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Αφορμή στή μελέτη τούτη έδωσε ή έρμηνεία τοΰ όνό- 
ματος Τρίκαλα τής θεσσαλικής πόλης, πού άπασχό- 
λησε έως σήμερα άρκετούς έρευνητές. Έν τούτοις καμιά 
άπό τις έτυμολογίες πού προτάθηκαν δέν ικανοποιεί από
λυτα.

Ό Κ. Άμαντος έκφράζει τήν άποψη ότι ή όνομασία 
Τ ρ ί κ α λ α είναι υποκοριστικός τύπος τοϋ αρχαίου 
όνόματος τής πόλης μέ τήν υποκοριστική κατάληξη - ά- 
λ ι ο ν, - α λ ο ν1. ’Αλλά στήν περίπτωση αύτή μάς μέ
νει άνεξήγητος ό λόγος γιά τόν όποιο ύποκορίστηκε μιά 
όλόκληρη πόλη, άφοϋ τά Τρίκαλα κατά τούς μέσους χρό
νους έξακολουθοϋσαν, συνεχίζοντας τήν παράδοση τής 
άρχαίας Τρίκκης, νά άκμάζουν καί νά άποτελοΰν μιά άπό 
τις σημαντικότερες πόλεις τής Θεσσαλίας1 2.

Ό Α. Χατζής θεωρεί τό άρχαΐο όνομα Τ ρ ί κ κ η ως 
συγκοπή ενός άρχαιότερου τύπου Τρίκαλος, πού ήταν 
άρχικά έπίθετο τής Άρτέμιδας καί κατόπιν δόθηκε καί 
στήν πόλη πού προστάτευε ή θεά- ό άκέραιος τύπος Τρί
καλος διατηρήθηκε στό στόμα τοϋ λαοϋ καί μεταβλή
θηκε τελικά σέ Τρίκαλα3. Τό έπίθετο όμως τρί
καλος 'πολύ ώραΐος’ είναι μεσαιωνικό καί μάλιστα μαρ- 
τυρεϊται γραπτως, καθώς παρατηρεί ό Fr. Dolger, μόνον 
άπό τό έτος 1583 καί εξής. 'Οπωσδήποτε ή χρήση « τ ρ ί - 
καλος = τρίς καλός» είναι μεσαιωνική καί ήταν 
άδυνατο νά άποδοθή τό έπίθετο σέ πρόσωπο κατά τούς 
άρχαίους χρόνους.

Ό Α. Κεραμόπουλος έχει τή γνώμη ότι ή μεταβολή τοϋ 
άρχαίου όνόματος Τρίκκη ή Τρίκκα κατά τή θεσ- 
σαλική προφορά όφείλεται στή μεσολάβηση των Ιλλυ
ριών μισθοφόρων τοϋ Βυζαντίου. Οί Ίλλυριοί, πού στή 
γλώσσα τους έπέτασσαν τό άρθρο των λέξεων, ήταν ύπο- 
χρεωμένοι νά συνεννοούνται μέ τούς συστρατιώτες τους 
στήν έπίσημη γλώσσα τοϋ κράτους, πού λίγο γνώριζαν. 
Επειδή όμως στή Λατινική ή άντωνυμία ί 11 e, ί 1 la, i 1- 
1 u d ύποκαθιστά κατά κάποιο τρόπο τό άρθρο πού τής 
λείπει, οί Τλλυριοί έκφωνοΰσαν τήν πόλη Τ r i c c a i 1- 
1 a, άπ’ όπου Triccala, Τ ρ ί κ κ α λ α4. Καί ή έρμη
νεία αύτή δέν φαίνεται πειστική5. Ή μεταβολή Τ ρ ί κ - 
κη-Τ ρίκαλα νομίζω πώς πρέπει νά έξηγηθή μέσα 
στήν έλληνική γλώσσα καί όχι μέ τήν επίκληση ξένων 
γλωσσικών στοιχείων.

Τέλος κατά τόν Γ. Παπαγεωργίου-Έράλδυ τό όνομα

1. Κ. Άμάντου. Γλωσσικά έκ Χίου Λαογραφία 7 (1923) 345.
2. Ό Μ. Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Berlin 1941, σ. 98 

παρατηρεί ότι οί Έλληνες λόγιοι συνδέουν τό νεώτερο όνομα Τρίκ- 
(κ)αλα μέ τό άρχαΐο Τρίκκη, χωρίς όμως νά δίνουν μιά ικανοποιη
τική έξήγηση γιά τήν κατάληξη τοΰ όνόματος.

3. Α. Χατζή, Τρίκαλος-Τρίκκη. Έπιστ. Έπετηρίς Φιλοσ. Σχ. Παν. 
’Αθηνών, τόμ. 3 (1940), σ. 53-71. Ή μελέτη αύτή δέν μοϋ ήταν προσι
τή· τό περιεχόμενό της μοϋ είναι γνωστό άπό δεύτερη πηγή καί Ιδίως 
άπό τήν κρίση τοϋ Fr. Dolger, Byzant. Zeilschrift 41 (1941) 273. ’Επί
σης δέν μπόρεσα νά δω ό,τι δημοσίευσε ό ίδιος συγγραφέας μέ τίτλο 
«Τρίκκη-Τρίκαλα» στήν έφημερίδα τών Τρικάλων «Θάρρος» τής 
5. καί 7. ’Ιουνίου 1943.

4. Α. Κεραμοπούλου, Τρίκκαλα, άρματουλοί, Βλάχοι. Πρακτ. 
Άκαδ. ’Αθηνών 28 (1953) 250 έξ.

5. Ή άποψη αύτή τοϋ Α. Κεραμοπούλου θυμίζει τήν έτυμολογία
τοϋ Θεοδ. Σαράντη, ποϋ παράγει τό όνομα τής πόλης άπό τό βλά
χικο «mi duk Τρικκό-1η=πηγαίνω εις τήν Τρίκκην». Ή γνώμη αύτή
φιλοξενείται στοΰ Γ. Παπαγεωργίου-Έράλδυ, Τά γενέθλια τοϋ Τρί
καλα, Τρίκκη [=Τρίκαλα] 1943, σ. 2.

Τ ρ ί κ α λ λ α (έτσι κατά τήν έρμηνεία τοϋ Παπαγ.) πρέ
πει νά συνδεθή μέ τό όνομα τής σικελικής πόλης Τρ ί - 
κ α λ α (τά), πού προέρχεται άπό λέξη σικελική συγγενή 
πρός τό λατινικό Tricollis "Τρίλοφος”·οί Κου- 
τσόβλαχοι, πού ως σήμερα όνομάζουν τήν πόλη Τ ρ ι - 
κ ό λ λ’, πρέπει νά έχουν μεταφέρει τό όνομα άπό τή Σι
κελία στή Θεσσαλία δεδομένου ότι κατάγονται άπό τή 
Σικελία6. Σχετικά μέ τή γνώμη αύτή παρατηρούμε ότι 
πράγματι τά σικελικά Τ ρίκαλα έχουν έτυμολογική 
σχέση, καθώς θά δοϋμε παρακάτω, μέ τά Τρίκαλα τής 
Θεσσαλίας, άλλά ή συσχέτιση αύτή δέν μπορεί νά όδη- 
γήση στό συμπέρασμα ότι οί Κουτσόβλαχοι έχουν άρχι- 
κή τους κοιτίδα τή Σικελία. Ό τύπος Τ ρ ι κ ό λ λ’ φαί
νεται νά είναι φωνητική προσαρμογή τοϋ έλληνικοΰ όνό
ματος Τρίκαλα ή ίσως ένας νέος βλάχικος τύπος — 
άνεξάρτητος άπό τόν έλληνικό —τόν όποιο δημιούργη
σαν οί Βλάχοι παρατηρώντας τή θέση τής πόλης (βλ. 
σημ. 42).

Πρώτος ό "Ομηρος άναφέρει τήν πόλη ώς Τρίκκη 
(Β 729) καί Τ ρ ί κ η (Δ 202). Μέ τόν τύπο αύτό μνημο
νεύουν τήν πόλη καί οί λοιποί συγγραφείς έως τόν 6. μ.Χ. 
αιώνα7. Κατά τούς λοιπούς αιώνες δέν υπάρχει καμιά 
μνεία τής πόλης. Ό νέος τύπος Τρίκαλα (μέ ένα κ) 
έμφανίζεται ξαφνικά τόν 11. καί 12. αί. στήν Άννα Κο- 
μνηνή8 καί τόν Τζέτζη9. Αύτό τό παρατηρεί ήδη ό Εύστά- 
θιος, πού σχολιάζοντας τήν 'Ιλιάδα σημειώνει: «Τρίκκη 
δε πόλις Θεσσαλίας, άπό Τρίκκης θυγατρός μέν Πηνειοϋ 
ποταμοϋ, γυναικός δέ 'Υψέως. ταύτην Τρίκκαλα τινές φα- 
σιν άρτι καλεΐσθαι, οί δέ παλαιοί Τρίκαλα ούδετέρως δΤ 
ένός κ πόλιν Σικελίας ίστοροϋσι»10. Τό γεγονός ότι ό Ευ
στάθιος γράφει, άντίθετα μέ τήν Κομνηνή καί τόν Τζέτζη, 
τή θεσσαλική πόλη μέ δύο κ δείχνει ότι ό όνομαστός μη
τροπολίτης καί λόγιος παράγει τόν νεώτερο τύπο Τρί
καλα άπό τήν άρχαία Τρίκκη. Ό Κεκαυμένος11 
παραδίδει τό έθνικό τής πόλης Τ ρικαλίτης.

Κατά τόν A. Fick ή όνομασία Τρίκκη προέρχεται 
άπό συγκοπή ένός άρχαιότερου τύπου Τρικάρανος 
(ένν. πόλις)12 ή έχει σχέση μέ τή «γλώσσα» τοϋ 'Ησυχίου 
«τρίκκος- όρνιθάριον, (ό) καί βασιλεύς ύπό Ήλείων». 
Ή πρώτη έκδοχή φαίνεται νά άνταποκρίνεται στήν πρα
γματικότητα κι αύτή δέχεται ώς όρθή καί ό Fr. Stahlin13,

6. Τρίκκη-Τρικόλλ’- Τρίκαλλα. «Μετέωρα» 1947, τεϋχ. I, σ. 27. 
Παλαιότερα ό ίδιος συγγραφέας (Ή άθάνατος δόξα της πόλεως Τρίκ- 
κης-Διάλεξις της 15. Ίανουαρίου 1939) πρότεινε τήν έρμηνεία άπό 
τή βουλγαρική λέξη «Τρικαλό=τροχός, κύκλος» άκολουθώντας τή 
γνώμη τοϋ G. Weigand, Die Aromunen I, 174. Τήν άποψη όμως 
τούτη τοΰ Weigand θεωρεί ώς άπίθανη ό σλαβολόγος Μ. Vasmer, 
6.π. 98.

7. Έτσι γράφουν Τρίκκη ό Στράβωνος, ό Λουκιανός, ό Ησύχιος, 
ό Άθήναιος, ό Στέφανος ό Βυζάντιος, καθώς καί ό 'Ιεροκλής στόν 
«Συνέκδημό» του. Ό Πτολεμαίος, Γεωγραφική περιήγησις 3, 13, 
4, μας δίνει τόν τύπο Τρίκκα· τόν ίδιο τύπο μέ δύο ή μέ ένα κ βρί
σκουμε καί σέ άρχαία νομίσματα τής πόλης. Άπό τούς Λατίνους 
συγγραφείς ό Λίβιος καί ό Πλίνιος παραθέτουν 7"π<χα=έλλην. Τρίκ
κη. Τό όνομα Τρικάττονς πού μας δίνει γιά τήν πόλη ό Προκόπιος, 
Περί κτισμάτων 4, 3, διορθώνεται ήδη σέ «Τρίκα τούς (περιβόλους)». 
Πβ. τήν έκδοση τοϋ Προκοπίου άπό τόν Jac. Haury, Λιψία 1913, 
τόμ. III, 2, σ. 113.

8. Άλεξιάς 5,5 καί 5,7.
9. Χιλιάδες 9, 280.
10. Παρεκβολαί εις τήν 'Ομήρου Ίλιάδα, στ. Β 729. Ή πληροφο

ρία τοϋ Λεξικού τής Σούδας (τοΰ 11. αί.) «Σχίσις: ή Τρίκκη, κύριον 
όνομα» είναι άσαφής καί πιθανότατα προέρχεται άπό άντιγραφή πα- 
λαιότερης πηγής.

11. Στρατηγικόν, σ. 67, στ. 15 (κατά τήν έκδ. Β. Wassiliewsky- 
V. Jernstedt, Πετρούπολη 1896): «ήσαν γάρ ποιήσαντες συνωμοσίαν 
μετά τών Βλάχων καί Τρικαλιτών» (τό χειρόγρ.: τών τρικαλίτων).

12. Τέτοιες συγκοπές είναι συνηθισμένο φαινόμενο τής άρχαίας 
Ελληνικής, π.χ. Πολνφας άπό Πολνφαμος, Ποιας {Ποιάνθης, Ύ- 
ψώ {Ύψιπύλη, Φυλάς (Φυλοδάμας, Χάλκων {Χαλκάδων κ.ά. Βλ. Α. 
Fick-F. Bechtel, Die griechischen Personennamen, Gottingen 1894, 
σ. 374, 375, 377.

13. Das hellenische Thessalien, Stuttgart 1924, σ. 119 έξ.
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Πράγματι ή τοποθεσία τής άρχαίας πόλης, πού ήταν κτι
σμένη στούς πρόποδες των τελευταίων λόφων τοϋ ορεινού 
βραχίονα πού κατεβαίνει άπό τά Χάσια καί προχωρεί πρός 
τή θεσσαλική πεδιάδα, φαίνεται νά δικαιολογή τήν ονο
μασία αύτή. "Ενα βουνό Τρικάρανον αναφέρει ό 
Ξενοφώντας στά Ελληνικά 7, 2, 1. 'Η Τ ρ ι κ α ρ η ν ί α 
ήταν πόλη τοϋ Πόντου κατά τόν Παλαίφατο, Περί απί
στων, κεφ. 25, 2, καί τρικάρηνος ή τρίκρανος 
είναι κοινό έπίθετο τής άρχαίας Ελληνικής.

Τό όνομα Τ ρ ί κ α λ α παρουσιάζεται σήμερα σέ τρεις 
ξεχωριστές περιοχές τής Ελλάδας. Κοντά στά θεσσαλι- 
κά Τρίκαλα έχουμε ένα χωριό Τρίκαλα στήν 
Κορινθία κι άλλο ένα στήν επαρχία ’Ημαθίας14.

Τά Τρίκαλα τής Κορινθίας είναι ένα μεγάλο όρεινό 
χωριό. Βρίσκεται πάνω στις πιο ψηλές βορειοανατολικές 
βουνοπλαγιές τής Ζήρειας (Κυλλήνης) σέ ύψος 1030 μ. 
καί διαιρείται σέ τρεις συνοικίες μέ συνολικό πληθυσμό 
760 κατοίκων κατά τήν άπογραφή τοϋ 1951. Κάτω άπό τό 
χωριό άνοίγεται μιά βαθύτατη χαράδρα, όπου έχει τή λε
κάνη τής άπορροής του ό Τρικαλίτικος ποταμός, 
ό άρχαΐος Σΰς ή Σύθας. Τόν περασμένο αιώνα οί τρεις 
συνοικίες άποτελοϋσαν τήν πρωτεύουσα τοϋ δήμου Τρι
κάλων, πού είχε 5.880 κατοίκους κατά τόν Α. Μηλιαρά- 
κη15. Ό ίδιος συγγραφέας σημειώνει ώς άνατολικά όρια 
τοϋ δήμου Τρικάλων τόν άρχαϊο δήμο Πελλήνης καί τόν 
δήμο τής Σικυώνας (σήμερα Ξυλόκαστρο). Ό Τρικαλίτι- 
κος ποταμός χωρίζει τόν δήμο Τρικάλων άπό τόν δήμο 
τής Σικυώνας.

Τα κορινθιακά Τρίκαλα πιστεύω ότι όφείλουν τό όνο
μά τους στό άρχαϊο όρος τής Κορινθίας Τ ρικάρα- 
ν ο ν, πού άναφέρει ό Ξενοφώντας στά Ελληνικά 7, 2, 
1, 5.11.13 καί 7, 4, 11. Κατά τόν Ξενοφώντα τό Τρικά
ρανον βρίσκεται πάνω άπό τό Ήραιον, τήν άκρόπολη τής 
άρχαίας πόλης Φλιοΰς, στόν δρόμο πού οδηγεί άπό τήν 
Σικυώνα στόν Φλιούντα. ’Από τό Τρικάρανον περνούν οί 
Σικυώνιοι καί οί σύμμαχοί τους γιά νά προσβάλουν τόν 
Φλιούντα. Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τοϋ Ξενοφώντα 
ορίζεται σήμερα τό Τρικάρανον ώς ή όροσειρά πού βρί
σκεται άνατολικά καί βόρεια πάνω άπό τήν άρχαία πόλη 
Φλιοϋς, δηλαδή ό Φλιοϋς βρισκόταν στή νότια παραφυά
δα τοϋ όρους πού καταλήγει σήμερα στήν κορυφή τοϋ 
Προφήτη Ήλία (ϋψος 730 μ.)16. Γιά τήν ταύτιση τοϋ άρ- 
χαίου όρους μέ τό σημερινό βουνό δεν χωρεΐ, κατά τόν 
Ernst Meyer, άρθρογράφο τής Εγκυκλοπαίδειας, καμιά άμ- 
φιβολία, γιατί γιά τήν ταύτιση αύτή, κοντά στις πολυάρι
θμες πληροφορίες τοϋ Ξενοφώντα, συνηγορεί καί τό γε
γονός ότι τό βουνό αύτό σήμερα παρουσιάζει πράγματι 
τρεις άποστομωμένες κορυφές17.

"Ενα συγκριτικό βλέμμα στόν αρχαίο καί τόν νέο χάρ
τη τής Κορινθίας δείχνει ότι τό χωριό Τρίκαλα βρίσκεται 
σέ μικρή απόσταση άπό τό άρχ. Τρικάρανον. Πρέπει λοι
πόν νά πιστέψουμε ότι τό Τρικάρανον, άν δέν ταυτίζεται

14. Ό John Chadwick στό βιβλίο του The dechipherment of Linear 
B (έλληνική μετάφραση άπό τόν Δ. Τζωρτζίδη μέ τόν τίτλο «Γραμ
μική Β ή πρώτη έλληνική γραφή», ’Αθήνα 1962, σ. 114) μιλώντας 
γιά τή γεωγραφική έξάπλωση τών τοπωνυμίων τής ίδιας προέλευ
σης παρατηρεί ότι δύο τουλάχιστον Τρίκαλα ύπάρχουν σήμερα στήν 
Ελλάδα. Ώς δεύτερα Τρίκαλα έννοεΐ προφανώς τά Τρίκαλα τής Κο
ρινθίας, πού είναι περισσότερο γνωστά.

15. Γεωγραφία πολιτική νέα καί άρχαία τοϋ νομοϋ Άργολίδος καί 
Κορινθίας. 1886, σ. 119 έξ.

16. Βλ. Pauly-Wissowa-Kroll, Realencyclopadie der klassischen 
Altertumswissenschaft, λ. Trikaranon.

17. Οί Άργείοι κατά τό διάστημα τής διαμάχης τους μέ τούς Φλια- 
σίους έκτισαν ένα φρούριο Τρικάρανον πάνω στό όμώνυμο βουνό. 
Τό φρούριο τοΰτο ό Δημοσθένης, ύπέρ Μεγαλοπολιτών 16, άναγνω
ρίζει ώς κτήση τών Άργείων. 'Ο 'Αρποκρατίων καί τό Λεξικό τής
Σούδας άκολουθώντας τόν Δημοσθένη όρίζουν τό Τρικάρανον ώς
φρούριο τοϋ Άργους. Τελικά φαίνεται πώς ό Φίλιππος διευθέτησε
τή διαφορά Άργείων καί Φλιασίων δίνοντας τό φρούριο στους τε
λευταίους, πού ήταν καί οί νόμιμοι δικαιούχοι.

άκριβώς μέ τά Τρίκαλα, άφησε τουλάχιστον τό όνομά 
του στό όρεινό χωριό τής Κορινθίας, γιατί, καθώς είναι 
φυσικό, οΰτε μέμεγάλη άκρίβεια μπορεί νά τοποθετήση κα
νείς σήμερα ένα άρχαϊο βουνό οΰτε καί είναι γνωστό πόση 
άκριβώς έκταση ορεινή έκάλυπτε τό όρος Τρικάρανον18. 
Ό τύπος Τ ρικάρανον εξελίχτηκε σέ Τρίκαλα 
ώς εξής. Ό Στέφανος ό Βυζάντιος αναφέρει τό φρούριο 
καί συνεπώς καί τό βουνό μέ τόν τύπο Τρικάρανον 
καί Τρικάρανα (τά)· «Τρικάρανον, φρούριον τής Φλια- 
σίας. Θεόπομπος πεντηκοστά) πέμπτω. τό εθνικόν Τρικαρα- 
νεύς ώς Τρικολωνεύς, τής αύτής χώρας άμφότερα». Άπό 
τά χειρόγραφα μέ τά όποια μάς παραδίδεται τό έργο τοϋ 
Στεφάνου ό κώδικας X άναφέρει τόν πληθυντικό τύπο 
Τρικάρανα, ενώ ό κώδικας Μ σημειώνει Τρικά
ρανον. Κατά τήν έναλλαγή στή χρήση τών ισοδύναμων 
όρων τ ό όρος καί τ ά όρη ήταν εύκολη ή μετα
βολή : τό όρος Τρικάρανον=τά όρη Τρι
κάρανον) τά όρη Τρικάρανα ή τά Τρι
κάρανα όρ η19 *. Ό τύπος Τρικάρανα (τά) μέ 
άπλολογία έξελίχτηκε σέ Τ ρ ί κ α ρ α (τά)20- πράγματι 
Τ ρ ί κ α ρ α στή θέση τοϋ Τρικάρανα σημειώνει 
ό κώδικας Α, Τρίκαραν ό RV. Τέλος τά Τ ρ ί - 
κ α ρ α μέ άνομοίωση τών δύο ρ μάς έδωσαν τά Τ ρ ί - 
κ α λ α21. Δέν μένει καμιά άμφιβολία λοιπόν ότι ό νεο
ελληνικός τύπος Τρίκαλα διέσωσε τό όνομα τοϋ 
άρχαίου Τ ρικαράνου όρους.

Φαίνεται ότι καί τό όνομα Τρίκαλα τής θεσσαλι- 
κής πόλης προέρχεται άπό έναν άρχαϊο ή καί μεσαιω
νικό — γιά τό ζήτημα τοϋτο γίνεται ειδικός λόγος πα
ρακάτω — τύπο Τρικάρανον ή Τρικάρανο ς22. 
'Η άρχαία Τ ρ ί κ κ η, ιδρυμένη κατά τόν Στράβωνα 14, 
647 στήν άριστερή όχθη τοϋ ποταμού Ληθαίου (σήμερα 
Τ ρικαλίτικου, πού διασχίζει τήν πόλη), παραπο
τάμου τοϋ Πηνειοϋ, έκτεινόταν κατά μήκος τής τρίλοφης 
έξαρσης τοϋ σημερινού όρους Χάσια. Τοϋτο άποδεικνύε- 
ται άπό λείψανα αρχαίων κιόνων καί τειχών πού βρέθη-

18. ’Επιθυμώ νά σημειώσω ότι τά Τρίκαλα θά μπορούσαν κάλλι- 
στα νά πάρουν τό όνομά τους άπό τό άπέναντί τους Τρικάρανον, 
φαινόμενο συχνό στήν ονομασία τόπων. Παραθέτω ένα χαρακτηρι
στικό γιά τήν περίπτωση αύτή χωρίο άπό τόν Μελέτιο, Γεωγραφία 
παλαιά καί νέα, Βενετία 18Θ72, τ. 2., σ. 454, όπου γίνεται λόγος 
γιά τήν προέλευση τού όνόματος τοϋ χωριοϋ Τρίκερι (μεσαίων. Τρι
κέρη, ή) στόν Βόλο: «έπάνω εις τό Αίάντειον άκρωτήριον κειται ή 
κωμόπολις Τρικέρη λεγομένη, τήν όνομασίαν έχουσα έκ τής άντι- 
κρύ αύτής κειμένης νήσου ένδον τοϋ Κόλπου, τής όποιας τά τρία 
ακρωτήρια ϊστανται ώσάν τρία κέρατα».

19. 'Οπωσδήποτε ή τροπή τού ένικοϋ σέ πληθυντικό άριθμό εί
ναι πολύ συνηθισμένη στά τοπωνύμια καί στήν περίπτωση τή δική 
μας άρκοΰσε μιά έμπρόθετη έκφορά τοϋ τοπωνυμίου γιά νά τήν έπι- 
φέρη: εις τά Τρικαράνου (ένν. τά μέρη, πβ. στό Χρονικό τοϋ Μορέ- 
ως «τά μέρη τών Κρεστένων» κ.ά.)) εις τά Τρικάρανα. Πβ. καί τό 
όνομα τής Έπιδαύρου στά χρόνια τοϋ μητροπολίτου Μελετίου, Γεω
γραφία 2,430· «ή ’Επίδαυρος ... καί κοινώς τώρα Έπίδαυρα».

20. Γνωστά παραδείγματα άπλολογίας άπό τήν άρχαία Έλληνική 
είναι τά τριακάς (τριακοντάς, τέτραχμον (τετράδραχμον, κιόκρανον 
(κιονόκρανον, ώλέκρανον {ώλενόκρανον, Άπολλοφάνης (Άπολλωνο- 
φάνης, Πλεισθένης (Πλειστοσθένης κ.ά., Ε. Schwyzer, Griechische 
Grammatik I, 262 έξ. Ανάλογα μεσαιωνικά καί νεοελληνικά παρα
δείγματα βλ. στοϋ Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ I, 323 έξ.

21. Γιά τήν άνομοίωση ρ:ρ) ρ:λ στήν άρχαία Έλληνική πβ. μορ- 
μορύτω) μορμολνττω, Φρασιηρίδης) Φρασιηλίδης, Κέρβερος) Κέρ- 
βελος κ.ά., Schwyzer, Griech. Gramm. I, 258. Άφθονα είναι τά άνά- 
λογα νεοελληνικά παραδείγματα όπου όμως γίνεται συνήθως άνομοί
ωση τού πρώτου ρ: άροτρον) αλέτρι, άριστερά) άλιστερά, κριάριν) κλιά- 
ριν (στήν Κύπρο), μάραθρον) μάλαθρον. παρηγοριά) παληγορία, γρήγο
ρος) γλήγορος κ.ά., βλ. Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ I, 328 έξ. Καί στήν άρχαία 
Έλληνική είναι περισσότερα τά παραδείγματα στά όποια έχουμε 
άνομοίωση τοϋ πρώτου ρ. Στήν περίπτωση τού Τρίκαρα) Τρίκαλα 
έγινε ή άνομοίωση τοϋ δεύτερου ρ, γιατί ήταν αισθητή στόν λαό ή 
σχέση τοϋ πρώτου συνθετικού τοϋ τοπωνυμίου μέ τό τρεις, τρία.

22. Ό Μ. Vasmer, δ.π. σ. 125, παρατηρεί ότι τά κορινθιακά καί 
τά θεσσαλικά Τρίκαλα σχετίζονται όπωσδήποτε έτυμολογικά μετα
ξύ τους.
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καν στις παρυφές των λόφων αύτών23. Είναι όμως πολύ 
φυσικό νά όνομασθή Τρικάρανος μιά πόλη πού 
βρισκόταν στις υπώρειες τριών λόφων. ’Αρχικά Τ ρ ι- 
κ ά ρ α ν ο ν (όρος) όνομαζόταν πιθανότατα ή παραπάνω 
όμάδα των τριών λόφων καί αργότερα Τρικάρανος 
(πόλις) ή ίδια ή πόλη. Καί στην περίπτωση της θεσσαλι- 
κής πόλης ό τύπος Τρικάρανος (-ον) μας έδωσε 
νεοελληνικό τύπο Τρίκαλα, άφοϋ προφανώς πέρασε 
άπό τις ενδιάμεσες μορφές πού συζητήθηκαν μόλις πα
ραπάνω.

Δυστυχώς δεν είναι εύκολο νά βεβαίωση κανείς αν καί 
τά Τρίκαλα τής ’Ημαθίας, πεδινό χωριό κατ’ άρχήν, 
όφείλουν τό όνομά τους σέ τρίλοφη έξαρση τού έδάφους. 
Τόν περασμένο αιώνα ό Ν. Σχινάς24 ορίζει τό χωριό ώς 
τσιφλίκι πεδινό μέ 30 οικογένειες χριστιανικές. Ή ίδια 
δυσκολία παρουσιάζεται καί γιά τή σωστή έρμηνεία τοϋ 
τοπωνυμίου Τ ρ ί κ α λ α πού σημειώνει ό Λ. Ζώης25 
ώς όνομα τοποθεσίας στήν περιφέρεια τοϋ χωρίου Σαρα- 
κηνάδο τής Ζακύνθου. Τό τοπωνύμιο μαρτυρεϊται άπό τό 
έτος 1664. Ό Ζώης μας παραδίδει καί οικογενειακά ονό
ματα Τ ρ ι κ ά λ η (άπό τά 1650) καί Τ ρικαλιώτη, 
πού έπαυσαν νά άκούωνται στή Ζάκυνθο ήδη άπό τόν πε
ρασμένο αιώνα. Ειδικά στήν περίπτωση τών Τ ρ ι κ ά - 
λ ω ν τής ’Ημαθίας καί τής Ζακύνθου λείπουν οί μαρτυ
ρίες πού θά μπορούσαν νά μας βεβαιιόσουν άν τά δύο αύ- 
τά τοπωνύμια όφείλουν τά όνομά τους σέ έναν άρχαιότε- 
ρο τύπο Τρικάρανον, πού φαίνεται ότι άποτελοϋσε 
ένα συνηθισμένο καί ευρύτατα διαδεδομένο στούς άρχαίους 
καί μεταγενέστερους χρόνους γεωγραφικό όρο, καθώς θά 
δοΰμε παρακάτω, ή αν είναι άπλώς χωριά πού άποικίσθη- 
σαν σέ νεώτερους χρόνους άπό πρόσφυγες τών θεσσαλι- 
κών Τρικάλων26.

Επειδή τά Τρίκαλα τής ’Ημαθίας βρίσκονται κον
τά στήν άρχαία πόλη Άλωρο άνάμεσα στούς ποταμούς 
'Αλιάκμονα καί Άξιά, άξίζει νά προσέξουμε τό εξής χω
ρίο τοϋ Στράβωνα 7,330, άπόσπασμα 20: «Μετά δέ τό Δΐον 
αί τοϋ Άλιάκμονος έκβολαί- εΐτα Πύδνα, Μεθώνη, Ά- 
λωρος καί ό Έρίγων ποταμός καί Λουδίας, ό μέν έκ Τρι
κ λ ά ρ ω ν ρέων δι’ Όρεστών καί τής Πελλαίας, έν άρι-

23. Ό Π. Καστριώτης, Τό έν Τρίκκη Άσκληπιεΐον, ’Αθήνα 
1903, σ. 8, υποστήριξε ότι ή άρχαία πόλη έκτεινόταν στις νότιες 
καί νοτιοανατολικές πλαγιές τής ακρόπολης. 'Η γνώμη όμως αύτή 
άποδεικνύεται σήμερα έσφαλμένη. Γιά τήν άκριβή θέση τής Τρίκ- 
κης πβ. όσα γράφει ό Α. Δ. Μάντζαρης στή ΜΕΕ, τ. 23, σ. 314γ· 
«Ή άρχαία πόλις Τρίκκη ήτο φκοδομημένη εις τήν άριστεράν 
όχθην τοϋ Ληθαίου ποταμού καί έξετείνετο μάλλον κατά τήν φο
ράν τής τριλόφου έξάρσεως, άρχομένη άπό βορρά, όπου διά μέσου 
τοϋ κάτωθεν τής σημερινής «ντόπιας» τοϋ Προφήτου Ήλία λατο
μείου διέρχεται καί άρχαϊον ύδραγωγεΐον, ήκολούθει δέ τάς ύπωρείας 
τών λόφων τούτων μέχρι τής σημερινής θέσεως Παλιοσάρα- 
γ ο. Έως έκεΐ άκριβώς διήκει καί τό άρχαϊον ύδραγωγεΐον, τό ό
ποιον άργότερον έφθασε μέχρι τής θέσεως Επτά Κανάλια. 
Τό ότι έκεΐ έξετείνετο ή άρχαία Τρίκκη μαρτυρεϊται καί έκ τών είς 
τάς παρυφάς τών λόφων κατακεχωσμένων κιόνων καί τειχών, τά ό
ποια μέχρι πρό όλίγων έτών ήσαν άποκεκαλυμμένα». Ότι ή άρχαία 
πόλη βρισκόταν στά βόρεια τής σημερινής πιστοποιεί καί ό ’Ιωάν
νης ’Αναστασίου Λεονάρδος ό Άμπελακιώτης, Χωρογραφία τής 
Θεσσαλίας, έν Πέστη Ούγγαρίας 1836, σ. 68: «Βορείως άπό τήν ση
μερινήν πόλιν βλέπομεν ίχνη τής παλαιάς Τρίκκης, όπου ήτον τό 
πάλαι καί ίερόν τοϋ ’Ασκληπιού».

24. 'Οδοιπορικόν Μακεδονίας καί Θάσου, ’Αθήνα 1887, σ. 203.
25. Λεξικόν φιλολογικόν καί ιστορικόν Ζακύνθου, Ζακύνθος 

1898, σ. 1155.
26. Ό Ducange στά σχόλιά του στήν Άλεξιάδα σημειώνει «Τρί

καλα· urbs ad Strymonem fluvium» καί παραπέμπει σέ χωρία τοϋ 
Τζέτζη καί τοϋ Καντακουζηνοϋ, στά όποια γίνεται λόγος γιά τά θεσ- 
σαλικά Τρίκαλα. Πιθανότατα συγχέει έδώ ό Ducange τόν Στρυμόνα 
μέ τόν Πηνειό- άλλιώς πρέπει νά παραδεχθούμε ότι ό Ducange είχε 
ύπ’ όψη του καί ένα δεύτερο τοπωνύμιο Τρίκαλα τής Μακεδονίας, 
όπότε ό άριθμός τών νεοελληνικών Τρικάλων άνεβαίνει σέ πέντε.
Βλ. Ducange, In Historiam Commenicam notae historicae et philo- 
logicae, σ. 56, στό Corpus Historiae Byzantinae, τόμ. XI, Βενετία
1729.

στερα άφιείς τήν πόλιν καί συμβάλλων τώ Άξιφ· ό δέ 
Λουδίας είς Πέλλαν άνάπλουν έχων σταδίων έκατόν καί 
είκοσι». Μέ τή λέξη «Τρικλάρων» πιθανότατα εννοούνται 
«όρη Τρίκλαρα», άφοϋ είναι γνωστό ότι οί ποταμοί έχουν 
τις πηγές τους σέ βουνά ή γενικά σέ ψηλά μέρη. ’Εξ άλ
λου στή φράση «έκ Τρικλάρων ρέων» ή μετοχή «ρέων» 
ίσως ύποκαθιστα τή λέξη «όρέων»· ήταν δυνατόν όμως 
καί μιά γενική «όρέων» μπροστά άπό τή μετοχή «ρέων» 
νά παραλειφθή. ’Αλλά τάχα υπάρχει σχέση άνάμεσα στά 
Τρίκλαρα καί τά Τρίκαλα; ’Εφ’ όσον ό ποτα
μός Έρίγων «ρεΐ δι’ Όρεστών», τά Τρίκλαρα πρέπει 
νά βρίσκωνται στήν Όρεστίδα ή καί έξω άπό τά σύνορά 
της καί συνεπώς άρκετά μακριά άπό τά Τρίκαλα τής 
’Ημαθίας. ’Αποκλείεται λοιπόν ή άμεση σχέση τών Τρι
κάλων μέτά Τρίκλαρα όρη. Έν τούτοις μας εν
διαφέρουν τά Τρίκλαρα ώς τοπωνύμιο, πού πρέπει 
νά σημειώσουμε ότι μας παραδίδεται μόνο μέ τό παραπάνω 
χωρίο τοϋ Στράβωνα. Τά Τρίκλαρα πρέπει νά προ
έρχονται άπό άντίστοιχο τύπο Τρικάρανα) Τρι
κ ρ α ν α)* Τ ρ ί κ ρ α ρ α27) Τρίκλαρα καί φαίνεται 
δτι έχουν έτυμολογική σχέση μέ τήν Τ ρικλαρία Άρ- 
τέμιδα, πού λατρευόταν κατά τόν Παυσανία 7, 19. 22 στήν 
Άχαΐα έξω άπό τήν Πάτρα. Τό έπίθετο Τ ρικλαρία 
εξηγείται σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τοϋ Παυσανία 
«Ίώνων τοϊς Άρόην καί Άνθειαν καί Μεσάτιν οίκοΰσιν 
ήν έν κοινώ τέμενος καί ναός Άρτέμιδος Τ ρ ι κ λ α - 
ρ ί α ς έπίκλησιν» ώς δνομα τής Άρτέμιδας πού προστα
τεύει τρεις κλάρους, δηλαδή τά τρία παραπάνω 
πολίσματα, πού άργότερα ένώθηκαν καί σχημάτισαν τήν 
πόλη Πάτρα. ”Αν δμως λάβουμε ύπ’ δψη μας δτι ή γιορτή 
τής Τ ρικλαρίας Άρτέμιδας γινόταν έδώ κατά τις 
πληροφορίες τοϋ Παυσανία μέ άνθρωποθυσίες καί δτι ή 
Άρτεμη ώς κατ’ έξοχήν ορεινή θεότητα λατρευόταν 
στις κορυφές τών βουνών (πβ. τά έπίθετά της Άκρια, 
Κορυφαία), δεν άποκλείεται νά ύπολανθάνη στήν 
έπίκληση Τ ρικλαρία τής θεάς ένας παλαιότερος τύ
πος Τ ρικαρανία, έπίθετο τής θεάς πού λατρευόταν 
άρχικά πάνω σέ βουνό τρίκορφο. "Οταν ξεχάστηκε ή άρ- 
χική σημασία τοϋ έπωνύμου τής θεάς, συσχετίστηκε τοΰτο 
μέ τή λέξη κ λ α ρ ο ς καί έρμηνεύθηκε ώς τό δνομα τής 
θεάς πού προστατεύει τρία πολίσματα28.

Τό άρχαΐο έπίθετο τρικάρανος ή τρικάρη- 
ν ο ς "τρίκορφος” φαίνεται δτι χρησιμοποιούνταν ευρύ
τατα ώς γεωγραφικός δρος, ώς τοπωνύμιο δηλαδή, δπως 
άκριβώς εύρύτατος σέ χρήση είναι σήμερα ό άντίστοιχος 
νεοελληνικός δρος Τρίκορφο, πού χαρακτηρίζει βου
νά ή λόφους μέ τρεις κορυφές ή τά χωριά πού βρίσκονται 
στούς πρόποδές τους29. Άπό τήν άρχαία έποχή έχουμε 
μαρτυρίες γιά τά έξής τοπωνύμια μέ τόν χαρακτηρισμό 
αύτό:

α) Τ ρικάρανον (τό)· δρος τής Φλιασίας πού, καθώς 
είδαμε, άφησε τό δνομά του στά Τρίκαλα τής Κορινθίας.

27. Γιά τήν έναλλαγή τοϋ ν μέ τά ύγρά λ καί ρ βλ. Schyzer, 
Griech. Gramm. I, 258 έξ. Πβ. καί G. Prellwitz, De Dialecto Thes- 
salica, Gbttingen 1885, σ. 35, όπου τό όνομα Τρίκκη θεωρείται συν- 
τομευμένος τύπος τοϋ Τρικάρανος, Τρικόλωνοι ή Τρίκλαρος.

28. ’Αρχαίο έπίθετο Τρίκλαρος ή Τρίκληρος δέν παραδίδεται άπό 
καμιά άλλη πηγή έκτος άπό τόν Παυσανία, ό.π. Πβ. καί τό έπίθετο 
τοϋ Κερβέρου «τρικάρηνος», πού κατά τόν Παλαίφατο, Περί άπι
στων κεφ. 40, δόθηκε στόν Κέρβερο άπό τήν πόλη τοϋ Πόντου 
Τρικαρηνία (καί όχι έπειδή ό Κέρβερος είχε πράγματι τρία κεφά
λια). Ό ίδιος συγγραφέας, κεφ. 25, παρατηρεί ότι καί ό πρώην κύ
ριος τοϋ Κερβέρου Γηρυόνης κακώς θεωρήθηκε «τρικέφαλος» άπό 
παρεξήγηση τοϋ έπωνύμου του «Τρικάρηνος», δηλωτικού τής κατα
γωγής του άπό τήν πόλη Τρικαρηνία.

29. Έτσι σήμερα έπτά τουλάχιστον χωριά (στις έπαρχίες Φιλιατών 
Κομοτηνής, Δωρίδος, Μεσσήνης, Νικοπ.—Πάργας, Γρεβενών, Ναυ- 
πακτίας) έχουν τό δνομα Τρίκορφο, καί άλλα τέσσαρα (στις έπαρχ. 
’Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Μεγαλοπόλεως, Καστοριάς) όνομάζονται 
Τρίλοφο. Πολύ μεγαλύτερος είναι ό άριθμός τών άπλών τοποθεσιών 
μέ τά δύο αύτά όνόματα.
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ΛΕΟΝΤΙΟΣ Δ. ΚΟΦΦΑΣ

Έγεννήθη έν Έλληνοπύργφ (Γράλιστα) περί τό 1871. Έξέμαθε τά 
έλληνικά γράμματα εις τήν γενέτειράν του καί έν συνεχεία εις τό 
έν Φαναρίφ Σχολαρχεϊον. Κατά τό τριακοστόν έτος τής ήλικίας 
του έχειροτονήθη ίερεύς. Κατά τόν Α' παγκόσμιον πόλεμον ύπη- 
ρέτησεν ώς έθελοντής στρατιωτικός ίερεύς καί έλαβε μέρος εις 
τάς μάχας Σκρα καί Ραβινέ. Δόκιμος χειριστής τοΰ λόγου καί κάτο
χος τής Βυζαντινής μουσικής, έθεωρεΐτο ώς εϊς έκ τών άριστων κλη
ρικών τής Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων.

Έγεννήθη εις τό χωρίον Γράλιστα (Έλληνόπυργος) Καρδίτσης τό 
έτος 1882. Τά έγκύκλια μαθήματα έτελείωσεν εις τήν γενέτειράν 
του Γράλισταν, τάς δέ Γυμνασιακός του σπουδάς εις τό Τραμπάτζειον 
Γυμνάσιον Σιατίστης.

Τό 1900 έκάρη μοναχός εις τήν Ί. Μονήν Μ. Λαύρας 'Αγίου Ό
ρους, όπου παρέμεινεν μονάζων μέχρι τό 1909, χειροτονηθείς ύπό 
τοδ ’Επισκόπου Καρπάθου καί Κάσου Νείλου Διάκονος, μετονο- 
μασθείς Λεόντιος.

Τό 1916 άναλαμβάνει — χειροτονηθείς έν τώ μεταξύ πρεσβύτε- 
ρος καί Άρχ/της- καθήκοντα έφημερίου εις τήν Όρθοδ. Έλλ. Κοι
νότητα Κροστάνδης (BRASSO) Ρωσίας, καί έν συνεχεία καί εις τάς 
Κοινότητας Βερολίνου καί St. Etienna. Τό 1924 άνακηρύσσεται διδά- 
κτωρ τής Φιλοσοφίας τού Παν/μίου Βερολίνου καί τό 1925 διδάκτωρ 
τής Θεολογίας τοΰ Παν/μίου Αθηνών. Ύπηρέτησεν ώς καθηγητής 
εις Γυμνάσια Θεσ)νίκης καί ώς Γραμματεύς τής Τ. Άρχ/πής ’Αθηνών.

Τό 1930 τοποθετείται έφημέριος τής Έλλ. Όρθ. Κοιν. Βουδαπέ
στης, όπου παρέμεινε μέχρι τοΰ θανάτου του έπισυμβάντος τό 1939.

Έν Βουδαπέστη ήσχολήθη μέ τήν συγκέντρωσιν ΰλικοΰ έθνικοϊστο- 
ρικοΰ ένδιαφέροντος περί τών Γραικών καί τών Ελληνικών Κοινο
τήτων τής Οΰγγροβλαχίας, μή δημοσιευθέν λόγφ τοΰ θανάτου του.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο I

ΘΩΜΑΣ Γ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

Έγεννήθη έν τφ χωρίφ Όξυά τοΰ Δήμου Γόμφων τοΰ Νομοϋ 
Καρδίτσης, ένθα διήκουσε τά έγκύκλια μαθήματα καί έξέμαθε τά 
έλληνικά γράμματα. Εμφορούμενος άπό γνησίαν καί βαθεϊαν πί- 
στιν καί έμφυτον κλίσιν πρός τά θεία, έκδηλωθεϊσαν άπό τής μικρας 
του ήδη ήλικίας, έχειροτονήθη ίερεύς, κατόπιν τών κεκανονισμένων 
ειδικών σπουδών. 'Ως έφημέριος τοΰ ένοριακοΰ Ναοΰ τής Ιδιαιτέρας 
του πατρίδος, άνέπτυξεν άπό τής πρώτης στιγμής τής ίερωσύνης του 
φιλάνθρωπον δραστηριότητα, άγαπώμενος καί έκτιμώμενος ώς άλη- 
θής πατήρ παρά τών πνευματικών του τέκνων. Παραλλήλως πρός τά 
θρησκευτικά του καθήκοντα δέν παρέλειψε νά προωθήση καί τήν 
έθνικήν διαπαιδαγώγηση/ τοΰ ποιμνίου του, διατελέσας πρόεδρος 
τοΰ Εθνικού μας Άγώνος έπί μακράν διάστημα. Πρός τούτοις έτι- 
μήθη καί διά τοΰ άξιώματος τοΰ πνευματικού πατρός είς τήν ένο- 
ρίαν του ώς καί γενικώς είς τήν περιφέρειαν τού Δήμου Γόμφων.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΚΑΛΟΡΙΖΟΣ ΔΟΣΙΘΕΟΣ X. ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΑΛΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατάγεται έκ τής πόλεως τοΟ Βόλου. Άφοϋ έπεράτωσε τάς έγ- 
κυκλίους του σπουδάς έν Βόλω, ήκολούθησε τό Ιερατικόν στάδιον, 
χειροτονηθείς κατ’ αρχήν 'Ιεροδιάκονος καί έν συνεχεία πρεσβύτε- 
ρος. ’Επί σειράν έτών, ήτοι άπό τοΟ έτους 1937 καί μέχρι τοΰ έτους 
1943 διετέλεσεν έφημέριος εις τόν έν τφ χωρία) "Αγιος Λαυρέντιος 
τοΰ Βόλου 'Ιερόν Ναόν τοΰ 'Αγίου ’Αποστόλου του Νέου, άπό δέ 
τοϋ έτους 1943 έφημέριος εις τόν έν Πορταρια τοΰ Βόλου 'Ιερόν Ναόν 
των 'Αγίων ’Αναργύρων, ένθα έφημερεϋει είσέτι μέχρι σήμερον. 
Τόσον έν τφ Άγίφ Λαυρεντίφ όσον καί έν τή Πορταριμ, διεκρίθη 
καί διακρίνεται διά τήν πειρωτισμένην άσκησιν τοΰ ύψηλοΟ του λει
τουργήματος, παρέχων μετά πατρικού ένδιαιρέροντος τήν πνευμα
τικήν αότοΰ συνδρομήν εις πάντα έχοντα χρείαν, τυγχάνει δέ ώς έκ 
τούτου τής καθολικής έκτιμήσεως καί σεβασμού των έμπεπιστευμέ- 
νων αύτφ πιστών καί γενικώτερον τής κοινωνίας· τής περιοχής του.

Κατάγεται έκ τής πόλεως τοΰ Βόλου. Μετά τάς έγκυκλίους του 
σπουδάς ένεγράφη εις τήν Θεολογικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, έξ ής κατόπιν έπιτυχών σπουδών έλαβε τό πτυχίον του κατά 
τό έτος 1938. Άκολουθήσας έμφυτον κλίσιν, ήσπάσθη ήδη άπό τοΰ 
έτους 1935 τήν ίερωσύνην, χειροτονηθείς Ίεροδιάκονος, έν συνε
χείς δέ Πρεσβύτερος καί ’Αρχιμανδρίτης κατά τό έτος 1938 ύπό τοΰ 
τότε Μητροπολίτου Χίου Παντελεήμονος. Εις τόν στρατόν ΰπηρέ- 
τησεν ώς έφεδρος άνθυπολοχαγός πυροβολικού καί κατόπιν ώς στρα
τιωτικός Ίεροκήρυξ τοΰ 41ου Συντάγματος καί τής 41π? Ταξιαρχίας 
μέ τόν βαθμόν τοΰ Λοχαγοΰ, ένασκήσας τά ύψηλά του καθήκοντα 
καί φρονηματίσας δι’ έθνικών καί ήθικοθρησκευτικών κηρυγμάτων 
τούς "Ελληνας στρατιώτας εις δύσκολους στιγμάς τοΰ έθνους. 'Ως 
Ίεροκήρυξ τών Ιερών Μητροπόλεων Βερροίας καί Ναούσης, Κιλκι- 
σίου, Άλεξανδρουπόλεως, Ξάνθης καί ’Ελασσόνος, άνέπτυξεν άξιο- 
λογωτάτην δραστηριότητα, κηρύττων μετά παρρησίας τόν Θειον 
Λόγον εις πάσαν περίπτωσιν, κατέλιπεν δέ εις τάς περιφέρειας ένθα 
ύπηρέτησεν τάς καλλιτέρας έντυπώσεις. "Ηδη υπηρετεί εις τά Γρα
φεία τής Ίεράς Συνόδου έν Άθήναις.

Λόγφ τών έξαιρετικών του προσόντων περιελήφθη καί εις 
τόν τελευταίως καταρτισθέντα πίνακα έκλογίμων Μητροπολιτών.

ΚΛΗΡΙΚΟΙ

Υποδιευθυντής τοΰ Υποκαταστήματος Ξάνθης, τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης κατά τό 1928, έγκατέλειψε καί λαμπράν κοινωνικήν θέσιν καί 
τά έγκόσμια, καί άπεσύρθη εις τόν μοναχικόν βίον.

Ηγούμενος τής Μονής Φλαμουρίου-Σουρβιάς κατά τήν έχθρικήν 
κατοχήν, προσέφερεν άνεκτιμήτους έθνικάς υπηρεσίας, άποκρύψας 
καί βοηθήσας πολλούς Άγγλους καί Έλληνας άξιωματικούς, 
άποστελλομένους δι’ υποβρυχίων έκ Μέσης ’Ανατολής καί άπο- 
βιβαζομένους μυστικώς είς τάς άνατολικάς άκτάς τοΰ Πηλίου.
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β)Τρικαρηνία (ή)' πόλη τοΰ Πόντου κατά τόν Πα- 
λαίφατο, Περί άπιστων κεφ. 25 καί 40.

γ)Τρίκρανα (τά, άντί τοΰ πληρέστερου τύπου 
Τ ρικάρανα)· νησί στον Άργολικό κόλπο κατά τόν 
Παυσανία 2, 34, 8. Σήμερα τό νησί όνομάζεται Τ ρ ί κ ε - 
ρ ι (τό). Ό Πλίνιος, Natur. Hist. 4, 56, άναφέρει τό νησί 
μέ τό όνομα Tricarenus.

δ)Τρίκρηνα (τά)· κατά τόν Παυσανία 8, 16, 1 όρος 
στά σύνορα Φενεοϋ καί Στυμφάλου μέ τρεις λίμνες άφιε- 
ρωμένες στον Ερμή' στις λίμνες αυτές έλουσε ό Έρμης 
κατά τήν παράδοση τις νύμφες. Σύμφωνα όμως μέ τήν πε
ριγραφή τοΰ Παυσανία φαίνεται πώς τά Τρίκρηνα είναι 
τμήμα τοΰ Γεροντείου όρους, οροσειράς πού χωρίζει 
τις περιοχές Φενεοΰ καί Στυμφάλου. Τό Γερόντειο περι
βάλλει κυκλικά τή δυτική καί νοτιοδυτική πλευρά τής 
Κυλλήνης. Κατά τόν Ernst Meyer στή Realencyclopadie 
οί τρεις λίμνες άντιστοιχοΰν σήμερα στις τρεις παράλλη
λες φλέβες νεροΰ πού άναβλύζουν κοντά στο χωριό Κα
στανιά καί ονομάζονται σήμερα Τ ρ ι μ ά τ ι α. ’Αλλά 
έπειδή άρχαΐο επίθετο τρίκρηνος "τρίβρυσος” άπό 
καμιά άλλη πηγή δέν μας παραδίδεται, πρέπει νά πιστέ
ψουμε ότι στή φράση τοΰ Παυσανία «όρη Τρίκρηνα κα
λούμενα» κρύβονται «όρη Τρικάρηνα» (πβ. παραπάνω τόν 
άντίστοιχο δωρικό τύπο Τ ρίκρανα), των οποίων τή 
σημασία προφανώς παρεξήγησε ό περιηγητής τής άρ- 
χαίας Ελλάδος.

’Αλλά ό όρος Τρικάρανος (- η ν ο ς ) ως πολυ
σύλλαβος δέν ήταν δυνατό νά διατηρηθή άκέραιος σέ 
όλες τις περιπτώσεις. Μέ μιά μικρή φωνητική άλλαγή 
τόν άναγνωρίζουμε στούς παραπάνω τύπους Τ ρ ί κ ρ α - 
ν α καί Τρίκρηνα. Ή μεταβολή αυτή ήταν μεγαλύ
τερη στήν περίπτωση τής θεσσαλικής πόλης, όπου οί τύ
ποι Τ ρικάρανος καί Τρικάρηνος έδωσαν μέ 
συγκοπή σέ άρχαία ήδη εποχή Τ ρ ί κ κ α καί Τ ρ ί κ - 
κ η άντίστοιχα. ’Από τήν άρχαία Ελληνική μας είναι 
γνωστά άνάλογα παραδείγματα όνομάτων σύνθετων, πού 
συντομεύονται κατά μία ή δύο συλλαβές καί σύγχρονα 
διπλασιάζουν τό σύμφωνό τους πού βρίσκεται μπροστά 
άπό τό τμήμα τής λέξης πού άποκόπηκε, ένδειξη άκριβώς 
άπωλείας μιας ή περισσότερων συλλαβών: Στράττις, 
Δικκώ, Βάσιλλος, Πολεμμώ, θεσσαλ. X ά β- 
β ε ι ς, δελφ. Σ τ ρ ο φ φ ή ς30, Σθέννις ( Σ θ έ ν ε - 
λος(Σθενέλαος, γύννις (στόν Αισχύλο) (γ ύ- 
νανδρος, πβ. καί γ ά σ τ ρ ι ς (’Αριστοφ.) {γαστρί
μαργος, κάσις (κασίγνητος, βοΰκος {βου
κόλος, γαμψός{γαμψώνυ ξ31. Τό φαινόμενο τού
το τής συγκοπής ή συντόμευσης παρατηρεΐται τόσο στά 
όνόματα προσώπων όσο καί στά τοπωνύμια: Γ ό ν ν ο ς, 
Πρώννος, Συρακοΰς = Συρακοΰσαι, Β λ ί - 
αρος=Μεμβλίαρος, Λάσα=Λάρισα, Λ α - 
σαΐοι = Λαρισαΐοι, Σαλονίκη = Θεσσαλο- 
ν ί κ η, ίταλ. Cerigo = Citerigo (έλλην. Κυθη- 
ρ ί α+ ίταλ. κατάλ. - i g ο )32. Ό τύπος Λ ύ κ η ( = Λ υ - 
κίη, Λυκία) πρέπει νά έξηγηθή κατά τόν Ρ. Kret
schmer33 άπό τό όμηρ. Λυκηγενής μέ συντόμευση, 
ένώ ή εύβοϊκή Κύμη έχει σχέση μέ τή λέξη κύμα- 
τ α (πβ. τό τόπων. Αίγαί(αϊγες = κύματα).

30. Βλ. Schwyzer, Griech. Gramm. 1,315, όπου οί τύποι αυτοί 
χαρακτηρίζονται ώςσυντομευμένοι ή χαϊδευτικοί. Ό 
Meillet θεωρεί τόν αύτόματο διπλασιασμό του συμφώνου ώς γνώ
ρισμα τής λαϊκής γλώσσας.

31. D. J. Georgacas, Creation of new words in Greek by shorten
ing and a lexical crux: δραγάτης. ’Ανάτυπο (άπό τό περιοδ. Orbis, 
τ. IV I (1955) 91 - 113, 2 (1955) 459-477), σ. 99 έξ.

32. Ρ. Kretschmer, Das Kiirzungsprinzip in Ortsnamen, Jagic- 
Festschrift (Berlin 1908) 553- 556. Περίληψη μόνον τής μελέτης 
αύτής εχω ύπ’ όψη δημοσιευμένη άπό τόν ίδιο συγγραφέα στή Glotta 
2(1910)346- 347.

33. Glotta 24(1935)227, 229. Πβ.άκόμη καί San Francisco) Frisco,
Richardsdorf) Rixdorf.

"Ωστε σύμφωνα μέ όσα έχουν έκτεθή έως τώρα ό τύπος 
Τ ρ ί κ κ η κάλλιστα μπορεί νά προέρχεται άπό συντό
μευση ένός πολυσυλλαβότερου τύπου Τρικάρηνος. 
Κατά τόν Στέφανο τόν Βυζάντιο καί τόν Ευστάθιο ή πόλη 
πήρε τό όνομά της «άπό Τρίκκης τής Πηνειοΰ θυγατρός». 
Στήν πραγματικότητα όμως ή «θυγάτηρ τοΰ Πηνειοΰ Τρίκ- 
κη» είναι επώνυμος, καθώς θά λέγαμε, τής πόλης Τρίκ
κης. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τό όνομα τής κόρης τοΰ 
Άτλαντος Ταϋγέτης, πού πήρε τό όνομά της άπό 
τό όρος Ταΰγετος· πβ. καί τό άρχ. τοπωνύμιο Δ ρ υ- 
ό π η, πού σχηματίστηκε όπως τά όνόματα τών ήρωίδων 
’Αντιόπη, Άστερόπη κλπ.34.

Ό συντομευμένος τύπος Τρίκκα ή Τρίκκη, πού 
μάς είναι γνωστός άπό τό όνομα τής άρχαίας θεσσαλικής 
πόλης, φαίνεται πώς είχε ευρύτερη γεωγραφική έξάπλω- 
ση, έφ’ όσον μαρτυρεϊται γιά τις εξής περιοχές35.:

α) Τ ρ ί κ κ α (ή) κατά τόν Παυσανία 4, 3, 2 είναι έρη
μος τόπος στή Μεσσηνία.

β) Τ r i c a όνομάζει ό Πλίνιος, Natur. Hist. 3, 104, 
τοποθεσία στή Δαυνία (Άπουλία)· ή άκριβής θέση τής 
τοποθεσίας είναι σήμερα άγνωστη.

γ) Τ r i c a είναι τό όνομα ένός χωριού στή Βόρεια ’Ι
ταλία, γνωστοΰ άπό τήν έπιγραφή CIL V, σ. 524, άρ. 5008. 
Στήν ίδια έπιγραφή, πού βρέθηκε στήν κωμόπολη Riva 
κοντά στή λίμνη Garda άναφέρεται ένας fundus( =χωριό) 
Vettianus, τοΰ οποίου τό όνομα έχει διατηρήσει τό σημε
ρινό χωριό Vezzano36. 'Ως έθνικά τοΰ fundus Vettianus 
παρουσιάζονται τά έπίθετα Palariacus καί Tricalianus. Γιά 
τούς λόγους αύτούς ή Realencyclopadie τοποθετεί τήν 
Τ r i c a στήν περιοχή τοΰ χωρίου Vezzano. Είναι όμως 
πρόδηλο ότι τό έθνικό Tricalianus προϋποθέτει τοπω
νύμιο Tricala, ένώ ό τύπος Trica φαίνεται νά είναι συγ
κοπή τοΰ Τ r i c a 1 a (έλλην. Τρίκαλα ή Τρίκαρα( 
Τρίκαρον (Τρικάρανον. Τό έθνικό Trica
lianus εμφανίζεται ώς κανονικός λατινικός σχηματι
σμός άπό τοπωνύμιο Τ r i c a 1 a + κατάλ. -ianus. Άν ή 
όνομασία Trica ήταν προϊόν συντόμευσης ένός λα
τινικού τύπου Tricollis "τρίλοφος”, τότε θά περι
μέναμε έθνικό Tricollinus καί όχι Tricalia
nus. "Οτι ή άρχή τοΰ τοπωνυμίου Trica είναι έλλη- 
νική έπιβεβαιώνεται καί άπό τό δεύτερο έθνικό Ρ a 1 a - 
r i a c u s ( έλλην. παράλιος, παραλιακό ς37, έπί- 
θετο πού χαρακτηρίζει άνθρώπους πού ζοΰν στήν άκτή 
θάλασσας ή λίμνης, όπως στήν περίπτωση τοΰ παραλί
μνιου χωριοΰ Vezzano.

Τέλος στήν κατηγορία τών τοπωνυμίων πού έξετάζομε 
νομίζω ότι άνήκει καί ή πόλη (καί φρούριο) τής Σικελίας 
Τ ρ ί κ α λ α, γιά τήν όποια ό Στέφανος ό Βυζάντιος ση
μειώνει: «Τρίκαλον καί Τρίκαλα οΰδετέρως, πόλις Σικε
λίας, Φίλιστος. τό έθνικόν Τρικαλινός καί Τρικαλινή θη- 
λυκώς». Ό Διόδωρος ό Σικελιώτης 36, 7, 1 άναφέρει τήν 
πόλη ώς Τ ρ ι ό κ α λ α καί ό Πτολεμαίος 3, 4, 14 μέ τόν 
τύπο Τ ρ ί ο κ λ α. Ή περιοχή τής πόλης ονομάζεται 
άπό τόν Κικέρωνα, In Verrem 5, 10, Triocalinus 
(ένν. locus), ή πόλη άπό τόν Silius Italicus, Punica 14, 270, 
Τ r i ο c a 1 a. Ό τύπος T r i o c a 1 a έξακολουθεΐ νά άνα-

34. Βλ. Glotta 24(1935)228.
35. Ότι στήν άρχαία έποχή υπήρχαν περισσότεροι τοΟ ένός τό

ποι μέ τό όνομα Τρίκκη φαίνεται άπό τά χωριά τοΰ ’Αθήναιου 6,256 
καί τοΰ Στράβωνα 8,360, οί όποιοι μιλώντας γιά τήν Τρίκκη τής 
Θεσσαλίας συνοδεύουν τό όνομα τής πόλης μέ τόν προσδιορισμό 
«ή θετταλική» («τρίκκη ή θετταλική»), προφανώς γιά νά διαστεί- 
λουν τή θεσσαλική Τρίκκη άπό άλλη ομώνυμη πόλη ή χωριό.

36. Τό χωριό Vezzano τής Λιγουρίας καταλαμβάνει λοφώδη πε
ριοχή στή βόρεια άκτή τής λίμνης Garda, ή όποια βρίσκεται κάτω 
άπό τις ιταλικές "Αλπεις. Βλ. Enciclopedia Italiana, τ. 35, σ. 282.

37. Ή άντιμετάθεση τοΰ r καί 1, Palariacus άντί Paraliacus, έγινε 
έδώ ίσως μέ παρετυμολογία πρός τή λατινική λ. palus, udis—έλος, 
τέλμα.
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φέρεται συχνά έως αργά στούς μεσαιωνικούς χρόνους38. 
'Ο Διόδωρος ό Σικελιώτης 36, 7, 3 έρμηνεύει τό τοπωνύ
μιο ώς έξης: «Τριόκαλα δέ αύτό (τό φρούριον) φα- 
σιν ώνομάσθαι διά τότρία καλά έχειν, πρώτον μέν 
ναματιαίων ύδάτων πλήθος διαφόρων τή γλυκύτητι, δεύ
τερον παρακειμένην χώραν άμπελόφυτόν τε καί έλαιόφυ- 
τον καί γεωργεΐσθαι δυναμένην θαυμαστώς, τρίτον υπερ- 
βάλλουσαν όχυρότητα ώς αν ούσης μεγάλης πέτρας άνα- 
λώτου». Σχολιάζοντας τήν έρμηνεία τοϋ Διοδώρου ό άρ- 
θρογράφος τής Realencyclopadie άποκλείει τήν έξήγηση 
του τοπωνυμίου άπό τήν Ελληνική, διότι δέν πρόκειται, 
λέγει, γιά έλληνική άποικία, καί σχετίζει τό όνομα, μέ 
τήν προϋπόθεση ότι τοΰτο είναι μάλλον σικελικό, μέ τή 
λατινική λέξη collis, celsus, δηλαδή Τ r i c ο 11 i s. ’Αλλά 
στήν περίπτωση αύτή θά περιμέναμε έθνικό Τ r i col
li n u s (όχι Τ ricalinus) καί έναν άνάλογο τύπο 
(μέ -ο- καί δύο 1) γιά τήν πόλη.

Τά ίδια τά πράγματα όμως μάς οδηγούν στή σωστή έρ
μηνεία τοϋ τοπωνυμίου. Ό σωστός τύπος τοϋ όνόματος 
τής πόλης είναι αύτός πού άνθολογεΐ ό Στέφανος ό Βυ
ζάντιος άπό τόν ιστορικό Φίλιστο (5. αί. π.Χ.), πού ήταν 
Συρακόσιος καί ώς ντόπιος Σικελός μπορούσε καλύτερα 
άπό κάθε άλλον νά μάς πληροφορήση γιά τήν άκριβή ονο
μασία τοϋ σικελικού τοπωνυμίου: Τ ρ ί κ α λ ο ν καί Τρί
καλα. Τό τοπωνύμιο προϋποθέτει άρχ. έλλην. Τ ρ ι - 
κάρανον)Τρίκαρον)Τρίκαλον. Ό πληθυν
τικός τελικά επικράτησε, όπως καί στις άλλες περιπτώσεις 
των Τ ρικάλων πού είδαμε. Ό σχηματισμός τοϋ εθνι
κού Τρικαλινός, πού άναφέρει ό Στέφανος, είναι 
κανονικός κατά τά γνωστά κατωιταλικά έθνικά Τ α ρ α ν - 
τίνος, Άκραγαντΐνος, Λεοντΐνος κλπ. Ή 
άνομοίωση τοϋ δευτέρου άπό τά δύο ρ (Τρίκαρον) 
Τρίκαλον) συσκότισε τήν ετυμολογία τοϋ τύπου Τ ρ ί- 
καλον (-α), γι’αύτό καί ό Κικέρωνας καί ό Διόδω
ρος δημιουργούν τόν νόθο τύπο Τ ριόκαλα, γιά νά 
έξηγήσουν τό τοπωνύμιο άπό «τρία καλά»39. Ό νέος νό
θος τύπος Τ ριόκαλα, πού είχε πιά κάποια έτυμολο- 
γική υπόσταση, επικράτησε καί διαδόθηκε καί στούς μέ
σους χρόνους. Φαίνεται λοιπόν πώς καί στήν περίπτωση 
τοϋ σικελικού τοπωνυμίου «έλληνική φωνή» είχε όνομά- 
σει άρχικά Τρικάρανον τό βουνό καί φρούριο γιά 
τις τρεις κορυφές του, καί άργότερα τό όνομα περιέλαβε 
καί τήν πόλη πού κτίστηκε στούς πρόποδες τού βουνού.

’Από όσα έχουν έκτεθή έως τώρα καταφαίνεται πόσο δια
δεδομένος ήταν ό γεωγραφικός όρος Τ ρικάρανον- 
Τρίκαρον-Τρίκαλον κατά τούς άρχαίους, με
ταγενέστερους καί μέσους χρόνους τόσο στήν κυρίως 
Ελλάδα όσο καί στήν ’Ιταλία.

Ειδικά γιά τά θεσσαλικά Τρίκαλα παρατηρούμε 
πώς τό νέο όνομα στή θέση τού άρχαίου Τ ρ ί κ κ η πρέ
πει νά δόθηκε στήν πόλη στούς χρόνους άπό τόν 6 μ.Χ. 
έως τόν 11. αιώνα. ’Αλλά άφοΰ ή πόλη έως τόν 6. αί. άνα- 
φέρεται άποκλειστικά ώς Τ ρ ί κ κ α καί Τ ρ ί κ κ η, γεν
νιέται τό έρώτημα πώς επανήλθε στή χρήση κατά τούς 
χρόνους μετά τόν 6. αί. τό άρχικό όνομα τής πόλης Τ ρ ι- 
κάρα ν ο ς, γιά νά έξελιχθή σέ Τρίκαλα. Δύο έκ-

38. Βλ. Pauly—Wissowa, Realencyclopadie, λ. Triokala.
39. Ό τύπος τρίκαλος δέν ήταν ακόμη τήν έποχή έκείνη αισθη

τός ώς «τρις καλός»=«πολύ ώραΐος», καθώς τοΰτο έγινε άργότερα
στούς μέσους χρόνους. Έτσι προέκυψε ή ανάγκη νά δημιουργηθή
τό ψευδοσύνθετο τριόκαλα.

δοχές είναι πιθανές. Κατά τήν πρώτη τό άρχαΐο έπίθετο 
Τρικάρανος έζησε ώς όνομα τού συγκροτήματος 
τών τριών λόφων κοντά στό όνομα Τ ρ ί κ κ η καί άρ
γότερα έπικράτησε ώς νέο όνομα τής πόλης, άφοΰ πιά 
ξεχάστηκε κάθε άνάμνηση τής παλαιάς Τρίκκης. Κατά 
τή δεύτερη καί ίσως πιθανότερη έκδοχή έχομε νέα όνομα- 
σία, άνεξάρτητη άπό τήν άρχαία. Ή πόλη, καθώς είναι 
γνωστό, καταστράφηκε πολλές φορές. Κατά τούς χρόνους 
τής βασιλείας τού ’Ιουστινιανού ή πόλη είχε έρημωθή καί 
άνοικοδομήθηκε άπό τήν άρχή, όπως μάς πληροφορεί 
ό Προκόπιος, Περί κτισμάτων 1, 4, 3. Κατά τούς έπόμε- 
νους αιώνες άκολούθησαν οι έπιδρομές τών Σλάβων, τών 
Βουλγάρων καί τών Βλάχων, ώστε ή πόλη καταστράφηκε 
έπανειλημμένως40. Φαίνεται λοιπόν πώς μέ τήν εύκαιρία 
μιας άνοικοδόμησης τής πόλης, ύστερα άπό σοβαρή κα
ταστροφή της, δόθηκε τό νέο όνομα Τρικάρανος 
προφανώς άπό λογίους41, όδηγημένους άπό τήν παρατή
ρηση ότι ή πόλη βρισκόταν στούς πρόποδες τριών λό
φων42. Πάντως, όποιαδήποτε άπό τις δύο παραπάνω εκ
δοχές καί άν άληθεύη, παραμένει τό γεγονός ότι τό όνο
μα τής θεσσαλικής πόλης Τρίκαλα άνάγεται σέ άρ
χαΐο έλληνικό τύπο Τρικάρανος (-ον), τού όποιου 
τήν τύχη καί τις έξελίξεις παρακολουθήσαμε όσο ήταν 
δυνατό στά πλαίσια μιας σύντομης μελέτης43.

40. Πβ. «Σύντομος ιστορία τής πόλεως Τρικκάλων» ΰπό XXX 
(έκδιδομένη ύπό Γ. Μαρινοπούλου), έν Τρικκάλοις 1889, σ. 8 έξ., 
καί Π. Καστριώτη, ό.π. σ. 10.

41. Γιά τή χρήση τοϋ ποιητικού έπιθέτου τρικάρανος (-ηνος) 
στή θέση τοϋ τρικέφαλος κατά τούς μεταγενεστέρους καί μέσους 
χρόνους βλ. στό «Θησαυρό» τοϋ Στεφάνου, λ. τρικάρανος.

42. ’Επίσης άνεξάρτητη ίσως άπό τό έλληνικό όνομα Τρίκαλα 
είναι καί ή βλαχική ονομασία τής πόλης Τρικκόλ, πού βγήκε πάλι 
άπό τήν παρατήρηση οτι ή πόλη ήταν ιδρυμένη στούς πρόποδες 
τριών λόφων.

43. Άπό τή μελέτη τοϋ Α. Βαμβέτσου, Ή Τρίκκη, περιοδ. 
«Ό ’Ασκληπιός», τεΰχ. Ιανουάριου 1960, σ. 19, πληροφορούμαι 
ότι τό «Συμβούλιον τών Τοπωνυμιών» διατύπωσε τήν άποψη ότι 
τά Τρίκαλα προέρχονται άπό τήν «Τρικάρανον ’Άρτεμιν». Χρο
νολογία τής συνεδρίας τοϋ Συμβουλίου καί λοιπές λεπτομέρειες 
γιά τήν ύποστήριξη τής γνώμης αυτής δέν σημειώνει ό Α. Βαμβέ- 
τσος, πού κατά τά άλλα άπορρίπτει τήν άποψη αύτή τοϋ Συμβουλίου 
καί υιοθετεί στήν έτυμολόγηση τοϋ τοπωνυμίου τή γνωστή καί ήδη 
συζητημένη γνώμη τοϋ Γ. Παπαγεωργίου -Έράλδυ. "Οτι ή "Αρτεμη 
λατρευόταν στήν άκρόπολη τής Τρίκκης μαρτυρεϊται άπό έπιγραφή 
«Άρτέμιδι ’Ακραία» πού βρήκε ό Π. Καστριώτης κάτω άπό τήν 
άκρόπολη. Πάντως δέν υπάρχει λόγος ειδικά ή «Άρτεμις ή Τρικά
ρανος» νά όνομάση τήν πόλη, άφοϋ καί τό έπίθετο Τρικάρανος 
έπρεπε νά τό πάρη ή θεά άπό τοπωνύμιο Τρικάρανον. Πβ. καί παρα
πάνω σημ. 28.
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