
Όποιος Ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά!!! *Ρήγας Φεραίος*

ΘΟΥΡΙΟΣ

Ως πότε παλικάρια, να ζούμε στα στενά

μονάχοι σαν λιοντάρια, στις ράχες, στα βουνά;

σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά,

να φεύγωμ' απ' τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά;

να χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα και γονείς,

τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς;

Κάλλιο' ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή

παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή!

Ο Ρήγας Φεραίος ήταν Λογοτέχνης, Δάσκαλος, Εθνομάρτυρας και

Πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, που το πραγματικό του

όνομα ήταν Αντώνιος Κυριαζής.

Γεννήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας.

Τα πρώτα γράμματα λέγεται ότι τα έμαθε από έναν παπά στο Βελεστίνο,

κατόπιν φαίνεται να μαθήτευσε κοντά σε γνωστούς δασκάλους, στα

σχολεία που ακμάζουν την εποχή αυτή στη Ζαγορά και στα Αμπελάκια. Το

1785 πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εντάχθηκε στο περιβάλλον των

Φαναριωτών, ενώ το 1788 εγκαταστάθηκε στη Βλαχία ως διοικητικός

υπάλληλος.

Σε ηλικία 23 ετών σκότωσε κάποιο Τούρκο και άρχισε την περιπλάνησή του

στον Όλυμπο και το Άγιο Όρος. Μετά εγκαταστάθηκε στην

Κωνσταντινούπολη, όπου γνωρίστηκε με τον πρίγκιπα Αλέξανδρο

Υψηλάντη και το 1786 τον ακολούθησε στη Μολδαβία.

Ο Ρήγας συνέχιζε να μελετά και να παρακολουθεί από κοντά όλη την

πνευματική κίνηση της εποχής του. Τότε γνωρίστηκε με το σημαντικό

δάσκαλο και πρωτοπόρο σε ριζοσπαστικές ιδέες, Δημήτριο Καταρτζή που

είχε τοποθετηθεί στο Βουκουρέστι ως νομικός σύμβουλος του ηγεμόνα. Ο

Καταρτζής ήταν ο πρώτος με αναγνωρισμένο κύρος που υποστήριξε τη

δημοτική γλώσσα.

Η γνωριμία του Ρήγα με τον Καταρτζή και η στενή φιλία τους, τον βοήθησε

σημαντικά, στην τελική διαμόρφωση των ιδεών του. Ο Καταρτζής ήταν



βαθιά επηρεασμένος από τον γαλλικό Διαφωτισμό και τις θέσεις των

Εγκυκλοπαιδιστών και είχε σαν κύριο στόχο του, όπως και ο Ρήγας

αργότερα, “την κοινή προκοπή”.

Το 1788 γνώρισε και ακολούθησε τον ηγεμόνα της Βλαχίας Νικόλαο

Μαυρογένη στο Βουκουρέστι, όπου άρχισε να εργάζεται για την υλοποίηση

του σχεδίου της ίδρυσης Βαλκανικής Ομοσπονδίας και της απελευθέρωσης

του Γένους.

Για το σκοπό αυτό άρχισε επαφές με τον Ναπολέοντα και τύπωνε

επαναστατικό υλικό με προκηρύξεις, χάρτες, εικόνες κ.ά. Το 1796

εγκαταστάθηκε στη Βιέννη για να είναι κοντά με την ελληνική παροικία. Το

1797, ύστερα από προδοσία, αποκαλύφθηκαν στην Τεργέστη τα κιβώτια

που περιείχαν τις επαναστατικές του προκηρύξεις. Τότε ο ίδιος και επτά

σύντροφοί του συνελήφθησαν και παραδόθηκαν από την αυστριακή

κυβέρνηση στον πασά του Βελιγραδίου. Βασανίστηκε και στις 11 Ιουνίου

1798 πέθανε.

Πραγματοποίησε δυο ταξίδια στη Βιέννη το 1790 και το 1796 για να

τυπώσει τα βιβλία του.

Έργα του το "Σχολείο των ντελικάτων εραστών", το "Φυσικής Απάνθισμα",

ο "Ηθικός Τρίποδας" και ο "Ανάχαρσης".

Όμως το σημαντικότερο έργο του είναι η "Νέα Πολιτική Διοίκησις των

κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της

Βλαχομπογδανίας" που περιείχε:

α) Tον Θούριο, γνωστό επαναστατικό άσμα,

β) Mια επαναστατική προκήρυξη,

γ) Tη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με τα πρότυπα

των Γάλλων Διαφωτιστών και

δ) Tο Σύνταγμα του Ρήγα.

Ο Ρήγας ονειρευόταν τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού παμβαλκανικού

κράτους που θα αντικαθιστούσε την οθωμανική αυτοκρατορία και στο

οποίο οι Έλληνες θα είχαν κυρίαρχη θέση. Για την πραγματοποίηση αυτού

του στόχου προσπάθησε να εξεγείρει όλους τους υπόδουλους στους

Τούρκους λαούς της Βαλκανικής εναντίον του κοινού τυράννου.

Προσπάθησε να συναντήσει τον Μεγάλο Ναπολέοντα για να τον πείσει να

βοηθήσει την εξέγερση των βαλκανικών λαών. Όμως συνελήφθη από τους



Αυστριακούς, με τους οποίους βρισκόταν σε πόλεμο ο Ναπολέοντας και

παραδόθηκε στους Τούρκους. Οι Τούρκοι τον σκότωσαν δια στραγγαλισμού

το 1798 στο Βελιγράδι.

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ

Ο Ρήγας αποτελεί μια ιδιότυπη μορφή διανοούμενου και πολιτικού

ακτιβιστή.

Συνθέτοντας δημιουργικά σε μια ενιαία οντότητα την πολιτική θεωρία και

την επαναστατική πράξη κατόρθωσε να είναι, ταυτόχρονα, ένας

κοσμοπολίτης διαφωτιστής, ένας Έλληνας εθνικιστής και ένας ιδεολόγος

του βαλκανικού πατριωτισμού.

Το διακύβευμα που είχε να αντιμετωπίσει ο Ρήγας ήταν η δυνατότητα

ριζικού μετασχηματισμού των παραδοσιακών κοινωνιών της Βαλκανικής και

πολιτισμικής τους συμπόρευσης με τη Δύση.

Ο Ρήγας Βελεστινλής κατέχει περίοπτη θέση στο πάνθεον της ελληνικής

εθνικής ιδεολογίας. Είναι ο «πρωτομάρτυρας της ελληνικής εθνεγερσίας».

Παράλληλα, όμως, με το όραμα της συναδέλφωσης και του κοινού αγώνα

εναντίον του Οθωμανού δυνάστη, συγκίνησε και τους υπόλοιπους

βαλκανικούς λαούς, οι οποίοι αναγνώρισαν στο συγγραφικό του έργο, στο

πολιτικό του πρόγραμμα και στη θυσία του τα πρώτα σπέρματα της

πραγμάτωσης της εθνικής τους ανεξαρτησίας.

Ο Ρήγας δεν είναι μια μετεωρική και μοναχική μορφή του Νεοελληνικού

Διαφωτισμού και του ριζοσπαστικού πολιτικού φιλελευθερισμού. Υπάρχει

ένα δυναμικό ιακωβινικό ρεύμα που αρδεύει την ελληνική κοινωνία

μεταγγίζοντάς της - παρά τις αδράνειες των κυρίαρχων παραδοσιακών

νοοτροπιών - τις ιδέες που όπλισαν τη Γαλλική Επανάσταση.

Πρόκειται για ένα ρεύμα που συνδέει τον Βελεστινλή και τους συντρόφους

του με τους εκδότες Πουλίους, τον Περραιβό και τον ανώνυμο συντάκτη

της Ελληνικής Νομαρχίας (1806), με τους εμπόρους της Θεσσαλονίκης,

που εξακολουθούν να τραγουδούν το 1812, σύμφωνα με μαρτυρίες

περιηγητών, τα επαναστατικά τραγούδια του Ρήγα, καθώς και με τις

αγροτικές μάζες των Ελλήνων που διεξήγαγαν τον Αγώνα της

Ανεξαρτησίας.

Αξίζει, ωστόσο, να υπογραμμιστεί ότι η ριζοσπαστική πολιτειολογική σκέψη



του Ρήγα, παρά τον σημαντικό ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισε, δεν

λειτούργησε - πλην εξαιρέσεων - ως πεδίο έμπνευσης για την ελληνική

πολιτειολογική επιστήμη.

Το έργο του Ρήγα αποτελεί - μαζί με αυτό του Αδαμάντιου Κοραή - τον

σημαντικότερο αγωγό για τον ενοφθαλμισμό των ιδεών και των

κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτισμικών πρακτικών της

νεωτερικότητας στις παραδοσιακές αγροτικές κοινωνίες της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΤΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ

Το πρόγραμμα του Ρήγα εξυπηρετούσε δύο βασικές σκοπιμότητες:

-Πρώτον, τη διανοητική και ιδεολογική προπαρασκευή των υπόδουλων

πληθυσμών διαμέσου της εξοικείωσής τους με το νεωτερικό ήθος και τα

νέα πολιτισμικά πρότυπα, με στόχο τη σφυρηλάτηση της εθνικής

συνείδησης και την προετοιμασία της πολιτικής και κοινωνικής

χειραφέτησης.

-Δεύτερον, την προετοιμασία της ένοπλης εξέγερσης για την αποτίναξη του

οθωμανικού ζυγού, η οποία θα γινόταν πραγματικότητα με τη σύμπραξη

των υπόδουλων εθνοτήτων και τη συνδρομή του επαναστατικού γαλλικού

στρατού.

Και οι δύο αυτές σκοπιμότητες συνέκλιναν προς την κατεύθυνση της

συγκρότησης ενός πολυεθνικού και πολυπολιτισμικού κράτους που πάνω

στα ερείπια της Βυζαντινής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα

συνένωνε τους λαούς της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας στο πλαίσιο της

λειτουργίας δημοκρατικών θεσμών διακυβέρνησης και της κατοχύρωσης

ενός ενιαίου και ευρέως φάσματος πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών

δικαιωμάτων.

Επρόκειτο στην πραγματικότητα για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο

αναδιάταξης των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων και

δημιουργίας ενός πρότυπου πολυεθνικού κράτους, που θα καθιστούσε τη

Βαλκανική αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης. Όμως η «αχίλλειος πτέρνα»

αυτού του σχεδίου ήταν η μη συνειδητοποίηση από τον Ρήγα της



εκρηκτικής δυναμικής και των ασύμβατων διεκδικήσεων των αναδυόμενων

βαλκανικών εθνικισμών. Ο Ρήγας οραματιζόταν μία Βαλκανική όπου η

θεσμική κατοχύρωση της ιδιότητας του πολίτη για όλους τους κατοίκους

της «Ελληνικής Δημοκρατίας» και η συνταγματική εγγύηση και ενίσχυση

της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας και πολυμορφίας τους θα λειτουργούσε

ανασταλτικά για την ανάδειξη εθνικιστικών αντιπαραθέσεων.

* Γιώργος Κόκκινος - ΤΑ ΝΕΑ (08-09-2000). (Ο Γιώργος Κόκκινος είναι

Επίκουρος καθηγητής της Ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου).

ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ

Στο συγγραφικό έργο του Ρήγα μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιόδους

σύμφωνα με τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις αναζητήσεις του

φωτισμένου πατριώτη, του πολιτικού νου που προσπάθησε να μεταγράψει

τη θεωρία σε πράξη.

1. ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1790) χαρακτηρίζεται από ένα κοινωνικό, ηθικο-

φιλοσοφικό, παιδαγωγικό, επιστημονικό και πολιτικό προσανατολισμό, και

περιλαμβάνει το "Το σχολείον των ντελικάτων εραστών" το "Φυσικής

απάνθισμα" και την ανολοκλήρωτη μετάφραση του "Πνεύματος των

νόμων" του Montesquieu.

2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1797) περίοδος των ιστορικο γεωγραφικών και

εθναγωγικών του προσανατολισμών, και περιλαμβάνει τη "Χάρτα της

Ελλάδος", τη "Νέα Χάρτα της Βλαχίας", τη "Γενική Χάρτα της Μολδοβίας",

τον "Νέον Ανάρχασιν", τον "Ηθικόν Τρίποδα" (α.΄"Τα Ολύμπια", β.΄ "Η

Βοσκοπούλα των Άλπεων", γ.΄ "Ο Πρώτος Ναύτης" ), ακόμα περιλαμβάνει

τη "Χαλκογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου".

3. ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1797) περίοδος των καθαρά πολιτικο-επαναστατικών

και εθνεγερτικών του συγγραφών που περιλαμβάνει τη" Νέαν Πολιτικήν

Διοίκησιν των κατοίκων της Ρούμελης, της Μ.Ασίας, των Μεσογείων Νήσων



και της Βλαχομπογδανίας "(α.΄"Η Επαναστατική Προκήρυξις", β.΄ "Τα

Δίκαια του Ανθρώπου", γ.΄"Το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας", δ.΄

" Ο Θούριος ") και το "Στρατιωτικόν Εγκόλπιον"(α.΄ Εγχειρίδιον της Τέχνης

του Πολέμου και Στρατιωτικοί Κανονισμοί κατά τον Στρατάρχην

Khevenhuller, β,΄"Δύο Επαναστατικά Τραγούδια").

ΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ

Ο Ρήγας ήταν ο πνευματικός άνθρωπος, με τις ανησυχίες, τις αναζητήσεις

του, με τις συγγραφικές του επιδόσεις, τους ιδεολογικούς του

προσανατολισμούς, που με βαθιά πίστη στη δύναμη του ελληνικού έθνους,

αγωνιζόταν να φωτίσει και να διαπαιδαγωγήσει τον ελληνικό λαό.

Πίστευε πως ο ελληνικός λαός έπρεπε να φωτιστεί με τις πρωτοπόρες ιδέες

και τις επιστημονικές γνώσεις της Δ. Ευρώπης, και βάλθηκε να μεταφράσει

κατάλληλα κείμενα και να τα εκδώσει στη νεοελληνική. Ήταν εμποτισμένος

τόσο από τις ιδέες του αρχαίου ελληνικού κόσμου (και τη βυζαντινή

παράδοση), όσο και από τις ιδέες του Διαφωτισμού και της Γαλλικής

Επανάστασης, οι οποίες ως γνωστόν αντιστοιχούσαν προς τα δημοκρατικά

ιδεώδη που αντλήθηκαν από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, έτσι πίστευε

ότι η εθνική ανάταση θα γινόταν με σημείο αναφοράς την αρχαιότητα.

Η απήχηση του έργου του Ρήγα Βελεστινλή και των συντρόφων του, οι

περισσότεροι από τους οποίους κατάγονταν από την Μακεδονία, ήταν

ιδιαίτερα μεγάλη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη

Βαλκανική Χερσόνησο. Μπορεί το απελευθερωτικό κίνημα που προετοίμαζε

ο Ρήγας να μην πρόλαβε να εκδηλωθεί, γιατί το ανέκοψε ο τραγικός

θάνατος των πρωτεργατών.

΄Ομως οι μορφές του πρωτομάρτυρα και των συνεργατών του, αλλά

κυρίως οι επαναστατικές ιδέες του, θα κυριαρχήσουν στα

εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα της Ελλάδος και των υπολοίπων

βαλκανικών χωρών κατά το διάστημα της Τουρκοκρατίας. Και στην

εξάπλωση των απελευθερωτικών ιδεών του Ρήγα και στη διάδοσή τους

στους βαλκανικούς λαούς, πρωταγωνιστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι

δημοσιογράφοι.

Στο πρώτο φύλλο της "Εφημερίδος",των αδελφών Μαρκιδών Πουλίων από



τα Σιάτιστα που εξέδιδαν στην Βιέννη και που διασώζεται στη βιβλιοθήκη

της Κοζάνης και φέρει χρονολογία 31 Δεκεμβρίου 1790, διαβάζουμε:

".....΄Οντας υστερημένοι οι απόγονοι εκείνων των περιβοήτων Ελλήνων

από την αυτονομίαν, και υποδεδουλωμένοι εις πολλά βάσανα, με όλον

τούτο δεν παύουσι ποτέ μιμούμενοι τους παλαιούς των προπάτορας.....".

Στο πρόσωπο του μικρότερου από τους δύο αδελφούς, του Γεωργίου

Πούλιου, ο Ρήγας βρήκε αντάξιο συνεργάτη και υπέροχο ομοϊδεάτη,

αφοσιωμένο στα δημοκρατικά ιδεώδη. Ενώ στο τυπογραφείο του Πούλιου,

τυπώθηκαν 3.000 αντίτυπα της επαναστατικής προκήρυξης του Ρήγα, που

καλούσε τους ΄Ελληνες και τους άλλους βαλκανικούς λαούς

ν΄αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό.

Μπορεί ο Ρήγας Βελεστινλής, μαζί με τους συντρόφους του Αργέντη,

Κορωνιό, Καρατζά, Τουρούντζια, Νικολίδη και τους Καστοριανούς

αδελφούς Ιωάννη και Παναγιώτη Εμμανουήλ να στραγγαλίσθηκαν στις 24

Ιουνίου 1798 στον πύργο της Νεμπόιτσας, όμως η θυσία τους δεν πήγε

χαμένη. Και ο σπόρος της ελευθερίας που έσπειραν, γρήγορα έβγαλε

καρπούς σε όλες τις βαλκανικές χώρες.

Το κήρυγμα του Πρωτομάρτυρα Ρήγα, αυτού του εθνεγέρτη, του

διαφωτιστή, του βάρδου της Επανάστασης, θα φλογίζει τα κατοπινά χρόνια

τους ΄Ελληνες, θα εμπνεύσει τους ηγέτες της Φιλικής Εταιρίας και τους

αγωνιστές της Επανάστασης του 1821, ενώ οι πολιτικές του συλλήψεις θα

συνδεθούν στη νεοελληνική συνείδηση με την πορεία προς τη συγκρότηση

του ελληνικού κράτους.

΄Ηδη από το 1862 εμφανίζεται πολιτικός σύλλογος με την επωνυμία

"Ρήγας Φεραίος" και το 1875 ιδρύεται σοσιαλιστικός σύλλογος με την

ονομασία επίσης "Ρήγας", ως ελληνικό τμήμα της "Δημοκρατικής

Ανατολικής Ομοσπονδίας", που είχε δημιουργηθεί στη Γενεύη από

Βαλκάνιους σοσιαλιστές .

*Οι ιδέες του Ρήγα, θα επηρεάσουν την απόφαση των Σέρβων να πάρουν

στα 1804 τα όπλα εναντίον των Τούρκων, εξέγερση που θα συγκινήσει

βαθιά τις ψυχές και των άλλων βαλκανικών λαών.

*O Ψυχάρης, σ΄ένα κείμενό του, το 1916, με τίτλο "Η φωνή του Ρήγα",

παροτρύνοντας για τη συμμετοχή της χώρας στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο,



στο πλευρό της Αντάντ, υπενθυμίζει στους Ελληνες το χρέος τους απέναντι

στη Σερβία :

"Σερβία τρισμάκαρη....περίφημο Μαυροβούνι

εσάς συλλογιούμαι και κλαίω.

Εσείς πολεμήσατε και καταστραφήκατε...

αλλά θ΄αναστηθήτε...."

Από την εποχή των απελευθερωτικών αγώνων των Σέρβων, προέρχεται και

ένα 'Θούριον άσμα' που αποδίδεται στον Ρήγα Βελεστινλή, αλλά φαίνεται

ότι είχε συντεθεί από μιμητή του Ρήγα :

Ιδού και οι Σερβιώται, γένος ποτέ μικρόν,

ημπόρεσαν να ρίψουν ζυγόν τόσον πικρόν.

....................

Και τώρα προχωρούσι καθώς οι αετοί

και τον εχθρόν διώκουν ως λέοντες κι αυτοί.

....................

Ελάτε, μη αργείτε. Μας ήλθεν ο καιρός,

δια να δοξασθώμεν, να ζήσωμεν λαμπρώς!

Το Νοέμβριο του 1797, ένα μήνα πριν τη σύλληψή του, ο Ρήγας τύπωνε

μυστικά στη Βιέννη, το κείμενο της "Νέας Πολιτικής Διοίκησης των λαών

που κατοικούν στη χερσόνησο του Αίμου, στη Μ.Ασία, στα νησιά της

Μεσογείου, στη Βλαχία και στη Μολδαβία". ΄Ενα κείμενο που επρόκειτο να

αποτελέσει τον καταστατικό Χάρτη της μελλοντικής "Ελληνικής

Δημοκρατίας", του μεγάλου δηλαδή και πολυεθνικού κράτους που έμελλε

να προκύψει μετά την επιτυχία μιάς γενικής εξέγερσης των υπόδουλων στο

Σουλτάνο βαλκανικών λαών.

Στα 124 άρθρα της "Νέας Πολιτικής Διοίκησης", δηλαδή του Συντάγματος

που συνέταξε, βλέπουμε ότι ο Ρήγας οραματίζονταν τη δημιουργία ενός

κράτους δικαίου, με ένα πολίτευμα που θα εξασφάλιζε τη λαϊκή κυριαρχία-

κατά την αρχαία ελληνική δημοκρατική παράδοση-και το σεβασμό των

δικαιωμάτων του ανθρώπου, σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Γαλλικής



Επανάστασης.

Σ΄αυτό το μεγάλο, άμεσα δημοκρατικό και χωρίς ξένες εξαρτήσεις

πολυεθνικό κράτος, ο Ρήγας έβλεπε να ζουν ειρηνικά-ισότιμοι, ασφαλείς

και αδελφωμένοι-όλοι οι βαλκανικοί λαοί. Αν και δεν βρέθηκε μέχρι τώρα

κανένα από τα 3.000 αντίτυπα του παράνομου αυτού εντύπου, γνωρίζουμε

ότι μαζί με το Σύνταγμα είχε τυπωθεί και ο πασίγνωστος "Θούριος" του

Ρήγα, ένα πύρινο άσμα υπέρ της Ελευθερίας, με τεράστια απήχηση στους

σκλαβωμένους ΄Ελληνες της εποχής του και όχι μόνο σ΄αυτούς.

Ο Ρήγας θα διαλαλήσει στο Θούριό του :

"Βουλγάροι κι΄Αρβανήτες, Αρμένοι και Ρωμιοί,

Αράπηδες και άσπροι, με μιά κοινήν ορμή,

Για την ελευθερίαν, να ζώσωμεν σπαθί,

πως είμαστ΄αντριωμένοι, παντού να ξακουσθή".

Και λίγο πιό κάτω, θα προσθέσει :

Μαυροβουνιού καπλάνια, Ολύμπου σταυραητοί,

κι Αγράφων τα ξεφτέρια, γεννήτε μια ψυχή.

Ανδρείοι Μακεδόνες, ορμήσετε γιά μιά,

και αίμα των τυράννων, ρουφήστε σα θεριά.

Του Σάββου και Δουνάβου, αδέλφια Χριστιανοί, Λεβέντες αντριωμένοι,

Μαυροθαλασσινοί,

ο βάρβαρος ως πότε, θε να σας τυραννή.

Τυφλά είναι τα μάτια που δε χύνουν δάκρυα βλέποντας,

Ω, Ελλάς αγαπημένη, τα ιερά σου μάρμαρα να αρπάζονται,

από βλάσφημα Εγγλέζικα χέρια που έχουν ξαναπληγώσει,

την πονεμένη σου καρδιά και αρπάξει τους θεούς σου,

τους θεούς που μισούν το απαίσιο κλίμα της Αγγλίας!

Λόρδος Βύρωνας, (Childe Harold)

Πολλά έχουν ειπωθεί για την επιλογή από τον Ρήγα της Βιέννης ως κέντρο



της δράσης του. Η Βιέννη ήταν η πρωτεύουσα της πιο αντιδραστικής

αυτοκρατορίας, με στενές σχέσεις με την Τουρκία και είχε δημιουργήσει μια

τρομερή αστυνομία που είχε ειδικευτεί στην καταστολή των επαναστατικών

κινημάτων.

Ο Ρήγας την επέλεξε όμως για ένα ειδικό λόγο. Στην Αυστροουγγαρία

υπήρχαν πολυπληθείς ελληνικές παροικίες που είχαν εξελιχθεί πολιτικά σε

ριζοσπαστικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κίνημα του Κατσώνη είχε για

κέντρο την Αυστρία. Οι Έλληνες της Αυστροουγγαρίας που αρχικά έγιναν

δεκτοί με ευμένεια συναντούσαν μεγάλες δυσκολίες στις δύο τελευταίες

δεκαετίες του 18.αι. και αυτό γιατί καθώς αναπτυσσόταν η ντόπια αστική

τάξη, παίρνονταν περιοριστικά μέτρα κατά των Ελλήνων. Οι Έλληνες της

Αυστρίας λοιπόν ένιωθαν περισσότερο την ανάγκη της εθνικής ελευθερίας

και γι` αυτό είχαν συνδράμει ενεργά και γενναιόδωρα στο κίνημα του

Κατσώνη.

Ο ελληνισμός της Αυστροουγγαρίας είχε δεχθεί περισσότερο έντονα την

επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης. Νιώθοντας την ανάγκη μιας εθνικής

αποκατάστασης που θα τον προστάτευε είχε δεχθεί με συγκίνηση τα

κηρύγματα “ περί έθνους και εθνικής ελευθερίας ” της Γαλλικής

Επανάστασης.

Είχε δει και εκτιμήσει πολύ σωστά το πρόβλημα “Αλή-πασάς”.

Ο Ρήγας επέλεξε την Βιέννη σαν κέντρο της δράσης του παρόλο που ο

στενός του φίλος Πασβάνογλου πίστευε ότι το κίνημα που προετοίμαζε

έπρεπε να αρχίσει από το Αιγαίο, από κει που ήταν η καρδιά της Ελλάδας.

Στη Μολδαβία και τη Βλαχία κυριαρχούσαν οι Φαναριώτες, όμως ο Ρήγας

ήθελε να αποφύγει αυτό τον πειρασμό γιατί δεν πίστευαν στις τολμηρές

ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης που στάθηκαν και η βάση των δικών του

σκέψεων και εμπνεύσεων. Από τη Βιέννη ο Ρήγας βρισκόταν κοντά στην

Ελλάδα, κι αποχτούσε αμέσως επαφή με τους κλέφτες και τους αρματολούς

που ήταν η βάση του ενός εθνικού κινήματος. Στη Βιέννη άλλωστε

εκδόθηκε και η πρώτη ελληνική εφημερίδα από τους αδερφούς Μακρίδη-

Πουλιού στα τέλη του 1790 με τον τίτλο “ Εφημερίς ”.Παρόλο που

εκδιδόταν κάτω από την αυστριακή λογοκρισία πρόβαλλε έμμεσα τις

εθνικές τάσεις. Στην “ Εφημερίδα ” θα συνεργαστεί και ο Ρήγας και θα την

κάνει όργανο προβολής των σκοπών του.



Στη Βιέννη ο Ρήγας είχε οικονομική άνεση παρόλο που δεν είχε

συγκεκριμένους πόρους. Έκανε συχνά ταξίδια, κατέλυε σε μεγάλα

ξενοδοχεία και τύπωνε τα βιβλία του. Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι

είχε κάποια οικονομική ενίσχυση από τις γαλλικές υπηρεσίες, με τις οποίες

κρατούσε από χρόνια στενή σχέση, αν και μπορεί να είχε μαζέψει δικά του

χρήματα την εποχή της κατάρρευσης του τουρκικού στρατού και της

φυγής του Μαυρογένη. Ακόμα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Ρήγας

συνεργαζόταν στενά με παράγοντες της Βλαχίας που τον κάλυπταν

οικονομικά.

Στη Βιέννη επίσης συγκέντρωσε γύρω του ένα κύκλο αφοσιωμένων στις

ιδέες και στα προγράμματα του . Ήταν κατά κύριο λόγο νέοι έμποροι που

είχαν ενθουσιαστεί με τις γαλλικές ιδέες. Δημιουργήθηκαν διάφοροι κύκλοι

στους οποίους μιλούσε ο Ρήγας, που ήταν καλός ρήτορας και κέρδιζε

εύκολα το ακροατήριο του. Στη Βιέννη ο Ρήγας συνεχώς κινούταν μεταξύ

των Ελλήνων και τους μυούσε στην οργάνωση του, που προετοίμαζε την

εθνική εξέγερση.

Η επιλογή των προσώπων που μυούσε στα σχέδια του γινόταν προσεκτικά.

Στους μυημένους κυκλοφορούσε τα έργα του και κυρίως το “Θούριο”, το

επαναστατικό του κήρυγμα. Το κυκλοφορούσε χειρόγραφο που οι μυημένοι

το αντέγραφαν και το έδιναν σε άλλους, για να κάνουν το ίδιο και αυτοί,

και τα μηνύματα του έτσι έφταναν ως την Ελλάδα.

Το υλικό της σελίδας προέρχεται από:

1. Την εγκυκλοπαίδεια ΥΔΡΙΑ

2. Από το Βιβλίο «Ιστορία Του Ελληνικού Έθνους»

3. Από την ιστοσελίδα:

http://147.52.242.110/seminar/fereos/ΡΗ�...�ΡΑΙΟΣ.htm

4. Από Υλικό Σχολικών Βιβλίων Γυμνασίου και Λυκείου

5. Από την

ιστοσελίδα:http://www.hri.org/MPA/gr/other/rhgas/influence.html


