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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. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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λόγος στή συνέχεια 2. Από το "Protocollo degli esibiti della Polizia di Trieste 
1793 - 1800" τού ίδιου αρχείου θά δημοσιευθούν οί ενδείξεις οι σχετικές 
μέ τήν υπόθεση τού Ρήγα 3. Οι πληροφορίες πού μας παρέχονται αφορούν 
συμπληρωματικές ενδείξεις τής ανάκρισης τού Ρήγα μετά τή σύλληψη του 
στην Τεργέστη καθώς καί λεπτομέρειες για τήν αναχώρηση του άπό τήν 
Τεργέστη καί τή μετάβαση του στή Βιέννη. 

* 
Τό πρώτο έγγραφο 4 έχει πάνω αριστερά τήν ένδειξη "Polizia Secreta" 

καί απευθύνεται στον Διοικητή (Governatore) τής Τεργέστης 5· συντάκτες 
του είναι ό Pittoni6 καί ô Streinz7 καί έχει ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 1797. 
Πρόκειται για τήν έκθεση τών ανακριτών τού Ρήγα Βελεστινλή καί τις 
παρατηρήσεις τους, μέ βάση τις όποιες συντάχθηκε ή έκθεση τού Διοικητή 
τής Τεργέστης Brigido προς τον Υπουργό τής Αστυνομίας στή Βιέννη 
βαρώνο Pergen, στίς 22 Δεκεμβρίου 1797 8' τό πλήρες κείμενο τής ανάκρισης 
φαίνεται πώς επισυνάφθηκε στην έκθεση τού Brigido καί διαβιβάσθηκε στή 
Βιέννη 9. Τα στοιχεία πού μας δίνονται έδώ συμπληρώνουν καί διασαφηνί
ζουν τή συνοπτική έκθεση τού Brigido. 

Τα συμπεράσματα τών ανακριτών συνοψίζονται σέ επτά (α - g) παρατη
ρήσεις, μέ τις όποιες επιβεβαιώνεται: 

2. Archivio Diplomatico di Trieste (ADT), 13 F 4/1, Atti di Polizia Segreta 1797, 
άρ. έγγρ. 78, 80. 

3. ADT, 9F2, Protocollo degli esibiti della Polizia di Trieste, 1793 -1800, anno 1798. 
4. ADT, 13F 4/1, Atti della Polizia Segreta 1797, άρ. έγγρ. 78. 
5. Διοικητής τής Τεργέστης στα 1797 ήταν ό Conte Pompeo de Brigido. Γι' αυτόν 

βλ. Α. C r a t e y , Perigraf ia dell' origine dei nomi imposti alle androne, contrade e piazze 
di Trieste, Τεργέστη 1808, σ. 269. 

6. Για τον βαρώνο Pier Antonio Pittoni, Διευθυντή τής Αστυνομίας τής Τεργέστης, 
βλ. Ολγας Κατσιαρδή, Ελληνικά διαβήματα στον Βοναπάρτη. Ή περίπτωση 

τού Γεωργίου Παλατινού, 'Ερανιστής, ΙΔ' (1977) 42 σημ. 14. 
7. Ό Friedrich Ignaz Streinz ήταν μέλος του Επαρχιακού Δικαστηρίου τής Τερ

γέστης (Tribunale Civico Provinciale) στον τομέα τών εγκλημάτων (Archivio di Stato 
di Trieste, C.R.Governo, busta 549, 20 Maggio 1797). Για τήν πληροφορία αυτή ευχαριστώ 
θερμά τον Dr. Luigi Pavanello. 

8. Ά μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 4 - 9. Τό κείμενο του ADT παρουσιάσθηκε στον Διοικητή 
τής Τεργέστης στίς 22 Δεκεμβρίου 1797. 

9. Στην αρχή τού έγγραφου πού δημοσιεύεται έδώ δηλώνεται πώς ή προανάκριση 
διαβιβάζεται "hiemit" (μέ τήν παρούσα), στ' αριστερά δέ τού κειμένου υπάρχει τό σημείο 
·/., πού δηλώνει πώς μέ τήν έκθεση υπήρχε καί επισυναπτόμενο έγγραφο, πού όμως δέν 
βρέθηκε. Πρβλ. Α μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 6(7) Brigido προς Pergen, 22 Δεκ. 1797, δηλώνει 
πώς διαβιβάζει «τό πόρισμα τής Ανακρίσεως, τήν οποία ή αυτοκρατορική Βασιλική 
Αστυνομική Διεύθυνσις διεξήγαγε περί αυτού». Τήν πρόσθετη αυτή αποστολή τών πρα
κτικών τής ανάκρισης μνημονεύει πάλι ό Brigido σ' εκθεσή του προς τον Pergen 29 Δεκ. 
1797, βλ. Ά μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 36(37) - 38(39). 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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1) Ή αποστολή τών 3 κιβωτίων μέ έντυπα προς τόν Αντώνιο Νιώτη 10, 
ανάμεσα στα όποια είναι 1.000 αντίτυπα τού Συντάγματος (Staatsverfassung) 

τού Ρήγα για τις ελληνικές επαρχίες, πού ήσαν κάτω άπό τουρκική κατοχή, 
"der französischen Constitution gleichförmige" ( = ομοιόμορφου προς τό 
Γαλλικό σύνταγμα) καί πού, κατά τόν Ισχυρισμό του, αγόρασε για λογαρια
σμό του στή Βιέννη u, (παρατηρήσεις a, f). 2) Από τά δύο γράμματα τού 
Ρήγα προς τόν Κορωνιό 12 επιβεβαιώνεται ότι ό Κορωνιός επιχείρησε μια 
πιστή μετάφραση τών "Droits de l'homme" καί ότι ό Ρήγας τού έστειλε 
"gegen Recepisse" ένα αντίτυπο τού Συντάγματος, παρά τόν Ισχυρισμό του 
ότι ή αλληλογραφία του μέ τόν Κορωνιό είχε μόνο φιλικό περιεχόμενο 
(παρατήρηση e) 13. 3) Ό Ρήγας ομολογεί πώς τό Σύνταγμα μαζί μέ τήν 
Προκήρυξη (Aufruf) 14 σκόπευε να τό μοιράσει καί νά τό διαδώσει στην 
Ελλάδα (παρατ. b). 4) Για τόν ίδιο λόγο είχε μεταφράσει τήν «Περιήγησιν 

τού (Νέου) Αναχάρσιδος» καί είχε στείλει 1.000 αντίτυπα σε φίλους του 
στην Ελλάδα «ώστε δι' αύτου τού τρόπου νά προκαλέσει μέ ενθουσιασμό 
τήν επιθυμία για τήν αρχαία ελληνική ελευθερία πού τόσο πολύ εξυμνείται 
σ' αυτό τό έργο» («um dadurch den Wunsch zu der in diesem Werk so sehr 
gepriesenen alt-griechischen Freyheit zu entflammen") (παρατ. c) 15. 5) Ανάμεσα 

10) Ό Α. Νιώτης είναι μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Τεργέστης άπό τό 1796 
(Αρχ. Κοινότ. Τεργέστης, Protocollo No 3, 1795 - 1813, σ. 117). Βλ. καί Β ρ α ν ο ύ σ η ς , 
Ρήγας, ο.π., σ. 97 - 98. 

11. Πρβλ. Ά μ α ν τ ο ς , ο.π., σ. 6(7). Αντίτυπο του συντάγματος διαβιβάσθηκε 
συνημμένο μέ ένδειξη C, αλλά δέν βρέθηκε μαζί μέ τήν έκθεση. 3000 αντίτυπα είχαν τυ
πωθεί μέ τήν επίβλεψη τού Ρήγα μέσα σέ δυο νύχτες στο τυπογραφείο τών αδελφών Που
λιού στή Βιέννη, L e g r a n d - Λ ά μ π ρ ο ς , ο.π., σ. 17, 69. 

12. Είχαν επισυναφθεί στο πρωτόκολλο της ανάκρισης μέ τήν ένδειξη Α, Β, άλλα 
δέν βρέθηκαν (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η ς , Ρήγας, ο.π., σ. 88) Πρβλ., L e g r a n d - Λ ά μ π ρ ο ς , 
ο.π., σ. 68(69) (ανάκριση Ρήγα) καί σ. 98 (99) (ανάκριση Κορωνιοϋ). Για τόν Κορωνιό 
καί τίς σχέσεις του μέ τόν Ρήγα βλ. ενδεικτικά Β ρ α ν ο ύ σ η ς , Ρήγας, ο. π., σ. 72, 77 
87 - 89, 100 σημ. 2. 

13. Για τήν τύχη καί τό περιεχόμενο τού Συντάγματος τού Ρήγα καθώς καί όλου 
τού «Επαναστατικού Μανιφέστου» βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η ς , Ρήγα, ο.π., σ. 94 - 97 καί 369 ¬ 

388 όπου δημοσιεύονται καί τά κείμενα. Επίσης διεξοδικότερα βλ. Απ. Δ α σ κ α λ ά κ η , 
Τό πολίτευμα της Ελληνικής Δημοκρατίας τού Ρήγα Βελεστινλή μετά τοϋ κειμένου 

τού πολιτεύματος καί τών αντιστοίχων της Γαλλικής Επαναστάσεως, Αθ. 1962, όπου 
τά περί τής Γαλλικής επίδρασης στο σύνταγμα τού Ρήγα, ένώ στις σσ. 74 - 112 δημοσιεύε
ται τό κείμενο τής «Νέας Πολιτικής Διοίκησης τών κατοίκων τής Ρούμελης, τής Μ. 
Ασίας, τών Μεσογείων Νήσων καί τής Βλαχομπογδανίας» σέ αντιπαράθεση μέ τό Γαλ
λικό "Acte Constitutionnel du 24 Juin 1793 et Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen». 

14. Πρόκειται για τήν Επαναστατική Προκήρυξη πού άποτελοΰσε τό πρώτο κεί
μενο τού Έπαναστατικοΰ Μανιφέστου τοϋ Ρήγα, βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Ρήγας, ο.π., σ. 371. 

15. Για τή μετάφραση μέρους τού Δ' τόμου τής «Περιηγήσεως τού Νέου Αναχάρ¬ 
σιδος είς τήν Ελλάδα» άπό τόν Ρήγα βλ. Legrand - Λάμπρος, ο.π., σ. 12 (13) 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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στ' άλλα έγγραφα τού Ρήγα βρισκόταν "ein geschriebener politischer 
Katechismus für die neu-demokratisirten Griechen". Πρόκειται για τον "ganz 
Demokratischen Katechismus" πού μαζί μέ δυο άσματα, τή μίμηση τής γαλ
λικής La Carmagnole καί τού Freut euch des Lebens, καί τό «Στρατιωτικό 
Εγκόλπιο» βρέθηκαν σέ χειρόγραφα κατά τήν ανάκριση 16 (παρατ. d). Αυτό 
που κυρίως πρέπει νά προσεχθεί άπό όλη τήν έκθεση είναι τά συμπεράσματα 
καί οί σκέψεις στις οποίες καταλήγουν οι ανακριτές. Ξεκινούν από τό γεγο
νός ότι τά έντυπα πού βρέθηκαν προορίζονταν για τήν γαλλοκρατούμενη 
Πρέβεζα " (παρατ. g), ώστε μέ τήν υποστήριξη των Γάλλων νά είναι ευκο
λότερες οί επαναστατικές επιχειρήσεις. Επιβεβαιώνονται, σύμφωνα μέ τή 
γνώμη τους, όσα ή Διεύθυνση τής Αστυνομίας είχε αναφέρει, μέ έκθεση της 
προς τον Διοικητή τής Τεργέστης στις 25 Αυγούστου 1797 (I. J.: letzten ή 
laufenden Jahres, δηλ. τού τελευταίου έτους, λέει τό κείμενο), σχετικά μέ 
τήν αποστολή αντιπροσώπων άπό τις τουρκικές επαρχίες προς τον Αρχι
στράτηγο Βοναπάρτη για νά ζητήσουν τήν προστασία του, σέ περίπτωση 
πού θ' άρχιζε μια επανάσταση στίς τουρκοκρατούμενες περιοχές (συμπέ
ρασμα 1ο). 

Τό περιεχόμενο τής αναφοράς πού υπαινίσσονται οί ανακριτές, καί ή 
οποία φέρει τήν ημερομηνία 25 Αυγούστου 1797, δέν μπόρεσα νά τό εντο
πίσω. Ξέρουμε όμως ότι ό Pittoni στις 5 'Ιουλίου 1797 είχε στείλει έκθεση 
στον Brigido 18, μέ τήν Οποία τον πληροφορούσε για τή σχετική προσπάθεια 

τού Γ. Παλατινού καί ενός Ανδρέα Πελοποννήσιου. Ποια ήταν ή συνέχεια 
πού δόθηκε σέ κείνη τήν αναφορά δέν είναι γνωστό. Τό πιθανότερο είναι 
πώς ό Pittoni θα επανήλθε στο θέμα μέ νέα έκθεση του στίς 25 Αυγούστου 

τού ίδιου χρόνου. 

κ.έ. καί 60(61). Επίσης Β ρ α ν ο ύ σ η ς , Ρήγας, ό.π., σ. 50-51 καί 331 - 357, όπου δημο
σιεύονται καί τά τμήματα πού μετέφρασε ό Ρήγας μαζί μέ τίς προσθήκες του. 

16. Πρβλ. L e g r a n d - Λ ά μ π ρ ο ς , ό.π., σ. 66(67), ανάκριση Ρήγα. Για τήν 
«Δημοκρατική Κατήχηση» βλ. Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η ς , Ό «Πατριωτικός Ύμνος» τού Ρήγα 
καί ή Ελληνική «Καρμανιόλα». Εις μνήμην Κ. Αμάντου (1874-1960). Αθ. 1960, σ. 
300, σημ. 3. Για τό «Στρατιωτικό Εγκόλπιο» βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η ς , Ρήγας, ό.π., σ. 97-98. 
Π ο λ . Έ ν ε π ε κ ί δ η ς , Έκθεσις περί των τελευταίων ερευνών περί Ρήγα Βελεστινλή. 
Έγγραφα καί ειδήσεις έξαχθεΐσαι έκ των αρχείων των πόλεων Βιέννης, Γκράτς καί Παρι
σίων. Πεπραγμένα τού Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης Β' (Αθ. 
1955) 389-396. Γ. Γ. Λ α δ ά ς - Α θ . Χ α τ ζ η δ ή μ ο ς , Ελληνική βιβλιογραφία τών 
ετών 1796 - 1799, Αθ. 1973, σ. 81 - 86. 

17. Τήν Πρέβεζα κατείχαν οί Γάλλοι άπό τίς 17 Οκτωβρίου 1797 μέ τή Συνθήκη 
τού Campo Formio. Για τήν αποστολή των έντυπων στην Πρέβεζα προς κάποιο Λαυ

ρέντιο Αλίανδρο, βλ. L e g r a n d - Λά μ π ρ ο ς, ό.π., σ. 74(75, β). Πρβλ. Λ. Β ρ α ν ο ύ 
σ η ς , Αθ. Ψαλίδας. Ό διδάσκαλος τού Γένους 1767 -1824. Ό Πατριώτης —Ό Πολιτι
κός — Ό Αγωνιστής. Ιωάννινα 1952, σ. 55. 

18. Κ α τ σ ι α ρ δ ή , Διαβήματα στον Βοναπάρτη, ό.π., σ. 36 - 68. 
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Μέ τήν ευκαιρία της ανάκρισης αυτής προσθέτουν τις πρόσφατες πλη
ροφορίες πού έχουν «άπό γνωστά έντιμα πρόσωπα» (durch Vertraute recht
schaffene Personen") ότι αυτό τό «απατηλό πνεύμα» (Schwindelgeist) περιπλα
νάται στή Βιέννη καί κυρίως διαδίδεται μέ ενθουσιασμό άπό τους "Ελληνες 
νέους πού σπουδάζουν στή Halle καί Leipzig19 καί επιστρέφουν στή Βιέννη 
φέρνοντας μαζί τους καί τις αρχές τού Γαλλικού συστήματος για ελευθερία 
καί Ισότητα (συμπέρασμα 2ο). Επόμενο είναι να συσχετισθεί ή προσπάθεια 

τού Ρήγα καί ή εκτύπωση τού Συντάγματος μ' όλες αυτές τις κινήσεις (συμ
πέρασμα 3ο). 

Καταλήγοντας συνιστοΰν τή διαβίβαση των ειδήσεων στον 'Υπουργό 
της Αστυνομίας στή Βιέννη, τή συνέχιση τής ανάκρισης στην Πρωτεύουσα, 
(όπου πιστεύεται πώς βρίσκεται τό κέντρο τής συνωμοσίας), για τον εντο
πισμό καί τού τυπογραφείου τοϋ Συντάγματος 20. Όσον άφορα τον Ρήγα 
Βελεστινλή θά επιχειρήσουν νά τού αποσπάσουν πλήρη ομολογία καί πι
στεύουν πώς ή ανάκριση θά συμπληρωθεί έφ' όσον συλληφθεί καί ό Κο-
ρωνιός 21. 

* * * 
Τό δεύτερο έγγραφο 22 αποτελούν οί διακοινώσεις τού Streinz προς τό 

Kreisamt 23 τού Adelsberg (ΒΑ τής Τεργέστης, σημερινή Postumia) καί τις 
Αστυνομικές Διευθύνσεις τού Laibach (Ljubljana), Graz καί Wien μέ οδηγίες 

19. Πρβλ. Ά μ α ν τ ο ς , ο.π., σ. 28(29). Οι Halle καί Leipzig αποτελούσαν σπουδαία 
κέντρα παιδείας για τους Έλληνες κυρίως του 18ου αί. Βλ. Em. T u r c z y n s k i , Die 
deutsch-griechischen Kulturbeziehungen bis zur Berufung König Ottos, Μόναχο 1959j 
σ. 120,128-131, 158, 172, 225 κ.ά. Αλλωστε καί δια μέσου Halle, Leipzig, Wien διαδίδεται 
ό Διαφωτισμός στην Ελλάδα. Δέν θά μπορούσαμε νά θεωρήσουμε άσχετο μέ τό θέμα τό 
γεγονός ότι δυο άπό τους συντρόφους τοϋ Ρήγα, οί Γ. Θεοχάρης καί Πούλιος καταφεύ
γουν στή Λειψία μετά τή σύλληψη τοϋ Ρήγα, βλ. Έπιστολαί Γ. Π. Κρέμου καί Ηθική 
Στιχουργία Α. Κ. Βυζαντίου έκδιδόμεναι ύπό Γ. Π. Κ ρ έ μ ο υ , Λειψία 1870 σ. XV - XVI. 
Πολ. Ένεπεκίδης, Συμβολαί εις τήν ίστορίαν των συντρόφων τοϋ Ρήγα, Ι. Μαυρο¬ 
γένη - Γ. Πουλιού - Γ. Θεοχάρη. Ανέκδοτα έγγραφα έκ τοϋ Υπουργείου Αστυνομίας έν 
Βιέννη μετά εισαγωγής καί σχολίων. Θεσσαλικά Χρονικά ΣΤ' (1955)29.— Β ρ α ν ο ύ σ η ς , 
Ρήγας, ο.π., σ. 86. 

20. Τό Σύνταγμα τυπώθηκε στο τυπογραφείο τών αδελφών Πουλιού στή Βιέννη, 
βλ. L e g r a n d - Λ ά μ π ρ ο ς , ο.π., σ. 16(17). 

21. Ό Κορωνιός έλειπε στή Δαλματία όταν συνελήφθη ό Ρήγας. Μόλις στις 18 
Ίαν. 1798 άγγέλλεται ή άφιξη τού Κορωνιού σιδηροδέσμιου στην Τεργέστη, Αμαν¬ 
τος, ο.π., σ. 106(107) Brigido προς Pergen 18 Ίαν. 1798. 

22. ADT, 13 F4/I, Atti di Polizia Segreta 1797, άρ. έγγρ. 80. 
23. Τό Kreisamt (Ιταλικά Capitanato Circolare) ήταν είδος επαρχιακής διοίκησης 

αμέσως μετά τό Governo, πού θεσπίστηκε ήδη άπό τήν εποχή τής Μαρίας Θηρεσίας, 
μέ δικαιοδοσίες διοικητικές, για τ'ις μικρές δε περιοχές καί αστυνομικές. Βλ. L u s c h i n 
v o n E b e n g r e u t h , Osterreischische Reichsgeschichte, Βαμβέργη 1896, σ. 530.— 
H u g o H a n t s c h , Die Geschichte Österreichs, Γκράτς - Βιέννη - Κολωνία 1968, Β' 
σ. 157-158. 
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σχετικές με τη μεταφορά τού Ρήγα άπό τήν Τεργέστη στή Βιέννη. Αξίζει 
νά παρατηρηθεί ή ημερομηνία τού έγγραφου, 30 Δεκεμβρίου 1797, δηλ. 
τήν παραμονή του αύτοτραυματισμοΰ τού Ρήγα (τή νύχτα 31 Δεκ. 1797), 
γεγονός πού ανέτρεψε προσωρινά τα μέτρα καί τά σχέδια τής μεταφοράς του 
και τά κατέστησε Ισχυρότερα ενα μήνα αργότερα 24. Όπως φαίνεται πάντως 
άπό το πρωτόκολλο τής Αστυνομίας τής Τεργέστης 25, οί διακοινώσεις αυτές 
είχαν ήδη σταλεί στον προορισμό τους, αφού το Kreisant τού Adelsberg 
μέ Nota του, πού έφθασε στην Αστυνομία τής Τεργέστης στις 3 'Ιανουαρίου 
1798 (Protocollo 1798, αρ. 2), αναφέρει ότι πήρε τά απαραίτητα μέτρα γιά 
τήν ασφάλεια καί τήν περαιτέρω πορεία τού Ρήγα. Τό ίδιο κάνει καί ή 
Αστυνομική Διεύθυνση τού Laibach (Protoc. 1798 αρ. 9. Ή Nota παραδό
θηκε στην Αστυνομία τής Τεργέστης στις 10 'Ιανουαρίου 1798). Τήν ανά
θεση αυτών των οδηγιών στην Αστυνομία υπονοεί καί ô Brigido σέ έγγραφο 
του προς τον Pergen στις 29 Δεκεμβρίου 1798 26. "Ετοιμα θεωρούσε τά πάντα 
καί ό Pittoni, όταν μέ εκθεσή του προς τον Brigido στις 31 Δεκεμβρίου27 

ανακοινώνει τον αύτοτραυματισμό τού Ρήγα! 
Μέ τή διακοίνωση προς τό Kreisamt τού Adelsberg ό Streinz ειδοποιεί 

τις αρχές ότι «ό Ελληνας πού συλλήφθηκε έδώ έξ αιτίας μυστικού εγκλήμα
τος κατά τού κράτους ("der wegen geheimen Staatsverfassung hier angehal
tene Grieche") κάτω άπό τή διαρκή εποπτεία τού υπαξιωματικού (Korporal) 
Metzner 28 καί τή συνοδεία 2 απλών στρατιωτών τής αστυνομικής φρουράς 
θα αναχωρήσει στις 31 Δεκεμβρίου γιά τό Adelsberg καί στή συνέχεια γιά 
τό Laibach. Καλοΰνται οί αρχές νά παράσχουν τήν απαραίτητη υποστήριξη 
στον Metzner, νά πάρουν τά κατάλληλα μέτρα ώστε ό Ρήγας νά βρίσκεται 
σέ ασφαλές μέρος στους σταθμούς ανάπαυσης καί διανυκτέρευσης 

καί νά τού απαγορεύεται αυστηρά κάθε συνομιλία καί επικοινωνία μέ άλλους. 
Α ν κριθεί αναγκαίο, γιά τον δρόμο προς τό Laibach μπορεί νά προστεθεί 
καί στρατιωτική συνοδεία, παράλληλα προς τους δύο στρατιώτες τής αστυ
νομίας. Γιά τή διεκπεραίωση όλων αυτών ζητείται νά σταλεί στην Τεργέστη 

24. Ά μ α ν τ ο ς , ο.π., σ. 108(109) Pergen προς Brigido 20 Ιαν. 1798 καί σ. 118(119) 
Brigido προς Pergen, 5 Φεβρ. 1798 (δίνει τήν πληροφορία ότι ετοιμάσθηκε ή αποστολή 

τού Ρήγα μέ τά μέτρα πού είχαν στο μεταξύ ορισθεί). 
25. ADT, 9F2, Protocollo degli Esibiti della Polizia di Trieste, 1793 - 1798. Τά σχε

τικά μέ τον Ρήγα γιά τό 1798 δημοσιεύονται πιο κάτω. (Στο έξης Protocollo 1798). 
26. Ά μ α ν τ ο ς , ο.π., σ. 38(39). 
27. Ά μ α ν τ ο ς , ο.π., σ. 40(41). 
28. Α μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 136(137). Τελικά τον Ρήγα στή Βιέννη συνόδευσαν αργό

τερα, μετά τις νέες εντολές τού Pergen ( Α μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 108(109) γιά αυξημένη 
ενίσχυση τής φρούρησης ό αστυνομικός επιθεωρητής von Vecchi καί ό υπαξιωματικός 
Metzner. Βλ. καί Π ο λ . Έ ν ε π ε κ ί δ η ς , Έκθεσις περί των τελευταίων ερευνών, ο.π,. 
σ. 385 - 388. 
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μια έγκαιρη αναφορά. Τέλος ό Metzner επιφορτίζεται νά πληρώνει όλα τα 
παρουσιαζόμενα έξοδα κρατώντας τίς απαραίτητες αποδείξεις 29. 

Οι ίδιες εντολές ώς προς τα μέτρα επαγρύπνησης στέλλονται καί στην 
Αστυνομική Διεύθυνση τού Laibach. Προστίθεται, όμως, ή εντολή νά στα
λούν πίσω στην Τεργέστη οί δύο στρατιώτες τής Αστυνομίας καί επιφορτί
ζεται ή Αστυνομία τού Laibach νά εφοδιάσει τή φρουρά μέ επαρκή αστυνο
μική συνοδεία μέχρι τό Graz ή αν είναι εφικτό, ό στρατός νά διασφαλίζει 
τή μεταφορά άπό σταθμό σέ σταθμό. Τό μέτρο τής αλλαγής των κατώτερων 
φρουρών φαίνεται πώς παίρνεται για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Τίς ίδιες οδηγίες περιέχει καί ή διακοίνωση προς τήν Αστυνομική 
Διεύθυνση τού Graz: υποδεικνύεται πάλι ή αλλαγή τών δύο κατώτερων 
αστυνομικών καί συνιστάται ή κάθε δυνατή προσοχή τής στρατιωτικής 
συνοδείας. 

Ή τελική διακοίνωση προορίζεται για τήν Ανώτατη Αστυνομική Διεύ
θυνση τής Βιέννης, στην οποία μετά τίς πληροφορίες για τα μέτρα φρούρη
σης τού Ρήγα προστίθεται ότι ό Metzner έχει τήν υποχρέωση νά παραδώσει 
μέ ασφάλεια έκτος άπό τον Ρήγα καί τον κατάλογο τών πραγμάτων πού τού άνηκαν. 

Ή Αστυνομία καλείται νά χορηγήσει στον Metzner διαβατήριο επι
στροφής στην Τεργέστη. Όσον άφορα τά έξοδα του, σέ περίπτωση που 
τό ποσό θα ξεπερνούσε τά 50 f. πού τού είχαν δοθεί, παρακαλείται ή Αστυ
νομία νά τού τά κατά βάλει κρατώντας σχετικό λογαριασμό. 

Οί διακοινώσεις αυτές τού Streinz μας δίνουν έκτος τών άλλων τήν 
πιθανή πορεία πού θά ακολουθούσε ό Ρήγας, αν αναχωρούσε στις 31 Δεκεμ
βρίου. Α ν παρακολουθήσουμε τό Πρωτόκολλο τής Αστυνομίας όπου 

29. Για τήν κάλυψη των εξόδων τής μεταφοράς του Ρήγα στή Βιέννη (στις 5 Φε
βρουαρίου 1798 τό πρωί έφυγε τελικά άπό τήν Τεργέστη) τό Διάταγμα τής 31 'Ιανουαρίου 
1798 (Protocollo 1798, άρ. 20) όριζε νά εκκαθαρίσουν τους λογαριασμούς όλων τών εξό
δων πού έγιναν μέχρι τότε για τον Ρήγα (δηλ. πληρωμή μεταφοράς έντυπων, νοσοκομείο, 
περίθαλψη) καί τά υπόλοιπα χρήματα τού ίδιου (900 φιορ. σέ χρυσό βρέθηκε νά έχει 
επάνω του ό Ρήγας κατά τήν ανάκριση πού ακολούθησε τον αύτοτραυματισμό του στις 
31 Δεκεμβρίου 1797, βλ. Αμαντος, ό.π., σ. 82(83) ) νά δοθούν στο συνοδό του αξιωματικό 
τής Αστυνομίας για νά μπορέσει νά αντιμετωπίσει τίς δαπάνες τού ταξιδιοΰ. Έπρεπε 
όμως νά κρατεί ακριβή λογαριασμό, τον οποίο θά παρουσίαζε μέ τήν άφιξη του στην 
Αστυνομική Διεύθυνση τής Βιέννης. Ό συνοδός του αξιωματικός ήταν ό von Vecchi 
Σχετικά μέ τήν έκτακτη αμοιβή του, καθώς καί τού Γραμματέα τού αστυνομικού τμήματος 
Τεργέστης Radossevich, πού συνόδευσε τόν Κορωνιό άπό τήν Τεργέστη στή Βιέννη 
βλ. Π ο λ . Έ ν ε π ε κ ί δ η ς . Έκθεσις περί τών τελευταίων ερευνών, ό.π., σ. 385 - 387. 
Πρβλ. ADT, 9F2 Protocollo della Polizia 1798, άρ. 36, 40, 42, 44 καί 52, άπό τό οποίο 
φαίνεται πώς μέ Διάταγμα τής 4 Απριλίου 1798 ανακοινώνεται ότι "vienne rimmessa la 
remunerazione per li due Commissari che accompagnarono gl'arrestanti di Stato Vale¬ 
stinlis e Coronio". 
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φτάνουν οί εκθέσεις τών κατά τόπους αστυνομικών τμημάτων, άπ' όπου τελικά 
πέρασε ό Ρήγας, έχουμε τήν πορεία του για τό διάστημα άπο 5 έως 14 Φε
βρουαρίου 1798. Στις 5 Φεβρουαρίου φτάνει στο Adelsberg και φεύγει στις 
6 τού ίδιου μήνα (Protoc. 1798, άρ. 24). Τήν ίδια μέρα τό βράδυ φτάνει στο 
Laibach καί φεύγει στις 7 (Protoc. 1798, άρ. 27). Τό Capitanato Circolare 

τού Marburg (σημερ. Maribor) ανακοινώνει ότι στίς 9 Φεβρ. έφτασε εκεί 
ό Ρήγας καί έφυγε μετά τό φαγητό (dopopranzo) γιά τό Ehrenhausen (στά 
νότια τού Leibnitz) (Protoc. 1798, άρ. 31). Στις 10 Φεβρ. φτάνει στο Graz 
και φεύγει στίς 11 (Protoc. 1798, άρ. 32). Στή Βιέννη είναι γνωστό πώς έφτασε 
στίς 14 Φεβρουαρίου 30. 

Τα τελευταία στοιχεία πού υπάρχουν για τον Ρήγα στην Τεργέστη 
βρίσκονται στο "Protocollo degli esibiti della Polizia di Trieste" τού Archivio 
Diplomatico a Trieste καί αφορούν μόνο τό διάστημα πού μεσολάβησε άπο 
τον αύτοτραυματισμό τού Ρήγα στίς 31 Δεκεμβρίου 1797 μέχρι τον Απρίλιο 

τού 1798. Δυστυχώς για τον Δεκέμβριο τού 1797 δέν σημειώνεται τίποτε στο 
Πρωτόκολλο. 'Επειδή πρόκειται για λεπτομερείς περιλήψεις έγγραφων πού 
διεκπεραιώνονται διά μέσου της Αστυνομίας της Τεργέστης, κρίθηκε σκο¬ 
πιμότερο να δημοσιευθούν όλες μέ τον απαραίτητο σχολιασμό 31. 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

1. Polizia Secreta 
An s[eine] Excellenz den Κ. Κ. Herrn Gouverneur 

in Triest 
Ρ Ρ0 [Premissis Premitendis] 

Die von Hochderoselben anbefohlen[e] Verhaftnahme des Riga Vale¬ 
stinlis, und die wider ihn αυfgenohmene Voruntersuchung wird von Endesge
fertigten ·/. hiemit zur beliebigen Einsicht ehrfurchtsvoll mit der Bemerkung 
überreicht: 

Es lasse sich mit allem Grunde αυs dem bis nun erhobenen vermuthen, 
dass obbesagter Valestinlis die Absicht gehabt habe: eine Staats Revoluzion 
in den griechischen, und andern dort umliegenden der türkischen Bothmäs¬ 
sigkei unterthänigen Provinzen zu Gunsten des dermaligen Freyheits und 
Gleichheitssystems zu bewirken. 

30. Αμαντος, ό.π., σ. 130(131). Στο Protoc. 1798, άρ. 38 αναφέρεται διακοίνωση 
τού Capitanato Circolare τού Bruck (Bruck an der Mur) πού έφτασε στην αστυνομία τής 

Τεργέστης στίς 23 Φεβρουαρίου, στην οποία εκφράζεται ή απορία τών άρχων για τήν 
καθυστέρηση τής άφιξης εκεί τών 2 συλληφθέντων Ρήγα καί Κορωνιοϋ. Μια καί ό Ρή
γας έφτασε στή Βιέννη στίς 14 Φεβρουαρίου, μάλλον θά πρέπει να υποθέσουμε ότι μετά 
τό Graz ή δέν σταμάτησαν στο Bruck ή ή φρουρά ακολούθησε τον συντομότερο προς 
τα ΒΑ τού Graz δρόμο για τή Βιέννη. 

31. Βλ. πιο κάτω σ. 162 κ.έ. 
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Dieses bewähren a) die ansehnliche Menge der von ihm nebst andern 
gedruckten Werken in 3 Kisten an den hiesigen Kaufm(ann] Niotti gesandte 
Abdrü[c]ke, in welchen laut Beilage C. für die vorbenannte Provinzen eine der 
französichen Constitution gleichförmige Staatsverfassung entworfen ist; und 
welche Abdrü[c]ke er Valestinlis, seinem eigenen Geständniss nach, zu Wien 
an sich gekαυft hat. 

b) Eben so gesteht er αυch, dass seine Absicht gewesen sey, diese Ab
drü[c]ke in Griechenland, und dortigen Gegenden zu vertheilen, folglich diesen 
αυfruf dort zu verbreiten. 

c) Diese Absicht zu erreichen, scheint, d[a]ss er schon dadurch während 
seinem letzthinnigen aufenthalt in Wien vorbereitet habe, da er eine von ihm 
angeblichermassen verfasste Übersetzung der Reisen des Anacharsis aufle
gen liess und bei 1000 Exemplarien an seine Freunde in den türkischen Län
dern versendet hatte, wahrscheinlich um dadurch den Wunsch zu der in 
diesem Werk so sehr gepriesenen alt-griechischen Freyheit zu entflammen. 

d) Unter seinen ihm abgenommenen Schriften fand sich auch ein ge
schriebener politischer Katechismus für die neu-demo¬ 
kratisirten Griechen; wovon er wahrscheinlich seiner Zeit Ge
brαυch zu machen hatte, ferner, 

e) Sein in den von ihm abgelegten Verhören bezeigtes Benehmen scheint 
vollends diese Vermuthung wider ihn zu bestättigen; denn ohngeacht, aus 
seinen dem Protokoll sub Α. Β. und beiliegenden an den Coronio geschrie
benen Briefen deutlich erhallt 1, dass er sich um eine getreue Übersetzung 
der Droits de l'homme bewarb, dass er ihm einen Abdru[c]k von den vorer
wähnten und sub C angebogenen Abdrü[c]ken gegen Recepisse zusandte, 
und den Wunsch seinem Vaterland die Freyheit zu verschaffen heftigst 
ausserte, so bleibt er doch fest darauf, den Corronio nie etwas anders als 
Briefe freundschaftlichen Innhalts geschrieben zu haben. Diese der Wahrheit 
gerade widersprechende Verheimlichung und 

f) das unwahrscheinliche Vorgeben, die 1000 Exemplarien der sub C 
anliegenden Abdrü[c]ke, von einem unbekannten erkauft zu haben; rechtferti
gen oftbesagte Vermuthung um so mehr 

g) Wenn man bedenkt, dass Anfangs erwähnte 3 Kisten mit diesen 
Abdrü[c]ken, und Büchern nach Prevessa, einen Ort bestimmt waren, der 
eben von den Franzosen besetzt ist, unter deren Schutz also von dortaus die 
Revoluzions Unternehmungen wahrscheinlich ausgehen sollten. In wie Weit 
dieses Vorhaben αυf diese k. k. Staaten einen Bezug habe, überlassen es 
Unterzeichnete höherer weissen Einsicht; sie unterfangen sich blos hiemit 
zu bemerken: 

1. Erhallt = erhellt. 
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l t e n s Dass hiemit bestättigt wird, was diese Polizei Direkzion Euer 
Excellenz unterm 26. august 1. J. anzuzeigen die Ehre hatte, d[a]ss nemlich 
Deputirte aus den türkischen Provinzen bei dem französischen Ober-General 
Buonaparte zu bewirken trachteten, sie in einer beabsichtigten Staats Revo¬ 
luzion zu unterstüzen. 

2 t e n s Bei Gelegenheit dieser Untersuchung ist man neuerdings durch 
Vertraute rechtschaffene Personen versichert worden, dass dieser Schwindel
geist unter der in Wien ansässigen Griechischen Nazion herumirren, und 
insbesondere durch die von den Universitäten zu Halle und Leipzig nach 
Wien zurückkehrende griechische Jugend unter ihren Landsleuten nebst den 
Grundsätzen von der herrschenden französischen Freyheit und Revoluzion: 
Systems mit Enthusiasmus verbreitet werden. 

3tens Dass endlich hievon der Erfolg das Unternehmen des Vale¬ 
stinlis auch seyn möge, welcher wahrscheinlich die Constituzions Abdrü[c]ke 
auch in Wien zu dieser Absicht auflegen habe lassen. 

Diese Umstände bestimmen Unterzeichnete den Antrag dahin zu machen, 
E[uer] Ex[zellenz] geruhen, hievon S[eine]r Ex[zellenz] den H[er]rn Polizei¬ 
Minister zu verständigen, damit diese Untersuchung zu Wien, allwo alle 
diesfällige Zubereitungen vorgenommen worden sind, weiters gepflogen, der 
Druker des Manifestes C. entdekt, und die Schwindelköpfe, welche sich in der 
Haupt, und Residenzstadt unterstehen, Entwürfe zur Revoluzion fremder 
Staaten zu entwerfen hievon abgeschrökt werden mögen. 

Weil beiden starrsinnigen Läugnen des Valestinlis nothwendig ist, ihm 
mit Darlegung der offenbahrsten Beweise zum Geständnisse zu bringen, und 
diese nur erst, durch die allenfalls in Wien zu erhebende Umstände, und 
durch die Verhöre seines derzeit abwesenden Vertrauten Anton Coronio er
halten werden können, so glaubt man einstweilen, die Fortsetzung dieser 
Untersuchung bis zum Einlangen der ferneren auskünfte von Wien, und bis 
zur Ankunft des Corronio zu verschieben, den Valestenlis aber unterdes
sen in Verwahrung zu belassen. 

Triest d[en] 21ten Xbre [Dezember] [1]797 
(υπογραφή) Pittoni 
( » ) Streinz 

[πίσω] Praes. 22 Dec. 1797 

2. An das löbl[iches] k. k. Kreisamt zu 
Adelsberg 

Note 
auf hohen Polizei - Ministerial Befehl ist der wegen geheimen Staats¬ 

Verbrechen hier angehaltene Grieche Riga[s] Valestenlis unter sicherer 
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Begleitung in die Haupt — und Residenzstadt abzuliefern. Derselbe wird dem
nach unter Obsicht des hiesigen Polizei Korporalen Johann Metzner, der ihn 
bis nach Wien begleiten wird, und mit zwo Gemeinen der Polizeiwach morgen 
früh den 31ten ausgehenden Monats und Jahrs αυf einer LohnKutsche 
abreisen. 

D a s l ö b l ( i c h e s ) k. k. K r e i s a m t 2 wird hiemit davon vorläufig mit 
dem Ansuchen verständiget, d a s s e l b e 3 beliebe dem obbesagten Korporalen 
als Transports-Kommissärs in all=und jedem die bedürfende Assistenz und 
Vorschub leisten, besonders aber zu veranstalten, dass in den Rast = und 
Nachtstazionen der Arrestant in ein sicheres Ort, wo ihm alle Unterredung, 
und Gemeinschaft mit andern schärfest verhindert werde, jedoch mit der 
gehörigen Gemächlichkeit unterbracht und bewacht, sohin weiters auf seiner 
Route über Laibach allenfalls auch wenn es nöthig erachtet würde nebst den 
2 Polizei Gemeinen, noch mit Militär-Escorte instradirt und an die dortige 
k.k. Polizei Direkzion angewiesen werde; worüber man sich seiner Zeit eine 
gefällige auskunft erbietet; übrigens hat dem Korporal Metzner den auftrag 
die auflaufende Unkosten gegen Schein gleich baar zu bezahlen. 

Triest den 30ten Dezembr[e] 797 [1797] 

An die löbl[iche] Polizei Direkzion zu 
Laibach 

Note 
auf h o h e n e t c . w ie a n d a s A d e l s b e r g e r K r e i s a m t b i s : 

u n d b e w a c h t : sohin weiters von Laibach auf seiner Route mit hinlänglich
er Escorte an die löbl[iche] k.k. Polizeidirekzion zu Graz angewiesen, und 
transportiret werde. Zu diesem Ende hat man bereits dem Korporal Metzner 
aufgetragen die mit ihm von hieraus zusendende 2 Polizeiwach = Gemeine 
von Laibach anhero zurückschicken und bei der löblichen] Polizei Direkzion 
um hinlängliche Escorte bis Graz zu bitten welche entweder αυs der dortigen 
Polizeiwach Mannschaft, oder aber allenfalls, wenn es thunlicher zu seyn 
erachtet würde αυch von dem löbl[ichen] Militär von Stazion zu Stazion ver
schafft werden könnte: 

Übrigens findet man überflüssig zu erin[n]ern, der Escorte unter eigener 
Haftung die genaueste Wachsamkeit anzuempfehlen; nur erbittet man sich 
seiner Zeit den Erfolg anhero gütigst erinnern zu wollen. 

Triest den 30ten Dezembe[r] 797 [1797] 

2. Αριστερά άπό το κείμενο υπάρχει ή φράση : "nach Laibach und Graz wird dafür 
gesetzt l ö b [ l i c h e ] k. k. P o l i z e i d i r e k z i o n . 

3. Αριστερά άπό τό κείμενο υπάρχει ή λέξη: "dieselbe". Οί υπογραμμίσεις είναι 
του συντάκτη τού κειμένου. 
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An die löb[fiche] k.k. Polizei Direkzion zu 
Graz 

Note 
auf hohen etc.. w i e a n d a s A d e l s b e r g e r K r e i s a m t b i s 

zu d e n W o r t e n : u n d b e w a c h t ; sohin weiters mit vertrauter und 
sicherer Escorte, uud stets unter der unmittelbaren aufsicht des Korpo
ralen Metzner an die hochl[obliche] k.k. Polizei = OberDirekzion nach 
Wien befördert werde. 

Von hieraus werden zur Escorte 2 Gemeine v[on] der hiesigen Polizei
wach bis Laibach mitgegeben, allwo diese löb[liche] Polizei-direkzion ersucht 
wurde, selbe zurückzusenden, und statt ihnen 2 andere Vertraute v[on] 
dortiger Polizeiwach zu beordnen oder wenn es thunlicher zu seyn erachtet 
würde zu veranstalten, damit v[on] dem löbl[ichem] Militär die nöthige 
Escorte herbeigeschafft werden möchte ; auf eben diese Art beliebe nun 
αυch eine löbl[iche] k.k. Polizei Direkzion zu Graz den Transport von dort 
nach Wien an die dortige löbl[iche] k.k. Polizei Ober Direkzion zu instra¬ 
diren, anbei lαυt hohen Ministerial auftrag der Escorte, unter eigener Haftung 
die strengste Wachsamkeit anzuempfehlen; seiner Zeit aber gütigst eine 
auskunft über Erfolg mitzutheilen. 

Triest ut antea. 

An die löbl[iche] k.k. Polizei Ober Direkzion 
zu W i e n . 

Note 
auf hohem etc.. w i r a n d a s A d e l s b e r g e r K r e i s a m t b i s zu 

d e n W o r t e n a b r e i s e n . Diese Polizei Direkzion ermangelt daher nicht, 
eine löbl. k.k. Polizei = Ober = Direkzion davon mit dem Ansuchen zu ver ¬ 
ständigen von dem vorbenannten Korporal, als diesfalls bestellten Trans
ports = Comm[issä]r, bei seiner Ankunft den obbenannten Arrestanten sammt 
den in nebenliegenden Invent[ari]o specifizirten ihm Valestenlis gehörigen 
Sachen gegen Übergaabe Schein in fernere sichere Verwahrung zu über
nehmen, und S[eine]r Excellenz dem Herrn Staats = und Polizeiminister die 
richtige Übergaabe des Valestenlis zu melden, dem Korporal Metzner sohin 
einen Pass zu seiner Rü[c]kreise, und im Fall er über die ihm zur Bestreitung 
der Zährungskösten von hier aus gegen Verrechnuug gegebene 50 f. noch 
und einiges Geld benöthigen sollte, demselben den Bedarf gütigst vorzustreken 
den Erfolg dieser Polizei Direkzion seiner Zeit zu wissen zumachen beliebe. 

Triest den 30ten Xbre 797 [Dezembre 1797] 
(υπογραφή) Streinz 

(πίσω): Praes: 30 Xbre 797 [Dezembre 1797] 
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3. Protocollo degli esibiti della Polizia di Trieste dell' anno 1798 
Num[ero] Giorno del¬ 
degli esibiti la presen¬ 

tazione 

Da chi sia stato presentato l'esibito ed 
il suo contenuto 

Rapporto a sua Eccellenza con il quale 
si notifica che nella scorsa notte Riga 
Valestenlis s'abbia fortemente ferito 4. 
Nota del Ces. Reg. Cap[itana]to Circo
lare dAdelsberg con la quale insinua 
d'avere fatte le disposizioni rapporto 
la sicurezza, e l'ulteriore istradamento 
dell'arrestante Riga Valestenlis s. 
Rapporto a S[ua] Ecc[ellen]za con il 
quale s'inoltra l'inquisizione formata 
contro il Riga Valestenlis circa il sus
sidio intentato 6. 
Decreto dell'Ecc[el]so Presidio de 5 
corr[en]te, con il quale aderisce, che il 
Riga Valestenlis subito che sia possibile 
venga trasportato in una camera ben 
sicura di quest'ospitale generale, come 
anche d'invigilare sopra la solecita gua
rigione del med[esim]o con darne parte 
quanto seguito sarà il suo ristabili
mento 7. 
Decreto dell' Ecc[el]so Presidio de 7 
corr[en]te con il quale viene rimmessa 
la supplica di Cristoforo Haggivassili 8 

Cosa sia 
conchiuso 
sopra cias
cheduno 
esibito 

spedito 

Mese 
Gennaio 
giorno 
della spe
dizione 

1 

serve pro 
statu no
tizia 

spedito 

verra 
eseguito a 
dovere 

Fu dato 
rapporto 
a S[ua] 

4. Α μ α ν τ ο ς , ο.π., σ. 40(41) Pittoni προς Brigido 31 Δεκεμβρίου 1797. 
5. Βλ. πιο πάνω σ. 155. 
6. Πρβλ. Α μ α ν τ ο ς , ο.π., σ. 90(91) Ό Brigido προς Pergen 5 Ιανουαρίου 1798 

διαβιβάζει τήν ανάκριση τού Pittoni για τον αύτοτραυματισμό τού Ρήγα. 
7. Πρβλ. Α μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 92(93) Ό Brigido (5 Ιανουαρίου 1798) πληροφορεί 

τον Pergen για τίς σχετικές οδηγίες του προς τον Pittoni. 
8. Πρόκειται για τον Χριστόφορο Περραιβό (βλ. L e g r a n d - Λ ά μ π ρ ο ς , σ. 

178 σημ. 10 του Λάμπρου.— Σπ. Λ ά μ π ρ ο ς , Σημειώματα περί Ρήγα και Περραιβού. 
Μικταί σελίδες. Αθ. 1905, σ. 646 - 648.— Α π α ν τ α Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο υ Π ε ρ ρ α ι 
βού . Πρόλογος Ν. Βέη, επιμέλεια, σχόλια Μ. Μ. Παπαϊωάννου. Αθ. 1956, σ. 13-14 
(= Είσαγωγή Ν. Βέη). Για τό θέμα τών 300 φιορ. πού ό Χατζηβασίλης ζητεί να τού 
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implorante la restituzione di f. 300 fatta Ecc[el¬ 
ta a Riga Valestenlis con ordine d'esaminare len]za 
il ricorrente come abbia con il sopra tale 
Valestenlis contratto amicizia, ο se a parti¬ 

lui sii noto circa le stampe rivoluziona- colare 
rie qui pervenute, viene ordinato inol
tre d'esaminare il Valestenlis se li de
nari trovatigli in dosso siino di sua 
proprietà oppure presi ad imprestito 
a Vienna. 

8 10 D[ett]o de 9 corr[en]te con il quale ordinato verrà seguito — 

viene a prendere in consegno le a 
due casse stampe ed un bαυle di ragione dovere 

del Riga Valestenlis e direte al Nego
ziante Calafatti con aprirle in presenza 

επιστραφούν άπό τον Ρήγα βλ. Protoc. 1798, άρ. 12,16, 20 καί Α μ α ν τ ο ς , ο.π., σ. 108 
(109) καί 120(121) όπου ό Χατζηβασίλης αναφέρεται ως Βασίλης. Οί πληροφορίες πού 
μας δίνει τό Protoc. είναι λεπτομερέστερες. Ή διαβίβαση τής αίτησης τού Χατζηβασίλη 
γίνεται μέ τό Διάταγμα τής 7ης Ιανουαρίου καί συνιστάται ή ίκανοποίησή του μόνο στην 
περίπτωση πού θά άνακριθεί ό Χατζηβασίλης γιά νά αποδειχθεί ό τρόπος τής σύναψης 
τής φιλίας του μέ τόν Ρήγα καί ή πιθανή γνώση του γύρω άπό τά επαναστατικά έντυπα. 
Κατά τή σύλληψη του ό Ρήγας παρουσίασε τόν Περραιβό ώς απλό συνοδοιπόρο του 

(Χρ. Περραιβός, Σύντομος αυτοβιογραφία τοϋ άοιδίμου Ρήγα Φερραίου τού Θετ¬ 
ταλοΰ, Αθ. 1860, σ. 28). Τελικά αφού προηγηθεί διακοίνωση τού Pergen προς Brigido 
(20 Ιαν. 1798, Α μ α ν τ ο ς , σ. 108(109) ) δίνεται ή άδεια νά ικανοποιηθεί ό Χατζηβασίλης 
μόνο όμως μετά τήν αΐτιολογημένη, σύμφωνη γνώμη τού Ρήγα. Μέ διάταγμα Governiale 
τής 31 Ιαν. διατάσσεται ή ικανοποίηση τού Χατζηβασίλη. Μετά άπ' αυτά θά μπορούσαμε 
νά υποθέσουμε ότι ό Περραιβός βρίσκεται ακόμη στην Τεργέστη στό τέλος Ιανουαρίου 
1798 (Πρβλ. Χρ. Π ε ρ ρ α ι β ο ύ , Πολεμ. Απομνημονεύματα. Αθ. 1836, σ. ι'-ιβ'.— Τ ο ϋ 
ί δ ι ο υ , Σύντομος βιογραφία τού Ρήγα, ο.π., σ. 31 -32, ή αναχώρηση του φαίνεται νά 
τοποθετείται στις αρχές Ιανουαρίου 1798). Γιά τό θέμα δέν αναφέρει τίποτε ό Περραιβός 
οϋτε στα Απομνημονεύματα του ούτε στή Βιογραφία τού Ρήγα. Δέν μπορεί νά συμπεράνει 
κανείς, άπ' όσα τουλάχιστον δηλώνονται στις περιλήψεις τών έγγραφων τού Protocollo, 
ότι ό Περραιβός τελικά κατέθεσε κάτι σέ βάρος τού Ρήγα. Τό θέμα τών 300 φιορ. άπο, 
τέλεσε άλλη μια φορά αφορμή γιά επικρίσεις όσον άφορα τήν ηθική υπόσταση τού Περ¬ 
ραιβοΰ. Οί σχετικές κρίσεις τού Γ. Κορδάτου, Ό Ρήγας καί ή εποχή του, Αθ. 1931» 
σ. 50 - 51 θά πρέπει νά θεωρηθούν μάλλον υπερβολικές, στό σημείο μάλιστα πού υποθέτει 
ότι ή απόφαση αύτοτραυματισμού τού Ρήγα (31 Δεκ. 1797) μπορεί νά οφείλεται στην 
αίτηση τών 300 φιορ. άπό τόν Περραιβό. Όταν ή αίτηση τού Περραιβού διαβιβάζεται 
στην Αστυνομία μέ διάταγμα τού Governo τής Τεργέστης τής 7 Ιανουαρίου 1798, μάλ
λον θά πρέπει νά θεωρηθεί απίθανο νά χρειάσθηκαν 8 τουλάχιστον μέρες γιά νά προω
θηθεί ενα έγγραφο πού σχετιζόταν μέ τή φλέγουσα τότε υπόθεση. Γιά αντίθετη γνώμη 
προς εκείνες τών επικρίσεων κατά τού προσώπου τού Περραιβού βλ. Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η ς 
Ό «Πατριωτικός ύμνος» τού Ρήγα, ο.π., σ. 309 σημ. 2, 
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d'un off[icia]le della muda come pure 
d'inventariarle a presentare l'inventa
rio all'Ecc[el]so Presidio 9. 

9 10 Nota della C R . Direzione di Polizia 
di Lubiana con la quale insinua che ab
bia dato gl'ordini oportuni per la cu
stodia, e l'ulterior instradamento dell' 
arestante Riga Valestenlis 1 0 . 

11 12 Decreto del'Ecc[el]so Presidio del 11 
corr[en]te inesivo ad ordine ministeria
le de 7 ejusdem con il quale ordinato 
viene ad esaminare celeramente il feri
to Valestenlis sivi a che punto arrivato 
egli sii con la revoluzione, che l'abbia 
in dotto a questo piano, sopra di chi 
egli formava il suo apoggio, chi sii 
stato il capo ed il compositore di quelli 
scritti rivoluzionarii da lui trovati? 
Ordinando inoltre a tratarlo con blan¬ 
dicia, ma però non nascondergli, che 

al Ministero sii noto dall'esame de 

suoi complici, ch'egli formi uno de 

serve pro 
stato no
tizia 

Fu con 

rapporto 

a S[ua] 

Ecc[ellen]¬ 

za rim¬ 

messa l' 

inquisi

zione. 

17 

9. Μέ τήν περίληψη αυτή τοϋ έγγραφου επιβεβαιώνεται ή υπόθεση τού Λ. Βρα
ν ο ύ σ η , Ρήγας, ο.π., σ. 97, σημ. 2, ότι κάτω από τα αρχικά G. C , πού υπήρχαν σαν έν
δειξη στα δύο κιβώτια τού Ρήγα πού έφτασαν μετά τή σύλληψη του στην Τεργέστη, ορί
ζεται σάν παραλήπτης ό Γεώργιος Καλαφάτης. Για τά κιβώτια αυτά και τό περιεχόμενο 
τους βλ. Α μ α ν τ ο ς , ο.π., σ. 108(109) καί 144(145). Από τά χρήματα του Ρήγα πληρώ
νονται 13 f καί 45 καραντάνια στο αστυνομικό γραφείο παρακαταθηκών για τή μεταφορά 
τών κιβωτίων (βλ. πιο κάτω Protoc. άρ. 12 καί Αμαντος, ο.π., σ. 108(109) ). Ό Καλαφά
της κατάγεται άπό τή Ζαγορά, βρίσκεται ήδη άπό τό 1782 στην Τεργέστη καί συμμετέχει 
στην οργάνωση τής νέας ελληνικής κοινότητας (Διήγησις τών περί τήν έν Τεργέστη 
Έλληνικήν κοινότητα σπουδαιότερων συμβάντων άπό τής συστάσεως αυτής μέχρι τών 
καθ' ημάς χρόνων, Τεργέστη 1882, σ. 14). Στο διάστημα 1784-1791 φέρεται σάν μέλος 
τής Α' Κλάσης τής Κοινότητας καί στα 1791-1795 μέλος τής Β' Κλάσης (Αρχ. Κοινότητας 
Τεργέστης Tabella della confraternità della nazione greco-orientale). Βλ. καί Κ. Α μ α ν 
τ ο ς , Ό Θούριος του Ρήγα. 'Ελληνικά Η(1935) 209.— Β α γ γ . Σ κ ο υ β α ρ ά ς . Ιωάννης 
Πρίγκος (1725 -1789). Ή ελληνική παροικία του Αμστερνταμ, ή Σχολή καί ή βιβλιο
θήκη Ζαγοράς, Άθ. 1964, σ. 235, 240, 241. Ό Καλαφάτης άνηκε στον κύκλο τών οπαδών 
του Ρήγα στην Τεργέστη (Βρανούσης, Ρήγας, ο.π., σ.55, σημ. 2, σ. 97). Ό Σ. Θεοτό¬ 
κης, Οί τελευταίοι χαιρετισμοί του Ρήγα. Άθ. 1931, σ. 31 - 35 δημοσιεύει ενα χειρό
γραφο μέ τίτλο "Notizie intorno al Riga Velestino" πού ή πηγή τους παρουσιάζεται ό 
Καλαφάτης. 

10. Βλ. πιο πάνω σ. 154-155. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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12 15 

14 20 

16 29 

primarj capi in quest'affare u . 
Decreto presidiale de 14 corr[en]te 
con il quale ordina di pagare dalli da
nari di raggione del Valestenlis il porto 
dovuto al Gütterbestätteramt von f. 13 
Xni 45 12, per le due casse, ed il baule 
del sud[etto] Valestenlis; ciò concer
ne li f. 300: dovuti dal Valestinlis al 
Cristoforo Haggi Basili13 insinua d' 
aver riferto l'occorrentole al ministro 
di Polizia dal quale aspetar si deve l'  
ulteriore decisione; ordinando inoltre 
di da[r] parte subito che il più volte 
riferito Valestinlis averà ottenuta la 
sua guarriggione. 

Decr[eto] Presid[iale] de 18 corr[en]te 
con il quale ordinato viene a prende
re in consegna il qui dalla Dalmazia 
pervenuto arestato Antonio Coro¬ 
nio14, e di formare l'inquisizione so
pra la complicità che aver potesse con 
il Riga Valestenlis circa la revoluzio¬ 
ne intentata. 

D[ett]o de 27 d[ett]o in seguito a r e 
scritto ministeriale de 20 ejusdem1B 

con il quale significato viene che sol
tanto si possa dare di f. 300 al Cri
stoforo Haggi Basilli dalli danari del 

Serve 
pro statu 
notizia, e 
li f. 13 
Xni 45 
furono 
pagati 
verso quiet¬ 
tanza 
come 
non si 
manche
rà a dar 
parte su
bito che 
Valest. 
sarà gua
rito. 
Fu fatta 
l'inquisi
zione e 
rimmes¬ 
sa con 
rapporto 
a Sua Ec¬ 
c[ellen]za. 
Fu dato 
rapporto 
a S[ua] 
Ecc[el¬ 
len]za 

24 

30 

11. Πρβλ. Αμαντος, ό.π., σ. 96(97) - 98(99) τό έγγραφο τού Pergen προς Bri¬ 
gido 7 Ιανουαρίου 1798 αποτελεί τήν πηγή τού διατάγματος τού Governo Τεργέστης τής 
11 Ιανουαρίου, τού οποίου ή περίληψη δίνεται έδώ. 

12. Βλ. πιο πάνω σ. 164 σημ. 9. 
13. Βλ. πιο πάνω σ. 162 σημ. 8. 
14. Πρβλ. Αμαντος, ό.π., σ. 106(107) Brigido προς Pergen (18 Ιαν. 1798) αγ¬ 

γέλλει τήν αφιξη τού Κορωνιού στην Τεργέστη. 
15. Πρβλ. Α μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 108(109) Pergen προς Brigido, 20 Ιαν. 1798. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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20 

Riga Valestinlis dovuti da questo al 
sud[ett]o, quando che il d[ett]o Va
lestinlis dii un riversale d'essere conte
nuto. Ordina inoltre, che subito che 
il Valestinlis sarà guarito venga dato 
parte, e nel spedirlo da qui οιtre le so
lite guardie vegni ancor spedito con 
il medesimo un Commissario, il quale 
non solo debba invigilare sopra la per
sona del med[esim]o, ma doverlo trat
tare durante il viaggio con tutta blan¬ 
dicia. 

Febraio 

Decreto de 31 p[rossimo] p[assato]16 

con cui ordina a far partire il Riga Va
lestinlis li 5 corr[en]te di mattina, con 
liquidare tutti li conti concernenti le 
spese fatte per il sud[etto] Val[estinlis]; 
e la somma restante delli danari del Va
lestinlis consegnare al Commissario 
che l'accompagna per potere sostener 
le spese di viaggio, ordinando al Me¬ 
d[esim]o a tenere un conto esato acciò 
possa presentarlo al suo arrivo in 
Vienna alla C.R. Sup[rema] Direzione 
di Polizia 17; ordina inoltre a pagare 
il creditore Haggi Vassilli 18 con an¬ 
nettare la quiettanza alli conti; doven
dosi aspettare dal Ministro di Polizia 
l'ulterior decisione circa gl'effetti del 
Valestinlis, a tenerli intanto in buona 

sopra tale 
partico
lare. 

Mese 
Feb
raio 
giorno 
della 
spedi
zione 

Sopra 
tutto ciò 
fu dato a 
S[ua] Ec¬ 
c[ellen]¬ 
za un de
tagliato 
rapporto 

16. Πρβλ. Α μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 112(113) Pergen προς Brigido 31 Ίαν. 1798. 
17. Βλ. πιο πάνω σ. 156 σημ. 9. 
18. Βλ. πιο πάνω σ. 162 σημ. 8. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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21 

22 

24 

custodia con dare però li vestiti neces
sari per il viaggio sotto i'inspezione 
del commissario19. 
Decreto dall' Ecc[el]so Presidio d'odi
erna data in seguito a rescritto mi
nisteriale de 31 p[rossimo] p[assato] 20 

con il quale ordinato viene a far parti
re per Vienna l'altro arrestante di Stato 
Antonio Coronio sotto la scorta di 
due individui di polizia. 

D[ett]o del 5 corr[en]te con cui fa nota, 
che circa li conti concernenti la medica
tura [di] Valestinlis presentati dalli chi
rurghi, ed infermiere, d'aver dimanda
ta dal ministero di Polizia l'ulterior 
decisione 22. 

Nota dello C. R. Cap[itana]to Circo
lare d'Adelsberg con la quale insinua 
che l'arrestante Valestinlis sii arrivato 

Fu dato 
rapporto 
a S[ua] 
Ecc[el¬ 
len]za 
con la di
manda 
che per 
accelera
re la sua 
venuta in 
Vienna 
possa es
sere spe
dito con 
la posta21¬ 

serve pro 
statu no
tizia. 

serve pro 
statu no
tizia. 

19. Πρβλ. Α μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 144 (145) - 150 (151). 
20. Α μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 112 (113). 
21. Βλ. πιο κάτω, Protoc. 1798, άρ. 26. Μέ Διάταγμα τού Governo τής 7 Φεβρ. 

εγκρίνεται ή αποστολή τού Κορωνιού μέ τό ταχυδρομείο καί μέ τή συνοδεία τού γραμ
ματέα τού περιφερειακοΰ αστυνομικού τμήματος Τεργέστης, (πρβλ. Π. Έ ν ε π ε κ ί δ η ς , 
"Εκθεσις περί τών τελευταίων ερευνών περί Ρήγα, ό.π. σ. 387) Marcus Radossevich καί τού 
υπαξιωματικού Hahn. Τελικά φεύγουν στις 9 Φεβρ. τό πρωί. Από τις διακοινώσεις τών 
κατά τόπους αστυνομικών τμημάτων έχουμε τήν πορεία τού Κορωνιού προς τή Βιέννη. 
Στις 9 Φεβρ. τό βράδυ φτάνει στή Ljubljana (Protoc. 1798, άρ. 30) καί φεύγει στίς 10 Φεβρ. 
τό πρωί. Στίς 12 Φεβρ. φτάνει στο Marburg (Maribor) καί φεύγει στίς 13 για τή Βιέννη, 
(Protoc. 1798, άρ. 31), όπου θα πρέπει να έφτασε γύρω στίς 16 Φεβρουαρίου. 

22. Πρβλ. Α μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 118(119) Brigido προς Pergen, 5 Φεβρ. 1798. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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li 5 e partito li 6 corr[en]te 23. 

25 8 Rapporto a S[ua] Ecc[ellen]za con il — 
quale s'annette una lettera scritta dal 
Valestinlis per il Console francese di 
qui rimmessa dal Commissario de Vec
chi 24. 

26 8 Decreto presidiale de 7 corr[en]te con il Fu dato 
quale viene aprovata la spedizione dell' rapporto 
arrestante Antonio Coronio con la a S[ua] 
posta e sotto la scorta del Cancellista Ecc[ellen]za 
Marco Radossevich, e del Corporale della 
Hahn25. parten

za] delli 
sud[etti] 

23. Βλ. πιο πάνω, σ. 157. 
24. Πρόκειται για έκθεση της αστυνομίας της Τεργέστης (8 Φεβρουαρίου 1798) 

προς τον Brigido, στην οποία επισυνάπτεται γράμμα τού Ρήγα προς τον γάλλο πρόξενο 
πού στάλθηκε στην Αστυνομία από τον αστυνομικό επιθεωρητή de Vecchi πού συνόδευε 
τον Ρήγα στή Βιέννη. Ή έκθεση απευθύνθηκε στον Brigido τήν ίδια μέρα. Μάλλον θα 
πρέπει νά πρόκειται για το γράμμα στο όποιο αναφέρεται το έγγραφο τού Pergen της 15 
Φεβρ.1798 προς τον Brigido ( Α μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 130(131), μέ τό όποιο τού στέλνει αντί
γραφο της επιστολής τού Ρήγα προς τον Brechet άπα τό Adelsberg. Ξέροντας (Protoc. 1798 
άρ. 24) ότι ό Ρήγας βρισκόταν στο Adelsberg στις 5 Φεβρ. και έφυγε στις 6 τού ίδιου 
μήνα, θα πρέπει νά υποθέσουμε πώς τό γράμμα πού υπονοείται στο Protoc. αρ. 25 είναι τό 
ίδιο μ' εκείνο πού ό de Vecchi μετέφερε στή Βιέννη και παρέδωσε στην εκεί Αστυνομική 
Διεύθυνση. Παράξενο μόνο είναι πού ένώ ή Αστυνομία κα'ι ή Διοίκηση της Τεργέστης 
φαίνεται νά γνώριζαν ήδη άπό τις 8 Φεβρ. τήν ενέργεια αυτή τού Ρήγα μέ τήν όποια πλη¬ 
ροφορούντο τό πρώτο γράμμα του τής 3 Φεβρ., πού ό Ρήγας φαίνεται νά έστειλε από τήν 
Τεργέστη ήδη στον Brechet (βλ. Α μ α ν τ ο ς , ο.π., σ. 130(131). Πρβλ. καί εκδήλωση 
ενδιαφέροντος τού Brechet μέ γράμμα του προς τον Brigido στις 5 Φεβρ. 1798, χωρίς όμως 
μνεία τού σχετικού γράμματος τού Ρήγα), δέν έκαναν κανένα διάβημα για ανάκριση ή 
ειδοποίηση της Ανώτατης Αστυνομικής Διεύθυνσης στή Βιέννη. Περίμεναν νά δράσουν 
μόνο μετά σχετικό έγγραφο τού Pergen στις 15 Φεβρ. 1798 ( Α μ α ν τ ο ς , ο.π., σ. 130(131), 
140(141). Αξίζει νά σημειωθεί πώς ô Pittoni μ' εκθεσή του (20 Φεβρ. 1798) Α μ α ν τ ο ς , 
ο.π., σ. 134(135) - 136 (137) προς τον Brigido εκφράζει υπόνοιες για τήν ευθύνη τής φρου
ράς τού Ρήγα στην Τεργέστη, δέν αναφέρεται όμως σέ γράμμα πού άπό τον ίδιο τον de 
Vecchi τού παραδόθηκε ήδη στις 8 Φεβρ. καί πάντως προτείνει να συντελεσθεί ή ανάκριση 
μόνο μετά τήν επιστροφή τού de Vecchi καί τών άλλων φρουρών υπαξιωματικών άπό τήν 
Βιέννη. "Ισως νά μή θέλει γι' άλλη μια φορά νά παραδεχθεί ή αστυνομία τής Τεργέστης 
τήν πλημμέλεια μέ τήν οποία φρουρούσε τον Ρήγα έχοντας ήδη προηγηθεί ό αυτοτραυ¬ 
ματισμός του. Σχετικά βλ. Ap. Dascalakis, Rhigas Velestinlis, la Révolution fran
çaise et les préludes de l'indépendance helléniques. Παρίσι 1937, σ. 146-152. Α. Βρα
ν ο ύ σ η ς , Ρήγας, ο.π., σ. 100 -101. 

25. Βλ. πιο πάνω σ. 167 σημ. 21. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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27 

30 16 

31 

32 

34 

16 

17 

36 

Nota della C. R. Dire[zione] di Poli
zia di Lubiana, con la quale notifica che 
il Valestinlis sii arrivato li 6 corr[en]te 
di sera e partito li 7 d[etto]26. 
Nota della Ces. Reg. Direzione di Poli
zia di Lubiana con cui insinua che l'  
arrestante Antonio Coronio sii arri
vato colà li 9 di sera, e partito li 10 
corr[en]te di mattina 27. 

D[ett]a del C. R. Capitanato Circolare 
di Marburg con la quale notifica d' 
essere arrivato l'arrestante Valestinlis 
li 9 corr[en]te e partito il dopo pranzo 
per Ehrenhausen 28. 
La C. R. Direzione di Polizia di Gratz 
fa noto che l'arrestante Valestinlis sii 
arrivato li 10 corr[en]te colà e partito 
li 11 d[ett]o29. 

Decreto presidiale de 14 d[ett]o sopra 
rescritto de 6 d[ett]o 30 con cui ordi
nato viene a formare un inventario di 
tutti gl'effetti, scritture, libri, e stampe 
di raggione Valestinlis, rimasti in quest' 
officio per essere inoltrato al sud¬ 
[etto] ministero tratenendo gli sud[et¬ 
ti] effetti in buona custodia sin'ad ulte
riori ordini. 
Decreto de 20 detto inseguito ad ordine 

li 9 corr¬ 
[en]te di 
mattina, 
serve pro 
statu no
tizia. 

serve pro 
statu 
notizia. 

serve pro 
statu 
notizia. 

serve pro 
statu 
notizia. 

Verrà 
formato 
l'inven
tario ed 
inoltrato 
all' Ecc¬ 
[el]so 
Presidio. 

Fu dato 21 

26. Βλ. πιο πάνω σ. 157. 
27. Βλ. πιο πάνω σ. 167 σημ. 21. 
28. Βλ. πιο πάνω σ. 157. 
29. Βλ. πιο πάνω σ. 157. 
30. Βλ. Α μ α ν τ ο ς ό.π., σ. 120(121) Pergen προς Brigido 6 Φεβρ. 1798, ένώ στις 

σ. 147 (145) - 148 (149) ό κατάλογος των αντικειμένων καί έντυπων τού Ρήγα πού μετα
φέρθηκαν στην Αστυνομία Τεργέστης μετά τή σύλληψη του καί ό κατάλογος τών έντυ
πων τού Ρήγα πού φυλάχθηκαν στό Γραφείο Λογοκρισίας της Τεργέστης. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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38 

40 

del ministro di Polizia de 15 corr[en]te rapporto, 
con il quale rimmessa viene copia d' 
una Nota scritta dall'arrestante Vale¬ 
stinlis al Console francese Brechet con 
ordine d'inquisere come seguita sia, 
ch'egli potuto abbia scrivere al sud¬ 
[ett]o 31, ordinando inoltre d'insinuare, 
che remunerazione data esser potrebbe 
alli due Commissarii che accompagna
rono li due arrestanti Valestinlis e 
Coronio 32. 

23 Nota del C. R. Capitanato Circolare di Interim 
Bru[c]k insinua che non abbia peranco ad acta, 
saputa ve runa notizia delli due arrestanti non essendo 
ti Valestinlis e Coronio, ne intenda ancora 
il ritardo del loro passaggio w. giunti 

ti li 
commis
sari di 
trasporto 
per farne 
la dovuta 
ricerca. 

24 Decreto presidiale de 22 corr[en]te 
con il quale ordinato viene di proporre — 
che remunerazione possa esser data 
alli due Commissari che trasportarono 
gl'arrestanti Valestinlis e Antonio Conio 

42 

34 

Marzo mese 
Marzo 
giorno 
della 
spedi
zione 

Rapporto a S[ua] Ecc[ellen]za con il 

31. Πρβλ. Α μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 130(131) Pergen προς Brigido 15 Φεβρ. 1798, 134 
(135) Pittoni προς Brigido 20 Φεβρ. 1798. 

32. Βλ. πιο πάνω σ. 156 σημ. 29. 
33. Βλ. πιο πάνω σ. 157 σημ. 30. 
34. Βλ. πιο πάνω σ. 156 σημ. 29. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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43 

44 

13 

20 

quale s' umigliano li conti presentati dal 
Cancelli sta Radossevich circa le spese 
fatte per il trasporto dell'arrestante 
Coronio a Vienna, supplicando a rila
sciar un grazioso Decreto al sud[ett]o 
Radossevich, quanto al scrivano di 
Cancelleria de Vecchi del loro buon 
operato 35. 

Il C. R. Capitanato di Mahrburg notifi
ca che l' arrestante Coronio sii arrivato 
li 12 Febraio p[rossimo] p[assato] e 
partito li 13 ejusdem per Vienna 36. 
Decreto presidiale de 17 corr[en]te con 
il quale vengono rimmessi li conti delle 
spese fatte per la condotta dell' arrestan
te Coronio a Vienna aprovati dalla C. 
R. Buchhalteria con ordine di conse
gnarli al Negoziante Oeconomus per l'  
uso oportuno37, ordinando a significar 

spedito 

serve pro 
statu no
tizia 

Quoad 
Ium: fu
rono con 
segnati li 
conti al 
negozian
te Oeconomus 

22 

35. Βλ. πιο πάνω σ. 156 σημ. 29. 
36. Βλ. πιο πάνω σ. 167 σημ. 21. 
37. Σύμφωνα μέ τό Διάταγμα τού Governo της 17 Μαρτίου 1798, πού όμως δυστυχώς 

δέν σώζεται, πληροφορούμαστε πώς οί λογαριασμοί γιά τα έξοδα τής μεταφοράς τοϋ Κο
ρωνιού στή Βιέννη, αφού εγκρίθηκαν άπό τό αυτοκρατορικό λογιστήριο παραδίνονται 
στον έμπορο Οικονόμου "per l'uso oportuno" (:γιά τήν κατάλληλη χρήση). Ή περίληψη 
είναι πολύ λακωνική γιά νά μπορούν νά εξαχθούν σίγουρα συμπεράσματα. Γιά τό θέμα 
δέν υπάρχει καμιά ένδειξη στα μέχρι τώρα δημοσιευμένα έγγραφα. Μόνο μια υπόθεση θά 
μπορούσε νά γίνει. Ό Α. Κορωνιός ήταν υπάλληλος τού έμπορου Δημ. Οικονόμου καί 
ή τυχαία απουσία του άπό τήν Τεργέστη τίς παραμονές τής άφιξης τού Ρήγα εκεί υπήρξε 
ή άτυχη σύμπτωση πού οδήγησε στην προδοσία τού Ρήγα άπό τον Οικονόμου στην τοπική 
αστυνομία. Από τή σχέση αυτή τών Οικονόμου - Κορωνιού θά μπορούσαμε ίσως νά 
υποθέσουμε πώς ή Διοίκηση παραδίδει τους λογαριασμούς τών εξόδων μεταφοράς τού 
Κορωνιού στον προϊστάμενο του. Επιφορτίζεται δηλ. ό Οικονόμου νά πληρώσει τα έξοδα 
τής μεταφοράς τού υπάλληλου του; Ή μήπως θάπρεπε νά υποθέσουμε ότι τού δίνονται 
απλώς γιά είδοποίησή του; Γνωρίζοντας όμως ήδη ότι καί τά έξοδα τής μεταφοράς τού 
Ρήγα καλύφθηκαν μέ τά χρήματα πού βρέθηκαν στην κατοχή του (Protoc. 1798, άρ. 20) 
ίσως δέν απέχει πολύ άπό τήν πραγματικότητα ή πρώτη υπόθεση. 

Γιά τόν Οικονόμου βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η ς , Ρήγας, ό.π., σ. 98, όπου καί ή προηγούμενη 
βιβλιογραφία. Γύρω άπό τό πρόσωπο τού Οικονόμου δημιουργήθηκε αρκετός θρύλος 
καί φυσικό ήταν νά προκαλέσει καί τή σύνθεση στηλιτευτικών στιχουργημάτων. Στην 
αντίθετη πλευρά εμφανίζεται τό χειρόγραφο τού Μιχ. Περδικάρη «Ρήγας ή κατά ψευδο¬ 
φιλελλήνων» (Γενικά Αρχεία τού Κράτους, χφ. Λαδά, κώδ. αρ. 3). Βλ. Λ. Βρανούσης, 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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al cancellista Radossevich e scrivano di 
Οί Πρόδρομοι, Βασ. Βιβλιοθήκη, άρ. 11, Αθ. 1955, σ. 172-200, όπου δημοσιεύονται και 
αποσπάσματα, έχει δέ αναγγελθεί ή δημοσίευση του άπό τόν ίδιο (Γ. Γ. Λ α δ ά ς - Α θ . 
Χ α τ ζ η δ ή μ ο ς , Ελληνική Βιβλιογραφία τών ετών 1791 - 1795, Αθ. 1970, σ. 331) Τά 
στηλιτευτικά γιά τόν Οικονόμου στιχουργήματα βλ. Γ. Γ. Λ α δ ά ς , παλαιόν ανέκδοτον 
ποίημα περί τού Ρήγα, Ν. Εστία ΚΔ' (1938) σ. 922 - 923.— Δημ . Σ ά ρ ρ ο ς , Ιαμβικά 
τετράστιχα περί τού Ρήγα, Ν. Εστία ΚΔ' (1938) 1061 -1063. Ό Περδικάρης κατηγορεί 
τόν Οικονόμου σαν φιλοκερδή αλλά συγχρόνως τόν θεωρεί σαν λυτρωτή τής 'Ελλάδος 
άπό μεγάλους κινδύνους. Γιά τήν τύχη τού Δημ. Οικονόμου μετά τή σύλληψη τού Ρήγα 
ελάχιστα είναι γνωστά. Οί περισσότερες έμμεσες πληροφορίες μιλούν γιά οικονομική 
του εξαθλίωση παρά τήν επίσημη προστασία πού φαίνεται να τού παρασχέθηκε άπό τήν 
αυστριακή κυβέρνηση μετά άπό σχετική αίτηση του. Βλ. «Πανδώρα» KB' (Αθ. 1872) 
σ. 110 (Πρβλ. Αρ. D a s c a l a k i s , Rhigas Velestinlis, ο.π., σ. 133 σημ. 2) Σπ. Θ ε ο 
τ ό κ η ς , Οί τελευταίοι χαιρετισμοί του Ρήγα, Αθ. 1931, σ. 32, όπου στις "Notizie in
torno al Riga Velestino" τού Γ. Καλαφάτη αναφέρεται : "Morì egli deplorando la sua 
azione. Ha due fratelli a Vienna". Από τό Αρχείο τής 'Ελληνικής Κοινότητας Τεργέστης 
και άπό τό Archivio di stato di Trieste μόνο γιά τό χρονικό διάστημα 1797 -1800 έχουμε 
κάποιες ενδείξεις. Ή πρώτη μνεία γι' αυτόν βρίσκεται στή σ. κ' τού συμμικτου κώδικα 
τής Κοινότητας (πιθανώς άνηκε στον Ιωακείμ, διάκονο στην ελληνική εκκλησία τής 
Τεργέστης στα 1797 καί έκτος τών αντιγράφων επιστολών μεταξύ ιερέων τής κοινότητας 
άπό τό 1783 ώς τό 1797 έχει καί μεταφράσεις αρχαίων κειμένων καί λόγους τού Μάξιμου 

τού Πελοποννησίου) όπου υπάρχει γράμμα (20 Απριλίου 1797) τού Γεωργίου Χρυσοφού, 
πού σπούδαζε στην Πάδοβα, προς τόν διάκονο Ιωακείμ. Σέ άλλο γράμμα (7 Ιούν. 1797) 
συγκεκριμένα γράφει ό Χρυσοφός : «...άπό τάς 20 Ιανουαρίου όπου έστειλα τήν πόλιτζα 
εις χείρας τού κυρίου Δημητρίου Οικονόμου δέν έλαβα πλέον καμμίαν (συνέχ. στή σ. 15) 
άπόκρισίν του, μέ όλον όπου πολλάκις τού έγραψα παρακαλώντας τον. Ταΐς άπερασμέναις 
όμως τού έγραψα δια τού σιορ Κυριάκου Κατράρου, καί μοί έκαμεν τήν άπόκρισίν ό 
σιώρ Κατράρος οτι τού ένεχείρησε τό γράμμα, καί τόν ερώτησε, και αυτός τού άπεκρίθη 
ότι ή καμπιάλε μου εις Γιάσι δέν έπληρώθη· άλλα ό σ κ ύ λ ο ς ήτον είς χρέος να μοί 
στείλη τήν καμπιάλε οπίσω, αυτός όμως δέν έκαταδέχθη ούτε να μοί άποκριθή, καί μέ 
αφάνισε' έγώ, αγαπητέ, ζώ πάντα μέ χρέος, ώς της είναι φανερόν- 8 μήνες είναι, άφ' οΰ 
έπαρακάλεσα αυτόν τόν ά θ ε ο ν τόν οικονόμου να μοί κάμη τήν καλοσύνην, ό οποίος 
αντί καλοσύνης, μοί έφερε τόν εσχατον άφανισμόν επειδή έγώ μέ άλλο μέσον ημπορούσα 
νά λάβω άπόκρισίν εις δύω μήνας, καί ημπορούσα νά γράψω τού θείου μου. Α ς οψεται 
έν ήμερα κρίσεως...». Από γράμμα τής 20 Ιούν. 1797 φαίνεται πώς ό Δημ. Οικονόμου 
δέν κατόρθωσε νά εξαργυρώσει τή συναλλαγματική τού Χρυσοφού άπό τό Γιάσι καί ό 
Χρυσοφός εξακολουθεί νά βρίσκεται σέ ένδεια. 

Στα 1799 αναφέρονται επίσημες διαμαρτυρίες γιά τήν άρνηση τού Οικονόμου νά 
πληρώσει τόν πρόξενο τής Νεαπόλεως γιά τήν απελευθέρωση τού φορτίου ενός πλοίου 
του πού κατελήφθη άπό τους Αγγλους (Archivio di Stato di Trieste, Archivio di Borsa, 
registro 98, anno 1798, p. 491, 544. Βλ. επίσης AST, C. R. Governo, Protocollo anno 
1798, No 1281, anno 1799 No 1288, an. 1800 No 1290). Τήν τελευταία μνεία τής παρουσίας 
του στην Τεργέστη, άπ' όσο μπορεί μέχρι τώρα νά είναι γνωστό, τήν έχουμε άπό τό Αρ
χείο Αγιας τής Έθν. Βιβλιοθήκης (Τμήμα Χειρογράφων Έθν. Βιβλιοθήκης, Αρχείο 
Συνεταιρισμοΰ Αγιάς, Θεσσαλικά άρ. 429), όπου γράμμα άπό τό Τριέστι τών «αύταδέλ¬ 
φων Οικονόμου καί Συντροφιάς» προς τά Αδέλφια Χατζηιωάννου καί Συντροφιά στή 
Βιέννη (11 Φεβρ. 1800 Ν). Στο τέλος λοιπόν αναφέρεται «...Τόν κύρ Αλέξιόν σας, 
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"Ολ. Κατσιαρδή, Ό Ρήγας Φεραίος. Νέα στοιχεία ano τα αρχεία της Τεργέστης 173 

Cancelleria de Vecchi il pieno agradimento Q u o a d 
per il loro zelo dimostrato nell' 2 um: fù 

aver trasferiti li due arrestanti Valestinlis intimatoalli 

e Coronio a Vienna38. medesimi 

Aprile Mese 
Aprile 
giorno 
della 
spedi
zione. 

52 5 Decreto presidiale di 4 corr[en]te con il Fu consegnato 

quale in seguito a rescritto ministeriale — 

de 14 p[rossimo] p[assato] viene rimmessa la alli 

remunerazione per li due commissarj medesimi, 

che accompagnarono gli arrestanti 

di stato Valestinlis e Coronio 39 . 

54 7 D[etto] de 5 d[etto] inesivo a Ressoluzione Verrà 

ministeriale de 29 pfrossimo] eseguito 

όταν τόν γράψετε, είπέτε του, ότι ό Δημήτριος μας τόν προσκυνεί...». Μετά τό 1800 
χάνουμε τά ίχνη τής παρουσίας του στην Τεργέστη .Ό Ένεπεκίδης (Π. Έ ν ε π ε κ ί δ η ς , 
Ρήγας - Υψηλάντης - Καποδίστριας. Έρευναι εις τά Αρχεία τής Αυστρίας, Γερμανίας, 
Ιταλίας, Γαλλίας καί Ελλάδος. Αθ. 1965, σ. 48) αναφέρει ότι «δέν φέρεται ενταφιασθείς 
είς τήν Βιέννην», ούτε όμως καί στην Τεργέστη, όπως υποθέτει. Στή σχετική μνεία του 
πού κάνει για τους Οίκονόμου τής Αυστρίας επισημαίνει τή δυσκολία τής κατάρτισης 

τού οίκογενειακού δέντρου τών Οίκονόμου τής Αυστρίας, πού ήλθαν άπό τή Μακεδονία 
ή Θεσσαλία θά ήταν ίσως παρακινδυνευμένο νά θεωρήσουμε σαν μια οικογένεια τους 
οίκονόμους τής Αυστρίας. Αξίζει νά σημειωθεί πώς ήδη στην Τεργέστη υπήρχαν δύο 
οίκογένειες, ή μια Χιακής καταγωγής καί ή άλλη Μακεδόνικης. Όσον άφορα τήν οικο
γένεια τών βαρώνων Οίκονόμου, τών οποίων ή οικονομική παρουσία στην Τεργέστη 
γίνεται σημαντική στο δεύτερο μισό του 19ου αι., ή καταγωγή της είναι άπό τις Σέρρες 
τής Μακεδονίας. 

Ό Δημήτριος Ανδρ. Οίκονόμου, ιδρυτής τού μεγάλου ατμόμυλου στην Τεργέστη 
στα 1872, πέθανε σέ ηλικία 50 ετών στά 1878. (Στο Αρχ. Έλλην. Κοινότητας Τεργέστης· 
VI Libro Decessi, σ. 122, άρ. 713, όπου ή μνεία για τό θάνατο του, αναφέρεται ώς κατα
γόμενος άπό τή Θεσσαλονίκη. Στο V Libro Battesimi σ. 98 καί 113, όπου σημειώνεται 
ή βάπτιση τών δυο παιδιών του Καλλιρόης καί Έκτορα, σαν τόπος καταγωγής τής οικο
γενείας δηλώνονται οί Σέρρες. "Ισως ό τελευταίος τόπος εγκατάστασης τού Δ.Α. Οίκονό
μου, πριν άπό τόν ερχομό του στην Τεργέστη ήταν ή Θεσσαλονίκη. Μάλλον λοιπόν θα 
πρέπει νά αποκλεισθεί συσχετισμός τών δύο οικογενειών. (Για τις σχετικές άπό τό αρχείο 
τής κοινότητας πληροφορίες ευχαριστώ θερμά τόν Αρχιμανδρίτη κ. Τιμόθεο Έλευθε¬ 
ρίου, πού μού έστειλε κατά παράκληση μου). 

38. Βλ. πια πάνω σ. 156 σημ. 29. 
39. Βλ. πιο πάνω σ. 156 σημ. 29. 
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Σημειώματα καί μαρτυρίες 

p[assato] con ordine che tanto le casse, secondo 
che gl'effetti dell'arrestante di Stato gl'ordini 
Valestinlis restino sino ad ulteriore ricevuti, 
ordine, soltanto che le stampe greche 
che si trovano apresso questa Dire
zione, come quelle esistenti nelle 3 
casse appresso la revisione de libri 
venghino abbraciate in presenza d'um 
Commissario di Polizia40. 

ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ
ΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1942 

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1941, επτά ημέρες μετά τήν άφιξη της ελληνικής 
κυβέρνησης καί τού βασιλιά Γεώργιου στο Λονδίνο, ό Τσουδερός συνο
δευόμενος άπό τον Χαράλαμπο Σιμόπουλο, 'Έλληνα Πρεσβευτή στο Λονδίνο, 
επισκέπτεται στο Foreign Office τον Sir Alexander Cadogan, μόνιμο υφυ
πουργό εξωτερικών. Τό κύριο θέμα αυτής τής συνάντησης είναι ή πρόταση 

τού Τσουδερού για σύναψη συμμαχίας της Ελλάδας μέ τή Βρεταννία για 
τή μεταπολεμική περίοδο επειδή, όπως τονίζει ό ίδιος, υπάρχει μεγάλη 
ταυτότητα ελληνικών καί βρεταννικών συμφερόντων καί πολιτικής. Ό 
Τσουδερός δείχνει επίσης την πρόθεση του νά προσφέρει στή Βρεταννία 
τή χρήση ορισμένων ναυτικών καί αεροπορικών βάσεων στο ελληνικό 
έδαφος. Ό Cadogan άπαντα ότι ή πρόταση αυτή είναι εξαιρετικά ενδια
φέρουσα καί αν τό Foreign Office αποφασίσει νά τήν εξετάσει λεπτομερέ
στερα θα τού ζητήσουν νά διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις πάνω στο 
θέμα αυτό 

Ό Cadogan σχολιάζοντας αυτή τήν πρωτοβουλία τού Τσουδερού, υπο
γραμμίζει τή σημασία τών προσφερόμενων ναυτικών βάσεων για τήν «αστυ
νόμευση» τής Μεσογείου άπό τήν Βρεταννία μετά τον πόλεμο. Γιά τό θέμα 
αυτό θά πρέπει επίσης νά ενημερωθούν οί ΗΠΑ καί ή Τουρκία. Οί ΗΠΑ 
όμως δέν είναι γνωστό πώς θά τό αντιμετωπίσουν. Οσον άφορα τήν Τουρκία 
ή προσφορά αυτή θά πρέπει νά συνεκτιμηθεί μέ τήν απαίτηση πού Οπωσδή
ποτε θά προβάλουν οί Έλληνες, συνδυασμένη μέ τήν πρόταση γιά συμμαχία, 

40. Πρβλ. Α μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 144(145) - 150(151). 
1. R 8810 F.O. 371 / 29817 Σχόλιο Cadogan 29 Σεπτεμβρίου 1941. 
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