Κεφάλαιο Γ1: Η Φιλική Εταιρεία
Φιλική Εταιρεία
Ιδρύθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας 7 χρόνια πριν την επανάσταση του 1821
με σκοπό να συντονίσει τους Έλληνες και να τους προετοιμάσει για την απελευθέρωσή τους.
Ιδρυτές: Εμμανουήλ Ξάνθος, Νικόλαος Σκουφάς, Αθανάσιος Τσακάλωφ
Γεγονότα που ευνόησαν την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας:
1. Το επαναστατικό ήθος του Ρήγα Βλεστινλή.
2. Οι αγώνες του Λάμπρου Κατσώνη και των Σουλιωτών.
3. Η αναστάτωση που προκαλούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι απείθαρχοι πασάδες.
Φιλικοί:
 Χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφικό κώδικα για την επικοινωνία τους (ασφάλεια).
 Είχαν ψευδώνυμο (μυστικότητα).
 Έδιναν όρκο αφοσίωσης στην Φιλική Εταιρεία.
Εμπόδια σχεδίου Φιλικής Εταιρείας:
 Οι Φιλικοί (οι ηγέτες της) άφηναν το λαό να πιστεύει ότι πίσω από τη Φ.Ε. κρύβεται μια
μεγάλη δύναμη (Ρωσία)
ψέμα/πλάνη.
 Η οργάνωση στηριζόταν (μόνο) στον ενθουσιασμό λόγιων πατριωτών και πλούσιων
εμπόρων.
1818

Μεταφορά της έδρας της Φ.Ε. από την Οδησσό στην Κωνσταντινούπολη (αύξηση μελών).

Γνωστά μέλη της Φ.Ε.

Παπαφλέσσας (Γρ. Δικαίος), Κολοκοτρώνης, Ολύμπιος, Σέκερης.

Υποψήφιοι Αρχηγοί της Φ.Ε.:
 Ιωάννης Καποδίστριας
Υπουργός Εξωτερικών Ρωσίας
Αρνήθηκε.
 Αλέξανδρος Υψηλάντης
Στρατηγός του Τσάρου
Δέχτηκε με προθυμία. Πήρε τον
τίτλο του Γενικού Έφορου της Φ.Ε.
Σχέδιο Φιλικών:
 Να ξεκινήσει η επανάσταση από τη Μολδοβλαχία και την Πελοπόνησσο ώστε να
διασπαστεί ο Οθωμανικός στρατός, ο οποίος ήταν σε διαμάχη με τον Αλή Πασά των
Ιωαννίνων.
 Ξέσπασμα ταραχών ταυτόχρονα και στην Κωνσταντινούπολη.
 Ζήτησαν από Βούλγαρους και Σέρβους να ξεσηκωθούν εναντίον των Οθωμανών.
 Πρόσμεναν βοήθεια από τη Ρωσία.
Ερωτήσεις:

1. Που και πότε ιδρύθηκε η Φ.Ε.; Ποιοι ήταν οι ιδρυτές της και ποιος ο σκοπός της
ίδρυσής της;
2. Ποια γεγονότα ευνόησαν την ίδρυση της Φ.Ε.;
3. Πως γίνονταν κάποιος μέλος της Φ.Ε.;
4. Ποιο ήταν το σχέδιο της Φ.Ε. και ποια εμπόδια υπήρχαν στην υλοποίησή του;
5. Πότε αυξήθηκαν τα μέλης της Φ.Ε.;
6. Ανάφερε μερικά γνωστά μέλη της Φ.Ε.
7. Σε ποιους πρότειναν οι ιδρυτές της Φ.Ε. την αρχηγία; Ποιος τελικά έγινε επικεφαλής;

