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Ε

κ προοιμίου σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη σημερινή σας
τιμητική παρουσία στην επετειακή εκδήλωση της Εταιρείας
μας για τον Μακεδονικό Αγώνα και τους Βαλκανικούς Πολέμους. Πριν αναλύσω το κυρίως θέμα, το οποίο ανέλαβα να αναπτύξω,
θα ήθελα να τονίσω τη διαπίστωση, ότι οι συγκεκριμένοι Αγώνες για
την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας δεν ερευνήθηκαν σε όλες τους
τις λεπτομέρειες. Τα διδάγματα που ως Έθνος αντλούμε από αυτούς
δεν αξιοποιούνται, όπως αρμόζει, από την επίσημη Πολιτεία, καθώς
ακόμη και σήμερα, ελάχιστα μνημονεύουμε και γνωρίζουμε κάποιους
που στάθηκαν αρωγοί στους εν λόγω αγώνες, κάποιους που, αν και
ξένοι, αισθάνονταν δύο φορές Έλληνες, αισθάνονταν ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ.
Ας αποτελέσει λοιπόν η σημερινή μας εκδήλωση ένα πνευματικό μνημόσυνο γι’ αυτούς τους αδελφούς μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύτιμη προσφορά τους στην Πατρίδα μας και, ιδιαίτερα, στη Μακεδονία μας.

Φιλέλληνες στην Επανάσταση του 1821

Ο Φιλελληνισμός, ως στοιχείο έμπνευσης από τις αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού αλλά και δράσης προς υποστήριξη των
Πανηγυρικός Λόγος για τον εορτασμό της Ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα που εκφωνήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2017 στην Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Αποτελεί προδημοσίευση ευρύτερης μελέτης του
γράφοντος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, με θέμα τον Φιλελληνισμό στη Μακεδονία κατά τον 19ο και τον 20ό αι.
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ελληνικών θέσεων, εκδηλώθηκε αρκετά πριν από την Ελληνική Επανάσταση. Ωστόσο, στη διάρκεια του αγώνα της Παλιγγενεσίας, εξαιτίας της διεθνούς συγκίνησης για τον ευγενή και φιλελεύθερο αγώνα του Ελληνικού Έθνους, που διεκδικούσε την ανεξαρτησία του από
την οθωμανική τυραννία, το Φιλελληνικό κίνημα απέκτησε μαζικές
διαστάσεις, κινητοποιώντας χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Οι μορφές του Φιλελληνισμού σχετίζονταν είτε με τη συμμετοχή σε
διάφορα Φιλελληνικά κομιτάτα, είτε με τη συμμετοχή σε διαδηλώσεις και εράνους υπέρ των αγωνιζομένων Ελλήνων. Ο Φιλελληνισμός
έλαβε επίσης τη μορφή του πολιτικού ακτιβισμού, με τον ερχομό
στην ελληνική Χερσόνησο για την ενίσχυση των Ελλήνων επαναστατών στα όπλα ή τη συνδρομή στην επιμελητεία και την περίθαλψη.
Μορφές με διεθνή ακτινοβολία και επιρροή, όπως ο λόρδος Βύρων
(Μπάιρον), ο Σανταρόζα, ο Σατωμπριάν και ο Βίκτωρ Ουγκώ, έχουν
περάσει στο πάνθεον των ηρώων της Ελληνικής Ιστορίας, αφού με
τη δράση τους ενίσχυσαν ποικιλοτρόπως την Ελληνική Επανάσταση.

Η άφιξη του Λόρδου Μπάιρον στο Μεσολόγγι (1821)

Όμως ο Φιλελληνισμός, ως στοιχείο ιδεολογικής έκφρασης, δεν διακόπηκε με την ολοκλήρωση του αγώνα της Παλιγγενεσίας. Συνεχί-
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σθηκε ανανεωμένος –σχεδόν με όλες τις εκφάνσεις του– τόσο κατά τον
19ο όσο και στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Θα έλεγε κανείς ότι η έκρηξη του Μακεδονικού Ζητήματος, μετά το 1870, στάθηκε αφορμή για
νέες εκδηλώσεις Φιλελληνισμού παγκοσμίως. Και αυτό συνέβη παρά
τις δυσκολίες που δημιουργούσε η αφύπνιση των Βουλγάρων, οι οποίοι, ως υπόδουλο χριστιανικό έθνος και οι ίδιοι, είχαν βιώσει εξίσου τις
αγριότητες των Οθωμανών, αγγίζοντας ως έναν βαθμό τα αισθήματα
αλληλεγγύης της φιλελεύθερης Ευρώπης. Κάθε φορά που το Ελληνικό
Έθνος διεκδικούσε την εδαφική του επέκταση, στην ελληνική επικράτεια έφθαναν εκατοντάδες Φιλέλληνες προκειμένου να συνδράμουν το
εγχείρημα, ενώ στα διάφορα Κοινοβούλια της Ευρώπης ή του Νέου
Κόσμου δεκάδες φωνές υψώνονταν, πιέζοντας τις κυβερνήσεις τους να
σταθούν στο πλευρό των απογόνων του Περικλή και του Θεμιστοκλή.

Ο Ιταλός Φιλέλλην Riccioti Garibaldi (Ριτσιώτης Γαριβάλδης)

Μεγαλειώδης στιγμή του Φιλελληνικού κινήματος στα τέλη του
19ου αιώνα υπήρξε η δράση του Τάγματος των Γαριβαλδινών, υπό τη
διοίκηση του Ιταλού Ριτσιότι Γκαριβάλντι (Γαριβάλδης). Το Τάγμα
αποτελούνταν από Ιταλούς Φιλέλληνες, νεαρούς στην ηλικία, οι οποίοι φορούσαν χαρακτηριστικούς κόκκινους χιτώνες. Το συγκεκριμένο
Τάγμα συμμετείχε στις πολεμικές συγκρούσεις του ατυχούς Ελληνο-
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τουρκικού Πολέμου το 1897 στο πλευρό των Ελλήνων. Το 1902 οι διευθύνοντες του Βουλγαρικού Κομιτάτου κάλεσαν τον Γαριβάλδη να
μεταβεί στη Μακεδονία για να τους ενισχύσει. Εκείνος, ωστόσο, αρνήθηκε την πρόταση των Βουλγάρων. Για την απόφασή του αυτή δέχθηκε τις ευχαριστίες του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Νεοκλή Καζάζη, προέδρου της Εταιρείας «Ελληνισμός». Μετά την Επανάσταση του Ίλιντεν, το καλοκαίρι του 1903, ο Γαριβάλδης, παραπλανηθείς και πάλι από τους Βουλγάρους δήθεν να τους βοηθήσει να απελευθερώσουν τη Μακεδονία από τον τουρκικό ζυγό, δέχθηκε αρχικά
την πρόταση. Μια επιστολή όμως του Καζάζη, στην οποία του εξέθετε λεπτομερώς τη διαμορφωμένη κατάσταση των γεγονότων, τον έπεισε να αρνηθεί και, έτσι, οι Γαριβαλδινοί δεν έλαβαν μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα. Αργότερα, συναντούμε και πάλι τον στρατηγό Ριτσιώτη Γαριβάλδη με Σώμα 1.200 Φιλελλήνων Ιταλών να λαμβάνει μέρος
στους Βαλκανικούς Πολέμους το 1912-1913. Και συγκεκριμένα, να μεταβαίνει μέσω Μετσόβου για την απελευθέρωση του Δρίσκου. Οι μεγάλες όμως απώλειες που είχε το Σώμα του τον αναγκάζουν να επιστρέψει στην εστία τους, πλην του επιτίμου λοχαγού των Γαριβαλδινών, του Ιθακήσιου ποιητή Λορέντζου Μαβίλη, ο οποίος έπεσε μαχόμενος σ’ αυτή την επιχείρηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο ο Μαβίλης κατήρτισε Σώμα από 70 Κερκυραίους εθελοντές τους οποίους όπλισε και συντηρούσε με δικά του έξοδα.
Ο γιος του Γαριβάλδη, από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ενημέρωσε ότι θα έρχονταν στην Ελλάδα 600 Ερυθροχίτωνες για να συμμετάσχουν στους αγώνες των Ελλήνων. Γνωρίζουμε ότι το 1915 ο Ριτσιώτης Γαριβάλδης αποστέλλεται στο πλευρό του Ελευθερίου Βενιζέλου,
χωρίς όμως να διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες.
Την ίδια περίοδο, ένθερμος Ιταλός Φιλέλληνας υπήρξε ο καθηγητής του Λυκείου Νεαπόλεως Γουλιέλμος Δαμιάνι, ευγενές τέκνο της
Λομβαρδίας και από τους πιο φιλελεύθερους άνδρες της εποχής του.
Η Ελλάδα αποτελούσε αντικείμενο λατρείας γι’ αυτόν και συνέπασχε
με τους Έλληνες για τα παθήματα της πατρίδας τους όχι μόνο στη
Μακεδονία αλλά και στην Κρήτη, την Κωνσταντινούπολη, τα Ιεροσόλυμα, συντάσσοντας άρθρα που προκαλούσαν αίσθηση στις ιταλικές
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εφημερίδες και υποστηρίζοντας πάντοτε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη
χώρα στην Ανατολή που μπορεί να χρησιμεύσει ως εχέγγυο προόδου και πολιτισμού.

Ελληνο-Τουρκικός Πόλεμος 1912.
Μάχη Γαριβαλδινών παρά το Δρίσκον

Ο Νεοκλής Καζάζης, ο πρόεδρος της Εταιρείας «Ελληνισμός»,
μετά την Ιταλία βρίσκεται στη Γενεύη της Ελβετίας στο πλαίσιο ενημερωτικών διαλέξεων και ιδρύει εκεί Φιλελληνικό Κομιτάτο. Σε αυτό
συμμετείχαν διακεκριμένοι άνδρες, μεταξύ των οποίων ο εγγονός του
Ιωάννη-Γαβριήλ Εϋνάρδου. Ο Καζάζης συνέταξε το Καταστατικό του
Κομιτάτου, το οποίο είχε ημερομηνία: Γενεύη, 15 Σεπτεμβρίου 1904
και έφερε τις υπογραφές του Νέσι (F. Nessi), δικηγόρου και παλαιού Φιλέλληνα, του Πιολάτι (Ι. Piolati), γνωστού τραπεζίτη και εγγονού του Εϋνάρδου, καθώς και του Βαλέτ (G. Walette), δημοσιογράφου – συγγραφέα, ως Γραμματέα. Σκοπός του Κομιτάτου ήταν, μεταξύ άλλων, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Ελληνισμού διά του
ημερησίου Τύπου ή άλλων δημοσιευμάτων, προκειμένου να διαφωτίσουν την κοινή γνώμη στην Ελβετία. Ως μέλη του εγγράφονταν άτομα
που ομονοούσαν με τον ανωτέρω καθορισμένο σκοπό.
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Ανάλογες ενέργειες με θετικά αποτελέσματα υλοποιήθηκαν από
τον ίδιο πρόεδρο της Εταιρείας «Ελληνισμός», Νεοκλή Καζάζη, στις
Βρυξέλλες του Βελγίου.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη θέση του Τύπου της Γερμανίας στα φιλελληνικά αισθήματα αποτελεί δημοσίευμα της Γενικής
Εφημερίδας του Μονάχου, μιας από τις πρώτες τότε σε κυκλοφορία
στη Γερμανία, που αναφερόταν στον ρόλο που διαδραμάτιζε το εκδιδόμενο στο Παρίσι περιοδικό της εταιρείας «Ελληνισμός». Αναφέρει
ότι το εν λόγω περιοδικό δεν ενδιατρίβει μονομερώς στο Μακεδονικό
Ζήτημα, αλλά ασχολείται και με τις πολιτικές και πολιτιστικές σχέσεις
της καθόλου Ανατολής και της Μικράς Ασίας, στις οποίες συμμετέχει
ο Ελληνισμός. Περιγράφει όμως παράλληλα και τις θλιβερές εικόνες
της κύριας φάσης του Μακεδονικού Αγώνα και μάλιστα αποδεικνύει
με αριθμούς τις θηριωδίες της βουλγαρικής προπαγάνδας.
Μεταφερόμαστε τώρα στον Φιλελληνισμό της Πορτογαλίας, για
να σημειώσουμε, ότι στην αλυσίδα των Φιλελλήνων της περιόδου εξέχουσα θέση κατέχει ο Αντώνιος Αλμέιδα, εκ των ιδρυτών του Ομίλου
Αντισφαίρισης Αθηνών το 1895. O Αλμέιδα έπεσε μαχόμενος στην πολύνεκρη και καθοριστική για την τύχη της Θεσσαλονίκης μάχη του
Κιλκίς - Λαχανά, στις 19-21 Ιουνίου 1913, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Ο Αντώνιος Αλμέιδα είχε μια μακρά πορεία στην ελληνική εθνική ιδέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρξε σύντροφος του Παύλου Μελά κατά τον πόλεμο του 1897 και τον συνέδραμε μάλιστα όταν εκείνος τραυματίσθηκε. Γράφει χαρακτηριστικά
ο Π. Μελάς σε επιστολή του προς τη γυναίκα του, Ναταλία: Ο Τώνης
μ’ επήρε και επήγαμεν εις το χειρουργείον του Ερυθρού Σταυρού
(γερμανικόν) όπου μ’ έδωκαν κινίνην.
Ο Αντώνιος Αλμέιδα ήταν εγγονός του Αντόνιο Φιγκέιρα ντ’
Αλμέιντα (Αntonio Figueira d’ Almeida), αξιωματικού του πορτογαλικού στρατού την περίοδο των Ναπολεοντίων Πολέμων, ο
οποίος ηλεκτρίσθηκε από τον ηρωικό αγώνα των Ελλήνων. Πολύ
πιο πριν, τον Σεπτέμβριο του 1825, ο ίδιος κατέφθασε στην Ελλάδα προκειμένου να καταταγεί ως εθελοντής στον τακτικό ελληνικό στρατό, που είχε οργανώσει και διοικούσε ο Γάλλος στρατηγός
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Φαβιέρος. Με την έλευση του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα, ο
Αλμέιδα έγινε επιθεωρητής του τακτικού ιππικού. Στις 22 Ιανουαρίου του 1830 διορίστηκε φρούραρχος Ναυπλίου και με την ιδιότητά του αυτή στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 συνέλαβε έναν από τους
δράστες της δολοφονίας του Κυβερνήτη, τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη, ο οποίος είχε ζητήσει άσυλο στην οικία του Γάλλου πρεσβευτή.
Για τη νομιμόφρονα στάση του ονομάστηκε επίτιμος πολίτης του
Ναυπλίου από την Ε΄ Εθνοσυνέλευση, ενώ στις 2 Μαρτίου του 1832
προβιβάστηκε σε στρατηγό από τη «Διοικητική Επιτροπή», που
ασκούσε την εξουσία στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος και αποτελούνταν από τον Αυγουστίνο Καποδίστρια, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Ιωάννη Κωλέττη.

Αντώνιος Φ. Αλμέιδα

Από τον Φιλελληνισμό της Ευρώπης –και πριν αναφερθούμε εκτενώς στον Αγγλικό και ιδιαίτερα στον Γαλλικό Φιλελληνισμό– ερχόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου η ιδέα του Φιλελληνισμού πέρασε σταδιακά στις καρδιές του αμερικανικού λαού μέσα
από τους Ομογενείς Έλληνες.
Από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και το 1912, περίπου 350.000
Έλληνες έφτασαν στην Αμερική και απασχολήθηκαν σε κάθε είδους
εργασία. Πέραν του παραδοσιακού τους ρόλου, ως εστιάτορες, οι Έλ-
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ληνες μετανάστες στην Αμερική εργάστηκαν ως καταστηματάρχες, ξενοδόχοι, επιχειρηματίες, έμποροι και οικοδόμοι. Εργάστηκαν επίσης
σε σιδηροδρόμους, ορυχεία αλλά και στη βιομηχανία ξυλείας.

Γαριβαλδινόν Σώμα Ελλήνων Αμερικής 1912

Συνολικά, υπολογίζεται ότι οι νεοαφιχθέντες Έλληνες μετανάστες
κατάφεραν να στείλουν τότε πάνω από 400.000 δολάρια αγοράζοντας έτσι για λογαριασμό του ελληνικού Ναυτικού το αντιτορπιλικό «Νέα Γενιά». Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, εκτιμάται επίσης ότι 57.000 Ελληνοαμερικανοί επέστρεψαν πίσω στην Ελλάδα και
κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, στον αγώνα των Βαλκανικών
Πολέμων. Περίπου ένας στους έξι Ελληνοαμερικανούς, από Πολιτείες
όπως η Μοντάνα, η Αϊόβα, το Κολοράντο και η Ουάσιγκτον, επέστρεψαν στην Ελλάδα για να πολεμήσουν.
Ο αγώνας της Ελλάδας να απελευθερώσει πατρογονικά εδάφη κατάφερε να αγγίξει τις καρδιές των Αμερικανών Φιλελλήνων, όπως ακριβώς κατά την Ελληνική Επανάσταση, σχεδόν πριν από έναν αιώνα.
Η βραβευμένη με Nόμπελ, Τζέιν Άνταμς (Jane Addams) συνέστησε στο Σικάγο το γνωστό «Χολ Χάους» (Hull House), προσιτό
στους Ελληνο-αμερικανούς για τη στρατιωτική τους εκπαίδευση, ενώ
ο διάσημος ταξίαρχος από το Τενεσσί, Τόμας Χάτσινσον (Thomas
Hutchinson), βετεράνος του Ισπανο-αμερικανικού Πολέμου και δρα-
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στήριο στέλεχος του κόμματος του Θεόδωρου Ρούσβελτ, κατετάγη ως
εθελοντής στον ελληνικό στρατό. Ο Χάτσινσον μετέβη στην Πάτρα,
όπου γνωρίσθηκε με επιφανείς αλλά και απλούς Έλληνες της εποχής. Από εκεί κατευθύνθηκε στην Αθήνα, στη Λεγεώνα των Γαριβαλδινών. Μαζί με άλλους Έλληνες της Αμερικής καθώς και Ευρωπαίους
αναχώρησε για το μέτωπο της Ηπείρου, στο Φουάτ Μπέη, όπου ξεκίνησε η πολιορκία του Μπιζανίου. Κατά τη διάρκεια κατάληψης όμως
του φρουρίου τραυματίσθηκε στην προσπάθειά του να βοηθήσει έναν
τραυματία Έλληνα. Επιστρέφοντας στην Αμερική, ο Χάτσινσον τιμήθηκε από την ελληνική Ομογένεια και κατέγραψε όσα είδε κι έζησε
τους μήνες της παραμονής του στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι αναμνήσεις
του από τους Βαλκανικούς Πολέμους κυκλοφόρησαν σε βιβλίο, προσφέροντας πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες για τις μελλοντικές γενιές και τους ερευνητές.

Η βραβευμένη με Nόμπελ,
Τζέιν Άνταμς (Jane Addams)

Ο ταξίαρχος Τόμας Χάτσινσον
(Thomas Hutchinson)

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στον Γαλλικό Φιλελληνισμό αυτής
της περιόδου, στον οποίο τα δίκαια του Ελληνισμού βρήκαν τους θερμότερους συνηγόρους τους.
Είναι αλήθεια ότι –ανατέλλοντας ο 20ός αιώνας– η Ελλάδα βρέθηκε σε μια μεγάλη περιπέτεια. Οι φοβεροί διωγμοί των Βουλγάρων
κατά του ελληνικού πληθυσμού, με την ανοχή των Οθωμανών, οδήγησαν στην αδήριτη ανάγκη μιας άμεσης εκστρατείας διαφώτισης και
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εμψύχωσης του αλυτρώτου Ελληνισμού, τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό.
Με την πρωτοβουλία της Εταιρείας «Ελληνισμός» και του προέδρου της, καθηγητή Νεοκλή Καζάζη, πραγματοποιείται τον Μάιο του
1894 το πρώτο συλλαλητήριο στην Αθήνα με τεράστια επιτυχία. Τέσσερα χρόνια αργότερα εκδίδεται και το περιοδικό «Ελληνισμός», το
οποίο ταξιδεύει και ενημερώνει τη διεθνή κοινή γνώμη. Παράλληλα, με
πρωτοβουλία της Εταιρείας τον Αύγουστο του 1902 ανακοινώνεται η
ίδρυση Παραρτήματός της στη γαλλική πρωτεύουσα. Η μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώθηκε υπό την προεδρία του Γάλλου Ακαδημαϊκού κόμη Ερρίκου Ουσσαί, για την υπεράσπιση των Ελληνικών Δικαίων στη Μακεδονία, είχε θετικότατα αποτελέσματα. Πολιτικοί, πρεσβευτές, ακαδημαϊκοί έδωσαν ένα βροντερό παρόν στο συλλαλητήριο αυτό,
τον Νοέμβριο του 1903. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που έλαβαν μέρος συμπεριλαμβάνονται οι: Μαξ Νορντάου, Μπρεάλ, Περρή, Φραισινέ,
Λοκρουά, Κοσέν, Ορόλλ, Ρενάκ και ο βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν, οι
οποίοι αξίωναν από ολόκληρη την Ευρώπη να σεβαστεί τα απαράγραπτα Ελληνικά Δίκαια. Έτσι, έχουμε στην πράξη την ίδρυση του Γαλλικού Φιλελληνικού Συνδέσμου.

Κάρολος Ντηλ (1859-1944)

Στα παραπάνω επιφανή ονόματα προστίθενται και άλλα: Μπαγιέ, Μιχαήλ Παγιαρές, Γιάννης Ψυχάρης, Ζωρζ Κλεμανσώ, Κάρολος
Ντηλ, Μπερλ και διαρκώς ανάμεσά τους ο Νεοκλής Καζάζης. Από τις
πρώτες κινήσεις του Συνδέσμου ήταν η έκδοση και γαλλόφωνης εφη-
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μερίδας με την ονομασία της Εταιρείας, L’ Hellénisme. Πολλά και θετικά υπήρξαν τα σχόλια του Τύπου, όπως λ.χ. των εφημερίδων Άστυ,
Σκριπ, Νέον Άστυ, έχοντας τεράστιο αντίκτυπο στον γαλλικό λαό.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στον προαναφερθέντα Γάλλο πρωθυπουργό και πρόεδρο Ζωρζ Κλεμανσώ (George Clemenceau).
Ο Κλεμανσώ υπήρξε στενός φίλος του Νεοκλή Καζάζη, καθηγητή του
Δικαίου και της Πολιτικής Οικονομίας, πρύτανη του Πανεπιστημίου
Αθηνών την περίοδο 1902-1903. Ο Καζάζης εξέδιδε για λογαριασμό
του ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών το περιοδικό Bulletin d’
Orient, ενώ παράλληλα έδινε διαλέξεις στην Ευρώπη –ιδίως στο Παρίσι– προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τη διεθνή κοινή γνώμη υπέρ
των ελληνικών εθνικών Δικαίων.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός και πρόεδρος Ζωρζ Κλεμανσώ
(George Clemenceau)

Ο Κλεμανσώ ήταν επίσης φίλος του πολιτικού και διπλωμάτη
Περικλή Αργυρόπουλου, ο οποίος περιόδευε κι εκείνος στην Ευρώ-
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πη, ενημερώνοντας για τις ελληνικές θέσεις. Περιγράφοντας ο Αργυρόπουλος τη γνωριμία του με τον Κλεμανσώ, το 1907 αναφέρει: «Μόλις έφθασα εις το Παρίσι, έδωσα μίαν διάλεξιν εις την Σαλ ντε Τζεογκραφί (Salle de Geographie), Μπουλεβάρ Σαιντ Ζερμέν (Boulevard
St. Germain). Με βoήθησε προθύμως η Αλιάνς φρανσαίς (Alliance
francaise) διά την διοργάνωσιν. Η συγκέντρωσις επέτυχε… Ήθελα
όμως να έλθω εις επαφήν με προσωπικότητας, ιδίως με τον Κλεμανσώ. Ήτο τότε αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως […] Μου ώρισαν ώρα
συνεντεύξεως, τας 4½ έν απόγευμα εις το Υπουργείον των Εσωτερικών […] μπήκα, κάθησα και με ρώτησε ο Κλεμανσώ με πολύ ενδιαφέρον διά τα μακεδονικά πράγματα […] μου ευχήθηκε καλή επιτυχίαν και με εβεβαίωσε ότι θα εξακολουθή να παρακολουθή τα ελληνικά
πράγματα με ενδιαφέρον και ειδικώτερα τα μακεδονικά».
Ένας άλλος μεγάλος Φιλέλληνας και
διπλωμάτης, ο Μισέλ Παγιαρές (Michel
Paillares), συγκαταλέγεται στους Ευρωπαίους οι οποίοι αγάπησαν τη Μακεδονία και υπερασπίσθηκαν με πάθος τα Ελληνικά Δίκαια στην περιοχή. Ο Παγιαρές
περιόδευσε στη Μακεδονία την εποχή του
Μακεδονικού Αγώνα και κατέγραψε τις
βουλγαρικές αγριότητες σε βάρος των γηγενών Μακεδόνων Ελλήνων, προκειμένου
αυτοί να καμφθούν και να ταχθούν στο
πλευρό των Βουλγάρων. Ιδιαίτερα την περίοδο 1903-1907 έζησε όλες τις καταστάMichel Paillarès,
σεις με τις λεπτομέρειές τους και απέκτηΗ Μακεδονική θύελλα
σε εμπειρίες και ποικίλες εντυπώσεις από
τα γεγονότα που σημάδεψαν το δράμα πολλών γεωγραφικών περιοχών της Μακεδονίας. Το βιβλίο του «Η Μακεδονική θύελλα» αποτελεί μία πολύ χρήσιμη αποτύπωση της ζωής στη Μακεδονία των αρχών του 20ού αιώνα, τόσο για την ελληνική όσο και για την ξένη βιβλιογραφία, μια εξαιρετική ιστορική πηγή για τους σημερινούς ιστορικούς και για το ευρύ αναγνωστικό κοινό.
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Ωστόσο, πρωτεύοντα πρωταγωνιστικό ρόλο στον Μακεδονικό
Αγώνα διαδραμάτισε ένα πρόσωπο, του οποίου η δράση στον περισσότερο κόσμο παραμένει άγνωστη. Σε κάποιους ίσως και να είναι
γνωστή, σαν όνομα, από κάποια οδό των Αθηνών. Αξίζει πραγματικά να την αναφέρουμε, αφιερώνοντας κάποιες αράδες περισσότερες:
πρόκειται για τη Λουΐζα Ριανκούρ.

Η κόμισσα Λουίζα Ριανκούρ

Η κόμισσα Λουΐζα Ριανκούρ γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1846
στο Σεν Ντιντιέρ της Γαλλίας. Από μικρή αγαπούσε την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, ιδιαίτερα τη Βυζαντινή Ελλάδα. Παρά
τα ρωμαιοκαθολικά της πιστεύω και την αποστροφή των γονέων της
προς ο,τιδήποτε ελληνικό, η ίδια συμπαθούσε έντονα τους Έλληνες ως
λαό, ιδίως για τα δεινά που υπέστησαν εξαιτίας της μακραίωνης τουρκικής κατοχής. Το 1877 παντρεύτηκε τον πλούσιο γαιοκτήμονα κόμη
Ολιβιέ ντε Ριανκούρ, με τον οποίο αποφάσισαν το 1896, ανάμεσα σε
αρκετές χώρες, να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα επηρεασμένοι
αμφότεροι από το δυσμενές πολιτικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί στη
Γαλλία. Παίρνοντας αυτή την απόφαση, καλλιέργησαν από νωρίς τις
γνωριμίες με Έλληνες, εγκατεστημένους ή παρεπιδημούντες στο Παρίσι, και με φορείς που αγωνίζονταν για τα Δίκαια του Ελληνισμού.
Ένας εξ αυτών υπήρξε ο γνωστός λόγιος, ποιητής και πεζογράφος Δημήτριος Βικέλας (1835-1908), του οποίου το όνομα είχε συνδε-
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θεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 1896 διετέλεσε πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και είναι γνωστές οι επαφές του με τον Πιέρ ντε Κουμπερτέν για τους Αρχαίους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Ο Βικέλας είχε ιδρύσει τον «Σύλλογο προς διάδοσιν των ελληνικών Γραμμάτων», τον οποίο άρχισε να ενισχύει σημαντικά η Ριανκούρ για το επιτελούμενο εθνικό του έργο (ίδρυση σχολείων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, έκδοση βιβλίων), ενώ το 1900 ανακηρύσσεται επίτιμο μέλος του.

Δημήτριος Βικέλας (1835-1908)

Pierre de Coubertin (1863-1937)

Νεοκλής Καζάζης (1849-1936)

Την ίδια εποχή γνωρίζει τον προαναφερθέντα Νεοκλή Καζάζη,
καθηγητή στην έδρα Φιλοσοφίας του Δικαίου και πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μαζί με ομοϊδεάτες του ίδρυσε την Εται-
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ρεία «Ελληνισμός» με πλουσιότατη εθνική δράση και σκοπό να διαπαιδαγωγήσει το Έθνος, εκδίδοντας, όπως προαναφέρθηκε, το ομώνυμο περιοδικό με παράρτημα στη Γαλλία. Ήταν η εποχή, μετά τον
ατυχή πόλεμο του 1897, που στους Έλληνες ήταν εμφανή τα σημάδια
της αδιαφορίας, της χαλαρότητας και της κόπωσης, ενώ διαφαίνονταν
και κάποια σημεία ηττοπάθειας, καθώς είχαν την εντύπωση πως ό,τι
και να έκαναν όλα εξαρτιώνταν από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Το 1901
αισθάνθηκαν την ανάγκη Ακαδημαϊκοί και άλλα μέλη της αθηναϊκής
κοινωνίας να ιδρύσουν μια ακόμη Εταιρεία, την «Εταιρεία των υπέρ
των Πατρίων Αμύνης», με στόχο την εξύψωση του θρησκευτικού φρονήματος και την ενδυνάμωση του καθήκοντος της αλληλεγγύης.

Τα Πάτρια. Φυλλάδιο της Εταιρείας των υπέρ των Πατρίων Αμύνης

Έτσι, ίδρυσαν σχολεία, δημιούργησαν εθνικές αποστολές και προχώρησαν ένα ακόμη βήμα, στην έκδοση φυλλαδίου με τον τίτλο «Τα
Πάτρια» και με συντάκτες αξιόλογους δημοσιογράφους της εποχής.
Τα «Πάτρια» διακινούνταν σε όλες σχεδόν τις Ηπείρους (ΗΠΑ, Αυστραλία, Αμερική), σε ολόκληρη την Ευρώπη και, ασφαλώς, σε ολόκληρη την ελεύθερη Ελλάδα. Η ίδια η Ριανκούρ συνεισέφερε και πάλι
γενναία στην έκδοση του εν λόγω φυλλαδίου, συνεχίζοντας με αποφασιστικότητα να επιλύει, χάρη των εθνικών σκοπών, τα οικονομικά
προβλήματα.
Την περίοδο αυτή, μετά την απώλεια του συζύγου της (1898), προβαίνουν με τον γιο της, κόμη Ραούλ, σε ενέργειες για την πολιτογράφησή τους. Τα έτη 1901 και 1902 ο γιος της και η ίδια, αντίστοιχα, εγγράφονται στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων, πολιτογραφούνται Έλληνες και εγκαθίστανται πλέον μόνιμα στην Ελλάδα. Αξίζει να ειπωθεί ότι
ο Ραούλ κατετάγη εθελοντής στον ελληνικό στρατό, στο Α΄ Σύνταγμα
Πεζικού, όπου και υπηρέτησε συνολικά έναν χρόνο, ενώ μετά την παρέ-
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λευση τριών μηνών ονομάστηκε –με τη σειρά της κλάσεώς του– έφεδρος
ανθυπολοχαγός του Πεζικού. Το σπίτι που διέμενε η Ριανκούρ στην
Αθήνα βρισκόταν στη λεωφόρο Αμαλίας 34, ενώ πιο πέρα, στον αριθμό
26, διέμενε ο Στέφανος Δραγούμης, με του οποίου την αδελφή είχε γίνει
η Ριανκούρ καλή φίλη, η δε οικογένεια του Παύλου Μελά έμενε επίσης
πολύ κοντά, στην οδό Μονής Αστερίου, σημερινή Σπ. Τσαγκάρη αρ. 13.

Ίων και Στέφανος Δραγούμης

Άλλες εξαίρετες προσωπικότητες της εποχής με τις οποίες συναναστρεφόταν η Ριανκούρ ήταν οι καθηγητές Σπυρίδων Λάμπρος και Νικόλαος Πολίτης, πρόεδροι αντίστοιχα της Εθνικής Εταιρείας και του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός». Ακόμη, ο καθηγητής Ιωάννης Δέλλιος,
ο οποίος φρόντιζε για τα παιδιά των Μακεδόνων και τη μόνιμη μετοίκησή τους στην Ελλάδα, ο τραπεζίτης Αλέξανδρος Μαύρος, ο δήμαρχος
Αντώνιος Μάτεσης, ο Ραγκαβής, γιος του Αλέξανδρου Ραγκαβή, ο λοχαγός Αλέκος Κοντούλης κ.ά.
Δεν ήταν όμως λίγες οι φορές που την επισκέπτονταν ο Στέφανος και ο Ίων Δραγούμης, όπως και ο Παύλος Μελάς. Συζητούσαν για
τα προβλήματα των Μακεδόνων, ιδιαίτερα για την ίδρυση σχολείων,
για την αποκατάσταση ντόπιων Μακεδόνων που πένονταν, λόγω καταστροφής από εμπρησμό των κατοικιών τους από τις βουλγαρικές

21

επιθέσεις, για τις σπουδές παιδιών από τη Μακεδονία στην ελεύθερη Ελλάδα κ.ά. Η ίδια διέθετε συνεχώς χρήματα για τον σχηματισμό
ανταρτικών ομάδων, όπως Κρητών το 1903 υπό τον Παύλο Μελά, καθώς και για στρατιωτικές αποστολές. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πάντα, τόσο ο Παύλος Μελάς όσο και ο Ίων Δραγούμης, φρόντιζαν να της δίνουν λεπτομερή λογαριασμό με αποδείξεις. Η επιθυμία της Ριανκούρ ήταν να προωθείται ο κοινός στόχος. Η όλη συναναστροφή της με τις ανωτέρω οικογένειες που αγωνίζονταν με πάθος για τη Μακεδονία την επηρέασε αφάνταστα. Μάλιστα, είχε τυφλή
εμπιστοσύνη στα πρόσωπα των μελών των συγκεκριμένων οικογενειών. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Όσα χρήματα κι αν διαθέσω, είμαι απόλυτα βέβαιη ότι θα τα χειρισθούν καλά». Υπήρχε ακόμη η υποστήριξη από το Πατριαρχείο, από τον μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη, στον οποίο η ίδια, καίτοι Καθολική, έστελνε χρήματα «προς εθνικάς ενεργείας».

Παύλος Μελάς

Ένας άλλος πατριώτης, ο Περικλής Αργυρόπουλος, δημοσιογράφος και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Μακεδονικού Κομιτάτου στην Αθήνα, ίδρυσε το «Ταμείο Πετριτσίου» για την προικοδότηση κοριτσιών από ελληνόφωνα χωριά της Μακεδονίας. Και πάλι η Ρι-
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ανκούρ προσέφερε ένα σεβαστό ποσό στον Αργυρόπουλο, ο οποίος
μετέβη –για τον σκοπό αυτό– στο Μελένικο και παρέδωσε προσωπικά
τα χρήματα στον μητροπολίτη Ειρηναίο Παντολέοντα, τον μετέπειτα
Μητροπολίτη Κασσανδρείας. Συνέδραμε επίσης στην «Επιτροπή Περιθάλψεως», που διηύθυνε η Νάτα Μελά με προτροπή του Λάμπρου
Κορομηλά, στο «Άσυλο των Μακεδόνων», στη «Στέγη Πατρίδος», στο
«Ταμείο υπέρ των εν Μακεδονία Παθόντων», στο οποίο συνεισέφεραν μεταξύ άλλων και ο βασιλιάς Γεώργιος, ο Ιωάννης Πεσμαζόγλου,
η Τράπεζα Αθηνών, η Εθνική Τράπεζα και ο Στέφανος Στρέιτ. Ήταν
πλέον πασιφανές, ότι η Ριανκούρ συμμετείχε οικονομικά παντού.
Επιπλέον, παρείχε βοήθεια στον Γεώργιο Τσόντο, τον Καπετάν
Βάρδα του Μακεδονικού Αγώνα, φίλο του Παύλου Μελά, αλλά και
στον Χρήστο Πραντούνα, ο οποίος επιβαίνων στη λίμνη Γιαννιτσών,
στις γνωστές μπλάβες, κατόπιν εντολής του προξένου στη Θεσσαλονίκη Λάμπρου Κορομηλά, χτυπήθηκε στο μέτωπο από βουλγαρική
σφαίρα και πέθανε, αφού πρόφθασε να αναφωνήσει: «Ζήτω η Μεγάλη Ελλάδα!». Η Ριανκούρ, ωστόσο, φρόντισε κατόπιν για την τύχη της
πάμφτωχης αδελφής του, παρέχοντάς της ισόβια σύνταξη. Ενστερνιζόταν την τακτική ότι, όταν κάποιοι άνθρωποι αγωνίζονταν για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και έχαναν τη ζωή τους, κάποιος έπρεπε
μετέπειτα να φροντίσει για τους γύρω τους, να αναλάβει τα καθήκοντά τους μετά τον χαμό τους.
Συνεχίζοντας για τις οικονομικές ενισχύσεις της Ριανκούρ κατά
τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, θα αναφερθούμε σε μια γενναία οικονομική παροχή της σ’ έναν άλλο χώρο: στο Νομισματικό
Μουσείο. Στις αρχές του 1908 ο γνωστός καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Σβορώνος διηύθυνε το αξιολογότατο αυτό
Μουσείο, εφάμιλλο του Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο, του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη, της Νομισματικής Εταιρείας στη Νέα
Υόρκη και άλλων. Ο Ρώσος πρόξενος στην Ελλάδα Τρογιάνσκι κατείχε μια πλουσιότατη συλλογή από βυζαντινά νομίσματα χρυσά, αργυρά και χάλκινα καθώς και απεικονίσεις αυτοκρατόρων και βασιλέων. Μετά τον θάνατό του, η σύζυγός του θέλοντας να ρευστοποιήσει
τη συλλογή απευθύνθηκε στον διευθυντή του Νομισματικού Μουσεί-
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ου Ιωάννη Σβορώνο ζητώντας 6.000 περίπου φράγκα, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για την εποχή. Η Ριανκούρ έδειξε άμεσο ενδιαφέρον και
την ίδια κιόλας ημέρα το Μουσείο απέκτησε τη συλλογή. Είναι αλήθεια ότι, πέραν από το μέλλον της Μεγάλης Ελλάδας, την ενδιέφερε
και το παρελθόν. Ήθελε πάση θυσία να συμβάλλει στη διάσωση της
εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και στη σύνδεσή της με την ιστορία του νεοελληνικού κράτους.

Επιπλέον, η κόμισσα Λουΐζα Ριανκούρ ίδρυσε και συντηρούσε
Σχολές και ευαγή Ιδρύματα, όπως: το Ίδρυμα «Ελληνική Βασιλική
Σχολή Χειροτεχνημάτων» προκειμένου να αποκτήσουν οι γυναίκες
επαγγέλματα, το οποίο διηύθυνε η κυρία Έγερτον, σύζυγος του πρεσβευτή της Αγγλίας και κόρη του Ρώσου πρίγκιπα Νικολάου Ροστόφσκι. Βοήθησε ακόμη τον Σύλλογο «Εργάνη Αθηνά» γυναικείας λαϊκής
Τέχνης καθώς και το Λύκειο Ελληνίδων, του οποίου τη διεύθυνση είχε
η Νάτα Μελά. Ίδρυσε και ενίσχυσε οικονομικά το «Άσυλο Ανιάτων»,
που απευθυνόταν σε άτομα με ανίατες και χρόνιες ασθένειες, και το
Νοσοκομείο «Αγία Ελένη». Τέλος, μεταξύ των άλλων ευεργεσιών της
συγκαταλέγεται και η βοήθειά της προς τους Ποντίους του Καυκάσου, καθόσον είχε πεισθεί ότι ο Σύλλογος Μικρασιατών «Η Ανατολή»
του Μαργαρίτη Ευαγγελίδη, είχε προ πολλού αναλάβει να καλύψει
την αστοργία του Ελληνικού Κράτους. Έστειλε επίσης χρήματα στο
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τον Πανάγιο Τάφο, ενώ σε διαθήκη της
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άφησε το 1/8 της περιουσίας της στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως για τις ανάγκες του Ελληνισμού.

Λεπτομέρεια από το τέμπλο της Σκήτης της Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων,
όπου εικονίζονται η κόμισσα Λουΐζα και ο υιός της Ραούλ Ριανκούρ.
(Έργο των Αδελφών Νικοδήμου, Άγ. Όρος, 1905)

Κατόπιν έρευνάς μας, προέκυψε η διαπίστωση ότι η κόμισσα
Λουΐζα Ριανκούρ ενίσχυσε και το Άγιον Όρος. Όπως χαρακτηριστικά
προκύπτει από απόδειξη, απέστειλε 1.000 χρυσά φράγκα στην Ιερή
Σκήτη Καυσοκαλυβίων (ημερ. 23/11/1905) για την ανακαίνισή της. Για
το γεγονός της οικονομικής ενίσχυσης της συγκεκριμένης Σκήτης βρήκαμε επιστολή, υπογεγραμμένη από τον Γέροντά της Νικόδημο Μοναχό μετά της συνοδείας του, με ημερομηνία 25/12/1906, που απευθυνόταν στον βουλευτή Βοιωτίας, τον γνωστό Στέφανο Δραγούμη, ευχα-
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ριστώντας τον για τη μεσολάβησή του προς τη Λουΐζα Ριανκούρ για
την ανακαίνιση της ανωτέρω Σκήτης. (Έγγραφο της Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους).

Ευχαριστήρια επιστολή των Αδελφών Νικοδήμου
προς Στέφανον Δραγούμη, 25/12/1906

Στο Αρχείο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου βρέθηκε επίσης επιστολή με ημερομηνία 23/6/1904, όπου αναφέρονται τα εξής: «Οι Μοναχοί της Μονής πληροφορήθηκαν ότι ο Μαρκήσιος Ριανκούρ, σύζυγος
της Ελληνίδας Λουΐζας μαρκησίας Ριανκούρ και ευεργέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θα επισκεπτόταν τη Μονή Ξηροποτάμου και ότι
σε έγγραφό του προς τον Ηγούμενο της Μονής αιτήθηκε καλή φιλοξε-
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νία». Στην εφημερίδα Αλήθεια (La Verita) της 26 Ιουνίου 1904 δημοσιεύονται λεπτομέρειες από την επίσκεψη του Μαρκήσιου Ριανκούρ στο
Άγιον Όρος· «Αυτός διά του ατμοπλοίου της Εταιρείας Κουρτζή αφίκετο χθες εις την πόλιν μας (Θεσσαλονίκη) προερχόμενος εξ Αγίου Όρους
[...] Κατά την εν Αγίω Όρει άφιξίν του ιδιαιτέρα επιτροπή υπεδέχθη τον
ευγενή ξένον εις Δάφνην και οδήγησεν αυτόν εις Καρυάς, όπου και υπεδέχθησαν αυτόν φιλοφρονέστατα οι Αντιπρόσωποι των Ιερών Μονών.
Περιελθών άπαντα τα γεραρά Μοναστήρια έτυχεν πανταχού επισήμου
υποδοχής και εκτάκτων περιποιήσεων. Μετ’ ολιγόωρον διαμονήν του
εις την πόλιν μας ο Μαρκήσιος ανεχώρησεν μέσω Βόλου εις Αθήνας, καταγοητευθείς εκ της εις τον Άγιον Τόπον επισκέψεώς του». Δύο μήνες
αργότερα, στις 5/8/1904, ο Ριανκούρ κοινοποίησε με επιστολή του προς
τη Μονή την επιθυμία του να προβεί σε δωρεές προς τις Ιερές Μονές
Ξηροποτάμου και Εσφιγμένου, ενισχύοντας έτσι τις ανάγκες του Αγώνα που υπηρετούσαν οι Μοναχοί των Μονών.
Η μεγάλη Φιλέλλην κόμισσα Λουΐζα Ριανκούρ απεβίωσε σε βαθύ
γήρας στις 27 Φεβρουαρίου 1941 στην Αθήνα. Την επομένη του θανάτου της ο Τύπος της εποχής αφιέρωσε εκτενή δημοσιεύματα στο ίδιο
πνεύμα. Έγραφαν χαρακτηριστικά:
«Η αποβιώσασα γηραιά και σεβαστή δέσποινα κατήγετο εκ Βρετάνης Γαλλίας, διεπνέετο από ζωηρόν και αυθόρμητον φιλελληνισμόν,
ηγάπησεν την Ελλάδα ως θετήν της πατρίδα. Ήτο μία ελληνολάτρης
εκ πεποιθήσεως, προσφέρουσα εξαιρετικάς εθνικάς υπηρεσίας κατά
τον Μακεδονικό Αγώνα, αποκτήσασα την ελληνικήν ιθαγένειαν και
επιδοθείσα εις έργα ευποιίας, εις τα οποία και αφιέρωσε ολόκληρον την ζωήν της, ενώ παράλληλα οραματίζετο την Ελλάδα Βυζαντινήν Αυτοκρατορία, ως ένθερμη θιασώτης της επιδιώξεως ανασυστάσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας». Ανάλογα ήταν τα δημοσιεύματα
όλων των εφημερίδων, που τόνιζαν με έμφαση ότι: «η συμπαθής κόμησσα ήτο Γαλλίς, αλλά είχον αποκτήσει ελληνική συνείδηση, σκέψη,
πνεύμα και όνειρα».
Τον Ιανουάριο του 1878, καθώς το Ανατολικό Ζήτημα βρισκόταν
σε έξαρση, ιδρύθηκε στο Λονδίνο η Ελληνική Επιτροπή. Στην Επιτροπή συμμετείχαν δραστήρια μέλη της βρετανικής κοινωνίας, ιδιαίτερα
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βουλευτές που ανήκαν στο Φιλελεύθερο Κόμμα. Αργότερα, στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τις ελληνικές εθνικές υποθέσεις στο Λονδίνο προώθησε ο Αγγλοελληνικός Σύνδεσμος, ο οποίος υπερασπίσθηκε με θέρμη τις ελληνικές
θέσεις στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, ενώ οργάνωσε διαλέξεις και
εράνους υπέρ της Ελλάδας. Στα μέλη του συγκαταλέγονταν σημαντικά στελέχη της πολιτικής, κοινωνικής και ακαδημαϊκής ελίτ της βρετανικής πρωτεύουσας, όπως για παράδειγμα ο καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας Γκίλμπερτ Μούρεϊ (Gilbert Murray).
Η μέριμνα της Αγγλίας υπέρ της Ελλάδας εκδηλώθηκε εντονότερα μετά τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου του 1878, που δημιουργούσε τη «Μεγάλη Βουλγαρία», η οποία ξεκινούσε από τον Δούναβη και
περιελάμβανε, εκτός της κυρίως Βουλγαρίας, τη Βόρεια Θράκη, το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας μέχρι την Αχρίδα και κατέληγε πάνω
από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, στο Αιγαίο, κοντά στην Καβάλα. Η Συνθήκη αυτή, ως σημαίνουσα την πλήρη εξόντωση του Ελληνισμού, προκάλεσε γενική εξέγερση των Ελλήνων. Ο υπόδουλος Ελληνισμός, το Πατριαρχείο, οι Σύλλογοι και τα Σωματεία προέβησαν
σε έντονες διαμαρτυρίες προς την Ευρώπη, με ψηφίσματα και υπομνήματα. Επίσης, επιτροπή Ελλήνων προκρίτων αναχώρησε από την
Κωνσταντινούπολη για να συνηγορήσει υπέρ των δικαίων του Έθνους.
Η Αγγλία, η οποία είχε ήδη αποστείλει τον στόλο της στην Προποντίδα, υιοθέτησε την κίνηση αυτή προς καταπολέμηση της Συνθήκης.
Άρχισε, μάλιστα, να προετοιμάζεται για πόλεμο, διορίζοντας υπουργό
των Εξωτερικών τον μαρκήσιο Σάλισμπουρ. Μόλις ανέλαβε το Υπουργείο, ο Σάλισμπουρ απηύθυνε διακοίνωση προς τις Δυνάμεις, ζητώντας
την ακύρωση της εν λόγω Συνθήκης, διαμαρτυρόμενος για τη δημιουργία «Μεγάλης Βουλγαρίας», με την οποία έλεγε: «θα συνεχωνεύοντο
ελληνικοί πληθυσμοί, έχοντες άλλη γλώσσα, ιστορία και παραδόσεις».
Αποτέλεσμα της στάσης αυτής ήταν η σύγκληση του Συνεδρίου του Βερολίνου, το οποίο περιόρισε τη Βουλγαρία και τα όρια της Ανατολικής
Ρωμυλίας. Συντελέστηκε επίσης η εκχώρηση της Ηπειροθεσσαλίας, στην
οποία πρωταγωνίστησε διά της γλώσσης και του καλάμου ο ακραιφνής
Φιλέλληνας και μέγας Άγγλος πολιτικός, ο Γλάδστων.
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Κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, ο Κάιζερ πρότεινε τη
χρήση εκβιαστικών μέτρων κατά της Ελλάδας. Επισκεπτόμενος τους
ξένους πρεσβευτές στο Βερολίνο, τους ανακοίνωσε ότι πρέπει να υποστηριχθεί η ακεραιότητα του τουρκικού κράτους. Ο Κάιζερ απέστειλε
προς τον Γερμανό πρεσβευτή στην Αθήνα, Φον Πλέσσεν, έντονο τηλεγράφημα, στο οποίο χαρακτηριστικά ανέφερε: «Απέναντι της Ελλάδος
δεν υπάρχει ανάγκη ούτε προτάσεων, ούτε παραστάσεων, ούτε διαταγών!». Από τέτοιες διαθέσεις απέναντι της Ελλάδας εμφορείτο η Γερμανία. Όταν εξεγέρθηκε η Κρήτη και τα ηρωικά τέκνα της μεγαλονήσου
κατέπληξαν τον κόσμο με τα κατορθώματά τους, ένα γερμανικό θωρηκτό, το «Αυγούστα Βικτώρια», έδωσε το σύνθημα του βομβαρδισμού
κατά των επαναστατών που είχαν συγκεντρωθεί στο Ακρωτήρι.
Τότε οι λαοί Αγγλίας και Γαλλίας διαμαρτυρήθηκαν σε πάνδημα
συλλαλητήρια, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους. Αλλά και στα Κοινοβούλια των δύο χωρών έλαβαν χώρα θορυβώδεις συζητήσεις, κατά
τις οποίες ακούσθηκε σθεναρά η φωνή Άγγλων και Γάλλων Φιλελλήνων, οι οποίοι υπεραμύνονταν των Δικαίων του Ελληνισμού. Ο Φιλελληνισμός των Άγγλων και των Γάλλων εκδηλώθηκε τότε και εμπράκτως με τη σύσταση της «Λεγεώνας των Ξένων».
Και ενώ η Γερμανία πρότεινε τον αποκλεισμό όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας, προς πρόληψη του πολέμου, η Αγγλία από
την πλευρά της στις 11 Μαρτίου 1897, αντιπρότεινε τη δημιουργία ουδέτερης ζώνης στα Ελληνοτουρκικά σύνορα μεταξύ των δύο αντιμέτωπων στρατών. Επακολούθησαν τα θλιβερά γεγονότα της εκστρατείας,
κατά τα οποία οι Τούρκοι κατέβαλαν τον ολιγάριθμο ελληνικό στρατό, μαχόμενο σε αναλογία δέκα προς ένα, αλλά και τότε οι Τρεις Προστάτιδες Δυνάμεις αναχαίτισαν την τουρκική προέλαση στην Ταράτσα
της Λαμίας και έσωσαν την Ελλάδα.
Πέραν όμως της ίδρυσης Ελληνικής Επιτροπής στο Λονδίνο, το
1878 και κατόπιν στους Βαλκανικούς Πολέμους ο Αγγλοελληνικός
Σύνδεσμος εξακολούθησε να υπερασπίζεται τις ελληνικές θέσεις αλλά
και τις θετικές, απέναντι στην Ελλάδα, προτάσεις της Αγγλίας στο Συνέδριο του Βερολίνου και αργότερα των Τριών Προστάτιδων Δυνάμεων για την προσάρτηση της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.
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Υπήρξαν πολλοί Άγγλοι Φιλέλληνες που
έζησαν από κοντά τα γεγονότα. Ανάμεσά
τους ο Τζωρτζ Φρέντερικ Άμποτ, πολεμικός ανταποκριτής και συγγραφέας, ο οποίος περιόδευσε στη Μακεδονία το 1900 ως
απεσταλμένος του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Ο Άμποτ συνέλεξε άφθονο λαογραφικό υλικό, αγάπησε τη Μακεδονία και τον
λαϊκό πολιτισμό της, ενώ πολύ σημαντικά είναι τα βιβλία του The Tale of a Tour in Macedonia και Macedonian Folklore.
Ο ποιητής, πολιτικός και δικηγόρος Άλεν
Τζωρτζ Φ. Άμποτ,
Άπγουορντ (Allen Upword) περιόδευσε και
Ένας Άγγλος στην
Μακεδονία του 1900
αυτός στη Μακεδονία το 1908, στην εποχή της Νεοτουρκικής Επανάστασης. Επικρίνοντας τους Βουλγάρους, έγραψε σε μελέτη του ότι ο όρος «Μακεδονία» ανήκε αποκλειστικά στους Έλληνες. Καρπό της πολυετούς ενασχόλησής του με τη Μακεδονία αποτελεί το βιβλίο του με τίτλο The East End of
Europe, 1908.
Μεγάλο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει
και η δράση του Αγγλοαμερικανού Φιλέλληνα Αλβέρτου Τράπμαν (Albert H. Trapmann).
Βαθύς γνώστης των προβλημάτων της Μακεδονίας και της Ηπείρου, προσέφερε πολύτιΆλεν Άπγουορντ
μες υπηρεσίες με τα πύρινα άρθρα του μέσα
(Allen Upword), The East
από τις σελίδες των αγγλικών εφημερίδων,
End of Europe, 1908
υπερασπιζόμενος τις ελληνικές θέσεις. Θεωρούσε τιμή του το γεγονός ότι γνώρισε από κοντά την οικογένεια του
Παύλου Μελά, τον οποίο χαρακτήρισε «αδελφόν μεταξύ των μάλλον
επιστηθίων φίλων του». Με τα πλέον ζοφερά χρώματα περιέγραφε
σκηνές από τους ηρωικούς αγώνες των Ελλήνων στη Νιγρίτα, Κιλκίς,
Λαχανά και την υπόλοιπη Μακεδονία, αλλά και τις φρικαλέες σκη-
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Η Ελλάς Ευγνωμονούσα Δ. Ζωγράφου (υδατογραφία σε χαρτόνι)

νές από τις θηριωδίες των Βουλγάρων. Όπως αναφέρει με επαινετικούς λόγους ο Ελευθ. Γ. Σκιαδάς στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ (14-15 Οκτ.
2017) για τον εξαίρετο πολεμικό ανταποκριτή Αλβ. Τράπμαν: «Μπορεί να μην συμπεριλήφθηκε στα ελληνικά λεξικά και τις εγκυκλοπαίδειες, αλλά το έργο του “The Greeks Triumphant - Balkan wars”, δηλαδή “Οι Έλληνες θριαμβεύοντες”, εκδόθηκε το 1915 στο Λονδίνο. Τα
κείμενά του, γραμμένα εν θερμώ, έχουν έντονο ελληνικό χρώμα. Διαθέτουν τη “σπιρτάδα” των κρίσιμων στιγμών και τον συγκινησιακό χαρακτήρα των θυσιών και των ωμοτήτων των πολέμων. Στις μάχες που
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παρακολούθησε και στις οποίες οι ήρωες στρατιώτες αντιμετώπιζαν
πάντα υπεράριθμες δυνάμεις, υφιστάμενοι παράλληλα τρομερές στερήσεις λόγω των φτωχών ελληνικών ταμείων, κρύβουν ένα μεγάλο μυστικό. “Διδάσκει ημάς ότι υπάρχει εισέτι ευγένεια εν τοις πολέμοις”,
έγραφε ο ίδιος. Είναι μια νέα παράμετρος της στάσης των ελληνικών
στρατευμάτων στους Βαλκανικούς Πολέμους. Έφερε στα κείμενά του
παραδείγματα, όπου ο ελληνικός στρατός δεν ακολούθησε τη μοχθηρία και τη βαρβαρότητα των αντιπάλων, αλλά συμπεριφέρθηκε με
στρατιωτική ανδρεία και αξιοπρέπεια. Γι’ αυτό, χαράσσοντας τις τελευταίες λέξεις στο βιβλίο του, έγραψε: “Ενώπιον των στρατιωτών της
Ελλάδος ίσταμαι εις προσοχήν και χαιρετώ”».
Η σύντομη αυτή εξιστόρηση της διαδρομής Φιλελλήνων (πέραν
αυτών του 1821) που έπαιξαν ενεργό ρόλο στον Μακεδονικό Αγώνα
και στους Βαλκανικούς Πολέμους, αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής
στην προσφορά τους. Είναι, επίσης, μια υπενθύμιση, πως στις κρισιμότερες στιγμές της ιστορίας του το Ελληνικό Έθνος βρήκε πολύτιμους συμπαραστάτες και υποστηρικτές στο εξωτερικό. Πολύ περισσότερο, όμως, είναι μια υπόμνηση για το μέλλον. Η βαθιά οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας αλλά και οι συνεχιζόμενες αναταράξεις στο ζήτημα της διαφιλονικίας με τα Σκόπια, μας υπενθυμίζουν την αδήριτη ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Φιλελληνισμού, που
με όρους σύγχρονους θα εκπροσωπήσει τα ελληνικά Δίκαια –ιδιαίτερα στο Ζήτημα της Μακεδονίας– στο εξωτερικό. Η Μακεδονία μας, ο
Ελληνισμός, πάντα θα υπερέχει, γιατί εκπροσωπεί την Μεγάλη Ιδέα,
την ηθική και το ιδεώδες.
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