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Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καλεί όλα τα μέλη και του φίλους μας, με έντονα αισθήματα
εθνικής υπερηφάνειας να γιορτάσουμε τα 187 χρόνια της Ελληνικής Εθνικής
Παλιγγενεσίας.
ΜΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΙΜΟΥ ΦΛΕΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Η 29η Μαΐου του 1453 σήμανε το τέλος μιας αυτοκρατορίας που 1000 και πλέον χρόνια
κράτησε στην πανίσχυρη αγκάλη της, γιγάντωσε και έθρεψε τον πολιτισμό και την δόξα .Τα
τείχη της επτάλοφης, της Πόλης, που πάνω τους έσπαζαν και διαλύονταν ή απομακρύνονταν
τα κύματα των βαρβάρων, έπεσαν, και ο σεισμός της καταστροφής τους συγκλόνισε τον
κόσμο. Ο δικέφαλος αυτός, της Χριστιανοσύνης και του Ελληνισμού επιβλητικό σύμβολο,
έριξε σπασμένα τα φτερά του ,αυτά που μετέφεραν πάνω τους ότι μεγάλο
και άξιο είχε πετύχει η ανθρωπότητα: την επιστήμη ,την τέχνη, το θεϊκό αλλά και το ανθρώπινο πνεύμα.
Στην θέση του υψώθηκε

το μουσουλμανικό μισοφέγγαρο, για να φωτίζει αχνά και μισοσκότεινα την ατέλειωτη νύχτα μιας τυραννίας, 4 ολόκληρων αιώνων. 400 χρόνια πικρής σκλαβιάς. 400 χρόνια να ζυμώνεις με το δάκρυ
και τον ιδρώτα το ψωμί σου. Με την αγωνία και την βάρβαρη καταπίεση κάτω από τον ίσκιο του θανάτου. Να μην
ορίζεις εκείνο που σπέρνεις, εκείνο που θερίζεις. ΄Άλλοι να διαφεντεύουν το σπίτι σου, να τρυγάνε τον κόπο σου, να
ρουφάνε το αίμα σου και να κάνουν αισχρά και άτιμα παιχνίδια στα βάρβαρα χέρια τους τα ιερά πρόσωπα της οικογένειάς σου.

Μα την ημέρα που η Ορθοδοξία γιόρταζε την αρχή της διαδικασίας ενανθρώπισης Του Υιού και Λόγου του
Θεού, ήλθε η ώρα να δύσει και να ροδοφέξει η αυγή της Λευτεριάς. Να λάμψει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Ήταν 25η
Μαρτίου του 1821. Τότε που τινάχτηκε συθέμελα τούτος ο τόπος. Τότε που το νόημα της ελευθερίας έλαβε θρυλικές διαστάσεις στη συνείδηση του ΄Έθνους, ενέπνευσε τις επόμενες γενεές των Ελλήνων για διαδοχικές απελευθερωτικές εξορμήσεις και σε καιρούς δοκιμασίας εμψύχωσε το γένος για καρτερία και αντίσταση.

Για να σημάνει όμως η ώρα εκείνη δούλεψαν σκληρά δάσκαλοι του γένους και ισαπόστολοι, παπάδες και
γραμματοδάσκαλοι αλλά και πολλοί απλοί και ανώνυμοι αγωνιστές. Εργάστηκαν Κοσμάδες Αιτωλοί και Φλεσσαίοι, φιλικοί και φλογεροί πατριώτες, αρματολοί και κλέφτες. Όλοι τους άνθρωποι ταπεινοί, ανυποχώρητοι στη πίστη
τους, εραστές της Ελευθερίας, φαμελίτες σεμνοί και μυαλωμένοι.
Ετσι σήμανε η ώρα για τον μεγάλο ξεσηκωμό. Το ποτήρι είχε πια ξεχειλίσει. Απ΄ άκρη σ΄ άκρη αντήχησε το
εθνεγερτήριο σάλπισμα. ’’Ελευθερία ή θάνατος‘‘. Με το σάλπισμα εκείνο δεν μίλησε η λογική. Μίλησαν τα υπαρξιακά βάθη ενός ολόκληρου λαού που αντλεί πάντα δυνάμεις από τις ιστορικές του ρίζες. Από τους Θεούς και τους
ημίθεους, τους γίγαντες και τους τιτάνες, τους μυθικούς και τους ομηρικούς ήρωες, τους Μαραθωνομάχους και τους
Σαλαμινομάχους, τους Βυζαντινούς Ηράκλειους και Παλαιολόγους, τους ακρίτες και τους χριστιανούς μάρτυρες.
Ετσι στις θάλασσες και στις στεριές, στα νησιά και στα βουνά μας, ανάβουν πελώριες φρυκτωρίες και ξεσηκώνουν
τους αλύτρωτους σκλάβους. Πρώτος ο Γρηγόριος Παπαφλέσσας δίνει το σύνθημα και σαν μπουρλοτιέρης των ψυχών πού ήταν ξεσηκώνει το λαό και υψώνει το Λάβαρο της Επανάστασης.
Η Καλαμάτα σέρνει επίσημα τον χορό του ξεσηκωμού. Μανιάτες, Κολοκοτρωναίοι, Μαυρομιχάληδες, Διάκοι,
Ανδρούτσοι, Κανάρηδες, Καραϊσκάκηδες, Φλεσσαίοι, Μπουμπουλίνες στο Βαλτέτσι, στο Χάνι της Γραβιάς, στην
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Τριπολιτσά, στο Σούλι, στην Αλαμάνα στα Ψαρά και σε άλλα νησιά ακολουθούν στο επαναστατικό γλέντι και χαροκόπι. Το μήνυμα του ξεσηκωμού έτρεξε σε κάμπους και βουνά, σε ρεματιές και σε ραχούλες, σε θάλασσες και σε
ακρογιάλια. Έτρεξε και χάιδεψε σκλάβους αιώνων, έδωσε δύναμη και πύρωσε τις ψυχές τους, ανάδειξε ήρωες τους
δειλούς χωρικούς και ηρωίδες τις αδύναμες Ελληνίδες. Και σήκωσε ο ρωμιός τη σημαία του και άνοιξε την αυλαία
στη σκηνή των θαυμάτων.

Eδώ αξίζει να θυμηθούμε τα λόγια του Στρατηγού Θεόδ. Κολοκοτρώνη μετά την ίδρυση του Έλλην. Κράτους.
« Όταν αποφασίσαμε να κάμουμε την Επανάσταση δεν συλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμαστε ούτε πως δεν έχομε
άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τις πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε που πάτε εδώ να
πολεμήσετε με σαπιοκάραβα, αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι και ο
κλήρος μας, και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συìφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και κάναμε την Επανάσταση».
Τα γραμμένα της ιστορίας έχουν όλα ειπωθεί εκ των υστέρων. Θα ήταν όμως ιστορικά χρήσιμο να οδηγηθούμε όχι μόνο στις στιγμές που συντελούνταν οι ανεπανάληπτες και μοναδικές σ΄ ολόκληρη τη γη ηρωικές προγονικές
πράξεις. αλλά στην αρχική σύλληψή αυτών των πράξεων. Στη διεργασία της κυοφορίας τους. Την στιγμή που δονούνταν οι καρδιές των προγόνων για εξέγερση. Να σκεφτούμε λίγο τον απλό ΄Έλληνα που ήταν ταυτισμένος με
την μοίρα της γης του. Φουρτούνες. Αλλεπάλληλα κύματα. Χτυπημένος από πολλούς επιδρομείς. Καμιά ησυχία.
΄Ύπνος κανένας. Αγώνας τραχύς. Μα ο ΄Έλληνας, ο Ρωμιός που ήταν σκλάβος, ολόρθος. Στητός. Ματωμένος. Θυσία. Ολοκαύτωμα. Μόνος ενάντια σ΄ όλους, με φύλακα τον Θεό και την Παναγιά του. Μόνος ανάμεσα σε δύο κόσμους. Σ΄ ανατολή και Δύση.
Κουρσεμένο το κορμί του Έλληνα. Ακρωτηριασμένος. Σκλάβος. Δούλος εξωτερικά. Μέσα του όμως ελεύθερος. Με την κλεφτουριά και τ΄αρματολίκια του. Στα τραχιά του βουνά επάνω και στους βράχους των νησιών μας.Τα
ξεγυμνωμένα από τις βαρβαρικές επιβουλές. Συντροφιά με την ολάνθιστη γη του. Τ΄ αγριολούλουδα και τα πικρόχορτα. Τις ρίγανες και τα θυμάρια του. Τα πουρνάρια και τους σχίνους. Ακουμπισμένος, ταυτισμένος ο ΄Έλληνας με
την ραχοκοκαλιά της πατρίδας.
Ο τόπος μας μέχρι σήμερα πάλλεται γενναιόδωρα, από τις ψυχές των προγόνων μας, που ποτέ δεν κοιμήθηκαν
ύπνο βαθύ στις νυχτιές τους. Χωρίς αναπαμό, χωρίς ησυχασμό, μ΄ αγκαλιά τ΄ όπλο τους, έτοιμοι να πεταχτούν και
πάλι απάνω, να πολεμήσουν και πάλι αν χρειαστεί. να αποδιώξουν τον επίβουλο εχθρό. Γι αυτό και εμείς πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε ότι όσο το ΄Έθνος μας βρίσκεται σε οργανική κοινωνία με το 21, ενωτίζεται από το πολύμορφο
δίδαγμά του και όσο εμπνέεται απ΄ αυτό τόσο πιο στερεή κι αυθεντική θα γίνεται η καθημερινή του ζωή.
Τον Μάιο του 1836 ο στρατηγός Μακρυγιάννης αντίκριζε και πάλι μετά από 14 ολόκληρα χρόνια τα παλιά
του λημέρια στην Στερεά Ελλάδα κι έλεγε: «Πατρίς», μονολογούσε καθώς περπατούσε, «να μακαρίζεις γενικώς όλους τους ΄Έλληνες, ότι θυσιάστηκαν για σένα να σ΄ αναστήσουνε, να ξαναειπωθείς άλλη μια φορά λεύτερη πατρίδα, όπου ήσουνα χαμένη και σβησμένη απ΄ τον κατάλογο των εθνών».

Το νόημα του Ευαγγελισμού του 1821 στη Μονή της Αγ. Λαύρας μεταφέρεται στην εποχή μας με την μορφή
του αιτήματος της οικονομικής και της πολύμορφης κοινωνικής ανάπτυξης. Τα κατορθώματα του 21 πρέπει να συμπληρωθούν με κατακτήσεις στους στίβους της ειρηνικής δημιουργίας και της κοινωνικής ευημερίας σε συνδυασμό
με την εθνική μας επαγρύπνηση, που είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε, αφού οι επιβουλές εναντίον μας αυξήθηκαν και οι προαιώνιοι εχθροί μας, από τα ανατολικά σύνορα, απειλούν να γίνουν και πάλι κυβερνήτες σε δικά μας
εδάφη και θαλάσσια ύδατα, ιδιαίτερα του Αρχιπελάγους μας.

Μέλημά μας ας είναι, ο εορτασμός της Επανάστασης του 1821 να γονιμοποιήσει και σήμερα τις ιστορικές
μνήμες όταν πάλι πρέπει να προασπίσουμε την ταυτότητα και την αξιοπρέπειά μας ως λαός. Γι αυτό πρέπει να στεκόμαστε με σεβασμό, μπροστά σ΄ αυτό το μεγάλο σταθμό της νεώτερης ιστορίας μας. Γιατί ο σταθμός αυτός ήταν
ένα θαύμα, που το ηθικό του μεγαλείο αρμόζει στ΄ αλήθεια, να δεσπόζει αδιάκοπα στην σημερινή αλλά και στην
μελλοντική εθνική μας πορεία.
Στο προσκλητήριο μνήμης που θα σημάνει, σ΄ αυτό το εωθινό κάλεσμα όλων μας, των παρόντων αλλά και
των αδικαιολόγητα απόντων, ας μνημονεύουμε κι ας φωτιζόμαστε από τα θαυμάσια της ενότητας και της ομοψυχίας, με τις οποίες εφόδιο και όπλο ακαταμάχητο ξεσηκωθήκαμε, αντιπαραταχτήκαμε και καταφέραμε νίκας κατά
βαρβάρων. Ας είναι η ενότητα και η εθνική ομοψυχία πρώτο και έσχατο μέλημα των αρχόντων και του λαού μας
ιδιαίτερα σήμερα. Και αν πρέπει, και πραγματικά πρέπει σε πολλές στιγμές της υπεύθυνης εθνικής μας πορείας να
μεθάμε, ας είναι το αθάνατο κρασί του 21 που θα μας μεθά. Γιατί πολλά άλλα κρασιά που μας μεθούν είναι ψευδώνυμα και ξένα, ασύμβατα προς τον χαρακτήρα και την Ιστορία μας.
Τίμος Φλέσσας
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Επιστολή ενός γνήσιου απογόνου της Οικογένειας των Φλεσσαίων,
Ιωάννη Τσαούση.

Ο Γιάννης Τσαούσης γεννήθηκε το 1928 στη Ζούρτσα (Νέα Φιγαλία, σήμερα)

της επαρχίας Ολυμπίας, μεγάλωσε και εργάστηκε ως αγρότης και μέχρι σήμερα δεν έχει αποχωριστεί την αγαπημένη μας πατρίδα. Η μητέρα του ήταν ή Θανάσω Γεωρ. Φλέσσα (18751977) απόγονος του Ηλία Δημ. Φλέσσα (1790-1875) από την Πολιανή Μεσσηνίας, αδελφού του Παπαφλέσσα. Υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια τον πολιούχο Άγιο Νικόλαο της
γενέτειρας μας ως αριστερός ψάλτης και Αναγνώστης της εκκλησίας. Μας έστειλε την παρακάτω συγκινητική επιστολή με ένα λαϊκό τραγούδι του για τον Παπαφλέσσα, που νομίζουμε ότι πρέπει όλοι οι Φλεσσαίοι να διαβάσουν. Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε όλους να
μας στείλετε επιστολές ή οικογενειακές παραδόσεις για να τις μοιραστούμε με όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας.
Αγαπητέ εξάδελφε Τίμο, γενεαλόγε του γένους Παπαφλέσσα.
Αναγνωρίζω, αναμφιβόλως το τεράστιο αυτό έργο που ξεκίνησες προ πολλού και διαθέτης κόπο, χρήμα και
χρόνο, για να φέρεις εις πέρας ένα έργο ανεκτίμητης αξίας και προσφοράς για τον μεγάλο αυτόν Ήρωα, Εθνομάρτυρα, Αρχιμανδρίτη και Στρατηγό Παπαφλέσσα και τις μετά από αυτόν γενεές του, που αξίζει τον κόπο να δημοσιεύονται όπως του αξίζει μια τέτοια γενναία και τολμηρή απόφαση που κανένας άλλος δεν θα τολμούσε να κάνει.
Εκτιμώ, ιδιαίτερα την μεγάλη αυτή πρόσφορά σου και να είσαι πάντα δυνατός και τολμηρός για περισσότερες και αξιόλογες τέτοιες προσφορές στην συνέχεια των δραστηριοτήτων σου.
Αγαπητέ εξάδελφε, μπορεί να μην φέρω το όνομα Φλέσσας, είμαι όμως γέννημα και θρέμμα Παπαφλέσσας
και νιώθω περήφανος γιατί προέρχομαι και εγώ από μητρός μου το γένος Φλέσσα. Η πολύτιμη εφημερίδα που μου
στέλνεις τη διαβάζω και μαθαίνω πολλά πράγματα που δεν ήξερα.
Θα ήθελα λοιπόν, εάν η εφημερίδα σας μου το επιτρέπει, να μου φιλοξενεί καιρό εις καιρό και τα δικά μου
πτωχά επιτεύγματα, απ΄ ότι γνωρίζω και έχω διαβάσει για τους θρύλους και τα κατορθώματα του απελευθερωτικού
αγώνα του 1821. Δυστυχώς ο νεοκλασικός Ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο πανίσχυρος οδοστρωτήρας καταπατάει και
κατεδαφίζει τ΄ ανθρώπινα δικαιώματα των ηθικών και ιστορικών αξιών των κρατών μελών της, και προσπαθεί να
σβήσει όχι μόνο την παράδοσή τους αλλά να σβήσει τ΄ όνομα Ελλάδα από το χάρτη. Ξέχασαν οι Έλληνες τι θα πει
«μωλόν λαβέ», «ή ταν ή επί τας», «ελευθερία ή θάνατος ή το ¨ΟΧΙ’ του 40. Σεις οι πνευματικοί βάλτε φραγμό στο
κατρακύλισμα.
Με βαθύτατη εκτίμηση
Γιάννης Τσαούσης.
Ο Γιάννης Τσαούσης, προς τιμήν του ενδόξου προγόνου, από μητρός, του Ήρωα και Εθνομάρτυρα Παπαφλέσσα,
έγραψε το παρακάτω εκλεκτό Δημοτικό κλέφτικο τραγούδι και το μελοποίησε ο ίδιος με δική του έμπνευση.
Και ξεκινάει το πόλεμο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΦΤΙΚΟ ΤΟΥ
από την Καλαμάτα
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
και τίποτα δεν τον σταματά
στης λευτεριάς την στράτα.
Ο Υψηλάντης έστειλε
στο Μοριά το Παπαφλέσσα
Τους Τούρκους πολιόρκησαν
για να συνάξει Αρματολούς
ώσπου να τους κιοτίσουν
με όσα και αν είχε μέσα.
μα κείνοι παρεδόθησαν
χωρίς να πολεμήσουν.
Στην Πολιανή ξεπέζεψε
στο πατρικό του σπίτι
Μια μέρα πολυπόθητη
την μάννα του χαιρέτισε
μια μέρα ευλογημένη
και πήρε την ευχή της.
η λευτεριά ανέτειλε
Ευχήσου με μανούλα μου
τους σκλάβους να βοηθήσω
κι αν δεν τους φέρω λευτεριά
να μην γυρίσω πίσω.
Πιάνει συνάζει Αρματολούς
και Στρατηγούς μεγάλους

και σύναξε και κληρικούς
καλόγερους και άλλους.
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σ’ όλη την οικουμένη.
Η λευτεριά ξεκίνησε
από την Καλαμάτα
και στο Μανιάκι τέλειωσε
του Παπαφλέσσα η στράτα.
Γιάννης Τσαούσης
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
WWW.FLESSAS.EU

Την ιστοσελίδα μας έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα 3, 845 επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα 78% από την Ελλάδα(πράσινο), 10% από
κόμβους του διαδυκτείου, 4% από Λιθουανία, 4%
από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 2% από
Σουηδία, 1% από Βραζιλία και 1% από Γερμανία.
Βλέπε σχεδιάγραμμα ανωτέρω.
Έχουμε λάβει πολλά καλά σχόλια και συγχαρητήρια από Φλεσσαίους της διασποράς.
Φλεσσαίοι ομογενείς της Βοστώνης θα ήθελαν να
δημιουργήσουν ένα παράρτημα του συλλόγου μας
το οποί θα αντιπροσωπεύει όλους τους Φλεσσαίος
της Βόρειο Αμερικής. (Αμερική Καναδά και Νότιο
Αμερική). Προσπαθούμε ν΄ αναθέσουμε σ΄ ένα
δικηγόρο εκεί για τις ανάλογες διαδικασίες.

ΛΑΒΑΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Κ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ-ΤΟΥΛΟΥΠΑ ΛΙΝΑ Κ
ΦΛΕΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ
ΦΛΕΣΣΑ-ZERBA ΤΑΣΟΥΛΑ Κ
ΦΛΕΣΣΑ-ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ Δ
ΦΛΕΣΣΑ-ΛΟΥΚΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ
ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν
ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν
ΦΛΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΦΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ
ΦΛΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤ Ν
ΦΛΕΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛ.
FLESSAS CONSTANTINE (USA)

25
25
25
25
25
25
30
20
70
25
50
25
50

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ
29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008.
ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
380,00
ΕΣΟΔΑ
2109,28
ΕΞΟΔΑ
1165,28
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1324,00
Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν στείλει την συνδρομή τους για το 2008 να μας την στείλουν. Είναι ο
μόνος τρόπος για να μπορέσει να συνεχίσει ο Σύλλογος μας.

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ
Αίτηση τού Χρήστου Κιάλη από το Στρέφι Μεσσηνίας προς την Εθνική Συνέλευση για να του αποδοθούν παρακρατηθέντα πράγματα και χρήματα εκ μέρους του κληρονόμου και αδελφού του Παπαφλέσσα Νικήτα Δ. Φλέσσα.
(Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας τόμος 18, σελίδα 174 αριθ. 30).
Του Τίμου Φλέσσα Γενεαλόγου & Ιστορικού ερευνητή

Προς την σεβαστήν Έθνοσυνέλευσιν!
Ένας ομογενής όστις είχεν είς τήν έμπιστοσύνην του το "Εθνος σχεδόν δύο χρόνους ολόκληρους έξ’ οικείων του,
καΐ έφύλαττε καθ΄ όλην τήν έκτασιν εΰπείθειαν είς τους μεγαλύτερους του έδούλευσεν εξ΄ άρχής του 'Ιερού τούτου
Άγωνος τόσον εις έκστρατείας καθώς και εις τά πολιτικά μέ τιμήν, ούτε είς μισθούς άπέβλεψεν, ούτε έζήτησε νά λάβη,
και ίσως πολλά ολίγες φορές έφαγε ψωμί έθνικόν. Δέν έφάνη επιζήμιος οΰτε είς το κοινόν ούτε μερικώς εις τινά των
συμπολιτών Ελλήνων, ούτε εφοράθη συμβάλλων τους πολίτας, άλλα μάλιστα πασχίζων είς το νά ομονομούν. Αυτός
λοιπόν ο ομογενής δέν ζητεϊ άλλο άπο τήν σ. Έθνοσυνέλευσιν παρά δικαιοσύνην, ή οποία άχρι τοΰδε ήτον αδύνατος είς το
να δίδη των ανθρώπων τά δίκαια καί μάλιστα προς τον μακαρίτην Γρηγόριον Φλέσσαν, όστις μέχρι τίνος κατακρατών
τά πράγματα και χρήματά μου, άφησε το χρέος εις τον κληρονόμον καί άδελφόν του Νικήταν.
Έξαιτώ λοιπόν, σεβαστοί Κύριοι, τήν προστασίαν σας. Έάν στοχασθήτε ότι ο ύποσημειούμενος δέν ημπορεί όχι
μόνον νά ζήση είς τήν πατρίδα του, άλλ΄ούτε τους συγγενείς του νά ιδή, μήτε παραμικράν ελπίδα έχει άπό τά κτήματα του. Έάν στοχασθήτε ότι όσον ο προδότης είναι μισητός και αξιοκατάκρητος, και ο έμπιστος άνθρωπος άξιος
αγάπης και τιμ.ής. Έάν τέλος συλλογισθήτε, ότι κάμνετε έργον δίκαιον και θείον ϋπερασπιζόμενοι τούς προφανείς ύπέρ
του "Εθνους δυστύχησαντες και αδικούμενους, όλα ταύτα, σ. Κύριοι, έάν στοχασθήτε, λαμβάνω έν τάχη το δίκαιον μου,
διά νά ζήσω καΐ είς το έξης έντίμως μέ τά ΐδιά μου. Μένω μέ όλον το ανήκον σέβας.
Τή 15 Άπριλίου 1826, Πηγάδια
Εις τάς διαταγάς σας πρόθυμος
ό δούλος σας Χρήστος Κιάλης
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ (ΔΙΚΑΙΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΣ) Ή ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ
ΠΟΛΙΑΝΗ 1788 - ΜΑΝΙΑΚΙ 1825
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2007

2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑΚΙ
19 ΚΑΙ 20 ΜΑΊΟΥ 2008
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΤΗΝ 19ΗΝ ΜΑΊΟΥ 2008 ΚΑΙ ΏΡΑ 08:00
ΑΦΙΞΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΑΝΗ ΚΑΤΆΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΟ ΠΑΛΕΙΟ ΦΛΕΣΣΑΪΚΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΕΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ –ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΩΜΕΝΗ στις 08:00 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΞΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ, ΜΕΣΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΓΩΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
210 6138059 ΤΟ ΑΡΓΩΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 10/5/2008
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΚΛΙΝΟ 140:00 (120:00 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ) ΤΟ ΑΤΟΜΟ
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ-NEWS FROM DISPERSION
The Flessas Name in History book
The Flessas Name in History is an 80 page, paper back, customized book offering a unique blend of fascinating facts, statistics and commentary about the Flessas
name. The book is just one of an entire series of family name books in the Our Name
in History collection. Each book in the collection is printed on demand and is compiled from hundreds of millions of records from the world's largest online resource of
family history, flessas.eu .
This particular book follows the Flessas family name through history and makes the perfect gift for
your family members and anyone interested in the Flessas name. In the book you'll find out about where
people with the Flessas last name originated. You may discover the countries and ports they left behind,
the ships they sailed and more. You'll get a better idea of where people sharing the Flessas name settled
and where they may reside today in the United States, Canada, England and other countries. You'll get all
this information and much more in your Flessas family name book. If your last name is not Flessas, then
check out our collection of nearly 2500 family members with a lot of information about them.
To order the book please conduct Tim C. Flessas at the Flessas.eu site.

Karl Flessa , Department Head Professor, Paleontology and Paleobiology
My active research concerns how we can use the very recent fossil record to
address important issues in conservation biology and environmental change. My
students and I examine how skeletal remains accumulate, how assemblages of dead
remains differ from contemporaneous living communities, and how variation in
stable isotopes, growth rings and predatory damage can be used to reconstruct environments and past ecological interactions. In short, we are putting the dead to work
to assess environmental impact and to provide guidelines for habitat and species
restoration.
In addition to this field- and lab-based work on young fossils, I am examining the environmental
and ecological impact of water policy in the western United States. And I’m an avid collector of roadside
dinosaurs.
Most of my lab’s work focuses on the delta of the Colorado River. Since about 1935, upstream water diversions have reduced the amount of water that reaches the river’s delta in the northern Gulf of California. In most years, the river no longer reaches the sea. We are examining deposits of mollusk shells,
bones of marine mammals, and otoliths of fish in order to assess the impact of upstream water diversions
on the delta and estuary of the Colorado River. We also use oxygen isotopes in dated clamshells to compare the variation in river flow during the past 1,000 years to the variation evident in the 100 years of the
instrumental record.
For more about our research and some cool images of the Colorado Delta, see the home page of the
Centro de Estudios de Almejas Muertas and the Research Coordination Network of the Colorado River.
Karl Flessa
Office: Gould-Simpson Bldg. 319
Phone: 520-621-7336
Fax: 520-621-2672
Email:kflessa@geo.arizona.edu
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ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ
Αρχίζοντας από αυτό το τεύχος, θα αναπτύξουμε το Γενεαλογικό δένδρο των Φλεσσσαίων της Ελλάδος ξεκινώντας από τον:

Γενεαλογικό δένδρο του Δημητρίου Γ. Φλέσσα (1685-1795) Γενάρχη των
Φλεσσαίων
Δημήτριος Γεώργιος
ΦΛΈΣΣΑΣ
b: 1685 στν Πολιανή,
Καλαμών
d: 1735 στν Από τους
Τουρκαλβανούς στην
Καλαμάτα

Κωνσταντίνος
Δημήτριος
ΦΛΈΣΣΑΣ

Νικόλαος
Δημήτριος
ΦΛΈΣΣΑΣ

b: στν Πολιανή, Καλαμών
d: 1803 στν Εφωνεύθει
υπο του Αναγνωσταρά
στην ¨Αμφεια

b: στν Πολιανή, Καλαμών

Γεώργιος Δημήτριος
ΦΛΈΣΣΑΣ

?

b: 1716 στν Πολιανή,
Καλαμών
d: 05 Ιουλ 1770 στν
Εφωνεύθει εν Νησίω
Μεσσήνης

Δημήτριος Γεώργιος
ΦΛΈΣΣΑΣ

Κωνσταντίνα
ΑΝΔΡΟΝΑΊΟΥ

Θεοδώρα
ΝΟΤΑΡΆ

b: 1736 στν Πολιανή,
Καλαμών
d: 1799 στν Εφωνεύθει
εις συμπλοκήν μέ τούς
Τούρκους στή Σπάρτη

b: στν Δημητσάνα

b: στν Τρίκαλα,
m: 1761
Κορινθίας

© Copyright Tim Flessas 1980-2008,Νέα Πεντέλη, Ελλάς
© Τίμος Φλέσσας.Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Γενεά No. 1
2
1
1
Ο Δημήτριος Γεώργίου Φλέσσας (Γεώργιος ) (Πηγή πληροφοριών: ΟΙκογενειακό δένδρο
Φλεσσαίων υπ.' αριθ. 1, Συνταχθέν υπό του Ιωάννου Νικήτα Φλέσσα (1800-1888), ήταν κλέφτης της Μεσσηνίας, γεννήθηκε το 1685 στην Πολιανή, Καλαμών και σκοτώθηκε το 1735 από τους Τουρκαλβανούς στην
Καλαμάτα.
Παιδιά του Δημήτρη Γεώργ. Φλέσσα ήσαν:
2
i. Ο Κωνσταντίνος Δημ.3 Φλέσσας (Πηγή πληροφοριών: Χειρόγραφο του Κωνσταντίνου
Ιωάννου Φλέσσα, "Η Ιστορία του Ελληνικού ¨Εθνους", Σελίς 38), γεννήθηκε στην Πολιανή, Καλαμών, ήταν
Προεστός Λεονταρίου και το 1803 εφωνεύθει υπό του Αναγνωσταρά στην ¨Αμφεια.
Σημ.: «Το 1803 Ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου (Αναγνωσταράς) μετά του Ν. Σταματοπούλου (Νικηταρά)
επικληθέντες, απέπλευσαν εις Ζάκυνθον προ της καταδιώξεως των κλεπτών, ήτοι τώ 1803 καθ' ό ο Αναγνωσταράς εφώνευσεν τον Κωνσταντίνον Δημητρίου Φλέσσαν προεστώτα Λεονταρίου, επί τη διαβολή ότι
δια της καταργήσεως φόρων τινών εν Αμφεία θα εκαθίστατο ισχυρότατος καί ότι ειργάζετο κατά των ληστών, διότι τότε οι Κολοκοτρωναίοι δολοφόνησαν τον ανεψιόν αυτού Παναγιώτην Δημητρίου Φλέσσαν αδελφόν του Παπαφλέσσα».
3

ii.

4

iii.

Ο Νικόλαος Δημήτριος Φλέσσας, born in Πολιανή, Καλαμών (Πηγή πληροφοριών:
Γενεαλογικά δένδρα Αδελφών Κωνσταντίνου και Γρηγόρη Παπαφλέσσα..).
Ο Γεώργιος Δημήτριος Φλέσσας, γεννήθηκε το 1716 στην Πολιανή, Καλαμών και
εφωνεύθει στις 05 Ιουλίου 1770 εν Νησίω Μεσσήνης.
(συνεχίζεται)
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ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
Δεν υπάρχει κάτι ανθρωπινότερο και ιερότερο από την Ελλάδα.
ΚΙΚΕΡΩΝ (106 – 43 π.Χ.)
Όποιον τον αγαπούνε οι Θεοί, πεθαίνει νέος.
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ (342 – 291 π.Χ)
Είναι μεν φίλος μου ο Πλάτωνας, αλλά πολύ πιο φίλη μου η αλήθεια.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (384 – 322 π.Χ.)
Όσο ζεις κι ακμάζεις, φρόντισε να μορφώνεσαι ( μη φαντασθείς ότι τα γηρατειά φέρνουν
μαζί τους και τη φρονιμάδα ).
ΣΟΛΩΝ (639 – 559 π.Χ.)

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ 2008
Α. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ: 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Αναχώρηση 07.30 από Αγία Παρασκευή- Εθνική Άμυνα- Καλλιμάρμαρο. Σταματάμε στην Λειβαδιά για
καφέ. Πάμε Αράχοβα και από εκεί στους Δελφούς. Στάση 20 λεπτών. Συνεχίζουμε για Ιτέα- Γαλαξίδι
όπου και θα γευματίσουμε. Περιήγηση στα αξιοθέατα του Γαλαξιδίου, με τα αρχοντικά του, με την παραδοσιακή Ρουμελιώτικη αρχιτεκτονική, το Ναυτικό Μουσείο. Το Λαογραφικό Μουσείο, και τις Βυζαντινές
εκκλησίες. Επιστροφή μέσω Ιτέας - Κίρρα- Αντίκιρρα, παραλία Διστόμου, Δίστομο, Λειβαδιά, Αθήνα .
Τιμή συμμετοχής: 25Є το άτομο άνευ φαγητού.
Β, 2-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ : 14- 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ- ΓΥΘΕΙΟ - ΜΥΣΤΡΑ
1 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
Αναχώρηση από την Αγία Παρασκευή στις 08.00, Εθνική Άμυνα- Καλλιμάρμαρο. Στάση για καφέ στο
Αρτεμίσιο και ακολουθώντας την διαδρομή Τρίπολη- Σπάρτη- Σκάλα φτάνουμε στην Μονεμβασιά για περιήγηση στο Κάστρο. Θα επισκεφθούμε μερικές από τις ( 40 ) σαράντα εκκλησιές, όπως του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Παύλου, τον Μητροπολιτικό Ναό της Μονεμβάσιας, τον Ελκόμενο Χριστό
Θα γευματίσουμε στην Μονεμβασιά. Το απόγευμα στο Γύθειο, όπου και θα διανυκτερεύσουμε.
2 ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το Μουσείο του Γυθείου στο νησάκι και στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Καστροπολιτεία του Μυστρά που είναι ένα υπαίθριο Μουσείο. Θα επισκεφθούμε , τον Ναό
της Αγίας Σοφίας, τα παλάτια των Δεσποτών, ( των Κατακουζηνών, και Παλαιολόγων), τον Μητροπολι τικό Ναό, του Αγίου Δημητρίου, την Ιερά Μονή της Ευαγγελιστρίας κ.λ.π. στην συνέχεια θα πάρουμε τον
δρόμο της επιστροφής, επισκεπτόμενοι τον Καιάδα, Ταύγετο – Καλαμάτα - Τρίπολη - Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 25Є το άτομο άνευ φαγητού.
Ιδιοκτήτης
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ
ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ Ο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»
Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236.
ΤΗΛ. 210- 6138059
-ΦΑΞ 210- 8037827
e-mail tflessas@flessas.eu, www.flessas.eu
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Αριθ. Τεύχους 8
Εκδότης Διευθυντής Τίμος Φλέσσας
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

¨ ΤΕΥΧΟΣ 80Ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

Εγώ πλήρωσα την συνδρομή μου.
ΕΣΕΙΣ;
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