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ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ                                           
ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΜΕΛΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ                             

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ – ΜΑΡΙΑΣ ΝΤΙΝΟΥ ΜΕΛΑ                                                     
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                          

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                                                                         
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΕΝΕΤΙΑΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

(ΠΕΙΡΑΙΑ)                                                                                     
«Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» 

 

Χανιά, 15/11/2015                                                                          

Κύριε Πρόεδρε,                                                                                              
αξιότιµα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου                    

των Απανταχού Μενετιατών Καρπάθου                                                           
«Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», 

Πρόσφατα έπεσαν στην αντίληψή µας δύο κείµενα που αναρτήθηκαν στο 
διαδίκτυο και σχετίζονται τόσο µε την ιστορική επέτειο της 5ης 
Οκτωβρίου 1944, την επέτειο δηλαδή του Επαναστατικού 
Απελευθερωτικού Κινήµατος της Καρπάθου, όσο και µε τον Σύλλογο 
των Απανταχού Μενετιατών Καρπάθου (Σ.Α.Μ.Κ.) «Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ».                                                                                            
Το πρώτο απ’ αυτά είναι το κείµενο της πανηγυρικής οµιλίας µε τίτλο 
«Αυτή η γιορτή είναι δική µας και δική σας» το οποίο εκφωνήθηκε, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται, από την κ. Σοφία Χατζηδηµητρίου – 
Παράσχου στην εκδήλωση που διοργάνωσε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 
ε.έ. ο Σύλλογος σας στον Πειραιά για τον εορτασµό της 71ης επετείου της 
5ης Οκτωβρίου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα http://www.verena.gr.                                                                       
Το δεύτερο κείµενο αφορά την ανακοίνωση του ∆ιοικητικού σας 
Συµβουλίου που εκδόθηκε µε αφορµή τη διοργάνωση εορταστικής 
εκδήλωσης σχετικής µε την ίδια επέτειο από το Σύλλογο των Απανταχού 
Καρπαθίων η οποία πραγµατοποιήθηκε την 8η Νοεµβρίου ε.έ. στο κτήριο 
του Πειραϊκού Συνδέσµου στον Πειραιά και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα http://www.menetes.org µε τον τίτλο «Ένα επιβεβληµένο 
ΟΧΙ από το Σύλλογο Μενετιατών Καρπάθου».                                                                                         
Επειδή και στα δύο αυτά κείµενα διαπιστώσαµε αδικαιολόγητες 
ανακρίβειες ή παραλείψεις καθ’ όσον αφορά θέµατα σχετιζόµενα µε τον 
αείµνηστο πλέον σύζυγο και πατέρα µας Ντίνο Αντ. Μελά, αλλά και τον 
αείµνηστο επίσης πατέρα του ∆ήµαρχο Μενετών Αντώνιο Μηνά Μελά 
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αισθανόµαστε την ανάγκη, να διευκρινίσουµε τα ακόλουθα για την 
αποκατάσταση της αλήθειας: 

1. Ο πρώτος εορτασµός της επετείου της 5ης Οκτωβρίου έγινε µε 
Παγκαρπαθιακή συµµετοχή στις Μενετές το 1945, στην περίοδο 
ακόµη της Αγγλοκρατίας, επί ∆ηµαρχίας του αείµνηστου Αντωνίου 
Μηνά Μελά.  

2. Το κείµενο του Παγκαρπαθιακού Ψηφίσµατος που εκδόθηκε την 24η 
Οκτωβρίου 1965 στο πλαίσιο του εορτασµού της επετείου της 5ης 
Οκτωβρίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά από τον Σ.Α.Μ.Κ. το έτος 
εκείνο, συντάχτηκε από τον Ντίνο Αντ. Μελά

1 και παραδόθηκε σε 
τριµελή επιτροπή παλαίµαχων αγωνιστών της ∆ωδεκανησιακής 
Ελευθερίας αποτελούµενη από τους:                                                                                                                             
α. Παναγιώτη Κανονάρχο, Συνταγµατάρχη                                                  
β. Ιωάννη Μοσχούλη, π. Πρόεδρο της ∆ωδεκανησιακής Νεολαίας                                                                                     
γ. Ιωάννη Οθείτη, ∆άσκαλο                                                                          
µε την προοπτική να δοθεί όχι στη Βουλή των Ελλήνων όπως 
ανακριβώς αναφέρεται2, που, ας σηµειωθεί, διήνυε την εποχή εκείνη 
µαύρες µέρες, αλλά στην τότε Ελληνική Κυβέρνηση και στους τότε 
Βουλευτές ∆ωδεκανήσου, όπως και έγινε. 

3. Με ενέργειες µετά ταύτα του Συνταγµατάρχη ε.α. Παναγιώτη 
Κανονάρχου, από το Όθος της Καρπάθου, πατέρα του µετά την 
µεταπολίτευση του 1974 εκλεγµένου Βουλευτή ∆ωδεκανήσου 
Ευάγγελου Κανονάρχου και όχι «µε τις ενέργειες του βουλευτή 
Κονονάρχου (;;;!)» όπως αναφέρεται στην µνηµονευθείσα οµιλία της 
κ. Σοφίας Χατζηδηµητρίου – Παράσχου, επετεύχθη η έκδοση του 
σχετικού Βασιλικού ∆ιατάγµατος3 το έτος 1969.     

4. Χρήσιµο επίσης θα ήταν να γνωρίζετε ότι ο εορτασµός της επετείου 
της 5ης Οκτωβρίου δεν διοργανωνόταν από τον Σ.Α.Μ.Κ. «αδιάλειπτα 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1950», όπως ανακριβώς αναφέρετε 
στην ανακοίνωσή σας. Η 5η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως επίσηµη 
εορτή του Συλλόγου τον οποίο σήµερα διοικείτε µετά από 
τροποποίηση του καταστατικού4 του που πραγµατοποιήθηκε κατά την 

                                                

1 Βλ. Ντίνου Αντ. Μελά, Ιστορία του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήµατος Καρπάθου 
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944, σ. 486. 

2 Ανακοίνωση του ∆. Σ. του Σ.Α.Μ.Κ.  «Ένα επιβεβληµένο ΟΧΙ από το Σύλλογο Μενετιατών 

Καρπάθου». 

3 Β.∆. 157/11, Μαρτίου 1969. 

4 Βλ. Τροποποιηµένο Καταστατικό Σ.Α.Μ.Κ., µε βάση την υπ’ αριθ. 847/1972 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Πειραιώς, Άρθρον 17ον, σελ. 10  
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έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2ας/4/1972, επί Προεδρίας και µε την 
επιµέλεια του Ντίνου Αντ. Μελά, στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής 
πρωτοβουλίας του. Ως τότε επίσηµη εορτή του Συλλόγου ήταν η 15η 
Αυγούστου

5, εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, πολιούχου των 
Μενετών, ενώ µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1960 οι εορτασµοί της 
5ης Οκτωβρίου6 ήταν µεµονωµένοι και σποραδικοί.                                                                                       
Αυτά και µόνο για την ιστορική αλήθεια. 

 

Με τιµή,                     

 
Εύη Μελά – Οικονοµίδου,               

 

Σοφία – Μαρία Ντίνου Μελά. 

 

 

                                                

5 Βλ. Ιδρυτικό Καταστατικό Σ.Α.Μ.Κ., µε βάση την υπ’ αριθ. 2563/1953 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Πειραιώς, Άρθρον 13ον, σελ. 7 

6 Βλ. Ντίνου Αντ. Μελά, Ιστορία του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήµατος Καρπάθου 
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944, σ. 475. 

 


