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➢Η Φιλική Εταιρία ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό της Ρωσίας. 

➢Ήταν μια μυστική οργάνωση.

Σκοπός: Προετοιμασία απελευθερωτικού 

αγώνα των Ελλήνων.

Παράλληλα, η επιδίωξη των παρομοίων προϋπάρχουσων οργανώσεων ήταν η 

απόκτηση παιδείας.



Το σπίτι στο οποίο συνεδρίαζαν οι Φιλικοί στην Οδησσό

ΤΟΤΕ (χώρος ίδρυσης και συνεδριών) ΤΩΡΑ (μουσείο)



Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος ΤσακάλωφΕμμανουήλ Ξανθός Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ

1772-1851 1779-1818 1790-1851 1790-1854

➢ Γεννήθηκε στην Πάτμο. 

➢ Στην Τεργέστη (μέρος της Ιταλίας) εργάστηκε ως 

εμπορικός υπάλληλος. 

➢ Το 1810 εγκαταστάθηκε στην Οδησσό και εργάζεται ως 

γραμματικός. 

➢ Το 1812 με τρεις εμπόρους από τα Γιάννενα, 

δημιουργούν δική τους εμπορική εταιρεία. 

➢ Υπήρξε ελευθεροτέκτονας. 

➢ Γεννήθηκε το 1779 στο Κομπότι της Άρτας. 

➢ Το επώνυμο Σκουφάς προήλθε από το 

προηγούμενο του επάγγελμα ως 

κατασκευαστής σκούφων στο κατάστημα που 

είχε ανοίξει στην Άρτα.

➢ Το 1813 μετανάστευσε στην Ρωσία, όπου 

επιδόθηκε στο εμπόριο και συνδέθηκε με 

άλλους εμπόρους.

➢ Ο θάνατος του υπήρξε βαρύ πλήγμα για την 

Εταιρεία, για την επιτυχία τής οποίας o 

Ηπειρώτης Φιλικός είχε αφιερώσει όλες του 

τις δυνάμεις.

➢ Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 

1788. 

➢ Αναγκάστηκε νέος να 

εγκαταλείψει την Ελλάδα και 

να μεταναστεύσει στη Ρωσία 

στον πατέρα του. 

➢ Το πραγματικό του επώνυμο 

ήταν Τεκελής ή Τσάκαλος. 

➢ Ένα μικρό διάστημα βρέθηκε 

στο Παρίσι για σπουδές, όπου 

μάλιστα συμμετείχε στην 

ίδρυση του «Ελληνόγλωσσου 

Ξενοδοχείου. 

➢ Στη συνέχεια μεταβαίνει στη 

Βιέννη της Αυστρίας, όπου 

έρχεται σε επαφή με τον 

Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος 

ήταν τότε υπουργός 

Εξωτερικών του Τσάρου. 

➢ Γεννήθηκε στην Ανδρίτσαινα 

περίπου το 1790. 

➢ Καταγόταν από φτωχή 

οικογένεια. 

➢ Το 1818 ξενιτεύτηκε μαζί με 

την οικογένειά του στη 

Σμύρνη, ενώ ο ίδιος θα 

φοιτήσει για λίγο καιρό σε 

σχολείο της 

Κωνσταντινούπολης. 

➢ Στη συνέχεια θα εγκατασταθεί 

στην Οδησσό, όπου θα 

εργαστεί στο μαγαζί του 

Αθανάσιου Σέκερη και θα 

έρθει σε επαφή με τον 

Νικόλαο Σκουφά, ο οποίος 

και θα τον μυήσει στη Φιλική 

Εταιρεία.



Η Φιλική Εταιρεία έπρεπε:

➢ Να είναι καλά οργανωμένη, για να καλύπτει 

τον μεγάλο γεωγραφικό χώρο στον οποίο ήταν 

διάσπαρτοι οι Έλληνες.

➢ Να δρα με μυστικότητα, ώστε να μην γίνουν 

αντιληπτοί από τους Τούρκους και τις 

Ευρωπαϊκές και απολυταρχικές δυνάμεις. 

➢ Να νικήσει τους φόβους των Ελλήνων οι οποίοι 

είχαν δει άλλα απελευθερωτικά κινήματα να 

αποτυγχάνουν.

➢ Να κινητοποιήσει ανθρώπους από διαφορετικές 

κοινωνικές ομάδες και με διαφορετικά 

συμφέροντα.  

Ποια προβλήματα είχαν να 

αντιμετωπίσουν οι Φιλικοί.



Από την άλλη, 
το έργο των 

Φιλικών 
γινόταν πιο 

εύκολο, 
επειδή:

Στο εσωτερικό της 
Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας υπήρχαν 
έντονα προβλήματα.

Οι ιδέες της Γαλλικής 
Επανάστασης είχαν 

διαδοθεί μεταξύ των 
Ελλήνων.

Πολλοί από τους 
Έλληνες ήταν έτοιμοι να 

δημιουργήσουν 
ανεξάρτητο ελληνικό 

κράτος. 



Οργάνωση της Εταιρείας 

4. Οι επίορκοι τιμωρούνταν με θάνατο.  

5. Οι Φιλικοί χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα και 
επικοινωνούσαν με κρυπτογραφικό αλφάβητο. 

3. Στη συνέχεια, ορκιζόταν πίστη και αφοσίωση.

1. Ως προς την οργάνωσή της η Εταιρεία ακολουθούσε το 
πρότυπο των καρμπονάρων.

2. Για να γίνει κανείς μέλος της, έπρεπε προηγουμένως 
να έχει δοκιμαστεί.

Το λάβαρο των Καρμπονάρων



ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

• Οι Φιλικοί χρησιμοποιούσαν τα γνωστά γράμματα του 

αλφαβήτου αλλά με φωνητική αξία διαφορετική. Πιο 

αναλυτικά το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής 

Εταιρείας είχε ως εξής:
• Στην περιφέρεια της σφραγίδας βρίσκονται με κεφαλαία γράμματα 

τα αρχικά των βαπτιστικών ονομάτων των 9 μελών που ηγούντο 

της Φιλικής Εταιρείας: Η αποκρυπτογράφηση της σφραγίδας της 

Φιλικής Εταιρείας, από τον Ελευθέριο Λούχοβιτς.

1. Ιωάννης Καποδίστριας,

2. Άνθιμος Γαζής,

3. Αθανάσιος Τσακάλωφ,

4. Παναγιώτης Σέκερης,

5. Νικόλαος Σκουφάς,

6. Εμμανουήλ Ξάνθος,

7. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος,

8. Αντώνιος Κομιζόπουλος,

9. Αθανάσιος Σέκερης.



Για τη φύλαξη του μυστικού της Εταιρείας οι Φιλικοί –κυρίως από το βαθμό 

των ιερέων και πάνω- χρησιμοποιούσαν ειδικό κρυπτογραφικό αλφάβητο το 

οποίο αποτελούνταν από 22

Στοιχεία. Επίσης, στην αλληλογραφία τους χρησιμοποιούσαν 

κωδικοποιημένο μετωνυμικό λεξικό. Έτσι, ο εχθρός αναφερόταν ως 

«αγκάθι», τα μέλη της εταιρείας ως «σύννεφα», οι Άγγλοι ως «σιδηροί» ,

Οι Φαναριώτες ως «οινοπόται» κλπ. Αντίστοιχα, στη θέση διαφόρων 

τοπωνύμιων χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφικούς αριθμούς

Ανεμοδουρά Μαρία Φιλική Εταιρεία, 2008

Πηγή: Ισότοπος Encyclopedia of the Hellenic World, Black Sea 

Έγγραφο συνταγμένο με τον 

κρυπτογραφικό κώδικα της Φιλικής 

εταιρείας



Τα μέλη της Εταιρείας 

Ως το 1817-1818 η Φιλική Εταιρεία προσπαθούσε να προσεγγίσει:

➢ Πλούσιους Έλληνες 

➢ Εμπόρους 

Για να εξασφαλίσει και τα απαραίτητα οικονομικά μέσα.

Επειδή όμως αυτοί δεν έδειχναν ενδιαφέρον, στράφηκε προς όλες τις κοινωνικές ομάδες:

➢ Μικροεμπόρους 

➢ Διανοούμενους 

Γυναίκες γίνονταν δεκτές μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.



Γυναίκες που συμμετείχαν στην Φιλική Εταιρεία

➢ Ελισάβετ Υψηλάντη

➢ Κυριακή Ναύτη

➢ Μαριγώ Ζαραφοπούλα

➢ Ρωξάνη Σούτσου

➢ Δόμνα Βισβίζη

https://www.topontiki.gr/2020/03/18/i-ginekes-tou-

1821-meros-v-ginekes-ke-filiki-eteria/
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Κοινωνικές Ομάδες Που Συμμετέχουν Στη Φιλική Εταιρία

Έμποροι

Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Πρόκριτοι των επαρχιών

Κληρικοί

Στρατιωτικοί και Μισθοφόροι

Διάφοροι



Η ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας 

Η ηγεσία της Εταιρείας, η Αόρατη Αρχή, ήταν μυστική. Οι ιδρυτές της γνώριζαν ότι, επειδή οι ίδιοι δεν 

ήταν γνωστοί στο πολύ κόσμο, δεν θα τον ενέπνεαν. Γι’ αυτό, αποφάσισαν να αναθέσουν την αρχηγία 

σε έναν γνωστό Έλληνα. 

Επιλογές:

Ιωάννης Καποδίστριας • Τότε υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας 

• Αρνήθηκε την αρχηγία

Αλέξανδρος Υψηλάντης • Υψηλόβαθμος αξιωματικός του ρωσικού στρατού 

• Ορίστηκε Γενικός Επίτροπος της Αρχής

Αλέξανδρος Υψηλάντης

(1792-1828)

Ιωάννης Καποδίστριας

(1776-1831)





➢ Το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρίας – Paulos

Blog (e-me.edu.gr)

➢ Οι μυστικοί κώδικες επικοινωνίας της Φιλικής Εταιρείας το 

1821 - Newsbeast

➢ Το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας | 1ο 

Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων (sch.gr)

➢ Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας worksheet

(liveworksheets.com)

➢ Photodentro: Γνωρίζω το κρυπτογραφικό αλφάβητο της 

Φιλικής Εταιρείας

➢ Ιστορία και Λογοτεχνία (greek-language.gr)

➢ Towards the Greek Revolution (ime.gr)

➢ Η Φιλική Εταιρεία και ο ρόλος της για την Επανάσταση του 1821 | 

Pentapostagma

➢ φιλικη εταιρεια θανατοι - Αναζήτηση Google

➢ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Μια μυστική οργάνωση! (sch.gr)

➢ Αθανάσιος Τσακάλωφ - Βικιπαίδεια (wikipedia.org)

➢ Νικόλαος Σκουφάς - Βικιπαίδεια (wikipedia.org)

➢ Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος - Βικιπαίδεια (wikipedia.org)

➢ Εμμανουήλ Ξάνθος - Βικιπαίδεια (wikipedia.org)

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

https://blogs.e-me.edu.gr/a487594/2021/03/01/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
https://www.newsbeast.gr/weekend/arthro/3435798/i-mistiki-kodikes-epikinonias-tis-filikis-eterias-to-1821
https://blogs.sch.gr/1dimvril/2021/03/21/to-kryptografiko-alfavito-tis-filikis-etaireias/
https://www.liveworksheets.com/ek1580044ch
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11283
https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html?subpoint=106#4
http://www.ime.gr/chronos/11/tgr/gr/frameset.html?431
https://www.pentapostagma.gr/ethnika-themata/5176124_i-filiki-etaireia-kai-o-rolos-tis-gia-tin-epanastasi-toy-1821
https://www.google.com/search?q=%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9&sxsrf=AOaemvKeIsN-9ndRUhq2sB4dLFl66zVTyQ:1637432167717&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5w8yVxqf0AhUoiP0HHS3EA6gQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=969&dpr=1
http://users.sch.gr/mtheod7/wordpress/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB_%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82

