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Επιστολή Γραικού προς τον ……… Γάλλον 

18 Απριλίου 1821 
 

Συμπεραίνω πόσον κατεπλήχθεις, όταν έμαθες, πράγμα απροσδόκητον, πράγμα 
δυσεπιχείρητον, την γενικήν επανάστασιν των Γραικών κατά του Τυράννου αυτών 
τουρκικού έθνους, προκατακυριευμένος από γνώσεις σφαλεράς περί της ηθικής 
καταστάσεώς μας, περί της εθνικής μας δυνάμεως, δεν αμφιβάλλω ότι με λύπην σου 
μεγάλην προμαντεύεις τον τέλειον όλεθρόν του, καταρώμενος τους αιτίους της 
ολοσχερούς των Ελλήνων καταστροφής, ποτέ δεν ημπορής να υποθέσης, ότι η εις 
Μολδαβίαν και Βλαχίαν αναφθείσα λαμπάς της απολυτρώσεως των Γραικών είναι 
φρυκτωρία1, η οποία έδωσε το σύνθημα της ορμής όλου του έθνους εις το να 
αδράξωνται τα όπλα της εκδικήσεως. 

Όταν επεχειρίσθης την περιήγησιν της Ελλάδος, ενθυμήσαι ότι σε ανέπτυξα τας 
αιτίας, δι ας πολλοί περιηγηταί απατηθέντες δεν εγνώρισαν το γραικικόν έθνος και 
πολλοί Βαρθόλδαι2 το εσυκοφάντησαν δωρεάν, άνθρωποι εγγηράσαντες εις το 
ερημικόν αυτών Ταμείον, και μη δυνάμενοι να γνωρίσουν τον χαρακτήραν ίσως δυο ή 
τριών υπηρετώντων, εφαντάσθησαν ότι διέκριναν τον χαρακτήρα ενός ολοκλήρου 
έθνους, αγνοούντες ότι επισκεπτόμενοι τα ερείπια της Ελλάδος και όχι τας πτωχάς 
καλύβας των σημερινών της κατοίκων, εγνώρισαν την νεκράν και όχι την ζωντανήν 
Ελλάδα. 

Δι’ αυτήν την απατηλήν πρόληψίν σας, οι μεν μας θεωρείτε ως νοθευμένα 
εκτρώματα των αρχαίων Ελλήνων, ανάξια να συστήσωμεν έθνος και ιδίαν πολιτείαν, οι 
δε μας κατεφέρετε την μέλαινα ψήφον, ότι δηλ: τεσσάρων αιώνων νικημένοι πρέπει να 
ήναι δούλοι των νικητών, και τετρακοσίων ετών συνεχής τυραννία γίνεται δικαίωμα 
των Τυράννων κατά των τυραννουμένων. Δια τούτο οσάκις ενθουσιασμένοι από τα 
συγγράμματα των αθανάτων μας προγόνων, και απ’ ολίγα τινά λείψανα της Ελληνικής 
αριστουργίας3, πολλοί από σας περιήρχοντο την Γραικίαν και εξέταζαν τα ερείπιά της 
υπό την σκέπην ενός Φερμανίου του Σουλτάνου, εχθρού των τεχνών και επιστημών, 
υπό την προστασίαν ενός ή δυο στρατιωτών Οθωμανών, καταφρονούντων και σας δια 
την περιέργειάν σας, και συντριβόντων πολλάκις έμπροσθέν σας τα από τους 
ομοφύλους των βαρβάρων ακρωτηριασμένα των αρχαίων αριστουργήματα, δεν 
ανέβαινέ ποτε εις την διάνοιάν σας, ότι η βάρβαρος χειρ πρέπει να εμποδισθή πλέον 
από το να συντρίβη τα απομενάρια των θαυμαστών τύπων του καλού, αλλά 
παρατηρούντες πού είναι οι Τάφοι των παλαιών ενδόξων ανδρών της Ελλάδος, 

 
1 Η μακρόθεν ειδοποίησις δια φρυκτών, λαμπάδων, πυρσών υπό τοποθετημένων επί τούτω φρουρών. 
2 Ενταύθα ο επιστολογράφος ανατρέχων εις την εποχήν της περιηγήσεως της Ελλάδος υπό του προς 

όν η επιστολή Γάλλου, υπενθυμίζει όσα και προφορικώς ανέπτυξεν εις αυτόν, προκειμένου περί των 
συκοφαντιών τας οποίας προσήψαν κατά καιρούς ξένοι περιηγηταί και ιστοριογράφοι κατά των 
νεωτέρων Ελλήνων, και ιδίως ο ιουδαϊκής καταγωγής Πρώσσος διπλωμάτης Ιάκωβος Σολομών 
Βαρθόλδυ, όστις κατά τα πρώτα έτη της παρελθούσης εκατονταετηρίδος επεσκέφθη την Ελλάδα και 
εξέδωκεν είτα εν Βερολίνω τω 1805 βιβλίον υπό τον τίτλον Bruchstücke zur nähern Kenntniss des 
heutigen Griechenlands, gesammelt auf einer Reise von J. L. S. Bartholdy, in Jahre 1803-1804, δια του 
οποίου καθάπτεται σφοδρότατα των τότε Ελλήνων. 

3 Νέα λέξις αντί αριστοτεχνίας 
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υπεφέρετε τον Τούρκον οδηγόν σας με την μάστιγα εις τας χείρας και με τας ύβρεις εις 
τα χείλη, να παρακελεύη εμπρόσθέν σας τους γραικούς, να τυμβωρυχούν τους 
προπάτοράς των και να φέρουν εις τα πλοία σας τας πλάκας των προγονικών 
μνημείων4. 

Δεν είναι άξιον απορίας, αν οι σύγχρονοι του Αττίλα δεν εγνώριζον την ζημίαν την 
οποίαν επροξένησεν η σμινύα5 του Βαρβάρου εκείνου πορθητού κατακρημνίσασα τας 
οικοδομάς και τας περικαλείς πόλεις της καλλίστης Ιταλίας6, τότε δεν ήθελε φανή 
Αττίλας εις της Ευρώπης το θέατρον, αν αυτή δεν ήττον αξία τοιούτου υποκριτού, η 
Ρώμη τότε καθώς και η Ελλάς, είχε κατοίκους, δεν είχεν η πρώτη ρωμαίους, μηδ’ η 
δευτέρα Έλληνας, αλλ’ αφ’ ου οι φυγάδες Βυζάντιοι έφεραν εις τους Μεδίκους7 τα 
ζώπυρα της φιλοσοφίας, και με την πρόοδον του χρόνου υψώθη ο ανθρώπινος νους εις 
τόσον φωτισμού βαθμόν, παραδοξότατον είναι πώς τόση σιδηρά σειρά Μωχαμμεδικών 
Αττίλων8 εμίανε και μιαίνει το Ιερόν έδαφος της Γραικίας έως την σήμερον. 

 
4 Εννοεί τους διαφόρους ξένους, οι οποίοι κατά καιρούς υπεξήρεσαν αρχαιότητας εξ Ελλάδος, 

ειδικώς δε υπαινίσσεται τα κατά την αρπαγήν της Αφροδίτης της Μήλου και τον λόρδον Θωμάν Έλγιν, 
όστις τω 1800 κατήλθεν, ως γνωστόν, εις την Ελλάδα και συνεργούντων των Τούρκων περισυνέλεξεν 
άπειρα νομίσματα, αμφορείς, πολυτίμους λίθους, εγχαράκτους πλάκας κλπ και ελαφυραγώγησε τα 
λείψανα 14 αγαλμάτων, προς τούτοις δε πριονίσας αφήρεσε πλέον των 60 αναγλύφων από τας μετόπας 
του Παρθενώνος. Άπαντα δε ταύτα μετεκόμισε τω 1814 εις Αγγλίαν, και τω 1816 ηγοράσθη η συλλογή 
αύτη υπό της Αγγλικής Κυβερνήσεως αντί 35 χιλ. λιρών στερλινών και κατετέθη εν τω Βρετανικώ 
Μουσείω υπό τον άχαριν τίτλον “Ελγίνεια Μάρμαρα”. Η Αγγλική Κυβέρνησις, μεθ’ όλας τας εν τη 
Βουλή και τω Τύπω συνηγορίας υπέρ της αποδόσεως των μαρμάρων του Παρθενώνος, ηρκέσθη ν’ 
αποστείλη αντί των πρωτοτύπων τα εκ γύψου εκμαγεία, τα οποία ανάκεινται σήμερον εν τω Μουσείω της 
Ακροπόλεως. 

Περί της αρπαγής ταύτης των γλυπτών του Παρθενώνος έγραψεν αντάξιον ποίημα ο 
φιλελληνικώτατος βασιλεύς της Βαυαρίας Λουδοβίκος Α΄, πατήρ του πρώτου ημών βασιλέως Όθωνος, 
επιγραφόμενον Die Parthenons Bildwerke in England. Η διαρπαγή του Έλγιν έκαμε τόσην αίσθησιν εις 
την Ευρώπην παρά τοις λογίοις, τοις συγγραφεύσι και τοις ποιηταίς, ώστε και αυτός ο Άγγλος μεν, αλλά 
ψυχή τε και σώματι Έλλην, λόρδος Μπάυρον, εις το β΄ άσμα του Τσάιλδ Χάρολδ εξανίσταται κατά του 
ληστού Έλγιν και παρηγορείται λέγων ότι ο ληστής δεν είναι Άγγλος, αλλά Σκώτος, αναφερόμενος εις το 
λόγιον εκείνο “Quod non fecerunt Gothi, fecerunt Scoti”. Βλ. Π. Καστριώτου: Τα μνημεία των Αθηνών, 
Αθήνησι, 1895. 

5 Είδος σκαλίδος, τσάπας μετά δυο οδόντων ή δακτύλων ή κεράτων, δίκελλα (Αριστ. Νεφ. 1486, 
1500. Πλάτ. 2, 370 D. Ξεν. Κ. Π. 6, 2, 34). 

6 Πρόκειται περί της κατά το έτος 452 επιδρομής του Αττίλα εναντίον της Ιταλίας και της υπ’ αυτού 
καταστροφής της Ακυληΐας. 

7 Μετά την κατάκτησιν του βυζαντιακού κράτους υπό των Τούρκων πολλοί πεπαιδευμένοι Έλληνες 
ήλθον μετά των φιλολογικών αυτών θησαυρών εις την Ιταλίαν, όπου έτυχον θερμοτάτης υποδοχής και 
φιλοξενίας εις τους οίκους των ευπατριδών, και ιδίως παρά τη αριστοκρατική Φλωρεντινή οικογενεία 
των Μεδίκων, ήτις εύρισκεν εις τους μεγάλους αυτής θησαυρούς και εις τας εκτεταμένας εμπορικάς 
σχέσεις τα μέσα δια την προαγωγήν των τεχνών και των επιστημών. 

Οι Έλληνες λόγιοι Μανουήλ και Ιωάννης Χρυσολωράς, Θεόδωρος Γαζής, Δημήτριος Κυδώνιος, 
Γεώργιος Τραπεζούντιος, Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων, Ιωάννης Αργυρόπουλος, Δημήτριος 
Χαλκοκονδύλης, Κωνσταντίνος και Ιωάννης Λάσκαρις και πλείστοι άλλοι, παρουσιασθέντες εις τα 
πανεπιστήμια και αλλαχού ως διδάσκαλοι της ελληνικής γλώσσης και παιδείας, διήγειραν το γενικόν 
διαφέρον υπέρ της αρχαιότητος και μετέδωκαν τον αληθή πολιτισμόν εις την δυτικήν Ευρώπην, 
επήνεγκαν δε ούτω την αναγέννησιν των γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών. 

Οι δε Μέδικοι, από του Κόσμου μέχρι του Λαυρεντίου, ήσαν οι εμψυχωταί της πνευματικής ταύτης 
κινήσεως και εις αυτούς οφείλεται η κατ’ εκείνους τους χρόνους ανακάλυψις πολλών χειρογράφων των 
αρχαίων κλασσικών. Ο Κόσμος μάλιστα ίδρυσεν εν Φλωρεντία και πλατωνικήν Ακαδημίαν. 

8 Εννοεί τους από του Μωάμεθ του κατακτητού και εφεξής Σουλτάνους της Τουρκίας. 
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Τουλάχιστον οι αιώνες της αμαθείας έχοντες εν μόνον ελατήριον την θρησκείαν, 
εκίνησαν σταυρικούς πολέμους, εσύστησαν έπειτα τάξεις ιππέων διαφόρους9, αν η 
ιστορία μέμφεται πολλάς των σταυροφόρων ατοπίας, επαινεί όμως το αμυντήριον 
σύστημα των ιππέων, αξιέπαινον αληθινά εκείνο το σύστημα κατ’ εκείνας τας εποχάς, 
κατά τας οποίας ο Ισλαμισμός ήττον εις το κράτος του το απόγειον. 

Αλλά πώς να μη θαυμάση τις παρατηρών, ότι η Ευρώπη έπειτα, δυναμένη να 
μεταχειρισθή από αμυνομένη το πολεμιστήριον σύστημα κατά του αδυνάτου, αλλ’ 
ασπόνδου κατά των χριστιανών πολέμου, αυτή εαυτήν διεσπάραττε παραιτούσα τον 
βάρβαρον να τυραννή τόσους λαούς! αίτιον προκύπτει μόνον της τοιαύτης προς τον 
Τούρκον συγκαταβάσεως των Ευρωπαίων, η κακή πρόληψις την οποίαν ανωτέρω είπα, 
ότι δεν μας ενόμιζεν η Ευρώπη αρκετούς να συστήσωμεν αυτοί καθ’ εαυτούς έθνος, και 
δια τούτο υπόπτευε μήπως αφ’ ου διωχθή ο Οθωμανός από την Ευρώπην, αλλάξη 
κατακτητήν από κατακτητού η Ελλάς, γενομένη εις τον νέον αυτής κύριον προσθήκη 
δυνάμεως και δη το σύστημα της πολυθρυλλήτου των Ευρωπαίων Ισορροπίας έγινε 
Ισχυρός και δορυφόρος σωτήριος της Ημισελήνου και ο τόσον αλαζών όσον αδρανής 
Σουλτάνος κατεμυκτήριζε την Ευρώπην, και οσάκις ήκουε διαιρέσεις και πολέμους 
μεταξύ των Ευρωπαίων, επέλεγε την αραβικήν εκείνην παροιμίαν “άμποτε ο Θεός να 
εξαγριώση τον κύνα κατά του συός!” ουαί αν η οθωμανική αδράνεια ήξευρε να 
ωφεληθή από το σύστημα τούτο της ισορροπίας! ήθελεν έχει χρείαν Καρόλων 
Μαρτέλων10, Χουνιάδων11, Σοβιέσκων12, και Ευγενίων13 πάλιν η Ευρώπη! μ’ όλον 
τούτο ο από την Ευρώπην μέγας κύριος μέγας τούρκος ονομαζόμενος Σουλτάνος 
κατεφρονείτο από την Μάνην14 τα όπλα του εσυντρίβοντο εναντίον των κρημνών του 
Σουλίου15 δεν υψώθη ποτέ εις τας κορυφάς των Σφακίων16 η ανθρωποφθόρος του 

 
9 Τα εκ των σταυροφοριών προελθόντα τρία ιπποτικά τάγματα ήσαν των Ιωαννιτών, των Ναϊτών και 

των Τευτόνων. 
10 Ο αρχηγέτης της δυναστείας των Καρολιδών Κάρολος Μαρτέλος, ο επικαλούμενος “Σφύρα”, 

εδόξασε το Φραγκικόν κράτος και ενίκησεν επανειλημμένως τους Άραβας (732 και 737 μ.Χ.) 
11 Ο ηρωικός στρατηγός Ιωάννης Ουνυάδης, βοεβόδας της Τρανσυλβανίας, τη προτροπή του Πάπα 

Ευγενίου Δ΄ επήλθε μετά στρατού κατά των Οθωμανών και ενίκησεν αυτούς εις διαφόρους μάχας. Αλλ’ 
εν τέλει κατετροπώθη παρά την Βάρναν υπό του Μουράτ Β΄ τω 1444. 

12 Ο Ιωάννης Γ΄ Σοβιέσκι ανηγορεύθη εις βασιλέα της Πολωνίας μετά την περίφημον μάχην αυτού 
εναντίον των Τούρκων παρά το Chotschim της Βεσσαραβίας (11 Νοεμβρίου 1673). 

13 Πρόκειται περί του πρίγκηπος Ευγενίου της Σαβοΐας, ενδόξου στρατηγού και πολιτικού, όστις 
ενίκησε κατ’ επανάληψιν τους Τούρκους (Zenta 11 Σεπτεμβρίου 1697, Peterwardein 1716, Βελιγράδιον 
1717). 

14 Η Μάνη, αποτελούσε ορεινόν απόρθητον συγκρότημα, έμεινε κατά την εποχήν της Τουρκοκρατίας 
ως αυτόνομος ηγεμονία, εχρησίμευσε δε όχι μόνον δια την προπαρασκευήν στρατιωτικών στελεχών, 
αλλά και ως πολιτικόν καταφύγιον των εκ της άλλης Ελλάδος καταδιωκομένων υπό των Τουρκικών 
αρχών Ελλήνων. Εντεύθεν και το σχέδιον του Ρήγα ν’ αρχίση από την Μάνην η επανάστασις. Βλ. 
Δασκαλάκη Η Μάνη και η Οθωμανική Αυτοκρατορία (1453-1821) Αθήναι 1924. 

15 Ο επιστολογράφος αναφέρεται εις τους δεκαπενταετείς ηρωικούς αγώνας των Σουλιωτών εναντίον 
του Αλή πασά των Ιωαννίνων. 

16 Κατά το έτος 1669, οι Τούρκοι, μετά μακρόν και πολυώδυνον αγώνα, κατόρθωσαν να εκδιώξουν 
τους Βενετούς από την Κρήτην και να καταλάβουν αυτοί την νήσον. Εκ των κατοίκων της Κρήτης μόνοι 
οι Σφακιανοί ετήρησαν προς τους κατακτητάς παρομοίαν προς τους Μανιάτας και τους Σουλιώτας 
στάσιν. Οι κάτοικοι των Σφακίων ουδέποτε ελησμόνησαν την χρήσιν των όπλων. Εν ειρήνη, η θήρα 
εσκληραγώγει τα σώματά των και εξήσκει αυτούς περί τα όπλα. Η τοποθεσία των χωρίων των, κειμένων 
επί υψηλών ορέων, η γειτονία των δασών, των σπηλαίων και των απροσίτων φαράγγων, αίτινες εν 
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σημαία, και εις αυτά τα τρία της Γραικίας όρη ο Ήφαιστος της ελευθερίας εχάλκευσε 
τα όπλα της σημερινής των Ελλήνων επαναστάσεως17. 

Η απαραδειγμάτιστος εις την Ιστορίαν αθλιότης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 
έφερεν εις τους κόλπους της Γραικίας σμήνη έχθιστα διαφόρων εθνών, των οποίων το 
έσχατον και θηριωδέστατον ήσαν οι Τούρκοι. Τι άλλο έθνος ημπορούσε να ανθέξη εις 
τόσα έσχατα δεινά και τοσαύτην και τοιαύτην αιχμαλωσίαν; μόνον το γραικικόν έθνος 
εφύλαξε την γλώσσαν του, τα αρχαία ήθη του, τον έρωτα της αρχαίας ελευθερίας του, 
και οσάκις εφάνη περίστασις δεξιά εις το να τινάξη τον ζυγόν από τον τράχηλόν του, 
τοσάκις άρπασε τα όπλα αλλά φευ! η οθωμανική ταινία χορτασμένη με γραικικά 
αίματα ετίθετο πάντοτε εις την πλάστιγγα της Ευρωπαϊκής Ισορροπίας και εκινδύνευε 
το γραικικόν έθνος, από βαρείας δουλείας εις βαρυτέραν μεταπίπτον, να εξαλειφθή από 
την επιφάνειαν της Ελλάδος και να ίδη την Γραικίαν χωρίς Γραικόν ο αιών της 
φιλοσοφίας! 

Εγνώρισε τέλος πάντων το έθνος ότι αν δεν είναι ελπίς να ωφεληθή κατ’ ευθείαν από 
την στρατιωτικήν Ευρώπην, ημπορεί να λάβη μεγαλητέρας και ασυγκρήτως 
ενδοξοτέρας βοηθείας από την Ευρώπην φιλόσοφον, και ήδη είναι υπέρ τέταρτον 
εκατονταετηρίδος, αφότου οι Γραικοί τρέχουν πανταχόθεν εις τα διδακτήριά της 
φωτίζονται και φωτίζουν με τους λύχνους της φιλοσοφίας τας πατρίδας του Σωκράτους, 
του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους, και άλλων αρχαίων σοφών της Ελλάδος, έκτοτε οι 
Γραικοί κτίζοντες πανταχού σχολεία, εγκαθιστώντες σχολάρχας σοφούς, εξάπλωσαν εις 
όλην σχεδόν την Γραικίαν τα φώτα της αληθινής παιδείας, και γνωρίσαντες κατά βάθος 
την αισχρότητα της δουλείας και εκ παραθέσεως εκτιμήσαντες την ηθικήν αυτών ισχύν 
με την υπόχαλκον δύναμιν του Τυράννου συνήψαν δεσμόν μεταξύ των, η Αττική με την 
Πελοπόννησον, ο Θεσσαλός με τον Ηπειρώτην, η Ήπειρος με το Αιγαίον πέλαγος. Η 
Ελλάς είδεν ότι ο αιών φροντίζει δια τους κατοίκους της Αφρικής, και καταργεί το 
εμπόριον των Νίγρων18, είδεν ότι τα τρία της Βαρβαρίας πειρατήρια19 σχεδόν 
κατελύθησαν, ήλπιζε δικαίως ότι θέλει εύρη παρά τοις Ερυωπαίοις πλειοτέραν 
συμπάθειαν, ή ο Γραικός είναι ολιγώτερον άνθρωπος από τους μέλανας κατοίκους της 
Αφρικής! Ή πάσχουν ολιγώτερον από τον Τούρκον, θηρίον τερατόμορφον, το οποίον 
αληθινά εξέρασεν εις την Ασίαν και Ευρώπην ο Άδης! όλοι ομού άρα οι Γραικοί 
απεφάσισαν ή να ανακτήσουν την ελευθερίαν των, ή να αποθάνουν όλοι με τα όπλα εις 
τας χείρας, τις θέλει προσάψει εις την απόφασιν αυτήν των Γραικών μώμον 

 
πολέμω παρείχον εις αυτούς ασφαλές καταφύγιον, ο φόβος των εκδικήσεων και των αιφνιδίων 
επιθέσεων, όλα ταύτα επέβαλλον εις τους κατακτητάς, τοιούτους έχοντας γείτονας, συστολήν τινά και 
περίσκεψιν. Ως εκ τούτου οι Σφακιανοί, οι Ριζιώται και οι Σελινιώται διήγον βίον ανεκτόν υπό τους 
Ρωμαίους, τους Σαρακηνούς, τους Βενετούς και τους Τούρκους. Οι Σφακιανοί δε ιδιαιτέρως μέχρι τινος 
δεν επλήρωναν χαράτζι, δεν είχον αγάδες, δεν έβλεπον εις τα χωρία των υπαλλήλους της κυβερνήσεως, 
απετέλουν δε καθ’ εαυτούς είδος δημοκρατίας, αυτονόμου και ανεξαρτήτου. Βλ. Olivier, Voyage dans l’ 
empire Ottoman p. 392 – Παντελή Μ. Κοντογιάννη Οι Έλληνες κατά τον πρώτον της Αικατερίνης Β΄ 
Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον (1768-1774) Εν Αθήναις 1903. 

17 Με ποιητικήν όντως έξαρσιν χαρακτηρίζονται τα τρία προπύργια του Ελληνισμού: Η Μάνη, το 
Σούλι και τα Σφακιά. 

18 Από της 16ης εκατονταετηρίδος ήρχισε συστηματικόν εμπόριον των Μαύρων της Αφρικής, οι 
οποίοι εξαπεστέλλοντο ως σκλάβοι εις την Αμερικήν. 

19 Η Αλγερία, η Τύνις και η Τρίπολις. Μεταξύ δε τούτων δύναται να συγκαταλεχθή και το Μαρόκον. 
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αποστασίας; Δυστυχείς Γραικοί! Ακόμη δεν εγνώρισεν η Ευρώπη την έκτασιν των 
δεινών σας! ίσως νομίζει ότι έχετε ιδιοκτησίαν, ότι εξουσιάζετε την τιμήν των συζύγων 
και των τέκνων σας, ότι δεν επεμβαίνει ο βάρβαρος και εις αυτήν την θρησκείαν σας 
την Ιεράν και αμώμητον! 

Προ ένδεκα ετών20 δι’ αναγκαίαν υπόθεσιν κτηματικήν του Αγίου Τάφου, 
επαρρησιάσθη εις τον Σεϊχουλισλάμην21 ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, με άλλους 
αρχιερείς εγκρίτους της Ιεράς Συνόδου και με προκρίτους λαϊκούς της 
Κωνσταντινουπόλεως παρήσαν εκεί οι δυο Καξιεσκέρηδες22, πολλοί του ουλεμαντικού 
σώματος23, ο Βεζύρης μ’ όλους τους αξιωματικούς της βουλής, αυτής της Ικετηρίας24 
μέλος ήμην κ’ εγώ, τότε ο Πατριάρχης κρατών κοινήν αναφοράν πλησιάζει, πίπτει εις 
τους Βεζυρικούς και σεϊχουσλεμικούς πόδας, αλλ’ ο Βεζύρης τον αποβάλλει, τις 
αναγιγνώσκει λέγει τας φλυαρίας; διατί, επιλέγει, ικετεύετε ματαίως; δεν ηξεύρετε ότι 
σεις οι δούλοι δεν έχετε ιδιοκτησίαν; ιδών τοιαύτην ύβριν προς το λαϊκόν και Ιερόν 
σώμα, παριστάνον όλον το έθνος, δεν ημπόρεσα πλέον να κρατήσω εμαυτόν, αλλ’ 
ανεχώρησα από το μιαρόν εκείνον τόπον της Τυραννίας και βαρβαρότητος, ευχηθείς να 
τυραννίσουν, ει δυνατόν τους Γραικούς σκληρότερον και αισχρότερον οι Βάρβαροι δια 
να τους φέρουν εις την υστερινήν απελπησίαν. 

Κατά το δέκατον όγδοον έτος25 τρεις ενορίαι της Κωνσταντινουπόλεως έγιναν 
πυρκαϊάς παρανάλωμα, οι ενορίται Γραικοί διεσώθησαν με την ψυχήν εις το στόμα, 
απολέσαντες οι δυστυχείς όλην των την περιουσίαν, την αυτήν ημέραν εφρόντισαν να 
επισκευάσωσι τας ημικρημνισμένας στέγας των τριών εκκλησιών των, χορτάσαντες 
πρώτον με δώρα τους οθωμανούς φύλακας, αλλά προδοθέντες απ’ αυτούς απήχθησαν 
έως τριάντα από τους προκρίτους αυτών των ενοριών εις τα αρχεία, όπου παρών ήμην 
κατά τύχην, η βάρβαρος διοίκησις αντίς να περιθάλψη τους κατοίκους της αυτούς και 
να τους παρηγορήση δια την συμφοράν των τους έβαλεν εις σκοτεινόν δεσμωτήριον, 
διότι ετόλμησαν την μικράν επισκευήν των εκκλησιών των μόλις με μεγάλα δώρα 
διέφυγον την εσχάτην ποινήν. 

Αν εις την καθέδραν έβλεπε τις τόσας πράξεις τυραννικάς, συμπέρανε φίλε, πόση 
ήττον η καταδυναστεία του εις τας επαρχίας σμήνους των αμειλίκτων τυραννίσκων. 

 
20 Τω 1810. 
21 Ο Σεϊχουλισλάμης (αρχηγός των πιστών) είναι εν Τουρκία ο ανώτατος λειτουργός του Αλλάχ, ο 

πρώτος μουφτής και ούτως ειπείν ο Πατριάρχης των Μωαμεθανών. Ούτος εις όλα τα σπουδαία 
θρησκευτικά και πολιτικά ζητήματα έχει την βαρύνουσαν γνώμην. 

22 Ο ανώτατος βαθμός των καδήδων ήσαν οι καξασκέραι (εκ του αραβικού καντή-ασκέρ, 
στρατιωτικός ιεροδίκης), ήτοι οι δικασταί του τουρκικού στρατού (στρατοδίκαι). Τοιούτοι υπήρχον 
αρχικώς δυο, ο μεν εις δια την Ανατολήν, ο δε άλλος δια την Ρούμελην. Εις τους δυο καξασκέρας 
υπήγοντο οι μολλάδες εις τας μεγαλυτέρας και οι καδήδες εις τας μικροτέρας πόλεις. Το αξίωμα τούτο 
καθιερώθη επί του Ουρχάν (1326-1359), όστις υπήρξεν όχι μόνον του κράτους, αλλά και του 
πολιτεύματος των Οθωμανών ο κυριότερος ιδρυτής. 

23 Μεγάλην πολιτικήν και θρησκευτικήν δύναμιν είχεν εις την κυβέρνησιν, καθώς και εις την 
διοίκησιν του τουρκικού κράτους, ο σύλλογος των ουλεμάδων, θεολόγων ομού και νομομαθών ανδρών, 
από των οποίων εις όλας τας σπουδαίας υποθέσεις εζητείτο γνωμοδότησις (φετφάς), το παρά Ρωμαίοις 
responsum prudentium. 

24 Πρβλ. Πλουτ. Πομπ. 28: πέμψαντες ικετηρίας. 
25 Τω 1818. 
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Ο Σουλτάνος, αφ’ ου κατέλυσε το σύστημα των Αγιάννων26 διοικητών μεν 
διορισμένων εις νομούς μικρούς υπό την επιστασίαν των πασάδων ισχυρών όμως 
γενομένων και αμετακινήτων δια την ανδράνειαν της διοικήσεως, την οποίαν 
παρέλυσαν εις την Ευρωπαίαν Τουρκίαν οι Πασβάνογλοι27, οι Αλή των Ιωαννίνων, οι 
Ισμαΐλ των Σερρών, οι Τερσενικλόγλοι του Ρουσζουκίου, και εις την Ασίαν οι Καρά 
Ρομάνοι, οι Τσαπανόγλοι, οι Νασίφοι και άλλοι πολλοί, και εσχημάτισεν εν είδος 
συστήματος φεουδικού, αφ’ ου λέγω κατέλυσεν ο Σουλτάνος το αγιανικόν σύστημα 
τούτο, αντικατέστησε δευτέρας τάξεως πασάδες και δια να τους κρατή εις υποταγήν 
τους μετάλλασε συνεχώς καθώς και εκείνους της πρώτης τάξεως, δι’ αυτήν την συχνήν 
μετάθεσιν των πασάδων οι ταλαίπωροι υπήκοοι εγίνοντο της απληστίας των συνεχώς 
μετατιθεμένων σατραπών και υποσατραπών παρανάλωμα. 

Πρότερον οι αγιάνοι χρείαν έχοντες πολλών εξόδων δια τον ταπεινόν αυτών βαθμόν, 
και θεωρούντες τους υπό την διοίκησιν αυτών ως ίδιον αυτών κτήμα δια το 
αμετακίνητον της αξίας των, ήσαν μέτριοι εις την τυραννίαν, όσον ενδέχεται Τούρκος 
να είναι μέτριος εξ εναντίας οι Σατράπαι και υποΣατράπαι πολυτελείς δια την 
λαμπρότητα του βαθμού των και σπεύδοντες δια το ολιγοχρόνιον της υπουργίας των ν’ 
αρπάσουν τον προστυχόντα, ερροφούσαν και αυτοί κ’ οι αξιωματικοί των το αίμα των 
πτωχών. 

Την τοιαύτην ολεθρίαν κατάστασιν των πραγμάτων έκρυπτεν ο Χαλέτ28 από τον 
Σουλτάνον χορτάζων την φιλαργυρίαν του Δεσπότου με την πείναν του λαού, γεμίζων 
τα θησαυροφυλάκιά του με την εσχάτην των πτωχών απογύμνωσιν και κολακεύων τον 
τύφον του θρησκευτικώς ακαταστράτου29 και απολύτου χακάνου30 με την τελείαν και 
τυφλήν προς τον σουλτανικόν ουδόντου αφοσίωσιν και λατρείαν των Πασάδων και των 
υπαλλήλων αξιωματικών, αγνοούσεν ο τύραννος ότι η τοιαύτη υπακοή δεν είναι 
προσήλωσις υπηκόων ηθικώς ευεκτούντων και υγιών, αλλά σιωπή και ακινησία 
σώματος νενεκρωμένου, του οποίου η σήψις έφερε και αυτού του ιδίου Σουλτάνου τον 
πολιτικόν θάνατον. 

 
26 Ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β΄, βλέπων ότι η διοίκησις του Κράτους εχώλαινεν ένεκα των 

κληρονομικών τοπαρχών (Αγιάνων), κατέλυσε πάντας τούτους και διήρεσε το Κράτος εις σατραπείας, 
υπό διοικητάς διοριζομένους αμέσως υπ’ αυτού τούτου. 

27 Πρόκειται περί του πασά του Βιδινίου Πασβάνογλου, εμπίστου φίλου του Ρήγα του Βελεστινλή, 
τον οποίον ούτος μάτην προσεπάθησε να σώση. Ο Πασβάνογλους, ηγούμενος των φοβερών γενιτσάρων 
και συμπράττων μετά των Ελλήνων αρματολών και κλεφτών, εγένετο τόσον ισχυρός, ώστε διώκει 
αυταρχικώς τας παρά τον Δούναβιν χώρας, έχων ως έδραν το Βιδίνιον. Εναντίον αυτού εξεστράτευσαν 
άνευ αποτελέσματος τεσσαράκοντα πασάδες, υπό τον πιστόν του Σουλτάνου Χουσεΐν Καπουδάν πασάν, 
άγοντα 100 χιλ. άγρια στίφη στρατολογηθέντα εκ της ευρωπαϊκής και ασιατικής Τουρκίας. Τέλος ο 
Σουλτάνος Σελίμ Γ΄ ηναγκάσθη ν’ αναγνωρίση τον Πασβάνογλουν ως πασάν του Βιδινίου. 

Και οι κατωτέρω αναφερόμενοι ήσαν επίσης ισχυροί πασάδες, οι οποίοι μετήλθον απέναντι της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οίαν και ο Πασβάνογλους διαγωγήν. 

28 Ο Χαλέτ εφένδης ήτο ο έμπιστος βοηθός του Μαχμούτ Β΄ (1808-1839) κατά την περίοδον των 
μεταρρυθμίσεων. 

29 Νέα λέξις αντί ακαταμαχήτου. 
30 Χαν (θηλ. χουνάμ ή χανούμ=κυρία) εν ταις Τουρκικαίς και Μογγολικαίς γλώσσαις σημαίνει τον 

ηγεμόνα, κύριον. Δια τούτο και των Ούννων (οίτινες ήσαν Μογγόλοι) και των Βουλγάρων (οίτινες είναι 
Τουρκικής φυλής, μη εκσλαυωθείσης εισέτι) οι ηγεμόνες λέγονται Χαν, συνήθως δε Χαχάν, ηγεμών 
ηγεμόνων (υπό των Βυζαντινών Χαγάνος). Και ο Οθωμανός Σουλτάνος ελέγετο και Χαν, ως π.χ. Αβδούλ 
Χαμίτ Χαν. 
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Τοιαύτην τυραννίαν και τοιαύτην αιχμαλωσίαν δεν μπορούσε πλέον να υποφέρη το 
έθνος των Γραικών, και όταν αυτοί διοργανίζαν31 τα μέσα της ελευθερίας των και 
ερίνιζαν τας αλύσσους των, ο κακός δαίμων των Τούρκων τους έφερε να γένωσι 
τυραννικώτεροι εις τα τρία αυτά υστερνά έτη. 

Δια κολοφώνα της καταισχύνης του Γραικικού έθνους το διοικούσε ήδη τρία έτη το 
τρισβολιμαίον32 ανδράποδον ο εβραίος Χασιέλ Τραπεζίτης άπληστος του ακορέστου 
και αγρίου Χαλέτ όχι όμως ολιγώτερον αίσχος προστρίβεται εις την διπλωματικήν 
Ευρώπην εις της οποίας τας σχέσεις με την Οθωμανικήν επικράτειαν είχεν έμμεσον 
μεν, αλλ’ ισχυράν επιρροήν η εύνοια του εβραίου, η θέλησις αυτού, είναι θέλησις του 
Χαλέτ και η θέλησις του Χαλέτ ωσαύτων είναι θέλησις του Σουλτάνου. 

Ο Βάρβαρος λυσσών ήδη ήρχισε να σφάζη σωρηδόν τους κατοίκους της 
Κωνσταντινουπόλεως Γραικούς, κρεμά εις τας θύρας των Πατριαρχείων τον 
Πατριάρχην και παραδίδει τον νεκρόν του εις τους εβραίους δια να τον σύρουν εις τας 
πλατείας της πόλεως βλασφημούντες τον μέγα αρχιερέα, τον Ιησούν Χριστόν! οι 
αρχιερείς της συνόδου καταδικάζονται εις επονείδιστον θάνατον! οι Ιερείς 
κατακόπτονται, οι διερμηνείς και οι Λογοθέται33 λαιμοκοπούνται, πέμπονται καθ’ 
ημέραν σφοδραί προσταγαί γενικής ελληνοκτονίας34. 

Αλλά μόνον εις την Κωνσταντινούπολιν θέλει δυνηθή το θηρίον να ροφήση χανδόν 
το Χριστιανικόν αίμα, εις την Ήπειρον εις την Θεσσαλίαν, εις την Πελοπόννησον εις τα 
νησία του Αιγαίου πελάγους, οξύτατα σπαθία αστράπτουν γυμνά εις τας ευρώστους 
χείρας των ανδρείων Γραικών, ο Γραικικός στόλος θέλει κλείσει μετ’ ολίγον τον 
θρακικόν Βόσπορον, έτοιμος να καταναυμαχήση με την ανδρείαν του και την εμπειρίαν 
τα θαλασσοπόρα τείχη των δειλών Βαρβάρων αν ποτέ τολμήσουν να προκύψουν έξω 
του στενού. 

Η πάλη ως προς τα μηχανικά μέσα του Πολέμου (το ηξεύρομεν) είναι ανισοτάτη, ο 
βάρβαρος έχει χρήματα, οι Γραικοί δεν έχουν, ο βάρβαρος πλήθος εφοδίων πολεμικών, 
οι Γραικοί δεν έχουν, ο βάρβαρος έχει όπλα, οι Γραικοί δεν έχουν, αλλ’ ο βάρβαρος δεν 
έχει ανδρείαν, οι Γραικοί έχουν τον μόνον προγονικόν αυτών θησαυρόν την 
γενναιοψυχίαν, ο βάρβαρος μάχεται δια τας κτηνώδεις ηδονάς του σκιατραφούς 

 
31 Το ρήμα διοργανίζω, όπερ εύρηται εις πλείστους συγγραφείς (βλ. Δανιήλ Φιλιππίδην, Νεόφυτον 

Δούκαν, Θεόφιλον Καΐρην, Έγγρ. Ελλην. Επαναστάσεως 21) καθώς και τον διοργανισμόν (βλ. Βενιαμίν 
τον Λέσβιον), προτιμά ο Κωνσταντίνος Ασώπιος του διοργανόω και της διοργανώσεως, των 
ευρισκομένων εν τοις Λεξικοίς της αρχαίας γλώσσης. 

32 Νέα λέξις αντί τρισκατάρατον. 
33 Από της 17ης εκατονταετηρίδος, οπότε αι σχέσεις του Οθωμανικού κράτους προς την Ευρώπην 

κατέστησαν πολυπλοκώτεραι, η Τουρκική Κυβέρνησις ηναγκάσθη να προσλάβη Έλληνας διερμηνείς, οι 
οποίοι συνέτασσον τα επίσημα πολιτικά έγγραφα και διεξήγον την εξωτερικήν αλληλογραφίαν. Ούτοι 
ονομάζοντο μεγάλοι διερμηνείς, και επειδή ήσαν μεμυημένοι τα απόρρητα του κράτους, εκαλούντο 
σύμβουλοι του Κράτους ή εξ απορρήτων. Πρώτος μέγας διερμηνεύς Έλλην υπήρξεν ο Παναγιώτης 
Νικούσιος· ο δε πάντων επισημότατος ήτο ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο πρεσβύτερος (1636-1709), 
όστις πρώτος έλαβε την επωνυμίαν του εξ απορρήτων. Ούτος προσαγορεύεται ως “ευσεβέστατος, 
εκλαμπρότατος και σοφότατος αυθέντης, μέγας λογοθέτης της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και εξ 
απορρήτων της κραταιάς βασιλείας των Οθωμανών”. Βλ. Δ. Θερειανού Αδαμάντιος Κοραής Α 47-56 Β 
342. 

34 Νέα λέξις· βλ. ελληνοκτόνος εν Συναγωγή λέξεων κλπ Στεφ. Κουμανούδη. Εν Αθήναις 1900. 
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Σουλτάνου, ημείς μαχόμεθα δια την Πατρίδαν μας, τα τέκνα μας, τας συζύγους μας, δια 
την Ιεράν Θρησκείαν . Θέλομεν νικήσει, δεν μικροψυχούμεν δια τον θάνατον των 
ομογενών μας, όσους προφθάσει η δολοφόνος μάχαιρα του Τυράννου να θερίση. 
Είδαμεν ότι ο αριθμός των ατόμων του Γραικικού έθνους ολιγόστευε με την πρόοδον 
του Χρόνου κατά λόγον αντιπεπονθότα της αυξήσεως της τυραννίας. Είδαμεν ότι η 
πανώλης αδελφή γνησία και αξία της βαρβαρότητος του Τυράννου μας εθέριζε κατ’ 
έτος πλήθος από ημάς, συγκρίνοντες θάνατον με θάνατον, είμεθα αληθινοί Έλληνες 
ώστε να προτιμήσωμεν τον ένδοξον θάνατον εις τον λαμπρόν της ελευθερίας μας 
αγώνα παρά τον επώδυνον και μάταιον εκ της επετείου επιδημίας όλεθρόν μας, 
απεφασίσαμεν να χαθώμεν άπαξ υπέρ της ελευθερίας, όσοι διεφθειρόμεθα από την 
πανώλην εις διάστημα τριετίας, και με την τοιαύτην μας θυσίαν, αφ’ ου καταβάλλωμεν 
τον εχθρόν θέλομεν δεκαπλασιασθεί εκατονταπλασιασθεί κατ’ ευθύν λόγον της 
νομίμου μας διοικήσεως. 

Ελπίζοντες εις το δίκαιον και Ιερόν του επιχειρήματός μας, ελπίζοντες εις την 
ηρωικήν μας απελπησίαν, εξίσου ελπίζομεν εις την φιλανθρωπίαν της πεφωτισμένης 
Ευρώπης, όλοι κοινώς την επικαλούμεθα, οι σοφοί της ας μας διδάξουν, θέλομεν, 
θέλομεν ακολουθήσει τας συμβουλάς των, οι στρατιωτικοί της ας έλθουν, θέλομεν τους 
καταστήσει οδηγούς των Ιερών λόχων μας εις το στάδιον της μάχης, οι νομικοί της ας 
μας συντάξουν νόμους, θέλομεν τους εκτιμήσει εν από τα μάλιστα και ένδοξα του 
παρόντος αιώνος απομνημονεύματα θέλει είναι και τούτο, ότι και με τα φώτα της και 
με τα όπλα της συνέτρεξεν η Ευρώπη εις την ελευθερίαν της Ελλάδος. 

 


