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ΧΡΟΝΟΛΟΠΟ 

1772 
Γεννιέται στην Πάτμο ο Εμμανουήλ HóvBos, 
γονείβ του ο Νικόλαοδ και η Δούκαινα. 

1779 
Γεννιέται στο χωριό Κομτιότι τηδ Άρταβ 

ο Νικόλαοδ Σκουφάδ. 

1786 
Γεννιέται στην Πολιανή τηβ Μεσσηνίαδ 

ο Γρηγόριοδ Δικαίοδ. Στερνοπαίδι του Δημήτριου 

Δικαίου από τον δεύτερο γάμο του με την 

Κωνσταντίνο από το γένοδ των Ανδροναίων, 

τιήρε το βαφτιστικό όνομα Γεώργιοδ. 

1788 
Γεννιέται στα Ιωάννινα ο Αθανάσιοδ Τσακάλωφ. 

1790 
Γεννιέται στην Ανδρίτσαινα τηδ σημερινή« 

ε rrapxias Ολυμπίαδ ο Παναγιώτηδ 

Αναγνωστόπουλοδ· έζησε εκεί έωδ τα δεκαπέντε 

χρόνια του. 

Noeußpios 1813 
Γνωριμία Εμμανουήλ Ξάνθου, Νικολάου 

Σκουφά και Αθανασίου Τσακάλωφ 

στην Οδησσό. Συχνέδ επαφέδ με θέμα 

την κατάσταση τηδ πατρίδαδ τουδ. 

apxés 1814 
Οι Ξάνθοδ, Σκουφάδ και Τσακάλωφ 

συλλαμβάνουν την ιδέα ίδρυσηδ 

τηδ Φιλικήδ Εταιρείαδ και επιδίδονται 

στην υλοποίηση του σχεδίου τουδ. 

Σεπτέμβρη 1814 
Φήμη θέλει TOUS Φιλικούδ να εορτάζουν 

την 14η Σεπτεμβρίου ωδ ημερομηνία 

ίδρυσηδ ins Εταιρείαδ. 

1816 
Οδησσόδ. Μύηση στη Φιλική Εταιρεία 

του Αθανασίου Σέκερη και του Παναγιώτη 

Αναγνωστόπουλου από τον Νικόλαο Σκουφά. 

apxés Ιουλίου 1817 
Συνάντηση στην Οδησσό των Σκουφά 
και Τσακάλωφ με θέμα το μέλλον τηδ Φιλικήδ 

Εταιρείαδ. Αποφασίστηκε η έδρα τηδ Εταιρείαδ 

να μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη, 

να αρχίσουν συστηματικέδ κατηχήσεΐδ 

και να οργανωθεί συστηματικότερα η 

προετοιμασία του αγώνα. 

Απρίλιοβ 1818 
Συναντώνται στην Κωνσταντινούπολη 

ο Εμμανουήλ Ξάνθοδ και ο Νικόλαοδ 

Σκουφάδ με στόχο την επαναδραστηριοποίηση 

τηδ Φιλικήδ Εταιρείαδ στην πρωτεύουσα 

τηδ Οθωμανικήδ αυτοκρατορία^. 

21 Ιουνίου1818 
Μύηση του Γρηγορίου Δικαίου 

(Παπαφλέσσα) στη Φιλική Εταιρεία 

από τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο 

ή α π ό τον Αναγνώστη Παπαγεωργίου 

(Αναγνωσταρά) στην Κωνσταντινούπολη. 

31 Ιουλίου 1818 
Αιφνίδιοδ θάνατοδ του Νικόλαου Σκουφά από 

καρδιακό νόσημα στην Κωνσταντινούπολη. 

22 Σεπτεμβρίου 1818 
Η ηγεσία τηδ Φιλικήδ Εταιρείαδ αποφασίζει την 

ανάθεση τηδ αρχηγίαδ στον Ιωάννη Καποδίστρια. 

Ατελέσφορη αποστολή Νικόλαου Γαλάτη. 

Φεβρουάριθ81819 
Ο Νικόλαοβ Γαλάτηδ δολοφονείται από τον 

Παναγιώτη Δημητρόπουλο στην Ερμιονίδα μετά 

από απόφαση τηδ ηγεσίαδ τηδ Φιλικήδ Εταιρείαδ. 

1819 
Δολοφονία του Καμαρηνού Κυριακού, ωδ 

αποτέλεσμα τηδ καχυηοψίαδ και των εσωτερικών 

συγκρούσεων τηδ Φιλικήδ Εταιρείαδ. 

16 Ιανουαρίου 1820 
Συνάντηση Καποδιστρια-Ξάνθου στην 

Πετρούπολη. Ο Καποδίστρια« αρνείται 

για δεύτερη φορά τη θέση του αρχηγού 

τηδ Φιλικήδ Εταιρεία«. 

12 Απριλίου 1820 
Ο Αλέξανδροδ Υψηλάντηδ αποδέχεται 

την υπέρτατη ευθύνη του «Γενικού Εφόρου» 

τηδ Φιλικήδ Εταιρείαδ. 



1 Οκτωβρίου 1820 
Στο Ισμαήλιο ins Βεσσαραβίαα ο Αλέξανδροδ 

Υψηλάντηδ, ο Εμμ. Ξάνθοβ και άλλοι 

σημαίνοντεδ Φιλικοί (Παπαφλέσσας, Δ. 

Θέμεληβ, Χριστ. Περραιβόβ, 'Hßos Pnyas, Γρηγ. 

Λασσάνηδ κ.ά.) μετά από σειρά συσκέψεων 

κατέστρωσαν το οριστικό σχέδιο τηδ εξέγερση*. 

Αποφασίστηκε ότι ο αγώνα* θα ξεσπούσε πρώτα 

στη Μάνη με τη συμμετοχή του αρχηγού 

τηβ Φιλικήδ Εταιρεία*. Όλοι ανέλαβαν να 

φέρουν σε πέραδ κάποια κρίσιμη αποστολή. 

Στον Παπαφλέσσα ανατέθηκε ο συντονισμό* 

τηδ δράσηβ στην Πελοπόννησο. 

7 Ιουνίου 1821 
Οδυνηρή ήττα του Αλέξανδρου Υψηλάντη 

στο Δραγατσάνι. Σύλληψη του από TOUS 

Αυστριακού*. Ο Τσακάλωφ λαμβάνει 

μέροε στη μάχη του Δραγατσανίου, 

όπου κινδύνευσε να σκοτωθεί. 

20 Μαΐου 1825 
Ο Παπαφλέσσας σκοτώνεται στο χωριό 

Μανιάκι τηδ Μεσσηνίας, όπου με 1.500 

άνδρεβ συγκρούστηκε με Tis αιγυπτιακέ« 

δυνάμε« του Ιμπραήμ. 

26 Ιανουαρίου 1821 
Λαμβάνει χώρα στη Βοστίτσα (Αίγιο) μυστική 

συγκέντρωση των προκρίτων Tns βορειοδυτική* 

Πελοποννήσου, στην οποία ο Γρηγόριοβ 

AiKuios παρουσίασε τα σχέδια και Tis εντολέβ 

του Αλ. Υψηλάντη για την έναρξη του αγώνα. 

Η σύσκεψη Tns Βοστίτσας ολοκληρώθηκε εν μέσω 

αντιπαραθέσεων μεταξύ του Παπαφλέσσα και 

του μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανού. 

Φεβρουάριε 1821 
Ο Υψηλάντηδ επιχειρεί να 

δημιουργήσει επαναστατικό κίνημα 

oris Ηγεμονίεβ με τη σύμπραξη 

μέρουβ του τοπικού πληθυσμού. 

Mapxios 1821 
Φθάνει στον Αρμυρό Tns 

Mavns πλοίο φορτωμένο 

με πολεμοφόδια που 

έστελναν οι Φιλικοί Tns 

Σμύρνηβ και των 

Κυδωνιών, ύστερα από 

ενέργειεβ του 

Παπαφλέσσα. 

23-25 
Μαρτίου 1821 
Σ τ « 23 μανιάτεβ και μεσσήνχοι 

αγωνιστέβ με επικεφαλή* 

τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, 

τον Κολοκοτρώνη, 

τον Παπαφλέσσα, τον Νικηταρά, 

τον Αναγνωσταρά καταλαμβάνουν 

την Καλαμάτα. 

Σ τ « 25 εκδηλώνεται επίσημα 

η Επανάσταση στην Πάτρα. 

1851 
Πεθαίνει στη Μόσχα ο Αθανάσιοβ Τσακάλωφ. 

29 Νοεμβρίου 1851 
Πεθαίνει στην Αθήνα ο Εμμανουήλ Ξάνθοδ. 

15 Νοεμβρίου 1854 
Ο Παναγιώτηδ Αναγνωστόπουλοβ πεθαίνει 

έχοντας προσβληθεί από την επιδημία χολέρας 

π ο υ έπληξε την Αττική κατά τη διάρκεια του 

Κριμαϊκού πολέμου. 



h -

Hfl 
g 

ymmmmmmmm 

e 
ê 

or. 

j * · J · 

* - -U> . 

0 · <*. . 

t . / . 9. 
a·* · / . JL . J 

-

"K< ,? · A * "• 

* . <*: ^ ^ 

S- f' A· ** J- / ' 

Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας το καλοκαίρι του 1814 στην Οδησσό της Νό

τιας Ρωσίας, ασφαλώς αποτελεί τη σπουδαιότερη πολιτική ενέργεια του τουρ

κοκρατούμενου ελληνισμού. Η διαπίστωση αυτή αιτιολογείται αρχικά από το 

γεγονός ότι η οργάνωση αυτή πέτυχε να θέσει με ρηξικέλευθο τρόπο το ζήτημα 

της εθνικής χειραφέτησης των Ελλήνων, το οποίο το διαπραγματεύθηκε ως ελ

ληνικό κυρίως πρόβλημα και όχι ως μέρος των δραστηριοτήτων κάποιας ευρω

παϊκής δύναμης· και βέβαια από το γεγονός ότι κατάφερε να οδηγήσει τα πράγ

ματα στην ένοπλη ρήξη, δηλαδή να δράσει με τέτοιο 

συνωμοτικό τρόπο ώστε η έκρηξη της Ελληνικής Επα

νάστασης να καταστεί περίπου αναπότρεπτη. 

Οι ηγετικές φυσιογνωμίες της Φιλικής Εταιρείας, 

πέρα από στοιχεία της συνωμοτικότητας που είναι βέ

βαιο ότι δανείστηκαν από συναφείς ευρωπαϊκές ορ

γανώσεις και μάλιστα τεκτονικές, και ένα βαρυφορτωμένο τυπικό προσηλυτισμού, 

δεν επεξεργάστηκαν περίπλοκες ιδεολογικές θέσεις ούτε διατύπωσαν συνταγμα

τικές επιταγές που θα εφαρμόζονταν σε ένα μελλοντικό ελληνικό κράτος. Όμως, 

ως καλοί γνώστες μιας παλαιότερης ανεκπλήρωτης, επαναστατικής προσδοκίας 

και βέβαια της σύγχρονης τους ευρωπαϊκής πολιτικής πραγματικότητας, συλ

λαμβάνουν και θέτουν σε άμεση εφαρμογή την αυτοδύναμη οργάνωση των εθνι

κών δυνάμεων με τις αναγκαίες φυσικά συμμαχίες και προσαρμογές. 

Εφοδιαστικό 
«Ποιμένοβ» του Εμμ. 

Παπά από τ« Σέρρεβ 
xtis Μακεδονία$. Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο. 
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Φυσικά η προετοιμασία του αγώνα κατά το 

μεγαλύτερο μέρο5 TOS συντελείται rvrós του ρω

σικού εδάφους και του πλησίον της Ρωσίας χώ

ρου των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, ενώ από 

m ρωσικές υπηρεσία αναζητείται ο ηγέτης (Ιω-

awns Καποδίστριας, Αλέξανδρος Υψηλάντης) 

που θα προσδώσει με το κύρος του ό,τι δεν δια

θέτουν τα ηγετικά μέλη της Φιλικής Εταιρείας. 

Ωστόσο, δεν έχουν συμπήξει κανενός είδους 

συμμαχία με τη Ρωσία ούτε, πολύ περισσότε

ρο, ελπίζουν σε άμεση κινητοποίηση των ρω

σικών στρατευμάτων που θα βοηθήσουν τους 

επαναστατημένους Έλληνα. 

Πέρα από όλα αυτά όμως η Φιλική Εταιρεία 

υπήρξε ένας καθ' όλα επαναστατικός συνωμο-

τικ08 οργανισμόβ. Ιδρύθηκε από τρεις πατριώ-

τε5 TOS ελληνικήβ Διασποράβ -Εμμανουήλ Ξαν

θό, Αθανάσιο Τσακάλωφ, Νικόλαο Σκουφά-

αγροτικήβ καταγωγής, με μέτριε5 επιδόσε^ στο 

εμπόριο και πλαισιώθηκε κυρίωβ από Έλληνες 

τη5 Διασπορά5 και αργότερα από Έλληνες του 

κυρίως ελλαδικού χώρου, που δεν ανήκαν στο 

ηγετικό, as πούμε, τμήμα TOS ελληνικής οθω-

μανοκρατούμενης κοινωνίας. 

Μετά από λίγα χρόνια (1818) όμως, όταν οι 

περιστάσεις το επέβαλλαν, θα αναζητήσουν την 

ηγετική φυσιογνωμία για να υποστασιοποιή-

σουν το κενό TOS Υπέρτατης Αρχής. 

Μέσα στο απλό, όμως, κατά τη σύλληψη και 

δράση συνωμοτικό σχήμα αναδείχθηκαν όλα 

εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ζω

ντανό οργανισμό: ίδρυση στην Οδησσό, χαλα

ροί δεσμοί του πρώτου ηγετικού σχήματος και 

περιορισμένη δράση, μεταφορά TOS έδρας στην 

Κωνσταντινούπολη και οργανωτική ένταση, 

προσεταιρισμ05 πλουσίων εμπόρων, ηγετικές 

αναπροσαρμογές, εκκαθαρίσει επικίνδυνων στε

λεχών, αναζήτηση ηγέτη, ίδρυση Εφοριών, εντά

σεις μεταξύ των μελών που συνεχίστηκαν και με

τά την επανάσταση, οι κρίσιμε5 συσκέψεις στο 

Ισμαήλιο TOS Βεσσαραβίας τον Νοέμβριο του 

1819, το σχέδιο έκρηξη TOS επανάσταση στην 

Πελοπόννησο, η ανεξήγητη ανατροπή του σχε

δίου αυτού και οι άτυχε5 επιχειρήσεις του Αλ. 

Υψηλάντη, η δράση και η αγωνία του Παπα

φλέσσα, η έκρηξη της επανάστασης στην Πε

λοπόννησο, όπου θα φθάσει ένας άλλος Υψη

λάντης, ο Δημήτριος, αντί του πολυαναμενό-

μενου Αλέξανδρου, και τόσα άλλα. 

Μολονότι έχει υποστηριχθεί ότι στην περί

πτωση της Φιλικη5 Εταιρεία5 τα πρόσωπα δεν 

έπαιξαν τόσο αποφασιστικό ρόλο όσο η αφο

σίωση των προσώπων-μελών TOS Εταιρείες στον 

αντικειμενικό σκοπό TOS εθνικής χειραφέτησης 

των Ελλήνων, αναμφίβολα το επιχείρημα αυτό 

έχει τα όρια του. 

Και τούτο επειδή είναι προφανές και βέβαιο 

ότι η écos τα πρόσφατα χρόνια ταύτιση TOS Εται-

ρεία5 με τους τρεις ιδρυτές της, πέρα από τις 

απλοϊκές αφηγήσεις ενείχε και αρκετή δόση 

πραγματικότητας, αφού η ιστορική διασταύ

ρωση των στοιχείων, αυτούς έθετε στην κορυ

φή του συνωμοτικού οικοδομήματος. 

Κατά συνέπεια στη βιογραφική αποτίμηση 

των πέντε φιλικών που επιχειρούμε στις σελί

δες που ακολουθούν, ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο 

Αθανάσιος Τσακάλωφ και ο Νικόλαος Σκου-

cpas δίκαια καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέ

ση του5· κοντά στου5 τρεις επιλέξαμε ακόμα να 

θέσουμε τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, που 

με τη δράση του προσδιόρισε σε μεγάλο βαθ

μό την εξέλιξη της Εταιρείας, και τον Γρηγόριο 

Δικαίο, τον γνωστό Παπαφλέσσα, ο οποίος με 

τη δράση του και τον ενθουσιασμό του οδήγη

σε τα πράγματα στην επαναστατική έκρηξη TOS 

Πελοποννήσου. 

Φυσικά από το σχήμα αυτό απουσιάζουν πολ-

Xés ηγετικέ5 φυσιογνωμία TOS Φιλική5 Εταιρεί-

as: σκέπτομαι λ.χ. την αναντικατάστατη συμ

βολή του συνετού Παναγιώτη Σέκερη ή τον αντι

φατικό ρόλο του Νικ. Γαλάτη· αλλά αν θέλαμε 

Kancos συνεκτικά μέσα από τχ& βιογραφίες να κα

ταλάβουμε, στο μέτρο του δυνατού, τη συνω

μοτική δράση που οδήγησε στην έκρηξη του 

αγώνα οι υπολογισμένες κινήσεις του Εμμ. Ξαν

θού, η μετριοπάθεια και σύνεση του Αθ. Τσα

κάλωφ, ο φλογερ08 xapaKtnpas του πρόωρα χα

μένου Νικ. Σκουφά, ο πληθωρικός και πολλές 

φορές αντιπαθής σε άλλου5 φιλικού5 χαρακτή-

pas του φιλόδοξου Παναγ. Αναγνωστόπουλου 

και το εκρηκτικό σε βαθμό επικίνδυνο για τον 

ίδιο και του8 άλλου$ ταμπεραμέντο του Παπα

φλέσσα, όλα αυτά όπως διαπλέκονται εκτιμώ 

ότι αποτελούν μια πρώτηδ τάξεωδ δυνατότητα. 



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΣ 

Ο Εμμανουήλ HóvGos, évas από TOUS xp£is 

lôpuxés ins Φιλικήβ Εταιρείαβ, γεννήθηκε στην 

Πάτμο το 1772· γονείβ του ο NiKÓÀaos και η 

Δοΰκαινα. Στο νησί του έμεινε cos τα είκοσι 

του χρόνια και εκεί έμαθε όσα γράμματα μπό

ρεσε - και παντού αρκετά για να σταδιοδρο

μήσει στο «επάγγελμα του γραμματικού των 

εμπόρων, ένα επάγγελμα ανοικτό 

σε πολλών ειδών επιρροές».1 Οι πε

ρισσότεροι βιογράφοι του αναφέ

ρουν ότι φοίτησε και στη φημι

σμένη Πατμιάδα σχολή του νησι

ού του. Η πορεία του από το γενέ

θλιο νησί προς τα εμπορικά κέντρα 

ms Βαλκανική5 και ms Κεντρική$ 

Ευρώπης, η εμπλοκή του στην 

ίδρυση ras Φιλικήβ Εταιρεία, η 

δράση του στα χρόνια ms ελληνι-

Kns επανάσταση5, η σφοδρή μετε-

παναστατική διαμάχη του με τον 

πρώην συναγωνιστή του στη Φιλι

κή Εταιρεία Παναγιώτη Αναγνω

στόπουλο και η εξ αυτής ανάγκη 

συγγραφή5 τεσσάρων κειμένων, 

όπου και η έκδοση πρωτοτύπων 

εγγράφων για την προεπαναστα

τική δράση των Φιλικών, με άλλα 

λόγια η πορεία μια8 ζωής 80 ετών 

(πέθανε στην Αθήνα το 1851), συν

θέτουν τα πεπραγμένα μια8 πολΰ 

ενδιαφέρουσα5 προσωπικότητας 

που βρέθηκε στις πρώτες γραμμές 

ms οργάνωσης του αγώνα προς την 

εθνική χειραφέτηση. 

Οι πληροφορία που διαθέτου

με για τη ζωή και τη δράση του 

Εμμ. Ξάνθου προέρχονται κυρία« 

από δικά του κείμενα στη συνάφεια του5 με 

τις μαρτυρίες των συντρόφων του, και πάντα« 

έχουν άμεση σχέση με την μετεπαναστατική 

αποτίμηση ms ôpaons των πρωταγωνιστών 

του αγώνα. Στον απολογισμό αυτόν είναι προ-

cpavés ότι κάποιων ο ρόλος υπερτονίζεται και 

κάποιων άλλων υποβαθμίζεται εξαιτίας ποι

κίλων συμφερόντων και προσωπικών ή τοπι

κών ανταγωνισμών. 

Ο Εμμανουήλ Ξάνθος αισθάνεται έντονα 

την υποβάθμιση ms προεπαναστατική5 κυ-

< ί ^ 

picus δράσης του και npos υπεράσπιση του εαυ

τού του συντάσσει εκθέσει, υπομνήματα αλ

λά και Απομνημονεύματα, κείμενα τα οποία λί-

γο-πολΰ κινούνται στο ίδιο μήκο5 κύματο5. 

Εμμανουήλ Ξάνθοβ. 
Ξυλογραφία 
του 19ου αι. 
Δημοσιεύεται 
στο Αναστ. Γούδας, 
Βίοι παράλληλοι, 
τ. Ε', Αθήνα 
1872, σ. 43. 

1 Β. Παναγιωτόπουλοβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, 
σ. 14. 
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2 Εμμ. Eóvtìos, 
Απομνημονεύματα, σ. 29. 

Κωνσταντινούπολη. Ι 
Λεπτομέρεια από 
χαλκογραφία του 

Luigi Mayer. Αρχείο 
εκδόσεων OXKÓS. Ι 

Ωστόσο, πολύ εύστοχα, ο συντάκτης TOUS φρο

ντίζει να τα πλαισιώνει -κυρίως τα Απομνημο-

νενματατου- με πολλά έγγραφα από το προσω

πικό του αρχείο, για να καταστήσει τη φωνή του 

πιο πειστική και έγκυρη. Στα μετέπειτα χρόνια, 

ακόμα και στα πλέον πρόσφατα, νέα στοιχεία 

παράλληλα αλλά και συμπληρωματικά έφερε 

στο φως η ιστορική έρευνα, χωρίς όμως να μει

ωθεί καθόλου η αξία της φωνής του Εμμανουήλ 

Ξανθού, στην οποία κυρίως θα στηριχθούμε για 

τη σύνταξη της παρούσας βιογραφίας. 

Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες αυτές, ο 

Εμμ. Ξάνθος, αφήνοντας το νησί του το 1792, 

θα κατευθυνθεί πρώτα προς τη Σμύρνη και 

στη συνέχεια προς την Τεργέστη, σπουδαία 

εμπορικά κέντρα της εποχής, με προφανή σκο

πό να μαθητεύσει κοντά σε έλληνες εμπόρους. 

Επόμενος σταθμός του (1810) ένα άλλο ση

μαντικό εμπορικό κέντρο της εποχής, αρκετά 

μακριά από το Αιγαίο και την Αδριατική, η 

Οδησσός της Μαύρης Θάλασσας, όπου πα

ρέμεινε «γραμματεύων(...) παρά τω μεγαλέ

μπορα) Βασιλείω Ξένη(...) και εμπορευόμε-

νος(...)», όπως ο ίδιος αναφέρει στα Απομνη

μονεύματα του.2 Είναι εξαιρετικά πιθανό ο Βα

σίλειος «Ξένης» να είναι μέλος της γνωστής 

πατμιακής οικογένειας των Ξένων, εμπόρων 

γνωστών από πολλές πηγές. 

Ύστερα από δύο χρόνια, το 1812, ο Ξάνθος 

εγκαταλείπει την Οδησσό και έρχεται στην 

Κωνσταντινούπολη, όπου σχετίζεται τώρα με 

ηπειρώτες εμπόρους, και το πράγμα τούτο έχει 

τη σημασία του, δεδομένου ότι και οι μετέ

πειτα σύντροφοι του στην ίδρυση της Φιλικής 

Εταιρείας, Νικόλαος Σκουφάς και Αθανάσιος 

Τσακάλωφ, είναι ηπειρωτικής καταγωγής. 

Από τη συνάφεια αυτή με τους ηπειρώτες 

εμπόρους θα προέλθει το 1813 ένα γεγονός, 

το οποίο, όπως θα δείξουν τα πράγματα, συ

νετέλεσε αποφασιστικά στην ίδρυση της Φι-

ΜΜίρηριιι l imi.!» ι 
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λικής Εταιρείας και ειδικότερα στη δομή και 

τη συνωμοτική οργάνωση της. Γνωρίζουμε, 

δηλαδή, και από τη δική του μαρτυρία3 αλλά 

και από νεότερες έρευνες4 ότι ο Ξάνθος το 

1813 μετακινήθηκε από την Κωνσταντινού

πολη στην περιοχή Πρέβεζας-Λευκάδας με 

αντικειμενικό σκοπό την αγορά λαδιού για λο

γαριασμό της Εταιρείας (συντροφιάς περιορι

σμένου χρόνου) των ηπειρωτών εμπόρων Αση

μάκη Κροκίδα, ανθρώπου του Αλή πασά στην 

Κωνσταντινούπολη, Χριστόδουλου Οικονό

μου, Κυριάκου Μπιτσακτσή, της οποίας ήταν, 

φαίνεται, και ο ίδιος εταίρος. Στην κίνηση του 

προς τους εμπορικούς προορισμούς της δυτι

κής Ελλάδας πέρασε βέβαια και από τα Γιάν

νενα για να πάρει την άδεια του Αλή πασά -

μέσω του Μάνθου Οικονόμου, αδελφού του 

συνεταίρου του Χριστόδουλου Οικονόμου και 

γραμματικού του πασά των Ιωαννίνων και του 

φίλου του Κωνστ. Μαρίνογλου. Πέρα από αυ

τά όμως, το σημαντικότερο γεγονός του ταξι

διού αυτού είναι ότι ο Ξάνθος, όντας στη Λευ

κάδα για τα λάδια της, μυήθηκε στον τεκτονι

σμό με την υποκίνηση του φίλου του Πανα-

γιωτάκη Καραγιάννη, «εισήχθη εις την εται-

ρίαν των Ελευθέρων Κτίστων», σύμφωνα με τα 

λόγια του, πάντα στην τριτοπρόσωπη αφήγη

ση των συμβάντων του βίου του.5 

Η σημαντική αυτή πληροφορία του Ξαν

θού επιβεβαιώθηκε και από τη σύγχρονη έρευ

να6 αλλά και πιο πρόσφατα από το Αρχείο του 

ίδιου του Εμμ. Ξάνθου," στο οποίο υπάρχουν 

αναλυτικές καταγραφές για τα εμπορικά απο

τελέσματα του ταξιδιού αυτού. Εξάλλου, η 

ιστορική έρευνα8 έφερε στο προσκήνιο πολ

λά στοιχεία και για τον Παναγιωτάκη Καρα

γιάννη, πρόσωπο που εκτός από τη μασονική 

ιδιότητα του υπήρξε και ικανός αγωνιστής της 

Επανάστασης και υπηρέτησε ως έπαρχος την 

ίδια περίοδο σε διάφορα μέρη. 

3 Εμμ. Ξάνθοβ, 
Απομνημονεύματα, σ. 29. 
4 Β. Παναγιωτόπουλοβ, 
Οι Τέκτονε$, σ. 138 και 
Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου, 
τ. Α', σ. 3-6, 209-222. 
5 Εμμ. Ξάνθοβ, 
Απομνημονεύματα, σ. 29. 
6 Β. Παναγιωτόπουλοβ, 
Οι Τέκτονε$, σ. 138-139. 
7 Αρχείο Εμμανουήλ Ξανθού, 
τ. Α', σ. 210-223. 
8 Β. Παναγιωτόπουλοβ, 
Οι Τέκτονεζ, ο. 142-144. 
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Η οικία των 
Φιλικών στην 

Οδησσό. 
Δημοσιεύεται στο 

Γ. Τσουλιοβ -

Τ. Χατζήβ (ετημ.), 
Ιστορικόν Λεύκωμα 

ms Ελληνικής 
Επαναστάσεως, 

τ . Α', Αθήνα, 
εκδ. Μέλισσα, 

1970, σ. 32. 

Φυσικά δεν πρέπει να περάσει απαρατή

ρητο το γεγονόβ ότι ο iôios ο Ξάνθοδ, ανα-

φέροντα5 το γεγον05 ras μΰηση5 του αργό

τερα (1845) στα Απομνημονεύματα του επι

διώκει aacpcûs να συνδέσει την τεκτονική ιδιό

τητα του με την ίδρυση ras OiXiKns Εται-

ρείαδ, γράφονταβ μάλιστα σε μια εποχή όπου 

η πράξη αυτή οπωσδήποτε δεν αποτελούσε 

κανονικότητα. Πρέπει επίση$ να τονίσουμε 

το γεγον05 ότι η μύηση του υπήρξε καθ' όλα 

κανονική και επίσημη, έγινε δηλαδή με όλε5 

τΐδ τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ί α απαιτήσει του μασονι-

σμοΰ και σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε 

ατελη5, όπωβ θέλησε να την εμφανίσει αρ

γότερα (1926), ο Τάκηδ Κανδηλώροδ στο 

σύγγραμμα του για τη Φιλική Εταιρεία, προ

κειμένου να υποβαθμίσει την τεκτονική ιδιό

τητα του Εμμ. Ξάνθου. 

Τον ίδιο χρόνο ras παραπάνω εμπορικήδ 

δραστηριότηταδ (1813) ο Ξάνθοδ επέστρε

ψε στην Κωνσταντινούπολη από το ηπει

ρωτικό ταξίδι του, κανόνισε τουδ εμπορικούδ 

λογαριασμοί^ του με τουδ άλλουβ συντρό-

φουδ του και εν συνεχεία αναχώρησε για την 

οικεία σ' αυτόν πόλη ras Οδησσού. Εκεί, 

όπωε ο iôios γράφει στα Απομνημονεύματα 

του, «κατά Tas apxas του Νοεμβρίου 1813 

εγνωρίσθη και συνεφιλιώθη μετά του Νικο

λάου Σκουφά και Αθανασίου Τσακάλωφ, eis 

μίαν δε συναναστροφήν το 1814 συζητού-

ντεδ τα ras καταστάσεωβ ras Πατρίδοδ, ρί

πτουν την ιδέαν ras ιδρΰσεωβ ras Φιλική$ 

Εταιρείαβ και επιδίδονται είδ την εκτέλεσιν 

τη5 μεγάληβ εκείνη8 αποφάσεωδ». 

Το πρώτο χρονικό διάστημα ras Koivns 

παραμονή5 των τριών πρωτεργατών ras Φι-

λικη5 Εταιρείαδ στην Οδησσό είναι ο Νοέμ-

ßpios 1813, όπω8 ο iôios ο Ξάνθθ5 αναφέρει, 

ενώ τον επόμενο χρόνο, xcopis να είναι γνω

στή η aKpißns ημερομηνία ras ιδρυτικήδ πρά-

ξη$ και χωρί8 να αναφέρεται ποιοβ από του8 

τρεΐ5 υπήρξε ο εμπνευστήδ ras lôéas, θα ιδρύ

σουν τη Φιλική Εταιρεία. Οι περισσότερε5 

μεταγενέστερε8 πηγέ5 τοποθετούν την ίδρυ

ση ras Εταιρείαδ στο καλοκαίρι του 1814, 

ενώ κάποια φήμη θέλει τουβ Φιλικούδ να εορ

τάζουν την 14η Σεπτεμβρίου (εορτή ras 

'Yijicoans του Τιμίου Σταύρου) cos ημερομη

νία ίδρυσα ras Εταιρείαβ, φήμη βέβαια η 

οποία ενέχει προφανεΐ8 συμβολισμου5 στη 

συνάφεια με το θρησκευτικό γεγονόδ ras 

ύψωσηδ του Τιμίου Σταύρου που γιορτάζε

ται από την Εκκλησία την ημέρα αυτή. 

Το πρώτο διάστημα μετά από την ίδρυση 

ras Εταιρεία δεν φαίνεται να συμβαίνουν 

σημαντικέδ διεργασίεδ στο επίπεδο ras συ-

νωμοτικήδ δραστηριότηταδ στην Οδησσό, 

KaOcós μάλιστα δυο από του5 τρειβ ιδρυτέδ 
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ras, δηλαδή ο Τσακάλωφ και ο HdvGos, αντι

μετωπίζουν ο ι κ ο ν ο μ ί α δυσκολία, οι οποί-

ES, κατά πάσα πιθανότητα, θα αναγκάσουν 

τον τελευταίο να επιστρέψει στην Κωνστα

ντινούπολη, όπου τον βρίσκουμε να εργάζε

ται στον εμπορικό οίκο του Μυτιληνιού 

εμπόρου και αργότερα δραστήριου Φιλικού 

Παλαιολόγου Λεμονή. Γνωρίζουμε, παντού, 

ότι στην Οδησσό, τα τρία ιδρυτικά στελέχη 

ras Εταιρεία5 την πρώτη περίοδο και λίγο 

πριν αποχωριστούν κατάρτισαν ένα πρώτο 

σχέδιο «Karaxnons» των μελών ras Εταιρεί-

as και δεσμεύτηκαν να αλληλογραφούν με 

συνθηματική αλληλογραφία. Η μασονική 

μύηση του Εμμ. Ξάνθου οπωσδήποτε συ

νεργεί στην οργάνωση ras συνωμοτικότητα5 

βάσει κάποιου σοβαρού σχεδιασμού, ενώ και 

ο Αθαν. Τσακάλωφ 

διαθέτει κάποια συ

ναφή πείρα απο 

την εμπλοκή του 

στο «Ελληνόγλωσ-

σον Ξενοδοχείον» -

εταιρεία με εμφανή 

φιλανθρωπικο-πο-

λιτικό χαρακτήρα 

που ιδρύθηκε το 

eras 1809- του Πα

ρισιού. (Είναι πολύ 

χαρακτηριστικά τα 

ψευδώνυμα του 

Ξάνθου με τα οποία 

απευθύνονται npos 

αυτόν οι αλληλο

γράφοι του και τα 

οποία κινούνται γύ

ρω από τα αρχικά Α Θ: Α. Θυμίδη$, Ανα-

στάσιθ5 Θυμίδη5, Avrcovios Θωμάίδη5, Ανα-

στάσιθ5 Θωμαΐδη5, Αγγελήβ Θεοδωρίδη, 

Avôpéas Θεοδωρίδη, Avaaiaaios Θεοδω-

piôns, Α. Θέρμανδρο8, Α. Θεοδώρου, Αλέ-

ξανδρο5 Θεοδώρου, αλλά και Βασίλεΐ05 Θε-

αγενίδη5, Μιχαήλ Θεοδοσιάδηβ, Δ. Θυμίδη8, 

Ξενίδηδ, αν έχουμε καταφέρει να εντοπί

σουμε το σύνολο του5...). 

Ο Εμμ. Ξάνθοβ, óvxas στην Κωνσταντι

νούπολη, μολονότι ορισμένε8 ιστοριογραφι-

Οι περισσότερε5 

μεταγενέστερε5 Tmyés 
τοποθετούν την ίδρυση 

Tns Εταιρεία^ στο καλοκαίρι 

του 1814, ενώ κάποια 

φήμη θέλει του8 Φιλικου8 

να εορτάζουν την 

14η Σεπτεμβρίου (εορτή 

ms Ti|/coons του Τιμίου 

Σταυρού) os ημερομηνία 

ίδρυσα Tns Εταιρεία 

Kés avacpopés τον θέλουν να κατηχεί νέα μέ

λη και γενικά να δραστηριοποιείται έντονα 

παρά την αδυναμία των πηγών να καταθέ

σουν αντίστοιχα τεκμηριωτικά στοιχεία, εμ

φανίζεται αρχικά αποστασιοποιημένοβ από 

τα δρώμενα ras Εταιρεία. Φαίνεται μάλιστα 

πα« δίνει την εντύπωση στον Σκουφά ότι έχει 

πάρει Tis αποστάσει του από την εν γένει συ

νωμοτική δράση. 'Iacos μάλιστα στην εντύ

πωση αυτή του Σκουφά να οφείλεται το γε-

γονόβ ότι στη θέση του Ξάνθου cos μέλθ5 ras 

Υπέρτατα Apxns με τα αρχικά Α Δ (τα οποία 

écos τότε υποδήλωναν το όνομα του Ξάνθου· 

αργότερα, όπα« είπαμε, έλαβε τα αρχικά Α 

Θ) ο ηπειρώτηβ φιλικ05 τοποθετεί, με συνο-

πτικέ8 διαδικασία, τον αινιγματικό και με τρα

γικό τέλθ5 ιθακήσιο φιλικό Νικόλαο Γαλάτη, 

με απώτερο σκοπό 

αυτ08 ο τελευταίοβ 

να πλησιάσει τον 

Ιωάννη Καποδί

στρια και να του 

προτείνει την αρχη

γία ras Φιλικήβ 

Εταιρεία. Πράγμα

τι, omßs είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε, 

το τελευταίο θα γί

νει αλλά δεν θα ευο

δωθεί, μολονότι cos 

ένα βαθμό και μόνον 

η κοινοποίηση ras 

ύ π α ρ ξ ε ras Εται

ρ ε ί α στον Κερκυ

ραίο πολιτικό και 

υπουργό του τσάρου 

δεν ήταν καθόλου ασήμαντο γεγον05. 

Αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν το 1816. 

Ωστόσο, ο Εμμ. Ξάνθθ5 δεν είχε εγκαταλεί

ψει τη Φιλική Εταιρεία, πράγμα που ο iöios 

στα Απομνημονεύματα του9 ενισχύει με τη δη

μοσίευση ras επιστολή5 προβ τον ίδιο, του Αθα

νάσιου Τσακάλωφ από την Οδησσό ras 8ns 

Αυγούστου 1817, με την οποία ο δεύτερο5 του 

ανακοινώνει την πρόθεση του να συναντηθούν 

στην Κωνσταντινούπολη για να προωθήσουν 

τον συνωμοτικό σχεδιασμό TOUS. 
9 Εμμ. Ξάνθοβ, 
Απομνημονεύματα, σ. 59. 
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Τα χειμερινά 
ανάκτορα στην 

Αγία 
Πετρούπολη. 
Δημοσιεύεται 

στο Voyages and 
travels or scenes 
in many fonds, 
τ. 1, Βοστώνη 
1887, σ. 143. 

1 0 Β. Παναγιωτόπουλοβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, σ. 23. 

Η συνάντηση αυτή τελικά πραγματοποι

ήθηκε τον Οκτώβριο ή τον Δεκέμβριο του 

ίδιου έτους, ενώ τον Απρίλιο του επόμενου 

έτους (1818) έφθασε στην Πόλη και ο Νι

κόλαος Σκουφάς, ο οποίος μάλιστα θα κα

ταλύσει στο σπίτι του Ξάνθου και με αυτόν 

τον τρόπο το πρώτο ηγετικό-ιδρυτικό τμή

μα της Φιλικής Εταιρείας θα δραστηριοποι

ηθεί εκ νέου και υπό άλλες βέβαια συνθήκες 

στο κέντρο ras Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Εκεί πράγματι αναπτύσσεται έντονη συνω

μοτική δράση με τη μύηση σημαντικών προ

σώπων στη Φιλική Εταιρεία, και πάντα« η 

συνολική δραστηριότητα είναι τέτοια που 

«άλλαξε ριζικά τα πνεύματα και m διαθέ

σ ε ι των συναρχηγών».10 

Εξάλλου, τώρα πια, τα ανώτερα στελέχη 

της Φιλικής Εταιρεία έχουν συναρθρώσει 

ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς μεταξύ τους 

και βέβαια την ανάλογη αποφασιστικότη

τα, στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να ενερ

γούν στο μέλλον αυτόνομα και όταν ακόμη 

δεν βρίσκονται ταυτόχρονα στον ίδιο τόπο. 

Αντίθετα, θα λέγαμε ότι οι συνθήκες πλέον 

τους επέβαλλαν να κινούνται σε διαφορετι

κά σημεία και να αναλαμβάνουν ο καθένας 

διαφορετική αποστολή στην υπηρεσία του 

κοινού σκοπού, ο οποίος, σύμφωνα με τη 

σύλληψη τους, απέβλεπε στη σοβαρή προ

ετοιμασία για τη χειραφέτηση των υπόδου

λων Ελλήνων με βάση την αυτόνομη δράση 

και πάντως εκτός των πλαισίων δράσης και 

των πολιτικών σχεδίων των Μεγάλων Δυ

νάμεων της εποχής, που κατά καιρούς δεν 

είχαν προσφέρει τίποτε το ουσιαστικό στην 

ελληνική υπόθεση. 

16 



Ο Ι Φ Ι Λ Ι Κ Ο Ι 

Με βάση αυτόν το σχεδιασμό η αποστο

λή που ανέλαβε ο Εμμ. Ξάνθος ήταν να προ

σπαθήσει ο ίδιος, μετά την πρώτη αποτυχη

μένη προσπάθεια του Νικολάου Γαλάτη, να 

μεταβεί στην Πετρούπολη για να πείσει τον 

Ιωάννη Καποδίστρια να αναλάβει την ηγε

σία της Εταιρείας. Εν τω μεταξύ η οργάνω

ση γνωρίζει και την πρώτη σοβαρή απώλεια 

με το θάνατο του Νικολάου Σκουφά, ο οποί-

os όντας στην Κωνσταντινούπολη αρρώ

στησε από σοβαρό καρδιακό νόσημα και σε 

τρεις μήνες από την 

πρώτη εκδήλωση της 

ασθένειας πέθανε (31 

Ιουλίου 1818),η μολο

νότι στο διάστημα αυτό 

δεν έμεινε τελείως ανε

νεργός. Τ η θέση του 

Σκουφά στο ηγετικό 

σχήμα της Εταιρείας θα 

καταλάβει τώρα ο Πα

ναγιώτης Αναγνωστό

πουλος, ενώ η συμβολή 

του Παναγιώτη Σέκερη 

και κυρίως η μεγάλη οι

κονομική του συνδρομή 

είναι σταθερή και απο

φασιστική για την ευό

δωση του έργου της Φι

λικής Εταιρείας. 

Στη γραμμή της ανα

ζήτησης αρχηγού με όνο

μα υψηλού κύρους, ο 

Εμμ. Ξάνθος θα ταξιδέ

ψει τον Οκτώβριο του 

1818 στο Πήλιο για να 

συναντήσει τον Άνθιμο 

Γαζή, ο οποίος εν τω με

ταξύ είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία (Οδησ

σός 1816) προκειμένου να συνεννοηθούν για 

το ταξίδι στην Πετρούπολη. Η κίνηση αυτή 

εντάσσεται στην απόφαση που είχε λάβει το 

ηγετικό τμήμα της Φιλικής Εταιρείας στις 22 

Σεπτεμβρίου 1818 να επιχειρήσει την ανά

θεση της αρχηγίας της Φιλικής Εταιρείας στον 

Ιωάννη Καποδίστρια: στη γραμμή αυτή η σχε

τική απόφαση προβλέπει ότι «ουδείς δεν θέ

λει φανερώσει την Κινητικήν Αρχήν... γίνεται 

εξαίρεσις, ως προς την φανέρωσιν μόνον της 

Κινητικής Αρχής του Εμμανουήλ Ξάνθου, υπά-

γοντος εις αντάμωσιν του Κόμητος Ιωάννου, 

έχων την άδειαν να φανέρωση εις αυτόν μό

νον την Αρχήν...».12 Όπως είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε, πέρα από την ενημέρωση του 

Άνθιμου Γαζή, ηγετικού μέλους πλέον, όπως 

αναφέραμε, της Φιλικής Εταιρείας, έπρεπε ο 

τελευταίος να συγκατατεθεί αρχικά για την 

επιλογή του Καποδίστρια και παράλληλα να 

εγχειρίσει στον Εμμ. Ξάνθο συστατική επι

στολή προς τον υπουργό του τσάρου, καθώς 

οι σχέσεις Γαζή-Καποδίστρια ήταν ιδιαίτερα 

στενές και χρονολογούνταν από την εποχή της 

κοινής τους δράσης (1814) στα πλαίσια της 

«Φιλόμουσου Εταιρείας» της Βιέννης. 

Μετά από τη συνάντηση, τις συνομιλίες 

στις Μηλιές του Πηλίου και τη συστατική επι

στολή του Γαζή προς τον Καποδίστρια, ο Εμμ. 

[Λεπτομέρεια 
ins Π opt aptas 

Ι Πηλίου. Έγχρωμη 
Ι χαλκογραφία. 
Αθήνα, Γεννάδειοβ 
Βιβλιοθήκη. 

1 ! Τ. Κανδηλώροβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, 
σ. 199· (βλ. και 
παρακάτω βιογραφικό 
Σκουφά). 
1 2 Εμμ. Ξάνθοβ, 
Απομνημονεύματα, σ. 63 
και Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθον, τ. Α', σ. 23. 
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Ι* Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθον, τ. Α', 
σ. 225 κ.εξ., 

όπου η έκδοση 
χειρόγραφου 

κατάστιχου 
του Εμμ. Ξάνθου 

τουέτου5 1819. 
" Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθου, τ. Α', ο. 69, 

142,153,158. 

Γράμμα του Παναγ. Σέκερη 
για Tis κινήσει 

των Εμμ. Ξάνθου, 
Αθ. Τσακάλωφ, 

Γρηγ. Δικαίου (Παπαφλέσσα) 

Ισμαήλ 

Κΰριε Π. Αθανασιάδη ή [Αναγνωστόπουλε] 

Α'9/βρίου [1819] 

Αδελφέ μου είμαι eis άκραν μελαγχολίαν δια την 

υστέρησιν των γραμμάτων σου διά να μάθω που εί

ναι και τι κάμνει ο Μανόλη, του οποίου η επιτυχία 

μα$ ανασταίνει και η αποτυχία (Kopios μη δώση) μοβ 

χαντακώνει και διά να πάρωμεν μέτρα για να ιδού-

μεν τι δρόμον να πιάσωμεν. Υστεροΰμαι λέξεων να 

σου φανερώσω και xas στενοχώρια εΐ8 τα οποία5 εί

μαι βουτημένο5. Ο Μαρτάκη5 [AOavaaios Τσακά

λωφ] καταταλανίζεται διά την υστέρησιν των ανα

γκαίων, του οποίου σου είπα πωβ του έγραψα να μου 

τραβήξη ή να του εμβάσω γρόσια χίλια. 

Ο αρχιμανδρίτη ήλθεν και διατρίβει εδώ. Η παρ

ρησία του εχρησίμευσε EIS κατάπαυσιν μερικών κα

ταχρήσεων. Ιδοΰ έσωθεν ευρίσκετε και γραφήν του, 

η δε παρούσα μου σου έρχεται μέσον του κυρίου Γε

ωργίου Παπαδοπούλου Κορφινοΰ. 

Πηγή: Ι. Α. Μελετόπουλθ5, Η Φιλική Εταιρεία. Αρχείον 

Π. Σέκερη, Αθήνα 1967, σ. 52 

Ξάνθοβ θα επιστρέψει και πάλι στην Κων

σταντινούπολη (Δεκέμβρη 1818) και στη 

συνέχεια ( 19 Φεβρουαρίου 1819) θα αρχίσει 

το ταξίδι ms Ρωσίαδ, συνοδευόμενοδ στο πρώ

το στάδιο του από τον Παναγιώτη Αναγνω

στόπουλο, μαζί με τον οποίο αρχικά θα βρε

θεί στη Μολδοβλαχία (Γαλάζιο). As σημειω

θεί ότι ο Αναγνωστόπουλθ5 δεν θα συνεχίσει 

το ταξίδι μαζί με τον Ξάνθο αλλά θα παρα

μείνει axis Ηγεμονία, όπου θα αναπτύξει ση

μαντική δράση στα οργανωτικά πλαίσια ms 

Εταιρεία, óvras ήδη ανώτατο στέλεχ05 ms. 

Ωστόσο, ο Icoawns Καποδίστριαβ δεν βρί

σκεται αυτήν την εποχή στην Πετρούπολη, 

KaOcòs με άδεια του τσάρου επέστρεψε και 

παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα 

στην πατρίδα του Κέρκυρα (έφθασε εκεί 

OTIS 23 Μαρτίου 1819) προκειμένου να επι

σκεφθεί την οικογένεια του. Έτσι ο Ξάν-

0os, εν αναμονή ras επιστροφή$ του Καπο

δίστρια στην Πετρούπολη, θα περιπλανη

θεί σε διάφορε5 πόλειβ m s Βεσσαραβία5 

(Τομάροβο, Ρένι, Δουμπασάρι), όπου, ανά

μεσα στα άλλα, θα επιχειρήσει και ορισμέ-

ves μυήσεΐδ, από m οποίε5 η πλέον χαρα

κτηριστική είναι εκείνη του Σταμάτη Κου-

μπάρη. Από xt$ πολλές επιστολέ5 που αυτή 

την εποχή φθάνουν συνεχώ5 στα χέρια του 

Ξάνθου -και ειδικότερα από εκείνεβ που του 

αποστέλλει ο συμπατριώτη του και φιλικ08 

Μιχαήλ Φωκιανόδ, KaOcòs και άλλα πρόσω

πα- γίνεται φανερό ότι ο Ξάνθθ5 παράλλη

λα με τη συνωμοτική δράση του δεν έχει 

εγκαταλείψει Tis ε μ π ο ρ ί α του δραστηριό-

τητεβ, δεδομένου μάλιστα ότι η οικογένεια 

του παραμένει πάντα στην Κωνσταντινού

πολη και έχει ανάγκη από τη χρηματική συν

δρομή του για την επιβίωση ras. Άλλωστε, 

αυτό μαρτυρεί και μια σειρά από ε μ π ο ρ ί α 

δοσοληψίεδ που τώρα έχουμε στη διάθεση 

μα5 xapis στην έκδοση του Αρχείου του.1 3 

Στη γραμμή αυτήβ m s οιονεί περιπλάνη-

ans axis Παραδουνάβιε5 Ηγεμονίεβ, εντο

πίζεται ο Eav0os τον Αύγουστο του 1819 

αλλά και στίδ apxés του Σεπτεμβρίου του ίδι

ου έτουδ στο Κισνόβι και στο Ισμαήλι, ενώ 

είναι πολύ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ α ^ μερικέδ επιστο-

λέβ m s εποχή5 αυτή5,14 των οποίων οι συ-

ντάκτεβ αδυνατώντα8 να εντοπίσουν σε στα

θερό μέροβ τον Ξάνθο αναγράφουν cos τόπο 

παράδοσηβ εναλλακτικέ5 πόλεΐ5 ή την έν

δειξη «όπου ευρίσκεται». 

Ωστόσο, κάποια στιγμή, και παντού το φθι

νόπωρο του 1819, παίρνει τον δρόμο για τη 

Ρωσία και συγκεκριμένα για τη Μόσχα, στην 

οποία μέσω Κιέβου και Nizvas θα βρεθεί στα 

τέλη Οκτωβρίου 1819, όπου θα φιλοξενηθεί 

στο σπίτι του παλαιού μέλουδ ras Apxns Αντ. 

Κομιζόπουλου, με τον οποίο συνεργάστηκε 

πολύ στενά για την επίλυση διαφόρων προ

βλημάτων ras Εταιρεία. Στο πλαίσιο ακρι-

18 



Ο Ι Φ Ι Λ Ι Κ Ο Ι 

ßcos auras ras μοσχοβίτικα opyavœxiKns δρα-

στηριότηταδ ο Ξάνθοδ θα αποφασίσει την 

ένταξη στη Φιλική Εταιρεία και του γιαννιώ

τη εμπόρου Νικόλαου Πατζιμάδη, με σκοπό 

να οργανωθεί στη Μόσχα «évas véos ηγετικ05 

πυρήναδ εν όψει ras διαγραφόμενα αναβάθ

μισα τ α ρωσικήδ απόχρωσα τ α Εταιρεί-

as».15 Γνωρίζουμε εξάλλου ότι στη Μόσχα ο 

HavOos θα γίνει και πάλι μέλοδ τ α μασονικη5 

amas με όλουδ TOVS τύπουδ, ωσάν να μην εί

χε προηγηθεί η ένταξη τ α Λευκάδαδ, πράγ

μα που σε συνδυασμό με την πρώτη μΰηση 

στη Λευκάδα απαιτεί συμπληρωματικέδ έρευ-

νεδ που ξεπερνούν το σχεδια

σμό αυτήδ τ α βιογραφίαδ. 

Μετά από όλα αυτά και με 

την επιστροφή του Καποδί

στρια στη θέση του στην Πε

τρούπολη, ο Εμμ. Ξάνθοδ, στίδ 

αρχέδ Ιανουαρίου 1820, θα ξε

κινήσει για την πρωτεύουσα τ α 

pGûoïKns αυτοκρατορίαδ. Στην 

πόλη αυτή θα φθάσει OTIS 15 

του ίδιου μήνα και την επομένη 

θα γίνει δεκτόβ από τον Ιωάννη 

Καποδίστρια, γεγον05 το οποίο 

πιθανοί υποδηλώνει ότι στην 

Πετρούπολη υπήρχε ήδη évas 

οργανωτικόδ πυρήναδ ras Φιλι-

Kns Εταιρείαδ που είχε προε

τοιμάσει το έδαφοδ για τη συ

νάντηση αυτή. Παράλληλα, βέ

βαια, αυτό φανερώνει και τη συ

νεχή εμπλοκή -τουλάχιστον στο 

πεδίο ms ενημέρωσα- του Κα

ποδίστρια στα σχέδια ras Εται

ρείαδ (as υπενθυμίσουμε πάλι 

την πρώτη απόπειρα ενημέρω

σ α του Καποδίστρια για τα συ

νωμοτικά τεκταινόμενα και την 

πρόταση ανάληψα ras αρχηγίαδ που έγινε 

από τον Νικόλαο Γαλάτη), και πάντωδ ενι

σχυτικό ras ά π ο ψ α αυτήδ είναι το γεγον05 ότι 

ο ιδιαίτεροδ γραμματέα8 του Καποδίστρια, ο 

κερκυραίοβ Κωνσταντίνοδ Καντιώτα, είναι 

ήδη μέλθ5 ras Φιλικήδ Εταιρείας, ενώ στην Πε

τρούπολη βρίσκεται αυτή την εποχή και ο επί-

ons ôpaarapios φιλικόδ αλλά και στενόβ φίλοδ 

του Καποδίστρια γιατρόδ Πέτροδ Η π ί τ α . 

Η πρώτη συνάντηση Καποδίστρια-Ξάνθου, 

όπωβ είπαμε, έγινε στΐ5 16 Ιανουαρίου 1820 με 

διερευνητικούδ σκοπού5, ενώ ύστερα από 4-5 

μέρε5 ακολούθησε δεύτερη συνάντηση μεταξύ 

των δύο ανδρών αλλά και πάλι χωρίδ θετικά απο

τελέσματα. Ουσιαστικά δηλαδή ο Karroôicrrpias 

αρνήθηκε να αποδεχθεί την αρχηγία ms Φιλι-

Kns Εταιρείαδ, προφασιζόμενο8 την επίσημη θέ

ση που κατείχε στη ρωσική κυβέρνηση. 

Η άρνηση αυτή αποτέλεσε, όπω8 είναι προ-

φανέδ, ισχυρό πλήγμα στα σχέδια ras Εταιρεί-

as, όμωδ δεν υπήρξε καίριο επειδή η δυναμική 

των πραγμάτων πλέον ευνοούσε την ορμή των 

Φιλικών και τον οργανωτικό σχεδιασμό τουβ, 

σύμφωνα με τον οποίο, για την ευόδωση των 

σκοπών ras Εταιρεία, έπρεπε να τοποθετηθεί 

επικεφαλή$ auras μία σημαντική προσωπικό

τητα. Πολύ καλά μάλιστα τονίζει τη δυναμική 

Εικόνα του 
Ι. Καποδίστρια 
από το 
Correspondance 
du Comte 
J. Capodistrias, 
επιμέλεια: 
É-A. Bétant, 
τ. A', Γενεύη-
Παρίσι 1839. 

!5 Β. Παναγιωτόπουλοβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, σ. 27. 
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Ξυλογραφία 
του Αλέξανδρου 

Υψηλάντη. 
Δημοσιεύεται 

στο F. C. Η. L. 
Pouqueville, 

Ιστορία τηε Ελληνικής 
Επαναστάσεως ήτοι 

ΗΑναγέννηση 
ins Ελλάδοε, 

Ξ. Δ. Ζύγουρα$ (μετ.), 
τ. Β , Αθήνα 

1890, σ. 129. 

^ Ι. Α. Μελετόπουλοβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, σ. 59. 

1 7Εμμ. EavGos, 
Απομνημονεύματα, σ. 40. 

1 8 Εμμ. Ξάνθοβ, 
Απομνημονεύματα, σ. 21. 

αυτή ένα απόσπασμα από επιστολή του Πα

ναγιώτη Σέκερη, ο οπού« αναφερόμενο8 στην 

αποστολή του Ξάνθου επισημαίνει ότι «... 

επειδή η επιτυχία τούτου δεν θέλει επιφέρει 

καμμίαν δυσκολίαν eis κανένα και σχεδόν 

ασυλλόγιστον πράγμα. Ούτε η αποτυχία του 

(ην μη δώση ο Kiipios) δύναται ν' ανατρέψη 

τα έωΞ τώρα γεγονότα, τα οποία υπόσχονται 

αίσιον τέλθ8 και η θεία xópis να τα φυλάξη από 

το βάσκανον όμμα του πονηρού δαίμονο8».16 

Ο Εμμ. Ξάνθοβ, óvras σε δύσκολη θέση, 

πρέπει να παρέμεινε στην Πετρούπολη ολό

κληρο τον μήνα Μάρτιο του 1820 και πρέπει 

επίση8 να είδε τον Καποδίστρια και άλλε5 (po

pes, ενώ είναι εξακριβωμένο ότι ταυ

τόχρονα ο υπουργ05 του τσά 

ρου συναντούσε και τον 

απεσταλμένο του Πε 

τρόμπεη Μαυρομιχά

λη Καμαρηνό Κυ

ριάκο, πράγμα που 

υποδηλώνει και 

Tis εσωτερικέ$ 

σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ι 

εντ05 TOS Φιλι-

Kns Εταιρεία8 

(είναι άλλωστε 

γνωστό ότι ο 

KupiaKÓs αργό

τερα θα έχει το 

ίδιο τραγικό τέλοβ 

με τον Γαλάτη, cos 

αποτέλεσμα των συ-

γκρούσεων αυτών). 

Εξάλλου, είναι διαπι 

στωμένο ότι και ο iôios ο 

τσάρο5 και βέβαια η μυστική 

αστυνομία του, είναι ενήμεροι για 

Tis συνωμοτικέ5 ε ν ε ρ γ ε ί των Ελλήνων. 

Όπω5 είπαμε, η ορμή των Φιλικών και η 

φορά των πραγμάτων δεν είναι πλέον δυνα

τόν να αναχαιτισθεί από κάποια αρνητικά γε

γονότα, έστω και αν προσωρινά δοκιμάζεται, 

και έτσι μετά την άρνηση του Καποδίστρια ο 

Εμμ. Ξάνθθ8 θα επιχειρήσει να προσελκύσει 

στην αρχηγία m s Εταιρεία8 τον Αλέξανδρο 

Υψηλάντη, ενεργώντα8, κατά τα φαινόμενα 

αυτοβούλου, xcopis δηλαδή να περιμένει τη 

σύμφωνη γνώμη των άλλων ηγετικών στελε

χών TOS Εταιρεία. Ιδού πώ5 περιγράφει την 

απόφαση αυτή ο iôios ο Ξάνθθ8 στα Απομνη-

μονενματάτου: «Απελπισθεί^ λοιπόν ο Ξάνθθ5 

από τον Κόμητα, στοχασθει^ δε ότι διά να κα-

τορθωθή ο σκοπ05 TOS Επαναστάσεως με κα-

λήν έκβασιν, ήταν αφεύκτως avavraios να φα-

νή εΐ5 το έθνοβ ει^ των σημαντικών προς εν-

θάρρυνσιν αυτού έστρεψε τον στοχασμόν του 

eis άλλο υποκείμενον λαμπρόν cos τον Καπο

δίστρια, επιτηδειότερον δε ICJCUS τούτου, τον 

πρίγκιπα Αλέξανδρον Υψηλάντην, στρατη-

γόν και υπασπιστήν του Αυτοκράτοροβ...».17 

Όμω5 ο Αλέξανδρο8 Υψηλάντης, 

σε αντίθεση με τον διστακτι

κό Καποδίστρια, εγκατα

λείπει τη θέση του στο 

στρατιωτικό σύστη

μα TOS pcoaiKns αυ

τοκρατορία, και 

αποδέχεται την 

πρόταση του 

Ξάνθου, δηλα

δή την υπέρτα

τη ευθύνη του 

«Γενικού Εφό

ρου» TOS Φιλι-

Kns Εταιρείας. 

Εξάλλου, και η 

δ ι α π ι σ τ ω μ έ ν η 

μασονική ιδιότητα 

του Υψηλάντη πρέ

πει να έπαιξε ρόλο σε 

αυτή την προσέγγιση 

και συμφωνία. 

Qs επίσημη μαρτυρία του ση

μαντικού αυτού γεγονότοβ διαθέ

τουμε ένα λιτό έγγραφο TOS 12ns Απριλίου 

1820 που έχει συνταχθεί στην Πετρούπολη 

και υπογράφεται από τον Αλέξανδρο Υψη

λάντη, τον Εμμανουήλ Ξάνθο και τον Ιωάν

νη Μάνο, συγγενή του Υψηλάντη και υπάλ

ληλο στην αγγλική πρεσβεία TOS Πετρούπο-

λη8 και βέβαια ενεργό μέλθ5 TOS Φιλικής Εται

ρείας, που φαίνεται ότι μεσολάβησε για την 

προσέγγιση Υψηλάντη-Ξάνθου:18 
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«Κατά την άπαξ εγκριθείσαν γνώμην, συνελ-

θόντα τα μέλη ms Ελληνικά Εταιρία$ και συ-

σκεφθέντα μετ' ακριβοί ερεύνα και εξετά-

σεω8, εγνώρισαν Γενικόν έφορον ras Ελληνι-

Kns Εταιρεία5, τον εκλαμπρότατον κύριον Αλέ-

ξανδρον Υψηλάντην, ίνα εφορεΰη και επι

στάτη εν πάσι όσα κρίνονται άξια, ωφέλιμα 

και πρέποντα τη Ελληνική Εταιρεία. Eis ασφά-

λισιν των εγκριθέντων βεβαιούται τη υπο

γραφή εκάστου των μελών. 

Εν Πετρουπόλει τη 12 Απριλίου 1820 

Αλέξανδρο8 Υψηλάντη, Ιωάν. Mavos, Εμ. 

Ξάνθοβ» 

Έτσι, λοιπόν, και xapis στΐ5 επίμονε$ προ-

σπάθειε5 του Εμμανουήλ Ξάνθου η εκκρεμό

τητα ras αρχηγία8 ras Φιλικη5 Εταιρεία θα 

λήξει και ο Αλέξανδροβ Υψηλάντη με το συν

θηματικό όνομα «Καλ05» και τα στοιχεία Α Ρ 

θα τεθεί επικεφαλή5 του αγώνα. O n o s είναι 

εύλογο, cos επακόλουθο ras σημαντικη8 αυ-

ns ενέργεια$, ο Υψηλάντηβ θα ενημερωθεί 

κεί στην Πετρούπολη από τον Ξάνθο νια 
ras 

εκεί στην ιιετρουποΛη απο τον üavöo γκ 

την κατάσταση ras Εταιρεία, θα παραλάβει 

από αυτόν όλα τα απαραίτητα έγγραφα κα-

Ocós και λεπτομερή καταγραφή των δαπανών 

και εν συνεχεία θα αναλάβει ο iôios ooßapes 

πρωτοβουλία για τον συντονισμό ras ôpaans 

όλων των μελών και τον γενικότερο σχεδια

σμό «με την πρόθεση να συγκροτήσει ένα νέο 

οργανισμό, που θα ήταν και ο τελικ05 οργα-

νισμ05 ras Εταιρεία8 - ο μηχανισμόβ ras εξέ-

γερση8».19 Παράλληλα, βέβαια, όπω5 η αλ

ληλογραφία μεταξύ των μελών καταδεικνύει, 

μεγάλθ5 υπήρξε ο ενθουσιασμ05 και το ηθικό 

αυξάνεται κατακόρυφα. 

Σημειώνουμε επιπρόσθετα ότι από την πα

ραμονή του Εμμ. Ξάνθου στην Πετρούπολη 

έχουμε τώρα -με την έκδοση του Αρχείου του 

από την ΙΕΕ- ένα κατάστιχο εσόδων-εξόδων, 

το οποίο μα$ παρέχει μια εικόνα και ras λο-

γιοσΰνη8 του πάτμιου αγωνιστή. 

Μόσχα. 
Εικόνα του Κρεμλίνου. 

^ Β. Παναγιωτόπουλοβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, σ. 28. 
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Εφοδιαστικό ins Φιλικής Εταιρεία«. «Eis το όνομα ιns μελλούσηε σωτηρίας Καθιερώνω Ιερέα Φιλικόν 
και αφιερώνω εις την αγάττην της Φιλικής Εταιρείας και εις την υπεράστησιν των Μεγάλων Ιερέων 
των Ελευσίνιων τον συμπολίτην κυρ Βαγγέλη Κεωαλληναίον, ετών τριάντα οκτώ, επαγγέλματος 
εμπορικού, ως θερμόν υπερασπιστήν ins Εταιρείας και ins πατρίδος κατηχηθέντα και ορκωθέντα 
παρ' εμού (Σ.Κ.) 9, Πάτρα, έτει των Φιλικών, 24 Ιανουαρίου». Δημοσιεύεται στο Εμμ. Γ. 
Πρωτοψάλτη s (επιμ.), ΗΦιλική Εταιρεία, Αθήνα, εκδ. Ακαδημία Αθηνών, 1964, σ. 159. 
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Συγκεκριμένα, στα φύλλα του κατάστιχου 

καταγράφονται οι αγορές διαφόρων βιβλίων, 

ανάμεσα στα οποία ονοματίζονται: «φιλο-

σοφικόν λεξικόν και λεξικόν Τζαλίκογλου 

[...] διάφορα βιβλία ηγόρασα του Ανάχαρση 

και άλλα». 

Περαιτέρω, η δράση του Εμμ. Ξάνθου θα 

συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. Μετά από την 

επιτυχία που είχε η προσπάθεια του ηγετικού 

πυρήνα ms Εταιρείας για τον προσεταιρισμό 

του Υψηλάντη, ο πρίγκιπας, τον Ιούλιο του 

1820, θα βρεθεί στη Μόσχα, όπου βρίσκεται 

κιόλας ο Ξάνθος, ενώ μια παράλληλη πληρο

φορία θέλει τους δυο άνδρες να ταξιδεύουν 

μαζί στη ρωσική πόλη, όπου δραστηριοποι

είται, όπως έχουμε αναφέρει, ένας άλλος ση

μαντικός πυρήνας m s Εταιρείας. Γρήγορα 

όμως υπακούοντας στις ανάγκες της Εταιρεί

ας τα βήματα των δύο ανδρών θα χωριστούν 

και ο Ξάνθος θα κινηθεί και πάλι σε διάφορες 

πόλεις των Ηγεμονιών, προβαίνοντας σε πολ

λές και αποφασιστικές ενέργειες για τον κα

λύτερο συντονισμό των πραγμάτων, τα οποία 

πλέον έχουν πάρει τον αναπότρεπτο δρόμο 

προς την πολεμική σύγκρουση. 

Είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει κα

νείς κατά πόδας τον Εμμ. Ξάνθο -έστω και μέ

σω της πυκνής αλληλογραφίας που παραθέτει 

στα Απομνημονεύματα του αλλά και από την 

ολοκληρωμένη μορφή της που έχουμε από τους 

τρεις τόμους του Αρχείου του- αυτή την εποχή, 

καθώς περιφέρεται αδιάκοπα σε διάφορες πό

λεις της Βεσσαραβίας και της Μολδοβλαχίας 

ανάμεσα στον Νοέμβριο 1820 και το θέρος 

του 1821. Έτσι τα ίχνη και οι ενέργειες του 

εντοπίζονται στο Κισνόβι, στο Ισμαήλιο, στο 

Βουκουρέστι, στο Ρένι, στο Γαλάτσι, πόλεις -

ιδιαίτερα οι δύο πρώτες- που θα τις επισκεφθεί 

πολλές φορές, αναπτύσσοντας μεγάλη δρα

στηριότητα επιτόπου αλλά και αλληλογρα

φώντας με τα περισσότερα από τα σημαίνο

ντα στελέχη της Εταιρείας. Χαρακτηριστική 

των κινήσεων αυτών, που γίνονται με εντολές 

του Υψηλάντη, είναι επιστολή του τελευταί

ου από το Κίεβο της 30ής Ιουλίου 1820 προς 

τον Ξάνθο, όπου μεταξύ άλλων καταγράφο

νται οι εντολές του πρίγκιπα προς αυτόν: 

«(...)φθάνοντας συν θεώ εις Κισνόβιον θέ

λεις εγχειρήσει τα διά σε συστατικά γράμμα

τα μου εις τον γαμβρόν μου διά να σε υπερα-

σπισθή, και να σοι δώση το πασαπόρτι σου. 

Φθάνων εις Ισμαήλ εγχείρισον το συστατικόν 

διά σε γράμμα μου προς τους δύο γνωστούς φί

λους και ειπέ τόσον εις αυτούς, όσον και εις 

όλους τους εκεί αδελφούς, όσα διά ζώσης φω

νής παρηγγέλθης, και προ πάντων να ήναι πρό

θυμοι και μυστικοί κατά πάντα. Αφ' ου δε ησυ-

χάσης όχι περισσότερον από πέντε ημέρες μό

νον εις την φαμίλιαν σου, να κίνησης διά Βου-

κουρέστιον. Απερνώντας δε εις Γαλάτζιον εγ

χείρισον τα συστατικά οπού σοι έδωσα εις τους 

δύο αδελφούς... Φθάνων συν θεώ εις Βουκου-

ρέστιον εγχείρισον τα εγχειρισθέντα σοι γράμ

ματα εις τους γνωστούς φίλους... και αφ' ου συ-

νομιλήσης... συσκεπτόμενος μετά των αδελ

φών... όταν ιδής τα πάντα να ετοιμασθώσι να 

έμβωσιν εις πράξιν τότε δίδεις εις τους γνω

στούς φίλους όσα μετρητά... και ακολούθως 

συνάξεις από τα ανοιχθέντα σοι κρέτητα... και 

τελειωθέντων πάντων αυτών με ακρίβειαν, 

προσοχήν, ταχύτητα και φρόνησιν, αναχώ-

ρησον εκείθεν, ελθέ και πάλιν εις Βεσαραβίαν, 

όπου θέλεις ευρή άλλας διαταγάς μου... Σοι 

παραγγέλω προς τούτοις ή τώρα πηγαίνοντας 

εις Ισμαήλ, ή επιστρέφων, να αγοράσης, ως 

σοι είπα, ένα καλόν καράβιον διά λογαρια-

σμόν της Εταιρείας και ετοιμάζεις αυτό επι-

τήδειον διά να ταξιδεύη.» 20 

Βέβαια, όπως είναι αναμενόμενο, σύμφω

να με τον σχεδιασμό του Υψηλάντη, ο Εμμ. 

Ξάνθος την 1 η Οκτωβρίου 1820 θα βρεθεί στο 

Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας, όπου, εκτός του 

Υψηλάντη, είχαν συγκεντρωθεί και πολλοί άλ

λοι σημαίνοντες Φιλικοί (Παπαφλέσσας, Δ. 

Θέμελης, Χριστ. Περραιβός, Ήβος Ρήγας, 

Γρηγ. Λασσάνης κ.ά.) και όπου μετά από την 

πραγματοποίηση πολλών συσκέψεων κατα

στρώθηκε το οριστικό σχέδιο της εξέγερσης. 

Ό π ω ς γνωρίζουμε, οι συσκέψεις αυτές του 

Ισμαηλίου στις 8 Οκτωβρίου θα οδηγήσουν 

στη σύνταξη της επαναστατικής προκήρυξης 

του Υψηλάντη προς τους κατοίκους της Στε

ρεάς και των νησιών του Αρχιπελάγους, η 

οποία κατέληγε με το εμφατικό: 
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Σφραγίδα 
Δημητρίου 
Υψηλάντη. 

Δημοσιεύεται στο 
Μουσείο ms 

Φιλικής Εταιρείας, 
Αθήνα, Ίδρυμα 

Ελληνικού 
Πολιτισμού, 
1994, σ. 90. 

2 1 Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθοντ.Β',σ. 182-183. 
2 2 Β. Παναγιωχόπουλοβ, 

Η Φιλική Εταιρεία, 
σ. 30-31. 

23 Εμμ. EdvGos, 
Απομνημονεύματα, σ. 48. 

24 Στο ίδιο, σ. 52. 

«Όταν όμωδ μόνοι μαδ αποσείσωμεν τον ζυ-

γόν ras τυραννίαδ, τότε ras Eupómns η πολι

τική θέλει βιάσει όλαδ TOS ισχυρό-s δυνάμει να 

κλείσωσι με ημά8 συμμαχίαβ και επιμαχία5 

αδιαλΰτου8».21 

Μετά από avxés Tis τόσο σημαντικέδ εξελί

ξει ο Υψηλάντη θα αναχωρήσει για το Κισνό-

βι, ενώ ο Ξάνθοβ θα παραμείνει για λίγο στο 

Ισμαήλιο, στο οποίο είχε εν τω μεταξύ μετοι

κήσει και η οικογένεια του από την Κωνστα

ντινούπολη (ο Εμμ. Ξάνθθ5 ήταν παντρεμένο5 

με τη Σεβαστή, με την οποία είχε αποκτήσει 

τουλάχιστον δύο αρσενικά παιδιά, τον Νικόλαο 

και τον Περικλή: στην αλληλογραφία προβ αυ

τόν αναφέρονται πολλέδ cpopés η «Σεβαστίτζα» 

και τα «ξανθόπουλα») και εν συνεχεία θα αρχί

σει εκ νέου να ταξιδεύει ακατάπαυστα a m διά-

φορεδ πόλειβ των Ηγεμονιών οργανώνονταδ 

τα πράγματα ras Εταιρεία. 

Μολονότι το επιχειρησια 

κό σχέδιο που συμφωνή

θηκε το πρώτο δεκαήμε

ρο του Οκτωβρίου 

1820 στο Ισμαήλιο 

προέβλεπε την έκρηξη 

ras Ε π α ν ά σ τ α σ η με 

κέντρο των επαναστα

τικών ενεργειών την Πε

λοπόννησο και δευτερεύου-

oes ενέργειεβ στΐ5 Παραδουνά 

ßies Ηγεμονίεβ και την Κωνσταντινού

πολη22, είναι φανερό ότι στην πορεία προ5 την 

κορύφωση το σχέδιο άλλαξε. Εναγώνια« ο Πα-

παφλέσσα5 γράφει στον Ξάνθο axis 22 Φε

βρουαρίου 1821 και ζητά εξηγήσει για την κα

θυστέρηση του Υψηλάντη, που, σύμφωνα με 

τον πρώτο σχεδιασμό, μέσω Τεργέστηβ, έπρε

πε να είχε φθάσει στην Πελοπόννησο. 

Ωστόσο, ο Υψηλάντηδ αντί να κατευθυνθεί 

npos την Τεργέστη και από εκεί npos την Πε

λοπόννησο, μέσω Ιταλία5, παρατείνει την πα

ραμονή του στο Κισνόβι, ενώ ο EavOos, ενερ-

γώντα5 προφανώβ κατόπιν εντολή5 του Υψη

λάντη, καλεί τον Ιανουάριο του 1821 τον Τσα

κάλωφ και τον Αναγνωστόπουλο από την Πί

ζα στο Κισνόβι, αντί va TOUS κατευθύνει προβ 

τον Μοριά, Προφανα« βρισκόμαστε μπροστά 

σε αλλαγή του σχεδιασμού του Ισμαηλίου εν 

αγνοία του Παπαφλέσσα και έτσι αντί για την 

ανάληψη επαναστατικήβ δ paons στην Πελο

πόννησο, ο Υψηλάντηδ θα επιχειρήσει να δη

μιουργήσει επαναστατικό κίνημα ans Ηγεμο-

νίε5 με τη σύμπραξη των τοπικών πληθυσμών. 

Έτσι, επικεφαλή στρατιωτικήδ δύναμηδ θα δια

βεί τον ποταμό Προύθο αλλά αργότερα θα υπο

στεί οδυνηρή ήττα στο Δραγατσάνι (7 Ιουνίου 

1821). Στα γεγονότα των Ηγεμονιών ο Ξάν-

0os, όπα« είναι φυσικό, a>s άνθραππ« που βρί

σκεται κοντά στον Υψηλάντη έχει σημαντική 

ανάμειξη. Καθα« ο iôios γράφει -μιλώντα5 πά

ντα σε τρίτο πρόσωπο- στα Απομνημονεύματα 

του «εφοδιάσαβ [ο Eav0os] από Ισμαήλ TOUS εν 

Γαλατζίω και Προύτω aupaTickas με όσα άρ

ματα ηδυνήθη να προμηθευθή από τον στρα-

τηγόνΤουσκώφ... και με αρκετά βαρέλια πυ-

praôos και δέκα εννέα πυροβόλα 

(κανόνια) εξ ων τα δέκα έξ 

εστάλησαν κατά παραγγε-

λίαν του από την Οδησ-

σόν διά θαλάσσηε... έτι 

δε ευκολύναδ την eis 

Μολδαυίαν διάβασιν 

πολλών άλλων ομογε

νών... προμηθεύων TOUS 

μεν με φορέματα, TOUS δε 

με άρματα και πολλού8 αυτών 

με χρήματα κ.λπ. κ.λπ.».23 

Μετά από τα τραγικά γεγονότα aus Πα-

ραδουνάβιε5 Ηγεμονία και τη φυλάκιση του 

Υψηλάντη από TOUS Αυστριακού8, γεγονότα 

για τα οποία ο Εμμ. Ξάνθθ5 υπόσχεται στα Απο

μνημονεύματα του24 -xa>pis ωστόσο να τηρήσει 

την υπόσχεση του- ότι θα γράψει: «eis άλλην 

δε ευκαιρίαν θέλω γράψει και τα διατρέξαντα 

eis την Μολδοβλαχίαν μετά την έξοδον εκεί 

του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, Tas aiTÌas ras 

anoTuxias του, TOUS araous ras KaTaoTpocpns 

του, την διαγωγήν των ακολούθων του, TOS προ-

ôoaias τινών, την αιτίαν επινοηθείση8 Iepds 

σκάλαβ και άλλων τινών καταχρήσεων, ένεκα 

των οποίων προέκυψε τότε το μίσο8 των Μολ-

δοβλάχων και η παρά τούτων καταδρομή των 

Ελλήνων», είναι επόμενο ότι και ο iôios πρέπει 

να εγκαταλείψει την περιοχή αυτή (26 Ιουνί-

24 
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Αγωνιστέδ από το κίνημα της Μολδοβλαχίας (1821), που κατέφυγαν στην Ελβετία: 1. Καραμιιοΰλης, 
υπασπιστήί του Γεωργάκη Ολυμπίου, 2. évas Σουλιώτης, 3. évas AOnvaios, 4. έναβ Σέρβος, 5. évas 

Ρουμελιώτης, 6. ι vas Αλβανός. Δημοσιεύεται στο Γ. Τσούλιοβ-Τ. Χατζής (επιμ.), Ιστορικόν Λεύκωμα 
ms Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Α', Αθήνα, εκδ. Μέλισσα, 1970, σ. 59. 

ου 1821), όπου δεν ήταν δυνατόν να πράξει 

κάτι το ουσιαστικό για την ελληνική υπόθεση. 

Oncos ο iÔios και πάλι αναφέρει, αναχώ

ρησε από τη Βεσσαραβία για την Ελλάδα μέ

σω Ουγγαρίαδ: «απελθών και EIS Μογκάτζ 

npos επίσκεψιν του ατυχού5 Πρίγκηποβ Αλε

ξάνδρου Υψηλάντου... μη λαβών δε την άδει-

αν να τον αντάμωση, διευθΰνθη διά rns Πέ-

στηδ και Φιουμίου sis Αγκώνα».2' Ο iôios 

εξάλλου αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού αυτοΰ και óvras ακόμα στα μέρη ras 

κεντρική8 Ε υ ρ ώ π η περιέθαλψε πολλού^ 

Έλληνεδ που είχαν καταφύγει στα μέρη αυ

τά μετά από τη διάλυση του στρατού του 

Υψηλάντη. Μάλιστα αναφέρει ότι μερικούδ 

από αυτούδ τουδ πήρε μαζί του και μέσω 

Αγκόναδ του5 προώθησε στα μέρη TTÌS Ελ-

λάδα8, όπου ο αγώνα5 είχε πλέον αρχίσει με 

πολύ καλύτερε5 προοπτικέ5 από αυτόν των 

Ηγεμονιών. Τελικά ο Εμμανουήλ Ξάνθθ8, 

μαζί με τον Τσακάλωφ θα βρεθεί στην Πε

λοπόννησο και όπωδ χαρακτηριστικά ανα

φέρει πάντα στην τριτοπρόσωπη αφήγηση 

του «απελθών είδ Τριπολιτσάν... κατώκησε 

παρά τω Δημητρίω Υψηλάντη, συναγωνιζό-

μενοδ και αυτ05 το κατά δύναμιν, διωρίσθη 

δε και μέλθ5 εΐ5 μίαν επιτροπήν, διά να δικά-

ση διαφοράν τίνα μεταξύ του Αντιπροέδρου 

του Βουλευτικού [Θεοδωρήτου επισκόπου] 

Βρισθένηδ και τινών στρατιωτών».26 

Είναι αλήθεια ότι εφεξήδ δεν διαθέτουμε πολ-

λέδ πληροφορίεδ για τα έργα και τη δράση του 

Εμμανουήλ Ξάνθου -άλλωστε είναι γεγονόδ ότι 

η εμπλοκή του και ο ρόλοδ του στην εξέλιξη των 

γεγονότων είναι πλέον περιορισμένοδ και εν 

πάση περιπτώσει ό,τι έχουμε στη διάθεση μαδ 

είναι η δική του φωνή, όπωδ φθάνει σε μαδ από 

ελάχιστα έγγραφα αυτήδ τηδ περιόδου που δη

μοσιεύει στα Απομνημονεύματα του. Έτσι γνω

ρίζουμε ότι ο Παπαφλέσσαδ -με τον οποίο βέ

βαια είχαν συνδεθεί από την περίοδο τηδ πα-

ράλληληδ δράσηδ τουδ ωδ Φιλικών στίδ Ηγε-

μονΐεδ- με επιστολή του τηδ 16ns Μαρτίου 1822 

από την Τριπολιτσά τού ανακοινώνει διάφο-

ρεδ κινήσεΐδ του, ενώ η συμμετοχή του στην Επι

τροπή που αναφέρει ο ίδιοδ, χρονολογείται, 

σύμφωνα με γράμμα και πάλι του Παπαφλέσ

σα, στα τέλη Ιουνίου 1823.27 Σε ένα συστατι

κό γράμμα που υπογράφει ο Δημήτριοδ Υψη-

λάντηδ στίδ 31 Ιουλίου 1823 φιλοτεχνεί GÙS εξη5 

το πορτρέτο του Ξάνθου: «Τον πατριώτην αυ

τόν αν δεν τον εγνωρίσατε προσωπικοί, aas 

25 Εμμ. Ξάνθος, 
Απομνημονεύματα, σ. 48. 
2 6 Στο ίδιο, σ. 49. 
27 Στο ίδιο,σ. 190-191. 
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Επιστολή Αθαν. 
Τσακάλωφ iipos 

Εμμ. Ξάνθο. 
Σμύρνη, 20 

Απριλίου 1818. 
Δημοσιεύεται στο 

Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθον, τ. Α', 

Αθήνα, Ιστορική 
και Εθνολογική 

Εταιρεία ins 
Ελλάδοδ, 2002. 

2 8 Εμμ. Ξάνθοϊ, 
Απομνημονεύματα, 

σ. 192-193. 
2 9 Σχο «Jìo, σ. 193. 

30 Στο {Sto, α. 193-194. 
31 Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθον, τ. Α', σ. οβ'. 

32 Εμμ. EavBos, 
Απομνημονεύματα, α. 195. 

τον παραδίδω διά του napóvros μου cos ένα φρό-

νιμον, ενάρετον, ειδήμονα πολλών πραγμάτων 

και óÀcos εξηρτημένον xns Υψηλαντικήβ οικο-

γενεία5. Προ του Ιεροΰ αγώνο5 ηγωνίσθη με 

όλην την απαιτουμένην προθυμίαν, σταθερό

τητα και ειλικρίνειαν και ήδη δε δεν επρόκρινε 

να ησυχάζη, αλλ' ήλθε διά να προσφέρη και το 

εκ μέρου$ του έργον EIS την πολιτικήν μας ανόρ-

θωσιν...».28 'IOCÙS η περιγραφή αυτή του Ξάνθου 

από τον Δημ. Υψηλάντη αποτελεί ένα από τα 

καλύτερα σύντομα αλλά περιεκτικά «βιογραφι

κά σημειώματα» του πατινιώτη Φιλικού. 

Πάλι ο Δημ. Υψηλάντη, γράφοντα5 προ8 

τον Νικήτα Σταματελόπουλο την 1 η Αυγού

στου 1823, θα μιλήσει γι' αυτόν με τα ίδια θερ

μά λόγια και παράλληλα θα μα8 δώσει την πλη

ροφορία ότι ο HavOos «υπάγει eis AOnvas διά 

να περιηγηθή Tas εκεί αρχαιότητα5»,29 ενώ με 

άλλο γράμμα του, ras 29ns Σεπτεμβρίου 1823, 

ο Υψηλάντηβ και πάλι παρακαλεί τον Ξάνθο 

από την Τριπολιτσά να πασχίσει να δανεισθεί 

εξ ονόματόβ του πεντακόσια γρόσια «διά να 

μην καταντήσω να πωλήσω το ωρολόγιόν μου 

και την ταμπακέραν μου».30 

Αποσπασματικέ5 πληροφορία, οπωσδή

ποτε, αλλά μα5 παρέχουν τη βεβαιότητα ότι 

ο Εμμ. Ξάνθθ5, που βρέθηκε μέσα στο κλί

μα ras υψηλαντικήβ οικογένειαβ όταν προ

σπάθησε και πέτυχε να πείσει τον Αλέξαν

δρο Υψηλάντη να αναλάβει την αρχηγία ras 

Φιλική5 Εταιρεία, μέσα σ' αυτό εξακολου

θεί να παραμένει το προχωρημένο έτοβ 1823, 

διατηρώντα5 τώρα στενή σχέση με τον άλ

λο Υψηλάντη, τον Δημήτριο, μολονότι η 

προσκόλληση στην υψηλαντική συνάφεια 

δεν παρείχε σοβαρά εχέγγυα για σταδιο

δρομία και αξιώματα. 

Εφεξή5 υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην πλη

ροφόρηση μα8 για m κινήσει του Εμμ. Ξάν

θου, το οποίο πρέπει να έχει σχέση και με τον 

μειωμένο ρόλο του στα δρώμενα ras επανα-

στατική5 περιόδου. Παντού έχουμε την πλη

ροφορία, από τον ίδιο,31 για ένα ταξίδι του στη 

Ζάκυνθο τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 1826 

(όταν κατευθυνόταν προβ το Ναύπλιο), ενώ 

τον Οκτώβριο 1827 από μία άλλη επιστολή 

του Δημ. Υψηλάντη μαθαίνουμε ότι ο Ξάνθθ5 

εγκατέλειψε το ελληνικό éôacpos και μέσω ras 

Κωνσταντινούπολη -στην οποία δεν τόλμη

σε να αποβιβαστεί- στα μέσα Σεπτεμβρίου 

1827, κατευθύνθηκε npos την Οδησσό. Ο Δ. 

Υψηλάντη εξάλλου στην ίδια επιστολή συ

νιστά στον Ξάνθο να επισκεφθεί τη μητέρα 

του Ελισάβετ και τον γαμπρό του και να του8 

παρακαλέσει να του στείλουν χίλια φλουριά 

για να γλυτώσει από του5 δανειστέβ του.32 

Ο Ξάνθοβ μετά από το ταξίδι ras επιστρο-

tpns στα πολύ οικεία γι' αυτόν μέρη των Πα

ραδουνάβιων Ηγεμονιών πρέπει να εγκατα

στάθηκε στο Βουκουρέστι. Πράγματι εκεί θα 

του στείλει ένα γράμμα, με ημερομηνία 8 Αυ

γούστου 1832, από την Οδησσό ο παλι05 σύ-

vrpocpós του και συνιδρυτή$ ras O^ums Εται

ρεία AOavaaios Τσακάλωφ, ο οποίθ8, γρά-

ipovtas του, του αρχίζει με το εμβληματικό: 

«Ύστερα από τόσων χρόνων σιωπήν με

ταξύ μα8 μαθών πού ευρίσκεσαι σοι γράφω. 

Κατά τύχην προχθέ8 εντάμωσα τον μίαν φο-
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ράν δούλον σου Μανώλην, ÓOTIS μοι είπεν 

ότι ευρίσκεσαι eis Βουκουρέστιον... σοι στέλ

λω λοιπόν το παρόν σΰντομον διά να λάβω 

απόκρισιν, να σε γράψω πλέον εκτεταμένοι 

και να ειπώμεν τα πάθη μαβ αμοιβαίο^».33 

Για την ίδια χρονιά (1832) διαθέτουμε επί-

ons την πληροφορία ότι η σύζυγο5 του Ξαν

θού, Σεβαστή, απέστειλε μία επιστολή στην 

Ε' Εθνική Συνέλευση και ζητούσε «το έλεοβ 

του é0vous διά την εκ ras δυστυχίαβ εσχά-

την αμηχανίαν» ras οικογένειά5 ras. 

Τα «πάθη» των δυο παλαιών συντρό

φων, που αναφέρει στην επιστολή του 

ο Τσακάλωφ, την οποία μνημονεύσαμε 

λίγο πριν, φαίνεται ότι είναι πολλά και 

στην περίπτωση του Εμμανουήλ Ξαν

θού. Η αναχώρηση του από την Ελλά

δα και η αδράνεια του δηλώνεται και 

από μία ακόμα επιστολή του άλλου πα

λαιού δραστήριου Φιλικού, Αθ. Ξόδιλου. 

Ο τελευταία, γράφοντα5 από το Γαλά-

τζι oris 11 Ιουνίου 1836, θα μα5 δώσει 

ακόμα μια πληροφορία για τον Ξάνθο, 

ότι δηλαδή, μολονότι η «...Ελλά$ ήρχι-

σε να υπάρχη εν μέσω των δεδοξασμέ-

νων λαών. Πρέσβειβ ras εΐ5 óXas Tas με-

γάλαβ του κόσμου πόλεΐ5, πρόξενοι και 

υποπρόξενοι και BIS TOUS παραμικροτέ-

pous του εχθρού λιμένα$, ο Ποθητ05 ειβ 

Γαλάτζιον, ο OcoKiavós eis Βεσσαραβίαν 

και τα λοιπά. Ο Ξάνθθ5 ειβ το μονα-

στήριοντου Μαρτζινενίου!»34 Η πληρο

φορία αυτή για την παραμονή του Ξαν

θού επί έξι χρόνια στο παραπάνω μο

ναστήρι, που βρίσκεται κοντά στο Βου

κουρέστι, «φιλοσόφων και ασκητεύων 

εν τη ερημία μακράν των θορύβων του 

μεγάλου κόσμου», έρχεται να διασταυ

ρωθεί από ορισμένε5 επιστολέ$ του 1836, η 

κατάθεση των οποίων στην Ιστορική και 

Εθνολογική Εταιρεία ras Ελλάδοβ έγινε το 

1962 από τον Τάκη Σταύρακα, κατόπιν επι-

Θυμία5 ras συζύγου του, τρισεγγονή$ του 

Εμμ. Ξάνθου, Χρυσάνθη Παυλοπούλου.3 ' 

Όμω$ ο Αθ. Ξόδιλθ8, στην ίδια επιστολή 

που αναφέραμε παραπάνω, θα πληροφορή

σει τον Εμμ. Ξάνθο και για κάτι άλλο, το οποίο 

συνάπτεται με τα γεγονότα που θα συντελέ

σουν ώστε avTÓs να επανέλθει στο προσκήνιο 

και μάλιστα στο συγγραφικό προσκήνιο. Συ

γκεκριμένα, ο παλιόβ Φιλικ05 πληροφορεί τον 

φίλο του ότι είδε «...EIS τα πιεστήρια του τύ

που των Αθηνών... Ιστορία των τρεξάντων εν 

Βλαχοπογδανία εκδιδομένη από τίνα, αλλά 

δεν εννοώ πόθεν λαμβάνουν Tas πηγά5 τού

των των πραγμάτων να τα ιστορήσουν. 'Iacos 

πάλιν Ka0cus άλλοτε ο Φιλήμων, οικειοποιη-

θή και auras προ δείξιν του βιβλίου του...». 

Δεν γνωρίζουμε σε ποιο βιβλίο αναφέρε

ται ο Ξόδιλθ8 και αν αυτό εκδόθηκε, γνωρί

ζουμε όμωβ ότι ο Εμμ. Ξάνθθ5, μόνοβ αυτόβ 

από TOUS τρεΐ8 πρωταγωνιστέ5 για την ίδρυ

ση ras Φιλική$ Εταιρεία, ήδη έχει αναλάβει 

και συγγραφικέβ πρωτοβουλίε5. Και τούτο 

επειδή, πολύ πιθανόν, κατά τη διάρκεια του 

Αγώνα συνέγραψε κείμενο γνωστό με τον τίτ

λο: «Έκθεσε ανωνύμου TIVÓS αφορώσα Tas 

Ι Πανανιώτηβ 
Σέκερπβ. Αθήνα, 
Εθνικό Ιστορικό 

Ι Μουσείο. 

33 Εμμ. Ξάνθοβ, 
Απομνημονεύματα, σ. 196. 
^ Στο ίδιο, ο. 197. 
35 Στο ίδιο, τ. Α', σ. οβ'. 

27 



ΟΙ Ι Δ Ρ Υ Τ Ε Σ Τ Η Σ Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ 

r— 

f> 

/ • * *Jff*4*** * * *-f , +'** j * * Ι}*— 4^,/crf *fii~~-Û / 
W- ') 

<L« 

j*fm t 4- y <~~-rt~~4L,*-vV·^ * < Χ 4 *" <>äfej *? • f > #Λ v - y £ j < j ? · ^ 

* >* 4 
/ 

^ f / · 

i f t ^ 1 V ί •" ' ^ ^ 

/V 
·</? f-^jU- , i - * ' * *<? "t/**/* r f 

Sirt/v*^* l* t'f+fffêf ν ^ Μ .ν- I ' * V ^ / / - · • < 

<V A^ V ? Λ ^ r **% & 4/ f* *? 

U */ 

J y v*->*?/ 

/ f / ^ * έ-Α *I <* ' ^ ^ t 
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apxas και xas αποστολάδ xns Exaipcias μέ

χρι ins Επαναστάσεωδ». Το κείμενο αυτό το 

αναφέρει ο Ξάνθοδ και στα Απομνημονεύμα

τα του, αλλά είναι γνωστό και από την πε

ρίληψη του που δημοσίευσε ο ABavaaios 

Χριστόπουλοδ στα Πολιτικά Παράλληλα 

του,36 κάνονταδ λόγο για m πηγέδ του, ενώ 

στο κείμενο αυτό αναφέρεται και ο Icuawns 

Φιλήμων στον πρόλογο του Δοκιμίου περί 

της Φιλικής Εταιρείας: «Δεν διέσπειρεν ολι-

γωτέραν πλάνην Ανώνυμόδ τιβ Έκθεσε αφο-

ρώσα ταδ apxas και Tas αποστολάδ τηβ Εται-

ρείαδ μέχρι Tns εποχήδ του Α. Υψηλάντη. 

Την έχομεν υπ' όψινχειρόγραφον... Ο ανώ-

νυμοβ συγγραφεΰβ τηβ, τον οποίον συμπε-

ραίνομεν τον Εμμανουήλ Ξάνθον, περιγρά

φει με φίλαυτον υπερβολήν τα περί TTÌS θέ-

σεώδ του os προε την Εταιρείαν». 

Και αν για την «Έκθεσιν» είναι δυνατόν να 

υπάρξουν κάποιεδ αμφιβολίεδ αν πρόκειται 

για πόνημα του Ξάνθου, λόγω ακριβώδ τηε 

ανωνυμίαδ του, το «Υπόμνημα» του έτουδ 1835 

είναι ασφαλώδ κείμενο του Ξάνθου.3" Συμ

φωνά με σημείωμα επί του χειρογράφου του 

ομογενούδ στο Βουκουρέστι Γρηγορίου Θεο-

χάρη «η εξιστόρησα αΰτη, από φύλλα είκοσι, 

εγράφη παρά του αοιδίμου Εμμανουήλ Ξάν

θου, κατά την εα Τελέγκαν χωρίον του θέμα-

TOS üpaxoßas Tns Βλαχίαδ διατριβήν του τω 

1835 έτει από Χρίστου».38 

Το κείμενο ms ανώνυμα «Εκθέσεωδ» και 

εκείνο του «Υπομνήματοδ» δεν παρουσιάζουν 

ουσιώδες διαφορέδ και πάντα« δεν φαίνο

νται να επιζητούν να αντικρούσουν τη συγ

γραφή κάποιου άλλου προσώπου που ενδε

χομένου μείωνε τη συνεισφορά του Ξάνθου 

για την οργάνωση και δράση xns Φιλικήβ 

Εταιρεία. Παράλληλα, είναι γεγονόδ ότι πε

ριέχουν πολύ χρήσιμεδ πληροφορία για τα 

προκαταρκτικά του Αγώνα, μολονότι είναι 

κείμενα σύντομα και περιληπτικά. 

Όμωδ η κατάσταση αυτή αλλάζει άρδην 

το 1837, όταν ο Εμμ. Ξάνθοδ, με νέο κείμε

νο του, σκοπεύει τώρα να ανασκευάσει Tis 

απόψεΐ8 άλλου συγγραφέα. Τα γεγονότα 

έχουν εξη5. Το 1834 ο Ioawns Φιλήμων στο 

έργο του Δ οκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής 

Εταιρείας, γράφοντα με βάση κυρία« Tis προ-

(popiKés αφηγήσεα του Παναγιώτη Αναγνω

στόπουλου («ο Αναγνωστόπουλο8 εξεπλή-

ρωσε το καθήκον αυτού βοηθήσαδ ημίν ο μό-

vos από μνήμηδ») κατηγόρησε τον Ξάνθο για 

κακή διαχείριση των χρημάτων τηδ Φιλικήδ 

Εταιρείας. Άλλωστε, υπήρχε πάντα μεταξύ 

Ξάνθου και Αναγνωστόπουλου ανοικτή η δια

μάχη για το ποιος υπήρξε ιδρυτικό μέλος Tns 

Φιλικήδ Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο Ξάνθος 

υποστήριζε ότι ανήκει στην πρώτη τριάδα της 

Εταιρείας, ενώ για τον Αναγνωστόπουλο υπο

στήριζε ότι κατηχήθηκε πολύ αργότερα από 

εκείνον, δηλαδή το 1817. Αντίθετα, ο Ανα

γνωστόπουλος υποστήριζε ότι ο ίδιος είχε κα

τηχηθεί από το 1814, ενώ ο Ξάνθος αργότε

ρα από αυτόν στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι 

η αρχική καλή σχέση και συνεργασία μεταξύ 

των δύο ανδρών, κατά τα πρώτα αποφασι

στικά βήματα της Εταιρείας, όπως είδαμε, θα 

μεταβληθεί σε ανοιχτή έχθρα. 

Έτσι ο Εμμανουήλ Ξάνθος βρίσκεται στην 

ανάγκη να επιστρέψει το 1837 στην Ελλάδα 

και το ίδιο έτος να συγγράψει πρώτα το «Υπό

μνημα». Το απολογητικό αυτό κείμενο (πρώ

τος το επισήμανε ο TÓKns Κανδηλώρος το 

1926 αλλά παρέμεινε ανέκδοτο ως το 1931, 

όταν δημοσιεύτηκε από τον Α. Α. Παπαν

δρέου στην εφημερίδα Αγων της Δωδεκανή-

σον), προκειμένου να ανασκευάσει όσα έγρα

ψε εναντίον του ο Φιλήμων. Στο «Υπόμνη

μα» αυτό, που αποτελεί οιονεί απολογία του,39 

γίνεται συνεχής αναφορά στα κεφάλαια του 

Δοκιμίου τον Φιλήμονα, προκειμένου να αντι

κρούσει τα γραφόμενά του. Αξίζει εξάλλου 

να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά ο Ξάν

θος θα προβεί και στη δημοσίευση εγγράφων, 

ενώ και το «Υπόμνημα», όπα« άλλωστε και 

τα δύο πρώτα κείμενα που συνέταξε, δημο

σιεύεται ανώνυμα (ο συγγραφέας του χρησι

μοποιεί τα αρχικά α.ω.). 

Μολονότι, όπως είπαμε, το κείμενο Tns 

Απολογίας (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά

δος, χφ. 2212) δεν δημοσιεύτηκε στον και

ρό του αλλά πολύ αργότερα, το 1931, φαί

νεται ότι ο Ιωάννης Φιλήμων πληροφορή

θηκε το περιεχόμενο της, επειδή το 1839 

36 Α. Χριστόπουλοδ, 
Πολιτικά Παράλληλα, 
σ. 151-157. 
37 Εθνική Βιβλιοθήκη, χ. φ., 
αρ. 48, φάκ. 1557. 
38 Το «Υπόμνημα» παρέμεινε 
ανέκδοτο éoos το 1901, όταν 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
Αρμονία από τον Δημήτριο 
Καμποΰρογλου. 
3 9 Εθνική Βιβλιοθήκη, 
χφ.2212. 
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Επιστολή 
Αθανασίου 

Ξόδιλου προβ 
Εμμανουήλ 

Ξάνθο. Ρένι, 30 
Μαρτίου 1821. 

Δημοσιεύεται 
στο Αρχείο 
Εμμανουήλ 

Ξάνθον, τ. Γ', 
Αθήνα, 

Ιστορική και 
Εθνολογική 

Εταιρεία τικ 
Ελλάδοβ, 2002. 

4° Εφημερίδα Αιών, 
αρ. φ. 48-49. 
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V 
κιόλαδ αρθρογραφώνταδ στην εφημερίδα Αι-

ών,40 αποκαθιστά την προσωπικότητα του 

Ξάνθου, παραδεχόμενοδ ότι «υπέπεσεν εξ 

αγνοίαδ eis παραδρομάδ τιναδ, ωδ προδ το πρό

σωπον του Ξάνθου ιδιαιτέρου». Μάλιστα αξί

ζει να επισημάνουμε εδώ ότι ακόμη και το Δο

κίμων Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστά

σεως, που θα εκδώσει ο Ι. Φιλήμων το 1845, 

ουσιαστικά αποτελεί μία ανασκευή του Δ οκι-

μίοντου περί τηδ Φιλικήδ Εταιρεία, στην 

οποία ασφαλώδ και η διένεξη Ξάνθου-Ανα-

γνωστόπουλου συνέβαλε αρκετά. 

Ωστόσο, και παρά την αναγνώριση του λά-

θουδ εκ μέρουδ του Φιλήμονοδ, ο Εμμανουήλ 

Ξάνθοδ θα προχωρήσει στη σύνταξη και έκ

δοση των Απομνημονευμάτων του το 1845, στα 

οποία μετά από μια σύντομη έκθεση του για 

τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν από τη 

σύσταση τηδ Φιλικήδ Εταιρείαδ, προβαίνει, 

παράλληλα, στην έκδοση των γραπτών απο-

"X δείξεων για τουδ ισχυ

ρισμού^ του, δηλαδή 

παραθέτει 168 έγγρα

φα, τα οποία αποτε

λούν πρωτογενέδ υλι

κό για την ιστορία τηδ 

Εταιρείαδ και τη δρά

ση του ίδιου αλλά και 

πολλών από τα πρώ

τα μέλη τηδ, που έδρα

σαν κυρίωδ στίδ Ηγε-

μονίεδ και στη Ρωσία. 

Με άλλα λόγια ο Εμμ. 

Ξάνθοδ τήρησε την 

υπόσχεση που είχε 

δώσει τόσο κατά τη 

σύνταξη τηδ «Εκθέσε-

ώδ» του όσο και κατά 

τη σύνταξη του Υπο-

μνήματοδ ότι πρόκει

ται να παρουσιάσει τΐδ 

γραπτέδ πηγέδ τΐδ 

οποίεδ επικαλείται. 

Έτσι κατά κάποιο 

τρόπο απαντά και 

στην πρόκληση του 

Ιωάννη Φιλήμονα, ο 

οποίοδ στην πρώτη έκδοση του Δοκιμίου πε

ρί της Φιλικής Εταιρείας, εκφράζονταδ τΐδ αμ-

φιβολίεδ του για την «Έκθεση» του Ξάνθου, 

τον καλούσε να δημοσιεύσει τα έγγραφα που 

κατέχει: «...καθίσταται τοιουτοτρόπωδ επι

θυμητή η εκπλήρωσίδ τηδ υποσχέσεώδ του. 

Είδ το έργον τούτο δύναται μεγάλωδ να ευ-

κολυνθή διά των αποτεταμιευμένων είδ αυ

τόν εγγράφων τηδ Εταιρίαδ και των οποίων 

ημπορεί να έχη ιδεών περί αυτήδ πλέον κα

θαρών παρά ταδ οποίαδ έγραψε». 

Όπωδ από την αρχή υπαινιχθήκαμε, κατά 

την ώρα του απολογισμού τηδ προεπαναστα-

τικήδ και επαναστατικήδ δράσηδ πολλά πάθη 

και αντιθέσεΐδ ήρθαν στο φωδ, πολλοί διεκδί

κησαν πολλά, άλλοτε υπερεκτιμώνταδ και άλ

λοτε υποεκτιμώνταδ τΐδ καταστάσεΐδ και τα γε

γονότα στα οποία είτε έλαβαν μέροδ είτε θεω

ρούσαν ότι είχαν το «δικαίωμα» να αναφερθούν 

ωδ αντικειμενικοί παρατηρητέδ. Η περίπτωση 

Χ 
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του Εμμ. Ξανθού νομίζουμε ότι αναδεικνύει το 

θέμα σε όλε5 του m διαστάσει. Αλλά και μία 

επιστολή του Παναγιώτη Σέκερη, ms 30ns Αυ

γούστου 1839, από την Ύδρα πλαισιώνει τα 

πράγματα πολύ καλά. Γράφει λοιπόν ο Σέκε-

pns: «Επληροφορήθην ότι καταγίνεσαι £is την 

έκδοσιν ms Ιστορίαβ μα5· τολμώ να σου προ

βάλλω ότι να μην την δώσηβ εΐ5 τΰπον προ του 

να την ιδώ, διά να μην υποπέσα είδ λάθη (πα-

ροργιζόμενο5 δικαίου κατά του Αναγνωστο

πούλου) εάν δε και δεν θελήσω να κάμηδ την 

γνώμην μου, ενθυμήσου ότι το έργον είναι σπου-

δαίον κτλ., ενθυμήσου τέλθ5 πάντων ότι θέλειβ 

εύρει πολλου8 αυστηρούδ κριτάδ και προ πά

ντων το δημόσιον· μη παραλείψηβ, 

KaOcos ο axapiams Περραιβ08, TOUS 

óoous συνέδραμον. Δεν ανήκει αυτή 

η τιμή (εάν ήναι τιμή) eis TOUS Αρχη-

γού$ μόνον, αλλά και eis όλουδ TOUS 

συνεργάτα5 και συντελέσαντα8· μάθε 

ότι σώζονται και eis xeipas μου απο

μνημονεύματα και διά να γίνη τέλει-

ον το σύγγραμμα κρίνω εύλογον να 

συνεννοηθώμεν... πολλού5 κόπουδ και 

δρόμου5 ξηρών και θαλασσών και πο

ταμών έκαμε5 κάμε ακόμη εν μικρόν 

και έλα να με εΰρηβ...». 

Πέραν τούτων όλων όμω5 ο εντο-

πισμ08 του αρχείου του Εμμανουήλ 

Ξάνθου και η εν συνεχεία η συστη

ματική έκδοση του σε τρεΐ5 τόμουβ 

από την Ιστορική και Εθνολογική 

Εταιρεία ms Ελλάδοβ (Αθήνα 1997, 

2000,2002) έρχεται να φωτίσει την 

πολυποίκιλη δράση ms σημαντική5 

aums προσωπικότητα5. Παράλλη

λα, έρχεται να μα8 υποδείξει τον τρό

πο με τον οποίο συγκροτήθηκε το 

αρχείο και Tis δυσκολία που ενδεχομένου εί

χε και ο icHos ο EavOos να συμβουλευθεί τα έγ

γραφα του, KaOcós αυτά OTOUS ταραγμένουβ 

καιρού8 που έζησε και έδρασε είχαν διασκορ

πιστεί για δ ι ά φ ο ρ ο ι λόγου5 στη Ζάκυνθο, 

στην Πάτμο, στη Σάμο, στο Κισνόβι. 

EKTOS από τη συγγραφική-απολογητική 

δράση του Εμμ. Ξάνθου γνωρίζουμε ότι ο βα-

σιλιά5 Όθων το 1838 του είχε απονείμει τον 

Χρυσό Σταυρό του Σωτήροβ «διά Tas εκδου-

λεύσεΐ5 αυτού υπέρ ms πατρίδθ5», ενώ το 1839 

διορίστηκε ôioimms στην Ύδρα, θέση από 

την οποία γρήγορα απομακρύνθηκε. Υπηρέ

τησε ακόμα για επίση5 λίγο διάστημα στο Ελε

γκτικό Συνέδριο. 

Πέθανε στην Αθήνα OTIS 29 Νοεμβρίου 

1851 όταν anoxcupcovras από τη Βουλή έπε

σε από τη σκάλα και τραυματίστηκε θανάσι

μα. Κηδεύτηκε με τιμέ5 στρατηγού και θά

φτηκε στο Α' Νεκροταφείο όπου και σήμερα 

ο τάφο8 του, ενώ η προτομή του, έργο του 

γλύπτη Θωμά Θωμόπουλου, στήθηκε στην 

"πλατεία Φιλικήδ Εταιρεία (Κολωνάκι), oris 

21 Δεκεμβρίου 1930, στην επέτειο m s συ

μπλήρωσα εκατό χρόνων από την ίδρυση του 

ελληνικού κράτουδ, με δαπάνη των Δωδεκα-

νησίων ms Αιγύπτου και Kupicos του Σκεύου 

Ζερβού· στην ίδια περιοχή, κατά την ονομα-

τοδοσία των δρόμων m s Αθήναδ του 1884, 

πήρε το όνομα του μικρ08 δρόμο8, που δια

σταυρώνεται με τη σημαντικότερη οδό Πα-

ναγ. Αναγνωστοπούλου. 

ΙΟ τάφοδ του 
Εμμ. Ξάνθου 
στο Α' 
Νεκροταφείο 

Ι Αθηνών. 
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24 Μαρτίου 1942 

ZTIS 24 Μαρτίου 1942 το πρωί μικρέ5 ομά-

òes φοιτητών μαζεύονται στην πλατεία 

Εξαρχείων. Είναι ειδοποιημένοι από την 

οργάνωση TODS, το σπουδαστικό τμήμα του 

ΕΑΜ Νέων, που κατευθύνει τον αγώνα στα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι πε

ρισσότεροι έρχονται απ' ευθεία από το φοι

τητικό συσσίτιο, όπου επί ώρε$ περιμένουν 

Διαδήλωση στην 
Κατοχή. 

Χαρακτικό του 
1947. Ιδιωτική 

Συλλογή. 
Δημοσιεύεται 

στο Πέτροβ 
Bëpyos, Σπάνια 

Βιβλία, Έγγραφα 
και Χαρακτικά, 
Αθήνα Iouvios 

2006, σ. 82. 

κάθε μέρα με τα κατσαρολάκια του8 για να 

πάρουν μια κουταλιά μπλιγούρι ή νεροζού-

μι με λιγοστε5 cpaKés για να κρατηθούν στα 

πόδια TOUS. Δεν έχει ακόμα γεμίσει η πλα

τεία όταν ακούγονται τα πρώτα χειροκρο

τήματα. 

Να κιόλα5 που γίνεται κάτι που πριν λί-

γουβ μήνεβ Kavévas âXkos iacos έξω από του5 

πρωτοπόρου5 δε θα μπορούσε να φαντα

στεί: εκεί στο κέντρο ms σκλαβωμένα πρω-

τεύουσα5, κάτω από τη μύτη των Γερμα-

νοϊταλών κατακτητών évas σπουδαστήβ, 

ένα παληκάρι, ανεβασμένος σε μία καρέ

κλα, λέει σύντομα, βιαστικά μερικά λόγια 

για του$ αγωνε5 και Tis tìuaiES των προγο

νών μαβ του '21 «που μα8 δείχνουν και σή

μερα το δρόμο για να λευτερωθούμε απ' TOUS 

καινούργιουβ τυράννου5». 

Τα βαθουλωμένα από την πείνα μάτια 

πετάνε φωτιές, τα αποβιταμινωμένα κορ

μιά σειώνται σαν τα δέντρα στην καταιγί

δα. Κι αμέσου, με το εμβατήριο «Μαύρη είν 

η νύχτα στα βουνά», που το τραγουδούν εκα-

τοντάδε5 νεανικέ5 φωνές, ξεκινά η πρώτη 

διαδήλωση Tns σκλαβωμένηβ AOnvas. Τα 

παράθυρα ανοίγουν και μαζί κι οι καρδιές 

των σκλάβων. Ακούγονται χειροκροτήμα

τα, από κάποιο σπίτι πετούν μια σημαία, 

κάπου βρίσκεται κι ένα κοντάρι, évas Δω-

δεκανήσιθ8 φοιτητής την παίρνει στα χέρια 

του και γίνεται σημαιοφόρο5. Τώρα φτά

νουν οι καθυστερημένοι κι οι ανειδοποίη-

τοι, πολλοί αφήνουν το συσσίτιο -τι σημα

σία έχει αν θα μείνει μια μέρα vnoTiKÓs, 

όταν μεθά8 με το «αθάνατο κρασί του '21»;-

στη φάλαγγα μπαίνουν καινούργιοι, ανυ

ποψίαστοι cos τα χτεβ κ' évas χείμαρρο$ 

1.000 περίπου φοιτητών προχωρεί, όπω5 

είχε προκαθοριστεί, προ5 την πλατεία Ξαν

θού, στο Κολωνάκι, για να στεφανώσει το 

άγαλμα του Φιλικού. 

[...] Με τη σημαία πάντα μπροστά, φτά

νει στην πλατεία. Εκεί οι διαδηλωτέ5 γονα

τίζουν μπροστά στο άγαλμα του Ξάνθου και 

ψάλλουν τον Εθνικό Ύμνο. Μια φοιτήτρια 

ανεβαίνει να στεφανώσει το Φιλικό. Εκεί

νη την ώρα ορμούν οι καραμπινιέροι. Χτυ

πούν με τα κοντάκια των όπλων, με τα σπα

θιά. Γίνεται μάχη γύρω από τη σημαία. Ο 

Βασιλειάδη -έτσι τον έλεγαν τον Δωδεκα-

νήσιο σημαιοφόρο- αμύνεται με το κοντά

ρι. Οι περισσότεροι διαδηλωτέ5 απωθού

νται από τουβ καραμπινιέρου5 και κατα

φεύγουν στη Δεξαμενή. 

Πηγή: Σπ. Λιναρδάτοβ, «Οι φοιτητέδ στην Αντί

σταση», π. Επιθεώρηση Téxvns, τχ. 87-88 (1962), 

σ. 463-464 
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Ο NiKÓXaos Σκουφάβ, Evas από TOUS xpeis 

lôpuxés ras OiXiKns Eiaipcias -μαζί με τον Εμ

μανουήλ Ξάνθο και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ-

γεννήθηκε στο χωριό Κομπότι ms Άρταβ το 

1779. Είναι εκείνο5 από TOUS ιδρυτε5 ras Φι-

XiKns Εταιρεία για τον οποίο γνωρίζουμε τα 

λιγότερα πράγματα και óncos συμβαίνει συ

χνά, ιδιαίτερα ασαφή εί

ναι εκείνα που έχουν 

σχέση με τιβ πρώτε8 δε-

καετίε5 ras zams του· μά

λιστα δεν μαβ είναι γνω

στό ούτε καν το πραγ

ματικό όνομα του. 

Ο Avaaraaios Γούδαβ 

αναφέρει ότι το όνομα 

του πατέρα του ήταν 

Κουμπάρο5.41 Για τα παι

δικά του χρόνια δεν 

έχουμε σχεδόν καθόλου 

πληροφορία, ενώ για τα 

μετέπειτα οι βιογράφοι 

του αναφέρουν ότι δια

τηρούσε εμπορικό κα

τάστημα στην πόλη ras 

Apras, όπου εργαζόταν 

cos «σκουφάβ», απ' όπου 

βέβαια -óncos γινόταν 

πολύ συχνά OTIS εποχέ8 

αυτέ8- το επαγγελματι

κό προσωνύμιο υπερί

σχυσε του πατρωνυμικού 

ονόματο5. Είναι πολύ πι

θανόν το επάγγελμα του 

να υποκρύπτει μια πε

ρίοδο μαθητεία, σύμφωνα με τη συντεχνια

κή παράδοση ras εποχήβ. Ωστόσο, όπα« γί

νεται κατανοητό, όλα αυτά δεν οδηγούν σε 

κάποιο ιδιαίτερο επίπεδο εγγραμματοσύνη5, 

πέρα από τα βασικά γράμματα και την πρα

κτική τριβή με την αγορά ras Apras. 

Από την Άρτα θα τον συναντήσουμε, κα-

Qés, κατά τα φαινόμενα, φαίνεται να ακο

λούθησε το μεταναστευτικό-εμπορικό ρεύ

μα ras εποχή5 και βέβαια αυτό ras ιδιαίτε-

pns πατρίδα5 του, στην Οδησσό το 1813, 

xcopis να είμαστε βέβαιοι για τον χρόνο ras 

άφιξή$ του. Κάποια φήμη θέλει τον Νικό

λαο Σκουφά να είναι θύμα διώξεων του Αλή 

πασά, πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώνεται 

από καμιά έγκυρη πηγή. Η ηπειρωτική κα

ταγωγή του, δεδομένου ότι από TOUS άλλου5 

δύο συνιδρυτε5 ras Φιλικήβ Εταιρείαβ, ο Αθα-

vaoios Τσακάλωφ ήταν Ηπειρώτη, ενώ και 

NiKÓXaos 
Σκουφάβ. 
Δημοσιεύεται 
στο Εμμ. Γ. 
Πρωτοψάλτη 
(ετπμ.)> Η Φιλική 
Εταιρεία, Αθήνα, 
Ακαδημία Αθηνών, 
1964, σ. 90. 

41 Avaoxaaios 
Γούδαβ, Βίοι 
Παράλληλοι, 
χ. Ε', σ. 9. 
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Εικόνα 
του πηλιορείτη 

κληρικού 
και λόγιου 

Άνθιμου Γαζή 
(1764-1828). 

42 Β. Πανανιωτόπουλοβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, ο. 14. 

ο Εμμανουήλ Ξάνθος υπήρξε οικείος και συ

νεργάστηκε με πολλούς Ηπειρώτες, υπο

βάλλει τη σκέψη ότι έπαιξε σημαντικό ρό

λο στην ανάληψη των πρωτοβουλιών που 

οδήγησαν στην ίδρυση της Εταιρείας. Ο πρό

ωρος θάνατος του από σοβαρό καρδιακό νό

σημα στην Κωνσταντινούπολη oris 31 Ιου

λίου 1818 «είχε ως συνέπεια το όνομα του 

να μην αναμειχθεί στις μετεπαναστατικές 

διαμάχες για την απαρχή ras Εταιρείας και 

τους ιδρυτές της 

αλλά και να μην 

προκύψουν στοι

χεία του βίου του, 

που θα ήταν χρή

σιμα σε εμάς, για 

να κατανοήσουμε 

καλύτερα την προ

σωπικότητα του».42 

Ό π ω ς είπαμε ο 

Νικόλαος Σκουφάς 

θα βρεθεί στην 

Οδησσό το 1813 

και εκεί μαζί με τον 

Εμμανουήλ Ξάνθο 

και τον Αθανάσιο 

Τσακάλωφ το κα

λοκαίρι του 1814 

θα ιδρύσουν τη Φι

λική Εταιρεία, στη 

διεύθυνση της οποί

ας ο Σκουφάς θα λάβει το συνθηματικό ΑΓ (βλ. 

εδώ περισσότερα στα βιογραφικά του Ξαν

θού). Γρήγορα, όμως, ο Σκουφάς, που ζει από 

την εργασία του, όπως άλλωστε και ο Ξάνθος, 

θα αφήσει την Οδησσό για να βρεθεί στη Μό

σχα -μαζί με τον Τσακάλωφ- για να ρυθμίσει 

ορισμένα χρέη του. 

Πράγματι, ο Σκουφάς θα ρυθμίσει τα χρέη 

του, δηλαδή στην πραγματικότητα εφεξής θα 

παύσει να ασχολείται με το εμπόριο και θα 

αφοσιωθεί αποκλειστικά στην πραγμάτωση 

του έργου της Φιλικής Εταιρείας. Στο σημείο 

αυτό δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες 

κάποιες παρατηρήσεις του Ιω. Φιλήμονα, ο 

οποίος αναφερόμενος στο πρόσωπο του Σκου

φά σημειώνει ότι η αποτυχία του στο εμπό

ριο έγινε αιτία να θεωρείται από ορισμένους 

κύκλους Ελλήνων της Ρωσίας ως «αγύρτης», 

στη γραμμή της καχυποψίας για τους σκοπούς 

ενός προσώπου που απέτυχε επαγγελματικά 

και ευαγγελίζεται τη συνωμοτική δράση για 

την επιτυχία εθνικών σκοπών. Όπως και να 

έχουν τα πράγματα «ο απλούς αλλά με πολ-

λήν ευαισθησίαν και πατριωτισμόν» Σκου

φάς -πάλι κατά τον χαρακτηρισμό του Φιλή

μονα-, εκεί στη Μόσχα, μαζί με τον άλλο 

Ηπειρώτη, τον 

Αθ. Τσακάλωφ, 

θα ασχοληθούν με 

την τελειοποίηση 

του τυπικού της 

κατήχησης μελών 

στις τάξεις της 

Εταιρείας και πα

ράλληλα θα επι

χειρήσουν τις 

πρώτες μυήσεις σ' 

αυτήν σημαντι

κών Ελλήνων. 

Έτσι ο Σκουφάς 

θα κατηχήσει τον 

πρώτο Φιλικό, 

Γεώργιο Σέκερη, 

νεότερο αδελφό 

του μεγαλέμπο

ρου Παναγιώτη 

Σέκερη, στις 13 

Δεκεμβρίου 1814. Στον Γεώργιο Σέκερη εν 

συνεχεία ο Σκουφάς θα αναθέσει την υπηρε

σία να επισκεφθεί στη Βιέννη τον Άνθιμο Γα

ζή και να προσπαθήσει να ανιχνεύσει τις προ

θέσεις του, δηλαδή αν ο τελευταίος θα ήταν 

πρόθυμος να αναλάβει την αρχηγία της Φι

λικής Εταιρείας. Στην περίπτωση που η απά

ντηση του Γαζή ήταν καταφατική, ο Σέκερης 

ήταν εντεταλμένος να τον παρακινήσει να με

ταβεί στη Μόσχα για να οργανωθεί η όλη επι

χείρηση με τον καλύτερο τρόπο. Στην προ

σπάθεια προσεταιρισμού του Άνθιμου Γαζή 

διαφαίνεται η σαφής πρόθεση των ιδρυτών 

της Φιλικής Εταιρείας να τεθεί επικεφαλής 

του συνωμοτικού κινήματος και αργότερα του 

Αγώνα μια προσωπικότητα μεγάλου κύρους. 
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Η εταιρεία 
cos « ε π ι τ ρ ο π ή του 

Ο
Σκουφάδ όμω5 δεν θέλει ν' αποσπα-

σθή των προσφιλών αυτώ τούτων 

σκέψεων- απορρίπτει τον πήχυν και 

νομίζει τον ύπνον περιττόν, αφ' ου ηδονικώ-

τερα όνειρα δεν δύναται να τω παράσχη· δεν 

ησυχάζει· εμμανήδ παραδίδοται είδ ταδ περί 

πατρίδοδ σκέψείδ· αρπάζει χάρτην και ρίπτει 

επ' αυτού σχέδια τίνα περί απελευθερώσεωδ 

των αδελφών του, όλωδ ασυνάρτητα ένεκα τηδ 

πυρεσσούσηδ τότε φαντασία του· τη δ' επαύ

ριον παρουσιάζει τα σχέδια ταύτα προ των φί

λων του· αχαθή τύχη ούτε ούτοι θεωρούσι ταύ

τα cos απλά παίγνια τηδ φ α ν τ α σ ί α , ούτε ο 

Σκουφάδ παύει να ονειροπολή· τουναντίον μά

λιστα εξάπτει την και εμφύτωδ εξημμένην ού-

σαν φαντασίαν απάντων των συνεταίρων· άπα-

ντεβ ούτοι διέρχονται νύκταδ όλαδ, παραδεδο-

μένοι είδ ατελευτήτου5 περί απελευθερώσεωβ 

TOS Πατρίδθ5 μελέταδ και εμβριθείδ σκέψείδ. 

Επί τέλουδ υπερισχύει μία ιδέα: του να κατορ-

θώσωσι δηλ. μυστηριώδη τινά δεσμόν όλων 

των Ελλήνων και προδιαθέσωσιν αυτούδ προδ 

πόλεμον· όπωδ αποκτήσωσι μόνοι, ό,τι ματαί-

των Φιλικών 
σύμπαντο$ é9voOS» 

cas προ πολλού παρ' άλλων ήλπισαν· και επί 

τη βάσει ταύτη εξακολουθούσι ταδ σκέψείδ των 

μέχρι των μέσων του 1814, ότε συνελθόντεδ 

πάλιν, επαναλαμβάνουσι TOS περί εταιρικού 

δεσμού σκέψείδ των· ο Σκουφάδ και πάλιν πα

ρουσιάζει, αλλ' ήδη κάλλιόν πωδ συντεταγμέ

να τα πρότερα σχέδια του, άτινα επικρίνονται 

φιλικώβ ή αναπληρούνται συνετώ$ υπό των άλ

λων, και ούτω TOUS πριν επιπολαίου5 στοχα-

σμούδ, επικαλεσθέντεδ την εξ ύψου5 αντίλη-

ψιν, μετατρέπουσιν EIS εμβριθείβ σκέψείδ και 

εσκεμμέναδ ενέργεια5· και εντεύθεν έλαβεν την 

αρχήν TOS η πολύκροτο5 εταιρία των Φιλικών· 

ο δε Σκουφάδ πρώτοδ ίσω8 συνέλαβε την τολ-

μηράν και σωτηριώδη ιδέαν TOS γενικήδ των 

Ελλήνων επαναστάσεωδ, ανακοινώνει ταύτην 

είδ TOUS φίλουδ- την παραδέχονται ούτοι και 

μετασχηματίζονται εΐ8 επιτροπήν, ούτωδ ει

πείν, του σύμπαντο5 έθνουδ. 

Πηγή: Αναστάσιοβ Ν. TouÔas, Βίοι Παράλληλοι των 

επί ms avayevvnaecos TUS Ελλάδο$ διαπρεψάντων ανδρών, 

Αθήνα 1872, σ. 12-13 

Έτσι μετά την άρνηση του Γαζή, όπωδ γνω

ρίζουμε (βλ. εδώ Εμμ. Ξάνθοδ) θα ακολουθή

σει η διπλή προσπάθεια προσεταιρισμού και 

ανάθεσηδ TOS αρχηγίαδ TOS Εταιρεία στον 

Ιωάννη Καποδίστρια (πρώτα από τον Νικό

λαο Γαλάτη και ύστερα από τον Εμμ. Ξάνθο) 

και βέβαια η ανάθεση TOS apxnvias τελικά 

στον Αλέξανδρο Υψηλάντη ( 1820). Ό λ α αυ

τά, βέβαια, υποδηλώνουν με σαφήνεια ότι οι 

ιδρυτέβ TOS Φιλικη5 Εταιρεία5 «φαίνεται να 

μην έχουν ακόμη αυτοπεποίθηση στίδ δικέδ 

TOUS δυνάμει, μια αίσθηση απουσία αρχη

γού διαφαίνεται από tts πρώτεδ κιόλα5 κινή

σ ε ι TOUS, η οποία προσδιόρισε και την κα

τοπινή ζωή TOS Εταιρείαδ...».43 

Εκτόδ όμω5 από τον Γεώργιο Σέκερη που 

κατήχησε ο Σκουφά5, ο ηπειρώτη5 φιλικόδ 

είχε ακόμη μια μεγάλη επιτυχία στον τομέα 

αυτό αφού κατάφερε να μυήσει στη Φιλική 

Εταιρεία τον μεγαλέμπορο από τη Φιλιπ

πούπολη Αντώνιο Κομιζόπουλο, ο οποίοδ ωδ 

τέταρτο μέλθ5 εντάχθηκε με τα στοιχεία ΑΕ. 

Όμωδ ο ζήλοδ και ο ενθουσιασμόδ του 

Σκουφά εμποδίζονται από τη δυσπιστία που 

προκαλεί η αποτυχία του στο εμπόριο, όπω8 

έχουμε ήδη αναφέρει, και γι' αυτό γρήγορα 

αναγκάζεται να αφήσει τη Μόσχα και να επι

στρέψει στην Οδησσό, όπου τον βρίσκουμε 

oTis αρχέδ του 1816· έχει αφήσει όμω8 πίσω 

του στη Μόσχα δύο από τα ιδρυτικά μέλη 

TOS Εταιρείαδ, τον Αθανάσιο Τσακάλωφ και 

τον Αντώνιο Κομιζόπουλο, μέλη τα οποία 

είχαν σημαντική επιρροή στουδ κύκλουδ των 

Ελλήνων TOS Móaxas. 
43 Β. Παναγιωτόπουλο«, 
Η Φιλική Εταιρεία, α. 17. 
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44 Β. Παναγιωτόπουλοβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, α. 17. 

^Στοίάιο,σ. 19. 

Ο Νικόλαος Σκουφάς στην Οδησσό θα 

συνεχίσει το έργο της στρατολόγησα νέων 

μελών στις τάξεις της Εταιρείας, χωρίς, βέ

βαια, να μπορούμε να του αναγνωρίσουμε 

μεγάλες επιτυχίες. Πάντως, η μΰηση από τον 

Σκουφά στην Οδησσό του μεγαλέμπορου 

Αθανάσιου Σέκερη (αδελφού του Γεωργίου 

και του Παναγιώτη) και του γραμματικού 

του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, δεν ήταν 

μικρής σημασίας κατηχήσεις. Ιδιαίτερα ο δεύ

τερος έμελλε να καταστεί ηγετικό στέλεχος 

της Φιλικής Εταιρείας, «συναρχηγός, τουλά

χιστον σε ορισμένες φάσεις της διαδρομής 

της».44 Εξάλλου ο Σκουφάς, την ίδια περίο

δο, ενθουσιώδης και 

δραστήριος, θα καταφέ

ρει να μυήσει και τον 

Άνθιμο Γαζή, ο οποίος 

βρέθηκε στην Οδησσό 

για τη συλλογή εράνων, 

προκειμένου να ιδρύσει 

σχολή στην πατρίδα του, 

τις Μηλιές του Πηλίου. 

Ό π ω ς έχουμε ήδη 

αναφέρει ο Νικόλαος 

Σκουφάς προσέβλεπε 

στο πρόσωπο του Άνθι

μου Γαζή, στον οποίο 

διέκρινε όλα τα προαι-

παιτοΰμενα προκειμένου 

αυτός να καταστεί αρχη

γός της Φιλικής Εταιρεί

ας. Γι' αυτό άλλωστε εί

χε αναθέσει στον Γεώρ

γιο Σέκερη στη Μόσχα, όταν αυτός θα επέ

στρεφε στο Παρίσι, να επισκεφθεί τον Γα

ζή, που τότε βρισκόταν στη Βιέννη, και να 

προσπαθήσει να διερευνήσει το ενδεχόμενο 

μιας μελλοντικής πρότασης για ανάθεση της 

αρχηγίας της Εταιρείας στον λόγιο κληρικό. 

Ωστόσο, τώρα, τον Ιούνιο του 1816, ο Γαζής 

βρέθηκε ο ίδιος πρόσωπο με πρόσωπο με τον 

Σκουφά, καθώς έφτασε στην Οδησσό. 

Ο εμπορικός οίκος του Αθανασίου Σέκε

ρη πρέπει να υπήρξε το κοινό σημείο στο 

οποίο βρέθηκαν οι δυο άνδρες, δεδομένου 

ότι ο Σκουφάς διέμεινε στο σπίτι του Σέκε-

Ο Άνθιμο8 Tazns 

αρνήθηκε να τεθεί 

επικεφαλή8 ins 

Εταιρεία αλλά 

μυήθηκε σ' αυτήν 

και αποτέλεσε 

ένα από τα ηγετικά 

ms στελέχη, 

λαμβάνοντα5 

τα κρυπτογραφικά 

στοιχεία Α Ζ 

ρη, και όπου ο Γαζής ανέφερε στον Σκουφά 

ότι είχε λάβει από τον Γεώργιο Σέκερη το 

μήνυμα για την αρχηγία της Εταιρείας. Εί

ναι γνωστό ότι ο Άνθιμος Γαζής αρνήθηκε 

να τεθεί επικεφαλής της Εταιρείας αλλά μυή

θηκε σ' αυτήν και αποτέλεσε ένα από τα ηγε

τικά της στελέχη, λαμβάνοντας τα κρυπτο

γραφικά στοιχεία Α Ζ. 

Στην Οδησσό όμως έφθασε στις 7 Ιουλί

ου 1816 και ένα άλλο πρόσωπο, του οποίου 

η σύντομη δράση και ο τραγικός θάνατος θα 

αποτελούσαν ένα από τα πλέον χαρακτηρι

στικά και δραματικά επεισόδια της Φιλικής 

Εταιρείας αλλά και ενδεικτικό των τάσεων 

που εκδηλώθηκαν κατά 

καιρούς στις τάξεις της. 

Πρόκειται για τον Ιθα

κήσιο Νικόλαο Γαλάτη, 

που δήλωνε συγγενής 

του Ιωάννη Καποδί

στρια και προς επίσκε

ψη του οποίου στην Πε

τρούπολη ισχυριζόταν 

ότι ταξίδευε. «Στις συ

ναναστροφές του δείχνει 

ένα πατριωτικό ενθου

σιασμό, που έκανε τον 

Νικόλαο Σκουφά όχι μό

νο να τον προσέξει αλλά 

να τον θεωρήσει ως το 

πρόσωπο που θα άλλα

ζε τις τύχες της Εταιρεί

ας».45 Είναι χαρακτηρι

στικό το απόσπασμα 

από τα Απομνημονεύματα του Ξάνθου όπου 

ο πάτμιος πατριώτης περιγράφει με αδρό

τητα τα γεγονότα: «Κατ' εκείνην δε την επο-

χήν ήλθεν εις Οδησσόν κάποιος Νικόλαος 

Γαλάτης, όστις εκαυχάτο ότι ήτον συγγενής 

του Κόμητος Καποδίστρια... Ο Σκουφάς, 

άγρυπνος παρατηρητής όλων των ομογενών, 

επρόσεξε και εις αυτόν, και φιλιωθείς μετ' 

αυτού εστοχάσθη να τον εισάξη εις την Εται-

ρείαν και τω όντι, κατηχηθείς μαθών την Αρ

χήν υπεσχέθη μεγάλα πράγματα...». 

Έτσι ο Σκουφάς, με τον ενθουσιασμό που 

διέκρινε και τις δικές του ενέργειες, όχι μό-
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Ο ópKOS των Φιλικών, έργο του Νικόλαου Τυττάλδου-Ξυδιά. Συλλογή Κουτλίδη. 
Δημοσιεύεται στο Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Ζωγράφοι-Γλνπτε$-Χαράκτε$, 16os-20ós atóvas, 

τ. Γ', Αθήνα, εκδ. Μέλισσα, 2000, σ. 328. 
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Ο ηγέτηβ 
tns σερβικήβ 

εξέγερσηβ 
Καραγιώργηβ 

(περ. 1752-1817). 
Δημοσιεύεται 

στο Εμμ. Γ. 
Πρωτοψάλτηβ 

(επιμ.), Η Φιλική 
Εταιρεία, Αθήνα, 

εκδ. Ακαδημία 
Αθηνών, 1964, 

σ. 118. 

46 Β. Παναγιωτόπουλθ5, 

Η Φιλική Εταιρεία, ο. 19. 
47 Στο ίδιο, σ. 23. 

νο θα μυήσει τον Γαλάτη OTIS τάξεΐ-s Ttis Εται-

pcias αλλά θα τον καταστήσει και μέλοβ Tns 

Υπέρτατα Apxns, με τα κρυπτογραφικά αρ

χικά ΑΔ, με άλλα λόγια του δίνει τη θέση του 

Εμμ. Ξάνθου, όταν ο τελευταία δίνει την 

εντύπωση στον Σκουφά ότι μετά την κάθο

δο του στην Κωνσταντινούπολη έχει πάρει 

Tis αποστάσει του από την Εταιρεία και έχει 

αδρανοποιηθεί. Παράλληλα ο Νικ. Σκου-

cpas, στην αναζήτηση αρχηγού, μετά απο την 

άρνηση του Άνθιμου Γαζή, θα αναθέσει στον 

Γαλάτη να βολιδοσκοπήσει τώρα τον Κα

ποδίστρια. Κατά συνέπεια η ένταξη του Γα

λάτη στον ηγετικό πυρήνα Tns Εταιρεία εκ 

μέρου5 του Σκουφά φαίνεται cos πράξη επι

βεβλημένη: ένα ανώτατο μέλοβ Tns Εταιρεί-

as έπρεπε να προβεί και να προτείνει στον 

Καποδίστρια την αρχηγία και όχι ένα απλό 

μέλοβ: «Είναι η δεύτερη φορά που ο Σκου-

cpas θα προπαθήσει να αναδείξει αρχηγό μέ

σω απεσταλμένου».46 

Ο Νικόλαο8 Γαλάτηβ, όπα« άλλωστε αρ

γότερα και ο Εμμανουήλ EavOos, δεν θα κα

ταφέρει να πείσει τον Ιωάννη Καποδίστρια 

να αναλάβει την αρχηγία Tns Εταιρείαβ, θα 

εξασφαλίσει όμο« την ασφαλή φυγάδευση 

του από την Πετρούπολη προ$ την περιοχή 

των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών με ενέργειεβ 

του ίδιου του Καποδί

στρια. Θα ακολουθήσει 

το πρώτο εξάμηνο του 

1817 για τη ζωή και τη 

δράση Tns Εταιρεία το 

επεισόδιο Καραγιώργη, 

κατά το οποίο οι Φιλι

κοί αποφασίζουν να 

βοηθήσουν τον Καρα

γιώργη να επιστρέψει 

στη Σερβία, ώστε να 

συνδεθεί η μελλοντική 

επαναστατική δράση 

των Ελλήνων με μια πα

ράλληλη των Σέρβων. 

Ωστόσο, όπα« παρατη

ρεί ο Βασίληβ Πανα-

γιωτόπουλθ5,47 μολονό

τι τα γεγονότα αυτά εί

ναι γνωστά «αυτό που 

δεν προκύπτει επαρκο« 

είναι ο βαθμόβ επίσημα 

(έστω μυστικήβ) συμμε-

Toxns των ρωσικών 

υπηρεσιών στο εγχεί

ρημα και σε ποιο βαθ

μό η παρουσία oris 

ενέργειεβ αυτέβ Ελλή

νων Φιλικών αντιστοιχεί npos το πρωτο-

βουλιακό επίπεδο Tns "Φιλική5 συνωμοσία" 

ή ανέρχεται στο επίπεδο μια5 ευνοϊκή$ ρω-

aiKUs συμπλεύσω». Όπα« όμωβ και να έχουν 

τα πράγματα, και αυτή η πρώιμη προσπά

θεια Tns Φιλικη8 Εταιρεία απέτυχε. 

Η επόμενη σοβαρή προπάθεια Tns Εται-

ρεία5 είναι η συγκέντρωση των μελών Tns 

Υπέρτατα Apxns στην Κωνσταντινούπολη. 

Η σχετική πρωτοβουλία φαίνεται ότι ανή-
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κει και πάλι στον Νικόλαο Σκουφά, ο οποί-

os αποφασίζει τη μετακίνηση προ5 την καρ

διά ms Οθωμανικήβ Αυτοκρατορίαβ, με προ

φανή σκοπό το κέντρο ßapous τηβ Εταιρεί-

as να βρίσκεται κοντά στο πεδίο διεξαγω-

yns τηβ μελλοντικήβ επανάσταση. Ενόψει 

του σκοπού αυτοΰ ο Σκουφά5 θα καλέσει 

πρώτα τον Αθ. Τσακάλωφ από τη Μόσχα 

στην Οδησσό και, όταν ο τελευτακ^ θα φθά

σει npos τα τέλη Ιουλίου 1817, θα σκεφθούν 

μαζί για το μέλλον και τα προβλήματα m s 

Φιλικήβ Εταιρεία5. Μαζί, λοιπόν θα απο

φασίσουν να κινήσει ο Τσακάλωφ για την 

Κωνσταντινούπολη, όπου ήδη βρισκόταν 

και ο Εμμανουήλ Ξάνθοβ, xcopis, ωστόσο, να 

πραγματοποιεί σοβαρό έργο. 

Ο Αθανάσιοβ Τσακάλωφ έφθασε πράγ

ματι στην Πόλη τον Οκτώβριο ή Δεκέμβριο 

του 1817, όπου θα τον ακολουθήσει και ο 

Σκουφάβ, συνοδευόμενθ5 από τον Πανα

γιώτη Αναγνωστόπουλο και τον Χριστό-

δουλο Λουριώτη· όλοι μαζί θα φθάσουν a m 

apxés Απριλίου 1818. Διαθέτουμε μία επιστολή 

του Αθανάσιου Σέκερη προ5 τον Εμμ. Ξάνθο 

ms 4ns Απριλίου 1818 από την Οδησσό, με 

την οποία αυτ05 ειδοποιεί τον Ξάνθο για την 

επικείμενη άφιξη του Σκουφά στην πρωτεύ

ουσα των Οθωμανών και του παρατηρεί: 

«...τον οποίον κάμνει τρόπον να τον αντα

μώσω αμέσωβ μετά τον ερχομόν του».48 

Πράγματι σε Xiyes εβδομάδε5 όλοβ ο ηγε-

TIKÓS πυρήνα8 ms Φιλική5 Εταιρεία5 θα βρε

θεί και πάλι, δηλαδή μετά την ίδρυση m s 

Εταιρεία (1814), στον ίδιο χώρο, μολονό

τι, όπω8 τα πράγματα έχουν δείξει και θα δεί

ξουν, οι δεσμοί μεταξύ των μελών m s Εται-

ρεία5 είναι τόσο ισχυροί ώστε μπορούν να 

εκτελούν το έργο και την αποστολή TOUS ακό

μα και όταν δεν βρίσκονται συγκεντρωμένοι 

όλοι μαζί στον ίδιο τόπο. 

Ο Νικόλαο5 Σκουφά5 όμω5 θα έχει και μια 

άλλη ιδέα: πρόκειται για τη χρησιμοποίηση 

Ι Το Πέραν στην 
ΚωνσταντινούτΓολη, 
έγχρωμη 
χαλκογραφία. 
Αρχείο Εκδόσεων 

Ι OXKÓS. 

4 8 Αρχείο 
Εμμανουήλ 
Ξάνθον, τ. Α', σ. 9. 
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Μετάλλιο του 
Νικόλαου 

Σκουφά. 
Δημοσιεύεται στο 

Γ. Τσοήλιοβ -
Τ. Χατζή s (ετημ.), 

Ιστορικόν 
Λεύκωμα rns 

Ελληνικής 
Επαναστάσεως, 

τ. Α', Αθήνα, 
εκδ. Μέλισσα, 

1970, σ. 30. 

49 T. Κανδηλώροβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, 

σ. 189 και 
Β. Παναγιωτόπουλοβ, 

Η Φιλική Εταιρεία, σ. 24. 

ειδικών απεσταλμένων («Απόστολοι»), οι 

οποίοι θα είχαν cos αποστολή να περιοδεύ

ουν στουδ ελληνικού^ τόπουβ, όπου θα συνέ-

λεγαν πληροφορίεβ, θα πραγματοποιούσαν 

επιτόπου μυήσει, θα ενημέρωναν την Υπέρ

τατη Αρχή. Το εγχείρημα αυτό όμωδ έχει τη 

μικρή προϊστορία του και χρονικά ανάγεται 

στον Νοέμβριο του 1817, όταν στην Οδησ

σό είχαν φθάσει τρεΐ8 πελοποννήσιοι στρα

τιωτικοί που είχαν υπηρετήσει στα Επτάνη

σα υπό τουβ Poooous. 

Πρόκειται για TOUS Μανιάτεβ 

Ηλία Χρυσοσπάθη και Πα

ναγιώτη Δημητρόπουλο 

KaOcos και τον Ανα

γνώστη Παπαγεωρ-

γίου (Αναγνωστα

ρά) από το χωριό 

Άγριλο Λεοντα-

ρίου, που πραγ

ματοποιούσαν 

ταξίδι προβ την 

Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η 

για να διεκδική

σουν ορισμένα 

χρήματα από Tis 

npos TOUS Pcóaous 
υπηρεσίεβ TOUS. Εκεί 

λοιπόν στην Οδησσό TOUS 

είχε συναντήσει ο Νικ. Σκου-

(pas και TOUS είχε μυήσει στη Φιλι

κή Εταιρεία· εν συνεχεία οι τρεΐ8 στρατιωτι

κοί θα μεταβούν στη Μόσχα, όπου και πάλι 

θα βρεθούν μέσα σε θερμό πατριωτικό κλίμα, 

KaOcós θα TOUS υποδεχθούν ο Κομιζόπουλοδ 

και οι άλλοι Φιλικοί του μοσχοβίτικου πυρή

να· μάλιστα εκεί θα συναντήσουν και τον Κα

ποδίστρια και φαίνεται ότι σχημάτισαν την 

ιδέα ότι πίσω από όλε$ αυτέδ Tis συνωμοτικέβ 

κινήσει βρισκόταν ο υπουργ05 του τσάρου. 

Στην επιστροφή TOUS λοιπόν από τη Ρω

σία οι τρειβ στρατιωτικοί βρέθηκαν στην Κων

σταντινούπολη όπου θα συναντήσουν ξανά 

τον γνώριμο TOUS Νικ. Σκουφά, που φιλοξε

νούσε ο Εμμανουήλ Ξάνθοβ στο σπίτι του. 

Αλλά στην Πόλη και μάλιστα στο σπίτι των 

Αινιάνων στα Θεραπεία -όπου κατέλυσαν οι 

Πελοποννήσιοι στρατιωτικοί- βρισκόταν κιό-

Xas ο Παπαφλέσσα8, μυημένοβ ήδη στα Tns 

Φιλική8 Εταιρείαβ. Ό λ α λοιπόν συντελού-

σαν στη δημιουργία μια8 έντονηβ επανα-

oTOTiKns διάθεσηβ και γενικοί εν05 κλίματοδ 

που εξήψε το πνεύμα των πρωτεργατών τηε 

Φιλικη5 Εταιρείαβ. 

Εκεί aKpißcos μοιράστηκαν οι αποστολέδ για 

τον συντονισμό του έργου σε διάφορεβ ελλη-

νικέδ περιοχέ8 και επί τη βάσει του σχεδιασμού 

αυτού ο Αναγνωσταράδ ανέλαβε τηνΎδρα, Tis 

Σπέτσεδ και μέροδ Tns Πελοπον

νήσου, ο Ηλίαδ Χρυσοσπά-

0ns και ο Παναγιώτηδ 

Δημητρόπουλοδ τη 

Μάνη και άλλοι 

άλλεδ περιοχέδ 

(λ.χ. ο Ασημά-

Kns Κροκίδαδ 

την Ή π ε ι ρ ο 

και ειδικότερα 

τον ελληνικό 

κύκλο του Αλή 

πασά, ο Χρι-

στόδουλοδ Λου-

ριώτηδ την Πίζα 

y και το Λιβόρνο), 

«για να συμπληρωθεί 

ο αριθμόδ των 12 του ευ

αγγελικού κύκλου, που από 

παρανόηση θεωρήθηκε ότι αντι

γράφει η Φιλική Εταιρεία».49 

Όμωδ ταυτόχρονα με όλα αυτά τα τόσο 

σημαντικά για τη μελλοντική επιτυχία του 

Αγώνα των Ελλήνων, η Φιλική Εταιρεία θα 

γνωρίσει ένα συντριπτικό πλήγμα: ο ενθου-

σιώδηδ και δραστήριοδ πατριώτηδ Νικόλα-

os Σκουφάδ λίγο καιρό μετά την άφιξη του 

στην Κωνσταντινούπολη θα προσβληθεί από 

σοβαρό καρδιακό νόσημα. 

Μια επιστολή του Αθανάσιου Τσακάλωφ 

προ5 τον Εμμ. Ξάνθο Tns 21.4.1818 από τη 

Σμύρνη αναφέρεται κιόλα5 στην ασθένεια 

του Σκουφά. Για την άφιξη του στην Πόλη 

αλλά και για την αρρώστια του φαίνεται ότι 

τον είχε ενημερώσει ο iôios ο Ξάνθθ8 («...εχά-

ρην πρώτον μεγάλωβ και κυρίωβ διά το ευτυ-
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Επιτύμβιο επίγραμμα για τον Ν. Σκουφά 

Πηγαίνω κάτω από τη γη που φθείρει TOUS ανθρώπουδ 

μακριά από την πατρίδα μου, αλίμονο, το Άργοδ, 

που άλλοτε ο Αμφίλοχοδ καλά το είχε χτίσει. 

Αχ, σαν γεννιόμουν, έκλωσε για με ολέθρια μοίρα 

τροφεία στην πατρίδα μου ή στουδ αγαπημένουδ 

ποτέ να μην αξιωθώ να τουδ ανταποδώσω. 

Αχ, πώδ λυπάμαι από καρδιάδ, που στη μητέρα Ελλάδα 

να εκφράσω δεν επρόφτασα χαρά σαν Καλλικράτηδ. 

Ε, λυτρωθήτε, φίλοι μου! Ελλάδα μου, λυτρώσου. 

Κρατήσου από τον φοίνικα, όχι απ' το κυπαρίσσι, 

και όσο γρήγορα μπορείδ, από τον ΰπνο σήκω. 

Κοιμάμαι τώρα ήσυχα στο ρεΰμα του Βοσπόρου, 

ένθεοδ πωδ είμαι γιοδ, αλήθεια, τηδ Ελλάδαδ. 

Το επιτύμβιο επίγραμμα για τον Νικόλαο Σκουφά γράφτηκε από τον λόγιο-κληρικό και 

λικό Ζαχαρία Αινιάνα και δεδομένου ότι βρέθηκε σε πολλαπλά ιδιόχειρα αντίγραφα στο Αρ

χείο του Ξάνθου φαίνεται ότι κυκλοφόρησε ανάμεσα στουδ λόγιουδ κύκλουδ τηδ Κωνσταντι

νούπολη- τα σχετικά αναφέρονται στο παρακάτω μελέτημα του Β. Παναγιωτόπουλου, όπου 

εκδίδεται το δυσνόητο στο πρωτότυπο επίγραμμα, καθώδ και η μεταγλώτισσή του στα νέα ελ

ληνικά που έγινε από τον φιλόλογο Βαγγέλη Ρούσσο και παρατίθεται και εδώ. 

Πηγή: Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθον, χ. Α', σ. 18, και Β. Παναγιωτόπουλοδ, Η Φιλική Εταιρεία, α, 25 

χέδ κατευώδιον του αγαπητού σου, μ' όλον 

ότι μεγάλο« μ' εδυσαρέστησεν η ασθένεια 

του...»).50 Από το ίδιο γράμμα εξάλλου κερ

δίζουμε και μια ακόμη πληροφορία που έχει 

να κάνει με τον ενθουσιώδη και παρορμητι

κό χαρακτήρα του Σκουφά, που συναντά Tis 

επιφυλάξει του Τσακάλωφ, ο οποίθ5 ση

μειώνει χαρακτηριστικά: «με κακοφαίνεται 

διά τον καλόν φίλον σου [Σκουφά5], ότι αι 

τόσαι εναντιότητεδ δεν τον έκαμαν ακόμη 

να σκέπτεται πλέον ησύχωδ, και να βλέπη 

καλλίτερα την αλήθειαν, και να διακρίνη με

ταξύ τόσων πραγμάτων, τα οποία παρου

σιάζονται με το σχήμα τηδ».51 

Ο Νικόλαοδ Σκουφάδ κατοικούσε τότε 

στο Κουρού Τσεσμέ (Ξηρά Κρήνη), όπου 

τον φρόντιζε ο γιατρ05 Móoxos -αργότερα 

μετοίκησε στο Αρναούτκιοϊ, κοντά στο σπί

τι του Ξάνθου και εκεί τον παρακολουθού

σε ο γιατρ05 Ισαυρίδηδ. Για τουδ γιατρούδ 

αυτούδ και Tis πληρωμέ8 προ5 αυτού8 για όσα 

έκαναν για να ανακουφίσουν τον Σκουφά 

θα μιλήσει αργότερα στην Απολογία του5 2 ο 

Ξάνθθ8, όταν βρέθηκε στην ανάγκη να απο

δείξει ότι δεν ξόδευε προδ ίδιο όφελθ8 τα 

χρήματα τηδ Εταιρείαδ. 

Ωστόσο, ο «καλόδ» (κατά τον χαρακτηρι

σμό του Ξάνθου) Νικόλαο8 Σκουφά5 μέσα 

σε τρεΐ8 μήνεδ θα πεθάνει (31 Ιουλίου 1818) 

και θα ταφεί στο κοιμητήριο του προαστί

ου αυτού τηδ Κωνσταντίνούποληδ. 

Ο Νικόλαοδ Σκουφάδ είναι φανερό ότι δεν 

ήξερε πολλά γράμματα, άλλωστε δεν διαθέ

τουμε σχεδόν κανένα κείμενο γραμμένο από 

τα χέρια του. Έτσι μοιραία ό,τι γνωρίζουμε 

γι' αυτόν και τη δράση του προέρχεται από 

έμμεση πληροφόρηση, από τΐδ διηγήσεΐδ των 

άλλων. Όλοι πάντωδ συμφωνούν ότι υπήρ-

5° Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθου, τ. Α', σ. 13. 
51 Στο ίδιο. 
52 Τ. Αθ. Γριτσόπουλοβ, 
Φιλικά Κείμενα, σ. 49. 
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53 Ι. Φιλήμων, 
Δ οκψιον Ιστορικόν, 

ο. 196-197. 

0 1 su*ç*{l 
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Το Αλφάβητο rus Φιλικής Εταιρείας με υπόδειγμα διπλώματος 
εταίρου. Δημοσιεύεται στο Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτης (επιμ.), 
Η Φιλική Εταιρεία, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 1964, σ. 142. 

Νικόλαο Σκουφά, 

που δεν πρέπει να 

αφίστανται πολΰ 

από την αλήθεια: 

«Ο Σκούφοι ήτον 

άνθρωπος αυστη

ρός ηθικής, με ευ-

αίσθητον και αγα-

θήν καρδίαν, φι

λάνθρωπος, ευερ

γετικός και με μέ-

γαν πατριωτισμόν. 

Ή τ ο μέτρια παι

δείας, αλλά μεγά

λης πείρας. Το 

όνομα Ελλάς εθε-

ώρει cos το γλυκύ-

τερον υποκείμενον 

των στοχασμών 

του. Ετίμα την 

αρετήν και τον 

ενάρετον άνθρω-

πον. Δεν εφρόνει 

cos τοιούτον τον 

πολλά πεπαιδευ-

μένον, αλλ' ανω

φελή eis την αν

θρωπότητα και eis 

το Έθνος του· τον 

με ολιγώτερα φώ

τα, με νουν υγιή 

και ωφέλιμον. Δεν 

εχθρεΰετο τους 

Τούρκους, αλλά 

την Διοίκησιν και 

ξε évas δραστήριθ5 πατριώτη και iacos αυ-

TOS να συνέλαβε πρώτος στο μυαλό του την 

ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας. 

Ο Ιωάννης Φιλήμων θα βάλει στο στόμα 

του Σκουφά κατηγορίες εναντίον του Γαλά

τη και του Ξάνθου, στοιχεία που δεν δια

σταυρώνονται από άλλες πηγές· άλλωστε και 

ο ioios ορισμένα από αυτά θα τα πάρει πίσω 

(βλ. εδώ Εμμανουήλ EavOos). Ωστόσο, από 

την αφήγηση του Φιλήμονα είναι σκόπιμο 

να επαναλάβουμε εδώ τα λόγια του για τον 

την πολιτικήν των. 

Ή τ ο ν εχθρός αδιάλλακτος καθενός εν γένει 

μισέλληνος. Αστείος και ευάρεστος εις την 

ομιλίαν και τας ευθυμίας, ενθυμείτο πολύ την 

ευεργεσίαν, χωρίς να καταδέχηται εκδικού-

μενο5 την κακίαν του άλλου. Eis τον σκοπόν 

της Εταιρίας ενόμιζε χρήσιμα τα στρατηγή

ματα και τα επιτηδεύματα, ως είπαμεν· αλλ' 

απετύγχανεν συχνά εις την εκτέλεσίν των. 

Τοιούτος ήτον ο πρωτεργάτης του ενδόξου 

σκοπού ras Ελληνικής Παλιγγενεσίας αεί

μνηστος ΣΚΟΥΦΑΣ!!!».53 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 

Ο AGavaGios Τσακάλωφ, ένας από TOUS τρεις 

lôpuxés ins OiXiKns Exatpeias -ο vsóxepos-

γεννήθηκε το 1788 στα Ιωάννινα. Σχετικά 

με το επώνυμο του πατέρα του και βέβαια το 

δικό του υπάρχουν διάφορε5 εκδοχέ5. Συμ

φωνά με μία από avxés ο πατέρας του Νικη-

(pópos Τεκελής, δερματέμπορος, από τον 

Τΰρναβο ras Θεσ

σαλίας, εγκαταστά

θηκε νέος στα Ιωάν

νινα, σημαντικό 

εμπορικό κέντρο ras 

εποχής, όπου πα

ντρεύτηκε τη Βασι

λική Γώζου, κόρη 

από αρχοντική οι

κογένεια ras πόλης 

(παραδίδεται ότι το 

σπίτι τους ήταν στη 

γιαννιώτικη συνοι

κία του Αρχιμανδρί-

ου). 5 4 Ο γΐ08 τουβ, 

λοιπόν, ABavaaios 

ήταν παιδί του Νι

κηφόρου ή Φόρου 

Τεκελή. Μια άλλη 

εκδοχή παραδίδει 

ότι υπήρξε μοναχο

παίδι και το επώνυ-

θε καλά γράμματα, KaGcos φοίτησε στη Μα-

ρουτσαία σχολή ras ηπειρωτική$ πρωτεΰου-

aas και θεωρείται πιθανόν να είχε δάσκαλο 

τον σημαντικό λόγιο ras εποχή8 Αθανάσιο 

Ψαλίδα. Στη νεανική του ζωή αναφέρονται, 

xGopis ακριβή χρονολογική και πραγματολο

γική πλαισίωση, διάφορα επεισόδια, τα οποία 

JWJw*t* 

μο ras οικογενεια$ 

του ήταν Τσάκαλοβ-

κατά συνέπεια από 

το Τσάκαλθ8 στο 

Τσακάλωφ η από

σταση ήταν ελάχι

στη, KaOcós μάλιστα ο νεαρόβ Αθανάσιος βρέ

θηκε στην ανάγκη να αναχωρήσει για τη Ρω

σία -και συγκεκριμένα τη Μόσχα-, όπου ο 

πατέρας του εμπορεύεται γουναρικά.55 

Ο AOavaoios υπήρξε ο μόνο5 από του8 τρεΐ8 

πρωτεργάτε5 της Φιλική5 Εταιρείας που έμα-

πάντω5 πρέπει να τοποθετηθούν στην πρώτη 

δεκαετία του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένα, συμ

φωνά με μαρτυρία του Σπ. Αραβαντινοΰ, φέ

ρεται ότι υπήρξε θΰμα απαγωγήβ από τον γιο 

του Αλή πασά, Μουχτάρ πασά, από τα χέρια 

και Tis ορέξειβ του οποίου σώθηκε xapis στη 

Αθανάσιοβ 
Τσακάλωφ. 
Δημοσιεύεται 
στο Γ. Τσούλιοβ -
Τ. Χατζήβ (επιμ.), 
Ιστορικόν 
Λεύκωμα 
rns EXXnviKUs 
Επαναστάσεωε, 
τ. Α', Αθήνα, 
εκδ. Μέλισσα, 
1970, σ. 30. 

54 Αν. Γουδαβ, Βίοι 

Παράλληλοι, χ. Ε'. 

55 Α.Π. Κουτσαλέξη5, 

Διαφέροντα 

και περίεργα, σ. 223. 
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Τα Ηλύσια 
Πεδία 

στο Παρίσι, 
19os αιώναβ. 

56 Στο ίδιο, α. 223-224. 
57 Β. Παναγιωτόπουλθ5, 
Η Φιλική Εταιρεία, σ. 11. 

διάθεση ικανού ποσοΰ χρημάτων αλλά και χά-

pis στη μεσολάβηση του ζαγορίτη, ισχυρού 

κοινοτικού άρχοντα, Αλέξη Νούτσου.56 Μετά 

από αυτά όμωβ η οικογένεια του, όπωβ ήταν 

αναμενόμενο, τον φυγάδευσε στη Μόσχα, 

όπου ήδη βρισκόταν, όπωβ είπαμε, ο πατέραβ 

του os καλοστεκοΰμενο5 έμπορο5 γουναρικών. 

Ο νεαρό$ Αθανάσιοβ συνέχισε x\.s σπουδέβ 

του στη Μόσχα, ενώ εκεί πρέπει να άλλαξε το 

επώνυμο του σε Τσακάλωφ, naipvovras ÌOÌÙS 

τη γλωσσική μορφή που χρησιμοποιούσε ο 

πατέραβ του. Αργότερα τον βρίσκουμε φοι

τητή στο Παρίσι, όπου σπούδασε φυσικέβ επι-

στήμε8. Πότε ακριβώβ έγιναν όλα αυτά και πά

λι δεν είναι χρονολογικά προσδιορισμένο· πά-

ντωβ, είναι βέβαιο ότι το 1809 βρίσκεται στο 

Παρίσι, επειδή γνωρίζουμε ότι συμμετείχε 

στην ίδρυση ras πολιτικο-φιλανθρωπικήβ εται-

ρείαβ με την ονομασία «Ελληνόγλωσσον Ξε-

νοδοχείον». Η ενέργεια αυτή του Τσακάλωφ 

-όπω$ άλλωστε και η μύηση του Ξάνθου στον 

τεκτονισμό- αποτελεί σημαντικό στοιχείο για 

Tis μετέπειτα εξελίξει που θα οδηγήσουν στην 

ίδρυση ms Φιλική$ Εταιρεία. Και τούτο επει

δή το «Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον» έχει συ

νάφεια με τον γαλλικό τεκτονισμό, ενώ δεν 

πρέπει να λησμονούμε ότι τα μέλη του έφε

ραν δακτυλίδι με τα αρχικά ΦΕΔΑ (= OôU'as 

Ελληνικήβ Δεσμ05 Άλυτο5), το οποίο, όπα« 

έχει ήδη παρατηρηθεί, «παραπέμπει βέβαια 

στη μεταγενέστερη χρήση ms λέξη5 φιλία, φί-

λθ8, φιλικ08 από την τελική οργάνωση: Εται

ρεία των Φίλων/Φιλική Εταιρεία».57 

Περισσότερεβ πληροφορία για τη διαμο

νή και τον χρόνο παραμονήβ του Τσακάλωφ 

στη γαλλική πρωτεύουσα δεν γνωρίζουμε, γνω

ρίζουμε όμω8 -xcopis να είναι γνωστά τα ακρι

βή αίτια ms επανόδου του- ότι το 1814 βρί

σκεται στην Οδησσό ms Pcooias, όπου θα συ

ναντηθεί με τουβ δύο άλλουβ πρωτεργάτε$ ms 

ίδρυσηβ ms Φιλικη8 Εταιρείαβ. 

Έχουμε ήδη αναφέρει (βλ. εδώ τη βιογρα

φία του Εμμανουήλ Ξάνθου) ότι οι τρειβ Έλλη-

νεβ πατριώτε5, πιθανότατα το καλοκαίρι του 
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1814, ίδρυσαν τη Φιλική Εταιρεία, στην ίδρυ

ση ras oTToias οι τεκτονικέ^ γνώσει του Ξαν

θού, η επαφή του Τσακάλωφ με ανάλογεδ κι

νήσει στο Παρίσι και ο ενθουσιασμόδ του 

Σκουφά ενήργησαν συμπληρωματικά για τη 

σημαντική για τον ελληνισμό ανάδειξη και 

δράση ms συνωμοτικήδ αυτήδ οργάνωσα, που 

ανέλαβε να προετοιμάσει και οδηγήσει xovs 

Έλληνα προ5 την εθνική χειραφέτηση, χω-

pis αναφορέδ στη βοήθεια κάποιαδ μεγάλη5 

δύναμηδ αλλά με γνώση ms ευρωπαϊκήδ πο-

λιτικο-στρατιωτική5 πραγματικότητα5 και πί

στη στίδ γηγενεΐδ ελληνικέ5 δυνατότητε$. 

Είναι γεγον05 ότι ένα είδθ5 ιστοριογραφία5 

απασχολήθηκε πολύ με 

το να εντοπίσει ποιθ5 

από του5 τρεΐ5 Έλληνεβ 

πατριώτε8 είχε πρώτοδ 

την ιδέα ms ίδρυσηδ τη5 

Φιλική8 Εταιρείαβ, 

πράγμα, βέβαια, που 

συνδέεται και με xis με-

τεπαναστικέ5 αλλά και 

πολύ πιο πρόσφατεβ το-

πικέ5 φιλοδοξίεδ να 

αποδειχθεί ότι ο συγκε-

κριμένο5 τόπο5, από τον 

οποίο προήλθε ο πρω

τ ε ρ γ ά τ η m s ίδρυσα, 

διαθέτει κάποια χαρα

κτηριστικά που δεν δια

θέτουν οι άλλοι και βέ

βαια απαιτεί και ανά

λογα οφέλη. Στον αντί

ποδα m s προσέγγισα 

αυτή8, η οποία άλλωστε 

καμιά σημασία ιδιαίτε

ρη δεν έχει, βρίσκουμε εδώ την ευκαιρία να 

παραθέσουμε την οξυδερκή παρατήρηση του 

Βασίλη Παναγιωτόπουλου που επισημαίνει 

τούτα τα σημαντικά, κατά τη γνώμη μαΞ: 

«Τα βιογραφικά των τριών ιδρυτών έχουν 

ξεχωριστό ενδιαφέρον, όχι βέβαια γιατί φα

νερώνουν μεγάλε5 προσωπικέ5 σταδιοδρομία 

αλλά ακριβώδ για το αντίθετο: γιατί δείχνουν 

ότι η ιδέα ms εθνικήδ απελευθέρωσα είχε γί

νει οικεία σε κοινωνικά στρώματα μεσαίαΒ οι-

Η Εταιρεία ανέλαβε 

να προετοιμάσει και 

οδηγήσει TODS Έλληνε8 

npos την εθνική 

χειραφέτηση, xcopis 

avacpopés στη βοήθεια 

KCiTTOias μεγάλα 

δυναμό αλλά με γνώση 

TOS ευρωπαϊκά 

πολιτικο-στρατιωτική8 

πραγματικότητα5 και 

πίστη OTIS γηγενεΐδ 

ελληνικέ5 δυνατότητε8 

κονομική8 εμβέλεια8 και κοινωνικού κύρου5, τα 

οποία αποδείχθηκε μάλιστα ότι ήταν τα κα

ταλληλότερα να ξεκινήσουν και να οργανώσουν 

μια εθνική επανάσταση. Πράγματι, το γεγον08 

ότι οι πρώτοι Φιλικοί δεν σχετίζονταν με τον 

ισχυρότερο τότε κρατικό-διοικητικό μηχανι

σμό ms Οθωμανική5 Αυτοκρατορία, δεν ήσαν 

δηλαδή στελέχη των εκκλησιαστικών ή των κοι

νοτικών θεσμών των ορθοδόξων, ο δε προσω-

πικ08 τουδ πλούτοδ, κυρίωδ για όσουδ ζούσαν 

στη διασπορά, δεν ήταν τόσοδ ώστε va TOUS δη

μιουργεί αξεπέραστεβ αναστολέδ, αποδείχθη

κε ότι λειτούργησαν cos πλεονεκτήματα για την 

επαναστατική τουδ ενεργητικότητα».58 

Οι τρειβ, λοιπόν, Έλλη-

νεδ ιδρύουν τη Φιλική 

Εταιρεία και στο πλαί

σιο m s συνωμοτικήβ 

δράσηδ τουδ ο Αθανά-

oios Τσακάλωφ έλαβε 

τα αρχικά Α Β (γνωρί

ζουμε ήδη ότι ο Σκουφάδ 

είχε λάβει τα αρχικά Α Γ 

και ο Ξάνθοδ τα Α Δ, αρ-

γότερα Α Θ). Έχουμε 

εξάλλου αναφέρει ότι το 

αμέσωδ επόμενο διά

στημα από την ίδρυση 

ms Εταιρείαδ οι τρεΐ5 άν-

δρε8 δεν έπραξαν κάτι το 

σημαντικό. Ο Σκουφάδ 

και ο Ξάνθοδ είχαν άμε-

σε$ και πιεστικέ8 βιοπο-

ριστικέ5 ανάγκεδ, ενώ ο 

AOavaoios Τσακάλωφ 

δεν γνωρίζουμε να ασκεί 

κάποιο επάγγελμα και 

φαίνεται πολύ πιθανό ότι ο πατέρα8 του, óvras 

εύποροδ γουνέμποροδ στη Μόσχα, πρέπει να 

φροντίζει και για τη συντήρηση του γιου του, 

που εξακολουθεί στη γραμμή των μακροχρό

νιων σπουδών να μην ασχολείται με τίποτα το 

συγκεκριμένο. Πάντως τον Οκτώβριο του 1814 

ο Τσακάλωφ συνοδεύει τον Σκουφά στο ταξί

δι ms Móoxas, που γι' αυτόν αποτελεί, άλλω

στε, επιστροφή κοντά στην οικογένεια του, ενώ 

ο Ξάνθθ8 από την Οδησσό όπου βρισκόταν 

58 Β. Παναγιωτόπουλου, 
Η Φιλική Εταιρεία, 
α. 13-14. 
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Ο Φιλικόβ 
και αγωνιστήδ 

Αναγνωσταραβ. 
Ελαιογραφία. 

Αθήνα, Γεννάδειοβ 
Βιβλιοθήκη. 

θα κινήσει για την Κωνσταντινούπολη τον Δε

κέμβριο του ίδιου έτουδ, όπου βρίσκεται η οι

κογένεια του. Έτσι ο Σκουφάδ και ο Τσακά

λωφ θα βρεθούν μαζί στη Μόσχα, όπου στην 

ουσία δεν ασκούν καμιά επαγγελματική δρα

στηριότητα -αφού, όπωδ γνωρίζουμε, τότε 

ακριβώδ και ο Σκουφάδ ανέστειλε κάθε ενα

σχόληση του με το εμπόριο- αλλά αρχίζουν να 

εντείνουν τη δράση τουδ ωδ Φιλικοί. 

Με άλλα λόγια εδώ τελειοποίησαν το τυπι

κό τηδ κατήχησηδ των μελών, που είχαν οι τρεΐ8 

τουδ πρωτοσχεδιάσει στην Οδησσό, και ορι

στικοποίησαν το όνομα τηδ Εταιρεία. Εδώ 

εξάλλου έκαναν και την πρώτη κατήχηση, με 

τη μύηση στουδ σκοπούδ ras του σπουδαστή 

στο Παρίσι Γεωργίου Σέκερη, νεότερου αδελ

φού των μεγαλεμπόρων Παναγιώτη και Αθα

νασίου Σέκερη, εγκατεστημένων στην Κων

σταντινούπολη και στην Οδησσό αντίστοιχα. 

Εφεξήδ η δράση τηδ Εταιρείαδ περιστρέφε

ται κυρίωδ γύρω από τΐδ ενεργε ί , τΐ8 πρωτο-

βουλίεδ και τη δράση του Νικ. Σκουφά και του 

Εμμ. Ξάνθου, όπωδ έχουμε την ευκαιρία να εκ

θέσουμε στα βιογραφικά που δημοσιεύονται 

εδώ. Αντίθετα, το όνομα του Τσακάλωφ δεν 

παρουσιάζεται πολύ συχνά, αναδεικνύονταδ 

μία φυσιογνωμία πολύ χαμηλών τόνων, σύνε-

ons και ίσωδ συγκρατημένα διστακτικότηταδ. 

Ό π α « και να έχουν τα πράγματα, το 1816ο 

Σκουφάδ από τη Μόσχα θα επιστρέψει στην 

Οδησσό και από τα ιδρυτικά μέλη τηδ Εται

ρεία θα παραμείνει στη ρωσική πρωτεύουσα 

μόνο ο Αθανάσιοδ Τσακάλωφ, αλλά συντρο

φιά με ένα άλλο σημαντικό στέλεχο5 που είχε 

εν τω μεταξύ κατηχηθεί, τον μεγαλέμπορο 

Αντώνιο Κομιζόπουλο από τη Φιλιππούπο

λη, που είχε πάρει και τα αρχικά Α Ε. 

Οι δυό του8 έλαβαν μέρο5 στο επεισόδιο του 

Νικ. Γαλάτη, όταν ο τελευταίοδ έφθασε στη 

Μόσχα, κατευθυνόμενο8 προδ την Πετρούπο

λη για τη συνάντηση με τον Ιω. Καποδίστρια. 

Εξάλλου, οι δύο Φιλικοί υποδέχθηκαν στη Μό

σχα και του8 γνωστού8 μα5 οπλαρχηγούδ Ι. Φαρ

μάκη, Ηλία Χρυσοσπάθη, Παναγιώτη Δημη-

τρόπουλο καθώδ και τον Αναγνώστη Παπαγε-

ωργίου (Αναγνωσταρά), που εν τω μεταξύ κα-

τηχημένοι από τον Σκουφά στην Οδησσσό κα

τευθύνονταν και αυτοί προδ την Πετρούπολη 

για να διεκδικήσουν τΐδ αμοιβέ5 του8 για ms υπη-

ρεσίεδ που είχαν προσφέρει στον ρωσικό στρα

τό και εν συνεχεία να αναδειχθούν σε δραστή

ρια στελέχηδ τηδ Εταιρεία. 

Τον Αθανάσιο Τσακάλωφ ακολούθωδ θα 

τον συναντήσουμε και πάλι στην Οδησσό στίδ 

αρχέδ Ιουλίου 1817, όπου τον κάλεσε ο Νι-

κόλαο5 Σκουφά8 για να συσκεφθούν για το 

μέλλον ras Φιλικήδ Εταιρείαδ. Στη σύσκεψη 

αυτή φαίνεται ότι κρίθηκε το μέλλον ras Εται

ρείαδ, καθώδ ο Σκουφάδ διαπίστωσε ότι το έωδ 

τότε έργο ήταν πενιχρό, ότι έπρεπε η έδρα 

ras Εταιρείαδ να μεταφερθεί σε τουρκικό έδα-

φοδ και να αρχίσουν συστηματικέδ κατηχή-

σεΐδ και γενικά καλύτερη οργάνωση του αγώ

να. Όπωδ αναφέρει ο Εμμ. Ξάνθοδ στα Απο

μνημονεύματα του ο Τσακάλωφ αντέδρασε στα 
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σχέδια αυτά του Σκουφά και μάλιστα έφθα

σε στο σημείο να ζητήσει ακόμα και την ανα

στολή ms ôpaons TOUS ή καλύτερα να σταμα

τήσουν τΐ5 μυήσει και να διερευνήσουν TTGÙS 

είναι τα πράγματα στη Ρούμελη και στον Μο

ριά. Ωστόσο, παράλληλα, συμφωνούσε ότι 

έπρεπε βασικά στελέχη TOS Εταιρεία να με

τακινηθούν προ5 την Κωνσταντινούπολη για 

τον καλύτερο συντονισμό TOS ôpaons TOUS. 

Στην εξέλιξη των πραγμάτων ο Τσακάλωφ 

θα εγκαταλείψει την Οδησσό και θα κατευ

θυνθεί προ5 την Κωνσταντινούπολη, όπου θα 

φθάσει τον Οκτώβριο ή τον Δεκέμβριο του 1817 

και θα επανασυνδεθεί με τον Εμμ. Ξάνθο, ο 

οποίθ5, όπωβ γνωρίζουμε 

βρισκόταν ήδη εκεί από 

καιρό μαζί με την οικογέ

νεια του. Παραδίδεται μά

λιστα η πληροφορία, ότι 

φιλοξενήθηκε στο σπίτι του 

Σκουφά. Μαζί με τον Τσα

κάλωφ θα ταξιδεύσουν ο 

Παναγιώτα Αναγνωστό-

πουλθ8 και ο Χριστόδουλθ8 

Λουριώτηβ, ενώ τον Απρί

λιο του επομένου έτου5 

( 1818) θα φθάσει και ο Νι-

Kokaos Σκουφάβ, και έτσι 

όλθ8 σχεδόν ο ηγετικ05 πυ-

pnvas TOS Φιλικήβ Εταιρεί-

as θα βρεθεί στην πρωτεύ

ουσα TOS Οθωμανική5 αυ-

TOKpaTOpias. 

Ο Ξάνθθ5, ο μόνο5 από 

τουβ τρεΐ5 ιδρυτέβ Tns 

Εταιρείας που άφησε γρα

πτά κατάλοιπα, μαβ πα

ραδίδει ότι στον Τσακά

λωφ, os ειδήμονα TOS ρω-

oiKns γλώσσα5, έγινε αρ

χικά η πρόταση να μετα

βεί στην Πετρούπολη και 

να προσπαθήσει OUTOS να 

πείσει τον Ιωάννη Καπο

δίστρια να αναλάβει την 

ηγεσία TOS Εταιρείαβ αλ

λά ο, κατά τον Φιλήμονα, 

«εχέμυθθ5, σκεπτικ08 πάντοτε και πάσαν επί-

δειξιν αποφεΰγων» Τσακάλωφ αρνήθηκε, με 

αποτέλεσμα να ακολουθήσουν οι ôiaooxiKés 

άκαρπε5 προσπάθειεβ του Νικ. Γαλάτη και 

του Εμμ. Ξάνθου. Ο Τσακάλωφ, εξάλλου, πά

ντα κατά τη μαρτυρία του Ξάνθου, δεν δέ

χθηκε να μεταβεί οΰτε a m Μηλιέ$ για να συ

ναντήσει τον Άνθιμο Γαζή και να λάβει το συ

στατικό γράμμα, με το οποίο ήταν απαραί

τητο να εφοδιασθεί όποιοβ θα έπαιρνε το δρό

μο για την Πετρούπολη με τη δικαιολογία ότι 

«...προλαβόντο« ων εκεί παρετηρήθη από 

TOUS τα σκαλώματα εκείνων των μερών Αρ-

βανίτεβ του Αλή πασά φυλάττοντα5». 

Επιστολή 
Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη 
Tipos Αθαν. 
Τσακάλωφ. 
KiTpiés, 24 
Σεπτεμβρίου 
1818. 
Δημοσιεύεται 
στο Αρχείο 
Εμμανουήλ 
Ξάνθον, Αθήνα, 
Ιστορική και 
Εθνολογική 
Εταιρεία, τ. Α', 
2002. 
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Ο ι δυο πρώτεβ 
σελίδεβ του 

αλφαβητικού 
καταλόγου 

των Φιλικών. 
Δημοσιεύεται 

στο Μουσείο rns 
<PiXtKtis Εταιρείαε·, 

Αθήνα, Ίδρυμα 
Ελληνικού 

Πολιτισμού, 
1994, σ. 114. 

59Τ.ΑΘ. 
rpraxmouÀos, 

Φιλικά Κείμενα, 

α. 68. 
6° Αρχείο 

Εμμανουήλ 
Ξάνθον, τ. Α', 

σ. 8, 10-14. 

Πιθανοί στην αναφορά αυτή γίνεται υπό

μνηση κάποιου παλαιού ταξιδιού του Τσακά

λωφ στη Θεσσαλία.59 

Παρά τα γραφόμενα του Ξάνθου για την 

άρνηση του Τσακάλωφ να κινήσει για το Πή

λιο και τον Άνθιμο Γαζή είναι διαπιστωμένο 

ότι τελικά μετά την άφιξη του στην Κωνστα

ντινούπολη και m συσκέψειβ με τα άλλα μέ

λη ras Φιλική5 Εταιρεία που είναι ευνόητο 

ότι έλαβαν χώρα, ο Τσακάλωφ την άνοιξη του 

1818 θα ταξιδέψει στο Πήλιο και συγκεκρι

μένα a m Μηλιέ$, όπου θα συναντήσει τον 

Άνθιμο Γαζή και θα ανταλλάξουν lôées για τη 

Φιλική Εταιρεία. Από εκεί ο Τσακάλωφ πή

ρε το δρόμο για τη Σμύρνη και μάλιστα από 

τα μέρη αυτά θα γράψει προ8 τον Εμμ. Ξαν

θό τέσσερα επιστολέ5.60 Από τ ^ επιστολέ$ αυ-

TÉS αντλούμε αρκετά στοιχεία για m κινήσει 

του καθώβ και το όνομα του Δημητρίου Μαρ

γαρίτη, στο σπίτι του οποίου ο Τσακάλωφ διέ-

μεινε στο διάστημα τηβ παραμονήβ του στην 

πρωτεύουσα xns Icovias. 

Λίγε8 μέρε5 πριν από τον θάνατο του Νικο

λάου Σκουφά (31 Ιουλίου 1818) ο Αθανάσιοβ 

Τσακάλωφ θα επιστρέψει στην Κωνσταντι

νούπολη και θα παραστεί στην οδυνηρή στιγ

μή του οριστικού αποχαιρετισμού του evós ano 

του8 τρεΐ5 πρωταγωνιστή ras Οδησσού του 

1814. Εφεξή8 τον ηγετικό πυρήνα ras Εται-

ρεία5 θα αποτελέσουν οι Εμμανουήλ Ξάνθοβ, 

AOavaaios Τσακάλωφ και Παναγιώτα Ανα-

γνωστόπουλθ5, τουβ οποίουβ βέβαια θα συν

δράμει με κάθε τρόπο ο Παναγιώτη^ Σέκερη. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι εί

ναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα οποία 

καταχωρίζονται σε κατάστιχο του Π. Σέκερη, 

στο οποίο καταγράφοναι, ανάμεσα στα άλλα, 

και τα ποσά που ο φιλογενήβ έμπορο5 κατα-

βάλλει σε διάφορουβ Φιλικού5, ανάμεσα του5 

βέβαια και ο Αθανάσιοβ Τσακάλωφ, για τον 
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οποίο υπάρχουν apKExes καταχωρίσει για τα 

έτη 1818 και 1819, δηλαδή ακόμη και όταν 

αυτόδ βρίσκεται πλέον στην Πίζα.61 

Όπωδ έχει παρατηρηθεί από την άνοιξη 

ecus το φθινόπωρο (Σεπτέμβριοβ) του 1818 

παρατηρείται μία υποπερίοδοβ αξιόλογηδ 

δράσηβ Tns Εταιρείαδ.62 Σημειώσαμε ήδη τα 

ταξίδια του Τσακάλωφ στο Πήλιο και τη 

Σμύρνη, τη μύηση του Παναγιώτη Σέκερη 

στην Κωνσταντινούπολη και έχουμε αναφέ

ρει (βλ. εδώ βιογραφία) την οργάνωση του 

συστήματοβ των «αποστόλων» και Tis περιο

δε ία TOUS σε πολλά σημεία του ελλαδικού 

χώρου για την καλύτερη οργάνωση και τον 

συντονισμό Tns ôpaans Tns Φιλική5 Εται

ρεία. Στη γραμμή αυτή επίση5 

θα αναληφθεί και η προσπάθεια 

να πεισθεί να αναλάβει την ηγε

σία Tns ETaipsias ο Icoawns Κα-

ποδίστρια5, προσπάθεια που εί

χε cos κύριο εκφραστή Tns τον 

Εμμανουήλ Ξάνθο. Γνωρίζουμε 

όμω5 ότι πριν από την προ

σπάθεια αυτή είχε προηγηθεί 

εκείνη του Νικόλαου Γαλάτη το 

1816, τη δράση του οποίου 

ακροθιγώ8 θίξαμε στα βιογρα

φικά του Ξάνθου. 

Ωστόσο, η περίπτωση του 

Νικόλαου Γαλάτη, με Tis ανε-

ξήγητεβ, για τα περισσότερα μέ

λη Tns Εταιρεία, π ρ ά ξ ε ι του 

έχει φθάσει σε οριακό σημείο, 

KaOcos βρισκόταν ιδεολογικά και 

πρακτικά έξω από τον οργανω

τικό σχεδιασμό των επικεφαλή5 Tns Εταιρεί-

as. Ο Γ α λ ά τ η φανταζόταν την Εταιρεία, 

όπω5 παρατηρεί και πάλι ο Βασ. Παναγιω-

τόπουλθ5, CUS μια πολιτιστική Εταιρεία, όπω5 

η «Φιλόμουσο5 Εταιρεία» των Αθηνών ή Tns 

Biéwns, η δράση Tns οποία5 θα προετοίμα

ζε την πολιτική αλλαγή, που θα πραγματο

ποιούνταν όμω5 με τη βοήθεια των όπλων 

μια5 μεγάλα ευρωπαϊκήβ δύναμηβ.63 

Είχαμε την ευκαιρία να επισημάνουμε και 

σε άλλο σημείο ότι αυτό το σχήμα ήταν πλέ

ον έξω από την πολιτική και τα σχέδια Tns 

Φιλική5 Εταιρείαβ και κατά συνέπεια ήταν 

αναμενόμενο, μετά από την πρόσκληση του 

Γαλάτη το 1818 στην Κωνσταντινούπολη και 

την κατανόηση των αντιλήψεων του, auTÓs 

να θεωρηθεί πολύ επικίνδυνο8 για την Εται

ρεία σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που να απο

φασισθεί ο Θάνατ08 του. 

Στην υλοποίηση του σχεδίου Tns φυσική8 

εξόντωσα του Νικ. Γαλάτη ο Αθανάσιοβ Τσα

κάλωφ φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο, 

όπο« καταδεικνύει η εξέλιξη των πραγμάτων. 

Συγκεκριμένα, με το πρόσχημα των αποστο

λών σε διάφορα μέρη του ελληνικού χώρου 

που ανέλαβαν διάφορα στελέχη Tns Εταιρεί-

as, όπω8 αναφέραμε, ο Γαλάτη θα πεισθεί να 

ΙΗ Λάγια tns 
Mavns σε 
σύγχρονη 
φωτογραφική 

! απεικόνιση. 

ακολουθήσει τον Τσακάλωφ στο συνωμοτικό 

ταξίδι προβ τα μέρη Tns Πελοποννήσου και 

ειδικότερα στο ταξίδι προ5 τη Μάνη. 

Πράγματι, το συγκεκριμένο ταξίδι θα αρ

χίσει στίδ apxés του Δεκεμβρίου 1818 -δια

θέτουμε δύο επιστολέδ του Παναγ. Σέκερη, 

Tns 5ns και 7ns Δεκεμβρίου 1818 αντίστοι

χα,64 από Tis οποίε5 εμφαίνεται ότι ο Τσακά

λωφ έχει κιόλα5 αναχωρήσει από την Πόλη-

και για τον Γαλάτη θα έχει την οριστική κα

τάληξη του oTis apxés Φεβρουαρίου 1819 

στην Ερμιονίδα, όπου θα δολοφονηθεί από 

6! Ι. Α. Μελετόπουλοβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, 
σ. 16 κ.εξ. 
6 2 Β. Παναγιωτόπουλθ8, 
Η Φιλική Εταιρεία, 
ο. 23. 
« Στο ίδιο, σ. 20. 
6 4 Ι. Α. Μελετόπουλοβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, 
σ. 27-28. 
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Ο Παναγ. Σ έ κ ε ρ η 
ενισχύει τη δραστηριότητα 

του Αθ. Τσακάλωφ 

Ύδρα 

Κΰριε Αθανάσιε Τσακάλωφ, σε γλυκοασπάζομαι 

Κωνσταντινούπολη τη 5 Χμβρίου 1818 

Ε
λυπήθην μεγάλο« διότι δεν aas είδα EIS την 

ώρα του μισευμοΰ oas. Εύχομαι EIS Κύριον 

να aas χαρίση ευτυχισμένον ταξίδι και ν' 

ανταμωθώμεν κατά την επιθυμίαν μαϊ. Η παρούσα 

μου θέλει oas εγχειρισθή παρά του αυτόσε κυρίου Π. 

Μπελλοποΰλου γαμβρού μου βουλλωμένη. Δεν aas 

συστήνω ειβ αυτόν με ξεχωριστήν μου γραφήν, και 

επειδή αυτ05 με αγαπά έχει την ιδίαν δΰναμιν και η 

παρούσα μου να τον κάμη va oas δεχθή (US άλλον εμέ

να. Εάν λάβετε χρείαν μετρητών ζητήσατε του écos 

γρόσια χίλια και oas τα δίδει, δώσατε του όμα« από-

δειξινω5ητάξΐ5. 

Π.Σ. 

Πηγή: Ι. Α. Μελετόπουλθ5, Η Φιλική Εταιρεία. Αρχείον Π. 

Σέκερη, Αθήναι 1967, σ. 27 

65 Β. Παναγιωτόπουλθ5, 
Η Φιλική Εταιρεία, ο.22. 

6 6 1 . Α. Μελετόττουλθ5, 
Η Φιλική Εταιρεία, 

σ. 29-30. 
67 Σχο ίδιο, σ. 31. 

τον επίση$ συμμέτοχο στο ταξίδι αυτό Πανα

γιώτη Δημητρόπουλο. Λεπτομερές για τη 

δολοφονία του Γαλάτη παραδίδονται αρκε-

xis, με τΐ8 οποίε5 επιχειρείται να γίνει aKpißns 

παράσταση του γεγονότο8: πα« χτυπήθηκε ο 

Γαλάτα, πώϊ προσπάθησε να αντιδράσει, τι 

έκανε τη δεδομένη στιγμή ο Τσακάλωφ, πράγ

ματα, άλλωστε, τα οποία είναι αναμενόμενα, 

όταν μάλιστα προσδιορίζουν ένα EÌÒOS εκκα

θάρισα λογαριασμών στο εσωτερικό μια5 συ-

νωμοτική$ οργάνωσα όπο« η Φιλική Εται

ρεία. Πέρα όμο« από όλα αυτά που συνέβη

σαν όπα« συνέβησαν, το γεγον05 είναι -και η 

δολοφονία του Γαλάτη το αποδεικνύει περί

τρανα- ότι η Εταιρεία, όπα« παρατηρεί και ο 

Βασ. Παναγιωτόπουλοβ, «κράτησε τον αρχι

κό αυστηρό τ α χαρακτήρα των μεγάλων πα

τριωτικών ιδανικών, που συνεχώβ καλλιερ

γούσαν το πνεύμα τ α Θυσία5 και που στάθη

κε απαραίτητο συστατικό τ α παράτολμα 

επαναστατικη5 εκτίναξα... ελευθεριότητε5 

τύπου Γαλάτη δεν είχαν θέση στο σκληρό παι

χνίδι τ α επαναστατικήβ συνωμοσία».65 

Από τα γράμματα του Παναγ. Σέκερη, που 

μόλιβ αναφέρθηκαν, φαίνεται η ιδιαίτερη εκτί

μηση που τρέφει αυτ05 για τον Τσακάλωφ, κα-

0c5s και η σημασία που έχει για την επιτυχία 

των σκοπών τ α Φιλικήβ Εταιρείαβ («να δώ

σετε ακρόασιν εΐ5 τουβ λογισμου5 του... να τον 

φυλάξετε CÙS κόρην οφθαλμού»), ενώ η ανη

συχία του Σέκερη για την τύχη του Τσακάλωφ 

κορυφώνεται σε δύο άλλε5 επιστολέ5 του τ α 

iôias μέρα8 (10η Φεβρουαρίου 1819) προ8τον 

Γκίκα Γκιώνη και τον Παναγιώτη Μπελλό-

πουλο αντίστοιχα, επειδή, όπωδ γράφει στην 

πρώτη, «Εκ φήμα εμάθαμεν ότι εδολοφονή-

θη ο Αθανάσιοδ Τσακάλωφ εΐ5 την αντίκρυ oas 

στερεάν. Μεγάλην λύπην επροξένησεν εΐ5 

όλου8 τουδ ενταύθα ευρισκομένου5... Άμποτε5 

να μην είναι αληθινόν και να μα5 χαροποιή

σετε με πρώτον ότι είναι έξω κινδύνου».66 

Πράγματι, ο AOavaaios Τσακάλωφ δεν 

δολοφονήθηκε, αλλά αφού έλαβε μέρο8 στη 

δολοφονία του Γαλάτη συνεχίζει το ταξίδι 

τ α συνωμοτικήβ δ ρ ά σ α . Έχουμε κάποιεβ 

πληροφορίεδ ότι μετά το επεισόδιο Γαλάτη, 

βρέθηκε a m Σπέτσε5, στην Ύδρα και αρ

γότερα στη Μάνη, αλλά και στην Καλαμά

τα, πριν πάρει τον δρόμο για την Ιταλία, και 

συγκεκριμένα την Πίζα, όπου θα βρεθεί την 

άνοιξη του 1819. Μάλιστα, όπω5 μα5 πλη

ροφορεί άλλη επιστολή του Σέκερη τ α 14α 

Μαρτίου 1819, ο iöios ο Τσακάλωφ έγραψε 

στον φίλο του, από τη Βενετία, δύο επιστο-

\és oxis 6 και 9 Φεβρουαρίου 1819 αντί

στοιχα, οι οποίεβ για τον Σέκερη σηματο

δοτούν παράλληλα και τη διάψευση τ α φη-

μολογία8 για τη δήθεν δολοφονία του Τσα

κάλωφ στην Πελοπόννησο.67 

Η μετακίνηση αυτή του Τσακάλωφ σημει

ώνεται και σε επιστολή του Παναγιώτη Ανα

γνωστόπουλου (υπό το ψευδώνυμο Αναστά-

aios Ιωάννου), ο οποίοβ γράφοντα5 προ5 τον 

Εμμ. Ξάνθο από το Ιάσιο aus 7 Μαΐου 1819 

σημειώνει: «... με λέγει [ο Παναγιώτα Σέκε-

ρα] ότι ο αβ [= Αθ. Τσακάλωφ] απέρασενειβ 
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Τριέστιον και εκείθεν τον ετράβιξαν écos τρεΐ5 

[χιλιάδεβ] γρόσια as και επλήρωσεν». Εξάλ

λου και ο iôios ο Εμμ. Ξάνθθ5 στα Απομνημο

νεύματα του θεωρεί την απομάκρυνση του 

Τσακάλωφ επιβεβλημένη, λόγω aKpißcos ms 

δολοφονίαβ του Νικ. Γαλάτη, και προς αυτή 

την κατεύθυνση πίεσε και ο ηγεμόνα8 ras Μά-

vns Πετρόμπεης Μαυρομιχάλη «προ5 απο

φυγήν ενδεχομένων κίνδυνων, cas εκ ms ανα-

καλΰψεο« ότι οι φονεί5 κατέφυγον εκεί και τη5 

μελετωμένηβ επαναστάσεω5...».68 

Μέσω Τεργέστη5, λοιπόν, ο AOavaoios 

Τσακάλωφ θα φθάσει στην Τοσκάνη και συ

γκεκριμένα στην Πίζα, όπου θα έλθει σε επα

φή και θα μυήσει στην Εταιρεία σημαντικές 

προσωπικότητε8, όπα« τον Ιγνάτιο, μητρο

πολίτη Ουγγροβλαχίας, τον Αλέξανδρο Μαυ

ροκορδάτο και τον Κωστάκη Καρατζά, γιο του 

ηγεμόνα ms Μολδοβλαχία Ιωάννη Καρατζά. 

Στο σημείο αυτό, ο Νικόλαος Υψηλάντης 

αναφέρει στα Απομνημονεύματα του που ακο-

Άποψη xns TTizas, έργο του Hubert Sattler, 1864. 

λουθεί και ο Ιω. Φιλήμονας στο Δοκίμιο του 

για τη Φιλική Εταιρεία, ότι ο Τσακάλωφ διέ

λυσε μια άλλη Εταιρεία που είχε ιδρύσει ο γνω-

OTOS Φιλικ05 και μετέπειτα αγωνιστή5 Ηλίας 

Χρυσοσπάθης.69 Η πληροφορία αυτή, παρά 

Tis λεπτομερές που παραθέτει ο Υψηλάντης, 

δεν διασταυρώνεται από καμιά άλλη πηγή, 

ενώ και η εν γένει δράση του Χρυσοσπάθη δεν 

φαίνεται να την αιτιολογεί. 

Ο AOavaoios Τσακάλωφ παρέμεινε στην 

Ιταλία σχεδόν επί δύο χρόνια, αλλά δεν έχου

με πληροφορία ότι έπραξε κάτι το σημαντι

κό. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι έκανε κάποιεβ 

περιοδείεβ στις ιταλικέ$ πόλεΐ5, όπως π.χ. στο 

κοντινό στην Πίζα Λιβόρνο, όπου τον βρί

σκουμε στις 19 Ιουλίου 1819 να δανείζεται 

100 ισπανικά τάλληρα, υπογράφοντα τη σχε

τική απόδειξη σε ßapos του πάντα πρόθυμου 

να ενισχύσει το έργο ms Φιλικής Εταιρεία 

Παναγιώτη Σέκερη, υπογράφοντας μάλιστα 

με το πρώτο όνομα του Αθανάσιος Φόρου.70 

6 8 Εμμ. HavOos, 
Απομνημονεύματα, σ. 38. 
6 9 Ν. Υψηλάντηβ, 
Απομνημονεύματα, σ. 131 
κ.εξ. και Ι. Φιλήμων, 
Δ οκίμιον Ιστορικόν περί 
τη$ EXXnvinns 
Επαναστάσεω$, τ. 1, σ. 40. 
7° Αναστ. Touôas, Βίοι 
Παράλληλοι, τ. Ε', σ. 103. 
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δεν απήντησα. Θυμήσου πόσα εβγήκαν από 

εμένα και κρίνε αν είμαι eis κατάστασιν να αν-

θέξω». Φυσικά και η οικονομική κατάσταση 

του Τσακάλωφ δεν είναι καθόλου καλή, γι' αυ

τό και πάλι ο καλόε Σέκερηβ είναι έτοιμο$, 

όπω8 του γράφει, να του στείλει 1000 γρόσια: 

« Ο Μαρτάκηβ [=Τσακάλωφ] καταταλανίζε-

ται διά την υστέρησιν των αναγκαίων, του 

οποίου σου είπα πο« του έγραψα να μου τρα-

βήξη ή να του εμβάσω γρόσια χίλια».71 

Οι επόμενε5, αποσπασματικέ$ οπωσδήπο

τε, πληροφορίε8 που έχουμε για τον Τσακά

λωφ είναι ένα γράμμα του πατέρα του τηβ 12ns 

Σεπτεμβρίου 1819, ο οποίοβ γράφει προβ τον 

Ξάνθο, KaOcós CLVTÓS ετοιμάζεται να κινήσει 

προ5 τη Μόσχα κατευθυνόμενο5 προ8 την Πε

τρούπολη, ενώ από μία άλλη επιστολή του 

Οι 21 
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71. Σέκερηβπροβ 
Αναγνωστόπουλο, 

επιστολή 

τηβ 1 Νοεμβρίου 
1819 στο Ι. Α. 

Μελετόπουλθ8, 
Η Φιλική Εταιρεία, 

σ. 52. 

Στιβ 13 Αυγούστου του ίδιου έτους ο Τσακά

λωφ θα λάβει επιστολή του Παναγ. Σέκερη, 

με την οποία αυτόβ τον ενημέρωσε για Tis κι

νήσει των άλλων συντρόφων (Εμμ. Ξάνθου, 

Παναγ. Αναγνωστόπουλου: ο πρώτος ετοι

μαζόταν για το ταξίδι της Πετρούπολης και 

τη συνάντηση με τον Καποδίστρια, ο άλλος 

δρούσε στη Μολδοβλαχία), βεβαιώνοντας, με 

τον τρόπο αυτό, ότι τα ανώτατα στελέχη της 

Εταιρείας διασκορπισμένα σε διάφορα σημεία 

ενεργούσαν υπέρ των σκοπών της Εταιρεία8 

ανεξάρτητα, αλλά με βάση ένα κεντρικό σχε

διασμό. Στο ίδιο γράμμα είναι ενδεικτική TOS 

συνεισφορά5 του Παναγ. Σέκερη η παρό

τρυνση του στον Αθανάσιο Τσακάλωφ: «Κά

με του λόγου σου κουράγιο και οικονομία, δια-

τί μέχρι της ώρας ταύτης άλλον ένα Σέκερην 
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Αντώνιου Κομιζόπουλου ins 7ns Οκτωβρίου 

1819, πάλι Trpos τον Ξάνθο, κερδίζουμε ένα 

από τα ψευδώνυμα του Τσακάλωφ (Αναστά-

oios Βασιλείου) αλλά και την πληροφορία ότι 

δεν έχει ειδήσεΐδ του από την Ιταλία. Μία ακό

μη σημαντική επιστολή του Παναγιώτη Σέκε

ρη αποστέλλεται προ5 τον Αθανάσιο Τσακά

λωφ στίδ 12 Δεκεμβρίου 1819 με προορισμό το 

Λιβόρνο.72 Στην τελευταία επιστολή του ο Σέ

κερη αναφέρει ότι ο 

Παναγ. Αναγνωστό-

πουλοβ, xcupis να «ήτο 

δίκαιον» βρίσκεται 

στην Κωνσταντινού

πολη, ενώ αναφέρεται 

και σε μια ολόκληρη 

σειρά πληροφοριών 

σχετικά με Tis κινήσει 

διαφόρων προσώπων 

TOS Φιλική$ Εταιρεί-

as. Πληροφούμαστε 

έτσι ότι ο Αθαν. Τσα

κάλωφ υπήρξε ο εν-

διάμεσοβ ώστε να 

γνωρίσει ο Παναγ. 

Σέκερηδ τον Αλ. Μαυ

ροκορδάτο, npos τον 

οποίο απευθύνει και 

δύο επιστολέ$ του. 

Ο Avrcovios Κομιζόπουλου 

είναι EKEÎVOS που 

βρίσκεται πιο κοντά 

στον Τσακάλωφ, αφού σε 

κάθε επιστολή του 

θα αναφερθεί 

σε εκείνον ανησυχώντα8 

για τη σιωπή του 

είτε ενδιαφερόμενο5 

για Tis πράξει και 

Tis σκέψεΐ8 του 

cos στελέχου8 

Tns Ανωτάτη Apxns 

ρεία5, και την αποδοχή εν συνεχεία από τον 

Αλέξανδρο Υψηλάντη Tns αρχηγίαδ. 

Ωστόσο, παρατηρώνταβ λίγο πιο προσε

κτικά τα γραπτά του Εμμ. Ξάνθου αποκομί

ζουμε τη βεβαιότητα ότι με τον ένα ή τον άλ

λο τρόπο υπάρχει μια συνεχήδ επικοινωνία 

μεταξύ των ανωτάτων στελεχών Tns Εται-

ρείαδ. npos αυτή την κατεύθυνση είναι απο-

καλυπτικέ8 δύο επιστολέ5 των πρωταγωνι

στών: η μία είναι του 

Παναγιώτη Σέκερη 

από την Κωνσταντι

νούπολη npos τον 

Εμμ. Ξάνθο, από 

την οποία κερδίζου

με και ένα ακόμη 

ψευδώνυμο του 

Τσακάλωφ (Μαρ-

τάκηδ) αλλά και τη 

σπουδαία πληροφο

ρία ότι ο Ξάνθοβ αλ

ληλογραφεί με τον 

Τσακάλωφ μέσω 

του Σ έ κ ε ρ η . 7 4 Τ η ν 

άλλη επιστολή υπο

γράφει ο Αντώνιοδ 

Κομιζόπουλοβ στίδ 

12 Μαρτίου 1820 

από τη Μόσχα και 

Πολύ γρήγορα την απευθύνει και 

(Απρίλιοδ 1820) πάλι προ8 τον Ξάν-

εξάλλου θα φθάσει στην Πίζα από τΐδ Ηγε- θο, που δίνει τη δική του μάχη στην Πε-

μονίεδ και ο Παναγιώτηδ Αναγνωστόπουλθ5 τρούπολη, αναζητώνταδ επίμονα τον μελλο-

και κατά συνέπεια δύο από τα ηγετικά στε- ντικό αρχηγό Tns Εταιρεία5. Αλλά ο iôios ο 

λέχη Tns Εταιρεία θα βρεθούν μαζί για ένα Αντ. Κομιζόπουλο5 αποστέλλει από τη Μό-

διάστημα. Για τη δράση του8 στον κύκλο των σχα και άλλη επιστολή μετά από τρεΐ8 ημέ-

σημαντικών Ελλήνων Tns nizas δεν είναι γνω- ρε8 (15 Μαρτίου 1820) και πάλι προδ τον 

στά πολλά πράγματα, ενώ ο Φιλήμων του8 Ξάνθο, 5 από την οποία πληροφορούμαστε 

φέρει να είναι αντίθετοι στην ανάληψη Tns και ένα άλλο ψευδώνυμο του Τσακάλωφ (Αγ-

αρχηγία8 Tns Εταιρεία8 από τον Αλέξανδρο γελήδ Βοστηνλήδ) αλλά και πιο σημαντικά 

Υψηλάντη.73 Όπω8 και να έχουν τα πράγμα- πράγματα: δηλαδή ότι ο Τσακάλωφ μάλλον 

τα ομωδ, είναι γεγονο8 οτι παραμένοντα στην 

Ιταλία βρίσκονται κάπωδ μακριά από το κέ

ντρο των εξελίξεων που αυτή την εποχή ση

μειώνονται στη Ρωσία, αρχικά με την πρό

ταση στον Καποδίστρια και την άρνηση του 

να αναλάβει την αρχηγία τηδ Φιλική8 Εται-

δεν έβλεπε με καλό μάτι την ανάληψη τηδ 

αρχηγίαδ τηδ Εταιρεία από τον Αλέξανδρο 

Υψηλάντη: «...από την απόκρισιν οπού μαδ 

λέγεται ότι τουδ έκαμεν ο Ευεργετικ08 [Ιω. 

Καποδίστρια8], συμπερένωμεν την κρυότη-

τά του, όμωδ όλον δεν απελπιζώμεθα εΐ8 το 

72 Ι. Α. Μελετόπουλθ5, 

Η Φιλική Εταιρεία, 

σ. 55-56. 
73 Ι. Φνλήμων, Δοκίμιον 

Ιστορικόν, σ. 273. 

74 Αρχείο Εμμανουήλ 

Ξανθού, τ. Β', σ. 38 

75 Στο ίδιο, τ. Β', 

σ. 65-67. 
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76 Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθον, χ. Β', σ. 68-69, 

71-73,77-79. 
7 7 Στο ίδιο, τ. Β', σ. 87. 

*»τ»β* -' w «- ·*-• * «· Ä 

Η σημαία που ύψωσε ο Γεώργιοβ Σισίνηβ στην Ήλιδα το 1821 και η οποία φέρει τα σύμβολα του 
εφοδιαστικοΰ των ιερέων τηβ Φιλικήβ Εταιρείας. Δημοσιεύεται στο Γ. Τσούλιοβ - Τ. Χατζήβ (επιμ.), 
Ιστορικόν Λεύκωμα rns ΕλληνικήΊ Enavaaraaetüs, τ. Α', Αθήνα, εκδ. Μέλισσα, 1970, σ. 29. 

να συνενεΰση, μ' όλοντοΰτο oas λέγωμεν, αν 

eis όλην την αυτού διατριβήν aas ιδήται ότι 

αδύνατον να στέρξη να συνεργίση και μήτε 

ελπίβ μένει, τότε αδελφέ άφευκτα πρέπει να 

éXGns εδώ, διά να ομηλήσωμεν και σκευθώ-

μεν τι πρέπει να ακολουθήσωμεν, ότι η από-

(paois μα5 είναι στερεά να μην παρατιθώμεν 

από τα δίκαια μα,Ξ». Γενικά μπορούμε να επι

σημάνουμε ότι ο AVTCÓVIOS Κομιζόπουλθ5 εί

ναι εκείνος που βρίσκεται πιο κοντά στον 

Τσακάλωφ, αφοΰ σε κάθε επιστολή του θα 

αναφερθεί σε εκείνον είτε cos παραλήπτη κά

ποιας επιστολη5 του είτε ανησυχώνταβ για τη 

σιωπή του είτε ενδιαφερόμενοβ για Tis πρά

ξε« και Tis σκέψεις του cos στελέχου5 ms Ανω

τ ά τ η Apxns/6 Άλλωστε αυτό το ομολογεί και 

ο iôios σε επιστολή του ras Ins Απριλίου 1820 

npos τον Ξάνθο που βρίσκεται στην Πε

τρούπολη: «αδελφέ... τη αλήθεια σε λέγω, 

ότι ο Μαρτάκηβ [Αθ. Τσακάλωφ] και συ εί

σαι ο πλέον πλησίον μου...».77 

Όπω8 έχουμε αναφέρει κιόλα5, δεν γνω

ρίζουμε πολλέ5 λεπτομέρειες για τη δράση 

του Αθανάσιου Τσακάλωφ στην Ιταλία και 

συγκεκριμένα στην Πίζα. Ωστόσο, με την 

έκδοση του Αρχείου Ξάνθου από την Ιστο

ρική και Εθνολογική Εταιρεία ras Ελλάδθ5 

τα τελευταία χρόνια, στο οποίο πολλέ$ (po

pes έχουμε καταφύγει για Tis ανάγκε5 των 

βιογραφιών αυτοΰ του τόμου, κάποια νέα 

στοιχεία ήλθαν στην επιφάνεια. Έτσι από 

επιστολή και πάλι του Αντ. Κομιζόπουλου 

ras 15ns Απριλίου 1820 από τη Μόσχα προς 

τον Εμμ. Ξάνθο, έχουμε την ευκαιρία να πλη

ροφορηθούμε τα παρακάτω στοιχεία για τη 

δράση του Τσακάλωφ: «Η στενή φιλία την 

οποία έχετε με τους αυτού ελθόντε8 άρχο

ντες με ευφραίνει, και μάλλον, ότι αυτοί εί-
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ναι μέλη της εταιρείας, φαίνεται ο Μαρτά-

Kns έκαμε πολλάς καλάς σπεκουλάτζαις, πλην 

άπορον πώς δεν γράφει το περί των έργων 

του...».78 Τον Μάιο του 1820, όπως γνωρί

ζουμε και πάλι από γράμματα προς τον Ξαν

θό (από αυτά κερδίζουμε επιπλέον και άλλα 

δυο ψευδώνυμα του Τσακάλωφ, «Βασιλίδης» 

και «Α. P.»), ο Τσακάλωφ βρίσκεται ακόμα 

στην Ιταλία και έχει έλθει σε επαφή με τον 

Γεώργιο Σταύρου (Βιέννη) και τον Μοσπι-

νιώτη του Λιβόρνου αλλά γενικά δεν έχει 

αποκαταστήσει στενή επαφή με τους συ

ντρόφους της Ανατολής. 9 Είναι πολύ χαρα

κτηριστικό ότι σε τρεις επιστολές που στέλ

νει ο Αντώνιος Κομιζόπουλος τον Μάιο και 

τον Ιούνιο, όταν φθάσει στο σημείο να κά

νει λόγο για τον Μαρτάκη [= Αθ. Τσακάλωφ] 

σημειώνει πανομοιότυπα: «από τον Μαρτά-

κην ούτε φωνή ούτε ακρόασις». 

Ωστόσο, μόλις τα γεγονότα οδηγούν προς 

περισσότερο αποφασιστικές ενέργειες και 

στην ουσία μετά την ανάληψη της αρχηγίας 

της Φιλικής Εταιρείας από τον Αλέξανδρο 

Υψηλάντη, ο Αθαν. Τσακάλωφ και ο Πα-

ναγ. Αναγνωστόπουλος θα ειδοποιηθούν να 

μετακινηθούν προς τις Ηγεμονίες. Είναι η 

εποχή (αρχές Οκτωβρίου 1820) που έλαβαν 

χώρα οι αποφασιστικές συσκέψεις στο 

Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας, που θα οδηγή

σουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και πα

ρά την αρχική σύγχυση που επικράτησε, 

στην έναρξη της Επανάστασης. Μετά από 

τις συσκέψεις αυτές ο Ξάνθος θα ειδοποιή

σει τον Αναγνωστόπουλο και τον Τσακά

λωφ να κινηθούν προς το Κισνόβι. Ωστόσο, 

από τους δύο πρωταγωνιστές ο πρώτος θα 

καταφέρει να φθάσει μόνο στο Βουκουρέ

στι στα τέλη του Δεκεμβρίου 1820, ενώ ο 

Τσακάλωφ δεν θα μπορέσει να φθάσει ού

τε στην πρωτεύουσα της Βλαχίας, επειδή, 

σύμφωνα με κάποιες πηγές, αρρώστησε 

άσχημα και αναγκάστηκε να παραμείνει για 

πολλές μέρες στη Βιέννη.80 

Οι πηγές που αναφέραμε λίγο πριν δεν εί

ναι παρά μία εκτενής επιστολή της 15 Ιανου

αρίου 1821 που γράφει ο Παναγ. Αναγνω

στόπουλος από το Βουκουρέστι προς τον Εμμ. 

Η συγκέντρωση 
των Φιλικών στο Ισμαήλιο 
Τω κυρίω Εμμανουήλ Ν. Ξάνθω 

Εις Γαλάτζι 

εριπόθητε κύριε Εμμανουήλ Ν. Ξάνθε 

Τη 2 δβρίου 1820 Ισμαήλ 

Χ
θες μίαν ώραν μετά δύσιν του ηλίου έφθασεν 

από Οδησσόν κατ' ευθείαν εδώ ο εκλαμπρό-

τατος π. Υψιλάντης επήγαμεν μερικοί εις προ-

σκύνησίν του και ταύτη τη ώρα επιστρέψαμεν εκεί

θεν, του εδιορίσθη φατέρι εις του κυρίου Καλαματια

νού. Ο ίδιος Καλαματιανός είναι εις Κυσνόβι, μόνον 

έστειλεν ο άρχων Παπαδόπουλος και τον επροσκάλε-

σεν, είναι μαζί του ο διδάσκαλος κύριος Λασάνης από 

Οδέσσα, ο δε ιατρός Ιππίτης ενυμφεύθη την κόρην 

του Σεραφίνου στεφανώσας αυτόν ο μπεϊζανδές και 

όλη τους η φαμελιά 100 χιλιάδες ρούμπλια προίκα ο 

πατήρ της, και 30 ο παππούς της. Νέον άλλο κατά το 

παρόν δεν είναι, περιμένοντας σε δε μένω 

Ως αδελφός και δούλος 

ο Φωκιανός 

Πηγή: Αρχείο Ξάνθον, τ. Β', ο. 180: η επιστολή έχει εκδοθεί και 

στα Απομνημονεύματα του Ξανθού 

Ξάνθο που βρισκόταν τότε στο Κισνόβι. Στην 

επιστολή αυτή ο Αναγνωστόπουλος, αναφε

ρόμενος και στον Τσακάλωφ, παραθέτει τα 

σχετικά με την κοινή διαμονή τους στην Ιτα

λία και για την έλλειψη πληροφόρησης που 

είχαν σχετικά με τις εξελίξεις των πραγμάτων 

της Εταιρείας («Το διατί να ευρισκώμεθα εις 

τοσούτον σκότος, των από το μέρος σας πραγ

μάτων, τούτο απαιτεί προσωπικήν εντάμω-

σιν... και... τέλος πάντων μένοντες διά πολύν 

καιρόν αμφίβολοι, εκρίναμεν αναγκαιότερον 

να ακολουθήσωμεν, παρά να μείνωμεν εκεί»). 

Η πληροφορία αυτή έρχεται να διασταυ

ρωθεί με το «από τον Μαρτάκην ούτε φωνή 

ούτε ακρόασις» του Αντώνιου Κομιζόπου-

λου, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι οι δύο σύντροφοι της Ιταλίας είχαν μεί

νει λίγο στο περιθώριο των εξελίξεων, ενώ 

ακόμη και την απόφαση της επιστροφής του 

78 Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθον, τ. Β', 
σ. 93-94. 
79 Στο ίδιο, τ. Β', 
σ. 103, 106, 122, 
127,164,208. 
8 0 Εμμ. EavBos, 
Α πομνημονενματα, 
σ. 128-130 και 
Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθον, τ. Γ', σ. 35. 
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S1 Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτηβ, 
Φιλική Εταιρεία, σ. 21. 

στο επίκεντρο των κρίσιμων γεγονότων ο Ανα-

γνωστόπουλοβ την παρουσιάζει cos αποτέλεσμα 

ms ôiKns TOUS πρωτοβουλίαβ και όχι σαν εντο

λή του Ξάνθου να κινηθούν προ5 Tis Ηγεμονίεδ. 

Μία άλλη εκδοχή για το ίδιο γεγονόβ έχουμε 

από μεταγενέστερη επιστολή του Αλέξανδρου 

Μαυροκορδάτου, ο οποίοβ γράφοντα από το 

Μεσολόγγι τον Οκτώβριο του 1821 προβ τον 

ευρισκόμενο πλέον στην Πελοπόννησο για Tis 

ανάγκε5 του αγώνα Δημήτριο Υψηλάντη ανα

φέρει ότι ο iôtos και ο Ιγνάτιοδ Ουγγροβλαχίαβ 

πήραν την απόφαση και έστειλαν με έξοδα τουβ 

τον Αναγνωστόπουλο και τον Τσακάλωφ από 

την Πίζα στο Κισνόβι για να προλάβουν το κί

νημα του Αλέξανδρου Υψηλάντη.81 Σύμφωνα 

με τον Μαυροκορδάτο οι δύο Φιλικοί είχαν την 

εντολή να συναντή

σουν τον Καποδί

στρια που βρισκόταν 

τότε στην Αυστρία 

για Tis ανάγκεβ Tns 

ρωσικήδ εξωτερικήδ 

πολιτικήβ- περαιτέρω 

ο Μαυροκορδάτοβ 

αναφέρει ότι ο Τσα

κάλωφ κατάφερε να 

συναντήσει τον Κα

ποδίστρια, ο οποίθ5 

του κοινοποίησε ότι 

δεν γνώριζε τίποτα 

για Tis κ ινήσει του 

Αλ. Υψηλάντη και ότι 

είχε τη βεβαιότητα 

ότι ο τελευταίοδ δεν 

θα ξεκινούσε καμιά 

στρατιωτική κίνηση. 

Στη γραμμή ms iôias 

πληροφόρησα από 

τα γραπτά του Μαυροκορδάτου, ο Τσακάλωφ 

φέρεται να μεταβίβασε Tis πληροφορίε5 αυτέβ 

στον ίδιο και βέβαια στον Ιγνάτιο Ουγγρο-

βλαχίαβ, που ενίσχυσαν τη γνώμη τουβ για την 

ασύνετη πολιτική Tns οικογένειαβ Υψηλάντη. 

Από την τελευταία επιστολή του Αναγνω

στόπουλου προβ τον Ξάνθο, που αναφέραμε, 

στην οποία μαβ πληροφορεί για την αρρώστια 

του Τσακάλωφ, μαθαίνουμε επιπλέον ότι ο 

Ι 

<φνφ&4 «-* &&"Λ 

Ιγνάτιο« Ουγγροβλαχίαδ (1765-1828). 
Προσωπογραφία. Εκκλησιαστικό Βυζαντινό 

Μουσείο Μυτιληνηβ. 

Αναγνωστόπουλθ5 δεν θέλησε να τον εγκα

ταλείψει σε αυτή την κατάσταση μόνο του στο 

Βουκουρέστι, γι' αυτό καθυστέρησαν και οι 

δύο να φθάσουν, ενώ παράλληλα αναφέρει 

ότι εν τω μεταξύ έλαβε νεότερε8 ειδήσειβ από 

τον Τσακάλωφ, ότι είχε γίνει καλά και ότι θα 

κινούσε προ5 συνάντηση τουβ. 

Μιλήσαμε λίγο πιο πάνω για σύγχυση και 

βρίσκουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και 

πάλι σ' αυτήν παρακολουθώντα5 από όσο γί

νεται πιο κοντά Tis κινήσει του Αθανασίου Τσα

κάλωφ. Πράγματι, γνωρίζουμε ότι, μολονότι 

oris συσκέψειβ του Ισμαηλίου είχε αποφασισθεί 

να ξεκινήσει ο αγώνα8 από την Πελοπόννησο, 

ο Αλέξανδρο8 Υψηλάντη θα αλλάξει γνώμη και 

κατεύθυνση και θα συγκρουστεί με Tis τουρκι-

Kés δυνάμει στο Δρα-

γατσάνι. Του5 διαφο-

ρετικού8 προσανατο-

λισμού5 δείχνει και μία 

επιστολή του Παπα

φλέσσα προ5 τον Εμμ. 

Ξάνθο Tns 12ns Νο

εμβρίου 1820, όταν ο 

Γρηγόρΐ05 Δικαίοβ 

αναφέρει ότι έχει ει

δοποιήσει και περιμέ

νει στην Πελοπόννη

σο, προφανώβ για Tis 

ανάγκεβ του επικείμε

νου επαναστατικού 

αγώνα, ανάμεσα orovs 

φίλου8 και τον Τσα

κάλωφ: «...ευρίσκομαι 

είδ ανησυχίαν, σήμε

ρον γράφω προδ τουδ 

φίλου5 Ιωανήδην και 

Μαρτάκην, να έλθουν 

και αυτοί εΐ8 τα 2» [Icoawiôns είναι ένα από τα 

συνωμοτικά ψευδώνυμα του Παναγ. Αναγνω

στόπουλου, για τον Μαρτάκη μιλήσαμε, ενώ 

με τον αριθμό 2 στη γλώσσα των Φιλικών δη

λώνεται η Πελοπόννησοδ]. 

Στον απόηχο των πληροφοριών που προ

έρχονται από την παραπάνω επιστολή του 

Μαυροκορδάτου φαίνεται ότι αρχικά επικρά

τησε μια ψυχρότητα OTIS σχέσειβ Αθαν. Τσα-

-/ 4^ώ, 
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κάλωφ και Αλέξ. Υψηλάντη, όταν ο ηπειρώ-

ras Φιλικόδ θα βρεθεί κοντά στα γεγονότα των 

Ηγεμονιών. Ο Αλέξανδροδ έχει σαφείδ ενδεί-

ξειβ ότι ο Τσακάλωφ βρίσκεται μέσα στο πλαί

σιο ras αντιυψηλαντικήβ KÌvnons που εκδη

λώνεται από τα ελληνικά στοιχεία ras Elizas, 

ripos αυτή την κατεύθυνση, αλλά και με σα

φή διάθεση να επικρατήσει πλέον ομόνοια με

ταξύ του Τζούνη και των δύο Φιλικών και όχι 

μεταξύ Υψηλάντη και Πίζαδ, μα5 οδηγεί και 

μια άλλη επιστολή των ίδιων πάνω-κάτω κρί

σιμων ημερών. Συγκεκριμένα διαθέτουμε την 

επιστολή που έγραψε από το Κισνόβι στΐ5 21 

Ιανουαρίου 1821ο Νικόλαο5 Υψηλάντη προ5 

τον Εμμ. Ξάνθο, όπου γίνεται η εξήδ αναφο

ρά: «Ο Τζακάλοφ και ο Αναγνωστόπουλο5 

έφθασαν προ ημερών eis Βουκουρέστιον και 

επληροφορήθημεν ότι έρχονται προβ αντά-

μωσίν μαδ· πλην ο αυτάδελφόβ μου [Αλέξαν-

ôpos Υψηλάντηδ] ων EIS άκρον ευχαριστημέ-

vos από τον Τζούνην και npos ησυχίαν αυτού, 

διά παλαιά5 εχθροπαθεία8, aas παρακαλεί να 

γράψητε προδ αυτού8 τουδ δύω, ότι EIS το εξή5 

τα παρελθόντα πρέπει να λησμονηθώσι, και 

να μη αποδεικνύωσι το παραμικρόνπάθοβ».82 

Εφεξήβ οι πηγέ5 για τη δράση του Αθανα

σίου Τσακάλωφ τουλάχιστον κατά το μέροβ 

που αφορά στα δραματικά γεγονότα που έλα

βαν χώρα aus Ηγεμονία με την κορύφωση ms 

καταστροφή8 του υψηλαντικού στρατεύματο5 

στο Δραγατσάνι, είναι ελάχιστε5. Με βάση αυ-

xés, δηλαδή τον Εούδα και τον Φιλήμονα, γνω

ρίζουμε ότι ο Τσακάλωφ έθεσε τον εαυτό του 

στη διάθεση του Αλέξανδρου Υψηλάντη και 

τοποθετήθηκε cos υπασπιστή5 του Ιερού Λό

χου. Με την ιδιότητα αυτή φέρεται να έλαβε 

μέρο8 στη μάχη του Δραγατσανίου (apxés Ιου

νίου 1821), όπου κινδύνευσε να σκοτωθεί. 

Μετά τη διάλυση του επαναστατικού κινή-

ματο8 των Ηγεμονιών ο Τσακάλωφ, όπω5 και 

αρκετοί άλλοι, θα πάρει τον δρόμο που οδη

γεί προδ το κυρίου θέατρο των επιχειρήσεων, 

την Πελοπόννησο. Από επιστολή του Εμμα

νουήλ Ξάνθου γραμμένη από την Ανκόνα aus 

10 Οκτωβρίου, έχουμε την πληροφορία ότι ο 

Τσακάλωφ αναχώρησε από τη Βλαχία και ευ

ρίσκεται στην Πίζα, αλλά περαιτέρω ο Ξάν-

0os αγνοεί τΐ5 μελλοντικε8 προθέσεΐ5 του ηπει-

ρώτη Φιλικού. Μια άλλη επιστολή, και πάλι 

του Εμμ. Ξάνθου, γραμμένη από την Πίζα ένα 

Δημήτριοε 
Υψηλάντηβ. 
Λιθογραφία. 
Λονδίνο-Παρίσι, 
1827. Γεννάδειοδ 
Βιβλιοθήκη. 

Αλέξανδρο« 
Υψηλάντηβ. 
Ξυλογραφία. 
Δημοσιεύεται 
στο F.C.H.L. 
Pouqueville, 
Ιστορία ras 
EXXnvtKUs 
Επαναστάσεως ήτοι 
Η Αναγέννηση 
Tns Ελλάδος 
Ξ. Δ. ZuyoDpas 
(μετ.), τ. Β', Αθήνα 
1890, σ. 129. 

82 Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθον, τ. Γ', σ. 43. 
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83 Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθον, τ. Γ', σ. 296. 

Πανοραμική ι 
άποψη 

του κέντρου 
τηβ Móoxas, 

έγχρωμη 
λιθογραφία. 

μήνα αργότερα (25 Νοεμβρίου 1821), όπου και 

ο iôios ο πάτμιθ8 Φιλικόδ φθάνει κατευθυνόμε-

vos προδ την Πελοπόννησο, μαδ δίνει και πά

λι κάποιεδ πληροφορίεδ για τον Τσακάλωφ που 

αξίζει να τΐδ αναδημοσιεύσουμε αυτολεξεί, κα-

θώδ μα5 φανερώνουν ανάγλυφα, και αυτή την 

κρίσιμη στιγμή, τΐδ ôiacpopES τάσεΐδ που συνέ

χουν τα μέλη TOS Φιλικήδ Εταιρείαδ. Γράφει λοι

πόν ο Ξάνθθ5: «αδελφέ, στοχάσου ότι όλοι οι 

νομιζόμενοι αδελφοί και φίλοι μαδ αποστάτη

σαν, και υπάγουν εναντίον των Υψηλάντιδών 

σου, και όσων είναι EIS αυτοΰβ φίλοι, και πρώ-

TOS είναι ο Τζακάλωφ, óoxis ενώθη με τον Κα-

ρατζάν, και λέγει τα άπηρα κατά του Καλοΰ 

[=Αλέξανδρο5 Υψηλάντηδ] εν ω έλαβεν EIS Βλα-

χίαν παρ' εκείνου, απείρου5 αποδείξει φιλίαβ 

και οικιότητοδ. Αυτ05 ο av0pomos εστάθη πά

ντοτε xGûpis χαρακτήρα και ηθικήν».83 

Εάν οι πληροφορία του Ξάνθου βρίσκονται 

κοντά στην πραγματικότητα γίνεται φανερό 

ότι και μετά την αποτυχία των Ηγεμονιών και 

την καταστροφή του υψηλαντικού στρατού, ο 

Τσακάλωφ βρίσκεται πάντοτε μέσα στο κλίμα 

ms Elizas, το οποίο είχε σαφώδ αντιυψηλαντι-

κά χαρακτηριστικά. Όμω5 οι διαθέσει υπο

τάσσονται axis κρίσιμε8 ανάγκε5 τηδ επανα-

στατικήδ δράσηδ και έτσι στΐ5 αρχέδ του 1822, 

απ' όσο γνωρίζουμε, ο Τσακάλωφ, όπωδ άλ

λωστε και ο Ξάνθοδ, θα φθάσει στην επανα

στατημένη Πελοπόννησο και θα τεθεί στη διά

θεση ενόδ άλλου Υψηλάντη, του Δημητρίου. 

Από τα Απομνημονεύματα του Ξάνθου έρ

χεται η επόμενη πληροφορία για τον Τσακά

λωφ, καθώδ οι δυο πρωτεργάτεδ ms ίδρυσηδ 

τηδ Φιλική5 Εταιρεία μετά από Tis τόσε8 πε-

ριπέτειεδ που έζησαν προετοιμάζοντα5 το έρ

γο των όπλων, θα διοριστούν από το Υπουρ

γείο Εσωτερικών (υπουργόδ τότε ο Γρηγόριοδ 

Δικαίοδ-Παπαωλέσσαδ) στίδ 26 Ιουνίου 1823 

μαζί και με τον Γιαννάκη Κολοκοτρώνη cos μέ

λη μιαδ επιτροπή8 που εντέλλεται να κρίνει 

«τα αναίσχυντα κινήματα τινών αναιδών και 

κακοηθών καπεταναίων». 

Η ίδια εντολή θα δοθεί στα τρία μέλη τηδ 

Επιτροπή$ και από το Υπουργείο του Πολέ

μου την επομένη, 27 Ιουνίου 1823. Έτσι οι 

δύο συνεργάτεδ θα βρεθούν και πάλι να εργά

ζονται για έναν κοινό σκοπό, έστω και μικρό-
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XEpns εμβέλειοβ KaOcos υποδηλώνει Tis εμφύ-

Xi£S διαμάχεβ εκείνα ras περιόδου. 

Εφεξη5 οι πληροφορία μαδ για τον Αθανάσιο 

Τσακάλωφ είναι σχεδόν μηδαμινε5 -ειδικότερα 

για το διάστημα 1824-1828-, γεγον05 το οποίο 

ασφαλώς δεν μπορεί παρά να σημαίνει ότι ο 

Ηπειρώτη Φιλικόβ δεν ανέλαβε ηγετικέβ Θέσεΐ5 

στη νέα πολιτική κατάσταση που διαμορφώ

θηκε στον ελληνικό χώρο, όπω5 εξάλλου και ο 

άλλθ8 oiVrpocpós του, Εμμ. Ξάνθθ5, ο οποίθ5, 

όπω$ έχουμε κιόλα5 αναφέρει, θα πάρει και πά

λι τον δρόμο επιστροφη5 στην οικεία σ' αυτόν 

περιοχή των Ηγεμονιών. Παντού, με την άφι

ξη του Ιωάννη Καποδίστρια ο Τσακάλωφ ενερ

γοποιείται και διορίζεται από τη νέα πολιτική 

κατάσταση aus 8 Μαΐου 1828 Γραμματέαβ του 

γενικού Φροντιστηρίου (Υπουργείο των Στρα

τιωτικών) που έχει έδρα την Αίγινα, και μηνιαίο 

μισθό 300 γρόσια, θέση στην οποία θα τον συ

ναντήσουμε και το επόμενο eras. Η πληροφο

ρία αυτή διασταυρώνεται και από Tis αναμνή-

oEis του Κουτσαλέξη, ο οποίοβ αναφέρει ότι ο 

συμπατριώτη του Τσακάλωφ τον πίεζε να κα

ταταγεί στη Σχολή Ευελπίδων, ras onoias τη 

σύσταση ετοίμαζε, ενώ εργαζόταν στο Γενικό 

Φροντιστήριο.84 Γνωρίζουμε εξάλλου ότι ο Τσα

κάλωφ θα οριστεί πληρεξούσιθ5 ras Ηπείρου 

στη Δ' Εθνική Συνέλευση στο Άργο8 (11 Ιουλί

ου - 6 Αυγούστου 1829) μαζί με τον Χριστόδου-

λο Κλωνάρη, τον Ιωάννη Γενοβέλη και τον Κυ

ριάκο Τασίκα, η οποία ψήφισε το Προσωρινό 

πολίτευμα ras Ελλάδα5. Με την ίδια ιδιότητα 

θα εκπροσωπήσει και πάλι την πατρίδα του, την 

Ήπειρο, και στην επόμενη Εθνική Συνέλευση 

(5 Δεκεμβρίου 1831-16 Μαρτίου 1832). 

Μια άλλη πληροφορία που μα5 παραδίδει ο 

Apaßavavos θέλει τον Τσακάλωφ την ίδια επο

χή να καλεί στην Αθήνα τον εξ αδελφή$ ανεψιό 

του Γεώργιο Θεοχάρη για να σπουδάσει στη 

Σχολή Ευελπίδων, ενώ ο Γούδαβ θέλει τον Αθα

νάσιο Τσακάλωφ να επισκέπτεται γύρω στα 

1829 την πατρίδα του Γιάννινα, όπου με πόνο 

ij^xns διαπίστωσε ότι η παλιά ανθούσα πόλη 

βρισκόταν σε κακή κατάσταση. Πληροφορία 

αδιασταύρωτε5 αλλά ενδεικτικέ5, νομίζω, ras 

συμμετοχη8 του Τσακάλωφ στα πολιτικά πράγ

ματα ras εποχη8, ras εποχή$ όμωδ του Κα

ποδίστρια, γεγονόδ που έχει τη σημασία του· 

Ë U W M M M M M M W 

8 4 Α. Π. Κουτσαλέξηβ, 

Διαφέροντα, α. 224-225. 
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85 Εμμ. Ξάνθοβ, 
Απομνημονεύματα, 

σ. 196. 
86 Φ. Σαγκούνηβ, 

Ανέκδοτος 
Αλληλογραφία, 

τ. Ζ', σ. 65-66 και 
τ.Η',σ. 11. 

και τούτο επειδή φαίνεται ότι με τη δολοφονία 

του Καποδίστρια τελειώνει και η ενεργόδ συμ

μετοχή του ηπειρώτη πρωτοφιλικού στα ελλη

νικά πράγματα, επειδή γύρω στον Μάιο του 1832 

θα εγκαταλείψει και αυτόδ την Ελλάδα και θα 

πάρει το δρόμο για έναν άλλο χώρο, οικείο βέ

βαια σ' αυτόν, όπα« είναι η Ρωσία. Τότε, λοι

πόν, και ενώ βρίσκεται και πάλι στην Οδησσό 

των πρώτων επαναστατικών σκιρτημάτων, θα 

συναντήσει τον παλιό παραγιό του Ξανθού, τον 

Μανόλη, και θα μάθει για την κατάσταση του 

παλιού συντρόφου του. Θα πληροφορηθεί δη

λαδή ότι ο Ξάνθοδ βρίσκεται στο Βουκουρέστι 

και θα του γράψει μία επιστολή με ημερομηνία 

8 Αυγούστου 1832, την οποία ο παραλήπτη διέ

σωσε, όπα« έχει διασώσει και άλλο πολύτιμο υλι

κό. Από την επιστολή αυτή αναδημοσιεύουμε 

το παρακάτω χαρακτηριστικό απόοτιασμα: 

Αγαπητέ φίλε, 

Ύστερα από τόσων χρόνων σιωπήν μεταξύ 

μαδ μαθών πού ευρίσκεσαι σοι γράφω. Κατά 

τύχην προχθέδ εντάμωσα τον μίαν φοράν δού-

λον σου Μανώλη, ÓOTIS μοι είπεν... Σοί στέλ

λω λοιπόν το παρόν σύντομον διά να λάβω από-

κρισιν, και να σε γράψω πλέον εκτεταμένα« και 

να ειπώμεν τα πάθη μα5 αμοιβαία«. Αναμφί

βολα« θα ήσαι περίεργοβ να μάθηδ τα κατ' εμέ, 

σοι λέγω EIS ολίγα λόγια ότι το Πάσχα ανεχώ-

ρησα από Ναύπλιον διά την Πόλιν και από εκεί 

εδώ. Πα« ανεχώρησα και διά πού και ο ίδιοδ 

αγνοώ· έφυγα xoipis να ηξεύρω πού υπάγω· μίαν 

φοράν από Τριέστι σοι έγραφα EIS Αγκώνα κά-

ποιαδ προβλέψει μου περί ras μέλλουσα κα-

ταστάσεα« ras Ελλάδοδ- δι' ολίγον καιρόν ενό-

μισα ότι τότε είχα απατηθή, αλλ' όχι· η δύνα

μη των πραγμάτων είναι πάντοτε αυτή· γράψε 

με απ' ευθεία εδώ εΐ8 όνομα μου, 

Ο αδελφ08 

Αθανάσκ« Τσακάλωφ.85 

Όπα« παρατηρούμε, ο Τσακάλωφ φανερά 

πικραμένο5 και δυσαρεστημένοβ για τα ελληνι

κά πράγματα κάνει λόγο για μια παλαιότερη, σί

γουρα του φθινοπώρου 1821, επιστολή του από 

την Τεργέστη προ5 τον Ξάνθο, που βρισκόταν 

τότε στην Ανκόνα καθ' οδόν προ5 την Ελλάδα, 

όπου, όπα« γράφει, του έκανε διάφορεβ προ

βλέψει για τα μέλλοντα να ακολουθήσουν. Προ-

φανα« η επιστολή αυτή, η τόσο ενδιαφέρουσα 

πρέπει να χάθηκε, επειδή ο πολύ προσεκτικ05 

στη συγκέντρωση των εγγράφων του EavOos θα 

την είχε εκδόσει είτε στα Απομνημονεύματα τον 

είτε θα είχε βρεθεί στα κατάλοιπα του που συν

θέτουν TOUS τρειβ τόμουβ του Αρχείου τον. 

Ο iôios ο Ξάνθο8, σχολιάζονταδ το γράμμα 

αυτό στα Απομνημονεύματα του, αμέσωδ κάτω 

από την έκδοση του, θα μαδ δώσει και περαι

τέρω πληροφορία για τον παλιό φίλο και συ

νεργάτη. Σύμφωνα με τΐδ πληροφορίεδ αυτέδ 

ο Τσακάλωφ φέρεται να φοβήθηκε μετά τη δο

λοφονία του Καποδίστρια για κακέδ εξελίξείδ 

γι' αυτό πήρε τον δρόμο ras επιστροφήδ και θα 

βρεθεί και πάλι στη Μόσχα, κοντά στον παλιό 

φίλο, συνεργάτη και δραστήριο Φιλικό Αντώ

νιο Κομιζόπουλο. Άλλωστε, πέρα από όλα αυ

τά, με τη ρωσική πόλη τον συνέδεαν και οι πα-

λιέδ εμπορικέδ δραστηριότητεδ του πατέρα του. 

Ο Ξάνθοδ στην ίδια επιστολή βρίσκει την ευ

καιρία να επισημάνει τη δυσαρέσκεια τη δική 

του, του Τσακάλωφ, του Κομιζόπουλου και να 

καταφερθεί εναντίον του Φιλήμονα, ο οποίοδ 

από όλουδ TOUS Φιλικού5 ανέδειξε πρωταγωνι

στή τον Αναγνωστόπουλο. 

Στη Μόσχα λοιπόν θα περάσει τα τελευ

ταία χρόνια ras ζωήδ του ο ηπειρώτηδ πρω-

τοωιλικόδ Αθανάσιοδ Τσακάλωφ. Μάλιστα 

υπάρχει και η πληροφορία ότι εκεί παντρεύ

τηκε και απέκτησε τρία παιδιά. Μία από τΐδ 

aoipdkcis πληροφορίεδ τηδ μοσχοβίτικηδ ζω-

ns του Αθαν. Τσακάλωφ που έχουμε από την 

αλληλογραφία των Ζωσιμάδων, τον φέρει στα 

1842 να πιέζεται να αναλάβει τΐδ υποχρεώ

σει καταβολήδ πατρικών χρεών· το γεγον05 

ότι κατέβαλε σε κάποιον οφειλέτη του πατέ

ρα του, καταρρίπτει -σύμφωνα με TOUS ισχυ-

ρισμού8 των άλλων- τον ισχυρισμό του ότι δεν 

κληρονόμησε τίποτε από τον πατέρα του.86 

Τελευταία πληροφορία για τον Αθανάσιο 

Τσακάλωφ είναι εκείνη του éraus 1845, όταν 

θα τον συναντήσουμε α« μέλθ8 τηδ τριμελούδ 

επιτροπήδ που ανέλαβε να εκτελέσει τη δια

θήκη του συντοπίτη του Νικόλαου Ζωσιμά. 

Πέθανε στη Μόσχα το 1851. 
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Ο Παναγιώτα Αναγνωστόπουλοδ, évas από 

Tovs σημαντικότερουδ Φιλικούδ, ηγετικό στέ-

λεχοβ και συναρχηγόβ ins Εταιρει'αβ σε ορι-

σμένε5 φάσεΐδ ras διαδρομη5 xns, γεννήθηκε 

στην Ανδρίτσαινα ras σημερινήβ επαρχίαβ Ολυ-

μπίαβ το 1790, όπου έζησε έωβ και τα δεκαπέ

ντε χρόνια του. Συμφωνά με 

τον Αγησίλαο Τσέλαλη, πα-

τέραβ του ήταν ο Αναγνώστη 

Μυλωνά5 ή Poôios και μητέ

ρα του η Μαρίτσα από το γέ-

vos των Χριστακαίων.8Τ 

Ό π ω δ είναι εύλογο, τα 

πρώτα γράμματα του έμαθε 

στη γεννέτειρά του και κατά 

τοΰτο μπορούμε να παρα

τηρήσουμε ότι παρουσιάζει 

κοινά χαρακτηριστικά με 

TOUS άλλου8 πρωτεργάτεβ ms 

OAiKns Εταιρεία, εξαιρου

μένου βέβαια του Αθανασί

ου Τσακάλωφ που έλαβε κα

λύτερη μόρφωση. 

Το 1808 η οικογένεια του 

Αναγνωστόπουλου εγκατέ

λειψε την Ανδρίτσαινα και 

εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη 

και στη συνέχεια ο Πανα

γιώτα από την πρωτεύουσα 

ras Iiuvias θα βρεθεί στην 

Οδησσό, γ ρ α μ μ ά τ ι α στην 

εμπορική εταιρεία του Αθα

νασίου Σέκερη, στην οποία 

ανέπτυξε σημαντική δρα

στηριότητα, πάντα όμω5 μέ

σα στο πεδίο ôpaons του 

γραμματικού εν05 μεγάλου εμπορικού οίκου. 

Oncas έχουμε αναφέρει, οι τρεΐ5 ιδρυτέβ ms 

Φιλικι« Εταιρεία μετά από το φθινόπωρο του 

1814 θα αναχωρήσουν από την Οδησσό προ8 

διάφορεβ κατευθύνσε^, δηλαδή ο Σκουφάβ και 

ο Τσακάλωφ θα κινήσουν για τη Μόσχα και ο 

Ξάνθθ5 για την Κωνσταντινούπολη, καθα« διά-

φορε8 πιεστικέ$ υποχρεώσει TOUS αναγκάζουν 

να ασχοληθούν παράλληλα με τα ras Εταιρεί-

as και με Tis προσωπικέ5 υποθέσει TOVS. 

Από TOUS τρεΐ8 πρωτεργάτεδ ωστόσο ο Νι-

Tr-jf- Y*7yr» f/Λ) 

κόλαοδ Σκουφάδ axis αρχέδ του 1816 θα επα

νέλθει στην Οδησσό και μάλιστα θα βρεθεί κο

ντά στην εμπορική επιχείρηση του Αθανασίου 

Σέκερη, στην οποία εργαζόταν ο Παναγ. Ανα-

γνωστόπουλοβ. Κατά συνέπεια η μύηση των 

Παναγιώτης 
Αναγνωστόιτουλοβ, 
ξυλογραφία 
του Τάσσου. 
Δημοσιεύεται 
στο Γ. Λαμπρινόβ, 
Μορφέε τον 
εικοσιένα, 
Αθήνα 1942. 

8 7 Αγ. Α. Τσέλαληβ, 
Παναγιώτη! 
Αναγνωστόπουλο!, 
σ. 13. 
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Ό ψ η τηβ Οδησσύ το 1820. Λιθογραφία. Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο τικ Οδησσού. 

Σ έ κ ε ρ η και Αναγνωστόπουλου στη Φιλική 

Εταιρεία από τον Νικόλαο Σκουφά το 1816 εί

χε τον χαρακτήρα μιαβ αναμενόμενα εξέλιξα, 

η οποία, όμωβ, όπω5 εκ των πραγμάτων απο

δείχτηκε, αποτέλεσε μια σημαντική επιτυχία 

που καταγράφεται στο ενεργητικό του Σκου

φά. Περαιτέρω, ωστόσο, η ένταξη του Πανα

γιώτη Αναγνωστόπουλου στη Φιλική Εταιρεία 

δεν υπήρξε μια απλή μύηση εν05 πατριώτη στην 

Εταιρεία, KOGCÛS εφεξή$ CLVTÓS θα αποκτήσει 

όλα τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται OTOVS 

πρωτεργάτε5 τ α Εταιρεία5, επειδή θα αναδει

χθεί σε έναν από τουβ πρωταγωνιστέβ τ α συ-

νωμοτικήβ δ ρ ά σ α και θα ανέλθει γρήγορα στα 

ηγετικά κλιμάκια τ α Ο ρ γ ά ν ω σ α . 

Τ η ν επόμενη χρονιά (1817) ο A0avóoios 

Τσακάλωφ θα αναχωρήσει για την Κωνστα

ντινούπολη, όπου ξέρουμε ότι βρισκόταν α π ό 

καιρό ο Ξάνθοβ, ενώ ο Σκουφά$ και ο Ανα-

γνωστόπουλθ8 θα παραμείνουν πολΰ κοντά ο 

évas στον άλλο, ôpcavras κυρίωβ στην Οδησ

σό και στον κοντινό χώρο των Παραδουνάβιων 

Ηγεμονιών. Έχουμε γνωρίσει από τα στοιχεία 

του βίου και τ α δ ρ ά σ α του Νικ. Σκουφά την 

άφιξη στην Οδησσό των τριών οπλαρχηγών 

Αναγνώστη Παπαγεωργίου (Αναγνωσταρά), 

Ηλία Χρυσοσπάθη και Παναγιώτη Δημητρό-

πουλου που είχαν πάρει το δρόμο για την Π ε 

τρούπολη διεκδικώντας χρήματα για παλαιό

τερες υπηρεσίες TOUS προς τον ρωσικό στρα

τό. Από αυτούς ο Π α ν α γ . Αναγνωστόπουλος 

φέρεται να μΰησε στη Φιλική Εταιρεία τον 

Αναγνωσταρά στις 25 Οκτωβρίου 1817. Εφε

ξής ο Αναγνωστόπουλος θα αναλάβει διάφο

ρες αποστολές στην περιοχή τ α Βεσσαραβίας, 

ενώ θα βρεθεί στο Κισνόβι και αργότερα στο 

Ιάσιο για συνεννοήσεις με έναν άλλο σημα

ντικό Φιλικό, τον Γεώργιο Λεβέντη. 

Ό π α « γνωρίζουμε εξάλλου την εποχή αυ

τή την πρωτοβουλία στα πράγματα τ α Εται

ρ ε ί α έχει ο Νικ. Σκουφάς, ο οποίος μετά τη 

θανάτωση του Καραγιώργη, τον οποίο οι Φι

λικοί είχαν αποφασίσει να βοηθήσουν να επι

στρέψει στη Σερβία προσβλέποντας σε ένα 
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μελλοντικό συντονισμό των επαναστατικών 

κινημάτων που θα ξεσπούσαν στην Ελλάδα 

και στη Σερβία, αποφασίζει τη μετεγκατά

σταση της έδρας της Εταιρεία στην Κων

σταντινούπολη, όπου ήδη βρίσκεται εγκατε

στημένος ο Ξάνθος από καιρό, ενώ ο Τσακά

λωφ έχει καταφθάσει το φθινόπωρο (από τον 

Οκτώβριο ή τον Δεκέμβριο) του 1817. 

Έτσι, λοιπόν, στις αρχές Απριλίου 1818ο 

Νικόλαος Σκουφάς θα φθάσει, και αυτός, στην 

Κωνσταντινούπολη φέρνοντας μαζί του και 

άλλα ηγετικά στελέχη της Φιλικής Εταιρείας, 

όπως τονΧριστόδουλοΛουριώτη και βέβαια 

τον σύντροφο του από την παραμονή στην 

Οδησσό Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο. Κα

τά συνέπεια την άνοιξη του 1818, όπως έχου

με ήδη αναφέρει, όλος ο ηγετικός πυ

ρήνας της Εταιρείας θα βρεθεί 

στην πρωτεύουσα της Οθω

μανικής αυτοκρατορίας 

Εκεί, μετά από πολΰ λί

γο χρονικό διάστημα 

(31 Ιουλίου 1818) η 

Φιλική Εταιρεία θα 

θρηνήσει τον πρόω

ρο θάνατο του Νικό

λαου Σκουφά και εφε

ξής τον ηγετικό πυρήνα 

της θα αποτελέσουν οι 

δυο εναπομείναντες από 

τους ιδρυτές της και ο Παναγιώ

της Αναγνωστόπουλος, τους οποίους, 

όπως ήδη έχουμε αναφέρει, θα ενισχύει στο 

έργο τους συνεχώς ο πατριωτισμός και η οι

κονομική επιφάνεια ενός άλλου Σέκερη, του 

Παναγιώτη, ο οποίος έχει την έδρα των επι

χειρήσεων του στην Κωνσταντινούπολη. 

Με την αλλαγή που επέρχεται στον ηγετι

κό πυρήνα της Φιλικής Εταιρείας το 1818 θα 

συνδεθούν διάφορες μετεπαναστατικές διενέ

ξεις σχετικά με την ένταξη και τη θέση του Πα

ναγιώτη Αναγνωστόπουλου, για τις οποίες ήδη 

έγινε λόγος εδώ στη βιογραφία του Ξάνθου και 

στις οποίες θα αναφερθούμε και στο τέλος του 

παρόντος βιογραφικού. Σε αυτό συνέβαλε και 

η δυσνόητη για μας, δεύτερη κατήχηση στην 

Εταιρεία -όπως αναφέρουν διάφορες πληρο

φορίες- του Ξάνθου από τον Σκουφά τη χρο

νιά αυτή στη Κωνσταντινούπολη. Το γεγονός 

αυτό ίσως έχει την ερμηνεία του στην απουσία 

του Ξάνθου από τη Μόσχα, όταν συντάχθηκε 

ο κανονισμός της μυστικής οργάνωσης, καθώς 

και το τυπικό των ορκωμοσιών και κατά συνέ

πεια ο Ξάνθος τυπικά δεν είχε δεθεί με τον όρ

κο των Φιλικών. Πάντως, τότε ο Αναγνωστό

πουλος θα λάβει τα συνωμοτικά αρχικά ΑΙ ενώ 

ο Ξάνθος τα αντίστοιχα Α θ αντί του Α Δ που 

είχε στην αρχή και εν συνεχεία ο Σκουφάς είχε 

δώσει στον Γαλάτη. Εξάλλου, στις επιτυχίες του 

Αναγνωστόπουλου καταγράφεται η κατήχηση 

στην Εταιρεία αυτή την περίοδο και του Πα

ναγιώτη Σέκερη (έλαβε τα συνωμοτικά αρχικά 

Α Κ), πράξη αποφασιστικής σημασίας, επειδή 

ο τελευταίος, όπως γνωρίζουμε από 

πολλές πηγές, θα ενισχύσει με τα 

κεφάλαια του ποικιλοτρόπως 

τη Φιλική Εταιρεία, δηλα

δή τα μέλη της στις διά

φορες αποστολές τους. 

Πολλά μάλιστα από τα 

χρηματικά ποσά που 

κατέβαλε ο Σέκερης 

καταχωρίστηκαν και 

στα οικονομικά κατά

στιχα της Εταιρείας. 

Ό π ω ς και να έχουν τα 

πράγματα και όποιες ερμηνεί

ες και αν τους δοθούν σχετικά με την 

ηγετική θέση του Εμμανουήλ Ξάνθου και 

του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, ο τελευταί

ος θα αναδειχθεί σε έναν από τους πρωτεργάτες 

της ετοιμασίας του ελληνικού επαναστατικού κι

νήματος που θα ξεσπάσει μετά από λίγα χρόνια. 

Τον Οκτώβριο (και τον Νοέμβριο) του 

1818 ο Αναγνωστόπουλος βρίσκεται ακόμα 

στην Κωνσταντινούπολη, όπως είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε από δύο επιστολές που 

στέλνει από την Ύδρα ο Αναγνωσταράς, ζη

τώντας οικονομική ενίσχυση για τους σκοπούς 

της Εταιρείας.88 Τελικά Ξάνθος και Αναγνω

στόπουλος θα αναχωρήσουν από την Πόλη 

τον Φεβρουάριο του 1819 με γαλαξειδιώτικο 

καράβι και θα κατευθυνθούν προς τις γνώρι

μες σ' αυτούς περιοχές των Ηγεμονιών. 

Σφραγίδα ins 
μυστικήδ Apxns 
tns Φιλικήδ 
Εταιρεία^. 
Τα γράμματα 
αντιστοιχούν 
στα αρχικά 
των κυρίων 
ονομάτων 
των Αρχηγών 
τηβ Εταιρείαβ. 
Δημοσιεύεται 
στο Μουσείο rns 
Φιλικήε Εταιρείας, 
Αθήνα, Ίδρυμα 
Ελληνικού 
Πολιτισμού, 
1994, σ. 70. 

8 8 Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξανθον,τ.Α',σ.31-34. 
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«Η Αναγέννηση 
tns Ελλάδαβ». 

Ξύλινη 
επίστεψη από 
τον εσωτερικό 

διάκοσμο 
νησιωτικού 

αρχοντικού. 
Δημοσιεύεται 
στο Η Ελλάδα 
τον Μονσείον 

Μπενάκη, εκδ. 
Αθήνα, 

Μουσείο 
Μπενάκη, 

1997, σ. 426. 
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Συστάσει$ 
του Π α ν α γ . Σέκερη ενόψει 

i n s anooToAns του Εμμ. Ξανθού 
στην Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η 

Ιάσι 

Κΰριε Π. Αθανασιάδη [Π. Αναγνωστόπουλε] 

2 Ιουνίου 1819, Κωνσταντινούπολη 

Τ
ο από ταδ 15 παύσαντοδ γράμμα σου έλαβον και 

όλα τα εν αυτώ περιεχόμενα εκατάλαβα, πλην δεν 

είσαι EIS τον τόπον μου να υποφέρηδ τα όσα υπο

φέρω εγώ και διά τοΰτο σιωπώ υπομένονταδ cos το αμόνι και 

ούτε ήθελα να aas αποκριθώ, πλην μόνον διά να ιδήτε ότι 

υγιαίνω και ακόμη διά va oas ειπώ ότι η μεγαλύτερα ανά

γκη ras υποθέσεώ5 μαδ είναι να ακολουθήση όσον το δυ

νατόν ογληγορώτερα ο Ξάνθοδ το χρέοδ οποΰ εμπιστεύθη 

και υποσχέθη και αν θέλετε as το ακολουθήση ειδέ όψεσθε. 

Το δε ύφοδ του γράμματόδ μου καλά σ' επληροφοροΰσεν 

ότι έκαμε λίαν καλά ο Πέτροδ και αυτό δεν είναι αίνιγμα. 

Διαβάζοντα8 την έσωθεν πρόσθεδ ό,τι άλλο θελειβ ακόμη 

και στείλε την, μην την σταματήσει όμωδ αυτοΰ. Αν θέλε

τε να προκόψη η επιχεΐρησίβ μα5 πρέπει να ενθυμάσθε τα 

χρέη και υποσχέσεΐδ aas, ειδεμή κάμετε όπωδ αγαπάτε. Εγώ 

μόνο8 ων δεν ημπορώ να aas γράψω διεξοδικώτερα. Ήλθεν 

ο κύριοδ Φαρμάκηδ, θέλει και ούτοδ να μισεύση διά τα ενδό

τερα καθώδ και ο Μανόληδ. Εγώ είμαι EIS πολλά δεινήν πε-

ρίστασιν εξ αιτίαβ των καταχρήσεων και στενοχώριων μου 

διά μετρητά. Υγίαινε. 

Πηγή: Ι. Α. Μελετόπουλθ5, Η Φιλική Εταιρεία. Αρχείον Π. Σέκερη, 

Αθήναι 1967, σ. 39 

8 9 Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον 
Ιστορικόν, σ. 37-38. 

9 0 Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθον, τ. Α', σ. 50-52. 

9 1 Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον 
Ιστορικόν, σ. 239-242. 

Στην πορεία του8 αυτή έφΒαοαν στο Γα

λάτσι, όπου συνάντησαν άλλα επιφανή στε

λέχη ras Εταιρείαδ (Δημ. Θέμελη, Στέργιο 

Πρασσά, Θεόδωρο Νέγρη, Γεώργιο Λεβέντη 

κ.ά.). Στίδ apxés Μαρτίου 1819 οι δρόμοι του 

Ξάνθου και του Αναγνωστόπουλου χώρισαν, 

καθώδ ο Ξάνθοβ, όπωδ γνωρίζουμε, έχει ανα

λάβει τη σοβαρή αποστολή να κατευθυνθεί 

προ8 την Πετρούπολη και να προσπαθήσει 

να πείσει τον Ιωάννη Καποδίστρια να ανα

λάβει την ηγεσία ras Φιλικη8 Εταιρείαδ. 

Ο Παναγιώτηδ Αναγνωστόπουλοδ στην πε

ριοχή των Ηγεμονιών θα αναπτύξει σοβαρή 

δραστηριότητα και θα συστήσει στο Γαλάτσι 

την πρώτη Εφορεία ras Φιλικήβ Εταιρείαβ, ορ

γανωτική πράξη που στη συνέχεια θα επανα

ληφθεί και σε διάφορεδ άλλε5 πόλεΐδ για να 

αντιμετωπισθεί με συστηματικό τρόπο ο με-

γάλοδ αριθμόδ των μυημένων Φιλικών. Οι εφο-

ρείεδ, λοιπόν, κατέγραφαν τα μέλη ras κάθε 

περιοχήδ, συγκέντρωναν χρηματικέδ ενισχύ

σει και γενικώδ επόπτευαν τη συμπεριφορά 

και δράση των μελών TOUS. Ο Ιω. Φιλήμοναδ 

παραδίδει μάλιστα στο Αοκίμιόντου ότι ο Ανα-

γνωστόπουλοδ υπήρξε εκείνοδ που εκπόνησε 

τον ειδικό κανονισμό σύστασήδ τουδ.89 

Ωστόσο, κατά τη συγκρότηση των Εφορει

ών, ο Αναγνωστόπουλοδ, όπα« παραδίδεται, 

ήλθε σε σύγκρουση με επιφάνεια Φιλικούδ, 

όπωδ λ.χ. με τον Θεόδωρο Νέγρη. Σχετικά με 

το ζήτημα αυτό από το Γαλάτσι ο Αναγνω

στόπουλοδ θα γράψει στίδ 26 Μαρτίου 1819 

μία επιστολή προδ τον Εμμ. Ξάνθο που βρί

σκεται στο Τομάροβο -καθ' οδόν προ5 την Πε

τρούπολη- στην οποία αναφέρεται σε διάφο-

ρε5 δυσκολίεδ που συναντά και από την οποία 

επιπλέον κερδίζουμε ένα ψευδώνυμο του: Π. 

Αθανασιάδηδ. Σε νέα επιστολή του και πάλι 

προ5 τον Ξάνθο (Τομάροβο), γραμμένη στίδ 

28 Απριλίου 1819, ο Παναγ. Αναγνωστόπου-

λθ5 (cos Αθανάσιοδ Ιωάννου), αναφέρεται στίδ 

διενέξείδ που προκάλεσε η σύσταση ras Εφο

ρ ε ί α στο Ιάσιο, όπου σημειώθηκε σοβαρή 

αντιπαράθεση Θεόδωρου Νέγρη και Παναγ. 

Αναγνωστόπουλου.90 Με την επιστολή αυτή 

διασταυρώνονται έτσι οι σχετικέδ πληροφο-

ρίεδ που αναφέρει πρώτο8 ο Φιλήμοναδ.91 Σε 

σύγκρουση εξάλλου, που ήδη έχει αρχίσει από 

τΐδ μέρεδ ras Κωνσταντινούπολη, είχε έλθει 

ο Αναγνωστόπουλοδ και με ένα άλλο σημα

ντικό στέλεχοδ τηδ Εταιρείαδ, τον Κωνσταντί

νο Πεντεδέκα, που αυτόν τον καιρό βρισκό

ταν και auras στη Μολδοβλαχία. 

Τον ίδιο καιρό προτάθηκε από τον Ανα

γνωστόπουλο -πράγμα που αναφέρει και στην 

τελευταία επιστολή που μνημονεύσαμε- η 

ίδρυση ενόδ κεντρικού σχολείου στην Πελο

πόννησο. Το πράγμα παρουσιάζεται ωδ βού-
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ληση ins Φιλικήβ ExaipEias, η οποία πιθανώβ 

σκόπευε με την κίνηση αυτή να καλύψει τη 

συγκέντρωση χρημάτων με το πρόσχημα ακρι-

ßcos TOS ίδρυσηβ του σχολείου αυτού. Γνωρί

ζουμε αρχικά πω5 η ίδρυση ms σχολή$ αυτής 

ανατέθηκε στον Θεόδωρο Νέγρη -iocos και 

για να παύσει η δυσαρέσκεια του εναντίον του 

Παναγ. Αναγνωστόπουλου εξαιτίαβ TOS σύν

θ ε σ ε TOS Εφορεία5 του Ιασίου- και για τον 

σκοπό αυτό ο Νέγρηβ θα συνεργαστεί με γνω-

στου8 λογίου5 TOS εποχή5, 

όπως ο Βενιαμίν Aeaßios, ο 

Στέφανοβ Δούγκα5 και ο Δα

νιήλ Φιλιππίδηβ. Η πληρο

φορία για την ίδρυση του 

σχολείου αυτού διασταυρώ

νεται και από γράμμα του 

Παναγ. Σέκερη προ$ τον Πα

ναγ. Αναγνωστόπουλο TOS 

15ns Ιουλίου 1819,92 όπου ο 

Σ έ κ ε ρ η αναφέρεται στα 

γράμματα του Οικουμενικού 

Πατριάρχη που απαιτούνται 

για την υλοποίηση iôpuans 

TOS σχολήβ και απαιτεί ο Ανα-

γνωστόπουλθ8. Την έκδοση 

του8 εμπόδισε η πανώλη και 

η απουσία του Πατριάρχη 

από την Κωνσταντινούπολη, 

όμως «Θεού βοηθούντοδ, θέ

λει λάβει καλήν έκβασιν η αί-

τησίδ aas και έστω» (τώρα 

γνωρίζουμε ότι την 1η Αυ

γούστου τα πατριαρχικά 

γράμματα ήταν έτοιμα).93 

Από το Ιάσιο ο Π α ν α γ . 

Αναγνωστόπουλοδ στις 7 

Μαΐου 1819 θα απευθύνει 

μια νέα εκτενή επιστολή 

προ5 τον Εμμ. Ξάνθο, ο 

οπού« εξακολουθεί να πα

ραμένει στο Τομάροβο. 9 4 

Από την επιστολή αυτή γίνονται και πάλι 

φανερέδ οι διενέξείδ μεταξύ των μελών TOS 

Εταιρεία5, στίδ οποίεδ ο Αναγνωστόπουλθ5 

αναμφίβολα πρωταγωνιστεί. Με δριμύτητα 

καταφέρεται εναντίον κάποιων Φιλικών, 

TOUS οποίου5 δεν κατονομάζει βέβαια, αλλά 

είναι πολύ πιθανόν ότι πρόκειται για TOUS 

Κωνσταντίνο Πεντεδέκα και Θεόδωρο Νέ

γρη, του5 οποίου5 στολίζει με διάφορα ατια-

ξιωτικά επίθετα (αχρείοδ, μαύρο5, λυσσια-

σμένο σκυλί κ.ά.). Στην ίδια επιστολή γίνε

ται λόγο5 και για τον Αθανάσιο Τσακάλωφ, 

ο οποίθ5 μετά τη δολοφονία του Νικ. Γαλά

τη βρίσκεται στη Μάνη μαζί με τον Πανα

γιώτη Δημητρόπουλο. 
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Ωστόσο, η δολοφονία του Γαλάτη και οι πε-

ριπλοκέ5 που αυτή προξένησε δεν άφησαν 

ανεπηρέαστο ούτε τον Αναγνωστόπουλο, μο

λονότι αυτός δεν φαίνεται να είχε κάποια ανά

μειξη σε αυτήν. 

Κατάλογο$ 
συνδρομών 
των Ελλήνων 
του Ταγανρόγκ 
συνταγμένοβ α π ό 
τον Παύλο Ζαραβίνο 
(1.1.1822). 
Δημοσιεύεται 
στο Εμμ. Γ. 
Πρωτοψάλτηβ 
(ετπμ.), Η Φιλική 
Εταιρεία, Αθήνα, 
εκδ. Ακαδημία 
Αθηνών, 1964, 
σ . 2 2 1 . 

92 Ι. Α. Μελετόπουλοβ, 

Η Φιλική Εταιρεία, σ. 43. 

93Στο/Λο,σ.46,48,51. 
9 ^ Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθον, χ. Α', σ. 57-60. 
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95 Στο ίδιο, σ. 105. 

96 Στο/Λσ,σ. 71-74. 
97 Στο κ&ο,σ. 91-93. 

Χρηματική α π ό δ ε ι ξ η του Χρ. Περραιβού irpos TOUS 
αδελφό us Σ-πηλιωτόιτουλοι» (4.4.1820). Δημοσιεύεται 
στο Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη» (επιμ.), Η Φιλική Εταιρεία, 
Αθήνα, εκδ. Ακαδημία Αθηνών, 1964, σ. 184. 

Σύμφωνα με κάποιεβ πληροφορία ο Ανα-

γνωστόπουλθ8 θα αναγκαστεί να εγκαταλεί

ψει το Ιάσιο, επειδή ειδοποιήθηκε από τον 

Δημ. Θέμελη ότι κινδυνεύει η ζωή του, καθοί^ 

ο ιερομόναχο5 Ευσταθή, αδελφ08 του Γαλά

τη, απειλούσε να εκδικηθεί τον θάνατο του 

αδελφού του, προβαίνονταδ σε διάφορε8 δο-

λοφονίε5 Φιλικών, με το χέρι του αποσταλέ-

ντοδ από αυτόν Ανδρέα Σφαέλου, παρά m 

π ρ ο σ π α θ ε ί του Νέγρη να αποσοβήσει τον 

κίνδυνο και να απομακρύνει από την περιοχή 

των Ηγεμονιών τον Σφαέλο. Τελικά αυτό 

πραγματοποιήθηκε και με τη βοήθεια του Θέ

μελη, ο οποίοδ αναφέρει ότι εκτόδ από m πα

ραινέσει του προσέφεραν και 200 γρόσια.95 

Τελευταία γνωστή επιστολή του Αναγνω

στόπουλου (cos Αντώνιοβ και Ανάσταση Ιω

άννου) από το Ιάσιο είναι εκείνη ras 24ns 

Μαΐου 1819, από την οποία έχουμε σημαντι

κή πληροφόρηση για τα πράγματα ms Εται-

ρείαβ.96 Στην ίδια επιστολή εμφανίζεται και το 

όνομα του Κεφαλονίτη Ανδρέα Σφαέλου, που 

αναφέραμε παραπάνω, και ο οποίθ5 χαρα

κτηρίζεται από τον ανδριτσάνο Φιλικό «από 

εκείνου5 οπού πίνουν το αίμα με το ποτήρι». 

Στον κίνδυνο που διέτρεξε ο Αναγνωστόπου-

λθ5 αναφέρεται εξάλλου και ο Δημήτρη Θέ-

μελη5 σε επιστολή του προβ τον Εμμ. Ξάνθο 

ras iöias εποχήδ (7 Ιουνίου) που του έστειλε 

από το Γαλάτσι στο Ρένι. Στο γράμμα αυτό ο 

Θέμεληβ αναφέρεται σαψέοτατα σ' αυτά τα 

επικίνδυνα για τιβ τύχε$ ras Εταιρεία5 γεγο

νότα: («ο φίλοδ [=Αναγνωστόπουλθ8] εμίσε-

ψεν από εκεί διά Βουκουρέστιον εΐ5 τηνπρώ-

την του τρέχοντο5») και στην οποία υπαινίσ

σεται ότι πρέπει να αναληφθεί απόπειρα δο

λοφονώ εναντίον του Σφαέλου.9^ 

Από το Ιάσιο ο Αναγνωστόπουλοβ θα βρε

θεί στο Βουκουρέστι όπου θα συναντήσει τον 

Γρηγόριο Δικαίο και τον Κωνσταντίνο Πε-

ντεδέκα. Αλλά και στην πρωτεύουσα ras Βλα-

xias η κατάσταση δεν είναι καλή και τα πνεύ-
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«Σχέδιον για την πανπέραν xns Εταιρείας της Επαναστάσεως» με σύμβολα «εφοδιαστικου ποιμένος» της 
Φιλικής Εταιρείας. Το σχεδίασμα προέρχεται από τον Δημήτριο Γουδή, ο οποίος πρώτος ύψωσε στο 

πλοίο του τη σημαία της Ελευθερίας <ras Σπέτσες το 1821 (2 Απριλίου). Ι. Κ. Μαζαράκης -Αινιάν, Σημαίες 
ελευθερίας, εκδ. Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1996, σ. 20. 

ματα των Φιλικών που βρίσκονται εκεί είναι 

ιδιαίτερα οξυμμένα. Έτσι ο Λεβεντιά συμ

βουλεύει τον Αναγνωστόπουλο να συστή

σουν και εκεί Εφορεία, προκειμένου να τε

θεί η όλη κατάσταση κάτω από κάποιο σο

βαρό έλεγχο. Την ίδια εποχή φέρεται ότι ο 

Αναγνωστόπουλος έκανε γνωστή στον Λε

βέντη την Αρχή της Εταιρείας, πράγμα που 

προξένησε τον ενθουσιασμό του τελευταί

ου, ο οποίος έγινε μέλος της Apxns με τα αρ

χικά Α Λ και εφεξής θα συνεισφέρει μεγάλα 

ποσά για την επιτυχία των σκοπών της. Ο 

Φιλήμων αναφέρει επιπρόσθετα ότι ακριβώς 

την ίδια εποχή στο Βουκουρέστι ο Αναγνω

στόπουλος δέχθηκε σοβαρές πιέσει απο τον 

Γρηγόριο Δικαίο, που απαιτούσε να πληρο

φορηθεί εκτενέστερα τα σχετικά με τη Φι

λική Εταιρεία και ότι αναγκάστηκε εκ των 

πραγμάτων να καταστήσει τον αρχιμανδρί

τη μέλος της Apxns με τα στοιχεία Α Μ και 

το ψευδώνυμο Αρμόδιος. 

Στις 21 Ιουλίου 1819ο Παναγ. Αναγνω

στόπουλος, όπως μα5 πληροφορεί άλλη επι

στολή του Δημ. Θέμελη, βρίσκεται ακόμα στο 

Βουκουρέστι. Αλλά και στις 4 Αυγούστου εξα

κολουθεί να παραμένει εκεί, ενώ από γράμμα 

της 11ης Αυγούστου και πάλι του Δημ. Θέμε

λη προς τον Εμμ. Ξάνθο, μαθαίνουμε ότι εκ 

μέρους του Αναγνωστόπουλου υπάρχει κάποια 

διάθεση κινητικότητας, καθώς ο τελευταίος 

κοινοποίησε στον Θέμελη να τον περιμένει 

«οποΰ να απέλθωμεν μαζύ εις Γαλάτζι και από 

εκεί είναι διά τα ενδώτερα μέρη...».98 Πράγ

ματι, στο Γαλάτζι ο Αναγνωστόπουλος εντο

πίζεται στις 14 Οκτωβρίου 1819, όπως ανα

φέρει σε επιστολή του ο Φιλικός Ευάγγελος 

Μαντζαράκης, ενώ άλλη επιστολή τον θέλει 

την ίδια μέρα στο Ρένι. Τούτο επειδή τον και

ρό αυτό έχει ξεσπάσει επιδημία πανώλης, οι 

καραντίνες δεν διεξάγονται κανονικά και κα

τά συνέπεια οι μετακινήσεις είναι δύσκολες 

και απαιτούν μεγάλους χρόνους. 98 Στο ίδιο, σ. 135. 
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99 Ι. Α. Μελετόττουλοβ, 

Η Φιλική Εταιρεία, 

ο. 47. 
100 Επιστολή του με το 

ψευδώνυμο Αναστάσιοβ 
Ιωσήφ Tns 13ns 

Νοεμβρίου 1819 προβ 
τον Ξάνθο, στο Αρχείο 

Εμμανουήλ Ξάνθον, 
τ. Α', σ. 203-204. 

Σε όλο αυτό το διάστημα είναι ysyovós δια

πιστωμένο μέσα από nuKvés αναφορέβ σε διά-

φορε5 επιστολέδ ότι ο EóvBos και ο Αναγνω-

στόπουλθ5 βρίσκονται σε στενή επαφή, ο évas 

γνωρίζει ns κινήσει του άλλου, ενώ σε καμιά πε

ρίπτωση δεν εμφανίζεται η παραμικρή νύξη δυ-

σαρέσκειαδ και ανταγωνισμού. Το αντίθετο. Βέ

βαια οι κινήσει του Αναγνωστόπουλου είναι πά

ντα ηγετικέ8. Είναι μέλθ5 ras Avcóraras Apxns 

και αυτό φαίνεται από την όλη δράση του και 

βέβαια από ils εντάσειβ που γύρω από αυτόν δη

μιουργούνται, καθώδ ακριβοί^ από την ηγετική 

συμπεριφορά του έρχεται σε ouxvés προστριβέβ 

με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη ras Εταιρεία^ που 

δρουν στην περιοχή των Ηγεμονιών. Κάποια 

στιγμή ο Παναγ. Σέκερηβ σε γράμμα του προ5 

τον Αναγνωστόπουλο ras 1 ns Αυγούστου 1819 

και δεδομένου ότι ο EavOos εξακολουθεί να χρο

νοτριβεί και να μην αναχω

ρεί για την Πετρούπολη, 

υπαινίσσεται αντιθέσει με

ταξύ των δυο ανδρών αλλά 

η πληροφορία δεν δια

σταυρώνεται." Ωστόσο, τα 

γραφόμενα εκ μέρουδ του 

Σέκερη είναι πολΰ χαρα

κτηριστικά και νομίζω ότι 

αξίζει να τα αναφέρουμε: 

«από τον Μανόλην έλαβα 

γράμμα διά QaXaoons. Μου 

γράφει ότι ήτον έτοιμο$ να 

μισεύση· άμποτε να είναι 

αληθινόν. Παραπονείται 

ότι δεν έλαβε γράμμα μου 

ειμή μόνον ένα εΐ5 τόσον 

διάστημα καιρού. Διατί να 

μην του στείλει τα γράμ

ματα μου· αγνοώ την αιτίαν και άρχισα να υπο

θέτω ότι l'aos και με τούτον έχετε τίποτα κρυο

λογήματα και είθε να είμαι απατημένο8». 

Ono)s και να έχουν τα πράγματα είναι πά-

vrcos γεγον05 ότι ο Αναγνωστόπουλοδ επιδει

κνύει κάποιε8 στιγμέ5 συμπεριφορά που είναι 

δυνατόν να θίξει πρόσωπα, και μάλιστα αυτά 

•npos τα οποία παρουσιάζεται κάποια δυσχέ

ρεια eras σχέσεΐ5 του. Σε μια τέτοια περίπτωση 

ο καλόδ και συνετ05 Παναγιώτα Σέκερη που, 

Οι κινήσει του 
Αναγνωστόπουλου 

είναι πάντα ηγετικά 

Είναι μέλθ5 ms 

Ανώτατη^ Apxns 

και αυτό φαίνεται 

από την όλη δράση 

του και βέβαια από 

Tis εντάσε^ 
που δημιουργούνται 

γΰρω από αυτόν 

εκτ08 από την αμέριστη οικονομική στήριξη 

προ8 την Φιλική Εταιρεία, προσπαθεί να συμ

βιβάζει τα πράγματα και να ισορροπεί κατα-

στάσειβ, γράφει ( 13 Αυγούστου 1819) προ8 τον 

Αναγνωστόπουλο, ανάμεσα στα άλλα, τα πα

ρακάτω: «Την γραφήν σου διά τον Χρυσοσπά-

θην ούτε την έδωσα ούτε την δίδω αφού δεν εί

ναι διά δόσιμον και αν θέλεΐδ στείλε άλλην κα-

λήν, όχι με παρόμοιον δεσποτικόν ύφοδ. Ο άν-

θρωποβ δεν μου φαίνεται κακοήθηδ, ούτε φα-

Tpiaaras είναι. Eis τα8 ομιλία του δεν ευρίσκω 

ασχημάδαν, ούτε είδ τα καμώματα του σφάλμα 

θανάσιμον και είναι ανάγκη να βαστούν οι δυ

νατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην 

προπαιρνόμεθα από τον θυμόν». 

Η περιπλάνηση του Αναγνωστόπουλου σε 

διάφορεδ πόλεΐδ των Ηγεμονιών συνεχίζεται και 

όπωδ είμαστε σε θέση να γωρίζουμε, θα βρεθεί 

στο Γαλάτσι (11 Οκτωβρί

ου 1819) όπου θα συνα

ντήσει προβλήματα από το 

κλείσιμο των συνόρων εξαι-

xias ras πανώλη αλλά θα 

διαπιστώσει ότι τα πράγ

ματα ras Εταιρείαδ πάνε 

πολύ καλά και σύγχρονα«, 

αναμφίβολα χρησιμοποιώ-

veas συνθηματική γλώσσα, 

ενημερώνει τον Ξάνθο για 

πολλά ζητήματα.100 Σε μια 

άλλη επιστολή του στενού 

συνεργάτη του Ξάνθου Μ. 

Φωκιανού npos τον Ξάν

θο, ras 13ns Δεκεμβρίου 

1819 από το Ισμαήλι, ο 

OouKiavós αναφέρει τα 

σχετικά με το σχολείο: «ο 

Θέμεληδ και ο Παναγιωτάκηδ [= Αναγνωστό-

πουλοδ] ήλθον προ πολλού εδώ... διά να TOUS 

δεχθούν εδώ eis καραντίναν τζερέδ δεν εστάθη, 

αλλ' ούτε είδ Ρένη, οι φίλοι όλοι επήγαν ειβ χαι-

ρετισμόν TOUS, και εγώ η υπόθεσα οπού εστά

θη ο ερχομ05 TOUS εδώ ήτον os είπον οι ίδιοι, 

ότι είχεν ο Παναγ. τοιαύταβ διαταγάδ από το 

μέρο5 οπού δίδονται, διά να διορίση εδώ επι-

τρόπου5 του σχολείου μαδ, (US και EIS άλλα μέρη, 

οπού αυτοί να αγροικούνται με το απαρθενεύ-
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Όνοματεπώνυμον Φιλικού 

Φωτήλας 'Ασημάκης 
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ον μέρος, και αυτοί να δέχονται τον τυχόντα, 

κρίνοντας τον άξιον και όσοι εσκορπισμένοι ευ

ρίσκονται EIS το καθ' ένα να μαζωχθώσιν...». 

Παρακολουθώντας από κοντά τις κινήσεις 

του Αναγνωστόπουλου, όπως άλλωστε και των 

άλλων ηγετικών στελεχών της Φιλικής Εται

ρείας που βιογραφούνται στις παρούσες σελί

δες, έχουμε τη δυνατότητα με βάση τις υπάρ

χουσες πηγές, να τον εντοπίσουμε στις 16,17, 

23 Ιανουαρίου 1820 στο Γαλάτζι, στο Ισμαή-

λι και στο Ρένι.101 Στις τελευταίες σελίδες της 

προηγουμένης παραπομπής υπάρχει εκτενέ

στατη επιστολή του Παναγ. Αναγνωστόπου

λου (ως Ανδρέας Ιωακείμ) προς τον Εμμ. Ξαν

θό της 24ης Ιανουαρίου 1820 από την καρα

ντίνα του Ρένι, στην οποία αναφέρονται ανα

λυτικά στοιχεία για την εσωτερική κατάσταση 

της Φιλικής Εταιρείας και κάποιες αντιθέσεις 

μεταξύ των μελών της. Ο Αναγνωστόπουλος 

στη γραμμή των πρόσφατων αντιθέσεων κα

ταφέρεται εναντίον του Κωνσταντίνου Πε-

ντεδέκα, του Θεόδωρου Νέγρη, εναντίον των 

οποίων χρησιμοποιεί αρκετά βαριές εκφράσεις 

(κενός κομήτης, αχρείος, ασυνείδητος, αλιτή-

ριος, φιλοτάραχος, σκανδαλοποιός κ.ά.). Είναι 

πολΰ δύσκολο να ανασυγκροτήσει κανείς το 

ακριβές πλέγμα των σχέσεων που κυριαρχούν 

ανάμεσα στα μέλη της Εταιρείας και ειδικότε

ρα αυτών που δραστηριοποιούνται στην πε

ριοχή των Ηγεμονιών εκείνη ακριβώς την πε

ρίοδο και λίγο πριν αναλάβει ο Αλέξανδρος 

Υψηλάντης την αρχηγία της. Το πράγμα πά

ντως είναι πολύ ενδιαφέρον, επειδή και το πρό

σφατα εκδοθέν Αρχείο Ξάνθονττιστενω ότι προ

σφέρει πολλά νέα στοιχεία· όμως, παράλληλα, 

ανακύπτουν και κάποιες δυσκολίες επειδή η 

συνθηματική γραφή που χρησιμοποιούντα μέ

λη της Εταιρείας απαιτεί μεγάλη προσοχή για 

την αποκρυπτογράφηση της αλλά και επειδή 

η Εταιρεία έχει πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο 

βαθμό και οι σχέσεις των μελών της διευρύνο

νται προς πολλές κατευθύνσεις. 

Συνεχίζοντας, όσο γίνεται από πιο κοντά, 

την παρακολούθηση της πορείας του Παναγ. 

Αναγνωστόπουλου μαθαίνουμε από επιστο

λή του Μ. Φωκιανού προς τον Εμμ. Ξάνθο της 

14ης Φεβρουαρίου 1820 ότι ο Αναγνωστό

πουλος παρέμεινε επί 25 μέρες στην καραντί

να στο Ρένι και ότι στις 6 Φεβρουαρίου ανα

χώρησε «δι' αναγκαίας υποθέσεις του οπίσω». 

Σύμβολα 
αφιερώσεως 
και καθιερώσεως 
μελών 
ins Φιλικήβ 
Εταιρείας. 
Δημοσιεύεται 
στο Γ. Τσούλιος -
Τ. Χατζής 
(ετημ.), Ιστορικόν 
Λεύκωμα 
rns EXXnvtKÛs 
Επαναστάσεως 
τ. Α', Αθήνα, 
εκδ. Μέλισσα, 
1970, σ. 34. 

1 0 1 Στο ίδιο, 
σ. 7, 8, 12,14-21. 
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Ο ópKosτων 
Φιλικών, έργο 
του Διονυσίου 

Τσόκου (1849). 
Αθήνα, Εθνικό 

Ιστορικό 
Μουσείο. 

1 0 2 Στο ίδιο, 
ο. 80-83. 

Βρισκόμαστε πια κοντά στον χρόνο που ο 

Παναγ. Αναγνωστόπουλος θα εγκαταλείψει 

την περιοχή των Ηγεμονιών, όπου ανέπτυξε, 

όπως είχαμε την ευκαιρία θα παρακολουθή

σουμε, σημαντική δράση και θα κινήσει για την 

Πίζα της Ιταλία, όπου βρίσκεται κιόλας για άλ

λους λόγους ο Αθανάσιος Τσακάλωφ. Μια επι

στολή του Αναγνωστόπουλου (με το ψευδώνυ

μο «Ιωακήμ Αρχημανδρίτης» προς τον Αντώνιο 

Κομιζόπουλο, Μόσχα) γραμμένη aus 11 Φε

βρουαρίου 1820, κρίνουμε σκόπιμο να την πα

ραθέσουμε αυτούσια, επειδή επισημαίνει σο

βαρά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί και 

υπαινίσσεται την επικείμενη αναχώρηση του. 

Κΰριε. 

Διά ms παρούσης μου σας λέγω τα ακόλου

θα- ειδοποιηθείς από φΐλον, ότι ο φιλάνθρω-

πο8 [= τσάρος] επεριφρόνησε το πράγμα και 

ωργίσθη κατά του Α.Θ. [= Ξάνθος] και Α.Ι. 

[= Αναγνωστόπουλθ5] μαθών αυτήν την απεφ-

κταίαν είδησιν, xcupis xivós αναβολής ανεχώ-

ρησα εκείθεν όπου με την προλαβούσαν aas 

έλεγα ότι ευρισκόμην. Το διά που δεν λέγω, 

διότι ούτε εγώ ηξεύρω, όπου όμως αποκατα

σταθώ θέλω aas γράψει· να μη μου γράψετε 

πλέον, διότι δεν ηξεύρετε διά ποίον μέρος. Αν 

η παρουσία του Ξάνθου ανατρέψη τα πράγ

ματα, το οποίον τούτο ανυπόμονοι προσμέ

νω να ακούσω, θέλετε δώσει την είδησιν eis 

τονΛεβέντην, παρ' ου ειδοποιούμαι καγώ. 

Τι σκοπεύει να πράξει ο Παναγ. Αναγνωστό-

πουλθ5 δεν είναι φανερό, ούτε αυτός θέλει άλ

λωστε να το φανερώσει στο γράμμα του. Ένα 

άλλο όμως σημαντικό στέλεχο8 της Εταιρείας, 

ο Νικόλαο5 Πατζιμάδης, την 1η Απριλίου σε 

επιστολή του από τη Μόσχα προ5 τον Εμμ. Ξαν

θό που ενεργεί για τους γνωστού5 λόγου8 στην 

Πετρούπολη, κρίνει ότι ο πελοποννήσιος Φι

λικός «όταν τα πράγματα λάβωσιν αυτού κατά 

την επιθυμίαν μας καλόν τέλθ8 και επιστρέψε

τε εδώ τότε πρέπει να ελθή εδώ και ο Ιωαννί-

δης [= Αναγνωστόπουλος] όπου οι τέσσαροι να 

συνθέσωμεν καλά και μόνιμα συμφωνητικά...».102 

Τα ίχνη του έχει χάσει από τον Φεβρουάριο και 

ο Ευάγγελος Μαντζαράκης, όπως γράφει στον 

Ξάνθο στις 27 Απριλίου 1820 από το Ισμαήλι: 
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την τελευταία φορά που και amós τον εντόπι

σε ήταν ο Φεβρουάριθ5, όταν βρισκόταν στο 

λοιμοκαθαρτήριο στο Ρένι, ενώ και ο Avrcovios 

Κομιζόπουλθ8 ypaipovras ans13 Μαΐου 1820 

από τη Μόσχα στον Ξάνθο (Πετρούπολη) 

αγνοεί «που εκαταστάθη ο Icoawiôns».103 

Η ασάφεια για m κινήσει του Παναγιώτη 

Αναγνωστόπουλου πάντα« αρκετά γρήγορα θα 

διαλυθεί raGcós, óncos ξέρουμε, θα ακολουθήσει 

για διαφορετικού^ λόγουβ τα βήματα 

του Αθανάσιου Τσακάλωφ και 

θα βρεθεί την άνοιξη του 

1820 στην Πίζα ms Ιτα 

λία8, στο γνωστό περι

βάλλον όπου ξεχωρί

ζουν ο Ιγνάτιθ8 Ουγ-

γροβλαχίαβ, ο Αλέ-

ξανδρο5 Μαυροκορ-

δάτο5, ο Αθανάσιος 

Τσακάλωφ, ο Icoawns 

Καρατζά8. 

Από τΐ5 υπάρχουσε$ 

πηγε8 δεν γίνεται φανε

ρό γιατί ο Αναγνωστό-

πουλοβ εγκατέλειψε το 

περιβάλλον των Ηγε

μονιών, όπου αυτή την 

εποχή -óncos και στη 

γειτονική Ρωσία, αλλά 

και στην κοντινή Κων

σταντινούπολη- παιζό

ταν το σημαντικότερο 

παιχνίδι τηβ Φιλικήβ 

Εταιρείας, ενώ στην Πί

ζα ο ρόλθ5 του εκ των 

πραγμάτων είναι λίγο 

αποδυναμωμένο8. Πολ

λά από τα σημαντικά 

στελέχη xm Εταιρείαβ 

oris μεταξύ TOUS επιστολέ8 υπαινίσσονται ή και 

ομολογούν ανοικτά αντιθέσεΐδ και διενέξείδ με

ταξύ των Φιλικών των Ηγεμονιών, aus οποίεδ 

ο Αναγνωστόπουλοδ ασφαλώδ είναι έντονα ανα-

κατεμένοδ. Αλλά πέραν τούτου ουδέν. 

Ωστόσο, ο Α. Λεονάρδοδ (=Γ. Λεβέντης) σε 

γράμμα του ras 19ns Μαΐου 1820 από το Βου

κουρέστι npos τον Εμμ. Ξάνθο (Πετρούπολη) 

Σφραγίδα xns Ecpopeias 

ras OiXiKns Εταιρεία 

στην Κωνσταντινούπολη. 

Τα γράμματα 

αντιστοιχούν στα αρχικά 

ras Εταιρεία (ΦΕ) και 

στα αρχικά του επωνύμου 

των τριών Εφόρων, 

Κουμπάρη (Κ), 

Σπ. Μαύρου (Μ) και 

Ιωάν. Μπάρμπη (Μ). 

φαίνεται να ξεκαθαρίζει κάπα« τα πράγματα 

περιγράφοντα5 μια ζοφερή κατάσταση που εί

χε δημιουργηθεί εναντίον του Αναγνωστόπου

λου. Συγκεκριμένα θα γράψει: «αν ήσουν ενταύ

θα, δεν ήθελε$ απορεί διά την αποδημίαν του 

Α. Ιωαννίδου [= Π. Αναγνωστόπουλου] TOOOS 

αναβρασμ08 ήτον καθ' αυτού, ώστε αν ο Λαρ-

oÓKns [= Γ. Λεβέντη] δεν επρολάμβανε να τον 

διευθύνη προβ την Ιταλίαν, όπου ευρίσκεται 

ήδη, ήτον επόμενον αφεύκτω8 να ακο-

λουθήση τι άτοπον. Και τώρα 

να επιστρέψη, CUS γράφει ο 

Α. Θανασίου [= EavOos] 

εΐ5 Βεσσαραβίαν, θα 

προξενηθώσι ταραχαί, 

όθεν εγώ εγκρίνω να 

μείνη εκεί όπου ευρί

σκεται κατά το παρόν 

axpis ου λάβουν το αί-

σιον τέλθ5 τα ημέτερα 

πράγματα...». Λίγε5 

γραμμέ$ παρακάτω 

στην ίδια επιστολή ο 

αποστολέα5 θα ανα

φερθεί ονομαστικά 

στον νέο τόπο διαμο-

vns του Αναγνωστό

πουλου αλλά και πάλι 

είναι ξεκάθαρο5 ότι 

πρέπει να παραμείνει 

εκεί: «Ο Ioavviôns 

[= Αναγνωστόπουλθ5] 

cos έμαθον σήμερον 

έφθασεν eis Πίζαν, 

όθεν γράψατε τον, 

πλην με πολλήν προ-

σοχήν, και περικλεί

σατε το γράμμα προ8 

τον διδάσκαλον. εγώ 

δεν του στέλλω κανένα από τα γράμματα aas, 

διότι δεν τολμώ διά ms Αυστρία5 να τα στείλ-

λω. μην τον συμβουλεύετε όμω5 να έλθη προ5 

αυτά τα μέρη, διότι δεν είναι Kaipós. aas γρά

φω εγώ πότε πρέπει να γίνη τούτο». 

Τέλθ8, για τα ίδια επεισόδια μα5 δίνει μια 

εικόνα και ο έμπιστοβ του Εμμ. Ξάνθου Μι

χαήλ OcoKiavós, γράφοντά5 του aus 29 Μαΐου 

Δημοσιεύεται 
στο Μουσείο 
rns Φιλικήβ 
Εταιρεία Αθήνα, 
Ίδρυμα Ελληνικού 
Πολιτισμού, 
1994, σ. 70. 

^Στο/Λο,σ. 106. 
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Επιστολή Παν. 
Αναγνωστόπουλου 

(Αθαν. Ιωάννου) 
προβ Εμμ. Ξάνθο. 

Ιάσιο, 28 Απριλίου 
1819. Δημοσιεύεται 

στο Αρχείο 
Εμμανουήλ Ξάνθον, 

τ. Α', Αθήνα, 
Ιστορική και 
Εθνολογική 

Εταιρεία xns 
Ελλάδοβ, 2002. 

1820 από το Ισμαήλι: «ο Θέμεληβ ήλθεν α« 

έμαθον και είδον και γραφήν του, εΐ8 Γαλάτζι 

aoTÓs γράφει npos τον εδώ κύριον Καλαμα-

τιανόν εΐ5 απόκρισιν οποΰ τον ερώτησεν που 

ευρίσκεται ο κυρ Παναγ. Αναγν. και τον λέγει 

oirros πα« eis Tas10 Φευρουαρίου από Γαλά

τζι είχεν μισεΰσει προ8 το Βουκουρέστι με έναν 

άλλον φίλον οποΰ ήλθεν και τον αντάμωσεν 

λεγόμενον Κανέλον Ζαφειρόπουλον... λέγει 

πα« δεν ηξεύρει που επήγαν, του γράφει μά

λιστα μεθ' όρκου. Του λέγει ακόμα πα« και το 

εμπορικόν TOUS ήτον τεταραγμένον και EIS ακα-

ταοτασίαν εξ amas των καταχρήσεων των κο-

μισιονέρων, και ότι τα πάντα θέλει τα πληρο

φορηθεί από τον κυρ Τζοΰνην...». 
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î 
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1 0 4Στο/Λσ,σ. 131. 

Αυτά τα σημαντικά, λοιπόν, για τον Πανα

γιώτη Αναγνωστόπουλο, με τη δράση του οποί

ου OTis Ηγεμονία συνδέονται διάφορα «ατο

πήματα», τα οποία τον ανάγκασαν, και με την 

παρότρυνση του Γεωργίου Λεβέντη, να αφή

σει την κυρία« περιοχή ôpaans του και να με

τακομίσει στην Πίζα, όπου, συμφωνά με την 

επιστολή ras 19ns Μαΐου 1820 που αναφέρα

με μόλιβ παραπάνω, έφθασε aws 19 Μαΐου 

1820. (Σε μια επιστολή του ο Μ. OcoKiavós 

ιχνογραφεί την πορεία του ταξιδιού του Πα

ναγ. Αναγνωστόπουλου cos εξη5: Ρένι-Βουκου-

ρέστι-Θεσσαλονίκη-Ύδρα-Λιβόρνο-Πίζα). 

Ο Αναγνωστόπουλθ8, πολύ πιθανόν, την πρώ

τη επιστολή που θα γράψει από την Ιταλία θα 

την απευθύνει, όπα« σχεδόν ήταν αναμενόμε

νο, στον Γεώργιο Λεβέντη, όπα« ο τελευταία 

αναφέρει σε επιστολή του ms 8ns Ιουνίου 1820 

προ8 τον Εμμ. Ξάνθο.104 Στην ίδια επιστολή ο 

Λεβέντη επιμένει και πάλι ότι ο Αναγνωστό-

πουλθ5 δεν πρέπει να επιστρέψει με κανένα τρό

πο OTIS Ηγεμονίε5 αλλά οΰτε στην Κωνσταντι

νούπολη, αλλά «κάλιον να περάση ειβ τα ενδό

τερα ras Patoias». Όπα« λοιπόν διαγράφονται 

τα πράγματα και με βάση τη πυκνή πληροφό

ρηση μα5 για τα γεγονότα αυτά, ο Αναγνωστό-

πουλθ5 υποχρεώνεται να απομακρυνθεί στην 

Πίζα εξαιτία5 των σφοδρών αντιθέσεων και πε

ριπλοκών που προξένησε a m Ηγεμονίε8 και οι 

οποίε8 ελπίζουν όλοι ότι θα διαλύσει η εκλογή 

μια5 σημαντική5 προσωπικότητα5 στη θέση του 

αρχηγού ms Φιλική$ Εταιρεία5. 

Για τον λίγο σχετικά καιρό που θα περάσει 

ο Παναγ. Αναγνωστόπουλθ5 στην Πίζα δεν 

έχουμε πολλέ5 πληροφορία. Πάντα«, όπα« και 

να έχουν τα πράγματα, είναι ευνόητο να βρί

σκεται πολύ κοντά στον Αθανάσιο Τσακάλωφ 

και λίγο-πολύ οι πράξει του$ αυτή την περίο

δο να ταυτίζονται. Μαζί, άλλωστε, θα πάρουν 

το δρόμο και πάλι προ8 x\s Ηγεμονία μετά Tis 

ραγδαίε5 εξελίξει που εν τω μεταξύ έλαβαν χώ

ρα στο «μέτωπο» ras Πετρούπολη, όπου ενερ

γούσε ο Εμμ. EavOos, δηλαδή την άρνηση του 

Ιωάννη Καποδίστρια να τεθεί επικεφαλή5 ras 

Φιλική5 Εταιρεΐαβ αλλά, αντίθετα, την αποδο

χή του Αλέξανδρου Υψηλάντη να κατευθύνει 

α« αρχηγ08 ras Εταιρεία τον αγώνα. 

Έτσι, μετά us αποφάσισα^ συσκέψεΐ5 που 

έλαβαν χώρα στο Ισμαήλιο ans apxés Οκτω

βρίου 1820 και Tis ooßapes και κρίσιμε8 απο-

φάσεΐ5 ras Εταιρεία για την ανάληψη του ένο

πλου αγώνα, ο Τσακάλωφ και ο Αναγνωστό-

πουλθ5 θα λάβουν εντολή να κινηθούν και αυ

τοί εκ νέου προ5 την περιοχή των Ηγεμονιών. 

Ωστόσο, οι προηγούμενε8 αντιθέσει και τα 
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επεισο 5δια στα οποία είχε 

Φίλε αγαπητέ, 

Ι 

εμπλακεί ο Παναγ. Αναγνω-

στόπουλοβ ακόμα ρίχνουν τη 

σκιά TOUS. Το πράγμα αυτό 

έρχεται να υπενθυμίσει μια 

επιστολή του Γεώργιου Λε

βέντη TOS Ins Νοεμβρίου 

1820 από το Βουκουρέστι, ο 

οποίθ5 απευθυνόμενο5 προ5 

τον Εμμ. Ξάνθο που βρίσκε

ται στο Κισνόβι, μετά την 

επιστροφή του από την Πε

τρούπολη και μετά από τΐ8 

συσκέψε^ στο Ισμαήλιο, ση

μειώνει: «...περί TOS οσονού

πω αφίξεωβ των κυρίων Α. 

Βασιλείου [= Αθ. Τσακάλωφ] 

και Ιωαννίδου [= Αναγνω-

στόπουλθ5], προ5 τον δεύτε

ρον να γράψητε να έλθη αμέ

σου εκεί διά να μην προξε-

νήση εΐ5 τα ενταύθα μέρη τα-

ραχήν ο ερχομόδ του».105 

Οι δύο Φιλικοί, Τσακάλωφ 

και Αναγνωστόπουλθ5, θα αρ

χίσουν το ταξίδι TOS επιστροφήβ και στην πο

ρεία του5 αυτή θα βρεθούν και στη Βιέννη, όπου, 

óntos γνωρίζουμε, ο Τσακάλωφ θα ασθενήσει 

σοβαρά, ενώ ο Tpnyópios AIKOÌOS XOVS περιμέ

νει με αδημονία, μαζί βέβαια με τον Αλ. Υψη

λάντη, στην Πελοπόννησο. 

Ο Παναγ. Αναγνωστόπουλθ5 στΐ5 15 Ια

νουαρίου 1821 θα γράψει από το Βουκουρέ

στι, όπου βρίσκεται και πάλι, μια επιστολή 

προ5 τον Εμμ. Ξάνθο που βρίσκεται στο Κισ

νόβι, με τον οποίο έρχεται και πάλι σε απευ-

θείαβ επαφή και στην οποία κάνει μια επι

σκόπηση των πραγμάτων.106 Σε αυτή λοιπόν 

γίνεται νύξη και για το ταξίδι TOS Ιταλία5: «Το 

αν εφοβήθημεν διό και ετραβήχθημεν eis την 

άκρην του κόσμου, ή το παρ' ημών ζητούμε-

νον άλλο ήτον, απαιτεί και τούτο ωσαύτωδ 

προσωπικήνεντάμωσιν». Στη συνέχεια ανα

φέρεται στο ταξίδι TOS επιστροφη8 TOUS, την 

άγνοια που είχε για την εξέλιξη TOS αποστο-

Xns του Ξάνθου, την ασθένεια του Τσακάλωφ 

στη Βιέννη, τη συνάντηση του με τον Γεώρ-

Ο Αλέξ. Υ ψ η λ ά ν τ η συντονίζει τη 
δράση xns OiÀiKns Exaipsias 

Τω κυρίω Εμμανουήλ Ξάνθω 

Eis Ισμαήλ 

Oônaaos τη 10 Αυγούστου 1820 

δού σοι περικλείω τα γράμματα του κυρίου Περραιβού. Ο Στα-

μάτη5 Κουμπάρηβ σοι εμβάζει ras 500 λίρα8 στερλίνα5 πεντακο-

aias κατά την διαταγήν σου. Το δε άλλο κρέδιτον θέλω σπεύσει 

να σοι στολή το ογληγορώτερον eis Βουκουρέστιον. Εδώ ελπίζω να κα

τορθώσω τα σκοπούμενα, και πάλιν θέλω σοι γράψει. Ό τ α ν έμβουν 

συν Θεώ εΐ5 τάξιν αι eis Βουκουρέστι υποθέσει μα5, ανάγκη πάσα να 

προσμένουν οι πράττοντε5 την προσταγήν μου και να κινηθούν. 

Υγίαινε, αδελφέ αγαπητέ, και σπεύσον όπου είναι ανάγκη. 

Όλθ5 πρόθυμο8 αδελφόβ 

Αλέξανδρο5 Υψηλάντηβ 

Πηγή: Αρχείο Εμμ. Ξάνθον, τ. Β', Αθήνα 2000, σ. 146: η επιστολή έχει εκδοθεί 

και στα Απομνημονεύματα και στην Απολογία του Εμμ. Ξάνθου 

Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Ι Η Η Η Ι Η Η Η Η Η Η Η Ι ^ 

γιο Λεβέντη, από τον οποίο πληροφορήθηκε 

τα όσα συνέβησαν στην Πετρούπολη. Ακόμη 

στην ίδια επιστολή αναφέρει και κάποιεβ συ

ζητήσει που κυκλοφορούν στο Βουκουρέστι 

σχετικά με μελλοντικέ8 επαναστατικέ8 κινή

σ ε ι στη Βουλγαρία και τη Σερβία σε σχέση 

με το «μελλούμενον πανηγύρι», ενώ στην επι

στολή του εμφανίζεται πλέον και ο Καλ08 

[= Αλέξανδρο5 Υψηλάντη], πράγμα που ση

μαίνει ότι έχει και αυτόδ ευθυγραμμιστεί προ8 

us εξελίξει στην κορυφή TOS Φιλικήβ Εταιρεί-

as. Ωστόσο, όλα αυτά επιβάλλουν συνάντηση 

των δύο Φιλικών, ÓJUÙS σαφέοτατα το διατυ

πώνει: «έχω ανάγκην διά να aas ανταμώσω». 

Μετά από ένα μήνα aKpißcos νέα επιστολή 

του Αναγνωστόπουλου (Ιάσι) προδ τον Ξάν

θο (Ισμαήλιο), στην οποία αναφέρει και πάλι 

δυσαρέσκειε8 και επιπρόσθετα τονίζει ότι εί

ναι απαραίτητη η προσωπική του συνάντηση 

με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη· για τον σκοπό 

αυτό έχει κιόλαδ γράψει rtpos τον πρίγκιπα για 

να του υποδείξει ο τελευταίθ5 τον τρόπο με 

1(>5 Στο ίδιο, σ. 208. 
!06 Εμμ. HavGos, 
Απομνημονεύματα, 
σ. 128-130 και Αρχείο 
Εμμανουήλ Ξάνθον, 
τ. Γ', σ. 35-37. 

75 



ΟΙ Ι Δ Ρ Υ Τ Ε Σ Τ Η Σ Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ 

Σημαία με 

τ α σύμβολα 
i n s Φιλικήβ 

Εταιρείας. 
Τ η σημαία έφερε 

το υ π ό τον Πιέρρο 
Γρηγοράκη-

Τζανετάκη σώμα 

τηβ Ανατολικής 
Μάνης κατά 

την πολιορκία και 
την άλωση 

m s Μονεμβασίας, 
το 1821. 

Ι. Κ. Μαζαράκης-

Αινίάν, Σημαίες 

ελευθερίας Αθήνα, 
εκδ. Ιστορική και 

Εθνολογική 

Εταιρεία 
ins Ελλάδος, 

1996, σ. 12. 

1 0 7 Εμμ. HavBos, 
Απομνημονεύματα, 

σ. 142-143 και 
Αρχείο Εμμανουήλ 

ιν, τ. Γ', 

σ. 103. 

R 

% 

τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή η επα

φή. Υποδεικνύει ότι σε αυτή τη συνάντηση εί

ναι καλό να παρευρίσκεται και ο üdvöos, όμω8 

δεν ξέρει σε ποιο σημείο είναι οι σχέσεΐ5 τουβ, 

αναφέρονταβ χαρακτηριστικά: «Μη παραξε

νεύεσαι φίλε, διότι σε ερωτώ, ηξεύρεις την πα-

ροιμίαν, όποιθ5 εκάη sis τον χυλόν φυσά και 

το γιαούρτι. Εδώ ευρίσκονται μεγάλαι δυσα-

ρέσκειαι μεταξύ των εμπόρων, αι οποίαι απαι

τούν ταχείαν την διόρθωσίν των. Ο ερχομ05 

του Ιωαννίδη [= Αναγνωστόπουλου] τόσον 

εδώ, καθοίκ και eis Βουκουρέστιον επροξένη-

σε μόνο5 του την ατομικήν του αθώωσιν, διό

τι δεν ευρέθη ravévas να ειπή ότι τον έδωσε 

τι και έμειναν κατεντροπιασμένοι». 

•%«£_/» h 

ÜKX 

Ytf 

V 

Την 21η Φεβρουαρίου ο Αναγνωστόπου-

Aos βρίσκεται στο Κισνόβι, όπου βρίσκεται 

και ο Αλέξανδρο5 Υψηλάντη. Αυτό αναφέρει 

σε επιστολή του ο iôios Αλ. Υψηλάντη προ5 

τον Εμμ. Ξάνθο, όμως η εντύπωση που σχη

ματίζει ο ηγέτη8 Tns OiÀiKns Εταιρεία από 

τη συνάντηση με τον Παναγ. Αναγνωστό

πουλο δεν είναι καθόλου καλή.10" As την πα

ρακολουθήσουμε, όπωβ αποτυπώνεται από 

το χέρι του Υψηλάντη: «ο Αναγνωστόπουλοβ 

έφθασεν εδώ με ένα ιατρόν, μοι γράφουν από 

Βουκουρέστι και από Γιάσι ότι ήλθεν να με 

επισκεφθή. εγώ δεν το πιστεύω επειδή και εί

ναι TpaiKÓs, πλην η φυσιονομία του είναι πολ

λά αχρεία. Δεν τον απέδειξα τίποτε. Άρχησε 
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να λέγη και κατά σου πολλά ότι εσείς οι δύω, 

δεν ηξεύρω ποίον άλλον εννοεί, πταίετε και 

τα εξής. Τα λόγια του είναι πολλά περδευμέ-

να. Δεν με άρεσε παντελώς. Έχει ένα ιατρόν 

μαζή του, κοίταξε αν αρρωστήσης να μη πά-

pns ιατρικά από αυτόν». 

Δυσαρέσκειες, αντιπαλότητες, διενέξεις, 

αντιπάθειες ήταν αναμφίβολα φυσικό να δη

μιουργούνται μεταξύ των μελών της Εταιρεί

ας. Πιθανόν στο βάθος να υπάρχουν σοβαροί 

λόγοι, πιθανόν να οφείλονται και σε αιτίες της 

στιγμής. Κάποιες φαίνεται να διευθετούνται 

γρήγορα, κάποιες θα επανεμφανιστούν και 

μετεπαναστατικά. Ορισμένα στοιχεία ανα

τρέπονται γρήγορα, πολύ γρήγορα, όπως λ.χ. 

η άποψη του Αλ. Υψηλάντη για τον Παναγ. 

Αναγνωστόπουλο. Πράγματι, μετά από πέ

ντε μέρες (26 Φεβρουαρίου 1821) ο πρίγκι

πας θα γράψει και πάλι στον Ξάνθο από το 

Ιάσιο, όμως θα σημειώσει τώρα στο γράμμα 

του: «ως σοι έγραφον ότι δεν επίστευσα τον 

Αναγνωστόπουλο ν αρκετά βδελυρόν διά να 

κάμη εν τοιούτον έργον, πλην μοι το έγραψαν 

από Βουκουρέστι...» και λίγο παρακάτω στο 

ίδιο γράμμα: «Ο Αναγνωστόπουλος, προς ον 

δεν έχω καιρόν να γράψω (επειδή και τεσσά

ρας ώρας το ημερονύκτιον δεν κοιμούμαι από 

το πλήθος των γραψιμάτων, διαταγών και ορ

γανισμών), ας ήναι ήσυχος δι' όσα μοι έγρα

ψαν, εγώ ούτε τα επίστευσα- πρέπει όμως να 

υπάγη εις Κωνσταντινούπολη^ να βιάση την 

πυρκαϊάν, αυτά και όσα άλλα ημπορέσει, να 

καιρός πρόσφορος διά να απόδειξη ο καθ' εις 

τι ημπορεί να κάμη». 

Είναι φανερό από τη συγκεκαλυμμένη αλ

ληλογραφία που εξακολουθεί να διατηρείται 

μεταξύ των Φιλικών ότι ο Αναγνωστόπουλος 

έχει μάλλον διαμορφώσει μία διαφορετική 

άποψη για την έναρξη των επαναστατικών 

δραστηριοτήτων. Ίσως η παραμονή στην Πί

ζα και η επαφή με την ομάδα των Ελλήνων 

που δρουν στην ιταλική πόλη να έπαιξε κά

ποιο ρόλο· ίσως οι τόσες διενέξεις με άλλα 

σημαντικά στελέχη της Εταιρείας να υπαι

νίσσονται και κάποιες διαφορές απόψεων σε 

κρίσιμα ζητήματα δράσης. Πάντως, από το 

γράμμα του Αλέξ. Υψηλάντη γίνεται φανε

ρό ότι κάποιοι έγραψαν κατά του Αναγνω

στόπουλου κάτι σοβαρό, το οποίο αυτός δεν 

τολμά να το πιστέψει· όμως, παράλληλα έχει 

και την τάση να τον απομακρύνει από την 

περιοχή της άμεσης δράσης του, δηλαδή από 

τις Ηγεμονίες, όπου εντός ολίγου θα ηχήσουν 

τα επαναστατικά όπλα. 

Στα γεγονότα αυτά θα αναφερθεί πολύ αρ

γότερα (20 Ιανουαρίου 1847) και ο ίδιος ο 

Ι Ελευθερία 
ή Θάνατοβ, 
ξυλογραφία 

Ι του Τάσσου. 

Αναγνωστόπουλος, όταν θα ξεσπάσει η αντι

δικία με τον Ξάνθο για τον ρόλο του καθενός 

στην ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, σύμφω

να με υπόμνημα του που υπάρχει στην Εθνι

κή Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (EBE, αρ. 9136) 

και μέρος του έχει δημοσιεύσει στη βιογρα

φία του για τον Αναγνωστόπουλο, το 1933, 

ο Αγ. Τσέλαλης.108 Σύμφωνα με το υπόμνη

μα αυτό πρέπει να είχε συνταχθεί ένα σχέδιο 

δράσης από τους Φιλικούς του Βουκουρεστί-

^Αγ.Α.Τσέλαληβ, 
Παναγιώτη$ 
Αναγνωστόπονλθ3, 
σ. 52-57. 
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Προκήρυξη του Αλ. 
Υψηλάντη Trpos TOUS 

αρχηγοΰδ των 
ελληνικών 

στρατευμάτων 
(7.10.1820). 

Δημοσιεύεται στο Εμμ. 
Γ. Πρωτοψάλτη« 
(επιμ.), Η Φιλική 

Εταιρεία, Αθήνα, εκδ. 
Ακαδημία Αθηνών, 

1964, σ. 228. 

ου, το οποίο προέβλεπε αναβολή των επα

ναστατικών πολεμικών ενεργειών για λίγου5 

μήνε8 και μετάθεση του κέντρου βάρου$ από 

Tis Ηγεμονία στην Πελοπόννησο. Τα γράμ

ματα με το σχέδιο αυτό στάλθηκαν στον Αλέξ. 

Υψηλάντη και έτσι, όταν ο Αναγνωστόπου-

λθ5 θα συναντήσει μετά από αίτηση του τον 

Υψηλάντη στο Κισνόβι, θα βρει, όπω5 γρά

φει, «άλλον Υψηλάντην, παρά εκείνον, óoxis 

μοι έγραφε... επαρατήρησα αυτόν όλο« ηλ-

1 0 9 Εμμ. Ξάνθοβ, 
Απομνημονεύματα, 
σ. 155 και Αρχείο 

Εμμανουήλ Ξάνθον, 
τ. Γ, σ. 131. 
1 1 0 Στο ίδιο, 
σ. 143-144. 

λοιωμένον και περιοριζόμενον μόνο us Tivas 

βιασμέναβ περιποιήσειβ». 

Ο Αναγνωστόπουλο5, όπωβ ο iôios γρά

φει, θα επιχειρήσει να ανακαλύψει τι κρύ

βεται πίσω από όλα αυτά και θα βρει ότι «μία 

συμμορία εν Ιασίω, έχουσα επί κεφαλή$ τον 

Ζαπάντην... έγραψε προ8 αυτόν [Υψηλά

ντην] ότι ο Αναγνωστόπουλθ8 μετά του Τσα

κάλωφ συνφωνήσαντε5 και μετά του εν Ιτα

λία πρίγκηπο5 Καρατζά óncos αυτόν ανα-

δείξωσιν αρχηγόν, ήτον ο σκοπ05 των να δη-

λητηριασθή ο Υψηλάντη και οι εκτελεστοί 

του ανοσιουργήματο5 τούτου είναι CUS φαί

νεται avrós ο iôios». 

Ό π α « και να έχουν τα πράγματα γίνεται, 

πιστεύω, jrpoyavÉs ότι υπάρχει διάσταση από

ψεων για τον τόπο και τον χρόνο έναρξη Tns 

πολεμική5 επαναστατικήβ δ paons. Άλλωστε, 

εκτ08 από Tis διαφορετικέβ απόψεΐ5, τοΰτο κα

ταφαίνεται κυρία« από τον διαφορετικό τρό

πο υλοποίησα των αποφάσεων των συσκέ

ψεων στο Ισμαήλιο και των διακηρύξεων που 

Tis ακολούθησαν, επειδή οι πράξει των πρω

ταγωνιστών άλλοτε είναι σύμφωνεβ και άλ

λοτε δεν είναι σΰμφωνε8 με το πνεύμα των δια

κηρύξεων αυτών. 

Παρακολουθώντας από κοντά Tis πληρο

φορίες που αποδεσμεύουν τα έγγραφα θα στα

θούμε σε μια επιστολή Tns 2as Μαρτίου 1821 

που γράφει ο Γ. Καντακουζιν05 από το Τίργο 

Φορμόσι προ5 του8 Ξάνθο και Αναγνωστό

πουλο.109 Ο αποστολέα5 καλεί του5 δύο πρω-

τοφιλικούς να μεριμνήσουν ώστε οι «νέοι 

Έλληνε5» που συγκλίνουν από παντού axis 

Ηγεμονίες να φθάσουν στα μέρη που πρέπει 

«εφοδιαζόμενοι με τα συνήθη φορέματα μαύ

ρα, éxonxs καθ' évas όσα ημπορεί άρματα και 

να μας προφθάσουν το ογληγορώτερον EIS 

Φωξάνι». Προφανώβ οι νέοι που συρρέουν εί

ναι όσοι θα συγκροτούσαν τον Ιερό Λόχο. 

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι παρά Tis αντιρ-

ρήσειβ και Tis διαφορετικέ5 απόψεΐ5 ο Ανα-

γνωστόπουλθ8 δεν κάνει πίσω την κρίσιμη στιγ

μή και θα αναλάβει Tis ευθύνε5 που του ανα

λογούν στο μέτωπο Tns I&axias, πράγμα που 

διαφαίνεται και από επιστολή του προ5 τον 

Εμμ. Ξάνθο από το Κισνόβι Tns 9ns Μαρτίου 

1821, στην οποία δεν γίνεται άλλθ8 λόγο5 πα

ρά μόνο για Tis κινήσει του Υψηλάντη και Tis 

αρμοδιότητεβ του Ξάνθου και Tis ôiKés του, για 

Tis αποστολέβ γραμμάτων στη Ρωσία, με άλ

λα λόγια συμμετέχει σε μια κατάσταση κινη-

TiKÓTnTas και δράσης, στην οποία ο ρόλος του 

Αλέξ. Υψηλάντη είναι βέβαια πρωταρχικός.110 

Στη γραμμή αυτή είναι χαρακτηριστική και 

πάλι μία επιστολή του ίδιου του Αναγνωστό

πουλου προβ τον Ξάνθο (Κισνόβι) Tns 26ns 

Απριλίου 1821 από το Τζερναούτζι Tns Μπου-
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Koßivas. Η επιστολή αυτή, δημοσιευμένη ήδη 

στα Απομνημονεύματα τον Ξάνθου εμφανίζει 

τον Παναγ. Αναγνωστόπουλο να βρίσκεται δί

πλα στον Αλέξανδρο, να στέλνει μέσω του Ξάν

θου χαιρετισμού^ στη μητέρα του πρίγκιπα 

που δεν πρέπει ανησυχεί για τον γιο τηδ, δη

λαδή φανερώνει έναν Αναγνωστόπουλο δεξί 

χέρι του Αλέξανδρου Υψηλάντη.111 

Εφεξήδ οι πληροφορίεδ μαδ για τη δράση του 

Αναγνωστόπουλου στην περιοχή των Ηγεμο

νιών είναι ελάχιστεδ και δεν μαδ διαφωτίζουν 

για την περαιτέρω συμμετοχή στο κίνημα του 

Υψηλάντη. Αντίθετα, υπάρχουν πληροφορίεδ 

ότι ο Αναγνωστόπουλοδ μόλΐδ πληροφορήθη

κε την έναρξη των εχθροπραξιών στην Πελο

πόννησο έπεισε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη 

να επιτρέψει την αναχώρηση του 

αδελφού του Δημητρίου για την Πε- β" 

λοπόννησο, όπου η παρουσία θεωρεί

ται υψίστηδ σημασίαδ για την επιτυχία 

του αγώνα. Δημ. Υψηλάντηδ και Πα

ναγ. Αναγνωστόπουλοδ σε αναζήτη

ση χρηματικών ενισχύσεων έφθασαν 

μαζί στην Οδησσό, σπουδαία βάση τηδ Φιλι-

κήδ Εταιρείαδ, όπου φαίνονται να εκποιούν κο

σμήματα τηδ οικογένειαδ Υψηλάντη, να συγκε

ντρώνουν χρήματα και από εκείνα κατευθύνο

νται στο Κισνόβι, να προμηθεύονται πλαστά 

διαβατήρια για να περάσουν την πάντα επι

κίνδυνη, για πολλούδ λόγουδ, περιοχή τηδ Αυ-

στρίαδ και κατόπιν να φθάνουν στην Τεργέστη. 

Νέεδ προσπάθειεδ για τη συλλογή ενισχύ

σεων, σύντομη παραμονή στην Τεργέστη και 

απο εκεί με πλοίο στην Ύδρα όπου φθάνουν 

στίδ 8 Ιουνίου 1821. Στο ταξίδι αυτό ο Ανα-

γνωστόπουλοδ θα ταξιδέψει ωδ δήθεν έμπο-

ροδ, εφοδιασμένοδ με ρωσικό και γερμανικό 

διαβατήριο, συνοδευόμενοδ από τουδ δύο 

«υπηρέτεδ» του, τον Αθανάσιο Στοστοπό-

πουλο (Δημ. Υψηλάντηδ) και Νικόλαο Βλά

ση (Σουβατζόγλου). Τΐδ ίδιεδ μέρεδ ο Αλέ-

ξανδροδ Υψηλάντηδ υφίσταται την κατα

στροφική ήττα στο Δραγατσάνι.112 

Ο Παναγιώτηδ Αναγνωστόπουλοδ, έναδ από 

τουδ πρωτοφιλικούδ βρίσκεται πλέον μέσα στην 

καρδιά των επαναστατικών εξελίξεων, βρί

σκεται στην επαναστατημένη καρδιά του αγώ

να, στην Πελοπόννησο. Όπωδ είναι φυσικό -

άλλωστε αρμόζει απόλυτα στον ηγετικό χα

ρακτήρα του- θα λάβει μέροδ σε πολλέδ κινή-

σεΐδ που αποσκοπούν στην εδραίωση και στην 

επιτυχία του αχώνα: συσκέψείδ, μετακινήσεΐδ, 

διαβουλεύσεΐδ, διαμάχεδ, μάχεδ. Στοιχεία για 

τη συμμετοχή του σε διάφορα επαναστατικά 

γεγονότα θα εκθέσει ο ίδιοδ σε αναφορά του 

στονΌθωνα. 1 1 3 Σύμφωνα με αυτή παραβρέ

θηκε στην πολιορκία και την άλωση τηδ Τρι-

πολιτσάδ, στην εκστρατεία των Τρικόρ-

φων, στην πολιορκία και την τε

λική έφοδο εναντίον του 

Ν α υ π λ ί ο υ , 

στην πολιορκία και παράδο

ση του Ακροκορίνθου, στην εκστρατεία 

εναντίον τηδ Λαμίαδ και τηδ Φθιώτιδαδ, στη 

μάχη του Άργουδ και την καταστροφή του Δρά

μαλη, στη μάχη στα Βέρβενα εναντίον του 

Ιμπραήμ, στοιχεία τα οποία βεβαιώνει και ο 

Δημήτριοδ Υψηλάτηδ με δική του αναφορά 

(Τροιζήνα, 4 Μαρτίου 1828).114 

Το 1826 έλαβε μέροδ στη Γ' Εθνοσυνέλευ

ση, στην οποία αντιτάχθηκε έντονα στο ψή

φισμα που επιζητούσε την αγγλική προστα

σία. Αντίθετα, ο ίδιοδ συμφωνεί με τον Υψη

λάντη, τον Νικηταρά και τον Γ. Καραϊσκάκη 

να αναχωρήσει για την Πετρούπολη και να 

ζητήσει την προστασία τηδ Ρωσίαδ. Αναχω

ρεί, λοιπόν, για την Κωνσταντινούπολη και 

παρουσιάζεται στον ρώσο πρέσβη, ο οποίοδ 

τον απέτρεψε από την περαιτέρω συνέχιση 

του ταξιδιού προδ την πρωτεύουσα τηδ αυτο-

κρατορίαδ. Ανέλαβε όμωδ ο τελευταίοδ να δια

βιβάσει τα αιτήματα των επαναστατών προδ 

τον τσάρο και έδωσε στον Αναγνωστόπουλο 

υποσχέσεΐδ για τη ρωσική συνδρομή. Έτσι ο 

ανδριτσάνοδ Φιλικόδ και αγωνιστήδ επέστρε

ψε πάλι στην καρδιά του αγώνα. 

Ο Παναγιώτηδ Αναγνωστόπουλοδ κατά τη 

διάρκεια τηδ καποδιστριακήδ περιόδου διορί

στηκε έκτακτοδ επίτροποδ τηδ Ηλείαδ (1829-

Γιαταγάνι με 
μορφή αγωνιστή 
Εικοσιένα. 
Συλλογές 
Ευαγγέλου 
Αβέρωφ. 
Ταξιδεύοντας 
στο χρόνο, 
Αθήνα, εκδ. 
Ίδρυμα 
Ευαγγέλου 
Αβέρωφ-
Τοσίτσα, 
2000, σ. 225. 

1 1 ! Στο ίδιο, 
σ. 203-204. 
ΐΐ2Δ.Γκίνη5, Ο 
Δ ημήτρΐ05 Υψηλάντης, 

σ. 187-189. 
113 Αγ. Α. Τσέλαληβ, 
Παναγιώτης 
Αναγνωστόπουλος, 
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Μάχη 
Δερβενακίων, 

έργο του 
Νέστορα Λ. 

Βαρβέρη, 1899. 
Δημαρχείο 
Κρανχδίου. 

Δημοσιεύεται 
στο Λεξικό 

Ελλήνων 
Καλλιτεχνών, 

Ζωγράφοι-
Γλνπτεε-

Χαράκτεβ, 16os-
20ÓS αιώνας, 

τ. Α', Αθήνα, 
εκδ. Μέλισσα, 

2000, σ. 142. 

1831), μετά όμωβ από τη δολοφονία του Κυ

βερνήτη παραιτήθηκε και ιδιώτευσε για ένα 

διάστημα. Στη συνέχεια ο πρώτοδ βασιλιάδ ras 

Ελλάδα8 τον διόρισε διοικητή ras Εύβοιαβ με 

διάταγμα ras 23ns Ιουνίου 1838· λίγο ενωρί

τερα, τον Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου είχε τι

μηθεί με τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρο5 «διά 

Tas εκδουλεύσεΐδ του», ενώ τον Απρίλιο του ίδι

ου έτουβ του απονεμήθηκε το Νομισματόση-

μον «δι' ανταμειβήν των κατά τον υπέρ ανε

ξαρτησία πόλεμον εκδουλεύσεών του». 

Εν συνεχεία θα υπηρετήσει σε διάφορε8 δη-

μόσιε5 Θέσεΐ5 και συγκεκριμένα (US ôioïKnras 

ras Σπάρτη, Σύρου και ©npas. Υπηρετώντα8 

στην Εύβοια θα γίνει cnróxos δολοφονία από-

πειρα5, ενώ θα βρεθεί μπλεγμένο8 σε διάφορε8 

ίντριγκεδ που είχαν cos στόχο τον Νικόλαο Κριε-

ζώτη, με αποτέλεσμα να φθάσουν στονΌθω-

να κατηγορίεδ εναντίον του, για us οποίε8 φρό

ντισε να τον ενημερώσει ο φίλοδ του Αινιάν. Για 

όλα αυτά θα φροντίσει να συντάξει απολογη

τικό υπόμνημα, με το οποίο δηλώνει την πίστη 

και αφοσίωση του στο πρόσωπο του βασιλιά. 

Μετά us υπηρεσίεβ που προσέφερε στη διοί

κηση των περιφερειών αυτών διορίστηκε στίδ 

12 Οκτωβρίου 1843 με βασιλικό διάταγμα Σύμ-

βουλοδ ras Επικρατείαδ, ενώ το 1845 θα διο

ρισθεί νομάρχα Λακωνίαδ, αργότερα νομάρ-

xns επίση5 Αργολιδοκορινθία8 και Μεσσηνία 

και μετά από όλα αυτά, σε ηλικία περίπου 60 

ετών θα εγκατασταθεί στην νεοσύστατη πρω

τεύουσα του ελληνικού βασιλείου, την Αθήνα. 

Ο κύκλοδ ras zcons του Παναγιώτη Ανα

γνωστόπουλου θα κλείσει άδοξα, αφού θα προ

σβληθεί από την επιδημία ras χολέρα5 που 

έπληξε την περιοχή ras AraKns και την οποία 

είχαν μεταφέρει τα αγγλογαλλικά στρατεύ

ματα που έφΒασαν cos συνέπεια των δραμα

τικών γεγονότων του Κριμαϊκού πολέμου. Θα 

πεθάνει OTIS 15 Νοεμβρίου 1854. 

Oncos έχουμε αναφέρει ήδη ο Εμμανουήλ 

EavOos και ο Παναγιώτηδ Αναγνωστόπουλοβ θα 

αποτελέσουν τουδ ήρωε5 εν05 αξιομνημόνευτου 

μετεπαναστατικού επεισοδίου, σχετικά με τη θέ

ση και τη συμβολή EVÓS εκάστου στην ίδρυση και 

την μετέπειτα δράση ras Φιλικήδ Εταιρείαδ, του 
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οποίου οι συνέπειεδ έφθασαν και έωδ Tis τελευ-

ταίεδ δεκαετίεδ του εικοστού αιώνα, εννοείται 

πάντα σε ιστοριογραφικό επίπεδο (βλ. εδώ πα

ράλληλα και το βιογραφικό του Εμμ. Ξάνθου). 

Γνωρίζουμε δηλαδή ότι ο Ιωάννηδ Φιλήμων 

δημοσιεύονται το Δ οκίμιον Ιστορικόν περί TUS Φι

λικής Εταιρείας το 1834, πολύ πιθανόν υπό την 

αφηγηματική επίδραση του Παναγιώτη Ανα

γνωστόπουλου, μειώνει δραματικά τη συμβολή 

του πάτμιου Εμμανουήλ Ξάνθου στην ίδρυση OIS 

Φιλικήδ Εταιρεία8. Αντίθετα, τονίζει ότι υπάρ

χουν κατηγορία εναντίον του Πάτμιου ότι κα-

ταχράστηκε χρήματα OIS Φιλικήδ Εταιρεία και 

ότι υπήρξε υπεύθυνοδ για τον πρόωρο θάνατο 

του Νικόλαου Σκουφά το 1818 στην Κωνστα

ντινούπολη. Γνωρίζουμε επίση5 ότι λόγω των κα

τηγοριών αυτών ο Εμμανουήλ Ξάνθοδ και επι

ζητώντας να Tis αποσείσει συνέγραψε το 

1837 την Απολϋγίατου, η οποία πε 

ριήλθε πριν ακόμα εκδοθεί σε 

γνώση του Φιλήμονα, γεγο-

vós που τον ανάγκασε να 

αποκαταστήσει τα πράγ

ματα σχετικά με τη δράση 

και το ρόλο του Εμμανου

ήλ Ξάνθου, γράφοντος σχε

τικό άρθρο στην εφημερίδα 

Aiévxns 19ns Μαρτίου 1839. 

Είναι επίση8 γνωστό ότι αργότε

ρα (1845) ο Ξάνθθ5 θα δημοσιεύσει και 

ταΑπομνημονεψατάτου, στα οποία συγκεντρώνει 

και δημοσιεύει σημαντικά έγραφα για τη δράση 

τη δική του αλλά και άλλων προσώπων που πλαι

σίωσαν την Φιλική Εταιρεία, πάντα βέβαια επι-

ζητώνταδ να αποσείσει Tis εναντίον του κατη

γορία, οι οποίεδ εκπορεύονται κυρία« εκ μέρουδ 

του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου. Επιπλέον, 

τα τελευταία χρόνια δημοσιεύτηκαν αρκετέδ αρ-

χειακέδ συλλογέ8 προσώπων που συμμετείχαν 

από κοντά στην προετοιμασία του αγώνα, με 

αποτέλεσμα να είμαστε σε θέση να δούμε τα 

πράγματα καλύτερα, καθώδ τα σχετικά τεκμή

ρια έχουν πολλαπλασιαστεί. 

Επανερχόμενοι στη διένεξη μεταξύ Ξάνθου 

και Αναγνωστόπουλου πρέπει να έχουμε κατά 

νου ότι το χρονικό πλαίσιο avacpopas τοποθε

τείται στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια, 

όταν τα όπλα έχουν μόλΐδ σιγήσει και διεξάγε

ται évas πρώτοδ απολογισμ08 ras συνεισφορά5 

προσώπων και τόπων ακόμα και με προφανεΐ8 

ιδιοτέλεια σκοπού8. Η συγγραφή πολλών βι

βλίων τοπική$ larapias ακριβώδ την περίοδο 

αυτή αλλά και αργότερα, καθο« το φαινόμενο 

συνεχίζεται, είναι χαρακτηριστική εκδήλωση 

ms διεκδίκησηδ από TOUS ενδιαφερομένου5 με

γάλου ποσοστού συμμετοχήδ στην απελευθέ

ρωση των ελληνικών τόπων και τη συγκρότη

ση του νεότερου ελληνικού κράτου8. 

Είναι βέβαια γεγον08 ότι η ηγετική προσωπι

κότητα του Παναγ. Αναγνωστόπουλου και η ση

μαντική δράση του cos ανωτάτου στελέχου5 ms 

Φιλικήδ Εταιρεία του έδιναν το έναυσμα να προ

ωθήσει τον εαυτό του ωδ το απώτατο σημείο των 

ιδρυτών ms, καθώδ μάλιστα ορισμένε8 συμπτώ-

σεΐδ ή και εκ των υστέρων κατασκευέ8 δι

ευκόλυναν τον σκοπό του. Έτσι μό-

Xis εκδηλώθηκε η αντίδραση του 

Εμμ. Ξάνθου και η αναγνώρι

ση του λάθουδ εκ μέρουδ του 

Φιλήμονα, δηλαδή η δημο

σίευση του άρθρου στονΑι-

ίόνατιου αναγνώρισε το ρό

λο και τη δράση του πάτμιου 

αγωνιστή, δεν έμεινε άπραγοδ. 

Μετά την αναδίπλωση του Φι

λήμονα θα συντάξει τον ίδιο χρόνο 

(1839) ένα υπόμνημα με Tis δικέδ του 

απόψείδ, το οποίο τιτλοφόρησε «Γενικαί παρα

τηρήσει», και το παρέδωσε στον Φιλήμονα για 

να το δημοσιεύσει, πράγμα που ο τελευταίοδ δεν 

έκανε, ίσωδ γιατί θέλησε να μη συμβάλει στην 

περαιτέρω συνέχιση ras axapns auras διένεξηδ. 

Στην ίδια γραμμή ο Αναγνωστόπουλθ5 προ

σπαθεί να εμπλέξει στη διαμάχη και τον Αθα

νάσιο Τσακάλωφ, όταν ο τελευταίθ5 έχει πλέ

ον καταφύγει και ζει στη Μόσχα, γράφοντάδ 

του μια επιστολή στίδ 8 Δεκεμβρίου 1845, όπου 

ανάμεσα στα άλλα θα αναφέρει: «Ιδού τα νέα: 

Ο κ. Ξάνθοδ εξέδωκεν έν, cas ο lôios το ωνόμα-

σεν Ιστορικόν υπόμνημα ras Φιλική8 Εταιρεί-

as. Λέγει δε ότι αυτόδ κατά το 1813 μεταβά5 

από Κωσταντινούπολιν EIS Πρέβεζαν και εκεί

θεν είδ Οδησσόν, όπου ευρών τον Σκουφάν, 

πρώτον τον ενέπνευσεν, καθώδ και υμάδ δεύτε-

Προτομή 
του Παναγιώτη 
Αναγνωστόπουλου. 
Αθήνα, Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο. 
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Σελίδα τίτλου 
τηβ πρώτηε 

έκδοσηβ των 
Απομνημονευμάτων | 

του Εμμ. Ξάνθου. 

ρον, τον περί ελευθέριοι Σκοπόν και ότι καθ' ο 

μασσών (κτίστε) έκαμε το σχέδιον ms Εται-

pias. Συμφωνήσαν^ δε και υμεί8 μετ' αυτοΰ, 

εκάματε το Σύστημα airms. Τοιαύτα και πολ

λά άλλα κακοήθη ψεΰδη εκήρυξεν, ενώ ζώσιν 

εισέτι εξ από τα πρωτενεργά μέλη, τα οποία 

γνωρίζουν ότι auras εκατηχήθη κατά το 1818...». 

Φυσικά στο κείμενο του ο Αναγνωστόπου-

λθ8 καταφερόταν εναντίον του Ξάνθου, αμφι-

σβητώντα$ τον πατριωτισμό του και κατηγο

ρ ώ ν ! ^ τον για ατασθαλία eis ßapos των οικο

νομικών τη5 Εταιρεία. Εξάλλου και παρά την 

αναμφισβήτητη παρουσία του Ξάνθου στην 

Οδησσό το 1814 και τη συμμετοχή του eus 

πρώτε5 σκέψειβ και πράξει που οδήγησαν στη 

σύσταση ms Εταιρεία8, ο Αναγνωστόπουλοβ 

αμφισβητεί τη συμμετοχή του Ξάνθου και επω-

φελοΰμενθ5 από τη μετέπειτα παρουσία και 

αδράνεια του Πάτμιου στην Κωνσταντινού

πολη επιμένει ότι ο Ξάνθθ5 έγινε μέλο8 ms Εται

ρεία το 1817 και ότι η μοναδική του συμβολή 

υπήρξε η αποστολή του στην Πετρούπολη για 

να πείσει τον Καποδίστρια να αναλάβει την 

αρχηγία ms Φιλική5 Εταιρεία και η μετά την 

άρνηση του τελευταίου επιτυχία του να κατα

στήσει αρχηγό ms τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. 

Όπωβ έχουμε αναφέρει, η αντιδικία Ξάν-

Θου-Αναγνωστόπουλου θα εξελιχθεί σε ένα από 

τα σοβαρά επεισόδια για ένα είδθ5 ιστοριο-

γραφίαβ που aKpißcos θεωρεί a>s έργο ms να 

πάρει το μέρο8 του εν05 ή του άλλου. Μπο

ρούμε λοιπόν στην εξέλιξη ms διαμάχηβ αυ-

ms να αναφέρουμε ότι παίρνουν το μέρο5 του 

εν05 ή του άλλου ο Φιλήμων, ο Σπυρίδων Τρι-

κούπη$, ο Πρόκεβ φον Όστεν, ο Αμβρόσιο$ 

Φραντζή5, ο Νικ. Σπηλιάδη5, ο Αναστ. Γού-

ôas, ο TaKns Κανδηλώρο5, ο Δίον. KÓKKIVOS, 

ο Αγησ. Τσέλαλη5, ο Taaos Γριτσόπουλθ5, για 

να αναφέρουμε ορισμένα μόνο ονόματα. 

Πέρα από αυτά όμωβ και εν σχέσει προβ τον 

Παναγ. Ανανωστόπουλο γεγον05 είναι ότι τα 

πράγματα δεν εξελίχθηκαν απολύτου θετικά. 

Παρά την αναγνώριση του CUS EVÓS από τα 

πρώτα και σημαντικότερα μέλη ms Φιλικήβ 

Εταιρεία, η δημόσια ιστορία ποτέ δεν ξέφυ

γε από το γνωστό σχήμα ms ιδρυτική5 τριά-

ôas Ξάνθοβ, Τσακάλωφ, Σκουφά5. Έτσι οι 

υποστηρικτέ8 του Αναγνωστόπουλου θα επι

χειρήσουν να μετατρέψουν τουλάχιστον την 

τριάδα σε τετράδα προσθέτοντα8 βέβαια τον 

Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο os τέταρτο 

ιδρυτικό μέλθ8. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα στη 

γραμμή αυτή η εκδήλωση που έλαβε χώρα με 

την ευκαιρία ms συμπλήρωσα των 145 ετών 

από τον θάνατο του Παναγιώτη Αναγνωστό

πουλου.Συγκεκριμένα στο αμφιθέατρο του 

Υπουργείου Εξωτερικών στίδ 23 Μαρτίου 

2000 η Πανηλειακή Συνομοσπονδία και ο δή-

μο5 Avôpiraaivas οργάνωσαν ημερίδα για την 

αποκατάσταση του Παναγιώτη Αναγνωστό

πουλου στην ιδρυτική τετράδα m s Φιλική$ 

Εταιρεία. Με την παραπάνω ευκαιρία ο δή-

μο8 Avôpiraaivas θα εκδώσει και σχετικό φυλ

λάδιο με όλα τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ 

m s ά π ο ψ α αυτή8: Φιλήμων, Ιστορία του 

Πρόκε5 Φον Όστεν, χειρόγραφο 9142 m s 

EOviKns Βιβλιοθήκα-επιστολή του Ξάνθου 

πρθ8 τη Βουλή a m 15.12.1843, Ημερολόγιον 

του Αγώνοβ (1814-1830). 

Τώρα πια τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει και 

είναι πιο εύκολο αντί για έριδεβ και διαμάχε5, 

η πρώτη ηγετική τριάδα να μετατραπεί σε τε

τράδα ώστε η διεύρυνση να αποκαταστήσει 

την ιστορική «αδικία». 

Ργγ44 Φ*$Φ*β * yl·/""" 'fr^jl·"^ *&jfr»**ï 
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ (ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ) 

'Evas από TOUS κορυφαίοι πρωταγωνιστέδ 

ras Φιλικήδ Exaipeias και ras Επανάσταση 

του 1821. Γεννήθηκε το 1786 στην Πολια-

νή ras Μεσσηνία. Στερνοπαίδι του Δημή

τριου Δικαίου από τον δεύτερο γάμο του με 

την Κωνσταντίνο από το yévos των Ανδρο-

ναίων, πήρε το βαφτιστικό όνομα Γ ε ω ρ γ έ . 

Ο Φωτάκοβ στη βιογραφία του Γρηγόριου 

Δικαίου αναφέρει ότι ο πατέραδ του απέ

κτησε δεκαοκτώ παιδιά με την πρώτη γυ

ναίκα του και δέκα με τη δεύτερη, από τα 

οποία ο Γεώργιοδ (Γρηγόρΐ05) ήταν το τε

λευταίο.115 Αν οι αριθμοί αυτοί δεν είναι «πα

τριωτικά» διογκωμένοι iocos δεν είναι άσχε

τοι από τη διαμόρφωση ras προσωπικότη-

Tas του νεαρού Γεώργιου Δικαίου. Εξάλλου, 

σχετικά με την προέλευση του ονόματοβ Πα-

παφλέσσαδ πάλι ο Φωτάκο5 αναφέρει μία, 

τουλάχιστον περίεργη και μυθώδη, εκδοχή 

σύμφωνα με την οποία όλοι οι απόγονοι του 

Δημήτριου Δικαίου ονομάστηκαν Φλεσαίοι 

από τη λέξη Εφεσίουβ ras vvcooras επισολή 

του Αποστόλου Παύλου, η οποία δεν προ

φερόταν σωστά στην εκκλησία ras Πολια-

vns αλλά εκφερόταν cos Εφλεσίου8, για να με

ταπέσει σε Φλεσίουβ και περαιτέρω σε Φλε-

σαίου$ και από εκεί να καταντήσει επώνυμο 

m s οικογένεια8 των Δικαίων και οπωσδήπο

τε του Γρηγορίου Δικαίου. Δεν μπορεί να εξα

κριβωθεί βέβαια αν υποκρύπτεται κάποιο γε-

γονόβ πίσω από avxés Tis λεκτικέ5 ακροβα-

σίε5, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι 

ο Γ ε ω ρ γ έ (Γρηγόρη) AiKaios θα γίνει του

λάχιστον τα ύστερα χρόνια γνωστότερο5 cos 

Παπαφλέσσα8 παρά cos Airaios. 

Σύμφωνα με τον βιογράφο του που μόλΐ8 

μνημονεύσαμε, παιδί φέρεται ότι έμαθε τα 

πρώτα γράμματα κοντά σε κάποιον καλόγη-

ρο, ενώ αργότερα παραδίδεται ότι ο εξάδελ-

cpos από τον πατέρα του Παναγιώτα, πρό-

Kprros ras επαρχία Λεονταρίου, όπου ανήκε 

και η Πολιανή, έστειλε τον μικρό Γεώργιο, μα

ζί με τα δικά του παιδιά, στην Ελληνική σχο

λή ras Δημητσάνα8, όπου είχε δάσκαλο πιθα

νόν τον λόγιο μοναχό Αγάπιο Αντωνόπουλο. 

Αργότερα, το 1816, σύμφωνα με του8 βιο-

γράφουδ του, ο Γεώργιοδ Δικαίοδ θα καρεί μο-

vaxós στη μονή Βελανιδιάδ, που βρίσκεται κο

ντά στην Καλαμάτα, και θα λάβει το μοναχι-

Γμηyópios ÄlKaios 
(Παπαφλέσσαβ). 

| Αθήνα, Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο. 

Π 5 Φωτώ««, 
Bios τον Παπα 
Φλέσα, σ. 1. 
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Άποψη των 
ναυπηγείων στην 

Κωνσταντινούπολη 
(1819). 

Δημοσιεύεται 
στο Σπ. Ι. Ασδραχάδ 

(προλ.), 
Η Θεσσαλονίκη 

τον 18ον αιώνα. Τα 
πριν και τα μετά 

η φωνή των 
εικόνων, Αθήνα, 

εκδ. Θεμέλιο, 
1996, σ. 98. 

κό όνομα Tpnyopios, με το οποίο θα γίνει γνω-

OTOS- ωστόσο και πάλι εμφιλοχωρεί ένα πρό

βλημα, δεδομένου ότι όσοι εμπλέκονταν με 

τον μοναχικό βίο το έκαναν πολύ νωρίτερα 

από την ηλικία των 30 ετών, που είναι το 1816 

ο AiKaios. Όπω5 και να έχουν τα πράγματα 

παντού ο μοναχ05 Γρηγόριοβ στη συνέχεια ήρ

θε σε σύγκρουση με τον μητροπολίτη Μο-

νεμβασία5, πράγμα που τον ανάγκασε να εγκα

ταλείψει τη μονή Βελανιδιάβ και να καταφύ

γει σε ένα άλλο μοναστήρι, και συγκεκριμένα 

στη μονή Ρεκίτσα5, που βρίσκεται μεταξύ Μι

στρά και Λεονταρίου. 

Η συνέχεια ms ενδιαφέρουσα5 avxns εξι

στόρησα θέλει τον νεαρό μοναχό Γρηγόριο 

Δικαίο να έρχεται σε σύγκρουση και με τον 

ισχυρό Τούρκο ms περιοχη5 Λεονταρίου Χου-

σεΐν αγά, γνωστό και tos Σερντάρη, που κα

τείχε πολλά κτήματα κοντά σε εκείνα ms μο-

vns Ρεκίτσα5, τα οποία επιζήτησε να απο

σπάσει από αυτήν. Στιβ συνέχεια διενέξεΐ5 με

ταξύ του Τούρκου τσιφλικά και ms μονήβ ο 

ôpaampios μοναχ08 Tpn^ópios AiKaios φέρε

ται ότι θέλησε να υπερασπιστεί με κάθε τρό

πο την περιουσία ms μονή$, ζήτησε μάλιστα 

και την παρέμβαση του πασά m s Τριπολι-

xoâs. Ακολουθούν διάφορα μυθιστορηματικά 

επεισόδια μεταξύ των ανθρώπων του αγά και 

ms μονη5 που θα συνεπιφέρουν αναπόφευ

κτα και την καταδίωξη του Παπαφλέσσα, ο 

οποίθ5 φαίνεται ότι πλέον δεν μπορεί να πα

ραμείνει στην Πελοπόννησο. Έτσι θα ανα

γκαστεί το 1818 να περάσει πρώτα στη Ζά

κυνθο και από εκεί να κατευθυνθεί στην Κων

σταντινούπολη, προκρίνοντα5, κατά τα φαι

νόμενα, ότι στην πρωτεύουσα ms Οθωμανι-

Kns αυτοκρατορία5 θα υπήρχαν ευνοϊκότερε5 

συνθήκε5 για την περαιτέρω ιερατική του πο

ρεία, δεδομένου ότι θα βρισκόταν κοντά στο 

κέντρο των εξελίξεων ms Α ν α τ ο λ ί α Εκκλη-

aias, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

Πράγματι, στην Κωνσταντινούπολη ο Γρη-

γόριθ5 AiKaios θα γνωρίσει πολύ κόσμο, θα συ

ναντήσει πατριώτε5 του, ανάμεοα OTOVS οποί-

ου8 ο τότε μητροπολίτη Δέρκων, θα έρθει σε 

επαφή με σημαντικά πρόσωπα, θα συνδεθεί με 

την οικογένεια του λόγιου κληρικού Ζαχαρία 

Aiviavos και ακόμα CÛS εκκλησιαστικ05 θα γί-
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νει αρχιμανδρίτη, πιθανοί αναζητώ vxas, πα

ράλληλα, την ευκαιρία για να εκλεγεί μητρο

πολίτη και να τεθεί έτσι επικεφαλή8 Kcrrroias 

επαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 

όπα« μα5 πληροφορεί ο Δημήτρη Αινιάν. Εί

ναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο Airaios εί

χε cnxvés σχέσε^ με τον τότε μητροπολίτη Δέρ-

κων Γρηγόριο (καταγόταν από το χωριό Ζου-

μπάτα Axa'îas), ο onoios θα θανατωθεί μαζί με 

TOUS άλλου5 ιεράρχε5 cos πράξη αντιποίνων για 

την έκρηξη ms ελληνική5 επανάστασηβ. Είναι 

μάλιστα πολύ πιθανόν ο Tpnyopios Δέρκων να 

υπήρξε και μέλθ5 ras Φιλικη8 Εταιρείαβ. 

Ωστόσο, οι επιδιώξει του Γρηγόριου Δικαί

ου για ανώτερη εκκλησιαστική σταδιοδρομία 

φαίνεται να υποχωρούν δραματικά με τη μύη

ση του στη Φιλική Εταιρεία που θα γίνει από 

τον Παναγ. Αναγνωστόπουλο11ά ή από τον Ανα

γνώστη Παπαγεωργίου-Αναγνωσταρά117 OTIS 

21 Ιουνίου 1818. Στον κατάλογο Φιλικών του 

Σέκερη η σχετική αναγραφή έχει καταχωριστεί 

tos εξήβ: «Γρηγό-

pios AiKaios. Αρχι-

μανδρίτη8 και 

έξαρχο8 Πατριαρ-

XIKÓS. Χρόνων 32. 

Διά του Π. Παπα-

γεωργίου. 1818, 

Ιουνίου 21, Κων

σταντινούπολη. 

Τω Ηλία Δικαίω 

εΐ5 Πολιανήν. Γρ. 

ΙΟ».118 Το συνωμοτικό όνομα που έλαβε cos μέ-

λθ5 ras Εταιρείαβ ήταν Αρμόδιθ5, ενώ κατείχε 

και τα διακριτικά αρχικά Α Μ. 

Ο Tpnyópios Aixaios θα ενστερνισθεί με 

θέρμη και ζήλο TOUS σκοπού5 ras Φιλική$ Εται-

ρεία5 και θα αναδειχθεί σε ένα από τα πιο δρα

στήρια μέλη ras, σε έναν από TOUS πιο δρα-

orapious αποστόλου5 Tns. Το πρώτο πεδίο 

ôpaans του υπήρξε βέβαια εκείνο ms Κων

σταντινούπολη αλλά γρήγορα θα επεκτείνει 

τη δράση του και στην περιοχή των Ηγεμο

νιών, όπου, όπα« έχουμε διαπιστώσει, τα πε

ρισσότερα από τα ανώτερα στελέχη ras Εται-

ρεία5 αλλά και ένα πλήθθ5 από μεσαία και κα

τώτερα, θα δραστηριοποιηθούν τα χρόνια πριν 

από την έκρηξη ras ελληνικη5 επανάσταση. 

Σύμφωνα με τον κατάλογο Φιλικών του Παν. 

Σέκερη αλλά και τον Ιωάννη Φιλήμονα, ο Γρη-

γόριοβ φέρεται να μύησε την περίοδο 1818-

1819 τουλάχιστον τριάντα Φιλικού5, ανάμε

σα OTOUS ο π ο ί ο ι υπάρχουν και σημαντικά 

ονόματα (Καμαρην05 KupiaKÓs, Παναγιώτα 

Γιατράκοβ, Δημήτρη Θέμελη5). 

Πρέπει εξάλλου να επαναλάβουμε στο ση

μείο αυτό ότι ο Παπαφλέσσαβ βρίσκεται και 

δραστηριοποιείται στην Κωνσταντινούπολη 

κατά την περίοδο που όλη σχεδόν η ηγετική 

ομάδα ras Εταιρεία5 έχει συγκεντρωθεί στην 

πρωτεύουσα Tns αυτοκρατορία5· με άλλα λό

για βρισκόμαστε στο κρίσιμο διάστημα μετα

ξύ των ετών 1818 και 1820, όταν σημειώνε

ται «μια γενικευμένη ανάπτυξη κινήσεων, σχε

διασμών και άλλων ενεργειών, σε όλε5 Tis χώ-

ρε5 διαμονήβ των Ελλήνων. Οι περισσότεροι 

«απόστολοι» έχουν κινηθεί με επιτυχία, η Εφο

ρεία Tns Κωνσταντινούπολη με την ενεργό 

συμμετοχή του 

Π. Σέκερη λει

τουργεί ικανο

ποιητικά, νέα μέ

λη Tns ηγετική$ 

ομάδαβ óncos ο 

Γρηγόρη Δικαί-

os (Παπαφλέσ-

aas) έχουν δώσει 

ένα νέο δυναμικό 

τόνο στην Εται

ρεία, η δε Πελοπόννησοβ έχει εμπλακεί ορι

στικά στην υπόθεση Tns εξέγερσηβ».119 

Όπωβ προκρίναμε να κάνουμε écos τώρα, να 

προσεγγίσουμε δηλαδή τα ανώτερα στελέχη 

Tns Εταιρείαβ με βάση, κυρίου, Tis πληροφορία 

από τα κείμενα που οι ίδιοι και οι συναγωνιστε5 

TOUS μαΞ παρέχουν και που εξακολουθούν να 

έρχονται στο ipcos, όπω5 λ.χ. το Αρχείο Ξάνθον, 

θα επιχειρήσουμε να παρακολουθήσουμε από 

κοντά τον Γρηγόριο Δικαίο, με απώτερο βέβαια 

σκοπό να γνωρίσουμε καλύτερα το πρόσωπο 

και τη δράση του πρώτα cos Φιλικού και αργό

τερα cos αγωνιστή Tns Επανάσταση, του οποί

ου μάλιστα τη δράση επισφράγισε και ο ηρωι-

KÓS eavaTOS στο Μανιάκι (1825). 

Τα σύμβολα 
του 
Παπαφλέσσα. 
Δημοσιεύονται 
στο Ι. Α. 
Μελετόττουλοβ, 
Η Φιλική 
Εταιρεία. 
Αρχείον 
Π. Σέκερη, 
Αθήνα 1967. 

1 1 6 Φωτάκοβ, Bios 
τον Παπα Φλέσα, ο. 7. 
1 1 7 Ι. Α. Μελετόπουλοβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, σ. 110. 
1 1 8 Στο ίδιο, σ. 110, αρ. 92. 
11° Β. Παναγιωτόπουλοβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, σ. 29. 
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1 2 0 Στο ίδιο, σ. 
72-73. 

1 2 1 Στο ίδιο, σ. 
72-73. 

Χειρόγραφο εγκόλπιο κατηχητή, προστατευμένο με δερμάτινο 
κάλυμμα. Δημοσιεύεται στο Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη« (επιμ.), Η 
Φιλική Εταιρεία, Αθήνα, εκδ. Ακαδημία Αθηνών, 1964, σ. 135. 

Όπα« αναφέραμε, ο Tpnyópios Aiicaios κα

τά το πρώτο διάστημα ras σταδιοδρομία του 

cos Φιλικού ανέλαβε δράση στην περιοχή των 

Ηγεμονιών. Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίεβ 

ότι τον διακατείχε τέτοιοβ ενθουσιασμό« ώστε 

να προβαίνει στην κατήχηση νέων μελών OTIS 

τάξεα ras Εταιρεία5 αδιάκριτα«, xcupis δηλα

δή να λαμβάνει m δέουσε8 προφυλάξει αλλά 

οΰτε και να εγείρει επιφυλάξει για το ποιόν 

τωνπροσήλυτων. Ίσα« κάτι τέτοιο ακριβά« να 

υπαινίσσεται η παρατήρηση του Παναγιώτη 

Αναγνωστόπουλου, ο οποίθ5 κλείνοντα8 ένα 

γράμμα του npos τον Εμμανουήλ Ξάνθο ras 

26ns Μαρτίου 1819 επισημαίνει: «αΰτη η ενό

χλησα και η επαπειλούμενη 

τρικυμία σοι λέγω εν συντό-

μω ότι προήλθεν από την 

αδιαφορίαν του αναθεματι

σμένου παπά Γρηγορίου».120 

Στον κατάλογο των μετακι

νήσεων του Δικαίου ανά Tis 

Ηγεμονία είναι βέβαια το 

Ιάσιο, όπα« μας πληροφο

ρεί επιστολή του Παναγ. 

Αναγνωστόπουλου ras 24ns 

Μαΐου 1819 προβ τον Εμμ. 

Ξάνθου.121 Από την επιστο

λή αυτή, ανέκδοτη έα« πρό

σφατα, αναδημοσιεύουμε 

ένα μικρό απόσπασμα εν

δεικτικό των σχέσεων του 

Γρηγόριου Δικαίου με τα άλ

λα μέλη ras Εταιρείαβ, από 

τα οποία ο επιστέλλων Ανα-

γνωστόπουλοβ δεν φαίνεται 

να έχει και Tis καλύτερε8 δια

θέσει προ5 τον φλογερό αρ

χιμανδρίτη, μολονότι TOVS 

συνδέει η κοινή πελοπον

νησιακή καταγωγή: 

«Ο παππά Γρηγόρκ« ε« ras 

17 τούτου εμίσεψεν διά Γα-

λάτζι, ολίγον συγχυσμένο5 μα-

ζύ μου, εξ a m a s οποΰ τον 

εσυμβοΰλευα να μην πιστεΰη 

τίνα, επειδή και αι κατ' αυτόν 

καταλαλιαί προήλθον εκ τού

του διά την eis καθένα πίστην του. συγχυσμέ-

vos sis τέτοιον τρόπον οποΰ ούτε έξοδα είχεν, 

ούτε ηξεύρω ποίοβ του έδωσεν, επειδή και δεν 

είχεν ούτε λεπτόν. προτού με είχε συστήση sis 

Ισμαήλ καλοί«, και στοχάζομαι ότι δεν θέλει 

αναιρέσει εκείνο όπερ πρότερον είπεν, μ' όλον 

τούτο μη λείψετε αυτού διά να του γράψητε, 

καμονόμενο8 ότι διότι εμάθατε πα« ήλθεν του 

ζητείτε γράμμα μου, και καθα« aas αποκριθή 

οδηγήσθαι και τον προλαμβάνετε, καθ' όποι

ον τρόπον στοχασθήτε EIS το περί εμού...». 

Εξάλλου για την επικείμενη, εν συνεχεία, με

τάβαση του στο Γαλάτζι, μα8 πληροφορεί και 

επιστολή του Δημήτριου Θέμελη προ5 τον Εμμ. 
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Ξάνθο, γραμμένη στα τέλη Μαΐου 1819.m Μά

λιστα από την επιστολή αυτή κερδίζουμε επι

πλέον και το ψευδώνυμο «ιντερεσάτοβ» του 

Γρηγορίου Δικαίου. Όμωβ είχε φθάσει η 7η Ιου

νίου και ο AiKaios δεν είχε εμφανιστεί ακόμη 

στο Γαλάτζι, πράγμα που έχει προκαλέσει ανη

συχία ανάμεσα σε κάποια μέλη TOS Φιλικήβ 

Εταιρεία που τον περιμένουν για διαβουλευ

θεί . Ενδεικτική ras 

ανησυχία5 avTÛs εί

ναι μία άλλη επι

στολή του Δημήτρι

ου Θέμελη npos τον 

Εμμ. Ξάνθο ins 7ns 

Ιουνίου 1819 από το 

Γαλάτζι, όπου ο άρ

χων ισπράβνικο5 

των Ηγεμονιών 

αναφέρει μεταξύ 

των άλλων: «ο Δι-

Kaios αφού εμίσε-

ψεν από Ιάσιον εΐ5 

ταβ 19 του απελθό-

VTOS κατά xas βε-

ßaias ειδήσεΐ5 έχω, 

μέχρι τούδε δεν ήλ-

θενεδώ, και, το τι 

έγινεν ευρίσκομαι eis 

μεγαλοτάτην απο-

ρίαν, φαίνεται ότη 

άλλαξεν τον δρόμον 

του οπού αντί να ερ-

θή εδώ επήγεν ειβ 

άλλον μέρο5, EIS ποί

ον όμω8 αγνοώ· οι 

φίλοι από Ιάσιον 

τον έχουν ότι ευρί

σκεται εδώ... δεν 

ημπορώ να καταλάβω, φίλτατέ μοι, αυτό το κί

νημα του Δικαίου τι εννοεί... θέλω γράψη αύ-

ριον και EIS τον εν Βουκουρέστι ακριβόν μαβ... 

φίλον, αν ήρχοντο ο διάβολθ5 ο AiKaios εδώ 

ήτον πολλά ωφέλιμον, διά xas γνωστ05 αιτία5, 

επειδή ηξεύρω πα^ να τον οικονομήσω...».123 

Οι κινήσει του Γρηγορίου εν συνεχεία εντο

πίζονται στην πρωτεύουσα ras lUaxias, στο 

Βουκουρέστι, όπου μάλιστα αρρώστησε βα-

Ο αρχιμανδρίτη 

φέρεται oxis 3 Αυγούστου 

1819 να αδελφοποιήθηκε 

με τον Ιωάννη Φαρμάκη και 

τον Γεώργιο Ολύμπιο 

ριά. Tis σχετικέ5 πληροφορία αντλούμε από 

επιστολή κάι πάλι του Δημήτριου Θέμελη προ5 

τον Εμμ. Ξάνθο ras 21 ns Ιουλίου 1819: «χθε5 

ελθών από Βουκουρέστι ο σιορ Στέργΐ08 

ripaooas μα5 διηγείται την δεινήν ασθένειαν 

του αγίου Αρχιμανδρίτου κυρίου Γρ. Δικαίου, 

με μεγάλην λύπην και άκρον μα8 κακοφανι-

σμόν, m:is τω επισυνέβη με το να εκοιμήθη 

υποκάτω μια8 κα-

puôias eis εν ζεύκι [: 

γλέντι] οπού είχον 

φίλοι τινέ5 εΐ8 ένα 

παχτζέν, όπου από 

ai|/nqnaias πλευρι-

τωθεΐ5 έπεσε κλινή-

pns επιστρέιΙ/as αυ

τόν εΐ8 λοιμικήν νό-

σον, τον άφησε δε, 

cos μα5 λέγει, eis 

αθλίαν κατάστασιν 

και ο Oeós να τον 

βοηθήση».124 

Η ίδια πληροφο

ρία για την αρρώ

στια του Δικαίου 

διασταυρώνεται και 

από παράλληλη ras 

που βρίσκουμε σε 

επιστολή του Π. 

Ρουμπίνη npos τον 

Εμμ. Ξάνθο και φέ

ρει χρονολογία 24 

Ιουλίου 1819 αλλά 

και από αντίστοιχη 

ras 28ns του ίδιου 

μήνα γραμμένη 

από τον Ευάγγελο 

Μαντζαράκη προβ 

τον ίδιο αποδέκτη. Ο Tpnyópios AiKaios φέ

ρεται ασθενή5 και σε επιστολή ras 4ns Αυ

γούστου 1819 του Π. Ρουμπίνη npos τον Εμμ. 

Ξάνθο, μολονότι σε έγγραφο ras IarapiKns 

και Εθνολογική5 Εταιρεία, ο αρχιμανδρίτη 

φέρεται OTIS 3 Αυγούστου 1819 να αδελφο

ποιήθηκε με τον Ιωάννη Φαρμάκη και τον Γε

ώργιο Ολύμπιο.125 Σύμφωνα με όλα τα δεδο

μένα η αδελφοποίηση αυτή έγινε όχι για συ-

Γεωργάκηβ 

Ολύμπκκ 
(1772-
1821). 
Αθήνα, 
Εθνικό 
Ιστορικό 
Μουσείο. 

1 2 2 Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθον, τ. Α', σ. 65. 
123 Σ τ ο ίδιο, 
τ.Α',σ. 91-92. 
124 £ τ ο ί§10ί 

τ. Α', ο. 105-06. 
1 2 5 Ι. Α. Μελετόπουλοβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, 

αρ. εγγρ· 7302 και Αρχείο 
Εμμανουήλ Ξάνθον, 
τ.Α',σ. 128. 
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OpKos φιλικού, 
σχέδιο του Νίκου 

Εγγονόιτουλου. 
Μικρή Πινακοθήκη 

Κομοτηνή«. 
Δημοσιεύεται 

στο Κ. Περτπνιώτη-
Ανκαζίρ, Nines 
Εγγονόπουλος. 

Ο ζωγραφικός τον 
κόσμος-, Αθήνα, 

Μουσείο Μπενάκη, 

2007, σ. 347. 

12ί> Αρχείο 
Εμμανουήλ 

ζάνθον, τ. Α', 
σ. 133. 

νωμοτικοι^ λόγουδ αλλά είχε τον χαρακτήρα 

προσωπικήβ συμφωνία για αμοιβαία συν

δρομή και συνεργασία. 

Αυτά, λοιπόν, \ias παραδίδουν για την κατά

σταση του Δικαίου στο Βουκουρέστι οι επιστο-

\és που μνημονεύσαμε παραπάνω. Ωστόσο, ο 

Ιω. Φιλήμοναβ (και ο Φωτάκο5 αργότερα) πα

ραδίδει για τον Γρηγόριο Δικαίο και το γνωστό 

επεισόδιο στο Βουκουρέστι, όταν ο αρχιμαν

δρίτη θέλησε να πληροφορηθεί με δυναμικό 

τρόπο από τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο 

για την Υπέρτατη Αρχή, στην οποία διεκδίκησε 

και τελικά πέτυχε να συμμετάσχει και ο iôios. 

Τότε φαίνεται ότι απέκτησε το ψευδώνυμο Αρ-

μόδΐ08 και τα συνωμοτικά αρχικά Α Μ, που έχου

με ήδη αναφέρει. Ωστόσο, ο Γρηγόριοβ Airaios 

φαίνεται ότι διαθέτει γερή 

υγεία και έτσι αρκετά γρήγο

ρα από μελλοθάνατοδ, όπα« 

τον ήθελαν πολλοί αλληλο

γράφοι στα γράμματα τουβ, 

aus 4 Αυγούστου και κυρίου 

axis 11 Αυγούστου 1819 φέ

ρεται cos υγιώ σε επιστολή του 

Ευάγγελου Μαντζαράκη προβ 

τον Εμμ. Ξάνθο, καθώβ και σε 

άλλη επιστολή ms iôias ημε-

ρομηνία8 του Δημήτριου θ έ -

μελη προδ τον Εμμ. Ξάνθο, 

προ5 τον οποίο μάλιστα στέλ

νει και του5 χαιρετισμού^ του.126 

Αναφέραμε παραπάνω ότι 

ο Tpn^ópios AiKaios κατάφε

ρε να γίνει και aurós μέλθ5 OIS 

Apxns ras Εταιρεία5. Τότε 

ακριβώ5 έλαβε γνώση και των 

διεργασιών που γινόταν στα 

ανώτερα κλιμάκια ms και συ

γκεκριμένα την αποστολή του 

Εμμ. Ξάνθου στην Πετρού

πολη στην προσπάθεια να πεί

σουν τον Ιωάννη Καποδίστρια 

να αναλάβει την αρχηγία ras. 

Στη γραμμή αυτή, σύμφωνα 

με έγγραφο που βρέθηκε στο 

αρχείο Υψηλάντη, θα απο

στείλει και ο Παπαφλέσσα5 

στην Πετρούπολη τον Γεωργάκη Ολύμπιο και 

τον Ι. Φαρμάκη για να παρακαλέσει τον Κα

ποδίστρια για τον ίδιο λόγο. Το σχετικό έγγραφο 

που αναφέραμε δεν πρέπει όμως να έφθασε πο

τέ στα χέρια του υπουργού του τσάρου. 

Ωστόσο, οι ενέργειέβ του aus Ηγεμονίεβ 

και η όλη δραστηριότητα του πρέπει να ανη

σύχησαν Tis επιτόπιε8 apxés. Έτσι ο Γιαν-

vicòras γιατρόβ Μιχαήλ XpnoTapns και άλλοι 

Φιλικοί, που κατάλαβαν ότι ο Δικαίοβ διέτρε

χε σοβαρό κίνδυνο, τον ειδοποίησαν και του 

συνέστησαν να απομακρυνθεί γρήγορα από 

το επικίνδυνο περιβάλλον. Βέβαια, ο iôios πρό

βαλλε cos δικαιολογία των ενεργειών του τη 

συγκέντρωση δωρεών για τη σύσταση του σχο

λείου που, όπω8 έχουμε αναφέρει, οι Καλλι-
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μάχΐΉ και Néypns ετοιμάζονταν να ιδρύσουν 

στην Πελοπόννησο, ενώ στην πραγματικό

τητα απώτερο5 σκοπ08 TOUS ήταν η συγκεκα

λυμμένη συγκέντρωση χρημάτων για την ενί

σχυση του έργου ms Εταιρεία. Έτσι κατόρ

θωσε να πάρει διαβατήριο και να αναχωρή

σει από το Βουκουρέστι. 

Στη δράση του Γρηγόριου Δικαίου πρέπει 

εξάλλου να προστεθεί και η μεταστροφή του 

Ανδρέα Σφαέλου. Γνωρίζουμε ότι ο τελευ-

raios είχε σταλεί εκ μέρου8 του αδελφού του 

δολοφονηθέντο5 Νικολάου Γαλάτη, Ευστα

θίου, προκειμένου να εξοντώσει ορι

σμένα υψηλά στελέχη TOS Εταιρείαβ cos 

εκδίκηση για το θάνατο του αδελφού 

του. Ο Σφαέλοβ στην περιπλάνηση του 

axis Ηγεμονία φέρεται ότι επιχείρησε 

να έλθει σε επαφή με τον Δικαίο, ο οποί-

os τελικά θα κατορθώσει να τον μετα

στρέψει από του5 σκοπου5 του και τον 

καταστήσει ενεργό στέλεχοβ TOS Εται-

ρεία5 - μάλιστα πολέμησε και σκοτώ

θηκε στη μάχη στο Σκουλένι τον Ιού

νιο του 1821. Τη μεταστροφή αυτή του 

Σφαέλου υπαινίσσεται και σε επιστο

λή του προ5 τον Εμμ. Ξάνθο TOS 9 ns Σε

πτεμβρίου 1819 ο Δ η μ ή τ ρ η Θέμελη5, 

γράφοντα5: «έχω εντελεστάτην πληρο-

φορΐαν ότι ανταμόθην [ο Σφαέλθ5] με 

τον Δίκαιον... και φαίνεται από εν γράμ

μα το οποίον έστειλεν εδώ εΐ5 ένα του 

φίλον ο γνωστ05... ότι έλαβεν άλλην 

μορφήν, καθησυχάσαντε$ αυτόν από 

του να ακροβατεί».127 

Γνωρίζουμε ήδη ότι από το 1818, 

όταν αποφασίστηκε από του8 ηγέτε8 

TOS Φιλικήβ Εταιρεία$ η αναχώρηση 

αποστόλων-εθνεγερτών npos διάφορε5 πε-

pioxés για την οργάνωση των επιτόπιων 

κλιμακίων TOS Εταιρείαβ, ο Καμαρηνό$ Κυ-

piaKÓs -ο onoios, όπω5 έχουμε σημειώσει, 

μυήθηκε στην Εταιρεία από τον Π α π α 

φλέσσα- είχε επιφορτισθεί με τη σημαντι

κή αποστολή να μεταβεί στη Μάνη και να 

κατηχήσει τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. 

Πράγματι, ο Κυριακόβ πέτυχε να φέρει σε 

πέρα5 την αποστολή του. Καί όχι μόνο αυ

τό. Εκ μέρουβ του Πετρόμπεη και μέσω του 

Κυριακού θα εκδηλωθούν πρωταγωνιστι-

Kés ε ν ε ρ γ ε ί KaOcós ο τελευταίθ5 axis αρ-

xés του 1819 θα φθάσει στην Κωνσταντι

νούπολη cos κομιστη5 επιστολών του Πε

τρόμπεη προ5 τον Ιωάννη Καποδίστρια και 

τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, με Tis οποίεβ θα 

του5 ζητούσε οικονομική βοήθεια και στην 

ουσία θα του5 έκανε πρόταση να τεθούν 

επικεφαλή$ TOS Φιλική5 Εταιρεία και κα

τά συνέπεια του απελευθερωτικού αγώνα 

που ετοιμαζόταν. Με άλλα λόγια ο Πε-

τρόμπεηβ μέσω του Κυριακού έχει πληρο

φορηθεί το παιχνίδι που παιζόταν στα ανώ

τερα κλιμάκια TOS Ε τ α ι ρ ε ί α και πιθανό

τατα αποπειράθηκε να ενεργήσει cos πα

ράλληλο όργανο εν05 άλλου πρωταγωνι

στικού κέντρου των μελλοντικών εξελίξε

ων. Είναι, μάλιστα, ενδεικτικό ότι ο Κα-

μαρην05 Κυριακόβ θα φθάσει στην Π ε 

τρούπολη πριν από τον επίσημο απεσταλ

μένο TOS Φιλικη5 Εταιρεία Εμμ. Ξάνθο, γι' 

Πετρόμπει» 
Μαυρομιχάλης. 
Αθήνα, Εθνικό 
Ιστορικό 
Μουσείο. 

127 Στο ίδιο, χ. Α', σ. 167. 
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Ειτιστολή 
Γρ. Δικαίου 

(Αρμοδίου) προβ Π. 
Αναγνωστόπουλο. 
Πελοπόννησοβ, 22 

Φεβρουαρίου 1821. 
Δημοσιεύεται στο 

Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθον, τ. Γ', 

Αθήνα, Ιστορική 
και Εθνολογική 

Εταιρεία τικ 
Ελλάδοδ, 2002. 

128 Αρχείο 
Εμμανουήλ Ξάνθον, 

τ. Α', σ. 2-4. 
12<? Στο «fco, σ. 171, 

177. 

αυτό και ο τελευταίοβ με επιστολή του npos 

τον Κυριάκο τη$ Ins Ιανουαρίου 1820 από 

τη Μόσχα, του συνιστά να τον περιμένει 

και να μην ενεργήσει από μόνο5 του αλλά 

να δείξει ότι είναι συνετόβ, όπωβ έχει δη

λώσει γι' αυτόν ο Aimios που γραπτοί τον 

είχε συστήσει στον Ξάνθο.1 2 8 

Από το Αρχείο Ξάνθον, λοιπόν, το οποίο πολ-

λε5 (popes έχουμε μνημονεύσει στην απόπειρα 

\ias να ανανεώσουμε, όσο γίνεται, τα στοιχεία 

που διαθέτουμε για τα ηγετικά στελέχη ras Φι-

λικήβ Εταιρεία5, έχουμε δυο, écos πρόσφατα 

ανέκδοτε5, επιστολέ5 του Γρηγόριου Δικαίου 

npos τον Καμαρηνό Κυριάκο.129 Η πρώτη εί

ναι γραμμένη από το Βουκουρέστι στ^ 13 Σε

πτεμβρίου 1819 και σε αυτή ο Airaios ομολο

γεί ανοιχτά ότι άνοιξε μια επιστολή του Κυ

ριακού προβ τον Μιχαήλ Χρηστα-

ρή και διαπίστωσε την ανοησία του 

να κατηγορεί ανθρώπου8 και κυ-

picos ότι βεβαιώθηκε ότι Κυριακόβ 

δεν γνωρίζει καλά τα πράγματα: 

«τούτο το γράμμα σου μ' εβεβαίω-

σε ότι εΐ5 έτι αεροβατει^, καθ' ότι 

ηθέλησε5 να δείξη5 ότι ευρίσκεσαι 

εΐ5 μεγάλα5 υποθέσει και ότι είσαι 

σημαντικόν υποκείμενον, και με 

τούτο δεν έκαμε5 άλλο τι, αλλά απέ-

δειξε8 καθαρότατα την κουφότητα 

του voós σου... Καμαρηνέ! σε πα

ρακαλώ να φέρεσαι εΐ8 okas σου TOS 

συναναστροφά5, συνομιλία5 και κι

νήματα, με μεγάλην προσοχήν και 

πάντοτε να εξακολουθή$ τα$ νου-

θεσίαβ του Παναγιωτάκη [Ανα

γνωστόπουλου]...». 

Στην επιστολή αυτή γίνεται φα

νερό ότι ο AiKaios αντιμετωπίζει 

πλέον την όλη κατάσταση με τρό

πο περισσότερο συγκρατημένο, κα-

Ocos οι πρώτεβ κινήσει του eras Ηγε-

μονίε8 διακρίνονταν από υπέρμε

τρο ενθουσιασμό, και, κατά m πα

ρατηρήσει των άλλων Φιλικών, 

εμπεριείχαν μεγάλο κίνδυνο να απο

καλυφθούν σημαντικά μυστικά τηβ 

Εταιρεία8. Με τον Καμαρηνό Κυ

ριάκο βέβαια γνωρίζεται από την συμπαραμο-

νή του8 στην Κωνσταντινούπολη λίγου5 μήνε8 

νωρίτερα, και από τα γραφόμενά του φαίνεται 

ότι τρέφει για αυτόν μεγάλη συμπάθεια και 

αγάπη. Για την Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, ο 

AiKaios αναφέρει στην ίδια επιστολή ότι ετοι

μάζεται να ξεκινήσει την ίδια μέρα (13 Σε

πτεμβρίου 1819) και παρακινεί τον Κυριάκο 

να έλθει και CLVTÓS εκεί για να συναντηθούν. 

Πράγματι, ο Tpnyópios AiKaios θα βρεθεί 

στην Κωνσταντινούπολη με τον Καμαρηνό Κυ

ριάκο, σύμφωνα με επιστολή ras 4ns Οκτω

βρίου 1819. Η επιστολή είναι γραμμένη με το 

ίδιο επιτιμητικό ύφο8, καθα« τον κατηγορεί ότι 

στην Κωνσταντινούπολη που βρέθηκε δεν συ

μπεριφέρθηκε με συνετό τρόπο αλλά απευθυ

νόταν στον ένα και στον άλλο και γύρευε χρή-
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ματα ενώ παράλληλα κοινοποιούσε τον σκο

πό του ταξιδιού του: «Καμαρινέ! τα τοιαύτα κι

νήματα δεν είναι ανθρώπων μεγαλοφρονού-

ντων οίτινε5 κινούνται να κάμουν κοινήν ωφέ-

λειαν, αλλά χαμερπών, αχαρακτηρίστων και 

μικρονόων· συ δεν έκαμεβ άλλο τίποτε5 εδώ, 

παρά να öoons λαβήν eis TOUS υπεναντίου5 με 

τα φερσίματα σου να σατηρίζωσι το όνομα μαδ 

eis ras συναναστροφά5 των... όθεν σε παρα

καλώ... να διορθώσω το ελάττωμα σου διά ras 

ÓKpas σιωπήδ, προσοχήδ και καλόν φέρσιμον...». 

Στη συνέχεια του συνιστά να περιμένει και πά

λι οδηγία από τον 

Παναγ. Αναγνω

στόπουλο, τον οποί

ον του συνιστά να 

ακούει με προσοχή. 

Πέρα από τη δια

πίστωση των συμ

βουλών που δίνει ο 

rpnyópios AiKaios 

στον Κυριάκο, η 

προσεκτική ανά

γνωση των δύο επι

στολών και ειδικό

τερα ras δεύτερα 

μα8 αφήνει να υπο

θέσουμε βάσιμα ότι 

ο αρχιμανδρίτη 

γνωρίζει για us προ-

Θέσεΐ5 του Πετρό-

μπεη («γνωρίζω τι 

ημπορείδ να δικαιολογηθη8 εΐ8 τούτο, ότι δη

λαδή σε ε^ίαααν οι κάτω»), ενώ είναι διαπι

στωμένο ότι υπάρχει ανοικτή επαφή μεταξύ 

Δικαίου και Πετρόμπεη, óncos άλλωστε ο Πα-

παφλέσσα5 αναφέρει και στην πρώτη και στη 

δεύτερη. Εξάλλου, η συνεχη5 υπόμνηση στον 

Καμαρηνό Κυριάκο να ακολουθεί όσα του λέ

γει ο Παναγιώτα Αναγνωστόπουλθ8, iocos 

υποδηλώνει τον σχηματισμό μια5 μικρή5 ομά-

ôas Πελοποννησίων εντ05 ras Φιλική$ Εται

ρεία, η οποία παρακολουθεί από κοντά τιβ 

εξελίξει και έχει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό 

για το επικείμενο επαναστατικό κίνημα. Άλλω

στε, μετά από λίγο ο KupiaKÓs Καμαρην05 θα 

χάσει τη ζωή του, αποτελώντα5 μαζί με τον Νι

κόλαο Γαλάτη το δεύτερο θύμα των εσωτερι

κών συγκρούσεων ras Φιλικήβ Εταιρείαβ και η 

υπόνοια ras παράκαμψα των μηχανισμών ras 

Εταιρείαδ εκ μέρουβ του -έστω και CÙS οργάνου 

του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη- πρέπει να συ

νετέλεσε αποφασιστικά στην καταδίκη και 

εκτέλεση του λίγο αργότερα. 

Στην παραμονή και δράση του Γρηγόριου 

Δικαίου στην Κωνσταντινούπολη αναφέρεται 

και ο Παναγ. Αναγνωστόπουλθ5 σε επιστολή 

του από το Ρένι ras 24ns Ιανουαρίου 1820, προ5 

τον Εμμ. Ξάνθο: ότι δηλαδή βρήκε τα πράγ

ματα ο AiKaios στην 

Κωνσταντινούπολη 

σε αταξία και «ο Αρ-

μόδιθ8 [= AiKaios] 

TOUS μεν παραπονε-

μένου8 ησύχασε, 

TOUS δε κακοβούλου8 

ανέτρεψεν ησύχα«». 

Τα στοιχεία αυτά 

αποτελούν ακόμα 

μια ένδειξη ότι με

ταξύ Αναγνωστό

πουλου και Δικαίου 

έχει αναπτυχθεί μια 

οικειότητα και δε-

σμ08, καθώδ λίγο 

παρακάτω ο Ανα-

γνωστόπουλθ5 ανα-

φερόμενο5 και πάλι 

στη δράση των κα

κόβουλων αναφέρει ότι ο ίδιοδ και ο AiKaios 

«κινδυνεύουν να απαυδήσουν». 

Μία εξαιρετικά εύστοχη περιγραφή του 

χαρακτήρα του Γρηγόριου Δικαίου, θεωρώ 

ότι κάνει ο Γεώργΐ08 Λεβέντηβ σε γράμμα 

του από το Βουκουρέστι προ5 τον Εμμ. Ξάν

θο (Πετρούπολη) ras 19ns Μαΐου 1820.130 

Ο σεμν08 auras αλλά ôpaarapios Φιλικόδ 

θυμάται τη δράση του Αναγνωστόπουλου 

και του Δικαίου OTIS Ηγεμονίε5 και γράφει: 

«ο δεύτερο5 [AiKaios] είναι καλόβ, πλην EIS 

άκρον τολμηρ05 εΐ5 τα έγγραφα του, και ήθε

λε γένη ωφέλημον αν εκείθεν τον ελέγετε ότι 

έμαθον οι εκεί φίλοι το αχαλήνοτον Qpaaos 

του και ότι πρέπει να γένη μετριώτερο8. με 

Παπαφλέσσα^. 
Επιζωγραφισμένη 
λιθογραφία. 
Δημοσιεύεται 
στο Δήμητρα 
Κουκίου-
Μητροπουλου, 
Adam Friedet, 
Προσωπογραφίες 
Αγωνιστών της 
Ελληνικής 
Επανάστασης, 
Αθήνα, εκδ. 
Ιστορική και 
Εθνολογική 

Εταιρεία 
ins Ελλάδοβ, 

2007, σ. 179. 

ΐ30Στο/Λο,τ.Β' , 
σ. 115. Η επιστολή 
είναι γνωστή και 
από την Απολογία 
και από τα 
Απομνημονεύματα 
του Ξάνθου. 
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Ο κοζανίτηβ 
Φιλικόβ 

Γεώργιοδ 
Λασσάνηβ 

(1793-1870). 
Δημοσιεύεται 

στο Εμμ. Γ. 
Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η 

(εττιμ.), 
Η Φιλική 

Εταιρεία, Αθήνα, 
εκδ. Ακαδημία 
Αθηνών, 1964, 

σ.59. 

131 Αρχείο 

Εμμανουήλ Ξάνθον, 

τ.Β',σ. 173. 

!32 Στο MÌO, 

σ. 178 και Ι. Α. 

Μελετόττουλθ5, 

Η Φιλική Εταιρεία, 

σ.66. 

τούτο διορθώνεται διότι κατά τα άλλα είναι 

καλόβ, έχει ψυχήν γενναίαν, Bóppos ελληνι-

κόν, και άλλα αναγκαία eis τον άνθρωπον 

προτερήματα, xcopis όμω5 να τον δώσητε να 

καταλάβη ότι προέρχεται από εμέ διότι εγώ 

τον επίπληξα αρκετά». 

Ο Γρηγόρη παραμένει αυτή την περίοδο, 

δηλαδή το 1820, στην Κωνσταντινούπολη, 

όπου η δράση του δεν φαίνεται xopis κινδΰ-

vous. Ο AGavaoios Σέκερηβ γράφοντα8 από 

την Οδησσό στον Εμμ. Ξάνθο στΐ5 14 Αυγού

στου 1820 που τώρα πια βρίσκεται στο Ισμαή-

λιο, éxovras επιστρέψει από την Πετρούπο

λη όπου είχε πετύχει να αναλάβει την αρχη

γία ms Φιλικήβ Εταιρείαβ ο Αλέξανδρο5 Υψη

λάντη, αναφέρεται στου5 κινδύνουβ αυτου5 

με σαφή τρόπο: «ο Αρμόδιθ5 [AiKaios] και ο 

Κάριμο5 [Παναγιώτη8 Σέκερη] κάθε στιγμήν 

ευρίσκονται eis κίνδυνον να γένωσι θΰμα των 

τυράννων· δεν απελπίζονται όμα«, αλλά φέ

ρονται γενναία« και μ' όλην την δυνατήν προ-

σοχήν, και αν τι απευκταίον συμβή eis αυτούβ, 

εκπληρώνουν το προ5 την ιεράν πατρίδα χρέ-

os των, και γίνονται παράδειγμα των λοιπών». 

Ο Γ ρ η γ ό ρ η AiKaios θα εγκαταλείψει και 

πάλι την Κωνσταντινούπολη στ« 23 Αυγού

στου 1820 και μετά από 8 ημέρε5, και συγκε

κριμένα στ« 31 Αυγούστου 1820, γνωρίζου

με τώρα ότι θα φθάσει και πάλι στο Βουκου

ρέστι και óvras ακόμα στην καραντίνα θα κα

λέσει τον Δημήτριο Καλαματιανό, αξιωματι

κό του ρωσικού στρατού, τον οποίο το 1818 

ο AiKaios είχε μυήσει στη Φιλική Εταιρεία, 

για να συζητήσουν.131 

Ή δ η έχουν δρομολογηθεί πλέον aoßapes 

εξέλεξε«, KaOcós ο Αλέξανδρο5 Υψηλάντη, cos 

αρχηγόβ m s Φιλικήβ Εταιρεία, είχε φθάσει 

στο Ισμαήλιο ms Beoaapaßias τον 

Οκτώβριο του 1820 όπου θα συρ

ρεύσουν πολλοί Φιλικοί (Ξάνθοβ, 

Περραιβ08, Aaoaavns, 'Hßos Ρή-

yas, Ευμορφόπουλθ5, Θέμελη5, 

Ύπατρο5, Μαντζαράκηβ, κ.ά.). 

Ανάμεσα του5 βέβαια και ο Γρηγό-

pios AiKaios, τον οποίο είχε ειδο

ποιήσει ο Παναγιώτα Σέκερηβ να 

σπεύσει στο Ισμαήλιο κατ' εντολήν 

του ίδιου του Υψηλάντη.132 Πράγ

ματι, εκεί για πρώτη φορά ο Δικαί-

os θα γνωρίσει τον αρχηγό ms Φι-

λική5 Εταιρείαβ. 

Όπω5 έχουμε ήδη αναφέρει, στο 

Ισμαήλιο στ« apxés του Οκτωβρί

ου 1820 έλαβαν χώρα οι κρίσιμε5 

συσκέψεΐ5 που θα οδηγήσουν στην 

έκρηξη του Αγώνα. Στ« συσκέψεΐ5 

αυτέ5 είχε αποφασιστεί ότι ο αγώ-

vas θα ξεσπούσε πρώτα στη Μάνη 

και σ' αυτόν βέβαια η συμμετοχή 

του αρχηγού ms Φιλικήβ Εταιρεία 

ήταν επιβεβλημένη. Κατόπιν τούτων όλοι ανέ

λαβαν να φέρουν σε πέρα8 κάποια κρίσιμη 

αποστολή και έτσι στον Δικαίο ανατέθηκε ο 

συντονισμ05 ms δ paons στην Πελοπόννησο. 

Έτσι ο Γρηγόρη AiKaios θα πάρει τον δρό

μο από το Ισμαήλιο npos τη νότια Ελλάδα στ« 

28 Νοεμβρίου 1820. Στην πορεία του προ8 

την Πελοπόννησο ο Tpnyópios AiKaios θα πε

ράσει και πάλι από την Κωνσταντινούπολη, 

όπου θα φθάσει στ« 4 Νοεμβρίου 1820, και 

θα παραμείνει écos τ« 12 του ίδιου μήνα. 
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Την άφιξη του θα κοινοποιήσει στον Ξαν

θό με γράμμα του ms 12ns Νοεμβρίου 1820 

από την Κωνσταντινούπολη, όπου αναφέρει 

ότι συνάντησε μεγάλη προθυμία από TOUS Φι-

λικου8 και όπου περιμένει TOUS Αθαν. Τσα

κάλωφ και Παναγ. Αναγνωστόπουλο, πλήρη5 

αγωνιστικού φρονήματο5 ότι «ελπίζονται με

γάλα πράγματα προ8 εκτέλεσιν ιερού ημών 

σκοπού». Από την Πόλη, επίση5, ο Γρηγόριοβ 

θα απευθύνει OTIS 15 Νοεμβρίου 1820 επι

στολή -γραμμένη σε πολλά σημεία με παρα-

πλανητικέ5 λέξεΐ5- προ8 την Εφορεία Tns Φι-

λικη5 Εταιρεία στη Μόσχα, με την οποία ζη

τά άμεση αποστολή βοήθεια5 σε χρήματα και 

μπαρούτι, «ότι η περίσταση είναι πολλά κρι-

σιμωτάτη και δεν επιδέχεται ουδέ την παρα-

μικράν αργοπορίαν».133 Εκεί περιεβλήθη και 

με τον τίτλο του πατριαρχικού εξάρχου, ώστε 

να αποκτήσει μεγαλύτερο tópos η επεικείμε-

νη αποστολή του στην Πελοπόννησο. Σε συ

νεννόηση κατόπιν με την Εφορεία ras Φιλι-

Kns Εταιρεία5 στην Πόλη και τον Παναγιώτη 

Σέκερη ο Γρηγόρη AiKaios αγοράζει ένα κα

ράβι στο όνομα του Μυτιληνιού εμπόρου και 

δραστήριου Φιλικού Παλαιολόγου Λεμονή και 

με καπετάνιο τον Μανόλη Ψαριανό αρχίζουν 

το ταξίδι, μέσω Μυτιλήνηβ, Κυδωνιών, για την 

Πελοπόννησο. 

Ο Παναγ. Σέκερη κάνει και αυτ05 μνεία 

των γεγονότων αυτών σε μια επιστολή του τηβ 

12ns Δεκεμβρίου npos τον Αλ. Υψηλάντη.134 

Σύμφωνα με τον Σέκερη ο AiKaios αναχώρη

σε με το καράβι OTIS 29 Νοεμβρίου 1820 από 

την Πόλη, ο iôios, όμο«, óncos αναφέρει, μο

λονότι είχε λάβει σχετική εντολή του Υψηλά

ντη, δεν του παρέδωσε όλα τα απαραίτητα έγ

γραφα, επειδή ο AiKaios «είναι καλ05 διοργα-

viams αλλά περισσότερον από το πρέπον και 

ακόμη συνωδευμένο5 με ένα δεσποτικόν ócpos, 

το οποίον εδυσαρέστησε πολλού8». Ωστόσο, 

Το λιμάνι 
και η πόλη 
ins 'Yôpas 
τον 19ο αιώνα, 
σε χαλκογραφία 
του Barclay 
(Ιστορικό 
Αρχείο -
Μουσείο 
Yôpas). 

133 Εμμ. Ξάνθοβ, 
Α πομνημονενματα, 
σ. 116 και Αρχείο 
Εμμανουήλ Ξάνθον, 
τ. Γ, σ. 53-55. 
134 Ι. Α. 
Μελεχόπουλοβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, 
σ. 73-74. 
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!35 Αρχείο Εμμανουήλ 
Ξάνθου, τ. Β', σ.249. 

13ο Β. Παναγιωτοπουλθ5, 
Η Φιλική Εταιρεία, σ. 31. 

!37 Βλ. και Αρχείο 
Εμμανουήλ Ξανθού, 

τ. Β', σ. 206. 
1 3 8 Ι. Α. Μελετόπουλοβ, 

Η Φιλική Εταιρεία, σ. 79. 

στην ίδια επιστολή ο Σέκερηβ αναφέρει ότι ο 

AiKaios έλαβε 90.000 γρόσια (m 15.000 έδω

σε ο Σέκερηβ), ενώ οι έφοροι υποσχέθηκαν ότι 

θα του στείλουν και άλλα, μολονότι ο Παπα-

φλέσσα5 OTOVS εφόρου8 ras Πόλη8 δεν έκανε 

καλή εντύπωση: «τα ίχνη του Αρμοδίου δεν 

TOUS έκαμαν καλήν εντΰπωσιν και είναι ανά

γκη va TOUS γράψετε εγκαρδιώνοντέ5 TOUS». 

Παρά τα αρνητικά σχόλια του Σέκερη και 

TOUS δισταγμού^ του το πλοίο αυτό θα φθάσει 

στην Ύδρα και oris Σπέτσε8 και αφού αποβι

βάσει τον Παπαφλέσσα, με τυπικό ιδιοκτήτη 

τον Παλαιολόγο Λεμονή, έπρεπε εν συνεχεία 

να πλεύσει στην Τερ

γέστη για να παραλά

βει, συμφωνά με Tis 

αποφάσεΐ5 του Ισμαη-

λίου, τον Αλέξανδρο 

Υψηλάντη και να τον 

μεταφέρει στη Μά

νη. 1 3 5 Πράγματι, το 

πλοίο θα φθάσει τον 

Δεκέμβριο του 1820 

και μολονότι, óncos 

σημειώνει ο Βασ. Πα-

ναγιωτόπουλθ5, βρι

σκόμαστε μπροστά σε 

μια ακόμα οργανωτι

κή επιτυχία TOS Φιλι-

Kns Εταιρεία, ο Αλ. 

Υ ψ η λ ά ν τ η δεν θα 

φθάσει ποτέ στην 

Τεργέστη, επειδή έχει 

αλλάξει το σχέδιο και 

κατευθύνεται βορειότερα, όπου θα εμπλακεί 

OTIS γνωστέ5 π ο λ έ μ ι α περιπέτειε5 με κορύ

φωση την καταστροφή στο Δραγατσάνι.136 

Με την ευκαιρία ras απόπειρα8 συγγραφή8 

ras βιογραφία auras και εν όψει των γεγο

νότων που αναφέρθηκαν λίγο πριν, κρίνω σκό-

πιμιο να παραθέσω και ένα απόσπασμα από 

επιστολή του Αλ. Υψηλάντη προβ τον Εμμ. 

Ξάνθο, γραμμένη OTIS 4 Νοεμβρίου 1820 και 

γνωστή ήδη από την έκδοση των Απομνημο

νευμάτων τοπ Ξάνθου.137 Στην επιστολή αυτή 

αναφέρει ο Υψηλάντη: «η ευγένεια σου δε 

γράψε παρευθύ^ και προ5 τον Περραιβόν και 

Ο Παπαφλέσσοβ 

πρέπει να προετοιμάσει 

και να προπαγανδίσει 

την έναρξη του 

επαναστατικού αγώνα, 

να πείσει TODS προκρίτου 

των νησιών και του Μοριά 

ότι επίκειται η άφιξη 

του Αλέξανδρου 

Υψηλάντη και ότι αυτοί 

πρέπει να βοηθήσουν 

με όλε5 xis δυνάμει TOWS 

Δικαίον, (US παραγγελμένο5 παρ' εμού διά να 

μην εκτέλεση ras υστερινάβ διαταγά8 μου, αλ

λά να εξακολουθήσωσιν cos ωμιλήσαμεν αυ

τού προσωπικοί»: τι υπονοεί εδώ ο Υψηλά-

vras; Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεοα σε αυ

τά που γράφει και στην αλλαγή του σχεδίου 

που ο iôios αποφάσισε και πραγματοποίησε; 

Η άφιξη του Γρηγόριου Δικαίου στην Ύδρα 

και axis Σπέτσε5 θα γίνει γνωστή στον Σέκερη 

από γράμμα του ίδιου του Δικαίου προβ τον Σέ

κερη, που μνημονεύει το γεγον05 σε άλλη επι

στολή του ras 3ns Ιανουαρίου 1821.138 Ο Γρη

γ ό ρ η , óvras πλέον στην Πελοπόννησο, θα 

αντιμετωπίσει αρχικά 

πολΰ δύσκολε8 κατα-

στάσεΐ5. Πρέπει να 

προετοιμάσει και να 

προπαγανδίσει την 

έναρξη του επανα

στατικού αγώνα,να 

πείσει TOUS προκρίτου8 

των νησιών και του 

Μοριά ότι επίκειται η 

άφιξη του Αλέξανδρου 

Υψηλάντη και ότι αυ

τοί πρέπει να βοηθή

σουν με όλε8 Tis δυνά

μ ε ι TOUS. Ωστόσο, ο 

Υψηλάντη βραδυπο-

ρεί, επειδή έχει αλλά

ξει προσανατολισμού^ 

και ο Παπαφλέσσα5 

δεν γνωρίζει τίποτε, 

δεν έχει ειδοποιηθεί 

για Tis κινήσει του και αυτό δυσκολεύει αφά

νταστα Tis ενεργε ί του. 

Ο Παναγιώτα Σέκερηβ, που έχει μείνει στην 

Κωνσταντινούπολη, φαίνεται ότι και αυτήν ακό

μα την κρίσιμη στιγμή θυμάται τον εκρηκτικό 

χαρακτήρα του αρχιμανδρίτη και γι' αυτό γρά

φοντα του από την Πόλη ans 18 Ιανουαρίου 

1821 προσπαθεί να τον αποτρέψει από παρά-

φορε8 ενεργεί και φιλονικίε5: «Εγώ που τόσον 

σε ενθυμούμαι πάντοτε να σου λέγω μεθ' ειλι

κρίνεια το "τυψον μεν άκουσον δε". Άφησε το 

δεσποτικόν ucpos. Γενοΰ μετριώτερον ορμητι-

KÓS... μην αγαπήσηβ ποτέ σχίσματα, τα οποία 

94 



Ο Ι Φ Ι Λ Ι Κ Ο Ι 

Η Βοστίτσα (Αίγιο). Χαλκογραφία. Ιδιωτική Συλλογή. Δημοσιεύεται στο Tónos και Εικόνα. 
Χαρακτικά ξένων περιηγητών για την Ελλάδα, τ. Γ', Αθήνα, εκδ. Ολκόβ, 1983, σ. 111. 

κατά την ιστορίαν έφεραν τον παντελή αφανι-

σμόν eis την αναγεννηθησομένην Ελλάδα, οί

ον ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Δεν είναι και-

pós φιλονεικίας αλλά άμιλλας και κάμνε ό,τι δι

δάσκεις... στοχάσου ότι έλαβες το ζΰγι εις το χέ

ρι, από το οποίον κρέμεται η αιώνιος δόξα ή 

(άπαγε της βλασφημίας) το αιώνιον όνειδος. 

Μη βιασθήτε να τρυγήσητε όμφακας [: αγου

ρίδες] ,..».139 Ο ίδιος ο Σέκερης εξάλλου μετά από 

11 ημέρες (7 Ιανουαρίου) θα του γράψει με την 

ευκαιρία της αναχώρησης του Γεωργίου Πάνου 

και άλλο ένα μικρό γράμμα, όπου, ανάμεσα στα 

άλλα, θα του επαναλάβει: «Προσέξετε δι' αγά-

πην Θεοΰ να μην κάνετε κανένα λάθος, επειδή 

η περίστασις είναι κρίσιμος και το λάθος (ο μη 

γένοιτο) καταντά αδιόρθωτον».140 

Είναι φανερό ότι ο Παναγ. Σέκερης αυτή την 

περίοδο αποτελεί έναν από τους σπουδαιότε

ρους κρίκους στην αλυσίδα της Φιλικής Εται

ρείας. Τούτο άλλωστε γίνεται αντιληπτό από 

την προσεκτική μελέτη των εγγράφων που απο

τελούν το αρχείο του.141 Μάλιστα, ενώ γνωρί

ζουμε ότι το κρίσιμο αυτό διάστημα δεν υπάρ

χει ανοικτή επαφή μεταξύ του Αλ. Υψηλάντη 

και του Γρηγόριου Δικαίου, από επιστολή του 

Σέκερη προς τον Ξάνθο της 1ης Φεβρουαρίου 

1821, ο Σέκερης προσπαθεί να φέρει σε επαφή 

τους δύο βασικούς παράγοντες αυτής της πε

ριόδου, Υψηλάντη και Παπαφλέσσα, μέσω του 

Ξάνθου, καλώντας τον τελευταίο να του εμπι

στευτεί όποια γράμματα έχει για τον Δικαίο.142 

Από το ίδιο γράμμα πληροφορούμαστε ότι ο 

Σέκερης και η Εφορεία της Κωνσταντινούπο

λης, ενώ ο Παπαφλέσσας ετοιμαζόταν να ανα

χωρήσει για την Πελοπόννησο, δεν του εμπι

στεύτηκαν «την βούλλαν και τα δοκιμάσματα 

[γράμματα] των σύννεφων [μελών της Φιλικής 

Εταιρείας] », όσα βρίσκονταν στα χέρια του Σέ

κερη, εξαιτίας και πάλι του παρορμητικού χα

ρακτήρα του φλογερού αρχιμανδρίτη. 

Εν τω μεταξύ στις 26 Ιανουαρίου 1821 έλα

βε χώρα στη Βοστίτσα (Αίγιο) μυστική συγκέ

ντρωση των προκρίτων της βορειοδυτικής Πε

λοποννήσου, στην οποία βέβαια ήταν παρών 

και ο Γρηγόριος Δίκαιος, ο οποίος παρουσία

σε τα σχέδια και τις εντολές του Αλ. Υψηλάντη 

για την έναρξη του αγώνα. Ωστόσο, ο Παπα

φλέσσας συνάντησε τη δυσπιστία, ακόμα και 

την έχθρα, ορισμένων, οι οποίοι πρόβαλαν μια 

σειρά λόγων, σύμφωνα με τους οποίους η επα

νάσταση έπρεπε να αναβληθεί για το μέλλον. 

Ο Φωτάκος μας παραδίδει 11 κρίσιμα ερωτή-

!39 Στο ΙόΊο,σ. 81-82. 
1 4 0 Στο ίδιο, σ. 82. 
1 4 1 Στο ίδιο, α. 83-87. 
1 4 2 Στο ίδιο, σ. 84. 
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Η διάβαση 
του Προύθου 

αττό τον 
Αλέξανδρο 
Υψηλάντη. 

Έργο του Peter 
Von Hess. 

Δημοσιεύεται 
στο Γ. Τσοΰλιοε • 

Τ. Χατζήδ 
(εταμ.), 

Ιστορικόν 
Λεύκωμα TUS 

EXXnvtKUs 
Επαναστάσεως 

χ. Α', Αθήνα, 
εκδ. Μέλισσα, 

1970, σ. 39. 

143 φωχάκοβ, Bios τον 
Παπαφλέσσα, σ. 16-17. 

ι44Τ.ΑΘ.Γριχσόπουλθ5, 
Φιλικά Κείμενα, σ. 101-

102, Εμμ. HavOos, 
Απομνημονεύματα, σ. 

144-145 και Αρχείο 
Εμμανουήλ Ξάνθον, τ. Γ', 

σ.108-110. 
145 Αρχείο Εμμανουήλ 

Ξανθού, τ. Γ, ο. 106-107. 

ματα που είχαν ετοιμάσει οι πρόκριτοι να θέ

σουν στον Παπαφλέσα αναμένονταβ να λά

βουν Tis avrioTODŒS απαντήσει ώστε να κα

θορίσουν τη στάση TOUS. 143 Τα ερωτήματα αυ

τά περιελάμβαναν ακόμη και ερωτήσει για το 

ποια ευρωπαϊκή δύναμη θα υποστήριζε την 

εξέγερση, τι θα γινόταν αν αποτύγχανε το κί

νημα κ.λπ. Φυσικά ο Γρηγόρη AiKaios βρέ

θηκε σε δύσκολη θέση, επειδή ήταν αδύνατο 

να δοθούν απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα 

και, κατά τον Φωτάκο, «ο Αρχιμανδρίτη θυ-

μωθείβ TOUS εφοβέρισεν, ότι αν δεν συγκατα

νεύσουν να επαναστατήσουν, avxós είναι δια-

τεθειμένοβ από την Σεβ. Αρχήν... να μίσθωση 

1000 Πισινοχωρίτα5 και Σαμπαζότα5 και άλ

λους τόσους MaviaTas να κάμη την αρχήν Tns 

επαναστάσεο«, και όποιον πιάσουν xtopis όπλα 

οι Τούρκοι, as τον θανατώσουν». 

Η σύσκεψη ras Βοστίτσα5 απέτυχε ολο

κληρωτικά και μάλιστα ειπώθηκαν βαρειέ$ 

κουβέντε5 -σύμφωνα με τη μαρτυρία του πρω-

τοσύγκελου Αμβροσίου 

Φραντζή που παραβρέθηκε 

στη σύσκεψη- από τον Πα

παφλέσσα και τον μητρο

πολίτη Παλαιών Πατρών 

Γερμανό, ο οποίοβ, μαζί με 

τον προεστό των Καλαβρύ

των Ανδρέα Ζαΐμη, ήταν 

αντίθετοι προβ το προετοι

μαζόμενο επαναστατικό κί

νημα και προσωπικά ενα

ντίον του Γρηγόριου Δικαί

ου. Φαίνεται μάλιστα ότι 

υπήρξε και πρόταση να συλ

ληφθεί ο Παπαφλέσσα^ ή να 

περιορισθεί στη μεσσηνια

κή μονή Tns Σιδηρόπορτα5. 

Έτσι ο Παπαφλέσσαβ βρί

σκεται πλέον σε μεγάλη αδη

μονία και σε πολύ δύσκολη 

θέση, επειδή, ενώ διαδίδει την 

άμεση άφιξη του Αλ. Υψηλά

ντη, ο npivKmas δεν εμφανί

ζεται. Γι' αυτό axis 22 Φε

βρουαρίου 1821, την ημέρα 

που ο πρίγκιπα8 διέβαινε τον 

ποταμό Προύθο, θα γράψει 

εσπευσμένα προς τον Ξάνθο 

εκφράζονταβ την απορία του 

για την καθυστέρηση TOS άφι-

ξη5 του Υψηλάντη, αντίθετα 

προ5 όσα αυτόβ είχε υποσχε

θεί ότι θα κάνει aus συσκέψεΐ5 του Ισμαηλίου 

και παρά Tis δικέβ του φροντίδε8 και ετοιμασία 

για την έναρξη του κινήματοβ.144 Την ίδια ημέ

ρα θα γράψει περίπου τα ίδια και προ5 τον Πα-

ναγ. Αναγνωστόπουλο, απευθύνοντα5 την επι

στολή του στο Βουκουρέστι.145 Πέρα από αυτά 

ο Παπαφλέσσαβ φοβάται ότι υπάρχει άμεσο8 

KÎVÔUVOS να υποψιαστούν Tis κινήσει των με

λών Tns Εταιρεία οι Τούρκοι και το όλο εγχεί-
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ρήμα να κινδυνεύσει. Την ίδια εξάλλου μέρα θα 

γράψει και τρίτη επιστολή, προς μη κατονομα

ζόμενους αποδέκτες («Εντιμώτατοι Κύριοι»), αλ

λά προφανώς προς τα ανώτερα στελέχη της Εται

ρείας εκτός Πελοποννήσου, αναφερόντος όλες 

τις ενέργειες του αλλά και τα όσα προσμένει με 

αγωνία να γίνουν από την ηγεσία της Φιλικής 

Εταιρείας. Το ενδιαφέρον είναι ότι και στα τρία 

γράμματα ο Δίκαιος δεν αναφέρεται στη συνέ

λευση της Βοστίτσας, προφανώς μη θέλοντας να 

συντελέσει σε δισταγμούς και χρονοτριβές. 

Ο Παναγ. Σέκερης όμως εξακολουθεί να 

γράφει στον Γρηγόριο Δικαίο και να τον συμ

βουλεύει, χωρίς φυσικά να έχει άμεση γνώση 

των πραγμάτων -ούτε άλλωστε ήταν δυνατόν 

να έχει καθώς η άφιξη της αλληλογραφίας από 

τη Μολδοβλαχία και κυρίως από την Πελο

πόννησο απαιτούσε πολλές μέρες για να φθά

σει- και να τον διαβεβαιώνει για τη φιλία του 

και την εμπιστοσύνη του. Είναι χαρακτηρι

στική μία αποστροφή στο γράμμα του Σέκε

ρη της 24ης Φεβρουαρίου 1821 προς τον Δι

καίο, όπου αναφέρουνται τα προφητικά: «ο 

Αρμόδιος [Γρηγ. Δίκαιος] τότε απαθανατιστεί 

το όνομα του με τον θάνατον και χύσιν του αί

ματος του, όταν το αίμα του χυθή, όταν και 

όπως, και όπου πρέπει», και θα εξακολουθή

σει να του δίνει και πάλι συμβουλές και νου

θεσίες ώστε να μη συμπεριφέρεται όπως πα

λαιότερα στη Βλαχία και Μολδαβία, όταν πολ

λοί καταφέρονταν εναντίον του Παπαφλέσ

σα για τις άστοχες ενέργειες του.146 

Όμως, παρά τα γραφόμενα του συνετού 

Παναγ. Σέκερη για μετριοπάθεια, οι καιροί 

δεν απαιτούσαν τέτοιες «αρετές» αλλά έντο

νη δραστηριότητα, γι' αυτό και Γρηγόριος Δί

καιος, παρά την απογοήτευση του για την ου

σιαστική έλλειψη ανταπόκρισης εκ μέρους των 

προεστών της βορειοδυτικής Πελοποννήσου 

θα κινηθεί προς άλλες κατευθύνσεις. Από την 

Αχαΐα, δηλαδή, ο Γρηγόριος Δίκαιος κινήθη

κε προς τη Γορτυνία και συναντήθηκε οταΑα-

Σημαία των 
Σπετσών με 
σύμβολα tns 
OiÀiKns Εταιρείας 
και την επιγραφή 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή 
ΘΑΝΑΤΟΣ. 
Ι. Κ. Mazapaiens-
Amav, Σημαίες 
ελευθερίας Αθήνα, 
εκδ. Ιστορική και 
Εθνολογική 
Εταιρεία xns 
Ελλάδος 1996, 
σ.21. 

146 Ι. Α. 
Μελετόπουλοβ, 
Η Φιλική Εταιρεία, 
σ. 89-90. 
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Καλαμάτα. Λιθογραφία του Α. St. Aulaire, 1835. Δημοσιεύεται 
στο Καλαμάτα, Tónos και Εικόνα, Καλαμάτα, εκδ. Δημοτική Επιχείρηση 

λοποννήσου, δεν έμεινε cmparuos. Ωστόσο, 

υπάρχει στο Αρχείο του Ξάνθου μία επιστολή 

ras 19ns Μαρτίου 1821, η οποία cos το 2002 

παρέμεινε ανέκδοτη και, κατά τη γνώμη μα$, 

είναι πολΰ σημαντική για την εξέλιξη των 

πραγμάτων.147 Η επιστολή αυτή δεν φέρει όνο

μα οΰτε αποστολέα ούτε παραλήπτη· όπωβ 

όμο« παρατηρεί και ο Ι. Κ. Μαζαράκηβ-Αι-

νιάν που τη σχολιάζει, από τα συμφραζόμενα 

φαίνεται ότι μάλλον πρόκειται για επιστολή 

του Εμμ. Ξάνθου προβ τον Γρηγόριο Δικαίο. 

Στο Αρχείο σώζεται το πρωτότυπο και δεν 

γνωρίζουμε αν αντίγραφο ras έφθασε και στα 

χέρια του Παπαφλέσσα- έτσι μόνο υποθετι

κά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το περιε

χόμενο ms αυτούσιο ή με κάποιο άλλο τρόπο 

έγινε γνωστό σ' αυτόν. Όπω5 και να έχουν τα 

πράγματα ο HavOos στο γράμμα αυτό προ

βαίνει σε μια αναλυτική παράθεση των όσων 

συμβαίνουν a m Ηγεμονία: αναφέρεται λε-

πτομερώβ a m κινήσει του Υψηλάντη, στο 

σχέδιο του ώστε μετά τη συντριβή των Τούρ

κων στα βόρεια να κινηθεί επικεφαλη5 του 

147 Αρχείο 
Εμμανουήλ 

Ξάνθον, χ. Γ', 
σ. 152-156. 

Πολιτιστικήδ Ανάτττυξηβ Καλαμάτα*, 1996, σ. 39. 

γκάδια με μέλη m s οικογένειαβ των Δελη-

γιανναίων, τα οποία έδειξαν την ίδια ανα

βλητικότητα και δυσπιστία έναντι του Πα

παφλέσσα, ενώ ταυτόχρονα του ζήτησαν απο

δείξει και εγγυήσε^ για όσα αυτ08 διέδιδε, 

δηλαδή για την άφιξη στρατιωτών, πόλεμο 

εφοδίων κ.λπ. 

Ο Παπαφλέσσαβ ωστόσο θα συνεχίσει τιβ 

επαφέβ του και μάλιστα συναντήθηκε με τον Θε

όδωρο Κολοκοτρώνη και τον Νικηταρά, ενώ ήρ

θε σε επαφή και με Tis apxés ras Mavns, όπου 

δρούσαν την εποχή αυτή ο Xpiorócpopos Περ-

paißos και ο Θεόδωρο5 Κολοκοτρώνη. O n o s 

παραθέτει ο Φωτάκοβ στον βίο του Παπα

φλέσσα, υπήρξε σχέδιο για την εξόντωση του 

Παπαφλέσσα, το οποίο τελικά δεν πραγματο

ποιήθηκε, επειδή ο αρχιμανδρίτη ήταν σε θέ

ση να προβλέπει TO κινήσει των αντιπάλων του. 

O n o s και να έχουν τα πράγματα είναι γε-

γον05 ότι ο Παπαφλέσσαβ, μολονότι απο-

γοητευμένοβ εξαιτία8 ras βραδυπορίαβ του Αλ. 

Υψηλάντη και ras ανεξήγητα γι' αυτόν κα-

θυστέρηση5 του να βρεθεί στα μέρη ras Πε-
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στρατού και νά φθάσει στον Όλυμπο ras Θεσ-

odkias και από εκεί στην Πελοπόννησο, για 

να συμπληρώσει και τοΰτο το σημαντικό: 

«[...Jos aas ranos αν έμεινε xcopis αρχηγόν 

τοΰτο δεν προήλθεν απ άλλο, ειμή διότι ο αρ-

xiarparayos έχων όλην την πεποίθησιν EIS τον 

πατριωτικόν ζήλον, eis την αγχίνοιαν και αξιό-

τητα και δυνατά μέσα των αυτοΰ αρχόντων aas 

εστοχάσθη ότι και xcopis ras παρουσία5 του, εί

ναι ικανοί να εκλέξουν μεταξύ των ένα αρχηγόν 

έα« να έλθη ο iôios ή εΐ5 των αυταδέλφων του. 

Ο αγών και τα συμφέροντα είναι κοινά διά τού

το και αι ενέργειαι των αυτό

θι αδελφών θέλουν γίνει cos τα 

επιθυμοΰμεν, άγετε λοιπόν 

και κινηθήτε συν Θεοΰ και η 

θεία βοήθεια μεθ' ημών έσται. 

Απόφαση χρειάζεται και όλα 

γίνονται με την απόφασιν και 

προθυμίαν. Αυτή είναι η θέ

λησα του Αρχηγού ημών...». 

Πολΰ σημαντικά όλα αυ

τά αν ήλθαν σε γνώση του 

Δικαίου, έστω και με καθυ

στέρηση, αφοΰ το γράμμα 

είναι γραμμένο eras 19 Μαρ

τίου 1821 και σχεδόν Tis 

iòies ημέρε$ ξεκινά και η 

επανάσταση στην Πελο

πόννησο. Αλλά και μετά από 

μέρε5 να έγιναν γνωστά, πά

λι ξεκαθάριζαν το τοπίο και 

έδιναν το σύνθημα για την 

επανάσταση και οπωσδή

ποτε κοινοποιούσαν ότι η 

Εν τω μεταξύ τον Μάρτιο του 1821 είχε 

φθάσει στον Αρμυρό ras Mavns πλοίο φορ

τωμένο με πολεμοφόδια που έστελναν οι Φι

λικοί ras Σμύρνη και των Κυδωνιών, πράγ

μα για το οποίο άλλωστε είχε ενεργήσει ο 

Παπαφλέσσα5 κατά τη διέλευση του από Tis 

Κυδωνιά και σε Aiyes μέρε5 η επανάσταση 

θα είναι γεγονόβ, Ka0cos Μανιάτε5 αγωνιστέ5 

με επικεφαλή5 τον Πετρόμπεη Μαυρομιχά

λη, τον Κολοκοτρώνη, τον Παπαφλέσσα, 

τον Νικηταρά, τον Αναγνωσταρά θα εξορ

μήσουν προ5 τη Μεσσηνία και στις 23 Μαρ-

αναμενομενη απο ωρα σε 

ώρα άφιξη του Αλέξανδρου 

Υψηλάντη δεν ήταν δυνατόν 

να πραγματοποιηθεί, όπα« 

άλλωστε και δεν πραγματο

ποιήθηκε. Πολΰ σΰντομα 

όμω5 θα φθάσει στην Πελο

πόννησο, μαζί με άλλα μέλη 

ras Φιλικη8 Εταιρείαβ, «εΐ8 

των αυταδέλφων του», όπα« 

αναφέρεται στην επιστολή, 

ο Δημήτριθ5 Υψηλάντη. 

Οι Kaxnyopies 
του Παλαιού Πατρών Γερμανού 

κατά του Παπαφλέσσα 
φθασεν ειβ την νήσον Σπετσών Γρηγόρη Tis, AiKaios λεγό-

μενο5, και εκείθεν μετέβη eis την Πελοπόννησον, συνεπιφέ-

ρων γράμματα από μέρου5 του Αλεξάνδρου Υψηλάντη προβ 

τουβ Πελοποννήσου, διαλαμβάνοντα, ότι η μηχανή είναι έτοιμη, και ότι 

ουδενόβ άλλου δείται, ή του Kivnaovros αυτήν μοχλοΰ, και ότι μία ισχυ

ρά δυναμό είναι σΰμμαχοβ, και ότι να είναι οι πάντεβ έτοιμοι, και evrós 

ολίγου θέλει φθάσει και ο iôios εκεί, και εν ενί λόγω να ακοΰσωσι και να 

πιστεΰσωσιν, όσα ήθελε TOUS ειπεί ο AiKaios, cos άνθρωποδ φιλαλήθηβ. 

Όθεν οι μεν Πελοποννήσιοι έμειναν εν αμηχανία περί του πρακτέου, 

βλέποντε8 το παράκαιρον και ανέτοιμον· ο δε AiKaios, άνθρωπο8 απατε-

ών και εξωλέστατο5 περί μηδενόβ άλλου φροντίζων ειμή τίνι τρόπω να 

ερεθίση την ταραχήν του Έθνουδ, διά να πλουτίση εκ των αρπαγών, TOUS 

εβεβαίωνεν, ότι είναι τα πάντα έτοιμα, πλάτων μιλιοΰνια άπειρα κατα

τεθειμένα ένεκα τοΰτου εΐ5 διάφορα Ταμεία, εφόδια πολεμικά, και πυ

ροβόλα όργανα αναρίθμητα εναποκείμενα EIS ôiacpopous τόπου$, δυνά

μει στρατιωτικό^ διωρισμένσ^ από μέρου5 ras Poaaias προβ βοήθειαν των 

Ελλήνων, πλοία πολλά καλώβ ωπλισμένα και εφωδιασμένα, και άλλα τοι-

αΰτα παίγνια ras (pavraaias, τα οποία οι μεν φρόνιμοι και πείραν έχο-

Yies των πραγμάτων εΐ5 ουδέν ελογίζοντο, οι δε άπειροι νομίζοντεβ τα 

τοιαΰτα τιλάσματα cos αληθή, επί τη βάσει του συστατικοΰ οποΰ επέφε-

ρεν από μέρουβ του Υψηλάντη, κατήντησαν εΐ8 αχαλίνωτον, ενθουσια-

σμόν [...] ώστε η Διοίκησα έλαβε πολλά διδόμενα να βεβαίωση Tas υπο-

voias ras περί του σκοπού των Ελλήνων. 

Πηγή: Απομνημονεύματα αγωνιστών τον '21- Παλαιών Πατρών Γερμανού, (εττιμ. Εμμ. 

Γ. Πρωτοψάλτη^), εκδ. Χ. Κοσμαδάκη και Σια, σ. 81 

99 



ΟΙ Ι Δ Ρ Υ Τ Ε Σ Τ Η Σ Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Η Σ Ε Λ Λ Α Λ Α Σ 

Παράδοσιβ του 
Ακροκορίνθου. 

Έργο Ι 
του Ρ. von Hess. 

τίου θα καταλάβουν την Καλαμάτα, η μικρή 

τουρκική φρουρά τηδ onoias θα παραδοθεί 

αμαχητί στουδ Έλληνεδ. 

Από την απελευθερωμένη Καλαμάτα ο Πα-

παφλέσσαδ, αφού οι πρώτεδ επαναστατικέδ κι

νήσει ευοδώθηκαν, θα συνεχίσει ακάθεκτοδ, 

μετακινούμενοδ από περιοχή σε περιοχή, πα-

ροτρύνονταδ τουδ κατοίκουδ να ξεσηκωθούν και 

βοηθώ νταδ όπου υπήρχε ανάγκη. Έτσι θα κα

τευθυνθεί από την Καλαμάτα προδ την Αρκα

δία [Κυπαρισσία] και στη συνέχεια στην Αν

δρίτσαινα, στην επαρχία Ολυμπία, στην Κα

ρύταινα. Από εκεί αναστροφή και άφιξη στο 

Άργοδ, όπου διευθέτησε ορισμένα ζητήματα του 

κινήματοδ και από εκεί στην Κόρινθο, προκει

μένου, μαζί με άλλουδ Έλληνεδ, να αντιμετω

πίσουν τΐδ οθωμανικέδ δυνάμει που έσπευδαν 

προδ την ξεσηκωμένη Πελοπόννησο. Τα διά

φορα επεισόδια τηδ δράσηδ του την εποχή αυ

τή και στη συγκεκριμένη περιοχή αναφέρει με 

κάθε λεπτομέρεια ο πρώτοδ βιογράφοδ του Γρη-

γόριου Δικαίου, ο Φωτάκοδ. Συγκεκριμένα στην 

αφήγηση του Φω-

τάκου γίνεται λόγοδ 

για πυρπόληση των 

παλατιών του Κιαμίλ 

μπέη στην Κόρινθο, 

για να θεωρηθούν 

υπεύθυνοι όλοι οι κά

τοικοι τηδ περιοχήδ 

και να ανακοπεί η 

εγκατάλειψη του 

αγώνα· αναφέρεται 

η κατάληψη από τον 

Παπαφλέσσα πύρ

γου στο Σοφικό Κο-

ρινθίαδ, όπου είχαν 

οχυρωθεί Έλληνα 

που δεν είχαν διάθε

ση να πολεμήσουν· 

τέλοδ, αναφέρεται το 

κλείσιμο του στο 

φρούριο του Άργουδ. 

Σ τ η συνέχεια ο 

Παπαφλέσσαδ θα 

βρεθεί και πάλι 

στην Καρύταινα και 

από εκεί θα σπεύσει 

στα Μεγάλα Δερβέ

νια τηδ Μεγαρίδαδ 

προκειμένου να ενι

σχύσει τουδ Έλλη-

νεδ που συγκεντρώ

θηκαν εκεί τον Ιού

λιο του 1821 για να αποκρούσουν την εισβο

λή των τουρκικών δυνάμεων, οι οποίεδ έχο-

νταδ επικεφαλήδ τον Ομέρ Βριόνη κατευθύ

νονταν προδ την Πελοπόννησο. Εν τω μετα

ξύ θα φθάσει στην Πελοπόννησο αντί του Αλέ

ξανδρου Υψηλάντη ο αδελφόδ του Δημήτριοδ 

και ο Γρηγόριοδ Δικαίοδ θα σπεύσει στη Βέρ-

βενα για να τον συναντήσει. 
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Η αδιάκοπη κινητικότητα του συνεχίζεται 

χωρίς ανάπαυλα και στη συνέχεια ms έχει να 

επιδείξει διέλευση από τα Τρίκορφα, τα Με

γάλα Δερβένια και την άφιξη του στην Τρι-

πολιτσά, μετά την άλωση TOS πρωτεΰουσα5 

του πασαλικίου του Μοριά από TOUS Έλλη

νες, και στην Κόρινθο, όπου παραβρέθηκε 

στην άλωση του κάστρου του Ακροκορίνθου. 

Τον Δεκέμβριο του 1821 ο Γρηγόριος Δικαί-

os θα εκλεγεί μέλθ5 TOS Πελοποννησιακής Γε

ρουσίας, η οποία είχε 

πρόεδρο τον Δημή

τριο Υψηλάντη, και 

βέβαια θα λάβει cos 

πληρεξούσιθ5 μέρο8 

OTIS εργασία TOS Α' 

EOviKiis Συνέλευσης 

στην Επίδαυρο (20 

Δεκεμβρίου 1821). 

Βρισκόμαστε πια 

στο έτος1822,όταν 

ενέσκηψε δευ/ós κίν-

ôuvos για τουβ ετιανα-

στημένου5 Έλληνεβ, 

Ka0ós έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν την 

εισβολή των δυνάμε

ων του Δράμαλη. Και 

από αυτή τη σκληρή 

μάχη δεν θα απουσιά

σει ο Γρηγόριθ5 Δι-

Kaios. Βρέθηκε λοιπόν 

στον Αχλαδόκαμπο 

και έλαβε μέρο5 OTIS 

συσκέψεις του Κολο

κοτρώνη για την αντιμετώπιση του σοβαρού 

κινδύνου. Από τις συσκέψεΐ5 θα βρεθεί και στον 

πραγματικό πόλεμο και θα λάβει μέρο5 oris συ

γκρούσεις του Μαλανδρίνου και εν συνεχεία, 

μαζί με τον Δημ. Υψηλάντη, σ' εκείνες που έλα

βαν χώρα στο Αγιονόρι, στον Άγιο Σώστη και 

στην Περαχώρα τον Ιούλιο του 1822. 

Η παρουσία του στα πολεμικά μέτωπα 

εναλλάσσεται με εκείνη των πολιτικών εξε

λίξεων και έτσι ο Παπαφλέσσα5 θα λάβει μέ

ρος στη Β' Εθνική Συνέλευση που συνήλθε 

στο Άστρο8 TOS Kuvoupias (29 Μαρτίου -18 

Ο Tpnyopios Airaios 

βρέθηκε στον 

Αχλαδόκαμπο 

και έλαβε μέρο5 

OTIS συσκέψεΐ5 

του Κολοκοτρώνη 

για την αντιμετώπιση 

του σοβαρού 

κινδύνου ms εισβολη8 

του Δράμαλη. 

Από us συσκέψε^ 

θα βρεθεί και 

στον πραγματικό 

πόλεμο και θα λάβει 

μέρο5 aus συγκρούσει 

Απριλίου 1823), cos πληρεξούσκ« Πελοποννή

σου. Όπως είναι γνωστό η Β' Εθνική Συνέλευ

ση είχε ως κύριο σκοπό την αναθεώρηση του 

Προσωρινού Πολιτεύματος που είχε καθιερώ

σει η Α' Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου. Στην 

Επιτροπή που συγκροτήθηκε για τον σκοπό αυ

τόν και πράγματι τροποποίησε το Πολίτευμα 

TOS Επιδαύρου θα λάβει μέρος ως μέλος και ο 

Γρηγόριος Δίκαιος (τα άλλα μέλη ήταν οι: επί

σκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ, Γεώργιος Καλαράς, 

Κωνσταντίνο8 Μετα-

ξάβ, Αναγνώστη Μο-

vapxiôns, Κ. Ζώτος, 

Γεώργιος Ψύλλοι, Εμ

μανουήλ Avrcoviaôns 

και Θεόδωρος Νέ

γρης). Λίγο αργότερα, 

στις 27 Απριλίου 1823 

διορίστηκε υπουργός 

Εσωτερικών και την 

1η Ιουλίου 1823 

υπουργός της Αστυνο

μίας στην κυβέρνηση 

Γ. Κουντουριώτη. 

Ο Γρηγόριος Δί

καιος θα πρωταγωνι

στήσει με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο και 

στις εμφύλιες διαμά

χες που ξέσπασαν 

την περίοδο αυτή με

ταξύ των επαναστα

τημένων Ελλήνων ως 

αποτέλεσμα της 

διεκδίκησης και νο

μής της εξουσίας από διάφορες ομάδες που 

συνέθεταν: παλαιοί κοινοτικοί άρχοντες, άν

θρωποι των όπλων, Πελοποννήσιοι, νησιώ-

τεβ, Ρουμελιώτε5, παλαιοί Φιλικοί κ.λπ. 

Ό π α « ήταν επόμενο ο Θεόδωρο8 Κολοκο

τ ρ ώ ν η μετά την εξουδετέρωση του Δράμα

λη αύξησε σημαντικά τη δύναμη και επιρ

ροή του και éxovras cos πολιτικό έρεισμα την 

Πελοποννησιακή Γερουσία και την υπο

στήριξη ισχυρών προυχόντων (Κρεββατά$, 

Δεληγιανναίοι, Μαυρομιχαλαίοι, Φωτήλα5, 

Περούκα5 κ.ά.) θα βρεθεί σε αντιπαράθεση 
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1 και 2. Αξιωματικοί 
και στρατιώτηβ 
3. 'Ελληναβ του 

Ναυπλίου 
4. Γυναίκα xns 

Πελοποννήσου. 
Χαλκογραφία 

σε χαρτί, 
επιχρωματισμένη. 
Δημοσιεύεται στο 
Λεονόρα Ναβάρη 

(ετημ.), Η ελληνική 
ενδυμασία, Αθήνα, 

Μουσείο Μπενάκη, 
2006, σ. 136. 

με την κεντρική εξουσία. Στην ουσία η Πε

λοποννησιακή Γερουσία ασκούσε έργο κε

ντρικής κυβέρνησης καθώς διέθετε πολλές 

εξουσίες και αρμοδιότητες (στρατολογία, μι

σθοδοσία, οργάνωση πολεμικών επιχειρή

σεων, διαχείριση προσόδων κ.λπ.). 

Όπως ήταν αναμενόμενο η πολιτική εξου

σία, η οποία απέρρεε από τις ρυθμίσεις της 

Α' Εθνικής Συνέλευσης της Επιδαύρου και 

κυρίως οι Υδραίοι και ο κύκλος του Αλέξαν

δρου Μαυροκορδάτου, προσπάθησαν αρχι

κά να συνεννοηθούν με τους στρατιωτικούς 

και τους πελοποννήσιους προύχοντες, υπο

σχόμενοι αξιώματα αλλά και να τους απει

λήσουν με απόσυρση από τον αγώνα. Η πρό

ταση των Υδραίων φάνηκε συμφέρουσα σε 

ορισμένους από τους πελοποννήσιους πρού

χοντες (Π. Μαυρομιχάλη, Παναγ. Κρεββα-

τά, Αναγνώστη Δεληγιάννη) αλλά συνάντη

σε την αντίδραση των στρατιωτικών. Έτσι 

εκδηλώθηκε σφοδρή αντίδραση των Υδραί

ων, οι οποίοι κατήγγειλαν τους πάντες και 

επικαλούμενοι τη δεινή θέση στην οποία βρι

σκόταν η Επανάσταση κάλεσαν τους πελο

ποννήσιους πατριώτες να εγκαταλείψουν την 

ομάδα του Θ. Κολοκοτρώνη και να ενώσουν 

τις δυνάμεις τους με την εθνική διοίκηση. 

Βρισκόμαστε πλέον στα τέλη του 1822 και 

η κεντρική εξουσία της εποχής βρίσκεται σε 

ευθεία αντιπαράθεση με τον Θ. Κολοκο

τρώνη και τους οπαδούς του, και προκειμέ

νου να τον αποδυναμώσει έτι περαιτέρω υπό

σχεται τιμές και αξιώματα στους στρατιωτι

κούς και στους προύχοντες της Πελοποννη

σιακής Γερουσίας, με αποτέλεσμα να εγκα

ταλείψουν το στρατόπεδο του Κολοκοτρώ

νη ο Μαυρομιχάλης, ο Παναγ. Γιατράκος, ο 

Αναγνωσταράς, ο Βασ. Πετμεζάς. 

Στην ολοένα και αυξανόμενη κλιμάκωση 

της αντιπαράθεσης ο Κολοκοτρώνης αρνή

θηκε να παραδώσει στη διοίκηση το φρού

ριο του Ναυπλίου που είχε καταλάβει και 

κατείχε. Επιπλέον στις 18 Ιανουαρίου όρι

σε ως τόπο της Εθνοσυνέλευσης το Ναύπλιο 

και κάλεσε τον φρούραρχο Δημ. Πλαπούτα 

να το παραδώσει. Τέτοιο πράγμα φυσικά 

δεν έγινε αποδεκτό και έτσι ορίσθηκε ως τό

πος της Εθνοσυνέλευσης το Άστρος αλλά 

συγχρόνως ο Κολοκοτρώνης βρέθηκε σε δύ

σκολη θέση επειδή φάνηκε να ενεργεί αντε

θνικά. Έτσι αγωνιστές οι οποίοι θα μπο

ρούσαν στην ουσία να είναι με το μέρος του 

βρέθηκαν στο αντίπαλο στρατόπεδο, και, 

ανάμεσα τους και ο Γρηγόριος Δίκαιος. Στην 
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Ναύπλιο, βορειοανατολική άποψη από την Πρόνοια. Δημοσιεύεται στο Στέλιοβ Α. Παπαδόπουλοβ 
(επιμ.), Το Λεύκωμα Πεντιέ, Αθήνα, Εθνική Τράπεζα τηβ Ελλάδοβ, 1971, σ. 53. 

ουσία δηλαδή έχουμε πλήρη διάσπαση xns 

Πελοποννησιακά Γερουσίαβ. 

Θ α ακολουθήσουν οι εργασίε$ i n s Β' 

Εθνοσυνέλευση και η εκλογή véas εθνική$ 

ôioÎKnans, στην οποία οι πελοποννήσιοι 

προΰχοντεδ κατείχαν σημαντικέ5 θέσειβ με 

του8 στρατιωτικου5 να έχουν απολέσει ση

μαντικά ερείσματα αλλά να διατηρούν ισχυ-

pés θέσειβ στην Πελοπόννησο, όπω$ η Τρί

πολη, το Ναύπλιο, η Κόρινθοβ. Στη συνεχή 

διαπλοκή των πραγμάτων και Tis ovvexés 

ανασυντασσόμενε$ συμμαχία θα προσφερ

θεί η θέση του αντιπροέδρου του Εκτελε

στικού στον Θ. Κολοκοτρώνη και αυτό^ θα 

την αποδεχθεί (27 Μαίου 1823). 

Πολύ γρήγορα όμω8 ο Κολοκοτρώνη θα 

έλθει και πάλι σε σύγκρουση διεκδικώνταβ 

για λογαριασμό του συγγενοΰ^ του Αναγνώ

στη Δεληγιάννη τη θέση του προέδρου του 

Βουλευτικού, πράγμα που τον κατέστησε 

αντίπαλο με τον Αλ. Μαυροκορδάτο αλλά 

και με τουβ αδελφού^ Κουντουριώτη που 

υποστήριζαν τον Μαυροκορδάτο. Αποτέλε

σμα όλη5 αυτήβ τηβ ανώμαληβ κατάσταση 

ήταν να θεωρηθεί και πάλι ότι ο Θ. Κολο

κοτρώνη ενεργούσε σαν παλι08 κλέφτη και 

στην ουσία ότι στρεφόταν εναντίον των νό

μων και του Συντάγματο5. Απαιτούνται πολ-

Xés OEKÌÒES για να παρουσιαστούν με ικανο

ποιητικό τρόπο οι αντιθέσει, οι δολοπλο

κία, οι συμμαχία, οι aXkayés στάσεων και 

γενικά η συνολική κατάσταση ρήξη8 που επι

κρατούσε στα μέσα του 1823 και βέβαια αυ

τό δεν μπορεί ούτε είναι θεμιτό να γίνει μέ-
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AvÔpéas Ζαίμηβ 
και Ανδρέαβ Aóvros. 

Δημοσιεύονται 
στο Έκθεση 

Προσωπογραφιών 
Αγωνιστών τον 1821 

εν τω Εθνικώ 
Ιστορικό Μονσείω, 

Αθήνα 1971. 

σα από το βιογραφικό σχήμα του Γρηγορί-

ου Δικαίου που προσπαθούμε να παρουσιά

σουμε στίδ σελίδεδ αυτέδ. 

Πάντωδ, τον Δεκέμβριο του 1823 οι δυο 

αντίπαλεδ παρατάξει οδηγήθηκαν και πά

λι σε ρήξη, όταν ανατράπηκε το Εκτελεστι

κό, που ελεγχόταν από τουδ Πελοποννησί-

ουδ, από τα μέλη του Βουλευτικού που υπο

στήριζαν τον Μαυροκορδάτο και τουδ Υδραί-

ουδ προύχοντεδ. Αποτέλεσμα αυτών υπήρξε 

η συγκρότηση ενόδ νέου Εκτελεστικού που 

είχε επικεφαλήδ τον Γ. Κουντουριώτη και 

έδρα το Κρανίδι. Στο Κρανίδι εγκαταστά

θηκαν εξάλλου και τα μέλη του Βουλευτικού, 

όσα υποστήριζαν τη νέα κατάσταση, ενώ κη-

στάτηδ ο γιοδ του Κολοκοτρώνη Πάνοδ που 

κρατούσε το Ναύπλιο, υπακούοντα στίδ 

εντολέδ τηδ παλιάδ διοίκησηδ, η πόλη πο

λιορκήθηκε, ενώ άλλεδ δυνάμεΐδ τηδ véas κα-

τάστασηδ κινήθηκαν προδ άλλα σημεία με 

απώτερο σκοπό να πλήξουν την Τρίπολη 

ώστε να διασπάσουν τΐδ κύριεδ δυνάμει των 

αντιπάλων τηδ, που με επικεφαλήδ τουδ Θε

όδωρο και Γενναίο Κολοκοτρώνη, τον Κα-

νέλλο Δεληγιάννη και τον Νικηταρά βρί

σκονταν γύρω από την πρωτεύουσα τηδ Πε

λοποννήσου. 

Εκεί λοιπόν θα βρεθεί και ο Γρηγόριοδ Δι-

καίοδ, όχι όμωδ -αυτόδ ο παλιόδ συνεργάτηδ 

των Κολοκοτρωναίων- ωδ σύμμαχόδ τουδ αλ-

ρύχτηκαν έκπτωτα όσα δεν πειθαρχούσαν. 

Αποτέλεσμα, η διπλή εξουσία, καθώδ ο αντί-

παλοδ πόλοδ που είχε επικεφαλήδ τον Πε-

τρόμπεη Μαυρομιχάλη και έδρα την Τρί

πολη, δεν έδειχνε καμιά διάθεση να υποχω

ρήσει. Διάθεση συμβιβασμού όμωδ δεν έδει

χνε και η άλλη παράταξη και κατά συνέπεια 

τα πράγματα όδευαν προδ την ένοπλη σύ

γκρουση στίδ αρχέδ του 1824. 

Στη γοργή εξέλιξη των γεγονότων που 

οδηγούσαν στη σύγκρουση κηρύχτηκε απο-

λά ωδ επικεφαλήδ ενόδ στρατιωτικού σώμα-

τοδ τηδ νέαδ διοίκησηδ Κουντουριώτη, επι-

διδόμενοδ σε μικροσυμπλοκέδ με τουδ αντι-

πάλουδ του και περιμένονταδ ενισχύσεΐδ που 

βρίσκονταν καθ' οδόν προδ την Τρίπολη. 

Προσωρινά η εμφύλια διαμάχη φάνηκε να 

εκτονώνεται τον Ιούλιο του 1824 όταν η νέα 

διοίκηση του Κουντουριώτη φάνηκε να επι

κρατεί, οι δυνάμεΐδ τηδ αποσύρθηκαν από 

την Τρίπολη, το Ναύπλιο είχε παραδοθεί, 

αμνηστία παραχωρήθηκε στουδ «στασια-
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axés» και φυσικά ο Tpnyopios AiKaios βρι

σκόταν με την πλευρά των «νικητών». 

Ωστόσο, σχεδόν άμεσο« το καλοκαίρι του ίδι

ου éTous (1824), τα πράγματα οδηγήθηκαν και 

πάλι σε αδιέξοδο που θα καταλήξει σε νέα εμ

φύλια σύγκρουση. Προηγουμένου είχαν προ

κηρυχθεί εκλογέ8 για Tis 3 Οκτωβρίου 1824 και 

οι αντίπαλοι θα επιδοθούν σε έντονη προεκλο

γική δραστηριότητα. Στην πολύπλοκη παρα

σκηνιακή δράση οι ισχυροί πρόκριτοι ms Πε

λοποννήσου Ζάΐμηβ και Aóvros αλλάζουν στά

ση και από φίλοι ras κυβέρνησα Κουντουριώ

τη θα γίνουν αντίπαλοι ras, Το όλο κλίμα είναι 

εκρηκτικό αλλά οι εκλογέ5 θα πραγματοποιη

θούν και θα επικρατήσουν οι Υδραίοι με TOUS 

συμμάχου5 TOUS, ο Γ. Κου

ντουριώτη θα παραμεί

νει πρόεδρο5 του Εκτελε

στικού, ενώ είναι και πά

λι εμφανή5 ο παραμερι-

σμ05 των Πελοποννη-

σίων, καθώβ ο Ζάΐμηβ δεν 

κατόρθωσε να εκλεγεί 

πρόεδροβ του Βουλευτι

κού. Έτσι Ζαΐμη5 και Aó

vros, σε επαφή βέβαια με 

άλλουβ ισχυρού8 προύχο-

ντεβ, ετοιμάζονται να 

αναλάβουν στρατιωτική 

δράση και προσχηματικά 

απαιτούν τη σύγκληση 

Εθνοσυνέλευση. 

Η αφορμή για την 

έναρξη ras véas εμφύλια5 

σύγκρουση θα δοθεί όταν 

οι κάτοικοι ras Αρκαδιάδ 

[Κυπαρισσία] τον Οκτώβριο του 1824 αρνή

θηκαν την είσπραξη των προσόδων ras επαρ-

xias TOUS υπέρ ras κυβέρνησα Κουντουριώτη. 

Το επεισόδιο αυτό χαρακτηρίστηκε o)s ανταρ

σία κατά ras κεντριά εξουσίαβ, η οποία διέτα

ξε τον υπουργό Εσωτερικών Γρηγόριο Δικαίο να 

κατευθυνθεί επικεφαλώ ένοπλου τμήματοβ στην 

περιοχή αυτή και να καταστείλει την ανταρσία. 

Πράγματι, προ8 τα τέλη Οκτωβρίου 1824 

ο Παπαφλέσσα5 θα φθάσει στη συγκεκρι

μένη περιοχή και θα απαιτήσει από TOUS το-

πικού5 άρχοντε5 να πειθαρχήσουν, δηλαδή να 

συγκεντρώσουν και να παραδώσουν στη διοί

κηση TOUS (pópous. Όμωβ οι οπλαρχηγοί ras πε-

pioxns σε συνεννόηση με τον Κολοκοτρώνη, που 

ουσιαστικά είχε υπό τον έλεγχο του την περιο

χή αυτή, αρνήθηκαν να υπακούσουν cms εντο-

Xés του Παπαφλέσσα και η κατάσταση, όπο« 

ήταν αναμενόμενο, οδηγούσε σε ένοπλη ανα

μέτρηση. Για να βοηθήσουν TOUS τοπικού8 

οπλαρχηγού$ έσπευσαν οι γιοι του Θ. Κολοκο

τρώνη, Γενναίθ5 και navos, και αργότερα ο Κα-

véXkos Δεληγιάννη, ενώ ο Παπαφλέσσα5 έλα

βε βοήθεια από κυβερνητικά στρατεύματα που 

είχαν επικεφαλή τον Βάσο Μαυροβουνιώτη και 

τον Διονύσιο Μούρτζινο. Η σύγκρουση στο χω

ριό Κωνσταντΐνοι ras Αρ-

Kaôias κράτησε δύο ημέ-

ρε5 και υπερίσχυσαν οι 

Πελοποννήσιοι, δηλαδή 

οι κυβερνητικοί που διοι

κούσε ο Παπαφλέσσα δια

σκορπίστηκαν και ο iÖios 

αναγκάστηκε να επιστρέ

ψει ηττημένο5 στο Ναύ

πλιο. Έτσι λοιπόν άρχισε 

ο δεύτερο5 εμφύλΐ05 πό-

λεμο5, πιο σύντομο5 από 

τον πρώτο αλλά περισσό

τερο καταστροφικ05 και 

οπωσδήποτε πιο σκληρ05. 

Είναι γεγον05 ότι ο 

rpnyópios AiKaios, ο 

φλογερόβ Φιλικ05, auTÓs 

που τόσο κατηγορήθηκε 

από TOUS auvrpócpous Φι-

λικού$ ότι συνεπαρμένο5 

από τον ενθουσιασμό του για την Εταιρεία και 

τον επικείμενο απελευθερωτικό αγώνα δεν συ

γκρατούσε τα λόγια του θέτοντα$ σε άμεσο 

κίνδυνο την Εταιρεία, auras που πολλέ$ (po

pes κινδύνευσε να πέσει στα χέρια των τουρ

κικών αρχών, ο iôios avOpoynos βρέθηκε στο 

επίκεντρο των εμφυλίων διενέξεων, βρέθηκε 

στο σημείο να υπερασπίζεται μία πολιτική κα

τάσταση εναντίον μιαΞ aXkns, βρέθηκε να εκ

στρατεύει εναντίον άλλων Ελλήνων, να αντι

μετωπίζει στρατιωτικά TOUS ακόλουθοι του 

Η αφορμή για 

την έναρξη xns véas 
εμφύλια8 συγκρούσω 

θα δοθεί όταν οι 

κάτοικοι ms Apraôias 
τον Οκτώβριο του 

1824 αρνήθηκαν την 

είσπραξη των 

προσόδων 

Tns επαρχία8 TOUS 

υπέρ Tns κυβέρνησα 

Κουντουριώτη 
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Eiônoeis για τον θάνατο 
του Παπαφλέσσα 

Ναύπλιον, 24 Μαΐου 1825 

Από γράμμα ιδιαίτερον 

Σ
as ειδοποιώ με λύπην μου, ότι την απερασμένην Τετράδην, 

τρεΐ5 ώρε$ μακράν του Νεοκάστρου, επολέμησε με τουβ εχθρούδ 

ο Υπουργόβ των Εσωτερικών Tpnyópios ÄiKaios, έχονταδ μαζί 

του έωδ χιλίουβ πεντακοσίουδ, και άλλουδ συστρατήγουδ τον κ. Κεφά

λα και γαμβρόν του κ. Πέτρου Μαυρομιχάλη, και άλλου8 δύο ακόμη. 

Ovras όμωδ πολλοί οι εχθροί, εδειλίασαν οι ιδικοί μαδ, και οι άνω ει-

ρημένοι στρατηγοί από φιλοτιμίαν raus και με πολλά ολίγουδ οποΰ 

τουδ έμειναν, εκλείσθηκαν EIS ένα μέροδ δυνατόν, και επολέμησαν αν

δρείο« επτά ώρεδ. Τέλοδ πάντων TOVS επερικύκλωσαν από όλα τα μέ

ρη οι εχθροί, και αυτοί έμειναν εκεί και απέθαναν όλοι. 

Σήμερον ξεκινούν από Τριπολιτζάν ο γενναίοβ apxnyós Κολοκοτρώ-

vns με αρκετά στρατεύματα, διά να εκδικηθούν το αίμα των αδελφών του5. 

Πηγή: Φ. Χρυσανθακόπουλο$ (Φωτάκοβ), Απομνημονεύματα περί TÎIS Ελληνι-

KÛs Επαναστάσεω$, τ. 1, εκδ. Mîtoopas, Αθήνα χ.χ., σ. 172-173 

ίδιου του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Ρουμε-

λιώτεδ και Σουλιώτεδ ένοπλοι να λεηλατούν 

την Πελοπόννησο, όταν ο απελευθερωτικ05 

ayavas απαιτούσε άμεση αντιμετώπιση των 

πραγματικών εχθρών. 

Η δεινή θέση στην οποία βρέθηκε, η άχαρη 

συμμετοχή του orovs εμφύλιου8 πολέμουδ έφε

ραν σε δύσκολη θέση και τον βιογράφο του Φω-

τάκο, ο οποίοδ επιχείρησε να δικαιολογήσει εκ 

των υστέρων την εμπλοκή του Παπαφλέσσα 

γράφονταδ ότι ο Δικαίοδ «είχε μετανοήσει διά 

TOS πρότερον πράξει και ενεργεία^ του προδ κα-

ταστροφήν των λεγομένων ανταρτών. Αλλ' αν 

και ήτον υπουργόδ δεν εισηκούσθη, διότι ο Κου

ντουριώτη δεν ήθελε συγκατάνευση ποτέ ν απο

λυθούν κ.λπ. κ.λπ. Αφού λοιπόν ο Φλέσαδ απέ-

τυχεν e\s xas συμβουλάδ του, απεφάσισε να εκ-

στρατεύση ο ίδιοδ διά να σώση τον τόπον...»· και 

ο Φωτάκοδ βέβαια δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά 

τον άμεσο κίνδυνο για την Επανάσταση που 

αντιπροσώπευε η άφιξη των Αιγυπτίων του 

Ιμπραήμ πασά στην Πελοπόννησο. 

Πράγματι, όπωδ γνωρί

ζουμε, η οθωμανική κυβέρ

νηση μετά από την άσχημη 

τροπή που έπαιρνε ο αγώ-

vas των επαναστατημένων 

Ελλήνων γι' αυτήν, συνήψε 

συμφωνία με τον Μοχάμετ 

Άλη ras Αιγύπτου και έτσι 

από Tis apxés του 1825 ο 

γιοδ του τοπάρχη ras Αιγύ

πτου, Ιμπραήμ uaoâs, απο

βιβάστηκε στην Πελοπόν

νησο ενεργώYTas σε συν

δυασμό με Tis οθωμανικέβ 

δυνάμει του Κιοσέ Μεχμέτ 

Κιουταχή πασά, ενώ Tis επί-

γειεβ δυνάμει συνέδραμαν 

και ναυτικέβ δυνάμει ras 

Πύλη8 και ras Αιγύπτου. 

Στην κρίσιμη αυτή περίοδο 

που εκδηλώνεται η σφοδρή 

τουρκοαιγυπτισκή αντεπί

θεση στην Πελοπόννησο 

και τη Στερεά, οι Έλληνε5 

αντιμετώπιζαν σοβαρά προ

βλήματα, τα οποία βέβαια είχαν προκαλέσει 

οι εμφύλιε8 συρράξε^. Μεγάλο μέροδ του πρώ

του αγγλικού δανείου είχε δαπανηθεί στίδ εμ-

φύλιε8 συγκρούσει, ενώ πολλοί οπλαρχηγοί 

κρατούνταν φυλακισμένοι από τουδ κυβερνη-

τικούδ του Κουντουριώτη, που φαινόταν να μην 

αντιλαμβάνεται το μέγεθοβ του κινδύνου. Πα-

ραταύτα κάποια στιγμή θα αποδοθεί αμνηστεία 

και θα αρχίσουν σιγά-σιγά να εκδηλώνονται 

κάποιε5 κινήσει που αποσκοπούσαν στην αντι

μετώπιση του ορατού όσο και άμεσου κινδύ

νου που αντιμετώπιζε η επανάσταση από τη 

συντονισμένη επίθεση τωνΤουρκοαιγυπτίων, 

όπωδ λ.χ. η συγκρότηση τακτικού στρατού, κα-

Qés οι πολεμικέβ αναμετρήσει, ειδικότερα με 

του5 Αιγυπτίου8, άρχισαν να αλλάζουν μορφή 

και ασφαλο« απαιτούσαν τακτική αντιμετώ

πιση και όχι συγκρούσει άτακτων. 

Εν τω μεταξύ, ο Ιμπραήμ πασά$ είχε απο

βιβαστεί χωρίδ ενόχληση στη Μεθώνη και 

αφού έλαβε και νέεδ ενισχύσει άρχισε να πο

λιορκεί και να καταλαμβάνει τα διάφορα φρού-
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pia που κατείχαν οι επαναστάτες. Στις 7 Απρι

λίου 1825 οι Έλληνες θα ηττηθούν στο Κρεμ

μύδι της Μεσσηνίας. Στις 25 Απριλίου θα κα

ταληφθεί από τους Αιγυπτίους, μετά από σφο

δρή σύγκρουση, η Σφακτηρία όπου θα σκο

τωθεί ο υπουργός πολέμου Αναγνωσταράς και 

ο ιταλός φιλέλληνας Σαντόρε Σανταρόζα. Στις 

30 Απριλίου θα πέσει το Νεόκαστρο. 

Αυτή την κρίσιμη στιγμή ο υπουργός Εσω

τερικών Γρηγόριος Δίκαιος αναλαμβάνει ο ίδιος 

να εμποδίσει την προέλαση του Ιμπραήμ πα

σά, μολονότι συνάντησε μεγάλη απροθυμία 

εκ μέρους των άλλων Ελλήνων οπλαρχηγών 

να συνταχθούν μαζί του. Σκοπός του Παπα

φλέσσα, σύμφωνα με τον βιογράφο του Φω-

τάκο, ήταν να κατορθώσει να πετύχει 1-2 νί

κες εναντίον του Ιμπραήμ και έτσι από θέση 

ισχύος να ζητήσει από τον Κουντουριώτη να 

δώσει αμνηστία, να απελευθερώσει τον Θ. Κο

λοκοτρώνη και ο ίδιος να εμφανιστεί κυρίαρ

χος της κατάστασης. Μάλιστα είχε αρχίσει να 

\ f"*T"»» 

αλληλογραφεί με τους Ανδρέα Ζαΐμη και Αν

δρέα Λόντο, που είχαν απελευθερωθεί και βρί

σκονταν στην περιοχή των Καλαβρύτων. 

Όπως και να έχουν τά πράγματα, ο Παπα

φλέσσας προς τα τέλη Απριλίου αναχώρησε 

από το Ναύπλιο με κατεύθυνση την Τρίπολη. 

Εκεί έμεινε 3-4 μέρες και συγκέντρωσε διάφο

ρους οπλαρχηγούς με περιορισμένες δυνάμεις. 

Στη συνέχεια κινήθηκε προς το Λεοντάρι όπου 

συγκέντρωσε και κάποια άλλα στρατεύματα. 

Στην πορεία του, όπως την περιγράφει ο Φω-

τάκος, περιλαμβάνονται ακόμα τα χωριά Λάκ

κοι, Φουρτζάλα, Άγιος Φλώρος, σημεία όπου 

θα συναντήσει λείψανα ελληνικών δυνάμεων 

που περιφέρονταν ηττημένες μετά από τις επι

χειρήσεις του Ιμπραήμ στη Μεσσηνία. Πε

ραιτέρω θα βρεθεί στο χωριό Δραήνα, όπου πα

ρέμεινε 2 ημέρες και έλαβε διάφορα γράμμα

τα από οπλαρχηγούς ότι θα τον συνδράμουν. 

Τελικά ο Παπαφλέσσας θα βρεθεί στην πε

ριοχή της Μεσσηνίας, όπου θα αποφασίσει 

Επεισόδιο 
του πολέμου. 
Έργο ανώνυμου, 
Παρίσι, Galerie 
du Fleuve. 
Δημοσιεύεται 
στο French 
Images from the 
Greek War of 
Independence 
1821-1830,Yaie 
University Press, 
1989, σ. 47. 
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να αντιμετωπίσει τα αιγυπτιακά στρατεύμα

τα, τα οποία είχε εντοπίσει να κινούνται στην 

περιοχή. Οι στρατιώτεδ του επέλεξαν μια οχυ

ρή θέση στην οποία έφτιαξαν τρία ταμπού

ρια. E m 20 Μαΐου 1825 ο Παπαφλέσσαδ με 

1.500 άνδρεδ, από TOUS οποίουδ τελικά θα πα

ραμείνουν μαζί του 500 άνδρεδ με επικεφαλήδ 

τον οπλαρχηγό Παναγιώτη Κεφάλα, θα συ

γκρουστεί με τΐδ δυνάμει του Ιμπραήμ στο 

ορεινό χωριό Μανιάκι TUS Μεσσηνΐαδ. Στη 

σφοδρή σύγκρουση που θα ακολουθήσει οι δυ

νάμει του Παπαφλέσα θα δεχτούν την επί

θεση τριών χιλιάδων ιππέων και πεζών των 

Αιγυπτίων και θα συντριβούν, ενώ και ο iôios 

θα βρει τον θάνατο στο πεδίο Tns μάχηδ. 

Τα διάφορα περιστατικά, πράξει και δια-

λόγουδ μεταξύ των πρωταγωνιστών, του Πα

παφλέσα και των άλλων οπλαρχηγών, περι

γράφει με κάθε λεπτομέρεια ο Φωτάκοδ, από 

τον οποίο παραδίδεται το πασίγνωστο επει

σόδιο κατά το οποίο ο Ιμπραήμ διέταξε να 

καθαρίσουν και να περιποιηθούν το νεκρό 

σώμα του Παπαφλέσσα, να θέσουν το κομ

μένο κεφάλι στη θέση του και αφού το πα

ρατήρησε είπε OTOVS αξιωματικούδ του: «τω 

όντι αυτόδ ήτον iKavós και γενναίοδ άνθρω-

ποδ και καλλίτερον ήτον να ετιαΒαίναμεν άλ-

λην τόσην ζημίαν, αλλά να τον επιάναμεν 

ζωντανόν, διότι πολύ ήθελε μαδ χρησιμεύ-

ση». Εξάλλου, και ο Αμβρόσιοδ Φραντζήδ 

στη δική του Ιστορία θα μεταφέρει διάφορεδ 

λ ε π τ ο μ ε ρ έ ς , ανάμεσα axis οποίεδ, εκείνη 

του γνωστού επεισοδίου, όπου ο Ιμπραήμ 

ζήτησε και του έφεραν το κεφάλι του Πα

παφλέσσα και «ελυπήθη διότι εφονεύθη EIS 

τοιούτοδ γενναίοδ ανήρ...».148 

Όπωδ είναι φυσικό το επεισόδιο του ηρω

ικού θανάτου του Γρηγορίου Δικαίου στο Μα

νιάκι τηδ Μεσσηνίαδ στα χρόνια που θα ακο

λουθήσουν θα αποτελέσει -μαζί με άλλα βέ

βαια κατορθώματα των Ελλήνων- σημείο ανα-

φοράδ και συνεχούδ αναπαραγωγήδ από πολ-

λούδ συγγραφείδ, κυρίωδ παιδικών και σχολι

κών αναγνωσμάτων. Αρχίζονταδ από το δη

μοτικό τραγούδι και συνεχίζονταδ με το γνω

στό διήγημα του Μιχαήλ Μητσάκη «Το Φί

λημα» και το θεατρικό του Σπύρου Μελά, συ

ναντούμε μεγάλη παραγωγή κειμένων που 

προορίζονται για παιδικά αναγνώσματα ή κεί

μενα για τΐδ σχολικέδ εορτέδ, στα οποία ο θά-

νατοδ του Παπαφλέσσα αποτελεί κεντρικό 

μοτίβο. Στην ίδια γραμμή έχει εκδοθεί και στη 

σειρά «Κλασσικά Εικονογραφημένα» του εκ

δοτικού οίκου Ατλαντίδ-Πεχλιβανίδη αντί

στοιχο τεύχοδ με κείμενο τηδ Σοφίαδ Μαυ-

ροειδή-Παπαδάκη. 

148 OCOXÓKOS, Bios τον 
Παπα Φλέσα, ο. 69 και 
Αμβρ. Φραντζής, Ιστορία, 
χ. Β', σ. 352. 

Δημοτικό τραγούδι για τον 
Τον Φλέσσα η -μάνα κάθεται στης TloXiavns τη ράχη, 

τα Κοντοβοννια αγνάντευε και τα πουλιά ρωτάει: 

- Πουλάκια μ ' κι αηδονάκια μου, που 'ρχεσθε στον αέρα, 

μην είδατε το στρατηγό, τον Φλέσσα αρχιμανδρίτη; 

- Στα Κοντοβοννια πέρασε και στα Σουλιμοχώρια, 

και παλληκάρια μάζωνε όλονς Κοντοβοννίσιονς. 

τα μάζωξε, τα σύναξε τα 'κάμε τρεις χιλιάδες. 

Κάθονταν και τ'αρμήνευε σαν μάνα σαν πατέρας: 

- Εμπρός, εμπρός, μωρέ παιδιά, στο Νιόκαστρο να πάμε, 

να κάμωμ 'έναν πόλεμο με τους στραβαραπάδες 

κι αν δεν σας ντύσω μάλαμα, Φλέσσα να μην με πούνε. 

Και ο Κεφάλας τώλεγε, και ο Κεφάλας λέγει: 

- ΤούΜισιριού η Αραπιά στο Νιόκαστρο είν'φερμένη 

- Σιώπα, Κεφάλα, μην το λες, και μην το κουβεντιάζης, 

ναμηντ' ακούσ'η Διοίκηση, λουφέδες δεν μας στείλη, 

θάνατο του Παπαφλέσσα 
να μην τ'ακούσουν τα ορδιά, μεντάτι δεν ελθοννε 

να μην τ'ακούσουν τα παιδιά, και τα λιγοκαρδίσης. 

Ακόμη λόγος έστεκε και σντνχιά κρατιέται, 

κι η Αραπιά τονς έζωσε μια κοσαργιά χιλιάδες. 

- Αιντε, παιδιά, να πιάσωμε στο Ερημομανιάκι. 

Κι αρχίσανε τον πόλεμο απ'την ανγή ως τοβράδν. 

Μπραϊμης βάνει την φωνή, λέγει τον παπά Φλέσσα. 

-Εύγα, Φλέσσα, προσκύνησε με ούλο σον τ'ασκέρι. 

- Δεν σε φοβούμ ' Μπραήμ πασά, στο νου μου δεν 

σε βάνω κι εμέμεντάτι μώρχονται οι Κολοκοτρωναίοι 

Και στα ταμπούρια πέσανε αυτοί οι Αραπάδες 

Ο Φλέσσας βάνει μια φωνή και λέγει των στρατιωτών τον 

- Τώρα παιδιά θα σας ειδώ αν είστε παλληκάρια. 

Και τα σπαθιά τραβήξανε και κάμνονν το γιονρούσι. 

Μια μπαταρία τον ρίξανε πικρή φαρμακωμένη. 
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Είναι αλήθεια ότι επιχειρώνταβ να συνθέσουμε 

τα βιογραφικά των πέντε σημαντικών Φιλι

κών, κατά κάποιο τρόπο αναπαράγουμε και 

ένα μέροβ από την εν γένει ιστορία TOS Φιλι-

Kns Εταιρείαβ, TOS συνωμοτικήβ οργάνωσα 

που προετοίμασε με τον καλύτερο τρόπο τον 

δρόμο προ5 την Επανάσταση του '21 και την 

εθνική χειραφέτηση των Ελλήνων. Είναι επί-

ans αλήθεια ότι για την ιστορία TOS Φιλικήβ 

Εταιρείαβ, ήδη από τα μέσα του 19ου αι. και 

εξής, υπάρχει σημαντική βιβλιογραφική πα

ραγωγή, ελληνική και ξένη, που, cos ένα βαθ

μό, έχει φωτίσει ικανοποιητικά και από πολ-

Xés πλευρέ$ το έργο TOS οργάνωσηε OUTOS. 

Όπωδ συμβαίνει όμα« με ανάλογα κινήμα

τα και δραστηριότητεβ, μια οργάνωση όπωβ 

η Φιλική Εταιρεία, δεν μπορούσε παρά να συ

νεχίσει, υπό άλλη βέβαια μορφή, τον δρόμο 

TOS και μετά από την πραγμάτωση των σκο

πών TOS, να εξακολουθήσει δηλαδή να προ

σλαμβάνεται, όπα« συνηθίσαμε να λέμε, από 

τουβ μεταγενέστεροι με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο, να χρησιμοποιείται είτε αυτή καθ' εαυ

τή και τα σύμβολα TOS είτε τα σημαντικότερα 

πρόσωπα που τη συγκρότησαν προκειμένου 

να ικανοποιηθούν vées ανάγκεβ, να επενδυ

θούν νέα ιδεολογικά σχήματα. 

Στην αναζήτηση λοιπόν TOS «TOxns» TOS 

Εταιρεία και TOS υποδοχήδ TOS από TOUS νε

ότεροι μπορούμε να επισημάνουμε δύο βα-

oiKés παραμέτρου, από Tis οποίε8 η πρώτη 

έχει να κάνει με την τύχη TOS Φιλική8 Εται

ρεία cos οργάνωσα και η άλλη με τα κεντρι

κά πρόσωπα που πρωτοστάτησαν στην ίδρυ

ση TOS, στη διάχυση των ιδεών TOS και Kupioos 

στην επιτυχία του σκοπού TOS. 

Αρχίζονταβ από τη δεύτερη κατηγορία 

μπορούμε και πάλι να διακρίνουμε δύο τά-

σεΐ5, από m οποίε5 η πρώτη αποκρυσταλ

λώνεται στην τιμή που αποδίδεται από την 

πολιτεία και τα όργανα TOS OTOUS διαπρέπει^ 

Φιλικούβ και η άλλη βέβαια αποτυπώνεται 

στην τιμή που αποδίδουν οι μικρε8 πατρίδε5 

των Φιλικών, δηλαδή οι τόποι καταγωγή5 

TOUS με τη στενή ή την ευρεία έννοια TOUS, 

προ5 TOUS Φιλικούβ-τέκνα TOUS. 

Δεν είναι δυνατόν, όπωβ εύκολα γίνεται 

αντιληπτό, μέσα σε λίγεβ γραμμέβ να αποτι

μηθούν με κάποια στοιχειώδη επάρκεια οι 

εκδηλώσει αυτέβ, η καταγραφή και ο σχο-

λιασμ05 των οποίων θα αρκούσε για τη σύν

θεση EVÓS ογκώδου$ βιβλίου. Πάντωδ, σ' αυ-

Tés συγκαταλέγονται ονοματοδοσίε8 πλα

τειών και οδών, στήσιμο ανδριάντων και προ

τομών, ανακομιδή οστών, απόδοση ονομά

των Φιλικών σε σχολεία, συλλόγου, εορτέ$, 

αθλητικούδ αγώνεδ, αθλητικά σωματεία, 

εντοπισμόβ των σπιτιών όπου πέρασαν τα 

παιδικά TOUS χρόνια κ.ά. 

Απαριθμούμε ειδικότερα ορισμένε8 από Tis 

εκδηλώσεΐδ αυτέδ: το όνομα TOS Φιλικήβ Εται-

pEÎas αποδίδεται το 1884 στην γνωστή πλα

τεία Κολωνακίου, ενώ αρκετοί από TOUS πέ

ριξ TOS πλατείαβ δ ρ ό μ ο ι παίρνουν τα ονό

ματα των πιο διάσημων Φιλικών - δεν πρέπει 

να υπάρχει ελληνική πόλη που να μην έχει κά

ποια Ίτλατεία ή οδό με το όνομα TOS Εταιρεί-

as· το 1930 στήνεται από τον Σκεύο Ζερβό 

προτομή του Πάτμιου Εμμ. Ξάνθου στην ίδια 

ιίλατεία· μεταξύ 1924-1930 στήνεται ο αδριά-

VTOS του Νικόλαου Σκουφά, έργο του Βασ. 

Φαληρέα, στην ηλατεία του Κομποτΐου TOS 

Apras- το 1952 γίνεται ανακομιδή των οστών 

του Ξάνθου στην Πάτμο, όπου και ανάγλυφο 

του· η προτομή του Αθαν. Τσακάλωφ στήνε

ται στην πλατεία Πύρρου των Ιωαννίνων, ενώ 

στην ίδια πόλη Πνευματικό κέντρο ιδρύεται 

το 1980 cos ΝΠΙΔ με σημαντική πολιτισμική 

δράση· προτομή του Παναγ. Αναγνωστό

πουλου στήνεται στην Ανδρίτσαινα, ενώ στη 

Λαογραφική συλλογή TOS iôias κωμόποληβ συ

γκεντρώνονται και επιδεικνύονται προσωπικά 
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αντικείμενα του· κατά την πρόσφατη ανακαί

νιση ms πλατειά στο Κολωνάκι τοποθετού

νται νέε5 προτομέβ Φιλικών (Τσακάλωφ, Ανα

γνωστόπουλου)· στην Άρτα δραστηριοποιείται 

ο Μουσικοφιλολογικόδ Σύλλογο8 «Σκουφάβ», 

κυκλοφορεί αξιόλογο περιοδικό με το όνομα 

του, ενώ στο Κομπότι αθλητικό σωματείο φέ

ρει το όνομα του και οι ετήσιε5 πολιτισμικά εκ

δηλώσει ras κωμόπολα ονομάζονται «Σκου-

φαίικα»· το 1931 με πρωτοβουλία ms μητρό

πολη Μεσσηνία γιορτάζεται στο Μανιάκι για 

πρώτη φορά η ανάμνηση τ α Θυσία8 του Πα

παφλέσσα και τελούνται Σκοπευτικοί αγώνε8, 

ενώ μεταπολεμικά παίρνει το όνομα του η Τε

χνική Σχολή ms Καλαμάτα5. Κατά την πρό

σφατη συγκρότηση των δήμων évas από αυτοΰ^ 

στη Μεσσηνία παίρνει το όνομα του Παπα

φλέσσα, στον οποίο περιλαμβάνεται ο ομώνυ-

μο5 οικισμ05, νεότερο όνομα του χωριού Κο-

ντογόνι, και το γειτονικό χωριό Μανιάκι, όπου 

έχασε τη ζωή του ο πολέμαρχο8 στη μάχη ms 

20ns Μαΐου 1825· στην Καλαμάτα τελούνται 

ετήσιοι διεθνείδ αγώνεβ στίβου με την ονομα

σία «Παπαφλέσσεια», πολύ κοντά στην ημε

ρομηνία ms μάχη$ στο Μανιάκι, ενώ στην Αθή

να δραστηριοποιείται Σύλλογο8 με την ονομα

σία «Ιστορική οικογένεια των Φλεσσαίων "Ο 

Παπαφλέσσα5"» και έδρα τη Νέα Πεντέλη· 

στην ίδια γραμμή cms 19 Ιουλίου 2003 στο Μα

νιάκι ms Μεσσηνία η Παμμεσσηνιακή Ομο

σπονδία Αμερικήβ θα αναγείρει μνημείο με την 

παρουσία του τότε Προέδρου ms Δημοκρατία. 

Όπα« προανέφερα η επαρκή$ αναφορά σε 

παρόμοιε5 εκδηλώσει είναι πράγμα ανέφικτο 

και απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη. Ωστόσο, αξίζει να 

σταθούμε λίγο σε κάποιεδ χρήσει του ονόματο5 

ms Φιλικη5 Εταιρεία, που ξεφεύγουν από Tis 

εκδηλώσει τιμήβ και ανάμνησα των προσώ

πων των Φιλικών και συνδέονται με σημαντικέ5 

στιγμέβ ms νεότερα ελληνικήβ urropias. 

Στη γραμμή αυτή εντοπίζουμε την ίδρυση 

μυστικη5 εταιρείαβ με την ονομασία «Φιλική 

Εταιρεία» το 1861 με σκοπό την απελευθέρω

ση m s Ηπείρου από xovs Τούρκουβ και m s 

οποίαν οι δραοτηριότητε5 αποκαλύπτονται από 

το Αρχείο Γεωργίου Βασιλείου που απόκειται 

στο Μουσείο Μπενάκη. 

Στην ίδια πάνω-κάτω γραμμή μια απλή και 

όχι συστηματική έρευνα εντόπισε τη «Νέα Φι

λική Εταιρεία», που ίδρυσε ο ελληνο-βλάχο5 εκ-

παιδευτικ05 Avaaraoios Πήχεων με ρίζε5 από 

τη Μοσχόπολη, το 1867, κατά την εξέλιξη του 

Μακεδόνικου αγώνα, προκειμένου, βέβαια, να 

καλύψει το περιεχόμενο των επιδιώξεων μια8 

άλλα οργάνωσα, με άλλουβ σκοπού8. 

Ό π α « είναι αναμενόμενο οργανώσεΐδ που 

χρησιμοποίησαν το όνομα ms Φιλικήδ Εταρεί-

as συγκροτήθηκαν και κατά τη διάρκεια ms γερ-

μανο-ιταλικη5 Kamxns (βλ. ένθετο που ακο

λουθεί), ενώ, κλείνοντα5 αναφέρω, ότι την ίδια 

ονομασία θα χρησιμοποιήσει και ο γνωστ08 για 

την έντονη και πολύπλευρη δραστηριότητα του 

παπα-Γιώργα Πυρουνάκατο 1932-1939, όταν 

θα ιδρύσει την δική του «Φιλική Εταιρία Νέων». 

Ο avôpiavtas 
του Νικόλαου 
Σκουφά, έργο 
του Βασ. 
Φαληρέα, 
στο Κομπότι 
τηβ Άρταβ. 
(Φώτο: 
Παναγχώτηβ 
Αγγελόπουλοβ) 
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Η «Φιλική Εταιρεία» στην Αντίσταση 

Οι προσπάθειες οργάνωσης της αντιστα

σιακής δράσης των Ελλήνων ξεκίνησαν 

από τους πρώτους μήνες της τριπλής κα

τοχής. Πλήθος παράνομων οργανώσεων 

εμφανίστηκαν στην Αθήνα και στην επαρ

χία, αρχικά δίχως σύνδεση μεταξύ τους και 

έχοντας περιορισμένο μέγεθος. Κάποιες 

από αυτές χρησιμοποίησαν το όνομα της 

«Φιλικής Εταιρείας», εμπνευσμένες από 

την συνωμοτικότητά της. Μια πρώτη 

έρευνα κατέδειξε την ύπαρξη τουλάχι

στον τεσσάρων: στην Αθήνα, τη Λάρισα, 

το Λασίθι της Κρήτης και στην ευρύτερη 

περιοχή της Πελοποννήσου. 

Η πρώτη από αυτές ιδρύθηκε στην 

Καλλιθέα από τα μέλη του «Ξυπνήμα

τος», μιας οργάνωσης νέων κομμουνι-

στών-αντιφασιστών που δρούσε από το 

1939. Τρεις από αυτούς, οι Λευτέρης 

Παυλίδης, Πέτρος Παυλίδης και Πέτρος 

Ανταίος, στις 4 Μαΐου του 1941, στο 

σπίτι του πρώτου, δημιούργησαν τη «Φι

λική Εταιρεία Νέων». Ό π ω ς σημειώνει 

ο Ανταίος, η «Φιλική Εταιρεία Νέων» 

ήταν κατά πάσα πιθανότητα η πρώτη 

αντιστασιακή οργάνωση νέων, η οποία, 

σύμφωνα με το καταστατικό της, θα εί

χε δράση εθνικο-απελευθερωτική, ορ

γανώνοντας τα μέλη της ανά τριάδες στη 

σπουδάζουσα. Η οργάνωση προχώρη-
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σε στην έκδοση εντύπου με τίτλο «Φι

λική Εταιρεία» και στη συνέχεια προ

σχώρησε στο ΕΑΜ Νέων. 

Τον Μάιο του 1941, ε π ί σ α , ιδρύθη

καν οι ομώνυμε5 οργανώσει τ α Λάρι-

oas και του Λασιθίου, ενώ ένα μήνα αρ

γότερα, τον Ιούνιο του 1941, σε αρκε-

xés πόλεΐ5, κωμοπόλεΐδ και χωριά ms Πε

λοποννήσου, ξεκίνησε μία προσπάθεια 

προετοιμασίαδ και συσπείρωσα δυνά

μεων για την επικείμενη αντίσταση. 

Ηγετικό ρόλο στο εγχείρημα αυτό είχε 

στην περιοχή ras Μεσσηνία5 ο Θανά-

ans Κούτρα, δ ρ α π έ τ α ras Φολεγάν

δρου, και ο NÌKOS Κουλαμπά5, ενώ στη 

Λακωνία ο Ά γ α Μενούτα από τα Ανώ

γεια AaKcovias, μέλη του Κομμουνιστι

κού Κόμματοδ. Η ίδρυση των οργανώ

σεων αυτών συνδέεται με το κάλεσμα 

μια5 véas ηγετική$ ομάδαβ του ΚΚΕ για 

«αγώνα αντίστασα κατά των κατακτη

τών μέσω ras συγκρότησα επιτροπών-

μετώπων εθνικήδ αντίστασα, ανεξάρ

τητα από m πολιτικέβ πεποιθήσεΐ8». 

Τα μέλη ras οργάνωσα χώρισαν την 

κάθε επαρχία σε τομείβ ευθύνα και ο κα-

θέναδ του5 ανέλαβε να συγκροτήσει ορ

γανώσει στα χωριά του τομέα του. Η 

ένταξη στη «Νέα Φιλική Εταιρεία» συ

νοδευόταν από διαδικασία μύησα ανά

λογη με τη μυστική εταιρεία του 1821. 

Στην Καλαμάτα και στα χωριά τ α , axis 

KpoKaiés και στην ευρύτερη περιοχή ins 

Λακωνίαβ, στη Μεγαλόπολη, στον Πύρ

γο και στην Αμαλιάδα δημιουργήθηκαν 

πυρήνε5 ras ο ρ γ ά ν ω σ α «Νέα Φιλική 

Εταιρεία». Οι Βαγγέλα Δημητρακόπου-

λθ5, Γαβρίλα Παναγόπουλθ5, Αντώνα 

Παυλόπουλο5, Γιώργα Δάλλα5, NÌKOS 

Κουλουμβάκο5 και Γιαννούλα Παναγιω-

τόπουλθ5 αποτέλεσαν τα πρώτα μέλη τ α 

αντιστασιακή5 οργάνωσα που έδρασε 

στην ευρύτερη περιοχή τ α Καλαμάταδ, 

και εξέδωσε την εφημερίδα «Ελληνική 

νπιγγα», τιτλθ5 που παραπέμπει στην 

ομώνυμη εφημερίδα που εκδόθηκε στην 

ίδια πόλη, τον Αύγουστο του 1821. Στη 

Λακωνία πρωτοστάτησαν οι Γιώργο5 Σα-

κελλαριάδα, Κώστα8 Μιχαλακάκοδ, Αλέ-

Kos Τεκόση8 και Αριστείδα Σκουριώτα. 

Μέλη του ΚΚΕ και φιλελεύθεροι διανο

ούμενοι αποτέλεσαν τον πυρήνα στην 

Μεγαλόπολη, ανάμεσα xovs οι Δήμητρα 

Παναγόπουλθ8, Παναγιώτα Περιβολά-

ρ α , Γιώργο5 Γιαννόπουλθ5 και Γιάννα 

Σιμόπουλοβ, ενώ στην Αμαλιάδα πρωτο

στάτησαν η Ελένη Μπελογιάννη, ο Λά

κ α Αγάλθ8 και ο Θοδωρήβ Φραγκογιαν-

νόπουλθ5. Όλοι οι πυρήνεβ τ α «Néas Φι-

λικη8 Εταιρεία» προσχώρησαν στην συ

νέχεια στο ΕΑΜ. 

Για το πώ5 επιλέχτηκε το όνομα τ α ορ

γάνωσα, évas από τουδ πρωτεργάτεδ τ α 

στην Καλαμάτα, ο Γιαννούλα Παναγιω-

τόπουλθ5 γράφει: «...όλοι λέγαμε πω5 πρέ

πει να οργανώσουμε την αντίσταση, óncos 

έκαναν οι προγονοί μα5 πριν το 1821. Μια 

βραδιά καθώδ κατηφορίζαμε στην οδό 

Αριστομένουβ... ο Ν. Κουλαμπάδ μου λέ

ει: και τι όνομα θα δώσουμε στην οργά

νωση μαΞ; Αυτό μα5 το λέει η ιστορία, απά

ντησα, θ α την πούμε Νέα Φιλική Εται

ρεία...». 

Ε.Κ. 
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Ι Μέθοδος προσέγγισης και κατήχησης μελών 
• της Φιλικής Εταιρείας 

Μέρος Α 
Αφού γνωρίσης ένα Γραικόν, ότι είναι βέβαιος και θερμός εραστής της πατρί

δος και καλός άνθρωπος" ότι δεν είναι μέλος εις καμμίαν άλλην εταιρείαν μυ-

στικήν, οποία και αν είναι' ότι επιθυμεί να κατηχηθή εις την Εταιρείαν μας όχι 

από απλήν περιέργειαν, αλλ' από καθαρόν πατριωτισμόν, τότε του δίδεις την 

υπόσχεσιν, ότι θέλεις τον δεχθή εις την Εταιρείαν" και πρώτον τον κάμνεις αδελ-

φοποιτόν με το Ευαγγέλιον. 

Βον. Μετά δύο ή τρεις ημέρας τον πηγαίνεις εις ένα ιερέα λέγοντας του, ότι 

θέλεις να όρκισης τον παρόντα άνθρωπον, αν ίσως εκείνα τα οποία υπόσχεται 

και λέγει διά μίαν γνωστήν υπόθεσιν είναι αληθινά. Έπειτα κατά μέρος (διά να 

μην ακούση ο ιερεύς) του λέγεις τον όρκον και αυτός τον επαναλαμβάνει τρεις 

φορές φωνή χαμηλότερα, έπειτα τον ερωτάς δυνατώτερα, διά να ακούση και ο 

ιερεύς, ο οποίος λέγει εις τον ορκιζόμενον: αυτά τα οποία είπες εις τον φίλον σου 

είναι αληθινά; Αυτός θέλει αποκριθή: ναι, είναι και θέλουν είσθαι αληθινά' και 

διά την ασφάλειάν των ορκίζομαι εις το Ευαγγέλιον' και τότε τον βάζεις και κά

μνει τον όρκον κατά τον εκκλησιαστικόν νόμον. 

Εις τους έξω της Γραικίας ευρισκομένους είναι συγχωρημένον να γένη αυ

τός ο όρκος και εις ιερέα τίμιον της Δυτικής Εκκλησίας, αν ίσως δεν είναι ιε

ρεύς ορθόδοξος. 

Γον. Ύστερα από τον όρκον, τον παίρνεις εις απόκρυφον μέρος και του κάμνεις 

την διωρισμένην εξομολόγησιν με ακρίβειαν: 

Αον του λέγεις, αν είναι αρκετά δυνατός να βαστάξη το μυστικόν με τον κίν-

δυνον της ζωής του, διότι αυτά τα οποία μέλλει να μάθη, είναι πράγματα ιερά 

και αξιοσέβαστα εις τας φιλογενείς καρδίας, και από τα οποία κρέμαται η τύχη 

του ιδίου έθνους, και ότι αφ' ου έμβη εις ταύτην την Εταιρείαν, πρέπει να λάβη 

τον θάνατον προ οφθαλμών, τον θάνατον μ' όλα τα σκληρά βάσανα του και κα

τά περίστασιν ημπορεί να φονεύση ένα παραβάτην της Εταιρείας, ας είναι και ο 

πλησιέστερος συγγενής του. 

Δον. Τέλος πάντων να στοχασθή ότι όλοι οι άλλοι δεσμοί και υποχρεώσεις, 

οπού έχει εις τον κόσμον είναι πλέον ουδέν έμπροσθεν του δεσμού της Εταιρεί

ας' και αν ίσως δεν αισθάνεται αρκετήν δύναμιν και απόφασιν εις τον εαυτόν 

του, να παραιτηθή από του να γένη μέλος της Εταιρείας. 

Εον. Του εξηγείς τον σκοπόν σου, λέγοντας, ότι αύριον θέλετε ανταμωθή διά να 



Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Α 

του ειπής μερικά ακόμη και να μην αλησμονήση να προμηθευθή με ένα μικρόν κί-

τρινον κεράκι. Την αυτήν ημέραν τον ερωτάς και αυτάς τας εξής εννέα ερωτήσεις: 

αον. Πώς ζης και πόθεν ο πόρος της ζωής σου; 

βον. Τι συγγενείς έχεις; ποίου επαγγέλματος και ποίας καταστάσεως; 

γον. Εσυγχίσθης ποτέ με κανέναν ή συγγενή, ή φίλον, ή άλλον τινά; 

δ0*. Εφιλιώθης με αυτούς και διά ποίαν αιτίαν και το εν και το άλλο; 

εον. Είσαι υπανδρευμένος; έχεις κλίσιν να υπανδρευθής; 

στον. Έχεις έρωτα; είχες ποτέ σου; απέρασε; και από τι καιρόν; 

ζον. Σε ακολουθεί καμμία μεγάλη ζημία, ή μεταβολή καταστάσεως; 

ηον. Είσαι ευχαριστημένος εις το επάγγελμα σου και τι επιθυμείς περισσό-

τερον; 

θον. Έχεις κανένα φίλον πιστόν και ποίος είναι; 

Τέλος, πώς έχεις σκοπόν εις το εξής να ζήσης; 

Μέρος Β 

Μετά μίαν ή δύο ημέρας εν καιρώ νυκτός σιωπώντας πηγαίνετε εις ασφαλές 

μέρος' και πρώτον βάζεις επάνω εις μίαν τράπεζαν μίαν εικόνα, επάνω της οποί

ας αφήνει ο κατηχούμενος το κεράκι του. Αυτό το κεράκι σημαίνει την θυσίαν 

της εκατόμβης, οπού έκαστος χρεωστεί εις την υπέρ πατρίδος καλήν προειδο-

ποίησιν. Αυτό το κεράκι είναι ο μόνος μάρτυς, τον οποίον η δυστυχισμένη πα

τρίς μας δίδει διά την υπόσχεσιν της ελευθερίας της, και ζητούσα παρά των ιδίων 

της τέκνων παραμυθίαν της σκλαβιάς της. 

Και τούτου γενομένου του λέγεις, αν ίσως δεν στοχάζεσαι τον εαυτόν σου αρ

κετά δυνατόν, διά να ακολουθήση το μυστήριον, έχει ακόμη καιρόν να στοχασθή 

και να παραιτηθή του δεσμού, εις τον οποίον ήδη εμβαίνει, διότι μόνος ο θάνατος 

ημπορεί να τον ελευθέρωση, η δε μετέπειτα μεταμέλεια του είναι ασυγχώρητος. 

Μετά ταύτα γονατίζει με το δεξί μόνον γόνυ κοντά εις την τράπεζαν και κά

μνει τρεις φορές το σημείον του σταυρού' είτα του δίδεις και ασπάζεται με κα-

τάνυξιν την εικόνα και βάνοντας το δεξί του χέρι επάνω εις αυτήν ανοικτόν, ανά-

πτει το κεράκι του, σβήνων κάθε άλλο φως. 

Τότε, έχοντος εκείνου το κερί αναμμένον εις το αριστερόν του χέρι, του λέγεις: 

αδελφέ, αυτό το κεράκι είναι ο μόνος μάρτυς, τον οποίον η δυστυχισμένη πατρίς 

μας δίδει δεσμόν εις τον όρκον της ελευθερίας μας' και κάμνοντες ομού πάλιν τον 

σταυρόν τρις, συ μεν αναγιγνώσκεις τους όρκους και αυτός εξακολουθεί μ' όλον 

το ανήκον σέβας εις την ιερότητα και μεγαλειότητα του πράγματος. 

Τελειωθέντων των ειρημένων, βάζεις το δεξιόν σου χέρι επάνω εις τον αρι

στερόν ωμόν του και με το αριστερόν σηκώνεις την εικόνα, την οποίαν και αυ

τός βαστά ωσαύτως με την δεξιάν του και εκφωνείς τα ακόλουθα: Ενώπιον του 
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αοράτου και πανταχού παρόντος αληθινού Θεού, του μόνου αυτοδίκαιου και εκ-

δικούντος τους παραβάτας και πονηρούς κατά τους κανόνας της Φιλικής Εται

ρείας, και με την δύναμιν την οποίαν έδωκαν οι Μεγάλοι Ιερείς των Ελευσίνιων, 

καθιερώ τον δείνα..., εκ πατρίδος δείνα..., ετών τοσούτων..., επαγγέλματος... 

και τον δέχομαι διά μέλος, ως και εγώ εδέχθην εις την Εταιρείαν των Φιλικών. 

Μετά την παρούσαν καθιέρωσιν σβήνεται το κεράκι και τον παραγγέλλεις να 

το φυλάττη καλώς, επειδή αυτό έχει πάντοτε μαζί του μάρτυρα των μεθ' όρκου 

υποσχέσεων του. 

Και τούτου γενομένου άρχεται εκφωνών τους εξής όρκους: 

Οι όρκοι: 

Ενώπιον του αληθινού Θεού, του δικαίου και πανταχού παρόντος, ορκίζομαι 

αυτοθελήτως, ότι θέλω μείνει πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα και διά πά

ντα, δεν θέλω φανερώσει το παραμικρόν από τα σημεία ή λόγους της, μήτε θέλω 

δώσει να καταλάβη τινάς ποτέ, ότι εγώ ηξεύρω τι περί τούτων, μήτε συγγενής 

μου, μήτε πνευματικός μου, μήτε φίλος μου. 

Ορκίζομαι, ότι εις το εξής δεν θέλω έμβη εις καμμίαν άλλην εταιρείαν, οποία 

και αν είναι, μήτε εις κανένα δεσμόν υποχρεωτικόν, αλλά μάλιστα ό,τι δήποτε 

δεσμόν ήθελον έχει εις τον κόσμον, και τον πλέον μέγιστον, θέλω τον μετρά μη

δέν ως προς την Εταιρείαν. 

Ορκίζομαι, ότι θέλω θρέφει εις την καρδίαν μου αδιάλλακτον μίσος εναντίον 

των τυράννων της πατρίδος και των οπαδών τους και ομοφρονούντων. Θέλω 

ενεργεί πάντα τρόπον προς βλάβην τους, όταν η περίστασις συγχώρηση τον εξο-

λοθρευμόν τους. Ορκίζομαι, ότι ποτέ δεν θέλω μεταχειρισθή βίαν εις (το) να συγ

χωρηθώ με ένα συναδελφόν, αλλά θέλω προσέχει με την μεγαλυτέραν επιμέλει-

αν, διά να μην λανθασθώ και ύστερον ακολουθήσει τι εναντίον. 

Ορκίζομαι, ότι όπου ευρεθώ με συνάδελφον, θέλω τον συμβοηθεί και συντρέχει 

με όλην την δύναμιν και κατάστασίν μου' θέλω προσφέρει εις αυτόν σέβας και υπα-

κοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν' και αν αυτός ήτον πρότερος εχθρός 

μου, τόσον περισσότερον θέλω τον αγαπά, όσον η έχθρα μας ήτον μεγαλύτερα. 

Ορκίζομαι ότι, καθώς εγώ εδέχθην εις την Εταιρείαν, ούτω και εγώ θέλει δέχομαι 

αδελφόν, θέλω μεταχειρίζομαι κάθε τρόπον και άργητα έως να τον γνωρίσω, ότι εί

ναι Έλλην αληθινός και θερμός υπερασπιστής της δυστυχούς πατρίδος, ενάρετος και 

καλός άνθρωπος, άξιος να φυλάττη το μυστικόν και να το κατηχή εις άλλον. 

Ορκίζομαι, ότι κατ' ουδένα τρόπον δεν θέλω ωφεληθή από τα μετρητά της κάσ

σας της Εταιρείας, αλλά θέλω τα στοχάζομαι ως πράγματα ιερά και αναγκαίον 

ενέχυρον εις όλον το ταλαίπωρον έθνος μας, καθώς και τα λαμβανόμενα και στελ-

λόμενα γράμματα. 
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Ορκίζομαι, ότι δεν θέλω ερωτήσει τινά Φιλικόν, διά να μάθω ποίος τον εδέχθη 

εις την Εταιρείαν, μήτε εγώ θέλω φανερώσει τον δέξαντά με* και αν γνωρίσω το 

σημείον εις το εφοδιαστικόν τινός, θέλω προσποιηθή ότι δεν το εγνώρισα. 

Ορκίζομαι, ότι θέλω προσέχει πάντοτε εις την διάνοιάν μου και διαγωγήν μου 

να είμαι ευσεβής, ενάρετος, ευλαβής εις την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρο

νώ φανερά τας ξένας, θέλω δίδει πάντοτε το καλόν παράδειγμα, θέλω βοηθεί, 

συμβουλεύει, συντρέχει τον ασθενή, δυστυχή και αδύνατον ομογενή' θέλω σέβο

μαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια, τους μετόχους της διοικήσεως του τό

που, εις τον οποίον διατρίβω. 

Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις το ιερόν όνομα σου, ω ιερά και αθλία πατρίς' ορ

κίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου, ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα των 

αιχμαλώτων και καταδίκων κατοίκων σου, τα οποία τόσους αιώνας κατά στιγ

μήν υποφέρουν τα ταλαίπωρα τέκνα σου, ότι αφιερούμαι όλος εις εσέ, ότι εις το 

εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου, το όνομα σου 

οδηγός των πράξεων μου και η εδική σου ευτυχία η ανταμοιβή των κόπων μου. 

Η θεία δικαιοσύνη ας εξάντληση επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυ

νούς της δικαιοκρισίας της, το όνομα μου, οι κατά διαδοχήν κληρονόμοι μου ας 

είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και 

του αναθέματος των ομογενών μου. Και αν ίσως αλησμονώ μίαν στιγμήν τας 

δυστυχίας σου και δεν εκπληρώ το χρέος μου, ο θάνατος ας είναι η άφευκτος τι

μωρία και ανταμοιβή του αμαρτήματος μου, διά να μην μολύνω την αγιότητα 

της ιεράς Εταιρείας σου με την συμμετοχήν μου. 

Όρκος μέγας 

Ορκίζομαι εις το όνομα της αληθείας και δικαιοσύνης. 

Ορκίζομαι εις το όνομα της γλυκύτατης και πεφιλημένης μου μητρός πατρίδος. 

Ορκίζομαι τέλος πάντων εις το όνομα (Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος) του Υπέρ

τατου Όντος του ενός και μόνου αληθινού θεού, ότι υποφέρων τα πλέον σκληρά βά

σανα και με θυσίαν της ιδίας μου ζωής, θέλω φυλάξει μυστικόν καθ' όλην την δύνα-

μιν της λέξεως το μυστήριον, το οποίον μοι γίνεται γνωστόν κατά τον εξής τρόπον: 

Ο σκοπός 

Η Εταιρεία συνίσταται από καθ' αυτό Γραικούς φιλοπάτριδας και ονομάζεται 

Εταιρεία των Φιλικών. 

Ο σκοπός αυτών είναι η καλυτέρευσις του ιδίου έθνους και, αν ο Θεός το συγ

χώρηση, η ελευθερία των. 

Μετά την συνήθη εξομολόγησιν και κατήχησιν ο ωρκωμένος προσήλυτος ας ονο

μάζεται Ιερεύς των Φιλικών. 



Π Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης 
• επικεφαλής της Φιλικής Εταιρείας (1820) 

Μετά τούτο ο Ξάνθος ανεχώρησε κατά τας αρχάς του Ιανουαρίου του 1820, 

διά την Πετρούπολιν' άμα φθάσας επαρουσιάσθη μετά δύο ημέρας εις τον Κό-

μητα Ιωάννην Καποδίστριαν, εις τον οποίον εγχειρίσας το γράμμα του Ανθί

μου Γαζή, εφανέρωσεν όλον το σύστημα της Εταιρίας, τους Αρχηγούς της, τον 

πολλαπλασιασμόν των μελών της, την έκτασιν αυτής και όσα άλλα εστοχάσθη 

αναγκαία, και επί τέλους ότι ζητούν αυτόν να διευθύνη ως Αρχηγός την κίνησην 

του Έθνους απ' ευθείας ή διά σχεδίου τινός καταλλήλου, ειδοποιών τους επιση

μότερους των ομογενών εκ των κατηχηθέντων περί του καταλληλότερου τρό

που της ενάρξεως του πολέμου' αλλ' ο Καποδίστριας δεν εδέχθη, λέγων, ότι 

υπουργός ων του Αυτοκράτορος δεν ηδύνατο, και άλλα πολλά, ο Ξάνθος τω επα-

νέλαβεν, ότι οι Έλληνες είναι αδύνατον να μένουν εις το εξής τυραννούμενοι και 

ότι η επανάστασις ήτον άφευκτος, και διά τούτο εν ω έχουσιν ανάγκην Αρχηγού 

δεν είναι δίκαιον ως Έλλην και εν υπολήψει παρ' αυτοίς και πολλοίς άλλοις, να 

μείνη αδιάφορος και άλλα πολλά' αλλ' εκείνος επανέλαβεν ότι δεν ημπορεί να 

μεθέξη διά τους ανωτέρω λόγους και ότι αν οι Αρχηγοί γνωρίζουν άλλα μέσα 

προς κατόρθωσιν του σκοπού των, ας τα μεταχειρισθώσιν, και ηύχετο να τους 

βοηθήση ο θεός' ταύτα ηκολούθησαν εις δύο ιδιαιτέρας συνεντεύξεις. 

Απελπισθείς λοιπόν ο Ξάνθος από τον Κόμητα, στοχασθείς δε ότι διά να κα-

τορθωθή ο σκοπός της επαναστάσεως με καλήν έκβασιν, ήτον αφεύκτως ανα

γκαίος να φανή εις το έθνος εις των σημαντικών προς ενθάρρυσιν αυτού έστρεψε 

τον στοχασμόν του εις άλλο υποκείμενον λαμπρόν ως τον Καποδίστριαν, επι-

τηδειότερον δε τούτου, τον Πρίγκιπα Αλέξανδρον Υψηλάντην, στρατηγόν και 

υπασπιστήν του Αυτοκράτορος, και εν υπολήψει και ευνοία παρ' αυτώ' επήγε 

λοιπόν εις επίσκεψίν του, ο Πρίγκηψ Τορίς, τον υπεδέχθη ευμενώς και με πολ-

λήν ευγένειαν, τον ηρώτησεν πόθεν είναι και διά ποίας υποθέσεις ήλθεν εις Πε-

τρούπολιν. Ο Ξάνθος απήντησε με πολλήν προσοχήν ειπών, ότι είναι από μίαν 

νήσον, την Πάτμον, και ότι δι' εμπορικάς υποθέσεις ήλθεν εκεί από την Κων

σταντινούπολη και άλλα τοιαύτα. Ο Πρίγκηψ τον ηρώτησε πώς απερνούν οι 

ομογενείς εις εκείνα τα μέρη, και αν η Τουρκική Κυβέρνησις επιβαρύνει τον ζυ-

γόν της τυραννίας και εκεί, καθώς και εις τα άλλα μέρη, και τα τοιαύτα ειπόντος 

του Ξάνθου, ότι πανταχού οι Τούρκοι τυραννούν τους δυστυχείς Έλληνας, και 

ότι κατήντησεν η τυραννία ανυπόφορος' ο Πρίγκηψ με αθυμίαν ψυχικήν είπε. 

Διατί και οι Έλληνες δεν προσπαθούν να ενεργήσουν ώστε, αν να ελευθερωθούν 
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από τον ζυγόν δεν δύνανται, τουλάχιστον να τον ελαφρώσουν; Τότε ο Ξάνθος 

αποκριθείς είπε με πολλήν παθητικότητα: Πρίγκηψ' με ποία μέσα και με ποίους 

οδηγούς να ενεργήσωσιν οι δυστυχείς Έλληνες την βελτίωσιν της πολιτικής των 

καταστάσεως; Αυτοί έμειναν εγκαταλελειμμένοι απ' εκείνους, οίτινες ηδύναντο 

να τους οδηγήσωσι' διότι όλοι οι καλοί ομογενείς καταφεύγουν εις ξένους τό

πους, και αφήνουν τους ομογενείς των ορφανούς. Ιδού ο Κόμης Καποδίστριας 

υπηρετεί την Ρωσίαν, ο μακαρίτης πατήρ σας κατέφυγεν εδώ, και ο Καρατζάς 

εις την Ιταλίαν, υμείς ο ίδιος υπηρετούντες την Ρωσίαν εχάσατε υπέρ αυτής την 

δεξιάν χείρα σας κι άλλοι ίσοι καλοί καταφεύγοντες εις την Χριστιανικήν Ευ-

ρώπην, μένουν εκεί χωρίς ίσως να φροντίζουν διά τους δυστυχείς αδελφούς των. 

Ο Πρίγκηψ εις ταύτα απαντών είπεν" αν εγώ εγνώριζον, ότι οι ομογενείς μου 

είχον ανάγκην από εμέ, και εστοχάζοντο ότι ηδυνάμην να συντελέσω εις την ευ-

δαιμονίαν των, σοι λέγω εντίμως, ότι ήθελον μετά προθυμίας κάμω κάθε θυσίαν, 

ακόμη και την κατάστασίν μου και τον εαυτόν μου υπέρ αυτών. Τότε εγερθείς ο 

Ξάνθος με συγκίνησιν ψυχής είπε: Δος μοι, Πρίγκηψ, την χείρα σας εις βεβαίω-

σιν των όσων εκφράσθητε. Ο Πρίγκηψ με κάποιον θαυμασμόν εμβλέψας εις τον 

Ξάνθον τω έδωκε την χείρα' τότε αυτός είπεν, ότι εις την Πετρούπολη δεν ήλ-

θεν διά υποθέσεις εμπορικάς, αλλά δι' άλλην σημαντικωτάτην αιτίαν, και ότι 

αύριον θέλει τω την αποκάλυψη. 

Ο Πρίγκηψ ανυπομόνως εζήτησε τότε να μάθη, αλλ' ο Ξάνθος τον παρεκάλε-

σε να λάβη υπομονήν μέχρις της αύριον, και ούτως ετελείωσεν η πρώτη συνέ-

ντευξις. Την επιούσαν ο Ξάνθος επήγεν εις αυτόν, τω εφανέρωσε τα πάντα, και 

εκείνος μετά προθυμίας και ενθουσιασμού εδέχθη να αφιερωθή εις την υπηρεσίαν 

των ομογενών με πάσαν θυσίαν του, και δους εις τον Ξάνθον ένορκον και έγ-

γραφον ομολογίαν περί της πίστεως και αφοσιώσεώς του (την οποίαν ο Ξάνθος 

έστειλεν εις τους εν Μόσχα συναδέλφους του Πατζιμάδην και Κομιζόπουλον, 

παρ' οις και ευρίσκεται) ανεδέχθη τον τίτλον του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής, 

έλαβε δε και το όνομα Καλός, και τα στοιχεία διά να υπογράφηται: Α. Ρ. και ού

τως εκατορθώθη δι' αυτού ο σκοπός της Εταιρίας. 



m Επιστολή του Παπαφλέσσα 
• προς τον Εμμ. Ξάνθο 

Μ 
(Σε κρυπτογραφημένη μορφή) 

Δεν ηξεύρω δια τι περιωρίσθης εις τον ορίζοντα σου, αδελφέ θυμείδη" και 

άλλο δεν ηξεύρεις πλέον παρά να συμβουλεύης τον Δίκαιον να μην ορμά κα

τά την συνήθειάν του και άλλα κουραφέξαλα. Ο Δίκαιος, φίλε, έκαμεν ως επρο-

στάχθη' τα δανείσματα έγειναν προς τα σύνεφα από μέρος της βροχής. Αυτά 

βιαζόμενα επολλαπλασιάσθησαν' τι θέλεις η ευγένεια σου; Να μην ακουσθή 

μικρός καν δούπος; Οι φρόνιμοι πρότερον σκέπτονται ταύτα, και ύστερον απο

φασίζουν και εις τας αποφάσεις μένουν σταθεροί. Θαυμάζω πόθεν η βραδύτης 

του σεβαστού Καλού και δεν εφάνη άχρι τούδε εις το Ν. 2. περιμενόμενος προ 

πολλού καθώς υπεσχέθη και διέταξεν εις το Ν. 104. Εγώ εξετέλεσα τας δια-

ταγάς αυτού και τα πρακτικά μου οπωσούν και προ ολίγων ημερών, και τώ

ρα εν εκτάσει γενικώς προς τους κυρίους. Το παν της πραγματείας μας επλη-

ρώθη. Οι πρόθυμοι ενταύθα και εις ν. 20 και 26 ίστανται κεχηνότες, ως και 

οι δυστυχείς και εκδικητικοί μας διέταξαν βριάρεως. Εφρόντισαν και ικανά 

υποδήματα εδάνεισαν και προς ους έδει, ως προέγραψα, στείλαντες Τζιράκια 

εις ευταξίαν των πραγμάτων, και συντόμως ειπείν, έχουν τα ώτα αναπεπτα-

μένα προς την ηχώ αυτού. Αλλά τι δυστυχία εις τους αθλίους εκείνους πρό

θυμους; Εν ω ελπίζομεν να ίδωμεν ενταύθα τον Καλόν, όσον τάχιστα και εβια-

ζόμεθα, μανθάνομεν, ότι έτι χρονοτριβεί εις το νούμερόν του. Φίλε, ο καιρός 

παρέρχεται και δεν προσμένει την εδικήν μου και εδικήν σου αργοπορίαν' το 

νεγότζιον, καθώς ηξεύρεις, χρειάζεται τάχος, ότι επιφέρει ζημίαν εις το εμπό-

ριον η βραδύτης και η αμέλεια του ενταύθα είναι μέγας βρασμός, καθώς ίσως 

και άλλοθι διά τον πολλαπλασιασμόν των σύννεφων, τα οποία συνωθούμενα 

και συγκρουόμενα αδύνατον να μη δουπήσουν μικρόν ή μέγα, ώστε να φθά-

ση ο δούπος και προς τους μετοίκους και να επιφέρη και σκοτείνιασμα διά ξε-

βουλωμάτων, ως επέφερε και θεραπεύεται διά της γλαυκός" και εάν τις άνε

μος τυφωνικός τα εκτύλιξη μικρόν άφευκτα προσμένομεν κεραυνούς αιθαλό-

εις. Λοιπόν, φίλε, διά τους οικτιρμούς του θεού, επιταχύνατε τον σεβαστόν 

Καλόν, ότι αν παρέλθη εορτή μία και δεν φανή, τα αγκάθια ως σκοτεινια

σμένα δύνανται να κεντήσουν τους πρόθυμους μας ανεπαισθήτως, και τότε η 

αμαρτία ας ήναι εις τον λαιμόν σας" επειδή άνευ υψηλού ονόματος δεν ηξεύ-
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ρω αν κατορθώσωμεν βιασμένοι όσον πρέπει. Δεν εκτείνομαι, τα πάντα κα

λά, νύκτα μόνον έχομεν μήπως βραδύνει, και νύκτα μεγάλην, επειδή τα εδώ 

αγκάθια δεν είναι ως άλλων μερών, αλλά φυτρώνουν με ζωηρότητα. Ο κομι

στής Πατρίκιος τον οποίον συνιστώ εις την φιλίαν σας, Ιθακήσιος, θέλει σοι 

ειπείν διά ζώσης φωνής' λοιπόν ενεργήσατε τα υποσχεθέντα κ' εσείς, επειδή 

η μεν ωφέλεια και το κέρδος εστί κοινόν, η δε ζημία και κατάκρισις εις βάρος 

σας. Τα του Ανανία ενταύθα ακούονται έτι αμυδρώς πως' τον Δίκαιον και 

Περραιβόν έχουν διά ποιητικόν αίτιον. Ο συνοδοιπόρος του αυτού Μ. φθάσας 

εις το Ν. 2. εκήρυξεν, ως έμαθον κατ' αυτάς, ότι αυτός εκινήθη διά το Ν. 39. 

το οποίον ελπίζω να αφυπνώση τους προς αυτόν χαίροντας. Ο 110. μ' έγρα

ψε ζητών βοήθειαν, επειδή ο Περραιβός μόνο δύω φατούρας τω έδωσεν υπο

δημάτων, διό και εσυγχίσθησαν, πλην είμαι αναγκασμένος να εμπλαστρώ-

σω και αυτό το πάθος όσον δύναμαι' έρρωσο. Από 8 Νοεμβρίου δεν έλαβον 

γράμμα σου, και η αιτία ποία αγνοώ. Μη με κάμετε, φίλε, αυτό το άδικον. 

Τέλος πάντων να ηξεύρω και εγώ τους σκοπούς σας. Περικλείω εις το προς 

τους κυρίους και εν δάνεισμα, όπου θέλετε ιδεί ξεβούλωμα λαμπρότατον, το 

οποίον σήμερον εκομίσθη μοι. Διό πλέον η ταχύτης είναι αναγκαιότατη, και 

φροντίσατε, ότι εκορυφώθη πλέον. Εάν δε από περιστάσεις εμποδισθή ο Κα

λός, τέλος πάντων, ας σταλθή άλλος τις όμοιος του' πάρετε μέτρα! Οι λόγοι 

δεν κάμνουν δουλιάν εις τα κλούμπια δεν γίνονται άνδρες ούτε εις τα ταντούρια. 

Σας τα λέγω με αγανάκτησιν, διότι εξοδεύεται τοσούτος καιρός. Η αμαρτία 

εις σας' και τέλος, αν ο ουρανός μας επισκίαση, φαντασθήτε και τα μέλλοντα. 

Τη 22 Φεβρουαρίου 1821 εκ των Ν. 2. 

Ο σος ειλικρινής αδελφός 

Αρμόδιος (Γρ. Δίκαιος Φλέσας) 

Εις Ισμαήλ 

Τω Κυρίω θυμείδη 

(β) 
(Σε κανονική μορφή) 

Αδελφέ Ξάνθε, 

Δεν ηξεύρω διά τι περιωρίσθης εις τον ορίζοντα σου και άλλο δεν ηξεύρεις 

πλέον παρά να συμβουλεύης τον Δίκαιον να μην ορμά κατά την συνήθειάν του 

και άλλα κουραφέξαλα. Ο Δίκαιος, φίλε, έκαμεν ως επροστάχθη' τα γράμ

ματα έγιναν προς τα μέλη της Εταιρείας από μέρος της Υπέρτατης Αρχής. 

Αυτά βιαζόμενα επολλαπλασιάσθησαν' τι θέλεις η ευγένεια σου; να μην ακου-
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σθή μικρός καν δούπος; οι φρόνιμοι πρότερον σκέπτονται ταύτα και ύστερον 

αποφασίζουν και εις τας αποφάσεις μένουν σταθεροί. Θαυμάζω πόθεν η βρα-

δύτης του σεβαστού Αλ. Υψηλάντη και δεν εφάνη άχρι τούδε εις την Πελο-

πόννησον περιμενόμενος προ πολλού καθώς υπεσχέθη και διέταξεν εις το 

Ισμαήλιο. Εγώ εξετέλεσα τας διαταγάς αυτού και τα πρακτικά μου οπωσούν 

και προ ολίγων ημερών, και τώρα εν εκτάσει γενικώς προς τους αρχηγούς της 

Εταιρείας.Το παν της πραγματείας μας επληρώθη. Οι Έλληνες ενταύθα και 

εις Ιωάννινα και Ρούμελη ίστανται κεχηνότες, ως και οι αρχιερείς και προε

στοί μας διέταξαν στρατηγούς. Εφρόντισαν και ικανά χρήματα έγραψαν και 

προς ους έδει, ως προέγραψα, στείλαντες Αποστόλους της Εταιρείας εις ευ-

ταξίαν των πραγμάτων, και συντόμως ειπείν, έχουν τα ώτα αναπεπταμένα 

προς την ηχώ αυτού. Αλλά τι δυστυχία εις τους αθλίους εκείνους Έλληνας; 

Εν ω ελπίζομεν να ίδωμεν ενταύθα τον Υψηλάντην, όσον τάχιστα και εβια-

ζόμεθα, μανθάνομεν ότι έτι χρονοτριβεί εις τον τόπον του. Φίλε, ο καιρός πα

ρέρχεται και δεν προσμένει την εδικήν μου και εδικήν σου αργοπορίαν' το νε-

γότζιον, καθώς ηξεύρεις, χρειάζεται τάχος, ότι επιφέρει ζημίαν εις το εμπό-

ριον η βραδύτης και η αμέλεια του' ενταύθα είναι μέγας βρασμός, καθώς ίσως 

και άλλοθι διά τον πολλαπλασιασμόν των μελών της Εταιρείας, τα οποία συ-

νωθούμενα και συγκρουόμενα αδύνατον να μη προκαλέσουν υποψίαν μικράν 

ή μεγάλην, ώστε να φθάση ο δούπος και προς τους Τούρκους και να επιφέρη 

και υποψία διά προδοσιών, ως επέφερε και θεραπεύεται διά της φρονήσεως' 

και εάν τις άνεμος τυφωνικός τα εκτύλιξη μικρόν άφευκτα προσμένομεν κε

ραυνούς αιθαλόεις. Λοιπόν, φίλε, διά τους οικτιρμούς του θεού, επιταχύνα

τε τον σεβαστόν Υψηλάντην, ότι αν παρέλθη μην ένας και δεν φανή, οι εχθροί 

ως υποπτευόμενοι δύνανται να κεντήσουν τους Έλληνας μας ανεπαισθήτως, 

και τότε η αμαρτία ας ήναι εις τον λαιμόν σας' επειδή άνευ υψηλού ονόματος 

δεν ηξεύρω αν κατορθώσωμεν βιασμένοι όσον πρέπει. Δεν εκτείνομαι, τα πά

ντα καλά, φόβον μόνον έχομεν μήπως βραδύνει, και φόβον μεγάλον, επειδή 

οι εδώ εχθροί δεν είναι ως άλλων μερών, αλλά φυτρώνουν με ζωηρότητα. Ο 

κομιστής Πατρίκιος τον οποίον συνιστώ εις την φιλίαν σας, Ιθακήσιος, θέλει 

σοι ειπείν διά ζώσης φωνής' λοιπόν ενεργήσατε τα υποσχεθέντα κ' εσείς, επει

δή η μεν ωφέλεια και το κέρδος εστί κοινόν, η δε ζημία και κατάκρισις εις βά

ρος σας. Τα του Κυριακού Καμαρηνού ενταύθα ακούονται έτι αμυδρώς πως' 

τον Δίκαιον και Περραιβόν έχουν διά ποιητικόν αίτιον. Ο συνοδοιπόρος του 

αυτού Γρηγορίου Δικαίου, φθάσας εις την Πελοπόννησον εκήρυξεν, ως έμα-

θον κατ' αυτάς, ότι αυτός εκινήθη διά το Βουκουρέστιον το οποίον ελπίζω να 

αφυπνώση τους προς αυτόν χαίροντας. Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης μ' έγρα

ψε ζητών βοήθειαν, επειδή ο Περραιβός μόνο δύω χιλιάδας τω έδωσεν χρη-
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μάτων, διό και εσυγχίσθησαν, πλην είμαι αναγκασμένος να εμπλαστρώσω 

και αυτό το πάθος όσον δύναμαι' έρρωσο. Από 8 Νοεμβρίου δεν έλαβον γράμ

μα σου, και η αιτία ποία αγνοώ. Μη με κάμετε, φίλε, αυτό το άδικον. Τέλος 

πάντων να ηξεύρω και εγώ τους σκοπούς σας. Περικλείω εις το προς τους κυ

ρίους και ενα γράμμα, όπου θέλετε ιδεί προδοσίαν λαμπροτάτην, το οποίον 

σήμερον εκομίσθη μοι. Διό πλέον η ταχύτης είναι αναγκαιότατη, και φροντί

σατε, ότι εκορυφώθη πλέον. Εάν δε από περιστάσεις εμποδισθή ο Υψηλάντης, 

τέλος πάντων, ας σταλθή άλλος τις όμοιος του" πάρετε μέτρα! Οι λόγοι δεν 

κάμνουν δουλιάν, εις τα κλούμπια δεν γίνονται άνδρες ούτε εις τα ταντούρια. 

Σας τα λέγω με αγανάκτησιν, διότι εξοδεύεται τοσούτος καιρός. Η αμαρτία 

εις σας' και τέλος, αν ο ουρανός μας επισκίαση, φαντασθήτε και τα μέλλοντα. 

Τη 22 Φεβρουαρίου 1821 εκ της Πελοποννήσου 

Ο σος ειλικρινής αδελφός 

Γρηγόριος Δίκαιος 

Εις Ισμαήλ 

Τω Κυρίω Ξάνθω 



IV. Ο Εμμ. Ξανθός καθ' οδόν προς 
την Πετρούπολη 

Τω εντιμοτάτω κυρίω Εμμανουήλ Ν. Ξάνθω 

Εις Ισμαήλ ή όπου ευρίσκεται. 

Εις Ισμαήλ! 

Περιπόθητέ μοι κύριε Εμμανουήλ Ν. Ξάνθε! 

τη 23: Μαΐου 1819 από Οδέσσαν 

Με άκραν μου χαράν και ευχαρίστησιν έλαβα την των 10 ιδίου αην επιστολήν 

σας ιδών εξαυτής ότι με συνηριθμήσατε εις την σειράν των ειλικρινών φίλων σας, 

δι ο και σας ομολογούμαι δια τοιούτος μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Η φή

μη με υποχρέωσε προπολλού να σας αγαπώ ως αδελφόν. Αλλ' ήδη σας προσφέ

ρω πολλαπλάσιον το σέβας και την αγάπην μου. Ευχαριστώ δε και τους συστη-

σαντάς με φίλους, και φιλοτιμούμενος εύχομαι να δυνηθώ να τους αποδείξω φι

λαλήθεις ως προς την σύστησιν ην μοι περιγράφετε. 

Αι δυσαρέσκειαί μου ερασμιώτατε φίλε! προήλθον από αίτια άτινα έβλαψαν 

και εζημίωσαν μεγάλως όχι μόνον το ασήμαντον ατομόν μου (ότι τούτο ήθελε 

με λυπήση ολιγώτερον) αλλά ... κοινόν το κακόν, και πλέον υπομονή έως ότου 

η θεία πρόνοια να οικονομήση τα πάντα καλώς- εκ μικρών αιτιών γαρ, έπονται 

μεγάλα αποτελέσματα, τόσον, επί καλού, καθώς και επί κακού. Δέχομαι ως νό-

μον Ιερόν την αδελφικήν φρόνιμον συμβουλήν σας να παραβλέπω τας αδυναμίας 

μερικών έχων μάλιστα πάντοτε εις την μνήμην μου και το «θνητέ! μη φύλαττε 

μίσος αθάνατον» αλλ' είναι και αδυναμίαι αίτιναι ανεπαισθήτως προξενούν φρι

κτά και ολέθρια αποτελέσματα ως ανωτέρω διά τας οποίας χρειάζετε η βοήθεια 

της θείας προνοίας. Επεθύμουν να σας φανερώσω τα τρέχωντα εις ταύτην την 

πόλιν αλλ' αι περιστάσεις έκαμαν να είμαι ανίδεος έως ώρας ακολούθως δε εάν 

μάθω τι άξιον περιέργειας θέλη σας φανερώσω. Παρακαλώ όταν ευκαιρείται και 

η τιμιώτης σας με το ο επροσδιορίσαται μέσον, να μοι γράφετε τα της υγείας σας 

σημειούντες μοι και όσα περίεργα και συγχωρηταία άξια ακοής. Σας ακριβο-

ασπάζομαι εντοσούτω και μένω με όλον το σέβας εις τας προσταγάς σας. 

ο ειλικρινής φίλος και αδελφός Αντώνιος τζούνης 



V Κινητικότητα των Φιλικών στην περιοχή 
• των Ηγεμονιών. Επιστολή Θέμελη προς Ξάνθο 

Τω κυρίω Εμμανουήλ Ξάνθη αδελφώ μοι λίαν περιποθήτω πανευτυχώς 

Γαλάτζι τη 21 Ιουλίου 1819 

Περιπόθητέ μοι κύριε!!! 

αδελφικώς ασπαζόμενος προσκυνώ! 

το από 12 υπερμεσούντος αυτής λαβών εχάρην τα μέγιστα διά την αγαθήν 

αγγελίαν της εφετής μοι υγιείας της, ίδον δε και όσα μοι σημηοί περί ων τη λέ

γω ότι ανταμωθείς εις Ρέιν μετά του αρχ. Παπαδόπουλου ομιλήσαμεν τα δέο

ντα περί αυτής ταύτης της υποθέσεως. Εγώ αύριον κινώ διά Ιάσιον, εκείθεν δε 

επιστραφείς θέλω απέλθη εις Βουκουρέστι διά τινά ιερά χρέη. Χθες ελθών από 

Βουκουρέστι ο σιώρ Στέργιος Πρασάς μας διηγήται την δεινήν ασθένειαν του 

αγίου Αρχημανδρήτου κυρίου Γρ. Δικαίου, με μεγάλην λύπην και άκρον μας κα-

κοφανισμόν, ήτις τω επισυνέβη με το να εκοιμήθη υποκάτω μιας καριδιάς εις εν 

ζεύκι οπού είχον φίλοι τινές εις ένα παχτζέ, όπου από αψηφισίας πλευρητωθείς, 

έπεσε κληνίρης επιστρέψας αυτόν εις λοιμηκήν νόσον, τον άφησε δε, ως μας λέ

γει, εις αθλίαν κατάστασιν και ο θεός να τον βοηθήση. 

Την περί κουτζού Προτωσυγγέλου [: Ευστάθιος Γαλάτης] φήμην... την βε

βαιούν. Ο δε βιοθανείς [: Ανδρέας Σφαέλος] ευρίσκεται εισέτι ενταύθα μόλον ότι 

τω εδώσαμεν και γρόσια 200: διά να απέλθη εις Βασιλεύουσαν πλην αυτός δια-

τρίβει ενταύθα τα γράμματα της διεύθινα ασφαλώς εις τον κοινόν ημίν φίλον 

[: Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος] όστις διατρίβει εισέτι εις Βουκουρέστιον, με 

τον οποίον ανταμωθείς θέλω πασχίση όλαις δυνάμεσι να λάβη διόρθωσιν η υπό-

θεσις του καπ(ετάν) Μηχάλοβιτζ, ει δε άλλως πως είναι αδύνατον. Φίλτατε! 

ανταμωθείς μετά του καπ(ετάν) Ν: Παγκώστα! [: Ιωάννης Καποδίστριας] να 

ενθυμηθή και τον φίλον της Θέμελην (εις ο και ειμί βέβαιος) διά να ημπορέσω-

μεν... καν... κατά το μάλλον και ήττον... 

και ταύτα μεν εν τούτοις ασπαζόμενος την δε ειμί της φίλης μοι αυτής ευγενείας 

όλως πρόθυμος αδελφός και δούλος 

ο άρχων Ισπράβ(νικος) Δημήτριος Θέμελης 



Επιστολή του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου 
• προς τον Εμμ. Ξάνθο 

Τω εντιμ(ότατ)ω κυρίω Εμμανονήλ Ν. Ξάνθω 

Περιπόθητέ μοι κύριε! 

Προλαβόντως διά του ιδίου κυρίου Μ. Φωκιανού τη έγραφον εις απάντησιν τί

μιας της των 23. παρελθ(όντος) ήδη δε έχω ανά χείρας την ποθητήν μοι τιμίαν σας 

των δύω τρέχοντος. Προ πάντων εχάρην διά το αίσιον της υγείας σας, τας εσώ

κλειστους εξαπέστειλον ασφαλώς προς τον εν Β(ουκουρεστίω) κύριον Π. [: Πανα

γιώτης Αναγνωστόπουλος] Έγραψα και τα δέοντα τω αρχ. θέμελη ευρισκομένω 

έτει εις Ιάσιον, όπου περιμένει απόκρησιν του ρηθέντος φίλου πού ημπορούν να 

ανταμωθούν, να υπάγη εκεί, ή να τον προσμείνη εις Ιάσιον. Ειδήσεις έχομεν βε

βαίας ότι ο Δίκαιος ανέλαβε από την ασθένειαν, τον εκυρίευσεν και ευρίσκεται ει

σέτι εκεί. Ο κτυπηθείς αδ(;)[: Ανδρέας Σφαέλος] αφ' ου ήτον έτοιμος να διάπλευ

ση όθεν ήλθεν, μετέβαλλεν γνώμιν, μαθών την ασθένεια του Δικαίου και εμίσευ-

σεν κατά τας 8. Τούτου εκεί προς επίσκεψίν του, ειπών εις μερικούς των εδώ... ότι 

πάλι επιστρέφει. Προ μιας εβδομάδος έκαμα γνωστόν τον σκοπόν αυτού, τω κ(υρί)ω 

Π. και έλαβεν την γραφήν μου. Ο κ. Γιά(ννης) Φαρμ(άκης) διέτριψεν τρεις ημέρας 

μόνον εδώ, και εμίσευσεν διά Βουκ(ουρέστιον) προς αντάμωσιν του κυρίου Π. ήτον 

να απεράση εις τα μέρη σας αν αι καραντίναι κατ' εκείνην την εποχήν ήσαν ελεύ-

θεραι. Ο αρχ. Θέμελης μοι γράφει ότι τινές των εκεί επρόσφεραν την προκύρ(ηξιν) 

σχολής... και τω ναίω Καϊμακάμη Ιακωβάκη Ροίζω, ήτις και έλαβε την πρέπου-

σαν δεξίωσιν. Καλόν έργον! Ο αρχ. Γρυπάρης σας προσκινεί αδελφικώς και μοι εί-

πεν να σας γράψω τα ακόλουθα, κατά τον παρελθ(όντα) Ιαννουάριον διά του Δι

καίου, ή μάλλον ειπείν διά του [δυσ] Νέγρη, εξαπέστειλεν όλα του τα ατεστάτα εις 

κόππιας και με γράμμα προς τον Κνέζην Υψηλάντε διά να παρασταθώσι τη Γα-

ληνότιτή του. Και ότι περί αυτών αποφασίσει. Έκτοτε μέχρι τούδε ουδεμία από-

κρισις, ει δυνατόν, ανταμωνόμενος μετά της εκλαμπρότητός του να γίνη ερώτη-

σις, καθώς επομένως η ομιλία μετά του καπ(;) Νικόλα Παγκώστι [: Ιωάννης Κα

ποδίστριας], και καθ' εξής ενέργεια περιμένει εν καιρώ και απόκρισίν σας, εγώ δε 

σας ασπάζομαι αδελφικώτατα και μένω. 

πρώθυμος αδελφός και δούλος 

Α. Αδαμίδης 

όλοι οι εδώ φίλοι την ασπάζονται. 

τη 12. Αυγούστου. (1)819 Γαλάτζη. 

V 



\ / To κρυπτογραφικό λεξικό 
V JL JL · της Φιλικής Εταιρείας (1818) 

ΛΕΞΙΚΟΝ 

Αγαπητικός - συγγενής 

Αγκάθι - εχθρός 

Αγοράζω - μανθάνω 

Αίρεσις - εβδομάς 

Ακίνητον - φυλακή 

Αλλάζοντες - φύλακες 

Άνθος - φίλος 

Απαθής - Σουλτάνος 

Απαιτών - μέγας δραγομάνος 

Αποτέλεσμα - καταδίκασμα 

Αποτυχόντες - Σέρβοι 

Αρραβών — επικύρωσις 

Ασήμαντοι - φράγγοι του Σταυροδρομίου 

Ασθένεια - περιορισμός, αρέστο 

Αϋπνία - έλλειψις 

Βαρώ - δίδω 

Βρυάρεως - στρατηγός καπιτάνος της ξηράς [καπιτάνοι, οπλαρχηγοί Έλληνες] 

Βρονταί - αξιωματικοί Έλληνες 

Βροχή - η Αρχή της Εταιρίας 

Γέρων - Μαίτλαν, αρμοστής της Επτανήσου 

Γλυκείς - οι Ιταλοί 

Δακτυλίδιον - λόγχη 

Δανείζω - γράφω [στέλλω γράμμα] 

[Δάνεισμα - επιστολή, γράμμα] 

Δένδρα - τουφέκια 

Δεπουτατζιόνε - υπουργείον 

Δίδυμος - Λουδοβίκος 18 

Δυναμοτικά - τροφαί 

Δυστυχείς - αρχιερείς 

Εκδικητικοί - προεστοί Πελοποννήσου [Κοτζαμπάσηδες] 

Ελπίζοντες - κατάδικοι 
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Ελέφας - καράβι μεγάλον 

Εορτή - μην 

Ερεθίζομαι - οδεύω 

Ευεργετικός - Καποδίστριας 

Ζεστός - Διαμαντής Πογυβίνος εις Πετρούπολιν 

Ημερωθέντες - Βαρβαρέσοι 

Θέατρον - πεδιάς 

Ιατρικά - ενδύματα 

Ίππος - καράβι μικρόν 

Ισχυρογνώμων - αυτοκράτωρ Φραγκίσκος 

Καμήλα - εμπορικόν πλοίον 

Καπετάν Γιάννης - Καρατζάς 

Καπ. Δημήτρης - Μουρούζης 

Καπ. Ευστάθιος - Χαντζαρλίδης 

Καπ. Μαμούνης - Σούτζοι 

Καπ. Ευμορφόπουλος - Καλλιμάχης 

Κατάπαυσις - θάνατος 

Καταφρόνησις - συγχώρησις 

Κλεψιγαμία - δολοφονία 

Κονδυλομάχαιρον - γραμματικός 

Κοπάδι - στόλος 

Κοπιώντα - άλογα 

Κρητιδάρω - στέλλω [πέμπω] 

Κρεμορτάρταρον - μπαρούτι 

Κύκλωψ - κατάσκοπος 

Λογαριασμοί - στρατεύματα [πολεμοφόδια] 

Μ. - μολύβη 

Μακαρίται - οικογένεια του Μποναπάρτη 

Ματαιότης - αποτυχία 

Μαύρισμα - κρύψιμον 

[Μέθυσοι - Φαναριώτες, άρχοντες Κωνσταντινουπόλεως] 

Μέτοικοι - Τούρκοι 

Μπιλάτζον - πόλεμος [επανάστασις] 

Νικόλαος - Γάλλοι 

Νηστεύοντες - Βούλγαροι 

Νότες - πολεμοφόδια 

Νυξ-φόβος 

Ξεβούλωμα - προδοσία 
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Ξεκαθάρησις - εκατόν χιλιάδες 

Ξύλινοι - ενωμέναι επαρχ. Αμερικαναί 

Ξύπνημα - άρνησις 

Οινοπλουτών - ηγεμών Μολδαυΐας 

Οινοπόται - Φαναριώται 

Ολιγώτεροι - Ζακύνθιοι 

Όρεξιν - μίσευμα 

Οψάρια - σπαθιά 

Παλαιότερος - Πατριάρχης 

Παρϋός - καπί-κιαχαγιάς 

Πενθερός - Αληπασάς Ιωαννίνων 

Πλεονέκτης - έμποροι Έλληνες 

Πληρωμή - ημέρα 

Πλούσιοι - Αρμένιοι 

Πολλοί - Κεφαλλονίται 

Ποιμένες - Βλάχοι 

Ποιηταί - Έλληνες εις τον στόλον 

Πολυφρόντιστος - Βεζίρης 

Πόνος - εναντιότης 

Πουλώ - λαλώ 

Πορνικώς - κρυφά 

Πρόθυμοι - Έλληνες 

Προίκα - στρατιωτική βοήθεια 

Πτερωτόν - ταχυδρόμος 

Σίδηροι - Αγγλοι 

Σκέπασμα - οίκος 

Σκοτείνιασμα - υποψία 

Σταθεροί - Γιανιτζάροι 

Στεφάνωμα - ειρήνη 

Συμπέθεροι - Αλβανοί μωαμετανοί 

Συνειθισμένον - κάψιμον 

Σύννεφα - μέλη της Εταιρίας [Εταιριστές] 

Τέλος - φθάσιμον 

Τιμημένα - φανερά 

Τζιράκι - Πρέσβεις και απόστολοι της Εταιρίας [Αποστελλόμενοι] 

Τραγουδιστής - κανόνι 

Τυροφάγος - ηγεμών Βλαχίας 

Υπανδρία - συμμαχία 
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Υποδήματα - χρήματα 

Φαλιμέντο - κήρυξις 

Φατούρα - χιλιάς μία 

Φιλάνθρωπος — Αυτοκράτωρ Αλέξανδρος 

Φίλαυτος - Βασιλεύς Πρωσίας 

Φρόνησις - φυγή 

Χορευταί - κλεπτικά στρατεύματα 

Χορός - κλέψιμον 

Χρονικός - κονσόλας 

Αριθ. 2 - Πελοπόννησος 

Αριθ. 5 - Σπέτζαις 

Αριθ. 6-Ύδρα 

Αριθ. 20-Ιωάννινα 

Αριθ. 26 - Ρούμελη 

Αριθ. 39 - Βουκουρέστιον 

Αριθ. 51 - Γαλάτζι 

Αριθ. 62 - Κωνσταντινούπολις 

Αριθ. 66 - Μυτιλήνη 

Αριθ. 68 - Σμύρνη 

Αριθ. 83 - Τριέστη 

Αριθ. 104 - Ισμαήλ 

Αριθ. 108 - Αναγνωσταράς 

Αριθ. 109 - Ιωάννης Φαρμάκης 

Αριθ. 110 - Πέτρος Μαυρομιχάλης ηγεμών της Μάνης 

Αριθ. 111- Γεωργάκης Ολύμπιος 

Αριθ. 112 - Μπίμπασης Σάββας 

Αριθ. 113 - Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

Αριθ. 114-Χριστόφορος Παιρραιβός 

Ψευδομάντης - Μιχαήλ Χριστάρης 

Καινός κομήτης - Κωνστ. Πεντεδέκας 

Παρασυρόμενος νέος - Αντ. Καραπάνος 

Ουτιδανή μάκινα - Γεωρ. Γάτζος [έμπορος μικρός εις Ιάσιον] 

Ανόητος - Παναγ. Πάνου [μεγαλέμπορος εις Ιάσιον] 

Κατάλληλος - Δομνάδος γραμματ. του Ρωσσικού προξενιού [σεκρετάριος του 

εν Βλαχία γενικού πρόξενου Πίνη] 

Μέτριος - Ανδρέας Σφαέλος 

Πρόθυμος - Μάνθος Ριζάρης 

Παιγνιδιάρης - Σιμεών Σταυρόπουλος 
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Απλούς - Ιωάννης Μπούπας 

Δοκισήσοφος - Λάμπρος Πάλης 

Αμέτοχος - Noe. Κωνσταντάς 

Φιλόθρησκος - Αναστ. Γοργούλης 

Οκνηρός - Ιωαν. Μπάιλας 

Πατήρ - Ζώης Ζωσιμάς 

Γ. Δ. - Σταμάτης Κουμπάρης 

Αδιάφορος - Απόστ. Κλέντος 

Ζεστός - Διαμαντής Ποδωβίνος 

Ευγενής - Στούρτζας 

Φρόνιμος - Ροδοφινίκης 

Περιποιητικός - Γουλιάνοφ 

Αγαπητός - Κ. Κανδιώτης 

Ανδρέας - Αριστείδης Παππά 

Κυνηγότυχος - Αντώνιος Τζούνης 

Α. Β. - ο Αθανάσιος Τζακάλοφ 

Α. Γ. - ο Νικόλαος Σκουφάς 

Α. Δ. - ο Εμμανουήλ Ξάνθος, αλλ' έπειτα εξαιτίας του Γαλάτη έλαβε τα Α. θ . 

Α. Ε. - ο Αντώνιος Κομιζόπουλος 

Α. Ζ. - ο Άνθιμος Γαζής 

Α. Η. - ο Αθανάσιος Σέκερης 

Α. Ι. - ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος 

Α. Κ. - ο Παναγιώτης Σέκερης 

Α. Λ. - ο Γεώργιος Λεβέντης 

Α. Μ. - ο Γρηγόριος Δίκαιος Φλέσας και Αρμόδιος 

Α. Ξ. - ο Νικόλαος Πατζιμάδης 

Α. Ρ. και Καλός - ο Αλέξανδρος Υψηλάντης 

Σημείωση: 

Το Λεξικό της Φιλικής Εταιρείας έχει δημοσιευτεί από τον Εμμ. Ξάνθο στα Απομνη

μονεύματα του και από άλλους συγγραφείς. Η παραπάνω έκδοση είναι η πληρέστερη 

και προέρχεται από την πρόσφατη έκδοση του Αρχείου Εμμανουήλ Ξανθού. Όπως ση

μειώνουν οι εκδότες του Αρχείου, σε αγκύλες έχουν τεθεί συμπληρώσεις που εντοπί

στηκαν σε αντίγραφα και δεν είχαν περιληφθεί από τον Ξάνθο στην έκδοση που είχε 

πραγματοποιήσει. 



Μια αφήγηση του Ιωάννη Φιλήμονα 
• για την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας 

Η πολιτική όμως αδικία, το κύριον αυτό ζήτημα της εποχής, έμενεν η αυ

τή, κακόν ανυπόφορον, δι' ον λόγον επήλθεν η ανάγκη άλλων σκέψεων και 

άλλων μέσων. Ιδού η παραγωγή της μυστηριώδους Φιλικής Εταιρίας, του 

μέσου άλλως εκείνου, δι' ου οι Έλληνες αφ' εαυτών το παν ήλπισαν, αφ' ου 

πάσαν περί αμέσου ενεργείας των άλλων ελπίδα απώλεσαν. 

Η γενναία σύλληψις και η γενναιότερα έναρξις της εφαρμογής της ελληνι

κής ενότητος απέκειτο τη μέση τάξει, τη εμπορική ιδίως. Νικόλαος Σκουφάς, 

Αθανάσιος Τσακάλωφ, Αθανάσιος Σέκερης, Εμμανουήλ Ν. Ξάνθος, Πανα

γιώτης Α. Αναγνωστόπουλος, Παναγιώτης Σέκερης, Αντώνιος Κομιζόπου-

λος και οι τοιούτοι, έμποροι ήσαν και γραμματείς εμπόρων. Έμποροι εν Μό

σχα εκυοφόρησαν την προς επανάστασιν εθνικήν ενότητα' έμποροι εν Οδησ-

σώ εμαιεύσαντο, και έμποροι εν Κωνσταντινουπόλει εθήλασαν ταύτην. Ερ-

ρέτωσαν ούτως, όσοι υπέλαβον, ή από αχοπού εκήρυξαν, την Φιλικήν Εται-

ρίαν ως κλάδον των Ανθρακέων (Καρβονάρων), ή απομίμησιν των Ιακωβί-

νων! 

Κύριον είχεν αύτη σκοπόν την επανάστασιν, το όλον μεν περιλαμβάνουσαν 

των διαφόρων υπό το σύμβολον της Ορθοδοξίας ενουμένων εθνικοτήτων της 

πεπτωκυίας ελληνικής αυτοκρατορίας, σημείον δε κυριώτατον έχουσαν την 

καθέδραν ταύτης, την Κωνσταντινούπολη. Υπό το αυτό ορθόδοξον και πε-

ριληπτικώτατον πνεύμα και ο Ρήγας Φεραίος συνέταξε τους Θούριους αυτού, 

και ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης εκανόνισε την διαγωγήν αυτού. Καταλλή

λως άρα οι δημιουργοί ωνόμασαν το σύστημα τούτο «Εταιρίαν των Φιλι

κών» εν τω πνεύματι της αγάπης, και ουχί Εταιρίαν των Ελλήνων εν τω 

πνεύματι της ατομικότητος, ως έσφαλον οι εν Μόσχα επί του 1820 οργανώ-

σαντες επί τω αυτώ σκοπώ την «Φιλόμουσον και Φιλάνθρωπον Γραικικήν 

Εμπορικήν Εταιρίαν». Απολύτως δε η Φιλική Εταιρία συνεκροτήθη ουχί προς 

κατήχησιν, διότι κατηχήσεως ανάγκην διά την ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν 

αυτού ούτε ο Έλλην, ούτε ο Βούλγαρος, ή ο Σέρβος είχον, αλλά προς την μόρ-

φωσιν ενός του γενικού πνεύματος κέντρου, εις ο απέκειτο η προπαρασκευή 

προς τον πόλεμον' και, επειδή η τοιαύτη εργασία αδύνατος ην εν τω φανερώ, 

διά τούτο επήλθεν η υποχρεωτική προσφυγή εις μέτρα εν τω κρυπτώ. Μάλι

στα δε, όπως εργάζηται η Φιλική Εταιρία ελευθερώτερον και επιτυχέστερον, 

διαφεύγουσα και της τουρκικής εξουσίας τας υπόνοιας και της ευρωπαϊκής δι-

V 
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πλωματίας την οξυδέρκειαν και την συστηματικήν προσοχήν, εκαλύπτετο 

υπό το πρόσχημα της ηθικής εργασίας υπέρ των γραμμάτων, μάλλον δε συ-

νεχέετο προς το φαινόμενον μετά της Φιλόμουσου των Αθηνών Εταιρίας. Πα

ρά την κοινήν δ' ένωσιν όλων των τάξεων, μόνην καθιστώσαν τα έθνη αδά

μαστα, σπουδαιότερα των εργασιών εαυτής έλαβεν αντικείμενα την κατά-

παυσιν πάσης τας οικογενείας διαιρούσης έχθρας, την αμοιβαίαν εν πάση πε-

ριστάσει συνδρομήν, την θυσίαν και περιουσίας και υπηρεσίας υπέρ του γενι

κού καλού, την ακίνδυνον συνεννόησιν και επί τέλους τον σχηματισμόν ενός 

εθνικού ταμείου. Θαυμασίως δε τα ονόματα των διευθυντών ταύτης ετηρή-

θησαν μυστικώτατα ως Αρχή, εν ω, ως μέλη υπείκοντα αυτή τη αφανεί Αρ

χή, υπήρχον γνωστότατοι πάντες. Ουδεμία εδίδετο άλλως και αξία και βα-

ρύτης ανάλογος προς το μεγαλείον της επιχειρήσεως, πάσαν προλαμβάνου-

σα πολυπραγμοσύνην και πάσαν καταστέλλουσα φιλοδοξίαν ενδεχομένην, 

εάν μη εγένετο δεκτή η αρχή του «Πίστευε και μη ερεύνα». Τις δ' άλλως διά 

τον προσήλυτον επέκειτο η ανάγκη του γινώσκειν την Αρχήν, ότε γονυπετών 

ούτος ενώπιον της εικόνος του Ιησού Χριστού και τον μέγαν υπαγορευόμενος 

όρκον της πίστεως και της καρτερίας, περί ουδενός ώμνυεν άλλου, ή περί της 

επιτυχίας εκείνου, όπερ ησθάνετο ενδομύχως, την ελευθερίαν λέγομεν της πα

τρίδος; [...] 

Και αρχόμενοι του έργου απεφάσισαν ούτοι, ίνα πρώτον μεν μη επεκτεί-

νωσιν ευθύς τον σύνδεσμον, ή προς μόνα τα νοημονέστερα και αρμοδιώτερα 

πρόσωπα, ειμή αν υπηγορεύοντο άλλως εκ των περιστάσεων' δεύτερον δε δι-

ευθύνωσιν, όπου ανήκεν, αποστόλους μετρίας μεν κοινωνικής θέσεως, όπως 

μη δίδωνται υπόνοιαι, αγχίνοας όμως, εύγλωττους, επιτηδείους και υποβε-

βλημένους υπό τακτικήν μετά της Αρχής αλληλογραφίαν" τρίτον δε εδρεύ-

σωσιν εν Κωνσταντινουπόλει, ως γενικώ κέντρω. [...] 

Εν δε τω Ιασίω ο Θεόδωρος Νέγρης, ει και μη είχε διαταγάς ανωτέρας και 

αρμοδιότητα εποπτείας επί της διαγωγής των άλλων μελών, ειργάζετο όμως, 

ως τι κέντρον, διά πολλού πατριωτισμού, πολιτικής εμβρίθειας και ωφελεί

ας, τόσω προθυμότερον, όσω ενεπνέετο και υπό της πεποιθήσεως, ότι Καπο

δίστριας και τοιούτοι προΐστανται της Εταιρίας συναινέσει και συνδρομή του 

αυτοκράτορος Αλεξάνδρου. [...] 

Και εν τη Ελλάδι ωσαύτως περιήλθεν η αδελφότης των Φιλικών εν κατα-

στάσει υπισχνουμένη προόδους κατά το μέλλον μεγαλητέρας. Ο εν ταις Μη-

λιαίς του Πηλίου Άνθιμος Γαζής, απελθόντος εκεί του Τσακάλωφ κατά το 

1818, απεδέχθη δι' όλου του ζήλου τον απόστολον εις τας επαρχίας της Ανα

τολικής Ελλάδος. [...] 

Διαφερόντως των άλλων επεμελήθη η Αρχή, καθ' όσον αφορά την Πελο-
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πόννησον, περί της Λακωνίας (Μάνης) και του ηγεμόνος αυτής Πέτρου Μαυ-

ρομιχάλου. [...] 

Καθ' άπασαν την Πελοπόννησον η διάδοσις του μυστηρίου ήρξατο ωσαύ

τως από του 1818, πρώτου αποσταλέντος εκ Κωνσταντινουπόλεως του Ανα-

γνώστου Παπά Γεωργίου (Αναγνωσταρά) περιέλαβε δε τους αρχιερείς και 

προκρίτους τω 1819 και επολυπλασιάσθη εν ταις κατωτέραις τάξεσι τω 1820. 

Το από της αναγορεύσεως του Αλεξάνδρου Υψηλάντου σωζόμενον ήδη παρ' 

ημίν πρωτόκολλον της Αρχής περιέχει πλείστας απαντήσεις, προς αρχιερείς 

μεν και κατωτέρους κληρικούς τον Μοθώνης Γρηγόριον, Μονεμβασίας Χρύ-

σανθον, Ναυπλίας Γρηγόριον, Χριστιανουπόλεως Γερμανόν, Δαμαλών Ιω-

νάν, τον πρωτοσύγκελον Αμβρόσιον Φραντσήν, τον καθηγούμενον Δανιήλ 

Παμπούκην, τον σκευοφύλακα Γρηγόριον και λοιπούς προς δε προκρίτους και 

άλλους τον Δημήτριον Ζαήμην, Χαράλαμπον Περρούκαν, Ασημάκην Φωτή-

λαν, Κανέλλον Παπαγιαννόπουλον (ή Δεληγιάννην), Γεώργιον Σισίνην Λο-

γοθέτην, Αγγελήν Μελετόπουλον, Παναγιώτην Ζαφειρόπουλον, Παναγιώ-

την Αρβάλην, Ιωάννην Πανάγου Κυριακόν, Αντώνιον Καραπατάν, Ιωάννην 

Χρηστόπουλον, Ιωάννην Καμαρηνόν, Γεώργιον Αντωνόπουλον, Παναγιώ

την Γιατράκον, Πανάγον Αλεξίου Μόσχου, Παναγιώτην Ποτήρην και λοι

πούς. 

Ωσαύτως τω 1818 και 1819 βλέπομεν διαδεδομένον το μυστήριον και εν 

τοις εκλεκτοίς των ναυτικών νήσων ως εκ των απαντήσεων της Αρχής προς 

τον Γκίκαν Γεωργίου Γκιώνην, Ιάκωβον Τουμπάζην, Παναγιώτην Βότασην, 

Γεώργιον Πάνου, Βασίλειον Φατσολάτην, Νικολήν Αποστόλη και Δημήτριον 

Μαμούνην" υπάρχουσι δε και έγγραφα προτρεπτικά προς τον Λάζαρον Κου-

ντουριώτην και Χ. Ιωάννην Μέξην. 

Την αυτήν ταυτοχρόνως βλέπομεν πρόοδον και εν τη Επτανήσω ως εκ των 

απαντήσεων προς διάφορα εν τοις εξοχωτέροις πρόσωπα, τον Βιάρον Α. Κα-

ποδίστριαν, Διονύσιον Ρώμαν, Κωνσταντίνον Γεροστάθην, Αναστάσιον Φλα-

μπουριάρην, Καίσαρα Λογοθέτην, Διονύσιον Παπαγεωργόπουλον, Μαρήν 

Μεταξάν και Μιχαήλον Σικελιανόν. Πρώτος επαρουσιάσθη εν ταις νήσοις 

ταύταις απόστολος ο Αριστείδης Παπά, κατηχήσας τον Βιάρον Α. Καποδί-

στριαν και λοιπούς εν Κέρκυρα, τον Ιωάννην Ζαμπέλιον και λοιπούς εν Λευ-

κάδι, τον Διονύσιον Ρώμαν, Αντώνιον Μαρτινέγκον, Θεόδωρον Λεονταρί-

την και λοιπούς εν Ζακύνθω. Παρά της Αρχής δ' ανετέθη τω Ρώμα η επο

πτεία επί των αδελφών της Ζακύνθου. 

Αλλ' εν ω και εν Χίω και εν Σμύρνη και εν Κυδωνίαις και εν Σάμω τα αυ

τά ανευρίσκομεν ως εκ των απαντήσεων της Αρχής προς τον Νικόλαον Μυ-

λωνάν, Παντιάν Ροδοκανάκην, Γεώργιον Κάτσαρην, Γεράσιμον Σβορώνον, 
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Αθανάσιον Χατσή Γεωργίου και Μιχαήλον Ναύτην, αφ' ετέρου καθ' άπασαν 

την Στερεάν ουδεμίαν απαντώμεν αλληλογραφίαν τοιαύτην. Τούτο δε λέγο

ντες, ουδόλως εννοούμεν αμύητον του μυστηρίου την Στερεάν, αλλ' ως μη 

έχουσαν συστηματικήν σχέσιν. 

Διά τοσούτων και τηλικούτων προσπαθειών η Φιλική Εταιρία περιήλθεν 

εν καταστάσει, υπισχνουμένη προόδους ανωτέρας. Όταν σκεφθή τις, ότι απη-

τείτο θεία τις εγκαρτέρησις προς την εφαρμογήν της εθνικής ιδέας, ης την γλυ

κύτητα ησθάνοντο μεν άπαντες γευόμενοι του μυστηρίου, εγνώριζον όμως 

και τας μεγάλας συνεπείς πικρίας' όταν ίδη τις, ότι η μάχαιρα της τουρκικής 

θηριωδίας και αυθαιρεσίας απαιωρείτο κατά πάσαν στιγμήν επί της κεφαλής 

εκάστου, και αρχηγοί δε και μέλη προ των οφθαλμών αυτών είχον εν μεν τη 

Κωνσταντινουπόλει την φοβεράν ειρκτήν (το ζιντάνιον) και την φοβερωτέ-

ραν βασανιστήριον φυλακήν (τον φούρνον του Μποσταντσήμπαση), καθ' όλας 

δε τας επαρχίας τας ποδοκάκκας (τα λεγόμενα τομπρούκια) και τα τοιαύτα" 

βεβαίως θαυμάζει, περί του θείου ζήλου, οίος ενέπνεε τους πάντας' θαυμάζει 

περί της πατριωτικής εκείνης ηθικής, της υπεράνω όλων των κακών υψούμε

νης' τέλος θαυμάζει θεωρών, τίνι τρόπω υπερεπηδούντο άπειροι φραγμοί, και 

μάλιστα, ότε αυτοί οι αρχηγοί φοβηθέντες την τόσω ταχείαν γινομένην διάδο-

σιν του μυστηρίου, απεφάσισαν μεν την προς ολίγον αναχαίτισιν ταύτης, αλλ' 

ουδέν κατώρθωσαν. Ο ρους του κοινού πνεύματος έσυρε και αυτούς πλέον. 



Ο Κ. Δεληγιάννης αφηγείται την υποδοχή 
• του Παπαφλέσσα στην Πελοπόννησο 

Κατά τα τέλη Δεκεμβρίου είχομεν προειδοποιηθή από την εν Κωνσταντι-

νουπόλει εφορίαν της Εταιρίας, ότι έφθασεν ένας Γρηγόριος Δικαίος καλό-

γηρος και αρχιμανδρίτης (φυγάς προ χρόνων από την Πελοπόννησον) με οδη

γίας (ως είπεν εκεί) από τον Τψηλάντην και από την Υπερτάτην εκείνην Αρ

χήν. Αλλ' άνθρωπος παράτολμος και ως εκ των παράφορων του εξεφράζετο 

απροκαλύπτως και αδιακρίτως προς πάντας, ως μαινόμενος κατά της τουρ

κικής δυναστείας, και όλα τα ανύπαρκτα μυστήρια της Εταιρίας. Και φοβη-

θέντες άπαντες τας ανοησίας αυτού του απελπισμένου καλογήρου, μετεχει-

ρίσθησαν διάφορα μέσα, δώσαντες προς αυτόν και εν μέρος χρημάτων τον 

εξωστράκισαν εκείθεν, εξαποστέλλοντες αυτόν εις τας νήσους και εις την Πε

λοπόννησον να διοργανίση δήθεν τα της επαναστάσεως, ιδίως όμως να λει

ψή από εκεί, να μην ρίψη εις πάρωρον κίνδυνον τους ομογενείς. Ο Παναγιώ

της Σιέκερης έγραφεν ιδίως προς ημάς, ότι «να σταθήτε πολύ προσεκτικοί από 

τον Παπαφλέσιαν, διότι είναι άνθρωπος μάταιος, αλαζών και επικίνδυνος. 

Να μην σας απατήση με τας κομπορρημοσύνας του και σας ρίψη εις κανέν 

απροσδόκητον λάθος και γίνη κανέν παράκαιρον κίνημα και καταστραφώ-

μεν, αλλά να προσπαθήσετε να τον οικονομήσετε με τρόπους φρόνιμους και 

ηπίους, να σταθή εις κανέν μέρος προφυλαγμένος ώστε να ωρίμαση το πράγ

μα, και κατόπιν σας ειδοποιούμεν και φωτίζεσθε δι' άλλου απεσταλμένου». 

Ο Παπαφλέσιας έφθασεν εις Ύδραν κατά τας αρχάς Ιανουαρίου, διεκοίνω-

σεν εις τους προκρίτους τας προφορικάς παραγγελίας, ας είχεν από τον Τψη

λάντην, είχε δε και εν γράμμα από αυτόν προς τους αδελφούς Τουμπάζηδες 

προτρεπτικόν, να ομιλήσουν προς τους λοιπούς συναδέλφους των και προ

κρίτους της Ύδρας, να λάβουν ενεργητικόν μέρος εις τον αγώνα και να φρο

ντίσουν διά την ετοιμασίαν των αναγκαίων, να καταθέσουν ποσότητας χρη

μάτων και άλλα τοιούτα. Αλλ' εις τοιούτου αγνώστου και αγύρτου λόγους 

και προτροπάς ήτον δυνατόν να δώσωσι πίστιν οι πρόκριτοι της 'Ύδρας; Μ' 

όλα ταύτα τον απέπεμψαν εκείθεν με ήπιον και φρόνιμον τρόπον, και απήλ-

θεν εις τας Σπέτζας. Αλλ' οι Τομπάζηδες έγραψαν προς τον αδελφόν μου Θε-

οδωράκην και οι Μπουντούρηδες προς τον Ζαΐμην, ότι οι Πελοποννήσιοι πρέ

πει να σταθούν πολλά προσεκτικοί και να μην δίδουν πίστιν εις τοιούτων αγυρ

τών λόγους και υποσχέσεις, αλλά να φροντίσουν να τον περιορίσουν εις κα

νέν απόκεντρον μέρος. Φθάσας αυτός εις Σπέτσας και όντες οι πρόκριτοι προ-

Χ 
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διαθεμένοι τον εδέχθησαν μεν με περισσοτέρας περιποιήσεις, αλλά δεν του 

έδωκαν ουδεμίαν υπόσχεσιν, ειπόντες προς αυτόν ότι «ύπαγε εις την Πελο-

πόννησον να κάμης τρόπον με πολλήν φρόνησιν και μυστικότητα να αντά

μωσης τους Δεληγιανναίους, τον Ζαΐμην, τον Σ. Χαραλάμπην, τον Παπα-

τσώνην, τον Κρεββατάν, τον Περούκαν, τον Λόντον και τον Σισίνην, να ομι-

λήσης με μόνους αυτούς και να συμφωνήσετε και ημείς και οι Υδραίοι συνυ-

πακουόμεθα με αυτούς και ακολουθούμεν μαζί παν ό,τι το συμφέρον της πα

τρίδος υπαγορεύει». Έγραψαν δε προς ημάς αμέσως δι' επίτηδες απεσταλ

μένου, ότι να στείλωμεν ένα φρόνιμον και πιστόν μας ά^ρωπο^ να εξηγηθούν 

προφορικώς (καθότι δεν ήτον δυνατόν να γράψουν τα τοιαύτα) διά να τρέξω-

μεν συμφώνως εις το στάδιον της ετοιμασίας. Συνυπακουσμένοι δε υπάρχο

ντες όλοι οί προύχοντες και αρχιερείς εις Τρίπολιν, εστείλαμεν εκ συμφώνου 

άπαντες τον Παναγιώτην Αρβάλην να ακούση τας προτάσεις του Παπαφλέ-

σια, να ομιλήση δε και των προκρίτων των Σπετσών, να προσπαθήσουν με 

φρόνιμον τρόπον να περιστείλουν τας παραφοράς του, όσον είναι δυνατόν, 

χωρίς να του υποσχεθούν ή να τον απελπίσουν. Φθάσας δε ο Αρβάλης εκεί και 

ομιλήσας πολλά μετά των προκρίτων και του Φλέσια έμειναν σύμφωνοι ότι 

ο Παπαφλέσιας ν' απέλθη, εις την μονήν των Ταξιαρχών εις Βοστίτσαν, ως 

πατριαρχικός δήθεν έξαρχος, να μένη εκεί μεχρισότου απέλθουν εκεί και τι

νές των αρχιερέων και προυχόντων να ομιλήσουν διά τα περί της αποστολής 

του, καθότι είπε προς τον Αρβάλην, ότι είχεν εντολήν προφορικήν από τον 

Υψηλάντην να κοινοποίηση μυστηριώδη τινά αντικείμενα εις τρεις αρχιερείς 

και εις τρεις εκ των προυχόντων της Πελοποννήσου και ούτοι να ειδοποιή

σουν τους λοιπούς αρχιερείς και προύχοντας, να θέσουν τας βάσεις της ετοι

μασίας της Επαναστάσεως και την εποχήν. Και ο μεν Αρβάλης ανεχώρησε 

και έφθασεν εις Τριπολιτσάν και μας διεβεβαίωσε περί των άνω ειρημένων. 

Αναχωρήσαντος, ως είρηται, του Χουρσίτ πασιά και λαβόντες μικράν τινά 

ησυχίαν συνήχθησαν άπαντες εις την οικίαν μας και πολλού λόγου γενομένου 

υπέρ και κατά του αντικειμένου, ενεκρίθη και απεφασίσθη να απέλθουν εις Βο

στίτσαν, να χωρίσουν δήθεν τα όρια των κτημάτων των διαμαχομένων μονα

στηριών Ταξιαρχών και Μεγάλου Σπηλαίου, τρεις αρχιερείς, ο Παλαιών Πα

τρών, ο Κερνίτζης και ο Χριστιανουπόλεως και από τους προύχοντας ο Ζαΐμης, 

ο Σωτήρης Χαραλάμπης και ο Φωτήλας, να λάβουν μεθ' εαυτών και τον Αρ

βάλην, ο οποίος είχεν ενθουσιασθή υπέρ το δέον εκ της κουφονοίας του από τας 

κομπορρημοσύνας και αγυρτίας του Παπαφλέσια, και ήτον ασύμφορον να δια-

μένη πλέον εις Τριπολιτσάν από το παράφορον του τρόπου του. Υπεχρέωσαν 

και ημάς να στείλωμεν ένα των αδελφών μας, να ευρίσκεται παρών εις όλας 

τας εξηγήσεις, ώστε, ό,τι ήθελεν αποφασισθή να είναι με την συγκατάθεσίν 
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μας, έχοντες και την συγκατάθεσιν του Παπατσώνη και λοιπών Μεσσηνίων. 

Ο δε Παπαφλέσιας αναχωρήσας εκ Σπετσών παρηγγέλθη από τους προκρί

τους αυστηρώς, ότι να μαζώξη την γλώσσαν του, να περιορισθή, και με πολ-

λήν φρόνησιν και σιωπήν, να απέλθη εις το Αίγιον, χωρίς να εμπιστεύεται εις 

τον τυχόντα και εκφράζεται τοιαύτα ληρήματα, καθότι άνευ της αποφάσεως 

των προυχόντων και αρχιερέων της Πελοποννήσου, ουδείς άλλος δύναται να 

κίνηση αυτόν τον κολοσσαίον μοχλόν και ότι της υποθετομένης αυτής Αρχής 

και του Υψηλάντη τα ανούσια σχέδια με ξηρούς λόγους ημείς οι νησιώται και 

οι Πελοποννήσιοι δεν έχομεν ανάγκην να τα ακούσωμεν, να εκθέσωμεν μόνοι 

μας τον εαυτόν μας και την πατρίδα μας εις την πασσέταν καθώς και εις τους 

1769 το επάθαμεν και κατεστράφη ο τόπος αυτός" και ότι να σταθή πολύ προ

σεκτικός, καθότι χάνεται. Αναχωρήσας δε εκείθεν έφθασεν εις το Άργος και 

ανταμωθείς μετά του Μητροπολίτου Ναυπλίου ήρχισε να εκφράζεται καί προς 

αυτόν τους αυτούς παραλογισμούς. Αλλ' ο αρχιερεύς ούτος ων προκαταλε-

λημμένος διά όσα ο Παπαφλέσιας εξεφράσθη εις τας νήσους, θυμωθείς τον επέ-

πληξεν αυστηρώς, λέξας προς αυτόν, ότι να μην απατηθή και ομιλήση εις κα

νένα άλλον περί τοιούτου αντικειμένου, διότι αυτός ο ίδιος τον παραδίδει εις 

την εξουσίαν και φονεύεται ανηλεώς, διά να μην απολεσθή ολόκληρον το έθνος 

ένεκα της αφροσύνης του, και άλλας πολλάς απειλάς τον έκαμεν, ώστε φοβη

θείς συνεστάλη, υποσχεθείς, ότι θέλει ακολουθήσει κατά τας συμβουλάς του. 

Συνοδεύσας αυτόν ο φρόνιμος ούτος αρχιερεύς με οικείους του τον διεύθυνεν 

εις Καλάβρυτα συστημένον προς τον Χαραλάμπην καί Ζαίμην' αλλά διαμε

νόντων αυτών ως τότε εις Τρίπολιν, ηναγκάσθη και απήλθεν εις Πάτρας προς 

αντάμωσιν του Αρχιερέως και του Παπαδιαμαντοπούλου, να δυνηθή να τους 

προδιάθεση και πείση, αλλ' εύρε και αυτούς με το αυτό φρόνημα. 

Αναχωρήσαντος δε του Χουρσίτ πασιά ανεχώρησαν και οι προύχοντες άπα

ντες διά τας επαρχίας των και φθάσαντες εις Καλάβρυτα οι άνω ειρημένοι 

έγραψαν του Π. Πατρών και συμπαραλαβών τον Παπαφλέσιαν ευρέθηκαν 

άπαντες εις ρητήν ημέραν εις την μονήν των Ταξιαρχών την 23 Ιανουαρίου 

1821, ότε την αυτήν στιγμήν είχε φθάσει εκεί και ο αδελφός μας Πανάγος Δε

ληγιάννης. Συνελθόντες εις διάσκεψιν τους διεκοίνωσεν ο Παπαφλέσιας όσα 

και εις την Ύδραν και Σπέτσας ληρήματα εξεφράσθη προτρέπων και συμ

βουλεύων αυτούς, ότι να φανή το πρώτον σημείον της Επαναστάσεως εις την 

Πελοπόννησον και να υποθέσουν οι Τούρκοι, ότι γίνεται κατά προτροπήν του 

Αλή πασιά προς αντιπερισπασμόν και ανακούφισίν του, και κατόπιν εις την 

Μάνην, ως τόπον μη κατοικούμενον από Τούρκους' ώστε, εάν δεν επιτυχή 

της Πελοποννήσου η επανάστασις να καταφύγουν οι προύχοντες εις την Μά

νην ή εις τας Νήσους, να διασωθούν, και να γράψουν εις Κωνσταντινούπολη, 
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εις την Πύλην, ότι μη υποφέροντες τους βαρείς φόρους και τα αδικήματα των 

κρατούντων ανεχώρησαν και ότι απέρχονται εις Κωνσταντινούπολη να πα

ρουσιάσουν και προφορικώς τα δίκαια παράπονα των. Με τούτο να δώσουν 

δήθεν μάκρος του καιρού, ώστε να έλθη το έαρ, να φθάση και ο Υψηλάντης διά 

της Βουλγαρίας εις Μακεδονίαν με πολλά στρατεύματα και τότε θα αναγκα-

σθή η Ρωσία να κήρυξη τον πόλεμον της Τουρκίας, και οι Τούρκοι της Πε

λοποννήσου τότε δεν θέλουν τολμήσει να καταστρέψουν τους Χριστιανούς. 

Αυτά και άλλα τοιαύτα ληρήματα, ανοησίας και παραλογισμούς εξεφρά-

σθη ο Παπαφλέσιας, ώστε εγνώρισαν άπαντες το παράφορον αυτού του απο

νενοημένου καλογήρου και τας αγυρτίας του και συσκεφθέντες απεφάσισαν, 

ότι να τον παραλαβή ο Ζαΐμης να τον διευθύνη προς ημάς (καθότι ο Πανάγος 

Δεληγιάννης δεν εδέχθη να συνοδοιπορήση μ' αυτόν διά πολλάς υπόνοιας, 

αλλ' έγνωμοδότησε να έλθη έπειτα), ημείς δε προς τον Δημ. Παπατσώνην 

και αυτός διά του Μητροπολίτου Μονεμβασίας εις τον Πετρόμπεην, Μούρ-

τζινον και Γ. Καπετανάκην και Ηλίαν Χρυσοσπάθην να τον περιορίσουν εις 

εν απόκεντρον μέρος, να μένη εκεί αγνώριστος και προφυλαγμένος, μεχρισό-

του σκεφθούν ωριμώτερον και κοινοποιήσουν τα πρακτικά της συνελεύσεως 

εκείνης εις απαντάς τους προύχοντας και προκρίτους, και τότε να φροντίσουν 

ποιον δρόμον ν' ακολουθήσουν. Έμειναν όμως σύμφωνοι, ότι εάν προσκλη

θούν εις Τριπολιτσάν να μεταχειρισθούν πάντα τρόπον αναβολής επί διαφό-

ροις προφάσεσιν έως τέλη Απριλίου, να ωρίμαση έτι μάλλον το πράγμα, να 

ετοιμασθώσιν άπαντες προς επιτυχίαν και αν βιασθώσιν από την εξουσίαν να 

υπάγουν εν μέρος εξ αυτών, οι άλλοι να μένουν έξω να διοργανίσουν. 

Ο Ζαΐμης λοιπόν παρέλαβε τον καλόγηρον αυτόν, τον έφερεν εις την οικίαν 

του, τον εσυνόδευσε εκείθεν με πέντε πιστούς υπηρέτας του να τον προσέχουν 

εις τον δρόμον, να μην εκτίθεται εις τον τυχόντα μ' εκείνας τας βωμολοχίας 

του και ειδοποιηθούν οι Τούρκοι και τον συλλάβουν και ξεσκεπασθή παρά

καιρα το πράγμα. Διατρέξαντες νυχθημερόν έφθασαν εις την εν Λαγκαδίοις 

οικίαν μας περί το μεσονύκτιον της 2 Φεβρουαρίου. Ο Ζαΐμης μας έγραφεν, 

ότι, «σας διευθύνω τον καλόγηρον και τον αδελφόν κυρ-Πανάγον πληροφο-

ρείσθε τα εις την μονήν των Ταξιαρχών λεχθέντα και αποφασισθέντα και ού

τως απαιτούν αι περιστάσεις να ακολουθήσετε προς το παρόν και υμείς και ο 

Παπατσώνης, προς τον οποίον να στείλετε ειδήμονα πιστόν άνθρωπόν σας 

να τον πληροφόρηση προφορικώς, αυτός δε με τον ίδιον τρόπον να ειδοποίη

ση τον Μονεμβασίας και δι' αυτού να ειδοποιηθούν ο Μαυρομιχάλης, Μούρ-

τζινος, Χρυσοσπάθης και ο Επίσκοπος Μοθώνης Γρηγόριος. Τον καλόγερον 

να τον περιποιηθήτε μεν, αλλά να μην τον εξηγηθήτε διά τους σκοπούς και τα 

σχέδια μας, χωρίς όμως και να τον απελπίσετε. Να παραγγείλετε των αν-
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θρώπων σας να μην τον αφήσουν και ομιλήση καθ' οδόν με κανένα, διότι εί

ναι Τούρκοι πολλοί εις αυτά τα μέρη και διατρέχομεν κίνδυνον, αλλά να λέ

γουν όθεν απεράσουν, ότι είναι Πατριαρχιακός Έξαρχος και απέρχεται εις 

την μονήν του Βουλκάνου διά εκκλησιαστικάς υποθέσεις». 

Φθάσας λοιπόν εις την οικίαν μας, χωρίς να τον ερωτήσωμεν, ή να τον εί-

πωμέν τι, ήρχισε να επαινή την οικογένειάν μας, ότι, όθεν απέρασε του την 

παρέστησαν όλοι ως πρωτίστην της Πελοποννήσου, ως πλουσίαν, φιλοπά-

τριδα κ.τ.λ. και ακολούθως να διηγήται τα πρακτικά της συνελεύσεως των 

Ταξιαρχών, κατηγορών τους αρχιερείς και τους προύχοντας, ως δειλούς και 

άνανδρους, και επαίνων μόνος τον Ζαΐμην, λέγων ότι αυτοί είναι διά ασκη-

ταί και μόνος ο Ζαΐμης είναι δι' επανάστασιν άξιος αν και άλλας τινάς κο-

μπορρημοσύνας ηθέλησε να μας πωλήση διά να μας εξιππάση ή να μας φιλο

τίμηση να υποθέσωμεν, ότι αυτός είναι εκείνος όστις δύναται να κινήση την 

επανάστασιν και να την διευθύνη. 

Αφού ετελείωσε την ομιλίαν του χωρίς να τον διακόψωμεν, τον ερωτήσαμεν 

οι ευρεθέντες εκεί πέντε αδελφοί, Ανάστος, Κανέλλος, Δημητράκης, Κωνστα-

ντάκης και Πανάγος, να μας εξηγηθή εν λεπτομέρεια, ποίας βεβαιότητας έχει, 

ότι η Ρωσία έχει απόφασιν να κινήση τον πόλεμον κατά της Τουρκίας! Πόσαι 

και πού είναι αι χρηματικαί συνεισφοραί και τα βοηθήματα των ομογενών συ

ναγμένα! Πού και πόσα όπλα και πολεμοεφόδια είναι συναγμένα και αποτετα-

μιευμένα! Πόσα στρατεύματα έχει προδιατεθειμένα και ετοιμασμένα ο Υψηλά

ντης! Και ποία είναι η Υπέρτατη αυτή Αρχή και πόθεν έλαβεν αυτήν τήν δύνα-

μιν! Και δι' άλλα τινά αντικείμενα, διά τα οποία αυτά είχομεν πληροφορίας από 

τον Παπαρρηγόπουλον, από τον Ηλίαν Χρυσοσπάθην, από τον Γιάννην Γκού-

στην, από τον Ευμορφόπουλον και από διαφόρους άλλους ελθόντας πρότερον 

προς ημάς με γράμματα του Υψηλάντη και με τινάς οδηγίας της επιτροπής της 

Εταιρίας εκείνης. Και μας απήντησεν ότι δεν του ήτον συγχωρημένον από την 

Υπερτάτην Αρχήν να κοινοποίηση εις άλλους αυτά τα μυστήρια. Τότε τον έβά-

λαμεν εμπρός και τον είπομεν άπειρα και όσα αυτός δεν εγνώριζε και έμεινεν εμ

βρόντητος και αναπολόγητος και δεν ήξευρε τι να μας απάντηση. Τον είπομεν 

ότι «ημείς με τους εδικούς σου λόγους και με του Υψηλάντη τα ονειροπολήμα-

τα, και με τας ξηράς και ανύπαρκτους υπο-σχέσεις δεν είμεθα ανόητοι, μήτε απελ

πισμένοι να καταστρέψωμεν την πατρίδα μας, μήτε πλανήται, ωσάν εσάς, και 

αν αποφασίσωμεν να κάμωμεν την επανάστασιν, θα σκεφθώμεν σοβαρώς και θα 

την κάμωμεν ημείς, χωρίς τας εδικάς σας ανύπαρκτους υποσχέσεις, και σε συμ-

βουλεύομεν να υπάγης εις εν απόκεντρον μοναστήρι να ησυχάσης κρυμμένος διά 

να μη σε μάθουν οι Τούρκοι και σε συλλάβουν, καθώς το έπαθαν και άλλοι και 

τότε και συ θα χαθής, και άλλοι πολλοί θα πάθουν». Και άλλα πολλά τον είπο-
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μεν, ώστε έμεινεν αναπολόγητος. Επί τέλους τον λέγομεν, ότι «ημείς, αν δεν εί-

χομεν τον σκοπόν και το αίσθημα της ελευθερίας της πατρίδος μας εσυλλαμβά-

ναμεν και εσένα και τόσους άλλους αποστόλους και σας παρεδίδομεν εις την εξου-

σίαν και εβραβευόμεθα επαξίως. Αλλά μήτε πάλιν περιμένομεν από σας, (οπού 

δεν έχετε εν δένδρον να σας κρεμάσουν, μήτε τίποτε), να μας οδηγήσητε, επειδή 

και ημείς έχομεν πολυμελείς οικογενείας, πλούτη, μεγάλας ιδιοκτησίας και πά-

σαν ευδαιμονίαν και δεν αποφασίζομεν να κρεμάσωμεν την τύχην της πατρίδος, 

των οικογενειών και συγγενών μας με απερισκεψίαν εις τας εδικάς σας παρα-

φοράς και ανοησίας, αλλά να υπάγης να ησυχάσης να διαφυλαχθής, και όταν κά-

μωμεν την απόφασιν μετά των άλλων προκρίτων, τότε σε ειδοποιούμεν και εξέρ

χεσαι και συ και άλλοι να φανήτε συντελεστικοί εις τον γενικόν σκοπόν». Απελ

πισθείς επί τέλους μας λέγει ότι να τον οικονομήσωμεν από έξοδα, καθότι δεν 

του έμεινε παράς. Του εδώσαμεν πεντακόσια τάλληρα, γρ. 3.000, και τους ίπ

πους μας με πέντε εκ των πιστότερων υπηρετών μας και τον υπήγον εις δύο νύ

κτας και τον επαράδωκαν εις τους Παπατσώνηδες, τους οποίους ειδοποιήσαμεν 

δι' ενός νοήμονος και πιστού των απεσταλμένου προφορικώς όλα τ' ανωτέρω 

διετρέξαντα και τους εγράψαμεν να τον εξασφαλίσουν εις το αποκεντρότερον μο-

ναστήριον, χωρίς να τον βλέπη κανένας, καθότι αν μαθευθή εις Τριπολιτσάν δια

τρέχει μεγάλον κίνδυνον και αυτός και ημείς. Όθεν δώσαντες και αυτοί προς αυ

τόν δύο χιλιάδας γρόσια διά έξοδα τον έστειλαν εις το εν Αλαγωνία (πισινά χω

ρία) μονύδριον, απόκεντρον, λεγόμενον Σιδηρόπορταν, όπου εύρεν εκεί και τον 

Νικήταν Κεφάλαν προ πολλού κεκρυμμένον και έμειναν εκεί χωρίς να τους ηξεύ-

ρη κανένας παρά μόνον οι συγγενείς των και εξήλθον την 22 Μαρτίου, ότε εδό

θη το σημείον της επαναστάσεως από τους προύχοντας εις την Καρύταιναν, Κα

λάβρυτα και εις τα λοιπά μέρη. Είναι δε γελοιωδέστατον να γράφουν τινές ψευ-

δοϊστοριογράφοι ότι ο Παπαφλέσιας υπεξέκαυσε τον κρατήρα της Επαναστά

σεως εις την Πελοπόννησον εις τοιούτον τρόπον, ώστε δεν ήτον πλέον δυνατόν 

να κατευνασθή ή περισταλή και ότι και από το μοναστήρι της Σιδηρόπορτας ακό

μη ενεργούσε κ.τ.λ. Όσον και ανόητος υποτεθή τις δεν δύναται να πιστεύση ότι 

ένας τοιούτος ασήμαντος και αγύρτης παλιοκαλόγηρος περιελθών με φρίκην και 

τρόμον εν μέρος της Πελοποννήσου αγνώριστος ως ψευδοέξαρχος και συνοδευ

όμενος από ανθρώπους των προυχόντων, ανταμωθείς εις Καλάβρυτα με μόνον 

ένα Νικολάκην Σολιώτην, άνθρωπον τρίτης τάξεως, υπηρέτην του Σωτήρη Χα

ραλάμπη, αν ήτον δυνατόν να κατορθώση ένα τοιούτον κολοσσαίον σκοπόν και 

να κινήση αυτός ή άλλοι όμοιοι του τους Πελοποννησίους εις τοιαύτην απελπι-

στικήν επανάστασιν. 

Κατά την αυτήν εποχήν, ελθών ο Σπυρίδων Σπηλιωτόπουλος εκ Δημη-

τσάνης (εμπορευόμενος προ χρόνων μετά του αδελφού του Νικολάου εις Ύδραν) 
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εταίροι και οι δύο και ενθουσιασμένοι διά την απελευθέρωσιν της πατρίδος, 

παρακινημένοι δε και από τους Τομπάζηδες και άλλους διά να κατασκευά-

σωσι βαρουτόμυλους εις Δημητσάναν να ευρέθη αρκετή βαρούτη διά τον με-

λετώμενον σκοπόν, ηθέλησε μόνος του να κάμη αυτήν την επιχείρησιν, αλλά 

νέος ων και μη έχων επιρροήν και τοσαύτας σχέσεις εις την πατρίδα του και 

επειδή ο τότε προκριτώτερος και δυνατώτερος της πόλεως διά της επιρροής 

και του πλούτου ήτον ο Αθανάσιος Αντωνόπουλος, αδελφός του Ιωσήφ Μη

τροπολίτου Θεσσαλονίκης, όστις εφονεύθη από τον Σουλτάνον εις Κωνστα

ντινούπολη μετά του αοιδίμου Πατριάρχου Γρηγορίου, του Δέρκων, Εφέσου 

και άλλων αρχιερέων, και γαμβρός επ' αδελφή των Δεληγιανναίων και εταί

ρος, ωμίλησε με αυτόν εξαιτούμενος την συνδρομήν και προστασίαν του. Αλλ' 

αυτός βλέπων το επιχείρημα σοβαρόν και επικίνδυνον, το διεκοίνωσεν εις ημάς 

τους πέντε αδελφούς, ότι, αν λαμβάνωμεν καί ημείς μέρος, λαμβάνει και αυ

τός. Ημείς το διεκοινώσαμεν εις τον εν Τριπόλει διαμένοντα αδελφόν μας Θε-

οδωράκην, ως αναγκαιότατον μεν αλλ' επικίνδυνον, και αυτός το παρεδέχθη 

ευχαρίστως και, συνυπακουσθείς μετά του Παπααλέξη μας απήντησεν, ότι 

να το δεχθώμεν και όσον το συντομώτερον να το βάλωμεν εις ενέργειαν μ' 

όσην δυνάμεθα προσοχήν και μυστικότητα. Και ούτως, εσυμφωνήσαμεν και 

καταθέσας τα ήμισιν έξοδα ο Αθανάσιος ο γαμβρός μας Αντωνόπουλος, τα δ' 

άλλα ήμισυν οι Σπηλιωτόπουλοι, το όλον πεντήκοντα ως έγγιστα χιλιάδας 

γρόσια προκαταβολήν διά την μεταποίησιν των μύλων και διά την αγοράν 

ύλης και εντός ολίγων ημερών ετελείωσεν η μηχανή και ήρχισε και έβγανεν 

βαρούτην αρκετήν. Αλλ' ένας Δημητσανίτης κακόβουλος, Κώστας Τζιανής 

λεγόμενος, κινούμενος ένεκα επιτόπιων πόθων κατά του προεστώτου Αντω

νοπούλου, υπήγε και το ανήγγειλεν μυστικώς ως προδοσίαν εις τον Δραγο-

μάνον Σταυράκην Ιωβίκην, εχθρόν του χριστιανισμού* αυτός δε ευρών τοι

ούτον προς αυτόν επιχείρημα επιθυμητόν και αρμοδίαν την περίστασιν διά να 

καταστρέψη τον Θεοδωράκην και τον Παπααλέξην, προεστώτας γενικούς της 

Πελοποννήσου, μη συνάδοντας με τους σκοπούς του, επρόδωσεν αμέσως μυ

στικώς εις τον Καϊμακάμην την υπόθεσιν, ότι οι Δεληγιάννηδες με τον Αντω-

νόπουλον κατασκευάζουν μπαρούτην εις Δημητσάναν, διά να κάμουν την 

Επανάστασιν. Τούτο μαθόντες οι ειρημένοι από ένα Τούρκον πιστόν φίλον 

τους, νομίσαντα αυτόν ότι ήτον συκοφαντία, αμέσως διά τίνος πιστού επίτη

δες απεσταλμένου μας ειδοποίησε διά την προδοσίαν και λαβόντες την είδη-

σιν ταύτην, την αυτήν στιγμήν εβάλαμεν τους ανάλογους μαστόρους και ερ-

γάτας νυχθημέρως και κατέστρεψαν την μηχανήν της βαρούτης, ώστε δεν 

εφαίνετο ουδέν σημείον και συγχρόνως τους αντακαταστήσαμεν αλευρομύ-

λους, και ήρχισαν και άλεθον, ως πρότερον. Ο Καϊμακάμης εδιόρισεν ευθύς 
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ένα εκ των επισημότερων υπαλλήλων του μουμπασίρην και απήλθεν εις Κα-

ρύταιναν με διαταγήν αυστηράν και συμπαραλαβών τον βοεβόδαν, τον κα-

δήν και τον πελούκμπασην έφθασαν την τρίτην ημέραν εις την Δημητσάναν 

δια να κάμουν αυστηράς έρευνας και ανακρίσεις και να αναφέρουν. Είχομεν 

δε υπάγη προ μιας ημέρας εκεί και εγώ μετά του αδελφού μου Πανάγου (γνω

ρίζοντος την τουρκικήν διάλεκτον) και προδιεθέσαμεν τα πάντα. Φθάσαντες 

δε αυτούς και ανταμωθέντες τους εξηγήθημεν ότι η μήνυσις αύτη είναι ψευ

δής και ανύπαρκτος και ο μηνυτής την έκαμεν ένεκα επιτόπιων παθών και 

από πνεύμα φατριασμού και εκδικήσεων, έχων πάθος προς τον προεστόν Αθ. 

Αντωνόπουλον και Σπ. Σπηλιωτόπουλον, ευρών αρμοδίαν περίστασιν ένεκα 

των σπερμολογιών των ψευδαποστόλων του Αλήπασια διά να τους αφανίση, 

και άλλα πολλά τους είπομεν και τους επείσαμεν ότι είναι συκοφαντία. Και 

τον μεν μηνυτήν ηπείλησαν άπαντες οι πολίται, ότι, αν παρουσιασθή εις τους 

απεσταλμένους της εξουσίας, έχουν απόφασιν να τον καύσουν μ' όλην την οι-

κογένειάν του και έγινεν άφαντος. Ο δε Σπηλιωτόπουλος εκρύβη διά τίνα και

ρόν. Επροσκάλεσαν τέλος πάντων όλους τους προκρίτους και οικοκυραίους 

και τους εξέτασαν και όλοι ανεξαιρέτως ωμολόγησαν, ότι τοιούτου είδους βα-

ρουτόμυλοι δεν υπήρξαν και ότι η ομολογία του μηνυτού ήτον από πάθος, αυ

τόχρημα συκοφαντία. Ο διοικητής, ο δικαστής, ο μουμπασίρης και ο πολι-

τάρχης ήτον φίλοι μας και εδικοί μας και είχον απεριόριστον εμπιστοσύνην 

εις την οικογένειάν μας. Τους ωμιλήσαμεν μυστικως, ότι αυτά είναι ραδι-

ουργίαι του Κιαμίλμπεη και του Σιεχναντζίπ εφένδη και του Δραγομάνου 

και των λοιπών εχθρών μας επιχείρημα οίτινες προσπαθούσι παντοιοτρόπως 

και διά τοιούτων συκοφαντιών να μας καταντήσουν υπόπτους εις την εξου-

σίαν με το να βλέπουν την πίστιν και αφοσίωσίν μας προς αυτήν, διά να μας 

απομακρύνουν, ώστε να δυνηθούν να μας βλάψουν, και άλλα πολλά' τους υπε-

σχέθημεν κάμποσα ωφελήματα και ούτως μας έδωκαν τον λόγον της τιμής 

των, ότι θέλουν ακολουθήση όπως ημείς θέλομεν και τους ομιλήσωμεν. Αυ

τοί δε ωμίλησαν και του μουμπασίρη μυστικώς, ότι θα ωφεληθή από ημάς αρ

κετά και θα ευχαριστηθή και τον έπεισαν, και ούτως απήλθομεν εις τους βα-

ρουτομύλους υπέρ τους τριακόσιους Τούρκοι και Χριστιανοί διά να γίνη η αυ

τοψία. Έκαμαν μερικάς έρευνας και παρατηρήσεις, αλλ' ημείς διά παντοίων 

απαντήσεων τους τας εματαιώναμεν και επί τέλους επείσθησαν ότι δεν υπήρ

ξαν βαρουτόμυλοι και απελθόντες εκείθεν εις την Καρύταιναν, ειδοποιήσα-

ντες ημείς τα πρακτικά μας εις τον Θεοδωράκην και Παπααλέξην διά να γνω

ρίζουν, έκαμαν και οι Τούρκοι την έκθεσίν τους (ιλάμι) κατά την τότε τάξιν 

της υπηρεσίας, ότι δεν εύρον ουδέν ίχνος εγκλήματος και ότι όλα ήτον συκο

φαντία. 
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Χ Ο Κων. Παπαρρηγόπουλος αφηγείται τα πρώτα 
• βήματα της Φιλικής Εταιρείας 

Η εν έτει 1821 αρξαμένη επανάστασις υπήρξεν ομολογουμένως το καθολι-

κώτερον όλων των κατά της οσμανικής κυριαρχίας επαναστατικών κινημά

των όσα εν τω προηγουμένω βιβλίω ιστορήσαμεν. Τούτο δε ου μόνον ένεκα 

της προαχθείσης διά του χρόνου υλικής και ηθικής του έθνους δυνάμεως αλ

λά και διότι πρότερον ουδεμία εγένετο γενική συνεννόησις και σύμπραξις. Οι 

αρματολοί και οι κλέφται είχον ελαχίστην σχέσιν προς τα μεγάλα ορμητήρια 

του εθνικού στόλου' ουδ' υπήρχεν αποχρώσα η τε μεταξύ των ηπειρωτικών 

και των ναυτικών εστιών του αστικού βίου κοινωνία, και η μεταξύ των εντός 

του Ισθμού και των εκτός αυτού μέχρι του Ολύμπου και των Κεραυνίων ορέ

ων, και μέχρι του Αξιού κοινοτήτων. Εν γένει δε προς τας κοινότητας δεν διε-

τέλουν ως επί το πλείστον ευμενώς οι αρηίφιλοι των ορέων άνδρες. Η μεν 

πνευματική επίδοσις εγένετο μείζων εκτός της κυρίως Ελλάδος ή εντός, ο δε 

μάχιμος λαός υπήρχεν εντός μάλλον ή εκτός, ώστε και κατά τούτο συνέβαι-

νεν ανωμαλία τις περί τας αμοιβαίας προαιρέσεις. Οι εν Κωνσταντινουπόλει 

εδρεύοντες πολιτικοί άνδρες επείχον μεν, ένεκα της παρά τη Υψηλή Πύλη θέ

σεως αυτών, υπερέχουσάν τίνα εν τω έθνει τάξιν αλλά, ένεκα αυτής δη ταύ

της της ιδιαζούσης αυτών θέσεως, δυσκόλως ηδύναντο να αναλάβωσι την 

πρωτοβουλίαν επαναστατικού κινήματος. Έτι ολιγώτερον πρόσφορος προς 

τούτο ήτο η μόνη αληθώς πανελλήνιος αρχή, ήτοι το οικουμενικόν πατριαρ-

χείον. Εντεύθεν, όσον δεξιώς και αν διωκούντο αι κοινότητες ημών, όσον και 

αν επολλαπλασιάσθησαν οι πόροι, όσον τολμηρότεροι και αν απέβαινον οι 

ορείται και οι ναύται, όσην επίδοσιν και αν ελάμβανεν η παιδεία, επειδή πά

ντα ταύτα ήσαν ασυνάρτητα προς άλληλα, ουδέν ήττον ασυνάρτητα εγένοντο 

και όλα τα επαναστατικά κινήματα. Νυν μεν εκινείτο μόνη η Πελοπόννησος, 

νυν δε μόνη η Στερεά, νυν δε μόναι τίνες των νήσων, ώστε αι μερικαί αύται 

εκρήξεις ευχερώς εσβεννύοντο. Ίνα υπάρξη πιθανότης επιτυχίας έπρεπε να 

συναρμολογηθώσι πάσαι εκείναι του έθνους αι δυνάμεις και να υπαχθώσιν εις 

πειθαρχίαν τινά και γενικήν διεύθυνσιν. Τούτο δε επεχείρησεν η εταιρεία των 

Φιλικών, ήτις αληθώς ειπείν δύναται να λογισθή ως η πρώτη απόπειρα η γε

νομένη επί τω σκοπώ του να συγκροτηθή γενική τις κυβέρνησις του πρότερον 

κατακερματισμένου έθνους. 

Πολλοί μεταγενέστεροι ιστορικοί, γράφοντες εις χρόνους καθ' ους κάλλι

στα εγνώσθη πώς προέκυψεν εις μέσον και εκ τίνων απηρτίσθη η εταιρεία, και 
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αναλογιζόμενοι το μέγεθος του έργου όπερ ανέλαβεν, ωμίλησαν μετά οίκτου 

τινός και περιφρονήσεως περί αυτής. Τω όντι τω 1814, εν Οδησσώ, τρεις άν

θρωποι, ο Σκουφάς, ο Τσακάλωφ και ο Ξάνθος, άνθρωποι έντιμοι αλλ' ακα

τονόμαστοι, απεφάσισαν να κινήσωσιν εις επανάστασιν το έθνος και επί τού

τω να συστήσωσιν εταιρείαν μυστικήν σκοπούσαν να καθυποβάλη υπό το κρά

τος αυτής απάσας του έθνους τας τάξεις, κλήρον, φαναριώτας, προεστώτας, 

ναυβάτας, αρματολούς, κλέφτας, λογίους, εμπόρους, γεωργούς. Μετά παρέ-

λευσιν δε ετών εξ, ήτοι εν αρχή του 1820, εν αυταίς ταις παραμοναίς της εκρή

ξεως, οι κινούντες την εταιρείαν, καίτοι συμποσωθέντες εις οκτώ, ουδένα έτι 

είχον συμπαραλάβει μέτοχον της υπέρτατης αυτών ενεργείας επιφανή του 

έθνους άνδρα' διότι, αποθανόντος εν τω μεταξύ του Σκουφά, ήσαν οι κινού-

ντες, παρεκτός των δύο άλλων αρχικών ιδρυτών, ο Άνθιμος Γαζής, ο Πανα

γιώτης Α. Αναγνωστόπουλος, ο Παναγιώτης Σέκερης, ο Νικόλαος Ν. Πα-

τσιμάδης, ο Γεώργιος Λεβέντης και ο Α. Κομιζόπουλος. Και όμως οι άν

θρωποι αυτοί επέτυχον του σκοπού, προ πάντων μεν διότι ανταπεκρίνοντο 

εις τας προαιρέσεις του έθνους αλλά προσέτι διότι επολιτεύθησαν εις τρόπον 

μαρτυρούντα ότι δεν ήσαν άμοιροι επιτηδειότητος. Το έθνος ήθελε βεβαίως 

την επανάστασιν, επόθει όμως αυτήν επί τω όρω ότι θέλει έχει ισχυρόν τίνα 

επίκουρον. Μόνη δε η Ρωσία ελογίζετο τότε ως πιθανή επίκουρος. Οι ιδρυ-

ταί της εταιρείας δεν απετάθησαν εξ αρχής προς αυτήν, και έπραξαν κατά τού

το συνετώς, διότι, όπως μετ' ολίγον θέλει εξηγηθή, η Ρωσία ήθελεν αποδοκι

μάσει τα ενεργούμενα και ματαιώσει αυτά εκ πρώτης αφετηρίας. Αλλ' οι ιδρυ-

ταί της εταιρείας επενόησαν να παραστήσωσιν εαυτούς ως επιτρόπους αφα

νούς τίνος Αρχής, περί ης ουδόλως εξηγούντο, αφήνοντες μόνον να υπονοή-

ται ότι η Αρχή αύτη ήτο ουδείς άλλος η αυτός ο παντοδύναμος της Ρωσίας 

αυτοκράτωρ. Το δ' έθνος έπαθεν ό,τι πάσχουσι πάντες οι θερμώς τι επιθυ

μούντες, επίστευσεν ευχερώς εις το μυστηριώδες εκείνο ίνδαλμα. Εντός ολί

γων ενιαυτών η εταιρεία εξέτεινε τους πλοκάμους αυτής καθ' άπασαν την Ανα-

τολήν από των παριστρίων Ηγεμονιών μέχρι της Μάνης και από των Ιονίων 

νήσων μέχρι των παραλίων της Μικράς Ασίας εσύστησεν απανταχού εφορεί

ας εκλεγομένας υπό των εταίρων και ενεργούσας μεν αυτοτελώς, διατελού

σας δε εις συνεχή ανταπόκρισιν μετά της υπέρτατης Αρχής' και επί τέλους πε

ριέλαβε συνεργούς τους εγκριτωτάτους του έθνους άνδρας, τον πατριάρχην 

Γρηγόριον, πολλούς ιεράρχας, τους Υψηλάντας, τον Αλέξανδρον Μαυροκορ-

δάτον, τον Πέτρον Μαυρομιχάλην και τον Μιχαήλ Σούτσον. 

Είναι αληθές ότι εις την δραστηρίαν ταύτην ενέργειαν ανεμίχθησαν, όπως 

συνήθως συμβαίνει, ουκ ολίγα άτοπα. Πολλοί εξεμεταλλεύθησαν το ιερόν έρ

γον επί αργυρολογία, άλλοι εζήτουν υπέρογκους χρηματικάς χορηγίας και 
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άλλοι επολιτεύοντο επί τοσούτον απερισκέπτως ώστε διεκινδύνευον την τύ-

χην ολοκλήρου του επιχειρήματος. Αλλ' η εταιρεία δεν εδίστασε να προβή ως 

προς τινάς εις τα έσχατα, διενεργήσασα τον φόνον του Νικολάου Γαλάτου και 

βραδύτερον του Καμαρινού. Και εν τω μεταξύ προέβαινεν επιμόνως προς τον 

σκοπόν αυτής. Μη αρκουμένη εις τον μέγαν σύνδεσμον ον αδιαλείπτως επε

δίωκε, μηδέ εις την ευτυχή σύμπτωσιν των στασιαστικών βουλευμάτων του 

Αλή πασά κατά της Υ. Πύλης, επεζήτησε φυσικωτέρους εντός του κράτους 

συμμάχους' εσκέφθη ορθώς ότι συμφέρει να επιτυχή την σύμπραξιν των Σέρ

βων, οίτινες κτησάμενοι σχετικήν τίνα αυτονομίαν επόθουν την συμπλήρω-

σιν της ανεξαρτησίας αυτών και η περί τούτου διαπραγμάτευσις διεξήχθη υπό 

του εταίρου Γεωργίου Λεβέντη, κατορθώσαντος να πείση τον επιφανέστατον 

των αγωνιστών της χώρας εκείνης Καρά-Γεώργην, εξόριστον τότε όντα εν 

Βεσσαραβία, να μεταβή εις την πατρίδα αυτού και αναλαβών την αρχήν να 

συνεργήση εις τον μελετώμενον γενικόν αγώνα. Ο Καρά-Γεώργης απήλθε τω 

όντι επί τούτω εις Σερβίαν, αλλ' εδολοφονήθη υπό του κατέχοντος τα πράγ

ματα αυτής Μιλόση, η δε Σερβία προαιρουμένη και τότε, όπως πάντοτε βρα

δύτερον, να ωφελήται εκ των δυσχερειών της οσμανικής κυβερνήσεως, ίνα αυ-

ξάνη τα πλεονεκτήματα αυτής δι' όσον ενδέχεται μικρότερων ιδίων θυσιών, 

επέμεινεν εις την τήρησιν της ουδετερότητος. Απέτυχε λοιπόν η απόπειρα αύ

τη της εταιρείας, όσω συνετή και αν ήτο. Ουδέ αρχήν δ' εκτελέσεως έλαβεν 

έτερον αυτής σχέδιον, το να διενεργήση εν αυτή τη Κωνσταντινουπόλει την 

τε πυρπόλησιν του οσμανικού στόλου και την του σουλτάνου σύλληψιν, όπερ 

είναι εν των βουλευμάτων εκείνων τα οποία ευδοκιμήσαντα μεν εξυμνούνται 

ως ηρωικά, μη ευοδωθέντα δε καταδικάζονται ως παράφρονα. 

Αλλά περί την διεξαγωγήν του αρχικού αυτής σκοπού η εταιρεία ανέδειξε 

συνήθως πρακτικώτερον πνεύμα. Προϊόντος του χρόνου, η κοινή γνώμη ήρ-

χισε να απαιτή την αποκάλυψιν της Αρχής εκείνης επ' ονόματι και κατ' εντο-

λήν της οποίας ηξίου η εταιρεία ότι ενεργεί, και όσω πολυπληθέστεροι και επι

σημότεροι εγίνοντο οι εταίροι τόσω επιμονωτέρα απέβαινεν η περί τούτου 

απαίτησις, ώστε τω 1818 οι ιδρυταί εννόησαν την αναπόδραστον ανάγκην 

του να επιστεγάσωσι το ακέφαλον αυτών οικοδόμημα αναβιβάζοντες εις την 

κορυφήν αυτού άνδρα ικανόν να παράσχη τα πιστά εις το έθνος. Δύο ήσαν 

κατ' εκείνου του χρόνου οι Έλληνες οίτινες ως εκ των προσωπικών αυτών 

σχέσεων προς τον αυτοκράτορα Αλέξανδρον και του αξιώματος όπερ κατεί-

χον παρ' αυτώ ηδύναντο να κρατύνωσι την πρότερον αμυδρώς πως επικρα

τούσαν ελπίδα ότι το κίνημα ενεργείται εν γνώσει της Ρωσίας και επί τω σκο

πώ του να υποστηριχθή υπ' αυτής άμα εκραγέν. Ο κερκυραίος Ιωάννης Κα

ποδίστριας ήτο μεν υπουργός του ισχυρού μονάρχου της Άρκτου και μέγα 
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εκτήσατο εν Ευρώπη όνομα επί διπλωματική ικανότητι από της εν Βιέννη 

συνόδου και μετέπειτα, αλλότριος όμως ων των πολεμικών έργων δεν εφαί-

νετο πρόσφορος να αναλάβη την ηγεμονίαν αγώνος όστις έμελλε κατ' αρχάς 

τουλάχιστον να διεξαχθή εν τοις πεδίοις της μάχης μάλλον ή εν τοις διαβου-

λίοις των διεθνών διαπραγματεύσεων. Ο δε Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο πρε

σβύτερος των πέντε υιών του Κωνσταντίνου εκείνου Τψηλάντου, του οποίου 

ελάβομεν ήδη αφορμήν να αναφέρωμεν την εις Ρωσίαν αποδημίαν (Κεφ. Η' 

βιβλ. ΙΔ' του Ε' τόμου), ήτο υπασπιστής του αυτοκράτορος Αλεξάνδρου, κομ

ψός, ευτράπελος και φέρων επί του σώματος το δείγμα της προσωπικής αυ

τού ανδρείας, διότι είχεν αποβάλει εις τους μεγάλους κατά Ναπολέοντος πο

λέμους τον δεξιόν βραχίονα' ώστε το ευλογώτερον εφαίνετο ν' αποταθώσιν 

εις αυτόν προ πάντων, τόσω μάλλον όσω δεν ήτο έτι γνωστή η μικρά αυτού 

στρατηγική και πολιτική αξία. Ουδέν ήττον, είτε διότι τινές των ιδρυτών εγί-

νωσκον έκτοτε κάλλιον τα κατ' αυτόν είτε διότι ομολογουμένως ο Καποδί

στριας ίσχυε πολύ μάλλον εις το πνεύμα του αυτοκράτορος Αλεξάνδρου, απε

φασίσθη να προταθή η αρχή εις τον πολυμήχανον υπουργόν, και μόνον εν απο

τυχία να στραφώσι προς τον λαμπρόν υπασπιστήν. Επετράπη δε η εντολή αύ

τη εις τον Εμμανουήλ Ξάνθον. 

Ο Ξάνθος δεν έφθασεν εις Πετρούπολιν ειμή κατά Φεβρουάριον του 1820, 

φέρων προς τοις άλλοις συστατικήν προς τον Καποδίστριαν επιστολήν του 

αρχαίου αυτού γνωρίμου Ανθίμου Γαζή, όντος τότε, ως προείπομεν, ενός των 

8 κινούντων την μηχανήν της Φιλικής εταιρείας. Εν τω μεταξύ ο Καποδί

στριας είχε λάβει αφορμήν να εκφέρη την περί των ενεργούμενων γνώμην αυ

τού, δημοσία τε προς τους ομογενείς και κατ' ιδίαν προς δύο εγκρίτους του 

έθνους άνδρας' ο μεν, διά φυλλαδίου συστήσαντος την εν ειρήνη βελτίωσιν της 

τύχης της πατρίδος, το δε διά της απαντήσεως ην έδωκε προς τον Βαρδαλά-

χον και τον Νέγρην, τους ζητήσαντας οίκοθεν να φωτισθώσι τι φρονούσιν ο 

τε αυτοκράτωρ και αυτός περί της παρασκευαζόμενης μεγάλης εθνικής κινή

σεως. Εις αμφότερους είχεν αποκριθή ότι ο αυτοκράτωρ ουδέν γινώσκει περί 

της εταιρείας, αυτός δε αποκρούει πάσαν εις ταύτην μετοχήν και εξορκίζει 

τους γράφοντας να αποτρέψωσι διά παντός τρόπου τους Έλληνας από των 

ολέθριων τούτων βουλευμάτων. Και την γνώμην αυτού ταύτην δεν εφαίνο-

ντο επιτήδειαι να τροπολογήσωσιν ούτε αι κατ' εκείνο του χρόνου ατομικαί 

του αυτοκράτορος Αλεξάνδρου διαθέσεις ούτε η εντύπωσις ην είχε προξενή

σει εις αυτόν η προ μικρού τότε εκραγείσα εν Ισπανία στρατιωτική κατά του 

Φερδινάνδου Ζ' επανάστασις. Μετά τους μακρούς και εναγώνιους πολέμους 

τους επαγαγόντας την πτώσιν του Ναπολέοντος και την παλινόρθωσιν των 

αρχαίων της Ευρώπης καθεστώτων ο αυτοκράτωρ Αλέξανδρος ουδέν άλλο 
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επόθει ή την ασφαλή των καθεστώτων τούτων συντήρησιν, η δε από της Ισπα

νίας αρξαμένη διατάραξις είχεν εμβάλει εις ανησυχίαν αυτόν. Καθ' ην στιγ

μήν λοιπόν ο Καποδίστριας, ως υπουργός της Ρωσίας, εβουλεύετο μετά των 

υπουργών των συμμάχων δυνάμεων πως να αποτρέψωσι την από δυσμών 

απειλουμένην καταιγίδα ήτο φυσικόν να μη θεώρηση εύλογον να προτείνη εις 

τον αυτοκράτορα την προστασίαν ετέρας απ' ανατολών καταιγίδος, αλλά 

μάλλον να εμμείνη εις τας αρχικάς αυτού δοξασίας. 

Εν τούτοις ου μόνον δεν απήντησεν εις τον Ξάνθον τοσούτον αποτόμως 

όσον εις τον Βαρδαλάχον και εις τον Νέγρην αλλά και διηυκόλυνεν εν μέρει 

την εκτέλεσιν της εντολής του απεσταλμένου της εταιρείας. Απεποιήθη μεν 

διαρρήδην την προσενεχθείσαν αυτώ αρχήν, προσέθηκεν όμως' «εάν εγώ δεν 

ημπορώ τώρα, οι διευθύνοντες την εταιρείαν δύνανται, αν γνωρίζωσι, να με-

ταχειρισθώσιν άλλα μέσα, και εύχομαι να τοις βοηθήση ο Θεός διά την επι-

τυχίαν του σχοπού των». Και, ότε ο Ξάνθος ετράπη προς τον Υψηλάντην, ο 

δε Υψηλάντης ηθέλησε, πριν ή αποφασίση τι, να συνεννοηθή μετά του Καπο-

διστρίου, ούτος ενίσχυσε μάλλον αυτόν ή απέτρεψεν. Επί τέλους δ' ερωτήσα-

ντος του στρατηγού «θέλει άραγε η Ρωσία είναι εναντία ή θέλει βοηθήσει, αν 

όχι διά του στρατού αυτής, τουλάχιστον δι' υλικών μέσων;», ο Καποδίστριας 

απήντησεν «αρκεί η εμφάνισις ολίγων χιλιάδων επαναστατών κατά την Ελ

λάδα, όπως η Ρωσία συνδράμη εκ των ενόντων». Ο Υψηλάντης εξέφρασε τό

τε την επιθυμίαν του να συνδιαλεχθή μετά του αυτοκράτορος περί του πράγ

ματος, αλλ' ο Καποδίστριας απέτρεψεν αυτόν παρατηρήσας, ότι ο αυτοκρά

τωρ ήτο τοσούτον προκατειλημμένος κατά πάσης οιασδήποτε μεταβολής των 

καθεστώτων, έστω και των της Ανατολής καθεστώτων, ώστε ήθελεν ακούσει 

δυσμενώς τα ενεργούμενα. Προσέθηκε μεν επί τέλους ότι, εάν συνταχθή υπό

μνημα περί της καταστάσεως των πραγμάτων, υπόσχεται να το υποβάλη επ' 

ευκαιρίας εις τον αυτοκράτορα, κατόπιν όμως ουδέ το παρασκευασθέν υπό

μνημα κατέστησε γνωστόν εις τον Αλέξανδρον, βεβαιώσας τον Υψηλάντην 

ότι ειδώς κάλλιστα τας παρούσας του αυτοκράτορος διαθέσεις δεν τολμά να 

θέση υπ' όψιν του τοιαύτας προτάσεις. Ο δε Υψηλάντης, βλέπων ότι εν τού

τοις ο υπουργός δεν απέτρεπεν αυτόν από του να αναλάβη την αρχηγίαν και 

περιελθών εξ όσων ήκουσεν εις το συμπέρασμα ότι ο αυτοκράτωρ κατ' ουδέ-

να μεν λόγον ήθελε να κινήση τα πράγματα, κινηθέντα όμως άπαξ έμελλε να 

τα υποστήριξη, απεφάσισεν οριστικώς να δεχθή την προσενεχθείσαν αυτώ 

εντολήν, και περί τα τέλη Απριλίου 1820 ανηγορεύθη γενικός επίτροπος της 

Αρχής. 
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Ο συγγραφέο^ 

Tffh ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ 

Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1948. Το 1972 αποφοίτησε από 

το Ιστορικό και Αρχαιολογικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου το 1994 υποστήριξε την δι

δακτορική διατριβή του με αντικείμενο το επιτίμιο του Αφορι

σμού και τη χρήση του κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. 

Από το 1976-1978 διετέλεσε υπότροφος-ερευνητής στο Ελλη

νικό Ινστιτούτο Βενετίας, όπου ασχολήθηκε με το εμπορικό αρ

χείο της αθηναϊκής οικογένειας Περοΰλη. Από το 1979 εργάζε

ται στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύ

ματος Ερευνών με την ιδιότητα του Δόκιμου Ερευνητή (1990), 

Εντεταλμένου Ερευνητή (1995), Κύριου Ερευνητή (1998) και 

Διευθυντή Ερευνών (2003). 

Έχει εργαστεί στο ερευνητικό έργο που οδήγησε στην έκδοση 

του Αρχείου Αλή πασά της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (υπεύθυνος 

Β. Παναγιωτόπουλος), στην επεξεργασία καταλόγου συνδρο

μητών βιβλίων της περιόδου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

(1749-1821, υπεύθυνος Φ. Ηλιου), ενώ από το 1983 αποτελεί 

μέλος του Προγράμματος "Θεσμοί και Ιδεολογία στη νεοελλη

νική κοινωνία, 15ος-19ος αιώνας" (υπεύθυνος Δ. Γ. Αποστολό-

πουλος). Έχει λάβει μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και 

ερευνητικές αποστολές και έχει δημοσιεύσει βιβλία και μελέτες 

σχετικά με τα παραπάνω Βέματα καθώς και με βέματα σχετικά 

με την ιστορία της Βενετοκρατίας και την ιστορία της Λέσβου. 

Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών και μέλος της συντακτικής 

επιτροπής του περιοδικού Ο Ερανιστής του Ομίλου Μελέτης του 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Από το 2003-2009 διδάσκει στο 

Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο. 
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