


6Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
“ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΟΝ ΛΑΪΚΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”



Η διοργάνωση του 6ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου 
με θέμα «Φυτά και 

βότανα στον λαϊκό πολιτισμό 
και την επιστήμη» θεωρώ πως 
είναι ένα κορυφαίο πολιτιστικό 
και επιστημονικό γεγονός 
για τον τόπο μας, γι’ αυτό και 
συγχαίρω το Κέντρο Ιστορικής 
και Λαογραφικής Έρευνας «Ο 
ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας, που 

είναι η ψυχή του Συνεδρίου, καθώς 
και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
που από κοινού το σχεδίασαν και 
το οργάνωσαν.
Από αρχαιοτάτων χρόνων τα φυτά 
και τα βότανα έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στη διατροφή, στην 
οικοτεχνία, στη λαϊκή ιατρική, 
στις διάφορες θρησκευτικές και 
μαγικές τελετουργίες, γι’ αυτό 
και η λαϊκή μούσα τα ύμνησε 
ποικιλοτρόπως.
Σήμερα τα φυτά και τα βότανα 
αποτελούν ένα προνομιακό πεδίο 
της οικονομίας του τόπου μας. 
Πολλοί νέοι αγρότες ασχολήθηκαν 
με πρότυπες βιολογικές 
καλλιέργειες φυτών και βοτάνων 
και βρήκαν τον τρόπο να τα 
προωθούν στις εγχώριες και ξένες 
αγορές, δίνοντας διέξοδο στο 
μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, 
που επέφερε η κρίση  στη χώρα 

μας.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας-
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 
ως συνδιοργανώτρια στηρίζει 
και ενθαρρύνει πάντα τέτοιες 
αξιόλογες προσπάθειες, όπως 
αυτή του Κέντρου Ιστορικής 
και Λαογραφικής Έρευνας «Ο 
ΑΠΟΛΛΩΝ».
Καλωσορίζω στην πόλη μας τους 
εκλεκτούς πανεπιστημιακούς 
δασκάλους, λαογράφους και 
ερευνητές που θα ανακοινώσουν 
στο Συνέδριο. Αναμένοντας τα 
νέα στοιχεία που θα προκύψουν 
μέσα από τις εισηγήσεις τους και 
τον γόνιμο και εποικοδομητικό 
διάλογο που θα ακολουθήσει, 
εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία 
στις εργασίες του 6ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου.

Με ιδιαίτερη χαρά 
χαιρετίζω τις εργασίες 
του 6ου Πανελλήνιου 

Συνεδρίου που διοργανώνουν  
στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου 
2017 στην Καρδίτσα το Κέντρο 
Ιστορικής και Λαογραφικής 
Έρευνας “Ο ΑΠΟΛΛΩΝ” και το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 
Το Κ.Ι.Λ.Ε. για δεκαετίες 
υπηρετεί ακούραστα και με 
συνέπεια τον στόχο της ανάδειξης, 
της διατήρησης και της διάδοσης 
του λαϊκού μας πολιτισμού, με 
τη διοργάνωση επιστημονικών 
συνεδρίων και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου.
Η επιλογή του θέματος  «Φυτά 
και βότανα στον λαϊκό πολιτισμό 
και την επιστήμη»  προκαλεί 
έντονο ενδιαφέρον σε όλους μας, 
καθώς οι αξιόλογοι εισηγητές με 
τις ανακοινώσεις τους αναμένεται 
να αναδείξουν την ιδιαίτερη θέση 
που κατέχουν τα φυτά και τα 
βότανα της ελληνικής φύσης στη 

ζωή μας, είτε με τις θεραπευτικές 
τους ιδιότητες που αξιοποίησε η 
λαϊκή σοφία, αλλά και η επιστήμη 
είτε με την εκτεταμένη χρήση τους 
σε τοπικά έθιμα και δρώμενα.  
Συγχαίρω θερμά το Κέντρο 
Ιστορικής και Λαογραφικής 
Έρευνας “Ο ΑΠΟΛΛΩΝ” 
τόσο για τη διοργάνωση του 6ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου, όσο και 
για το γενικότερο πολιτισμικό του 
έργο. 
Ως Δήμος Καρδίτσας στηρίζουμε 
τη διοργάνωση με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως άλλωστε κάνουμε για 
κάθε εκδήλωση που προάγει τον 
Πολιτισμό μας και ευχόμαστε κάθε 
επιτυχία.  

Χαιρετισμός Βασίλη Τσιάκου, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. 

Χαιρετισμός  Φώτη Αλεξάκου, Δημάρχου Καρδίτσας



Είναι μεγάλη χαρά για την 
Ένωση Πολιτιστικών 
Συλλόγων Ν. Καρδίτσας 

που ένα από τα μέλη της 
διοργανώνει μια τόσο σοβαρή και 
τόσο ποιοτική εκδήλωση. 
Η ιστορία του Κέντρου Ιστορικής 
και Λαογραφικής Έρευνας «Ο 
Απόλλων» είναι πολύ μεγάλη 
και η πλούσια δράση του τιμά το 
δευτεροβάθμιο όργανο.
Δεν θα σταθώ στην αξία του 
θέματος, γιατί η φύση από μόνη 
της έχει αποδείξει ότι όσο εμείς 
την αγκαλιάζουμε, τόσο αυτή μας 
θεραπεύει. Άρα, από μόνο του 
αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Σ’ αυτό που θέλω να εστιάσω, 

είναι το πνευματικό πεδίο αυτών 
των αρωμάτων και βοτάνων, 
στον τρόπο που μας έχουν 
διεγείρει την ψυχή μας και 
έχουν χιλιοτραγουδηθεί από τα 
χείλη μας. Έτσι καταφέρνουν να 
αρωματίσουν τη ζωή μας.
Όλο αυτό το μελάνι που έχει 
ξοδευτεί, ώστε να αναδείξει την 
αξία των βοτάνων στη ζωή μας, 
ας βοηθήσει αυτό το Συνέδριο να 
αποτελέσει έναν ακόμη σταθμό 
στην ιστορία του Απόλλωνα και 
του πολιτισμού.

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά 
για τους επαγγελματίες 
της Καρδίτσας η 

διοργάνωση στην πόλη μας του 
6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
με θέμα «Φυτά και βότανα 
στον Λαϊκό πολιτισμό και 
την επιστήμη» και οφείλω να 

συγχαρώ το Κέντρο Ιστορικής 
και Λαογραφικής Έρευνας «Ο 
ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας και το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας για 
τη διοργάνωση αυτού του τόσου 
σημαντικού για τον τόπο μας 
Συνεδρίου.
Η χρήση των βοτάνων είναι 
γνωστή από την αρχαιότητα και 
στις μέρες μας αναγνωρίζεται όλο 
και περισσότερο η σπουδαιότητά 
τους. Η πολιτιστική και 
διατροφική κουλτούρα της 
περιοχής μας , οι χοροί και τα 
τραγούδια και η χρήση των 
αρωματικών φυτών και βοτάνων 
που παραδοσιακά συνόδευαν 
τη ζωή των Καρδιτσιωτών, 
αποτελούν το καλύτερο υπόβαθρο 

για την  αλλαγή νοοτροπίας στη 
διατροφή μας και την ένταξη 
σ’ αυτή όλο και περισσότερων 
υγιεινών και φυσικών τροφών.
Στην περιοχή μας τα τελευταία 
χρόνια αναπτύσσεται μια 
δυναμική νέων κυρίως 
παραγωγών υπερτροφών, 
βοτάνων και αρωματικών  φυτών 
με αξιόλογα αποτελέσματα ως 
προς την ποιότητα και ως προς την 
απορρόφησή τους από τις αγορές 
της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Ελπίζουμε όλο και περισσότεροι 
παραγωγοί να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα των «πρωτοπόρων» . 
Εύχομαι «καλή επιτυχία» 
στις εργασίες του Συνεδρίου 
και περιμένω τα ενδιαφέροντα 
συμπεράσματά του.

Χαιρετισμός  Βύρωνα Παππά, Προέδρου Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Χαιρετισμός  Μανώλη Στεργιόπουλου, Προέδρου Ένωσης Πολιτιστικών 
Συλλόγων Ν.Καρδίτσας



Η συνεργασία του 
Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ 
Θ ε σ σ α λ ί α ς / Τμ ή μ α 

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
με το Κέντρο Ιστορικής 

και Λαογραφικής Έρευνας 
ΑΠΟΛΛΩΝ συνεχίζεται 
αδιατάρακτα και δημιουργικά 
με τη διοργάνωση του 6ου 
συνεδρίου. Μας συνδέει η αγάπη 
για τον λαϊκό πολιτισμό και 
η διάθεση συναντίληψης στη 
σχέση πανεπιστημίου και τοπικής 
κοινωνίας προάγοντας τόσο την 
επιστημονική έρευνα όσο και την 
ανάγκη να αναδειχθούν χρήσιμες 
διαστάσεις της παράδοσης για 
αξιοποίησή τους πολλαπλώς στο 
παρόν. 
Η 6η διοργάνωση έχει ως θέμα 
της τα αρωματικά φυτά και τα 
βότανα,  ένα προνομιακό πεδίο 
της οικονομίας για την ανάταξη 
της περιφέρειας . Η στροφή σε 

μια άλλου τύπου διατροφή και η 
επανεκτίμηση του θεραπευτικού 
και διατροφικού πλούτου  των 
βοτάνων και των φυτών φέρουν 
στην επικαιρότητα τον ορεινό 
όγκο και την περιφέρεια  ως 
έναν ελκυστικό βιότοπο για 
πολιτισμικούς και οικονομικούς 
λόγους. 
Μια γνώση εμπειρική επανέρχεται 
στην επικαιρότητα και το συνέδριό 
μας επιχειρεί να αναδείξει την 
παρουσία της σε όλες τις μορφές 
της οικονομίας, της τέχνης, της 
λαϊκής ιατρικής, της χρήσης της 
από τις σύγχρονες επιστήμες. 

Tο Κέντρο Ιστορικής και 
Λαογραφικής Έρευνας  «Ο 
ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας 

θέλοντας να καταγράψει την πλούσια 
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου 
μας συστηματικά και επιστημονικά 
τεκμηριωμένη, από πολύ νωρίς, 
από το 2002, έκανε μια στροφή 
στη μέχρι τότε πορεία του δίνοντας 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην έρευνα 
και την καταγραφή των ιστορικών 

και λαογραφικών στοιχείων του 
τόπου μας  μέσα από τη διοργάνωση 
ημερίδων, εργαστηρίων και κύρια 
πανελλήνιων συνεδρίων έχοντας 
πάντα ως κύριο συνδιοργανωτή 
το  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο 
οποίο ο τόπος μας χρωστάει πολλά. 
Στις αποσκευές του κουβαλάει πέντε  
επιτυχημένα πανελλήνια συνέδρια 
με τους αντίστοιχους τόμους 
των πρακτικών τους, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν πολύτιμο υλικό, 
το οποίο παραδόθηκε ως ιστορικό 
ντοκουμέντο στις επόμενες γενιές. 
“Φυτά και βότανα στον λαϊκό 
πολιτισμό και την επιστήμη” είναι το 
θέμα που επιλέξαμε να αναδείξουμε 
σ’ αυτό το Πανελλήνιο Συνέδριο και 
βασικός στόχος είναι η παρουσίαση  
νέων στοιχείων, που αφορούν στα 
αυτοφυή και καλλιεργήσιμα φυτά 
και βότανα και στην αξιοποίησή 
τους από την οικοτεχνία, τη 
γεωργία και τη  βιομηχανία 

φαρμάκων, τροφίμων, ποτών και 
καλλυντικών. Επίσης, αναμένουμε 
να αναδειχτούν οι θεραπευτικές 
ιδιότητές τους, η χρήση  τους 
στη λαϊκή και εναλλακτική 
ιατρική και στις θρησκευτικές και 
μαγικές τελετουργίες, ο ρόλος 
της επιστήμης στην έρευνα και 
ερμηνεία αυτών, η ιαματική εμπειρία 
όπως αυτή μεταβιβάστηκε από 
γενιά σε γενιά και πώς η λαϊκή 
μούσα τα ύμνησε. Είμαι σίγουρη 
ότι ο στόχος θα επιτευχθεί, αφού 
σημαντικοί πανεπιστημιακοί 
δάσκαλοι, μελετητές, λαογράφοι 
και ερευνητές της τοπικής ιστορίας 
θα είναι μαζί μας για τρεις μέρες και 
θα προσπαθήσουν με τις εισηγήσεις 
τους να φέρουν στο φως νέα στοιχεία, 
τονίζοντας   τη σπουδαιότητα των 
φυτών και των βοτάνων διαχρονικά.

Ευάγγελος Αυδίκος - Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πρόεδρος Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής

Βασιλική Κοζιού - Κολοφωτιά, Πρόεδρος του Κ.Ι.Λ.Ε. “Ο ΑΠΟΛΛΩΝ” Καρδίτσας.



6Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
“ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΟΝ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”

 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευάγγελος Αυδίκος , Καθηγητής  Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας , Αρχαιολογίας  και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασιλική Κοζιού-Κολοφωτιά , Εκπαιδευτικός-Πρόεδρος του Κέντρου Ιστορικής και 
Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δήμητρα Χαβδούλα, Υπάλληλος Ταχυδρομείου-Γραμματέας του Κέντρου Ιστορικής και 
Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας

ΤΑΜΙΑΣ: Ευθυμία Γιώτη , Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής-Ταμίας του Κέντρου Ιστορικής και Λαογραφικής 
Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας

ΜΕΛΗ

Αντωνίου Αντώνης, Καθηγητής-Σύμβουλος Ελληνικού Πανεπιστημίου
Αγγελίνα Ελπινίκη, Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Καρδίτσας
Σδρόλια Παρασκευή, Προϊσταμένη Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Καρδίτσας
Μαρία Βαϊοπούλου , Προϊσταμένη  Εφορείας  Αρχαιοτήτων Καρδίτσας
Γραπατσά Ανδρονίκη, Νηπιαγωγός-Προϊσταμένη Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας 
Μαρία Καραμπινά, Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 
Κωνσταντίνος Ψημμένος, Αντιδήμαρχος Δήμου Καρδίτσας
Μανώλης Στεργιόπουλος, Ποιητής-Πρόεδρος Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας
Κλήμος Γεώργιος, σ. Εκπαιδευτικός-Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας
Χαβδούλας Αλέξης, Φιλόλογος
Κοζιού Σταυρούλα, Μουσικολόγος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Μαρία Μπάλλα, Γιατρός-Μέλος Ε.E. Κέντρου Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» 
Καρδίτσας
Μπάρκα Ευαγγελία, Μέλος Δ. Σ. του Κέντρου Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» 
Καρδίτσας
Έλσα Παπάζογλου,  Κοινωνική Ανθρωπολόγος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ευάγγελος Αυδίκος , Καθηγητής, Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Βασίλειος Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γιάννης Παπακώστας, Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Τμήματος Ιστορίας , Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Απόστολος Μαγουλιώτης, Καθηγητής  Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μάνια Καπλάνογλου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Λαογραφίας Φιλολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Γκασούκα Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ελευθερία Δέλτσου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του  Τμήματος Ιστορίας , Αρχαιολογίας  
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πηνελόπη Παπαηλία , Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ζωή Μάργαρη, Ερευνήτρια Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών
Μαρία Ανδρουλάκη, Ερευνήτρια Β΄, Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών
Βασιλική Γιακουμάκη, Λέκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και  
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Χρήστος Παπακώστας, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Δάφνη Τραγάκη, Λέκτορας Ανθρωπολογίας της Μουσικής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σουλτάνα Κοζιού , Φιλόλογος-Μουσικολόγος, Διδάκτορας Εθνομουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Θανάσης Κούγκουλος, Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Αίθουσα Δημοτικού Κινηματοθέατρου
• 18.30-18.45 Διαπίστευση Συνέδρων
• 18.45-19.00 Χαιρετισμοί

Π Ρ Ω Τ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

Π ρ ο ε δ ρ ε ί ο
Πούχνερ Βάλτερ, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αλεξάκος Φώτιος, Δήμαρχος Καρδίτσας
Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
• 19.00-19.15: Αυδίκος Εάγγελος: Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Ιστορίας 

Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
«Ο κόσμος των φυτών και ο λαϊκός πολιτισμός. Μνήμη Μαρίας Μηλίγκου-Μαρκαντώνη»

• 19.15-19.30: Κοκκίνη Στέλλα: Καθηγήτρια Συστηματικής Βοτανικής και φυτογεωγραφίας-Τμήμα 
Βιολογίας ΑΠΘ

«Η αρωματική βιοποικιλότητα της Ελλάδας: Από την εμπειρική γνώση στην επιστημονική 
τεκμηρίωση»

• 19.30-19.45: Οικονόμου Ανδρομάχη: Διευθύντρια Ερευνών Κ.Ε.Ε.Λ.-Ακαδημία Αθηνών
«Από τη συλλογή στην καλλιέργεια και κατανάλωση των φυτών και βοτάνων στην ελληνική κοινωνία»

• 19.45-20.00: Παραδοσιακά τραγούδια από τη χορωδία του Κέντρου Ιστορικής και Λαογραφικής 
Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας.

• 20.00-20.15: Δρώμενο του Κλήδονα από τον Μορφωτικό Σύλλογο Κρανιάς Καρδίτσας 

• 20.15-20.30: Παραδοσιακοί χοροί από το Θεσσαλικό Χοροστάσι

• 20.30-20.45: Παραδοσιακοί χοροί από το Κέντρο Χορού Τρικάλων «ΤΡΙΚΚΗ» 

• 20.45-21.00:Παραδοσιακοί χοροί από τον Χορευτικό Λαογραφικό Όμιλο Καρδίτσας “Καλλίχορος”

• 21.00-21.15:Παραδοσιακοί χοροί από το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Ελληνικού Πολιτισμού 
“ΧΟΡΙΑΜΒΟΣ”

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικής Πινακοθήκης.

Προεδρείο
Οικονόμου Αδρομάχη, Διευθύντρια Ερευνών Κ.Ε.Ε.Λ.-Ακαδημία Αθηνών

Κλήμος Γεώργιος, σ. Εκπαιδευτικός-Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας
Μέλλου Δώρα, Νηπιαγωγός-Πρόεδρος Παραρτήματος ΕΓΕ Καρδίτσας

• 9.00-9.15: Γκατζόγια Ευγενία, Υπ. Δρ ΑΠΘ, Αρχαιοβοταναλόγος
«Φρούτα και καρποί στην αρχαιότητα με έμφαση στα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα της μαύρης 
μουριάς»

• 9.15-9.30: Φλόκα- Βογιατζή Χριστίνα, Φαρμακοποιός-Συγγραφέας 
«Η χρήση των βοτάνων από την αρχαιότητα ως σήμερα»



• 9.30-9.45: Φιρφιρής Απόστολος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας 
Εκπαίδευσης 

«Τα άνθη και τα βότανα στον ελληνικό πολιτισμό των Θεσσαλών Καραγκούνηδων».

• 9.45-10.00: Ευθυμίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
«Τα παρόχθια δασικά είδη και η χρήση τους. Η σημασία τους στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου»

• 10.00-10.15:Παππά Λαμπρινή, Καθηγήτρια Εφαρμογών ΤΕΙ Ηπείρου
Μαμπζής Χριστίνα, φοιτήτρια Σχολής Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου
«Yerba mate- llex paraguarensis St.Hilaire. Ο πράσινος χρυσός της λατινικής Αμερικής»

• 10.15-10.30: Ποντίκας Απόστολος, Διδάκτωρ Ιστορίας-Επίτιμος σχολικός σύμβουλος 
«Λαογραφική μελέτη για τα βότανα της λαϊκής θεραπευτικής του θυμόσοφου λαού μας»

• 10.30-10.45: Καγκελάρης Νίκος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Νεοελληνικής Φιλολογίας
“Σταδιακή αποδόμηση της Λαϊκής δοξασίας για τη θεραπευτική δύναμη των βοτάνων στη Νεοελληνική 
Λογοτεχνία: Από τον Α. Μάτεση (’Ο Βασιλικός) ως τον Μ. Καραγάτση (‘Ο Συνταγματάρχης Λιάπκιν)

• 10.45-11.00: Ερωτήσεις- Τοποθετήσεις.

• 11.00-11.15: Διάλειμμα- Καφές.

Τ Ρ Ι Τ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

(Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικής Πινακοθήκης). 

Προεδρείο
Δουλαβέρας Ν. Αριστείδης: τ.. Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Μαγουλιώτης Απόστολος, Καθηγητής Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Καραμπινά Μαρία, Ιστορικός Πολιτισμού-Συνεργάτης Πολιτισμού-Τουρισμού Π.Ε. Καρδίτσας

• 11.15-11.30: Πούχνερ Βάλτερ, Ομότιμός Καθηγητής ΕΚΠΑ 
«Ο μανδραγόρας στον λαϊκό πολιτισμό της νοτιοανατολικής Ευρώπης»

• 11.30-11.45: Κάντζου Νίκη, Εκπαιδευτικός-Υποψήφια Δρ ΕΚΠΑ
Νικολούδη Τριανταφυλλιά, Δρ παιδαγωγικών επιστημών-Σχολική σύμβουλος
«Ευωδιές και μνήμες του τόπου που αφήσαμε» 

• 11.45-12.00: Ράπτου Ευαγγελία, Δρ Κοινωνικής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Γκασούκα Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου Πανεπιστημίου Αιγαίου
«Οι γυναίκες στη Λαϊκή Θεραπευτική και την Παραδοσιακή Γυναικολογία»

• 12.00-12.15: Μπάλλα Μαρία, Γιατρός-Συλλέκτρια παραδοσιακών ενδυμασιών 
Τσιχτής Χαράλαμπος, Ερευνητής Λαογραφίας 
«Παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης: Γιατροσόφια στη λαϊκή θεραπευτική των παλιών 
Καραγκούνηδων»

• 12.15-12.30: Νάνος Παναγιώτης, Λογοτέχνης-Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας
«Της αγάπης το βοτάνι κάθε τόπος δεν το κάνει: Από τη διάγνωση πόνου του έρωτα στη θεραπεία με 
αγαποβότανο της λαϊκής ψυχής»

• 12.30.-12.45: Βαμβούρη Χριστίνα, Σχολική σύμβουλους φιλολόγων Δράμας-Καβάλας 
Βασάκος Παναγιώτης, Φιλόλογος
«Η προβολή θεραπευτών και βοτάνων μέσα από τις εφημερίδες και η επίδρασή τους στους ανθρώπους. 
Η περίπτωση του πατέρα Γυμνασίου»

• 12.45-13.00: Κοζιού-Κολοφωτιά Βασιλική, σ.Εκπαιδευτικός-Ερευνήτρια λαϊκού πολιτισμού
«Φυτά και βότανα όπως αυτά αποτυπώνονται στα δημοτικά μας τραγούδια»



• 13.00-13.15: Βεργή Ευρυδίκη, φιλόλογος-Κάτοχος μεταπτυχιακού στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
«Φυτά και βότανα του Πηλίου: Η περίπτωση της άγριας ορχιδέας»

• 13.15-13.30: Ερωτήσεις- Τοποθετήσεις

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
(Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικής Πινακοθήκης)

Προεδρείο 
Αυδίκος Εάγγελος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Βαϊοπούλου Μαρία, Προϊσταμένη Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Αγγελίνα Ελπινίκη, Πρϊσταμένη ΓΑΚ Καρδίτσας

• 18.00-18.15: Ζωγράφου Μάγδα, τ. Καθηγήτρια ελληνικού παραδοσιακού χορού-Εθνοχορολογία-
Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ

«laurus nobilis: Οι γονιμικές και αποτρόπαιες ιδιότητες της Δάφνης(Βάγια) σε χορευτικά δρώμενα 
του κύκλου του χρόνου και της ζωής»

• 18.15.-18.30: Στιβανάκη Ευανθία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 
ΕΚΠΑ

« Φυτά - ερωτικά και θεραπευτικά βότανα και ‘μαγικά’ άνθη στην επτανησιακή δραματουργία»

• 18.30.-18.45: Μάργαρη Ζωή: Δρ.- Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας- Ακαδημία Αθηνών 

«Φυτικός κόσμος και γυναικείες εαρινές τελετουργίες: Η περίπτωση των εθιμικών δρωμένων της 
Πρωτομαγιάς στον Τσιαρτσιαμπά Κοζάνης»

• 18.45.-19.00: Πατεράκη Μιμήνα, Δρ Λαογραφίας Ανθρωπολογίας του χορού-Στέλεχος τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

«Χορεύοντας τα μήλα του κλήδονα: Πολιτισμικά τεχνουργήματα και σχεδιαγράμματα διδασκαλίας 
τοπικής εκπαιδευτικής πολιτικής»

• 19.00.-19.15: Γκαρτζονίκα Ελευθερία: Δρ π. Σχολική Σύμβουλος Φυσ. Αγωγής
«Παραδοσιακός χορός και Φεστιβάλ: Από τις διεθνείς εκθέσεις στα τοπικά φυτά και βότανα»

• 19.15-19.30:Παιδαγωγική ομάδα Κ.Π.Ε. Μουζακίου
Καλαμπαλίκη Χαρίκλεια – ΠΕ03 / Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Μουζακίου

Μπαλατσού Γεωργία – ΠΕ01 / Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Μουζακίου
Κοτρώνη Στέλλα-Αδελαΐδα – ΠΕ06 / Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Μουζακίου
Γραμμένος Κωνσταντίνος – ΠΕ02 / Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Μουζακίου

Ζαμπάλου Στέλλα – ΠΕ70 / Αναπληρ. Υπευθύνου Κ.Π.Ε. Μουζακίου
Ντάνης Αντώνιος – ΠΕ04 / Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Μουζακίου

Παρουσίαση του προγράμματος του Κ.Π.Ε. Μουζακίου «Ταξίδι στον κόσμο των βοτάνων» - Επίδειξη 
παρασκευής βοτανοαλοιφής

• 19.30-19.45: Ερωτήσεις- Τοποθετήσεις.

• 19.45-20.00: Διάλειμμα.



Π Ε Μ Π Τ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

(Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικής Πινακοθήκης)

Προεδρείο
Ζωγράφου Μάγδα, τ. Καθηγήτρια ελληνικού παραδοσιακού χορού-Εθνοχορολογία-Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ 

Μπώλος Παρμενίων, Φιλόλογος-Δοκιμιογράφος
Νάνος Παναγιώτης, Λογοτέχνης-Ερευνητής Τοπικής

• 20.00-20.15: Παπακώστας Ιωάννης, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
«Το βοτάνι της αγάπης, του Γεωργίου Δροσίνη και έτερα τινά…»

• 20.15-20.30: Μπουκάλας Παντελής, Ποιητής-Δημοσιογράφος
«Στης πικροδάφνης τον καρπό: Τραγούδια και παραδόσεις για την πικροδάφνη»

• 20.30-20.45: Δουλαβέρας Ν. Αριστείδης, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου

«Ο φυτικός κόσμος ως πηγή συμβόλων για τη γυναικεία ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι»

• 20.45-21.00: Δαούτη Παναγιώτα, Διδάκτορας πανεπιστημίου Paulvalery-Montpellier III 
(Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΕΚΠΑ (τμήμα φιλολογίας)

«Τα βότανα ως μέσο επιβολής και ενίσχυσης της δεισιδαιμονίας στον Ζητιάνο του Αντρέα 
Καρκαβίτσα»

• 21.00-21.15: Σαχινίδης Κωνσταντίνος, Δρ Κοινωνιολογίας. 
«Η λατρεία της φύσης στην ποντιακή παράδοση»

• 21.15-21.30: Eρωτήσεις- Τοποθετήσεις.

Το Σάββατο θα είναι αναρτημένο το πόστερ της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Σέκλιζας με θέμα «Μέσα από 
ένα παιχνίδι γνωρίζουμε τα δέντρα και τα φυτά του χωριού μας»

Ε Κ Τ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
(Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικής Πινακοθήκης)

Προεδρείο
Κοκκίνη Στέλλα, Καθηγήτρια Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας-Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

Μπουκάλας Παντελής, Ποιητής-Δημοσιογράφος
Κοζιού-Κολοφωτιά Βασιλική, σ.Εκπαιδευτικός-Ερευνήτρια λαϊκού πολιτισμού

• 10.00-10.15: Τζέλλα Σοφία, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Δασκάλα παραδοσιακού χορού
Τσιχτής Χαράλαμπος: Ερευνητής Λαογραφίας
«Τα σπιτολούλουδα της παλιάς Καραγκουνοχώρας»

• 10.15-10.30: Βασιλάκος Σωκράτης, Γεωπόνος-Βοτανολόγος
«Από την παραδοσιακή στη συμβατική ιατρική-Η χρήση των βοτάνων στην πρόληψη και θεραπεία 
των παθήσεων-Η περίπτωση της αλόης και του βαλσαμόχορτου»

• 10.30-10.45: Καρακούσης Φώτιος, Πτυχίο «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» ΕΑΠ
«Επωδές και βότανα. Μια σύζευξη ίασης ανθρώπινων νόσων»
 
• 10.45-11.00: Κλήμος Γεώργιος, Δάσκαλος-Τοπικός ερευνητής
«Η υγεία και τα βότανα μέσα από τις επιστολές του λογίου ιερομονάχου και διδασκάλου της σχολής 
Βραγγιανών Αναστασίου Γορδίου (1654-1729)»



• 11.00-11.15: Κούζας Γιώργος, Δρ Λαογραφίας-Εντεταλμένος Διδάσκων Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου

«Εμπορικά δίκτυα προώθησης και πώλησης βοτάνων στη λαϊκή αγορά: Μεταξύ αυθεντικότητας και 
εμπορικής εκμετάλλευσης ενός φυσικού προϊόντος»

• 11.15-11.30: : Ερωτήσεις- Τοποθετήσεις

• 11.30-11.45: : Διάλειμμα

Ε Β Δ Ο Μ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

(Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικής Πινακοθήκης)

Προεδρείο
Γκασούκα Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μάργαρη Ζωή, Δρ-Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας-Ακαδημία Αθηνών
Στηβανάκη Ευανθία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

• 11.45-12.00: Στεργιούλη Ευανθία, Ιστορικός- Δασοπόνος
Κρανιά Μαρίνα, Μουσικολόγος-Εμψυχώτρια Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 
«Γνωριμία των φυτών του κάμπου του Ν. Καρδίτσας και των Αγράφων μέσα από την ποίηση και τα το 
δημοτικό τραγούδι. Μια διαθεματική προσέγγιση του θέματος για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»

 
• 12.00-12.15: Μετέτη Αντωνία, Εκπαιδευτικός- Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λαογραφίας ΕΚΠΑ 
«Κρόκος Κοζάνης: Παραγωγή, επεξεργασία, χρήσεις»

• 12.15-12.30: Σδρόλια Παρασκευή, Βιβλιοθηκονόμος- Προϊσταμένη Τμ. Παιδείας και Πολιτισμού 
Δήμου Καρδίτσας

Μπριάνα Πολυξένη: Αρχαιολόγος
«Βιβλιοθήκες και φυτά»

• 12.30-12.45: Κουβούνας Θεοφάνης: Γεωπόνος-Εκπαιδευτικός
«Η αυτοφυής βλάστηση στην παραδοσιακή μελισσοκομία και τις καθημερινές πρακτικές των 
ανθρώπων της υπαίθρου»

• 12.45-13.00: Τέα Βασιλική, τ. Σχολική Σύμβουλος- ΠΕ 70
«…¨Ήταν κάποτε το Φυτολόγιο. Μια διαθεματική προσέγγιση της γνώσης φυτών και βοτάνων»

• 13.00-13.15: Χρυσού-Καρατζά Κυριακή, Δρ-Εντεταλμένη Ερευνήτρια Κέντρου Ερεύνης της 
Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Βαγγελάτου Ολυμπία, Φαρμακοποιός- Υποψήφια Διδάκτωρ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
«Βότανα και φυτά στη γέννα και στη λοχεία, όπως αυτά παρουσιάζονται σε χειρόγραφο άγνωστου 
κομπογιαννίτη από την περιοχή του Βίκου»

• 13.15-13.30: Ερωτήσεις-τοποθετήσεις

• 13.30-13.45: Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου από τον Πρόεδρο 
Αυδίκο Ευάγγελο, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας/Τμ. ΙΑΚΑ

Λήξη Συνεδρίου

Χορήγηση Βεβαιώσεων

Παρουσίαση Προγράμματος: Έφη Γιώτη



Χορωδία Κέντρου Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ Κ.Ι.Λ.Ε. «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» 2017
Το Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» ιδρύθηκε το 1989. Κύριος σκοπός του είναι 
η έρευνα, η καταγραφή, η διαφύλαξη και η αξιοποίηση των ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων του τόπου μας.
Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του δημιούργησε χορευτικά τμήματα όλων των ηλικιών, χορωδία παραδοσιακής 
μουσικής και ομάδα καταγραφής των παραδοσιακών τραγουδιών, χορών, παραμυθιών και συνταγών μαγειρικής  
του τόπου μας.

Οργάνωσε πολλές ημερίδες, εργαστήρια και συνέδρια. Εξέδωσε τους αντίστοιχους τόμους των πρακτικών των 
συνεδρίων, καθώς και άλλες εκδόσεις που αφορούν στη μουσική παράδοση και στα προϊόντα και τις γεύσεις του 
τόπου μας. Επίσης με τη Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής ηχογράφησε και κυκλοφόρησε επτά cds και σε λίγο 
καιρό θα κυκλοφορήσει και το όγδοο.

Από το 2002 διοργανώνει μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της Καρδίτσας τις «Μέρες Παράδοσης» με 
διαφορετική κάθε φορά θεματολογία. Με τη Χορωδία και το Χορευτικό έλαβε μέρος σε πολλά διεθνή φεστιβάλ 
και σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές κρατικών και ιδιωτικών καναλιών.

Εκτός από τον λαϊκό πολιτισμό ο Απόλλωνας νοιάζεται και για άλλες μορφές τέχνης. Διοργάνωσε  με επιτυχία 
εκθέσεις φωτογραφίας και παρουσίασε το συγγραφικό έργο πολλών αξιόλογων ποιητών και συγγραφέων.



Ο  Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς ιδρύθηκε στις 10 Μαΐου του 1978 και είναι από τους 
πρώτους συλλόγους που δημιουργήθηκαν στον Νομό Καρδίτσας. Στο ενεργητικό του έχει μια πλούσια δράση σε 
πολλούς τομείς, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. 
Από τα πρώτα χρόνια δημιούργησε χορευτικά τμήματα ενηλίκων, νέων και παιδιών, ίδρυσε θεατρική ομάδα 
η οποία έδωσε αξιόλογες παραστάσεις κατ’ επανάληψιν στην πόλη της Καρδίτσας και σε πολλές κοινότητες 
του Νομού. Έστησε δανειστική βιβλιοθήκη και καθιέρωσε  καλοκαιρινές ετήσιες εκδηλώσεις με την επωνυμία 
«Κρανιώτικα, που συνεχίζονται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα.
 Ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς, με την τότε πρόεδρο Βασιλική Κολοφωτιά-Κοζιού , 
πρωτοστάτησε μαζί με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους  Μητρόπολης,  Καλλιφωνίου και  Καλλιθήρου στη 
δημιουργία του δευτεροβάθμιου οργάνου του Ν. Καρδίτσας, την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων, την οποία 
βοήθησε  σημαντικά στα πρώτα της βήματα. 
Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της Κρανιάς 
και η διατήρηση της πολιτιστικής τους  παράδοσης,  καθώς και η μεταλαμπάδευση στις επόμενες γενιές της  
πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς  των προγόνων τους και ιδιαίτερα αυτής των κατοίκων της Πεδινής 
Θεσσαλίας, των Καραγκούνηδων.

Ο Λαογραφικός & Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Καρδίτσας «Θεσσαλικό χοροστάσι» ιδρύθηκε μόλις  το 
καλοκαίρι του 2013. Στόχος του είναι η ανάδειξη του τοπικού χορευτικού ρεπερτορίου, των τοπικών εθίμων και 
δρώμενων που αποτελούν ένα σημαντικό μέσο έκφρασης και εργαλείο για την διαμόρφωση συλλογικής μνήμης. 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός το «Θεσσαλικό χοροστάσι» δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς 
άξονες, τον χορό, την μουσική και το τραγούδι.
Στο τμήμα του παραδοσιακού χορού , ( μέλη όλων των ηλικιών) ,δίνεται έμφαση στο τοπικό χορευτικό ρεπερτόριο 
(ορεινή και πεδινή Καρδίτσα) . Παράλληλα  διδάσκονται και χοροί απ’ όλη την Ελλάδα.
Στο μουσικό τμήμα του συλλόγου λειτουργεί εργαστήρι παραδοσιακών λαϊκών οργάνων όπου διδάσκονται 
τα τοπικά όργανα (κλαρίνο, βιολί, λαούτο, κρουστά, γκάϊντα) και δύο τμήματα  παραδοσιακού τραγουδιού( 
αντιφωνικό  και πολυφωνικό).
Στο «Θεσσαλικό χοροστάσι» πολλά από τα μέλη συμμετέχουν στις ομάδες επιτόπιας έρευνας και καταγραφής 
με στόχο την διάσωση αλλά και την μελέτη της τοπικής παράδοσης. Ο σύλλογος διοργανώνει χορολογικά 
σεμινάρια, επισκέψεις λαογραφικού ενδιαφέροντος και τον Ιούνιο  την παιδική γιορτή «Υποδεχόμαστε το 
καλοκαίρι χορεύοντας». 

Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς

Λαογραφικός & Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Καρδίτσας “Θεσσαλικό χοροστάσι”



Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1996  και σκοπός του είναι η έρευνα,  
μελέτη , διάσωση , διατήρηση του λαϊκού   πολιτισμού και η 
πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης των Τρικάλων . 
Τα χορευτικά τμήματα έχουν σαν στόχο τα μέλη του να γνωρίσουν 
τους ελληνικούς χορούς και να προβάλουν τη μουσικοχορευτική 
παράδοση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό . Ο σύλλογος σήμερα 
αριθμεί 250 ενεργά μέλη , διατηρεί αρχείο παραδοσιακών 
τραγουδιών, χορών και διαθέτει πλούσια συλλογή λαογραφικού 
υλικού  και  φορεσιών. 
Συμμετέχει σε εκδηλώσεις τόσο στο εσωτερικό  όσο και στο 
εξωτερικό. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της η ΤΡΙΚΚΗ  
πραγματοποιεί κάθε χρόνο πανελλήνιο φεστιβάλ χορού, 
εκπαιδευτικές –ψυχαγωγικές εκδρομές και οργανώνει διαλέξεις 
με θέμα το λαϊκό πολιτισμό ,σεμινάρια και βραδιές παραδοσιακής 
μουσικής και χορού. 

Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος Καρδίτσας «ΚΑΛΛΙΧΟΡΟΣ»

“Τρίκκη”
Κέντρο Χορού Τρικάλων

Ο Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος Καρδίτσας «ΚΑΛΛΙΧΟΡΟΣ» αποτελεί σωματείο μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με έδρα του την Καρδίτσα. Ο ΚΑΛΛΙΧΟΡΟΣ ιδρύθηκε από πάθος για τη διατήρηση και προβολή 
της παράδοσης και υφίσταται νομικά και πραγματικά από το 2009. Η ύπαρξη του στη πολιτιστική ζωή του τόπου 
μας γνώρισε τη θερμή υποστήριξη των συντοπιτών μας, καθώς σήμερα αριθμεί περισσότερους από 400 χορευτές.
Στόχος, η συμβολή στην ανάπτυξη του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου του τόπου μας, μέσω 
της εκμάθησης παραδοσιακών χορών, της ανεύρεσης, καταγραφής, μελέτης και συλλογής λαογραφικού υλικού.
Σκοπός του συλλόγου είναι να παρουσιάσει και να αναδείξει την πολιτιστική μας κληρονομιά, να προασπίσει την 
παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα και να τα μεταδώσει στους νεότερους καλλιεργώντας πνεύμα αλληλεγγύης και 
συσπείρωσης γύρω από τις αιώνιες αξίες της παράδοσης.
Άνθρωποι εκπαιδευμένοι με πνεύμα προσήλωσης διδάσκουν την ορθή γνώση της πολιτιστικής και πολιτισμικής μας 
παράδοσης, καλλιεργούν και αναπτύσσουν την πολιτιστική συνείδηση με γνώμονα το ήθος.
Ο ΚΑΛΛΙΧΟΡΟΣ έχει επιδείξει από δημιουργίας του, πλούσιο έργο και αξιόλογες δραστηριότητες τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποσπώντας θετικές κριτικές για την χορευτική και σκηνική του παρουσία.



Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτισμού «ΧΟΡΙΑΜΒΟΣ», ιδρύθηκε το 2011 και εδρεύει 
στην Καρδίτσα. 
Με τη λειτουργία και τις δράσεις του, ο σύλλογος επιδιώκει να διαφυλάξει ζωντανή τη συλλογική μας μνήμη 
καταδεικνύοντας τη σύνδεση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με την κοινωνική και πολιτιστική μας εξέλιξη. 
Έτσι μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις δημιουργεί ένα δίαυλο ευρύτερης επικοινωνίας με άλλες ομάδες, 
αποσκοπώντας στη διάδοση της μορφωτικής ταυτότητας της χώρας μας. 
Παράλληλα ενισχύει το αίσθημα της συνεργασίας και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του και όλων 
όσων αγαπούν την παράδοση, προκειμένου να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενδυνάμωση της πολιτιστικής 
μας ταυτότητας, «παντρεύοντας» την παράδοση με τη μοντερνικότητα. 
Στο Σύλλογο λειτουργούν τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών και λαϊκών χορών όλων των περιοχών της 
Ελλάδας για παιδιά άνω των τεσσάρων ετών και για ενήλικες όλων των επιπέδων. 

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτισμού «ΧΟΡΙΑΜΒΟΣ»

Ιεζεκιήλ 47 Καρδίτσα
Τηλ. 24410 23552-3 Fax 24410 23551
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