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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
Καηά ηδκ εμνηή ηδξ 25δξ Μανηίμο 2011 δ ενδζηεοηζηή οπδνεζία ηδξ ΒΛ. Ώ. δζμνβάκςζε, ιαγί ιε
ηδκ δμλμθμβία ηαζ επζικδιόζοκδ δέδζδ βζα ημκ ήνςα ημο 1821
ΑΡΥΘΜΑΝΔΡΘΣΗ ΓΡΗΓΟΡΘΟ ΠΑΠΑΦΛΕΑ
Βζξ ημκ ιεβαθμπνεπή Εενόκ Ναό ηςκ Ώβίςκ Σαλζανπώκ ζηδκ πνώδκ πμθή Ώζηοκμιίαξ, Μεζμβείςκ
96, ηεθέζηδηε Αμλμθμβία, επζικδιόζοκδ δέδζδ ιε ανημηθαζία ηαζ επδημθμύεδζακ ακαθμνά ημο
Πακμζζμθμβζμηάημο Ώνπζιακδνίηδ η. Νεηηανίμο Πνμσζηάιεκμο ηδξ ενδζηεοηζηήξ Τπδνεζίαξ ηδξ Βθθδκζηήξ
Ώζηοκμιίαξ, μ μπμίμξ ηόκζζε όηζ μ Εενμιόκαπμξ Ώνπζιακδνίηδξ Παπαθθέζζαξ ήηακ μ πνώημξ Τπμονβόξ
Βζςηενζηώκ ηαζ Αδιμζίαξ Σάλεςξ, βζ αοηό ηαζ δ Βθθδκζηή Ώζηοκμιία, εδώ ηαζ ιενζηά πνόκζα έπεζ ηαεζενώζεζ
πνμξ ηζιήκ ημο ηδκ ακςηένς εηδήθςζδ.
Ώκαθένεδηε επίζδξ ζηδκ πνμζθμνά ημο Παπαθθέζζα, πςξ πνώημξ αοηόξ, ςξ ανπδβόξ ηδξ επακαζηάζεςξ δζμνζζιέκμξ από ημ Ώθέλακδνμ Τρδθάκηδ ηαζ ηδκ Φζθζηή Βηαζνία, πανέηαιρε ιε ηδκ βεκκαζόηδηα
ηαζ ηδκ ζδζμθοία ημο ηα όπμζα ειπόδζα ηαζ λεηίκδζε ηδκ επακάζηαζδ ζηδκ Πεθμπόκκδζμ ζηζξ 23 Μανηίμο
1821 ιαγί ιε ημκ Θεόδςνμ Κμθμημηνώκδ ημκ Πεηνόιπεδ Μαονμιζπάθδ ηαζ πμθθμύξ άθθμοξ.
Ο ύθθμβμξ Εζημνζηή Οζημβέκεζα ηςκ Φθεζζαίςκ ζοιιεηείπε ιε πμθθμύξ ακηζπνμζώπμοξ ζηδκ εηδήθςζδ.
Βπαημθμύεδζε ζοκάκηδζδ ζημ Πκεοιαηζηό ηέκηνμ όπμο ιέθδ ημο οθθόβμο ζέναζνακ ηαθέ,
άνημοξ ηαζ εδέζιαηα ζε όθμοξ. οιιεηείπακ ηαζ ακώηαηα ζηεθέπδ ηδξ Βθθδκζηήξ Ώζηοκμιίαξ.
Μέθδ ημο οθθόβμο Εζημνζηή Οζημβέκεζα ηςκ Φθεζζαίςκ «Ο Παπαθθέζζαξ» ιε ημκ Πακμζζμθμβζόηαημ
Ώνπζιακδνίηδ η. Νεηηάνζμ Κζμύθμ ιεηά ηδκ δμλμθμβία.

Page 1 of 8

ΠΑΠΠΑ-ΥΛΕΑ
ΖΗΣΕΙΣΑΙ ΕΠΕΜΒΑΙ ΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙ΄ΕΠΙΛΤΙΝ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ1 .
Ο Παπαφλζςςασ τον Απρίλιο του 1822 περνώντασ από το Άγιο Γεώργιο για να πάει ςτο Άργοσ επίταξε
τον θμίονο του Γεωργίου Κυπριανοφ από τθν Κόρινκο ο οποίοσ δια τθσ παροφςθσ αναφοράσ του ηθτάει από τθν
Τπζρτατθ Διοίκθςθ να του επιςτραφεί.
Ο Παπαφλζςςασ τότε αποκαλείτο με τον εκκλθςιαςτικό του όνομα « Άγιοσ Αρχιμανδρίτθσ Γρθγόριοσ
Δικαίοσ». ε όλα τα επίςθμα ζγραφα υπάρχει αυτι θ προςφώνθςθ. Οι ςυμπολεμιςτζσ του όμωσ, ο
Κολοκοτρώνθσ, ο Φωτάκοσ, ο Μακρυγιάννθσ και νεώτεροι ιςτορικοί όπωσ ο Ιωάννθσ Φιλίμωνασ, ο Αμβρόςιοσ
Φραντηισ και άλλοι τον αποκαλοφν Φλζςςα. Επίςθσ το Φλζςςασ υπάρχει ςε όλουσ τουσ ξενόγλωςςουσ
ιςτορικοφσ ςυγγραφείσ.
Τπζρτατθ Διοίκθςισ
Ό άγιοσ αρχιμανδρίτθσ κφριοσ Γρθγόριοσ Δικαίοσ κατά τον προαπεραςμζνον Απρίλιον, άπερνώντασ από
τον Άγιον Γεώργιον δι΄ νά ζρκθ είσ Άργόσ, μου ζπιρε ζνα μουλάρι, το οποίον ζωσ τιν ςιμερον μου το κρατεί δια
το οποίον ζπιγα ηθτώντασ δια να μου το δώςθ και τον αντάμωςα κατά τον άπεραςμζνον εμτζβριον εισ τζσ
Κεχριζσ του το ζηιτθςα μου άποκρίκθ οτι το ζχω εισ τον τόπον μου, αν το είχα ζδώ, ςου ζδιδα.
Υςτερισ μου ζδωςε ζνα γράμμα προσ τον κφριον Πανοφτηον Νοταράν νά μου το πλιρωςθ άπο
λογαριαςμόν οποφ είχε να λαβαίνθ άπό το κοινόν τθσ Κορίνκου, κακώσ το γράμμα του φανερώνει οποφ ζχω είσ
χείρασ μου. Ζπαρρθςίαςα το γράμμα είσ τιν εφγενίαν του. Σίποτεσ δεν ζλαβα. Ζγω όμωσ αδικοφμαι μζχρι τοφδε,
φςτεροφμενοσ το μουλάρι μου τώρα 14 μινουσ και ζκ τοφτου μου ζγιναν τόςαι ηθμίαι περιερχόμενοσ με τιν
φαμελίαν μου άπό τφπον είσ τφπον δια τον φόβον των τυράννων και μιν ζχοντασ το ηώον μου ζχαςα και ζκείνο
το ολίγον πράγμα όπου γλφτωςα.
Αναφζρων τώρα τιν άδικίαν μου ταφτθν προσ τιν Τπερτάτθν Διοίκθςεν ζξαιτοφμαι τιν εφκυδικίαν τθσ,
παρακκαλών αυτιν κερμώσ φπωσ δι' επιταγισ και ενεργείασ τθσ μοί. δοκι ι ιδιοκτθςία μου ιτισ είναι αςφαλισ
υπό των νόμων, Και γνωρίςαςα ι Τπζρτάτθ Διοίκθςισ τιν ζκ τοφτου περιελκοφςάν μοι ηθμίαν, ασ λάβθ οίκτον,
παρακαλώ, εισ τιν δυςτυχίαν μου και ζνεργιςθ όςα το φιλοδίκαιόν τθσ υπαγορεφει. Και ταφτα μζνω ικετικώσ.
Σθ 5 Ιουνίου 1822, "Αργόσ
Υποκλινισ δοφλοσ ςασ
Γεώργιοσ Κυπριανόσ, Κορίνκιοσ
Επι του νώτου : Ό μινίςτροσ του Δικαίου να ζρευνιςθ αυτιν τιν φπόκεςιν,
Σθ 6 Ιουνίου 1822, ζν Άργει
Ό Π. Γραμ. του Βουλευτικοφ
Ίω. κανδαλίδθσ
ΣΟ ΏΠΏΡΏΑΒΚΣΟ ΝΣΟΚΕΜΏΝΣΒΡ ΣΟΤ ΚΏΕ.
Έηακα ημ θάεμξ ηαζ παναημθμύεδζα ημ κημηζιακηέν ημο ΚΏΕ "1821" ηαζ πναβιαηζηά ιμο ήνεε κα
ζπάζς ηδκ ηδθεόναζδ ιε αοηά πμο άημοβα. Αεκ ημ έηακα βζαηί έπς ηαθή ηδθεόναζδ ηαζ ηδκ θοπήεδηα. Ώοημί
ζημ ΚΏΕ αάθεδηακ κα ιαξ αθθάλμοκ ηδκ Εζημνία. Με θίβα θόβζα πάκε κα ιαξ πμύκε όηζ μζ Έθθδκεξ ζηα 400
πνόκζα ζηθααζάξ πενκμύζακ ιέθζ & βάθα. Αεκ οπήνπακ ηνοθά ζπμθεία, παζδμιαγώιαηα, ελζζθαιζζιόξ, ζηδκ
ιύνκδ, δεκ οπήνλε μ Παπαθθέζζαξ ηαζ ημ Μακζάηζ, ηεθζηώξ δεκ έβζκε απμθύηςξ ηίπμηα, ηγάιπα έπμοιε ηδκ
εεκζηή ιαξ εμνηή. θα ςναία.
Σμ ΚΏΕ εθανιόγεζ ηδκ δζιενή ζοιθςκία πμο είπε οπμβναθή ιε ηδκ Σμονηία πνζκ ιενζηά πνόκζα ηαζ ηδκ
μπμία ζοκεπίγμοκ δ απανάδεηηδ ζδιενζκή Παζδεία ηαζ μζ μκμιαγόιεκμζ ηαεδβδηέξ ηδξ, εκκμμύιε βζα ηδκ
αθθμίςζδ ηδξ Βθθδκζηήξ Εζημνίαξ. Καζ όθα αοηά ιε ηδκ αμήεεζα ημο Ώνπζηέηημκα ημο εηηνώιαημξ, ημο ηαεδβδηή
ΐενέιδ ηδξ Λέζπδξ Μπίθκηενιπενβη, ζηδκ μπμία θέζπδ ακήημοκ ηαζ πμθθμί πμθζηζημί ηζξ Βθθδκζηήξ αμοθήξ.
Βύπμιαζ κα οπάνλεζ ακηίδναζδ ηαηά πνώηςκ από ημκ ηόζιμ, ηζξ Έκμπθεξ Αοκάιεζξ, ηδκ Βηηθδζία, (ηαθά,
από ημοξ αμοθεοηέξ ηαζ ημοξ δδιμζζμβνάθμοξ δεκ πενζιέκς απμθύηςξ ηίπμηα, αοημί ακ δεκ οπάνπεζ πνήια ζηδκ
ιέζδ δεκ ηάκμοκ ημκ ηόπμ κα αζπμθδεμύκ ηακ) ηαηά ημο ΚΏΕ ηαζ αοημύ ημο απανάδεηημο κημηζιακηέν.
Σίιμξ Φθέζζαξ

1

Ώνπεία ηδξ Βθθδκζηήξ Παθζββεκεζίαξ Σόιμξ 12 ζεθίδα 23 ανζε. Βββνάθμο 17
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ΠΑΠΠΑ-ΥΛΕΑ
ΠΩ ΚΏΕ ΠΟΣΒ ΓΕΟΡΣΏΣΔΚΒ ΓΕΏ ΠΡΩΣΔ ΦΟΡΏ Δ 25Δ ΜΏΡΣΕΟΤ
Δ 25δ Μανηίμο, ςξ διένα ηδξ εεκζηήξ παθζββεκεζίαξ, βζμνηάζηδηε βζα πνώηδ θμνά ζηδκ Ώεήκα ημο 1838
ηαζ από ηόηε ηαεζενώεδηε ιε ενδζηεοηζηή εοθάαεζα ζε όθμ ημ πακεθθήκζμ. Δ ηαεζένςζδ ηδξ εμνηήξ μθείθεηαζ
ζηδκ επζιμκή ηαζ ημ πείζια ημο Αδιάνπμο ηδξ Ώεήκαξ Αδι. Καθθζθνμκά ( 1805 – 1879). Ο Αήιανπμξ ήνεε ζε
νήλδ ιε ηδ ααοανζηή δζμίηδζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε ημ Τπμονβείμ ηςκ Βζςηενζηώκ ημ μπμίμ δεκ επζεοιμύζε
έλμδα βζα βζμνηέξ, όηακ μζ αβςκζζηέξ δεκ είπακ κα θάκε. Καηά ιία άθθδ εηδμπή ημ Παθάηζ, ιάθθμκ, δεκ
επζεοιμύζε κα ζοκδέζεζ ηδκ εεκζηή εμνηή ιε ηδκ Ονεμδμλία, βζα κα ιδ δώζεζ ηδκ εοηαζνία ζηδκ Βηηθδζία κα
ηαπδθεοηεί ηδκ επακάζηαζδ ηςκ Βθθήκςκ. Σεθζηά, μ Αήιανπμξ εα μνβακώζεζ ιόκμξ ημο ημκ εμνηαζιό ηαζ εη ημο
απμηεθέζιαημξ ηαηάθενε κα δώζεζ πακδβονζηή αηιόζθαζνα, πμο εοπανίζηδζε ημοξ 17.000 Ώεδκαίμοξ, μζ μπμίμζ
ηαημζημύζακ, ηόηε, ζηδκ πνςηεύμοζα. οβηεηνζιέκα, ζδιαζμζηόθζζε ηδκ πόθδ ηαζ ηαεάνζζε ηζξ (θζβμζηέξ)
πθαηείεξ. Ο εμνηαζιόξ άνπζζε ηδκ παναιμκή ημ ανάδο ιε 21 ηακμκζμαμθζζιμύξ. Καζ ηδκ άθθδ ιένα, Παναζηεοή
πνςί, ακήιενα ημο Βοαββεθζζιμύ, δ Ώεήκα λύπκδζε ιε 21 κέμοξ ηακμκζμαμθζζιμύξ. Ώνζειόξ ζοιαμθζηόξ , πμο
ζοκδοάγεηαζ ιε ημ '21 ηδξ επακάζηαζδξ. Άνπζζακ, έπεζηα, κα πηοπμύκ πακδβονζηά μζ ηαιπάκεξ ηςκ εηηθδζζώκ.
Σμ πνςί, ηδξ 25δξ Μανηίμο 1838, εράθδ δμλμθμβία ζημκ, ηόηε, Μδηνμπμθζηζηό Ναό ηδξ Ώβίαξ Βζνήκδξ
(ζηδκ μδό Ώζόθμο), ζηδκ μπμία, ηαζ ιόκμ εηεί, παναανέεδηε ηαζ μ εςκ κηοιέκμξ ιε ηδκ παναδμζζαηή
θμοζηακέθα. Σμ απόβεοια μνβακώεδηε από ημ Αήιμ πμνόξ ζηδκ πθαηεία ηςκ παθαζώκ Ώκαηηόνςκ ζημκ μπμίμ
ζοιιεηείπακ όθμζ μζ κέμζ ηδξ πόθδξ ακελάνηδηα από ηδκ ημζκςκζηή ημοξ ηάλδ ηαζ ημοξ παναημθμύεδζακ πμθθμί
από ημοξ Ώβςκζζηέξ ημο 1821. Σδ κύπηα μ Αήιανπμξ, πάκηα, θςηαβώβδζε ιε θαδμθάκανα ημοξ ηεκηνζημύξ
δνόιμοξ ηαζ ηδκ Ώηνόπμθδ.
Σέθμξ, μζ Ώεδκαίμζ έιεζκακ απμζαμθςιέκμζ από ημ οπενεέαια, όηακ ακηίηνζζακ ζημ Λοηααδηηό
θακανάηζα πμο ηα ηναημύζακ κεμθαίμζ ηδξ επμπήξ ηαζ ζπδιάηζγακ έκα ηενάζηζμ θςηεζκό ζηαονό ιε ηζξ θέλεζξ «Βκ
ημύης Νίηα. Έηζζ, ημ 1838 βζμνηάζηδηε βζα πνώηδ θμνά δ 25 Μανηίμο, ςξ ιένα ικήιδξ ηςκ Βθθήκςκ Ώβςκζζηώκ
ημο 1821. Καζ ημύηδ δ βζμνηή έβζκε ιε βηνίκζα, ιε δζαθςκίεξ ηαζ ιε πθμοζζμπάνμπδ ιεβαθμπνέπεζα (εκώ πνήιαηα
δεκ οπήνπακ), ηαηά ηδκ παηνμπανάδμηδ ζοκήεεζα ιαξ. Οζ ηαηέξ βθώζζεξ θέκε όηζ βζα ηδ βζμνηή εημύηδ
δαπακήεδηε ιένμξ ηςκ πνδιάηςκ, πμο πνμμνζγόηακ βζα ηδκ ακέβενζδ ημο Πακεπζζηδιίμο.
ΜΙΑ ΕΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ ΠΟΤ ΜΙΛΑ ΠΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ
ΑΠΟ ΣΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΟΛΟΚΟΣΡΏΝΗ
Μεηά 4 διέναξ έθεαζεκ είξ Κόνζκεμκ ό Α. Τρδθάκηδξ , μ Π. Γζαηνάημξ ηαζ μ Κνεααηάξ ιέ ημοξ
Μζζηνζώηαξ εη Κμνίκεμο μ Κύνζθθμξ ηαζ πμθθμί πμθζηζημί ηαζ ζηναηζςηζημί, ώξ ηό θακενώκεζ ημ ηαηςηένς βνάιια
ημο Κμθμημηνώκδ:
«Πενζπόεδηε ηον Κςκζηακηίκε Ώθελακδνόπμοθε!
Έθααμκ ηό άδεθθζηόκ ζμο, άθθ' είξ ηήκ βναθήκ ζμο δέ ιμί ζδιεζμίξ ηίπμηε δζά κά εκκμήζς ηί ηάικεζξ αύημύ
ηαζ πςξ πδβαίκεζξ ιεηά ηςκ αμοθεοηώκ ηαζ αμοθδθόνςκ μ΄ όθμκ όπμο είιαζ ηόζαξ διέναξ εδώ, δζμ θακένςζόκ ιμζ ηαζ
έλδβήζμο θεπημιενώξ είξ ήζοπίακ ηαζ ηοαένκδζίκ ιμο.
Έπί ημύημο κά πνμζπάεδζδξ κά ιμο εύνδξ ιενζηόκ πακί ηαζ κά ημ δώζδξ είξ ηό ζπίηζ ημο Γζάκκδ κά ιμο ηάιμοκ
έκ ζώαναημκ, ηό όπμζμκ κά βίκδ μθίβμκ ιαηνύ, ιάθζζηα ηά ηαθαιόπμδα κά βίκμοκ έςξ ηάης ηαζ ιέ ηάεε ηνόπμ κά
ιμο ηό έλαπμζηείθδξ όηζ δέκ έπς δζόθμο ηαζ ηό πνμζιέκς άθεοηηα. 'Ώπό ηό πανηί όπμο ήθεεκ άπό Αδιζηζάκακ κά
ααζηήλδξ εκ νέζιμ, όηζ ηό εέθς δζά βνάρζιμκ, ηόκ όπμζμκ θοθάηηεζξ αοημύ είξ Βκ ιένμξ, ζηείθε ιαξ ηαζ έδώ εκ δύμ
ηαδένζκα.
Νέμκ ηζ δέκ έπμιεκ' πεεξ ήθεε ηαζ μ πνίβηδρ εδώ ηαζ ζήιενμκ πενζιέκμιεκ ηόκ Γζαηνάημκ ιέ ηόκ Κζαιήθιπεδκ ηαζ
κά ίδςιεκ ηί εοδμηεί μ Κύνζμξ, ημοξ άννςζημοξ ζηναηζώηαξ κά επζζηέπηεζαζ ηαε΄ ήιένακ ιε ηόκ ζαηνόκ, όπμο έπς
άθζζιέκμκ αύημύ ηαζ κά ιμί βνάθμζξ πενί πάκηςκ ζηέθθμκηαξ ιμο ιέ πνώημκ ηό ζώαναημκ ηαζ έκ ημζμύηθς
άζπαγόιεκόξ αξ άδεθθζηώξ ιέκς ηδ 13 Αεηειανίμο 1821 έη Κμνίκεμο.
 ώξ αδεθθόξ Θεόδςνμξ Κμθμημηνώκδξ
δι.
Ώξ ηό ιάεμοκ ημύημ μζ δοζθδιμύκηεξ ημοξ άθθμοξ ζηναηζςηζημύξ ηδξ Βθθαδμξ, όηζ μ Κμθμημηνώκδξ μ ανπδβόξ
ηδξ Πεθμπμκκήζμο, όπζ πμθθμύξ ιήκαξ ιεηά ηήκ ηονίεοζζκ ηήξ Σνζπμθζηζάξ, δέκ είπεκ μύηε έκα ζώαναημκ. Ώθθ΄
έκώ έπμθζόνηεζ ηήκ Κόνζκεμκ ήκαβηάζεδ κα βνάρδ εζξ Άνβμξ δζα κα ημο ηάιμοκ ηαζ κα ημο ηό ζηείθμοκ ηό
ηαπύηενμκ. Ώοηά ήηακ ηα θάθονα, ηα μπμίμ ηαζ αοηόξ ηαζ μζ άθθμζ έεδζαύνζζακ! Έκώ δ΄ εζξ ημζαύηδκ ηαηάζηαζζκ
ήημ μ ιεβάθμξ έηείκμξ ζηναηδβόξ ηδξ Βθθάδμξ, μοδόθςξ έδοζανεζηείημ, μοδέ εηανάηηηεημ. Ώθθ΄ έθνόκηζγε ιέ
όθμοξ ημοξ ζηναηζώηαξ ημο κα εθεοεενώζδ ηήκ παηνίδα. Κακέκαξ δέ από αοημύξ δεκ επίζηεοεκ, αθμύ βίκδ δζά ηςκ
ιεβάθςκ ηςκ εοζζώκ ή παηνίξ έθεοεένα, όηζ ήεεθε παναβηςκζζεή οπό ηςκ ζοιπμθζηώκ ημο, ηαζ όηζ ήεεθεκ
απμεάκεζ έπί ηήξ ράεδξ.
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Δρ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΝΘΣΑΖΑΚΗ (1970 – 2010)
Σδκ 28-5-2010 απεαίςζε μ Dr Βιιακμοήθ Νζζηαγάηδξ, οζόξ ημο Εςάκκδ Νζζηαγάηδ Πμθζηζημύ Μδπακζημύ
ηαζ ηδξ Μανίαξ-Βύαξ Φθέζζα Νζζηαγάηδ Ώνπζηέηημκμξ.
2002-2010 Βηθεβιέκμξ Καεδβδηήξ (senior lecturer) ζημ Middlesex University ημο Λμκδίκμο, ζηδκ έδνα
“Αζηηοαηά οζηήιαηα Τπμθμβζζηώκ”.
Γεκκήεδηε ζηζξ 17 Εμοκίμο 1970 ζηδκ Ώεήκα.
Ο Αν Μάκμξ Νζζηαγάηδξ οπήνλε από ηα θαιπνά εηείκα παναδείβιαηα Βθθήκςκ Βπζζηδιόκςκ πμο
ζπμύδαζακ ηαζ δζέπνερακ ζημ ελςηενζηό.
Έκα αηόιδ πανάδεζβια επζζηήιμκα πμο δ Βθθάδα πμηέ δεκ εέθδζε κα αλζμπμζήζεζ, αθθά δ Ώββθία ημκ
αβηάθζαζε ηαζ ημο έδςζε ηδκ ακαβκώνζζδ πμο ημο άλζγε.
Ίζςξ ζε αοηή ηδκ ζοιπενζθμνά εα πνέπεζ κα ακαγδηήζμοιε ηαζ ηάπμζα από ηα αίηζα ηδξ ζδιενζκήξ ηνίζδξ
πμο ιαζηίγεζ ηδκ πώνα ιαξ, έπμκηαξ έκα ζδιακηζηό Βθθδκζηό πκεοιαηζηό ηεθάθαζμ κα δνα ηαζ κα αλζμπμζείηαζ
από άθθεξ πώνεξ ηαζ όπζ από ηδκ Βθθάδα.
Σμ πακεπζζηήιζμ ημο, αηνζαώξ βζα κα ημκ ηζιήζεζ, έζηεζθε ζηδκ Βθθάδα ημκ Ώκηζπνύηακδ ηαεώξ ηαζ
ακηζπνμζςπεία από ηαεδβδηέξ ηαζ θμζηδηέξ, βζα κα παναζημύκ ζηδκ ηδδεία ημο. Παναπώνδζε ιάθζζηα ημκ εονεό
ημο πακεπζζηδιίμο πμο ηάθορε ημ θένεηνμ ημο ιαγί ιε ηδκ Βθθδκζηή ζδιαία, εηθςκώκηαξ ηαζ ημκ επζηήδεζμ θόβμ
ημο. ηδκ Ώββθία ζηζξ 11-6-2010 μνβάκςζε ηδκ επίζδιδ επζικδιόζοκδ δέδζδ ζε μνεόδμλδ εηηθδζία ιε
ακάθμβμοξ θόβμοξ ηαζ πανέεεζε βεύια ιεηά ηδκ ηεθεηή. Βπίζδξ έβζκε πνόηαζδ κα θοηεοηεί δέκηνμ ζημ πνμαύθζμ
ημο πακεπζζηδιίμο ιε ημ όκμια ημο ηαεώξ ηαζ κα εεζπζζηεί απμκμιή ανααείμο ζε θμζηδηέξ ζηδκ ικήιδ ημο.
Σμ ζδιείμ όιςξ πμο ηάκεζ ημκ Μάκμ Νζζηαγάηδ κα λεπςνίγεζ ιέζα ζημ πθήεμξ ηςκ ζδιενζκώκ ηαεδβδηώκ
ή άθθςκ επζζηδιόκςκ μζ μπμίμζ έπμοκ ακηίζημζπα πηοπία ηαζ δζαηνίζεζξ ήηακ δ ζηακόηδηά ημο ηαζ ημ πάνζζια ημο
κα βίκεζ πδβή έιπκεοζδξ ηαζ δύκαιδξ βζα ημοξ θμζηδηέξ ημο. Ώκηί κα επακαπαοηεί ζηζξ δζαηνίζεζξ ηαζ ζηα πηοπία
ημο πανέιεζκε απθόξ ηαζ μοζζαζηζηόξ. ηόπμξ ημο κα δζδάλεζ, κα ηαεμδδβήζεζ, κα δώζεζ πίζηδ ηαζ όναια ζημοξ
θμζηδηέξ πμο λεηζκάβακε ηδκ δζηζά ημοξ αηαδδιασηή πμνεία. Έκα ζπάκζμ πάνζζια ηαζ έκα ιμκαδζηό ηαθέκημ πμο
ζήιενα ζπάκζα ζοκακηζέηαζ από έκακ άκενςπμ πμο πμηέ δεκ δζαθδιίζηδηε, πμο πμηέ δεκ εέθδζε κα ελανβονώζεζ
αοηό πμο είπε ηαηαθένεζ. Ήηακ αοηόξ μ θόβμξ πμο επί ηνία ζοκεπή έηδ εηθεβόηακ από ηδκ πακεπζζηδιζαηή
ημζκόηδηα ςξ μ ηαθύηενμξ ηαεδβδηήξ ηδξ πνμκζάξ.
Ήηακ πναβιαηζηά απμηάθορδ βζα όθμοξ δ απίζηεοηδ ακηίδναζδ ηςκ θμζηδηώκ ημο πμο λαθκζηά έπαζακ όπζ
απθά ημκ ηαεδβδηή ημοξ αθθά ιζα πδβή έιπκεοζδξ ηαζ εάννμοξ όπςξ μζ ίδζμζ ακέθενακ είηε ζημοξ θόβμοξ ημοξ,
είηε ζημ internet (www.facebook. R.I.P. Manos Nistazakis). Καηάθενε ιε ηδκ απθόηδηά ημο, ημ παιόβεθμ ημο ηαζ
ηα γεζηά ημο θόβζα κα ημοξ ηαεμδδβήζεζ ηαζ πμθθέξ θμνέξ κα αθθάλεζ ημκ ηνόπμ ιε ημκ μπμίμ έαθεπακ ημ
πακεπζζηήιζμ ηαζ ηδκ ιεηέπεζηα γςή ημοξ.
Οζ ακηζδνάζεζξ αοηέξ πμθθέξ θμνέξ ζοκμδεύμκηαζ από ηδκ κεακζηή μνβή βζα ημ άδζημ ηαζ άηαζνμ ημο
παιμύ εκόξ ηέημζμο ακενώπμο ηαζ επζζηήιμκα αθθά πανάθθδθα ηαζ ηδκ οπόζπεζδ όηζ εα ιεηαθαιπαδεύζμοκ όζμ
ιπμνμύκ ηδκ ειπεζνία πμο είπακ ζηζξ επόιεκεξ βεκζέξ.
Σεθζηά αοηό πμο ιέκεζ από ημκ επζζηήιμκα ηαεδβδηή Μάκμ Νζζηαγάηδ είκαζ ημ πανάδεζβια βζα ημ πώξ
έκαξ επζζηήιμκαξ ιπμνεί ιε ηδκ απθόηδηα ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα ημο κα ιείκεζ ζηα ιάηζα ηςκ ακενώπςκ ηαζ ηςκ
θμζηδηώκ ςξ ζύιαμθμ ηαζ όναια πμο ειπκέεζ ηαζ ηαεμδδβεί αηόιδ ηαζ πςνίξ ηδκ θοζζηή ημο πανμοζία.
Ώοηό ημ ιεβαθείμ πμο ηόζμ πενίηνακα λεπείθζζε ηαζ πθδιιύνζζε όζμοξ ημκ βκώνζζακ ιέζα από ηδκ αβάπδ
ηαζ ηα θόβζα ηςκ θμζηδηώκ ημο ηαζ ζοκαδέθθςκ ημο ηαεδβδηώκ παναηηδνίγμκηαξ ημκ „A GREAT MAN‟.
πονίδςκ Γένααξ Οιόηζιμξ Καεδβδηήξ Πακεπζζηδιίμο Ώεδκώκ.
Βλαζνεηζηέξ ήηακ μζ δναζηδνζόηδηέξ ημο ιε ηδκ ζδζόηδηα ημο εζδζημύ Βπζζηήιμκα. Άθδζε ζδιακηζηό
ζοββναθζηό ένβμ, εηδίδμκηαξ αζαθία βζα θμζηδηέξ Πακεπζζηδιίςκ. Yπήνλε πμθθέξ θμνέξ δζμνβακςηήξ δζεεκώκ
ζοκεδνίςκ ιε εέια ηδκ «Ώκάθοζδ Σεπκμθμβζώκ Πνμδζαβναθώκ». Ήηακ ιέθμξ Βπζιεθδηδνίςκ, ενεοκδηζηώκ
ηέκηνςκ ηαζ οθθόβςκ.
Ώπό ημ αζμβναθζηό ημο Mάκμο Nζζηαγάηδ ηάκαιε ιζηνή ιόκμ ακαθμνά ζηζξ άθθεξ ηζξ ακανίειδηεξ
δναζηδνζόηδηέξ ημο. Βίκαζ αδύκαημ κα θακηαζηεί ηακείξ πώξ πνόθααε κα ηάκεζ όθα αοηά ηα πνάβιαηα ζηδ
ζύκημιδ γςή ημο.
Mεβάθδ είκαζ δ θύπδ όθςκ ιαξ βζα ημ παιό ημο κέμο ακενώπμο, ημο ζοιπαηνζώηδ ιαξ, ημο επζζηήιμκα.
Πθήεμξ ηόζιμο ημκ ζοκόδεοζε ζηδκ ηεθεοηαία ημο ηαημζηία.
Ο ύθθμβμξ Εζημνζηή μζημβέκεζα ηςκ Φθεζζαίςκ, έζης ηαζ ηάπςξ ανβά ζηέθκεζ ηα εενιά ιαξ
ζοθθοπδηήνζα ζημοξ βμκείξ ημο πμο έπαζακ ημ θαηνειέκμ ημοξ παθζηάνζ. O Θεόξ κα ημοξ δίκεζ ημονάβζμ.
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1821 – 2021. 200 χρόνια ραγιαδισμού
ε θίβεξ διένεξ εα ιπμύιε ζηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία ηςκ δύμ αζώκςκ από ηδ ζηζβιή πμο μ Έθθδκαξ ναβζάξ
πήνε ημ όπθμ ημο ηαζ απμθάζζζε κα δζώλεζ ημκ Σμύνημ ηαηαηηδηή. ύιθςκα όιςξ ιε ηζξ ηεθεοηαίεξ ελεθίλεζξ,
αθεκόξ μζ Σμύνημζ, έπμοκ δοκαιώζεζ ηαζ επακένπμκηαζ απαζηδηζημί ζημ Ώζβαίμ ηαζ ζηδ Θνάηδ, αθεηένμο μ
Έθθδκαξ πνμαθέπεηαζ κα πνμζπαεεί ημ 2021.... (δζαηόζζα πνόκζα ιεηά), βζα αηόια ιζα θμνά, κα απεθεοεενςεεί
από ιζα κέα ηαημπή ηαζ ηονακκία. Ώοηή ημο ικδιμκίμο. Ωξ ναβζάξ λεζδηώεδηε ημ 1821, αθθά ναβζάξ πανέιεζκε
ηαζ ναβζάξ εα παναιείκεζ ιέπνζ ημ 2021 ηαζ αθέπμοιε.
Ώοημύξ ημοξ δύμ αζώκεξ, δεκ ιπόνεζε πμηέ ημ εθθδκζηό έεκμξ κα
μνεμπμδήζεζ ηαζ κα ακαπηοπεεί. Κζκήεδηε ζοκεπώξ από πόθειμ ζε πόθειμ, από
ηνίζδ ζε ηνίζδ, ηόζμ πμθζηζηή όζμ ηαζ μζημκμιζηή.
ιςξ, ζ‟ αοημύξ ημοξ δύμ αζώκεξ, δ πώνα ιαξ, εκώ πέναζε ιέζα από
πμθέιμοξ, λέκεξ ηαημπέξ, ηνίζεζξ μζημκμιζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ, πμο όθα αοηά
αθάκζζακ γςέξ , πενζμοζίεξ ηαζ επέθενακ εεκζηέξ ηαηαζηνμθέξ, εκημύημζξ ένα
πράγμα παραμένει, επί 190 χρόνια, σταθερό και αναλλοίωτο ηαζ δζαθοθάζζεηαζ
από ημ ηαηεζηδιέκμ ςξ ηόνδ μθεαθιμύ. Καζ αοηό δεκ είκαζ άθθμ από ημ
πμθίηεοια ηδξ Πνμεδνεοόιεκδξ (εκίμηε ΐαζζθεοόιεκδξ) Κμζκμαμοθεοηζηήξ Αδιμηναηίαξ, ιε όθα ηα
δδιζμονβήιαηά ημο. Αδθαδή, ηναηζημδίαζημοξ πνοζμηάκεανμοξ, μθζβανπία, πμθζηζηά ηγάηζα, ηθδνμκμιζηή
δζαδμπή ζηδκ πμθζηζηή, πεθαηεζαηό ηνάημξ, ημζκςκζημί ηαζ πμθζηζημί απμηθεζζιμί η.θ.π.
Μήπςξ ηεθζηά αοηή είκαζ δ αζηία ηδξ ηαημδαζιμκία ιαξ;
Βίιαζηε έκα ηονίανπμ ηαζ ακελάνηδημ ηνάημξ, ή έκα μζμκεί πνμηεηημνάημ;
Πζζηεύς όηζ δ Βθθάδα ζοκεπίγεζ κα παναιέκεζ ηάης από έκα ζδζόηοπμ ηαεεζηώξ πνμζηαζίαξ, ημ μπμίμ
απμηεθεί αδζάθεζπηδ ζοκέπεζα αοημύ (ηςκ ηνζώκ πνμζηάηζδςκ δοκάιεςκ), οπό ημ μπμίμ ηέεδηε δ Βθθάξ ιε ηδκ
οπμβναθή ημο πνςημηόθθμο ημο Λμκδίκμο (3 Φεανμοανίμο ημο 1830), αάζεζ ημο μπμίμο απέηηδζε ηδκ πμθζηζηή
ακελανηδζία ηδξ. Τπόρδ όηζ δ Βθθάξ μοδέπμηε ήηακ ακηζζοιααθθόιεκδ, μύηε ζοιιεηείπε, αθθά μύηε ηαζ
οπέβναρε ηα πνςηόημθθα ιε ηα μπμία ακαβκςνίζηδηε ςξ ακελάνηδημ ηνάημξ. Οζ ζοκεήηεξ ιε ηζξ μπμίεξ
απμδόεδηε ζηδκ Βθθάδα δ ακελανηδζία ηδξ ηαζ ηδξ ακαβκςνίζηδηακ ηα πνώηα ηδξ ζύκμνα, οπεβνάθδζακ ενήιδκ
ηδξ Βθθάδμξ. Οιμίςξ ηαζ μ πνώημξ ακώηαημξ άνπμκηαξ επεθέβεζ από ηζξ πνμζηάηζδεξ δοκάιεζξ, μοζζαζηζηά από
ηδκ Ώββθία, ενήιδκ ηςκ Βθθήκςκ.
«ύιθςκα ιε ημ άνενμ 3 ημο Πνςημηόθθμο, «δ εθθδκζηή Κοαένκδζζξ εέθεζ είκαζ ιμκανπζηή ηαζ
ηθδνμκμιζηή ηαηά ηάλζκ πνςημημηίαξ». Σμ ίδζμ άνενμ πανείπε ζηζξ ηνεζξ δοκάιεζξ ημ δζηαίςια ηδξ εηθμβήξ ημο
πνμζώπμο ημο ααζζθέα ηδξ Βθθάδαξ πςνίξ ηαεόθμο κα έπεζ ενςηδεεί μ εθθδκζηόξ θαόξ.»
Ώπό εηείκδ ηδ πνμκζηή ζηζβιή είιαζηε έκα μζμκεί ζδζόηοπμ «πνμηεηημνάημ». Ώπό ηδκ ανπή δ ηύνζα δύκαιδ
πνμζηαζίαξ ήηακ δ Ώββθία, (δ Ρςζία ηαζ δ Γαθθία παναιενίζηδηακ βνήβμνα). Άθθςζηε ζηδκ Ώββθία
απεοεύκεδηε μ Μαονμημνδάημξ πνμηείκμκηαξ δζανηή ζοιιαπία, πνμηεζιέκμο κα επζηύπεζ ηδκ επέιααζή ηδξ βζα
κα απμηηήζεζ δ Βθθάδα ηδκ ακελανηδζία ηδξ ηαζ αοηή ήηακ δ ηύνζα δύκαιδ πμο ηαηδύεοκε ηα πνάβιαηα ζηδκ
Βθθάδα από ηδκ απεθεοεένςζδ ιέπνζ ηαζ ημ 1947. Ώηόιδ ηαζ ζήιενα δ Ώββθία ζοκεπίγεζ κα έπεζ ηνίζζιμ θόβμ
ζηζξ Βθθδκζηέξ οπμεέζεζξ ηαζ εζδζηά ζημ Κοπνζαηό. Μεηά ημ Καπμδίζηνζα όθμζ όζμζ ηοαένκδζακ αοηό ημ ηόπμ,
ήηακ οπάθθδθμζ ηςκ Ώββθζηώκ ζοιθενόκηςκ. πμζμξ ημθιμύζε κα δζαθμνμπμζδεεί έζης ηαζ ηαη‟ εθάπζζημ, ή
εεεςνείημ ύπμπημξ όηζ ιπμνμύζε κα εθέβπεηαζ από άθθδ δύκαιδ, ημκ «παναιένζγακ». Ο Καπμδίζηνζαξ, μ εςκαξ,
μ πνίβηζπαξ Γεώνβζμξ (μ Κνδξ), μ Κςκζηακηίκμξ μ Ώ‟, μ Γεώνβζμξ Κμκδύθδξ, μ Εςάκκδξ Μεηαλάξ… είκαζ ηάπμζμζ
από αοημύξ ημοξ πμθύ βκςζημύξ, πμο «παναιενίζηδηακ»….
Σα ζπεηζηά ιε ημ πναλζηόπδια ηδξ 21δξ Ώπνζθίμο είκαζ βκςζηά. Κακείξ πθέμκ δεκ αιθζαάθεζ βζα ηδκ δεζηή
αοημονβία ηςκ Ώιενζηάκςκ, ηαεώξ ηαζ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ πμο πνμζέθενακ βζα ηδκ μνβάκςζή ηδκ επζηνάηδζδ
ημο πναλζημπήιαημξ, ηαεώξ ηαζ ηδκ παναιμκή ηςκ πναλζημπδιαηζώκ ζηδκ ελμοζία επί επηά έηδ. Άθθςζηε ηαζ δ
ζοβκώιδ ημο Κθίκημκ είκαζ δ απόδεζλδ ηδξ Ώιενζηάκζηδξ ειπθμηήξ. Πζζηεύς επίζδξ, όηζ εθάπζζημζ αιθζαάθμοκ
πθέμκ, όηζ μ Παπαδόπμοθμξ ακαηνάπδηε όηακ απαβόνεοζε ζημοξ Ώιενζηάκμοξ ηδ πνήζδ ημο Βθθδκζημύ εκαένζμο
πώνμο ηςκ αενμδνμιίςκ ηαζ θζιακζώκ βζα ηδ δζέθεοζδ ηδξ Ώιενζηάκζηδξ αμήεεζαξ πνμξ ημοξ Εζναδθζκμύξ ηαηά
ημκ πόθειμ ημο Γζμι Κζπμύν (6-23/10/1973).
Ο Παπαδόπμοθμξ δεκ ημοξ ήηακ πθέμκ απαναίηδημξ ηαζ ακαηνάπδηε ζηζξ 25 Νμειανίμο 1973 από ιζα
ιανζμκέηα ηδξ CIA, πμο ακέθααε βζα θμβανζαζιό ημοξ κα θύζεζ ημ βόνδζμ δεζιό ημο Κοπνζαημύ. Δ ααζζηή
οπμπνέςζδ ηδξ πμθζηζηήξ εθίη πμο επακήθεε απαθίκςηδ ζηδκ ελμοζία, ήηακ κα ηάκεζ «ημοιπεηί ρζθμημιιέκμ»
ακαθμνζηά ιε ηα βεβμκόηα πμο μδήβδζακ ζηδ Κοπνζαηή ηναβςδία. θεζθακ κα είκαζ πεζεήκζμζ ηαζ οπάημομζ ζηζξ
επζηαβέξ ηςκ ΔΠΏ ηαζ κα ιδ ζηαθίγμοκ ηα βεβμκόηα.
Σίιμξ Φθέζζαξ
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ΜΟΝΟΝ Ο ΘΒΟΑΩΡΟ ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΔ ΚΏΕ
Ο ΑΡΥΘΜΑΝΔΡΘΣΗ ΔΘΚΑΘΟ ΒΦΒΡΏΝ ΠΒΡΕΚΒΦΏΛΏΕΏΝ,
ημ Εζημνζηό δμηίιζμ ημο Εςάκκμο Φζθίιςκα Μένμξ Γ΄, Κεθάθαζμ ΕΓ΄, ζηδκ ζεθίδα
462 ζηδκ παναπμιπή (α) ηδξ ζεθίδαξ 391 ηαζ ηδκ ζεθίδα 391 δζααάγμοιε:
εθίδα 391. Έκεηα ηςκ θόβςκ ημύηςκ μ Τρδθάκηδξ θένςκ, ςξ ηαζ μζ πενί αοηόκ, ηδκ
ζημθήκ (α) ζενμθμπίημο, εεεςνήεδ πανά πάκηςκ ςξ άθθμξ «Γεύξ ζςηήν» ηαζ οπεδέπεδ
πανά ηε ηςκ πνμηνίηςκ ηαζ ημο θαμύ ηδξ Όδναξ δζα πθείζηςκ ηζιώκ, πμθοηνόηςκ
ηδθεαμθζζιώκ ηαζ ακεοδιζώκ ηςκ εβηανδζμηένςκ. ….
(α) εθίδα 391 (α) Μεηά ηδξ ζημθήξ ηαύηδξ ζοκήπηεκ ελαζνεηζηώξ ηαζ επςιίδαξ
πνοζάξ ςξ ανπδβόξ ιάθθμκ, ή ηαε΄μκ είπε ααειόκ ζηναηζςηζηόκ εκ Ρςζζία. Βγώκκοημ
δε πμθύηζιμκ λίθμξ πνοζμύκ, δώνμκ όκ ζμοθηακζηόκ πνμξ ημκ παηένα αοημύ
Κςκζηακηίκμκ δβειμκεύμκηα. Παναηδνήζεςξ δε άλζμκ, ό,ηζ ημ λίθμξ ημύημ, δμεέκ
άθθμηε θόβς οπδνεζζώκ οπέν ηδξ Σμονηίαξ, έιεθεκ ήδδ πνδζζιεύζαζ ηαηά ηδξ
Σμονηίαξ.
Βκεοιμύιεεα δε, όηζ επί ημο αβώκμξ έθενμκ επςιίδαξ ιέκ ιόκμξ μ Τρδθάκηδξ ηαζ μ Κμθμημηνώκδξ
μνεζπαθηίκδκ, ηαε' μκ είπε ααειόκ ηαβιαηάνπμο έκ ης ηαηά ηδκ έπηάκδζμκ έθθδκζηώ ζώιαηζ, πενζηεθαθαίακ δε
άνπαίακ ιόκμκ ό Κμθμημηνώκδξ έκ έπζζήιμζξ πενζζηάζεζζ ηαζ μ ανπζιακδνίηδξ Αζηαίμξ ςζεπζημπθείζημκ.
Ο Γάλλος ζωγράφος A. Fridel ζωγράφισε τον Παπαφλέσσα με περικεφαλαία και με την υπογραφή του «Παππαφλέσσας»
όπως φαίνεται στην φωτογραφία που βρίσκεται σε λιθογραφία στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη. Οι Γάλοι και οι Άγγλοι που ήρθαν
σε επαφή με τον Παπαφλέσσα τον αποκαλούν Υλέσα ή Υλέσια ή Παπαφλέσσα. Όλοι οι συμπολεμιστές του τον αποκαλούν
Υλέσα. Σο Δικαίος παρουσιάζεται σε πολλά έγγραφα του Τπουργείου Εσωτερικών που ήταν Τπουργός και όπως ο Υιλίμωνας
δηλώνει, παρά πάνω, αναφέρεται στον Άγιο Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Δικαίο. Τπέγραφε πάντοτε με τον εκκλησιαστικό του
τίτλο. Ο Ομομήτριος αδελφός του Νικήτας με το πιστοποιητικό του 1803 αναφέρεται σαν Νικήτας Υλέσιας, κατά την περίοδο
1822 και μέχρι το 1825 υπάρχουν πολλά έγγραφα που τον παρουσιάζουν σαν Νικήτα Δικαίο και μετά τον θάνατο του
Παππαφλέσσα στις 20 Μαΐου 1825 ξαναγράφεται πάλι σαν Νικήτας Υλέσσας. Αυτό μαρτυρεί ένα μόνο γεγονός ότι τ΄
αδέλφια του Παππαφλέσσα είτε από την πρώτη ή της δεύτερη γυναίκα του Δημητρίου Υλέσσα χρησιμοποιούσαν τ΄όνομα
Δικαίος περιστασιακά ανάλογα τις διευκολύνσεις που προσπαθούσαν να έχουν από την Διοίκηση είτε για αυξήσεις μισθών ή
άλλων υπηρεσιών, Επόμενο ήταν όταν μια οικογένεια έχει στην κυβέρνηση έναν Τπουργό να θέλει να εκμεταλλευτεί το
όνομά του. Οι Δικαίοι όμως της Πολιανής εκμεταλλευόμενοι τ΄ όνομα του Παπαφλέσσα ως Άγιου Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου
Δικαίου θέλησαν να μονοπωλήσουν την δόξα του και το όνομά του υποστηρίζοντας ότι το Υλέσσας ήταν «παρατσούκλι» των
Δικαίων και ότι ο Παππαφλέσσας δεν έχει καμία σχέση με τους Υλεσσαίους. Μετά τον θάνατο του Παπαφλέσσα οι Υλεσσαίοι
αγωνιστές καταδιώχτηκαν από το κράτος για να πληρώσουν τα χρέη που άφησε ο Παππαφλέσσας και γενικώς έπεσαν στην
ανωνυμία. Οι Δικαίοι όμως ήσαν στα πράγματα και στις επιτροπές για τους ανδριάντες και έτσι παρουσίασαν τον
Παππαφλέσσα κατ΄ εικόνα και ομοίωση των Δικαίων ενώ οι Ξένοι που τον ήξεραν, όπως ο A. Fridel, τον παρουσίασαν όπως
ήταν στην πραγματικότητα.. Δεν υπάρχει καμία ομιοώτητα μεταξύ των Υλεσσαίων και των Δικαίων και δεν μπορεί ο
ομομήτριος αδελφός του Παππαφλέσσα Νικήτας να είναι μικρόσωμος με στρογγυλό πρόσωπο και ο Παππαφλέσσας
γιγαντιαίος και με μακρύ πρόσωπο σαν των Δικαίων. Και εκεί έχει γίνει η πλαστογραφία. Ο Παπαφλέσσας ήταν 33 ετών όταν
θυσιάστηκε στο Μανιάκι. Δεν μπορεί λοιπόν ένας νέος σαν τον Παππαφλέσσα να
φαίνεται σαν ένας ηλικιωμένος εξηντάρης με ρυτίδες στο πρόσωπο. Η διαφορά είναι
ξεκάθαρη. Πως τον έβλεπαν οι ξένοι και πως τον ζωγράφισε ο πληρωμένος από τους
Δικαίους ζωγράφος στην δεξιά φωτογραφία.
Σι τραγική πλαστογράφηση της Ιστορίας για να
στερήσουν από την οικογένεια των Υλεσσαίων
τη δόξα του ήρωα της οικογένειας τους. Εμείς
όμως, οι γνήσιοι απόγονοι της οικογένειας των
Υλεσσαίων, έστω και κάπως αργά θα πολεμάμε
να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη και τη δόξα
του μοναδικού Γρηγορίου Υλέσσα ή
Παππαφλέσσα του ΑΡΜΟΔΙΟΤ της Υιλικής και
του ΔΙΚΑΙΟΤ Τπουργού του 1821. Η οικογένεια
μας προσέφερε στο βωμό της θυσίας 11 από τα
εκλεκτά της μέλη κατά την επανάσταση του
1821. Δεν γνωρίζω αν κανένας Δικαίος έπεσε
ηρωϊκώς μαχόμενος τότε.
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ΠΑΠΠΑ-ΥΛΕΑ
ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΤΝΣΟΜΟ ΠΕΡΘ ΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΘΑΚΗ ΑΡΘΣΟΚΡΑΣΘΑ

(ΘΣΟΡΘΚΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑΘ ΑΘΑΝΑΘΟΤ ΓΡΗΓΟΡΘΑΔΗ2 1793- 1871)
Παραθέτουμε απόσπασμα από το βιβλίο Ιστορικαί αλήθειαι του Αθανασίου Γργηγοριάδη( σελίδα 54-57), διότι αναφέρει ότι οι
Υλεσσαίοι της επαρχίας Λεονταρίου ήσαν μεταξύ των Αριστοκρατικών οικογενειών της εποχής εκείνης.
Οί εκ Πεθμπμκκήζς πνμεζημί άκεθάκδζακ ημ πνώημκ, ςξ άκαθένμοζζκ ηα πνμκζηά ημο Μμνέςξ, από ηδξ
επμπήξ ηδξ 13 έηαημκηαεηδνίδμξ όηε μί Φνάβημζ ηαηείπμκ ηήκ Πεθμπόκκδζμκ. ζηε ηαζ ηαηά ηήκ επμπήκ εηείκδκ,
αί δζάθμνμζ έπανπίαζ ηήξ Πεθμπμκκήζμο εδζμζημύκημ πανά πνμεζηώκ ή ανπόκηςκ ηαθμοιέκςκ, όπςξ δε ηαζ επζ ηδξ
επζ ηονζανπίαξ ηςκ έκ Πεθμπμκκήζς Σμύνηςκ. Με ηήκ δζαθμνάκ όιςξ όηζ μί Φναβημζ δεκ δζώνζγμκ
Μςναβζάκκδδαξ, ήημζ Γενμοζζαζηάξ ημο Μςνέςξ όπςξ μί Σμύνημζ.
Καηά ηάξ οπάνπμοζαξ είξ πείναξ ιμο Εζημνζηάξ ζδιεζώζεζξ μί Μςναβζάκκδδεξ, δδθαδή μί πνώηζζημζ ηώκ
άθθςκ πνμεζηώκ ηήξ Πεθμπμκκήζμο, δζςνίγμκημ απ΄ εοεείαξ πανά ημο μοθηάκμο δζά ηήξ οπμαμθήξ πνμηάζεςξ
ημο δζμνζζιμύ πανά ημο εκ Πεθμπμκκήζς Παζά, ήημζ ημο Μώνα ΐαθή. Σήκ άπμζημθήκ ημο μοθηακζημύ εηείκμο
θίνιακίμο ή δζαηάβιαημξ, έθάιαακεκ ό Παζάξ ηαζ ηαηόπζκ έημζκμπμίεζ εκόξ έηαζημο Μςναβζάκκδ ημκ δζμνζζιόκ,
δζ΄ ζδζαζηέναξ απμζημθήξ ηαηάνμο (ηαποδνόιμο). Οί πνμεζημί δζςνίγμκημ ιόκμκ πανά ημο Εδίμο Παζά ηδξ
Πεθμπμκκήζμο. Οί Μςναβζάκκδδεξ έπμοζζκ ηήκ ανπήκ ηςκ άπό ημο έημοξ 1715 μπόηε ηαηεηηήεδ ή Πεθμπόκκδζμξ
πανά ηώκ Σμύνηςκ, έηδζςπεέκηςκ ηόηε ηεθείςξ ηώκ Βκεηώκ. Καζ μί ιέκ Μςναβζάκκδδεξ, ήημζ Γενμοζζαζηαί ή
ΐζθαεηγήδεξ (ηήξ Πεθμπμκκήζμο) έιίζεμδμημύκημ ηαηά ιήκα δνπ. 2000, μί δε πνμεζημί δνπ. 1200. Ώθθ' άείπμηε
μύημζ ιή ηαηαδεπόιεκμζ δζά κά ιεηαπεζνζζεώζζκ ηάξ πνδιαηζηάξ αοηώκ ιζζεμδμζίαξ πνμξ ζδίακ πνήζζκ, θόβς
θζθακενςπίαξ ηάξ δζέκεζιμκ είξ ημοξ ηαημίημοξ ηςκ επανπζώκ ηςκ.
Οί ηαη' εηείκμοξ ημοξ πνόκμοξ, πάκηεξ εκ βέκεζ μζ Μςναβζάκκδδεξ ηαζ Πνμεζημί ηαηήβμκημ άπό ανπαίαξ
ανζζημηναηζηόξ μίημβεκείαξ ηαζ ήζακ πθμοζζώηαημζ βαζμηηήιμκεξ πνμξ δε ημύημζξ έηέηηδκημ ηαζ είξ ηάξ
δζαθόνμοξ επανπίαξ ηςκ ηαζ ιεβαθμπνεπείξ μίημοξ ημοξ μπμίμοξ μί ιεκ "Έθθδκεξ ημοξ έηάθμοκ ηά παθάηζα ηςκ
ανπόκηςκ, μί δε Σμύνημζ ημοξ εηάθμοκ ηά ζενάβζα ηςκ ημηζζιπαζίδςκ.
Πάξ δε είζενπόιεκμξ είξ ημοξ μίημοξ εηείκμοξ, πάναοηα έλεπθήζμεημ, αθέπμοκ ηαζ εαοιάγςκ ηά θαιπνά
έπζπθα, ηά δζάθμνα ιεηαλςηά είδδ ηαζ ηά αανύηζια βμοκανζηά, ςξ δε ηαζ ημκ πνοζόκ ηαζ άνβονμκ ηαζ ημοξ
πμθύηζιμοξ θίεμοξ ελ αδαιάκηςκ, ιανβανζηώκ, ηαζ άθθςκ εζδώκ, ηά όπμζα όθα αοηά εζηόθζγμκ ημοξ ιεβάθμοξ
εηείκμοξ μίημοξ ηδξ Πεθμπμκκδζζαηήξ ανζζημηναηίαξ.
οκ δε ημύημζξ μί Μςναβζάκκδδεξ ηαζ Πνμεζημί εηείκμζ, είπμκ είξ
ηήκ ύπδνεζίακ ηςκ ηαζ πμθθμύξ ύπδνέηαξ "Βθθδκαξ, Σμύνημοξ ηαζ Ώθαακμύξ. Βπίζδξ Εππμοξ ηαζ ήιζόκμοξ
πμθθμύξ πνμξ ζδίακ ηςκ πνήζζκ ηαζ εκηόξ ιάθζζηα ιεβάθςκ ημιρώκ ζηαύθςκ.
Πάκηεξ δέ εκ βέκεζ μί Πεθμπμκκήζζμζ εηείκμζ, ήζακ άκενςπμζ πκεοιαηώδεζξ, θζθεθεύεενμζ, θζθμπάηνζδεξ,
θζθόδμλμζ, αηνόιδημζ ηαζ βεκκαίμζ, ημθιδνμί, θζθμπόθειμζ, θζθάκενςπμζ ηαζ πεπαζδεοιέκμζ, ηάημπμζ δέ πμθθώκ
λέκςκ βθςζζώκ, δζόηζ μί πθείζημζ ζπεδόκ έη ημύηςκ
εσπμκ ηαηά δζαθόνμοξ έπμπάξ πενζέθεδ δζαθόνμοξ πόθεζξ λεκζηάξ, ηαζ ςξ εη ημύημο απέηηδζακ ίηακάξ βκώζεζξ
πμθζηζζιμί). Έκ βέκεζ δέ ή ζοιπενζθμνά ηαζ ό αίμξ αοηώκ ήζακ αοηόπνδια άνζζημηναηζηώηαημξ·
Καζ ηαη' εηείκμοξ ημοξ πνόκμοξ, ηήκ Πεθμπμκκδζζαηήκ άνζζημηναηίακ ζοκεηνόημοκ αί ελήξ μζημβέκεζαζ. Οί
Φςηήθαζ, μί Υαναθάιπαζ ηαζ μί Θεμπανόπμοθμζ εη Καθαανύηςκ. Οί Παπαδζαιακηόπμοθμζ, μί Καθαιμβδάνηαζ ηαζ
μί Πμύθμζ εη Π. Παηνώκ. Οί ΐζθαέηαζ εη Πύνβμο. Οί Μμζπόκθαζ ελ Ώβμοθζκίηζδξ. Οί Υνζζηόπμοθμζ ηαζ
Γαθεζνόπμοθμζ εη Φακανζμύ. Οί Καηζανμί,
μί Παπαεεόδςνμζ, μί ημνδάηαζ, μί Πμκδνόπμοθμζ, ηαζ μί Παπαηζώναζ, μί Καναπαηάδεξ, μί Σμιανάδεξ, μί
Λμοπόπμοθμζ, μί Μεθζζζζκμί ηαζ αηεθάνζμζ εη Σνζθοθθίαξ. Οί Οζημκμιίδαζ εη Νεμηάζηνμο μί Λεααπίδαζ εη
Μεεώκδξ. Οί Κανάπαοθμζ εη Κμνώκδξ, μί Αανζώηαζ έλ Άκδνμύζδξ (Μεζζδκίαξ), μί Παπαηζώκαζ Ελ Ίιπθαηίςκ.
Οί Κονζαημί, μί Σγάκαζ ηαζ μί Μπεκάηδδεξ εη Καθαιώκ. Οί Φλεζζαίοι εκ Λεονηαρίοσ. οκέπεζα ζηδ ζεθίδα 8.
2

Ο Ώεακάζζμξ Γνδβμνζάδδξ (1793 - Ώεήκα 1871) ήηακ αβςκζζηήξ ηαζ πμθζηζηόξ ημο αβώκα ημο 1821.
Πήβε ζπμθείμ ζηδκ Αδιδηζάκα ηδξ Γμνηοκίαξ. Μοήεδηε ζηα ιοζηήνζα ηδξ Φζθζηήξ Βηαζνείαξ ημκ Νμέιανζμ ημο 1820 από ημκ Γνδβόνζμ
Παπαθθέζζα, ηαζ αθμύ ζοκεκκμήεδηε ιε ημοξ άθθμοξ παηνζώηεξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο λεηίκδζε ηδκ Βπακάζηαζδ ζηδκ επανπία ηδξ
Σνζθοθίαξ ζηζξ 25 Μανηίμο ημο 1821. Πμθθέξ εοζίεξ πνόζθενε ζημκ αβώκα. Τπδνέηδζε ςξ ζηναηζςηζηόξ ηαζ πμθζηζηόξ, ηαζ έηακε ηαζ
από ιόκμξ ημο εηζηναηείεξ όπμο ήηακ ακάβηδ, αθμύ είπε ιεβάθδ δύκαιδ ζηδκ επανπία θόβς ηδξ πμθοάνζειδξ μζημβέκεζάξ ημο, ηαζ
επεζδή είπε εείμ ημκ ανπζενέα ηδξ Μεεώκδξ Γνδβόνζμ. Σέεδηε επί ηεθαθήξ πζθίςκ μπθζηώκ, επζηέεδηε ζημοξ Σμύνημοξ ηαζ ημοξ έδζςλε
από ημ Νεόηαζηνμ ηαζ ηδκ Μεεώκδ, ηαζ αθθμύ, όπμο ηαζ ακ πμθειμύζε.
Βπί εςκα δζεηέθεζε πθδνελμύζζμξ ημ 1843, βενμοζζαζηήξ ημ 1844, ακηζπνόεδνμξ ηδξ Γενμοζίαξ ημ 1852, ηαζ ιε ηδκ ιεηαπμθίηεοζδ
πθδνελμύζζμξ ημ 1862. Ώνβόηενα έβζκε ηαζ αμοθεοηήξ.
Σζιήεδηε ιε ημ ανβονό πανάζδιμ ημο αβώκα, ημ πνοζό πανάζδιμ ημο ςηήνμξ, ιε ημκ ζηαονό ηςκ Σαλζανπώκ ημο ΐαζζθζημύ
Σάβιαημξ ημο ςηήνμξ. Ώπεαίςζε ημ Οηηώανζμ ημο 1871.
Page 7 of 8

ΠΑΠΠΑ-ΥΛΕΑ
Οί Κμκδάηαζ έλ Ώβίμο Πέηνμο (Κοκμονίαξ) μί Κάναιάκμζ εη Πναζημύ, μζ Αμογίκαζ έη Σνμζγδκίαξ. Οί
Ώκηςκόπμοθμζ έη Ναοπθίμο. Οί Πεννμύηαζ ηαζ μί ΐθάζαζ έλ "Ώνβμύξ. Οί Ρέκδαζ εη Κμνίκεμο. Οί Γνδβμνάηδξ,
Κμοιμοκδμονάηδξ, Μμΰνηγζκμξ, Καπεηακάηδξ ηαζ μί Υνδζηαίμζ έη Λαηςκίαξ. Οί Κνεααηάδεξ έη Λαηεδαίιμκμξ.
Οί ΐάναμβθμζ έη Σνζπμθζηγάξ. ξ δε ηαζ δζάθμναζ άθθαζ μίημβέκεζαζ όιμζαζ ημύηςκ ήηιαζακ ηαηά ημοξ
πνόκμοξ εηείκμοξ.
Οί πνμύπμκηεξ ηδξ Λαηςκίαξ δεκ είπμκ ύπδνέηαξ Σμύνημοξ ηαζ Ώθαακμύξ όπςξ μί άθθμζ πνμύπμκηεξ ηδξ
Πεθμπμκκήζμο, άθθα ιόκμκ Έθθδκαξ ύπδνέηαξ. Ώθθ' έλ όθςκ δέ ηςκ ανζζημηναηζηώκ εηείκςκ μίημβεκεζώκ, αί
ιάθθμκ ανπαζόηενα ζ ηαζ έπζθακέζηαηαζ ηαζ ζζπονόηενμζ μίημβέκεζαζ ηδξ ηόηε επμπήξ οπήνπμκ εη Καθαανύηςκ μί
Γαίιαζ έπζηονζανπμύκηεξ έθ' όθμο ημο κμιμύ ΏπαΎαξ ηαζ "Ήθζδμξ. Οζ Νμηαναίμζ έη Κμνίκεμο μίηζκεξ πνμΎζηακημ
ημο κμιμύ Άνβμθζδμημνζκείαξ. Οί Μαονμιζπαθαίμζ έπζηονζανπμύκηεξ έθ' όθδξ ηδξ Λαηςκίαξ. Οί Αεθδβζακκαίμζ έη
Κανοηαίκδξ μίηζκεξ έηονζάνπμοκ έθ' όθμο ημύ κμιμύ Ώνηαδίαξ.
Οί Λόκημζ έη ΐμζηίηζδξ, Οί ζζίκαζ έη Γαζημύκδξ μί Γνδβμνζηίδαζ έη Σνζθοθθίαξ έπζηκνζανπμύκηεξ
άπάζδξ ηδξ Μεζζδκίαξ μί Κακαηάναζ έη Π. Παηνώκ.
Οί ηαηά ηάξ δζαθόνμοξ επανπίαξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο εοπαηνίδαζ μύημζ έκ ηαζνώ ης δέμκηζ ζοκεηνόημοκ
δζάθμνα ημπζηά ζοιαμύθζα, ήημζ ζοκεθεύζεζξ ηςκ μπμίςκ είπμκ ημ δζηαίςια κά πανίζηακηαζ ςξ πνόεδνμζ μί
θεβόιεκμζ Μςναβζάκκδδεξ, μίηζκεξ μιμύ ηαζ άπό ημζκμύ
ιεηά ηώκ πνμεζηώκ ζοκδζεζηέπημκημ ηαζ ζοκεγήημοκ ηάξ δζαθόνμοξ οπμεέζεζξ ζηναηζςηζηόξ, πμθζηζηόξ,
δζηαζηζηά; ηαζ εηηθδζζαζηζηόξ πνμξ θύειζζζκ ημύηςκ. Καη* εηείκμοξ ημοξ πνόκμοξ, μί εΰπαηνίδαζ ηδξ
Πεθμπμκκήζμο έλήζημοκ ημζαύηδκ ημπζηήκ έπζννμήκ, ώζηε, άκεο ηδξ βκώιδξ αοηώκ ή ηδξ παναδμπήξ, μοδέκ ηζ
ήδύκακημ κά πνάλςζζ μί ηαηά δζαθόνμοξ έπμπάξ δζμνζζιέκμζ Σμύνημζ δζμζηδηαί ή ημπάνπαζ.
Πμθθάηζξ δε ηαζ αύημζ μί εεςνμύιεκμζ πακίζπονμζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο Μώνα ΐαθήδεξ, ήημζ μί δβειόκεξ
μζάηζξ επνόηεζημ κά έηηεθέζςζζκ πνάλζκ ηζκά, ώθεζθμκ πνμδβμοιέκςξ κά ζοκεκκμδεώζζκ ηαζ ιεηά ηςκ
εοπαηνζδώκ ημύηςκ. Έάκ δε ηαζ εηείκμξ μ Μώνα ΐαθήξ ήνκείημ επζιόκςξ ημύ κά ζύιπναλδ ιεηά ηώκ
Μςναβζάκκδδςκ ηαζ πνμεζηώκ, ηόηε μύημζ ζοκενπόιεκμζ εκηόξ ιζαξ ηςιμπόθεςξ επανπίαξ ηζκόξ ηαζ έκ εηηθδζία
ζοβηνμημύκηεξ ζοκέθεοζζκ, ζοκέηαζζμκ άκαθμνάκ (ανηγμοπάθζ ηαθμύιεκμκ), ηαζ ηήκ ύπέβναθμκ όθμζ, ηαηόπζκ δε
ηήκ έπεηύνςκμκ δζά ζθναβίδμξ έιθαζκμύζδξ ημ βκήζζμκ ηαζ ηήκ επειπμκ πνμξ ημκ μοθηάκμ κ, γδημύκηεξ παν΄
αύημο ηήκ άιεζμκ παοζζκ ημο πάναημύζακημξ Παζά, ήηζξ ηαζ αιέζςξ έλεηεθείημ πανά ημο μοθηάκμο.
Σήκ άκαθμνάκ εηείκδκ πνμξ ηόκ μοθηακμκ έηόιζγμκ ελ πνμεζημί έη ηώκ ιάθθμκ ζδιαζκόκηςκ,
εηθεβόιεκμζ δζά ρδθμθμνίαξ πανά ηςκ άθθςκ πνμεζηώκ ηαζ μίηζκεξ έηαθμύκημ ΐεηήθαζ, ήημζ ακηζπνόζςπμζ ή
ηάθθζμκ είπείκ πνέζαεζξ ημο Μςνέςξ πνμξ οπενάζπζζζκ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηώκ ηαημίηςκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο.
ιμίςξ δε ηαζ έπζ ηήξ επζηονζανπίαξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο πανά ηώκ Βκεηώκ μί Πεθμπμκκήζζμζ πνμεζημί
άπεθάιαακμκ ιεβάθςκ θίθμθνμκεζηάηςκ πενζπμζήζεςκ ηαζ ηζιώκ, δζ΄ μ ηαζ μί Βκεημί ημοξ ώκόιαγμκ πάκημηε
άνπμκηαξ ηαζ αοεέκηαξ ημο Μςνέςξ. Οζ δέ Έθθδκεξ ημοξ έηάθμοκ πνμεζημύξ ηαζ πνμύπμκηαξ μί δέ Σμύνημζ ημοξ
ώκόιαγμκ Κμηζαιπάζδδεξ. Έπζ δέ ηήξ επμπήξ ηώκ Σμύνηςκ ημ αλίςια ημο πνμεζημύ ή ηαζ ημο Μςναβζάκκμο ήημ
δζαδμπζηόκ, δζόηζ όηακ
άπέεκδζημκ, έθμκεύμκημ ή εδμθμθμκμύκημ μζ παηένεξ, ημοξ δζεδέπμκημ ηά ηέηκα. Σμ αλίςια ημύημ
δζεηδνήεδ ηθδνμκμιζηάκ έθ' ίηακά έηδ, άπόηακ εηηναβείζδξ ηήξ Βθθδκζηήξ Βπακαζηάζεςξ ηαηά ιήκα Μάνηζμκ
ημο 1821 ηαηδνβήεδζακ ηόηε ηαζ ηά ανζζημηναηζηά ηαύηα αλζώιαηα.
Καζ ηαύηα εκ ζοκημιία Εζημνζηή πενί ηώκ δζαπνεράκηςκ Πεθμπμκκδζίςκ εοπαηνζδώκ.
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Εγώ πλήπωζα ηην ζςνδπομή μος.
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