
φαινοµενα

12

EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ

Η αρχαία Περραιβική Τρίπολις 
βρισκόταν σε στρατηγικό σηµείο 
και συνέδεε τη Μακεδονία µε 

τη Θεσσαλία, όπως ο σηµερινός δρόµος 
Ελασσόνος-Κοζάνης. Γι’ αυτό και την αρ-
χαία ∆ολίχη φύλαγαν τρεις (τουλάχιστον) 
ακροπόλεις: 

� Το Καστρί (Παλαιόκαστρο), αρχαίο κά-
στρο-ακρόπολις, µόλις 4,6 χλµ. από την 
κεντρική πλατεία του χωριού.

� Η δεύτερη βρισκόταν στο λόφο του 
Αη-Λια, µε τείχος που στεφανώνει το 
λόφο και που γι’ αυτό οι εντόπιοι το 
λένε Στεφάνι.

� Αλλες σχετικές αρχαίες ακροπόλεις βρί-
σκονται στον Σαραντάπορο, για το στρατη-
γικό έλεγχο και εκείνου του περάσµατος.

Για την ετυµολογία της ∆ολίχης υπερτε-
ρούν δυο απόψεις: Είτε ότι ήταν µια επιµή-
κης (µακρόστενη) πολιτεία είτε ότι ιδρύθη-
κε από τον ∆όλιχο (υιό του Τριπτόλεµου, 
γιού του βασιλιά της Ελευσίνος Κελεού), 
που σαν τον πατέρα του ανέλαβε να δι-
δάξει τη γεωργία στους ανθρώπους. Μια 
ακόµα άποψη τη φέρει να έχει ιδρυθεί από 
τον ηγεµόνα της Ελευσίνος, ∆όλιχο, στον 
οποίο η ∆ήµητρα δίδαξε τη λατρεία της. 
Και όντως, λατρεία της ∆ήµητρος πιστο-
ποιείται στη ∆ολίχη από ευρεθέν λατρευ-

τικό άγαλµα, η τύχη του οποίου... αγνοεί-
ται (βρέθηκε από αγρότη στη ∆ολίχη. Το 
άγαλµα «φυγαδεύθηκε» για το Μουσείο 
του Βόλου ή της Λαρίσης και έκτοτε αγνο-
είται η τύχη του)!

Ευρήµατα (κινητά και ακίνητα) πιστο-
ποιούν ότι το νυν χωριό ∆ολίχη κείται επί 
της αρχαίας πόλεως της ∆ολίχης, στις όχθες 
του Ευρώτα (ή Εύρωπου - µετέπειτα Τιτα-
ρήσιου ποταµού), ιστορικού παραποτάµου 
του Πηνειού. Εως και πριν από λίγα χρόνια, 
ο ποταµός είχε νερό και ψάρια ολοχρονίς. 
∆ιάβαινε και στην πορεία του χανόταν υπο-
γείως, όπως λέει και το αρχαίο όνοµά του 
σε ευρείες οπές και ξανααναδυόταν κάπου 
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Στην όµορφη όσο και ιστορική ∆ολίχη (Ελασσόνος Λαρίσης), 
κάτω από το όρος Αίµων ή Τιτάριον/Τίταρον και τον Ολυµπο, 
σε µία από τις τρεις πόλεις της Περραιβικής Τριπολίτιδος, 
σε µία από τις πρώτες Αµφικτυονίες του ελλαδικού χώρου, 
τα ευρήµατα είναι τόσα πολλά, που είναι αδύνατον πλέον να 
αποσιωπηθούν, όπως για χρόνια επιχειρείτο.

Του Γιώργου Λεκάκη, info@lekakis.com
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µεταξύ Αργυροπουλίου και Τυρνάβου... Τα 
τελευταία χρόνια, ο Τιταρήσιος στερεύει το 
καλοκαίρι. Η κρατική αδιαφορία έχει αφήσει 
το Καστρί απρόσιτο από επισκέπτες, διότι 
τα αγριόχορτα έχουν µεγαλώσει τόσο πολύ 

που θα το... «πνίξουν» - προς µεγάλη χαρά 
κάποιων, που δεν θέλουν να αναδειχθούν 
ο πολιτισµός και η Ιστορία της ∆ολίχης, 
εξυπηρετώντας συµφέροντα (;) άλλων µε-
γαλύτερων πόλεων της περιοχής...

Στο µύθο
και την Ιστορία

Ο συγκεκριµένος τόπος ανέδειξε κατά 
το παρελθόν σηµαντικούς άνδρες: Στην 
Αργοναυτική Εκστρατεία το µάντη Μόψο. 
Στα Τρωικά, επικεφαλής των Αινιήνων Αι-
τωλών και των «ατροµήτων» Περραιβών, 
πέµπεται ο ηγεµών Γουνεύς, από την Κύφο, 
µε 22 µαύρα καράβια! Τέλος, εντοπίζουµε 
και τον Ιανίσκο, υιό του Ασκληπιού. Για όλα 
αυτά διασώζονται σχετικές επιγραφές. Τις 
περισσότερες µελέτησε και έφερε στο φως 
ο αρχαιολόγος Α. Αρβανιτόπουλος -παπ-
πούς του νυν υπουργού- που µελέτησε 
όσο κανείς άλλος την περιοχή Περραιβίας 
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Κάποια ανθρώπινα δόντια που βρέθηκαν σε αυτούς 
τους τάφους ήταν µεγάλα και χονδρά «σαν δάκτυλα», 

µαρτυρούν οι ντόπιοι. Επίσης, µας λένε πως 
παντού στην περιοχή τους τα τρακτέρ «εξέβραζαν» 

ανθρώπινα κόκαλα, µεγάλες κνήµες, που τις 
αποκαλούσαν «αρίδες»...
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στις αρχές του 20ού αιώνα. Οµως 
πλέον οι επιγραφές αυτές αγνοού-
νται και ο νυν υπουργός αδιαφορεί 
για την τύχη αυτών που έφερε στο 
φως ο πρόγονός του. Τα αντικεί-
µενα αυτά «φυγαδεύθηκαν» για το 
Μουσείο του Βόλου ή της Λαρίσης 
και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους... 
Οπως αγνοείται η τύχη και άλλων 
ευρηµάτων της ∆ολίχης. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε την περίπτωση ακόµα 
µιας επιγραφής, µε τρεις όψεις, µά-
λιστα, που όριζε τα όρια της αρχαίας 
πόλεως, µεταξύ Περραιβών (Θεσσα-
λών) και Ελεµειωτών (Μακεδόνων), 
η οποία είχε βρεθεί να... στυλώνει 
την Αγία Τράπεζα του ξωκλησιού 
του Αγ. Νικολάου στη συνοικία Με-
τόχι του χωριού. ∆ίπλα σε αυτό το 

εκκλησάκι έχουν ευρεθεί 

αρχαίοι τάφοι, µάλλον µυκηναϊκής 
περιόδου, στο έλεος του Θεού κι 
αυτοί… Αφρόντιστοι, χωρίς κανείς 
να νοιαστεί, χάσκουν, αλλά κάποτε 
θα πάρουν εκδίκηση... Οσες φορές 
κι αν προσπάθησαν οι ντόπιοι να ει-
δοποιήσουν τους «αρµοδίους», αυτοί 
εκώφευσαν...

Η ευρύτερη περιοχή Πηνειού είναι 
µία από τις κοιτίδες του ανθρωπί-
νου γένους. Εχει δώσει ανθρώπινα 
εργαλεία 100.000 χρόνων! Η ∆ο-
λίχη Περραιβίας κατοικείται από 
την παλαιολιθική εποχή. Στις θέσεις 
Γερανός, Λούκια και Αγ. Γεώργιος 
έχουν βρεθεί πλείστα παλαιολιθικά 
ευρήµατα. Η πόλις ίσως να διοργά-
νωνε και αθλητικούς αγώνες (ίσως 
και να προηγείτο των Ολυµπίων/
Ολυµπιακών Αγώνων της Ηλείας). 
Στην Τροία αναφέρεται ο Περραι-
βός ικανότατος δισκοβόλος Πολυ-
ποίτης. Κατά τον Παυσανία, «αυτοί 
οι οποίοι οµιλούν για τα παλαιά 
λένε πως πρώτος εξουσιαστής 
του σύµπαντος ήταν ο Ουρανός, 
ο οποίος µε τη Μητέρα Γη έκαµαν 
πολλά παιδιά, µε όψι φοβερή και 

δύναµη ακατανίκητη. Και γι’ αυτό, 
ο Ουρανός δεν τα άφηνε να βγουν 

Η κοιτίδα 
των µαγισσών 
Η νεολιθική εποχή αποτελεί για την Περ-
ραιβική Θεσσαλία µια σηµαντική χρονική πε-
ρίοδο. Στην περιοχή της Ελασσόνος ευρέθη 
λίθινος πέλεκυς (µήκους 6,3 εκατ.) από τη 
νεολιθική εποχή, που φέρει τη -µάλλον µετα-
γενέστερη ή µήπως όχι;- εγχάρακτη επιγραφή 
«ΑΒΡΑCAΞ». Το... παράδοξο είναι ότι η επίκλη-
σις «ΑΒΡΑΚΑΞ»/«ΑΜΠΡΑΞΑΣ» -σχετιζόµενη 
µε τη ρωµαϊκή ιαµατική επωδό ΑΜΠΡΑΚΑΤΑ-
ΜΠΡΑ- αφορούσε τις µάγισσες της ∆ύσεως 
κατά τον Μεσαίωνα. Αλλωστε οι Θεσσαλές 
έχαιραν φήµης ιδιαιτέρων µαγισσών. Τόσο, 
που λεγόταν πως µπορούσαν να σταµατή-
σουν την πορεία του φεγγαριού µε µια µατιά 
τους! Είναι γνωστό, επίσης, πως οι κάτοικοι 
της κλασικής και ελληνιστικής Ελλαδος θε-
ωρούσαν ότι οι νεολιθικοί πελέκεις έπεσαν 
στη Γη εξ ουρανού, µαζί µε τους κεραυνούς. 
Τους ονόµαζαν κεραύνιους λίθους και επί το 
λαϊκότερον αστροπελέκια. Τους χρησιµοποιού-
σαν σαν φυλακτά -και δη από τους κεραυνούς 
διά της οµοιοπαθητικής αντιλήψεως- καθώς 
επίσης και στις µαγικές τελετές.

Ανεπτυγµένη ιδιαιτέρως ήταν και η 
γλυπτική τέχνη. Εχουν βρεθεί είδωλα πτη-
νόµορφων γυναικών, µε µακριούς λαιµούς, 
που προτάσσουν τα στήθη τους. Στη µέση 
νεολιθική εποχή (3000-2000 π.Χ.), οι οικίες 
στη Θεσσαλία φέρουν άνοιγµα στη σκεπή - 
κεντρικός αεραγωγός για να φεύγει ο καπνός 
της εστίας. Οι άκρες των δοκών εντοπίζονται 
στις άκρες της στέγης. 

Οµως και η ζωγραφική τέχνη ήταν ιδιαίτερα 
αγαπητή και αναπτυγµένη, αφού η οικία χρω-
µατιζόταν και εξωτερικά, διαθέτοντας 
µάλιστα ανοίγµατα στις τέσσερις 
πλευρές, όπως παρατηρείται µέχρι 
σήµερα στα αρχοντικά του Πηλί-
ου! Επίσης ζωγραφίζονταν και τα 
κύπελλα καθηµερινής χρήσεως, 
µε σχέδια τα οποία απαντούµε 
ακόµη και σήµερα στα υφαντά 
των γυναικών της Θεσσαλίας. 
Μια ακατάρριπτη απόδειξις πως 
µιλάµε για τον ίδιο λαό, από τότε 
έως σήµερα!

Το µικρό αλλά όµορφο Λαογραφικό Μουσείο της ∆ολίχης, που αναµένει τα χαµέ-
να ευρήµατα της περιοχής του για να γίνει και Αρχαιολογικό. Υπάρχει ένας πολύ 
δραστήριος τοπικός σύλλογος που µάχεται γι’ αυτό και διεκδικεί την Ιστορία του.

τόχι του χωριού. ∆ίπλα σε αυτό το 
εκκλησάκι έχουν ευρεθεί 

νωνε και αθλητικούς αγώνες (ίσως 
και να προηγείτο των Ολυµπίων/
Ολυµπιακών Αγώνων της Ηλείας). 
Στην Τροία αναφέρεται ο Περραι-
βός ικανότατος δισκοβόλος Πολυ-
ποίτης. Κατά τον Παυσανία, «αυτοί 
οι οποίοι οµιλούν για τα παλαιά 
λένε πως πρώτος εξουσιαστής 
του σύµπαντος ήταν ο Ουρανός, 
ο οποίος µε τη Μητέρα Γη έκαµαν 
πολλά παιδιά, µε όψι φοβερή και 

δύναµη ακατανίκητη. Και γι’ αυτό, 
ο Ουρανός δεν τα άφηνε να βγουν 

αγαπητή και αναπτυγµένη, αφού η οικία χρω-
µατιζόταν και εξωτερικά, διαθέτοντας 
µάλιστα ανοίγµατα στις τέσσερις 
πλευρές, όπως παρατηρείται µέχρι 
σήµερα στα αρχοντικά του Πηλί-
ου! Επίσης ζωγραφίζονταν και τα 
κύπελλα καθηµερινής χρήσεως, 
µε σχέδια τα οποία απαντούµε 
ακόµη και σήµερα στα υφαντά 
των γυναικών της Θεσσαλίας. 
Μια ακατάρριπτη απόδειξις πως 
µιλάµε για τον ίδιο λαό, από τότε 

Πέλεκυς (αστροπελέκι) νεολιθικής εποχής, µήκους 
6,3 εκατ., από κεραύνιο λίθο. Βρέθηκε στην 

περιοχή της Ελασσόνος και φέρει εγχάρακτη τη 
µαγική λέξη ABRACAΞ (Αρχ. Μουσείο Βόλου).
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στο Φως, ώσπου τη θεϊκή εξουσία επήρε 
ο Κρόνος, ο πιο φοβερός απ’ τους υιούς 
της Γης και τ’ Ουρανού. Και τότε οι άν-
θρωποι έστησαν ναό για τον Κρόνο στην 
ολυµπία χώρα…». Αλλά ποια είναι αυτή η 
παλαιά ολυµπία χώρα; Ισως να µην είναι 
η γνωστή σήµερα Ολυµπία της Ηλείας, 
αλλά η περιοχή γύρω από τον Ολυµπο! 
Ισως και ο δύσκολος δρόµος, ο δόλιχος, 
αγώνισµα των Ολυµπίων, να έλκει την 
ονοµασία του εκ της ∆ολίχης. Ολα τα 
ευρήµατα, υπαρκτά και αποσιωπηθέντα, 
φιλολογικά, λαογραφικά και σκαπτικά, 
αποδεικνύουν πως εδώ βρισκόταν η αρ-
χαία ∆ολίχη της Περραιβικής Τριπολίτι-
δος, η Πετραία ∆ολίχη.

Οι Περραιβοί είχαν την προνοµιούχο 
θέση να έχουν την ευκολότερη πρόσβα-
ση απ’ όλους τους άλλους Ελληνες στον 
Μύτικα του Ολύµπου, την έδρα των θεών. 
Ακόµη και σήµερα, διαµέσου ∆ολίχης-
Πυθίου-Καλυβίων, µπορεί κανείς άνετα 
µε ένα εκτός δρόµου όχηµα να φθάσει 
έως το ύψος των 2.200 µ. σε καταφύγιο 
του Ολύµπου, απ’ όπου η πεζοπορία έως 
την κορυφή του θεϊκού βουνού απέχει 
µόνον µία ώρα... Αλλά και από το ορο-
πέδιο της Λεφτοκαρυάς Σαρανταπόρου 
νοµίζεις πως θα απλώσεις το χέρι σου 
και θα πιάσεις τον Μύτικα. Από εκεί 
έχεις απευθείας... οπτική σύνδεση µε τα 
τεκταινόµενα στα θεϊκά συµβούλια στον 
Ολυµπο...

Η εξάπλωση 
των Περραιβών

Ο επώνυµος των Περραιβών ήταν ο 
υιός του Ιλλυριού Περραιβός, εγγονός 
του Κάδµου και της Αρµονίας. Αρα οι 
Περραιβοί έχουν απώτατη αργο-θηβαϊκή 
καταγωγή.

Οι Περραιβοί Θεσσαλοί ίδρυσαν µα-
ντείο-µουσείο στην πόλη τους, τη ∆ωδώ-
νη, υπέρ του Πελασγικού ∆ιός. Προ του 
κατακλυσµού, οι ιερείς του, ερµηνεύοντας 
τα σηµάδια, πήραν το αρχείο του και διέ-
φυγαν για να σωθούν κατά την Αίγυπτο, 
όπου ίδρυσαν νέο µαντείο, στη χώρα του 
Αίµωνος/Αµµωνος ∆ιός. Ο κατακλυσµός 

πράγµατι ήρθε και αφάνισε την περιοχή, 
που πριν ήταν θάλασσα («θέσις αλός» > 
Θεσσαλία) και το µαντείο της θεσσαλικής 
∆ωδώνης φυσικά, µαζί και το αρχαίο της 
θέατρο. 

Αργότερα, οι πληγέντες Περραιβοί της 
Θεσσαλίας εκτοπίστηκαν από τα πατρο-
γονικά τους εδάφη, από τους Λαπίθες, 
κατοίκους του Πηνειού, ένα µαχιµότατο 
θεσσαλικό έθνος που µε τον Ηρακλή νί-
κησαν και τους κενταύρους. Ετσι, άλλοι 
Περραιβοί πήγαν στην Ηπειρο, στην πε-
ριοχή των (νυν) Ιωαννίνων, όπου ίδρυ-
σαν και πάλι το µαντείο τους. Αλλωστε το 
Πύθιο πλησίον της ∆ολίχης ονοµαζόταν 
Σελούς, όπως Σελλοί ελέγοντο οι υποφή-
τες (ιερείς) του µαντείου της ∆ωδώνης. 
Αλλοι, πάλι, πήγαν στον Αχελώο, όπου 
έκτισαν την πόλη Αινία (και έµειναν γνω-
στοί ως Αινιάνες). Συνέχισαν στην Κεφαλ-
λονιά, όπου ονοµατίζουν Αίνο το βουνό 
της νήσου. Τους βρίσκουµε στην Οσσα 
και τη χώρα των Οζολών Λοκρών (όπου 
ίδρυσαν πόλη µε το όνοµα Αίνος), στο 
όρος Κορσέα ή Οθρυ ή Ορθή (όπου ιδρύ-
ουν φερώνυµη κώµη), στην Οίτη, αλλά 
και στο ∆ώτιον Πεδίον (νυν Αγυιόκαµπος 
Λαρίσης), όπου ιδρύουν τις πόλεις Γόννοι, 
Ολοσσών (νυν Ελασσόνα), Πρας, ίσως 
και τη Γυρτώνη. Η κάθοδος των Περραι-

΄

Τα διακοσµητικά µοτίβα 
αποτελούν ένα ακόµη 
σηµαντικό κεφάλαιο 
στην αγιογράφηση του 
ναού, καθώς συµπλέ-
κονται βυζαντινά µε 
αρχαιοελληνικά στοι-
χεία, µε κορυφαία τη 
ζωγραφική απεικόνιση 
της δρυός - ιερού 
δένδρου του ∆ιός! 
Φαίνεται ότι οι 
αγιογράφοι ήταν και 
ιστορικά καταρτισµένοι, 
αφού συνδύασαν κάτω 
από τον Ολυµπο τον 
Χριστιανισµό µε 
τη µυθική παράδοση 
του τόπου

Κάτω από τα... χορτάρια 
κείτονται τρεις εν σειρά 

αρχαίοι ναοί: του Πατρώου 
Ποσειδώνα, του Πυθίου 

Απόλλωνος και της Αρτέµιδος!
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βών στην Πελοπόννησο μαρτυράται από 
διάφορα σχετικά τοπωνύμια. Συνεχίζουν 
έως και την Κρήτη και την Αίγυπτο και 
εξαπλώνονται σε Ευρώπη (στις Ραιτικές 
Αλπεις) και την Ασία (στην Υπεριορδανία, 
επί της οδού Βόστρας-Δαμασκού)... Ολα 
αυτά έκαμαν τους αρχαίους συγγραφείς 
να μιλούν για τους «μετανάστες» Περ-
ραιβούς...

 

Κατοικία γιγάντων;

Ομως το σημαντικότερο ιστορικό κτί-
σμα που μπορεί να συναντήσει κανείς σή-
μερα στο χωριό Δολίχη είναι ο Ι.Ν. Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος στην κεντρική 
πλατεία του. Είναι κτισμένος επί αρχαίου 
χώρου, όπου έκειτο κοιμητήριο, από το 
οποίο εξήχθησαν οστά μεγαλοστέινων 
σκελετών (αυτών που η Μυθολογία μας 
αποκαλεί «γίγαντες»). Κάποια ανθρώπι-
να δόντια που βρέθηκαν σε αυτούς τους 
τάφους ήταν μεγάλα και χονδρά «σαν 
δάκτυλα», μαρτυρούν οι ντόπιοι. Επίσης, 
μας λένε πως παντού στην περιοχή τους 
τα τρακτέρ «εξέβραζαν» ανθρώπινα κό-
καλα, μεγάλες κνήμες, που τις αποκα-
λούσαν «αρίδες»... Αυτά τα ευρήματα 
«φυγαδεύονταν» αμέσως προς Βόλο ή 
Λάρισα και η τύχη τους αγνοείται… Στα 
υστερορωμαϊκά χρόνια, στην περιοχή του 
κοιμητηρίου, εκτίσθη δημόσιο λουτρό.

Ενας ναός που έγινε
φυλακή γυναικών!

Ο αρχικός ναός (του 8ου αιώνα) ήταν 
τρίκλιτος - πιθανότατα περίστωος, όπως 
αποδεικνύουν και οι τοίχοι που συνεχί-
ζουν προς τη βόρεια και νότια πλευρά 
του.

Η σημερινή του μορφή είναι αποτέλε-
σμα ανακαινίσεως, η οποία έγινε το 1512 
(βάσει σωζόμενης επιγραφής στην οποία 
μνημονεύονται και οι δωρητές). Αποτε-
λείται από μια μονόχωρη βασιλική και 
δύο νάρθηκες, εκ των οποίων ο πρώτος 
φέρει τρούλο. Στη μικρή βασιλική διασώ-
ζονται στη βόρεια πλευρά τα ανοίγματα 

που οδηγούσαν στο αντίστοιχο κλίτος. 
Η τοιχοποιία διατηρεί μέχρι σήμερα εμ-
φανείς τις διαδοχικές φάσεις ανοικοδο-
μήσεως. Το κεραμικό δάπεδο, το οποίο 
αντικατέστησε το προϋ-
πάρχον αρχαίο λίθινο, εί-
ναι αντίγραφο των τριών 
αρχικών δαπέδων, που 
βρέθηκαν στην ανακαίνι-
ση του 2002. Σημαντική 
είναι η χημική σύσταση 
των παλαιών δαπέδων, 
από τα οποία απουσιά-
ζουν τα ασβεστολιθικά 
στοιχεία που πλεονάζουν 
στην περιοχή. Ολη η πρώ-
τη ύλη είναι φερτή από τη 
θηραϊκή γη. Το σημερινό 
χρώμα είναι πιο ανοιχτό 
πορτοκαλί σε σχέση με το 
παλαιό, το οποίο επηρέ-
ασε άμεσα και την αγιο-
γράφησή του.

Ο αγιογραφικός κύ-
κλος παρουσιάζει ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον, καθώς 
ο ναός αγιογραφείται στο μεταίχμιο της 
μεταβάσεως από τη μακεδονική στην 
κρητική Σχολή, διασώζοντας εμφανή 
υπολείμματα της προηγουμένης αγιογρα-
φήσεώς του. Υπάρχει ένας έντονος επη-
ρεασμός από την ησυχαστική κίνηση, με 
ήρεμες μορφές και κορύφωση την αγιο-
γράφηση του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά 
σε αψίδα του τρούλου, ως μοναχού με 
ειλητάριο. Εχει παραστάσεις που θυμί-
ζουν σε θεματολογία και τεχνική τον Ι.Ν. 
Αγ. Νικολάου Ορφανού Θεσσαλονίκης 
και τις μονές των Μετεώρων. 

Τα χρώματα είναι γήινα: καφέ, πορ-
τοκαλί και ώχρα. Απουσιάζουν τα έντο-
να πορφυρά και χρυσά, ίσως επειδή το 
χρώμα του δαπέδου ήταν απαγορευτικό 
τέτοιων έντονων χρωματισμών. Ο αγι-
ολογικός κύκλος είναι έντονα στρατιω-
τικός και μαρτυρικός στη βασιλική, θυ-
μίζοντας βυζαντινά πρότυπα, αλλά και 
απηχώντας την παραδοσιακή παρουσία 
στρατευμάτων στην περιοχή από τα αρ-
χαία χρόνια. Η αμφίεση είναι αυτοκρατο-

ρική σε πολλές μορφές. Τα διακοσμητικά 
μοτίβα αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό 
κεφάλαιο στην αγιογράφηση του ναού, 
καθώς συμπλέκονται βυζαντινά με αρ-
χαιοελληνικά στοιχεία, με κορυφαία τη 
ζωγραφική απεικόνιση της δρυός - ιερού 
δένδρου του Διός! Φαίνεται ότι οι αγιο-
γράφοι ήταν και ιστορικά καταρτισμένοι, 
αφού συνδύασαν κάτω από τον Ολυμπο 
τον Χριστιανισμό με τη μυθική παράδοση 
του τόπου, αλλά και αγιολογικά, καθώς 
αγιογραφούν σχετικά άγνωστους στην 
περιοχή αγίους, όπως π.χ. ο Αγιος Επι-
φάνειος Κύπρου. Προβληματίζει ωστόσο 
η απουσία τοπικών αγίων, όπως λ.χ. του 
Αγίου Αχίλλειου!

Ο τρούλος του ναού θυμίζει έντονα 

΄

Η επίκλησις 
«ΑΒΡΑΚΑΞ»/«ΑΜΠΡΑΞΑΣ» 

-σχετιζόμενη με τη 
ρωμαϊκή ιαματική επω-

δό ΑΜΠΡΑΚΑΤΑΜΠΡΑ- 
αναφερόταν σε 

μάγισσες της Δύσεως 
κατά τον Μεσαίωνα. 

Αλλωστε οι Θεσσαλές 
έχαιραν φήμης 

ιδιαιτέρων μαγισσών. 
Τόσο, που λεγόταν πως 

μπορούσαν να 
σταματήσουν την 

πορεία του φεγγαριού 
με μια ματιά τους!
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ερευνα

φαινοµενα

αντίστοιχους αγιορείτικους. Σώζονται 
διακοσµητικά πιάτα στο εξωτερικό του - 
στοιχείο κυρίως δωδεκανησιακό, που ίσως 
να προέρχεται από ταξίδια των εντοπίων 
αφιερωτών σε Ικαρία, Ρόδο, Κύπρο! Στο 
εσωτερικό του, ο Παντοκράτωρ βρίσκεται 
µέσα σε γαλάζιο φόντο και φέρει άνοιγ-
µα στο φωτοστέφανο. Παραδίδεται ότι 
κάποιος Τούρκος θύµωσε µε το γαλήνιο 
πρόσωπο του Χριστού και θέλησε µε το 
τουφέκι του να του χαλάσει το µάτι!

Ο ναός ανακαινίστηκε το 2002 υπό την 
επίβλεψη της 7ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων. Πανηγυρίζει στις 5 και 6 
Αυγούστου, ενώ παλαιότερη παράδοση 
παραδίδει ότι εόρταζε και στην Απόδοση 
της Λαµπρής. Μέχρι και τη δεκαετία του 

1940 ο χώρος εχρησιµοποιείτο και σαν 
σχολείο, το οποίο στεγαζόταν στον πρό-
σθετο εξωνάρθηκα - ο οποίος δεν υπάρχει 
σήµερα! Αργότερα, στην Κατοχή, χρησιµο-
ποιήθηκε και σαν φυλακή γυναικών! Από 
τη δεκαετία του 1950 και έπειτα σχεδόν 
εγκαταλείφθηκε. Το 1970 η 7η ΕΒΑ συ-
ντήρησε το ετοιµόρροπο µνηµείο και έκα-
νε υποθεµελίωση.

Η αρχική κτίση του µνηµείου δεν µπορεί 
να προσδιορισθεί µε ακρίβεια. Κι όµως, εί-
ναι ένα από τα αρχαιότερα όρθια µνηµεία 
της περιοχής. Είναι από τους ελάχιστους 
ναούς που σώζουν σε τέτοιο βαθµό τις 
απαρχές της υστεροβυζαντινής τέχνης, 
δεδοµένου δεν έχουν περάσει ούτε καν 
100 χρόνια από την Αλωση, και η ανακαί-
νισή του συµπίπτει µε την παρουσία ενός 
σπουδαίου ιεράρχου στην περιοχή, του 
(µετέπειτα αγίου) Αρχιεπισκόπου Λαρίσης 
Βησσαρίωνος. Η απουσία αναφοράς του 
στην κτητορική επιγραφή -σύµφωνα µε τη 
συνήθεια- αποκαλύπτει την τότε εκκλησι-
αστική κατάσταση.

Τέλος, ο ναός εκηρύχθη ως «ιστο-
ρικό διατηρητέο µνηµείο, επειδή κο-
σµείται µε αξιόλογες τοιχογραφίες του 
πρώιµου 16ου αιώνα» (ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/
Φ32/42987/949/18-9-1985, ΦΕΚ 
647/Β/29-10-1985). Απ’ όλα όµως τα 
παραπάνω, το υπ. Πολιτισµού της Ελ-

λάδος, στο ηλεκτρονικό πρόγραµµά του 
«Ο∆ΥΣΣΕΥΣ», δεν αναφέρει τίποτε για τη 
∆ολίχη… Ντροπή! 

Σηµείωση 
Περισσότερα µπορεί να βρει κανείς στην 
ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου ∆ολί-
χης www.dolihi.gr, ο οποίος δηµιούργησε ένα 
πανέµορφο µικρό Λαογραφικό Μουσείο που 
ζητάει πίσω τον πολιτισµό του και τα κλεµµέ-
να και αφαιρεµένα πολιτιστικά στοιχεία της 
πόλεως. Ο Σύλλογος διοργανώνει κάθε κα-
λοκαίρι το Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» 
και αναβιώνει τον ∆όλιχο ∆ρόµο.

Bιβλιογραφία:
� Λιόλιου Θ. Ν., «Περραιβία (∆ολίχη, Αζω-
ρος, Πύθιο, ∆ωδώνη)», εκδ. «Ολυµπος», 
Κατερίνη 2010.
� Μπούµπα Σπ. Αντ., «Η ∆ολίχη στην 
Περραιβική Τριπολίτιδα», εκδ. Πολ. Σύλλ. 
∆ολίχης, Αθήναι, 2009.

Who is who
Ο Γιώργος Λεκάκης είναι συγγραφέας (πε-
ρισσότερων από 40 βιβλίων) και δηµοσιο-
γράφος. Είναι µέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας 
Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας 
(ΕΜΑΕΜ) και του ∆.Σ. της Επιτροπής 
Ενηµερώσεως επί των Εθνικών Θεµάτων. 
Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για 
τη δράση και το έργο του µέσα από την προ-
σωπική του ιστοσελίδα www.lekakis.com.

Ο σηµαντικός Ι.Ν. Μεταµόρφωσης 
του Σωτήρος στη ∆ολίχη, µαζί 

µε τα αρχαία µέλη, που ήταν πά-
ντα εκεί, καθώς έχει κτισθεί 

επί αρχαίου χώρου.


