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Αγαπητέ κύριε Καλύβα,
Με την επιστολή θα θέλαμε, σχετικά με την αναφορά σας στον Ρ ήγα Βελεστινλή στο
βιβλίο σας «Καταστροφές και θρίαμβοι», Αθήνα 2015, σελ. 58, να επισημ άνουμε
ορισμένες ανακρίβειες. Συγκεκριμένα:
1).Ο Ρ ήγας δεν είχε εκδώσει σχετική ελληνική εφημερ ίδα, όπως γίνεται αναφορά
στο κείμενό σας. Οι Σιατιστινοί αδελφοί Πούλιου εξέδιδαν το έντυπο με τίτλο
«ΕΦΗΜΕΡΙΣ» απ ό το 1791 έως το Δεκέμβριο του 1797, μέχρι τη προδοσ ία και
σύλληψη του Ρ ήγα και των Συντρόφων του. Βλ. τη σχετική αναστατική επαν έκδοση
της ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ, που έχει γίνει απ ό τον Λέανδρο Βρανούση το 1995, του
Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών.
2). Σχετικά με την καταγωγή του Ρ ήγα Βελεστινλή σημειώνετε ότι ήταν «πιθανώς
βλάχικης καταγωγής». Η έρευνα των έργων του Ρ ήγα Βελεστινλή, τα οπο ία έχουμε
επανεκδώσει με σχόλια και ευρετήρια καθώς και σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM), έχει
δείξει ότι ο Ρήγας ουδεμία αναφορά κάνει στα Βλαχοχώρια της Πίνδου. Μπορε ίτε να
δείτε τη «Χάρτα της Ελλάδος». Αν ο Ρ ήγας κατάγονταν από τα ένδοξα τότε
κεφαλοχώρια της Πίνδου, αν τα είχε επισκεφθεί, αν οι γονείς και οι παππο ύδες του
κατάγονταν από εκεί θα έκανε σχετική μνεία στα έργα του, και στη Χάρτα του θα τα
ανέγραφε. Αντίθετα δεν τα αναγράφει, γιατί δεν θα τα γνώριζε. Για τη γενέτειρά του
όμως, το Βελεστίνο, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή, τη Θεσσαλία, ο Ρ ήγας
αναγράφει πολλές πληροφορίες, γι’ αυτό εξάλλου σε όλα τα έργα του αναγράφει ότι
εκδόθηκαν «παρά Ρ ήγα Βελεστινλή Θετταλού». Ήταν δηλ. ντόπιος, γηγενής.
Σχετικά βλ. Λ. Βρανούση, Ρήγας Βελεστινλής, έκδοση Επιστημονικής Εταιρεας
ί
Μελέτης
Φερών-Βελεστίνου-Ρ ήγα,
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1998,
σελ.
15-16.
Δημ.
Καραμπερό πουλου, Όνομα και καταγωγή του Ρ ήγα Βελεστινλή, Αθήνα 22000, σελ.
71 καισυνέχεια.
3). Επ ί σης , η σύλληψη του Ρ ήγα δεν έγινε, όπως γράφετε, επειδ ή «άρχισε να
υποστηρίζει την ιδέα μιας βαλκανικής εξέγερσης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί απ ό
τις αυστριακές αρχές…». Στη Βιέννη κατά την δεύτερη διαμονή του για ένα και
πλέον χρόνο μέχρι τον Δεκέμβριο του 1797, που αναχώρησε, η Αυστριακή
Αστυνομία δεν είχε υποψιαστεί το παραμικρό. Γι΄ αυτό εξάλλου του έδωσε και το
διαβατήριο για τη μετάβασή του στην Τεργέστη και την εν συνεχεία μετάβασή του
στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Η σύλληψή του Ρ ήγα στην Τεργέστη έγινε μετά
την προδοσία από τον Έλληνα έμπορο Δημήτριο Οικονόμου εκ Κοζάνης, συνέταιρο
του Αντωνίου Νιώτη, στον οποίο είχαν αποσταλεί από τον Ρ ήγα ο φάκελος και τα

κιβώτια. Αλλά η μοίρα της ιστορίας άλλα έγραφε. Έλειπε ο Νιώτης στη Δαλματία και
ο Οικονόμου άνοιξε το φάκελο και τα κιβώτια και αντικρύζοντας τα επαναστατικά
κείμενα, έτρεξε στην Αυστριακή Αστυνομία και κατέδωσε τον Ρ ήγα. Έτσι ερχόμενος
ο Ρήγας στο ξενοδοχείο συνελήφθη. Και τότε έμαθε η Αυστριακή Αστυνομία το
επαναστατικό σχέδιο του Ρήγα. Γι’ αυτό και κατατρόμαξε διότι ουσιαστικά είχε
αχρηστευθεί
το σύστημα παρακολούθησής
της.
Σχετικά βλ.
Κων.
Αμάντου, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα 1930,, επαν έκδοση
Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρ ήγα, Αθήνα 1997, σελ. 3.
Δημ. Καραμπερό πουλου, Η συνωμοτική δράση του Ρήγα Βελεστινλή, έκδοση
Επιστημονικής Εταιρείας, Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρ ήγα, Αθήνα 2009.
Αγαπητέ κύριε Καλύβα, μετά τα παραπάνω ευελπιστούμε, σε μία προσεχή
επανέκδοση, μια και το βιβλίο σας έχει μεγάλη αναγνωσιμότητα, όπως γίνουν οι
σχετικές διορθώσεις.
Μπορείτε, www.rhigassociety.gr, www.karaberopoulos.gr να επισκεφθε ίτε τις
ιστοσελίδες μας, στις οποίες είναι σε PDF όλα τα έργα του Ρ ήγα και οι σχετικές
μελέτες. Αν σας ενδιαφέρει να έχετε τα ΑΠΑΝΤΑ του Ρ ήγα Βελεστινλή σε ψηφιακό
δίσκο, ευχαρίστως να σας τον αποστέλλαμε.
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