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Στα πλαίσια του μαθήματος ξεκίνησε μια συζήτηση σχετικά με την επανάσταση του 

1821. Πιο συγκεκριμένα για τον Ρήγα Βελεστινλή και για την επίδρασή του στις 

πολιτειακές αντιλήψεις των Ελλήνων.  Με  αυτό το θέμα δύο κορίτσια της τάξης 

ξεκινούν έναν διάλογο  

ΓΛΥΚΕΡΙΑ :Ρε συ, ξέρεις τι χρονιά έχουμε; 

ΣΤΕΛΛΑ :Τι λες καλέ, φυσικά! 2021 

ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Το ξέρω ότι γνωρίζεις τι χρονιά έχουμε, εννοώ, ξέρεις τι γιορτάζουμε φέτος; 

ΣΤΕΛΛΑ: Όχι, για πες μου.  

ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την επανάσταση του '21!! 

ΣΤΕΛΛΑ: Αλήθεια;; αυτό δεν το γνώριζα. 

ΓΛΕΚΕΡΙΑ: Ναι και έχουμε και σχετική εργασία στο μάθημα της πολιτικής παιδείας. 

ΣΤΕΛΛΑ: Α ναι!!Τότε καλύτερα να την ξεκινήσουμε. 

ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Ναι πολύ καλή ιδέα! 

ΣΤΕΛΛΑ: Το θέμα μας είναι ο Ρήγας Βελεστινλής και η επίδρασή του στις πολιτειακές 

αντιλήψεις των Ελλήνων. 



ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Ωραία! 

ΣΤΕΛΛΑ: Nα δούμε καταρχάς  ποιος ήταν ο Ρήγας; 

ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Εύκολο. Αρχικά το όνομά του ήταν Αντώνιος Κυριαζής, και το όνομα Ρήγας 

Βελεστινλής το απέκτησε αργότερα μιας και είχε γεννηθεί στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας 

το 1757.  Έλαβε τα πρώτα του γράμματα στο Βελεστίνο  και κατόπιν στη Ζαγορά και στα 

Αμπελάκια. Το 1785 πήγε στην Κωνσταντινούπολη όπου συνέχισε τις σπουδές του ενώ 

το 1788 εγκαταστάθηκε στη Βλαχία και εργάστηκε ως διοικητικός υπάλληλος. Ήρθε σε 

επαφή με πολλά σημαντικά πρόσωπα της εποχής του και επηρεάστηκε βαθύτατα από 

τις ιδέες του Διαφωτισμού  και της Γαλλικής επανάστασης. Τα επόμενα χρόνια 

διακρίθηκε ως στοχαστής, συγγραφέας, πολιτικός,  

ΣΤΕΛΛΑ:  Επίσης είχε και πολλές άλλες ιδιότητες. Ήταν δημοσιογράφος, φιλόσοφος, 

μεταφραστής και ποιητής.. Ο Ρήγας οραματίστηκε την απελευθέρωση και ενοποίηση 

όλων των Βαλκανικών λαών και φυσικά όλου του ελληνικού στοιχείου που ήταν 

διασκορπισμένο στην ανατολή και τα ευρωπαϊκά κέντρα. Θεωρείται ένας από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, εθνομάρτυρας και 

πρόδρομος της ελληνικής επανάστασης. 

ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Όντως, είναι η αλήθεια ότι είχε πάρα πολλές ιδιότητες αλλά σαν το έργο του 

κανένα. Ένα από τα πιο γνωστά του έργα είναι ο Θούριος ένας πατριωτικός ύμνος που 

έγραψε το 1797.  Σκοπός του ήταν να ξεσηκώσει τους Έλληνες και για αυτό το 

τραγουδούσε σε συγκεντρώσεις.  Ήταν ένα έμμετρο κείμενο με πολλά στοιχεία 

αφηγηματικότητας μέσω του οποίου ο Ρήγας μετέφερε  όλες τις  ιδέες του. Ο Θούριος 

αποτελεί μέρος του κορυφαίου έργου  του «Νέα Πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της 

Ρούμελης της  Μικράς Ασίας των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας», όπου 

περιγράφει τις βασικές αρχές της πολιτείας που οραματίζεται. Στο έργο αυτό 

συμπεριλαμβάνονταν επίσης, μία Επαναστατική Προκήρυξη, τα Δίκαια του Ανθρώπου 

και το Σύνταγμα της Ελλάδας. 

ΣΤΕΛΛΑ: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό το έργο του και αρκετά μεγάλο!! Η αλήθεια 

είναι ότι οι ιδέες του επηρέασαν πολλούς ανθρώπους και έμειναν στην ιστορία. 

 ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Αα, ναι και επιπλέον με τις ιδέες του κατάφερε να ξεσηκώσει ένα μεγάλο 

μέρος των Ελλήνων για να διεκδικήσουν την ελευθερία τους. Για να δούμε τι λέει στα 

Δίκαια του Ανθρώπου. Για παράδειγμα στο άρθρο 2 για τα φυσικά δίκαια  μας μιλά για 

την ισότητα και την ελευθερία ανάμεσα στους ανθρώπους  χωρίς καμία διάκριση. 

Επίσης λέει ότι η ζωή ανήκει μόνο σε εμάς και έτσι κανείς δεν μπορεί να μας την 

αφαιρέσει. Κάτι άλλο που αναφέρει είναι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας του καθενός στα 

κτήματά του. Παρακάτω, στο άρθρο 7 αναφέρει ότι έχουμε δικαίωμα να λέμε ελεύθερα 



την γνώμη μας με όποιον τρόπο θέλουμε και τέλος επισήμανε ότι μπορούμε να 

συναθροιζόμαστε  ειρηνικά και επιπλέον έχουμε την ελευθερία να επιλέγουμε όποια 

θρησκεία θέλουμε χωρίς να μπορεί το κράτος να μας εμποδίσει.   

ΣΤΕΛΛΑ: Πραγματικά  μέσα από τα άρθρα του καταλαβαίνουμε πόσο νοιαζόταν για 

τους ανθρώπους! Οι ιδέες αυτές επηρέασαν τους Έλληνες γι’ αυτό και αποτυπώθηκαν 

και στο πρώτο Σύνταγμα, το Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822! Δες εδώ στο Τμήμα Β’ 

που  μιλάει τα δικαιώματα των κατοίκων της Ελληνικής Επικράτειας αναφέρεται στην 

ισότητα όλων των Ελλήνων απέναντι στους νόμους, άκρως επαναστατική ιδέα, καθώς 

τότε ήταν δεδομένες οι διακρίσεις και τα δικαιώματα  διαφοροποιούνταν από 

άνθρωπο σε άνθρωπο. Επιπλέον, μιλάει για την προστασία της ιδιοκτησίας, της τιμής 

και της ασφάλειας όλων των Ελλήνων. Επίσης, καταργούνται τα βασανιστήρια  και η 

ποινή της δημεύσεως.  

ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Μιας και ανέφερες το Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822, θα ήταν καλό να 
πούμε λίγα λόγια. Το Σύνταγμα αυτό ήταν μια προσπάθεια δημιουργίας προσωρινής 

κυβερνητικής και στρατιωτικής οργάνωσης μέχρι την ίδρυση ενός ανεξάρτητου 
κράτους. Παράλληλα, αντικατέστησε πολλά κείμενα που είχαν εγκριθεί από τοπικές 
επαναστατικές επιτροπές όπως ο Άρειος Πάγος και η Πελοποννησιακή Γερουσία.  

ΣΤΕΛΛΑ: Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε και κάτι άλλο που βοήθησε στο να βρουν 
πρόσφορο έδαφος  οι ιδέες του Ρήγα. Κι αυτό ήταν το σύστημα διοίκησης που 

επικρατούσε στις Κοινότητες των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Οι 
Έλληνες διοικούνταν από τους  επιτρόπους,  τους δημογέροντες, τους άρχοντες, τους  
προεστούς ή κοτζαμπάσηδες. Αυτοί εκλέγονταν από το  λαό ο οποίος  συνερχόταν σε 

γενική συνέλευση.   Άρα οι Έλληνες είχαν ήδη την εμπειρία μιας στοιχειώδους 
δημοκρατικής διακυβέρνησης. Επιπλέον  το κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 
(στο οποίο ανήκε και ο Ρήγας) είχε φέρει στη επιφάνεια μνήμες από τις αρχαίες 
ελληνικές δημοκρατίες. 

ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Τελικά τι απέγινε με το Ρήγα; Κατάφερε να ξεσηκώσει τους Έλληνες; 
Πρόλαβε να δει την επανάσταση; 

ΣΤΕΛΛΑ:  Δυστυχώς όχι! Το επαναστατικό του σχέδιο προδόθηκε ενώ πήγαινε στην 
Τεργέστη  για παραλάβει το επαναστατικό υλικό που είχε στείλει και να περάσει στην 
Ελλάδα για να ξεσηκώσει τους Έλληνες και τους υπόλοιπους Βαλκανικούς λαούς. 

Συνελήφθη από την Αυστριακή Αστυνομία στις 19 Δεκεμβρίου του 1797 . (Την ίδια μέρα 
θα συναντούσε τον πρόξενο της πόλης, Μπρεσέ, όπου θα του ζητούσε προστασία). 
Μετά  από ανακρίσεις και βασανιστήρια η Αυστριακή Αστυνομία τον παρέδωσε στις 
Τουρκικές αρχές στο Βελιγράδι όπου και φυλακίστηκε στον πύργο  Νεμπόιζα. Έπειτα 

μετά από τρελά βασανιστήρια που του έκαναν τον θανάτωσαν με στραγγαλισμό στις 24 
Ιουνίου 1798 . 

ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Αναμφίβολα αυτά που έκανε για την πατρίδα μας ήταν ανεπανάληπτα. 
Κρίμα που θανατώθηκε με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο. 



 ΣΤΕΛΛΑ: Ναι πράγματι. Λέγεται ότι τις τελευταίες μέρες της ζωής του ο Ρήγας είπε  
«εγώ έσπειρα, άλλοι έρχονται να θερίσουν». Κι έτσι δεν έγινε τελικά; 

 ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Συμφωνώ απόλυτα!! 

 

Οι μαθήτριες  Στέλλα  Ντεγιάννη και Γλυκερία Μπούρα  


