
ΚΡΕ Κιςςάβου – Ελαςςόνασ 
Φφςθ και Ραράδοςθ του Ολφμπου 

2 – 4 Μαρτίου 2012 

Ανιθ Μπάτζιου-Ευςταιίου 
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Προϊςταμένη τησ ΙΕ’ Εφορείασ Προϊςτορικών και Κλαςικών Αρχαιοτθτων Λάριςασ 

Θ αρχαιολογία των παραολφμπιων περιοχϊν 

Τα όρια τθσ αρχαίασ Ρερραιβίασ, μιασ κλειςτισ λοφϊδουσ περιοχισ, αποτελοφν οι ορεινοί όγκοι του Ολφμπου, του 

Τίταρου και των Καμβουνίων και του Μεγάλου Ελευκεροχωρίου, ενϊ το φυςικό όριο με τθ Κεςςαλία προσ νότον 

ιταν ο Ρθνειόσ.    

Οι Ρερραιβοί ςτθ Μυκολογία 

Στα τζλθ τθσ μυκθναϊκισ εποχισ οι Λαπίκεσ κατείχαν τισ πόλεισ Άργιςςα, Γυρτϊνθ, Πρκθ, Θλϊνθ, Ολοοςςόνα που 

εντοπίηονται ςτθ βόρεια Ρελαςγιϊτιδα και τθ νότια Ρερραιβία (εικ.2). Από τθ μεκομθρικι γραμματεία μακαίνουμε 

ότι οι Λαπίκεσ είχαν εκτοπίςει από εκεί τουσ Αινιάνεσ και υποτάξει μζροσ των Ρερραιβϊν.  Στθν αρχαιότθτα οι 

κάτοικοι τθσ Κεςςαλίασ διθγοφνταν καυμαςτζσ ιςτορίεσ για τουσ Λαπίκεσ, που ιταν μια γιγαντογενιά, μιλοφςαν για 

τισ μάχεσ  τουσ με τουσ Κενταφρουσ,  για τουσ αλαηονικοφσ βαςιλιάδεσ των Λαπικϊν- όπωσ ο Λξίων, ο Ρειρίκουσ και 

ο Καινζασ που είχαν οικτρό τζλοσ γιατί προκάλεςαν τθν οργι των κεϊν. Λίγοι λαοί περιπλανικθκαν όςο οι Λαπίκεσ. 

Ξεκίνθςαν από τθν Ρερραιβία και τθν Ρελαςγιϊτιδα και απλϊκθκαν ςε όλθ τθ Κεςςαλία, τθ Βοιωτία, τθν Αττικι, 

τθν Ρελ/ςο, τθ όδο και τθν Κνίδο. Οι αρχθγοί τουσ, Καινζασ,  Ρειρίκουσ, Ρολυποίτθσ και Μόψοσ, πιραν μζροσ ςτα 

πιο ςθμαντικά μυκικά γεγονότα: ςτθν αργοναυτικι εκςτρατεία, ςτουσ αγϊνεσ προσ τιμι του νεκροφ Ρελία, ςτο 

κυνιγι του Καλυδϊνιου κάπρου  και ςτον Τρωικό πόλεμο.   

Στον ομθρικό κατάλογο των ελλθνικϊν φφλων που ζλαβαν μζροσ ςτθν τρωικι εκςτρατεία, Ρερραιβοί και Αινιάνεσ 

ζχουν κοινό αρχθγό και κατζχουν μια περιοχι που είχε πρωτεφουςα τθν πόλθ Κφφο. Σϋαυτιν περιλαμβανότανμια 

περιοχι που ονομαηόταν Δωδϊνθ και διαςχιηόταν από τον Τιταριςιο, παραπόταμο του Ρθνειοφ (Λλιάσ Β 748-755).  

  

Θ Ρερραιβία ςτα ιςτορικά χρόνια 

 Οι Κεςςαλοί ςτα τζλθ του 12ου π.Χ. αι. πζραςαν από τθν Ιπειρο ςτθ δυτικι Κεςςαλία και ςιγά-ςιγά ζωσ 

τον 9ο αι., εξαπλϊκθκαν ςτθ κεςςαλικι πεδιάδα, υποτάςςοντασ ι απωκϊντασ τουσ παλαιοφσ κατοίκουσ  προσ τουσ 

πζριξ τθσ κεςςαλικισ πεδιάδασ ορεινοφσ όγκουσ. Οι λαοί που απωκικθκαν ιταν οι Ρερραιβοί, οι Μάγνθτεσ, οι 

Αχαιοί Φκιϊτεσ, οι Μαλιείσ, οι Αινιάνεσ και οι Οιταίοι, οι οποίοι ονομάηονταν περίοικοι.  

Κατά τον Στράβωνα, ςε απόςπαςμα όπου αναφζρεται ςε ποταμοφσ ωσ φυςικά όρια μεταξφ Μακεδονίασ, 

Κεςςαλίασ και Θπείρου,  (7, απόςπ.12) θ Ρερραιβία ανικε ςτθ Μακεδονία:’’ότι Ρθνειόσ ορίηει τθν κάτω και προσ τθ 

καλάττθ Μακεδονίαν από Κετταλίασ και Μαγνθςίασ, Αλιάκμων δε τθν άνω Μακεδονίαν ορίηει και ζτι τουσ 

Θπειρϊτασ και τουσ Ραίονασ και αυτόσ και ο Ερίγων και ο Αξιόσ και ζτεροι’’.  

Θ περιοχι τθσ Άνω Μακεδονίασ υπιρξε ςτακμόσ τθσ πορείασ του ‘’πολυπλάνθτου’’ ζκνουσ των βορειοδυτικϊν 

ελλθνικϊν φφλων ςτα οποία ανικαν οι Μακεδόνεσ και οι Δωριείσ(Θρόδοτοσ 1.56, 8.137-139, Κουκυδίδθσ 2.99).      

Στθν Εποχι του Σιδιρου, γνωςτι και ωσ ΡΓ-Γ εποχι,  χρονολογοφνται πολλά ταφικά ευριματα από τθν Άηωρο και 

τθν περιοχι γφρω από αυτιν(εικ.3) που μαρτυροφν τθ ςτενι ςχζςθ τθσ με τουσ πλθκυςμοφσ τθσ Μακεδονίασ. Οι 

πλθκυςμοί από τθ Μακεδονία ζφκαςαν ςτθν Κεντρικι και Ανατολικι Κεςςαλία, όπωσ μαρτυροφν τα αρχαιολογικά 

ευριματα. 



ΚΡΕ Κιςςάβου – Ελαςςόνασ 
Φφςθ και Ραράδοςθ του Ολφμπου 

2 – 4 Μαρτίου 2012 

Από τθν Ρερραιβία διζρχονται όλοι οι δρόμοι (εικ.4) που ςυνδζουν τθ Μακεδονία με τθ νότια Ελλάδα.  Θ κοιλάδα 

του Τιταριςιου  αποτελοφςε το δρόμο τθσ διαβάςεωσ από τθν  Ρζτρα προσ τθν Κάτω Μακεδονία και 

εχρθςιμοποιείτο κατά προτίμθςθ ςε πολζμουσ για να παρακαμφκεί θ κοιλάδα των Τεμπϊν.  Ο δεφτεροσ, μεταξφ 

του Τιταριςιου και των Καμβουνίων, είναι τα γνωςτά ςτενά τθσ Βολουςτάνασ ι Σαρανταπόρου. Μια τρίτθ διάβαςθ 

είναι αυτι που οδθγεί από τθν Λεπτοκαρυά-Ηθλιάνα-Αςκουρίδα προσ Γόννουσ και τζλοσ ςτα ανατολικά όρια τθσ 

Ρερραβίασ, θ κοιλάδα των Τεμπϊν. Για το λόγο αυτό θ περιοχι  άλλαξε πολλζσ φορζσ κυρίαρχο και κατεχόταν 

εναλλάξ από τουσ Ρερραιβοφσ, τουσ Μακεδόνεσ ι από τουσ Κεςςαλοφσ.      

Θ Ρερραιβία μνθμονεφεται από τον Θρόδοτο(7.173.4) όταν περιγράφει τθν ειςβολι των ςτρατευμάτων του Ξζρξθ 

ςτθ Κεςςαλία:’’εςβολιν εσ Κεςςαλοφσ κατά τθν άνω Μακεδονίθν δια Ρερραιβϊν κατά Γόννων πόλιν, τθ περ δι και 

εςζβαλε θ ςτρατιι θ Ξζρξεω’’ . Θ διζλευςθ των περςικϊν ςτρατευμάτων από τθν Ρερραιβία τεκμθριϊνεται από 

τουσ δυο χρυςοφσ δαρεικοφσ που βρζκθκαν ςτισ αναςκαφζσ τθσ Αηϊρου (εικ. 5). 

 

Το Κοινό των Τριπολιτϊν 

Οι επιχειριςεισ των βαςιλζων τθσ Μακεδονίασ κατά τθσ Ρερραιβίασ άρχιςαν από το τζλοσ του 5ου αι.π.Χ. (410-400) 

επί Αρχελάου. Οι Μακεδόνεσ, ςτα μζςα του 4ου αι. επί Φιλίππου Β’, προςπάκθςαν να αποκτιςουν επιρροι ςτθν 

περιοχι και  προςάρτθςαν το βορειότερο τμιμα τθσ Ρερραιβίασ, τθν Τρίπολθ (Ρφκιο, Άηωρο, Δολίχθ) ςτθν 

Ελιμιϊτιδα τθσ Άνω Μακεδονίασ. Οι διαμάχεσ με τουσ γείτονεσ για εδαφικζσ κτιςεισ δεν ιταν άγνωςτεσ όπωσ μασ 

πλθροφορεί λατινικι επιγραφι που βρζκθκε ςτθ Δολίχθ, ςφμφωνα με τθν οποία ο αυτοκράτωρ Τραϊανόσ (101 μ.Χ.) 

κακορίηει τα όρια μεταξφ Ελιμιωτϊν και Δολιχινϊν επαναφζροντασ ςε ιςχφ παλαιότερθ διάταξθ του βαςιλιά 

Αμφντα Γϋ(393-369 π.Χ.) που αφοροφςε το ίδιο ηιτθμα. 

Στον 3ο αι. χρονολογοφνται επιςτολζσ, των μακεδόνων βαςιλζων (εικ.6), μια του Δθμθτρίου Β’ (239-229π.Χ.)  και  

δυο του  Αντιγόνου Δϊςωνοσ (229-222/1π.Χ.). Θ μια-που χρονολογείται ακριβϊσ λόγω του ιςτορικοφ γεγονότοσ 

που περιγράφεται, 222π.Χ.- απευκφνεται προσ τον βαςιλικό επιςτάτθ και αφορά τθν αποκατάςταςθ Τριπολιτϊν 

εταίρων, οι οποίοι ζλαβαν μζροσ ςτθ μάχθ τθσ Σελλαςίασ το 222π.Χ., ςυνζβαλαν ςτθ νίκθ των Μακεδόνων και των 

ςυμμάχων επί των Σπαρτιατϊν και απζτρεψαν τθν θγεμονία τθσ Σπάρτθσ από τθν Ρελ/ςο.   

Θ Άηωροσ, θ Δολίχθ και το Ρφκιο, ζμειναν υπό τθν Μακεδονικι κυριαρχία από τα μζςα του 4ου αι. το τζλοσ του Β’ 

Μακεδονικοφ πολζμου  το 196 π.Χ. Τότε, μετά τθν ιττα του Μακεδόνα βαςιλιά Φιλίππου Ε’, ςυγκροτείται και πάλι 

το Κοινό των Ρερραιβϊν, ζνα είδοσ ςυμπολιτείασ, και οι ωμαίοι ιταν πλζον οι ρυκμιςτζσ των πολιτικϊν 

πραγμάτων ςτθν περιοχι. Θ περίοδοσ τθσ αυτονομίασ ιταν πολφ ςφντομθ, ωσ το 146 π.Χ. οπότε οι ωμαίοι 

κατζλαβαν τθ χϊρα. Οι Ρερραιβοί ςυμμετείχαν ςτθ Δελφικι Αμφικτιονία  μζχρι το 30π.Χ. Τότε ο Αφγουςτοσ τουσ 

αφαιρεί τθν ψιφο και τουσ ςυνενϊνει με τουσ Κεςςαλοφσ. Από τότε δεν αναφζρονται πλζον από τισ ιςτορικζσ 

πθγζσ. 

 

Ρφκιο 

Γφρω από το λόφο ‘’Άγιοι Απόςτολοι’’ ςτισ δυτικζσ υπϊρειεσ του Ολφμπου, εκτείνεται το Ρφκιο (εικ.7, 8), 

κρθςκευτικό κζντρο τθσ Τριπολίτιδοσ.   Εδϊ ζχουν αποκαλυφκεί τρεισ ναοί  που ςχετίηονται με τρεισ από τισ κφριεσ 

κεότθτεσ που προαναφζρκθκαν: Απόλλων Ρφκιοσ, Ροςειδϊν Ρατρϊοσ και Άρτεμισ. Οι ναοί χρονολογοφνται ςτθ 

ρωμαϊκι εποχι ςτα χρόνια του αυτοκράτορα Οκταβιανοφ Αυγοφςτου, αλλά κάτω από τθν τελευταία οικοδομικι 

φάςθ υπιρχε πρωιμότερθ.  
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Ο ρωμαϊκόσ ναόσ του Απόλλωνα Ρυκίου διαςτάςεων 33Χ13μ. είναι χτιςμζνοσ πάνω ςε πόδιο –περιμετρικό 

πλακόςτρωτο-φψουσ 0,50μ. Ζχει πρόναο και ςθκό. Οι τοίχοι του είναι καταςκευαςμζνοι με ςχιςτόπλακα και 

επιχριςμζνοι με κονιάματα. Στο ελάχιςτο τμιμα του μαρμαροςτρωμζνου δαπζδου του ςθκοφ που ςϊκθκε, 

βρζκθκαν ςε κραφςματα δυο ακζφαλα λατρευτικά αγάλματα του κεοφ (εικ.9). Το ζνα από αυτά φζρει ςτο βάκρο 

του τθν επιγραφι του καλλιτζχνθ ‘’Φιλιμων εποίθςε’’.  

Κάτω από το επίπεδο του ρωμαϊκοφ ςθκοφ βρζκθκαν επιγραφζσ και γλυπτά που προζρχονταν πικανότατα από το 

αρχαιότερο ιερό. Από τισ ανακθματικζσ επιγραφζσ πλθροφοροφμαςτε ότι λατρεφονταν και άλλεσ κεότθτεσ όπωσ ο 

Αςκλθπιόσ, θ Άρτεμισ Φωςφόροσ και Αγαγυλαία, ο Δίασ Κεραφνιοσ και Ολφμπιοσ, θ Αφροδίτθ και ο Απόλλων 

Δϊρειοσ. 

 Θ εξάπλωςθ τθσ λατρείασ του Ρφκιου Απόλλωνα  οφείλεται ςε πολιτικοφσ λόγουσ. Μια πανελλινια κεότθτα, ο 

Ρφκιοσ Απόλλων ςτα τζλθ του 5ου-αρχζσ 4ου αι.π.Χ. υπιρξε αντικείμενο πολιτικισ εκμετάλλευςθσ από τον Λάςονα, 

τφραννο των Φερϊν, ο οποίοσ αφοφ ζγινε ταγόσ των Κεςςαλϊν, χρθςιμοποίθςε αυτι τθ κεότθτα για να χτίςει τθ 

κεςςαλικι ςυνείδθςθ και ταυτότθτα και μζςω αυτισ να οικοδομιςει μια ςτακερι τοπικι κοινότθτα που κα ςτιριηε 

τθν εξουςία του. Θ επιλογι του Απόλλωνα ζγινε διότι ιταν οικείοσ και αγαπθτόσ κεόσ, κακϊσ οι τιμζσ που του 

αποδίδονταν ςτουσ Δελφοφσ ιταν κοινζσ και ςτθ Κεςςαλία από τον 5ο αι.(επιγραφι από Κθτϊνιο που αναφζρεται 

ςτον Απόλλωνα Δελφαίο και από τθ Λάριςα που αναφζρεται ςτον Απόλλωνα Ρφκιο) . Επί πλζον θ ςτενι ςχζςθ 

Δελφϊν και Κεςςαλίασ αποδεικνφεται από τθν περιοδικι τζλεςθ ανά εννζα ζτθ των εορτϊν των Σεπτθρίων ςτο 

ιερό του κεοφ ςτα Τζμπθ . Οι τελετζσ περιελάμβαναν αναπαράςταςθ του εξαγνιςμοφ του Απόλλωνα, ςυγκομιδι τθσ 

δάφνθσ και τθν επιςτροφι ςτουσ Δελφοφσ ‘’δαφνοφορία’’.  Αυτζσ οι τελετζσ είχαν τθν προζλευςι τουσ όχι ςτουσ 

Δελφοφσ αλλά ςτουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ δθλ. ςτουσ Κεςςαλοφσ και ςτουσ Ρερραιβοφσ, οι οποίοι ωσ το τζλοσ 

τθσ ελλθνιςτικισ εποχισ διατιρθςαν τισ γιορτζσ και τθ λατρεία. Επιγραφζσ αποκαλφπτουν τθν φπαρξθ ενϊςεων με 

δαφνοφόρουσ (δαυχνάφοροι) ςτισ Φερζσ, ςτθ Γυρτϊνθ και ςτο Δϊτιο. Οι ενϊςεισ αυτζσ διαςφαλίηουν τον 

κακιερωμζνο και μόνιμο χαρακτιρα τθσ δελφικισ πομπισ.   

Θ λατρεία του Ρφκιου Απόλλωνα μαρτυρείται ςτθν περιοχι τθσ Ρερραιβίασ ( Ελαςςόνα, Γόννοι, Ρφκιο, αλλά και 

ςτθ Λάριςα , ςτθν Κραννϊνα και άλλεσ κζςεισ όπωσ μαρτυροφν επιγραφικά ευριματα. Θ απεικόνιςθ τθσ 

Απολλϊνιασ τριάδασ απαντά ςε δυο ανάγλυφα τθσ Ρερραιβίασ (α)ανακθματικό ανάγλυφο από τον Γοννοκόνδυλο 

(εικ.10) που είχε μετονομαςτεί από τουσ Μακεδόνεσ ςε Ολυμπιάδα, με τθν επιγραφι Απόλλωνι Ρυκίωι Αντιγόνα 

Ξενάρχου ανζκθκεν και β) ανακθματικι ςτιλθ  (Αρχ/κι ςυλλογι Ελαςςόνασ, εικ.11). Το δεφτερο είναι μια πολφ 

ςθμαντικι επιγραφι  για τθν ιςτορία τθσ Ρερραιβίασ, θ οποία χρονολογείται ςτο α’ μιςό του 4ου αι. π.Χ. Ρρόκειται 

για ζνα κατάλογο των Ρερραιβικϊν πόλεων και αποτελεί τθν παλαιότερθ επιγραφικι μαρτυρία γι’ αυτζσ. Κάτω από 

τθν παράςταςθ τθσ Απολλϊνιασ τριάδασ (Απόλλων Ρφκιοσ, Άρτεμισ, Λθτϊ),  ςτθν επιγραφι  που δεν ςϊηεται 

ολόκλθρθ περιλαμβάνονται ονόματα πόλεων ςε γενικι και ονόματα πολιτϊν-αντιπροςϊπων ςτθ δελφικι 

αμφικτυονία, των   αναφερομζνων πόλεων ςε ονομαςτικι. Οι πόλεισ δεν εκλζγουν τον ίδιο αρικμό αντιπροςϊπων: 

Ολοοςςϊν(3-4), Φάλαννα(6;), Μυλαί(3), Χυρετίαι(2), Ερεικίνιο(1-2), Μάλλοια(2), Μονδαία(2) και Γόννοι(5). Δεν 

περιζχονται οι πόλεισ  Ρφκιο, Δολίχθ, Άηωροσ, επειδι κατά τον 4ο αι., εποχι που χρονολογείται θ επιγραφι, 

ανικαν ςτθ Μακεδονία.  Για τισ πόλεισ τθσ Ρερραιβίασ που βρίςκονται ςτθν κοιλάδα του Ευρωποφ: Μονδαία,  

Μάλλοια, Χυρετίεσ, Ερεικφνιον και Μυλζσ δεν υπάρχουν αςφαλείσ ενδείξεισ για τθν ταφτιςθ όλων με ςυγκεκριμζνεσ 

κζςεισ.    

Ο Απόλλων τιμάται επίςθσ ςτθν Ρερραιβία με τα επίκετα  Λφκειοσ και Δϊρειοσ.  Το επίκετο Λφκειοσ παλιότερα είχε 

ςυςχετιςτεί με τθ ρίηα τθσ λζξθσ lux και ο ‘’λφκιοσ ‘’ Απόλλων κεωρικθκε κεόσ του  φωτόσ ι του θλίου. Στα νεϊτερα 

χρόνια μερικοί το ςυςχετίηουν με τθ Λυκία και κεωροφν τον Απόλλωνα κεότθτα μικραςιατικισ καταγωγισ, οι 

περιςςότεροι όμωσ το ςχετίηουν με το λφκο κεωρϊντασ τον Απόλλωνα κεό ποιμενικό και προςτάτθ των κοπαδιϊν 

από τουσ λφκουσ, ‘’λυκόεργο’’ ι ‘’λυκοκτόνο’’. Θ επωνυμία Δϊρειοσ ςυνδζεεται με τουσ Δωριείσ.  
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Στθν Αρτζμιδα, αδελφι του Απόλλωνα, κατ’ εξοχιν παρκενικι κεά, είναι αφιερωμζνοσ ο δεφτεροσ ναόσ του 

Ρυκίου.  Ναοί  τθσ υπιρχαν ςε πόλεισ και χωριά τθσ Κεςςαλίασ και τθσ Ρερραιβίασ, ςε άλςθ αφιερωμζνα ς’ αυτι ι 

τεμζνθ με βωμοφσ τθσ (Γόννοι, Τζμπθ, Άηωροσ). Λατρεφτθκε ωσ κυνθγζτισ-απεικονίηεται με τόξο και φαρζτρα- και 

προςτάτιδα τθσ άγριασ πανίδασ αλλά και ωσ κεά του τοκετοφ  ι  ωσ κουροτρόφοσ.  

    

Ο τρίτοσ ναόσ του Ρυκίου, είναι αφιερωμζνοσ ςτον Ροςειδϊνα Ρατρϊο. Ζχει τισ ίδιεσ διαςτάςεισ με αυτόν του 

Απόλλωνα. Οι  Κεςςαλοί τιμοφςαν τον Ροςειδϊνα ωσ χκόνιο γαιιοχο και γαιοςείςτθ, όχι ωσ καλάςςιο κεό. Ο 

Θρόδοτοσ ( Ηϋ129) αναφζρει ωσ ηωντανι τθν παράδοςθ πωσ ο κεόσ αυτόσ άνοιξε τον αυλϊνα των Τεμπϊν ανάμεςα 

ςτα βουνά Πλυμπο και Πςςα για να βρει διζξοδο ςτθ κάλαςςα ο Ρθνειόσ και να φανεί θ κατακλυςμζνθ με νερά 

κεςςαλικι πεδιάδα. Ο Πμθροσ ςυνοδεφει το όνομά του με επίκετα που τον δζνουν με τθ γθ:   ενοςίχκων, 

εννοςίγαιοσ(αυτόσ που ςείει τθ γθ).  

  Θ μεγάλθ τοπικι γιορτι τα Ρελϊρια, λζγεται ότι είχε κακιερωκεί από τον βαςιλιά Ρελαςγό, τθ μζρα που 

πλθροφορικθκε πωσ ο ςειςμόσ ζςπαςε τα Τζμπθ και ζφυγε το νερό τθσ λίμνθσ.  Κατά τθ γιορτι οι Κεςςαλοί 

εςτιοφςαν ντόπιουσ και ξζνουσ και τθν θμζρα αυτι υπθρζτεσ ιταν οι εν αξιϊματι (Ακιναιοσ, 14, 639 b-f). Στα 

ιςτορικά χρόνια  ιταν πολφ διαδεδομζνθ ςτθ κεςςαλικι ενδοχϊρα θ λατρεία του χκόνιου Ροςειδϊνα που είχε το 

προςωνφμιο Ρετραίοσ, γιατί κατά τον ςχετικό αιτιολογικό μφκο ο Ροςειδϊνασ είχε ςκίςει με τθν τρίαινα το βράχο 

και ζκανε να αναπθδιςει το πρϊτο άλογο ςτον κόςμο ο Σκφφιοσ (εικ. 12 νόμιςμα από τισ Φερζσ).   Στα Τζμπθ 

τελοφνταν προσ τιμιν του ιππικοί αγϊνεσ, τα Ρετραία. 

Σε όλα τα ποςειδϊνια τθσ ενδοχϊρασ (Κεςςαλίασ, Στερεάσ Ελλάδασ, Ρελοπονννιςου) αναγνωρίηονται οι ιδιότθτεσ 

του κεοφ ωσ κυρίαρχου του κάτω κόςμου και γαιοςείςτθ, είτε τθν άμεςθ εξζλιξι του ωσ κεό των πθγϊν που 

αναδφονται από τα ζγκατα τθσ γθσ και βοθκοφν τθ βλάςτθςθ.  

Στον Ρθνειό ζχουν εντοπιςκεί παρόχκια ιερά που ςχετίηονται με τθ λατρεία του ίδιου και των Νυμφϊν,  ςτον 

Άτραγα  (χάρτθσ εικ.13) και ςτον Τιταριςιο κοντά ςτο Δαμάςι(εικ.).       

 

  Δολίχθ 

Ρρόταςθ για τθν ταφτιςθ τθσ  Δολίχθσ με κζςθ που αναςκάφτθκε ΝΑ του Σαρανταπόρου  ςε ςτρατθγικισ  ςθμαςίασ 

κζςθ κοντά ςτο πζραςμα   Βολουςτάνα  ζγινε από τον επίτιμο Ζφορο Αρχ/των κ. Α.Τ., βάςει ενόσ δίγλωςςου 

(ελλθνικά-λατινικά) οριοδείκτθ που βρζκθκε το 1997. Σ’ αυτό το ςθμείο εντοπίςτθκε ακρόπολθ οχυρωμζνθ με 

ιςχυρότατο τείχοσ πλ.3μ. ενιςχυμζνο από θμικυκλικοφσ εξωτερικά πφργουσ (διαςτιματα 29μ.) (εικ.14). Μζςα ςτθν 

πόλθ αναςκάφθκε τμιμα ςτοάσ ελλθνιςτικϊν χρόνων ςε μικοσ 85μ. Ρεριμετρικά τθσ ςτοάσ άρχιςαν να 

αποκαλφπτονται  κτίρια ςε δυο οικοδομικζσ φάςεισ, του 3ου αι.π.Χ. και των αυτοκρατορικϊν ρωμαϊκϊν χρόνων.     

Ωςτόςο ςτισ αναςκαφζσ που διενεργεί θ 7θ ΕΒΑ ςτο Καςτρί Λιβαδίου με πολφ ςθμαντικά αποτελζςματα, από το 

πλικοσ επιγραφϊν τθσ ελλθνιςτικισ και ρωμαϊκισ εποχισ, ξεχωρίηει μια τιμθτικι επιγραφι που μασ πλθροφορεί 

ότι θ πόλισ των Δολιχαίων τιμά τθν γυναίκα του Φοξίνου και τθ κεωρεί ευεργζτιδά τθσ.  

Θ παρουςία ςυνεπϊσ δυο επιγραφϊν ςε διαφορετικά ςθμεία, που αναγράφουν τθν ονομαςία τθσ Δολίχθσ, ίςωσ 

πρζπει να μασ κάνει επιφυλακτικοφσ για τθν αποδοχι τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ άποψθσ αν δεν προθγθκεί μελζτθ όλων 

των δεδομζνων.  

Στο Καςτρί Λιβαδίου από επιγραφζσ βεβαιϊνεται θ λατρεία του Θρακλι Κυναγίδα, του οποίου το ιερό κα πρζπει να 

βρίςκεται μζςα ςτθν ακρόπολθ ι ςτθν πόλθ . 
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Άηωροσ 

 

Στθν περιοχι τθσ Αηϊρου μετά από πρόςφατεσ επιφανειακζσ ζρευνεσ τθσ ΛΕ’ ΕΡΚΑ και του Ρανεπιςτθμίου 

Κεςςαλίασ ζχει διαπιςτωκεί κατοίκθςθ από τθν νεολικικι εποχι και τθν Ρρϊιμθ εποχι του Χαλκοφ. 

  Θ Αηωροσ είναι χτιςμζνθ πάνω ςε λόφο δίπλα ςτο ποτάμι και εποπτεφει όλθ τθν περιοχι. Τα τείχθ είναι 

οργανωμζνα ςε τρεισ ηϊνεσ που αντιςτοιχοφν πικανότατα με διαφορετικζσ χρονικά περιόδουσ και ανάγκεσ. Το 

φψοσ τουσ ςε οριςμζνα ςθμεία φκάνει τα 4μ. και ενιςχφονται από ορκογϊνιουσ πφργουσ (εικ.15).   

Στισ αναςκαφζσ του 1995-6 αποκαλφφκθκε ζνα πολφ μικρό τμιμα τθσ πόλθσ, με τθν  επιςιμανςθ ενόσ  

αναλθμματικοφ τοίχου του 5ου αι.π.Χ. μικουσ 47μ., χτιςμζνου με πολυγωνικό ςφςτθμα.      

Σε ψθλότερο επίπεδο και παράλλθλα προσ αυτόν, ζνασ τοίχοσ τθσ ελλθνιςτικισ εποχισ, ορίηει ζνα οικοδόμθμα με 

επιχρίςματα ςτουσ τοίχουσ. Στο κτιριο αυτό, του 3ου αι.π.Χ., βρζκθκε ςτθμζνθ ςτθ κζςθ τθσ μια επιγραφι –

επιςτολι του βαςιλιά τθσ Μακεδονίασ Αντίγονου του Δϊςωνοσ,  προσ τον βαςιλικό επιςτάτθ τθσ περιοχισ και 

αφοροφςε τθν διαχείριςθ τθσ περιουςίασ κάποιου Νικάρχου, γιοφ του Αλκίππου, ο οποίοσ εγκατζλειψε άκλθροσ 

τον μάταιο τοφτο κόςμο. Οι βαςιλικοί επιςτάτεσ ςτα χρόνια τθσ μακεδονικισ κυριαρχίασ, ςφμφωνα με τισ 

πλθροφορίεσ του Διοδϊρου, ζμεναν ςτον τόπο των κατακτθμζνων χωρϊν, είχαν δικοφσ τουσ γραμματείσ, δικι τουσ 

αςτυνομία και εκπροςωποφςαν τθ βαςιλικι εξουςία. 

Ανατολικότερα, αναςκάφθκε ζνα κτίριο το οποίο ο αναςκαφζασ ονομάηει ναό ρωμαϊκό, διαςτάςεων 8Χ13μ. 

Ραράλλθλα ς’ αυτό το κτίριο, αναςκάφθκε χριςτιανικόσ ναόσ και αρκετοί τάφοι τθσ ίδιασ εποχισ. Στον 

περιβάλλοντα χϊρο των κτιςμάτων που προαναφζραμε επιςθμάνκθκαν  τμιματα αρχιτεκτονικϊν μελϊν που 

ανικουν πικανόν ςε ναό και  τμιματα γλυπτϊν: γείςα, βάςεισ κιόνων, αετϊματα με επιγραφζσ που αναφζρουν τον 

Απόλλωνα Λφκειο, οι δυο χρυςοί δαρεικοί, επιτφμβιεσ ςτιλεσ, κ.α. Τα ευριματα αυτά που ςχετίηονται με ιερό, μασ 

κάνουν να ςκεφκοφμε μιπωσ θ  βαςιλικι επιςτολι ςτικθκε ςε ζνα μεγάλο και πολυςφχναςτο ιερό ι δθμόςιο 

χϊρο, Αγορά, όπωσ άλλωςτε ςυνθκίηονταν ςε όλεσ τισ αρχαίεσ πόλεισ. 

Θ λατρεία του Διόσ Υψίςτου (εικ.16) τεκμθριϊκθκε από τθν ανακθματικι ςτιλθ που απεικονίηει τον αετό με 

ανοιχτά φτερά και τθν επιγραφι :Ερμοκλισ Υψίςτω Ευξάμενοσ δϊρον.  

Ο Δίασ Φψιςτοσ αποτελεί μια διαφορετικι υπόςταςθ από τον Δία Ολφμπιο. Είναι ο κεόσ του Ουρανοφ, των 

κορυφϊν του Ολφμπου, αποτελεί τον μοναδικό, τον ανϊτερο κεό. Ο αετόσ είναι το ςφμβολο του κεοφ ωσ βαςιλιάσ 

των πετεινϊν του Ουρανοφ, και χρθςιμοποιείται ςε όλεσ τισ απεικονίςεισ του κεοφ. Στο Λερό του κεοφ ςτο Δίον 

βρζκθκαν 14 ανακιματα με απεικόνιςθ του αετοφ. Θ λατρεία του Διόσ Υψίςτου φαίνεται ότι καλλιεργικθκε πιο 

ζντονα ςτισ αρχζσ του 2ου αι.π.Χ. από τουσ μακεδόνεσ βαςιλείσ Φίλιππο Εϋκαι Ρερςζα. 

Ζξω από τθν πόλθ εκτείνονταν τα νεκροταφεία απϋ όπου περιςυνελλζγθςαν πάνω από εκατό επιτφμβιεσ ςτιλεσ και 

εντοπίςτθκε ζνασ τφμβοσ με καλαμωτό τάφο μακεδονικοφ τφπου που ιταν ςυλθμζνοσ. 

Θ πόλθ κατοικικθκε και ςτα βυηαντινά χρόνια. Στθ κζςθ ‘’Ραλιοκκλιςι’’ κατά τα ζτθ 1996-1998, θ 7θ Ε.Β.Α. 

πραγματοποίθςε αναςκαφζσ  όπου αποκαλφφκθκε μια Στοά ςε δυο οικοδομικζσ φάςεισ προφανϊσ ελλθνιςτικισ ι 

ρωμαϊκισ εποχισ. Το δάπεδο ζφερε λίκινεσ πλάκεσ οι οποίεσ καταςτράφθκαν από παλαιοχριςτιανικζσ ταφζσ. Από 

αυτιν προζρχεται ζνα άτεχνο άγαλμα Αρτζμιδοσ(εικ.16). 
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 Ολοςςϊν 

Θ  ταφτιςθ τθσ Ολοςςόνοσ με τθν Ελαςςόνα βαςίηεται ςτθ ςυνεχι χριςθ του αρχαίου ονόματοσ από τον Πμθρο 

μζχρι τθ ςθμερινι εποχι. Θ   ςυνοικία ‘’Βαροφςι’’ κατελάμβανε τθν κάτω πόλθ τθσ αρχαίασ Ολοςςόνοσ (εικ.17) 

ςφμφωνα με τθ μαρτυρία του Α.Αρβανιτόπουλου  για τθν κατάςταςθ των αρχαιοτιτων που αντίκριςε ςτισ αρχζσ 

του 20ου αι.  ςτθν Ελαςςόνα. Διζκρινε ελάχιςτα υπολείμματα του αρχαίου τείχουσ και τμιμα του αρχαίου 

νεκροταφείου κατά μικοσ του ποταμοφ. Λίκοι του τείχουσ τθσ ακρόπολθσ  χρθςιμοποιικθκαν για το κτίςιμο τθσ 

Ραναγίασ τθσ Ολυμπιϊτιςασ. Μζςα ςτθν αρχαία ακρόπολθ εντοπίςτθκαν λείψανα κτιρίου και κεραμικισ 

ελλθνιςτικισ εποχισ κακϊσ και νεολικικι κεραμικι και εργαλεία. Εδϊ πρζπει να βριςκόταν θ Ομθρικι πόλθ (Λλιάσ Β 

738 κ.εξ.).    

Το επίκετο λευκι προζρχεται από τθ λάμψθ και τθ φωτεινότθτα των αςβεςτοφχων βράχων και των βουνϊν γφρω 

από τθν πόλθ και ςυμπίπτει με τον χαρακτθριςμό ‘’αςπρόθ’’(άςπρθ γθ) όπωσ  ονομάηεται ο τόποσ από τθν κορυφι 

τθσ Μελοφνασ προσ τθν Ολοςςςόνα, κακϊσ και με τθν εξιγθςθ του Στράβωνα ΛΧ 5.19 ‘’και Ολοόςςων δε λευκι 

προςαγορευκείςα από του λευκάργιλοσ είναι’’.     

Από περιςυλλογι και από αναςκαφζσ τάφων προζρχονται λίγα ευριματα μυκθναϊκισ εποχισ (εικ.18), ενϊ ςτισ 

δυτικζσ παρυφζσ τθσ πόλθσ  αναςκάφθκε  ζνασ  κολωτόσ τάφοσ τθσ Γεωμετρικισ εποχισ. Ρεριείχε πιλινα αγγεία, 

χάλκινα και χρυςά κοςμιματα και ψιφουσ όρμου (εικ.19-20). 

Ππωσ αποδεικνφεται από δυο νομίςματα που βρίςκονται ςε ιδιωτικι ςυλλογι του εξωτερικοφ, θ Ολοςςϊν είχε 

δικό τθσ νομιςματοκοπείο ιδθ από τον 5ο αι. π.Χ.   Θ παράςταςθ του εμπροςκότυπου (εικ. 21) απαντά ςτθ 

κεςςαλικι και μακεδονικι εικονογραφία των νομιςματικϊν τφπων του 5ου και 4ου αι.π.Χ. και ςε πολλζσ 

κεςςαλικζσ πόλεισ όπωσ θ Κραννϊν, θ Λάριςα, θ Ρζλιννα, θ Φάρςαλοσ, οι Φερζσ και θ Τρίκκθ. Εικονίηεται ιππζασ με 

πζταςο, κοντό χιτϊνα και χλαμφδα που ανεμίηει. Θ ‘’υπερτοπικι‘’ χριςθ τθσ παράςταςθσ ταυτίηει τον ιππζα με τον 

Κεςςαλό ιρωα. Στον οπιςκότυπο εικονίηεται ο Δίασ Κεραφνιοσ.   

Ο αγαλματικόσ τφποσ του Διόσ Κεραφνιου απαντά και ςε ανάγλυφο (εικ.22) που βρζκθκε ςτο χωριό Τοπόλιανθ 

κοντά ςτο Ρφκιο. 

Επιγραφζσ, ανακιματα ιερζων ςτθ κεότθτα που υπθρετοφςαν, μαρτυροφν για τθ λατρεία του Απόλλωνοσ Λυκείου, 

του Θρακλι και του Αςκλθπιοφ.(εικ.23)  

Δυο γραφζσ για τθν ονομαςία τθσ πόλθσ παραδίδονται από τισ αρχαίεσ πθγζσ: θ ομθρικι Ολοόςςων και Ολοςςϊν, 

θ οποία χρθςιμοποιείται ςε μνθμεία των ιςτορικϊν χρόνων:  ςε απελευκερωτικζσ επιγραφζσ του 1ου και των 

αρχϊν του 2ου αι.μ.Χ.(εποχι Αυγοφςτου και Τιβερίου) που βρζκθκαν ςτθν Ραναγία Ολυμπιϊτιςςα και ςτα 

νομίςματα: ΟΛΟΣΣΟ-Ν*ΛΩΝ+.   

Ο Αρβανιτόπουλοσ, ιταν ο πρϊτοσ που μζςα ςτισ δυςκολίεσ των χρόνων τθσ απελευκζρωςθσ τθσ Ελαςςόνασ, 

αςχολικθκε με τισ αρχαιότθτεσ τθσ περιοχισ, ανζςκαψε, κατζγραψε και ίδρυςε το πρϊτο μουςείο ςτθν Ελαςςόνα,  

ςτο κτίριο του τοφρκικου τελωνείου, όπου ζναν αιϊνα μετά προςπακοφμε να ξαναςτιςουμε ζνα μουςείο. 

 

 

 

Οι πόλεισ ςτθ νότια χϊρα τθσ Ρερραιβίασ  

Κονδαία  
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Ταυτίηεται με τθ κζςθ οδιά Τυρνάβου και ςφμφωνα με επιγραφι (I.G.IX 2, 521) είναι Ρερραιβικι πόλθ (εικ.24-25). 

Από το νεκροταφείο τθσ Κονδαίασ προζρχονται κτερίςματα και επιτφμβιεσ ςτιλεσ, μερικζσ από τισ οποίεσ 

αποτελοφν ιδιαίτερα ςθμαντικά δείγματα των κεςςαλικϊν εργαςτθρίων πλαςτικισ τθσ κλαςικισ εποχισ( θ ςτιλθ 

τθσ κθλάηουςασ μθτζρασ που χρονολογείται ςτο τζλοσ του 5ου αι.π.Χ. κακϊσ και θ ςτιλθ του νζου που κρατάει 

λαγό). 

 

  Θλϊνθ 

  Ο Πμθροσ τθν αναφζρει μαηί με τθν Ολοςςόνα ανάμεςα ςτισ πόλεισ του Ρολυποίτθ. Κατά τον Στράβωνα θ 

πόλθ αυτι ονομάηεται Λειμϊνθ ςτα ιςτορικά χρόνια (Στράβων IX, 440 :θ δϋΘλϊνθ μετζβαλε τοφνομα Λειμϊνθ 

μετονομαςκείςα. Κατζςκαπτε δε νυν.). Για τθν πόλθ αυτι δεν υπάρχει άλλθ ιςτορικι μαρτυρία, οφτε νομίςματα, 

οφτε επιγραφζσ.   

 Θ κζςθ τθσ πόλθσ κάτω από τον Πλυμπο, τα πλοφςια λιβάδια που ποτίηονται από τθν πθγι Μάτι και ο ζλεγχοσ των 

ςτενϊν τθσ Μελοφνασ, θ αρχαιολογικι κζςθ με κατοίκθςθ κατά τθ Μζςθ και Φςτερθ εποχι του Χαλκοφ ςτο ‘’Ράνω 

Αργυροποφλι’’ και οι αναςκαφζσ δυο κολωτϊν ΡΓ τάφων, ενιςχφουν τθν ταφτιςθ τθσ Θλϊνθσ με τθ κζςθ του 

Αργυροπουλίου (εικ.26). 

 

Γόννοι 

Βρίςκονται 4χλμ. περίπου δυτικά των Τεμπϊν ςτθ κζςθ Καςτρί ι Ραλαιόκαςτρο μεταξφ τθσ Λτζασ και τθσ ςφγχρονθσ 

κωμόπολθσ των Γόννων (εικ.27 ). Οι Γόννοι υπιρξαν μια από τισ ςπουδαιότερεσ πόλεισ των Ρερραιβϊν λόγω τθσ 

ςτρατθγικισ τουσ κζςθσ, κακϊσ ιλεγχαν τισ δυο κφριεσ διόδουσ επικοινωνίασ τθσ Κεςςαλίασ με τθ Μακεδονία, δθλ. 

τθ δίοδο των Τεμπϊν και τθν ορεινι διάβαςθ του Κάτω Ολφμπου, μζςω Καλλιπεφκθσ. 

Τα τείχθ τθσ αρχαίασ πόλθσ περιβάλλουν τρεισ λόφουσ που ςχθματίηουν ζνα φυςικό αμφικζατρο ανοιχτό προσ τα 

ΝΑ και ςε οριςμζνα ςθμεία ςϊηονται ςε φψοσ 6μ. 

Στα μζςα του 4ου αι. π.Χ.  οι Γόννοι ουςιαςτικά προςαρτικθκαν ςτθ Μακεδονία  από τον Φίλιππο Β’.  Οι 

Μακεδόνεσ βαςιλείσ οχφρωςαν τθν πόλθ, τθν οργάνωςαν διοικθτικά και καταςκεφαςαν δθμόςια κτίρια και ναοφσ. 

Οι Γόννοι ζπαιξαν ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτο αμυντικό ςφςτθμα των Μακεδόνων κυρίωσ κατά τθν περίοδο του 

Β’ και Γ’ Μακεδονικοφ πολζμου. Μετά τθν ιττα των Μακεδόνων από τουσ ωμαίουσ, οι Γόννοι χάνουν τθν παλιά 

τουσ αίγλθ, για να περιπζςουν ςε παρακμι κατά τθν αυτοκρατορικι εποχι.  

Τον πιο ψθλό λόφο κατελάμβανε θ ακρόπολθ ςτθν κορυφι τθσ οποίασ βρίςκεται ο αρχαϊκόσ ναόσ τθσ Ακθνάσ 

Ρολιάδοσ  .  Μπροςτά ςτο ναό, ςτο εςωτερικό του περιβόλου ιταν ςτθμζνα ψθφίςματα και ανακθματικζσ 

επιγραφζσ. Βρζκθκαν πιλινα γείςα και ακροκζραμα, αγγεία, χάλκινεσ πόρπεσ κλ.π. 

Ναόσ Αρτζμιδοσ Εννοδίασ (αλλά και Ευωνφμου ςφμφωνα με μια επιγραφι) επιςθμάνκθκε δυτικά τθσ ακρόπολθσ.    

Στθν πεδιάδα, νοτιοδυτικά τθσ αρχαίασ πόλθσ, βρζκθκαν τα λείψανα ενόσ κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ που 

ταυτίςτθκαν με μεγάλθ πικανότθτα με ιερό του Αςκλθπιοφ και τθσ Υγείασ . Θ χριςθ του ιεροφ χρονολογείται από 

τον 3ο αι.π.Χ. ωσ τα ρωμαϊκά χρόνια. Από το πλικοσ των ευρθμάτων (νομίςματα, ανακθματικζσ ςτιλεσ, αγγεία) 

ξεχωρίηει ο κορμόσ αγαλματιδίου μικροφ αγοριοφ με χλαμφδα (εικ.28-29). 



ΚΡΕ Κιςςάβου – Ελαςςόνασ 
Φφςθ και Ραράδοςθ του Ολφμπου 

2 – 4 Μαρτίου 2012 

Στουσ Γόννουσ λατρευόταν ακόμα ο Απόλλων με τθν επίκλθςθ Ρανλίμνιοσ και Αιςϊνιοσ  με άμεςθ αναφορά ςτθν 

Αιςωνία και ςτθν ανάδειξθ του Απόλλωνα ωσ προςτάτθ τθσ Αργοναυτικισ εκςτρατείασ και των ναυτιλομζνων (και 

οι δυο επικλιςεισ ςχετίηονται με τθν προςταςία αυτϊν που κινδφνευαν ςτα νερά των λιμνϊν και καλαςςϊν). 

Από τισ επιγραφζσ μακαίνουμε για δθμόςια κτίρια, όπωσ το νομοφυλακείο και το πρυτανείο, για ψθφίςματα 

τιμθτικά και προξενικά, διευκζτθςθ ςυνοριακϊν διαφορϊν κ.α.  

Επίλογοσ 

Ζνασ αρικμόσ αρχαίων τοπωνυμίων τθσ Ρερραιβίασ ζχει ταυτιςτεί με αςφάλεια με κζςεισ όπου ζχουν εντοπιςτεί 

μνθμεία κινθτά και ακίνθτα. Ωςτόςο υπάρχουν ακόμθ πολλά τοπωνφμια που αναμζνουν τθν  ςφνδεςι τουσ με 

κάποιο ςυγκεκριμζνο χϊρο, αλλά και χϊροι με ευριματα που παραμζνουν ανϊνυμοι και ουςιαςτικά 

ανεξερεφνθτοι λόγω τθσ ζλλειψθσ αςφαλϊν ςτοιχείων. Θ ΛΕϋΕ.Ρ.Κ.Α. ζχει δθμιουργιςει τρεισ επιςκζψιμουσ 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ ςτο Ρφκιο, Σαραντάπορο και Άηωρο. Οι επιςκζψεισ ς’ αυτοφσ τουσ χϊρουσ γίνονται μετά 

από ςυνεννόθςθ. Το καλοκαίρι του 2010 και 2011 προςπακιςαμε να φζρουμε ςε επαφι τα μνθμεία με το κοινό, 

ανοίγοντασ για μια ξενάγθςθ και μουςικι εκδιλωςθ τουσ χϊρουσ του Ρυκίου και τθσ Αηϊρου. Το 2011 περιιλκε 

ςτθν αρμοδιότθτα τθσ ΛΕ’ Ε.Ρ.Κ.Α. το κτιριο του τουρκικοφ τελωνείου Ελαςςόνασ για να ςτεγάςει τθν αρχαιολογικι 

ςυλλογι τθσ πόλθσ. Αυτι τθν εποχι προετοιμάηουμε ςε ςυνεργαςία με το Διμο Ελαςςόνασ το κτιριο και 

ταυτόχρονα ςυντάςςεται θ μουςειολογικι και μουςειογραφικι μελζτθ.  Θ ζκκεςθ και το εποπτικό υλικό 

ςτοχεφουμε να λειτουργιςει  ωσ κζντρο πλθροφόρθςθσ για όλθ τθν Ρερραιβία και να προωκιςει τα αποτελζςματα 

των μελετϊν και των ερευνϊν όλου του διακζςιμου ωσ ςιμερα υλικοφ προσ κάκε ενδιαφερόμενο αλλά κυρίωσ 

προσ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. 


