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Όπως μας πληροφορεί ο Διονύσιος Α. Κόκκινος (1884-1967) συγγραφέας του έργου ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑ-
ΣΤΑΣΗ», ο Γ. Φλέσσας ή Παπαφλέσσας στις 24 Δεκεμβρίου 1820, στέλνει οδηγίες προς τους αρχιερείς, τους Άρ-
χοντες και τους Δημογέροντες της Πελοποννήσου για την οργάνωση της επανάστασης με τα εξής άρθρα: 

«Α'. "Ολοι οι Αρχιερείς, Άρχοντες και Δημογέροντες της  Πελοποννήσου,  όσους  συνέδεσεν ό ιερός της ομονοίας 
δεσμός, να συνέλθωσιν είς άρμόδιον  μέρος  με  σταθεράν άπόφασιν του ν' άφήσωσι τα προς αλλήλους πάθη χάριν 
της Πατρίδος, και άσπασθέντες μέ είλικρίνειαν, να συσκεφθώσι φρονίμως τά πρακτέα περί του Ίερού Σκοπού, ή 
περί των μελλόντων ευτυχέστερων και άκινδυνοτέρων κινημάτων. 
Έ'. Αφού άνακρίνωσι τάς γνώμας του Ύψηλάντου και έφεύρωσι τόν ασφαλή δρόμον του συμφέροντος, να έκλέξω-
σιν άπ' όλον το Σύστημα τών προεστώτων δύο, τους δοκιμωτέρους και υποληπτικωτέρους, οί όποιοι, καθήμενοι είς 
τήν Τριπολιτσάν, να θεωρώσι τάς συμπίπτουσας κοινάς τής Πατρίδος υποθέσεις μέ καθαράν συνείδησιν  οί δέ λοι-
ποί νά διοργανίσωσιν είς τάς Έπαρχίας των το Πράγμα εύτάκτως και ταχέως. 
Γ  ́Διά νά σηκωθή άπό αυτούς κάθε υπόνοια έχθροπαθείας, και ν  ́άπέλθη εις τά ίδια καθείς ελευθέρως άπό τά πάθη, 
στερεός είς τήν άδελφικήν άγάπην, καί πρόθυμος νά έκτελή τάς Διαταγάς τής Γερουσίας, όλοι είναι υποχρεωμένοι 
νά δώσωσιν αναμεταξύ των έγγραφον έγγύησιν, διαλαμβάνουσαν τήν άλληλένδετον συμφωνίαν, το άπρόσεκτον των 
πάλαιών παθών, ή νέων, καί τήν άδελφικήν φροντίδα περί του κοινού συμφέροντος. 
Δ'. Νά είδοποιηθώσι διά κοινού έγγράφου οί είς Κωνσταντινούπολιν Επίτροποι—οί βεκίληδες — διά νά καταβώσι 
κάτω: πρώτον διά ν' άποφύγωσι τον έπικείμενον εις αυτούς κίνδυνον, και δεύτερον νά εύρεθώσι και ούτοι εις τους 
Αγώνας, διά νά λάβωσιν, ώς Συμπολίται, μέρος εις τήν δόξαν, καθώς και εις τους κινδύνους. 
Ε'. Το Στρατιωτικόν νά διοργανισθή εύτάκτως. Ή ευταξία, φέρουσα τήν εύδοκίμησιν τών Όπλων, τότε θέλει φυλα-
χθή, όταν καθ' όλας τάς Επαρχίας διορισθώσι Χιλίαρχοι οί πλέον φρόνιμοι και δόκιμοι εις το νά όπλοφορήσωσι και 
νά διοικήσωσι Στρατό. Πρέπει νά γίνη κατά Έπαρχίαν ή εκλογή ενός Χιλιάρχου, έχοντος τήν άδειαν νά στρατολό-
γηση και νά έπιστήση κατά τήν τάξιν της Χιλιαρχίας του Αξιωματικούς: ήτοι Έκατοντάρχους, Πεντηκοντάρχους και 
Δεκάρχους. Εις όλους αυτούς θέλει υπόκειται νομίμως διοικούμενος ό Στρατός. 
ΣΤ. Ό Γενικός "Εφορος δεν κρίνει εύλογον νά άρματωθή ό τυχών διά τήν προξενουμένην σύγχυσιν και ζημίαν άπό 
τήν άπειρίαν του Όχλου, νά έκλεχθώσι δέ από τήν Πελοπόννησον όλην εικοσιπέντε μόναι χιλιάδες Στρατός άπό άν-
δρας εκλεκτούς και έμπειρους εις τά όπλα, διά νά όδηγηθώσι τακτικώς άπό τούτον μέ τήν άνήκουσαν ύπακοήν, ευ-
θύς όπου φανή εις τήν Πελοπόννησον. 
Ζ'. Οί Χιλίαρχοι και λοιποί 'Αξιωματικοί οφείλουν νά παρατηρώσι καλώς τους Στρατιώτας των, καθ  ́όλα: δηλονότι 
ποίος έχει όπλα και ποίος όχι, διά νά λάβωσιν οί μή έχοντες. Όθεν πρέπει νά ίδεασθώμεν εγκαίρως περί τούτου, διά 
νά έγχειρίσωμεν διά τών Αξιωματικών τά αναγκαία του πολέμου εφόδια. 
Η'. "Ανάγκη πάσα νά γένη Κατάλογος καθαρός της Άδελφότητος όλης, διά νά έξετασθή ή κατάστασις του καθενός, 
και νά ύποχρεωθή νά συνεισφέρη αναλόγως, ώστε ή καταβολή νά γένη έπέκεινα του ενός μιλλιονίου. Αυτή είναι ή 
γνώμη του Γενικού Εφόρου και της Σ. Αρχής. "Ας ήξεύρη δέ καθείς, ότι όσα καταβάλλουν εις τοιαύτην ανάγκην της 
Πατρίδος, άφού βραβευθώσιν έπειτα αναλόγως, θέλουν πληρωθή και προς 6 τά 100, όταν συν Θεώ άναλάβη ή Πα-
τρίς. Καί, διά νά μήν άμφιβάλλη τις εις τήν άπόφασιν ταύτην, ό τοιούτος θέλει λάβει Άπόδειξιν ύπογεγραμμένην 
άπό τους Εφόρους και Ταμίας.                                                                                (Συνέχεια στην σελίδα 2) 
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Θ'. Οί Χιλίαρχοι καί "Αξιωματικοί έχουσι χρέος νά όρκώσωσι τους Στρατιώτας των κατά τον Άκόλουθον Όρκον: 
Όρκιζόμεθα έν ονόματι Ίησού Χριστοϋ, ότι δι άγάπην της Πατρίδος άποφασίζομεν νά χύσωμεν το αίμα μας. Θέλο-
μεν φυλάττει ύπακοήν εις τους Νόμους της, εις τάς οδηγίας του Σ. Εφόρου καί εις τους "Αρχηγούς μας. Νά μή με-
ταχειρισθώμεν κανέν πράγμα εις ίδιον όφελος, άλλ  ́όλα μας τά επιχειρήματα ν  ́άποβλέπωσιν εις τήν ώφέλειαν ό-
λων τών Όμογενών μέ τήν εύχαρίστησιν του νά βραβευθώμεν, καθ" ό,τι μετά ταύτα ήθελε κρίνει εύλογον καί άνά-
λογον διά τους κόπους μας ή Πατρίς. 
Φίλοι μου Συμπολίται. Ή Πατρίς μας έστάθη ανέκαθεν ένδοξος έλπίζουσα καί ήδη τήν δόξαν της άπό ημάς μέ τήν 
άναπλήρωσιν τών παρελθουσών ελλείψεων της. Φιλοτιμηθήτε, όσον το δυνατόν, νά εκπληρώσετε τά ιερά χρέη σας. 
Η Σεβαστή 'Αρχή καί αυτός ό ίδιος ό "Εφορος μας έκριναν εύλογον ότι αυτά τά πράγματα νά τελειοποιηθώσι διά 
της άξιότητος καί προστασίας σας καί τοΰτο, διά νά μήν εύρίσκητε πρόφασιν, ότι δέν έρωτήθητε εις αυτό το κεφά-
λαιον του Διοργανισμοΰ. "Ηδη αφιερώνεται εις τήν κρίσιν σας διά νά έχετε το Δικαίωμα εις τον κοινόν Λαόν περισ-
σότερον παρά τώρα, άφού το διόργανίσητε κατά τήν θέλησίν σας. Το Έθνος κατά το παρόν, μολονότι έχει τον τρό-
πον νά όργανίση τά Πράγματα καί άλλοτρόπως, καί νά διάταξη τά πάντα εύρύθμως, δέν θέλει όμως νά σας κάμη 
αυτό το άδικον. Φιλοτιμηθήτε λοιπόν, Αδελφοί, διά τον Θεόν. Προσπαθήσατε νά ένεργήσητε το Πράγμα ώς Λακε-
δαιμόνιοι, ώς Άρκάδες, Κορίνθιοι, Μεσσήνιοι καί "Αργείοι, διά νά δείξωμεν ότι ήμείς, μολονότι έχομεν νά κάμωμεν 
μέ έν "Εθνος φίλαρχον, φιλοτάραχον καί όπωσούν κατά το παρόν διεφθαρμένον, πάλιν έδυνήθημεν νά το όδη-
γήσωμεν εις τον ορθόν λόγον. Έγώ είπα, έτρεξα όσον έδυνήθην, προς έκτέλεσιν τών ιερών χρεών μου προς τήν Πα-
τρίδα. Μένει όμως το Πράγμα τώρα εις σας. Ή αρμονία των πραγμάτων θέλει αποδείξει ένδοξους τους Πελοποννη-
σίους, όσον ή αταξία άδοξους, αιωνίως δυστυχείς καί παρανάλωμα τών εχθρών — ό μη γένοιτο—. Παύω πλέον καί 
εύχομαι νά άκολουθήσητε τήν όδηγίαν του όρθού λόγου». 

Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΛΕΣΣΑΣ, 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΤΡΑΚΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤ΄ 

ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. 

Το 1824 στη Γορτυνία επικρατούσε στρατιωτική βία και η Διοίκηση αναγκάστηκε να αποστείλει στρατεύ-
ματα για να την καταπολεμήσουν. Όπως μας πληροφορεί το κατωτέρω έγγραφο ο αντιστράτηγος 

Νικήτας Φλέσσας   την 24ην Μαρτίου 1824, λίαν πρωί, βρίσκετε στο χωριό Ζέλι Γορτυνίας, δίπλα 
στον Νικόλαο Ιατράκο για αυτή την αποστολή. 

Προς την υπέρτατην και Σεβαστήν Διοίκησιν της Ελλάδος Νικόλαος Ιατράκος Τη 20 Μαρτίου 1824,Ζέλι 
……προχθές πρωί εις τας 3 η ώρα της ημέρας εξεκίνησα ογδοήντα στρατιώτας με καπεταναίους μου δια 
να πιάσουν τό Ζέλι. Εις τάς 7 ή ώρα ήλθεν ό αντιστράτηγος Νικήτας Φλέσιας, όπου του έγραψα, οπού ευ-
ρίσκονταν εις Γαρδίκι, και άνταμώθημεν εις Καλτετζιές όθεν και ωμιλήσαμεν και εξεκίνησε και αυτός και 
έπηγε και ένώθη με τους εδικούς μου και έπιασαν και τό Ζέλι. Όθεν ό ανάξιος των αρμάτων Ανδρέας Ζα-
χαρόπουλος ηθέλησε νά κάμη τό πάσσο του. Όθεν οί καπεταναίοι οι εδικοί μου και στρατιώταί μου με του 
γενναίου αντιστράτηγου Ν. Φλέσια έκαμαν τό χρέος τους και έπιασαν ζωντανόν τον Ζαχαρόπουλον όμως 
τι όφελος οπού τον άπολύσανε και δεν έπρόσωσα. Τον Γούτον όμως και τον γραμματικόν του Ανδρέα 
τους βαστήξαμεν και σήμερον πρωΐ έφθασα και εγώ με όλους τους στρατιώτας μου εις Ζέλι. Ό Γέρων Κο-
λοκοτρώνης ήτον φερμένος εις τό Βουνόν, άκούοντας όμως τον έρχομόν μου αμέσως άνεχώρησεν και έ-
πήγεν εις την χώραν. . .». 
«Έκλαμπρότατοι κύριοι, ή στρατιωτική βία της εκστρατείας μου με υποχρέωσε και άνοιξα τό παρόν, το 
όποιον με τον ίδιον πάλιν σας τό έξαποστέλλω. 
Ό  εύπειθής Ανδρέας Λόντος». 

Έπί του νώτου: 
Προς τον Έκλαμπρότατον Πρόεδρον του Εκτελεστικού. 
Κατεχωρίσθη ύπ' αριθ. 466 του Πρωτοκόλλου. 
ΓΑΚ Εκτελεστικό αριθ. 3083/486 (ΙΙ) 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ  

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 
Κατά την εορτή της 25ης Μαρτίου 2009, η θρησκευτική Υπηρεσία της ΕΛ. ΑΣ διοργανώνει μαζί με την 

δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση για τον ήρωα του 1821  
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΦΛΕΣΣΑ (ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟ) 

 Ή ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ.  
Η εκδήλωση θα γίνει στο τέλος της θρησκευτικής Λειτουργίας του Ευαγγελισμού στο Εκκλησάκι των Α-

γίων Ταξιαρχών (Μιχαήλ και Γαβριήλ) στην Πρώτη Σχολή της Αστυνομίας,  
Μεσογείων 96, Αμπελόκηποι στις 10:00 π. μ. 

Στην συνέχεια, στο Πνευματικό κέντρο του ναού θα δοθεί καφές και θα γίνει επικοινωνία με τους  
Φλεσσαίους που θα παραστούν.  

Ο Παπαφλέσσας τιμάται στην Αστυνομία επειδή υπηρέτησε σαν  
πρώτος Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξεως. 

Ο σύλλογος «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» ευχαριστεί τον Αρ-
χιμανδρίτη κ. Νεκτάριο Κιούλο, προϊστάμενο της θρησκευτικής υπηρεσίας της Σχολής, για την ευγενή 
προσφορά του  και καλεί όλα τα μέλη και φίλους του συλλόγου να τιμήσουν με την παρουσία τους τον 

πρώτο Υπουργό Εσωτερικών - Δημοσίας Τάξεως και τον ήρωα της οικογενείας μας  
Γρηγόριο Παπαφλέσσα. 

Σημειωτέον ότι ο σεβασμιότατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος είναι μέλος της οικογενείας των Φλεσσαίων. 
Η μητέρα του είναι Φλεσσιοπούλα, είναι η κ. Ελένη Χρήστου Φλέσσα από το Μοναστηράκι Γορτυνίας. 

 

 
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ (ΔΙΚΑΙΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΣ) Ή ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΡΩΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ,  
ΚΑΙ  ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 

ΠΟΛΙΑΝΗ 1788 - ΜΑΝΙΑΚΙ  1825 
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 υπο-
χρεώσεις τους. Εάν κάποιος χρειάζεται απόδειξη, ας μας τηλεφωνήσει και θα του την αποστείλουμε 
ταχυδρομικώς.  
Για το μήνα Φεβρουάριο 2009 λάβαμε και θερμά ευχαριστούμε όλους,  τις εξής συνδρομές: 
Φλέσσας Γιάννης Κ. Χαλκίδα  50,00 € 
Φλέσσας Κωνσταντίνος Ν.             25,00 € 
Φλέσσας Δημοσθένης Μ.             25,00 € 
Φλέσσας Ηλίας Γ.                        25,00 € 

  Φλέσσιας Χρήστος Σ.      20.00 € 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
26η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Καλαμάτα 12 -02 2009 

Αρ. Πρωτ.: 2893 Π.Ε., 
Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 & Κανάρη 

24100 Καλαμάτα 
Πληροφορίες: Β. Αλμπάνη 
Τηλ.: 27210-22534 / 27210-26770 
Fαx.: 27210-21372 | 

ΠΡΟΣ :Σύλλογο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ 
Αγίου Σίλα 29 Νέα Πεντέλη Αττικής 152 36 

ΚΟΙΝ·1.ΥΠΠΟ/Γ.Δ.Α.Π.Κ, Δ.Β.Μ.Α. Τμήμα ΑΧΜΑΕ 
Μπουμπουλίνας  20-22 106 82 Αθήνα 
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ΘΕΜΑ: Οικία Παπαφλέσσα. 

Απαντώντας στην από 9-7-2008 επιστολή σας, σχετικά με Α) την «Αφαίρεση ψευδοεπιγραφής από 
φερόμενο κτίσμα ως δήθεν Οικία Παπαφλέσσα» και Β) «Αναγραφή και του επωνύμου Φλέσσας στις προ-
τομές του ήρωα» σας κάνουμε γνωστά τα εξής: 
Σύμφωνα με το υπ' αρ. 2834/17-12-1998 έγγραφο της τότε αρμόδιας 5ης  Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων (συν. 1 στην επιστολή σας) η λεγόμενη «Οικία Παπαφλέσσα» στην Πολιανή, γενέτειρα του Πα-
παφλέσσα, είναι διώροφο, λιθόκτιστο κτήριο, μεγάλο τμήμα του οποίου έχει καταρρεύσει και το οποίο 
φέρει νεωτερικές επεμβάσεις. Τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί τότε δεν ήταν ικανά να τεκμηριώ-
σουν την χρονολόγηση της οικίας στους προεπαναστατικούς χρόνους και για το λόγο αυτό δεν είχε 
προταθεί η κήρυξη της ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου. Πρόσφατη βιβλιογραφική έρευνα επιβε-
βαίωσε ότι η φερόμενη ως Οικία Παπαφλέσσα, στην οποία έχει τοποθετηθεί η επιγραφή, δεν ταυτίζεται 
με «τα ερείπια του σπιτιού όπου εγεννήθη ο πρωταγωνιστής της Ελληνικής Επαναστάσεως Αρχιμαν-
δρίτης Γρηγόριος Δικαίος-Παπαφλέσσας» φωτογραφία του οποίου έχει δημοσιευθεί στα «ΜΕΣΣΗΝΙ-
ΑΚΑ 1968», τόμος Α', του Μίμη Φερέτου. Δυστυχώς το εικονιζόμενο στη φωτογραφία σπίτι, το οποίο 
αναμφισβήτητα χρονολογείται στην περίοδο της τουρκοκρατίας, έχει πλέον καταρρεύσει πλήρως-
παραμένει άγνωστο το πότε. 

Όσον αφορά στην αναγραφή και του επωνύμου Φλέσσας στις προτομές του ήρωα, σας έχουμε ήδη 
απαντήσει με το υπ' αρ. 5244πε/16-1-2002 έγγραφο της τότε αρμόδιας 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτή-
των (συν. 2 στην επιστολή σας). Σύμφωνα δε με άρθρο, που δημοσιεύθηκε στα «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ 1968» 
σελ. 101-103, με τίτλο «Το Φλέσσιας υπήρχε ως επώνυμο στην Πολιανή προ του Παπαφλέσσια» το όνομα 
παναγηωτης φλεσηας αναφέρεται για πρώτη φορά σε έγγραφο του 1797. 

ΣΥΝ: Φωτοτυπία φωτογραφίας από τα ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ 1968 
Η Διευθύντρια Ευγενία Χαλκιά Αρχαιολόγος 
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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ 
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ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 26ης ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

για το φερόμενο κτίσμα ως δήθεν Οικία Παπαφλέσσα 


