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Ά  1 
Οι Γερμανοί εθελοντές στον Aγώνα του 1821

Με τη σημερινή ανακοίνωσή μου θα ήθελα να σας παρουσιάσω μερικά συ-
μπεράσματα στα οποία κατέληξα κατόπιν εκτενούς μελέτης του γερμανικού 
φιλελληνισμού κατά τα έτη 1821-1827.2

Θέλω να ασχοληθώ ιδιαίτερα με τους Γερμανούς εθελοντές στον Ελληνικό 
Απελευθερωτικό Αγώνα. Το θέμα αυτό –και γενικότερα το θέμα της συμβο-
λής όλων των ξένων εθελοντών στον Αγώνα του ’21– έχει ερευνηθεί αρκετές 
φορές. Ως πολυτιμότερη πηγή πληροφοριών έχουν χρησιμοποιηθεί πάντοτε 
τα απομνημονεύματα των ίδιων των εθελοντών. Η πεντάτομη έκδοση του 
Κυριάκου Σιμόπουλου, με τίτλο Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21,3 στην 
οποία παρουσιάζονται μακρά αποσπάσματα από τα εν λόγω απομνημονεύματα 
σε ελληνική μετάφραση, δείχνει όλον τον πλούτο αυτού του υλικού άμεσων 
μαρτυριών. Και μολονότι δεν συμφωνώ με πολλές από τις απόψεις και τις 
κρίσεις του Σιμόπουλου, το έργο του αναμφισβήτητα έχει αξία, διότι καθιστά 
τα ξενόγλωσσα κείμενα πιο προσιτά στο ευρύ ελληνικό κοινό.

Το κύριο ρεύμα των ξένων εθελοντών, που έφτασαν στην Ελλάδα από 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, περιορίζεται βασικά στα δύο πρώτα χρόνια της 
Επανάστασης. Μεταξύ αυτών ήταν περίπου 250 Γερμανοί και αυτή η εθνική 
ομάδα υπερτερούσε των άλλων κατά πολύ. Σχεδόν οι μισοί από τους Γερμα-
νούς εθελοντές πέθαναν στην Ελλάδα – οι πιο πολλοί από αρρώστιες και 
λιγότεροι στο πεδίο της μάχης, κυρίως στη Μάχη του Πέτα. Οι άλλοι μισοί, 
δηλαδή λίγο περισσότεροι από 100 άνδρες, γύρισαν στη Γερμανία κατόπιν 
διαμονής μερικών μηνών ή το πολύ μέχρι ενός έτους στην Ελλάδα.

Από τους παλιννοστούντες, είκοσι άνδρες δημοσίευσαν απομνημονεύ-
ματα. Μερικοί άλλοι τύπωσαν επιστολές ή περιληπτικές παρατηρήσεις στις 
εφημερίδες. Κάποιοι άλλοι ίσως έγραψαν ημερολόγια ή κράτησαν σημειώσεις 

2 Βλ. το βιβλίο μου: Quack-Eustathiades Regine, Der deutsche Philhellenismus während des griechischen 
Freiheitskampfes 1821-1827, R. Oldenbourg Verlag, München 1984 [Διαθέσιμο πλέον ελεύθερα 
στο διαδίκτυο: http://ostdok.de/id/BV001274003].
3 Αθήνα, 1979-1984.
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χωρίς να τα δημοσιεύσουν.4 Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ένας στους πέντε 
επιζώντες μίλησε δημόσια για την εμπειρία του στην Ελλάδα.

Ο βασικός τόνος που χαρακτηρίζει όλα τα απομνημονεύματα είναι ο τό-
νος μιας βαθιάς απογοήτευσης. Και θέλω να θέσω το ερώτημα: Από πού 
προερχόταν αυτή η απογοήτευση; Πρέπει να αναρωτηθούμε λοιπόν με ποια 
κίνητρα και με ποιες προσδοκίες ξεκίνησαν οι εθελοντές, πώς αντιμετώπισαν 
την ελληνική πραγματικότητα και πώς έκριναν τελικά την εμπειρία τους στην 
ξένη χώρα.

Στη Γερμανία, πριν από το 1821, η Νέα Ελλάδα ήταν εντελώς άγνωστη 
στο ευρύ κοινό, ενώ αντιθέτως ο θαυμασμός για την Αρχαία Ελλάδα ήταν 
απέραντος στους λογοτεχνικούς και επιστημονικούς κύκλους του κλασι-
κισμού. Την άνοιξη του 1821 όμως, μόλις έφτασαν τα πρώτα νέα από την 
εξέγερση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες εναντίον των Τούρκων, ένα αυθόρ-
μητο ζωηρό ενδιαφέρον γεννιέται στη Γερμανία και στρέφεται αμέσως προς 
τους Νέους Έλληνες. Εμφανίζεται πλήθος συγγραμμάτων, που σκοπό έχουν 
να ενημερώσουν το γερμανικό κοινό για τη Νέα Ελλάδα. Η κεντρική σκέψη 

4 Βλ. π.χ. το ημερολόγιο του Dietrich von Sailer Tagebuch und Aufzeichnugen eines Philhellenen.  
Σύντομη περίληψη του χειρογράφου αυτού δημοσιεύτηκε το 1912 από τον M. Eimer σε εφημερίδα 
της Βυρτεμβέργης: «Der Anfang der Normann’schen Expedition nach Griechenland», στο: Lit. 
Beilage des Staats Anzeigers für Württemberg 1912 (Stuttgart), σσ. 55-58.

Φιλελληνικά φυλλάδια.
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όλων αυτών των συγγραμμάτων ήταν ότι η Ελλάδα δεν ήταν μια οποιαδήποτε 
χώρα στην οποία ξέσπασε επανάσταση, αλλά ένας ιερός τόπος, η κοιτίδα 
του πολιτισμού και της μόρφωσης που είχε καταστεί μονάκριβο κτήμα όλης 
της ανθρωπότητας. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα ενός χρέους ευγνωμοσύνης 
προς τους απογόνους των Αρχαίων Ελλήνων. Και οι Γερμανοί χαιρέτισαν 
την Ελληνική Επανάσταση ως μία ευτυχή ευκαιρία για να εκπληρώσουν το 
παλαιό ιερό χρέος τους.

Στη Γερμανία υπήρξε λοιπόν από την αρχή ομοφωνία για την υποστήριξη 
της Ελλάδας. Σε διάφορες πόλεις ιδρύθηκαν επιτροπές προς όφελος των Ελ-
λήνων, από τις οποίες η πιο σπουδαία ήταν η Επιτροπή της Στουτγκάρδης.5 
Εκεί, από τον Σεπτέμβριο του 1821, άρχισαν να συγκεντρώνονται άνδρες 
απ’ όλα τα μέρη της Γερμανίας και η Επιτροπή ανέλαβε τον εφοδιασμό τους 
και τη μετάβασή τους στην Ελλάδα. Μέχρι το τέλος του 1822 εννέα πλοία 
αναχώρησαν από τη Μασσαλία με προορισμό διάφορα λιμάνια της Πελο-
ποννήσου. Μεταξύ των επιβατών τους ήταν, όπως ανέφερα προηγουμένως, 
πάνω από 200 Γερμανοί. 

5 Μέλη αυτής της Επιτροπής ήταν μεταξύ άλλων ο φιλόλογος Gustav Schwab και ο ποιητής Ludwig 
Uhland.

Συγκέντρωση Ευρωπαίων αξιωματικών που μετέβησαν στην Ελλάδα το 1822  
για να βοηθήσουν στον Αγώνα.  
(Φωτογραφικό Αρχείο ΙΕΕΕ – Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)
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Ας επανέλθω τώρα, ύστερα από αυτήν την εισαγωγική παρένθεση, στο 
αρχικό μου ερώτημα: Με ποια κίνητρα ξεκίνησαν οι εθελοντές για την Ελ-
λάδα; Ασφαλώς δεν υπήρξε μόνο ένα κίνητρο. Μπορούμε να υποθέσουμε 
μάλιστα ότι ένα σύμπλεγμα διαφόρων λόγων έπαιξε ρόλο όχι μόνο για τους 
εθελοντές συνολικά, αλλά και για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Οι ίδιοι γράφουν 
στα ημερολόγιά τους για αυτήν την ποικιλία κινήτρων. Λένε ότι εκτός από 
τους καθαρά ενθουσια σμένους με την ελληνική υπόθεση υπήρξαν και αρκετοί 
πρεσβύτεροι αξιωματικοί η σταδιοδρομία των οποίων είχε διακοπεί. Επίσης 
υπήρξαν και οι δυσαρεστημένοι ή και οι ερωτικά απογοητευμένοι που ήθελαν 
ή έπρεπε να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Τέλος, υπήρξαν και οι απλοί 
τυχοδιώκτες και φουκαράδες.6

Είναι πράγματι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς ποια κίνητρα τελικά υπερτε-
ρούσαν στην ομάδα των εθελοντών ως σύνολο, τα ιδιοτελή ή τα ανιδιοτελή. 
Νομίζω όμως πως είναι λάθος να κρίνει κανείς εκ των υστέρων ότι οι άνδρες 
που αποφάσισαν να υποστηρίξουν τους Έλληνες, όχι μόνο με την πέννα αλλά 
και με το σπαθί, δεν ήταν καθόλου εμπνευσμένοι από τα ιδανικά που χαρα-
κτήριζαν όλο το φιλελληνικό κίνημα στη Γερμανία.

Ένας ξέφρενος ενθουσιασμός μάλιστα, ιδιαίτερα στους Γερμανούς, παρα-
τηρήθηκε στη Μασσαλία, όπου οι Αρχές προσπάθησαν από νωρίς να εμπο-
δίσουν τη μετάβαση ξένων στρατιωτών στην Ελλάδα. Τους αποκαλούσαν 
«Σωτήρες της Ελλάδας» και σωστά ερμήνευσαν αυτόν τον ενθουσιασμό 
ως το αποτέλεσμα της έντονης φιλελληνικής προπαγάνδας στη Γερμανία.7

Ας ρωτήσουμε τώρα: Τι περίμεναν οι εθελοντές όταν έφτασαν στον προ-
ορισμό τους; Την Ελλάδα την είχαν φανταστεί σαν ένα είδος παραδείσου, 
και πράγματι πολλοί γοητεύτηκαν από τη νότια χώρα. Μιλούν με θαυμασμό, 
μερικοί μάλιστα με ποιητικά λόγια για τα όμορφα τοπία με την ανθισμένη 
φύση μέσα στον χειμώνα και τα υπέροχα απομεινάρια των αρχαίων χρόνων.

Αντιθέτως, η συνάντησή τους με τους Έλληνες ήταν από την αρχή προ-
βληματική. Τους είχαν φανταστεί όλους σαν ήρωες από τους Περσικούς Πο-

6 Βλ. Lieber Franz, Tagebuch meines Aufenthaltes in Griechenland, Leipzig 1823, σσ. 110-111.
7 Βλ. Echinard Pierre, Grecs et philhellènes à Marseille, Marseille 1973, σ. 149 κ.ε. Οι προσπάθειες 
των γαλλικών Αρχών να αποθαρρύνουν τους εθελοντές δεν είχαν αποτέλεσμα. Ελάχιστοι ήταν αυτοί 
που επέστρεψαν στην πατρίδα τους και δεν γνωρίζουμε κανέναν που να μπήκε στην υπηρεσία των 
Τούρκων. Ο Σιμόπουλος στο Κεφάλαιό του με τον τίτλο «Παρά λίγο μισθοφόροι στους Τούρκους» 
δίνει μία περίληψη του ημερολογίου του Γερμανού αξιωματικού Carl Kösterus. Στην αρχή γράφει: 
«Το ότι έφθασε αυτή η ομάδα στην Ελλάδα οφειλόταν σε ένα “ατύχημα”». Εν συνεχεία ο Σιμόπουλος 
αναφέρει μερικές λεπτομέρειες από το ημερολόγιο του Kösterus για να στηρίξει την άποψή του. Όμως 
η δική του απόδοση του γερμανικού κειμένου είναι εντελώς λανθασμένη (Βλ. Κ. Σιμόπουλος, Πώς 
είδαν οι ξένοι την Ελλάδα, τ. 1, σ. 425).


