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Το βιβλίο του Ρήγα
Το βιβλίο με τον τίτλο «Φυσικής απάνθισμα» του
Ρήγα εκδόθηκε το 1790 στη Βιέννη και ο συγγραφέας
του δηλώνει ήδη τον σκοπό της έκδοσης με τον
υπότιτλο-αφιέρωση
«Διά τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας».

Πρόκειται για μια συλλογή γνώσεων «φυσικής
ιστορίας»,
αποτελούμενο από κεφάλαια:
αστρονομίας, μετεωρολογίας, φυσικής γεωγραφίας,
ανθρωπολογίας, φυσικής κ.ά.
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Σκοπός του Ρήγα
«Όθεν αφορώντας ο σκοπός μου εις το να ωφελήσω το
γένος μου και όχι, προς επίδειξιν, να επισωρεύσω λέξεις
εις αυτό μου το απάνθισμα, έπρεπε να το εκθέσω με
σαφήνειαν όσον το δυνατόν, οπού να το καταλάβουν
όλοι και να αποκτήσουν μίαν παραμικράν ιδέαν της
ακαταλήπτου Φυσικής».

Σκοπός της εισήγησης
Καταγραφή και μελέτη της γλώσσας του έργου, μέσω των
λεξικών μορφών που χρησιμοποιεί ο Ρήγας, για να
να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να εκλαΐκεύσει
την επιστημονική γνώση που πραγματεύεται και να την κάνει
ευκολονόητη για τους «αγχίνους και φιλομαθείς» αναγνώστες
του.
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Πριν 50 χρόνια
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Η έκδοση της ΕΕΦ
Η αφιέρωση της ΕΕΦ μαρτυρούσε τη σημασία των
«όπλων» του λόγου και της διαφώτισης, που προηγήθηκαν πριν αναλάβουν δράση οι πιστόλες και τα
καριοφίλια για τον εθνικό ξεσηκωμό.
Από τότε (το 1971) η έκδοση αυτή της ΕΕΦ τοποθετήθηκε
σε ξεχωριστή θέση στο ράφι της βιβλιοθήκης ενός νεαρού
τότε φυσικού, τακτικού βοηθού του Εργαστηρίου Φυσικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών,
έτοιμη για πρόσβαση ανά πάσα στιγμή· όχι για άντληση
επιστημονικής γνώσης του 19ου αιώνα,
αλλά για ενθύμηση ότι η πρόσβαση στην επιστημονική
γνώση συντελεί στην ελευθερία του νου και στην
απεξάρτησή του από προλήψεις και δεισιδαιμονίες
που μαστίζουν – ακόμα και σήμερα – τον ανυποψίαστο
άνθρωπο.
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Μελέτες για τα έργα του Ρήγα
Έχουν εκπονηθεί από τον κ. Δ. Καραμπερόπουλο,
πρόεδρο της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης
Φερών–Βελεστίνου–Ρήγα
η οποία το επανεξέδωσε (1991) και το έχει αναρτήσει
στο Ίντερνετ ψηφιακοποιημένο και μεταγραμμένο με
σημερινά τυπογραφικά στοιχεία και κανόνες.
Ο Δ. Καραμπερόπουλος (1997) αναδεικνύει, ως
πρότυπο για το βιβλίο του Ρήγα, τη Γαλλική
Εγκυκλοπαιδεία (Encyclopédie) τμήματα άρθρων της
οποίας μετέφραζε ο Ρήγας.
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Η παρούσα εισήγηση δεν αναφέρεται σε εκτεταμένη
μελέτη του έργου, που έχει ενδελεχώς καλυφθεί από
τον Δ. Καραμπερόπουλο (2011),
αλλά στη γλώσσα (λέξεις, φράσεις, όροι, ύφος) που
χρησιμοποιείται στο βιβλίο του Ρήγα και όχι σε όλα τα
θέματα που αυτό καλύπτει.
Αναλύθηκαν οι 31 σελίδες των τεσσάρων πρώτων
κεφαλαίων (Περί Σελήνης, Περί Αστέρων, Περί
Πλανητών και Περί Γης), που αποτελούν περίπου το
17,5 % της έκτασης του βιβλίου, και συντάχθηκε ένας
πίνακας 1228 λεξικών μορφών που αντιστοιχούν σε
951 διαφορετικά λήμματα από όλες τις γραμματικές
κατηγορίες (μέρη του λόγου) πλην του άρθρου.
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Ένα τμήμα του πίνακα (δείγμα)
Λεξική μορφή ή
φράση

Λήμμα

Απόδοση στην Κοινή
Νεοελληνική και/ή σχολιασμός

γυρίζωντας

γυρίζω (αμετάβατο)

γυρίζω, περιφέρομαι

γυρίζωντας

γυρίζωντας

γυρίζοντας, περιφερόμενος

γύρισμα, κίνησις περὶ
ἂξονα
γύρισμα τοῦ
φεγγαριοῦ
γύρον

γύρισμα, κίνησις περὶ περιστροφή, περιστροφή γύρω
ἂξονα
από άξονα
γύρισμα τοῦ φεγγαριοῦ νέα σελήνη, χάση του φεγγαριού,
χασοφεγγιά
γύρος
περιφορά

γύρον τρυγύρω εἰς
τὸν ἣλιον
γύρος

γύρος τρυγύρω εἰς τὸν περιφορά γύρω από τον ήλιο
ἣλιον
γύρος
περιφέρεια

ἐγύριζε (κανεὶς μίαν
σφαῖραν)
δανεισμένον φῶς

γυρίζω (μεταβατικό)

περιστρέφω, γυρίζω

δανεισμένον φῶς

ανακλώμενο φως
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Τα αναφερόμενα εδώ ως «λήμματα» είναι κυρίως:
– για τα ουσιαστικά, η ονομαστική του ενικού αριθμού
– για τα επίθετα, η ονοματική του αρσενικού ή και των
άλλων γενών
– για τις αντωνυμίες, τύποι και σε άλλες πτώσεις εκτός της
ονομαστικής
– για τα ρήματα, το πρώτο πρόσωπο του ενεστώτα
– για τις κλιτές μετοχές, η ονομαστική του αρσενικού ή και
των άλλων γενών
– για τα άκλιτα μέρη του λόγου (άκλιτες μετοχές,
επιρρήματα, προθέσεις, σύνδεσμοι, μόρια), αυτά ως
έχουν.
Ως «φράσεις» καταγράφηκαν όλοι οι πολυλεκτικοί όροι και
επιπλέον κάποιες εκφράσεις γραμματικού ή και πραγματολογικού ενδιαφέροντος.
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Από την καταμέτρηση των λημμάτων προέκυψε ο
συνοπτικός πίνακας:
Γραμματική
κατηγορία

Αριθμός
λημμάτων

Ουσιαστικά

266

Ρήματα
Επίθετα
Επιρρήματα

211
156
100

Αντωνυμίες

36

Μετοχές
Προθέσεις
Σύνδεσμοι
Μόρια
Φράσεις
ΣΥΝΟΛΟ

30
15
11
6
120
951
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Παραδείγματα από όλες τις κατηγορίες:
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Σχολιασμός των ευρημάτων του Πίνακα
Η μέθοδος του διαλόγου δασκάλου–μαθητή, που
επέλεξε ο Ρήγας σε μεγάλο μέρος του βιβλίου του,
αποδεικνύεται εξαιρετικά διδακτική.
Τα στοιχεία της γλώσσας (λέξεις, όροι, φράσεις και
ύφος) που χρησιμοποίησε «παίζουν» ανάμεσα στο
λόγιο και στο δημώδες.
Το πρώτο στον βαθμό που του επέβαλε η επιστημονική
θεματολογία την οποία πραγματεύεται (διότι δεν μπορεί
να αποφύγει εντελώς την ειδική επιστημονική γλώσσα)
και το δεύτερο για να ικανοποιήσει την ανάγκη να κάνει
πιο κατανοητό το αντικείμενό του.
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Έτσι, δεν διστάζει να χρησιμοποιεί τις λέξεις:
α. Ουσιαστικά:
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Έτσι, δεν διστάζει να χρησιμοποιεί τις λέξεις:
β. Ρήματα:
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Έτσι, δεν διστάζει να χρησιμοποιεί τις λέξεις:
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Ορολογικά λήμματα
Από τον γενικό πίνακα των 951 λημμάτων προέκυψε πίνακας
131 λημμάτων που έχουν χαρακτήρα όρου. Οι όροι αυτοί
μπορούν να υπαχθούν σε δύο κατηγορίες:
1. όροι που ταυτίζονται με τους αντίστοιχους νεοελληνικούς
όρους ακριβώς ως έχουν, ή μετά την μορφολογική
προσαρμογή των λέξεών τους, π.χ.
ἀπόστασις  απόσταση,
ἀπόστασις ἀστέρος  απόσταση αστέρα·
2. ισοδύναμοι όροι που αποτελούνται ή περιέχουν συνώνυμες
ή οιονεί συνώνυμες λέξεις με εκείνες του όρου, αλλά σε
«απλούστερο» επίπεδο ύφους για την εποχή του Ρήγα, π.χ.
μάκρος (αντί μῆκος)  μήκος,
μεγαλειότης ἀστέρος (αντί μέγεθος ἀστέρος)  μέγεθος
αστέρα.
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Όρος του Ρήγα

Όρος στην Κοινή
Κατηγορί
Νεοελληνική και ενδεχόμενα
α
συνώνυμα
ἀμοιβαία τραβιχτικὴ δύναμις αμοιβαία ελκτική δύναμη
2

ἀνατολὴ

ἀνατολὴ

1

ἀνθίστασις

αντίσταση

1

ἀνταρκτικός πόλος

νότιος πόλος

2

ἀντιρρίπτω

ανακλώ

2

ἂξων σφαίρας

άξονας σφαίρας

1

ἀπομακραίνω

απομακρύνομαι

2

ἀπόστασις ἀστέρος

απόσταση αστέρα

1

ἀρκτικός πόλος

βόρειος πόλος

2

ἂρκτος

βορράς

2

βία

ταχύτητα

2
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γυρίζω
γυρίζω
γύρισμα τοῦ φεγγαριοῦ
γύρισμα, κίνησις περὶ ἂξονα
γύρος τρυγύρω εἰς τὸν ἣλιον
δανεισμένον φῶς
δύσις
ἒκλειψις
ἑλκυστικὴ δύναμις
ζωντανόν φῶς
θέρμη
κάθετος
καθημερινὴ περίοδος
καινούριον φεγγάρι

καιρός
κατεστηριγμένον ἂστρον

περιφέρομαι, γυρίζω
περιστρέφω, γυρίζω
νέα σελήνη, χάση του φεγγαριού,
χασοφεγγιά
περιστροφή περί άξονα,
περιστροφή γύρω από άξονα
περιφορά γύρω από τον ήλιο
ανακλώμενο φως
δύση
ἒκλειψη
ελκτική δύναμη
έντονο φως, ζωηρό φως
θερμότητα
κατακόρυφος
ημερήσια περίοδος
νέα σελήνη, χάση του φεγγαριού,
χασοφεγγιά
χρόνος
απλανής αστέρας

2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2

2
2
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κίνησις

κίνηση

1

κοίταγμα

θέαμα

2

κυκλοφορῶ

κινούμαι σε κύκλο, περιφέρομαι

2

λαμπρόν σῶμα

φωτεινό σώμα

2

λύγωσις της σελήνης

άδειασμα του φεγγαριού

2

μάκρος

μήκος, απόσταση

2

μεγαλειότης ἀστέρος

μέγεθος αστέρος

2

μεσημβρία

νότος

2

ὀγλυγωρότης

ταχύτητα

2

οὐράνιον σῶμα

ουράνιο σώμα

1

πανσέληνον φεγγάρι

πανσέληνος

1

παχύτης

πυκνότητα

2

περίοδος

περίοδος

1

σελήνη

σελήνη

1

συμπεριφέρομαι μὲ

περιφέρομαι μαζί με

2

τράβιγμα

έλξη, τράβηγμα

2

τριγυρίζω

περιστρέφομαι

2
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Μερικά εκδοτικά και τυπογραφικά σχόλια (1)
Από εκδοτική-τυπογραφική σκοπιά, για την έκδοση «Φυσικής
απάνθισμα» του Ρήγα μπορούν να επισημανθούν τα ακόλουθα:
1. Το πεζό γράμμα <π> γράφεται ως <ϖ>.
2. Το <στ> παριστάνεται με <ς>.
3. Το <και> παριστάνεται με <ϗ>.
4. Ο κανόνας που εφαρμόζεται για την γραπτή απόδοση της
έγκλισης του τόνου είναι η προσάρτηση του εγκλιτικού στην
προηγούμενη λέξη, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί ενιαία τονική
ενότητα με αυτήν, π.χ.
λόγου του > λόγουτου,
γῆν μας > γῆνμας,
μέγεθος του > μέγεθόςτου,
μάτια μας > μάτιαμας,
σκούφια μου > σκούφιαμου,
φίλε μου > φίλεμου.
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Μερικά εκδοτικά και τυπογραφικά σχόλια (2)
5. Ο φθόγγος [u] δεν παριστάνεται με το δίψηφο <ου>, αλλά με
το σύμβολο <ȣ>, π.χ. ϖρώτȣ (πρώτου), χέρισȣ (χέρι σου),
αὐθέντημȣ (αυθέντη μου)
6. Δεν γίνεται διάκριση της κατάληξης της ενεργητικής μετοχής
του Ενεστώτα των βαρύτονων ρημάτων από εκείνη των
οξύτονων. Σε όλα η κατάληξη είναι με ωμέγα «-ωντας/ώντας», π.χ.
γυρίζωντας, πηγαίνωντας, ἀνατέλλωντας,
κυκλοφορῶντας, παρατηρῶντας
7. Γίνεται χρήση της αιτιατικής αντί της γενικής στο έμμεσο
αντικείμενο, π.χ.
νὰ μὲ δώσετε (να μου δώσετε), εἰπέτε με (πείτε μου).
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Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την πρωτότυπη έκδοση του βιβλίου
1. Η ελάττωσις και η αὒξησις της σελήνης
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2. Η φαινόμενη κίνηση των άστρων λόγω της περιστροφής της Γης
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3. Η ελεύθερη σκέψη είναι καλή σκέψη (η ρήση του Ελβετού γιατρού,
συγγραφέα και ποιητή, Albrecht von Haller που ενστερνίζεται ο Ρήγας:
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στο παραπάνω απόσπασμα, ο Ρήγας κάνει μια
αντιστροφή· θεωρεί ότι ο Γαλιλαίος (1564–1642) προηγήθηκε
του Κοπέρνικου ενώ ισχύει το αντίθετο. Ο Κοπέρνικος (1473–
1543) διατύπωσε το ηλιοκεντρικό σύστημα, υπέρμαχος του
οποίου ήταν ο Γαλιλαίος, ενώ ο πρώτος που το είχε προτείνει,
πολλούς αιώνες πριν, ήταν ο Αρίσταρχος ο Σάμιος (310–230
π.Χ.).
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Κατακλείδα
Από τη μικρή αυτή ανάλυση μέρους του βιβλίου «Φυσικής
απάνθισμα» του Ρήγα από την πλευρά της χρησιμοποιούμενης
γλώσσας και ορολογίας, προκύπτει ότι
ο Ρήγας καταφέρνει να μεταφέρει στο έργο τις επιστημονικές
έννοιες της εποχής χρησιμοποιώντας και λόγιους όρους,

αλλά ισοδυναμώντας τους με δημώδεις λέξεις και εκφράσεις οι
οποίες συντελούν στην καλύτερη κατανόηση, εκ μέρους του
αναγνώστη, των θεμάτων που πραγματεύεται και θεωρούμε ότι
επιτυγχάνει έτσι τον στόχο του που αναφέρει στον πρόλογο του
βιβλίου:
όχι απλώς «να επισωρεύσει λέξεις» στο «απάνθισμά του
αυτό» , αλλά «να το εκθέσει με σαφήνειαν όσον το δυνατόν,
οπού να το καταλάβουν όλοι».
30

Βιβλιογραφία
1. Ρήγας Βελεστινλής Θετταλός, Φυσικής απάνθισμα, ανατύπωση, έκδοση
του περιοδικού «Ο Φυσικός Κόσμος» της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών,
Αθήνα, 1971
2. Ρήγας Βελεστινλής Θετταλός, Φυσικής απάνθισμα,
Καραμπερόπουλος Δημήτριος Απ. (επιμ.), ανατύπωση, έκδοση της
Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών–Βελεστίνου–Ρήγα, Αθήνα, 1991
(http://www.karaberopoulos.gr/karaberopoulos/pdf/fisikis_apanthisma.pdf )
3. Καραμπερόπουλος Δημήτριος Απ., Η γαλλική «Encyclopédie». Ένα πρότ
υπο του έργου του Ρήγα «Φυσικής απάνθισμα», περιοδικό «Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗ
Σ», 21 (1997) (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/articl
e/view/1574/1565)
4. Καραμπερόπουλος Δημήτριος Απ., Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα
Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος», 10ο Επιστημονικό
Συμπόσιο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 11-13 Φεβρουαρίου 2011
(http://karaberopoulos.gr/karaberopoulos/pdf/Anatypo_11538.pdf)
5. Καραμπερόπουλος Δημήτριος Απ., Ρήγας Βελεστινλής και Παιδεία.
Πρωτοποριακές ιδέες
και συγκροτημένη σκέψη για τη μόρφωση των παιδιών
(http://www.karaberopoulos.gr/el/arthra-gia-velenstinli/arthra-rhgabelestinli-paideia-prwtoporiakes-idee-sugkrotimenh-skepsh/).
31

Δεν το είπε ο Ρήγας, αλλά το ενστερνίστηκε, το υπηρέτησε και γι’ αυτό
έδωσε και τη ζωή του ως πρωτομάρτυρας της Ελληνικής Επανάστασης.

Ευχαριστώ!...
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