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Πεπίληψη
Ο Ρήγαο Βειεζηηλιήο, κε ην πνιίηεπκά ηνπ-ην χληαγκά ηνπ, ζεσξείηαη ν πξφδξνκνο
φισλ ησλ ππεξαζπηζηψλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αηφκσλ θαη θνηλσληθψλ
νκάδσλ, αλεμάξηεηα απφ ζξεζθεπηηθά, θπιεηηθά, πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά
ραξαθηεξηζηηθά.
ην έξγν ηνπ, δελ ζηέθεηαη κφλν ζην απειεπζεξσηηθφ φξακα φισλ ησλ ππφδνπισλ
απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. πληάζζεη επηπιένλ, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ
ηδεψλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, ζρέδην πληάγκαηνο, πνπ
πεξηιακβάλεη δηαθήξπμε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία ζεσξεί, ιφγσ ηεο
θαζνιηθφηεηάο ηνπο, δεζκεπηηθά θαη ακεηάβιεηα θπζηθά πξνζηάγκαηα. Αζπάδεηαη
ηελ ηζφηεηα, ηελ ειεπζεξία, ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα θαη ηελ ηδηνθηεζία σο
πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ.
Σν επαλαζηαηηθφ ηνπ θείκελν «Γίθαηα ηνπ Αλζξψπνπ», πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
θείκελν πνπ εθδφζεθε ζηε Βηέλλε ην θζηλφπσξν ηνπ 1797 κε ηίηιν «Νέα Πνιηηηθή
Γηνίθεζηο», θαζνξίδεη ηελ αλαγφξεπζε ηεο αμίαο ηεο ηζφηεηαο σο ζεκειηψδνπο αξρήο
ηεο πνιηηεηαθήο ηάμεο. Πξνζδηνξίδεη θαη θαηνρπξψλεη ην θνηλσληθφ θξάηνο, δίλνληαο
έκθαζε θαη ππφζηαζε ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε.
Αλνίγεη επηπιένλ ηνλ δξφκν γηα ηελ έγθξηζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα ηα
Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 1948.
Γίλεηαη πξνθαλέο έηζη φηη ε Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ δελ εθπεγάδεη κφλν απφ ηε
«Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε», πξντφλ ηεο Γαιιηθήο
επαλάζηαζεο (1789), αιιά θαη απφ ηνλ Ρήγα.
Λέξειρ – Κλειδιά: Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, Ρήγαο Φεξαίνο, Παηδεία.

Διζαγωγή
Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, αηνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη
νηθνλνκηθά απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θπζηθή θαη θνηλσληθή
χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ θαη εθθξάδνπλ ηε ζέιεζή ηνπ λα δήζεη σο
βηνινγηθφ, πλεπκαηηθφ θαη θνηλσληθφ νλ. Πεγάδνπλ απφ ηνπο άγξαθνπο
λφκνπο (θπζηθφ δίθαην), πνπ ε ππαθνή ζε απηνχο είλαη δήηεκα

ζπλείδεζεο, πξνέξρνληαη απφ ην ζεηηθφ δίθαην (γξαπηνί λφκνη) ε
εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή. πληζηνχλ δε ηνλ ζεκέιην ιίζν
πάλσ ζηνλ νπνίν ε αλζξσπφηεηα επηρεηξεί λα νηθνδνκήζεη έλα εηξεληθφ
θαη επνίσλν κέιινλ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζε θάζε γσληά ηεο γεο.
Λεηηνπξγψληαο σο δηεζλείο λφξκεο ή ζηαζεξέο, δηαζθαιίδνπλ ηελ
πξνζηαζία φισλ ησλ αλζξψπσλ, φπνπ θη αλ βξίζθνληαη, απφ θάζε
κνξθήο πνιηηηθή, λνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, νηθνλνκηθή
εθκεηάιιεπζε ή θαθνκεηαρείξηζε θαη, παξάιιεια, απφ θάζε κνξθήο
δηάθξηζε. Σέινο, είλαη βαζηθά δηθαηψκαηα θαη ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο
πνπ καο επηηξέπνπλ λα αλαπηχμνπκε πιήξσο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ηηο αλζξψπηλεο αξεηέο καο, ηε λνεκνζχλε καο, ηα ηαιέληα καο θαη ηε
ζπλείδεζή καο θαη λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο πλεπκαηηθέο θαη άιιεο αλάγθεο
καο.
Μέζα απφ ηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ, απηέο νη αμίεο θαη ειεπζεξίεο
ηέζεθαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο δηθαηνζχλεο, ιφγσ ηεο αλάγθεο καο λα
ηηο θαηνρπξψζνπκε θαη λα ηηο ππεξαζπηζηνχκε.
Τπαθνχνληαο ζε κία θηιειεχζεξε λννηξνπία φπσο απηή, θάζε
θνηλσλία είλαη αμηνθξαηηθή θαη αθήλεη ηνπο πνιίηεο ηεο λα νδεχζνπλ
πξνο ηελ επδαηκνλία αθνινπζψληαο έλαλ ακεξφιεπην, δίθαην δξφκν.
Όηαλ ζεβφκαζηε ινηπφλ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ππάξρεη κία
θνηλσληθή ζπλχπαξμε. Οη ηζρπξνί δελ είλαη πξνλνκηνχρα αιιά άμηα
άηνκα θαη φινη καο απνιακβάλνπκε ηα ίδηα δηθαηψκαηα. Κακία
θνηλσληθή νκάδα δελ εμαηξείηαη θαη φιεο απνιακβάλνπλ ην ίδην βηνηηθφ
επίπεδν. πλεπψο, ην θνηλσληθφ ράζκα αξρίδεη πιένλ λα εμαιείθεηαη θαη
ν θαζέλαο καο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε νπζηψδεηο αμίεο ηεο δσήο
φπσο πλεπκαηηθά δεηήκαηα, ηηο ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ.
Παξ’ φια απηά ζηηο κέξεο καο, κηα εχξπζκε θαη νξγαλσκέλε
θνηλσλία πνπ ζέβεηαη θάζε ινγήο κέινο ηεο θαληάδεη νπηνπηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη ρξεηάδνληαη δηαξθείο αγψλεο γηα ηελ εθκεδέληζε ησλ
αληζνηήησλ.
Σα ανθπώπινα δικαιώμαηα ζήμεπα
ηε ζεκεξηλή επνρή ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη
θαηνρπξσκέλα θαη πξνζηαηεπκέλα απφ φιεο ηηο πιεπξέο, κέζσ ηεο
πεξίθεκεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
Αλ θαη έρεη δνζεί ζηνπο αλζξψπνπο παγθνζκίσο ε δπλαηφηεηα ηεο
ηήξεζεο, ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο
παξαηεξψληαο θαλείο ην δηεζλέο ζχζηεκα αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή,
ζα δηαπηζηψζεη πσο πνιιά απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαηαπαηψληαη.
Ζ πηθξή αιήζεηα είλαη πσο ε πξαγκαηηθφηεηα απέρεη θαηά πνιχ απφ ηα
ηδαληθά πνπ πξνβάιιεη θαη πξνσζεί ε δηαθήξπμε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ
αλζξψπνπ. Ζ θνηλσλία ινηπφλ θαηαπαηάεη ζε θαζεκεξηλή βάζε
δηθαηψκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη

παξαβηάζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εξγαζίαο, ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, νη
άδηθεο δίθεο ζε πνιιέο ρψξεο, ε αλεξγία, ηα βαζαληζηήξηα θαη νη
θαθνπνηήζεηο θπξίσο ησλ κεηνλνηήησλ.
Δίλαη θαηξφο λα έξζνπκε αληηκέησπνη κε ην κέγεζνο θαη ηελ
βαξχηεηα απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, θαηαλνψληαο πιήξσο πσο
απνηεινχκε κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ θαη παξακειψληαο ηνλ
εγσηζκφ θαη αηνκηθηζκφ πνπ καο θαηαθιχδεη. Ζ θνηλσλία πξέπεη λα ηεξεί
θαη λα εθαξκφδεη ηνπο λφκνπο έρνληαο σο θίλεηξν γηα ηελ ηήξεζή ηνπο
φηη πξέπεη λα ηεξείηαη ην ζσζηφ θαη ην θαιφ θαη φρη έρνληαο σο θίλεηξν
ην θφβν ησλ επεξρφκελσλ θπξψζεσλ απφ ελδερφκελε κε ηήξεζή ηνπο.
Όια ηα κεγάια γεγνλφηα θαη επηηεχγκαηα πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηελ ηζηνξία
ηεο αλζξσπφηεηαο επεηεχρζεζαλ κε ζπιινγηθφ αγψλα, ζεβαζκφ,
αιιεινθαηαλφεζε θαη πίζηε ζε ζπγθεθξηκέλα ηδαληθά. Ζ δχλακε ηεο
ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο νκαδηθήο πξνζπάζεηαο είλαη ηεξάζηηα θαη
αδηακθηζβήηεηε.
Η Οικοςμενική Γιακήπςξη ηων Ανθπωπίνων Γικαιωμάηων
Σν πην ζεκαληηθφ κέζν ηεο ππεξάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ είλαη ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ
Αλζξψπνπ πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1948 ζην Παξίζη. ηελ
ζχληαμε ηεο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ν Σδσλ Πήηεξο Υάκθξευ, ε Διέαλνξ
Ρνχζβειη, ν Ρελέ Καζίλ θαη ν Π.. Σζαλγθ.
Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ήηαλ
απνηέιεζκα ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Με ηε ιήμε
ηνπ πνιέκνπ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε
δηεζλήο θνηλφηεηα νξθίζηεθε λα κελ μαλαζπκβνχλ πνηέ ζην κέιινλ νη
αγξηφηεηεο θαη ε θηελσδία πνπ πξνθάιεζε απηφο ν θνληθφο πφιεκνο. Οη
εγέηεο ηνπ θφζκνπ απνθάζηζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Υάξηε ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε έλα νδηθφ ράξηε πνπ ζα εγγπάην ηα δηθαηψκαηα γηα
φινπο ηνπο αλζξψπνπο παληνχ ζηνλ θφζκν. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη θακία
απφ ηηο ρψξεο πνπ αληηπξνζσπεχνληαλ δελ ςήθηζε ελάληηα ζηε
δηαθήξπμε θαη φηη αθφκε θαη απηέο πνπ απείραλ απφ ηελ ηειηθή
ςεθνθνξία, είραλ ζπκκεηάζρεη θαη ζπλεξγαζηεί ζηηο ελδηάκεζεο
δηαδηθαζίεο ζχληαμεο.
Ζ Γηαθήξπμε θαζνξίδεη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο,
γηα φιεο ηηο γπλαίθεο θαη φινπο ηνπο άληξεο. Μεηαμχ απηψλ, είλαη ην
δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζαγέλεηα, ζηελ ειεπζεξία ηεο
ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο, ζηελ εξγαζία, ζηελ
εθπαίδεπζε, ην δηθαίσκα ζηελ ηξνθή θαη ηελ θαηνηθία θαη ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηε δηαθπβέξλεζε.
Ζ δηαθήξπμε απνηειείηαη απφ έλα πξννίκην θαη 30 άξζξα. ην
πξννίκην, πεξηγξάθνληαη ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά αίηηα πνπ νδήγεζαλ
ζηελ ζχληαμε ηεο δηαθήξπμεο. ηα πξψηα δχν άξζξα θαζνξίδνληαη

έλλνηεο, φπσο απηέο ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη
ηεο αδειθηθφηεηαο. ηα άξζξα 3 – 11 νξίδνληαη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα,
φπσο ην δηθαίσκα ηεο δσήο, ε απαγφξεπζε ηεο ζθιαβηάο θαη ην δηθαίσκα
ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ. Σα άξζξα 12 – 17 θαζνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα
ελφο αλζξψπνπ ζηελ θνηλσλία, φπσο ην δηθαίσκα ηεο κεηαθίλεζεο. ηα
άξζξα 18 – 21 θαζηεξψλνληαη νη «ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο», αιιά θαη
πλεπκαηηθέο θαη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο, φπσο ην δηθαίσκα ηεο ζθέςεο θαη
ην δηθαίσκα αλεμηζξεζθίαο. Σα άξζξα 22 – 27 θαζνξίδνπλ ηα
νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα, φπσο θαη απηφ ηεο
ηαηξηθήο θξνληίδαο. Σέινο, ζηα άξζξα 28 –30 εμεγνχληαη νη ηξφπνη πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα θαη νη ηνκείο
ζηνπο νπνίνπο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
Η πποζωπικόηηηα ηος Ρήγα Βελεζηινλή (Φεπαίος)
Ο Ρήγαο Βειεζηηλιήο (Φεξαίνο) έρεη ραξαθηεξηζζεί σο «δάζθαινο
ηνπ Γέλνπο», αθνχ ππήξμε πξφδξνκνο θαη πξσηεξγάηεο ηνπ
Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ. Γελλήζεθε ην 1757 ζην Βειεζηίλν ηεο
Μαγλεζίαο. δηαθξίζεθε σο ιφγηνο θαη ζπγγξαθέαο. Σν 1790 θαη ην 1796
ηαμίδεςε ζηε Βηέλλε γηα λα ηππψζεη ηα βηβιία ηνπ, κεηαμχ απηψλ ην
«ρνιείνλ ησλ ληειηθάησλ εξαζηψλ», ην «Φπζηθήο Απάλζηζκα», ηνλ
«Ζζηθφ Σξίπνδα» θαη ηνλ «Αλάραξζη». Κνξπθαίν έξγν ηνπ ζεσξείηαη ε
«Νέα Πνιηηηθή Γηνίθεζηο ησλ θαηνίθσλ ηεο Ρνχκειεο, ηεο Μηθξάο
Αζίαο, ησλ Μεζνγείσλ Νήζσλ θαη ηεο Βιαρνκπνγδαλίαο» πνπ πεξηείρε,
αλάκεζα ζε άιια θαη ηνλ γλσζηφ «Θνχξην», επαλαζηαηηθφ πνίεκα, αιιά
θαη ηα «Γίθαηα ηνπ Αλζξψπνπ», ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ Γάιισλ
Γηαθσηηζηψλ.
Σν πνιηηηθφ ηνπ φξακα ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο πνιπεζληθήο
βαιθαληθήο επηθξάηεηαο, ζηελ νπνία νη Έιιελεο ζα είραλ θπξίαξρε ζέζε.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πξνζπάζεζε λα εμεγείξεη
φινπο ηνπο ππφδνπινπο ιανχο ηεο Βαιθαληθήο ελαληίνλ ηνπ θνηλνχ
ηπξάλλνπ. Ο Ρήγαο ζεσξείηαη σο ν πξψηνο πνπ ζπλέιαβε κε ηέηνηα
έληαζε θαη ηφικε ην φξακα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ππφδνπισλ ιαψλ
ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Δκπλεχζηεθε απφ ηηο ηδέεο ηνπ
Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ηηο κεηαιακπάδεπζε
ζηα Βαιθάληα, ελψ κε ην παξάδεηγκα ηεο δσήο, ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζπζίαο
ηνπ, ελζάξθσζε ηδαληθά ην πξφηππν ηνπ παηξηψηε, δεκνθξάηε,
επαλαζηάηε, πνηεηή.
Ο Ρήγαο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ
ππνδνχισλ, ζηελ αθχπληζε θαη ηελ εμέγεξζε. Αγσληά θαη γηα ηελ
νξγάλσζε θαη ηελ πνιηηηθή πνξεία ηνπ λένπ κειινληηθνχ θξάηνπο.
Δθπνλεί πνιχηηκα λνκνζεηηθά θείκελα. Δπεμεξγάδεηαη θαη δηαηππψλεη
έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο πνπ ζα
αλέθππηε κεηά απφ ηελ απειεπζέξσζε.

Σν πνιίηεπκα ηνπ Ρήγα δηαθξίλεηαη γηα ηνλ πιαηηά δεκνθξαηηθφ θαη
θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ. Γηαηξέρεηαη απφ ην πλεχκα ηεο θιαζηθήο
αξραηφηεηαο ηνπ Βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο Παηδείαο.
Γελ είλαη κφλν έλα λνκηθφ θείκελν, πηζηή αληηγξαθή θαη κεηάθξαζε,
αλαπαξαγσγή ηνπ Γαιιηθνχ πληάγκαηνο. Ο Ρήγαο ηξνπνπνηεί δηαηάμεηο
πξνζζέηεη λέεο παξαζέηεη εξκελεπηηθά ζρφιηα, παξαδείγκαηα, ζηνηρεία
πνιηηηθήο αγσγήο θαη πξνζδίδεη πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθφ, θνηλσληθφ,
θηιειεχζεξν θαη αλζξσπηζηηθφ πεξηερφκελν ζε βαζηθνχο ηνκείο φπσο επί
παξαδείγκαηη γηα ηελ Παηδεία.
Σο έπγο ηος Ρήγα Βελεζηινλή «Νέα Πολιηική Γιοίκηζιρ»
Σν έξγν ηνπ Ρήγα Βειεζηηλιή «Νέα Πνιηηηθή Γηνίθεζηο» απνηειεί
ηελ θνξχθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ έθθξαζεο θαη ζηνραζκνχ. Σν έξγν απηφ
εθδίδεηαη ην 1797 ζηελ Βηέλλε ελ κέζσ κνλαδηθψλ επαλαζηαηηθψλ
ζπγθπξηψλ θαη ζηελ απγή ηεο ζήςεο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.
Δπίζεο ην έξγν απηφ ηνπ Ρήγα εληάζζεηαη ζην ξηδνζπαζηηθφ πιαίζην ησλ
επαλαζηάζεσλ θαη ηελ πνιηηηθή ζθέςε ηνπ ξεχκαηνο ηνπ Γηαθσηηζκνχ.
Ο ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ απηνχ απνηειεί γλήζην ηέθλν ηεο ηδενινγίαο
ηνπ Ηαθσβηληζκνχ (δεχηεξε θάζε Γαιιηθήο επαλάζηαζεο). Ο Ρήγαο
αζπάδεηαη θαη κεηαθέξεη ζηελ «Πνιηηηθή Γηνίθεζε» ηηο βαζηθέο ηδέεο
ηνπ Ηαθσβίληθνπ πνιηηεχκαηνο ηνπ Πξψηνπ ΄Δηνπο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο
Γαιιίαο. Ο Φεξαίνο φκσο θαιείηαη λα πξνζαξκφζεη ηε κνλνεζληθή
Γαιιηθή κήηξα ζηελ πνιπεζληθή θνηλσλία ησλ Βαιθαλίσλ ζηελ νπνία
ειπίδεη λα εθαξκφζεη ην πνιηηηθφ ηνπ ζχζηεκα .Έρνληαο αλαιάβεη λα
δεκηνπξγήζεη ην πξψην αληίζηνηρν πνιηηηθφ έξγν ζηελ Διιεληθή
ππνρξεψλεηαη λα εηζάγεη λένπο φξνπο θαη έλλνηεο .πλεπψο ην έξγν απηφ
δελ απνηειεί κηα πξσηφηππε
ηδέα ζεκειίσζεο ,νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο Πνιηηείαο αιιά έλα έξγν βαζηά εκπλεπζκέλν απφ ηνλ
Δπξσπατθφ Πνιηηεηαθφ Ρηδνζπαζηηζκφ ησλ θαηξψλ ηνπ.
πλαληψληαο σο πξψηε θξάζε ηεο «Νέαο Πνιηηηθήο Γηνηθήζεσο»
ην: «ειεπζεξία, ηζνηηκία, αδειθφηεο» ν αλαγλψζηεο επθφισο
αληηιακβάλεηαη ην θηιειεχζεξν πλεχκα θαη ηα ηδαληθά πνπ δηέπνπλ ην
έξγν ηνπ Βειεζηηλιή. Δηδηθφηεξα επηζεκαίλεη ηα δηθαηψκαηα ησλ
πνιηηψλ ηνπ θξάηνπο ηνπ. Καη’ αξράο δηαθεξχζζεη ηελ ειεπζεξία φισλ
ησλ αλζξψπσλ θαη θαηαξγεί ηελ ζθιαβηά «αγαπψκελ λα είκεζα
ειεχζεξνη». Ύζηεξα ηνλίδεη φηη νη άλζξσπνη αλεμαξηήησο θαηαγσγήο
θαη ζξεζθεχκαηνο είλαη ίζνη απέλαληη ζην γξάκκα ηνπ λφκνπ. Δπηπιένλ
θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα θξίλεηαη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ κφλν φπσο νξίδεη ε
λνκνζεζία. Δπηπξφζζεηα ηνλίδεη φηη θάζε άλζξσπνο έρεη δηθαίσκα ζηελ
ηδηνθηεζία θαη ηελ εξγαζία θαη ζηηο απνιαβέο πνπ απηά ηνπ απνθέξνπλ.
Ο Ρήγαο δελ μερλά επίζεο λα λνκηκνπνηήζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ,
ηελ νπνία ν ίδηνο ηφζν ζθιεξά ζηεξείηαη. Σέινο αλαγλσξίδεη ηηο αξεηέο

ηεο ελγξακκαηνζχλεο νπφηε θαη ζεζπίδεη θξαηηθά ζρνιεία πνπ παξέρνπλ
κφξθσζε δίρσο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην θχιν.
ηε ζπλέρεηα ηθαλνπνηψληαο ην αίηεκα ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο
ζεζκνζεηεί, ζπκπεξηιακβάλνληαο πάιη φινπο ηνπο θαηνίθνπο δίρσο
δηαθξίζεηο, ηνλ ηξφπν εθινγήο ησλ αληηπξνζψπσλ θαη ιεηηνπξγία ηνπ
θνηλνβνπιίνπ.
ύγκπιζη ηων «Δικαίων τος Ανθπώπος» (1793) ηος Ρήγα και ηηρ
«Οικοςμενικήρ Διακήπςξηρ των Ανθπωπίνων Δικαιωμάτων» (1948)
ηος ΟΗΔ
πγθξίλνληαο θαλείο ηα «Γίθαηα ηνπ Αλζξψπνπ» ηνπ Ρήγα θαη ηελ
«Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ» ηνπ ΟΖΔ
δηαπηζηψλεη φηη έρνπλ πξαγκαηηθά πνιιέο νκνηφηεηεο αιιά θαη αξθεηέο
αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο. Καη’ αξρήλ, έρνπλ ακθφηεξεο σο θνηλή βάζε
ηνπο ηνλ Δπξσπατθφ αιιά θαη Ακεξηθαληθφ δηαθσηηζκφ ησλ ηειψλ ηνπ
18νπ αηψλα. Απφ απηφλ πξνέξρεηαη ε ηδέα φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπ
αλζξψπνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θπζηθή ηνπ ππφζηαζε σο νλ αιιά θαη απφ
απηφλ νξίδεηαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ, πεξηνξίδεηαη ζηελ άζθεζε
ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ άιινπ θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα πεδία ζηα νπνία
νθείιεη λα είλαη ζεβαζηή απηή ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ απφ ηε δηνίθεζε,
φπσο παξαθάησ: ην δηθαίσκα ζηελ ίζε, ππνρξεσηηθή θαη δεκφζηα
εθπαίδεπζε (Ρήγαο αξ. 20 – ΟΖΔ αξ. 26), ζηελ ακεηβφκελε εξγαζία (Ρ
αξ. 17 – ΟΖΔ αξ. 23), ζηε ζπζζσκάησζε (Ρ αξ. 7 – ΟΖΔ αξ. 20), ζηελ
ειεπζεξία ηεο γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο (Ρ αξ. 26 – ΟΖΔ αξ. 19), ζηελ
αζθάιηζε (Ρ αξ. 21 – ΟΖΔ αξ. 25), ζηε ζξεζθεία (Ρ αξ. 3, 7 – ΟΖΔ αξ.
18) θαη ζην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, ην δηθαίσκα, δειαδή,
ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη (Ρ αξ. 29 – ΟΖΔ αξ. 21).
Όζνλ αθνξά ζηηο δηαθνξέο ηνπο, ν Ρήγαο απεπζχλεηαη ζε ιαφ
ππνδνπισκέλν (εμ’ νπ θαη ε ξεηή απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο), γη’ απηφ
θαη είλαη πην αλαιπηηθφο θαη επεμεγεκαηηθφο, ψζηε, δειαδή, λα
κεηαδψζεη κε ηξφπν άκεζν ζηνλ απιφ ιαφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ην θάζε άξζξν μερσξηζηά. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν ΟΖΔ
ην 1948 απεπζχλεηαη ζε θπβεξλήζεηο νξγαλσκέλσλ θξαηψλ θαη γη απηφ
νξηνζεηεί ηα δηθαηψκαηα απηά πνπ είλαη απνδεθηά απφ φια ηα θξάηε –
κέιε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Αθ’ εηέξνπ, ν Ρήγαο λνκηκνπνηεί ηελ
εμέγεξζε θαηά ηεο ηπξαλλίαο θαη σζεί, κάιηζηα, ηνπο πνιίηεο ηεο
παηξίδαο ζε απηή, αλαγάγνληάο ηνπο ζε ππεξαζπηζηέο ηεο ειεπζεξίαο
ηνπο, ελψ ε Γηαθήξπμε ηνπ ’48, εξρφκελε απφ ηνλ πην θαηαζηξνθηθφ
πφιεκν ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο θαη ζπλνκνινγνπκέλε απφ πθηζηάκελα
θξάηε – κέιε απέρεη απφ ην λα νξίζεη πξψηνλ ζπλζήθεο απνδεθηήο
εμέγεξζεο θαη, δεχηεξνλ, ηελ πνιηηηθά ακθηιεγφκελε εθείλε ηελ επνρή
έλλνηα ηεο πεξηνπζίαο σο ζεκειηψδεο δηθαίσκα.

Σελ πην πξνσζεκέλε φκσο ζέζε ηνπ Ρήγα Βειεζηηλιή ηελ
βξίζθνπκε ζην άξζξν 22 φπνπ δηαηππψλνληαη ζπκππθλσκέλα νη
αληηιήςεηο ηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Αμίδεη λα ηνληζζεί ην γεγνλφο φηη ν
Ρήγαο, ζε ζρέζε κε ην Γαιιηθφ χληαγκα ηνπ 1793, πξνζζέηεη ζην
θείκελφ ηνπ θαη δηθέο ηνπ ζέζεηο, νη νπνίεο δείρλνπλ ηηο πξσηνπνξηαθέο
επαλαζηαηηθέο ηνπ αληηιήςεηο.
Ο Ρήγαο ζέιεη ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ππνρξεσηηθή γηα φινπο θαη λα
παξέρεηαη δσξεάλ ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα. «Να δηδάζθνληαη νη αξραίνη
ζπγγξαθείο, ε αξραία Διιεληθή θαη μέλεο γιψζζεο».
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαζηεξψζεθε
ζηελ Δπξψπε κεηά απφ έλα θαη πιένλ αηψλα. ηελ Διιάδα γηα πξψηε
θνξά ε ππνρξέσζε ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο θαζηεξψζεθε κε ην
χληαγκα ηνπ 1910 (άξζξν 16) δειαδή 123 ρξφληα αξγφηεξα απφ ηηο
ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνηείλεη ν Ρήγαο, ελψ ηα πληάγκαηα
ηφζν ηνπ 1844 φζν θαη ηνπ 1864 θαζνξίδνπλ ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο
γηα ηελ αλσηέξα εθπαίδεπζε.
Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ άξζξνπ 22 παξαηεξνχκε φηη:
1) Ο Ρήγαο Βειεζηηλιήο θαζηεξψλεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε
αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, θαζηεξψλνληαο έκκεζα θαη ηελ ηζφηεηα ησλ
θχισλ.
2) Δπηζεκαίλεη φηη είλαη ππνρξέσζε ηεο «Παηξίδνο» λα
δεκηνπξγήζεη ζρνιεία ζε φια ηα κέξε ηεο επηθξάηεηαο, γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ.
3) Πέξα απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο παηξίδνο λα θηηάμεη ζρνιεία, ν
Ρήγαο ηνλίδεη πσο ν θάζε άλζξσπνο έρεη «ρξένο», είλαη ππνρξεσκέλνο λα
καζαίλεη «γξάκκαηα». Δδψ ν Ρήγαο πξνζζέηεη ηελ ελεξγεηηθή
πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ λα «εμεχξνπλ γξάκκαηα», λα κνξθψλνληαη,
πέξα απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Πνιηηείαο. Γηφηη πηζηεχεη πσο ε γλψζε
ρσξίο ηελ ελεξγεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ δηδαζθνκέλνπ δελ κπνξεί λα γίλεη
θηήκα ηνπ. Ζ ιέμε «ρξένο» έρεη κηα δπλακηθή γηα ηελ πξνζσπηθή
πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο.
4).Ο Ρήγαο θαηαγξάθεη ζην άξζξν ηνπ πσο «εθ ησλ γξακκάησλ
γελλάηαη ε πξνθνπή κε ηελ νπνία ιάκπνπλ ηα ειεχζεξα έζλε». Θέζε, ε
νπνία είλαη θαη ζήκεξα επίθαηξε. Ζ «πξνθνπή» ηνπ έζλνπο ζα πξέπεη λα
βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ «γξακκάησλ», ηεο κφξθσζεο, ε νπνία ζηε
ζπλέρεηα ζα θέξεη ηελ αλάπηπμε ησλ ππνινίπσλ παξακέηξσλ ηεο
θνηλσλίαο. Ζ ζέζε απηή ηνπ Ρήγα απνηππψλεηαη παξαζηαηηθά ζηελ
πξνκεησπίδα ηεο «Υάξηαο ηεο Διιάδνο», Βηέλλε 1797, φπνπ ην ειιεληθφ
πλεχκα, πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ηνλ ξνπαινθφξν Ζξαθιή, ληθά ην
βαξβαξηθφ πλεχκα, πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ηελ έθηππν Ακαδφλα.
5) Γελ παξαιείπεη λα ηνλίζεη πσο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ζα
πξέπεη λα ζεσξείηαη «απαξαίηεηνο» θαη ε εθκάζεζε ηεο αξραίαο

ειιεληθήο γιψζζαο. εκαληηθή ζέζε ηνπ Ρήγα, πνπ είλαη κάιηζηα πνιχ
επίθαηξε ζήκεξα.
6) Σέινο, έρνληαο βηψζεη ηε αλαγθαηφηεηα ηεο γλψζεο δχν
ηνπιάρηζηνλ γισζζψλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ην εκπφξην,
ν Ρήγαο ζεκεηψλεη ζην άξζξν 22 πσο ζηηο κεγάιεο πφιεηο ζα πξέπεη λα
δηδάζθνληαη δχν γιψζζεο, νη πην δηαδεδνκέλεο ηφηε, ε Γαιιηθή θαη ε
Ηηαιηθή γιψζζα».
Δπίλογορ
Ο Ρήγαο Βειεζηηλιήο, ζεσξείηαη ν πξφδξνκνο φισλ ησλ
ππεξαζπηζηψλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αηφκσλ θαη θνηλσληθψλ
νκάδσλ, αλεμάξηεηα απφ ζξεζθεπηηθά, θπιεηηθά, πνιηηηζκηθά θαη
γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Γελ κέλεη φκσο κφλν εθεί, αιιά ζεσξεί ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα,
ιφγσ ηεο θαζνιηθφηεηάο ηνπο, δεζκεπηηθά θαη ακεηάβιεηα θπζηθά
πξνζηάγκαηα. Αζπάδεηαη ηελ ηζφηεηα, ηελ ειεπζεξία, ηελ πξνζσπηθή
αζθάιεηα θαη ηελ ηδηνθηεζία σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπνπ.
Σν πεξίθεκν επαλαζηαηηθφ ηνπ θείκελν «Γίθαηα ηνπ Αλζξψπνπ
θαζνξίδεη ηελ αλαγφξεπζε ηεο αμίαο ηεο ηζφηεηαο σο ζεκειηψδνπο αξρήο
ηεο πνιηηεηαθήο ηάμεο. Πξνζδηνξίδεη θαη θαηνρπξψλεη ην θνηλσληθφ
θξάηνο, δίλνληαο έκθαζε θαη ππφζηαζε ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε.
Με ην χληαγκα ηνπ ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αηφκσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ αλεμάξηεηα
απφ ζξεζθεπηηθέο, θπιεηηθέο θαη γισζζηθέο δηαθξίζεηο. Αλνίγεη επηπιένλ
ηνλ δξφκν 150 ρξφληα κεηά, γηα ηελ έγθξηζε ηεο Οηθνπκεληθήο
Γηαθήξπμεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 1948, ελ κέξεη σο απάληεζε ζηηο
θξηθαιεφηεηεο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Με ηελ απφθαζε απηή ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αλαγνξεχνληαη ζε παγθφζκηεο αμίεο θαη ε
πξνζηαζία ηνπο αλαηίζεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ)
θαη παχνπλ λα είλαη εζσηεξηθή ππφζεζε ηεο θάζε ρψξαο θαη ηεο θάζε
Κπβέξλεζεο. Γίλεηαη πξνθαλέο έηζη φηη ε Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ δελ
εθπεγάδεη κφλν απφ ηε «Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη
ηνπ πνιίηε», πξντφλ ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο, αιιά θαη ηνπ Ρήγα.
Δίλαη επηπρήο ινηπφλ ε ζπγθπξία φηη ζην 5ν Δπξσπατθφ Μαζεηηθφ
πλέδξην ζην Βειηγξάδη, καδί κε ηε κλήκε ηεο κεγάιεο πξνζσπηθφηεηαο
ηνπ Ρήγα, 220 ρξφληα κεηά απφ ηνλ βίαην ζάλαηφ ηνπ ζην θξνχξην
Νεκπφηζα ηνπ Βειηγξαδίνπ, ζπκφκαζηε θαη ηελ επέηεην ηεο Οηθνπκεληθήο
Γηαθήξπμεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, πνπ ζπκπιεξψλεη 70 ρξφληα
εθαξκνγήο ηεο.
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