Ρήγας Βελεστινλής: 220 χρόνια από τό θανατό τόυ
Ο Επαναστάτης Ειρηνιστής και το Όραμα της Βαλκανικής Συναδέλφωσης
Βιέννη – Τεργέστη - Βελιγράδι

Τα πρώτα χρόνια του Ρήγα Βελεστινλή
Θεσσαλία –Οι πρώτες πνευματικές αναζητήσεις –Η διαμόρφωση της προσωπικότητάς
του
1. Η σκέψη και η παιδεία στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα (17ος αιώνας) και οι
απαρχές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (18ος – 19ος αιώνας)
2. Το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ανατράφηκε ο Αντώνιος
Κυριαζής (Ρήγας Βελεστινλής)
3. Η παιδεία του Ρήγα Βελεστινλή και οι καταβολές της

Οι διαδρομές του Ρήγα Βελεστινλή
Κωνσταντινούπολη –Βλαχία –Τεργέστη -Βιέννη -Βελιγράδι
4. Ο Ρήγας Βελεστινλής και οι σχέσεις του με τους Φαναριώτες της
Κωνσταντινούπολης και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών
5. Η ζωή του Ρήγα Βελεστινλή: πνευματικές και ιδεολογικές διαδρομές και η πολιτική
δράση του
6. Ιχνηλατώντας τα βήματα του Ρήγα Βελεστινλή:
Η Κωνσταντινούπολη
Η «Ελληνική Βιέννη»
Η Τεργέστη
Το Βελιγράδι

Η διαμόρφωση της σκέψης του Ρήγα Βελεστινλή και ο πολιτικός του
λόγος
Α. Το γενικό πλαίσιο
7. Γαλλικός Διαφωτισμός – Νεοελληνικός Διαφωτισμός: μια διαλεκτική σχέση;
8. Ο Διαφωτιστικός Ορθός Λόγος και οι επιδράσεις του στη διαμόρφωση της
νεοελληνικής εθνικής ταυτότητας
9. Γαλλικός Διαφωτισμός και Ρήγας Βελεστινλής: πνευματικές επιρροές και
ιδεολογικές αντανακλάσεις
10. Η εμπιστοσύνη στη δύναμη του Ορθού Λόγου (Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός) ως
επαναστατική μαγιά για το υπόδουλο Ελληνικό Γένος
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Β. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και ο Ρήγας Βελεστινλής (η σκέψη και το εκδοτικό του
έργο)
11. Ο επαναστατικός λόγος του Ρήγα Βελεστινλή, ως προάγγελος της Ελληνικής
Επανάστασης
12. Η αφύπνιση του υπόδουλου Γένους, μέσα από την κατανόηση του εκδοτικού έργου
του Ρήγα: τα βιβλία, τα ποιήματα, οι διακηρύξεις και οι ιστοριογραφικοί χάρτες ως
πηγές εθνικής ανάτασης και ιδεολογίας
13. Ο «Θούριος» του Ρήγα ως διαχρονικό κείμενο ελευθερίας και αναλλοίωτων
ιδανικών
14. Ο Ρήγας και ο αγώνας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
15. Το Σύνταγμα του Ρήγα (Νέα Πολιτική Διοίκησις): οι νεωτερικές αντιλήψεις ως
πρόταση οργάνωσης ενός νέου κόσμου.
16. Η πνευματική κίνηση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού: η επιρροή του Ρήγα
Βελεστινλή στους πρωτεργάτες του κινήματος (ειδικές αναφορές)
17. Η πνευματική κίνηση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και η συμβολή του Ρήγα
Βελεστινλή (γενική αποτίμηση)
18. Ο Ρήγας Βελεστινλής και η «εικόνα» του στην νεοελληνική λαϊκή συνείδηση (λόγος,
απεικονίσεις, μουσική)
Γ. Ο υπερεθνικός Ρήγας, Τα Βαλκάνια και η Ευρώπη
19. Η Βαλκανική Συναδέλφωση και ο Ρήγας Βελεστινλής: Η πιθανότητα σύμπραξης των
συνυπόδουλων λαών της Βαλκανικής και το όραμα του Ρήγα Βελεστινλή για τη
Βαλκανική Συνομοσπονδία
20. Το Ελληνικό Πνεύμα ως «φαιά ουσία» της Βαλκανικής Συνομοσπονδίας
21. Ο κοσμοπολιτισμός του Ρήγα Βελεστινλή και η μετουσίωσή του στο όραμα της
ειρήνης των Βαλκανικών λαών
22. Ναπολέοντας και Ρήγας Βελεστινλής: πολιτικό-ιδεολογικές επιρροές και εθνικές
αντανακλάσεις
23. Ο Ρήγας σκεπτόταν ελληνικά και έβλεπε κοσμοπολιτικά . Ακολουθώντας τα χνάρια
του σφυρηλατούμε τον σύγχρονο πατριωτισμό

Η εθνική συνειδητοποίηση των Σέρβων και ο Αγώνας για Εθνική
Ανεξαρτησία
24. Ο Μιχάηλο Ομπρένοβιτς (Михаило Обреновић), ο διαφωτιστής ηγεμόνας της
Σερβίας που προώθησε την ιδέα μιας Βαλκανικής Συμμαχίας εναντίον των
Οθωμανών
25. Η Σερβική Επανάσταση ( Српска револуција) και οι περίοδοί της: Η μεγάλη εθνική
εξέγερση και συνταγματική αλλαγή που έλαβε χώρα από το 1804 μέχρι το 1835
26. Η επιρροή του διαφωτισμού στη διαμόρφωση και έγκριση του πρώτου
Συντάγματος το 1835 που κατέστησε τη χώρα αυτόνομη
27. Η κατάργηση φεουδαρχίας και της δουλοπαροικίας: δύο εμβληματικές κατακτήσεις
του Σέρβικου Συντάγματος του 1835
28. Η Ορθοδοξία ,η επίγνωση της ιστορίας, της παράδοσης και της πολιτιστικής
ενότητας ως συνιστώσες της Σερβικής εθνικής ταυτότητας του 19ου αιώνα
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