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Το Δ. Σ. του Συλλόγου εύχεται ολοψύχως σε όλα τα μέλη και τους φίλους του να εορτάσουν οικογενειακώς με χαρά και αγαλλίαση την
Ανάσταση του Κυρίου.
ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ,
ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ
Η Λιτανεία
Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ελέγχεται από τον Διοικητή και τον Αστυνομικό Διευθυντή
των Ιεροσολύμων, βγάζοντας όλα του τα άμφια και παραμένοντας μόνο με το στιχάριο,
την ζώνη και τα επιμάνικα. Όταν τελικά, μετά τον εξονυχιστικό έλεγχο, δεν βρεθεί τίποτα
μεμπτό, όσον αφορά την δυνατότητα του εξωγενούς ανάματος φλογός, στις 12 η ώρα, αφού εισέλθει μέσα στο κουβούκλιο μόνο ο Πατριάρχης και ο Αρμένιος εκπρόσωπος, ώστε
να παρακολουθεί από κοντά τις κινήσεις του, σφραγίζεται η θύρα.
Πάνω στο μνήμα του Ιησού υπάρχει μια σβηστή κανδήλα μαζί με πακέτα, των 33 σβηστών κεριών το καθένα . Τότε γονατίζει και προσεύχεται, θρόμβοι αγωνίας γεμίζουν το πρόσωπο του και τότε “Φως”.
“Άγιο Φως”, φωτίζει τον χώρο και ανάβει την κανδήλα και τα κεριά. Εμφανίζεται ο Πατριάρχης με τις δέσμες
των κεριών, θαυματικά αναμμένες και όλοι λαμβάνουν το Άγιο Φως από το χέρι του. Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα. Το Φως, παίρνει πρώτα, σύμφωνα με την διαδικασία που προέρχεται από το προνόμιο που έχουν, ο Αρμένιος, ο ορθόδόξος Άραβας ιερέας, οι Κόπτες, οι Σύριοι και ο κόσμος που παρακολουθεί την διαδικασία.

Προνομιακή ευλογία του Θεού στους Ελληνορθόδοξους
Το γεγονός είναι ένα, και δεν αμφισβητείτε από κανέναν όσον αφορά την παραχώρηση, της θαυματικής
παραχώρησης του Αγίου Φωτός, δια των Ελληνορθόδοξων, σ’ όλο τον κόσμο. Πολλοί έχουν εμποδίσει τον ορθόδοξο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μην μπορέσει να λάβει το Πνευματικό Φως που προέρχεται από τους Ουρανούς, δια
της προσευχής. Υπάρχουν στοιχεία κατά τα οποία:

Το 1101 μ.Χ οι Λατίνοι σταυροφόροι εμπόδισαν με βία την τέλεση της ιεράς Λιτανείας και την Τελετή
και προσπάθησαν να βγάλουν το Άγιο Φως μόνοι τους ,εμποδίζοντας τους Ορθοδόξους. Προσευχήθηκαν
από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι την Κυριακή του Πάσχα αλλά δεν γινόταν τίποτα, και έφυγαν. Οι Ορθόδοξοι άρχισαν την Λιτανεία και προσευχόντουσαν . Το Άγιο Φως εμφανίστηκε και γέμισε τον Ναό της Αναστάσεως. Τότε οι Λατίνοι ήλθαν και πήραν το Άγιο Φως από τα χέρια του Ορθόδοξου Πατριάρχη.

Το 1517 μ.Χ οι Αρμένιοι, δωροδόκησαν το Αγαρηνό Διοικητή των Ιεροσολύμων με πολύ χρυσάφι με
σκοπό να μην επιτραπεί στους Ορθόδοξους να μπουν στον ναό. Όλοι από τον απλό ορθόδοξο χριστιανό
μέχρι τον Πατριάρχη καθόντουσαν γονατιστοί και με κλάματα προσευχόντουσαν. Όπως είναι καταγραìμένο ξαφνικά ακούστηκε ένας υπόκωφος κρότος, σηκώθηκε ισχυρός άνεμος και η δεξιά πλευρά της κολόνας στην είσοδο του Ναού σχίστηκε στα δύο και βγήκε το Άγιο Φως προς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς.
Ακόμα μέχρι σήμερα υπάρχει η σχισμή. Ό Αγαρηνός Εμίρης που είδε το γεγονός αναβόησε ότι «Πιστεύω
στην πίστη των Χριστιανών, και την Ανάσταση του Χριστού.» μετά πήδηξε από τον ψηλό μιναρέ στην
αυλή του Ναού και δεν έπαθε τίποτα. Τότε οι Μουσουλμάνοι σύρανε τα σπαθιά τους και τον αποκεφάλισαν, χαρίζοντας ένα ακόμα μάρτυρα ομολογητή στον Χριστιανισμό. Τα άγια λείψανά του φυλάσσονται
στη Μονή της Μεγάλης Παναγίας των Ιεροσολύμων.
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Βιογραφικό Σημείωμα του
Ηλία Δημητρίου Φλέσσα (1769 – 1821).
Ήταν ομομήτριος αδελφός του Παπαφλέσσα. 'Εγεννήθη στην Πολιαννή τω 1769.
Κατά τον Π. 'Αργυρόπουλον,από
το 1815 είχε έγκατασταθεί στή
Σμύρνη ώς έμπορος και υπεδέχθει
τον Παπαφλέσσα χρηματοδοτήσας
τις σπουδές του, έπέστρεψε δέ στήν Πολιανή το έτος
1818.
Εις την εν Βαλτετσίω μάχην υπήρξε μετά των αδελφών
του Νικήτα και Ιωάννη εκ τω ηγετών των Ελλήνων πολεμιστών. Κατά την άλωση της Τρομπολιτσάς εισήλθεν
πρώτος εις την πόλιν επι κεφαλής των Μεσσηνίων δια
της πύλης του Λεονταρίου, τραυματισθείς όμως καιρίως
απέθανε μετά απο τρείς ημέρες.
Κατά αναφορά των τριών γιών του στις 24 Νοεμβρίου
1846 " ...παρευρέθη εις διαφόρους μάχας καί ιδίως εις
την Καρύταιναν, Βαλτέτσιον, Τρίπολης, όπου υπερασπιζόμενος γεναίως την τιμήν, την δόξαν και ελευθερίαν του ¨Ελληνος, προσέφερεν εαυτόν τραυματισθείς
βαρέως και θανών εκ τούτου."
'Αναφέρεται ως Φιλικός εϊς τα 'Αρχεϊα τής Τσαρικής
'Αστυνομίας (βλ. Πελοπον. Πρωτοχρονιά 1964 σελ.
342)
1817
'Επισόδειον Μονής Ρεκίτσας.
1819
"Ελαβε μέρος στή μυστική σύσκεψη τών οπλαρχηγών
πού έγινε στήν 'Ιερά Μονή Βελανιδιάς, Κολαμάτας
(Μαίος 1819), όπου άνεκοινώθησαν σχέδια καί αποφάσεις τών έν Βουκουρεστίω Φιλικών σχετικώς μέ τήν
προπαρασκευήν και τήν έν καιρώ έναρξιν τοϋ 'Αγώνος.
(Γ. 'Αναπλιώτης: Το ημερολόγιον τοϋ 'Αγώνος έν Μεσσηνία. Καλαματα 1971. σελ.l5)
1821 21 Μαρτίου
Στήν άλωση της Καλαμάτας συμμετέχει έπικεφαλής
400 ανδρών. Είχε καταλάβει τα Καλύβια των Καλαμών
όπου και εφόνευσεν, κατόπιν διαταγής του Νικηταρά,τον διαφεύγοντα Τούρκο πρόκριτο και εμπειρικό
ιατρό Μουράτ. Είναι ο Πρώτος Τούρκος πού πέφτει
από τα πυρά της επαναστάσεως του 1821.
Συμμετέχει στήν πολιορκία τής Καρύταινας. Μετά
τή διάλυσι τοϋ στρατοπέδου τής πολιορκίας, oι Τοϋρκοι πέρνουν τούς πολιορκημένους τής Καρύταινας καί
μεταβαίνουν είς Τρίπολιν. "... Τότε κατά το μέρος του
Φραγκόβρυσου ήτο ..., ο 'Ηλίας Φλέσσας ... καί
τούς έτουφέκισαν ξέμακρα" (Φωτάκος.
'Απομνημονεύματα. σελ.76)

ΒΑΛΤΕΤΣΙ:
Κατά τον Φωτάκο ". . . Τήν 16 'Απρ ι λ i ου ( 1821)
έπήγαμεν ε i ς το,( ήτο σχεδόν το όλον τής Πελοποννήσου ... ) όλοι oι καπεταναίοι τής Μάνης καί τής
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Μεσσηνίας, ... ο 'Ηλίας Φλέσσας .:." Φωτάκος. βλ.
σελ. 94,95)
12-13 Μαϊου 1821. Μάχη του Βαλτετσίου.
Τα ταμπούρια κρατούν 4 Φλεσσαίοι, με 845 άνδρες, ο
Νικήτας καί Ηλίας,αδέλφια του Παπαφλέσσα και οι δυό
υιοί του Ηλία, Δημήτριος καί Γεώργιος, χιλίαρχοι.
Ο Κεχαγιάμπεης εγκαταλύπει το πεδίον της μάχης αφίνοντας πίσω του 514 νεκρούς καί 635 τραυματίες.
¨Ελληνες έπεσαν 4 καί ετραυματίσθησαν …..
Ο Αμβρόσιος Φραντζής στην Επίτομη Ιστορία της Αναγεννηθείσης Ελλάδος τόμος Β' σελίς 15 καί 16 αναφέρει:
...Ο Ηλίας Φλέσσας ήτον ο μόνος όστις περιεφέρετο
ατρόμως εις τά ταμπούρια τής εν Βαλτετζίω μάχης, καί
διανέμων φυσέκια εις τους μαχομένους ¨Ελληνας, εìψυχώνων αυτούς, εφώναζε "Κτυπάτε αδέλφια τούς εχθρούς καί η νίκη είναι ιδική μας."
28'Απριλίου (1821) Σύστασις Στρατοπέδου Βαλτετσίου.
"... "Ολοι oι καπεταναϊοι όσοι καί προτύτερο έπέστρεψαν στό Βαλτέτσι." (Φωτακος: δ.δ. σελ. 99)
ΤΡΙΠΟΛΙΣ:
'0 Φωτάκος συνεχίζει: Κατά τήν σύστασιν τού Στρατοπέδου είς 'Αγ. Βλάσην (σ.σ.: πολιορκία Τριπόλεως) είς τήν θέσιν "Μύτικας" μεταξύ άλλων οπλαρχηγών ο 'Ηλίας Φλέσσας μέ τούς Λεονταρίτας, ...
(ο.δ. σελ. 146)
'Η πολιορκία τής Τριπολεως "στενεύει":
"'0 Κεφάλας έκράτει ... μεταξύ τής Πόρτας τού Μιστρά
καί Λεονταρίου. ... Oi Φλεσσαίοι ... ,έπιασον πλησίον
τού Κεφάλα έπάνω είς τήν Παλουκόραχιν." (Φωτα
άκος: ό.α. σελ.l57, 158)
"Κατά τήν άλωσιν τqς Τριπόλεως είσείλθε πρώτος
είς τήν πόλιν επικεφαλής τών Μεσσηνίων διά τής πύλης τού Λεονταρίου, τραυματισθείς όμως καιρίως απέθανε μετά τρείς ήμέρας."
(Μεγ. 'Ελλ. 'Εγκυκλ. τού "Πυρσού" Τόμος ΚΔ σελ. 63)
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περί προικοδοτήσεως τινών ορφανών:
ΟΘΟΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ
'Επί τή προτάσει τής 'Ημετέρας έπί τών Οίκονομικών Γραμματείας, αποφασίζομεν καί διατάττομεν τα
έξής.
Είς τας Κυρίας Παναγιώταν καί Mαρίαν, θυγοτέρας τού
ποτέ οπλαρχηγού 'Ηλία Φλέσια , αδελφού τού Γρηγορίου Δικαίου Παπαφλέσσα, να δοθώσι χάριν προικοδοτήσεως καί είς λογαριασμόν τών όσων η οίκογένεια
ούτών έχει να λαμβάνη διά παλαιάς απαιτήσεις, καλλιεργήσιμος γή έκ τών διαθεσίμων έθνικών, όπου
ήθελον ζητήσει,δραχμών τριών χιλιάδων πεντακοσίων
αρ. 3500 διά μίαν έκτασιν κατ' έκτίμησιν.
'Η 'Ημετέρα επί τών Οίκονομικών
(συνέχεια σελίς 3)
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'Εν 'Αθήναις, τήν 18(30) Σεπτεμβρίου 1842
ΟΘΩΝ
'0 Διευθυντής τής έπί τών Οικονομικών Γρσμματείας
Γ.Κ. Τισαμενός
(Φ.Ε.Κ. 21/1842. "Εκτακτον Παράρτημα σελ. 137)
Κατά τήν από 14/11/1846 αναφοράν τής χήρας συζύγου
του Αίκατερίνης: του "ο Ηλίας Φλέσσας, πρώτος μετοξύ τών κατά τήν Πελοπόννησον έταιριστών μυηθείς
τό μυστήριον τής Φιλικής 'Εταιρείας παρά τού αδελφού του αειμνήστου Γρηγορίου Φλέσσα δέν έλειψε νά έκπληρώση πιστώς τόν οποίον έδωκεν όρκον.
"Οθεν πρό τής 'Επαναστάσεως κατηχήσας πολλούς
πρός τόν σκοπον τούτον, άμα ανεπετάθη ή 'Ιερά
τής 'Ελευθερίας σημαία, ένεδύθη τα όπλα του καί τρέχων είς τάς διαφόους ανάγκας τής πατρίδος, προεκινδύνευσεν καί ούδένα λογιζόμενος τήν καταναλισκομένην κατάστασίν του (=περιουσίαν) καί τήν αναγκαίαν
είς τήν οικογένειάν του προστασίαν του. Μέ τοιούτον ακραιφνή ζήλον προσφερόμενος παρευρέθη είς
διαφόρους μάχας καί ίδίως είς τήν Καρύταιναν,
Βαλτέτσι, Τρίπολιν, οπου ύπερασπιζόμενος γενναίως
τήν τιμήν, τήν δόξαν καί τήν έλευθερίαν τού "Ελληνος
προσέφερεν έαυτόν, πληγωθείς βαρέως (σημ: Μ.Η. Φερέτου: κτυπηθείς μέ μαχαίρι προφανώς) και θανών έκ
τούτου."
('Αρχείον 'Αντιγάφων Μ.Η. Φερέτου.)
Κατα τήν αύτήν ήμερομηνίαν (14 Νοεμβρίου, 1846)
τα παιδιά του 'Ιωάννης, Παναγιώτης καί 'Ηλίας ύπέβαλον αίτησιν προς τήν έπί τού αγώνος έξεταστικήν
έπιτροπήν καί ζητούν ώς γνήσιοι κληρονόμοι τού
πατρός των 'Ηλία καί τών αδελφών των Γεωργίου
καί Δημητρίου την ανάλογον αποζημίωσιν.
Καταχωρίζομεν έδώ αποσπασματικώς, το αφορόν είς
τον βιογραφούμενον τμήμα τής αίτήσεως, ένώ δια τα
αφορόντα είς τούς Γεώργιον καί Δημήτριον, βλέπε
Β.Σ. 9 καί Β.Σ. 17.
"... έμυήθη είς τα μυστήρια τής έταιρείας μεταξύ τών
πρώτων ύπο τού οδελφού του Γρηγορίου ... προ τής έπαναστάσεως κατήχησε πολλούς ... άμα ανεπετάσθη ή
'Ιερά τής έλευθερίας μας σημαία ένδύθη τά όπλα καί
τρέχων είς τας διαφόρους ανάγκας τής πατρίδος
προεκινδύνευε ... παρευρέθη είς διαφόρους μαχας καί
iδiα είς τήν Καρύταινα, Βαλτέτσι, Τρίπολιν όπου ...
προσέφερεν έαυτόν πληγωθείς βαρέως καί θανών
έκ τούτου"
Αύτά τα τρία Θύματα προσέφερεν είς τον Βωμόν τής
'Ελευθερίας ο οίκος μας .
Τήν 12 'Iouvioυ 1865 ή Αίκατερίνη Χα 'Ηλία Φλέσσα
δι' αναφοράς της αίτείται αύξησιν τής συντάξεώς της
από 25 σέ 100 δρ. Την 15ην Ιουνίου 1865 έλαβεν απάντησιν απο τον Δήμαρχον Καλαμών Μαυρομιχάλην ότι
της εγκρίνετε η νόμιμη αύξηση,
"Αρρενα τέκνα του: Δημήτριος,έπεσε στό Μανιάκι.
Γεώργιος, έπεσε στό Ναυπλιον. 'Ιωάννης , Είναι γενάρχης των Φλεσσαίων της Ολυμπίας, Ηλείας και Παναγιώτης και 'Ηλίας .
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 3)
Ο δε Νικηταράς ακούσας τους λόγους αυτούς
(ταραχθέντος του εγκεφάλου του), άρχησεν. ευθύς νά
έτοιμάζη το έποΐον εφόρει εις την ζώνην του πιστόλι,
διά νά τό άνάψη καθήμενος κατά του απεσταλμένου
Μπελούκμπαση, νά τον φονεύση· αλλ΄ ο Θ. Κολοκοτρώνης, έννοήσας την προετοιμασίαν του Νικηταρά, και
θεωρήσας ώς άτοπον -τήν πράξη αυτού, κατ' έκείνην
την στιγμήν προλαβών με όρμήν, είπεν εις τον Όθωμανόν «Μπελούκμπαση! » έλα εδώ κοντά μας νά άκούσωμεν τι λέγεις· » καί .ευθύς μέ τον λόγον αυτόν τώ
ήτοίμασεν εν άπλούν θρονίον, όπου ό Οθωμανός εγερθείς, έκάθησε πλησίον του Θ. Κολοκοτρώνη· ό δε Π.
Μαυρομιχάλης λαβών πρώτος τον λόγον είπε προς τον
Όθωμανόν. « Άκούσαμεν όσα μας είπες εκ μέρους του
Αγά σου, και όσα βλέπετε δέν είναι κλεφτοδουλιές, είναι πράγματα στερεά, και δέν είναι μοναχά έδικά μας,
είναι του Θεού, και των βασιλέων- διότι οί Έλληνες έως
τώρα υπέφεραν τάς τυραννίας καί τά βασανιστήριά σας
τόσα χρόνια· διά τούτο ήμεις δέν είμαστε ωσάν εσάς
τύραννοι και διώκται της άνθρωπότητος, και μήτε θέλει
καταδεχθώμεν νά σας πειράξωμεν είς το παραμικρόν.
Ο Οθωμανός Μπελούκμπασης ακούσας ταύτα
πάντα, ανεχώρησεν έντρομος με πρόσωπον καθηλλοιωμένον, διαπορούμενος εις την τοιαύτην ταχείαν και ανέλπιστον μεταβολήν των Ελλήνων, παρουσιασθείς δε
ενώπιον του Βοεβόδα ανήγγειλεν όσα παρά των Ελλήνων ήκουσε. Τόσον δε ο Βοεβόδας, καθώς και οι λοιποί
Οθωμανοί οι παρευρισκόμενοι εις το αυτό κατάστημα,
έμειναν άπαντες ως νεκροί επί τη ταχεία αυτή μεταβολή
των Ελλήνων γενομένων εντός μιάς στιγμής, αυτονόμων, υπερυψωθέντων ανθ΄ υπηκόων τεταπεινωμένων
και τεθλιμένων. Σκεφθέντες δε πολυειδώς και πολυτρόπως, αφ΄ού είδον ότι όσα και αν ήθελον φαντασθή ήσαν
όλα μάταια, τελευταίον κλίναντες τον αυχένα, μετά
τρείς ώρας, εμήνυσαν εις τους Έλληνας ότι παραδίδονται εις την τιμήν των, εις το αϊνί (λατρεία των),
και εις την παληκαριάν των.
Οι δε Έλληνες διώρησαν ευθύς μίαν επιτροπή
συγκειμένην εξ οκτώ υποκειμένων, και δύο γραμματείς,
οίτινες παρέλαβον τα όπλα όλων των Οθωμανών με
καταγραφή καθαράν καθώς και έπιπλά των.
Και τα μεν όπλα διένειμον εις τους μη έχοντας Έλληνας,
τους δε Οθωμανούς διεμοίρασαν εις τέσσαρα οικήματα
χορηγούντες εις πάντας με δαψίλεια και αφθονίαν τα
προς τροφήν αυτών. Έτσι αμαχητί και χωρίς ντουφεκιά έπεσε η Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου 1821.

Η λαϊκή μούσα ευγνωμονούσα πρός τους μεγάλους πατριώτας, Φλεσσαίους, αφιέρωσε το κάτωθι δημοτικό τραγούδι:
Τ' αηδόνι το περήφανο, με την γλυκιά λαλιά του,
στον Πλάτανο του Βαλτετσιού κατέβη απ' την χαρά του.
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
 Ο κύριος Ευάγγελος Παναγιώτη Φλέσσας από τα Κρανίδι
Κοζάνης έχει τα 51α γενέθλιά του στις 21 Απριλίου. Του
ευχόμαστε να τα εκατοστίσει.
 Η κυρία Στυλιανή Λεάνδρου Συλβάκη σύζυγος του Παναγιώτη Γεωργίου Φλέσσα, από την Ζαχάρω Ολυμπίας,
γιορτάζει, στις 18 Απριλίου, τα 80α γενέθλιά της. Της ευχόμαστε να τα εκατοστίσει.

Γαλιάντρα περασ΄απ΄ εκεί, στέκει και το ρωτάει,
Αηδόνι γιατί χαίρεσαι, καί τόσο καμαρώνεις
και την Γλυκιά σου την λαλιά στον πλάτανο απλώνεις;
Κατέβηκα στον πλάτανο να ιδώ τα παληκάρια
που πολεμούν με την Τουρκιά σ΄ τάγρια λιοντάρια.
Να καμαρώσω τους Αετούς με τ' ασημάρματά τους,
με τα χρυσά τσαπράζια τους και με την λεβεντιά τους.
Εϊναι οι αετοί της Πολιανής, καί του Μωριά καμάρι,
εϊν΄τά παιδιά της Φλέσσαινας, παληκαριά καί χάρι,
Δεν τα τρομάζει η Αραπιά, τουφέκια και κανόνια,
ωσάν λιοντάρια πολεμούν εδώ και τόσα χρόνια.
Καί οι Αετοί της Πολιανής γυρίζουν και του λένε,
Αηδόνι μας περίφανο κελαϊδησε λιγάκι,
ώς που νά ρθή ή άγια στιγμή να φύγη το φαρμάκι
Πού μέσα έχει η καρδούλα μας εδώ και τόσα χρόνια,
μάχουμε ελπίδα στο Θεό, να μή μας μείνη αιώνια.
Κυπαρισσένια έχουν κορμιά
και τα σπαθιά των Δαμασκιά.
Στις πέτρες τ' ακονίζουνε
και τους εχθρούς θερίζουνε.
(Χρ. Παρασκευόπουλος, Ο Παπαφλέσσας και το Μανιάκι, Καλάμαι 1938)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
 Ο κύριος Τίμος Κων. Φλέσσας γιορτάζει τα 71α γενέθλιά του στις 9 Απριλίου. Του ευχόμαστε λίγα
χρόνια και καλά.
 Ο κύριος Γεώργιος Φλέσσας του Μιχαήλ, από την
Γλάτσα Ολυμπίας , και η κυρία Ουρανία Χρήστου
Μανιάτη, γιορτάζουν στις 22 Απριλίου τα 47 χρόνια
του γάμου τους. Τους ευχόμαστε να γιορτάσουν και
τη χρυσή επέτειο τους (τα 50 χρόνια).
 Η κυρία Αθηνά Ευαγγέλου Φλέσσα, από το Κρανίδι,
Κοζάνης γιορτάζει στις 22 Απριλίου, τα 33α γενέθλιά
της. Της ευχόμαστε να τα εκατοστίσει.
 Επίσης η κυρία Daria Flessas από την Νέα Υόρκη
γιορτάζει στις 22 Απριλίου τα 51α γενέθλιά της. Της
ευχόμαστε να τα εκατοστίσει.
 Η κυρία Αμαλία Γ. Φλέσσα από την Γλάτσα Ολυμπίας έχει τα 59α γενέθλιά της στις 29 Απριλίου. Να
τα εκατοστίσει.
 Ο κύριος Pedro H. Flessak από την Βραζιλία γιορτάζει τα 45α γενέθλια του στις 3 Απριλίου. Να τα εκατοστίσει.
 Η κυρία Sandra Penelope Flessas και ο Mr. Marlon
Hutchinson από το Μοντρεάλ του Καναδά, γιορτάζουν, στις 17 Απριλίου, την 8η επέτειο του γάμου
τους. Τους ευχόμαστε και με την χρυσή επέτειο
τους.
 Ο κύριος Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Φλέσσας από το
Κρανίδι, Κοζάνης έχει τα 24α γενέθλιά του, στις 11
Απριλίου. Του ευχόμαστε να τα εκατοστίσει.
 Ο κύριος Αθανάσιος Γεωργίου Φλέσσας από την
Βραζιλία έχει τα 41α γενέθλιά του στις 25 Απριλίου.
Του ευχόμαστε καλή επάνοδο στην πατρίδα.

¨ ΤΕΥΧΟΣ 40Ν ΑΠΡΙΛΙΙΟΣ 2007

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΕΣΣΑΣ
Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1973 στην
Αθήνα από Έλληνα πατέρα και Φιλανδέζα μητέρα. Μεγάλωσε στην Κηφισιά απ' όπου και αποφοίτησε από το
τοπικό Λύκειο. Μετά το πέρας των στρατιωτικών του
υποχρεώσεων μετέβει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Φόρτ Γούορθ-Τέξας) προκειμένου να εκπληρώσει το όνειρο ζωής, να γίνει πιλότος πολιτικής αεροπορίας. Εκεί γνώρισε την γυναίκα του Κίμ με την οποία
έχουν 2 παιδιά -Ταϊλορ και Αλέξανδρος- ενώ τον προσεχές Μάϊο αναμένουν το τρίτο τους παιδί θηλυκού γένους.
Μετά το πέρας της βασικής του εκπαίδευσης, έγινε εκπαιδευτής εδάφους και αέρος για νέους χειριστές ενώ στην συνέχεια εργάστηκε σε εταιρεία ταχυδρομικών αερομεταφορών. Για έξι χρόνια εργάστηκε
στον όμιλο της Ο.Α. (Μακεδονικές Αερογραμμές και
Ολυμπιακές Αερογραμμές) ενώ σήμερα εργάζεται στην
εταιρεία αερομεταφορών, SkyWest στις Η.Π.Α. με βάση
το διεθνές αεροδρόμιο του Σικάγο. (O'Hare).
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