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ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ 

ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
Σίγουρα θα βρει παράξενο τον τίτλο του παρόντος κεφαλαίου κάποιος που 

ελάχιστα ή καθόλου γνωρίζει το χωριό μας. Του παραθέτω όμως τους λόγους: 

α. Απ’ τις αρχές του 20ου αιώνα το Δροσερό (Στεφανοσαῖοι ονομάζονταν τότε) και 

ειδικά το δάσος του, αποτελούσε τον δημοφιλή προορισμό των Τρικαλινών, με 

αποκορύφωμα το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου και την Πρωτομαγιά. 

β. Για τα σχολεία και τα Γυμνάσια των Τρικάλων, ήταν απαραίτητη κάθε χρόνο 

η ημερήσια εκδρομή στο δάσος της Παναγίας στο Δροσερό. 

γ. Πολλά τα δημοσιεύματα για τις εκδρομές και τις εκδηλώσεις στο χωριό μας: 

γ1. Στο βιβλίο των Ευαγγελίδη & Μαυρογένη «ΕΛΛΑΣ ἤτοι ἱστορική καί 

τοπογραφική περιγραφή τῆς Ἑλλάδος, ΑΘΗΝΑΙ 1901» σελίδα 326 

διαβάζουμε ότι οι Στεφανοσαῖοι είναι η αφετηρία για μια εκδρομή «ἀπό 

τά πέριξ τῶν Τρικάλων». (Βλέπε σελίδα 27) 

γ2. Το περιοδικό «Ελληνική Δημιουργία» τόμος 6, Αθήνα 1950: σελίδες 158, 

159 αναφέρει «ἐκδρομή τῶν μαθητικῶν Χριστιανικῶν ὁμάδων Τρικάλων 

στούς Στεφανοσαίους».  

γ3. Τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου για εκδηλώσεις και εκδρομές στο 

δάσος του χωριού μας είναι τακτικά. Βλέπε και σελίδα 27. 

Γενικά στοιχεία και φωτογραφίες υπάρχουν στο κεφάλαιο «δέντρα-δάσος» 

σελίδες 187 έως 190. Εδώ θα ασχοληθούμε με τις εκδηλώσεις που έγιναν 

γνωστές πολύ πέραν των ορίων του νομού Τρικάλων και μάλιστα 

παρουσίασαν πανελλήνιο ακόμα και παγκόσμιο ενδιαφέρον.  

Πριν ασχοληθούμε αναλυτικά με τις μεγάλες εκδηλώσεις που συμμετέχουν 

κάτοικοι του χωριού μας, θα αναφερθούμε σε κάποιες που απλώς 

φιλοξενούνται στο δάσος του χωριού μας.  

α. Εκπαιδεύσεις προσκόπων: Τακτικά φθάνουν το Σάββατο οι πρόσκοποι, 

στήνουν τις σκηνές τους στο δάσος, πραγματοποιούν την εκπαίδευσή τους, 

κοιμούνται στο δάσος και εκκλησιάζονται μαζί μας. 

β. Ο τσιγγάνικος γάμος: Σύμφωνα με τους Βασίλη Τριάντο και Βασίλη Ν. 

Στρατίκη επί μία εβδομάδα γλεντούσαν στο δάσος, επειδή παντρεύονταν 

κάποιος σπουδαίος δικός τους. Είχαν στήσει και μία μεγάλη εξέδρα. Καλούσαν 

τους χωριανούς να γλεντήσουν μαζί τους και τους κερνούσαν άφθονο κρασί 

και μπύρες. Την ημέρα που πραγματοποιήθηκε ο γάμος, έφθασε ο «βασιλιάς 

τους» με ελικόπτερο. 



Δροσερό - Στεφανοσαῖοι. Ἀπ’ τό χθές στό σήμερα  

440 

γ. Ο πρόεδρος του χωριού Παναγιώτης Πουλιανίτης θυμάται ότι στο δάσος 

έγινε στις αρχές του 1970 και κάποιο αντάμωμα, ίσως των Σαρακατσαναίων.  
 

Τρικκαῖα 
Μεγάλη ἀνοιξιάτικη ἑορτή τοῦ Θεσσαλικοῦ τοπίου (Α΄1959–Β΄1960) 

ΓΕΝΙΚΑ 

Στα χωριά των καραγκούνηδων οι αρραβώνες, οι γάμοι και τα πανηγύρια 
αποτελούσαν αφορμή για φυγή απ’ τη μονοτονία. Η συμμετοχή όλων των 
κατοίκων του χωριού στα παραπάνω ήταν προφανής και ο ρόλος του κάθε 
ατόμου συγκεκριμένος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάτοικοι διπλανών 
χωριών μετακινούνταν με αραμπάδες, κάρα ή τρακτέρ και συμμετείχαν ενεργά 
στα συμβάντα. 
Σπάνια, όμως, κάποιο γεγονός ξεπερνούσε τα όρια των γειτονικών χωριών και 
ακόμα πιο σπάνια παρέμεινε για πολύ καιρό στις συζητήσεις των κατοίκων του 
κάμπου. Το φετινό πανηγύρι αντικαθιστά στις συζητήσεις το περσινό. Ο γάμος 
χωριανού, που έγινε την περασμένη εβδομάδα, σβήνει σχεδόν τις αναμνήσεις 
του γάμου που έγινε πριν μερικούς μήνες  
Υπάρχει όμως ένα γεγονός το οποίο συζητείται επί πενήντα και πλέον χρόνια 
και στο οποίο συμμετείχαν οι κάτοικοι όλου σχεδόν του κάμπου των Τρικάλων. 
Είναι τα Τρικκαῖα. Η μεγάλη ανοιξιάτικη εορτή του Θεσσαλικού τοπίου. 
Εμπνευστής τους ο Παπαϊωάνου Ιωάννης, Επιθεωρητής στοιχειώδους 
εκπαιδεύσεως Τρικάλων. 
Χρονολογία διεξαγωγής:   Α΄ Τρικκαῖα 1959,  Β΄ Τρικκαῖα 1960. 
Υλοποιήθηκαν από: Διδασκάλους και μαθητές των δημοτικών σχολείων νο-
μού Τρικάλων. Κατοίκους όλων σχεδόν των χωριών του κάμπου των Τρικάλων.  
Συμμετείχαν ενεργά: Α΄ Σώμα Στρατού, Νομαρχία Τρικάλων, Δήμος  
Τρικκαίων, Κοινότητα Δροσερού, Πρόσκοποι Τρικάλων. 
Βοήθησαν: Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, Ελληνικός Οργανισμός 
Τουρισμού, Διοίκηση Χωροφυλακής Τρικάλων, Σιδηρόδρομοι Ελληνικού 
Κράτους, 17ο ΚΤΕΛ Τρικάλων, ΚΤΕΛ αστικής Τρικάλων, Εκδρομικός Μορ-
φωτικός Όμιλος Τρικάλων. 
Παρακολούθησαν: Τα Α΄ Τρικκαῖα παρακολούθησαν δέκα χιλιάδες άτομα 
σύμφωνα με δημοσίευμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΑ 
ΓΝΩΜΗ στις 26 Μαΐου 1959. 
          Για τα Β΄ Τρικκαῖα η οικονομική επιτροπή, που 
συγκροτήθηκε με απόφαση του κ. Παπαϊωάννου, διέθεσε οκτώ χιλιάδες 
εισιτήρια των δέκα δραχμών και δύο χιλιάδες εισιτήρια των τριάντα δραχμών. 
Αν προσθέσουμε και τα πάνω από δύο χιλιάδες περίπου άτομα που έλαβαν 
ενεργό μέρος στην όλη διαδικασία και δεν πλήρωσαν εισιτήριο, φθάνουμε 
αισίως στις δώδεκα χιλιάδες άτομα τα οποία βρίσκονταν στο χωριό μας στις 15 
Μαΐου 1960 για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις. 
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Στις γιορτές αυτές παρατηρούμε: 
α. Την συμμετοχή μόνο των σχολείων και των χωριών του κάμπου, όπου 
κατοικούν καραγκούνηδες. 
β. Οι «νεάνιδες» που χορεύουν είναι καραγκούνες και το πρόγραμμα 
αναφέρει «οι καραγκοῦνες μας χορεύουν». 
γ. Καραγκούνηδες πραγματοποίησαν επίδειξη αραμπάδων, κάρων και άλλων 
αγροτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον κάμπο. 
δ. Οι αναπαραστάσεις «αγροτικών ασχολιών» πραγματοποιήθηκαν μόνο από 
καραγκούνηδες.  
Μπορούμε λοιπόν, χωρίς ενδοιασμούς, να δεχθούμε ότι «τα Α΄ και Β’ Τρικκαῖ-
α είναι ο προάγγελος του καραγκούνικου ανταμώματος». Την τοποθέτησή 
μου αυτή δέχθηκε με ενθουσιασμό ο πρόεδρος της Αμφικτιονίας Καραγκούνη-
δων κ. Απόστολος Φιρφιρής και οι υπόλοιποι σύνεδροι, όταν παρουσίαζα την 
εισήγησή μου στο εθνολογικό συνέδριο του 2ου Καραγκούνικου ανταμώματος. 
Δεν θα επεκταθώ πολύ στις περιγραφές. Το 2012 κυκλοφόρησε το εκατό 
σελίδων βιβλίο μου, το εξώφυλλο του οποίου βλέπεται παρακάτω, όπου 
αναλυτικά περιγράφονται οι δύο εκδηλώσεις οι οποίες στο χωριό μας είναι 
γνωστές ως φεστιβάλ. Εκεί ο αναγνώστης θα βρει όλες τις λεπτομέρειες, όλα 
τα δημοσιεύματα του τοπικού και Αθηναϊκού τύπου και πλήθος 
φωτογραφιών. Φυσικά κράτησα μερικές φωτογραφίες και για την παρούσα 
έκδοση. 
 

Α΄ ΤΡΙΚΚΑΙΑ   24 Μαΐου  1959 
Η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΝΩΜΗ», στις 19 Μαΐου γράφει: 

«ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΙΣ ΤΟ ΔΡΟΣΕΡΟΝ 
Μέ μεγάλην ἀνυπομονησίαν ἡ πόλις μας καί ἡ ὕπαιθρος ἀναμένουν τά Α΄ 
Τρικκαῖα τήν ἐαρινήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς. Θά εἶναι 
χωρίς ὑπερβολήν μιά νότα πολιτισμοῦ. Ἕνας ὕμνος στήν ὀμορφιά τῆς φύσεως 
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καί στό μεγαλεῖον της ἑλληνικῆς 
ζωῆς. Μιά ἀποθέωσις τῆς 
ἑλληνικῆς νεότητος καί λεβεντιᾶς. 
Μιά ἀνάγλυφη εἰκόνα τῶν 
ἐπιτευγμάτων καί τῆς πολιτιστικῆς 
ἀνόδου, τῆς ἀνόδου τῆς ἁγνῆς 
ἑλληνικῆς ἀγροτιᾶς….Προσεκλήθη 
ὅπως ἔλθη εἰς τήν πόλιν μας, νά 
παρακολουθήση τάς ἐορτάς εἰς 
Δροσερόν, ὁ ἡρωικός ἀρχηγός τῆς 
ΕΟΚΑ κ. Γεώργιος Γρίβας. Εἰς 
τοῦτον θά γίνη ἐνθουσιώδης 
ὑποδοχή ὅπως ἁρμόζει εἰς τούς 
ἥρωας» 
Στη πρώτη σελίδα και σε 
εντυπωσιακό τετράστηλο τίτλο η 
εφημερίδα «Ελευθέρα γνώμη», 
της 26ης  Μαΐου 1959 γράφει: 
«ΕΙΣ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΝ 
ΤΟΥ ΔΡΟΣΕΡΟΥ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΕΣΗΜΕΙΩΣΕΝ Η 
ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ 
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 
Α’ ΤΡΙΚΑΙΑ. Ζωηράν αἴσθησιν 
προεκάλεσεν εἰς τάς χιλιάδας τοῦ 
λαοῦ πού συνέρευσαν εἰς τόν 
χῶρον τῆς ἑορτῆς τό πλούσιον καί 
πρωτότυπον πρόγραμμα αὐτῆς, 
πιστεύεται δέ ὅτι αὔτη θά 
ἀποτελέση τήν ἀπαρχήν καί ἄλλων 
παρομοίων ἐκδηλώσεων…. Εἰς τήν ἑορτήν ταύτην έλαβον μέρος ὡς ἐκτελεσταί 
1.000 καί πλέον μαθηταί δημ. σχολείων τῆς πόλεως Τρικάλων καί ὑπαίθρου, 200 
μαθηταί τῶν σχολικῶν συνεταιρισμῶν, 100 καί πλέον πρόσκοποι, 700-800 νέαι 
τῆς ὑπαίθρου μέ τάς γραφικάς τοπικάς ἐνδυμασίας, 200 νέοι της ὑπαίθρου καί ἡ 
μπάντα τοῦ Α΄ Σώματος Στρατοῦ……» Η περιγραφή που ακολουθεί καλύπτει 
το ένα τρίτο της πρώτης σελίδας και το μισό περίπου της τρίτης.  

Β΄ ΤΡΙΚΚΑΙΑ  15 Μαΐου  1960 
Από τα τέλη Απριλίου 1960, οι εφημερίδες των Τρικάλων γράφουν σχεδόν 
καθημερινά για τα Β΄ Τρικκαῖα που προγραμματίστηκαν για τις 15 Μαΐου. 
Πυρετώδεις οι προετοιμασίες. Στις 5 Μαΐου διαβάζουμε σε δίστηλο τίτλο στη 
«Ελευθέρα Γνώμη»: «Ο ΕΟΤ ΘΑ ΔΩΣΗ ΕΥΡΕΙΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΟΠΙΚΑΣ 

ΕΟΡΤΑΣ Β΄ΤΡΙΚΚΑΙΑ.  Ἀποστέλλεται καί κινηματογραφικόν συνεργεῖον». 
Στις 12 Μαΐου η καθημερινή πρωινή εφημερίδα των Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

έχει το εξής δημοσίευμα στη δεύτερη σελίδα. «Τά Β’ Τρικκαῖα / Ὁ ἐπιθεωρητής 

τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Τρικάλων κ. Ι. Παπαϊωάννου, ἐπικεφαλῆς τῶν διδα-

Η Γιαννούλα (Κεραμίδα) Στρατίκη στο «ανθοστόλιστο άρμα». 

Αρχείο Λάμπρου Στρατίκη. 
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σκάλων τῆς περιφερείας του, ὀργανώνει τήν προσεχῆ Κυριακήν φαντα-

σμαγορικήν ἑορτήν, τά Β’ Τρικκαῖα, εἰς τό ὡραιότατον δάσος τοῦ Δροσεροῦ. Εἰς 

τό πρόγραμμα περιλαμβάνονται θεσσαλικαί ἀρχαϊκαί παραστάσεις, ἐπίδειξις 

ἀγροτικῶν ἀσχολιῶν ἐν συνδυασμῶ μέ ἐπίδειξιν γεωργικῶν ἐργαλείων, τοπικοί 

χοροί, παρέλασις ἀνθοστολισμένων ἁρμάτων κλπ.». 

Την Παρασκευή 13 Μαΐου η «Ελευθέρα Γνώμη» στην πρώτη θέση έχει δίστηλο 

άρθρο με τίτλο: «ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΑΥΡΙΟΝ Η Α.Β.Υ. Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ. Ποιά 

χωριά θά ἐπισκεφθῆ. Θά παρακολουθήσει καί τάς ἐορτάς τῶν Β΄ Τρικκαίων εἰς τό 

Δροσερόν». 

Στην πρώτη θέση και την Κυριακή η είδηση με τίτλο: «ΠΛΗΘΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ Β’ ΤΡΙΚΚΑΙΑ. Ἐξασφαλισμένη ἡ συγκοινω-

νία μέχρι τοῦ μεσονυκτίου. Συγχαρητήριον τηλεγράφημα τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας». 

Δυστυχώς όμως την Τρίτη (δεν υπήρχε εφημερίδα τη Δευτέρα) στην πρώτη σε-

λίδα διαβάζουμε: «ΣΚΗΝΑΙ ΠΑΝΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΔΡΟΣΕΡΟΝ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΩΡΤΑΖΟΝΤΟ ΤΑ 

Β’ ΤΡΙΚΚΑΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ». 
Και συνεχίζει στην τρίτη 

σελίδα: «Εἰς μέγα ποσοστόν 

ὑπολογιζόμενον εἰς 90% 

ἀνέρχονται αἱ καταστροφαί τῆς 

παραγωγῆς εἰς Καλύβια καί 

Δροσερόν, ὅπου ἐσημειώθησαν 

καί ἐλαφροί τραυματισμοί εἰς 

κατοίκους καί ζῶα.» 

Οι εφημερίδες της εποχής 

αναφέρονται εκτενέστατα 

για τις προσπάθειες του 

στρατού, της χωροφυλα-

κής, του σιδηροδρόμου και 

των λεωφορείων να βοη-

θήσουν τους επισκέπτες. 

Όμως μόνο με μισή ή μία 

πρόταση αναφέρονται στην 

βοήθεια που προσέφεραν 

οι κάτοικοι του χωριού μας. 

Η Γιαννούλα Κεραμίδα (που συμμετείχε στο χορευτικό των Β΄ Τρικκαίων) με συγγενείς της απ’ τη 

Σωτήρα που ήλθαν στο «φεστιβάλ» με το χορευτικό του χωριού τους. Αριστερά η Βάσω Παλαύρα, 

στη μέση Ευαγγελία Στραπάτσα. Χρησιμοποιήθηκαν τα πατρικά επώνυμα.  

Αρχείο Μιχάλη Πουλιανίτη. 
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Τα κορίτσια του χωριού μας παρελαύνουν στην πρόβα των Β’ Τρικκαίων. Επάνω δεξιά διακρίνεται 

μέρος του πανό. Πίσω απ’ τις παρελαύνουσες οι στύλοι που μετέφεραν ηλεκτρικό ρεύμα απ’ τις 

γεννήτριες. Αρχείο του γράφοντος. 
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Τα κορίτσια του χωριού μας μετά την πρόβα στα Β’ Τρικκαία. Ανάμεσά τους η θειά η 

Φάνου (Φανή Τουργαΐδη) με το ανθοστόλιστο γκιούμι και μία άγνωστη δασκάλα. 

Ελάχιστα διακρίνεται πίσω ο δάσκαλος Στέφανος Καραθανάσης. Αρχείο του γράφοντος.  
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Όλα τα σπίτια άνοιξαν και δέχτηκαν τους συνανθρώπους μας. Δόθηκαν στεγνά 
ρούχα σε εντελώς άγνωστους. Τα μπαούλα και οι κανίστρες άδειασαν εντελώς 
από ρουχισμό. (Την εποχή εκείνη σε ελάχιστα σπίτια του χωριού υπήρχε 
ντουλάπα. Τα περισσότερα ρούχα φυλάγονταν σε μπαούλα και σε κανίστρες 
κάτω από το κρεβάτι. Ο κρεβατόγυρος κάλυπτε την «αποθήκη» που υπήρχε 
κάτω από το κρεβάτι). Όλα στη διάθεση των συνανθρώπων μας. Θυμάμαι τις 
μανάδες που προσπαθούσαν να βρουν λόγια να ευχαριστήσουν τη μητέρα 
μου όταν τελείωναν με το ντύσιμο του παιδιού τους. Μετρημένες στα δάκτυλα 
του ενός χεριού είναι οι περιπτώσεις, που συζητούσαν στο χωριό, για ρούχα 
που δεν επιστράφηκαν. Θυμάμαι επίσης και τα λουκούμια που μας έστειλαν 
κάποιοι μαζί με τα ρούχα που μας επέστρεψαν.  
(Κρεβατόγυρος ή κριβατόϋρους, ή κριβατόγυρους: άσπρο, συνήθως, ύφασμα που 
κάλυπτε το κενό κάτω απ’ το κρεβάτι. Στις εθνικές γιορτές γίνονταν μία πολύ 
όμορφη φουστανέλα για τα μικρά αγόρια. Στον «ουντά» ο κρεβατόγυρος ήταν 
συνήθως κεντημένος.     Κανίστρα: βλέπε τοπωνύμιο φλέβα σελίδα 228). 
Βρίσκω εδώ την ευκαιρία να τονίσω και τα οφέλη του χωριού μας απ’ τις 
παραπάνω διοργανώσεις: 
α. Επί αρκετές εβδομάδες, αυτοκίνητα του στρατού και της ΜΟΜΑ, έστρωναν, με 
αμμοχάλικο απ’ το ποτάμι, τους δρόμους του χωριού που ήταν χωματόδρομοι.  
β. Με στρατιωτικά μηχανήματα, διαμορφώθηκε και ο χώρος της πλατείας. 
γ. Τα διάφορα συνεργεία, οι δάσκαλοι, οι δασκάλες και ο στρατός που βρίσκονταν 
αρκετές ημέρες στο χωριό μας, άφησαν αρκετά χρήματα στα καταστήματα. 

Η Σάββα (Κοντοκώστα) Νταλούκα με την αγελάδα. Πίσω της δύο ζευγάρια με το αλέτρι. 

Αριστερά χορευτικό άλλου χωριού. Αρχείο Θωμά Μ. Νταλούκα. 
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2Ο ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 

Το 2ο καραγκούνικο αντάμωμα, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 7, 8, 9 

Σεπτεμβρίου 2012, αποτέλεσε μοναδικό γεγονός για το δήμο μας και για το 

χωριό μας. 

Είχα την τιμή, μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους Μαγκούτη Δημήτριο και 

Μπουζιώκα Κων/νο, να συνοδεύω τον δήμαρχό μας κ. Κουφογάζο Κων/νο 

στην συνεδρίαση της αμφικτυονίας των καραγκούνηδων στον Παλαμά, όταν 

παρέλαβε την εντολή διεξαγωγής του ανταμώματος. Ο δήμαρχος, ο οποίος 

δεν είναι καραγκούνης, μίλησε τότε για σύσφιξη των σχέσεων των απανταχού 

καραγκούνηδων, για καταγραφή των πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων 

που υπάρχουν και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του θεσσαλικού 

κάμπου. 

Σημειώνω ότι στην οργανωτική επιτροπή συμμετείχαμε ο πρόεδρος του 

χωριού Πουλιανίτης Παναγιώτης και ο συντάκτης του παρόντος. 

Απ’ το εθνολογικό συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στην Πύλη, αφορούν το 

χωριό μας οι εξής δύο εισηγήσεις:  

α. Η εισήγηση της χωριανής μας δημοσιογράφου Μαρίας-Χριστίνας 

Μπακλαβά-Στρατίκη με θέμα «Τα παραμύθια του παππού και η προσφορά 

τους στην διαπαιδαγώγηση της νέας γενεάς». 

β. Η εισήγηση μου με θέμα «Τρικκαῖα: Μεγάλη ἀνοιξιάτικη ἑορτή τοῦ Θεσσαλικοῦ 

τοπίου (Α΄1959–Β΄1960)». (βλέπε και σελίδα 440). 

Η λαογραφική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο χωριό μας το βράδυ 

του Σαββάτου 8-9-2012, ήταν ένα μοναδικό γεγονός για την περιοχή.   

Για το συντονισμό της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις 12 

Ιουλίου 2012 στην οποία έλαβαν μέρος οι εξής φορείς του χωριού μας: Τοπική 

κοινότητα, ΚΑΠΗ, ΤΟΕΒ, αγροτικός συνεταιρισμός, εκκλησιαστικό συμβούλιο, 

μορφωτικός σύλλογος, σύλλογος γυναικών, αθλητική ένωση. Όλοι 

συμφώνησαν ότι η εκδήλωση πρέπει να πετύχει και ο κάθε φορέας ανέλαβε 

κάποια αρμοδιότητα. Παρών δήλωσε και ο Σάκης Νταλούκας, ιδιοκτήτης 

εστιατορίου στη Γερμανία, ο οποίος βοήθησε και οικονομικά και με 

προσωπική εργασία. Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η χωριανή μας 

δημοσιογράφος Μαρία-Χριστίνα Μπακλαβά-Στρατίκη. 

Η εκδήλωση άρχισε με τα παραδοσιακά παιχνίδια τα οποία δίδαξε στα 

παιδιά ο γυμναστής Δημήτριος Μαγκούτης (αντιδήμαρχος σήμερα του δήμου 

Πύλης) ο οποίος τόνισε: «Με αυτά πραγματοποιείται η κοινωνικοποίηση και η 

σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των παιδιών μιας γειτονιάς ή ενός χωριού. Τα 
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παραδοσιακά παιχνίδια έχουν σχεδόν ξεχαστεί, με αποτέλεσμα να 

εμφανίζεται δυσκολία στις σχέσεις των παιδιών.» 

 

Ακολούθησε αφήγηση παραδοσιακού παραμυθιού του χωριού μας απ’ τον 

ηθοποιό Βαγγέλη Βαζάκα.  
 

Διδασκαλία παραδοσιακών παιχνιδιών 

απ’ τον Δημήτρη Μαγκούτη. 

Αφήγηση παραδοσιακού παραμυθιού 

απ’ τον ηθοποιό Βαγγέλη Βαζάκα. 
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Η εκδήλωση συνεχίστηκε με λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου και αρτοκλασία την οποία τέλεσαν ο εκπρόσωπος 

της μητροπόλεως πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Κολώνας, προϊστάμενος του 

Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων, ο αρχιερατικός 

επίτροπος πατήρ Δημήτριος Καλαντζής και ο εφημέριος του χωριού μας 

πατήρ Δημήτριος Γρίβας. Τιμητικό άγημα της θαυματουργής εικόνας ήταν οι 

φουστανελοφόροι Ράξας και συνόδευσε το χορευτικό του χωριού μας. Ο 

συντάκτης του παρόντος τόνισε την αναγκαιότητα της λιτανείας και της 

αρτοκλασίας σε συνέντευξή του με τα εξής: «Πρώτον, η εκδήλωση γίνεται στο 

δάσος που ανήκει στην εκκλησία. Δεύτερον, τα Τρίκαλα και όλα τα γύρω 

χωριά τιμούν την Παναγία του χωριού μας ως θαυματουργή. Θα δείξουμε 

λοιπόν και στην συγκεκριμένη εκδήλωση τον σεβασμό μας στην Παναγία, με 

την τέλεση λιτανείας και αρτοκλασίας προς τιμήν της. Αναδεικνύουμε έτσι 

τους άρρηκτους δεσμούς όχι μόνο των καραγκούνηδων αλλά όλων των 

Ελλήνων με την Παναγία. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ορθοδοξία επικράτησε μέσω 

του Ελληνισμού και ο Ελληνισμός επέζησε μέσω της Ορθοδοξίας.» 

Πριν την επιστροφή της εικόνας της Παναγίας στο θρόνο της, χόρεψαν οι 

φουστανελοφόροι της Ράξας και έριξαν προς τιμήν της βολές με τα αυθεντικά 

καρυοφύλλια τους.  

Την παρουσίαση της νυφικής φορεσιάς του χωριού μας απ’ τον Ρουσιάκη 

Σωτήριο θα βρει ο αναγνώστης στη σελίδα 339. 

Λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
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Αρτοκλασία. 

Χορός των φουστανελοφόρων της Ράξας. 

Το χορευτικό του χωριού μας μπροστά στην εκκλησία. 
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Ακολούθησε η παρουσίαση παρασκευής τραχανά απ’ τον συντάκτη του 

παρόντος. 

Στη συνέχεια: Χαιρέτισε ο δήμαρχος κ. Κουφογάζος Κων/νος. Απονεμήθηκαν 

τιμητικά διπλώματα στους παραδοσιακούς ράφτες του χωριού μας Γεώργιο 

και Σωτήριο Σουλιώτη. Δόθηκαν αναμνηστικά δώρα στον επίσημο καλεσμένο 

Κρις Σπύρου, πρόεδρο της Ελληνοαμερικανικής ένωσης, πρώην αρχηγό των 

Δημοκρατικών της Βουλής της αμερικανικής πολιτείας του Νιου Χαμσάιρ και 

Πρόεδρο της Παγκοσμίου Ενορίας Αγίας Σοφίας. 

Παρουσίαση παρασκευής τραχανά.      

Από αριστερά: Θεόδωρος Παπαθανασίου, 

Νικόλαος Νταλούκας, Παναγιώτης 

Νταλούκας, Γεωργία Μπακλαβά. 

Από αριστερά: Νταλούκας Παναγιώτης, Πουλιανίτης Παναγιώτης, Κρις Σπύρου, Μαρία Μπακλαβά. 
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Ακολούθησε χορός απ’ το χορευτικό του χωριού μας, χορός των επισήμων και 

χορός για όλους με τη συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας.. 

Σε όλους τους καλεσμένους παρατέθηκε φιλοξενία με παραδοσιακό φαγητό 

«προβατίνα με μπλουγούρι». 

 

 

Το χορευτικό του χωριού μας χορεύει μπεράτι. 

Στιγμές κεφιού από μικρούς και μεγάλους 

στο καραγκούνικο αντάμωμα. 
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5Ο ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΑΝΤΑΜΩΜΑ 

ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

26, 27 ΚΑΙ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 
 

Το 5ο Παγκόσμιο Βιωματικό Συνέδριο - Αντάμωμα των απανταχού Θεσσαλών 
πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Πύλης από 26 έως 28 Ιουλίου 2013.  
Στην Πύλη πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης και το επιστημονικό 
συνέδριο. Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κ. Κουφογάζος τόνισε στο χαιρετισμό του: 
«Φέτος συναντιέται το έμψυχο δυναμικό της Θεσσαλίας μας και μέσα από το 
κοινό βίωμα γεφυρώνουμε τις χιλιομετρικές αποστάσεις που μας χωρίζουν». 
Η χωριανή μας Μαρία Μπακλαβά-Στρατίκη, Γεν. Γραμματέας της Παγκόσμιας 
Συνομοσπονδίας, συμπλήρωσε: «Στοίχημά μας είναι να αποτινάξουμε από τα 
χείλη των ξενιτεμένων αδελφών μας το ξένος στα ξένα, ξένος και στην 
πατρίδα. Μέσα από αυτά τα ανταμώματα θέλουμε να τους περιμένει πάντα 
μια ανοιχτή αγκαλιά και να τα βιώνουμε όλοι σα μια μεγάλη γιορτή».  
Στο χωριό μας πραγματοποιήθηκε η κεντρική λαογραφική εκδήλωση στις 27 
Ιουλίου. Το σύνολο των χωριανών βοήθησε στην πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης και η συμμετοχή των συνέδρων σε όλα τα δρώμενα ήταν μαζική. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την λιτανεία της θαυματουργής εικόνας της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επικεφαλής της λιτανείας οι ομογενείς με τον 
πρόεδρο της ομοσπονδίας κ. Πορνάρα να κρατά την Ελληνική σημαία με 
αγιογραφημένο αντίγραφο της εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
ακολουθούμενος από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που κρατούσαν τα 
εξαπτέρυγα. Πραγματικά ιερή στιγμή με τους προσκεκλημένους να κάνουν 
ευλαβικά το σταυρό τους καθώς η θαυματουργή εικόνα διέσχιζε το χώρο της 
εκδήλωσης. Ο εφημέριος του χωριού μας πατήρ Δημήτριος Γρίβας τέλεσε την 
δέηση «υπέρ του προέδρου και των μελών της Παγκόσμιας συνομοσπονδίας 

θεσσαλικών ομοσπονδιών και συλλόγων, του δημάρχου, των μελών του δημοτικού 
συμβουλίου, των σωματείων και συλλόγων που συμμετέχουν στην εκδήλωση, των 

κατοίκων του χωριού μας και ολοκλήρου του δήμου Πύλης», με τον συντάκτη του 
παρόντος να εκτελεί χρέη ψάλτη.  
Ακολούθησαν οι καθιερωμένοι χαιρετισμοί. Ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας 
κ. Πορνάρας Αντώνιος τόνισε: «Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτάς για την 
αποψινή βραδιά, γιατί εμείς οι Έλληνες της διασποράς, όταν ερχόμαστε στην 
Ελλάδα, αυτήν την Ελλάδα θέλουμε να δούμε. Αυτήν με την κουλτούρα μας, 
με το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και αυτό το βλέπουμε ζωντανά 
απόψε». 
Ο Δήμαρχος  Πύλης  κ. Κ. Κουφογάζος  Κων/νος,  σημείωσε:  «Ποιος δεν θα ζή- 
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Η δέηση  

Η λιτάνευση της ιεράς εικόνος. 
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λευε σ’ αυτό το πανέμορφο δάσος του Δροσερού να περάσει μια όμορφη 
βραδιά».  
Ο πρόεδρος του χωριού Πουλιανίτης Παναγιώτης αφού καλωσόρισε τους 
προσκεκλημένους, παρουσίασε τις ομορφιές του χωριού μας και τόνισε ότι 
απ’ το 1959 που πραγματοποιήθηκε το πρώτο «φεστιβάλ», στο δάσος του 
χωριού μας γίνονται συνεχώς μεγάλες εκδηλώσεις. 
Χαιρετισμό απεύθυναν και οι χωριανοί μας που συμμετείχαν στην εκδήλωση:  
Νταλούκας Ευάγγελος: Ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του συλλόγου Τρικαλι-
νών Βικτωρίας (Μελβούρνης Αυστραλίας) και Περιχώρων «Ο Ασκληπιός».  
Πουλιανίτης Κοσμάς: Αποσπασμένος εκπαιδευτικός του Υπουργείου Παιδείας 
στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνικής Κοινότητας της Βιτόρια 
Βραζιλίας, καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, με πλούσια δραστηριότητα στα 
πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής. 
Στη συνέχεια οι χωριανοί μας παρουσιαστές της βραδιάς, η δημοσιογράφος 
Μαρία Μπακλαβά-Στρατίκη και ο ηθοποιός Θωμάς Παλιούρας με τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών (skype) παρουσίασαν ζωντανά σε γιγαντοοθόνη Θεσ-
σαλούς από τις πέντε ηπείρους, οι οποίοι χαιρέτισαν τους φίλους και συγγε-
νείς τους και συνδιασκέδασαν μαζί μας. Μεταξύ τους και ο χωριανός μας Βα-
σίλης Μπακλαβάς, ο οποίος μας μίλησε απ’ την Γερμανία φορώντας την φου-
στανέλα του. Την πρόσβαση στο διαδίκτυο επιμελήθηκε ο Κασούμης Στέργιος. 
Ακολούθησε η παρουσίαση της παρασκευής τραχανά και ξινόγαλου απ’ τον 
συντάκτη του παρόντος με την βοήθεια ηλικιωμένων μελών του συλλόγου 
μας. Σ’ αυτή την αναπαράσταση προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν οι ομογε-
νείς και δημοσιογράφοι από Αθηναϊκές εφημερίδες οι οποίοι με θέρμη 
ανταποκρίθηκαν σ’ αυτή την ξεχωριστή εμπειρία.  
Στη συνέχεια η συνομοσπονδία απένειμε:  
α. Επαίνους στους ομογενείς που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. 
β. Αναμνηστικά διπλώματα στα μέλη των χορευτικών και σε όσους βοήθησαν 
στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 
γ. Αναμνηστικά μετάλλια στους μαγείρους και σε όσους βοήθησαν στην 
παρασκευή του παραδοσιακού φαγητού. 
δ. Τιμητικές πλακέτες στον πρόεδρο του χωριού και στον συντάκτη του 
παρόντος, μέλη της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου–ανταμώματος. 
Ακολούθησε χορός απ’ τα χορευτικά: Λαογραφικός και χορευτικός όμιλος 
Τρικάλων ο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», κέντρο Πολιτιστικών Ερευνών Παλαμά Καρδίτσας, 
Σύλλογος Γυναικών του Αγίου Βησσαρίωνα «το Δούσικο» και έκλεισε το 
χορευτικό του Δροσερού ως οικοδεσπότες της διοργάνωσης. 
Η εκδήλωσε τελείωσε τις πρώτες πρωινές ώρες με χορό όλων των 
συμμετεχόντων.  
Στους προσκεκλημένους, που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα χίλια άτομα, 
προσφέρθηκε φιλοξενία με παραδοσιακό φαγητό, κρασί και αναψυκτικά. 
Φωτογραφίες απ’ την έκθεση παραδοσιακών εργαλείων που λειτούργησε 
κατά την διάρκεια της εκδηλώσεως υπάρχουν στη σελίδα 396. 
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Λίγες μέρες αργότερα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο της Θεσσαλίας 
δημοσιεύτηκε η παρακάτω επιστολή:  

«Τορόντο Καναδά, 8-08-2013 
Αγαπητοί Συμπατριώτες, κάτοικοι του Δροσερού, εθελοντές, μέλη της εκκλησιαστικής 
επιτροπής, του μορφωτικού Συλλόγου, της Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Παγκόσμιου 
Βιωματικού Συνεδρίου-Ανταμώματος της 27ης Ιουλίου 2013 στο Δήμο Πύλης. 
Με την επιστολή μου αυτή και έχοντας στο μυαλό και στην καρδιά μας πλέον την 
επιτυχημένη ανάμνηση του 5ου Παγκόσμιου Βιωματικού-Συνεδρίου Ανταμώματος 
που έγινε φέτος σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Πύλης αισθάνομαι την ανάγκη να σας 
εκφράσω τα ειλικρινή μου Θερμά Συγχαρητήρια για την καθόλα άρτια διοργάνωση! 
Οργανώσατε μια γιορτή που δείξατε τι θα πει Ελλάδα!!!!  
Είστε πραγματικά «Δροσιά» μέσα στην κάψα της Ελληνικής κρίσης.  

Παρασκευή τραχανά απ’ τον 

Γιώργο Πορνάρα. 

Το χορευτικό του 

χωριού μας. 
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Κρατάτε ψηλά το λάβαρο της Ελληνικής παράδοσης!! Μόνο με την πίστη στο τρίπτυχο 
της Ελληνικής κουλτούρας «Πατρίδα, Θρησκεία και Οικογένεια» θα αποφύγουμε την 
Ηθική χρεοκοπία, που δυστυχώς κατευθυνόμενες δυνάμεις μεθοδικά μας οδηγούν. 
Όταν ερχόμαστε στην πατρίδα θέλουμε να ακουμπά η ψυχή μας στις ρίζες μας και να 
αναγνωρίζουμε στο πρόσωπο όλων σας την Ελλάδα που αφήσαμε πίσω μας όταν οι 
συνθήκες της ζωής μας ανάγκασαν να μεταναστεύσουμε. Η φιλοξενία, η αναβίωση ηθών 
και εθίμων στα οποία δεν ξεχάσατε να μας συμπεριλάβετε και να έχουμε ενεργό ρόλο, η 
ποιότητα της βραδινής πολιτιστικής βραδιάς απ’ όλα τα χορευτικά που συμμετείχαν αλλά 
πάνω απ’ όλα η ευγενική προσφορά όλων όσοι εθελοντικά συνέδραμαν προκειμένου να 
μιλάμε σήμερα για ένα άκρως επιτυχημένο Παγκόσμιο Αντάμωμα των Θεσσαλών όπου 
Γης, μας κάνουν να είμαστε απέναντί σας υπόχρεοι και το ελάχιστο δείγμα ευχαριστίας 
είναι τούτη η επιστολή. 
Είστε το καλό πρόσωπο της Ελλάδας και εμείς θέλουμε να είμαστε πρεσβευτές σας σε 
όλα τα μήκη και πλάτη της Γης που διαβιούμε. Η Ελλάδα της φιλοξενίας και του 
πολιτισμού, της μεγαλοκαρδίας και της υπεροχής σε κάθε τομέα, του πνεύματος και της 
γλώσσας των Εθνών. Αυτή την Ελλάδα κουβαλάμε μέσα μας και θυμώνουμε όταν 
κάποιοι προσπαθούν να την θολώσουν.  
Η ενότητα και το όραμα για μια Ελλάδα όπως της αρμόζει σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το 
στοίχημα όλων μας. Ας προσπαθούμε να κάνουμε όλοι μαζί ό,τι είναι καλύτερο για το 
τόπο μας και σίγουρα, ανταμώματα σαν κι αυτό συμβάλλουν για να βρούμε το 
βηματισμό μας και συντηρούμε τις γέφυρες που μας συνδέουν. 
Με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της  Κοιμήσεως της Θεοτόκου, δεν θα μπορούσαμε να 
λησμονήσουμε να σας ευχηθούμε Χρόνια Πολλά μιας που το χωριό σας γιορτάζει εκείνη 
τη μέρα την Παναγιά στο όμορφο Δάσος του Δροσερού και εκ μέρους της Παγκόσμιας 
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών και πάλι πολλά Συγχαρητήρια σε όλους σας και ένα μεγάλο 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την θερμή φιλοξενία με την οποία μας αγκαλιάσατε!!! Θα μας μείνει 
αλησμόνητη!! Να είστε άξιοι πάντα και ενωμένοι! 
Με εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος 
Γιώργος Πορνάρας» 

 
Ο μάγειροι και οι βοηθοί τους με τα αναμνηστικά μετάλλια. 
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Μέλη του χορευτικού μας και ο συντάκτης του παρόντος έτοιμοι να υποδεχθούν τους καλεσμένους. 

Αναμνηστική φωτογραφία των ομογενών με τους επαίνους που μόλις παρέλαβαν. Στο μέσο ο 

πρόεδρος του χωριού Παναγιώτης Πουλιανίτης, αριστερά η χωριανή μας Μαρία Μπακλαβά. 

Ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας στο χορό με το χορευτικό μας. 



 


