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 Το Δ. Σ. του Συλλόγου εύχεται χρόνια πολλά στους εορτάζοντας τον μήνα Ιανουάριο, (Γιάννηδες, Φώτηδες, κλπ) και ότι το καλύτερο για το 2009.
.

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Ή γιορτή αυτή είναι από τις αρχαιότερες της Εκκλησίας μας και άρχισε το δεύτερο μετά Χριστό αιώνα. Αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη
βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Ή Ιστορία της
βάπτισης αυτής είναι γνωστή, ιδιαίτερα από το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο, στο Γ'
κεφάλαιο, στους στίχους 13-17. Ό Πρόδρομος Ιωάννης μετά από θεία διαταγή
άφησε την ερημική ζωή και ήλθε στον Ιορδάνη ποταμό.
Εκεί κήρυττε, εξομολογούσε και βάπτιζε. Ενώ έκανε ό Ιωάννης το έργο αυτό, μια μέρα ήλθε σ' αυτόν ό
Ιησούς. Το Πνεύμα το Άγιο πληροφόρησε το γιο της Ελισάβετ ποιος ήταν. Ό Ιησούς ζητάει να βαπτισθεί.
Έκπληκτοι οί παρευρισκόμενοι βλέπουν τον αύστηροπρόσωπο και επιβλητικό ασκητή και διδάσκαλο να
υποχωρεί με ανέκφραστη ευλάβεια και ταπείνωση μπροστά στον άγνωστο. Στην αρχή αρνείται να Τον
βαπτίσει και Του λέει ότι αυτός έχει ανάγκη να βαπτισθεί από Εκείνον. Ό Ιησούς τον πείθει να Τον βαπτίσει, διότι έτσι έπρεπε. Και τότε, στα νερά του Ιορδάνη διαδραματίζεται σκηνή μεγαλειώδης και μοναδική.
Με μορφή περιστεριού το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κάθεται πάνω στον βαπτιζόμενο Ιησού. Και συγχρόνως, φωνή από τον ουρανό, του Πατέρα Θεού, ακούγεται να λέει: "Ούτος εστίν ο Υιός μου ό αγαπητός, εν ω ευδόκησα". Έτσι, μ' αυτόν τον τρόπο στη βάπτιση του Ιησού φανερώθηκε ό Θεός ό τρισυπόστατος, ή Τριάδα ή Αγία, και γι' αυτό ή Εκκλησία μας ονόμασε τη γιορτή αύτη Θεοφάνεια.
Άπολυτίκιον. Ηχος α'.
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος έφανερώθη προσκύνησις · του γαρ Γεννήτορας ή φωνή προσεμαρτύρει σοι, άγαπητόν σε Υίόν όνομάζουσα και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου του
λόγου το άσφαλές. Ό επιφανείς Χριστέ ό Θεός, και τον κόσμον φωτίσας δόξα σοι.
ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας,
διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία. (Ανώνυμος)
"Η μεγαλύτερη παλίρροια έχει την ταχύτερη άμπωτη. Η φοβερότερη τρικυμία, την πιο απότομη γαλήνη. Ο διακαέστερος έρωτας, το ψυχρότερο τέλος. Και από τον βαθύτερο πόθο συχνά προέρχεται το πιο θανάσιμο μίσος". (Άγνωστος)
Ένα απ' τα μεγαλύτερα λάθη των ανθρώπων είναι ότι θεωρούν τα πάντα δεδομένα ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα.
Εκτιμάμε και διαπιστώνουμε την πραγματική αξία ενός ατόμου μόνο αν το χάσουμε από κοντά μας.
"Οι πληγές δεν θάβονται όσο τσιμέντο κι αν τους ρίχνεις. Η αλήθεια δεν αγοράζεται με κανένα ψέμα, όσο μικρό κι ανώδυνο κι
αν θέλουμε να το παρουσιάσουμε, όσες δικαιολογίες κι αν το φορτώσουμε". (Αλκυόνη Παπαδάκη)
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ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ
Στις 22 Ιανουαρίου 1823, ο Παπαφλέσσας με εντολή της Γερουσίας, επισκέπτεται τα Καλάβρυτα με
συνοδεία 40 στρατιωτών για να εμψυχώσει του τοπικούς άρχοντες όπως αναγράφεται στον κατωτέρω
λογαριασμό εξόδων του. (Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας Τόμος 16, Σελίδα 184 Αριθ. 44)
Εξόδευσα εις κριθάρι των αλόγων, εις κρασί των στρατιωτών και ψωμί
Δια 40 ζευγάρια τζαρούχια των στρατιωτών οπού επείγον εις Καλάβρυτα
Δια το μηνιαίον του Ιανουαρίου εβδομήντα τριών στρατιωτών Εκτελεστικής Δυνάμεως
εις έλειψιν Ν. Γιατράκου δια Μιστρά ευρισκομένων μετά του Πάνου Κολοκοτρώνη προς
12 γρόσια καθένα
Εις προσφάγι των ιδίων δια ένα μήνα προς 10 παράδες τον καθένα
Του κυρίου Αλεξάνδρου Ραυτοπούλου όστις έφερεν από Αγκώνα γράμματα προς την
Εθνικήν Διοίκησιν
Του καπετάν Ηλία Σαλαφατίνου
Του Αναστάση εξαδέλφου του στρατηγού Νικήτα δια έξοδα των στρατιωτών του
Δια τους πύργους των Δερβενίων
Του στρατηγού Νικήτα δια ζωοτροφίαν των στρατιωτών του
Σύνολο

200,00γρόσια
80,00

876,00
547,20
50,00
65,00
20,00
50,00
1400,00
3288,20γρόσια

Τρίπολις 8 Μαρτίου 1823

Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δίκαιος
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ
Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»
Ο σύλλογός μας προτίθεται να δημιουργήσει Τράπεζα αίματος για τις ανάγκες των μελών μας και των οικογενειών
τους.
Σας παρακαλούμαι λοιπόν να δηλώσετε, στα γραφεία του συλλόγου μας, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση όσων μπορούν να γίνουν εθελοντές αιμοδότες.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ.
Η αιμοδοσία είναι για ευγενική πράξη, της οποίας τα αποτελέσματα σώζουν ζωές διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο προσφέρεται. Είναι ζήτημα ζωής. Είναι ζήτημα τιμής. Αυτό είναι το μήνυμα που θα προσπαθήσει να δώσει σ’ όλα τα μέλη του, ο σύλλογος μας διότι δεν είναι μόνο η αναγκαιότητα για την προσφορά αίματος που υπάρχει για τους
Φλεσσαίους, αλλά και όλοι οι συνάνθρωποι μας το έχουν ανάγκη διότι όλοι μας ή συγγενείς
μας ή φίλοι μας κάποια στιγμή θα βρεθούν στην ανάγκη να το επιζητήσουν. Για αυτό τον λόγο αφ’ ενός θα σας παρουσιάσουμε τις απαντήσεις στους μύθους που πραγματεύονται ορισμένοι με σκοπό να μη δώσουν αίμα.
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για τους ΜΥΘΟΥΣ για την ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΜΥΘΟΣ 1ος
«Τι πήγες κι έδωσες αίμα; Κανόνισε να σου συμβεί τίποτε καμιά μέρα. Εγώ, πάντως δεν εμπιστεύομαι κανέναν όσον
αφορά την υγεία μου.»
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Η ασφάλεια και η υγεία του δότη είναι απόλυτα εξασφαλισμένες. Ο υποψήφιος υποβάλλεται σε πλήρη ιατρικό έλεγχο που περιλαμβάνει τη λήψη του ιστορικού, τη μέτρηση του αιματοκρίτη, της αρτηριακής πίεσης, των σφυγμών.
Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο κριθεί ακατάλληλος αποκλείεται αυτομάτως από την αιμοδοσία. Η διαδικασία
αυτή έχει τεράστια σημασία, διότι εξασφαλίζει την υγεία τόσο του δότη, όσο και του λήπτη.
(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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ΜΥΘΟΣ 2ος
«Γιατί να δώσω αίμα; Δεν τρελάθηκα, να κολλήσω καμιά ασθένεια (AIDS, Ηπατίτιδα κλπ.). Τόσα ακούμε και βλέπουμε καθημερινά και μετά βγαίνουν στα παράθυρα της τηλεόρασης να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα».
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την αιμοληψία είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσης και ανοίγονται μπροστά στον αιμοδότη. Επομένως, κάθε φόβος για τη μετάδοση ασθένειας είναι αβάσιμος και παράλογος.
ΜΥΘΟΣ 3ος
«Καλά, πάλι έδωσες αίμα ; Εγώ πάντως δεν συμφωνώ που πας κάθε τόσο. Για να σου δώσει τόσο ο Θεός, κάτι θα
ξέρει».
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Ο όγκος του αίματος που λαμβάνεται είναι μόνο το 1/20 του συνολικού όγκου αίματος του ανθρώπου. Η αναπλήρωση του χαμένου όγκου γίνεται σε 10 μόνο λεπτά, ενώ ο όγκος του πλάσματος αποκαθίσταται σε 12 ώρες και τα
ερυθρά αιμοσφαίρια σε 1 μήνα περίπου. Εξάλλου, η αιμοδοσία είναι και ωφέλιμη για τον οργανισμό κάθε υγιούς
δότη, διότι κινητοποιείται ο μυελός των οστών του, για την παραγωγή νέων κυττάρων αίματος.
ΜΥΘΟΣ 4ος
«Είναι πολύ απλό λέει, μόνο 10 λεπτά. Απλό είναι να υποβάλλεσαι σε τέτοια ταλαιπωρία, να πονάς τόση ώρα».
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Ο πόνος της βελόνας διαρκεί όσο διαρκεί το τσίμπημα, δηλαδή μια στιγμή. Την υπόλοιπη ώρα, ο αιμοδότης, απλώς
ανοιγοκλείνει τη γροθιά του, προκειμένου να διευκολυνθεί η φλεβική επάνοδος του αίματος. Κατά συνέπεια μόνο,
όχι δεν πονάει, αλλά αντίθετα νιώθει ένα μοναδικό συναίσθημα ικανοποίησης και συμπαράστασης στον άγνωστο
συνάνθρωπο που υποφέρει.
ΜΥΘΟΣ 5ος
«Εμείς, στην οικογένειά μας δεν είχαμε ποτέ ανάγκη σε αίμα. Αν τύχει, θα δούμε τί θα κάνουμε».
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Η αδιαφορία είναι ολέθρια. Ας αφήσουμε τη νοοτροπία της ανευθυνότητας. Ας μην επαναπαυόμαστε στην ιδέα ότι
δεν πρόκειται να συμβεί σε μας. Ας σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και ας δείξουμε με τον καλύτερο τρόπο
την υπευθυνότητα και την ανθρωπιά μας. Αρκεί να θυμόμαστε ότι υποψήφιος αιμοδότης είναι κάθε υγιής άνθρωπος,
υποψήφιοι δέκτες, είμαστε όλοι.
ΜΥΘΟΣ 6ος
«Εντάξει, θα δώσω κι εγώ κάποτε, δεν είναι ανάγκη να το κάνω τώρα».
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Η αναβολή μπορεί να περιμένει. Η ανάγκη για αίμα των ανθρώπων που το χρειάζονται, δεν περιμένει ποτέ. Αφορά
εσένα, αφορά όλους μας. Δέκα λεπτά προσφοράς ζωής δεν σε βγάζουν από το πρόγραμμά σου, δεν πάνε πίσω τις
δουλειές σου, δεν χαλούν τις διακοπές σου. Αντίθετα, η προσφορά σου αποδεικνύει τη θέλησή σου να συμμετάσχεις
σε μια κοινή προσπάθεια. Δεν υπάρχουν αρμόδιοι, είμαστε όλοι υπεύθυνοι.
Το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο προσφέρεται.
Είναι ζήτημα ζωής. Είναι ζήτημα τιμής.
Και να ξέρουν όλοι ότι αφορά εσένα τώρα, μας αφορά πάντα όλους μας.

Αίμα μπορείτε να δώσετε σε όλα τα Κρατικά Νοσοκομεία που έχουν τμήματα Αιμοληψίας.

ΚΟΙΝΟΝΙΚΑ
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:
ΖΩΗ Α. ΦΛΕΣΣΑ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΡΔΑΤΖΗ ΣΤΙΣ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ Θ. ΦΛΕΣΣΑΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ. ΦΛΕΣΣΑ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
LINDA A. FLESSAS 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
GREGORY V. FLESSAS 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ Γ. ΦΛΕΣΣΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΝΙΚΗΤΑΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
DEMETRIOS FLESSAS 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Επίσης το Δ. Σ. εύχεται χρόνια πολλά στην Σοφία Ε. Ψωμά και στον Χρήστο Η. Φλέσσα για την 48η επέτειο του γάμου τους την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο Σύλλογος εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε τον απελθόντα ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΛΕΣΣΑ από το Αμπάρι, ο οποίος απεβίωσε τη 1 Νοεμβρίου 2008 στο νοσοκομείο του Πύργου, Ηλείας
και στους οικείους του την εξ ύψους παρηγοριά.
Σημείωση. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους αναγνώστες του «Παπαφλέσσα» να μας ενημερώνουν εγκαίρως για ότι νέο, ευχάριστο ή δυσάρεστο συμβαίνει στην οικογένειά τους , όπως π.χ. γάμοι, βαφτίσια, επιτυχόντες μαθητές, σπουδαστές, κλπ.
Με αγάπη Ο πρόεδρος.

ΤΟ ΕΡΓΟ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΣΕ DVD
Ο σύλλογος έχει συλλέξει από το Ιντερνέτ το έργο «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» με τον
Παπαμιχαήλ και το διαθέτει δωρεάν σε όποιον το ζητήσει και εφ΄ όσον πληρώσει
τα ταχυδρομικά έξοδα και τα έξοδα αναπαραγωγής του DVD περίπου 20 €.
Κάποιοι το έχουν αναρτήσει στο Ιντερνέτ στο You Tube. Εάν έχεις Ιντερνέτ μπορείς να το κατεβάσεις στον υπολογιστή σου. Το DVD είναι για όσους δεν διαθέτουν Ιντερνέτ.
Τίμος Φλέσσας
ΑΝΤΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
Ο Σύλλογός μας, για να ελαττώσει τα ταχυδρομικά έξοδα, δεν θα ταχυδρομεί αποδείξεις για ετήσιες
συνδρομές αλλά θα ενημερώνει μέσω αυτής της στήλης όσους έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
τους. Εάν κάποιος χρειάζεται απόδειξη, ας μας τηλεφωνήσει και θα του την αποστείλουμε ταχυδρομικώς. Για το μήνα Ιανουάριο 2009 λάβαμε και θερμά ευχαριστούμε όλους, τις εξής συνδρομές:
Λίνα & Ντόρα Παπαφλέσσα
50,00 €
Φλέσσας Κων/νος Σ.
30,00 €
Φλέσσα-Μπολολιά Δήμητρα
25,00 €
Flessas E. Constantine USA
25,00 €
Φλέσσα Αβραμοπούλου Πόπη
25,00 €
Φλέσσα-Λουκέρη Τασία
25,00 €
Φλέσσα-Βασιλοπούλου Αικατερίνη
25,00 €
Αργύρης Ν. Φλέσσας,
20,00 €
Φλέσσας Περικλής
25,00 €
Φλέσσας Σωτήρης Α.
25,00 €
Φλέσσα Κωνσταντίνα Γ
25,00 €
Χήναρης Λυκούργος
25,00 €
Φλέσσα-Βαβούλη Μερόπη
25,00 €
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 18
Εκδότης Διευθυντής Τίμος Φλέσσας
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΔΕΚΤΕΣ. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ή ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ
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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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