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Έχω εντοπίσει

~

το παλάτι του Αχιλλέα!
Υπολογίζουμε ότι το

~

,~

2010

ι-ο

θα έρθουν στο Φίιρσαλα

~

αρχαιολόγοι οπό την Αμε
ρική γιο να ξεκινήσουν ΟΙ

8-

ανασκαφές επισημαίνει ο
ιστορικός, ερευνητής Δ.
Μπριάνας

laTOV

640

Δημήτριο

Μπριάνα
καθηγητή στο Ινστιτούτο Τεχνολογiας της
Φλόριντα

& στο ΠανΕπιστήμιο Μέριλαντ

των ΗΠΑ, ΕΡευvητή- ιστορικό
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YΠOΛOΓlZETAI ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ

«Επιδιώκω να φέρω 010 φως το παλάτι
του Αχιλλέα που βρίσκεται arα Φάρσ~α})
Ο ομηρικός ήρωας Αχιλλέας βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας του καθηγητή, ερευνητή και ιστορικού Κ.
Δημήτριου Μπριόνσ. Όπως δηλώνει ο ίδιος στον "Κ». τα τελευταία χρόνιο επιδιώκει να ξεκινήσουν εργασίες

ανασκαφής στο λόφο του Προφήτη Ηλία στα Φάρσαλα, όπου, σύμφωνα με την μελέτη του, βρίσκεταί το παλάτι
του Αχιλλέα. Οι δυσκολίες ειναl πάρα πολλές, όπως υπογραμμιζεl, όμως το

(

2010

το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα

έχει δεσμευτεί να ξεκινήσει την ανασκαφή.

)

Που εστιάζεται η έρευνά αας; Η

θα έρθουν στην περωχή για να ξεκινήσουν

και η οργάνωση που ο ίδιος δημιούργησα,

ήρωας Αχιλλ.έας είναι το πρόσωπο
γύρω από TD οποίο στρέφεται η έρευ

οι εργασίες. Μάλιστα το πως Ktιταφέραμε

η

να φτάσουμι: σε αιπή τη συνεργασία είναι
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"Achilles Foundation"

μέσω της οποίας

νά μου. Με βάση τα στοιχεία παυ έχω ου

εντελώς τυχαίο. Εξηγαύμαι, το

βρε

όσοι επιθυμούν μπορούν να συνδράμουν.
Το e-mail είναι www.achilles-thessaly.org

γκεvrρώσει κυρίως από τα Ομηρικά Έπη
η αρχαία Φθία βρισκόταν στα σημερινά

θήκαμε στο ίδιο καφενείο τη «Θέτις>' στα

και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημε

. Φάρσαλα

2006

με τον διευ~υντή του τμήματος

Φάρσαλα και το παλάτι του Αχιλλέα βρί
σκεται στον λόφο του Προφήτη Ηλία. Όλες

Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου
της Φλόριντα καθηγητή κ. Ρόμπερτ Γοu

ρωθούνγια τα πάντα γύρω από την έρευνα
που έχω κάνει.
Εφόσον ξεκινήσουν οι ανασκαφές,

μου οι προσπάθειες επικεvrρώνονται τα

όγκμαν ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή

τελειπαία χΡόνια στην εύρεση κονδυλίων

για έρευνες σε σπηλιές και μέσα από την

για την έναρξη των εργασιών ανασκαφής

κουβέντα μας προέκυψε η συνεργασία. Εί

σ' αυτή την περιοχή, ώστε να έρθει στο
φως το παλάτι του Αχιλλ.έα. Σημαντικός

χα συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς,
την δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μαρία 'Ιφου και

σίγουρα.

βοηθός μου στην όλη προσπάθεια είναι
και ο κ. Γρηγόρης Γκουντόπουλος από
ταΦόρσαλα.

τον νoμάρXΓJ Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρό
και ·χθες με τον αντινομόρχη Κο Αντώνη
Δραμαλιωτη και πιστεύω ότι είμαστε σε
καλό δρόμο. Μέσω ευρωπαϊκών προγραμ

4

ΒΡέθηκαν τελικά υποστηρικτές; Η
αλήθεια είναι ότι υπήρχαν μεγάλες

μάτων θα επιδιώξουν να έξευρεθούν κον
δύλια. λ/λά και το γπουργεlο Πολιτισμού

δυσκολίες αφού κανείς δεν ήξερε
καν που είναι η Θεσσαλ(α αλλά αντιμετω
πίζω και αρκετά γραφειοκρατικά εμπόδια.
Όμως ήδη έχουμε αποσπάσει την δέ

έχει δεσμειπεί για την δημιουργία Μουσεί
ου στα Φάρσαλα, ώστε όλα τα ευρήματα
από τις ανασκαφές να παραμείνουν στην
περιοχή, ενώ υπoσrήριξε ότι θα προσπα

στο παλιό σιδηροδρομικό σταθμό των
Φαρσάλων. Στόχος μου είναι να γίνει κέ
ντρο έρευνας και εκπαίδευσης στο οποίο

σμευση του Πανεπισrήμιoυ της Φλόριντα

θήσει να υποστηρίξει την προσπάθειά

να μπορούν να μένουν επίσης οι σπουδα

των ΗΠΑ ότι θα προσφέρει χρήματα και
αρχαιολόγους. γπολογίζουμε ότι το 2010

μας. ΕπΙσης, υποστηρικτής είναι η Ελλη

στές οπό την Ελλάδα και την Αμερική που

νοαμερικανική οργάνωση "ΑΗΕΡΑ» αλλά

θα επισκέπτοντοι την περιοχή.
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πόσο πιστεύετε ότι θα διαρκέσουν;
Πρέπει να διαρκέσουν

20

χρόνια

ποιο είναι το απαιτοίιμενο ποσό για
γίνει η ανασκαφή; Για να αρχισουμε

χρειαζόμαστε περίllου 5.000.000 ευ
ρώ. Για την κάλυψη των αναγKι.Jν στέγης
των ερευνητών και των αρχαιολόγων που
θα έρθουν έχω ζlιΤ!Ίοει από τον ΟΣΕ να
μας νοικιάσει το εγκαταλελειμμένο κτίριο

