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Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Γιϊργοσ Λεοντιάδθσ 

Οι οικονομικζσ, κοινωνικζσ, πολιτικζσ και ςτρατιωτικζσ εξελίξεισ ςτθν Ευρϊπθ και  

τθν Οκωμανικι αυτοκρατορία κατά το δεφτερο μιςό του 18ου και τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα 

ςυνζβαλαν ςτθν οικονομικι και πνευματικι ανάπτυξθ και ςυνακόλουκα ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

εκνικισ αυτογνωςίασ ςθμαντικϊν τμθμάτων του ελλθνόφωνου πλθκυςμοφ. Στθν κεφαλι 

αυτισ τθσ μακράσ, επίπονθσ και γεμάτθσ αντιφάςεισ διαδικαςίασ βρζκθκαν εκπρόςωποι 

των αναδυόμενων νζων εμπορικϊν ςτρωμάτων, αυτϊν που πλζον ηθτοφςαν να καρπωκοφν 

πολιτικά οφζλθ από το αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ τουσ δράςθσ1 διεκδικϊντασ  - με 

διαφορετικό τρόπο κατά περιόδουσ και με ποικίλα ςχζδια, που εξζφραηαν διαφορετικά 

ςυμφζροντα – τθν πολιτικι ανεξαρτθςία των υπόδουλων Ελλινων. 

Επιςτζγαςμα των εκνικοαπελευκερωτικϊν εγχειρθμάτων υπιρξε θ ίδρυςθ τθσ 

Φιλικισ Εταιρείασ, θ οποία ζπαιξε τον πλζον κακοριςτικό ρόλο ςτθν προετοιμαςία και ςτθν 

ζκρθξθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ του 1821 . 

Η Εταιρεία των Φιλικϊν ιταν μια ελλθνικι, μυςτικι, ςυνωμοτικι οργάνωςθ, ςτα 

πρότυπα αντίςτοιχων μυςτικϊν επαναςτατικϊν αδελφοτιτων τθσ Ευρϊπθσ, που 

αποτζλεςαν τθν κυρίαρχθ οργανωτικι μορφι των επαναςτατικϊν εκνικοαπελευκερωτικϊν, 

αντιδυναςτικϊν και δθμοκρατικϊν κινθμάτων τθσ περιόδου τθσ Ραλινόρκωςθσ, μετά τθν 

ιττα του Ναπολζοντα2.  

Ρροχπιρξαν τθσ Φιλικισ και άλλεσ απόπειρεσ οργάνωςθσ απελευκερωτικϊν 

οργανϊςεων και κινθμάτων με πιο εμβλθματικι αυτι του ιγα Βελεςτινλι, οι οποίεσ, παρά 

τθν αποτυχία τουσ, άφθςαν ςθμαντικζσ παρακατακικεσ για τθν ωρίμανςθ των 

εκνικοαπελευκερωτικϊν εγχειρθμάτων των βαλκανικϊν λαϊν, εκκινϊντασ από το ελλθνικό 

κίνθμα3.  

Ο μυςτικόσ, ςυνωμοτικόσ χαρακτιρασ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ τθσ επζτρεψε να 

επιβιϊςει ςε ςυνκικεσ κακ’ όλα αντίξοεσ, ςε μια περίοδο που κυριαρχοφςε ςτθν Ευρϊπθ θ 

αντίδραςθ τθσ Ιερισ Συμμαχίασ. Αυτι όμωσ θ επιτυχία τθσ δυςκολεφει τθ μελζτθ τθσ 

ιςτορίασ τθσ, λόγω των περιοριςμζνων ι δφςκολα αναγνϊςιμων τεκμθρίων που άφθςε 

πίςω τθσ για ευνόθτουσ ςυνωμοτικοφσ λόγουσ. Η πλειοψθφία των πλθροφοριϊν που 

διακζτουμε προζρχονται από τθ ςωηόμενθ αλλθλογραφία των ςτελεχϊν τθσ4, από τισ 
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αναμνιςεισ του ιδρυτικοφ τθσ ςτελζχουσ Εμμανουιλ Ξάνκου5 και από τισ ιςτορικζσ μελζτεσ 

του πρϊιμου ερευνθτι τθσ ιςτορίασ τθσ Ιωάννθ Φιλιμονα, o οποίοσ ζχοντασ ςτενζσ ςχζςεισ 

με τθν οικογζνεια Υψθλάντθ είχε τθν ευκαιρία να χρθςιμοποιιςει το αρχείο τθσ6. Ψιγματα 

πλθροφοριϊν εντοπίηονται ςτα απομνθμονεφματα αγωνιςτϊν τθσ Ελλθνικισ 

Επανάςταςθσ7. Ιδιαίτερα αποδοτικι, όςον αφορά τθν εφρεςθ νζου υλικοφ για τθν Φιλικι 

Εταιρεία, αποδείχκθκε θ ζρευνα ςτα ρϊςικα αρχεία από τον ιςτορικό Grigorij Arsh8. Το 

παραπάνω ιςτορικό υλικό προςφζρει μια γενικι εικόνα για τθ δράςθ τθσ Εταιρείασ, 

αφινοντασ αναπάντθτα ςειρά ερωτθμάτων, κυρίωσ για τθν αρχικι περίοδο ςυγκρότθςθσ 

και δράςθσ τθσ οργάνωςθσ (1814-1816). Οι ςυνολικζσ πλθροφορίεσ που διακζτουμε 

αφοροφν κυρίωσ τθν οργανωτικι πλευρά του εγχειριματοσ ενϊ είναι φτωχζσ ζωσ 

ανφπαρκτεσ οι ιςτορικζσ πθγζσ που κα μασ επζτρεπαν να προςεγγίςουμε τισ όποιεσ 

ιδεολογικζσ και πολιτικζσ απόψεισ, τουσ ςχεδιαςμοφσ, τισ εςωτερικζσ ςυηθτιςεισ και 

διαφωνίεσ, να τεκμθριϊςουμε υποκζςεισ περί φπαρξθσ τάςεων και ομαδοποιιςεων ςτο 

εςωτερικό τθσ Εταιρείασ.  Ππωσ εφςτοχα ζχει επιςθμανκεί  «θ τεκμθρίωςθ τθσ ιςτορίασ τθσ 

Φιλικισ Εταιρείασ πάςχει, ανακυκλϊνονται ακριβείσ και εςφαλμζνεσ πλθροφορίεσ, ενϊ δεν 

υπάρχει αξιόπιςτο ειςαγωγικό βοικθμα που να αποτυπϊνει το ςθμερινό ςτάδιο των 

ερευνϊν»9.  

Η ζρευνα τθσ ιςτορίασ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθ 

διαπραγμάτευςθ του ηθτιματοσ του χαρακτιρα τθσ επανάςταςθσ του 1821, θ οποία ιταν 

εκνικοαπελευκερωτικι και ταυτόχρονα, ςτο βακμό που διεκδικοφςε τθ ςυγκρότθςθ 

ανεξάρτθτου εκνικοφ κράτουσ, είχε αντικειμενικά αςτικό χαρακτιρα. Ο αντικειμενικά 

αςτικόσ εκνικοαπελευκερωτικόσ χαρακτιρασ τθσ επανάςταςθσ δεν ςθμαίνει όμωσ ςε καμία 

περίπτωςθ ότι αυτόσ εκφράςτθκε αδιαμεςολάβθτα και με μθχανιςτικό τρόπο. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τθσ οκωμανικισ κοινωνίασ και θ δραςτθριότθτα των ελλινων εντόσ και 

εκτόσ των ορίων τθσ ςυγκρότθςαν τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ θ προετοιμαςία και θ 
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ζκρθξθ τθσ επανάςταςθσ ζλαβε τθ ςυγκεκριμζνθ μορφι και τον χαρακτιρα που τθσ 

αποδίδεται.  

Στθν Οκωμανικι αυτοκρατορία, ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, οι κυρίαρχεσ ταξικζσ 

αντικζςεισ ιταν προκαπιταλιςτικζσ. Οι νζεσ αςτικζσ κοινωνικοοικονομικζσ ςχζςεισ 

βρίςκονταν ακόμθ ςε εμβρυακό ςτάδιο, εντοπίηονταν κυρίωσ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ 

των βαλκανικϊν επαρχιϊν και ςε κάποιεσ μεγάλεσ πόλεισ. Κυριαρχοφςε το εμπορικό 

κεφάλαιο το οποίο, ωσ γνωςτό, αποτελεί αναγκαία αλλά όχι και ικανι ςυνκικθ για τθν 

ανάπτυξθ του καπιταλιςμοφ. Σφμφωνα με τον Μαρξ θ ανεξάρτθτθ ανάπτυξθ του εμπορικοφ 

κεφαλαίου ςτζκεται ςε αντιςτρόφωσ ανάλογθ ςχζςθ προσ το βακμό ανάπτυξθσ τθσ 

καπιταλιςτικισ παραγωγισ, ιδίωσ μάλιςτα όταν πρόκειται για διαμετακομιςτικό εμπόριο10.  

Η εκκολαπτόμενθ ελλθνόφωνθ αςτικι τάξθ αποτελοφνταν κυρίωσ από 

επιχειρθματίεσ  που δραςτθριοποιοφνταν ςτο εμπόριο και τθ ναυτιλία. Ιδιαιτερότθτά τθσ 

αποτελεί το γεγονόσ ότι ςτθν πλειοψθφία τθσ δροφςε ςε παροικίεσ του εξωτερικοφ ι ςτθν 

Οκωμανικι αυτοκρατορία, μακριά από τισ περιοχζσ που αργότερα εντάχκθκαν ςτο 

ελλθνικό κράτοσ. Ανζπτυςςε οικονομικι δραςτθριότθτα ςε πολλζσ χϊρεσ, υπό 

διαφορετικζσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ (από τθν καπιταλιςτικι Αγγλία ζωσ τθ 

φεουδαρχικι ωςία). Πςον αφορά τον τομζα τθσ παραγωγισ, ςυναντοφμε ςτον 

ελλθνόφωνο χϊρο περιοχζσ που λειτουργεί θ διάςπαρτθ μανιφατοφρα με τθ μορφι τθσ 

αγροτικισ οικοτεχνίασ (Αμπελάκια, Ρελοπόννθςοσ)11. Αυτι είναι θ αρχι του πρϊτου, 

ανϊριμου ςταδίου των καπιταλιςτικϊν ςχζςεων. Η ϊκθςθ που ζδωςαν ςτθν εγχϊρια 

παραγωγι και το εμπόριο οι ναπολεόντειοι πόλεμοι και ο θπειρωτικόσ αποκλειςμόσ 

αναςχζκθκε με το τζλοσ των πολζμων και το άνοιγμα τθσ αγοράσ ςτα φκθνά βιομθχανικά 

προϊόντα από τθ Δφςθ, κυρίωσ τθν Αγγλία. Από το 1815 θ βιοτεχνία και θ ναυτιλία 

ειςζρχονται ςε φάςθ κρίςθσ. Στισ ςυνκικεσ του οκωμανικοφ κράτουσ δεν υπιρχε θ 

δυνατότθτα επενδφςεων ςτθν παραγωγι, ενϊ θ όποια οικονομικι ανάκαμψθ ιταν 

αποτζλεςμα τθσ διεκνοφσ εμπορικισ ςυγκυρίασ και όχι εςωτερικισ οικονομικισ 

δυναμικισ12. Αυτό με τθ ςειρά του δεν επζτρεπε να εξελιχκοφν και να κυριαρχιςουν οι 

καπιταλιςτικζσ ςχζςεισ ςτο κατεξοχιν πεδίο τουσ, αυτό τθσ παραγωγισ. 

Η ανωριμότθτα όμωσ των αςτικϊν ςχζςεων δεν αναιρεί τον αςτικό χαρακτιρα τθσ 

εκνικοαπελευκερωτικισ επανάςταςθσ. Ο εκνικοαπελευκερωτικόσ αγϊνασ ιταν 

αντικειμενικά ζνα βιμα μπροςτά προσ τθ μελλοντικι αςτικι κρατικι ςυγκρότθςθ.  

Τα εκνικοαπελευκερωτικά εγχειριματα των βαλκανικϊν λαϊν, κυρίωσ του 

ςερβικοφ και του ελλθνικοφ, ενιςχφκθκαν από το κλίμα που επικρατοφςε ςτισ αρχζσ του  

19ου αιϊνα. Η Γαλλικι επανάςταςθ και θ ιδεολογία τθσ, οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι, θ 

αναςτάτωςθ ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι ιπειρο επθρζαςαν τον ελλθνόφωνο κόςμο, είτε αυτόσ 
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ηοφςε εντόσ τθσ οκωμανικισ επικράτειασ, είτε ςτισ πολυάρικμεσ ελλθνικζσ παροικίεσ13. Οι 

διεκνείσ ςυνκικεσ και θ κατάςταςθ τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ κατά τθν πρϊτθ 

εικοςαετία του 19ου αιϊνα δθμιουργοφςαν ελπίδεσ ςτουσ βαλκανικοφσ λαοφσ και 

γεννοφςαν ςχζδια για τθν απελευκζρωςθ από τον Οκωμανό δυνάςτθ.  

Η κρίςθ του οκωμανικοφ φεουδαλικοφ ςυςτιματοσ, οι προςπάκειεσ 

μεταρρφκμιςθσ και οι εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ εντόσ των οκωμανικϊν θγεμονικϊν κφκλων, 

οι αποςχιςτικζσ τάςεισ των παςάδων με προεξάρχουςα αυτι του Αλι Ραςά, θ ςτρατιωτικι 

αδυναμία και θ ιττα ςτον ρωςο-τουρκικό πόλεμο του 1806 – 1812, θ ςυνκικθ του 

Βουκουρεςτίου και οι όροι που αυτι ζκετε, οι ςυνεχείσ ρωςο-τουρκικζσ τριβζσ και 

διαφωνίεσ ςχετικά με το κακεςτϊσ ςτθ Σερβία και τισ παραδουνάβιεσ Ηγεμονίεσ,  τα 

ηθτιματα των Στενϊν και του Καυκάςου γεννοφςαν ελπίδεσ για μια νζα ρωςο-τουρκικι 

ςφγκρουςθ, θ οποία κεωροφνταν ότι κα ιταν καταλυτικι για τθν ανατροπι τθσ οκωμανικισ 

κυριαρχίασ ςτισ βαλκανικζσ περιοχζσ14. Οι ελπίδεσ αυτζσ ενιςχφονταν από τισ ςυνεχείσ 

φιμεσ που διαδίδονταν μεταξφ των διπλωματικϊν κφκλων για ζναν επικείμενο νζο ρωςο-

τουρκικό πόλεμο15. 

Στο επίπεδο των ιδεϊν,  υπό τθν ιςχυρι επιρροι του διαφωτιςμοφ και τθσ Γαλλικισ 

Επανάςταςθσ, θ κοινωνικοπολιτικι lingua franca τθσ εποχισ είναι πλζον θ γλϊςςα του 

ζκνουσ. Οι ζννοιεσ «ζκνοσ», «γζνοσ», «πατρίδα», «ελευκερία», «δίκαιο», «τυραννία» 

κυριαρχοφν ςτο λόγο των πρωτοπόρων διανοθτϊν, ςυγκινοφν και κινθτοποιοφν ευρφτερεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ. Οι ζννοιεσ αυτζσ αποκτοφν ευρφτερο περιεχόμενο, εκτόσ του κοινά 

αποδεκτοφ – τθσ απελευκζρωςθσ από τον οκωμανικό ηυγό. Μζςω αυτϊν διατυπϊνονται 

κοινωνικά ηθτοφμενα, γίνονται αντιλθπτζσ οι κοινωνικζσ αντικζςεισ, ςυντάςςονται 

προγράμματα. Θα πρζπει βζβαια να ςθμειωκεί ότι ςτισ ςυνκικεσ τθσ Οκωμανικισ 

αυτοκρατορίασ, όπου θ κυρίαρχθ ομάδα εκτόσ από αλλογενισ ιταν και αλλόκρθςκθ και 

όπου θ ίδια θ οκωμανικι εξουςία ταξινομοφςε τουσ υπθκόουσ τθσ ςε κρθςκευτικζσ 

κοινότθτεσ, με επικρατοφςα τθ μουςουλμανικι, επιβίωναν ζντονα και «προαςτικά» 

κρθςκευτικά εννοιολογικά εργαλεία πρόςλθψθσ τθσ πραγματικότθτασ που εκφράηονταν με 

διάφορουσ τρόπουσ – από το «μάχου υπζρ πίςτεωσ και πατρίδοσ» ζωσ τισ διάφορεσ 

μεςςιανικζσ προφθτείεσ που ιταν διαδεδομζνεσ μεταξφ των αγροτικϊν πλθκυςμϊν.    
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 Το διατφπωςε πολφ γλαφυρά ο Θεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ: «Η Γαλλικι επανάςταςισ και ο 
Ναπολζων ζκαμε, κατά τθν γνϊμθν μου, να ανοίξθ τα μάτια του Κόςμου. Ρροτιτερα τα ζκνθ δεν 
εγνωριηοντο, τουσ βαςιλείσ τουσ ενόμιηαν ωσ κεοφσ τθσ γθσ και ότι και αν ζκαμναν το ζλεγαν: καλά 
καμωμζνο» Βλ. Θεόδωροσ Κωνςταντίνου Κολοκοτρϊνθσ, Διιγθςισ Συμβάντων τθσ Ελλθνικισ Φυλισ 
από τα 1770 ζωσ τα 1836, Τφποισ Χ. Νικολίδου Φιλαδελφζωσ, Ακινθςιν 1846, ςελ. 49. 
14

 Χαρακτθριςτικζσ του κλίματοσ που επικρατοφςε κατά τθ δεφτερθ δεκαετία του 19
ου

 αιϊνα είναι τα 
υπομνιματα υψθλόβακμων ελλινων προςφφγων προσ τθν τςαρικι κυβζρνθςθ ςχετικά με τθν 
κατάςταςθ ςτα Βαλκάνια. Για παράδειγμα ο μθτροπολίτθσ Ιγνάτιοσ ςε ςθμείωμά του το 1814 και ο 
Κωνςταντίνοσ Υψθλάντθσ το 1816 κεωροφςαν πωσ μετά από ζνα νζο νικθφόρο πόλεμο θ ωςία κα 
επζςτρεφε ςτθν ιδζα του «ελλθνικοφ ςχεδίου» τθσ Μεγάλθσ Αικατερίνθσ. Ππωσ ζγραφε ο Κ. 
Υψθλάντθσ, μετά τθ ςυντριβι τθσ αυτοκρατορίασ των Οκωμανϊν με τθν ιςχφ των ρϊςικων όπλων 
και με τθ ςτιριξθ ςτρατιωτικϊν δυνάμεων από τθ Μολδαβία, τθ Βλαχία, τθ Σερβία και τθ Βουλγαρία, 
ζνασ από τουσ αδελφοφσ του τςάρου Αλζξανδρου Ι κα ανακθρφςςονταν «Αυτοκράτωρ τθσ 
Ανατολισ», δθλαδι υπζκετε ότι θ Ανατολικι Ελλθνικι Αυτοκρατορία κα αντικακιςτοφςε τθν 
θττθμζνθ Τουρκικι Αυτοκρατορία. Βλ. Академия Наук СССР, Институт Славяноведения и 
Балканистики, Н.В. Виноградов (ed.), Международные отношения на Балканах 1815 – 1830 гг, 
Издательство Наука, Москва 1983, ςελ. 72.  
15

 Στο ίδιο, ςελ. 37, 92. 
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Ο «ελλθνικόσ κόςμοσ», δθλαδι οι περιοχζσ εκείνεσ όπου ηοφςαν ζλλθνεσ και 

μποροφςαν να αποτελζςουν τον χϊρο ςτρατολόγθςθσ μελϊν για τθ Φιλικι Εταιρεία, 

εκτεινόταν από τισ παροικίεσ τθσ Δυτικισ και Κεντρικισ Ευρϊπθσ (Λονδίνο, Ραρίςι, 

Μαςςαλία, Λιβόρνο, Ρίηα, Τεργζςτθ, Βιζννθ) ζωσ τισ Ραραδουνάβιεσ Ηγεμονίεσ 

(Βουκουρζςτι, Ιάςιο, Γαλάτςι) και τθ ωςία (Μόςχα, Ρετροφπολθ, Οδθςςόσ, Νίηνι, Ιςμαιλ, 

Κιςνόβι), και από τθν κυρίωσ Ελλάδα,( Ρελοπόννθςο, Στερεά, Ήπειρο και Μακεδονία, νθςιά 

του Αιγαίου και του Ιονίου) ωσ τθν Κωνςταντινοφπολθ, τα παράλια τθσ Μικράσ Αςίασ, τθν 

Κφπρο και τθν Αίγυπτο. Αυτόσ ο διάςπαρτοσ κόςμοσ περιελάμβανε ςτουσ κόλπουσ του 

αριςτοκράτεσ, γαιοκτιμονεσ, εκκλθςιαςτικοφσ παράγοντεσ, εμπόρουσ κάκε διαμετριματοσ, 

καραβοκφρθδεσ-εφοπλιςτζσ, ανκρϊπουσ του πνεφματοσ, ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, 

υπαλλιλουσ, ναυτικοφσ και κυρίωσ αγρότεσ. Η πλειοψθφία τουσ ηοφςε εντόσ τθσ 

Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ. Ο βαςικόσ κορμόσ αποτελείτο από τουσ πολλαπλά 

εκμεταλλευόμενουσ και δυναςτευόμενουσ – από ομοεκνείσ και τοφρκουσ – αγρότεσ.  

Υπιρχαν ομάδεσ που υπθρετοφςαν  το  Οκωμανικό κράτοσ προςφζροντασ διοικθτικζσ και 

ςτρατιωτικζσ υπθρεςίεσ (Φαναριϊτεσ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και τισ Ραραδουνάβιεσ 

Ηγεμονίεσ, αρματολοί ςτθ Στερεά Ελλάδα, κοτηαμπάςθδεσ ςτθν Ρελοπόννθςο) ι τα 

οικονομικά και επαγγελματικά τουσ ςυμφζροντα ταυτίηονταν ςε μεγάλο βακμό με αυτά του 

οκωμανικοφ κράτουσ (μεγάλοι γαιοκτιμονεσ, τμιμα των μεγαλεμπόρων). Οι 

εγκατεςτθμζνοι εκτόσ τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ ανικαν κατά πλειοψθφία ςτον 

κλάδο των επιχειριςεων ωσ ιδιοκτιτεσ ι ωσ υπάλλθλοι. Ρολλοί είχαν ςπουδάςει και 

αςκοφςαν ελευκζρια επαγγζλματα (γιατροί, οικοδιδάςκαλοι). Οι αριςτοκράτεσ ιταν 

απόγονοι παλιϊν βυηαντινϊν οικογενειϊν και ηοφςαν κατά πλειοψθφία ςτθν 

Κωνςταντινοφπολθ, τισ Ηγεμονίεσ και τθ ωςία. Πλον αυτό τον κόςμο τον ζνωνε θ κοινι 

κατάςταςθ του υπόδουλου γζνουσ. Τον χϊριηε κατά περίπτωςθ θ κοινωνικι κζςθ, τα 

αποκλίνοντα ςυμφζροντα, ο βακμόσ εκνικισ ςυνείδθςθσ, οι τοπικζσ ιδιομορφίεσ, ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ θ γλϊςςα. Αυτόσ ιταν ο κόςμοσ ςτον οποίο μποροφςε δυνθτικά να 

απευκυνκεί θ Φιλικι Εταιρεία. Οι επιλογζσ που τελικά ακολουκικθκαν  κακορίςτθκαν ςε 

μεγάλο βακμό από τισ αντικειμενικζσ ςυνκικεσ Ο υποκειμενικόσ παράγοντασ, επίςθσ 

ςθμαντικόσ, ενιςχυόταν από τουσ όρουσ που επζβαλε θ ςυνωμοτικότθτα, όπου ο 

απαραίτθτοσ αυτοςχεδιαςμόσ αντικακιςτοφςε τισ ελάχιςτεσ ςυλλογικζσ αποφάςεισ.   

Η Εταιρεία των Φιλικϊν ιδρφκθκε το 1814 ςτθν πόλθ τθσ Οδθςςοφ16 από τουσ 

Νικόλαο Σκουφά, Εμμανουιλ Ξάνκο και Ακανάςιο Τςακάλωφ. Ο Σκουφάσ ιταν ζνασ όχι 

ιδιαίτερα επιτυχθμζνοσ μικρζμπορασ, ο Ξάνκοσ υπιρξε υπάλλθλοσ εμπορικοφ οίκου και ο 

Τςακάλωφ διεκπεραίωνε εμπορικζσ υποκζςεισ του πατζρα του. Η ςυνάντθςι τουσ ςτθν 

Οδθςςό και οι μεταξφ τουσ ςυηθτιςεισ οδιγθςαν ςτθ απόφαςθ να ςυςτιςουν μυςτικι 

οργάνωςθ με ςκοπό τθν απελευκζρωςθ τθσ πατρίδασ. Ο Ξάνκοσ ςυνζβαλε ςτο αρχικό 

οργανωτικό εγχείρθμα με τισ γνϊςεισ του ωσ μζλοσ μαςονικισ ςτοάσ, ο Τςακάλωφ με τισ 

εμπειρίεσ που αποκόμιςε κατά τισ ςπουδζσ του ςτο Ραρίςι και τθ ςυμμετοχι του ςτθ 

                                                           
16

 Στθν πόλθ τθσ Οδθςςοφ, θ οποία κεμελιϊκθκε ςτισ 22/8/1794, υπιρχε ιςχυρι ελλθνικι παροικία, 
ωσ αποτζλεςμα των προνομίων που προςζφερε το ρωςικό κράτοσ ςε ζλλθνεσ, αλλά και άλλουσ 
βαλκάνιουσ για να εγκαταςτακοφν ςτισ πρόςφατα προςαρτθμζνεσ ςτο ϊςικθ Αυτοκρατορία 
περιοχζσ τθσ Νότιασ ωςίασ και τθσ Κριμαίασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. Κ.Γ. Αυγθτίδθσ, Ο 
Ελλθνικόσ εμπορικόσ κόςμοσ τθσ Οδθςςοφ και θ Ελλάδα (1794-1900), Εκδόςεισ Δωδϊνθ, Ακινα – 
Γιάννινα 1998.    
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ςυνωμοτικι οργάνωςθ «Ελλθνόγλωςςον Ξενοδοχείον»17, ενϊ ο Σκουφάσ με τον, κατά 

γενικι ομολογία των ςυγχρόνων του, οργανωτικό του νου και τον μεγάλο πατριωτικό του 

ενκουςιαςμό18.    

Οι μοναδικζσ και ιδιαίτερα φτωχζσ πλθροφορίεσ για τθ διαδικαςία ίδρυςθσ τθσ 

Φιλικισ Εταιρείασ προζρχονται από τα απομνθμονεφματα του Ε. Ξάνκου και κα πρζπει να 

αντιμετωπίηονται με ιδιαίτερθ προςοχι. Συγγράφοντασ τισ αναμνιςεισ του ο Ξάνκοσ, τρεισ 

δεκαετίεσ μετά τα γεγονότα ςτα οποία αναφζρεται, επιχειρεί να αναςυγκροτιςει μια 

λογικι ςειρά τθσ όλθσ δράςθσ εντάςςοντάσ τθν ςτο ςχιμα για τθ Φιλικι Εταιρεία ποφ ιδθ 

είχε αρχίςει να διαφαίνεται, κυρίωσ μζςα από τα πονιματα Ι. Φιλιμονα19. Ακολουκϊντασ 

τον Ξάνκο θ πλειοψθφία των ιςτορικϊν αναφζρουν ωσ μινα ιδρφςεωσ τον Σεπτζμβριο του 

1814. Σφμφωνα με νεϊτερεσ ζρευνεσ του G. Arsh ςτα ρϊςικα αρχεία, το πικανότερο είναι 

να ιδρφκθκε μεταξφ Μαΐου και Ιουνίου του 1814, περίοδο κατά τθν οποία οι τρεισ ιδρυτζσ 

βρίςκονταν ταυτόχρονα ςτθν Οδθςςό20. Υπό αμφιςβιτθςθ τίκεται και θ περιγραφι των 

ςυηθτιςεων μεταξφ των τριϊν πρωτεργατϊν, που τουσ οδιγθςαν ςτθν απόφαςθ για τθν 

ίδρυςθ τθσ Εταιρείασ. Σφμφωνα με τον Ξάνκο «οι τρείσ οφτοι φίλοι ςυνομιλοφντεσ περί τθσ 

ακλίασ καταςτάςεωσ και τυραννίασ εισ ιν οι ομογενείσ υπζκειντο εισ τθν Τουρκίαν ……. και 

ταλανίηοντεσ τθν ςκλθράν τφχθν του Ζκνουσ, εμζμφοντο τθν αδιαφορίαν, ιν οι χριςτιανοί 

βαςιλείσ εισ τθν εν Βιζννθ Σφνοδον, μετά τθν πτϊςιν και αποπομπιν εισ τθν νιςον Ζλβαν 

του Ναπολζοντοσ, ζδειξαν δι’ αυτό»21. Ωσ γνωςτό το Συνζδριο τθσ Βιζννθσ διεξιχκθ κατά το 

διάςτθμα 8/9/1814 – 9/6/1815 και ςυνεπϊσ δεν κα ιταν δυνατόν να γίνονται ςυηθτιςεισ 

περί αυτοφ τθν άνοιξθ και τισ αρχζσ του καλοκαιριοφ του 1814.  

Η απόφαςθ για τθν ίδρυςθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ δεν ςυνοδεφτθκε, από όςο 

είμαςτε ςε κζςθ να γνωρίηουμε, από τθν επεξεργαςία κάποιου προγραμματικοφ κειμζνου. 

Σφμφωνα με τον Ξάνκο μοναδικόσ ςκοπόσ τθσ ιταν θ απελευκζρωςθ τθσ Ρατρίδασ και 

άμεςοσ ςτόχοσ θ ζνταξθ ςε αυτιν όλων των εκλεκτϊν και ανδρείων ομογενϊν για να 

ενεργιςουν  οι Ζλλθνεσ μόνοι τουσ, εφόςον μάταια ςτιριηαν τόςα χρόνια τισ ελπίδεσ τουσ 

ςτθ φιλανκρωπία των χριςτιανϊν βαςιλζων22. Μετά τθν απόφαςθ τθσ ίδρυςθσ τθσ 

Εταιρείασ οι πρϊτεσ προςπάκειεσ αναλϊκθκαν ςτθν επεξεργαςία εκείνων των οργανωτικϊν 

μζτρων που κα τθσ επζτρεπε να παραμείνει μυςτικι από τισ υπθρεςίεσ των χωρϊν που τθ 

φιλοξενοφςαν κακϊσ και από τθν Οκωμανικι διοίκθςθ. Συντάχκθκε το τελετουργικό 

μφθςθσ, το οποίο αντζγραφε πρότυπα των ελευκεροτεκτόνων και άλλων μυςτικϊν 

εταιρειϊν τθσ Ευρϊπθσ και ζγιναν προςπάκειεσ μφθςθσ μελϊν από τισ ελλθνικζσ εμπορικζσ 

παροικίεσ τθσ ωςίασ. Οι πρϊτεσ προςπάκειεσ δεν ιταν ιδιαίτερα πετυχθμζνεσ. Ζωσ το 
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 Διονφςιοσ Κόκκινοσ, Η Ελλθνικι Επανάςταςισ, τόμοσ πρϊτοσ, Μζλιςςα, Ακινα 1974
6
, ςελ. 78. 

Κϊςτασ Καιροφφλασ, «Μια εταιρεία εισ το Ραρίςι δια τθν απελευκζρωςιν τθσ Ελλάδοσ», Ελλθνικι 
Δθμιουργία, τεφχοσ 123, 15 Μαρτίου 1953, ςελ. 357 – 360. 
18

 Για περιςςότερα βιογραφικά ςτοιχεία των ιδρυτϊν τθσ Φιλικισ Εταιρείασ βλ. Αναςταςίου Ν. 
Γοφδα, Βίοι Παράλλθλοι των επί τθσ Αναγεννιςεωσ τθσ Ελλάδοσ διαπρεψάντων ανδρϊν, 
Συνεταιριςμόσ, τ.Ε’, Τφποισ Χ.Ν. Φιλαδελφζωσ, Ακιναι 1872, ςελ. 1-76.  
19

 Ο Ι. Φιλιμων, επθρεαςμζνοσ από τισ πλθροφορίεσ του Ρ. Αναγνωςτόπουλου, είχε αρχικά 
υποτιμιςει το ρόλο του Ε. Ξάνκου ςτθ ςυγκρότθςθ και δράςθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. Στθν πορεία τον 
αποκατζςτθςε δθμόςια μζςα από τισ ςτιλεσ τθσ εφθμερίδασ «Αιϊν» (φ.49, 19/3/1839) και κατόπιν 
ςτο Δοκίμιον Ιςτορικόν περί τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, ό.π., passim.  
20

 Βλ. Г.Л. Арш, Г.М. Пятигорский, ό.π., ςελ. 29 
21

 Εμμανουιλ Ξάνκου, Απομνθμονεφματα περί τθσ Φιλικισ Εταιρίασ, ό.π., ςελ. 2-3. 
22

 Στο ίδιο, ςελ. 3. 
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1816 κατόρκωςαν να μυιςουν μόλισ 20 άτομα, κυρίωσ μικρεμπόρουσ και   υπαλλιλουσ23. 

Οι ιδρυτζσ τθσ Εταιρείασ δεν διζκεταν οφτε το κοινωνικό κφροσ, οφτε τθν οικονομικι 

επιφάνεια για να πείςουν τουσ Ζλλθνεσ μεγαλζμπορουσ να ενταχκοφν ςε μία μυςτικι, 

επαναςτατικι οργάνωςθ με αβζβαιεσ προοπτικζσ.  

Ο χαρακτιρασ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ κατά τα τρία πρϊτα χρόνια φπαρξισ τθσ, όςο 

και αν θ δράςθ τθσ περιορίςτθκε ςτθν προςπάκεια μφθςθσ μελϊν, ιταν αντικειμενικά 

εκνικοαπελευκερωτικόσ, ριηοςπαςτικόσ, αςτικοδθμοκρατικόσ. Ρροςζλκυε τα πλζον 

ριηοςπαςτικά τμιματα των μικρϊν και μεςαίων εμπόρων τθσ διαςποράσ, αυτϊν που όπωσ 

ζχει υποςτθριχκεί ςτθ βιβλιογραφία ανικαν ςτισ νζεσ ομάδεσ που είχαν μεταναςτεφςει 

πρόςφατα και δεν είχαν παγιωμζνα ςυμφζροντα ςτισ χϊρεσ εγκατάςταςισ τουσ, κυρίωσ 

ςτθ ωςία και τισ Ραραδουνάβιεσ Ηγεμονίεσ24. Αυτά τα «μικροαςτικά» ςτοιχεία 

προςελάμβαναν τα μθνφματα τθσ εποχισ τουσ – τθν επίδραςθ τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ, 

το διαφωτιςμό και τθν ιδζα του ζκνουσ – ςτθν ριηοςπαςτικι τουσ εκδοχι, όμωσ δεν ιταν ςε 

κζςθ να εκπροςωπιςουν πολιτικά το «ζκνοσ», να αςκιςουν πολιτικι εν ονόματι τθσ όποιασ 

ςυλλογικότθτασ φιλοδοξοφςαν να εκφράςουν – «γζνουσ», «ζκνουσ», «πατρίδασ». Ήταν 

ολιγάρικμοι, δραςτθριοποιοφνταν εντόσ μιασ κοινωνίασ αγροτοφεουδαρχικισ – ςτθ ρϊςικθ 

ι ςτθν οκωμανικι εκδοχι τθσ – αντιμετϊπιηαν τισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ που 

ενζςκθψε μετά το τζλοσ των ναπολεόντειων πολζμων, αναηθτοφςαν τθ κζςθ τουσ ςε 

διαρκι ανταγωνιςμό με μεγαλοεπιχειρθματίεσ (ζλλθνεσ ι αλλοεκνείσ) ςε αςφυκτικζσ 

κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ που κακορίηονταν από ζνα αντιδραςτικό, απολυταρχικό 

πολιτικό εποικοδόμθμα, το οποίο κυριαρχοφνταν από αλλοεκνείσ ι αλλόκρθςκουσ. Εντόσ 

αυτϊν των ομάδων εντοπίςτθκαν οι πρϊτεσ διακεςιμότθτεσ ζνταξθσ ςε μια μυςτικι 

οργάνωςθ που ζκετε ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία μιασ ελεφκερθσ πατρίδασ με ακακόριςτα 

όρια και αδιευκρίνιςτο πολιτικό κακεςτϊσ, τθσ οποίασ κα μποροφςαν να ιταν ιςότιμα 

μζλθ. Η μθ φπαρξθ ιδρυτικοφ προγραμματικοφ κειμζνου τθσ Φιλικισ Εταιρείασ και θ 

αςάφεια των τελικϊν ςκοπϊν τθσ, πζραν του ςτόχου τθσ απελευκζρωςθσ, δεν ιταν τόςο 

αποτζλεςμα μιασ ζξυπνθσ τακτικισ για τθν προςζλκυςθ μελϊν από όλα τα κοινωνικά 

ςτρϊματα, όςο αδυναμίασ των ιςχνϊν μικροαςτικϊν ςτρωμάτων να διατυπϊςουν πολιτικό 

λόγο που κα εξζφραηε τα ςυμφζροντά τουσ και ταυτόχρονα τα ςυμφζροντα μιασ αγροτικισ 

κοινωνίασ τθν οποία φιλοδοξοφςαν να απελευκερϊςουν.  

Η πρϊτθ περίοδοσ δράςθσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ κατά τθν οποία άτυποσ 

επικεφαλισ τθσ βρίςκεται ο Νικόλαοσ Σκουφάσ, διιρκεςε από τθν ίδρυςι τθσ μζχρι τθ 

μεταφορά τθσ ζδρα τθσ από τθν Οδθςςό ςτθν Κωνςταντινοφπολθ (τθν άνοιξθ του 1818) και 

το κάνατο του Σκουφά (τζλθ Ιουλίου 1818).  

Οι αρχικζσ αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ ςτουσ κφκλουσ των ελλινων εμπόρων τθσ 

ωςίασ οδιγθςαν ςτισ πρϊτεσ απογοθτεφςεισ. Σταδιακά γίνεται αντιλθπτό ότι το εγχείρθμα 

δεν μπορεί να προοδεφςει χωρίσ τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων των παραδοςιακϊν θγετικϊν 

ομάδων του γζνουσ και των μεγαλεμπόρων, αυτϊν που με το κφροσ και τθν οικονομικι 

τουσ επιφάνεια κα διευκόλυναν τον προςθλυτιςμό μελϊν και κα προςζδιδαν δυναμικι 

                                                           
23

 Γεϊργιοσ Φράγκοσ, «Φιλικι Εταιρεία», Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τ. ΙΑ’, Εκδοτικι Ακθνϊν, 
Ακινα 1975, ςελ. 429. 
24

 George D. Frangos, “The Philiki Etairia: A premature national coalition”, The struggle for Greek 
Independence: Essays to mark the 150

th
 anniversary of the Greek War of Independence, R. Clogg(ed.), 

MacMillan, London 1973, ςελ. 96.  
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ςτθν προετοιμαςία του εκνικοαπελευκερωτικοφ αγϊνα. Ταυτόχρονα κα επιλυόταν και το 

ςθμαντικό πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ χρθματικϊν πόρων με τισ οικονομικζσ προςφορζσ που 

προβλζπονταν να κατακζτουν ςτθν οργάνωςθ τα νζα μζλθ, μαηί με το αφιερωτικό γράμμα 

που πιςτοποιοφςε τθν ζνταξι τουσ ςτθ Φιλικι Εταιρεία25. Επίςθσ αντιλαμβάνονται ότι θ 

δράςθ δεν μπορεί πλζον να περιορίηεται ςτο πλαίςιο των ελλινων τθσ ρϊςικθσ 

αυτοκρατορίασ, αλλά κα ζπρεπε να εξαπλωκεί και ςε άλλουσ γεωγραφικοφσ χϊρουσ, 

κυρίωσ ςτισ κακ’ αυτό ελλθνόφωνεσ περιοχζσ και πρωτίςτωσ ανάμεςα ςε αυτοφσ που 

μποροφςαν να ςυμβάλουν ςε μια μελλοντικι ζνοπλθ εξζγερςθ, τουσ καπετάνιουσ ενόπλων 

ςωμάτων – κλεφτϊν, αρματολϊν, κάπων υπό τισ εντολζσ προεςτϊν ι μιςκοφόρων ςτθν 

υπθρεςία ξζνων αυλϊν. Ο μφκοσ περί τθσ «Αόρατθσ Αρχισ» τθσ Εταιρείασ δθμιουργικθκε 

για να καλφψει τισ παραπάνω ανάγκεσ. Ρλζον οι άςθμοι θγζτεσ, τα «πραγματευτάκια και 

δαςκαλάκια»26, μιλοφςαν εξ ονόματοσ μιασ ανϊτατθσ θγεςίασ για τθν οποία κανείσ δεν 

ζπρεπε να ρωτά και θ οποία κα ζπρεπε να παραμείνει μυςτικι για όλουσ. Η φανταςία και 

οι ελπίδεσ ςυμπλιρωναν τα όποια κενά του μφκου. Οι περιςςότεροι φαντάηονταν αυτι τθν 

«Αόρατθ Αρχι» εγκατεςτθμζνθ ςτθν πρωτεφουςα τθσ ϊςικθσ Αυτοκρατορίασ και 

επικεφαλισ τθσ κάποια ςθμαντικι προςωπικότθτα, ακόμθ και τον ίδιο τον τςάρο.  

Αγνοοφμε πότε και από ποιον επινοικθκε θ «Αόρατθ Αρχι», όμωσ ωσ εργαλείο 

αποδείχτθκε πολφ αποτελεςματικό. Η επίκλθςι τθσ και οι ςυνειδθτζσ υπερβολζσ ωσ προσ 

τθν πραγματικι δφναμθ τθσ Εταιρείασ δθμιοφργθςαν κάποια δυναμικι ςε ςχζςθ με το 

αρχικό άγονο ςτάδιο. Ταυτόχρονα, από το 1816, ο ςυνδυαςμόσ μια ςειράσ τυχαίων 

γεγονότων και αντικειμενικϊν αναγκϊν ςυνζβαλε ςτο άπλωμα τθσ δράςθσ τθσ Φιλικισ 

Εταιρείασ ςτθ ωςία, τισ Ραραδουνάβιεσ Ηγεμονίεσ και λίγο αργότερα ςτον ελλθνικό χϊρο.  

Το Σεπτζμβριο του 1815 ο τςάροσ Αλζξανδροσ Ι υπογράφει το διάταγμα διοριςμοφ 

του κόμθ Ιωάννθ Καποδίςτρια ςτο υπουργείο εξωτερικϊν. Στισ αρχζσ του 1816 ο 

Καποδίςτριασ φτάνει ςτθν Ρετροφπολθ και αναλαμβάνει τα κακικοντά του27. Στθν θγετικι 

ομάδα τθσ Εταιρείασ των Φιλικϊν γεννάται θ ιδζα να τον προςεγγίςουν και να ηθτιςουν τθ 

ςυνδρομι του, και μζςω αυτοφ τθ ςυνδρομι τθσ ωςίασ, ςτο εκνικοαπελευκερωτικό 

εγχείρθμα. Ελπίδεσ για να ξεπεραςτοφν οι δυςκολίεσ επαφισ με τον επιφανι επτανιςιο 

αριςτοκράτθ γεννά θ εμφάνιςθ ςτθν Οδθςςό τον Ιοφλιο του 1816 του νεαροφ ικακιςιου 

Νικόλαου Γαλάτθ, ο οποίοσ ανάμεςα ςτα άλλα μυκϊδθ που διαδίδει για τον εαυτό του 

ιςχυρίηεται ότι είναι ςυγγενισ του Καποδίςτρια.  

Ο Σκουφάσ, που από το Σεπτζμβριο του 1815 ζχει επιςτρζψει από τθ Μόςχα ςτθν 

Οδθςςό, μζςα ςτο γενικότερο κλίμα απογοιτευςθσ εμπιςτεφεται τον τυχοδιϊκτθ Γαλάτθ, 

τον μυεί ςτθν Φιλικι Εταιρεία, τον εντάςςει βεβιαςμζνα ςτθν Αρχι και του ανακζτει να 

ςυναντθκεί με τον Καποδίςτρια. Η «υπόκεςθ του Γαλάτθ» - θ άφιξι του ςτθ Μόςχα και οι 

μυιςεισ που διενεργεί μεταξφ των μεγαλεμπόρων, θ ςυνάντθςι του ςτθν Ρετροφπολθ με 

τον Καποδίςτρια, θ ςφλλθψι του από τισ ρωςικζσ αρχζσ, θ άμεςθ απελευκζρωςι του, θ 

                                                           
25

 Για τθ διαδικαςία μυιςεωσ και ορκωμοςίασ και τουσ διάφορουσ βακμοφσ που προβλεπόταν για τα 
μζλθ βλ. Ιωάννθσ Φιλιμων, Δοκίμιον Ιςτορικόν περί τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, ό.π., ςελ. 142-177.  
26

  Ιωάννθσ Φιλιμων, Δοκίμιον Ιςτορικόν περί τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, τόμοσ Α’,  ό.π., ςελ. 322. 
27

 Ιωάννθσ Καποδίςτριασ, «Ρροσ τθν Α.Μ. τον Αυτοκράτορα – Επιςκόπθςισ τθσ πολιτικισ μου 
ςταδιοδρομίασ από του 1798 μζχρι του 1822», Αρχείον Ιωάννθ Καποδίςτρια, τόμοσ Α’, Εταιρεία 
Κερκυραϊκϊν Σπουδϊν, Κζρκυρα 1976, ςελ. 31 
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απζλαςι του ςτθσ Ηγεμονίεσ και θ εκεί δράςθ του ζχουν περιγραφεί αναλυτικά ςτθν 

υπάρχουςα βιβλιογραφία28. Η υπόκεςθ αυτι δθμιουργεί πολλά ερωτθματικά ςχετικά με το 

ρόλο τθσ ωςίασ ι κάποιων κφκλων τθσ ρϊςικθσ θγεςίασ, κακϊσ και το ρόλο του 

Καποδίςτρια ςτθν όλθ παρουςία τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. Ο Γαλάτθσ αφοφ αποκάλυψε ςτισ 

ρϊςικεσ αρχζσ όλα όςα γνϊριηε για τθν Εταιρεία, ενιςχφκθκε οικονομικά και απελάκθκε 

ςτο Ιάςιο, όπου ζφταςε το Μάρτιο του 1817, υπό τθν ευκφνθ του εκεί ρϊςου προξζνου 

Ρίνθ, ο οποίοσ τον εφοδίαςε με διαβατιριο ςτο όνομα του ρϊςου υπθκόου Κωνςταντίνου 

Αλεξιανοφ. Στισ Ηγεμονίεσ ο Γαλάτθσ ςυνζχιςε τθ δράςθ του ωσ Φιλικόσ, προχϊρθςε ςε 

ακρόεσ μυιςεισ, προβάλλοντασ μάλιςτα τθν υποκετικι ςτιριξι του από τθ ωςία. 

Σταδιακά οι Ηγεμονίεσ μετατρζπονται ςε βαςικό κζντρο δράςθσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. 

Αντιφατικά παιχνίδια τθσ ιςτορίασ, ενϊ από τθ μία ο Γαλάτθσ με τθν απρόβλεπτθ ςτάςθ του 

προκάλεςε άμεςουσ κινδφνουσ για τθν φπαρξθ τθσ οργάνωςθσ, ο ίδιοσ άνκρωποσ υπιρξε ο 

καταλυτικόσ παράγοντασ για τθν μφθςθ των πρϊτων θγετικϊν προςωπικοτιτων από το 

χϊρο των εμπόρων και των αριςτοκρατϊν ςτθ ωςία και ςτισ Ηγεμονίεσ. 

Σθμαντικι υπιρξε θ μφθςθ από τον Γαλάτθ του δραγουμάνου του ρϊςικου 

προξενείου ςτο Ιάςιο Γεϊργιου Λεβζντθ. Σφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ πλθροφορίεσ ςε 

αυτόν ανικε θ ιδζα τθσ ςυμμαχίασ του ελλθνικοφ κινιματοσ με αυτό τθσ Σερβίασ29. Μζςω 

του οπλαρχθγοφ Γεϊργιου Ολφμπιου ιρκαν ςε επαφι με τον εξόριςτο ςτθ ωςία θγζτθ τθσ 

πρϊτθσ ςζρβικθσ εξζγερςθσ Καραγεϊργθ. Τον Μάιο του 1817 ο Καραγεϊργθσ αναχϊρθςε 

μυςτικά από το Κοτίν τθσ Ουκρανίασ και πζραςε παράνομα ςτθ Μολδαβία. Εκεί, ςτο κτιμα 

των Υψθλάντθδων ςυναντικθκε με τον Γαλάτθ και τον Λεβζντθ, οι οποίοι εξαςφάλιςαν τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του για κοινό αγϊνα Ελλινων και Σζρβων και τον μφθςαν ςτθ Φιλικι 

Εταιρεία. Τον Ιοφλιο τθσ ίδιασ χρονιάσ ο Καραγιϊργθσ, εφοδιαςμζνοσ με διαβατιριο και 

χριματα από τον Γ. Λεβζντθ, ζφταςε μυςτικά ςτθ Σερβία όπου δολοφονικθκε από τον 

πολιτικό του αντίπαλο, θγεμόνα τθσ Σερβίασ Μίλοσ Ομπρζνοβιτσ30. Ρροκφπτει το εφλογο 

ερϊτθμα του κατά πόςο ιταν ενιμερεσ οι ρϊςικεσ υπθρεςίεσ για τισ κινιςεισ του 

Καραγιϊργθ και εάν ςε κάποιο βακμό τισ διευκόλυναν, ςε μια περίοδο που θ ενδοτικι 

ζναντι των τοφρκων πολιτικι του Μίλοσ Ομπρζνοβιτσ δθμιουργοφςε δυςχζρειεσ ςτισ 

διπλωματικζσ διαπραγματεφςεισ των ρϊςων με τθν Ρφλθ μεταξφ των άλλων και για το 

ςερβικό ηιτθμα31.   

Δεν γνωρίηουμε με ακρίβεια εάν θ επιχείρθςθ τθσ ελλθνοςερβικισ ςυμμαχίασ ιταν 

εν γνϊςει των υπόλοιπων ςτελεχϊν τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, πάντωσ αυτι ιταν θ δεφτερθ 

ατυχία, μετά τθν απόκρουςθ των προτάςεων του Γαλάτθ από τον Καποδίςτρια.  

Το φκινόπωρο του 1817 ζνα άλλο γεγονόσ αναπτζρωςε τισ ελπίδεσ των Φιλικϊν για 

τθ διεφρυνςθ του πεδίου δράςθσ τθσ οργάνωςθσ ςτον κυρίωσ ελλαδικό χϊρο. Αυτό το 

διάςτθμα ζφταςαν ςτθν Οδθςςό τζςςερεισ ζλλθνεσ οπλαρχθγοί, τρεισ Μανιάτεσ (ο 

Αναγνϊςτθσ Ραπαγεωργίου ι Αναγνωςταράσ, ο Ηλίασ Χρυςοςπάκθσ και ο Ραναγιϊτθσ 

Δθμθτρακόπουλοσ) και ζνασ Θεςςαλόσ (ο Ιωάννθσ Φαρμάκθσ),  κατευκυνόμενοι προσ τθν 

Ρετροφπολθ για να ηθτιςουν αντιμιςκία για τισ υπθρεςίεσ που προςζφεραν υπθρετϊντασ 

                                                           
28

 Г.Л. Арш, Этеристское движение в России… ό.π., ςελ. 177-199. Ιωάννθσ Καποδίςτριασ, ό.π., ςελ 
36-39. 
29

 Ιωάννθσ Φιλιμων, Δοκίμιον Ιςτορικόν περί τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, τόμοσ Α’,  ό.π., ςελ. 7. 
30

 Международные отношения на Балканах…., ό.π., ςελ. 110 
31

 Στο ίδιο, ςελ. 88-89 
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ςτο ρϊςικο ςτρατό ςτα Επτάνθςα32. Ο Σκουφάσ άδραξε τθν ευκαιρία και τουσ μφθςε ςτθ 

Φιλικι Εταιρεία. Φκάνοντασ ςτθ Μόςχα οι οπλαρχθγοί κατόρκωςαν αυτό το οποίο δεν 

μπόρεςε να κάνει ο Σκουφάσ 2 χρόνια νωρίτερα, να μυιςουν πολλοφσ από τουσ εκεί 

ζλλθνεσ ζτςι ϊςτε «εισ Μόςχαν όλοι ςχεδόν οι διακεκριμζνοι Ζλλθνεσ ζγιναν αδελφοί τθσ 

Εταιρείασ»33. Βζβαια μζςα ςτα δφο αυτά χρόνια μεςολάβθςε θ δράςθ του Γαλάτθ ςτθ 

Μόςχα και κυρίωσ είχε διαδοκεί ο μφκοσ τθσ «Αόρατθσ Αρχισ», γεγονόσ που διευκόλυνε 

τθν απόφαςθ ζνταξθσ ςτθ μυςτικι Εταιρεία. Η κυριότερθ όμωσ υπθρεςία που πρόςφεραν 

οι οπλαρχθγοί ιταν ότι με τθν επάνοδό τουσ ςτθν Ελλάδα μετζφεραν το μινυμα τθσ 

Φιλικισ Εταιρείασ ςε περιοχζσ και άτομα που κα ζπαιηαν ςθμαντικό ρόλο ςτθ μελλοντικι 

επανάςταςθ –ςτθν Ρελοπόννθςο (κυρίωσ ςτθ Μάνθ) και ςτα νθςιά του Αιγαίου. 

Ρροσ τα τζλθ του 1817 τα θγετικά ςτελζχθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, ςτα οποία πλζον 

περιλαμβάνονται, εκτόσ των Σκουφά, Τςακάλωφ, Ξάνκου και Γαλάτθ επίςθσ οι Αντϊνιοσ 

Κομιηόπουλοσ, Ραναγιϊτθσ Αναγνωςτόπουλοσ και Ακανάςιοσ Σζκερθσ, αποφαςίηουν να 

μεταφζρουν τθν ζδρα τθσ οργάνωςθσ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Η απόφαςθ ελιφκθ με 

ςκοπό να βρίςκονται πιο κοντά ςτισ ελλθνικζσ περιοχζσ οι οποίεσ κα ζπρεπε να 

αποτελζςουν το κφριο πεδίο δράςθσ τθσ Εταιρείασ. Βζβαια οι προθγοφμενεσ αποτυχίεσ 

προκαλοφςαν διαφωνίεσ και ςυγκροφςεισ εντόσ του θγετικοφ πυρινα τθσ Φιλικισ Εταιρείασ 

για τισ οποίεσ όμωσ ζχουμε ελάχιςτθ πλθροφόρθςθ. Υπιρχε μια αβεβαιότθτα για το εάν οι 

γενικότερεσ ςυνκικεσ και ιδιαίτερα το κλίμα μεταξφ των Ελλινων ιταν κατάλλθλο για τθν 

ανάπτυξθ ςυνωμοτικισ επαναςτατικισ δράςθσ. Εκφράςτθκαν ςκζψεισ για τθ διάλυςθ τθσ 

Εταιρείασ34. Ο Σκουφάσ με τθν επιμονι του κατόρκωςε και απζκρουςε παρόμοιεσ 

προτάςεισ35.  Με πρωτοβουλία του ανατζκθκε ςτουσ οπλαρχθγοφσ που επζςτρεφαν από τθ 

ωςία και ζφταςαν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ τον Μάιο του 1818 να περιοδεφςουν ςε 

ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ (ο Αναγνωςταράσ ςε Φδρα, Σπζτςεσ και Ρελοπόννθςο, ο Φαρμάκθσ 

ςε Μακεδονία και Θεςςαλία και οι Χρυςοςπάκθσ και Δθμθτρόπουλοσ ςτθ Μάνθ). Τα 

αποτελζςματα αυτϊν των περιοδειϊν κα κακόριηαν τθν μελλοντικι πορεία τθσ Φιλικισ 

Εταιρείασ36. Ταυτόχρονα ςτάλκθκε ο Τςακάλωφ ςτισ Μθλιζσ για να βολιδοςκοπιςει τον 

Άνκιμο Γαηι ςχετικά με τθ δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ ςτο Ριλιο. Μθ 

περιμζνοντασ τα αποτελζςματα αυτϊν των ταξιδιϊν ο Σκουφάσ, κερμόαιμοσ και 

ενκουςιϊδθσ, άρχιςε να οργανϊνει τθ μεταφορά τθσ ζδρασ ςτθν Ρελοπόννθςο, 

παραβιάηοντασ τθ ςυμφωνία με τουσ υπόλοιπουσ ςυναρχθγοφσ. Η αςκζνειά και ο πρόωροσ 

κάνατόσ του ςτα τζλθ Ιουλίου του 1818 ζκεςε τζλοσ ςε αυτζσ τισ ςυηθτιςεισ. Ήδθ όμωσ ο 

Τςακάλωφ, απογοθτευμζνοσ από τθν αρχικι άρνθςθ του Άνκιμου Γαηι αλλά και από το 

γενικότερο, δυςμενζσ για τθν Εταιρεία, κλίμα που διαπίςτωνε, διατφπωνε ζντονεσ 

                                                           
32

 Ιωάννθσ Καποδίςτριασ, ό.π., ςελ. 41-42. 
33

 Εμμανουιλ Ξάνκου, Απομνθμονεφματα περί τθσ Φιλικισ Εταιρίασ, ό.π., ςελ. 7. 
34

 Ιωάννθσ Φιλιμων, Δοκίμιον Ιςτορικόν περί τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, ό.π., ςελ. 97 
35

 Γεϊργιοσ Φράγκοσ, «Φιλικι Εταιρεία», Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τ. ΙΑ, Εκδοτικι Ακθνϊν, 
Ακινα 1975, ςελ. 429. 
36

 Ο κεςμόσ των «αποςτόλων», ειδικϊν απεςταλμζνων ςε διάφορεσ περιοχζσ όπου κατοικοφςαν 
Ζλλθνεσ με ςκοπό τθν επιτόπια εξζταςθ τθσ κατάςταςθσ και των διακεςιμοτιτων για ςυμμετοχι 
ςτθν Εταιρεία, υπιρξε ιδζα του Σκουφά. Η ςχετικι απόφαςθ, ςφμφωνα με τον Φιλιμονα προζβλεπε 
τθν αποςτολι ατόμων «μετρίασ μεν κοινωνικισ κζςεωσ, όπωσ μθ δίδωνται υπόνοιαι, αγχίνοασ όμωσ, 
ευγλϊττουσ, επιτθδείουσ και υποβεβλθμζνουσ  υπό τακτικιν μετά τθσ Αρχισ αλλθλογραφίαν». Βλ. 
Ιωάννθσ Φιλιμων, Δοκίμιον Ιςτορικόν περί τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, τόμοσ Α’,  ό.π., ςελ. 4-5. 
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αντιρριςεισ για τθν πορεία τθσ οργάνωςθσ. Ζφταςε μάλιςτα ςτο ςθμείο να γράψει ςε 

επιςτολι προσ τον Ξάνκο ότι θ αςκζνεια του Σκουφά ίςωσ να τουσ βγει ςε καλό: 

«Μεγάλωσ μ’ εδυςαρζςτθςεν θ αςκζνειά του, πλθν τοφτο ίςωσ γίνει εισ καλόν ….. 

από τα γραφόμενά ςασ βλζπω ότι και ςεισ οι ίδιοι δεν θξεφρετε τι κζλετε και μάλιςτα ο 

ςκοπόσ του φίλου (Σκουφάσ) περί του ταξειδίου (Ρελοπόννθςοσ) εκ του οποίου κατά καλιν 

τφχθν εμποδίςκθ, είναι παντελϊσ χωρίσ βάςιν. Τι επικυμοφςε να κάμθ προτοφ να ζλκουν οι 

δφο φίλοι (Αναγνωςταράσ και Φαρμάκθσ) από μζςα, εξ ων ο ζνασ είναι πολλά αναγκαίοσ; 

Με κακοφαίνεται δια τον καλόν φίλον ςου, ότι αι τόςαι εναντιότθτεσ δεν τον ζκαμαν να 

ςκζπτεται πλζον θςφχωσ και να βλζπθ καλφτερα τθν αλικειαν, και να διακρίνθ μεταξφ 

τόςων πραγμάτων, τα οποία παρουςιάηονται με το ςχιμα των. Από το παράδειγμά του 

εςφρκθσ και ςυ φίλε να μου ειπισ τι κζλω κάμει εισ διάςτθμα ενόσ χρόνου, και ζδωςεσ 

ελεφκερον τρζξιμον τθσ φανταςίασ ςου»37. 

Με το κάνατο του Σκουφά ολοκλθρϊκθκε θ πρϊτθ περίοδοσ δράςθσ τθσ Φιλικισ 

Εταιρείασ. Κατά τθν ιδρυτικι αυτι περίοδο, ςυγκροτείται ο αρχικόσ πυρινασ τθσ Εταιρείασ, 

διαμορφϊνεται το τυπικό ειςδοχισ μελϊν, γίνονται οι πρϊτεσ προςπάκειεσ μυιςεων, 

αντιμετωπίηονται οι πρϊτεσ δυςχζρειεσ, οι όποιεσ αρχικζσ επιτυχίεσ εναλλάςςονται με 

απογοθτεφςεισ. Το 1817 τα μζλθ τθσ Φιλικισ ιταν μόλισ 42. Από αυτά τουλάχιςτον 23 ιταν 

μικρζμποροι και υπάλλθλοι και 6 μιςκοφόροι εκτόσ υπθρεςίασ38. Χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ 

περιόδου είναι θ κυριαρχία ςτισ ιςχνζσ γραμμζσ τθσ Εταιρείασ των «μικροαςτικϊν» 

ςτρωμάτων. Οι μεγαλζμποροι και οι αριςτοκράτεσ ςτουσ οποίουσ απευκφνονται αρνοφνται, 

εκτόσ ελαχίςτων εξαιρζςεων, να αποκτιςουν ςχζςθ με τθν οργάνωςθ των Φιλικϊν. 

Σταδιακά ςυνειδθτοποιείται από τθν θγετικι ομάδα τθσ Εταιρείασ ότι το εγχείρθμα δεν 

μπορεί να ζχει αποτζλεςμα εάν δεν απευκυνκοφν ςτα θγετικά ςτρϊματα του γζνουσ – 

προεςτοφσ, αριςτοκράτεσ, ιεράρχεσ, μεγάλουσ οικονομικοφσ παράγοντεσ. Υπιρχε βζβαια 

μια δυςπιςτία απζναντι ςε όςουσ ςυνεργάηονταν ανοιχτά με τθν οκωμανικι εξουςία.  

Η δεφτερθ περίοδοσ αρχίηει ςχθματικά από τα μζςα του 1818 και ολοκλθρϊνεται 

τον Απρίλιο του 1820 με τθν επίςθμθ ανάκεςθ τθσ θγεςίασ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ ςτον 

Αλζξανδρο Υψθλάντθ. Κατά τθν περίοδο αυτι πλθκαίνουν οι μυιςεισ νζων μελϊν, θ δράςθ 

τθσ απλϊνεται ςτθν Ρελοπόννθςο, τα νθςιά του Αιγαίου και του Ιονίου, οι «απόςτολοι» 

καλφπτουν ευρείεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ που φτάνουν μζχρι τθν Κφπρο και τθν Αίγυπτο. 

Αναςυγκροτείται θ οργανωτικι δομι τθσ Εταιρείασ με τθν τελειοποίθςθ του τελετουργικοφ 

των μυιςεων, τθν ανάπτυξθ του ςυνωμοτικοφ κϊδικα επικοινωνίασ, τθ διεφρυνςθ των 

μελϊν τθσ «Αρχισ» και τθ ςφςταςθ τοπικϊν εφορειϊν. Το κφριο χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ 

περιόδου είναι ότι ενιςχφεται θ τάςθ ζνταξθσ ςτθν Εταιρεία μελϊν από τα παραδοςιακά 

θγετικά ςτρϊματα και θ ςταδιακι μετατόπιςθ τθσ εξουςίασ από τουσ φιλελεφκερουσ 

«μικροαςτοφσ» ςε τοπικζσ ελίτ39. Οργανωτικά αυτι θ μετατόπιςθ κεςμοκετικθκε με τθ 

δθμιουργία των τοπικϊν εφορειϊν. Οι πρϊτεσ εφορείεσ ςυςτάκθκαν με πρωτοβουλία του 

Ραναγιϊτθ Αναγνωςτόπουλου ςτισ Ραραδουνάβιεσ Ηγεμονίεσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια 

                                                           
37

 «Επιςτολι Τςακάλωφ προσ Ξάνκο 21/5/1818», Εμμανουιλ Ξάνκου, Απομνθμονεφματα περί τθσ 
Φιλικισ Εταιρίασ, ό.π., ςελ. 42-43. 
38

 Γεϊργιοσ Φράγκοσ, «Φιλικι Εταιρεία», ό.π., ςελ. 429. 
39

 Άννα Μανδθλαρά, Γιϊργοσ Νικολάου, «Το εφικτό και το ανζφικτο τθσ ιςτορίασ και τθσ 
ιςτοριογραφίασ: Η Φιλικι Εταιρεία», Η Φιλικι Εταιρεία. Επαναςτατικι δράςθ και μυςτικζσ εταιρείεσ 
ςτθ νεότερθ Ευρϊπθ, Διμοσ Ν.Σκουφά – Εκδόςεισ Αςίνθ, Ακινα 2017, ςελ. 26-27. 
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ςυγκροτικθκαν αντίςτοιχεσ εφορείεσ και ςε άλλεσ περιοχζσ. Η ςφςταςι τουσ απαντοφςε ςε 

μια υπαρκτι ανάγκθ τοπικισ κακοδιγθςθσ τθσ δράςθσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ ςε μια 

περίοδο μαηικισ ειςδοχισ νζων μελϊν, ςτθν πράξθ όμωσ αποτζλεςε το όχθμα για τθ 

διείςδυςθ ςυντθρθτικϊν ςτοιχείων και τθ βακμιαία και ανεπαίςκθτθ μείωςθ του 

επαναςτατικοφ χαρακτιρα τθσ Εταιρείασ, Σε οριςμζνεσ περιοχζσ οι εφορείεσ μπικαν ςτο 

καλοφπι των δθμογεροντιϊν τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ40.   

Η απϊλεια τθσ θγετικισ μορφισ του Νικόλαου Σκουφά και θ νζα κατάςταςθ ςτθν 

οποία βρζκθκε θ Εταιρεία από το 1818 οδιγθςε τα μζλθ τθσ «Αρχισ» ςτθν ανάγκθ να 

διατυπϊςουν με τθ μορφι ενόσ μεταξφ τουσ ςυμφωνθτικοφ κάποιουσ κανόνεσ λειτουργίασ 

τθσ ςυλλογικισ θγεςίασ. Το «ςυμφωνθτικό» ςυντάχκθκε ςτισ 22/9/1818 και υπογράφτθκε 

κατ’ αρχάσ από τα παρόντα ςτθν Κωνςταντινοφπολθ μζλθ τθσ «Αρχισ» και ςτθν πορεία από 

τουσ απόντεσ δια περιφοράσ. Ρρόκειται, απ’ όςο γνωρίηουμε, για τθ μοναδικι ςυλλογικι 

απόφαςθ του θγετικοφ οργάνου τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, θ οποία όμωσ ςφντομα 

παραβιάςτθκε. Το «ςυμφωνθτικό» αφοροφςε μόνο τα μζλθ τθσ «Κινθτικισ Αρχισ», όπωσ 

αυτοπροςδιορίςτθκαν, και ζκετε μια ςειρά κανόνων τουσ οποίουσ ζπρεπε να 

ακολουκιςουν. Τα μζλθ τθσ «Αρχισ» κα ζπρεπε να εγκαταλείψουν τισ προςωπικζσ τουσ 

επαγγελματικζσ αςχολίεσ και να αφιερωκοφν αποκλειςτικά ςτισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ. 

Εξαιροφνταν από αυτι τθν υποχρζωςθ ο μεγαλζμποροσ Ραναγιϊτθσ Σζκερθσ, βαςικόσ 

χρθματοδότθσ τθσ Εταιρείασ, ο οποίοσ είχε μυθκεί ςτισ αρχζσ του 1818 και είχε ενταχκεί 

ςτθν θγετικι ομάδα μετά το κάνατο του Σκουφά. Οι «κινοφντεσ τθν μθχανιν τθσ Φιλικισ 

Εταιρείασ» υποχρεϊνονταν να αλλθλοενθμερϊνονται για τισ πράξεισ τουσ και για τθν 

αλλθλογραφία τουσ και να διαχειρίηονται τα κονδφλια τθσ Εταιρείασ κατόπιν κοινισ 

ςυμφωνίασ. Απαγορεφονταν να κοινοποιοφν τθ ςφνκεςθ τθσ «Αρχισ», δεν επιτρζπονταν ςε 

κανζναν να δεχκεί ι να κάνει ςυνκικθ με αλλοεκνείσ (θ εμπειρία τθσ υπόκεςθσ 

Καραγεϊργθ ιταν ακόμθ νωπι) και τζλοσ κανζνασ δεν είχε το δικαίωμα να οργανϊςει 

κάποια εξζγερςθ, μερικι ι γενικι, χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ πλειοψθφίασ των 

υπολοίπων. Εφόςον οι κανόνεσ που ζκετε το «ςυμφωνθτικό» απαντοφςαν ςε πραγματικζσ 

καταςτάςεισ που αντιμετϊπιςε θ θγετικι ομάδα, μποροφμε ζμμεςα να αντιλθφκοφμε τισ 

δυςκολίεσ που είχαν ανακφψει. 

Η τελευταία παράγραφοσ του «ςυμφωνθτικοφ» αφοροφςε τον Ε. Ξάνκο, ςτον οποίο 

δίνονταν θ άδεια να ςυναντιςει τον Ιωάννθ Καποδίςτρια, να του φανερϊςει τα μζλθ τθσ 

«Αρχισ» και να του προτείνει να ενταχκεί ςε αυτιν, αφοφ πρϊτα αποδεχτεί και υπογράψει 

τουσ όρουσ που ζκετε το «ςυμφωνθτικό. Ρροβλζπονταν δθλαδι θ ζνταξθ του Καποδίςτρια 

ωσ μζλουσ μιασ ςυλλογικισ θγεςίασ41.  

Κατά τουσ ςχεδόν 18 μινεσ που διιρκεςε το «μακρφ ταξίδι» του Ξάνκου προσ τθν 

Ρετροφπολθ ωριμάηει ςταδιακά θ ιδζα για τθν αναγκαιότθτα ζνοπλθσ εξζγερςθσ ωσ το 

μζςο που κα οδθγιςει ςτθν απελευκζρωςθ. Ταυτόχρονα ο «ρϊςικοσ παράγοντασ» αποκτά 

καίρια ςθμαςία για τθν πορεία τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. Η παρατιρθςθ αυτι δεν αναφζρεται 

ςτισ όποιεσ ρϊςικεσ παρεμβάςεισ ςτισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ, για τισ οποίεσ άλλωςτε δεν 

                                                           
40

 Η παρατιρθςθ αυτι διατυπϊκθκε από τον Απόςτολο Βακαλόπουλου και παρατίκεται ςτο: Άννα 
Μανδθλαρά, Γιϊργοσ Νικολάου, ό.π., ςελ. 27. 
41

 Βλ. το πλιρεσ κείμενο του ςυμφωνθτικοφ ςτο: Εμμανουιλ Ξάνκου, Απομνθμονεφματα περί τθσ 
Φιλικισ Εταιρίασ, ό.π., ςελ. 46-47. 
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υπάρχουν πλθροφορίεσ, αλλά ςτισ αυξανόμενεσ προςδοκίεσ και ελπίδεσ από τθν πλευρά 

των Ελλινων για ρϊςικθ παρζμβαςθ ι από τθν άλλθ ςτισ αμφιβολίεσ, απορίεσ και ςυνεχείσ 

οχλιςεισ για τθν επιβεβαίωςθ ι όχι τθσ ρϊςικθσ ςτιριξθσ.  

Ρολλοί από τουσ ιςχυροφσ παράγοντεσ του γζνουσ που εντάχκθκαν ςτθ Φιλικι 

Εταιρεία αυτι τθν περίοδο πίςτεψαν (διατθρϊντασ οι πιο ζμπειροι κάποιεσ αμφιβολίεσ) ότι 

από πίςω βρίςκονταν θ «κραταιά δφναμθ», θ ομόδοξθ ϊςικθ Αυτοκρατορία. Κάποιοι 

άλλοι αρνικθκαν να ενταχκοφν χωρίσ να ζχουν απτζσ αποδείξεισ ότι όντωσ υπάρχει ρϊςικθ 

ςτιριξθ. Η περίπτωςθ του μπζθ τθσ Μάνθσ Ρζτρου Μαυρομιχάλθ είναι χαρακτθριςτικι. 

Οι Φιλικοί γνωρίηοντασ ότι θ Ρελοπόννθςοσ κα παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθ 

μελλοντικι εξζγερςθ και ότι θ περιοχι τθσ Μάνθσ κα αποτελοφςε το κλειδί για τθν 

επιτυχία, επεδίωξαν να εντάξουν ςτθν Εταιρεία τον θγζτθ τθσ περιοχισ Ρετρόμπεθ 

Μαυρομιχάλθ. Η αρχικι ενθμζρωςθ του Μαυρομιχάλθ ζγινε από τον Ηλία Χρυςοςπάκθ, 

ενϊ λίγο αργότερα ςτάλκθκε ςτθν περιοχι ο παλιόσ ςυναγωνιςτισ του ιγα και ζνκερμοσ 

Φιλικόσ Χριςτόφοροσ Ρερραιβόσ. Ο μπζθσ ςυμφϊνθςε να ενταχκεί ςτθ Φιλικι Εταιρεία, 

γεγονόσ που αποτζλεςε μεγάλθ επιτυχία των Φιλικϊν, ηιτθςε όμωσ ταυτόχρονα μια 

γενναία χρθματικι επιχοριγθςθ, θ οποία ξεπερνοφςε τα 500.000 γρόςια, για να μπορζςει 

να προχωριςει ςτισ προετοιμαςίεσ που απαιτοφςε το εγχείρθμα42. Τα ςυνεχι αιτιματα του 

Ρετρόμπεθ για οικονομικι του ενίςχυςθ ζφεραν ςε ιδιαίτερα δυςχερι κζςθ τθν θγετικι 

ομάδα τθσ Εταιρείασ και ιδιαίτερα τον Ραναγιϊτθ Σζκερθ, ο οποίοσ είχε μείνει μόνοσ από 

τα μζλθ τθσ Αρχισ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και γίνονταν ο δζκτθσ αυτϊν των αιτθμάτων. Σε 

επιςτολζσ του ο Σζκερθσ εκκείαηε τθ δράςθ του Ρετρόμπεθ, ταυτόχρονα όμωσ 

διαμαρτφρονταν ότι ιταν ανοικονόμθτοσ43. Ππωσ ζγραφε χαρακτθριςτικά προσ το μζλοσ 

τθσ Αρχισ Αντϊνιο Κομιηόπουλο «αυτόν οίον τον ςυςτινουν οι πατριϊται του, τοιοφτοσ και 

ακόμθ καλλίτεροσ φαίνεται να είναι. Το μόνον ελάττωμά του είναι όπου υπεραγαπά το 

μζταλλον»44. Ο Ρετρόμπεθσ, κζλοντασ να βεβαιωκεί ότι το πραγματικό κζντρο τθσ 

Εταιρείασ βρίςκονταν ςτθν Ρετροφπολθ ζςτειλε ςτθ ωςία τον Κ. Καμαρινό με αποςτολι να 

ζρκει ςε επαφι με τον Καποδίςτρια και να εξαςφαλίςει τθν πολυπόκθτθ χρθματοδότθςθ 

από το υποτικζμενο μεγάλο ταμείο τθσ Εταιρείασ45. Η εμφάνιςθ του Καμαρινοφ ςτθ ωςία, 

θ γενικότερθ ςυμπεριφορά του, τα παράλογα οικονομικά αιτιματα που ζκετε και τζλοσ θ 

αναγκαιότθτα διαφφλαξθσ του μφκου περί ρϊςικθσ υποςτιριξθσ46 ανθςφχθςαν ζντονα τουσ 

Φιλικοφσ και οδιγθςαν ςτθν φυςικι του εξόντωςθ κάτω από αδιευκρίνιςτεσ ςυνκικεσ47. 

                                                           
42

 Βλ. τθν επιςτολι του Μαυρομιχάλθ με θμερομθνία 2 Φεβρουαρίου 1819 προσ τθν Αρχι τθσ 
Φιλικισ Εταιρείασ ςτο: Ιωάννθσ Φιλιμων, Δοκίμιον Ιςτορικόν περί τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, 
τόμοσ Α’,  ό.π., ςελ. 153-155. 
43

 «Επιςτολι Ρ. Σζκερθ προσ Ρ. Αναγνωςτόπουλο, 1/5/1819», Ι.Α. Μελετόπουλου, Η Φιλικι Εταιρεία, 
ό.π., ςελ. 34. 
44

 «Επιςτολι Ρ. Σζκερθ προσ Α. Κομιηόπουλο, 16/2/1820», Στο ίδιο, ςελ. 60. 
45

 Ιωάννθσ Φιλιμων, Δοκίμιον Ιςτορικόν περί τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, τόμοσ Α’,  ό.π., ςελ. 14. 
46

 Ο Καποδίςτριασ ενεχείριςε ςτον Καμαρινό επιςτολι προσ τον Ρετρόμπεθ ςτθν οποία διευκρίνιηε 
ότι δεν ζχει καμία ςχζςθ με μυςτικζσ εταιρείεσ που ζχουν ωσ ςτόχο τθν ανατροπι τθσ υπάρχουςασ 
τάξθσ πραγμάτων ςτθν Ανατολι. Επίςθσ τόνιηε ςτον παραλιπτθ τθσ επιςτολισ να μθν αναμζνει 
χρθματοδότθςθ από τθ ωςία. Βλ. Г.Л. Арш, Этеристское движение в России… ό.π., ςελ. 232-233.     
47

 Ιωάννθσ Φιλιμων, Δοκίμιον Ιςτορικόν περί τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, ό.π., ςελ. 265-267. Είχε 
προθγθκεί, ςτισ αρχζσ του 1819, θ εκτζλεςθ του Ν. Γαλάτθ από τουσ Α. Τςακάλωφ και Ρ. 
Δθμθτρόπουλο. Ο Φιλιμων ιςχυρίηεται ότι θ εκτζλεςθ του Γαλάτθ αποφαςίςτθκε ςτθ ςφςκεψθ του 
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Διαφορετικι υπιρξε θ περίπτωςθ του υδραίου καραβοκφρθ Γεϊργιου 

Κουντουριϊτθ. Πταν ο Αναγνωςταράσ επιχείρθςε να τον μυιςει ςτθν Εταιρεία ο 

Κουντουριϊτθσ ηιτθςε ζγγραφο του Καποδίςτρια που να πιςτοποιεί ότι αυτόσ όντωσ ιταν 

επικεφαλισ48. Τθν ίδια αρνθτικι ςτάςθ κράτθςαν και πολλοί άλλοι πλοιοκτιτεσ από τισ 

νιςουσ του Αιγαίου κακϊσ και μεγαλζμποροι ςε πόλεισ τθσ Μακεδονίασ και τθσ Μικράσ 

Αςίασ. Τα ιδιαίτερα οικονομικά τουσ ςυμφζροντα υπιρξαν αναςταλτικόσ παράγοντασ για 

τθν εμπλοκι τουσ με τθ μυςτικι Εταιρεία. Η απαίτθςθ γραπτϊν εγγυιςεων ιταν μάλλον 

τρόποσ υπεκφυγισ, γνωρίηοντασ πολφ καλά ότι ςτισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ δεν ιταν 

δυνατό να υπάρξουν ζγγραφα που κα εξζκεταν τον ςυντάκτθ τουσ49.   

Οι παραπάνω περιπτϊςεισ δεν είναι οι μοναδικζσ που αναηιτθςαν τισ ρίηεσ τθσ 

Φιλικισ Εταιρείασ ςτθν Ρετροφπολθ. Ο Ρ. Σζκερθσ ςε επιςτολι του προσ τον Ξάνκο 

αναφζρει ότι «πολλοί ηθτοφν να κινιςουν δια το μζροσ όπου αποφαςίςκθσ και υποςχζκθσ 

Συ»50, ενϊ ςε άλλθ επιςτολι αναφζρεται ςε τζςςερα άτομα που ιδθ ξεκίνθςαν για τθν 

Ρετροφπολθ51.   

Το άπλωμα τθσ δράςθσ τθσ Εταιρείασ ςε μεγάλεσ ομάδεσ του ελλθνόφωνου 

πλθκυςμοφ και ςε ζνα ευρφ γεωγραφικό χϊρο (εξαιροφνται τα κζντρα τθσ Δυτικισ 

Ευρϊπθσ)52 και θ ςταδιακι μετάβαςθ από το ςτάδιο των μυιςεων και τθσ προπαγάνδασ 

ςτθν απόφαςθ για ζνοπλθ εξζγερςθ, αποδεικνφουν ότι υπιρχαν πλζον αυξθμζνεσ 

διακεςιμότθτεσ για ςυμμετοχι ςε ζναν εκνικοαπελευκερωτικό αγϊνα, ότι οι ςυνκικεσ 

είχαν ωριμάςει ςε μεγάλο βακμό.  

Η γεωγραφικι διεφρυνςθ και θ ςχετικι μαηικοποίθςθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ 

δθμιοφργθςε μια ςειρά προβλθμάτων τα οποία θ «Αρχι» αντιμετϊπιηε με μεγάλθ 

δυςκολία. Εκτόσ τθσ μόνιμθσ οικονομικισ δυςπραγίασ και των ςυνεχϊν οχλιςεων για τθν 

αποκάλυψθ τθσ «Μυςτικισ Αρχισ», υπάρχουν ενδείξεισ για τθν φπαρξθ διαφωνιϊν και 

ςυγκροφςεων οι οποίεσ, αν διαβάηουμε ςωςτά τισ ιςτορικζσ πθγζσ, οδιγθςαν τθν Εταιρεία 

ςτα πρόκυρα τθσ διάλυςθσ. Στο βακμό που θ μαρτυρία του Αλζξανδρου Υψθλάντθ ότι «το 

ζκνοσ θργάηετο προσ αναγζννθςιν αυτοφ, πάςαν καταβάλλον προςπάκειαν, και 

ςυνεννοείτο δια τινοσ μυςτικισ εταιρείασ πολφν χρόνον πριν ι καταχρήςεισ  και 

διαφωνίαι, διακινδυνεφουςαι την φπαρξιν αυτήσ αναγκάςωςι τουσ διευκφνοντασ τθσ 

Εταιρείασ να πζμψωςιν εισ τθν Ρετροφπολιν και μοι εμπιςτευκϊςι τθν ανωτάτθν 

διευκυνςιν ταφτθσ»53, κεωρθκεί υπερβολικι λόγω των ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ 

                                                                                                                                                                      
Σεπτεμβρίου 1818, όπου υπογράφτθκε το γνωςτό ςυμφωνθτικό ςτο οποίο αναφερκικαμε 
παραπάνω. Βλ. Ιωάννθσ Φιλιμων, Στο ίδιο, ςελ. 223. 
48

 Στο ίδιο, ςελ. 202. 
49

 Ελπίδα Βόγλθ, «Η ατελζςφορθ αναηιτθςθ του χαριςματικοφ θγζτθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ: Η 
Φιλικι Εταιρεία, οι αυτόχκονεσ αρχθγοί και οι ςυςχετιςμοί δυνάμεων», Η Φιλικι Εταιρεία. 
Επαναςτατικι δράςθ και μυςτικζσ εταιρείεσ ςτθ νεότερθ Ευρϊπθ, ό.π., ςελ. 253-256. 
50

 «Επιςτολι Ρ. Σζκερθ προσ Ε. Ξάνκο, 2/6/1819», Ι.Α. Μελετόπουλου, Η Φιλικι Εταιρεία, ό.π., ςελ. 
39. 
51

 «Επιςτολι Ρ. Σζκερθ προσ Ε. Ξάνκο, 12/6/1819», Στο ίδιο, ςελ. 40. 
52

 Σφμφωνα με τον Γ. Φράγκο θ Εταιρεία δεν κατόρκωςε να μυιςει μζλθ ςτισ πολυάρικμεσ εμπορικζσ 
κοινότθτεσ του Λονδίνου, του Ραριςιοφ, τθσ Μαςςαλίασ και του Άμςτερνταμ. Στθ Βιζννθ μυικθκε 
μόλισ ζνα μζλοσ, ενϊ ςε ολόκλθρθ τθν Ιταλία ζγινα μόνο 14 μυιςεισ. Βλ. Γεϊργιοσ Φράγκοσ, «Φιλικι 
Εταιρεία», ό.π., ςελ. 425 – 426.  
53

 Η επιςτολι αυτι ςυντάχκθκε τον Ιανουάριο του 1828, λίγο μετά τθν απελευκζρωςθ του Α. 
Υψθλάντθ από τισ αυςτριακζσ φυλακζσ και μερικζσ μζρεσ πριν το κάνατό του. Βλ. Ρολυχρόνθσ 
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ςυντάχκθκε αυτι θ επιςτολι προσ τον τςάρο Νικόλαο Ι, υπάρχουν και άλλεσ ιςτορικζσ 

πλθροφορίεσ που οδθγοφν ςτο ίδιο ςυμπζραςμα. Η ςυνωμοτικι φράςθ τθσ επιςτολισ του 

Ρ. Σζκερθ προσ τον Άνκιμο Γαηι, ότι «το ςχολείον ςχεδόν παρ’ ολίγον να κρθμνιςκι»54 δεν 

επιδζχεται παρανόθςθ. Ο δε Φιλιμων αναφζρει για το ηιτθμα των εςωτερικϊν 

ςυγκροφςεων ότι «ζλαβον χϊραν κατά τθν περίοδον τθσ Εταιρείασ των Φιλικϊν και 

ατοπιματα. Ανεφφθ εν Κωνςταντινουπόλει νεόμορφοσ τισ, καίτοι ολογόβιοσ εταιρεία, εξ 

αυτϊν των ςπλάχνων τθσ Εταιρείασ. Ανεφάνθςαν εν Οδθςςϊ ςυμπτϊματα ιδιορρφκμων 

ςκζψεων και ενεργειϊν, τθν ςφγχυςιν επάγοντα εισ τθν τόςω αναγκαίαν ςφμπνοιαν και 

αρμονίαν του όλου»55, ενϊ ςε άλλα ςθμεία διευκρινίηει ότι επικεφαλισ αυτισ τθσ 

νεόμορφθσ εταιρείασ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ υπιρξε ο Ηλίασ Χρυςοςπάκθσ56 και 

εκφραςτισ των ιδιόρρυκμων ςκζψεων ςτθν Οδθςςό ο Γεϊργιοσ Λαςςάνθσ57. Η οξφτθτα των 

χαρακτθριςμϊν του Φιλιμονα - «Φιλόδοξοι κεφαλαί μζχρισ εςχάτθσ κουφότθτοσ, 

άνκρωποι επιρρεπείσ εισ τασ καινοτομίασ ι κζλοντεσ επιδεικνφειν και νουν μζγαν και 

γνϊςεισ πραγμάτων ευρείασ, ουδζν ι μικρά ειδότεσ, … εμελζτθςαν εν Κωνςταντινουπόλει 

όπωσ καταςτϊςιν ανϊτατοι διευκυνταί ςυςτιματοσ τινοσ νεομόρφου …. Επειδι δε πασ 

νεωτεριςμόσ φζρει εν εαυτϊ τθν γοθτείαν, επζτυχον τθσ παραδοχισ αυτοφ υπό τινων 

επιπολαίων τω πνεφματι….»58 - ίςωσ δείχνει ότι όντωσ απειλικθκε θ ενότθτα τθσ Φιλικισ 

Εταιρείασ. Δυςτυχϊσ οφτε ο Φιλιμων, οφτε κάποιοσ άλλοσ μασ διαφωτίηει ςχετικά με το 

περιεχόμενο των «νεωτεριςμϊν» που εξζφραηε αυτι θ βραχφβια ςυλλογικότθτα τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ. Το ίδιο ιςχφει και για τισ «ιδιόρρυκμεσ ςκζψεισ» του Λαςςάνθ για τισ 

οποίεσ θ μοναδικι πλθροφορία είναι ότι «ουδείσ ακολουκεί τασ ιδζασ τοφτου»59.  

Το κλίμα εντόσ των γραμμϊν τθσ Φιλικισ Εταιρείασ οξφνκθκε παραπζρα όταν ζγινε 

γνωςτι θ εκτζλεςθ του Γαλάτθ, γεγονόσ το οποίο «ζφερε γενικιν δυςαρζςκειαν και 

δειλίαν»60. Οι τολμθροί αυτοςχεδιαςμοί του ενκουςιϊδθ Γ. Δικαίου ςτισ Ραραδουνάβιεσ 

Ηγεμονίεσ δθμιοφργθςαν νζουσ πονοκζφαλουσ61. Ο φαναριϊτθσ Θεόδωροσ Νζγρθσ, 

γραμματζασ του θγεμόνα τθσ Μολδαβίασ Σκαρλάτου Καλιμμάχθ, μζλοσ τθσ Φιλικισ από το 

1818, πρωτοςτατοφςε ςε ίντριγκεσ ςτισ γραμμζσ των Φιλικϊν ςτισ Ηγεμονίεσ. Ζφταςε 

μάλιςτα ςτο ςθμείο να καταγγείλει επϊνυμα ςτον Καποδίςτρια τθ δράςθ των 

Αναγνωςτόπουλου και Ξάνκου ςτισ Ηγεμονίεσ62. Στθν Ρελοπόννθςο τα πράγματα 

φαίνονταν ότι πιγαιναν καλφτερα. Ο Χριςτόφοροσ Ρερραιβόσ κατόρκωςε να ςυμφιλιϊςει 

τισ τρεισ αντιμαχόμενεσ οικογζνειεσ τθσ Λακωνίασ, τουσ Μαυρομιχάλθδεσ, τουσ 

Τρουπάκιδεσ και τουσ Γρθγοριάνουσ οι οποίεσ πλζον υπόςχονταν να πράξουν με προκυμία 

                                                                                                                                                                      
Ενεπεκίδθσ, Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ. Η αιχμαλωςία του εισ τθν Αυςτρίαν 1821-1828. Επί τθ βάςει 
ανεκδότων εγγράφων εκ των μυςτικϊν αρχείων τθσ Βιζννθσ, Εκδοτικόσ οίκοσ Βίκτωροσ Α. Ραπαηιςθ, 
Ακιναι 1969, ςελ. 177. 
54

 «Επιςτολι Ρ. Σζκερθ προσ Α. Γαηι, 17/7/1819», Ι.Α. Μελετόπουλου, Η Φιλικι Εταιρεία, ό.π., ςελ. 
43. 
55

 Ιωάννθσ Φιλιμων, Δοκίμιον Ιςτορικόν περί τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, τόμοσ Α’, ό.π., 
Ρρολεγόμενα, ςελ. λ’. 
56

 Στο ίδιο, ςελ. 10. 
57

 Στο ίδιο, ςελ. 22. 
58

 Στο ίδιο, ςελ. 10. 
59

 Στο ίδιο, ςελ. 22. 
60

 «Επιςτολι Ρ. Σζκερθ προσ Ρ. Αναγνωςτόπουλο, 15/5/1819», Ι.Α. Μελετόπουλου, Η Φιλικι 
Εταιρεία, ό.π., ςελ. 37. 
61

 Ιωάννθσ Φιλιμων, Δοκίμιον Ιςτορικόν περί τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, ό.π., ςελ. 233-235. 
62

 Στο ίδιο, ςελ. 257-258. Г.Л. Арш, Этеристское движение в России… ό.π., ςελ. 230-232. 
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ότι προςταχκοφν από «τουσ ανωτζρουσ και εγκρίτουσ του Γζνουσ μασ δια το γενικόν 

ςυμφζρον τθσ πατρίδοσ μασ Ελλάδοσ»63. Η ίδια θ φπαρξθ τθσ ζχκρασ μεταξφ των 

οικογενειϊν και θ ςθμαςία που αποδόκθκε ςτθν υπζρβαςι τθσ δείχνει το κοινωνικο-

πολιτικό επίπεδο ςτο οποίο βρίςκονταν θ Λακωνία τισ παραμονζσ τθσ Επανάςταςθσ. Στον 

ευρφτερο όμωσ γεωγραφικό χϊρο τθσ Ρελοποννιςου ςυνζχιηαν να υπάρχουν αντικζςεισ 

προαςτικοφ τφπου μεταξφ ομάδων οικογενειϊν προεςτϊν οι οποίεσ εκφράςτθκαν ςτθν 

άμεςα προεπαναςτατικι και ςτθν επαναςτατικι περίοδο64  

Οι όλεσ εξελίξεισ γφρω από τον οργανιςμό τθσ Φιλικισ Εταιρείασ οδιγθςαν ςτθ 

ςυγκρότθςθ διαφόρων κζντρων δράςθσ (Ηγεμονίεσ, Οδθςςόσ, Κωνςταντινοφπολθ, 

Ρελοπόννθςοσ, νθςιά, Ρίηα) όπου κυριαρχοφςαν τοπικζσ θγετικζσ προςωπικότθτεσ, κακϊσ 

και κάποια από τα μζλθ τθσ «Αρχισ» που βρίςκονταν επιτόπου. Η απουςία 

προγραμματικϊν αρχϊν οι οποίεσ κα δζςμευαν το ςφνολο των μελϊν και θ διαφορετικι 

κοινωνικι τουσ προζλευςθ οδθγοφςαν ςε αυτοςχεδιαςμοφσ ι παρανοιςεισ και άφθναν 

χϊρο για να εμφανιςτοφν προςωπικζσ φιλοδοξίεσ και να εκδθλωκοφν προςωπικζσ 

επιλογζσ. Στο επίκεντρο όλων αυτϊν των διεργαςιϊν βρίςκονταν ο Ραναγιϊτθσ Σζκερθσ, ο 

οποίοσ ωσ το μόνο μζλοσ τθσ Αρχισ που απζμεινε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ ανζλαβε 

αναγκαςτικά το ρόλο του ςυντονιςτι και διαχειριςτι των Εταιρικϊν υποκζςεων. Ο ρόλοσ 

αυτόσ, παρ’ όλθ τθ γενναιότθτα και ανιδιοτζλεια που επζδειξε, αποδείχτθκε για τον Σζκερθ 

ιδιαίτερα βαρφσ. Μζςα από τθν αλλθλογραφία του διακρίνονται ςτιγμζσ μεγάλθσ 

απόγνωςθσ όταν αντιλαμβάνεται τθν αδυναμία του να παρζμβει ςε μια υπόκεςθ το 

μζγεκοσ τθσ οποίασ ιδθ είχε ξεπεράςει τισ περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ τθσ αρχικισ θγετικισ 

ομάδασ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ και ό ίδιοσ βρίςκονταν ςτα πρόκυρα τθσ οικονομικισ 

καταςτροφισ. Μερικζσ χαρακτθριςτικζσ φράςεισ από αυτι τθν αλλθλογραφία 

αποτυπϊνουν τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρζκθκε ο άτυποσ ςυντονιςτισ τθσ Εταιρείασ: 

«’Πτι δεν χρειάηεται μικροψυχία είναι αναμφίβολον μα, από ζνα όπου ζχαςεν όλασ 

του τασ δυνάμεισ και πνζει τα λοίςκια, ωσ εγϊ, ποίαν μεγαλοψυχίαν προςμζνεισ εάν δεν 

μου δοκι χείρα βοθκείασ;»65  

«… αλλοίμονον εισ εμζνα, οποφ επίςτευςα τασ υποςχζςεισ ςασ… Εγϊ απαφδθςα 

πλζον επειδι ςου είναι γνωςτά  τα όςα ζχω δωςμζνα, και δεν μου μζνει δφναμισ πλζον ν’ 

ανκζξω….»66 

«Αναμφιβόλωσ από τα γραφόμενα του Γ. Δθμθτρίου67 (ιτοι αρχιμανδρίτου) δεν 

ακοφςατε οφτε το δεκατθμόριον των ςυμβάντων μου, οφτε ςφάλματα οφτε εξθγοφνται δια 

γραφίδοσ κατά τθν εμιν κρίςιν, και ανάγκθ πάςα να κρίνωμεν και ανακρίνωμεν δζκα φοράσ 

δια να αποφαςίηωμεν μίαν και με τοφτο ίςωσ τα ςφάλματα γίνωνται εισ το εξισ 

                                                           
63

 Βλ. το κείμενο τθσ ςυνκικθσ που επζγραψαν οι εκπρόςωποι των τριϊν οικογενειϊν ςτο: Ιωάννθσ 
Φιλιμων, Δοκίμιον Ιςτορικόν περί τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, τόμοσ Α’, ό.π., ςελ. 158-161. 
64

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτό το ενδιαφζρον ιςτορικό ηιτθμα βλ. Δθμιτρθσ 
Μπαχάρασ, «Συμμαχίεσ, αντιμαχίεσ και τρόποι ζνταξθσ των Ρελοποννιςιων προκρίτων ςτθ Φιλικι 
Εταιρεία», Η Φιλικι Εταιρεία. Επαναςτατικι δράςθ και μυςτικζσ εταιρείεσ ςτθ νεότερθ Ευρϊπθ, ό.π., 
ςελ. 229-245. 
65

 «Επιςτολι Ρ. Σζκερθ προσ Ρ. Αναγνωςτόπουλο, 15/5/1819», Ι.Α. Μελετόπουλου, Η Φιλικι 
Εταιρεία, ό.π., ςελ. 37. 
66

 «Επιςτολι Ρ. Σζκερθ προσ Ε. Ξάνκο, 12/6/1819», Στο ίδιο, ςελ. 40. 
67

 Ζνα από τα ψευδϊνυμα του Γ. Δικαίου. 
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ελαφρότερα, επειδι θ τελεία διόρκωςισ ζχει χρείαν και κόπου πολλοφ και χρόνου μακροφ 

και δαπάνθσ οφ μικράσ, και τφχθσ λαμπράσ και κεφαλιϊν όχι ςαν τα εδικά μασ, επειδι 

θμείσ68 θξεφρατε να ανάψετε τθν φωτιάν χωρίσ κυβζρνθςιν και τϊρα δεν δυνάμεκα να τθν 

προχπαντιςωμεν αλλά αι ελπίδεσ μασ μζνουν εισ τθν επιτυχίαν του Μ. και άμποτε να μθν 

αποτφχθ»69 

Η τελευταία φράςθ για τθν επιτυχία του Μ. αφοροφςε τθν αποςτολι του Ε. Ξάνκου 

ςτθν Ρετροφπολθ, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ αναμζνονταν με μεγάλθ αγωνία. Η μεγάλθ 

κακυςτζρθςθ του Ξάνκου να φτάςει ςτθν Ρετροφπολθ – θ οποία εν μζρει οφείλονταν ςτθν 

απουςία του Καποδίςτρια από τθν πρωτεφουςα τθσ ϊςικθσ Αυτοκρατορίασ – ενζτεινε τον 

εκνευριςμό. Για ζνα ςθμαντικό τμιμα των Εταιριςτϊν τα πάντα κρζμονταν από τθν επιτυχία 

τθσ προςζγγιςθσ του Καποδίςτρια. 

Ο Εμμανουιλ Ξάνκοσ ζφταςε ςτθν Ρετροφπολθ τον Ιανουάριο του 1820. Στα 

απομνθμονεφματά του περιγράφει πολφ ςυνοπτικά, ςε ζκταςθ μιςισ ςελίδασ, τισ δφο 

ςυναντιςεισ του με τον Καποδίςτρια70. Αυτι είναι θ μόνθ πλθροφορία που διακζτουμε για 

τισ ςυηθτιςεισ του Ξάνκου με τον υπουργό του τςάρου. Ο ίδιοσ ο Καποδίςτριασ ςτθν 

ζκκεςθ των πεπραγμζνων του που παρουςίαςε το 1826 ςτον αυτοκράτορα Νικόλαο Ι δεν 

κάνει καμία αναφορά ςτισ ςυναντιςεισ του με τον Ξάνκο. Αντίκετα αναφζρεται εκτενϊσ 

ςτθν υπόκεςθ του Γαλάτθ, ςτθν επίςκεψθ των τεςςάρων οπλαρχθγϊν, ςτον απεςταλμζνο 

του Ρετρόμπεθ Καμαρινό και τζλοσ ςτισ ςυηθτιςεισ που είχε με τον Αλζξανδρο Υψθλάντθ 

πριν αυτόσ αναχωριςει από τθν Ρετροφπολθ71. Ο Υψθλάντθσ επίςθσ δεν αναφζρεται ςε 

ςυνάντθςθ του Ξάνκου με τον Καποδίςτρια, ενϊ μια τζτοια αναφορά κα λειτουργοφςε 

ενϊπιον του τςάρου υπεραςπιςτικά ςτθν απόφαςι του να θγθκεί τθσ Εταιρείασ72. Ο ίδιοσ ο 

Καποδίςτριασ, δφο μόλισ εβδομάδεσ πριν τθν αναφερόμενθ από τον Ξάνκο ςυνάντθςι 

τουσ, είχε λάβει τισ πλθροφορίεσ του Θ. Νζγρθ ςτισ οποίεσ αναφερκικαμε παραπάνω και 

είχε ςτείλει ςτον γενικό πρόξενο τθσ ωςίασ ςτισ Ηγεμονίεσ Α. Ρίνι επείγουςα επιςτολι 

ςτθν οποία κατάγγελλε ονομαςτικά τον Αναγνωςτόπουλο και τον Ξάνκο ωσ τυχοδιϊκτεσ οι 

οποίοι εκμεταλλεφονται τθν ευπιςτία των απλϊν ανκρϊπων και ςυλλζγουν χριματα δικεν 

ωσ εκπρόςωποι κάποιασ μυςτικισ εταιρείασ που ζχει ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ ι 

τθν απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδασ. Σθμείωνε επίςθσ ότι αυτοί οι άκλιοι καταχρϊνται το 

όνομα τθσ Φιλόμουςθσ Εταιρείασ και αφινουν να εννοθκεί ότι αυτόσ – ο Καποδίςτριασ – 

γνωρίηει τα ςχζδιά τουσ και ςιωπθλά τα επικροτεί. Οι οδθγίεσ του προσ τον Ρίνι ιταν να 

τουσ καλζςει και να τουσ πιζςει να ομολογιςουν τθν απάτθ. Σε περίπτωςθ που αρνθκοφν 

να τουσ απειλιςει λζγοντάσ τουσ ότι γνωρίηει τα πάντα για τθν τφχθ του άμοιρου Γαλάτθ 

και να τουσ υποχρεϊςει να πάψουν τισ ίντριγκζσ τουσ και να μθν ξαναεπιτρζψουν ςτον 

εαυτό τουσ να χρθςιμοποιιςει το όνομα του Καποδίςτρια73. Μετά από αυτζσ τισ οδθγίεσ 

                                                           
68

 Ζτςι είναι ςτο πρωτότυπο αντί του ορκοφ «υμείσ». 
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 «Επιςτολι Ρ. Σζκερθ προσ Ρ. Αναγνωςτόπουλο, 15/12/1819», Ι.Α. Μελετόπουλου, Η Φιλικι 
Εταιρεία, ό.π., ςελ. 57. 
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 Εμμανουιλ Ξάνκου, Απομνθμονεφματα περί τθσ Φιλικισ Εταιρίασ, ό.π., ςελ. 16. 
71

 Ιωάννθσ Καποδίςτριασ, «Ρροσ τθν Α.Μ. τον Αυτοκράτορα – Επιςκόπθςισ τθσ πολιτικισ μου 
ςταδιοδρομίασ από του 1798 μζχρι του 1822», ό.π., passim. 
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 Ρολυχρόνθσ Ενεπεκίδθσ, Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ, ό.π., ςελ. 176-180. 
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 Βλ. το πλιρεσ κείμενο τθσ επιςτολισ Καποδίςτρια προσ τον Ρίνι ςτο: Г.Л. Арш, Этеристское 
движение в России… ό.π., ςελ. 230-231. 
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είναι τουλάχιςτον περίεργο το γεγονόσ  ότι ο Καποδίςτριασ δζχκθκε να ςυναντθκεί με τον 

Ξάνκο, να ςυνδζςει δθλαδι το όνομά του μαηί του. 

Ανεξάρτθτα από τθν αυκεντικότθτα τθσ ςυνάντθςθσ του Καποδίςτρια με τον Ξάνκο, 

το βαςικό γεγονόσ που δεν επιδζχεται καμία αμφιςβιτθςθ είναι οι ςυναντιςεισ με τον 

Αλζξανδρο Υψθλάντθ και θ ανάκεςθ ςε αυτόν τθσ θγεςίασ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ74. Η 

αποδοχι τθσ θγεςίασ τθσ Εταιρείασ από τον Υψθλάντθ ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ τθσ τρίτθσ 

περιόδου ςτθν ιςτορία τθσ Εταιρείασ των Φιλικϊν, θ οποία διαρκεί μζχρι τθν ζναρξθ τθσ 

Επανάςταςθσ. Η ανάκεςθ αυτι επιβεβαίωνε με τον πλζον κατθγορθματικό τρόπο ότι θ 

Αόρατθ Αρχι βρίςκονταν ςτθν Ρετροφπολθ και είχε επικεφαλισ ζναν πρίγκιπα, αξιωματικό 

του ρϊςικου ςτρατοφ, υπαςπιςτι του ρϊςου αυτοκράτορα με ελλθνικι καταγωγι και 

ελλθνικι ςυνείδθςθ. Το κφριο ηθτοφμενο πλζον ιταν θ πρακτικι οργάνωςθ τθσ ζνοπλθσ 

εξζγερςθσ. Αυτι θ προετοιμαςία αποτελεί το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ τρίτθσ περιόδου. 

Η ανάλθψθ τθσ θγεςίασ από τον Αλζξανδρο Υψθλάντθ ιταν ζνα ιδιαίτερο γεγονόσ 

με ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ για τθν οργάνωςθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. Για να αποδεχτεί ο 

Υψθλάντθσ τθ κζςθ του Γενικοφ Εφόρου ι Επιτρόπου τθσ Αρχισ, ζκεςε μια ςειρά όρων θ 

αποδοχι των οποίων ςυνιςτοφςε παραβίαςθ τθσ απόφαςθσ του Σεπτεμβρίου 1818. 

Συγκεκριμζνα απαίτθςε από τα μζλθ τθσ Αρχισ τθσ Εταιρείασ75 να πάψουν εντελϊσ να 

αναμιγνφονται ςτθ διοίκθςι τθσ, δθλαδι να παραιτθκοφν από μζλθ τθσ θγεςίασ, να ανικει 

ςε αυτόν το αποκλειςτικό δικαίωμα να επιλζγει ποιουσ κα χρθςιμοποιεί, να διατάηει ωσ 

αποκλειςτικόσ αρχθγόσ και όλοι να απευκφνονται αποκλειςτικά ςε αυτόν, δθλαδι όλθ θ 

αλλθλογραφία να περνά από τα χζρια του. Υποςχζκθκε βζβαια να δϊςει λόγο των πράξεϊν 

του μετά το πζρασ τθσ επανάςταςθσ76. Ο Ξάνκοσ παρζλαβε τουσ όρουσ του Υψθλάντθ και 

τουσ αποδζχτθκε χωρίσ να ςυνεννοθκεί με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ θγεςίασ. Ουςιαςτικά 

παρζδωςε τον μθχανιςμό τθσ Φιλικισ Εταιρείασ ςτον Υψθλάντθ χωρίσ να ζχει καμία 

εξουςιοδότθςθ για να το κάνει. Δεν γνωρίηουμε αν υπιρξαν αντιδράςεισ από τθν πλευρά 

των υπόλοιπων μελϊν τθσ καταργθκείςασ Αρχισ ι αν το κατεπείγον τθσ ανάγκθσ εφρεςθσ 

μιασ θγετικισ προςωπικότθτασ τουσ υποχρζωςε να ςυγκατανεφςουν. Ρικανόν 

αντιλαμβάνονταν ότι θ διεξαγωγι του προετοιμαηόμενου πολζμου απαιτοφςε 

μονοπρόςωπθ θγεςία. Η μόνθ αντίδραςθ προιλκε από τον παράλλθλο θγετικό πόλο που 

διαμορφϊκθκε ςτθν Ρίηα με κφριουσ εκφραςτζσ τον μθτροπολίτθ Ιγνάτιο και τον 
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 Θεωρείται βζβαιο ότι ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ γνϊριηε τθν φπαρξθ τθσ Εταιρείασ από τα αδζλφια 
του Νικόλαο, Γεϊργιο και Δθμιτριο, οι οποίοι είχαν μυθκεί διαδοχικά το 1818 και 1819. Ρριν 
αποδεχτεί τθν ανάλθψθ τθσ θγεςίασ ο Αλ. Υψθλάντθσ ςυηιτθςε με τον Ι. Καποδίςτρια. Αργότερα ο 
Καποδίςτριασ ιςχυρίςτθκε ότι ςυμβοφλεψε τον Υψθλάντθ να μθν εμπλακεί, ενϊ αντίκετα ο 
Υψθλάντθσ ιςχυρίςτθκε ότι ο Καποδίςτριασ τον ενεκάρρυνε. Βλ. Ρολυχρόνθσ Ενεπεκίδθσ, 
Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ, ό.π., ςελ. 177-178 και Ιωάννθσ Καποδίςτριασ, «Ρροσ τθν Α.Μ. τον 
Αυτοκράτορα – Επιςκόπθςισ τθσ πολιτικισ μου ςταδιοδρομίασ από του 1798 μζχρι του 1822», ό.π., 
ςελ. 61-63. 
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 Στισ αρχζσ του 1820, μετά τισ διαδοχικζσ εντάξεισ μελϊν ςτθν Αρχι και μετά το κάνατο του Σκουφά 
και τθν εκτζλεςθ του Γαλάτθ θ ςφςταςθ τθσ θγετικισ ομάδασ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ ιταν θ εξισ: Ε. 
Ξάνκοσ, Α. Τςακάλωφ, Ρ. Αναγνωςτόπουλοσ, Α. Κομιηόπουλοσ, Ακ. Σζκερθσ, Ρ. Σζκερθσ, Α. Γαηισ, Γ. 
Λεβζντθσ, Γ. Δικαίοσ, Ν. Ρατςιμάδθσ. Κάποιοι ςυγγραφείσ αναφζρουν ωσ μζλθ τθσ Αρχισ επίςθσ τουσ 
Αλ. Μαυροκορδάτο και Μθτροπολίτθ Ιγνατιο.  
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 Ιωάννθσ Φιλιμων, Δοκίμιον Ιςτορικόν περί τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, τόμοσ Α’, ό.π., ςελ. 33. 
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Αλζξανδρο Μαυροκορδάτο και ο οποίοσ αποδείχτθκε αρνθτικόσ όχι τόςο ςτθν κατάργθςθ 

τθσ ςυλλογικισ θγεςίασ όςο ςτθν ανάλθψθ τθσ αρχθγίασ από τον Αλζξανδρο Υψθλάντθ77. 

Ο Ι. Φιλιμων, κατεξοχιν υμνθτισ του Υψθλάντθ, παρουςίαςε τθν κατάργθςθ τθσ 

Αρχισ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ ωσ προϊόν ςυνειδθτισ επιλογισ των μελϊν τθσ: 

«Ρροσ τθν μεγάλθν δε τόλμθν και τθν επίμονον απόφαςιν των Φιλικϊν ανάλογοσ 

ιτο και θ αυταπάρνθςισ, δι ιν οι πρϊτοι κεμελιωταί παρζδωςαν ετοίμωσ όλθν τθν κίνθςιν 

τθσ μθχανισ και όλθν τθν τφχθν τθσ υποκζςεωσ εισ πρόςωπον αρμόδιον, άμα είδον 

εαυτοφσ αναρμοδίουσ πλζον …. Οι πολλοί ςυλλογίηονται μεν, εργάηονται και οι 

διακεκριμζνοι εξ αυτϊν προχωροφςι, αλλά και οι μεν και οι δε ςταματοφςιν εισ τθσ 

εφαρμογισ το ςθμείον, και όςον αν ζχωςι νουν και ηιλον. Εκείκεν του ςθμείου τοφτου 

ουδεμίαν, ι μικράν και ατελεςφόρθτον, εμπνζουςιν οφτοι πίςτιν προσ τουσ άλλουσ, εν ϊ 

χρόνω οφτε αυτοί εαυτοίσ πιςτεφουςιν πλζον, καταβαλλόμενοι υπό τθσ ιδζασ του 

μεγαλείου τθσ επιχειριςεωσ. Ο Τςκάλωφ εν παραδείγματι, ο Γαηισ, ο Ξάνκοσ, ο 

Αναγνωςτόπουλοσ, ο Σζκερθσ, ο Ρερραιβόσ, Λεβζντθσ, Δικαίοσ και άλλοι, καυμάηονται μεν 

ωσ πρόδρομοι αλλ’ ουχί και ωσ εκτελεςταί. Ειργάηοντο αλθκϊσ δια παντόσ κινδφνου και δια 

πολλοφ αποτελζςματοσ, αλλά πόρρω απείχον του αμζςωσ επιβάλλεςκαι τοισ πάςι και ιδίωσ 

του ςυνεννοείςκαι, του επί τοισ ίςοισ ςυςκζπτεςκαι και ςυναποφαςίηειν μεκ’ ενόσ 

υπουργοφ Καποδιςτρίου, μεκ’ ενόσ θγεμόνοσ Σοφτςου και των τοιοφτων»78. 

Ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ μόλισ ανζλαβε τθν θγεςία προχϊρθςε ςε οργανωτικζσ 

αλλαγζσ για να ελζγξει πιο αποτελεςματικά τθν οργάνωςθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. 

Κατιργθςε τουσ κατϊτερουσ βακμοφσ μυιςεων, δθλαδι ζδωςε εντολι να ςταματιςουν οι 

μυιςεισ μελϊν από τον απλό λαό με το επιχείρθμα ότι ο απλόσ λαόσ, που υποφζρει 

περιςςότερο από όλουσ, ζτςι κι αλλιϊσ κα πάρει τα όπλα και κα ξεςθκωκεί μόλισ δοκεί το 

ςφνκθμα. Με αυτό το μζτρο κεωροφςε επίςθσ ότι προςτατεφεται θ οργάνωςθ από τθν 

ειςδοχι ατόμων κακοδθγοφμενων από κάποια ξζνθ δφναμθ. Επίςθσ κατιργθςε τον 

ανϊτατο βακμό, αυτόν των Αρχιποιμζνων, ςτον οποίο ανικαν τα μζλθ τθσ Αρχισ. 

Διατιρθςε μόνο τον βακμό των Αφιερωμζνων, ςτον οποίο ανικαν οι ςτρατιωτικοί 

διοικθτζσ. Εξζδωςε ςτρατιωτικό κανονιςμό ο οποίοσ επζβαλε αυςτθρι πεικαρχία και 

απόλυτθ υπακοι ςτουσ ανωτζρουσ. Διατιρθςε τον κεςμό των εφοριϊν τισ οποίεσ 

αναςυγκρότθςε με νζα μζλθ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ διόριςε ςτισ εφορίεσ ρϊςουσ 

προξενικοφσ υπαλλιλουσ ελλθνικισ καταγωγισ. Συγκζντρωςε όλα τα αφιερωτικά, δθλαδι 

ουςιαςτικά τισ καταςτάςεισ των μελϊν τθσ Φιλικισ Εταιρείασ και ξεκίνθςε αλλθλογραφία 

με αυτοφσ που κεωροφςε πλζον αξιόλογουσ79.          

Η ανάλθψθ τθσ θγεςίασ από τον Υψθλάντθ προςζδωςε μια δυναμικι ςτο όλο 

εγχείρθμα τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. Ρολλαπλαςιάςτθκαν οι μυιςεισ από τον χϊρο των 

ευγενϊν, των προεςτϊν, των μεγαλεμπόρων. Αναπτερϊκθκε θ ελπίδα ότι πίςω από τον 

Υψθλάντθ βρίςκονταν θ ωςία. Από τθν άλλθ όμωσ πλευρά θ προςωποπαγισ θγεςία ενείχε 

κινδφνουσ ςτο βακμό που ο θγζτθσ αποδεικνφονταν ακατάλλθλοσ για το κακικον που 
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αναλάμβανε ι για κάποιο λόγο απομακρφνονταν από τθν θγεςία. Ο Υψθλάντθσ παρά τον 

αδιαμφιςβιτθτο πατριωτιςμό του, τθ γενναιότθτά του, τθν μεγάλθ ενεργθτικότθτά του και 

το ιδιαίτερο πνεφμα αυτοκυςίασ, δεν κατόρκωςε να ανταποκρικεί πλιρωσ ςτο μεγάλο 

κακικον που ανζλαβε. Ήταν ζνασ ρομαντικόσ πρίγκιπασ, ζτοιμοσ να κυςιαςτεί, αλλά 

κοινωνικά βρίςκονταν μακριά από το λαό τον οποίο ικελε να απελευκερϊςει, όπωσ πολφ 

μακριά από το λαό ιταν και οι φιλελεφκεροι ρϊςοι αξιωματικοί, οι μετζπειτα 

Δεκεμβριςτζσ80, με τουσ οποίουσ κινοφνταν ςτουσ ίδιουσ κφκλουσ. Δίπλα ςτον Αλζξανδρο 

Υψθλάντθ βρίςκονταν οι υπόλοιποι πρίγκιπεσ, τα αδζλφια του, οι πρίγκιπεσ Καντακουηθνοί, 

οι Σοφτςοι, ζνασ κόςμοσ αριςτοκρατϊν που ανζλαβε τθν θγεςία μιασ ςυνωμοτικισ 

οργάνωςθσ που ςυγκροτικθκε από άςθμουσ «μικροαςτοφσ» και ςταδιακά μετατράπθκε ςε 

πραγματικι επαναςτατικι δφναμθ. Οι φιλελεφκεροι πρίγκιπεσ που αναδείχτθκαν ςτθν 

θγεςία τθσ Φιλικισ Εταιρείασ ταλαντεφονταν ανάμεςα ςε δφο αντιλιψεισ, τθν 

αυτοκρατορικι και τθν εκνικι. Αυτι θ ταλάντευςθ οδθγοφςε ςε αντιφατικζσ ςυμπεριφορζσ 

και ςχεδιαςμοφσ που ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ υπερζβαιναν τισ ςφγχρονζσ τουσ εκνικζσ 

προτεραιότθτεσ, όπωσ αυτζσ εκφράηονταν από τα αςτικά ςτοιχεία τθσ Εταιρείασ, και ζκεταν 

ςτο επίκεντρο γεωγραφικά ευρφτερουσ ςτόχουσ. Πςον αφορά τισ κοινωνικζσ ςυμμαχίεσ ο 

Υψθλάντθσ επεδίωξε να ςτθριχκεί ςτισ οικονομικζσ, πολιτικζσ και πνευματικζσ ελίτ είτε 

λόγω κοινωνικισ καταγωγισ, είτε ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ υποκφπτοντασ ςε πιζςεισ που 

δζχονταν. 

Από τθν υπογραφι ςτισ 12/4/1820 του ςυμφωνθτικοφ τθσ παράδοςθσ τθσ θγεςίασ 

τθσ Φιλικισ Εταιρείασ ςτον Α. Υψθλάντθ θ πορεία τθσ ταυτίηεται πλζον με τισ αποφάςεισ 

και τθ δράςθ του Γενικοφ Εφόρου τθσ Αρχισ. Οι τοπικζσ εφορίεσ και οι ειδικοί 

απεςταλμζνοι ςε διάφορεσ αποςτολζσ υλοποιοφν τισ εντολζσ του Υψθλάντθ. Βζβαια ςτισ 

ςυνκικεσ τθσ εποχισ ο απόλυτοσ ςυγκεντρωτιςμόσ ιταν αδφνατοσ, ςε διάφορεσ περιοχζσ 

οι τοπικοί παράγοντεσ λειτουργοφςαν ςχετικά αυτόνομα, όμωσ ςε γενικζσ γραμμζσ θ 

ιςτορία τθσ Φιλικισ Εταιρείασ κατά τουσ 10 μινεσ που μεςολάβθςαν από τθν ανάλθψθ τθσ 

θγεςίασ από τον ζλλθνα πρίγκιπα μζχρι τθν κιρυξθ τθσ επανάςταςθσ ςτισ Ραραδουνάβιεσ 

θγεμονίεσ, ταυτίηεται με τθν ιςτορία τθσ δράςθσ του Α. Υψθλάντθ. 

Σθμαντικοί ςτακμοί αυτισ τθσ περιόδου είναι, όςον αφορά το οκωμανικό πλαίςιο θ 

ανοιχτι ζνοπλθ ςφγκρουςθ του Αλι Ραςά με τθ Ρφλθ, ενϊ όςον αφορά τθν ίδια τθν Φιλικι 

Εταιρεία και τον Υψθλάντθ θ αναχϊρθςι του από τθν Ρετροφπολθ και θ κάκοδόσ του ςτθ 

Νότια ωςία, θ ςφςκεψθ του Ιςμαθλίου τον Οκτϊβρθ του 1820 και οι αποφάςεισ τθσ, θ 

επεξεργαςία των ςτρατιωτικϊν ςχεδίων τθσ επανάςταςθσ και τζλοσ το πζραςμα ςτισ 

Ηγεμονίεσ και θ ζναρξθ τθσ ζνοπλθσ εξζγερςθσ. 

Η ςφςκεψθ του Ιςμαθλίου αποτελεί τθ δεφτερθ, μετά το Σεπτζμβριο του 1818, 

ςυλλογικι διαδικαςία τθσ Φιλικισ Εταιρείασ που μασ είναι γνωςτι. Σε αυτιν ζλαβαν μζροσ, 

εκτόσ του Υψθλάντθ και τθσ ακολουκίασ του, ο Ξάνκοσ, ο Δικαίοσ, ο Ρερραιβόσ, ο 

Λαςςάνθσ, ο Φπατροσ, ο Θζμελθσ και διάφορα άλλα τοπικά ςτελζχθ από το γειτονικό 

Γαλάτςι τθσ Μολδαβίασ81. Η ςυγκεκριμζνθ ςφςκεψθ κεωρείται ςθμαντικόσ ςτακμόσ ςτθν 
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προετοιμαςία τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ82. Κατά τθ διάρκειά τθσ ςυηθτικθκε και εν μζρει 

τροποποιικθκε το «Σχζδιον Γενικόν»83 τθσ επαναςτάςεωσ και εγκρίκθκε το «Σχζδιον 

Μερικόν Κωνςταντινουπόλεωσ»84. Το «Σχζδιον Γενικόν» αποτελοφςε ζνα αναλυτικό πλάνο 

των ενεργειϊν που ζπρεπε να αναλθφκοφν άμεςα από τουσ Φιλικοφσ για τθν ζκρθξθ και 

τθν επιτυχι ζκβαςθ τθσ επανάςταςθσ. Ωσ πρϊτο αναγκαίο βιμα, για να παραπλανιςουν 

τουσ Τοφρκουσ, κεωρικθκε θ ϊκθςθ των Σζρβων και των Μαυροβοφνιων να εξεγερκοφν. 

Με αυτό τον τρόπο προβλζπονταν ότι οι ο εχκρόσ κα ζςτελνε τισ δυνάμεισ του ςτα βόρεια 

και κα άνοιγε ο δρόμοσ για τθν εξζγερςθ ςτθν Ρελοπόννθςο. Οι ςυντάκτεσ όμωσ του 

Σχεδίου, ενθμερωμζνοι όπωσ φαίνεται για τθν ενδοτικι πολιτικι του ςζρβου θγεμόνα 

Μίλοσ Ομπρζνοβιτσ, προειδοποιοφν ότι κα πρζπει να προςζξουν να μθν απατθκοφν από 

τουσ Σζρβουσ και βρεκοφν οι Ζλλθνεσ τελικά μόνοι τουσ ζναντι των ιςχυρϊν οκωμανικϊν 

δυνάμεων. Επίςθσ κζτουν ωσ απαράβατο όρο ότι οι Σζρβοι κα πρζπει να κινθκοφν πρϊτοι 

γιατί ςε αντίκετθ περίπτωςθ, αν ξεκινιςει δθλαδι θ εξζγερςθ πρϊτα ςτθν Ρελοπόννθςο, 

αυτοί – οι Σζρβοι - μθ ςυναντϊντασ αντίςταςθ κα προχωριςουν όςο δεν ςυμφζρει ςτθν 

Ελλάδα. Ο όλοσ ςχεδιαςμόσ προζβλεπε επίςθσ τθν εκμετάλλευςθ τθσ ςφγκρουςθσ του Αλι 

Ραςά με τον Σουλτάνο. Στο βακμό που ο Αλι Ραςάσ ςυνζχιηε να αντιςτζκεται κα ζπρεπε να 

του δϊςουν ελπίδεσ ενίςχυςισ του για να ςυνεχίςει τον πόλεμο. Ταυτόχρονα κα ζπρεπε να 

ενθμερϊςουν τουσ Ηπειρϊτεσ καπετάνιουσ για τισ «αποφάςεισ του ζκνουσ, επειδι εισ τθν 

Ήπειρον είναι ζτι ανικουςτοι του ευαγγελίου»85 Τθν αποςτολι αυτι τθν ανζκεςαν ςτον 

Χριςτόφορο Ρερραιβό. Η ελλθνικι εξζγερςθ κα ξεκινοφςε ςτθν Ρελοπόννθςο όπου, 

ςφμφωνα με το «Σχζδιον», προβλζπονταν να πάνε δια καλάςςθσ ο Υψθλάντθσ και ο 

Δικαίοσ. Η εξζγερςθ ςτισ Ραραδουνάβιεσ Ηγεμονίεσ, υπό τθν θγεςία των Γεωργάκθ 

Ολφμπιου, Τοντόρ Βλαντιμιρζςκου και Σάββα Φωκιανοφ, προβλζπονταν να παίξει ρόλο 

αντιπεριςπαςμοφ. Τυχόν επζμβαςθ των οκωμανικϊν ςτρατευμάτων κα αποτελοφςε 

παραβίαςθ τθσ ςυνκικθσ του Βουκουρεςτίου και κα προκαλοφςε ρωςο-τουρκικό πόλεμο, 

ενϊ εάν οι Τοφρκοι δεν επενζβαιναν, οι Φιλικοί κα εξαςφάλιηαν ςθμαντικι οικονομικι 

βοικεια από αυτζσ τισ πλοφςιεσ περιοχζσ. Σχετικά με τθν απαιτοφμενθ οικονομικι ενίςχυςθ 

το ςχζδιο προζβλεπε τθν αποςτολι ειδικϊν απεςταλμζνων ςτθν Κφπρο και τθν Αίγυπτο για 

τθν εξαςφάλιςθ οικονομικισ ενίςχυςθσ, ςτθν τθν μεν Κφπρο από τον Αρχιεπίςκοπο 

Κυπριανό, ςτθ δε Αίγυπτο από τουσ πλοφςιουσ ομογενείσ εμπόρουσ. Σθμαντικό κεφάλαιο 

του Σχεδίου αποτελοφςε θ ενίςχυςθ των ςτρατιωτικϊν δυνάμεων από ζλλθνεσ 
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μιςκοφόρουσ που υπθρετοφςαν ςε άλλεσ χϊρεσ. Στθν Αίγυπτο, ςτο ςτρατό του Μεχμζτ 

Αλι, υπθρετοφςαν 2.000 ζλλθνεσ, οι οποίοι κα ζπρεπε να παρακινθκοφν να περάςουν ςτθν 

Ρελοπόννθςο. Ταυτόχρονα κα ζπρεπε ειδικόσ απεςταλμζνοσ να διαπραγματευτεί τθν 

ουδετερότθτα του Μεχμζτ Αλι ςτθ ςφγκρουςθ των Ελλινων με τθν Ρφλθ. Αντίςτοιχεσ 

προςπάκειεσ για μετάβαςθ ςτθν Ρελοπόννθςο και ςυμμετοχι ςτθν επανάςταςθ 

προβλζπονταν να γίνουν ςτθ Νάπολθ όπου υπθρετοφςε ελλθνικό ςτρατιωτικό ςϊμα και 

ςτθ ωςία ανάμεςα ςτουσ ζλλθνεσ αξιωματικοφσ που βρίςκονταν ςτθν υπθρεςία του 

Τςάρου. Σχετικά με τον απαραίτθτο οπλιςμό το Σχζδιο προζβλεπε τθν αγορά 10.000 όπλων 

και 500 ςπακιϊν. Ιδιαίτερθ αναφορά γινόταν ςτο κζντρο τθσ Φιλικισ ςτθν Ιταλία και 

ςυγκεκριμζνα ςτον μθτροπολίτθ Ιγνάτιο και τον Αλζξανδρο Μαυροκορδάτο από τουσ 

οποίουσ ηθτοφςε να κατζβουν ςτθν Ελλάδα και να βοθκιςουν ςε ότι κρικοφν ικανοί. Το ίδιο 

αίτθμα αφοροφςε και τα ςτελζχθ τθσ Φιλικισ Α. Τςακάλωφ και Ρ. Αναγνωςτόπουλου που 

βρίςκονταν επίςθσ ςτθν Ρίηα. Η προειδοποίθςθ προσ τουσ τζςςερεισ τθσ Ρίηασ που 

διατυπϊνεται ςτο Σχζδιο, ότι δθλαδι ςε περίπτωςθ που αποφαςίςουν να παραμείνουν 

ςτθν Ιταλία κα πρζπει να ςτείλουν τισ παραιτιςεισ του, αποκαλφπτει υποβόςκουςεσ 

αντιπαλότθτεσ και γεννά ερωτθματικά αναφορικά με το πϊσ, από ποφ και με ποιον τρόπο 

μποροφςε κάποιοσ να παραιτθκεί από τθ Φιλικι Εταιρεία86.  

Η πλζον ςθμαντικι παράγραφοσ του Σχεδίου, για τθν οποία ζχουν γίνει εκτενείσ 

αναφορζσ ςτθν βιβλιογραφία, αφορά τθ δράςθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Ο αρχικόσ 

ςχεδιαςμόσ προζβλεπε να πυρπολθκεί ο ναφςτακμοσ και να καταςτραφεί ο οκωμανικόσ 

ςτόλοσ με τρόπο ϊςτε να φανεί ωσ ατφχθμα και όχι ωσ ςκόπιμθ δολιοφκορά. Η 

καταςτροφι του εχκρικοφ ναυτικοφ κα επζτρεπε ςτα ελλθνικά πλοία να κυριαρχιςουν ςτθ 

κάλαςςα και να απειλιςουν τα παράλια τθσ Μ. Αςίασ και αυτιν ακόμθ τθν 

Κωνςταντινοφπολθ. Άλλωςτε θ καταςτροφι του Οκωμανικοφ ςτόλου αποτελοφςε βαςικό 

όρο που ζκεταν οι μεγάλοι καραβοκφρθδεσ για να λάβουν μζροσ ςτθν Επανάςταςθ. Επειδι 

ιδθ είχε διατυπωκεί – άγνωςτο από ποιουσ – θ γνϊμθ ότι ο ςτόλοσ δεν κα ζπρεπε να 

καταςτραφεί αλλά να καταλθφκεί, το «Σχζδιον Γενικόν» επιχειρθματολογοφςε εκτενϊσ για 

το ουτοπικό και επικίνδυνο ενόσ τζτοιου εγχειριματοσ.  

Τελικά θ ςφςκεψθ του Ιςμαθλίου τροποποίθςε τον αρχικό ςχεδιαςμό για τθν 

Κωνςταντινοφπολθ και ζκανε αποδεκτό το «Σχζδιον Μερικόν Κωνςταντινουπόλεωσ». Το 

δεφτερο αυτό ςχζδιο, άκρωσ αιςιόδοξο, προζβλεπε ότι με ευκφνθ τθσ Εφορίασ 

Κωνςταντινουπόλεωσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, μζςα ςε διάςτθμα ενόσ μινα κα ζπρεπε να 

ςτρατολογθκοφν με άκρα μυςτικότθτα τουλάχιςτον 15.000 ζλλθνεσ από τισ τάξεισ των 

ναυτικϊν και των κατοίκων τθσ Ρόλθσ και να προετοιμαςκοφν ϊςτε τθν κατάλλθλθ ςτιγμι 

να προκαλζςουν πυρκαγιζσ ςτθ Κωνςταντινοφπολθ και μζςα ςτο γενικό πανικό να 

καταλάβουν τα πλοία του οκωμανικοφ ςτόλου. Ταυτόχρονα πεηά ζνοπλα τμιματα κα 

περιόριηαν τθ δράςθ των εχκρικϊν δυνάμεων εντόσ τθσ Ρόλθσ. Γίνονταν μάλιςτα αναφορά 

ςτθ δυνατότθτα ςφλλθψθσ ι εξόντωςθσ του ίδιου του Σουλτάνου, Ουςιαςτικά επρόκειτο 

για ζνα ςχζδιο πραξικοπιματοσ εντόσ τθσ πρωτεφουςασ των Οκωμανϊν και κατάλθψθσ τθσ 

εξουςίασ από τουσ Ζλλθνεσ. Φυςικά το ςχζδιο αυτό δεν μπόρεςε να υλοποιθκεί οφτε προσ 

το αρχικό προπαραςκευαςτικό του ςτάδιο. Εντφπωςθ προκαλεί θ αφελισ διαβεβαίωςθ του 
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Υψθλάντθ προσ τουσ εφόρουσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ ότι «εάν ακολουκιςετε τασ 

ςυμβουλάσ μασ, δεν κζλει πζςει οφτε κριξ ςχεδόν από τασ κεφαλάσ των θμετζρων. Το 

Ζκνοσ εν ολίγαισ ϊραισ λαμβάνει ελευκερίαν, δφναμιν και εντελεςτάτθν νίκθν κατά των 

τυράννων»87. 

Τα δφο παραπάνω ςχζδια, τα οποία ζμειναν ςτο ςυντριπτικά μεγαλφτερο μζροσ 

τουσ ςτα χαρτιά, ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν ιςτορία τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. Η 

επεξεργαςία τουσ προζκυψε μζςα από τισ γραμμζσ τθσ Εταιρείασ και θ υλοποίθςι τουσ 

ανακζτονταν ςτο μθχανιςμό τθσ. Ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ, όςο εξωπραγματικόσ και 

ανεφάρμοςτοσ να φαίνεται ςιμερα, δείχνει ότι θ δυναμικι που είχε αναπτυχκεί επζτρεπε 

ςτθν θγετικι ομάδα να κάνει μεγαλεπιβολα ςχζδια που αφοροφςαν μια μεγάλθ περιοχι 

και εκατοντάδεσ χιλιάδεσ ανκρϊπων. Χωρίσ τθ βεβαιότθτα ι ζςτω τθν ιςχυρι προςδοκία 

για τισ δυνατότθτεσ υλοποίθςθσ ενόσ τόςο ςφνκετου ςχεδιαςμοφ, κυρίωσ του «Σχεδίου 

Γενικοφ», κανζνασ, όςο αφελισ ι υπεραιςιόδοξοσ και αν είναι, δεν το κζτει προσ εφαρμογι. 

Αυτό με τθ ςειρά του προχποκζτει μεγάλεσ ανκρϊπινεσ διακεςιμότθτεσ και πολφ καλι 

οργάνωςθ. Φαίνεται ότι θ θγεςία τθσ Φιλικισ Εταιρείασ κεωροφςε ότι υπιρχαν αυτζσ οι 

προχποκζςεισ. Σε ςφγκριςθ με τα χρόνια των πρϊτων δειλϊν βθμάτων θ Εταιρεία των 

Φιλικϊν είχε κάνει πελϊρια άλματα. 

Η ζγκριςθ από τθ ςφςκεψθ του Ιςμαθλίου του «Σχεδίου Μερικοφ 

Κωνςταντινουπόλεωσ» ζχει προκαλζςει ποικίλεσ ςκζψεισ και ςχόλια ςχετικά με τισ 

δυνάμεισ που επζβαλαν ζνα καταφανϊσ ουτοπικό ςχζδιο. Εκκινϊντασ από τον πρϊτο 

ιςτορικό τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, τον Ιωάννθ Φιλιμονα, το ςχζδιο αυτό εκτιμικθκε ωσ 

ουτοπικό προϊόν διαφόρων «εξθμμζνων κεφαλϊν»88. Τελευταία διατυπϊκθκε ςτθν 

ιςτοριογραφία θ ενδιαφζρουςα παρατιρθςθ ότι το Σχζδιον Κωνςταντινουπόλεωσ 

υποδεικνφει τθν μετατόπιςθ του γεωγραφικοφ χϊρου τθσ Επανάςταςθσ από τθν ελλθνικι 

περιφζρεια προσ τθν πρωτεφουςα του Οκωμανικοφ κράτουσ και αναδεικνφει ωσ κζντρο 

βάρουσ του Αγϊνα τθν Κωνςταντινοφπολθ. Ρρόκειται για επιςτροφι ςε ζνα παμβαλκανικό 

και αυτοκρατορικό όραμα και προκαλεί το ερϊτθμα μιπωσ κάποιοι είχαν ςτο μυαλό τουσ 

τθ ςφςταςθ μιασ ρωςο-φαναριϊτικθσ αυτοκρατορίασ89. Αν αυτό ιςχφει οι αυτουργοί κα 

πρζπει να αναηθτθκοφν ανάμεςα ςτουσ αριςτοκρατικοφσ κφκλουσ που βρζκθκαν ςτθν 

κεφαλι τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. 

Ραρ’ όλεσ τισ περί Κωνςταντινοφπολθσ «φανταςιϊςεισ», βαςικό μζτωπο τθσ 

εξζγερςθσ παρζμεναν οι ελλθνικζσ περιοχζσ. Οι προεςτοί τθσ Ρελοποννιςου απζςτειλαν 

προσ τον Υψθλάντθ τον διερμθνζα του ρϊςικου προξενείου τθσ Ράτρασ και μζλοσ τθσ 

Φιλικισ Ιωάννθ Ραπαρρθγόπουλο για να βολιδοςκοπιςουν τισ προκζςεισ τθσ Ανϊτατθσ 

Αρχισ και να εξαςφαλίςουν τθ κζςθ τουσ ωσ επικεφαλισ των περιοχϊν τουσ. Από τθν 

πλευρά του ο Υψθλάντθσ για να εξαςφαλίςει τθν αποδοχι τθσ θγεςίασ του από τουσ 

τοπικοφσ προφχοντεσ τθσ κυρίωσ Ελλάδασ, πολλοί από τουσ οποίουσ ιταν ιδθ μζλθ τθσ 

Φιλικισ Εταιρείασ ι τουλάχιςτον γνϊςτεσ τθσ φπαρξισ τθσ, αποδζχτθκε το αίτθμά τουσ για 

διοριςμό τουσ ςτθν τοπικι εφορία τθσ Εταιρείασ. Ταυτόχρονα τουσ απεφκυνε επιςτολι με 

τθν οποία επιβεβαίωνε τον θγετικό ρόλο των προυχόντων του γζνουσ. Με τον τρόπο αυτό 
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επιδιϊκονταν μια ςυμμαχία μεταξφ αριςτοκρατϊν και τοπικϊν θγετικϊν ομάδων ςε βάροσ 

του «κοινοφ λαοφ» του οποίου «θ άκθκτοσ ορμι, όταν δεν οδθγιται από τθν φρόνθςιν, 

θμπορεί να επιφζρθ μάλλον βλάβθν παρά ωφζλειαν»90. Επίςθσ διαςκεδάηονταν τυχόν 

φόβοι των προεςτϊν για πικανζσ ςυνζπειεσ για τα ςυμφζροντά τουσ από τθν αναγκαία 

ζνοπλθ ςυμμετοχι του απλοφ λαοφ ςτθν επαναςτατικι εξζγερςθ. Απευκυνόμενοσ ςε 

πρϊτο πρόςωπο ο Υψθλάντθσ ανακοίνωνε:  

«Δια τοφτο απεφάςιςα και εγϊ, ωσ πλθρεξοφςιοσ όλων τοφτων των επιχειρθμάτων, 

να εμπιςτευκϊ εισ τασ θμετζρασ χείρασ τουσ οίακασ των κινθμάτων αυτοφ (του κοινοφ λαοφ 

– Γ.Λ.), εφελπισ ων, ότι κακϊσ μζχρι τοφδε, δια τθσ φιλογενείασ ςασ και τθσ πατρικισ 

ςτοργισ και κθδεμονίασ εδυνικθτε να αποκτιςετε αγάπθν και κοινιν υπόλθψιν, κζλετε και 

τϊρα μεταχειριςκι όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ δια να οδθγιςετε φρονίμωσ τον διακαι 

ηιλον του ποιμνίου ςασ και να διοικιςετε καλϊσ τα κινιματά των»91. 

Ο χρόνοσ και ο τόποσ ζναρξθσ τθσ Επανάςταςθσ εξελίχκθκε, κατά τουσ μινεσ που 

μεςολάβθςαν από τθ ςφςκεψθ του Ιςμαθλίου ζωσ το Φεβρουάριο του 1821 και τθ διάβαςθ 

του Ρροφκου από τον Υψθλάντθ, ςε ςθμαντικό ηιτθμα αντιπαράκεςθσ μεταξφ ομάδων και 

τάςεων εντόσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ92. Η ςυντθρθτικότερθ των ομάδων αυτϊν δεν 

επικυμοφςε μια ςφντομθ ζνοπλθ εξζγερςθ και πρόβαλε ςυνεχϊσ τθν ανάγκθ αναβολισ 

τθσ93. Η ριηοςπαςτικι πτζρυγα των Φιλικϊν κεωροφςε ότι κζντρο του 

εκνικοαπελευκερωτικοφ αγϊνα, υπό τθν θγεςία του Υψθλάντθ, κα ζπρεπε να γίνει θ 

Ρελοπόννθςοσ. Η μετριοπακισ πτζρυγα, που ςυνδζονταν με τουσ ζλλθνεσ γαιοκτιμονεσ τθσ 

Ρελοποννιςου, υποςτιριηε ότι θ εξζγερςθ κα ζπρεπε να γίνει ςτισ Ραραδουνάβιεσ 

Ηγεμονίεσ, υπολογίηοντασ ότι αυτό κα οδθγιςει ςτθν όξυνςθ των ρωςοτουρκικϊν ςχζςεων 

και ςε νζο ρωςοτουρκικό πόλεμο. Συνεπϊσ θ Ελλάδα κα απελευκερϊνονταν χωρίσ τθ 

ςυμμετοχι των λαϊκϊν μαηϊν94. Ππωσ είδαμε ςτθ ςφςκεψθ του Ιςμαθλίου προκρίκθκε θ 

Ρελοπόννθςοσ. Στθ ςυνζχεια θ απόφαςθ αυτι ανακεωρικθκε πολλζσ φορζσ. Η αρχικι 

ςκζψθ για κάκοδο του Αλ. Υψθλάντθ ςτθ Μάνθ με πλοίο από το Γαλάτςι ζδωςε τθ κζςθ τθσ 

ςε νζα απόφαςθ για μετάβαςι του μζςω Τεργζςτθσ. Στθν πορεία αποφαςίςτθκε θ κάκοδοσ 

ςτθν Ελλάδα διαςχίηοντασ, μαχόμενοσ τον οκωμανικό ςτρατό, όλθ τθ Βαλκανικι 

χερςόνθςο, από το Ιάςιο μζχρι τθν Ρελοπόννθςο. Τελικά το ςχζδιο μετάβαςθσ του 

Υψθλάντθ ςτθν Ρελοπόννθςο εγκαταλείφκθκε υπό όρουσ που δεν γνωρίηουμε και θ όλθ 
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παρουςία του περιορίςτθκε ςτισ Ηγεμονίεσ. Οι διάφορεσ υποκζςεισ που ζχουν προτακεί 

δεν προςκομίηουν επαρκείσ αποδείξεισ και μζχρι ςιμερα παραμζνει αναπάντθτο το 

ερϊτθμα για τισ διεργαςίεσ ςτουσ κφκλουσ γφρω από τον Υψθλάντθ κακϊσ και ςτον 

ευρφτερο χϊρο τθσ Φιλικισ Εταιρείασ που οδιγθςαν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ κινιςεισ.  

Η επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν επιβλικθκε, ςφμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου του 

Υψθλάντθ, από τον πόλεμο του Αλι Ραςά εναντίον των δυνάμεων του Σουλτάνου, από το 

εξεγερτικό κλίμα που δθμιοφργθςαν οι επαναςτάςεισ ςτθν Ιταλία αλλά και από τισ 

πλθροφορίεσ που ζλαβε ότι θ Ρφλθ γνϊριηε τα ςχζδια των Ελλινων και ετοίμαηε πογκρόμ 

εναντίον τουσ. Λόγω των παραπάνω «υπεχρεϊκθν όπωσ δϊςω το ςφνκθμα, ριπτόμενοσ εισ 

τασ δφο θγεμονίασ, και ελκομζνθσ προσ αυτάσ όλθσ τθσ προςοχισ τθσ Ρφλθσ, δυνθκϊςι 

πολλαί τθσ Ελλάδοσ επαρχίαι να προπαραςκευαςκϊςι ευκολϊτερον»95.  

Ριεηόμενοσ από διάφορεσ πλευρζσ ο Υψθλάντθσ αποφάςιςε να ξεκινιςει το κίνθμα 

χωρίσ να υπάρχει κάποια ςπουδαία προετοιμαςία. Οι όποιεσ ελπίδεσ ςτθρίηονταν ςτο 

κίνθμα του Βλαδιμιρζςκου ςτισ Ηγεμονίεσ, το οποίο είχε ιδθ ξεςπάςει από τον Ιανουάριο 

του 1821, ςτθν προςδοκϊμενθ ςυμμετοχι τθσ Σερβίασ, αλλά και ςτισ πυρκαγιζσ ςτθν 

Κωνςταντινοφπολθ96. Ταυτόχρονα αναμζνονταν ο ξεςθκωμόσ ςτθν Ρελοπόννθςο και τα 

νθςιά, όπου είχε ςταλεί ωσ απεςταλμζνοσ του Γενικοφ Εφόρου ο Γρθγόριοσ Δικαίοσ97. 

Στισ 22/2/1821 ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ με ολιγομελι ςυνοδεία διάβθκε τον 

ποταμό Ρροφκο και πζραςε ςτθ Μολδαβία. Εκεί τον περίμενε θ ςτρατιωτικι φρουρά του 

Ηγεμόνα Μιχαιλ Σοφτςου, ο οποίοσ είχε ιδθ μυθκεί τθ Φιλικι Εταιρεία και ιταν γνϊςτθσ 

των ςχεδίων του Υψθλάντθ98. Από τθν ρϊςικθ πλευρά των ςυνόρων θ κίνθςθ του Υψθλάντθ 

δζχτθκε βοικεια από ςτρατιωτικά και πολιτικά ςτελζχθ του ρϊςικου κράτουσ, τα οποία 

ςυνειδθτά θ λόγω άγνοιασ, αψιφθςαν προςωρινά τθν επίςθμθ πολιτικι του τςάρου, που 

ιταν εχκρικι απζναντι ςε κάκε επαναςτατικι κίνθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ελλθνικοφ εκνικοαπελευκερωτικοφ αγϊνα99.   

Η ζναρξθ των ςτρατιωτικϊν επιχειριςεων ςτισ Ραραδουνάβιεσ Ηγεμονίεσ και θ 

κιρυξθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ ζνα μινα αργότερα, ςθματοδοτοφν τθν τελευταία 

περίοδο τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. Το κφριο χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ περιόδου είναι ότι 

πλζον θ Εταιρεία ζχει ολοκλθρϊςει τθ ςυνωμοτικι προπαραςκευαςτικι τθσ δράςθ και ζχει 

κθρφξει τον πόλεμο ςτθν Οκωμανικι αυτοκρατορία. Ταυτόχρονα όμωσ αυτι θ περίοδοσ 

αποτζλεςε το κφκνειο άςμα τθσ. Η αποκιρυξθ του κινιματοσ από τθ ωςία ενίςχυςε τθν 

προχπάρχουςα τάςθ απομάκρυνςθσ από τισ όποιεσ δεςμεφςεισ ζκετε θ ςυμμετοχι ςτθ 

Φιλικι Εταιρεία. Η ιττα του Αλζξανδρου Υψθλάντθ ςτισ Ηγεμονίεσ, θ φυγι του ςτθν 
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Αυςτρία και θ εκεί αιχμαλωςία του ςτζρθςαν τθν Εταιρεία από τον θγζτθ τθσ100. Ο 

πλθρεξοφςιοσ του Γενικοφ Εφόρου τθσ Αρχισ  Δθμιτριοσ Υψθλάντθσ παρά τθν ενκουςιϊδθ 

παλλαϊκι υποδοχι του ςτθν Ρελοπόννθςο, ςτθν προςπάκειά του να τεκεί επικεφαλισ τθσ 

Επανάςταςθσ ωσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ των Φιλικϊν, βρζκθκε αντιμζτωποσ με τθν 

ςφοδρι αντιπολίτευςθ των προεςτϊν και τθσ τάςθσ που εκπροςωποφςαν εντόσ τθσ 

Εταιρείασ ο Αλζξανδροσ Μαυροκορδάτοσ και ο Θεόδωροσ Νζγρθσ. Οι κοινωνικζσ και 

πολιτικζσ δυνάμεισ που κυριάρχθςαν ςτισ ελλθνικζσ περιοχζσ όπου παγιϊκθκε το 

επαναςτατικό κίνθμα κεωροφςαν τθν φπαρξθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, μιασ οργάνωςθσ που 

παρά τον αριςτοκρατικό χαρακτιρα τθσ θγεςίασ τθσ αςκοφςε ζντονθ επιρροι ςτισ λαϊκζσ 

μάηεσ, ωσ εμπόδιο για τθν παγίωςθ τθσ εξουςίασ τουσ. Ταυτόχρονα κεωροφςαν ότι ο 

ςυνωμοτικόσ, ιακωβίνικοσ χαρακτιρασ τθσ επαναςτατικισ οργάνωςθσ υπερζβαινε τα όρια 

που ζκετε θ αντιδραςτικι «Ιερά Συμμαχία» των μεγάλων δυνάμεων και ζκανε αδφνατθ τθν 

αναγνϊριςθ του δίκαιου ελλθνικοφ αγϊνα101. Το κεωρθτικό ςχιμα που επιχείρθςε να κάνει 

αποδεκτι τθν ελλθνικι επανάςταςθ ωσ νόμιμθ αντίςταςθ κατά τθσ οκωμανικισ  

καταπίεςθσ και να υποβακμίςει τον εταιρικό και ςυνωμοτικό χαρακτιρα τθσ εξζγερςθσ, 

διαμορφϊκθκε από τον μθτροπολίτθ Ιγνάτιο ςτθν Ρίηα και αποτζλεςε τον κακοδθγθτικό 

μίτο τθσ ςτάςθσ ζναντι τθσ Φιλικισ Εταιρείασ102. Τον Ιοφνιο του 1822 ο Ιγνάτιοσ ηιτθςε από 

τθν προςωρινι ελλθνικι διοίκθςθ να αποκθρφξει επίςθμα τθν Φιλικι Εταιρεία103.  

Η Φιλικι Εταιρεία ωσ οργάνωςθ, παρά τθν θρωικι δράςθ πολλϊν μελϊν τθσ, 

βρζκθκε ςταδιακά εκτόσ των πολιτικϊν διεργαςιϊν που ςυντελοφνταν ςτθν 

επαναςτατθμζνθ Ελλάδα. Η ζλλειψθ ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κοινωνικισ και 

πολιτικισ ςυγκρότθςθσ των ελεφκερων περιοχϊν αποτζλεςε μία από τισ βαςικζσ αιτίεσ 

αυτισ τθσ εξζλιξθσ. Σθμαντικι επίςθσ αιτία αποτζλεςε ο πρόωροσ ςυμβιβαςμόσ των 

αςτικϊν ςτοιχείων τθσ Φιλικισ Εταιρείασ και  θ παράδοςθ τθσ θγεςίασ τθσ ςτουσ 

αριςτοκράτεσ οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ, ευριςκόμενοι μακριά από τον επαναςτατθμζνο 

λαό, ςυμβιβάςτθκαν με τισ παραδοςιακζσ θγετικζσ ομάδεσ των ελλθνικϊν περιοχϊν. Στισ 

ςυγκροφςεισ γφρω από το ηιτθμα τθσ εξουςίασ που ακολοφκθςαν κυριάρχθςε ζνα 

ετερόκλθτο μπλοκ εκπροςϊπων παραδοςιακϊν θγετικϊν ομάδων, ςυντθρθτικϊν αςτικϊν 

ςτοιχείων και Φαναριωτϊν, μελϊν τθσ Φιλικισ από τθν ομάδα τθσ Ρίηασ. Οι δυνάμεισ αυτζσ 

διεκδίκθςαν τθν εξουςία όχι μζςω τθσ Φιλικισ Εταιρείασ αλλά αποςιωπϊντασ και 

ακυρϊνοντασ τθ ςθμαντικι ςυμβολι τθσ ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ.  

Κακοριςτικόσ υπιρξε επίςθσ ο ρόλοσ του Αλζξανδρου Υψθλάντθ. Ο Γενικόσ 

Επίτροποσ τθσ Αρχισ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ δεν μπόρεςε να παίξει το ρόλο του 
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ςτρατιωτικοφ και πολιτικοφ θγζτθ που απαιτοφςαν οι ςυνκικεσ. Ταλαντεφονταν ςυνεχϊσ 

ανάμεςα ςε διάφορεσ απόψεισ, επθρεάηονταν ςθμαντικά από τον ςτενό του περίγυρο και 

παρ’ όλο το προςωπικό του κάρροσ, του ζλειπε θ αποφαςιςτικότθτα να επιβάλει τισ όποιεσ 

αποφάςεισ του. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ αρχικι επαναςτατικι του ςκζψθ, 

όπωσ μασ τθν παραδίδει ο Φιλιμων, να καταργιςει ςτισ Ηγεμονίεσ τα τιμαριωτικά 

προνόμια τθσ τοπικισ αριςτοκρατίασ για να κερδίςει με το μζροσ του τουσ αγρότεσ. Τα 

ενάντια επιχειριματα του Φαναριϊτθ πρωκυπουργοφ τθσ Μολδαβίασ Ιάκωβου ιηου 

Νερουλοφ αποδείχτθκαν αρκετά για να μεταβάλλει τθν άποψι του104. Στθν προκιρυξι του 

προσ τουσ Μολδαβοφσ τουσ καλοφςε να ςυνεχίςουν να υπακοφουν ςτον θγεμόνα τουσ 

Μιχαιλ Σοφτςο και διαβεβαίωνε ότι κα ςυνεχίςουν να ζχουν «πάςαν άνεςιν και 

αςφάλειαν» για τα υπάρχοντά τουσ, «διά τοφτο ζκαςτοσ να κεωρι με τθν αυτιν 

ελευκερίαν, εισ ιν ευρίςκεςκε, τα χρζθ του και τασ υποκζςεισ του, και μθδαμϊσ μθ 

ςυγχιςκιτε δια τα κινιματά μου, διότι θ εξουςία και θ διοίκθςισ αυτοφ του Ρριγκιπάτου 

μζνει και ιδθ υποτελοφςα δια των αυτϊν νόμων να εκτελζςθ τασ υποκζςεισ τθσ»105. 

Μερικζσ εβδομάδεσ αργότερα, κατά τθν είςοδό του ςτθν Βλαχία, ςε αντίςτοιχθ προκιρυξι 

του προσ τουσ Δάκεσ καταγγζλλει τθν τυραννία των θγεμόνων τουσ (επίςθσ Φαναριωτϊν 

και βογιάρων) και τουσ καλεί να ξυπνιςουν και να ηθτιςουν «τα φυςικά και πολιτικά 

εκείνα δικαιϊματα, τα οποία θ φφςισ εχάριςεν εισ τον άνκρωπον και θ πολιτικι κοινωνία 

χρεωςτεί να υπεραςπίηθται και ν’ αςφαλίηθ»106. Το εμφανϊσ διαφορετικό πνεφμα των δφο 

προκθρφξεων, των οποίων τον πραγματικό ςυντάκτθ δεν γνωρίηουμε, δείχνει ότι ο 

Υψθλάντθσ δεν είχε διαμορφωμζνεσ απόψεισ και ακολουκοφςε τισ εξελίξεισ. Η τελικι του 

ιττα, ωσ αποτζλεςμα τθσ αποκιρυξισ του από τον τςάρο, τθσ ςφγκρουςισ του με τον 

Βλαδιμθρζςκου, τθσ προδοςίασ του οπλαρχθγοφ Σάββα Φωκιανοφ, τθσ μθ υλοποίθςθσ του 

ςχεδίου για τισ πυρκαγιζσ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και τθσ μθ κίνθςθσ των Σζρβων, τον 

οδιγθςαν ςε πλιρθ απογοιτευςθ και ςτθν απόφαςθ να παραδοκεί ςτουσ αυςτριακοφσ. 

Ρερνϊντασ τα αυςτριακά ςφνορα ο θγζτθσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ υπζγραψε ζγγραφο με το 

οποίο ζδινε το λόγο τθσ τιμισ του ότι δεν κα αποκάλυπτε ςε κανζναν τον τόπο παραμονισ 

του και τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ βρίςκεται107. Ο επί 15 μινεσ επικεφαλισ τθσ 

επαναςτατικισ ςυνωμοτικισ οργάνωςθσ των Φιλικϊν απζκοψε επί λόγω τιμισ κάκε δεςμό 

με τθν οργάνωςθ που τον ανζδειξε ςτθν θγεςία τθσ. 

Ενϊ θ οργάνωςθ των Φιλικϊν ςτισ επαναςτατθμζνεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ ζπαψε 

να παίηει κάποιο ρόλο, ςτθ Νότια ωςία ςυνζχιςε να υφίςταται ο δεςμόσ των Φιλικϊν 

μζχρι τουλάχιςτον το τζλοσ του 1821. Για όςο διάςτθμα τα ςτρατιωτικά ςϊματα του 

Υψθλάντθ ζδιναν μάχεσ ςτισ Ηγεμονίεσ το κφριο κακικον των Φιλικϊν τθσ ωςίασ ιταν  να 

εξαςφαλίηουν τον εφοδιαςμό τουσ με όπλα, χριματα και μαχθτζσ108. Μετά τθν ιττα, το 

βαςικό κακικον που ανζλαβαν ιταν θ περίκαλψθ των χιλιάδων προςφφγων από τισ 

Ηγεμονίεσ και τθν Κωνςταντινοφπολθ που ςυνζρρευςαν ςτθ Νότια ωςία για να ςωκοφν 
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 Ιωάννθσ Φιλιμων, Δοκίμιον Ιςτορικόν περί τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, τόμοσ Β’, ό.π., ςελ. 78-
79. 
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 Βλ. το πλιρεσ κείμενο του εγγράφου ςτο: Ρολυχρόνθσ Ενεπεκίδθσ, Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ, ό.π., 
ςελ. 14.   
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Этеристское движение в России… ό.π., ςελ. 297-346. 



28 
 

από τισ τουρκικζσ διϊξεισ. Ο μθχανιςμόσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ ςτθ ωςία, για να 

αποφευχκοφν οι διϊξεισ από το τςαρικό κακεςτϊσ, μεταςχθματίςτθκε και ζλαβε το όνομα 

«Ελλθνικι Φιλανκρωπικι Εταιρεία», δραςτθριοποιικθκε δε για μόλισ 4 μινεσ και κατόπιν 

διαλφκθκε με εντολι των ρϊςικων αρχϊν. Το ζργο τθσ περίκαλψθσ των προςφφγων πζραςε 

ςτα χζρια του «Αυτοκρατορικοφ Κομιτάτου»109.  

Στθν επαναςτατθμζνθ Ελλάδα θ λθξιαρχικι πράξθ κανάτου τθσ Φιλικισ Εταιρείασ 

ςυντάχκθκε ςτθν Εκνοςυνζλευςθ τθσ Επιδαφρου. Κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ δεν 

ζγινε καμία αναφορά ςτθ Φιλικι Εταιρεία. Σε ςυμβολικό επίπεδο αποφαςίςτθκε θ 

κατάργθςθ τθσ ςθμαίασ τθσ Εταιρείασ και θ αντικατάςταςι τθσ από τθν κυανόλευκθ. Ο 

εκπρόςωποσ του Γενικοφ Επιτρόπου τθσ Αρχισ Δθμιτριοσ Υψθλάντθσ, ο οποίοσ είχε φτάςει 

ςτθν Ρελοπόννθςο διεκδικϊντασ τθν θγεςία του κινιματοσ, περιορίςτθκε ςτθ κζςθ του 

προζδρου του βουλευτικοφ110.    

Η ιςτορία τθσ Φιλικισ Εταιρείασ είναι αναπόςπαςτα ςυνδεδεμζνθ με τθν ιςτορία 

τθσ Επανάςταςθσ του 1821, δεν ταυτίηεται όμωσ απόλυτα μαηί τθσ. Η Εταιρεία αποτζλεςε 

το βαςικό εργαλείο που «ςυνζδεςεν εισ εν όλθν τθν Ελλάδα δια του προςθλυτιςμοφ τθσ και 

προετοίμαςε και ινοιξε τον αγϊνα δια τθσ μυςτθριϊδουσ ςυνεργείασ τθσ»111. Κατά 

παράδοξο όμωσ τρόπο θ Εταιρεία θττικθκε εκεί που θ επανάςταςθ πζτυχε. Η πρόβλεψθ 

του Αλ. Υψθλάντθ ότι «όςοι ιρχιςαν τθν Εταιρείαν των Φιλικϊν, όςοι επροςπάκθςαν δια το 

καλόν τοφτο ζργον, αναμφιβόλωσ κζλουν απολαφςει τασ πρϊτασ τιμάσ και δόξασ»112, δεν 

επαλθκεφτθκε. 

Η Φιλικι Εταιρεία δζχτθκε ςφοδρζσ επικρίςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ φπαρξισ τθσ 

από εκείνουσ που εκτιμοφςαν ωσ άκαιρθ και επικίνδυνθ τθ δράςθ τθσ και πρόβαλαν τθν 

ανάγκθ φωτιςμοφ του γζνουσ ωσ πρϊτιςτθ προτεραιότθτα για τθν απελευκζρωςι του. Σε 

αυτοφσ είχε απαντιςει ιδθ από το 1845 ο Εμμανουιλ Ξάνκοσ: 

«Ρολλοί των ομογενϊν και άλλων Ευρωπαίων ιςαν και είναι με τθν ςφαλεράν 

ιδζαν ότι το Ελλθνικόν ζκνοσ δεν ιτον ακόμθ αρκετά φωτιςμζνον και ϊριμον ϊςτε να 

ηθτιςθ τθν ελευκζρωςίν του, αλλ’ ζπρεπε να περιμζνθ να φωτιςκι αρκοφντωσ και άλλθν 

ευνοϊκοτζραν περίςταςιν, αλλ’ ζκνοσ το οποίον ευρίςκετο υπό τθν πλζον απάνκρωπον 

τυραννίαν και υπό βάρβαρον ηυγόν ωσ είναι εκείνοσ των αμακεςτάτων και αγρίων Τοφρκων 

δφνατο να φωτιςκι;»113   
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Σφοδρι υπιρξε θ κριτικι που δζχτθκε θ Φιλικι και από τουσ παράγοντεσ εκείνουσ 

που ζβλεπαν τθν απελευκζρωςθ ωσ αποτζλεςμα τθσ παρζμβαςθσ των ξζνων μεγάλων 

δυνάμεων και κεωροφςαν τθν ςυνωμοτικι επαναςτατικι δράςθ ωσ αναςταλτικό 

παράγοντα για αυτιν τθν παρζμβαςθ ι για τθν μετζπειτα αναγνϊριςθ ενόσ ελεφκερου 

ελλθνικοφ κράτουσ. 

Ραρ’ όλθ τθν πολεμικι που δζχτθκε θ Φιλικι Εταιρεία, κατόρκωςε να επιβιϊςει, να 

δυναμϊςει και τζλοσ να οργανϊςει τθν Ελλθνικι Εξζγερςθ. Η επταετισ ιςτορία τθσ είναι 

πλοφςια ςε γεγονότα που είχαν ωσ επιςτζγαςμα τθν κιρυξθ τθσ επανάςταςθσ ςτισ 

Ραραδουνάβιεσ Ηγεμονίεσ και αμζςωσ μετά ςτισ ελλθνικζσ περιοχζσ. Μζςα από τισ γραμμζσ 

τθσ αναδείχτθκαν εκατοντάδεσ θρωικζσ προςωπικότθτεσ που ζπαιξαν κακοριςτικό ρόλο 

ςτθν προετοιμαςία και τθ διεξαγωγι τθσ Επανάςταςθσ.  

Η Εταιρεία τελικά κατόρκωςε και ςυςπείρωςε μζλθ από όλεσ τισ κοινωνικζσ 

ομάδεσ, κυρίωσ εμπόρουσ και ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, υπό τουσ όρουσ που 

περιγράψαμε παραπάνω114. Οι αρχικζσ απογοθτεφςεισ οδιγθςαν ςτο τζχναςμα τθσ 

«Αόρατθσ Αρχισ» και ςε ςταδιακζσ υποχωριςεισ από τισ αρχικζσ αποφάςεισ. Το πολιτικό 

και ιδεολογικό κλίμα και οι  κοινωνικζσ ςυνκικεσ οδιγθςαν τα μζλθ τθσ «Κινθτικισ Αρχισ» 

ςτθν αναγκαιότθτα προςζγγιςθσ των θγετικϊν ομάδων του γζνουσ (οικονομικζσ, πολιτικζσ, 

ςτρατιωτικζσ). Ταυτόχρονα ζπρεπε να αντιπαλεφουν τισ αντίπαλεσ ιδεολογίεσ που 

ςχθματικά ςυνοψίηονται ςτα εξισ τρία ρεφματα: α) διατιρθςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ 

β) πρϊτα μορφωτικι και πολιτιςτικι εξφψωςθ και μετά απελευκζρωςθ γ) Αναμονι πιο 

ευνοϊκϊν διεκνϊν ςυνκθκϊν και το ξεςπάςματοσ νζου ρωςο-τουρκικοφ πολζμου.  

Ενϊ οι Φιλικοί παρζμεναν ςτθν γραμμι τθσ επαναςτατικισ δράςθσ, 

αντιλαμβανόμενοι τθν αδυναμία τουσ να κακοδθγιςουν ζνα τζτοιο κίνθμα άρχιςαν να 

προςανατολίηονται ςτθν αναηιτθςθ θγετικϊν μορφϊν από τον χϊρο των ευγενϊν που 

βρίςκονταν ςτθν υπθρεςία τθσ ωςίασ. Σταδιακά άρχιςαν να εντάςςονται ςτθ Φιλικι 

Εταιρεία και μεγαλζμποροι, πειςμζνοι ότι από πίςω βρίςκονταν θ ωςία και ςυνεπϊσ το 

ρίςκο που αναλάμβαναν ιταν μικρό ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα που κα μποροφςαν να 

αποκομίςουν. Η ζνταξθ ςτθν Εταιρεία προξενικϊν υπαλλιλων τθσ ωςίασ ελλθνικισ 

καταγωγισ ζκαναν «το ρϊςικο αποτφπωμα» πολφ εμφανζσ. 

Τα παραπάνω δεν είναι απόλυτα. Υπιρξαν κάποιεσ περιπτϊςεισ μεγαλεμπόρων 

(Ρατςιμάδθσ, Ρεντεδζκασ) και αριςτοκρατϊν (π.χ. Μαυροκορδάτοσ Φυραρισ, Θεόδωροσ 

Νζγρθσ, αργότερα Νικόλαοσ και Δθμιτριοσ Υψθλάντθσ, Βιάροσ Καποδίςτριασ) που 

εντάχκθκαν ςτθν Εταιρεία πολφ νωρίσ. Η Γαλλικι Επανάςταςθ και ο διαφωτιςμόσ άςκθςαν 

ςθμαντικι επίδραςθ ςε κάποιουσ ευγενείσ και εκπροςϊπουσ τθσ οικονομικισ ελίτ και 

ςυνεπϊσ δεν είναι παράδοξο ότι ςτθν εκνικι υπόκεςθ ςτρατεφκθκαν παράγοντεσ που θ 

κοινωνικι – ταξικι τουσ κζςθ δεν προοιϊνιηε μια τζτοια ςτράτευςθ. Διαφορετικό βζβαια 

ηιτθμα είναι τα όρια αυτισ τθσ ςτράτευςθσ.   
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Η Φιλικι Εταιρεία ξεκίνθςε ωσ μυςτικι, ςυνωμοτικι ολιγάρικμθ 

εκνικοαπελευκερωτικι ριηοςπαςτικι οργάνωςθ αποτελοφμενθ από μικρεμπόρουσ. Στθν 

πορεία και μετά από αποτυχίεσ και ταλαντεφςεισ ςυντθρθτικοποιείται  και προςαρμόηεται 

ςτα δεδομζνα τθσ εποχισ. Ο μόνιμοσ προςανατολιςμόσ προσ τθν Ρετροφπολθ και θ ανάγκθ 

εξεφρεςθσ θγζτθ με αυξθμζνο κφροσ οδθγεί ςτθν μονοπρόςωπθ θγεςία του Αλζξανδρου 

Υψθλάντθ. Η αποτυχία των διαφόρων περίπλοκων ςχεδιαςμϊν τθσ Εταιρείασ για τθ 

μελλοντικι εξζγερςθ ζχουν ωσ αποτζλεςμα να παγιωκεί θ Επανάςταςθ μόνο ςτο νότιο 

άκρο τθσ Βαλκανικισ χερςονιςου. Η αδυναμία επαφισ με τισ λαϊκζσ μάηεσ και θ ζλλειψθ 

προγράμματοσ και ςυλλογικισ λειτουργίασ, παρ’ όλο τον θρωιςμό που επιδεικνφουν 

ξεχωριςτά μζλθ τθσ Εταιρείασ, οδθγοφν ςτθν απϊλεια τθσ θγετικισ τθσ κζςθσ. Η 

Εκνοςυνζλευςθ τθσ Επιδαφρου και οι αποφάςεισ τθσ ςιμαναν το τυπικό τζλοσ τθσ Φιλικισ 

Εταιρείασ.  

 

 

 

 

 


