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Το Δ. Σ. του συλλόγου εύχεται ολοψύχως σε όλα τα μέλη και τους φίλους καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2008.
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Ο Παπαφλέσσας δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειας των Δικαίων
αλλά ο ίδιος έδωσε το όνομα Δίκαιος στη Φιλική Εταιρεία.
Απόσπασμα από το χειρόγραφο βιβλίο του Κωνσταντίνου Φλέσσα (1840-1920) "Ιστορία του Ιερού Αγώνος κατά τε της Τουρκίας και της Αυστριακής Αυτοκρατορίας (σε φυλλάδια),
Αθήναι 1898.
………………ή Διοίκηση, οι Χριστιανοί διότι πολύ πιέζονται να μεταβάλλωσιν θρήσκευμα. Πρός
τών Δέρκων δέ ο Δίκαιος Φλέσσας προυξένησε μεγίστην εντύπωσιν καί ο Προδιάκονος αυτού μη
ών Πελοποννήσιος,έλεγεν προς τον Φλέσσαν ότι πρώτην φοράν βλέπω ο Μητροπολιτης να περιποιήται τόσον απλούν καλόγηρον.
Ο Δίκαιος Φλέσσας γελών είπεν προς αυτόν, ότι εγώ ειμί Πελοποννήσιος
και είμεθα πατριώται και δια αυτήν την αιτίαν με περιποιήται. Μετ΄ολίγας ημέρας
καλέσας ο Μητροπολίτης τον Δίκαιον Φλέσσαν επρότινεν όπως συμφάγωσι εν τή
Τραπέζι μόνοι των διότι σπανίως εδέχετο έτερον τινά εν τή Τραπέζη και επι τούτω
ο Δίκαιος απεκάλει τον Μητροπολίτην πραγματικόν Δεσπότην, εξήτασεν αυτόν έν
λεπτομερεία περί της καταστάσεως της Πελοποννήσου και απόρησεν πώς μοναχός
ών εγνώριζεν ακριβώς την κατάστασην της Πελοποννήσου.
Διότι και άλοι τινές έγραφον προς τον Μητροπολίτην τα αυτά υποστηρίζοντες. Επί τέλους είπεν ο Μητροπολίτης προς τον Δίκαιον Φλέσσαν νά έχει υπομονήν καί αύριον κατά την αυτήν ώραν της εσπέρας μεταβεί προς αντάμωσιν του Μητροπολίτου διότι εν τώ οίκω του περίμεναι έναν πατριώτην εργαζόμενον υπέρ της
βελτιώσεως των Χρηστιανών, και δια την εσπέραν της επιούσης μεταβάς εις τον οίκον του Μητροπολίτου συνήντησεν εκεί τον Σκουφάν, γέροντα πατριώτην αμαθή,
και ατυχήσαντα εν τη εμπορία του. Ο Μητροπολίτης Δέρκων , συνέστησεν εις τον
Σκουφάν τον Γρηγόριον Φλέσσαν, ώς μοναχόν επαίδευτον και εξαίρετον πατριώτην, και μετά συζήτησιν εκτεταμένην ενέγραψεν εν τώ καταλόγω των εταιρικών υπό
τα στοιχεία Α. Μ.
Τον Γρηγόριον Δίκαιον Φλέσσαν, εννοείται ότι ο Γρηγόριος δεν έκαμεν γνωστόν το επίθετόν του εις αυτούς, φοβούμενος μή τά εν Πελοποννήσω τολμήματά του ήσαν γνωστά; Εκλήθη αυθίς την εσπέραν της επιούσης
να μεταβή εις τον οίκον του Μητροπολίτου και συζητίσωσι περί της εταιρίας. Και δή μεταβάς ο Δίκαιος έυρεν εκεί
τον Σκουφάν, όστις παρέδωσεν εις αυτόν το καταστατικόν της εταιρίας, ίνα μελετήσει αυτό καί επιφέρει τάς επ’….
Η τελευταία υπογραφή του Παπαφλέσσα ως Υπουργός των Εσωτερικών

και Διευθυντής Αστυνομίας,
2α Μαϊου 1825. Τό Γρηγόριος Δίκαιος είναι ξεκάθαρο.
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Οι Φλεσσαίοι του Άργους δεν είναι Αρβανίτες όπως
υποστηρίζουν ορισì ένοι Δικαίοι.
Διελευκάνθη το μυστήριο της καταγωγής των Φλεσσαίων της περιοχής του Άργους. Για πρώτη φορά έρχονται στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο Γενάρχης των Φλεσσαίων του Άργους ήταν ο
Αθανάσιος Φλέσσας γιος του, εκ Πολιανής Μεσσηνίας, Αθανασίου Δημητρίου Φλέσσα, αδελφού του Παπαφλέσσα
από την πρώτη γυναίκα του Δημητρίου Φλέσσα την Θεοδώρα Νοταρά.
Η εικονιζόμενη κυρία Ελένη Φλέσσα έχει παντρευτεί τον απόγονο του
Αθανασίου Φλέσσα κ.Μιχάλη Κωνσταντίνου Φλέσσα από την Καρυά. Άργους.
Μετά από μακροχρόνια και επίμονη έρευνα η κ. Φλέσσα παρουσιάζει το
γενεαλογικό δένδρο των Φλεσσαίων του Άργους με αναμφισβήτητα έγγραφα που
αποδεικνύουν ότι ο Αθανάσιος Φλέσσας ήταν Αναγνώστης στην εκκλησία της
Καρυάς, Άργους και για αυτό πολλά έγγραφα τον αναφέρουν ως Αναγνώστη
Φλέσσα. Το «Αναγνώστης» όμως δεν είναι βαφτιστικό όνομα και αυτό ανάγκασε
την κ. Φλέσσα σε περαιτέρω έρευνα και να εντοπίσει στο Βιβλίο μεταγραφών του
Δημοτικού Διαμερίσματος Καρυάς του Δήμου Λυρκείας την 11ην Ιανουαρίου
1914 περιουσιακά στοιχεία του «Κωνσταντίνου Φλέσσα γιου του προ πολλών ετών αποθανόντος Αθανασίου Φλέσσα.».

Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Καρυάς έχει 811 κατοίκους και περιλαμβάνει
την Καρυά με 234 κατοίκους, τον Άγιο Γεώργιο με 118, την Αγριλίτσα
με 56, την Αρία με 18, τα Γαλαναίικα με 38, το Γαλάτιον με 57, τα Μποζιονελαίικα με 61, τα Σπαναίικα με 72, την Στραβή Ράχη με 30 και την Χούνη με 127.
Στη Καρυά, ένα χωριό σα σμάρι μελισσών που ξεκινά από τη ρίζα του βουνού και ξεχύνεται ίσαμε
κάτω, επέλεξε να μετοικήσει ο Αθανάσιος Φλέσσας για να αποφύγει τη φτώχεια και τη δυστυχία μιας
πολυμελούς οικογένειας από την Πολιανή Καλαμών. Το πώς ο πατέρας του έδωσε το όνομά του δεν είναι
γνωστό. Αυτός βέβαια δεν ονόμασε κανένα από τα παιδιά του με το όνομα Αθανάσιος.

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ,
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Αθανάσιος Δημ. Φλέσσας
1765-1825 Πολιανή

Ιωάννης Αθ.
Φλέσσας

Γεώγιος Α.
Φλέσσας

Λεωνίδας Αθ.
Φλέσσας 17951873

Νικόλαος Αθ.
Φλέσσας
1798-1870

Αναστάσιος Α.
Φλέσσας 1840-

1832-1860
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Αθανάσιος Αθ.
Φλέσσας 1812

Δημήτριος Α.
Φλέσσας 1843-

Ηλίας Αθ.
Φλέσσας
1809

Δημήτριος
Αθ. Φλέσσας
1814

Κωνσταντίνος Α.
Φλέσσας 18451923 5 παιδιά
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Παπαφλέσσας (Γρηγόριος Δίκαιος Φλέσσας) (1788-1825)
Κληρικός, αγωνιστής, απόστολος της Φιλικής Εταιρείας. Ευφραδής αλλά
συχνά εριστικός, πνεύμα αντιλογίας αλλά και εμπνευστής του πλήθους. Το κατά
κόσμο όνομά του ήταν Γεώργιος Δημ. Φλέσσας. Γεννήθηκε στο χωριό Πολιανή
της Μεσσηνίας και φοίτησε στη Σχολή Δημητσάνας, όπου όμως, όπως λέγεται,
γράμματα δεν έμαθε πολλά. Μετά το τέλος των σπουδών του, πιθανώς το 1816,
έγινε μοναχός στη Μονή Βελανιδιάς στην Καλαμάτα. Εκεί ήρθε σε ρήξη με την
ιεραρχία και αναγκάστηκε να φύγει για να εγκατασταθεί στη Μονή Ρεκίστας, μεταξύ Λεονταρίου και Μυστρά. Οι προσωπικές του διαμάχες δεν είχαν όμως τέλος. Λόγω κτηματικών διαφορών συγκρούστηκε με έναν ισχυρό Τούρκο της περιοχής και αναγκάστηκε να εκπατρισθεί. Καθώς τον κατεδίωκαν ο Παπαφλέσσας
φώναξε στους διώκτες του: «Αϊντε ρε και πού θα μου πάτε; Θα ξαναγυρίσω πάλι ή
δεσπότης ή παπάς και τότε θα λογαριαστούμε», υπόσχεση την οποία τήρησε.
Στη νέα του προσωρινή πατρίδα, την Κωνσταντινούπολη, φιλοξενήθηκε εγκαρδίως από τους εκεί συμπατριώτες του. Επί πατριαρχίας Γρηγορίου Ε' (1745-1821) ο Παπαφλέσσας χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης.
Στις 21 Ιουνίου 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Παναγιώτη Αναγνώστου (Αναγνωσταρά) με
το όνομα Γρηγόριος Δίκαιος και ανέλαβε τη σημαντική αποστολή της κατήχησης των κατοίκων των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών με το συνθηματικό όνομα Αρμόδιος. Στην επιστροφή του στην Ελλάδα, μετά το
πέρας της πρώτης του αποστολής, συνελήφθη από τους Τούρκους και εν τέλει φυγαδεύτηκε με τη βοήθεια
του πατριάρχη Γρηγορίου. Οταν πλέον επέστρεψε στην Πελοπόννησο κατείχε ήδη το πνεύμα του αγωνιστή. Με δεκάδες έγγραφα της Φιλικής Εταιρείας στα χέρια του ξεκίνησε μια σειρά ομιλίες ευαγγελιζόμενος την απελευθέρωση των Ελλήνων από τον ζυγό των Τούρκων.
Ο ηγετικός του χαρακτήρας και οι πρωτοβουλίες του αυτές ανησύχησαν πολλούς προύχοντες, οι οποίοι
δεν ήθελαν να διαταραχθεί η τάξη και οι Τούρκοι να προβούν σε αντίποινα. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι
σκέφθηκαν να τον συλλάβουν και να τον παραδώσουν στα χέρια του εχθρού. Ο Παπαφλέσσας όμως διαισθάνθηκε τον κίνδυνο και φρόντισε να περιορίσει τη δράση του στους απλούς χωρικούς, οι οποίοι τον
προστάτευαν, γοητευμένοι από τον χαρισματικό ηγέτη τους.
Η εν Μανιακίω της Πυλίας μάχη, «καθ' ην ο Γρηγόριος Παπαφλέσσας, ηρωικώς
μαχόμενος, έπεσε ως νέος Λεωνίδας»

Τον Ιανουάριο του 1821 στη Βοστίτσα, στο Αίγιο, ο Παπαφλέσσας κάλεσε συνέλευση, όπου και
έθιξε τα μείζονα θέματα της χώρας. Μίλησε περί ελευθερίας και δικαιωμάτων, περί πνεύματος και ελληνικότητας και υποστήριξε την Επανάσταση. Μια επανάσταση την οποία αποδοκίμασαν πολλοί από τους
συμμετέχοντες υποστηρίζοντας ότι το έδαφος δεν ήταν έτοιμο ακόμη. Ο Παπαφλέσσας τότε σήκωσε επιδεικτικά την επιστολή που είχε στείλει ο Υψηλάντης τονίζοντας την αναγκαιότητα της άμεσης έναρξης
του αγώνα. Χωρίς όμως ανταπόκριση. Οργισμένος αναχώρησε για τη Μάνη, όπου συνάντησε τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Χριστόφορο Περραιβό.
Μετά την κήρυξη της Επανάστασης ο Παπαφλέσσας έβγαλε το ράσο του αρχιμανδρίτη και φόρεσε
τη στολή του πολεμιστή. Από τον Μάρτιο του 1821 ως και τη μάχη στο Μανιάκι το 1825, όπου σκοτώθηκε, πρωταγωνίστησε σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις αλλά και σε πολιτικές δραστηριότητες. Στις περιοδείες του στην Αρκαδία, στη Γορτυνία, στην Ολυμπία, στην Αργολίδα και στην Κορινθία κινήθηκε με
σκοπό να στρατολογήσει τους εκεί πληθυσμούς. Στην Αργολίδα, κατά την προσπάθειά του να εμποδίσει
την προέλαση του Κεχαγιά Μπέη, εγκαταλείφθηκε από τους άοπλους και άπειρους χωρικούς που τον συνόδευαν και αναγκάστηκε να υποχωρήσει στο κάστρο του Άργους, όπου και αντιμετώπισε τους Τούρκους.
Στον επόμενο του προορισμό, στην Καρύταινα, ο τουρκικός στρατός ερχόμενος από την Τρίπολη ανάγκασε τον ίδιο και τον Κολοκοτρώνη να καταφύγουν στη Μεσσηνία, ενώ τον Ιούλιο του 1821 στα Μεγάλα
Δερβένια της Μεγαρίδας μαζί με άλλους οπλαρχηγούς κατόρθωσε να παρεμποδίσει την είσοδο του τουρκικού στρατού του Ομέρ Βρυώνη στην Πελοπόννησο. (Συνέχεια στη σελίδα 4)
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Τον Δεκέμβριο του 1821 έγινε μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας και έλαβε μέρος στην Α'
Γενική Συνέλευση της Επιδαύρου, στη Β' Εθνική Συνέλευση του Άστρους και την 1η Ιουλίου 1823 ανέλαβε το υπουργείο Εσωτερικών. Στον εμφύλιο πόλεμο βρέθηκε αντίπαλος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη,
παρ' ότι στο παρελθόν είχε πολεμήσει μαζί του. Στο πλευρό της κυβέρνησης Γ. Κουντουριώτη κυνήγησε
τους Κολοκοτρωναίους, ενώ οι ένοπλες συγκρούσεις μαζί τους καθώς και με άλλους αγωνιστές της Επανάστασης αποτελούν γκρίζες σελίδες στην ιστορία του έθνους κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο. Παρ' όλα
αυτά, όταν ο Ιμπραήμ απείλησε σοβαρά την έκβαση της Επανάστασης, ο ίδιος ο Παπαφλέσσας πρότεινε
την αποφυλάκιση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και άλλων αντικυβερνητικών. Η απελευθέρωσή τους όμως δεν έγινε εγκαίρως. Ο Παπαφλέσσας έσπευσε στο Μανιάκι, το οποίο μετά την πτώση του Νεοκάστρου (11 Μαΐου 1825) αποτελούσε στόχο των Αιγυπτίων, όπου συγκέντρωσε αρχικά 1.500 άνδρες, από
τους οποίους τελικά έμειναν μόνο 500. Κυκλωμένος από 3.000 ιππείς και πεζούς απέρριψε την πρόταση
άλλων οπλαρχηγών να μετακινηθεί σε πιο ασφαλή θέση. Στην οκτάωρη αυτή μάχη ο Παπαφλέσσας έπεσε
νεκρός μαζί με όλους τους άνδρες του τον ανηψιό του Δημήτριο Ηλία Φλέσσα.

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ
Ο Σύλλογος Ιστορική Οικογένεια των Φλεσσαίων
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Περ. Σταυρού 5 & Λεωφ. Κηφισίας, Αμπελόκηποι.
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Αντίτιμον συμμετοχής 30 Є κατ' άτομο.
ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΦΛΕΣΣΑΙΟΙ
Ελάτε μαζί μας με τους φίλους, τα παιδιά και συγγενείς σας να κόψουμε την Βασιλόπιττα του συλλόγου μας και να χορέψουμε με ζωντανή μουσική στο Εστιατόριο '' ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ'' στους αμπελοκήπους
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1ο πιάτο
Φλογέρα, Μίνι κρέπα, Κοτομπουκιά πανέ, Μπιφτεκάκι,
Λουκανικάκι, Φιλέτο καπνιστό, Ντολμαδάκι, Πιπεριά Φλωρίνης
Σαλάτες ( ανά δύο άτομα )
Σαλάτα Σεφ, Μακεδονική, Τζατζίκι, Φέτα ή ποικιλία Τυριών ( ανά
δύο άτομα )
Κύριο πιάτο
Κατά' επιλογή από Μοσχαράκι στάμνας, Αρνάκι λεμονάτο, Μοσχαράκι λεμονάτο, Σνίτσελ, Κοτόπουλο φιλέτο ψητό, Μπριζόλα χοιρινή,
Μπριζόλα καπνιστή ( ακόκκαλη ), Σουβλάκι χοιρινό, Χοιρινό κρασάτο με μανιτάρια.
Γαρνιτούρα
Ριζότο λαχανικών, Πατάτες φούρνου με φιστίκι & σουσάμι
Ποτά
Κρασί Ελαφοκυνηγός ( Λευκό, ροζέ, κόκκινο) Αναψυκτικά,
Μπύρες.
Ο Σύλλογος θεωρεί την κοπή της πίττας σαν την κορυφαία εκδήλωση
της χρονιάς γι αυτό σας παρακαλεί για την αυθόρμητη συμμετοχή
σας ώστε η εκδήλωση να σημειώσει την μεγαλυτέραν δυνατή επιτυχία.
Προμηθευτείτε την πρόσκλησή σας, 30 Ευρώ κατ' άτομο στο
γραφείο μας στην οδό Αγίου Σίλα 29, ή δηλώστε συμμετοχή στα τηλέφωνα:

Τίμος Φλέσσας , 210 6138059, 6973039980
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
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