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Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2021, στην έδρα του Συλλόγου μας στο Δίκαστρο
έλαβε χώρα έκτακτη γενική συνέλευση με σκοπό την λήψη απόφασης για

την πορεία του υπάρχοντος Δ.Σ., μετά από τις παραιτήσεις 4 τακτικών μελών του
και την επικείμενη λήξη ισχύος του καλοκαιρινού ΦΕΚ που έδινε παράταση στα
διοικητικά συμβούλια μέχρι 31/10/2021.

Παρά τις δυσκολίες της εν λόγω χρονικής περιόδου, η προσέλευση των μελών
ήταν συγκινητική και ουσιαστική.

Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις σχετικά με την κατάσταση, με την
σύμφωνη γνώμη όλων να μην πραγματοποιηθούν επί τόπου αρχαιρεσίες για
εκλογή νέου Δ.Σ. αλλά να μετατεθούν για τον Αύγουστο του 2022, ως είθισται,
ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πλειοψηφία.

Βάσει καταστατικού, τα νέα μέλη που ενεγράφησαν μέχρι και 31/12/2021,
ανακηρύσσονται τακτικά από 01/01/2022 και αποκτούν πλήρη δικαιώματα εκλέ-
γειν και εκλέγεσθαι.

Τα θέματα που αποφασίστηκαν να τεθούν προς συζήτηση στη Γενική Συνέ-
λευση του Αυγούστου 2022 είναι τα κάτωθι :

1. Η αναβολή των εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και η διεξαγωγή αυτών τον
Αύγουστο του 2022

2. Η συμπλήρωση με ένα ακόμα αριστίνδην μέλος για τη Λαμία, και σε περί-
πτωση που δεν βρεθεί,  να συνεχίσουν τα μέλη του Δ.Σ ως έχουν

3. Η τροποποίηση του καταστατικού για όποια άρθρα χρήζουν αλλαγών.
4. Η παράταση θητείας του υπάρχοντος Δ.Σ. μέχρι και το καλοκαίρι 2022
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον προϊστάμενο της Εκκλησίας μας, Σεβασμιό-

τατο Ηλία Σκαρλάτο, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, να μας παραχωρήσει
το εσωτερικό του ναού για την στέγαση της γενικής συνέλευσης, μιας και οι και-
ρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για να χρησιμοποιηθεί η πλατεία.

Ευχαριστούμε θερμά και τα μέλη, παλιά και καινούρια, που κατάφεραν και
ανέβηκαν στο χωριό με σκοπό να συμμετάσχουν στο κορυφαίο όργανο του Συλ-
λόγου και να εκφέρουν τις ιδέες τους. Γνωρίζουμε και κατανοούμε ότι πολλοί, πα-
ρόλο που ήθελαν, δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος εξαιτίας επαγγελματικών
υποχρεώσεων.

Ελπίζουμε, λοιπόν, το καλοκαίρι να σας δούμε όλους στην καθιερωμένη Γενική
Συνέλευση του Αυγούστου.

Με εκτίμηση, 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Δικαστριωτών

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 30/10/2021

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του Δικάστρου,
Μια δύσκολη χρονιά  γεμάτη δοκιμασίες και προκλήσεις ήρθε στο τέλος της,

διδάσκοντάς μας μαθήματα υπομονής και κάνοντάς μας δυνατότερους και ωρι-
μότερους.

Το 2021, έτος αποκορύφωσης της πανδημίας του ιού COVID-19 και με τραγικές
φυσικές καταστροφές, έφυγε πια, με την επιθυμία όλων το 2022 να μας φέρει
υγεία, ηρεμία και μια ζωή χωρίς τους νέους περιορισμούς που επιβλήθηκαν με
σκοπό να εμποδιστεί η εξάπλωση του αόρατου αυτού εχθρού.

Ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και ευχόμαστε ο καινούριος χρόνος να
είναι πιο γενναιόδωρος και να μας χαρίσει περισσότερες στιγμές χαράς, γέλιου
και κοινωνικών συναναστροφών. 

Είθε το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου, Ιησού Χριστού,
«η γενέθλιος ημέρα όλου του ανθρωπίνου γένους», σύμφωνα με τον Μέγα Βασί-
λειο, να φωτίζει στις ψυχές μας, όπως το Άστρο της Βηθλεέμ και να μας δίνει κου-
ράγιο και δύναμη να προοδεύουμε και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Αγάπη,
ανιδιοτέλεια, αλληλεγγύη! 

Δόξα εν υψίστοις Θεω και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία   (Λουκάς
2/β: 14)

Καλή χρονιά σε όλον τον κόσμο!
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2 το Δίκαστρο

κοινωνικα
στους τραπεζικούς 

Λογαριασμούς 
του Συλλόγου 

Απανταχού 
Δικαστριωτών

Εθνικής Τράπεζας: 
067/559811-79

IBAN:
GR26011006700000067

55981179

Τράπεζα Πειραιώς
Λογαριασμός όψεως: 

6292142035432

Άρθρα - Κείμενα
Αγγελίες-Ανακοινώσεις

στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής:

Κόρδα Ειρήνη
Πραξιτέλους 46

Τ.Κ. 13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ
info.dikastro@gmail.com 

Συνδρομές - Προσφορές
για Σύλλογο & εφημερίδα

Τo Δίκαστρο

Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α  -  Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.

YΨΗΛΑΝΤΟΥ 55 ΛΑΜΙΑ
Τηλ.: 22310 34000 • FAX: 22310 43856

e-mail: papress@hotmail.com

Tριμηνιαία ενημερωτική έκδοση 
του Συλλόγου

του απανταχού Δικαστριωτών

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6558

Εκδότης:
Σύλλογος Απανταχού

Δικαστριωτών
ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘ/ΔΑΣ - 

Τ.Κ. 35017

Yπεύθυνος Έκδοσης:
Κόρδας Λ. Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Συλλόγου
Απανταχού Δικαστριωτών

• Kιν.: 6976978440

Συντακτική Επιτροπή:
Γεώργιος Ηλ. Ζημιανίτης

Λεωνίδας Ι. Καρφής 210 9343162
Κόρδα Ειρήνη  6944207709

Για τυχόν ανακριβείς, εσκεμμένες ή μη πληροφορίες
δημοσιευμάτων ή για αντιδεολογική συμπεριφορά κλπ.
την ευθύνη φέρει εξολοκλήρου ο συγγραφέας του άρ-
θρου.

Για συνδρομές – οικονομική ενίσχυση 
για το μουσείο 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. Λογαριασμού:

825/001884-85
IBAN: GR85 0110 8250 0000 8250 0188

485
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Αρ. Λογαριασμού:

6292 -128468 -148
IBAN: GR0801712920006292128468148

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Γάμοι
• Στις 31/07/2021 ο Βάιος Βαγιάκος (εγγονός

Ευάγγελου Καλότυχου) παντρεύτηκε την Χρύσα
Σιαλμα στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Καλυβίων Λα-
μίας.

• Στις 21/08/2021 η Ιωάννα Βαγιάκου (εγγονή
Ευάγγελου Καλότυχου) παντρεύτηκε τον Παναγιώτη
Μπαλή στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Καλυβίων Λα-
μίας

• Στις 05/09/2021 ο Μάριος Ρήγας του Γεωρ-
γίου παντρεύτηκε την Ιωάννα Κίτσιου στον ιερό ναό
Αγίου Βλασίου στο Μεγάλο Πάπιγκο Ιωαννίνων.

• Στις 18/09/2021 ο Παναγιώτης Λάμπος του
Δημήτρη, παντρεύτηκε την Αναστασία Τσαλουμα,
στον ιερό ναό Αγίου Ευθυμίου στο Κερατσίνι. Το μυ-
στήριο ήταν διπλό καθώς την ίδια μέρα το ζευγάρι βά-
φτισε και τον γιό του, δίνοντάς του το όνομα
Δημήτριος.

• Στις 25/09/2021 η Βασιλική Σκέτζου (εγγονή
Θωμά Δημητρίου) παντρεύτηκε τον Γεώργιο Πήχα
στον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Ροδίτσας

•  Στις 23/10/2021 ο Σεραφείμ Κόρδας του Πέ-
τρου, παντρεύτηκε την Ελένη Στασινού στον ιερό ναό
Αγίου Νικολάου Λαμίας

Θερμές ευχές
για μια ευτυχισμένη και χαρούμενη ζωή!!!

Αρραβώνες
• Στις 21/11/2021 ο Λάμπρος Γκάνιος του Γεωρ-

γίου αρραβωνιάστηκε την Λουκία Γαντζούνη στην
Λαμία.

• Στις 18/12/2021 ο Βασίλης Ρήγας του Χρήστου
αρραβωνιάστηκε την Παρασκευή Καλογήρου στην
Λαμία.

Να  ζήσουν
Γεννήσεις 

• Στις 03/12/2020 η Αλεξάνδρα Λέντα (εγγονή Σε-
ραφείμ Κόρδα) και ο Δημήτρης Ντούρας απέκτησαν το
δεύτερο παιδάκι τους, κορίτσι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όποιος επιθυμεί  να λαμβάνει την εφη-

μερίδα  στο mail  τoυ να μα ς ενημέρωσει στο
e-mail info.dikastro@gmail.com ή τηλεφω-
νικά  σε ένα από τα μέλη της Συντακτικής Επι-
τροπής  (Για την μείωση του κόστους έκδοσής
της και αποστολής).

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
Η Ουρανία Μπάκα (εγγονή Πέτρου Λαΐ-

τσα) ολοκλήρωσε με επιτυχία το Διδακτο-
ρικό της, στο τμήμα Κτηνιατρικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης. Πολλά συγχαρητήρια

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, να ενημε-
ρώνετε εγκαίρως τα μέλη της συντακτικής
επιτροπής σχετικά με οποιοδήποτε κοινω-
νικό νέο ή πανεπιστημιακή επιτυχία των οι-
κογενειών σας, ευχαριστούμε.

• Στις 06/09/2021 η Εύη Λώλου (εγγονή Θρασύ-
βουλου Καλότυχου) και ο Φάνης Καρδαμυλάκης απέ-
κτησαν το πρώτο τους παιδάκι, αγόρι.

Να τους ζήσει 
Βαπτίσεις 

• Στις 10/07/2021 ο Δημήτρης Χριστόπουλος του
Κων/νου και η Αλεξάνδρα Μινωτάκη βάφτισαν το αγο-
ράκι τους και το ονόμασαν Κωνσταντίνο.

• Στις 25/07/2021 η Κωνσταντίνα Καρφή του Λεω-
νίδα και ο Πάρης Χαρίλας βάφτισαν το κοριτσάκι τους,
και το ονόμασαν Δέσποινα

• Στις 07/08/2021 ο Γιάννης Κόρδας του Σπύρου
και η Ηρώ Καραμπουρνιώτη βάφτισαν τα διδυμάκια
τους, και τα ονόμασαν Μυρτώ και Φώτη.

• Στις 05/09/2021 η Ρούλα Τζούμη (εγγονή Λάμ-
πρου Γράββαλου) και ο Δημήτρης Κουτσομιτόπουλος
βάφτισαν το αγοράκι τους, και το ονόμασαν Μάριο.

•  Στις 11/09/2021 η Άντη Γιαννακοπούλου του Γε-
ωργίου και ο Κωνσταντίνος Πασσάς βάφτισαν το κορι-
τσάκι τους, και το ονόμασαν Κυβέλη

•  Στις 11/09/2021 ο Γιάννης Χριστόπουλος του
Κων/νου και η Μαρία Κουτα βάφτισαν το κοριτσάκι
τους, και το ονόμασαν Ζωή

Να τους ζήσει
Θάνατοι

• Στις 05/12/2021 απεβίωσε ο Ηλίας Αγγελόπουλος
του Γρηγορίου ετών 69. Εψάλη και ετάφη στο Δίκαστρο.

• Στις 23/10/2021 σίγησε για πάντα η ατόφια φωνή

του Θανάση Βώττα, μετά από μάχη με την επάρατη

νόσο.
Ο Θανάσης Βώττας, πιστός

λειτουργός του παραδοσιακού
τραγουδιού και φίλος του Δικά-
στρου, πλαισίωσε πολλές εκδη-
λώσεις του χωριού μας είτε
καλλιτεχνικά είτε απλά για να
διασκεδάσει παρέα μας.

Τον ευχαριστούμε πολύ για
τα όμορφα γλέντια που μας χάρισε. Ας αναπαυθεί εν ει-
ρήνη. Αιωνία τους η μνήμη
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το Δίκαστρο 3

1) Kaλότυχος Ηλίας του Παναγιώτη......................................30€

1) Γιαννακάκης Κων/νος του Γεωργίου ..............................50€

2) Αντωνής Αθανάσιος ................................................................10€

3) Αντωνή Παναγιώτα σύζυγος Αντωνή Αθανασίου ......10€

4) Κόρδα Ρένα σύζυγος Κόρδα Κων/νου ..............................10€

5) Κεμερλής Ιωάννης του Περικλή ........................................10€

6) Λαΐτσα-Μπάκα Βασιλική ......................................................10€

7) Καραγιάννης Θεοφάνης............................................................5€

8) Γράββαλου-Καραγιάννη Κων/να..........................................5€

9) Κόρδας Ευάγγελος του Σπύρου ..........................................10€

10)  Κόρδας Σπύρος του Ιωάννη..............................................10€

11) Κόρδα Ειρήνη σύζυγος Κόρδα Σπύρου ........................10€

12) Λάμπος Αλέξανδρος του Δημήτρη ..................................10€

13) Ρήγας Βασίλης του Χρήστου..............................................30€

14) Καλότυχος Θωμάς ....................................................................5€

15) Καλότυχου Ευαγγελία σύζυγος Καλότυχου Θωμά......5€

16) Ρήγα Γιαννούλα σύζυγος Ρήγα Βασίλη ........................10€

17) Μανώλης Ταξιάρχης................................................................5€

18) Μανώλη Χρυσάνθη σύζυγος Μανώλη Ταξιάρχη ......5€

19) Μανώλης Γιάννης του Ταξιάρχη ......................................5€

20) Αρμούτης Νίκος..........................................................................5€

21) Αρμακά Ελευθερία ....................................................................5€

22) Κόρδα Γεωργία του Λάμπρου..............................................5€

23) Κόρδας Γεώργιος του Ευθυμίου ......................................10€

24) Κόρδα Μαρία του Λάμπρου ..............................................10€

25) Σιάνου Ευαγγελία......................................................................5€

26) Κυριαζής Γιώργος ....................................................................5€

27) Παντελιά Δέσποινα ..................................................................5€

28) Ρήγα-Γιαννάκου Ειρήνη ........................................................5€

29) Αλεξόπουλος Βασίλης του Ιωάννη....................................5€

30) Ρηγοπούλου Σταυρούλα ........................................................5€

31) Μπάκας Δημήτριος ..................................................................5€

32) Λάμπος Ιωάννης του Κων/νου ........................................10€

33) Σακκάς Θωμάς ............................................................................5€

34) Βασιλείου Ιωάννα ....................................................................5€

35) Χάνος Ηλίας ................................................................................5€

36) Χάνος Ευάγγελος ......................................................................5€

37) Χάνου Αικατερίνη ....................................................................5€

38) Χάνος Νικόλαος ........................................................................5€

39) Γιαννακάκης Νικόλαος του Γρηγορίου ........................10€

40) Πιλάλη Βάσω σύζυγος Πιλάλη Αθανάσιου ................10€

41) Κυριακάκης Ηλίας ....................................................................5€

42) Πιλάλης Γεώργιος του Λάμπρου........................................5€

43) Κόρδα Αικατερίνη, Ειρήνη, Εύη......................................20€

44) Γκάνιος Γεώργιος, Γκάνιου Ελένη..................................20€

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 

& ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
Οι σκέψεις μου 
δεν σταματούν
Σε μια πανέμορφη γωνιά 
Συχνά με ταξιδεύουν

Όσες φορές γι’ αυτήν μιλώ 
Τόσες φορές δακρύζω
Όσο και αν έμεινα μακριά
Σ’ αυτήν ξαναγυρίζω

Τα  μονοπάτια του χωριού
Μικρό παιδί γυρνούσα
Χαιρόμουνα τις ομορφιές 
Ξέγνοιαστα τραγουδούσα

Η φτώχεια δεν με άγγιζε
Μακριά μου την κρατούσα
Άλλα σκεπτόμουνα εγώ 
Και άλλα επιθυμούσα

Να φύγω από το χωριό 
Στην ξενιτιά να ζήσω
Για μια καλύτερη ζωή 
Και εγώ να προσπαθήσω

Μια χειμωνιάτικη αυγή
Μια μέρα παγωμένη
Είπα αντίο του χωριού
Με την καρδιά σφιγμένη

Όπως εγώ και άλλα παιδιά
Φύγανε μακριά του
Σε τίποτα δε δείλιασαν 
Τα άξια παιδιά του.

Άλλος μια τέχνη έμαθε
Άλλος μια επιστήμη
Ανάλογα τη δύναμη
Όπου έχει κάθε μνήμη.

Και αν φύγαμε απ’ το χωριό 
Στις σκέψεις το κρατάμε
Τα καλοκαίρια τρέχουμε
Όλοι εκεί να πάμε

Τα χρόνια μας διαβήκανε
Άσπρισαν τα μαλλιά μας
Τα πρόσωπα μαράθηκαν
Πήραμε τα κιλά μας

Όμως σαν φτάνουμε εκεί
Στην όμορφη γωνιά του
Πάλι γινόμαστε τα παιδιά
Μέσα στην αγκαλιά του.

Ηλίας Σπυρόπουλος

ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΑΝΟΥ ΜΑΣ
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4 το Δίκαστρο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

TΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ

• Το Δ.Σ. του Μουσείου μας, σας ενημε-
ρώνει ότι οι εργασίες αναμόρφωσης-ανα-
καίνισής του συνεχίζεται με αργούς
ρυθμούς.

• Αυτή η αργοπορία είναι πολυπαραγον-
τική. Οφείλεται κυρίως σε αστάθμητους πα-
ράγοντες, στην απίστευτη γραφειοκρατική
διαδικασία και στην υποχρηματοδότηση
της Φθιωτικής Ανάπτυξης Α.Ε. από την πο-
λιτεία, η οποία με τη σειρά της αδυνατεί
προς το παρόν να χρηματοδοτήσει τα εν
εξελίξει έργα που υπάγονται στην περιοχή
ευθύνης της.

• Σύμφωνα με την ενημέρωση που
έχουμε, το ζήτημα αυτό θα διευθετηθεί τους
πρώτους μήνες του νέου έτους. Επομένως
δεν έχει καταστεί δυνατόν να εκταμιευθεί η
πρώτη δόση ώστε να καλυφθούν τα έξοδα
των εργασιών που έχουν υλοποιηθεί ως
τώρα και αφορούν : α) την κατασκευή στε-
γάστρου στον προαύλιο χώρο, β) την κατα-
σκευή κλίμακας από μπετόν που συνδέει το
προαύλιο χώρο με τις κοινοτικές τουαλέτες,
γ) την καθαίρεση υλικών στο εσωτερικό των
τουαλετών και την εγκατάσταση νέου δι-
κτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, δ) την
κατασκευή εξωτερικής ράμπας για Α.Μ.Ε.Α.,
ε) την θερμομόνωση και θερμοπρόσοψη

των εσωτερικών τοίχων του Μουσείου,
στ) την ηλεκτρολογική εγκατάσταση
ώστε να υποστηριχθούν οι εξοπλιστικές
και τεχνολογικές απαιτήσεις της νέας
δομής και οργάνωσης του Μουσείου, ζ)
την κατασκευή τοίχων από γυψοσανίδες,
στην Ανατολική αίθουσα, για διαχωρι-
σμό των εκθεμάτων σε θεματικές ενότη-
τες.

• Ελπίζουμε να εξελιχθούν όλα σύμφωνα
με την ενημέρωση του διαχειριστικού
φορέα και να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι
εργασίες, ώστε, έστω και καθυστερημένα,
να είμαστε σε θέση το καλοκαίρι του 2022
να επαναλειτουργήσουμε το Μουσείο μας
στη νέα του μορφή.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Τ ο Δ.Σ. του Μουσείου εύχεται στους απανταχού Δικαστριώτες, στους φίλους
του χωριού μας και στους αναγνώστες της εφημερίδας μας, καλές γιορτές,

καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, ΥΓΕΙΑ, ευτυχία, τύχη, προκοπή και πάντα χαρούμε-
νες στιγμές σε όλους!!! Χρόνια πολλά!!!

Για το Δ.Σ. του Μουσείου
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ε. Γκιόλας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ
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το Δίκαστρο 5

Σας γνωστοποιούμε ότι λόγω τεχνικού
προβλήματος, οι συνδρομές προς το

Μουσείου που δεν ενεγράφησαν στην προ-
ηγούμενη έκδοση της εφημερίδας μας, κατα-
χωρούνται μαζί με τις τωρινές στην παρούσα
έκδοση. Αν και δεν ευθυνόμαστε για την πα-
ράληψη αυτή, ζητάμε συγγνώμη και επιθυ-
μούμε την κατανόησή σας, επισημαίνοντας
ότι η έκδοση της εφημερίδας είναι ένα θέμα
με πολλές παραμέτρους και πρακτικές δυ-
σκολίες και πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας
αστοχίας.

Γιαννακάκης Νικόλαος..................................10€
Τσιφτσης Αθανάσιος ....................................20€
Καρφής Κων/νος του Βασιλείου................10€
Γκιόλας Χρήστος ............................................10€
Αλεξόπουλου Γεωργία ..................................10€
Αλεξίου Χριστοπούλου Παρασκευή........25€

Καρφής Κων/νος του Γεωργίου, 
Καρφή Δήμητρα ............................................10€
Κόρδας Κώστας ..............................................10€
Κόρδα ειρήνη σύζυγος Κώστα ..................10€
Κόρδα Μαρία του Κωνσταντίνου..............10€
Γράββαλος Ανδρέας ........................................5€
Γραββαλου Αναστασία....................................5€
Γκανιος Ηλίας - Τσουκαλά Αικατερίνη ....20€
Γιαννακόπουλος Σεραφείμ..........................20€
Ζημιανιτης Σεραφείμ ....................................10€
Κόρδας Βασίλης ..............................................10€
Κόρδας Σεραφείμ του Πέτρου ..................10€
Γιαννακόπουλος Θεόφιλος..........................10€
Γράββαλος Ευάγγελος ..................................10€
Κόρδας Πέτρος - Χιώτου αγγελική ..........20€
Κόρδας Γεώργιος του Ευθυμίου ................15€
Γεωργίου Βασίλειος, 
Αντωνη Σταυρούλα........................................20€
Λαΐτσας Παναγιώτης ....................................10€

Καλογιάννης Αθανάσιος ..............................20€
Πιλαλης Ιωάννης ............................................10€
Γραββαλου Ελένη..............................................5€
Γραββαλου Μαρία του Βασιλείου ..............5€
Καρφή Αθηνα ..................................................10€
Κυριακάκη αργυρω........................................10€
Σωτηρόπουλος Γεώργιος, Νικόλαος, 
Σταυρούλα - Παντιδου Γεωργία ................30€
Καρφής Ιωάννης - Ράπτη αντωνία............20€
Μπέτσιος Νικόλαος........................................20€
Ρήγα Λίνα ..........................................................10€
Γιαννακοπούλου Αντιοπη,
Πασσας κωνσταντινος..................................20€
Καρακώστα Βασιλική ....................................10€
Στροματιας Στέλιος ..........................................5€
Γεωργαντζάς Ιωάννης......................................5€
Αγγελόπουλος Ηλίας του Γεωργίου ........15€
Χριστόπουλος Δημήτρης ............................30€
Τελώνη Θεοδώρα ..........................................20€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Τ ο Δ.Σ. του Μουσείου εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες
του προς τον Δήμαρχο Μακρακώμης, κύριο Χαντζή Γεώρ-

γιο, την αντιδήμαρχο οικονομικών, κυρία Αρβανίτη Βασιλική, και
στο σύνολό του το δημοτικό συμβούλιο, για τη διάθεση ηλεκτρο-
λογικού υλικού και πλακών επίστρωσης για να καλυφθούν ανάγ-
κες του Μουσείου, αφού τα εν λόγω υλικά είχαν απενταχθεί από
το πρόγραμμα, παρόλο ότι ήταν αναγκαία και επιβεβλημένη η έγ-
κριση, χρηματοδότηση και χρήση τους, ώστε να έχουμε ένα πιο
ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Ευχαριστούμε επίσης τους προαναφερθέντες, καθώς και τον
κύριο Δημόπουλο Δημήτριο, πολιτικό μηχανικό (εντεταλμένο του
Μουσείου), και την κυρία Παταριά Ηλίτσα, προϊσταμένη της τεχνι-
κής υπηρεσίας του δήμου, οι οποίοι κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας

έκριναν πως ο πέτρινος τοίχος που οριοθετεί τον χώρο του Μου-
σείου και συγκρατεί τον δημόσιο δρόμο που διέρχεται πάνω από
αυτό, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να καταρρεύσει λόγω των υπό-
γειων υδάτων, της καθίζησης του εδάφους και της πίεσης που δέ-
χεται στο κατώτερο τμήμα του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
πρόσβαση στο χωριό, την στατικότητα της εκκλησίας του Αγίου
Γεωργίου, και την προστασία του Μουσείου που θα δεχθεί (ο μοι
γένοιτο) όλον τον όγκο των κατολισθητικών υλικών.

Για το λόγο αυτό, θα εκπονήσουν σχέδια κ μελέτες ώστε, σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις τους και αν το επιτρέψουν οι καιρικές συν-
θήκες, στις αρχές Μαρτίου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το
σοβαρό αυτό πρόβλημα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  - του Νίκου Σωτηρόπουλου
Nα ’μουν παιδί στα δεκαοχτώ, παιδί στα εικοσιένα
να στρίψω το μουστάκι μου, να φτιάξω τον καρέ μου
Να βγω στη Ρούγα για γαμπρός, στη γειτονιά για νύφη
Και να πιαστώ εις το χορό με τ’ άλλα παληκάρια.

Στην ίδια γειτονιά καθόμαστε, στην ίδια στράτα περπατάμε
στην ίδια βρύση πίνουμε νερό και το Θεό κοιτάμε.
Ελάτε να μονιάσουμε, ποτέ μη χωριστούμε,
να γκιζεράμε όλοι μαζί κι όμορφα να ζούμε.

Γύραν τ’ απόσκια, γύρανε Λελούδα μ’, στην αυλή σου
Και συ, Λελούδα μ’, νύχτωσες, στο μύλο μην πηγαίνεις,
γιατί είναι Τούρκος μυλωνάς, είναι και πασπαλάρης*
παίρνει για ξι** τ’ άλογο, φιλεί  και την κυρά του.

Σαράντε πέντε Κυριακές κι Εξήνατα δυο  Δευτέρες
δεν είδα την αγάπη μου στη βρύση να πηγαίνει.

Μια Κυριακή πρωί πρωί μια γιορτινή ημέρα
την είδα που κατέβαινε στην Εκκλησιά να πάει
με δυό μαντήλια στο λαιμό και τα μαλλιά δεμένα.

Βασιλικέ μου τρίκλωνε με τα σαράντα φύλλα
στέκω και συλλογίζομαι το πού να σε φυτέψω.
να σε φυτέψω σ’ ερημιά, φοβάμαι μη σε χάσω.
θα σε φυτέψω στην καρδιά, να ‘ χω τη συντροφιά σου!

* πασπαλιάρης= ανήθικος
** ξάι: το δικαίωμα του μυλωνά για τον κόπο του.

Τον Νοέμβριο του 2021
έκλεισαν 5 χρόνια από όταν το 

Δίκαστρο αποχωρίστηκε
τον αγαπημένο  του Δάσκαλο

Νικόλαο Σωτηρόπουλο. 
Θα είναι πάντα στις καρδιές μας.
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6 το Δίκαστρο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

• Η φύση, μας έχει αποδείξει εδώ και
πολλά χρόνια πως είναι απρόβλεπτη και
πως ο άνθρωπος δύσκολα μπορεί να τα
βάλει μαζί της.

Όσο και αν η εξέλιξη και η τεχνολογία
πηγαίνουν μπροστά τον άνθρωπο, η φύση
πάντα βρίσκει τον τρόπο να επιδεικνύει
την δύναμή της και να εκτελεί το δικό της
έργο ανεμπόδιστα.

Τώρα, θα αναρωτηθεί κανείς, γιατί η
φύση εκδικείται και γιατί ο άνθρωπος βρί-
σκεται ανυπεράσπιστος και αδύναμος να
αντιδράσει; Οι απαντήσεις είναι πολλές, και
αν καθίσουμε να σκεφτούμε καθαρά, θα
αναλογιστούμε τα λάθη που επανειλημ-
μένα έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι. 

Ας υποθέσουμε πως κάποιος βρίσκεται
στο όχημά του, και ενώ οδηγάει μαθαίνει
από το ράδιο πως στον προορισμό που
θέλει να πάει υπάρχει σε εξέλιξη πυρκαγιά
ή έντονη βροχόπτωση. 

Τί θα ήταν συνετό να κάνει λοιπόν; Να
συνεχίσει για να σώσει απο το σπίτι του ό,τι
μπορεί ή να σταματήσει σε ένα ασφαλές
σημείο μέχρι να ενημερωθεί για την κατά-
σταση που επικρατεί και για το κατά πόσο
είναι εύκολο να προσεγγίσει το μέρος
αυτό;

Η απάντηση είναι μόνο μια. ΠΟΤΕ ΔΕΝ
ΤΑ ΒΑΖΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ. Είναι απολύτως
κατανοητό πως το σπίτι του καθενός είναι
όλη η περιουσία και το βιός του και πως
χωρίς αυτό δεν γίνεται να ζήσει αφού απο-
κτήθηκε με κόπο και στερήσεις.

Από την άλλη όμως, θα πρέπει να κατα-
λάβουμε πως δεύτερη ζωή δεν υπάρχει και
η φύση δεν θα σου χαριστεί και ούτε θα
κάνει καμία υποχώρηση αν βρεθείς μπρο-
στά στη μανία της. 

Μην το κάνεις λοιπόν, μην πας να σώ-
σεις ό,τι μπορείς, μην οδηγάς εκεί που με
δυσκολία βλέπεις απο τον καπνό που προ-
καλεί η φωτιά ,μην οδηγάς εκει που το

νερό έχει καλύψει τη ρόδα του αυτοκινή-
του σου από έντονη βροχή, μην οδηγάς
όταν νιώθεις το αυτοκίνητό σου να κουνιέ-
ται σαν βάρκα από έντονο αέρα, κάνε στην
άκρη αν είναι εφικτό ή γύρισε πίσω, μην
προκαλείς την τύχη σου και μην προσπα-
θείς να κάνεις ηρωισμούς εκεί που ο εχ-
θρός ειναι απρόβλεπτος .

Γιατί όμως προκαλούνται όλα αυτά; Σί-
γουρα μπορούν να γραφτούν σελίδες ατε-
λείωτες αλλά ας εστιάσουμε σε λίγα και
καθημερινά:

1. Έχτισες το σπίτι σου εκεί  που κάποτε
πέρναγε ενα μικρό ποταμάκι και δεν σε
ένοιαξε που ένας φυσικός πόρος μπαζώ-
θηκε.

2. Έχτισες το σπίτι σου στην μέση του
δάσους αλλά δεν σκέφτηκες ποτέ τους κιν-
δύνους απλά και μόνο γιατί νόμιζες πως
πρέπει το σπίτι σου να είναι σε καλύτερη
θέση απο των άλλων.

3. Έχτισες το σπίτι σου μπρόστα στην
παραλία για να εχέις άμεση πρόσβαση.

4. Θέλεις να περάσεις ωραία με την
παρέα σου και ανάβεις φωτιά κοντά σε
δέντρα καλοκαιριάτικα, χωρίς να σκεφτείς
τις επιπτώσεις.

5. Θέλεις να καθαρίσεις το χωράφι σου
και το κάνεις καλοκαιριάτικα βάζοντας
φωτιά στην μέση του χωραφιού σου και
όταν κάποιος σου φωνάξει πως είναι επι-
κίνδυνο, αντιδράς ειρωνικά και νομίζεις
πως τα έχεις όλα υπό έλεγχο.

6. Έκοψες δέντρα και δεντράκια για να
έχεις μεγαλύτερη αυλή.

7. Βαριέσαι να ανακυκλώσεις και τα
πετάς ολα σε έναν καδο.

Και τώρα που τον χειμώνα ο καιρός
αγριεύει, και τα λάθη του καλοκαιριού δεν
διορθώνονται πιά, τί πρέπει να κάνουμε αν
εκεί που βρισκόμαστε αρχίσει η βροχή να
πέφτει ασταμάτητα και σε ποσότητα;

ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ:
1. Θα ήταν καλο, αφού είμαστε σπίτι να

ξεκινήσουμε και να ρίξουμε μια ματιά στα
φρεάτια, υδρορροές. Είναι καθαρά; Έχουν
μαζέψει σκουπίδια; Αν ρίξουμε έναν κουβά
νερό αδειάζει κατευθείαν ή βλέπουμε πως
το νερο δυσκολεύεται; Σε οποιαδήποτε πε-
ρίπτωση, η διαφυγή του νερού θα πρέπει
να μην εμποδίζεται.

2. Κλείνουμε και ασφαλίζουμε πόρτες
και παράθυρα.

3. Εγκαταλείπουμε υπόγειους χώρους
και μετακινούμαστε σε υψηλότερο σημείο.

4. Αφαιρούμε οποιαδήποτε ηλεκτρική
συσκευή από τις πρίζες προς αποφυγή
ηλεκτροπληξίας.

ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ
1. Μένουμε μακριά από περιοχές που

έχουν πλημμυρίσει.
2. ΔΕΝ διασχίζουμε χείμαρρο ούτε

πεζοί ούτε με αυτοκίνητο όσο καλά και να
γνωρίζουμε την περιοχή.

3. Μένουμε μακριά από ηλεκτροφόρα
καλώδια.

4. Εγκαταλείπουμε το αμάξι μας αν έχει
ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται να παρα-
συρθεί ή να πλημμυρίσει.

5. Δεν πλησιάζουμε σε περιοχές όπου
έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

ΤΕΛΟΣ, ΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟ-
ΣΒΕΣΤΙΚΗ (199) Ή ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (100).
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ, ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ!

Σπύρος Λάμπος
Εποχικός Πυροσβέστης

Οι φωτογραφίες είναι από την υπερχείλιση 
του Σπερχειού στον Δήμο μας  

τον Δεκεμβρίο του 2021. 
(αρχείο Παναγιώτη Κοντογεωργου)

ΠΛΗΜΜΥΡΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
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7το ΔίκαστροΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Μαθησιακές Δυσκολίες: Ένα θέμα που αφορά όλους μας! 

Σε παλαιότερες εποχές παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες απογοητεύονταν,
περιθωριοποιούνταν και παρατούσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση, είτε

επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν κατάλληλα καταρτισμένοι, ώστε να εντοπίσουν
τα προβλήματα μάθησης, είτε επειδή οι γονείς δεν ήταν ενημερωμένοι ή πρόθυμοι
να δεχτούν πως το παιδί τους έχει δυσκολίες μάθησης, θεωρώντας πως υποβαθ-
μίζεται η κοινωνική τους εικόνα. Ως εκ τούτου, πολλοί από τους σημερινούς ενή-
λικες μπορεί να έχουν Μαθησιακές Δυσκολίες που ποτέ δεν διαγνώστηκαν.

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές που λει-
τουργούν ευεργετικά για τα άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες. Συγκεκριμένα, οι
εξελίξεις των διαγνωστικών μεθόδων της επιστήμης της Ψυχολογίας συντελούν
στον πρώιμο εντοπισμό και στη σωστή ομαδοποίηση των Μαθησιακών Δυσκολιών. 
Οι εκπαιδευτικοί επίσης, έχουν την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση και οι γονείς

είναι πληρεστέρα
ε ν η μ ε ρ ω μ έ ν ο ι
και πιο πρόθυμοι
για την παρα-
πομπή των παι-
διών τους στον
επίσημο Διαγνω-
στικό Φορέα
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ). Η
έγκυρη διά-
γνωση και οι

στρατηγικές μάθησης που προτείνονται έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση
του γνωστικού, κοινωνικού και συναισθηματικού υποβάθρου των ατόμων με Μα-
θησιακές Δυσκολίες. 

Οι κατηγορίες των Μαθησιακών Δυσκολιών
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών και λόγω αυτού τις διακρίνουμε σε Γενικευμένες
και Ειδικές.

Οι μαθητές με Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες είναι πιθανό να χρει-
άζονται υποστήριξη σε όλους τους τομείς του προγράμματος σπουδών, δηλαδή
υστερούν γενικά σε όλα τα μαθήματα και στα προφορικά και στα γραπτά, και στα
θεωρητικά-φιλολογικά και στα πρακτικά. Οι Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες
μπορεί να σχετίζονται με εγκεφαλικές βλάβες, χαμηλή ή οριακά χαμηλή νοημο-
σύνη, σοβαρές αισθητηριακές βλάβες (τύφλωση, κώφωση, βαρυκοΐα), ανεπαρκή
σχολική εκπαίδευση, ψυχολογικές – συναισθηματικές διαταραχές, ανεπαρκείς πε-
ριβαλλοντικές συνθήκες, πολιτικές και οικονομικές μειονεξίες.

Αντίθετα, οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες εκδηλώνονται μόνο σε ορι-
σμένους μαθησιακούς τομείς και δεν οφείλονται σε νοητική υστέρηση, συναισθη-
ματικές διαταραχές ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για να διαγνωστεί ένα παιδί
με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες χρειάζεται να υπάρχει μια σημαντική απόκλιση
μεταξύ των δυνατοτήτων του και της επίδοσής του στο σχολείο. Δηλαδή, ένα παιδί
με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να έχει κανονική ή ανώτερη νοημοσύνη,
αλλά να δυσκολεύεται στη χρήση και κατανόηση του γραπτού λόγου (ανάγνωση,
γραφή) ή στα μαθηματικά. Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες περιλαμβάνουν κυ-
ρίως:

τη Διαταραχή ανάγνωσης (Δυσλεξία)
τη Διαταραχή γραπτής έκφρασης (Δυσγραφία)
τη Διαταραχή μαθηματικών (Δυσαριθμησία)
Μύθοι και Πραγματικότητα για τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
Για να κατανοηθεί καλύτερα το περιεχόμενο των Ειδικών Μαθησιακών Δυ-

σκολιών αξίζει να επισημανθούν ορισμένοι μύθοι που έχουν επικρατήσει όλα αυτά
τα χρόνια και η πραγματικότητα που ισχύει. 

Πώς γίνεται η Διάγνωση
Εάν οι γονείς δεν έχουν εντοπίσει κάποια μαθησιακή δυσκολία του παιδιού τους,

σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός ο οποίος έχει θέσει στόχους και
γνωρίζει ποιοι μαθητές δεν ανταποκρίνονται σε αυτούς. Για όποιον μαθητή υπάρχουν
ενδείξεις ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες μάθησης ο διδάσκοντας συνεργάζεται με τον επί-
σημο διαγνωστικό φορέα (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και ξεκινά μια σύντομη εκπαιδευτική υποστήριξη
χρησιμοποιώντας τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ή εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης.
Οι μαθητές που τεκμηριωμένα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια συμμετοχής στη
μαθησιακή διαδικασία παραπέμπονται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., πάντα με τη συναίνεση των γο-
νέων ή κηδεμόνων τους. 

Τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) αξιολογούν τις ικανότητες και τις αδυναμίες του παιδιού σε γνωστικό, συ-
ναισθηματικό, κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο με τη βοήθεια της διεπιστημονικής
ομάδας η οποία αποτελείται από εκπαιδευτικό Ειδικής Εκπαίδευσης, ψυχολόγο και κοι-
νωνικό λειτουργό. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ο μαθητής παραπέμπεται συμ-
πληρωματικά και σε άλλες ειδικότητες, όπως σε παιδοψυχίατρο, λογοθεραπευτή,
εργοθεραπευτή, ωτορινολαρυγγολόγο ή οφθαλμίατρο.

Η πολυεπίπεδη αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη συγκέντρωση των δεδομένων
της διεπιστημονικής ομάδας σε ένα απόρρητο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται η γνω-
μάτευση και οι εκπαιδευτικές προτάσεις  που απευθύνονται στους γονείς και στη σχολική
μονάδα Γενικής ή Ειδικής Αγωγής.

Σκοπός Διάγνωσης
Πολλοί διερωτώνται ποιος είναι τελικά ο σκοπός της διάγνωσης. Σύμφωνα με τη

Μαρία Μοντεσσόρι (παιδαγωγός, φιλόσοφος και γιατρός του 20ού αιώνα), αν το παιδί
δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με
τον τρόπο που μαθαίνει.

Η ανίχνευση και η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών έχει ακριβώς αυτόν το
σκοπό. Δηλαδή, να αντιληφθούμε την ειδική εκπαιδευτική ανάγκη που έχει το παιδί και
να οργανώσουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που θα το βοηθήσει να αναδείξει τις
δυνατότητές του.

Γι’ αυτό οι γονείς, ο περίγυρος και οι διδάσκοντες χρειάζεται να είναι σε διαρκή επα-
γρύπνηση, ώστε να εντοπίσουν την όποια δυσκολία μάθησης του παιδιού σε πρώιμο
στάδιο. Όσο πιο έγκαιρα γίνει η διάγνωση τόσο πιο καρποφόρα θα είναι τα αποτελέσματα
για το γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό δυναμικό του παιδιού. 

Τζωρτζίνα Κουράση
Φιλόλογος, Ειδική Παιδαγωγός

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», Πανε-
πιστήμιο Πατρών- Λευκωσίας.
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8 το Δίκαστρο

Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ε Σ  

Αφοι Παπαθανασίου Ο.Ε.
p a p r e s s @ h o t m a i l . c o m -  p a r a f t h i @ h o t m a i l . c o m

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Εκτέλεση: τρίβουμε την
κολοκύθα στον τρίφτη,
έπειτα την αλατίζουμε ελα-
φρά και την στύβουμε. Βρά-
ζουμε λίγο το ρύζι, το
σουρώνουμε και το ρίχνουμε
στο κολοκύθι μαζί με σιμι-
γδάλι, ξύσμα και βανίλια. Λα-
δώνουμε ένα ταψί,
στρώνουμε ένα φύλλο πλα-
στό, ραντίζουμε λίγο λάδι, το-
ποθετούμε το δεύτερο φύλλο κρούστας με ράντισμα λάδι, ζάχαρη και
κανέλα, βάζουμε και το τρίτο φύλλο κρούστας με λάδι και γέμιση. Εναλ-
λάξ μέχρι το έκτο με λίγη ζάχαρη και από το έβδομο μέχρι το δέκατο με
γέμιση. Στο ενδέκατο ρίχνουμε την υπόλοιπη ζάχαρη και κανέλα και
τέλος στρώνουμε από επάνω το πλαστό φύλλο, λαδώνουμε και χαρά-
ζουμε. 

Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για μια ώρα κ κάτι ώστε να γίνει τρα-
γανή

* Για τα φύλλα: παίρνουμε ½ κιλό αλέυρι, λίγο νερό, μια κουταλιά
ελαιόλαδο, μια κουταλιά ξύδι και λίγο αλάτι. Ζυμώνουμε και ανοίγουμε
τα φύλλα με πλάστη. 

Καλή επιτυχία!
Συνταγή: Ειρήνη  Ρήγα - Γιαννάκου

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
Υλικά:
Μια κολοκύθα
12 φύλλα (4 πλαστά-8 κρούστας)*
1 ποτήρι ρύζι Ανθήλης
2 ποτήρια νερού ζάχαρη
Κανέλα
Ξύσμα λεμονιού
1 βανίλια
1 κούπα ελαιόλαδο
Λίγο σιμιγδάλι
Λίγο αλάτι

Κολοκυθόπιτα 
γλυκιά και 
νηστίσιμη

Από τον Απρίλιο του 2021, το χωριό μας διαθέτει τον δικό του λογαριασμό στο δη-
μοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης instagram.

Οι διαχειριστές είναι μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου και μέσα από τις φωτογραφίες
σας, προωθούν τις ομορφιές του Δικαστρου στο διαδίκτυο. 

Περιμενουμε τη δική σας καλλιτεχνική άποψη ώστε να εμπλουτίσουμε με ωραιες
εικόνες τη σελίδα μας!
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