ΧΡΗΣΟ ΜΑΝΕΑ

Γεννικθκε το 1926 ςτθν Θεςςαλονίκθ, πζτυχε ςτισ εξετάςεισ και γράφτθκε ςτθν
Νομικι Σχολι Ακθνϊν το 1944, όπου τερμάτιςε τθν φοίτθςθ του ( 4ο ζτοσ ) τον
Ιοφνιο τοφ 1948. Στρατεφκθκε τον Ιοφλιο τοφ 1948, υπθρζτθςε ςτον Ελλθνικό
Στρατό και απολφκθκε τον Φεβρουάριο τοφ 1952.
Ο Ρατζρασ του, μόνιμοσ αξιωματικόσ τοφ Στρατοφ πολζμθςε από το 1912 ςτουσ
απελευκερωτικοφσ αγϊνασ από τθν Μελοφνα Λαμίασ μζχρι τοφ Σαγγαρίου 1923 και
τραυματίςκθκε δφο φορζσ.
Ο πρωτότοκοσ υιόσ και αδελφόσ του Θλίασ, ςε θλικία 19 ετϊν, με τθν κατάρρευςθ
τοφ μετϊπου και είςοδο τϊν Γερμανο-Ιταλϊν διζφυγε ςτθν Κριτθ, ζλαβε μζροσ
ςτθν μάχθ και διζφυγε ςτθν Αίγυπτο.
Κατετάγθ εκελοντισ ςτον αγγλικό ςτρατό και ζλαβε μζροσ ςτισ μάχεσ τισ Βορείου
Αφρικισ Τομπροφκ, Μάρςα Ματροφχ, Ελ Αλαμζϊν κατά τισ Στρατιάσ όμελ.
Ρροςβλικθκε από οξείσ ρευματιςμοφσ, εξ αιτίασ τϊν οποίων προκλικθκε ανικεςτοσ βλάβθ ςτθν καρδιά και απεβίωςε από τισ κακουχίεσ τοφ πολζμου.
Ο δεφτεροσ αδελφόσ του, Ευκφμιοσ 19 ετϊν, ςυνελιφκθκε με ομάδα πατριωτϊν για
δολιοφκορά ςτον ςιδθροδρομικό ςτακμό Θεςςαλονίκθσ και εκετελζςκθκε επί
τόπου τθν 1-5-1943.
Ο απϊτεροσ πρόγονοσ του, Ιωάννθσ Θλίου Μανζασ, διατζλεςε οπλαρχθγόσ κατά τθν
επανάςταςθ τοφ 1821 με είκοςι (20) μονίμωσ μιςκοτροφοδοτοφμενοσ από αυτόν
υπό τθν αρχθγία τοφ Ρετρόμπεθ Μαυχομιχάλθ και ζηθςε εν ενδεία τθν απελευκζρωςθ τισ Ρατρίδοσ. Ο κείοσ του, Δθμοςκζνθσ Μανζασ, διεκόνθςε τθν Θζμιδα
μζχρι βακμοφ Ρροζδρου Εφετϊν. Ο άλλοσ κείοσ του, ο Κλζαρχοσ Μανζασ, διετζλεςε
Ρρόεδροσ τοφ Εμπορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν και τοφ Εμποροβιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου Ακθνϊν, Υπουργόσ Οικονομικϊν, Αντιπρόεδροσ τισ Επιτροπισ Αποκαταςτάςεωσ Ρροςφφγων το 1922, Ρρόεδροσ τισ Επιτροπισ αναςυγκροτιςεωσ τισ Κορίνκου από τον ςειςμό, Αντιπρόεδροσ τισ ΕΟΧΑ Εκνικισ Οργανϊςεωσ Χριςτιανικισ
Αλλθλεγγφθσ με Ρρόεδρο τον Αρχιεπίςκοπο Ακθνϊν Δαμαςκθνό, βοικθςε τα κφματα τισ κατοχισ, ςυνελιφκθκε υπό τϊν Γερμανϊν, φυλακίςκθκε και κακαιρζκθκε
από όλα τα αξιϊματα.
Μετά τθν απελευκζρωςθ διετζλεςε επί ςειράν ετϊν Υποδιοικθτισ Εκνικισ
Τραπζηθσ.

Ο Χριςτοσ Μανζασ μετά τθν απόλυςθ του, το 1952, πζτυχε ςτισ εξετάςεισ αδείασ
άςκθςθσ του Λειτουργιματοσ τοφ Δικθγόρου τον Ιοφνιο 1952 και διορίςτθκε
Δικθγόροσ Ακθνϊν. Ρροςλιφκθκε και εργάςτθκε ωσ άμιςκοσ ςυνεργάτθσ ςτο
Δικθγορικό Γραφείο Χριςτου Θθβαίου, Νομομακοφσ, Συγγραφζωσ, Δικθγόρου,
Ειςθγθτοφ τοφ Συντάγματοσ, Ρολιτευτι και Υπουργοφ και παρζμεινε μζχρι τοφ
επιςυμβάντοσ κανάτου του το ζτοσ 1955. Ζκτοτε αςκεί το λειτοφργθμα τοφ
Δικθγόρου « Μαχόμενθσ Δικθγορίασ » ςυνεχϊσ και αδιαλείπτωσ επί 60 ζτθ και είχε
τθν τιμι να ζχει Αςκοφμενουσ και Συνεργάτεσ που διακρίκθκαν κατόπιν ωσ Λειτουργοί Θζμιδοσ, ωσ Ρανεπιςτθμιακοί Διδάςκαλοι, Δικθγόροι, Κρατικοί Λειτουργοί κ.α.
Διετζλεςε επίςθσ ςυνεργάτθσ τοφ Νομικοφ Βιματοσ. Ρροςζφερε άνευ αμοιβισ τισ
υπθρεςίασ του ςτουσ Ρατριάρχεσ Αλεξανδρείασ ΡΑΘΕΝΙΟ κ ΘΕΟΔΩΟ.
Από τισ ςυμπλθρϊςεωσ ςυνταξίμου χρόνου Δικθγορίασ παραιτικθκε τισ ειςπράξεωσ μερίςματοσ τοφ Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν, αλλά ςυνεχίηει να ειςφζρει
ςθμαντικά από τισ αμοιβζσ του, ςτον Δικθγορικό Σφλλογο Ακθνϊν.
Το ζτοσ 2002 ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ τϊν Ακθνϊν τον τίμθςε για τθν ευδόκιμο
κθτεία του επί 50 ζτθ ςτθν διακονία τισ μαχόμενθσ Δικθγορίασ.
Αςχολικθκε με τον κλαςςικό ακλθτιςμό, ιςτιοπλοΐα, ςκι, ποδόςφαιρο, μπάςκετ και
τζνισ.
Στον Ελευκεροτεκτονιςμό μυικθκε το 1954 ςτθν Στοά τϊν Ακθνϊν ΣΚΕΝΔΕΜΡΕΘΣ
με ανάδοχο τον νομομακι Χριςτο Θθβαίο και ανιλκε όλα τα ςτάδια τϊν Συμβολικϊν Στοϊν. Εκλζχτθκε Μζγασ Διδάςκαλοσ τισ Μεγάλθσ Στοάσ τισ Ελλάδοσ το 1981
και επανεκλζχτθκε πάντοτε με όλουσ τουσ Συνεργάτεσ του πζντε ( 5 ) ςυνεχείσ
τριετίεσ - περιόδουσ ζωσ το 1995. Ανυψϊκθκε ςτον 33ο και τελευταίο βακμό, τοφ
Ελευκεροτεκτονιςμοφ τοφ « Αρχαίου και Αποδεδεγμζνου Σκωτικοφ Τφπου τισ Ελλάδοσ », το 1985 και εκλζχτθκε ενεργό μζλοσ τοφ Υπάτου Συμβουλίου το 1995,
Ανκφπατοσ το 1996 και Φπατοσ Μζγασ Ταξιάρχθσ το 2008. Επανεξελζγθ τον Δεκζμβριο τοφ ζτουσ 2010.

Τοφ απονεμικθκε ο τίτλοσ τοφ Επιτίμου Μζλουσ τοφ Υπάτου Συμβουλίου τισ
Νοτίου ( SMJ ) Δικαιοδοςίασ τοφ Α.Α.Σ.Τ. τϊν Θ.Ρ.Α., τισ Γαλλίασ και τισ Φιλανδίασ.
Επίςθσ εκλζχτθκε Μζλοσ τισ Επιτροπισ Ρροτάςεων Τροποποιιςεων τισ Συνόδου
τϊν Υπάτων Μεγάλων Ταξιαρχϊν τισ Ευρϊπθσ και ςυνεργαηομζνων Υπάτων
Συμβουλίων. Θ Γερουςία τισ Δυτικισ Βιργινίασ τϊν Θ.Ρ.Α., διά ψθφίςματόσ τθσ, τον
ανεγνϊριςε και τον ανακιρυξε ΑΞΙΟ για τθν προςφορά του.

To 1ο άρκρο § 2 & 3 τοφ Γενικοφ Κανονιςμοφ τοφ Υπάτου Συμβουλίου τοφ Α..Α..Σ..Τ.
αναφζρει : « O Τεκτονιςμόσ υπαγορεφει ωσ κακικον τθν άςκθςθ τισ αρετισ, τθν
αμοιβαία αρωγι ωσ και τθν αλλθλεγγφθ μεταξφ τϊν ανκρϊπων ςε κάκε περίςταςθ
τοφ βίου.
Διδάςκει ςτα μζλθ του να αγαποφν τον πλθςίον, να πράττουν το δίκαιον και να
εργάηονται αδιαλείπτωσ υπζρ τισ βελτιϊςεωσ και των ιδίων και των άλλων
ανκρϊπων, ωσ και υπζρ τισ ευθμερίασ τισ κοινωνίασ και τθσ όλθσ ανκρωπότθτασ. »
Με γνϊμονα τα ανωτζρω και όχι μόνον, ο Χριςτοσ Μανζασ μαηί με τθν αείμνθςτο
ςφηυγό του ΚΛΕΙΩ ( φωτογραφία )

απεφάςιςαν, με πρωτοβουλία τθσ, να διακζςουν εν ηωι τθν περιουςία τουσ ςε
αγακοεργοφσ ςκοποφσ ςτθν ζχουςα ανάγκθν υποςτθρίξεωσ Βόρειο Ελλάδα.
Εξόπλιςαν το Κρατικό Νοςοκομείο Φιλιατϊν - Θεςπρωτίασ, πτωχότερθσ Νομαρχίασ
τισ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με πλιρθ μονάδα ενδοςκοπιςεωσ, πλιρθ μονάδα πακολογο ανατομίασ και τρεισ μονάδεσ τεχνθτοφ νεφροφ.
Ο Διμοσ Φιλιατϊν τουσ ανακιρυξε Επιτίμουσ Δθμότεσ ςε αναγνϊριςθ τισ προςφοράσ. Ανακαταςκεφαςαν εξ αρχισ τθν κεραμοςκεπι επιφανείασ 2.100 τ.μ. τοφ
Γθροκομείου Καβάλασ και ανακθρφχτθκαν ευεργζτεσ.
Εξόπλιςαν ολόκλθρθ τθν μονάδα εργαςτθρίου κεραπείασ παιδιϊν με ειδικζσ
ανάγκεσ τοφ Κζντρου Αποκαταςτάςεωσ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ Σερρϊν.
Επιςκεφαςαν και εξόπλιςαν τθν αίκουςα διδαςκαλίασ, ςυγκεντρϊςεωσ και ψυχαγωγίασ τϊν παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ τοφ Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρϊν και προςζφεραν
αυτοκίνθτο για τθν μεταφορά παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ.
Ρροςζφεραν λεωφορεία για παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ ςτον Διμο Δράμασ και
Καβάλασ. Ρροςζφεραν Σχολικά Λεωφορεία ςτισ παραμεκόριεσ περιοχζσ τισ
Βορείου Ελλάδοσ για τθν μεταφορά τϊν μακθτϊν από χωριά ςτεροφμενα ςχολείων
ςε λειτουργοφντα Σχολεία όπωσ, Ρετρωτά, Άνω Ζβρου, Διμου Σταυρουπόλεωσ και
Βορείου Ξάνκθσ. Ανζγειραν ςτθν κζςθ ΧΥΣΑ Ξάνκθσ κεμελίων κτιριο 493 τ.μ. δια
τθν χριςθ ΚΑΡΘ, προσ χριςθ τϊν απομάχων αγροτοεργατϊν τισ περιοχισ.
Ρροςζφεραν περί τουσ 100 πίνακεσ ηωγραφικισ, ςυλλογι τισ οικίασ και τοφ Γραφείου του ςτο Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ που τοποκετικθκαν ςε διατθρθτζο διϊροφο κτίριο ςτο Κζντρο τθσ Κομοτθνισ όπου ςυνεκροτικθ θ πρϊτθ και
μοναδικι Ρινακοκικθ ςτθν Θράκθ.

Ανιγειρε με δαπάνθ του κλειςτό Γυμναςτιριο 1220 τ.μ. ςτθν Ρανεπιςτθμιοφπολθ
Θεςςαλονίκθσ, ςτθν ΘΕΜΘ, τα εγκαίνια του οποίου ζγιναν τθν 5-6-2011 και όμοιο
ςτθν Ρανεπιςτθμιοφπολθ Αλεξανδρουπόλεωσ Τ.Ε.Φ.Α.Α. τα εγκαίνια τοφ οποίου
ζγιναν τθν 17-9-2011..

Σο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θες/νίκησ τον ανεκήρυξε Επίτιμο Διδάκτορα

Καταςκεφαςε με δαπάνθ του τθν εξ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ πλάκα επικάλυψθσ
650 τ.μ. τοφ μικροφ Γυμναςτθρίου ςτα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ςτθν Θζρμθ τισ Θεςςαλονίκθσ.
Ρροςφάτωσ ανζλαβε τθν επιςκευι και αναπαλαίωςθ κτιρίου επιφανείασ 600 τ.μ.
ςτον Διμο Σερρϊν δια τθν ςτζγαςθ τισ Δθμοτικισ Ρινακοκικθσ Κωνςταντίνου
Ξενάκθ.
Χορθγιςαν δϊδεκα υποτροφίεσ ςτουσ Φοιτθτζσ Ελλθνικισ Γλϊςςθσ και Φιλολογίασ
τοφ Ρανεπιςτθμίου Μαριουπόλεωσ ΟΥΚΑΝΙΑΣ, περιοχισ αποικιςμζνθσ από Ζλλθνεσ τοφ Ρόντου, με ςυνείδθςθ τισ Ελλθνικισ καταγωγισ, και τιμικθκαν ςε πανθγυρικι ςυνεδρία δια τοφ παραςιμου ΑΞΙΟΣ ΤΙΜΘΣ.

Εξϊπλιςαν με 100 κακίςματα και 50 κρανία το Ρομακικό Σχολείο Άνω Δερρίου
Ζβρου, ενιςχφςαντεσ το ζργο τισ θρωικισ Ελλθνίδοσ Διδαςκαλίςθσ κασ Νικοποφλου,
βραβείο Ακαδθμίασ Ακθνϊν. Ρροςζφερε υποτροφίεσ ςε ςπουδαςτζσ τοφ Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ανακαίνιςε δφο αίκουςεσ τοφ Κεντρικοφ Κτιρίου τοφ Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου
Θεςςαλονίκθσ τον Οκτϊβριο τοφ 2011 δια τθν παροχι ιατρικισ βοικειασ και περικάλψεωσ ςτουσ υπζρ τουσ 80.000 ςπουδαςτζσ.
Αναπαλαίωςε το διϊροφο παλαιό παραδοςιακό ςχολείο Σαμοκράκθσ δια να χρθςιμοποιθκεί ωσ ΘΕΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ τοφ Δθμοκριτείου Ρανεπιςτθμίου Θράκθσ.
Καταςκεφαςε με δαπάνθ του παιδικι χαρά ςε κεντρικι πλατεία τισ Αλεξανδροφπολθσ.

ΔΩΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ " ΡΥΣΟΣ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ

Καταςκεφαςε παιδικό ςτακμό ςτο ςτρατόπεδο τισ 31θσ ΜΚ Ταξιαρχίασ ςτισ Φζρεσ
Θράκθσ.

Καταςκεφαςε δφο υπόςτεγα επιφανείασ 500,00 μ2 το κακζνα εισ το αεροδρόμιο του
3ου ΤΕΑΣ ( ςτρατόπεδο Μακεδονομάχου Ρρόϊου ) ςτθν Αλεξάνδρεια Θμακίασ δια
τθν ςτζγαςιν και ςυντιρθςιν τϊν Ελικοπτζρων HUEY ( Χοφι ) και APACHE ( Απάτςι )
τισ Αεροπορίασ Ελλθνικοφ Στρατοφ.

Πλα αυτά εκ τοφ αποταμιεφματοσ εργαςίασ άνω των 60 ετϊν, χωρίσ αίτθμα αφαιρζςεωσ από τον φόρο ειςοδιματοσ.
Ωσ ελάχιςτο φόρο τιμισ για όλα τα ανωτζρω, ζτυχαν τιμθτικϊν διακρίςεων από
τουσ Διμουσ Φιλιατϊν, Θεςπρωτίασ, Σερρϊν, Δράμασ, Καβάλασ, Ξάνκθσ, Κομοτθνισ. Το Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ ανακιρυξε τον Χριςτο Μανζα, ςε επίςθμθ τελετι, ΦΙΛΟΝ και τοφ απζνειμε δίπλωμα - πλακζτα.
Το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, δια τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ, τοφ απζνειμε το Βραβείο
Σοφίθσ μετά διπλϊματοσ και πλακζτασ ςε πανθγυρικι τελετι ςτο Θζατρο τϊν
Δελφϊν.

Ο Διμοσ Αλεξανδρουπόλεωσ κακιζρωςε ειδικό παράςθμο Ευποιίασ, το οποίο προςζφερε εισ τον Χριςτο Μανζα και τον ανεκιρυξε Επίτιμο Δθμότθ.
Για τθν προςφορά του προσ τθν Ρατρίδα και προσ τισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, ο Υπουργόσ
Εκνικισ Αμφνθσ, Δθμιτριοσ Αβραμόπουλοσ, τθν 31θν Οκτωβρίου 2014 του απζνειμε τον " Σταυρό Αξίασ και Τιμισ Α' Τάξεωσ ", είναι το ανϊτατο Ραράςθμο τϊν
Ενόπλων Δυνάμεων και ςπανίωσ απονζμεται.
Ναφπλιο : νζα Δωρζα τοφ Χρήςτου Μανζα οι ςτρατιωτικοί Ξενϊνεσ ςτθν Φρουρά
Ναυπλίου

Ρρόκειται για ζξθ νζουσ ξενϊνεσ που καταςκευάςτθκαν ςτο Στρατόπεδο τοφ «
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΧΘ ΣΡΥΙΔΩΝΑ ΗΘΣΙΜΟΡΟΥΛΟΥ » ςτο Κζντρο Εκπαίδευςθσ Μθχανικοφ ( ΚΕΜΧ ). Οι ξενϊνεσ δθμιουργικθκαν ςτο Ναφπλιο για προςωρινι διαμονι των
ςτελεχϊν και αποτελοφνται από διαμερίςματα των 30 και 65 τετραγωνικϊν μζτρων,
παρζχοντασ ςτα εν ενεργεία και εν αποςτρατεία ςτελζχθ κακϊσ και ςτισ οικογζνειεσ
τουσ προςωρινι διαμονι ςτθν πόλθ τοφ Ναυπλίου. Τα εγκαίνια ζγιναν τθν Τετάρτθ
18 Δεκεμβρίου 2019, παρουςία τοφ Διοικθτι τισ Ανϊτατθσ Στρατιωτικισ Διοίκθςθσ
Υποςτιριξθσ Στρατοφ ( ΑΣΔΥΣ « ΘΘΣΕΑΣ » ), Αντιςτράτθγου Βαςίλειου Ραπαδόπουλου.
Στθν τελετι παρζςτθςαν ο Διοικθτισ τθσ Διοίκθςθσ Κζντρων ( ΔΙΚΕ – IV ΜΡ « ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ »), Υποςτράτθγοσ Νικόλαοσ Λάλοσ, ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Μθχανικοφ του Γενικοφ Επιτελείο Στρατοφ (ΓΕΣ/ΔΜΧ), Υποςτράτθγοσ Γεϊργιοσ Κζλλθσ,
κακϊσ και εκπρόςωποι τϊν τοπικϊν, πολιτειακϊν και κρθςκευτικϊν αρχϊν.
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