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Γιατί ὁ Ρήγας διάλεξε χάρτη τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος
ὡς πρότυπο τῆς «Χάρτας τῆς Ἑλλάδος»;
Ὁ Ρήγας Βελεστινλῆς ἐπισκέπτεται γιά δεύτερη φορά τή Βιέννη1 τόν Αὔγουστο τοῦ
1796 καί παρέμεινε μέχρι τόν Δεκέμβριο τοῦ 1797, ὅταν ἀναχώρησε γιά νά κατέλθει
στήν Ἑλλάδα, μέ σκοπό νά ἐφαρμόσει τό ἐπαναστατικό του σχέδιο, τό ὁποῖο εἶχε
συγκροτημένα προετοιμάσει. Κατά τό χρόνο παραμονῆς του στή Βιέννη ὁ Ρήγας
παρουσιάζει μία πρωτόγνωρη ἐκδοτική δραστηριότητα. Τυπώνει τά βιβλία Νέος
Ἀνάχαρσις, Ἠθικὸς Τρίπους, Στρατιωτικὸν Ἐγκόλπιον, τήν εἰκόνα τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου, τή Νέα Χάρτα τῆς Βλαχίας, τή Γενική Χάρτα τῆς Μολδαβίας καθώς
καί τή δωδεκάφυλλη Χάρτα τῆς Ἑλλάδος.
Καί γιά ὅλα αὐτά ὁ Ρήγας ἔπαιρνε τήν ἄδεια τοῦ λογοκρίτη τῆς Αὐστριακῆς
Ἀστυνομίας, γεγονός τό ὁποῖο θά πρέπει νά τονισθεῖ. Ὁ Ρήγας κατόρθωνε νά
παραπλανᾶ τόν λογοκρίτη ὥστε νά μήν ἀντιλαμβάνεται τό παραμικρὸ ἀπό τό
ἐπαναστατικό του σχέδιο. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἀποδεικνύεται ἡ συνωμοτική δράση
τοῦ Ρήγα καί πλέον καταρρίπτονται ὅλα ἐκεῖνα τά ἀτεκμηρίωτα, πού ἔχουν γραφεῖ, ὅτι
τάχα ὁ Ρήγας ἦταν «ἐπιπόλαιος ἐξεταστής τῶν πραγμάτων»2. Μόνο τά ἐπαναστατικά
1. Βλ. Λέ α ν δ ρ ο ς Β ρ α ν ο ύσ ης , Ρήγας, Βασική Βιβλιοθήκη ἀρ. 10, [1954], σελ. 48.
2. Σχετικὰ βλ. Δημ. Καραμπερόπουλος, «Ἡ συνωμοτικὴ δράση τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ»,
Ἱστορικά Θέματα, τεῦχ. 41, Ἰούνιος 2005, σελ. 65-73, καί τοῦ ἰδίου, «Ἡ ἄδικη κρίση τοῦ Ἰω.
Φιλήμονος γιά τόν ἐπαναστάτη Ρήγα Βελεστινλῆ», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, τόμ. 38, 2000, σελ.
257-272 καί σέ ἀνάτυπο, Ἀθήνα 2000.
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του κείμενα «Νέα Πολιτική Διοίκησις» καί «Θούριος» ὁ Ρήγας τά τύπωσε παράνομα
κλεισμένος δύο μερόνυχτα στό τυπογραφεῖο τῶν ἀδελφῶν Πούλιου3. Ἤξερε καλά
ὅτι δέν θά ἦταν δυνατόν νά παραπλανήσει πλέον τόν λογοκρίτη τῆς Αὐστριακῆς
Ἀστυνομίας καί ἐπί πλέον θά ἀποκαλύπτονταν τό ἐπαναστατικό του κίνημα.
Ὁ Ρήγας ἄρχισε νά τυπώνει τήν Χάρτα τῆς Ἑλλάδος ἀμέσως μετά τήν ἐγκατάστασή
του στή Βιέννη, ὅπως φαίνεται ἀπό τό πρῶτο φύλλο τῆς «Ἐπιπεδογραφίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως», πού ἐκδόθηκε τό 1796. Γιά τήν ἔκδοση τῆς Χάρτας κάνει μνεία ἡ
Ἐφημερίδα4 τῶν ἀδελφῶν Πούλιου στά φύλλα 20 Φεβρουαρίου καί 10 Μαρτίου 1797,
ἐνῶ στίς 22 Μαΐου τοῦ 1797, γνωστοποιεῖται ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἐκτύπωσης:
«ΕΙΔΗΣΙΣ - Ἐτελείωσεν ἤδη καί ἡ Ἑλληνική τῆς Ἑλλάδος δωδεκάφυλλος
χάρτα τοῦ κύρ Ρήγα, καί πωλεῖται δημοσίως, τόσον ἐδῶ εἰς Βιέναν, ὅσον
καί εἰς ἄλλας πόλεις ὁπού ὁ ἴδιος ἐφρόντισε νά στείλη. Ὅθεν δίδεται
εἴδησις περί τούτου εἰς τούς προσφιλεῖς τῆς ἑλληνίδος ἐραστάς. Ἡ δέ
τιμή εἶναι πρός τρία γρόσια ἕκαστον φύλλον».
Ἐνδιαφέρον ἔχει νά τονίσουμε ὅτι ὁ Ρήγας στή Χάρτα τῆς Ἑλλάδος χρησιμοποιεῖ
ξεχωριστή διακεκομμένη γραμμή γιά τίς Τοπαρχίες καί Ἐπαρχίες, ὅπως ἀναγράφει καί
στό Ὑπόμνημα, πού παρουσιάζεται κατωτέρω. Ὡστόσο, ὅπως ἔχουμε παρατηρήσει
στή σχετική μελέτη μας5, ὁ Ρήγας θέτει ἰδιαίτερη διακεκομμένη γραμμή στά βόρεια
σύνορα τοῦ κράτους του, τήν ὁποία ὅμως γραμμή δέν τήν μνημονεύει στό Ὑπόμνημα,
ὅπως ἔκανε γιά τίς Ἐπαρχίες καί Τοπαρχίες. Ἐνδιαφέρον ἔχει νά ἐπισημάνουμε ὅτι
ὁ Ρήγας καταγράφει τίς τοπαρχίες καί ἐπαρχίες τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς μέ τά ἀντίστοιχα
ὀνόματά τους.

3. Αἰμ . Λ εγ ρ ά ν δ – Σ π . Λ ά μ π ρ ο ς , Ἀνέκδοτα ἔγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλῆ καί τῶν
σύν αὐτῷ μαρτυρησάντων, Ἀθήνησιν 1891, φωτομηχανική ἐπανέκδοση μέ τήν προσθήκη
εὑρετηρίου ἀπό τήν Ἐπιστημονική Ἑταιρεία Μελέτης Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα, Ἀθήνα 1996
(Β΄ ἔκδοση 2000), σελ. 17.
4. Ἐφημερίς, Ἡ ἀρχαιότερη Ἑλληνική ἐφημερίδα πού ἔχει διασωθεῖ, Βιέννη 1791-1797.
Ἐκδότες: Οἱ ἀδελφοί Μαρκίδες Πούλιου. Ἀνασυγκρότηση τῆς σειρᾶς σέ φωτοτυπική ἐπανέκδοση.
Ἐρευνητική, συλλεκτική καί ἐκδοτική φροντίδα, Προλεγόμενα κ.λπ. Λ . Β ρ α ν ο ύ σ η ς , Ἀκαδημία
Ἀθηνῶν, Κέντρον Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ καί Νέου Ἑλληνισμοῦ, Ἀθήνα 1995.
5. Βλ. Δ η μ . Κ α ρ α μ π ε ρ ό π ο υ λ ο ς , «Ἡ “Χάρτα τῆς Ἑλλάδος” τοῦ Ρήγα. Τά πρότυπά της
καί νέα στοιχεῖα», στό Ἡ Χάρτα τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ, ἐκδ. Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Μελέτης
Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα μέ τήν ὑποστήριξη τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1998, σελ. 50.
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Τό ὑπόμνημα τῆς Χάρτας τῆς Ἑλλάδος μέ τίς διαφορετικές διαγραμμίσεις
τῶν Ἐπαρχιῶν καί Τοπαρχιῶν στό ὁποῖο δέν μνημονεύεται
ἡ ἰδιαίτερη διαγράμμιση στά βόρεια σύνορα τοῦ κράτους του.
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Ἡ ἰδιαίτερη διαγράμμιση, ὅπως βλέπουμε στήν παρατεθείσα εἰκόνα ἀπό τό 11ο
φύλλο τῆς Χάρτας τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποία ὁ Ρήγας θέτει στά βόρεια σύνορα
τοῦ κράτους του μέ τήν Κάτω Οὐγγαρία, πού ὅμως δέν τήν μνημονεύει στό σχετικό
Ὑπόμνημά της, ὅπως κάνει γιά τήν διαγράμμιση διαχωρισμοῦ
τῶν Ἐπαρχιῶν Βλαχίας καί Σερβίας.
Σχετικά μέ τήν ὀνομασία τοῦ μεγάλου χαρτογραφικοῦ ἔργου τοῦ Βαλκανικοῦ
χώρου «Χάρτα τῆς Ἑλλάδος», ἔχουμε ὑποστηρίξει κατά τήν γιά πρώτη φορά αὐθεντική
ἐπανέκδοσή της, ὅτι ἐκείνη τήν ἐποχή στήν Βιέννη κάθε ἐκτύπωση θά ἔπρεπε νά ἔχει
τήν ἄδεια τοῦ λογοκρίτη τῆς Αὐστριακῆς Ἀστυνομίας, ὅπως ἐπισημάνθηκε παραπάνω.
Καί ὁ Ρήγας κατόρθωσε γιά ἕξι μῆνες νά τυπώνει τήν Χάρτα του παραπλανώντας τήν
Ἀστυνομία μέ τή χρησιμοποίηση τοῦ ἐντυπωσιακοῦ τίτλου της, τῶν ἐπιπεδογραφιῶν,
τῶν ἀρχαίων νομισμάτων. Ἐπί πλέον τόνιζε ὅτι ἡ Χάρτα του ἦταν γιά ἐπεξήγηση
τοῦ ταξιδιοῦ τοῦ Νέου Ἀναχάρσιδος, ἐνῶ δέν ἔχει καμμία σχέση μέ αὐτό. Δέν ἦταν
δυνατόν νά ἀναγράψει ὅτι ἦταν χάρτης τοῦ κράτους του, πού ἤθελε νά δημιουργήσει,
διότι ἀμέσως θά συλλαμβάνονταν.
Μέχρι πρό ὀλίγων ἐτῶν δέν γνωρίζαμε τούς πρότυπους χάρτες, τούς ὁποίους ὁ Ρήγας
χρησιμοποίησε γιά νά συντάξει τή Χάρτα του. Κατά συγκυρία, κατά τήν ἐπέτειο τῶν
διακοσίων χρόνων ἀπό τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ Ρήγα, τό 1998, σέ συνέδριο στή
γενέτειρά του, τό Βελεστίνο, παρουσιάσαμε μέ μεγάλη χαρά τά πρῶτα μας εὑρήματα·
τούς χάρτες τούς ὁποίους χρησιμοποίησε ὡς πρότυπα, δίδοντας κατ’ αὐτόν τόν τρόπο
ἀπάντηση στό ἐρώτημα τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας γιά τά πρότυπα τῆς Χάρτας πού δέν
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ἦταν γνωστά. Ἀποδείξαμε ὅτι γιά τόν χῶρο τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Μ. Ἀσίας ὁ Ρήγας
χρησιμοποίησε ὡς πρότυπο τόν χάρτη τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος τοῦ Delisle6.
Τό ἐρώτημα πού ἔχει ἔκτοτε ἀνακύψει εἶναι: Γιατί ὁ Ρήγας χρησιμοποίησε
χάρτη τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος καί δέν πῆρε ἕνα σύγχρονο χάρτη, πού ἄλλωστε
τότε κυκλοφοροῦσαν, γιά τήν περιοχή αὐτή. Οἱ χάρτες αὐτοί ἀνέγραφαν
τά σύγχρονα τῆς ἐποχῆς τοῦ Ρήγα ὀνόματα τῶν πόλεων καί τῶν χωριῶν,
ἀνέγραφαν τούς σύγχρονους δρόμους, ἐνῶ ὁ χάρτης τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος περιεῖχε
τά ἀρχαῖα ὀνόματά τους καί οἱ δρόμοι ἦταν τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς 7. Ἀπάντηση θά
δοθεῖ ἀφοῦ πρῶτα ἐξετάσουμε τό ἐπαναστατικό σχέδιο τοῦ Ρήγα μέ τό ὁποῖο ἤθελε
νά δημιουργήσει τό δημοκρατικό του κράτος, τή Νέα Πολιτική Διοίκηση στό χῶρο
ὅπου βρίσκονταν ἡ ὀθωμανική ἀπολυταρχική διοίκηση.

Ἐπαναστατικό σχέδιο τοῦ Ρήγα
Ἡ μελέτη τῶν ἔργων τοῦ Ρήγα, καθώς ἐπίσης καί τῶν ἐγγράφων σύλληψης καί
ἀνάκρισης, πού ἐκδόθηκαν ἀπό τούς Λεγράνδ καί Ἄμαντο8, μᾶς προσφέρουν πολλά
στοιχεῖα μέ τά ὁποῖα εἶναι δυνατόν νά στοιχειοθετήσουμε τό ἐπαναστατικό σχέδιο,
τό ὁποῖο ὁ Ρήγας ἤθελε νά ἐφαρμόσει, ὅταν ἀποφάσισε φεύγοντας ἀπό τή Βιέννη
νά κατέβει στήν Ἑλλάδα. Εἶχε σχεδιάσει ἕνα συγκεκριμένο ἐπαναστατικό σχέδιο,
χρησιμοποιώντας τά σημαντικά μέσα ἐπικοινωνίας· τόν ἦχο καί τήν εἰκόνα: τόν
Θούριο9 γιά νά ἐμψυχώνει τούς σκλαβωμένους μέ σκοπό νά ἀδράξουν τά ἅρματα
γιά ἐπανάσταση καί τά κείμενα, τίς παραστάσεις γιά νά δείξει τή μεγάλη κληρονομιά τῶν σκλαβωμένων. Ἐπίσης, τά ἔγγραφα μᾶς δίνουν πληροφορίες γιά τά σχέδια
τοῦ Ρήγα μετά τήν ἐπανάσταση καί τήν κατάλυση τῆς ἀπολυταρχικῆς ἐξουσίας τοῦ
Σουλτάνου, τή δημιουργία δηλαδή τῆς Νέας Πολιτικῆς Διοικήσεως στό κράτος πού
θά δημιουργοῦσε, τήν Ἑλληνική Δημοκρατία.
6. Βλ. Δ ημ . Κ α ρ α μ π ε ρ ό π ο υ λ ο ς , «Ἡ “Χάρτα τῆς Ἑλλάδος” τοῦ Ρήγα. Τά πρότυπά της
καί νέα στοιχεῖα» ..., ὅ. π.
7. Γι’ αὐτό ἐξάλλου ὑποστηρίξαμε ὅτι δέν ἔχει ἔρεισμα ἡ ἐκφρασθεῖσα ἄποψη ὅτι τάχα ἡ
Χάρτα τῆς Ἑλλάδος ἦταν καί στρατιωτικός χάρτης καί ὅτι ἦταν ὁ πρῶτος ἐπιτελικός χάρτης
τῆς Ἑλλάδος, καί τοῦτο διότι ἦταν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος καί οἱ δρόμοι τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς καί
ὄχι τῆς συγχρόνου ὅπως θά ἅρμοζε σέ ἐπιτελικό χάρτη. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλος, «Ἡ
“Χάρτα τῆς Ἑλλάδος” τοῦ Ρήγα. Τά πρότυπά της καί νέα στοιχεῖα», ὅ.π. σελ. 28.
8. Αἰμ. Λεγράνδ – Σπ. Λάμπρος, Ἀνέκδοτα ἔγγραφα..., ὅ.π. Κων. Ἀμάντου, Ἀνέκδοτα
ἔγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλῆ, Ἀθήνα 1930, φωτομηχανική ἐπανέκδοση μέ τή συμπλήρωση
Εὑρετηρίου ἀπό τήν Ἐπιστημονική Ἐταιρεία Μελέτης Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα, Ἀθήνα 1997.
9. Βλ. Δ η μ . Κ α ρ α μ π ε ρ ό π ο υ λ ο ς , «Ὁ “Θούριος. Ὡς πότε παλικάρια” ἐμψυχωτής τῶν
ραγιάδων ἐπαναστατῶν», περιοδ. Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, τόμ.49, 2006, σελ.289-296.
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Τό ἐπαναστατικό σχέδιο τοῦ Ρήγα δέν σταματοῦσε στήν ἔκρηξη τῆς ἐπανάστασης,
ὅπως συνήθως συμβαίνει στίς ἐξεγέρσεις. Προχωροῦσε καί στήν ἑδραίωσή της, στίς
περιοχές πού θά ἐλευθέρωνε ἀπό τήν Ὀθωμανική τυραννία, δημιουργώντας νέο
πολιτειακό καθεστώς, τή «Νέα Πολτική Διοίκηση». Ὁ Ρήγας ἔδινε μεγάλη σημασία
στό τί θά γίνει ἀμέσως μετά τήν στρατιωτική νίκη. Πίστευε ὅτι ἡ ἀναρχία εἶναι μορφή
τυραννίας, ὅπως τό τονίζει καί στόν Θούριό10 του. Γιά τόν λόγο αὐτό ἑτοίμασε τό
Σύνταγμά του, ὥστε μετά τήν στρατιωτική νίκη νά τό ἔχει ἕτοιμο γιά νά διοικηθεῖ
τό κράτος του μέ ἕνα συγκεκριμένο δημοκρατικό Σύνταγμα. Ὁ Ρήγας μετέφρασε
τό γαλλικό Σύνταγμα τοῦ 1793 καί μέρος τοῦ 1795 καί δημιούργησε τό δικό του
Σύνταγμα, στό ὁποῖο προσέθεσε καί πολλά δικά του κείμενα, τά ὁποῖα δείχνουν τήν
πρωτοποριακή πολιτική σκέψη του, στήν ἑδραίωση καί ὀργάνωση τοῦ κράτους του.
Σέ ἀντίθεση μέ τό προϋπάρχον παλαιό πολίτευμα τῆς ἀπολυταρχικῆς ὀθωμανικῆς
ἐξουσίας, ὀνόμασε τόν καινούργιο τρόπο διοικήσεως «Νέα Πολιτική Διοίκησις»11,
στήν ὁποία περιέχονται ἡ Ἐπαναστατική Προκήρυξη, τά Δίκαια τοῦ Ἀνθρώπου, καί
τό κυρίως Σύνταγμα.
Γιά τό πόσο προνοητικός ἦταν ὁ Ρήγας μέ τίς ἀνωτέρω ἐνέργειες νά ἔχει ἕτοιμο ἕνα
σχέδιο Συντάγματος γιά τό κράτος του μετά τήν ἐπανάσταση διαπιστώνεται ἀπό ὅσα
γράφει ἀργότερα ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς12. Συγκεκριμένα σημειώνει ὅτι «τό δύσκολον ὅμως τῆς ἐπιχειρήσεως [ἐπαναστάσεως] στέκει ὄχι μόνον εἰς τήν σύντριψιν τοῦ
τυραννικοῦ ζυγοῦ, ἀλλά πολύ πλέον εἰς τήν σύνδεσιν καί ἐναρμόνισιν νέας πολιτείας
τοιαύτης, τῆς ὁποίας οἱ πολίται μήτε νά ὑποτάσσωνται μήτε νά κινδυνεύουσιν τοῦ
λοιποῦ νά ὑποταχθῶσιν εἰς κανέν’ ἄλλον ζυγόν παρά τόν ζυγόν τῶν νόμων».
Ὁ Ρήγας στήριζε τή νέα πολιτική κατάσταση στή δημοκρατία μέ τήν αἱρετή ἐκλογή
τῶν ἀρχόντων καί ὄχι στήν κληρονομική ἐξουσία. Μάλιστα καταχωρίζει καί διατάξεις
(Δίκαια τοῦ ἀνθρώπου, ἄρθρο 35)13, γιά τήν προάσπιση τῆς δημοκρατίας ἀπό τούς
10. «Γιατί κι’ ἡ ἀναρχία ὁμοιάζει τήν σκλαβιά», Θούριος, 1797, στίχ. 27. Ὁ Ρήγας διατυπώνει τήν πολιτική του ἀντίληψη σχετικά μέ τήν ἀναρχία, τῆς ὁποίας οἱ πολιτικές ἀντιλήψεις
σέ ὅλες τίς ἐποχές ἐκφράζονται ἀπό ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θέλουν μόνο νά γκρεμίσουν, ἀλλά
δέν χτίζουν, δέν προτείνουν ἕνα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα. Ὁ Ρήγας τό ἀποτόλμησε,
πρότεινε καί ἐπιχείρησε νά τό ἐφαρμόσει, γι’ αὐτό καί κατατάσσεται στίς μεγάλες φυσιογνωμίες
τοῦ Βαλκανικοῦ χώρου.
11. Ἡ «Νέα Πολιτική Διοίκησις» τοῦ Ρήγα ἔχει παρουσιασθεῖ παράλληλα μέ τό Γαλλικό
Σύνταγμα ἀπό τόν Λ έα ν δ ρ ο Β ρ α ν ο ύσ η, Ρήγας Βελεστινλῆς-Φεραῖος, Ἅπαντα τῶν Νεοελλήνων Κλασσικῶν, Ἀθήνα 1968, τόμ. 2, σελ. 681-727 καί τόν Ἀπόστολο Δασκαλάκη, Τό
πολίτευμα τοῦ Ρήγα, ἔκδοσις μετά προσθηκῶν, ἐκδόσεις Ε.Γ. Βαγιονάκη, Ἀθήνα 1976, σελ.
74-111.
12. Ἀδ α μ . Κ ο ρ α ῆς , Προλεγόμενα εἰς Β΄ ἔκδοσιν τοῦ Βεκκαρίου, Περί ἀδικημάτων καί
ποινῶν, Ἐν Παρισίοις 1823, σελ. νβ΄.
13. Μάλιστα τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἄρθρου 35 τῶν Δικαίων τοῦ Ἀνθρώπου εἶναι προσθήκη τοῦ Ρήγα.
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ἐχθρούς της, οἱ ὁποῖοι θά ἐπιχειροῦσαν νά τήν καταλύσουν. Ἤθελε νά δημιουργήσει
μία νέα τάξη πραγμάτων στόν Βαλκανικό χῶρο μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ δημοκρατικοῦ
Συντάγματος καί τῶν Δικαίων τοῦ ἀνθρώπου. Τόνιζε τήν συνεργασία καί ἀλληλεγγύη
τῶν λαῶν, πού βρίσκονται στή σκλαβιά, γιά νά ἀντιμετωπίζουν τίς δυσκολίες καί νά μήν
ἀδιαφοροῦν γιά τά προβλήματα τοῦ κάθε μέλους. Ὁ καθένας εἶναι μέρος τοῦ γενικοῦ
συνόλου. Μάλιστα, ὁ Ρήγας ὡς «ὅλον» θεωρεῖ τό σύνολο τῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται
στόν Βαλκανικό χῶρο, πού θαυμάσια περιγράφει στή Χάρτα του καί πού πρέπει νά
συνεργάζονται γιά τό γενικό καλό. Χαρακτηριστικά τονίζει στά Δίκαια τοῦ Ἀνθρώπου,
ἄρθρο 34, πώς «...δέν ἠμπορεῖ ποτέ κανείς νά εἰπῇ, ὅτι ἡ τάδε χώρα πολεμεῖται, δέν μέ
μέλει, διατί ἐγώ ἡσυχάζω εἰς τήν ἰδικήν μου. Ἀλλ’ ἐγώ πολεμοῦμαι, ὅταν ἡ τάδε χώρα
πάσχῃ, ὡς μέρος τοῦ ὅλου ὁπού εἶμαι». Καί ὁ Ρήγας φέρνει παραδείγματα αὐτῆς τῆς
σημαντικῆς προτάσεώς του, γιά νά γίνει κατανοητή ἀπό τούς σκλαβωμένους, δείχνοντας
ἔτσι τό πόσο μεθοδικός ἦταν στόν σχεδιασμό τοῦ ἐπαναστατικοῦ του ἔργου. Συγκεκριμένα γράφει πώς «Ὁ Βούλγαρος πρέπει νά κινῆται, ὅταν πάσχῃ ὁ Ἕλλην. Καί τοῦτος
πάλιν δι’ ἐκεῖνον. Καί ἀμφότεροι διά τόν Ἀλβανόν καί Βλάχον».
Ἡ ἑνότητα τοῦ Βαλκανικοῦ χώρου διατηροῦνταν κάτω ἀπό τήν ἀπολυταρχική,
δεσποτική ἐξουσία τοῦ Σουλτάνου. Ὁ Ρήγας ἤθελε νά διατηρήσει αὐτήν τήν ἑνότητα
τοῦ Βαλκανικοῦ χώρου, ἀντικαθιστώντας τήν ἀπολυταρχική ἐξουσία, στήν ὁποία δέν
ὑπῆρχε σεβασμός στά «Δίκαια τοῦ ἀνθρώπου», στά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὅπως τά
περιγράφει στή «Νέα Πολιτική Διοίκηση» του. Θά δημιουργοῦσε τήν ἀντιπροσωπευτική,
δημοκρατική πολτεία, ἡ ὁποία θά εἶχε κοινούς νόμους γιά ὅλους τούς λαούς τοῦ
Βαλκανικοῦ χώρου. Χαρακτηριστικά, ὁ Νικόλαος Πανταζόπουλος14 σημειώνει ὅτι «τό
κράτος τοῦ Ρήγα θεμελιοῦται ἐπί τῆς συμμετοχῆς ὅλων τῶν ὑποδούλων ἐθνοτήτων,
βάσει τῆς γενικῆς ρήτρας τῆς ἰσότητος-ἀλληλεγγύης τῶν ἀποτελουσῶν αὐτό ὁμάδων,
ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς προελεύσεως ἤ θρησκευτικῆς πεποιθήσεως».
Ἔχει σημασία νά τονισθεῖ ὅτι ἡ δημοκρατική ἑνοποίηση τοῦ Βαλκανικοῦ χώρου θά
ἦταν ἀποτέλεσμα ὄχι τῆς ἀπολυταρχικῆς ἐξουσίας, ἀλλά ἀπόρροια τῆς κοινῆς θέλησης
τῶν λαῶν νά συνυπάρχουν, νά ἔχουν κοινούς νόμους, κοινό σύστημα ἐκλογῆς τῶν
ἀντιπροσώπων τῆς κάθε ἐπαρχίας, τούς αἱρετούς ἄρχοντες, χωρίς διακρίσεις μεταξύ
τῶν λαῶν, ὅπως ὁ Ρήγας εἶχε τήν πρόνοια νά τά ἔχει γράψει καί νά τά ἔχει ἕτοιμα
γιά τήν ἑπόμενη μέρα μετά τήν ἐπανάστασή του. Πίστευε ὁ Ρήγας ὅτι ἡ «στέρησις
καλῶν νόμων» ἦταν ἡ αἰτία, ὅπως σημειώνει στήν Ἐπαναστατική Προκήρυξη, τῆς
ἄθλιας κατάστασης τῶν λαῶν τοῦ Βαλκανικοῦ χώρου. Ἡ διάσπαση τῶν ἐθνοτήτων
ἐντός τοῦ Βαλκανικοῦ χώρου θά ἦταν εἰς βάρος τῶν ἴδιων τῶν λαῶν. Ἤθελε τή
συνεργασία τῶν λαῶν, τήν δημοκρατική ἑνοποίησή τους γιά τό καλό ὅλων, γιά τήν
ἀνάπτυξη καί πρόοδό τους.
14. Νι κ ό λ α ο ς Π α ν τ α ζ ό π ο υ λ ο ς , Μελετήματα γιά τόν Ρήγα Βελεστινλῆ, β΄ ἔκδ.
Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Μελέτης Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα, Ἀθήνα 2000, σελ. 88.
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Σημειώνουμε ὅτι στόν Βαλκανικό χῶρο δέν ὑπῆρχαν στεγανά ὅρια τῶν ἐθνοτήτων
κατά τήν περίοδο τῆς ὀθωμανικῆς ἐξουσίας καί κατ’ ἐπέκταση δέν θά ὑπῆρχε καί στήν
πολιτεία πού θά δημιουργοῦνταν μετά τήν ἐπανάσταση τοῦ Ρήγα. Τό κράτος του θά ἦταν,
ὅπως σημειώνει καί ὁ ἴδιος στό Σύνταγμά του15, χωρίς διάκριση φυλῆς, θρησκείας καί
γλώσσας, δηλ. θά ἦταν πολυεθνικό, πολυγλωσσικό καί πολυθρησκευτικό.
Στή «Νέα Πολιτική Διοίκηση» τοῦ Ρήγα διακηρύσσονται ἡ ἰσότητα τῶν πολιτῶν
ἔναντι τῶν νόμων, ἡ ἀτομική καί ἐθνική ἐλευθερία, ἡ ἐλευθερία ἔκφρασης τῶν ἰδεῶν, τῶν
θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, τῶν συγκεντρώσεων, ἡ ἐλευθερία τοῦ τύπου, ἡ ἀσφάλεια
τῶν πολιτῶν, τό δικαίωμα τῆς ἰδιοκτησίας, ἡ κατάργηση τῆς δουλείας, ἡ ἀντίσταση στή
βία καί ἀδικία κ.ἄ. Ὡστόσο, ὁ Ρήγας προσέθεσε καί πολλά δικά του κείμενα στό Γαλλικό
Σύνταγμα τοῦ 1793, τό ὁποῖο μετέφρασε καί εἶχε ὡς πρότυπο. Ἐνδεικτικά μνημονεύονται,
ἡ ὑποχρεωτική ἐκπαίδευση ὄχι μόνο τῶν ἀγοριῶν ἀλλά καί τῶν κοριτσιῶν (Δίκαια τοῦ
ἀνθρώπου, ἄρθρο 22), διάταξη πού γιά πρώτη φορά καταχωρίζεται σέ Σύνταγμα, ἡ στρατιωτική ἄσκηση τῶν γυναικῶν, θεωρούμενος ἴσως ὁ εἰσηγητής τῆς ἰσότητας ἀνδρῶν καί
γυναικῶν στήν ἐποχή του. Ἡ προστασία τῶν πολιτῶν ἀπό τήν τοκογλυφία, (Δίκαια τοῦ
Ἀνθρώπου, ἄρθρο 35) ἡ ὑπεράσπιση τῆς δημοκρατίας ἀπό ἐκείνους πού τήν ἐπιβουλεύονται
κ.ἄ. Ἀκόμη, τονίζει ὅτι οἱ δημοκρατικοί πολίτες θά πρέπει νά συμμετέχουν ἐνεργά στά
κοινά καί νά ὑπερασπίζουν τούς δημοκρατικούς θεσμούς θεωρώντας τήν ὑποχρέωσή τους
αὐτή «ὡς τό πλέον ἱερόν ἀπό ὅλα τά χρέη» τους (Δίκαια τοῦ Ἀνθρώπου, ἄρθρο 35).
Μέ τήν ἐπικράτηση τῆς ἐπανάστασης τοῦ Ρήγα στή θέση τῆς ἀπολυταρχικῆς
ὀθωμανικῆς ἐξουσίας θά δημιουργοῦσε τή Νέα Πολιτική Διοίκησή του, τή νέα τάξη πραγμάτων στό Βαλκανικό χῶρο, μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ Δημοκρατικοῦ Καταστικοῦ Συντάγματος καί τῶν Δικαίων τοῦ Ἀνθρώπου. Πρότυπά του ἦταν ἡ Γαλλική Ἐπανάσταση καί
ἡ Δημοκρατία τῶν ἀρχαίων Ἀθηνῶν. Γι’ αὐτό ἐξ ἄλλου καί τιμητικά ὀνομάζει τό κράτος
του «Ἑλληνική Δημοκρατία», μέ τήν εὐρύτερη σημασία καί ὄχι μέ τήν σημερινή ἐθνική
σημασία. Στήριζε τή νέα πολιτική κατάσταση στή δημοκρατία καί ὄχι στήν κληρονομική
ἐξουσία. Ὁ Ρήγας ἦταν ἐναντίον τῶν τίτλων εὐγενείας, ὅπως χαρακτηριστικά περιγράφεται στό βιβλίο του «Σχολεῖον τῶν ντελικάτων ἐραστῶν»16 καί τῶν προνομίων17. Μετά
τήν ἐπανάσταση θά προκήρυσσε ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη τῶν αἱρετῶν ἀντιπροσώπων,
τῶν βουλευτῶν, πού θά ἐκλέγονταν ἀναλογικά ἀπό κάθε ἐπαρχία τοῦ κράτους του.
15. Στό ἄρθρο 7 τοῦ Συντάγματος ὁ Ρήγας τονίζει ὅτι κυρίαρχος λαός εἶναι «ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ βασιλείου [= κράτους] τούτου, χωρίς ἐξαίρεσιν θρησκείας καί διαλέκτου, Ἕλληνες,
Βούλγαροι, Ἀλβανοί, Βλάχοι, Ἀρμένηδες, Τοῦρκοι καί κάθε ἄλλο εἶδος γενεᾶς».
16. Ρ ή γ α Β ελ εσ τ ιν λῆ, Σχολεῖον τῶν ντελικάτων ἐραστῶν, Βιέννη 1790, σελ. 304.
17. Χαρακτηριστικά ὁ Κοραῆς παρατηρεῖ ὅτι «ὅπου εἰσχωρήσουν προνόμια, ἐκεῖ νόμοι δέν
ἰσχύουν, καί ὅπου νόμοι δέν ἰσχύουν, ἐκεῖ μή προσμένης δικαιοσύνην ἀπό τά δικαστήρια»,
Βλ. Ἀ δ α μ . Κ ο ρ α ῆ ς , Προλεγόμενα εἰς δευτέραν ἔκδοσιν Βεκκαρίου Περί ἀδικημάτων καί
ποινῶν, ἐν Παρισίοις 1823, σελ. μζ.΄.
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Ἡ συμβολική παράσταση τοῦ κοιμισμένου λιονταριοῦ μέ τό ρόπαλο
τοῦ Ἡρακλέους στά πόδια καί στή ράχη τοῦ ὁποίου ἐπικάθονται τά σύμβολα
τῆς ἐξουσίας τοῦ Σουλτάνου στό πρῶτο φύλλο τῆς Χάρτας.

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ παράσταση στό πρῶτο φύλλο τῆς Χάρτας τῆς
Ἑλλάδος στήν Ἐπιπεδογραφία τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέ τό κοιμισμένο λιοντάρι,
στή ράχη τοῦ ὁποίου ἐπικάθονται τά σύμβολα τῆς ἐξουσίας τοῦ Σουλτάνου. Ὅμως ὁ
Ρήγας ἔχει βάλει στά πόδια τοῦ κοιμισμένου λιονταριοῦ τό ρόπαλο τοῦ Ἡρακλέους18,

18. Γιά τό «ρόπαλο τοῦ Ἠρακλέους» βλ. Δ η μ . Κ α ρ α μ π ε ρ ό π ο υ λ ο ς , «Ἡ “Χάρτα τῆς
Ἑλλάδος” τοῦ Ρήγα. Τά πρότυπά της καί νέα στοιχεῖα»..., ὅ.π., σελ. 39-40, τοῦ ἰδίου «Τό ρόπαλο
τοῦ Ἡρακλῆ. Τό σύμβολο τῆς ἐπαναστατικῆς σκέψης τοῦ Ρήγα», Ἱστορικά θέματα, τεῦχ. 16,
Μάρτ. 2003, σελ. 27-31, Λ ο υ κ ί α Δ ρ ο ύ λ ι α , «Ἡ πολυσημία τῶν συμβόλων καί τό “ρόπαλον
τοῦ Ἡρακλέους” τοῦ Ρήγα», Ὁ Ἐρανιστής, τόμ. 21, 1997, σελ. 129-142.
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πού θέλει νά πεῖ ὅτι ὅταν οἱ σκλαβωμένοι λαοί τοῦ Βαλκανικοῦ χώρου ξυπνήσουν μέ
τόν ἐπαναστατικό του Θούριο καί τήν ἐπανάστασή του θά ἁρπάξουν τό ρόπαλο – τά
ἅρματα – θά γκρεμίσουν τήν ἀπολυταρχική ἐξουσία τοῦ Σουλτάνου καί θά δημιουργήσουν τή «Νέα Πολιτική Διοίκηση», τή δημοκρατική πολιτεία. Ὁ Ρήγας παρόμοια
καί στούς χάρτες τῆς Βλαχίας καί τῆς Μολδαβίας19 στίς παραστάσεις κάτω ἀπό τήν
προσωπογραφία τοῦ ἡγεμόνα ἔχει θέσει τό ρόπαλο τοῦ Ἡρακλέους, πού γιά πρώτη
φορά ἔχει ἐντοπισθεῖ τώρα κατά τήν ἐπανέκδοσή τους.

Τό ρόπαλο τοῦ Ἡρακλέους κάτω ἀπό τούς θυρεούς στήν προσωπογραφία
τοῦ ἡγεμόνα τῆς Βλαχίας.
19. Δημ. Καραμπερόπουλος, Οἱ χάρτες Βλαχίας καί Μολδαβίας τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ.
Νέα στοιχεῖα-Εὑρετήριο-Αὐθεντική ἐπανέκδοση, ἔκδ. Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Μελέτης
Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα, Ἀθήνα 2005.

ΓΙΑΤΙ Ο ΡΗΓΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΩΣ ΠΡΩΤΥΠΟ

601

Ὁ Ρήγας Βελεστινλῆς20 μέ τήν ἐπανάσταση τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων καί τῶν
ἄλλων Βαλκανικῶν λαῶν, πού ἑτοίμαζε, στή θέση τῆς ἀπολυταρχικῆς ὀθωμανικῆς
ἐξουσίας, ὁραματιζόταν νά ἐγκαθιδρυθεῖ ἡ «Νέα Πολιτική Διοίκησις», ἡ δημοκρατική
του πολτεία. Ὅλοι οἱ συνυπόδουλοι λαοί «χωρίς ἐξαίρεσιν θρησκείας καί γλώσσης», ὅπως τονίζει στό δεύτερο ἄρθρο τοῦ Συντάγματός του, θά ἀπαρτίσουν τήν
ἀντιπροσωπευτική πολιτεία, πού θά φέρει τόν τίτλο «Ἑλληνική Δημοκρατία», τό
πολιτικό πρότυπο τοῦ πολιτισμοῦ τῶν κλασσικῶν χρόνων, μοναδικό στήν ἱστορία
τῶν αἰώνων καί στίς παραδόσεις τῶν λαῶν. Ἡ δημοκρατία ἦταν γιά τόν Ρήγα ἕνα
πανανθρώπινο ἰδανικό μέ ὑπερεθνικές διαστάσεις.
Σχετικά τώρα μέ τίς ἀντιρρήσεις πού ἔχουν ἐκφρασθεῖ πώς τάχα ὁ Ρήγας ἤθελε
τούς Ἕλληνες νά ἔχουν τήν πρωτοκαθεδρία στό κράτος του, μιά καί τοῦ δίνει τήν
ὀνομασία «Ἑλληνική Δημοκρατία», μποροῦμε συνοπτικά νά ποῦμε ὅτι ἡ θέση τοῦ
Ρήγα γιά τήν καθιέρωση τῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας δίνει ἀπάντηση στήν
ἀντίρρηση αὐτή. Οἱ Ἕλληνες ἀποτελοῦσαν μικρή μειοψηφία στό Βαλκανικό χῶρο
καί ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀναλογική ἀντιπροσώπευσή τους στή Βουλή τοῦ κράτους του
θά ἦταν μικρή. Ἐξ ἄλλου στό ἄρθρο 25 τῶν «Δικαίων τοῦ Ἀνθρώπου» σημειώνεται
ὅτι «Ἡ αὐτοκρατορία (κυριαρχία) εἶναι θεμελιωμένη εἰς τόν λαόν. Αὐτή εἶναι μία,
ἀδιαίρετος, ἀπροσδιόριστος καί ἀναφαίρετος» καί ὁ Ρήγας χαρακτηριστικά ἐπεξηγεῖ
ὅτι δέν εἶναι ὑπέρ μίας μερίδας λαοῦ, ἀλλ’ ἀπεναντίας «ὁ λαός μόνον ἠμπορεῖ νά
προστάζῃ καί ὄχι ἕνα μέρος ἀνθρώπων ἤ μία πόλις. Καί ἠμπορεῖ νά προστάζῃ δι’
ὅλα, χωρίς κανένα ἐμπόδιον».
Ὅσον ἀφορᾶ τώρα τή θέση τοῦ Ρήγα, πού προτείνει ὡς ἐπίσημη γλώσσα τοῦ κράτους του ἀντί τῆς μέχρι τότε ἐπικρατούσης τουρκικῆς τήν ἑλληνική γλώσσα, μποροῦμε
νά ποῦμε ὅτι τό ἔκανε ἀπό ρεαλιστική τακτική καί ὄχι ἀπό σκοπιμότητα. Καί τοῦτο
διότι ἡ ἑλληνική γλῶσσα ἦταν ἡ πλέον διαδεδομένη στόν βαλκανικό χῶρο, ὡς γλῶσσα
τοῦ ἐμπορίου καί τῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπί πλέον «ὡς πλέον εὐκατάληπτον καί εὔκολον
νά σπουδασθῇ», ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Ρήγας παρατηρεῖ στό ἄρθρο 53 τοῦ Συντάγματός του.
Ἐξ ἄλλου στό Σύνταγμά του καθιερώνει τό σεβασμό τῆς γλώσσας καί τῆς πίστης τοῦ
κάθε λαοῦ, πού ἀποτελεῖ μέρος τοῦ κράτους του. Στό ἄρθρο 7 τοῦ Συντάγματός του
τονίζει μέ ἔμφαση πώς κυρίαρχος λαός τοῦ κράτους του μετά τήν ἐπανάσταση θά εἶναι
ὅλοι οἱ κάτοικοι πού κατοικοῦν σ’ αὐτό «χωρίς ἐξαίρεσιν θρησκείας καί διαλέκτου,
Ἕλληνες, Βούλγαροι, Ἀλβανοί, Βλάχοι, Ἀρμένηδες, Τοῦρκοι, καί κάθε ἄλλο εἶδος
γενεᾶς». Ἐντύπωση προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ὁ Ρήγας θέλει στό κράτος του ὅλους
τούς λαούς πού κατοικοῦν, ἀκόμη καί τούς Τούρκους, διότι καί αὐτοί ὑποφέρουν
20. «Ὁ Ρήγας εἶναι ἡ συνισταμένη ὅλων τῶν ρευμάτων ὅσα συναντοῦμε σ’ αὐτή τήν ἐποχή
μέσα στόν ἑλληνισμό» σύμφωνα μέ τόν Κ . Θ . Δ η μ α ρ ᾶ , Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ὄγδοη ἔκδοση, Ἴκαρος, Ἀθήνα 1987, σελ. 166.
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ἀπό τήν ἀπολυταρχική ἐξουσία τοῦ σουλτάνου, ὅπως τονίζει καί στόν Θούριό του
(Θούριος, στίχ. 17-20).

Οἱ χάρτες τοῦ Ρήγα πολιτικοί χάρτες τοῦ κράτους του
Ὁ Ρήγας κατά τό 1797 ἐξέδωσε στή Βιέννη τή δωδεκάφυλλη «Χάρτα τῆς Ἑλλάδος»,
τή «Νέα Χάρτα τῆς Βλαχίας» καί τή «Γενική Χάρτα τῆς Μολδαβίας». Ὁ Ρήγας δέν ἦταν
ἐπαγγελματίας χαρτογράφος. Τίς ἐκδόσεις αὐτές τίς ἐνέτασσε στό ἐπαναστατικό του
σχέδιο, ὅπως ἔχουμε ὑποστηρίξει στίς πρόσφατες ἐπανεκδόσεις τοῦ χαρτογραφικοῦ του
ἔργου, πού συνοδεύονται καί μέ τά ἀντίστοιχα Εὑρετήριά τους, τά ὁποῖα μᾶς ἔδωσαν
τήν εὐκαιρία νά ἀνακαλύψουμε τά στοιχεῖα ἐκεῖνα, διά τῶν ὁποίων χαρακτηρίζονται
πλέον ὡς πολιτικοί χάρτες τοῦ δημοκρατικοῦ του κράτους στό Βαλκανικό χῶρο.
Οἱ χάρτες του εἶναι διαιρεμένοι σέ Ἐπαρχίες καί Τοπαρχίες μέ ἰδιαίτερη διαγράμμιση, ὅπως καί τά σύνορα τοῦ κράτους του. Σχεδίαζε νά τυπώσει ἐπί πλέον καί τούς
χάρτες τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Ἰλλυρίας21 μέ τίς ἀντίστοιχες ἐπαρχίες καί τοπαρχίες,
γιά νά ἔχει γιά ὅλο τό κράτος του λεπτομερεῖς χάρτες. Γιά τόν Ρήγα ἦταν ἀπαραίτητο
νά ἔχει στά χέρια του τήν πολιτική διαίρεση τοῦ Βαλκανικοῦ χώρου, πού ἦταν κάτω
ἀπό τήν ἀπολυταρχική ἐξουσία τοῦ Σουλτάνου καί ἐπεδίωκε μέ τήν ἐπανάστασή του
νά τήν ἀνατρέψει καί νά δημιουργήσει τό ἑνιαῖο δημοκρατικό κράτος στό Βαλκανικό
αὐτό χῶρο. Μετά τήν ἐπικράτηση τῆς ἐπανάστασής του θά προκήρυσσε ἐκλογές γιά
τήν ἀνάδειξη τῶν ἀντιπροσώπων κάθε τοπαρχίας καί ἐπαρχίας στή Βουλή, σύμφωνα
μέ τό Σύνταγμά του, τό ὁποῖο εἶχε τήν πρόνοια νά τό ἔχει ἕτοιμο, πρίν ξεκινήσει γιά
τήν ἐπανάστασή του.
Συγκεκριμένα, στό Σύνταγμά του, ἄρθρο 3, τονίζει ὅτι τό κράτος του «Διαμοιράζεται διά τήν εὐκολίαν τῆς διοικήσεως καί διά νά γίνεται ἡ δικαιοσύνη παντοῦ
ὁμοιοτρόπως, εἰς ἐπαρχίας, τοπαρχίας καί προεστάτα». Μάλιστα, γιά τήν κατανανόηση τῶν ὅρων αὐτῶν φέρνει παραδείγματα «Ἤγουν ἐπαρχία λέγεται ἡ Θεσσαλία,
τοπαρχία ἡ Μαγνησία (ἤγουν τοῦ Βόλου τά χωρία) καί προεστάτον ἡ πολιταρχία
τῆς Μακρυνίτζας ἐπάνω εἰς δώδεκα χωρία». Ἀκόμη στό Ἄρθρο 11 γράφει γιά τίς
ἐκλογές στήν τοπαρχία, στήν ὁποία θά συγκεντρωθοῦν οἱ πολίτες γιά νά ψηφίσουν: «Αἱ
πρῶται συναθροίσεις τοῦ λαοῦ, ἤγουν ἐκείναι ὁπού γίνονται διά νά ἀποφασισθοῦν
ποῖοι ἔχουν νά ἐκλεχθοῦν ὡς ἀπεσταλμένοι, συγκροτοῦνται ἀπό κατοίκους, οἵτινες
εὑρέθησαν νά ἔχουν σπίτια πρό ἕξ μηνῶν τουλάχιστον εἰς τήν τοπαρχίαν ἐκείνην,
ὁπού γίνεται ἡ Συνάθροισις».
21. Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοῦ Johann Christian von Engel, ὁ Ρήγας ἑτοίμαζε λεπτομερεῖς
χάρτες καί γιά τίς ὑπόλοιπες περιοχές τοῦ κράτους του, τῆς Βουλγαρίας καί Σερβίας. Βλ. Γ .
Λ ά ϊ ο ς , «Οἱ χάρτες του Ρήγα. Ἔρευνα ἐπί νέων πηγῶν», Δελτίο Ἱστορικῆς Ἐθνολογικῆς
Ἑταιρείας, τόμ. 14, 1960, σελ. 298.
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Χαρακτηριστικό τοῦ πνεύματος καί τῶν ἰδεῶν τοῦ Ρήγα γιά τίς ἐκλογές στή
δημοκρατική του πολιτεία ἀποτελεῖ τό Ἄρθρο 20 τοῦ Συντάγματός του, στό ὁποῖο
σημειώνει, μάλιστα, καί τίς πρῶτες ἐκλογές στό κράτος του τήν πρώτη Μαΐου τοῦ
ἑπομένου χρόνου, τό 1798, βέβαιος γιά τήν πορεία τῆς ἐπανάστασής του: «Ἡ θέλησις
τῆς Πρώτης Συναθροίσεως κηρύττεται ἔτζι: Οἱ πολῖται τῆς τοπαρχίας τάδε... συνταχθέντες εἰς τήν Πρώτην Συνάθροισιν τήν πρώτη Μαΐου 1798, ...».
Νομίζουμε ὅτι ὁ Ρήγας ἔχοντας κατά νοῦν τή δημιουργία τῆς «Νέας Πολιτικῆς Διοικήσεως», σέ ἀντικατάσταση τῆς παλαιᾶς διοικήσεως τῆς ὀθωμανικῆς ἀπολυταρχικῆς
ἐξουσίας, μέ τό Σύνταγμα πού μετέφραζε, δέν θά ἤθελε νά χρησιμοποιήσει τήν διοικητική
διαίρεση καθώς καί τίς ὀνομασίες τῆς παλαιᾶς διοικήσεως «Καδηλίκι» καί «Μεμλεκέτι»
γιά τήν Τοπαρχία καί Ἐπαρχία ἀντίστοιχα. Ἴσως γι’ αὐτό κατέφυγε στόν χάρτη τῆς
ἀρχαίας Ἑλλάδος. Ἀπό ἐκεῖ πῆρε τήν πολιτική διαίρεση σέ ἐπαρχίες καί τοπαρχίες, ἀλλά
καί τίς ἀντίστοιχες ἑλληνικές ὀνομασίες τους22. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο εἶχε ὁλοκληρωμένη
τήν πολιτική διαίρεση μέ τίς ἀντίστοιχες ὀνομασίες τοῦ κράτους του.
Σημειώνουμε ἀκόμη ὅτι ὁ Ρήγας στά ἔργα του Ὁ Ἠθικός Τρίπους καί Νέος
Ἀνάχαρσις23 ἀναγράφει τούς ὅρους «Τοπαρχία» καί «Ἐπαρχία» χωρίς νά μνημονεύει
τούς ἀντίστοιχους ὅρους «Καδηλίκι» καί «Μαμλεκέτι» τῆς ὀθωμανικῆς πολιτικῆς
διαιρέσεως, ὅπως ἔχουμε παρατηρήσει κατά τή σύνταξη τῶν εὑρετηρίων τους. Θά
ἤθελε νά δώσει ἑλληνικούς ὅρους στήν πολιτική διαίρεση τοῦ κράτους του, γιά τό
ὁποῖο ἐκτύπωσε καί τή Χάρτα του. Ἤθελε νά ἔχει ἕτοιμο ἕνα χάρτη τοῦ χώρου πού θά
λευτέρωνε καί θά δημιουργοῦσε τή δημοκρατία του, μέ τίς ἐπαρχίες καί τίς τοπαρχίες
της. Ἡ Χάρτα του θά ἦταν ἕνα βοηθητικό ἐργαλεῖο τῆς «Νέας Πολιτικῆς Διοικήσεώς»
του, τοῦ Συντάγματός του, ὅπως διατυπώνεται στά πρόσφατα ἀποτελέσματα τῆς
ἔρευνάς μας24, μέ τήν ἐνασχόλησή μας μέ τήν ἐπανέκδοση τῆς Χάρτας καί τή σύνταξη
τοῦ εὑρετηρίου τῶν ὀνομάτων της.
22. Γιά παράδειγμα ἄς ἀναφέρουμε μία Ἐπαρχία τῆς Χάρτας τῆς Ἑλλάδος, τήν «Θεσσαλία», πού περικλείεται μέ ἰδιαίτερη διαγράμμιση καί διαιρεῖται στίς Τοπαρχίες «Ἑστιῶτις»,
«Πελασγιῶτις», «Μαγνησία», «Φθιῶτις», «Ἀθαμάνες», «Δρύοπες», «Αἰνιάνες», καί «Φθιῶται
Ἀχαιοί».
23. Βλ. τά ἔργα τοῦ Ρ ή γ α Β ε λ ε σ τ ιν λῆ , Ὁ Ἠθικός Τρίπους, Βιέννη 1797, Φωτομηχανική
ἐπανέκδοση ἀπό τήν Ἐπιστημονική Ἑταιρεία Μελέτης Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα, ἘπιμέλειαΕἰσαγωγή-Εὑρετήριο Δημ. Καραμπερόπουλος, Ἀθήνα 2001, σελ. λα΄ καί Νέος Ἀνάχαρσις, Βιέννη
1797, Φωτομηχανική ἐπανέκδοση ἀπό τήν Ἐπιστημονική Ἑταιρεία Μελέτης Φερῶν-ΒελεστίνουΡήγα, Ἀθήνα 2006. Σημειώνουμε ὅτι στά Εὐρετήρια τῶν δύο αὐτῶν ἔργων ἀναγράφονται οἱ
σελίδες στίς ὁποίες ἀπαντῶνται οἱ ὅροι «Ἐπαρχία» καί «Τοπαρχία», χωρίς ὅμως νά συνοδεύονται ἀπό τίς ἀντίστοιχες τουρκικές λέξεις.
24. Βλ. Δ η μ . Κ α ρ α μ π ε ρ ό π ο υ λ ο υ , « Ἡ «Χάρτα τῆς Ἑλλάδος» τοῦ Ρήγα. Τά πρότυπά
της καί νέα στοιχεῖα», στό Ἡ Χάρτα τοῦ Ρήγα, ἐπανέκδοση ἀπό τήν Ἐπιστημονική Ἑταιρεία
Μελέτης Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα, μέ τήν ὑποστήριξη τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1998.
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Συμπέρασμα: Ὁ Ρήγας στή νέα πολιτική πραγματικότητα, πού θά δημιουργοῦσε
μετά τήν ἐπανάστασή του, τή Νέα Πολιτική Διοίκηση, δέν θά ἤθελε νά χρησιμοποιήσει τήν παλαιά πολιτική διαίρεση τῆς ὀθωμανικῆς ἀπολυταρχικῆς ἐξουσίας καί τίς
ὀνομασίες της, ἀλλά νέα πολιτική διαίρεση καί νέες ὀνομασίες. Γιά τόν λόγο αὐτό
θά πῆρε τόν χάρτη τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος τοῦ Delisle, στόν ὁποῖο ὑπῆρχε ἡ πολιτική
διαίρεση σέ τοπαρχίες καί ἐπαρχίες μέ τίς ἀρχαῖες ὀνομασίες τους. Τελικά, ἡ Χάρτα του
ἦταν πολιτικός χάρτης τοῦ κράτους του, γιά νά μπορεῖ νά ἔχει τήν πολιτική διαίρεσή
του μέ σκοπό νά διοργανώσει τίς ἐκλογές πρός ἀνάδειξη τῶν ἀντιπροσώπων, τῶν
βουλευτῶν. Νά ἀρχίσει νά λειτουργεῖ δημοκρατικά πλέον ἡ Νέα Πολιτική Διοίκησις
τοῦ Βαλκανικοῦ χώρου.

