
Φιλέλληνες 

Με τον όρο Φιλέλληνες έμειναν γνωστοί πολίτες και στρατιωτικοί, κυρίως από τη Γαλλία, την Αγγλία, 

την Ιταλία, την Πολωνία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, που βοήθησαν στην προετοιμασία και την ευτυχή 

εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, είτε μέσω της συμμετοχής τους στις πολεμικές 

επιχειρήσεις, είτε με χρήματα, είτε δημιουργώντας γραπτά και έργα τέχνης που σκοπό τους είχαν να 

προβάλλουν την ελληνική προσπάθεια στο εξωτερικό. 

Ιστορία του όρου 

Ο όρος κάνει την εμφάνισή του από την αρχαιότητα και απαντάται στα κείμενα του Πλάτωνα, του 

Ηρόδοτου, του Ισοκράτη, κλπ. Σε μεγάλο βαθμό αντανακλά την σπουδή των Ελλήνων να 

προστατεύσουν τον Ελληνικό πολιτισμό απέναντι στην Περσική επιθετικότητα. Ο όρος καταγράφεται 

έντονα κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο. Στην Αναγέννηση ο όρος χρησιμοποιήθηκε από 

τον Άλδο Μανούτιο που αποκαλεί «φιλέλληνες» αυτούς που αγαπούσαν την αρχαία ελληνική 

φιλολογία. 

Ετσι ο φιλελληνισμός αναδεικνύεται ως διαχρονικό ρεύμα στην ιστορία, που τροφοδοτείται από την 

πνευματική ακτινοβολία του Ελληνισμού. 

Κατά τον 18ο αιώνα, ο όρος φιλελληνισμός αναφέρεται στο βιβλίο του Ιώσηπου Μοισιόδακα 

«Θεωρία της Γεωγραφίας» το οποίο εκδόθηκε στην Βιέννη το 1781 και σημειώνει χαρακτηριστικά, 

«…όσοι Έλληνες φιλεπιστήμονες κατοικούσιν εν ταις παραλίαις, καθώς φερ’ ειπείν, εν Σμύρνη, εν 

Κωνσταντινουπόλει, εν Θεσσαλονίκη, πάντες έχουσιν την ευκαιρίαν ώστε να προμηθευθώσιν υπό 

Σφαιρών αγγλικών δια μέσου εμπόρων Άγγλων, οίτινες ενδημούσιν εν ταις ρηθείσαις πόλεσιν επί 

εμπορία και οίτινες ουκ απαξιώσουσιν παντώς μίαν υπουργίαν εμπρέπουσαν τω φιλελληνισμώ, τον 

οποίον οι Άγγλοι πάντοτε και απανταχού επαγγέλονται ημίν.». Επρόκειτο για μια κίνηση που 

αφορούσε άτομα, οργανώσεις και ομάδες και δεν συνιστούσε κρατική εξωτερική πολιτική. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα, χάρη στα κυρίαρχα ρεύματα της εποχής, ο δυτικός πολιτισμός έχει λάβει 

πλέον έναν ενθουσιώδη ελληνοκεντρικό χαρακτήρα, και η κοινή γνώμη είναι έτοιμη να υπηρετήσει 

ένα νέο φιλελληνικό ρεύμα και να στηρίξει τον αγώνα των Ελλήνων για την απελευθέρωση της 

Ελλάδας, που αποτελεί την κοιτίδα του πολιτισμού της. 

Σημαντικό ρόλο στη διάδοση του φιλελληνικού κινήματος στην Ευρώπη στην αρχή της Επανάστασης 

έπαιξε ο Πέτρος Ηπίτης, εθναπόστολος, Φιλικός και προσωπικός γιατρός του Αλέξανδρου Υψηλάντη. 

Ο Ηπίτης εφοδιασμένος με συστατικές επιστολές και διακηρύξεις από τον Δημήτριο Υψηλάντη και 

ως «πολύγλωσσος και επιτήδειος» θεωρήθηκε το κατάλληλο πρόσωπο, για να καλλιεργήσει στο 



εξωτερικό την ηθική και υλική συμπαράσταση στον Αγώνα, καταβάλλοντας μάλιστα προσπάθειες να 

συγγραφούν ξενόγλωσσα φυλλάδια υπέρ των ελληνικών θέσεων. 

Οι καταγεγραμμένοι φιλέλληνες που ήρθαν και πολέμησαν στην Ελλάδα αγγίζουν τους 940 και 

προηγούνται όσοι προέρχονται από γερμανικές χώρες (342) και ακολουθούν οι Γάλλοι (196), οι 

Ιταλοί (137), οι Άγγλοι (99) και στη συνέχεια οι Ελβετοί (35), Πολωνοί (30), Ολλανδοί και Βέλγοι (17), 

Αμερικανοί (12), Ούγγροι (9), Σουηδοί (9), Ισπανοί (9), Δανοί (8) και 33 άγνωστης εθνικότητας. Ένας 

στους τρεις σκοτώθηκε σε μάχη ή πέθανε από κακουχίες ή τραυματισμούς.(313 από τους 940). 

Αλεξάντρ Πούσκιν (1799-1837) 

Ρώσος λογοτέχνης και ποιητής. 

 

Αλμέιδα Αντόνιο (Figueira d'Almeida, 1784-1847) 

Πορτογάλος αξιωματικός και φιλέλληνας από το Έλβας. Διακρίθηκε σε πολλές μάχες (Τριπολιτσά, 

Χίος, Αττική). 

 

Άστιγξ, Φραγκίσκος Άμπνεϋ (Hastings, 1794-1828) 

Άγγλος αξιωματικός του ναυτικού και θερμός φιλέλληνας. Με το ατμήλατο πλοίο Καρτερία" πήρε 

μέρος σε πολλές ναυτικές επιχειρήσεις με μεγάλη επιτυχία (Βόλος 

 

Βίκτωρ Ουγκό 

ο γνωστός Γάλλος συγγραφέας, που έγραψε ποιήματα εμπνευσμένα από την ελληνική επανάσταση. 

 

Βούρβαχης Διονύσιος (Ζαννής 1787-1827) 

Ελληνογάλλος στρατιωτικός, αγωνιστής του 1821. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες και σκοτώθηκε στο 

Καματερό Αττικής σε μάχη εναντίον του Κιουταχή. 

 

Βουτιέ Ολιβιέ (Voutier, 1796-;) 



Γάλλος φιλέλληνας ειδικός στο πυροβολικό. Ανακάλυψε στη Μήλο το άγαλμα της Αφροδίτης και το 

έστειλε στη Γαλλία. Ήταν υπασπιστής του Μαυροκορδάτου στο Πέτα (1822). Πήρε μέρος σε πολλές 

μάχες, στης Τριπολιτσάς, κ.λπ. 

Βύρων 

Εξελληνισμένος τύπος του ονόματος του λόρδου Γεωργίου Γκόρντον Νόελ Μπάυρον (Byron, 1788-

1824), Άγγλου ρομαντικού ποιητή και μεγάλου φιλέλληνα. Εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι και άρχισε 

να οργανώνει στρατιωτικά σώματα με δικά του έξοδα. Πέθανε στις 19 Απριλίου 1824 στο Μεσολόγγι 

μέσα σε γενικό πένθος. 

 

Γαρνόφσκυ 

Πολωνός αξιωματικός, φίλος και συμμαχητής του Αλεξ. Υψηλάντη, τον οποίο συνόδευσε στο Ιάσιο 

της Μολδοβλαχίας (Φεβρουάριος 1821) ως αρχηγός σώματος ξένων εθελοντών. 

 

Γκούρας Ιωάννης (1791-1826) 

Οπλαρχηγός του 1821 από τη Γκουρίτσα Παρνασσίδας, περίφημος για τη γενναιότητα, αλλά και την 

αγριότητά του. Φιλικός. Πρωτοπαλίκαρο του Οδ. Ανδρούτσου, στο Χάνι της Γραβιάς. Έλαβε μέρος σε 

πολλές μάχες. Σκοτώθηκε από τουρκική σφαίρα την 1η Οκτωβρίου 1826. 

 

Γκυίλφορντ Φρέντερικ Νορθ (Guilford 1766-1827) 

Άγγλος φιλέλληνας, ιδρυτής της Ιονίου Ακαδημίας στην Κέρκυρα (1820). 

 

Γουέμπστερ Δανιήλ (Webster, 1782-1852) 

Αμερικανός νομομαθής και πολιτικός, θερμός φιλέλληνας. Κατά την Επανάσταση του 1821 άφησαν 

εποχή οι αγορεύσεις του υπέρ αυτής, την οποία και έμπρακτα ενίσχυσε κατά πολλούς τρόπους. 

 

Δεριγνύ Ερρίκος-Δανιήλ Γκωτιέ κόμης (De Rigny, 1782-1835) 

Γάλλος ναύαρχος και πολιτικός από τους πρωτεργάτες της πανωλεθρίας του Τουρκοαιγυπτιακού 

στόλου στο Ναβαρίνο (1827). 



 

Ερνστ Μάνγγελ 

Ούγγρος μουσικός, συνθέτης, και φιλέλληνας, Αρχιμουσικός της πρώτης στρατιωτικής μπάντας της 

Επανάστασης του 21. 

 

Εϋνάρδος, Ιωάννης Γαβριήλ (Eynard, 1775-1863) 

Γαλλοελβετός οικονομολόγος και θερμός φιλέλληνας που πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες στην 

Ελλάδα, τόσο στην Επανάσταση του 1821 όσο και μετά. 

 

Θείρσιος, Φρειδερίκος (Thiersch, 1784-1860) 

Γερμανός φιλόλογος και παιδαγωγός από το Φράιμπουργκ, θερμός φιλέλληνας. Πρόσφερε μεγάλες 

υπηρεσίες στον Ελληνικό Αγώνα του 1821 οργανώνοντας φιλελληνικές επιτροπές και διενεργώντας 

εράνους. 

 

Κάννινγκ Γεώργιος(Canning, 1770-1827) 

Περίφημος βρετανός πολιτικός και φιλέλληνας από το Λονδίνο. Μαρμάρινος ανδριάντας του, έργο 

του βρετανού γλύπτη Τσάντρεϋ (Chantrey) βρίσκεται στην ομώνυμη πλατεία της Αθήνας. 

 

Καραγεώργη της Σερβίας ή Καραγεώργεβιτς, Γεώργιος Πέτροβιτς (Τσέρνι-Γκεώργκη= Μαύρος 

Γεώργιος=Καρά Γεώργης, 1768-1817) 

Εθνικός ήρωας των Σέρβων. Στη Ρωσία έμαθε για τη Φιλική Εταιρεία και ο Γιωργάκης Ολύμπιος ήταν 

ο σύνδεσμός του με τους Έλληνες για ένα κοινό αγώνα εναντίον των Τούρκων. 

 

Καρλ Βίλχελμ φον Άιντεκ 

Γερμανός ζωγράφος. 

 



Κάρολος Ι' (1757-1836) 

Βασιλιάς της Γαλλίας από το 1824 έως το 1830, εγγονός του Λουδοβίκου ΙΕ' και αδελφός του 

Λουδοβίκου ΙΣΤ' και του Λουδοβίκου ΙΗ', με τον τίτλο κόμης του Αρτουά. Υποστήριξε με χρήματα την 

Ελληνική Επανάσταση και έστειλε στην Ελλάδα τον στρατηγό Μαιζών με τακτικό γαλλικό στρατό για 

να θέσει τέρμα στις επιχειρήσεις του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. 

 

Κάρολος Φαβιέρος (Charles Fabvier) 

Γάλλος διοικητής του τακτικού ελληνικού στρατού. 

 

Κόδριγκτων, σερ Εδουάρδος (Codrington, 1770-1851) 

Άγγλος ναύαρχος. Ως διοικητής του Στόλου της Μεσογείου, κατεναυμάχισε τον τουρκοαιγυπτιακό 

στόλο στο Ναυαρίνο (1827). 

 

Κουσιανόφσκυ Αλέξανδρος 

Πολωνός φιλέλληνας από τη Βαρσοβία. Αμέσως μετά την έναρξη της Επανάστασης του 1821 

κατέβηκε στην Ελλάδα. 

 

Λεφέβρ Ιππόλυτος (Lefebvre, +1827) 

Γάλλος φιλέλληνας. Ήλθε στην Ελλάδα το 1825 και κατατάχθηκε στο σώμα του Φαβιέρου. Πήρε 

μέρος στη μάχη του Αναλάτου, αιχμαλωτίσθηκε από τους Τούρκους, οι οποίο τον σκότωσαν στις 6 

Μαΐου 1827. 

 

Λουδοβίκος Α΄ της Βαυαρίας 

Βαυαρός βασιλιάς. 

 

Μάγ(ι)ερ Ιωάννης-Ιάκωβος (Meyer, 1798-1826) 



Ελβετός γιατρός και φιλέλληνας από τη Ζυρίχη. Το 1823 κατέβηκε στο Μεσολόγγι και ίδρυσε 

νοσοκομείο. Παντρεύτηκε Ελληνίδα. Πολέμησε στο Μεσολόγγι και σκοτώθηκε στην Έξοδο (10 

Απριλίου 1826). 

 

Μαιζών Νικόλαος-Ιωσήφ (μαρκήσιος Maison, 1771-1840) 

Γάλλος στρατάρχης από το Επιναί. Διακρίθηκε στους Ναπολεόντειους πολέμους. Το 1828 στάλθηκε 

στην Πελοπόννησο με σκοπό να εκδιώξει τον Ιμπραήμ από εκεί, πράγμα που το πέτυχε. 

 

Μαξίμ Ρεμπώ 

Γάλλος Φιλέλληνας, συνταγματάρχης και συγγραφέας 

 

Μινιάκ Πιέρ (Mignac, +1822) 

Γάλλος φιλέλληνας ήλθε στην Ελλάδα το 1822. σκοτώθηκε στη μάχη του Πέτα (4 Ιουλίου 1822) 

πολεμώντας γενναία. 

 

Μιρτσιέφσκυ (Mirziewsky, +1822) 

Πολωνός φιλέλληνας. Σκοτώθηκε πολεμώντας γενναία στη μάχη του Πέτα (4 Ιουλίου 1822). 

 

Μορίς Περζά 

Γάλλος αξιωματικός, φιλέλληνας και συγγραφέας, από τους πρώτους εθελοντές του τακτικού 

ελληνικού στρατού. 

 

Μούρραιυ Κάρολος (λόρδος Charles Murray, + 1824) 

Σκώτος φιλέλληνας. Κατέβηκε μαζί με τον Μπάιρον στην Ελλάδα, αλλά αρρώστησε και πέθανε στις 

11 Αυγούστου 1824. Διέθεσε πολλά χρήματα για τον Αγώνα. 

 



Μπεραντζέφσκυ Ιωσήφ (19ος αι.) 

Πολωνός φιλέλληνας, ήλθε στην Ελλάδα το 1821 με τους δύο αδελφούς του και 180 στρατιώτες 

εξοπλισμένους με δικά του έξοδα. 

 

Μπρούνο 

Ιταλός που ήρθε μαζί με το Βύρωνα στην Ελλάδα και πέθανε στο Ναύπλιο το 1827. 

 

Μυλλέρος (Μύλλερ), Γουλιέλμος (Mueller, 1794-1827) 

Γερμανός ποιητής από το Ντεσσάου, θερμός φιλέλληνας (τον αποκαλούσαν ο Έλλην Μύλλερ")." 

 

Νόρμαν, Κάρολος Αλβέρτος ντ'Ερενφελς, κόμης - (Normann, 1784-1822) 

Γερμανός φιλέλληνας από τη Στουτγάρδη. Τραυματίστηκε στη μάχη του Πέτα και πέθανε από το 

τραύμα του στο Μεσολόγγι. 

 

Ντελακρουά, Ευγένιος-Βίκτωρ-Φερδινάνδος (Delacroix, 1798-1863) 

Διάσημος γάλλος ζωγράφος της ρομαντικής σχολής από το Σαραντόν Σαιν Μώρις, θερμός φίλος της 

Ελλάδας. 

 

Ντυμόν, Ερρίκος (Dumont, +1852) 

Γάλλος γιατρός και φιλέλληνας από το Νεσατέλ. 

 

Ορλώφ 

Επώνυμο οικογένειας Ρώσων ευγενών, ορισμένα μέλη της οποίας συνδέθηκαν με τους αγώνες των 

Ελλήνων για την ανεξαρτησία τους, κυρίως στον 18ο αιώνα. 

 



Πουκεβίλ, Φρανσουά (Pouqeville προφέρεται Πουκβίλ, 1770-1838) 

Γάλλος διπλωμάτης, περιηγητής και ιστορικός από το Μαλρώ, θερμός φιλέλληνας. Τα έργα του 

συνέβαλαν πολύ στην ανάπτυξη του φιλελληνικού ρεύματος στην Ευρώπη. 

 

Ρατζιέρης (το σωστό είναι Ραζιέρι, Rasieri, +1825) 

Ιταλός φιλέλληνας από το Πεδεμόντιο ή από τη Σαρδηνία, αξιωματικός του μηχανικού. 

 

Ριγκάλ, Στέφανος, Κλαύδιος (Rigal, +1827) 

Αξιωματικός του γαλλικού στρατού και φιλέλληνας, από την πόλη Αρλ. Με την κήρυξη της 

Επανάστασης του 1821 ήλθε στην Ελλάδα και κατατάχθηκε στο λόχο των Φιλελλήνων. 

 

Ροζαρόλ ή Ροζαρόλι, Ιωσήφ (υποστράτηγος βαρώνος Ροζαρόλ Σκόρζα, Rossaroli, 1775-1825) 

Ιταλός στρατιωτικός και φιλέλληνας από τη Νεάπολη, καταγόμενος από τους κόμητες Λαβάνια. 

 

Ρομπέρ, Φραγκίσκος (Robert, 1796q-1826) 

Γάλλος φιλέλληνας, αξιωματικός (ταγματάρχης) του στρατού του Ναπολέοντος. Μετά την έναρξη της 

Επανάστασης του 1821 ήλθε στην Ελλάδα και κατατάχθηκε στο σώμα των Φιλελλήνων. 

 

Σανταρόζα, κόμης Σαντόρε ντι- (Santarosa, 1783-1825) 

Ιταλός φιλέλληνας από το Σαβιλιάνο της Σαβοΐας. Πέθανε στη στην πτώση της Σφακτηρίας (1825). 

 

Σατωβριάνδος, Φρανσουά Ωγκύστ Ρενέ υποκόμης- (Chauteaubriand, 1768-1848) 

Γάλλος συγγραφέας, πρόδρομος του Ρομαντισμού, ακαδημαϊκός και πολιτικός, θερμός φιλέλληνας. 

Περιηγητής, συγγραφέας Οδοιπορικού και υπομνημάτων που έκαναν γνωστή την κατάσταση της 

Ελλάδας στην Ευρώπη. 

 



Σεβαλιέ Λουϊ-Λουδοβίκος (Chevalier +1822) 

Ελβετός αντισυνταγματάρχης και φιλέλληνας από την πόλη Ορντρ (Ordre). 

 

Σέλλεϋ, Πέρσυ Μπυςς (Sheley, 1792-1822) 

Ένας από τους μεγαλύτερους λυρικούς ποιητές της Αγγλίας και θερμός φιλέλληνας. 

 

Σκουλένι (Sculiani) 

Χωριό της Μολδαβίας (Ρουμανία) στον ποταμό Σίζα, παραπόταμο του Προύθου. Κοντά βρίσκεται η 

Μονή Σκουλενίου, όπου στις 16-17 Ιουνίου 1821 έγινε η τελευταία μάχη της Επανάστασης στη 

Μολδοβλαχία. 

 

Στάνχωπ, Λέστερ (Stanhope, 1784-1862) 

Άγγλος ευγενής (κόμης του Χάρρινγκτον), συνταγματάρχης, φίλος του Λόρδου Βύρωνος και θερμός 

φιλέλληνας, μέλος της Εταιρείας των Φιλομούσων. 

 

Στρογκόνωφ, Γρηγόριος Αλεξάνδροβιτς (1770-1857) 

Ρώσος διπλωμάτης, από μεγάλη οικογένεια ευγενών. Ήταν πρεσβευτής στην Τουρκία την εποχή της 

Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Θερμός φιλέλληνας, βοήθησε με κάθε τρόπο τον Αγώνα. 

 

Σωνιέρος, Σπυρίδων (Saunier, 1798-1864) 

Κερκυραίος ελληνογάλλος αγωνιστής του 1821. 

 

Ταϊχμάν, Γουλιέλμος (Teichmann, +1822) 

Γερμανός (Πρώσος) φιλέλληνας υπολοχαγός από το Βερολίνο, που σκοτώθηκε στη μάχη του Πέτα (4 

Ιουλίου 1822). 

 



Τζωρτζ Τζάρβις 

O πρώτος Αμερικανός φιλέλληνας , που έλαβε μέρος στον Αγώνα του 1821. 

 

Τζώρτζ, σερ Ριχάρδος (Church, προφ. Τσέρτς, επικράτησε το Τσώρτς 1784-1873) 

Στρατιωτικός και φιλέλληνας από το Κορκ της Ιρλανδίας. 

 

Τόμας Γκόρντον 

Σκώτος αξιωματικός που προσέφερε όπλα και χρήματα, και συμμετείχε στην πολιορκία της Τρίπολης. 

 

Τράιμπερ, Ερρίκος (TreiberB, 1769-1882) 

Γερμανός γιατρός και φιλέλληνας από το Μαϊνίγγεν της Σαξονίας. 

 

Τσέντνερ, ιππότης Φρειδερίκος φον-(Zentner) 

Φιλέλληνας βαυαρός αξιωματικός (λοχαγός) του μηχανικού, από αριστοκρατική οικογένειας. 

 

Φίνλεϋ, Γεώργιος (Finley, Finlay, 1799-1875) 

Βρετανός (Σκώτος), ιστορικός και φιλέλληνας, από το Φάβερσαμ. 

 

Φρανκ Χέιστινγκς (Frank Hastings) 

Βρετανός αξιωματικός του ναυτικού που πρόσφερε χρήματα και συμμετείχε στις επιχειρήσεις. 

 

Φρήντριχ Χαίλντερλιν 

Γερμανός ποιητής. 

 



Φρίντριχ Σίλερ 

Γερμανός ποιητής. 

 

Φωριέλ, Κλωντ-Σαρλ (Fauriel, 1772-1844) 

Γάλλος φιλόλογος και ιστορικός από το Σαιντ-Ετιέν. Με τις μελέτες του πάνω σε θέματα της 

ελληνικής δημοτικής ποιήσεως, που εξέδωσε σε δυο τόμους (Δημώδη άσματα της νεωτέρας 

Ελλάδος" 

 

Χάμιλτον (Commodore Hamilton, 1788;-1856;) 

Σκώτος κομμοδόρος (+αρχηγός μοίρας) του βρετανικού ναυτικού, θερμός φιλέλληνας. 

 

Χαν, Αμεδαίος-Εμμανουήλ (Hahn, 1801-1867) 

Ελβετός φιλέλληνας αξιωματικός από τη Βέρνη. 

 

Χάου, Σαμουήλ Γκρίντλεϋ (Howe, 1801-1876) 

Αμερικανός γιατρός, παιδαγωγός και φιλάνθρωπος, θερμός φιλέλληνας από τη Βοστόνη. Ήλθε στην 

Ελλάδα το 1824 ως απεσταλμένος του Φιλελληνικού Κομιτάτου της Βοστόνης. 

 

Χένρικ Νικολά Κρέιερ 

Δανός Φιλέλληνας. 

 

Χέϋδεν, Λογγίνος, κόμης- (Heydek και όχι Heyden, 1772-1840) 

Ρώσος ναύαρχος, καταγόμενος από ευγενή οικογένεια της Ολλανδίας. Το 1827 στάλθηκε από τον 

τσάρο Νικόλαο Β' στη Μεσόγειο με τη ναυαρχίδα Αζόφ" και άλλα επτά πλοία. Κατόρθωσε να πείσει 

τους άλλους δύο ναυάρχους της Αγγλίας Κόδριγκτον και της Γαλλίας Δεριγνύ 

 



Χιλλ, Ιωάννης-Ερρίκος (John Henry Hill, 1791-1882) 

Αμερικανός ιεραπόστολος και φιλέλληνας από την Κολούμπια. 

 

Ωρκαρτ Δαυίδ (Urquhart, Ουρκουάρτος, 1805-1877) 

Άγγλος (Σκώτος) φιλέλληνας, διπλωμάτης και συγγραφέας. 
 
Αλεξάντρ Πούσκιν (1799-1837) 
Ρώσος λογοτέχνης και ποιητής. 
 
Αλμέιδα Αντόνιο (Figueira d’Almeida, 1784-1847) 
Πορτογάλος αξιωματικός και φιλέλληνας… 
 
Άστιγξ, Φραγκίσκος Άμπνεϋ (Hastings, 1794-1828) 
Άγγλος αξιωματικός του ναυτικού και… 
 
Βίκτωρ Ουγκό 
O γνωστός Γάλλος συγγραφέας, που έγραψε… 
 
Βούρβαχης Διονύσιος (Ζαννής 1787-1827) 
Ελληνογάλλος στρατιωτικός, αγωνιστής… 
 
Βουτιέ Ολιβιέ (Voutier, 1796-;) 
Γάλλος φιλέλληνας ειδικός στο πυροβολικό.… 
 
Βύρων 
Εξελληνισμένος τύπος του ονόματος… 
 
Γαρνόφσκυ 
Πολωνός αξιωματικός, φίλος και συμμαχητής… 
 
Γκούρας Ιωάννης (1791-1826) 
Οπλαρχηγός του 1821 από τη Γκουρίτσα… 
 
Γκυίλφορντ Φρέντερικ Νορθ (Guilford 1766-1827) 
Άγγλος φιλέλληνας, ιδρυτής της Ιονίου… 
 
Γουέμπστερ Δανιήλ (Webster, 1782-1852) 
Αμερικανός νομομαθής και πολιτικός,… 
 
Δεριγνύ Ερρίκος-Δανιήλ Γκωτιέ κόμης (De Rigny, 1782-1835) 
Γάλλος ναύαρχος και πολιτικός από… 
 
Ερνστ Μάνγγελ 
Ούγγρος μουσικός, συνθέτης, και φιλέλληνας,… 



 
Εϋνάρδος, Ιωάννης Γαβριήλ (Eynard, 1775-1863) 
Γαλλοελβετός οικονομολόγος και θερμός… 
 
Θείρσιος, Φρειδερίκος (Thiersch, 1784-1860) 
Γερμανός φιλόλογος και παιδαγωγός… 
 
Κάννινγκ Γεώργιος(Canning, 1770-1827) 
Περίφημος βρετανός πολιτικός και… 
 
Καραγεώργη της Σερβίας ή Καραγεώργεβιτς, Γεώργιος Πέτροβιτς 
(Τσέρνι-Γκεώργκη= Μαύρος Γεώργιος=Καρά Γεώργης, 1768-1817) 
Εθνικός ήρωας των Σέρβων. Στη Ρωσία… 
 
Καρλ Βίλχελμ φον Άιντεκ 
Γερμανός ζωγράφος. 
 
Κάρολος Ι’ (1757-1836) 
Βασιλιάς της Γαλλίας από το 1824 έως… 
 
Κάρολος Φαβιέρος (Charles Fabvier) 
Γάλλος διοικητής του τακτικού ελληνικού… 
 
Κόδριγκτων, σερ Εδουάρδος (Codrington, 1770-1851) 
Άγγλος ναύαρχος. Ως διοικητής του… 
 
Κουσιανόφσκυ Αλέξανδρος 
Πολωνός φιλέλληνας από τη Βαρσοβία.… 
 
Λεφέβρ Ιππόλυτος (Lefebvre, +1827) 
Γάλλος φιλέλληνας. Ήλθε στην Ελλάδα… 
 
Λουδοβίκος Α΄ της Βαυαρίας 
Βαυαρός βασιλιάς. 
 
Μάγ(ι)ερ Ιωάννης-Ιάκωβος (Meyer, 1798-1826) 
Ελβετός γιατρός και φιλέλληνας από… 
 
Μαιζών Νικόλαος-Ιωσήφ (μαρκήσιος Maison, 1771-1840) 
Γάλλος στρατάρχης από το Επιναί. Διακρίθηκε… 
 
Μαξίμ Ρεμπώ 
Γάλλος Φιλέλληνας, συνταγματάρχης… 
 
Μινιάκ Πιέρ (Mignac, +1822) 
Γάλλος φιλέλληνας ήλθε στην Ελλάδα… 
 
Μιρτσιέφσκυ (Mirziewsky, +1822) 



Πολωνός φιλέλληνας. Σκοτώθηκε πολεμώντας… 
 
Μορίς Περζά 
Γάλλος αξιωματικός, φιλέλληνας και… 
 
Μούρραιυ Κάρολος (λόρδος Charles Murray, + 1824) 
Σκώτος φιλέλληνας. Κατέβηκε μαζί… 
 
Μπεραντζέφσκυ Ιωσήφ (19ος αι.) 
Πολωνός φιλέλληνας, ήλθε στην Ελλάδα… 
 
Μπρούνο 
Ιταλός που ήρθε μαζί με το Βύρωνα… 
 
Μυλλέρος (Μύλλερ), Γουλιέλμος (Mueller, 1794-1827) 
Γερμανός ποιητής από το Ντεσσάου,… 
 
Νόρμαν, Κάρολος Αλβέρτος ντ’Ερενφελς, κόμης – (Normann, 1784-1822) 
Γερμανός φιλέλληνας από τη Στουτγάρδη.… 
 
Ντελακρουά, Ευγένιος-Βίκτωρ-Φερδινάνδος (Delacroix, 1798-1863) 
Διάσημος γάλλος ζωγράφος της ρομαντικής… 
 
Ντυμόν, Ερρίκος (Dumont, +1852) 
Γάλλος γιατρός και φιλέλληνας από… 
 
Ορλώφ 
Επώνυμο οικογένειας Ρώσων ευγενών,… 
 
Πουκεβίλ, Φρανσουά (Pouqeville προφέρεται Πουκβίλ, 1770-1838) 
Γάλλος διπλωμάτης, περιηγητής και… 
 
Ρατζιέρης (το σωστό είναι Ραζιέρι, Rasieri, +1825) 
Ιταλός φιλέλληνας από το Πεδεμόντιο… 
 
Ριγκάλ, Στέφανος, Κλαύδιος (Rigal, +1827) 
Αξιωματικός του γαλλικού στρατού… 
 
Ροζαρόλ ή Ροζαρόλι, Ιωσήφ (υποστράτηγος βαρώνος Ροζαρόλ Σκόρζα, 
Rossaroli, 1775-1825) 
Ιταλός στρατιωτικός και φιλέλληνας… 
 
Ρομπέρ, Φραγκίσκος (Robert, 1796q-1826) 
Γάλλος φιλέλληνας, αξιωματικός (ταγματάρχης)… 
 
Σανταρόζα, κόμης Σαντόρε ντι- (Santarosa, 1783-1825) 
Ιταλός φιλέλληνας από το Σαβιλιάνο… 
 



Σατωβριάνδος, Φρανσουά Ωγκύστ Ρενέ υποκόμης- (Chauteaubriand, 
1768-1848) 
Γάλλος συγγραφέας, πρόδρομος του… 
 
Σεβαλιέ Λουϊ-Λουδοβίκος (Chevalier +1822) 
Ελβετός αντισυνταγματάρχης και φιλέλληνας… 
 
Σέλλεϋ, Πέρσυ Μπυςς (Sheley, 1792-1822) 
Ένας από τους μεγαλύτερους λυρικούς… 
 
Σκουλένι (Sculiani) 
Χωριό της Μολδαβίας (Ρουμανία) στον… 
 
Στάνχωπ, Λέστερ (Stanhope, 1784-1862) 
Άγγλος ευγενής (κόμης του Χάρρινγκτον),… 
 
Στρογκόνωφ, Γρηγόριος Αλεξάνδροβιτς (1770-1857) 
Ρώσος διπλωμάτης, από μεγάλη οικογένεια… 
 
Σωνιέρος, Σπυρίδων (Saunier, 1798-1864) 
Κερκυραίος ελληνογάλλος αγωνιστής… 
 
Ταϊχμάν, Γουλιέλμος (Teichmann, +1822) 
Γερμανός (Πρώσος) φιλέλληνας υπολοχαγός… 
 
Τζωρτζ Τζάρβις 
O πρώτος Αμερικανός φιλέλληνας , που… 
 
Τζώρτζ, σερ Ριχάρδος (Church, προφ. Τσέρτς, επικράτησε το Τσώρτς 
1784-1873) 
Στρατιωτικός και φιλέλληνας από το… 
 
Τόμας Γκόρντον 
Σκώτος αξιωματικός που προσέφερε… 
 
Τράιμπερ, Ερρίκος (TreiberB, 1769-1882) 
Γερμανός γιατρός και φιλέλληνας από… 
 
Τσέντνερ, ιππότης Φρειδερίκος φον-(Zentner) 
Φιλέλληνας βαυαρός αξιωματικός (λοχαγός)… 
 
Φίνλεϋ, Γεώργιος (Finley, Finlay, 1799-1875) 
Βρετανός (Σκώτος), ιστορικός και φιλέλληνας,… 
 
Φρανκ Χέιστινγκς (Frank Hastings) 
Βρετανός αξιωματικός του ναυτικού… 
 



Φρήντριχ Χαίλντερλιν 
Γερμανός ποιητής. 
 
Φρίντριχ Σίλερ 
Γερμανός ποιητής. 
 
Φωριέλ, Κλωντ-Σαρλ (Fauriel, 1772-1844) 
Γάλλος φιλόλογος και ιστορικός από… 
 
Χάμιλτον (Commodore Hamilton, 1788;-1856;) 
Σκώτος κομμοδόρος (+αρχηγός μοίρας)… 
 
Χαν, Αμεδαίος-Εμμανουήλ (Hahn, 1801-1867) 
Ελβετός φιλέλληνας αξιωματικός από… 
 
Χάου, Σαμουήλ Γκρίντλεϋ (Howe, 1801-1876) 
Αμερικανός γιατρός, παιδαγωγός και… 
 
Χένρικ Νικολά Κρέιερ 
Δανός Φιλέλληνας. 
 
Χέϋδεν, Λογγίνος, κόμης- (Heydek και όχι Heyden, 1772-1840) 
Ρώσος ναύαρχος, καταγόμενος από ευγενή… 
 
Χιλλ, Ιωάννης-Ερρίκος (John Henry Hill, 1791-1882) 
Αμερικανός ιεραπόστολος και φιλέλληνας… 
 
Ωρκαρτ Δαυίδ (Urquhart, Ουρκουάρτος, 1805-1877) 
Άγγλος (Σκώτος) φιλέλληνας, διπλωμάτης… 
 
 


