
Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΕΔΡΑ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΙΗΓΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Ό πατήρ Γεώργιος Hofmann, καθηγητής τοϋ έν Ρώμη ΙΙοντιφικοΰ 
'Ινστιτούτού Ανατολικών Σπουδών, γνωστός διά τάς ίστορικάς μελετάς του 
περί τών εκκλησιαστικών ζητημάτων τής ’Ανατολής, έδημοσίευσεν επ’ εσχά
των εις τα «Orientalia Christiana Analecta» (άριθ. 136) υπό τον τίτλον : 
«Ή 'Αγία °Εδρα και ό Απελευθερωτικός αγών της ‘Ελλάδος» 1 ένα τόμον 
(209 σελ.) περιέχοντα εκατόν τριάκοντα εξ ανέκδοτα έγγραφα. Τα έγγραφα 
ταϋτα, δημοσιευθέντα εν τφ τόμφ τοϋτφ, παρελήφθησαν εκ τών αρχείων τοϋ 
Βατικανού και τής Προπαγάνδας.

Ταϋτα άποτελοϋν σϋνολον πηγών, σχετικών προς τον απελευθερωτικόν 
τοϋ Έλληνικοϋ έθνους αγώνα. Αί πηγαι αΰται εκτείνονται έφ’ ολοκλήρου 
σχεδόν τής περιόδου τοϋ άγώνος, ήτοι από τής 8ης ’Ιουνίου 1821 μέχρι τής 
22ας Μαΐου 1830.

Μολονότι αί εν λόγφ πηγαι εμφανίζουν κενά τινα, τά όποια εϋχόμεθα 
νά συμπληρωθοΰν διά νέων ερευνών εις τά αυτά αρχεία, εν τοϋτοις τά ήδη 
δημοσιευθέντα έγγραφα άρκοΰν διά ν’ άποκαλΰψουν τήν δράσιν τών παπών 
Πίου Ζ', Λέοντος ΙΒ' καί Πίου Η', δσον αφορά εις τήν Ελληνικήν έπανά- 
στασιν, ως καί τον ρόλον, τον όποιον διεδραμάτισεν ή 'Αγία 'Έδρα παρά 
τή διεθνεϊ ευρωπαϊκή διπλωματία κατά τήν ρηθεΐσαν περίοδον.

«"Οπως θά ΐδη ό αναγνώστης εις τήν εισαγωγήν», λέγει ό πατήρ Γεώρ
γιος Hofmann έν τώ προλόγφ του (σελ. 7), «ή παπική διπλωματία είχε 
ν’ άσχοληθή μέ ακανθώδη τινά ζητήματα, τά όποια προέκυψαν ή έδημιουρ- 
γήθησαν συνεπεία τοϋ υπέρ τής ανεξαρτησίας Έλληνικοϋ άγώνος. Ή παπική 
πολιτική ουδέποτε ενεφάνισεν άνήσυχον ή έξηρτημένην στάσιν, άλλ’ ένέμεινεν 
εις τάς άρχάς τής δικαιοσύνης καί τής αγάπης, άπέσχε δέ μέ ΰγιά μοντερνι
σμόν τής μεσαιωνικής μεθόδου τών Σταυροφοριών».

Εις τήν άκολουθοΰσαν εισαγωγήν (σελ. 9 - 44) ό πατήρ G. Η. ποιεί
ται μνείαν έν πρώτοις τών χειρογράφων καί τών έκδεδομένων πηγών, κατό- 1

1 Georg Hofmann S. I., Das Papsttum und der griechische Frei- 
heitskampf (1821-1829). Quellenausgabe mit Einfiihrung, in «Orientalia Chri
stiana Analecta», 136 (Roma 1952), σελ. 209.
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πιν δέ παρέχει συνοπτικήν άφήγησιν τών γεγονότων των σχετικών προς τά 
δημοσιευθέντα έγγραφα.

*0 Άνδρέας Μεταξάς και τό Συνέδριον της Βερώνης.—’Από τής 
άφίξεως τοϋ Άνδρέου Μεταξά την 18ην ’Οκτωβρίου 1822 εις την Άνκόναν 
ή Ελληνική ύπόθεσις απασχολεί τήν ’Αγίαν "Εδραν σοβαρώς. Ό πάπας 
ΙΤϊος Ζ', ενεργών άπροκαλύπτως υπέρ τής 'Ελλάδος πλησίον τών χριστιανών 
ηγεμόνων τών συνελθόντων εις τήν Βεριονην, φοβείται τάς αντεκδικήσεις 
τών Τούρκων εναντίον τών Καθολικών τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (εν 
Κωνσταντινουπόλει, Μικρά ’Ασία, Συρία, Παλαιστίνη καί έν αυτή ακόμη 
τή Αίγΰπτφ).

’Εάν τό αίτημα τής προσωρινής 'Ελληνικής κυβερνήσεως περιωρίζετο 
εις τάς προφορικώς διατυπωθείσας προτάσεις προς τον Ίωάννην ’Αντώνιον 
Benvenuti, αντιπρόσωπον τής 'Αγίας 'Έδρας εις τήν Άνκόναν καί βραδΰ- 
τερον καρδινάλιον, εκ μέρους τοΰ Ίωάννου Μελά, απεσταλμένου τοΰ Άνδρέου 
Μεταξα, δ Πάπας θά παρενέβαινεν εις τό Συνέδριον (σελ. 112). Πλήν ό'μως 
παρατηρεΐται, ότι τό περιεχόμενον τών επιστολών τών άποσταλεισών προς 
τον καρδινάλιον Consalvi, γραμματέα τοΰ Βατικανού, δπως έπιδοθοϋν εις 
τούς αντιπροσώπους τών Δυνάμεων, ως καί αυτό ακόμη τό κείμενον τής 
προς τον πάπαν Πΐον Ζ' επιστολής, διαφέρει τών έν λόγω προφορικώς δια- 
τυπωθεισών προτάσεων καί)’ ολοκληρίαν.

Ό Άνδρέας Μεταξάς απευθύνεται δι’επιστολής προς τον πάπαν Πΐον Ζ' 
(έπιστ. άριθ. 56 β). Τό κείμενον αυτής είναι ό'μοιον με τό διατυπούμενον 
προς τούς ηγεμόνας, τούς συνελθόντας έν τφ συνεδρίφ τής Βερώνης. Ό 
Μεταξάς γράφει προς τον καρδινάλιον Consalvi (έπιστ. άριθ. 54 καί 80) 
καί τον Benvenuti (έπιστ. άριθ. 55). Τό γεγονός τούτο γίνεται άφορμή 
μακράς άλληλογραφίας. Ό Benvenuti γράφει προς τον Consalvi διά τά 
Ελληνικά ζητήματα (έπιστ. άριθ. 61, 65, 77, 78, 79, 89, 92, 99). Ό 
Consalvi άπαντά, δίδων εις αυτόν οδηγίας (έπιστ. άριθ. 58, 59, 75, 76, 
81, 88, 90, 101), πληροφορεί δέ έν σχέσει προς τ’ ανωτέρω τον καρδινά
λιον Spina, αντιπρόσωπον τής Αγίας Έδρας εις τό έν λόγφ Συνέδριον 
(έπιστ. άριθ. 61, 72, 74).

Ό Metternich, ένήμερος τής εις τήν Άνκόναν άφίξεως τού Άνδρέου 
Μεταξά, γράφει προς τον Spina, έξαιτούμενος, ό'πως ή κυβέρνησις τοϋ Βατι
κανού καταστήση γνωστήν εις τον 'Έλληνα αντιπρόσωπον τήν άπόφασιν τού 
Συνεδρίου τήν ληφθεΐσαν τή 29η Νοεμβρίου 1822 (έπιστ. άριθ. 64). Ό 
καρδινάλιος Spina έπωφελεΐται τής ευκαιρίας, δπως πρόσθεση εις τήν άπάν- 
τησίν του προς τον Αυστριακόν πρωθυπουργόν δύο έπιστολάς, άναφερομέ- 
νας εις τήν Ελληνικήν ΰπόθεσιν, ένφ ό Consalvi θέτει ύπ’ δ'ψιν τοΰ βασι- 
λέως τής Πρωσσίας, δστις εύρίσκετο τότε έν Ρώμη, τήν επιστολήν τοΰ
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’Λ. Μεταξά και συνδιαλέγεται μετ’ αΰτοϋ περ'ι τών Ελληνικών υποθέσεων. 
Πλήν όμως 6 Consalvi, καθιστών ενήμερον τον Benvenuti περ'ι πάντων 
τών διαμειφθέντων κατά την ρηθεϊσαν συνέντευξιν, ζητεί, όπως αυτή τηρηθή 
μυστική (έπιστ. άριθ. 60).

‘Ο Debidour έν τώ έργφ αΰτοϋ Histoire diplomatique de 
l’Europe (1814-1874), σελ. 186-187, λέγει : A. Metaxa fut invite par 
la police du Saint Siege de quitter le territoire de l’Etat Pontifical. 
Έκ τών υπό τοϋ G. Η. έν τώ τόμφ τούτφ δημοσιευθέντων εγγράφων 
πληροφορούμενα άντιθέτως, δτι δ Benvenuti διετήρει σχέσεις άρίστας μέ 
τον "Ελληνα αντιπρόσωπον, τον όποιον έπεσκέφθη έπανειλημμένως (έπιστ. 
άριθ. 65, 89, 92). Έξ άλλου δ Benvenuti εις τήν επιστολήν αΰτοϋ τής 
26ης ’Ιανουάριου 1823, άναφέρων εις τον Consalvi τά τής τελευταίας συνεν- 
τεΰξεώς του, προσθέτει τά κάτωθι : II conte di Metaxa mi disse che 
pensava di partir presto per restituirsi in Grecia (έπιστ. άριθ. 92). Εις 
τήν υπό ήμερομην. 10 ’Απριλίου τοϋ αΰτοϋ έτους έπιστολήν γράφει : II 
conte Andrea Metaxa e nei giorni scorsi ripartito da Ancona inbarcan- 
dosi per il Levante (έπιστ. άριθ. 99).

*0 Philippe Jourdain καί τό Τάγμα τών Ίωαννιτών.— Τά δημο- 
σιευθέντα έγγραφα μάς πληροφοροϋν, δτι κατά τήν άφιξιν αΰτοϋ δμοΰ μέ 
τον Μεταξάν, δ Jourdain έπεχείρησε νά έλθη ε’ις επαφήν μέ τον Consalvi. 
Ό Jourdain γράφει τήν 28ην Δεκεμβρίου 1822 προς τον καρδινάλιον 
(έπιστ. άριθ. 85, σημ. 1) περ'ι τοϋ Τάγματος τών Ίωαννιτών κα'ι προσθέτει : 
Si votre Eminence le desire, je passerai par Rome, et la je pourrai 
lui dire des choses que je ne puis confier au papier.

Ό Consalvi εις άπάντησιν γράφει τήν 4ην Ίανουαρίου 1823 προς τον 
Benvenuti, ζητών πληροφορίας περ'ι un individuo francese ora dimo- 
rante in codesta citta (έπιστ. άριθ. 85).

Αί περισυλλεγεΐσαι υπό τοϋ Γάλλου Jourdain πληροφορίαι μετεδόθη- 
σαν εις τον Consalvi δι’ έπιστολής τοϋ Benvenuti τήν 9ην Ίανουαρίου 
1823 (έπιστ. άριθ. 87). ‘Ο Consalvi άρνεϊται νά δεχθή τον Jourdain κα'ι 
γράφει προς τον Benvenuti : un certo Sr Jourdain colonello puo fare, 
se vuole, a Lei la comunicazione di quanto si propone dedurla a mia 
notizia (έπιστ. άριθ. 90).

Ai κατά τον τρόπον τοϋτον μεταξύ τοϋ Consalvi και τοϋ Benvenuti 
άνταλλαγεϊσαι έπιστολα'ι δεικνύουν, δτι δ Jourdain δχι μόνον δέν ήτο 
πράκτωρ τής 'Αγίας "Εδρας, άλλά και δτι ήτο εις τό Βατικανόν άγνωστος. *

*0 Παλαιών Πατρών Γερμανός καί ό Γεώργιος Μαυρομιχάλης εις 
τήν ‘Ανκόναν. — ’Ενώ δ Μεταξάς παρέμενεν άκόμη εις τήν Άνκόναν, κατέ-
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φθασεν εις την πόλιν ταύτην, κατόπιν διμήνου περιπετειώδους διαδρομής, 
ό Παλαιών Πατρών Γερμανός, συνοδευόμενος ύπό τοϋ Γεωργίου Μαυρομι- 
χάλη. Οί δυο όίνδρες έξέφρασαν προς τούς Benvenuti καί Consalvi έγγρα- 
φως την επιθυμίαν αυτών, όπως μεταβώσιν εις Ρώμην (επιστ. άριθ. 82 και 
83, τής 1ης ’Ιανουάριου 1823). Περί τοϋ ζητήματος τούτου έγένετο μεταξύ 
τοϋ έν Άνκόνα δελεγάτου καί τοϋ γραμματέως τοϋ Βατικανοΰ ανταλλαγή 
επιστολών (επιστ. άριθ. 84 καί 86).

Ό Consalvi, άπαντών εις τάς προτάσεις τοϋ Μητροπολίτου, δίδει εις 
τον δελεγάτον λεπτομερείς επί τοϋ προκειμένου πληροφορίας (επιστ. άριθ. 88). 
Ό Benvenuti επισκέπτεται διά πρώτην φοράν τον Μητροπολίτην. Κατα 
την έπομένην έπίσκεψιν έπρόκειτο νά παραλάβη μεθ’ έαυτοϋ ως διερμηνέα 
τον Άνδρέαν Μεταξάν. Τά αίτια διατυποΰνται εις τήν ύπ’ άριθ. 89 επιστο
λήν. Έν τφ μεταξύ ό Benvenuti όμιλεΐ μέ τον Μεταξάν περί τοϋ ταξιδιού, 
τό όποιον ό Μητροπολίτης Γερμανός προτίθεται νά κάμη εις τήν Ρώμην 
καί τήν Βερώνην (επιστ. άριθ. 92).

Εις τήν υπό ήμερομην. 9 Φεβρουάριου 1823 (άριθ. 93) επιστολήν 
αυτού ό Benvenuti άνακοινοΐ εις τον Consalvi τά διαμειφθέντα κατά την 
συνέντευξιν, ήν έσχε μετά τοϋ Μητροπολίτου καί τοϋ Γεωργίου Μαυρομι- 
χάλη. Έπ’ ευκαιρία τής επιστολής ταύτης ό Benvenuti διεξαίρει τήν λιτό
τητα τής ζωής τοϋ Μητροπολίτου εις τήν Άνκόναν.

Ή προσωρινή κνβέρνηαις καί ό χαβολικός Αρχιεπίσκοπος Νά
ξου.— Προ τής άναχωρήσεως τοϋ Α. Μεταξά διά τήν Άνκόναν, κάποιο 
πρόσωπον, φέρον τό ό'νομα Vangelo Mexico, ένετάλη υπό τής προσωρινής 
κυβερνήσεως νά έπισκεφθή τον Άνδρέαν Βετζέτι, καθολικόν αρχιεπίσκοπον 
Νάξου. Ό Mexico ήτο κομιστής δύο επιστολών άπευθυνομένων προς τον εν 
λόγφ ιεράρχην, έξ ών ή μία προήρχετο από τον Αλέξανδρον Μαυροκορδατον 
καί ή έτέρα από τον Θεόδωρον Νέγρην, υπουργόν τών Εξωτερικών (έπιστο- 
λαί τής 14ης Απριλίου 1822, άριθ. 18 καί 19).

Τάς προφορικός προτάσεις, τάς διατυπωθείσας υπό τοϋ Mexico εκ 
μέρους τής προσωρινής κυβερνήσεως, γνωρίζομεν εκ τής επιστολής του 
Βετζέτι τής 7ης Μαΐου 1822 (άριθ. 27). Ή Προπαγάνδα δεν παρέσχεν εις 
τον άρχιεπίσκοπον τήν άπαιτουμένην έξουσιοδότησιν σχετικής διαπραγμα- 
τεύσεως. «Κατά τοιαύτας τόσον κρίσιμους στιγμάς ό ποιμενάρχης δεν πρέπει 
ν’ απομακρύνεται τής έδρας του» (επιστ. άριθ. 31).

Έξ άλλου τήν 8ην ’Ιουνίου 1821 ό πατριαρχικός βικάριος Κωνσταντι
νουπόλεως ζητεί παρά τοϋ Καρδιναλίου Fontana, όπως θέση όλους τους εν 
τή ’Οθωμανική αυτοκρατορία καθολικούς υπό τήν προστασίαν τής Γαλλίας 
καί τής Αυστρίας (επιστ. άριθ. 1). Έπηκολούθησεν άνταλλαγή επιστολών 
μεταξύ τής έν Κωνσταντινουπόλει Γαλλικής Πρεσβείας, τοϋ Γαλλικού 'Υπουρ-
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γείου των Εξωτερικών καί τής 'Αγίας "Εδρας (έπιστ. άριθ. 32, 33, 105, 
110, 112, 114, 115 καί 119).

Προς τούτοις 6 έν Κωνσταντινουπόλει Αυστριακός πρέσβυς γράφει προς 
τον γραμματέα τοΰ Βατικανού σχετικώς (έπιστ. άριθ. 36, 106, 109, 121).

Ή δολοφονία τοΰ άββά Γεωργίου Περή έν Σύρω (έπιστ. 120), αί σφα- 
γαί τής Χίου (σελ. 30- 108) απαιτούν πέριξ των νήσων αύστηροτάτην έπα- 
γρύπνησιν. Τοιαΰτη ασκείται υπό τής Γαλλίας (έπιστ. άριθ. 113, 116, 117, 
120, 122, 123, 124).

01 πρόσφυγες είς τάς ποντιφικάς έπικρατείας.—'Ο Benvenuti 
αναλαμβάνει μετά παραδειγματικής προθυμίας την προστασίαν τών Ελλή
νων των καταφυγόντων εις την Άνκόναν, δπως σωθούν από τάς σφαγάς. 
Σπεύδουν έκει από την Κύπρον, τον Μορέαν, τήν Κέρκυραν, τό Μεσολόγγιον, 
από τήν Μολδαβίαν καί έξ άλλων έπαρχιών. Μεταξύ τών προσφύγων είναι 
καί ό έπίσκοπος Θρεμιτοΰντος Σπυρίδων (έπιστ. άριθ. 11 καί 14). 'Ο αρι
θμός τών προσφύγων αυξάνεται συνεχώς. Έάν υπάρχουν μεταξύ αυτών 
carbonari, ούτοι πρέπει νά έκδιωχθοΰν (έπιστ. 12 καί 13). Ό Consalvi 
έπιδοκιμάζει τάς ληφθείσας υπό τοΰ Benvenuti αποφάσεις (έπιστ. άριθ. 15 
καί 16). Υπάρχουν πρόσφυγες στερούμενοι τών πάντων καί πρόσφυγες ασθε
νείς. Ή 'Αγία Έδρα θέτει είς τήν διάθεσιν τοΰ δελεγάτου της χρηματικόν 
ποσόν διά τάς άνάγκας των (έπιστ. άριθ. 17). Επειδή δμως έλεγχος έπί 
δλων τών προσφύγων ήτο αδύνατον ν’ άσκηθή, παρίσταται ανάγκη νά έμπο- 
δισθή ή είσοδος άλλων τοιούτων (έπιστ. άριθ. 20, 23, 25). Οι παραμένον- 
τες είς τήν Άνκόναν πρέπει νά έγκαταλείψουν τήν πόλιν (έπιστ. άριθ. 21), 
έπίσης δέον ν’ άπαγορευθή ή κρυφία άποβίβασις είς αυτήν (έπιστ. άριθ. 
22, 24). Ούδεμία τών έν λόγο) προτάσεων εισακούεται. Γίνονται δεκτοί δλοι 
οί πρόσφυγες (έπιστ. άριθ. 37,38,39,40,41). Τήν 12ην Σεπτεμβρίου 1822 
οΰτοι άνέρχονται είς τον άριθμόν 599 (έπιστ. άριθ. 42), έπειδή δέ πολλοί έξ 
αυτών είναι άποροι, 6 Benvenuti ποιείται έκ νέου έκκλησιν προς τό παπι
κόν ταμεΐον (έπιστ. άριθ. 42-53 καί 57, 62, 63, 86, 95, 96). Τήν 13ην 
Απριλίου 1823 δ Benvenuti γράφει προς τον Consalvi, δτι οί 'Έλληνες 
πρόσφυγες άνήρχοντο εις τήν έπαρχίαν αυτού είς 776. Έξ αυτών εΐχον άνα- 
χωρήσει διά διαφόρους τόπους 187, ώστε είχον άπομείνει 589. 'Ο Benve
nuti προσθέτει, δτι πρόκειται νά διαθέση τό έκ τής τελευταίας πιστώσεως 
ύπολειφθέν ποσόν υπέρ τών άπορων προσφύγων (έπιστ. άριθ. 100). Επειδή 
δμως κύματα νέων τοιούτων κατακλύζουν τήν έπαρχίαν του συνεχώς, δ Ben
venuti ζητεί νέαν πίστωσιν (έπιστ. άριθ. 103, 104, 107).

Προστασία τοΰ 'Ελληνικού έμπορίου.— Καί ως προς τό σημεΐον 
ακόμη τούτο, ή ούδετερότης, ή διακηρυχθεΐσα παρά τών Μεγάλων Δυνάμεων,
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αναγκάζει την 'Αγίαν 'Έδραν νά προβή εις την λήψιν σχετικών μέτρων. 
Κατ’ αρχήν θά έπροστατεύετο τό Ελληνικόν έμπόριον (έπιστ. αριΌ, 63), εν 
πάση δμως περιπτώσει αί Άρχαί διατάσσουν τους πλοιάρχους Ελληνικών 
σκαφών νά μή υψώνουν εις λιμένας Παπικών επικρατειών τήν Ελληνικήν 
σημαίαν (έπιστ. άριθ. 73 καί 94). Ελληνικόν πλοΐον τών Σπετσών, κατα- 
πλεΰσαν εις τήν Άνκόναν, φέρει τό δ'νομα Conte di Brixen. To πλοΐον 
τοϋτο έπαναπλέει εις τήν νήσον ταΰτην μιετά τήν έκφόρτωσιν τοΰ εμπορεύ
ματος (έπιστ. άριθ. 97 καί 98).

’Αναγνώριαις της άνεξαρτησίας της ’Ελλάδος. Τό σύμφωνον Ά- 
δριανονπόλεως.—Έπί τέλους ή Τουρκία άνεγνώρισε τήν ανεξαρτησίαν τής 
Ελλάδος, τό δέ Βατικανόν έδωσεν εις τον Benvenuti εντολήν νά συμμόρ
φωσή, δσον άφεώρα εις τήν Ελλάδα, προς τό κείμενον τών διεθνών συνθη
κών (έπιστ. άριθ. 126, 135, 136). ’Άλλαι δέκα έπιστολαί άναφερόμεναι εις 
τήν ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος χρονολογούνται από τής 3ης ’Απριλίου 
1829 μέχρι τής 15ης Μαΐου 1830 (έπιστ. άριθ. 125- 134).

Εΐπομεν ανωτέρω, δτι τά έγγραφα τ’ άποτελοΰντα τό άντικείμενον τοΰ 
βιβλίου τούτου δεν είναι πλήρη. 'Υπάρχουν κενά : μεταξύ τής 3ης Νοεμ
βρίου 1821 καί τής 23ης Μαρτίου 1822. Μεταξύ τής 13ης Σεπτεμβρίου 1823 
καί τής 23ης Σεπτεμβρίου 1824 δεν εΰρίσκομεν παρά μόνον μίαν επιστολήν 
(άριθ. 11). Μεταξύ τής 4ης Δεκεμβρίου 1824 καί τής 3ης Δεκεμβρίου 1825 
υπάρχουν πέντε έπιστολαί (άριθ. 115 — 119). Διά τό έτος 1826 ύφίσταται 
μία μόνον έπιστολή (άριθ. 120), δυο έπιστολαί διά τό έτος 1827 (άριθ. 
121 - 122), μία διά τό 1828 (άριθ. 123) καί πέντε διά τό έτος 1829 (άριθ. 
124—128). Αί έπιστολαί διά τό έτος 1830 είναι οκτώ τον άριθμόν (άριθ. 
129-136).

Εύχόμεθα, δπως νέαι έρευναι εις τά άρχεΐα τοΰ Βατικανού καί τής Προ
παγάνδας έπιτρέψουν εις τον σοφόν έκδότην τών άνωτέρω μνημονευθέντων 
έγγράφων νά θέση εις τήν διάθεσιν τών ιστορικών νέας πηγάς.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ
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