
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος 9

Εισαγωγή 11

Κεφάλαιο πρώτο: 
 Η Ελλάδα στα τέλη του 18ου – αρχές του 19ου αι. 39

Κεφάλαιο δεύτερο: 
 Το γίγνεσθαι του ελληνικού εθνικοαπελευθερωτικού 
 κινήματος. Ρήγας Βελεστινλής  107

Κεφάλαιο τρίτο: 
 Οι Έλληνες στη Ρωσία 177

Κεφάλαιο τέταρτο: 
 Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας  229

Κεφάλαιο πέμπτο: 
 Η «υπόθεση Γαλάτη»  243

Κεφάλαιο έκτο: 
 Η επαναστατική και εθνική – διαφωτιστική δραστηριότητα 
 των Ελλήνων πατριωτών στη Ρωσία κατά τα έτη 1817-1819  275

Κεφάλαιο έβδομο: 
 Η αποστολή του Ξάνθου. Το ζήτημα της ηγεσίας 
 της μυστικής οργάνωσης 307

Κεφάλαιο όγδοο: 
 Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Επικεφαλής της Φιλικής Εταιρείας  339

Κεφάλαιο ένατο: 
 Οι Φιλικοί στη Ρωσία μετά την έναρξη της εξέγερσης 
 του Υψηλάντη (Φεβρουάριος – Δεκέμβριος του 18ου αι.)  409

Επίλογος  477

Επίλογος στην ελληνική έκδοση  483

Παράρτημα: 
 Ι. Ορισμένα ζητήματα της ιστορίας της Φιλικής Εταιρείας 
 υπό το φως νέων στοιχείων των σοβιετικών αρχείων  485

 II. Αρχειακά έγγραφα 514

0_FILIKH ETAIREIA.indd   70_FILIKH ETAIREIA.indd   7 23/7/2011   3:13:09 μμ23/7/2011   3:13:09 μμ



8  Περιεχόμενα

Λίγα λόγια για τον Γκριγκόρι Αρς 
με κατάλογο των συγγραμμάτων αυτού (1971-2010) 523

Πίνακας των χρησιμοποιούμενων αρχείων 529

Ευρετήριο ονομάτων 531

Ευρετήριο γεωγραφικών όρων 541

Φωτογραφικό υλικό 549

0_FILIKH ETAIREIA.indd   80_FILIKH ETAIREIA.indd   8 23/7/2011   3:13:09 μμ23/7/2011   3:13:09 μμ



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αποτελεί ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία η έκδοση της μελέτης του διακε-
κριμένου Ρώσου ιστορικού Γκριγκόρι Άρς για την Φιλική Εταιρεία.

Ο Γκριγκόρι Άρς πραγματεύθηκε στην έκταση μιας ολόκληρης ζωής 
τη Νεότερη Ιστορία των Ελλήνων. Ειδικότερα, ενέκυψε στην εξέταση της 
Ελληνικής Επανάστασης, στην οποία και εντόπισε τον αγώνα για την 
αποτίναξη της τυραννίας – τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής: 
επέμεινε, μάλιστα, να διακρίνει τις βαθύτερες δυνάμεις που ώθησαν 
στην εξέγερση, οι οποίες και συνάπτονταν με την βούληση της απελευ-
θέρωσης από κάθε βίαιο καταναγκασμό.

Στη διερεύνηση αυτή, ο Άρς προχώρησε με τρόπο συστηματικό. «Δεν 
νοείται – πιστεύει – η μελέτη των οικονομικών και πολιτικών προϋπο-
θέσεων εμφάνισης του εταιρικού κινήματος, χωρίς την αναδρομή σ’ ένα 
ευρύ πραγματολογικό υλικό». Η αποσπασματικότητα και η διασπορά 
των αρχειακών πηγών, απόρροια και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Φιλι-
κής Εταιρείας, δυσχεραίνει το έργο κάθε ευσυνείδητου ιστορικού μελε-
τητή. Είναι, κατά ταύτα, αναγκαίο να γίνει εξονυχιστική εκμετάλλευση 
των ολίγων πηγών και της εκτεταμένης βιβλιογραφίας που υπάρχει στην 
ελληνική γλώσσα· και να υπάρξει ακόμη αξιοποίηση του εν μέρει αγνώ-
στου αρχειακού υλικού που θα ήταν δυνατό να εντοπιστεί στη Ρωσία.

Αυτή την μείζονα προσπάθεια καταβάλλει ο Γκριγκόρι Άρς. Εξαίρει, 
πρώτον, καθεαυτή την σημασία της Φιλικής Εταιρείας ως γενεσιουργού 
οργάνου, το οποίο οδήγησε στην ένοπλη εξέγερση του 1821 και έταμε, 
αποφασιστικά, με τον τρόπο αυτό, την Νεότερη Ελληνική Ιστορία. Τονίζει, 
παράλληλα, την σπουδαιότητά της, γενικότερα, για την Ευρώπη, εστία 
τότε κάθε μείζονος διεργασίας στον ιδεολογικό και πολιτικό τομέα. Σε 
μια εποχή, πράγματι, που αντιμάχονταν οι δημοκρατικές ιδέες της νέας 
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Πρόλογος10  

Ευρώπης τις απολυταρχικές απόψεις των συντηρητικών καθεστώτων, 
οι Έλληνες επαναστάτες συνέβαλλαν καθοριστικά στη δημιουργία νέας 
διεθνούς συγκυρίας επιτυγχάνοντας τη σύσταση ανεξάρτητου κράτους. 
Αναδεικνύει, τέλος, την ειδικότερη βαρύτητα της Φιλικής Εταιρείας για 
την Ρωσία, στα εδάφη της οποίας γεννήθηκε και αρχικά έδρασε· κατά 
μείζονα λόγο, αν ληφθεί υπόψη η στενή σύναψη της ελληνικής εξέγερ-
σης αφενός με το κίνημα των Δεκεμβριστών και αφετέρου με τις επανα-
στατικές ιδέες της εποχής. Η εξήγηση της υστέρησης των σπουδών και 
των μελετών που αφορούν την Ελληνική Επανάσταση αποδίδεται από 
τον Άρς σε λόγους περισσότερο συγκυριακούς, οι οποίοι ήδη τείνουν – 
και υπό την επίδρασή του οφείλουμε να προσθέσουμε – να εκλείψουν.

 Η επιδοκιμασία του έργου ενός σημαντικού ιστορικού δεν συνεπάγε-
ται ασφαλώς την απόλυτη ταύτιση με την εκάστοτε θεώρησή του. Οφεί-
λει, κυρίως, να εξαρθεί η συμβολή του στην ουσιαστικότερη προαγωγή 
των σπουδών και των μελετών στον κλάδο του. Ιδιαίτερα, αν όπως ο Γκρι-
γκόρι Άρς, διαδραματίζει σε μια μεγάλη χώρα όπως η Ρωσία ιδιαίτερα 
πρωτοποριακό ρόλο στη θεώρηση των προβλημάτων του ιστορικού μας 
παρελθόντος! 

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος
Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

Ιούνιος 2010
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Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
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Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό. Ιδρυτές αυτής της 
επαναστατικής οργάνωσης που έπαιξε τόσο σπουδαίο ρόλο στην 

απελευθέρωση της Ελλάδας έγιναν τρεις σεμνοί, άγνωστοι μέχρι τότε 
πατριώτες: ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ και ο Εμμα-
νουήλ Ξάνθος1. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία από αυτούς ήταν ο Ε. Ξάνθος, 
ο οποίος γεννήθηκε το 1772 στην Πάτμο. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε 
σε τοπικό σχολείο και σε ηλικία 20 ετών αναχώρησε για την Τεργέστη, 
όπου προσελήφθη για εργασία σ’ ένα εμπορικό γραφείο2. Είναι πιθα-
νόν ο Ξάνθος να βρισκόταν στην Τεργέστη τη στιγμή της ανακάλυψης 
της επαναστατικής συνωμοσίας του Ρήγα Βελεστινλή από την αυστριακή 
αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει, οι ιδέες του διακεκριμένου Έλληνα 
επαναστάτη δημοκράτη και η εθνική πατριωτική του δράση άσκησαν 
μεγάλη επίδραση στον Ξάνθο. Τα πιστεύω του ήταν το μίσος προς την 
τουρκική τυραννία και η αγάπη για την ελευθερία. 

Το 1810 ο Ξάνθος μετακόμισε στην Οδησσό και έγινε γραμματέας 
του τοπικού εύπορου εμπόρου Βασίλειου Ξένου. Το 1812-1813 πραγ-
ματοποίησε ένα μεγάλο ταξίδι για εμπορικές υποθέσεις στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και έφτασε μέχρι την Ήπειρο. Ο Ξάνθος, ευρισκόμενος 
κατά την επιστροφή του στο νησί Λευκάδα, έγινε μέλος μιας μασονικής 
στοάς. Τότε, σύμφωνα με τα Απομνημονεύματά του, συνέλαβε την ιδέα 

1  Τα Απομνημονεύματα του Ξάνθου παραμένουν μέχρι σήμερα η μοναδική πηγή 
διασάφησης της ιστορίας της σύστασης της μυστικής εταιρείας (Ε. Ξάνθου, Απο-
μνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας, «Απομνημονεύματα αγωνιστών του 21», 
Αθήναι, 1956, τ. 9, σ. 139-141). Βλέπε επίσης: Τ. Χ. Κανδηλώρου, Η Φιλική Εται-
ρία. 1814-1821, Εν Αθήναις, 1926, σ. 27-28. Α. Ε. Βακαλοπούλου, Συμβολή στην 
ιστορία και οργάνωση της Φιλικής Εταιρείας, «Ελληνικά», τ. 12, τεύχ. 1 (1952), σ. 
65-70. Ε. Γ. Πρωτοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία. Αναμνηστικόν τεύχος επί τη 150 
ετηρίδη, Αθήναι, 1964, σ. 25-27. Γενικά, λόγω απουσίας πραγματολογικού υλικού, 
η σύσταση της Φιλικής Εταιρείας αποτελεί ένα από τα πιο μη αποσαφηνισμένα 
ζητήματα της ιστορίας της ελληνικής επαναστατικής οργάνωσης. 
2  Ε. Πρωτοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία, σ. 22. 
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232  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

να χρησιμοποιήσει τις οργανωτικές αρχές των «ελευθεροτεκτόνων» για 
την ίδρυση μυστικής οργάνωσης, η οποία θα ένωνε τους Έλληνες στον 
αγώνα για την ελευθερία3. 

Το Νοέμβριο του 1813 επέστρεψε στην Οδησσό, όπου σύντομα γνω-
ρίστηκε και έγινε φίλος με το Σκουφά και τον Τσακάλωφ. 

Ο Σκουφάς γεννήθηκε το 1779 στο χωριό Κομπότι (Ήπειρος). Στο 
σχολείο πήγε στην Άρτα, όπου αργότερα ασχολήθηκε με το εμπόριο. 
Ωστόσο, η τυραννία του Αλή πασά τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την 
Ήπειρο και να μεταναστεύσει το 1813 στην Οδησσό, όπου άνοιξε ένα 
μικρό εμπορικό οίκο4.

Ο νεότερος από τους φίλους ήταν ο Α. Τσακάλωφ, ο οποίος γεννή-
θηκε περίπου το 1790 στα Ιωάννινα5. Ο πατέρας του, όπως και πολλοί 
Ηπειρώτες, ζούσε μόνιμα στη Νίζνα και στη Μόσχα, όπου έκανε μεγάλη 
περιουσία, εμπορευόμενος γουναρικά. Ο Αθανάσιος σπούδασε στη γνω-
στή Μαρουσαία Σχολή, όμως δεν κατάφερε να την τελειώσει, καθώς έγινε 
στόχος διώξεων εκ μέρους του Μουχτάρ πασά, γιου του Ηπειρώτη τύραν-
νου. Οι γονείς του κατόρθωσαν να τον σώσουν και να τον φυγαδεύσουν 
κρυφά στη Ρωσία. Συνέχισε τις σπουδές του στη Μόσχα και στη συνέ-
χεια, για να διευρύνει τη μόρφωσή του, ο πατέρας του τον έστειλε στο 
Παρίσι. Στην ψυχή του νεαρού Έλληνα έκαιγε η φλόγα του μίσους ενα-
ντίον των Τούρκων κατακτητών και το 1809, στο Παρίσι, βρέθηκε μεταξύ 
των ιδρυτών της πατριωτικής οργάνωσης «Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο». 
Είναι άγνωστο πότε επέστρεψε στη Ρωσία, όμως στις αρχές του 1814, 
κρίνοντας από τις αναμνήσεις του Ξάνθου, βρισκόταν στην Οδησσό. 

Μετά τον Απρίλιο του 1814 ο Ξάνθος, ο Σκουφάς και ο Τσακάλωφ 
είχαν συχνές συναντήσεις και συζητούσαν για την κατάσταση της χώρας 
τους. Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, όπως θυμόταν αργότερα 
ο Ξάνθος, γινόταν λόγος για το γενικευμένο μίσος των Ελλήνων προς 
την τουρκική τυραννία, για τα ανδραγαθήματα των αγωνιστών για την 
ελευθερία, του Λάμπρου Κατσώνη, του Ρήγα Βελεστινλή, των ανδρείων 
Σουλιωτών και των κλεφτών. Διαπίστωναν την πλήρη αδιαφορία των 
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για τις δυστυχίες και τις συμφορές της Ελλά-

3  Ε. Ξάνθου, Απομνημονεύματα…, σ. 140. 
4  Ε. Γούδα, Βίοι παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψά-
ντων των ανδρών, τ. 5, Αθήναι, 1872, σ. 41. 
5  Ε. α., σ. 22. 
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233 Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας

δας. Οι φίλοι, συμμεριζόμενοι τη βαθιά πίστη του Ρήγα στις επαναστα-
τικές δυνάμεις και στις δυνατότητες του ελληνικού λαού, αποφάσισαν 
να συνεχίσουν το έργο του και να ιδρύσουν μυστική οργάνωση για την 
απελευθέρωση της Ελλάδας. Έθεσαν στόχο τους «να εισάξωμεν εις αυτήν 
όλους τους εκλεκτούς και ανδρείους των ομογενών, δια να ενεργήσωσι 
μόνοι των, ότι ματαίως και προ πολλού χρόνου ήλπιζον από την φιλανθρω-
πία των χριστιανών βασιλέων»6. 

Την άνοιξη του 1814 άρχισε η επεξεργασία της οργανωτικής δομής 
της νέας εθνικοαπελευθερωτικής οργάνωσης. Ο καθένας από τους 
φίλους συνέβαλε σ’ αυτό το σημαντικό έργο με το δικό του τρόπο: ο Τσα-
κάλωφ με την οργανωτική του πείρα από το «Ξενόγλωσσο Ξενοδοχείο» 
στο Παρίσι, ο Ξάνθος με πληροφορίες για τους συμβολισμούς και τις 
τελετουργίες της μασονικής στοάς, ο Σκουφάς με το μεγάλο οργανωτικό 
του ταλέντο. 

Το Σεπτέμβριο του 1814 επείγουσες υποθέσεις ανάγκασαν τους 
φίλους να χωρίσουν. Ο εμπορικός οίκος του Σκουφά χρεοκόπησε και 
έπρεπε επειγόντως να αναχωρήσει για τη Μόσχα μετά από πρόσκληση 
της εκεί Εμπορικής Τράπεζας για να κλείσει τους λογαριασμούς μαζί 
της7. Μαζί του πήγε και ο Τσακάλωφ. Το Δεκέμβριο του 1814 έφυγε 
για την Κωνσταντινούπολη και ο Ξάνθος, όπου έπιασε δουλειά ως υπάλ-
ληλος στον τοπικό πλούσιο έμπορο Π. Λεμονή. 

Στη Μόσχα ο Σκουφάς και ο Τσακάλωφ συνέχιζαν την επεξεργασία 
της οργανωτικής δομής της μυστικής επαναστατικής οργάνωσης, την 
οποία ονόμασαν «Εταιρεία Φιλικών» ή σε μια άλλη εκδοχή Φιλική Εται-
ρεία8. Όλο αυτό το έργο τελείωσε το Δεκέμβριο του 1814, καθώς αυτόν 
το μήνα στη Μόσχα είχε πλέον αρχίσει η στρατολογία στη νέα επαναστα-
τική οργάνωση9. 

6  Ε. Ξάνθου, Απομνημονεύματα.., σ. 141. 
7  Ι. Φιλήμονος, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας. Εν Ναυπλία, 1834, 
σ. 178. 
8  Στη Ρωσία, όταν έγινε γνωστή η ύπαρξη της ελληνικής μυστικής οργάνωσης, 
άρχισαν να την ονομάζουν συνοπτικά «Εταιρεία» ή αργότερα, σύμφωνα με τον 
αρχαίο ελληνικό τρόπο, «Γκετέρια». 
9  Κατά τη γνώμη του Έλληνα ερευνητή Βακαλόπουλου, η επεξεργασία των οργα-
νωτικών αρχών και της δομής της Φιλικής Εταιρείας είχε αποπερατωθεί σε γενικές 
γραμμές στην Οδησσό το Σεπτέμβριο του 1814, ενώ η τελειοποίησή της, που έγινε 
στη Μόσχα από το Σκουφά και τον Τσακάλωφ, δεν ήταν σημαντική. Ο Βακαλό-
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234  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κατά τη δημιουργία της δομής της Φιλικής Εταιρείας οι ιδρυτές της 
δανείστηκαν ορισμένους κανόνες από τη μασονική στοά, τους οποίους 
επεξεργάστηκαν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού εθνικοα-
πελευθερωτικού κινήματος. Βάσει της ενημέρωσης και της συμμετοχής 
του καθενός στη δραστηριότητα της οργάνωσης, τα μέλη της χωρίζονταν 
σε τέσσερις κατηγορίες και έφεραν συμβατικές ονομασίες. Αυτές ήταν: 
1) οι «αδελφοποιητοί», 2) οι «συστημένοι», 3) οι «ιερείς», 4) οι «ποιμένες». Η 
κατηγορία των αδελφοποιητών ορίστηκε για τους πιο απλούς και αγράμ-
ματους πατριώτες. Οι γραμματισμένοι άνθρωποι από το λαό γίνονταν 
δεκτοί στην κατηγορία των «συστημένων». Για τους μορφωμένους που 
κατείχαν ορισμένη κοινωνική θέση προορίζονταν οι κατηγορίες των 
«ιερέων» και των «ποιμένων». Αργότερα, μετά τη μεταφορά του επιτελείου 
της επαναστατικής οργάνωσης στην Κωνσταντινούπολη, καθιερώθηκαν 
επιπλέον οι κατηγορίες των «αφιερωμένων», των «αρχηγών των αφιερω-
μένων» και των «αρχιποιμένων». Οι πρώτες δύο κατηγορίες προορίζονταν 
ειδικά για τους στρατιωτικούς10. Στην ανώτατη από τις κατηγορίες, των 
«αρχιποιμένων», εντάσσονταν μόνο οι ηγέτες της Φιλικής Εταιρείας11. Ο 
προσηλυτισμός στην οργάνωση έπρεπε να γίνεται αυστηρά ατομικά και 
μάλιστα η διαδικασία ανάδειξης από τις χαμηλότερες προς τις υψηλότε-
ρες κατηγορίες προέβλεπε κλιμακούμενες δοκιμασίες12. Δικαίωμα προ-

πουλος θεωρεί ότι η συγκρότηση της οργανωτικής δομής της μυστικής οργάνωσης 
ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δημιουργίας των τριών ιδρυτών της, ενώ ο Σεπτέμ-
βριος του 1814 ήταν ο τελευταίος μήνας της από κοινού παραμονής τους στην 
Οδησσό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρηθεί ο Σεπτέμβριος ως ο μήνας ίδρυσης 
της Φιλικής Εταιρείας (Α. Βακαλοπούλου, Συμβολή στην ιστορία και οργάνωση της 
Φιλικής Εταιρείας, σ. 69). Τα επιχειρήματα του Έλληνα ιστορικού φαίνονται πολύ 
τεκμηριωμένα, όμως, δυστυχώς, δεν είμαστε εντελώς σίγουροι για το γεγονός ότι ο 
Τσακάλωφ και ο Σκουφάς έφυγαν για τη Μόσχα ακριβώς το Σεπτέμβριο του 1814. 
Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στα απομνημονεύματα του Ξάνθου (Ε. Ξάνθου, 
Απομνημονεύματα .., σ. 141). Ωστόσο, ο ίδιος ο Ξάνθος ισχυριζόταν λίγο νωρίτερα 
ότι οι τρεις φίλοι χώρισαν το Νοέμβριο του 1814, εφόσον ο ένας δέχτηκε τον άλλο 
στη μυστική οργάνωση (Ε. Πρωτοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία, σ. 26). Κατά τη γνώμη 
μου, θα ήταν καλό, πριν την απόκτηση επιπλέον πραγματολογικών στοιχείων όσον 
αφορά αυτό το ζήτημα, να θεωρήσουμε ως χρόνο ίδρυσης της Φιλικής Εταιρείας 
το φθινόπωρο του 1814. 
10  Ε. Ξάνθου, Απομνημονεύματα…, σ. 142. 
11  Ι. Φιλήμονος, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. 1, Αθή-
ναι, 1859, σ. 37. 
12  Αναλυτικότερα γι’ αυτή τη διαδικασία και για τα μυστικά συμβατικά σύμβολα 
αναγνώρισης των εταιριστών που ανήκαν στην ίδια κατηγορία, τα οποία ανακοι-
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σηλυτισμού στη μυστική οργάνωση είχαν οι εταιριστές, ξεκινώντας από 
την κατηγορία των «ιερέων». Γι’ αυτό, κατά την εισδοχή στους «ιερείς» 
προβλεπόταν ιδιαίτερα ενδελεχής έλεγχος των προσωπικών γνωρισμά-
των του εισερχόμενου στη νέα κατηγορία. Σε περίπτωση που περνούσε 
με επιτυχία αυτή τη δοκιμασία, τελείωνε η διαδικασία εισδοχής στους 
«ιερείς». Η τελετουργία υποδοχής λειτουργούσε με τέτοιον τρόπο, ώστε 
όχι απλώς να τηρηθούν οι απαιτήσεις της συνωμοτικότητας, αλλά και 
να ασκήσουν βαθιά συναισθηματική επίδραση στο νεοεισερχόμενο στην 
οργάνωση. 

Ολόκληρη η τελετουργία εκτυλισσόταν υπό το ασθενές φως ενός 
μικρού κεριού, το οποίο ο κατηχούμενος έφερνε μαζί του. Ο κατηχητής 
έπαιρνε το αναμμένο κερί, το έδινε να το κρατά με το αριστερό του χέρι 
ο κατηχούμενος, λέγοντας τα εξής: «Αυτό το κερί αποτελεί για τη δυστυ-
χισμένη μας πατρίδα τον μοναδικό μάρτυρα αυτής της στιγμής, όταν τα 
παιδιά της δίνουν όρκο για την απελευθέρωσή της». Στη συνέχεια, διάβαζε 
το κείμενο του «μεγάλου όρκου», το οποίο επαναλάμβανε μετά από αυτόν 
ο κατηχούμενος: «Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδία μου αδιάλλα-
κτον μίσος εναντίον των τυράννων της Πατρίδος μου, των οπαδών και των 
ομοφρόνων με τούτους. Θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην 
των και αυτόν τον παντελή όλεθρό των, όταν η περίστασις συγχωρήσει». 
Σε άλλα σημεία του «μεγάλου όρκου» γινόταν λόγος για τις υποχρεώσεις 
των «ιερέων»: Έπρεπε να διαφυλάσσουν τα γνωστά σε αυτούς μυστικά της 
Φιλικής Εταιρείας και να μην προσπαθούν να μάθουν πράγματα που δε 
χρειαζόταν να γνωρίζουν, να μην ενταχθούν σε καμία άλλη οργάνωση, 
να στρατολογούν νέα μέλη, όντας πολύ προσεκτικοί, να επιδεικνύουν 
σεβασμό και υπακοή στους εταιριστές που βρίσκονταν σε υψηλότερες 
κατηγορίες, ακόμα και αν ήταν προσωπικοί τους εχθροί. 

Τα τελευταία λόγια του «μεγάλου όρκου» ήταν διαποτισμένα από αμε-
τάκλητη αποφασιστικότητα να θυσιάσουν τα πάντα για την ελευθερία 
της Ελλάδας, από περιφρόνηση και μίσος προς τους προδότες της ιερής 
υπόθεσης: «ορκίζομαι εις Σε, ω Ιερά Πατρίς, ορκίζομαι εις τας πολυχρο-
νίους βασάνους Σου, ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώ-
νας έχυσαν τα ταλαίπωρα Τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα 
εις ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν Ελευθερίαν των Ομογενών 

νώνονταν στα νέα μέλη κατά την είσοδό τους στην οργάνωση, βλέπε Γ. Λ. Αρς, Η 
μυστική οργάνωση Φιλική Εταιρεία, Μόσχα, 1965, σελ. 51-58. 
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μου, ότι αφιερώνομαι όλος εις Σε. Εις το εξής Συ θέλεις είσαι η αιτία και 
ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το Όνομά Σου οδηγός των πράξεών μου, 
και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου. Η Θεία Δικαιοσύνη να εξα-
ντλήση επί της κεφαλής μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να 
ήναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας 
και του αναθέματος των Ομογενών μου, ανίσως λησμονήσω εις μια στιγ-
μήν τας δυστυχίας των, και δεν εκπληρώσω το χρέος μου. Τέλος ο θάνατός 
μου ας ήναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη μολύνω 
την αγιότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου»13. 

Μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας, ο νεοφώτιστος «ιερέας» έπρεπε 
να περάσει έναν κύκλο «εκπαίδευσης». Σ’ αυτή συμπεριλαμβάνονταν η 
μελέτη των κανόνων στρατολογίας στη Φιλική Εταιρεία και η γνωριμία με 
τα συμβατικά αναγνωριστικά σύμβολα των «αδελφοποιητών», των «συστη-
μένων» και των ίδιων των «ιερέων». Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για 
την «εκπαίδευση» περιλαμβάνονταν στην «κατήχηση» της Φιλικής Εται-
ρείας που είχαν συντάξει ο Ξάνθος, ο Σκουφάς και ο Τσακάλωφ14. 

Ο νεοφώτιστος «ιερέας» ήταν υποχρεωμένος να δώσει οικονομική συν-
δρομή για το κεφάλαιο της Φιλικής Εταιρείας, σύμφωνα με τις δυνατότη-
τές του, και να πληροφορήσει για τον εαυτό του την ηγεσία της μυστικής 
οργάνωσης. Γι’ αυτόν το σκοπό εφαρμοζόταν η μορφή της συγγραφής 
κειμένων που αποκαλούνταν «αφιερωτικά γράμματα». Ο νέος «ιερέας» 
έγραφε γράμμα, «απευθυνόμενο» σε κάποιον από τους γνωστούς του, ο 
οποίος ζούσε μακριά από τον τόπο στρατολογίας. Ανακοινώνοντας για τον 
εαυτό του τα απαραίτητα στοιχεία: χρόνο και τόπο γεννήσεως και επάγ-
γελμα, πληροφορούσε τον «παραλήπτη» για την επιθυμία του να δωρίσει 
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό σε φιλανθρωπικούς και διαφωτιστικούς 
σκοπούς, όπως η συντήρηση ενός σχολείου, η επισκευή μιας εκκλησίας, 
βοήθεια σε φτωχούς κ.λπ. Στην πραγματικότητα και τα χρήματα και η 
επιστολή προορίζονταν για την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας. Ο στρα-

13  Ι. Φιλήμονος, Φιλική Εταιρεία, σ. 155-157. 
14  Ε. Ξάνθου, Απομνημονεύματα…, σ. 141. Επειδή κάθε νέος «ιερέας» αντέγραφε 
για τον εαυτό του το κείμενο της «κατήχησης», διατηρήθηκε σε πολλά χειρόγραφα 
αντίγραφα. Βλέπε τη δημοσίευση διαφόρων «κατηχήσεων» και μεμονωμένα τους 
τμήματα στα έργα: Ι. Φιλήμονος, Φιλική Εταιρεία, σ. 142-177, «Documente pri-
vind Istoria Rominiei. Rascoala din 1821», v. 4. Bucuresti, 1960, p. 32-46. Λ. 
Βρανούσης, Ν. Καμαριανός. Αθανασίου Ξοδύλου, Η Εταιρεία των Φιλικών, Αθήναι, 
1964, σ. 103-106. Ε. Πρωτοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία, σ. 245-252. 
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τολογημένος σχημάτιζε στο «αφιερωτικό γράμμα» του κάποιο σύμβολο, 
το οποίο από εδώ και στο εξής θα γινόταν το προσωπικό του συμβολικό 
σημάδι. Επέδιδε το ίδιο το «γράμμα» του στον κατηχητή του, ο οποίος 
με τη σειρά του το έστελνε στο δικό του κατηχητή, εκείνος στο δικό του 
κ.ο.κ., έως ότου έφτανε στους ηγέτες της επαναστατικής οργάνωσης. Με 
τη μορφή που ήταν γραμμένα τα «αφιερωτικά γράμματα», ακόμα και αν 
έπεφταν τυχαία σε ξένα χέρια, δεν μπορούσαν να κάνουν κανένα κακό 
στη μυστική οργάνωση15.

Στα χέρια του νέου «ιερέα» παραδινόταν ένα δίπλωμα («εφοδιαστικό 
γράμμα» ή «γράμμα υπεροχής»), το οποίο είχε με ορισμένες διαφορετι-
κές εκδοχές την παρακάτω μορφή: Στο πάνω μέρος του απεικονίζονταν 
δυο αποκλίνουσες προς αντίθετες κατευθύνσεις λογχοφόρες σημαίες, το 
έμβλημα της Φιλικής Εταιρείας. Πάνω σ’ αυτές φαίνονταν τα γράμματα 
ΗΕΑ και ΗΘΣ, που σήμαιναν συντομογραφικά: «Ελευθερία ή Θάνατος». 
Οι ιστοί των σημαιών διασταυρώνονταν στο εσωτερικό ενός κυκλικού 
στεφανιού, όπου στο σημείο συνάντησής τους υπήρχε ένας σταυρός. Και 
όλο αυτό το σχέδιο στηριζόταν σε ένα παραλληλόγραμμο, διαχωρισμένο 
με κάθετες γραμμές αντίστοιχα σε δεκαέξι τμήματα και με δυο διαγώνιες 
γραμμές σε τέσσερα τμήματα. Κάτω από το παραλληλόγραμμο βρισκό-
ταν το ίδιο το κείμενο του διπλώματος, γραμμένο με μυστική εταιρική 
αλφάβητο16 με την παρακάτω μορφή: «Εις το όνομα της μελλούσης σωτη-
ρίας, καθιερώνω ιερέα των Φιλικών και αφιερώνω εις την αγάπην της 
Φιλικής Εταιρείας και εις την προστασίαν των Μεγάλων Ιερέων των Ελευ-
σινίων17 τον συμπολίτην τάδε, επαγγέλματος δείνα, ετών τόσων, πατρίδα 
τάδε, ως θερμόν υπερασπιστήν της ευδαιμονίας της πατρίδος, κατηχηθέντα 
και ορκισθέντα υπό του τάδε». Ακολουθούσαν η υπογραφή (συμβατικά 
αρχικά γράμματα ονοματεπώνυμου και πατρώνυμου του κατηχητή), ο 
τόπος και η ημερομηνία 18. 

15  Πολλά από τα ενημερωτικά γράμματα βρέθηκαν αργότερα από τους ιστορικούς 
και δημοσιεύτηκαν. Βλέπε Ι. Φιλήμονος, Ελληνική Επανάστασις, τ. 1, σ. 169-172, 
180-181, 332-341. Ε. Πρωτοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία, σ. 183-173, 255-259. 
16  Γι’ αυτό βλέπε πιο κάτω. 
17  Ο όρος «Μεγάλοι ιερείς των Ελευσινίων» (στην αρχαία Ελλάδα ήταν τελεστές των 
Ελευσίνιων Μυστηρίων) ήταν μια από τις συνθηματικές ονομασίες της Αρχής της 
Φιλικής Εταιρείας. 
18  Η δημοσίευση των κειμένων και της σφραγίδας που ανακαλύφθηκαν στο δίπλωμα, 
βλέπε N. Camariano. Despre organzarea si activitatea Eteriei in Rusia inainte de 
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Κατά την πρώτη περίοδο της ύπαρξης της Φιλικής Εταιρείας η δράση 
της αναγόταν, κυρίως, στην κατήχηση νέων μελών και οι «ιερείς» έπαιζαν 
πρωταρχικό ρόλο όσον αφορά αυτό το καθήκον. Αυτοί μπορούσαν να 
στρατολογήσουν μέλη στην κατηγορία των «αδελφοποιητών», των «συστη-
μένων», αλλά και των «ιερέων».

Ορισμένοι από τους «ιερείς», για συγκεκριμένες υπηρεσίες τους, γίνο-
νταν «ποιμένες» και έπαιρναν ειδικό δίπλωμα19. Σ’ αυτό, πάνω από το 
κωδικοποιημένο κείμενο, που είχε διαφορετική μορφή από το δίπλωμα 
του «ιερέα», απεικονιζόταν η ημισέληνος, από τη βάση της οποίας προς 
τα δεξιά ξεκινούσε μια σημαία, ενώ προς τα αριστερά, μια άγκυρα. Πάνω 
στη σημαία απεικονίζονταν δυο «άγρυπνα μάτια», στη δε άγκυρα ήταν 
τυλιγμένη μια οχιά, η οποία προσπαθούσε να πιάσει μια μέλισσα. Κατά 
την ερμηνεία του Έλληνα ιστορικού Ι. Φιλήμονα, «τα άγρυπνα μάτια» 
συμβόλιζαν την επαγρύπνηση και την προσοχή στις δραστηριότητες της 
οργάνωσης, ενώ η οχιά, την περίσκεψη, τις καλομελετημένες αποφάσεις 
και τη σοβαρότητα της υπόθεσης20. Συνήθως, ως «ποιμένες» χειροτονού-
νταν τα μέλη της ηγεσίας της Φιλικής Εταιρείας21. Το καθοδηγητικό 
όργανο που κατηύθυνε όλη τη δραστηριότητα της μυστικής οργάνωσης 
έλαβε τη συμβολική ονομασία «Αρχή» («Εξουσία»). Τα πρώτα μέλη της 
ήταν ο Ε. Ξάνθος, ο Ν. Σκουφάς και ο Α. Τσακάλωφ. 

Η τραγική εμπειρία του Ρήγα Βελεστινλή, με τον οποίο, κρίνοντας 
από τα απομνημονεύματα του Ξάνθου, γνωρίζονταν πολύ καλά, δεν 
πέρασε άδοξα για τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας22. 

Κατανοούσαν πολύ καλά ότι εχθροί του ελληνικού επαναστατικού 
κινήματος δεν ήταν μόνο ο σουλτάνος και οι πασάδες του, αλλά και οι 
φεουδαρχικές-μοναρχικές κυβερνήσεις της Ευρώπης, οι οποίες είχαν 
στην κατοχή τους έναν ισχυρό αστυνομικό μηχανισμό. Γι’ αυτό, οι ιδρυ-

rascola din 1821, «Studi si materiale de istorie moderna », v. II, 1960, p. 87. Λ. 
Βρανούσης, Ν. Καμαριανός. Αθανασίου Ξοδύλου. Η Εταιρεία των Φιλικών, σ. 22. 
Ε. Πρωτοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία, σ. 154-162, 253-255. Ν. Τόντοροφ, Η Φιλική 
Εταιρεία και η Βουλγαρία, Σόφια, 1965, σελ. 120-121. Τα πρώτα διπλώματα που 
ανακαλύφτηκαν, όπως επίσης και τα «αφιερωτικά γράμματα» ανήκουν στο 1818. 
19  Για το κείμενο (μαζί με τη σφραγίδα του διπλώματος) του ποιμένα βλέπε Ε. 
Πρωτοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία, σ. 156, 253. 
20  Ι. Φιλήμονος, Φιλική Εταιρεία, σ. 169. 
21  Β. Γ. Μέξα, Οι Φιλικοί. Αθήναι, 1937, σ. 18. 
22  Βλέπε Ε. Ξάνθου, Απομνημονεύματα…, σ. 139, 141. 
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τές της εταιρικής οργάνωσης έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην τεχνική της 
παράνομης δουλειάς. Παράλληλα με τα μυστικά αναγνωριστικά σημάδια 
και τα συνθήματα που χρησιμοποιούσαν οι εταιριστές για συνωμοτικούς 
σκοπούς, εφαρμόζονταν επίσης και διάφορες κρυπτογραφικές μέθοδοι 
για την αλληλογραφία και τα έγγραφα της οργάνωσης. Κατά την ίδρυση 
της εταιρείας ή λίγο αργότερα δημιουργήθηκε ειδικό εταιρικό αλφά-
βητο, το οποίο αποτελούνταν από 22 σύμβολα: αναμεμειγμένα ελλη-
νικά γράμματα της αλφαβήτου και αραβικούς αριθμούς. Κάθε σύμβολο 
αντιστοιχούσε σε κάποιο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου. Έτσι, το 
γράμμα «γ» συμβόλιζε κατά το εταιρικό αλφάβητο το «υ», το γράμμα «μ» 
τον αριθμό 6, το γράμμα «λ» τον αριθμό 5»23. Αυτό το αλφάβητο εφαρμο-
ζόταν κατά τη σύνταξη του διπλώματος των «ιερέων» και των «ποιμένων». 

Στο τέλος του 1818, όταν το επιτελείο της μυστικής οργάνωσης είχε 
πλέον μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη, οι ιδρυτές της συνέταξαν 
ένα συμβολικό λεξικό για την αλληλογραφία24. Σ’ αυτή τη συμβολική 
γλώσσα ο σουλτάνος ονομαζόταν απαθής, το μεγάλο πολεμικό πλοίο ελέ-
φαντας, το όπλο δένδρο, τα σύννεφα μέλη της Εταιρείας, η βροχή Αρχή, 
οι πρόθυμοι Έλληνες, οι Αλβανοί συμπέθεροι, οι Τούρκοι μέτοικοι, ο Ι. 
Καποδίστριας ευεργετικός ή αρχιμανδρίτης, ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος 
φιλάνθρωπος ή ηγούμενος, ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος ισχυρογνώμων. 
Ως παράρτημα στο συμβολικό λεξικό των εννοιών και των ηγετών καταρ-
τίστηκε ένα λεξικό γεωγραφικών ονομασιών που κωδικοποιούνταν δίπλα 
με αραβικούς αριθμούς από το 1 έως το 107. Το συμβολικό γεωγραφικό 
λεξικό συμπεριλάμβανε περιοχές, πόλεις, βουνά και νησιά της Ελλά-
δας και άλλων βαλκανικών χωρών, σημαντικές πόλεις της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, της Ρωσίας και των δυτικοευρωπαϊκών κρατών. Έτσι, ο 
αριθμός 1 σήμαινε την Ελλάδα, το 2 την Πελοπόννησο, το 41 τη Βουλγα-
ρία, το 95 την Πετρούπολη, το 105 το Ισμαήλ25. 

Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, για να αποκρύψουν την επαναστα-
τική δράση της και να ελαχιστοποιήσουν τα επακόλουθα μιας δυνητικής 

23  Για το αλφάβητο βλέπε: Ε. Πρωτοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία, σ. 151, 252. 
24  Ε. Ξάνθου, Απομνημονεύματα…, σ. 149. 
25  Ολόκληρο το συμβολικό λεξικό για την αλληλογραφία βλέπε Ι. Φιλήμονος, Φιλική 
Εταιρεία, σ. 377-380. Ε. Ξάνθου, Απομνημονεύματα…, σ. 171-173. Λ. Βρανού-
σης, Ν. Καμαριανός. Αθανασίου Ξοδύλου. Η Εταιρεία των Φιλικών, σ. 107-119. Στο 
τελευταίο έργο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου το αριθμητικό λεξικό 
των γεωγραφικών ονομασιών. 
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διείσδυσης εχθρικών στοιχείων και προδοτών, χρησιμοποίησαν συνωμο-
τικές μεθόδους σε όλη την εσωτερική ζωή της μυστικής οργάνωσης. Οι 
κατώτερες κατηγορίες, οι «αδελφοποιητοί» και οι «συστημένοι», γνώριζαν 
πολύ λίγα για τη δομή της οργάνωσης και τους σκοπούς της. Αυτοί γνώ-
ριζαν απλώς ότι η εταιρεία φρόντιζε για το «γενικό καλό του έθνους». Οι 
«αδελφοποιητοί» και οι «συστημένοι» μπορούσαν να γνωρίζουν μόνο τους 
εταιριστές που ανήκαν στην ίδια κατηγορία και τον «ιερέα» που τους 
κατήχησε στη Φιλική Εταιρεία. Δεν τους αποκάλυπταν, μάλιστα, ούτε 
καν την ονομασία της οργάνωσης στην οποία ήταν μέλη. 

Οι «ιερείς» ήταν πληροφορημένοι κάπως καλύτερα. Στην καθορι-
σμένη γι’ αυτούς «κατήχηση» υπήρχε ειδικό σημείο για τους σκοπούς της 
οργάνωσης, στο οποίο αναφερόταν: «Η Εταιρία συνίσταται από καθ’ αυτό 
Έλληνας φιλοπάτριδας και ονομάζεται Εταιρεία των Φιλικών. Ο σκοπός 
των μελών αυτής είναι η καλυτέρευσις του έθνους, και αν ο θεός το συγχω-
ρέσει, η ελευθερία του»26. Ωστόσο και οι «ιερείς» δεν μπορούσαν να έχουν 
μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις δυνάμεις και τις πραγματικές δυνατό-
τητες της επαναστατικής οργάνωσης. Αυτοί δε γνώριζαν ούτε τη σύσταση 
ούτε τον τόπο που βρισκόταν το ηγετικό όργανο της Φιλικής Εταιρείας. 
Τα «αφιερωτικά γράμματα» και τα χρήματα που έπαιρναν από τα κατη-
χούμενα στην οργάνωση νέα μέλη και προορίζονταν για την «Αρχή», οι 
«ιερείς» τα έστελναν στον κατηχητή τους, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που 
είχαν άμεση επαφή μαζί τους.

Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας προσέδιδαν στην «Αρχή» το χαρα-
κτήρα μυστικού οργάνου στο εσωτερικό της μυστικής οργάνωσης. Μόνο 
τα ίδια τα μέλη της «Αρχής» γνώριζαν τη σύνθεσή της. Ήταν υποχρεωμένα 
να κρατούν μυστική από τους άλλους εταιριστές τόσο την ύπαρξή της 
όσο και το γεγονός ότι ανήκαν οι ίδιοι σ’ αυτήν27. Η «Αρχή» στην αλλη-
λογραφία της με τα μέλη χρησιμοποιούσε αντί για τα επώνυμά τους 
συμβολικά συμβατικά αρχικά γράμματα ονοματεπώνυμου και πατρώ-
νυμου28. Τα αρχικά των πρώτων μελών της «Αρχής» ήταν του Α. Τσακά-

26  Ε. Πρωτοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία, σ. 252. 
27  Βλέπε την απόφαση της «Αρχής» από 22 Σεπτεμβρίου (4 Οκτωβρίου) του 1818. 
Ε. Πρωτοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία, σ. 174, 259. 
28  Στη συνέχεια τα μέλη της «Αρχής», όπως επίσης και άλλοι διακεκριμένοι εται-
ριστές, χρησιμοποιούσαν και ψευδώνυμα. Ο Ξάνθος είχε, μεταξύ άλλων, τα παρα-
κάτω ψευδώνυμα: «Θωμαΐδης», «Θωμίδης», «Θεοδωρίδης», «Α. Αθανασίου», ενώ ο 
Τσακάλωφ «Μαρτάκης» και «Αναστάσιος Βασιλείου». Βλέπε Ι. Φιλήμονος, Ελληνική 
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λωφ, «Α. Β.», του Ν. Σκουφά, «Α. Γ.», του Ε. Ξάνθου, «Α. Δ.»29. Μεταξύ του 
1815 και 1818 τα νέα μέλη που μπήκαν στην «Αρχή» με πρωτοβουλία 
του Σκουφά, οι Α. Κομιζόπουλος, Α. Γαζής και Α. Σέκερης, πήραν αντί-
στοιχα τα εξής αρχικά: «Α. Ε.», «Α. Ζ.», «Α. Ν.»30. 

Έτσι, η ακολουθία των δεύτερων γραμμάτων των συμβολικών αρχι-
κών στα νέα στρατολογημένα μέλη της «Αρχής», που αντιστοιχούσε στη 
σειρά του ελληνικού αλφαβήτου, αντανακλούσε τη χρονολογική ακο-
λουθία της εισόδου τους στο ανώτατο όργανο της μυστικής οργάνωσης31. 
Ωστόσο, ως όργανο η «Αρχή» άρχισε να δρα το 1818, οπότε οι ιδρυτές της 
Φιλικής Εταιρείας βρέθηκαν και πάλι μαζί32. Μέχρι τότε ουσιαστικός 
ηγέτης της μυστικής οργάνωσης ήταν ο Σκουφάς. Αυτός ήταν και ο πρώ-
τος στρατολόγος. 

Στον κατάλογο των εταιριστών (των «ιερέων» και των «ποιμένων») που 
κατάρτησε ο Β. Μέξας, το Νο 1 είχε ο φοιτητής Γεώργιος Σέκερης, προερ-
χόμενος από πλούσια εμπορική οικογένεια. Στρατολογήθηκε στη Μόσχα 
στις 13 (25) Δεκεμβρίου του 1814 από το Σκουφά και έδωσε ως αρχική 
συνδρομή 4 φλορίνια33. Ο Σκουφάς, με αναπτερωμένο ηθικό από αυτές 
τις πρώτες επιτυχίες, προσπάθησε να μυήσει στη μυστική οργάνωση και 
άλλους Έλληνες της Μόσχας. Ωστόσο, το πρώτο που έβλεπαν στο Σκουφά 
οι πλούσιοι Έλληνες έμποροι της Μόσχας ήταν η εικόνα ενός χρεοκο-
πημένου και αποτυχημένου εμπόρου34. Αντιμετώπισε τη χλεύη και την 

Επανάστασις, τ. 1, σ. 137. 
29  Αργότερα τα αρχικά του Ξάνθου άλλαξαν σε «Α. Θ.». 
30  Ε. Ξάνθου, Απομνημονεύματα…, σ. 173. 
31  Το γεγονός, ότι ο Τσακάλωφ είναι ο μοναδικός από τους ιδρυτές της μυστι-
κής οργάνωσης που ήταν μέλος προηγουμένως στο «Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείο», 
από το οποίο η Φιλική Εταιρεία δανείστηκε ορισμένες οργανωτικές αρχές, είχε τα 
αρχικά «Α. Β.», δημιούργησε το έδαφος για εικασίες για το ρόλο του στην ίδρυση 
της εταιρικής οργάνωσης. Δυστυχώς, ο Τσακάλωφ δεν άφησε απομνημονεύματα, τα 
οποία θα μπορούσαν να διασαφηνίσουν τα παραπάνω, όπως και άλλα αμφιλεγό-
μενα ζητήματα της ιστορίας της Φιλικής Εταιρείας. 
32  Οι πρώτες προερχόμενες από την «Αρχή» επιστολές, που είχαν τη σφραγίδα της, 
αναφέρονται στα τέλη του 1818 – αρχές του 1819. Σ’ αυτές δεν υποδεικνύονταν 
ούτε ο τόπος αποστολής ούτε η ακριβής ημερομηνία (μόνο το έτος). Βλέπε Ι. Φιλή-
μονος, Φιλική Εταιρεία, σ. 225. 
33  Β. Μέξα, Οι Φιλικοί, σ. 1. 
34  Ο Σκουφάς, χάνοντας την περιουσία του λόγω της χρεοκοπίας του εμπορικού 
του οίκου στην Οδησσό, υπηρετούσε ως γραμματέας στον έμπορο Παλλή (Ε. Πρω-
τοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία, σ. 23). 
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περιφρόνησή τους35. Ολόκληρο το 1815 κατόρθωσε να στρατολογήσει 
στη Φιλική Εταιρεία μόνο δυο Έλληνες: τον Ν. Ουζουνίδη, ο οποίος ήταν 
μόνιμος κάτοικος της Οδησσού, και τον έμπορο Α. Κομιζόπουλο από 
τη Νίζνα. Τον τελευταίο ο Σκουφάς τον μύησε στην «Αρχή»36. Στις αρχές 
του 1816 ο ηγέτης της μυστικής οργάνωσης επέστρεψε στην Οδησσό. 
Το Φεβρουάριο – Μάρτιο του 1816 στρατολογήθηκαν στην οργάνωση οι 
εξής: Ο Λέων Λεοντίδης, κάτοικος της Κωνσταντινούπολης, χρεοκοπημέ-
νος έμπορος, ο Θεοδόσιος Χριστόδουλος37, κάτοικος της Πάργας (Ήπει-
ρος) Σπυρίδων Στανέλλος38. Τον Ιούνιο του 1816 ο Σκουφάς κατάφερε 
να στρατολογήσει στη Φιλική Εταιρεία τον Α. Γαζή, ο οποίος πέρασε από 
την Οδησσό και έγινε μέλος της «Αρχής»39.

Η προσέλκυση στη μυστική οργάνωση αυτού του επιστήμονα και κοι-
νωνικού ηγέτη, ο οποίος ήταν γνωστός και σεβαστός σε όλο τον ελληνικό 
κόσμο, αποτελούσε αναμφισβήτητη επιτυχία. Ωστόσο, γενικά κατά το 
δεύτερο έτος της ζωής της η Φιλική Εταιρεία ήταν ακόμα πολύ αδύ-
ναμη. Στις αρχές του 1817 ο αριθμός των ενεργών φιλικών μετριόταν στα 
δάχτυλα. Η μυστική οργάνωση δε στρατολογούσε στην ίδια την Ελλάδα. 
Αλλά και στη Ρωσία τα πλαίσια της δραστηριότητάς της ήταν πολύ περι-
ορισμένα. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της απερίσκεπτης συμπεριφοράς ενός 
από τους φιλικούς, του Γαλάτη, το μυστικό της ύπαρξης της Φιλικής 
Εταιρείας έγινε γνωστό εκείνη την περίοδο στην τσαρική κυβέρνηση. 

35  Ι. Φιλήμονος, Φιλική Εταιρεία, σ. 178.
36  Β. Μέξα, Οι Φιλικοί, σ. 1. 
37  Στον κατάλογο των συμμετεχόντων στην εξέγερση του 1821, μετέπειτα εγκλεί-
στων στο χωριό Οργκέγιεβο της Βεσσαραβίας, αναφέρεται το όνομα Θεοδόσιος Χρι-
στοδούλου. Γι’ αυτόν λέγεται εδώ, ότι ήταν «ελληνικής εθνικότητος Ρώσος υπήκοος, 
ευγενής στην καταγωγή, κάτοικος της πόλης Ισμαήλ, όπου έχει δικό του σπίτι» 
(ΚΑΠΟ, Α. 1, απ. 249, φ. 428). Κατά τα φαινόμενα και στη μια και στην άλλη 
περίπτωση λόγος γίνεται για το ένα και το αυτό πρόσωπο. 
38  Β. Μέξα, Οι Φιλικοί, σ. 2. 
39  Ε. Πρωτοψάλτη. Η Φιλική Εταιρεία, σ. 34. 
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