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 Το Δ. Σ. του Συλλόγου εύχεται στα μέλη και στους φίλους Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο και υγειές το νέο έτος 2009.
.

Ιστορία του εορτασμού των Χριστουγέννων
Οι ιστορικές πηγές υποδεικνύουν ότι ο εορτασμός των Χριστουγέννων άρχισε να τηρείται στη Ρώμη γύρω στο
335, αν και κάποιοι ερευνητές βασιζόμενοι σε αρχαίους ύμνους με χριστουγεννιάτικη θεματολογία θεωρούν ότι τα πρώτα βήματα που οδήγησαν στον
Η Γέννηση του Ιησού σε πίνακα
εορτασμό αυτό έγιναν μέσα στον 3ο αιώνα. Η παράδοση θεωρεί ότι η αρτου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου
χαιότερη ομιλία για τη γιορτή των Χριστουγέννων εκφωνήθηκε από τον Μέγα Βασίλειο στην Καισάρεια της Καππαδοκίας το έτος 376 μΧ.
Επί Πάπα Ιουλίου Α' (336-332) τα Χριστούγεννα σταμάτησαν να γιορτάζονται μαζί με τα Θεοφάνεια και θεσπίσθηκε ως επέτειος η 25 Δεκεμβρίου κατόπιν έρευνας των αρχείων της Ρώμης, όπως πιστεύεται, επί της απογραφής
που έγινε επί αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου, σε συνδυασμό με υπολογισμό ρήσης του Ευαγγελίου (το οποίο και συνέτεινε) του Προδρόμου
λεχθείσα περί τον Χριστόν: Εκείνος δει αυξάνειν, εμέ δε ελατούσθαι" (Ιωάνν. γ'30). Με βάση αυτή την υποθετική πηγή, η Γέννηση του Χριστού
ορίσθηκε κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο όπου και αρχίζει η αύξηση των ημερών. Στον καθορισμό της 25ης Δεκεμβρίου ως ημερομηνίας εορτασμού συντέλεσαν προφανώς η μεγάλη εθνική
εορτή του "ακατανίκητου" θεού Ήλιου (Dies Natalis Solis Invicti) και ο εορτασμός των γενεθλίων του Μίθρα που
ήταν διαδεδομένα σε όλη την επικράτεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με την έννοια ότι η επιλογή αυτής της ημέρας ως ημέρας γέννησης του Χριστού είχε να κάνει με την προσπάθεια αντικατάστασης των παγανιστικών (μη
χριστιανικών) γιορτών που τηρούνταν εκείνον τον καιρό, όπως τα Σατουρνάλια και τα Μπρουμάλια.
Συνεπώς, όταν ο Χριστιανισμός έγινε η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας, προσπάθησε να απορροφήσει και
να δώσει νέα διάσταση και νέα σημασία σε πανάρχαια λατρευτικά έθιμα και λατρευτικές συνήθειες αιώνων. Πάντως, παρά τις απαγορεύσεις της εκκλησίας για πολλές από τις εκδηλώσεις που τελούνταν στην αντίστοιχη του
Δωδεκαημέρου περίοδο ή τις νομοθεσίες, αυτές διατηρήθηκαν κυρίως στην ύπαιθρο καθ' όλη την διάρκεια των
ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων, μέχρι τον 5ο μΧ. αιώνα. Σε μεταγενέστερη εποχή πολλά από τα έθιμα τους
(ανταλλαγή δώρων, γλέντια, χαρτοπαίγνια κ.ο.κ.) μεταβιβάστηκαν στον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς.
Στη Ρώμη το καλεντάρι των Φιλοκαλίων (354 μΧ.) περιλαμβάνει στην ημερομηνία της 25ης Δεκεμβρίου, απέναντι από την παγανιστική Natalis invicti, δηλ. "γέννηση του ακατανίκητου (ήλιου)", την φράση "VIII kaalitan nattis
Christus in Bethleem Iudea".
Από τη Δύση ο εορτασμός της Γεννήσεως στις 25 Δεκεμβρίου πέρασε και στην Ανατολή γύρω στο 376. Το 386 ο
Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρότρυνε την εκκλησία της Αντιόχειας να συμφωνήσει στην 25η Δεκεμβρίου ως
ημέρα εορτασμού της Γέννησης. Τον καιρό του Αγ. Αυγουστίνου (354-430) η ημερομηνία της Γιορτής της Γέννησης είχε καθοριστεί, πάντως ο Αυγουστίνος την παραλείπει από τον κατάλογό του με τις σημαντικές χριστιανικές
επετείους (PL 33.200).
Με τον χρόνο επεκράτησε σε όλο τον χριστιανικό κόσμο εκτός της Αρμενικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που συνεχίζει τον συνεορτασμό με τα Θεοφάνια.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Το έτος που μας πέρασε, το 2008, ήταν ένας σημαντικός σταθμός για την Ιστορική Οικογένεια των Φλεσσαίων. Ο Σύλλογος που επί τόσα χρόνια προσπαθούσα να δημιουργήσω πήρε τελικά σάρκα και οστά και
δια της υπ΄ αριθ. 563/2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών νομιμοποιήθηκε.
Αντίγραφο του καταστατικού είναι στη διάθεση οποιουδήποτε το ζητήσει από τα γραφεία του Συλλόγου.
Στη συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την δημοσιοποίηση του Συλλόγου σε διάφορα μέσα επικοινωνίας, την έκδοση του απαραιτήτου ΑΦΜ από την εφορία, το άνοιγμα Τραπεζιτικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την δημιουργία ιστοσελίδας στο Ιντερνέτ (με έξοδα του προέδρου), ως μέσου επικοινωνίας των απανταχού Φλεσσαίων και φίλων και την έγκριση από την Γενική
Γραμματεία Τύπου για την μηνιαία έκδοση της εφημερίδας μας «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» με μειωμένου τέλος ταχυδρόμησης.
Έγιναν οι από του νόμου προβλεπόμενες αρχαιρεσίες για την εκλογή αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου
τριετούς θητείας.
Το πρώτο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την επόμενη τριετία συγκροτήθηκε σε σώμα
την 20ην Ιουνίου 2008, όπως παρακάτω:
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ Κ. ΕΥΘΥΙΟΣ
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ Μ. ΔΗΜΟΣ
3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΗΝΑΡΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΟΥΚΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
5. ΤΑΜΙΑΣ ΒΑΒΟΥΛΗ-ΦΛΕΣΣΑ ΜΕΡΟΠΗ
6. ΕΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΝΤΟΡΑ
7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΦΛΕΣΣΑΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. ΦΛΕΣΣΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. ΦΛΕΣΣΑ Μ. ΕΛΕΝΗ
ΜΕΛΟΣ
2. ΦΛΕΣΣΑ Δ. ΑΜΑΛΙΑ
ΜΕΛΟΣ
Κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια για ομαδικές εκδηλώσεις του συλλόγου όπως ημερήσιες εκδρομές, κοπή
της πίττας, εκδρομή στο Μανιάκι στις 20 Μαΐου για την γιορτή της μάχης τού Μανικιού, διαλέξεις κλπ,
αλλά δυστυχώς κανένα ενδιαφέρον δεν εκδηλώθηκε από τα μέλη μας να συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008
ΕΣΟΔΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
1610.00€
ΔΩΡΕΕΣ ΤΙΜΟΥ ΦΛΕΣΣΑ
1363.00
ΣΥΝΟΛΟ
2973.00€
ΕΞΟΔΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
557.00€
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΧΥΔΡΟΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»
1608.00€
ΣΥΝΟΛΟ
2165.00€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2008
808.00€
Το 2009 προβλέπετε πολύ δύσκολο για την οικονομία της χώρας και την οικονομική κατάσταση των μελών μας. Το Δ. Σ. για το λόγο αυτό απεφάσισε να ελαττώσει τα έξοδα έκδοσης της εφημερίδας σε 4 σελίδες αντί για 8 όπως ήταν σχεδόν όλο το 2008 και να συνεχίσει την μηνιαία έκδοση για να μην χάσουμε το
μειωμένο τιμολόγιο στο ταχυδρομείο. Εάν σταματήσουμε να την μετατρέψουμε σε τρίμηνη έκδοση πρέπει
να αρχίσουμε πάλι από την αρχή, δηλαδή ταχυδρόμηση με κανονικό τιμολόγιο, περίπου 72 λεπτά το κάθε
αντίτυπο, για 5 μήνες και νέα αίτηση στη Γενική Γραμματεία Τύπου μετά από 5 μήνες.
Σας εσωκλείω μία Ταχυδρομική επιταγή με την θερμή παράκληση να συμπληρώσετε ότι ποσό εσείς
νομίζεται, βέβαια από το στέρημά σας, και να την στείλετε στα γραφεία του Συλλόγου, εάν επιθυμείτε
βέβαια να συνεχίσουμε με τους σκοπούς του συλλόγου και έστω την ελάχιστη επικοινωνία μέσω της
εφημερίδας μας.
Σας εύχομαι ολόψυχα καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο και υγιές το Νέο Έτος 2008
Τίμος Φλέσσας, Πρόεδρος
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ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΙ ΟΙ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑ 1819 ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΣΕ ΜΥΣΤΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
(ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΥ 21 Δ. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ)

Ηλίας Δημ. Φλέσσας

Νικήτας Δημ. Φλέσσας

Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Φλέσσας ή Δίκαιος
Κατά κόσμον Γεώργιος Δημ. Φλέσσας
(Δημοσιεύουμε την ακόλουθη ανέκδοτη περικοπή» από την έκθεση του Ιθακήσιου στρατηγού τον 1821 Δ. Εύμορφοπούλου, πού βεβαιώνει σάν αυτόπτης και αύτήκοος, ότι στήν Καλαμάτα έγινε, δυο χρόνια πριν άπό την επανάσταση,
μυστική σύσκεψη των Μεσσηνίων οπλαρχηγών).
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Αθήνα 1951

«Το πρώτο μου έργον ήμουν θαλασσινός διέτρεξα εις διάφορα μέρη ων πλοίαρχος εις ιδιόκτητόν
μου πλοϊον, κατά τον Δ)βριον 1818 έμεινα τον χειμώνα εις Γαλάζιον κατ΄ έκεΐνην την εποχήν επέρασαν ο Παναγιώτατος Αναγνωστόπουλος Πελοποννήσιος, Νικόλ. Σκουφάς και Χριστόδουλος
Λουριώτης εξ "Αρτης αμφότεροι οΰτοι εκατηχοΰσαν το μυστήριον της Φιλικής Εταιρίας κατηχηθείς τότε και λαβών όρκον παρήτησα το πλοΐον μου εις συγγενείς μου χωρίς να θεωρήσω πλέον
τάς ιδιαιτέρας μου υποθέσεις άφοσιώθην πλέον όλος μου ο σκοπός εις την ενέργειαν του έργου
και κατά τον 'Απρίλιον του 1819 ύπήγον εις Βουκουρέστιον με κάποιον Αρχιμανδρίτην Ιωακείμ
όνομαζόμενον, ό όποιος έγνώριζε την Βουλγαροϊλιρικήν διάλεκνον με άπόφασιν νά προχωρήσωμεν εις αυτά τά μέρη, αλλ΄ επειδή έφοβήθη να με άκολουθήση ανέβαλα τον σκοπόν μου.
Μετ΄ ολίγον έφθασεν ό Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Φλέσσας ή Δίκαιος μετά του όποιου έσυνοικούσα, όστις ενήργει δραστηρίως τά της Εταιρίας μετά παρέλευσιν ολίγων ήμερων έφθασε και
ό "Αναγνωστόπουλος, εκρίθη παρ΄ άμφοτέρων εΰλογον νά περάσω εις Πελοπόννησον προς συνάντησιν του Πετρόμπεη και άλλων τίνων, εις την οικίαν του ρηθέντος Π. Μαυρομιχάλη, εκεί εσυνάχθησαν όλοι οι προύχοντες της Μάνης και έδωσαν νέον όρκον ότι θέλουσιν αφήσει χάριν της
πατρίδος όλα των τά πάθη, νά γίνουν όλοι εν σώμα καΐ μιά ψυχή, άλλ΄ολίγον διετηρήθη ή ένωσις
αΰτη. Άπέρασα εις Καλάμας προς άντάμωσιν στρατιωτικών τινων της Μεσσηνίας, οΐτινες έπροφυλάττοντο παρά των Τούρκων, ενήργησα διά του Πανάγου Ζάρκου και Αθανασίου Κωνσταντίνου νά έλθουν προς αντάμωσίν μου ήλθον εις το Μοναστήριον ο Αναγνωσταράς, ο Νικηταράς, ό
Κεφάλας, οι άδελφοί Ηλίας και Νικήτας Φλέσσας , ο Γεροπέτροβας και άλλοι πολλοί των όποιων τά ονόματα δεν ενθυμούμαι. Μετά την συνέντευξιν ταΰτην επέστρεψα εις Κωνσταντινοΰπολιν και συγκατοίκησα μετά του Δικαίου»,
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ΓΕΝΕΘΛΙΑ
Το Δ. Σ. το Συλλόγου εύχεται σε όλους που γιορτάζουν τα γενέθλιά τους αυτό το μήνα, χρόνια πολλά, με
υγεία και ευτυχία να γιορτάζουν και με «άσπρα μαλλιά» όπως λέει και το τραγούδι. Κατά σειρά ημερομηνίας είναι:
1. ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΦΛΕΣΣΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2. LORETTA A. FLESSAS
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
3. ILSON L. FLESSAK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
4. SANDRA PENELOPE FLESSAS ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
5. LAURA M FLESSAK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
6. PATRICIA J FLESSAS
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
7. ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
8. ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α. ΦΛΕΣΣΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
9. ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΦΛΕΣΣΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
10. STRATE V. FLESSAS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
11. REBECA V. FLESSAS
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
12. FRANZISKA V. FLESSAS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
13. CONSTANTINE E. FLESSAS
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
14. ΧΡΥΣΟΥΛΑ Χ. ΦΛΕΣΣΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
15. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η. ΦΛΕΣΣΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΓΑΜΟΥ
Επίσης το Δ. Σ. εύχεται χρόνια πολλά στην Αικατερίνη Κ. Φλέσσα και τον Δημήτριο Α. Κρούστη για την
9η επέτειο του γάμου τους την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου. Ίδιες ευχές και στον Λεωνίδα Π. Φλέσσα και την
Αρετή Δ, Σταθοπούλου για την 34ην επέτειο των γάμων τους την 26ην Δεκεμβρίου.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο Σύλλογος εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε τον απελθόντα ΦΛΕΣΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, εξ Άργους, ο οποίος απεβίωσε στις 26 Νοεμβρίου 2008 και στους οικείους του την
εξ ύψους παρηγοριά.
ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΑ
 Πολλοί νόμισαν ότι κατέκτησαν τον κόσμο, αλλά δεν μπόρεσαν να τον πάρουν μαζί τους.
 Αν κάποτε καμφθείς στη ζωή, βρεθείς στο κάτω μέρος του κύκλου, κάνε υπομονή, αργά ή γρήγορα ο κύκλος θα γυρίσει
 Η αγάπη και το μίσος είναι δυο συναισθήματα που έχουν την ίδια αιτία, αλλά εκδηλώνονται σε
διαφορετικές εποχές
Ιδιοκτήτης
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ
ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ Ο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»
Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236.
ΑΦΜ 998185780 ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΤΗΛ. 210- 6138059, -ΦΑΞ 210- 8037827
e-mail tflessas@flessas.eu, www.flessas.eu
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Αριθ. Τεύχους 17
Εκδότης Διευθυντής Τίμος Φλέσσας
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΔΕΚΤΕΣ. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ή ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ
051/296036-26 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 17ον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Εγώ πλήρωσα την συνδρομή μου.
ΕΣΕΙΣ;
Τιμή Συνδρομής 25
Εάν όχι παρακαλούμε θερμά να την εξοφλήσετε είτε
με ταχυδρομική επιταγή στα γραφεία του Συλλόγου ή
μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο λογαριασμό
051/296036-26
ενημερώνοντας την ταμία μας
για την κατάθεση.
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