
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Αν και οι ιστορικοί μελετητές είναι σε θέση να χαρτογραφήσουν, ενπολλοίς, την επιρροή που άσκησε η ελληνική περίπτωση σεσυγκεκριμένες συλλογικές (εθνικές ή κοινωνικές) ομάδες, παραμένει έναγοητευτικό μυστήριο, πώς το αίτημα για την ανεξαρτησία της Ελλάδοςεπηρέασε τις ανθρώπινες ζωές σε προσωπικό επίπεδο. Μέχρι πούταξίδεψε, και ποιούς ανθρώπους άγγιξε η Ελληνική επανάσταση καιεπηρέασε ο φιλελληνισμός; Θα μπορούσε ποτέ ένας ιστορικός τουμέλλοντος να καταγράψει τις δονήσεις που η σπάνια αυτή συγκυρίαμεμονωμένα προκάλεσε σε ανθρώπινες ψυχές;



Γνωρίζουμε βέβαια, ότι ο φιλελληνισμός υπήρξε ένα δυναμικόκίνημα που συγκίνησε διαφορετικούς, μεταξύ τους, ανθρώπους,ανεξαρτήτως του φύλου ή της εθνικότητας τους. Ο οργανωμένοςφιλελληνισμός ώθησε τους πολίτες να υιοθετήσουν κλασικές αξίεςκαι ιδανικά, και να αναλάβουν στην κατεύθυνση αυτή δράσεις καιπρωτοβουλίες. Οι διεργασίες αυτές προσέδωσαν σε πολλούςπολίτες αυτοπεποίθηση και ωριμότητα για περισσότερεςδιεκδικήσεις στα πλαίσια των κοινωνιών στις οποίες ανήκαν. Μίασημαντική και συγκινητική παρακαταθήκη του φιλελληνικούρεύματος, είναι ότι επέτρεψε να διασταυρωθούν άνθρωποι μεδιαφορετική κοινωνική προέλευση και εθνική καταγωγή, στη βάσηενός κοινού και ευγενούς οράματος.



Στις φιλελληνικές επιτροπές πουιδρύθηκαν στην Ευρώπη και στιςΗΠΑ, συμμετείχαν επιφανείςπολίτες με την ισχύ να επηρεάζουντις πολιτικές και οικονομικέςεξελίξεις. Παράλληλα όμως,συμμετείχαν και άνθρωποιπροερχόμενοι από χαμηλότερακοινωνικά στρώματα ή ευπαθείςομάδες.
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Με αυτά τα δεδομένα κατά νου, μπορεί καθένας ναανακατασκευάσει νοητά τις συνθήκες με τις οποίεςερχόταν αντιμέτωπη μία γυναίκα στις αρχές του 19ου
αιώνα. Οι φιλελληνίδες που δραστηριοποιήθηκανθαρραλέα εντός των δυτικών κοινωνιών, είχαν συχνάαπέναντι συντηρητικές εξουσίες επηρεασμένες από τοπνεύμα της Ιεράς Συμμαχίας. Από την άλλη πλευρά, οιγυναίκες αυτές ήταν αντιμέτωπες με τις προκαταλήψειςμίας εποχής σοβαρών ανισοτήτων μεταξύ των δύοφύλων.



Την ίδια περίοδο οι υπόδουλεςΕλληνίδες βίωναν μια σκληρήπραγματικότητα. Ήταν εκτεθειμένες,οι ίδιες και τα παιδιά τους, σε κάθελογής βία και κακουχία, ενώ συχνάγίνονταν αντικείμενοαγοραπωλησιών σε τουρκικάσκλαβοπάζαρα ή μοιραίαςαντίστασης. Εδώ, αρκεί ναθυμηθούμε τις ηρωικές γυναίκες τουΖαλόγγου.
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ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
•Οι γυναίκες που συγκινήθηκαν στον δυτικό κόσμο από το ελληνικό ζήτημα ήταν πολλές.Σίγουρα πολύ περισσότερες από τα ονόματα που διασώθηκαν έως σήμερα. Αξίζει σε αυτότο σημείο να κάνουμε μία αναδρομή στις σημαντικότερες προσωπικότητες, επισημαίνονταςτο στίγμα που άφησαν επί των ιστορικών εξελίξεων.
•Μία κυρία της υψηλής γαλλικής κοινωνίας, πασίγνωστη για την δυναμική τηςπροσωπικότητα και τις φιλελεύθερες ιδέες της, ήταν η Madame de Staël (1766-1817),Γαλλίδα λογοτέχνις και φιλελληνίδα, η οποία συνδέθηκε με τον Λόρδο Βύρωνα.



Ελισάβετ Σάντη Λουμάκη
•Δύο εμβληματικές φυσιογνωμίες είναι η ελληνοκύπρια Ελισάβετ Σάντη Λουμάκη- Chenierκαι η Ρωξάνδρα Στούρτζα.
•Η λόγια Ελισάβετ Σάντη Λουμάκη – Chenier (1729-1808), γεννήθηκε στηνΚωνσταντινούπολη. Ήταν η σύζυγος του διπλωμάτη και εμπόρου Λουδοβίκου Chénier, καικατείχε μία κεντρική θέση στον πνευματικό κόσμο του Παρισιού. Το φιλολογικό της σαλόνιήταν σημείο συνάντησης για την διανόηση της γαλλικής πρωτεύουσας στις αρχές του 19ου
αιώνα



Ρωξάνδρα Στούρτζα
Η Ρωξάνδρα Στούρτζα (1786-1844), γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν κυρία επίτων Τιμών της τσαρίνας Ελισάβετ (1779-1826), συζύγου του Αλεξάνδρου Α´ (1777-1825).Στη συνέχεια σχετίσθηκε με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Όμως εν τέλει παντρεύτηκε τονΓερμανό κόμη του Έντλινγκ, υπουργό Εξωτερικών τού δουκάτου της Βαϊμάρης, μεπαρότρυνση του τσάρου, ο οποίος δεν ενέκρινε έναν γάμο με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Τογεγονός δεν την εμπόδισε να αναπτύξει μία σημαντική, διανοητική και πολιτική σχέση με τονΚαποδίστρια, ακολουθώντας τον ίδιο και τον τσάρο στο Συνέδριο της Βιέννης (1815). Εκείγνωρίσθηκε με τον Άνθιμο Γαζή και τον μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο καιαποφάσισαν να συνιδρύσουν την κεκαλυμμένα φιλο-επαναστατική «Φιλόμουσο Εταιρεία». Ηστοχοποίησή της από τον υπουργό Εξωτερικών της Αυστριακής Αυτοκρατορίας Klemensvon Metternich (1773-1859) ήταν θέμα χρόνου.



. Η Στούρτζα δεν πτοήθηκε από την απόφαση τουMetternich να διαλύσει το γραφείο της Εταιρείας στηΒιέννη και δραστηριοποιήθηκε υπέρ των Ελλήνωνπου σπούδαζαν εκεί μέσω εράνων. Επιχείρησε δε μεδιάφορες πρωτοβουλίες να κινητοποιήσει τη διεθνήκοινή γνώμη υπέρ της ελληνικής υπόθεσης. Μετάτην έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης,περιέθαλπε στη Ρωσία τους κατατρεγμένουςΈλληνες που έφθαναν στην Οδησσό, με τηνπολύτιμη αρωγή της τσαρίνας Ελισάβετ, η οποία είχεπροσφέρει και σημαντικά ποσά ως συνδρομήτριατης Φιλομούσου Εταιρείας της Βιέννης.
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Barbara Julie
. Όταν συνειδητοποίησε ότι το 1821 ηστάση της Ιεράς Συμμαχίας δεν ήτανφιλελληνική, μετέβη στην ΑγίαΠετρούπολη, ώστε να επηρεάσει τονουδέτερο Αλέξανδρο σε μία δημόσιατοποθέτηση υπέρ των Ελλήνων. Ηενόχληση του Αλεξάνδρου από τηνεπιμονή της Krüdener να τον μεταπείσειήταν τέτοια, ώστε στο τέλος την εξόρισεστην Κριμαία. Ο ένθερμος φιλελληνισμόςτης Krüdener ήταν η αιτία να απωλέσειτη θέση, τα προνόμια, τα πλούτη της,ακόμη και την προσωπική σχέση της μετον τσάρο.

•Προεπαναστατικά σχετίσθηκε επίσης με τονΡώσο τσάρο Αλέξανδρο Α´, η θαρραλέαφιλελληνίδα από την Βαλτική, Barbara Juliede Krüdener (1764–1824). H Krüdener είχεαριστοκρατική καταγωγή και ήτανπροτεστάντισα ιεραπόστολος. Συνδέθηκεφιλικά με τον Αλέξανδρο Α´, επηρεάζονταςτον καθοριστικά στην κατεύθυνση τηςσύστασης της Ιεράς Συμμαχίας. Λέγεταιμάλιστα ότι η επιλογή της ονομασίας τηςπροέρχεται από την ίδια. Στήριξε τη σύστασητης Ιεράς Συμμαχίας, θεωρώντας ότι αυτή θαλειτουργούσε προστατευτικά καιυποστηρικτικά υπέρ της ανεξαρτησίας τωνΕλλήνων



ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΒΟΗΘΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η σύζυγος του Αλεξάνδρου, τσαρίνα Ελισάβετ, δεναποτέλεσε τη μόνη περίπτωση μέλους βασιλικήςοικογενείας που δραστηριοποιήθηκε υπέρ τωνΕλλήνων.Η Caroline von Braunschweig-Wolfenbüttel(1768 – 1821), σύζυγος του βασιλέα Γεωργίου Δ΄του Ηνωμένου Βασιλείου, υπήρξε φιλελληνίδα καιστήριζε ένθερμα τη Φιλόμουσο Εταιρεία και τουςσκοπούς της. Το 1816 επισκέφθηκε την Αθήναόπου οργάνωσε και αρχαιολογικές ανασκαφές.



ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΒΟΗΘΑΝΕ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

•Ακόμη και η πριγκίπισσα τηςΟρλεάνης Louise Marie ThérèseCharlotte Isabelle d’Orléans (1812-1850) και όλος ο βασιλικός οίκος,είχαν ταχθεί υπέρ των Ελλήνων. Σεένα μόνο έρανο η πριγκίπισσα τηςΟρλεάνης προσέφερε 3000 Φράγκαυπέρ τω Ελλήνων.

•Εντυπωσιακή είναι ακόμη η δράσητης πριγκίπισσας Sophia Albertinaτης Σουηδίας ( 1753 – 1829),αδελφής του Σουηδού βασιλέα. Μετην έναρξη της ΕλληνικήςΕπαναστάσεως ίδρυσε γυναικείοφιλελληνικό κομιτάτο, μετατρέπονταςτα ανάκτορα σε κέντρο τουφιλελληνισμού. Εκατοντάδες γυναίκεςέσπευδαν εκεί, για να δώσουνχρήματα και να ενισχύσουν τοναπελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων.


