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Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος

«Τίς  πρ τος ὁ ῶ
πονομάσας Φερα ον τόν Βελεστινλ ν»ἐ ῖ ῆ

(Δημοσιεύθηκε στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο,
 τόμ. 75, 2019, σελ. 141-144)

Το  ερώτημα  «Τίς   πρ τος  πονομάσας  Φερα ον  τοὸν  Βελεστινλ ν»ὁ ῶ ἐ ῖ ῆ
διατύπωσε ο καθηγητής Σπυρίδων Λάμπρος στο βιβλίο του,  ποκαλύψειςἈ
περιὶ  το  μαρτυρίου το  Ρήγαῦ ῦ , 1892. Το βιβλίο αυτό το εξέδωσε ένα χρόνο
μετά την έκδοση των εγγράφων, που μετέφρασε και για φορά ήρθαν στο
φως από τα Αρχεία της Βιέννης από τον Γάλλο ελληνιστή Αιμίλιο Λεγράν
και  εκδόθηκαν το  1891 από την Ιστορική  και  Εθνολογική Εταιρεία  της
Ελλάδος. Μάλιστα, ο Λεγράν  περαίνει τον πρόλογό του, με την ευχή να δει
«…καταργουμένην τηὸ ν ειὸς τοὸ  νομα το  Ρήγα προσάρτησιν το  θνικοὄ ῦ ῦ ἐ ῦ
Φερα οςῖ .  Α τός κε νος ο δέποτε προσέλαβεν κε νο τοὸ  νομα.   δεὸὐ ἐ ῖ ὐ ἐ ῖ ὄ Ἡ
συναίσθησις  τ ς  στορικ ς  κριβείας,   δικαιοσύνη  και ὸ   ε λάβειαῆ ἱ ῆ ἀ ἡ ἡ ὐ

παιτο σι ναὸ  διατηρήσωμεν το  μάρτυρος τούτου τοὸ  νομα κε νο περἀ ῦ ῦ ὄ ἐ ῖ ὅ
φέρων  πέστη  τοὸν  θάνατον  πεὸρ  πίστεως,  πατρίδος,  νόμων  καιὸὑ ὑ

λευθερίας»ἐ 1.
Με  τα  έγγραφα  του  Λεγράν-Λάμπρου  αρχίζει  ουσιαστικά  η

ιστορικότητα του Ρήγα στην ελληνική ιστοριογραφία. Και συμπληρώθηκαν
στη  συνέχεια  με  τα  έγγραφα  που  έφεραν  στο  φως  μετά  τρεις  περίπου
δεκαετίες, το 1930,  ο Κωνσταντίνος Άμαντος και ο Ντούσαν Πάντελιτς.
Και οι τρεις αυτές αξιόλογες και σημαντικές αρχειακές πηγές για τον Ρήγα
Βελεστινλή,  επειδή  ήταν  δυσεύρετες,  επανεκδόθηκαν  με  την  προσθήκη
ευρετηρίων  και   την  επιμέλεια  του  γράφοντος  από  την  Επιστημονική
Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα2.

Ο Σπυρίδων Λάμπρος επισημαίνει ότι στην εποχή, που έγραφε το
βιβλίο,  δεν  αποκαλούσαν  τον  Ρήγα  παρά  μόνο  «Φερα ον».  Καιῖ
συμπληρώνει διερωτώμενος ότι είναι « γνωστον δεὸ π ς ε σεπήδησεν δηἈ ῶ ἰ ἤ

1 Α μιλίου Λεγράν,  ἰ νέκδοτα γγραφα περιὶ  Ρήγα Βελεστινλ  και τ ν συὶ ν α τἈ ἔ ῆ ῶ ὐ ῷ
μαρτυρησάντων  κ  τ ν  ν  Βιένν  ρχείων  ξαχθέντα  μεταὶ  μεταφράσεωςἐ ῶ ἐ ῃ ἀ ἐ

λληνικ ςἑ ῆ  πό  Σπυρίδωνος  Π.  Λάμπρου,  Αθήνα  1891,  σελ.  ζ΄.  Φωτομηχανικήὑ
επανέκδοση από την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, με
την προσθήκη ευρετηρίου, επιμ. Δημ. Καραμπερόπουλου, Αθήνα 1996, (β΄έκδοση
2000).
2 Κωνσταντίνου μάντου, Ἀ νέκδοτα γγραφα περιὶ  Ρήγα ΒελεστινλἈ ἔ ῆ, Αθήνα 1930,
φωτομηχανική  επανέκδοση  με  την  προσθήκη  ευρετηρίου,  επιμ.  Δημ.
Καραμπερόπουλου,  Επιστημονικής  Εταιρείας  Μελέτης  Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα,
Αθήνα  1997.  Ντούσαν  Πάντελιτς,  Η  εκτέλεση  του  Ρήγα,  μετάφραση  από  τα
Σερβοκροατικά,  Πασχαλίνα  Σπυρούδη,  εισαγωγικό  σημείωμα,  Ιωάννη
Παπαδριανού, επιμέλεια-ευρετήριο Δημ. Καραμπερόπουλου, έκδ. Επιστημονικής
Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2000.
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ν  το ς  χρόνοις  τ ν  μετέρων  πάππων  παραὸ  τοὸ  νομα  το  Ρήγα  τοὸἐ ῖ ῶ ἡ ὀ ῦ
ρχα ον νομα τ ς πατρίδος του». Αυτός ήταν ο λόγος που στην πρώτηἀ ῖ ὄ ῆ

υποσημείωση παρατηρεί πως «Δεὸν δυνήθην ναὸ  ξακριβώσω τίς  πρ τοςἠ ἐ ὁ ῶ
πονομάσας  Φερα ον  τοὸν  Βελεστινλ ν»ἐ ῖ ῆ 3.  Πράγματι,  σχεδόν  όλοι  οι

προγενέστεροι  συγγραφείς  αποκαλούσαν  τον  Ρήγα  «Φερα ον»  και  ουχίῖ
«Βελεστινλ ν».  Γι’  αυτό  και  ο  Σπυρίδων  Λάμπρος  έγραφε  ότι  δενῆ
κατόρθωσε να εξακριβώσει ποιος πρώτος τον ονόμασε «Φερα ον».ῖ

Μια  πρώτη  απάντηση στο  ερώτημα  του  καθηγητού  Σπυρίδωνος
Λάμπρου ήταν εκείνη του Κωνσταντίνου Αμάντου το 1930.  Υποστήριξε
πως ο Γεώργιος Βεντότης ήταν εκείνος που ονόμασε τον  Ρήγα «Φερα ον»,ῖ
τονίζοντας ότι το ανώνυμο επίγραμμα  «Ε ς τοὸν Φερα ον Ρήγαν» στον ἰ ῖ Νέο

νάχαρσινἈ  του 1797 είναι  του Γεωργίου Βεντότη,  «  Βεντότης  λοιποὸνὉ
πρ τος μετεχειρίσθη τοὸ  θνικοὸν νομα Φερα ος, ν   διος  Ρήγας ε ςῶ ἐ ὄ ῖ ἐ ῶ ὁ ἰ ὁ ἰ
ταὸ  βιβλία  του  καιὸ  ειὸς  τουὸ ς  χάρτας  του  νομάζει  αυτόν  ΄΄Ρήγανὀ ἑ
Βελεστινλ ν Θετταλόν΄΄»ῆ 4. Στήριξε την άποψή του αυτή, όπως γράφει, στο
γεγονός ότι στο Φυσικ ς πάνθισμα,ῆ ἀ  Βιέννη 1790, υπάρχει επίγραμμα του
Γεωργίου Βεντότη στον Ρήγα. Τον ισχιρισμό του αυτόν τον επαναλαμβάνει
και  σε  μεταγενέστερα  σχετικά  δημοσιεύματά  του  για  τον  Ρήγα,  «ὁ
Βεντότης  πωνόμασε  τοὸν  Ρήγαν  ΄΄Φερα ον΄΄,  σως  νθυμούμενος  τοὸνἐ ῖ ἴ ἐ

λέξανδρον  Φερα ον»Ἀ ῖ 5,  και   «τοὸ  νομα  Φερα ος  τοὸ  μεταχειρίσθηκεὄ ῖ
πρ τος   Γεώργιος  Βεντότης  τοὸ  1797,  πως  δειξα  ε ς  ταὸ  ῶ ὁ ὅ ἔ ἰ νέκδοταἈ

γγραφαἔ  (σ.  κ΄),  πειτα  δεὸ  καιὸ  λλοι»ἔ ἄ 6.  Επίσης,  σαν  βέβαιο
επαναλαμβάνεται και από άλλους συγγραφείς. Παρατηρούσε σχετικά ο Ν.
Βέης7, «  δεὸ  Γεώργιος Βεντότης γραψε καιὸ δίστιχον πίγραμμα ε ς τοὸνὈ ἔ ἐ ἰ
Δ΄ τόμον τ ς πρώτης λληνικής μεταφράσεως το  Νέου ναχάρσιδος».ῆ ἑ ῦ Ἀ
Ομοίως,  ο  Π.  Ενεπεκίδης  σημείωνε,  «Τοὸ  γνωστότερο  ΄΄Φερα ος΄΄  ε ναιῖ ἶ

πως ξακρίβωσε  καθηγητής μαντος να λόγιο δ ρο το  Ζακυνθινοὅ ἐ ὁ Ἄ ἕ ῶ ῦ ῦ
συνεργάτη του Γεωργίου Βεντότη»8. Επίσης, ο Ενεπεκίδης μετά δεκαετία
επαναλαμβάνει  τα  ίδια,  «  είμνηστος  καδημαϊκοὸς  Κ.  μαντοςὉ ἀ ἀ Ἄ
διεπίστωσε πρ τος τι τοὸ  πίθετον ΄΄Φερα ος΄΄ δόθη ε ς τοὸν Ρήγαν διαὸῶ ὅ ἐ ῖ ἐ ἰ
πρώτην φοραὸν ποὸ  τοὸ ν Βεντότην,  ποιὸος φιέρωσεν ε ς τοὸν Θεσσαλοὸνἀ ὁ ὁ ἀ ἰ
πρωτομάρτυρα ρα α ρχα α πιγράμματα»ὡ ῖ ἀ ῖ ἐ 9.  

3 Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, ποκαλύψεις περιὶ  τοι  μαρτυρίου το  ΡήγαἈ ῦ ῦ , Αθήνα, Εκ
του τυπογραφείου της Εστίας, 1892, σελ. 11 και 97.
4 Κωνσταντίνου Αμάντου, νέκδοτα γγραφα περιὶ  Ρήγα Βελεστινλ , ό.π.Ἀ ἔ ῆ  σελ. κ΄.
5 Κωνστ. Αμάντου, «Ρήγας Βελεστινλ ς», περιοδικό ῆ Ελληνικά, τόμ. 5, 1932, σελ.
51.
6 Κωνστ.  Αμάντου,  «Ρήγας  Φερα ος»,  ῖ Νέα  στία,Ἑ  τόμ.  43,  1948  σελ.  396,
[=Άρθρα και λόγοι, Αθήνα 1953, σελ. 16-17].
7 Ν. Βέη, « ποσπάσματα κ τ ς βιενναίας ΄΄Ἀ ἐ ῆ φημερίδοςἘ ΄΄ περιὸ Ρήγα Βελεστινλ -ῆ
Φεραίου καιὸ τ ν συνεργατ ν α το », ῶ ῶ ὐ ῦ Νέα στίαἙ , τόμ. 30, 1941, σελ. 793α .
8 Αναγνώστηκε   «τοὸ  βράδυ  τ ς  28ῆ ης Σεπτεμβρίου  1957  στηὸ ν  α θουσα  τοἴ ῦ
΄΄Παρνασσο ΄΄ στοὸ  πλαίσιο τ ν ορτ ν γιαὸ  ταὸ  200χρονα ποὸ  τηὸ ν γέννησι τοῦ ῶ ἑ ῶ ἀ ῦ

θνομάρτυρα»,  Π.  Ενεπεκίδη,  Ἐ Ρήγας-Υψηλάντης-Καποδίστριας,  Βιβλιοπωλείον
της « στίας», Αθήνα 1965, σελ. 68 και 85.Ἑ
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Επισημαίνουμε, ωστόσο, πως αν το επίγραμμα ήταν του Βεντότη,
φυσικό θα ήταν να είχε αναγραφεί το όνομά του, όπως και στο  Φυσικ ςῆ

πάνθισμα,ἀ  το  1790,  στο  οποίο,  τονίζουμε  ότι  ο  Βεντότης  τότε  δεν
αποκάλεσε τον Ρήγα «Φερα ον».  Επίσης,  θεωρούμε ότι  και  ο  Ρήγας θαῖ
ανέγραφε  το  όνομα  του  Βεντότη  μια  και  ήταν  ο  εκδότης  του  Νέου

ναχάρσιδοςἈ  και τα πρώτα κεφάλαια ήταν του Βεντότη. Επί πλέον, και το
πιο σημαντικό είναι πως το επίγραμμα «Μο νος ηὸ ν πινάκεσιν κατένθετοῦ ἑ
πατρίδα Ρήγας/ και γε σ’ δε φέρει βίβλος πειρεσίη», και σε απόδοσηὅ ἥ ἀ
από τον Λ. Βρανούση10 «ε ναι   μόνος  πουὸ  κατέστρωσε σεὸ  χάρτες  τηὸ νἶ ὁ
πατρίδα του, καθωὸ ς καιὸ σα μπεριέχει το το τοὸ  πλούσιο σε περιεχόμενοὅ ἐ ῦ
βιβλίο»,  αναφέρεται  στην  Χάρτα,  που  σημαίνει  πως  ο  συγγραφέας  του
επιγράμματος θα είχε δει την Χάρτα, που είχε σχεδιαστεί και τυπώνονταν.
Ο  Βεντότης11 είχε  ήδη  αποβιώσει  πριν  από  δέκα  μήνες  (5/17  Νοεμβρ.
1795), όταν ο Ρήγας είχε έρθει στην Βιέννη τον Αύγουστο του 1796. 

Προσθέτουμε  ακόμη  πως  οι  συγγραφείς  μετά  την  ίδρυση  του
ελληνικού  κράτους,  οι  οποίοι  ασχολήθηκαν  με  τον  Ρήγα,  δεν  θα  ήταν
δυνατόν,  νομίζουμε,  να  χρησιμοποιούσαν  το  «Φεραίος»»  μόνο  από  το
γεγονός του επιγράμματος, αν έγκυρα μελετήματα σχετικά με τον Ρήγα και
δόκιμων  συγγραφέων  δεν  ανέγραφαν  το  «Φερα ος».  Εκτός  τούτου,  τοῖ
αναγραφόμενο «Φερα ος», είναι σε ανώνυμο επίγραμμα και όχι σε τίτλοῖ
βιβλίου ή σε σχετική μελέτη, όπως στα δημοσιεύματα, που αναγράφουν το
«Φερα ος» για τον Βελεστινλή, μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτουςῖ
και  μέχρι  την  εποχή  που  ο  Σπυρίδων  Λάμπρος  το  1892  διατύπωσε  το
ερώτημά του.

***
Το 1987 ιδρύσαμε  την  Επιστημονική  Εταιρεία  Μελέτης  Φερών-

Βελεστίνου-Ρήγα, που στους σκοπούς της είναι η μελέτη της ζωής και του
έργου του Ρήγα Βελεστινλή, με την διοργάνωση των Διεθνών Συνεδρίων,
την  παράλληλη  έκδοση  των  Πρακτικών  τους,  και  την  επανέκδοση  των
έργων του και σχετικών μελετών. Στο πλαίσιο αυτό, το 1997 (επανέκδοση
το 2000)  δημοσιεύσαμε τη  μελέτη  μας  νομα καί  καταγωγή  το  ΡήγαὌ ῦ
Βελεστινλῆ.  Κατά  τη  σχετική  έρευνα  για  το  πραγματικό όνομα,  μια  και
υποστηρίζονταν σαν πραγματικό όνομα του Ρήγα το « ντώνιος Κυριαζ ς»,Ἀ ῆ
τεκμηριώθηκε  το  ανιστόρητο  του  πράγματος.  Μάλιστα,  διαγράφθηκε
τελικά  από  το  Σχολικό  βιβλίο  Ιστορίας  της  ΣΤ΄  Τάξεως  Δημοτικού  με

9 Π. Ενεπεδίδη,  Κορα ς-Κούμας-Κάλβοςῆ ,  Αθήνα,  Βιβλιοπωλε ον τ ς « στίας»,ῖ ῆ Ἑ
1967, σελ. 248.
10 Λέανδρου  Βρανούση,  φημερίς  έτος  έβδομον  1797,  ΠρολεγόμεναἘ ,  Κέντρον
Ερεύνης  του  Μεσαιωνικού  και  Νέου  Ελληνισμού,  Ακαδημίας  Αθηνών,  Αθήνα
1995, σελ. 848.
11 Ο Λ. Βρανούσης,  φημερίςἘ ,  Προλεγόμενα, ό.π., σελ. 816-817, σημειώνει ότι
είναι  εξακριβωμένο  το  πότε  πέθανε  ο  Γεώργιος  Βεντότης  παραπέμποντας  στις
σχετικές εργασίες: νδρόνικου Δημητρακόπουλου, Ἀ Προσθ και καιὶ  διορθώσεις ε ςῆ ἰ
τηὶ ν Νεοελλ. Φιλολογίαν το  Κ. Σάθα,ῦ  Λιψία 1871, σελ. 93, Π. Ενεπεκίδη, Κορα ς-ῆ
Κούμας-Κάλβος,  Αθήνα  1967,  σελ.  248-252,  Γ.  Λαϊου,  «Γεώργιος  Βεντότης»,
Επτανησιακά Φύλλα, τ. Γ΄, αρ. 6, Νοέμβρ. 1958, σελ. 183-184.
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απόφαση του τότε Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μετά το αίτημά μας και την
προσκόμιση της σχετικής βιβλιογραφίας12. 

Κατά  την  συστηματική,  ωστόσο,  διερεύνηση  όλων  των
δημοσιευμένων μελετών για τον Ρήγα κατά τον 19ο αιώνα, εντοπίσθηκε το
βιβλίο όπου για πρώτη φορά χρησιμοποιείται το «Ρήγας Φερα ος». Είναι ηῖ
εποχή,  μετά  την  δημιουργία  του  Ελληνικού  κράτους,  ανάπτυξης  της
σχετικής  αρχαιολατρίας.  Συγκεκριμένα,  ο  Κωνσταντίνος  Κούμας  (1777-
1836), λόγιος, διδάσκαλος του Γένους,  το 1832 στον τελευταίο τόμο, τον
δωδέκατο,  του έργου του,  στορίαι  τ ν νθρωπίνων πράξεωνἹ ῶ ἀ 13 και  στο
κεφάλαιο οι « λληνες», ανέγραψε ως κεφαλίδα του κειμένου το «Ρήγας Ἕ ὁ
Φερα ος»,  ενώ  στο  κείμενο  απλά  αναγράφει  «  κ  Φερ ν  (τώραῖ Ὁ ἐ ῶ
Βελεστίνου) τ ς Θετταλίας Ρήγας». Έχουμε την πρώτη μνεία σε βιβλίο τουῆ
ονόματος «Φερα ος» για τον Ρήγα.ῖ

Δύο χρόνια αργότερα, το 1834, ο Ιωάννης Φιλήμων στο έργο του
Δοκίμιον  στορικοὶ ν  περιὶ  τ ς  Φιλικ ς  ταιρείαςἱ ῆ ῆ Ἑ 14,  επανέλαβε  το  «Ρήγας
Φερα ος», τονίζοντας ότι ο Ρήγας χρησιμοποίησε ως επώνυμο το όνομα τηςῖ
γενέτειράς  του «Βελεστηνός».  Σχετικά σημειώνει  «..δεὸν  μεταχειρίζετο  ὁ
Ρήγας  τοὸ  ρχα ον  τοπικοὸν  νομα  τ ς  πατρίδος  του,  καταὸ  τηὸ ν  ποίανἀ ῖ ὄ ῆ ὁ

καμον  χρ σιν  διάφοροι  λλων  τόπων,  λλαὸ  τοὸ  μεταγενέστερονἔ ῆ ἄ ἀ
Βελεστηνός».  Ακολούθως,  μετά  δύο  χρόνια,  το  1836,  ο  Χριστόφορος
Περραιβός,  ο  σύντροφος  του  Ρήγα,  δημοσίευσε  το  βιβλίο  του  με  τίτλο

πομνημονεύματα  πολεμικάἈ 15,  στο  οποίο  αναγράφει  «Ρήγας  Φερρα ος  ῖ ὁ
Θετταλός»,  μάλιστα με δύο «ρρ», σημειώνοντας επί πλέον πως ο Ρήγας
χρησιμοποίησε  στα  συγγράμματά  του  και  τα  δυο  επώνυμα,  «ποτεὸ  μεὸν
Ρήγας  Φερρα ος,  ποτεὸ  δεὸ  Ρήγας  Βελεστινλ ς».  Αναληθής  αυτός  οῖ ῆ
ισχυρισμός του Περραιβού. Μάλλον δεν θα είδε τα έργα του Ρήγα, ο οποίος
ουδέποτε  ανέγραψε  ως  επώνυμο  το  «Φερα ος»,  αλλά  πάντοτε  «Ρήγαςῖ
Βελεστινλ ς  Θετταλός».   Ομοίως,  ο  Περραιβός  επαναλαμβάνει  τοῆ
«Φερα ος»,  το  1860,  στην  βιογραφία  του  Ρήγα  με  τίτλο,  ῖ Σύντομος
βιογραφία  το  οιδήμου  Ρήγα  Φεραίου  το  Θετταλοῦ ἀ ῦ ῦ16,  όπου  ωστόσο

12 Δημ.  Καραμπερόπουλου,  Όνομα  και  καταγωηγή  του  Ρήγα  Βελεστινλή,
Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 22000, σελ. 58-
64.
13 Κωνσταντίνου Κούμα,  στορίαι  τ ν νθρωπίνων πράξεωνἹ ῶ ἀ ,  τόμ. ΙΒ΄, Βιέννη
1832,  [=Κ.  Κούμα,  Ο  λληνες.  Διαφωτισμός- πανάσταση.  Ανατύπωση  μεἱ Ἕ Ἐ
ευρετήριο, Βιβλιοπωλείον Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα 1998], σελ. 601.
14 Ιωάννου  Φιλήμονος,  Δοκίμιον  στορικοὶ ν  περιὶ  τ ς  Φιλικ ς  ταιρείαςἱ ῆ ῆ Ἑ ,  νἘ
Ναυπλί  1836, σελ. 90-99. Ομοίως και στο μεταγενέστερο έργον του το «Ρήγαςᾳ
Φερα ος»  χρησιμοποίησε  ο  Φιλήμων,  ῖ Δοκίμιον  στορίας  λληνικ ςἹ Ἑ ῆ

παναστάσεωςἘ , Αθήνα 1959, τόμ. Β΄, σελ. 10.
15 Χριστόφορου Περραιβο , ῦ πομνημονεύματα πολεμικά,Ἀ  ν θήναις 1836, σελ.Ἐ Ἀ
η΄ 
16 Χριστόφορου Περραιβο , ῦ Σύντομος βιογραφία το  οιδήμου Ρήγα Φεραίου τουῦ ἀ
Θετταλοῦ,  ν  θήναις  1860,  [=επανατύπωση  Βιβλιοπωλείον  Νότη  Καραβία,Ἐ Ἀ
Αθήνα 1998], υποσημείωση σελ. 23-24.
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αναγράφει σωστά τον τίτλο του βιβλίου φυσικής και τον συγγραφέα του,
«Φυσικ ς πάνθισμα…παραὸ  το  Ρήγα Βελεστινλ  Θετταλο ». ῆ ἀ ῦ ῆ ῦ

Λόγου του κύρους που διέθετε ο Περραιβός,  ως  σύντροφος του
Ρήγα,  και  με  τα  δύο  προαναφερθέντα  δημοσιεύματά  του  συνέβαλε
καθοριστικά  στην  καθιέρωση  του  ονόματος  «Φερα ος»  αντί  τουῖ
πραγματικού  «Βελεστινλής»,  όπως  χαρακτηριστικά  υπογραμμίζει  και  ο
Απόστολος  Δασκαλάκης17.  Σημειώνουμε  ωστόσο,  ότι  ο  ιατρός  Μιχαήλ
Περδικάρης το 1811 σε σχετικό χειρόγραφο λιβελλογράφημά του εναντίον
του Ρήγα χρησιμοποίησε το «Φερα ος»ῖ  18.

***
Συμπερασματικά τονίζεται,  δίνοντας  απάντηση στο ερώτημα του

Σπυρίδωνος Λάμπρου, που διατυπώθηκε το 1892, πως η πρώτη αναφορά
του ονόματος «Ρήγας Φερα ος» ήταν εκείνη του Κων. Κούμα το 1832 καιῖ
στη  συνέχεια  του  Ιωάννη  Φιλήμονος  το  1834  και  του  Χριστόφορου
Περραιβού το 1836. Έκτοτε, η διάδοση των ιστορικών βιβλίων ιδιαίτερα
του  Φιλήμονος  και  του  Περραιβού,  συνέβαλε  στην  καθιέρωση  του
ονόματος  του  Ρήγα  «Φερα ος»,  αντί  του  «Βελεστινλ ς»,  που  ο  ίδιοςῖ ῆ
χρησιμοποίησε.

17 Απόστολου Δασκαλάκη, «Περιὸ τοὸ  πραγματικοὸν νομα το  Ρήγα Βελεστινλ »,ὄ ῦ ῆ
στον τόμο Τεσσαρακονταετηριὶ ς Θεοφίλου Βορέα, Αθήνα 1940, σελ. 129.
18 Λέανδρου  Βρανούση,  Μιχαήλ Περδικάρη,  Ρήγας   κατά  ψευδοφιλελλήνων,ἤ
στον τόμο Ο  Πρόδρομοιἱ , Βασική Βιβλιοθήκη, αρ. 11, Αθήνα 1956, σελ. 189-200.
Επίσης, Λέανδρου Βρανούση,  Ρήγας  καταὶ  ψευδοφιλελλήνων, νέκδοτον ργονἤ ἀ ἔ
το  Μιχαηὶ λ  Περδικάρη  (1811),ῦ  Κέντρον  Ερεύνης  του  Μεσαιωνικού  και  Νέου
Ελληνισμού, Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 1997, σελ. 67 και 192.


