
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Βιογραφικά σημειώματα Φιλελλήνων – οι απόγονοι τους βραβεύονται με το μετάλλιο Λόρδος Βύρων 
για το έτος 2021. 

(τα πορτραίτα των Φιλελλήνων είναι διαθέσιμα και σε υψηλή ανάλυση) 

 

 

O Γάλλος στρατιωτικός, Κάρολος Φαβιέρος (Charles Nicolas Fabvier, 1782 –
1855), ήταν ένας από τους πλέον αγαπητούς μεταξύ των Φιλελλήνων που 
πολέμησαν στην Ελλάδα. Φορούσε ελληνική ενδυμασία και έλαβε μέρος σε 
πολλές πολεμικές επιχειρήσεις. Ανέλαβε την οργάνωση τακτικού στρατού 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί η απειλή του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Η 
Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας τον ανακήρυξε Έλληνα πολίτη, και ο βασιλέας 
Όθων τον τίμησε με τον Μεγάλο Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρος. 

 

Ο Πασκουάλε ή Πασκάλ (Pasquale) Gambini, ( -1827) ήταν Φιλέλληνας από την 
Κορσική, ο οποίος υπηρέτησε στον Λόχο Φιλελλήνων του τακτικού στρατού ως 
σημαιοφόρος. Αιχμαλωτίσθηκε από τους Τούρκους κατά τη Μάχη του 
Αναλάτου (24 Απριλίου 1827). Οδηγήθηκε στο στρατόπεδο του Κιουταχή πασά 
στα Πατήσια και θανατώθηκε αυθημερόν, αφού επέμεινε να ακολουθήσει τη 
μοίρα των συναγωνιστών του Ελλήνων και Φιλελλήνων. 

 

Ο παλαίμαχος των ναπολεοντείων πολέμων, Jean-François Maxime Raybaud 
(1795-1894), ήταν από τους πρώτους Φιλέλληνες που πολέμησε στην Ελλάδα. 
Εντάχθηκε στο σώμα του Thomas Gordon και συμμετείχε στην πολιορκία της 
Τριπολιτσάς (1821). Συμμετείχε στην εκστρατεία στο Πέτα. Τραυματίσθηκε στη 
Μάχη του Χαϊδαρίου το 1826. Ήταν ο τυπογράφος της γαλλικής αποστολής 
στον Μοριά (1828) και εκδότης της γαλλόφωνης εφημερίδας Le Courrier 
d’Orient ως το 1829. Το έργο του Memoires sur la Grece αποτελεί σημαντική 
πηγή για τον Ελληνικό Αγώνα. 

 

Ο αξιωματικός του γαλλικού πολεμικού ναυτικού Olivier Voutier (1796-1877) 
έφθασε στην Ελλάδα το 1821. Συμμετείχε στην εκστρατεία του Πέτα με το 
τάγμα των Φιλελλήνων. Tα απομνημονεύματά του, Mémoires du colonel 
Voutier sur la guerre actuelle des grecs (1823) αποτελούν σημαντική πηγή για 
τον ελληνικό Αγώνα. Ο Voutier ήθελε πρωτίστως να τον θυμούνται ως ήρωα 
της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Τιμήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση με το 
παράσημο των Ιπποτών του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Σωτήρος. 

 

O Wilhelm Bellier de Launoy (1786-1826) ήταν αξιωματικός του Ιππικού του 
Πρωσικού Στρατού. Έφθασε στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1821 και 
συμμετείχε στην πρώτη φάση της πολιορκίας της Ακρόπολης των Αθηνών, υπό 
τις διαταγές του Δημητρίου Υψηλάντη. Στο Μεσολόγγι συνέγραψε το Einige 
Worte über Griechenland για να συγκινήσει τους Φιλέλληνες. Πολέμησε κατά 
του Ομέρ Βρυώνη στην πεδιάδα της Λιγοβίτσας. Έπεσε ηρωικά στην Έξοδο του 
Μεσολογγίου στις 10 Απριλίου 1826. 



 

Ο Γερμανός Φιλέλλην Ερρίκος Τράϊμπερ (Heinrich Treiber, 1796-1882) ήταν ο 
«ιατρός του Αγώνα», με συμμετοχή σε πολλές επιχειρήσεις των Ελλήνων από 
το 1822 έως το 1828. Συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της δημόσιας 
υγείας στην Ελλάδα. Το 1854 βοήθησε σημαντικά στην αντιμετώπιση της 
επιδημίας χολέρας που μάστιζε την Αθήνα. Δίδαξε Ιατρική στο πανεπιστήμιο 
Αθηνών, και εισήγαγε την αναισθησιολογία στην Ελλάδα. Πέθανε στην Αθήνα 
το 1882. 

 

Ο Ελβετός τραπεζίτης και διπλωμάτης Jean-Gabriel Eynard (1775-1863) ήταν ο 
στυλοβάτης του φιλελληνικού κινήματος στην Ευρώπη – αληθινός Ευεργέτης 
του ελληνικού έθνους. Ο φιλελληνισμός του εμπνεύσθηκε καθοριστικά από τη 
γνωριμία του με τον Ι. Καποδίστρια στο Συνέδριο της Βιέννης. Ήταν ο 
συντονιστής της δράσης των φιλελληνικών κομιτάτων στην Ευρώπη, και ένας 
γενναίος χρηματοδότης του ελληνικού Αγώνα. 

 

Ο Henri Fornèsy (1803-1872) ήταν Φιλέλλην στρατιωτικός από την πόλη Ορμπ 
της Ελβετίας. Ήταν υπασπιστής του επιτελείου του Λόχου των Φιλελλήνων, και 
ακολούθησε τον Φαβιέρο σε όλες τις επιχειρήσεις του. Το 1860 συνέταξε έναν 
ονομαστικό κατάλογο των Φιλελλήνων που αγωνίσθηκαν για την Ελληνική 
Ανεξαρτησία. Πέθανε στην Αθήνα το 1872. 

 

Ο Αμερικανός Φιλέλλην, ιατρός και νομικός, Dr. Samuel Gridley Howe (1801-
1876) συνδέθηκε εφ όρου ζωής με την Ελλάδα. Έμεινε γνωστός ως ο «Lafayette 
της Ελληνικής Επανάστασης». Ήταν ο αρχίατρος στο πολεμικό ατμόπολοιο 
«Καρτερία». Συνέβαλε καθοριστικά στην αναζωπύρωση του φιλελληνισμού 
στις ΗΠΑ. Ανέλαβε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο υπέρ των Ελλήνων, από 
κοινού με τη σύζυγο του, Julia Ward, και κατά τα χρόνια της Κρητικής 
Επανάστασης. Στήριξε το κίνημα κατά της δουλείας στις ΗΠΑ. 

  

Η Julia Ward Howe (1819 – 1910), δεν ήταν μόνον η σύζυγος του Samuel 
Gridley Howe, αλλά μία δυναμική Φιλελληνίδα που στήριξε έμπρακτα τον 
αγώνα των Κρητικών Επαναστατών. Ίδρυσε στη Βοστώνη την «Greek Relief 
Committee», συγκεντρώνοντας μεγάλα ποσά για την ενίσχυσή τους. Είναι η 
συνθέτις του «Battle Hymn of the Republic», του εμβατηρίου του Αμερικανικού 
Εμφυλίου Πολέμου. Ήταν υπέρμαχος της κατάργησης της δουλείας και της 
παραχώρησης δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες. 

 

Ο Ιταλός νομικός Giuseppe Chiappe ( -1848) έφθασε με τη Φιλελληνίδα σύζυγό 
του, Chiara, στην Ύδρα τον Μάιο του 1820. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης 
ζήτησε να συμμμετάσχει σε ναυτικές επιχειρήσεις. Ανέλαβε χρέη γραμματέα 
για τον πλοίαρχο Αναστάσιο Τσαμαδό στο βρίκι «Αγαμέμνων». Μεταξύ 1824-
1827 εξέδιδε στην Ύδρα τον Φίλο του Νόμου. Δίδαξε στη Ναυτική Σχολή της 
Ύδρας. Το 1830 διορίσθηκε στο δικαστικό σώμα. 



 

Ο Michele Gramsi (1786-1873) ήταν Ιταλός Φιλέλληνας από τη Νάπολη. 
Λοχαγός του Πυροβολικού του Στρατού του Βασιλείου της Νεαπόλεως. Στην 
Ελλάδα συμμετείχε σε διάφορες πολεμικές αναμετρήσεις από το 1821 ως το 
1827. Τιμήθηκε με δυο μετάλλια για τις υπηρεσίες του, ενώ μετά την 
Επανάσταση υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό ως αξιωματικός. Πέθανε στην 
Αθήνα το 1873. 

 

Ο Βρετανός αξιωματικός του Ναυτικού, Frank Abney Hastings (1794-1828), 
έφθασε στην Ύδρα το 1822 με σκοπό τη συμμετοχή του στην επανάσταση. 
Ανέλαβε τη διοίκηση του πλοίου «Θεμιστοκλής». Σχεδίασε το Ελληνικό 
πολεμικό ναυτικό. Χάρη στις δικές του ενέργειες, οι Έλληνες απέκτησαν το 
ατμόπλοιο Καρτερία (τη φρεγάτα της φωτιάς όπως την αποκαλούσαν οι 
Τούρκοι), του οποίου ήταν κυβερνήτης. Ο Hastings πέθανε στη Ζάκυνθο μετά 
από βαρύ τραυματισμό στο Αιτωλικό (1828). 

 


