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Από τισ αρχζσ του 18ου αιϊνα παρατθρείται θ παρουςία μυςτικϊν εταιρειϊν και 
ιδίωσ των τεκτονικϊν ςτοϊν. Ο κακθγθτισ Βαςίλθσ Ραναγιωτόπουλοσ ςθμειϊνει 
χαρακτθριςτικά: «Ιταν θ εποχι των εταιρειϊν, πολιτιςτικοφ ι άλλου χαρακτιρα οι 
οποίεσ λειτουργοφςαν ωσ αντίβαρο ςτθν απολυταρχία». Μζςα ςε αυτζσ τισ μυςτι-
κζσ εταιρείεσ ηυμϊνονται οι ζννοιεσ τθσ ελευκερίασ και τθσ ανεξαρτθςίασ καλά προ-
φυλαγμζνεσ από τα μάτια τθσ μυςτικισ αςτυνομίασ και τθσ κακολικισ κρθςκευτικισ 
κυριαρχίασ. Οι ιδζεσ που αναπτφχκθκαν μζςα ςε αυτζσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ 
με τα ιδανικά που ενζπνευςαν τθν Ελλθνικι Εκνεγερςία. Οι λζξεισ ειρινθ - ιςότθτα 
και αδελφοςφνθ ιταν κοινόσ τόποσ.  
Οι μυςτικζσ εταιρείεσ που άρχιςαν να δθμιουργοφνται ςτθν Ευρϊπθ ιταν πάρα 
πολλζσ και φυςικά δεν είναι δυνατι θ παρουςίαςθ όλων ςτα πλαίςια μιασ επετει-
ακισ ομιλίασ. Κα επιχειρθκεί λοιπόν μια ςυνοπτικι αναφορά ςτισ ελλθνικζσ κυρίωσ 
μυςτικζσ εταιρείεσ, λζγοντασ δε ελλθνικζσ νοοφνται αυτζσ που ιδρφκθκαν εντόσ των 
ορίων τθσ ςθμερινισ ελλθνικισ επικράτειασ αλλά και εκτόσ αυτισ από Ζλλθνεσ. 
Λδιαίτερθ βαρφτθτα δίδεται ςτθ γνωςτότερθ και ςπουδαιότερθ όλων για τθ 
ςυμβολι τθσ ςτον απελευκερωτικό αγϊνα, τθ Φιλικι Εταιρεία.  
-/- 
Μετά τθν Άλωςθ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ γιγαντϊκθκε το ιδθ ζντονο μεταναςτευ-
τικό κφμα προσ τθν Λταλία, τθν Λςπανία, τθ Γαλλία και τισ χϊρεσ τθσ κεντροδυτικισ 
Ευρϊπθσ, κυρίωσ ανκρϊπων των γραμμάτων και των τεχνϊν, μεταφζροντασ τθν 
ελλθνικι πνευματικι παρακατακικθ. Λζγεται δε από πολλοφσ ότι θ πλθμμυρίδα 
των λογίων αυτϊν ιταν αυτι που ζδωςε τθν ϊκθςθ που χρειάηονταν οι Δυτικο-
ευρωπαίοι για να προχωριςουν ςτθν εποχι του Ανκρωπιςμοφ, τθσ Αναγζννθςθσ 
και του Διαφωτιςμοφ. 
Οι Ζλλθνεσ του Βυηαντίου δθμιοφργθςαν παροικίεσ ςε μεγάλεσ πόλεισ τθσ κεντρικισ 
κυρίωσ Ευρϊπθσ, ιδιαίτερα δε τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου. Μζςα ςε αυτό το κλίμα 
κα αναπτυχκοφν αρκετζσ μυςτικζσ εταιρίεσ, οι οποίεσ κα μορφοποιιςουν μεκοδικά 
τουσ εκνικοφσ ςτόχουσ μζςα από το πολυεκνικό χάοσ τθσ εποχισ ςτθ νοτιοανα-
τολικι κυρίωσ Ευρϊπθ. Οι εταιρείεσ αυτζσ είχαν αρχικά μορφωτικό και παιδευτικό 
ςκοπό, ςε πολλζσ όμωσ από αυτζσ υποκρφπτονταν θ ιδζα τθσ απελευκζρωςθσ του 
Ζκνουσ.  



Μζχρι τότε βζβαια υπιρξαν απελευκερωτικά κινιματα, όμωσ ι ιταν ξενοκίνθτα ι 
είχαν εμφανι τοπικό χαρακτιρα και ουδζποτε είχαν οργανωκεί από δυνάμεισ 
αποκλειςτικά ελλθνικζσ με πανελλινια εμβζλεια. 
Το πλιρωμα του χρόνου ζκανε τουσ Ζλλθνεσ τθσ εποχισ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι 
για τθν πραγματικι αφφπνιςθ του ζκνουσ χρειαηόταν μια μακρόχρονθ μεκοδικι 
πνευματικι προετοιμαςία, θ οποία όμωσ απαιτοφςε υψθλότερθ πολιτιςτικι ςτα-
κμθ, μόρφωςθ, επαφι με τισ νζεσ ιδζεσ και τθ διαςφάλιςθ τεχνικϊν υποδομϊν για 
τθν διάδοςθ των ιδεϊν αυτϊν, όπωσ τυπογραφεία και ευχζρεια μετακινιςεων. Οι 
προχποκζςεισ αυτζσ μποροφςαν να αναπτυχκοφν μόνο ςτισ ανεπτυγμζνεσ ελλθνι-
κζσ αςτικζσ παροικίεσ. Μορφωμζνοι λοιπόν και ενκουςιϊδεισ Ζλλθνεσ αςτοί με νζεσ 
ιδζεσ, επθρεαςμζνοι από το πνεφμα του Διαφωτιςμοφ και χωρίσ δογματικζσ δες-
μεφςεισ ιταν οι πρωτεργάτεσ τθσ δθμιουργίασ των προεπαναςτατικϊν μυςτικϊν 
εταιριϊν που οδιγθςαν ςτθν αφφπνιςθ του Ζκνουσ και ςτον πανελλινιο ξεςθκωμό.  
Από τισ αρχζσ λοιπόν του 18ου αιϊνα αρχίηει θ ίδρυςθ μυςτικϊν εταιριϊν εντόσ και 
εκτόσ τθσ Ελλάδασ. Ιδθ από το 1700 άρχιςε θ ςφςταςθ αρκετϊν από αυτζσ ςτθ 
Μάνθ και κυρίωσ τθν περίοδο τθσ Αυτοκρατορίασ του Μεγάλου Ρζτρου και τθσ 
Αικατερίνθσ τθσ Βϋ. Στισ παραδουνάβιεσ περιοχζσ και ςτθ ωςία ιδρφκθκαν κατά 
καιροφσ διάφορεσ μυςτικζσ οργανϊςεισ με ςκοπό τθν πρόκλθςθ επαναςτατικϊν 
κινθμάτων ςτισ υπόδουλεσ περιοχζσ των Βαλκανίων. Μια τζτοια εταιρεία φζρεται 
να ζχει ιδρφςει ςτθ Μόςχα ο ςτρατθγόσ και τζκτων Ρζτροσ Μελιςςθνόσ, ο οποίοσ 
υπζκαλπε ςχζδια για τθν απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδοσ μζςα ςτο ρωςικό ςτρατό. Το 
1777 ςτο Hermannstaadt τθσ Τρανςυλβανίασ, ο θγεμϊν τθσ Βλαχίασ και τζκτων 
Αλζξανδροσ Μουροφηθσ ιδρφει τθν ελλθνικι λζςχθ «Αλζξανδροσ» ενϊ το 1780 
υφίςταται ςτο Βουκουρζςτι θ «Εταιρεία των φίλων», μζλοσ τθσ οποίασ φζρεται να 
είναι και ο ιγασ Φεραίοσ. 
Ο ιγασ εκφράηει το ςφνολο των ανκρϊπων που πίςτεψαν ςτθν ιδζα τθσ ελευκε-
ρίασ. Με το γραπτό ζργο του ξεςικωνε τισ καρδιζσ και φϊτιηε το πνεφμα των υπο-
δουλωμζνων Ελλινων. Με τθν ηωι και το κάνατό του ζκρεψε τθν αποφαςιςτικότθ-
τά τουσ. Ο Κοφριοσ, θ Χάρτα, το όλον ζργο του, ιταν κραυγι κατά τθσ τυραννίασ. 
Μιςικθκε από τουσ νομείσ τθσ εξουςίασ κανάςιμα. Θ ιδζα του για τθν παν-
βαλκανικι εξζγερςθ δεν τον ζκανε μιςθτό μόνο ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία.  
Τον κυνιγθςε αλφπθτα και θ Αυςτριακι Αυτοκρατορία. Αλλά και το Ρατριαρχείο και 
οι Φαναριϊτεσ μετά το κάνατό του ζκαναν αγϊνα για να εξαφανίςουν το ζργο του. 
Ο Γιάννθσ Κορδάτοσ ςτο βιβλίο του «ιγασ Φεραίοσ και Βαλκανικι Ομοςπονδία» 
γράφει για τον πρωτοψάλτθ τθσ ελευκερίασ: «Αν δεν περνοφςε από το ςχολείο του 
μαςονιςμοφ και καρμποναριςμοφ δε κα μποροφςε να είναι μπαςμζνοσ ςτο ςυνω-
μοτικό πνεφμα τθσ τοτινισ εποχισ και να δράςει όπωσ ζδραςε».  
Το 1787 ο Αλζξανδροσ Μαυροκορδάτοσ ιδρφει ςτθ ωςία τθν εταιρεία «Φοίνιξ» με 
ςκοπό τθν απελευκζρωςθ των υποδοφλων υπό των Οκωμανϊν. Μζλθ τθσ φζρονται 
να είναι οι Φεραίοσ, Υψθλάντθσ, Καποδίςτριασ και Σκουφάσ. Θ εταιρεία αυτι επεκ-
τάκθκε μζχρι και τθν Ελλάδα αφοφ προθγουμζνωσ διαδόκθκε ςτισ παραδουνάβιεσ 
χϊρεσ και τθν Κωνςταντινοφπολθ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτισ παραδουνάβιεσ 
περιοχζσ ο ελλθνιςμόσ δζςποηε τόςο πνευματικϊσ «δια των ςχολείων και των 
λογίων» όςο και οικονομικϊσ «δια των εκεί πόρων». 
Ραράλλθλα, ςτθ Γαλλία αρχίηει να γιγαντϊνεται το φιλελλθνικό πνεφμα, ιδίωσ ςτισ 
ςυγκεντρϊςεισ Ελλινων και Γάλλων ςυγγραφζων. Ονόματα όπωσ αυτά των 
Σατομβριάνδου, Φορζλ, Ρουκεβίλ, Ουγκϊ, Βερανηζρου κοςμοφςαν το φιλελλθνικό 



κίνθμα. Στα πλαίςια αυτά ιδρφεται το 1809 ςτο Ραρίςι θ «Ελλθνικι Εταιρεία», 
ακολοφκωσ δε το «Ελλθνόγλωςςο Ξενοδοχείο». Τα μζλθ του «Ελλθνόγλωςςου 
Ξενοδοχείου» υποχρεοφνταν να υποςτοφν μια μακρά τελετι μυιςεωσ και να 
φζρουν μυςτικοφσ αρικμοφσ ταυτότθτασ. Τα ονόματα των μελϊν γράφοντασ μζςα 
ςτο λεγόμενο «Βιβλίο τθσ Ηωισ» και κακζνα από αυτά ζπαιρνε ζναν αρικμό 
ςφμφωνα με τον χρόνο εγγραφισ του. Λδρυτζσ του «Ξενοδοχείου» υπιρξαν ο 
Τςακάλωφ και οι τζκτονεσ Γρθγόριοσ Ηαλίκθσ, Choiseul Gouffier, Ρζτροσ Σκυλίτςθσ, 
Στζφανοσ Χατηθμόςχοσ και Λωάννθσ Νικολόπουλοσ. 
Τθν ίδια περίοδο, ςτθ Βενετία εμφανίηεται και θ «Εταιρία των Ρζντε» ι τθσ «Σιωπισ 
των Ελλινων», που κεωρείτο αδερφι προσ εκείνθ των Καρμπονάρων. Οι Καρμπο-
νάροι ιταν μζλθ μιασ μυςτικισ οργάνωςθσ με δθμοκρατικζσ, αντικλθρικαλιςτικζσ, 
φιλελεφκερεσ και πατριωτικζσ κζςεισ, που ανζπτυξε δράςθ κυρίωσ ςτθν Λταλία και 
λιγότερο ςτθ Γαλλία, τθν Ρορτογαλία, τθν Λςπανία, τθν Ελβετία και τθν Ρολωνία. 
Υπιρξε μια από τισ κορυφαίεσ οργανϊςεισ αντίςταςθσ ςτα απολυταρχικά κακεςτϊ-
τα τθσ εποχισ εκείνθσ, επιδιϊκοντασ κυρίωσ κοινωνικζσ και πολιτικζσ μεταρρυ-
κμίςεισ. Οι Καρμπονάροι ςτιριξαν ζμμεςα και άμεςα τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ, 
πολλοί δε από αυτοφσ ζδωςαν και τθν ηωι τουσ ακόμα μαχόμενοι υπζρ τθσ ελευ-
κερίασ τθσ πατρίδασ μασ. Αξιοςθμείωτθ είναι θ περίπτωςθ του κόμθτοσ Σανταρό-
ςα, θγετικισ μορφισ τθσ Επαναςτάςεωσ του Ρεδεμοντίου ο οποίοσ, αν και διετζ-
λεςε Υπουργόσ Στρατιωτικϊν, εντοφτοισ πολζμθςε ωσ απλόσ ςτρατιϊτθσ ςτο πλευρό 
του Αλζξανδρου Μαυροκορδάτου, κυςιάηοντασ μάλιςτα και τθ ηωι του υπζρ του 
Αγϊνα.  
Στθ Βιζννθ το 1814 ιδρφεται από τουσ Λωάννθ Καποδίςτρια, Λγνάτιο Μθτροπολίτθ 
Ουγγροβλαχίασ και Άνκιμο Γαηι θ νζα «Φιλόμουςοσ Εταιρεία» με ζδρα αρχικά τθ 
Βιζννθ και μετά τισ διϊξεισ του Μζτερνιχ το Μόναχο. Το πρόγραμμά τθσ ιταν εκνικό 
και εκπαιδευτικό κακόςον οι ιδρυτζσ τθσ πίςτευαν ότι προ πάςθσ δράςεωσ ζπρεπε 
να προθγθκεί θ εκπαίδευςθ των Ελλινων. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ προς-
πάκειασ για πνευματικι ανάταςθ και αφφπνιςθ των Ελλινων υπιρξε το υπό του 
Άνκιμου Γαηι εκδοκζν περιοδικό «Ερμισ ο Λόγιοσ ι Φιλολογικαί Αγγελίαι», το 
οποίο τυπωνόταν από το 1811 ζωσ το 1821 και διανεμόταν τόςο ςτισ ελλθνικζσ 
παροικίεσ όςο και ςτισ υπόδουλεσ περιοχζσ. Το 1812 ιδρφεται και ςτθν Ακινα 
«Φιλόμουςοσ Εταιρεία» με εμφανι εκπαιδευτικό ςκοπό και βακφτερο εκνικό 
απελευκερωτικό. 
-/- 
Είναι προφανζσ ότι ςτισ μυςτικζσ εταιρείεσ υπαγόταν και ο Τεκτονιςμόσ. Ιδθ από το 
1740 ιδρφονται ςτον ελλθνικό χϊρο τεκτονικζσ ςτοζσ με πρϊτθ τθν «Logia di 
Beneficenza» ςτθν Κζρκυρα, ςτθν ίδια δε πόλθ το 1807 ιδρφεται θ ςτοά «Φιλο-
γζνεια». Οι δφο αυτζσ ςτοζσ, οι οποίεσ ςυνενϊκθκαν το 1813, εργάςτθκαν ςυςτθ-
ματικά υπζρ τθσ εκνικισ αποκαταςτάςεωσ τθσ πατρίδασ μασ. 
Το 1810 ιδρφεται ςτθν Αγία Μαφρα Λευκάδασ θ ςτοά «Union» που αργότερα 
αναφζρεται με τον διακριτικό τίτλο «Ζνωςισ Λευκάδοσ». Σε αυτιν μυικθκε το 1813 
ο εκ των ιδρυτϊν τθσ «Φιλικισ Εταιρείασ» Εμμανουιλ Ξάνκοσ. Το 1815 ιδρφκθκε 
ςτθν Κζρκυρα θ ςτοά «Ρυκαγόρασ» και ςτθ Ηάκυνκο «Ο Αναγεννόμενοσ Φοίνιξ», 
τθσ οποίασ θ δράςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ «Φιλικισ Εταιρείασ» είναι γνωςτι, μζλθ 
τθσ δε υπιρξαν ο Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ και άλλοι δράςαντεσ κατά τθν Επανά-
ςταςθ. Επίςθσ, κατά τθν ίδια προεπαναςτατικι περίοδο ιδρφονται οι τεκτονικζσ 
ςτοζσ «Φιλανκρωπία» ςτθ Ηάκυνκο, «Φιλαλικεια» ςτθν Αγία Μαφρα Λευκάδοσ και 



«Φιλοτιμία» ςτθν Κεφαλλονιά. Τεκτονικζσ ςτοζσ ιδρφονται και ςε μεγάλεσ πόλεισ 
τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ αλλά και ςε πολλζσ άλλεσ διάςπαρτεσ ςτον 
ευρωπαϊκό χϊρο, όπου μυικθκαν πλείςτοι όςοι πρωτεργάτεσ του εκνικοαπελευ-
κερωτικοφ αγϊνα τθσ πατρίδασ μασ. Ενδεικτικά και μόνο αναφζρω τουσ Λωάννθ 
Καποδίςτρια, Αλζξανδρο, Δθμιτριο και Νικόλαο Υψθλάντθ, ιγα Φεραίο, Άνκιμο 
Γαηι, Διονφςιο ϊμα, Ραλαιϊν Ρατρϊν Γερμανό, Κεόδωρο Κολοκοτρϊνθ, Αλζξαν-
δρο Μαυροκορδάτο, Εμμανουιλ Ξάνκο. Για τθν τεκτονικι ιδιότθτα των άλλων δφο 
ςυνιδρυτϊν τθσ Φιλικισ Εταιρείασ Σκουφά και Τςακάλωφ ζχουμε τθ μαρτυρία του 
Κεόδωρου Κολοκοτρϊνθ, εγγονοφ του «Γζρου του Μοριά», ο οποίοσ ςτο βιβλίο του 
«Λερείσ των Ελευςινίων» και ςτθν αρχι τθσ αφιερϊςεϊσ του ςτουσ Σκουφά και 
Τςακάλωφ γράφει: «Ευλογθμζναι αι Μαςονικαί Στοαί αι οποίαι ςασ εβάπτιςαν εισ 
τθν κολυμπικραν τθσ ελευκερίασ…». 
Στα τεκτονικά εργαςτιρια καλλιεργοφνταν ςυςτθματικά θ ιδζα τθσ απελευκζρωςθσ 
του Ζκνουσ και τοφτο διότι θ αγάπθ του πολίτθ προσ τθν πατρίδα του διδάςκονταν 
ωσ κεμελιϊδθσ φιλοςοφικι αξία και κοινωνικι αρετι. Θ φιλοπατρία δια τον 
τζκτονα ςυνιςτά κεμελιϊδθ φυςικό νόμο και δεςμό μθ επιδεκτικό καταλφςεωσ. 
Είναι γνωςτό ότι τζκτονεσ τθσ Κζρκυρασ μεςολάβθςαν ςτον Άγγλο Βαςιλιά για να 
μθν τιμωρθκεί ο ναφαρχοσ Κόδριγκτον για τθν πρωτοβουλία του κατά τθ ναυμαχία 
του Ναυαρίνου, θ οποία ςυνετζλεςε αποφαςιςτικά ςτθν περαίωςθ του απελευκε-
ρωτικοφ αγϊνα. Ταυτόχρονα, χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτοκυςίασ ιταν οι 
«Εβδομιντα Γάλλοι Τζκτονεσ», οι οποίοι ζπεςαν μαχόμενοι ςτα Ψαρά. Άλλωςτε, 
δεν μπορεί να κεωρθκεί τυχαίο το γεγονόσ ότι οι λοιπζσ μυςτικζσ εταιρείεσ 
άνκθςαν ςε πόλεισ όπου ιδθ υφίςταντο τεκτονικά εργαςτιρια, όπωσ ςτθν Οδθςςό, 
τθν Κωνςταντινοφπολθ, τθ Σμφρνθ και τα Λόνια Νθςιά. 
Θ δράςθ των Τεκτόνων ςτθν Ελλάδα αναπτφςςεται κυρίωσ με άξονα τθν Επτάνθςο 
κακόςον εκεί λειτουργοφςαν από μακροφ τεκτονικζσ ςτοζσ και οι εκπρόςωποι των 
εκάςτοτε κατακτθτϊν ςυχνά ιταν Τζκτονεσ. Θ ιςχυρι προςωπικότθτα του Τζκτονοσ 
Διονυςίου ϊμα αφινει βακφ χνάρι ςτα γεγονότα τθσ εποχισ εκείνθσ κακόςον 
διζκεςε όχι μόνον τθν τεράςτια περιουςία του υπζρ του Αγϊνοσ αλλά αφοςιωμζνοσ 
«ψυχι τε και ςϊματι» ςε αυτόν ςυνετζλεςε ςτθν αίςια ζκβαςι του με τισ προτρο-
πζσ, τισ ςυμβουλζσ και τουσ διπλωματικοφσ χειριςμοφσ του. Ο Διονφςιοσ ϊμασ 
μαηί με τουσ Τζκτονεσ Κωνςταντίνο Δραγϊνα και Ραναγιϊτθ Στεφάνου ςυνζςτθςε 
τθν «Επιτροπι Αγϊνοσ» με ςκοπό να ενεργεί για τθν ευόδωςθ του εκνικοαπελευ-
κερωτικοφ αγϊνα. Θ ωσ άνω Επιτροπι, ζχοντασ μάλιςτα τθν απροκάλυπτθ ςυμπα-
ράςταςθ του Άγγλου Αρμοςτι Φρειδερίκου Άνταμ, ζχει να επιδείξει μεταξφ άλλων 
τζςςερεισ εξαιρετικζσ επιτυχίεσ: α)Τθν διατφπωςθ αίτθςθσ για αγγλικι προςταςία 
του Αγϊνα, β)Τθν δθμιουργία καταςκοπευτικοφ δικτφου ςτο ςτρατό του Λμπραιμ, 
γ)Τθν θκικι και υλικι ςτιριξθ του αγϊνα τθν ϊρα που το παν φαινόταν να 
καταρρζει και δ)Τθν κακοδιγθςθ και το ςυντονιςμό του φιλελλθνικοφ ρεφματοσ.  
-/- 
Τον Σεπτζμβριο του 1814, τρεισ αφανείσ ωσ τότε ζμποροι, ο Εμμανουιλ Ξάνκοσ, ο 
Ακανάςιοσ Τςακάλωφ και ο Νικόλαοσ Σκουφάσ ίδρυςαν ςτθν Οδθςςό τθν εταιρία 
των Φιλικϊν, τθ γνωςτι ςε όλουσ «Φιλικι Εταιρεία», με ςκοπό να ενεργιςει 
«ευκαιρίασ δοκείςθσ» τθν απελευκζρωςθ τθσ πατρίδοσ, όπωσ ζγραψε αργότερα 
ςτα Απομνθμονεφματά του ο Ξάνκοσ. Δεν είναι γνωςτό ςε ποιον από τουσ τρεισ 
ανικε θ ιδζα για τθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ, αν και ο Ξάνκοσ γράφει ότι αυτόσ 



πρότεινε εισ τουσ «ρθκζντασ φίλουσ του τθν θν ςυνζλαβε ιδζαν να ςυςτιςωςι μια 
εταιρεία» και ο Τςακάλωφ, ωσ μζλοσ του «Ελλθνόγλωςςου Ξενοδοχείου», είναι  
πικανό να ζφερε τθν οργανωτικι πείρα του ςτθν Οδθςςό. 
Τα τζςςερα πρϊτα χρόνια ηωισ τθσ εταιρείασ παρατθρείται μια ςχετικι αδράνεια, θ 
οποία μπορεί να αποδοκεί ςε πολλοφσ λόγουσ, μεταξφ των οποίων οι διαφορετικζσ 
απόψεισ των ιδρυτϊν, θ διαπίςτωςθ ότι οι Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ προσ τουσ 
οποίουσ κυρίωσ απευκφνκθκαν υπιρξαν επιφυλακτικοί αλλά και το γεγονόσ ότι το 
προςωπικό κφροσ των τριϊν μικροεμπόρων δεν ιταν τζτοιο ϊςτε να εμπνεφςει 
εμπιςτοςφνθ. Ραρά τθν αδράνεια όμωσ των πρϊτων μθνϊν, θ μετάβαςθ του 
Σκουφά και του Τςακάλωφ ςτθ Μόςχα κακϊσ και θ μφθςθ ςτισ 13 Δεκεμβρίου του 
1814 του μεγαλοτραπεηίτθ Γεωργίου Σζκερθ άνοιξε τον δρόμο προσ τθν ενίςχυςθ 
τθσ εταιρείασ. Εντοφτοισ, ωσ το 1816 δεν είχαν κατθχθκεί περιςςότερα από 20 μζλθ 
και το 1817 ζφταςαν ςτα 42. Ωσ το 1818 είχαν μυθκεί ςθμαντικζσ μορφζσ του 
Ελλθνιςμοφ, όπωσ ο Ραναγιϊτθσ Αναγνωςτόπουλοσ, ο Άνκιμοσ Γαηισ, ο Κεόδωροσ 
Νζγρθσ, ο Αλζξανδροσ Μαυροκορδάτοσ, ο Αναγνωςταράσ, ο Ραπαφλζςςασ, ο Βιά-
ροσ Καποδίςτριασ (αδερφόσ του Λωάννθ) και άλλοι πολλοί. Οι ακρόεσ όμωσ μυιςεισ 
άρχιςαν μετά το 1818 τόςο ςτον ελλαδικό χϊρο όςο και ςτισ παροικίεσ τθσ δια-
ςποράσ, ο αρικμόσ όμωσ των μυθμζνων δεν είναι γνωςτόσ, μάλιςτα υπολογίηεται 
ότι ανιλκε ςε χιλιάδεσ αν και τα γνωςτά ονόματα των εταίρων είναι μόλισ 1.096.  
Θ εταιρεία ζκετε ωσ ςκοπό τθσ τθν απελευκζρωςθ τθσ Ρατρίδοσ και πζρα από αυτό 
δεν υπάρχουν μαρτυρίεσ ότι αποφαςίςτθκε οτιδιποτε άλλο, όπωσ ποιο κα ιταν το 
κακεςτϊσ τθσ ανεξάρτθτθσ Ελλάδοσ, Βαςιλεία ι Αβαςίλευτθ Δθμοκρατία.  
Ρικανότατα οι ιδρυτζσ τθσ να αντιλαμβάνονταν ότι τα κζματα αυτά ιταν παρα-
κινδυνευμζνα να κιγοφν μετά τθν πτϊςθ του Ναπολζοντα. Μςωσ πάλι να διαιςκάνο-
νταν ότι οποιαδιποτε ανακοίνωςθ ςχετικά με το μελλοντικό πολιτικο-κοινωνικό 
κακεςτϊσ τθσ Ελλάδοσ κα ζβριςκε αντίκετουσ πολλοφσ Ζλλθνεσ. Γιατί, μολονότι ο 
ελλθνιςμόσ δεν είχε ακόμθ εδαφικά όρια, βακιζσ κοινωνικζσ και τοπικζσ διαφορζσ 
τον χϊριηαν. Δεν ιταν άλλωςτε λίγεσ οι φορζσ που οι διαφωνίεσ μεταξφ των επανα-
ςτατθμζνων Ελλινων οδιγθςαν ςε ςυγκροφςεισ ακόμθ και κατά τθ διάρκεια του 
Αγϊνοσ τθσ Ανεξαρτθςίασ.  
Αναφορικά με τθν οργανωτικι ςχζςθ τθσ «Φιλικισ Εταιρείασ» με άλλεσ προχπάρ-
χουςεσ μυςτικζσ εταιρείεσ, δεν ζχει αποδειχτεί κάποια ιδιαίτερθ επιρροι και 
ςυνεργαςία παρά το γεγονόσ ότι ο Τςακάλωφ υπιρξε ο ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ 
των «Φιλόμουςων Εταιρειϊν» των Ακθνϊν και τθσ Βιζννθσ. Επίςθσ, είναι άγνωςτο τι 
πιραν οι Φιλικοί από τουσ Καρμπονάρουσ, είναι βζβαιο όμωσ ότι οι δφο οργανϊ-
ςεισ ζκεςαν παρόμοιουσ ςκοποφσ και κινικθκαν προσ ίδιουσ ςτόχουσ. Πςον αφορά 
δε τθν ςχζςθ τθσ «Φιλικισ Εταιρείασ» με τον Τεκτονιςμό, υπάρχει τουλάχιςτον μια 
ζμμεςθ επιρροι, θ οποία βζβαια είναι εμφανζςτερθ ςτουσ Τζκτονεσ, αφοφ ζχουν τθ 
δυνατότθτα να ςυγκρίνουν το τυπικό και τθν οργανωτικι δομι και των δφο. 
Άλλωςτε, ο ίδιοσ ο Ξάνκοσ γράφει ςτα απομνθμονεφματά του ότι «Κατά τασ αρχάσ 
του 1813 μεταβάσ εισ Αγίαν Μαφραν δια παρακινιςεωσ φίλου μου τινόσ Ραναγιω-
τάκθ Καραγιάννθ, ειςιχκθν εισ τθν Εταιρείαν των ελευκζρων Τεκτόνων (Μαςόνων). 
Ων δε ιδεϊν ελευκζρων και πνζων πάντοτε μίςοσ κατά τθσ τουρκικισ τυραννίασ, 
ςυνζλαβον αμζςωσ τθν ιδζαν ότι δφνατο να ενεργθκεί μία μυςτικι εταιρεία κατά 
τουσ κανόνεσ ταφτθσ, τθσ των Ελευκζρων Τεκτόνων, βάςιν ζχουςα τθν ζνωςιν όλων 
των εν Ελλάδι και εισ άλλα μζρθ ευριςκομζνων καπιτάνων, αρματωλϊν και άλλων 
επιςιμων πάςθσ τάξεωσ ομογενϊν, δια να ενεργιςωςιν εν καιρϊ τθν ελευκζρωςιν  



τθσ Ρατρίδοσ». 
Θ οργάνωςθ τθσ Εταιρείασ είχε ιεραρχικι μορφι. Αρχικά, κακορίςτθκαν επτά 
βακμοί για τα μζλθ τθσ Εταιρείασ και εν ςυνεχεία προςετζκθ και ο βακμόσ των 
Μεγάλων Λερζων των Ελευςινίων για τουσ αποτελοφντεσ τθν Ανϊτατθ Αρχι. Τα 
μζλθ τθσ Αρχισ αυτισ δεν ιταν γνωςτά ςτουσ κατϊτερουσ βακμοφσ, ο δε Σκουφάσ 
ζλεγε ςτουσ μυθμζνουσ ότι τθν Αρχι αποτελοφςαν διακεκριμζνοι και φθμιςμζνοι 
Ζλλθνεσ. 
Τα νεοειςερχόμενα μζλθ υποβάλλονταν ςε μια μυθτικι διαδικαςία που διαρκοφςε 
δφο ι τρεισ θμζρεσ, ϊςτε να δοκεί ο χρόνοσ ςτο μυοφμενο να ςκεφτεί καλά τισ 
ςοβαρζσ υποχρεϊςεισ που αναλάμβανε, ζδιναν δφο όρκουσ, τον ζναν μπροςτά ςε 
Ορκόδοξο Λερζα και τον άλλο χωρίσ τθν παρουςία αυτοφ. Με τον πρϊτο όρκο ο 
μυοφμενοσ βεβαίωνε ότι αυτά που κα ζλεγε κα ιταν αλθκινά και με τον δεφτερο 
ότι δε κα κοινολογοφςε τα μυςτικά τθσ Εταιρείασ. Ενδιαφζρον και αςυνικιςτο ςτοι-
χείο που ρθτά παραπζμπει ςε επιρροι από τον τεκτονιςμό είναι θ χριςθ του όρου 
«Υπζρτατο Ον». Ζλεγε ο μυοφμενοσ: «Ορκίηομαι εισ το όνομα τθσ αλθκείασ και 
δικαιοςφνθσ ενϊπιον του Υπερτάτου Πντοσ, ότι κζλω φυλάξει κακ’ όλθ τθ δφναμθ 
τθσ λζξεωσ τα μυςτικά τθσ Εταιρείασ, κυςιάηων και τθν ιδίαν μου ηωι υποφζρων και 
τα πλζον ςκλθρά βάςανα». 
Το ζτοσ 1818 τα πράγματα αλλάηουν προσ το καλφτερο κακϊσ ο αρικμόσ των 
Φιλικϊν αυξάνεται αλματωδϊσ. Νζα δραςτιρια μζλθ προςτίκενται, τα οποία και 
επιδίδονται με μεγάλο ηιλο ςτο ζργο τουσ. Οι μυιςεισ που ωσ τότε περιορίηονταν 
ςτθ ωςία, ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και ςτισ παραδουνάβιεσ περιοχζσ, άρχιςαν να 
επεκτείνονται ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ μζςω των «Δϊδεκα Αποςτόλων», 
τουσ απεςταλμζνουσ δθλαδι που είχε ορίςει ο Σκουφάσ και οι οποίοι είχαν τοπο-
κετθκεί ςε διάφορα μζρθ όπου υπιρχε ελλθνικό ςτοιχείο. Μθτροπολίτεσ, Επίς-
κοποι, Λερείσ, Διδάςκαλοι του Γζνουσ, Ρρόκριτοι, Οπλαρχθγοί, Ναυτικοί, Ζμποροι 
αλλά και κάκε είδουσ επαγγελματίεσ γράφονταν ομαδικά ςτθν Λερι Βίβλο τθσ 
Εταιρείασ, ζτοιμοι να προςφζρουν τα πάντα για τον Αγϊνα. 
Το ςθμαντικότερο όμωσ εμπόδιο για τθ δράςθ τθσ Εταιρείασ υπιρξε θ ζλλειψθ 
αρχθγοφ. Αρχικά, αποφαςίςτθκε θ προςζγγιςθ του κόμθτοσ Λωάννθ Καποδίςτρια, ο 
οποίοσ όμωσ τθν αρνικθκε με πρόφαςθ τθ κζςθ που είχε ςτο Υπουργείο Εξωτερι-
κϊν τθσ ωςίασ αλλά κατ’ ουςίαν διότι ανικοντασ ςε μια άλλθ κοινωνικι τάξθ δεν 
μποροφςε να αντιλθφκεί πωσ ζνα κίνθμα που ξεκίνθςε από μεςοαςτοφσ εμπόρουσ 
κα μποροφςε να ζχει αίςιο αποτζλεςμα κόντρα ςτθν πανίςχυρθ Λερά Συμμαχία 
κακϊσ και ςτον επικρατοφντα τθν περίοδο εκείνθ πολιτικό ςυντθρθτιςμό. 
Μετά τθν άκαρπθ αυτι προςπάκεια, θ «Φιλικι Εταιρεία» απευκφνκθκε ςτον 
πρίγκιπα Αλζξανδρο Υψθλάντθ και θ ανάλθψθ από αυτόν τθσ θγεςίασ τθσ τθν 21θ 
Απριλίου του 1820 αποτελεί κακοριςτικό ςτακμό τθσ προετοιμαςίασ για τθν 
εξζγερςθ. Το δίκτυο τθσ Εταιρείασ είχε απλωκεί ςε όλα τα ςθμεία του ελλθνιςμοφ 
και θ μυςτικότθτα των κινιςεων είχε διαςφαλιςτεί με τουσ όρκουσ των μυοφμενων, 
με το κρυπτογραφικό αλφάβθτο τθσ αλλθλογραφίασ και με τισ ςυνκθματικζσ λζξεισ 
που χρθςιμοποιοφνταν ςτισ επιςτολζσ. Από τα μζςα Λουνίου 1820, θ εκπλθκτικι 
δραςτθριότθτα που ανζπτυξε ο Υψθλάντθσ ωσ «Γενικόσ Επίτροποσ τθσ Αρχισ» 
άρχιςε να αποδίδει καρποφσ. Σθμαντικότατο για τθν οργάνωςθ του Αγϊνα ιταν το 
«Σχζδιον Γενικόν», το οποίο προζβλεπε ταυτόχρονθ επανάςταςθ των Σζρβων και 
των Μαυροβοφνιων και εξζγερςθ ςτθ Μολδοβλαχία, εμπρθςμό του οκωμανικοφ 
ςτόλου ςτο Ναφςτακμο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και κυριότερθ εςτία τθσ εξζγερςθσ 



τθν Ρελοπόννθςο. Στο διάςτθμα που μεςολάβθςε από τθν ανάκεςθ τθσ θγεςίασ 
ςτον Υψθλάντθ ωσ τον Φεβρουάριο του 1821, όταν άρχιςε θ Επανάςταςθ από τθν 
Μολδοβλαχία, ο « Γενικόσ Επίτροποσ τθσ Αρχισ » είχε κατορκϊςει να ςυντονίςει 
αλλθλοςυγκρουόμενεσ ενζργειεσ ι απόψεισ, να εξουδετερϊςει αντιδράςεισ που 
πιγαηαν από τθν άγνοια τθσ πραγματικότθτασ, να επιτφχει τθν ενότθτα των 
Φιλικϊν, να εξαςφαλίςει οικονομικά μζςα αλλά και ςυμμάχουσ ςτθ Σερβία και ςτισ 
παραδουνάβιεσ θγεμονίεσ. 
Ρερίφθμθ παραμζνει θ προκιρυξθ του Αλζξανδρου Υψθλάντθ «Μάχου υπζρ Ρίςτε-
ωσ και Ρατρίδοσ» με τθν οποία καλοφςε το ζκνοσ ςε απελευκερωτικι επανάςταςθ, 
με χαρακτθριςτικό τον επίλογό τθσ, ςτον οποίο γράφει : « Ασ καλζςωμεν λοιπόν εκ 
νζου, ω ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Ζλλθνεσ, τθν ελευκερίαν εισ τθν κλαςςικιν γθν 
τθσ Ελλάδοσ! Ασ ςυγκροτιςωμεν μάχθν μεταξφ του Μαρακϊνοσ, και των Κερμο-
πυλϊν! Ασ πολεμιςωμεν εισ τουσ τάφουσ των Ρατζρων μασ, οι οποίοι δια να μασ 
αφιςωςιν ελευκζρουσ επολζμθςαν, και απζκανον εκεί! Το αίμα των τυράννων 
είναι δεκτόν εισ τθν ςκιάν του Επαμεινϊνδα Κθβαίου, και του Ακθναίου Κραςυ-
βοφλου, οίτινεσ κατατρόπωςαν τουσ τριάκοντα τυράννουσ, εισ εκείνουσ Αρμόδου, 
και Αριςτογείτονοσ, οι οποίοι ςυνζτριψαν τον Ρειςιςτρατικόν ηυγόν εισ εκείνθν του 
Τιμολζοντοσ όςτισ απεκατζςτθςε τθν ελευκερίαν εισ τθν Κόρινκον και τασ Συρακοφ-
ςασ, μάλιςτα εισ εκείνασ του Μιλτιάδου, και Κεμιςτοκλζουσ, του Λεωνίδου, και των 
τριακοςίων, οίτινεσ κατζκοψαν τοςάκισ τουσ αναρίκμθτουσ ςτρατοφσ των βαρβά-
ρων Ρερςϊν, των οποίων τουσ βαρβαροτζρουσ και ανανδροτζρουσ απογόνουσ πρό-
κειται εισ θμάσ ςιμερον, με πολλά μικρόν κόπον να εξαφανίςωμεν εξ ολοκλιρου. 
Εισ τα όπλα λοιπόν φίλοι θ Ρατρίσ Μασ Ρροςκαλεί!».  
Μετά τθν ζναρξθ τθσ Επανάςταςθσ, οι περιςςότεροι από τουσ κορυφαίουσ Φιλικοφσ 
όχι μόνο αγνοικθκαν και παραγκωνίςκθκαν αλλά και ςυκοφαντικθκαν ςε 
οριςμζνεσ περιςτάςεισ. Ο Δθμιτριοσ Υψθλάντθσ, που ιλκε ςτθν Ελλάδα τον Λοφνιο 
του 1821 ωσ «Ρλθρεξοφςιοσ του Γενικοφ Επιτρόπου τθσ Αρχισ», αντιμετϊπιςε τθν 
αντίδραςθ των κοτηαμπάςθδων και πολιτικϊν θγετϊν του Αγϊνα και μετά το τζλοσ 
τθσ Επανάςταςθσ όςοι από τουσ πρωτεργάτεσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ ζμειναν ςτθν 
Ελλάδα «ανταμείφκθκαν» με κζςεισ απλϊν κρατικϊν υπαλλιλων και ζηθςαν «εν 
πενία και αξιοπρζπεια» κατά τον Λωάννθ Φιλιμονα. 
Με τισ μυςτικζσ εταιρείεσ παρατθρείται ζνασ καλϊσ νοοφμενοσ διεκνιςμόσ, ςτον 
οποίο αξίεσ και ιδανικά όπωσ θ ειρινθ, θ ιςότθτα, θ αδελφοςφνθ μεταξφ των λαϊν, 
θ δθμοκρατικι διακυβζρνθςθ και το δικαίωμα αυτοδιάκεςθσ των εκνϊν γνωρίηουν 
πανευρωπαϊκι εξάπλωςθ. Οι λαοί τθσ Ευρϊπθσ είχαν μια κοινι ςυνιςταμζνθ ςτισ 
διεκδικιςεισ τουσ απζναντι ςτθν απολυταρχία και το ςκοταδιςμό που εξζπεμπε θ 
Λερά Συμμαχία με πρωτεργάτθ το Μζτερνιχ, ειδικότερα δε ςτθν δικι μασ περίπτωςθ 
ενάντια ςτον Οκωμανό κατακτθτι. Θ δράςθ των μυςτικϊν εταιρειϊν είχε ςαν άξονα 
αυτό που ςιμερα αποκαλοφμε «Χάρτα ανκρωπίνων δικαιωμάτων» ςε αντιδιαςτολι 
ίςωσ με τθν ςθμερινι ζννοια τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, τθν οποία χαρακτθρίηει μια 
αχαλίνωτθ κυριαρχία των Τραπεηϊν και του Κεφαλαίου.  
Συνοψίηοντασ, κα μποροφςε να πει κανείσ ότι οι πρωτεργάτεσ των προεπαναςτατι-
κϊν μυςτικϊν εταιρειϊν ιταν ωσ επί το πλείςτον εφποροι και μορφωμζνοι Ζλλθνεσ 
διαμζνοντεσ κυρίωσ ςτο εξωτερικό. Ιταν δθλαδι οι προνομιοφχοι τθσ εποχισ, τουσ 
οποίουσ ελάχιςτα ι ουδόλωσ επθρζαηε ο οκωμανικόσ ηυγόσ. Πμωσ, παρόλα αυτά, 
αφινοντασ τθν βολι τουσ ζγιναν ςτρατιϊτεσ του απελευκερωτικοφ αγϊνα, κυςιά-
ηοντασ μάλιςτα πολλοί από αυτοφσ τθ ηωι και τθν περιουςία τουσ. 



Αγαπθτοί μου, ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ που περνά ςιμερα θ πατρίδα μασ, ποφ 
βρίςκεται άραγε θ οικονομικι και πνευματικι θγεςία του τόπου μασ να ςυνδράμει 
οικονομικά αλλά και να ςτθρίξει θκικά και πνευματικά τθν χειμάηουςα κοινωνία 
μασ; Ροφ είναι άραγε οι πολιτικοί μασ ταγοί να μασ εμπνεφςουν με το παράδειγμα 
και τθν αυτοκυςία τουσ; 
Οι πρόγονοί μασ με ελάχιςτα μζςα και ςε μια περίοδο, όπου τα εκνικοαπελευκε-
ρωτικά κινιματα ιταν υπό διωγμό, κατάφεραν δίνοντασ ακόμθ και τθν ίδια τουσ τθν 
ηωι να ελευκερϊςουν τθν πατρίδα μασ. Ασ αναλογιςτοφμε λοιπόν ο κακζνασ από 
εμάσ ξεχωριςτά ποια κυςία μικρι ι μεγάλθ ζχει κάνει για τθν Ρατρίδα αλλά και με 
ποιο τρόπο βοθκάει τουσ αναξιοπακοφντεσ ςυνανκρϊπουσ μασ.  
Ο Κζογνισ, ο μεγάλοσ αυτόσ ελεγειακόσ ποιθτισ, είπε: «Ουδζν αρ’ θν φίλτερον άλλο 
πατρίσ», δεν υπάρχει τίποτε πιο αγαπθμζνο από τθν πατρίδα.- 
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