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Προλογικά

Στους σκοπούς της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φε-

ρών-Βελεστίνου-Ρήγα είναι η μελέτη και προβολή της ζωής

και του έργου του επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή. Πραγμα-

τοποιούνται με την έκδοση όλων των έργων του, με τη διορ-

γάνωση των διεθνών Συνεδρίων καθώς και με την έκδοση με-

λετών, οι οποίες δίνουν απάντηση σε θέματα της ιστορικής

έρευνας,  όπως είναι οι μελέτες «Όνομα  και καταγωγή του

Ρήγα Βελεστινλή», «Ρήγας και Ορθόδοξη πίστη», «Η Γαλλική

Encyclopedie ένα πρότυπο του έργου του Ρήγα “Φυσικής απάν-

θισμα”», «Γιατί ο Ρήγας διάλεξε χάρτη της αρχαίας Ελλάδος

για τη “Χάρτα της Ελλάδος”;», «Το “ρόπαλο του Ηρακλέους”

στους χάρτες του Ρήγα Βελεστινλή», «Ήταν τελικά ο Ρήγας

εκδότης του “Αγαθάγγελου”», «Η συνωμοτική δράση του Ρήγα

Βελαστινλή» κ.ά. 

Ένα θέμα ωστόσο της ιστορικής έρευνας, που εδώ και λίγα

χρόνια έχει τεθεί και ιδιαίτερα πρόσφατα με την καλαίσθη-

τη επανέκδοση του χειρογράφου με το θεατρικό έργο «Το σα-

γανάκι της τρέλας», είναι αν πράγματι ο Ρήγας ήταν συγ-

γραφέας του έργου αυτού, όπως διατείνεται η επιμελήτρια της

έκδοσης του χειρογράφου. Καταβλήθηκε προσπάθεια να

δοθεί μια τεκμηριωμένη απάντηση και τα αποτελέσματα της

έρευνάς μας παρουσιάζονται  στο σύντομο κείμενο, το οποίο

ακολουθεί. Με τεκμήρια, με στοιχεία καταλήγουμε στο συμ-

πέρασμά μας με το οποίο αντικρούονται οι ατεκμηρίωτες από-
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ψεις για την πατρότητα του χειρογράφου.

Μετά την αποσαφήνιση με την παρούσα μελέτη μας ότι η

πατρότητα του συγκεκριμένου χειρογράφου δεν ανήκει στον

Ρήγα Βελεστινλή, θα πρέπει να διερευνηθεί ένα άλλο σοβα-

ρό ζήτημα της ιστορικής έρευνας: ποια η σχέση του Ρήγα  με

τον Ηγεμόνα Νικόλαο Μαυρογένη. Αν δηλαδή πράγματι ο Ρή-

γας, τον καιρό που μετέφραζε το «Πνεύμα των νόμων» του

Μοντεσκιέ, μελετούσε τον «Αιμίλιο» του Ρουσσώ και τα έργα

του Βολταίρου, μετέφραζε λήμματα από την Γαλλική Εγκυ-

κλοπαιδεία για το «Φυσικής απάνθισμα», βοήθησε ως γραμ-

ματέας, όπως υποστηρίζεται του Μαυρογένη και έπαρχος Κραϊ-

όβας, τα οθωμανικά στρατεύματα κατά τον πόλεμο των «τριών

ιμπερίων», τον πόλεμο μεταξύ Αυστρίας, Ρωσίας και Οθω-

μανικής  Πύλης. Ένα θέμα που θα πρέπει οριστικά να διευ-

κρινιστεί.
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Δεν είναι τελικά ο Ρήγας

ο συγγραφέας των «Ανέκδοτων κειμένων» 

με την κωμωδία «To σαγανάκι της τρέλλας» 

Ρήγας, Ανέκδοτα κείμενα, επιμέλεια Lia Brad Chisacof,

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κύπρου-Εκδόσεις Gutenberg,

Αθήνα 2011, (σελ. 364).

Το 1998, το έτος που γιορτάσθηκε η επέτειος των διακο-

σίων χρόνων από το μαρτυρικό θάνατο του Ρήγα Βελεστιν-

λή, η Ρουμάνα ελληνίστρια ιστορικός κυρία Lia Brad Chisacof

είχε παρουσιάσει ένα χειρόγραφο, το οποίο, όπως υποστήρι-

ζε στο επιλογικό  κείμενό της, ήταν έργο του Ρήγα. Η έκδο-

ση έγινε από το Ινστιτούτο Μελετών Νότιο-Ανατολικής Ευ-

ρώπης της Ρουμανικής Ακαδημίας και ήταν δίγλωσση ελλη-

νικά-ρουμανικά με τίτλο «Ρήγας, Ανέκδοτα έργα - Rigas, Scrieri

inedite» («Η δοκιμασμένη φιλία» και  μια κωμωδία «Το σα-

γανάκι της τρέλλας»).

Το βιβλίο παρουσιάστηκε στην Αθήνα, προκαλώντας πολ-

λά σχόλια, ενώ παράλληλα δημοσιεύτηκαν σχετικά κριτικά

κείμενα από τους Σπύρο Ευαγγελάτο, Βάλτερ Πούχνερ,

Δημ. Σπάθη και Λουκά  Αξελό1, στα οποία εκφράζονταν βά-

1. Σπύρος Ευαγγελάτος, «Rigas Scrieri inedited, Academia Romana. In-

stitutul de Studii Sud-Est Europene, Bucuresti 1998, έκδοση, μετάφραση

και επίλογος Lia Brad Shisacof», Παράβασις, Επιστημονικό Δελτίο Τμή-
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σιμες αμφιβολίες για την αποδιδόμενη στον Ρήγα πατρότη-

τα του χειρογράφου. Επί πλέον τονίζονταν ότι θα έπρεπε να

γίνει μια νέα έκδοση χωρίς λάθη, με ευρετήριο και γλωσσά-

ριο, στο οποίο θα εξηγούνται οι πολλές τουρκικές, ρουμανι-

κές κλπ. λέξεις. 

Πρόσφατα, το 2011, από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύ-

πρου και τις εκδόσεις Gutenberg επανεκδόθηκε το χειρόγρα-

φο στην Αθήνα  σε μία καλαίσθητη έκδοση με τίτλο «Ρήγας,

ανέκδοτα έργα», (σελ. 364) με την επιμέλεια της κυρίας Lia

Brad Chisacof. Στην αρχή του βιβλίου, (σελ. 9-54), είναι το

εισαγωγικό κείμενο της επιμελήτριας της έκδοσης, και στη συ-

νέχεια, (σελ. 55-277), καταχωρίζεται  φωτοτυπία των σελίδων

του χειρογράφου δεξιά και μεταγραφή τους αριστερά. Κατ’ αυ-

τόν τον τρόπο ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει

ιδίοις όμμασι το χειρόγραφο. Η έκδοση συμπληρώνεται με το

Γλωσσάριο, (σελ. 279-288), το Παραρτήματα 1 με τις «Ορ-

θογραφικές αλλαγές που επήλθαν κατά τη μεταγραφή του χει-

ρογράφου», (σελ. 289-308), και τα Παραρτήματα 2 και 3 με

την «Παλαιογραφική και γραφολογική έκθεση», (σελ. 309-364).   

ματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμ. 3 (1999), σελ.

289-292. Δημήτρης Σπάθης, «Στο εργαστήρι της φαναριώτικης σάτι-

ρας», Τα Ιστορικά, τεύχ. 31 (Δεκέμβριος 1999), σελ. 486-496. Βάλ-

τερ Πούχνερ, «Νέο θεατρικό έργο του Ρήγα Βελεστινλή. Κριτικές πα-

ρατηρήσεις σε μια προσωρινή έκδοση», Παράβασις, Επιστημονικό Δελ-

τίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμ. 4,

(2002), σελ. 295-309. Λουκάς Αξελός, Ρήγας Βελεστινλής. Σταθμοί και

όρια στην διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελ-

λάδα, εκδόσεις Στοχαστής, Αθήνα 2003, σελ. 281-286, «Το Σαγανά-

κι της τρέλλας. Έργο του Ρήγα ή Ανωνύμου;».
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Τα πέντε επιχειρήματα της κυρίας Chisacof

για την πατρότητα του κειμένου και η αναίρεσή τους

Στο εισαγωγικό κείμενό της η κυρία Lia Brad Chisacof έχει

ιδιαίτερο κεφάλαιο με τίτλο «Η πατρότητα του κειμένου» (σελ.

31-35). Υποστηρίζει ότι ο Ρήγας είναι ο συγγραφέας του χει-

ρογράφου και απαριθμεί πέντε επιχειρήματα. Χαρακτηριστικά

τονίζει ότι «Πέντε είναι τα κύρια στοιχεία που πιστοποιούν ότι

το κείμενο το έγραψε ο Ρήγας Βελεστινλής». Παραθέτουμε στη

συνέχεια αυτούσιο το κείμενο του κάθε επιχειρήματος της κυ-

ρίας Brad Chisacof, στο οποίο καταχωρίζονται και οι δικές μας

ισχυρές παρατηρήσεις, οι οποίες τεκμηριώνουν ότι συγγρα-

φέας της κωμωδίας «Το σαγανάκι της τρέλλας» δεν είναι ο Ρή-

γας Βελεστινλής.   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ Α΄. «Ένα στοιχείο αποτελεί το

σημείωμα επάνω στο “φάκελο” του χειρογράφου

(στην πραγματικότητα ένα φύλλο διπλωμένο σε σχή-

μα φακέλου), με το εξής περιεχόμενο: Des papiers

appartenant a monsieur Le Roy secrétaire de Me

le Prince Brancowan a Bucoreste pris en dépôt de

25 Juillet 1786. Ο φάκελος φέρει τη βούλα του αυ-

στριακού προξενείου του Βουκουρεστίου. Το όνο-

μα Le Roy αποτελεί μετάφραση του ονόματος του

Ρήγα, όχι μόνον επειδή χρησιμοποιήθηκε η γαλλι-

κή γλώσσα, αλλά και ίσως επειδή υπήρχε πρόθεση

συγκάλυψης.

Υπάρχει βέβαια και μια άλλη δυνατότητα ερμη-

νείας, που εντοπίζεται στην ειρωνική σφαίρα («ο δι-

´

´
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κός μας, δηλαδή ο ντόπιος, Le Roy»), αν φυσικά δεν

αναφέρεται στον Charles le Roy (1726-1779),

συγγραφέα και καθηγητή της ιατρικής στο Μονπε-

λιέ, δεδομένου ότι σε όλα τα αποδιδόμενα στο Ρήγα

χειρόγραφα υπάρχουν κείμενα που έχουν σχέση με

την ιατρική. Ας υπενθυμίσουμε ότι ο Anastasius του

Hope είχε ιατρικές γνώσεις».

Παρατηρήσεις:

1) Η ημερομηνία 25 Ιουλίου 1786 δεν αναγράφεται επά-

νω στο ανώνυμο αχρονολόγητο χειρόγραφο, αλλά στο «φά-

κελο», που περιέχει το χειρόγραφο.  Όπως σημειώνει η κ.

Chisacof είναι «στην πραγματικότητα ένα φύλλο διπλωμένο σε

σχήμα φακέλου», στο οποίο είναι γραμμένο το γαλλικό κεί-

μενο με την ημερομηνία. Όμως  το χειρόγραφο και ο «φάκε-

λος» μπορεί να είναι άσχετα μεταξύ τους. Πιθανόν κάποια στιγ-

μή να τέθηκε το χειρόγραφο στον φάκελο, ο οποίος φέρει τη

βούλα του αυστριακού προξενείου.

2) Ο Μαυρογένης έφτασε στο Βουκουρέστι στις 17/28 Μαΐ-

ου 1786, όπως σημειώνει η κ. Chisacof (σελ. 11) και το υπό

εξέταση χειρόγραφο παραδόθηκε στο αυστριακό προξενείο

στις 25 Ιουλίου 1786, δηλαδή σχεδόν μετά δύο μήνες. Το χρο-

νικό αυτό διάστημα των δύο μηνών μας φαίνεται ότι είναι πολύ

μικρό για την αναγνώριση πρώτα της προσωπικότητας του

Μαυρογένη μετά την εγκατάστασή του στην Ηγεμονία, τις επι-

σκέψεις των κληρικών, των αρχόντων και την υποστηριζόμενη

δυσαρέσκεια του συγγραφέα Ρήγα από τον μη διορισμό του

στην νομαρχία του Ιλφόφου και στη συνέχεια τη συγγραφή



του χειρογράφου με τόσες διορθώσεις και πάραυτα να έχει δο-

θεί στο αυστριακό προξενείο του Βουκουρεστίου. 

3) Σχετικά με τις ιατρικές γνώσεις του Ρήγα, που υποστη-

ρίζει η κ. Chisacof ότι σε όλα τα αποδιδόμενα στον Ρήγα χει-

ρόγραφα υπάρχουν κείμενα που έχουν σχέση με την ιατρική,

και παρόμοια στη σελίδα 42 σημειώνει ότι ο Ρήγας είχε «ευ-

ρεία γνώση περί της ιατρικής και φαρμακευτικής», θα θέλαμε

να παρατηρήσουμε ότι το μόνο κείμενο στο οποίο υπάρχουν

ιατρικές γνώσεις είναι το «Φυσικής απάνθισμα», Βιέννη 1790,

και ιδιαίτερα στο Κεφάλαιο  ΚΔ΄ «Περί ανθρώπου, ζώων και

ετέρων τινών»2. Μάλιστα όπως έχουμε αποδείξει3 τα κείμε-

να αυτά είναι κατά κανόνα μετάφραση από λήμματα της Γαλ-

λικής Encyclopédie των Diderot και D’Alembert (Παρίσι 1751

εκδόθηκε ο πρώτο τόμος). Ιδιαίτερα επισημάναμε ότι ο Ρή-

γας αντέγραψε και το λάθος που περιέχονταν στο λήμμα περί

της κυκλοφορίας του αίματος για του κτύπους της καρδιάς,

πως δήθεν ήταν 2000 την ώρα. Εάν είχε πράγματι ιατρικές γνώ-

σεις θα διαπίστωνε το τυπογραφικό λάθος της Γαλλικής Εγ-

κυκλοπαιδείας. Και φυσικά δεν θα ήταν δυνατόν ο Ρήγας να

γνώριζε τον καθηγητή Ιατρικής του Μονπελιέ Charles le Roy

(1726-1779).

2. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλος, «Ιατρικές γνώσεις του Ρήγα Βελεστιν-

λή στο έργο του “Φυσικής απάνθισμα”», Υπέρεια, τόμ. 1, Πρακτικά

Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», (Βελεστίνο 1986),

Αθήνα 1990, σελ. 457-499, και σε ανάτυπο.

3. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλος, «Η Γαλλική “Encyclopédie”  ένα πρό-

τυπο του έργου του Ρήγα “Φυσικής απάνθισμα”», Ο Ερανιστής, τόμ.

21 (1997), σελ. 95-128. Και ανεξάρτητα, Αθήνα 2000.
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4) Η κ. Chisacof υποστηρίζει ότι το γραμμένο στο φάκε-

λο  «όνομα Le Roy αποτελεί μετάφραση του ονόματος του Ρήγα,

όχι μόνον επειδή χρησιμοποιήθηκε η γαλλική γλώσσα, αλλά και

ίσως επειδή υπήρχε πρόθεση συγκάλυψης». Νομίζουμε ότι η

ερμηνεία είναι απλοϊκή. Αν πράγματι αυτός που είχε μπροστά

του το υποτιθέμενο χειρόγραφο έγραφε το όνομα του Ρήγα

στα γαλλικά δεν θα το μετέφραζε,  αλλά απλά θα το ανέγρα-

φε με λατινικούς χαρακτήρες. Επί πλέον τι να συγκαλύψει αφού

ήδη βρίσκονταν στο αυστριακό προξενείο.

Ωστόσο έχει ενδιαφέρον να παρουσιαστεί και ένα άλλο

πρόσωπο με το όνομα Le Roy, εκτός από τον καθηγητή Ια-

τρικής του Μονπελιέ, που αναφέρθηκε από την κ. Chisacof.

Πρόκειται για ένα Γάλλο ναυπηγό με το όνομα  Le Roy, ο

οποίος το 1786 βρίσκονταν στην Πόλη και σε δύο επιστο-

λές του αναφέρεται στην κατασκευή πλοίων και στην απο-

στολή σχεδίων στο Γαλάτσι. Χαρακτηριστικά ο νέος διδά-

κτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαρ. Μηνά-

ογλου παρατηρεί στην σχετική εργασία του: «Ο Le Roy μά-

λιστα θα είχε και έναν προσωπικό λόγο να επιθυμεί τη διά-

δοση ενός αντιμαυρογενικού έργου, όπως το “Σαγανάκι της

τρέλλας”: γνώριζε τον Μαυρογένη από παλιά. Μετά τη συν-

θήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, όταν ήρθε στην Πόλη και ανέ-

λαβε την κατασκευή των οθωμανικών πολεμικών πλοίων, κα-

πουδάν πασάς ήταν ο προστάτης του Μαυρογένη Χασάν πα-

σάς, ο οποίος διατήρησε αυτή τη θέση από το 1774 ως το 1790.

Ο Μαυρογένης ως διερμηνέας του στόλου και στην ουσία ο

στενότερος συνεργάτης του Χασάν πασά, θα είχε ταλαιπωρήσει

αρκετά τον γάλλο ναυπηγό, πράγμα που σε συνδυασμό με την

αντιφράγκικη νοοτροπία του, θα τον κατέστησαν πραγματικά



αντιπαθή στον Le Roy»4. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ Β΄. «Άλλο στοιχείο είναι πα-

λαιογραφικής φύσεως, με αποφασιστική παράμετρο

το γραφικό χαρακτήρα, ο οποίος είναι όμοιος με τον

αντίστοιχο ενός χειρογράφου του Ρήγα, του ΕΒΕ

1288».

Παρατήρηση: 

Πολλές φορές στα χειρόγραφα της εποχής αυτής η γραφή

μοιάζει και δεν είναι δυνατόν η παλαιογραφική παράμετρος

να παίζει μεγάλο ρόλο στην ταυτοποίηση του χειρογράφου.

Χαρακτηριστικά ο κ. Βάλτερ Πούχνερ στην μνημονευθείσα

κριτική εργασία του για το «Σαγανάκι της τρέλλας» παρατηρεί

ότι «μια πρόχειρη αντιβολή με άλλα χειρόγραφα της εποχής

πείθει πως υπάρχουν γραφές πολύ όμοιες με εκείνη του γρα-

φέα της κωμωδίας» και ενδεικτικά παραπέμπει για παράδειγμα

σε αρκετές σελίδες από διάφορα χειρόγραφα που παρατίθενται

από την A. Camariano-Cioran5. Μάλιστα τονίζει ότι «η πα-

λαιογραφική απόδειξη της γραφής του Ρήγα σχετική σημα-

σία έχει για το θέμα της πατρότητας».

4. Χαρ. Αθ. Μηνάογλου, « Ο Ρήγας, οι Φαναριώτες και το “Σαγανάκι της

τρέλλας”», Υπέρεια, τόμ. 5, Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-

Βελεστίνο-Ρήγας», (Βελεστίνο 2007), Αθήνα 2010, σελ.  949-959, εδώ

σελ. 956.

5. Βλ. A. Camariano-Cioran, Les Academies princieres de  Bucarest et

de Jassy et leurs professeuers, Institute for Balkan Studies, Θεσσα-

λονίκη 1974, σελ.  XXVII και συνέχεια.                                                  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ Γ΄. «Είναι σημαντικό το γεγο-

νός ότι στο φύλλο 49v του χειρογράφου, το αρχι-

κό γράμμα στη συντομογραφία του ονόματος Φε-

ραρή, που θεωρούμε alter ego του συγγραφέα, γρά-

φθηκε με κεφαλαίο (Φερ) αφού προηγουμένως

σβήστηκε η γραφή με πεζά γράμματα (φερ). Αντίθετα,

σε ολόκληρο το κείμενο, χωρίς καμία άλλη εξαίρε-

ση, οι συντομογραφίες των ονομάτων αποδίδονται

με πεζά χωρίς το αρχικό γράμμα να είναι κεφαλαίο.

Τέτοιου είδους στοιχεία θεωρούνται ενδεικτικά

συγκαλυμμένων προσπαθειών για την κρυπτογρά-

φηση της ταυτότητας του συγγραφέα.

Επίσης, στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε

και στοιχεία που αφορούν την πρωτοτυπία του έρ-

γου, όπως η εμφάνιση του χειρογράφου, δηλαδή τα

πολλά σβησίματα και τελικός κατάλογος για όσα ο

συγγραφέας σκοπεύει να γράψει, που μαρτυρούν

πρωτότυπο έργο. Αν επρόκειτο για αντιγραφή, για

μετάφραση, ή έστω και για παραλλαγή, όλα αυτά δεν

θα υπήρχαν».

Παρατηρήσεις:

Το όνομα «Φεραρής» δεν είναι το alter ego του συγγραφέα,

όπως υποστηρίζεται από την κ. Chisacof, αλλά έχει να κάνει

με τον «Γιαννακάκη Τζανέτο», ο οποίος είχε καταφύγει στους

Ρώσσους, (φιραρής=φυγάς), όπως παρακάτω γίνεται ο σχε-

τικός σχολιασμός.

Για την δεύτερη παράγραφο σημειώνουμε ότι έχει δίκιο η

κ. Chisacof, που υποστηρίζει ότι το χειρόγραφο είναι πρω-
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τότυπο έργο και όχι αντιγραφή, όπως δείχνει η εμφάνιση του

χειρογράφου με τα πολλά σβησίματα και τις διορθώσεις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ Δ΄. «Ακολουθούν τρεις ου-

σιώδεις λεπτομέρειες του κειμένου. Μία είναι η ανα-

φορά στο Ρήγα με την ιδιότητα του τζιοκόϊ (ρουμ:

νεόπλουτου) γραμματέα της ηγεμονικής καγκελα-

ρίας, τυπολάτρη και γι’ αυτό αντιπαθητικού στους

υφισταμένους του. Άλλη είναι η δράση του χαρα-

κτήρα που ονομάζεται “Φεραρής”. Το όνομα

αυτό δεν έχει καμία σχέση με το προσωνύμιο του

Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου “Φιραρής” (:φυγάς),

αφού ο αντίστοιχος χαρακτήρας ούτε ηγεμόνας ούτε

φυγάς είναι.  Επίσης δεν μπορεί να έχει σχέση με

τη ρουμανική λέξη fierar (φιεράρ), ομόηχη μεν αλλά

σημασιολογικά απορριπτέα (:σιδεράς). Αντίθετα, ο

προσδιορισμός Φεραρής μας θυμίζει το τοπωνύ-

μιο Φερραί, τη γενέτειρα του Ρήγα. Άλλη πάλι λε-

πτομέρεια είναι ότι ο Φεραρής απλώς αναφέρεται

αλλά δεν σχολιάζεται στο κατάλογο τω χαρακτή-

ρων του έργου. Αν και είναι μορφωμένος άνθρω-

πος που γνωρίζει πολύ καλά την αξία του. Κατά τη

γνώμη μας πρόκειται για ένα alter ego του συγ-

γραφέα».

Παρατηρήσεις:

1) Θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι ο Ρήγας ποτέ του δεν

χρησιμοποίησε το αρχαίο όνομα «Φεραί» της γενέτειράς του

Βελεστίνου. Σε όλα τα έργα του και τα έγγραφα πάντοτε υπέ-



γραφε «Ρήγας Βελεστινλής»6, ποτέ «Φεραίος». Μάλιστα στο

βιβλίο του «Νέος Ανάχαρσις», το αρχαίο όνομα «Pheres» του

γαλλικού κειμένου ο Ρήγας μερικές φορές το αντικαθιστού-

σε με το όνομα «Βελεστίνο»7.  

2) Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχετική παρατήρηση του κ.

Χαρ. Μηνάογλου για το διαγραμμένο όνομα «Γιαννακάκης

Τζανέτος, διβάν εφέντης» στα πρόσωπα του δράματος, (σελ.

56-57), και το οποίο αντικαταστάθηκε με το «Φεραρής». Ο

συγγραφέας του χειρογράφου γνώριζε ότι ο «Γιαννακάκης

Τζανέτος» είχε αυτομολήσει στους Ρώσους, (φιραρής=φυ-

γάς), γι’ αυτό και αντικατέστησε το όνομά του με το «Φε-

ραρής». Χαρακτηριστικά σημειώνεται πως «Το ποίος είναι

αυτός ο Γιαννακάκης Τζανέτος μας το λέει ο Κωνσταντίνος

Καρατζάς στις Εφημερίδες του (1790-1792), όπου στα 1790

κάνει λόγο για τον φιραρή, Μ. Λογοθέτη του Μαυρογένη, Γιαν-

νακάκη Τζανέτο… Κατανοούμε  λοιπόν πως το “Φεραρής”

δεν έχει καμία σχέση με τις Φερές, όπως έχει υποστηριχθεί,

αλλά πρόκειται για το γνωστό χαρακτηρισμό φιραρής (=φυ-

γάς), που απεδίδετο σε όσους αυτομολούσαν στους Ρώσους.

Μάλιστα ο Καρατζάς μας δίνει και κάποιες λεπτομέρειες σχε-

τικές με τη φυγή του παρουσιάζοντάς τον ήδη στα τέλη του 1790

6. Βλ. Λ. Βρανούσης, Ρήγας, Βασική Βιβλιοθήκη, αρ. 10, Αθήνα

[1954], σελ. 7, Δημ. Καραμπερόπουλος, ́ Ονομα και καταγωγή του Ρήγα

Βελεστινλή, Αθήνα, β΄ έκδοση, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φε-

ρών-Βελεστίνου-Ρήγα, 2000.

7. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλος, Εισαγωγικά στο Νέο Ανάχαρσι του Ρήγα

Βελεστινλή, έκδ. Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστί-

νου-Ρήγα, Αθήνα 2009, σελ. 37.
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ως αρχιγραμματέα του Ποτέμκην»8. 

3) Συνέχεια της προηγούμενης διαπίστωσής του, ο κ. Μη-

νάογλου9 θέτει το πρόβλημα της χρονολόγησης του χειρο-

γράφου. Τονίζει «πως πρέπει το έργο να αναχρονολογηθεί».

Όπως τονίστηκε και στις παρατηρήσεις μας στο πρώτο μέρος

της επιχειρηματολογίας της κ. Chisacof, το υπό εξέταση χει-

ρόγραφο είναι ανώνυμο και αχρονολόγητο. Η αναφερόμενη

ως ημερομηνία του χειρογράφου 15 Ιουλίου 1786, επανα-

λαμβάνουμε ότι δεν είναι επάνω στο χειρόγραφο αλλά σε ένα

άλλο χαρτί σε σχήμα φακέλου, στο οποίο θα τέθηκε εκ των

υστέρων το χειρόγραφο. Επί πλέον τονίσαμε ότι λογικά είναι

πολύ μικρό το χρονικό διάστημα των δύο μηνών από την έλευ-

ση και εγκατάσταση του Μαυρογένη στο Βουκουρέστι, την

επίσκεψη των κληρικών, των αρχόντων  κλπ. και την εν συ-

νεχεία απογοήτευση του συγγραφέα από τη στάση του Μαυ-

ρογένη, ώστε να γράψει το θεατρικό αυτό έργο, με τόσες δια-

γραφές και προσθήκες στο κείμενο και στη συνέχεια να το έχει

δώσει στο αυστριακό προξενείο.

Ο κ. Χαρ. Μηνάογλου επισημαίνει ότι αξιωματούχοι του

Μαυρογένη στα 1789 είχαν αρχίσει να καταφεύγουν στους εχ-

θρούς και τότε θα πρέπει να έφυγε και ο Τζανέτος. Γι’ αυτό

και ο συγγραφέας του θεατρικού έργου έχει πρώτα γράψει

«Γιαννακάκης Τζανέτος διβάν εφέντης», το οποίο διέγραψε και

πρόσθεσε το «Φεραρής», που σημαίνει «φιραρής», δηλ. φυ-

γάς. Εκείνη την εποχή, το 1789 ή το 1790, θα πρέπει να έχει

8. Βλ. Χαρ. Αθ. Μηνάογλου, ό. π., σελ. 956-957.

9. Βλ. Χαρ. Αθ. Μηνάογλου, ό. π., σελ. 957.
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γραφεί και το «Σαγανάκι της τρέλλας»10. Επί πλέον ο κ. Μη-

νάογλου σχολιάζει άλλα τέσσερα πρόσωπα του θεατρικού έρ-

γου: ο «σπαθάρης», ο «γραμματικός Κονδύλης»11, ο «Γιώρ-

γος Φραγκόπουλος»12 και ο «Αλέξανδρος παχάρνικος», για

τον οποίο υποστηρίζει ότι είναι ο Αλέξανδρος Κάλφογλου, ποι-

ητής της «Ηθικής στιχουργίας» και ο οποίος είχε διατελέσει

αξιωματούχος του Μαυρογένη.  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ Ε΄. «Ένα τελευταίο στοιχείο εί-

ναι μια λέξη που χρησιμοποιεί το alter ego του συγ-

γραφέα για να προσβάλει τους γύρω του, τους οποί-

ους θεωρεί βέβαια αμαθείς (f.17r). Η λέξη  είναι

“ηλεκτρισμός”, εμφανίζεται και στο ”Φυσικής

απάνθισμα” του Ρήγα, έργο το οποίο αντλεί από τη

γαλλική και τη γερμανική επιστημονική φιλολογία.

Εισάγεται στο έργο αυτό για πρώτη φορά σαν δά-

10. Πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτήν την εποχή 1789-1790 ο Ρήγας με-

τέφραζε το «Σχολείον των ντελικάτων εραστών», το «Φυσικής απάν-

θισμα», τα οποία εξέδωσε στη Βιέννη, καθώς επίσης είχε μισομε-

ταφράσει το «Πνεύμα των νόμων» του Μοντεσκιέ. Παράλληλα διά-

βαζε και τον «Αιμίλιο» του Ρουσσώ, όπως αυτό διαπιστώνεται από

τα κείμενα που ο Ρήγας παραθέτει στα γαλλικά και τα μεταφράζει

στα ελληνικά στον πρόλογο του «Φυσικής απάνθισμα», όπως έχει δια-

πιστωθεί από τον Λέανδρο Βρανούση, Ρήγας, Βασική Βιβλιοθήκη,

αρ. 10,  Αθήνα [1954], σελ. 254. 

11. Ο Γεώργιος  Κονδύλης αναφέρεται ως γραμματέας του Μαυρογένη

στον κατάλογο των αιχμαλώτων στο Κάρλσμπουργκ. Βλ. Γεώργιος

Λάϊος, Ο Βαρώνος Λάνγκενφελντ και ο Ρήγας Βελεστινλής, Αθήνα 1955,

σελ.10, ανατύπωση από το περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης, Α´, αρ. 6,

(Ιούνιος 1955), σελ. 435-441.

12. Μνημονεύονται στη σελίδα 228 του βιβλίου.
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νεια λέξη από τη γερμανική με την έννοια “μα-

γνητικό πεδίο”. Η χρήση της λέξης είναι ειρωνική.

Όποια έννοια και αν έχει υπόψη του ο συγγραφέ-

ας πρόκειται για αόρατο φυσικό φαινόμενο. Εξάλ-

λου η λέξη “ηλεκτρισμός” δεν είναι ίσως η μονα-

δική σχέση που συνδέει το υπό συζήτηση έργο με το

“Φυσικής απάνθισμα”. Στο f.11v του έργου γίνε-

ται μια σύγκριση μεταξύ της στολής μερικών στρα-

τιωτών και ενός ψαριού του γλυκού νερού, το όνο-

μα του οποίου δίνεται στα ρουμανικά. Πρόκειται για

τη “στιούκα”, που έχει πολλά κόκαλα. Στο “Φυ-

σικής απάνθισμα” (κεφάλαιο κβ΄) αναφέρεται επί-

σης ένα ψάρι του γλυκού νερού με το ρουμανικό του

όνομα, “κράπος”».

Παρατηρήσεις:

Η αναφορά στο χειρόγραφο του όρου «ηλεκτρισμός» δεν

μπορεί να αποτελέσει στοιχείο ταυτότητας του έργου, επει-

δή και ο Ρήγας μνημονεύει τον όρο στο «Φυσικής απάνθισμα».

Ο ηλεκτρισμός ήταν κάτι γνωστό από χρόνια διότι διδάσκονταν

στη Φυσική του Νικηφόρου Θεοτόκη στα 1757. Επισημαί-

νουμε ωστόσο ότι ο όρος «ηλεκτρισμός»13 δεν απαντάται για

πρώτη φορά στο «Φυσικής απάνθισμα» του 1790, όπως υπο-

στηρίζει η κυρία Chisacof, αλλά έχει καταγραφεί σε προγε-

13. Ο όρος «ηλεκτρισμός» μνημονεύεται σε προγενέστερα από το «Φυ-

σικής απάνθισμα» του Ρήγα ελληνικά βιβλία. Βλ.  Ιώσηπος Μοισιόδαξ,

Απολογία, Βιέννη 1780, επιμ. ΄Αλκης Αγγέλου,  Νέα Ελληνική Βι-

βλιοθήκη, εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1976, σελ. 32, Σαμουήλ Ράτζ, (με-

τάφρ. Γεώργιος Ζαβίρας), Ιατρικαί παραινέσεις, Πέστη 1787, σελ. 219.
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νέστερα ελληνικά βιβλία, στα 1780 στην «Απολογία» του Ιώ-

σηπου Μοισιόδακος και στα 1787 στις «Ιατρικές παραινέσεις»,

που μετέφρασε από τα Ουγγρικά ο Γεώργιος Ζαβίρας.

Επίσης η σύνδεση του χειρογράφου με το έργο του Ρήγα

«Φυσικής απάνθισμα»  νομίζουμε ότι είναι ανεπιτυχής, και τού-

το διότι στο χειρόγραφο γίνεται αναφορά στο είδος ψαριού

«στιούκα» με τα πολλά κόκκαλα, το οποίο όμως δεν μνημο-

νεύεται στο «Φυσικής απάνθισμα». Οσον αφορά για το

ψάρι του γλυκού νερού, που γράφει ο Ρήγας «κράπος», ση-

μειώνουμε ότι ο Ρήγας μεταφράζει το κείμενο της Γαλλικής

Εγκυκλοπαιδείας, όπως έχουμε δείξει14, συμπληρώνοντας και

την λαϊκή ονομασία του ψαριού της περιοχής του Βελεστίνου

στη λίμνη Κάρλα με το όνομα «σαζάνι». Συγκεκριμένα στο

“Φυσικής απάνθισμα”, σελ. 123 ο Ρήγας γράφει: «Ο κυρ Λε-

ουβενχοέκ επήρε τα λέπια ενός μεγάλου κράπου (ψάρι του γλυ-

κού νερού, τουρκιστί σαζάνι)». Και στη Γαλλική Encyc-

lopédie, τόμ. 12, σελ. 890α σημειώνεται:  «M. Leeuwenhoeck

tira plusieurs écailles d’une carpe extraordinairement grosse».

Παρατηρούμε ότι ο Ρήγας αποδίδει το γαλλικό «carpe» ως

«κράπος», που μπορεί να είναι μεταφορά από τη ρουμανική

παράφραση του όρου «crap» ή από τη δημώδη ονοματολο-

γία, διότι απαντάται και σε χειρόγραφο του 18ου αιώνος, «Περί

κράπου ήτοι σαζανίου»15. Προσθέτουμε ότι ο Ρήγας στο «Φυ-

14. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλος, «Η Γαλλική “Encyclopédie” ένα πρό-

τυπο του έργου του Ρήγα “Γυσικής απάνθισμα”», Ο Ερανιστής, τόμ.

21 (1997), σελ. 95-128 και ανεξάρτητα., Αθήνα 2000, σελ. 22.

15. Βλ. Γιάννης Καράς, Οι επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα

και έντυπα, τόμ. 3, Οι επιστήμες της ζωής, Αθήνα 1994, σελ. 328.
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σικής απάνθισμα» (σελ. 32, 33, 101) χρησιμοποιεί και την ρου-

μάνικη λέξη «σάνια», τονίζοντας πως δεν είναι γνωστή στην

Ελλάδα και την παρομοιάζει με την σκάφη. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Από την παράθεση των πέντε επιχειρημάτων της κυρίας Ch-

isacof και τις αντίστοιχες αναιρετικές παρατηρήσεις μας δια-

πιστώνεται ότι συγγραφέας της κωμωδίας «Το σαγανάκι της

τρέλλας» δεν είναι ο Ρήγας Βελεστινλής. Σημαντικό στοιχείο

για την τεκμηρίωση του συμπεράσματος αυτού κοντά στα

άλλα, που αναφέρθηκαν στις παρατηρήσεις μας, αποτελεί το

πρόσωπο  «Φεραρής» της κωμωδίας. Διαπιστώνεται ότι δεν

είναι το alter ego του Ρήγα, όπως υποστηρίζεται, αλλά ο «Τζαν-

νακάκης Τζανέτος», το όνομα του οποίου είχε διαγραφεί στον

πίνακα με τα πρόσωπα του έργου, και ο οποίος είχε αυτομο-

λήσει, (φιραρής=φυγάς) στους Ρώσους, όπως και αρκετοί άλ-

λοι από το περιβάλλον του Μαυρογένη είχαν αυτομολήσει μετά

το 1789, στοιχείο που δεν προσέχθηκε από την επιμελήτρια

των αποδιδόμενων στον Ρήγα «Ανέκδοτων κειμένων». Τότε

θα πρέπει να γράφτηκε και η κωμωδία και όχι μέσα σε δύο

μήνες από την εγκατάσταση του Μαυρογένη στο Βουκουρέ-

στι το 1786, ημερομηνία η οποία αναγράφεται όχι πάνω στο

ίδιο το χειρόγραφο, αλλά στο φάκελο, ο οποίος περιείχε το χει-

ρόγραφο. Πάντως ως μελετητής και εκδότης από πολλά χρό-

νια των έργων του Ρήγα, πολύ θα ήθελα να είναι και το κεί-

μενο αυτό του Ρήγα, αλλά... δυστυχώς δεν είναι!


