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Δρ. Γιάννη Γ. ΓΑΛΑΝΟΥ
1) Για μια ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ «ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ »
Σε λίγο - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΛΦΙΝΙ

Υπό ΕΚΔΟΣΗ

2) Ο ΨΥΧΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Σχέσεις - Ομοιότητες και Διαφορές Ν ΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΎΧΑ ΝΑΛ ΥΣΗΣ- ΨΥΧΙΑ ΤΡΙΚΗΣ
σελ. 600
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3) Το «Άλλο» ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
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ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙ KO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΊΎΧΟΛΟΓΙΚΟ
Μια τοιχογραφία της αριστερός, 1940-1989
σελ. 1.000
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4) Ο ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Της Μεγάλης αλλαγής - 1900-1989
Για πρώτη ιρορά στην Ευρώπη - Η αυτό διάλυση του σοσιαλισμού από την σκοπιά:
του Ιστορικού Υλισμού και της Ιστορικής Ψυχολογίας
σελ. 200

5) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ και Ζωη
Μια συλλογή Άρθρων - Επιφυλλίδων - Δοκιμίων - Χρονογραφημάτων 1980-1997
σελ. 300
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ΑΝΤΙ - ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΘΣ-200
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
Δημοχάρους 60, 115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713-72.32.819 FAX: 72.26.107
ANTI O N-LINE: http://www3.enet.gr/anti
Ε mail: anti@compulink.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ: Χρήστος Παπουτσάκης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Ηλίας Κανέλλης
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημήτρης Γκέκας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ Μάχη Γεωργιάδου
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Λ ΙΘ Ο ΤΥΠ Α.Ε. Ιασίου 5, Περιστέρι
Τηλ. 57.22.201

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Ετήσια συνδρομή: 26 τεύχη,. Εξάμηνη: 13 τεύχη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εξαμ. 5.000 δρχ., Ετήσια 10.000 δρχ.,
Ετήσια Οργανισμών, Τραπεζών, κ.λπ.: 4 0 .0 0 0 δρχ.
Φοιτητική ετήσια: 8.000 δρχ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ - Μ ΕΣΟ Γ. ΧΩΡΕΣ:
Εξαμ.: 38 δολ., Ετήσια: 75 δολ.,
ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ - Α ΣΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:
Εξαμ. 44 δολ., ετήσια 88 δολ.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Χρήστος Παπουτσάκης
Δημοχάρους 60, 115 21 Αθήνα
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΔΡΧ. 500,
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ: ΔΡΧ. 1.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας: Περιοδικό ΑΝΤΙ,
για τα βιβλιοπωλεία της Β. Ελλάδας:
Κέντρο του βιβλίου - A Πουλουκτσή και Σία Ε.Ε.
Λασσάνη 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. (031) 285.857
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΥΛΗΣ:
Θεόφιλος και Ρήγας
ΑΝΤΕΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ:
Ρήγας Βελεσχινλής: εργοβιογραφικό σημείωμα
ΙΒΟ ΑΝΤΡΙΤΣ:
Η παράδοση (Ο Ρήγας Φεραίος)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ:
Η πατριαρχική καταδίκη του Ρήγα
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ:
Το πολίτευμα του Ρήγα.
Έ ν α ανέφικτο διαβαλκανικό ελληνικό κράτος
NANTIA ΝΤΑΝΟΒΑ:
Το μήνυμα του Ρήγα και οι Βούλγαροι
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ:
Η δύναμη της θυσίας και το βαλκανικό όραμα
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΑΗΣ:
Ο Ρήγας και τα σημερινά προβλήματα στα Βαλκάνια
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΑΗΣ:
Περί «ελευθερίας της τυπογραφίας»...
ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ:
Το μεταφραστικό «πολύπτυχο» του Ρήγα στο πλαίσιο
του νεοελληνικού Διαφωτισμού
CLAUDE FAURIEL:
Θούριος του Ρήγα
ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ:
Ιδεολογικοί τόποι: 1797,1824
ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θ. ΣΤΑΘΗΣ:
Τα «επαναστατικά τραγούδια» του Ρήγα
και το μέλος τους
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:
Τα στρατιωτικά σχέδια του Ρήγα
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΗΓΑ
ΒΑΣΙΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ:
Εικόνες του Ρήγα...
Επίσης, δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο του Θούριου,
με σχόλια (σελ. 46-48)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΑΝΤΕΙΑ ΦΡΑΝΤ2
• Διακόσια χρόνια μετά το θάνατο του Ρήγα Φεραίου, το A ντί όφειλε ένα ειδικό αφιώ
μα ατούς αναγνιίκπες του. Οι πολλές εκλεκτές συνεργασίες του τεύχους, ωστόσο, ι
σαν τη συνήθη ειδησεογραφική, αρθρογραφική και σχολιογραφική ύλη του περκ
Θεωρούμε ότι η επικαιρότητα του Ρήγα Βελεστινλή αντικαθιστά με το παραπάνω τηνό
λειψή της τρέχουσας επικαιρότητας...
• Στο ανά χείρας τεύχος, κρατήθηκαν η ορθογραφία και το τονικό σύστημα που χι
ποιούν οι αρθρογράφοι.
Στο άρθρο του Κιόστα Β. Κριμπά, «Η Ανοπατη Παιδεία τον καιρό της χούντας», που δημ<
εύτηκε στο τεύχος 651 πρέπει να διορθωθούν δύο λάθη του «δαίμονος»:
1. Στη σελ. 27,3η στήλη, 13η σειρά από πάνω αντί Με την έλευση της δημοκρατίας πρέπει
διαβαστεί Μ ε τ η ν έ λ ε υ σ η τ η ς δ ι κ τ α τ ο ρ ί α ς .
2. Στη σελ. 30, 1η στήλη, πρέπει να απαλειφθούν οι λέξεις από τη σειρά 3 έως τη σειράΙ>
να λήγει η φράση στη σειρά 3 μετά τη λέξη Α μ υ ν α .
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο τεύχος 651 δημοσιεύθηκε το Α’ Μέρος. Ακολουθεί Β’*
Μέρος - στο επόμενο και μεθεπόμενο τεύχος, λόγω του σημερινού αφιερώματος.

X

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ. ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
Όποιος ελεύθερα σνλλογάται, συλλογάται καλά.
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ
χρόνια μετά το θάνατό του, οτοΑντί, θυμόμαστε πάλι τον Ρήγα Βελεστινλή. Ενθουσιώ
δης, ορμητικός, συνεπαρμένος από τα φιλελεύθερα μηνύματα της Γαλλικής Επανάστασης, μόλις
40 χρόνων όταν παραδόθηκε από τους Αυστριακούς στους Οθωμανούς στον πύργο Νεμπόισα, στο
Βελιγράδι. Για να βασανιστεί μαζί με τους συντρόφους του, να θανατωθούν και να βρεθούν, λίγο
μετά, τα πτώματά τους στο Δούναβη.
ΔΙΑΚΟΣΙΑ

το γνωρίζουμε πολύ καλά, ούτε μας παραδίδει πάντοτε τα περιστατικά αδιάθλαστα ού
τε μας βοηθά πάντοτε να βρεθούμε στο κλίμα της εποχής και να σταθμίζουμε τα πράγματα με το
μέτρο του παρελθόντος. Η ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων, πολύ συχνά, είναι αποτέλεσμα της
ιδεολογικής και πολιτικής σκοπιάς από την οποία γίνεται. Σε περιπτώσεις, ιδιαίτερα, μεγάλων
ιστορικών συμβάντων ή λαμπρών ιστορικών προσωπικοτήτων, υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας
μύθων - και η μυθολογία αναπλάθεται διαρκώς. Αυτή τη μυθολογία τη χρησιμοποιούμε διαφορετι
κά οι από εδώ και διαφορετικά οι από εκεί.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ,

κι αν φαίνονται όλα αυτά, άλλο τόσο προφανείς είναι οι αν αντιστοιχίες της εποχής
του Ρήγα με τη δική μας εποχή. Έ ννοιες όπως ο φρονηματισμός από το παράδειγμα του Ρήγα, εί
ναι μάλλον κενοί λόγοι. Ό μω ς η σύγκριση των ανθρώπων, των ηθών, των ενδιαφερόντων και των
προσανατολισμών στο βαθμό που μπορούν να σταθμιστούν, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.
ΟΣΟ ΠΡΟΦΑΝΗ

πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε την πραγματική εικόνα του Ρήγα —όσο μπορούμε να την
ανασυστήσουμε— με εκείνο το είδωλο που φάνταξε στα μάτια των μεταγενέστερων στα χρόνια
της επανάστασης, στα χρόνια της οθωνικής βασιλείας, στα τέλη του περασμένου αιώνα, στα μέσα
του αιώνα που φθίνει· και τέλος, στα δικά μας τα χρόνια. Και στη συνέχεια να συγκρίνουμε τις συ
μπεριφορές στη διάρκεια αυτών των εποχών.
ΕΙΝΑΙ

για μας φαντάζει περίεργα η σύγκριση της μορφής του Ρήγα με τη φυσιογνωμία του Νεοέλ
ληνα. Εκείνος, ενθουσιώδης, ορμητικός, συνεπαρμένος από τα μηνύματα της Γαλλικής Επανάστα
σης, έδωσε την ικμάδα, τα νιάτα, την παιδεία του σε έναν αγώνα που συναδέλφωνε όλους τους
Βαλκάνιους και τους άλλους λαούς. Και τριγύριζε στα Βαλκάνια για να κηρύξει τις ιδέες του συναδελφούμενος και συμπολεμώντας και προσφέροντας τον εαυτό του ανάλωμα στην πίστη του.
ΓΙΑΤΙ,

στα Βαλκάνια κυριαρχεί η κωμική φυσιογνωμία του Νεοέλληνα που τριγυρίζει πουλώ
ντας γάλα και γιαούρτι. Και, βέβαια, δεν είναι κακό να εμπορεύεσαι ή να κάνεις επιχειρήσεις με
τους γείτονές σου.
ΑΛΛΑ μόνον αυτό; Μόνον αυτό απέμεινε από τα όσα με το επαναστατικό του όραμα, τη δράση και
τη θυσία του παρέδωσε ο Ρήγας;
ΣΗΜΕΡΑ,

αντί

του Αλέξανδρου Ξύδη
πίνακας του Θεόφιλου με
τον Κοραή και τον Ρήγα ν’
ανασηκώνουν την Ελλάδα
«ολισθήσασα» δεν μ’ έλκυσε οΰτε για το θέμα του, όσο πρωτό
τυπο και να φάνταζε στη σύλληψή
του, οΰτε για την «αφελή» εκτέλεσή
του, οΰτε για τη ζωηρή αντίθεση των
κατάμαυρων κοστουμιών των δΰο
άντρων - τη ρεντιγκότα του Κοραή
και τη φοντραρισμένη με μπλε χιτώ
να του Ρήγα σε συναρπαστική αντί
θεση με τον πορφυρό χιτώνα της
πληγιασμένης Ελλάδας, αλλά για τη
μεγαλοφυή μετατροπή μιας μαυρόασπρης προφανώς γκραβοΰρας που
τράβηξε την προσοχή του Θεόφιλου,
τον συγκίνησε με το απρόοπτο θέμα
της και την ερμήνεψε με τα πινέλα
του και τα πιο εκφραστικά χρώματα,
το μαΰρο και το κόκκινο, σ’ ένα φό
ντο από σπασμένα αρχαία μάρμαρα
μιας ερειπωμένης Ελλάδας.
Το χρώμα είναι εάώ η προσφορά του
Θεόφιλου στο ζωντάνεμα αυτής της
άχαρης σκηνής. Ο Θεόφιλος τα
άντλησε όλα βαθιά από την ενστι
κτώδη γνώση του τόπου του, των αρ
χαίων του, για να φτιάξει αυτόν τον
πίνακα με την πληγιασμένη Ελλάδα
να «ολισθαίνει» και να υποβαστάζε
ται από τους δΰο «προφήτες» της,
τον σοφό Κοραή και τον βάρδο Ρή
γα, σε μια σκηνή ζωντανεμένη μέσ’
από τη γνιύση και την αίσθηση του
χρώματος του ελληνικοΰ τόπου, ενός
τόπου δικοΰ του.
Η τέχνη του δημιουργοΰ που ανασυνθέτειτην άψυχη γκραβοΰρα με
τα «μάτια της ψυχής του» είναι αυτό
που κάνει τον Θεόφιλο μεγάλο δά
σκαλο της τέχνης και όχι απλώς έναν
γραφικό λαϊκό τεχνίτη.
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ο Κοραή ς και ο Ρήγας Φεραίος βοηθούν την Ελλάδα να eff
Χαρτόνι M x V l, υπογραφή Θεόφιλος Χατζημιχαήλ ^

Θεόφιλος και Ρήγας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Σειρά:

Ιστορία (Αρχαία Μεσαιωνική - Νεότερη)

Ν. Η. BAYNES Η. ST. L. Β. M OSS
Βνζαντινολόγοι
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Ν. Η. BAYNES - H.ST. L.B. MOSS
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ΛΟήνα υπό Λδάμ.
ΕΚΔ0 ΙΕ1Ι
ΛΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΛΗΜΑ
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Ε λλάς λαμπρά, σεπτή καί μακαρία
Τού νοερού φωτός πηγή κυρία
Μήτηρ πεπαιδευμένω ν
Τοσούτων φημισμένων
Περικλεών άνδρώ ν
Γή ευθαλής των ψυχικών άνθέων
Πνευμάτοον δέ αειθαλής ώραίιυν
Κλέος τής οικουμένης
Πάσης τής φωτισμένης
Διά φώτων τών Σών
Γή καί παστάς τερπνής ευδαιμονίας
Πηγή φωτός καί ρίζα τής σοφίας
Κοιλάς ευλογημένη
Γή ή λελαμπρυμένη
Μέ δόξαν άληθή
Άστήρ λαμπρέ, λαμπός νοός πυρφύρος
Καί τού παντός ό μόνος Ε ω σ φ όρος
Κόομου φωτός δοχεΐον
9
Σοφίας τό ταμεϊον
Μητέρα άγαθή

!
V
»

Μήτηρ θεών κ’ 'Ηρώων τών άνδρεάυν
Ά νδρ ώ ν σοφών τοσούτων μακαρίων
Έ ν Σοί διαπρεψάντων
Τόν κόσμον φωτισάντων
ΔΓ άληθούς φωτός
Τροφός σεπτή Μουσών καίΈ κηβόλου
Φωταγωγός λαμπάς τού κόσμου ολου
Μήτηρ χρυσού αίώνος
Θέμεθλον Έλικώ νος
Σοφίας κιβωτός
Ά ν κ ’ σκληρά Τύχη, μέ τεθλιμμένα
Και πενιχρά ράκια ξεσχισμένα
θέλησε νά καλύψη
Σ’ αύτά νά ύποκρύψη
Στολήν Σου τήν λαμπράν
’Ά ν κ’ ή φορά φέροντος τού άγριου
φωτών τών Σών έχθρού τού ολέθριου
Θέλησε νά Σ’ έκδύση
Διά νά Σέ ένδύση
Χλαμίδα πενιχράν

Μετάφραση Δημ.

Ν.

Σακκά

Μ ε 643 σελίδες, 48 εικόνες
εκτός κειμένου, 1 χάρτη,
συμπληρωματική
βιβλιογραφία και πίνακες
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ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Προσφορά στον Πολιτισμό
Ιπ π ο κ ρ ά το υ ς 8 Α θ ή ν α
Τηλ.: 36.27.318

Ρήγας Βελεστινλής:

Εργοβιογραφικό σημείωμα
της Αντειας Φραντζή

Ρήγας (1 7 5 7 -1 7 9 8 ), χαλκογραφία του 1825.

(Hornthal, Gcscliichlc der Wiedergeburt Griechenlands , Heidelberg 1825)

Ρήγας διάλεξε και χρησιμοποίησε πάντα για εποίνυμό του
τον τόπο καταγοιγής του: Βελεστινλής, δηλαδή από το Βελεστίνο, Βελεστίνιος. Άλλοι σύγχρονοί του αλλά και μεταγενέ
στεροι διάλεξαν γι’ αυτόν τη λογιότερη προσωνυμία Φεραίος,
από την αρχαία ελληνική πόλη των Φεριυν που βρίσκεται κοντά
στο Βελεστίνο1.
Για τη χρονολογία γέννησής του, την οικογενειακή του κατά
σταση, καθώς και τις πριύτες σπουδές του στη Θεσσαλία υπάρ
χουν ποικίλες εικασίες, αλλά πολύ λίγα στοιχεία μπορούν να δια
τυπωθούν με βεβαιότητα2. Σύμφωνα με δική του δήλωση το 1797\
όταν συνελήφθη από τις αυστριακές αρχές, ήταν 40 ετιόν. Παίρνο
ντας ως δεδομένη μια δήλωση που οι ειδικές συνθήκες σύλληψης
την καθιστούν αυτόχρημα αναξιόπιστη, πιθανολογούμε ότι γεννή
θηκε το 1757. Για την οικογένεια του Ρήγα οι πληροφορίες προέρ
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χονται από τις τοπικές παραδόσεις4που τη θέλουν ως μία από
πλέον ευκατάστατες της περιοχής· πληροφορίες που, αν καικα
πτονται από τη μυθική διάσταση της ηρωικής του προσωπικό
τας, δεν στερούνται βάσης, καθώς αιτιολογούν τη δυνατότητά
να φύγει από τη Θεσσαλία για την Κωνσταντινούπολη καιτίξΐ
ραδουνάβιες Ηγεμονίες και παράλληλα με τις λοιπές επαγγε)
τικές του ασχολίες να συστηματοποιήσει τις γνώσεις του και να
νει γραμματικός και δραγουμάνος. Ασάφεια καλύπτει, επίσης
σχολική παιδεία του Ρήγα που φέρεται ότι μαθήτευσε στη Ζαν
ρά και στα Αμπελάκια. Ό πω ς, επίσης, υπήρξε δάσκαλος γιασ
ντομο χρονικό διάστημα στον Κισσό του Πηλίου. Παραμένει εΙ;
σου μυθολογούμενη όσο και ανεξακρίβωτη η αιτία που τον υπ
χρέωσε να απομακρυνθεί από τη Θεσσαλία: η δολοφονία εν
Τούρκου που προσέβαλε τον πατέρα του και τον ίδιο; Ή απλό;
ζήτηση παιδείας ήταν αυτή που τον οδήγησε στην Κωνσταντίνο
πόλη αρχικά και εν συνεχεία στη Βλαχία; Αβέβαιος παραμένει
ακριβής χρόνος της μετακίνησής του, καθώς επίσης και η αρχιι
του ενασχόληση. Έ μπορος5 ή γραμματικός, ο Ρήγας κατορθών
να μπει στο φαναριώτικο περιβάλλον με τη συμπαράσταση,*
ρίως, του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Μετά το 1786 ο Ρήγας μετοι
νείται προς τη Βλαχία, όπου και αναλαμβάνει καθήκοντα γρα
ματικού στον Brâneoveanu, άρχοντα του τόπου, ο οποίος μετεί
των γραμμάτιυν, της ελληνικής παιδείας και νοοτροπίας.
«Κατ' αυτήν δε σχεδόν την εποχήν (1786) διωρίσθη ηγεμώη
Βλαχίας ο Μαυρογένης, ο εκ της νήσου Πάρου, ή Μύκονον 'Μ
γόμενος»(\ Οσποδάρος της Βλαχίας χωρίς τη συγκατάθεση τον
κλου των Φαναριωτών, ο Μαυρογένης διαλέγει τον Ρήγακαιι
διορίζει κατά μία εκδοχή έπαρχο της Κραϊόβας, όπου είχε τηνε
καίρια να αντιληφθεί την πορεία διάλυσης της Οθωμανικής Am
κρατορίας, κατά μία άλλη εκδοχή εκτελεί απλιύς χρέη γραμμσ
κού στην Κραϊόβα. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι είχε την ευκαιρία
γνοιρίσει τον Πασβάνογλου, τον μετέπειτα αποστάτη της Οθωμ
νικής Αυτοκρατορίας - αν δεχθούμε ως ακριβή τα όσα σχετι
αναφέρει ο Π ερραιβός7. Ο Ρήγας το 1788, μετά την κατάληψη
Βουκουρεστίου από τους Αυστρορώσους, εγκαταλείπει την w
ρεσία του Μαυρογένη και περνά στο στρατόπεδο των Αυσιρ
καιν. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει γραμματικός του βαρώνοτ
Langenfeld* το 1790 και πηγαίνει στη Βιέννη, όπου και παραμί'
για μισό περίπου χρόνο. Στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα)
τορθώνει, χάρη στις καινούργιες γνωριμίες των ομογενών\
Βιέννης, να τυπώσει τα δύο πριύτα του βιβλία, προφανώς προει
μασμένα από καιρό και να αναγγείλει την έκδοση ενός τρίι
που όμως δεν πραγματοποιήθηκε.
Σχολείον των ντελικάτων εραστών, ήτοι βιβλίον ηθικόν, περώ
τα περίεργα συμβεβηκότα των ωραιοτέρων γυναικών του Πα$
ου, ακμαζουσών κατά τον παρόντα αιώνα. Εκ της γαλλικής k
κτου νυν πρώτον μεταφρασθέν παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θΰ
λυύ, Βιέννη 1790 εκ της τυπογραφίας του Ιωσήπου του Βαον

Εργοβιογραφικό σημείωμα
Μέσα σ’ αυτή τη χρονική περίοδο συγκρο
τείται η ριζοτόμος συνείδηση του Ρήγα. Η
ανακωχή μεταξύ Αυστριακών και Τούρκων
το 1790 συμπληριύνεται με το τέλος των Ρωσοτουρκικών Πολέμων και την υπογραφή
της συνθήκης του Ιασίου το 1792 μεταξύ Ρώ
σων και Τούρκων. Γίνεται φανερό πως δεν
μπορούν πλέον οι Έλληνες να στηρίζουν τις
ελπίδες τους ούτε στην Αυστρία ούτε στη Ρω
σία. Οι παλαιοί δεσμοί με τη Γαλλία, κυρίως
με τον Γαλλικό Διαφωτισμό, ανανεώνονται
μέσα από τα κηρύγματα της Γαλλικής Επα
νάστασης, που βρίσκουν μετά το 1792 μεγα
λύτερο έδαφος ανταπόκρισης. Ο Ρήγας στα
χρόνια αυτά της προετοιμασίας μελετά το
Γαλλικό Επαναστατικό Σύνταγμα- μεταφρά
ζει Metastasio και Marmontel- σχεδιάζει τη
μεγάλη Χάρτα της Ελλάδος- συνθέτει, κατά
πάσα πιθανότητα, τον Θούριο και τα άλλα
πατριωτικά του τραγούδια.
Τον Αύγουστο του 1796 ο Ρήγας φτάνει
στη Βιέννη φέρνοντας μαζί του όλες του τις
πέρεια Κρήνη (Κεφαλόβρυσο) <ττο Βελεστίνο. Γκραβοΰρα του 180(5 από το βιβλίο του Edw ard D odw ell,
εργασίες με σκοπό να προχωρήσει στην έκ
its in Greece, Λονδίνο 18 2 1 .
δοσή τους. Ξεκίνησε με την εκτύπωση του
χαρτογραφικού του έργου15, ιδιαίτερα σύνθετου και δαπανηρού,
j{ )ov\ Περιλαμβάνει έξι μεταφρασμένα από τα γαλλικά ερωτικαθώς απαιτούσε τη χάραξή του στα μεγάλα χαλκογραφεία της
ριηγήματα του Rétif de la Bretonne10, τα οποία απέδωσε ο ΡήΒιέννης και συγκεκριμένα από τον βιεννέζο χαλκογράφο Φρανελεύθερα, κατά τη συνήθεια της εποχής, και εμπλούτισε την
σουά Μύλλερ:
,,,οση με την ένταξη ορισμένων γνιυστών τραγουδούν από αυτά
, κυκλοφορούσαν τότε με τη μορφή της χειρόγραφης ανθολο-

ιορ

χο ϊκ ή ς Απάνθισμα όιά τους αγχίνονς και φιλομαθείς Έλληνας,
,. ης γερμανικής και γαλλικής διαλέκτου ερρανισθέν παρά του
Βελεστινλή Θετταλού, Βιέννη 1790 εκ της τυπογραφίας του
νους Τράττνερ. Το έργο αυτό είναι μία προσπάθεια του Ρήγα
Ρκλαϊκεύσει επιστημονικές γνώσεις ερανισμένες από γερμανι;Μ:αι γαλλικά εγχειρίδια 12.
I ι δύο αυτά έργα, παρά τις διαφορές τους (λογοτεχνικό το
το, επιστημονικό το δεύτερο), εντάσσονται στην παιδαγωγική
διαφιυτιστική του προσπάθεια και στρέφονται κατά των προειυν και της δεισιδαιμονίας. Το τρίτο έργο, που πρόλαβε να
γγείλει δίχως όμως και να το εκδώσει, ανήκει στην ίδια κατη•^ία των διαφωτιστικιύν βιβλίων και ανταποκρίνεται στην ανά! για μια διδασκαλία στα νέα δημοκρατικά ήθη- στην προκειμέII ερίπτιυση μια διδασκαλία με νομικο-πολιτικό χαρακτήρα15: το
1 7/ des lois par monsieur Montesquieu, όπως προαναγγέλλεται
Ι1''/ τελευταία σελίδα του βιβλίου του Φυσικής Απάνθισμα.
1(1 ις αρχές του 1791 ο Ρήγας επιστρέφει στη Βλαχία- ο λόγος της
ι' προφής του σχετίζεται με την επιβεβαιωμένη πλέον πληροφο7 ύτι η μητέρα του και ο αδελφός του τουλάχιστον από την οικοϊ>1'":ιά του ήσαν ήδη εκεί και ότι ο ίδιος διέθετε μεγάλη κτηματική
ί' ουσία στη Βλάσκα της Βλαχίας. Επίσης, από άλλες μαρτυρίες
βρίζουμε ότι διέθετε κατοικία σε μια αρχοντική συνοικία του
«ν κουρεστίου, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. ΠαΑ η λα με το επάγγελμα του γραμματικού, ο Ρήγας εμφανίζεται
)ν ως εύπορος κτηματίας και έμπορος. Ώ ς το 1796 ο Ρήγας εμι^ίζεται μόνιμα εγκατεστημένος στο Βουκουρέστι. Ανεξακρί0ί'ζς πληροφορίες αναφορικά με αυτή την περίοδο τον φέρουν
Χρημάτισε γραμματικός στην αυλή του Μιχαήλ Σούτσου και
Ι^μηνέ^ζ στο Γαλλικό Προξενείο της Βλαχίας14.
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Διάγραμμα του Βελεστίνου από την Επικεδογραφία του Ρήγα.

Άντεια Φραντζή

II ταβέρνα των Γραικών ( G r ie c h e n B e i s s e l) της Βιέννης στην οποία σύχναζε ο Ρήγας.

α) Επιπεδογραφία της Κωνσταντινουπόλεως, του Κόλπου της,
του Καταστένυυ της, της από το Σταυροδρόμι θέας της, των περί
αυτήν και του Σαραγιού, με τας παλαιάς και νέας ονομασίας, π α 
ρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού, Βιέννη 1796.
Νέα Χάρτα της Βλαχίας και μέρους της Τρανσυλβανίας, παρά
του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού, εκόοθείσα χάριν των Ελλήνων και
Φιλελλήνων, Βιέννη 1797.
β)

γ) Γενική Χάρτα της Μολδαβίας και μέρους των γειτνιαζουσών
αυτή επαρχιών, παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού, εκόοθείσα
χάριν των Ελλήνων και Φιλελλήνων, Βιέννη 1797.
δ) Χάρτα της Ελλάδος, Βιέννη 1797 (συμπληρώνεται από το πρώ
το φύλλο τηςΕπιπεδογραφίαςτης Κωνσταντινουπόλεως (...) και συ
νολικά απαρτίζεται από 12 φύλλα, διαστάσεων 50x70 το καθένα).
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Η χαρτογραφική εργασία του Ρήγα είναι ένα εργοπο
υπερβαίνει κατά πολύ τη γεωγραφική απεικόνισι
εμπλουτίζεται με ιστορικό και εγκυκλοπαιδικό υλικό:πβ
ραθέτει πλάι στα σύγχρονα τοπωνύμια τα αρχαία ελληνι
κά αντίστοιχα. Α ναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα,
διάζει αρχαία νομίσματα, συντάσσει καταλόγους σιρ
ντικών προσώπων της ιστορίας μας, παραθέτει χρονολο
γίες μαχών, αναπαράγει αρχαία επιγράμματα. Συγχρό
νιος με τις χαρτογραφικές του εκδόσεις σχεδιάζει καιτν
πώνει μια παράσταση του Μεγάλου Αλεξάνδρου16(fl
Μύλλερ, 1797), τον οποίο πλαισιώνουν τέσσερις στρατί)
γοί του και απεικονίζονται σκηνές μαχιόν, επεξηγηματικά
σχόλια και βιογραφικά στοιχεία.
Εκδίδει, επίσης, και παλαιότερες μεταφραστικές toi
εργασίες:
Ηθικός Τρίπους, Βιέννη 179717.
Στον τόμο περιλαμβάνεται: α) η μετάφραση του έμ
τρου δράματος του Metastasio, Ο λύμπια· β) η έμμετρι
απόδοση ενός διηγήματος του Marmontel, ΗΒοσκοποΰί
των Ά λπ εω ν γ) η μετάφραση από τον Αντώνιο Κορωνιό
πεζό λόγο του ειδυλλίου του Gessner, Πρώτος Ναύτης
Συνεργάζεται στη μεταφραστική προσπάθεια που είχι
αναλάβει στη Βιέννη ο κοζανίτης ποιητής και γιατρόςΓι
ώργιος Σακελλάριος για τη μετάφραση του περιζήτητοι
βιβλίου του αββά J. Barthélemy, Voyage du jeun
Anacharsis en Grèce, (Παρίσι 1788). Εκδόθηκε ο προ'™
τόμος της Περιηγήσεως του νέου Αναχάρσιδος εις Τ|
Ελλάδα, (Βιέννη 1797), μεταφρασμένος από τον Γ. Σα
κελλάριο1*στο τυπογραφείο των αδελφών Πούλιου. Οκ
ταρτος τόμος εξεδόθη, επίσης, σε μετάφραση του Γ. Βί
ντότη και του Ρήγα: Νέος Ανάχαρσις, τόμος τέταρτος
ταφρασθείς, το μεν 32, 33 και 34 κεφάλαια παρά Γεαιφ
Βεντότη Ζακυνθίυυ, τα δε 35, 36, 37, 38 και 39 παρά ίο
Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού. Διορθωθείς και εκδοθείς
ρά του αυτού, Βιέννη 1797.
Η
Τα πατριιυτικά τραγούδια του Ρήγα, αυτά που με βεβαι
ότητα μπορούμε να του αποδώσουμε, είναι ο «Θούριος
και ο «Πατριωτικός Ύ μνος»20. Γνωρίζουμε, επίσης, τη
ύπαρξη ενός τρίτου άσματος του Ρήγα, βασισμένου
μουσική του γερμανικού τραγουδιού «freut euch
Lebens», το οποίο όμως λανθάνει. Ο Θούριος, ήδη
τον Σεπτέμβριο του 1796, όταν ο Ρήγας βρίσκεται πλε'ι
στη Βιέννη, ακούγεται σε συγκεντρώσεις, κυκλοφορεί
χειρόγραφα από χέρι σε χέρι και παρακινεί σε εξέγερση. Γιατί
«Θούριος», με τα περιεχόμενά του, δεν είναι απλώς ένα πατριοί ,
κό τραγούδι, αλλά κυρίως είναι ένα επαναστατικό μανιφέστο f
Παράλληλα με τις εκδοτικές του δραστηριότητες, ο Ρήγας ιη» ^
τοιμάζει την οριστική αναχώρησή του από την Αυστρία. Ήδη |ν
προσωπικότητα του Βοναπάρτη, η νικηφόρα προέλαση του οτη .,
Ιταλία, η κατίσχυση των Αυστριακών και των συνασπισμένων μ '
ναρχικών δυνάμεων και η προέλαση των γαλλικών στράτευμά»
σχεδόν α>ς τη Βιέννη είχε διαμορφώσει ένα κλίμα επαναστατώ s
διέγερσης σ’ όλους τους υπόδουλους λαούς της περιοχής καιμ>
επαναστατική δυναμική στο όνομα της Ελευθερίας, της ΙσότηΠ “1
και της Αδελφοσύνης. Ο Ρήγας προσπαθεί να συνδέσει τη δράο
του με την ενίσχυσή της από τον Βοναπάρτη. Γ Γ αυτόν το λόγο»
απευθύνει επιστολή διά του γάλλου προξένου στην Τεργέστη'· 1
οποία παραμένει αβέβαιο αν επιδόθηκε.
Οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τη συνωμοτική δράση» 4

Εργοβιογραφιχό σημείωμα
γα αυτή την περίοδο είναι ένας συνασμός εικασιών που προέρχονται
ιενός από τις ασαφείς προφορικές
ρτυρίες των βιογράφων του και αφ έ
του από τις περιορισμένες πληροφο■ς τις οποίες απέσπασε η ανάκριση
ν αυστριακών αρχών μετά τη σύλληψη
j Ρήγα και των συντρόφων του. Το πινότερο είναι ότι ο οργανωτικός πυρής που υπήρχε δεν είχε προλάβει να πάι τη μορφή μιας «Εταιρείας» που θα
ιν αναγκαία προϋπόθεση για την πανλκανική επανάσταση που σχεδίαζε ο
γας. Αλλά βέβαιο επίσης είναι ότι η
ρουσία και δράση του Ρήγα εμπνέει
σύνολο των ομογενών που αυθόρμητα
.(παρατάσσονται στην εθνεγερτική
j προσπάθεια.
Λ τελευταία φάση προετοιμασίας του
γα συνδέεται με τα δυο επαναστατικά.
;υπα2-\ τα οποία τύπωσε σε μεγάλο
ιθμό αντιτύπων:
. Το «Επαναστατικό Μανιφέστο»
/α τετρασέλιδο που τυπώθηκε σε
00 αντίτυπα στο τυπογραφείο τιυν
ελφών Ποΰλιου- εκκινούσε με το σύν;τα: «Ελευθερία-Ισοτιμία-Αδελφό;» και περιελάμβανε α) την «Προκήρυξη», ένα ένθερμο διακηκτικό κείμενο, β) το σύνταγμα με τίτλο «Νέα Πολιτική Διοικη
τών κατοίκων της Ρούμελης, της Μ. Ασίας, των Μεσογείων
σων και της Βλαχομπογδανίας»24, το οποίο απαρτιζόταν από
«Δίκαια του ανθρώπου και του πολίτου» (35 άρθρα), το κυρίως
υνταγμα» (124 άρθρα) και το «Παράρτημα» και γ) τον «Θού'».
. Το «Στρατιωτικόν Εγκόλπιον» ήταν μία συναγιογή στρατιωτιν κανονισμών που προέρχονταν από γερμανικό εγχειρίδιο πο
ιου και συνοδευόταν από ένα επαναστατικό προοίμιο δημο
τικ ή ς κατήχησης, σύμφωνα με το χαρακτηρισμό των αυστρια:ν αρχών.
: α δύο αυτά επαναστατικά έντυπα συσκευάστηκαν σε τρία κιτια και απεστάλησαν στο κατάστημα του Αντιόνη Νιώτη στην
3γέστη, απ’ όπου ο Ρήγας θα τα παραλάμβανε για να τα διοχεσει στην πατρίδα. Ο ίδιος, πριν αναχιυρήσει για την Τεργέστη,
ράψε τη μοιραία επιστολή στον Αντώνη Κορωνιό, τον οποίο
ΐμέρωνε για την αποστολή τιυν εντύπιυν, ώστε να φροντίσει την
ιόαλαβή τους. Ο Κορωνιός έλειπε στη Δαλματία και η επιστολή
') Ρήγα έπεσε στα χέρια του συνεταίρου του Κορωνιού, του Κογίτη Δημητρίου Οικονόμου, ο οποίος και τους κατέδωσε στην
Ππριακή αστυνομία.

Το σχολείο του Ρήγα στη Ζαγορά του Πηλίου.
\

Ο Ρήγας συνελήφθη αμέσου μόλις έφτασε στην Τεργέστη την
1η Δεκεμβρίου του 1797. Το βράδυ της 30ής Δεκεμβρίου 1797,
όταν η μεταγωγή του στη Βιέννη ήταν βέβαιη και επρόκειτο να
πραγματοποιηθεί την επομένη ήμερα, ο Ρήγας αποπειράται να
αυτοκτονήσει αυτοτραυματιζόμενος. Κατορθώνει την αναβολή
της μεταγωγής του και προσπαθεί να ειδοποιήσει τον γάλλο πρό
ξενο στην Τεργέστη. Τελικώς, οδηγείται στη Βιέννη, όπου ανακρίνεται μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους του. Κατάληξη των
ανακρίσεων, σε συνδυασμό με τις συνεννοήσεις με τον Σουλτά
νο, ήταν να εκτοπισθούν από τους συλληφθέντες οι αυστριακοί
και άλλων εθνικοτήτων υπήκοοι πλην των Οθωμανών, οι οποίοι
απελάθησαν. Ο Ρήγας και οι επτά σύντροφοί του που ανήκαν
στην ίδια κατηγορία, ο Ευστράτιος Αργέντης, ο Δημήτριος Νικολίδης, ο Αντώνιος Κορωνιός, ο Ιωάννης Καρατζάς, ο Θεοχάρης
Γειυργίου Τουρούντζιας, ο Ιωάννης Εμμανουήλ και ο Παναγιώ
της Εμμανουήλ, με συνοδεία των αυστριακών αρχών οδηγούνται
και παραδίδονται στις 10 Μάίου 1798 στον τούρκο καϊμακάμη
του Βελιγραδιού και φυλακίζονται στον πύργο Neboisa, παραπο
τάμιο φρούριο του Βελιγραδιού. Εκεί, ύστερα από συνεχή βασα
νιστήρια, στις 24 Ιουνίου του 1798, στραγγαλίστηκαν και τα σώ
ματά τους ρίχτηκαν στο Δούναβη25. Οι τουρκικές αρχές διέδωσαν
ότι οι οκτώ δεσμώτες απέδρασαν.

If

t
ΜΕΙΩΣΕΙΣ

«
jf'icxτις παρεξηγήσεις και λανθασμένες απόψεις γύριυ από το όνομα
και την καταγωγή του Ρήγα βλ. τη συστηματική παρουσίαση του θέ
ματος από τον Δημήτρη Απ. Καραμπερόπουλο, Όνομα καί κατα
γωγή του Ρήγα Βελεστινλή (Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα»), Αθήνα-Βελεστίνο 1997.
)λοι οι βιογράφοι και μελετητές του Ρήγα επαναλαμβάνουν σχεδόν

πανομοιότυπες πληροφορίες αναφορικά με τα προπα νεανικά του
χρόνια και υπογραμμίζουν την αδυναμία να συγκροτήσουν μια
έγκυρη βιογραφία του, τουλάχιστον ως προς τα προπα τριάντα πε
ρίπου χρόνια της ζοίής του. Βλ. ενδεικτικά: Χριστόφορου Περραιβού, Σύντομος βιογραφία του Ρήγα Φεραίου, Αθήνα 186Θ [ανατύ
πωση: (Μπάυρον), Αθήνα 1971]· Λ.Ι. Βρανούση, Εισαγωγή στοντ.
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Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Ρήγας

Σχολεΐον
των ντελικάτων έραστών
Ε πιμέλεια Π. Σ. Π ίστας

ΠΗΓΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ! ΠΕΡΙ THE ΙΙΤ Ο Ρ ΙΑ Ι
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ TOY IAS3. Τόμος πρώτος

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ

Κ.

ΕΝΕΠΕΚΙΑΗ

ΚαΟηγητοΦ τοβ Γ1ανΐ*ισττυριού τIfc Βιέννης

ΡΗΓΑΣ-ΥΦΗΛΑΝΤΗΣ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
"Ερευναι είς τΑ Αρχεία τής Αύατρίος, Γερμανίας,
Ιτ α λ ία ς, Γαλλίας καί ΈλλΑόος

*

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν
THE
“ Ε Ε Τ Ι Λ Ι ,
ΙΩΛΝΝΟΥ
Λ. Κ Ο Λ Λ Λ Ρ Ο Υ
*
Λ. Ε.

ΕΣΤΙΑ: Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Ι.Δ. ΚΟΛΛΛΡΟΥ & ΣΙ ΑΣ Α.Ε.
Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ 6 0 -Α Θ Η Ν Α
ΣΤΟ Α ΤΟ Υ Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ -Α Θ Η Ν Α
Π Λ Α ΤΩ Ν Ο Σ 17-Θ Ε ΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η
Κ. Π Α Λ Α ΙΟ Λ Ο ΓΟ Υ 14-ΛΕΥΚ Ω ΣΙΑ

Η παράδοση
του Ί β ο Άντριτς

Το διήγημα Η Παράδοση, με υπότιτλο Ο Ρήγας Φεραίος, πρωτοδημοσιευτηκε στο λογοτεχνικό περιοδικό
Knjizevne novine, έτος A’, τεύχος 23, της 20ής Ιουλίου 1948, με αφορμή τα 150 χρόνια από τον μαρτυρικό
θάνατο του Ρήγα. Εδώ δημοσιεύεται σε μετάφραση του Νίκου Τσιτσιμελή. Ο Τβο Άντριτς (1892-1975)πήρε το 1961 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας— ήταν Σερβος από τη Βοσνία και στο έργο του αποτυπωσε
τη ζωή στην πολυεθνική και πολύπαθη βαλκανική χερσόνησο.

ο πελώριο και κατραμωμένο αυ
στριακό καράβι με το μουντό καιρέ
πανί που κρεμιότανε νωθρό, έφτασε
στις 9 Μάίου 1798 το απόγευμα κάτω από
την πύλη του Δούναβη του κάστρου του
Βελιγραδιού. Η φρουρά στην πύλη είχε
ενισχυθεί. Οι τούρκοι βαρκάρηδες, ξυπό
λητοι, με φαρδιά σαλβάρια γυρισμένα <ός
τα γόνατα, βοηθούσαν στην απόβαση.
Δεκατρείς μέρες ταξίδευε αυτό το καρά
βι κατεβαίνοντας το Δούναβη, α π’ τη Βιέν
νη ιός το Βελιγράδι. Στο σκοτεινό εσωτερι
κό του καραβιού κείτονταν οκτώ αλυσοδε
μένοι έλληνες πατριιύτες, ενώ είκοσι τέσ
σερις επίλεκτοι στρατιώτες του συντάγμα
τος του Σπλένι, με τον υπολοχαγό Λάζαρ
διοικητή, αγρυπνούσαν μέρα-νύχτα για να
μην αυτοκτονήσει κανείς από τους δεμέ
νους Έλληνες και για να μπορέσουν γε
ρούς και ζωντανούς «επί αποδείξει» να
τους παραδώσουν στις τουρκικές αρχές
στο Βελιγράδι, όπιυς είχαν συμφιυνήσει ο
αυστριακός έκτακτος απεσταλμένος κι ο
ρείς-εφέντης Ατίφ Αχμέτ στην Πόλη.
Την καλύτερη θέση στο καράβι είχε ο
δραγουμάνος της τουρκικής πρεσβείας
στη Βιέννη, γεμάτος κι υαχρός Οθωμανός
που συνόδευε το καράβι κι έπρεπε να εί
ναι παριύν στην παράδοση.
Το πρωί ξεκίνησαν από το Πετροβαραντίν, άραξαν στο Ζέμουν κι εκεί έμειναν
λίγο ώσπου να πάρουν στο πλοίο έναν
αξιωματικό του Λαζαρέτου και τον διερ
μηνέα. Αφού γευμάτισαν, κατευθύνθηκαν
προς το κάστρο του Βελιγραδιού.
Η μέρα ήταν ζεστή, σαν καλοκαιρινή.
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Πήγαιναν αργά.
Πριύτος κατέβηκε απ’ το καράβι ο υπολοχαγός Λάζαρ, λιγνός και βλοσυρός,
στην πράσινη στολή, με τα κίτρινα διακρι
τικά του συντάγματος του γύρω στο κολά
ρο και στα μανίκια, κατόπιν τρεκλίζοντας
βαριά ο δραγουμάνος της τουρκικής πρε
σβείας, μετά απ’ αυτόν ο υπηρέτης, μ’ ένα
παλιακό σεντούκι δερμάτινο.
Ενιό αυτοί κατέβαιναν το ξύλινο γεφυ
ράκι, κατά μήκος της άκρης του καραβιού
παρατάχθηκαν δεκατέσσερις στρατιώτες
του συντάγματος του Σπλάνι. Στη μέση αυ
τού του ζωντανού πράσινου και κίτρινου
φράχτη άφησαν ένα κενό σαν πόρτα. Σε
λίγο, από το σκοτεινό εσωτερικό του κα
ραβιού πρόβαλαν τέσσερις στρατκύτες και
πίσω τους, με το χτύπο των αλυσίδυ)ν, παραπατυίντας και με μισόκλειστα τα μάτια
τους από τ’ απογευματινό φοος ξεχύθηκαν
οκτώ φυλακισμένοι. Τους ακολουθούσαν
άλλοι τέσσερις στρατιώτες.
Δύο στρατιώτες στην αρχή αυτής της μι
κρής πομπής κρατούσαν τις αλυσίδες,
όπως επίσης άλλοι δύο στο τέλος της.
Έτσι, αυτοί οι οκτώ άνθρυ^ποι, που ήταν
δεμένοι ανά δύο, ήταν σαν αρμαθιασμένοι
μ’ άλλες δυο αλυσίδες κατά μήκος και κα
νείς απ’ αυτήν την αρμάθα δεν μπορούσε
να ξεφύγει.
Ο τούρκος διοικητής του κάστρου, μικροκαμιυμένος με τεράστιο κεφάλι, έτρεχε
αριστερά και δεξιά, έδινε με την τσιριχτή
φωνή του διαταγές: από κάποια μεγάλη
έγνοια κι έξαψη, τα μάτια του ήταν θλιμμέ
να λες και τώρα θ’ αρχίσει να κλαίει.

Σε μια στιγμή, όλο αυτό τ’ άνθρωποί
το κατάπιε η μικρή και σκοτεινή πύλη
Έ μειναν μόνο η τουρκική φρουρά κι οι
αυστριακοί στρατιώτες στο πλοίο. Αλί
όλοι εκείνοι που είχαν χαθεί μέσα στην
πύλη αναφάνηκαν έπειτ’ από λίγο ψηλό
στη βόρεια έπαλξη του κάστρου, που η
φοπιζε πια η κοκκινωπή λάμψη του ήλιοι
που πήγαινε να βασιλέψει.
Ή τα ν αυτή μια πλατιά τετράγωνη χαρά·
τσα, που προεξείχε στο χώρο πάνω απότο
Δούναβη- ήταν ελεύθερη απ’ τις τρει?
πλευρές, όπου φαίνονταν οι άδειες θαλάμες των κανονιών, και με την τέταρχη
ακουμπούσε στον από κόκκινα τούβλα τοί
χο του κάστρου, όπου ήταν δυο μικρότερε:
και μικρά, ψηλά, καγκελωτά παράθυρα.
Εκεί οι αυστριακοί στρατιώτες άφησαν
και τις δύο αλυσίδες και την ίδια στιγμή
ολόκληρη η μονάδα των τούρκιυν πυροβο
λητών σκόρπισε στις ελεύθερες πλευρέ;
της ταράτσας σαν πυκνός φράχτης.
Τρεις α π ’ τους δεμένους έπεσαν αμέσω;
στη γη, ενώ οι άλλοι κουνούσαν τα μουδια
σμένα τους πόδια και χέρια όσο τους άφη
ναν οι αλυσίδες με τις οποίες ήταν δεμένοι
ο ένας με τον άλλον. Κάποιοι κοίταζανγΰρω τους, θέλοντας να καταλάβουν που βρί
σκονται, ενώ άλλοι κοίταζαν πάνω oöd
τους τούρκους στρατιώτες, στην ελεύθερι
έκταση με τον μεγάλο ουρανό, όπου δια
δέχονταν το ’να τ’ άλλο και λαμποκοποι1
σαν χρώματα μεταξένιας λάμψης.
Οι φυλακισμένοι όλοι τους ήταν ντυμέ
νοι με αστικές ενδυμασίες, αλλά ατημέλη
τοι, χλομοί και με γένια μεγαλωμένα, κά
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Αριστερά: 0 πύργος Χεμπόισα όπως διασώζεται σήμερα (φωτογραφία Γκοράνκα Μ άτιτς). Δεξιά: Σκίτσο αναπαράστασης του πύργου Χεμπόισα του αρχιτέκτονα ΓΙρένταγκ
’ίστιτς. 0 πύργος χτίστηκε πάνω σε ερείπια ρωμαϊκού πύργου του 1ου μ .Χ . αιώνα. Το 1 6 9 0 τινάχΟηκε στον αέρα, όταν εξερράγησαν πυρομαχικά που ήταν μέσα. Ξαναχτίστηκε
από τους Αυστριακούς μεταξύ των ετών 1 7 2 3 -1 7 3 6 . Στο περιθώριο δίνονται και άλλες πληροφορίες για την ιστορία του πύργου και μαζί τα σχετικά με τη θανάτωση
του Ρήγα Φεραίου.

ιοι εντελώς εξαντλημένοι και πεσμένοι.
Εκείνες οι δύο πύλες κάθε στιγμή άνοιV κι απ’ αυτές, μαζί με τον αέρα, γρήγο: μπαινόβγαιναν πολίτες, σείζηδες, υπαοματικοί. Η διέγερση δεν μειωνόταν,
λ ’ αυξανόταν. Ό λοι τους κάτι ήθελαν
μ ζητούσαν, ο διοικητής, ο αυστριακός
κυματικός, ο δραγουμάνος. Περίμεναν
:ι τον καϊμακάμη που πρέπει εν ονόματι
υ βεζύρη που έλειπε να παραλάβει τους
λιτικούς κρατούμενους.
Οι Αυστριακοί βιάζονταν γιατί ήθελαν
κάθε τρόπο να τελειώσουν τη δουλειά
ς παράδοσης. Ο διοικητής του κάστρου
ηγούσε ότι μετά τη δύση του ήλιου δεν
;ορούσε κανείς που δεν ανήκει στη φρουνα βρεθεί μέσα στο γύρο του κάστρου,
ι ο καϊμακάμης δεν έχει ακόμα φανεί, ότι
5ουλειά της παράδοσης είναι σπουδαία
ι περίπλοκη κι ότι για όλα αυτά καλύτεθα ’ταν ν ’ αφήσουν εδού τους φυλακιένους, με προσωρινή απόδειξη, κι αυτοί
κοιμηθούν στο Ζέμουν και αύριο ν ’ απο
γειώσουν τη δουλειά καθώς πρέπει.

Σ ’ αυτό αντιτάχθηκε αποφασιστικά ο αυ
στριακός αξιωματικός που τον υποστήριζε
ο δραγουμάνος της τουρκικής πρεσβείας.
Έ β ριζε τον διοικητή φωναχτά, βεβαιώνο
ντας ότι ώς τη δύση του ήλιου έχουν πάνω
από μιαν ώρα και δείχνοντας το ηλιόλου
στο ποτάμι με τα νησιά του. Κι ο διοικητής
καθόταν ακουμπισμένος στον τοίχο, στη
σκιά, κι απαντούσε αλαζονικά ότι γνωρί
ζει τον κανονισμό κι ότι κανείς δεν θα του
μάθει πότε βασιλεύει ο ήλιος.
Άρχισε μια από κείνες τις γεμάτες οργή
κι ανεξήγητες τούρκικες λογομαχίες που
διέκοψε η άφιξη του καϊμακάμη. Μελιστά
λαχτος κι ευγενικός, διέταξε ν ’ αρχίσουν
αμέσως την παράδοση-παραλαβή και τις
υγειονομικές διατυπιυσεις.
Ο αυστριακός επιλοχίας διάβαζε τα ελ
ληνικά ονόματα με γερμανική προφορά, οι
Τούρκοι με τη δική τους κι οι ίδιοι οι φυλα
κισμένοι τα λέγανε ελληνικά. Δύσπιστοι οι
Τούρκοι, πλησίαζαν μερικούς δεμένους
Έλληνες κρατούντας την ατομική τους πε
ριγραφή στα χέρια τους και κοίταζαν προ

σεκτικά τον καθένα απ’ αυτούς, όπως κοι
τάνε τα ζούα όταν θέλουν να τ’ αγοράσουν.
Πολύ κρατούσε αυτή η βασανιστική συ
νεννόηση για τους δεμένους. Κι όταν το
πρωτόκολλο συντάχθηκε κι υπογράφηκε,
η έπαλξη είχε σκεπασθεί με τη σκιά του
δειλινού- μόνο τα πράσινα νησιά του Δού
ναβη ήταν ακόμα φωτισμένα, πάνιο τους
έτρεμε, σαν φωτοστέφανο, φωτεινή κατα
χνιά από τις εξατμίσεις συνυφασμένη με τ’
αναρίθμητα έντομα που πετούσαν πέραδώθε.
Ο αυστριακός υπολοχαγός κι η συνοδεία
του σηκούθηκαν να φύγουν. Οι επιλοχίες
μάζευαν τα έγγραφα για την παράδοση
και τα ’βαζαν σ’ ένα μαύρο πλακωτό κουτί
από λαμαρίνα. Εκείνη τη στιγμή απ’ το βα
ρύ σωρό των δεμένων κρατουμένων υψώ
νεται αυστηρή φωνή:
—Κύριε υπολοχαγέ !
Μιλούσε ο Ρήγας Βελεστινλής, ξανθός
άντρας με φαρδιές πλάτες και πλατύ λιο
νταρίσιο πρόσωπο, μιλούσε σε σωστή γερ
μανική γλώσσα, αυστηρά:

του Ίβο Άντριτς
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Σειρά: ΙΣΤΟΡΙΑ

(Αρχαία - Μεσαιωνική - Νεότερη)

M ic h a e l A n g o ld
Καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας
τον Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΑΠΟ
ΤΟ 1025 ΕΩΣ ΤΟ 1204
ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΙροτομή του Ρήγα στο Βελιγράδι
(φωτογραφία Γκοράνκα Μάτιτς).

Μετάφραση:
Ευαγγελία Καργιανιώτη

Φιλόλογος
Θεώρηση:
Παναγιώτης Αγαπητός

Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας
στο Πανεπιστήμιο Κύπρον
Με 576 σελίδες
και 5 χάρτες
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Προσφορά στον Πολιτισμό
Ιπποκράτους 8 Αθήνα
Τηλ.: 36.27.318

—Κύριε υπολοχαγέ, εσείς είστε ο τελευ
ταίος άνθρωπος από τον ευρωπαϊκό φωτι
σμένο κόσμο που λίγες στιγμές ακόμη βλέ
πουμε με τα μάτια μας. Εσείς είχατε το
αζήλευτο καθήκον να μας φέρετε εδώ, και
μεταφέρτε το μήνυμά μας σ’ αυτόν τον δι
κό σας «φωτισμένο» κόσμο: Ντροπή του
για την επαίσχυντη συμπεριφορά του σ’
εμάς!
Μιλούσε γρήγορα, σαν να είχε αποστη
θίσει, δίνοντας όλο του τον εαυτό στο λό
γο, σαν να είναι η κάθε λέξη ο μαγικός τύ
πος απ’ όπου γίνεται το έργο. Τα μάτια του
έλαμπαν σαν να είχε πυρετό, κουνούσε το
δεξί του χέρι, όσο τον άφηνε η αλυσίδα,
πότε σφίγγοντας και πότε τεντώνοντας τη
γροθιά του.
—Τι θέλει αυτός ο τρελός; Κλείστε του
το στόμα, σας παρακαλώ! -απευθύνθηκε
αυστηρά ο υπολοχαγός στον επιλοχία.
Αλλ’ οι λέξεις έπεφταν βροχή. Ο Ρήγας
Φεραίος μιλούσε με την ταχύτητα βέλους
σαν να εξαρτάται η σωτηρία του από το
εάν θα τα πει όλα.
—Ναι, αντί να μας εκτελέσετε σαν αν
θρώπους στη Βιέννη, εσείς απάνθρωπα
μας παραδυτσατε στους χειρότερους ανθριυπους της γης, στους εχθρούς μας να
μας σκοτιυσουν με βασανισμούς, στα κου
φά, δειλά. Δεν μας δικάσατε, αλλά μας πα

ζαρέψατε.
—Μα, κλείστε του το στόμα, σας
λέω...
—Εύκολο είναι να μου κλείσετε
το στόμα. Εμείς θα πεθάνουμε με
θάνατο φοβερό, ίσως ήδη αυτή η
νύχτα, παραδομένοι και προδομέ
νοι, κι εσείς να πάτε, ελεύθεροι κι
ευτυχισμένοι, στη Βιέννη σας, να
υπηρετείτε τον αυτοκράτορά σας
να προσεύχεστε στο θεό σας, να
ζείτε τη δική σας «πολιτισμένη»
ζωή, αλλά πρέπει να ντρεπεστε
μπροστά στον κόσμο, μπροστά
στην ιστορία...
—Χτυπήστε το το παλιόσκυλο!
Τιυρα άρχισαν ν’ ανεβαίνουν
τρέχοντας κι οι τούρκοι υπαξιωματικοί. Έ τρεξαν κι ο διερμηνέας χι
ο επιλοχίας, αλλά δεν ήξεραν τι να
κάνουν μ’ αυτόν το δεμένο που φοιναζε, μολονότι τον χτυπούσαν με
γροθιές.
—Αυτή η ντροπή θα τρώει εσάς
και θα φάει τους απογόνους σας.
Μόλις τότε δύο στρατιώτες κα
τόρθωσαν να του κλείσουν το στό
μα με τα κοντάκια των όπλων τους
Πριν τον ρίξουν κάτω φιύναξε γί
άλλη μια φορά, αλλ’ όχι πια κάποια συγκεκριμένη λέξη, αλλά μια ακατανόητη κραυ
γή απ’ το λάρυγγα, σαν τον άνθρωπο που
βυθίζεται κι έπεσε ανάμεσα στους συντρό
φους του που είχαν γείρει κάτω.

ΑΥΛΛΟΓΑΤΑΙ
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1 Ιλάκα στην οδό Ρ ήγα Φεραίου, στο Βελιγράδι
(φωτογραφία Γκοράνκα Μάτιτς).
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ή πατριαρχική καταδίκη
τοϋ Ρήγα
τοϋ Φίλιππου Ήλιού

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1798 (μέ τό παλαιό ημερολόγιο· 24 μέ τό νέο), ό
Ρήγας Βελεστινλής καί έπτά σύντροφοί του έκτελέστηκαν από
τούς Τούρκους στό Βελιγράδι. Στην αφετηρία τής σύλλητ^ής
τους, άπό τις αυστριακές αρχές, τον Δεκέμβριο τού 1797, καί τής
παράδοσής τους, στή συνέχεια, στήν όθαψιανική έξουσία, πού
οδήγησε στήν έκτέλεση: ή άποκάλυψη ενός επαναστατικού σχε
δίου για την άποτίναξη τού οθωμανικού ζυγού καί ή κατάσχεση
ένός μικρού έντύπου, πού καλούσε όλους «όσοι στενάζουν υπό
τήν δυσφορωτάτην τυραννίαν τού ’Οθωμανικού βδελυρωτάτου
δεσποτισμού», «όλοι, χριστιανοί καί τούρκοι, χωρίς κανένα ξεχωρισμόν θρησκείας (έπειδή όλοι πλάσματα Θεού είναι καί τέ
κνα τού προκοπλάστου)» νά ξεσηκιοθούν γιά νά κατακτήσουν
τήν έλευθερία τους.
Τό έντυπο αύτό (πού πρέπει νά είταν ένα μεγάλο μονόφυλλο,
τυπωμένο, ίσως, καί άπό τις δύο όψεις), έμφάνιζε, ώς ύπέρτιτλο,
τις λέξεις: Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α - Ι Σ Ο Τ Ι Μ Ι Α - Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Σ (μετάφραση
τού συνθήματος τής Γαλλικής Επανάστασης Liberté - Égalité Fraternité) καί έφερε ώς κυρίως τίτλο τό «Νέα Πολιτική Διοίκησις
των κατοίκων τής Ρούμελης, τής Μικράς ’Ασίας, των Μεσογείων
Νήσιον καί τής Βλαχομπογδανίας». Περιείχε ένα εισαγωγικό κεί
μενο, πού καλούσε σέ έπανάσταση, καίτό όποιο, εκ των ύστέρων,
άποκλήθηκε «’Επαναστατική Προκήρυξη»· τά «Δίκαια τού
’Ανθρώπου»· τόν καταστατικό χάρτη τής ελεύθερης πολιτείας ή
όποια θά προέκυπτε άπό τήν έπανάσταση (κείμενο τό όποιο, έκ
των ύστέρων, καί αύτό, ονομάστηκε «τό Σύνταγμα» καί «τό Σύ
νταγμα τού Ρήγα»), καί, τέλος, τόν «Θούριο». Κείμενα, όλα, έξαιρετικά σημαντικά, καθώς συνδυάζουν τήν έπαναστατική έπαγγελία καί τά άπελευθερωτικά σχέδια μέ τήν εγκαθίδρυση μιας ισό
νομης, άνεξίθρησκης, δημοκρατικής πολιτείας, στηριγμένης στις
άρχές τής Γαλλικής ’Επανάστασης καί των συνταγμάτων της, ιδι
αίτερα τού έπαναστατικοΰ Συντάγματος τού 1793.
Τό έπαναστατικό έντυπο τού Ρήγα τυπώθηκε, τόν ’Οκτώβριο
τού 1797, στή Βιέννη, σέ 3.000 αντίτυπα. Ά π ό αυτά τά περισσό
τερα κατασχέθηκαν στήν Τεργέστη (2.785 άντίτυπα), στά κιβώ
τια πού θά μετέφερε ό ίδιος ό Ρήγας στις έλληνικές περιοχές.
’Άλλα κατασχέθηκαν στή Βιέννη. ’Ελάχιστα είταν εκείνα πού
στάθηκε δυνατό νά κυκλοφορήσουν. Καί άπό αυτά, πάλι, κανέ
να δέν διασώθηκε. Μέ έξαίρεση τόν «Θούριο», τόν όποιον μπό
ρεσε νά τυπώσει, στήν Κέρκυρα, τό 1798, ό συνεργάτης τού Ρή
γα Χριστόφορος Περραιβός, τά υπόλοιπα τρία κείμενα πού περιέχονταν στήν έκδοση τού Ρήγα τά γνωρίζουμε, τώρα, άπό ελά
χιστα χειρόγραφα άντίγραφα ή χειρόγραφες μεταφράσεις (στά

γερμανικά καί τά ρωσικά), πού έγιναν έκείνη τήν έποχή, ή σέ λί
γο μεταγενέστερους χρόνους.
Στις άποφάσεις των πολιτικών άρχών τής Αύστριακής καίτή;
’Οθωμανικής Α ύτοκρατορίας, οι όποιες οδήγησαν στή σύλληψη
καί τήν έκτέλεση τού Ρήγα καί των συντρόφων του, καί πού προκλήθηκαν, όπως είναι γνωστό, καί όπως σημειώθηκε ήδη, καί
άπό τήν άνακάλυψη τού μονοφύλλου πού περιείχε τά έπαναστατικά κείμενα, τό Οικουμενικό Πατριαρχείο έρχεται, οποί:
ταίριαζε στήν παράδοσή του, νά προσθέσει τή δική του, πνευμα
τική καί εμπράγματη καταδίκη.
Μέ πατριαρχική καί συνοδική έγκύκλιο πού έξαπολύθηκεώιό
τόν πατριάρχη Γρηγόριο Ε', «Ιεράρχην συνετόν, πολέμιον των
γαλλικών άρχών καί είπερ τινά ένδιαφερόμενον ύπέρ τής συντηρήσεως τής τάξεως», όπως τόν χαρακτήριζε, τό 1798, άμέσω:
μετά άπό τή σύλληψη τού Ρήγα, καί μέ άφορμή τή σύλληψη
αύτή, ό αύστριακός πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη, τό
έντυπο τού Ρήγα καταδικάζεται «ότι πλήρες ύπάρχει σαθρότα
τος έκ τών θολερών αύτοΰ έννοιών, τοΐς δόγμασι τής όρθοδόξοι
ήμών πίστεως έναντιούμενον».
'Η πατριαρχική έγκύκλιος είχε ώς άποδέκτες τούς κατά τό
πους Ιεράρχες, μητροπολίτες, ίσως καί έπισκόπους, άπό τού
όποιους ζητήθηκε νά «έπαγρυπνούν», «μέ άκριβεΐς έρεύνας και
έξετάσεις», ώστε νά μήν κυκλοφορήσει στις επαρχίες τους και
άναγνωσθεϊ άπό τόν χριστιανικό λαό τό έπικίνδυνο σύγγραμμα
Τούς ζητείται, έπιπλέον, νά κατάσχουν κ α ινά άποστέλλουν,στό
πατριαρχείο τής Κωνσταντινούπολης, όσα άντίτυπα, έντυπα ή
χειρόγραφα, μπορέσουν νά έπισημάνουν ότι κυκλοφορούν στην
περιοχή τους. Καί άπειλούνται οί ίδιοι οί ιεράρχες μέ αύστηρέ;
έκκλησιαστικές ποινές («ποινήν παρά Θεού καί τής εκκλησία;
έξ άποφάσεως»), στήν περίπτωση πού διαπιστωθεί ότι τό «τοιούτον σύγγραμμα» κυκλοφόρησε στήν επαρχία τους χωρίς οι
ίδιοι νά τό άνακαλύψουν ή νά τό καταγγείλουν.
'Η έγκύκλιος αύτή δέν έχει, άκόμη, έπισημανθεΐ σέ πατριαρχτ
κούς καόδικες, οί όποιοι είναι εξαιρετικά φειδωλοί σέ πληροφο
ρίες γιά έργα καταδικασμένα ή άφορισμένα άπό τήν έκκλησία
"Οσα γνωρίζουμε, γιά τά θέματα αυτά, τά γνωρίζουμε άπό μαρ
τυρίες έμμεσες καί, κάποτε, άπό διασωθέντες κώδικες άλληλογραφίας τοπικών μητροπόλεων, στούς οποίους ένσωματώθηκαν ή άντιγράφτηκαν οί πατριαρχικές έγκύκλιοι πού είχανάποσταλεί.
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«Νέα ΙΙολιτική Διοίκησις»
(χειρόγραφο αντίγραφο. Ανακοινώθηκε από τον Λέανδρο Βρανούση)

Αυτό συμβαίνει καί μέ την έγκύκλιο τοϋ Γρηγορίου τοϋ Ε', μέ
την όποια καταδικάζεται τό έργο τοϋ Ρήγα. 'Έ γινε γνχοστή, μό• λις τό 1866, άπό άντίγραφο πού πάρθηκε «εκ των άρχείών τής έν
Σμύρνη μητροπόλειυς», καί παρουσιάστηκε <τέ συναγιογή έγγρά1 ψων καί πράξεων τοϋ πατριάρχη Γρηγορίου, πού δημοσίευσαν
*ό Γ. Γ. Π αππαδόπουλος καί ό Γ. Π. Αγγελόπουλος («Τά κατά
Ρ τόν άείδιμον πρωταθλητήν τοϋ Ιερ ο ύ των Έλλήνχυν Ά γώ νος
^ τύν Πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε'», δύο τόμοι, ’Αθήνα 1865 καί
•1866). Στή συναγωγή αύτή, καί μέ τόν σεμνό τίτλο: «Κατάκρισις
Απολιτικού φυλλαδίου», δημοσιεύεται, χωρίς να συσχετίζεται μέ
Ιί1τό Ρήγα, τό αντίγραφο τής εγκυκλίου πού στάλθηκε άπό τόν π α 
τρ ιά ρ χ η στόν μητροπολίτη τής Σμύρνης ’Ά νθιμο. Φέρει ήμερομηνία 1 Δεκεμβρίου 1798: πέντε μήνες μετά τήν θανάτχυση τοϋ
Ρήγα καί των συντρόφων του. Τό δεύτερο αντίγραφο πού έχει
Οί'επισημανθεΐ, καί τό όποιο, όσο γνωρίζω, δέν έχει, άκόμη, δήμο
ιAσιευθεϊ, άπευθύνεται στόν μητροπολίτη Π αροναξίας Νεόιρυτο
Ρ’καί φέρεται να είναι χρονολογημένο 20 Δεκεμβρίου 1797. 'Η διαιΐ'ίτρορά τής χρονολογίας είναι σημαντική καί ίσως οφείλεται σέ
^άντιγραφικό λάθος. Πάντχυς, καί οί δύο χρονίσεις είναι δυνατές,
Νκαθώς τό μονόφυλλο τού Ρήγα τυπχοθηκε τόν Όκτχόβριο τού
Ρ1797, καί υπήρχε ό χρόνος νά φτάσουν άντίτυπά του στήν Κωντταντινούπολη καί νά προκαλέσουν τήν πατριαρχική άντίδραχη στά τέλη τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ ίδιου χρόνου.

Παραθέτω, τώρα, έδώ, τήν πατριαρχική έγκύκλιο άπό τό άντίγραφο πού στάλθηκε στόν μητροπολίτη τής Σμύρνης, όπως αύτό
δημοσιεύτηκε στή συναγωγή τοϋ 1866 (συμπληρώνω, μόνο, τήν
επιγραφή μέ τούς πατριαρχικούς τίτλους ή οποία ύπήρχε, στα
θερά, σέ όλα τά πατριαρχικά έγγραφα καί τήν οποία, γιά λόγους
συντομίας, οί έκδοτες τοϋ 1866 είχαν άντικαταστήσει μέ ένα συ
νοπτικό: κτλ).
+ Γρηγόριος έλέφ Θεοϋ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλε
ως Νέας Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχες.
Ίερώ τατε μητροπολίτα Σμύρνης, ύπέρτιμε καί έξαρχε ’Α σίας
εν άγίω πν εν μάτι άγαπητέ άόελφε καί συλλειτουργέ, τής ημών
μετριότητος, κυρ 5Άνθιμε, χάρις εϊη τή άρχιερωσυνη σου καί
ειρήνη άπό Θεοϋ!
Δ ιό τής παρούσης ήμετέρας πατριαρχικής επιστολής όηλοποιοϋμεν τή άρχιερωσυνη σου, ότι συνέπεσεν εις χειρ ας ημών έν σύ
νταγμα εις μίαν κόλλαν χα ρτί ολόκληρον, μεγάλην, εις άπλήν
φράσιν ρωμαϊκήν, επιγραφόμενον «νέα πολιτική όιοίκησις τών
κατοίκων τ ή ς cΡούμελης, τών μικρών εν τή μεσόγεια) νήσων καί
τής Βλαχομπογόανίας», καί άνεμνήσθημεν τοϋ ποιμαντικού
χρέους. Καί όιά τοϋτο γράφομεν τή άρχιερωσύνη σου νό επαγρυπνής, εις όλα τό μέρη τής επαρχίας σου, μέ άκριβεϊς έρεύνας
καί εξετάσεις, όταν εμφανισθή τοιοϋτον σύνταγμα, ως άνωθεν,
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Φίλιππος Ήλιου
κλιος έξαπολύθηκε τόν Δεκέμβριο τού 1797, θά είταν δύσκολο,
αν όχι άδύνατο, νά γνωρίζουν στήν Κωνσταντινούπολη ότι πρό
κειται για έργο τού Ρήγα).

εις τύπον ή χειρόγραφόν, να σύναξές απαντα τα διασπειρομενα, καί νά τά έξαποστέλλης εις ήμάς εν τάχει, μη επιμένων τα
πλείονα, άλλ ' άμέσως όσα αν έμπίπτωσι κατά μικρόν νά έξαποοτέλλης. Καί πρόσεχε, άόελφέ, ινα μ ή φανής παραμελών εις την
τοιαύτην ποιμαντικήν καί ά γρυπνόν σου ταυ την άρχιερατικήν
επιστασίαν καί εκ τής επαρχίας σου έμφανισθή τοιοϋτον σύ
νταγμα όιασπειρόμενον καί à εν το φανέρωσης προς ημάς καί
έξαποστείλης τά τοιαϋτα, άλλα όι' άλλον τινός ή σταλθή
ενταύθα ή άκονσθή■ότι άποδεικνύεις σεαντόν ανίκανον, καί
τον ποιμαντικού χρέους έλλειπέστατον καί ά γρ ή γο ρ ο ν καί εκ
τούτου υποπίπτεις εις άνυποληψίαν καί ποινήν παρά Θεού καί
τής εκκλησίας εξ άποφάσεως. "Οθεν έντελλόμεθά σοι σφοόρώς
νά έγρηγορής όλαις δυνάμεσιν, εν πάσι τοϊςμέρεσι τής επαρχίας
σου, καί κώμαις καί χωρίοις παραλίοις καί μεσογείοις, νά μή παρεμπέση τοιούτον σύνταγμα εις άνάγνωσιν τώ χριστιανικω
έμπιστενθέντι σοι λαώ, όπερ νά μήν έμφανισθή πρώτον τή
άρχιερωσύνη σ ο ν ότι πλήρες υπάρχει σαθρότητος έκ των θο
λερών αύτού εννοιών, τοϊς δόγμα σι τής ορθοδόξου ήμών πίστ έ
ως ενάντιου μεν ον. Ούτω ποίησαν καί μι) έίλλως, έξ άποφάσεως,
ϊνα καί ή τού Θεού χάρις εϊη μετά τής άρχιερωσύνης σου!
çujijnj. Δεκεμβρίου ά.
t Κωνσταντινουπόλεως εν Χριστώ άδελφός.
Τό όνομα του Ρήγα 0έν άναγράφεται ατό κείμενο με τό όποιο
6 πατριάρχης καταδίκαζε καί απαγόρευε την κυκλοφορία του
έπαναστατικού έντυπου, όπιυς άλλιοστε δεν άναγράφεται καί
ατό έντυπο πού προκάλεσε την καταδίκη. Ή «Νέα Πολιτική Διοίκησις» κυκλοιρύρηαε ώς έργο άνιόνυμο καί <ος έργο άνώνυμο
προκάλεσε τήν πατριαρχική άντίδρααη. ("Αν, μάλιστα, θεωρη
θεί, μέ βάση τά όσα σημεκόθηκαν προηγουμένιος, ότι ή εγκύ
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Ή πατριαρχική καταδίκη τού έργου τού Ρήγα έντάσσεται, ομα
λά, στη μακρά σειρά των ένεργειών καί των έπισήμων πράξεων,
μέ τις όποιες ή συντεταγμένη ορθόδοξη έκκλησία έπεχείρησε, από
τήν έβδομη δεκαετία τού 18ου αιώνα, νά άναχαιτίσει τά νεωτερικά ρεύματα τά όποια, μέσα άπό μιά ποικιλία έκδηλώσεων, οι
όποιες μορφοποιήθηκαν στά ρεύματα τού νεοελληνικού Διαφω
τισμού, προσανατόλιζαν τή νεοελληνική σκέψη καί τις κοινωνικέ;
πρακτικές πρός τήν άποδέσμευση άπό τή δογματική αυθεντία
τού θρησκευτικού λόγου καί τις έξ άποκαλύψεως άλήθειες. Οί
ροπές πρός τήν έκκοσμίκευση τής γνώσης καί τής ήθικής προκαλούν διαρκώς βιαιότερες άντιδράσεις μιας έκκλησίας ή οποία
μπορεί, πλέον, νά διαπιστιύνει ότι νέοι πόλοι πνευματικής καί κοι
νωνικής έξουσίας έρχονται νά ύπονομεύσουν τήν άποκλειστική
κυριαρχία της καί έπιζητούν νά θέσουν τή θρησκευτική αυθεντία
υπό τόν έλεγχο καί τή δοκιμασία τού κριτικού λόγου.
Οί αντιδράσεις αυτές, πού συχνά έμφανίζονται μέ μορφή
αυστηρών μέτρων καί «φρικτών άφορισμών», καί οί όποιες στρέ
φονται, κυρίως, έναντίον των γάλλων φιλόσοφων τού Διαφωτι
σμού, καί όσων ορθοδόξων θεωρούνται ότι αποδέχονται ή διαδί
δουν τις ιδέες τους, πολλαπλασιάζονται στά χρόνια τής Γαλλικής
Επανάστασης, καί, ιδίως, στά χρόνια πού ή προώθηση των «δη
μοκρατικών γάλλων» πρός τις περιοχές τής άνατολικής Μεσογεί
ου δημιουργεί έλπίδες, ή δυνατότητες, γιά άπελευθερωτικές ενέρ
γειες ύποκινημένες άπό τούς «θεοστυγεΐς φραντζέζους».
Οί κατασταλτικές παρεμβάσεις τού πατριαρχείου έντείνονται,
καθώς, τώρα πιά, δέν άπειλούνται, πλέον, μόνο τά θεμέλια τής
ορθόδοξης πίστης άλλά, μαζί μ’ αύτά, καί οί έδραιωμένες κοινω
νικές έξουσίες καί ιεραρχίες οί όποιες θεωρούνται, καί αυτές,
συμπεριλαμβανομένης καί τής οθωμανικής έξουσίας, «έκ θεοί
δεδομένες» καί, κατά συνέπεια, ιερές καί μή έπιδεικτικές αμφι
σβήτησης. Σέ κείμενα ύποκινημένα άπό τό πατριαρχείο γιά νά
άντιπαραταθούν οί νέες ιδέες, καταδικάζονται έκεϊνοι οί όποιοι
«διά μίαν ψευδή καί άνύπαρκτον τάχα έλευθερίαν τού παρό
ντος βίου», κινδυνεύουν νά χάσουν «τούς άμαραντίνους στεφά
νους τής αιωνίου μακαριότητος».
Μέ γράμμα του πρός τις έκκλησιαστικές άρχές τού κλίματος
τού πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ό Γρηγόριος ό Ε1, τόν
Ιούλιο τού 1798, θά συνοψίσει καλά τις νέες άνησυχίες καί τούς
κινδύνους άπό τούς όποιους οφείλει νά προφυλαχθεΐ τό χριστεπώνυμο πλήροφια: «νά μήν τύχει τις των πιστών καί ορθοδόξων
χριστιανών άπατηθή έξ άβουλίας ή άπροσεξίας, καί δελεασθή
μέ τό σατανικόν έκεϊνο δελέασμα όπου ύποκεκριμένως καί δο·
λίως προτείνουσι τώ όνόματι τής έλευθερίας» ... «ότι ή τοιαύτη
λύμη είναι μέ τό πρόσχημα τής έλευθερίας άνταρσία καί εις
αύτόν τόν Θεόν καί προφανής άθεία».
Τήν «άνταρσία» αυτή «τώ όνόματι τής έλευθερίας», ό Ρήγας τήν
είχε διαπράξει: φυσικό είταν τό έργο του νά έπισύρειτήν πατριαρ
χική καταδίκη. ’Άλλωστε, τό σύνολο τού έργου του, στά χρόνιο
τής ένεργής παρουσίας του στά πνευματικά καίτά έθνικά δρώμε
να (1790-1798), άντιπροσωπεύει ματ διαρκή άνταρσία, μέ τήν
έννοια, άκριβώς, πού έδινε στόν όρο ή ορθόδοξη έκκλησία στά
χρόνια έκεΐνα. Ά π ό τό «Σχολεΐον των Ντελικάτων ’Εραστών» καί
τό «Φυσικής Απάνθισμα» τού 1790 έως τις έπαναστατικές ενέρ
γειες καί τά έπαναστατικά συγγράμματα τού 1797, όλη ή δια-
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δρομή του βρίσκεται στους άντίποδες των αντιλήψεων, καί των
συμπεριφορών, όσες ή ’Εκκλησία θεωρούσε άτι έπρεπε νά διέπουν τή ζωή του ποιμνίου της. Καί μόνο τό σύνθημα: «'Όποιος
έλεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά», τύ όποιο ό Ρήγας δια
τύπωσε ήδη άπό τό 1790, θά μπορούσε νά άρκέσει για νά καταδείξει τήν άνατρεπτική έμβέλεια τού εγχειρήματος του, σέ μιά έποχή
δπου, άπό τήν αντίθετη παράταξη διακηρύσσονταν άτι «εις τά έξ
άποκαλύψεως δέν ζητείται άπόδειξις, ζητείται πίστις», ή, άπως
έγραφε άλλος, έπίσημος, λόγιος τής εποχής: «Ημείς νενικημένοι
άπό μίαν εωσφορικήν μανίαν δεν άρκούμεθα εις τά έντάλματα
τού Δεσπότου ήμών ’Ιησού Χριστού, εις τάς παραδόσεις των
'Αγίων ’Αποστόλων, καί επομένως εις τάς διαταγάς των 'Αγίων
Οικουμενικών έπτά Συνόδων, άλλά θέλομεν νά εϋρωμεν καί τόν
λόγον καί τήν αιτίαν τού κ α θ’ ενός» ... «φρονήματα έάν δέν σφάλ
λω σατανικά, προλήψεις έωσφορικαί.
Ωστόσο, ή έπίσημη πατριαρχική καταδίκη τού συγκεκριμένου
έργου τού Ρήγα, κανονική μέσα στις πάγιες συμπεριφορές τής
έκκλησίας, θέτει καί ορισμένα άλλα προβλήματα τά όποια, με τό
σημερινό επίπεδο τών γνιόσειόν μας, δέν είναι εύκολο νά άπαντηθούν. Αύτού τού τύπου οί πατριαρχικές έγκύκλιοι, ιδίως
όταν άφορούν βιβλία καί έργα διδασκάλων, προϋπέθεταν, κα
νονικά, έπίσημες πατριαρχικές καί συνοδικές πράξεις οί όποιες
άνέλυαν καί άναιροΰσαν τις άπόψεις, όσες έθειορεΐτο άτι άντέβαιναν στά δόγματα τής πίστεως καί στα καθήκοντα τής ύπακοής. Καί μόνο μετά άπό τόν έλεγχο αύτόν, καί τήν αιτιολογημέ
νη κρίση, ή άνώτατη έκκλησιαστική άρχή προχωρούσε σέ μέτρα
καί ποινές: καταδίκη, άνάθεμα, άφορισμός τού συγκεκριμένου
έργου, τοϋ συντάκτη του καί όσων τό έδιάβαζαν ή τό διέδιδαν.*I
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Σημείωσα, ήδη, άτι έλάχιστες άπό τις πράξεις αύτές έχουν δια
σωθεί, π α ρ ’ άτι γνωρίζουμε άτι υπήρξαν, άπως γνωρίζουμε, άπό
άλλες πηγές, πολλά άπό τά πρόσωπα στά όποια έπιβλήθηκαν
αύτές οί ποινές καί τό σκεπτικό τών σχετικών πατριαρχικών
πράξεων. Καί, πάντως, γνωρίζουμε τόν τύπο τους καί τήν τυπο
λογία τους πού έμφανίζουν μιά εντυπωσιακή διαχρονική συνέ
χεια.
Στήν περίπτωση τοϋ έπαναστατικοϋ έντύπου τοϋ Ρήγα, ένα
έργο «πλήρες σαθρότητος», «τοΐς δόγμασι τής ορθοδόξου ήμών
πίστεως έναντιούμενον», κατά τις πατριαρχικές διατυπώσεις,
γνωρίζουμε τήν αύστηρή πατριαρχική άποδοκιμασία καί κατα
δίκη, μόνο μέσα άπό τήν πατριαρχική έγκύκλιο ή όποια ζητούσε
τήν κατάσχεση τών άντιτύπων πού κυκλοφορούσαν: τά υπόλοι
πα, άσο θά έπρεπε νά έχουν προηγηθεΐ, λείπουν. Βέβαια, τίποτε
δέν άποκλείει νά περιορίστηκε τό Πατριαρχείο σέ αύτό, μόνο, τό
μέτρο. ’Αλλά καθώς αύτή ή μορφή άντιβαίνει στήν πάγια πρα
κτική τών Πατριαρχείων, θά μπορούσε εύλογα νά υποθέσει κα
νείς, άτι έξακολουθεϊ νά λανθάνει τό αναλυτικό κείμενο τής κα
ταδίκης τοϋ έργου τοϋ Ρήγα καί τοϋ συντάκτη του, καί ό ενδεχό
μενος άφορισμός του. Υ πόθεση πρός έρευνα, βέβαια, μέ άλες τις
έπιφυλάξεις τις όποιες πρέπει νά λαβαίνει κανείς σέ τέτοιες πε
ριπτώσεις, άλλά ή όποια δέν είναι βέβαιο άτι θά διαψευσθεί. Ή
αύστηρή παράδοση τής ’Εκκλησίας, καί ή βιαιότητα μέ τήν
όποια έκφράστηκε, στά τελευταία χρόνια τού 18ου αιώνα, ή πο
λιτική της γιά τήν άνάσχεση τών νεωτερικών κινημάτων καί τήν
έξουδετέρωση τών άνθρωπίνων φορέων τους, καθιστά, άντίθετα, αύτή τήν υπόθεση, πιθανή. «Ή μάχαιρα τού πνεύματος», τήν
όποια επικαλείται, τό 1798, άκριβώς, ό πατριαρχικός συντάκτης
τής «Πατρικής Διδασκαλίας», γιά νά καταπολεμηθεί «τό νύν
θρυλλούμενον σύστημα τής έλευθερίας», χρησιμοποιήθηκε συ
χνά έναντίον έκείνων οί όποιοι, άπως ό Ρήγας, άγωνίζονται γιά
«έλευθερίαν καί φώτα».
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T ο πολίτευμα τον Ρήγα
Ένα

ανέφικτοδιαβαλκανικό ελληνικό κράτος

του Αριστόβουλου Μάνεση

I

προσπάθεια του Ρήγα Βελεστινλή (ή Φεραίου) να οργανώ
σει ένα ευρΰ κοινό επαναστατικό κίνημα του ελληνικού
έθνους και των άλλων εθνοτήτιον της Βαλκανικής χερσονή
σου και τα του οθωμανικού ζυγού εκδηλοιθηκε, καθώς είναι γνω
στό, σε πολλά επίπεδα. Εν πρώτοις ο Ρήγας επεδίωξε την πνευμα
τική χειραφέτηση των ραγιάδων με τη διάδοση και εκλαΐκευση
τιυν ιδεών του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και των πολιτικών άρ
χουν της Γαλλικής Επανάστασης, με μία έντονη συγγραφική, μετα
φραστική και εκδοτική δραστηριότητα, η οποία, με τις ζυμώσεις
που προκαλούσε, απέβλεπε στην ιδεολογική προετοιμασία του
επαναστατικού εγχειρήματος. Έ τσι π.χ. με το Απάνθισμα φυσικής
και με το Σχολείου των ντελικάτων εραστών εισέδυε, σε μία κοινω
νία βυθισμένη στην αμάθεια, στις προλήψεις, στις δεισιδαιμονίες
και στην αυστηρότητα (δηλαδή την υποκρισία) των ηθών, μία νέα
αντίληψη της ζωής βασισμένη στις γνώσεις της σύγχρονης επιστή
μης και στην ελευθερία και ειλικρίνεια αισθηματικών-ερωτικών
συμπεριφορών.
Παράλληλα, με την επιδίωξη της πνευματικής τους χειραφέτη
σης, ο Ρήγας φρόντιζε να απευθύνεται και στο συναίσθημα των
λαϊκών μαζών με ποιήματα και με άσματα- ο περίφημος Θούριος
του «ήτοι ορμητικός, πατριωτικός ύμνος πριότος», τις εμψύχωνε
και τις ενθουσίαζε με στόχο την αποτίναξη της τουρκικής κυριαρ
χίας. Η επαναστατική προοπτική του Ρήγα δεν σταματούσε όμως
εδιό. Την εθνική απελευθέρωση την έβλεπε συνυφασμένη με την
πολιτική απελευθέρωση: η πρώτη ήταν προϋπόθεση για την επί
τευξη της δεύτερης. Σύμφιυνα με τα σχέδια του Ρήγα το δεσποτικό
καθεστώς των σουλτάνων έπρεπε να αντικατασταθεί από ένα πο
λίτευμα φιλελεύθερο και δημοκρατικό. Διότι είχε καταστεί κοινή
συνείδηση ότι εκείνο που έλειπε δεν ήταν μόνον η εθνική αλλά και
η πολιτική ελευθερία.
Ο Ρήγας συνέλαβε και επεχείρησε πριότος στα Βαλκάνια τη θε
σμική υλοποίηση των αρχών της Γαλλικής Επανάστασης. Συνέτα
ξε προς τούτο ένα πολιτικό κείμενο, που τυπιόθηκε σε φυλλάδιο,
το 1797 στη Βιέννη, στο τυπογραφείο δύο Ελλήνων από τη Σιάτι
στα της Μακεδονίας, τιυν αδελφοόν Μαρκίδη-Πούλιου, οι οποίοι
εξέδιδαν και την πριότη ελληνική «Εφημερίδα». Το φυλλάδιο αυ
τό υπό τον τίτλο «Νέα Πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της Ρού
μελης, της Μ. Ασίας, τιυν Μεσογείων νήσων και της Βλαχομπογδανίας. Υπέρ των νόμο>ν -Ελευθερία, Ισοτιμία, Αδελφότης- και
της Πατρίδος» ήταν ουσιαστικά ένα πολιτικό επαναστατικό μανι
φέστο που περιείχε τέσσερα επιμέρους κείμενα: Ιο μία προκήρυ
ξη, 2ο μία διακήρυξη των «Δίκαιων [δικαιωμάτων] του Ανθριό22

που», 3ο ένα σχέδιο Συντάγματος και 4ο τον «Θούριο».
Το πολίτευμα που σχεδίαζε ο Ρήγας, όπως προκύπτει από τη
Διακήρυξη Δικαιωμάτων και από το σχέδιο Συντάγματος δεν
ήταν πρωτότυπο. Τα κείμενα αυτά αποτελούσαν κατά μεγάλο μέ
ρος παράφραση της γαλλικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων τον
Ανθρώπου και του Πολίτη και του ιακωβινικού Συντάγματος τον
1793, με αποκλίσεις και προς το Σύνταγμα του 1795. Υπήρχαν
όμως και στοιχεία νέα και αξιόλογα. Η σπουδαιότερη δε διαφορά
του -και πρωτοτυπία του- σε σχέση με τα γαλλικά κείμενα συνίστατο στο ότι προγραμμάτιζε το πολιτικό καθεστώς ενός πολυε
θνικού κράτους. Η ιδιομορφία του αυτή έδωσε λαβή να διατυπω
θεί η εκδοχή ότι με το σχέδιο πολιτεύματος που κατήρτισε ο Ρήγας
απέβλεπε στην ίδρυση μιας Βαλκανικής Ομοσπονδίας.
Συναφιύς πρέπει να σημειωθούν τα εξής:
II

α. Είναι γεγονός ότι το κράτος που θα ιδρυόταν και θα λειτουρ
γούσε σύμφωνα με τα πολιτικά σχέδια του Ρήγα θα είχε πολυεθνικό-όιαβαλκανικό χαρακτήρα. Κατά το άρθρο 1 του σχεδίου Συ
ντάγματος «η Ελληνική Δημοκρατία είναι μία, με όλον οπού συ
μπεριλαμβάνει εις τον κόλπον της διάφορα γένη και θρησκείας».
Ο κυρίαρχος -ή, κατά την ορολογία του Σχεδίου Συντάγματος-«ο
αυτοκράτωρ λαός» είναι όλοι οι κάτοικοι της χώρας «χωρίς εξαίρεσιν θρησκείας και διαλέκτου, Έλληνες, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρμένηόες και κάθε άλλο είδος γενεάς» (άρθρο 7 Συντάγματος, βλ. και
άρθρο 122). Χαρακτηριστική είναι και η διατύπωση του άρθρου
34 της διακήρυξης: «ο Βούλγαρος πρέπει να κινείται όταν πάσχηο
Έλλην και τούτος πάλι δι’ εκείνον και αμφότεροι διά τον Αλβανόν
και τον Βλάχον». Αλλά και στον Θούριο καλούνται οι «Βούλγαροι
και Αρβανίτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί / Αράπηδες και Άσπροι, με
μια κοινήν ορμή / για την ελευθερία να ζαόσωμεν σπαθί».
Ο Ρήγας, σχεδιάζοντας το μετεπαναστατικό πολυεθνικό κρά
τος, του οποίου γεωγραφική απεικόνιση ήταν η «Χάρτα της Ελλά
δος» που τύπωσε το 1799, είχε προφανώς επηρεασθεί από τρία
παρόμοια πρότυπα, κατά χρονολογική σειρά: Πρώτον, από το πο
λυεθνικό κράτος του Μακεδονικού Ελληνισμού της αρχαιότηταί
που είχε επεκταθεί έως τα βάθη της Μικράς Ασίας κατά την επο
χή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του οποίου την προσωπογραφία εί
χε άλλωστε τυπαόσει και κυκλοφορήσει ο Ρήγας. Δεύτερον, από το
προηγούμενο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία εκτεινόταν
στη βαλκανική χερσόνησο και στη Μικρά Ασία και περιλάμβανε
διάφορες εθνότητες, αλλά βαθμιαία είχε εξελληνισθεί, όπως συ-

Το πολίτευμα τον Ρήγα
νάγεται, π.χ., και από την επίσημη καθιέρωση
και ιδίως την κοινή χρήση της ελληνικής γλώσ
σας. Τρίτον, από το παράδειγμα -που το ζούσε ο
Ρήγας- της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο
πλαίσιο της οποίας συμβίωναν πολλές εθνότη
τες.
Πάντως, αυτά τα είδη πολυεθνικιύν κρατών
χαρακτηρίζονται: ϊ) από την άσκηση ενιαίας και
συγκεντρωτικής κρατικής εξουσίας· ii) από την
υπεροχή του ελληνικού στοιχείου σε σχέση με
τις άλλες εθνότητες και i i i ) από τον καταναγκαστικό τρόπο της ίδρυσης και της διατήρησης της
κρατικής συμβίωσής τους. Επρόκειτο, δηλαδή,
για απολυταρχικά καθεστώτα, πράγμα στο
οποίο δεν φαίνεται να έδινε σημασία το σχέδιο
του Ρήγα μιμούμενο την πολυεθνική σύνθεσή
τους. Αντίθετα, το διαβαλκανικό-πολυεθνικό
κράτος, που προγραμμάτιζε ο Ρήγας θα ήταν δη
μοκρατικό και φιλελεύθερο και δεν θα είχε επι
κεφαλής ούτε βασιλείς ούτε αυτοκράτορες ούτε
σουλτάνους. Νόμιζε δηλαδή ο Ρήγας ότι θα ήταν
δυνατόν να διατηρηθεί κατ’ αρχήν η υπάρχουσα
στο οθιυμανικό κράτος πολυεθνική συμβίωση,
να αλλάξουν όμως τα νομικοπολιτικά πλαίσιά
της, με την αντικατάσταση της δεσποτικής εξου
σίας των σουλτάνων από μία δημοκρατική εξου
σία με φορέα τον λαό που κατοικούσε στη χώρα.
β. Σύμφωνα με το σχέδιο πολιτεύματος του Ρή
γα, το ιδρυθησόμενο κράτος θα ήταν δημυκρατικό. Ο δημοκρατικός χαρακτήρας της προγραμματιζόμενης κρατικής οργάνωσης είναι
προφανής και έντονος. Η «Ελληνική Δημοκρα
τία», όπως ονομάζεται (άρθρο 1 του Σχεδίου
Συντάγματος), βασίζεται στη λαϊκή κυριαρχία,
αφού όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον «αυτοκράτορα λαό»- η κυριαρχία («αυτοκρατορία»)
είναι «θεμελιωμένη εις τον λαόν. Ή γουν ο λαός
μόνον ημπορεί να προστάζη... δι’ όλα χωρίς κα
νένα εμπόδιον» (άρθρο 25 της Διακήρυξης).
Επιβεβαίωση δε της λαϊκής κυριαρχίας αποτε
λεί η εφαρμογή της αρχής της ισότητας (άρθρα 2
και 3 διακήρυξης) που επιβάλλει την ίση συμμε
τοχή όλων των πολιτοϊν στην άσκηση της νομοθε
τικής λειτουργίας και στην εκλογή των αξιωματούχων, των βουλευτιόν και αντιπροσοϊπιον του II εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πλαισιωμένη με τις μορφές τεσσάρων στρατηγών του και με σκηνές από τους
νικηφόρους αγώνες του κατά των ΙΙερσών. Έργο του Ρήγα, χάραξη Φρανσουά Μύλλερ,
έθνους (άρθρο 25 Διακήρυξης και άρθρα 8-10
Βιέννη 1797.
Σχ. Σ.), καθώς και ίσο δικαίωμα του εκλέγεσθαι
(άρθρο 28 Σχ. Σ.) και της ανάδειξης σε αξιώματα και πρόσληψης
ού» (άρθρο 4 Διακήρυξης) και τη λαϊκή επικύρωση (άρθρα 58-60
σε δημόσιες υπηρεσίες (άρθρο 5 Διακήρυξης).
Σχ. Σ.), που σημαίνει ένα είδος λαϊκού veto συνδυασμένου με οιοΗ οργανωτική δομή της κρατικής εξουσίας βασιζόταν επίσης σε
νεί νομοθετικό δημοψήφισμα. Η δημοκρατία όεν είναι, επομένως,
προωθημένη εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής, με την πρώιμη,
αποκλειστικά αντιπροσωπευτική. Υπάρχουν άλλωστε και άλλοι
για την εποχή εκείνη, λειτουργία της καθολικής ψηφοφορίας και
θεσμοί άμεσης δημοκρατίας, όπως μία μορφή «δημοψηφίσματος»
με τον συνδυασμό πρωτοβάθμιων λαϊκών συναθροίσεων και
σε ορισμένες περιπτώσεις (άρθρο 50 Σχ. Σ.) καθώς και «λαϊκής
Εθνικής Συνέλευσης ως νομοθετικού σιυματος (άρθρα 11 επ., 21
προποβουλίας» (άρθρα 115-117 Σχ. Σ.), ενώ εξ άλλου και οι δικα
επ., 39 επ., Σχ. Σ.). Κατ’ εξοχήν δημοκρατικό χαρακτήρα έχουν
στές εκλέγονται από τον λαό (άρθρα 88, 91, 95, 96-97 Σχ. Σ.). Ο
επίσης η ενιαύσια θητεία των μελιύν του Νομοθετικού Σώματος
έντονος δημοκρατικός χαρακτήρας του πολιτεύματος του Ρήγα
(άρθρα 39-40 Σχ. Σ.), η εξάρτηση της ισχύος των ψηφιζομένων
ολοκληριύνεται με την υπαγωγή της εκτελεστικής εξουσίας -του
-«προβαλλομένων»- νόμιυν από τη «συγκατάθεση όλου του λα
πενταμελούς Εκτελεστικού Διοικητηρίου («Διευθυντηρίου» κατά
23
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χο πρότυπο του γαλλικού Directoire) υπό το Νομοθετικό Σώμα,
ως εκπρόσωπο της λαϊκής κυριαρχίας. Έ τσι, αντί για την κατά τον
Montesquieu διάκριση των εξουσιών, καθιερώνεται το κατά τον
Rousseau δημοκρατικότερο σύστημα της «κυβερνώσας βουλής».
Τέλος, έσχατη εφαρμογή της λαϊκής κυριαρχίας αποτελεί η ανα
γνώριση σε κάθε πολίτη του δικαιώματος αντίστασης «όταν τον
καταθλίβουν και τον αδικούν» (άρθρο 33 Όιακήρυξης) ακόμη δε
και του δικαιώματος επανάστασης «όταν η 0ιοίκησις βιάζει, αθε
τεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού» (άρθρο 35).
γ. Εκτός από τον δημοκρατικό και ο φιλελεύθερος χαρακτήρας
του προγραμματισμένου από τον Ρήγα πολιτεύματος προβάλλει
εξ ίσου έντονος από το κείμενο της «Νέας Πολιτικής Διοίκησης»
που έχει ως «επίγραμμα» το τρίπτυχο «Ισοτιμία-Ελευθερία-Αδελφότης». Σειρά όλη ατομικών ελευθεριών προβλέπονται και κατο
χυρώνονται από τη «Διακήρυξη τιον Δικαίιον του Ανθριόπου» στα
διάφορα άρθρα της, καθώς και από το Σχέδιο Συντάγματος (γενι
κά άρθρο 122): η ισότητα εν γένει και ειδικότερα ενώπιον του νό
μου, το δικαίωμα στη ζωή, η προσωπική ελευθερία και ασφάλεια,
η ελεύθερη έκφραση γνώμης και ειδικότερα με την τυπογραφία, η
ελευθερία των συναθροίσεων, η θρησκευτική ελευθερία, το δι
καίωμα του αναφέρεσθαι, η αρχή nullam crimen sine lege, το τεκ
μήριο αθωότητας του κατηγορουμένου, η απαγόρευση της ανα
δρομικότητας των ποινικών νόμων, η απαγόρευση των βασανι
στηρίων και της δουλείας, η ελευθερία του επαγγέλματος, η προ
στασία των «κτημάτων οπού έχομεν» (ο Ρήγας αποφεύγει να μι
λήσει για προστασία της ιδιοκτησίας εν γένει, που θα περιλάμβα
νε και τις μεγάλες γαιοκτησίες). Καθιεριόνονται εξ άλλου και κά
ποια κοινωνικά δικαιώματα: για εργασία, για κοινωνική περίθαλ
ψη, το δικαίωμα στην εκπαίδευση (η οποία καθίσταται υποχρεω
τική «εις όλα τα χωρία διά τα αρσενικά και θηλυκά πεδία»), επί
σης δε εμβρυωδώς και η ισότητα ανδρών και γυναικών όσον αφο
ρά ειδικά τη στρατιωτική υπηρεσία. Τέλος, καθιερώνεται in
extremis το δικαίωμα της αντίστασης κατά της τυραννίας και το δι
καίωμα της επανάστασης.
δ. Έ να άλλο κατ' εξοχήν βασικό στοιχείο του πολιτεύματος του
Ρήγα ήταν ο ελληνικός χαρακτήρας του κράτους, όπως σαφώς και
πολλαπλώς συνάγεται τόσο από το γράμμα όσο και από το πνεύμα
της «Νέας Πολιτικής Διοίκησης», το κείμενο της οποίας είναι άλλιυστε γραμμένο στα ελληνικά και αρχίζει με τις λέξεις: «Ο λαός
απόγονος των Ελλήνων». Το σχεδιαζόμενο νέο κράτος ονομάζε
ται «Ελληνική Δημοκρατία» (άρθρο 1 και 127 Σχ. Σ.)- το άρθρο 4
παράγραφος 6 προβλέπει ότι: «εκείνος που ομιλεί την ελληνικήν
γλώσσαν... είναι Έλλην και πολίτης»- η ελληνική γλώσσα καθιεριύνεται ως επίσημη γλώσσα του κράτους: «όλοι οι νόμοι και προσταγαί γίνονται εις την απλήν των Ελλήνων γλιόσσαν ως πλέον ευκατάληπτον και εύκολον να σπουδασθή απ' όλα τα εις το βασίλειον [κράτος] τούτο εμπεριεχόμενα γένη» ομοίως και οι δικαστικές
αποφάσεις και άλλες δημόσιες πράξεις (άρθρο 53 παράγραφος
2)- επίσης η ελληνική γλώσσα διδάσκεται υποχρεοοτικώς στα σχο
λεία (άρθρο 22 Διακήρυξης). Επανειλημμένη και συνεχής είναι
επίσης η χρήση του όρου «Έλλην» και «ελληνικός» στις διατάξεις
του Σχεδίου Συντάγματος: «ο ελληνικός λαός» (άρθρα 2 και 118),
«ελληνικός τόπος» και «ελληνική γη» (άρθρα 55 και 121), «Έλλη
νες και Ελληνίδες» (άρθρα 109,119, 122). Επιβεβαίωση του ελλη
νικού χαρακτήρα του κράτους που προγραμμάτιζε ο Ρήγας αποτε
λεί -όπως ήδη σημείιυσα- και η εκ μέρους του εκτύπωση και κυ
κλοφορία αφ' ενός του γεωγραφικού χάρτη των Βαλκανίων και
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της Μικράς Ασίας υπό τον τίτλο «Χάρτα της Ελλάδος» και αφ’
ετέρου του πορτραίτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσω του οποί
ου ήθελε να συνδέσει το νέο κράτος με μνήμες προγονικού κλέους
της ελληνικής αρχαιότητας.
Πάντως, ο ελληνικός χαρακτήρας που προσέδιδε στο πολίτευμά
του ο Ρήγας δεν ήταν αυθαίρετος. Η μέριμνά του για την καθιέρω
ση της υπεροχής του ελληνικού στοιχείου, που είναι διάχυτη στη
«Νέα Πολιτική Διοίκηση», φαίνεται θεμιτή, στον βαθμό ποι
ανταποκρινόταν σε μία ιστορικά διαπιστωμένη κατάσταση ποι
υπήρχε, την εποχή εκείνη, στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκτός
από τις κυρίως ελληνικές περιοχές, το ελληνικό στοιχείο ήταν διασπαρμένο σε παροικίες που υπήρχαν σε όλη τη βαλκανική χερσό
νησο, στην Κεντρική Ευρώπη, στη Μικρά Ασία, στη Νότια Ρωσία.
Περί τα τέλη του 18ου αιώνα μεγάλη ήταν η οικονομική και πολι
τιστική ανάπτυξη του Ελληνισμού σ’ αυτές τις περιοχές. Μέσοι
των Ελλήνων, τα άλλα βαλκανικά έθνη έρχονταν σε επαφή με τις
προοδευτικές δημοκρατικές και φιλελεύθερες ιδέες της δυτικής
Ευροϊπης. Ελληνικά κυρίως ήταν τα σχολεία, τα τυπογραφεία και
τα εκδιδόμενα βιβλία. Στοιχεία δε της ελληνικής γλώσσας γνώρι
ζαν οι αλλοεθνείς κάτοικοι των περιοχών όπου υπήρχαν ελληνι
κές παροικίες, ενώ η λέξη «Έλληνας» είχε καταστεί στη γλώσσα
των σλαβικών εθνών συνώνυμη με το «μορφωμένος» και το «έ
μπορος». Με αυτά τα δεδομένα φαίνεται εύλογη η επιδίωξη τοιι
Ρήγα να στηριχθεί κατά πρώτο λόγο στο ελληνικό έθνος, όχι
απλώς επειδή ανήκε σ’ αυτό, αλλά επειδή το θεωρούσε ως το πιο
ώριμο και κατάλληλο να θέσει σε κίνηση την επαναστατική διαδι
κασία και, μαζί με τις άλλες βαλκανικές εθνότητες, να αποτινάξει
την τουρκική κυριαρχία και να οργανώσει και να διευθύνει το νέο
κράτος μετά την απελευθέρωση.
III

Από τα προλεχθέντα ανακύπτει το ερώτημα: αν και πώς θα ήταν
δυνατόν να συνυπάρξουν και να συλλειτουργήσουν τα τέσσερα
βασικά στοιχεία που χαρακτήριζαν το προγραμματιζόμενο από
τον Ρήγα νέο κράτος -πολυεθνικό (διαβαλκανικό), δημοκρατικό,
φιλελεύθερο, ελληνικό- και κατά πόσον ένα τέτοιο κράτος με με
γάλη εδαφική έκταση και με εθνική ανομοιογένεια θα είχε προο
πτική βιωσιμότητας.
Η εκδοχή ότι το κράτος αυτό θα προσελάμβανε ομοσπονδιακό
χαρακτήρα, θα σχημάτιζε δηλαδή μια «Βαλκανική Ομοσπονδία»
δεν ευσταθεί ούτε από νομική-συνταγματική ούτε από πολιτικήκοινωνιολογική άποψη. Έ ν α κράτος που περιλαμβάνει περισσότε
ρες εθνότητες δεν έχει κατ’ ανάγκην ομοσπονδιακό χαρακτήρα.
Ό λες οι μορφές όμως ομοσπονδιοποίησης -βασικά ομοσπονδίες
κρατών ή ομοσπονδιακά κράτη- προϋποθέτουν την ύπαρξη περισ
σότερων κρατών, που ενώνονται με ομοσπονδιακούς δεσμούς.
Όμως, είναι προφανές και απολύτως βέβαιον ότι ο Ρήγας δεν
έκρινε πως τα βαλκανικά έθνη θα σχημάτιζαν καθένα το δικό του
κράτος, και ότι αυτά τα κατ’ ιδίαν εθνικά κράτη θα ενώνονταν σε
ένα σύνθετο κράτος, του οποίου το πολίτευμα συνέταξε ο Έλλη
νας επαναστάτης. Ρητώς άλλωστε προβλέπει το Σύνταγμά του ότι:
«η Ελληνική Δημοκρατία είναι μία, με όλον οπού περιλαμβάνει εις
τον κόλπον της διάφορα γένη και θρησκείας και... είναι
αδιαίρετη». Άρα πρόκειται για ενιαίο -κα ι όχι «σύνθετο»- κράτος
δηλαδή για μία κρατική οντότητα επέκεινα και υπεράνω των επιμέρους εθνικών κρατών, όπως είναι το ομοσπονδιακό κράτος. Στο
πλαίσιο του πολιτεύματος του Ρήγα οι διάφορες εθνότητες -των
οποίων τα εδαφικά όρια δεν ήταν άλλωστε τότε όλα σαφή και στα
θερά—δεν αναγνωρίζονταν ότι έχουν ιδιαίτερη υπόσταση καθαυ-
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Το πολίτευμα τον Ρήγα
τες, δηλαδή ως εθνικές ομάδες και χωριστές οντότητες. Απλώς,
στο πολυεθνικό δημοκρατικό κράτος, βάσει της αρχής της λαϊκής
κυριαρχίας και της συναφούς
αρχής της ισότητας, όλοι οι
'πολίτες του ως άτομα, ασχέως εθνικών, θρησκευτικών ή
λωσσικών
ιδιαιτεροτήτων
α συμμετείχαν στην άσκηση
ς κρατικής εξουσίας. Και
επί πλέον καίριας σημαδιαπίστωση: στο πολίευμα του Ρήγα δεν προβλέεται κανένας θεσμός ή διαδιασία ρύθμισης των σχέσεων
ιιεταξύ των διαφόρων εθνοτήων, που να υποδηλώνει κάτοια, έστω υποτυπώδη, μορ;ρή ομοσπονδιακής κρατικής
οργάνωσης. Η δε ύπαρξη
δεύτερης Βουλής -της «Βου
λής των Γερόντων»- ουδέ
<ατ’ ελάχιστον μπορεί να ση.ιαίνει καθ’ εαυτήν και κατ’
ανάγκην κάτι τέτοιο. Πρώτον,
διότι σύστημα δύο Βουλών
λειτουργεί σε πολλά ενιαία
κράτη, όπως άλλιυστε και στη
αλλία, της οποία το Σύνταγια του 1795 έλαβε εν προκειιένω ως πρότυπο ο Ρήγας.
Και δεύτερον, διότι στη δεύερη αυτή Βουλή δεν αντιπρυτωπεύονταν οι κ α τ' ιδίαν
θνότητες (όπως συμβαίνει
ιτις ομοσπονδίες), αλλά οι
ακλογείς ως άτομα, όπως και
ττη «Βουλή τιον 500».
Προγραμματίζοντας ο Ρή
γας την ίδρυση ενός πολυε
θ νικ ο ύ κράτους παρέβλεπε
0»'.να ιστορικό γεγυνος: οτι με:ά τη Γαλλική Επανάσταση είχε πια αρχίσει να παρέρχεται η επο(ή τιον πολυεθνικιόν κρατών και είχε έρθει η εποχή των εθνικιόν
χρατιυν. Βάσει της «αρχής των εθνοτήτων» -κάθε έθνος και κρά-

τος κάθε κράτος και έθνος-τα διάφορα έθνη επεδίωκαν να αποκτήσουν καθένα το δικό του κράτος.
Εξ άλλου το πολυεθνικό,
όιαβαλκανικό κράτος, που ο
Ρήγας προγραμμάτιζε ως ελ
ληνικό, εμπεριείχε μία βασι
κή αντινομία που σε συνδυα
σμό με τα άλλα όϋο στοιχεία
του κράτους -το δημοκρατικό
και το φιλελεύθερο- θα οδη
γούσε σε αδιέξοδο: η λει
τουργία των δημοκρατικών
και φιλελεύθεροί θεσμών ή
θα απέληγε, βάσει και της αρχής της πλειοψηφίας, στη
βαθμιαία κάμψη της υπερο
χής του ελληνικού στοιχείου
και στην αποβολή του ελληνι
κού χαρακτήρα του κράτους,
δεδομένου ότι οι Έλληνες
ήσαν πάντως μειοψηφία σε
σχέση με το σύνολο των άλ
λων βαλκανικών εθνοτήτων
ή για να διατηρήσει το ελληνι
κό έθνος τη θεσπισμένη υπερέχουσα «ηγεμονική» θέση
του μέσα στο ενιαίο -πολυε
θνικό αλλά ελληνικό- κράτος,
θα έπρεπε μοιραία οι δημο
κρατικοί και φιλελεύθεροι
θεσμοί να ατονήσουν ή να κα
ταλυθούν.
Το πολίτευμα του Ρήγα εί
χε πάντως ιδεολογικό-πολιτικό και παιδαγωγικό χαρακτή
ρα: επεδίωκε βασικά να προκαλέσει ζυμώσεις για την
προώθηση της φιλίας και αλ
ληλεγγύης μεταξύ των λαών
της Βαλκανικής, ιύστε να επι
τευχθεί η κοινή συστράτευσή
τους για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και για την εθνική
και πολιτική τους απελευθέριυση. Και εδώ έγκειται η μεγάλη
ιστορική εισφορά και σημασία του.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΝΕΟΙ ΤΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙ
ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
Έτοιμοι οι νέοι τόμοι του Αντί. Στα γραφεία του περιοδικού μπορείτε να προμηθευτείτε
μέχρι και τον τόμο ΜΑ’ (Β’ εξάμηνο 1994, δηλαδή μέχρι και το τεύχος 567).
Θα βρείτε, επίσης, τους τόμους των προηγούμενων ετών.
Στους τόμους του Αντί έχετε καταγεγραμμένη τη σύγχρονη ιστορία μας.
Α’ εξάμηνο 1994
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Tο μήνυμα του Ρήγα
και οι Βούλγαροι
τηςΝ άντια Ντάνοβα

κετό καιρό αντιπροσωπεύεται από κληρικούς. Έ ν α ς απ’ αυτούς
προσπάθεια μας να μιλήσουμε για την ακτινοβολία των ιδε
είναι ο Πάίσιος Χιλανδαρίου (1722-;), ο οποίος με τη δική του
ών του Ρήγα στους Βουλγάρους μας υποχρεώνει να στρα
Ιστορία των Σλαβενοβονλγάρων (1762) συνέβαλε πολύ στη δια
φούμε προς τα δεδομένα της ιστορίας της βουλγαρικής κοι
νωνίας του τέλους του 18ου αιώνα. Οι τελευταίες δεκαετίες του
μόρφωση της συλλογικής μνήμης των Βουλγάρων. Από τους ίδι
18ου αιώνα περιλαμβάνουν μια κρίσιμη περίοδο της μακρόχρο
ους κύκλους βγαίνει και ο Σοφρώνιος Βράτζας (1739-1813), ο
νης διαδικασίας μετάβασης της βουλγαρικής κοινωνίας από το
οποίος διαδίδει την ιστορία του Παϊσίου και συντάσσει έργα σιο
φεουδαλισμό στον καπιταλισμό. Είναι η περίοδος κατά την οποία
πνεύμα του Διαφωτισμού. Στον κλήρο ανήκει και ο Σπυρίδων, ο
η δέσμευση των Βαλκανίιον με την ευρωπαϊκή καπιταλιστική αγο
οποίος επίσης έγραφε μια ιστορία των Βουλγάρων, με την οποία
ρά έπαιξε προτρεπτικό ρόλο για την οικο
τους βοηθά στη διαμόρφωση της εθνικής
νομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστι
τους ταυτότητας.
κή ανάπτυξη των Βουλγάρων. Βασικό
Ώ ς το3ρα δεν διαθέτουμε πληροφορίες
αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης είναι η
για την άμεση διάδοση του μηνύματος του
αναμόρφωση της δομής της βουλγαρικής
Ρήγα στους Βουλγάρους. Δεν αποκλείεται
κοινωνίας και η αύξηση του ρόλου τιυν
κάπου, ή στις Παραδουνάβιες ηγεμονίεςή
εμπόρων. Και για τους Βουλγάρους, όπως
στη Βιέννη, στους κύκλους των εμπόρων,
και για τους υπολοίπους βαλκανικούς λα
να πραγματοποιήθηκε και μία επαφή
ούς, ο έμπορος είναι ο φορέας του καινού
Βουλγάρων με τον Ρήγα ή με τα έργα του
ριου στην οικονομική, πολιτική και πνευ
δεν έχουμε, όμο3ς, στοιχεία. Δεν συναντή
ματική ζωή. Οι βούλγαροι έμποροι από το
σαμε επίσης δεδομένα για τη διάδοση των
Κότελ, από την Κοπρίβστιτσα, από το
έργων του Ρήγα στη Βουλγαρία. Το μόνο
Μπάνσκο, από το Μέγα Τύρναβο και αλ
που διαπιστοόνουμε είναι το ότι στις βι
λού, ταξιδεύουν στη Βιέννη, στη Γαλλία,
βλιοθήκες της σημερινής Βουλγαρίας βρί
στη Νότιο Ρωσία, μέσα στο πλαίσιο της
σκονται δύο αντίτυπα από το φωτεινό έρ
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στην Ουγ
γο του Ρήγα Φυσικής Απάνθισμα, χωρίςνα
γαρία και στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες.
ξέρουμε πότε και με τι τρόπο φθάσανε
Αυτοί έρχονται σε επαφή με τις πιο ανα
εδώ. Τολμώ να ισχυριστώ ότι, παρά τις ζυ
πτυγμένες κοινωνίες, αναπνέουν την
μώσεις στον τομέα της οικονομικής και
ατμόσφαιρα των πολιτιστικιόν κέντρων
κοινωνικής ανάπτυξης, παρά τους σπορα
της φοπισμένης Ευρώπης. Είναι η περίο
δικούς ξεσηκωμούς τα>ν Βουλγάρων σε
Γεόργι Ρακόφσκι (1 8 2 1 -1 8 6 7 ).
δος της βουλγαρικής ιστορίας κατά τη
περιόδους όπου η Υψηλή Πύλη ήταν σε
διάρκεια της οποίας η αγροτική παραγιυγή συνδέεται με την καπι
εμπόλεμη κατάσταση με κάποια εξωτερική δύναμη, στο τέλος του
ταλιστική αγορά και προσαρμόζεται προς τις απαιτήσεις της. Στα
18ου αιώνα το έδαφος στη Βουλγαρία είναι ακόμα απροετοίμα
χρόνια αυτά στη βιοτεχνία εισάγονται καινούργιες μορφές οργά
στο για το μήνυμα του Ρήγα. Μπορούμε να πούμε, όμως, ότι ο
νωσης της δουλειάς και ως ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα
ίδιος ο Ρήγας δέχθηκε τους Βουλγάρους ως γειτονικό λαό, ο οποί
διακρίνεταιη δράση του εμπόρου Χατζή Χρίστου Ράτζκοβ από το
ος θα μπορούσε να είναι δυνητικός σύμμαχος εναντίον του σουλ
Γκάμπροβο, ο οποίος οργανοίνει βιοτεχνία για την παραγωγή με
τάνου. Σ ’ αυτούς ο Ρήγας αποδίδει και τη θέση ελευθέρων και
ταξιού. Σ ’ αυτή την οικονομική εξέλιξη στο τέλος του 18ου αιώνα
ισοτίμων συμπολιτών της μελλοντικής ελληνικής δημοκρατίας.
ανασταλτικό ρόλο έπαιξε η πολιτική αναρχία στην Οθωμανική
Οι πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, όταν κατά κάποιον τρόπο
αυτοκρατορία και προπαντός τα αποσπάσματα τιον Κιρτζαλήδων1 άρχισε η πραγματοποίηση των σχεδίων του Ρήγα, μας παρέχουν
μεγαλύτερη βεβαιότητα να μιλήσουμε για την αποδοχή του μηνύ
που χτυπούσαν τις βουλγαρικές πόλεις.
ματος του Ρήγα από τους Βουλγάρους. Αυτά είναι τα χρόνια όπου
Η περίοδος που μας ενδιαφέρει περιλαμβάνει και τη διαδικα
στη βουλγαρική πνευματική ζωή όλο και περισσότερο γίνεται αι
σία της διαμόρφωσης της βουλγαρικής διανόησης, η οποία για αρσθητή η παρουσία των οπαδών των αρχών του Διαφαπισμού. Γίνε
ται πιο αισθητή και η προθυμία των Βουλγάρων να συμμετάσχουν
* Η Νάντια Ντάνοβα είναι καθηγήτρια
στα γεγονότα που συγκλονίζουν τα Βαλκάνια. Η Επανάσταση των
στο Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών της Σόφιας.
L -*·-
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Το μήνυμα τον Ρήγα και οι Βούλγαροι
Σέρβων, που άρχισε το 1804 και κράτησε
αερικά χρόνια, δημιούργησε περιστά
σεις ευνοϊκές για ένα γενικευμε'νο ξεση
κωμό τιον Βαλκανίοον. Η σέρβική εξέ/ερση απέδειξε ότι οι δυνάμεις ενός μι
κρού λαού μπορούν να αντισταθούν στα
χυτοκρατορικά στρατεύματα. Η ιδέα του
Ρήγα ότι η ελευθερία κατακτιέται με τις
/ηγενείς δυνάμεις αποδεικνύεται ρεαλι
στική. Πραγματοποιήσιμη αποδείχθηκε
και η ιδέα για μια συνεργασία των βαλ
κανικών λαιόν, επειδή στα στρατεύματα
των επαναστατημένιυν Σέρβων έλαβαν
,ιέρος Ρουμάνοι, Βούλγαροι και Έ λλη 
νες. Σέρβοι, Έλληνες, Βούλγαροι και
Ρουμάνοι πολέμησαν μαζί και στα απο
σπάσματα εθελοντών κατά τον πόλεμο
του 1806-1812, όταν η ρωσοτουρκική σύ
γκρουση άναψε τις ελπίδες τιον βαλκανι
κών λαιόν για απελευθέρωση.
^ Η δράση της Φιλικής Εταιρείας και η
ΐΕπανάσταση του ’21 είναι παραπέρα βή
ματα προς την πραγματοποίηση της ιδέχς του Ρήγα για συνεργασία μεταξύ τιον
[βαλκανικών λαιόν. Η βουλγαρική συμμε
τοχή στη Φιλική Εταιρεία εκδηλώθηκε
σχεδόν σε όλες τις αναπτυγμένες πόλεις
κης Βουλγαρίας: Μέγα Τύρνοβο, Σόφια,
^κάμπροβο, Σβιστόβ, Ελένα, Κότελ
κ.λπ. δώσανε τους βουλγάρους φιλικούς
;ίους. Ως προς το ενεργό μέρος, οι Βούλγα
ροι συμμετείχαν στις πιο αποφασιστικές μάχες της Τριπολιτσάς,
ου Δερβενακίου, στην Ακρόπολη, στο Μεσολόγγι κ.λπ., γεγονός
ίου αποδεικνύει τη διορατικότητα του Ρήγα, βλέποντας στο πρόιιοπο των Βουλγάριον ελπιόοφόρο σύμμαχο. Ο μνημονευόμενος
παραπάνω έμπορος και επιχειρηματίας από το Γκάμπροβο Χα
ζής Χρίστος Ράτζκοβ είναι μέλος της Φιλικής Εταιρείας και θυ
σίασε τη ζωή του. Ο Βούλγαρος Χατζής Χρίστος μαζί με το ιππικό
ου βρέθηκε στις πιο κρίσιμες μάχες του αγώνα.

Ι

Οι δεκαετίες που ακολούθησαν την ίδρυση του ελληνικού κρά
τους είναι τα χρόνια της διαμόρφωσης της εθνικής του πολιτικής.
Είναι τα χρόνια, κατά τη διάρκεια τιον οποίων οι διεκδικήσεις τιον
Βουλγάριον για μια ανεξάρτητη εκκλησία θα έρθουν σε σύγκρου
ση με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο θα έχει την
υποστήριξη του ελληνικού κράτους. Παρά την ψύχρανση των σχέτεων μεταξύ Ελλήνιον και Βουλγάριον, που ακολούθησε τη σύ
γκρουση των Βουλγάριον με το Πατριαρχείο, τα χρόνια αυτά μας
προσφέρουν την πρώτη εμφάνιση του ονόματος του Ρήγα σε κεΐιενο γραμμένο από Βούλγαρο. Κατά την τέταρτη δεκαετία του
19ου αιώνα ο ιερομόναχος Νεόφιτ Μπόζβελι (1785-1848), ο οποί
ος κατέχει μια εξέχουσα θέση στην ιστορία της βουλγαρικής εθνι
κής αφύπνισης ως δάσκαλος, ιος συντάκτης έργιον-φορέων των
‘ά ρχών του Διαφοοτισμού και ιος ιδεολόγος του βουλγαρικού κινή
ματος, αρχίζει μια μετάφραση του Δοκιμίου ιστορικού π ερ ί της
Φιλικής Εταιρείας του Ιω. Φιλήμωνα. Δίνοντας πληροφορίες για
*ιον Ρήγα, ο Νεόφιτ Μπόζβελι συνεχίζει με εξηγήσεις ότι ο Ρήγας
•ζίναι Βούλγαρος και εξάγει το όνομα Βελεστινλής από τη βουλγά?οικη λέξη «βαλκ», δηλαδή «λύκος». Έ τσ ι ο Ρήγας-Βάλτζος μπαί
νει στο εθνικό πάνθεο των Βουλγάριον και αυτή η προσπάθεια

εμπλουτισμού της ιστορικής συλλογικής
μνήμης των Βουλγάρων αποδεικνύει το
σεβασμό του Νεόφιτ Μπόζβελι προς τον
έλληνα ήρωα. Φαίνεται ο Μπόζβελι δεν
μπόρεσε να αντισταθεί στη γοητεία του
Ρήγα και προσπάθησε να τον κάνει «δι
κό μας».
Τις επόμενες δεκαετίες το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα των Βουλγάρων
μπαίνει στην αποφασιστική φάση. Ο Γεόργι Σ. Ρακόβσκι (1821-1867) είναι η κε
ντρική προσωπικότητα σ’ αυτή την πε
ρίοδο των απελευθερωτικών προσπαθει
ών. Όλη η δράση του, η οποία έχει για
σύνθημα «Καλύτερα αδελφοί, μια γλυκιά στιγμή θανάτου για την ελευθερία,
παρά μακρόχρονη ζωή σκλάβου» περι
λαμβάνει προσπάθειες προς πραγματο
ποίηση συμμαχίας με τους Έλληνες,
Σέρβους και Μαυροβουνίους εναντίον
του σουλτάνου.
Στην ίδια τάση, χαραγμένη από τον Ρή
γα, βαδίζει και ο Βασίλ Λέβσκι (18371873), ο οποίος είναι η πιο φωτεινή προ
σωπικότητα του βουλγαρικού 19ου αιώ
να. Ο Λέβσκι κατέχει στη συνείδηση των
Βουλγάρων την ίδια θέση αποστόλου της
ιδέας της ελευθερίας που κατέχει για
τους Έλληνες ο Ρήγας. Είναι ο πρωτερ
γάτης μιας επαναστατικής οργάνωσης στο
εσωτερικό της χώρας, την οποία πραγμα
τοποίησε Ό ίδιος. Σκοπός της οργάνωσης είναι «Με μια γενική
επανάσταση να γίνει μια ριζική μεταμόρφιοση του παρόντος κρα
τικού δεσποτικού τυραννικού συστήματος και να αντικατασταθεί
με Δημοκρατία. Να χτιστεί ένας ναός της αλήθειας, της δικαιοσύ
νης και της ελευθερίας και το τουρκικό «τζορμπατζιλίκι» να δώ
σει τη θέση του στην Ομόνοια, την Αδελφότητα και την τέλεια Ισό
τητα μεταξύ όλων των εθνοτήτων. Βούλγαροι, Τούρκοι, Εβραίοι
κ.ά. θα είναι ισότιμοι από κάθε άπο\[τη: θρησκευτική, εθνική και
ιος πολίτες, σε όλα. Ό λοι θα υποτάσσονται στον ίδιο νόμο, ο οποί
ος θα ήιηφιστεί με την πλειοψηφία όλων των εθνοτήτων. Ο Λέβσκι
επιμένει η σημαία του ελεύθερου κράτους να γράφει: «Άγια και
καθαρή Δημοκρατία». Μέσα σ’ αυτή τη δημοκρατία όλοι οι λαοί
θα ζήσουν κάτω από τους ίδιους γνήσιους και άγιους νόμους,
όπως δόθηκε από τον Θεό στον άνθρωπο, και για τον Τούρκο, και
για τον Εβραίο κ.λπ. Εμείς δεν κυνηγάμε τον τουρκικό λαό, ούτε
τη θρησκεία του, αλλά τον βασιλέα και τους νόμους του, με μια λέ
ξη την τουρκική κυβέρνηση, η οποία βαρβαρικά κατέχει όχι μόνο
εμάς, αλλά και τον ίδιο τον Τούρκο».
Τιορα, στο τέλος του 2θού αιώνα, διακόσια χρόνια μετά τον ηρωι
κό θάνατο του Ρήγα, στρεφόμαστε προς τις ιδέες του και ομολογού
με ότι και οι γενιές του 21ου αιιυνα θα βρουν έδαφος για να συμβά
λουν στην πραγματοποίηση των πανανθρώπινων ιδανικών του.1
1. Κιρτζαλήδες ή Γκιρτζαλήδες ήταν σώματα του τουρκικού στρατού που
εστασίασαν, κατέψυγαν στα βουνά της Θράκης ως λησταντάρτες και
συμμάχησαν με τον Πασβανόγλου. Βλ. Λέανδρος Βρανούσης, Ρήγας
Βελεστινλής (Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων), Αθήνα
1957, σ. 158.
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Η δύναμη της θυσίας
και το βαλκανικό όραμα
του Βασίλη Παναγιωτόπουλου

νεοελληνική ιστοριογραφία, περισσότερο ίσως από άλλες
εθνικές ιστοριογραφίες, βρίσκεται σε αμφίδρομη σχέση με
τους εθνικούς εορτασμούς και τις επετείους. Χωρίς να αξί
ζει τον κόπο να διατυπωθεί μία μείζο^κριτική σ’ αυτή τη διαδικα
σία, και γενικότερα στην κοινωνική ροπή εορτασμού «ιστορικών»
επετείων, δεν πρέπει να αποσιωπηθούν κάποιες πιθανές παρε
νέργειες που μπορεί να μην είναι και ολότελα αμελητέες. Γιατί
πράγματι, και χωρίς αυτό να γίνεται συνειδητά και σκόπιμα, στις
επετείους και στις εορταστικές αφιεριόσεις, ένα γλυκό και ήπιο
φως ρίχνεται πάνω στα τιμώμενα πρόσιυπα και στα γεγονότα, που
τα εξωραΐζει και καμιά φορά τα παραμορφώνει. Μέσα στους εορ
τασμούς, ενδυναμαίνονται οι βαθύτερες ρητορικές τάσεις της
εθνικής μας παιδείας, διαμορφώνονται ηθικολογικής τάξεως δικαιοπικές απόψεις για πρόσοιπα και γεγονότα που δεν το δικαι
ούνται και συχνά ατονεί η κριτική μας στάση - μοναδικός λόγος
δικαιολόγησης της ιστοριογραφικής μας εμπλοκής.
Αλήθεια, ποιος θα τα βάλει με τον Ρήγα Βελεστινλή σήμερα,
και γιατί; Πάντο^ς όχι ο υπογραφόμενος που συμμετέχει έστω και
μ’ αυτή τη μικρή συμβολή, στην επέτειο τιυν 2Θ0 χρόνιυν από τη θα
νάτωση του πρωτομάρτυρα.
Άλλωστε τα περιθιόρια κριτικής αποτίμησης εξακολουθούν να
υπάρχουν ακόμη και μέσα στο ευμενές κλίμα των επετειακών
εορτασμών και της τελετουργίας και τίποτα δεν εμποδίζει να
ακουστούν όλες οι απόψεις. Αυτό το δρόμο της έντιμης πολυφω
νίας ακολούθησε μάλιστα και ο τελευταίος μεγάλος μελετητής της
προσωπικότητας και του έργου του Ρήγα, ο αξέχαστος Λέανδρος
Βρανούσης, χιυρίς καμία απολύτως απόκρυψη και χιυρίς καμία
αβαρία. Προφανές δείγμα της αντίληψής του αυτής αποτελεί η
πρόσφατη έκδοση ενός επικριτικού έργου του Μιχαήλ Περδικάρη που ο ίδιος ο Λέανδρος Βρανούσης είχε ετοιμάσει όταν ήταν
διευθυντής του Μεσαιωνικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών1.
Ας ξεκαθαριστεί, ακόμη ότι το παρόν σημείωμα δεν σκοπεύει να
μιλήσει για το ίδιο το έργο του Ρήγα. Θέλει να μιλήσει για την πρό
σληψη αυτού του έργου σε δυο-τρεις σπουδαίες στιγμές της ιστορίας
των δύο αιιόνων που μας χωρίζουν πια από τη μοιραία στιγμή του
θανάτου του. Αν σήμερα το ενδεχόμενο ενός εθνικιστικού διαβά
σματος του μηνύματος του Ρήγα είναι υπαρκτό, αυτί) θα είναι ένα
από τα πολλά επίπεδα πιθανής ανάγνωσης για τα οποία ας κρατή
σουμε τις παρατηρήσεις μας για το τέλος της εορταστικής χρονιάς.
Η πρώτη λοιπόν περίοδος της πρόσληψης του μηνύματος είναι
εκείνη που ξεκινάει αμέσιος μετά τη θυσία και φθάνει ως την εξέ
γερση του ’21. Ο ριζοσπαστικός πατριιοτισμός, η ένοπλη εξέγερση

28

κατά της Οθωμανικής τυραννίας, ο βίαιος θάνατος είναι επαρκή
στοιχεία για να τροφοδοτήσουν την ιδέα της ένοπλης εξέγερση;
που θα ήταν βέβαια αιματηρή και βίαιη. Ο Ρήγας, μάρτυρας και
παράδειγμα, είναι αναμφισβήτητα παρών στις επαναστατικές ζη
μιώσεις της εικοσαετίας.
Οι αποτυχημένες αλλά υπαρκτές κινήσεις του είχαν γίνει ευρύ
τερα γνωστές, το πατριωτικό περιεχόμενο των φυλλαδίων του εί
χε πάρει το δρόμο της εκλάίκευσης και η ένταξη της κίνησης τοιι
στο ευρύτερο πλαίσιο της Γαλλικής Επανάστασης, έστω και στην
επεκτατική ναπολεόντειο εκδοχή της, αποτελούσαν ένα ισχυρό
σημείο αναφοράς για τους φιλελεύθερους οραματιστές μιας ανε
ξάρτητης και δημοκρατικής Ελλάδας. Γι’ αυτούς, και για όλου;
τους άλλους ίσως, το στίγμα της αποτυχίας δεν φαίνεται να βάρυ
νε στην κρίση τους για την απόπειρα του Ρήγα. Στην επικείμενη
εξέγερση του 1821 αναφέρθηκαν ως αντικίνητρο τα «Ορλωφικά»
του 1770. Δεν θυμάμαι να έχω συναντήσει αντίστοιχη αναφορά
για την εξέγερση που διενεργούσε ο Ρήγας. Τα πολιτειακά προ
βλήματα της πολυεθνικής και αδιαίρετης Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας δεν ήταν ικανά να αναχαιτίσουν στην ορμή προς την εθνι
κή απελευθέρωση. Άλλο^στε τα σχέδια της Φιλικής Εταιρείας πριν
δοκιμαστούν στην επαναστατική πράξη και πριν φιλτραριστούν
μέσα από πολεμικές αποτυχίες (π.χ. Αγιόνας στις Ηγεμονίες, κα
τάρρευση του σχεδίου εξέγερσης στην Κωνσταντινούπολη, κ.ά.)
και μέσα από νέες εισροές ιδειύν και προβληματισμών που προέκυψαν από τις επιτυχίες στην Πελοπόννησο - Στερεά Ελλάδα ·
Νησιά, όπου διαμορφώθηκε ένα σαφέστερο σχέδιο κρατικής ορ·
γάνονσης, δεν ήσαν ασύμβατα με εκείνα του Ρήγα.
Αν η αυτοπεποίθηση στις δυνάμεις του έθνους είχε ενισχυθεί
κατά τα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια, η οργανωτική και
ιδεολογική πραγματικότητα της Φιλικής Εταιρείας ήταν ασύμμε
τρα κατώτερη από τις προθέσεις της. Η διαβαλκανική διάσταοη
και η συνακόλουθη ασάφεια ήταν ακόμη παρούσα στα σχέδια της.
καθώς και η ιδέα της συμβολής μιας μεγάλης ξένης δύναμης (χώ
ρα της Ρωσίας), ως αναγκαία συνθήκη επιτυχίας του προτεινάμενου Αγώνα. Οι αποκλίσεις, ιδεολογικές, πολιτικές και στρατιωτι
κές του επαναστατικού Σχεδίου της Φιλικής Εταιρείας από εκείνο
του Ρήγα είναι σίγουρα μεγάλες. Τίποτα όμως δεν λειτουργούμε
απαγορευτικά για την οικειοποίηση και την αναγωγή στο ηρωικό
πρότυπο.
Κατά τη διάρκεια του Αγώνα η παρουσία του Ρήγα δεν φαίνεται
να είναι πυκνή ή έντονη. Ο Θούριος και τα άλλα επαναστατικά
τραγούδια κυκλοφορούσαν βέβαια, μιμητές και ερμηνευτές τα
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I Ιροαετω-ίδα της «Χάρτας της Ελλάδος» του Ρήγα, Βιέννη 1 7 9 6 -9 7 .

χολλαπλασίαζαν και τα διέδιδαν, αλλά δεν νομίζω ότι θα μποροΰτε να ανιχνεΰσει κανείς εύκολα αξιόλογες αναφορές ουσιαστι
κού πολιτικού περιεχομένου. Εκτός από μία, σημαντική και ίσως
χολύσημη. Εννοώ την αντικαποδιστριακή επιστράτευση του συμ
βόλου του Ρήγα: «Το ρόπαλον του Ηρακλέους», που έδιυσε το
όνομά του στην ομώνυμη μυστική αντικαποδιστριακή εταιρεία
χαι που τώρα πια ξέρουμε πολύ καλά ότι ο απλοϊκός για τους
Ελληνες, ελληνικότατος κατά τη μορφή, αλλά ξενόφερτος συμβο.ισμός του εσήμαινε: Δημοκρατία και γαλλικό φρόνημα. Το αντί)ετο δηλαδή αυτού που, κατά τους επικριτές του εξέφραζε ο κυ
βερνήτης: Τυραννία και ριυσικό φρόνημα2.
Η επόμενη εικόνα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, του Ρήγα εί'αι εκείνη που διαμορφώνεται μετά τη λήξη του Αγώνα. Ο ηρωι
κός του θάνατος δεν ήταν πια μοναδικός, η Επανάσταση είχε συι'κροτήσει το δικό της μαρτυρολογίο και αν ο Ρήγας ήταν ένας
ιπό τους μάρτυρες του ευρύτερου ΑγιΓινα, δεν ήταν ο μόνος. Για
όλο τον 19ο αιώνα ο Ρήγας είναι, νομίζω, αυτό που η σκέψη του
Μακρυγιάννη και το χέρι του Δημ. Ζωγράφου αποθανάτισε με
:ρόπο μοναδικό. Είναι ο σπορέας. Αυτός που έριξε στην καρπερή
'η το «σπόρο της ελευθερίας».
Πέρα όμως από την ενδιαφέρουσα σημειολογία της εικόνας του
τπορέα και της πράξης της σποράς, νομίζω ότι βρισκόμαστε
ιπροστά σε μια ανάγνωση μετριασμού του επαναστατικού νοήμα;ος της απόπειρας του Ρήγα. Το στήσιμο του αδριάντα του δίπλα

σ’εκείνον του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε ’ δεν αποτελεί μια νέα ανά
γνωση στην ιδρυτική προσωπογραφία του νέου ελληνισμού;
Κατά τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες του 19ου αιώνα, η τροπή
του εθνικού ζητήματος παίρνει τον ακραίο ρομαντικό δρόμο της
εθνικής ενοποίησης και καθαρότητας που δεν συνάδει πια προς
τις «συμβιβαστικές» διακηρύξεις του Ρήγα. Η βαθιά και αιματηρή
ρήξη Ελλήνων και Τούρκων κατά τη διάρκεια του Αγώνα και οι
ανερχόμενοι βαλκανικοί εθνικισμοί δεν άφηναν περιθώρια για το
όραμα μιας ενιαίας, δημοκρατικής και φιλελεύθερης Βαλκανικής
Πολιτείας.
Βέβαια, κανείς δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι ο Ρήγας έχει
εξαφανιστεί από την εθνική συνείδηση κατά το δεύτερο μισό του
19ου αιώνα. Ό χι όμως γιατί γίνεται αποδεκτό ό,τι ακριβώς εκπρο
σωπούσε εκείνος στο σύνολό του αλλά μάλλον για ένα μέρος αυτού.
Αν, πράγματι, στην ελεύθερη Ελλάδα και στα Επτάνησα ο Ρήγας
εξακολουθεί να παραμένει ένα σταθερό σημείο αναφοράς (βλ. ονό
ματα συλλόγων, εντύπων κ.λπ.)3είναι γιατί, πέρα από το αφηρημένο
πατριωτικό νόημα της θυσίας του, που δεν έπαψε ποτέ για τους
Έλληνες να έχει μια ειδική φόρτιση, η αναφορά σ’ αυτόν σήμαινε
αναφορά στο δημοκρατικό περιεχόμενο του πολιτεύματος που προ
σπάθησε να διαδώσει και όχι του κρατικού-πολιτειακού του σχεδί
ου. Εκείνο είχε πια μεταλλαγεί, είχε γίνει μια «πρώιμη φάση» του
ενιαίου εθνικού σχεδίου των Ελλήνων, ο προθάλαμος του Αγώνα
της εθνικής (και ελληνοκεντρικής) Ανεξαρτησίας. Ο σπορέας, που

Βασίλης Παναγιωτόπονλος

λέγαμε παραπάνω.
Όλα αυτά ώς την
(ύρα που ο «νέος
Γιακωβίνος», όποτς
έχει κιόλας αποκλη
θεί, ο σοσιαλισμός,
έκαμε την εμφάνιση
του και στη χώρα
μας, μα και στις άλ
λες βαλκανικές χώ
ρες. Για τους Έλλη
νες, καθόσον μας
αφορά, αλλά και για
τους άλλους βαλκάνιους σοσιαλιστές,
το εθνικό πρόβλημα
ήταν ένα δυσβάστα
κτο φορτίο που, παρ’
όλα αυτά, δεν μπο
ρούσαν με κανένα
τρόπο να αποσεί
σουν. Το εθνικό κί
νημα είχε βαθιές
λαϊκές ρίζες στις
βαλκανικές χώρες
και
οποιαδήποτε
υπονόμευση ή κα
ταγγελία του είχε
δυσανάλογα υτμηλ(5
κόστος. Οι σοσιαλιστικές-διεθνιστικές
ιδέες δεν μπορού
σαν να διεισδύσουν
εύκολα, όχι μόνο στο
ταξικά προσδιορι
σμένο
κοινωνικό
σο'ηια αλλά ούτε στο
χαλαρότερο πολιτι
κό σώμα, όπου οι
«στοχαστικοί συμβι
βασμοί» αποτελού
σαν τον κανόνα του
παιχνιδιού.
Και ήρθε ο από μη
χανής Θεός: η ιδέα
της
Βαλκανικής
Ομοσπονδίας.

Δ ε ν ε ίν α ι στις προ
θ έ σ ε ι ς μ ο υ η κριτιχι
εξέτα σ η

αυτού τοι>

π ο λ ιτ ικ ο ύ
τω ν

σχεδίοι

σοσιαλιστών,

ο ύ τ ε β έ β α ια η γενε
α λ ο γ ία κ α ι τα καθέ
κ α σ τα

τη ς διαμόρ

φω σής
που

του.

έχει

Αυτό

σημασία

γ ι α τ ο π α ρ ό ν σημεί
ω μ α ε ίν α ι η νέα ανάγ ν ιυ σ η τη ς συμβολή;
τ ο υ Ρ ή γ α κ α ι του έρ
γ ο υ το υ .
Ο Ρ ή γ α ς στη νέα
β α λ κ α ν ικ ή του ανάγ ν ο ισ η γίν ετα ι πρό

γονος κ α ι όχι προδρομος-σπορέαζ
Έ χ ε ι β ά λ ε ι τα θεμέ
λ ια τη ς Σοσιαλιστι
κής

Ομοσπονδία;

π ο υ , ώ ς την κατάρ
γηση
και

τω ν συνόρων
τη ν

τω ν

κατάλυση

ανεξαρτήτων

εθνικ οδν κρατών ποι
θα

τη ν

αποτελούν,

θ α ε ίν α ι η εγγύηση
τ η ς ευη μ ερ ία ς και
τ η ς σ υνερ γα σ ία ς των
λ α ώ ν τη ς.
Τ ο ε θ ν ικ ό ζήτημα
όμω ς

δ εν

άφησε

α ν ε π η ρ έ α σ τ η τη Σο
σ ια λ ισ τ ικ ή

κοινότη

τ α τη ς Βαλκανική:
Δ ια π η δ ο ύ σ ε
μέσα
σ τ ις ιδ έ ε ς και τις πο
λ ιτ ικ έ ς

πρακτικέ;

τονν σοσιαλιστών και
Λεπτομέρεια από την υδατογραφία του Δ. Ζωγράφου με τον διηγηματικό τίτλο του Μακρυγιάννη «I Ιτάχτις της

τ ω ν συγγενόϊν τον;

Κωνσταντινουπόλεως». 0 Ρήγας ρίχνει το σπόρο της Ελευθερίας. Ο Μακρυγιάννης επισημαίνει τα εξής: «Μ ετά

κ α ι σκορπούσε την

πολλούς αιώνας Ρήγας ο Ηελεστινλής σπείρει τον σπόρον της ελευθερίας εις του Έ λληνας και τους ενθαρρύνει, οδηγών

α ν α σ τ ά τω σ η και τη

αυτούς τον τρόπον της απελευΟερώσεώς των» και «Οι Έλληνες ενΟουσιασΟέντες και ενΟαρρυΟέντες από τους λόγους

σ ύ γ χ υ σ η . Η εθνική

του Ρήγα, έλαβαν τα όπλα υπέρ της ελευθερίας».

π ρ ο σ έ γ γ ισ η ήτανδι1·
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Η δύναμη της θυσίας, και το βαλκανικό όραμα
χερής και οι κομμουνιστές του 20οΰ αιώνα που εκαλούντο να
ιαχειριστούν το σχέδιο της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, βρισκό
ταν μπροστά σε ανυπέρβλητα εμπόδια. Το ίδιο φυσικά ισχύει και
α τους δημοκρατικούς ριζοσπάστες (Αλεξ. Παπαναστασίου, Ιω.
οφιανόπουλος κ.ά. στην Ελλάδα).
Ο Κορδάτος ήδη από το 1924 έχει θέσει τα θεμέλια της μαρξιτικής ανάγνιυσης του Ρήγα «ο οποίος είναι ένας από τους γνηιοτέρους αντιπροσωπευτικούς τύπους τής τότε αστικής τάξεως»4
αι πιο κάτυκ «Ακόμα δυνάμεθα να εύρωμεν τας δημοκρατικός
αστικάς) ιδέας του Ρήγα και εις το σχέδιόν του περί πολιτικής διικήσεως της μελλούσης Πανβαλκανικής δημοκρατίας»5 (Η υποράμμιση δική μου).
Μετά την έξαρση της ευρύτερης δημοκρατικής βαλκανικής ιδές κατά τη δεκαετία 1925-1935, στην οποία ο Κορδάτος συμμετέει με το βιβλίο του Ο Ρήγας Φεραίυς και η Βαλκανική Ομοσπονία, τα πράγματα παίρνουν έναν διαφορετικό δρόμο. Οι εθνικές
ιεκδικήσεις των βαλκανικών λαιόν που, λίγο πολύ, υιοθετούσαν
1 κομμουνιστικά κόμματα τιυν χωριόν τους, πήραν ακραία ανταωνιστική μορφή στο εσωτερικό της βαλκανικής Κομμουνιστικής
οινότητας και υποβάθμισαν την ιδέα της ενιαίας σοσιαλιστικής
αλκανικής Δημοκρατίας. Έ τσι, στα ώριμα χρόνια της μεταπολεικής ιστοριογραφικής παραγιογής του ο Κορδάτος θα αρκεστεί
ε μια ακαδημαϊκή διατύπωση: «ο Ρήγας όχι μόνο με το Θούριο
ου, αλλά και με τις άλλες ενέργειες και διακηρύξεις του, καλούσε
λους τους λαούς της Βαλκανικής, σε κοινόν αγιύνα κατά της
'ουρκίας. Είναι ο πρώτος που σχεδίασε και προπαγάνδισε την
5έα της Βαλκανικής Ομοσπονδίας»6
Σε μια άλλη τάση του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος μετά
η μεσοπολεμική «σοσιαλ-ομοσπονδιακή» ευφορία, παράλληλες
δέες βρίσκουν την οριστική τους διατύπωση. Στην Ακροναυπλία,
ο 1942 ο Γιάννης Ζέβγος, αρκετά νηφάλια πρέπει να πούμε, στα
θεροποιεί την κομμουνιστική άποψη για το έργο του Ρήγα: «Η
ράση του αποτελεί την πρώτη απόπειρα για εθνικο-απελευθερωίκή επανάσταση σε βαλκανική κλίμακα. Ο Ρήγας σχεδιάζει ναμεασχηματίσει επαναστατικά την τουρκική αυτοκρατορία σε μια
δημοκρατική Ομοσπονδία. Γι' αυτό καλεί Βούλγαρους, Αρβανίες, Σέρβους, ρωμιούς, αράπηδες και άσπρους να συνεργαστούν.
Ία κυρίως στηρίζεται στο ελληνικό στοιχείο κ.λπ. » Και πιο κάτω,
ο κάπως ασαφέστερο: «Ο Ρήγας είναι ο μεγαλότολμος επαναστάτ
ης και πρω τομάρτυρας της βαλκανικής Δ ημοκρατίας»1.
Θα μπορούσε να επιστρατεύσει κανείς έναν απέραντο αριθμό παιαθεμάτων από εργασίες ελλήνων ιστορικιυν, όλων τιυν πολιτικιόν
ϊποχρώσεων και των επιστημονικών πειθαρχιών, που να δίνουν τη
>ική τους εκδοχή στο φαινόμενο της παράτολμης επαναστατικής
τροσφοράς του έργου και της συμβολής του Ρήγα στην εθνική ανα
γέννηση των Ελλήνων. Η ποικιλία και η μεγαλύτερη ποσότητα δεν
)α οδηγούσε νομίζω σε νέες ερμηνείες. Παρά την εφήμερη σοσιαλι
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στική ανάγνωση και τη σταθερά και νόμιμα δημοκρατική ερμηνεία
της θυσίας του, ο Ρήγας διαβάστηκε, τόσο από την επιστημονική κοι
νότητα όσο και από τον ευρύτερο πνευματικό και πολιτικό κόσμο,
ως εθνικός πρόδρομος, ως το καβαφικό «πρώτο σκαλί» του αγώνα
της Ανεξαρτησίας. Με το έργο των ελλήνων ιστορικών Σπ. Λά
μπρου, Κωνστ. Αμάντου, Νίκου Βέη, Λέανδρου Βρανούση και των
παράλληλών τους, ο Ρήγας εντάχθηκε προπος στη γενεαλογία της
Εθνεγερσίας. Γιατη σημερινή ελληνική ιστοριογραφία, όπου -ο κα
θένας με τον τρόπο του- όλοι θητεύουμε και εισφέρουμε, έχει συ
γκροτηθεί μία μικροπερίοδος συνέχειας, κάτι που θυμίζει τη ρομα
ντική συνέχεια του έθνους, σε μικρότερη χρονική κλίμακα, που αρ
χίζει από κάποιο σημείο του 18ου αιώνα και τελειώνει στο 1821, εκεί
που νομοτελειακά όλα οδηγούν στην εθνεγερσία.
Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ξαναδούμε τον Ρήγα λίγο διαφο
ρετικά, ας πούμε ως μια ακραία στιγμή μιας παλιάς ιδέας που τελει
ώνει και ως απαρχή μιας νέας ιδέας που γεννιέται, της ιδέας της αυτο-οργάνωσης και της επαναστατικής ρήξης που εκφράζει το ’21.
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Ο Ρήγας και τα σημερινά
προβλήματα στα Βαλκάνια
του Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη

συνάντηση μας στην Τεργέστη τιμά δυο διαπλεκόμενους
συμβολισμούς: τη διακοσιοστή επέτειο της σύλληψης του
Ρήγα Βελεστινλή σ’ αυτή την πόλη και τη θέση της Τεργέ
στης στην ιστορική ζωή του μεσογειακού και του βαλκανι
κού κόσμου. Η συνάψεια μεταξύ αυτοόν των δύο συμβολισμών
ίσως να μπορούσε να γίνει κατανοητή σε συσχετισμό με όσα γρά
φει ο Fernand Braudel για την Αόριατική, την κλειστή και ενιαία
θάλασσα, που όπως και η Μεσόγειος στο σύνολό της, ενώνει, αντί
να χωρίζει τις χώρες που την περιβάλλουν. Σ’ αυτό το πλαίσιο η
Βενετία μπορούσε να είναι για αιώνες η αδιαμφισβήτητη βασίλισ
σα της Αδριατικής, που τη θεωρούσε έναν απλό κόλπο υπό τον
απόλυτο έλεγχο της ναυσιπλοΐας της, η Τεργέστη όμως αποτελού
σε το κατώφλι της ενδοχώρας, το σημείο απόληξης και διασταύ
ρωσης των δρόμιυν του εμπορίου, των εθνοτήτων, του πολιτισμού
και τιυν πολιτικών ανταγοτνισμυόν του βαλκανικού χώρου και της
Κεντρικής Ευρώπης. Ο συμβολισμός της Τεργέστης στην ιστορία
της Ευριόπης συνίσταται ακριβώς στους τρόπους συνύπαρξης που
κατόρθωσε να επινοήσει η πόλη μεταξύ όλων αυτιύν των συντελεστιόν του ιστορικού γίγνεσθαι. Η συνάντηση και η συνύπαρξη, με
τους ανταγωνισμούς και τις συγκρούσεις που πολύ συχνά τις συν
θέτουν, αποτελεί το προέχον χαρακτηριστικό της ιστορικής εμπει
ρίας της Τεργέστης. Με αυτή τη δυναμική συνδέεται και ο συμβο
λισμός της πολιτικής σκέψης και πράξης του Ρήγα: η αναζήτηση
τρόπων συνύπαρξης των λαών και η επεξεργασία τιυν ηθικών
προϋποθέσεων και των πολιτικιυν βάσειυν για την πραγμάτωση
του αιτήματος αυτού.
Ανοίγοντας τη σημερινή μας συνάντηση, θα ήθελα να δοκιμάσω
να ξαναεκθέσιυ την απάντηση του Ρήγα στα ερωτήματα αυτά, στα
ζητήματα δηλαδή της συνύπαρξης διαφορετικών εθνοτήτιυν και
πολιτισμικιύν ομάδων υπό τους θεσμούς μιας ενιαίας πολιτειακής
οντότητας. Από τη θειυρηση του ομολογουμένως δύσκολου και
περίπλοκου αυτού ζητήματος, όπως το συνέλαβε ο Ρήγας πριν
από δύο αιυόνες, ίσιυς προκύψουν ορισμένες διαπιστώσεις που να
^Wai δυνατόν να συμβάλουν στην κριτική εξέταση και τιυν σημε
ρινών προβλημάτων της Βαλκανικής. Ό πως είναι γνιυστό, το όρα
μα του βελεστινλή πατριιυτη διελάμβανε τη ριζική πολιτειακή
αναδιοργάνωση ενός ευρύτατου γεωγραφικού χοίρου, με την ανα
τροπή του οθωμανικού δ^ίποτισμού και την εγκαθίδρυση θεσμών
διακυβέρνησης, αντιπροσυόπευσης και συμμετοχής κατά τα πρό
τυπα του ιακο)βινικού πολιτεύματος του 1793.
Το ιδιαίτερο πρόβλημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσει ο Ρή
γας υπό τις συνθήκες του όψιμου δέκατου όγδοου αιιυνα στα Βαλ
κάνια ήταν διπλό: Αφορούσε την εδαφική έκταση και την εθνική
•
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πολυμορφία της νέας πολιτείας. Παός ήταν δυνατόν να λειτουργή
σει ο πολιτειακός ριζοσπαστισμός, με τις προβλέψεις για άμεση
λαϊκή συμμετοχή στις διαδικασίες της διακυβέρνησης, σε μια εδα
φική έκταση που περιλάμβανε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευροόπη, τα νησιά της ελληνικής χερσονήσου και το μεγαλύτερο μέ
ρος της Μικράς Ασίας; Οι γεοτγραφικές ενδείξεις στα συνταγμα
τικά σχέδια και ακριβέστερα η Χάρτα της Ελλάδος, έδειχναν σα
φώς ότι αυτή θα ήταν η εδαφική βάση της Ελληνικής Δημοκρα
τίας. Ο Ρήγας είχε αρκετή πίστη στην αποτελεσματικότητα των
δημοκρατικοόν θεσμών και ίσως ακόμη περισσότερη στην ηθική
και ψυχολογική δύναμη του πατριωτισμού και των δικαιωμάτων
του πολίτη, (άστε να μην ανησυχεί γι’ αυτό το πρόβλημα. Θεωρητι
κά, δεν είχε λόγο να ανησυχεί, αφού ούτε ο Montesquieu ούτε ο
Rousseau, που υπήρξαν οι κύριοι εμπνευστές της πολιτικής του
σκέψης, είχαν αποκλείσει την πιθανότητα μιας εκτεταμένης εδα
φικά δημοκρατίας. Ο Montesquieu είχε υπαινιχθεί ως πιθανή λύ
ση αυτού του προβλήματος το ενδεχόμενο της σύμπηξης ομοσπον
δίας μικρότερων δημοκρατικών κοινοτήτων. Ο Ρήγας όμως απέ
κλειε αυτό το ενδεχόμενο για την Ελληνική Δημοκρατία, η οποία,
κατά τη γνώμη του, έπρεπε να είναι ενιαία και αδιαίρετη. Η επι
μονή του αυτή θα μπορούσε να εκληφθεί ως σχόλιο αναφορικά
προς τη σύγχρονη πραγματικότητα της αποδιοργάνοοσης και ακυ
βερνησίας στην οποία είχε περιπέσει η οθωμανική αυτοκρατορία
εξαιτίας της πολιτικής σήιμης και της εδραίωσης της αποσχιστικής
εξουσίας περιφ ερειακοί τοπαρχοόν στα τέλη του δέκατου όγδοοι1
αιοόνα. Προφανώς το πρότυπο του ιακωβινικού πολιτεύματος
εμπεριείχε τη λύση του προβλήματος για τον Ρήγα: η Γαλλία, για
την οποία είχε συνταχθεί το σύνταγμα του έτους Έ να, ήταν εδαφι
κά η πιο εκτεταμένη χώρα της Δυτικής Ευρώπης, σχεδόν ίση σε
έκταση με την Ελληνική Δημοκρατία που οραματιζόταν ο Ρήγας
Κατά συνέπεια ο Ρήγας μπορεί να συγκαταλεχθεί μεταξύ εκείνων
τοτν ριζοσπαστοόν κληρονόμων του Rousseau, που, συνεπαρμενοι
από τον επαναστατικό πυρετό της εποχής, ποθούσαν να διευρύ
νουν την ακτίνα εφαρμογής του πολιτειακού ριζοσπαστισμού από
μικρά έθνη σε μεγάλα κράτη, ελπίζοντας να επιτύχουν το στόχο
τους με την καλλιέργεια των κοινωνικών συναισθημάτων της δη
μοκρατικής αρετής μεταξύ των μαζών του πληθυσμού.
Πιο ακανθαόδες ακόμη ήταν το πρόβλημα που έθετε η εθνική
ανομοιογένεια της νέας δημοκρατίας - πρόβλημα που επιτεινό
ταν από τη σιωπή των πηγών του Ρήγα σχετικά με τις επιπτώσεις
ενός τέτοιου ενδεχομένου για τη βιωσιμότητα της δημοκρατικής
διακυβέρνησης. Ποός μπορούσαν οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήvojv, οι νεότεροι Έλληνες, να συνενωθούν με τις ετερόγλωσσε?
Ορθόδοξες εθνότητες των Βαλκανίων, Σέρβους, Βούλγαρους,
Αλβανούς και Μολδοβλάχους αλλά και με τους Αρμενίους και

Ο Ρήγας και τα σημερινά προβλήματα στα Βαλκάνια
;ους Εβραίους, ακόμη και με τους ίδιους τους Τούρ
κους, έτσι ώστε να σχηματίσουν μια βιώσιμη πολιτική
κοινότητα. Τσως η απελπισμένη αγανάκτηση, στην
3ποία είχε οδηγήσει όλες αυτές τις εθνότητες η κοινή
τληγή του δεσποτισμοΰ, να μπορούσε να τις συμπαρα[άξει στην επανάσταση που θα ανέτρεπε την τυραν
νία. Αλλά πώς θα μπορούσαν να συνυπάρξουν σε μια
Ξνιαία και αδιαίρετη δημοκρατική πολιτεία; Αυτή
ήταν η πραγματική πρόκληση για την πολιτική θεωρία
ϋου Ρήγα.
Το πρώτο βήμα προς την υπέρβαση αυτού του προ
βλήματος συνίστατο στην έμφαση με την οποία ο Ρή
γας τόνιζε τον τεχνητό χαρακτήρα όλων τιον διακρίσε
ων που στηρίζονταν στη γλιυσσα, τη θρησκεία και τη
φυλετική καταγωγή. Παρόμοιες εξωτερικές διαφορές
δεν επιτρεπόταν να επισκιάζουν τη θεμελιακή αλήθεια
για τη φυσική ισότητα και αδελφοσύνη όλιον το>ν ανΦριόπων. Κατά συνέπεια μια δημοκρατική κοινότητα
διαφορετικιόν εθνικών ομάδων ήταν καταρχάς δυναιή. Το δίλημμα, έτσι, εντοπιζόταν στον τρόπο με τον
οποίο οι πολιτισμικές διαφορές θα εντάσσονταν στους
κόλπους της δημοκρατικής κοινότητας. Έ π ρεπε άρα
γε να ξεριζωθούν και να σβήσουν ή να ενσωματωθούν
στον τρόπο ζωής της νέας κοινότητας; Ο Ρήγας ανα
γνώριζε τη θεμελιακή ισότητα όλ(»ν των πολιτιόν ως
ατόμων, ανεξάρτητα από επιμέρους συλλογικές ταυτό
τητες, αλλά τόνιζε επίσης και την ισότητα των εθνοτήιων που συνομολογούσαν το κοινωνικό συμβόλαιο της
[„δημοκρατίας. Έ τσ ι η ποικιλομορφία της συλλογικής
;ταυτότητας αναγνωριζόταν ως μία από τις διαστάσεις
της πολιτικής κοινωνιολογίας της νέας πολιτείας. Το
σύνταγμα καθιέρωνε αυτήν την αρχή της διπλής ισότη
τας, αναγνωρίζοντας κατ’ αρχάς ότι η Ελληνική Δημο
κρατία περιλάμβανε διάφορες εθνότητες και θρησκεί
ες και δηλιονοντας ρητά ότι οι θρησκευτικές διαφορές
.δεν αντιμετωπίζονταν με κανενός είδους εχθρική προ,κατάληψη. Ωστόσο, φορέας της κυριαρχίας στην πολι,τεία δεν θα ήσαν οι επιμέρους πολιτισμικές ομάδες αλ
λά ο λαός στο σύνολό του, τον οποίο αποτελούσαν άτο
μα ανεξάρτητα από συσσωματώσεις βασισμένες στη
γλώσσα, στη θρησκεία ή στη (φυλετική καταγωγή. Ο
„κυρίαρχος λαός ήταν ένας και αδιαίρετος. Οι θεσμοί
της δημοκρατίας ήταν αρθροιμένοι με τέτοιο τρόπο
ώστε να υπογραμμίζουν αυτήν την ενότητα. Η πολιτική
ενότητα μπορούσε να λειτουργήσει χάρη στο πνεύμα
Σ τα τέλη του 18ου αιώνα πυκνώνουν χαρακτηριστικά οι παραστάσεις που εικονίζουν τη σκλαβωμένη
του πατριωτισμού που εξέφραζαν τα σύμβολα του δη
Κλλάδα αε μορφή γυναίκας ρακένδυτης και συνήθως αλυσοδεμένης. Στην γκραβοΰρα, παράσταση της
μοκρατικού ελληνισμού και τα ιδεώδη του επαναστα
σκλάβας Κλλάδας στο φυλλάδιο «Σάλπισμια I Ιολεαιστήριον» του Κοραή (Μουσείο Μπενάκη).
τικού Διαφωτισμού, τα οποία άρχιζαν να εμφιλοχωη ελληνική ήταν η lingua franca των Βαλκανίων και της Ανατολι
ρούν στον πολιτισμό των Βαλκανίων την εποχή εκείνη. Η πολιτική
κής Μεσογείου και η εξάπλωση της ελληνικής παιδείας στην πε
ιδεολογία του ριζοσπαστικού Διαφωτισμού αναμενόταν να προ
ριοχή αποτελούσε το δείκτη των προόδων του Διαφωτισμού και
σφέρει το κατάλληλο ιμυχολογικό περιβάλλον που θα ζωογονούσε
του ανελισσόμενου εθνικού προσδιορισμού μεταξύ των λαιύν της
τους νέους πολιτικούς θεσμούς. Αυτή θα ήταν η ηθική βάση της νέ
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μικρός Ασίας. Μέσα από το
ας δημοκρατίας. Οι αξίες του αναζωογονημένου δημοκρατικού
προτύπου της ελληνικής αρχαιότητας θ’ αποτελούσαν το ηθικό πε
δίκτυο των ελληνικών σχολείων και μέσω της ελληνικής γλώσσας,
η προοδευτική παιδεία του Διαφωτισμού έγινε προσιτή στη συλ
ριεχόμενο της πολιτικής της ζωής.
λογική συνείδηση των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι
Με την πίστη του σ’ αυτά τα ηθικά συστατικά του προγράμματος
του ο Ρήγας πρότεινε τη λύση για τα εθνικά προβλήματα της πολι
έλληνες διανοούμενοι και οι ελληνικές εκδόσεις υπήρξαν επί δε
τείας του, σε συνάρτηση προς τους ιστορικούς όρους της σύγχροκαετίες οι πιο συνειδητοί φορείς του πνεύματος της νέας εποχής
νής του πολιτισμικής πραγματικότητας. Στο τέλος του 18ου αιώνα
στην περιοχή. Πράγματι μέσα στους κόλπους της καθυστερημένης
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και συντηρητικής κοινωνίας τιυν Βαλκαναυν, η ελληνόφωνη δια
νόηση, ένα τμήμα των ελληνόφωνιυν εμπόρων και οι αξιωματούχοι τιον μεσαίων βαθμιδών της φαναριώτικης διοίκησης αποτε
λούσαν το μόνο συνειδητά εκσυγχρονιστικό και, μετά το 1789,
επαναστατικό στοιχείο. Ο Ρήγας είχε δεσμούς με όλες αυτές τις
κοινωνικές ομάδες τιυν οποίων υπήρξε μέλος σε διαδοχικές φά
σεις της σταδιοδρομίας του. Οι προσωπικές του εμπειρίες, η γειογραφική και πνευματική πορεία του από τον Θεσσαλικό κάμπο
στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης, και στη συ
νέχεια στα πολιτισμικά κέντρα τιυν παραδουνάβιων ηγεμονιών
και της βαλκανικής διασποράς στην Κεντρική Ευριυπη και, ίσως,
το παράδειγμα του πολιτισμικά εξελληνισμένου δασκάλου του
Ιιυσήπου Μοισιόδακα, θα πρέπει να τον έπεισαν για τις μεγάλες
δυνατότητες των πολιτειακών ιδεωδών της ελληνικής παιδείας ιος
συνεκτικού δεσμού μεταξύ φωτισμένων και καλοπροαίρετων ατό
μων που είχαν απελευθερωθεί από τις παραδοσιακές συσσωματώσεις. Κατά συνέπεια στάθμιζε με αισιοδοξία, που θα μπορούσε
ίσως να φανεί κάπως υπερβολική στον μεταγενέστερο σκεπτικι
στή ιστορικό, τις ενοποιητικές δυνατότητες της μορφωτικής και
ηθικής παράδοσης τιυν οικουμενικών αξιών του Διαφωτισμού και
κινήθηκε από την ελπίδα ότι η ηθική δύναμη του δημοκρατικού
πατριωτισμού θα άμβλυνε τους θρησκευτικούς και εθνικούς αντα
γωνισμούς, θα ευνοούσε την αλληλεγγύη μεταξύ των διαφόριυν
εθνοτήτων και θα καλλιεργούσε την αφοσίωση στους ενιαίους θε
σμούς της νέας δημοκρατίας.

Υιοθετιυντας αυτή την άποψη για το εθνικό πρόβλημα στη
βαλκανική κοινωνία, ο Ρήγας φαίνεται να απέδωσε κάπως
υπέρμετρη βαρύτητα στις δυνατότητες πρακτικών εμπειριών
που είχε βιώσει ο ίδιος, που παρέμεναν όμως καθορισμένες
από μια ειδική ιστορική και πολιτισμική συγκυρία. Έτσι δεν
αντιμετώπισε πραγματικά τις εντάσεις και τις αντιφάσεις ποι
αποτελούσαν την ουσία του εθνικού προβλήματος. Ειδικότερα
δεν κατάφερε να προβλέψει την ισχύ των νέων συλλογικών ταυ
τοτήτων, τις οποίες έθρεψε ο νεότερος εθνικισμός, που αναδόθηκε από την ίδια την κοσμοπολιτική παιδεία του Διαφωτισμοί
και αντικατέστησε, χωρίς ωστόσο να εξουδετερώσει ολοκλη
ρωτικά, τις παραδοσιακές συλλογικές ταυτότητες. Πράγματι,
μέρος της κληρονομιάς των αρχέγονων παραδοσιακών συναι
σθημάτων και θρησκευτικών εντάξεων απορροφήθηκε από
τους νέους εθνικισμούς, ενισχύοντας έτσι την απήχηση των τε
λευταίων στις ευρύτερες μάζες του πληθυσμού. Ο Ρήγας δεν
προέβλεψε ότι η επίδραση του Διαφωτισμού και το παράδειγμα
της ίδιας της ελληνικής εθνικής αφύπνισης έμελλε να προκαλεσουν παράλληλες, έστω και κάπως καθυστερημένες, εξελίξεις
στους κόλπους και των άλλων βαλκανικοί εθνοτήτων. Οι πιέ
σεις των άλλων βαλκανικοόν εθνικισμοόν -ο ι οποίες σε σημαντι
κό βαθμό επιτείνονταν από την αντίδραση εναντίον της παρατεταμένης ελληνικής υπεροχής στην περιοχή- ήταν μοιραίο να
διαβρώσουν όσες προσπάθειες είχαν ως πρότυπο το σχέδιο του
Ρήγα για μια πολυεθνική δημοκρατία. Αυτή η ιστορική κριτική,
ιυστόσο, είναι δυνατή μόνο χάρη στην εκ των υστέρων γνώση,η
οποία φυσικά δεν μπορούσε να είναι προσιτή στον Ρήγα. Οι
αντινομίες της προσέγγισής του στο εθνικό πρόβλημα θα ’πρεπε να εκτιμηθούν με βάση το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος δημο
κρατικός στοχαστής που προσπάθησε να αντιμετωπίσει ένα ζή
τημα που αποδείχτηκε εξαιρετικά ακανθώδες, τόσο θεωρητικά
όσο και πολιτικά, για τις επόμενες γενεές.
Μολονότι το πρόγραμμα του Ρήγα δεν κατόρθωσε να προ
τείνει μακροπρόθεσμα βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα που
έθετε ο εθνικισμός, είναι ουσιώδες να κλείσουμε το θέμα με μερι
κές αποσαφηνίσεις. Η λύση που πρότεινε στο εθνικό πρόβλημα
της Βαλκανικής ίσοκ να δίνει την εντύπιυση, στο φως ιδίως των με
ταγενέστερων ιστορικών γεγονότων και εθνικιστικοόν συγκρού
σεων, ότι ισοδυναμούσε στην ουσία με πρόσκληση προς τις άλλες
βαλκανικές εθνότητες να εξελληνισθούν. Πρόθεσή του όμως δεν
ήταν με κανένα τρόπο να υπονομεύσει την ακεραιότητα αυτών
των λαιυν. Η επιμονή του στα εθνικά δικαιώματα δείχνει, νομίζω,
ότι ο σεβασμός για την αυτοτέλεια των διαφόρων εθνοτήτων απο
τελούσε γ ι’ αυτόν βασική αρχή. Η υπόθεση ότι πιθανά πολιτικά
προβλήματα μεταξύ διαφόρων εθνικών ομάδων, που συνθέτουν
ένα ενιαίο κράτος, θα μπορούσαν να προληφθούν από την από
κοινού αποδοχή μιας ενιαίας δημοκρατικής πολιτικής παιδείας
δεν αποτελούσε προϊόν σωβινιστικής προδιάθεσης, όπως μερικέ;
φορές διατείνονται κοντόφθαλμοι μεταγενέστεροι ιστορικοί. Πή
γαζε αντίθετα από αισιόδοξη πίστη στις δυνατότητες του Διαφω
τισμού να συμφιλιώσει τους ανταγωνισμούς, να προαγάγει κοι
νούς ανθράόπινους στόχους πέρα από μερικότερα συμφέροντα
και να εξασφαλίσει έτσι μια ορθολογική λύση των πολιτικών προ
βλημάτων. Η λογική του εθνικισμού απέδειξε ότι όλα αυτά εύκο
λα θα μπορούσαν να εκληφθούν ως ουτοπικές επιθυμίες, αυτό
όμως δεν μειοόνει τη σημασία του οράματος του Ρήγα. Η πίστη του
στην προτεραιότητα των φυσικιόν δικαιωμάτων του ανθρώπου και
των δημοκρατικιόν αρχοόν απέναντι στην αφοσίωση προς τις πα
ραδοσιακές συσσωματοόσεις και η άποτμή του ότι πλατύτεροιπο-

Ο Ρήγας καί τα σημερινά προβλήματα στα Βαλκάνια
τικοί και κοινωνικοί στόχοι θα μπορούσαν να συμφιλιώσουν
Ινικές και άλλες μορφές πολιτισμικιυν ιδιαιτεροτήτων, αποτέλεhv σημαντικό μάθημα, το οποίο δεν αγνόησαν οι μεταγενέστεϊζ γενεές του βαλκανικού ριζοσπαστιμού που εκείνος εγκαινίαέ, καθώς και οι διάδοχοί του στην παράδοση της βαλκανικής συ^ννόησης. Σε αυτή την προοπτική το σχέδιο του Ρήγα ίσως να
Φορούσε να κριθεί ϋ)ς η πιο ριζοσπαστική λύση ενός εκρηκτικού
ροβλήματος, μια λύση που προτάθηκε πριν ακόμη το ίδιο το πρό
θημα γίνει εντελώς προφανές σε όλη την πολυπλοκότητά του.
Υ πάρχει κάποια συνάφεια των απόψεων του Ρήγα με τα σημε,νά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βαλκανική: Σε αρκετές συκυρίες, ιδίως κατά την εποχή του μεσοπολέμου αλλά και αργότεχ, η διπλωματία των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επεάλείτο το προηγούμενο της σκέψης του Ρήγα ώστε να δημιουρήσει τα ιδεολογικά ερείσματα για απόπειρες «Βαλκανικής συγννόησης». Αυτή η εκδοχή της πολιτικής σκέψης του Ρήγα, νόμι] ως προέκταση των θέσειόν του, δεν εκφράζει ακριβιός το πνεύχτου, το οποίο απέβλεπε πριοταρχικά στην εξεύρεση πολιτικιόν
όσεων στα ζητήματα της εθνικής πολλαπλότητας και πολιτισμιίς πολυμορφίας εντός και όχι μεταξύ κυρίαρχων κρατιυν. Στο
τίπεδο αυτό η θειόρηση της σημερινής εικόνας της βαλκανικής
ιρινωνίας θα ενέπνεε βαθιά ανησυχία και απογοήτευση στον
ωαματιστή της δημοκρατικής αναμόρφοκτης και κοινωνικής απεωθέριυσης τιον λαών της περιοχής. Δύο αιώνες μετά τον μαρτυκό του θάνατο, στη Βαλκανική υποβόσκουν πάντα και συχνά
χρήγνυνται με τον πιο αποκρουστικό τρόπο τα εθνικά πάθη στην

πιο πρωτόγονη μορφή τους, καταργώντας παραδοσιακές μορφές
συμβίωσης και διαψεύδοντας οράματα για νέα σχήματα συνύπαρ
ξης. Και όμως, πιστεύω, ότι το όραμα του Ρήγα, προϊόν της πίστης
του στα οικουμενικά ιδεώδη του Διαφωτισμού, δεν είναι αλλότριο
προς τις ανάγκες του τέλους του εικοστού αιώνα. Η αξία του ορά
ματος του Ρήγα σήμερα δεν έγκειται στις εφαρμογές που προτεί
νει, αλλά πρωταρχικά συνίσταται στην πεποίθηση ότι τα επιμέρους προβλήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με βάση γε
νικές αρχές και οικουμενικές αξίες και με την αναγνώριση της αυ
τόνομης ατομικής προσωπικότητας ως του θεμελιώδους συστατι
κού της κοινωνίας. Η προσέγγιση των εθνικών προβλημάτων με
γνώμονα αυτές τις αρχές θα μπορούσε να παράσχει την αφετηρία
για την απομάκρυνση από τα προπόγονα φυλετικά πάθη και ν’
ανοίξει το δρόμο για την επί της ουσίας αναμέτρηση με τις επιτα
γές των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην περιοχή. Από την εποχή
του Ρήγα, και τις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελ
φοσύνης, ώς την εποχή μας με τα αιτήματα των δικαιωμάτων του
ανθριόπου εξακολουθούμε να παραμένουμε μέσα στην ακτίνα
των αξιών του Διαφωτισμού. Εξετάζοντας τα εναλλακτικά συστή
ματα αξιών που έχουν κατά καιρούς προταθεί και δοκιμαστεί, κυ
ρίως το σύστημα των αντιοικουμενικών αξιών του εθνικισμού, δεν
μπορούμε, πιστεύω, παρά να καταλήξουμε με τη διαπίστιυση ότι ο
συνεχής προβληματισμός και η περίσκεψη με αντικείμενο τις
αξίες του Διαφωτισμού που εκφράζει με το έργο και το μαρτύριό
του ο Ρήγας, αποτελεί την καλύτερή μας ελπίδα, ακόμη και στο τέ
λος του εικοστού αιοόνα.

:Βοήθεια σε Ίδρυμα για μικρά παιδιά στη Βουλγαρία
κρίση

Η

στα

Β α λ κ ά ν ια

να διαβιαϊνουν αυτά τα π α ιδ ιά και τα

ε ίν α ι

χρ ό νια . Η κ α τά σ τα σ η στην

π ε ν ιχ ρ ά

Α λ β α ν ία ε ίν α ι λ ίγο π ο λύ γνιυ-

ο π ο ία δύσκολα καταφ έρνουμ ε να

στή. Η Ρ ο υ μ α νία β ρ ίσ κ ετ α ι σε μ ια

τους διασ φ αλίσ ουμ ε αποδεκ τό βιωτι-

κρίσιμη καμπή. Στη γ ε ιτο ν ικ ή Β ο υ λ 

κό επ ίπ εδ ο , απευθύνομ α ι σε σας με

γα ρ ία η οικ ονομ ικ ή κρίση είν α ι β α 

την παράκλησ η -ε ά ν υ πά ρ χει δυνα 

θιά. Ο ι μ ισ θοί τω ν υπ α λλήλω ν έχο υ ν

τό τη τα - να μας π α ρ ά σ χετε α νθ ρ ω π ι

πέσ ει σε π ο σ ό π ο υ α ν τισ το ιχ ε ί στις

στική β ο ή θεια με σκοπό τη βιολογική

1Θ.Θ00 δ ρ α χμ ές. Ε υ ρ ω π α ϊκ ή Έ ν ω σ η ,

επιβίθ)ση τω ν π α ιδιώ ν, τα ο π ο ία στε

έλληνες

ε τ α ιρ ε ίε ς

ρ ούντα ι γονική ς φ ροντίδας». Α υτά

και άλλοι επ εν δ ύ ο υ ν ή λ έγ ο υ ν ότι

μας έγ ρ α φ ε ο διευθυντής του Ιδρ ύ

επενδύουν. Τ ο β έ β α ιο είν α ι ότι οι

ματος σε γρ ά μ μ α που απηύθυνε στο

γείτονές μας δυστυχούν.

π ερ ιο δικ ό .

επ ιχ ειρ η μ α τίες,

μέσα

με τα

Τ ο «Α Ν Τ Ι» ά νο ιξε ένα λ ο γα ρ ια 

Ο ι Έ λ λ η ν ε ς έχο υ μ ε β κ ύσ ει την κ α 

Εθνική Τράπεζα με α ρ ιθ 
μό: 172/746659-5

σμό στην

τοχική π ε ίν α κ α ι ό σ α α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν .
Η κατάσταση στην Β ο υ λ γ α ρ ία α γ γ ί

Κ αλούμε όλους τους τους φίλους,

ζει τον δ ικ ό μας εφ ια λ τικ ό χ ε ιμ ώ ν α
' του ’41. Ο ι μη κ υ β ερ ν η τικ ές ο ρ γα νο ϊ■ σεις, οι μ εμ ο νω μ έν ο ι π ο λ ίτες έχο υ ν
’ χρ έο ς να σ υ νδ ρ ά μ ο υ ν με τρ ό π ο υ ς
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τους α να γνώ σ τες να στείλουν την

Παιδάκια του ,δράματος της Μπογ,άνα ce μια αχολ,κή γιορτή. ° " 01“ ™Μβολή τους μέσω αυτού του

που οι ίδιο ι θ α α ν α ζη τή σ ο υ ν , το υ ς γ ειτο ν ικ ο ύ ς μας λαούς.
Στο χω ρ ιό Μ π ο γ ιά ν α έξω α π ό τη Σ ό φ ια , βρίσκετα ι το Π α ιδ ικ ό Ί δ ρ υ μ α
Ν ο ί και η κατάσταση σαυτό είν α ι πολύ δύσκολη γ ια τα π α ιδ ά κ ια που φ ι
λ ο ξ ε ν ε ί. Στο Ί δ ρ υ μ α μ εγα λώ νουν π α ιδ ιά ηλικίας α π ό 3 έω ς 7 χρόνοιν
που είναι ο ρ φ α ν ά ή α π ό δ ια λ υ μ ένες ο ικ ο γένειες. Τ α π α ιδ ιά μένουν στο
tfî ίδρυμα ως ο ικ ότρ ο φ α . Τ ο ίδρ υ μ α είνα ι πα λιό, υ π ά ρ χει α π ό το 1953.
« Έ χ ο ν τ α ς υπόψ η τις δ ύ σ κ ο λ ες σ υ νθ ή κ ες στις ο π ο ίες α ν α γ κ ά ζο ν τα ι

λογαριασ μ ού. Τ ο π ερ ιο δικ ό θα φροντίσ ει κ α ι με άλλους τρ ό π ο υ ς, με α π ευ θ εία ς επ α φ έ ς με ετα ιρ είες γάλακτος, τροφίμιυν κ.λπ να συγκεντριόσει και είδη διατροφ ής και ελπίζουμε σύντομα ν α μ πορέσ ουμ ε ν α α ντα π ο κ ρ ιθο ύ μ ε στην έκκληση του
Π α ιδ ικ ο ύ Ιδ ρ ύ μ α το ς της Μ π ο γιά να .
Π ολλοί έχουν α ντα π ο κ ρ ιθεί στην έκκληση που έχουμε ήδη απευθύνει.
Α λλά π ρ έπ ει και άλλοι, πολλοί να συνδράμουν. Στείλετε τη συμβολή σας
στο λογαριασμ ό

172/746659-5 της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.
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Περί «ελευθερίας
της τυπογραφίας»...
του Σοφκχνου Χρυσοστομίδη

ο 1796 ο Ρήγας Φεραίος ξαναβρίσκεται στη Βιέννη. Και
του έθνους, σε συνεργασία με άλλους βαλκανικούς λαούς, στο
δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγει την πρωτεύουσα της Αυστρο
πλαίσιο μιας δημοκρατικής ομοσπονδίας, όπου «οι Έλληνες θα
ουγγαρίας (που ήταν, τότε, το πολυπληθέστερο και πλέον
μπορούσαν να κατέχουν μια ξεχωριστή θέση»1. Θα ήθελα, όμως
δυναμικό κέντρο του ελληνι
να σταθώ στην «ελευθερίαν
σμού της διασποράς), για να
της τυπογραφίας», όπως κα
τυπώσει τα έργα του εκείνα
ταχωρίζεται στα κείμενα αυ
που, κατά τη γνώμη του, θα
τά.
αφύπνιζαν το υπόδουλο
Το άρθρο 7 των Δικαίων
έθνος. Τα έργα αυτά ήταν:
(=δικαιοομάτων) του Ανθρώ
—Η Επαναστατική Προκήπου αναφέρει ρητά: «Το όίρυξις, που συνοδευόταν από
καιον του να φανερώνωμεν
τα Δίκαια του Ανθρώπου και
την γνώμην μας και τους σνί
το σύνταγμα της Δημοκρα
λογισμούς μας, τόσον με τψ
τίας της Ελλάδος (όταν θα
τυπογραφίαν, όσον και με ά).·
ελευθεριυνόταν), με τίτλο:
λον τρόπον [...] δεν είναι
Νέα Πολιτική Διοίκησης των
εμποδισμένον εις την παρόνκατοίκων της Ρούμελης, της
σαν διοίκησιν». Το ίδιο δικαί
Μ. Ασίας, των Μεσογείων νή
ωμα κατοχυρώνεται, εναργέ
σων και της Βλαχομπυγδαστερα, με το άρθρο 122 του
νίας.
συντάγματος: «Η Νομοθετική
—Η μεγάλη Χάρτα της
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Ελευθερίαν να ζώσωμεν σπα
ξένος με το φέγγος της κλασι
Βφημερίζ (1791)- επίτιτλο κόσμημα. II Φήμη σαλπίζει το μήνυμα της νέας αυγής. ΈνΟρονη η κής Ελλάδας και τις ανθρωπι
θί...»
θεά ΛΟηνά ή η Ελλάδα απλώνει το χέρι να δεχθεί το νέο βιβλίο
στικές της καταβολές. Αλλά
Δεν προτίθεμαι ν ’ αναλύσω
με
τον
τίτλο
Εφημερίς.
αυτό που τον εμπνέει, τον συ
τις διατάξεις της Επαναστα
γκλονίζει, τα χρόνια αυτά, είναι η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση,
τικής Προκήρυξης ή ν ’ αναφερθώ στα άρθρα των Δικαίων του
τις αρχές και διακηρύξεις της οποίας (εμπλουτισμένες ή προσαρ
Ανθρώπου ή του συντάγματος της Δημοκρατίας της Ελλάδος. Τα
μοσμένες στις τοπικές συνθήκες της εποχής), μεταφέρει στο υπό
κείμενα είναι γνωστά. Ο Ρήγας οραματίζεται την απελευθέρωση
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Περί «ελευθερίας της τυπογραφίας»...
ϋουλο έθνος. Το μήνυμά του είναι σαφές: Ο αγώνας για την αποτίτραγική μοίρα του Ρήγα και των συντρόφων του, αυτό οφείλεται
/αξη του ζυγού του σουλτάνου πάει αντάμα με την οργάνωση μιας
στο ότι, ως αυστριακοί υπήκοοι, υπέστησαν την ποινή της εξορίας.
δημοκρατικής πολιτείας -αυτήν που ο επαναστάτη μένος λαός θα
Παράλληλα, όμως, βίωσαν την παύση της Εφημερίδας, τη δίωξη
-;γκαθιδρύσει στην ελεύθερη επικράτεια.
των συντακτών της και, φυσικά, το κλείσιμο του τυπογραφείου,
Ή δη, όμως, στα 1796, ο Ρήγας διαθέτει «ιδίαν αντίληψιν» για
αφού όλο το επαναστατικό υλικό που κατασχέθηκε στην (υπό αυ
ιην αξία ή το βιασμό της «ελευθερίας της τυπογραφίας» (= ελευστριακή κυριαρχία) Τεργέστη, είχε τυπωθεί στο τυπογραφείο των
3εροτυπίας). Ξέρει, λόγου χάρη, ότι, παρά την ύπαρξη διατάγμααδελφών Μαρκιδών.
ιος (11.6.1781) του αυτοκράτορα Ιωσήφ Β', που επέτρεπε την έκ
ΚΑΘΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ, φέτος, 200 χρόνια από το θά
δοση εφημερίδων «εις όλας τας γλιυσσας τιον εθνοτήτων που δια
νατο του Ρήγα και 150 από το θάνατο του Σολωμού, θυμάμαι ένα
μένουν εις τας καισαροβασιλικάς χώρας»2, η αυστριακή διοίκηση
κείμενο του Στρατή Τσίρκα, γραμμένο στα χρόνια του Β’ Παγκο
-ύστερα από διάβημα της Υψηλής
σμίου Πολέμου, στο πε
Πύλης- κατάσχει και αναστέλλει,
ριοδικό Έλλην1: «Σαν τρα
από το πρώτο φύλλο, την έκδοση
γουδιστής των εθνικών πό
ιης πρώτης ελληνικής εφημερί
θων στάθηκε άφθαστος.
δας, με τίτλο Εφημερίς (1784) και
Κανένας ποιητής της
εκδότη τον ζακυνθινό λόγιο ΓεΕλλάδας, ούτε ο Σολωμός
ύργιο Βεντότη. Συμπέρασμα:
με τον Ύμνο του, δεν μπό
"Εμπιστοσύνη δεν μπορείς να
ρεσε, ούτε μπορεί, να ονειΕχεις ούτε στους αυτοκράτορες
ρευθεί τη δόξα του Ρήγα
με το Θούριο του. Από το
τύτε στους «καισαροβασιλείς»...
Κίεβο και την Οδησσό ίσα
Γι’ αυτό, στα κείμενά του, ο Ρήγας
με την Κρήτη και την Αλεαναφέρεται στον «αυτοκράτορα
Καό»* -«ήγουν ο λαός μόνον εμπο
ξάντρεια, κι από το Μπατούμ και την Τραπεζούντα
ιεί να προστάζη öt ’όλα, χωρίς κα 
ίσαμε τη Βιέννη, τη Βενε
νένα εμπόδιον»Α.
τία και το Παρίσι, ρωμιοί,
Αλλά και όταν κυκλοφορεί η
αράπηδες, Τούρκοι, Βούλ
δεύτερη ελληνική εφημερίδα, στη
γαροι, Βλάχοι, Κροάτες,
Βιέννη, στα 1790 (στην πραγματιΑρμένιοι και Ρώσοι, ελλη
. κότητα, η πριότη), με τον ίδιο πάλι
νικά ή μεταφρασμένα τρα
τίτλο Εφημερίς και με εκδότες
γούδια: “Καλύτερα μιας
τους αδελφούς Μαρκίδες-Πούλιώρας ελεύθερη ζωή / παρά
ου, ο Ρήγας ξέρει, από πρώτο χέ»>
σαράντα χρόνια σκλαβιά
-ρι, «τι κούφια λόγια ήσανε αυτές οι
και φυλακή”...».
βασιλείες», αλλά και πόσο κατα
Φυσικά δεν έχω πρόθε
πιεστική ήταν η αυστριακή λογο
ση να συγκρίνω ή ν’ αντικρισία - άρα πόσο αναγκαία η «ε
παραθέσω Ρήγα με Σολω
λευθερία της τυπογραφίας».
μό. Ο Ρήγας δεν είναι μό
Ορισμένοι ιστορικοί5υποστηρί
νο
«τραγουδιστής», αλλά
ζουν ότι η Εφημερίς των αδελφών
και πολιτικός οραματιΜαρκίδιυν-Πούλιου (του Γεωργίστής, φορέας νέων ιδεών.
ου και του Πούμπλιου) κυκλοφό
Ξέρει ότι η επανάσταση
ρησε «προφανώς κατ’ επιταγή»
δεν είναι ευχολόγιο, ούτε
του κινήματος ή της οργάνωσης
ΙΙρωμετωπίδα της Χάρτας ττ,ς Ελ)άδος του Ρήγα, Βιέννη 1 7 9 6 -9 7 .
παίξε-γέλασε, ότι θέλει
του Ρήγα. Αλλά και αν αυτό δεν
σχέδιο, οργάνωση, διαφώτιση, συμμάχους. «Ο Ρήγας μελετά ιδιαί
ανταποκρίνεται στα πράγματα, βέβαιο είναι ότι οι αδελφοί Πούτερα τους εγκυκλοπαιδιστές και το γαλλικό σύνταγμα, ονειρεύεται
λιου είχαν προσχιυρήσει στο κίνημα του Ρήγα και εμφορούνταν,
τη βοήθεια του Βοναπάρτη για την απελευθέρωση του Γένους»*.
και αυτοί, από τα ιδεώδη της γαλλικής επανάστασης. Το γεγονός,
Κατ’ ακολουθίαν: Αν οι νικηφόρες στρατιές του Βοναπάρτη
^μάλιστα, ότι, εκτός από την Εφημερίδα -γραμμένη «εις την απλήν
έφθασαν ώς την Ιταλία και το Ιόνιο, γιατί και η ελληνική επανά
ρωμαιϊκήν γλώσσαν»- εξέδιδαν, επί ενάμιση χρόνο, και μια αερ
σταση να μην είναι επανάσταση όλων των συνυπόδουλων λαών,
οβική εφημερίδα, με τίτλο Serbskija Noviny (τυπωμένη με αρχαία
«για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και την εγκαθίδρυση
-κυριλλικά στοιχεία), «υποδηλώνει -κατά την Αικατερίνη Κουμαμιας δημοκρατικής κοινοπολιτείας, σε όλο τον χώρο της ελληνικής
ριανού- την ιδεολογική ταύτισή τους με τον Ρήγα και με τα σχέδιά
Ανατολής»;1’.
ιΐ-του για κοινόν αγιυνα των βαλκανικιυν λαών κατά του Τούρκου
ΑΛΛΑ ΓΙΑ να ξαναγυρίσω στην «ελευθερίαν της τυπογρα
^δυνάστη»6.
φίας». Ο Ρήγας έφυγε νωρίς... Γνώρισε την αυστριακή λογοκρι
Πάντως, μέσω της «τυπογραφίας» (νόμιμης ή παράνομης - όλα
σία, αλλά δεν πρόφτασε να πληροφορηθεί ότι λογοκρίνω δεν θα
α «ανατρεπτικά» φυλλάδια του Βελεστινλή τυποδνονταν «νύπει μόνο απαγορεύω, αφυδατώνω, συντέμνω μια είδηση (εφόσον
ι^κτωρ»...), οι αδελφοί Πούλιοι βοήθησαν τον Ρήγα να στείλει στο
^υπόδουλο έθνος το εθνεγερτικό του μήνυμα, αλλά και τις νέες ιδέ
η είδηση αυτή οχλεί μια αυτοκρατορία, μια κυβέρνηση, ένα κόμ
ες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Και αν δεν είχαν οι ίδιοι την
μα...) αλλά και υποχρεώνω, εξαναγκάζω, επιβάλλω τη δημοσίευ37

Σοφιανός Χρυσοστομίδης_________ _
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θείς Έλληνας, όπου και η περίφημη
·· * \ ·*·Ύ>. -Ύ
σή της, εφόσον το περιεχόμενό της
φράση του: «Όποιος ελεύθερα αν),·
εξυπηρετεί καταστάσεις, συμμαλογάται, σνλλογάται καλά».
χίες ή συμφέροντα... Αυτό ίσχυσε
Με την επιστροφή του στη Βλαχία
ιδιαίτερα στην περίπτωση τον Λόγι
(Βουκουρέστι, 1791), θα μεταφρά
ου Ερμή, όταν η αυστριακή λογο
σει τα Ολύμπια (δράμα του Ιταλοί)
κρισία υποχρέωσε τον εκδότη του
Metastasio), τη Βοσκοπούλα των
Κ. Κοκκινάκη να δημοσιεύσει τον
Αλπεω ν (του Γάλλου Marmontel)
αφορισμό της επανάστασης και τυ)ν
και τον Πρώτο Ναύτη του Gessner.
Φιλικιύν από τον πατριάρχη ΓρηγόΚαι τα τρία βιβλία εκδόθηκαν σ’
ριο Ε \ Η συνέχεια είναι γνωστή: ο
ένα τόμο από τους αδελφούς ΠουλίΛ άγιος Ερμής, το μακροβιότερο πε
ους, το 1797, στη Βιέννη. Αλλά ο Ρή
ριοδικό των προεπαναστατικών
γας, με τους διαφόρους προλόγους
χρόνων, με σημαντική προσφορά
εισαγωγές, επεξηγηματικές σημειστην ιστορία του ελληνικού διαφω
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οίσεις, κ.ά., πρόσθετε, κάθε φορά,
τισμού, διακόπτει την έκδοσή του.
.
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Και, λίγο αργότερα, ο Κοκκινάκης
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M. *♦«*.*»,.(Ι^.·ΙΗ*»ΑΙ«»·^ · και κάποιο δικό του μήνυμα: πα
τριωτικό ή ανθρώπινο - ερωτικό ή
0α κλεισθεί στις αυστριακές φυλα
vv
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αντι-θεοκρατικό...
κές, με την κατηγορία ότι διενερ
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γούσε «παράνομο έρανο» υπέρ των
ΔΙΑΚΟΣΙΑ χρόνια μετά το θάνα
ελλήνων επαναστατών.
τό του, ο Ρήγας Βελεστινλής, ο ΘετΟ Ρήγας έφυγε νωρίς... Έ τσι δεν
Τ
μη»-, ft * ■ $ $ } ¥ ' ™
ταλός, πρόδρομος και πρωτομάρτυ
πρόφτασε να πληροφορηθεί ότι τα
ρας της Ελευθερίας -επίκαιρος πά
επαναστατικά κείμενά του χαρα
ντοτε- εξακολουθεί να μας στέλνει
κτηρίσθηκαν από το ιερατείο (τον
τα ζωογόνα μηνύματά του. Όμως
πατριάρχη Ιεροσολύμων Ανθιμο,
μια και επικέντρωσα το σημείωμά
στην πραγματικότητα από τον ίδιο
μου στην «ελευθερίαν της τυπογρα
τον Γρηγόριο Ε ’) «γέννημα του δια
Σελίδα τίτλου της σέρβικης εφημερίδας Serbskija Niviny έκδοση των αδελφών
φίας», κλείνω με την επανάληψη
βόλου», «σύστημα φαντασιώδες»,
I Ιουλίου, ΙΙιέννη 17 9 1-92.
των άρθρων 7 το:>ν Δικαίων τον
κ.λπ. Πρόκειται για τη διαβόητη
Πατρικήν Διδασκαλίαν. Ο Αναστάσιος Πολυζωίδης μας δίνει κά A νθρώπου και 122 του συντάγματος.
Το δικαίωμα, λοιπόν, «του να φανερώνωμεν την γνώμην μας και
ποιες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες γύρο) από την Διδασκαλίαν
τους συλλογισμούς μας, τόσον με την τυπογραφίαν, όσον και με άλ
αυτή: Εν αρχή ην ο σουλτάνος Σελήμης... Αυτός στήνει το τυπο
γραφείο, αυτός αναλαμβάνει, προφανούς, και τη δαπάνη της έκδο λον τρόπον», είναι -κα ι πρέπει να μείνει- «απεριόριστον». Αρα
κανείς «μοντέρνος σοφιστής» δεν μπορεί ν ’ απεργάζεται τη σιωπή
σης. Έπεται ο Άνθιμος, ο οποίος, αφού περιγράφει αρχαιότερες
του λαού, κανένας «πολιτικός οργανισμός που δεν εκλέγεται από
και νεότερες αιρέσεις (λουθηρανισμό, καλβινισμό, κ.λπ.), έρχεται
στο «ψητό». Ο Θεός, λοιπόν, το)ν πνευμάτοτν και πάσης σαρκός,
κανένα» (καθ’ ο ηλεκτρονικός...) δεν νομιμοποιείται να χειραγω
«εν τη αφάτω σοφία και αγαθότητι, ανέστησεν, αντί της Βυζαντι
γεί πολίτες, κόμματα, κυβερνήσεις.
νής αυτοκρατορίας, το κραταιόν Οθωμανικόν κράτος, ίνα προστατεύση τον ελληνικόν λαόν κατά τον μιάσματος της αιρέσεως,
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
αναστείλη την προχώρησιν των εθνών της Δύσεως και υπερασπι1. Γ.Β. Καββαδίας: Επανάσταση και κοινωνική δυναμική -1821, Εκδό
σθή TJjv ανατολικήν εκκλησίαν». Ό σο για το «φημιζόμενον νέον
σεις Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 1996, σελ. 242.
σύστημα της ελευθερίας» (για το οποίο ο Ρήγας και οι σύντροφοί
2. Αικατερίνη Κουμαριανού: Ο ελληνικός προεπαναστατικός Τύπος
του έδιυσαν τη ζωή τους), δεν είναι τίποτε άλλο παρά «εφεύρεσις
Βιέννη - Παρίσι 1784 - 1821, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα
του Εωσφόρου»10.
1995, σελ. 24.
Αλλά και ο ίδιος ο Γρηγόριος Ε', μόλις πέφτει στα χέρια του το
3. Σε ε'να ποίημά του, αφιερωμένο στον ελληνικό λαό, ο Πωλ Ελυάρ χρη
σύνταγμα του Ρήγα, σπεύδει να πάρει μέτρα! Με ειδική ποιμαντοσιμοποιεί τον όρο: Peuple-roi.
ρική εγκύκλιό του κάλεσε τον κάθε δεσπότη να «επαγρνπνή» (σε
4. Τα Δίκαια τον Ανθρώπου, άρθρο 25.
όλα τα μέρη της επαρχίας του) και «όταν εμφανισθεί τοιυύτον σύ
5. Η επισήμανση ανήκει στον Τάσο Βουρνά.
νταγμα. εις τύπον ή χειρόγραφον, να συνάξης άπαντα τα όιασπει6. Αικατερίνη Κουμαριανού, ο.π., σελ. 56.
7. «Το πνεύμα ενάντια στη βία: Ρήγας Φεραίος», πολιτική επιθεώρηση
ρόμενα και να τα εξαποστείλης εις ημάς εν τάχει»".
Έλλην, αρ. 6, Κάιρο, 15 Ιουνίου 1942.
Ύστερα απ’ όλα αυτά, να είχε άδικο ο Κοραής που προειδοποι
8. Γ.Β. Καββαδίας, ο.π., σελ. 244.
ούσε ότι όσο η Ελλάδα παραμένει ξένη προς τον Διαφωτισμό και
9. Κατά διατύπωση Λ. Βρανούση.
δέσμια των καλογήρων, οι φωτισμένοι Ευριυπαίοι δεν θα την υπο
10. Αναστασίου Πολυζωίδου, Γενική Ιστορία, (επιθεωρηθείσα και συλήπτονται και θ’ ακολουθούν φιλοτουρκική πολιτική;12
μπληρωθείσα υπό Γειυργίου Π. Κρεμού) Αθήνα, 1889, σελ. 152-53.
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΑΑ, ο Ρήγας Φεραίος έκανε καλή χρήση της...
11. Γ. Αγγελοπούλου: Τα κατά τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως
«τυπογραφίας». Κατά την πριυτη παραμονή του στη Βιέννη
Γρηγόριυν Ε\ τ. 2ος, σελ. 498 και Γ. Ζωίδη: Ρήγας Βελεστινλής 175Τ
(1790), θα μεταφράσει και θα τυπιόσει δύο βιβλία: Το Σχολείον
1798, Πολιτικές και Αογοτεχνικές εκδόσεις, 1957, σελ. 46.
των ντελικάτων εραστών (συλλογή έξι εριυτικών διηγημάτιυν) και
12. Παναγιώτης Κονδύλης: Ο νεοελληνικός διαφωτισμός, Θεμέλιο 1988,
το εγχειρίδιο Φυσικής απάνθισμα διά τους αγχίνους και φιλομα
σελ. 205.
T i*

3«

*

1

*

*

0

*

«

*

K

< ■ « * ..» (

j ■ »* * T *

m

V

“

,

/ Τ " " ■!..*·

■·«

'«V

Το μεταφραστικό «πολύπτυχο»
τον Ρήγα στο πλαίσιο
τον νεοελλψικού Διαφωτισμού
της Ά ννας Ταμπάκη

ι μεταφράσεις από ξένες γλιόσσες μπορούν να μελετηθούν
ως ιστορική πηγή και τεκμήριο της πρόσληψης ξένων συγ
γραφέων και νέων ιδεών στην παιδεία του δέκτη, ως φιλο
λογική περιπέτεια αλλά και ιυς ένας πολυσήμαντος ιστός γύρω
μκό τον οποίο υφαίνονται ποικίλες διεργασίες που ανήκουν στο
ευρύτατο πεδίο τιυν όιαπολιτισμικών σχέσεων. Απούσες συνήθως
τπό τις ιστορίες τιυν εθνικιύν λογοτεχνιών (και από τις ιστορίες της
νεοελληνικής λογοτεχνίας, με εξαίρεση τον Κ.Θ.Δημαρά), οι μετα
φράσεις δεν είναι δυνατόν παρά να εγγραφούν οργανικά στο σύ
νολο των πολιτισμικών δεδομένων και των κατακτήσεων της εκάτιοτε εθνικής γραμματείας.1
Για να έρθουμε όμως στα ελληνικά πράγματα, είναι γνωστή η βα
θύτητα που προσλαμβάνει το μεταφραστικό γεγονός κατά την αρ/ή διαδικασία ανανέωσης της πνευματικής ζωής του νεώτερου ελ
ληνισμού. Στη διάρκεια του ελληνικού 18ου αιώνα, ενός αιώνα
του χαρακτηρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον κοσμοπολιτι
σμό του και τη διάθεση επικοινωνίας ακριβώς μέσο) το)ν μεταφρά
σεων, αποκρυσταλλιυνονται οι νέες τάσεις. Στο Εισαγωγικό μελέ[ημα που προτάσσω στον τόμο Ξένοι συγγραφείς μεταφρασμένοι
ιλληνικά. 18ος αι. Ο Διαφω τισμός,1 —α π’αυτό εξάλλου το κείμενο
3α δανειστο) αρκετές ιδέες — παρακολουθιό την εξέλιξη και την
υρίμανση του φαινομένου. Από τιχ προΥια δειλά σκιρτήματα και
ας χειρόγραφες απόπειρες των Φαναριωτιόν περνάμε στο έντυπο
<αι στις μεγάλες γνωστικές κατηγορίες που εμπερικλείει: ο κοσμι
κός χρόνος (ιστορικός εγκυκλοπαιδισμός και εθνική αυτογνοισία
.ιέσα από το παράδειγμα της Παλαιός Ιστορίας του Charles
Rollin), ο κοσμικός χώρος, η γειυγραφία, η ανακάλυψη του άλλου,
1 εκ Δυσμών μόδα της Ανατολής (όπως ιστό παράδειγμα του Α ρ α 
βικού Μυθολογικού, της γνωστής μας Χάλι μάς), η μετάβαση από τη
3εοκρατική αντίληψη της ευδαιμονίας στην ανθρωποκεντρική (τα
εγχειρίδια ηθικής), ο ανανεωτικός ρόλος που επωμίζεται η λογοεχνία και το θέατρο, η νοητική χειραφέτηση που φέρνει ο επιστηιονικός λόγος, κ.λπ., τέλος η γεωγραφική και πολιτισμική εμβέ
λεια των νεοελληνικών μεταφράσεων στο χώρο της Νοτιο-Ανατο-
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λικής Ευρώπης και η δεξίωσή τους από ένα ευρύτερο κοινό καθώς
και ορισμένες πριύτες νύξεις για την κατασκευή μιας θεωρίας της
μετάφρασης.
Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ: 1790-1799
Η δεκαετία του ’790 ασφαλώς φέρει τη σφραγίδα της Γαλλικής
Επανάστασης. Τόσο οι απηχήσεις της στις άλλες ευρωπαϊκές χώ
ρες, με τις οποίες διατηρεί σχέσεις ο τουρκοκρατούμενος ελληνι
σμός, όσο και η εισδοχή των επαναστατικών ιδειύν στη ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη, θέτουν τις προϋποθέσεις για την ιδεολογική
και πολιτική ωρίμανση των αιτημάτων του ευρύτερου αυτού χώ
ρου. Η μετάφραση εξακολουθεί να καλύπτει τις αναπτυσσόμενες
«περιέργειες» του νέου ελληνισμού, όπου αποκρυσταλλώνεται
προοδευτικά η ανάγκη εκσυγχρονισμού των κοινωνικών δομών
καθϋϊς και των κανόνων που διέπουν την καθημερινή ζιοή και συ
μπεριφορά. Ό μως τώρα στρατεύεται περισσότερο ενεργά στη μά
χη της μετακένωσης των επιστημονικών γνώσεων της Δύσης, του
πολιτικού και φιλοσοφικού της στοχασμού- στρατεύεται με άλλα
λόγια στην υπόθεση της εθνικής αναγέννησης.
Τιόρα που εντείνεται η προσπάθεια αναζήτησης ενός νέου τρό
που ζωής και ο νέος ελληνισμός, καθιύς απαγκιστρώνεται από το
παραδοσιακό πνεύμα, αποτολμά να κατασκευάσει έναν καινούρ
γιο κώδικα ηθικών και κοινωνικοαν αξιιόν, αλλά και αποτολμά να
δοκιμάσει νέες αισθητικές απολαύσεις, η ηθικολογία και ο αναπό
τρεπτος διδακτισμός της περιόδου θα στραφούν σε νέους χιόρους.
Στις αρχές ήδη του αιώνα εκδόθηκε ένα μετάφρασμα, τα Παίγνια
της φαντασίας του Loredano, το οποίο οφείλουμε να εκλάβουμε,
παρόλον τον «αρκαδικό» και μορφολογικά «συμβατικό» χαρακτή
ρα του, ως την παλαιότερη ένδειξη αλλαγής. Οι Τύχες Τηλεμάχου
(1742) αλλά και ο έμμετρος, διασκευασμένος Αμύντας (1745) του
Torquato Tasso σηματοδοτούν, θα έλεγα, νέες διαθέσεις. Απ’ αυ
τήν την ομάδα κειμένων που υποδηλιόνουν τις ανάγκες του ανα
γνωστικού κοινού για αφηγηματικά λογοτεχνικά έργα, δεν πρέπει
να εξαιρέσουμε μεταφράσεις με έντονο ηθικοδιδακτικό στόχο,
όπως είναι το ΜυθολογικόνΣυντίπα Φιλοσόφου (ο βυζαντινόςΣτεφανίτης και Ιχνηλάτης, φερμένος τώρα διά της γαλλικής οδού) κα-
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Άννα Ταμπάκη
Και ο Ρήγας είχε αναγγείλει στο τέλος
θοός και την ομάδα των ηθικών ιστοτου πονήματος του Φυσικής Απάνθισμα
ριών που εκδίδονται γύρω στο 1782
τη μισοτελειωμένη μετάφραση του ση
(Ηβική ιστορία Βελισσαρίου, Ηβική πεμαντικού έργου του Montesquieu, De
ριήγησις Κύρου, κ.λπ.).
l ’Esprit des Lois. Θα ακολουθήσει ακρι
Ωστόσο κατά το τελευταίο τρίτο του
βώς τον επόμενο χρόνο, 1796, μία ακό
αιώνα εμφανίζονται στο εκδοτικό προ
μη, αποσπασματική αυτή τη φορά, από
σκήνιο νέα είδη, αναγνώσεις καταρχήν
πειρα να μεταφερθούν στα ελληνικά οι
περισσότερο «ηδονικές» που προσφέConsidérations του Montesquieu, στον
ρονται «εις όλες τες αισβαντικές νέες
τόμο με τίτλο Βιβλίον Διηρημένον εις
και νέους» —για να θυμηθούμε μία έκ
Μέρη Δύω Ων το μεν πρώτον περιέχει
φραση από τον Πρόλογο του Ρήγα στο
Επιστολήν τινά διαλαμβάνουσα τινάς
Σχολείον των ντελικάτων εραστών —
διακρίσεις εις το ποίημα του κυρίαν
και όχι μόνον σ’ αυτούς. Με αυτόν τον
Βολτέρ, το δε δεύτερον Στοχασμούς...
τρόπο, την αναγιυγή τους δηλαδή σε
(Βενετία, Θεοδοσίου, 1796). Τον ίδιο
ηθικοδιδακτικά σχήματα, τα ευρωπαϊ
χρόνο η βιβλιογραφία μας εμπλουτίζε
κά λογοτεχνικά είδη, και εδώ εντάσσε
ται σημαντικά με την έκδοση του An
ται και η δραματουργία (κωμωδία και
Essay concerning Human understanding
τραγωδία), διεισδύουν στην ελληνική
του John Locke. Η ελληνική απόδοοη
πνευματική ζωή (ο Restif de la
με τίτλο Εγχειρίδιον Μεταφυσικο-Δια·
Bretonne, o Marmontel, o Gessner αλ
λεκτικόν, βασίστηκε στην ιταλική μετά
λά και ο Metastasio, ο Goldoni).
φραση του Fr. Soave και οφείλεται στον
Δύο χαρακτηριστικά στοιχεία σημα
Ιωάννη Αίτινο. Το 1797, εκδίδεται η
δεύουν το σύνολο της μεταφραστικής
Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος τοιι
δραστηριότητας στο γύρισμα του 18ου
Abbé Barthélemy από τον Γεώργιο Σα
αιώνα: αφενός μεν η προιύθηση και
κελλάριο, ο οποίος είχε μεταφράσει
ιυρίμανση των εθνικών συμφερόντων
τους τρεις πρώτους τόμους, καθώςκαιο
αλλά και η σαφής πύκνωση του επιστη
τέταρτος τόμος του ίδιου έργου από τον
μονικού λόγου, και αφετέρου η μεγαλύ
II έκδοστ, του 1797.
Ρήγα.
τερη αριθμητικά παρουσία εκδόσεων
Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει αναμφισβήτητα ο ακόλουθος τίτ
που ανήκουν στο χοίρο της λογοτεχνίας και της δραματουργίας —
λος, Κατήχησις ελευθέρου ανθρώπου, του οποίου η σύλληψη τον
Metastasio και Goldoni καθώς ήδη είπαμε αλλά και Gessner, Ο
πρωτοτύπου πηγάζει κατευθείαν από τη διάθεση εκλάίκευσηςκαι
θάνατος του Λβελ (1795) σε μετάφραση Γ. Εμμανουήλ, Florian,
διδασκαλίας των δημοκρατικών καθηκόντων στους μικρούς μα
Γαλάτεια (1796) σε μετάφραση Αντ. Κοροηαού, τον Ηβικό Τρίπο
θητές. Βασίζεται στο διαδεδομένο σύγγραμμα του Aug.-Et.-Xav.
δα του Ρήγα, τα μελοδράματα Ορφεύς και Ευρυδίκη, Τηλέμαχος
Poisson de La Chabeaussière, Catéchisme républicain,
και Καλυψώ (1796), τον Φιλότα (1797) του Lessing από τον Γεοόργιο Σακελλάριο καθοός και τις Μεταμορφώσεις (1798) του Οβιδί philosophique et moral (α’ έκδοση 1794). O La Chabeaussière,
γνωστός δραματικός συγγραφέας και κριτικός, που κινήθηκε στο
ου, σε μετάφραση Σπυρ. Βλαντή. Θα ξεχωρίσω εδο) έναν τίτλο τον
οποίο πρόσφατα έφερε στο φο>ς η έρευνα. Πρόκειται για το ουτο
κλίμα των Ιδεολόγων, αναμείχθηκε ενεργά στα γεγονότα της Γαλ
πικό έργο του Louis-Sébastien Mercier, L'an 2440, rêve s'il en fut
λικής Επανάστασης, ιδίως κατά την περίοδο της Συμβατικής και
jamais (1770), που εμπνέεται από τα κοινωνικά ιδεώδη του Δια
του Διευθυντηρίου- υπήρξε μάλιστα μέλος της Επιτροπής δημό
φωτισμού. Η ελληνική απόδοση του παράδοξου αυτού κειμένου
σιας εκπαίδευσης (Comité d’instruction publique). Η ελληνική
από τον Στέφανο Δημητριάδη, Απανθίσματα εκ τίνος βιβλίου ετεμετάφραση του δημοφιλούς στην ευρωπαϊκή παιδεία της εποχή:
ρο'/λώσσου (Βιέννη, 1797), παρέμενε αταύτιστη και εθεωρείτο
παιδαγωγικού κειμένου, του οποίου η εμβέλεια αντικατοπτρίζει
μάλιστα από ορισμένους μελετητές ως πρωτότυπο έργο του Δημη
την απήχηση των γαλλικιόν δημοκρατικών ιδεοόν στις συνειδήσεις
τριάδη.' Μπορούμε να πούμε λοιπόν πως μεταφέρονται στα ελλη
κατά τη δεκαετία του 1790, πραγματοποιήθηκε από τον Σπυρ.
νικά και εκδίδονται σ’αυτά τα χρόνια για προότη φορά μερικά από
Πρεβέτο με βάση το ιταλικό διάμεσο.
τα περισσότερα αντιπροσωπευτικά αναγνιυσματα της ευρωπαϊ
Η αύξηση του ενδιαφέροντος για το φυσικό περιβάλλον αποτυκής παιδείας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις επιστήμες, όπως για
πώνεται στην ελληνική απόδοση έργων όπως του James Edward
παράδειγμα στην ψυχολογία με τη μεταφορά του συγγράμματος
Smith, An introduction to physiological and systematical Botany. H
του δημοφιλούς γερμανού παιδαγωγού J.H. Campe, Ψυχολογία
μετάφραση έγινε από τον Δημ. Πούλο και τιτλοφορείται/Ιογοςειπρος χρήοιν των παίδων (1794), σε μετάφραση Αντ. Κορωνιού,
σαγωγικός π ερ ί της αρχής και προόδου της φυσικής ιστορία
στην ιατρική, στην αστρονομία με το έργο του Fontenelle, Ομιλίαι
(1798). Η απαρίθμησή μας θα κλείσει με έναν ακόμη ενδιαφέρο
περί πληθύος κόσμων (1794), σε μετάφραση του Παναγιωτάκη
ντα τίτλο, την Γραμματική I —Εγκυκλοπαίδεια! των Φιλοσοφικά
Κσδρικά —έργο εφοδιασμένο μάλιστα στην ελληνική του εκδοχή
επιστημών (1799) του Benjamin Martin, που αποδόθηκε στα ελλη
με πολλές σημειιόσεις αντλημένες κατευθείαν από την
νικά μέσο) του γαλλικού διαμέσου από τον Άνθιμο Γαζή, με προ
Encyclopédie Méthodique του Marmontel, στην πολιτική θεωρία
σθήκες και διορθοόσεις. Περιέχει στοιχεία γεωλογίας, γεωγρα
με την πριότη έντυπη παρουσία του Montesquieu στα νέα ελληνι
φίας και φυσικής ιστορίας. Σύγγραμμα που οροθετεί με τη σειρά
του την ωρίμανση ορισμένοι αιτημάτων που έθετε το μεταφρα
κά- πρόκειται για τον τίτλο Έρευνα περί προόδου και πτώσεως
στικό ζήτημα και ως προς αυτά τα καινοτόμα στοιχεία του ξεχωρίτων Ρωμαίων (1795), σε μετάφραση του Γεωργίου Εμμανουήλ.
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Το μεταφραστικό “πολύπτυχο ” του Ρήγα στο πλαίσιο του νεοελληνικού Διαφωτισμού
τήκε από τον Αδαμ. Κοραή στο περίημο Υπόμνημά του (Mémoire sur l'état
duel de la civilisation dans la Grèce),
είμενο με εθνικό παλμό και πίστη στην
ναγέννηση του Γε'νους που αναγνιότηκε στην παρισινή «Εταιρεία των
^νθρωποτηρητών», το 1803.

αρκεστώ να σταχυολογήσω ορισμένα
σημεία-κλειδιά του Προλόγου: «Η
άκρα έφεσις οπού έχω εις το να όώσω
μίαν αμυόράν ιδέαν των κατά την Ευ
Τ ίΤ Ν
ρώπην ηδονικών αναγνώσεων, αι υποίαι και ευφραίνουσαι και τα ήθη τρόπον
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τινα επανορθούν, με παρεκίνησε να
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αναλάβω την μετάφρασιν των ιστοριών
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Tb
, άιμβζίβ-ΰ* ter,* rÔ>
ην ενσυνείδητη εισαγωγή των δυτικών
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έχει ειπωθεί σχετικά, το πόνημα αυτό
ολιτισμικών προϊόντων στην αναγεν
του Ρήγα είχε ως απώτερο στόχο την ει
ωμένη παιδεία μας αποτελεί το μετασαγωγή στον βαλκανικό χώρο και την
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ραστηριότητας που ανέπτυξε ο Ρήγας
λεύθερων ιδεών αναφορικά με τις σχέ
««f· 1 »
ε δύο χρονικές φάσεις της σύντομης
σεις των δύο φύλων. Ασφαλώς και δεν
α πολυτάραχης ζωής του. Άτομο που
είναι νεανικό αμάρτημα, όπως εθεωP: Η ' Γ. A
ίχε εξοικειωθεί από ενωρίς μέσα στον
ρείτο παλαιότερα- αντίθετα πρόκειται
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ρόσφορο φαναριοπικο χώρο που έζηγια την ενσυνείδητη επιλογή και δια
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ιότερες ευρωπαϊκές γλώσσες της επολον εκλαϊκευτή των ιδεών του Διαφωτι
ής του, τα ιταλικά, τα γαλλικά και τα
σμού, του δημοφιλούς Restif de la
5SÏ2
ερμανικά, όταν σε ηλικία τριάντα
Bretonne, που έζησε και εμπνεύστηκε
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ριών χρόνων πραγματοποίησε το πριόμάλιστα τα έργα του κατά την ταραγμέ
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ο του ταξίδι στη Βιέννη, συνοδεύοντας
νη περίοδο της επαναστατικής περιό
,άποιον βογιάρο, έφερε μαζί του «αδου.5 Για να επανέλθουμε στο προλογι*790.
,φαλισμένα μέσα σε μία μαξιλαροθήκό σημείωμα του Ρήγα, ένα άλλο ζήτη
η», καθώς μας πληροφορεί με τον γλαμα που χρήζει της προσοχής μας είναι η
ιυρό του τρόπο ο Λέανδρος Βρανούαπολογητική χροιά του σε σχέση με την
Σ ελίδα τίτλου στην έκδοση του 1 7 9 0 .
ης, τρία χειρόγραφα τα οποία φιλοδο
τολμηρή «ερωτική ύλη» του περιεχομέ
νου: «Αλλ’ επειδή και δεν παύουν πάντοτε οι φιλοκατήγοροι να
ξούσε να εκδώσει. Και τα τρία ήταν μεταφράσεις: το σώμα των έξι
ιηγημάτων του Σχολείου των ντελικάτων εραστών, το εκλαϊκευτιεφευρίσκουν αιτίας, διά να εξασκούν την γλώσσαν τους, νομίζω ότι
θέλουν μεμφθή και εμέ, πως έκλεξα ερωτικήν ύλην (πράγμα οπού
ό εράνισμα Φυσικής Απάνθισμα και το χαμένο Πνεύμα των Νόσυνηθίζεται από κάθε τάγμα ανθρώπου τώρα εις τον αιώνα μας,
ων του Montesquieu. Η δεύτερη φάση αντιστοιχεί στα έτη 1796
καθώς είναι γνωστόν), ερωτικήν, λέγω ύλην διά γύμνασιν της φιλοε 1797, όταν ο Ρήγας ξανάρχεται στη Βιέννη και καταστριόνει με
πονίας μου, και όχι άλλην. Αποκρίνομαι λοιπόν ότι οι εμπεριεχό
παναστατικό ενθουσιασμό το εκδοτικό του πρόγραμμα. Πάλι η
μενοι τω παρόντι βιβλίω έρωτες εις υπανδρείαν καταντούν, η
‘εταφραστική του εργασία κατέχει σημαντική θέση και καλύπτει
οποία είναι μυστήριον, και ας μη πολυλογούν». Είναι ενδιαφέρον
λλοτε με άμεσο τρόπο, όπως με τον Νέο A νάχαροι, που συμπληνα επισημάνουμε πως το τελευταίο αυτό θέμα, του τολμηρού δη
ώνει αφηγηματικά, όπως έχει λεχθεί, τη Χάρτα, άλλοτε με περίσ
λαδή της ερωτικής ύλης, τίθεται με παρεμφερή τροπυ και ανα
τ ε ρ ο έμμεσο τρόπο, όπως επιχειρεί με τον Ηθικό Τρίποδα, ένα
κρούεται με συναφή επιχειρήματα, κατά την ίδια περίοδο, και με
εγάλο και ουσιαστικό τμήμα τής εθνεγερτικής του δράσης.
αφορμή την εισαγωγή της «κωμωδίας» (κυρίως του Goldoni) στο
1790: Σχολείυν των ντελικάτων εραστών ήτοι Βιβλίον ηθικόν, π ε
εκδοτικό προσκήνιο.
ιέχον τα περίεργα συμβεβηκότα των ωραιότερων γυναικών του
1790: Εκδίδει στη Βιέννη το εκλαϊκευτικό εγχειρίδιο Φυσικής
Ιαρισίου, ακμαζυυσών κατά τον παρόντα αιώνα. Εκ της Γαλλικής
Απάνθισμα Διά τους αγχίνους και Φιλομαθείς Έλληνας. Εκ της
Iιαλέκτου νυν πρώτον μεταφρασθέν παρά του Ρήγα Βελεστινλή
Γερμανικής και Γαλλικής διαλέκτου ερανισθέν Παρά του Ρήγα..,
ϊετταλού. Πρόκειται για μία επιλογή από νουβέλλες του Restif de
ένα εράνισμα αστρονομίας, φυσικής ιστορίας και φυσιολογίας θα
1 Bretonne που περιέχονται στο έργο του Les Contemporaines ou
λέγαμε σήμερα, εις το «απλούν ύφος» [=γλώσσα], μέσα από το
ventures des plus jolies femmes de l age présent (1780-1782), τις
οποίο προσπαθεί να οπλίσει, το ελληνόφωνο κοινό με βασικές επι
ποιες διασκευάζει και διανθίζει με τα δημοφιλή φαναριώτικα
στημονικές γνοϊσεις. Στο προλογικό του κείμενο δεν παραλείπει
ρωτικά στιχουργήματα της εποχής του. Έ χουν τους ακόλουθους
να επικαλεστεί την αρχαία δόξα και συνάμα το όφελος που θα φέ
τίτλους: «Ο νέος εξωμερίτης», «Το τζιράκι του εργαστηρίου», «Ο
ρει το πόνημά του: «Κάθε νουνεχής φιλόπατρις λυπείται βλέποντας
;έος Πυγμαλίων», «Η έκλειψις της τιμής εξ αιτίας του έρωτος»,
τους δυστυχείς απογόνους των ευκλεεστάτων Αριστοτέλους και
Το πρώτον αμόρι», «Ο ερωτικός θάνατος». Αν και μεταφράσεις,
to κείμενα αυτά, καθώς ανήκουν στα προδρομικά της πεζής αφηΠλάτωνος ή πάντη γεγυμνωμένους από την ιδέαν της φιλοσοφίας
ηματικής μας παράδοσης, θα άξιζαν να τύχουν πολλαπλών αποή, αφού εγήρασαν επικεκυφότες εις μόνα τα σπάνια της ελληνικής
μήσεων, ξεπερνώντας την ιδεολογική ανάγνωση και αυτήν τιυν
διαλέκτου, να εκαρποφορήθησαν πολλά ολίγον ή παντελώς.Όντας
πολιτισμικών συμφραζομένων. Σκέφτομαι πως θα ήταν εξίσου
φύσει φιλέλλην, δεν ευχαριστήθην μόνον απλώς να θρηνήσω την
ρόσφορα σε υφολογικές και γλωσσολογικές επεξεργασίες για
καμάστασιν του Γένους μου, αλλά και συνδρομήν να επιφέρω επάα φτάσουμε εν τέλει στην ίδια τους τη λογοτεχνικότητα. Εδιό θα
σχισα, όσον το επ 'εμοί, απανθίζοντας από τε της γερμανικής και
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πει να θεωρήσει No 9 την επιπεόσγρα.
γαλλικής γλώσσας τα ουσιωδέστερα της
φίαν της Ολυμπίας οπού έχω εις ψ
Φυσικής Ιστορίας, τα οποία διά να γέΝΕΟΣ Α'ΝΑ’ΧΑΡΣΙΣ.
Χ άρταν μου, ομοίως δε και No 5 ιψ
νουν πλέον εύληπτα, συνέπονται κατ'
αυτήν, λεγομένην τώρα Σταυρός, και
ερωταπόκρισιν διδασκάλου και μαθη
την Ήλιδα, Καλοσκόπι, κειμέναςαμ·
του, έως εις ένα μέρος». Εκθέτει στη συ
ΤΟ'ΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.
φοτέρας εις τον Μορέαν».
νέχεια ορισμένες παιδαγωγικές αντιλή
Το ειδύλλιο του Salomon Gessner,
ψεις που τις αντλεί από τον Jean-Jacques
Der Erste Schiffer —πρόκειται, ας μην
Rousseau- αυτός είναι ο σοφός τον οποίο
το παραβλέπουμε για έναν εξαιρετι
ΜΓΤϊφρβσθειί, τα μεν 3 2 . 3 3 · **ΐ 3 4
εμμέσως επικαλείται: "L'écolier écoute en
κά δημοφιλή συγγραφέα στην Ευρώ
classe le verbiage de son maître, comme il
K t ç * λ * ( *,
πη του 18ου αι.ν— εκτυλίσσεται στα
écoutoit au maillot le babil de sa nourrice.
tff« r ;
Κύθηρα, σέ ένα αχρονικό τοπίο. Ο
Il me semble que ce seroit Γ instruire fort
Gessner πιστεύει βαθιά στην αρχική
ΓΕΠ ΡΓΓΟ Τ BENTO TR ΖΑΚΤΝΘΙ'ΟΤ.
utilement, que de Γ élever à n'y rien
αγαθότητα της ανθριυπινης φύση:
comprendre ” — Ήγουν «ο μαθητής ακού
Ti >
<
Αποδίδει λοιπόν στους ήρωές του αυ
ει την ομιλίαν του διδασκάλου του εις την
:ί
3
5·
3«.
37*
38.
$
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τήν την πρωταρχική αθωότητα, ενώεκ
παράόοσιν, καθώς εις τα σπάργανα
»!
παραλλήλου προβάλλει ως απόλυτο
ήκουε την πολυλογίαν της τροφού του.
ιδεώδες την απλή ζο>ή που διάγουν, η
Με φαίνεται πως αναθρέφοντάς τον χω
Η'ΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙ ΝΛΗοποία εξευγενίζεται και εξιδανευειαι
ρίς να καταλαμβάνη τίποτες απ' όσα τον
ΘΕΤΤΑΛΟΤακριβώς εξαιτίας της καθαρότητα:
λέγουν, ωφελείται καθ’ υπερβολήν». Για
και της απλότητάς της. Κοινωνόςτων
^ »χ5ο£ιις irafà ru &υτν.
να συνεχίσει ευθύς αμέσως: "Les
προρομαντικαδν τάσεων της εποχή:
pédagogues étalent en grand appareil les
■
του, ο γερμανός συγγραφέας προσδί
instructions qu’ ils donnent à leurs
δει στους ήρωές του την ιδιότητα να
disciples, et qu 'elles sont des mots, encore
ακολουθούν, υπακούοντας στο ένστι
£’v B<« v v5 . 1797.
des mots, et toujours des mots.... ”. — «Oi
κτό τους, τις παρορμήσεις του συναι
παιδαγωγοί ξαπλώνουν με πολλήν έμφασθήματος και όχι τις επιταγές του ορ
σιν τας διδασκαλίας οπού δίδουν εις τους
μαθητάς τους, αι οποίαι είναι λέξεις, και Ο Ίος τόμος της ΙΙεριήγησις του Νέου Λναχάρσιδος εΐζ την Ε )Χ ζ 6 α θολογισμού.10 Εάν σκεφτούμε τη με
γάλη διάδοση που είχαν αυτέςοιαντιπάλιν λέξεις, και αιωνίως λέξεις...». Τα
(Ηιέννη, 1797).
λήψεις στον ευρύτερο ευροχπαϊκόχώ
αποσπάσματα είναι παρμένα από τον Α ι
ρο του φθίνοντα 18ου αι. καθοός και μία λανθάνουσα επαναστατι
μίλιο, το γνωστό παιδαγωγικό σύγγραμμα του φιλοσόφου της Γεκή δυναμική που προσέλαβαν, ανατρέποντας κατά μία έννοια τον
νεύης. Μάχη κατά της αμάθειας και της άγνοιας, χρήση της ομικαθιερωμένο τρόπο ζωής και τους συμβατικούς κανόνες του κλα
λουμένης, κοινής γλώσσας και τάσεις εκπαιδευτικού εκσυγχρονι
σικισμού, μπορούμε να αποτιμήσουμε στη σωστή του, ανανεωτική
σμού, όλα αυτά τα στοιχεία υποδηλιυνουν σαφιός τον ιδεολογικό
και ηθικοδιδακτική διάσταση το μεταφραστικό αυτό πόνημα.11
προσανατολισμό του εγχειρήματος. Μα και η θειυρητική του αρ
Το διήγημα του Marmontel, La Bergère des Alpes, περιέχεταιστη
ματωσιά δεν είναι τυχαία, όπως φαίνεται από τις αναφορές στον
συλλογή του Contes Moraux. Ο γάλλος συγγραφέας ανήκει σε αυ
Βολταίρο και σε άλλους συγγραφείς καθο'ις και η εξακριβωμένη
τούς που επεδίωξαν να προσδαδσουν μία ηθική διάσταση και αξία
πια χρήση μιας τουλάχιστον .πολύ σημαντικής πηγής, της Γαλλικής
Εγκυκλοπαίδειας τιυν D'Alembert, Diderot/’ Εξάλλου και στο
στα φυσικά αισθήματα.12 Έ χουμε να κάνουμε και εδώ με παρεμ
ίδιο το πόνημα αναφέρεται τουλάχιστον δύο φορές η Εγκυκλο
φερείς απηχήσεις τιυν ρευμάτιυν ευαισθησίας (= sensibilité), τα
παίδεια (Φυσικής απάνθισμα, σσ. 31 και 157).7
οποία αποκρυσταλλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία κατά την
1797 Ηθικός Τρίπους. Περιέχει τα Ολύμπια (Olimpiade) του
περίοδο του προρομαντισμού. Ας τονίσω, τέλος, ακόμη μία φορά
Μεταστάσιου, τη Βοσκοπούλα των Άλπεων (La Bergère des Alpes)
τον εθνεγερτικό στόχο, που κρύβεται συχνά πίσω από τις παρεμ
βάσεις και προσθήκες του Ρήγα. Σημειώνω εδιυ το εγκοψιοτον
του Marmontel και το ειδύλλιο του Salomon Gessner, Ο πρώτος
Ναύτης (Der Erste Schiffer). Το τελευταίο έργο εκδίδεται σε μετά
«πολίτου Μαρμοντέλ», του «περιφήμου του παρόντος αιώνοςφι
φραση του συνεργάτη του Ρήγα, Αντ. Κορωνιού.
λοσόφου». Πιο κάτω παραθέτει την επιγραμματική ρήση του γάλΕδώ ο Ρήγας συγκεντρώνει ένα εκ πριυτης όψεως ετερόκλητο
λου ακαδημαϊκού: «Ο ΙΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ EPQI
θεματικά υλικό, το οποίο ωστόσο, αν το εξετάσει κανείς βαθύτε
ΕΜΦΩΑΕΥΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ, ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ Δ&
ρα, περιέχει σαφείς διδακτικές νύξεις. Το έργο του δημοφιλούς
ΓΗΡΑΣΚΕΙ ΠΟΤΕ. Τοιυύτου ανδρός πόνημα είναι η ηθική önffl·
ιταλού θεατρικού συγγραφέα, τα Ολύμπια, τηρεί, ασφαλώς τη
σ/ς αύτη, εν η ως έσοπτρον εικονίζεται η γυναικεία σωφροσύνη»
«συμβατικό)» δομή τιυν βουκολικών δραμάτων της εποχής του. Κα
1797: Ο πατριωτικός, εθνεγερτικός στόχος του Ρήγα αντικατο
θώς όμως η πλοκή του διαδραματίζεται στην Ή λιδα, και μάλιστα
πτρίζεται επίσης στην απόπειρά του για να μεταφρασθεί στα ελ
κατά την περίοδο τιυν Ολυμπιακιυν Αγώνων, είναι δυνατόν να
ληνικά το πολύτιμο έργο του Abbé Barthélemy, Νέος Ανάχαοος
προσλάβει για τον έλληνα αναγνιυστη μία άλλη, ιδεολογική φόρ
(Le voyage du jeune Anacharsis en Grèce vers le milieu du IVesièck
avant Père vulgaire, 1788). Ο Ρήγας μετέφρασε ορισμένα κεφάλαιο
τιση, αντικατοπτρίζοντας εμμέσως τη σύνδεση με την αρχαία κλη
από τον τέταρτο τό μ ο 14τους τρεις πρώτους τόμους είχε μεταφρά
ρονομιά." Στη συνείδηση του Ρήγα ο πνευματικός του μόχθος συ
σει ο κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος. Πρεπε1
μπλέκεται και αλληλοσυμπληρώνεται καθώς το υποδηλώνει κα
να πούμε εδο) ότι το πολυδιαβασμένο έργο του Abbé Barthélemy
θαρά η σημείιυση που συναντά ο αναγνιυστης στην αρχή τιυν Ολυ
είχε πολύ συντελέσει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των Ενμπίων: «Διά να εννοήση καλά ο αναγνώστης το παρόν δράμα, πρέ
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Το μεταφραστικό “πολύπτυχο" τον Ρήγα στο πλαίσιο του νεοελληνικού Διαφωτισμού
οπαίων για τον κλασικό πολιτισμό καθώς εντασσόταν, μέσα από
V αρχαιογνωσία, στο πλέγμα κατά κάποιο τρόπο του «περιηγηκού φιλελληνισμού». Στην πολύτομη αφήγηση των εμπειριών
’ός νεαρού Σκύθη στην Ελλάδα (με ορμητήριο την Αθήνα) λίγα
>όνια πριν από τη γέννηση του Αλεξάνδρου, που υπήρξε καρπός
;έρεης και βαθύτατης αρχαιομάθειας του γάλλου συγγραφέα,
/αδυόταν η ελληνική κλασική αρχαιότητα μέσα από τη γοητευτιί αναπαράσταση της καθημερινής ζιοής. Η ζιοντάνια και ο παλ>ς σαγήνευσαν το ευρωπαϊκό κοινό και έκαναν το ιστορικό αφή)μα του γάλλου αρχαιολάτρη ένα best seller, μία μεγάλη «μόδα»
ς εποχής του.15
Ευθύς οπού το παρόν σύγγραμμα», επισημαίνει ακριβώς στο
)ολογικό του σημείωμα και ο Γειόργιος Σακελλάριος, «εβγήκεν
; φως, όλα τα εν παιδεία διαπρεπέστατα γένη ενατένισαν εις αυτό
: προσεχές και εκστατικόν όμμα, θαυμάζοντα το υψηλόν τον συγ>αφέως πνεύμα, εν ω ευρίσκονσι κάθε τελειότητα, διά την οποίαν
ιπυρεί να επαινεθή ένας μεγάλος σνγγραφεύς. Ιστορική ακρίβεια,
η εκτίθεται ενφυώς προσηρμοσμένον κάθε αξιόλογον συμβάν
ιού ηκολούθησεν εις την Ελλάδα, καθ ’όν χρόνον ο ξένος περιηγης τον εν αυτή διέτριβεν, ή και προ αυτού· ύψος του λόγου, ποιητική
ιντασία, ζωγραφική ζωηρότης, φιλοσοφική κρίσις των πραγμά>ν, αυτά είναι τα προτερήματα του κυρίου Βαρθολομαίου, διά τα
ιοία θαυμάζεται παρά πάντων, ωσάν οπού σπανίως συνέρχονται
; ένα συγγραφέα τοσαύτα χαρίσματα. Ούσα λοιπόν στολισμένη με
■σαύτας ιδιότητας και θεωρουμένη ως μία ανθολογία της γενικής
τορίας των Ελλήνων η Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος εις την
Iλάδα, ενταυτώ μετεφράσθη εις όλας τας ακμαζούσας ευρωπαϊΛς διαλέκτους, και έγινε κοινή εις όλα τα γένη (...). Τοιούτος ήτον ο
λος των άλλων γενώ ν πολύ μεγαλύτερος όμως εστάθη ο των ομονώνμας, από τους οποίους, όσοι μεν εις άλλας διαλέκτους ανέγνωιν ταύτην την Περιήγησιν, έδρόσιζον το βιβλίον με δάκρυα, βλέποες εν αυτώ ζωηρυτάτως εκτεθειμένος τας πράξεις και την εικόνα
>νλαμπρών προγόνων μας, όσοι δε, αδαείς όντες ξένων γλωσσών,
:ουον άλλους διηγουμένους περ ί αυτών, επεθυμούσαν με ανέκραστον πόθον να ιδώσι και εις την ημετέραν διάλεκτον ένα τοιού. ν σύγγραμμα, καθώς και οι πρώτοι το ηύχοντο».
3ι μεταφράσεις που εκπόνησε ο Ρήγας διακινήθηκαν τόσο στη
. ιρόγραφη όσο και στην έντυπη μορφή τους και διαβάστηκαν ευίτατα στο χώρο της Νοτιο-Ανατολικής Ευριόπης από ελληνόφωιυς και ελληνομαθείς. Ορισμένα από τα πονήματά του γνιύρισαν
ίλιστα και αρκετές επανεκδόσεις μέσα στον 19ο αιώνα. Το εκδοτι) πρόγραμμα του Ρήγα αποτελεί εκτός των άλλων ένα κάτοπτρο,
ίσα στο οποίο έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε τη γνωστική
ιλυσημία την οποία αναζητούσε ο νειότερος ελληνισμός. Μέσα
[ ιό τις επιλογές του, οδηγούμαστε βαθμιαία από την ανανέιυση των
ί >μών της καθημερινής ζωής, της οικογένειας, τιυν διαπροσιοπικών
-έσεων, στην ανανέωση του τρόπου σκέψης, στην κατάκτηση της
ί
τστημονικής γνώσης και της εθνικής αυτογνωσίας. Αυτές είναι και
βαθμίδες που θα οδηγήσουν ασφαλέστατα τους νεοέλληνες στην
,κόλαψη της εθνεγερτικής, επαναστατικής τους συνείδησης.
IÜ
ΙΜΕΙΩΣΕΙΣ
Γο ερευνητικό κενό μίας διεξοδικής καταγραφής, ερμηνείας και ανάf λύσης του μεταφραστικού φαινομένου μέσα στη νεοελληνική γραμμαιί' τεία επιχειρήσαμε να καλύψουμε στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευé νών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τη δημιουργία ενός «αρχείου
(ίι νεοελληνικοί μεταφράσεων» (15ος-19ος αι.) και τη μεθοδική και ποώ λυεπίπεδη αξιοποίηση των στοιχείων του.
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Θούριος του Ρήγα
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του Cl. Fauriel

Το κείμενο που ακολουθεί είναι το εισαγωγικό σχόλιο του Fauriel στο Θούριο, Cl. F auriel, Chants populaires
de la Grèce moderne?, Π αρίσι 1824-1825.
(H μετάφραση, από την καινούργια συμπληρωμένη έκδοση της συλλογής, που θα κυκλοφορήσει με
επιμέλεια Αλέξη Πολίτη την ερχόμενη άνοιξη από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης).

λπίζω πως αρκετοί αναγνιόστες μου θα εγκρίνουν το ότι
ντε ή έξι από τους πιο αφοσιοτμένους συνωμότες για να ασχοληθεί
πρόσθεσα στη συλλογή το επόμενο τραγούδι, ξακουστό κιό
με τις υπόλοιπες, το ίδιο απαραίτητες προετοιμασίες για την επι
λας και αγαπητό στους Έλληνες, προτού ακόμα να γίνει ο
τυχία της συνωμοσίας, δύσκολο ή αδύνατο να γίνουν στην Ελλά
πολεμικός ύμνος εναντίον των Τούρκων και να αποκτήσει έτσι
δα. Εκεί συνέθεσε καιτύποισε μία μικρή συλλογή ύμνων, που προ
σημασία ιστορική, ανεξάρτητη
ορίζονταν να ξυπνήσουν στην ψυ
και πολύ μεγαλύτερη από την ποι
χή των Ελλήνων την αγάπη της
ητική του αξία.
πατρίδας, την ανάγκη της ανεξαρ
Ο Ρήγας, ο συγγραφέας αυτού
τησίας και την ντροπή να τους τυραννούν οι πιο σκληροί και
του ύμνου, ήταν από το Βελεστίνο
της Θεσσαλίας. Πήρε φιλελεύθε
αδιόρθωτοι βάρβαροι. 0 Ρήγα;
ρη μόρφωση, και στην αρχή έγινε
έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια,
εκπαιδευτικός- δίδαξε αρχαία ελ
χρησιμοποίησε κάθε πονηριά που
ληνικά και γαλλικά στο Βουκου
φαντάστηκε, κι έκανε του κόσμου
ρέστι. Ήταν στην ορμή της νιότης,
τα έξοδα για να στείλει και να
όταν ο θόρυβος της γαλλικής επα
διαδοοσει αυτόν τον μικρό τόμο
νάστασης έφτασε στην Ελλάδα,
στους Έ λληνες- λίγα πράγματα
και του έκανε τέτοια εντύπωση,
πέτυχε: τα περισσότερα αντίτυπα
ώστε καθόρισε την τύχη του. Γεν
τα σταμάτησαν στα σύνορα, και
νημένος με πολύ ζωηρή φαντασία,
μόνο από καλή σύμπτωση μπήκαν
με πολύ εύκολο ενθουσιασμό, πήορισμένα στην Ελλάδα. Αλλά δεν
ρε γρήγορα φωτιά με τις ιδέες για
χρειάστηκαν περισσότερα για va
πατρίδα, δόξα’ ελευθερία- και σε
επιτευχθεί το αποτέλεσμα που λο
γάριαζε ο συγγραφέας- έγιναν
λίγο δεν είχε παρά ένα όνειρο, την
ηθική και πολιτική αποκατάσταση
αμέσως με το χέρι αμέτρητα αντί
γραφα αυτιόν των πατριωτικών
της Ελλάδας, παρά μιαν έγνοια,
ύμνοον, και τόσοι άνθρωποι του;
να συντρέξει με όλες του τις δυνά
μεις αυτήν την αποκατάσταση.’
ήξεραν απέξω., που δεν είχε πια
Πολλοί από τους συμπατριώτες
σημασία αν τυπώνονταν ή όχι.
του ένιωθαν τα ίδια συναισθήμα
Έ ν α άλλο έργο του Ρήγα, σχετι
τα- μερικρί. από τους πιο γενναί
κό κι αυτό με τη μεγάλη του προ
ους και τους πιο πλούσιους συνενσπάθεια, και που το καταπιάστη
νοήθηκαν μαζί του, και ανέλαβαν
κε κι αυτό στη Βιέννη, ήταν ένα;
να βοηθήσουν με όλα τους τα μέ
τοπογραφικός χάρτης της Ελλά
σα τα πατριωτικά του σχέδια.
δας που σχεδίασε και φρόντισε ο
Ή ξερε πολύ καλά την Ελλάδα
ίδιος να τον χαράξουν, ο οποίο;,
και τη σημασία που είχαν η γεν 0 Ρήγας Φεραίος ψάλλει το θούριο του Αγώνα. Αντίγραφο μιας από τις σκηνές της παρά τις ατέλειές του, δεν θεω
Ελληνικής Επανάστασης του P eter von H ess (1 7 9 2 -1 8 7 1 ).
ρείται λιγότερο ένα ξεχωριστό
ναιότητα και οι δυνάμεις των κα
πετάνιων των κλεφτούν, (όστε δεν αμέλησε να βεβαιωθεί για τη
στο είδος του μνημείο υπομονής και γνώσεων.
βοήθειά τους. Βάλθηκε λοιπόν να ψάχνει στα βουνά τους, στα αρ
Δυστυχώς ο Ρήγας δεν είχε, κάθε άλλο, τόση φρόνηση όσο και
ζήλο- ό,τι καλό μπορούσε να κάνει με τα φώτα του, με τη δραστη
ματολίκια τους, παντού τέλος πόχντων όπου είχε ελπίδες να συνα
ριότητα και την αφιλοκέρδειά του, ήταν πάντα έτοιμος ν α το κατα
ντήσει τους πιο ξακουστούς και τους πιο δυνατούς. Τους έπειθε με
στρέφει με τη ζωηρή και καυχησιάρικη διάθεσή του. Ό,τι έκανε
τα λόγια του, και τους εξόρκιζε να πάρουν τα όπλα για την απε
είχε κάνει ή επρόκειτο να κάνει, το ήξερε όλος ο κόσμος, και μαζί
λευθέρωση της Ελλάδας όταν θα τους έδινε το σήμα.
ο τούρκος πρέσβης στη Βιέννη, που εξάλλου δεν έδωσε πολλήσηΑφού ταχτοποίησε αυτά τα πράγματα, γύρισε στη Βιέννη με πέ44

Θ ούριος του Ρήγα

χσία: ήταν ένας Τούρκος απαθής και αλαζόνας, που καθόλου
V καταλάβαινε τι κακό μπορούσαν να κάνουν στον υψηλότατο
πιλτάνο τα όνειρα ενός έλληνα χότζα. Αλλά σοβαρότερες καγγελίες έφτασαν στο Διβάνι, που τις κατάλαβε καλύτερα. Ο Ρήχς και οι σύντροφοί του ζητήθηκαν, παραδόθηκαν και αποκεφαστηκαν στην πρώτη τουρκική πόλη που έφθασαν βγαίνοντας
ιό τη Γερμανία, δηλαδή στο Βελιγράδι. Ευτυχώς για πολλούς
:νναίους Έλληνες, ο Ρήγας δεν έκανε και την απρονοησία, κοά σε τόσες άλλες, να αφήσει κανένα γραφτό που να μπορεί να
οχοποιήσει τους συνωμότες του εσωτερικού, και άντεξε με
μοθαύμαστο θάρρος τα βασανιστήρια, με τα οποία προσπάθηχν να του πάρουν ονόματα.
Ίσως περιμένει κανείς ποις θα έλεγα εδώ κάτι για τους πατριωχούς ύμνους του Ρήγα. Ομολογώ πιυς, κοιτάζοντάς τους με κάος ανώτερες καλλιτεχνικές και αισθητικές αρχές, αυτοί οι ύμνοι
Vμου φαίνονται μεγάλης ποιητικής αξίας. Ακόμα και αυτός που
ιρουσιάζω εδώ δεν θα φανεί μια σύνθεση ξεχωριστή στο είδος
ς· και είναι ωστόσο ο καλύτερος από όλους, ο πιο πρωτότυπος
1 το ύφος, το αίσθημα και τις ιδέες· αυτός με δύο λόγια που φτάι πιο κοντά στο στόχο για τον οποίο είχαν γίνει όλοι. Αλλά αν
ιίνουμε ετούτον τον ύμνο, ή τους υπόλοιπους, από την εντύπωση
>υ προκάλεσαν και προκαλούν ακόμα στους Έλληνες, είμαστε
•,οχρεωμένοι να τους δούμε πιο ευνοϊκά. Ανάμεσα στα πολλά
ριστατικά που μπορώ να παραθέσω για να αποδείξω πιυς ο Ρήις ήξερε να αγγίζει και στην καρδιά και στη φαντασία των συ:ατριωτών του πολύ ευαίσθητες χορδές, αναφέρω ένα που μου
χίνεται ενδιαφέρον και πολύ ενδεικτικό.
Στα 1817 ένας έλληνας φίλος μου ταξίδευε στη Μακεδονία συροφιά με έναν καλόγερο. Έ φ τασαν σ’ ένα χωριό που το όνομά
υ μου διαφεύγει, σταμάτησαν για να ξεκουραστούν και να πιν κάτι σ’ έναν φούρναρη, που ήταν και ο ξενοδόχος του τόπου,
αυτό το μαγαζί βρισκόταν ένας παραγιός που η όψη του τους
ανε εντύπωση. Ή τα ν ένας νεαρός Ηπειρώτης, με θαυμάσια
- ρμοστασιά, με μια ομορφιά περήφανη, και που τα μπράτσα του,
στήθος του και τα πόδια του, γυμνά καθιυς ήταν, έμοιαζαν ο τύς της χάρης αποτυπωμένης στη δύναμη. Κοίταξε στην αρχή
οσεχτικά τους δύο ταξιδιώτες, και γυρνιυντας προς τον κοσμι• «Ξέρεις να διαβάζεις;», τον ριυτησε. Αυτός απάντησε πιυς ναι,
:ι ο νεαρός Ηπειρώτης τον παρακάλεσε να έρθει για μια στιγμή
■ζίτου, έξω, στα χωράφια. Ο ταξιδιώτης δέχεται, ακολουθεί τον
αρό φούρναρη σ’ έναν κήπο ή μαντρισμένο χισράφι, και κάθηκαι οι δυο σε μια πέτρα, πλάι σε σπαρμένο σιτάρι. Ο νεαρός
>νει τότε το χέρι στον κόρφο του, και τραβάει κάτι που ’χε δεμέ. στην άκρη ενός σπάγγου περασμένου στο λαιμό του. Ή ταν ένα
χρό βιβλίο, που το έδιυσε στον ταξιδιώτη, παρακαλιόντας τον να
υ διαβάσει κάτι· και αυτό το μικρό βιβλίο ήταν τα τραγούδια του
ΐγα. Ο ταξιδιιύτης τα παίρνει και αρχίζει όχι να τα τραγουδά,
.ρά μονάχα να τα διαβάζει με κάποια απαγγελία. Σε μια στιγμή
κώνει τα μάτια να δει τον ακροατή του, αλλά τι ήταν αυτό που
)ε· ο ακροατής του δεν ήταν πια ο ίδιος, το πρόσωπό του είχε
άψει και τα πάντα έδειχναν την έξαψή του, τα μισάνοιχτα χείχ του έτρεμαν, και ποτάμι τα δάκρυα έτρεχαν κι αναρριπίζο! χν ορμητικά. «Πρώτη φορά ακούτε να διαβάζουν αυτό το βι);» - «Όχι», απάντησε εκείνος, «παρακαλιό όλους τους ταξιότες που περνούν να μου διαβάσουν κατιτί, και το έχω ακούσει
όκληρο». - «Και πάντα με την ίδια συγκίνηση;», ριότησε ο πρώ;. «Πάντα», απάντησε ο άλλος. Αν αυτός ο νεαρός φούρναρης
ακόμα σήμερα, θα στοιχημάτιζα μετά χαράς πιυς δεν βρίσκε, πια στο μαγαζί, ούτε τα μπράτσα του ζυμιυνουν ψωμί.

Σύγχρονη ελληνική πεζογραφία
- - - - - - - - - *--------ΜΑΡΚΟΣ ΜΕΣΚΟΣ

ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Οχτώ κείμενα που αφηγούνται τη δεκαετία του
’40, η σκυτάλη από την «Κομπαρσίτα» στον
«Αύγουστο» του 1949, ιδίως.
Ακόμα μία άποψη του πρόσφατου Εμφυλίου
πολέμου, διαφορετική από αυτές που
γνωρίζουμε. Απλές και υποβλητικές ιστορίες
(πλέον), αναδεικνύουν τη δραματικότητα των
γεγονότων στην κυριολεξία, η μνήμη ενός
δεκατριάχρονου αγοριού που καταγράφει τη
σύγκρουση, χρόνο τον χρόνο, αδέκαστα.
Φόβος και πόνος και σπαραγμός εκείνων των
τραγικών ημερών (ήδη μια εποχή άλλη). Οι
«Πράσινοι» με την κόκκινη καρδιά αντιμέτωποι
με τους «Μπλε», ήρωες-παλαιστές ενός αγώνα
ουτοπικού, καθήκοντος και ονείρου, αβέβαιων
προοπτικών και θανατηφόρων τραυμάτων.
Μέσα στην ψυχή των ανωνύμων
πρωταγωνιστών το βουβό κλάμα της Ιστορίας,
οι λύσεις που δεν υπήρξαν λύσεις, η αισιοδοξία
των νικητών ονομάζεται ματαιότητα, ο θάνατος
των ηττημένων -στην πορεία της ζωής- ένα
μοιρολόγι ακόμα.
# * #

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ... Η άλλη άποψη στο βιβλίο
ΑΣΚ ΛΗ Π ΙΟ Υ 6, Α Θ Η Ν Α 10 680, Τηλ. 36.07.744 - FAX: 36.23.093
ΣΤΟ Α ΒΙΒΛΙΟΥ: Π Ε ΖΜ Α ΤΖΟ ΓΛ Ο Υ 5, Α Θ Η Ν Α 10 564, Τηλ. 32.22.846
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Κάλλιο 'ναι μιας ώρας έλεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά καί φυλακή!
Τί σ' ώφελεΐ αν ζήσης καί είσαι στή σκλαβιά;
Στοχάσου πώς σέ ψένουν καθ' ώραν στή φωτιά.
Βεζύρης, Δραγουμάνος, Α φ έντη ς κι αν σταθής,
ό Τύραννος άδίκως σέ κάμει νά χαθήςδουλεύεις όλ’ ήμέρα σέ ό,τι κι άν σοί πή,
κι αυτός πασχίζει πάλιν τό αίμα σου νά πιή.
Ό Σούτζος κι ό Μουρούζης, Πετράκης, Σκαναβής,
Γκίκας καί Μ αυρογένης, καθρέπτης είν' νά ίδής.
’Ανδρείοι καπετάνοι, παπάδες, λαϊκοί,
σκοτώθηκαν, κι άγάδες, μέ άδικον σπαθίκι άμέτρητ’ άλλοι τόσοι, καί Τούρκοι καί Ρωμιοί,
ζωήν καί πλούτον χάνουν, χωρίς καμμιά 'φορμή.
Ε λάτε μ’ έναν ζήλον σέ τούτον τόν καιρόν,
νά κάμωμεν τόν όρκον έπάνω στόν Σταυρόν
συμβούλους προκομμένους, μέ πατριωτισμόν,
νά βάλωμεν, εις όλα νά δίδουν ορισμόν
οί Νόμοι νάν’ ό πρώτος καί μόνος οδηγός,
καί τής Πατρίδος ένας νά γένη αρχηγόςγιατί κ! ή άναρχία ομοιάζει τήν σκλαβιάνά ζούμε σά θηρία, είν’ πλιό σκληρή φωτιά.
Καί τότε, μέ τά χέρια ψηλά στόν ούριχνόν,
άς πούμ’ άπ' τήν καρδιά μας έτούτα στόν Θεόν:
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"Ως πότε, παλληκάρια, và ζούμεν ατά στενά,
μονάχοι, σάν λιοντάρια, στες ράχες, στά βουνά;
σπηλιές vex κατοικοϋμεν, νά βλέπωμεν κλαδιά,
νά φεύγωμ’ απ' τόν κόσμον, γιά την πικρή σκλαβιά;
vex χάνωμεν άδέλφια, Π ατρίδα καί γονείς,
τούς φίλους, τά παιδιά μας κι όλους τούς συγγενείς;
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Έδώ σηκώνονται οί Π ατριώ ται ορθοί, καί, ύψώνοντες
τά ςχεΐρ α ς προς τόν ουρανόν, κάμνονν τόν 'Όρκον:
«ΎΩ Βασιλεύ τού Κόσμου, ορκίζομαι σέ Σέ,
στήν γνώμην των Τυράννων νά μήν έλθω ποτέ!
Μήτε νά τούς δουλεύσω, μήτε νά πλανηθώ
εις τά ταξίματά τους, γιά νά παραδοθώ .
35
Έ ν όσψ ζώ στόν κόσμον, ό μόνος μου σκοπός,
γιά νά τούς άφανίσω, θέ νά ’ναι σταθερός.
Πιστός εις τήν Π ατρίδα, συντρίβω τόν ζυγόν,
άχώριστος γιά νά ’μαι υπό τόν στρατηγόν.
Κι αν παραβώ τόν όρκον, ν ’ άστράψ ’ ό Ουρανός
40
κ α ιν ά μέ κατακάψη, νά γένω σάν καπνός!».
Σ’ ’Ανατολή καί Δύση καί Νότον καί Βοριά
γιά τήν Π ατρίδα όλοι νά ’χωμεν μιά καρδιάστήν πίστιν του καθένας έλεύθερος νά ζή,
στήν δόξαν τού πολέμου νά τρέξωμεν μαζί.
Βουλγάροι κι ’Αρβανίτες, Ά ρ μ ένο ι καί Ρωμιοί,
άράπηδες καί άσπροι, μέ μιά κοινή όρμή,
γιά τήν Ε λευθερίαν νά ζώσωμεν σπαθί,
πώς εϊμασθ’ άντρειωμένοι, παντού νά ξακουσθή.
"Οσοι ά π ’ τήν Τυραννίαν πήγαν στήν ξενιτειά,
στόν τόπον του καθένας άς έλθη τώ ρα πιάκαί όσοι τού πολέμου τήν τέχνην άγροικοΰν,
έδώ άς τρέξουν όλοι, Τ υράννους νά νικ ο ύ ν
ή Ρούμελη τούς κράζει μ’ άγκάλες άνοιχτές,
τούς δίδει βιό καί τόπον, αξίες καί τιμές.
"Ως πό τ’ όφφικιάλος σέ ξένους βασιλείς;
’Έ λα νά γίνης στύλος δικής σου τής φυλής.
Κάλλιο γιά τήν Π ατρίδα κανένας νά χαθή,
ή νά κρεμάση φούντα γιά ξένον στό σπαθί.
Καί όσοι προσκυνήσουν, δέν είναι πλιό έχθρού
αδέλφια μας θά γένουν, άς είναι κ ’ έθνικοί.

45

50

55

60

Θούριος του Ρήγα
Vlà δσοι θά τολμήσουν αντίκρυ να σταθούν,
κείνοι, καί δικοί μας άν είναι, ας χαθούν.
Σουλιώτες καί Μ ανιάτες, λιοντάρια ξακουστά,
:ύς πότε στες σπηλιές σας κοιμάσθε σφαλιστά;
νίαυροβουνιου καπλάνια, Ό λ υ μ π ο υ σταυραετοί
α ’Αγράφων τά ξεφτέρια, γενήτε μιά ψυχή.
Ανδρείοι Μ ακεδόνες, όρμήσατε γιά μιά
ιαί αίμα των Τ υράννω ν ρουφήστε σά θεριά.
Γοϋ Σάβα καί Δ ουνάβου αδέλφ ια χριστιανοί,
ιέ τ ’ άρματα στό χέρι καθένας άς φανή·
ο αίμα σας άς βράση μέ δίκαιον θ υ μ ό ν
ιικροί, μεγάλ’ όμώστε Τ υράννου τόν χαμόν,
λεβέντες άντρειωμένοι Μ αυροθαλασσινοί,
) βάρβαρος ως πότε θέ νά σάς τυραννή;
4ή καρτερήτε πλέον ανίκητοι Λ άζοι,
ωθήτε στό Μ πογάζι μ ’ εμάς καί σεις μαζί,
δελφίνια τής θαλάσσης, άζδέρια των νησιών,
άν άστραπή χυθήτε, κτυπάτε τόν εχθρόν.
’ής Κρήτης καί τής Ν ύδρας θαλασσινά πουλιά,
,αιρός εΐν’ τής Π ατρίδος ν ’ άκούστε τή λαλιά,
α δσ’ είστε στήν άρμάδα, σάν άξια παιδιά,
ιί Νόμοι σάς προστάζουν νά βάλετε φωτιά.
Μ εμάς κ ’ έσεΐς, Μ αλτέζοι, γενήτ' ένα κορμίατά τής Τ υραννίας ριχθήτε μέ ορμή.
!άς κράζει ή Ε λ λ ά δ α , σάς θέλει, σάς πονεί,
ητά τήν συνδρομήν σας μέ μητρικήν φωνή.
ή στέκεις, Π ασβαντζόγλου, τόσον εκστατικός;
’ινάξου στό Μ παλκάνι, φώλιασε σάν αϊτόςούς μπούφους καί κοράκους καθόλου μή ψηφάς·
έ τόν ραγιά ενώσου, αν θέλης νά νικάς,
ϊλίστρα καί Μ πραΐλα, Σμαήλι καί Κιλί,
Ιπενδέρι καί Χοτίνι έσένα προσκαλεΓ
τρατεύματά σου στείλε κ ’ εκείνα προσκυνούν.
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γιατί στήν Τυραννίαν νά ζήσουν δεν μπορούν.
Γκιουρτζή, πλιά μή κοιμάσαι, σηκώσου μέ ορμήν
τόν Μ προύσια νά μοιάσης έχεις τήν αφορμήν.
Κ αί σύ, πού στό Χ αλέπι έλεύθερα φρονείς,
πασιά, καιρόν μή χάνης, στόν κάμπον νά φανής·
μέ τά στρατεύματά σου ευθύς νά σηκωθής,
στής Πόλης τά φερμάνια ποτέ νά μή δοθής.
Τού Μισιριού άσλάνια, γιά πρώτη σας δουλειά,
δικόν σας έναν μπέη κάμετε βασιλιά·
χα ρά τζι τής Α ίγύπτου στήν Π όλ’ άς μή φανή,
γιά νά ψ οφήσ’ ό λύκος, όπού σάς τυραννεϊ.
Μέ μιά καρδίαν όλοι, μιά γνιόμην, μιά ψυχή,
κτυπάτε τού Τυράννου τήν ρίζαν, νά χαθή!
Ν ’ άνάψωμεν μιά φλόγα σέ ολην τήν Τουρκιά,
νά τρέξ’ άπό τήν Μ πόσνα καί ως τήν ’Αραπιά!
Ψ ηλά στά μπαϊράκια σηκώστε τόν Σταυρόν
καί σάν άστροπελέκια κτυπάτε τόν εχθρόν!
Ποτέ μή στοχασθήτε πώ ς είναι δυνατός·
καρδιοχτυπά καί τρέμει σάν τόν λαγό κι αυτός.
Τρακόσιοι Γκιρζιαλήδες τόν έκαμαν νά διή
πώ ς δέν μπορεί μέ τόπια, μπροστά τους νά έβγή.
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Λοιπόν, γιατί άργεΐτε; τί στέκεσθε νεκροί;
Ξυπνήσατε, μήν είσθε ένάντιοι κ ’ έχθροί.
Πώς οί προπάτορές μας ώρμούσαν σάν θεριά,
γιά τήν Ε λευθερίαν πηδούσαν στή φωτιά,
έτζι κ ’ ημείς, άδέλφια, ν ’ άρπάξωμεν γιά μιά
τ’ άρματα, κ α ιν ά βγοΰμεν ά π ’ τήν πικρή σκλαβιά!
120
Νά σφάξωμεν τούς λύκους, πού τόν ζυγόν βαστούν
καί Χριστιανούς καί Τούρκους σκληρά τούς τυραννοΰν
στεριάς καί τού πελάγου νά λάμψη ό Σταυρός,
κ ’ εις τήν Δικαιοσύνην νά σκύψη ό έχθρός·
125
ό κόσμος νά γλυτώση ά π ’ αύτην τήν πληγή
κ ’ ελεύθεροι νά ζώμεν, αδέλφια, εις τήν Γή!

f i.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
s Ο «Θούριος» αναδημοσιεύεται από την έκδοση του Λ.Ι. Βρανούση, Ρήγας Βελεστινλής, Αθήνα 1957, σ. 154-158, ο
οποίος αναπαράγει την έκδοση του Χριστόφορου Περραιβού (Κέρκυρα, 1798). Σύμφωνα με διαβεβαίωση του
Περραιβού η έκδοσή του στηρίχθηκε σε φυλλάδιο του Ρήγα που έφερε μαζί του απ’ την Τεργέστη. Οι σημειώσεις
που ακολουθούν προέρχονται από την παραπάνω έκδοση του «Θούριου» και συμπληρώνονται από την έκδοση
του Απ.Β. Δασκαλάκη, Τα Ε παναστατικά Έ ργα τον Ρήγα Βελεστινλή (Βαγιονάκη), Αθήνα 1977, σ. 37-53.
r. 11: Δραγουμάνος είναι τίτλυς τον οποίο απονέμει ο
3υλτάνος· αρχικά δήλωνε απλιύς τον διερμηνέα.
ίΊ!r. 15-16: Τα ονόματα που αναφέρονται είναι γνωστά πρόσωπα
ΐς εποχής, φαναριώτες άρχοντες και ηγεμόνες που κατέκτησαν

τιμές και αξιώματα και στο τέλος εκτελέστηκαν από τον
σουλτάνο.
—Κωνσταντίνος Σοΰτσος· Μέγας Διερμηνέας της Πύλης,
ύποπτος για τις σχέσεις του με τους Ρώσους κατά τη διάρκεια τιον
ρωσοτουρκικών πολέμων, αποκεφαλίσθηκε το 1769 στην
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Κωνσταντινούπολη.
—Γεώργιος Μουρούζης· Μέγας Διερμηνέας της Πύλης, ο οποίος
εξορίστηκε στην Κύπρο και εσφάγη το 1793 εξαιτίας της
αντιπαλότητας του προς τον αρχιναύαρχο Χουσεΐν πασά.
—Πετράκης «ζαρσιχανελής»· ισχυρός τραπεζίτης του
σουλτάνου, ο οποίος εκαρατομήθη το 1786 στην
Κωνσταντινούπολη, όταν ανέλαβε ηγεμιόν της Βλαχίας ο Νικ.
Μαυρογένης με τον οποίο είχε εχθρική σχέση και ο οποίος
πιθανολογείται ότι ζήτησε την εξόντωσή του.
—Δημ. Σκαναβής· αντιπρόσωπος των Χίων στην
Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είχε την εύνοια της Βελιδέ
σουλτάνας, θανατιόθηκε το 1778 από τον σουλτάνο.
—Γρηγόριος Γκίκας· Μέγας Διερμηνέας, ηγεμιόν της Βλαχίας
και εν συνεχεία της Μολδαβίας, έχασε την εύνοια του σουλτάνου
και αποκεφαλίσθηκε το 1777.
—Νικ. Μαυρογένης· Δραγουμάνος του στόλου, εν συνεχεία
ηγεμών της Μολδαβίας και της Βλαχίας και αρχιστράτηγος των
οθιυμανικών στρατευμάτιυν κατά των Ριόσων και Αυστριακών.
Μετά την ήττα των οθωμανικών στρατευμάτιυν αποκεφαλίζεται
το 1790.
Στην έκδοση του «Θούριου» από τον Fauriel (Chants
populaires de la Grèce moderne, τ. B, o. 20-27) οι «Αρμένοι»
αντικαθίστανται από το «Σέρβοι» και οι «αράπηδες και άσπροι»
από το «Σέρβοι και Βλάχοι».
στ. 4 5 -4 6 :

στ. 4 9 -5 0 :

Μπογάζι ονομάζονται τα Στενά του Βοσπόρου και του
Ελλησπόντου και το «χωθήτε στο Μπογάζι» είναι δηλωτική
έκφραση της κατεύθυνσης προς την Κωνσταντινούπολη.

σ τ. 76:

Αζδέρι, κατά την τουρκοπερσική μυθολογία, είναι μεγάλο
φτερωτό φίδι, δράκος πολυκέφαλος με πόδια και φτερούγεςμεταφορικά ο ορμητικός αγωνιστής.

σ τ. 77:

στον Fauriel ο στίχος έχει μεταβληθεί σε «θαλασσινοί της
Ύ δρας και των Ψαρών πουλιά».

σ τ. 79:

σ τ. 8 0 :

Νύδρα είναι η νήσος Ύ δρα.

στ. 8 2 :

Αρμάδα ονομάζεται ο τουρκικός στόλος.

στ. 8 3 - 1 0 4 :

λείπουν από την έκδοση Fauriel.

Κατά τον Περραιβό ο Ρήγας, όταν ήταν διοικητής (;) της
Κραίόβας έσωσε τον Πασβάνογλου από βέβαιο θάνατο, καθώς ο
ηγεμιόν Μαυρογένης είχε διατάξει την εξόντωσή του. Βέβαιο
είναι ότι κατά την περίοδο που γράφεται ο «Θούριος» ο
Πασβάνογλου είναι ένας από τους ισχυρούς τοπάρχες που
βρίσκεται σε ανοιχτή ανταρσία προς τον σουλτάνο.

σ τ. 8 7 :

Η αναφορά στο Μπαλκάνι σχετίζεται με τα Βαλκάνια,
περιοχή στην οποία εκτάθηκε η ανταρσία του Πασβάνογλου.

στ. 8 8 :

λείπουν από την έκδοση του Fauriel.
Σιλίστρα, Μπραΐλα, Σμαήλι, Κιλί, Μπενδέρι, Χοτίνι:
πόλεις και οχυρά φρούρια της Θράκης, Βουλγαρίας και
Ρουμανίας.

στ. 9 1 -9 2 :

Η Ρούμελη δηλιύνει εκείνη την εποχή όλη την ευρωπαϊκή
ηπειρωτική Τουρκία. Στον Fauriel το «Η Ρούμελη τους κράζει»
αντικαθίσταται με το «εδώ Ελλάς τους κράζει».
στ. 5 3 :

Γκιουρτζής, πασάς της Θράκης, ένας από τους αποστάτες,
που έφτασε μάλιστα να απειλήσει σοβαρά την
Κωνσταντινούπολη.

στ. 95 :
στ. 55 :

οφφικιάλος είναι ο αξιωματούχος.

η φούντα στο σπαθί δηλιυνει την ανάληψη πολιτικιόν ή
στρατιιυτικιύν αξιωμάτων από ξένες χώρες.

στ. 5 8 :

καπλάνια είναι οι τίγρεις- από την τουρκική λέξη καπλάν,
με την οποία οι Τούρκοι χαρακτήριζαν τους γενναίους
πολεμιστές. Μαυροβούνιού καπλάνια, δηλαδή Σέρβοι του
Μοντενέγκρο, οι οποίοι ζιύντας σε ημιανεξαρτησία ήταν γνωστοί
για τον πολεμικό χαρακτήρα της κοινιυνίας τους.

στ. 65:

τον Μπρούσια, δηλαδή τον πασά της Προύσας, ο οποίο;
είχε και αυτός εκδηλιόσει τάσεις ανεξαρτησίας από τον
σουλτάνο.

στ. 9 6 :

αναφέρεται στο πασά του Χαλεπιού, έναν ακόμη πασά
που είχε αντιδράσει στην σουλτανική κυριαρχία.

στ. 97 :

Μισίρι είναι η Αίγυπτος και ασλάνια τα λιοντάρια από
την τουρκική λέξη ασλάν με την οποία οι Τούρκοι χαρακτήριζαν
τους γενναίους πολεμιστές.
στ. 1 0 1 :

στ. 6 6 :

ξεφτέρι είναι είδος γερακιού.

οι ποταμοί Σάβας και Δούναβης υπονοούν τη Σερβία και
τη Ρουμανία.

στ. 1 0 8 :

παραλείπονται από την έκδοση του Fauriel.

στ. 1 1 3 :

στ. 69:

στ. 7 3 -7 6 :

Μαυροθαλασσινοί θεωρούνται οι Έλληνες που κατοικούν
τα παράλια του Ευξείνου Πόντου από τις εκβολές του Δούναβη
ώς το Βόσπορο.
στ. 73:

Ααζοί ονομάζονται οι κάτοικοι της παλαιάς
αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος..

στ. 75:
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Γκιρτζαλήδες ονομάζονταν σιύματα του τουρκικού
στρατού που εστασίασαν, κατέφυγαν στα βουνά της Θράκης ως
λησταντάρτες και συμμάχησαν με τον Πασβάνογλου.
στ. 1 1 4 :

τόπια είναι τα κανόνια.

στον Fauriel ο στίχος έχει μεταβληθεί σε «και Έλληνας
τολμιόσι σκληρώς να τυραννούν».
στ. 1 2 2 :

—

ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ

Η φωνή του γενέθλιου τόπου
Μελέτες για την ελληνική πεζογραφία του 20ού αιώνα
Τ ο νέο βιβλίο της Α γ γ έλ α ς Κ αστρινάκη θίγει ένα κεντρικό θέμα της ελληνικής πεζογραφίας, την επίμ ο
νη παρουσία του χω ριού, της υπαίθρου, της μικρής επαρχιακής πόλης, ως χώ ρου δράσης τω ν αφηγη
μ ά τω ν. Σ υγγρ α φ είς, οι περισσότεροι α π ό τους οποίους έχουν εγκαταλείψ ει τον γενέθλιο τόπο για χάρη
του κέντρου, επ ιλέγου ν ω στόσο να τοποθετήσουν τα προβλήματα που τους α πασχολούν όχι στη μ εγά 
λη πόλη α λ λ ά στην επ α ρ χία . Η επ ιλ ογή αυτή σχετίζεται με την αίσθηση ότι εκεί διαδραματίζονται ακό
μα ουσιώ δεις μεταβολές της ελληνικής κοινω νίας, α λλά και με μια ισχυρή παράδοση της ελληνικής τέ
χνης: την αναζήτηση του τοπικού χρ ώ μ α το ς και, ακόμα περισσότερο, του τοπικού ιδιώ ματος.

Τ Ι Α Ρ Α Σ ΤΑΙΗΛΟΡ

Π ολυπ ολιτισμικότητα
Φ ΙΛ Η Μ Ω Ν Π Α ΙΟ Ν ΙΔ Η Σ

μ ετάφραση

:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ

Ο Τ α ίη λορ είναι α π ό τους γνω στότερ ους εκπροσώ πους του φιλοσοφικού ρεύματος του κοινοτισμού
(com m u n itarian s, π ου αναφ έρονται και ω ς νεοαριστοτελιστές ή νεοεγελιανοί) στο οποίο επίσης εντάσ
σ ονται οι A .M acIntyre, Μ .Sandei και Μ .W alzer. Ο Ταίηλορ ανήκει σ’ εκείνη την πτέρυγα του κοινοτι
σμού π ου διατηρεί α νοιχτό δ ιά λογο με τους φιλελεύθερους στοχαστές J.Rawls, J.Habermas, R .D workin
και C . Larm ore.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΖΑΝΗΣ

Ο Μεσσιανισμός και η ηθική
φιλοσοφία του Λεβινάς
Θ έτοντα ς το ερώ τημα κ ατά πόσ ον η αιω νιότητα είναι μια νέα δομή του χρόνου ή μια ακραιφνής επ α 
γρύπνηση της μεσσιανικής συνείδησης, ο Levinas αποκαλύπτει μια φιλοσοφική προοπτική άρρηκτα συνδεδεμένη με τον μεσσιανικό χαρακτήρα του δράματος του χρόνου ως μυστικού μέσω του οποίου π ι
σ τοπ οιείτα ι η ρήξη της συνέχειας του ιστορικού χρόνου και η ανα μ ονή της ευτυχισμένης αιω νιότητας.
Ο μεσσιανισμός του L evinas μάς π α ρ α πέμ πει στους μεσσιανικούς διαλογισμούς του Gershom Scholem
και του W alter Benjam in.

ΠΟΛΙΣ

εκδόσεις
ΟΜΗΡΟΥ

32

·

106

72

ΑΘΗΝΑ

·

ΤΗΛ.

36
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·
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του Αλέξη Πολίτη
ι Θούριοι γράφτηκαν για να τραγουδιούνται, και τραγου
διόνταν. Έ τσι τα κείμενά τους δεν είναι σταθερά όσα αντί
γραφα γνωρίζουμε -τα περισσότερα χειρόγραφα, και
αχρονολόγητα- παραλλάζουν αρκετά. Έπειτα, καθώς είναι κεί
μενα δράσης, επιδιώκουν να συντονίζονται με το πολιτικό κλίμα
της κάθε στιγμής. Κατά κάποιον τρόπο ανήκουν πιο πολύ στον
τραγουδιστή, παρά στον συγγραφέα - γι’ αυτό και οι περισσότε
ροι παραδίδονται ανώνυμα, ή αποδίδονται στον γνωστότερο ποι
ητή του είδους.
Ακριβώς λοιπόν οι μεταλλαγές που παρατηρούνται από εκδοχή
σε εκδοχή, μας επιτρέπουν σήμερα να διαπιστώσουμε καθαρότε
ρα τι αντιστοιχούσε και τι όχι στο ιδεολογικό περιβάλλον της επο
χής τους, να τους διαβάσουμε, μ’ άλλα λόγια, προσεκτικότερα.
Το φυλλάδιο που είχε τυποισει στα 1797 ο ίδιος ο Ρήγας δεν σώ
θηκε- το ανατύπωσε όμως τον επόμενο χρόνο ο Χριστόφορος
Περραιβός στην Κέρκυρα -στην Κέρκυρα των δημοκρατικών
Γάλλιυν- κι έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε πως η ανατύπωση
στάθηκε πιστή. Από εκεί μαθαίνουμε πως ο Ρήγας είχε επιλέξει
και το σκοπό: «εις το ήχον Μία προσταγμή μεγάλη διαβάζουμε
πλάι στον τίτλο -ένα μακρύσυρτο τραγούδι, ρίμα για την ακρί
βεια, ιστορικού περιεχομένου. Έ πειτα χοΏς πότε παλικάρια ξανατυπυ'ίθηκε στα τέλη του 1824, στη συλλογή των δημοτικοί τρα
γουδούν του Φοριέλ, δηλωμένη εξαίρεση ανάμεσα στα άλλα ιστο
ρικά τραγούδια.
Τα είκοσι πέντε ενδιάμεσα χρόνια κύλησαν πολύ γοργά για τις
εθνικές συνειδήσεις όλυιν των ευρωπαϊκιυν εθνιόν - και των
Ελλήνων. Η γαλλική επανάσταση έγινε στο όνομα της κοινωνι
κής ελευθερίας, όμυ^ς σύντομα, και με καταλύτη τους αμυντι
κούς, αρχικά πολέμους, χρειάστηκε να προστεθεί το εθνικό συ
ναίσθημα ώστε να ενισχυθεί ο συγκινησιακός ψυχισμός όσων
υπεράσπιζαν τη Δημοκρατία. Πολύ σύντομα το ίδιο συναίσθημα
επικαλέσθηκαν όσοι υπερασπίζονταν τώρα τη δική τους πατρίδα
από τις, επεκτατικές πια, διαθέσεις του Ναπολέοντα. Έτσι, όσο
προχωράει ο καινούργιος αιιόνας, ο δέκατος ένατος, τόσο πε
ρισσότερο δικαιολογεί το όνομα που του αποδόθηκε: ο αιώνας
των εθνικισμών.
Ας αρχίσουμε από κάποιες χρονολογικές διευκρινίσεις. Το κεί
μενο του 1824 ετοιμάστηκε για το τυπογραςοείο τέλη του καλοκαι
ριού με αρχές του φθινοπιυρου 1823, και πιθανότατα είχε φτάσει
στα χέρια του γάλλου εκδότη έναν περίπου χρόνο νιυρίτερα αντιστοιχεί λοιπόν με τις απαρχές της ελληνικής επανάστασης. Ο
Ρήγας πάλι πρέπει να είχε συνθέσει το δικό του κείμενο στα 1796,
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στα χρόνια που η γαλλική δημοκρατία είχε εδραιιυθεί, η ακραία
επαναστατική περίοδος είχε παρέλθει, και άρχιζαν οι εκστρατεί
ες του Βοναπάρτη.
Είπαμε ότι η αρχική έκδοση δήλωνε και το σκοπό του τραγουδι
ού- η λεπτομέρεια αυτή δεν υπάρχει στη δεύτερη εκδοχή - αλλά
μάλλον δεν πρέπει να δώσουμε σημασία στο πράγμα. Πιο σημα
ντική είναι μια δεύτερη παράλειψη- πριν από τους περίφημους
στίχους
Ω Βασιλεύ του Κόσμου, ορκίζομαι σε Σε
στην γνώμην των Τυράννων να μην ελθώ ποτέ!
Μήτε να τους δουλεύω, μήτε να πλανηθώ
εις τα ταξίματά τους, για να παραδοθώ.
Κι αν παραβώ τον όρκον, ν ’αστράψ ’ο Ουρανός
και να με κατακάψει, να γένω σαν καπνός!
Το κείμενο του Ρήγα παρέχει και μιαν σκηνοθετική οδηγία:
«Εδώ σηκώνονται οι πατριώτες ορθοί και, υψώνοντες τας χείρας
προς τον ουρανόν, κάμνουν τον Όρκον». Βέβαια τα λόγια ετούτα
προδηλώνονται και από τους αμέσως προηγούμενους στίχου;
(«και τότε με τα χέρια ψηλά στον ουρανόν», κ.λπ.), ωστόσο η πα
ραστατικότητα της εικόνας οπωσδήποτε αδυνατίζει.
Το βασικό, νομίζω, στοιχείο που μας ενδιαφέρει είναι ö τόπος
της ορκομωσίας. Η σκηνοθεσία μάς οδηγεί στο ύπαιθρο - έχουμε
δηλαδή κάτι ανάλογο με τις τελετές λατρείας του Υπέρτατου
Όντος που ξέρουμε από τη γαλλική επανάσταση. Και πραγματι
κά, ο «Θεός» του Ρήγα δεν είναι ο χριστιανικός θεός, ή μάλλον
ορθότερα, είναι κάτι ενδιάμεσο: υπάρχει και ο «σταυρός» ως σύμ
βολο, αλλά απαλείφεται όλο το εκκλησιαστικό πλέγμα- ούτε ιε
ρείς ούτε άλλοι ενδιάμεσοι.
Οι άλλες, σημαντικότερες, διαφορές είναι είτε συντομεύσεις εί
τε αλλαγές. Βέβαια, κάθε τραγούδισμα συντέμνει συνηθέστερα
παρά που επισωρεύει, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από
τους σχετικούς με τον Πασβάνογλου, άκαιρους πια στίχους, αφαιρούνται και όλοι εκείνοι που αναφέρονταν στα ασιατικά είτε
αφρικανικά εδάφη της οθωμανικής επικράτειας: ο Ρήγας απευθυ
νόταν και στον πασά της Προύσας, και στον πασά της Συρίας, και
στους Αιγύπτιους, και στους Λαζούς του Πόντου, ακόμα και στους
Μαλτέζους. Ανήκε ακόμα τότε στους ιππότες της η Μάλτα, και οι
μνήμες του στόλου της παρέμεναν ισχυρές. Απευθυνόταν επίση;
και στους Αρμένιους (που το 1824 αντικαταστάθηκαν από του;
«Σέρβους»), ενώ το «αράπηδες και άσπροι» φεύγει, για να πάρει
τη θέση του το «νησιώται κι ηπειρώται».

Ιδεολογικοί τόποι 1797, 1824
Ώς πότε οφικιάλος σε ξένους βασιλείς;
Έλα να γίνει στύλος δικής σου της φυλής
Κάλλιο για την Πατρίδα κανένας να χαθεί,
ή να κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί
σάλπιζε ο Ρήγας. Οι στίχοι ετούτοι κρατήθηκαν, ασφαλώς,
ωστόσο οι αμέσως επόμενοι, που αναψέρονται στην προοιωνιζόιενη εξέγερση, δεν βρίσκονται στη μετεπαναστατική εκδοχή.
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Και όσοι προσκυνήσουν δεν είναι πλιο εχθροί
αδέλφια μας θα γένουν, ας είναι κι εθνικοί.
Μα όσοι θα τολμήσουν αντίκρυ να σταθούν,
εκείνοι και δικοί μας αν είναι, θα χαθούν.

«Κίόησις» από την οποία τεκμαίρεται η εκίοτική αγορά προς την οποία απευθύνονται οι
εκδόσεις της Βιέννης. Οι έμποροι ΙΙολυζάκης (Βουκουρέστι) και Μιχαήλ (Ιάσι)
διαΟέτουν προς πώλησιν όχι μόνον τους χάρτες του Ρήγα αλλά και άλλα βιβλία του.

(«Εθνικοί», δηλαδή ειδωλολάτρες, άπιστοι). Εδιό φαίνεται ολο:άθαρα μια μετάπτωση από τον κοινιυνικό στον εθνικό στόχο. Ο
’ήγας είχε κατά νου την Ελευθερία, μία αδιαίρετη, παγκόσμια.
>υσικά, καθώς ο άμεσος εχθρός ήταν ο σουλτάνος, και οι χριστιαοί οι πιο καταπιεσμένοι υπήκοοί του, θα το έκρινε εύλογο να
ρεθίσει το χριστιανικό συναισθηματικό υπόβαθρο - ωστόσο οι
ελικοί στίχοι του Θούριου φανερώνουν με αρκετήν σαφήνεια το
ιολιτικό του όραμα:
Πώς οι προπάτορές μας πηδούσαν σαν θεριά,
για την Ελευθερίαν πηδούσαν στη φωτιά,
έτσι κι ημείς, αδέλφια, ν ’αρπάξομεν για μια
τ ' άρματα, και να βγούμεν α π ' την πικρή σκλαβιά!
Να σφάξομεν τους λύκους που τον ζυγόν βαστούν,
και Χριστιανούς και Τούρκους σκληρά τους τυραννούν
στεριάς και του πελάγου να λάμψει ο Σταυρός,
κι εις την δικαιοσύνην να σκύψει ο εχθρός·
ο κόσμος να γλιτώσει α π ’αύτην την πληγή
κι ελεύθεροι να ζώμεν, αδέλφια, εις την γη!
Στην έκδοση του 1824 τα λόγια αυτά αλλάζουν λίγο, τόσο ώστε
'α αποκτήσουν εθνικό χριοματισμό:
Να σφάξωμεν τους λύκους που τον ζυγόν βαστούν,
και Έλληνες τολμώσιν σκληρά να τυραννούν.
να λθει δικαιοσύνη, να λείψει ο εχθρός.
Έλληνες στη θέση του πανανθρουπινου «Χριστιανοί και Τούριοι». Η αλλαγή μάλιστα στον άλλο στίχο κρύβει ουσιαστικό νόηια- η ενιαία εικόνα σπάζει σε δύο- ο εχθρός θα αναγκαστεί να
χποδεχθεί τη δικαιοσύνη στην πρώτη εκδοχή, ενώ στη δεύτερη η
Ηκαιοσύνη απλώς θα έρθει, και ο εχθρός θα χαθεί.
Αυτήν τη σαφή ελληνοποίηση της ελευθερίας τη συναντάμε και
τε άλλο σημείο, εκεί που ο Ρήγας καλεί τους ξενιτεμένους να επιπ ρέψουν: «Η Ρούμελη τους κράζει μ ' αγκάλες ανοιχτές», έλεγε,
εδώ Ελλάς τους κράζει», διαβάζουμε στην ύστερη εκδοχή. Το
:θνικό αντικατέστησε το πραγματικό- οι πιο πολλοί ξενιτεμένοι
]ταν Ρουμελιώτες, δηλαδή Βαλκάνιοι, όχι Μικρασιάτες.
*

Ωστόσο η Ελλάδα υπάρχει και στους στίχους του Ρήγα, προσωιοποιημένη μάλιστα (σε χωρίο που λείπει από την παρισινή έκδο
τη). Η θέση της όμως, στο τέλος μιας ενότητας, μας επιτρέπει να
ιυλλάβουμε ακριβέστερα το νόημα που έδινε στην εικόνα ο Ρή'ας. Πρόκειται για την ενότητα στην οποία καλούνται οι πληθυ-
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σμοί της οθωμανικής επικράτειας να εξεγερθούν. Η προτροπή
απευθύνεται πρώτα στους Σουλιώτες και τους Μανιάτες, ακολου
θούν οι Μαυροβούνιοι, οι σταυραετοί του Ολύμπου, οι Αγραφιώ
τες, οι ανδρείοι Μακεδόνες, οι αδελφοί του Σάβα και του Δούνα
βη, κατόπιν οι ναυτικοί της Μαύρης Θάλασσας, του Εύξεινου δη
λαδή, και οι Λαζοί -αναφορές που δεν υπήρχαν, είδαμε, στο δεύ
τερο κείμενο- οι ναυτικοί της Ύ δρας, της Κρήτης και των άλλων
νησιών (οι δεύτεροι αντικαταστάθηκαν, εύλογα, από τους Ψαρια
νούς), τέλος οι Μαλτέζοι: όλους αυτούς θέλει και κράζει η Ελλά
δα «με μητρική φωνή».
Πρώιμος μεγαλοϊδεατισμός; Ή , για να κρατήσουμε τη διατύπω
ση του Γιάννη Κορδάτου. «Ο Ρήγας πρόδρομος του νεοελληνικού
ιμπεριαλισμού»: Στη Νέα Πολιτική Διοίκηση, αν το μεταγενέστε
ρο αντίγραφο που μας έχει διασωθεί δεν έχει κι αυτό, υποστεί ιδε
ολογικές προσαρμογές, έχουμε σαφή αναφορά στην «Ελληνική
Δημοκρατία» που οραματίζεται ο Ρήγας, και η οποία «είναι μία,
με όλον οπού συμπεριλαμβάνει εις τον κόλπον της διάφορα γένη
και θρησκείας». Και στο παράρτημα του «Συντάγματος», όπως το
ονομάζουμε, εκεί που αναφέρονται τα σύμβολα του μελλοντικού
κράτους, σημειώνονται τα εξής: «Όλοι οι Έλληνες στρατιώται φο
ρούν εις το κεφάλι περικεφαλαία», και «Κάθε Έλλην και Ελληνίς,
ομοίως και κάθε κάτοικος της Δημοκρατίας ταύτης πρέπει να φορεί εις την περικεφαλαίαν του ή την σκούφιαν του εν παρόμοιον
ρόπαλον [...] γραμμένον ή κεντημένον εις άσπρο πανί [...]. Τούτο
είναι-το σημείον του να γνωρίζονται οι ελεύθεροι δημοκράται και
ισότιμοι αδελφοί». Το ρόπαλο είναι το «ρόπαλον του Ηρακλέους»,
οι εξεγερμένοι δημοκράτες δεν χρειάζονταν στο συμβολικό επί
πεδο παρά ένα απλό και ρωμαλέο όπλο -κάτι σαν τη σφιγμένη
γροθιά, αργότερα- απέναντι στον περίτεχνο οπλισμό του δυνά
στη, ακριβώς επειδή η δική τους δύναμη ήταν ανάλογη του Ηρα
κλή.
Νομίζω πως οι συμβολισμοί είναι καθαροί. Η περικεφαλαία του
Άρη, μα και της Αθηνάς, η σκούφια, το κάλυμμα των φτωχών, σε
αντίθεση με το καπέλλο -έτσι δεν παριστάνονταν και η γαλλική
Δημοκρατία- το ρόπαλο; Ανάλογα και η Ελλάδα αντιστοιχεί πε
ρισσότερο με την Αρετή, τη Σοφία, την Ελευθερία, τη Δημοκρατία
των αρχαίων.
Ό λοι αυτοί οι πολιτικοί και ιδεολογικοί τόποι θα επιβιώσουν ώς
την ελληνική επανάσταση. Καθώς θα κρυσταλλώνονται, όμως, θα
αποκτούν ολοένα και περισσότερο εθνικό περίγραμμα και θα
αποβάλλουν, σιγά σιγά, τον κοινωνικό και παγκόσμιο χαρακτήρα
τους. Μισόν αιώνα μετά τον Ρήγα οι Έλληνες θα τονίζουν περισ
σότερο τη φυλετική παρά την ιδεολογική τους συγγένεια με τους
αρχαίους.
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Τά «επαναστατικά
τραγούδια» τοϋ Ρήγα
καί τό μέλος τους
τοϋ Γρ. Θ. Σ τάθη
«εις μνήμην Λ εάνόρου Βρανούση
καί μητροπολίτου Κοζάνης κυρον Διονυσίου Ψαριανού»
ολλά καί πολλάκις καί άπό πολλούς, παλαιότερα καί τώ
ρα, έχουν γραφή γιά τά τραγούδια τού Ρήγα- καί πολλές
καί ποικίλες γιά ένα τραγούδι-γιά τόν Θούριο-, μάς παρέδωκε ό λαός καί κατέγραψαν ή καί συνέθεσαν κατά καιρούς
γνωστοί διδάσκαλοι τής Ψαλτικής Τέχνης, τής Ελληνικής δηλα
δή Μουσικής. Κι ήταν ίσως φυσικό, γιατί πρόκειται γιά τούς
έθνικούς υπερήχους πού ώργωσαν τήν ελληνική ύπαιθρο καί
ανατάραξαν τις έλληνικές θάλασσες κι έκαναν τις καρδιές των
υπόδουλων Ελλήνω ν νά σκιρτήσουν απ' τήν πνοή τής έλευθερίας. ’Αφύσικο μάλλον ήτο τό μέ πόση έλαφρότητα έσκυψαν στό
πηγαίο υλικό, κυρΰυς τά άνακριτικά έγγραφα τής αυστριακής
αστυνομίας τού 1797-98 καί τις άλλες σχετικές ιστορικές πηγές,
οί ιστορικοί τής παλαιότερης γενεάς, περί τό 1890, καί αμφισβή
τησαν τήν γνησιότητα κάποιων τραγουδιών τού Ρήγα, ή έσπευσαν νά αποδώσουν τό μέλος τής γαλλικής Μασσαλκϋτιδος στό
Θούριο καί νά μή μπορούν νά ταυτίσουν τό «έπαναστατικό τρα
γούδι» τού Ρήγα τό ψαλλόμενο εις τόν ήχον τής καρμανιόλας.
Τό προκείμενο θέμα έχει καθαρά δυό όψεις· τήν ίστορικοφιλολογική καί τήν μουσική-μουσικολογική. Τήν πριότη πλευρά τήν
εξέτασε εξαντλητικά στό έργο τής ζωής του ό μακαρίτης Λέαν
δρος Βρανούσης, γιά τόν Ρήγα Βελεστινλή, γιά τό όποιο καί τι
μήθηκε μέ βραβείο απ' τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών, ξεκινώντας α π’
τό 1948, γιά τήν επέτειο των εκατόν πενήντα χρόνων ά π ’ τόν
μαρτυρικό θάνατο τού Ρήγα, μέχρι τόν θάνατό του σέ μιά σειρά
βιβλίων καί άρθρων καί άνακοινιάσεων σέ συνέδρια. ’Α π’ τήν
δεκαετία τού εβδομήντα καί μετά ό Α. Βρανούσης βάλθηκε νά
καλύψει μέ τήν σχολαστική έρευνά του καί τήν δεύτερη όψη τού
θέματος καί νά έντοπίσει τόν σκοπό μέ τόν όποιο τραγούδησε
καί χόρεψε τόν Θούριο του ό Ρήγας. 'Η ταν μέχρι τότε ένα θέμα
πού έμενε άδιερεύνητο. Οί εορτασμοί γιά τά έκατόν πενήντα
χρόνια τής έλληνικής παλιγγενεσίας, το 1971, άνάσυραν πάλι
τόν Θούριο τού Ρήγα. Γιά τόν Α. Βρανούση αφορμή στάθηκε
καί ή ετοιμασία τής έκδάσεως ά π ’ τήν ’Ακαδημία Α θηνώ ν, μέ
τήν δική του έπιμέλεια, τής Εφημέριό ο ς τής Βιέννης των άδελφών Μαρκίδων Πούλιου, στό τυπογραφείο των όποιων ό Ρήγας
τύπωσε τά βιβλία του καί τήν Κάρτα του καίτά δύο «έπαναστατικά τραγούδια» του, τά όποια στάθηκαν αφορμή γιά τήν σύλI λήψή του. Ό Βρανούσης ανακάλυψε, τελικά, μιά καταγραμμένη
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μέ βυζαντινή σημειογραφία μελωδία τού τραγουδιού «Μιά προ
σταγή μεγάλη», σύμφωνα μέ τήν όποια έπρεπε νά ψάλλεται ό
Θούριος τού Ρήγα, όπως σαφέστατα άναγράφεται στην σωζόμενη έκδοσή του στήν Κέρκυρα τό 1798, ά π ’ τόν φίλο καί σύ
ντροφο τού Ρήγα Χριστόφορο Περραιβό.
Κι ήταν τότε, τόν Μάρτη τού 1971 ή ’72 θαρρώ, πού μοϋ έμπιστεύθηκε νά μεταγράψω στό πεντάγραμμο αυτήν τήν μελωδία,
όπως είχα κάνει τό 1970-71 μέ μιά σειρά πατριωτικά τραγούδια καί
άλλα τού Φαναριώτικου κύκλου. [Τά περισσότερα άπ’ αυτά τά
τραγούδια ήταν παρμένα άπ’ τήν Συλλογή Εθνικών Άσματωντοί
Άντ. Σιγάλα (Άθήναι 1880), δηλαδή· ’Ώ παιδιά μου ορφανά μον
(σ. 35) - Φίλοι μου συμπατριώται (σ. 36) - Δεύτε παϊδες τών έλλήνο)ν.(σ. 43). - Ό καιρός άδελφοίτής έλευθερίας φθάνει (σ. 46)-Τί
καρτερείτε φίλοι κι άδελφοί (σ. 50) - "Ολα τά έθνη πολεμούν (σ.60.
κατά βάση τό μέλος τής καρμανιόλας) κ.ά.]. "Ενα μεσημέρι τότε
άνεβήκαμε στό μοναστήρι τής Πεντέλης, όπου ήταν ή έδρα τον
Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας τής Εκκλησίας τής Ελλά
δος, ό Α . Βρανούσης, ό μακαριστός μητροπολίτης Σερβίων καί Κ ο
ζάνης κυρός Διονύσιος Ψαριανός κι ή ταπεινότητα μου καί ηθο
γραφήσαμε τόν Θούριο τού Ρήγα. Ώ ς πότε παλληκάρια στό μέλο;
τού τραγουδιού «Μιά προσταγή μεγάλη» σέ ήχο πλ. β1, καθώς και
τό τραγούδι”Ω παιδιά μου ορφανά μου, σέ ήχο α’. Τά τραγοΰδηΟΐ
ό άοίδιμος δεσπότης Κοζάνης κυρός Διονύσιος μέ τήν καθαρή βα
ρύτονη φωνή του. Αυτήν τήν ιστορική ηχογράφηση τήν παρουσία
σε ό Βρανούσης σ’ ενα Συμπόσιο Φαναριωτών μεταξύ Ελλήνων
καί Ρουμάνων πού ώργάνωσε ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
στήν Θεσσαλονίκη, καθώς καί στήν Εταιρεία ’Ηπειρωτικών Με
λετών στά Γιάννινα. Τόν Θούριο καί κάποια άλλα τραγούδια, με
ταγραμμένα άπό μένα, τά έπαιξε, σ’ έκεινες τις περιστάσεις, στό
πιάνο ή σύζυγος τού Βρανούση κυρία ’Έρα.
Τότε, πάλι, καί ό Γεώργιος Λαδάς έξέδωκε ένα δίσκο βιβ
λίου μέ τόν Θούριο τού Ρήγα κι άλλα τρία τραγούδια κατα
μουσική έπιμέλεια τού Δ. Δάγιου. ’Ακόμα, ό μουσικολόγοςδ
Baud-Bovy, τό 1979, έκανε άνακοίνωση στό Δ 1 Συμπόσιο Λαογραφίας τού Βορειοελλαδικού χώρου στά ’Ιωάννινα (10-12
’Οκτωβρίου 1979) μέ θέμα « Ό σκοπός τού Θουρίου τού Ρήγα»
[βλ. Πρακτικά τού, Θεσσαλονίκη 1983 (έκδ. Ι ΜΧΑ) σ. 11-1^1

Τά «επαναστατικά τρα γούδια » τοϋ Ρ ήγα κα ί τό μέλος τους
σταγή μεγάλη».
ιοστηρίζοντας οτι πρέπει ν ’ αναζητήσουμε μιά μελωδία
Τό δεύτερο είναι τό τραγούδι "Ολα τά έθνη πολεμούν, τό
ιργού Χασάπικου ρυθμού πού ήταν ό αγαπητός χορός των
ληνικών πληρωμάτων πού αλώνιζαν την Ά δριατική, τό
όποιον στά άνακριτικά έγγραφα «είναι μίμησις τού γαλλικού La
Carmagnole» καί στήν έκδοση τού Περραιβού φέρει τήν έπιγραίγαΐο, τή Μαύρη Θάλασσα κατά τά τέλη τού 18ου αί.».
,ργότερα, Πρωταπριλιά τού 1981, ό πολιός διδάσκαλος τής
φή «"Υμνος Πατριωτικός τής Ε λλάδος καί όλης τής Γραικίας·
θνικής Μουσικής Σίμων Καράς ώργάνωσε μιά έκδήλωση
πρός ξαναπόκτησιν τής αύτών ’Ελευθερίας». Στήν έκδοση τού
;ήν αίθουσα τού Πολεμικού Μουσείου μέ σχετική διάλεξη
Περραιβού λείπει ό προσδιορισμός τού ήχου «εις τόν ήχον τής
ιί μουσική άπόδοση τού ΘουΚαρμανιόλας», ό όποιος υπάρχει
«»-···
ου, καί άλλοχν τραγουδιών, b.
στό τρίτο τραγούδι εκείνης τής
τ’ τήν Χορωδία καί Ό ρχήΚερκυραϊκής έκδόσεως, πού
2Ε„ν Α Σ Μ Α .Ο Ι Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Ε Σ ΚΑΙ Τ Ο Α Ν Α Π Λ Ι
:ρα τού «Συλλόγου πρός διάείναι ποίημα τού ίδιου τού Χρι
«Χ ορός Σνρτός*.
χσιν τής Ε θνική ς Μουσικής». ;f "
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Ρήγα, δηλαδή «"Υμνος Εγκωμια
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ασης των δημοσιευμάτων γιά fj jjj
στικός παρ’ όλης τής Γραικίας
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πρός τόν άρχιστράτηγον Μπονα)v Ρήγα τού Ά θ . Καραθανά], «Ανασκόπηση των έρευνών
πάρτε, Εις τόν ήχον τής Καρμα
ά τόν Ρήγα Φεραϊο πού γράνιόλας. Τί θάμβος κι άμετρος χα
τηκαν κατά τήν περίοδο 1973- a | ,
ρά». Γιά τήν ταύτιση αυτού τού
)85» [Ύπέρεια, Πρακτικά Α’
τραγουδιού, κοίτα κυρίως Λ.Ι.
υνεδρίου «Φεραί-ΒελεστίνοΒρανούση, Ό «πατριωτικός ύ
ήγας», (Βελεστϊνο 30 Μαίου μνος» τοϋ Ρήγα καί ή ελληνική
Ιουνίου 1986), Ά θ ή ν α ι 1990,
«καρμανιόλα», ’Αθήνα 1960 [τό
J. 449-456], όπου ό φίλος άναβασικό μέρος τής μελέτης αύτής
/ιόστης θά βρή τούς τίτλους
(σσ. 5-42) πρωτοδημοσιεύτηκε
στόν τόμο «Εις μνήμην Κωνστα
ai τις άκριβεϊς παραπομπές
-ιούς συλλογικούς τόμους, για':J
ντίνου Άμάντου», σσ. 299-336,
. εδώ δέν χωρούν όλα αύτά.
’Α θή να 2 0 Δεκεμβρίου I960].
αί δέν χωρεΐ σχολκχσμός,
Τό τρίτο «έπαναστατικό τρα
.λλά πρέπει νά έπαινεθή ή προ^
γούδι» τού Ρήγα λανθάνει. Είναι
.
πάθεια τής έκδόσειος προσφ ά
IÉ1 τό δεύτερο τυπωμένο τραγούδι
στό Έγκόλπιον, γιά τό όποιο τά
ι (τέλος τού 1997) ενός CD μέ ? '
e λ ι 4μ xto
κ χ τη
ιΤτλο «Ρήγα Βελεστινλή ΘούΗ άνακριτικά έγγραφα διατυπώ
mßmm
νουν δτι «τό δέ [είναι μίμησις] τού
ιος, παραδοσιακές μουσικές
V
γνωστού Freut euch des Lebens».
αραλλαγές καί προεπανασταχ α σας
Γιά τά δύο αύτά έπαναστατικά
.κές μελωδίες. 200 χρόνια άπό
5 μαρτυρικό θάνατο τού Ρήγα
'|'ό άσμα «Οί ’Αρβανίτες καί τό Ά νά πλι» άπό τά «Δ η μ ότη νΑσματα» του Ά .Η . τραγούδια τού Ρήγα στά έγγρα
•ελενστινλή (1798-1998) [πα- Τσικνόπουλου (189(>) καταγραμμένο μέ τά σημάδια τής βυζαντινής μουσικής. Στό φα διαβάζουμε· «εν οΐς (κατά τήν
υπό στοιχεΐον G συνημμένην γερ
αγωγή: Επιστημονική Εταίαρκτικό ημιστίχιο διαβάζουμε: «Μιά προσταγή μεγάλη...»,
μανικήν μετάφρασιν) περιέχοεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνται καθ’ ολου ρησικοπίαι κατά τών τυράννων καί παρακινείται
ου-Ρήγα», μέ τήν συμπαράσταση τής Ιστορικής καί Λαογραό λαός εις άποστασίαν». [Βλ. Βρανούση, Ρήγας Βελεστινλής>ικής Ε ταιρείας των Θεσσαλών], μέ εισαγωγή τού Δρ. ΔημηΦεραϊος, τ. 2, σ. 739 έξής ως 768}. Ώ ς γνωστόν, τό ένοχοποιητικό
ρίου Ά π . Κ αραμπεροπούλου καί μουσικά σχόλια - μουσική
έντυπο, γιά τό όποιο συνελήφθη ό Ρήγας στήν Τεργέστη ήταν
πιμέλεια τού πρωτοπρεσβυτέρου π. Χρήιττου Κυριακοπούαύτό πού περιείχε α) τό Έγκόλπιον [στρατιωτικόν], β) τήν Δη
ου.
μοκρατική Κατήχηση, καί γ) τά δύο έπαναστατικά τραγούδια
«ώς τό μέν είναι μίμησις τού γαλλικού La Carmagnole, τό δέ τού
Ίά άποσαφηνίσουμε τά πράγματα μέ τήν ιτειρά.
ί
γνωστού Freut euch des Lebens».
*ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Β’. ΜΟΥΣΙΚΗ - ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
,ι "ρία είναι τά άδιαμφισβήτητα «έπαναστατικά τραγούδια»
”Ας έξετάσουμε τά τρία τραγούδια άντίστροφα, τώρα,
Î3 Ρήγα. Τό πρώτο γνωστό καί άδιαμφισβήτητο είναι ό Θούα. Τό μέλος τού τρίτου τραγουδιού, πού λανθάνει, είναι γνω
>ς "Ως πότε παλληκάρια, πού σέ χειρόγραφη μορφή καί σέ
στό, τό μαρτυρούν τά άνακριτικά έγγραφα· είναι μέλος τού τρα
λλά άντίγραφα διαδόθηκε τό 1796, καί πρωτοτυπιόθηκε στή
γουδιού Freut euch des Lebens, σέ στίχους τού Γερμανοελβετού
Ι^ννη τό 1797, χωρίς δυστυχώς νά έχει σωθή κανένα άντίτυπο,
Ο'ίξανατυπώθηκε στήν Κέρκυρα ά π ’ τόν Χριστόφορο ΠερραιJohan Martin Usteri (1763-1827) πού συνέθεσε τό 1795 ό Hansι1 τόν ’Ιούνιο τού 1798, ίσιος λίγο πριν ά π ’ τόν μαρτυρικό θάναGeorg Nägeli (1773-1836), τό όποιο σέ έλληνική μετάφραση,
("τού Ρήγα (24 ’Ιουνίου 1798), μέ τήν επιγραφή «Θούριος, ήτοι
-Τ ό ν βίον χαρήτε-, τού ’Αγγέλου Βλάχου, μέ τήν μουσική του
όμητικός Πατριιοτικός "Υμνος πρώτος, εις τόν ήχον Μία προ
στό πεντάγραμμο περιλήφθηκε σέ σχολικό βιβλίο τού Α. Μάλ53
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του, Τερψιχόρη, ήτοι συλλογή χορικών άσμάτων πρός χρήσιν
τών σχολείων, τεύχος Α', Έ ν Λειψία 1884, οα. 86-87. Του τρα
γουδιού αυτού κατέχουμε μετάφραση καί τού Β. Ριότα (βλ. Βασ.
Ρώτα, Ρήγας Βελεστινλής [δράμα], β’ έκδ. [’Αθήνα 1948, σσ. 8586]). Γιά δλα αυτά βλ. ατό βιβλίο τού Α. Βρανούση, Ρήγας Βελε
στινλής-Φεραϊος, τόμος 2, Ά θή να ι 1969, σσ. 760-762, όπου καί ή
παρτιτούρα τού τραγουδιού. ’ Αμποτε νά βρεθή κι αυτό τό έπαναστατικό τραγούδι τού Ρήγα!
β. Τό μέλος τού δευτέρου τραγουδιού, τού "Ολα τά έθνη πολε
μούν, είναι, πάλι, γνωστό· είναι τό μέλος τής τρομερής «καρμανιόλας», πού άπύ ρομαντικό τραγούδι τής επαρχίας τής Προβηγγίας στη βόρεια ’Ιταλία κατάντησε ό συνοδευτικός σκοπός
τών έκτελέσεων μέ τήν γκιλοτίνα, άλλά καί τό άγαπητότερο επα
ναστατικό εμβατήριο. Τό τραγούδι αύτό συνήγειρε τότε τά πλή
θη. Κι ό Ρήγας θέλησε άκριβώς στό γνωστότατο αύτό μέλος νά
προσαρμόσει τόν δικό του Παιάνα, τόν «"Υμνο Πατριωτικό τής
Ελλάδος καί όλης τής Γραικίας πρός ξαναπόκτησιν τής αύτών
’Ελευθερίας», κατά πώς τόν επέγραψε ό Περραιβός. Ό Α. Βρανούσης σέ τρία βιβλία του δημοσίευσε τό μέλος τού τραγουδιού
αύτού, μαζί μέ τήν γαλλική καρμανιόλα καί κάποια μεταγενέ
στερη άπήχηση αύτού τού μέλους, σέ καταγραφή τού Ά ντ. Σιγάλα. Βλ. κυρίως Λ. I. Βρανούση, Ό «πατρκυτικός ύμνος» τού Ρή
γα καί ή ελληνική «καρμανιόλα», ’Αθήνα 1960 [τό βασικό μέρος
της μελέτης αύτής (σσ. 5-2) πρωτοδημοσιεύτηκε στόν τόμο «Εις
μνήμην Κωνσταντίνου Άμάντου», σσ. 299-336. ’Αθήνα 20 Δε
κεμβρίου 1960], σσ. 40-41.
γ. Τό μέλος καί ό σκοπός μέ τόν όποιο τραγούδησε ό Ρήγας τόν
Θούριύ του, 'Ως πότε παλληκάρια νά ζοϋμε στά στενά, έχει μιά
μακρά Ιστορία. Τά έγγραφα τής προανακρίσεως μάς μαρτυρούν
δυό σημαντικώτατα στοιχεία· «Τέλος, έξάγεται εκ τής μέχρι 18
Δεκεμβρίου διεξαχθείσης προανακρίσεως καί τό γεγονός, ότι
κατά Σεπτέμβριον τού έτους τούτου [1797 - κατά τήν μαρτυρία
τού Άργέντη τού 1796], ό Ρήγας Βελεστινλής έψαλλεν έν τή
οικία τού Άργέντη, παρισταμένου τούτου καί τού 'Έλληνος Θεοχάρη, ύμνον έλευθερίας, όστις λέγεται περιεχόμενος έν τή έπαναστατική προκηρύξει, ής έγεινε συχνή μνεία, καί 0ή χορεύων
περί τήν τράπεζαν» (Legrand, Emile, ’Α νέκδοτα ’Έ γγρ α φ α περί
Ρήγα Βελεστινλή καί τών σύν αύτώ μαρτυρησάντων έκ τών έν
Βιέννη άρχείων έξαχθέντα υπό Αιμίλιου Λεγράνδ, μετά μεταφράσεως ελληνικής υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, ... Ά θήνησιν, έκ τού Τυπογραφείου τών άδελφών Περρή, 1891, σ. 19).
Ά πό άλλο έγγραφο τών ανακρίσεων (έγγρ. 15, Legrand, σ. 59-61 )
γνωρίζουμε ότι «ό Ρήγας Βελεστινλής, ήλικίας 40, γεννηθείς έν
Φεραΐς τής Θεσσαλίας καί άγαμος, κατά τά Πρακτικά τής άνακρίσεως αύτού ύ π ’ άριθμ. 1 ώμολύγησε κατ' ουσίαν, ότι κατά
τήν ένταύθα διαμονήν του· α) έψαλε πολλάκις καί έπαιξε διά
τού αύλού τό ένταύθα ύπό (σ. 61) στοιχεΐον Α 1 συνημμένον
ελληνικόν άσμα τό έπιγραφόμενον Θούριος Ύμνος, όπερ άρχεται διά τών λέξεων "Ως πότε παλληκάρια, έν ω ό έλληνικός λαός
καθ' όλου παρακινείται εις άποστασίαν από τών Τούρκων». Τά
δύο αύτά στοιχεία, ότι δηλαδή ό Ρήγας «έψαλλε καί έπαιξε διά
τού αύλοΰ» «καί δή χορεύων περί τήν τράπεζαν», δέν άξιοποιήθηκαν ά π’ τούς παλαιότερους έρευνητές.
Ο Θούριος ήταν προσαρμοσμένος μελικά σέ χορευτικό ελλη
νικό σκοπό, πού γνώριζε καλά ό Ρήγας. Καί χρειάστηκε νά πε
ράσει σχεδόν μισός αιώνας άκόμα, μετά τήν άνεύρεση τών Κερκυραϊκών έντύπων τού 1798, τού Χριστοφόρου Περραιβού (ή
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άνεύρεση έγινε έναν αιώνα άκριβώς μετά τό μαρτύριο τού Ρήγα,
τό 1898), όπου μάς προσφέρεταιή ένδειξη γ ιά τό μέλος τοΰ Θού
ριου «εις τόν ήχον Μιά προσταγή μεγάλη», νά κινηθή ή έρευνα
πρός τήν σωστή κατεύθυνση. (Καί πρωτύτερα ό Περραιβός, ιό
1860, στήν Β ιογραφία του, θυμάται καλά καί τό σημειώνειότιό
Θούριος ήταν προσαρμοσμένος «εις τόν ήχον Μιά προσταγή με
γάλη»). έΟ Α. Βρανούσης στήν πρώιμη «Συμβολή στήν έρευνα
γιά τά τραγούδια τού Ρήγα καί τών μιμητών του» [’Αθήνα 1948]
στήν σελ. 13 λέει- «’Ά γνω στο έπίσης μένει-όσο τουλάχιστον ξέ
ρω - τό τραγούδι Μία π ρ ο σ τα γή μεγάλη, πού θάπρεπε νάταν
γνα)στότατο τήν έποχή έκείνη, γιά νά σημειώνεται στήν κερχυραϊκή έκδοση τού Θ ουρίου (γύρω στά 1800) ό τ ιτό"Ωςπότεπα),·
ληκάρια τραγουδιότανε στό σκοπό τού Μία προσταγή μεγάλη.
ΤΗταν άραγε έπαναστατικό τραγούδι; καί τίνος;». Καί σημειώ
νει (στήν ύποσημ. 6) τής άλλης μελέτης του, λίγο άργότερα, τό
1960, (Ό «πατριωτικός ύμνος» τον Ρ ήγα κ α ί ή ελληνική «καρμα
νιόλα»): «...Τό μέλος καί ό ρυθμός του συμβαδίζει μ’ έναν άπό
τούς κοινότερους βηματισμούς τών λαϊκών μας χορών. Ό Ρή
γας, λένε τά έγγραφα, όχι μόνον τραγούδησε έπανειλημμένα μα
ζί μέ τούς συντρόφους του τόν Θούριο, άλλά καί τόν εχόρεψε»
(Legr. σ. 19)».
Ποιος ήταν αυτός ό χορός καί ποιό ήταν αύτό τό τραγούδι,τό
Μιά προστα γή μεγάλη, πού όλοι τό έψαχναν; Καί γιατί δέν τό
έβρισκαν;
Τό τραγούδι είναι καταγραμμένο μέ τά σημάδια τής Βυζα
ντινής Μουσικής καί δημοσιευμένο τό 1896, άλλά στόν πίνακα
περιεχομένων τού μουσικού βιβλίου είναι εύρετηριασμένο μέ
άλλον τίτλο, τόν εξής* Οι Α ρβα νίτες κ α ί τό Α νά πλι! Τό άρκτικό
πράοτο ήμιστίχιο Μιά π ρ ο σ τα γή μεγάλη, δέν άποτελεΐ καί ιόν
τίτλο τού τραγουδιού. Ή πλήρης παραπομπή είναι ή ακόλουθη
Ά νδρέου Β. Τσικνοπούλου, Δημώ δη *Άσματα, τεύχος πρώτον.
Ά θή να ι 1896, σσ. 34-35. «Οί Α ρβανίτες καί τό Άνάπλι, Χορό;
Συρτός, ήχος πλάγιος τού δευτέρου. Έ κ τού Πα χρανματικώς,
Μια προσταγή μεγάλη μεγάλη...». Τό ίδιο τραγούδι μέ τό ίδιο
μέλος τό κατέγραψε καί ό παπά Γειάργιος Ρήγας, καί δημοσιεύ
τηκε τό 1958 μέ τόν τίτλο του Μιά προστα γή μ εγά λη ■ή έλλειψη
όμως εύρετηριασμού, δυσκόλεψε τήν άνεύρεσή του. [Κοίτα, Γε
ωργίου Α. Ρήγα, οικονόμου, Σ κιάθου Λαϊκός Πολιτισμοί;,
τεύχος Α' - Δημώ δη Ά σ μ α τα , Θεσσαλονίκη 1958 (ώς Παράρτη
μα τού περιοδικού Ε λληνικά), σ. 224, «ρυθμός έπτάσημος, βος
έπίτριτος», ήχος πλ. β' Πα].
Τό ίδιο, άλγεινή περίπτονση άποτελεΐ καί ο εύρετηριασμόςτοί
ίδιου τραγουδιού, άλλά μέ άλλο μέλος, στήν έπίσημη έκδοση τή;
Α καδημίας Α θηνώ ν, πού ήταν κυριολεκτικά κάτω άπ’τήν μύτη
τού Βρανούση· «Τού Λάμπρου Κατσώνη»! Ή πλήρης παραπο
μπή είναι ή άκόλουθη· Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη καί Σπυρ. Δ. Περιστέρη, Ε λληνικά Δ ημοτικά Τραγούδια, τόμ. Γ' (Μουσική’Εκλο
γή), Ά θή να ι 1968 (έκδ. ’Ακαδημίας Α θηνώ ν), σσ. 37. Β' 'Ιστορι
κά Τραγούδια 1. Τού Λάμπρου Κατσώνη, ήχογρ. ά π’ τόνΣταΐρ.
Καρακάση στήν Χαλκιδική (Περισσός), 1959. Τρόπος τού Ρε
(Ρε=λα) [δηλ. ήχος α ’]* Μιά προυσταγή μιγά- μιά προυσταγή μι·
γά- μιά προυσταγή μιγάλη προυστάζ’ ού βασιληάς».
Ή χαρά τού Βρανούση όταν βρήκε καί μού έδωσε νά μεταγρά
ψου τό μέλος τού τραγουδιού «Μιά προσταγή μεγάλη», σέ ήχο
πλ. β 1, καί νά τού τό τραγουδήσω καί νά προσαρμόσω τά λόγιο
τού Θουρίου «'Ώ ς πότε παλληκάρια» πάνω σ’ αύτό, ήταν ανεί
πωτη. Είναι σάν νά τόν βλέπω τιάρα μπροστά μου, λαμπρό»
ένθουσιιάδη καί νά τό σιγοτραγουδάει καί νά θέλει νά τό χορέ
ψει! Μονάχα πού τώρα εδώ, βλέποντας τήν σημειογραφία

Τά «επαναστατικά τραγούδια» τον Ρ ήγα καί τό μέλος τους
των των καταγραφών, του Τσικνοπούλου καί του Γ. Ρήγα,
σέ άναδιπλασμό τής λέξης «παλληκάρια» καί μία στή φράση
ν άναγνωρίζω τήν σελίδα πού μου είχε δώσει φωτοτυπημένη ό
«προστάζ’ ό βασιλιάς», πού άντιστοιχεΐ στό δεύτερο ημιστίχιο
^ανούσης· θυμάμαι καλά τί μετέγραφα, κι ήταν πλησιανό, με
τού άρκτικού στίχου τού Θουρίου «νά ζοΰμε στά στενά». Κι άν
κροδιαφορές, στήν καταγραφή τού Γ. Ρήγα καί όχι τού Τσιμάλιστα άντικατασταθή τό μέλισμα «άμάν άμάν» ή «λελελελέμ»
οπούλου, που έχει δυό στίχους μελισμένους. Αυτό πάει νά πή
μέ τήν λέξη «παλληκάρια», πράγμα πού μοιάζει νά είναι τό φυυς ίσως μιά άλλη καταγραφή λανθάνει τώρα, πού, π α ρ ’ όλη
σικώτερο, τότε έχουμε τό άκόλουθο μουσικό άκουσμα τού πρώ
ν έποπτεία πού έχω, αύτές τις μέρες δέν μπόρεσα νά έντοπίσω.
του στίχου: «'Ως πότε παλληκά- παλληκάρια νά ζούμε στά στε
ά τό βρω ίσιος στό άρχεϊο τού Λέανδρου Βρανούση, κάποια
νά- παλληκάρια, νά ζούμε στά στενά». Τό μέλος τής παραδόσεως τής Χαλκιδικής φαίνεται πιό έπιτηδευμένο μουσικά, άρα με
ρα.
ταγενέστερα επεξεργασμένο, κι όχι αύθόρμητο, άρα πιό κοντά
Ο Θούριος, όμως, οί στίχοιοί ίδιοι «'Ώ ς πότε παλληκάρια», δέν
στήν γένεσή του. ’Έ χει δυό κοψίματα πού άναγκάζουν σέ τρεις
m i καταγραμμένοι κατά προσαρμογή «εις τύν ήχον Μιά προαγή μεγάλη», ούτε στά χειρόγραφα τής εποχής μετά τόν Ρήγα,
έπαναλήψεις τού πρώτου ήμιστιχίου- δηλαδή, «Μιά προυσταγή
μιγά- μιά προυσταγή μιγά- μιά προυσταγή μιγάλη προυστάζει ό
ίτε στά έντυπα μουσικά βιβλία. Κ αίτό τραγούδι Μιά προσταγή
βασιλιάς». Κι ύστερα άναδιπλασμό ολου τού πρώτου στίχου γιά
;γάλη δέν είναι, πάλι, καταγραμμένο τήν εποχή πρό τού Ρήγα,
νά δέσει μέ ολον τόν δεύτερο στίχο. Αύτή ή μελική άνάπτυξη πα
x τραγούδι καί στις δυό του παραλλαγές ώς «Οί ’Αρβανίτες καί
ραμορφώνει τόν πρώτο στίχο τού Θουρίου. Δηλαδή· «'Ώς πότε
I Άνάπλι» σέ ήχο πλ. β ’ (Τσικνόπουλος καί Γ. Ρήγας, οπού
παλληκά- ώς πότε παλληκά- ώς πότε παλληκάρια νά ζούμε στά
>ωας είναι ό Μοϋρτο Χάμζας) καί ώς «Τού Λάμπρου Κατσώστενά». Καί θαρρώ οτι ό Ρήγας ίσα-ίσα ήθελε νά τονίσει τήν λέξη
I» σέ ήχο α' (παράδοση Ίερισσοΰ Χαλκιδικής, έκδ. ’Ακαδημίας
,θηνών) άναφέρεται στήν εποχή
; «παλληκάρια». Κι οτι έπαιξε μέ τήν
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κληρονομήματα πού μάς άφησαν οί
ο άπ’ τό τραπέζι στις συντροιριές
νεώτερες γενεές, άλλοτε άνώνυμα
ί>ν φίλων του στήν Βιέννη λαμπαΌ θούριος καταγραμμένος μέ σημάδια τής βυζαντινής μουσικής
καί άλλοτε έπώνυμα, άποτίοντας φό
ασμένος ά π ’ τό πατριωτικό πάθος,
«Συλλογή Ε θνικώ ν Α σμάτω ν» του Ά ν τ . Ν . Σιγάλα (1 8 8 0 ). Στό
ρο τιμής στόν πρωτομάρτυρα καί
ι δσο κι άν έγείρονται απορίες ή καί
άρκτικό ήμιστίχιο διαβάζουμε: «'Ώ ς πότε παλληκάρια...».
έθνεγέρτη Ρήγα Βελεστινλή-Φεραΐο,
κρισβητήσεις κατά πόσο ή κατακαί καταγράφοντας τήν απήχηση πού είχε πάντοτε αυτός ό
χαφή τού τραγουδιού έναν αιώνα μετά τόν Ρήγα (Τσικνόπου«ύμνος έλευθερίας» ή τήν προσδοκία πού γεννούσε σέ άδούλω)ς, τό 1896) είναι τό αύθεντικό μέλος όπως τό ήξερε καί ό Ρήγας,
τους άκόμα κατά τόπους 'Έλληνες. Αύτές οί άλλες μελωδίες του
χέπει νά έχουμε έμπιστοσύνη στήν προφορική παράδοση καί
Θουρίου είναι οίάκόλουθες:
χλιστα τήν χορευτική. Ό Συρτός Χορός, πού ήξερε καί ό Ρήγας
’Αντωνίου Ν. Σιγάλα, Σ υλλογή Εθνικών ’Α σμάτων, Έ ν Ά θή'χν Θεσσαλός, όπως καί όλοι οί στεριανοί "Ελληνες, παραμένει
ναις 1880, σσ. 33-34, «Θούριον άσμα, τού άειμνήστου Ρήγα τού
ώρτός χορός· δέν άλλάζει μέ τίποτε. Κι οί συρτοί βηματισμοί τοΦεραίου, Εις ήχον α ’ Πα "Ως πότε παλληκάρια». - Κλεοβ. Κ.
ζουν τούς ρυθμικούς πόδες κι είναι, συγχρόνως, οί καλύτεροι
Ά ρτεμίδου, 'Ορφική Λύρα, Ά θήναι, 1905, σσ. 116-118· «'Ώς πό
ίύ λάκες καί τηρητές τής μελωδίας.
τε παλληκάρια»· θυμίζει μέλος μικρασιατικών παραλίων. - π. Γε
? Είπα λίγο πριν ότι τήν μελωδία τού πλ. β 1 ήχου γνώριζε ό Ρήωργίου Ρήγα, στό περιοδικό Σκιάθος, τεύχος 40 (1986) [έκδ. ό
] χς καί σ’ αύτήν προσάρμοζε τύν Θούριο του. Θέλιο νά ύποστηΧρ. Β. Χειμώνας] «'Ώς πότε παλληκάρια, ώς “ μέλος παλαιόν”,
ί'ξω τήν άποψη αυτή. Τό μέλος τού πλ. β 1 ήχου ανήκει στό χρωήχος τρίτος, ρυθμός διτρόχαιος γιά σχολική μάλλον χρήση. - Ίω.
χτικό γένος τής μουσικής, μέ γνωριστική ιδέα τχ'χ άλλοιχομένα
Θ. Σακελλαρίδου, Μοϋσα, ήτοι βιβλίον μουσικόν παιδαγωγικόν
ατονικά διαστήματα. Τό άκουσμα είναι μελισταγές καί μαζί
προωρισμένον διά τά Σχολεία καί περιέχον τάς καλλίστας γερ, ίλαγχολικό- προσιδιάζει σέ συναισθήματα θλίψης πού θέλουν
μανικάς καίήμετέρας μελωδίας πρός δέ καί δημώδη τινά άσμα
ά έκραγοΰν σέ στεναγμούς άνακούφισης. Αύτό δηλώνουν καί
τα, Έ ν Αθήναις 1882, σ. 51. «Στίχοι τινές έκ τού Θουρίου τού Ρή
χ δύο «άμάν άμάν» πού καταγράφει ό Γ. Ρήγας ή τά «λελελεγα, [ήχος δ ’ λεγετος] βου Καλίτερα μιάς (όρας ελεύθερη ζωή...»
ίμ» πού σημειώνει ό Τσικνόπουλος, πριν ά π ’ τόν άναδιπλασμό
όύ δευτέρου ήμιστιχίου. Αύτό ήθελε καί ό Ρήγας vex έκφράσει
(σέ βυζαντινή καί εύρωπαϊκή σημειογραφία, ώς μέλος άνώνυΟυσικά, τό «ώς πότε πιά!». ’Ακόμα, αύτό τό μέλος τού πλ. β 1
μον) καί σ. 74. «Στίχοι τινές έκ τού Θουρίου τού Ρήγα [ήχος] τρί
χου είναι πιό λιτό, ά π ’ τό μέλος τού τραγουδιού σέ α 1 ήχο. ’Έ χει
τος Γιά τήν έλευθερίαν νά ζώσιομεν σπαθί» (σέ βυζαντινή καί
νο δυό (ρυσιολογικές μελικές άναδιπλοκιεις γκ'χ ν ’ άποπληρωεύρωπαϊκή σημειογραφία). Μέ τά άρχικά τού συνθέτου I. Θ. Σ.
χύν οί ρυθμικοί πόδες* μία στήν λέξη «μεγάλη», πού άντιστοιχεΐ
Καί οί δυό αύτές μελοποιήσεις σέ ρυθμό έμβατηρίου.
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Tà στρατιωτικά σχέδια
τοϋ Ρήγα
τοϋ Γιώργου Μαργαρίτη

ί δυσκολίες πού συναντούν οί ερευνητές στον προσδιορι
σμό των σχεδίων τοϋ Ρήγα Βελεστινλή είναι γνωστές καί,
κατά γενική παραδοχή, μάλλον αξεπέραστες. Ά ν καί τό
μοιραίο ταξίδι τοϋ έπαναστάτη αγωνιστή άπό την Βιέννη στην
Τεργέστη καί άπό έκεΐ στα Ίύνια, στήν Πρέβεζα ή στόν Μωρία,
λογικά προϋποθέτει τήν ύπαρξη συγκεκριμένου καί έπαρκώς
έπεξεργασμένου σχεδίου, οί ουσιαστικές, οί πρακτικές πλευρές
τοϋ τελευταίου έχουν έλάχιστα διαλευκανθεΐ. Ό Ρήγας έφυγε μέ
σκοπό να ανάψει, τό ταχύτερο δυνατό, μέσα σέ συγκυρία πού
φαινόταν σ’ αύτύν, όπως καί σέ πολλούς άλλους, ιδανική ιστορι
κή εύκαιρία, τή φλόγα μιας φιλόδοξης έπανάστασης πού θά
άλλαζε τήν πολιτική, διπλωματική, κοινωνική μορφή τής Βαλ
κανικής, κατ' εικόνα καί ομοίωση τής έπαναστατικής δημοκρα
τικής Γαλλίας. Έ ξυπακούεται ότι τό μέγεθος τής πρόθεσης, ή
έκταση τής άναμενόμενης σύγκρουσης, έπέβαλε τή στρατιωτική
προετοιμασία, τόσο στό έπίπεδο των σχεδίων, όσο καί σέ έκεΐνο
των πρακτικών προβλέψεων.
Στις αποσκευές τοϋ ταξιδιού καί τής έπανάστασης, ό έπικίνδυνος ταξιδιώτης δέν μετέφερε ούτε όπλα ούτε πυρομαχικά ούτε
στρατιωτικά σχέδια. Τά κιβαπια πού έπεσαν στά χέρια τής
αυστριακής άστυνομίας περιείχαν βιβλία, έντυπα, τά περισσότε
ρα άπό τά όποια μόνο έμμεσα μπορούσαν νά θεωρηθούν ώς
άνατρεπτικά. Ά π ό τήν άνόγνωση τοϋ Νέου Άνάχαροι] λόγου
χάρη, ώς τήν άπόφαση γιά άποφασιστική σύγκρουση μέ τόν τύ
ραννο, ή άπόσταση είναι μάλλον μεγάλη καί ό χρόνος γιά νά τήν
διασχίσει κανείς άνάλογος. ’Αντίφαση περίεργη γιά κάποιον
πού έσπευδε νά προλάβει τήν ιστορική ευκαιρία^ Πού στόχευε
νά ξεκινήσει έναν μεγάλο πόλεμο.
Οί άπελευθερωτικές «εύκαιρίες» πού γνιόρισε ό Ρήγας Βελεστινλής ήταν μάλλον στρατιωτικής ύφής, παρά τις πλούσιες πο
λιτικές τους παραμέτρους. Στήν πριότη του ωριμότητα, ό Ρήγας
άνδρώθηκε πολιτικά μέσα σέ ατμόσφαιρα πολεμικών έξελίξειυν.
Ε κατό περίπου χρόνια μετά τήν τελευταία πολιορκία τής Βιέν
νης άπό τούς ’Οθωμανούς, Αυστριακοί καί Ρώσσοι προσπα
θούσαν νά καταλύσουν τήν ’Οθωμανική παρουσία στήν Ευρώ
πη καί νά διανείμουν μεταξύ τους τά βαλκανικά έδάφη. Ό Ρή
γας έζησε άπό κοντά αυτούς τούς πολέμους, στή Βλαχία, όπου
οί Φαναριώτες πρίγκηπες μέ δεξιότητα προάσπιζαν τήν έξουαία
τοϋ Σουλτάνου. Ό γραμματικός άπό τήν Θεσσαλία, όπως καί
άλλοι χριστιανοί άρχοντες καί άστοί τής ’Οθωμανικής έπικράτειας άντιμετώπισαν σοβαρά τό ένδεχόμενο νά έπωφεληθοϋν
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άπό αυτήν τήν διαμάχη τών Αυτοκρατοριών γιά νά προωθή
σουν τά δικά τους συμφέροντα. Ο ί φυγόκεντρες τάσεις συνέπαιρναν έξάλλου έκεΐνο τόν καιρό τήν πλειοψηφία τών τοπικών
ήγεμόνων τής Α υτοκρατορίας, μουσουλμάνους ή χριστιανούς
όσποδάρους, πρίγκηπες, γενίτσαρους ή πασάδες. Ή άδοξη, γιά
τούς διεκδικητές τής ’Οθωμανικής κληρονομιάς, διακοπή ιών
πολέμων, κάτω άπό τό βάρος τών έξελίξεων στήν Γαλλία1, δέν
φάνηκε ικανή στό νά άκυρώσει τις προσδοκίες εκείνων πού πρόσβλεπαν στήν άνατροπή τής σουλτανικής τυραννίας. Απλώς
περίμεναν τήν νέα εύκαιρία.
Ή Γαλλική ’Επανάσταση, πέρα άπό τήν άκτινοβολία τών πο
λιτικών της προτάσεων καί τών ιδεολογικών της οραμάτων, είχε
προκαλέσει σκληρές στρατιωτικές συγκρούσεις οί όποιες, προο
δευτικά, είχαν έπεκταθεΐ πρός τά άνατολικά καί είχαν άγγίξειιά
όρια τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ά π ό τήν άνοιξη toi
1796 ό Ναπολέων Βοναπάρτης βρισκόταν στήν ’Ιταλία, δποι
καί κατανικοΰσε τά αυστριακά αύτοκρατορικά στρατεύματα,
Τόν Μάιο κατέλυσε τό κράτος τής Βενετίας καί προσαρτήσεις
κτήσεις του. Τόν ’Ιούνιο, γαλλικά στρατεύματα άποβιβάστηκαν
στήν Κέρκυρα ένώ, μετά τή συνθήκη τοϋ Κάμπο Φόρμιο
(’Οκτώβριος 1797), ή δημοκρατική Γαλλία έγκαταστάθηκε επί
σημα στά Ε πτάνησα. Ή πολεμική, όσο καί πολιτικά άνατρεπτική, άτμόσφαιρα τής Εύρώπης, άγγιζε πλέον τόν οθωμανικό
χώρο καί τούς λαούς τής Βαλκανικής.
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ
Οί στρατιωτικές νίκες τής έπανάστασης καί τοϋ Ναπολέοντα
είχαν έπιπλέον έντονα άναβαθμίσει τήν σημασία τοϋ πόλεμόν
ώς πολιτικού παράγοντα. Ή στρατιωτική άποτελεσματικότηια
τών Γάλλων οφειλόταν στήν άποκατάσταση τών σχέσεων τού
στρατοϋ μέ τήν κοινωνία. Σέ άντίθεση μέ τά έπαγγελματικά κα
θεστωτικά στρατεύματα τοϋ «Παλαιοΰ Καθεστώτος» —
πιό κο
ντά στούς στρατούς τών ’Ο θωμανών πασάδων παρά στήν σύγ
χρονη περί στρατοϋ άντίληνμη-, οί μετά τό 1792 γαλλικοί στρα
τοί άποτελοϋντο άπό πολίτες στρατευμένους είτε έθελοντικα
είτε μέ τήν έπίσημη καί γενική έπιστράτευση. Ή πολιτική σημα
σία αυτής τής άλλαγής είναι προφανής καί θυμίζει τήν «έπανάσταση τών οπλιτών» πού βρίσκεται στήν βάση τής άρχαίας δη
μοκρατίας. Στόν στενά στρατιωτικό, τεχνικό χώρο, ή αλλαγή
αυτή ήταν καταλυτική. Στις άρχές τοϋ ίδιου αιώνα ό Κάρολο;ό
12ος στηριζόταν -στούς πολέμους του μέ τόν Μεγάλο Πέτρο-σέ

Tu στρατιω τικά οχέόία τον Ρήγα

Οί κλεφταρατολοΐί εφάρμοσαν αποτελεσματικά τόν κλεφτοπόλεμο εναντίον τού τακτικού τουρκικού στρατού. Χαλκογραφία, Γεννάδειος ΠιβλιοΟήκη.
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’.ιγες χιλιχ'χδες πεζών οτρχχτιχυτχον, τούς οποίους ό έπχχγγελμχχτι>μός είχε μετατρέπει αέ φόβητρο της Εύρχύπης. Σέ λιγότερο από
ναν αιώνα άπό την Πολτάβα (1709), τα μεγέθη τών στρατών
ίολλχχπλχχσιάστηκχχν επί δέκα, επί είκοσι ή επί πενήντα.
Ή ίδια έξέλιξη διεύρυνε την έννοια τών εφεδρειών, έπιτρέποπας σαφώς μεγαλύτερες άπχόλειες στο πεδίο τής μάχης. Αυτό,
ιέ τήν σειρά του, έπέτρεψε στύ πεζικό νά ελίσσεται καί νά έχροριά «διά τής λόγχης», έκβιχ'χζοντχχς τήν νίκη. Ή άνχ'χγκη χχναχαίτιιης αυτού τού άδιχ'χφορου για τις άπχόλειες πεζικού προκχχλεσε
ον πολλαπλασιασμιό τού πυροβολικού καί τόν αυστηρό συντο’ΐσμό τών πυρών καί τών κινήσεχυν. Οί δημοκρατικοί θεσμοί, ή
στρατιωτική υπεροχή τών «έθνικών» σχηματισμών σέ βάρος
ών καθεστωτικών άντιστοίχχυν, ή νέα κλίμακα άπχυλειών καί ή
χνάγκη στρχχτηγικού καί τακτικού ελιγμού, προκάλεσαν τήν καάτμηση τών νέων στρατχύν χτέ αυτόνομες, ικανές νά χχύτοδιοιίηθούν μονάδες, μεραρχίες ή σώματα στρατού. Οί μετχχρρυθμίτεις τού Ναπολέοντα, άπλώς, άποτύπω σαν τις άλλαγές αυτές.
Τό ταξίδι τού Ρήγχχ προς τόν Νότο έγινε άκριβώς μέσα σ’
χύτην τήν συγκυρία ανατροπής καί πολέμου. Τό δικό μας έριύημα, πέρα άπό τό ανατρεπτικό μέν, ειρηνικό δέ περιεχόμενο
ών αποσκευών του, είνχχι τό κχχτχχ πόσο είχε ξεκαθαρίσει τις

χιντιλήψεις κχχί τις άπόι|;εις του πάνω στό μεγάλο θέμχχ τής στρχχτιωτικής άναμέτρησης μέ τόν τύραννο.
0 ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ 0 ΠΟΛΕΜΟΣ
’ Αν κχχί στις μοιραίες χχποσκευές του κουβαλούσε βιβλία καί
χαρτιχ'χ, χχ'χρτες καί διακηρύξεις, ό Ρήγας δέν αγνοούσε, ούτε περκρρονούσε τήν στρχχτιωτική προετοιμχχσία. Στην Μεγχχλη Χάρ
τα, ή δόξχχ κχχί ή έλευθερίχχ τών άρχχχίων χτποτυπχυνύταν κυρίως
μέσχχ χχπό μχχχες καί νίκες ένχ'χντιχχ σέ δυνάστες ή σέ βχχρβάρους.
Ή ιστορίχχ πού έκει άποτυπωνόταν, ήταν σέ μεγάλο βχχθμό
στρατιχυτική. Ό Μέγχχς ’Αλέξανδρος κχχί οί χττρχχτηγοί τχτυ πού
κοσμούσχχν τό έξώχρυλλο βρισκόντουσαν έκεί λόγχο τών στρχχτιυστικχΤσν τους μάλλον ιδιοτήτων. Δέν χραίνεται νά ύπχίρχει κχχμίχχ πχχρεξήγηση στύ ότι διά τού πολέμου κερδίζεται καί χρυλχχσσεται ή έλευθερία τών λαών.
Ή συγκεκριμένη στρατιχυτική μέθοδος, ή οργάνωση καί οί
άρχές πού πρέπει νά διέπουν τόν έπαναστατικό στρατό, τόν
άπασχολούν σέ δύο έργα πού σύνθεσε στούς μήνες πυρετικής
συγγραχρικής δραστηριότητας τού 1796-1797, ότχχν έσπευδε νά
προλχ'χβει τήν ιστορική εύκχχιρία. Πρόκειτχχι γιά τό «Σύνταγμα»
(Νέχχ Πολιτική Διοίκησις τών κχχτοίκων τής Ρούμελης, τής Μι57
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κράς ’Ασίας, των Μεσογείανν Νήσων καί τής Βλαχομπογδανίας), παράρτημα του έπαναστατικοΰ του μανιφέστου, οπού,
στά άρθρα 107 μέ 114, παρουσιάζεται ή προτεινόμενη οργάνωση
των δυνάμεων τής Δημοκρατίας. Πρόκειται έπίσης, γιά τό
«Στρατιωτικόν Έγκόλπιον», ίσως πρακτικότερου προσανατολι
σμού, έργο, οπού, έκτος των άλλων πρόσθετιον του ίδιου του Ρή
γα, μεταφράζεται ένα γερμανικό εγχειρίδιο τής έποχής περί τής
στρατιωτικής τέχνης καί των προβλημάτων στρατιωτικής συ
γκρότησης2. Τά δύο αυτά κομμάτια μάς έπιτρέπουν ίσως νά
πλησιάσουμε τις περί των στρατιωτικών γνώσεις, αντιλήψεις καί
σχέδια τού Ρήγα Βελεστινλή.
Δεν μπορεί νά περάσει άπαρατήρητη ή άντίφατικότητα τών
κειμένων. Ό πεζός στρατιωτικός κανονισμός, συντηρητικών
μάλλον προδιαγραφών, βρίσκεται αντιμέτωπος μέ τά καινοτόμα, ριζοσπαστικά άρθρα τού συντάγματος. Στον πρώτο, ή κλασ
σική έννοια τού στρατού, χρειάστηκε νά ένδυθεί μέ έπαναστατικά προοίμια, μέ «δημοκρατική κατήχηση» όπως τήν άξιολογούν οί άστυνομικοί, γιά νά αποκτήσει έπαναστατικό προσανα
τολισμό. Στο δεύτερο, τά προβλεπύμενα υπερβαίνουν άκόμα
καί τις πλέον προχωρημένες τής έποχής απόψεις. Στήν Δημο
κρατία, όλοι οί 'Έλληνες θά είναι στρατιώτες, ακόμα καί οί γυ
ναίκες, οί όποιες μάλιστα μπορούν νά κρατούν λόγχη αν δέν τά
καταφέρνουν στο τουφέκι. Βαθμοί καί άξιώματα, ή έξουσία τών
άξιωματικών, έχουν ισχύ μόνο στήν διάρκεια τού πολέμου. Στήν
ειρήνη, όλοι, στόν όραματιζόμενο στρατό, θά είναι πολίτες ισότι
μοι μέ πλήρη τά πολιτικά τους δικαιώματα. 'Η στρατιωτική δέ
έξουσία, αύτή πού πηγάζει άπό τήν δύναμη τών όπλων, θά πρέ
πει νά παραμένει αύστηρά έλεγχόμενη άπό τούς δημοκρατικούς
θεσμούς καί νά θωρακίζεται άπέναντί της ή κοινωνία, τόσο άπέναντι στόν κίνδυνο άνάδειξης δικτατορίαν όσο καί άπέναντί
στόν άντίστοιχο τής αύθαιρεσίας ένάντια στόν άμαχο πληθυ
σμό.
'Η άντίθεση άνάμεσα σ’ έναν παραδοσιακό στρατιωτικό κανο
νισμό καί σέ μία όραματική σύλληψη τού στρατού τής δημοκρα
τίας είναι οπωσδήποτε μεγάλη καί προκαλεΐ έρωτήματα ώς
πρός τό τί άκριβώς πρότεινε ό Ρήγας. Ό τελευταίος δέν ήταν
στρατιωτικός. Οί πολεμικές έμπειρίες του άποκτήθηκαν -όσο
άποκτήθηκαν- στήν διάρκεια τών πολέμτον στήν Μολδοβλαχία,
όπου ό Φαναριώτης Μαυρογένης, γιά τόν όποιο έργάστηκε ό
Ρήγας, άνέλαβε τόν άγοονα ένάντια σέ Ροόσσους καί Αύστριακούς γιά λογαριασμό τού Σουλτάνου (1788-1791). Οί έμπειρίες
αύτές προκάλεσαν ίσως τήν πρώτη, τήν «παραδοσιακή» έπίκληση στρατιιυτικού κανονισμού. Τά τακτικά στρατεύματα, οί πειθαρχημένοι στρατοί, έδιναν τήν νίκη στους πολέμους, σέ άντίθε
ση μέ τήν άναποτελεσματικότητα άτακτων στρατευμάτων άπό
έκεΐνα πού εύκολα έπιστράτευε ή 'Υψηλή Πύλη. Είχε πειστεί ό
Ρήγας ότι γιά τόν πόλεμο χρειάζεται στρατός, κανονικός, τακτι
κός, πειθαρχημένος. Στό έπαναστατικό του μανιφέστο φρόντισε
νά τονίσει αύτήν τήν πρόταση.
Στό άλλο κείμενο, χαράσσονται οί άποστάσεις άπό τούς στρα
τούς πού ό Ρήγας είχε γνωρίσει. Στρατοί πριγκήπων, άριστοκρατών, άνθριόπο)ν τής αύλικής έξουοίας, οργάνων άφοσιωμένων στούς τυράννους καί στις τυραννίες. Ό στρατός του έπρεπε
μέν νά είναι άποτελεσματικός, αλλά, ταυτόχρονα, κοιναονικά καί
πολιτικά διαφορετικός άπό τά γνωστά πρότυπα. Τις ιδέες έδώ
τις είχε ή Γαλλική ’Επανάσταση καί όσα οί ριζοσπάστες τής
Βιέννης μπορούσαν -μέσα άπό ένα μείγμα θαυμασμού καί
προσδοκίας-νά τής άποδιόσουν. ’Έτσι, στόν κλασσικό στρατιω
τικό κανονισμό προστίθεται ή όραματική σύλληψη τού νέου δη

μοκρατικού στρατού στήν όποια βρίσκονται όλα τά στοιχεία νεωτερικότητας καί άνατροπής τών δεδομένων: ή μαζική συμμε
τοχή -ή γενική έπιστράτευση τού λαού, συμπεριλαμβανομένων
καί τών γυναικώ ν- καί ή πλήρης έξάρτηση τού στρατού από
τούς δημοκρατικούς, πολιτικούς, θεσμούς - προϋπόθεση για
τήν νέου τύπου διάρθρωσή του. Ό στρατός πού ό Ρήγας πρόπι
νε ήταν ριζοσπαστικά δημοκρατικός καί σύγχρονος μέ τήν επο
χή του.
01 ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Ή ούσιαστική όμως άντίφαση δέν βρίσκεται στά χαρτιά καί
στά δημοσιεύματα τού Ρήγα. Διακρίνεται στό γεγονός ότιόέπαναστάτης ξεκινά μέ τις πλέον εξελιγμένες καί σύγχρονες προθέ
σεις νά προκαλέσει εξέγερση καί έπαναστατικό πόλεμο σέ έναν
χώρο βαθιά παραδοσιακό, συντηρητικό, κλεισμένο σέ φεουδαρ
χικές συνθήκες. Οί ίδιοι οί άνακριτές τής αύστριακής αστυνο
μίας δυσκολεύονται, μέ βάση τά δημοσιεύματα τού Ρήγα, να
στοιχειοθετήσουν συγκεκριμένη κατηγορία γιά πρόθεση επανα
στατικής ένοπλης έξέγερσης. Π αρά τόν ενθουσιασμό τών χαρ
τιών, τά έκεΐ περί στρατού προβλεπόμενα, παρέμεναν άσοφη
καί άπόμακρα σέ σχέση μέ τις πραγματικές συνθήκες τής ’Οθω
μανικής Αύτοκρατορίας. Τό ζήτημα μάλιστα παρουσιαζόταν
ιδιαίτερα περίπλοκο καθώς, τά ίδια αύτά χρόνια, γινόταν επί
κληση τού ριζοσπαστισμού τών Γάλλων καί άπό πολιτικά σχή
ματα μή έχοντας ιδιαίτερα άνατρεπτικές προθέσεις. ’Ακόμα καί
στούς σουλτανικούς, «έκσυγχρονιστικούς» -μέ τήν έννοια τής
έποχής, τήν ένίσχυση δηλαδή τής κεντρικής έξουσίας- κύκλους
τής Κωνσταντινούπολης, ή Γαλλική Επανάσταση καί ό ριζο
σπαστισμός της είχε μερικές φορές χρησιμοποιηθεί ώς σημείο
άναφοράς στήν εκκολαπτόμενη βίαιη σύγκρουση μέ τούς ισχυ
ρούς καί έντονα άνεξαρτητοποιημένους γενίτσαρους. Μαζί μέ
τούς Αύστριακούς άνακριτές μπορούμε καί έμεΐς νά άναραπηθούμε ποιά ήταν τά στρατιωτικά σχέδια τού Ρήγα στόν πρα
κτικό τομέα. Μέ ποιόν τρόπο πίστευε ότι μπορούσε νά ξεκινήσει
τήν άπελευθερωτική του σταυροφορία.
Τό πρώτο στοιχείο είναι φυσικά ή προσδοκία τής γαλλικής επι
κουρίας, τής, κάτω άπό όποιαδήποτε μορφή, γαλλικής έπέμβασης. ’Από τόν Ιούνιο τού 1797, οί προκηρύξεις τού στρατηγού
Gentily, στά Ε πτάνησ α , υπόσχονται συνδρομή σέ τυραννοκτόνες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα μάλιστα σέ περίοδο πολεμική, όταν
δέν έχει υπογράφει άκόμα συνθήκη ειρήνης. Τόν ίδιο περίπου
καιρό ό Ρήγας άπευθύνθηκε στόν Ναπολέοντα ζητώντας του να
παράσχει βοήθεια γιά τήν άπελευθέρωση τών Ελλήνων^ Τόν
καιρό όμως τού άποφασιστικοϋ ταξιδιού πρός τόν Νότο, ή ειρή
νη έχει υπογράφει καί, προφανώς, δέν είναι οί πρωτοβουλίες
τού Ρήγα έπαρκής αιτία γιά νά άλλάξειή διπλωματική συγκυρία
τής Εύρώπης.
Τό δεύτερο στοιχείο, τό πλέον ρεαλιστικό, πού τό υίοθετοϋνγί
αύτό καί οί Αύστριακοί άνακριτές, είναι ή έκμετάλλευση τών
άποσχιστικών τάσεοσν τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας.
«.. .λαμβανομένης ύ π ’ όψιν -γρ ά φ ει ή άνακριτική έκθεση-π/ς
ϊόιας αυτού ομολογίας, ότι έκαμε λόγον περί τών μέσων πώς
ήόύνατο νά έπιχειρηθή έπανάστασίς τις καταφωράται πάντως
εκ τών επ ί μέρους καταθέσεω ν τών Ά ρ γέντη , Νικολίόου, Πέτροβιτς καί Ίωάννον Εμμανουήλ, ότι τό επαναστατικόν αντοϋ σχέόιον ήτο τό επόμενον. Είχε όήλα όή ό Ρ ήγας τήν άπόφαοιν να
μεταβή εις τήν χερσόνησον τοϋ Μωρέως, κειμένην κατά τήν Με
σόγειον θάλασσαν, πρός τούς αυτόθι οίκοϋντας "Ελληνας στασιαστάς, τούς Μανιάτας, ά πογόνους όντας τών άρχαίωνΣπαρ-

Tà στρατιω τικά σχέδια τοϋ Ρήγα
ατών, να προσέλκυσή εις εα υτόν την εμπιστοσύνην αυτών, να
διαστάσεις καί τις δυνατότητες τών έχθρικών πρός τήν Πύλη δυ
ηρύξη άπανταχοϋ την ελευθερίαν καί επειτα, βοηθούμενος ύπ'
νάμεων τής Αύτοκρατορίας, άπόηχος τής όποιας σώζεται σέ
ύτών, να έλευθερώ ση ολην την χερσόνησον τοϋ Μωρέως διά
τραγούδι τής έποχής. Ό ίδιος ό Ρήγας, είτε στόν Θούριο είτε
ϊςβίας άπό τοϋ τουρκικοί) ζυγού. Μ ετά όέ την άπελευθέρωσιν
στόν Πατριωτικό 'Ύμνο, άλλά καί σέ όποιαδήποτε έπαναστα)ϋ Μωρέως ηθελεν έπειτα να είσβάλη εις την ’Ήπειρον, να
τική του έπίκληση, όταν, πέρα άπό τις γενικότητες, θέλει νά ονο
Ιευθερώση καί τα υτήν την χώραν, να συνενώαη τούς Μ ανιάτες
μάσει τις ένοπλες δυνάμεις τής έπανάστασης, παραθέτει τό ίδιο
£τά τών άλλων Ε λλήνω ν στασιαστώ ν των καλούμενω ν Κακορεπερτόριο τών θρύλων: Πασάδες σέ άποστασία, όλο τό πανό
ουλιωτών, οϊτινες ο'ικοϋσι πα ρά τά παράλια τής Ά όριατικής
ραμα τών φυγόκεντρων διαθέσεων τών παραγόντων τής Αύτο
ιλάσσης, καί μ ετά τών συνημμένω ν τούτω ν δυνάμεω ν να προκρατορίας5.
νρήση προς Ά να το λά ς καί έπειτα νάπελευθερώ ση τάς τουρΟί ύποθέσεις τών αύστριακών άρχών σχετικά μέ τις στρατιω
ικάς έπαρχίας Μ ακεδονίαν, 'Αλβανίαν, την κυρίως Ε λλάδα,
τικές δυνατότητες Μανιατών, Σουλιωτών καί χριστιανών ενό
ατόπιν δε τάς λοιπός διά γενικής άποστασίας, καί, ώς καταθέπλων έν γένει, τραντάζουν ίσως ύπερβολικές σέ εμάς, στήν έποχή
ιι Ιδίως ό Πέτροβιτς, να είσ α γά γη άπαντατους όμως εύκολα γινόντουσαν πιστευτές.
?ϋ τό γαλλικόν πολίτευμα. ’7έλπιζε δ' ό ΡήΣτό κάτω κάτω, στήν περίπτωσή μας, όλες οί
ας να κατορθώση την άπελευθέρω σιν ταύπλευρές είχαν έντονο συμφέρον νά τις μεγα
jv τόσω μάλλον, όσω απα ντες οί 'Έλληνες
λοποιήσουν. Ό Ρήγας καί οί συνεργάτες του
ναι οπω σδήποτε ώπλισμένοι καί έχουσι προπού άναζητούν ξένη -γαλλική- παρέμβαση
ηθείας τροφών, είνε δέ πρόχειρα χρήματα εκ
καί βοήθεια γιά τά σχέδιά τους, οί Αύστριακοί
λουσίων μονών».
άξιωματούχοι πού έπιθυμοϋν νά παρουσιά
Οί παραπάνω διαπιστώσεις συμπληρίόνουν
σουν τήν άστυνομική έπιτυχία τους ώς σωτή
αί κλείνουν τό έργο τοϋ Αυστριακού άναρια γιά τήν παγκόσμια τάξη, οί διπλωμάτες
ριτή, έπιτρέποντάς του νά στοιχειοθετήσει
πού υπογραμμίζουν τό μέγεθος τής άπειλής
άπό τό όποιο διέσωσαν τις κυβερνήσεις τους.
ατηγορίες για άπόπειρα βίαιης άνατροπής
"Ολα αύτά δέν μάς διαφωτίζουν άμεσα πά
ής πολιτικής τάξης τοϋ τότε κόσμου. Δυτυχώς, όχι μόνον δεν κλείνουν τό έργο τοϋ
νω στό συγκεκριμμένο στρατιωτικό σχέδιο
τοϋ Ρήγα. Ούτε κάν μάς άποκαλύπτουν τό
ημερινοϋ ίστορικοϋ έρευνητή, άλλά, άντίθεπώς ό ίδιος ζύγιζε καί έκτιμοϋσε τήν κατάστα
ά, προσθέτουν νέα έρωτήματα στά προϋση, τί γνώριζε γιά τις πραγματικές δυνατότη
άρχοντα. Τό σχέδιο, όπως ό βιαστικός
τες καί διαθέσεις τών παραγόντων στόν χρι
αυστριακός τό παρουσιάζει, διαπνέεται άπό
στιανικό βαλκανικό χώρο. Μπορούμε νά υπο
φελή αισιοδοξία. Ή άποδιδόμενη στόν Ρήγα
θέσουμε ότι, μέσα στήν πεποίθηση, στόν
ρόθεση νά έκστρατεύσει μετά τών Μαένθουσιασμό καί στήν ταραχή πού προκαιατών καί Σουλιωτών ένάντια στην βάρβαρη
Λδριάντας του Ρήγα στο Ρελεστίνο.
λούσε ή πεποίθηση, στόν ένθουσιασμό καί
λνατολή καί την τυραννία της, υπερβαίνει σίστήν ταραχή πού προκαλοϋσε ή αίσθηση τής «ιστορικής ευκαι
ουρα, ώς άθλος, τούς άντίστοιχους τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου
ρίας», δέν υπήρξε καιρός γιά συγκροτημένα σχέδια καί μεθο
αί όλων τών διάσημων στρατηλατών αθροιστικά. Πολύ περισδικές προετοιμασίες. ’Έ τσι ίσως εύκολα έξηγεΐται ή άσάφεια
ότερο πού, Σουλιώτες καί Μανιάτες, πρέπει νά πεισθοϋν στην
τών προθέσεων καί ή άντιφατικότητα τών προτεινόμενων μέ
,ορεία για τις όπιυσδήποτε θεαμιχτικές ίκχχνότητές τους!
τρων. Γιατί τό νά υποθέσουμε ότι ό Ρήγας δέν ήταν παρά ένας
Στό τέλος τοϋ 18ου αιώνα, ή χρησιμοποίηση άτακτων δυνάμε
όραματιστής, άνίκανος νά άντιληφθεί τις παραμέτρους τής άναων ικανών νά δημιουργήσουν προβλήματα στά μετόπισθεν τοϋ
τρεπτικής δράσης, έρχεται σίγουρα σέ άντίθεση μέ τήν προϊστο
.ντιπάλου ήταν τρέχουσα πρακτική τών έμπολέμων. Οί
ρία του.
έθνικές» επικράτειες πολύ άπεΐχχχν άπό τοϋ νά εΐνχχι πολιτιμικά ή κοινοονικά ομογενείς, οί θεσμοί δέν θύμιζαν νεότερα συκεντρωτικά σχήματα, οί σχέσεις ιεραρχίας είχαν συνήθως φεΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ωδαρχική υφή καί, κατά συνέπεια, ύπήρχχχν πλήθος ρωγμών
1. Ή Αυστρία διέκοψε τόν πόλεμο μέ τήν Πύλη μέ τή συνθήκη τοϋ Σιιξιοποιήσιμιυν σέ καιρούς σύγκρουσης. Αύτό ίσχυε με τό πχχραστόβ, στις 4 Αύγούστου 1791. Ή Ρωσία μέ τή συνθήκη τοϋ Ίασίου,
αχνω στήν περίπτχυση τής ’Οθωμανικής Α ύτοκρατορίας όπου,
στις 9 Ιανουάριου 1792.
ήν ίδια έποχή, οί φυγόκεντρες, διαλυτικές τάοεις άποτελοϋν
2. Τοϋ Marschall von Khevenhüller, πβ. σέ Λέανδρο Βρανούση, Ρήγας
όν κανόνα καί όχι την έξαίρεση. Τήν έποχή πού ταξιδεύει ό ΡήΒελεστινλής, 1757-1798,’Αθήναι, 1957, σ. 120-121.
ας, στά βόρεια Βαλκάνια, βρισκόταν σέ πλήρη έξέλιξη ή έξέ3. Στό ίδιο, σ. 93.
ερση τού Πασβάνογλου, τήν όποια ή Υ ψ ηλή Πύλη άδυνα4. Λεγράνδ Αιμίλιος, 'Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή κα
οϋσε έπί σειρά ετών νά κχχταστείλει.
τών συν αντφ μαρτνρησάντων (μετάφραση Σπυρίδωνος Λά
"Ολες οί έχθρικές πρός τούς ’Ο θωμανούς δυνάμεις είχαν συνυμπρου), ’Αθήναι 1891 [φωτοαναστατική έπανέκδοση έταιρείας
ολογίσει αύτόν τόν παράγοντα στά σχέδιά τους. Ή Ρωσία,
Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα,’Αθήνα, 1996], σ. 71-73.
τήν δεκαετία τοϋ 1770 (Ό ρλω φ ικά κ.λπ.), είχε μάλιστα άξιο5. Γιά παράδειγμα, στόν «'Ύμνο Πατριωτικό» άναφέρεται στούς
ωιήσει τά μέγιστα τις δυνατότητες αύτές. Τό ’ίδιο έκανε ή
Μπότζαρη, Μπουκουβάλα, Δράκο, Καραΐσκο, Χριστάκη, Μπλα
^ύστρία, εκεί όπου μπορούσε νά άποκτήσει προσβάσεις ένώ,
χάβα, Λάζο, Μπασδέκη, Στερνάρη, Βαρνακκότη, Κολοκοτρώντ
ήν ίδια έποχή, Γάλλοι πράκτορες εξέταζαν τις δυνατότητες τών
σωτερικών άντιθέσεων τής Α ύτοκρατορίας. Τό γενικό χχύτό
κ.λπ. κ.λπ. "Ηρωες, έκτος τών άλλων, καί τών τότε ηρωικών τρα
γουδιών.
νδιαφέρον, είχε δημιουργήσει ένα είδος μυθολογίας πάνω στις
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Συνέδρια
για τον Ρήγα
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης διακοσίων χρόνων από τότε
Ê Ê φετινή χρονιά έχει κηρυχθεί «έτος Ρήγα». Με εκδηλούσεις,
που ο Ρήγας τύπωσε τη δωδεκάφυλλη Χάρτα της Ελλάδος, (Βιέν
" Ê συνέδρια και εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα
νη 1797), διοργανώθηκε στην Κοζάνη, στις 18 Οκτωβρίου 1997,
W τιμηθεί η επέτειος για τα διακόσια χρόνια που μεσολάβη
επιστημονική ημερίδα με τίτλο
σαν από τη θανάτυχτη του Ρήγα
«Τα 200 χρόνια της Χάρτας τον
Βελεστινλή και των συντρόφων
[=!62β]
Ρήγα
Βελεστινλή-Φεραίον
του. Ο υπουργός Πολιτισμού κ.
»
1797-1997». Επίσης εγκαινιάΕυ. Βενιζέλος, σε συνέντευξη
♦
/.
„ομενηΧ«ξτα
^το
ιμ
α
ζ
σθηκε έκθεση με 23 βιβλία Γεω
Τύπου που έδωσε στις 7.1.98,
ο
λη
,η
γη
ν
κ,
τ
a
ΰωοεκα,
ψυλλα
εις
γραφίας, 4 Χάρτες-Άτλαντε:
ανήγγειλε αυτές τις προετοιμα
λανδίζικονχαςτι
όιομαξόμενον
Κλε
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κο
ζόμενες εκδηλώσεις και τα συ
λ
»
ς
aV / A /8 τ5 ι 7 9 7 ,
4
?
ζάνης, όπου εκτέθηκαν και δύο
νέδρια.
μεχξΐ τελχς Μλ/oü. ο\ πξοσ<ριλός&>„
πρωτότυπα αντίτυπα από τη
Εν τω μεταξύ, έχουν ήδη πραγ
Χ άρτα του Ρήγα, το ένα προερ
ματοποιηθεί τρία προπαρα
ημτοβν να γξάψχν εις ημάς ΪΊoc να τοΐς ςαλ^η λ
χόμενο από τη Βιβλιοθήκη της
σκευαστικά συνέδρια των φετι
αυτό το διάςημα τ? καίξΗ. επειδή *, μετά τα ντα &
Βουλής και το άλλο από τη Δη
νών εκδηλώσεων.
&*λει svßiSTj πλέον εδω , με το να μησευη 6
μοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.
της ''εντεύθεν, η τιμή είναι ττξοςτξία Ύξ'οσια η κόλα,
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 1997
Η ημερίδα για τη Χάρτα του Ρή
ai
ξη$είσ*ι
χάξται
,
εμικξίεχκσι
τας
ηατα
μεξος
γα οργανώθηκε από το Ινστιτού
Η Επιστημονική Εταιρεία Με
ετηπεόογξαφ/ας
τινων
πεξίψημων
πόλεων
,
διπλά
τα
το Βιβλίου και Ανάγνωσης Κο
λέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήονόματα των αηλο/πων, φ Ιως ι 5ο. <χχ*Τχ νομίσ
ζάνης, τη Χαρτογραφική Επι
γα» οργάνωσε στο Βελεστίνο το
ματα Ε ΆηΊόων όλων, εξανισθίντα από το Srjaamστημονική Εταιρεία Ελλάδος
Γ Διεθνές Συνέδριο «Φεραίκαι τον Οργανισμό Πολιτιστικής
Βελεστίνο-Ρήγας» από 2 έως 5
ψυλάκον τη αυτοκξάτοξος της Γερμανίας, πς'ος κατΛΠροπεύουσας της Ευρώπης Οκτωβρίου 1997.
ληψιν της άξχαιολογ/ας.
Θεσσαλονίκη ’97.
Με τη συμμετοχή ογδόντα επι
στημόνων από την Ελλάδα και
«Κίδησις», από την οποία συνάγεται ότι ήδη έχει αρχίσει η εκτύπωση της «Χάρτας της
Στο Πανεπιστήμιο της Τεργέ
το εξωτερικό ξεκίνησαν οι εορ
Ινλλάδος» και προβλέπεται η ολοκλήρωσή της το τέλος Απριλίου 1797. Σ ’ αυτήν
στης, την Παρασκευή 5 Δεκεμ
ταστικές εκδηλώσεις για την
επέτειο των διακοσίων χρόνιυν αναγγέλεται, επίσης, η επικείμενη αναχώρηση του Ρήγα α π ’ τη Βιέννη το Μάιο του 1797. βρίου 1997, διεξήχθη επιστημο
Εφημερίς 15 (2 0 .2 .1 7 9 7 ) 1(»2β.
νική ημερίδα για τα 200 χρόνια
από τον μαρτυρικό θάνατο του
Ρήγα Βελεστινλή.
από το θάνατο του Ρήγα, οργανιυμένη από τις έδρες Ν εοελληνι
Για τη ζωή, το έργο και τη βαλκανική διάσταση του Ρήγα αφιεκ ο ί Σπουδών tojv Πανεπιστημίων της Τεργέστης και της Βερόριόθηκαν σαράντα πέντε ανακοινούσεις από συνέδρους, οι οποίοι
νας, με τη συνδρομή του Ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού, του
αναλυτικότερα προέρχονταν: έξι από τη Βουλγαρία, τρεις από τη
Ιταλικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, της Κοινότητας των Ορθο
δόξου Ελλήνων Τεργέστης και του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών
Σερβία, δύο από τη Γαλλία και τη Γερμανία και μία από τη Ρουμα
νία και τη Χιλή. Αλλες τριάντα ανακοινιυσεις έκαναν σύνεδροι
Τεργέστης.
από την Ελλάδα.
Με την ημερίδα αυτή σημειώθηκε η έναρξη του έτους Ρήγα Φεραίου, που ακριβούς πριν από 200 χρόνια —τον Δ εκ έμ β ρ ιο του
Το Γ’ Διεθνές Συνέδριο οργανώθηκε από την Επιστημονική Εται
1797— συνελήφθη σ’ αυτή την πόλη. Στη διάρκεια της ημερίδα;
ρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα» σε συνεργασία με το Δή
παρουσιάστηκαν οκτού ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, σε δύο συ
μο Βελεστίνου, το Σύλλογο Βελεστινιωτιυν Αθηνών και την Ιστορική
νεδρίες. Στην πριοινή συνεδρία προέδρευσε η κ. Lucia
και Δαογραφική Εταιρεία τιυν Θεσσαλιυν. Σε ιδιαίτερη αίθουσα
Marcheselli-Loukas, καθηγήτρια της Νεοελληνικής Λογοτεχνία;
λειτούργησε έκθεση με βιβλία από τη βιβλιοθήκη του προέδρου της
και Γλούσσας στο Πανεπιστήμιο της Τεργέστης και στην απογευ
Εταιρείας «Φεριυν-Βελεστίνου-Ρήγα» Δημ. Καραμπερόπουλου
ματινή ο κ. Δ. Καραμπερόπουλος, πρόεδρος της Επιστημονική;
που αναφέρονταν στον Ρήγα.
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Συνέδρια Ρήγα

Έ Γ J Η 2 I

..·■<

.

i l

Ε τ ι λ ά ω β ί ν η ί'η ή ,
,

~ "

n r/

v ira

- \ jv*
τβ κυρ Ρ ή γα ,

ή 'Ε τ η

ν ""ί\ Ρ

ί. iruiAeiJ Λ|.

Tcsov t< ü ί/£ B i t και», cosv X, » £ a Ä »a {
Γβλϊΐί όιτδ ό «fi®* t<ppcVricf χα çe/Ag . c ? tv Λ'.
» ή υ ί,

Ουνέσκο και το ΥΠΠΟ προγραμματίζουν ένα μεγάλο διεθνές συ
νέδριο με θέμα «Η εποχή του Διαφωτισμού στην Ευρώπη και τα
Βαλκάνια. Ο Ρήγας πρόδρομος τιυν απελευθερωτικών κινημάτων
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Το συνέδριο θα συνοδευτεί από
( Έπαράλληλες
Χ Κ ά ί θ ( εκδηλώσεις, εκθέσεις, συναυλίες κ.λπ.
3. Τον ερχόμενο Οκτώβριο, θα γίνει στο πανεπιστήμιο της Νάπολης, στην Ιταλία, ένα άλλο διεθνές συνέδριο.
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«Ιΐίδησις» στην οποία αναφέρεται η ολοκλήρωση της εκτύπωσης της Χάρτας

της ΕΏάδος.
Εφημερίς 41 (2 .δ . 1 7 9 7 ) 4 8 1 .

Εταιρείας «Φερυόν-Βελεστίνου-Ρήγα».
Όπως πολύ εύστοχα διατύπωσε ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης, που
ήταν ο πρώτος ομιλητής και έκανε το κλείσιμο της ημερίδας συ
γκεφαλαιώνοντας τα συμπεράσματα, οι ανακοινιόσεις αναπτύ
χθηκαν προς τρεις κατευθύνσεις- α) αναδίφηση των συντεταγμέ
νων της εποχής (χυνρίς αναχρονιστικές θεωρήσεις)- β) πρόσληψη,
οποδοχή, επεξεργασία της μορφής και της σκέψης του Ρήγα (από
στοριογραφική και πολιτική άποψη)- γ) αναφορές στο λογοτεχνι
κό έργο του Ρήγα.
Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι ανακοινιόσεις τιυν F. Guida, του
Πανεπιστημίου Roma III («Οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες την
;ποχή του Ρήγα»), Μ. Dogo, του Πανεπιστημίου Τεργέστης («Οι
ΙΕέρβοι της Τεργέστης και του Beogradski Pasaluk την εποχή του
Πήγα»)- Ό λγα Κατσιαρδή-Herring, του Πανεπιστημίου Αθηνιόν
«Υπέρ πάντιυν η επιχείρηση- οικονομικές παράμετροι του μαρ
τυρίου του Ρήγα»).
Στη δεύτερη ομάδα, των Π. Παπαστράτη, του Παντείου Πανεπιπημίου («Η ιδέα της Βαλκανικής Ομοσπονδίας στο Μεσοπόλειο»)- Π. Κιτρομηλίδη, του Πανεπιστημίου Αθηνιόν («Ο Ρήγας και
:α σημερινά προβλήματα στα Βαλκάνια»)- Ρ. Σταυρίδη-Πατρικί>υ, του Παντείου Πανεπιστημίου («Ο Ρήγας στην πριύιμη μαρξι
στική ιστοριογραφία»).
Στην τρίτη ομάδα, τέλος, ανήκουν οι ανακοινώσεις των Άννας
Ταμπάκη, του Κ.Ν.Ε - Ε.Ι.Ε («Το μεταφραστικό πρόγραμμα του
Πήγα στο πλαίσιο του νεοελληνικού Διαφωτισμού») και I. Di
Talvo, του Πανεπιστημίου του Παλέρμου («Βολιδοσκοπήσεις στη
Αιόσσα του Ρήγα»),
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 1998
Για το 1998 έχουν προγραμματισθεί μια σειρά από εκδηλώσεις
'ία τον Ρήγα Βελεστινλή, μεταξύ των οποίων και τα συνέδρια:
1. Το Κέντρο Δελφιύν οργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα
<Από τον Διαφωτισμό στις Ε παναστάσεις» τον ερχόμενο Ιούνιο.
Στην επιστημονική επιτροπή συμμετέχουν η πρόεδρος του Κέ
ντρου κ. Ελένη Αρβελέρ και οι Φίλιππος Ηλιού, Σπύρος Ασδρα'άς, Χάρις Καλλιγά, Κ. Βεργόπουλος και Κώστας Αάππας. Στο
'πλαίσιο του συνεδρίου οργανώνεται επίσης και έκθεση βιβλίων,
1χαρακτικών κ.λπ. συναφών με τον Ρήγα και την απήχησή του στα
Βαλκάνια.
f 2. Η Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Παρισιού, η

Από τη Νέα Χάρτα της Βλαχίας του Ρήγα, Βιέννη 1797.

4. Επίσης, τον Ιούνιο οργανιόνεται ένα μεγάλο ελληνοσερβικό
συμπόσιο στο Βελιγράδι με θέμα «Ο Ρήγας Βελεστινλής και οι
βαλκανικοί λαοί». Το συ^ιπόσιο οργανώνεται σε συνεργασία του
τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστή
μιου Θράκης και της έδρας Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γλώσ
σας του Πανεπιστημίου του Βελιγραδιού.
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Από τη Γοιχή Χάρτα της Μολδαβίας του Ρήγα, Βιέννη 1797.

Εικόνες τον Ρήγα...
της Βάσιας Καρκαγιάννη-Καραμπελιά
Βλέμμα οραματιζόμενου - έτσι το θέλησε και έτσι το πραγματοποίη
ο σύντομο -σε σχέση με τη σημασία του θέματος και με την
σε ο ζωγράφος. Κάπως έτσι, άλλωστε, τον περιέγραψαν όσοι τον
έκταση του υπάρχοντος εικονογραφικοΰ υλικού- κείμενο
γνώρισαν ή όσοι βρέθηκαν κοντά σε ανθρώπους που τον συναναπου ακολουθεί1 αποτελεί απόπειρα εικονολογικής «ανάγνω
στράφηκαν. Ας θυμηθούμε, για παράδειγμα, τι γράφει ο ανώνυμος
σης» μερικών αναπαραστάσεων του Ρήγα Βελεστινλή2, κατά το
έλληνας συγγραφέας του βιβλίου Ελληνική Νομαρχία ήτοι Λόγος πε
πλείστον γνωσιών. Μια πληρέστερα τεκμηριωμένη ανάλυση μένει
ρί Ελευθερίας5 (βι βλίο επαναστατικό διά του οποίου στηλιτεύεται η
να γίνει όταν θα έχουν εντοπισθεί και συγκεντρωθεί όλες ή πολλές
πολιτική του ανιότερου κλήρου και των φιλότουρκων προεστών),
τουλάχιστον εικονογραφικές συνθέσεις που σ’ αυτές εμφανίζεται ο
όταν αναθέτει «ως δώρον» το σύγγραμμά του στον Ρήγα: «Εις τον
Ρήγας, από το χρόνο του μαρτυρικού θανάτου του μέχρι σήμερα:
τίμβον του μεγάλου και αειμνήστου Έλληνος Ρίγα τω υπέρ της σωτη
φιλελληνικά (κοσμημένα με γκραβούρες) φυλλάδια των τελιόν του
ρίας της Ελλάόος εσφραγιασθέντος: χάριν ευγνωμοσύνης (...}/’. Στο
18ου και του 19ου αιώνα, παραστάσεις σε βιβλία, φορητοί πίνακες,
κείμενο-αφιέρωση που ακολουθεί, όπου ο Ρήγας αποκαλείται «α·
τοιχογραφίες, γλυπτά, χειροτεχνήματα κάθε είδους...
ξιάγαστοςΉρως», «Πρόδρομος μιας ταχέως ελευθερώσεως της κοι
Η πρώτη μέχρι στιγμής γνιυστή παράσταση του Ρήγα στα μέρη
νής Πατρίδος μας Ελλάόος» για την αγάπη της οποίας «εθυσίασε και
μας φυλάσσεται στη συλλογή του Κίτσου Μάκρη, στο Βόλο, και
την ζωή του», ο ανώνυμος συγγραφέας τελειώνει με τα εξής λόγια:
προέρχεται από το γκρεμισμένο πια σπίτι τιον Παγώνηδων3, στη
«όέξαι το λοιπόν, με το συνηθισμένο σου ελληνικόν ιλαρόν και κατα
Δράκεια. Πρόκειται για τοιχογραφία η οποία, κατά τον Κίτσο
δεκτικόν σου βλέμμα (...) ως αρ
Μακρή, έγινε γύρω στα 1870,
από τον Αθανάσιο Παγώνη.
ραβώνα εκόικήσεως του λαμπρού
αίματός σου κατά των τυράνων
Το έργο φέρει εμφανή τα ση
μάδια των ταλαιπωριών τις
της Ελλάόος. Η όε Ελλάς άπαοα
θέλει δοξάσει διά παντός το όνο
οποίες υπέστη από το σοβάτισμα που, ποιος ξέρει υπό ποιες
μά σ ο υ (...)».
συνθήκες και για πόσα χρόνια,
Στην εικόνα μας, το βλέμμα δεν
το είχε καλύψει. Δίπλα στον Ρή
είναι «ιλαρόν». Η «ελληνικότη
γα, υπήρχε, σύμφωνα με τον Κ.
τα» και η «καταδεκτικότητα» Μακρή, το πορτραίτο του Δημηαν την ερμηνεύσουμε σαν απλό
τρίου Υψηλάντη. Υποθέτιο ότι
τητα, μάλλον προφανείς, από τα
θα επρόκειτο για τον Αλέξαν
ρούχα ιδιαίτερα που φορά, σ’αυ
δρο Υψηλάντη, που κοντά σ’
τήν όπως και σ’ όλες τις αναπα
αυτόν «εκπαιδεύτηκε» ο νέος
ραστάσεις περίπου: άσπρη που
Ρήγας στην Κωνσταντινούπολη
καμίσα χωρίς «γιακά», και απλή,
και διετέλεσε γραμματέας του,
χωρίς καμιά εκζήτηση κόκκινη
πριν σταλεί απ’ αυτόν, τον Ιού
κάπα, απ’ αυτές που φορούσαν
νιο του 1776, ως επίσημος γραμ
στον ελλαδικό αλλά και βαλκανι
ματέας, στον ηγεμόνα της Μολ
κό χοίρο εκείνη την εποχή7. Όσο
δαβίας Μαυρογένη4. Ο ίδιος
για τα υπόλοιπα, δεν έχουμε μαρ
Αλέξ. Υψηλάντης υποστήριξε
τυρίες- όμως ένα είναι σίγουρο:
και ηθικά και χρηματικά τις
εκείνος που θέλησε αυτή την
εθνεγερτικές προσπάθειες και
αναπαράσταση στον τοίχο του
τις εκδόσεις του Ρήγα, ιδιαίτε
σπιτιού του σαν καθημερινή συ
ρα δε το σχεδίασμά και τη χά
νεχή πρόκληση της ατομικής και
Τοιχογραφία στη Δράκεια ΙΙηλίου που, σύμφωνα με τον Κίτσο Μακρή, έγινε περί το
ραξη της Χάρτας, και γι’ αυτό
οικογενειακής (αν όχι συλλογι
1870 από τον Αθανάσιο ΙΙαγώνη.
τους εμφανίζουν συχνά μαζί σε
κής) μνήμης, σε περιοχή, επιπλέ
άλλα εικονογραφικά ντοκουμέντα που διαθέτουμε (βλ. για παρά
ον, που βρίσκεται ακόμα υπό τον Οθωμανικό ζυγό, ασπάζεται
δειγμα την πάνω εικόνα στην απέναντι σελίδα, παρμένη εδιύ από
ασφαλώς σε μεγάλο βαθμό τέτοιες ή παρόμοιες αποτιμήσεις της
το αναμνηστικό τεύχος της Ακαδημίας ΑΟηνιυν για τη Φιλική
προσα>πικότητας του Ρήγα, έτσι όπως η γραπτή και -σε πολύ μεγα
Εταιρεία, Αθ. 1964).
λύτερη έκταση- η προφορική παράδοση τις μετέφερε και διέδωσε
Στην τοιχογραφία της Δράκειας εμφανίζεται ο Ρήγας όπως περί
σνά την Ελλάδα και σ' ολόκληρο τον βαλκανικό χώρο. Η ίδια η
που τον ξέρουμε κι από άλλες παραστάσεις της εποχής: Εύσιυμος,
Ελληνική Νομαρχία είναι αμφίβολο (αν και όχι αδύνατο) να ’χει
στρογγυλοπρόσιοπος, με σκούρα ημίμακρα μπουκλωτά μαλλιά που
φτάσει μέχρι τη Δράκεια και να γνωρίζει ο παραγγελιοδόχος της
τοιχογραφίας και κάποιοι σαν αυτόν, 50 ή 70 χρόνια μετά τη δολο
πέφτουν ελαφρά στο μέτωπο- μαύρα κα(.ιπυλ(οτά φρύδια και μαύρο
φονία του Ρήγα, ορισμένες από τις σελίδες της όπου ο Ρήγας αποκαστριφτό μουστάκι- στρογγυλό πηγούνι -και μαύρα, ορθάνοιχτα μάτια
λείται «αείμνηστος Έλλην». «ΊΤρως», «μέγας και θαυμαστός», «ανα κοιτούν, θα ’λεγε κανείς, όχι ένα πράγμα, μα ένα μακρινό στόχο.

Τ
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αγαστός ανήρ», «εστολισμένος από την φύσιν με άλας τας χάριτας
jv μεγάλων υποκειμένων, ευφυής, αγχίνους», «ωραίος το σώματι
χι ιυραιότερος το πνεΰματι», «δίκαιος», «αληθής φιλέλλην, και φιότατρις», εμπνεόμενος από θειον έρωτα «της Πατρίδος του Ελλά)ς» κ.λπ. κ.λπ. Είναι αμφίβολο να έχει υπάρξει άμεση γνώση αυτού
^,λλά και του παρακά, ·)
αποσπάσματος,
του, ύστερα από σύ;ομη αναφορά στη
οή και στο έργο του
ήγα, στην προδοσία
ου οδήγησε στη σύλΊ'ψή του κ.λπ., ο συγοαφέας καταλήγει:
\λλ’ αν η φθονερά τύ1 έκλετ^εν την Ελευερίαν της Ελλάδος με
]ν ζωή
τοιούτου
Ίρωος, δεν ημπόρεεν όμως να εμποδίσει
- )ν αναγκαίον και φο*■?ρόν κρότον (εγώ
τογραμμίζω) οπού η
ήμη τοιαύτης επιχει■ήσεως ανέπεμψεν εις
ις ακοάς των Ελλήνν, ούτε ημπόρεσε να
' κλείψει εις την όρασίν
ον την λαμπρότητα
ΕΌιούτου έργου. Το
θιόον αίμα του Ρήγα
ροετοίμασε την ταχείν εξάλειψιν των βαράρων Τυράνων και
γλήγορα θέλουσιν εμανισθεί βέβαια οι
-παδοίτου. Τότε δε θέ,ομεν
αποδείξει
μπράκτα)ς την προς
υτόν ευγνιυμοσύνην
ας, υψώνοντες εις το
έντρον της ελευθέρας
ΐλλάδος στεφάνου δόξης, και θριάμβους εις μνημόσυνον αυτού του
,εγάλου ανδρός, ως αρχηγού, και πριυτου σύνεργού εις την της
,ΐλλάδος ελευθέριοσιν» (κ.λπ...).
Έ να είναι το βέβαιο: ήταν πράγματι φοβερός ο κρότος που η φήη της επιχείρησης του Ρήγα «ανέπεμψε στις ακοές τιυν Ελλήνιυν»
„που κι αν αυτοί βρίσκονταν. Στη γενέτειρά του Θεσσαλία, πριότ’
ιπ’ όλα: ιδιαίτερα στο Βελεστίνο, όπου η οικογένεια του υπέστη τα
ιεινά που γνωρίζουμε (χπό διάφορες πηγές· στη Ζαγορά, όπου μα
θητέυσε- στον Κισσό, όπου -λ ένε- πως δίδαξε- σ’ ολόκληρο το Πή,ιο. Αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και στην Ευριόπη: όταν ο
ιδαμάντιος Κοραής, το 1798, εκδίδει την Αόελφική Διδασκαλία
ου, πριυτο από τα επαναστατικά φυλλάδια που δημοσίευσε στα
ρόνια «που η προώθηση τιυν δημοκρατικιόν Γάλλιον ιπην Ανατολή
ίχε δημιουργήσει ελπίδες ελευθερίας»*, γνωρίζει, στο Παρίσι, ότι
• Ρήγας με τους συντρόφους του έχει παραδοθεί στους Τούρκους,
ιλλά δεν έχει ακόμα μάθει για την εκτέλεσή τους και γράφει τα
ξής: «Παρίστανται ίσως ταύτην την ιόραν δέσμιοι, έμπροσθεν του

τυράννου, οι γενναίοι ούτοιτης ελευθερίας μάρτυρες. Τσως, ταύτην
την ώραν, καταβαίνει εις τας ιεράς κεφαλάς των η μάχαιρα του δη
μίου, εκχέεται το γενναίον ελληνικόν αίμα από τας φλέβας των, και
ίπταται η μακαρία ψυχήν των διά να υπάγη να συγκατοικήσει με
όλων των υπέρ ελευθερίας αποθανόντων τας αοιδίμους ψυχάς.
Αλλά του αθώου αίμα
τος η έκχυσις αύτη αντί
τού να καταπλήξει τους
Γραικούς θέλει μάλλον
τους παροξύνει εις εκδίκησιν». Αυτή είναι η
πρώτη δημόσια ελληνι
κή αντίδραση για το
χαμό του Ρήγα, σ’ ένα
σύγγραμμα που αποτε
λεί φλογερό κήρυγμα
εξέγερσης
εναντίον
των Τούρκων, αλλά
και
απελευθέρωσης
από την «εσοιτερική
δυνάστευση του ιερα
τείου και των αρχόντιυν» που, όπως γρά
φει ο Κοραής, «αρπάζωσι ανηλεοός από των
πεινόντων χριστιανών
τα στόματα τον ολίγον
εκείνον άρτον τον
οποίον και αυτή των
Τούρκων η απληστία
εντρέπεται να αρπάση»9.
Είναι μάλλον απίθα
νο, ίσως κι αδύνατο,
να έχει διαβάσει κεί
μενα τέτοιου ύφους
και βιαιότητας ο πα
ραγγελιοδόχος,
κα
θώς κι ο ανώνυμος
εκτελεστής μιας άλλης
τοιχογραφίας, τιον τε
λών του 19ου αιώνα
πλέον, στο ταβάνι της εισόδου της οικίας Ιωαννίδη, στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας. Δεν είναι σίγουρο, άλλωστε, αν η τοιχογραφία
προηγείται ή έπεται της προσάρτησης της Θεσσαλίας στο ελληνι
κό κράτος. Υποθέτω ότι προηγείται, όπως πιστεύει και ο Κίτσος
Μακρής, αν και η συμβολική πια θέση του βελεστινλή ήρωα στις
συλλογικές νοοτροπίες και στο χώρο των κοινωνικών ιδεών συνη
γορεί για το αντίθετο: θα ήταν επικίνδυνο, στην τουρκοκρατούμε
νη Θεσσαλία, να έχει κανείς πάνα) από την είσοδο του ίδιου του
του σπιτιού μια τέτοια εικόνα, με αναγραφή, επιπλέον, στίχων
από το Θούριο «Καλύτερα μιας αιρας ελεύθερη ζωή παρά σαρά
ντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή»10. Όπιυς και να ’ναι, έχουμε εδώ
ακόμη μια, λιγότερο «λαϊκή» από την άποτ(η της πλαστικής έκ
φρασης, μαρτυρία στο χώρο του Πηλίου, της απήχησης των εθνεγερτικών, «υπέρ της πατρίδος» κελευσμάτων του Ρήγα μάλλον,
παρά όσιον απέβλεπαν στον ευρύτερο «φωτισμό» του γένους και
όσων αποτελούσαν κήρυγμα «υπέρ των νόμων», για «ελευθερία,
ισοτιμία, αδελφότητα» και ιοθούσαν σε κοινωνικές ανακατατά-
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προέρχεται από το αρχείο του
ξεις - τόσο σε εθνικό όσο και
Θεόκλητου Φαρμακίδη14, παρα
πανανθρώπινο επίπεδο, [όπως
θέτει ο αποστολέας τον εξής
στο Πολίτευμα, στο Θούριο, στη
Ομηρικό στίχο, αναφερύμενο
Δημοκρατική κατήχηση και στο
στην Αθηνά:
Στρατκοτικό
εγκόλπιο
του
Α χ λ ν ν δ ’ αυτοί α π ’ οφθαλ
1797],
μ ώ ν έλον, ή πριν επήεν, Όφρ’
Κείμενα σαν αυτό του Α. Κοεν γινώ σκεις ημέν θεόν, φ
ραή, που διαβάσαμε προηγουκ α ιά ν ό ρ α
μένως, βρίσκονται πιθανότατα
- σαν ενίσχυση της δριμείας
στη βάση ανάπτυξης μιας μεγά
επίθεσής του ενάντια σ’ εκεί
λης εικονογραφικής σειράς η
νους που θέλουν να είναι οι «ο
οποία, από τις αρχές του 19ου
παδοί του Χριστού» «τυφλοί,
αιώνα και, όπως θα δούμε, ώς
διά να μην διακρίνουν την αλή
τον εικοστό, θα παρουσιάζει τον
θειαν από το ψεύδος, και την
Ρήγα και τον Κοραή (σε εγχά
αρετήν από την κακίαν»15. (Στό
ρακτες εικόνες, λιθογραφίες ή
χος στη συγκεκριμένη περίπτω
και φορητούς πίνακες που έπαι
ση ήταν ο «Σιναΐτης Ιλαρίων», ο
ξαν τεράστιο ρόλο για τη διάδο
«άγιος Ηγούμενος Ιλαρίων»
ση του φιλελληνισμού) να βοη
που είχε διορισθεί από το Πα
θούν αντάμα την πληγιυμένη και
τριαρχείο «θεωρός της τυπο
«πενιχράν χλαμύδα» φέρουσα
γραφίας» -λογοκριτής δηλαδήΕλλάδα ώστε ν ’ ανορθωθεί και
στην Κωνσταντινούπολη, και εί
ν’ αποτινάξει τα δεσμά της Οθωχε τόσο εκμανεί ενάντια σε κά
μανικής τυραννίας. Ιδού μία πα
ποια διαφωτιστικά δημοσιεύμα
ραλλαγή του θέματος αυτού,
τα ώστε «έόωκεν γνώμην να παι
που μας παραδίδει σε φορητό
δευτούν με ποινήν θανάτου πέ
πίνακα, στην περιοχή του Βό
ντε εξ από τους θέλοντας να εν
λου, ο ζωγράφος Θεόφιλος το
σπείρουν επανάστασιν διά να
1911". '
σωφρονισθούν οι άλλοι», έχο
Παρουσιάζεται εδώ) ο Ρήγας,
ντας δει μάλιστα σε ποίημα τον
στο κέντρο περίπου της εικόνας,
Ν. Πίκκολου (φίλου και συνερ
έτσι όπως τον εμφανίζουν οι πε
γάτη του Κοραή) «τηνλέξινελευ
ριγραφές, να κρατά, από αρι
θερίαν, εμάνη και είπεν ότι θέλει
στερά, το γυμνό καταπληγιυμένο
να φέρει τον Κοραήν σιδηροόέχέρι μιας ρακένδυτης γυναίκας
σμιον» στην Πόλη...16).
με πονεμένη έκφραση, που σ’
Έργο του Θεόφιλου στο σπίτι του Κοντού, στην Λνακασια του Λνω Βόλου.
Ό ταν ο Θεόφιλος ζωγραφίζει
αυτήν αναγνωρίζουμε την Ελλά
αυτόν τον πίνακα με βάση χαλκογραφικό πρότυπο ευρύτατα διαδε
δα: οι στίχοι που αναγράφονται στο κάτιο μέρος της εικόνας μάς
δομένο -και του οποίου ένα τουλάχιστον αντίτυπο φυλάσσεται στο
βοηθούν σ’ αυτή την αναγνώριση. Τη γυναίκα βαστά από αριστε
Μουσείο Μ πενάκη- δεν έχει γνώση όλων των συμβολικών φορτίρά, στην αγκαλιά του σχεδόν, βοηθιόντας την στην προσπάθεια
σειυν του θέματός του αλλ’ ασφαλώς μερικών: δεν είναι ως γνωστόν
ανέγερσης, ένας άνδρας, ντυμένος με «ευρωπαϊκά», «δυτικά»
η μόνη φορά που ζιυγραφίζει τον Ρήγα ή την Αθηνά, η δε παιδεία
ρούχα, ο Κοραής12. Η Ελλάδα ανασύρεται από σιυρό ερειπίιον
αρχαίων: σπασμένες κολιυνες, κιονόκρανα. Τρεις όρθιες κολοότου είναι σ’ αυτά τα ιστορικά και μυθολογικά θέματα αρκετά μεγά
νες, στο πίσω μέρος, τονίζουν την τάση ανόρθωσης. Στα δεξιά της
λη. Εκείνο που σίγουρα αγνοεί, μα που γνώριζαν όλοι σχεδόν οι
εικόνας, πάνω σε βάθρο, αναγνωρίζουμε το άγαλμα της θεάς της
«φκυτισμένοι» έλληνες λόγιοι των τελών του 18ου αιώνα -στη Βιέν
σοφίας Αθηνάς, με το δόρυ, την ασπίδα, την περικεφαλαία - σαφή
νη ιδιαίτερα και όπου υπήρχαν σχέσεις με τις αυστριακές χώρεςαναφορά στην αρχαία, κλασική φιλοσοφική κι επιστημονική πα
είναι ότι αυτή λ] παράσταση της Αθηνάς δίπλα στον Ρήγα, την εποχή
ράδοση τιον Ελλήνων, για την αναγέννηση της οποίας εργάζονται
κατά την οποία διαμορφώνεται ο συγκεκριμένος εικονογραφικόζ
όλοι οι προοδευτικοί έλληνες λόγιοι της εποχής, ιερωμένοι όσο
τύπος, σήμαινε και κάποια άλλα πράγματα: η Παλλάς Αθηνά ήταν
και «λαϊκοί»12. Για τους οπαδούς του διαφωτισμού ιδιαίτερα,
το έμβλημα της Εφημερίδος των αδελφών Μαρκίδων Πούλιου,η
εχθρούς της «Δεισιδαιμονίας και της αδελφής της της Αμάθειας»
οποία εκδόθηκε το 1790 και είχε, μέχρι και το 1797, ευρύτατη κυ
καθιός και όλων τιον συντηρητικιόν τάσειυν, η παρουσία της θεάς
κλοφορία. Ό ταν ο Ρήγας έφτασε στη Βιέννη το 1796, συνεργάστη
Αθηνάς συμβολίζει εκείνη τη δύναμη που διώχνει από τα μάτια
κε ιδιαίτερα με τον Γειυργιο Πούλιο, και οι δύο αδελφοί ωστόσο
τιον ανθριόπων το σκοτάδι (το θάμπιομα) και τους επιτρέπει να
μπορούν να αριθμηθούν ανάμεσα στους ομοϊδεάτες του. Το άκρως
διακρίνουν το φως, την αλήθεια, οδηγιόντας τους αναπότρεπτα
φιλελεύθερο, διαφιυτιστικό πνεύμα της εφημερίδας έγινε φανερό;
φορέας των γαλλικιύν επαναστατικών ιδεών μετά τη λήξη του ρωστις οδούς της αρετής, της ευδαιμονίας, της ευνομίας, της ελευθε
σοτουρκικού πολέμου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις της
ρίας. Σε γράμμα, παραδείγματος χάριν, του υπογράφοντος με τα
Οθωμανικής Πύλης που ζήτησε την παύση της. Όμως, η παύση έρ
αρχικά Σ.Π. προς τον Κωνσταντίνο Νικολόπουλο (οπαδό του Κο
χεται τελικά βίαιη μετά τη σύλληψη του Ρήγα και των συντρόφι
ραή) στο Παρίσι, τον Σεπτέμβρη ή Οκτιυβρη του 1820, και που

Εικόνες του Ρήγα...
υ: κατηγορούμενοι σαν «συνέσυνυπάρχουν: η Αγία Τριάς- ο
χοι ή σύνεργοί εις τα υπό τινων
οφθαλμός της δικαιοσύνης- η
•υρτικών πνευμάτων οργανωθέφρανμασωνική έκφραση του φα
α σχέδια εναντίον της Λνατοεινού υπερτάτου όντος έτσι όπως
ς», οι αδελφοί Πούλιου συνελήεμφανίζεται σε πολυάριθμα -γαλ
Ιησαν, το δε τυπογραφείο έκλειλικά κυρίως αλλά και αυστριακάΗ παρουσία της Παλλάδος μ’
επαναστατικά έντυπα των τελών
Λα λόγια στην εικονογραφική
του 18ου αιώνα (και σ’ αυτή την
ίνθεση, έρχεται ίσως να θυμίσει
περίπτωση παραπομπή, ακόμα
;ίσης, εδώ, την συμβολή της
μια φορά, στη «μυστική εταιρεία»
εύθερης τυπογραφίας
(των
που κατά τον Κ. Νικολόπουλο και
Δελφών Πούλιου μεταξύ άλλων)
τον Νικ. Υτ^ηλάντη είχε ιδρύσει ο
η διάδοση των «φώτων» αλλά
Ρήγας προς «εξέγερσιν συμπάσης
τι τον δημοκρατικών ιδειόν. Αξίτης Ελλάδος (...) και απαλλαγήν
ι ν’ αναφέρουμε στο σημείο αυτων δυστυχών συμπατριωτών τον
ότι η ένωση τιον Αληθοφίλων,
εκ τον επαχθούς ζυγού των βαρβά
)υ ιδρύθηκε το 1739 στη Γερμαρων»2'. Το βέβαιο είναι ότι σ’ αυτό
α από τον κόμητα Christophe
το φως παραπέμπουν επίσης πολ
'anteuffel (αποκαλούμενο, όπως
λές στροφές του (αδέξιου) ποιή
οι έλληνες διαφωτιστές από
ματος που υπάρχει κάτω από τον
>υς κατηγόρους τους, «διάβοπίνακα του Θεόφιλου σε 4 κολώ>») είχε επίσης σαν σύμβολο τη
νες υπό τον τίτλο «Αναγεννηθήσα
ιά Αθηνά καθιστή, με περικεφαΕλλάς» και που εν μέρει μόνον
χία, ακόντιο, ασπίδα απιθωμένη,
αντιγράφουν τους στίχους του
χτω αριστερά την κουκουβάγια
χαλκογραφικού προτύπου: «Ελλάς
ολόγυρα τη φράση «sapere
λαμπρά σεπτή και μακαρία / του
ide»17, την οποία θα χρησιμοποινοερού φωτός πηγή κυρία / ... /
τει ο Kant το 1784 ως έμβλημα
Κλέος της οικουμένης / πάσας της
fo μαχητικό του δοκίμιο Τι είναι
φωτισμένης IΔία φώτων τωνΣων /
αφωτισμός18. Θα ήταν ενδιαφέ... / Πηγή φωτός και ρίζα της σο
ρν να ερευνηθούν ενδεχόμενες
φίας / ... / Αστήρ λαμπρέ, λαμπάς
(έσεις τιον αδελφών Πούλιου
νοός πυρφόρος / και τον παντός ο
μι του Ρήγα με την ένωση τιον
μόνος Εωσφόρος / Κόσμον φωτός
ληθοφίλων.
όοχείον /Σοφίας το ταμείον» ... και
Πάνω από την Ελλάδα, «την πάπιο κάτω: «Πάλιν φωτός ακτίνας
χι βασιλεύουσαν, δούλην δε νυν
ανατέλλει / πάλιν το φως αυτής
ητέρα»ιυ, ένας φοίνικας ή μονοεξαποστέλλει / πάλιν με της σοφίας
/ Ακτίνας της τας θείας / Δεικνύε
,ίφαλος αετός, που φαίνεται να
Έ να ακόμη έργο του Θεόφιλου στο φούρνο του Ηελέντζα, στην Αλλη Μεριά.
ται λαμπρώς /... ή πάλι: Φωταγω
ΐπετιέται από τη φλέγόμενη φιυγός λαμπάς του κόσμου όλου» !... κ.λπ. κ.λπ. (βλ. και το άρθρο του
ά του -δηλαδή ν ’ αναγεννάται από τις στάχτες του-, συνοδεύεται
Αλέξ. Ξύδη, στο ίδιο τεύχος).
τό την εξής λεζάντα: «Μέγα το πεπρωμένον ανίσταμαι! και εκ του
Οι αναφορές σε κοινούς τόπους του ελληνικού διαφωτισμού εί
Ιισθήματος ισχυρότερα». Σύμβολο της αναγέννησης και αθαναναι εδώ σαφείς. Εκείνο που είναι επίσης, νομίζω, σαφές, είναι η
ίας του ελληνικού γένους ή έθνους, ή πάλι του Βυζαντινού στη «δυέντονη συναισθηματική φόρτιση του θέματος, το οποίο διασχίζει
κή» του μόνο υπόσταση, ή ακόμα αναφορά στη μυστική εταιρεία
τον 19ο αιώνα μεταλλασσόμενο υπό την επίδραση των νέων πολιοίνιξ της Βιέννης την οποία, λέγεται, είχε οργανιόσει ο Ρήγας κατά
τικών και κοινωνικών συνθηκών στην απελευθερωμένη πλέον
χ μασωνικά-πατριωτικά πρότυπα της εποχής του; Ό λα αυτά τα
Ελλάδα, συνεχίζοντας να μεταδίδει εθνεγερτικά μηνύματα.
ύμβολα μπορούν vex συνυπάρχουν. Χρειάζεται ωστόσο να ερευνηΟ Θεόφιλος θα ζωγραφίσει πολλές παραλλαγές του θέματος
εί περισσότερο το θέμα διότι είναι κίνδυνος, δύο ακόνες μετά, να
αυτού. Ο χώρος όμως δεν επιτρέπει περαιτέρω αναπτύξεις. Πε
αρανοήσουμε τους κο'ιδικες της εποχής που για τους σύγχρονους
ριορίζομαι ν’ αναφέρω σύντομα δυο απ’ αυτές, τη μια στο σπίτι
ην γεγονότων, και αυτούς που έγραφαν ή σχέδιαζαν, και αυτούς
του Κοντού στην Ανακασιά του Ανω Βόλου, την άλλη στο φούρνο
ου διάβαζαν ή έβλεπαν, ήταν διαυγείς. Θα πρέπει πάντως να προτου Βελέντζα στην Άλλη Μεριά, λόγω του εξαιρετικού ενδιαφέ
θέσουμε ότι ο φοίνικας, ή μονοκέφαλος αετός, συναντάται επίσης
ροντος που παρουσιάζουν και από αισθητικής αλλά και πολιτισμι
ε βινιέττες της πρώτης έκδοσης τον Αγαθάγγελου που προσγράφεκής, ιδεολογικής άποψης: στην πρώτη, που βασίζεται σε έργο του
χι στον Ρήγα20και εμφανίζεται υπό την ίδια μορφή στην Εφημερίδα
Hess, εμφανίζεται ο λυράρης Ρήγας, καθισμένος σε αρχαίο κιονό
ον αδελφών Πούλιου τιον ετών 1791 και 1797: όλοι οι δρόμοι μοιάκρανο, να ξεσηκώνει με τα τραγούδια του κάποιους οραματιζόμεΊι να φέρνουν προς τα κει...
νους αρματωλούς έξω από τα τείχη ενός κάστρου ή πόλης, ενώ στη
Η σκηνή φωτίζεται από τις ακτίνες ενός υπερμεγέθους, παράδοδεύτερη η παρουσία του Πατριάρχη Γρηγόριου του Ε ’ στο βάθος
όυ ήλιου ή φωστήρα, που στο κέντρο του, μέσα σε τρίγωνο, είναι
της εικόνας αποκαλύπτει τις αλλοκύσεις της θεματογραφίας (καυγραφισμένος οφθαλμός. Πολλαπλά σύμβολα μπορεί κι εδώ να

Βάσια Καρκαγιάννη-Καραμπελιά
θώς και της ιστοριογραφίας) μέσα από την
κρατούσα στο ελληνικό κράτος ιδεολο
γία...

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Παρουσιάστηκε υπό εκτενέστερη κι αρκε
τά διαφορετική μορφή στο Γ’ Διεθνές Συνέδριο
«Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας» (2-5 Οκτωβρίου
1997, Βελεστίνο), του οποίου τα πρακτικά θα
δημοσιευτούν προσεχώς.
2. Βελεστινλή και όχι Φερραίου: ο Emile
Legrand, στα 1891 ήδη, δημοσιεύοντας χαΑνέκ-

δοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν
αυτό) μαρτυρησάντιυν, εκ των εν Βιέννη Αρχείων
εξαχθέιπα, είχε δίκιο να εύχεται στο τέλος του
προλόγου του να ιδεί «καταργουμένην την εις
το όνομα του Ρήγα προσάρτησιν του εθνικού
Φερραίος», επικαλούμενος τη συναίσθηση της
«ιστορικής ακρίβειας», τη «δικαιοσύνη» και την
«ευλάβεια» απέναντι στον Ρήγα, ο οποίος ουδέ
ποτε χρησιμοποίησε αυτό το όνομα, αλλ’ αντί
θετα «υπέστη τον θάνατο υπέρ πίστεως, πατρίδος, νόμων και ελευθερίας» -όπως είχε γραμ
μένο πάνω στη σφραγίδα του- σαν Ρήγας Βελεστινλής.
3. Ο Παγώνης Κωσταντή και ο γιος του Αθα
νάσιος Παγώνης είναι ζωγράφοι, καταγόμενοι
από τις Χιονάδες της Ηπείρου, οι οποίοι έζησαν
και εργάστηκαν στο Πήλιο κατά τον 19ο αιώνα.
4. Βλ. I. Φιλήμονος, Δυκίμιυν περί της Ελλ.
Σφραγίδα με παράσταση του
επαν., τ.β’, σ. 10-11.
5. «Διού αποδικνύεται πόσον είναι καληωτέρα η Νομαρχιακή (διοίκησις μέσω νόμων, η σημείωση δική μου) Διοίκησις από τας λοιπάς, ότι εις
αυτήν μόνον φυλάττεται η Ελευθερία του ανθρώπου, τι εστί Ελευθερία,
οπόσων μεγάλων κατορθωμάτων είναι πρόξενος, ότι τάχιστα η Ελλάς
πρέπει να συντρίψει τας αλύσσους της, ποίαι εστάθησαν οι αιτίαι οπού
μέχρι της σήμερον την εφύλαξαν δούλην, και οποίαι είναι εκείναι οπού
μέλλει να την ελευθερώσουν.
6. Βλ. Ελληνική Νομαρχία, φωτοτ. επαν. Ιστ. και εθνολ. Ετ. της Ελλ.,
Αθήνα 1976, σ. A3.
7. Αν «διαβάσουμε» τα χριόματα αυτά, όπως μας καλεί ο ίδιος ο Ρήγας
στο παράρτημα του ελληνο-βαλκανικού Συντάγματος του, θα δούμε ότι
«το κόκκινο σημαίνει την αυτοκρατορική πορφύρα και αυτεξουσιότητα
του ελληνικού λαού- το εμεταχειρίζοντο οι προπάτορές μας ως ένδυμα
πολέμου, θέλοντες να μην φαίνονται αι πληγαί, όπου έτρεχον αίμα, διά
να μην δειλιώσιν οι στρατιώται.
—το άσπρον σημαίνει την αθωότητα της δικαίας ημών αφορμής κατά
της Τυραννίας.
—το μαύρον σημαίνει τον υπέρ Πατρίδος και Ελευθερίας ημών θάνα
τον». Βλ. Ρήγα Βελεστινλή, τα Επαναστατικά, έκδ. Επιστ. Ετ. Μελέτης
«Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα» (επιμέλεια Δ. Α. Καραμπερόπουλος), Αθήνα
1994, σ. 60-61, καθαίζ και Ap. Daskalakis, Les oeuvres de Rigas Veleslinlis,
Elude bibliogiaphique suivie d' une réédition critique avec traduction,
française de la brochure révolutionnaire confisquée à Vienne en 1797. (Συ
μπληρωματική διατριβή για το doctorat ès lettres), Paris 1937, σ. 123.
8. Ας θυμηθούμε ότι στις 29 Ιουνίου 1797 καταλαμβάνονται τα Ιόνια
νησιά από τους Γάλλους, και στις 6-17 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου υπο
γράφεται η συνθήκη του Campotormio, με την οποία τα Ιόνια νησιά, κα
θώς και οι πόλεις Πρέβεζα, Πάργα, Βόνιτσα, Βουθρωτό (ώς τότε ενετικές κτήσεις) περιέχονται στη Γαλλία, ενώ η Αυστρία παίρνει τη Δαλμα
τία. Στις 19 Μάΐου 1798 ξεκινά η εκστρατεία των Γάλλων στην Αίγυπτο.
Ο Ρήγας και οι σύντροφοί του εκτελούνται στις 24 Ιουνίου, και στις αρχές
του Σεπτεμβρίου κηρύσσεται ο γαλλο-τουρκικός πόλεμος (1798-1802),
66

όπου η Τουρκία συμμαχεί αρχικά με τη Ρωσία
κι έπειτα και με την Αγγλία εναντίον των Γάλ
λων.
9. Βλ. Φ. Ηλιού, Προσθήκες στην ΕλληνικήΒι
βλιογραφία, Α’, Τα βιβλιογραφικά κατάλοιπα
του Ε. Legrand και του Η. Pérnot, (15 15 - 1797),
Νεοελληνικές Έ ρευνες, Διογένης, Αθήνα 1973,
σ. 296.
10. Στις πρώτες εκδόσεις του Θούριου, οι στί
χοι αυτοί εμφανίζονται ως εξής: «Καλλιώναι
μιας ώρας ελεύθερη ζωή / παρά σαράντα χρό
νοι σκλαβιά, και φυλακή». Βλ. σχετικά Ap.
Daskalakis, όπ. π., σ. 26-27 και ε., καισ. 62.
11. Το έργο ανήκει στη συλλογή του κ. Α. Ξιίδη, τον οποίο ευχαριστούμε και εδώ για τηφω
τογραφία που μας παραχώρησε. Διασι.
0,64x0,44.

12. Δεν στέκομαι εδώ στη συμβολική παρου
σία των ατόμων. Τη θεωρώ γνωστή.
13. Η παράσταση της ταλαιπωρημένης και
κάποτε αλυσοδεμένης Ελλάδας εμφανίζεται
-συχνά σε συνδυασμό με τη θεά Αθηνά- πολύ
πριν από τα χρόνια του Κοραή, και αποτελεί
«μοτίβο εικονογραφικό και ρητορικό πολλοί
λόγου άξιο για την πυκνότητα την οποία εμφα
νίζει αυτή την εποχή», γράφει ο Κ.Θ. Δημαρά:
στον Νεοελληνικό διαφωτισμό (Ερμής, Αθήνα
1977, σ. 47). Ή δη στα 1778, σε θριαμβευτική πε
ριοδεία της Αικατερίνης Β’ στην Κριμαία, οι
Έλληνες της Νίζνας είχαν στήσει στην αυτοκράτειρα «αψίδα στολισμένη με παραστάσεις
εμβλήματα κι επιγραφές, που όλα τα είχε υπο
Ρήγα-Μουσείο Μπενάκη.
δείξει ο Ευγένιος Βούλγαρης». Μίααπότιςπαραστάσεις παρουσίαζε την Ελλάδα σαν γυναίκα «γονυκλίνασα», περι
στοιχισμένη «υπό τινιον παιδαρίων» κι έχοντας δίπλα της τη θεά Αθηνά
ένοπλη, όρθια, με το αριστερό χέρι να κρατά «το σάκος άμα και το δόρυ»
και ν’ απλοννει το δεξί προς την «πεπτωκυίαν τάλαινα Ελλάδα», «χειρός
βοήθειας αξιουμένην και την εξανάστασιν καραδοκούσαν» (Αθ. Ψαλλίδας, Αικατερίνη Β\ Βιέννη 1792, σ. 13-14). Κατ’ αυτή την περίοδο,παρά
τη σκληρή καταστολή της πελοποννησιακής εξέγερσης μετά τον πρώτο
ρωσοτουρκικό πόλεμο, πολλοί Έλληνες στήριζαν ακόμα τις ελπίδες του:
γι’ απελευθέρωση στη βοήθεια της «φωτισμένης» αυτοκράτειρας...
—Στα 1782, η προμετωπίδα του ταξιδιού του Choiseul Gonffier παρου
σιάζει ανάλογη εικαστική παράσταση, παρομοίασε χαλκογραφία (χωρίς
την Αθηνά) στολίζει το «Πολεμιστήριο Σάλπισμα» του Κοραή στα 1801.
14. 15. 16. Ό λα τα εδα) στοιχεία τα αντλώ από το εξαίρετο άρθρο τουΦ
Ηλιού «Τύφλοισον Κύριε τον λαόν Σου, οι προεπαναστατικές κρίσειςκαι
ο Ν.Σ. Πίκκολος», Ερανιστής, 11, 1974, σ. 580-626.
17. Το παράθεμα, που «καθορίζει το χαρακτήρα του (διαφωτιστικοΰ)
κινήματος» είναι από τον Οράτιο. Δεν είναι όμως τελικά τίποτε άλλοαπό
το «τόλμησον»... «φρονείν»του Αισχύλου. Βλ. Κ.Θ. Δημαρά, Νεοελληνι
κός διαφωτισμός, Ερμής, Αθήνα 1977, σ. 25.
18. Βλ. Fr. Venturi, L'Europe des lumières. Recherches sur le 18e sièle,
Mouton, Paris, 1997, κεφ. 2, σ. 39-42, και Κ.Θ. Δημαρά, Νεοελληνικός
διαφωτισμός, όπ. π.
19. Όπως διαβάζουμε σε ποίημα του Ν. Πίκκολου, δημοσιευμένο στον
Λόγιο Ερμή, αρ. 14, Βιέννη, 15 Ιουλίου 1820, σ. 417-420.
20. Α. Πολίτης, Η πρυσγραφόμενη στον Ρήγα πράπη έκδυση ταυ Ayaθάγγελου, ο Ερανιστής, Ζ ’ (1969), αρ. 42, σ. 173, υποσ. 3.
21. C. Nicolopoulo, Notice sur la vie et les écrits de Rhigas, P un des
principaux auteurs de la Révolution qui a pour but Γ indépendance dela
Grèce, Paris 1824. Αναφέρεται από τον Απ. Δασκαλάκη, Rhigas Velestink
Paris 1937, σ. 21,32, 78 και υποσημειοόσεις. Για τον τεκτονισμό στην Ελλά
δα βλ. επιλεκτικά: Α. Αγγέλου, Η καθίδρυση του ελεύθερου τεκτονισμοί)
στον νέον Ελληνισμό, ο Ερανιστής, 15 (1978-1979), σ. 182-252.
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ISAAC ASIMOV
To Χ ρ ο ν ι κ ό
των ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ν α ν α κ α λ ύ ψ ε ω ν
Μια επιστημονική εγκυκλοπαίδεια για την ιστορία των επιστημών
και των ανακαλύψεων.
Το Χ ρονικο των Επιστημονικών Α νακαλύψεων του Asimov ερευνά διεισδυτικά όλα τα επι
τεύγματα των επιστημών στη διαδρομή του χρόνου. Ο Asimov εξετάζει, μεταξύ άλλων, τις
ανακαλύψεις και εφευρέσεις στην αστρονομία, τη βιολογία, τη φυσική, τη χημεία, τα μαθη
ματικά, αποκρυπτογραφώντας κάθε γεγονός με το δικό του, μοναδικό ύφος. Σύντομα κείμενα,
που ακολουθούν τις επιστημονικές ανακαλύψεις κάθε περιόδου και έτους, δείχνουν πώς οι
επιστήμονες επηρέασαν τον κόσμο και πώς ο κόσμος ανταποκρίθηκε στις επιστημονικές
προόδους. Εδώ μπορεί να γνωρίσει ο αναγνώστης: Πώς τιθασεύθηκε η φωτιά το 500.000 π.Χ*
γιατί προστέθηκε το μηδέν στο αριθμητικό σύστημα το 810* ποιος επινόησε το μικροσκόπιο
το 1590· την πρώτη πτήση αεροστάτου με θερμό αέρα το 1783· τις ακτίνες X, που ανακαλύ
φθηκαν το 1895* την ανακάλυψη του Πλούτωνα το 1930· τον Σπούτνικ, τον πρώτο τεχνητό
δορυφόρο, που τέθηκε σε γήινη τροχιά το 1957· το πρώτο παιδί του σωλήνα, που γεννήθηκε
το 1978 ... και πολλά άλλα.
[17 χ 25 cm, σελ. 880 - 9000 δρχ.]
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Στα χ ρ ό ν ια το υ α π ό λυ το υ π α ρ α λ ο γ ισ μ ο ύ , Ο Φ Α Ρ Ο Σ α π ο 
τ ε λ ε ί σ ύ μ β ο λ ο ε λ π ίδ α ς α λ λ ά κα ι μ ο ν α ξ ιά ς , α π ο μ ό νω σ η ς.
Η θελη μ ένη απ όδραση

μ π ρ ο σ τά σ τη β ία το υ δ ιχ α σ μ ο ύ .

Ό μ ω ς , για την Ε λλά δ α τα χ ρ ό ν κ ι α υ τά δ ε ν ή τα ν λ ίγ α . Η
υ π έρ τα τη θ υ σ ία ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ Ι, κα ι ο ηρω ισ μ ό ς εν ό ς , μ έσ α από το ν ο π ο ίο α π ο ζή τη σ ε, τη ν ε ξ ιλ έ ω σ ή
το υ

έ ν α ς ο λ ό κ λ η ρ ο ς λ α ό ς που δ ε ν α ν τ ισ τ ά θ η κ ε , σ η μ ά 

δ ε ψ α ν τ ις επ ό μ εν ες δ ε κ α ε τ ίε ς .
Ω σ τό σ ο , Η Φ Ω ΤΟ ΓΡ Α Φ ΙΑ θ υ μ ίζ ε ι γ ια π άντα, ω ς ε κ μ α γ ε ίο
σ υ ν είδ η σ η ς , τη μ ο ρ φ ή τω ν π ρ α γμ ά τω ν
που έφ υ γ α ν , α λ λ ά δ ε ν ξεχ ά σ τη κ α ν .

|
Μ ιχαλη ς .

Έ π ειτα

ά ρ χ ισ ε

η μ εγ ά λ η ,

ρ α γ δ α ία

Π ίΤ Σ ΙΛ ΙΔ Η ε

σ τρ ο φ ή , ΤΟ ΒΑΑΣ Τ Ω Ν Χ Α Μ Ε Ν Ω Ν
Ο Ν Ε ΙΡ Ω Ν , ως α ν α ζή τη σ η μ ια ς α λ ή 
θ ε ια ς

σ τις

δ ια π ρ ο σ ω π ικές

σ χ έ σ ε ις .

Εκεί που, ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ, ή ρ θ ε η
α να π ό τρ επ τη α π ο γ ο ή τευ σ η μ ε σ υ νέ*

1

πεια τη φ υγή από τη ν π ρ α γ μ α τικ ό τη τα ,

για

σ χ ο ιν ο β α σ ία σ τα ό ρ ια τη ς λ ο γ ι

κής, όπως Ο ΣΚΥΛΟ Σ Π Ο Υ Μ ΙΛΟ ΥΣΕ.
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