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Oι π�λίτες της Δημ�κρατίας τ�υ Pήγα
T� �ικ�υμενικ� σ
ήμα και τ� περιε
�μεν� της επανάστασης

H «Xάρτα» τ�υ Pήγα: τ� τμήμα με τη Θεσσαλία και τη Στερεά, την Eύ��ια και μέρ�ς των I�νιων Nησιών και της Πελ�π�ννήσ�υ. H «Xάρτα της Eλλάδ�ς» (1791)
περιγρά�ει τα �ρια εν�ς π�λυεθνικ�ύ γεωγρα�ικ�ύ συν�λ�υ, τ�υ �π�ί�υ «� λα�ς, απ�γ�ν�ς των Eλλήνων, και �λ�ι �σ�ι στενά!�υν υπ� την δυσ��ρωτάτην
τυραννίαν» καλ�ύνται να επαναστατήσ�υν.
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H «NEA Π�λιτική Δι�ίκησις» τ�υ Pή-
γα (1797) έ�ει ως υπ�κείμενα τ�υς
κατ�ίκ�υς «της P�ύμελης, της Mι-
κράς Aσίας, των Mεσ�γείων νήσων
και της Bλα��μπ�γδανίας». Mε τ�ν
�ρ� «P�ύμελη» ν��ύνται �ι ευρω-
παϊκές περι��ές της Oθωμανικής
αυτ�κρατ�ρίας. Πρ�κειται συνεπώς
για ένα π�λυεθνικ� γεωγρα�ικ�
σύν�λ�, τ�υ �π�ί�υ τα �ρια (σε με-
γαλύτερη ευρύτητα) εί�αν ήδη �α-
ρα�θεί στη Xάρτα της Eλλάδ�ς
(1791). Στη λεγ�μενη Eπαναστατική
Πρ�κήρυ"η, δηλαδή στην εισαγωγή
της Π�λιτικής Δι�ίκησης, καλ�ύνται
να επαναστατήσ�υν απ� τ� ένα μέ-
ρ�ς «� λα�ς, απ�γ�ν�ς των Eλλή-
νων», π�υ κατ�ικεί στα παραπάνω
μέρη και, απ� τ� άλλ�, «και �λ�ι �-
σ�ι στενά#�υν υπ� την δυσ��ρωτά-
την τυραννίαν τ�υ Oθωμανικ�ύ
$δελυρωτάτ�υ δεσπ�τισμ�ύ»: αυ-

τ�ί �ι άλλ�ι δεν �ρί#�νται, μνημ�-
νεύ�νται σε �ρισμένες διασα�ηνι-
στικές �ράσεις τ�υ Συντάγματ�ς
και τ�υ Π�λιτικ�ύ Δι�ργανισμ�ύ
π�υ συνθέτ�υν την Π�λιτική Δι�ί-
κηση: είναι �ι Eλληνες, �ι B�ύλγα-
ρ�ι, �ι Aλ$αν�ί, �ι Bλά��ι (δηλαδή
�ι P�υμάν�ι) κι ακ�μη �ι T�ύρκ�ι, �ι
Aρμένηδες «και κάθε άλλ� είδ�ς
γενεάς»· �ι E$ραί�ι δεν ανα�έρ�-
νται �ν�μαστικά, αλλά υπ�δηλών�-
νται �ταν γίνεται λ�γ�ς για την ε-
λευθερία της θρησκείας «�ριστιανι-
σμ�ύ, τ�υρκισμ�ύ, ι�υδαϊσμ�ύ». Oι
«αδελ��ί μας Σέρ$�ι» της Xάρτας
δεν μνημ�νεύ�νται, ενώ στην κατα-
κλείδα της Nέας Π�λιτικής Δι�ίκη-
σης, δηλαδή στ� Θ�ύρι�, θα πρέπει
να ανα#ητηθ�ύν στ�υς �ριστιαν�ύς
«τ�υ Σά$α και Δ�υνά$�υ» σε αντί-
θεση με τ�υς Mαυρ�$�υνιώτες και
τη σωρεία των εθνικών ή τ�πικών
�ν�μάτων π�υ παρελαύν�υν σ’ αυ-
τ�ν.

Oλ�ι αυτ�ί θα γίν�υν π�λίτες της
«ελληνικής Δημ�κρατίας»: δημ�-

κρατία εδώ είναι η Π�λιτεία, η
République των πρ�τύπων τ�υ. Aυ-
τή η Δημ�κρατία «είναι μία, με �λ�ν
�π�ύ συμπεριλαμ$άνει εις τ�ν κ�λ-
π�ν της διά��ρα γένη και θρησκεί-
ας»· ακ�μη, «είναι αδιαίρετ�ς, μ’ �-
λ�ν �π�ύ π�ταμ�ί και πελάγη δια-
�ωρί#�υν τες επαρ�ίες της». Λα�ς
αυτής της Δημ�κρατίας «είναι � ελ-
ληνικ�ς [...], τ�υτέστιν � εις τ�ύτ�
τ� $ασίλει�ν (=Kράτ�ς) κατ�ικών,
�ωρίς ε"αίρεσιν θρησκείας και
γλώσσης». H υπηκ��τητα συνεπώς
είναι ελληνική, �πως και τ� Kράτ�ς
είναι ελληνικ�. Oπως υπάρ�ει μια
République Francaise, απ� τ� Σύ-
νταγμα της �π�ίας (1793) εμπνέεται
και άρθρα τ�υ �π�ί�υ μετα�έρει
στ� δικ� τ�υ αυτ�λε"εί, έτσι υπάρ-
�ει και μια Eλληνική Δημ�κρατία, �-
πως λίγ� αργ�τερα θα υπάρ"ει μια
Eλληνική N�μαρ�ία (1806), της �-
π�ίας, �μως, τ� γεωγρα�ικ� ανά-
πτυγμα δεν είναι εκείν� της Δημ�-
κρατίας τ�υ Pήγα. Aλλά τι σημαίνει
«ελληνικ�ς»;

Oικ�υμενικ� σ
ήμα

Φαίνεται �τι δεν σημαίνει τίπ�τε
περισσ�τερ� απ� τη μεταγρα�ή μιας
πραγματικ�τητας �πως τη $ίωνε έ-
νας υπήκ��ς της Oθωμανικής αυτ�-
κρατ�ρίας π�υ μετεί�ε στ�υς κυ-
ριαρ�ικ�ύς ρ�λ�υς π�υ ασκ�ύσε η
ελληνική ή ε"ελληνισμένη συνιστώ-
σα της, ρ�λ�υς π�λιτικ�ύς, �ικ�ν�μι-
κ�ύς και π�λιτισμικ�ύς, και η �π�ία
τ�υ δημι�υργ�ύσε τη $ε$αι�τητα �τι
η «ελληνικ�τητα» απ�τελ�ύσε τ�
κυρι�τερ� �αρακτηριστικ� τ�υ π�λι-
τισμικ�ύ πλέγματ�ς τ�υ �ώρ�υ τ�ν
�π�ί� �ρ�θετεί με τ�ση μεγάλη ευ-
ρύτητα. Aυτής της «ελληνικ�τητας»
δίνει στη Xάρτα τ�υ ένα ιστ�ρικ�
σ�ήμα, π�υ κινείται σε δύ� επίπεδα:
εκείν� της κλασικής αρ�αι�τητας,
και τ� �π�ί� κατε"��ήν εικ�ν�γρα-
�εί τ� Tα"ίδι τ�υ νέ�υ Aνά�αρση, και
εκείν� της ελληνικής �ικ�υμενικ�-
τητας, π�υ συμπίπτει, ώς ένα �μως
$αθμ� , με τις ιστ�ρικές τύ�ες των
�αρτ�γρα��ύμενων �ωρών, στις �-
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O «Nέ�ς Aνά"αρσις», μετά�ραση κε�αλαίων απ� τ�ν τέταρτ� τ�μ� τ�υ
«Yoyage du jeune Anacharsis en Grèce» τ�υ α��ά Barthelémy (Παρίσι 1788)
απ� τ�ν Pήγα και τ�ν Γ. Bεντ�τη, σε σύνδεση με την έκδ�ση της «Xάρτας»
τ�υ Pήγα. Tυπώθηκε στη Bιέννη τ� 1797.

«Eλληνική N�μαρ"ία», Aνωνύμ�υ τ�υ Eλλην�ς (1806): δέκα "ρ�νια μετά τ�
μανι�έστ� τ�υ Pήγα, ένα κείμεν� περί�ημ� για την ελευθερ��ρ�σύνη τ�υ
και τη σθεναρή τ�υ αντίθεση στη θε�κρατία, τ�ν κλήρ� και κάθε απ�λυταρ"ι-
κή ε$�υσία (Γεννάδει�ς Bι�λι�θήκη, Aθήνα).

π�ίες θα έρθει να εγκαθιδρυθεί η ελ-
ληνική Δημ�κρατία. T� εν�π�ιητικ�
σ�ήμα αυτής της ιστ�ρικής τύ�ης
αρ�ί#ει με τ�ν Aλέ"ανδρ�, συνε�ί#ε-
ται με τ�υς «Pωμάν�υςς» αυτ�κρά-
τ�ρες π�υ καταλήγ�υν στ�ν Kων-
σταντίν� Παλαι�λ�γ� («τ�τε εδ�υ-
λώθημεν»), για να συνε�ιστεί με τ�ν
Mωάμεθ τ�ν Π�ρθητή και να καταλή-
"ει στ�ν Σελίμ τ�ν  Γ΄, αυτ�ν π�υ κα-
λείται να ανατρέψει η επανάσταση.
Bε$αίως, στη συνείδησή τ�υ τ� ιστ�-
ρικ� σ�ήμα είναι ανάστρ���.

Πρ�κειται με δυ� λ�για για ένα �ι-
κ�υμενικ� σ�ήμα π�υ κατά τη δική
τ�υ στιγμή εκ�ρά#εται απ� την Oθω-
μανική αυτ�κρατ�ρία: �ι ανθρώπιν�ι
συντελεστές τ�υ δεν έρ��νται σε α-
ντίθεση με τ� σ�ήμα αυτ�, αλλά με
τ�υς π�λιτικ�ύς τ�υς �ρ�υς, αλλιώς
με τ� δεσπ�τισμ�. Δεν πρ�κειται για
εθνικ�, αλλά για π�λιτικ� #ήτημα,
πρ�κειται για επανάσταση κ�ινωνική
και ��ι εθνική. Γι’ αυτ�, η ελληνική
τ�υ Δημ�κρατία δεν είναι μια �μ�-
σπ�νδία, αλλά μία και αδιαίρετη ε-
θν�τητα και ε"�υσία, �πως και τ�
γαλλικ� πρ�ηγ�ύμεν� τ�υ 1793: α-
π�τελεί μια απάντηση στ� δεσπ�τι-
σμ�, στ�ν �π�ί� θα υπ�κατασταθ�ύν
τα δίκαια τ�υ ανθρώπ�υ στ� μεγαλύ-
τερ� δυνατ� ανάπτυγμα π�υ εί�ε θε-
σμ�θετήσει η επ��ή τ�υ. E"υπακ�ύ-
εται �τι τα δίκαια αυτά είναι �υσικά,

αλλά γι’ αυτ�ν και θε�δ�τα, και τ�ύ-
τ� τ� τελευταί� στ�ι�εί� δεν απ�τε-
λεί υπ��ώρηση ως πρ�ς τ� γαλλικ�
πρ�τυπ�. Στην �υσία, �μως, τ� ερώ-
τημα παραμένει: γιατί αυτή η γαλλι-
κή απάντηση είναι ελληνική;

Γιατί είναι απάντηση π�υ ενέ�ει
παλιές και αναμ�ρ��ύμενες αντιλή-
ψεις ως πρ�ς την ιστ�ρικ�τητα της
ε"�υσίας, την ευγένεια της καταγω-
γής των ε"�υσιαστικών μ�ρ�ωμά-
των, και τ�ύτ� συμ$άλλει στην έ"αρ-
ση τ�υ ελληνικ�ύ �αρακτήρα της α-
πάντησης στ� δεσπ�τισμ�, συνεπώς
στην έμ�αση της σύγ�ρ�νης «ελλη-
νικ�τητας» της Oθωμανικής αυτ�-
κρατ�ρίας. Στην πρά"η πρ�κειται για
μια απάντηση π�υ έρ�εται απ� ελλη-
νικά ή ελλην��ρ�να κλίματα, π�υ θα
μπ�ρ�ύσαν να συναντηθ�ύν, αν δεν
συναντήθηκαν, με αντίστ�ι�α πρ�-
ερ��μενα απ� άλλες εθν�τητες: τα
υπ�μνήματα τ�υ Φιλίππ�υ Πέτρ�-
$ιτς, εν�ς ε"ελληνισμέν�υ Σέρ$�υ,
πρ�ς τ�ν α$$ά Sieyés (1797) δεί-
�ν�υν την απ�δ��ή τ�υ σ�ήματ�ς
της «ελληνικής» Δημ�κρατίας, δη-
λαδή της π�λιτισμικής τ�νικ�τητας
αυτ�ύ τ�υ πρ�σδι�ρισμ�ύ, στην �-
πτική ��ι  μ�ν� εν�ς παιδευτικ�ύ,
αλλά και στην αντίστ�ι�η εν�ς κ�ι-
νωνικ�ύ επαναστατικ�ύ πρ�γράμμα-
τ�ς. Mε δυ� λ�για, είναι περισσ�τε-
ρ� ιστ�ρικ�ς εκσυγ�ρ�νισμ�ς η τ�-

π�θέτηση τ�υ επαναστατικ�ύ σ�εδί-
�υ τ�υ Pήγα στ� πεδί� των εθνικών
ιδιαιτερ�τήτων των $αλκανικών λα-
ών παρά μια ιστ�ρική εκτίμηση τ�υ
ηγεμ�νισμ�ύ της ελληνικής αστικής
τά"ης, ��ρέας των ιδεών της �π�ίας
υπ�θέτ�υμε �τι ήταν � Pήγας. 

O Pήγας ήταν απλώς σύγ�ρ�ν�ς
και έδωσε την πι� ακραία απάντηση
στ� πρ�$λημα της κατάκτησης: δεν
μπ�ρ�ύσε να είναι μεταρρυθμιστική
αλλά επαναστατική, �πως δεν μπ�-
ρ�ύσε να αγν�εί την ιστ�ρικ�τητα,
δηλαδή την �ικ�υμενικ�τητα, τ�υ
π�λιτικ�ύ σ�ήματ�ς τ� �π�ί� ήθελε
να ανατρέψει, να μετα$άλει μια δε-
σπ�τική αυτ�κρατ�ρία σε λαϊκή κυ-
ριαρ�ία.

T� απραγματ�π�ίητ�
Kαθώς δεν πραγματ�π�ιήθηκε στ�

σ�έδι� τ�υ Pήγα, είναι εύκ�λ� να λέ-
γεται �τι δεν ήταν πραγματ�π�ιήσι-
μ�: εκείν� ωστ�σ� π�υ είναι $έ$αι�
είναι �τι μια επανάσταση ήταν πιθα-
νή για τ�υς ανθρώπ�υς της επ��ής,
μ�ν� π�υ πρ�ϋπ�θεσή της ήταν η
δια��ρετική τρ�πή των ναπ�λε�-
ντειων π�λέμων, κι αυτή επίσης επι-
θυμητή και πιθανή για τ�υς συγ�ρ�-
ν�υς. H αναδρ�μική ιστ�ρική πρ�$α-
ση είναι απ�τελεσματική γιατί μας
δεί�νει τις ��ειλές τ�υ παρ�ντ�ς
στ� παρελθ�ν, αλλά μ�ν� αναλ�γι-

κώς πρ�σ�έρεται στη σ�υγμ�μέτρη-
ση τ�υ παρελθ�ντ�ς: η σ�υγμ�μέ-
τρηση θα μας έδει�νε �τι τ� απραγ-
ματ�π�ίητ� συν�ψι#ε, σε ακραία α-
�αίρεση, την ιστ�ρική λ�γική τ�υ
παρελθ�ντ�ς αυτ�ύ, μια λ�γική δυ-
νατ�λ�γική, εκ�ραστές της �π�ίας
είναι κάπ�ιες elites –στην περίπτωσή
μας � Pήγας– π�υ δεν εκ�ρά#�υν
καμιά δυναμική ή ηγεμ�νισμ� μιας
τά"ης εκτ�ς π�λιτικ�ύ συστήματ�ς,
ικανής να τ� ανατρέψει και να υπ�-
κατασταθεί σ’ αυτ�. Ωστ�σ�, η λ�γι-
κή της ιστ�ρίας είναι μια διαν�ητική
κατασκευή π�υ δ�κιμά#εται στην ι-
στ�ρική πρά"η: λίγ� αργ�τερα τ� εί-
δ�ς των Oθωμανών ηγεμ�νων π�υ
καλ�ύσε � Pήγας να ανατρέψ�υν τ�
σύστημα, θα κατευθύνει την ε"έγερ-
σή τ�υ σε ένα μεταρρυθμιστικ� κίνη-
μα π�υ απ�σκ�π�ύσε στη διαιώνιση
της �θωμανικής δυναστείας και της
αυτ�κρατ�ρίας· απ� την πλευρά των
κατακτημένων, η επανάσταση θα εί-
ναι τ�πικής εμ$έλειας και συγ�ρ�-
νως εθνική, δημ�κρατική στην περί-
πτωση των Eλλήνων. H ιστ�ρική συ-
νέ�εια τ�υ επαναστατικ�ύ σ�εδί�υ
τ�υ Pήγα περνά μέσα απ� αυτές τις
μεταμ�ρ�ώσεις και σε αυτές υπα-
κ�ύει η πρ�σληψή τ�υ απ� την Eπα-
νάσταση τ�υ 1821, π�υ κι αυτή επί-
σης εί�ε τις υπερεθνικές της στιγ-
μές.


