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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Οι επιστολές του Κωνσταντίνου Σταμάτη οι όποιες χάρη σε μια 
λαμπρή ιδέα του εκδότη Χρήστου Ά . Δάρρα εκδίδονται και σχολιά
ζονται στο βιβλίο αυτό δεν είναι άγνωστες. Ό Emile Legrand 1 , εί
χε επισημάνει τήν αλληλογραφία Κωνσταντίνου Σταμάτη - Παναγιώ
τη Κοδρικά πού καλύπτει τα χρόνια 1788-1794 και είχε δημοσιεύσει 
άπο αυτήν τα γράμματα πού θα μας απασχολήσουν παρακάτω, θέ
τοντας ως κριτήριο της επιλογής του τήν αναφορά τους στα κρίσιμα 
γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης πού διαδραματίσθηκαν τους 
πρώτους μήνες του 1793. 

Σ τ α προλεγόμενα εκείνης της δημοσίευσης ό Emile Legrand πα
ρέθετε το ιστορικό της συλλογής των επιστολών και τον τρόπο με τον 
όποιο περιήλθαν στα χέρια του. Τα στοιχεία αυτά, τα σχόλια του Le
grand καθώς και αποσπάσματα άπο άλλες επιστολές του Κωνσταν
τίνου Σταμάτη, πού ό γάλλος μελετητής χρησιμοποιεί προκειμένου 
να παρουσιάσει τήν προσωπικότητα και τή δράση του Σταμάτη, μπο
ρεί τώρα ό "Ελληνας αναγνώστης να τα βρει στή μετάφραση των προ
λεγομένων πού δημοσιεύονται εδώ. 

Πρόκειται για δέκα επιστολές, αποσπασμένες άπο ενα πλήθος π α 
ρομοίων έγγραφων, άπο τις όποιες οι εννέα καλύπτουν τον 'Ιανουάριο 
του 1793 ένώ ή τελευταία είναι γραμμένη τήν 2α Φεβρουαρίου του 'ί
διου έ'τους. Μερικές από αυτές φέρουν συνημμένα παραρτήματα-προ-
σθήκες. 'Αποστολέας τους è Κωνσταντίνος Σταμάτης* παραλήπτης ό 
Παναγιώτης Κοδρικάς, ιδιαίτερος γραμματέας του Μιχαήλ Σούτσου, 
ηγεμόνα της Μολδαβίας. Κύριο—αν οχι αποκλειστικό τους—θέμα 
ή επαναστατική ατμόσφαιρα του Παρισιού, ή καταδίκη καί ή εκτέλε
ση του Λουδοβίκου Ι ζ ' , καθώς καί οι στρατιωτικές ενέργειες τών 
Γάλλωνκαίτών συνασπισμένων εναντίον τους "Αγγλων, Πρώσων, Αυ
στριακών, Ισπανών. Αυτά στο κυρίως επίπεδο* ανάμεσα ωστόσο στις 

1. Emile Legrand, «Lettres Constantin Stamaty», στην Annuaire de 
l'association pour l'encouragement des Grecques en France (Paris 1872, 
τόμ. VI, σ. 103-166). 
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πληροφορίες αυτές, πού κυρίως εστιάζονται γύρω άπο το πολιτικό και 
στρατιωτικό γίγνεσθαι της ταραγμένης εκείνης εποχής, εμφιλοχω
ρούν, σε μικρότερο βέβαια βαθμό, και τα προσωπικά στοιχεία, οί α
τομικές υποθέσεις, οί οικονομικές ανάγκες, δ,τι τέλος πάντων αναφέ
ρεται συνήθως στην πρώτη ή την τελευταία παράγραφο των επιστο
λών, δπως θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε εξετάζοντας αναλυτικά 
τήν αλληλογραφία αυτή. 

Μετά ιό κείμενο καί το σχολιασμό τών επιστολών, ακολουθούν 
τα στοιχεία πού βοηθούν τήν ανάγνωση καί κατανόηση τους, δηλα
δή γλωσσάρι ιδιωματικών λέξεων, προσδιορισμός τών τοπωνυμίων 
καί τα απαραίτητα βιογραφικά στοιχεία για τά πρόσωπα—, οσα μπό
ρεσα να εντοπίσω—, πού αναφέρονται στις επιστολές. 

Τα πρόσωπα 

"Οπως θα έχει τή δυνατότητα να παρατηρήσει ό αναγνώστης, ό
ταν ό Legrand παρουσίασε τις επιστολές τοΰ Κωνσταντίνου Σταμά
τη, βρήκε τήν ευκαιρία να σχολιάσει σχετικά μέ τον συντάκτη τών 
γραμμάτων δτι ήταν ένα πρόσωπο παντελώς αγνοημένο στην Ελλά
δα. "Εκτοτε βέβαια ή κατάσταση διαφοροποιήθηκε, καί τώρα διαθέ
τουμε ικανή συγκομιδή στοιχείων, τα όποια ή ιστορική έ'ρευνα προ
σκόμισε καί βάσει τών οποίων μπορούμε να έ'χουμε μια σαφή εικόνα 
για τήν προσωπικότητα καί τις δραστηριότητες τοΰ Κωνσταντίνου 
Σταμάτη. Φυσικά για τον Παναγιώτη Κοδρικά, τον παραλήπτη τών 
επιστολών, τα στοιχεία είναι περισσότερα, καθώς οί επαγγελματι
κές δραστηριότητες, καί κυρίως ή δραματική εμπλοκή του στις πνευ
ματικές διαμάχες τών πρώτων δεκαετιών τοΰ 19ου αι., κυρίως μέ 
τον Κοραή υπήρξαν ιδιαίτερα έ'ντονες καί έχουν απασχολήσει πολλα
πλώς τήν ιστορική έρευνα. 

Ό Π α ν α γ ι ώ τ η ς Κ ο δ ρ ι κ α ς (1762-1827 ) είναι γόνος 
καλής αθηναϊκής οικογένειας* στο γενεαλογικό του δέντρο εμφανίζον
ται τέσσερα σπουδαία αθηναϊκά ονόματα: Καντζηλιέρης, Χαλκοκον
δύλης, Κοδρικάς, Παλαιολόγος. Τελικά, αυτός θα κρατήσει εκείνο το 
επώνυμο πού τοΰ φαινόταν περισσότερο άξιο να διαιωνισθεΐ, καί το ό
ποιο ερχόταν άπο τήν πλευρά της μητέρας του. Στα 1778 φεύγει για 
τήν Κωνσταντινούπολη, οπού υπήρχε ή δυνατότητα να σταδιοδρομή
σει ως γραμματικός ή δάσκαλος καί παράλληλα να συμπληρώσει τή 
μόρφωση του- δλα αυτά καί κάποια άλλα σχέδια αποτελούσαν τυπικές 
κινήσεις προκειμένου να εξελιχθεί κανείς μέσα στο περιβάλλον τής 
φαναριώτικης κοινωνίας. 

Το 1783 έγινε γραμματικός τοΰ Μιχαήλ Σούτσου τον όποιον άκο-
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λούθησε στη Βλαχία1 το 1790 βρίσκεται στη δραγομανία του στόλου, 
ενώ τον επόμενο χρόνο, με την αποκατάσταση του Μιχαήλ Σούτσου 
στο θρόνο της Βλαχίας, γίνεται και πάλι γραμματικός του, θέση πού 
θα διατηρήσει ως το 1795. Παράλληλα προς δλα αυτά αρχίζει και ή 
πνευματική του δραστηριότητα· σημειώνουμε δτι το 1794 δημοσιεύ
τηκε ή μετάφραση του του έργου του Fontenelle De la Pluralité 
des Mondes (Περίπληθύος κόσμων), πού το αφιέρωσε στον ηγεμό
να Μιχαήλ Σούτσο. 

Ό Παναγιώτης Κοδρικάς διαμορφώνει σιγά σιγά τήν εικόνα του 
καλού Φαναριώτη, σαφώς συντηρητικού, τοΰ οποίου ή ζωή αρχίζει να 
προσανατολίζεται βαθμιαία προς τή Δυτική Ευρώπη, και μάλιστα 
προς τή Γαλλία. 'Από τα στοιχεία πού διαθέτουμε φαίνεται δτι το 
1791 τοΰ ανατέθηκε άπο τον Μιχαήλ Σούτσο ή αλληλογραφία με τους 
πράκτορες τοΰ ηγεμόνα στίς δυτικές πόλεις, γεγονός πού τοΰ δίνει τή 
δυνατότητα να είναι μυημένος στα δρώμενα της ευρωπαϊκής μυστι
κής διπλωματίας. "Ετσι, το 1797 ορίζεται μέλος της αποστολής πού 
επρόκειτο να προετοιμάσει τή διπλωματική εκπροσώπηση της 'Οθω
μανικής Αυτοκρατορίας στή γαλλική πρωτεύουσα. 

Ωστόσο αυτή ή υπηρεσία έμελλε να καθορίσει τήν υπόλοιπη ζωή 
του, καθώς ανακαλύπτει δτι το Παρίσι, ή Γαλλία γενικότερα, επρό
κειτο να αποτελέσει εφεξής γι' αυτόν τήν θετή του πατρίδα. "Ετσι, 
άφοΰ για ενα διάστημα παίξει το ρόλο τοΰ διπλοΰ πράκτορα, και μά
λιστα τοΰ διπλωμάτη πού σαφώς εργάζεται εις βάρος τών συμφερόν
των τής χώρας πού εκπροσωπεί, το 1802, όταν ό Τοΰρκος πρέσβης 
επιστρέφει στην Πόλη, δεν θα συνοδεύεται άπο τον Παναγιώτη Κο-
δρικα, άφοΰ ό τελευταίος κρίνει, καί πολύ σωστά, δτι θα ήταν πολύ 
επικίνδυνο να επιστρέψει εκεί. 

"Ετσι εισέρχεται στην υπηρεσία τής γαλλικής διπλωματίας ώς 
διερμηνέας-μεταφραστής τοΰ Υπουργείου 'Εξωτερικών, θέση τήν ο
ποία θα διατηρήσει ώς το θάνατο του. Παράλληλα με τήν υπηρεσία αυ
τή, σιγά σιγά γίνεται γνωστός στους φιλολογικούς κύκλους τοΰ Πα
ρισιού, άπο τους οποίους συχνά επαινείται για τίς μελέτες του. 

Άλλα εκείνο πού θα χρωματίσει, θα στιγματίσει, τήν παρισινή 
παρουσία τοΰ Κοδρικά είναι ή αντιπαλότητα του με τον κύκλο τοΰ Κο
ραή, καί ιδιαίτερα με τον 'ίδιο τον χιώτη σοφό. Γράφει χαρακτηριστι
κά γι' αυτήν ό Κ. Θ. Δημαράς: «'Ωστόσο είχε φθάσει πλέον ό καιρός 
τών μεγάλων γλωσσικών αγώνων με τον Κοραή. Κάπου δεκατρία 
χρόνια αμοιβαία δυσπιστία καί εχθρότητα, πού θα καταλήξει σε μιαν 
άπο τίς δριμύτερες μάχες πού έδόθηκαν μέσα στο πνευματικό κλίμα 
τοΰ ξαναγεννημένου ελληνισμού». 

Ή ένταση ανάμεσα στους δύο λογίους θα κορυφωθεί μετά το 
1818, δταν πεθαίνει ό κοινός φίλος τους 'Αλέξανδρος Βασιλείου, ό ό
ποιος μέχρι τότε συγκρατούσε τους συμπλεκομένους... "Εχουν καί οί 
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δύο τα δημοσιογραφικά τους όργανα: το περιοδικό Λόγιος' Ερμής 6 
Κοραής, το περιοδικό Καλλιόπη ό Κοδρικάς. Στη διαμάχη αύτη θα 
χρησιμοποιηθεί κάθε μέσον: δημοσιεύματα, επιστολές, συκοφαντίες, 
δυσφήμιση, λίβελλοι ανώνυμοι καί επώνυμοι κ.λπ. Ωστόσο δλα αυτά 
θα εκτονωθούν, θα ξεθωριάσουν καί θα αποδυναμωθούν με την έναρξη 
της'Επανάστασης του 1821. 

Στα 1818 ό Κοδρικας δημοσίευσε τη Μελέτη της κοινής ελληνι
κής διαλέκτου, έργο για το όποιο είχε πολύ μοχθήσει καί του οποίου 
πρόσφατα αποκτήσαμε την επανέκδοση. Στο έργο αύτο ό Κοδρικας 
υποστηρίζει αύτο πού αργότερα θα ονομαστεί καθαρεύουσα, τη γλώσ
σα δηλαδή πού διαμορφώθηκε στους κύκλους του Πατριαρχείου καί 
των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας. Πέρα άπο τή γλωσσική διαμάχη 
δμως, ό Κοδρικάς είχε πάντα στο νου του τον Κοραή, πού τον αποκα
λεί «νεολόγον Αίρεσιάρχην» καί «Δημεγέρτην». 

Τελικά δμως θα πολεμηθεί με τον ίδιο τρόπο καί άπο τους αντι
πάλους του, οι όποιοι ματαιώνουν καί τήν προσπάθεια του να εκπρο
σωπεί την επαναστατική κυβέρνηση των Ελλήνων στή Γαλλία. Πέ
θανε το 1827. Πάντως με τον τρόπο αύτο φεύγει ένας άπο τους κορυ
φαίους πρωταγωνιστές τής πνευματικής διαμάχης των Ελλήνων στα 
χρόνια του νεοελληνικού διαφωτισμού, πού πέτυχε δμως ώστε οι ι
δέες του να επηρεάσουν εις τήν διαμόρφωση τής καθαρεύουσας επί 
το άρχαϊκότερον περισσότερο άπο τις ιδέες του Κοραή. 

* * * 

Ό Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Σ τ α μ ά τ η ς (1764-1817 ). 'Αναφέ
ραμε λίγο πιο πάνω τήν κρίση του Legrand για τον Σταμάτη, δτι δη
λαδή ήταν τότε παντελώς άγνωστος στους "Ελληνες. Ωστόσο τώρα 
διαθέτουμε αρκετά στοιχεία πού μας έ'χουν προσκομίσει παλαιότεροι 
μελετητές (Σπ. Παπάς) άλλα καί νεότεροι (Αικατερίνη Κουμαρια-
νοΰ, Κ.Θ. Δημαράς, Λέανδρος Βρανούσης), κι έτσι μπορούμε να σχη
ματίσουμε μια πιο σαφή εικόνα για τον συντάκτη των επιστολών πού 
δημοσιεύονται εδώ. Φυσικά για τήν προσωπικότητα του υπάρχει α
κόμα ανοιχτό πεδίο έρευνας, καθώς στα αρχεία τοΰ γαλλικού Υ
πουργείου Εξωτερικών απόκειται άφθονο καί σημαντικό υλικό, κυ
ρίως για τή διπλωματική του δραστηριότητα ως μυστικού πράκτορα 
τοΰ γαλλικού 'Υπουργείου Εξωτερικών, άλλα καί στοιχεΐα-ντοκου-
μέντα πού αναφέρονται στην ανάμιξη του άλλα καί τήν προσφορά 
στα ελληνικά πράγματα εκείνης τής εποχής. "Αλλωστε το σώμα τών 
επιστολών, άπο το όποιο ό Legrand απέσπασε καί δημοσίευσε τις δέ
κα άπο αυτές πού αναδημοσιεύουμε εδώ δεν έ'χει ακόμα εντοπιστεί. 

Ό Κωνσταντίνος Σταμάτης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 
καί έ'φυγε νέος, τον Σεπτέμβριο τοΰ 1787, για το Παρίσι προκειμένου 
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να σπουδάσει ιατρική. Ή προσπάθεια του να σπουδάσει φαίνεται καί 
άπο τα στοιχεία της παρούσας αλληλογραφίας (εισαγωγικό σημείω
μα Legrand ), οπού εμφανίζεται ως νέος γεμάτος πάθος για την ανα
τομία πού τον απασχολεί συνεχώς' άλλα σιγά σιγά το κλίμα της επο
χής, ή κλίση του για άλλα πράγματα καί, πιθανόν, δ οδυνηρός βιοπο
ρισμός τον έκαναν να εγκαταλείψει την ιατρική. 

Ωστόσο ας λάβουμε ύπ' οψη καί το κλίμα πού επικρατεί τα χρό
νια αυτά στο Παρίσι, καί το όποιο μετά άπο λίγο θα οδηγήσει στην 
'Επανάσταση. Ζει λοιπόν ό νεαρός Κωνσταντινουπολίτης μέσα σε μια 
πυρετική ατμόσφαιρα πού την προσδιορίζουν οί συζητήσεις — πολιτι
κές καί φιλολογικές—,τα σαλόνια, οί εφημερίδες κ.λπ.,πράγματα πού 
φαίνεται δτι ταιριάζουν καλά στον πολυπράγμονα χαρακτήρα του. 

"Ετσι εντάσσεται στον κύκλο τών προσώπων πού παρακολουθούν 
την πολιτική κατάσταση για λογαριασμό κάποιων υψηλά ισταμένων, 
συντάσσουν εκθέσεις, ενημερώνουν, καί γενικώς άσκοΰν τις δραστη
ριότητες του μυστικού πράκτορα. Φυσικά αυτό απαιτεί γνωριμίες 
υψηλών προσώπων, συνεργασία με τίς κρατικές υπηρεσίες, γνώσεις, 
διορατικότητα καί μεγάλη ευθύνη. 

Το ρόλο αυτό, για τον όποιο θα μιλήσουμε με περισσότερες λεπτο
μέρειες στή συνέχεια της εισαγωγής, μας αποδεικνύει ανάγλυφα ή μι
κρή συλλογή τών επιστολών προς τον Παναγιώτη Κοδρικά. Ό Κων
σταντίνος Σταμάτης (1793-1795) εντάχθηκε στις μυστικές υπηρε
σίες του ηγεμόνα της Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσου, αλληλογραφεί με 
μεγάλη συχνότητα (τρεις φορές τήν εβδομάδα) με τον Παναγιώτη 
Κοδρικα, ιδιαίτερο γραμματέα του ηγεμόνα, καί τον ενημερώνει με 
σχολαστικότητα για τα διαδραματιζόμενα στην Ευρώπη καί ιδιαιτέ
ρως για τα συμβαίνοντα στή Γαλλία. 

Το 1793 οί Γάλλοι του αναθέτουν μια μυστική αποστολή στην 
Πρωσία. Ξεκινά για το 'Αμβούργο με τήν πλαστή ιδιότητα του "Ελ
ληνα εμπορευόμενου, καί συνεχώς ενημερώνει τήν υπηρεσία του άλλα 
καί τίς υπηρεσίες του Μιχαήλ Σούτσου. Το επόμενο έ'τος αναγκάζεται 
να φύγει για τήν Άλτόνα (άνηκε τότε στή Δανία). Τον Φεβρουάριο 
του 1795, με υπόμνημα του, υποδεικνύει στους γάλλους προϊσταμέ
νους του τή χρησιμότητα πού θα είχε ή ίδρυση γαλλικού προξενείου 
στις Παραδουνάβιες 'Ηγεμονίες. Ή πρόταση του έγινε δεκτή, καί του 
δίνουν εντολή να φροντίσει για τή νέα θέση. 

'Ωστόσο ό Σταμάτης, διορατικός δπως είναι, αντιλαμβάνεται δτι 
ή ιδιότητα του μυστικού πράκτορα, υπό τήν οποία δρα καί προσπο-
ρίζεται τα απαραίτητα για τήν επιβίωση του δεν του «εξασφαλίζει» 
τίποτε άλλο έκτος άπο κινδύνους καί ανυποληψία. Κινείται λοιπόν 
δραστήρια προκειμένου να ονομασθεί ό ίδιος άπο τή Γαλλική Δημο
κρατία γενικός πρόξενος για τίς Παραδουνάβιες 'Ηγεμονίες, πράγμα 
το όποιο τελικά επιτυγχάνει το 1796. 
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eH θέση αυτή φαίνεται ότι αποτελούσε για τον Σταμάτη δ,τι κα
λύτερο μπορούσε να επιθυμήσει, καθώς του έδινε τή δυνατότητα να 
αναγνωριστεί και στα μάτια τών Ελλήνων συμπατριωτών του άλλα 
και να δράσει για τή θετή πατρίδα του, τή Γαλλία — είχε εν τώ μετα
ξύ νυμφευθεί Γαλλίδα1 και είχε πολιτογραφηθεί Γάλλος. 

'Ωστόσο δλα αυτά απαιτούσαν και τήν έγκριση της Πύλης- γι' 
αυτό ό Σταμάτης, το 1796, θα φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, προ
κειμένου να λάβει τήν απαιτούμενη έγκριση από τις τουρκικές αρ
χές, πράγμα το όποιο όμως δέν θα κατορθώσει ποτέ. 'Έτσι ό διορισμέ
νος άπο το Διευθυντήριο ως γενικός πρόξενος της Γαλλίας στις Πα
ραδουνάβιες 'Ηγεμονίες Κωνσταντίνος Σταμάτης, ό πρώην 'Οθωμα
νός υπήκοος και τώρα Γάλλος πολίτης, δέν θα καταφέρει οΰτε καν 
να φτάσει στην έδρα της υπηρεσίας πού τόσο επιθυμούσε. Φυσικά για 
τήν αποτυχία του αυτή δέν φαίνεται να ήταν αμέτοχοι και ορισμένοι 
άπο τους κύκλους τών Φαναριωτών, οι όποιοι βέβαια δέν έβλεπαν με 
καλό μάτι έ'ναν «ξένο», ή έναν έμπιστο του Μιχαήλ Σούτσου, να ανα
λαμβάνει Ινα τόσο καίριο πόστο. "Ετσι ό Κωνσταντίνος Σταμάτης, 
μετά άπο Ινα χρόνο απουσίας και άκαρπων προσπαθειών, αναγκάζε
ται να επιστρέψει με άδεια χέρια στο Παρίσι τον 'Ιούλιο του 1797. 

Μετά τήν επιστροφή του στο Παρίσι, δλα συγκλίνουν στή διαπί
στωση δτι υπάρχει προς το πρόσωπο του κάποια δυσαρέσκεια εκ μέ
ρους τών γαλλικών άρχων, και πάντως για τήν περίοδο αυτή (1797-
1798) υπάρχει πεδίο ανοιχτό στην αναζήτηση τών ενεργειών του 
Σταμάτη. Ωστόσο για τα χρόνια αυτά διαθέτουμε ορισμένα κείμενα 
του προπαγανδιστικά υπέρ τών γαλλικών στρατευμάτων πού είχαν 
έκστρατεύσει προς τα μέρη της 'Ανατολής. "Ενα άπο τα κείμενα αυτά, 
τα όποια δημοσιεύτηκαν ανώνυμα ή ψευδώνυμα, είναι και ή προκήρυ
ξη Προς τους Ρωμαίους της 'Ελλάδος, πού δημοσίευσε ό Σταμάτης 
με το ψευδώνυμο Φιλόπατρις "Ελευθεριάδης τον'Οκτώβριο του 1798. 

Στην ίδια εποχή ανήκει και ενα υπόμνημα του πού έχει τήν επι
γραφή Vues particulières du Citoyen Constantin Stamaty sur les 
affaires de la Turquie*, και υποβλήθηκε στο Διευθυντήριο στις 16 
'Οκτωβρίου του 1798. Στα κείμενα αυτά è Κωνσταντίνος Σταμάτης, 
ο άνθρωπος πού υπηρετεί με κάθε τρόπο τή γαλλική πολιτική, βρί
σκει τήν ευκαιρία να εκδηλώσει και τον πατριωτισμό του καλώντας 
τή Γαλλία να απελευθερώσει τήν Ελλάδα. Βέβαια δλα αυτά εν
τάσσονται στο πλέγμα του προβλήματος πού ονομάστηκε «'Ανατο
λικό Ζήτημα»- δμως ή συνολική προσέγγιση τοϋ ζητήματος πού 
επιχειρεί, δείχνει έ'ναν άνθρωπο καλά πληροφορημένο για τις ζυμώ-

1. Πρόκειται για τήν Μαρία-Θηρεσία Σιρντέν, με τήν οποία απόκτησε μία 
κόρη και. δύο γιους. 

* 'Ιδιαίτερες απόψεις τοϋ Πολίτη Κωνσταντίνου Σταμάτη για τις τουρκι
κές υποθέσεις. 
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σεις καί τις κινήσεις πού διενεργούνται μεταξύ των Ελλήνων και 
αποσκοπούν στη χειραφέτηση και εθνική αναγέννηση τους. Φυσι
κά ολα αυτά τα εντάσσει με δεξιοτεχνία μέσα στο πλαίσιο συμφε
ρόντων της Γαλλίας, την οποία καλεί να απελευθερώσει τήν Ελλά
δα προκειμένου να δημιουργήσει ένα σταθερό ανάχωμα έναντι των 
επεκτατικών σχεδίων της Ρωσσίας και της Αυστρίας. 

Βρισκόμαστε τώρα στα 1798, και το έτος αυτό ή Γαλλία συγ
κροτεί στην Άγκόνα της 'Ιταλίας Ινα Πρακτορείο Γαλλικού Ε μ 
πορίου (Agence de Commerce Français), το όποιο στην πραγμα
τικότητα είναι μια υπηρεσία πού έχει σκοπό τήν εξέγερση τών ανα
τολικών επαρχιών της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 'Επικεφαλής 
του Πρακτορείου αύτοΰ τέθηκαν οι Κωνσταντίνος Σταμάτης, Emile 
Gaudin και Michel-Ange Bernard Mangourit. Ωστόσο τα μεγαλό
πνοα σχέδια τών Γάλλων, πού σχεδίαζαν τη δημιουργία επαναστατι
κής αναταραχής, τήν προώθηση πρακτόρων, πολεμοφοδίων, προπα
γανδιστικού υλικού κ.λπ., δεν πραγματοποιήθηκαν. "Ετσι το Πρα
κτορείο αύτο καταργήθηκε πέντε μόλις μήνες μετά άπο τήν 'ίδρυση 
του, μετά άπο τήν κατάληψη τής'Αγκόνας άπο τους Ρώσσουςκαί ό 
Σταμάτης θα επιστρέψει τελικά στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 1799. 

Τη δράση του Σταμάτη στην Άγκόνα, πού είναι έντονη και 
προς πολλές κατευθύνσεις, καθώς και άλλες πτυχές τής ζωής του, εκ
θέτει με κάθε λεπτομέρεια ό Λ. Βρανούσης σέ δημοσίευμα του (βλ. 
Βιβλιογραφία). Στην Ί'δια μελέτη εκδίδονται επίσης και σχολιάζον
ται τα δύο επαναστατικά φυλλάδια στα όποια έχει άμεση και έμ
μεση ανάμειξη ό Σταμάτης. "Ετσι προκύπτει, πιστεύω, το αίτημα να 
αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας ή δραστηριότητα αυ
τή του πράκτορα-πατριώτη Σταμάτη, καθώς περιλαμβάνει σύνδεση 
με επαναστατικούς πυρήνες στα Επτάνησα, στην "Ηπειρο, στή Μά
νη, σύνδεση με το δίκτυο τών συντρόφων του Ρήγα, σχέσεις με τους 
αδελφούς Πουλιού, στην Εφημερίδα τών οποίων σχεδίαζε να διο
χετεύσει προπαγανδιστικό υλικό κ.λπ. 

Τελικά δμως ή διάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου ανέκοψε και 
τή δράση του Σταμάτη, καθώς ή Γαλλία έχανε τήν Αίγυπτο καί αναγ
καζόταν να αναδιπλωθεί. Ό Σταμάτης, βρισκόταν συνεχώς στην υ
πηρεσία τών γαλλικών μυστικών υπηρεσιών καί τήν ιδιότητα αυτή 
θα τήν διατηρήσει ως το τέλος τής ζωής του. Μετά άπο ένα μικρό διά
στημα παραμονής στο Παρίσι, τοποθετήθηκε τον 'Απρίλιο του 1801 
στή Civita-Vecchia τής Ρώμης, δπου θα παραμείνει συνολικά για 
δεκαεφτά χρόνια, δηλαδή ως τήν ήμερα του θανάτου του. 

Ό Σταμάτης, πρόσωπο τής δράσης, δεν ήταν φυσικά ευχαριστη
μένος άπο τα νέα καθήκοντα του* κάνει αλλεπάλληλα διαβήματα προ
κειμένου να μετατεθεί σέ άλλη θέση" προτείνει επίσης τήν ίδρυση ενός 
σχολείου άπο το όποιο θα αποφοιτούσαν νέοι με τήν ιδιότητα του δι-
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πλωματικοΰ πράκτορα, και το όποιο φυσικά θα διηύθυνε ό ίδιος* ε
πιζητεί τη μετάθεση του άπο τή Ρώμη. 

Κανένα άπο τα άμεσα σχέδια του δεν πραγματοποιείται* δμως 
το 1806 λαμβάνει τον τίτλο του Consul de France (Προξένου της 
Γαλλίας). Μεταφράζει το μυθιστόρημα του Σατωβριάνδου Atala, 
πού τυπώθηκε στη Βενετία το 1805 χωρίς το ονομά του. Να ση
μειώσουμε έδώ δτι ό Σατωβριάνδος εϊχε βαφτίσει την κόρη του Στα
μάτη, στην οποία έδωσε ακριβώς το όνομα Άταλά. 

Ό Κωνσταντίνος Σταμάτης, ευρισκόμενος σε επαγγελματική α
δράνεια, αναγκάζεται να ταξιδέψει στο Παρίσι το φθινόπωρο του 
1814, προκειμένου να υποστηρίξει προσωπικά τα αιτήματα του στον 
Ταλεϊράνδο. Άλλα και αυτές οι ενέργειες του θα παραμείνουν χωρίς 
αποτέλεσμα. "Ομως τα χειρότερα θα ακολουθήσουν, καθώς το προ
ξενείο στο όποιο υπηρετεί υποβιβάζεται, και ό ίδιος χάνει τή θέση 
του. 'Ακολουθούν αγωνιώδεις προσπάθειες για τήν εξεύρεση νέας θέ
σης ή τήν εξασφάλιση κάποιας αποζημιώσεως. Ό Ταλεϊράνδος δεν 
εγκρίνει κανένα άπο τα αιτήματα του Σταμάτη* ωστόσο το 1815, με 
τήν αλλαγή της διεύθυνσης του γαλλικού Υπουργείου'Εξωτερικών, 
τον τοποθετούν και πάλι στην παλαιά του θέση, στην οποία έπανεγ-
καθίσταται το 1816 και στην οποία θα παραμείνει ώςτό θάνατο του, 
πού θα τον βρει σε ηλικία μόλις 53 ετών. 

Ά π ' ολα αυτά σαφώς σχηματίζεται ή εικόνα μιας προσωπικότη-
τητας πού μετά άπο μια έντονη δραστηριότητα πέφτει στην αφάνεια. 
Προσφέρει τις υπηρεσίες του στή γαλλική διοίκηση, προσπαθεί για 
τήν ελληνική υπόθεση. Έ ν τώ μεταξύ έχει για τα καλά ενταχθεί στή 
γαλλική κοινωνία. Είπαμε δτι παντρεύτηκε γαλλίδα, συνδέθηκε με 
τον Σατωβριάνδο και τον ζωγράφο Ingris, ό όποιος μάλιστα φιλοτέ
χνησε ενα ωραίο σχέδιο του Σταμάτη να περιβάλλεται άπο τήν οικο
γένεια του. Τα παιδιά του σταδιοδρομούν πια ώς Γάλλοι, μάλιστα 
ένας γιος του υπήρξε δάσκαλος μουσικής στή σχολής του Saint-
Saèns. Πολύ χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Κ. Θ. Δημαρά για 
τον Κωνσταντίνο Σταμάτη: «βλέπουμε δτι αδικήθηκε δσο ζούσε, δτι 
αδικήθηκε μετά τον θάνατο του...»."Ισως, χρειάζεται περισσότερο να 
προσπαθήσουμε για να γνωρίσουμε καλύτερα τον άνθρωπο αυτόν και 
τον ιστορικό του ρόλο. 

Ό Μ ι χ α ή λ Σ ο ύ τ σ ο ς (1729-1803). Φυσικά στα κείμε
να του Σταμάτη πού επανεκδίδονται έδώ δεν αναφέρεται το όνομα 
τοΰ ηγεμόνα της Βλαχίας και Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσου. Και φυσι
κά δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, άφοΰ πρόκειται στην ουσία 
για μυστική διπλωματία. Ωστόσο ή υπόθεση είναι εξακριβωμένη ά
πο κάθε άποψη* δτι δηλαδή ή αλληλογραφία τοΰ Κωνσταντίνου Στα
μάτη με τον Παναγιώτη Κοδρικά (και αυτού το δνομα, δπως θα δια
πιστώσουμε, έχει επιμελώς διαγραφεί άπο τα τεκμήρια της άλληλο-
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γραφιάς) διεξάγεται, ενόψει των αναγκών και τών σκοπών του Μι
χαήλ Σούτσου. Γι' αυτό κρίνουμε απαραίτητο να αναφέρουμε λίγα λό
για και για την προσωπικότητα αύτη. 

Γιος του ΚωνσταντίνουΔράκουΣούτσου,ΜέγαΣπαθάριου( 1711 ) 
και Μέγα Λογοθέτη (1738) της'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και λο
γίου με σημαντική βιβλιοθήκη και κάποια λογοτεχνική παρουσία, ο 
Μιχαήλ Σούτσος διετέλεσε αρχικά αντιπρόσωπος του ηγεμόνα της 
Βλαχίας 'Αλεξάνδρου Υψηλάντη στην Κωνσταντινούπολη και αργό
τερα πήρε ό 'ίδιος τή θέση του Μεγάλου Διερμηνέα (1782-1783). 

Στον ηγεμονικό θρόνο τής Βλαχίας ανήλθε το 1783 και παρέμεινε 
ώς το 1786, όταν αντικαταστάθηκε άπο τον Νικόλαο Μαυρογένη. Έ ν 
συνεχεία τον βρίσκουμε καΐ πάλι στή θέση του ηγεμόνα τής Βλαχίας 
(1791-1793), τής Μολδαβίας (1793-1795) και ξανά τής Βλαχίας 
(1801-1802). 

Κατά το διάστημα τής ηγεμονίας του αντιμετώπισε τήν ανταρ
σία του Πασβάνογλου, πασά του Βιδινίου, εξαιτίας τής οποίας εξαν
τλήθηκε οικονομικά και γι' αυτό, λόγω τών χρεών του, αναγκάστηκε 
να καταφύγει οικογενειακώς στην Αυστρία. Γρήγορα δμως επέστρε
ψε στην Κωνσταντινούπολη δπου και πέθανε το 1803. 

"Οπως αποκαλύπτεται άπο τήν παρούσα αλληλογραφία, άλλα και 
άπο άλλα στοιχεία πού διαθέτουμε, ό Μιχαήλ Σούτσος είχε οργανώσει 
μια συστηματική μυστική υπηρεσία πού διέθετε πυκνό δίκτυο αντα
ποκριτών σε πολλά ευρωπαϊκά κέντρα. Ή ενημέρωση αυτή, τήν οποί
αν επιδιώκει συστηματικά καί μεθοδικά, πρέπει να ξεκινά άπο σύν
θετα κίνητρα. Ό Μιχαήλ Σούτσος είναι ηγεμόνας σε μια περιοχή ή 
οποία, μολονότι ανήκει στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία—με τον τρό
πο πού ανήκει καί τις συνθήκες πού επικρατούν έκεΐ — βρίσκεται στο 
κέντρο τών ευρωπαϊκών εξελίξεων, κοντά στις χώρες Αυστρία, Γερ
μανία, Ρωσσία, Πολωνία, πού έχουν εμπλακεί στή δίνη τών πολεμι
κών συγκρούσεων τής εποχής. "Ετσι ό ηγεμόνας αυτός, άλλα καί κάθε 
άλλος στή θέση του, πιστεύουμε δτι ήταν σχεδόν υποχρεωμένος να ε
νεργεί μέ τον τρόπο πού ενεργούσε, παρακολουθώντας δηλαδή άπο 
κοντά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις τόσο στο πολιτικό δσο καί στο στρα
τιωτικό επίπεδο. 

Παραλλήλως βέβαια, παρά το καθεστώς ήμιαυτονομίας, ό Σού
τσος βρίσκεται στην υπηρεσία τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έχει 
άμεση εξάρτηση άπο τήν Πύλη, εύκολα ανακαλείται, καί μπορεί να 
χάσει ακόμα καί το κεφάλι του. Ή διττή αυτή εμπλοκή, λοιπόν, εξη
γεί έν πολλοίς τήν ύπαρξη του μυστικού δικτύου, πράγμα άλλωστε το 
οποίο αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά καί ό Κωνσταντίνος Σταμάτης 
σε μια επιστολή του, δταν, απευθυνόμενος στον Παναγιώτη Κοδρικά, 
θα του γράψει: «Λοιπόν καταγίνου εις αυτό όπου τοσάκις τήν έζήτη-
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σα, όπου ακολούθως ή δούλευσις τοϋ"Υψουςτου [ΜιχαήλΣούτσου] 
και της Πύλη τέλος πάντων να ώφεληθή άπο τον ζήλον μας». 

" Ε μ α θ α χθες, δεν σε το βεβαιώνω δμως. . . 

(Τα ευρωπαϊκά πράγματα στις αρχές του 1793: 
μια μυστική αλληλογραφία αποκαλύπτει...) 

"Εχουμε ήδη αναφέρει δτι οι επιστολές πού εκδίδονται και σχο
λιάζονται έδώ δέν έχουν σχέση μέ το κοινό επιστολικό είδος, του ο
ποίου λαμπρά δείγματα έχουμε σέ δλες τις ιστορικές περιόδους μέ α
ποκορύφωμα τον 17ο και 18ο αιώνα. 

Ψήγματα τοϋ είδους αύτοϋ έ'χουμε στις περιπτώσεις πού ό Κων
σταντίνος Σταμάτης αφήνει τήν πολιτική και επικεντρώνεται σέ προ
σωπικά θέματα, όπως είναι οι σχέσεις μέ τον πατέρα του, οι οικονο
μικές του δυσκολίες, οι «προσωπικές» αντιπαραθέσεις μέ τον Πανα
γιώτη Κοδρικά. 

Ωστόσο δέν πρέπει να λησμονούμε Οτι κύριο μέλημα της αλληλο
γραφίας αυτής εϊναι να συνεισφέρει στις υπηρεσίες του Μιχαήλ Σού
τσου μια δσο γίνεται καλύτερη πληροφόρηση για τα διαδραματιζόμε
να στή Γαλλία πρωτίστως, άλλα και στις χώρες πού έχουν άμεση εμ
πλοκή μέ το γαλλικό ζήτημα" και είναι αυτές κυρίως ή 'Αγγλία και ή 
Αυστρία καί δευτερευόντως ή Ρωσσία, ή 'Ολλανδία, ή 'Ισπανία. 'Εν
νοείται πώς ή διαπλοκή αυτή περιλαμβάνει καί τήν 'Οθωμανική Αυ
τοκρατορία, τήν οποία άλλωστε υπηρετεί οΰτως ή άλλως καί ό ανομο
λόγητος αποδέκτης της αλληλογραφίας Μιχαήλ Σούτσος. 

'Ωστόσο, πριν περάσουμε στην αναλυτική περιγραφή των γεγονό
των πού επισημαίνει καί σχολιάζειή αλληλογραφία μας,πρέπεινά δώ
σουμε Ινα 'ιστορικό περίγραμμα της πολιτικο-στρατιωτικής κατάστα
σης πού επικρατούσε εκείνη τήν εποχή στον ευρωπαϊκό ορίζοντα. 

Βρισκόμαστε λοιπόν στις αρχές του κρίσιμου για τή Γαλλία έτους 
1793. "Εχει προηγηθεί φυσικά ή Γαλλική 'Επανάσταση καί ή φυ
γή γάλλων ευγενών στο εξωτερικό. Ό Αεοπόλδος Β' της Αυστρίας 
δέν αποφάσιζε να βοηθήσει το γαμπρό του Λουδοβίκο, καθώς είχε να 
αντιμετωπίσει τις εθνικές στάσεις των Μαγυάρων, τις στάσεις στις 
αυστριακές Κάτω Χώρες καί τις εθνικές κινήσεις της Βοημίας. 'Εξαι
τίας δλων αυτών, εξάλλου, τερμάτισε τον πόλεμο μέ τήν Τουρκία (ει
ρήνη της Σίστοβας, 4 Αυγούστου 1791 ). 

Στην Ευρώπη έχει αρχίσει ήδη να διαμορφώνεται μια διευρυμένη 
συμμαχία κατά της Γαλλίας, δπου μετέχουν οι χώρες Αυστρία, Πρω
σία, 'Αγγλία καί 'Ολλανδία, ή οποία συμμαχία δμως δέν προέβαινε 
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σϊ επιθετικές κινήσεις εξαιτίας της προβληματικής στάσης της 'Αγ
γλίας. 'Ωστόσο το σκηνικό αλλάζει δραματικά το 1792, καθώς πεθαί
νει ό Λεοπόλδος και ό διάδοχος του Φραγκίσκος Β' είναι πρόθυμος να 
βοηθήσει τους Γάλλους ευγενείς."Ομως προτού προλάβει να πάρει αυ
τός τήν πρωτοβουλία, ή Γαλλική 'Εθνοσυνέλευση κήρυξε πρώτη τον 
πόλεμο εναντίον του (20 'Απριλίου 1792 ). "Ετσι άνοιξε το πρώτο μέ
τωπο, στο όποιο αμέσως έκανε τήν εμφάνιση της και ή Πρωσία, ως 
σύμμαχος βέβαια της Αυστρίας. Ή Πρωσία ωστόσο δεν μπορούσε να 
δραστηριοποιηθεί καίρια, επειδή είχε ανοικτό μέτωπο προς τήν πλευ
ρά της Ρωσσίας, ή οποία, με τη λήξη τοΰ Β' ρωσσοτουρκικοΰ πολέ
μου ('Ιανουάριος 1792 ), είχε εισβάλει στην Πολωνία. 

Στην αρχή τοΰ πολέμου εκείνου οι Γάλλοι ηττήθηκαν ή ήττα αυ
τή αποδόθηκε στις αντιδράσεις για τήν σύλληψη του Λουδοβίκου καί 
τών ευγενών, γι' αυτό ή Γαλλία ζει μια δεύτερη επαναστατική περίο
δο, στην οποία πρωτοστατούν οι ριζοσπαστικοί Γιακωβίνοι καί πού 
οδηγεί στή σύλληψη καί φυλάκιση της βασιλικής οικογένειας. Έ ν συ
νεχεία, καί ενόψει τοΰ κινδύνου άπο τήν προέλαση τών εχθρικών στρα
τευμάτων καίτήν απειλή εναντίον τοΰ Παρισιοΰ, έν μέσω δραματικών 
γεγονότων στις 21 Σεπτεμβρίου 1792, ή Γαλλική 'Εθνοσυνέλευση 
ανακηρύσσει τήν Γαλλία σέ Δημοκρατία. 

Συγχρόνως με τα δραματικά αυτά γεγονότα, ή Γαλλία ανατρέπει 
τ/]ν κατάσταση καί στο στρατιωτικό επίπεδο,καθώς ό γαλλικός στρα
τός αναχαιτίζει στην αποφασιστική μάχη τοΰ Βαλμύ (20 Σεπτεμβρίου 
1792) τους Πρώσους. Ή μάχη αυτή αναπτέρωσε το ηθικό τών Γάλ
λων, πού πέρασαν στην αντεπίθεση κατακτώντας διαδοχικά τή Ρηνα
νία (Φρανκφούρτη ), τις Κάτω Χώρες, τή Σαβοΐα καί τή Νίκαια. 

Ή Αυστρία λοιπόν έχει πληγεί καίρια. Οι Πρώσοι έν τώ μεταξύ 
αντιμετωπίζουν τή ρωσσική απειλή, καί ό διαμελισμός της Πολωνίας 
τελικά πραγματοποιείται με τή συνθήκη μεταξύ Ρωσσίας καί Πρω
σίας (23 'Ιανουαρίου 1793 ). "Ετσι δμως, καί ενώ, δπως εϊπαμε, είχε 
προηγηθεί ή κατάληψη τών Κάτω Χωρών άπο τους Γάλλους, το ευ
ρωπαϊκό σκηνικό γνώριζε δραματικές μεταβολές καί ή επέμβαση της 
'Αγγλίας έμοιαζε αναπότρεπτη, καθώς τα συμφέροντα της με τήν αλ
λαγή τοΰ καθεστώτος τών Κάτω Χωρών πλήττονταν καίρια. "Ετσι, 
στις 10 'Ιανουαρίου 1793, ή 'Αγγλία έστειλε 25.000 στρατιώτες για 
να ενισχύσει τή σύμμαχο της 'Ολλανδία καί έπαψε να αναγνωρίζει τον 
Γάλλο πρέσβη στο Λονδίνο. ' Η κατάσταση ραγδαίως χειροτέρευε καί 
ό πόλεμος Γαλλίας-Άγγλίας ήταν αναπόφευκτος. 

'Ακριβώς στις αρχές τοΰ 1793, όταν συνέβαιναν αυτά τα δραματι
κά γεγονότα, τα όποια επιβάρυνε ή δίκη τοΰ Λουδοβίκου, τοποθετοΰν-
ται ο'ι επιστολές τοΰ Κωνσταντίνου Σταμάτη. Τα σχολιασμένα γεγο
νότα άπο τον Σταμάτη θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τώρα, έχοντας 
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υπόψη μας σε γενικές γραμμές το πολιτικο-στρατιωτικό ευρωπαϊκό 
περίγραμμα, στο όποιο άλλωστε αναφέρονται,. 

α ) Ή δίκη και ή καταδίκη του Λουδοβίκου IQ' 

Βρισκόμαστε στους πρώτους μήνες του 1793 και το γεγονός πού 
μέ τή βαριά σκιά του επικαλύπτει δλα τα άλλα είναι ή δίκη του Λου
δοβίκου Ι ζ ' . Αυτό λοιπόν παρακολουθεί άπό κοντά ό Σταμάτης, καί 
γι9 αυτό προσκομίζει κάθε σχετική πληροφορία* ωστόσο, εκείνο πού 
κατ' αρχάς εντυπωσιάζει, εϊναι τό γεγονός ότι ό Σταμάτης έχει φτά
σει σέ τέτοιο βαθμό πολιτικής ωριμότητας, ώστε δεν περιορίζεται 
μόνο στο να αναφέρει απλώς τα σχετικά μέ τή δίκη του Λουδοβί
κου, άλλα επιπροσθέτως εκφέρει καί τις προσωπικές του απόψεις χω
ρίς να προσμετρά τους κινδύνους πού τόν απειλούν. 

Ώ ς προς αυτό μάλιστα διαπιστώνει ότι όλοι οι Γάλλοι πολίτες 
— καί φαίνεται ότι συναριθμεΐ ανάμεσα τους καί τόν εαυτό του — 
αναφέρουν ελεύθερα τις απόψεις τους, οι όποιες περιλαμβάνουν κυ
ρίως τις εξής δύο: καταδίκη-εξορία. Στή σύγκρουση τους οι γνώμες 
αυτές γεννούν διενέξεις καί πλήθος δημοσιευμάτων. Στα τελευταία 
έχει καί πάλι συμμετοχή ό Σταμάτης, ό όποιος φαίνεται ότι αρθρο
γραφεί σέ κάποια εφημερίδα (άλλοτε είχε θεωρηθεί ότι είχε δικό του 
φύλλο, πράγμα πού δέν επιβεβαίωσε ή έ'ρευνα), στην οποία υποστηρί
ζει μετριοπάθεια, Οχι τόσο λόγω συμπάθειας προς τόν Λουδοβίκο, άλ
λα προκειμένου να περιορίσει τις επιθέσεις πού δέχεται ή Γαλλία άπό 
τις ξένες αυλές, καί ιδιαίτερα άπό εκείνη τής 'Αγγλίας. 

Γύρω άπό τό θέμα, τής δίκης του Λουδοβίκου ξετυλίγεται ενα 
πλέγμα ευρωπαϊκών πολιτικών δραστηριοτήτων, τις όποιες διαπι
στώνουμε ότι ό Κωνσταντίνος Σταμάτης συλλαμβάνει μέ μοναδική 
οξυδέρκεια. Καταρχάς γι' αυτόν ό βασιλιάς είναι πρόσωπο πλέον 
ακίνδυνο (άνεπικίνδυνο) κι έτσι κάθε άλογο μίσος καί εκδίκηση εναν
τίον του είναι ανώφελα. 'Ωστόσο εκτιμά ότι ή ανάμειξη τών ξένων υ
πέρ του μονάρχη, καί ιδιαίτερα τής 'Αγγλίας, δυσχεραίνει τή θέση 
τοΰ Λουδοβίκου, επειδή είναι ευνόητο ότι διαμορφώνεται ενα ισχυρό 
πολιτικό ρεύμα τό όποιο θέλει να αποδείξει, μέσω ακριβώς τής κατα
δίκης τοΰ βασιλιά, ότι περιφρονεί τήν 'Αγγλία καί δέν αποδίδει κα
μιά σημασία στην ισχύ καί τις απειλές της. 'Εξάλλου, σέάλλη κρίση 
του για τό 'ίδιο ζήτημα, εχειτή γνώμη ότι ή εξουσιαστική ομάδα τής 
'Αγγλίας μάλλον επιθυμεί τήν καταδίκη, προκειμένου να εξεγείρει 
περισσότερο τήν αγγλική κοινή γνώμη εναντίον τών Γάλλων, άλλα 
καί προκειμένου να άσκεΐ μεγαλύτερη επιρροή στα γαλλικά πράγμα
τα μέσω τοΰ άδελφοΰ τοΰ Λουδοβίκου (μουσιοϋ), πού πρόκειται να 
διαδεχθεί τόν Λουδοβίκο μετά τήν εξουδετέρωση του. 
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Σχετικά με την αυλή της'Ισπανίας, εξάλλου, ή εκτίμηση του Σ τ α 
μάτη είναι ότι αύτη αναμένει την εξέλιξη της δίκης του Λουδοβίκου 
προκειμένου να αποφασίσει για τη στάση της. Ά λ λ α και ή Ρωσσία, με 
την Αικατερίνη Β', είχε ενδιαφερθεί για την τύχη του γάλλου μονάρ
χη και εΐχε προσφερθεί να μεσολαβήσει για τή σωτηρία του. 

"Ομως το ζήτημα αύτο αποτελεί καί βασικό πρόβλημα της εσω
τερικής σκηνής, καθώς ή καταδίκη του Λουδοβίκου έχει πλέον απο
φασιστεί άπο τήν Ε θ ν ι κ ή Σύνοδο. Στην πόλη Ρουέν αναφέρονται ε
πεισόδια από αριστοκράτες φιλοβασιλικούς- δμως ό Σταμάτης ανα
φέρει δτι δύο χιλιάδες πατριώτες κατόρθωσαν να «βάλουν γνώση» 
σε δεκαεφτά χιλιάδες «ευγενείς καί παπάδες». Ωστόσο οι αποφάσεις 
λαμβάνονται στο Παρίσι. Έ κ ε ΐ λοιπόν δικάστηκε καί καταδικάστηκε 
ό Λουδοβίκος. 'Επί μία εβδομάδα οι δικαστές εξέταζαν αν ό πρώην 
βασιλιάς ήταν ένοχος εσχάτης προδοσίας, καί αποφάσισαν καταφατι
κά. "Επειτα ψήφισαν για τήν ποινή, καί αποφάσισαν τή θανατική κα
ταδίκη με πλειοψηφία 366 υπέρ έναντι 319, πού ήθελαν τήν είρκτή. 
"Ετσι καταδικάστηκε ό Καπέτος, καί ή είδηση διαδόθηκε αστραπιαί
ους σε δλο τον κόσμο. Ή πρώτη αντίδραση προήλθε άπο τον πρέσβη 
της 'Ισπανίας, ό όποιος επέδωσε επιστολή κατά τή στιγμή τής κατα
δίκης πού δεν διαβάστηκε στή Σύνοδο, καί ό Σταμάτης φοβάται τα 
χειρότερα, δηλαδή κήρυξη πολέμου καί εκ μέρους τής Ισπανίας. Το 
γράμμα αύτο τελικά δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες, καί δεν ήταν τί
ποτε άλλο παρά διπλωματικός ελιγμός της ισπανικής αυλής ώστε να 
υπάρξει ειρήνη με αντάλλαγμα τή σωτηρία του Λουδοβίκου. 

Ά λ λ α καί εδώ είναι σωστή ή κρίση του Σταμάτη. Οι έξωθεν π α 
ρεμβάσεις φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς ή νεαρή Γαλλι
κή Δημοκρατία θέλει να αποδείξει ότι δεν δέχεται συμβιβασμούς καί 
κηδεμονίες* ακόμη περισσότερο Οτι δεν πτοείται άπο τους «ξένους φο-
βερισμούς» καί είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε δ,τι αυτή θεω
ρεί δτι ενδυναμώνει τή θέση της. Καί ιδού το αποτέλεσμα: εικοσιπέν
τε χιλιάδες στρατιώτες συγκεντρώνονται στο χώρο δπου πρόκειται να 
γίνει ή δημ,όσια εκτέλεση τοϋΚαπέτου καί διαδηλώνουν δτι θα δώσουν 
καί τή ζωή τους «δια τα δίκαια τής άνθρωπότητος», θα σκοτώσουν ο
ποίον υποστηρίζει τήν τυραννία, καί φυτεύουν το δέντρο τής ελευθε
ρίας (μια δρυ) στο σημείο δπου πρόκειται να πέσει το κεφάλι του 
Λουδοβίκου. 

Ή καταδίκη του Λουδοβίκου αποφασίστηκε. Αυτοί πού υποστή
ριζαν τήν αναβολή τής εκτέλεσης παραμερίστηκαν. Τήν έπαύριο ό 
πρώην βασιλιάς πρόκειται να ανέβει το ικρίωμα στην πλατεία Κα-
ρουζέλ. Καί τα λόγια του Σ τ α μ ά τ η : «'Ιδού λοιπόν το τέλος αυτής τής 
τραγωδίας. Ποια τα άποβησόμενα; Ό Κύριος οιδε». 

Ό Κωνσταντίνος Σταμάτης, δπως ομολογεί, παρακολούθησε τήν 
εκτέλεση του Λουδοβίκου καί αναφέρει στον Παναγιώτη Κοδρικά δτι 
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ό βασιλιάς «απέθανε με την άνδρείαν όπου ή πίστις εμπνέει εις ένα άν-
θρωπον όπου νομίζει τον εαυτόν του μάρτυρα και άγιον». *Η εκτίμη
ση του για ενα γράμμα πού άφησε ό Λουδοβίκος είναι δτι πρόκειται 
για «γλώσσα του ογδόου αιώνος», δηλαδή για ιδέες μεσαιωνικές καί 
ξεπερασμένες. *Η προσπάθεια του Λουδοβίκου να εκφωνήσει ενα λό
γο επί του 'ικριώματος έσβησαν μέσα στους ήχους τών τύμπανων καί 
τις ζητωκραυγές τών εκατό χιλιάδων συγκεντρωθέντων υπέρ του έ
θνους καί της δημοκρατίας. 

"Ετσι κατέληξε ό Λουδοβίκος Ι ζ ' καί έτσι άνοιξε ό ασκός του 
Αιόλου για τις τύχες της νεαρής Γαλλικής Δημοκρατίας. Τή γνώμη 
του Κωνσταντίνου Σταμάτη για το τρομακτικό αυτό γεγονός τήν επι
σημάναμε: φόβοι για τις επικείμενες αντιδράσεις... Ά λ λ α ό Παναγιώ
της Κοδρικάς ποια γνώμη είχε για τήν εκτέλεση του Γάλλου βασιλιά; 
Βέβαια δεν έχουμε τις πρωτότυπες απαντήσεις στα γράμματα του 
Σ τ α μ ά τ η ' διαθέτουμε όμως ένα σχόλιο τοΰ τελευταίου σε γραφόμενα 
του Κοδρικά, από τό όποιο διαφαίνεται ασφαλώς ή γνώμη του: ό Κο
δρικάς πρεσβεύει ότι οι Γάλλοι είναι «μικροπρεπεΐς», καθώς αφήνουν 
τα σπουδαία ζητήματα καί καταπιάνονται με ενα «ύποκείμενον ανω
φελές». Ό Σταμάτης έτσι βρίσκει τήν ευκαιρία να εκθέσει τό πόσο 
βαθύτατα έχει επηρεαστεί άπό τις αρχές ττις Επανάστασης, κ α θ ώ ς — 
ενώ είναι της ίδιας γνώμης με τόν Κοδρικά, όπως άλλωστε τό έχουμε 
κιόλας επισημάνει — προβαίνει σε ενα μάθημα δημοκρατικής αντίλη
ψης: ή καταδίκη τοΰ Λουδοβίκου δεν είναι εκδίκηση άλλα απόδοση 
δικαιοσύνης* άφοΰ ό Λουδοβίκος κρίθηκε ένοχος,έπρεπε να εκτελεστεί 
ή ποινή, άλλως ή αρχή περί ίσότητος «δεν ήθελεν εϊσθαι παρά μία γε
λοία χίμαιρα, οι νόμοι καί τα δίκαια τών εθνών τό παίγνιον τών φαν-
τασιώντών εστεμμένων ληστών». Συγχρόνως μάλιστα έχει τήν ευκαι
ρία να εκθειάσει με κάθε τρόπο τό έθνος εκείνο τό όποιο, παρά τις πιέ
σεις πού δέχτηκε άπό τήν 'Αγγλία καί τήν 'Ισπανία για τό πρόσωπο 
εκείνο «υπέρ τοΰ οποίου Ολη ή Ευρώπη διηγέρθη έκ τών θεμελίων», 
τόλμησε να εκτελέσει τις επιταγές τοΰ επαναστατημένου λαοΰ: να α
παλλάξει τή Γαλλία άπό ενα φάντασμα,τό όποιο όμως αντιπροσώπευε 
έναν κίνδυνο, καθώς στό πρόσωπο του συγκέντρωνε τις ελπίδες τών 
εχθρών της Δημοκρατίας. 

β') Ή αντιπαλότητα με τήν 'Αγγλία 

"Οπως έχει δείξει ή ιστορική προσέγγιση τών ευρωπαϊκών πραγ
μάτων, μετά τήν επικράτηση της Γαλλικής'Επανάστασης τόν κύριο 
πόλο αντίδρασης εναντίον της εξέφραζε κυρίως ή 'Αγγλία. Αυτό φυσι
κά επιβεβαιώνεται καί άπό τις αναφορές τοΰ Κωνσταντίνου Σταμά
τη. Τις αγγλικές αντιδράσεις παρακολουθεί στενά, τις αγγλικές άντι-
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δράσεις καταγράφει και κοινοποιεί στην αυλή του ηγεμόνα Μιχαήλ 
Σούτσου. 

Είδαμε δτι στην πρώτη κιόλας επιστολή αναφέρεται στις ενέργει
ες της αγγλικής αυλής και του αγγλικού κοινοβουλίου προκειμένου να 
επιτύχουν τή σωτηρία του Λουδοβίκου, άλλα και στα αρνητικά απο
τελέσματα πού προκαλούν οι ενέργειες αυτές, καθώς και οι Γάλλοι 
τους "Αγγλους αισθάνονται ώςτον κύριο αντίπαλο, σ' αυτούς θέλουν 
να εναντιωθούν. "Ομως τα πράγματα έχουν οξυνθεί και σέ άλλο επί
πεδο: ό πρέσβης της Γαλλίας στο Λονδίνο Σοβελέν προσπαθεί χωρίς 
επιτυχία να πληροφορηθεί άπο τον ισχυρό άνδρα λόρδο Γκράνβιλλ αν 
περιλαμβάνονται και οι Γάλλοι σέ αγγλικό νομοσχέδιο, το όποιο προ
φανώς έθιγε τα εμπορικά τους συμφέροντα. Σέ περίπτωση καταφατι
κής απάντησης, οι Γάλλοι επρόκειτο να καταγγείλουν τήν εμπορική 
σύμβαση του 1786, πού ίσχυε ακόμη μεταξύ των δύο εθνών. Πάντως 
ή γενική εκτίμηση του Σταμάτη είναι Οτι οι Γάλλοι επιθυμούν τον 
πόλεμο, ό όποιος φυσικά θα εξελιχθεί κυρίως σέ ναυτικό πόλεμο α
νάμεσα στα δύο κράτη. 

Τελικά, σέ άλλη αναφορά του, ό Σταμάτης θα μας πληροφορήσει 
δτι αγγλικός νόμος προέβλεπε τον αφοπλισμό δλων τών ξένων υπη
κόων, μέ αντικειμενικό σκοπό, κατά τον Σταμάτη, τον άφοπλισμοτών 
"Αγγλων εκείνων πού επιζητούν τήν αναμόρφωση της αγγλικής πολι
τικής σκηνής. "Ετσι, κατά τις αγορεύσεις στο αγγλικό Κοινοβούλιο, 
έγινε σφοδρή επίθεση και κατά τών Γάλλων Οτι τάχα υποκινούν συ
νωμοσίες κατά τής'Αγγλίας. Τα πράγματα λοιπόν έχουν εκτραχυνθεί 
και αναμένεται ή γαλλική απάντηση στίς αντιδράσεις αυτές, ενώ γί
νονται και κάποιες υποθέσεις για τις πιθανές κινήσεις του αγγλικού 
στόλου στή Βόρειο Θάλασσα και τή Μεσόγειο. "Αλλωστε οί ετοιμα
σίες του αγγλικού στόλου είναι πασιφανείς: δάνεια συνάπτονται άπο 
τήν αγγλική κυβέρνηση υπέρ τοΰ στόλου* οί έμποροι φοβούνται για 
τα χειρότερα... 

Τα πράγματα συνεχώς επιδεινώνονται μεταξύ Γαλλίας-'Αγγλίας* 
ό Σταμάτης έχει τή δυνατότητα και τήν ικανότητα να εκτιμήσει δτι 
καί ή πολιτική τοΰ Ούίλιαμ Πίτ κινείται προς αυτή τήν κατεύθυνση, 
μολονότι φοβάται τις εσωτερικές αντιδράσεις Σκωτσέζων και 'Ιρλαν
δών, μεταξύ τών οποίων, κατά τήν εκτίμηση πάντα τοΰ "Ελληνα πρά
κτορα, υπάρχει μεγάλος αριθμός φιλελεύθερων πολιτών.'Εξάλλου πι
στεύει δτι δλες αυτές οί αντιξοότητες ενώπιον τών οποίων βρίσκεται 
ή νεαρή Γαλλική Δημοκρατία, τελικά τήν ενδυναμώνουν καί θα τής 
δώσουν τή δυνατότητα να κυριαρχήσει στην Ευρώπη* για να ενισχύσει 
μάλιστα το επιχείρημα του καταφεύγει στο παράδειγμα τής Ρώμης, 
το όποιο τοΰ φαίνεται ανάλογο προς το γαλλικό τών ημερών του. 

Μέ βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά, καί παρά τήν πολεμόχαρη διά
θεση τών "Αγγλων άλλα καί τών Γάλλων, καθώς καί τις εκατέρωθεν 
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πολεμικές ετοιμασίες, ό Σταμάτης πληροφορείται δτι παράλληλα κυο
φορείται και ενα ειρηνευτικό σχέδιο στο όποιο εμπλέκονται κυρίως 
ή Γαλλία, ή 'Αγγλία καί ή 'Ισπανία. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, ή 
'Αγγλία καί ή 'Ισπανία πρόκειται να αναγνωρίσουν τη Δημοκρατία 
της Γαλλίας υπό τις έξης προϋποθέσεις: 

α' ) Ή Γαλλία να παραιτηθεί από τη ναυσιπλοία στον ποταμό Έ -
σκο υπέρ της 'Ολλανδίας. 

β' ) Να αφήσει τους Βουρβώνους έκτος παιχνιδιού, παρέχοντας 
τους δμως ικανή αποζημίωση (αρμοδία ζωοτροφία). 

γ' ) Να μεταβάλει προς το επιεικέστερο τα αυστηρά μέτρα εναν
τίον τών γάλλων φυγάδων καί να αποζημιώσει τους εξόριστους 'ιερω
μένους. 

δ' ) Να εγκαταλείψει ή Γαλλία υπέρ τών παλαιών ηγεμόνων τις πε
ριοχές του Βελγίου, της Λιέγης, της Μαγεντίας, της Σαβοΐας καί της 
Νίκαιας, οπού δμως θα πραγματοποιηθούν ταυτοχρόνως ο'ι απαραί

τητες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις μέ εγγυήτρια τη Γαλλία. 
ε' ) Ή Γαλλία να διατηρήσει την 'Αβινιόν, άφοΰ δμως αποζημιώ

σει τον πάπα. 
στ' ) Να καταβληθούν αποζημιώσεις στους πρίγκιπες πού είχαν 

υπό την κυριαρχία τους εκτάσεις στις περιοχές της'Αλσατίας καί Αω-
ρένης. 

ζ' ) "Ολες οι συμφωνίες πού υπήρχαν μεταξύ της Γαλλίας καί τών 
άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων προτού πολέμου θα παύσουν να ισχύουν 
ή θα τροποποιηθούν. 

Αυτοί είναι οί δροι της 'Αγγλίας, ή οποία δμως παράλληλα επι
διώκει να φέρει σέ τέτοιο σημείο τη Γαλλία, ώστε αύτη να αρχίσει 
πρώτη τον πόλεμο. "Ετσι παρά τις «φιλειρηνικές» διαθέσεις της, δη
μιουργεί συνεχώς τριβές καί εστίες έντασης, δπως είναι ή αποστο
λή πρακτόρων καί το εμπάργκο στα πλοία πού μετέφεραν σιτηρά άπα 
την 'Ιρλανδία καί τήν 'Αγγλία στή Γαλλία. 

'Ακολουθούν στή συνέχεια ορισμένες εκτιμήσεις του Σταμάτη για 
τήν κατάσταση πού επικρατεί στην 'Ιρλανδία καί στή Σκωτία, καί ή 
οποία, σύμφωνα μέ τα γραφόμενά του, εγκυμονεί κινδύνους για τήν 
'Αγγλία. Πάντως βρίσκει τήν ευκαιρία να εκθέσει τους λόγους για 
τους οποίους ένας πόλεμος μεταξύ 'Αγγλίας καί Γαλλίας θα αποβεί υ
πέρ της δεύτερης. Τούτο, κατά τις εκτιμήσεις του, οφείλεται στο γε
γονός δτι ή Γαλλία βρίσκεται σέ καλύτερη οικονομική κατάσταση άπο 
τή Βρετανία. Αυτό δμως πού εξασφαλίζει κυρίως τήν υπεροχή στους 
Γάλλους είναι το νέο πνεύμα, καί το σπουδαιότερο, δτι στή νέα κα
τάσταση πού έχει δημιουργηθεί στή Γαλλία ό λαός έ'χει άμεση εμ
πλοκή — έχει δημιουργήσει συμφέροντα τα όποια ο'ι γάλλοι πολίτες 
είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν μέ τή ζωή τους. "Ισως βρισκόμαστε 
μπροστά σέ μια πολύ οξεία κρίση του Σταμάτη γιατή δύναμη της 
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Γαλλικής 'Επανάστασης, ή όποια έγκειται ακριβώς στο γεγονός δτι 
οί στρατιώτες πού συνθέτουν τώρατονγαλλικο στρατό έχουν, στη συν
τριπτική πλειοψηφία τους, αγοράσει «υποστατικά παπάδων ή ευγε
νών», δημιουργώντας πλέον άμεση συνάφεια ανάμεσα στην πολιτική 
κατάσταση με το συμφέρον και τήν επιβίωση τών οικογενειών τους. 

Έ ν τώ μεταξύ, σύμφωνα με τα γραφόμενα του Σταμάτη, έφτα
σε κι ένα γράμμα άπο το αγγλικό 'Υπουργείο τών 'Εξωτερικών, το 
περιεχόμενο τοΰ όποιου καταφανώς δείχνει δτι ό πόλεμος πλέον έχει 
καταστεί αναπόφευκτος. Σύμφωνα λοιπόν μ' αυτό, ό λόρδος Γκράν-
βιλλ κατηγορεί τή Γαλλία Οτι ή απόφαση της 17ης Νοεμβρίου 1792 
τής Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ενσπείρει τήν ταραχή καί τήν αναρχία 
στην Ευρώπη. Και αν αυτή ή κατηγορία σχετίζεται με θεωρητικές καί 
υποθετικές αιτίες, υπάρχει καί ή πρακτική κατηγορία εναντίον της 
Γαλλίας δτι κάνει χρήση καί πάλι τοΰ ποταμού Έσκό, πράγμα πού α
ποτελεί παρασπονδία, επειδή στρέφεται κατά τών συμμάχων της'Αγ
γλίας καί τών Όλλανδών. 

Στις διακοινώσεις αυτές τών "Αγγλων, ή γαλλική εκτελεστική 
Βουλή έ'δωσε άμεση απάντηση: δέχεται να συζητήσει για το πρόβλη
μα με τήν ναυσιπλοΐα τοΰ ποταμού Έσκό, δέχεται να εγγυηθεί για 
τήν αυτονομία τοΰ Βελγίου, υπό τον δρο δτι ή 'Αγγλία θα σταματήσει 
τις πολεμικές προπαρασκευές, διαφορετικά è πόλεμος είναι άφευκτος, 
καί το δίκαιο βέβαια βρίσκεται με το μέρος της Γαλλίας. 

Αιτιάσεις λοιπόν εκατέρωθεν, οί όποιες άνακαλοΰν τα προεόρτια 
αναπόφευκτου πολέμου, δπως συμβαίνει σε δλες τις ανάλογες περι
πτώσεις. "Ηδη παρουσιάστηκαν τα πρώτα σημεία με τις κινήσεις μο
νάδων τοΰ άγγλικοΰ στόλου στή Μάγχη, επιθετικές προσεγγίσεις αγ
γλικών πλοίων σε γαλλικά λιμάνια καί βολές τηλεβόλων εναντίον τών 
πλοίων αυτών. Φυσικά καί τα δύο μέρη επικαλούνται το δίκαιο τών 
αιτημάτων τους καί το άδικο τών ενεργειών τοΰ αντιδίκου. Καί αυτό 
φαίνεται άριστα άπο τήν αγόρευση ενός μέλους της Γαλλικής 'Εθνο
συνέλευσης —τοΰ Μπρισο— πού τάσσεται ανοικτά υπέρ τοΰ πολέμου, 
καθώς αποφαίνεται δτι ή Γαλλία δεν έχει τίποτα να χάσει ενώ ό αν
τίπαλος διακινδυνεύει τα πάντα, καί κυρίως ενδέχεται να χάσει τήν 
Εταιρεία τών'Ανατολικών 'Ινδιών, το αποικιακό κράτος της'Ασίας 
καί τους συμμάχους στην Ευρώπη. 'Αντιθέτως, ή Γαλλία θα αποτινά
ξει το βάρος μιας συνθήκης πού τής καταστρέφει κάθε εμπορικό σχε
διασμό* καί καταλήγοντας ό 'ίδιος ομιλητής πρότεινε να απαιτήσουν 
άπο τήν 'Αγγλία τήν ακύρωση τών διαταγμάτων εναντίον τής Γαλ
λίας καί τήν ακύρωση τοΰ εμπάργκο μεταφοράς σιτηρών προς αυτήν. 

"Οπως έχουμε ήδη διαπιστώσει, το βάρος τής επικείμενης άγγλο-
γαλλικής σύγκρουσης είναι τέτοιου μεγέθους, ώστε ή σοβαρότητα, ή 
αβεβαιότητα για τή νίκη τής μιας ή τής άλλης χώρας να δεσπόζει καί 
να δίνει λαβή για συζητήσεις υπέρ τοΰ ενός ή τοΰ άλλου αντιπάλου. Μέ-
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σα στο πλέγμα αυτό με τις αντικρουόμενες εκτιμήσεις, οί όποιες ως 
Ινα σημείο προσδιορίζονται και άπο τίς ιδεολογικές τοποθετήσεις τών 
προσώπων πού τάσσονται με τη μια ή με την άλλη δύναμη, εντάσσε
ται και ή απάντηση του Σταμάτη σε γράμμα του Κοδρικά, ό όποιος 
φαίνεται δτι δεν συμμερίζεται τίς αισιόδοξες υπέρ της Γαλλίας εκτι
μήσεις του Σταμάτη. 

Ή απάντηση του Σταμάτη στο σημείο αυτό θέτει ακριβώς την 
άλλη διάσταση τών συγκρούσεων, ή οποία δίνει τη δυνατότητα σέ αν
θρώπους πού μάχονται ως «μάρτυρες», δηλαδή έχοντας έναν βαθύτε
ρο σκοπό υπέρ του οποίου δεν διστάζουν νά δώσουν και τη ζωή τους, 
να υπερβούν την αδυναμία τους, πού προέρχεται άπο την ανάλυση τών 
πραγματικών στοιχείων, όπως γίνεται άπο τους έξωθεν αναλυτές. Και 
τέτοια φαίνεται δτι ήταν ή εκτίμηση του Κοδρικά για τον επικείμενο 
πόλεμο" άλλα συναφείς ήταν και για τίς εσωτερικές συγκρούσεις της 
Γαλλικής 'Επανάστασης, για τίς όποιες Ομως διαψεύστηκε. Αυτό α
κριβώς του θυμίζει τώρα αντί άλλης απάντησης ό Κωνσταντίνος Στα
μάτης, και του επισημαίνει δτι κινδυνεύει να πέσει και πάλι έξω. 

Πέραν τούτων δμως, ό Σταμάτης βρίσκει τήν ευκαιρία να επανέλ
θει στο ζητημάτων αριθμών πού προσδιορίζουν τήν οικονομία τών δύο 
χωρών, επειδή βέβαια γνωρίζει καλά δτι ό πόλεμος κρίνεται κυρίως 
άπό τήν οικονομική αντοχή τών εμπλεκομένων. Ή οικονομική κατά
σταση τών αντιπάλων δίνεται μέ αρκετά αναλυτικό τρόπο στογράμμα 
του της 18ης 'Ιανουαρίου προς τον Παναγιώτη Κοδρικά: «"Ασπρα, 
καράβια, άνθρωποι, ιδού το τριπλούν νεΰρον του πολέμου»· και σ' αυ
τό το τρίπτυχο τών μέσων και τών ανθρώπων ό Σταμάτης καταθέτει 
τίς εκτιμήσεις του, συναριθμώντας σ' αυτές τους φόρους, τή δανειστι
κή ικανότητα, τήν αποδυνάμωση της 'Αγγλίας λόγω του πολέμου της 
'Ανεξαρτησίας της 'Αμερικής, τίς εσωτερικές δυσαρέσκειες'Ιρλανδών 
και Σκώτων κατά τών "Αγγλων, και βέβαια τή φωνή της ελευθερίας 
πού καλεί στον αγώνα τους Γάλλους στρατιώτες. 

'Εφεξής οί πληροφορίες πού δίνονται άπο τον Σταμάτη γιατή στά
ση της 'Αγγλίας κινούνται μέσα στο πνευμάτων προετοιμασιών για 
τον επερχόμενο πόλεμο, και οί όποιες φυσικά διανθίζονται και άπο τίς 
προτάσεις ειρήνης, οί όποιες δμως βρίσκονται ακριβώς μέσα στή λο
γική της αναπόφευκτης σύγκρουσης. "Ετσι οί "Αγγλοι ετοιμάζουν πυ
ρετωδώς τα πλοία τους, συνομιλούν μέ τήν Αυστρία, τήν 'Ισπανία, τή 
Σαρδηνία, διακηρύσσουν δτι αν ή Γαλλία εγκαταλείψει τα μέρη πού 
κατέλαβε θα μείνουν έξω άποτή σύγκρουση, ενώ δείχνουν δτιτούς ενο
χλεί πολύ το νέο πνεύμα της 'Επανάστασης πού τα γαλλικά στρατεύ
ματα φέρνουν μαζί τους και το όποιο διαδίδεται γρήγορα και στους 
άλλους λαούς. 

Μέσα στις 'ίδιες παραμέτρους πού έχουμε επισημάνει, φτάνει ή 
δραματική είδηση δτι ειδοποιήθηκε ό πρέσβης της Γαλλίας στο Λον-
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δίνο να εγκατάλειψε!, την αγγλική πρωτεύουσα, σημείο έσχατης κλι
μάκωσης του πολεμικού κλίματος, ενώ παράλληλα οί διαπραγματεύ
σεις, δπως εκτιμά δ Σταμάτης, δέν διακόπτονται, και ή πλέον χαρα
κτηριστική κίνηση προς αυτή τήν κατεύθυνση είναι ή είδηση της ανα
χώρησης τοΰ Μαρά για το Λονδίνο. 

Στο σημείο αυτό, και εν μέσω της γενικής αμφιβολίας και καχυ
ποψίας πού έχει οξύνει τήν κατάσταση, ό Κωνσταντίνος Σταμάτης 
βρίσκει τήν ευκαιρία να επιτεθεί συνολικά εναντίον της αγγλικής πο
λιτικής, τήν οποία θεωρεί ως τον κύριο αίτιο τής κακής κατάστασης 
τών ευρωπαϊκών υποθέσεων, μολονότι αυτή καλύπτεται πίσω άπο 
μια επίπλαστη ουδετερότητα. Σύμφωνα με τή λογική τοΰ Σταμάτη, 
ή 'Αγγλία είναι το έθνος πού ανέκαθεν μισούσε και μισεί τή γαλλική 
ευημερία εξαιτίας ενός «προπατορικού μίσους» πού τρέφει κατά τής 
Γαλλίας- βεβαίως υπάρχουν και μεταξύ τών "Αγγλων φωτισμένοι άν
θρωποι πού χαίρονται για τις επιτυχίες τών Γάλλων, άλλα πάντως ή 
αγγλική πολιτική πάντοτε κινήθηκε και κινείται ύπουλα καί μακιαβε
λικά. Στο σχήμα αύτο ό Σταμάτης βλέπει δτι ή 'Αγγλία δέν έκανε 
τίποτα για να εμποδίσει τήν επεκτατική πολιτική τής Ρωσσίας, ή ο
ποία έφτασε μέχρι το διαμελισμό τής Πολωνίας* δέν έκανε τίποτα για 
να εμποδίσει τή συμμαχία Αύστρίας-Πρωσίας,ή οποία στρέφεται σα
φέστατα κατά τής Γαλλίας' αυτή υποκινεί τους πρίγκιπες τής Γερμα
νίας εναντίον τής Γαλλίας. Συμπερασματικά, κατά τον Σταμάτη, ή 
'Αγγλία είναι ή «ψυχή τής συνωμοσίας» καί έχει ως μόνο σκοπό να 
«διεγείρη εχθρούς κατά τής Φράντζας, καί να τήν εμπόδιση να έκλέξη 
μίαν πολιτείαν ελεύθερον». 

Ωστόσο ό Σταμάτης είναι αρκετά διορατικός ώστε να εντοπίσει 
καί τις ευθύνες τής Γαλλίας, δηλαδή τις άστοχες πράξεις πού έδωσαν 
τήν ευκαιρία στην 'Αγγλία να εκδηλώσει το άντιγαλλικο μένος της. 
Βέβαια, οφείλονται Ολα στα αναπόφευκτα λάθη πού προέρχονται άπο 
κοσμοϊστορικό γεγονός τής Γαλλικής 'Επανάστασης, άλλα πάντως 
είναι λάθος ή δημαγωγική πολιτική ορισμένοι εφημερίδων τής Γαλ
λίας καί ή κατά μέτωπον επίθεση τους κατά τής βασιλείας, ή περιφρο-
νητική απόρριψη ορισμένων αγγλικών αίτημάτο^ν άποτή Γαλλική'Ε
θνοσυνέλευση, το πρόβλημα τής ναυσιπλοΐας στον ποταμό Έ σ κ ό . 

Μέσα στο φορτισμένο αύτο κλίμα θα ενταχθούν καί οί τελευταίες 
πληροφορίες;γιάτήν κατάσταση τών άγγλογαλλικών σχέσεων πού πα
ρέχονται στα δύο τελευταία γράμματα αυτής τής έκδοσης: ό λόρδος 
Ά μ χ ε ρ σ τ ανέλαβε τήν αρχηγία τών αγγλικών στρατευμάτων, πολε
μικά πλοία εξοπλίζονται συνεχώς, ό πρέσβης τής Γαλλίας στο Λονδί
νο Σοβελέν εγκατέλειψε τή χώρα καί ήδη βρίσκεται στο Παρίσι" βέ
βαια στην αποπομπή τοΰ Σοβελέν— ό όποιος μάλιστα, κατά διαταγήν 
τής Γαλλικής 'Εθνοσυνέλευσης, εγκατέλειψε τή χώρα χωρίς να απο
δώσει τις πρέπουσες εθιμοτυπικές τ ιμές—αφορμή έδωσε ή εκτέλεση 
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του Λουδοβίκου. Και φυσικά ό πόλεμος πλέον έ'χει ουσιαστικά αρχί
σει. Ή επίσημη έναρξη του δίδεται άπα τον Brissot στη Γαλλική Ε 
θνοσυνέλευση την 1η Φεβρουαρίου 1793. 

Ή κήρυξη του πολέμου επίσημα αιτιολογείται άπο τή γαλλική 
πλευρά με τις παρακάτω αιτιάσεις κατά της 'Αγγλίας: α') άπο την 
10η Αυγούστου 1792, πού ή 'Αγγλία έδωσε τήν εντολή στον πρέσβη 
της να εγκαταλείψει το Παρίσι, δεν έπαψε να απεργάζεται δεινά εναν
τίον της Γαλλίας* β' ) ή περιφρόνηση του Γάλλου πρέσβη στο Λονδίνο 
εκ μέρους τών αγγλικών ά ρ χ ω ν γ ' ) ή μή αναγνώριση της 'Εθνικής 
Συνέλευσης* δ' ) ή παρεμπόδιση της μεταφοράς σιτηρών στή Γαλλία, 
πράγμα πού αντέβαινε τους ορούς της συνθήκης του 1786* ε' ) ή υπο
δοχή και ή παροχή άσυλου σε πολλούς Γάλλους ευγενείς, αντιπάλους 
της Γαλλικής Δημοκρατίας, καί ή καταδίωξη όσων διακατέχονταν ά
πο φιλελεύθερες ιδέες" στ' ) οι μεγάλες πολεμικές προετοιμασίες, πού 
στρέφονταν βέβαια κατά της Γαλλίας· ζ' ) ή αποστολή στρατευμάτων 
στην Όλλανδία, ενέργεια σαφέστατα άντιγαλλική* η ' ) άπο τή στιγμή 
πού άρχισε ή δίκη του Λουδοβίκου, δεν έπαψε ή 'Αγγλία να οργανώνει 
άντιγαλλικούς συνασπισμούς με τήν Αυστρία, τήν Όλλανδία καί τήν 
Πρωσία. 

Ε ξ α ι τ ί α ς δλων αυτών λοιπόν κηρύσσεται ό πόλεμος, καί διατάσ
σονται οι επικεφαλείς της γαλλικής πολιτικής, καί κυρίως της στρα
τιωτικής ηγεσίας, να λάβουν δλα τα απαραίτητα μέτρα για τήν υπερά
σπιση του έθνους. 

γ ) Οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις 

"Οπως έχουμε αναφέρει, ή βασική κατεύθυνση της ενημέρωσης 
πού πραγματοποιεί ό Κωνσταντίνος Σταμάτης μέσω τών επιστολών, 
είναι στραμμένη προςτήν αγγλική πολιτική, καθώς γνωρίζει πολύ κα
λά δτι ή 'Αγγλία αποτελεί τον βασικό αντίπαλο της νεαρής Γαλλικής 
Δημοκρατίας. Ωστόσο δεν είναι δυνατόν να παραβλέψει βέβαια καί 
τις κινήσεις τών άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων,κατά το μέτρο πού αυ
τές εμπλέκονται στή νέα γαλλική πραγματικότητα. "Εχουμε ήδη επι
σημάνει δτι στην παρούσα χρονική στιγμή (αρχές του 1793) δπου ε
κτυλίσσεται ή δραστηριότητα του Σταμάτη, ή Γαλλία έ'χει αναχαιτί
σει τήν πρωσική προέλαση στο Βαλμύ κι έχει περάσει στην αντεπίθε
ση, καταλαμβάνοντας τις αυστριακές Κάτω Χώρες καί ορισμένες άλ
λες περιοχές ('Αλσατία, Νίκαια, Φρανκφούρτη κ.ά. ). 

"Ετσι, ή προσοχή τοΰ Σταμάτη για τα τεκταινόμενα στρέφεται φυ
σικά στις κινήσεις τών Π ρώσων, τών Αυστριακών καί τών 'Ισπανών, 
καθώς διαβλέπει τήν ουσιαστική σύμπραξη δλων αυτών εναντίον της 
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Γαλλίας, έκτος βέβαια άπα τη διαφαινόμενη απειλή της έκρηξης άγ-
γλογαλλικοϋ πολέμου. 

Οι Π ρώσοι λοιπόν βρίσκονται σε πολεμική προπαρασκευή, άλλα 
οι γάλλοι ετοιμάζονται να τους αντιμετωπίσουν με υψηλό ηθικό μετά 
τή νίκη στο Βαλμύ. Παράλληλα οι γάλλοι ετοιμάζονται να ολοκληρώ
σουν τήν κατάληψη τών Κάτω Χωρών, παρά τις αντιδράσεις της 'Αγ
γλίας. "Ετσι οι Όλλανδοί, πού φοβούνται τήν επικείμενη επίθεση, ενώ 
από τή μια πλευρά προετοιμάζονται, άπο τήν άλλη έ'χουν ζητήσει τήν 
παρέμβαση της 'Αγγλίας* ωστόσο οι πρώτες αψιμαχίες έχουν αρχίσει 
γύρω άπο τήν περιοχή του Μάαστριχτ, δπου επικεφαλής τών γαλλι
κών στρατευμάτων εϊναι ό στρατηγός Ντιμουριέ. Έ ν τώ μεταξύ και 
ό γαλλικός στόλος έ'χει αποπλεύσει, χωρίς να είναι σαφής ό προορι
σμός και ό σκοπός του απόπλου του* πιθανολογείται δτι κατευθύνε
ται προς τήν Κορσική και τή Νεάπολη. 

Πράγματι, στο γράμμα της 8ης 'Ιανουαρίου δίνεται ή περιγραφή 
ένας γεγονότος πού έλαβε χώρα στή Νεάπολη και το όποιο αναφέρθη
κε καί στην 'Εθνική Συνέλευση, άλλα το γνωρίζουμε καί άπο τήν κα
ταχώρηση του στην Εφημερίδα τών Πουλιών της Βιέννης. Σύμφωνα 
με αυτές τΙς περιγραφές λοιπόν ένας γρεναδιέρος του γαλλικού στόλου 
αποβιβάστηκε έν μέσω ζητωκραυγών άπατους πολίτες της Νεάπολης 
καί κατευθύνθηκε στο ανάκτορο του βασιλιά της Νεάπολης, «προκει
μένου να απαιτήσει» «επανόρθωση» για τήν ΰβρη πού έγινε εις βάρος 
του Γάλλου πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη Σεμονβίλ — κάτι πού 
πραγματοποιείται με τήν αντικατάσταση του πρέσβη στην Πόλη κα
θώς καί με τήν επίσημη αναγνώριση της Γαλλικής Δημοκρατίας εκ 
μέρους του βασιλείου της Νεάπολης. 

Μέσα στο κλίμα τών γεγονότων αυτών, καί ενόψει της επικείμε
νης γενικής σύγκρουσης, οι αντίπαλοι στα διάφορα μέτωπα προβαί
νουν σε διάφορες τακτικές κινήσεις καί στρατιωτικές προετοιμασίες. 
Ή Γαλλία έχει εντείνει τή στρατιωτική ετοιμότητα της καί προετοι
μάζεται καί για αγώνα κατά θάλασσα, καθώς ό κύριος αντίπαλος, ή 
'Αγγλία, διαθέτει ισχυρότατη ναυτική δύναμη. Προετοιμασίες παρα
τηρούνται καί άπο τήν πλευρά της Ισπανίας, ή οποία ως τότε δεν έ'δει-
χνε διατιθεμένη για πολεμικές αναμετρήσεις. Μέσα στην ϊδια γραμμή 
παρατηρούνται καί κάποιες διαβουλεύσεις μεταξύ 'Ισπανίας καί Ρωσ-
σίας προκειμένου να συναφθεί μεταξύ τών δύο αυτών χωρών κάποια 
συνθήκη συνεργασίας. Ή πίεση έπί της 'Ισπανίας ώστε να συμμετά
σχει στον άντιγαλλικο συνασπισμό, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του 
Σταμάτη, είναι μεγάλη καί προέρχεται κυρίως άπο τήν αγγλική πλευ
ρά. 'Απεσταλμένοι πηγαίνουν κι έρχονται άπο το Λονδίνο στή Μαδρί-
τη,!ένώ παράλληλα καί ό παπικός απεσταλμένος άσκεΐτήν επιρροή του 
σε μια αναποφάσιστη ισπανική αυλή, ή οποία, δπως αναφέρει καί πάλι 
ο Σταμάτης, έκτοςτών άλλων, έχει να αντιμετωπίσει καί μεγάλη έσω-
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τερική αντίδραση άπο το άντιβασιλικο κίνημα. "Ομως ό κίνδυνος να 
βρεθεί και ή 'Ισπανία στο πλευρό των συνασπισμένων άντιγαλλικών 
δυνάμεων είναι υπαρκτός. 

Μεγάλη επίσης στρατιωτική κινητικότητα παρουσιάζεται στην 
περιοχή των Κάτω Χωρών, με κινήσεις γαλλικών καί ολλανδικών 
στρατευμάτων στις διαφιλονικούμενες περιοχές. Ωστόσο σχετικά με 
τήν περιοχή αυτή, έχουν ήδη εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια της αντί
θεσης μεταξύ του Γάλλου στρατηγού Ντιμουριέ καί της 'Εθνικής Συ
νέλευσης, πού αργότερα θα οδηγήσουν στην προσχώρηση του στρατη
γού στο αντίπαλο στρατόπεδο ! Στή θάλασσα εξάλλου πραγματοποι
είται γαλλική επιχείρηση εναντίον της Κορσικής καί της Σαρδηνίας, 
τήν οποία τελικά κατάφεραν να καταλάβουν. 

Το ζήτημα τών Κάτω Χωρών επανέρχεται συνεχώς στή γραφίδα 
του Σταμάτη, καί ιδίως στην επιστολή της 24ης 'Ιανουαρίου 1793, ο
πού προβαίνει σε ουσιώδεις παρατηρήσεις για τους κατοίκους τών πε
ριοχών αυτών. Βρίσκει λοιπόν τήν ευκαιρία να παρατηρήσει δτι υπάρ
χουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους Βέλγους καί τους κατοίκους 
της περιοχής τής Λιέγης. Ουσιαστικά πρόκειται για διαφορετικούς 
λαούς, οι όποιοι βέβαια παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό πολιτισμού 
άλλα καί διαφορετικές πολιτικές συμπεριφορές. Υπάρχουν ανάμεσα 
τους καί οι δημοκρατικοί, πού επιθυμούν τήν ένωση με τή Γαλλία, άλ
λα καί οι «φανητιακοί», πού δεν επιθυμούν καμιά αλλαγή. Ό Σταμά
της εκτιμά ωστόσο Οτι είναι δυνατόν να συγκροτηθεί ένας φιλογαλλι-
κος βελγικός στρατός, καί εν καιρώ το Βέλγιο να καταστεί μέρος τής 
γαλλικής επικράτειας. Προς το σκοπό αυτό έχουν αποσταλεί «από
στολοι τής ελευθερίας» προκειμένου να εξεγείρουν τις περιοχές αυτές, 
άλλα καί περιοχές τήςΌλλανδίας, καί να υπάρξει έτσι εσωτερική υπο
νόμευση τοΰ αντιδραστικού καθεστώτος. Ή διάθεση πάντως πού επι
κρατεί για τήν Όλλανδία είναι καθαρά εχθρική, καί υπάρχει ή φήμη 
οτι ή Γαλλία έχει ζητήσει άπο τήν Όλλανδία να τήν αναγνωρίσει εν
τός τριών ήμερων, διαφορετικά απειλεί μέ εισβολή. 'Ανάλογες βέβαια 
εϊναι καί οι ετοιμασίες τών Όλλανδών, πού ελπίζουν στή συνδρομή 
τής 'Αγγλίας καί τήν καλούν να αποστείλει εσπευσμένα στή χώρα 
τους μονάδες τοΰ στόλου της πού βρίσκεται στή Μεσόγειο. 

Ή γαλλική πολιτική στή θάλασσα εξάλλου, δπως παρατηρεί ό 
Σταμάτης, προβλέπει να μετατρέπονται τα γαλλικά εμπορικά πλοία 
σέ πειρατικά καί να επιτίθενται εναντίον τών εμπορικών πλοίων τής 
'Αγγλίας καί τής 'Ολλανδίας, γεγονός πού προκαλεί ενθουσιασμό στα 
λιμάνια, καθώς δημιουργεί τήν αίσθηση οτι θα υπάρξουν περισσότερα 
κέρδη καί λείες. 

'Εφεξής οι πληροφορίες τοΰ Σταμάτη για τα διαδραματιζόμενα 
στα διάφορα ευρωπαϊκά μέτωπα έχουν το χαρακτήρα τών αποσπα
σματικών ειδήσεων πού φτάνουν συνεχώς καί αφορούν τις διάφορες 
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μετακινήσεις των στρατιωτικών τμημάτων, ιδιαίτερα μάλιστα αυτών 
πού κινούνται στις περιοχές τών Κάτω Χωρών. Ενδιαφέρον παρου
σιάζουν επίσης και οι πληροφορίες πού παρέχουν μια γενική εκτίμηση 
τών στρατιωτικών δυνάμεων της κάθε χώρας, καθώς καΐ για τή δύ
ναμη του γαλλικού στρατού 6 όποιος θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια 
γιγαντιαία εναντίον του επιχείρηση- εξάλλου ό Σταμάτης δίνει ενδια
φέρουσες πληροφορίες καί για τήν πηγή τών εισοδημάτων της Γαλ
λίας, ή οποία οφείλει να διαθέσει τεράστια ποσά γιατόν εξοπλισμό καί 
τους μισθούς τών στρατιωτών της. 

δ') Ή 'Οθωμανική Αυτοκρατορία 

Ή περίοδος αύτη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τήν'Οθωμανική Αυ
τοκρατορία. Στό θρόνο βρίσκεται ό σουλτάνος Σελίμ Γ' (1789-1807 ), 
ό «άπιστος σουλτάνος», ό όποιος προσπαθεί να σταματήσει τήν πο
ρεία προς τήν κατάρρευση. Ή Τουρκία το 1792 μόλις είχε βγει ηττη
μένη άπό έναν καταστρεπτικό πόλεμο εναντίον της Αυστρίας καί της 
Ρωσσίας, κατά τον όποιο αποδείχθηκε για μιαν ακόμη φορά ή ανεπάρ
κεια του τουρκικού στρατού έναντι τών εκσυγχρονισμένων μεθόδων 
πού χρησιμοποιούσαν πλέον οι στρατοί τών άλλων ευρωπαϊκών δυ
νάμεων. Γι' αυτό κύριο μέλημα του Σελίμ Γ' είναι ή ανανέωση μέσων 
καί μεθόδων καί ή εισαγωγή τών νέων τεχνικών πού ακολουθούσαν 
οι αντίπαλοι του. 

"Ετσι λοιπόν, υπό τό κράτος τών τελευταίων γεγονότων, άλλα καί 
του νέου πνεύματος πού προσπαθεί να εισαγάγει ό μεταρρυθμιστής 
σουλτάνος, ή Πόρτα δεν είναι τή στιγμή αυτή σε θέση να αναμιχθεί 
ενεργά στην ευρωπαϊκή σκηνή. Γι' αυτό άλλωστε επί του παρόντος 
δεν απασχολεί ή στάση της τους τότε άμεσα εμπλεκόμενους καί κυρί
ως τή Γαλλία. Ή είδηση λοιπόν πού διαδίδεται, οτι ό γαλλικός στόλος 
πρόκειται να πλεύσει προς τα Δαρδανέλια για εκφοβισμό της Τουρ
κίας, εκλαμβάνεται άπό τον Σταμάτη ως άστεϊσμός, καί ανακοινώ
νει στον Κοδρικά οτι έτσι πρέπει να τήν εκλάβουν καί άπό τήν πλευρά 
τους, δταν τήν ακούσουν ή τή διαβάσουν σε κάποιο φύλλο. 

"Ομως οι πληροφορίες καθώς καί οι ενέργειες του Σταμάτη πού 
έχουν σχέση με τό νέο πνεύμα πού προσπαθεί να εμπεδώσει ό σουλτά
νος Σελίμ Γ' στό στρατό, είναι αξιόλογες, καί συνάδουν προς τή γενι
κή κατάσταση τής'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.Ό Σελίμ προσπαθεί 
να εκσυγχρονίσει τό στρατό καί τό ναυτικό του. 'Αναζητεί τα μέσα 
στην Ευρώπη. Τα πράγματα όμως είναι δύσκολα, επειδή οι ευρωπαϊ
κοί λαοί πού μπορούσαν να βοηθήσουν τήν προσπάθεια του σουλτάνου 
βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. "Ετσι ό Σταμάτης ενεργώντας 
ως εκπρόσωπος, κατά κάποιο τρόπο, της Πύλης, άλλα σε επίπεδο ά-
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τομικών πρωτοβουλιών, αδυνατεί να δώσει ικανοποιητική διέξοδο στο 
αίτημα της ανεύρεσης τεχνιτών για τα εξαρτήματα τών τηλεβόλων. 
Γι' αυτό αναφέρει Οτι το ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί σε επίπεδο υ
πουργών, και τότε ό Ι'διος θα μεσολαβήσει για τήν επιλογή καλών τε
χνιτών πού μπορούν να αποσταλούν στην'Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Πράγματι ή υπόθεση μετατίθεται σε ανώτερο επίπεδο, και τότε 
έρχεται στην επιφάνεια και το αίτημα τοΰ καπετάνιου πού είχε δια
λύσει τον στολίσκο τοΰ Λάμπρου Κατσώνη και κατόπιν εντολών τοΰ 
καπετάν πασά είχε ζητήσει τήν αποστολή ενός ναυπηγού στην Κων
σταντινούπολη, στή θέση τοΰ άλλου Γάλλου πού εργαζόταν εκεί καί 
είχε πεθάνει άπο τήν πανώλη. Ή Γαλλία λοιπόν, μολονότι βρίσκεται 
σε εξαιρετικά δύσκολη θέση καί έχει ανάγκη καί τον τελευταίο υπήκοο 
της, δίνει τήν άδεια να αναχωρήσει άπο τήν Τουλον για τήν Κωνσταν
τινούπολη ο ναυπηγός Λεμπρούν με ικανούς συνεργάτες. 

Στα επεισόδια αυτά βλέπουμε λοιπόν να επιβεβαιώνεται ή γενική 
τάση ανανέωσης τών στρατιωτικών μέσων πού επιχειρεί ό Σελίμ Γ' 
καί συγχρόνως, στο πολιτικό πεδίο, ή Γαλλία φαίνεται να τρέφει ελ
πίδες δτι μπορεί να διατηρεί με τήν Πόρτα σχέσεις φιλίας καί συνερ
γασίας, προκειμένου να χρησιμοποιήσει, αν μπορέσει, τή δύναμη αυ
τή ως ανάχωμα εναντίον τών άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, καθώς 
ή Τουρκία είναι δυνατόν να απασχολεί δυνάμεις της Αυστρίας καί κυ
ρίως της Ρωσσίας — χωρών με σαφέστατη άντιγαλλική πολιτική πού 
έχει πάρει πλέον τή μορφή της ένοπλης σύγκρουσης. Καί γι' αυτά δλα 
ό Σταμάτης αισθάνεται περίπου δικαιωμένος, άφοΰ πάντοτε υποστή
ριζε μια παρόμοια πολιτική, άλλα περιμένει άπο τήν πλευρά της Πύ
λης μια κίνηση πού θα δώσει τήν αποφασιστική ώθηση για τήν πραγ
ματοποίηση της ιδέας σε επίπεδο πρακτικής πολιτικής καί στρατιω
τικής συνεργασίας. 

ε ) Έν τοσοντω ό σος δια βίου... 

'Επιστρέφοντας στην αρχή της εισαγωγής αυτής, μένει να επιση
μάνουμε ορισμένα στοιχεία τα όποια έκ πρώτης όψεως δεν προσιδιά
ζουν ούτε στή φύση τών γεγονότων πού σχολιάζει ή παρούσα αλληλο
γραφία, ούτε, πολύ περισσότερο, στο επιστολικό εϊδος το όποιο έχου
με στή διάθεση μας. Βέβαια, δπως έχουμε ήδη αναφέρει, δεν βρισκό
μαστε μπροστά στα κλασικά ε'ίδη, θα λέγαμε, της αλληλογραφίας. Δεν 
έχουμε να κάνουμε με το είδος πού καλλιεργήθηκε διαχρονικά άπο τήν 
αρχαία εποχή ως τους νεότερους χρόνους ύποδιάφορες μορφές πού σχε
τίζονται με ποικίλες εκφάνσεις τής κοινωνικής ζωής, στοιχεία τα ό
ποια αναλύει με διεξοδικό τρόπο è καθηγητής Παναγιώτης Μουλλάς 
στο εξαιρετικό βιβλίο του Ό Λόγος της* Απουσίας ('Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 
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1992 ). Tò ιδιαίτερο είδος της κατ' επάγγελμα αλληλογραφίας φυσικά 
δεν διαφεύγει, και άπο την οξύνοια του Σταμάτη, ό όποιος κάποια φο
ρά βρίσκεται στην ανάγκη να διαμαρτυρηθεί, να παραπονεθεί καλύτε
ρα, δταν αντιλαμβάνεται δτι δέν μπορεί να γράψει αυτά πού πιστεύει, 
αυτά πού θα μπορούσε ύπο άλλες περιστάσεις να γράψει ή να συζητή
σει αναλυτικά: α,χΑν είχα καιρόν και ό επιστολικός χαρακτήρ μέ επέ
τρεπε, επιθυμούσα να αποκριθώ εις μερικούς συλλογισμούς όπου κά
μνεις εις το έξαίρετον καίτω οντι βαθύνουν γράμμα όπου έλαβα...». 

'Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε μέ το είδος εκείνο πού έχει στενή 
σχέση μέτή μυστική διπλωματία* είναι μια μυστική αλληλογραφία 
ή οποία, υπό άλλες προϋποθέσεις, 'ίσως να μην έφτανε ποτέ στο φώς 
της δημοσιότητας, άφοΰ κυρίως πρόκειται για ανώνυμη αλληλογρα
φία πού εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες καί κρατικά συμφέρον
τα. Ό Κωνσταντίνος Σταμάτης αποστέλλει ειδήσεις, πολλές φορές 
σχολιάζει γεγονότα, κάποιες φορές αναφέρει τα γεγονότα δπως θα ή
θελε να είναι, δπως θα ήθελε να εξελιχθούν. 

Ωστόσο, ή ιδιότητα της μυστικής αλληλογραφίας ορισμένες φο
ρές υπονομεύεται άπο τήν προσωπική σχέση πού υπάρχει ανάμεσα 
στους πρωταγωνιστές της αλληλογραφίας. Ό χώρος του δημοσίου γε
γονότος πολλές φορές παραβιάζεται άπο το ιδιωτικό, πού εισβάλλει 
εξαιτίας πολλών αιτίων. Καί είναι αυτό το ιδιωτικό ή σχέση τών υπο
κειμένων πού αλληλογραφούν, τα όποια μπορεΐνά βρίσκονται στή δού
λεψη κάποιων υπηρεσιών κρατικών ή ηγεμονικών, άλλα οπωσδήποτε 
έχουν καί μια συνάφεια άλλης τάξεως μεταξύ τους· ή συνάφεια αυτή 
προέρχεται άπο τήν κοινή καταγωγή, άπο προσωπικούς δεσμούς πού 
ενδέχεται να έ'χουν αφετηρία τήν κοινή παραμονή στην Κωνσταντι
νούπολη, ένώ καί κάποια σχέση στο επίπεδο της λογιοσύνης μας πα
ρέχουν στοιχεία της μεταξύ τους προηγούμενης αλληλογραφίας, τα ό
ποια δέν είχαν περάσει απαρατήρητα καί άπο τήν προσοχή τοΰ Le
grand, δπως έ'χουμε τήν ευκαιρία να διαπιστώσουμε στην εισαγω
γή του. 

Είπαμε δτι ό δημόσιος χαρακτήρας αυτής της μυστικής αλληλο
γραφίας παραβιάζεται, ή, καλύτερα, θα λέγαμε δτι εισβάλλει σ' αυτήν 
κάποιες στιγμές το ιδιωτικό άπο τήν πλευρά τοΰ Κωνσταντίνου Στα-
μάτη,ό όποιος παρουσιάζεταιέδώ να έχει συνεχώς οικονομικές δυσκο
λίες καί να επιζητεί τήν πατρική συνδρομή,πού είχε ξεκινήσει άπο τα 
χρόνια τών σπουδών του. Το ζήτημα αυτό επανέρχεται διαρκώς, καί 
μάλιστα κατά τρόπο ανησυχητικό, καθώς προσδιορίζεται ακόμα καί 
απο οξείς χαρακτηρισμούς του Σταμάτη εις βάρος τοΰ πατέρα του. 
Από τήν άλλη πλευρά το οικονομικό στοιχείο, πού φαίνεται να έχει 

σχέση μέ τήν αμοιβή για τις υπηρεσίες του προς τον ηγεμόνα Μιχαήλ 
Σούτσο — το όνομα τοΰ οποίου, επαναλαμβάνουμε, δέν αναφέρεται σε 
καμία περίπτωση — προσδιορίζεται καί διεκπεραιώνεται άπο τους 
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"Ελληνες εμπορευόμενους της Μολδοβλαχίας και της Κωνσταντινού
πολης: Μανικάτης, Μαμάρας, Ρούστης είναι τα ονόματα πού εμπλέ
κονται λόγω κυρίως των οικονομικών δοσοληψιών και τών άμεσων α
ναγκών του Κωνσταντίνου Σταμάτη. Ό ένας από αυτούς μάλιστα, ό 
Ρούστης, φοβάται τις πολιτικές ειδήσεις, τις όποιες φαίνεται πώς σε 
κάποια γράμματα του προς αυτόν αναφέρει ό Σταμάτης, και τον παρα
καλεί να μην του γράφει παρόμοια γεγονότα. Καί ή πιθανολογούμενη 
αιτιολογία, την οποία εύκολα αντιλαμβάνεται ό διορατικός Κωνσταν-
τινουπολίτης μυστικός πράκτορας, είναι: «φαίνεται Οτι είναι κίνδυνος 
δια αυτούς τους ανθρώπους εις εκείνον τον τόπον», υπονοώντας βέ
βαια τις αυστριακές μυστικές υπηρεσίες πού παρακολουθούν άγρυπνα 
κάθε ύποπτη, κάθε φιλελεύθερη κίνηση. "Αλλωστε δέν του ξεφεύγουν 
οί ειδήσεις παρόμοιου είδους, Οπως μας δείχνει ή πληροφορίατης σύλ
ληψης τοΰ Ρήγα καί τών συντρόφων του πού αναφέρει, καί επιζητεί 
από τόν Κοδρικά περισσότερες πληροφορίες για τό θέμα αυτό. 

Είπαμε δτι μεταξύ τοΰ Σταμάτη καί τοΰ Κοδρικά υπάρχει καί 
άλλη σχέση πέραν της υπηρεσιακής, γεγονός πού σέ ορισμένες στιγ
μές διαταράσσει τη μονοφωνία πού επιβάλλουν οι πολιτικο-στρατιω-
τικές πληροφορίες καί αποκαλύπτει στοιχεία πού χαρακτηρίζουν, άλ
λα είδη αλληλογραφίας. Καί τό πρώτο πού χαρακτηρίζει παρόμοια 
είδη είναι το στοιχείο της υγείας* ό Σταμάτης νοιάζεται για τόν Κο
δρικά σέ τέτοιο βαθμό ώστε να τοΰ παρατηρεί: «Πρόσεχε όμως, αδελ
φέ, εις τα της υγείας σου, επειδή καί είσαι φιλάσθενος εξ αιτίας τών 
απείρων κόπων όπου έκαμες μέχρι τοΰδε»· καί βέβαια οί παρατηρή
σεις αυτές ενισχύουν την άποψη της ύπαρξης καί διατήρησης καί άλ
λου τύπου σχέσεων μεταξύ τους. 

Σέ ενα δεύτερο επίπεδο έ'ρχεται ή εξυπηρέτηση τών πνευματικών 
αναγκών τοΰ λογίου Παναγιώτη Κοδρικά, πού πραγματώνεται μέ την 
αποστολή βιβλίων μεταξύ αυτών βέβαια την πρώτη θέση κατέχει ή α
ποστολή στον Κοδρικά της περίφημης 'Εγκυκλοπαίδειας, για τήν ο
ποία μάλιστα προβαίνει καί σέ ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά μέ 
τήν τιμή καί τήν κυκλοφορία της. 

'Ωστόσο ό Σταμάτης, ακόμα καί στή διαπραγμάτευση τών υπη
ρεσιακών πληροφοριών, προσπαθεί να δώσει έ'ναν τόνο οικειότητας, 
τόν όποιο απαιτεί, υπό τύπο παραπόνου, καί από τόν ανταποκριτή 
του: «παραίτησον τόν τρόπον καί τό ύφος τό μινιστεριάλε όπου με
ταχειρίζεσαι, καί στοχάσου δτι γράφεις εις ενα άδελφόν γνήσιον καί 
όπου ύπερμαχεΐύπέρ σου, άνοιξε με τήν καρδίαν σου καί βάλε με εις 
κατάστασιν να σέ δουλεύσω». 

Μέ βάση λοιπόν τόν τόνο οικειότητας, ό όποιος τουλάχιστον άπό 
τήν πλευρά τοΰ Σταμάτη γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί σέ υψηλό 
επίπεδο, ορισμένες φορές οί ειδήσεις πού αποστέλλονται εκ μέρους 
του σχολιάζονται καί ξεπερνοΰντό επίπεδο της απλής αποστολής πλη-
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ροφοριών. Τοΰτο συμβαίνει ιδίως όταν δ Σταμάτης πρόκειται να υπε
ρασπιστεί την πολιτική της Γαλλίας, και κυρίως τις αρχές της Γαλ
λικής 'Επανάστασης, πράγμα πολύ ενδιαφέρον για τήν περίπτωση 
του. Καί τοΰτο επειδή, πέραν των δοσοληψιών πού έχει με τις μυστι
κές υπηρεσίες της Γαλλίας, και στην περίπτωση μας καί του Μιχαήλ 
Σούτσου — δραστηριότητα ή οποία, σέ τελική ανάλυση, του επιτρέ
πει να εξασφαλίζει τα απαραίτητα μέσα για τή συντήρηση του — υ
πάρχει καί ή ιδεολογική πλευρά του ζητήματος. Αυτή λοιπόν παρου
σιάζει τον Σταμάτη ως άτομο πού έχει ενστερνιστεί τις αρχές της 
Γαλλικής 'Επανάστασης, στοιχείο πού θα του επιτρέψει αργότερα να 
καλλιεργήσει καί τον πατριωτισμό του, δπως έχουμε τή δυνατότητα 
να αντιληφθούμε άπο τα δύο επαναστατικά φυλλάδια στα όποια είχε 
άμεση καί έ'μμεση ανάμειξη, καί τα όποια απευθύνονταν προς τους κα
τοίκους των Έπτανήσων ενόψει της εκεί παρουσίας τών Γάλλων. 

Ή ανάλυση του υπέρ της Γαλλικής Δημοκρατίας σέ μερικά ση
μεία φτάνει σέ υψηλούς τόνους προσέγγισης τών πραγμάτων, τα ό
ποια σαφώς προσδιορίζει ή δική του ιδεολογική τοποθέτηση. Κα
λεί λοιπόν τον οπωσδήποτε διστακτικό καί σκεπτικό για τα γαλλι
κά πράγματα Κοδρικά να μήν δίνει λαβή στις κακές ειδήσεις, στις συ
κοφαντικές εναντίον της Γαλλίας διαδόσεις, επειδή ολα αυτά προέρ
χονται άπο ανθρώπους πού είναι προκατειλημμένοι «γενικώς κατά του 
δημοτικού συστήματος». Ό ίδιος, δπως καυχάται, δέν απατήθηκε πο
τέ, επειδή «έχω μίαν ακριβή ίδέαν αυτού τοΰ τόπου [...]' δεύτερον μέ 
το να μή παραβάλλω τον παρόντα αιώνα, τα ήθη καί το πνεύμα τοΰ ε-
θνους μέ τους παλαιούς καιρούς καί τάς πάλαι δημοκρατίας· τρίτον μέ 
το να γνωρίζω τα ασθενή ηθικά μέσα τών ύπεναντίων», καί τή μεγά
λη υπεροχή πού έ'χει «το έλευθέριον πνεύμα ενός έθνους όπου, δια να 
καταστρέψη το κράτος τών προλήψεων, τολμά να κηρύξη τον πόλεμον 
εις δλους δσους άπατοΰν τα έ'θνη καί πάσχουν νά εμποδίσουν τάς προό
δους τοΰ πνεύματος». Ή ανάλυση του, άφοΰ προχωρήσει σέ σύγκρι
ση της Γαλλικής Δημοκρατίας μέ τις αρχαίες δημοκρατίες τής 'Αθή
νας καί τής Ρώμης, καί άφοΰ συμφωνήσει μέ τον Κοδρικά δτι ό κίνδυ
νος προέρχεται τελικά άπα τήν ολοκληρωτική απομόνωση τής Γαλ
λίας καί τήν ανάγκη νά πολεμά μόνη εναντίον δλων, θα καταλήξει στο 
Ίσως παρήγορο γι' αυτόν: « Ή πληροφορία λοιπόν όπου έχουν οι πα-
τριώται δτι είναι μόνοι εις τον κόσμον, καί δτι δέν ελπίζουν άπο κα
νένα, αυξάνει τήν ένέργειαν τής ψυχής των, καί τους δίδει μίαν άν-
δρείαν όπου υπερβαίνει κάθε άνθρώπινον ίδέαν». 

Π. Δ. ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ 
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