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Τα  σόγια- ΠαναγιωΤόΠόυλέικό & 
καραχαλέικό  Τόυ Μαλανδρινόυ

έκέι σΤισ ΠρωΤέσ δέκαέΤιέσ Τόυ 19όυ αιωνα 
αρχισαν να καΤαφθανόυν…

Η ύλη που πε-
ριλαμβάνε-
ται σε αυτό 

το βιβλίο έχει μα-
ζευτεί σε χρόνο 
δεκαετιών περίπου 
(1980-1990), ρω-
τώντας και σημει-
ώνοντας συνεχώς, 
ή διορθώνοντας 
κάποιες καταχωρή-
σεις, λόγω νεωτέ-
ρων πληροφοριών.

Οι πληροφορίες 
που έπαιρνα ήταν 
ευκαιριακές και πολλές φορές αμ-
φιλεγόμενες από συγχωριανούς 
που τύχαινε να συναντήσω. Μέσα 
σε μια τέτοια μεγάλη χρονική περί-
οδο φυσικό είναι ρήματα «έχουν» 
και «είναι» που θα διαβάσουμε να 
έχουν γίνει «είχαν» και «ήταν» αντί-
στοιχα. Γι’ αυτό ας μην μας μπερ-
δεύει ο χρόνος που γράφονται κά-
ποια πράγματα.

Δύο μεγάλα σόγια, που αποτε-
λούν την συντριπτική πλειοψηφία 
στο χωριό μας, το Μαλανδρίνο, εί-
ναι το αντικείμενο της έρευνάς μου.

Το Παναγιωτοπουλέικο και το Κα-
ραχαλέικο. 

Το Παναγιωτοπουλέικο είναι το 
σόι μου, το σόι της γενιάς μου, το 
δε Καραχαλέικο είναι το άλλο μου 
το σόι, εξ αγχιστείας. Η απόφαση 
να γίνουν βιβλίο οι πληροφορίες 
μου γι’ αυτά τα δύο σόγια πάρθηκε 
το 2016, αλλά με ύλη που είχα συ-
γκεντρώσει έως το 2012.

Το ψάξιμο για τους προγόνους 
μου προήλθε από προσωπική δυ-
νατή παρόρμηση να μάθω για τους 
καιρούς και τους ανθρώπους που 
πέρασαν από τον τόπο αυτόν που 
ζούμε σήμερα. Πιστεύω πως ο κα-
θένας άμα ξέρει από πού έρχεται, 
ίσως να ορίσει και πού πάει.

Το διάβασμα αυτού 
του βιβλίου προσφέ-
ρεται πρωταρχικά 
στους Μαλανδρινι-
ώτες συγχωριανούς 
μας που ανήκουν στα 
δύο σόγια και που 
έχουν έστω και μικρό 
ενδιαφέρον να μά-
θουν για αυτά, ενώ 
είναι μάλλον ανιαρό 
σε κάποιον ουδέτε-
ρο, διότι θα διαβάζει 
συνέχεια ονόματα 
σαν σε τηλεφωνικό 

Κατάλογο.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ 
–ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κατ’ αρχήν ευχαριστούμε τον 
Μπάμπη τον Γιωργακά, έτσι τον 
λέμε όλοι στο χωριό, για την ευ-
χαρίστηση να έχουμε το βιβλίο του 
στην βιβλιοθήκη της Πολιτιστικής 
Κίνησης Μαλανδρίνου. Θεωρούμε 
αξιέπαινη την προσπάθειά του για 
την αναζήτηση των προγόνων του, 
μακάρι να υπάρξει ανάλογη προ-
σπάθεια και για τα άλλα σόγια του 
χωριού μας.

Θα ήταν παράλειψή μας να μην ανα-
φέρουμε ότι το βιβλίο που παρουσιά-
ζουμε σήμερα είναι μια εξ ολοκλήρου 
προσπάθειά του και δεν υποστηρίζε-
ται οικονομικά από πουθενά.

Θεωρούμε επίσης ότι το βιβλίο 
αυτό πρέπει να γίνει κτήμα όλων 
των Μαλανδρινιωτών γιατί με κά-
ποιο τρόπο οι περισσότεροι συνδέ-
ονται με τα δύο σόγια και κατά δεύ-
τερο λόγο είναι και η ιστορία του 
χωριού μας. Τον τρόπο απόκτησής 
του ας μας τον υποδείξει ο Συγγρα-
φέας του.

ΑΠΟ ΤΗΝ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

ΕΥΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

Η Γέννηση του Θε-
ανθρώπου στέλνει το 
μήνυμα της Αισιοδοξί-
ας, της Ελπίδας και της 
Πίστης στις καρδιές 
των ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ μέσα 
από την καρδιά μας 
στον καθένα σας ξεχω-
ριστά και στις οικογέ-
νειές σας οι Άγιες Ημέ-
ρες των Χριστουγέννων να σηματοδοτήσουν μια Καινούρια αρχή με 
ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ και ΑΓΑΠΗ.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑI ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ 
ΠΙΤΑΣ Π.Κ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

Η Πολιτιστική 
Κίνηση Μαλανδρί-
νου «Ο  ΦΥΣΚΟΣ» 
σας προσκαλεί να 
τιμήσετε με την 
παρουσία σας  την 
κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας  
που θα γίνει την  
1η Ιανουαρίου 
2017 μετά την 
Δοξολογία της Πρωτοχρονιάς  στο Καφενείο της ΝΤΙΝΑΣ.

Η Πολιτιστική Κίνηση Μαλανδρίνου εύχεται  το μήνυμα των ΧΡΙ-
ΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ να φτάσει σε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα 
σε αυτούς που δοκιμάζονται  από πολέμους, προσφυγιά και από 
φυσικές καταστροφές.

Τούτες τις χαρούμενες ημέρες ας πλησιάσουμε τους συνανθρώ-
πους μας που δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται από προβλήματα 
υγείας, χαμό προσφιλούς προσώπου και από προβλήματα που 
υπάρχουν λόγω των δύσκολων καιρών που διανύουμε.

Σε όλους τους Μαλανδρινιώτες όπου και αν βρίσκονται η Πολιτι-
στική Κίνηση Μαλανδρίνου εύχεται  ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 
ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ σε ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ οικογενειακές στιγμές.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
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ΓΑΜΟΙ
• Ο Νικόλαος Αλεξ. Παναγιωτό-
πουλος του Αλεξάνδρου και η 
Μέγα Κωνσταντίνα του Δημη-
τρίου τέλεσαν γάμο στον ιερό 
Ναό Αγίου Ιωάννου του Προ-
δρόμου στις 16 Ιουλίου 2016.
• Η Όλια Τσούνη και ο Αθανά-
σιος Λατίφης στις 20 Αυγού-
στου 2016 τέλεσαν τον γάμο 
τους στο Γαλαξίδι.
• Ο Ανδρέας Παναγιωτόπου-
λος του Δημητρίου και η Βα-
σιλική Πούλου στις 4 Σεπτεμ-
βρίου 2016 τέλεσαν γάμο στον 
ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γα-
λαξιδίου.

Ευχόμαστε Υγεία και Ευ-
τυχία στην καινούρια τους 

ζωή.
♦♦♦

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
• Ο Βασίλης Αλεξόπουλος και 
η Δήμητρα Κουτουβάλα στις 
19 Αυγούστου 2016 απέκτη-
σαν αγόρι.
• Ο Γεώργιος Τσιγαρίδας και η 
Μαρία Αλεξοπούλου του Πα-
ναγιώτη στις 19 Σεπτεμβρίου 
2016 απέκτησαν κοριτσάκι.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

♦♦♦

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Ευθύμης Δρίτσας και η Πα-
ναγιώτα Κατσιάνη στις 4 Νοεμ-
βρίου 2016 βάπτισαν το αγο-

ράκι τους στην Θήβα και του 
έδωσαν το όνομα Ευάγγελος.
• Ο Νικόλαος Παναγιωτόπου-
λος του Αλεξάνδρου και η 
Μέγα Κωνσταντίνα του Δη-
μητρίου βάπτισαν το αγοράκι 
τους στον ιερό Ναό Αγίου Ιω-
άννου του Προδρόμου στις 16 
Ιουλίου 2016 και του έδωσαν 
το όνομα Αλέξανδρος.
Ανάδοχοι Γεώργιος Δελμούζος 
–Βασίλειος Μαρής –Ασημίνα 
Πορτοκαλάκη. 
• O Adon Bonaj και η Lindita 
Perleka στις 30 Ιουλίου 2016 
βάπτισαν στον Ιερό Ναό Αγίου 
Ιωάννου του Προδρόμου τα 
παιδιά τους, άρρεν και θήλυ 
και τους έδωσαν τα ονόματα 
Άγγελος (Ανάδοχος Παρα-
σκευή Παναγιωτοπούλου) και 
Ada-Ειρήνη (Ανάδοχος Ειρήνη 
Παναγιωτοπούλου).
• Ο Παναγιώτης Γεωργ. Πανα-
γιωτόπουλος και η Κατερίνα 
Παπαβασιλοπούλου στις 10 
Σεπτεμβρίου 2016 βάπτισαν 
στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου 
Πηγής Λιδωρικίου το αγοράκι 
τους και του έδωσαν το όνομα 
Γεώργιος.
• Ο Κωνσταντίνος Χρυσικός και 
η Νεκταρία Μαρδάκη στις 30 
Ιουλίου 2016 βάπτισαν στον 
Ιερό Ναό της Παναγίας και του 
έδωσαν το όνομα Αθανάσιος.
Ανάδοχος Καλλιόπη Μητρο-
πούλου.
• O Arben και η Ermira Bonaj 
στις 29 Οκτωβρίου 2016 στον 
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του 
Προδρόμου βάπτισαν το αγο-
ράκι τους και του έδωσαν το 
όνομα Βασίλειος.
Ανάδοχος Βασίλειος Νικ. Κα-
ρανάσος.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

♦♦♦

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Η Λαμπρινή Βελλία ετών 91 
απεβίωσε στις 7 Αυγούστου 2016 
και κηδεύθηκε στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νικολάου Μαλανδρίνου.
• Η Μαρία Καρανάσου του Ευ-
θυμίου ετών 93 απεβίωσε στις 
23 Οκτωβρίου 2016 και κη-
δεύθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Μαλανδρίνου.
•  Ο Γεώργιος Δημ. Τσιώτας 
απεβίωσε ετών 75 στις 4 Νο-
εμβρίου 2016 και κηδεύθη-
κε στον Πλατανίτη Αντιρρίου 
όπου και κατοικούσε.

Η Πολιτιστική Κίνηση 
Μαλανδρίνου εκφράζει τα 
θερμά συλλυπητήρια στους 

οικείους τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Έφυγαν από κοντά μας

Στις 3 Νοεμβρίου 2016 έφυγε ξαφνικά 
από κοντά μας σε ηλικία μόλις 45 ετών 
ο Κώστας Δημ. Μανιτάρας και σκόρπισε 
την θλίψη και τον πόνο στην οικογένειά 
του και ολόκληρο το χωριό μας και από 
τις 4 Νοεμβρίου αναπαύεται στην γη που 
τον άνδρωσε, το Μαλανδρίνο.

Σύσσωμοι οι κάτοικοι του χωριού 
μας, οι φίλοι του, οι συνάδελφοί του 
και πλήθος κατοίκων από τα άλλα χω-
ριά τον αποχαιρέτησαν στο τελευταίο 
του ταξίδι.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΩΣΤΑ, θα σε θυμό-
μαστε πάντα.

Η Πολιτιστική Κίνηση Μαλανδρίνου 
εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια 
στην οικογένειά του, την μάνα του 

Ευθυμία, στα αδέρφια του Θεοχάρη, 
Πρόεδρο του χωριού μας, τον Πατέρα 
Ανδρέα, τον Παναγιώτη και σε όλους 
τους συγγενείς. 

Στην μνήμη του Κώστα αντί στε-
φάνου και κατόπιν επιθυμίας της οι-
κογενείας του η Πολιτιστική Κίνηση 
Μαλανδρίνου ενίσχυσε το έργο του 
ιδρύματος ΕΣΤΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 
που υπάρχει στο Γαλαξείδι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΩΣΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΑ
Ευχαριστούμε θερμά όσους συμμε-

τείχαν στο πένθος της οικογένειάς μας.
Ευθυμία Μανιτάρα, Παναγιώτης 

Μανιτάρας, Θεοχάρης Μανιτάρας και 
Ιερέας Ανδρέας Μανιτάρας.

Μπάρμπα Θύμνιος
Ο μπάρμπα Θύμιος "έφυγε" Τετάρτη πριν χαράξει
του τρυγητή εικοσοχτώ και χρόνο το δεκάξι ('16).

Βαρέλια πρώτα γιόμωσε με μυρωδάτο μούστο
από  "Σκαμνιά" κι από "Βορούς" για κόκκινο και μπρούσκο.

Κι αφού ευχές μας άφησε “μοσχάτα κανελάτα”
πήρε το δρόμο βιαστικά, την μακρινή την στράτα
Δεν θέλησε να κάθεται με σταυρωμένα χέρια,

σαν έμαθε πως έχουνε αμπέλια και στ’ αστέρια!
Αμπελουργός αιώνια στο χρόνο θα διαβαίνει

και στα μποστάνια τ’ ουρανού θα μπαίνει και θα βγαίνει
Αμπέλια του τα σύννεφα κι εργάτες οι αγγέλοι

κι ένα  φεγγάρι ολόγιομο πελώριο βαρέλι. 
Αγγέλοι θα ρεντίζουνε, θα κόβουν τα χορτάρια

αγγέλοι στο ξεφύλλισμα για τ’ άχρηστα  βλαστάρια

Κι από ψηλά στο θρόνο του όλους  θα εποπτεύει,
σωστά να γίνονται  οι δουλειές κι όπως αυτός στοχεύει.

Χ.Γ. 
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
Πολιτιστική Κίνηση Μαλανδρίνου

«Ο Φύσκος»
●

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Αργυρόπουλος Νικόλαος

33 053, Μαλανδρίνο
●

ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
Μαλανδρίνο, Τ.Κ. 33 053

Δήμου Δωρίδας, Ν. Φωκίδας
Τηλ. (Προέδρου): 6970804640

●
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
Μαλανδρίνο Φωκίδας

●
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ–ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
Alkodi Group, www.alkodi.gr

Τηλ. 211 0121 994, 
e-mail: print@alkodi.gr

●
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Για τα κείμενα που είναι ενυπόγραφα 
την ευθύνη φέρει αποκλειστικά και 

μόνο ο συγγραφέας και δεν εκφράζουν 
απόψεις της συντακτικής επιτροπής και 
της Πολιτιστικής Κίνησης Μαλανδρίνου.

ΚΩΣΤΑΣ  ΔΗΜ. ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 Έφυγε από τη ζωή 
στις 28 Σεπτεμβρί-
ου 2016 σε ηλικία 
79 ετών ο Ευθύμιος 
Δημ. Παναγιωτόπου-
λος ο Θύμιος ο Γιωρ-
γακάς όπως όλοι τον 

ξέραμε στο χωριό.
Ο εκλιπών ήταν ο πρώτος μεταδι-

κτατορικός εκλεγμένος Πρόεδρος 
της κοινότητας Μαλανδρίνου, για μία 
θητεία και από το 1998 έως το 2002 
Πρόεδρος της Τοπικού Συμβουλίου και 
ταυτόχρονα Δημοτικός Σύμβουλος του 
Καποδιστριακού Δήμου Λιδωρικίου.

Κατά την διάρκεια της πρώτης θητεί-
ας του έγιναν πολλά έργα οδοποιίας 
και παρεμβάσεις αισθητικού χαρακτή-
ρα στο χωριό μας.

Άξιος συμπαραστάτης στις προσπά-
θειες της Πολιτιστικής Κίνησης Μα-

λανδρίνου με τις παραπάνω ιδιότητες 
αλλά και σαν μέλος της και θεωρούσε 
απαραίτητη την συμμετοχή και την βο-
ήθειά του σε όλες τις εκδηλώσεις της.

Την διάθεση της προσφοράς του την 
μεταλαμπάδευσε στην οικογένειά του. 

Δραστηριοποιήθηκε τα τελευταία 
χρόνια στην παραγωγή και τυποποίη-
ση οίνου.

Τον συνόδευσαν στην τελευταία του 
κατοικία μαζί με την οικογένεια, συγ-
γενείς του, όλοι οι Μαλανδρινιώτες 
και οι φίλοι του.

Ευχόμαστε στην οικογένειά του κου-
ράγιο και δύναμη.

Θα τον θυμόμαστε πάντα.
Στην μνήμη του αντί στεφάνου η 

Πολιτιστική Κίνηση Μαλανδρίνου ενί-
σχυσε το έργο του ιδρύματος ΕΣΤΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» που υπάρχει στο 
Γαλαξείδι.
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ΘΛΙΒΕΡΗ ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015

Εσύ αγαπητέ 
αναγνώστη, 
που θα θε-

λήσεις να διαβάσεις 
τούτο το κείμενο, 
σφίξε όσο μπορείς 
την ψυχή σου και 
άφησε το δάκρυ να 
κυλήσει ελεύθερα στο πρόσωπό σου, προς 
τιμή των κατατρεγμένων συνανθρώπων μας, 
που χάνονται στους Ασιατικούς πολεμικούς 
κραδασμούς και τις συγκρούσεις της Συρίας, 
όπου ο πόνος, η οργή, η πίκρα, η λαχτάρα, η 
συμφορά και η δυστυχία και παρά ταύτα δεν 
μπορούν να καταπνίξουν το συναίσθημα αν-
θρωπιάς και καλοσύνης των Ελλήνων!.

Καθημερινά καταφθάνουν 3000-4000 χι-
λιάδες πρόσφυγες και οικονομικοί μετανά-
στες και παρά τις επικίνδυνες και τραγικές 
καιρικές συνθήκες και τα θανατηφόρα ΜΠΟ-
ΦΟΡ που πνέουν στο ΑΙΓΑΙΟ, που έχει μετα-
τραπεί σε θάλασσα που εκβράζει καθημερινά 
πτώματα των ξεριζωμένων μεταναστών και 
οικονομικών προσφύγων.

Είναι ένα χρέος μας γιατί εκατοντάδες χι-
λιάδες συνάνθρωποί μας που αψηφούν τους 
παραπάνω κινδύνους, κατορθώνουν αρκε-
τοί να διεκπεραιωθούν στην ΕΛΛΑΔΑ, όπου 
πλείστοι εξ αυτών δυστυχώς αφήνουν την τε-
λευταία των πνοή, ελλείψει ενδυμάτων, λόγω 
του δριμύτατου ψύχους που επικρατεί σε 
ολόκληρη την ΕΛΛΑΔΑ, άλλοι αποθνήσκουν 
από την πείνα λόγω ανεπαρκούς διατροφής 
και άλλοι από πλήθος μεταδοτικών ασθενει-
ών λόγω ελλείψεως βασικών θεραπευτικών 
φαρμάκων.

Είναι η στιγμή που διαμορφώνει η Ιστορία 
του παρελθόντος την Ιστορία του μέλλοντος!

Η ροή των προσφύγων και οικονομικών 
μεταναστών συνεχίστηκε και τα Χριστούγεν-
να 2015 προς 2016, με θλιβερή συχνότητα 
προς τα πανέμορφα και φιλόξενα Ελληνικά 
νησιά του Αιγαίου. Όπου οι συναισθηματικοί 
αδελφοί Έλληνες με κλάματα και δάκρυα 
στο πρόσωπό τους παρά τις κρίσιμες και για 
τους ίδιους στιγμές, έσπευσαν με την ηθική 
δραστηριότητα και με ανάστημα λεβεντιάς 
να βοηθήσουν τους κατατρεγμένους συναν-
θρώπους μας, ώστε να τους ανακουφίσουν 
από τα τραγικά προβλήματα που άμεσα τους 
απειλούν.

Πράγματι αντιμέτωπη με τις συνέπειες του 
προσφυγικού και του μεταναστευτικού προ-
βλήματος, βρίσκεται η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, η οποία 
αναζητά χώρους ή αχρησιμοποίητα στρατό-
πεδα για στέγαση και φιλοξενία των κατα-
τρεγμένων συνανθρώπων μας, αλλά και την 
προστασία αυτών των θυμάτων που μπόρε-
σαν να κλείσουν στις ψυχές των τις αλησμό-
νητες πατρίδες των και να τις ξανακτίσουν 
στα ΓΚΕΤΟ των συνοικισμών για να τους 
αρπάξει η προσφυγιά και η μετανάστευση με 
σκοπό να διασωθούν από την συγκλονιστική 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ και καταστροφή ως τον λυγμό 
των ξεριζωμένων από τις πατρίδες των.

Επίσης από την ΕΛΛΑΔΑ εντείνονται οι προ-
σπάθειες αναζήτησης «ΚΕΝΤΡΟΥ» για την 
κράτηση ανθρώπων προερχομένων από τα 
τουρκικά παράλια. Ενώ αντίστοιχα το ΑΙΓΑΙΟ 

έχει μετατραπεί σε 
θάλασσα, όπως 
αναφέραμε παρα-
πάνω, που εκβράζει 
καθημερινά εκα-
τοντάδες πτώματα 
των ξεριζωμένων 
μεταναστών και 

προσφύγων. Ενώ το ΙΕΡΑΤΕΙΟ των ΠΕΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ προσευχόμεθα, 
να σταματήσει να παρακολουθεί ατάραχο 
την ανθρωποσφαγή και να επέμβει, για την 
τιμή και την σωτηρία χιλιάδων ανθρώπων, 
γυναικοπαίδων και πολλών χιλιάδων άλλων 
ανθρώπινων υπάρξεων.

Σύμφωνα δε με τις στατιστικές εκτιμήσεις το 
2015 πέρασαν προς την ΕΛΛΑΔΑ (1.000.000) 
ένα εκατομμύριο και πλέον πρόσφυγες και οι-
κονομικοί μετανάστες, οι οποίοι ενισχύθηκαν 
λίαν ικανοποιητικά από τους συναισθηματι-
κούς Έλληνες, με την ευχή πια να σταματή-
σουν από ολόκληρη την ανθρωπότητα τα συ-
γκλονιστικά εγκλήματα της γενοκτονίας.

Τούτη την ιερή και ευλογημένη στιγμή είναι 
η νύχτα των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015.

Συγκλονισμένος και εμπνευσμένος από την 
λαχτάρα και συμφορά των κατατρεγμένων 
συνανθρώπων μας, αποσύρομαι συγκινημέ-
νος σε μια γωνιά του σπιτιού μου, γράφοντας 
την παρακάτω «ΠΡΟΣΕΥΧΗ» και την οποία 
αφιερώνω, στους «ΜΑΡΤΥΡΕΣ» της Ασιατι-
κής και ΣΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.

ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015 
«ΠΡΟΣΕΥΧΗ»

ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ! Σε παρακαλώ
Απόψε που θα γεννηθείς ΕΔΩ

κάνε να γίνει ο κόσμος αδελφός
τα ματωμένα χέρια του
να ξεπλυθούν στο ΦΩΣ
ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ Η ΕΙΡΗΝΗ

Και την επόμενη βραδιά,
πρόσφυγες κι’  Έλληνες μαζί
Ας τους ακούν όλοι οι Λαοί.

ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣΥΝΗ

ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ
Ας ξαπλωθούν σ’ όλη τη ΓΗ

Για να τα πάρουν οι Λαοί
Νάχουμε μια ειρηνική ΖΩΗ

Και στα αισθήματα ανθρωπιάς
Αγάπη μόνο ν’απομείνει

Και όλοι οι λαοί ας ψάλλουμε
«ΤΟ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ»

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015
ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜ.ΤΣΙΩΤΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το κείμενο αυτό γράφτηκε για τις ημέρες 

των Χριστουγέννων του 2015 αλλά λόγω του 
ότι παραλείφθηκε μετά την έκδοση της εφη-
μερίδας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός 
ότι το θέμα του περιεχομένου παραμένει επί-
καιρο, παρ’ ότι πέρασε ένας χρόνος, τόσο για 
την Ελλάδα αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες της Μεσογείου, το δημοσιεύουμε.
Ευχαριστούμε το Δρόσο Δ. Τσιώτα για 

το άρθρο του.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ ΣΤΑΘΗ
Στον συμπατριώτη μας Καρα-

χάλιο Στάθη απενεμήθη για την 
προσφορά, την συνεργασία και 
την συμμετοχή του στον Σύλ-
λογο Ρουμελιωτών Νέας Μά-
κρης τιμητική πλακέτα.

Είναι τιμή για κάθε Ρουμελιώ-
τη να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του με ανιδιοτέλεια και να συ-
νεχίζει την παράδοση της πα-
τρίδας του στον εκάστοτε τόπο 
που διαμένει.

Στείλτε μας ύλη για δημοσίευση στην εφημερίδα 
στο e-mail

info@politistikos-malandrino-fyskos.gr
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

www.politistikos-malandrino-fyskos.gr
για να ενημερωθείτε για τα νέα της περιοχής και 

να διαβάσετε όλα τα τεύχη της εφημερίδας. 
Επίσης, εάν ενδιαφέρεστε να σας στέλνουμε την 
εφημερίδα στο e-mail σας, ενημερώστε μας στο

info@politistikos-malandrino-fyskos.gr

Νέα στοιχεία για την 
εφημερίδα μας

Κατάθεση Συνδρομών
Για να καταθέσετε την ετήσια συνδρομή 

σας 20 ευρώ απευθυνθείτε: 
Στην ταμία: 

Τσιώτα-Δρόσου Κωνσταντίνα
6972 094563

Ή στον Πρόεδρο: 
Αργυρόπουλο Νικόλαο – 6970 804640

Εναλλακτικά, μπορείτε να καταθέσετε την συνδρο-
μή σας στον παρακάτω λογαριασμό:
Εθνική Τράπεζα: 406/296023-07

Δικαιούχος: Πολιτιστική Κίνηση Μαλανδρίνου
IBAN: GR2801104060000040629602307

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν επιλέξετε τον καταθετικό λογαρια-
σμό να μην ξεχάσετε να σημειώσετε το όνομά σας 

και την αιτιολογία κατάθεσης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται ο εξοπλισμός του καταστήματος  της 

πλατείας Λαογραφικού Μουσείου
Πληροφορίες:  6945296772 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ  ΜΑΣ
 ӵΟ Παναγιωτόπουλος Γεώργιος (Άκης) του Ευθυμίου απέκτησε το πτυχίο του τμήματος Οργάνω-

σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η Πολιτιστική Κίνηση Μαλανδρίνου εκφράζει τα συγχαρητήριά της και εύχεται στον Άκη 
πάντα επιτυχίες. 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ
 ӵΗ Ζωή Ηλία Καραχάλιου πέρασε στο Πολυτεχνείο Πατρών στο τμήμα Χημικών Μηχανικών.
 ӵΗ Έφη Σαλαγιάννη πέρασε στο ΤΕΙ Αθηνών και στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων 

Πληροφορικής. 
 ӵΗ Δήμητρα Σαλαγιάννη πέρασε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Πο-

λιτικής Επιστήμης. 
 ӵΟ Δημήτριος Ανδρ. Μανιτάρας στο Πολυτεχνείο Πατρών στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυ-

πηγών.
 ӵΗ Χριστίνα Χαντζηραφαήλ στο ΤΕΙ Αθηνών και στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας.

Η Πολιτιστική Κίνηση Μαλανδρίνου εκφράζει τα συγχαρητήριά της σε όλους τους 
επιτυχόντες, αλλά και σε αυτούς που από έλλειψη πληροφόρησης δεν αναφέρονται.

Συγγραφική Δραστηριότητα 
Μαλανδρινιωτών

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Μαλανδρίνου ευχαριστεί θερμά τον μηχανικό Γεώργιο Χαρ. 
Βελλία για τα τοπογραφικά των εξωκλησιών που εκπόνησε δωρεάν.

Σας ενημερώνουμε ότι  καθήκοντα  Εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρό-
μου ανέλαβε ο Ιερέας Ανδρέας Μανιτάρας και τα τηλέφωνά του είναι:
2266 051150 και 2265 022665.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΙΝΑ ΜΑΝΙΤΑΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η  Αικατερίνη (Κατίνα) 

Μανιτάρα γεννήθηκε στις 
14 Μάρτη του 1932 στο 
χωριό Μαλανδρίνο της 
επαρχίας Δωρίδας του Νο-
μού Φωκίδας, από φτωχή 
εργατοαγροτική οικογένεια.

Είναι το πρώτο από τα 
τέσσερα  παιδιά που από-
κτησαν οι γονείς της, ο Πα-

ναγιώτης και η Σοφία Μανιτάρα, που εμφορούνταν 
από δημοκρατικές ιδέες.

Στο Δημοτικό σχολείο, λόγω της τριπλής φασιστι-
κής ιταλογερμανοβουλγαρικής κατοχής, το έβγαλε 
σε δύο δόσεις. Τελείωσε τη σχολή Αξιωματικών 
ΓΚΑΝΕ και έγινε Ανθυπολοχαγός.

Το 1947 εντάχθηκε  στον ΔΣΕ.
Το 2010 παρασημοφορήθηκε στη Ρωσία από τον 

Γ. Γραμματέα σ. Τιούλκιν του Ρωσικού Κομουνιστι-
κού  Εργατικού Κόμματος –Ρώσικου Κόμματος Κο-
μουνιστών για το συνολικό της έργο.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, παράρ-
τημα Δωρίδας, εύχεται Καλές γιορτές και 

καλεί όλες τις γυναίκες να σηκώσουν ψηλά 
τη σημαία του αγώνα ενάντια στην εκμετάλ-

λευση και καταπίεση.

Πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου στην πλατεία Λαογραφικού 
Μουσείου η ετήσια λαϊκή συνέλευση της Τοπικής Κοινότητας Μαλαν-
δρίνου παρουσία του Αντιδημάρχου του Δήμου Δωρίδας Κωνσταντί-
νου Υφαντή.

Αναμένουμε τα επίσημα πρακτικά της Λαϊκής Συνέλευσης από τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας και θα τα δημοσιεύσουμε στην ιστο-
σελίδα μας.

Στις 20 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους κατοίκους 
του χωριού  μας από τα μέλη της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας  Σίδε-
ρη Θεοχαρόπουλο, Δημήτρη Παναγιωτόπουλο και Νικόλαο Βελλία για 
τους στόχους της πρωτοβουλίας τους  για αξιοποίηση του κάμπου με 
προβολή διαφανειών.

Δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν και διευκρινίσεις  
που ζητήθηκαν.

Ετήσια Λαϊκή Συνέλευση

Παγκόσμια Διάκριση για το μέλι ΜΕΛΛΗΝ 
των αδερφών Ρέλλου στην έκθεση Great 

Taste Awards 2015 στο Λονδίνο
Μεγάλη Διάκριση απέσπασαν τα δύο 

αδέρφια Γιάννης και Κώστας Ρέλλος για 
την επιχείρησή τους παραγωγής μελιού 
στη Φωκίδα. Κατάφεραν να κερδίσουν 
Χρυσό Αστέρι στο διεθνή διαγωνισμό γεύ-
σης Great Taste Awards που πραγματο-
ποιήθηκε στο Λονδίνο. 

ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥΣ 
www.mellin.gr. Αξίζει τον κόπο, θα σας θυ-
μίσει και πράγματα από το παρελθόν.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ


