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I

Πριν από σχεδόν έναν αιώνα, ο Νικόλαος Iorga δοκίμασε, σε μια 
σειρά διαλέξεων στο Παρίσι, να συνδέσει δύο κατηγο ρίες 

ιστορικής ανάλυσης: τη Γαλλική Επανάσταση, ως φαινό μενο με 
παγκόσμιες επιπτώσεις, και την κοινωνία της Νοτιο ανατολικής 
Ευρώπης, ως έναν από τους δέκτες των επιπτώσεων.1 Το χρέος 
μας στον μεγάλο ιστορικό συνίσταται και στην περίπτωση αυτή 
στο ότι καθόρισε τους όρους ενός προβλήματος, στο οποίο αξίζει 
να επανέρχεται η έρευνα στη συνεχή προσπάθεια ελέγχου και 
δια κρίβωσης όσων νέων στοιχείων συσσωρεύθηκαν στις δεκα-
ετίες που μεσολάβησαν.

Ας σταματήσουμε πρωταρχικά στην έννοια της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης, που συνιστά το πλαίσιο ιστορικής ύπαρξης του 
ελληνισμού. Σε πρώτη ανάγνωση η έννοια παραπέμπει απλώς 
σε μια γεωγραφική ενότητα που ορίζεται από τη χερσόνησο του 
Αίμου, νοτίως του Δούναβη. Όμως ο Iorga επισημαίνει ότι τα 
γεω γραφικά αυτά όρια είναι στενότερα από τα όρια της ιστορικής 
οντότητας που θέλει να παρουσιάσει. Η τελευταία επεκτείνεται 

1 Nicolae Iorga, La Révolution française et le Sud-Est de l'Europe, Βουκουρέστι 
1934. Βλ. επίσης του ίδιου, Histoire des relations entre la France et les Rou-
mains, Παρίσι 1918, σσ. 120-135, και Études roumaines II: Idées et formes 
littéraires françaises dans le Sud-Est de l'Europe, Παρίσι 1924, σσ. 45-57. Ως 
προς τη διαμόρφωση των απόψεων του N. Iorga για τη Γαλλική Επανάστα-
ση, βλ. Stefan Lemny, «Nicolae Iorga, historien de la Révolution française», 
L'Image de la Révolution française, τ. Β΄, σσ. 1220-1228, και Al. Zub, «La 
Révolution française et les Roumains: reflets historiographiques», La Révolu-
tion française et les Roumains, σσ. 419-424· και του ίδιου, Reflections on the 
Impact of the French Revolution. 1789, de Tocqueville, and Romanian Culture, 
Ιάσιο – Οξφόρδη 2000, σσ. 83-118, όπου αναδεικνύεται η συνθετότητα της 
στάσης του N. Iorga.
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προς βορράν στον χώρο των παριστρίων ηγεμονιών και, λόγω των 
εθνολογικών δεσμών των τελευταίων με τη χώρα πέρα από τα 
Καρπάθια, περιλαμβάνει και την Τρανσυλβανία. Έτσι, η αρχικά 
γεωγραφική έννοια καθορίζεται τελικά με κριτήριο όχι τον χώρο 
αλλά μάλλον τους ιστορικούς παράγοντες. Από αυτή τη συλλογι-
στική προκύπτει η διαπίστωση ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
ως χώρος υποδοχής των επιδράσεων της Γαλλικής Επανάστα-
σης, πρέπει να οριστεί με γνώμονα δύο κριτήρια κατεξοχήν ιστο-
ρικής υφής. Το ένα είναι πολιτικό: πρόκειται για την οθωμανική 
κατάκτηση, που επέβαλε για αρκετούς αιώνες πολιτική ενότητα 
στην περιοχή. Το δεύτερο είναι θρησκευτικό ή καλύτερα πολιτι-
σμικό. Πρόκειται για την κοινή Ορθόδοξη παρακαταθήκη της 
πλειονότητας του πληθυσμού της περιοχής, παρακαταθήκη στην 
οποία εδραζόταν υπό ξένη κυριαρχία μια ιδιόμορφη πνευματική 
κοινότητα των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πιστεύω 
ότι το δεύτερο αυτό κριτήριο συνιστά και τον ουσιώδη παράγο-
ντα της ιστορικής ενότητας της περιοχής.

Ο ίδιος ο Iorga, σε εργασία του σύγχρονη σχεδόν με τις δια-
λέξεις για τη Γαλλική Επανάσταση, ονόμασε την πνευματική 
αυτή ενότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Μεταβυζάντιο».2 
Με την ευρύτερη γνώση των κοινωνικών παραγόντων που καθο-
ρίζουν την ιστορική διαχρονία, θα μπορούσαμε σήμερα να χαρα-
κτηρίσουμε το πολιτισμικό αυτό φαινόμενο ως την «Ορθόδοξη 
Κοινοπολιτεία» των λαών της Βαλκανικής υπό την οθωμανική 
επικυριαρχία, που τη συγκροτούν όχι μόνο θρησκευτικές και πο-
λιτισμικές συνάφειες αλλά και τα ενοποιητικά δίκτυα οικονομι-
κών λειτουργιών, οι αλληλοδιεισδύσεις των γλωσσικών συνόρων 
και οι επάλληλες διασπορές. Αυτό μας επιτρέπει να συμπερι-
λάβουμε στην έννοια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης την Τραν-
συλβανία, έναν χώρο έξω από την Οθωμανική αυτοκρατορία του 

2 Nicolae Iorga, Byzance après Byzance, Βουκουρέστι 1935. Για το ζήτημα βλ. 
περαιτέρω Paschalis M. Kitromilides, An Orthodox Commonwealth: Symbolic 
legacies and cultural encounters in Southeastern Europe, Aldershot 2007, σσ. 
ix-xv και τις επιμέρους μελέτες που απαρτίζουν τη συναγωγή.



Α΄. Η ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ 29

δέκατου όγδοου αιώνα, καθώς και τη δυτική Μικρά Ασία και την 
Κύπρο, που με στενά γεωγραφικά κριτήρια ανήκουν στον χώρο 
της Εγγύς Ανατολής. Βάσει της ίδιας ιστορικής λογικής, ο χώρος 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης περιλαμβάνει όχι μόνο την Ορ-
θόδοξη Σερβία αλλά και τις περιοχές με νοτιοσλαβικό πληθυσμό 
που υπάγονταν στην αυτοκρατορία των Αψβούργων καθώς και 
τη σερβοκροατική διασπορά στην Αυστροουγγαρία. Στον χώρο 
αυτόν, έξω από τα οθωμανικά σύνορα, βρισκόταν και το κέντρο 
της σερβικής Ορθοδοξίας, η αρχιεπισκοπή του Κάρλοβιτς. Η ίδια  
ιστορική ενότητα περιλάμβανε τις δαλματικές κτήσεις της Βε-
νετίας και την ανεξάρτητη δημοκρατία της Ραγούζας, ενώ οι 
μεγάλες ιταλικές μητροπόλεις, η Βενετία και η Τεργέστη, με τις 
πολυπληθείς βαλκανικές παροικίες τους, μπορούν να θεωρηθούν 
ως τα ακραία σημεία στα οποία ο ιστορικός χώρος της Νοτιο-
α νατολικής Ευρώπης συναρθρωνόταν με τον κόσμο της Δύσης.

Σ᾽ αυτόν τον ενιαίο ιστορικό χώρο της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης ο Νικόλαος Iorga θέλησε να ανιχνεύσει τις επιδράσεις της 
Γαλλικής Επανάστασης. Αίτημα της προσέγγισής του υπήρξε η 
ανασύνθεση του συνόλου των επαναστατικών επιδράσεων, ώστε 
να αναδειχθεί ενιαίο το πολιτικό φαινόμενο που αντιπροσώ πευαν, 
απαλλαγμένο από το αναχρονιστικό πρίσμα των εθνικών συνό-
ρων που είχε επιβάλει η εθνικιστική ιστοριογραφία του δέκατου 
ένατου αιώνα, του τύπου δηλαδή «η Γαλλική Επανάσταση και οι 
Έλληνες», «η Γαλλική Επανάσταση και οι Σέρβοι», «η Γαλλική 
Επανάσταση και οι Ρουμάνοι». Ο Iorga, αν και πρωταγωνιστής 
ο ίδιος της επιβολής εθνικιστικών κατηγοριών στη μελέτη του 
παρελθόντος στο σημαντικό τμήμα του έργου του που ασχολεί-
ται με την ιδιαίτερή του πατρίδα,3 προτείνει την εξέταση των 
επιδράσεων της Γαλλικής Επανάστασης με τη χρήση κάποιων 
άλλων αναλυτικών κατηγοριών. Μας καλεί να στραφούμε στη με-
λέτη των κοινωνικών τάξεων που αποτελούσαν τους δυνητικούς  

3 Για το ζήτημα αυτό πρβλ. τις αναλύσεις του William O. Oldson, The 
Historical and Nationalist Thought of Nicolae Iorga, Boulder 1973, ιδίως  
σσ. 42-76, 89-99.
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αποδέκτες των επιδράσεων, των ανθρώπινων ομάδων που μετέ-
φεραν τις επιδράσεις και, τέλος, των πολιτικών εκδηλώσεων που 
τις μορφοποίησαν σε ιστορική πράξη.

Η δεύτερη κατηγορία της ανάλυσής μας, η Γαλλική Επανά-
σταση, χρειάζεται απλώς μια χρονολογική αποσαφήνιση: η έν-
νοια αναφέρεται στις διακυμάνσεις της γαλλικής πολιτικής από 
την έκρηξη του 1789 ώς την πτώση του Ναπολέοντα το 1814. Οι 
επιδράσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη συμπλέκουν την επα-
ναστατική δεκαετία 1789-1799 καθ᾽ εαυτή με τη ναπολεόντεια 
δεκαπενταετία, που άλλωστε, με τις εκστρατείες του Βοναπάρ-
τη στην Αίγυπτο και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με-
τέφερε την επαναστατική πολιτική ζύμωση στις άμεσες παρυ-
φές του χώρου όπου εστιάζεται η ανάλυση που ακολουθεί. Έτσι, 
το τέταρτο του αιώνα από το 1789 ώς το 1814 συνιστά στα συλ-
λογικά πεπρωμένα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μια ενιαία  
ιστορική στιγμή. Ανεξάρτητα από τις μεταλλαγές του πολιτι-
κού δράματος στη Γαλλία, οι επιπτώσεις στη Νοτιο ανατολική 
Ευρώπη παρουσιάζουν ενότητα και συνέχεια. Αυτό ήταν το απο-
τέλεσμα της συμβολικής λειτουργίας που επέβαλαν στις επανα-
στατικές επιδράσεις οι ανάγκες της βαλκανικής κοινω νίας.

II

Από την εποχή που έγραψε ο Iorga οι γνώσεις μας πλουτί-
στηκαν εντυπωσιακά. Η μελέτη του δέκατου όγδοου αιώνα 

έχει αποβεί ιδιαίτερα γόνιμο πεδίο έρευνας στη βαλκανική ιστο-
ριογραφία. Ειδικά για την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης 
και της Ναπολεόντειας αυτοκρατορίας, περίοδο που συμπίπτει 
με την εμφάνιση των εθνικών κινημάτων των βαλκανικών λαών, 
η συσσώρευση γνώσεων, λεπτομερειών και νέων προσεγγίσεων 
είναι πλούσια. Το ερώτημα, μεθοδολογικό και συγχρόνως ουσια-
στικό, που ανακύπτει ιδίως για μια θεώρηση από τη σκοπιά 
της πολιτικής επιστήμης αναφέρεται στη δυνατότητα να εντα-
χθούν τα εμπειρικά στοιχεία σε ένα ερμηνευτικό σχήμα, ώστε να 
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επιτευχθεί η συνολική κατανόηση των φαινομένων πέρα από τις 
επιμέρους ψηφίδες του μωσαϊκού.

Μια δοκιμή προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να επιχει-
ρηθεί με την αντιστροφή της προσέγγισης του Iorga. Ενώ εκεί-
νος δοκίμασε να πλησιάσει το φαινόμενο των επιπτώσεων της  
Γαλ λικής Επανάστασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη εξε τά-
ζο ντας τις κοινωνικές τάξεις, τις ανθρώπινες ομάδες και τις 
πο λι τικές εκδηλώσεις, θα μπορούσαμε τώρα, έχοντας πολύ πε-
ρισ σότερα στοιχεία στη διάθεσή μας, να αρχίσουμε από τις εκ-
δη λώσεις, τα ιστορικά δρώμενα, κατά κανόνα πράξεις με πε-
ριε χόμενο πολιτικό, και να προχωρήσουμε στους φορείς και τα 
κίνητρα της συμπεριφοράς τους, για να καταλήξουμε στον χα-
ρα κτήρα της κοινωνίας ή μάλλον στη διαπίστωση των ρωγμών 
εκείνων στην κοινωνική δομή οι οποίες επέτρεψαν τις εκδηλώ-
σεις της αμφισβήτησης, που συνιστούν τον απόηχο της Γαλλικής 
Επανάστασης. Αναζητώντας τις εκδηλώσεις των επι δράσεων 
της Γαλλικής Επανάστασης σε μια απόπειρα ν᾽ ανα συνθέσουμε 
την επαναστατική ζύμωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα 
πρέπει να σταθούμε πρώτα στα διαδοχικά επίπεδα όπου θα μπο-
ρούσαν να ανιχνευθούν οι συγκεκριμένες πράξεις, όσες εντάσ-
σονται στην πολιτική τροχιά της επαναστατικής και ναπο-
λεόντειας Γαλλίας.

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ανάλυση που 
ακολουθεί εστιάζεται μόνο στις απηχήσεις της Γαλλικής Επα-
νάστασης μεταξύ των υπόδουλων χριστιανικών λαών της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης. Οι σημαντικές επιδράσεις των ιδεών 
και των μεταρρυθμίσεων της Επανάστασης μεταξύ των ηγετι-
κών οθωμανικών ομάδων, ιδίως κατά τη βασιλεία του Σελίμ Γ΄ 
(1789-1807), δεν θα μας απασχολήσουν.4

4 Bernard Lewis, «The Impact of the French Revolution on Turkey», The 
New Asia, επιμ. Guy S. Métraux και François Crouzet, Νέα Υόρκη 1965, 
σσ. 31-59. Ο Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, Μό-
ντρεαλ 1964, σ. 83, αξιολογεί με σκεπτικισμό το ενδεχόμενο αυτών των 
επιδρά σεων. Πρβλ. και τις νεότερες μελέτες των Gérard Groc, Stéphane 
Yerasimos και Faruk Bilici στο ειδικό τεύχος «La Révolution française,  
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Οι επιδράσεις αυτές διοχετεύθηκαν κυρίως μέσω δύο μηχανι-
σμών άσκησης και αναπαραγωγής της εξουσίας στην Οθωμανική 
αυτοκρατορία, της στρατιωτικής εκπαίδευσης και της διπλωμα-
τίας. Ας θυμίσουμε απλώς δύο πρωταγωνιστές, τον αρχιτέκτονα 
της στρατιωτικής μεταρρύθμισης (Nizam-i Jedid) του σουλτάνου 
Σελίμ, τον Chelebi Mustafa Reshid Efendi,5 και τον Οθωμανό πρέ-
σβη στο Διευθυντήριο Ali Efendi, που πρώτος χρησιμοποίησε τη 
λέξη vatan για να μεταφέρει στα τουρκικά την επαναστατική 
έννοια της πατρίδας.6 Στους τομείς αυτούς της οθωμανικής διοι-
κητικής δομής δημιουργήθηκαν οι υποδοχές για την απορρόφηση 
των επιδράσεων της επαναστατικής Γαλλίας που μετέφεραν οι 
εκπρόσωποί της στην Υψηλή Πύλη. Ας θυμίσουμε και πάλι τους 
σπουδαιότερους: τον πρέσβη Descorches de Sainte-Croix (1793-
1795)7 και τον στρατηγό Sébastiani (1804-1807).8 Η παρουσία του 
πρώτου στην Κωνσταντινούπολη συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις 
του επαναστατικού συμβολισμού, όπως η φύτευση του δέντρου 
της ελευθερίας κάτω από τα παράθυρα του σουλτάνου. Στις 14 
Ιουλίου 1793 στην πρωτεύουσα των Οθωμανών και έδρα του Οι-
κουμενικού Πατριάρχη γιορτάστηκε ανοιχτά η επέτειος της Βα-
στίλλης με την οργάνωση «εορτών της δημοκρατίας», κατά τις 
οποίες οι πολίτες της νεότευκτης Γαλλικής Δημοκρατίας έδωσαν 

la Turquie et l'Iran», CEMOTI, τχ. 12 (1991), σσ. 21-45, 47-57, 59-69. Βλ. 
επίσης Norman Daniel, Islam, Europe and Empire, Εδιμβούργο 1966, ιδίως  
σσ. 85-95 και σποραδικά.

5 Stanford J. Shaw, Between Old and New. The Ottoman Empire under Sultan 
Selim III, 1789-1807, Cambridge, Mass. 1971, σσ. 86-111 και ιδίως 180-199.

6 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Οξφόρδη 1968, σσ. 61-62, 
334-335.

7 E. de Marcère, Une ambassade à Constantinople. La politique orientale de la 
Révolution française, Παρίσι 1927, τ. Α΄-Β΄.

8 Βλ. Edouard Driault, La politique orientale de Napoléon. Sébastiani et Gar-
dane, 1806-1808, Παρίσι 1904, σσ. 24-26 αλλά ιδίως 80-308, για τη δρά-
ση του Sébastiani ως πρέσβη του Ναπολέοντα στην Υψηλή Πύλη (Ιούνιος  
1806 - Απρίλιος 1808). Για τα στρατηγικά κίνητρα της ναπολεόντειας πο-
λιτικής στην περιοχή βλ. Vernon J. Puryear, Napoleon and the Dardanelles, 
Berkeley 1951.
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τον όρκο στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Γιορ-
τές της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν και στη Σμύρνη, όπου 
είχε καταπλεύσει η γαλλική φρεγάτα «Σίβυλλα» υπό τον πολίτη 
Rondeau. Νέες εορτές οργανώθηκαν και το «δεύτερο έτος της Δη-
μοκρατίας» (1794), με την ευκαιρία της έπαρσης της νέας τρίχρω-
μης σημαίας της Γαλλίας στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης.9 
Στη δημιουργία κλίματος ευνοϊκού προς τις νέες ιδέες συνέβαλε 
όχι μόνο η παρουσία εκπροσώπων της επαναστατικής Γαλλίας 
αλλά και η κυκλοφορία γαλλικών εφημερίδων που μετέφεραν με 
αμεσότητα τα νέα πολιτικά μηνύματα.10

Αυτές υπήρξαν οι προϋποθέσεις του επαναστατικού αναβρα-
σμού στο κέντρο της αυτοκρατορίας και στους κόλπους της οθω-
μανικής ηγεσίας. Στην περιφέρεια μπορούν να διαπιστωθούν 
ορισμένες άλλες διαπλοκές: η διοικητική αποσύνθεση, που επέ-
τρεψε την εκδήλωση αυτονομιστικών τάσεων των πασάδων της 
Βαλκανικής, δημιούργησε τα ερεθίσματα για τις μεταρρυθμίσεις  

  9 Marcère, Une ambassade à Constantinople, τ. Β΄, σσ. 5-15. Για τη φύτευση 
του δέντρου της ελευθερίας στο Πέραν από Ιακωβίνους της Μασσαλίας 
βλ. F. C. H. L. Pouqueville, Histoire de la régénération de la Grèce, Παρίσι  
21825, τ. Α΄, σσ. 129-130. Για τις αλλαγές στο προσωπικό των γαλλικών 
προξενείων της Ανατολής που επέφερε η Επανάσταση και την αντικατά-
σταση των διπλωματών τού Ancien Régime με οπαδούς των νέων ιδεών βλ. 
Maurice Degros, «Les consulats français du Levant pendant la Révolution», 
Revue d'histoire diplomatique, τ. 103 (1989), σσ. 61-111. Βλ. ιδίως σσ. 66-71 
για τις εξελίξεις στη Σμύρνη, όπου η προσήλωση του προξένου Amoreux 
στο Παλαιό Καθεστώς προκάλεσε διενέξεις με όσα μέλη της τοπικής γαλ-
λικής παροικίας είχαν ενστερνιστεί τις επαναστατικές αξίες. Η ανάκληση 
του Amoreux τον Ιούνιο του 1793 άνοιξε τον δρόμο για την απρόσκοπτη  
εκδήλωση των πολιτικών ενθουσιασμών των φιλελεύθερων Γάλλων εμπό-
ρων της πόλης αλλά και για την εμφάνιση αντιπαραθέσεων και συγκρού-
σεων μεταξύ των μετριοπαθών και των οπαδών του Ροβε σπιέρου.

10 Βλ. L. Lagarde, «Note sur les journaux français de Constantinople à l'époque 
révolutionnaire», Journal asiatique, τ. 236 (1948), σσ. 271-276, και τα συ-
μπληρωματικά στοιχεία του Richard Clogg, «A further note on the French 
newspapers of Istanbul during the revolutionary period (1795-97)», Belleten, 
τχ. 155 (Ιούλιος 1975), σσ. 483-490 [= Anatolica, Μελέτη αρ. XVII]. Βλ. 
επίσης G. Groc – I. Çaglar, La presse française de Turquie de 1795 à nos 
jours, Κωνσταντινούπολη 1985, σ. 6.
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του Σελίμ, ενώ παράλληλα ώθησε τους επίδοξους αυτούς κυ-
ρίαρχους ηγεμόνες, τον Αλή Τεπελενλή των Ιωαννίνων και τον 
Πασβάνογλου του Βιδινίου, σε ερωτοτροπίες με τη Γαλλία του 
Διευθυντηρίου και τη ναπολεόντεια πολιτική.11 Οι αυτονομιστές 
αυτοί δεν εξέφραζαν ούτε εθνικά αιτήματα ούτε φιλελεύθερες 
πολιτικές ιδέες. Απλώς θέλησαν να επωφεληθούν από τον επα-
ναστατικό αναβρασμό για να παίξουν το δικό τους ωμό παιχνίδι 
της εξουσίας. Δημιούργησαν, ωστόσο, και ένα παιχνίδι εντυπώ-
σεων σε ευεπίφορους Ευρωπαίους παρατηρητές, Γάλλους πρά-
κτορες και δημοκρατικούς στρατιωτικούς, οι οποίοι ήθελαν να 
βλέπουν παντού τη διάδοση των ιδεών της Επανάστασης και 
ευφραίνονταν με την πονηρή ευμένεια που έδειχναν οι πασά-
δες προς τα σύμβολά της,12 και σε ρομαντικούς ποιητές όπως 
ο Byron13 ή σε μεταγενέστερους ιστορικούς, που μπορούσαν να 

11 Βλ. Driault, La politique orientale de Napoléon, σσ. 46-50, 52-54, και Auguste 
Boppe, L'Albanie et Napoléon, 1797-1814, Παρίσι 1914, που προσφέρει την 
πληρέστερη κάλυψη της περίπτωσης του Αλή πασά μεταξύ των παλαιό-
τερων πηγών. Νέα ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσιάζει ο Γ. Α. Σιορόκας, 
«Ο Αλή πασάς και οι Αυτοκρατορικοί Γάλλοι της Επτανήσου», Δωδώνη, 
τ. Γ΄ (1974), σσ. 274-334. Το ζήτημα των σχέσεων του Αλή πασά με τους 
Γάλλους επανεξετάζεται συνολικά και αναλυτικά βάσει της προξενικής 
αλληλογραφίας των αδελφών Pouqueville από τον Γ. Α. Σιορόκα, Η εξωτε-
ρική πολιτική του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Από το Τίλσιτ στη Βιέννη (1807-
1815), Ιωάννινα 1999· βλ. ιδίως σσ. 65-106. Σημαντική συμβολή του έργου 
αποτελεί και η αξιολόγηση (σσ. 9-30) της αξιοπιστίας των πηγών σε σχέση 
με τη θέση του Αλή πασά στην ευρωπαϊκή διπλωματία της εποχής του.

12 Για το παιχνίδι των εντυπώσεων στο οποίο είχε αποδυθεί αποτελεσμα-
τικά ο Πασβάνογλου, βλ. ενδεικτικά τις μαρτυρίες των ίδιων των Γάλλων 
που δημοσιεύονται στο Hurmuzaki, Documente, Supl. I, τ. Β΄, σσ. 217-218, 
και αυτόθι, σ. 192, όπου αναφέρεται θριαμβευτικά ότι «ο Πασβάνογλου σε 
γράμμα του σε Έλληνα προστατευόμενο της Γαλλίας εγκωμίαζε την κυ-
βέρνηση της Δημοκρατίας και ιδίως το Διευθυντήριό της». Για τον τρόπο 
με τον οποίο ο Αλή πασάς εξαπάτησε τους Γάλλους βλ. Pouqueville, Histoire 
de la régénération de la Grèce, τ. Α΄, σσ. 135-136, που αναφέρει πως το 1797  
ο Αλή δέχτηκε την τρίχρωμη κονκάρδα από τον Γάλλο στρατηγό Rose.

13 Βλ. π.χ. Lord Byron, «Childe Harold's Pilgrimage», στροφή XLVII και σχε-
τικό σχόλιο, The Poetical Works of Lord Byron (Oxford Standard Author  
Series), Λονδίνο 1939, σσ. 196, 861.
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σκεφτούν μόνο με τις κατηγορίες της ρομαντικής ιστοριογρα-
φίας και έτσι ερμήνευσαν τις φιλοδοξίες των πασάδων προσγρά-
φοντάς τους εθνικές βλέψεις.14

Στο άλλο άκρο της αυτοκρατορίας, στην αραβική Ανατολή, η 
Γαλλική Επανάσταση έγινε αισθητή με τις πρώτες απηχήσεις 
ιδεών που περιείχαν τα σπέρματα της μακράς κυοφορίας της φι-
λελεύθερης αραβικής σκέψης.15 Ας συγκρατήσουμε στο σημείο 
αυτό τη συμβολή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού: από το έργο 
του Benjamin Martin Φιλοσοφική Γραμματική, στην ελληνική δια-
σκευή του Άνθιμου Γαζή, γνώρισε για πρώτη φορά ο Μιχαήλ 
Mishaqa, πρωτοπόρος ανακαινιστής της αραβικής σκέψης, τις 
νεότερες επιστημονικές ιδέες.16 Η μνεία της περίπτωσης του 
Mishaqa έχει και έναν άλλο λόγο: ως Ορθόδοξος Άραβας μας θυ-
μίζει τη μεσανατολική διάσταση της Ορθόδοξης Κοινο πολιτείας.

Οι νύξεις αυτές, ερεθιστικές ενδεχομένως λόγω της απε-
μπλοκής του θέματος από τα πιο οικεία δεδομένα της ιστορίας 
των χριστιανικών λαών της Βαλκανικής, μας οδηγούν πέρα από 
την αρχική οριοθέτηση του ιστορικού χώρου της Ορθόδοξης Κοι-
νοπολιτείας. Επανερχόμαστε λοιπόν στον κόσμο της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης και στη δεκτικότητά του στις επιδράσεις της 
Γαλλικής Επανάστασης.

14 Πρβλ. πάντως Boppe, L'Albanie et Napoléon, σσ. 24-25, 75-76.
15 Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, Cambridge 

21983, σσ. 49-52.
16 Ό.π., σσ. 58-59. Το έργο που μελέτησε ο Mishaqa ήταν η Γραμματική των 

φιλοσοφικών επιστημών, Βιέννη 1799. Για πολύ περισσότερες λεπτομέ ρειες 
σε σχέση με τη συμβολή των Ορθοδόξων Αράβων λογίων του κύκλου της 
Δαμιέττης στη μετάφραση στα αραβικά πηγών του Νεοελληνικού Διαφω-
τισμού, περιλαμβανομένων έργων του Ρήγα Βελεστινλή, βλ. Peter Hill, 
«The first Arabic translations of Enlightenment literature: The Damietta cir-
cle of the 1800s and 1810s», Intellectual History Review, τ. 25 (2015), σσ. 
209-233. Οι σχετικές μαρτυρίες θεμελιώνουν τη συνεισφορά του Νεοελλη-
νικού Διαφωτισμού ως αγωγού των ιδεών της νεωτερικότητας προς τον 
αραβικό κόσμο.
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III

Πρώτο επίπεδο των επιδράσεων υπήρξε εκείνο της άμεσης 
επαφής του χώρου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τη 

Γαλλική Επανάσταση. Τα σημεία απευθείας επαφής υπήρξαν 
δύο και αφορούν τα γεωγραφικά εκείνα τμήματα της Νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης που εντάχθηκαν άμεσα στον χώρο της 
επαναστατικής Γαλλίας ή της Ναπολεόντειας αυτοκρατορίας. 
Πρόκειται για την Επτάνησο, με τις δύο γαλλικές κατακτήσεις 
(1797-1799, 1807-1814), και τις «Ιλλυρικές Επαρχίες», τη Δαλ-
ματία, την Ίστρια και τμήματα της κροατικής στρατιωτικής 
μεθορίου (1806-1814). Στους χώρους αυτούς η ζύμωση με τις 
επαναστατικές ιδέες έγινε χωρίς διαμεσολαβήσεις και η απορ-
ρόφηση των επιδράσεων υπήρξε ουσιώδης στη διαμόρφωση της 
πολιτικής παράδοσης και της διανοητικής ζωής των περιοχών.

Οι λεπτομέρειες της γαλλικής παρουσίας στην Επτάνησο 
και τις Ιλλυρικές Επαρχίες καταγράφονται σε μια εκτενή ιστο-
ριογραφία.17 Παρά τις επιμέρους διαφορές, οι αντίστοιχες ιστο-
ρικές εμπειρίες εμφανίζονται να συγκλίνουν στις ουσιώδεις τους 
συντεταγμένες. Η γαλλική κατάκτηση και στις δύο περιπτώσεις 
επέβαλε σε πρώην βενετοκρατούμενες περιοχές την κατάργηση 
φεουδαλικών κοινωνικών διακρίσεων και προνομίων, εισήγαγε 

17 Για την Επτάνησο, μεταξύ πολλών άλλων από τις παλαιότερες πηγές, 
βλ. Παναγιώτης Χιώτης, Σειράς ιστορικών απομνημονευμάτων τόμ. τρίτος, 
Κέρκυρα 1863· Γεράσιμος Μαυρογιάννης, Ιστορία των Ιονίων Νήσων αρχο-
μένη τω 1797 και λήγουσα τω 1815, Αθήνα 1889, τ. Α΄-Β΄· E. Rodocanachi, 
Bonaparte et les îles Ioniennes, Παρίσι 1899· και Hubert Pernot, Nos anciens 
à Corfou. Souvenirs de l'aide-major Lamare Picquot (1807-1814), Παρίσι 
1918· και από τις πιο πρόσφατες, Jacques Baeyens, Les Français à Corfou 
(1797-1799 et 1807-1814), Αθήνα 1973, και ιδίως A. Camariano-Cioran, 
«Les îles Ioniennes de 1797 à 1807 et l'essor du courant philofrançais parmi 
les Grecs», Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Α΄, Αθήνα 1967, σσ. 
83-114. Για τις Ιλλυρικές Επαρχίες βλ. P. Pisani, La Dalmatie de 1797 à 
1815, Παρίσι 1893, σσ. 331-399· M. Pivec-Stellé, La vie économique des 
provinces Illyriennes, 1809-1813, Παρίσι 1930, ιδίως σσ. 316-344· και  
J. Kastelic κ.ά., Napoleonove Ilirske Province, 1809-1814, Λουμπλιάνα 1964.
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σημαντικές διοικητικές, πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμί-
σεις και δημιούργησε τους διαύλους μέσα από τους οποίους οι 
ευρύτερες κοινωνίες του βαλκανικού χώρου, στις οποίες ανή-
καν οι περιοχές αυτές, ήλθαν σε επαφή με τις εκσυγχρονιστικές 
πρωτοβουλίες της Επανάστασης. Και στις δύο περιπτώσεις η 
γαλλική κατάκτηση έφερε το άγγελμα του νέου κόσμου με την 
αναπαράσταση της επαναστατικής τελετουργίας, τη διακήρυξη 
των αρχών της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης, 
τα δέντρα της ελευθερίας, τις εκδηλώσεις της συμβολικής συνα-
δέλφωσης των πολιτών.18

Οι τελετουργικές εκδηλώσεις του επαναστατικού πνεύμα-
τος, οι οποίες εκτυλίχθηκαν απρόσκοπτα στις δύο περιοχές της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης που περιήλθαν υπό γαλλική κατοχή, 
αντιπροσώπευαν την ολοκλήρωση και την ελεύθερη πλέον έκ-
φραση γενικότερων προδιαθέσεων που είναι ανιχνεύσιμες αρκε-
τά χρόνια πριν από την έλευση των γαλλικών δυνάμεων. Όπως 
θα δούμε, στα Επτάνησα λειτουργούν επαναστατικές λέσχες 
από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1790. Στο Ζάγκρεμπ 
της Κροατίας ένα δέντρο της ελευθερίας είχε φυτευτεί ήδη το 
Πάσχα του 1794.19 Όπως είδαμε, στα 1793-1794 οργανώθηκαν 
στην Κωνσταντινούπολη «δημοκρατικές γιορτές» στην επέτειο 
της Βαστίλλης, που περιλάμβαναν ορκωμοσία στη Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μετά την έκρηξη της επανά-
στασης στη Βενετία τον Μάιο του 1797, οι επαναστατικές ιδέες, 
και μαζί τους και οι τρίχρωμες κονκάρδες, διοχετεύθηκαν στις 

18 Για τη γαλλική κατάκτηση της Επτανήσου και τα άμεσα παρεπόμενά της 
βλ. αντί άλλων, Χιώτης, Σειράς ιστορικών απομνημονευμάτων τόμ. τρίτος, 
σσ. 534-577, και Μαυρογιάννης, Ιστορία των Ιονίων Νήσων, τ. Α΄, σσ. 63-
101. Βλ. επίσης Ermanno Lunzi, Storia delle Isole Jonie sotto il reggimento 
dei repubblicani francesi, Βενετία 1860, σσ. 36-60. Στο θέμα επανέρχεται 
εξαντλητικά ο Δ. Αρβανιτάκης, Η αγωγή του πολίτη. Η γαλλική παρουσία 
στο Ιόνιο (1797-1799) και το έθνος των Ελλήνων, Ηράκλειο 2020.

19 Βλ. Gabrijela Vidan, «Le jacobinisme dans les terres slaves du Sud, mythes et 
réalités», L'Image de la Révolution française, τ. Β΄, σ. 858.



βενετικές κτήσεις της Δαλματίας,20 όπου ο επίσκοπος της Μα-
κάρσκα ενθάρρυνε τη χρήση του κόκκινου επαναστατικού σκού-
φου λέγοντας ότι ήταν ταυτόσημος με το παραδοσιακό κάλυμμα 
της κεφαλής των χωρικών της Δαλματίας.21 Παντού, στην Κων-
σταντινούπολη το 1793 και πάλι το 1794, στη Σμύρνη το 1793, 
στο Βουκουρέστι το 1795, στη Ραγούζα το 1797, στα Ιωάννινα 
του Αλή πασά το 1797, στις κοιλάδες της Λακωνίας το 1798, 
ακόμη και μεταξύ των Βλάχων της Πίνδου γύρω στα 1805, ακού-
γονταν η «Καρμανιόλα», η «Μασσαλιώτιδα» και άλλα επαναστα-
τικά τρα γούδια, καθώς και οι επινίκιοι ύμνοι του Ναπολέοντα.22

Οι πολύμορφες αυτές εκφράσεις του επαναστατικού συμβολι-
σμού στη βαλκανική κοινωνία αποτελούσαν προδρομικές εκδη-
λώσεις της επαναστατικής τελετουργίας, που διακήρυττε πλέον 
επίσημα την ανατολή της νέας ιστορικής εποχής με την έλευση 
των δημοκρατικών Γάλλων στην Επτάνησο το 1797. Η υποδο-
χή του στρατηγού Gentili με την προσφορά της Οδύσσειας από 
τον Μεγάλο Πρωτοπαπά της Κέρκυρας Γεώργιο Χαλκιόπουλο-
Μάν τζαρο, η αθρόα φύτευση του δέντρου της ελευθερίας στα 
νησιά –ακόμη και στα απόμακρα Κύθηρα– και η ταυτόχρονη 

20 Βλ. Pisani, La Dalmatie de 1797 à 1815, σ. 24. Οι εκδηλώσεις του επανα-
στατικού πνεύματος στη Βενετία έχουν αποτελέσει το αντικείμενο διεξοδι-
κών μελετών, χάρη κυρίως στον πλούτο του υλικού που διασώζουν τα κρα-
τικά αρχεία της Βενετίας. Βλ. Giovanni Pillinini, 1797: Venezia «giacobina», 
Βενετία 1997, και Paola Tessitori, Basta che finissa 'sti cani. Democrazia e 
polizia nella Venezia del 1797, Βενετία 1997.

21 Pisani, La Dalmatie de 1797 à 1815, σ. 30.
22 Οι μαρτυρίες προέρχονται συνοπτικά από τις εξής πηγές: για το Βουκου-

ρέστι: Germaine Lebel, La France et les principautés danubiennes, Παρίσι 
1955, σσ. 302-303, και εδώ σημ. 36· για τη Ραγούζα: Pisani, La Dalmatie 
de 1797 à 1815, σσ. 143-144· για τα Ιωάννινα: Pouqueville, Histoire de la 
régénération de la Grèce, τ. Α΄, σ. 136· για τη Λακωνία: του ίδιου, Voyage 
en Morée, à Constantinople, en Albanie et dans plusieurs autres parties de 
l'Empire Ottoman, Παρίσι 1805, τ. Α΄, σσ. 280-281· και για τους Βλάχους 
της Πίνδου: του ίδιου, Voyage de la Grèce, Παρίσι 21826, τ. Γ΄, σ. 283. Τα 
επαναστατικά τραγούδια που ακούγονταν στις ελληνικές χώρες ήταν πιθα-
νότατα η «Καρμανιόλα» του Ρήγα. Βλ. Λ. Ι. Βρανούσης, Ο «Πατριωτικός 
Ύμνος» του Ρήγα και η Ελληνική «Καρμανιόλα», Αθήνα 1960.
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παράδοση στην πυρά της χρυσής βίβλου της επτανησιακής 
αριστοκρατίας, καθώς και όσες «εορτές της δημοκρατίας» ακο-
λούθησαν, όπως εκείνες του Αυγούστου του 1797 στη Ζάκυνθο, 
συμβόλιζαν ακριβώς την πίστη όσων ασπάζονταν τις επαναστα-
τικές αρχές στον νέο κόσμο της ελευθερίας και της ισότητας και 
τη βούλησή τους να τον εγκαθιδρύσουν οριστικά.23 Αντίστοιχα, 
η αντίδραση των αντιπάλων τους, που εκδηλωνόταν, όπως άλ-
λωστε σε ευρύτατη κλίμακα συνέβαινε και στην ίδια τη Γαλλία, 
με την καταστροφή των δέντρων της ελευθερίας, αποκάλυπτε 
τη σημασία των συμβόλων στη σύγκρουση ουσιαστικά δύο ιστο-
ρικών εποχών. Αυτό άλλωστε εξηγεί και τη μανία με την οποία 
την εποχή της Παλινόρθωσης ξεριζώνονταν τα δέντρα της ελευ-
θερίας που είχαν φυτευθεί κατά την Επανάσταση.

Όπως είχε πολύ διεισδυτικά επισημάνει ο Abbé Grégoire 
στο δοκίμιό του για την ιστορική και πατριωτική σημασία των 
δέντρων της ελευθερίας, η ανάπτυξη του δέντρου της ελευθε-
ρίας θα συμβόλιζε την ίδια την ανάπτυξη της δημοκρατικής 
πολιτείας και η συμμετοχή όλων των πολιτών στη φύτευση και 
την περιποίηση του δέντρου θα τους προσπόριζε ένα άμεσο συ-
ναίσθημα μέθεξης στη συγκρότηση της νέας δημοκρατίας.24  

23 Χωρίς αμφιβολία, η καλύτερη πηγή για τις εκδηλώσεις του επαναστατι-
κού πνεύματος είναι τα Ιστορικά απομνημονεύματα του Ζακυνθίου ιστοριο-
δίφη Παναγιώτη Χιώτη. Βλ. Σειράς ιστορικών απομνημονευμάτων τόμ. 
τρί τος, ιδίως σσ. 574-575, 584-598, 638-640, όπου περιλαμβάνονται, με 
συναρπαστικές λεπτομέρειες, περιγραφές της επαναστατικής τελετουρ-
γίας στην Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Για τις εκδηλώσεις 
της επαναστατικής τελετουργίας και τη φύτευση του δέντρου της ελευ-
θερίας στα Κύθηρα βλ. Chryssa Maltezou, «L'isola di Cerigo: dai Veneziani  
ai Francesi», Il Mediterraneo centro-orientale tra vecchie e nuove egemonie, 
επιμ. M. Costantini, Ρώμη 1998, σσ. 179-186, ιδίως σ. 185. Βλ. επίσης 
Γ. Κ. Τενεκίδης, Αι αρχαιοελληνικαί ρίζαι του Εικοσιένα, Αθήνα 1962, σσ. 
12-15· Ν. Γ. Μοσχονάς, «Η πολιτική ιδεολογία στα Ιόνια νησιά κατά τη 
Δημοκρατική περίοδο (1797-1799)», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τ. 6 (1994), 
σσ. 355-369· και George N. Leontsinis, The Island of Kythera: A Social 
History (1700-1863), Αθήνα 2000, σσ. 113-123.

24 Βλ. Abbé Grégoire, Essai historique et patriotique sur les arbes de la liberté, 
Παρίσι, Β΄ έτος της δημοκρατίας (1794). Πρβλ. τα εικαστικά τεκμήρια 



Ο Abbé Grégoire είχε επισημάνει την ύπαρξη ιερών δέντρων 
στους αρχαίους πολιτισμούς, όπως επίσης και τη σύνδεση του 
συμβολισμού του δέντρου με τις λαϊκές παραδόσεις. Τα νέα δέ-
ντρα της ελευθερίας προορίζονταν να συνδέσουν όλη αυτή την 
πολυσήμαντη κληρονομιά με τις νέες αξίες που επεδίωκε να εμ-
φυτεύσει η Επανάσταση στις νοοτροπίες των ανθρώπων. Με τον 
τρόπο αυτό, με τη «μετάθεση της ιερότητας» από ένα σύστη-
μα αξιών σε άλλο διαμέσου της χρήσης ενός οικείου συμβόλου, 
επιτυγχανόταν η αποφυγή της «φρίκης του κενού», η άμβλυνση 

στην έκθεση La Révolution française et l'Europe, 1789-1799, Παρίσι 1989, 
τ. III, σσ. 733-734. Η αναφορά μας στον Abbé Grégoire, αυτή την ιδιαίτερα 
ευγενή μορφή της Επανάστασης, δεν θα έπρεπε να παραλείψει να μνημο-
νεύσει, έστω και παρενθετικά, τις μεταγενέστερες σχέσεις του με την ελλη-
νική υπόθεση. Βλ. σχετικά M. Th. Lascaris, «L'Abbé Grégoire et la Grèce», 
La Révolution française, τ. 85 (1932), σσ. 220-235.
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Η φύτευση του δέντρου της ελευθερίας 
στην πλατεία του Αγίου Μάρκου της Βενετίας, στις 4 Ιουνίου του 1797.

Λάδι σε καμβά, αρχές του 19ου αιώνα. 
Αποδίδεται στον ζωγράφο Giuseppe Borsato. 

Museo Civico Correr, Βενετία.
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όσων φόβων προκαλεί ο νεωτερισμός, και το δέντρο της ελευθε-
ρίας μεταβαλλόταν σε παιδαγωγό που γαλουχούσε ανώδυνα την 
κοινωνία με τις επαναστατικές αρχές.25 Αυτές ήταν οι επιδιώ-
ξεις της επαναστατικής τελετουργίας που γνώριζε, χάρη στην 
παρουσία των Γάλλων, η βαλκανική κοινωνία. Και εναντίον  
αυτών ακριβώς των συμβολικών εκφάνσεων της έλευσης της 
Επανάστασης θα εκδηλώνονταν οι πιο λυσσαλέες αντιδράσεις 
των αντιπάλων των νέων ιδεών.

Με μεγαλύτερη ορμή στην Επτάνησο, όπου η πρώτη γαλλι-
κή κατάκτηση (1797-1799) συντελέστηκε ενόσω η Γαλλία ήταν 
ακόμη δημοκρατική πολιτεία, με την επιμονή των αξιωματού-
χων του Ναπολέοντα και της ντόπιας γαλλόφιλης διανόησης 
στις Ιλλυρικές Επαρχίες, η γαλλική πολιτική στις δύο περιοχές 
προκάλεσε ρήξεις στις παραδοσιακές αντιλήψεις συλλογικού 
αυτοπροσδιορισμού, που άνοιξαν τον δρόμο για τα τοπικά εθνικά 
κινήματα. Συγχρόνως η γαλλική παρουσία στην Επτάνησο και 
στις Ιλλυρικές Επαρχίες αναπτέρωσε τις ελπίδες των υπόδου-
λων λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και για πρώτη φορά 
μετά από πολλούς αιώνες έδωσε απτό περιεχόμενο στα συλλογι-
κά οράματα για το πολιτικό τους μέλλον. Αυτές τις ελπίδες εκ-
φράζει ο Κοραής στην αφιέρωση της έκδοσης του Θεοφράστου 
(1799) στους Επτανησίους.

Παρά τις διαφορετικές συνθήκες που χαρακτήριζαν τη γαλ-
λική παρουσία στις Ιλλυρικές Επαρχίες και στην Επτάνησο, οι 
επιπτώσεις που συνόδευαν την άμεση σύνδεση των περιοχών 
με τη γαλλική επικράτεια χαρακτηρίζονταν από τρεις ουσιώ-
δεις παραλληλισμούς: Πρώτον, η εμφάνιση των Γάλλων, «δη-
μοκρατικών» ή «αυτοκρατορικών», και οι μεταρρυθμίσεις που 
επέβαλαν συνοδεύτηκαν από έντονες συγκρούσεις στην τοπική 
κοινωνία μεταξύ όσων υποστήριζαν και όσων αντιστρατεύονταν 
τις επαναστατικές αλλαγές. Δεύτερον, η πολιτική εμπειρία, την 
οποία αντιπροσώπευε στην ιστορία των περιοχών η γαλλική  

25 Πρβλ. Mona Ozouf, La fête révolutionnaire, 1789-1799, Παρίσι 1976, σσ. 
388-440, 449-474.



παρουσία, συνδέθηκε με ζωηρή ιδεολογική, πολιτισμική και 
πνευματική ζύμωση, με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα 
στον χώρο της ποιητικής έκφρασης, που εγκαινιάζουν ουσιαστι-
κά τη σύγχρονη φιλολογική παραγωγή και διαμορφώνουν τις 
εθνικές λογοτεχνικές γλώσσες των περιοχών. Ας μνημονεύσου-
με τον Αντώνιο Μαρτελάο, δάσκαλο του Διονυσίου Σολωμού, και 
τον εθνικό βάρδο της Σλοβενίας Valentin Vodnik. Τρίτον, όσες 
κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές ζυμώσεις προκάλεσε  
η γαλλική διοίκηση και στις δύο περιπτώσεις είχαν ως συνέπεια 
την ενίσχυση των εθνικών απελευθερωτικών κινημάτων, του 
επτανησιακού ριζοσπαστισμού και της κίνησης του Ιλλυρισμού, 
που αποτέλεσαν τις προδρομικές εκδηλώσεις των κινημάτων 
εθνικής ολοκλήρωσης, από τα οποία αναδύθηκαν τα σύγχρονα 
κράτη της Ελλάδας26 και της Γιουγκοσλαβίας.27

IV

Ένα δεύτερο επίπεδο των επιδράσεων συγκροτούν οι φορείς 
των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης, που διατρέχουν τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, ιδίως τα μεγάλα αστικά κέντρα και 

26 Πρβλ. Ermanno Lunzi, Della Repubblica Settinsulare libri due, Μπολόνια 
1863, σ. 42, σε σχέση με την έναρξη του ελληνικού «risorgimento». Για τη 
συμβολή των γαλλικών επαναστατικών ιδεών στη διάπλαση της πνευμα-
τικής φυσιογνωμίας του επτανησιακού ριζοσπαστισμού, που αγωνίστηκε 
για την ένωση των Ιονίων νήσων με την Ελλάδα, βλ. Γιώργος Γ. Αλισαν-
δράτος, Κείμενα για τον Επτανησιακό Ριζοσπαστισμό, Αθήνα 2008, σσ. 140-
145, 169-204 και σποραδικά. Για τις επιπτώσεις που είχε η γαλλική πα-
ρουσία στα Επτάνησα στην απέναντι ακτή της Στερεάς Ελλάδας και της 
Ηπείρου βλ. Σπυρίδων Παππάς, «Η Γαλλία και η Ρούμελη από του 1797 
μέχρι του 1799», ΔΙΕΕΕ, τ. Ϛ ́ (1903), σσ. 277-303.

27 Βλ. Émile Dard, «Les souvenirs napoléoniens en Yugoslavie», Revue d'his-
toire diplomatique, τ. 47 (1933), σσ. 1-9. Βλ. επίσης George Pripić, «French 
rule in Croatia, 1806-1813», Balkan Studies, τ. V (1964), σσ. 264-276, και 
ειδικότερα για την κίνηση του Ιλλυρισμού Elinor Murray Despalatović, 
Ljudevit Gaj and the Illyrian movement, Boulder 1975.
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τα λιμάνια, μεταφέροντας ειδήσεις, προπαγάνδα και ελπίδες 
στους τοπικούς δέκτες αλλά και ανησυχία και φόβο στους αντι-
πάλους των επαναστατικών ιδεών. Πρόκειται για τον ανθρώπινο 
παράγοντα, όπως τον χαρακτήριζε ο Iorga. Στο επίπεδο αυτό 
κινούνται οι επίσημοι εκπρόσωποι και οι μυστικοί πράκτορες 
της επαναστατικής και ναπολεόντειας Γαλλίας, όσοι τους ακο-
λουθούν και όσοι, συγκλονισμένοι από τα νέα που φτάνουν από 
το Παρίσι, αναλαμβάνουν τοπικές πρωτοβουλίες με πρόθεση να 
συνεγείρουν τη βαλκανική κοινωνία. Με αφετηρία το έτος 1792, 
όταν ο πρέσβης της μοναρχικής Γαλλίας Choiseul-Gouffier ανα-
γκάστηκε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη, εμφανίζο-
νται στο προσκήνιο της βαλ κανικής πολιτικής ζωής οι διπλω-
ματικοί εκπρόσωποι της Επανάστασης. Έτσι δημιουργείται ένα 
πλέγμα ανθρώπινων και πολιτικών σχέσεων που διοχετεύει τα 
μηνύματα της επαναστατικής Γαλλίας και υποθάλπει τον ανα-
βρασμό στις συνειδήσεις των Βαλκάνιων ανταποκριτών τους. 
Στο επίκεντρο του πλέγματος βρί σκονται ο Antoine Fonton, που 
αναγγέλλει την έξωση του Choiseul-Gouffier από τη γαλλική 
πρεσβεία της Πόλης,28 και ο Descorches, που διαδέχτηκε τον φυ-
γάδα, όπως είδαμε. Ακόμη, ο Gaudin και ο Flury, πρόξενοι της 
επαναστατικής Γαλλίας στο Βουκουρέστι, ο Parant, υποπρόξε-
νος στο Ιάσιο,29 και οι Pellet και Hortolan, Γάλλοι έμποροι στην 
Αδριανούπολη που ενστερνίζονται τον Ιακωβινισμό και βρίσκουν 
πρόσφορο έδαφος δράσης στο Βουκουρέστι, όπου ο Gaudin τους 
εξασφαλίζει με κάθε τρόπο την προστασία της Δημοκρατίας για 
τις εμπορικές τους δραστη ριό τητες. 

Πανταχού παρών, στην Κωνσταντινούπολη, στο Βουκουρέ-
στι, στο Παρίσι, στην Αγκώνα, ακατάβλητος αγωνιστής της 
επαναστατικής υπόθεσης είναι ο Έλληνας συνεργάτης του Gau-
din, ο Κωνσταντίνος Σταμάτης. Εντυπωσιασμένος από τις ικα-
νότητες αλλά και τις ιδέες του, ο διπλωματικός αντιπρόσωπος  
της επαναστατικής Γαλλίας στην Υψηλή Πύλη Descorches  

28 Βλ. Hurmuzaki, Documente, Supl. I, τ. Β΄, σ. 83.
29 Βλ. Lebel, La France et les principautés danubiennes, σσ. 205-226.



σημειώνει στις 24 Δεκεμβρίου 1794 ότι ο Σταμάτης διαθέτει «τα 
συναισθήματα που είναι κατάλληλα για να τον καταστήσουν χρή-
σιμο στην ευτυχία της ανθρωπότητας, κατά συνέπεια και στην 
αποστολή ενός άξιου πράκτορα της δημοκρατίας».30 Πράγματι, 
τα αλλεπάλληλα υπομνήματα που υποβάλλει ο Σταμάτης στην 
Comité du Salut Public αρχικά και στο Διευθυντήριο αργότερα, 
σε σχέση με την προώθηση των συμφερόντων της επανάστασης 
στην Ανατολή, τεκμηριώνουν εύγλωττα τον ζήλο του.31 Ο Πα-
ναγιώτης Κοδρικάς, τέλος, εμφανίζεται και αποσύρεται από 
το προ σκήνιο με εναλλασσόμενες φωτοσκιάσεις. Ο Σταμάτης 
πάντως σημειώνει για τον Κοδρικά, τον Φεβρουάριο του 1795, 
ότι «με την αφοσίωσή του στη γαλλική υπόθεση έχει επισύρει 
εναντίον του όλες τις διώξεις του προδότη Choiseul-Gouffier και 
όλη την αντιπάθεια της αυλής της Πετρουπόλεως» και προτείνει 
να του αποσταλεί ως δώρο της Γαλλικής Δημοκρατίας ένα σώμα 
της Encyclopédie.32

Όλοι αυτοί αγωνίζονται για τα συμφέροντα της επαναστατι-
κής Γαλλίας στην Οθωμανική αυτοκρατορία, σε σκληρό αντα-
γωνισμό με τις άλλες δυνάμεις, ιδίως τη Ρωσία και την Αυστρία. 
Η διπλωματική αλληλογραφία που διασώθηκε μας μεταφέρει 
αυτό το κλίμα της σύγκρουσης των στρατηγικών συμφερό-
ντων και των πολιτικών αντιθέσεων. Στην προσπάθειά τους 
να αντεπεξέλθουν, οι εκπρόσωποι της επαναστατικής Γαλλίας 
ανακαλύπτουν και την αποτελεσματικότητα του ιδεολογικού 

30 Hurmuzaki, Documente, Supl. I, τ. Β΄, σ. 100.
31 Βλ. ενδεικτικά, ό.π., σσ. 102-106, 107-109, 110-114, 116-118.
32 Hurmuzaki, Documente, Supl. I, τ. Β΄, σ. 112. Το ενδιαφέρον του Κοδρικά 

για την Εγκυκλοπαιδεία εκδηλώνεται ήδη στην αλληλογραφία του με τον 
Σταμάτη, όταν ο τελευταίος βρισκόταν στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 
1793. Πρβλ. τις πληροφορίες που δίνει ο Σταμάτης, σε σχέση με την αγο-
ρά της Εγκυκλοπαιδείας, στο γράμμα του της 24ης Ιανουαρίου 1793 στον 
Κοδρικά: Lettres de Constantin Stamaty à Panagiotis Kodrikas sur la Révo-
lution française ( janvier 1793), έκδ. Émile Legrand, Παρίσι 1872, σσ. 61-
62. Βλ. τώρα και τη νέα έκδοση Επιστολές του Κωνσταντίνου Σταμάτη προς 
τον Παναγιώτη Κοδρικά για τη Γαλλική Επανάσταση, εισαγωγή-επιμέλεια  
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Αθήνα 2002, σσ. 84-85.
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παράγοντα. Το στοιχείο αυτό τους εξασφαλίζει υποστήριξη, 
συνεργασία και διεξόδους μεταξύ των πιο ενεργητικών ομάδων 
και ατόμων της επιτόπιας κοινωνίας, μεταξύ εκείνων στους 
οποίους ο Διαφωτισμός και οι γαλλικές ιδέες είχαν ενσταλάξει 
τον πόθο της ελευθερίας. Με τον τρόπο αυτό μεταλαμπαδεύεται 
το επαναστατικό πνεύμα στη βαλκανική κοινωνία: ο Gaudin,  
ο «λυσσασμένος Ιακωβίνος», όπως τον αποκαλούν οι αυστρια-
κές και ρωσικές προξενικές εκθέσεις, πίνει μαζί με Έλληνες και 
Ρουμάνους στην υγεία της Δημοκρατίας.33 Ίσως μεταξύ των 
συμποσιαστών να ήταν και ο Ρήγας, με τον οποίο οι σχέσεις 
του Gaudin έχουν από καιρό επισημανθεί από την έρευνα.34 Στο 
Βουκουρέστι, αλλά ιδίως στο Ιάσιο, το κλίμα φορτί ζεται και από 
την παρουσία των Πολωνών προσφύγων που συρρέουν εκεί μετά 
τον τρίτο διαμελισμό της Πολωνίας το 1795, ανάδοχοι και αυτοί, 
στην απόγνωσή τους, του επαναστατικού ριζοσπαστισμού. Ο 
Αυστριακός πρόξενος κατηγορεί τον Parant ότι υποθάλπει τις 
ανατρεπτικές τάσεις των Πολωνών, ενώ παράλληλα υποδαυλίζει 
τους Μολδαβούς αγρότες να εξεγερθούν.35

33 Βλ. Ariadna Camariano-Gioran, «L'activité d'Émile Claude Gaudin, premier 
consul de France à Bucarest», Revue roumaine d'histoire, τ. 9, τχ. 2 (1970), 
σσ. 251-260, ιδίως σ. 253.

34 Βλ. Λ. Βρανούσης, Ρήγας (Βασιλική Βιβλιοθήκη 10), Αθήνα 1953, σσ. 45-
49, και του ίδιου, «Άγνωστα πατριωτικά φυλλάδια και ανέκδοτα κείμενα 
της εποχής του Ρήγα και του Κοραή», Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου, 
τ. 15/16 (1965-1966), σ. 170.

35 Lebel, La France et les principautés danubiennes, σ. 225. Σε σχέση με τα 
αισθήματα και τον επαναστατικό ψυχισμό του Parant αποκαλυπτική εί-
ναι η επιστολή του στον Descorches, Hurmuzaki, Documente, Supl. I, τ. Γ ́,  
σ. 468. Πολλά στοιχεία για τη δράση των προξένων της επαναστατικής 
Γαλλίας στις ηγεμονίες περιέχουν και οι εκθέσεις των Ρώσων προξένων 
που δημοσιεύονται στη Νέα Σειρά του Hurmuzaki. Βλ. Documente, Serie 
noua, τ. Α΄: Rapoarte consulare Russe, ιδίως σσ. 609-612, 650-652, 659-660, 
692-695, 700-702, 712, 716-719, 759-760. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
για τη λειτουργία και τη δραστηριότητα των γαλλικών προξενείων στην 
Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της επαναστα-
τικής δεκαετίας βλ. Degros, «Les consulats français du Levant pendant la 
Révolution», σσ. 61-111.
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