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ΣΙΜΟΤ ΦΛΔΑ, ΣΑΞΙΑΡΥΟΤ εα. ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο

ΠΟΡΔΙΑ ΑΙΧΝΧΝ
ΑΠΑΝΣΑ & ΓΔΝΔΑΛΟΓΙΑ ΣΗ ΗΡΧΙΚΗ
ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΠΑ-ΦΛΔΑ

Σό ηεξώηεξνλ θαη πξσηαξρηθόλ αλζξώπηλνλ Καζήθνλ είλαη ε δη΄ ακπληηθώλ πνιέκσλ
πξνάζπηζηο ηήο Διεπζεξίαο θαη ησλ Ήζηθσλ Αμηώλ. Δηο ηήλ εθηέιεζηλ ηνύηνπ επξώηεπζαλ νη
Φιεζζαίνη θαηά ηήλ καθξάλ δηαδξνκήλ ηώλ 8 αηώλσλ ηνπ Ιζηνξηθνύ ησλ βίνπ.

ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ 2010
Απηό είλαη ην βηβιίν ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πιιόγνπ Σίκνπ Φιέζζα. Δίλαη ην απνηέιεζκα κηαο
έξεπλαο 25 ρξόλσλ θαη πιένλ γηα ηνπο Φιεζζαίνπο θαη ηνλ Παπαθιέζζα. Ξεθηλώληαο από ηε Ακεξηθή
ην 1980 θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Διιάδα από ην 1990 έςαμα, πξνζπαζώληαο λα βξσ ηηο ξίδεο κνπ, όια
ηα αξρεία ζηα Γ.Α.Κ ζηελ Αζήλα θαη Καιακάηα, ζηε βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ζηε
Γελλάδην Βηβιηνζήθε, ζην κνπζείν Μπελάθε, ζηε βηβιηνζήθεο Αλδξίηζαηλαο θαη Γεκεηζάλαο, ζηελ
Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο θαη ζε πνιιά άιια κέξε ζηελ Διιάδα.
πγθέληξσζα αγνξάδνληαο όια ηα βηβιία πνπ αλαθέξνπλ γηα ηνλ Παπαθιέζζα Διιεληθά θαη μέλα.
πλεξγάζηεθα κε ηoλ Dr. Heiner Flessa, θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Göttingen ηεο Γεξκαλίαο
ν νπνίνο κνπ έδσζε ηελ έξεπλα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ ηζηνξία ησλ Φιεζζαίσλ
ηεο Γεξκαλίαο. Έλα ξεδνπκέ από όια απηά παξνπζηάδσ ζην βηβιίν κνπ ην νπνίν βξίζθεηαη απηή ηε
ζηηγκή ζην ηππνγξαθείν καδί κε ην γελεαινγηθό δέλδξν ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Παπαθιέζζα.
Θεξκή παξάθιεζε, όπνηνο ζέιεη λα ην αγνξάζεη λα κνπ ηειεθσλήζεη ζηα γξαθεία ηνπ ζπιιόγνπ
λα ηνπ ην ζηείισ κα αληηθαηαβνιή. Η ηηκή ηνπ βηβιίνπ είλαη 30.00€ ζπλ ηα ηαρπδξνκηθά έμνδα.
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ΠΑΠΠΑ-ΦΛΕΣΣΑΣ
ΑΡΘΡΟ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΥΑ
«Ίδε ν άλζξσπνο» (Ησάλ. ΗΘ΄6)
Ο ιφγνο απηφο ηνπ Πηιάηνπ θαλεξψλεη ηελ αηίκσζη, ηνλ εμεπηειηζκφ, ηα θξηθηά πάζε ηνπ Ηεζνχ
Υξηζηνχ. Ο Κχξηνο, κε εληνιή ηνπ Πηιάηνπ, είρε ριεπαζζεί θαη καζηηγσζεί. Σν αίκα έηξερε απφ ηαο πιεγάο
ηνπ ζψκαηφο Σνπ. Ζ θεθαιή Σνπ ήην θαηαπιεγσκέλε απφ ηνλ αθάλζηλν ζηέθαλν. Οη ζηξαηηψηαη ηνλ
ελέδπζαλ κε ςεπηνριακχδα σο βαζηιέα, σο ζηέκκα έζεθαλ αθάλζηλν ζηέθαλν θαη ζθήπηξν έλα θαιάκη.
Απηφ ην ειεεηλφ ζέακα δειψλεη ν ιφγνο «Ίδε ν άλζξσπνο». Ο Πηιάηνο θαηά ηελ «δίθελ» νπδεκίαλ αηηίαλ ή
ελνρήλ εχξε θαη αληειήθζε φηη «δηα θζφλνλ παξέδσθαλ απηφλ» νη Δβξαίνη, νη νπνίνη «πεξηζζψο έθξαδνλ
ζηαπξσζήησ». Ο Πηιάηνο έβιεπε ελψπηφλ ηνπ κφλν έλαλ άλζξσπν αζψνλ θαη απείρε πφξξσ ηεο
πξαγκαηηθφηεηνο – πνπ μεπεξλνχζε ηα λνεηηθά αλζξψπηλα φξηα – φηη εδίθαδε ηνλ σηήξα ηνπ Κφζκνπ,
φζηηο αθξηβψο εζαξθψζε δηα λα ζψζε ηνλ πεπησθφηα άλζξσπν απφ ηελ θαηαδπλαζηείαλ ηνπ αληηδίθνπ θαη
αλζξσπνθηφλνπ δηαβφινπ. Ο Πηιάηνο πξνθαλψο ήζειε λα πξνθαιέζε ηε ζπκπάζεηα ησλ Δβξαίσλ, σο λα
ηνπο έιεγε: βιέπεηε πσο ηνλ θαηάληεζα δηα λα ηθαλνπνηεζήηε; Δπίζηεπε φηη έηζη ζα εκαιάθσλε ηε
ζθιεξνθαξδία ησλ θαη ζα ππερψξνπλ, αιιά ε αληίδξαζίο ησλ ππήξμε ζεξηψδεο: «ηαχξσζνλ, ζηαχξσζνλ
απηφλ». Γεηιφο θαη άηνικνο ππερψξεζε θαη παξέδσζε ηνλ Κχξηνλ ίλα ζηαπξσζή…
Ο Θεάλζξσπνο επξίζθεην εηο αμηνιχπεηνλ θαηάζηαζηλ, αηκφξθπξηνο,
εγθαηαιειεηκκέλνο εηο ην κίζνο ησλ αλζξψπσλ. Δθείλνο δηα ηνλ νπνίνλ ν
πνιπθσλφηαηνο Πξνθεηάλαμ Γαβίδ είρε γξάςεη φηη είλαη «Χξαίνο θάιιεη παξά
ηνπο πηνχο ησλ αλζξψπσλ» (Φαικ. 44.3) ηψξα έρεη γίλεη ζέακα ειεεηλφλ, φπσο
ηνλ είδε κε ην πξνθεηηθφ ηνπ βιέκκα ν Ζζαΐαο: «Δίδνκελ απηφλ θαη νπθ είρελ
είδνο νπδέ θάιινο, αιιά ην είδνο απηνχ άηηκνλ θαη εθιείπνλ παξά πάληαο ηνπο
πηνχο ησλ αλζξψπσλ» (Ζζ. ΝΓ.2). Απηφο ν σξαηφηεξνο γίλεηαη ν ‘πιένλ
άζρεκνο’ (άηηκνλ) κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Σελ ηδίαλ θξάζηλ δχλαηαη λα απεπζχλε
ζήκεξνλ ν Ηεζνχο Υξηζηφο πξνο φινπο εκάο: Ίδε νη άλζξσπνη πψο θαηήληεζαλ.
Δθέξδηζαλ ηελ χιελ θαη απψιεζαλ ηελ ςπρήλ ησλ. Παξεδψζεθαλ ηε ζαξθί θαη
εμέραζαλ ην πλεχκα. Δζθιήξπλαλ αη θαξδίαη ησλ θαη επάγσζελ ε αγάπε ησλ. Σν
δίθαηνλ ηνπ ηζρπξνηέξνπ έρεη θαηαζηεί λφκνο. Ζ αγλσζία θαη ε εθ κέξνπο ησλ
Απηή ε θνιψλα ηεο
αξλεζίο κνπ απνηεινχλ ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηνο ηνπ ζπγρξφλνπ αλζξψπνπ ηεο
εηζφδνπ ηνπ Νανχ ηεο
απνζηαζίαο. Ζ αζεΐα έγηλε ηεο κφδαο. Δγψ ηνπο ήζεια πςειά πιεζίνλ κνπ θαη
Αλαζηάζεσο ζηα
απηνί επξνηίκεζαλ ηα γήηλα θαη ηα πξφζθαηξα θαη «νκνηψζεζαλ ηνηο θηήλεζη ηνηο
Ηεξνζφιπκα, παξακέλεη
ζησπειφο αιιά εχγισηηνο αλνήηνηο».
κάξηπξαο ηνπ κεγάινπ
ζαχκαηνο

Ο ιφγνο ηνπ Πηιάηνπ «ίδε ν άλζξσπνο» ηη ζεκαίλεη δη’ εκάο; εκαίλεη φηη
απηφ πνπ δελ εδχλαην λα αληηιεθζή ν Πηιάηνο θαη λα παξαδερζνχλ νη Δβξαίνη, δη’ εκάο ηψξα είλαη ε
απφιπηνο αιήζεηα ηεο νξζνδφμνπ πίζηεσο εκψλ: «Ίδε ν Θεφο πνπ έγηλε άλζξσπνο δηα λα ζψζε ηνλ
άλζξσπν», λα ηνλ ειεπζεξψζε απφ ηα δεζκά ηεο εππεξηζηάηνπ ακαξηίαο. Δίλαη ην δεχηεξν πξφζσπν ηεο
Αγίαο Σξηάδνο, ν Λπηξσηήο ηνπ Κφζκνπ, «ν ησλ αγγέισλ βαζηιεχο». εκαίλεη αθφκε φηη ν Κχξηνο ηνπ
κεγάινπ πφλνπ θαη ηεο αθνξήηνπ ζιίςεσο πάζρεη εμαηηίαο εκψλ. Πάζρεη φρη κφλνλ απφ ηελ θαθίαλ ησλ
Δβξαίσλ, αιιά απφ ηελ θαθίαλ φισλ ησλ αλζξψπσλ, φισλ ησλ αηψλσλ θαη ησλ γελεψλ. Αη ακαξηίαη εκψλ
Σνλ νδήγεζαλ εηο ην Πάζνο Σνπ θαη ηνλ αηηκσηηθφ ζηαπξηθφ ζάλαην. Ζ απνζηαζία εκψλ θαη ε ζειεκαηηθή
εκψλ παξάδνζηο εηο ην ζέιεκα ηνπ δηαβφινπ. Οη Δβξαίνη έδεημαλ εκπξάθησο απηφ δηα ην νπνίνλ
επζπλφκεζα φινη. Ο Κχξηνο αζθαιψο έπαζελ ππέξ εκψλ ησλ ελ ζθφηεη θαη ζθηά ζαλάηνπ επξηζθνκέλσλ δηα
λα απαιιάμε εκάο απφ ηνλ πλεπκαηηθφλ ζάλαηνλ πνπ είλαη θαθφλ κείδνλ ηνπ βηνινγηθνχ ζαλάηνπ. «Σα
νςψληα ηεο ακαξηίαο ζάλαηνο» (Ρσκ. Σ΄23) αλαθσλεί ν Απφζηνινο Παχινο. Οθείινκελ φζελ αιιαγήλ
πνξείαο καθξάλ απφ ηνπο δξφκνπο ηεο απνζηαζίαο. Να αθνινπζήζσκελ ηελ βαζηιηθήλ νδφλ ηελ νπνίαλ
εβάδηζελ ν ίδηνο ν Κχξηνο, ηελ νδφλ ησλ δνθηκαζηψλ θαη ηεο ιπηξψζεσο. Σα δεζκά Σνπ λα γίλνπλ δεζκά
αγάπεο, ζείνπ έξσηνο. Γηφηη δελ είλαη αξθεηφλ φηη ν Λπηξσηήο ελελζξψπηζε. Δίλαη αλάγθε λα ζπεχζσκε λα
ζπλαληήζσκε ηελ ιπηξσηηθήλ πξνζθνξάλ. Να άξσκελ ηνλ ζηαπξφλ εκψλ εθ’ φζνλ κφλν κεηά ην Γνιγνζά
έξρεηαη ε ιακπξνθφξνο Αλάζηαζηο. Γέλνηην. Καιήλ Αλάζηαζηλ αδειθνί ελ Υξηζηψ.
Ησάλλεο Κάππνο
Τπνζηξάηεγνο ΔΛ.Α. ε.α.
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ΠΑΠΠΑ-ΦΛΕΣΣΑΣ
ΟΗ ΔΚΛΔΓΔΝΣΔ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΚΑΗ ΔΝΟΡΚΟΗ ΣΑ 1847 ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟ
ΑΜΦΔΗΑ
ηα 1847 εθιέρζεθαλ επαξρηαθνί ζχκβνπινη σο εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ Ακθείαο νη έμεο παιαηνί
πξνθξηηναγσληζηέο:
Ησάλλεο Γηαλλαθφπνπινο (απφ ηνλ Άγξηιν) Ησάλλεο Ν. Φιέζζαο (απφ ηελ Πνιηαλή), Ησάλλεο Λίβαο
(απφ ην Αξθαξά) θαη Γεκήηξηνο Πνχινπ Γεσξγαληάο (απφ ηελ Πνιηαλή) (εθ. Αζελ. "Αζήλα" 18 Ννέκβξε
1847, ζει. 4).
εκεηψλνπκε φηη ε νηθνγέλεηα Γεσξγαληά είρε εθιείςεη πξν ηνπ 1900 απφ ηελ Πνιηαλή γηαηί φια ηα
κέιε ηεο κεηνίθεζαλ ζηνλ γεηηνληθφ ρσξηφ Καηζαξνχ.
ΔΝΟΡΚΟΗ ΣΑ 1847
ηα 1847 πξνεθξίζεζαλ σο έλνξθνη γηα ην Καθνπξγνδηθείνλ Ναππιίνπ, νη Η. Ν. Φιέζζαο, Κσλ.
Μπηηζάλεο, Παλ. Γξνίγαο, Ησ. Λάβαο, Γεκ. Μειίηζεο, Γεψξγ. Σζίκπνπξεο, Αλαγ. Κεθάιαο, Γεκ. Κάξγαο
εμ Αγξίινπ, Ησ. Κάξηζσλαο, Ζι. Λχβαο, Ησ. Ν. Μπνχξαο εμ Αξθαξψλ θαη Ζι. Θενδσξφπνπινο, Κσλ.
Γαγξέο θαη Δπζη. Αιηθέξεο εθ Βξσκνβξχζεσο (ΦΔΚ, αξ. θ. 26, 22 Απγ. 1847).
Απφ ην Αξρείν ηνπ Μίκε Ζι. Φεξέηνπ
ΣΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΣΖ ΜΔΖΝΗΑΚΖ ΗΣΟΡΗΑ

Ο ΒΟΤΛΔΤΣΗ ΚΧΝ/ΝΟ ΦΛΔΑ ΔΙΥΔ ΤΓΓΡΑΦΔΙ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΙΔΡΟΤ ΑΓΧΝΟ
ΑΠΟ ην Αξρείν ηνπ Μίκε Ζι. Φεξέηνπ
Ο παιαηφο πνιηηηθφο - δηεηέιεζε πιεηζηάθηο βνπιεπηήο - Κσλ. Ησ. Φιέζζαο εγγνλφο ηνπ Παπαθιέζζα,
είρε ζπγγξάςεη "Ηζηνξίαλ ηνπ Ηεξνχ Αγψλνο θαηά ηε ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Απζηξηαθήο απηνθξαηνξίαο" πνπ
ήξρηζε λα εθδίδεηαη ζηα 1898 εηο θπιιάδηα κε ηελ επηκέιεηα ηνπ ηφηε γπκλαζηάξρνπ Καιακάηαο Π.Α.
Κνκλελνχ, γλσζηνχ ζπγγξαθέσο αμηφινγνπ κειέηεο αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ηνλ ηίηιν: "Λαθσληθά",
θιπ. ηη εηο αγγειίαλ πνπ εθπθινθφξεζε πξηλ αξρίζε ε έθδνζηο εζεκεηψλνλην:
"Ζ ζπγγξαθή απηή δηαηξεζήζεηαη εηο ηξεηο ηφκνπο ελ ησ πξψησ ηφκσ πεξηγξαθήζνληαη άπαζαη αη
πξνθαηαξηηθαί εξγαζίαη ηνπ ηεξνχ αγψλνο θαη αη Καηά ηελ
Πεινπφλλεζνλ θαη ηα λήζνπο ηαο έρνπζαο ζρεζηλ ηίλα κε
ηελ Πεινπφλλεζνλ, κάραη θαη λαπκαρίαη ελ ησ δεπηέξσ αη
θαηά ηελ ηεξεάλ Διιάδα θαη ηαο λήζνπο, ηαο πξνο απηήλ
έρνπζαο ζρέζεηο, κάραη θαη λαπκαρίαη θαη ελ ησ ηξίησ
πεξηιεθζήζνληαη άπαζαη αη θαηά ηελ Διιάδα ιαβνχζαη
ρψξαλ πνιηηηθαί θαη ζηξαηησηηθαί πξάμεηο απφ ηεο ειεχζεσο
ηνπ Καπνδηζηξίνπ κέρξη ηεο ειεχζεσο ηνπ Βαζηιέσο
Γεσξγίνπ".
ηη ην έξγνλ εθπθινθφξεζε κέρξηο 80 ζειίδσλ θαη φηη
ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ζψζεθαλ 48 κφλνλ ζειίδεο; ηη ην
έξγν απηφ, πνπ δηεθφπε ε θπθινθνξία ηνπ θαηφπηλ
δηαβήκαηνο ηεο ελ Αζήλαηο Απζηξηαθήο Πξεζβείαο ζηελ
Διιεληθή Κπβέξλεζη, ήην απφ ηα πιένλ δηαθσηηζηηθά θαη
αληηθεηκεληθά πνπ εγξάθεζαλ γηα ηελ Διιεληθή
Δπαλάζηαζε ψζηε λα γξάθε ν Γηαλ. Βιαρνγηάλλεο ζην έξγν
ηνπ "Κιέθηεο ηνπ Μνξηά" (ζει.76) θαη ηα εμήο:
"Ο ζπγγξαθέαο κπνξεί λα ήηαλ ηδηφξξπζκνο άλζξσπνο,
Φιέζζαο πεξήθαλνο θαη ηνπηθηζηήο, κα θίινο ηεο αιήζεηαο.
Σν βηβιίν ηνπ καο παξάδσζε ιίγα πνιχηηκα ζηνκαηηθά
αθνχζκαηα, ιίγα ηζηνξηθά έγγξαθα, κα θαζψο θαίλεηαη
έιεηπε ε αλέθδνηε ηζηνξηθή χιε, θη αλ ην βηβιίν δελ
ζηακάηεζε απφ ρξεκαηηθή αλάγθε, ηφηε ζηακάηεζε απφ ηελ αδπλακία ηνπ ζπγγξαθέα λα πξνρψξεζε". (Δθ.
Αζ. "Μ.Ν." αξ.6 104 ,14 Ηαλ. 1962, ζει.3Α )

εκ.:
Σν ρεηξφγξαθν βξίζθεηαη ζε αληίγξαθν ζηα αξρεία ηνπ Σίκνπ Φιέζζα, πξνέδξνπ ηνπ ζπιιφγνπ, ν
νπνίνο επειπηζηεί λα ην εθδψζεη φηαλ ηειεηψζεη κε ην βηβιίν ηνπ «ΑΠΑΝΣΑ & ΓΔΝΔΑΛΟΓΙΑ ΣΗ
ΗΡΧΙΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΠΑ-ΦΛΔΑ ».
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ΠΑΠΠΑ-ΦΛΕΣΣΑΣ
ΚΧΝΣΑΝΣΊΝΟ ΙΧΆΝΝΗ ΦΛΈΑ (1840 1920)

ΚΧΝΣΑΝΣΊΝΟ ΗΧΆΝΝΖ7 ΦΛΈΑ (ΙΩΆΝΝΗ ΝΙΚΉΣΑ6, ΝΙΚΉΣΑ ΓΗΜΉΣΡΙΟ5,
ΓΗΜΉΣΡΙΟ ΓΔΏΡΓΙΟ4, ΓΔΏΡΓΙΟ ΓΗΜΉΣΡΙΟ3, ΓΗΜΉΣΡΙΟ ΓΔΏΡΓΙΟ2, ΓΔΏΡΓΙΟ1)1,2,3
γελλήζεθε ην 1840 ζην Γαξδίθη, Καιακψλ, θαη πέζαλε ην 1920 ζηελ Καιακάηα.
Παληξεχηεθε ηελ ΖΛΈΚΣΡΑ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΟΌΛΖ ΚΤΡΗΑΚΟΌ ζηηο 21 9 1864 ζηελ Καιακάηα.
Ζ Ζιέθηξα είρε γελλεζεί ζηελ Αζήλα.
Φνίηεζε, σο εκθαίλεηαη εηο ην καζεηνιφγην ηνπ Β. Γπκλαζίνπ
Σξηπφιεσο ππ' απμ. αξηζκφλ 256 ηεο Γ9 ηάμεσο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο
1860-1861, επηηήδεπκα παηξφο ηξαηησηηθφο έρσλ σο παηξίδα
δηακνλήο ηελ Πνιηαλή Άκθείαο, Καιακψλ. Γηθαηψκαηα Γξ. 0 θαη
εκεξνκελία εγγξαθήο 7 επηεκβξίνπ 1860.
πνχδαζε λνκηθά, θαηά δε ηνλ ρξφλν ησλ ζπνπδψλ ηνπ εγέλεην
αξρεγφο ηκήκαηνο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θάιαγγαο.
(απφ ην Μεηξψνλ Βνπιεπηψλ, Βνπιή ησλ Διιήλσλ)
Βνπιεπηήο Καιακψλ ζηελ Δ' Πεξίνδν 29 Ηαλ. 1873 έσο 26
Απξηιίνπ 1874
Βνπιεπηήο Καιακψλ ζηελ Ζ' Πεξίνδν 23 επη. 1879 έσο 22 Οθη.
1881
Βνπιεπηήο Καιακψλ ζηελ Θ' Πεξίνδν 20 Γεθ. 1881 έσο 11 Φεβξ.
1883
Βνπιεπηήο Καιακψλ ζηελ Η' Πεξίνδν 7 Απξηιίνπ 1885 έσο 6
Ννεκβ. 1886
Βνπιεπηήο Καιακψλ ζηελ ΗΑ' Πεξίνδν 4 Ηαλνπαξίνπ 1887 έσο 17
Απγνχζηνπ 1890
Βνπιεπηήο Καιακψλ ζηελ ΗΓ' Πεξίνδν 3 Μαΐνπ 1892 έσο 20 Φεβξ. 1895
Τπνςήθηνο Βνπιεπηήο Καιακψλ 1903(Δθεκεξίδα Αζελψλ 7 Ννεκβξίνπ 1903 ζειίδα 3)
Δίλαη ν γηνο ηνπ Γηάγθνπ ηνπ Φιέζζα ηνπ Νηθήηα, αδειθνχ ηνπ Παπαθιέζζα. Ζ νηθνγέλεηα
Παπαδεκεηξαθνπνχινπ έρεη δσξίζεη ην 1957 ζηελ βηβιηνζήθε ηεο Γεκεηζάλαο ηελ ζέιια ηνπ αιφγνπ ηνπ
Παπά-Φιέζζα θαη δχν γηαηαγάληα ηνπ. Δθεί επίζεο ππάξρεη ην ζεκεησκαηάξην ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ησάλλνπ
Φιέζζα εγγνλνχ ηνπ Νηθήηα δσξεζέλ ππφ ηεο νηθνγελείαο ην εγγνλνχ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ησάλλνπ
Παπαθιέζζα.
εκεηψζεηο απφ ηελ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ηνπ Γ. ΚΟΡΓΑΣΟΤ Έθδνζεο 20νο Αηψλαο ειίδα 232.
" Ο Κ. Η. Φιέζζαο, απφγνλνο ηνπ Παπαθιέζζα, θαη κε ρσλεχνληαο ηνχο θνηδακπάζεδεο ηνχ Μνξηά πνχ
ζην Δηθνζηέλα θαη χζηεξα πξνζπάζεζαλ λα ιεξψζνπλ ηε κλήκε ηνχ έλδνμνπ πξνγφλνπ ηνπ, γξάθεη, πψο νη
πξνχρνληεο ήηαλ δεηινί θαη ζπλαθφινπζα είλαη ςέκαηα πψο έζηεηιαλ αλαθνξά ζηελ Σζαξίλα θαη δήηεζαλ
ηε βνήζεηά ηεο.
ε ζπλάληεζε ζην ζπίηη ηνπ Κπξίνπ Μίκε Ζιία Φεξέηνπ ζηελ Αηάληνπ 7, ηελ 16ελ Απγνχζηνπ 2001
απφ 10:00 έσο 13:00 ζην Μαξνχζη ζηνλ ηξίην φξνθν κεηαμχ πνιιψλ άιισλ κηιήζακε θαη γηα ηνλ
Κσλζηαληίλν Ησάλλε Φιέζζα. Ζ ζπλνκηιία έρεη σο εμήο: ....άξρηζαλ ινηπφλ θαη ππάξρνπλ 32 ζειίδεο, ζηελ
Δζληθή Βηβιηνζήθε, θαη ην απεγέξεπζε ε ινγνθξηζία θαηφπηλ εληνιήο ηεο Απζηξηαθήο Πξεζβείαο, γηαηί
έθξηλε ελαληίνλ ηνχ Μέηεξεληρ.
ε έλα ζεκείσκα ηνπ πνπ βξέζεθε ζηα αξρεία ηεο εγγνλήο ηνπ Νηφξαο Παπαθιέζζα ην 1999 γξάθεη
κεηαμχ άιισλ
..... ζπκθσλία λα ιάβνπλ ηα παηδηά ησλ ην επίζεηνλ Φιέζζαο. Σελ πξάμηλ απηήλ δελ ελέθξηλε ν
Αξρεγφο ηφηε ηεο νηθνγελείαο ηξαηεγφο Νηθήηαο Γεκεηξίνπ Φιέζζαο, νη αδειθνί, ηνπ Ζιία Γεκ. Φιέζζα,
θνλεπζέληνο εηο ηελ άισζηλ ηεο Σξηπνιηηζάο, ηνπ Ησάλλνπ Γεκ. Φιέζζα, θνλεπζέληνο εηο ηελ παξά ηνλ
Άγην Φιψξν κάρε, ηνχ Αζαλαζίνπ Γεκ. Φιέζζα επίζεο θνλεπζέληνο εθεί, θαη ηνχ Γξεγνξίνπ Γεκ. Φιέζζα
ή Παπαθιέζζα, νίηηλεο ήζαλ θαη νκνκήηξηνη εθ ηεο δεπηέξαο γπλαηθφο ηνπ Γεκεηξίνπ Γ. Φιέζζα, ήηηο ήηαλ
αδειθή ηνπ εθ Κνξίλζνπ Γ. Ννηαξά......
Πξφθεηηαη γηα ηηο δηαδφζεηο ησλ Γηθαίσλ φηη δήζελ νξηζκέλνη Γηθαίνη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ
Παπαθιέζζα απνθάζηζαλ λα πάξνπλ ην φλνκα Φιέζζαο. Με απηφ θαλέλαο απφ ηνπο Φιεζζαίνπο ηεο
επνρήο εθείλεο δελ ζπκθψλεζε.
Page 4 of 8

ΠΑΠΠΑ-ΦΛΕΣΣΑΣ
Σν 1890 θαη ζηε Μεζζελία καύξηζαλ ηελ "Διηά" Από άξζξν ζην Ιληεξλέη
ε αλαθήξπμε ησλ εθινγψλ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1890 ν Κσλζηαληίλνο Η. Φιέζζαο εμειέγεη βνπιεπηήο
κε ην Ραιιηθφ θφκκα.
"Με ηεο Διηάο ηνλ θιψλν ζηαο θάιπαο καο λα πάκε θαη ηε ιεπθή καο κφλν ζ' εθείλνπο π' αγαπάκε…
Σελ γαιαλή καο ρψξα φπνηνο πνζεί λα ζψζε εηο ηνλ Σξηθνχπε ηψξα ηελ ςήθνλ ηνπ αο δψζε".
Με απηφ ην άζκα, πνπ αθνχζηεθε ζηελ πξνεθινγηθή ζπγθέληξσζε ζηελ Αζήλα θαη δηαδφζεθε ζ' φιε ηε
ρψξα, ην Σξηθνππηθφ θφκκα μεθίλεζε ηελ εθζηξαηεία ηνπ γηα ηηο εθινγέο ηεο 14εο Οθησβξίνπ 1890. Με
πξσηνθαλή αιαδνλεία ηεο εμνπζίαο νη θπβεξλεηηθνί ππνςήθηνη επεδφζεζαλ ζε βία θαη δσξνδνθία. Ο
ιατθηζκφο, φκσο, ηνπ Γειηγηάλλε αληέζηξεςε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εθινγψλ.
Ο Γνξηχληνο ζπληεξεηηθφο πνιηηηθφο εμαζθάιηζε πεξί ηνπο 90 βνπιεπηέο θαη ην πξνζσλχκην
"ιανπξφβιεηνο". Σν Σξηθνππηθφ θφκκα θαηαπνληίζηεθε, κέλνληαο ηειηθά κε 15 βνπιεπηέο, ελψ πέξα απφ
ηνπο αλεμάξηεηνπο, ην Ραιιηθφ θφκκα αλαδχζεθε ζε ζεκαληηθή δχλακε. Παξφηη ζ' φινπο ζρεδφλ ηνπο
λνκνχο νη εθζέζεηο ησλ Δπηηξνπψλ ηεο Βνπιήο ζεκεηψλνπλ παξαηππίεο, πνπ νδήγεζαλ ζηε κε αλαθήξπμε
πνιιψλ Σξηθνππηθψλ βνπιεπηψλ, ζηε Μεζζελία θαίλεηαη πσο, θαηά παξάδνμν ηξφπν, απηή ηε θνξά φια
έγηλαλ εληάμεη. Κακία έλζηαζε δελ ππνβιήζεθε θαη ρσξίο ζπδήηεζε έγηλε ε αλαθήξπμε ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ
1890 ησλ εμήο θαηά ζεηξά βνπιεπηψλ: Κ. Κνπκνπλδνχξνο, Αζεκ. Υξηζηφπνπινο, Παλ. άθθεο, ΚΧΝ.
ΦΛΔΑ, Πέηξνο Καπεηαλάθεο, Κσλ. Γαγξέο, Αλαζη. Κνθθέβεο, Νηθ. Μηζπξιήο, Πεξ. Πεξξσηήο, Γ.
Λπκπεξφπνπινο, ση. σηεξφπνπινο θαη Υ. Καλειιφπνπινο.
Δθζέζεηο ησλ δηθαζηηθώλ γηα παλεγπξηθή ςεθνθνξία
ηηο εθινγέο ηνπ 1890 γηα πξψηε θνξά ηνπνζεηήζεθαλ ζε εθινγηθά ηκήκαηα αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο
αξρήο γηα λα δηεπζχλνπλ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία.
Οη εθζέζεηο ηνπο απφ ηκήκαηα ηεο Μεζζελίαο πξνο ηνλ έθνξν ησλ δηθαζηηθψλ αληηπξνζψπσλ Αλδξέα
Γξηκάλε, εθέηε Παηξψλ θαη ηνπο επαξρηαθνχο επφπηεο είλαη απνθαιππηηθέο:
• Γήκνο Πακίζνπ: "Ζ εθινγή δηεμήρζε κ' φιεο ηεο πξνζεθνχζεο λνκηκφηεηνο" Π.Ν. Γαιαλφπνπινο. ην
δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν ν Γ. Καξθαλίθεο έδσζε κήλπζε θαηά ηνπ δεκάξρνπ Πακίζνπ θαη ηνπ αζηπλφκνπ
Λεσλίδα Βιαράθε θαηαγγέιινληαο φηη "δηέκελαλ έμσζελ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ησλ αξξέλσλ, ελ σ
ελεξγείην ε εθινγή θαη εμαλάγθαδαλ ηνπο ςεθνθφξνπο άιινπο κελ δη' ππνζρέζεσλ θαη άιινπο δη' απεηιψλ,
φπσο ςεθίζνπλ ππέξ ηνπ ππνςεθίνπ Αλησλίνπ Καξαηδά". Ο αληηπξφζσπνο αλαθέξεη φηη πξάγκαηη νη δχν
βξίζθνληαλ έμσ απφ ην εθινγηθφ θέληξν, ηνπο παξαηήξεζε θαη "απεκαθξχλζεζαλ εθείζελ άλεπ
αληηινγηψλ". εκεηψλεη φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα γλσξίδεη αλ επεξέαδαλ ςεθνθφξνπο θαη φηη παξέδσζε ηε
κήλπζε ζηνλ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ Καιακάηαο.
• Γήκνο Οηραιίαο: "Ζ εθινγή ελεξγήζε λνκίκσο θαη εζχρσο" Η. Καξθαδήο.
• Γήκνο Αξηζηνκέλνπο, α΄ ηκήκα: "Δλεξγήζε ελ άθξα λνκηκφηεηη θαη απνιχησ εζπρία". Μ. Γ. Φηθηψξεο.
• Γήκνο Αλδαλείαο, β΄ ηκήκα: "Δλεξγήζε ελ ηάμεη θαη εζπρία, πιελ κηθξάο δηαθνπήο επί εκίζεηαλ ψξαλ
ζπκβάζεο έλεθα δηαπιεθηηζκνχ κεηαμχ δχν ςεθνθφξσλ". Κ. Καξακάλνο.
• Γήκνο Αλδαλείαο, α΄ ηκήκα: "Δλεξγήζε ελ φιε ηε λνκηκφηεηη, ηάμεη θαη εζπρία". Η. Βαζηινχλεο.
• Γήκνο Ηζψκεο, α΄ ηκήκα: "Αη ειπίδεο θαη αη ππφλνηαί κνπ θαηά ηνπ Μεζζεληαθνχ ιανχ δηεςεχζζεζαλ,
δηφηη ελψ εθνβνχκελ, φηη ίζσο ήζεινλ επξεζή απέλαληη ςεθνθφξσλ δσεξψλ θαη παξάηνικσλ, ηνπλαληίνλ
θαηά ηε ηελ δηάξθεηαλ ηεο ςεθνθνξίαο θαη κεηά ηελ δηαινγήλ ησλ ςήθσλ ελαγθάζζελ επαλεηιεκκέλσο λα
ζπγραξψ ηνχηνπο δηα ηελ επηθξαηήζαζαλ ηάμηλ θαη παλεγπξηθήλ ςεθνθνξίαλ ησλ, κε δψζαληνο νπδελφο
αθνξκήλ ηηλά, νπδέ δ' επίπιεμηλ". Δπηζεκαίλεη αθφκα φηη ην θαηάζηεκα ηεο ςεθνθνξίαο ήηαλ αθαηάιιειν
θαη αλαγθάζηεθε λα ηνπνζεηήζεη θάιπεο θαη "έμσζελ ηνπ κηθξνχ λαΐζθνπ". Αζ. Παπαζαλαζφπνπινο.
• Γήκνο Βψιαθνο: "Γελ παξεηεξήζε θακκία παξάβαζηο… Μεζ' φινλ δε ην δσεξφλ ησλ ςεθνθφξσλ θαη
εθηφο ηνπ εθινγηθνχ θέληξνπ εηεξήζε πιήξεο ηάμηο". Ν.Η. βαθφπνπινο.
• Γήκνο Δχαο: "Οπδεκία αμηφπνηλνο πξάμηο έιαβε ρψξαλ". Γ. Βετθφπνπινο
• Γήκνο Δχαο, β΄ ηκήκα: "Δλεξγήζε ελ πιήξε ηάμεη θαη λνκηκφηεηη" . Η. Αξβαλίηεο.
• Γήκνο Αξηνο: "Δλεξγήζε παλεγπξηθφηαηα κε ζπκβάληνο νπδέ ηνπ ειαρίζηνπ αηφπνπ".
• Γήκνο Άξηνο, β΄ ηκήκα: "Δγέλεην ηαθηηθψο θαη λνκίκσο, ρσξίο νπδεκία λα ιάβε ρψξαλ εθινγηθή
παξάβαζηο ή πνηληθή ηηο αμηφπνηλνο πξάμηο". Γ.Α. Κνξθεάηεο.
• Γήκνο Ακθείαο: "Δλεξγήζε κεζ' φιεο ηεο λνκηκφηεηνο, εζπρίαο θαη ηάμεσο".
Σέινο, ν έθνξνο ησλ δηθαζηηθψλ αληηπξνζψπσλ ζηηο επαξρίεο Καιακψλ θαη Μεζζελίαο, εθέηεο Παηξψλ Α.
Γξηκάλεο κε έθζεζή ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο δηαβεβαηψλεη φηη "αη εθινγαί ησλ βνπιεπηψλ ελεξγήζεζαλ ελ
ηάμεη θαη εζπρία, νπδελφο γεγνλφηνο επηζπκβάληνο δπλακέλνπ λα έρε επηξξνήλ ηηλα επί ηεο λνκηκφηεηαο ησλ
εθινγψλ".
Page 5 of 8

ΠΑΠΠΑ-ΦΛΕΣΣΑΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 186 ΥΡΟΝΙΑ ΣΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΣΟΤ 1825
Ο ΆΓΙΟ ΑΡΥΙΜΑΝΓΡΙΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΓΙΚΑΙΟ Η ΠΑΠΑΦΛΔΑ,
ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ,
κπξνζηά ζηελ ραψδεη θαηάζηαζε θαη ηελ θπγή, απφ ηα πεδία ησλ καρψλ ζηε Μεζζελία, ηνπ θνχξηε θαη ηνπ
Κνπληνπξηψηε, ρσξίο λα ηνλ ππνρξέσζε θαλείο, αλαρσξεί απφ ην Ναχπιην γηα ηε Μεζζελία λ' αληηκεηψπηζε ηνπο
εηζβνιείο,. κνινλφηη έγλψξηδε φηη ή ειιεληθή άκπλα είρε θαηαξξεχζεη…….
Σα ηξαγηθά γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσλ ήκεξσλ, νη ζπλερείο απαηηήζεηο ησλ αξρεγψλ γηα ρξήκαηα, ή απεηιή φηη
πξνεηνηκάδεηαη απαγσγή ηνπ απφ ηνπο αληηπνιηηεπφκελνπο, επεξεάδνπλ ηφζν πνιχ ηνλ Κνπληνπξηψηε, ψζηε
απνθαζίδεη λ' αλαρψξεζε γηα ην Ναχπιην καδί κε ηνλ Μαπξνθνξδάην, ην βξάδπ ηεο Σεηάξηεο 29 Απξηιίνπ κε ην
πινίν «Λοημύνβμξ». Σνπο ιφγνπο πνχ ηνλ ψζεζαλ ζ' απηήλ ηελ απφθαζε εθκπζηεξεχεηαη ζηνλ αδειθφ ηνπ:
«Σδκ δε άηόθμοεμκ 29 έπθδνμθμνήεδκ όηζ ηαζ αοημί ή θξνπξά Παιαηνλαβαξίλνπ έαβήηακ δζα ζοκεήηδξ απμθοεέκηεξ,
άθμύ πανέδςζακ ηα όπθα, ήζακ δε πενί ημύξ πζθίμοξ. Δζξ ηαξ 29 πενί ημ εζπέναξ έθααα ηαζ άθθδκ είδδζζκ όηζ μζ εκ Υώναζξ
διέηενμζ άπεζύνεδζακ... ό δε Καναηάζμξ, Βάζμξ ηαζ θμζπμί ιεηά ημο ημύνηδ έθεαζακ εζξ ημ Νδζί.
Πνμαθέπςκ όηζ μύημζ όθμζ εα ιε πθαηώζμοκ εζξ Άνιονόκ γδημύκηεξ ιζζεμύξ ηαζ ζζηδνέζζα ηαζ απμγδιζώζεζξ ηαζ όζα άθθα
δεκ διπμνμύζα αέααζα κα ημοξ πνμιδεεύζς, απεθάζζζα ηαζ άκεπώνδζα ηδκ ζδίακ κύηηα ιε ημ πθμίμκ επί ημο μπμίμο
εύνζζηόιδκ, δμύξ εββνάθςξ εζξ ημκ Π. Μαονμιζπάθδκ ηδκ άνπδβίακ, ηαζ βνάραξ ηαζ πνμξ ημκ ζηναηδβόκ ημύνηδκ δζά
κα ηνααδπεή...1. Σελ 1 Μαΐνπ φ «Λοημύνβμξ» πεξλάεη ηνλ Κάβν Γθξφζν, ηελ έπνκέλελ ην άθξσηήξηνλ Μαιέαο θαη
ηελ Κπξηαθή 3 Μαΐνπ θζάλεη ζην Ναχπιην. Σελ 10 Μαΐνπ ην Βνπιεπηηθφλ ρνξεγεί άδεηαλ ζηνλ Κνπληνπξηψηε:
«...δίδεηαζ ή άδεζα εζξ ημκ Έηθαιπνόηαημκ Πνόεδνμκ ηαηά ηδκ αζηδζίκ ημο κα άπέθεδ εζξ Ύδνακ δζ΄ μθίβαξ ιόκμκ διέναξ
πνμξ άκάννςζίκ ημο2.
Ή πεξηνρή ηεο Μεζζελίαο έρεη έγθαηαιεηθζή ζην έιενο ησλ είζβνιέσλ. Οη πεξηζζφηεξνη Ρνπκειηψηεο
νπιαξρεγνί, Καξατζθάθεο θ.ά. είραλ θχγεη κε ηα ζψκαηα ηνπο. ζνη έκελαλ, Καξαηάζνο, Βάζνο θιπ.,
θεχγνπλ θαη απηνί.  αξρεγφο θνχξηεο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ Κνπληνπξηψηε «λα ηξαβερζή», αλαρσξεί
πξάγκαηη γηα ην Ναχπιην, δίδνληαο ηελ 2 Μαΐνπ απφ ηνλ Μπζηξά, κε ηε κεγαιχηεξε αθέιεηα παξαζηαηηθήλ εηθφλα ηεο
γεληθήο, θπγήο:
«εααζηόκ Έηηεθεζηζηόκ ώια δεκ θείπς από ημ κα ζάξ θακενώζς ηα έδώ ηνέπμκηα, όηζ όζα ζηναηεύιαηα είιεεα εζξ
Υώνεξ όθμζ έζημνπίζαιε ηαζ ήθεαιε εζξ Ναγίνζ (Δύα) ηόζμκ εβώ ςζάκ ηαζ μ ζη. Γζαηνάημξ' ό δε ζη. Νζηήηαξ Φθέζαξ ηαζ ζη.
Κεθάθαξ έζηόνπζζακ. "Οκηαξ είξ Ναγίνζ έθααμκ ιίακ δζαηαβήκ από ημκ έηθ. Πνόεδνμκ δζά κα οπάβς πνμξ άκηάιςζίκ ημο είξ
Άθιονόκ' έπήβαιεκ θμζπόκ είξ ηό Νδζί μιμύ ιε ζηναηδβόκ Γζαηνάηόκ' άκηαιώκμκηεξ ηαζ ημκ έηθαιπνόηαημκ Πέηνμκ
Μαονμιζπάθδκ ιακεάκμιεκ είξ Νδζί ημκ ιζζεκιόκ ημο Πνμέδνμο έζοκςιζθήζαιε δζά ηα άημθμοεδζόιεκα παναηαθώκηεξ
ηαζ ημκ ζη. Καναηάζμκ δζά κα ζηαεή, αοηόξ όιςξ έθοβε, ύπήβμκ ιαγί ημο ηαζ ιενζημί ζηναηζώηαζ εδζημί ιμο Ρμοιεθζώης.
Άθθμζ θμζπόκ εδζημί ιμο ζηναηζώηαζ πνόηενμκ έθοβακ, ςξ βκςζηόκ ζαξ, ηαζ έςξ όημο κα βονίζς είξ Ναγίνζ έθοβμκ όθμζ μζ
ζηναηζώηαζ ιμο... ηζ ήεεθμκ ηάικεζ θμζπόκ ιε ημοξ μθίβμοξ ιεζκειέκμοξ ζηναηζώηαξ;... Σμύηςκ όθςκ ηνεπόκηςκ, επεζδή ηαζ
έιείκαιεκ ιόκμζ ιαξ ιεηά ημο ζην. Γζαηνάημο, ήθεαιεκ ιαγί είξ ημκ Μοζηνά, ηαζ αύνζμκ εέθμιεκ έθεεζ εζξ Ναύπθζμκ»3. Σα
ζψκαηα ινηπφλ πνχ δηνηθνχζε φ θνχξηεο —αξρεγφο ησλ δπλάκεσλ μεξάο— εγθαηαιείπνπλ ηελ πεξηνρή λ
επηρεηξήζεσλ, θεχγνπλ αθφκε θαη νη ζηξαηηψηεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ θξνπξάο, ηέινο θεχγεη θαη φ ίδηνο αλαθέξνληαο ηα
γεγνλφηα ζηελ Κπβέξλεζη.
Σφ ζχλζεκα ηεο γεληθήο θπγήο είρε δψζεη φ γεληθφο αξρεγφο ηεο εθζηξαηείαο Γεψξγηνο Κνπληνπξηψηεο, Πξφεδξνο
ηνπ Δθηειεζηηθνχ - Αλψηαηνο Άξρσλ ηεο ρψξαο. Δίρε εγθαηαιείςεη ηε Μεζζελία, πνχ έμεζηξάηεπζε γηα λα
πξνζηαηεχζε, αθήλνληαο πίζσ ηνπ ραψδε θαηάζηαζη. Δλ ησ κεηαμχ νη αίηήζεηο ησλ θπιαθηζκέλσλ ζηελ Όδξα αξρεγψλ,
Κνινθνηξψλε, Γειεγηαλλαίσλ, Γθξίληδαιε θαη ινηπψλ, πνχ έδεηνχζαλ λα απνθπιαθηζζνχλ γηα λα ζπεχζνπλ θαηά ησλ
είζβνιέσλ Σνπξθναηγππηίσλ, κέρξη θαη ηελ 8 Μαΐνπ απνξξίπηνληαη κε πείζκα απφ ηελ Κπβέξλεζη4. (ζπλέρεηα ζηε
ζειίδα 7)

52 Άξρ. Κνπληνπξηψηνπ, Γ' 417-419
53 ΑΔΠ η. 8 ζ. 230.
3
Αξρ. Κνπληνπξηψηνζ Γ΄414-415
4
ΑΔΠ, η. 7, ζ. 241, ζπλεδξίαζηο ΒνπιεπηηθνΟ 8 ΜαΓνπ 1825: « Άκεβκώζεδ πνμαμύθεκια ημκ Δηηεθεζηζημύ ύπ άν. 7198
άπμηνζηζηόκ όηζ ή Γζμίηδζζξ ηδξ Δθθάδμξ δέκ έπεζ ηδκ δύκαιζκ κά εθεοεένςζδ ημοξ έκ Ύδνα μπθανπδβμύξ, επεζδή ηασ άθζενώεδζακ
είξ ηδκ έλμοζίακ ηςκ κόιςκ' όηζ αύημσ μί μπθανπδβμί δέκ δύκακηαζ κά ςθεθήζμοκ ηδκ παηνίδα, άθ * μδ ηαηέηνελακ ηασ Θέθμοκ
ηαηαηνέλεζ ηδκ Γζμίηδζζκ ηασ ημοξ κόιμοξ ηζκμύιεκμζ έγ ίδζμηεθώκ ηασ πνμζςπζηώκ παεώκ...». Άνπ. Κμοκημονζώημο, Γ' 433-434,
επζζημθή Γεςνβίμο Κμοκημονζώηδ πνμξ άδεθθόκ ημο Λάγανμκ 8 Μαίμο: «Φεάζαξ είξ Ναόπθζμκ (3 ΜαΓμο) δύνα ηά πνάβιαηα άκς
ηάης' μί άκηεκενβήζακηεξ ιε ζημπόκ κά θένμοκ ηδκ άπμηοπίάκ ηδξ εηζηναηείαξ ιμο Δδςζακ ηαζνόκ έπζηδδεζόηαημκ είξ ημοξ
θαηνζαζηάξ ηςκ ακηανηώκ κά επζιείκμοκ είξ ηό κά εθεοεενςεμύκ μί έκ Ύδνα μπθανπδβμί... Σό κά έαβμΰκ μί άκηάνηαζ ηό αθέπς ηόζμκ
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Μφιηο ηελ 10 Μαΐνπ αξρίδεη ή δηαδηθαζία ησλ απνθάζεσλ γηα λα απειεπζεξσζνχλ νη Δγθιεηζηνη ηελ 17 Μαΐνπ5. Γελ
είλαη δπλαηφλ λα άπνθχγσκε ζπγθξίζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Κνπληνπξηψηε κε ελέξγεηεο άιισλ εγεηψλ ηελ ίδηα
επνρή. Σελ 28 Απξηιίνπ, πξνεγνπκέλε ηεο θπγήο ηνπ Κνπληνπξηψηε απφ ηφ Αξκπξφ, φ Άγηνο Αξρηκαλδξίηεο Γξεγφξηνο
Γηθαίνο ή Παπαθιέζζαο, Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, κπξνζηά ζ΄απηή ηελ ραψδεη θαηάζηαζε θαη ηελ θπγή ηνπ θνχξηε
θαη ηνπ Κνπληνπξηψηε, ρσξίο λα ηνλ ππνρξέσζε θαλείο, αλαρσξεί απφ ηφ Ναχπιην γηα ηε Μεζζελία λ' αληηκεηψπηζε ηνπο
είζβνιείο,. κνινλφηη έγλψξηδε φηη ή ειιεληθή άκπλα είρε θαηαξξεχζεη6.  Κνπληνπξηψηεο θεχγεη αδπλαηψληαο λ'
αληηκεηψπηζε επζχλεο θαη θηλδχλνπο.  Παπαθιέζζαο, ζηελ πην δχζθνιε πεξίνδν γηα ηα ειιεληθά φπια, ζπεχδεη πξνο ηνλ
θίλδπλν, γηα λα αλαγθάζεη ηνπο Έιιελεο λα ζηακαηήζνπλ ηα πνιηηηθά πάζε θαη λα ελσζνχλ, επσκηδφκελνο έηζη ηεξάζηηεο
επζχλεο, γηα λα ζπζηαζζή ζε ιίγεο ήκεξεο ζην Μαληάθη.
 Πεηξφκπεεο εμ άιινπ, πνχ βξηζθφηαλ ηφηε ζην Νεζί, είρε γξάςεη ζηνλ Κνπληνπξηψηε ζην Αξκπξφ, άιια ηφ
γξάκκα ηνπ επεζηξάθε, αθνχ φ Πξφεδξνο είρε θχγεη, δηνξίδνληαο ηνλ αξρηζηξάηεγν κε επηζηνιή. Γξάθεη ινηπφλ λέα
επηζηνιή ηελ 2 Μαΐνπ7, φπνπ κε κεγάιε ιεπηφηεηα εθθξάδεη ηε γλψκε φηη ή αλαρψξεζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ
θνχξηε ζπλεηέιεζαλ ζηε δηάιπζη ησλ ζηξαηνπέδσλ. Έλ ζπλερείο αλαζθεπάδεη ηνπο θφβνπο ηνπ Κνπληνπξηψηε γηα
απαγσγή ηνπ:
« Έθοπήεδκ ιεβάθμξ ζδώκ ηό βνάιια ιμο παν΄ εθπίδα κα μπζζεμδνμιήζδ άπναηημκ δζά ηήκ έλαθκζηήκ ηαζ
άπνμζδόηδημκ θοβήκ ζαξ. Τπμεέζεζξ αέααζα άκαβηαζόηεναζ ηδξ παηνίδμξ ζαξ ήκάβηαζακ κα επζζηνέρεηε είξ ηήκ ηαεέδνακ
ηδξ Γζμζηήζεςξ ' ηζ όιςξ ηάικεζ ηζξ ημκ ιςνόκ θαόκ, ημκ μπμίμκ ό κμοξ δεκ θεάκεζ κα ηνίκδ μνεώξ ηα πνάβιαηα, ηαζ είξ
πανόιμζαξ πενζζηάζεζξ έλζππάγεηαζ, ηνμιάγεζ, ηαζ ακηί κα ηνέλδ ιε εάννμξ ηαζ άπνμθάζζζημξ ηαηά ημκ επενό δζαζημνπίγεηαζ
ηαζ θεύβεζ ακεπζζηνεπηί; Δζξ ηήκ δεζθίακ ημο ηαύηδκ ζοκεηέθεζε πμθύ ή άκαπώνδζζξ ημο έλμπςηάημο ζην. ηονίμο ημύνηδ ηαζ
Ίαηνάημο μιμύ ιε ηόζμοξ ζηναηζώηαξ. Με άπμνίακ ηαζ θύπδκ ιμο άπενίβναπημκ ήημοζα εη ζηόιαημξ ημο ηονίμο ημύνηδ όηζ
έκα από ηα πνώηα αίηζα, ηα όπμζα έαίαζακ ηήκ Έηθαιπνόηδηά ζαξ κα θύβδ, ήημκ ηαζ ή οπμρία ιήπςξ έδώ ηναηδεήηε αζαίςξ
δζά κα άπμθοεώζζκ μζ εκ Ύδνα θοθαβιέκμζ. Σμύημ, Έηθαιπνόηαηε, ι ' εηάναγε πμθύ. Δάκ εύνίζηεζεε είξ ηακέκα άθθμ ιένμξ
ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ίζςξ είπεηε θόβμκ κα ύπμπηεύζεηε ημζμύημκ πανάκμιμκ ηίκδια από ημοξ Πεθμπμκκδζίμοξ' είξ Άνιονόκ
όιςξ, είξ Γζκ πανηζαηζηήκ, ηαζ ιάθζζηα πθδζίμκ ηδξ Μαονμιζπαθζηήξ εζηίαξ, έπεηε θάεμξ ηαζ άδζημκ ιεβάθμκ ηαζ κα
ζοθθμβζζεήηε ημζμύημκ ηζ. Δίξ ηήκ πάνηδκ (Μάκδκ) επενμί αοηήξ ηαηέθοβμκ ηαηαηνεπιέκμζ ηαζ δεκ πανεδίδμκημ, ιήηε
ηαημπάεαζκμκ...».
 Πεηξφκπεεο παξέκεηλε ζηε ζέζη ηνπ, ζπκκεξηδφκελνο ηηο θαθνπρίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο κε φζνπο δελ
έιηπνηάθηεζαλ, έθηλδχλεπζε κάιηζηα λα αίρκαισηηζζή φηαλ ηήλ 28 Μαΐνπ θαηειήθζε ή Καιακάηα απφ ηνπο
Αίγππηίνπο8. "Αο ζεκεησζή φηη απφ ηα παηδηά ηνπ είρε ράζεη ηνλ Ησάλλε ζην Νεφθαζηξν πξηλ έλάκηζπ κήλα, ελψ φ
Γεψξγηνο έθηλδχλεπε ηφηε κε ηνπο άιινπο πνιηνξθεκέλνπο ζην ίδην θξνχξην. "πσο άλεκέλεην, άδνμν ήηαλ ηφ ηέινο ηεο
«εθζηξαηείαο» ηνπ Γεσξγίνπ Κνπληνπξηψηε. Θξηακβεπηηθφλ ήηαλ ηφ μεθίλεκα απφ ηφ Ναχπιην ηήλ Κπξηαθή 15 Μαξηίνπ
1825. Αθνινχζεζε ή λπθηεξηλή απφ ηφ Αξκπξφ έπνλείδηζηνο έγθαηάιεηςηο ηεο δψλεο κάρεο θαη επηζηξνθή ζην Ναχπιην,
κεηά πελήληα ήκεξεο αθξηβψο, ηήλ Κπξηαθή 3 Μαΐνπ. Σηο 50 απηέο ήκεξεο παξέκεηλε 16 ήκεξεο ζηελ Σξηπνιηηζά, 14 ζηελ
θάια, 10 ζην Αξκπξφ, νη ππφινηπεο 10 ήζαλ ήκεξεο κεηαθηλήζεσλ.
Καηά ηήλ πεξίνδν απηή εμέδσζε 1.2009 πεξίπνπ έγγξαθα θαη δηαηαγέο, πνχ αληηζηνηρνχλ θαηά κέζνλ άξνλ κε 24 ηήλ
ήκεξα. Σα πεξηζζφηεξα έρνπλ γξαθή απφ ηνλ ηδηαίηεξν γξακκαηέα ηνπ, φ φπνηνο θαη ηα πξνζππνγξάθεη —Κ:
Πνιπρξφληο. "ια θέξνπλ ηήλ ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ —γεψξγηνο θνλληνπξηψοεο- θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ10.
Καζ' φιελ ηήλ δηάξθεηα ηεο «εθζηξαηείαο» νη απνθάζεηο, νη ελέξγεηεο θαη νη θηλήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ραξαθηεξίδνληαη
απφ βξαδχηεηα θαη πιαδαξφηεηα. Κάλεη πφιεκν κε ηα ραξηηά. Σνλ δηαθξίλεη αβνπιία θαη δηζηαθηηθφηεο. "Έρεη άγλνηα ηεο
πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αληηπάινπ. Καηαηξχρεηαη ζπλερψο άπφ θφβν γηα ηήλ πγεία ηνπ. Σνλ
βαζαλίδεη πάληνηε ή έκκνλνο ηδέα ηνπ θηλδχλνπ απαγσγήο απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο, ηνπο «αληάξηεο».
(ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 8)
δεζκόκ ηόζμκ όθέενζμκ δζά ηδξ παηνίδμξ ηά ζοιθένμκηα, ώζηε ιεηά ηό έαβαθιά ηςκ είιαζ αέααζμξ όηζ δέκ εέθεζ οπάνλεζ
Γζμίηδζζξ...».
5
56. ΑΔΠ, η. 7, ζζ. 243, 247, 249.
6
πχξνπ Γνπθάηνπ, Ή αιιεινγξαθία ηνΟ Γξ. Γηθαίνπ, ηνπ Παπαθιέζα, κεηά ηνπ Έθηειεζηηθνυ ψκαηνο πξφ ηεο Μάρεο είο ηφ
Μαληάθη, «Μλεκνζχλε», 1 (1967), ζζ. 141 θ.έ.
7
Άξρ. Κνπληνπξηψηνπ, Γ' 415-417, Π. Μαπξνκηράιεο άπφ Νεζί 2 ΜαΓνπ 1825 πξνο Γ. Κνπληνπξηψηελ.
8
Μίκε Φεξέηνπ, Ή άισζε ηεο Καιακάηαο άπφ ηνπο Άξαβεο ζηηο 28 Μαίνπ 1825, Πεινπνλλεζηαθή Πξσηνρξνληά, Γ' (1959), ζζ.
225-236.
9
Ή άξίζκεζηο ησλ δηαηαγψλ ηνπ Πξνέδξνπ άξρηζε ηελ 15 Μαξηίνπ, φηαλ άλερψξεζε άπφ ηφ Ναχπιην. Σφ ηειεπηαίν έγγξαθν,
πνχ έρνκε χπ' φςηλ, είλαη ηφ χπ 'άξηζ. 1174 /27 Άπξ. 1825 άπφ Αξκπξφ, δχν ήκεξεο πξφ ηεο αλαρσξήζεσο, θαη απεπζχλεηαη πξνο
ηφλ ζηξαηεγφλ Γεκήηξηνλ Πιαπνχηαλ.
10
Ζ ζθξαγίδα είλαη σνεηδήο, θέξεη πεξηθεξεηαθψο ηηο ιέμεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟ Τ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟΤ θαη ζην κέζνλ ηε γλσζηή
παξάζηαζη ηεο φξζηαο Αζελάο κε πεξηθεθαιαία, αζπίδα θαη δφξπ.
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Αληηζέησο, αμηνζαχκαζην είλαη ηφ ζάξξνο, ή έλεξγεηηθφηεο θαη δξαζηεξηφηεο ηνπ Μαπξνθνξδάηνπ, φηαλ
αθήλεηαη λα αχηελεξγήζε. Πξηλ θζάζνπλ ζηελ θάια, απφ ηφ Λενληάξη πεγαίλεη θαη επηζθέπηεηαη φιε ηήλ δψλε
επηρεηξήζεσλ γχξσ απφ ηνλ φξκν ηνπ Ναβαξίλνπ, Κξεκκχδη - Φνπξηδί, Υψξεο, Νεφθαζηξν, δίλεη νδεγίεο, ελζαξξχλεη,
θαη επηζηξέθεη λα ελεκέξσζε ηνλ Πξφεδξν. Απφ ηφ Αξκπξφ επηρεηξεί δεχηεξε έπίζθεςη ζηελ δψλε ησλ πξφζσ, Υψξεο,
Παιαηνλαβαξίλν, θαθηεξία, επηβιέπνληαο ηελ φρχξσζί ηεο, φπνπ αληηκεησπίδεη κε ηήλ νιηγάξηζκε θξνπξά ηήλ
απνβαηηθή ελέξγεηα ησλ Αηγππηίσλ ηήλ Κπξηαθή 26 Απξηιίνπ. Σήλ νδπλεξή γηα ηα ειιεληθά φπια απηή ήκεξα, ζψδεηαη
σο εθ ζαχκαηνο κε ηφ ζξπιηθφ πινίν « "Άξεο». Άιι΄ νη ελέξγεηεο ηνπ πέθηνπλ ζην θελφλ. Ήηαλ κεγάιν αηχρεκα, φηη
θαηά ηήλ πην θξίζηκε απηή πεξίνδν ηνπ Αγψλνο, πνχ ζεκεηψλεηαη κε ηήλ αίγππηηαθή άπφβαζη ζηα Μεζζεληαθά παξάιηα,
βξέζεθαλ έπηθεθαιήο ησλ δπλάκεσλ μεξάο, πνχ ζα άπέθξνπαλ ηνλ εηζβνιέα, δχν λαπηηθνί: φ έλαο γεληθφο αξρεγφο ηεο
εθζηξαηείαο θαη φ άιινο αξρηζηξάηεγνο ησλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ. Σήλ ίδηα πεξίνδν, νη θπζηθνί θαη δνθηκαζκέλνη αξρεγνί
ησλ Πεινπνλλεζηαθψλ φπισλ, κε πξψηνλ ηνλ Κνινθνηξψλε, εθξαηνχλην θπιαθηζκέλνη ζηελ Όδξα σο πνιηηηθνί
αληίπαινη ηεο Κπβεξλήζεσο. Δίλαη κηα αθξαία πεξίπησζηο ησλ δεηλψλ πνχ πξνμελνχλ ζηε ρψξα ηα πνιηηηθά πάζε.
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-ΦΑΞ 210- 8037827 e-mail tflessas@flessas.eu, www.flessas.eu
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΓΟΗ Αξηζ. Σεύρνπο 45
Δθδφηεο Γηεπζπληήο Σίκνο Φιέζζαο Γηαλέκεηαη ΓΧΡΔΑΝ
ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΓΔΚΣΔ. ΔΠΗΣΑΓΔ
ΚΑΗ ΔΜΒΑΜΑΣΑ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΖΝ ΑΝΧΣΔΡΧ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ή ΣΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ 051/296036-26

Σζιή οκδνμιήξ 25
Δάκ δεκ έπεηαζ πθδνώζεζ ηδκ
ζοκδνμιή ζαξ, παναηαθμύιε
εενιά κα ηδκ ελμθθήζεηε είηε
ιε ηαποδνμιζηή επζηαβή ζηδ
Γζεύεοκζδ ημο οθθόβμο ή
ιέζς ηδξ Δεκζηήξ Σνάπεγαξ
ζημ θμβανζαζιό 051/29603626

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΖΝΗΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΡΣΑΣΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΣΔΙΟ ΣΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΜΑΥΗ ΣΟΤ ΜΑΝΙΑΚΙΟΤ

ΑΡΥΙΜΑΝΓΡΙΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΦΛΔΑ (ΓΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΓΙΟ)
Ή ΠΑΠΑΦΛΔΑ
ΠΑΣΡΗΑΡΥΗΚΟ ΔΞΑΡΥΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΧ
ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΖ ΦΗΛΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ & ΖΡΧΑ ΣΟΤ ΜΑΝΗΑΚΗΟΤ
ΠΟΛΗΑΝΖ 1788 - ΜΑΝΗΑΚΗ 1825
ΣΟ ΜΑΝΗΑΚΗ 20 ΜΑΗΟΤ 2011
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΝΣΑΗ ΟΛΟΗ ΟΗ ΦΛΔΑΗΟΗ ΚΑΗ ΦΗΛΟΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΝΑ
ΣΗΜΖΟΤΝ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΟΤ ΣΟΝ ΖΡΧΑ ΣΟΤ ΜΑΝΗΑΚΗΟΤ.
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