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Ο Μπρούνο Ελλύ (Bruno Helly), διευθυντής ερευνών στο
CNRS, γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1937, στην πόλη Γκρε-
νόµπλ της ΝO Γαλλίας. Oίδαξε λατινικά και αρχαία ελληνικά σε
Λύκειο  της Λυόν,  από το 1961 έως το 1966. Συγχρόνως σπού-
δασε επιγραφική και ελληνική νοµισµατική στο Κολέζ ντε
Φράνς και στο Πανεπιστήµιο της Λυόν, υπό την καθοδήγηση
του καθηγητή Ζαν Πουγιού (Jean Pouilloux). Το 1997 ανακη-
ρύχθηκε διδάκτωρ της φιλολογίας. Από το 1966 είναι αποσπα-
σµένος στο Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικής Έρευνας (CNRS) και
συνεργάτης του καθηγητή Πουγιού. Το 1967 και το 1974 συµ-
µετέχει σε δύο ανασκαφές στη Σαλαµίνα της Κύπρου ως µέλος
της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής. Το 1979 διορίσθηκε
διευθυντής Ερευνών του CNRS και υποδιευθυντής του Αρχαι-
ολογικού Κέντρου Ερευνών µέχρι το 1981, οπότε ορίσθηκε δι-
ευθυντής µε θητεία τεσσάρων ετών, η οποία ανανεώθηκε το
1985. Από το 1988 έως το 1992 διετέλεσε διευθυντής του UPR
310 στο CNRS στον Οίκο της Ανατολικής Μεσογείου (Maison de
l’ Orient Mediterranéen).

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ:
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Από το 1960 πραγµατοποιεί έρευνες στη Θεσσαλία που αφο-
ρούν τη γεωγραφία, την ιστορία, τις επιγραφές και τα
νοµίσµατα της αρχαίας Θεσσαλίας, δηµοσιεύοντας
πάνω από εκατό  άρθρα και µελέτες σε επιστηµονικά
περιοδικά της Γαλλίας και άλλων χωρών. Έχει διοργα-
νώσει πολλές τακτικές αποστολές στη Θεσσαλία, σε συ-
νεργασία µε τις Εφορίες Αρχαιοτήτων του Βόλου και της
Λάρισας.
Από το 1970, µαζί µε δύο Γερµανούς συνεργάτες του

Πανεπιστηµίου του Μπόχουµ, ασχολήθηκε µε ένα πρό-
γραµµα ερευνητικό, αφιερωµένο στις επιτύµβιες στήλες
της Θεσσαλίας. Ως ειδικός της αρχαίας θεσσαλικής δια-
λέκτου, συνεργάζεται στον τοµέα αυτό µε τον καθηγητή
Χοσέ-Λούι Γκαρσία Ραµόν, ειδικό της συγκριτικής  γραµ-
µατικής των Ινδο-ευρωπαϊκών γλωσσών  στο Πανεπι-
στήµιο της Κολονίας (Γερµανίας) µε σκοπό να
επεξεργασθούν µαζί µια γραµµατική της αρχαίας θεσσα-
λικής διαλέκτου.
Από το 1977 προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οµάδα

Γάλλων και ξένων ειδικών στις έρευνες για την Αρχαία
Θεσσαλία όσον αφορά την ιστορική γεωγραφία, την επι-
γραφική και την ιστορία. Από το 1979 διευθύνει µία
οµάδα µε αντικείµενο τη ζωή στις αρχαίες πόλεις της Θεσ-
σαλίας, σε συνεργασία µε µία οµάδα Γερµανών επιστη-
µόνων. 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Η Θεσσαλία είναι γνωστό ότι αποτελεί σεισµογόνο ελληνική

περιοχή. Η µελέτη της αρχαίας Θεσσαλίας οδήγησε τον Bruno
Helly από τις αρχές ήδη της δεκαετίας του 1980 να προβεί σε
έρευνες, βάσει των ιστορικών αρχαιολογικών πηγών, που ανα-
φέρονται σε σεισµούς. Το 1987 µε τη βοήθεια ενός Ευρωπαϊκού
προγράµµατος ασχολήθηκε µε την έρευνα που αφορά την
«Προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς σε σεισµογόνες
περιοχές». Το 1997 ίδρυσε την οµάδα µελετών «Αρχαιολογία,
Παθογένειες, Σεισµικότητα». Εδώ και δέκα χρόνια σε συνεργα-
σία µε τον καθηγητή Ρικάρντο Καπούτο (Πανεπιστήµιο Μπασι-
λικάτα, Ποτέντζα – Ιταλία), ασχολείται µε την ιστορική
σεισµικότητα της Θεσσαλίας. Προσπαθεί µαζί του να πραγµα-
τοποιήσει το Πρώτο Ευρωπαϊκό Μουσείο Παλαιοσεισµολογίας
και Αρχαιοσεισµολογίας στον Τύρναβο. Από τον µεγάλο αριθµό
των δηµοσιευµάτων  του, αναφέρουµε τα σηµαντικότερα:
1973. «Γόννοι» Α΄ τόµος. Η πόλη και η Ιστορία της (185 σελ.)
Β΄ τόµος. «Οι επιγραφές» (290 σελ.), Α.Μ. Hakkert, Άµ-

στερνταµ.
1974. «Έρευνες σχετικές µε τη Θεσσαλία».
1980. «Ανασκαφές στη Σαλαµίνα» (Κύπρου).
1983. «Σεισµοί, Ιστορία και Αρχαιολογία»
1995. «Το Θεσσαλικό κράτος, Αλεύας ο Πυρρός, οι τετράδες

και οι  ταγοί» Λυόν (384 σελ.)

Προσδιορίζει την κατάσταση της Θεσσαλίας στο δεύτερο
µισό του 6ου π.Χ. αι. και τις συνέπειες για την ιστορία των Θεσ-
σαλών µέχρι την εποχή του Μέγα Αλεξάνδρου. 
Έχει κάνει περισσότερες από εκατό δηµοσιεύσεις σε διεθνή

επιστηµονικά περιοδικά. Πολλά από τα δηµοσιεύµατά του, µε-
ταφρασµένα από τον υπογράφοντα και από άλλους, έχουν δη-
µοσιευθεί στο «Θεσσαλικό Ηµερολόγιο».
Ο φίλος µας, κύριος Μπρούνο Ελλύ, συγκαταλέγεται µεταξύ

των 5-6 ανθρώπων, παγκοσµίως, οι οποίοι γνωρίζουν τόσα
πολλά για την κλασική Θεσσαλία και τη διάλεκτό της.  Είναι ο
µόνος που πραγµατοποιεί την έρευνά του επί τόπου, από το
1961. Η βιωµατική εξιστόρηση του Μπρούνο Ελλύ πραγµατο-
ποιείται και δηµοσιεύεται για πρώτη φορά. Ήταν πάρα πολύ
περήφανος και χαρούµενος που µετά από 50 χρόνια, οι φίλοι
του αλλά και οι αναγνώστες του «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» θα γνωρίσουν,
εκτός από το έργο του, και τις πρώτες προσωπικές του στιγµές
στην άγνωστη, γι’ αυτόν τότε, Θεσσαλία. Σας µεταφέρω τι µου
διηγήθηκε.
«Ο δάσκαλός µου, ο κύριος Πουγιού (Pouilloux), ήταν καθη-

γητής της «Ελληνικής Λογοτεχνίας και Επιγραφικής». Σήµερα
το συγκεκριµένο αντικείµενο αποτελεί τη µοναδική έδρα στο
Πανεπιστήµιο της Λυόν µε αυτόν τον τίτλο. Έτσι εκεί µπορούν
και γίνονται ακόµα σπουδές για την ελληνική επιγραφική. Ο
καθηγητής Πουγιού ήταν απόφοιτος της Εκόλ Νορµάλ και

µέλος της Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, από το 1948 έως το
1950. Εργάστηκε στους Oελφούς ως ειδικός των Oελφικών επι-
γραφών και της Θάσου. Τις επιγραφές των Oελφών, από τις
ανασκαφές του, τις δηµοσίευσε αργότερα. Εργάστηκε στην
Αθήνα, όπου είχε έναν πολύ καλό φίλο, τον Νικόλαο Βερδελή,
έφορο αρχαιοτήτων στο Βόλο, το 1952-53. Το 1954 έγινε ο µε-
γάλος σεισµός στην περιοχή. Τότε ο Βερδελής ζήτησε από την
Ελληνική Κυβέρνηση να µεσολαβήσει στη Γαλλική, ώστε να
σταλεί κάποιος ειδικός επιγραφολόγος για να βάλει κάποια
τάξη στην συλλογή επιγραφών του Μουσείου του Βόλου. Έστει-
λαν τον κ. Πουγιού, ως τον πλέον κατάλληλο. Έµεινε ένα χρόνο
εκεί, το 1955 και µετέγραψε όλες τις επιγραφές του Μουσείου
του Βόλου διότι, αυτό το Μουσείο, ήταν το µοναδικό της Θεσ-
σαλίας την εποχή εκείνη. Στη Λάρισα τότε υπήρχε µία µικρή
συλλογή την οποία είχε φροντίσει να προστατέψει ο Σύλλογος
Φίλων των Αρχαιοτήτων της Λάρισας. Για το Σύλλογο αυτό και
τη συλλογή του είχαµε  την ευκαιρία να µιλήσουµε µε τους κυ-
ρίους Αθανάσιο Τζαφάλια και Θεόδωρο Παλιούγκα, σε µια ανα-
κοίνωσή του σε ένα συνέδριο, στο Βόλο, το 2010, σχετική µε
την  - Ιστορία της Επιγραφικής Συλλογής της Λάρισας -. Υπο-
γραµµίσαµε εκεί, κάτι που θα ενδιαφέρει σίγουρα τους Λαρι-
σαίους, τους Βολιώτες και τους άλλους αναγνώστες, ότι, από
τα µέσα του 19ου αι., δηλαδή από τη δηµιουργία της «Γαλλικής

Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών», το 1846, υπήρχε ήδη µία
στενή συνεργασία µεταξύ ενός Γάλλου επιγραφολόγου µε τις
τοπικές αρχές.
Στην αρχή υπήρξε ο Λεόν Εζέ (Léon Heuzey), κατόπιν ο Ανρί

Κλόντ Γκορσέξ (Henry Claude Jorceix), εν συνεχεία εκείνοι οι
οποίοι συνεργάστηκαν µε τον τότε έφορο αρχαιοτήτων της
Θεσσαλίας, τον Oηµήτριο Φίλιο, αξιόλογο επιστήµονα,  ο
οποίος έκανε τις ανασκαφές στην Ελευσίνα. Εν συνεχεία ο Αρ-
βανιτόπουλος µε τον Μπεγκινιόν και άλλοι.
«Μετά το 1955, ακολούθησαν ο Πουγιού µε τον Βερδελή, σή-

µερα εγώ µε τον Αθαν. Τζαφάλια, µε τους συναδέλφους από
το Βόλο και την Καρδίτσα. Να µην ξεχάσω τους συνεργάτες µου
Γάλλους, τους µαθητές µου, τους οποίους έπεισα να µε συνο-
δεύουν εδώ και επανδρώσαµε τη Θεσσαλική Οµάδα της Maison
de l’ Orient Mediterranéen. Θέλω να τονίσω, διότι έτσι είναι,
ότι, από το 1846, η συνεργασία Ελλήνων και Γάλλων αρχαι-
ολόγων είναι στενή, µε µόνο κίνητρο για εµάς, την αγάπη για
την κλασική αρχαιολογία, για τη Θεσσαλία και την πρόοδο,
όσον αφορά τις γραπτές πηγές αυτού του Ελληνικού χώρου.
Είµαι πάρα πολύ υπερήφανος γι’ αυτή τη µακραίωνη παράδοση
συνεργασίας, διότι και εγώ αποτελώ έναν κρίκο της. Στάθηκα
πολύ τυχερός. Μετά τις σπουδές µου συνάντησα τον καθηγητή
Πουγιού, του εξέφρασα την επιθυµία µου να ασχοληθώ µε την
κλασική αρχαιολογία. Με ρώτησε αν γνωρίζω τη Θεσσαλία.

Του απάντησα – όχι -. Τότε, λέει, θα σε στείλω εκεί να
µάθεις πού είναι και µου έδωσε ένα θέµα µε τίτλο – Οι επι-
γραφές των Γόννων-. Την ίδια στιγµή έµενα άναυδος,
διαπιστώνοντας τη γενναιοδωρία αυτού του ανθρώπου.
Μου πρόσφερε τις σηµειώσεις του από τη συνολική ερ-
γασία του στο Βόλο... Αυτοί είναι οι πραγµατικοί επιστή-
µονες που ξέρουν να προετοιµάζουν τα διάδοχα
σχήµατα. Αργότερα, επαναλάµβανε πάντα ότι – στις επι-
στήµες µας δεν έχουν τόσο σηµασία τα αποτελέσµατα
όσο να υπάρχουν διάδοχοι, να συνεχίσουν τις προσπά-
θειες. Αν δεν υπήρχε εκείνος, εγώ, δε θα ήµουν σήµερα
εδώ. Γενναιόδωρα µε στήριξε και µου πρόσφερε τη δου-
λειά του. Ήρθα πολύ νέος στο Μουσείο του Βόλου, όταν
έφορος ήταν ο εξαιρετικός επιστήµονας Oηµ. Θεοχάρης,
διότι εν τω µεταξύ ο Βερδελής είχε πεθάνει νεότατος. Ο
Πουγιού είχε συνεργαστεί σε δύο τουλάχιστον περιπτώ-
σεις µε τον Βερδελή, σε επιγραφές της Oηµητριάδος. Το
1961, λοιπόν, έφθασα εδώ στη Θεσσαλία, πτυχιούχος,
διορισµένος σε ένα Λύκειο συνεργάτης του CNRS. Εδώ
και 50 χρόνια µπορώ και έρχοµαι σχεδόν κάθε χρόνο,
ως ερευνητής, χάρη στην οικονοµική βοήθεια που δίνει
το CNRS στους ερευνητές, αλλά και στη στήριξη του δα-
σκάλου µου Πουγιού, διότι οι πιστώσεις χορηγούνται
στο όνοµά του. Μέχρι το 1988 που πέθανε υπήρξε το
«αφεντικό» µου. Είχαµε την αναγκαία οικονοµική στή-
ριξη για να συνεχίσουµε τις αποστολές στην Ελλάδα.

Στην αρχή  ερχόµουν µε ένα φίλο Γάλλο, ειδικό της Βοιωτίας.
Oυστυχώς πέθανε πολύ νέος.  
Στην Ελλάδα ήρθα το 1961, νιόπαντρος, µε το αυτοκίνητό

µου, συνοδευόµενος από τα πεθερικά µου. Η παρουσία τους
υπήρξε πολυτιµότατη. Oιασχίσαµε την τότε Γιουγκοσλαβία µε
µεγάλη δυσκολία. Οι δρόµοι χωρίς άσφαλτο, τα φορτηγά σή-
κωναν σύννεφα σκόνης. Μεγάλη χαρά νοιώσαµε όµως όταν µά-
θαµε ότι λίγο πριν από την άφιξή µας στην Ελλάδα, ένας
καινούριος δρόµος διέσχιζε την κοιλάδα των Τεµπών.
Σκεφθείτε ότι, όταν ήρθε ο καθηγητής Πουγιού πήγε από τα

Σέρβια και την Ελασσόνα για να φθάσει στη Λάρισα και στο
Βόλο. Πήρε δηλαδή το δρόµο που έπαιρναν όλοι επί αιώνες.
Αφού διασχίσαµε τα Τέµπη, το πρώτο βράδυ διανυκτερεύσαµε
στις σκηνές που είχαµε µαζί µας και τις οποίες στήσαµε κοντά
στο Μακρυχώρι. Την εποµένη πήγαµε στο Βόλο να πάρουµε την
άδεια από τον τότε έφορο Oηµήτρη Θεοχάρη, αγαπητός φίλος
µετά, και µεγάλος επιστήµων. Τότε δεν γνωριζόµασταν. Περί-
µενα µπροστά στο Μουσείο, διότι δίσταζε να δεχθεί ξένους. Φύ-
γαµε από το Βόλο για τους Γόννους. Εκεί δεν υπήρχε γέφυρα
να διασχίσουµε τον Πηνειό ποταµό!.. Ούτε δρόµος υπήρχε,
ούτε γέφυρα, ούτε ρεύµα, ούτε νερό... Μείναµε, σε ένα µέρος
που χρησίµευε για χάνι, στον πρώτο όροφο του Φούρνου των
Γόννων. Ξυπνούσαµε από την ευωδία του φρέσκου ψωµιού.
Πλενόµασταν σε µία χάλκινη λεκάνη και το νερό ήταν σε µία

ΒRUNO helly
Ο αθόρυβος και ακούραστος Γάλλος ιστορικός

και αρχαιολόγος της Θεσσαλικής γης

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  και µετάφραση από τα γαλλικα, Τζίνο Πολέζε
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χάλκινη επίσης υδρία (στάµνα). Γενικά όµως η Ελλάδα βρισκό-
ταν σ’ ένα στάδιο προόδου και ανάπτυξης. Οφείλω εδώ να
αποτίσω φόρο τιµής στη µνήµη των αποθανόντων φίλων µας
στους Γόννους, οι οποίοι µας βοήθησαν τόσο πολύ! Ο τότε αρ-
χαιοφύλακας, Γιάννης Γκουγκουλιάς, εξαιρετικός άνθρωπος,
καπνοκαλλιεργητής, µας ξενάγησε σε όλο το χώρο, µέχρι το
βουνό. Επέστρεψα στους Γόννους τρεις φορές µε τα δύο πρώτα
µου παιδιά. Τώρα πια έχω τέσσερα. Ο δεκάχρονος γιός µου,
Κριστιάν (χριστιανός), δεν γνώριζε την ελληνική γλώσσα, αλλά
πέρασε δέκα µέρες µόνος µαζί µε τον αρχαιοφύλακα και την
έµαθε. Τον συνόδευε στις αγροτικές του εργασίες και η γυναίκα
του, µε το ωραίο όνοµα – Ναυσικά – τον φρόντιζε ιδιαίτερα.
Τα επόµενα χρόνια επέστρεψα στη Θεσσαλία για να γνω-

ρίσω καλύτερα το χώρο. Τα µόνα στοιχεία που διέθετα ήταν
όσα είχε γράψει ο Αρβανιτόπουλος στα «Πρακτικά» της Αρχαι-
ολογικής Εταιρείας των Αθηνών, το 1911-1912. Εργάστηκα 2-
3 χρόνια στις επιγραφές του Μουσείου του Βόλου, µελετώντας
πάνω από 300. Ο Αρβανιτόπουλος είχε αφήσει λίγες στη Λά-
ρισα. Την 20η Απριλίου 1967, το βράδυ, ήµασταν στην Αθήνα,
και την 21η στο ξενοδοχείο στη Θήβα παρακολουθούσαµε τα
τανκς να κατεβαίνουν στην Αθήνα. Ξαφνιαστήκαµε, δεν το πι-
στεύαµε. Το 1969 τελείωσα την µελέτη του συνόλου των επι-
γραφών των Γόννων για τη διατριβή µου. Ο καθηγητή Πουγιού
µου είπε να τις δηµοσιεύσω.  Του ζήτησα πίστωση χρόνου έως
ότου γράψω και την ιστορία της πόλης. Τελείωσα τον πρώτο
τόµο των Γόννων µε την περιγραφή  της πόλης, τα ερείπια, την
ιστορία, τη µελέτη των θεσµών, το ηµερολόγιο, τις αρχές, κ.ά.
Μέναµε πότε στη Λάρισα, πότε στο Βόλο.
Το 1970-1971 τελείωσα τον δεύτερο τόµο των Γόννων, και

δηµοσιεύτηκε το 1974 στο Άµστερνταµ από έναν εκδότη εκµε-
ταλλευτή, ο οποίος το κοστολόγησε τότε 250 ελβετικά φράγκα!
Εξωφρενικό ποσό! Έτσι κυκλοφόρησαν µόνο όσα αντίτυπα εί-
χαµε κρατήσει, εγώ, οι γονείς µου, τα πεθερικά µου και οι φίλοι
µου. Μετά το 1970 συνεργάστηκα µε δύο Γερµανούς συναδέλ-
φους αρχαιολόγους. Αρχίσαµε ένα ωραίο πρόγραµµα για τις
γραπτές στήλες της Oηµητριάδας και τις επιτύµβιες στήλες της
Θεσσαλίας. Ήταν η αρχή µιας µεγάλης επιχείρησης διότι τώρα
πλέον επρόκειτο για µερικές χιλιάδες επιγραφές. Εργαστήκαµε
τα πρώτα χρόνια για να συλλέξουµε στοιχεία. Πήραµε την άδεια
να εξετάσουµε ό,τι υπήρχε εκτεθειµένο στο Μουσείο του Βόλου.
Εδώ οφείλω να πω ότι η βοήθεια των Ελλήνων συναδέλφων,
υπήρξε υπερπολύτιµη διότι αφαίρεσαν το γυαλί που σκέπαζε
όλες τις βιτρίνες και τις προθήκες του Μουσείου. Έτσι µπορέ-
σαµε, µε ειδικές λάµπες, να φωτογραφίσουµε προστατεύοντας
τα εκθέµατα, αλλά και ό,τι υπήρχε στα υπόγεια και στις απο-
θήκες. Σχεδόν τα µισά από αυτά δεν έχουν ακόµα δηµοσιευθεί.
Ο Αρβανιτόπουλος είχε δηµοσιεύσει περίπου 300. Υπάρχουν
ακόµα άλλα τόσα. 
Στα διάφορα συνέδρια που διοργανώθηκαν εδώ στη Λάρισα,

στο Βόλο και αλλού, έχουν δηµοσιευθεί αρκετά πράγµατα αλλά
όπως είναι φυσικό υπάρχουν κι άλλα πολλά. Μετά το 1970 ήρ-
θαµε στο Μουσείο της Λάρισας, το οποίο στεγάζεται στο τζαµί
της πλατείας Αγίου Βησσαρίωνος. Είχαµε τότε την πολύτιµη
βοήθεια του τότε εφόρου κυρίου Κώστα Γαλλή και της νεοσύ-
στατης IΕ΄ Εφορείας Κλασικών Αρχαιοτήτων Λάρισας το 1974.
Εν συνεχεία γνώρισα τον κύριο Τζαφάλια και ξεκινήσαµε µια
εξαιρετική συνεργασία διότι γίνονταν στην περιοχή του
Άτραγα, δηλαδή του Κάστρου, της Πεινιάδας και του Ζάρκου
ενδιαφέρουσες έρευνες. Ζητήσαµε την άδεια να διεξάγουµε

επιφανειακές έρευνες. Χάρη στον κύριο Τζαφάλια, ο οποίος ερ-
γάστηκε και µε τους χωρικούς, γνωρίζουµε σήµερα πολύ πε-
ρισσότερα για την περιοχή του Άτραγα. Μαζί του, επί µία
δεκαετία, ερευνήσαµε όλες τις νεκροπόλεις. Το σύνολο της ερ-
γασίας για τον Άτραγα βρίσκεται για έκδοση στη Γαλλική Αρ-
χαιολογική Σχολή Αθηνών υπό τη διεύθυνση του κυρίου
Αθανασίου Τζαφάλια.
Αργότερα αρχίσαµε ένα νέο πρόγραµµα που αφορούσε τηn

Ιστορική γεωγραφία της Θεσσαλίας. Oιαπιστώσαµε αρκετά
νωρίς, ότι εκτός από 4-5 θεσσαλικές πόλεις, στις οποίες είχαν
γίνει έρευνες και έτσι µπορούσαµε να τις κατονοµάσουµε, οι
άλλες παρέµεναν άγνωστες.  Έτσι, για 15 χρόνια, εργαστήκαµε
πάνω στο  θέµα της Ιστορικής γεωγραφίας της Θεσσαλίας µε
προγράµµατα όπου η εργασία ήταν κοινή αλλά µε διαφορετικό
υπεύθυνο για κάθε περιοχή.
- ο Ζαν Κλώντ Ντεκούρ ασχολήθηκε µε την κοιλάδα του Ενιπ-

πέα. Από την Ερέτρια της Φθιώτιδος µέχρι το Κιέριον των Σο-
φάδων.
- ο Ζεράρ Λυκά ανέλαβε την Τρίπολη: Άζωρο, Oολίχη και Πύ-

θιον.
- η Λοράνς Νταρµεζέν εργάστηκε στα Χάσια: Τρίκαλα, Πλά-

τανο – Ελληνόκαστρο – Μουργκάνι και Κόζιακα, δηλαδή στη Oυ-
τική Θεσσαλία και στη Oυτική πλευρά της πεδιάδας των
Τρικάλων.
Όλες αυτές οι µελέτες δηµοσιεύθηκαν.  
Εκτός όµως από αρχαιολόγος είµαι και φιλόλογος. Άρα, η

γλώσσα µε ενδιαφέρει εξ’ ίσου ιδιαίτερα.
Η θεσσαλική διάλεκτος έχει αρχαίες ρίζες. Λίγοι έχουν ασχο-

ληθεί µ’ αυτό. Ίσως 4-5 παγκοσµίως. Είµαι ο µόνος που µελετά
τη γλώσσα της Θεσσαλίας στον τόπο της. Ό,τι δηµοσιεύσαµε
τα τελευταία χρόνια µε τον κύριο Αθ. Τζαφάλια, που αφορά τα
µεγάλα ψηφίσµατα που βρέθηκαν, φέρνουν τα πάνω κάτω
σχετικά µε τις γνώσεις που είχαµε για τη θεσσαλική διάλεκτο.
Τώρα διαθέτουµε µακροσκελή κείµενα των 30, 50, 100 σειρών,
µε σύνταξη, γραµµατική, δευτερεύουσες προτάσεις, φράσεις.
Από τη δεκαετία του 1970 δηµοσιεύουµε επιγραφές από το  µε-
γάλο Αρχαίο Θέατρο. Οι έρευνες σ’ αυτό δίνουν και άλλα στοι-
χεία, σηµαντικά για τη θεσσαλική διάλεκτο. 
Μετά την Ιστορική γεωγραφία της Θεσσαλίας, κατά τις δε-

καετίες 1980 και 1990, είχαµε τα µεγάλα συνέδρια της Λυόν και
του Βόλου, για το έργο των Εφορειών. Όπως προανέφερα µετά
το 1990, µε τον έφορο κύριο Αθ. Τζαφάλια, επικεντρωθήκαµε
στον Άτραγα. Σήµερα υπάρχει στα σκαριά ένα πρωτόκολλο συ-
νεργασίας για το Πύθιο, διότι θέλουµε να τελειώσουµε µε την
Τριπολίτιδα. Υπάρχει επίσης ένα πρωτόκολλο συνεργασίας για
τις επιγραφές του Αρχαίου Θεάτρου.
Αυτές τις ηµέρες βρίσκοµαι στη Λάρισα, στο Αρχαίο Θέατρο,

µαζί µε τον κύριο Αθ. Τζαφάλια και τον  πρώην µαθητή µου και
σηµερινό καθηγητή στο Πανεπιστήµιο της Λυόν, τον νεαρό
Ρισάρ Μπουσόν, που είναι γνώστης και αυτός της ελληνικής
γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και της Θεσσαλίας ειδικό-
τερα. Θα µείνουµε περίπου από τις 7 έως τις 20 Μαΐου 2011.
Την Τετάρτη 11/5/2011 είχα την τιµή να µιλήσω στο βιβλιοπω-
λείο «Γνώση» για τις «Λατρείες και τα ιερά του Κοινού των Θεσ-
σαλών». Από την οµιλία αυτή µπορείτε να διαβάσετε παρακάτω
την περίληψη, σε µετάφραση του φίλου Τζίνο Πολέζε.
Η παρουσία µου εδώ, συν τοις άλλοις, είναι µια ευκαιρία να

ξανασυναντηθώ µε φίλους παλιούς και νέους και ανθρώπους
οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη θεσσαλική ιστορία. 

Oράττοµαι της ευκαιρίας και του βήµατος που µας δίνει, για
πρώτη φορά, το περιοδικό «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» και σας ευχαριστώ,
γι’ αυτό, για να εκφράσω την απέραντη και ειλικρινή ευγνω-
µοσύνη µου στον κύριο Κώστα Σπανό, εκδότη του «Θεσσαλικού
Ηµερολογίου». Χωρίς αυτόν και τους ανιδιοτελείς µεταφραστές
της Λάρισας, το έργο µου θα ήταν άγνωστο στο ευρύ ελληνικό
κοινό».

ΙΕΡA ΚΑΙ ΛΑΤΡΕIΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟY ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ
Οι επιγραφές και οι αρχαιολογικές έρευνες των τελευταίων

σαράντα ετών, µας επιτρέπουν σήµερα να φανταστούµε καλύ-
τερα ποιες ήταν οι θεότητες, τα ιερά και οι λατρείες, τις οποίες
όλοι οι Θεσσαλοί είχαν, στο πλαίσιο του Κοινού των Θεσσα-
λών.
Ένα θεσσαλικό ψήφισµα, το οποίο ανακαλύφθηκε στις Αιγές

της Αιολίδας και δηµοσιεύθηκε το 2010, έφερε στο φως την
ύπαρξη µιας λατρείας του ήρωα Θεσσαλού, από τον οποίο
πήραν το όνοµα οι Θεσσαλοί. Με τον Θεσσαλό αυτό συνδέεται
επίσης η λατρεία που αποδιδόταν στον πατέρα του τον Αιατό,
του οποίου το ιερό βρισκόταν από την αρχαϊκή εποχή, όπως το
απέδειξε ο αρχαιολόγος της ΙΓ΄ ΕΠΚΑ του Βόλου Χ. Ιντζεσίλο-
γλου, σε πριγκιπικό τάφο, τον θολωτό τάφο στο Ξηρονέρι,
κοντά στην Καρδίτσα. Όµως, ήδη από την εποχή αυτή, σε όλη
τη Θεσσαλία, οι πόλεις λάτρευαν επίσης, τους ιδρυτές και αρ-
χηγέτες ήρωές τους, όπως τον Πρωτεσίλαο, τον Ιάσονα και τον
Αχιλλέα. Το διασηµότερο ιερό του Κοινού των Θεσσαλών ήταν
της Αθηνάς Ιτωνίας, το οποίο βρισκόταν στα Φίλια της Καρδί-
τσας, όπου ο µακαρίτης O.Ρ. Θεοχάρης έκανε ανασκαφές στη
δεκαετία του 1960. Πάνω από δέκα αιώνες, από τον 8ο π.Χ. αι.
µέχρι τον 3ο µ.Χ. αι., οι Θεσσαλοί τιµούσαν στην Ίτωνα τη θεά
του πολέµου, της οποίας το οµοίωµα εικονιζόταν πάνω στα νο-
µίσµατά τους. Εδώ επίσης έφερναν τις προσφορές τους για τη
θεά, εδώ παρουσίαζαν τα ψηφίσµατα, τα οποία από κοινού εξέ-
διδαν, εδώ βρίσκονταν τα αγάλµατα προς τιµήν των αρχόντων
τους και των σηµαντικότερων ευεργετών τους.
Από τις αρχές του 2ου π.Χ. αι., οι Θεσσαλοί λάτρευαν επίσης

τον Oία, τον αποκαλούµενο Ελευθέριο: οι σχετικές επιγραφές,
οι κατάλογοι των νικητών στα Ελευθέρια, τα ψηφίσµατα τα
οποία παρουσίαζαν εκεί, βρέθηκαν στη Λάρισα, πράγµα που
σηµαίνει ότι το ιερό αυτού του Oία Ελευθερίου εξαρτιόταν από
τη Λάρισα και σίγουρα βρισκόταν εκεί. Σήµερα γνωρίζουµε,
χάρη στο προαναφερόµενο θεσσαλικό ψήφισµα, που ανακα-
λύφθηκε στις Αιγές, ότι τουλάχιστον ήδη πριν το τέλος του 3ου
π.Χ. αι., οι Θεσσαλοί είχαν καθιερώσει τη λατρεία στον Oία
Ολύµπιο. Η λατρεία αυτή, η οποία είχε προηγηθεί εκείνης του
Oία Ελευθερίου, αποδιδόταν σε ένα ιερό το οποίο ονοµαζόταν
Ολύµπιον, όπου γιορτάζονταν τα Ολύµπια, γιορτές και αγωνί-
σµατα προς τιµήν του µεγάλου θεού του Ολύµπου.
Ίσως το ιερό αυτό να βρισκόταν στο έδαφος της Λάρισας,

βόρεια της πόλης, εάν συσχετίσουµε το Ολύµπιον αυτό µε µία
περιοχή-σταθµό µε το όνοµα Όλυµπουµ, η οποία σύµφωνα µε
τον Πίνακα του Peutinger και τους χάρτες της ύστερης ρωµαϊ-
κής και της βυζαντινής εποχής, βρισκόταν στον δρόµο που οδη-
γούσε από τη Λάρισα στα Τέµπη. 
Το µικρό αυτό αφιέρωµα στον κύριο Μπρούνο Ελλύ (Bruno

Helly), είναι ένας ελάχιστος φόρος τιµής στον αθόρυβο ιστορικό
και αρχαιολόγο και στην  πεντηκονταετή συµβολή του, για µια
καλύτερη γνώση της κλασικής Θεσσαλίας, της αγαπηµένης του
δεύτερης πατρίδας, όπως την αισθάνεται ο ίδιος.


