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200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση 

Ένα μικρό αφιέρωμα στον ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ 

Τι να πει κανείς για το Ρήγα και το Θούριο του; Έχουν γράψει τόσα και τόσα, 

σημαντικοί και ασήμαντοι… 

 Ένα απόσπασμα από το γνωστό βιβλίο του Κ. Φλωριέλ “Τα δημοτικά τραγούδια 

της Μοντέρνας Ελλάδας”: 

«Από τις διάφορες μαρτυρίες που θα μπορούσα να παραθέσω εδώ για να 

αποδείξω ότι ο Ρήγας ήξερε να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της καρδιάς και 

της φαντασίας των συμπατριωτών του, θα σας διηγηθώ μια ιστορία που κατά 

την γνώμη μου είναι η πιο ενδιαφέρουσα και συναρπαστική. 

Στα 1817 ένας Έλληνας φίλος μου ταξίδευε στην Μακεδονία μαζί με ένα 

καλόγερο. Όταν έφτασαν σε ένα χωριό που δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, 

σταμάτησαν για να ξεκουραστούν σε ένα φούρνο που ήταν ταυτόχρονα και 

πανδοχείο. Εκεί ήταν ένας νεαρός φούρναρης του οποίου η εμφάνιση τους έκανε 

εντύπωση. Ήταν ένας νεαρός Ηπειρώτης με υπέροχο ανάστημα, με μια 

φυσιογνωμία που εξέφρασε μια περήφανη ομορφιά, του οποίου τα γυμνά χέρια 

και πόδια ήταν η σωματική χάρη χυτεμένη στο σφρίγος τους. Κοιτούσε επίμονα 

τους ταξιδιώτες και λέει στον ένα – Ξέρετε να διαβάζετε; Ναι του απαντά αυτός, 

και αμέσως ο νεαρός ηπειρώτης τους προσκαλεί να πάνε μαζί του σε ένα 

γειτονικό χωράφι. Ο ταξιδιώτης ακολούθησε τον νεαρό σε ένα κήπο και οι δύο 

καθήσαν σε ένα βράχο που ήταν στην άκρη ενός χωραφιού με σιτάρι. 

Ο νεαρός άνδρας βάζει το χέρι μέσα στο κόρφο του και τραβάει κάτι που είχε 

κρεμασμένο στο λαιμό του. Ήταν ένα μικρό βιβλίο που το παρουσίασε στον 

επισκέπτη και τον παρακάλεσε να διαβάσει κάτι από το βιβλίο που περιείχε τα 

τραγούδια του Ρήγα. Ο ταξιδιώτης το πήρε και άρχισε όχι να τραγουδά, αλλά να 

απαγγέλει με έμφαση. Αφού συνέχισε την απαγγελία του, κάποια στιγμή σήκωσε 

λίγο τα μάτια του από το βιβλίο, και είδε με έκπληξη, ότι ο ακροατής του δεν 

ήταν πια ο ίδιος άνθρωπος. Το πρόσωπο του έκαιγε, και όλα τα χαρακτηριστικά 

του σε έξαψη, τα χείλη του ημιανοικτά, δύο ποτάμια δάκρυα χύνονταν από τα 

μάτια του, και οι τρίχες στο στήθος του ολόρθες. Είναι η πρώτη φορά που 

διαβάζετε αυτό το βιβλίο, ρώτησε τον νεαρό ο ταξιδιώτης. Όχι, ζητάω από κάθε 

ταξιδιώτη που ξέρει να μου τα διαβάζει, και τα έχω ακούσει όλα. Με την ίδια 

συγκίνηση, τον ρωτάει ο ταξιδιώτης. Ναι με την ίδια! του απαντά ο νεαρός”. 

 Και συνεχίζει ο Φλωριέλ παραθέτοντας τον Θούριο! 

 Αυτά το 1817!… 


