
 

  Αγαπητά μέλη του Συλλόγου μας,  

  αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι.  

 

  Συνεχίζουμε την προσ-

πάθειά μας να είμαστε 

κοντά στα μέλη και τους 

φίλους του Συλλόγου, σε 

μία εποχή, στην οποία 

πολλοί θα σχολίαζαν «τί 
θέλει ο Σύλλογος και 
κάνει το ένα ή το άλλο, 

είναι καιροί για τέτοια ;;». Κι όμως, η εκτίμη-

σή μου είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα 

πρέπει να είμαστε πιο κοντά, να έχουμε με-

γαλύτερη συνοχή  κι αυτά επιτυγχάνονται 

μέσα από την επικοινωνία μας, τις συ-

ναντήσεις μας, τις εκδηλώσεις μας, τις 

κοινές μας προσπάθειες να μένουμε 

κοντά στις ιδέες μας, στις αρχές και 

παραδόσεις μας, να συμμεριζόμαστε την 

καθημερινότητα κι αν όχι αυτή, τουλά-

χιστον να μην χανόμαστε, να είμαστε – 

έστω και νοερά – ενωμένοι.   

   Ο Σύλλογός μας, μέσα από τις ποικί-

λες προσπάθειες του ΔΣ, επιχειρεί 

προς αυτή την κατεύθυνση και προσπα-

θεί να βρίσκεται, με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο, κοντά στα μέλη του. Μείνετε 

κοντά στον Σύλλογο και ενισχύστε την 

καλοπροαίρετη προσπάθειά του. 

   Την Κυριακή, 24 Μαΐου, πραγματοποιήσαμε 

την Ετήσια Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα 

της Ηπειρωτικής Εστίας. 

Ατυχώς, δεν υπήρξε η αναμενόμενη παρουσία 

μελών του Συλλόγου, παρόλο που η Γενική 

Συνέλευση προβλέπεται στο Καταστατικό 

(άρθρο 17), είναι το όργανο εκείνο που εκτιμά, 

κρίνει και συζητά την πορεία του Συλλόγου,  

τις ενέργειες και προσπάθειες του Διοικητικού 

Συμβουλίου και συγκεντρώνει τα μέλη που δεν 

μπορούν να παραβρεθούν σε άλλες εκδηλώσεις 

του Συλλόγου. 

  Από τον Πρόεδρο κο Στ. Γωγάκο έγινε κα-

λωσόρισμα των παρευρεθέντων μελών, σύντο-

μη αναφορά στα διαδραματισθέντα από το Διοι-

κητικό Συμβούλιο τον προηγούμενο χρόνο και 

σε όσα θα επιχειρηθούν στη συνέχεια. Ζήτησε 

την με κάθε τρόπο υποστήριξη των μελών, την 

ανάγκη παρουσίας τους στις διάφορες εκδηλώ-

σεις που επιχειρούνται, στην ανάγκη εγγραφής 

νέων μελών, τόσο στο Σύλλογο όσο και στην 

χορευτική ομάδα, αλλά και της τακτοποίησης 

των εκκρεμών συνδρομών των μελών. 

  Στη συνέχεια, η ταμίας του Συλλόγου κα Ελέ-

νη Κερασαρίδη, ενημέρωσε για τα οικονομι-

κά στοιχεία  της προηγούμενης περιόδου 

των 14 μηνών του παρόντος ΔΣ, τις οφει-

λόμενες συνδρομές και λοιπές οικονομικές 

εκκρεμότητες. 

 Κατόπιν έλαβε τον λόγο ο Γραμματέας του 

Συλλόγου κος Κ. Οικονόμου, ο οποίος ανα-

φέρθηκε εκτενέστερα σε θέματα του Συλλό-

γου αλλά και έθεσε προβληματισμούς που 

αφορούν στην καλή συνέχεια της προσπάθει-

ας όλων των προηγηθέντων αλλά και του 

παρόντος ΔΣ, για τη διατήρηση του Συλλό-

γου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το 

ΔΣ, τη δυσκολία επικοινωνίας με τα μέλη 

και της ανταπόκρισής τους στα δρώμενα του 

Συλλόγου, κάτι το οποίο το έχει απόλυτη 

ανάγκη ο Σύλλογος.  

 Από παρευρεθέντα μέλη ετέθησαν και συ-

ζητήθηκαν διάφορα θέματα και μπήκαν συγ-

κεκριμένοι προβληματισμοί για τη συνέχεια. 

 Ευχαριστούμε όσες κι όσους προσήλθαν στη 

Γενική Συνέλευση και μας έδωσαν με την 

παρουσία τους την έγκριση και τη  δύναμη να 

συνεχίσουμε. (φωτ/φίες στην τελευταία σελίδα)  

Τα νέα του Συλλόγου μας 

Η στήλη του προέδρου 
Δεκέμβριος 2015 

 Η Ενημέρωσή μας  

      Μάϊος - Δεκέμβριος 2015 

Περιεχόμενα : 

 
2015 

Σελ. 2 έως 6 

Οι δραστηριότητές μας από  

Απρίλιο έως αρχές Δεκεμ-

βρίου 2015 

Άλλα θέματα   

Σελ. 7 

Χρονολόγιο περιοχής μας 

Σελ. 8 

Κατάλογος χωριών Ν.Τρικά- 

λων - Παλαιές & νέες ονομα-

σίες τους 

 

Γραφεία Συλλόγου : 

Βασιλ. Ηρακλείου 30, 4ος όρ. 

546 24    

τηλ. επικοινωνίας :  
6938768467 & 6944618791 

mail : thesasklipios@gmail.com    
fb :  Syllogos Trikalinwn  

        Thessalonikhs Asklhpios   

Το 2ο αυτό Ενημερωτικό μας 

Δελτίο, δείχνει την προσπάθειά 

μας να το συνεχίσουμε, ενόσω 

έτυχε καλής ανταπόκρισης και 

ευμενών σχολίων. 

Το Δελτίο αυτό, είναι ελεύθερο 

στα μέλη του Συλλόγου και μπο-

ρούν να στείλουν προς δημοσίευ-

ση άρθρα και δικές τους ενημε-

ρώσεις, οι οποίες ενδιαφέρουν 

όλους τους συμπατριώτες, κι όχι 

μόνο. 

Επικοινωνήστε με τα μέλη του 

ΔΣ για να στείλετε τα θέματά 

σας. 

Θα καταβληθεί προσπάθεια να 

στέλνεται στα μέλη κατά το δυνα-

τόν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(mail), ή και ταχυδρομικά.  

Μπορείτε επίσης να το προμηθε-

υτείτε από το γραφείο του Συλλό-

γου μας. 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

‘’ Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ‘’ 

Έτος Ιδρύσεως 

2001 

2/2015 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ του ΔΗΜΟΥ - 26 Απριλίου 2015 
 

   Μετά από πρόσκληση της 2ης Κοινότητας του Δή-

μου Θεσσαλονίκης, το χορευτικό του Συλλόγου μας 

συμμετείχε στις 26 Απριλίου, στην πρώτη συνάντη-

ση παραδοσιακών χορευτικών σχημάτων.  

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο 66ο 

Δημοτικό Σχολείο Ξηροκρήνης, συμμετείχαν επί-

σης τα χορευτικά σχήματα της Ομάδας Μελέτης 

και Διάδοσης του Μικρασιατικού Πολιτισμού 

«Ανατολής Ίχνη» και του Συλλόγου Ποντίων Φοι-

τητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. 

 Η 2η Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, μετά 

από αίτημά μας, πρόταση της κας Μαρίας Λαζαρί-

δου αντιπροέδρου της και ύστερα από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

παρέχει στο Σύλλογό μας δωρεάν την αίθουσα συ-

νεδριάσεών της για τις πρόβες του χορευτικού μας, 

που πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή απόγευμα. 
* Βίντεο από την εκδήλωση, είχαμε αναρτήσει στο face-

book του Συλλόγου. 

Φωτογραφίες από την εκδήλωση 

Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς το χωριό Κερκί-

νη όπου ορισμένοι επισκεφτήκαμε το Κέντρο Πληρο-

φόρησης Υγροτόπου Κερκίνης. Εκεί, τύχαμε μίας εξαι-

ρετικής οπτικο-ακουστικής παρουσιάσεως του όλου 

εγχειρήματος στη λίμνη Κερκίνη, από τον υπάλληλο 

του Κέντρου κο Αντ. Ηλιάδη, γαμπρό στο Φλαμούλι !   

Οι υπόλοιποι του γκρουπ, πήραν το καφεδάκι τους και 

μας περίμεναν στον φιλόξενο χώρο του γνωστού  

‘’ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΗ’’, απ’ όπου θα ξεκινούσαμε για 

την περιήγησή μας με βάρκες στη λίμνη Κερκίνη.  

Στο πρόγραμμά μας υπήρχε και η δυνατότητα ιππασί-

ας, αλλά λόγω της ζέστης, δεν το τόλμησαν οι  

ενδιαφερθέντες…  Μόνο ο πρόεδρος καβάλησε... 

  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ της 

ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - 17 Μαΐου 2015                                                 
 Πραγματοποιήσαμε με επιτυχία και ικανοποιητική 

συμμετοχή μελών και φίλων του Συλλόγου μας, ημε-

ρήσια εκδρομή στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης. 

 Αρχικά, ξεναγηθήκαμε στο Κέντρο Προώθησης Οι-

κοτουρισμού & στο Εκθεσιακό Κέντρο Πουλιών, Εντό-

μων και Φυτών στο Λιθότοπο, όπου ο καθηγητής και 

εθελοντής του έργου κος Αθανάσιος Βλαχόπουλος, 

μέσα από μία ενδιαφέρουσα προβολή, μας παρουσίασε 

θέματα και στοιχεία για τη χλωρίδα & πανίδα της πε-

ριοχής, την ιστορικότητα του φράγματος και τη βιο-

ποικιλότητα γενικότερα.    

Η Ενημέρωσή μας 

Οι δραστηριότητές μας... 

Σελίδα 2 



 

Σελίδα 3     Η Ενημέρωσή μας   

Οι εξορμήσεις μας…  

Αργότερα, κατευθυνθήκαμε προς τα Άνω Πορόϊα, 

όπου και καθήσαμε για φαγητό σ’ένα πανέμορφο 

μέρος, κάτω από βαθύσκιωτα πλατάνια και νερά 

τρεχούμενα, στην ταβέρνα ΄ΠΕΣΤΡΟΦΕΣ΄, του 

συμπατριώτη μας από την Τύρνα Ηλία Ζαχαράκη.  

Η ωραία παρέα, το περιβάλλον, τα ψητά ή οι πέσ-

τροφες και το κρασάκι, ήταν ικανά και αναγκαία να 

μας οδηγήσουν σε χορό με τραγούδια του τόπου 

μας, τα οποία είχε την καλή διάθεση να βάλει ο 

Ηλίας. Το αποτέλεσμα… δείτε το… 

Οι δύο βάρκες του Οικοπεριηγητή, ξεκινούν για την περιήγηση 
στον υγροβιότοπο της λίμνης. 

Μία πανδαισία εικόνων και μία μεγάλη ποικιλία από διάφορους 
τσικνιάδες, χουλιαρομύτες, κορμοράνους, βουτηχτάρια, χαλκό-
κοτες, πελαργούς, κ.ά. στο Εθνικό αυτό Πάρκο, όπου έχουν 
παρατηρηθεί πάνω από 300 είδη πουλιών ! Ενθουσιαστήκαμε !! 

Αργότερα κι αφού χορτάσαμε χορό, φαγητό, δροσιά 

και τοπίο, ξεκινήσαμε για τον τελευταίο προορισμό 

του προγράμματός μας. Την επίσκεψη στη γυναικεία 

Ιερά Μονή - Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου Ακρι-

τοχωρίου.  Η Ηγουμένη της Μονής Αδελφή Ιακώβη, 

είναι από την Οιχαλία, όπως αρκετές ακόμη μοναχές, 

είναι από τα μέρη μας.  Η φιλοξενία τους… ευλογία !! 



 

Πραγματοποιήθηκε στο τσιπουράδικο ‘ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ’ του 

συμπατριώτη μας Γιάννη Φιλοκώστα από την Τύρνα, με εξαιρετι-

κή προσέλευση μελών, ιδιαίτερα νέων, αλλά και φίλων. 

 Με την καλή παρέα, το τσιπουράκι κι άλλα ποτά που καταναλώ-

θηκαν, δεν άργησε να έλθει και το κέφι και αρκετοί, κύρια τα μέ-

λη του χορευτικού του Συλλόγου, χόρεψαν παραδοσιακούς  

χορούς στο εσωτερικό του μαγαζιού, παρέα με άλλον χορευτικό 

σύλλογο, που επίσης διασκέδαζε την ίδια βραδιά. 

 Και ξανά στις 3 Ιουνίου στο «Εις την Πόλιν», αυτή τη 

φορά όμως μας τίμησαν πάλι με την παρουσία τους 

αγαπητές κυρίες ! 

25 Ιουνίου 2015 — Το ετήσιο αποχαιρετιστήριο ουζάκι του Συλλόγου 

Οι συναντήσεις μας... 

.   

ΠΛΑΙΣΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ  

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ.  

ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΞΕΧΝΑ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΘΥΜΑΤΑΙ,  ΣΤΗΣ ΛΗΣΜΟΝΙΑΣ ΤΟ 
ΛΗΘΑΡΓΟ  ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ !!!!!  

Κανονικά συνεχίστηκαν οι συναντήσεις μας της 

1ης Τετάρτης κάθε μήνα, με όσους έχουν διά-

θεση για παρέα και κάτι να συζητήσουμε για τον 

Σύλλογο.   6 Μαΐου στο «Εις την Πόλιν». 

Δηλώστε συμμετοχή στο χορευτικό του Συλ-

λόγου μας. Ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα ! 

Το ΔΣ του Συλλόγου, θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει όλους εκείνους, μέλη και φίλους του, που είναι 

κοντά του στις εκδηλώσεις του.  Επίσης ευχαριστεί και συγχαίρει τα μέλη και φίλους του χορευτικού τμήματος 

του Συλλόγου για τη συμμετοχή τους, την πάντα καλή τους διάθεση και την προσφορά τους, υπό την καθοδή-

γηση του συμπατριώτη χοροδιδάσκαλου Στέφανου Σκρέκα, τον οποίο επίσης ευχαριστεί για τις αντοχές του... 



 

7 Οκτωβρίου, Τετάρτη, «Εις την Πόλιν», η 1η συνάντησή 

μας μετά το καλοκαιρινό 3μηνο και τον Σεπτέμβριο που δεν 

είχαμε κάποια δραστηριότητα. Μαζί μας και η Πρόεδρος του 

Συλλόγου Αργιθεατών Β. Ελλάδος «Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ», 

κα Ιωάννα-Τζούλη. Νασιώκα. (Δεν είναι στην φωτογραφία). 

  Μετά από πρόταση της Προέδρου του Συλλόγου Αργιθεα-

τών, οι τέσσερεις Σύλλογοι, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ Β. 

ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ - 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩ-

ΤΩΝ, πραγματοποίησαν την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, κοινή 

εκδήλωση στο κινηματοθέατρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, με θέμα: 

«Βαλκανικοί Πόλεμοι - Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης», 

επί τη επετείω της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.   

  Η εκδήλωση, αν και δεν έτυχε της αναμενόμενης ανταπόκ-

ρισης από τα μέλη των Συλλόγων, πραγματοποιήθηκε με 

επιτυχία και περιελάμβανε :  

Δρώμενο από μέλη των Συλλόγων, παραδοσιακούς χορούς 

από τα χορευτικά τμήματα των Συλλόγων και επίκαιρη ομι-

λία  του κου Ιωάννη Ζούκα, Αντιστρατήγου ε.α, Επίτιμου 

Διοικητή Γ'ΣΣ/NDC-GR. 

Παράλληλα, στο φουαγιέ του κινηματοθεάτρου παρουσιάστη-

κε έκθεση φωτογραφίας με έργα του συμπατριώτη φωτογρά-

φου κου Κωνσταντίνου Τόλια. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους που συνέβαλαν 

με κάθε τρόπο στην πραγμάτωση της εκδήλωσης. 

 «Πηγαίνουμε πεζοί ως το φρούριο, έργο αρχαίο που, για να το ψηλώσουν από τον κάμπο, του κάναν τρεις ταράτσες, τη μια πάνω 
στην άλλη, με χώμα κουβαλητό. Στα πόδια του φρουρίου οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ερείπια του αρχαίου Ασκληπιείου.  
 Περισσότερες από διακόσιες ελληνικές πόλεις είναι βεβαιωμένο πως είχαν ναούς του Ασκληπιού, όπου υπήρχαν ειδικοί γιατροί, 
«υιοί Θεού», για να θεραπεύουν τους άρρωστους προσκυνητές. Κατά τον Στράβωνα, το αρχαιότερο Ασκληπιείο ήταν των Τρικ-
κάλων και δεν παραλείπει ο γεωγράφος αυτός σε κάθε ιερό του Θεού της Υγείας που περιγράφει, να προσθέτει πως ήταν παράρ-
τημα «του εν Τρίκκη».  Ο Ασκληπιός λογαριαζόταν Θεσσαλός. Θα συναντήσουμε το μέρος που γεννήθηκε πηγαίνοντας στο Βόλο. 
Φαίνεται πως ήταν επιστημονική μεγαλοφυΐα που ίδρυσε την ιατρική, βάζοντας σε τάξη τις εμπειρικές συνταγές και τα μάγια των 
πανάρχαιων χρόνων…».                                                                [Χρήστος Ζαλοκώστας, Το περιβόλι των Θεών, Αθήνα 1944] 

Από την ιστορία του τόπου μας…  
  ΤΡΙΚΑΛΑ, η πόλη αυτή, η «ιπποτρόφος Τρίκκη» του 

Ομήρου, ήταν πάντα τόπος ιππικός, πατρίδα των Κενταύρων, 

των τόσο τέλειων καβαλάρηδων ώστε να γίνονται ένα με τα 

άτια τους.   Οι Τρικκαίοι δίδαξαν ιππασία στους Έλληνες κι 

είναι ακόμη το μόνο μέρος στην Ελλάδα όπου μπορεί να δείς να 

βόσκουν στα λιβάδια μπουλούκια τ’ άλογα. Στη Θεσσαλία τον 

παλιό καιρό αντάλλαζαν μια γυναίκα με μια καλοσελωμένη   

φοράδα. «Αναγκαζόμαστε να κατεβούμε απ’ τ’ αυτοκίνητο,  
επειδή το παζάρι είναι αδιάβατο κι οι χωριάτες, στριμωγμένοι 
όπως οι σπόροι μέσα στο ρόδι δεν μπορούν να μας κάνουν τόπο 
να περάσουμε κι αν ακόμα το θέλαν»... 

 Την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, το ραντεβού μας ήταν στην 

ταβέρνα «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» του Γιάννη Φιλοκώστα.  

Κάποιοι, έχουμε δεί πολλοί σοβαρά αυτή την παρέα και η 

συζήτηση γύρω από θέματα του Συλλόγου, κι όχι μόνο,  

είναι πάντοτε ενδιαφέρουσα... 
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14 Νοεμβρίου, Σάββατο : Συμμετοχή του 

χορευτικού του Συλλόγου μας, σε εκδήλωση της  

Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στο  

πλαίσιο της 31ης Διεθνούς Τουριστικής 

Έκθεσης PHILOXENIA 2015. 

 - Περίπτερο 15 της Διεθνούς Εκθέσεως 

   Κι άλλα ιστορικά…   

     Το επιβλητικό Φρούριο των Τρικάλων πριν 85 χρόνια … 

 

  Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, το κάστρο επισκευάσθηκε πολλές φορές. 

Στην ανατολική πλευρά του δεύτερου διαζώματος κατασκευάσθηκε από τους Οθωμανούς ρολόι μεγάλων 

διαστάσεων, η καμπάνα του οποίου ζύγιζε περίπου 650 κιλά, κι έφερε την εξής επιγραφή (στα τουρκικά) :               

"έργο του Γιουσούφ Σενάϊ, κατοίκου φρουρίου, Τιρχάλα". Το πρώτο αυτό ρολόι, με έτος κατασκευής το 

1648, γκρεμίστηκε και στη θέση του κατασκευάστηκε το 1936 νέο, ύψους 33 μ. 
……………………… 

  Έργα ανάδειξης της περί των τειχών του κάστρου της πόλης των Τρικάλων περιοχής, ολοκλήρωσε ο  

Δήμος Τρικκαίων, με στόχο να αναδειχθεί το Βυζαντινό Φρούριο που τις τελευταίες δεκαετίες “κρύφτηκε” 

πίσω από κατοικίες που κτίσθηκαν μέχρι τα ριζά του, αλλά και την χωρίς σχεδιασμό δενδροφύτευση στις 

παρυφές του. 

  Η συγκεκριμένη καρτ ποστάλ των εκδόσεων «ΔΕΛΤΑ» ήταν μία από τις 17 συνολικά που ο Αθηναίος εκ-

δότης Εμμανουήλ Διακάκης εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 1940 με θεματογραφία σχετική με την πόλη των 

Τρικάλων. Λόγω της έκρηξης του πολέμου καθώς και των περιπετειών που ταλαιπώρησαν τα κατοπινά 

χρόνια τη χώρα, οι κάρτες αυτές κυκλοφόρησαν ευρέως μετά τον πόλεμο, κυρίως στη δεκαετία του ’50. 

  Εκτός από το επιβλητικό Φρούριο των Τρικάλων, σε πρώτο πλάνο διακρίνουμε την εκκλησία της Αγίας 

Μαρίνας και στο βάθος το νεόκτιστο – τότε – ρολόι της πόλης που κατασκευάστηκε επί Δημάρχου Τρικκαί-

ων Θεοδοσίου Θεοδοσόπουλου στη θέση του παλιού οθωμανικού.  Σωτήρης (Ρούλης) Κύρμπας—Δημοσιογράφος 

 Το Κάστρο ή Φρούριο των Τρικάλων, 

είναι κτισμένο σε θέση στρατηγικής 

σημασίας.  

  Λόγω της σπουδαιότητάς του, ο αυ-

τοκράτορας Ιουστινιανός προέβη τον 

6ο αι. μ.Χ. σε ριζική ανακαίνισή του.  

 Η χρήση ογκόλιθων στην κατασκευή 

του επιβεβαιώνει ότι κτίστηκε στη 

θέση της αρχαίας ακρόπολης, που πε-

ριβαλλόταν από τείχος της κλασικής 

εποχής.   

 5 Δεκεμβρίου, Σάββατο : Το χορευτικό μας συμμετείχε για 

πρώτη φορά στις εκδηλώσεις του «Μύλου των Ξωτικών» στα Τρί-

καλα, μετά από επικοινωνία και πρόσκληση του Δήμου Τρικκαίων.  

Από τη Θεσσαλονίκη την ομάδα συνόδευσαν, 35 μέλη και φίλοι, 

χειροκροτήθηκε δε από πολλούς γονείς, συγγενείς και φίλους και 

αρκετό κόσμο που παρακολούθησε την εμφάνιση της. Η πρώην 

πρόεδρος του Συλλόγου και Ρούλα Ράπτη συνετέλεσε ιδιαίτερα 

σ’αυτή μας την παρουσία στις εκδηλώσεις του «Μύλου Ξωτικών». 
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Στην εκδήλωση αυτή, παρουσιάσαμε για 

πρώτη φορά το λάβαρο του  Συλλόγου μας 



 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ή καλύτερα, ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ :  
 

 Προϊστορικοί Χρόνοι (50.000 – 1.100 π.Χ.) : Στο σπήλαιο της Θεόπετρας στην Καλαμπάκα, αποκαλύφθηκε 

συστηματική χρήση φωτιάς και εντοπίστηκαν τέσσερα αποτυπώματα από ανθρώπινα πέλματα (και μάλιστα παιδιών 

!), χρονολογούμενα στο 50.000 π.Χ.—30.000 π.Χ. Βρέθηκε επίσης ανθρώπινο σκελετικό κατάλοιπο που χρονολο-

γείται στο 14.000 π.Χ. περίπου. Πρόκειται για τον αρχαιότερο ως τώρα Θεσσαλό.  

Την περίοδο 7.000—5.000 π.Χ., δημιουργούνται οι πρώτοι οικισμοί της Ευρώπης σε κάποιες περιοχές της Θεσ-

σαλίας, μεταξύ των οποίων στον Ζάρκο, στο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων, κ.ά. 

 Κατά του Ιστορικούς Χρόνους (1.100 π.Χ.—2.000 μ.Χ.), το 1.100 π.Χ. περίπου, λίγες δεκαετίες μετά των Τρω-

ϊκό Πόλεμο (1.124 π.Χ.), οι Θεσσαλοί (πολεμική φυλή από τη Θεσπρωτία της Ηπείρου), κατεβαίνουν από την περιο-

χή της κεντρικής Πίνδου και εγκαθίστανται στην προθεσσαλική Άρνη, η οποία εξελίχθηκε στο Κιέριον (περιοχή 

Πύργος Καρδίτσας, σπουδαιότατη πόλη-κέντρο της περιοχής, κτισμένη σε απομονωμένο λόφο, ως νησίδα μέσα στον 

κάμπο. Οι νέοι κατακτητές Θεσσαλοί που κυριάρχησαν στην περιοχή, έδωσαν και την ονομασία Θεσσαλιώτιδα στην 

περιοχή. 

 Κατά την Αρχαϊκή Εποχή (700—478 π.Χ.), η Θεσσαλία οργανώνεται διοικητικά με βάση το σύστημα των τεσσά-

ρων τετράδων των φυλετικών κρατών (Πελασγιώτις, Φθιώτις, Εσταιώτις & Θεσσαλιώτις), με σημαντικότερες πόλε-

ις τη Λάρισα, την Κραννών, την Φαρκαδών, τις Φεραίς, τη Σκοτούσσα, την Τρίκκη, το Κιέριον, τη Μητρόπολη, κ.ά. 

 Το 500 π.Χ., συντελείται η Νομισματική Ένωση του Κοινού των Θεσσαλών (πρωτοπόροι οι πρόγονοι !!!). 

 Το 423 π.Χ., οι Τρικκαίοι συμμαχούν με τους Αθηναίους και παρακωλύουν τον βασιλιά της Σπάρτης Βρασίδα να 

βαδίσει εναντίον της Μακεδονίας και της Θράκης. 

 Το 343 π.Χ., ο Φίλιππος ο Β΄, εισέρχεται στα Τρίκαλα. 

 Κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή (333 π.Χ.—324 μ.Χ.), η Τρίκκη περιέρχεται (το 290 π.Χ.) στην εξου-

σία του Δημητρίου του Πολιορκητή. 

 Το 285 π.Χ., 0 βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος, εμφανίζεται στα Τρίκαλα. 

 Το 198 π.Χ., ο βασιλιάς των Αθαμάνων Αμύναδρος, καταλαμβάνει του Γόμφους και τους εντάσσει στο βασίλειο 

της Αθαμανίας. 

 Την περίοδο 198 - 191 π.Χ., ο βασιλιάς των Αθαμάνων Αμύναδρος, αποσπά από τον Φίλιππο Ε΄ της Μακεδονίας 

αρκετές Θεσσαλικές πόλεις. Τα όρια της Αθαμανίας επεκτείνονται ανατολικά και περιλαμβάνουν την Τρίκκη,  

τη Φαλώρεια και το Αιγίνιο (παλαιά Ιθώμη, σημερινή Καλαμπάκα). 

 Το 197 π.Χ., ο Ρωμαίος στρατηγός Τίτος Κόιντος Φλαμινίνος, βαδίζει εναντίον του Αιγινίου (Καλαμπάκας), αλλά 

επειδή το θεώρησε δυσάλωτο, το άφησε και προχώρησε στο Θεσσαλικό κάμπο. 

 Το 192 π.Χ., το Αιγίνιο περνά στην κυριαρχία του Αντιόχου Γ΄ της Συρίας, ενώ το 186 π.Χ., περιέρχεται στην 

κυριαρχία του Φιλίππου Ε΄της Μακεδονίας ο οποίος θα συμμαχήσει με τους Ρωμαίους. 

 Το 168 π.Χ., οι Ρωμαίοι καταλαμβάνουν την Τρίκκη. 

 Το 165 π.Χ., δημιουργείται το Κοινό των Αθαμάνων, το οποίο κράτησε τουλάχιστον ως το 80 π.Χ. Πρωτεύουσα 

των Αθαμάνων ήταν η Αργιθέα. Άλλες πόλεις ήταν η Θευδορία ή Θεοδωρία (Θεοδωριανά Άρτας), η Τετραφυλία 

στην κοιλάδα του Αχελώου, η Ηράκλεια (Βουλγαρέλι ή Δρο-

σοπηγή Άρτας), η Χαλκίδα (Χαλίκι Τρικάλων), & το Πότναιο 

ή Πότνειο (στην περιοχή της Ελάτης Τρικάλων). 

 Το 146 π.Χ., το Αιγίνιο (Καλαμπάκα) κυριεύεται από τους 

Ρωμαίους και ο στρατός του Λεύκιου Αιμιλίου Παύλου το 

λεηλατεί. 

 Το 48 π.Χ., ο Ιούλιος Καίσαρ συναντά τον Γναίο Δομίτιο 

στο Αιγίνιο (Καλαμπάκα) πριν προχωρήσει προς τα Φάρσαλα 

για να αντιμετωπίσει τον Πομπηΐο. Την ίδια χρονιά, λεηλατεί 

τους Γόμφους. 

 Το 45 π.Χ., ο Ιούλιος Καίσαρας βρίσκεται στα Τρίκαλα (!). 

……………… Η συνέχεια, στο επόμενο. 

 

 
 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  του 2008 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, - Χώμα πικρό σαν το ψωμί,  της σειράς ΠΑΤΡΙ-
ΔΟΓΝΩΣΙΑ, με επιμέλεια Θωμά Ψύρρα [Τϋρναβος 1954]  
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  Με προσωπικό ενδιαφέρον του Πρόεδρου μας αλλά και με σημαντική βοήθεια από κάποια μέλη, συνοψίστηκε και 

παρουσιάζεται ο Κατάλογος των χωριών του Νομού Τρικάλων, με την παλαιά και τη σημερινή ονομασία τους.  

Δίπλα σε κάθε ονομασία, αναγράφεται η χρονολογία της μετονομασίας τους :   Αϊβάν: Αηδόνα Καλαμπάκας 1928,  Ασπρό-

βαλτος: Κάτω Ελάτη Τρικάλων 1981, Βακούφ: Τουρχάν Ελευθεροχώριον Τρικκάλων 1911, Βαλτσινό: Βαλτινόν Τρικάλων 1928, Βανακο-

ύλια : Κρύα Βρύση Καλαμπάκας 1955, Βάνια: Πλάτανος Τρικάλων 1957, Βαρδάρι: Παράμερον Τρικάλων 1927, Βαρμπόπη: Φήκη Τρικά-

λων 1930, Βελεμίστι: Αγριόφυλλον Καλαμπάκας 1928, Βελίστενα: Καλλιρόη Καλαμπάκας 1928, Βενδίστα: Αμάραντον Καλαμπάκας 1928, 

Βενέτι: Ευαγγελία Τρικάλων 1908, Βερεντζή: Κοιλάδα Καλαμπάκας 1928, Βερεντζής: Άγιος Νικόλαος Καλαμπάκας 1955, Βετερνίκο : -

Νεραϊδοχώρι Τρικάλων 1930, Βετσίστα: Μεσοχώρα Τρικάλων 1928, Βίτσενα: Πετροχώρι Τρικάλων 1928, Βοϊβοδά: Βασιλική Καλαμπά-

κας 1927, Βόργιανη: Αχλαδοχώριον Τρικάλων 1955, Βοστίδι: Κρήνη Τρικάλων 1955, Βουρλοχώριο: Αχλαδέα Καλαμπάκας 1955, Βρά-

νοι: Κηπάκι Τρικάλων 1928, Βρυκολάκια: Περιθώριον Τρικάλων 1963, Γαύροβο: Γαύρος Καλαμπάκας 1920, Γουδοβάσδα: Καλομοίρα 

Καλαμπάκας 1930, Γουρζί: Λυγαριά Τρικάλων 1928, Γρεβενοσέλι: Νεράιδα Τρικάλων 1928, Γρεβενοσέλι: Χλωρόν Τρικάλων 1928, 

Διάλεσι: Διαλεχτόν Τρικάλων 1928, Δοβρόι: Αετός Τρικάλων 1955, Δούσικο: Άγιος Βησσαρίων Τρικάλων 1955, Δραγοβίστι:  Πολυ-

θέα Καλαμπάκας 1928, Δραμίζι: Κοτρώνι Τρικάλων 1930, Ζαβλάνια: Παλιόπυργος Τρικάλων 1928, Ζαπταίο: Απόστολοι Τρικάλων 

1930, Ζάρκος: Μαρίου Πηνειάς Τρικάλων 1955, Ζιόλι: Άγιος Προκόπιος Τρικάλων 1955, Ζκάρι: Αμμουδιά Τρικάλων 1928, Ζούλια-

νη : Ζηλευτή Τρικάλων 1955, Καλύβια:  Καλαμπάκα Καλαμπάκας 1966, Καλύβια Καστανέας: Μηλότοπος Καλαμπάκας 1963, Καλύβια 

Κρύας Βρύσης: Τριφύλλια Καλαμπάκας 1963, Καμνάιο: Ψυχή Τρικάλων 1955, Καρβουνολεπενίτσα: Πιαλεία Τρικάλων 1915, Καρούτι-

α:  Αμπέλια Καλαμπάκας 1955, Καρποχώρι (Μποροβίκος): Αμπελοχώρι Καλαμπάκας 1929, Κατίδι: Περδικόραχη Τρικάλων 1928, Κάτω 

Περλιάγκο: Γλυκομηλέα Καλαμπάκας 1955, Καψιοχαίικα: Ορεινή Τρικάλων 1963, Κερασιά Μεϊδάν: Μεγάλη Κερασιά Καλαμπάκας 1928, 

Κλεινοβός: Κλεινόν Καλαμπάκας 1957, Κοθώνι:  Πολυνέριον Τρικάλων 1955, Κόπρενα: Αύρα Καλαμπάκας 1955, Κοπρόι: Κορυφή Τρι-

κάλων 1928, Κόρμποβο: Λαγκαδιά Τρικάλων 1927, Κορνέσι: Μοσχόφυτον Τρικάλων 1927. Κόττορι: Κατάφυτον Καλαμπάκας 1928,  

Κουβέλτσι: Θεόπετρα Καλαμπάκας 1928, Κουκλέσι: Ματονέρι Καλαμπάκας 1930, Κουρμπάλι: Φανερωμένη Τρικάλων 1955,  Κούρσοβο: -

Ελληνόκαστρον Τρικάλων 1930, Κούτσαινα: Στουρναρέικα Τρικάλων 1928, Κριτσίνι: Ταξιάρχαι Τρικάλων 1963, Κριτσωτάδες: Ψήλωμα 

Καλαμπάκας 1963, Κωσταρελλαίικα: Εξάλοφος Τρικάλων 1963, Λαμπρινό: Παχτούριον Τρικάλων 1963, Λάντζου ή Λαντζ: Βροντερόν 

Τρικάλων 1928, Λεπενίτσα: Ανθούσα Καλαμπάκας 1928, Λεσιανά: Φιλύρα Τρικάλων 1963, Λέστενο: Διπόταμον Τρικάλων 1928, Λιμ-

πόχοβο:- Καλυβοχώρι Καλαμπάκας 1928, Λουζέστι: Ελάφιον Καλαμπάκας 1955, Μανδραβέλι: Καλοχώριον Καλαμπάκας 1963, Μέγα 

Κεφαλόβρυσο: Χρυσοπηγή Τρικάλων 1963, Μέγα Λιθάριον (Μουτσιάρα): Παντεύγενη Τρικάλων 1956, Μεγάλη Κερασέα: Ορθοβούνιον 

Καλαμπάκας 1955, Μεγάλη Πουλιάνα: Πηγή Τρικάλων 1955, Μερίτσα: Οξύνεια Καλαμπάκας 1928, Μερίχοβο: Αγία Τριάς Καρδίτσης 

1958, Μέρτζι Μεγάλο: Μεγάλο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων 1924, Μέρτζι: Μικρό Κεφαλόβρυση Τρικάλων 1924, Μικρά Πουλιάνα: Μουριά 

Τρικάλων 1955, Μουσαλάρ: Συκιαίς Τρικάλων 1940, Μουτσιάρα: Μέγα Λιθάριον Τρικάλων 1955, Μπάγια: Πετρωτόν Τρικάλων 1955,  

Μπελέτσι: Παλιομονάστηρον Τρικάλων 1928, Μπλιτσαίικα: Δίλοφον Τρικάλων 1955, Μποροβίκος: Καρποχώρι Καλαμπάκας 1928, 

Μπούκουρο: Αρματωλικόν Τρικάλων 1928, Μπούρσιανη: Άνω Χειμαδιόν Καλαμπάκας 1928, Μπουχούνιτσα: Μέγα Χωρίον Τρικάλων 

1928,  Μυρίκοβο: Μυρόφιλλον Τρικάλων 1928, Νέα Κουτσούφλιανη: Παναγία Καλαμπάκας 1955, Νέα Σμόλια: Κουμαριά Τρικάλων 

1928, Νεραϊδοχώρι: Χατζηπέτριον Τρικάλων 1959, Νικλίτσι: Καλονέριον Τρικάλων 1955, Οστροβός: Αγναντιά Καλαμπάκας 1930,  

Παλαιά Κουτσούφλιανη: Πλάτανος Καλαμπάκας 1955, Παλαιά Σμόλια: Αγριλιά Τρικάλων 1928,  Πάνιτσα: Διάσελον Τρικάλων 1930, 

Παντεύγενη: Αθαμανία Τρικάλων 1959, Πάπα: Μεσοχώριον Καρδίτσης 1957, Παπαράντζα: Δενδροχώρι Τρικάλων 1927, Παππαίι-

κα: Δροσοπηγή Τρικάλων 1963, Παχτούριο: Λαμπριανόν Τρικάλων 1963, Περλιάγκον: Άνω Χρυσομηλιά Καλαμπάκας 1928, Πλάτα-

νος: Εξοχή Τρικάλων 1959, Πλάτανος: Πλατάνιστος Καλαμπάκας 1959, Πλόπι: Νέα Πεύκη Τρικάλων 1955, Πόρτα: Παζάρ Πύλη 

Τρικάλων 1928, Πρεβέντα: Διάβα Καλαμπάκας 1928, Ράχοβο: Καστανέα Τρικάλων 1955, Ραψίστα: Γόμφοι Τρικάλων 1930, Σελήμο-

γλου: Λεπτοκαρυά Τρικάλων 1930, Σίνα Κερασιά: Κερασούλα Καλαμπάκας 1963,  Σκλάταινα: Ρίζωμα Τρικάλων 1927, Σκλήβενο: -

Λαφίνα Τρικάλων 1928, Σκληνιάσα: Στεφάνι Καλαμπάκας 1930, Στεφανοσαίοι: Δροσερόν Τρικάλων 1955, Στρούζα: Πεύκη Καλαμπά-

κας 1928, Τζούρτζια: Αγία Παρασκευή Τρικάλων 1955, Τύρνα: Ελάτη Τρικάλων 1955, Τολπίτσα: Χαϊδεμένη Τρικάλων 1928,  

Τόσκεσι: Πρίνος Τρικάλων 1927, Τουρναβοί: Χρυσαυγή Τρικάλων 1955, Τραχανιώτης: Αγία Τριάς Καλαμπάκας 1963, Τσαγκαλή: -

Παραπόταμον Τρικάλων 1927, Τσάρα-: Φωτάδα Τρικάλων 1928, Τσάσι: Περιστέρα Καλαμπάκας 1928, Τσενεράδες: Κορυδαλλός Κα-

λαμπάκας 1928, Τσιότι: Φαρκαδών Τρικάλων 1955, Τσιοτούλι: Παναγίτσα Τρικάλων 1928, Τσιούκα: Φωτεινόν Καλαμπάκας 1963, 

Τσομπασλάρ: Βούνενα Τρικάλων 1940, Τσουραναίοι: Ορθοβούνι Καλαμπάκας 1928, Τυφλοσέλλι: Δροσοχώριον Τρικάλων 1963,  

Τυχάι: Ξυλοχώρι Τρικάλων 1928, Φλιάκα Κερασέα: Θεοτόκος Καλαμπάκας 1955, Χατζηπετρί: Νεραϊδοχώρι Τρικάλων 1981, Χειμαδιό-

: Νέα Ζωή Καλαμπάκας 1965, Χλιντζάδες: Τρυγόνα Καλαμπάκας 1928, Χρυσοπηγή: Μέγα Κεφαλόβρυσον Τρικάλων 1963, Ψυχή: Άγιος 

Νικόλαος Τρικάλων 1961.  [Μπορείτε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τον παραπάνω κατάλογο]                Συντάκτης: inagreece 

 

Από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, 

την Κυριακή, 24 Μαΐου 2015,  

στη φιλόξενη αίθουσα της Ηπειρωτικής Εστίας.  

 

 


