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Πρός τήν Σεβαστήν Ἐθνικήν τῆς τρίτης Σεπτεμβρίου Ἑλληνικήν Συνέλευσιν 

 

Σεβαστοί Κύριοι, 

 

Ἡ  Ἑλλάς  καθ’  ὅλην  τήν  διάρκειαν  τῆς  Ὀθωμανικῆς  Τυραννίας,  καίτοι 

σκληρῶς  καταπιεζομένη  πανταχόθεν,  δέν  ἔλειψε  μόλον  τοῦτο  τοῦ  νά 

ἀναδεικνύει κατά καιρούς φιλελευθέρους καί τολμηρούς ἄνδρας ἐπιθυμοῦντας 

τήν  ἐλευθερίαν  της.  Ἡ  ἀποτυχία  τῶν  μακαρίτων  Μπενάκη,  Κρεββατᾶ  καί 

Ζαΐμη, τῶν Πελοποννησίων κατά τό 1769, Ρήγα τοῦ Θετταλοῦ κατά τό 1797, τοῦ 

Παπα‐Εὐθυμίου καί πολλῶν ἄλλων,  δέν ἀπεδειλίασεν οὐδόλως τούς Ἕλληνας 

νά μιμηθοῦν τό παράδειγμά των καί νά ὠφεληθῶσιν ἀπό τᾶς ἐλλείψεις των. 

Αἱ κατά τό 1814 ἔτος πολιτικαί περιστάσεις, ὅτε οἱ Χριστιανοί βασιλεῖς τῆς 

Εὐρώπης εἶχον συνέλθει  εἰς Βιέννην τῆς Αὐστρίας,  ἔδωκαν ἀφορμήν εἴς  τινας 

νέους  Ἕλληνας,  καταγομένους  ἀπό  διάφορα  μέρη  τῆς  Ἑλλάδος,  καί 

εὑρισκομένους  εἰς  Ὀδησσόν,  νά  συστήσωσι  μίαν  Ἑταιρίαν,  σκοπόν 

ἀμετάτρεπτον  ἔχουσαν  τήν  ἐλευθέρωσιν  τῆς  πατρίδος.  Εἶναι  πασίγνωστον 

Σεβαστοί Κύριοι,  ὅτι  τό  μέγιστον  ἐπιχείρημα  τῆς  κατά  τό  1821  ἔτος  πολιτικῆς 

τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους  κινήσεως,  ὑπῆρξε  τό  ἄμεσον  ἀποτέλεσμα  τῶν 

ἐνεργειῶν τῆς Ἑταιρίας ταύτης. Ἑταιρία τοιαύτης φύσεως, ἔχουσα ἀντικείμενον 

τήν παλιγγενεσίαν ἑνός δουλωμένου Ἔθνους, δέν ἦτο δυνατόν νά ὑπάρξη ἄνευ 

ἀρχηγῶν. 

Οἱ πρῶτοι συσκεφθέντες καί ἀρχίσαντες  τό  ἔργον  εἰς Ὀδησσόν κατά τόν 

Νοέμβριον  τοῦ  1814  ἔτους,  ἦσαν  τέσσαρα ἄτομα,  ὁ Νικόλαος Σκουφᾶς  ἐκ  τῆς 

Ἄρτης,  ὁ  Ἀθανάσιος  Φίρου  Τσακάλωφ,  Ἰωαννίτης,  ὁ  Παναγιώτης 

Ἀναγνωστόπουλος,  Πελοποννήσιος,  καί  ὁ  ὑποφαινόμενος  ἐκ  τῆς  Πάτμου,  οἱ 

ὁποῖοι  λαβόντες  ὑπ’  ὄψιν  τήν  τότε  ἠθικήν  καί  πολιτικήν  κατάστασιν  τοῦ 

Ἔθνους, καί ἐκείνην τῶν τυραννούντων αὐτό Τούρκων, καί συσκεφθέντες περί 

τῶν καταλλήλων μέσων εἰς πραγματοποίησιν τοῦ σκοποῦ των, συνέταξαν τούς 

κανόνας  καί  τήν  διδασκαλίαν  τῆς Ἑταιρίας,  τήν  ὁποίαν  καί Ἑταιρίαν Φιλικήν 

ὠνόμασαν.  Ἀπεφάσισαν  δέ  νά  συμπεριλάβουν  καί  ἄλλους  συναδελφούς  καί 

συναγωνιστάς  διαφόρων  ἐπαγγελμάτων  διά  νά  ἐνεργήσωσιν  ὅ,τι  ἤθελαν 

ὑπαγορεύσει τά συμφέροντα τῆς πατρίδος καί νά ἑτοιμάσουν ἐν μέλλον τεῖνον 

εἰς τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς δουλωμένης πατρίδος. Τήν ὁμάδα δέ, ἥτις ἔμελλε νά 

ἀναλάβη  τήν  ἀνωτέραν  διεύθυνσιν  τοῦ  τολμηροῦ  τούτου  ἔργου,  ὠνόμασαν 

Ἀρχήν,  ἄγνωστον  καί  ἀφανῆ  εἰς  ὅλους  τους  προσηλύτους  ἀδελφούς  τῆς 

Ἑταιρίαν. 



Ἀλλ’  ἐπειδή  εἰς  τᾶς  ἀρχάς  τῶν  δοκιμῶν  των  οἱ  ἀρχηγοί  ἀπήντησαν  τινά 

ἐμπόδια, ἀνέβαλον τήν ἐνέργειαν τοῦ σκοποῦ των τότε, τοῦ νά ἐνεργώσιν ὁμοῦ, 

εἰς  ἄλλην  ἀρμοδιωτέραν  περίστασιν,  καί  ὁ  μέν  Σκουφᾶς  καί  Τσακάλωφ 

ἀπῆλθον  εἰς Μόσχαν,  ὁ  ὑποφαινόμενος  κατέβην  εἰς Κωνσταντινούπολιν περί 

τό  τέλος  τοῦ  ἰδίου  ἔτους,  ὁ  δέ  Ἀναγνωστόπουλος  ἔμεινεν  εἰς  Ὀδησσόν, 

προσπαθοῦντες  ἕκαστος  ἰδιαιτέρως  εἰς  τήν  διάδοσιν  τοῦ μυστηρίου,  μέχρι  τῆς 

ἐποχῆς  τοῦ  1818,  ὄτε  οἱ  Σκουφᾶς  καί  Ἀναγνωστόπουλος  ἀφίχθησαν  εἰς 

Κωνσταντινούπολιν,  ἀφοῦ  ὁ  Τσακάλωφ  πρό  ἕξ  μηνῶν  εἶχε  καταβεῖ  ἐκεῖ  καί 

μετέβη  εἰς  τό  Πήλιον  ὄρος  πρός  ἐντάμωσιν  τοῦ  Ἀνθίμου  Γαζῆ  καί  ἐκεῖθεν 

μετέβη εἰς Σμύρνην, διά νά ἐπιστρέψη εἰς Κωνσταντινούπολιν, ὡς καί ἐγένετο. 

Ἡ  εἰς  Κωνσταντινούπολιν  ἕνωσις  ὅλων  τῶν  πρωτουργῶν  ἀρχηγῶν  εἶχε 

τόν  ἄφευκτον  σκοπόν  τοῦ  νά  ἐπιχειρισθώσιν  ἡνωμένοι  τήν  διάδοσιν  τοῦ 

μεγάλου τούτου ἔργου. 

Ἰδού  ἡ  στιγμή,  Σεβαστοί  Κύριοι,  καθ’  ἥν  τελειοποιοῦν  τό  σύστημα  τῆς 

Φιλικῆς Ἑταιρίας. Καί ἐπιχειρίζονται τήν ἐργασίαν των μέ περισσότερον ζῆλον 

καί  ἀφοσίωσιν  καί  ἐνῶ  ἐν  τῷ  μέσῳ  τῶν  ἐργασιῶν  μας  τούτων  ὁ  Σκουφᾶς 

ἀσθενήσας  ἀποθνήσκει,  ἡμεῖς  ἐπισπεύσαμεν  πρός  τό  τέρμα  τοῦ  σκοποῦ  μας, 

στείλαντες  ἀποστόλους  παντοῦ,  καθ’  ὅλην  τήν  Ἑλλάδα,  εἰς  Βλαχομολδαβίαν 

καί  Ἑπτάνησον  καί  εἰς  διαφόρους  πόλεις  τῆς  Μικρᾶς  Ἀσίας,  ἔτι  δέ  εἰς 

Ἀλεξάνδρειαν τῆς Αἰγύπτου καί Ἱερουσαλήμ. 

Ἡ  αἰσία  ἀποδοχή  τοῦ  σκοποῦ  ἀπό  τούς  ὁμογενεῖς  καί  ἡ  ἀκαριαία 

ἐξάπλωσις τοῦ μυστηρίου, μᾶς ἐπέλπισαν εἰς τήν ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ μας καί 

μᾶς  ἐνθουσίασαν  τοσούτον,  ὥστε  ἐστρέψαμεν  τήν  προσοχήν  μας  εἰς  τήν 

εὕρεσιν ἑνός ἀρχηγοῦ τῆς μεγάλης καί γενικῆς κινήσεως, ἔχοντος καί προσόντα 

νά ἐπισύρη τήν γενικήν ὑπόληψιν καί πίστιν ὅλου τοῦ Ἔθνους, τόν ὁποῖον, ὡς 

ἐκ συνθήματος, οὕτως εἰπείν, ἐμαντεύσαμεν ὡς τοιοῦτον, τόν παρά τῷ Ρωσσικῷ 

Αὐτοκράτορι  ὑπουργούντα  ὁμογενῆ  μας  περιώνυμον  Ἰωάννην  Α. 

Καποδίστριαν. 

Ἀποφασίσαντες  οὕτως  ἐστοχάσθημεν  περιττήν  πλέον  τήν  εἰς 

Κωνσταντινούπολιν  διαμονήν  μας,  καί  ἀπεφασίσαμεν,  ὥστε  ὁ  μέν 

ὑποφαινόμενος  νά  μεταβῆ  εἰς  Πετρούπολιν  καί  παρουσιασθῶ  πρός  τόν 

Καποδίστριαν  νά  τῷ  ἐγχειρίσῳ  ἐπιστολήν  γεγραμμένην  καί  ὑπογεγραμμένην 

παρ’  ἡμῶν,  περιεκτικήν  τοῦ  σκοποῦ  καί  τῶν  πράξεών  μας,  παρακαλούντων 

αὐτόν  νά  δεχθῆ  τήν  διεύθυνσιν.  Ὁ  δέ  Ἀναγνωστόπουλος  νά  μεταβῆ  εἰς 

Βλαχομολδαβίαν  διά  νά  καθησυχάση  ταραχᾶς  τινας,  καί  ἀταξίας 

προερχομένας ἐκ τινῶν ἀνησύχων προσηλύτων ἑταιριστῶν, πράττων ὅ,τι ἤθελε 

στοχασθῆ  εἰς  τοῦτο  ἀναγκαῖον,  καί  νά  περιμείνη  τό  ἀποβησόμενον  τῆς  εἰς 

Πετρούπολιν ἐνεργείας μου. Ὁ δέ Τσακάλωφ νά μεταβῆ εἰς Σπάρτην μετά τοῦ 

πρό τινος καιροῦ εἰσαχθένοντος εἰς τήν ἐταιρίαν παρά τοῦ μακαρίτου Σκουφᾶ, 

Γαλάτη,  ἔχοντος τάσιν εἰς τήν προδοσίαν, καί μέ τήν σύμφωνον ἀπόφασιν ἄν 

ἴδη τοῦτον ἀνοικονόμητον, νά τόν θανατώση. 



Ἐντεῦθεν διακρίνεται ὅτι τά δημιουργά πρόσωπα τῆς μυστικῆς Ἀρχῆς τῆς 

Φιλικῆς  Ἑταιρίας,  λαμβάνουν  πρόσωπον  ἀποστόλων  καί  διά  νά  φέρουν 

περισσοτέραν βαρύτητα, ἐφοδιάζονται μέ συστατικά ὡς ἐξ αὐτῆς τῆς ἀρχῆς καί 

οὕτως ἀπέρχονται εἰς τόν προορισμόν των. 

Ὁ  ὑποφαινόμενος  φθάσας  εἰς  Πετρούπολιν  καί  παρουσιασθείς  πρός  τόν 

ἀείμνηστον Καποδίστριαν,  ἐφανέρωσε τόν σκοπόν μας. Ἀλλ’ αὐτός,  ὑπουργός 

ὤν, ὡς  εἶπε,  τοῦ Αὐτοκράτορος,  δέν  ἔκρινε  νά  δεχθῆ μίαν  τοιαύτην πρότασιν. 

Ἀλλ’  ἀντί  νά  ἀπελπισθῶ  ἐστράφην  εἰς  ἄλλον  ὁμογενῆ,  τόν  ἀείμνηστον 

Ἀλέξανδρον Ὑψηλάντην,  στρατηγόν καί ὑπασπιστήν ὄντα τοῦ Αὐτοκράτορος, 

καί παρουσιασθεῖς τῷ ἐφανέρωσα τό μυστήριον καί παραδόσας, τό ὁποῖον εἶχον 

ἔγγραφον,  τῷ  ἐξηγήθην  τούς σκοπούς  καί  τάς πράξεις  μας,  ὑποσχεθείς αὐτῶ 

ὅτι  θέλει  ἀναγνωρισθῆ  ἀπό  τούς  πρωτουργούς  καί  τά  πολυπληθῆ  μέλη  τῆς 

ἑταιρίας ὡς  ἀρχηγός  τῆς  γενικῆς  κινήσεως  τοῦ Ἔθνους.  Οὗτος  δέ  ἀποδεχθεῖς 

μετά προθυμίας καί ἐνθουσιασμοῦ, ἡτοιμάσθη εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ σκοποῦ, 

ἀφοῦ πρότερον ὑπέγραψεν ἕν ὑποσχετικόν ἔγγραφον, τό ὁποῖον παρακατέθεσα 

εἰς τούς κυρίους Νικόλαον Πατσιμάδην καί Ἀντώνιον Κομιζόπουλον. 

Ὁ  Ἀναγνωστόπουλος  μεταβάς  εἰς  Βλαχομολδαβίαν  καί  εὑρὼν  τά 

πνεύματα τῶν προσηλύτων ἐξημμένα καί εἰς ἀνησυχίαν ἕνεκα τοῦ μακαρίτου 

Ἀρχιμανδρίτου  Δικαίου,  κατηχηθέντος  εἰς  Κωνσταντινούπολιν  καί 

προαποσταλέντος  ἐκεῖ,  καί  ἕνεκα  τῆς  περιεργείας  τινῶν  ἐκ  τῶν  πρωτίστων 

ὁμογενῶν εἰς ἐκεῖνα τά μέρη, πρός ἀνακάλυψιν τῆς Ἀρχῆς, ἐστοχάσθη, διά νά 

σύρη  τήν  προσοχήν  τῶν  περιέργων  τούτων  εἰς  ἄλλο  ἀντικείμενον  καί  νά 

λάβωσιν  οὕτω  καιρόν  οἱ  ἐνεργοί  της  ἑταιρίας,  νά  φθάσωσιν  ἀκωλύτως  εἰς  τό 

τέρμα  τοῦ  σκοποῦ  τῶν,  νά  ἐνεργήση  τήν  σύστασιν  τῶν  Ἐφοριῶν  καί  ἐκείνην 

μιᾶς Ἀκαδημίας εἰς Πελοπόννησον καί οὕτω διεσκεδάσθησαν αἱ ἀνησυχίαι καί 

ἡ ὁρμή τῶν προσηλύτων. 

Ὁ  Τσακάλωφ  διευθυνόμενος  πρός  τήν  Σπάρτην  καί  ἀπαντῶν  καθ’  ὁδόν 

ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια ἀπό τόν κακεντρεχῆ τρόπον τοῦ Γαλάτη, θέλοντος μετ’ 

ἐπιμονῆς νά μεταβῆ εἰς Τριπολιτσᾶν, λόγω νά ἐνταμώση, τάχα, ἕνα φίλον του 

ἰατρόν,  ἔργω  δέ  νά  ἐκτελέση  τήν  πρό  ἱκανοῦ  καιροῦ  μελετωμένην  κατά  τοῦ 

ἱεροῦ  σκοποῦ  προδοσίαν,  καί  μή  δυνηθεῖς  νά  τόν  ἀποτρέψη,  ἐξετέλεσε  τήν 

ἐντολήν  του  εἰς  τήν  Ἑρμιόνην,  ὅπου  χάριν  παρατηρήσεως  τῶν  ἀρχαιοτήτων 

εἶχον ὑπάγει. 

Αἱ  εὐτυχεῖς  ἐκβάσεις  τῶν  τριῶν  μεγαλυτέρων  ἐντολῶν  τῶν πρωτουργῶν 

τῆς  Φιλικῆς  Ἑταιρίας,  οἷον  ἡ  ἐκλογή  τοῦ  ἀρχηγοῦ  τῆς  γενικῆς  κινήσεως  τοῦ 

Ἔθνους,  ἡ  σύστασις  τῶν  Ἐφοριῶν  καί  ὁ  θάνατος  τοῦ  προδότου,  ἔθεσαν  τήν 

Ἑταιρίαν εἰς κατάστασιν νά ἐπιτύχη τόν σκοπόν της. 



Σεβαστοί Πληρεξούσιοι! 

Ἀναφερόμενος πρός τό Ἔθνος μου δι’ ὑμῶν, κρίνω χρέος μου νά θέσω ὑπ’ 

ὄψιν σας τά ὀνόματα ἐκείνων ὅσοι ἔλαβαν μετά ταῦτα μέρος εἰς τήν ἀρχήν τῆς 

Φιλικῆς Ἑταιρίας, ἀλλά συντελέσαντες καί αὐτοί εἰς τήν πρόοδον τοῦ μεγάλου 

σκοποῦ. Ταῦτα δέ εἶναι: 

Ἀντώνιος Κομιζόπουλος, ἐκ Φιλιππουπόλεως, ἔμπορος εἰς Μόσχαν 

Ἄνθιμος Γαζῆς 

Παναγιώτης Σέκερης 

Νικόλαος Παξιμάδης, Ἰωαννίτης, μεγαλέμπορος εἰς Μόσχαν 

Γεώργιος Λεβέντης 

    οἵτινες  καί  ὑπέγραψαν  εἰς  ἕν  συμφωνητικόν,  τό  ὁποῖον  οἱ 

πρωτουργοί  πρίν  τοῦ  χωρισμοῦ  των  ἔκαμαν  εἰς  Κωνσταντινούπολιν, 

ἀντίγραφον τοῦ ὁποίου λαμβάνω τήν τιμήν νά ἐπισυνάψω ἐνταύθα, ἐκ τοῦ παρ’ 

ἐμοί εὑρισκομένου πρωτοτύπου 

Γρηγόριος Δικαῖος 

Ἀθανάσιος Σέκερης 

Ἔγινε  δέ  γνωστή  ἡ  Ἀρχή  καί  πρός  τούς  κυρίους  Ἀλέξανδρον 

Μαυροκορδᾶτον,  τόν Ἀρχιερέα Ἰγνάτιον εἰς Πίσαν τῆς  Ἰταλίας καί  τόν κύριον 

Δομνάνδον εἰς Βουκουρέστιον. 

 

Αἰσθανόμενος Σεβαστοί Κύριοι! τό πλῆθος τῶν ὑψηλῶν ἀσχολιῶν αἱ ὁποία 

κατ’ αὐτήν τήν στιγμήν ἐνασχολοῦν τό πνεῦμα Σας, δέν ἐκτείνομαι περαιτέρω, 

πεποιθὼς, ὅτι, ἐκ τῶν ὅσων ἐν τῇ παρούσῃ μου περιληπτικῶς ἐξέθεσα, δύνασθε 

εὐκόλως νά κατανοήσητε τούς ἀπείρους κόπους, τάς πολυπληθεῖς θυσίας, τούς 

τρομερούς  κινδύνους  καί  ὅσα  ἄλλα  δεινά  συνεπιφέρει  ἡ  ὅσον  ἐπίμοχθος, 

τοσοῦτον ἔνδοξος ἐπιχείρησις τῆς ἑλληνικῆς γενικῆς κινήσεως, καί ἑπομένως οἱ 

πρωτουργοί  οἵτινες  ἔκαμον  ἔργον  τήν  ἐκτέλεσίν  της,  θυσιάσαντες  τά  πάντα 

ὑπέρ αὐτῆς, ἔμειναν πτωχοί, κατ’ ἐξοχήν δέ ὁ ὑποφαινόμενος, γέρων ἤδη, ἔχων 

καί  θυγατέρα  εἰς  ἡλικίαν  γάμου  καί  στερούμενος  καί  αὐτοῦ  τοῦ  ἐπιουσίου 

ἄρτου. 

Σήμερον,  ὅτε  τό  ἔργον  τῆς  μεταβολῆς  ἀπεπερατώθη  λαμπρῶς,  ὅτε  τῶν 

προσπαθειῶν μας κάλλιστον ἀποτέλεσμα ἀνεδείχθη τῆς Ἑλλάδος ἡ Ἐλευθερία 

καί  ἡ  τελευταία  Ἐθνική  Συνέλευσις  συνῆλθε  διά  νά  ἐπιστέψη  τό  ἔργον  τῆς 

ἀνεξαρτησίας  διά  θεσμῶν  ἀξίων  Ἔθνους  ἀνεξαρτήτου,  ἐνώπιον  αὐτῆς 

παρουσιαζόμενος προτείνω νά ψηφισθῆ ψήφισμα ἄξιον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, 

δί οὗ νά ἀποδοθῆ τις ἀμοιβή ἀνταξία καί ἀνάλογος τῶν περιστάσεων ἑκάστου 

εἰς  τά  ἐπιζῶντα  εἰσέτι  μέλη  τῆς  Ἀρχῆς  τῆς  Φιλικῆς  Ἑταιρίας,  ἥτις  ἔθεσε  τόν 

πρῶτον λίθον τοῦ Ἑλληνικοῦ Οἰκοδομήματος. 



Ἡ ἀμοιβή αὕτη,  ἥτις θέλει συνδέσει  τό  τέλος  τῆς Ἑλληνικῆς ἀνεγέρσεως 

μετά  τῆς  ἀρχῆς  αὐτῆς,  θέλει  πληρώσει  ἀγαλλιάσεως  τᾶς  καρδίας  τῶν  εἰσέτι 

ζώντων πρωτοστατῶν ἐκείνων τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀγῶνος. Εὐτυχεῖς δέ καί ἥσυχοι 

θέλουσι  καταβῆ  εἰς  τόν  Τάφον,  διότι  ἡ  πατρίς  ἀνεγνώρισε  τάς  ὑπέρ  αὐτῆς 

προσπαθείας των, καί ἡ Ἐθνική αὕτη Συνέλευσις τούς ἐτίμησε διά ψηφίσματος 

καί τούς ἀντήμειψε δι’ ἐθνικῆς ἀμοιβῆς. 

 

Ἐν Ἀθήναις τήν 15ην Δεκεμβρίου 1843 
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