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ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗ «ΔΕΥΤΕΡΗ» ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΤΟΥΣΑ (1710) 

Ή Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική του Ίω. Πατούσα, τετράτομο ανθο
λόγιο αρχαίων καί μεταγενέστερων κειμένων, πού πρωτοεκδόθηκε στή Βε
νετία τό 1710, μετά άπό εφτάχρονη διδασκαλία τού ανθολόγου στή Φλαγ¬ 
γίνειο σχολή 1, αποδείχτηκε περιζήτητο σχολικό εγχειρίδιο όπως τό μαρ
τυρούν οί πολλές του εκδόσεις, οι αντιγραφές του σε χειρόγραφα καί οί 
θετικές γνώμες μαθητών καί δασκάλων2. Καί όταν, υστέρα άπό έναν αίώνα 
σχεδόν ζωή, αμφισβητήθηκε ή αξία της μέσα σ' ένα πνεύμα γενικότερης 
πολεμικής κατά του παιδευτικού συστήματος των γραμματικών (Αδ. Κο
ραής, 1805)3, που ή Εγκυκλοπαίδεια αποτελούσε συμπλήρωμα τους, καί 
όταν ακόμα συντάχτηκαν «αντίπαλα» σχολικά εγχειρίδια (Κομμητάς 1812, 
Παπαευθυμίου 1812, Φαρμακίδης 1815) 4, ή Εγκυκλοπαίδεια τού Πατούσα 
δέν έπαψε να εκδίδεται καί να χρησιμοποιείται. 

1. Α θ α ν ά σ ι ο ς Ε. Κ α ρ α θ α ν ά σ η ς , Ή Φλαγγίνειος σχολή της Βενετίας, 
Θεσσαλονίκη 1975 σ. 114 - 117, 187 -189, 338. Ό ϊ δ ι ο ς (επιμέλεια) Άνθη Ευλαβείας, 
Αθήνα «Έρμης» 1978 σ. οε'- οζ'. 

2. «Ήρόδοτον μήτε εϊχον, μήτε εχω. Και τούτο δείγμα όχι ίσως της προς τάς μού
σας άνεραστίας μου, όσον της τύχης μου, ήτις ας εχη χάριν και ώστόσον, όπου ηύδόκησε μέ 
τόσην πενιαν να σπουδάσω αυτό όπου φαίνομαι, εις τους τόμους, της εγκυκλοπαίδειας του 
Πατούσα» Γεώργιος δάσκαλος Φαρσάλων, 25 Σεπτεμβρίου 1819. ('Ιωάννου Οικονόμου 
Λαρισσαίου, Έπιστολαί διαφόρων (1759-1824), Επιμέλεια Γ ιάννης Α. Α ν τ ω 
ν ι ά δ η ς - Μ . Μ. Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ , Αθήνα 1964 σ. 377). 

3. Α δ α μ ά ν τ ι ο ς Κ ο ρ α ή ς , Πρόδρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης, Παρίσι 
1805, σ. ια- ρμδ. 

4. Σ τ έ φ α ν ο ς Κ ο μ μ η τ ά ς , 'Εγκυκλοπαίδεια ελληνικών μαθημάτων, Βιέννη 
1812 -14, τόμοι 11. Β α σ ί λ ε ι ο ς Π. Π. Ε υ θ υ μ ί ο υ , Στοιχεία της ελληνικής γλώσ
σης, Βιέννη 1812 - 13, τόμοι 4. F. J a c o b s - Θ . Φ α ρ μ α κ ί δ η ς , Στοιχεία της ελλη
νικής γλώσσης, Βιέννη 1815-18, τόμοι 4. Στον πρόλογο τού α' τόμου σημειώνει 
ό Φαρμακίδης: »Άπό τα 1710, καθ' όν καιρόν ο εξ 'Αθηνών 'Ιωάννης ö Πατούσας 
μαθών τους περί τά Ελληνικά φιλομαθούντας έστερεϊσθαι πάντων, ολίγου δειν, των αναγ
καίων βιβλίων προς επίτευξιν του σπουδαζομένου, και θέλουν να θεραπεύση οπωσοϋν το κα
κόν τούτο έκαμε και εξέδωκε πρώτην φοράν την εις όλους τους καί ολίγον την Έλληνικήν 
γλώσσαν διδαχθέντας γνωστήν τετράτομον Έγκυκλοπαιδείαν. . .». 

Τά ίδια χρόνια εμφανίζονται καί κριτικότερες τοποθετήσεις απέναντι στην 'Εγκυ
κλοπαίδεια, π.χ. «'Ερμής ό Λόγιος» 1817 σ. 85, 1819 σ. 389. Οί μεταγενέστεροι ιστορικοί 
θά γίνουν αυστηρότεροι, λιγότερο ό Γ. Γ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , Έκθεσις περί του Ελ
ληνικού 'Εκπαιδευτηρίου... Λόγος περί τών Προγενεστέρων Ελληνικών σχολείων, 
Αθήνα 1857 σ. 4 καί ό Δ. Θ ε ρ ε ι α ν ό ς , Αδαμάντιος Κοραής τ. Α', Τεργέστη 1889, σ. 83 : 
«Ό Πατούσας δια της 'Εγκυκλοπαίδειας του ώρεξε χείρα βοηθόν εις τά ελληνικά γράμματα 
αλλ' ως ιερεύς υπέτασσε την φιλολογίαν εις την θεολογίαν όπως έπρατταν και εν τη Εσπερία 
οι αριστεϊς της σχολαστικής φιλοσοφίας. [. . . ] Ή χρονολογική μόνον κατάταξις και έκλο¬ 
γή έμποιούσι φρίκην». 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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Τής Εγκυκλοπαίδειας τού Πατούσα μας είναι γνωστές 19 εκδόσεις 5: 
1710, 1741, 1744, 1758, 1778, 1780, 1795, 1802, 1804, 1805, 1811, 1811-14, 
1813, 1817, 1819 (τρεις εκδόσεις), 1829, 1839. Στον Κατάλογο τής Βιβλιο
θήκης τής Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων 6, πού κυκλοφόρησε πρόσφατα, βι¬ 
βλιογραφεϊται ό Δ' τόμος μιας άλλης έκδοσης πού βγήκε άπό τον ίδιο τυπο
γράφο, τον ίδιο χρόνο, 1710. Σημειώνω έδώ τις περιγραφές τής πρώτης καί 
τής «δεύτερης» έκδοσης, ένώ στή σ. 147, εικόνες 1,2, βρίσκονται αντίστοι
χα φωτογραφίες τών τίτλων τους. 

Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική. Είς τεσσάρας τόμους διηρημένη, προς 
χρήσιν τών φιλολόγων καί φιλομαθών τής ελληνικής γλώττης συναρμο¬ 
σθεϊσα, προσφωνηθεΐσα δέ τω Έκλαμπροτάτω καί Ένδοξοτάτω Κόμητι, 
φιλοσοφίας τε καί Ιατρικής Διδασκάλω Έξοχωτάτω Κυρίω Σπυρίδωνι τω 
Περουλίω, εύπατρίδι Αθηνών, παρά τού έν Ιερεύσιν Αίδεσιμωτάτου καί 
Λογιωτάτου 'Ιωάννου Πατούσα, τού εξ Αθηνών, Φιλοσοφίας καί ίεράς Θεο-

5. Όλες οϊ εκδόσεις στή Βενετία έκτος άπό τήν έκδοση τού 1811 -14 πού βγήκε 
στην Πετρούπολη καί είναι γνωστοί ό Α' καί ό Β' τόμος της. Ή έκδοση τού 1741 παραγ
γέλθηκε άπό τήν Ακαδημία τής Νεαπόλεως. Όλων τών εκδόσεων γνωρίζουμε πλήρεις 
σειρές έκτος άπό τό Β' τόμο τής έκδοσης τού 1813: σέ δύο δεμένες σειρές πού υπάρχουν 
στο 'Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας ό τόμος αυτός έχει αναπληρωθεί μέ αντίστοιχο τόμο 
τής έκδοσης τού 1819. Ίσως δέν κυκλοφόρησε. 
1710 Σάρος Legrand 18 αϊ. 

Λαδάς - Χατζηδήμος 18 αϊ. τ. Α' 
άρ. 64 καί 
άρ. 2 

1741 F. Pitteri Legrand 18 αι. άρ. 284 
1744 Βόρτολης Legrand 18 αι. άρ. 314 
1758 Βόρτολης Λαδάς - Χατζηδήμος 18 αί. τ. Α' άρ. 77 
1778 Σάρος Legrand 18 αϊ. άρ. 914. 
1780 Γλυκής Legrand 18 αί. άρ. 996 
1795 Γλυκής Λαδάς - Χατζηδήμος 1791 -1795 άρ. 212 
1802 Γλυκής Γκίνης - Μέξας άρ. 117 
1804 Γλυκής Γκίνης - Μέξας άρ. 251 
1805 Θεοδοσίου Γκίνης - Μέξας άρ. 332 
1811 Γλυκής Γκίνης - Μέξας άρ. 632 
1811- 14 Πετρούπολη Γκίνης - Μέξας άρ. 633, 805 
1813 Γλυκής Γκίνης - Μέξας άρ. 753 
1817 Γλυκής Γκίνης - Μέξας άρ. 964 
1819 Γλυκής Γκίνης - Μέξας άρ. 1151 
1819 (δύο εκδόσεις) [Γλυκής] Λαδάς - Χατζηδήμος, ό.π. 
1829 Γλυκής Γκίνης - Μέξας άρ. 1848 
1839 Φοίνιξ Γκίνης - Μέξας άρ. 3116 

Τήν Εγκυκλοπαίδεια άναγράφουν οί κατάλογοι έκδοτων καί βιβλιοπωλών ώς τό 
τέλος του 19ου αϊ. 

5. Δ ή μ η τ ρ α Π ι κ ρ α μ έ ν ο υ - Β ά ρ φ η, Α γ ί α Λαύρα Καλαβρύτων. Β ' Ή 
Βιβλιοθήκη τής Μονής 1. Κατάλογος έντυπων (1502 -1943), Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών 

Έρευνών /Ε.Ι.Ε. άρ. 22, 1978 σ. 207. 
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λογίας Διδασκάλου, καί τού εν ταίς κλειναίς Ένετίαις Φλαγγινιανού Έλ¬ 
ληνομουσείου Γυμνασιάρχου- ύφ' ού καί συνελέχθη. Τόμος Τέταρτος. 
Ένετίησιν, α ψ ι ' . Παρά Νικολάω τω Σάρω. Con Licenza de' Superiori, et 
Privilegio. 

8o 2 φ. χ. άρ. + σ. 416 

Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική είς Τεσσάρας Τόμους διηρημένη, προς 
χρήσιν τών φιλολόγων καί φιλομαθών της Ελληνικής Γλώττης συναρμο¬ 
σθεϊσα, Καί έκ διαφόρων Λόγων, Επιστολών, καί Ποιημάτων τών Επιση
μότερων Αγίων Πατέρων, καί Τερών Διδασκάλων, καί εθνικών Ρητόρων 
καί Ποιητών συλλεχθείσα, Νεωστί δέ τό πρώτον μετά πλείστης ακριβείας 
τε καί διορθώσεως εκδοθείσα. Τόμος τέταρτος. Ένετίησιν, αψι'. Παρά Νι
κολάω τω Σάρω. Con Licenza de' Superiori, et Privilegio. 

8o 2 φ. χ. άρ. 4- σ. 416 

Σημειώνω επίσης μια λεπτομερέστερη συγκριτική περιγραφή τών δύο 
εκδόσεων (τόμος Δ'): 

φ. 1 : σελίδα τίτλου (διαφορετικού) καί στίς δύο εκδόσεις. 
φ. 1ν : σελίδα λευκή καί στις δύο εκδόσεις. 
φ. 2Γ : Α' έκδοση : Εις τον Τόμον τών ποιητών Επίγραμμα [υπογρά

φει :] Ό Ιερεύενσιν ελάχιστος Λιβέριος Κολέτης Αθηναίος. Β' έκδοση : 
"Ελεγχος τών εν τω δ' Τόμω περιεχομένων. 

φ. 2ν : Α' έκδοση : "Ελεγχος τών εν τω δ' Τόμω περιεχομένων. Β' έκ
δοση: σελίδα λευκή. 

σ. 1 - 412 [= 416] καί στις δύο εκδόσεις πανομοιότυπες μέ επανάληψη 
καί τών τυπογραφικών λαθών π.χ. στή σελιδαρίθμηση : 36,73 καί 411,416 
καί 415, 412. 

Έχουμε λοιπόν καί έδώ επανάληψη της «συνήθειας» τών έκδοτων πού 
ονομάστηκε τεχνητός εκσυγχρονισμός τών εκδόσεων7: μπορούμε να φαν
ταστούμε ότι κάποια στιγμή άπό τα αδιάθετα σώματα της Εγκυκλοπαίδειας 

τού Πατούσα αφαιρέθηκαν τα δύο πρώτα φύλλα, τυπώθηκαν άλλα για αντι
κατάσταση τους καί δέθηκαν μέ τό παλιό σώμα. 

Οί ουσιαστικές αλλαγές που έφερε ό «τεχνητός εκσυγχρονισμός» εί
ναι: 1) απαλείφτηκε άπό τόν τίτλο τό όνομα τού συγγραφέα Ίω. Πατούσα 
καί ή αφιέρωση στο Σπυρίδωνα Περούλη. 2) Αφαιρέθηκε τό επίγραμμα τού 

Λιβέριου Κολέτη 3) Αντίθετα, διατηρήθηκε ή χρονολογία 1710 καί τό όνομα 
τού έκδοτη Ν. Σάρου, προστέθηκε μάλιστα καί τό σήμα του στον τίτλο πού 

7. Φ ί λ ι π π ο ς Ή . Η λ ι ο ύ , Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία Α' Τα 
βιβλιογραφικά κατάλοιπα τού Ε. Legrand καί τού Η. Pernot, Αθήνα 1973 σ. 25 - 27. 
Πβ. καί Τ. Ε. Σ κ λ α β ε ν ί τ η ς , Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία (1536-1799), 
Θησαυρίσματα 14 (1977) 138, 148. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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μαζί μέ επτά νέες σειρές κείμενο κάλυψαν τό κενό πού δημιούργησαν οι πα
ραπάνω απαλείψεις: ό όρος τεχνητός εκσυγχρονισμός τροποποιείται για 
τήν περίπτωση μας σέ «τεχνητή ανακαίνιση». Ανακαινίστηκε βέβαια ή πλη
ρέστερη πρώτη έκδοση μέ τό όνομα τού Πατούσα όπως φαίνεται καί άπό 
τά έγγραφα για τήν άδεια έκδοσης της (2 καί 4 Δεκεμβρίου 1709). 

Τό βιβλίο στην ανακαίνιση του θέλησαν να γίνει απρόσωπο: θυσιά
στηκαν ή αφιέρωση στον Περούλη, τό επίγραμμα τού Κολέτη ακόμα καί τό 
όνομα τού συγγραφέα Ιω. Πατούσα. Θέλησαν ακόμα να δείχνει μέ σαφή
νεια, άπό τον τίτλο, τά περιεχόμενα του: Λόγοι, επιστολές, ποιήματα των 
επισημότερων αγίων Πατέρων καί ιερών διδασκάλων καί εθνικών ρητόρων 
και ποιητών. 

Αναζητώντας εξηγήσεις για τις παραπάνω μεταβολές ας ψηλαφήσουμε 
τά γεγονότα στο χώρο καί στο χρόνο πού γεννήθηκε καί κυκλοφόρησε τό 
βιβλίο (Βενετία 1708-1713) 8. 

Αύγουστος - τέλος 1708 : Α ν θ η Ε υ λ ά β ε ι α ς . 
Φεβρουάριος 1709: Καθολική Ομολογία πίστεως του Μελέτιου Τυπάλ

δου καί των ορθοδόξων εφημερίων τής Βενετίας παρά τις αντιδράσεις τής 
Ελληνικής Αδελφότητας. 

(Αρχές) 1710: Ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ή . 
10 'Ιουνίου 1712: Καταδίκη τού Μελέτιου Τυπάλδου άπό τό Οικουμενι

κό Πατριαρχείο. 
11 Νοεμβρίου 1712: Θάνατος Ίω. Πατούσα. 
6 Μαΐου 1713: Θάνατος Μελέτιου Τυπάλδου. 
Ή Εγκυκλοπαίδεια ήταν τό βιβλίο πού συντάχτηκε τήν κορυφαία σέ 

έξαρση ώρα τού πνευματικού κύκλου τών ανθρώπων πού ζούσαν γύρω στο 
Φλαγγινιανό και τον Τυπάλδο καί εκφράστηκε μέ τά «Άνθη Ευλαβείας», άλ
λα καί παράλληλα μέ τήν κορύφωση τής κρίσης, πού δέ φαίνεται νάναι μόνο 
θρησκευτική, στην Ελληνική Αδελφότητα τής Βενετίας 9. Όταν αυτή ή 
κρίση θα ξεσπάσει καί θα κριθεί δέν θά είναι χωρίς επιπτώσεις γιά τό συγ
γραφέα καί τους συντελεστές τού βιβλίου (Ίω. Πατούσας, Γ. Πατούσας, Λ. 
Κολέτης, Αντ. Στρατηγός) πού ανήκουν όλοι στον κύκλο τού Τυπάλδου. 
Καί όταν μιλάμε γιά επιπτώσεις, πρέπει να σκεφτόμαστε τό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως (καί τών Ιεροσολύμων, αυτή τήν εποχή) μέ τους αν
θρώπους πού πείθει καί τις δυνάμεις πού κινεί. 

8. Ι ω ά ν ν η ς Β ε λ ο ύ δ η ς , Ελλήνων Ορθοδόξων αποικία έν Βενετία. Βενετία 
21893 σ. 87- 89. Τήν υπόλοιπη βιβλιογραφία: Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α ς , Βιβλιογραφία 
τού Ελληνισμού τής Βενετίας Μέρος Α' : Γενικά, Θησαυρίσματα 10 (1973) 7-87 καί 
Κ α ρ α θ α ν ά σ η ς ό.π. 

9. Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά ς , εισαγωγικά στην μελέτη τής συλλογής «Ανθη Ευλάβειας», 
«Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη», Βενετία 1974 σ. 346 - 349. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Ή πατριαρχική καταδίκη τού Μελέτιου Τυπάλδου καί τών ανθρώπων 
του δέν έφερε τέτοιες ανατροπές πού να δικαιολογούν απαγορεύσεις και 
διώξεις στή Βενετία : στο Φλαγγινιανό, στην Εκκλησία καί στα τυπογραφεία 
οί ίδιοι άνθρωποι σχεδόν παραμένουν παρόλο πού ή καταδίκη απαιτούσε 
παραμερισμό τών φιλοδυτικών 10. 

Αντίθετα ό εμπορικά ευαίσθητος τυπογράφος, πού γνώριζε ότι αν ό 
πατριαρχικός αφορισμός δέν ήταν τόσο δραστικός στή Βενετία, ίσως νά 
ήταν αποτελεσματικότερος στους πιστούς ορθόδοξους της Ανατολής, 
όπου καί οί αγοραστές τών βιβλίων του, φαίνεται ότι προσαρμόστηκε στις 
απαιτήσεις τής πατριαρχικής καταδίκης, γι' αυτό καί αφαίρεσε τα ονόμα
τα πού καί άπό μόνα τους θά κινούσαν υποψίες κακοδοξίας γιά ένα σχολικό 
βιβλίο, μέσα σ' ένα κλίμα, πού κάθε άλλο παρά απαλλαγμένο άπό προκατα
λήψεις καί φανατισμούς ήταν. 

Τρία χρόνια μετά τήν έκδοση τού βιβλίου μόνο ό Γ. Πατούσας n βρί
σκεται στή Βενετία- άπό τους άλλους συντελεστές τής Εγκυκλοπαίδειας ό 
Λ. Κολέτης καί ό Αντ. Στρατηγός έχουν φύγει- ό συγγραφέας - άνθολόγος 
Ίω. Πατούσας πεθαίνει στις 11 Νοεμβρίου 1712 12, τό ίδιο και ό Μελέτιος 

10. Τό δείχνουν οϊ κατάλογοι τών δασκάλων του Φλαγγινιανοϋ, τών εφημερίων 
τού Αγίου Γεωργίου, τών συντελεστών τών ελληνικών εκδόσεων ακόμη ή συλλογή 

Graeciae obsequia (1716), όπου έπαινοι γιά τό Μελέτιο Τυπάλδο. Από άλλη κατεύθυνση 
ό Γ. Τραπεζούντιος παραπονείται στο Χρύσανθο Ιεροσολύμων (1712) ότι οί τυπαλδικοί 
τον αποκλείουν άπό τυπογραφικές εργασίες. Ό Φραγκίσκος Μηνιάτης (1717) παραπο
νείται ότι λογοκρίθηκαν οί «Διδαχές» τού γιου του Ηλία Μηνιάτη (Βενετία 1717) ένώ 
δέ δόθηκε άδεια νά εκδοθεί ή "Πέτρα Σκανδάλου» άπό "τούς νεοτερικούς αρνητάς 
και οπαδούς του εν δυστυχή τή λήξει άμελετήτου Τ(υπάλδου)». (Μ. Γ ε δ ε ώ ν , Τυπάλδου 
- Στάη συμμορία (1668 - 1712), 'Εκκλησιαστική Αλήθεια 33 (1913), καί αυτοτελώς Κων
σταντινούπολη 1913 σ. 59 - 60). Οί μαρτυρίες αυτές δείχνουν τήν ένταση πού συνέχισε 
νά υπάρχει μετά τήν καταδίκη τού Τυπάλδου. Ή τελευταία μαρτυρία παρουσιάζει προ
βληματικές τίς σχέσεις Ηλία Μηνιάτη - Μελέτιου Τυπάλδου άλλα καί ιδιαίτερο πρό
βλημα Μηνιάτη, πού αν τό 1717 φαίνεται νά λογοκρίνεται γιά τήν «ορθοδοξία» του, 142 
χρόνια μετά θά λογοκριθεί γιά τίς δυτικής επίδρασης «κακοδοξίες» του: τό πρόβλημα 
έθεσε σφαιρικά ό Κ. Θ. Δημαρας, ό.π. σ. 345. 

11. Μεταγενέστερες μαρτυρίες άπό τή Βενετία μιλούν γι' αυτόν μέ περιφρόνηση, 
πού ίσως νά μήν είναι άσχετη καί άπό τή θρησκευτική προκατάληψη: 1742 -1751 ό Ιωάν
νης Πρίγκος (Β. Σ κ ο υ β α ρ ά ς , Ιωάννης Πρίγκος, Αθήνα 1964 σ. 34) καί ό Νικόλαος 
Καραϊωάννης πού σημειώνει «ανάθεμα» δίπλα στο όνομα τού Γ. Πατούσα στον κατάλογο 
συνδρομητών τού βιβλίου Οδός Μαθηματικής τού Μπαλάνου Βασιλόπουλου, Βενετία 
1749 (αντίτυπο Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας)- πβ. καί Αθ. Ε. Καραθανά¬ 
σης, Ή εκκλησιαστική ρητορική στον Αγιο Γεώργιο Βενετίας, Θησαυρίσματα 9 
(1972) 166. 

12. "Δύο τών ανατροπέων τού ναοϋ τοϋ Αγίου Γεωργίου έπέθαναν, ό ένας είς το 
σπίτι του ωσάν αμετανόητος, ό άλλος, ήγουν Ιωάννης Πατούσας Αθηναίος καθηγητής του 
Φλαγγινιανοϋ ελληνομουσείου μέσα εις ενα καπηλεϊον εν πόλει λεγομένη Κένεδα του Φριουλίου 
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150 Σημειώματα «at μαρτυρίες 

Τυπάλδος στις 6 Μαΐου 1713. Υποθέτω άπό τό 1713 τό χρόνο πρόσφορο για 
νά τοποθετήσουμε την «τεχνητή ανακαίνιση» της Εγκυκλοπαίδειας. Τό 
1720 φαίνεται νάχει περάσει ό ανακαινισμένος τίτλος της στον κατάλογο 
τού τυπογράφου 13. 

Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ 

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ 

Από τις μελέτες πού ως τώρα έχουν γραφεί για τον Ρήγα Βελεστινλή 
δέν φαίνεται νά έχει γίνει συστηματική έρευνα στα αρχεία της Τεργέστης, 
της πόλης όπου έγινε ή σύλληψη του στις 19 Δεκεμβρίου 1797 Χ. 

Στο Archivio Diplomatico di Trieste και συγκεκριμένα στον φάκελο 
"Atti di Polizia Segreta 1797" βρέθηκαν δύο έγγραφα, γιά τα όποια θα γίνει 

ώστε όπου, υποβάλλει ό άγιος μεγαλομάρτυς εκδικείται τους εχθρούς τον ναοϋ του» 
Έτσι γράφει στις 25 Μαΐου 1713 άπό τήν Κωνσταντινούπολη ό Δ. Νοταράς στό Χρύ
σανθο 'Ιεροσολύμων. Πηγή του γράμμα τοϋ Ν. Κομνηνοϋ-Παπαδόπουλου από τήν Πά¬ 
δοβα (Μ. Γεδεών, Άρχεϊον Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας τ. Α' 1911 σ. 133 - 136). 

13. Κατάλογος Σάρου - Βόρτολη, Βενετία 1720: Φ. Η λ ι ο ύ , Προσθήκες Α' ό.π. 
σ. 146. Ή αναγραφή, αναλυτική άλλα χωρίς όνομα συγγραφέα, είναι τεκμήριο γιά νά 
υποστηριχτεί ότι αναφέρεται στην ανακαινισμένη έκδοση. Τό βιβλίο σημειώνεται πολύ 
συνοπτικά και στους επόμενους γνωστούς καταλόγους Σάρου - Βόρτολη ως τό 1744 πού 
έχουμε τήν επόμενη έκδοση τους, πλήρη ανατύπωση τής αρχικής πρώτης έκδοσης τού 

1710, όπως δηλώνεται ρητά καί στην τυπωμένη άδεια έκδοσης της (16 Σεπτεμβρίου 1743). 
1. Αξίζει νά σημειωθεί πώς παρά τον σημαντικό ρόλο πού διαδραμάτισε ή Τεργέ

στη στην όλη υπόθεση, δέν μπορούμε νά μιλάμε γιά εύρεση πλούσιων νέων στοιχείων. 
Φαίνεται πώς ό όγκος των έγγραφων διαβιβάστηκε στή Βιέννη, όπως μπορεί νά συμπε
ράνει κανείς άπό τά έγγραφα πού κυρίως έχουν δημοσιευθεί άπό τους: Ε. L e g r a n d 
καί Σπ. Λ ά μ π ρ ο , Ανέκδοτα έγγραφα έξαχθέντα καί δημοσιευθέντα υπό Αιμ. Λεγράνδ 
μετά μεταφράσεως ελληνικής υπό Σπυρ. Λάμπρου, Αθ. 1891 (στο έξης: Legrand¬ 
Λάμπρος) καί Κ. Άμαντο, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Αθ. 1930. 
Γιά μια κάπως διεξοδική βιβλιογραφία γιά τον Ρήγα Βελεστινλή βλ. Α. Μ a n e s s i s , 
L'activité les projets politiques d'un patriote grec dans les Balkans vers la fin du XVIIIs., 
Balkan Studies, Γ (1962) 78 - 79 σημ. 9 καί κυρίως Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η ς , Ρήγας, Βασ. Βιβλι
οθήκη άρ. 10, Αθ. 1953. 

Στό Archivio di Stato di Trieste καμιά ένδειξη γιά τό πέρασμα τοϋ Ρήγα άπό τήν 
Τεργέστη δέν έμεινε, άπ' όσο μπόρεσα νά διαπιστώσω. Πολύ πιο φυσικό ήταν νά μην 
υπάρχει κανένα στοιχείο, άμεσα σχετιζόμενο μέ τήν υπόθεση, στό Αρχείο τής Ελληνικής 
Κοινότητας Τεργέστης, αφού ή Κοινότητα δέν είχε καμιά ανάμειξη επίσημα μέ τό θέμα, 
ανεξάρτητα άπό τον πρωτεύοντα ή μή ρόλο πού διαδραμάτισαν μέλη της ή απλώς "Ελ
ληνες κάτοικοι τής πόλης. 
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