι ιςτορία του ελλθνικοφ ζκνουσ προχωράει ςταδιακά ςτθν τοπικι ιςτορία του χωριοφ 
μασ. το πρϊτο μζροσ, που φζρει τον τίτλο από τουσ ιςτορικοφσ χρόνουσ ζωσ το τζλοσ τθσ 
αρχαϊκισ εποχισ περιγράφεται θ ανκρϊπινθ παρουςία ςτθν παρολφμπια περιοχι, θ οποία 
πικανότατα άρχιςε 100.000 π.Χ. Οι νεολικικοί οικιςμοί που βρζκθκαν ςτθ Θεςςαλία 
χρονολογοφνται μεταξφ του 7.000 -6.000 π.Χ., ενϊ τθν εποχι του χαλκοφ γφρω ςτο 1900 
π.Χ. εμφανίςτθκε ςτθν περιοχι το πρωτοελλθνικό φφλο των Περραιβϊν. Για πρϊτθ φορά το 
όνομά τουσ μνθμονεφεται ςτουσ φμνουσ του Ορφζα προσ το Θεό Απόλλωνα, ενϊ είναι 
γνωςτοί από τθν εποχι του Ελοφνιρου, κακϊσ αναφζρονται ςτον κατάλογο όςων ζλαβαν 
μζροσ ςτον Σρωικό Πόλεμο, περίπου 1150 π.Χ. Σο όνομα «Περραιβόσ» είναι μυκθναϊκό και 
ςθμαίνει, πικανότατα, αυτόσ που ζχει κυρτωμζνο, γερμζνο, το ςϊμα του προσ τα εμπρόσ –
χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των ορεςίβιων λαϊν. ’ αυτό το ςθμείο κα μου επιτρζψετε να 
κάνω μία ςφντομθ αναφορά ςτουσ πιο ςθμαντικοφσ ςτακμοφσ τθσ ιςτορίασ τουσ, 
αναφζροντασ, αρχικά, ότι ςτο αμφικτιονικό ςυνζδριο των Δελφϊν, από τα δϊδεκα ελλθνικά 
ζκνθ-φφλα ιταν οι μόνοι που ςυμμετείχαν με δφο ψιφουσ. Οι Περραιβοί εμφανίηονται 
ςυναςπιςμζνοι ςε μία ομοςπονδία –το κοινό των Περραβϊν- το οποίο ζμεινε ανεξάρτθτο 
από τθ ςτιγμι τθσ ςυγκρότθςισ του και μζχρι το 344 π.Χ., όταν ο Φίλιπποσ Βϋ, ο πατζρασ του 
Μ. Αλεξάνδρου, προςάρτθςε τθν Περραιβία ςτο μακεδονικό κράτοσ και μάλιςτα ωσ τμιμα 
τθσ Ελιμιϊτιδασ. Οι Περραιβοί κζρδιςαν και πάλι τθν ανεξαρτθςία τουσ το 196 με τθν πτϊςθ 
τθσ μακεδονικισ κυριαρχίασ και διαμόρφωςαν ζνα αυτόνομο κοινό, με αρχθγό ζνα 
ςτρατθγό, ενϊ το 146 π.Χ. κεωρείται ωσ το τελικό ςθμείο του «Κοινοφ των Περραιβϊν» και 
τθσ κοπισ, βζβαια, των περραιβικϊν νομιςμάτων, κακϊσ θ περιοχι προςαρτικθκε από τουσ 
Θεςςαλοφσ. Η Θεςςαλία με τθ ςειρά τθσ αποτζλεςε, μαηί με τθ Μακεδονία, επαρχία του 
ρωμαϊκοφ κράτουσ με το όνομα Μακεδονία. Οι ιςτορικοί δζχονται ότι το 27 π.Χ., με τθ νζα 
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τάξθ που κακιζρωςε ο πρϊτοσ ρωμαίοσ αυτοκράτορασ, Αφγουςτοσ, θ Περραιβία ζχαςε 
οριςτικά το παλιό τθσ όνομα, αλλά και τθν αυτονομία τθσ. Σο πρϊτο μζροσ του βιβλίου 
περιλαμβάνει, επίςθσ, εκτόσ από τισ υπόλοιπεσ πόλεισ των Περραιβϊν, και τθν 
αρχαιολογικι ταφτιςθ των πόλεωσ τθσ Περραιβικισ Σρίπολθσ, ενϊ διαπραγματεφεται και το 
ακανκϊδεσ ηιτθμα τθσ Δωδϊνθσ. Οι πόλεισ: Άηωροσ, Δολίχθ και Πφκιο δθμιοφργθςαν τθν 
πρϊτθ αμφικτιονία του ελλαδικοφ χϊρου, το Κοινό των Σριπολιτϊν, με επικεφαλι ςτρατθγό 
που ςθμαίνει: κοινι διοίκθςθ με ομοςπονδιακζσ αρχζσ, κοινό ςτρατό για αμυντικοφσ 
ςκοποφσ, κοπι νομιςμάτων, κοινζσ λατρείεσ και γιορτζσ, ςυμμαχίεσ και εξωτερικζσ 
διπλωματικζσ ςχζςεισ. Με πρωτεφουςα το Πφκιο, όπου υπιρχε το πανάρχαιο Ιερό του 
Απόλλωνα Πυκίου. Η ακμι των πόλεων ςθμειϊνεται ανάμεςα ςτον 5ο και 3ο αιϊνα π.Χ. Ασ 
δοφμε τϊρα μερικά ςτοιχεία τθσ ιςτορίασ των Σριπολιτϊν: Οι επιχειριςεισ των βαςιλιάδων 
τθσ Μακεδονίασ εναντίον τουσ άρχιςαν με τον Αρχζλαο γφρο ςτο 410 -400 π.Χ. Η 
Περραιβικι Σρίπολισ από τα μζςα του 4ου αιϊνα π.Χ. και μζχρι το 196 π.Χ. ανικε ςτθ 
Μακεδονικι Ελίμεια, υπαγόταν δθλαδι απευκείασ ςτθν κυριαρχία του εκάςτοτε βαςιλιά 
τθσ Μακεδονίασ. Σο 196 π.Χ., λοιπόν, ςτθ μάχθ των Κυνόσ Κεφαλϊν, κοντά ςτα Φάρςαλα, ο 
μακεδονικόσ ςτρατόσ νικικθκε από το ρωμαίο ςτρατθγό Σίτο Κόιντο Φλαμινίνο, ο οποίοσ, 
μετά τθ νίκθ του, επί του Φιλίππου Εϋ, επζςτρεψε τισ τρεισ πόλεισ ςτθ ςυμμαχία των 
Περραιβϊν. Κατά τθ διάρκεια των τριϊν πολζμων για τθν κατάλθψθ τθσ Μακεδονίασ από 
τουσ Ρωμαίουσ θ περιοχι τθσ Περραιβικισ Σρίπολθσ γίνεται το «κζατρο» των ςυγκροφςεων. 
Για παράδειγμα: το 192 π.Χ. ο Μζνιπποσ, αξιωματικόσ του Αντιόχου Γϋ, εριμωςε 
κυριολεκτικά τθν περιοχι τθσ Σριπολίτιδασ. ΣΟ 171 π.Χ., ςτισ αρχζσ του Γϋ Μακεδονικοφ 
Πολζμου, ο ρωμαίοσ φπατοσ Λικίνιοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφγκρουςισ του με τον 
τελευταίο βαςιλιά τθσ Μακεδονίασ, Περςζα, κατάφερε να επανακτιςει τθν Περραιβικι 
Σρίπολθ και το υπόλοιπο τμιμα τθσ Περραιβίασ. Ζνα από τα πιο γνωςτά επειςόδια του 
πολζμου είναι αυτό του 169 π.Χ., όταν ο νζοσ φπατοσ Κόιντοσ Μάκιοσ Φίλιπποσ οδιγθςε τα 
ρωμαϊκά ςτρατεφματα ςτθν Περραιβία και εγκατζςτθςε ζνα μόνιμο ςτρατόπεδο ανάμεςα 
ςτισ πόλεισ Δολίχθ και Άηωροσ. Από τθ κζςθ αυτι αποφάςιςε να υπερφαλαγγίςει τθ κζςθ 
του Περςζα, οδθγϊντασ 4.000 άνδρεσ ςτο Δίον τθσ Περραιβίασ, μζςω τθσ ςθμερινισ Καρυάσ 
(Ελαςςόνασ). Η Μακεδονία ζπεςε τελικά ςτα χζρια των Ρωμαίων το 168 π.Χ. με τθ μάχθ ςτθ 
Πφδνα. Ασ ζρκουμε τϊρα ςτθ Δολίχθ: Κατ’ αρχάσ υπάρχουν πολλζσ πικανζσ εκδοχζσ ςχετικά 
με τθν προζλευςθ του ονόματοσ. Η αρχαία πόλθ, λοιπόν, απζκτθςε το όνομά τθσ από το 
επίκετο δολιχόσ – δολιχι – δολιχόν, που ςθμαίνει: μακρόσ, επιμικθσ, μάλλον λόγω τθσ 
μακρόςτενθσ ρυμοτομίασ τθσ, κατά μικοσ του ποταμοφ Σθταριςιου. Με το όνομα Δολίχθ 
ςυναντάμε ςτθν αρχαιότθτα, εκτόσ από τθν  Περραιβικι, μία ακόμθ πόλθ και τρία νθςιά. 
Πρόκειται για μία πόλθ ςτθν περιοχι τθσ ςθμερινισ υρίασ, επίςθσ, για το νθςί των 
Κυκλάδων Ικαρία, για το αρχαίο Δολίχιον νοτιοανατολικά τθσ Λευκάδασ, το ςθμερινό 
Μεγανιςι. Και για τθν Εφβοια με τθν πρωτεφουςά τθσ Οινόθ ι Δολίχθ. Οι πλθκυςμιακοί, οι 
φυλετικοί ι οποιαδιποτε άλλθ ςχζςθ αυτϊν των πζντε περιοχϊν δεν μπορεί, βεβαίωσ, να 
ςτοιχειοκετθκεί. Ωσ γνωςτόν, το φκινόπωρο του 2002 θ 7θ Εφορεία Βυηαντινϊν 
Αρχαιοτιτων Λάριςασ, με επικεφαλισ το πφρο Κουγιουμτηόγλου και το Λάηαρο Δεριηιϊτθ 
αποκάλυψε ςτθ κζςθ «Καςτρί» τθ Βαςιλικι Αϋ. Η αποκάλυψθ τθσ επιγραφισ «ΠΟΛΙ Η 
ΔΟΛΙΧΑΙΩΝ», μερικά χρόνια αργότερα, ταυτοποίθςε –για μζνα οριςτικά– τθ κζςθ τθσ 
αρχαίασ Δολίχθσ, καλφπτοντασ ζτςι αυτό το κενό ςτθν περραιβικι ιςτορία. Μετά από αυτό 
το γεγονόσ κεωρϊ ότι το νζο ομθρικό ηιτθμα τθσ τοπικισ ιςτορίασ είναι αυτό τθσ 
Περραιβικισ Δωδϊνθσ. Οι απόψεισ είναι πολλζσ, ςχετικά με το εάν υπιρξε και εάν υπιρξε, 
ςε ποιο ςθμείο; Αυτό που προςπάκθςα να κάνω ςτο βιβλίο ιταν να ςυγκεντρϊςω όλεσ τισ 
απόψεισ χωρίσ να λάβω προςωπικι κζςθ, μιασ και θ αρχαιολογικι ςκαπάνθ είναι αυτι που 
αν δεν ολοκλθρϊςει το ζργο τθσ βζβαια ςυμπεράςματα δεν μποροφν να προκφψουν.  
το δεφτερο μζροσ με τίτλο: «Από τθν κλαςικι εποχι ωσ τθν κατάλθψθ τθσ Θεςςαλίασ από 
τουσ Ρωμαίουσ» παρουςιάηεται κυρίωσ θ ιςτορία τθσ Θεςςαλίασ και θ επεμβάςεισ ξζνων 
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δυνάμεων ς’ αυτι. Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ επζμβαςθ του Φιλίππου Βϋ και θ 
διοικθτικι διαίρεςθ που υπζβαλλε.  
Σο τρίτο μζροσ αφορά τθν περίοδο τθσ ρωμαιοκρατίασ και παρουςιάηονται αναλυτικά τα 
γεγονότα των Μεκεδονικϊν Πόλεων, κακϊσ και κατάλογοι με τουσ ρωμαίουσ άρχοντεσ τθσ 
επαρχίασ Μακεδονίασ.  
το τζταρτο μζροσ γίνεται θ καταγραφι, θ μετάφραςθ και ο ςχολιαςμόσ των επιγραφϊν τθσ 
Δολίχθσ. υναποτελείται από δφο μζρθ: το πρϊτο από τον κατάλογο των επιγραφϊν του 
Αρβανιτόπουλου και το δεφτερο από τισ νεϊτερα δθμοςιευμζνεσ επιγραφζσ που βρζκθκαν 
κυρίωσ ςτο Καςτρί. Περιζχει επίςθσ μία αλφαβθτικι προςωπογραφία των αρχαίων 
Δολιχαίων, με βάςθ τουσ καταλόγουσ των επιγραφϊν. ’ αυτό το τμιμα του βιβλίου 
περιζχεται και το 13ο κεφάλαιο, το οποίο αναφζρεται ςτθ μετάβαςθ από τθν αρχαία 
κρθςκεία ςτο χριςτιανιςμό. Εδϊ, αξίηει να προςζξετε τθ ςθμαςία τθσ υριακισ Δολίχθσ, ωσ 
κρθςκευτικοφ κζντρου.  
Σο πζμπτο μζροσ ζχει τίτλο «Βυηαντινι Εποχι», ενϊ θ φλθ χωρίηεται με βάςθ τθν πρϊιμθ, τθ 
μζςθ και τθν φςτερθ βυηαντινι περίοδο. Περιλαμβάνει επίςθσ, όλεσ τισ ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ για τον ιερό ναό τθσ Μεταμορφϊςεωσ του ωτιροσ.  
το 6ο μζροσ καλφπτεται θ περίοδοσ τθσ τουρκοκρατίασ, θ οποία διιρκθςε ςτθν επαρχία 
Ελαςςόνασ από το 1423 μζχρι το 1912, δθλαδι, ςυνολικά 489 χρόνια και όχι 400. Αξίηει να 
προςεχκοφν ο χρονολογικόσ πίνακασ τθσ οκωμανικισ ιςτορίασ, ο τρόποσ άςκθςθσ τθσ 
εξουςίασ ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και θ οργάνωςθ τθσ αγροτικισ οικονομίασ. 
Σο 22ο κεφάλαιο αςχολείται με τθν επαρχία ι τουρκικά τον Καηά Ελαςςόνασ και 
παρατίκεται ζνα πλικοσ ςτοιχείων για τουσ πλθκυςμοφσ και τθ ηωι τουσ. το 23ο κεφάλαιο 
ςυγκεντρϊκθκαν πάμπολλεσ μαρτυρίεσ από πθγζσ που πιςτοποιοφν τθν ιςτορικι ςυνζχεια, 
αλλά και τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ Δολίχθσ και του Λιβαδίου. Οι πιο γνωςτοί αρματωλοί και 
κλζφτεσ, που ζδραςαν ςτθν περιοχι του Ολφμπου ιταν ο Γεωργάκθσ Ολφμπιοσ από το 
Λιβάδι και ο Νικόλαοσ Σςακνάκθσ από τθ Δολίχθ. Ο ελλθνοτουρκικόσ πόλεμοσ του 1897, ο 
ατυχισ πόλεμοσ για τθν Ελλάδα παρατίκεται τόςο από τθν ελλθνικι, όςο και από τθν 
τουρκικι πλευρά. Δεν πρζπει να ξεχνάμε πωσ θ ςυμμετοχι των κατοίκων ςτο μακεδονικό 
αγϊνα ιταν ςχεδόν κακολικι. το ςχετικό κεφάλαιο κα βρείτε και ζνα γράμμα του Πάυλου 
Μελά προσ τθ γυναίκα του Αμαλία, το οποίο γράφτθκε ςτο Χάνι αρανταπόρου το 1904. ’ 
αυτό ο Μελάσ καταγράφει τθ δεφτερθ είςοδό του ςτθ Μακεδονία –ωσ γνωςτόν ςτθν Σρίτθ 
ςκοτϊκθκε. Αφοφ ξεκίνθςε από τθ Λάριςα, υποδυόμενοσ το ηωζμπορο πζραςε τα ςφνορα 
τθσ Μελοφνασ, μπικε δθλαδι ςτο τοφρκικο, ςυνζχιςε μζςω τθσ Ελαςςόνασ και 
ακολουκϊντασ το ποτάμι του Σθταριςιου, υπό καταρρακτϊδθ βροχι –αν και καλοκαίρι-
ζφταςε ςτο Χάνι Χατηθγόγκου. Εκεί όπου κατά τον πρϊτο βαλκανικό πόλεμο και μετά τθ 
νίκθ του ελλθνικοφ ςτρατοφ, ο διάδοχοσ Κωνςταντίνοσ εγκατζςτθςε το αρχθγείο του. Ο 
Μελάσ μασ περιγράφει τόςο τον Όλυμπο όςο και το Βλαχολίβαδον, όπωσ το ονομάηει. 
Σο 7ο μζροσ αρχίηει από τουσ βαλκανικοφσ πολζμουσ το 1912-13 και φκάνει ωσ τθ 
ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ του 1952. Εδϊ, κα ικελα να αναφερκϊ ότι μετά τθν 
απελευκζρωςθ από τουσ Σοφρκουσ το 1912 και μζχρι το 1914, ολόκλθρθ θ επαρχία 
Ελαςςόνασ ανικε διοικθτικά ςτθ νομαρχία Κοηάνθσ, ενϊ από το 1914 και μζχρι ςιμερα 
ανικει ςτθ νομαρχία Λαρίςθσ. ’ αυτό το τμιμα ειδικό ενδιαφζρον παρουςιάηει ο 
ελλθνοιταλικόσ πόλεμοσ το ’40-’41 και θ περίοδοσ τθσ κατοχισ. 
Σζλοσ, το 8ο κεφάλαιο πραγματεφεται τθ νεότερθ ιςτορία και ζχει τίτλο «Σο βϋ μιςό του 2ου 
αιϊνα» το κεφάλαιο 28 κα βρείτε τα ςθμερινά επίκετα του χωριοφ, τθν κατθγορία ςτθν 
οποία ανικουν, αλλά και τθν  προζλευςι τουσ. Σο κεφάλαιο 29 αςχολείται με τθ δθμοτικι 
εκπαίδευςθ ςτθ Δολίχθ, ενϊ το 30ο, και τελευταίο, με τθν Κοινότθτα. 
Όπωσ αντιλαμβάνεςτε, αυτό που προςπάκθςα να κάνω με αυτό το βιβλίο ιταν θ 
αναςφνκεςθ και θ καταγραφι τθσ αδιάλειπτθσ ιςτορίασ του τόπου μασ. Αν το κατάφερα ι 
όχι, επαφίεται ςτθν κρίςθ των αναγνωςτϊν. Εφχομαι, οι περιςςότεροι από εςάσ, αν όχι 
όλοι, να απολαφςετε το ταξίδι αυτοφ του βιβλίου μζςα ςτο χρόνο, κάνοντασ το άλλο μιςό ωσ 
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αναγνϊςτεσ. Ελπίηω να μασ δοκεί θ δυνατότθτα να ανταλλάξουμε απόψεισ πάνω ςε 
οποιοδιποτε κζμα. Πριν κλείςω τθν ομιλία μου, κα ικελα να ευχαριςτιςω κατ’ αρχάσ τουσ 
γονείσ μου Μαρία και Νίκο, ςτουσ οποίουσ άλλωςτε είναι αφιερωμζνο το βιβλίο, ωσ 
ελάχιςτθ αναγνϊριςθ για όλα όςα ζκαναν για μζνα. Όλουσ τουσ φίλουσ και φίλεσ που 
βοικθςαν ςτθ ςυγγραφι, τον εκδότθ και κακθγθτι μου κφριο Ράπτθ Γεϊργιο, το Σοπικό 
υμβοφλιο και τον πρόεδρο κφριο Παναγιϊτθ Σςακνάκθ, όλα τα μζλθ του δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου και κυρίωσ το Διμαρχο κφριο Γιϊργο Γαλάνθ, που χωρίσ τθ δικι του επιμονι 
και υπομονι αυτό το βιβλίο δεν κα είχε δθμοςιευτεί. Βζβαια θ προςπάκεια και το ζργο 
μόλισ άρχιςαν. ασ υπόςχομαι πωσ κα ςυνεχίςω τθν ζρευνα τθσ μακραίωνθσ ιςτορίασ μασ 
και πιο ςυγκεκριμζνα, το επόμενο βιμα κα είναι θ καταγραφι του τοπιοφ γλωςςικοφ 
ιδιϊματοσ. ασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν προςοχι ςασ και εφχομαι ςε όλουσ ςασ μία όμορφθ 
μουςικι βραδιά».   
 

Πριν τθν ζναρξθ των καταξιωμζνων 
μουςικών τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου 
Ελαςςόνασ και τθσ Ορχιςτρασ Ποικίλθσ 
Μουςικισ, τισ οποίεσ διθφκυνε ο 
αρχιμουςικόσ κ. Λάηαροσ Μπίςμπασ, ο 
μουςικόσ κ. Γιάννθσ Γκόγκοσ, ο οποίοσ 
επίςθσ, κατάγεται από τθ Δολίχθ, 
παρουςίαςε ζνα ςφντομο ιςτορικό τθσ 
Φιλαρμονικισ και τθσ Ορχιςτρασ Ποικίλθσ 
Μουςικισ: «Η Φιλαρμονικι του Διμου 
Ελαςςόνασ ιδρφκθκε το 1963, με ςκοπό τθν 
ανάδειξθ τθσ μουςικισ παιδείασ ςτθν πόλθ 
τθσ Ελαςςόνασ, αλλά και ςτθν ευρφτερθ 
περιοχι. Πρϊτοσ δάςκαλοσ ιταν ο αείμνθςτοσ 
Γιϊργοσ Βαςιλείου, ο οποίοσ υπθρζτθςε τθ 
κζςθ του αρχιμουςικοφ για δφο χρόνια. Από 
το 1965 ζωσ το 1980, αρχιμουςικόσ και 
αναγεννθτισ τθσ Φιλαρμονικισ υπιρξε ο, 
επίςθσ αείμνθςτοσ, Γιάννθσ Σςανακάσ, όπου 
εκτόσ από τθν αναγζννθςθ τθσ Φιλαρμονικισ 
κατάφερε να αναδείξει πάρα πολλά ταλζντα 
μικρϊν μακθτϊν, οι οποίοι αργότερα 
ςταδιοδρόμθςαν ςτο χϊρο τθσ μουςικισ ανά 
τθν Ελλάδα. Κατά καιροφσ ζχουν διατελζςει 
αρχιμουςικοί ςτθ Φιλαρμονικι, οι κφριοι: 
Λάηαροσ Λζκασ, Νίκοσ Μαρκάλασ, Χριςτοσ 
Μπαλανίκασ και Αναςτάςιο Ποφλιοσ. Από το 
1999 ζωσ και ςιμερα, τθ διεφκυνςθ τθσ 
Φιλαρμονικισ ζχει αναλάβει ο καταξιωμζνοσ 
αρχιμουςικόσ κ. Δθμιτρθσ Σςιαβζσ, 
κατορκϊνοντασ να αναβακμίςει τθ 
Φιλαρμονικι, τόςο ςε αρικμό εκτελεςτϊν όςο 

και ςε ρεπερτόριο. Η Φιλαρμονικι του Διμου Ελαςςόνασ αποτελείται από μακθτζσ, 
εραςιτζχνεσ μουςικοφσ, οι οποίοι με το μεράκι και τθν αγάπθ τουσ για τθ μουςικι δίνουν το 
δικό τουσ ςτίγμα ςτα πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ πόλθσ, αλλά και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Η 
Φιλαρμονικι του Διμου Ελαςςόνασ ζχει να επιδείξει ζνα πλοφςιο καλλιτεχνικό ζργο ςτθν 
περιοχι μασ, αλλά και ςτον ελλαδικό χϊρο γενικότερα, αφοφ εκτόσ από τισ κοινωνικζσ, 
κρθςκευτικζσ εμφανίςεισ ζχει ςυμμετάςχει ςε πολλά φεςτιβάλ ανά τθν Ελλάδα, όπωσ ςε 
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Ακινα, Θεςςαλονίκθ, Λάριςα, Πτολεμαϊδα, όπου απζςπαςε άριςτεσ εντυπϊςεισ. Η δράςθ 
τθσ Φιλαρμονικι επεκτάκθκε και ςτο εξωτερικό, ςυμμετζχοντασ δφο φορζσ ςε Φεςτιβάλ 
Φιλαρμονικϊν ςτθν Πολωνία. Σελειϊνοντασ, κα πρζπει να αναφερκοφν ξεχωριςτά οι 
κορυφαίεσ εργαςίεσ τθσ Φιλαρμονικισ με ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ του ελλθνικοφ, αλλά 
και του ξζνου πενταγράμμου, όπωσ με τθν τραγουδίςτρια Κλειϊ Δενάρδου -τον Αφγουςτο 
2005-, με το γνωςτό τραγουδιςτι Παςχάλθ Αρβανιτίδθ –τον Αφγουςτο 2007-, τθ 
ςυνεργαςία με τουσ καλλιτζχνεσ τθσ Εκνικισ Λυρικισ κθνισ –το Νοζμβριο 2008-, για το 
αφιζρωμα ςτθν οπερζτα και ςτο μιοφηικαλ– θ ςυνεργαςία με τον Αμερικανό ολίςτ τθσ 
τρομπζτασ Βίνςεν Ντι Μαρτίνο –το Μάρτιο 2009- και τζλοσ, θ ςυνεργαςία με το Μανϊλθ 
Μθτςιά το 2009.  
Η ορχιςτρα ποικίλθσ μουςικισ του Διμου Ελαςςόνασ ιδρφκθκε το επτζμβριο του 2007, 

φςτερα από πρωτοβουλία του 
αρχιμουςικοφ Δθμιτρθ Σςιαβζ, με ςκοπό να 
καλφψει ζνα διαφορετικό ρεπερτόριο από 
αυτό τθσ Φιλαρμονικισ, να αναδείξει του 
καταξιωμζνουσ, πλζον, μουςικοφσ που τθν 
απαρτίηουν και να ςθματοδοτιςει μία νζα 
αφετθρία ςτα μουςικά πράγματα τθ 
περιοχισ μασ. Η ορχιςτρα ζχει ςυμμετάςχει 
ςε πολλζσ εκδθλϊςεισ ςτθν Ελαςςόνα και 
ςε πολλζσ άλλεσ πόλεισ όπωσ Θεςςαλονίκθ, 
Λάριςα και Βόλο.  
Λόγω ανειλθμμζνων υποχρεϊςεων του 

αρχιμουςικοφ Δθμθτρίου Σςιαβζ, τθ 
διεφκυνςθ τθσ Φιλαρμονικισ και τθσ 
Ορχιςτρασ Ποικίλθσ Μουςικισ 
αναλαμβάνει απόψε ο αρχιμουςικόσ κ. 
Λάηαροσ Μπίςμπασ. Ευχαριςτϊ πολφ, καλι 
ακρόαςθ».  
Εκ μζρουσ του Πολιτιςτικοφ υλλόγου 
Δολίχθσ προςφζρκθκαν ςτουσ 
αρχαιολόγουσ– ομιλθτζσ τοπικά προϊόντα 
τθσ Δολίχθσ, ωσ δείγμα ευγνωμοςφνθσ για 
τθν παρουςία τουσ ςτο Φεςτιβάλ και για 
τθν προςφορά τουσ ςτθν ευρφτερθ 
περιοχι.  

 

  
Θ εκδιλωςθ ζκλειςε με γεφμα των επιςιμων καλεςμζνων και των μουςικϊν. 
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Παρουςιάςτρια τθσ εκδιλωςθσ ιταν θ κ. Μίχου Γεωργία, 
μζλοσ του υλλόγου. Αναφζρκθκε  θ χαιρετιςτιρια επιςτολι 
του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν κ. Φίλιππου αχινίδθ και οι 
επιςτολζσ των βουλευτϊν Λάριςασ κ. Ζκτορα Ναςιϊκα και κ. 
Μάξιμο Χαρακόπουλο. Ωςτόςο, αναφζρκθκε από τθν 
παρουςιάςτρια το τθλεφϊνθμα που δζχκθκε ο Πολιτιςτικόσ 
φλλογοσ από το Γραφείο του Τπουργοφ Πολιτιςμοφ, με το 
οποίο ενθμζρωςαν ότι ο κ. Γερουλάνοσ Πάνοσ, δυςτυχϊσ, δεν 
μπόρεςε να παρευρεκεί ςτθν εκδιλωςθ λόγω των εγκαινίων 
του αρχαιολογικοφ μουςείου τθσ Κάςου. 
 
τθν εκδιλωςθ, μεταξφ των επιςιμων προςκεκλθμζνων, 
οριςμζνοι που παρευρζκθκαν ιταν: θ Ζπαρχοσ Ελαςςόνασ κ. 
Μαρία Μαμάρα, θ οποία εκπροςωποφςε και το Νομάρχθ 
Λάριςασ, ο Διμαρχοσ Λιβαδίου κ. Γαλάνθσ Γεϊργιοσ, ο 
Διμαρχοσ Ελαςςόνασ κ. Παςχόπουλοσ Γεϊργιοσ, δθμοτικοί 
ςφμβουλοι, θ κ. Δανάθ Δθμθτρακοποφλου –ιδιοκτιτρια και 

εκδότρια τθσ εφθμερίδασ «Ελευκερία»,  ο ςυντοπίτθσ μασ κ. Λίολιοσ Θρακλισ –αντιπρόεδροσ  του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Λάριςασ, ο κ. κριάπασ Κων/νοσ –πρόεδροσ του Δικτφου υλλόγων 
«Περραιβία», ο δθμοςιογράφοσ εφθμερίδασ «Ελευκερία» κ. Γιάννθσ Μουκίδθσ, ο κ. Βάλασ 
Απόςτολοσ –εκδότθσ τθσ εφθμερίδασ «Θ Ζκδοςθ»,  θ κ. Ραχιλ Μωιςίδου –εκδότρια τθσ εφθμερίδασ 
«Σα Νζα του Ολφμπου», ο κ. Αναγνωςτάκθσ πφροσ –υπεφκυνοσ του Κζντρου Περιβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ Ελαςςόνασ, ο κ. αχινίδθσ Κϊςτασ –πρόεδροσ του Λαογραφικοφ Μουςείου 
Αραδοςιβίων, θ κ. Καίτθ Κελεποφρθ –Πρόεδροσ του Μορφωτικοφ υλλόγου Πυκίου, ο κ. 
Δαρδοφμπασ Ακανάςιοσ –πρόεδροσ του Φιλοςοφικοφ Ομίλου Κεςςαλίασ «Θ Μιτισ», ο κ. Κυριλλιδθσ 
Κϊςτασ –Πρόεδροσ του υλλόγου Ποντίων Ελαςςόνασ, ο κ. Πάςχοσ Ηιςθσ –πρόεδροσ του ςυλλόγου 
Φίλων του Ολφμπου, ο κ. Πεδισ Ακανάςιοσ –πρόεδροσ του υλλόγου «Παλαίςτρα Ελαςςόνασ», ο κ. 
Παρλάντηασ Αριςτείδθσ –πρόεδροσ αρακατςανζων επαρχίασ Ελαςςόνασ, , ο κ. Παπαγιάννθσ 
Γεϊργιοσ –αντιδιμαρχοσ πολιτιςμοφ Διμου αρανταπόρου, και άλλοι εκπρόςωποι Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ, Φορζων και πλικοσ κόςμου. 
 

  
 

 


