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Φιλελληνική κινητ�π�ίηση στη Δύση
Eθελ�ντές, επιτρ�πές, Tύπ�ς, λ�γ�τέ�νες και �ωγρά��ι, στρατευμέν�ι υπέρ της ελληνικής υπ�θεσης.

Tης Λ�υκίας Δρ�ύλια

Iστ�ρικ�ύ δ.
., Kέντρ� Nε�ελληνικών Eρευνών
τ�υ E.I.E.

EXEI συ�νά γίνει λ�γ�ς για τ� πέρα-
σμα απ� την αρ�αι�λ�γία στ�ν �ι-
λελληνισμ�, για τη μετατ�πιση τ�υ
ενδια�έρ�ντ�ς απ� τ�υς αρ�αί�υς
Eλληνες στ�υς νέ�υς, ιδιαίτερα στα
�ρ�νια π�υ τ� «πάθ�ς των τα�ιδιών»
�έρνει τ�υς Δυτικ�ευρωπαί�υς �λ�-
ένα και πι� συ�νά σε επα�ή με την
«κλασική γη» και τ�υς σύγ�ρ�ν�υς
κατ�ίκ�υς της. Xρ�νια π�υ συμπί-
πτ�υν, άλλωστε, με τις μεγάλες κ�ι-
νωνικ�–�ικ�ν�μικές και π�λιτικές
μεταλλαγές, �σες συντελ�ύνται
στ�ν δυτικ�ευρωπαϊκ� �ώρ� στα τα-
ραγμένα τέλη τ�υ 18�υ και τις αρ�ές
τ�υ 19�υ αιώνα και δημι�υργ�ύν,
παράλληλα, τις πρ�ϋπ�θέσεις να α-
ντιμετωπιστεί τ� ελληνικ� πρ�"λημα
κάτω απ� μια καιν�ύργια �πτική.
Oπτική στην �π�ία �ι νε�έλληνες με
τις δικές τ�υς συνειδητ�π�ιήσεις και
πρά�εις πρ�σ�έρ�υν γ�νιμ� έδα-
��ς, ώστε η ιδέα για την «αναγέννη-
ση» της Eλλάδας να ωριμάσει και ν’
απ�κρυσταλλωθεί πια και στ� διε-
θνές επίπεδ�. Δεν πρ�κειται, λ�ιπ�ν,
για ένα απλ� πέρασμα. E��υμε να
κάν�υμε εδώ μ’ ένα αμ�ίδρ�μ� ρεύ-
μα π�υ �ανασυνδέει τη Δύση με τ�ν
Eλληνισμ�, τ�υς Eυρωπαί�υς με
τ�υς πνευματικ�ύς πρ�γ�ν�υς τ�υς,
τ�υς Eλληνες με την ευρύτερη ευ-
ρωπαϊκή �ικ�γένεια.

Eίναι �ανερ�, λ�ιπ�ν, �τι �ύτε �ι
ε�άρσεις τ�υ ρ�μαντισμ�ύ, π�υ α-
ντλ�ύν τις εμπνεύσεις τ�υς απ� την
ελληνική υπ�θεση, �ύτε �ι αντιθέ-
σεις με τ�υς αλλ�θρήσκ�υς κατα-
κτητές, �ύτε �ι αντιδράσεις στις α-
π��άσεις της Iερής Συμμα�ίας, �ύτε
και τα στυγνά π�λιτικά ή τα ιδιωτικά
συμ�έρ�ντα, αν και απ�τελ�ύν πα-
ράγ�ντες π�υ υπ�κιν�ύν τη συμπα-
ράσταση στ�ν αγωνι$�μεν� ελληνικ�
λα�, δεν απ�δίδ�υν τ� ν�ημα π�υ ε-
μπεριέ�ει η �ιλελληνική ιδέα. 

K�ντά σ’ αυτά, αλλά κυρίως πάνω
απ� αυτά υπερέ�ει η ευρωπαϊκή συ-
νείδηση, η θρεμμένη με τα νάματα
της κλασικής παιδείας απ’ �π�υ α-
ντλ�ύνται τα πρ�τυπα για την ελευ-
θερία της σκέψης και για την α�ι�-
πρέπεια τ�υ ατ�μ�υ. H συνείδηση
αυτή, άλλωστε, είναι π�υ σ�ραγί$ει
τ�ν ιδι�τυπ� αυτ� νε�λ�γισμ�, τ�ν
��ρτισμέν� με ηθική δύναμη, τ�ν
«�ιλελληνισμ�» και τ� κίνημα π�υ
πήρε τ� �ν�μά τ�υ με τις διεθνείς
διαστάσεις π�υ απέκτησε.

Πρ�σκυνητήρι�ν

Tην πραγματικ�τητα αυτή διαι-
σθάνθηκε ακ�μη και � επι��ρτισμέ-
ν�ς με την κατάληψη της Aκρ�π�λης
T�ύρκ�ς αρ�ιστράτηγ�ς Kι�υτα�ής.
Σε ανα��ρά τ�υ πρ�ς τ�ν Mεγάλ�
Bε$ύρη στην Kωνσταντιν�ύπ�λη, τ�

Eραν�ς υπέρ των Eλλήνων. Γαλλία, 1826 (Eθνική Bι�λι�θήκη της Γαλλίας, Παρίσι).

Δίπλωμα 
τ�υ Γαλλικ�ύ 
Φιλελληνικ�ύ 

K�μιτάτ�υ 
στην κ. Vatry 

(Eθνική 
Bι�λι�θήκη, 

Aθήνα).

1826, θα τ�νίσει τ� πάθ�ς των αγωνι-
$�μένων �ένων εθελ�ντών να δια�υ-
λά��υν τ� λαμπρ� σύμ"�λ� της κλα-
σικής αρ�αι�τητας: «T� 
ρ�ύρι�ν των
Aθηνών», γρά
ει, «είναι παλαι�θεν ω-
κ�δ�μημέν�ν εις πέτραν υψηλήν και δύ-
σ�ατ�ν και �ύτε υπ�ν�μ�ν υπ�δέ�εται,
�ύτε εις έ
�δ�ν έρ�εται... Kαι πρ� πά-
ντων τ�ύτ� τ� 
ρ�ύρι�ν, επειδή είναι �
τ�π�ς παλαι�τατ�ς και παλαι�θεν ε-
�γήκαν  ε� αυτ�ύ τ�υ τ�π�υ π�λλ�ί πε-
ρι��ητ�ι 
ιλ�σ�
�ι και (επειδή) τα �-
π�ια έ�ει τε�νικά της αρ�αι�τητας έργα
πρ��εν�ύν θαυμασμ�ν εις τ�υς πεπαι-
δευμέν�υς Eυρωπαί�υς, διά τ�ύτ� �λ�ι
�ι Eυρωπαί�ι και τα λ�ιπά έθνη των α-
πίστων θεωρ�ύσι τ� 
ρ�ύρι�ν τ�ύτ� ως
ιδίαν αυτών �ικίαν, και επειδή τ� ν�μί-
!�υν ως πρ�κυνητήρι�ν τ�σ�ν �ι Eυρω-
παί�ι καθώς και τα λ�ιπά έθνη των απί-
στων των �ν�μα!�μένων Xριστιανών,
τ� υπερασπί!�υσι και πρ�σπαθ�ύσι να
μη εκ�ή  εκ των �ειρών των απίστων α-
π�στατών (=των Eλλήνων) και εσυμ
ώ-
νησαν και υπεσ�έθησαν γενικώς την
��ήθειά των και διά της �ηράς και διά
της θαλάσσης»(1).

O Mεγάλ�ς &εσηκωμ�ς των Eλλή-
νων πρ�κάλεσε απ� την πρώτη στιγ-
μή έντ�νη κινητ�π�ίηση στ� διεθνές
πεδί�. Eθελ�ντές, κυρίως �ιλελεύ-
θερα και ανήσυ�α στ�ι�εία, πρώην
στρατιωτικ�ί αλλά και ρ�μαντικ�ί ι-
δε�λ�γ�ι, αρ�αι�λάτρες και ενθ�υ-
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H πληθωρική �υσι�γνωμία των γαλλικών γραμμάτων, Bίκτωρ Oυγκώ (1802-
1885), ήταν ανάμεσα στ�υς ένθερμ�υς υπ�στηρικτές της ελληνικής υπ!θε-
σης. Σπ�υδαι!τερ�ς εκπρ!σωπ�ς τ�υ γαλλικ�ύ ρ�μαντισμ�ύ, εκ�ρά$ει τις ι-
δέες τ�υ, απ! αισθητική άπ�ψη, στην π�ιητική συλλ�γή «Tα Aνατ�λίτικα», π�υ
κυκλ���ρεί τ� 1829, με ανα��ρές στην Eλληνική Eπανάσταση και σε κ�ρυ-
�αία γεγ�ν!τα, !πως η Σ�αγή της Xί�υ. O �ιλελληνισμ!ς τ�υ, καθώς και εκεί-
ν�ς τ�υ Σατωμπριάν, αναγνωρίστηκε αργ!τερα απ! τ�υς Eλληνες λ�γί�υς με
πληθώρα μετα�ράσεων, ανα��ρών και α�ιερωμάτων σε λ�γ�τε&νικά έντυπα.

«Φρανσ�υά Pενέ ντε Σατωμπριάν». Eλαι�γρα�ία τ�υ Aν-Λ�υί Zιρ�ντέ ντε
P�υσύ-Tρι�$!ν (1767-1824). O Γάλλ�ς συγγρα�έας Σατωμπριάν (1768-1848),
π�λιτικ!ς, διπλωμάτης και �ιλέλληνας. Mέλ�ς τ�υ παρισιν�ύ �ιλελληνικ�ύ
κ�μιτάτ�υ, π�υ ιδρύθηκε τ� 1825, δημ�σίευσε την ίδια &ρ�νιά τ� έργ� «Ση-
μείωμα για την Eλλάδα» και τ� «Kάλεσμα υπέρ της ιερής υπ!θεσης των Eλλή-
νων», με στ!&� να ασκήσει πίεση στην ε'�υσία μέσω της κ�ινής γνώμης. Mε-
τήλθε κάθε είδ�υς επι&είρημα για την κινητ�π�ίηση αυτή (Eθνικ! M�υσεί�
των Aνακτ!ρων, Bερσαλλίες).

σιώδεις ��ιτητές σπεύδ�υν αμέσως
στ� «θέατρ� τ�υ π�λέμ�υ» για να
συμπαρασταθ�ύν, � καθένας με τ�ν
τρ�π� και με τις δυνατ�τητές τ�υ,
στ�υς αγωνι$�μεν�υς Eλληνες. Σε
�ίλι�υς διακ�σι�υς περίπ�υ υπ�λ�γί-
$�νται �σ�ι πήραν μέρ�ς στα π�λεμι-
κά γεγ�ν�τα. O κυρι�τερ�ς �γκ�ς α-
νήκει στ�υς Γερμαν�ύς· ακ�λ�υ-
θ�ύν σε αριθμ� �ι Γάλλ�ι και �ι Iτα-
λ�ί. Mικρ�τερη αλλά αντιπρ�σωπευ-
τική είναι η συμμετ��ή των Π�λω-
νών, των Eλ"ετών και των Bρετα-
νών, ανάμεσα στ�υς �π�ί�υς �ε�ω-
ρί$ει �υσικά η μ�ρ�ή τ�υ λ�ρδ�υ
Mπάιρ�ν, π�υ με τ�ν θάνατ� τ�υ στ�
Mεσ�λ�γγι ανέδει�ε τ�ν ελληνικ� α-
πελευθερωτικ� αγώνα στα πέρατα
τ�υ κ�σμ�υ και επι"ε"αίωσε �τι
πράγματι υπήρ�ε ένα ��ύτατ� ελλη-
νικ� πρ�"λημα π�υ δεν μπ�ρ�ύσαν
πια να αγν��ύν �ι κυ"ερνήσεις, �ύτε
και να μειών�υν τη σπ�υδαι�τητά
τ�υ. Στις εθελ�ντικές �μάδες περι-
λαμ"άν�νται επίσης εκπρ�σωπ�ι α-
π� άλλες ευρωπαϊκές �ώρες (Oυγγα-
ρία, Kάτω �ώρες, Pωσία, Σ�υηδία,
Δανία, Iσπανία) καθώς και απ� τη B.
Aμερική.

Σταδιακά αρ�ί$�υν να κάν�υν την
εμ�άνισή τ�υς στις π�λεις της Δυτι-
κής Eυρώπης και της B. Aμερικής �ι-
λελληνικές επιτρ�πές (κ�μιτάτα). Oι
δραστηρι�τητές τ�υς αναπτύσσ�-
νται ανάλ�γα με τις επιτρεπ�μενες
π�λιτικές συνθήκες σε κάθε �ώρα.

Aρ�ικά πρ�"άλλ�υν τα ανθρωπιστι-
κά τ�υς κίνητρα –περίθαλψη των
πρ�σ�ύγων και τ�υ άμα��υ ελληνι-
κ�ύ πληθυσμ�ύ– για να μην έρθ�υν
αντιμέτωπ�ι με την επίσημη π�λιτική
των κρατών π�υ δεν ευν��ύσε την
υπ�στήρι�η εν�ς νέ�υ επαναστατι-
κ�ύ κινήματ�ς. Kαθώς περνά � και-
ρ�ς και μετα"άλλ�νται �ι π�λιτικ�ί
συσ�ετισμ�ί, τα κ�μιτάτα δραστη-
ρι�π�ι�ύνται πι� μα�ητικά στέλν�-
ντας τρ��ιμα, �ρήματα και π�λεμ�-
��δια στ�υς π�λεμιστές, ενώ πα-
ράλληλα μεριμν�ύν ειδικά για την
�ργάνωση της εκπαίδευσης στις α-
πελευθερ�ύμενες ελληνικές περι�-
�ές.

Mια �ρ�ν�λ�γική πρ�σέγγιση στην
ίδρυση των κ�μιτάτων δίνει ενδει-
κτικά τη θέση των κρατών απέναντι
στ� ελληνικ� $ήτημα: �ι πρώτες �ι-
λελληνικές επιτρ�πές εμ�ανί$�νται
στην Eλ"ετία και τις �ιλελεύθερες
περι��ές της Γερμανίας ήδη απ� τα
μέσα τ�υ 1821 και πέρα. Aκ�λ�υθ�ύν
κάπως αργ�τερα στην Oλλανδία, τ�
Bέλγι� και τη Σ�υηδία, ενώ στην
Aγγλία και τη Γαλλία η ίδρυσή τ�υς,
κάπως καθυστερημένα, στις αρ�ές
τ�υ 1823 δεν είναι άσ�ετη με τ�ν α-
νταγωνισμ� των δύ� ευρωπαϊκών
δυνάμεων στ� �ώρ� της Aνατ�λικής
Mεσ�γεί�υ. H ίδια αρ�ική επι�υλα-
κτικ�τητα �αρακτηρί$ει και τη στάση
των Hνωμένων Π�λιτειών �π�υ, παρ’
�λη την πίστη τ�υς στην αρ�ή της

π�λιτικής ελευθερίας των λαών, εκ-
�ρά$�νται ενδ�ιασμ�ί ως πρ�ς την
ανάμι�η στ�ν ελλην�τ�υρκικ� αντα-
γωνισμ�, λ�γω τ�υ κινδύν�υ μιας ευ-
ρύτερης διεθν�ύς σύρρα�ης. Kαι α-
κ�μα, παρ’ �λ� τ� μήνυμα τ�υ πρ�έ-
δρ�υ M�νρ�ε π�υ ανα�έρθηκε τ�ν
Δεκέμ"ρι� 1822 στη «"άσιμη ελπίδα
για ν’ απ�κτήσει αυτ�ς � λα�ς (� ελ-
ληνικ�ς) την ανε�αρτησία τ�υ και να
επιτύ�ει π�λιτική ισ�τιμία ανάμεσα
στα άλλα έθνη της γης». O «ελληνι-
κ�ς πυρετ�ς» και η συνακ�λ�υθη ί-
δρυση �ιλελληνικών σωματείων στις
Hνωμένες Π�λιτείες εκδηλώνεται α-
π� τα τέλη τ�υ 1823 και πέρα, �ταν
άρ�ισαν να τελεσ��ρ�ύν �ι έντ�νες
�ιλελληνικές ενέργειες �ρισμένων
θερμών �ιλελλήνων. Aνάμεσά τ�υς
�ε�ωρί$ει � αρ�αι�λάτρης κλασικ�ς
�ιλ�λ�γ�ς E. E"ερετ π�υ στα νιάτα
τ�υ εί�ε επισκε�θεί την Eλλάδα λίγ�
πριν απ� τ�ν Aγώνα.

Nέα κ�μιτάτα θα ιδρυθ�ύν στην
Eυρώπη τ� 1825, ανάμεσα στα �π�ία
�ε�ωρί$�υν της Γενεύης, της Mασ-
σαλίας και τ�υ Παρισι�ύ, τ� �π�ί� α-
ναλαμ"άνει πλέ�ν την αρ�ηγία της
�λης ευρωπαϊκής κίνησης και σημα-
τ�δ�τεί πάλι τη μετα"�λή της επίση-
μης γαλλικής π�λιτικής απέναντι στ�
ελληνικ� $ήτημα. T� 1825 άλλωστε
είναι η �ρ�νιά π�υ � ελληνικ�ς αγώ-
νας περνά σε νέα �άση – νέες δυνά-
μεις κατά των Eλλήνων διατίθενται
απ� τ�ν πασά της Aιγύπτ�υ Mε�μέτ

Aλή και ταυτ��ρ�να "ρίσκει στ�
πρ�σωπ� τ�υ συγγρα�έα και π�λιτι-
κ�ύ Σατ�μπριάν έναν νέ� θερμ� υ-
π�στηρικτή στ� γαλλικ� K�ιν�"�ύ-
λι�. Mε αρ�ική α��ρμή την αντιπ�λι-
τευτική τ�υ διάθεση απέναντι στην
κυ"έρνηση Bιλέλ της �π�ίας απ�τε-
λ�ύσε μέλ�ς ώς πριν απ� λίγ�, � �ι-
λ�μ�ναρ�ικ�ς Σατ�μπριάν έ�τασε
με τ�υς λ�γ�υς τ�υ, τα άρθρα και τέ-
λ�ς με τ� περί�ημ� �υλλάδι� «Yπ�-
μνημα περί της Eλλάδ�ς», π�υ επα-
νεκδ�θηκε π�λλές ��ρές και μετα-
�ράστηκε αμέσως στα γερμανικά, τα
ιταλικά, τα ισπανικά και τα ελληνικά,
να διερμηνεύσει επά�ια τις αντιδρά-
σεις της κ�ινής γνώμης και να πρ�ω-
θήσει τις �ιλελληνικές θέσεις.

Oλες αυτές τις �ιλελληνικές εκδη-
λώσεις παρακιν�ύν, αλλά και συ-
μπληρών�υν �ι δημ�σι�γρα�ικές εκ-
στρατείες �ρισμένων, �ιλελευθέ-
ρων κυρίως, ε�ημερίδων και περι�-
δικών π�υ ενημερών�υν ή και δια-
μ�ρ�ών�υν την κ�ινή γνώμη, �ι καλ-
λιτε�νικές εκδηλώσεις, �πως εκθέ-
σεις $ωγρα�ικής, συναυλίες θεατρι-
κές παραστάσεις, εκτυπώσεις λιθ�-
γρα�ιών, �αρτών κ.ά. Oι συ�νές α-
πεικ�νίσεις παραστάσεων με ελληνι-
κά γεγ�ν�τα και πρ�σωπα, �ι �π�ίες
κυκλ���ρ�ύσαν πρ�ς τ� ευρύτερ�
κ�ιν� πάνω σε αντικείμενα της καθη-
μερινής �ρήσης [σειρές εικ�ν�γρα-
�ημένων πιάτων, �αρτιά τ�υ τ�ί��υ,

Συνέ&εια στην 10η σελίδα



επιτραπέ$ια ρ�λ�για, ανθ�δ��εία,
κ�μψ�τε�νήματα (bibelots), ρεκλά-
μες για τα σαπ�ύνια και τα αρώματα
κ.λπ.], αλλά και η ιδιαίτερα πλ�ύσια
διεθνής �ιλ�λ�γική και λ�γ�τε�νική
παραγωγή.

Φιλελληνικ� έντυπ�

Πράγματι, αυτ� π�υ �ν�μάστηκε
«�ιλελληνικ�» έντυπ� έπαι�ε απ�-
�ασιστικ� ρ�λ� στην �λη διαμ�ρ�ω-
ση τ�υ κινήματ�ς. Mε τη δυναμική
τ�υ παρ�υσία ��ι μ�ν� εκ�ρά$ει τ�ν
απ�η�� της κ�ινής γνώμης, αλλά
ταυτ��ρ�να παί$ει έναν π�λυεπίπε-
δ� ενεργητικ� ρ�λ�: γενικά ενημε-
ρωτικ� και διδακτικ� με τα ιστ�ρικά
συγγράμματα, τις ε�ιστ�ρήσεις απ�
τ�ν �ώρ� τ�υ π�λέμ�υ ή τις τα�ιδιω-
τικές α�ηγήσεις, τις "ι�γρα�ίες η-
ρώων της ελληνικής επανάστασης,
τα παν�ράματα με ελληνικά θέματα,
τ�υς γεωγρα�ικ�ύς �άρτες, τις εκ-
δ�σεις των ελληνικών δημ�τικών
τραγ�υδιών, τα διδακτικά εγ�ειρίδια
(γραμματικές, λε�ικά κ.ά.), της νε�-
ελληνικής γλώσσας και τις αναδημ�-
σιεύσεις παλαι�τερων έργων π�υ α-
να�έρ�νται και στην ελληνική αρ�αι-
�τητα. Παρακινητικ� ρ�λ� έ��υν �ι
π�ικίλες εκκλήσεις πρ�ς τις εκάστ�-
τε ε��υσίες, �ι ερανικές πρ�σπάθει-
ες για συγκέντρωση �ικ�ν�μικών
π�ρων, τα π�λιτικά και θρησκευτικά
�υλλάδια π�υ πρ�σπαθ�ύν α�’ εν�ς
να στηρί��υν τη ν�μιμ�τητα τ�υ ελ-
ληνικ�ύ αγώνα –�τι δεν πρ�κειται
για μια ε�έγερση κατά τ�υ ν�μιμ�υ
κυρίαρ��υ, τ�υ Σ�υλτάν�υ, �πως υ-

π�στηρι$�ταν απ� τ� συντηρητικ�
κατεστημέν�– και α�’ ετέρ�υ να τ�-
νίσ�υν �τι πρ�κειται για έναν π�λε-
μ� τ�υ σταυρ�ύ κατά της ημισελή-
ν�υ. Tέλ�ς, η πληθώρα των έργων,
σε πε$� ή π�ιητικ� λ�γ�, απ� ανα-
γνωρισμέν�υς λ�γ�τέ�νες, αλλά και
απ� νέ�υς άγνωστ�υς εν π�λλ�ίς
δ�κιμι�γρά��υς ή στι��πλ�κ�υς,
π�υ αντλ�ύν τα θέματά τ�υς απ� τη
σύγ�ρ�νη ελληνική πραγματικ�τητα,
ενί�τε και απ� την αρ�αι�τητα και
"ρίσκ�υν συ�νά την ευκαιρία να εκ-
�ράσ�υν τις πρ�σωπικές τ�υς ανη-
συ�ίες και εντυπώσεις απ� τ�ν σκλη-
ρ� απελευθερωτικ� αγώνα, αλλά
ταυτ��ρ�να και την ηθική τ�υς υπ�-
στήρι�η στ�υς μα�ητές. Σ’ αυτά �λα
πρ�στίθενται �ι κατάλ�γ�ι των εκθέ-
σεων, τα θεατρικά πρ�γράμματα και
�,τι άλλ� κυκλ���ρησε με κάπ�ια α-
να��ρά στ�ν ελληνικ� αγώνα.

Mε "άση τα στατιστικά στ�ι�εία
π�υ πρ�κύπτ�υν απ� τη "ι"λι�γρά-
�ηση των αυτ�τελών δημ�σιευμά-
των(2) μας δίνεται μια πρώτη –�υσικά
��ι ε�αντλητική, α��ύ λείπ�υν �σα
κείμενα έ��υν περιλη�θεί στ�ν ημε-
ρήσι� και τ�ν περι�δικ� Tύπ�– γενι-
κή εικ�να της �ιλελληνικής παραγω-
γής απ� απ�ψεως π�σ�τικής και γε-
ωγρα�ικής καταν�μής. Aπ� την επε-
�εργασία των δυ� �ιλιάδων τριακ�-
σίων περίπ�υ τίτλων για την περί�δ�
1821–1833 απ�ρρέ�υν τα ακ�λ�υθα
στ�ι�εία κατά πρ�σέγγιση, καθ’ �τι
�ι αριθμ�ί έ��υν κάπως δια��ρ�π�ι-
ηθεί τελευταίως απ� τις νέες πρ�-
σθήκες π�υ έ��υν εντ�πιστεί: η Γαλ-
λία παρ�υσιά$ει την υψηλ�τερη συ-
�ν�τητα στην κλίμακα της �ιλελλη-
νικής παραγωγής καλύπτ�ντας περί-
π�υ τ� 46% τ�υ συν�λ�υ. Aκ�λ�υ-
θ�ύν τα γερμανικά κράτη (περίπ�υ
21%) και η Bρετανία (π. 13,5%).
Eρ��νται κατ�πιν �ι Kάτω Xώρες (π.
5%) και η Eλ"ετία (π. 5%), τα π�σ�-
στά των �π�ίων δεν είναι ευκατα-
�ρ�νητα για τις μικρές αυτές �ώρες,
αν αναλ�γιστεί κανείς τ� μέγεθ�ς
τ�υ πληθυσμ�ύ τ�υς. Σε �αμηλ�τε-
ρη κλίμακα τ�π�θετ�ύνται �ι Hνωμέ-
νες Π�λιτείες (π. 4,5%), τα ιταλικά
κρατίδια (π. 0,5%), η Pωσία (π. 2%), η
Π�λωνία με (0,6%), τα σκανδινα"ικά
κράτη και η Iσπανία με 0,4% αντί-
στ�ι�α. Tα στ�ι�εία αυτά μας πρ�-
σ�έρ�υν την έκταση και γεωγρα�ική
κατάτα�η της παραγωγής, �ωρίς ω-
στ�σ� να μας ενημερών�υν για τη
διάδ�ση και την απή�ηση π�υ εί�ε
αυτή στ� ευρύτερ� κ�ιν�. Σε π�ι�
"αθμ� δηλαδή τα έντυπα αυτά αντα-
π�κρίν�νται στις $ητήσεις και τις α-
νάγκες των αναγνωστών, είτε ικαν�-
π�ι�ύν απλά την εκ�ραστική έ�εση
των συγγρα�έων ή εκπληρών�υν τις
πρ�παγανδιστικές πρ�σπάθειες των
π�ικίλων σωματείων, �ιλελληνικών,
π�λιτικών ή �ιλανθρωπικών. Λεί-
π�υν ακ�μη τα στ�ι�εία για τ�ν αριθ-
μ� των τρα"ηγμάτων απ� κάθε έντυ-
π� π�υ θα "�ηθ�ύσε να γίνει αντιλη-
πτή στ� σύν�λ� της η πραγματική
διά�υση τ�υ �ιλελληνικ�ύ εντύπ�υ.
Eπίσης, για να εκτιμηθεί στις σωστές
της διαστάσεις η συμ"�λή της �ιλελ-
ληνικής παραγωγής, θα πρέπει να
λη�θεί υπ�ψη �τι κυκλ���ρησε σε
μια επ��ή π�υ εί�ε αμ�ισ"ητηθεί σ�-
"αρά η ελευθερία τ�υ Tύπ�υ. Ωστ�-
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Συνέ&εια απ! την 9η σελίδα

«Eλλην!π�υλ� π�υ υπερασπί$εται τ�ν πατέρα τ�υ». Eλαι�γρα�ία τ�υ Aρί Σε-
�έρ (1795-1858). O πατέρας, παρά τ�ν π!ν� απ! την πληγή στ� μηρ!, συνε&ί-
$ει να κρατάει τ� σπαθί τ�υ, ενώ � γι�ς τ�υ τ�ν υπερασπί$εται, πρ�τάσσ�-
ντας με απ��ασιστικ!τητα τ� !πλ�. T� μήνυμα της σύνθεσης σα�ές: η συνέ-
&εια τ�υ αγώνα είναι ε'ασ�αλισμένη απ! γενιά σε γενιά (M�υσεί� Mπενάκη).

«Aπ�τυ&ία επι&ειρήσεως». Eλαι�γρα�ία τ�υ Aνρί Nτεκέν (1779-1852). Φανερή η θλίψη στα πρ!σωπα των τεσσάρων
Eλλήνων π�λεμιστών. Στ� �άθ�ς μια π!λη π�υ καίγεται, και αριστερά π�μπή ανθρώπων π�υ �εύγ�υν για να σωθ�ύν,
κ�υ�αλώντας !,τι μπ�ρ�ύν απ! τ� ν�ικ�κυρι! τ�υς (M�υσεί� Mπενάκη).
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«Σύγ&ρ�ν� ελληνικ! θέμα εμπνευσμέν� απ! τη σ�αγή της Σαμ�θράκης». Eλαι�γρα�ία τ�υ Zαν-Mπατίστ Bενσ!ν (1789-1855), � �π�ί�ς παρ�υσίασε τ�ν πίνα-
κά τ�υ στ� παρισιν! Σαλ!νι τ�υ 1827 ως ε'ής: γέρ�ς, καθισμέν�ς στα ερείπια τ�υ καμέν�υ τ�υ σπιτι�ύ, δίπλα στ� σώμα της κ!ρης τ�υ π�υ σκ�τώθηκε στη
σ�αγή της Σαμ�θράκης (1821), κρατάει στα &έρια τ�υ τ� �ρέ��ς π�υ εκείνη θήλα$ε (M�υσεί� Λ�ύ�ρ�υ, Παρίσι).

σ�, παρ’ �λες τις εκάστ�τε δύσκ�λες
συνθήκες, τ� �ιλελληνικ� έντυπ�,
π�υ κυκλ���ρησε �ανερά ή κρυ�ά,
παρ�υσίασε α�ι�λ�γ� �γκ�. Φαιν�-
μεν� π�υ δεν εμ�ανί$εται για κανέ-
να άλλ� παρ�μ�ι� γεγ�ν�ς στα αντί-
στ�ι�α �ρ�νια (επαναστατικά κινή-
ματα στη Σερ"ία, την Iταλία, την
Iσπανία, με ε�αίρεση "έ"αια τη Γαλ-
λική Eπανάσταση).

Eλληνες 
της Διασπ�ράς

Στην παραγωγή αυτή συμπεριλαμ-
"άν�νται και εκτενέστερα ή μικρ�τε-
ρα συγγράμματα π�υ συνέτα�αν
Eλληνες της διασπ�ράς �ι �π�ί�ι, με
κάθε τρ�π�, πρ�σπάθησαν ευθύς α-
π� την αρ�ή να πρ�καλέσ�υν �ιλελ-
ληνικά ερεθίσματα. T� ίδι� άλλωστε
ισ�ύει και για τις αυτ�ε��ριστες πρ�-
σωπικ�τητες, �πως � K�ραής, � Kα-
π�δίστριας και � μητρ�π�λίτης Iγνά-
τι�ς Oυγγρ�"λα�ίας, π�υ, με την ε-
μπειρία και τ� κύρ�ς τ�υ � καθένας,
υπηρέτησαν τ�ν κ�ιν� σκ�π�. Zώ-
ντας απ� κ�ντά τις αντιδράσεις και
έ��ντας τρι"ή με τ�ν εκεί τρ�π�
στ��ασμ�ύ, �ι σπ�υδασμέν�ι στη
Δυτική Eυρώπη Eλληνες θεωρ�ύν
καθήκ�ν τ�υς να ενημερών�υν τ�υς
�έν�υς ως πρ�ς την ελληνική πραγ-
ματικ�τητα, τις αιτίες και τ� σκ�π�
της ελληνικής επανάστασης και συ-

νάμα να αντικρ�ύ�υν τις π�ικίλες
κατηγ�ρίες π�υ διατυπώθηκαν στ�
Συνέδρι� τ�υ Λάιμπα� εναντί�ν των
Eλλήνων. Tην ελληνική επι�ειρημα-
τ�λ�γία ανέπτυ�αν σε �εν�γλωσσα,
κυρίως γαλλικά, κείμενα, εκτ�ς απ�
τ�ν Aδ. K�ραή π�υ εργάστηκε συ-
στηματικά πρ�ς την κατεύθυνση αυ-
τή, � Kων. Π�λυ�ρ�νιάδης, � K. Mι-
νωίδης Mηνάς, � Παν. K�δρικάς, �
Kων. Nικ�λ�π�υλ�ς, � Γρηγ. Παλαι�-
λ�γ�ς, � Mι�. Σ�ινάς και άλλ�ι. Tρία
κυρίως επι�ειρήματα αναπτύσσ�νται
απ� την ελληνική πλευρά: α) H κ�ι-
ν�τητα τ�υ π�λιτισμ�ύ, δηλαδή η
συμ"�λή της αρ�αίας Eλλάδας στη
διαμ�ρ�ωση τ�υ ευρωπαϊκ�ύ πνεύ-
ματ�ς και π�λιτισμ�ύ και τ� �ρέ�ς
π�υ εί�ε η Eυρώπη απέναντι στ�υς
απ�γ�ν�υς των αρ�αίων. Oι Eλληνες
$ητ�ύσαν πια μία ισ�τιμη θέση στην
ευρωπαϊκή �ικ�γένεια. ") T� θέμα
της ν�μιμ�τητας τ�υ ελληνικ�ύ αγώ-
να. (Oπως υπ�στηρι$�ταν, η �θωμα-
νική κυριαρ�ία δεν εί�ε αναγνωρι-
στεί π�τέ ως ν�μιμη απ� τ�υς Eλλη-
νες, α��ύ η πτώση τ�υ Bυ$αντί�υ
δεν επισ�ραγίστηκε με κανέναν �ρ-
κ� υπ�ταγής στ�υς Oθωμαν�ύς.) γ)
T� "αθιά ρι$ωμέν� αίσθημα πρ�σω-
ριν�τητας των Oθωμανών στ�ν ευ-
ρωπαϊκ� �ώρ�. Aς σημειωθεί εδώ �τι
η ν��τρ�πία αυτή θα αλλά�ει �υσια-
στικά μ�ν�ν έναν αιώνα αργ�τερα,
�ταν � M�υστα�ά Kεμάλ, μεμ��με-

ν�ς τη στρατιωτική δ�μή της Oθω-
μανικής Aυτ�κρατ�ρίας και τις κατα-
κτητικές της διαθέσεις, κηρύσσει
την ειρήνη και την �ικ�ν�μική πρ��-
δ� και στερεώνει τ�υς T�ύρκ�υς στ�
�ώρ� �π�υ "ρίσκ�νταν.

Πρ�σ��ρά

Kρίν�ντας, τέλ�ς, τα απ�τελέσμα-
τα �λης αυτής της κινητ�π�ίησης θα
μπ�ρ�ύσε να σημειώσει κανείς τα α-
κ�λ�υθα: Aν στ� �ν�μα τ�υ �ιλελλη-
νισμ�ύ διαμ�ρ�ώθηκαν καταστάσεις
�ένες πρ�ς τα αρ�ικά τ�υ κίνητρα,
αν τ� κίνημα αυτ� �ρησιμ�π�ιήθηκε
συ�νά για ιδι�τελείς σκ�π�ύς απ� ά-
τ�μα και κυ"ερνήσεις, τ�ύτα �λα
δεν εί�αν ως συνέπεια να ε��υδετε-
ρώσ�υν τα θετικά απ�τελέσματα
π�υ πρ�έκυψαν. Eτσι, πέρα απ� την
υλική συνδρ�μή στ�ν αγωνι$�μεν�
ελληνικ� λα� "αραίνει η ηθική υπ�-
στήρι�η απ� την �π�ία άντλησαν �ι
Eλληνες, ως μέλη της ευρύτερης ευ-
ρωπαϊκής �ικ�γένειας, την ψυ�ική
τ�υς δύναμη για να συνε�ίσ�υν, παρ’
�λες τις ανυπέρ"λητες ε�ωτερικές
και εσωτερικές αντι���τητες, την
πάλη για την εθνική τ�υς υπ�σταση.

Kαι τ� σημεί� αυτ�, η επίμ�νη συ-
νέ�ιση τ�υ π�λέμ�υ ώς τ� τέλ�ς, με
τα �π�ια σημεία καμπής στη διαδρ�-
μή, είναι και η μεγάλη πρ�σ��ρά, η
�π�ία επισ�ραγίστηκε με τη Nαυμα-

�ία τ�υ Nαυαρίν�υ. Tα πράγματα εί-
�αν πάρει τη ��ρά τ�υς· δεν υπήρ�ε
πια στις συνειδήσεις περίπτωση ανα-
στρ��ής των γεγ�ν�των. Aπ� την
πεισματική αυτή συνέ�ιση επηρεά-
στηκαν �ι κυ"ερνήσεις και �δηγήθη-
καν τελικώς ν’ αλλά��υν στάση, κι-
ν�ύμενες ��ι μ�ν�ν υπ� την πίεση
της κ�ινής γνώμης –� ρ�λ�ς της �-
π�ίας έ�ει, ίσως, κάπως υπερεκτιμη-
θεί– αλλά για να κατ��υρώσ�υν έ-
γκαιρα, η κάθε μία απ� τη μεριά της,
τα δικά της συμ�έρ�ντα στ� �ώρ�
της Aνατ�λικής Mεσ�γεί�υ, τώρα
π�υ εί�αν διαταρα�θεί �ι ισ�ρρ�πίες
στην περι��ή.
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