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Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 
 
Φιλέλληνες ονομάζονται οι ξένοι που εμπνεύσθηκαν από την Επανάσταση του 1821 και 
υποστήριξαν τον αγώνα των εξεγερμένων Ελλήνων με διάφορους τρόπους. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Ποια ήταν η προσφορά των φιλελλήνων στην Ελληνική Επανάσταση; 
2) Ποιες κατηγορίες φιλελλήνων υπήρχαν; 
3) Πού δημιουργήθηκαν φιλελληνικές επιτροπές; 
4) Πότε έγιναν οι πρώτες αποστολές φιλελλήνων στην επαναστατημένη Ελλάδα;  
5) Πού δημιουργήθηκαν οι νέες φιλελληνικές επιτροπές; 
6) Ποια ήταν η δράση του φιλελληνικού κινήματος στην Αμερική ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε ο εκπαιδευτικός Αρβανιτίδης Θεόδωρος - atheo.gr και τα σχεδιαγράμματα  
ο εκπαιδευτικός Παύλος Κώτσης - «Στην τάξη» 

 Περισσότεροι από 1.200 
Ευρωπαίοι συμμετέχουν 
στον ένοπλο αγώνα. 

 Παίρνουν μέρος σε 
μάχες εναντίον των 
Τούρκων. 

 Είναι Γερμανοί, Γάλλοι, 
Ιταλοί, Πολωνοί, Ελβετοί, 
Άγγλοι. 

 

 Ρομαντικοί ιδεαλιστές (κυρίως φοιτητές), 
λάτρεις της αρχαίας Ελλάδας. 

 Πολιτικοί, άνεργοι πρώην στρατιωτικοί και 
διωκόμενοι επαναστάτες (π.χ. ο Ιταλός 
κόμης Σανταρόζα). 

 Έμποροι, τραπεζίτες και μέλη 
εκπαιδευτικών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων. 

 

 Σχηματίζονται Φιλελληνικές 
επιτροπές σε μεγάλες πόλεις 
του εξωτερικού. 

 Σκοπός: Η ενίσχυση του 
αγωνιζόμενου ελληνικού 
λαού. 

 Συγκεντρώνονται και 
στέλνονται χρήματα, τροφές 
και πολεμοφόδια. 

 Παρέχεται ηθική υποστήριξη 
με δημοσιεύσεις σε έντυπα 
και εφημερίδες καλλιτεχνικά 
έργα και συναυλίες. 

 

 Η πρώτη αποστολή φτάνει τον Ιούνιο του 
1821, με έξοδα του Δημ. Υψηλάντη. 

 Η δεύτερη αποστολή φτάνει δύο μήνες 
αργότερα με επικεφαλής τον Τόμας Γκόρντον, 
εύπορο Βρετανό αξιωματικό. 

 
 
 Συγκροτείται τον Μάιο του 1822, με βάση τους 

γαλλικούς στρατιωτικούς κανονισμούς. 
 Συμμετέχει στη μάχη του Πέτα και διαλύεται 

έχοντας μεγάλες απώλειες. 
 

 Ενθουσιώδης δραστηριότητα φοιτητών 
και εμπόρων. Δημιουργούνται 
Φιλελληνικές Επιτροπές (Κομιτάτα) με 
κύριο στόχο την περίθαλψη Ελλήνων 
προσφύγων. 

 Πρωτοστατούν πανεπιστημιακοί 
καθηγητές (π.χ. Κρουγκ), που 
αρθρογραφούν υπέρ της Επανάστασης 
αλλά και τραπεζίτες (π.χ. ο 
οικονομολόγος Ιωάννης Εϋνάρδος). 

 
 
 Δημιουργούνται παρόμοιες επιτροπές. 
 Μέλη γίνονται σημαντικές 

προσωπικότητες όπως ο Γάλλος 
συγγραφέας Βίκτωρ Ουγκώ και ο Άγγλος 
ποιητής λόρδος Μπάιρον. 

 
 
 Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Μονρόε βγάζει 

διάγγελμα υπέρ του αγώνα των Ελλήνων 
για την ανεξαρτησία τους (τέλη του 1823). 

 Παρόλα αυτά το φιλελληνικό ενδιαφέρον 
περιορίζεται κυρίως στη συγκέντρωση και 
αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. 

 

https://atheo.gr/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%84/
https://www.stintaxi.com/sigmachiepsilondeltaiotaalphagammarho940mumualphataualpha.html

