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Το σύμβολο της Φιλικής Εταιρίας 

Ίδρυση 14 Σεπτεμβρίου 1814 

Έδρα Οδησσός Κωνσταντινούπολη  μετά το 1818   

Περιοχή δράσης Ελλαδικός χώρος και Μολδοβλαχία 

 

Γενικός Έφορος Αλέξανδρος; Υψηλάντης, Δημήτριος Υψηλάντης   

(μετά από την φυλάκιση του Αλέξανδρου Υψηλάντη) 

Σημαντικά πρόσωπα 
Ο Εμμανουήλ Ξάνθος , 

Νικόλαος Σκουφάς ,  

Αθανάσιος Τσακάλωφ , 

Παναγιώτης 

Αναγνωστόπουλος  Μήνυμα Ελευθερία ή Θάνατος 



Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης (12 Δεκεμβρίου 1792 - 31 

Ιανουαρίου 1828) ήταν Έλληνας πρίγκηπας, στρατιωτικός, 

λόγιος και αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας. 

Ο Δημήτριος Υψηλάντης (Κωνσταντινούπολη, Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, 25 Δεκεμβρίου 1793 – Ναύπλιο, Βασίλειο 

της Ελλάδος, 5 Αυγούστου 1832) 

ήταν Έλληνας πρίγκηπας, στρατιωτικός, αγωνιστής 

της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και πολιτικός.  

Ο Εμμανουήλ Ξάνθος (Πάτμος, 1772 – Αθήνα, 28 

Νοεμβρίου 1852) ήταν Έλληνας γραμματικός, έμπορος και 

επαναστάτης. Υπήρξε ο εμπνευστής και ένας από τους τρεις 

ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας μαζί με τον Νικόλαο Σκουφά και με 

τον Αθανάσιο Τσακάλωφ. Η προσφορά του στην Ελληνική 

Επανάσταση του 1821, θεωρείται υψίστης σημασίας και θεωρείται 

ανεκτίμητη. 

Ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος (1790-1854) 

ήταν μέλος (πιθανώς ιδρυτικό) της Φιλικής 

Εταιρείας, αγωνιστής της Επανάστασης του 

1821 και πολιτικός. 



Ο Αθανάσιος Τσακάλωφ (Ιωάννινα, 1790 - Μόσχα, 1851) (πραγματικό 

όνομα: Αθανάσιος Τσάκαλος ή Αθανάσιος Τεκελής) 

ήταν Έλληνας επαναστάτης, ένας από τους τρεις ιδρυτές της Φιλικής 

Εταιρείας μαζί με τον Εμμανουήλ Ξάνθο και τον Νικόλαο Σκουφά. Η 

προσφορά του στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 ως συνιδρυτής 

της Φιλικής Εταιρείας, θεωρείται πολύ σημαντική. 

Ο ρόλος των Σκουφά-Ξάνθου-Τσακάλωφ 

στην ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας 

Ο Ξάνθος είχε μεταβεί για λογαριασμό τριών εμπόρων από 

την Κωνσταντινούπολη στην Πρέβεζα και στα Γιάννενα, για να κλείσει συμφωνία 

αγοραπωλησίας ελαιολάδου και επιστρέφει στην Οδησσό. Αρχές Νοεμβρίου 1813 γνωρίζεται με 

τους Σκουφά και Τσακάλωφ. 

Δεν είναι εξακριβωμένο ποιος από τους τρεις είχε την σύλληψη της ιδέας για την ίδρυση της 

Εταιρείας. Ο Ξάνθος στα απομνημονεύματά του, δηλώνει πως είναι αυτός που παρακίνησε τον 

Σκουφά, αλλά είναι βέβαιο ότι ο Σκουφάς πρώτος διέγραψε ένα αρχικό πλάνο για την Εταιρεία. 

Ο Νικόλαος Σκουφάς (Κομπότι Άρτας, 1779 - Κωνσταντινούπολη, 31 

Ιουλίου 1818) (γεννημένος ως Νικόλαος Κουμπάρος), 

ήταν Έλληνας επαναστάτης και ιδρυτικό μέλος της Φιλικής 

Εταιρείας μαζί με τον Εμμανουήλ Ξάνθο και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ. Το 

επώνυμο "Σκουφάς" προήλθε από το επάγγελμα που ασκούσε στα νεανικά 

του χρόνια, ως πιλοποιός. Η προσφορά του στην Επανάσταση του 1821 ως 

συνιδρυτής της Φιλικής Εταιρείας, θεωρείται πολύ σημαντική. 



•Οι Φιλικοί θα έπρεπε 

•Να κάνουν τεράστιες οργανωτικές προσπάθεις, καθώς ο 

Ελληνισμός ήταν διάπαρτος σε έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο. 

•Να δράσουν με μεγάλη μυστικότητα, ώστε να μη γίνουν 

αντιληπτοί από την οθωμανική διοίκηση και τις ευρωπαικές  

απολύταρχιες. 

•Να υπερνικήσουν τους δισταγμούς των Ελλήνων, που είχαν 

δει προγενέστερα επαναστατικά κινήματα να αποτυγχάνουν. 

•Να κινητοποιήσουν ανθρώπους προερχόμενους από 

διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, με διαφορετικά οικονομικά 

κοινωνικά συμφέροντα και επιδιώξεις . 

•Τα σοβαρά εσωτερικά 

προβλήματα που 

αντιμετώπιζε η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. 

•Η διάδοση μεταξύ των 

Ελλήνων των ιδεών της 

Γαλλίκής Επανάστασης . 

•Το αίτημα για τη δημιουργία 

ανεξάρτητου ελληνικού 

κράτους , το οποίο είχε 

ωριμάσει σε σημαντικό τμήμα 

του Ελληνισμού. 

Η Σύσταση της Φιλικής Εταιρείας 

•Ήταν  μια μυστική οργάνωση που 

δημιουργήθηκε το 1814 στην  Οδησσό της 

Ρωσίας. 

•Σκοπός της ήταν η προετοιμασία ένοπλου αγώνα 

των Ελλήνων για ανεξαρτησία. 

•Άλλες οργανώσεις που είχαν προηγηθεί έθεταν 

ως πρώτο στόχο την απόκτηση παιδείας. 

https://youtu.be/1P9YaxdR10k 

Ευνοικοί παράγοντες για το έργο των Φιλικών Τρόποι επίτευξης των στόχων της  



•Η Φιλική Εταιρεία υιοθέτησε το οργανωτικό 

πρότυπο μυστικών εταιριών, όπως οι 

καρμπονάροι, που δρούσαν τότε στην 

Ευρώπη. 

•Τα υποψήφια μέλη δοκιμάζονταν για ένα 

διάστημα και στη συνέχεια εντάσσονταν στην 

οργάνωση, αφού ορκίζονταν πίστη και 

αφοσίωση σε αυτή. 

•Για τους παραβάτες η προβλεπόμενη τιμωρία 

ήταν ο θάνατος. 

•Οι Φιλικοί χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα 

και επικοινωνούσαν με κρυπτογραφικό 

αλφάβητο. 

•Μέχρι τα 1817-1818 η Φιλική Εταιρεία 

απευθυνόταν σε πλούσιους  Έλληνες 

εμπόρους, προκειμένου να εξασφαλιστούν 

τα οικονομικά μέσα για την ανάπτυξή της, 

αλλά οι περισσότεροι ήταν αρνητικοί. 

•Κατόπιν, η Φιλική Εταιρεία άρχισε να 

απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες 

του Ελληνισμού (μικροεμπόρους, 

διανοούμενους) και αναπτύχθηκε γρήγορα. 

•Οι γυναίκες γίνοταν δεκτές  μόνο 

κατ’εξαίρεση. 

Οργανωτικό πρότυπο  Σε ποιους απευθυνόταν η Φιλική Εταιρεία 

Η ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας 

•Η ηγεσία της 

Φιλικής Εταιρείας 

παρέμενε μυστική 

και αφηνόταν να 

εννοηθεί ότι 

αποτελούνταν από 

ισχυρά πρόσωπα. 

•Προτάθηκε στον Ιωάννη Καποδίστρια, 

Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, η 

ηγεσία της Εταιρείας, ο οποίος αρνήθηκε.  

•Τελικά, ανατέθηκε στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, 

αξιωματικό του ρωσικού στρατού η ηγεσία της Φιλικής 

Εταιρείας. 

Ανακηρύχθηκε Γενικός Επίτροπος της Αρχής. 
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Η διαδικασία μύησης 

Από τη μυητική βαθμίδα των Συστημένων αναδεικνύονταν 

όσοι επρόκειτο να περάσουν στην επόμενη, εκείνη των 

Ιερέων. Προηγείτο λεπτομερής παρακολούθηση του 

χαρακτήρα τους και δοκιμαζόταν ο βαθμός αφοσίωσής τους 

στην υπόθεση της ελευθερίας. Όποιος κρινόταν ώριμος να 

προχωρήσει στο βαθμό του Ιερέα, τον αναλάμβανε ο μυητής. 

Κατ' αρχάς διεξαγόταν ένας σημαντικός διάλογος ανάμεσά 

τους, κατά τη διάρκεια του οποίου ο μυητής του έθετε 

καίριες ερωτήσεις για τη σχέση του με τη Φιλική Εταιρεία, 

για το ότι μπορούσε να χάσει και τη ζωή του για τα ιδεώδη 

της, για το πόσο αισθανόταν έτοιμος και ικανός να 

προχωρήσει. 

'Ορκίζομαι να μη μεταχειριστώ ποτέ βίαν 

δια να αναγνωρισθώ με κανένα συνάδελφον, 

προσέχων εξ εναντίας με την μεγαλυτέραν 

επιμέλειαν να μην λανθασθώ κατά τούτο, 

γενόμενος αίτιος ακολούθου τινός 

συμβάντος, με κανένα συνάδελφον. 

Ο όρκος της Φιλικής εταιρίας 



Η Οδησσός είναι η τέταρτη 

μεγαλύτερη πόλη 

της Ουκρανίας και σημαντικό 

λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο, όπου 

υπήρχε μία αρκετά οργανωμένη 

ελληνική παροικία στις αρχές 

του 19ου αιώνα. Η Οδησσός είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

ιστορία του ελληνισμού, αφού 

εκεί συστάθηκε η Φιλική 

Εταιρεία. 

Ιστορία Η Οδησσός ως τα τέλη του 

18ου Αιώνα 

 Σήμερα υπάρχει σημαντικός αριθμός σωζόμενων μνημείων στην ευρύτερη περιοχή. Στα 

χρόνια του Μεσαίωνα η περιοχή δέχτηκε επιθέσεις από νομαδικές φυλές, Τουρκικής 

καταγωγής, κυρίους από τους Πετσενέγους και τους Κουμάνους, ενώ αποτέλεσε ανάλογα με 

τη χρονική περίοδο τμήμα της Ρως του Κιέβου, του Μεγάλου Δουκάτου της Λιθουανίας, 

του Χανάτου της Κριμαίας αι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στα τέλη του 18ου αιώνα η 

πόλη κατακτήθηκε από τους Ρώσους κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού Πολέμου του 1787 

- 1792. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1789, οι Ρωσικές δυνάμεις κάτω από τις διαταγές του Ιβάν 

Γκούντοβιτς, κατέλαβαν την περιοχή. Το 1792 με κτην συνθήκη του Ιάσιου, η περιοχή 

πέρασε επίσημα κάτω από την κυριαρχία της Ρωσίας και αποτέλεσε τμήμα της λεγόμενης 

Novorossiya (Νέα Ρωσία). Η Μεγάλη 



Η πρώτη γυναίκα που έμαθε για τη Φιλική Εταιρεία και μυήθηκε δια όρκου ήταν 

η Κυριακή Ναύτη το γένος Γεωργίου Μητάκη εκ Κρήτης και συνέβη στη Σμύρνη στο 

σπίτι του μυημένου στη Φιλική Εταιρεία συζύγου της, γιατρού, Μιχαήλ Ναύτη. Η 

καταγωγή του Μιχαήλ Ναύτη ήταν από την Κρήτη, ωστόσο η οικογένειά του 

μετακινήθηκε στη Μικρά Ασία μετά τα αποτυχημένα Ορλωφικά, το 1770. Στο σπίτι, λοιπόν 

του Μιχαήλ Ναύτη και της Κυριακής, γινόταν κάποιες συνάξεις Φιλικών, αλλά η σύζυγός του 

Κυριακή είχε την γυναικεία περιέργεια να μάθει γιατί μαζεύονταν στο σπίτι τους συχνά και 

τι έλεγαν; Έτσι, λοιπόν η Κυριακή ανακάλυψε κάποια έγγραφα της Φ. Εταιρείας και ζήτησε 

εξηγήσεις από τον άνδρα της. Βέβαια ήταν δύσκολη η θέση του συζύγου να προδώσει τα 

Μυστικά της Φ. Εταιρείας, αλλά ύστερα από πιέσεις αναγκάστηκε να τις αποκαλύψει και 

συνάμα να την μυήσει και αυτήν στη Φ. Εταιρεία. Έτσι, η Κυριακή Ναύτη έγινε η πρώτη 

μυημένη γυναίκα στη Φ. Εταιρεία και έδωσε 3.000 γρόσια και σχεδόν όλη την πατρική 

της προίκα στον αγώνα του έθνους. Με δική της πρωτοβουλία, πραγματοποίησε μυστικούς 

εράνους στη μικρασιατική πόλη και τον Μάρτιο του 1821 έστειλε με ιστιοφόρο στη Μάνη 

σημαντικό αριθμό πολεμοφοδίων, τα οποία και παρέλαβε ο ηρωικός αρματολός Νικοτσάρας. 

πηγή 



Μουσείο Φιλικής Εταιρείας, Οδησσός 

Το Μουσείο Φιλικής Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Κρέσνι 

Περεούλοκ (Krasnij Pereulok) αριθ. 18 

στην Οδησσό της Ουκρανίας. Στεγάζεται στο σπίτι του 

Έλληνα επιχειρηματία και εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου 

Γρ. Μαρασλή (1831 – 1907), δημάρχου της πόλης της 

Οδησσού για δεκαέξι χρόνια, από το 1878 ως το 1895. Εδώ 

είχαν βρει το πρώτο τους καταφύγιο και συνεδρίαζαν οι 

Φιλικοί της Οδησσού. 

Το σπίτι αυτό, που ανήκε 

στον πατέρα του Γρηγορίου 

Μαρασλή, ανακαινίστηκε με 

πρωτοβουλία του Ιδρύματος 

Ελληνικού Πολιτισμού – 

Παράρτημα Οδησσού και 

μετατράπηκε από το 1994, 

μαζί με τα γειτονικά του 

οικήματα, σε Μουσείο της 

Φιλικής Εταιρείας, το οποίο 

είχε ιδρυθεί το 1979 από το 

Ιστορικό-Λαογραφικό 

Μουσείο της Οδησσού. Το Μουσείο δέχεται 

πολλούς επισκέπτες 

από ολόκληρη την 

Ουκρανία, την Ελλάδα 

και άλλες χώρες του 

εξωτερικού. Το 

Παράρτημα 

οργανώνει, σε 

συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Παιδείας 

του Δήμου Οδησσού, 

δωρεάν ξεναγήσεις και 

διαλέξεις για μαθητές 

και φοιτητές. 

Πρόσφατα εγκαινιάστηκε νέο 

λαογραφικό τμήμα στο Μουσείο, 

με αυθεντικά αντικείμενα που 

αποδίδουν την εικόνα της 

οικίας του Γ.Ι. Μαρασλή. 

Το Μουσείο δέχεται πολλούς 

επισκέπτες από ολόκληρη την 

Ουκρανία και το εξωτερικό. Το 

Παράρτημα οργανώνει, σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Παιδείας του Δήμου Οδησσού, 

δωρεάν ξεναγήσεις και διαλέξεις 

για μαθητές και φοιτητές. 

πηγή 



Η πορεία προς την Επανάσταση 

To 1818 η έδρα της Φιλικής μεταφέρθηκε από 

την Οδησσό στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή στην καρδιά της Οθωμανικής 

εξουσίας, κάτι που πιστοποιούσε «την αυτοπεποίθηση των Φιλικών στις 

συνομωτικές οργανωτικές τους ικανότητες» ενώ ο θάνατος του Σκουφά ήταν 

σοβαρή απώλεια. Με αφορμή αυτό το γεγονός και με δεδομένη τη ραγδαία 

εξάπλωσή της, οι υπόλοιποι από τους ιδρυτές επιχείρησαν να βρουν μια μεγάλη 

προσωπικότητα να αναλάβει τα ηνία, θέλοντας να της προσδώσουν μεγαλύτερο 

κύρος και αίγλη. Στις αρχές του 1818 έγινε μια συνάντηση με τον Ιωάννη 

Καποδίστρια ο οποίος όχι μόνον αρνήθηκε, αλλά αργότερα έγραψε πως 

θεωρούσε ότι οι Φιλικοί ήταν υπαίτιοι για τον όλεθρο που προμηνυόταν στην 

Ελλάδα.  


