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ΕΚ ΡΩΣΊΆΣ ΟΡΜΩΜΕΝΟΊ 

Η Γαλλική επανάστασις και ο Ναπολέων έκαμε, κατά την γνώ-
μην μου, να ανοίξη τα μάτια του Κόσμου. Προτήτερα τα έθνη 
δεν εγνωρήζοντο, τους βασιλείς τούς ενόμιζαν ως θεούς της γης, 
και ό,τι και αν έκαμναν, το έλεγαν: καλά καμωμένο. Δια αυτό 
και είναι δυσκολώτερο να διοικήσης τώρα λαόν.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

3 4ο3α3αη9ωγηα3α23 (Ι κρισις απεφασισθι!)

Άνθιμος Γαζής, 22 Φεβρουαρίου 18211

Όλα άρχισαν με την ήττα του Ναπολέοντα. Το 1814, μετά από πολέμους δύο 
δεκαετιών και πλέον στην Ευρώπη, ο Γάλλος αυτοκράτορας εξορίστηκε στην 
Έλβα, ενώ οι νικητές γιόρτασαν το γεγονός και ετοιμάστηκαν για το συνέδριο 
ειρήνης στη Βιέννη, που θα καθόριζε την τύχη της ηπείρου. Ο τσάρος Άλέξαν-
δρος Ά΄, αυθέντης της Ρωσίας και διοικητής της μεγαλύτερης στρατιάς της Ευ-
ρώπης, καθοδόν προς την αυστριακή πρωτεύουσα, είχε καταλύσει στο κάστρο 
της πεθεράς του στο Μπρούχσαλ, όπου, μετά από μια μέρα γεμάτη εθιμοτυπι-
κές συναντήσεις και πλούσια γεύματα, είχε ένα ήσυχο τετατέτ με μία από τις 
κυρίες επί των τιμών της γυναίκας του. «Άφού μου φέρεστε με τόση καλοσύνη, 
Άναξ, σας οφείλω το Πιστεύω μου», του είπε η Ρωξάντρα Στούρτζα. «Στο βά-
θος της ψυχής μου είμαι ρεπουμπλικανή, απεχθάνομαι τις αυλές και δεν απέ-
δωσα ποτέ καμιάν αξία σε όλες αυτές τις διακρίσεις τίτλων και γενιάς, που με 
αφήνουν παγερή και μου προκαλούν θανάσιμη ανία. Μόνο μην προδώσετε το 
μυστικό μου σε τούτη τη χώρα, γιατί θα το πληρώσω πολύ ακριβά». «Όχι, όχι», 
απάντησε γελώντας ο τσάρος, «μείνετε ήσυχη, και, για να ανταποδώσω την 
ειλικρίνεια … σκέφτομαι ακριβώς όπως εσείς».2

Οι άνθρωποι που επρόκειτο να συναντήσει στη Βιέννη θα είχαν φρίξει στη 
σκέψη ότι ο τσάρος της Ρωσίας ήταν ένας κρυπτορεπουμπλικανός. Ο ιθύνων 
νους του συνεδρίου, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ της Άυστρίας, έβλεπε παντού απει-
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λές ανατροπής και θεωρούσε ότι η μοναρχία ήταν η κυριότερη άμυνα απένα-
ντί τους. Ο Κάσλρεϊ, ο Βρετανός υπουργός εξωτερικών, ήταν τόσο άκαμπτος 
υποστηρικτής της νόμιμης βασιλείας ώστε αρνιόταν να υπογράψει τη συνθήκη 
τερματισμού του πολέμου με το επιχείρημα ότι ο Ναπολέων ήταν σφετεριστής. 
Οι δύο αυτοί άντρες ήταν αποφασισμένοι να επιβάλουν μια συντηρητική τάξη 
πραγμάτων σε μια ήπειρο συγκλονισμένη από τη Γαλλική επανάσταση. Κανέ-
νας τους δεν είχε καιρό για συζητήσεις γύρω από τα δικαιώματα των λαών ή 
των εθνών. Υπερασπίζοντας την απάλειψη της μακραίωνης δημοκρατίας της 
Γένοβας από τον χάρτη της Ευρώπης ενάντια στην ολοφάνερη επιθυμία των 
κατοίκων της, ο Κάσλρεϊ αποφάνθηκε ότι «οι προκαταλήψεις ενός λαού» μπο-
ρούσαν να λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον «δεν τους έφραζαν τον δρόμο 
σπουδαιότεροι στόχοι».3

Στην πραγματικότητα, ούτε ο τσάρος ήταν ρεπουμπλικανός. Στη Βιέννη 
αυτός και οι εταίροι του επανέφεραν τους διωγμένους Βουρβόνους μονάρχες 
στο θρόνο τους, έθεσαν τους Καθολικούς Βέλγους υπό τον Ολλανδό βασιλιά, 
κατάργησαν την παλαιά δημοκρατία της Βενετίας και διέψευσαν τις ελπίδες 
ότι η Πολωνία θα μπορούσε να νεκραναστηθεί ως ανεξάρτητο κράτος. Την 
ίδια στιγμή, ο τσάρος επιθυμούσε ένα διακανονισμό που να διαφυλάσσει τα 
«ιερά δίκαια της ανθρωπότητας» και, σε αντίθεση με τον Μέτερνιχ, επιδίωκε 
να αρέσει μάλλον παρά να φοβίζει. «Άυτό το παιδί είναι όλο αντιφάσεις», λέ-
γεται πως σχολίασε η γιαγιά του, η Μεγάλη Άικατερίνη. Έχοντας ανέλθει στον 
θρόνο μεσούντων των Ναπολεόντειων Πολέμων, ο Άλέξανδρος επέμενε ότι 
για να νικηθούν οι Γάλλοι έπρεπε να πρυτανεύσει ένα ανώτερο ηθικό ιδεώδες. 
Άγωνίστηκε για να υπάρξει συνταγματικό πολίτευμα στα Επτάνησα και στη 
Σαρδηνία, αναγνώρισε το ισπανικό σύνταγμα του 1812 και τάχθηκε υπέρ της 
επιβολής συντάγματος και στους Βουρβόνους της Γαλλίας. Η ευαίσθητη ψυχή 
του αναριγούσε στην ιδέα ότι ήταν προορισμένος να φέρει την ειρήνη στην 
Ευρώπη, και αφουγκραζόταν τους κορυφαίους μυστικιστές της Γερμανίας, που 
του έλεγαν ότι ήταν ένα είδος Μεσσία κι ότι η νίκη του επί του Άντίχριστου Βο-
ναπάρτη θα οδηγούσε την ήπειρο σε μια πνευματική αναγέννηση υπό την αιγί-
δα της Ρωσίας. Άυτή η πεποίθηση αποκρυσταλλώθηκε στο εντυπωσιακό εκείνο 
σχέδιό του να συσπειρώσει τους χριστιανούς μονάρχες σε μια Ίερή Συμμαχία.4

Στη Βιέννη, ο τσάρος ένιωσε την ανάγκη για μια αδελφή ψυχή, κάποιον 
που να καταλαβαίνει το δικό του κράμα ευσέβειας και πεφωτισμένου ορθολο-
γισμού, έναν άνθρωπο που θα τον βοηθούσε, όπως πίστευε, να αγωνιστεί για 
τον συνταγματισμό και να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στον Μέτερνιχ 
και στα πιο αντιδραστικά ένστικτά του. Τον είχε εντυπωσιάσει ένας λαμπρός 
νεαρός διπλωμάτης ελληνικής καταγωγής από την ακολουθία του, στον οποίο 
έδωσε εντολή να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις: έτσι έκανε την εμφάνι-
σή του στο προσκήνιο του Συνεδρίου ο τριανταοκτάχρονος Ίωάννης Καποδί-
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στριας, που ενεπλάκη αποφασιστικά στην οικοδόμηση του μεταναπολεόντειου 
μέλλοντος της Ευρώπης (πριν γίνει, χρόνια αργότερα, ο πρώτος κυβερνήτης 
της ανεξάρτητης Ελλάδας). «Δύο παρατάξεις αντιπαρατίθενται μεταξύ τους σε 
όλο τον κόσμο», είπε ο Μέτερνιχ, «οι Καποδίστριες και οι Μέτερνιχ».5 Οι δύο 
άντρες συμφωνούσαν ότι ο συνασπισμός κρατών που είχε κερδίσει τον πόλεμο 
έπρεπε να εγγυηθεί την επερχόμενη ειρήνη. Διέφεραν όμως ως προς τον χα-
ρακτήρα αυτής της ειρήνης και τις αρχές που θα τη βοηθούσαν να διαρκέσει: 
ο Μέτερνιχ πίστευε ότι οι ριζοσπαστικές δυνάμεις που είχαν εξαπολυθεί από 
τους Γάλλους σε όλη την Ευρώπη έπρεπε να πολεμηθούν και να κατασταλούν 
σθεναρά· ο Καποδίστριας φρονούσε ότι έπρεπε να κατανοηθούν. «Τον πόλεμο 
αυτόν δεν τον διεξήγαγαν οι μονάρχες αλλά τα έθνη», είπε σ’ έναν συνομιλητή 
του λίγο μετά την άφιξή του στη Βιέννη. «Άπό τότε που ο Ναπολέων έπεσε από 
την εξουσία, ξεχάστηκαν τα συμφέροντα των εθνών και μόνο μέλημα έγιναν τα 
συμφέροντα των ηγεμόνων».6

Ένας από τους λόγους που ο Καποδίστριας ήταν ευαίσθητος στη δύναμη του 
εθνικισμού ήταν ότι προερχόταν από τα Επτάνησα, όπου ένας κατά κύριο λόγο 
ελληνόφωνος πληθυσμός είχε ζήσει για αιώνες υπό την εξουσία των Βενετών, 
προτού γνωρίσει μια σύντομη περίοδο αυτοδιακυβέρνησης υπό κοινή ρωσο-ο-
θωμανική κατοχή. Η Επτάνησος Πολιτεία, που ιδρύθηκε το 1800, μέσα στους 
Ναπολεόντειους Πολέμους, ήταν ουσιαστικά το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό 
κράτος των νεότερων χρόνων, κατ’ όνομα μόνο υποτελές στον Οθωμανό σουλ-
τάνο. Ο πατέρας του Καποδίστρια, μέλος της κερκυραϊκής αριστοκρατίας, είχε 
συμβάλει στην κατάρτιση του συντάγματός της, προτού ο γιος αναλάβει το 
έργο της εφαρμογής του, χάρη στο οποίο ήρθε σε επαφή μ’ ένα ευρύ φάσμα 
Ελλήνων πατριωτών – ανάμεσά τους επισκόπους, λόγιους, εμπόρους και ένο-
πλους μαχητές που είχαν εγκαταλείψει την οθωμανική ηπειρωτική χώρα επιζη-
τώντας την ασφάλεια των νησιών. Όταν οι Γάλλοι διέλυσαν την Επτάνησο Πο-
λιτεία, ο Καποδίστριας άφησε τη γενέτειρά του, την Κέρκυρα, και τέθηκε στην 
υπηρεσία της Ρωσίας, κράτησε όμως επαφή μ’ αυτούς τους ανθρώπους και δεν 
έπαψε να μοιράζεται τα όνειρά τους για ελευθερία. Όταν ο τσάρος τον κάλεσε 
στη Βιέννη το 1814, ο Καποδίστριας του έθεσε ευθέως το ερώτημα μήπως οι 
δεσμοί του με τους Έλληνες αποτελούσαν πρόβλημα. «Σέβομαι τα αισθήματά 
σας για την πατρίδα σας και για την Ελλάδα», τον διαβεβαίωσε ο Άλέξανδρος. 
«Κι επειδή ακριβώς ξέρω πώς νιώθετε, θέλω να σας έχω κοντά μου. Τίποτα δεν 
θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστό και πιο χρήσιμο από το να σας έχουν οι 
Έλληνες δίπλα μου ως συνήγορό τους».7

Ο ρωσο-οθωμανικός ανταγωνισμός εντεινόταν εδώ και πάνω από μισό αι-
ώνα. Άκόμη και τον καιρό του κοινού τους αγώνα εναντίον των Γάλλων, οι 
δύο αυτοκρατορίες είχαν πολεμήσει μεταξύ τους, μπαλώνοντας όπως-όπως τα 
πράγματα τις παραμονές της εισβολής του Ναπολέοντα στη Ρωσία, το 1812. Το 
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τελευταίο πράγμα που ήθελαν οι άλλες δυνάμεις μετά την ήττα του Ναπολέο-
ντα ήταν περισσότερη διχόνοια, κι έτσι ο Μέτερνιχ και ο Κάσλρεϊ επιδίωξαν 
να φέρουν τον Μαχμούτ Β΄ στο Συνέδριο της Βιέννης, ώστε οι διαφορές του 
με τη Ρωσία να διευθετηθούν ειρηνικά. Όμως ο σουλτάνος αρνήθηκε, παρα-
μένοντας ανυποχώρητα αντίθετος σε κάθε ευρωπαϊκή παρέμβαση, οσοδήποτε 
καλοπροαίρετη, στις εσωτερικές του υποθέσεις για όλη την επόμενη δεκαετία. 
Η άρνησή του σήμαινε ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν μπορούσαν να εντάξουν 
τις οθωμανικές χώρες στο πλαίσιο των εδαφικών εγγυήσεων που σχεδίαζαν 
να παράσχουν ενόψει του ευρωπαϊκού πολιτικού διακανονισμού. Η δεύτερη 
καλύτερη λύση, από τη σκοπιά των Βρετανών και των Άυστριακών, ήταν να 
φροντίσουν να μη γίνει καμία απολύτως επίσημη συζήτηση για την Οθωμανική 
Άυτοκρατορία στη Βιέννη.8

Ο Μέτερνιχ έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να αποφευχθεί κάθε αναφορά στο 
θέμα. Η αστυνομία του εμπόδισε τους απεσταλμένους υποτελών βαλκανικών 
λαών της Οθωμανικής Άυτοκρατορίας να έρθουν στη Βιέννη. Προσπάθησε 
επίσης να εξαφανίσει το φυλλάδιο ενός Γερμανού καθηγητή που καλούσε τους 
ευρωπαϊκούς στρατούς να διώξουν τους Τούρκους από την Ευρώπη. Άλλά οι 
Άυστριακοί δεν μπορούσαν να αποτρέψουν κάμποσες συζητήσεις περί χριστια-
νικής αλληλεγγύης προς τους Σέρβους, τους Έλληνες και άλλους. Aνταποκρί-
σεις από «σκηνές σφαγής» στην οθωμανική Σερβία έφταναν στην πρωτεύου-
σα. Όσο για τους Έλληνες, οι υποστηρικτές τους είχαν δυναμική παρουσία 
στη Βιέννη, θεωρώντας το συνέδριο ευκαιρία να τραβήξουν την προσοχή της 
Ευρώπης στα δεινά τους. Έγιναν εκθέσεις, υπομνήματα και ομιλίες. Εξόριστοι 
μητροπολίτες έκαναν έκκληση για ρωσική βοήθεια. Ο Ρίτσαρντ Τσωρτς, ένας 
αξιωματικός του βρετανικού στρατού που είχε εκπαιδεύσει Έλληνες μαχητές 
στα Επτάνησα, μιλούσε σε όποιον ήταν διατεθειμένος ν’ ακούσει για τους 
«ελεύθερους άντρες» που ήταν έτοιμοι να «υπερασπιστούν την ελευθερία τους 
ενάντια στους Τούρκους». Κάποιοι Ρώσοι της αυτοκρατορικής αντιπροσωπεί-
ας ήταν ευνοϊκά διακείμενοι. Για δεκαετίες, η αυτοκρατορία τους επεκτεινόταν 
προς νότον εις βάρος των Οθωμανών και ήταν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν 
την αλληλεγγύη μεταξύ Ορθοδόξων ως λόγο για να συνεχίσουν στην ίδια κα-
τεύθυνση: ο στρατός τους είχε διώξει τον Ναπολέοντα και δεν ήταν πιθανό να 
αναχαιτιστεί από το στρατό του σουλτάνου. Η αυστριακή μυστική αστυνομία 
ανέφερε στις εκθέσεις της ότι οι Ρώσοι μιλούσαν σαν «Άφέντες του Κόσμου»: 
«Ξεσηκώνουν πάλι τους Έλληνες και τους κάνουν να ελπίζουν στην ανάστασή 
τους … Οι Έλληνες αφήνονται σε αυτές οι ιδέες … Άρκετές ηγετικές φυσιο-
γνωμίες τους κάνουν λόγο για απελευθέρωση της Ηπείρου, του Μοριά και μιας 
ελληνικής πατρίδας που η Ρωσία θα φροντίσει ώστε να ξαναγεννηθεί».9

Ό,τι και αν ονειρεύονταν οι Έλληνες πως θα έκανε ο τσάρος γι’ αυτούς, 
η αλήθεια ήταν ότι η απελευθέρωσή τους βρισκόταν πολύ χαμηλά στη λίστα 
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προτεραιοτήτων του. Στη Βιέννη, η πρώτη και κύρια προτεραιότητά του ήταν 
να κρατηθεί ενωμένος ο πολεμικός συνασπισμός που είχε νικήσει τον Ναπο-
λέοντα. Καταλάβαινε ότι κανένας από τους εταίρους του δεν συμμεριζόταν 
τη ρωσική δεκτικότητα στα δίκαια των αδελφών Ορθόδοξων χριστιανών στις 
οθωμανικές χώρες και θεωρούσε επομένως ότι το συνέδριο ειρήνης δεν ήταν 
το κατάλληλο μέρος για να προσφερθεί βοήθεια στους Έλληνες. Όταν ο Κα-
ποδίστριας τον εκλιπάρησε να σκεφτεί την επαναφορά των Ίονίων νήσων υπό 
ρωσική προστασία, ο τσάρος αρνήθηκε: τα βρετανικά στρατεύματα τις είχαν 
καταλάβει και δεν είχε καμία διάθεση να εναντιωθεί σε συμμάχους. Η μόνη 
υποστήριξη που ήταν πρόθυμος να παράσχει ήταν πολύ μικρότερης κλίμακας. 
Πήρε υπό τη σκέπη του ένα νέο μορφωτικό σωματείο –τη Φιλόμουσο Εται-
ρεία– που ίδρυσε ο Καποδίστριας για την πολιτιστική πρόοδο των Ελλήνων, 
και παρακολούθησε την κυριακάτικη λειτουργία σε μια ελληνορθόδοξη εκκλη-
σία της Βιέννης που χρησιμοποιούσαν χριστιανοί πιστοί από τις οθωμανικές 
χώρες. Όταν όμως η παρουσία του εκεί προκάλεσε επευφημίες, ο τσάρος ενο-
χλήθηκε βλέποντας αυτό που είχε κάνει ως ιδιωτική χειρονομία υποστήριξης 
να παρερμηνεύεται.

Στη Βιέννη η διπλωματία και η κοινωνική προβολή διαπλέκονταν όσο ποτέ 
πριν. «Άναμφίβολα, σε καμιάν άλλη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας δεν συζη-
τήθηκαν τόσο σοβαρά και περίπλοκα συμφέροντα εν μέσω τόσο πολλών γιορ-
τών», όπως θυμόταν ένας από τους παρόντες. «Ένα βασίλειο κόπηκε κομμα-
τάκια ή διευρύνθηκε σ’ έναν βραδινό χορό· μια αποζημίωση χορηγήθηκε στη 
διάρκεια ενός γεύματος· ένα σύνταγμα σχεδιάστηκε σ’ ένα κυνήγι». Μέσα σ’ 
αυτό το λαμπερό περιβάλλον, ο Καποδίστριας και ο τσάρος έστησαν την ελ-
ληνική πολιτιστική εταιρεία τους. Τι σημασία είχε όμως για τους Έλληνες όλο 
εκείνο το αυλικό λούσο και το κουτσομπολιό, όταν μπορούσε ν’ ακούσει κανείς 
τον Μέτερνιχ να λέει έξω απ’ τα δόντια πως δεν αναγνώριζε κανένα ελληνικό 
έθνος, μόνο Οθωμανούς υπηκόους; Ο τσάρος δεν είχε σκοπό να του αντιταχθεί 
διακινδυνεύοντας το συνασπισμό, γιατί ο φόβος της επανάστασης υπερνικούσε 
μέσα του το αίσθημα της χριστιανικής αλληλεγγύης. Έτσι οι Έλληνες της Οθω-
μανικής Άυτοκρατορίας συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να προσβλέ-
πουν στους ηγέτες της Ευρώπης για την απελευθέρωσή τους, και τότε ήταν που 
μια ομάδα απ’ αυτούς, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα 
των Άψβούργων, αποφάσισε να πάρει τα πράγματα στα χέρια της.10

«Το Athena Gallery είναι ένα μοντέρνο εμπορικό κέντρο στην καρδιά της 
Οδησσού», πληροφορεί ένα ουκρανικό τουριστικό φυλλάδιο τους επισκέπτες 
αυτού του λιμανιού της Μαύρης Θάλασσας. «Στους επτά ορόφους του θα βρεί-
τε πάνω από 200 καταστήματα, υπηρεσίες και εστιατόρια. Το εμπορικό κέντρο 
βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, κοντά στην οδό Ντεριμπάσιβσκα, με άνετη 
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πρόσβαση προς το κέντρο, υπόγειο πάρκινγκ και άριστη συγκοινωνιακή κά-
λυψη οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας». Το όνομα του κέντρου, η 
καλοδιατηρημένη νεοκλασική του πρόσοψη (που επισκιάζεται τώρα από μια 
πολυώροφη γυάλινη προσθήκη) και η διεύθυνσή του στη Χρέτσκα Πλόστσα –
Ελληνική Πλατεία– δείχνουν ότι εδώ είχε χτιστεί η αρχική ελληνική αγορά στο 
ξεκίνημα του 19ου αιώνα, όταν η πόλη έκανε τα πρώτα της βήματα – καρπός 
της προώθησης της Ρωσικής Άυτοκρατορίας νότια προς τη Μαύρη Θάλασσα. 
Δέκα φορές μικρότερη από την αυτοκρατορική Βιέννη και ωχριώντας μπρο-
στά στα μεγαλεία της, η Οδησσός ήταν ένας οικισμός που, το 1820, μετρούσε 
λιγότερο από τριάντα χρόνια ζωής και βασιζόταν στη διακίνηση αγαθών. Η 
ελληνική αγορά βρισκόταν στο εμπορικό της κέντρο, δίπλα στις αποθήκες των 
εισαγωγέων, όπου τα κάρα κουβαλούσαν αποξηραμένους καρπούς, ελαιόλαδο, 
καρύδια και καπνά, παστά ψάρια, χαρούπια, λιβάνι και κρασί στη μικρή από-
σταση από και προς το λιμάνι.

Σ’ έναν δεντρόφυτο δρόμο στη σκιά του εμπορικού κέντρου, διασώζεται 
μέχρι σήμερα μια σειρά τριών σεμνών σπιτιών του πρώιμου 19ου αιώνα. Το 
μεσαίο έχει τη διάταξη που συνηθίζεται στη γειτονιά: μαγαζί στο ισόγειο, είσο-
δο προς την εσωτερική αυλή για το ξεφόρτωμα των εμπορευμάτων, και χώρους 
κατοικίας στο πρώτο πάτωμα, μ’ ένα μπαλκόνι που βλέπει στο δρόμο. Εδώ, 
στην Κράσνιι Προβούλοκ αρ. 18, που ήταν τότε στην ιδιοκτησία ενός πλούσι-
ου Έλληνα εμπόρου, «μερικοί Έλληνες πολύ άσημης τάξης» συγκεντρώθηκαν 
στα τέλη του 1814 και ίδρυσαν μια δική τους αδελφική εταιρεία. Ταπεινότερη 
από την επιφανή αντίστοιχή της στη Βιέννη, η Φιλική Εταιρεία τους έμελλε 
να γίνει ο καταλύτης της πρώτης πετυχημένης εθνικής επανάστασης στην Ευ-
ρώπη, που θα ανάγκαζε τελικά βασιλείς και διπλωμάτες ν’ αλλάξουν την όλη 
πολιτική τους στη διαχείριση της ευρωπαϊκής ειρήνης.11

Στην αρχή ήταν μόνο τρεις, ένας εμποροϋπάλληλος, ένας πρώην φοιτητής 
κι ένας τεχνίτης, που η ζωή τους ώς τότε ήταν ένα αδιάκοπο σταμάτα-ξεκίνα. 
Ο Εμμανουήλ Ξάνθος, από την Πάτμο, ήταν ένας εμπορικός πράκτορας που 
ταξίδευε στα Βαλκάνια, ώσπου έγινε τέκτονας και είχε την έμπνευση να ιδρύ-
σει μια ανάλογη οργάνωση στην Οδησσό, που θα ένωνε τους Έλληνες ώστε να 
δουλέψουν για την ανατροπή της οθωμανικής τυραννίας. Ο Άθανάσιος Τσα-
κάλωφ, γιος ενός γουνέμπορα με έδρα τη Μόσχα, είχε σπουδάσει στο Παρίσι 
και είχε συμμετάσχει εκεί σε μια ελληνική πολιτιστική εταιρεία, προτού έρθει 
στη Ρωσία να εργαστεί. Ο Νικόλαος Σκουφάς έφτιαχνε σκούφους. Μπορεί να 
μην ήταν πλούσιοι, αλλά ήταν και οι τρεις εγγράμματοι, πολυταξιδεμένοι και 
πολιτικά στρατευμένοι. Όταν συναντήθηκαν στα τέλη του 1814, είχαν αναστα-
τωθεί με το συνέδριο της Βιέννης. Ήξεραν για τον Γερμανό καθηγητή που κα-
λούσε σ’ έναν ευρωπαϊκό πόλεμο κατά των Οθωμανών και ήταν εξοργισμένοι 
με τον Μέτερνιχ, που όχι μόνο είχε προσπαθήσει να εξαφανίσει το φυλλάδιό 
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του, αλλά είχε και το θράσος να αρνηθεί πως υπήρχε «εις τους κώδικας των 
εθνών Ελληνικόν Έθνος». Μπροστά στην προοπτική μιας Ευρώπης στο εξής 
αντίθετης σε κάθε είδους επανάσταση, ο Ξάνθος, ο Τσακάλωφ και ο Σκουφάς 
συμφώνησαν να προσπαθήσουν «να εισάξωσιν εις [την Εταιρίαν] όλους τους 
εκλεκτούς και ανδρείους των ομογενών, δια να ενεργήσωσι μόνοι των, ό,τι μα-
ταίως και προ πολλού χρόνου ήλπιζον από την φιλανθρωπίαν των χριστιανών 
βασιλέων». Να εργαστούν οι ίδιοι για την απελευθέρωσή τους: αυτή ήταν η 
καθοριστική απόφαση.12

Ότι οι τρεις αυτοί άντρες συναντήθηκαν στην Οδησσό δεν ήταν καθόλου 
τυχαίο. Χάρη στη συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή του 1774, η Ρωσική Άυ-
τοκρατορία είχε αποκτήσει έναν νέο ρόλο ως προστάτιδα των Ορθόδοξων πλη-
θυσμών της οθωμανικής επικράτειας. Επιπλέον, η Μεγάλη Άικατερίνη, η θελη-
ματική γιαγιά του τσάρου Άλεξάνδρου Ά΄, είχε έμμονη ιδέα με τους Έλληνες. 
Είχε δώσει σ’ ένα νέο θερινό ανάκτορο το όνομα της γενέτειρας του Μεγάλου 
Άλεξάνδρου για να εμπνεύσει τον μεγαλύτερο εγγονό της· ονειρευόταν τον μι-
κρότερο αδελφό του να κάθεται στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης· έχτισε ένα 
αντίγραφο της Άγια-Σοφιάς στο κτήμα της στο Τσάρσκογε Σελό· και παρείχε 
υποστήριξη στους υπό οθωμανική διοίκηση Έλληνες – ήταν λες και, αρχαίοι ή 
νεότεροι, οι Έλληνες για την Άικατερίνη ήταν ένα. «Η αυτοκράτειρα μου μίλη-
σε προ ημερών για τους αρχαίους Έλληνες· για τη ζωηράδα τους και την ανω-
τερότητα της ευφυΐας τους, και το γεγονός ότι ο ίδιος χαρακτήρας διασώζεται 
ακόμη στους συγχρόνους», έγραψε ο Άγγλος πρέσβης το 1779.13 Άπό τη στιγμή 
που η Ρωσία κατέκτησε την Κριμαία, όλη εκείνη η περιοχή αποσπάστηκε από 
την Οθωμανική διοίκηση. Εγκαθιδρύοντας μια τεράστια νέα νότια επαρχία, 
τη Νέα Ρωσία –μεγαλύτερη σε έκταση από τη Γαλλία– το κράτος καλωσόριζε 
τους εποίκους, μεταξύ των οποίων πολλές οικογένειες από τα ελληνικά νησιά, 
δίνοντάς τους δωρεάν γη, επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές. Ένα μικρό τατά-
ρικο χωριό στη Μαύρη Θάλασσα έγινε ο νέος οικισμός της Οδησσού, που ο 
πληθυσμός του δεκαπλασιάστηκε σε τρεις δεκαετίες. Στα τέλη της δεκαετίας 
του 1820 είχε πάνω από τριάντα χιλιάδες κατοίκους και επεκτεινόταν γοργά. 
Ήταν ένα μέρος, έγραψε ο νεαρός Πούσκιν, όπου «όλα αποπνέουν Ευρώπη». 
Πόλη αλλοδαπών, που στην πορεία θα γινόταν η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της 
αυτοκρατορίας, η Οδησσός είχε εκπληκτική εμπορική επιτυχία και η ελληνική 
κοινότητα βρισκόταν στην καρδιά της.14

Ο Καποδίστριας είχε διαπρέψει στην αυτοκρατορική υπηρεσία, αλλά δεν 
ήταν οπωσδήποτε ο μόνος: ο κυβερνήτης της Βεσσαραβίας, για παράδειγμα, 
ήταν επίσης Έλληνας, όπως και ο αρχηγός της αστυνομίας της Άγίας Πετρού-
πολης. «Χριστιανός Ορθόδοξος, Έλληνας την καταγωγή, πιστός υπήκοος και 
–τολμώ να πω– αφοσιωμένος υπηρέτης του Άυτοκράτορα»: τα λόγια αυτά συ-
νόψιζαν τους αλληλεπικαλυπτόμενους δεσμούς αφοσίωσής τους. Άνάμεσα στα 
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μέλη των ελληνικών πριγκιπικών οικογενειών που είχαν εγκαταλείψει την οθω-
μανική επικράτεια και είχαν βρει καταφύγιο στην υπηρεσία του τσάρου ήταν 
η προαναφερμένη δεσποινίς επί των τιμών της τσαρίνας Ρωξάντρα Στούρτζα, 
εγγονή ενός πρώην αυτοκρατορικού δραγουμάνου και οσποδάρου της Μολ-
δαβίας· ο αδελφός της Άλέξανδρος, διπλωμάτης που υπηρετούσε ως γραμμα-
τέας του Καποδίστρια· κι ένας γοητευτικός νεαρός υπασπιστής του τσάρου, ο 
Άλέξανδρος Υψηλάντης, που είχε χάσει τον δεξή του βραχίονα πολεμώντας 
τους Γάλλους. Όταν ο τσάρος εκκλησιάστηκε στον ελληνικό ναό της Βιέννης 
–που είχε ιδρυθεί από την οικογένεια Στούρτζα– ήταν όλοι παρόντες· ο Καπο-
δίστριας και ο Υψηλάντης έστεκαν μαζί με τους Έλληνες, και τα ευγενή τους 
πρόσωπα, θυμόταν η Στούρτζα, «θαρρείς και προμήνυαν τις συμφορές και τα 
μελλούμενα της Ελλάδας».15

Πιο χαμηλά στην κοινωνική ιεραρχία, αλλά όχι λιγότερο πλούσιοι ή ισχυροί 
στη ρωσική κοινωνία, ήταν οι Έλληνες έμποροι, που έγιναν η αιχμή του δόρα-
τος της αυτοκρατορικής επέκτασης στο νότο, πολλοί απ’ αυτούς αυτοδημιούρ-
γητοι, κυρίαρχοι στο εμπόριο σιτηρών που τροφοδοτούσε την ανάπτυξη της 
Οδησσού. Ένας Έλληνας ήρωας του πολέμου της Ρωσίας με τους Οθωμανούς 
το 1769, ο πλοίαρχος Ίωάννης Βαρβάκης, έκανε περιουσία εξάγοντας χαβιάρι 
από την Κασπία θάλασσα και αργότερα την ξόδεψε για να χρηματοδοτήσει τον 
ελληνικό αγώνα: στο μοναστήρι που έχτισε ο Βαρβάκης στο Ταγκανρόγκ τελέ-
στηκε η νεκρώσιμη ακολουθία για τον τσάρο Άλέξανδρο Ά΄, μετά τον πρόωρο 
θάνατό του εκεί το 1825. Έλληνες κάθε προέλευσης έρχονταν στη Ρωσία για 
να πλουτίσουν και, ακόμη κι όταν δεν τα κατάφερναν, έβρισκαν κάτι άλλο: 
μια νέα πολιτική συνείδηση. Ένα χωριατόπαιδο από την Πελοπόννησο στάλ-
θηκε από τους ανήσυχους γονείς του στο Κισνόβιο (σημερινό Κισινάου) της 
Βεσσαραβίας στα δεκαπέντε του, για να δουλέψει σ’ έναν εμπορικό οίκο και 
να μην μπλέξει σε φασαρίες. Όταν γύρισε στην πατρίδα του επτά χρόνια αργό-
τερα, έμοιαζε με Ευρωπαίο: μιλούσε ρωσικά, φορούσε ευρωπαϊκά ρούχα και 
ερευνούσε την κατάσταση των οθωμανικών οχυρώσεων για λογαριασμό της 
Εταιρείας. Άργότερα έγινε ένας από τους σπουδαιότερους χρονικογράφους του 
ελληνικού ξεσηκωμού.16

Η διαμονή στη Ρωσία υπέθαλπε έτσι ένα αίσθημα ελληνικής εθνικής αφο-
σίωσης. Όπως συμβαίνει συχνά με μετανάστες από αγροτικές κοινωνίες, στον 
νέο τους τόπο οι άνθρωποι αυτοί έπαυαν να λένε «πατρίδα» μόνο το χωριό ή 
το νησί τους κι άκουγαν τον όρο να χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια 
κοινότητα που ένωνε όλους όσοι μιλούσαν την ίδια γλώσσα και μετείχαν στην 
ίδια εκκλησία. Η περηφάνια για τη γενέτειρα του καθενός ήταν ισχυρή, αλλά 
όλο και περισσότερο δυνάμωνε επίσης κάτι εγγύτερο σε μια νεωτερική αίσθη-
ση εθνικού ανήκειν. Στην Οδησσό υπήρχαν ελληνικές γειτονιές με δικά τους 
σχολεία, εκκλησίες, φιλανθρωπικά σωματεία και θέατρα: το πρώτο νεοελληνι-
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κό δράμα, Ό Θάνατος του Δημοσθένους, ανέβηκε το 1818, και ακολούθησε το 
μπαλέτο Όι Σουλιώτες στα Γιάννενα. Άυτή η νέα διευρυνόμενη αίσθηση ταυτό-
τητας κυλούσε μέσα από ένα εμπορικό δίκτυο που συνέδεε τους Έλληνες της 
νότιας Ρωσίας, όχι μόνο με τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και το Οθωμανικό 
Άιγαίο, αλλά και με εμπορικούς οίκους εγκατεστημένους στην Ευρώπη και την 
Άσία. Σύμφωνα μ’ έναν Άγγλο ταξιδιώτη που έγραφε από την Οδησσό το 1821: 
«Οι Έλληνες είναι πολύ έξυπνοι και επιτήδειοι· έχουν πράκτορες συμπατριώ-
τες τους σε όλα τα μέρη με τα οποία εμπορεύονται· αποτελούν, κατά κάποιον 
τρόπο, μια μεγάλη οικογένεια και καταφέρνουν να επιβάλλουν εισφορά στους 
γείτονές τους».17

Υπήρχε εξαρχής στενή σχέση ανάμεσα στον κόσμο του εμπορίου και στις 
μεθόδους της Εταιρείας. Δεν ήταν μόνο ότι πολλά μέλη της –η πλειονότητα, 
μάλιστα– ασχολούνταν με αυτό κι έπεφταν συχνά θύματα των διακυμάνσεών 
του. Ήταν και ότι η επιχειρηματική ζωή τούς πρόσφερε χρήσιμη κάλυψη. Όταν, 
ας πούμε, η Εταιρεία έστελνε κάποιον στο εξωτερικό για να στρατολογήσει 
Έλληνες στις αραβικές χώρες, το δρομολόγιό του από την Κωνσταντινούπολη 
στην Άίγυπτο και την Κύπρο φαινόταν σαν ένα κανονικό εμπορικό ταξίδι. Η 
επιχειρηματική δραστηριότητα τους έδινε επίσης μια έτοιμη μυστική γλώσσα. 
Η λέξη «φίλος», που ήταν ο κοινός όρος αλληλεγγύης μέσα στην Εταιρεία, 
ήταν επίσης ένας συνηθισμένος τρόπος αναφοράς σε συναδέλφους στη δου-
λειά. Κάποιος από την ηγεσία έγραφε για την ανάγκη να προετοιμαστούν για 
το επερχόμενο πανηγύρι (τον ξεσηκωμό) και απαριθμούσε τους τόπους που «εί-
ναι προμηθευμένοι από αρκετά προϊόντα», ενώ στην πραγματικότητα μιλούσε 
για τη στρατολόγηση ενόπλων έτοιμων να πολεμήσουν. Συνθηματικά ονόμα-
τα, κρυπτογραφημένα μηνύματα και ειδικό λεξιλόγιο αντλούνταν όλα από τον 
κόσμο του εμπορίου και προσαρμόζονταν στις ανάγκες της συνωμοτικότητας. 
Τα στρατεύματα ήταν λογαριασμοί, ο πόλεμος μπιλάντσον [ισολογισμός], τα 
εμπορικά πλοία καμήλες και τα μεγάλα καράβια ελέφαντες. Ο τσάρος ήταν ο 
Φιλάνθρωπος, η οικογένεια του Ναπολέοντα οι Μακαρίται, ο πατριάρχης ο Πα-
λαιότερος και ο σουλτάνος ο Απαθής. Και οι λαοί έλαβαν συνθηματικά ονόμα-
τα: οι Σέρβοι ήταν Αποτυχόντες, οι Ίταλοί Γλυκείς, οι Τούρκοι Μέτοικοι και οι 
μουσουλμάνοι Άλβανοί Συμπέθεροι.18

Μέσα στην Εταιρεία, που τα μέλη της αναγνωρίζονταν μεταξύ τους με μυ-
στικά σημάδια, υπήρχε μια ιεραρχική αδελφότητα, εξ ολοκλήρου αντρική (γυ-
ναίκες δεν επιτρεπόταν να γίνουν μέλη) και αποκλειστική, με την έννοια ότι, 
θεωρητικά τουλάχιστον, ένας Φιλικός δεν μπορούσε να είναι μέλος και σε άλλες 
οργανώσεις. Στη δομή της έμοιαζε με τους μασόνους· το τελετουργικό της ήταν 
έντονα διαποτισμένο από την εκκλησιαστική ατμόσφαιρα, και μάλιστα κατά την 
ορκωμοσία έπρεπε κανονικά να παρίσταται ένας παπάς. Ο χαμηλότερος βαθμός, 
των Αδελφοποιτών ή Βλάμηδων, ήταν για τους «απλούς και αγραμμάτους»· τα 
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μέλη του δεύτερου βαθμού, των Συστημένων, δεν ήξεραν παρά ότι ο σκοπός της 
εταιρείας ήταν «η καλυτέρευσις του ιδίου έθνους». Μόνον οι Ιερείς και οι Ποιμέ-
νες, ο τρίτος και ο τέταρτος βαθμός, μπορούσαν να στρατολογήσουν άλλους στο 
κίνημα: αυτοί είχαν γνώση «της Εταιρίας, ως συνισταμένης καθαρώς από Έλλη-
νας φιλοπάτριδας, και ονομαζομένης Εταιρία των Φιλικών, σκοπόν έχουσα την 
Ελευθέρωσιν και την ευδαιμονίαν του Έθνους». Ωστόσο δεν υπήρχε τίποτα που 
να δείχνει πώς θα γινόταν αυτό, ούτε καμιά ακριβέστερη διατύπωση του πολιτι-
κού στόχου.19 Ποιοι απάρτιζαν την Ανωτάτη (ή Αόρατο) Αρχή της Εταιρείας ήταν 
ένα καλά φυλαγμένο μυστικό. Στους κατώτερους βαθμούς άφηναν να εννοηθεί 
ότι την αποτελούσαν άντρες μεγάλης περιωπής, ίσως και ο ίδιος ο τσάρος· στην 
πραγματικότητα η Άρχή ήταν μια ομάδα κυμαινόμενου μεγέθους –περί τα οκτώ 
ή εννέα άτομα– από τα πιο παλιά και έμπιστα μέλη. Όμως το μυστικό είχε τη 
λειτουργία του: επέτρεπε να ανθούν κάθε είδους φήμες ως προς τους ανθρώπους 
που στήριζαν την οργάνωση και προσέδιδε κάτι μυστηριακό στο όλο εγχείρη-
μα. Όπως θυμόταν ένας τους «… [κανενας από τους αδελφούς δεν έξευρεν που 
αυτή η Σεβαστή Άρχή [που] ευρίσκεται, και ποια υποκείμενα ήσαν. Παρά με 
συμπερασμόν, άλλοι εστοχάζωντο να ήναι η κατοικία [της Σεβαστής Άρχής] εις 
την Ρωσσίαν, άλλοι εις την Φράντζαν, άλλοι εις την Εγγλυτέραν, άλλοι εις την 
Άμερικήν, και άλλοι αλλού».20

Οι ελευθεροτέκτονες ήταν η κυριότερη μυστική εταιρεία στην Ευρώπη του 
ύστερου 18ου αιώνα. Όμως, μετά την ήττα του Ναπολέοντα, εμφανίστηκαν 
πολλές νέες παράνομες και συνωμοτικές οργανώσεις με ομολογημένους συ-
νταγματικούς ή επαναστατικούς σκοπούς. Ήταν οι Ίταλοί Καρμπονάροι, που τ’ 
όνομά τους έκανε τους νομιμόφρονες, τους οπαδούς των Βουρβόνων, ν’ ανα-
τριχιάζουν· ήταν επίσης πολλές σκιώδεις ομάδες, καιρό πια ξεχασμένες –οι 
Patrioti Europei, η Charbonnerie, οι Filadelfi, οι Decisi, οι Cavalieri Guelfi, οι 
Indipendentisti–, για να μην πούμε για τις φανταστικές τέτοιες, όπως η μυστική 
αιγυπτιακή σέκτα που έλεγαν ότι λειτουργούσε στα Επτάνησα κι έσπερνε ζι-
ζάνια. Για τον καγκελάριο Μέτερνιχ και για τους μυστικούς αστυνομικούς του 
που καιροφυλακτούσαν για πιθανά σημάδια του «ταραχώδους πνεύματος του 
αιώνα», ήταν όλες τμήματα ενός τεράστιου δικτύου που ήθελε να διαταράξει 
τη «γαλήνη της Ευρώπης» με «το φανταστικό σχέδιο της εθνικής ανεξαρτη-
σίας». Η Εταιρεία δεν είχε επαφή με καμιά απ’ αυτές, παρά τα όσα υπέθεσαν 
αργότερα ο Μέτερνιχ και άλλοι, συμμεριζόταν όμως την επαναστατική τους 
διάθεση και δραματουργία, τη δεξιότητα στη μυστική πολιτική δουλειά και την 
ικανότητα να θορυβούν τους ισχυρούς. Σίγουρα δεν ήταν η μεγαλύτερη απ’ 
αυτές –οι Καρμπονάροι πρέπει να είχαν τουλάχιστον δέκα φορές περισσότερα 
μέλη– αλλά υπήρξε απ’ όλες τους, και με διαφορά, η πιο πετυχημένη.21

Άυτές οι μυστικές εταιρείες ήταν με τη σειρά τους μία όψη ενός θεμελιώ-
δους χαρακτηριστικού της πολιτικοποίησης της ευρωπαϊκής κουλτούρας μετά 
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το 1815 – της μαζικής πολιτικής που αναπτυσσόταν μέσα από κάθε λογής ενώ-
σεις και εταιρείες, περίοπτες συνήθως κι εντελώς ευυπόληπτες, αναμειγμένες 
όμως στη διαμόρφωση μιας νέας δύναμης, ακόμη πιο απειλητικής εντέλει για 
τον Μέτερνιχ και την Ίερά Συμμαχία από τους παράνομους ριζοσπάστες: της 
κοινής γνώμης. Δίπλα στο κίνημα για την κατάργηση της δουλείας, η υπόθεση 
της Ελλάδας έμελλε να αποκαλύψει για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία τη 
μεταμορφωτική διεθνή δύναμη μιας κοινής γνώμης που εκφραζόταν μέσα από 
τον τύπο και τροφοδοτούνταν από τη σωματειακή ζωή.22 

Άρκετές από αυτές τις νέες εταιρείες ωθούνταν από το πάθος της Ευρώ-
πης για τους Έλληνες, όπως δείχνει το παράδειγμα της Φιλομούσου Εταιρείας 
του Καποδίστρια. Νέα αρχαιολογικά μουσεία και μορφωτικές εταιρείες, αρ-
χαιοδίφες, φιλόλογοι και πολιτικοί φιλόσοφοι – όλα μαρτυρούσαν την ευρεία 
απήχηση του ελληνισμού στην Ευρώπη. Στην οθωμανική επικράτεια επίσης, 
τα σχολεία διέδιδαν με αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα τη διαφωτιστική 
παιδεία στους Έλληνες της αυτοκρατορίας. Ο πολυμαθής Δημήτριος Γαλανός, 
που πήγε στην Ντάκα και τη Βομβάη κι έγινε ένας από τους σκαπανείς των 
σανσκριτικών μελετών, είχε αποκτήσει τη φιλολογική του σκευή στα όχι ιδιαί-
τερα επιφανή σχολεία των οθωμανικών πόλεων της Άθήνας, του Μεσολογγίου 
και της Πάτμου. Ο Άνθιμος Γαζής ξεκίνησε σαν ένα φτωχό χωριατόπαιδο από 
τις Μηλιές του Πηλίου, που σπούδασε λογική, επιστήμη και φιλοσοφία σε μια 
σχολή της Ζαγοράς. Στη Βιέννη, όπου παρευρέθηκε στο Συνέδριο, κήρυξε στην 
ελληνική εκκλησία, βοήθησε στη διεύθυνση της ελληνικής πολιτιστικής εται-
ρείας που ίδρυσαν ο Καποδίστριας και ο τσάρος, έγραψε άρθρα και μετέφρασε 
λόγια συγγράμματα, προτού επιστρέψει στην πατρίδα του στη Θεσσαλία για να 
διδάξει. Τέτοιοι άνθρωποι συνέβαλαν στην αναβίωση της παιδείας στις οθω-
μανικές περιοχές, έκαναν όμως και κάτι άλλο: διέδωσαν παντού την ιδέα ότι η 
Ελλάδα μπορούσε να ξαναγεννηθεί μια μέρα ως πολιτική κοινότητα.23

Άνάμεσα στις ευυπόληπτες μορφωτικές και πολιτιστικές εταιρείες από τη μια 
μεριά και στους επαναστάτες της Φιλικής Εταιρείας από την άλλη, οι διαφορές 
ήταν πάντως βαθύτερες από μια απλή αντίθεση δημόσιας και μυστικής δράσης. 
Κάποιοι, όπως ο Γαζής, γεφύρωναν τις δύο σφαίρες, αλλά για τους περισσότε-
ρους υπήρχε μια πραγματική διαφορά στάσης. Οι πολιτιστικές εταιρείες διέδιδαν 
κατά κανόνα την παιδεία του Διαφωτισμού και αντανακλούσαν το κοσμικό του 
φρόνημα και την ατέρμονη ενασχόλησή του με τους αρχαίους. Η Φιλική ήταν 
εμβαπτισμένη στον κόσμο της Ορθοδοξίας και αναφερόταν στα προφητικά και 
εσχατολογικά κείμενα που κυκλοφορούσαν μεταξύ των πιστών, προλέγοντας 
τον επερχόμενο κοσμογονικό αγώνα ενάντια στις δυνάμεις του Άντίχριστου και 
τον τελικό θρίαμβο του χριστιανισμού επί του ισλάμ. Έτσι τα δύο είδη εταιρείας 
διέφεραν πολύ ως προς τον χρόνο που εννοούσαν ότι θα χρειαστεί για να επέλ-
θει πραγματική αλλαγή: οι λόγιοι και οι διανοούμενοι εναπόθεταν τις ελπίδες 
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τους στον πολιτιστικό μετασχηματισμό και πίστευαν πως θα χρειάζονταν χρόνια, 
ίσως και δεκαετίες, προτού οι Έλληνες να είναι έτοιμοι για την ελευθερία. Φο-
βόνταν τις βεβιασμένες κινήσεις και ανησυχούσαν για τον φόρο αίματος αυτών 
των «ακαίρων και παραλόγων ενθουσιασμών», που μπορούσαν να προξενήσουν 
«μεγίστην βλάβην εις την πατρίδα». Οι ριζοσπάστες δεν ανησυχούσαν· το μόνο 
που είχε σημασία ήταν, σύμφωνα με τη μεταφορά που ήταν τότε του συρμού, να 
μπει μπροστά η μηχανή: «Τα μέσα την σήμερον είναι αρκετά. Η μηχανή, τέλος 
πάντων, είναι τελειωμένη. Άλλο δεν λείπει, παρά να την κινήση τινάς, και έπειτα 
μόνη της θέλει δουλεύσει». Όπως έγραφε μια εφημερίδα το 1820, ήταν βέβαιοι 
ότι «ο αιών μας είναι θαυματουργός, και πρέπει να μας εύρη ετοίμους δια κάθε 
περίστασιν».24 Η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο αυτές προσεγγίσεις δεν θα τελεί-
ωνε ούτε με το ξέσπασμα της ίδιας της εξέγερσης.25

Μόλις οι τρεις Έλληνες σύστησαν τη μυστική ομάδα τους στην Οδησσό, ο 
Σκουφάς και ο Τσακάλωφ έφυγαν για τη Μόσχα, ενώ ο Ξάνθος πήρε το κα-
ράβι για την Κωνσταντινούπολη, όπου βρήκε δουλειά ως εμποροϋπάλληλος. 
Προτού χωρίσουν, έδωσαν ο ένας στον άλλον κωδικά αρχικά. Δεν υπήρχε 
όμως πραγματικό πρόγραμμα ούτε κανένα σχέδιο οργάνωσης, και οι πρώτες 
προσπάθειες στρατολόγησης αντιμετωπίστηκαν με περιφρόνηση: οι πλούσιοι 
έμποροι της Μόσχας που προσέγγισε ο Σκουφάς έδειξαν καθαρά ότι δεν ήθε-
λαν να έχουν παρτίδες μαζί του. Έτσι, όταν αργότερα ο Σκουφάς και ο Τσακά-
λωφ επέστρεψαν στην Οδησσό και διάλεξαν το όνομα Εταιρεία των Φιλικών 
ή Φιλική Εταιρεία για τη μυστική τους οργάνωση, είχαν λιγότερο από είκοσι 
μέλη, κυρίως εμπόρους, πλοιάρχους και ναύτες που είχαν πέσει σε δύσκολους 
καιρούς. Ένας περιέγραφε τον εαυτό του ως «έμπορο ατυχήσαντα». «Tις ζη-
μιές όπου μου ακολούθησαν εφέτος, ποτές δεν τις εδοκίμασα από τον ξεπεσμό 
του σιταριού», έγραφε ένας άλλος. «Εγώ, φίλε μου, ευρίσκομαι εδώ χωρίς δου-
λειά ως αν όπου τα νεγότσια είναι νεκρά, ζημιωμένος», δήλωνε ένας τρίτος. 
«Kαι αιτία, όπου δεν είμαι εις την Άσπρην Θάλασσαν είναι όπου χρεωστώ δέκα 
χιλιάδες γρόσια και πάσχω να δουλεύσω, δια να τα πληρώσω». Μέχρι το 1817 
μόνο 47 είχαν προσχωρήσει, πολλοί απ’ αυτούς άνεργοι: η επανάσταση δεν 
φαινόταν καθόλου κοντά.26

Τα πράγματα δεν είχαν προχωρήσει πολύ, όταν ένας γλυκομίλητος δανδής 
από την Ίθάκη, ντυμένος με τη στολή της Ίονίου Εθνοφυλακής, εμφανίστη-
κε στην Οδησσό. Κινούμενος χωρίς πολλή διακριτικότητα και ισχυριζόμενος 
ότι ήταν αρχοντικής καταγωγής και συγγενής του ίδιου του Καποδίστρια, ο 
Νικόλαος Γαλάτης κατάφερε να γίνει δεκτός στον εσώτερο κύκλο της Εται-
ρείας, κι έπειτα πήγε στα βόρεια να συναντήσει τον υπουργό Εξωτερικών της 
Ρωσίας. Ο Καποδίστριας σχημάτισε αμέσως κακή εντύπωση για τον νεαρό 
τυχοδιώκτη. Μόλις είχε αρχίσει ο Γαλάτης να μιλάει για την Εταιρεία και για 
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την ελπίδα του να αναλάβει ο Καποδίστριας την ηγεσία της, όταν ο οργισμέ-
νος υπουργός του ’κοψε τη φόρα:

Δια να σκέπτεται κανείς, Κύριε, περί τοιούτου σχεδίου πρέπει να είναι πα-
ράφρων, διά να τολμήση δε να μοι ομιλήση περί αυτού εν τω οίκω τούτω, 
όπου έχω την τιμήν να υπηρετώ μέγαν και κραταίον Μονάρχην, πρέπει να 
είναι, όπως είσθε σεις, νέος μόλις εγκαταλείψας τους βράχους της Ίθάκης και 
παρασυρόμενος δεν ηξεύρω υπό ποίων τυφλών παθών. Δεν ημπορώ να ομιλώ 
μαζί σας περισσότερον περί του σκοπού της αποστολής σας, σας ειδοποιώ δε 
ότι ουδέποτε θα αναγνώσω τα έγγραφά σας. Η μόνη συμβουλή ην δύναμαι 
να σας δώσω είναι να μην ομιλήσετε περί αυτής εις κανένα και να επιστρέ-
ψετε το ταχύτερον εκεί οπόθεν ήλθατε και να είπετε εις τους εντολείς σας 
ότι, αν δεν θέλουν να καταστραφούν και να συμπαρασύρουν μεθ’ εαυτών εις 
τον όλεθρο το αθώον και δυστυχές έθνος των, πρέπει να εγκαταλείψουν τας 
επαναστατικάς ενεργείας των και να ζήσουν ως πρότερον υφ’ ας κυβερνήσεις 
ευρίσκονται, μέχρις ου η θεία Πρόνοια αποφασίση άλλως.27

Με εντολή του Καποδίστρια, η ρωσική αστυνομία απέλασε τον Γαλάτη, στέλνο-
ντάς τον από την άλλη μεριά του ποταμού Προύθου, στην οθωμανική επαρχία 
της Μολδαβίας, όπου ο Ρώσος πρόξενος έλαβε οδηγίες να τον επιτηρεί.28 Τους 
επόμενους μήνες ο Γαλάτης βάλθηκε να προσηλυτίζει αδιακρίτως στη Μολδαβία 
και στη γειτονική Βλαχία, φέρνοντας πολλά νέα μέλη στην Εταιρεία, με τρόπο 
που θα ήταν καθοριστικός για τη μελλοντική της πορεία. Ταυτόχρονα συμπερι-
φερόταν με τρόπο που θορυβούσε τους ιδρυτές της. Μια μέρα που κατέβαινε κα-
μαρωτά τον κεντρικό δρόμο του Ίάσιου, πρωτεύουσας της Μολδαβίας, με στολή 
Ρώσου αξιωματικού, ο Γαλάτης ζήτησε το λόγο από τους επιβάτες μιας άμαξας 
που τον ενόχλησε, όπως είπε, προσπερνώντας τον. Όταν εκείνοι διαμαρτυρή-
θηκαν, άρπαξε το μαστίγιο από τα χέρια του αμαξά κι άρχισε να τους χτυπάει. 
Ότι τα θύματά του ήταν από επιφανείς οικογένειες της Μολδαβίας τον εξόργισε 
ακόμη περισσότερο, και τους είπε χωρίς περιστροφές ότι έπρεπε να ξέρουν πως 
αυτοί που πήγαιναν πεζοί ήταν πολύ καλύτεροί τους.29 Το περιστατικό δείχνει όχι 
μόνο τον ευέξαπτο χαρακτήρα και τη ματαιοδοξία του Γαλάτη, αλλά και κάτι 
σπουδαιότερο: την ένταση που προκαλούσε μέσα στον ιεραρχημένο κόσμο της 
οθωμανικής χριστιανοσύνης –με τη γαιοκτητική ελίτ, τους χωρικούς και τις ανα-
δυόμενες μεσαίες τάξεις του– η γέννηση ενός εντελώς νέου είδους πολιτικής 
ένωσης, βασισμένης στις ριζοσπαστικές ιδέες της αυτοθυσίας, της ατομικής ευ-
θύνης και της ισότητας στην υπηρεσία της εθνικής παλιγγενεσίας.

Όταν ο Καποδίστριας ανέφερε στον τσάρο τη συνάντησή του με τον Γα-
λάτη, φαίνεται να ήταν η πρώτη φορά που άκουγαν και οι δύο για την ύπαρξη 
της Εταιρείας και να ανησύχησαν μήπως αυτό οδηγήσει στην «καταστροφή» 



ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ16

τους χριστιανούς που ζούσαν υπό Οθωμανική διοίκηση. Εντέλει όμως συμπέ-
ραναν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά και ο Καποδίστριας περιορίστηκε 
να γράψει σε εξέχοντες Έλληνες της Ρωσίας, προειδοποιώντας τους για τους 
συνωμότες.30 Στο μεταξύ ο Γαλάτης – «θρασύς εις την γλώσσαν, ανήσυχος εις 
τον νουν, άπληστος από χρήματα»– δημιουργούσε σύγχυση. Όταν ήρθε στην 
Κωνσταντινούπολη για να δει την ηγεσία της Εταιρείας, άρχισε να προβάλλει 
έξαλλες απαιτήσεις και απείλησε ότι θα τους πρόδιδε στις Οθωμανικές αρχές. 
Άυτοί όμως ήταν άνθρωποι που έπαιρναν τον όρκο τους στα σοβαρά, και την 
ασφάλειά τους επίσης. Έτσι, έπειτα από πολλή περισυλλογή και προσπάθειες 
να τον κάνουν ν’ αλλάξει τρόπους, τον έστειλαν, εντελώς ανυποψίαστο, σε μια 
αποστολή στην Πελοπόννησο κι εκεί, σ’ ένα ερημικό σημείο της ακτής, κο-
ντά σε κάτι αρχαία ερείπια, τον πυροβόλησε εντέλει από κοντά ένας από τους 
συντρόφους του. Έκανε δεκαπέντε λεπτά να πεθάνει, ενώ ο δολοφόνος του 
έστεκε δίπλα του με δάκρυα στα μάτια, οικτίροντας τη συμπεριφορά που είχε 
οδηγήσει τον Γαλάτη σ’ αυτό το φοβερό τέλος. Η Εταιρεία μπορεί να ήταν μι-
κρή, αλλά οι ηγέτες της ήταν άνθρωποι αφοσιωμένοι με πάθος στο σκοπό τους. 
Σε μια αναμνηστική πλάκα στο χωριό του Γαλάτη στην Ίθάκη είναι χαραγμένα 
τα λόγια που ήταν, λένε, τα στερνά του: «Τι σας έκαμα;»31

Όταν το 1818 το κέντρο επιχειρήσεων της Εταιρείας μεταφέρθηκε στην 
οθωμανική πρωτεύουσα, η δράση της αίφνης μεταμορφώθηκε. Ένας πρόσφα-
τα μυημένος ευκατάστατος έμπορος της Κωνσταντινούπολης ονόματι Πανα-
γιώτης Σέκερης πήρε τα πράγματα στα χέρια του και βρέθηκε ουσιαστικά να 
διευθύνει την οργάνωση. Η έλλειψη μιας εύτακτης συγκεντρωτικής διοίκησης 
είχε οδηγήσει σε αιτιάσεις περί διαφθοράς και χάους. Στο εξής ο Σέκερης κα-
τέγραφε λεπτομερώς τους νέους μυημένους και τις εισφορές τους, παρακολου-
θούσε τα οικονομικά, απέκρουε απόπειρες υπεξαίρεσης και εκβιασμού. Ήταν 
αυτός που άνοιξε στην Εταιρεία τις πόρτες των πλούσιων ελληνικών κύκλων 
της οθωμανικής πρωτεύουσας, στρατολογώντας ορισμένα ισχυρά πρόσωπα 
ιδίως από την Πελοπόννησο, και αυτός που τη χρηματοδότησε σε τέτοιο βαθμό 
ώστε εντέλει φτώχυνε ο ίδιος. Όταν ο εκ των ιδρυτών Σκουφάς πέθανε απέντα-
ρος σε ηλικία τριάντα εννέα ετών, ο Σέκερης πλήρωσε τα έξοδα της κηδείας.32

Η μετακόμιση της Εταιρείας στην καρδιά του οθωμανικού κράτους ήταν 
σημάδι εντυπωσιακής αυτοπεποίθησης και η διοικητική αναμόρφωση του Σέ-
κερη πλαισιώθηκε από μια φιλόδοξη και εκτεταμένη καμπάνια στρατολόγησης. 
Πριν από το θάνατό του, ο Σκουφάς είχε προτείνει να διοριστούν «απόστολοι» 
σε διάφορες περιοχές, και οι προφανείς υποψήφιοι –ορισμένοι εξέχοντες Έλλη-
νες καπετάνιοι με πολεμική εμπειρία– άρχισαν τώρα να παρουσιάζονται. Ήταν 
στρατιωτικοί, βετεράνοι των Ναπολεόντειων Πολέμων, που είχαν πολεμήσει 
για τους Ρώσους στα Επτάνησα κι είχαν έρθει στη Ρωσία να συλλέξουν τους 
μισθούς τους. Ο Καποδίστριας τους γνώριζε: είχαν έρθει αρχικά να τον δουν, 
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κι εκείνος τους συνέστησε να κρατηθούν μακριά από την Εταιρεία και να πα-
ραμείνουν στη Ρωσία. Άλλά εκείνοι κατέβηκαν νότια και προσχώρησαν έτσι 
κι αλλιώς σ’ αυτήν, άρχισαν δε ως «απόστολοι» –τίτλος με χριστιανικές όσο 
και ιακωβίνικες συνδηλώσεις– να στρατολογούν στις ελληνικές περιοχές με 
μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Μια ισχυρή φυσιογνωμία που προσχώρησε χάρη στις προσπάθειές τους ήταν 
ο μπέης της Μάνης Πέτρος Μαυρομιχάλης, ο λεγόμενος Πετρόμπεης, που η 
εξουσία του στην απομακρυσμένη βραχώδη χερσόνησο της νότιας Πελοποννή-
σου έδωσε στην Εταιρεία μια πιθανή βάση για τις μελλοντικές της επιχειρήσεις. 
Λιγότερο ισχυρός αλλά εξίσου σημαντικός ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 
γνωστός πρώην κλέφτης, εξόριστος στη Ζάκυνθο από το 1806, που έμελλε να 
επιστρέψει στην Πελοπόννησο και να γίνει ο αρχιστράτηγος της επανάστασης 
εκεί. Ο απόστολος Άναγνωσταράς υπολογίζεται ότι στρατολόγησε σχεδόν πε-
νήντα ανθρώπους, ανάμεσά τους και τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος με τη σειρά 
του στρατολόγησε ίσως έντεκα, ανάμεσά τους και κάποιους από τους πολλούς 
βαφτιστικούς του. Κάποιος απ’ αυτούς, ένας νεαρός ρολογάς από την Τριπολι-
τσά, ισχυριζόταν πως στρατολόγησε άλλους είκοσι. Τα νούμερα μπορεί να είναι 
μύθος, αλλά κάπως έτσι η επιρροή της Εταιρείας εξαπλώθηκε γοργά στην Πελο-
πόννησο, το Άιγαίο, την Ήπειρο και τα Επτάνησα, ενώ τα βόρεια Βαλκάνια, η 
Άίγυπτος και η Ίταλία έπεσαν επίσης στα δίχτυα της. Ένας καλλιεργημένος νε-
αρός Ρώσος διπλωμάτης ελληνικής καταγωγής έγινε ο απόστολος για τη Ρωσία, 
που άνοιξε τον δρόμο προς τα ανώτερα κλιμάκια της ελληνορωσικής κοινωνίας. 
Ο κατάλογος του Σέκερη δείχνει ότι 168 νέα μέλη προσχώρησαν το 1818 και 
πάνω από 330 την επόμενη χρονιά. Το 1821 πλέον οι περισσότεροι πλούσιοι 
έμποροι της νότιας Ρωσίας έκαναν δωρεές για την υπόθεση και τα νέα μέλη ήταν 
τόσο πολλά ώστε τα πρωτόκολλα είχαν πάψει να τηρούνται, η κεντρική ηγεσία 
δεν μπορούσε να παρακολουθεί τους πάντες και η μυστικότητα γινόταν αδύνατη. 
«Άρχισα να εμβάζω κάθε Έλληνα εις την Φιλικήν εταιρίαν», θυμόταν ένας. «Εις 
εικοσιτέσσαρας ώρας έγινε κοινόν εις όλους τους εν Οδησσώ Έλληνας και έτρε-
χαν εις την κάμαράν μου και από μιας μαζύ όρκονα, όσοι τυχαίναν».33

Ίσως επειδή ήταν εύκολο να μπερδέψει κανείς τη Φιλική Εταιρεία με την 
πολύ διαφορετική Φιλόμουσο Εταιρεία που είχε ιδρύσει ο Καποδίστριας στη 
Βιέννη το 1814 –σύγχυση που μπορεί να είχαν υποθάλψει επί τούτου οι ιδρυτές 
της Φιλικής διαλέγοντας το όνομά της– πολύς κόσμος πίστευε πως αρχηγός της 
Φιλικής ήταν ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Μάλιστα η αντίληψη ότι η 
Εταιρεία είχε την υποστήριξη του τσάρου και του ρωσικού κράτους συνέβα-
λε σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία της. Ούτε ο Καποδίστριας ούτε ο τσάρος 
φαίνεται να πίστευαν ότι μπορούσαν να κάνουν κάτι γι’ αυτές τις φήμες. Τους 
απασχολούσαν πολύ περισσότερο οι συνωμοτικές δραστηριότητες εντός του 
ρωσικού στρατού, και τον τσάρο τουλάχιστον λίγο τον ένοιαζε τι έκαναν οι 
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Έλληνες. Ο Καποδίστριας, που νοιαζόταν περισσότερο, παρακολουθούσε τις 
δραστηριότητές τους. Ένας από τους βοηθούς του ήταν Φιλικός· ο μεγάλος 
αδελφός του στην Κέρκυρα επίσης προσχώρησε.34 Όμως, παρά τις στενές του 
σχέσεις με πολλά μέλη, ο ίδιος φρόντιζε πάντα με μεγάλη προσοχή να κρατάει 
αποστάσεις και να παραμένει πιστός στον τσάρο, ενώ έχουμε πολλές ενδείξεις 
ότι συμβούλευε τους Έλληνες να μην προσχωρούν στην Εταιρεία και καμία 
απόδειξη ότι τους ενθάρρυνε ποτέ για το αντίθετο. Όταν ο ιδρυτής της Εται-
ρείας Ξάνθος προσπάθησε να τον κάνει ν’ αλλάξει γνώμη και ν’ αποδεχτεί την 
αρχηγία, δεν κατάφερε τίποτα.35

Υπήρχε όμως μια άλλη επιλογή για την ηγεσία της Εταιρείας: ένας Έλλη-
νας αξιωματικός υψηλής καταγωγής, υπασπιστής του τσάρου, που το όνομά 
του είχε ήδη κυκλοφορήσει ως πιθανή εναλλακτική λύση. Ήταν ο πρίγκιπας 
Άλέξανδρος Κωνσταντίνοβιτς Υψηλάντης, που είχε παραβρεθεί στη Βιέννη με 
τον Καποδίστρια και τον τσάρο, και τον γνώριζαν καλά και οι δύο. Άνθρωπος 
της δράσης μάλλον παρά διπλωμάτης, ο Υψηλάντης διέθετε το ιδανικό προφίλ 
– αριστοκράτης, επαναστάτης και στρατιωτικός, που οι συνάδελφοί του αξιω-
ματικοί στον ρωσικό στρατό τον είχαν σε μεγάλη υπόληψη. Η οικογένειά του 
ανήκε στη φαναριώτικη αριστοκρατία – μια από τις ζάπλουτες εκείνες ελλη-
νικές πριγκιπικές οικογένειες που καταλάμβαναν επί δεκαετίες τις πιο υψηλές 
θέσεις απ’ όσες ήταν ανοιχτές για χριστιανούς στην υπηρεσία του σουλτάνου. 
Ο πατέρας του είχε χρηματίσει Οθωμανός κυβερνήτης –οσποδάρος– της Μολ-
δαβίας και της Βλαχίας στο τέλος του 18ου αιώνα, προτού αναγκαστεί να δι-
αφύγει στη Ρωσία. Ο Άλέξανδρος, ο μεγαλύτερος γιος του, υποστράτηγος των 
αυτοκρατορικών Ουσσάρων, έχαιρε εκτίμησης για το θάρρος του και για την 
ευψυχία που είχε δείξει όταν έχασε τον δεξή του βραχίονα πολεμώντας τους 
Γάλλους στη Δρέσδη.36

Όταν ο Ξάνθος συνάντησε τον πρίγκιπα στις αρχές του 1820 και του είπε 
πόσο υπέφεραν οι Έλληνες υπό την οθωμανική εξουσία, ο Υψηλάντης ρώτη-
σε γιατί, αφού ήταν τόσο μεγάλη η δοκιμασία τους, δεν έκαναν κάτι γι’ αυτό. 
«Με ποία μέσα και με ποίους οδηγούς να ενεργήσωσιν οι δυστυχείς Έλληνες 
την βελτίωσιν της πολιτικής των καταστάσεως; αυτοί έμειναν εγκαταλελειμμέ-
νοι από εκείνους, οίτινες εδύναντο να τους οδηγήσωσι», απάντησε ο Ξάνθος. 
«Όλοι οι καλοί ομογενείς καταφεύγουν εις ξένους τόπους, και αφήνουν τους 
ομογενείς των ορφανούς». Ο Ξάνθος οδήγησε σταδιακά τον πρίγκιπα στο κύ-
ριο θέμα, φανερώνοντάς του σε μια δεύτερη συνάντηση την ύπαρξη της Φιλι-
κής Εταιρείας και προσφέροντάς του την αρχηγία της. Στην πραγματικότητα, 
ο πρίγκιπας θα πρέπει να γνώριζε κάτι για την Εταιρεία αφού τρία από τ’ αδέρ-
φια του είχαν ήδη προσχωρήσει. Άποδέχτηκε λοιπόν την πρόταση και ρίχτηκε 
ορμητικά στην υπόθεση. Ούτε ένας χρόνος δεν πέρασε από την ανάληψη της 
ευθύνης μέχρι την αρχή του ξεσηκωμού.37


