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Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821.
Ο θφζκνο καο έιεγε ηξεινχο.
Ζκείο αλ δελ είκεζα ηξεινί, δελ εθάλακελ ηελ επαλάζηαζε, δηαηί εζέιακε ζπιινγηζζεί πξψηνλ δηα
πνιεκνθφδηα, θαβαιιαξία καο, ππξνβνιηθφ καο, εζέιακε ινγαξηάζεη ηε δχλακε ηελ ηδηθήλ καο θαη ηελ ηνχξθηθε
δχλακε. Σψξα νπνχ ηειεηψζακε κε θαιφ ηνλ πφιεκφ καο, καθαξηδφκεζα,
επαηλφκεζα. Αλ δελ επηπρνχζακε, εζέιακε ηξψγεη θαηάξεο, αλαζέκαηα…
Οη πεξηζζφηεξνη απ' απηνχο ζηελ αξρή ηεο επαλάζηαζεο ήηαλ ρσξίο άξκαηα
θη άιινη είραλ καραίξαο, άιινη ζνπγιηά θαη αη ζεκαίαη ησλ πεξηζζνηέξσλ ήηαλ
ηζεκπέξεο ησλ γπλαηθψλ ησλ. Δξσηνχζαλ νη απινί Έιιελεο ηφηε ν έλαο ηνλ άιιν ηη
εκαδψρζεκελ εδψ θαη ηη ζα θάλνκε. Οη δε θαπεηαλαίνη ηνπο έιεγαλ φηη
εκαδψρζεκελ λα ζθνηψζνπκε ηνπο Σνχξθνπο δηα λα ειεπζεξσζψκελ".
Απηέο νη αθεγήζεηο ηνπ Κνινθνηξψλε θαη ηνπ ππαζπηζηή ηνπ θαη
ηζηνξηνγξάθνπ Φσηάθνπ δείρλνπλ εχγισηηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ Μεγάινπ
Ξεζεθσκνχ ηνπ 21, ην παξάηνικν εγρείξεκα ησλ ξαθέλδπησλ Διιήλσλ λα ηα
βάινπλ κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία γηα λ' απνθηήζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο
ηελ νπνία αξρηθά έπξεπε νη ίδηνη λα ζπιιάβνπλ σο ηδέα απνβάιινληαο ηε
λννηξνπία ηνπ ξαγηά θαη έπεηηα λ' αγσληζηνχλ γηα ηελ απνηίλαμε ηνπ ηνπξθηθνχ
δπγνχ.
Αιιά πσο νη Έιιελεο κεηά απφ ηεηξαθφζηα ρξφληα δνπιείαο επαλαζηάηεζαλ απνδεηψληαο ηε ιεπηεξηά θαη
ηελ εζληθή αλεμαξηεζία;
Υάξε ζηελ χπαξμε θσηηζκέλσλ αλζξψπσλ νη νπνίνη κε ην ιφγν ηνπο "μχπλεζαλ" ηελ εζληθή ζπλείδεζε. Ο
Κνζκάο ν Αηησιφο ζπκβνχιεπε:
"Γε βιέπεηε φηη ην γέλνο καο αγξίεπζελ απφ ηελ ακάζεηα θαη εγίλακε φινη σζάλ ζεξία; Γηα ηνχην ζαο
ζπκβνπιεχσ λα θάκεηε ζρνιείν. Να ζπνπδάδεηε θη εζείο αδειθνί…Σν ζρνιείν θσηίδεη ηνπο αλζξψπνπο.
Καη εζείο γνλείο, λα παηδεχεηαη ηα παηδηά ζαο εηο ηα ρξηζηηαληθά ήζε, λα ηα βάλεηε λα καλζάλνπλ γξάκκαηα. Να
θάκεηε ηξφπν εδψ εηο ηελ ρψξα ζαο λα βξήηε έλαλ δηδάζθαινλ λα ηνλ πιεξψλεηε λα ζαο καζαίλε ηα παηδηά ζαο,
φηη ακαξηάλεηε πνιχ λα ηα αθήλεηε αγξάκκαηα θαη ηπθιά. Καη κε κφλν θξνληίδεηε λα ηνπο αθήλεηε πινχηε.
Καιχηεξα λα ηα αθήλεηε θησρά θαη γξακκαηηζκέλα, παξά πινχζηα θαη αγξάκκαηα".
Αιιά δελ ήηαλ κφλν ε θαηαπίεζε θαη ε αλειεπζεξία ν κνλαδηθφο ιφγνο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ '21. Ήηαλ ε
πίζηε ζε δηαρξνληθέο αμίεο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο.
Γηαβάδνπκε ζηνλ φξθν ησλ Φηιηθψλ: "Οξθίδνκαη εηο ζε, σ ηεξά θαη αζιία παηξίο! Οξθίδνκαη εηο ηα
πνιπρξφληνπο βαζάλνπο ζνπ. Οξθίδνκαη εηο ηα πηθξά δάθξπα, ηα νπνία ηφζνπο αηψλαο έρπζαλ ηα ηαιαίπσξα
ηέθλα ζνπ!
Δηο ηα ίδηα κνπ δάθξπα ηα νπνία ρχλσ θαη' απηήλ ηελ ζηηγκήλ! Δηο ηε κέιινπζαλ ειεπζεξίαλ ησλ
νκνγελψλ κνπ φηη αθηεξψλνκαη φινο εηο ζε. Δηο ην εμήο ζπ ζέιεηο είζαη ε αηηία θαη ν ζθνπφο ησλ δηαινγηζκψλ
κνπ, ην φλνκά ζνπ ν δηαινγηζκφο ησλ πξάμεψλ κνπ θαη ε επηπρία ζνπ αληακνηβή ησλ θφπσλ κνπ".
Ο Μαθξπγηάλλεο ζη' απνκλεκνλεύκαηά ηνπ έρεη αληηιεθζεί ηε βαζύηεξε ζεκαζία ηνπ Αγώλα: "Δίρα δπν
αγάικαηα πεξίθεκα, κηα γπλαίθα θη έλα βαζηιφπνπιν, αηφθηα - θαίλνληαλ νη θιέβεο, ηφζε εληέιεηα είραλ. ηαλ
ράιαζαλ ηνλ Πφξν, ηα' ραλ πάξεη θάηη ζηξαηηψηεο θαη ζη' Άξγνο ζα ηα πνπινχζαλ θάηη Δπξσπαίσλ - ρίιηα
ηάιιαξα γχξεπαλ… Πήξα ηνπο ζηξαηηψηεο θαη ηνπο κίιεζα: Απηά θαη δέθα ρηιηάδεο ηάιαξα λα ζαο δψζνπλε, λα
κελ θαηαδερηείηε λα βγνπλ απφ ηελ παηξίδα καο. Γη' απηά πνιεκήζακε!".
Δπίθαηξν θαη δηαρξνληθό είλαη ην κήλπκά ηνπ πξνο εκάο ηνπο Νενέιιελεο θαη όινπο ηνπο επηγόλνπο:
"Σνχηελ ηελ παηξίδα ηελ έρνκελ φινη καδί, θαη ζνθνί θη ακαζείο θαη πινχζηνη θαη θησρνί θαη πνιηηηθνί θαη
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ζηξαηησηηθνί θαη νη πιένλ κηθξφηεξνη άλζξσπνη. Σν ινηπφλ δνπιέςακε φινη καδί, λα ηελ θπιάκελ θη φινη καδί
θαη λα κελ ιέγε νχηε ν δπλαηφο "εγψ", νχηε ν αδχλαηνο. Ξέξεηε πφηε λα ιέγεη ν θαζείο "εγψ"; ηαλ αγσληζηεί
κφλνο ηνπ λα θθεηάζε ή λα ραιάζε, λα ιέγε εγψ, φηαλ φκσο αγσλίδνληαη πνιινί λα θθεηάζνπλ, ηφηε λα ιέλε
"εκείο". Δίκαζηε εηο ην "εκείο" θη φρη εηο ην "εγψ".
Θα θιείζνπκε ηελ αλαθνξά ζηε θεηηλή εζληθή επέηεην ηεο 25εο Μαξηίνπ θαη ην λόεκά ηεο κε ηηο
ζπκβνπιέο ηνπ Κνινθνηξώλε πξνο ηνπο λένπο:
"Να κελ έρεηε πνιπηέιεηα, λα κελ πεγαίλεηε ζηνπο θαθελέδεο θαη ηα κπηιηάξδα. Να δνζείηε εηο ηαο ζπνπδάο ζαο,
θαη θαιιίηεξα λα θνπηάζεηε νιίγνλ δχν θαη ηξεηο ρξφλνπο, θαη λα δήζεηε ειεχζεξνη εηο ην επίινηπνλ ηεο δσήο
ζαο, παξά λα πεξάζεηε ηεζζάξνπο, πέληε ρξφλνπο ηε λεφηεηά ζαο θαη λα κείλεηε αγξάκκαηνη.
Να ζθιαβσζείηε εηο ηα γξάκκαηά ζαο. Ζ πξνθνπή ζαο θαη ε κάζεζή ζαο λα κε γίλεη ζθεπάξλη κφλν δηα ην
άηνκφ ζαο, αιιά λα θνηηάδεη ην θαιφ ηεο Κνηλφηεηαο, θαη κέζα εηο ην θαιφ απηφ επξίζθεηαη θαη ην δηθφ ζαο…
Δηο εζάο κέλεη λα ζηνιίζεηε ηνλ ηφπν φπνπ εκείο ειεπζεξψζακε. Καη δηα λα γίλεη ηνχην, πξέπεη λα έρεηε σο
ζεκέιηα ηεο πνιηηείαο, ηελ νκφλνηα, ηελ ζξεζθεία θαη ηελ ειεπζεξία".
ΟΙ ΠΣΩΥΔΤΔΙ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ .
Η κειέηε ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο καο βνεζάεη λα εξκελεύζνπκε πην απνηειεζκαηηθά ηα
ζεκεξηλά θαηλόκελα θαη λα «πξνβιέςνπκε» ηηο επεξρόκελεο πνιηηηθέο εμειίμεηο. Η εκπινθή ηνπ δηεζλνύο
παξάγνληα ζηελ εζσηεξηθή δσή ηεο Διιάδαο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο, εκθαλίδεηαη από ηα πξώηα
ρξόληα ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο θαη ζπλερίδεηαη σο ηηο κέξεο καο. Η επζύλε σζηόζν γηα ηηο
ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο βαξαίλεη πξσηίζησο ηελ ειιεληθή ηζύλνπζα ηάμε ( αξηζηνθξαηηθή θαη αζηηθή)
θαη ηνπο πνιηηηθνύο ηεο εθπξνζώπνπο πνπ θπβέξλεζαλ απηόλ ηνλ ηόπν από ηε κέξα ηεο «αλεμαξηεζίαο»
ηνπ κέρξη ζήκεξα.
Μπξνζηά ζην ελδερόκελν κηαο πηώρεπζεο εμαηηίαο ηνπ ηεξάζηηνπ εμσηεξηθνύ δεκόζηνπ ρξένπο είλαη
αλάγθε λα αλακνριεύζνπκε ηηο αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο ηνπ 19νπ θα ηνπ 20νπ αηώλα. Η πξώηε επίζεκε
ειιεληθή πηώρεπζε καο πεγαίλεη πίζσ ζην 1827, πξηλ αθόκε αλαγλσξηζηεί ην « Βαζίιεηνλ ηεο Διιάδνο»,
όηαλ ε ειιεληθή δηνίθεζε ηνπ Ισάλλε Καπνδίζηξηα αδπλαηεί λα πιεξώζεη ηα ηνθνρξεσιύζηα ησλ
«δαλείσλ ηεο Αλεμαξηεζίαο». Έθηνηε, ην ειιεληθό αζηηθό θξάηνο ζα θεξύμεη πηώρεπζε ηξεηο αθόκε θνξέο
( 1843,1893/97,1932).
Οη πησρεύζεηο απηέο ζπλέβαιαλ πάληνηε ζε πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη ζε παξεκβάζεηο ησλ κεγάισλ
δπλάκεσλ. Παίξλνληαο ππόςε απηή ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία ε ειιεληθή αξηζηεξά ρξεηάδεηαη λα ραξάμεη κηα
λέα πνιηηηθή πνπ ζα νδεγήζεη ηνλ ειιεληθό ιαό ζηελ αλαηξνπή ησλ ζεκεξηλώλ ηνπ αδηεμόδσλ.
Η ΠΡΩΣΗ ΠΣΩΥΔΤΗ ΣΟΤ 1827
Η αλαγλώξηζε ηεο ειιεληθήο αλεμαξηεζίαο ήηαλ πξντόλ ησλ πνιεκηθώλ επηηπρηώλ ησλ ειιήλσλ
θπξίσο από ην 1821 σο ην 1824, ηνπ θηιειιεληθνύ θηλήκαηνο αιιά θαη ηνπ αληαγσληζκνύ ησλ κεγάισλ
δπλάκεσλ ηεο επνρήο. Σν πξσηόθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ ηνπ 1830 απνηειεί έλαλ «έληηκν» ζπκβηβαζκό γηα ηα
ζπκθέξνληα ηνπο. Σν λεντδξπζέλ ειιεληθό πξνηεθηνξάην ππήξμε δέζκην ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο
αζθαιείαο αιιά θαη ηνπ βξεηαληθνύ θπξίσο ρξεκαηνπηζησηηθνύ θεθαιαίνπ.
Οη ρξεκαηνπηζησηηθνί νίθνη ηνπ Λνλδίλνπ εθρώξεζαλ ην 1824 θαη 1825 ηα πεξηβόεηα «δάλεηα ηεο
αλεμαξηεζίαο» κε επαρζείο όξνπο γηα ηνπο επαλαζηαηεκέλνπο Έιιελεο. Έλα κόλν κηθξό πνζό από ηα
ζπλνιηθά πνζά ησλ δαλείσλ δαπαλήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο επαλάζηαζεο. Σν κεγαιύηεξν ζπαηαιήζεθε
ζηελ πξνπιεξσκή ηόθσλ θαη πξνκεζεηώλ, ζηα ρξεκαηηζηήξηα ηεο Δπξώπεο ή ζε παξαγγειίεο πνιεκηθνύ
πιηθνύ πνπ πνηέ δελ έθηαζε ζηελ Διιάδα! Σν πην επαρζέο όκσο κέηξν πνπ πξνβιέπνληαλ γηα ηελ
απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ήηαλ ε ππνζήθεπζε ησλ « εζληθώλ θηεκάησλ» πνπ είραλ εγθαηαιεηθζεί από
ηνπο Σνύξθνπο ηδηνθηήηεο ηνπο.
Σν 1827 ν Ισάλλεο Καπνδίζηξηαο απεπζύλεη έθθιεζε ζηηο κεγάιεο δπλάκεηο γηα ρνξήγεζε λένπ
δαλείνπ. Ο Κπβεξλήηεο ππνιόγηδε όηη έηζη ζα κπνξνύζε λα μεπιεξώζεη έλα κέξνο ησλ ηόθσλ ησλ
πξνεγνπκέλσλ δαλείσλ θαη κε ηα ππόινηπα λα αλνξζώζεη ηελ θαηεζηξακκέλε ειιεληθή νηθνλνκία. Όκσο ε
απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή. Οη μέλνη δαλεηζηέο δελ είραλ δηάζεζε λα παξαρσξήζνπλ λέα δάλεηα ζηνπο
Έιιελεο. Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη κπξνζηά ζηελ αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ ηεο
αλεμαξηεζίαο ε ειιεληθή δηνίθεζε νδεγείηαη ζηελ πηώρεπζε.
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο ν Καπνδίζηξηαο ζηξάθεθε ζ έλα εζσηεξηθό θπξίσο πξόγξακκα
αλνηθνδόκεζεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ πξνθάιεζε όκσο ηελ αληίδξαζε ηόζν ηνπ εμαζιησκέλνπ ιανύ πνπ
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δεηνύζε ηελ αλαδηαλνκή ησλ «εζληθώλ γαηώλ» όζν θαη ησλ πξνθξίησλ πνπ αηζζάλζεθαλ όηη
παξακεξίδνληαη από ηα θέληξα άζθεζεο ηεο εμνπζίαο.
Ζ ΒΑΤΑΡΗΚΖ ΜΟΝΑΡΥΗΑ: Ζ ΠΣΧΥΔΤΖ ΣΟΤ 1843 ΚΑΗ ΣΟ ΚΗΝΖΜΑ ΣΖ 3Ζ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ
Γηα ηελ δηαζπάζηζε ησλ «δαλείσλ ηεο αλεμαξηεζίαο» επζύλνληαη σο έλα βαζκό θαη νη ίδηνη νη Έιιελεο
θαζώο έλα ηκήκα ηνπο δόζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εκθπιίσλ πνιέκσλ ζηα ρξόληα ηεο επαλάζηαζεο.
Θα πξέπεη σζηόζν λα αλαγλσξίζνπκε όηη ε απνδνρή από ηε κεξηά ηνπο ησλ ιεζηξηθώλ δαλείσλ ήηαλ ελ
κέξεη δηθαηνινγεκέλε κε βάζε ηηο πνιεκηθέο ζπλζήθεο, ηελ δηάιπζε ηεο νηθνλνκίαο θαη θπξίσο ηελ αλάγθε
γηα δηεζλή αλαγλώξηζε.
Με ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ηελ επηβνιή ηνπ Όζσλα σο βαζηιηά ην 1832, νη κεγάιεο
δπλάκεηο θαη ε μελόθεξηε βαπαξηθή δηνίθεζε ζπλέρηζαλ ηελ θαηαιήζηεπζε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ.
Ο εξρνκόο ηνπ ζπλνδεύηεθε από εγγπήζεηο γηα ηελ παξνρή δαλείνπ 60 εθ. γαιιηθώλ θξάγθσλ ( πνπ δελ
είρε δνζεί ην 1827). Μέρξη ην 1833 είραλ εθρσξεζεί ηα 2/3 ηνπ δαλείνπ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ην πνζό πνπ
έθηαζε θαη πάιη ζηελ Διιάδα ήηαλ πνιύ κηθξόηεξν ελώ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ δαπαλήζεθε ζην ζηξαηό,
ηελ θξαηηθή γξαθεηνθξαηία θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ. Παξάιιεια, ηα «εζληθά
θηήκαηα» ζπλέρηδαλ λα είλαη ππνζεθεπκέλα.
Μέρξη ην 1843 ε νηθνλνκηθή αλάθακςε δελ θαηλόηαλ πνπζελά. Η ρώξα αδπλαηνύζε λα εθπιεξώζεη ην
δεκόζην ρξένο ηεο. Οη μέλεο δπλάκεηο αξλήζεθαλ λα θαηαβάινπλ ηελ ηξίηε δόζε ηνπ δαλείνπ ηνπ 1832. Ο
Όζσλαο αλαγθάζηεθε λα θεξύμεη επίζεκε πηώρεπζε εθιηπαξώληαο γηα λέεο πηζηώζεηο.
Τπό ηνλ θόβν ηεο εηζβνιήο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη θάησ από ηελ ππόδεημή ηνπο πξνρσξεί ζηε
κείσζε ησλ ηαθηηθώλ δαπαλώλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη πεξηθνπέο κηζζώλ. (πλέρεηα ζηε ζειίδα 2)
Ο Βαπαξόο βαζηιηάο θαη νη ζύκβνπινη ηνπ αθνύ πξώηα ζπληέιεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή παξάιπζε ηνπο
θξάηνπο, ζηε ζπλέρεηα πξνζπάζεζαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ μέλν παξάγνληα βάδνληαο ζηελ γθηινηίλα ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ.
Η δηάζθεςε πνπ ζπλήιζε ζην Λνλδίλν έζεζε απζηεξνύο όξνπο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ειιεληθώλ
νθεηιώλ, όξηζε επηηξνπή ειέγρνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη επέβαιε ηελ εθρώξεζε όισλ ησλ εζληθώλ
πόξσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ.
Η νηθνλνκηθή θξίζε, ε ρξενθνπία θαη κηα ζεηξά άιισλ πνιηηηθώλ παξαγόλησλ έζεζαλ ηε βάζε γηα ηελ
παξέκβαζε ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηεο ρώξαο ελόο ζηξαηησηηθνύ θηλήκαηνο πνπ ηύγραλε ηεο ππνζηήξημεο
ή ηεο αλνρήο ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ θαη ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. Οη θηλεκαηίεο ζπκπύθλσζαλ ηα πνιηηηθά,
νηθνλνκηθά θαη ζεζκηθά αηηήκαηα ζηελ απαίηεζε γηα παξαρώξεζε ζπληάγκαηνο. ηηο 3 επηεκβξίνπ όηαλ
ππνγξάθνληαλ ζην Λνλδίλν ε ζπκθσλία γηα ηηο ππνρξεώζεηο ηεο Διιάδαο ν ιαόο ζηελ Αζήλα πεξηθύθισλε
ην παιάηη. Κάησ από απηό ην βάξνο ν Όζσλαο αλαγθάζηεθε λα απνδερζεί ηε ζέζπηζε ζπληάγκαηνο. Σν
ζύληαγκα ςεθίζηεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 1844.
ΓΙΟΙΓΗΔΙ ΤΜΒΑΝΣΩΝ ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ.
Έπήγα εηο ηελ Εάθπλζνλ εηο ηα 1805 ηνλ Αχγνπζην, νκηιψ κέ ηνλ Άξρεγφλ ησλ Ρσζζηθψλ
ζηξαηεπκάησλ, θαη κέ ιέγεη φηη ν Απηνθξάησξ ηνλ δηέηαμε λα παξαδερζή εηο ηελ δνχιεπαλ φζνπο ζέινπλ λά
έκβνπλ θαη λά ππάγνπλ λά ρηππήζνπλ ηνλ Ναπνιένληα. Σνπ απνθξίλνκαη, φζνλ δηά ην κέξνο κνπ δέλ έκβαίλσ εηο
ηελ δνχιεπζηλ. Σί έρσ λά θάκσ κέ ηφλ Ναπνιένληαο. Αλ ζέιεηε φκσο ζηξαηηψηαο δηά λά έιεπζεξψζσκελ ηελ
παηξίδα καο ζέ ππφζρνκαη θαί 5 θαη 10 ρηιηάδαο ζηξαηηψηαο, κία θνξά έβαπηίζζεκελ κέ ην ιάδη, βαπηηδφκεζα
θαη κίαλ κέ ην αίκα δηά ηήλ ειεπζεξίαλ ηεο παηξίδνο καο.
Καη φηαλ ηελ 1 Απξηιίνπ ηνπ 1821 εηδαθίζζε ην ζηξάηεπκα ην Διιεληθφ απφ ηνπο Σνχξθνπο άλέγλσζε
ην ζενζεβέο άλδξφο ρξηζηηαλνχ.
 Αλαγλσζηαξάο, Μπετδαληέο, Μπνχξξαο πάλε ο΄ ηφ Λενληάξη έκεηλα κφλνο κνπ κέ ηφ άινγν κνπ εηο ηφ
Υξπζνβίηδη, γπξίδεη ν Φιέζζαο θαη ιέγεη ελφο παηδηνχ: κείλε καδχ ηνπ, κήλ ηνλ θάλε ηίπνηεο ιχθνη. Έθαηδα έσο
πνπ έζθαπέηεζαλ κέ ηα κπατξάθηα ηνπο, απέ έθαηέβεθα θάηνπ, ήηνλ κία εθθιεζηά εηο ηνλ δξφκνλ, (ή Παλαγηά
ο΄ ην Υξπζνβίηδη), θαη ην θαζεζηφ κνπ ήηνλ νπνχ έθιεγα ηήλ Διιάδα: Παλαγηά κνπ βνήζεζε θαη ηνχηελ ηήλ
θνξά ηνπο Έιιελαο δηά λά εκςπρσζνχλ ! θαη επήξα έλαλ δξφκν θαηά ηήλ Πηάλα.
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ΣΙΜΩΝΊΔΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΥ ΦΛΈΣΣΑΣ (1907-2008) Νο 42 viii:
Δπηζθεχζεθα ην ηκσλίδε ζηίο 1 Απγνχζηνπ 2000 καδχ κε ηελ γπλαίθα κνπ Μεξφπε ηελ αδειθήλ κνπ
Γήκεηξα θαη ηνλ γακβξφλ κνπ Αλαζηάζην Μπνινιηά. Μνπ είραλ ραιάζεη ηα θξέλα ηεο Μεξζεληέο
επηζηξέθνληαο απν ηελ Πνιηαλή θαη ζηακαηίζακε ζ'ελα καλάβηθν ζηε Θνπξία. Δθεί ξνηψληαο γηα ηνλ ηκσλίδε
Φιέζζα καο νδήγεζε έλαο επγεληθφο θχξηνο κε Βέζπα ζην ζπίηη ηνπ ζηε Μηθξνκάλε ιίγα ρηιηφκεηξα απν ηελ
Θνπξεία.
Σνλ βξήθακε εθεί, έβγαιε θαξέθιεο ζην πξνάβιεην θαη
θαζίζακε φιινη καδί θάησ απφ ηε κνπξηά ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Γίπια
ήηαλ παξαθξηζκέλε ε ηξίθπθιε καηνζπθιέηηα ηνπ πνπ θάζε
Κπξηαθή ηε θφξησλε αγθηλάξεο θαη ηηο πνχιαγε ζηε Λατθή ηεο
Καιακάηαο.
Μηιήζακε γηα ηνλ Παπα-Φιέζζα, ηνπο Γηθαίνπο θαη γηα ην
ζπίηη ηνπ Παπα-Φιέζζα ζηελ Πνιηαλή. Ο ηκσλίδεο ιέεη φηη ην
ζπίηη ηνπ Παπα-Φιέζζα αίλαη ζε νηθφπεδν δίπια απφ ην παιαηφ
ζπίηη πνπ έρεη έλα θνχξλν ρηζκέλν πα΄λσ ζε κία πέηξ θαη φρη απηφ
πνπ έρεη ηελ ςεχηηθε επηγξαθή ζην ράιζκα. Ζ γηαγηά ηνπ, ηνπ είπε
,φηη ην ζπηηη απηφ εηλαη Φιεζζαίθν θαη επείγε κάιηζηα θαη ην
Ο ηκσλίδεο Ι. Φιέζζαο ππαγνξεύεη
δήηεζε λα ηνπ ην δψζνπλ αιιά δελ ηνπ ην έδσζαλ. Γελ ππάξρνπλ
Ιζηνξηθά γεγσλόηα ζηνλ Σίκν Φιέζζα.
ηίηινη γηαπηφ ην ζπίηη.
Μαο είπε φηη ήηαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηέιερνο ησλ αληαξηψλ ηνπ 1944.
Σν 1944 ηνλ εθθάιεζε έλαο Γεξκαλφο Τπαμησκαηηθφο Ολφκαηη Φιέζζαο, Διιεληθήο θαηαγσγήο, λα πάεη
ζην Ναβαξίλν λα ηνλ γλσξίζεη. Δπεηδή φκσο ν Γεξκαλφο αξλήζεθε λα θάκεη κία εθηέιεζε πνπ ηνπ αλάζεζαλ, νη
Γεξκαλνί ηνλ έδησμαλ θαη έηζη ν ηκσλίδεο δελ ηνλ πξφιαβε γηα λα ηνλ γλσξίζεη.
Κπξηαθή, 27 Απγνχζηνπ 2000
ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΙΜΟΤ ΦΛΔΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΙΜΩΝΙΓΗ ΦΛΔΑ.
Απφ: Δπζχκηνο Κ. Φιέζζαο
Αγίνπ χιια 29
Νέα Πεληέιε Αηηηθήο
15236
Πξνο : ηκσλίδε Γ. Φιέζζα
Μηθξνκάλε, Καιακψλ, 24100
Αγαπεηέ ηκσλίδε,
Δίκαη πνιχ ζπγθηλεκέλνο πνπ, κεηά απφ ηφζα ρξφληα κπφξεζα λα γλσξίζσ έλαλ παιαίκαρν αγσληζηή ηεο
νηθνγελείαο ησλ Φιεζζαίσλ. νπ ζηέιλσ κία θσηνγξαθία πνπ βγάιακε καδί ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2000 θαη έλα
αληίγξαθν κηαο άιιεο θσηνγξαθίαο πνπ έρσ βγάιεη εγψ κε ηνλ αδειθφ κνπ Γηάλλε, Γεκνδηδάζθαιν, κε ηνλ ζείν
καο Γεκεηξάθε Γ. Φιέζζα απφ ηελ Ενχξηζα, Οιπκπίαο. Έρεη γελλεζεί θαη απηφο ην 1905 θαη η' φλνκα ηνπ
παηέξα ηνπ είλαη θαη απηνχ Γεψξγηνο. Ήηαλ θαη απηφο έλαο αγσληζηήο ζηελ αληίζηαζε.
Πηζηεχνπκε φηη νη Ενπξηζάλνη Φιεζζαίνη θαηάγνληαη απφ ηνλ Ησάλλε Ζιία Φιέζζα αληςηφ ηνπ ΠαπαΦιέζζα απφ ηνλ νκνκήηξην αδειθφ ηνπ Ζιία πνπ ζθνηψζεθε ζηελ άισζε ηεο Σξνκπνιηηζάο.
Δκείο ζαλ απφγνλνη ηεο εξσηθήο νηθνγέλεηαο ησλ Φιεζζαίσλ ζέινπκε εζάο φινπο ηνπ κεγάινπο λα ζαο
αθνχκε φηη είζζε θαιά θαη θακηά θνξά λα ζαο βιέπνπκε. Γη απηφ ζε παξαθαιψ εάλ έρεηο θάπνηα αλάγθε γηα θάηη,
θάξκαθα, ρξήκαηα ή νηηδήπνηε άιιν ζε παξαθαιψ πάξα πνιχ λα κνπ ηειεθσλήζεηο ζην ηει. 01-6138059 θαη
εγψ κπνξψ λ' αληαπνθξηζψ πνιχ ζχληνκα. Δπίζεο ζα ήζεια καδί κε φινπο ηνπ άιινπο ζηελνχο ζνπ ζπγγελείο λα
ζνπ ζπκπαξαζηαζψ ζε πεξίπησζε αζζελείαο ζνπ, ρηχπα μχιν.
Δγψ ζπλερίδσ ηελ έξεπλά κνπ γηα ηνπο Φιεζζαίνπο θαη επειπηζηψ λα ιχζσ ηελ αηψληα έρζξα θαη ην
κπέξδεκα πνπ καο έρνπλ θάλεη νη Γηθαίνη. Γελ πηζηεχσ επ' νπδελί φηη Ο Παπα-Φιέζζαο ήηαλ Γηθαίνο ηελ
θαηαγσγή. ηαλ γελλήζεθε ήηαλ Γεψξγηνο Γεκ. Φιέζζαο (βεβαίσο Φιέζηαο θαη αξγφηεξα Φιέζζαο). ηαλ έγηλε
παππάο έγηλε Γξεγφξηνο Παπα-Φιέζζαο θαη έηζη ην ζέιεη φινο ν Διιεληθφο ιαφο, θαη φηαλ έγηλε Απφζηνινο ηεο
Φηιηθήο Δηαηξείαο Έγηλε Γηθαίνο ησ αμίσκα ή νθίθην θαη Αξκφδηνο. Απηή είλαη φιε ε αιήζεηα θαη νη Γηθαίνη δελ
έρνπλ θακία ζρέζε κε ηνπο Φιεζζαίνπο.
Πνιιά ραηξεηίζκαηα ζηελ ζχδπγν ζνπ θαη ζε φινπο ηνπ Φιεζζαίνπο ηεο πεξηθέξεηαο Καιακψλ.
Με πνιχ ζεβαζκφ
Δπζχκηνο Κ. Φιέζζαο
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Η ΜΑΥΗ ΣΡΙΚΟΡΦΩΝ 12 ΙΟΤΛΙΟΤ 1779
Δηο ηά Σξίθνξθα πιεζίνλ ηεο Σξηπφιεσο ηελ 12ελ Ηνπιίνπ 1779 έγηλε ή κεγάιε κάρε κεηαμχ ησλ
Διιήλσλ θαη ησλ Αιβαλψλ πνχ είραλ θέξεη πξν 10εηίαο νη Σνχξθνη πξνο θαηαζηνιήλ ηεο Δπαλαζηάζεσο ηνπ
1769.
Οη αιβαλνί ήζαλ 7.000 θαη νη "Διιελεο 3.000. Μεηαμχ ησλ Διιήλσλ ήζαλ θαη Άξθάδηνη (Σξηθχιηνη) κε
αξρεγνχο ηνπο Α¬ιέμελ Νηάξαλ απφ ην Φάξη, Ησάλλελ Θεηαθφλ άπφ ην θιεξνχ, Ησάλλελ Κφξδαλ απφ ην
Κνχβεια, Ησάλλελ Ρνχζζελ άπφ ην Λάπη-Κνπαλαθίνπ, Ίσάλλελ Νηάβνλ άπφ ην "Αλσ Γψξηνλ (νπιηκά) θαη
Θαλάζελ Ρηπεζηψηελ άπφ ην Κεθαιφβξπζνλ.
Οη Αιβαλνί επξηζθφκελνη έμσ ηεο Σξηπφιεσο πξηλ αξρίζεη ή κάρε έδήηεζαλ ζπκβηβαζκφλ. Άπέζηεηιιαλ
εηο ηνπο θιέθηεο θαη άξκαησινχο πνχ ήηαλ εηο ηά Σξίθνξθα ηήλ έμεο έπηζηνιήλ:
«Κιεθηφθαπεηαλαίνη Μνξαΐηεο,
Γελ έθάκαηε θαιά λά ζκίμεηε κε ηνπο Σνχξθνπο θαΐ λά ξζήηε λά καο βαξέζεηε. Ναίζθε φξέ, δελ ην
παληέρνκε εηνχην ην πξά¬κα θαη ζάλ έζεΐο είραηε αίηίγηα καδή κε καο, ηφηελεο λάξρφζαζηαλ παιιεθαξίζηα, λά
ηά βάδακε φξέ ηά πξάκαηα ζηελ θαιή ηνπο ζηξάηα. Μά ηνλ Θεφ δελ ζαο ιέκε ςέκαηα, αθνπζηέ ηαΐο γξαθαΐο καο
θαη ηαΐο άξκήληεο καο, γηαηί ηαρχ νη Σνχξθνη ζελά βαξέζνπλε θαη ζαο φινπο θαη ζά ζαο ζθνηψζνπλε, ειάηε ζάλ
θα¬ιά παιιεθάξηα πνχ ήζαζηε λά ηά ζπκθσλήζνπκε, κή θαξηεξείηε.
Σξηπνιηηζά ζηηο 8 Ηνπιίνπ 1779
Οη Γεληθνί Αξρεγνί
Αιή Υαηδή Οζκάλ Μπέεο
νπιεεκάλ Μπέεο θ.ι.π.
Οη αξρεγνί ησλ Κιεθηψλ θαη Άξκαησιψλ απήληεζαλ σο έμεο:
Αξβαλίηεο,
Σν γξάκκα ζαο ην έιάβνκελ θαη ζαο γξάθνκελ θαη ήκεΐο φηη πνηέ δέλ ήρακε ζθνπφλ γηά λά άληακνζψκελ
κέ ηνπο Σνχξθνπο, δηφηη θαη απηνχο ζεσξνχκελ θαθνχο ερζξνχο καο θαη λάξζνπκε λά ζαο θηππήζνπκε, ην ζέιεηε
έζεΐο, γηαηί άπφ ηνλ θαηξφ πνχ γέλεθε ην ζεθέξη (έπαλάζηαζηο) ηφ Μάξηε ην έηνο 1769 έκβήθαηε ζην Μσξεά γηά
λά βνεζήζεηε ηνπο ηνχξθνπο θαΐ λά θηππήζεηε εκάο ηνπο κσξαήηεο δέθα ρξφληα γέλνπληαη άπφ ηνλ θαηξφ εθείλνλ
εσο ζήκεξα, πνχ καο έηεξαλήζαηε, καο έζβήζαηε, έζθνηψζαηε ηνπο παηέξεο καο, ηηο κεηέξεο καο, ηά αδέξθηα
καο, ηεο γπλαίθεο καο, ηά παηδηά καο, ηνπο ζπγγελείο καο θαη ηνπο παηξηψηεο καο θαη καο θάκαηε ηέηνηα πνιιά
θαθά πνχ έκεΐο δέλ κπνξνχκε πιηα λά ζαο ρνξεχζσκελ θαη νχηε λά ζαο ζπγρσξήζσκελ θαη δηά απηφ
καδνρηήθακε νυινη έδσπέξα λά ζαο θηππήζσκελ θαη κέ ηήλ δχλακη ηνπ Θενχ άλ κπνξέζσκε θαη λά ζαο
δηψμνπκε πιηα άπφ ηφ Μσξεά.
Αλ έζεΐο ζέιεηε γηά λά πνιεκήζνπκε θαη λά ζθνησζνχκε, έκεΐο ζαο ζπγρσξνχκε γηά φια ηά ράιηα πνχ καο
έθάκαηε θαΐ ειάηε κεξηθνί άπ΄ φινπο ζαο λά καο θέξεηε ηά άξκαηα ζαο θαη λά καο δψζεηε φζα ρξήκαηα ερνπηε
ζηά θεκέξηα ζαο πνχ ηά καδφμαηε άπφ ηνπο παηξηψηεο καο θαη πζηέξα λά ζαο ζηείινπκε κέ κεγάιν ζηγνπξεηφ
ζηελ παηξίδα ζαο, ειάηε θαη ζαο θαξηεξνχκε γηαηί πάλε εθείλα πνχ μέξαηε, ειάηε ηφ ηαρχ άιινηψο ζά ηφ
κεηαλνήζεηε.
Άπφ Σξίθνξθα 10 Ηνπιίνπ έηνο 1779
Μέ ηήλ ζπκθσλία άπφ φινπο ηνπο Κιέθηεο θαη ηνπο Άξκαησινχο ηνπ Μσξηά ππνγξάθνπκε έκεΐο νη
πξψηνη αξρεγνί.
Κσλζηαληίλνο Κνινθνηξψλεο
Αιέμεο Νηάξαο
νη Τπαξρεγνί
"Αλαγλψζηεο Κνινθνηξψλεο θαη νη αδειθνί ηνπ Απνζηφιεο θαη Γηψξγνο, Ησάλλεο Θηαθφο, Ησάλλεο
Κφξδαο, Ησάλλεο Ρνχζζεο, Υξίζηνο Νηνπζαθίηεο, Ησάλλεο Νηάβνο, Γήκαο Μπαξαθνχξαο, Πάλνο
Κξεκαζηηψηεο, Αλαζηάζηνο Μηνπηδάξαο, Παλαγηψηεο Βελεηζηαλένο ή Παλαγηψηαξνο, Γεψξγηνο Μαξγέιεο.
(Άζ. Γξεγνξηάδνπ Ίζηνξηθαί Άιήζεηαη ζει. 77—78)
Οί Αξβαλίηεο απήληεζαλ φηη δέρνληαη άιια λά κελ παξαδψζνπλ ηά φπια ησλ θαη λά γίλε άληαιαγή
νκήξσλ. Απηά δέλ ηά έδέρζεζαλ νί "Διιελεο θαη ηνπο απήληεζαλ λά πξάμνπλ φπσο λνκίδνπλ. Οί Αιβαλνί
απειπίζηεθαλ ηφηε θαη έπεηέζεζαλ εηο ηά Σξίθνξθα θαηά ησλ Κιεθηψλ ηήλ 12ελ Ηνπιίνπ 1779. ρεηηθψο γξάθεη
φ Ά ζ. Γ ξ ε γ ν ξ η ά δ ε ο: «Οί Αιβαλνί πξνζέβαιινλ ιπζζσδψο θαη κεηά αιαιαγκψλ θνβεξψλ ηνπο
πεινπνλλεζίνπο θιέθηαο θαΐ άξκαησινχο θαη κάρε πεηζκαησδεζηάηε θαΐ θνληθή ζπλεθξνηήζε ηφηε... Οί
Κιέθηεο δηεηήξεζαλ αθιφλεηνη ηά νρπξψκαηα ηεο ζέζεσο ηψλ Σξηθφξθσλ. Έλψ δέ ή κάρε έμεθνινχζε
ιπζζαιαία θαη φ ηνπθεθηζκφο ζπλερήο θαη θνληθφο εθαηέξσζελ θαη νί Αιβαλνί... ήηνηκάδνλην δηά λα ψξκήζνπλ
θαη πάιηλ θαηά ηψλ θιεθηψλ» αίθλεο άπφ ηη χςειφλ, πεηξψδεο θαη φξεηλφλ κνλνπάηηνλ ηνπ φξνπο Μαηλάινπ
Page 5 of 8

ΠΑΠΑ-ΦΛΕΣΣΑΣ
έθάλεζαλ θαηεξρφκελνη δξνκαΐνη πξνο έπηθνπξίαλ, νί άξκαησινί Θαλάζεο Ρηπεζηψηεο θαη Μεηξφο Βελεηζηάλνο
έθ Σξηθπιίαο, φ Αληψληνο Κνξκάο έμ 'Αλδξνχζεο, φ Παλαγηψηεο άιηαγθαο έθ Μεζψλεο θαη ηίλεο άιινη ψο 12
θιεθηαξρεγνί κε 1000 παιιεθάξηα θαΐ πνιιάο άξκαησιηθάο ζεκαίαο θπαλφιεπθνπο... Πξνζέβαιινλ ηά λψηα
ηψλ Αιβαλψλ ηεζέλησλ έλ ησ κέζσ δχν θνληθψλ ππξψλ.
Σφηε φ Κσλζηαληίλνο Κνινθνηξψλεο θαη Αιέμεο Νηάξαο κέ ηνπο ινηπνχο αξρεγνχο θαη ηά παιιεθάξηα
ησλ έπηηεζέληεο θαηά κέησπνλ θαηψξζσζαλ λά ηνπο ηξέςνπλ εηο άηαθηνλ θπγήλ... Δηο ηαχηελ ηήλ κάρε λ
δηαξθέζαζαλ ψξαο 13 έθνλεχζεζαλ έθ ηψλ Αιβαλψλ 7300 θαη έπιεγψζεζαλ 1600.. Ήρκαισηίζζεζαλ 2.400...
'Απφ ηνπο πεινπνλλεζίνπο θιέθηαο θαη άξκαησινχο έθνλεχζεζαλ 110 θαη έπιεγψζεζαλ 40. Μεηαμχ ηψλ
θνλεπζέλησλ ήζαλ θαη νί άξκαησινη Γήκνο Μπαξαθνχξαο έθ Φαλαξηνχ, φ Γεψξγηνο Μαξγέιεο έμ Άλδξνχζεο, φ
Ησάλλεο Νηάβνο έμ νπιηκά (Αλσ Γσξίνπ) Σξηθπιίαο πεξίθεκνο έπη ήξστθή αλδξεία άθκάζαο άπφ ην 1763...»
(Ηζηνξηθαί 'Αιήζεηαη ζει. 76—83).
Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΦΙΛΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ.
(Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηνπ Ησάλλε Φηιίκσλα . Σφκνο Φηιηθή εηαηξία ζειίδα 144)
Γηά ηήλ δηαθνξάλ ησλ εζηθψλ θαηαζηάζεσλ ή Φηιηθή Δηαηξία δηεξείην είο επηά Βαζκνχο. Ήζαλ δέ νχηνη
Α'.  ησλ Βιάκηδνλ (Αδειθνπνηεησλ)
Β'.  ησλ πζηεκέλσλ
Γ'.  ησλ Ηεξέσλ
Γ'. "Ο ησλ Πνηκέλσλ
Δ'. "Ο ησλ Άξρηπνηκέλσλ
Σ. "Ο ηψλ Αθηεξσκέλσλ
Ε'.  ησλ Αξρεγψλ ησλ Αθηεξσκέλσλ.
ΠΔΡΗ ΣΧΝ ΑΓΔΛΦΟΠΟΠΟΗΖΣΏΝ
Αί έξεπλαη θεξί ησλ παξαιακβαλνκέλσλ είο ηήλ Έηαηξίαλ έγίλνλην πνιιά αχζηεξαί. Γελ ήην ζπγθερσξεκέλε ή απνδνρή
αλζξψπσλ δηεθζαξκέλσλ, άλ θαη δέλ άπέθπγελ ή Δηαηξία ηφ δπζηχρεκα ηνχην.
 Καηερνχκελνο έμεηάδεην θαηά πξψηνλ κέ ηξφπνλ έπηηήδεηνλ. Αλ έρε ηάο δηαθξηλφκελαο άξεηάο ηνπ πνιίηνπ,
γλσξηδφκελνο εηιηθξηλήο εξαζηήο ηήο Διεπζεξίαο θαη ηήο Παηξίδνο ηνπ, ελάξεηνο είο ηφλ βίνλ ηνπ θαη άζρεηνο πάζεο
άιιεο Μπζηηθήο Δηαηξίαο. Παξά ηάο ζεκειηψδεηο ηαχηαο πξνθπιάμεηο έδεηείην, άλ νχηνο δέλ έθηλείην απφ πεξηέξγεηαλ
άπιήλ, ή έπίβνπινλ, άιι΄ απφ αιεζή παηξησηηζκφλ. Γίδσλ ηνηνπηνηξφπσο αλχπνπηα ηά δείγκαηα ηήο εκπηζηνζχλεο ηνπ,
έγίλεην δεθηφο είο ηφλ Βαζκφλ ηνπ Αδειθνπνηεηνχ1, φξθηδφκελνο επί ηνπ 'Ηεξνχ Δπαγγειίνπ, θαη δηδαζθφκελνο ηα
αλήθνληα ηήο ρεηξφο εκεία2.  Άδειθνπνηνχκελνο έπαλειάκβαλε θαηά ρξένο ηφλ φξθνλ ηξίο θαί εξσηψκελνο. Αλ απηά,
φζα επαλέιαβε ηξίο, ήλαη αιεζή, άπεθξίλεην, Ναί! Δίλαη θαί έζνληαη αιεζή θαη δηα αζθάιεηαλ ησλ ππνζρέζεσλ
κνπ νξθίδνκαη είο ην ζείνλ θαί ηεξφλ Δπαγγέιηνλ. Μέ ηφ κέζνλ ηνχην ππεβάιιεην είο φξθνλ θαηά ηφλ
Έθθιεζηαζεθφλ Νφκνλ, έθηεινχκελνλ θαί δη΄ Ηεξέσο, έαλ δέλ έδίδεην ππνςία. Ή Άδειθνπνηΐα παξεδέρζε δηά ηήν
Ή Αδειθνπνίεζηο ή θαιιίηεξνλ Άδειθνπνηία, επεθξάηεη έθ παιαηάο ηηλφο ζπλεζείαο είο ηνπο Έιιελαο. Έλεξγείην
επ΄ Δθθιεζίαο δη΄ Ηεξέσο, επρψλ θνί πεξηδσζκάησλ. Απέβιεπε δέ ηφλ ζθνπφλ ηνπ λά ζπδψζη δχν ή θαί πεξηζζφηεξνη, ψο ηέθλα κηαο κεηξφο ζπκβνεζνχκελνη ππνρξεσηηθψο είο άιαο ηάο πεξηζηάζεηο ηνπ. Πνιιάθηο
έθιεξνλνκνχλην ακνηβαίσο θαηά λφκνλ ηδησηηθήο ζπκθσλίαο. Δηο ηήλ ηεξεάλ ζπλεηζίδεην αχηε θαί κεηαμχ
Έιιελνο θαί Σνχξθνπ. Γέλ ήμεχξνκελ, άλ ππήξρε πξίλ, ή ε ηπξαλλία ηνλ Σνχξθσλ έγέλλεζε ηήλ αλάγθελ
παξνκνίνπ δεζκνχ.
Έθηειείην αθφκε θαί ελ άιιν είδνο Άδειθνπνηίαο αλσηέξνπ βαζκνχ δηά ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαί ηνπ ακνηβαίνπ
ελδχκαηνο ησλ ρηηψλσλ. Σήλ πξάμηλ ηαχηελ έλήξγνπλ ψζεπηηνπιείζηνλ αη κεηέξεο ησλ Άδειθνπνηνπκέλνλ.
Καηαληά ην ίδηνλ θαη ή ιεγνκέλε ηα π ξ-Α δ ε ι θ φ ηα ε ο. Οη Αδειθνπνηεηνί ψλνκάδνλην 'Αιβαληζηί
Β ιά κ η δεο, ρπδαηνβαξβάξσο Μ π ν π ξ α δ έ ξ η δ ε ο θαί ηνπξθηθψηεξνλ Άξθαηάζζηδεο (σο έθ ηνπ Καξδάο,
ζεκαίλνληνο Αδειθφλ). Απφ ηνπο Θξάθαο θαί Μαθεδφλαο έιέγνλην Μπξάηηκνη (έθ ηνπ Μπξάηε).
Δηο ηήλ λένλ Ίζηνξίαλ ηήο Διιάδνο απαληψληαη φιαη αχηαί αη φλνκαζίαη.
1

Δηο ελ άληίγξαθνλΓηδαζθαιίαο είδνκελ θαί ηήλ άθφινπζνλ πεξίνδνλ «Αιι΄, άλ νχηνο εχξίζθεην είο ηήλ
πεξίζηαζηλ απηήλ έμσ ηήο Διιάδνο, θαί δέλ εχθνιχλεην φ δη΄ Ηεξέσο φξθνο ηνπ, ηφηε έμεγνχλην είο απηφλ ηά
εκεία θαί νί Λφγνη, έρξεψζηεη δέ φ Ηδηνο λά άδειθνπζηεζψ, κέ φπνηνλ άιινλ ζπλαπαληάην είο ηήλ Διιάδα,
Μέινο ηνπ βαζκνχ ηνπ. Γέλ ήκπνξνχκελ φκσο λά απνδερζψκελ ηφ άζπλάξηεηνλ ηήο Ηδέαο απηήο, θαί
ζπκπεξαίλνκελ, φηη είλαη παξαπιήξσκα μέλνλ θαί κεηαγελέζηεξνλ.
2
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σειπαγωγίαν ηών πολλών, σωπίρ να μεπικίζηηαι είρ δύο μόνοςρ, Αν καί έκηελείηο κανονικώρ από εν είρ δεχηεξνλ
πξφζσπνλ3.
 Άδειθνπνηνχκελνο ζπλσδεχεην κ΄ελ 'Δθνδηαζηηθφλ, θέξνλ απιψο έλα ηαπξφλ. Οη δηαγλσξηζηηθνί ιφγνη ηνπ
ήζαλ «Σζηκπνχθη, Σζαξνχρη».
Δηο ηα πξψηα πεξί ησλ Ηεξέσλ βιέπνκελ θαη ηά πεξί ησλ εκείσλ απηνχ ηνπ Βαζκνχ4.
ΚΛΔΦΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΡΑΣΖΓΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΠΑΠΑΦΛΔΑ
Αθηεξσκέλν απφ ηνλ Γηάλλε Σζανχζε, Ενχξηζα (Νέα Φηγαιία) ζε νκφερν κε ηα «παηδηά ηεο ακαξίλαο».
Δπραξηζηνχκε ζεξκά ηνλ αγαπεηφ Γηάλλε γηα ηελ αγάπε ηνπ πξνο ην χιινγφ καο θαη ηελ αθνζίσζε ηνπ ζηνλ
ήξσα ηεο νηθνγελείαο καο ηνλ Γξεγφξην Παπαθιέζζα. Δπαλεηιεκκέλα θαη ζην παξειζφλ έρεη απηνζρεδηάζεη θαη
γξάςεη ιατθά ηξαγνχδηα θαη πνηήκαηα γηα ηνλ Παπαθιέζζα. Γελλήζεθε ζηε Ενχξηζα Οιπκπάο, κεηέξα ηνπ ήηαλ
ε Θαλάζσ Γεσξγίνπ Φιέζζα (1897-1977) θαη παηέξαο ηνπ ν Γεψξγηνο Ησάλλνπ Σζανχζεο. Δίλαη ςάιηεο ζηελ
εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηε Ενχξηζα.
Παπαθιέζζαο ζχλαμε
αξκαηνινχο θαη θιέθηεο
θαη δηαιερηνχο πνιεκηζηέο
θαη ηνικεξνχο Μαληάηεο.

Κη΄φινη ηνπο ζθνησζήθαλ
ζπ΄ηνπ Ηκπξαήκ ην βφιη
θαη ζην Μαληάθη πέζαλε
θαη θνλεπζήθαλ φινη.

αλ ζπλαρηήθαλ ηα θιεθηφπνπια
κπξνζηά ζηνλ Παπαθιέζζα
ηνπ δψζαλε ππφζρεζε
ππνηαγή θαη κπέζα.
Κη΄ν Ζγνχκελνο επιφγεζε
απηνχο θαη η΄άξκαηά ηνπο
θη΄ επρήζεθε ειεπζεξηά
ζ΄απηνχο θαη ηα παηδηά ηνπο.

Πέθηνπλ Σνχξθν-αηγππηηαθά θνξκηά
ζαλ ζχθα καξακέλα
πέθηνπλ θαη ηα θιεθηφπνπια
ζηα αίκαηα βακκέλα.
Μέζα ζ΄απηφλ ηνλ ραιαζκφ
πέθηεη θη΄ν Παπαθιέζζαο
εξστθψο καρφκελνο
κεζ΄ ην Μαληάθη κέζα.

Ή ζάλαηνο ή ιεπηεξηά
φινη ζα νξθηζηνχκε
γηα ηελ παηξίδα ηελ γιπθεηά
ειεχζεξε λα ηδνχκε.
Άηληε παηδηά κσξέ θιεθηφπνπια
παηδηά ηνπ Παπαθιέζζα
ην Νηφθαζηξν λα πηάζνπκε
θαη ζην Μαληάθη κέζα.

Καη ζιίβεηαη ηνπ Φιέζζα ε γεληά
θαη ηνπ νπξαλνχ η ΄άζηξα
ζ΄αλαδεηάεη ε εθθιεζηά
θαη ηνπ Μνξηά ηα θάζηξα.
Σέηνηα κνξθή, ηέηνηα ζσξηά
δελ κεηαγηεληέηαη
φζν θαη λα ην ζέιεηε
φζν θαη λα ην ιέηε.

Να θφςνπκ΄εθείλε ηε ζηξαηηά
ηνπ Ηκπξαήκ ηε ζηξάηα
θη΄αο πέζνπκε φινη καδί
θη΄αο γίλνπκε θνκκάηηα.
Κη΄νξκήζαλε ζαλ ηα ζεξηά
ζαλ ιχθνη ζαλ ιηνληάξηα
ζαλ Έιιελεο ζαλ ήξσεο
ζαλ άμηα παιηθάξηα.

Σν ιέγσ θαη ην νκνινγψ
ηνλ ιφγν κνπ πίζσ δελ παίξλσ
γηαηί κε ηε ζπζία ζνπ
πφηηζεο ηεο ιεπηεξηά ην δέλδξν,
Γηάλλεο Σζανχζεο,
Ενχξηζα 2011.

Φέξεηαη είο ελ Άληίγξαθνλ Γηδαζθαιίαο θαί ηνχην• «φηη φ Άδειθνπνηνχκελνο είδνπνηείην λά έρε θεθαζαξκέλα
ηά φπια ηνπ θαη έηνηκα είο ηφ θηβψηηφλ ηνπ πελήληα θπζέθηα δηά λά ηα κεηαρεηξηζζή, φηαλ ηφλ πξνζηάμε φ
Αξρεγφο ηνπ. Μήηε πεξί ηνχηνπ, κήηε ελαληίνλ ηίλνο έκειιε λα έμνπιηζζή, ηνπ εδίδεην θακκία γλψζηο».
Μνινληνχην γλσξίδνκελ, φηη νί Βιάκηδεο δέλ ήμεπξνλ ηίπνηε πεξηζζφηεξνλ, παξά ηά αλσηέξσ. Μέ άιινπο
ιφγνπο ήμεπξνλ απιψο, φηη ππήξρνλ ηηλεο θξνληίδνληεο ππέξ ηεο Παηξίδνο.
3

4

 Βαζκφο ησλ Βιάκηδσλ δηήξθεη πηζαλνινγείηαη δε, φηη έιαβε παχζηλ κεηά ηφλ δηνξηζκψλ ησλ Έθνξηψλ.
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ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΙΜΗ ΣΟΝ ΠΑΠΑΦΛΕΑ
ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ.
Όπωο θάζε ρξόλν, έηζη θαη θέηνο, θαηά ηελ ενξηή ηεο 25εο Μαξηίνπ 2011, ε
ζξεζθεπηηθή Τπεξεζία ηεο ΕΛ. Α δηνξγαλώλεη καδί κε ηελ δνμνινγία θαη
επηκλεκόζπλε δέεζε κε αξηνθιαζία, πξνζθνξά ηνπ πιιόγνπ καο, γηα ηνλ
ήξωα ηνπ 1821

ΑΡΥΙΜΑΝΔΡΙΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΦΛΕΑ (ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟ)
Ή ΠΑΠΑΦΛΕΑ.
Η εθδήιωζε ζα γίλεη ζην ηέινο ηεο ζξεζθεπηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Επαγγειηζκνύ ζην Εθθιεζάθη ηωλ
Αγίωλ Σαμηαξρώλ (Μηραήι θαη Γαβξηήι) ζηελ Πξώελ ρνιή ηεο Αζηπλνκίαο,
Μεζνγείωλ 96, Ακπειόθεπνη ζηηο 9:00 π. κ.
ηελ ζπλέρεηα, ζην Πλεπκαηηθό θέληξν ηνπ λανύ ζα δνζεί θαθέο θαη ζα γίλεη επηθνηλωλία κε ηνπο
Φιεζζαίνπο πνπ ζα παξαζηνύλ.
Ο Παπαθιέζζαο ηηκάηαη ζηελ Αζηπλνκία επεηδή ππεξέηεζε ζαλ ππώτορ Τποςπγόρ
Εσωτεπικών και Δημόσιαρ Σάξεωρ.
Ο ζύιινγνο «ΙΣΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΩΝ ΦΛΕΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΑ» επραξηζηεί ηνλ
Παλνζηνινγηόηαην Αξρηκαλδξίηε θ. Νεθηάξην Κηνύιν, πξνϊζηάκελν ηεο ζξεζθεπηηθήο ππεξεζίαο ηεο
ρνιήο, γηα ηελ επγελή πξνζθνξά ηνπ θαη θαιεί όια ηα κέιε θαη θίινπο ηνπ ζπιιόγνπ λα ηηκήζνπλ κε
ηελ παξνπζία ηνπο ηνλ πξώην Τπνπξγό Εζωηεξηθώλ - Δεκνζίαο Σάμεωο θαη ηνλ ήξωα ηεο νηθνγελείαο
καο Γξεγόξην Παπαθιέζζα.
εκεηωηένλ όηη ν Παλνζηνινγηόηαηνο Αξρηκαλδξίηεο Νεθηάξηνο είλαη κέινο ηεο νηθνγελείαο ηωλ
Φιεζζαίωλ. Η κεηέξα ηνπ είλαη Φιεζζηνπνύια, είλαη ε θ. Ειέλε Υξήζηνπ Φιέζζα από ην Μνλαζηεξάθη
Γνξηπλίαο.

ΑΡΥΙΜΑΝΔΡΙΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΦΛΕΑ (ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟ) Ή ΠΑΠΑΦΛΕΑ
ΠΑΣΡΙΑΡΥΙΚΟ ΕΞΑΡΥΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΕΩ
ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΩΣΟ ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΕΩ,
ΚΑΙ ΗΡΩΑ ΣΟΤ ΜΑΝΙΑΚΙΟΤ
ΠΟΛΙΑΝΗ 1788 - ΜΑΝΙΑΚΙ 1825

Ιδηνθηήηεο
ΤΛΛΟΓΟ ΗΣΟΡΗΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
ΣΧΝ ΦΛΔΑΗΧΝ Ο «ΠΑΠΑ-ΦΛΔΑ»
Αγίνπ ίια 29, Νέα Πεληέιε, 15236.
ΣΖΛ. 210- 6138059
-ΦΑΞ 210- 8037827
e-mail tflessas@flessas.eu, www.flessas.eu
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΓΟΗ Αξηζ. Σεύρνπο 43
Δθδφηεο Γηεπζπληήο Σίκνο Φιέζζαο
Γηαλέκεηαη ΓΩΡΔΑΝ
ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ
ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΓΔΚΣΔ. ΔΠΗΣΑΓΔ ΚΑΗ
ΔΜΒΑΜΑΣΑ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΖΝ
ΑΝΧΣΔΡΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ή ΣΟ
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ
051/296036-26

Εγώ πλήπωζα ηην ζςνδπομή μος.
ΕΣΕΙΣ;
Τιμή Σςνδπομήρ 25
Εάν όσι παπακαλούμε θεπμά να
ηην εξοθλήζεηε είηε με
ηασςδπομική επιηαγή ζηη
Διεύθςνζη ηος Σςλλόγος ή μέζω
ηηρ Εθνικήρ Τπάπεζαρ ζηο
λογαπιαζμό 051/296036-26
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