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ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο όρος Φιλέλληνας (Αρχαία Ελληνική: "Φιλέλλην", 
σύνθετη φίλος + Έλλην), αποτελεί χαρακτηρισμό εκείνων 
που τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη προς τους Έλληνες και κάθε 
τι ελληνικό που την εκδηλώνει όμως δια λόγου ή έργου. 
Στη νεοελληνική καθιερώθηκε να λέγεται για ξένους 
υπηκόους που εκδήλωσαν φίλια αισθήματα προς την 
Ελλάδα, κυρίως κατά τον Αγώνα της ανεξαρτησίας του 
1821.

Ως ιδεολογικό και πολιτικό κίνημα και ως λογοτεχνικό 
ρεύμα, αυτή η αγάπη των ξένων αλλά και η δηλούμενη 
εύνοια και ενδιαφέρον υπέρ των ελληνικών θέσεων, 
ιδιαίτερα κατά την περίοδο πριν και κατά την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 με ηθική και υλική συμπαράσταση, 
καθιερώθηκε να λέγεται Φιλελληνισμός.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821


Κύριοι παράγοντες που γέννησαν τον 
φιλελληνισμό

• Ο  φιλελευθερισμός και ο επαναστατικός ριζοσπαστισμός 
που είχε σπείρει η γαλλική επανάσταση. 

• Ο θαυμασμός των Ευρωπαίων για τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό.

• Ο  αποτροπιασμός  για τις βιαιότητες των Τούρκων σε 
βάρος  άμαχων  Ελλήνων.

• Η συγκίνηση που είχαν προκαλέσει οι ελληνικές επιτυχίες. 

• Βεβαίως, υπήρχαν και κάποιοι που, ενώ παρουσιάζονταν 
ως φιλέλληνες, συμπεριφέρονταν τυχοδιωκτικά 
ενδιαφερόμενοι μόνο για χρήματα και αξιώματα.



Τι πρόσφερε ο φιλελληνισμός

• Οικονομική ενίσχυση (χρήματα,εφόδια)

• Ηθική ενίσχυση (ποικίλες εκδηλώσεις 
συμπαράστασης)

• Προσωπική βοήθεια από φιλέλληνες στον 
Αγώνα 



Φιλελληνικές  χώρες

Ως προς το φιλελληνικό ρεύμα που εκδηλώθηκε σχεδόν σε όλες 
τις χώρες της Ευρώπης, ξεχώρισε η δράση των κομιτάτων στη 
Γαλλία, τη Γερμανία και στην Ελβετία. Ουσιαστική υπήρξε επίσης 
και η συμβολή της Αγγλίας, και της Ιταλίας. Γρήγορα όμως, ο 
Φιλελληνικός πυρετός επεκτάθηκε έξω από την Ευρώπη και 
έφτασε έως την Αμερική.

https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/auth/000050-_43401
https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/auth/000050-_100440
https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/phdtheses/000040-10442_5989
https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/Pandemos/000014-iid:6922
https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/IKEE_AUT/000097-_296420
https://www.searchculture.gr/aggregator/edm/Anemi/000104-oai:Anemi.tkl:metadata_0_b_5_metadata-353-0000000.tkl


Λόρδος Βύρωνας

Λόρδος Βύρων (1788 – 1824). 
Άγγλος ποιητής, από τους 
σημαντικότερους φιλέλληνες. 
Απεβίωσε στις 19 Απριλίου του 
1824 στο Μεσολόγγι, ύστερα από 
πυρετό. Ήταν τότε μόνο 36 ετών. Η 
συμβολή του στον Αγώνα της 
Ανεξαρτησίας υπήρξε πολύπλευρη 
και σημαντική. Με το ποιητικό του 
έργο, την οικονομική του 
συμπαράσταση, με την παρουσία 
του, και τελικά τον πρόωρο 
θάνατό του, ενίσχυσε σε μεγάλο 
βαθμό το φιλελληνικό ρεύμα. 



Πέρσι Σέλλεϋ

Ο Φιλέλληνας Άγγλος ποιητής 
Πέρσι Σέλλεϋ, και βασικός 
εκπρόσωπος του ρομαντισμού 
στη λογοτεχνία, στον πρόλογο 
του λυρικού ποιήματός του με 
τίτλο ‘Ελλάς’, μεταξύ άλλων 
έγραψε και τα ακόλουθα: «Όλοι 
είμαστε Έλληνες. Οι νόμοι μας, η 
φιλολογία μας, η θρησκεία μας, 
οι τέχνες μας, έχουν τις ρίζες 
τους στην Ελλάδα… Η μορφή και 
το πνεύμα του ανθρώπου 
έφτασαν την τελειότητά τους 
στην Ελλάδα…». 
Πέθανε σε ηλικία 30 ετών τον 
Ιούλιο του 1822 στο Lerici της 
Ιταλίας.



Άλλοι φιλέλληνες

Τόμας Γκόρντον (1788 – 1841). 
Βρετανός συνταγματάρχης, 
ιστορικός και φιλέλληνας. Ο 
Γκόρντον έφτασε στην 
επαναστατημένη Ελλάδα τον 
Αύγουστο του 1821, φέρνοντας 
μαζί του όπλα και πυρομαχικά, 
και μερικούς αξιωματικούς του 
πυροβολικού. 

Σαντόρε ντι Σανταρόζα (1783 –
1825). Ιταλός στρατιωτικός, 
επαναστάτης, τιτλούχος και 
σπουδαίος φιλέλληνας, και 
σκοτώθηκε κατά την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821.



Άλλοι φιλέλληνες

Φρανσουά Ρενέ ντε Σατωμπριάν 
(1768 – 1848.). Γάλλος συγγραφέας, 
πολιτικός, διπλωμάτης και 
φιλέλληνας. 
Βίκτωρ Ουγκώ (1802 – 1885). 
Γάλλος μυθιστοριογράφος, ποιητής 
και δραματουργός, Ο Ουγκώ ήταν 
από τους πιο ένθερμους 
υποστηρικτές της Ελληνικής 
Επανάστασης. Στην ποιητική του 
συλλογή «Τα Ανατολίτικα», 
αναφέρθηκε στην Ελληνική 
Επανάσταση, στη σφαγή της Χίου. 



Πίνακες Ευγένιου Ντελακρουά



Πηγές

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%E%CAD%CE%BB%CE%BB%CE
%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82

https://www.google.gr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.sansimera.gr%2Fmedia%2Fphotos%2Fmain%2Flg%2FSantorre_di_Santarosa.jpg&img
refurl=https%3A%2F%2Fwww.sansimera.gr%2Fbiographies%2F1514&tbnid=n8gl8fHnEmVYuM&vet=12ahUKEwio3cqX0Nv0AhVa8LsIHfO-
CGUQMygBegUIARCFAQ..i&docid=iGxtW90nq1CSQM&w=350&h=257&q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B5%20%CE%B
D%CF%84%CE%B9%20%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%B6%CE%B1&hl=el&ved=2ahUKEwio3cqX0Nv0AhVa8LsIHf
O-CGUQMygBegUIARCFAQ


