
General George Jarvis:

 Ο πρώτος αμερικανός που πήγε στην Ελλάδα  
να λάβει μέρος στην Επανάσταση  ήταν ο 
στρατηγός George Jarvis.  Ήταν γιος Αμερικα-
νού Διπλωμάτη στο Λονδίνο από όπου έφυγε 
και  πήγε στην Ελλάδα το 1822. Πέθανε στην 
Ελλάδα  στις 11 Αυγούστου το 1828.

Dr. Samuel G. Howe:
 
Ο γιατρός Σαμι-
ουελ Χάου  έφυ-
γε αμέσως μόλις 
τέλειωσε την ια-
τρική σχολή στη 
Βοστώνη το 
1824, φόρεσε 
την ελληνική 
φουστανέλα και 
πήγε στον ελλη-
νικό στρατό 
όπου πρόσφερε 
τις υπηρεσίες 
του ως στρατιωτικός χειρουργός. Επέστρεψε 
στην Αμερική το 1827 αλλά πήγε πάλι στην 
Ελλάδα το 1828 και παρέμεινε μέχρι το 1830. 
Έφερε στην Αμερική  το ορφανό Ιωάννη Ζάχο 
που αργότερα διακρίθηκε ως εκπαιδευτικός! 

Col. Jonathan P. Miller:
 
Ο Μιλερ ήταν από την πολιτεία του Βερμόντ 
και τον έστειλε η Επιτροπή της Βοστώνης 
στην Ελλάδα το 1824 . Εκεί συνεργάστηκε με 

τον Jarvis και έδει-
ξε τόλμη και ηρωι-
σμό. Επέστρεψε 
στην Αμερική το 
1826 και από τη 
Νέα Υόρκη έφυγε 
πάλι για την Ελλά-
δα στις 10 Μαρτί-
ου 1828 επι κεφα-
λής του πλοίου  
Chancellor με τρό-
φιμα και πολεμικό 
υλικό . Όταν επέ-
στρεψε στην Αμε-
ρική το 1829, έφε-
ρε δυο ορφανά που είχε υιοθετήσει. Το αγόρι 
με το όνομα Lucas Miltuades Miller έγινε ο 
πρώτος ελληνοαμερικανός βουλευτής το 1891 
στην πολιτεία Wisconsin! 

James Williams:

Ήταν από τη Βαλτιμόρη και είναι ο πρώτος 
αφροαμερικανός που πήγε στην Ελλάδα   Έλα-
βε μέρος σε διάφορες συγκρούσεις και τραυ-
ματίστηκε σε μια από αυτές. 

Dr. John James Getty:

Υπηρέτησε στο ναυτικό αλλά και στο στρατό 
Με ηρωισμό και τόλμη. Πείθανε στην Ελλάδα 
το 1828. 

Lieut. William T. Washington:

Ήταν από το Washington D.C. και είχε διαδώ-

σει ότι ήταν απόγονος του πρώτου Προέδρου 
George Washington. Σκοτώθηκε το 1827 σε 
μια διαμάχη μεταξύ Ελλήνων. 

John 
R. Stuyvesant:

Ήταν επικεφαλής του πλοίου Six Brothers που 
έφυγε σπο τη Νέα Υόρκη στις 12 Μαΐου το 
1827 με τρόφιμα και ιατρικό υλικό αξίας 
$17,000.00

Captain John 
William Allen:

Φίλος του Λαφαγέτ και επί κεφαλής του πλοί-
ου Medusa .έδειξε ηρωισμό και τόλμη. Όταν 
επέστρεψε από την Ελλάδα , έφερε μαζί του 
τον Γρηγόρη Περδικάρη, 20 ετών,  που αργότε-
ρα έγινε  ο πρώτος Αμερικανός Πρόξενος 
στην Ελλάδα από το 1837-1845. 

Estwick Evans:

Ήταν από την πολιτεία New Hampshire και 
άφησε γυναίκα και παιδιά και πήγε να υπηρε-
τήσει στο απελευθερωτικό αγώνα της Ελλά-
δας! 

George Wilson:

Έφυγε από την πόλη Providence , Rhode 
Island. Πολέμησε στο ναυτικό ως πυροβολη-
τής και διακρίθηκε στις επιχειρήσεις στον κόλ-
πο της Ναυπάκτου.

Jonas King:

Ανέλαβε την αποστολή με πλοίο από τη Νέα 
Υόρκη ιατρικού υλικού, τροφίμων και φαρμά-
κων που είχε συγκεντρώσει η Φιλελληνική 
Επιτροπή Γυναικών της Νέας Υόρκης. Μετά 
την ολοκλήρωση της  αποστολής  παρέμεινε 
στην Τήνο όπου άνοιξε σχολείο και νυμφεύθη-
κε ελληνίδα από τη Σμύρνη. 

John Russ:

Ανέλαβε την αποστολή του πλοίου Statesman 
που απέπλευσε από τη Βοστώνη με φορτίο 
αξίας πάνω σπο $ 12,000 για τις ανάγκες του 
ελληνικού λαού.

J.R. Leib:

Ήταν επικεφαλής δύο πλοίων που αναχώρη-
σαν από την Φιλαδέλφεια το 1827 .  Το πλοίο 
Levant με φορτίο πάνω από $14,000 και το 
πλοίο Tontine με φορτίο πάνω από $ 8, 000.00 

Henry A.V. Post:

Ανέλαβε την αποστολή του πλοίου Jane που 
έφυγε από τη Νέα Υόρκη στις 14 Σεπτεμβρίου 
1827 με φορτίο αξίας πάνω από $ 9,000.00

Εκτός από τους προαναφερθέντες θα ονομά-
σουμε και τους: George Brown, κυβερνήτη 
του πλοίου Bavaria,  Christo Bosco, Josiah 
Brewer, John Villen, Alexander  Ross, και 
Captain Richards 

Αφιέρωμα στους Αμερικανούς Φιλέλληνες
Οι πληροφορίες από το υπό έκδοση βι-

βλίο του κ. Τριανταφύλλου με τίτλο: «Η 
Συμμετοχή της Αμερικής στην Επανάσταση 
του1821: Αρχή των Ελληνοαμερικανικών 
σχέσεων και Αμερικανικού Φιλελληνισμού» 

   
Στο πλαίσιο των πανηγυρικών εορτα-

σμών μνήμης και τιμής από τα 200 έτη 
της έναρξης της Ελληνικής Επανάστα-
σης του 1821, θεωρώ ηθικό μου καθήκον 
και τιμή να κάνω το μικρό αυτό αφιέρω-
μα ως φόρο τιμής στη μνήμη των Αμερι-
κανών φιλελλήνων 

     
Η Αμερικανική Διακήρυξη  Ανεξαρτησίας 

και το Αμερικάνικο Δημοκρατικό Σύνταγμα 
επηρεάστηκαν από τις αρχαίες ελληνικές 

φιλοσοφικές ιδέες και ιδεώδη της ελευθερί-
ας, δικαιοσύνης, πατριωτισμού και ανθρω-
πισμού!  Συνεπώς, οι Αμερικανοί , ο λαός, 
οι μορφωμένοι ανέπτυξαν ενωρίς φιλελλη-
νικό πνεύμα για την σκλαβωμένη τότε Ελ-
λάδα. Όχι όμως και η κυβέρνηση! 

Τον μεγαλύτερο ρόλο στην διαφώτιση και 
ανάπτυξη του Αμερικανικού φιλελληνικού 
πνεύματος έπαιξε Ο Διδάσκαλος του Γέ-
νους, ο οραματιστής της ελευθερίας Αδαμά-
ντιος Κοραής από το Παρίσι όπου διέμενε. 

Ο Αδαμάντιοs Κοραής με την ομάδα των 
συνεργατών του έστελνε συνεχώς  μετα-
φρασμένα όλα τα έγγραφα που έπαιρνε 
από την Ελλάδα στην Αμερική σε συνεργα-

σία με τον Λαφαγιετ, τον Πρεσβευτή των 
ΗΠΑ στο Παρίσι Albert Gallatin και του Αμε-
ρικανού Πρόξενου D. B. Warden. Εδώ πρέ-
πει να αναφέρουμε και την ιστορική αλλη-
λογραφία του Κοραή με τον  πολιτικό ηγέτη 
της Αμερικής Θωμά  Τζέφερσον (Thomas 
Jefferson).

Τα έγγραφα αυτά τα δημοσίευε ο Αμερι-
κανός καθηγητής Ελληνικών στο πανεπι-
στήμιο Χάρβαρντ Edward Everett  και τα 
έστελνε επίσης σε όλους τους πολιτικούς 
και τον τύπο. Έτσι άρχισε η αφύπνιση του 
αμερικανικού λαού που άρχισε να ιδρύει 
επιτροπές εράνου για οικονομική βοήθεια 
της Ελληνικής Επανάστασης σε πολλές με-
γάλες πόλεις όπως Νέα Υόρκη, Βοστώνη 
και άλλες.

Από τον  καθηγητή 
Δημοσθένη Τριανταφύλλου

Τιμή και δόξα στους γνωστούς και άγνωστους Αμερικανούς Φιλέλληνες!

Φιλέλληνες πολιτικοί στο Κογκρέσο 
Τα φιλελληνικά δημοσιεύματα του Dr. E. Everett , τα ηρω-

ικά κατορθώματα των Ελλήνων και οι βαρβαρότητες των 
Τούρκων δημιούργησαν , εκτός από το φιλελληνικό κίνημα 
της κοινής γνώμης, και  μια φιλελληνική ομάδα Αμερικανών 
πολιτικών στο Κογκρέσο που έφερε το θέμα της Ελλάδας 
προς συζήτηση και έκανε πρόταση να αναγνωριστεί η Ελλά-
δα  ως κράτος και να αποσταλεί οικονομική βοήθεια και αντι-

πρόσωπος. 
Η συζήτηση στο Κογκρέσο κράτησε από τις 19 Ιανουαρίου 

- 26 Ιανουαρίου, 6 συνεχείς ημέρες χωρίς όμως να υιοθετηθεί 
ψήφισμα και  να ληφθεί απόφαση υπέρ της Ελλάδας. 

     Αξίζει να αναγνωρίσουμε τους παρακάτω πρώτους Φι-
λέλληνες Βουλευτές που έδωσαν μάχη για την ανεξαρτησία 

της  Ελλάδας στο Αμερικάνικο Κογκρέσο: 

Daniel Wabster
Henry Clay 
Williams Lewis ,
Robert Y. Hayne
Everett, Dwight, Houston, Baylies, and Cook! 
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