
Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 

Εφοδιαστικό έγγραφο Φιλικού. Κρυπτογραφημένο αποδεικτικό της μύησης 

 

Η Φιλική Εταιρία ήταν η σημαντικότερη από τις μυστικές οργανώσεις που 

σχηματίστηκαν για την προετοιμασία της Επανάστασης για την απελευθέρωση των 

Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ιδρύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1814, 

στην Οδησσό της Ρωσίας. Ιδρυτές ήταν ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Νικόλαος Σκουφάς 

και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ. 



Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

                                  Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας 

Όσοι έμπαιναν στην Φιλική Εταιρία έδιναν και έναν όρκο πίστης που ήταν 

Ελευθερία ή Θάνατος, είχαν κώδικες, ψευδώνυμα, συνθηματικές λέξεις και ένα 

σύμβολο. 

 

Ο σκοπός της εταιρείας και το κρυπτογραφικό της αλφάβητο 
  

Οι Φιλικοί καθιέρωσαν κρυπτογραφική χρήση του αλφάβητου για να μην μπορούν να τους 
ανακαλύψουν στην αλληλογραφία τους. 
Για τα κύρια ονόματα των στελεχών της Εταιρίας είχαν γράμματα συνθηματικά : 
Για τον Αθαν. Τσακάλωφ  ΑΒ, 
για τον Νικ. Σκουφά   ΑΓ, 
για τον Νικόλαο Γαλάτη ΑΔ , 
για τον Αντώνιο  Κομιζόπουλο  ΑΕ 
για τον Εμμανουήλ  Ξάνθο  ΑΖ, 
για τον Αθανάσιο  Σέκερη ΑΗ, 
για τον  Άνθιμο Γαζή   ΑΘ, 
για τον Παναγιώτη  Αναγνωστόπουλο ΑΙ, 
για τον Παναγιώτη  Σέκερη  ΑΚ, 
για τον Γρηγόριο Δικαίο  ΑΜ 

 



Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Οι ιστορικοί δεν μπορούν να  πουν με σιγουριά, ποιος από τους τρεις  είχε την 

σύλληψη της ιδέας για την ίδρυση της Εταιρίας. Ο Ξάνθος στα απομνημονεύματα 

του, δηλώνει πως ήταν αυτός που παρακίνησε τον Σκουφά, αλλά είναι βέβαιο ότι ο 

Σκουφάς πρώτος είχε ένα αρχικό πλάνο για την Εταιρεία. 

Δεν ήταν εύκολο να γίνει καθένας μέλος αυτής της Εταιρείας. Όποιος ήθελε να 

ενταχθεί στην Εταιρεία έπρεπε να δώσει έναν όρκο μπροστά σε ιερέα. Έφερνε ένα 

μικρό κίτρινο κερί που του είχε ζητηθεί από πριν και πήγαινε σ’ ένα ασφαλές μέρος 

για να ορκιστεί. ‘’ Όρκος των Φιλικών’’ ήταν ο τρόπος με τον οποίο ορκίζονταν. 

 

 

Αρχικά πίστευαν, ότι  οι υποστηρικτές αυτής της Εταιρείας ήταν οι Ρώσοι όμως στην 

πραγματικότητα δεν υπήρχε κανείς μεγάλος υποστηρικτής, παρά μόνο οι υπάλληλοι 

οι έμποροι και διάφορα μέλη της Εταιρείας. 

 

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Εταιρεία ήταν η έλλειψη μελών. Αυτό το 

πρόβλημα το αντιμετώπισαν το 1818 με αλλαγή έδρας. Μεταφέρθηκα από την 

Οδησσό στην Κωνσταντινούπολη. Με αυτόν τον τρόπο πέτυχαν τον σκοπό τους να 

αυξάνουν τα μέλη της Εταιρείας.  

 



Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Η σφραγίδα της Φιλικής Έταιρείας 

 

Χαρακτηριστικά, έως τα μέσα του 1817, οι Φιλικοί απαριθμούσαν μόλις 30 μέλη, 
κυρίως ομογενών της Ρωσίας και της Μολδοβλαχίας. 

Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια, η αύξηση των μελών ήταν ραγδαία, καθώς έφταναν τα 
3.000 και πλέον μέλη, με τους περισσότερους αρχιερείς και πρόκριτους της 
Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου να έχουν ήδη μυηθεί. 
Από την άλλη πλευρά, η μύηση κάποιου νέου μέλους στη Φιλική Εταιρεία δεν ήταν 
μια τόσο απλή διαδικασία. Στην κατώτερη βαθμίδα ιεραρχίας βρίσκονταν οι 
“βλάμηδες” ή “αδελφοποιητοί”, οι οποίοι αποτελούνταν από αγράμματους 
ραγιάδες, ενώ λίγο πιο ψηλά βρίσκονταν οι “συστημένοι”, οι οποίοι ήταν 
εγγράμματοι. Σε αυτές τις δύο κατηγορίες, ανήκαν όλοι όσοι επιθυμούσαν να 
μυηθούν στην Εταιρεία. Οι υποψήφιοι, αφού είχαν αποδείξει ότι πραγματικά 
διακατέχονται από αισθήματα φιλοπατρίας, καθώς και ότι δεν αποτελούν μέλη σε 
κάποια άλλη μυστική οργάνωση, θα έπρεπε να ορκιστούν με το χέρι τους στο 
Ευαγγέλιο ή σε κάποιο εικόνισμα. Στη συγκεκριμένη τελετή μύησης συμμετείχε και 
ένας “Ιερέας’’ Φιλικός, καθώς και ένας κληρικός της Ορθόδοξης Χριστιανικής 
Εκκλησίας, που πολλές φορές, για λόγους ασφαλείας, δε γνώριζε το περιεχόμενο 
του όρκου. 

Μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Παπαφλέσσας και ο Κολοκοτρώνης γίνονται στη 
συνέχεια μέλη της Εταιρείας. Ένα άλλο ζήτημα της Εταιρείας ήταν να βρεθεί ένας 
αρχηγός. Μετά την άρνηση του Καποδίστρια εκλέχτηκε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ως 
αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας. 

 

                                     

  



Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ο Όρκος Φιλικής Εταιρείας 

 

Πηγή: 
https://goo.gl/9kKwpi 
https://goo.gl/6mnV30 

Εργασία των μαθητριών του Β3  

 Συλλέκτη Αγγελική 
 Τσάλμα Σταματία 
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