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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τον Ιούλιο 1776, στην αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας ορίζεται η “αυταπόδεικτη (self-evident)”
αλήθεια ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι ίσοι και τους έχουν χορηγηθεί συγκεκριμένα αναπαλλοτρίωτα
δικαιώματα από, ανάμεσα στα οποία, η Ζωή, η Ελευθερία και η επιδίωξη της Ευτυχίας. Τις ίδιες αρχές
υιοθέτησαν εξαρχής οι κήρυκες του Ελληνικού Διαφωτισμού πριν από την Ελληνική Επανάσταση και
ενσωμάτωσαν τα ελληνικά συνταγματικά κείμενα μετά από αυτή.
Η ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε το πρώτο εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα που επιτυγχάνει το σκοπό
της ανεξαρτησίας σε αυτό που σχηματικά ονομάζεται “παλιός κόσμος”, παράλληλα με αντίστοιχα κινήματα στη
Νότια Αμερική και πριν από οποιοδήποτε άλλο κίνημα ανεξαρτησίας ή εθνικής ενοποίησης στην ευρωπαϊκή
ήπειρο, που είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία εθνών - κρατών (Ελλάδα 1830, Βέλγιο 1831, Γερμανία και
Ιταλία 1871, Σερβία, Ρουμανία και Μαυροβούνιο 1878, Βουλγαρία 1908, Ιρλανδία 1922).
Αντίστοιχα, το πρώτο παράδειγμα λαϊκού ενθουσιασμού και ευρείας υποστήριξης προς κάποιο καταπιεσμένο
λαό εκτός των συνόρων του νεοσύστατου τότε κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, υπήρξε η
υποστήριξη του αγώνα των Ελλήνων για εθνική ανεξαρτησία το 1821.

Α’ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Μάιο 1821, δηλαδή της πρώτες κιόλας εβδομάδες από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης, η Μεσσηνιακή Γερουσία απευθύνει
έκκληση στους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ζητώντας βοήθεια για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού “εις το όνομα της
Ελευθερίας και της Χριστιανοσύνης.
Η επιστολή αναφέρεται στην Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας “... ελευθέρως και ευτυχώς ζώντες επιθυμείτε να μετέχωσιν όλοι οι
άνθρωποι από τα αυτά αγαθά, και να απολαύωσιν όσα δικαιώματα η φύσις εις όλους εξίσου εμοίρασεν. Εσείς πρώτοι εκηρύξατε τα δικαιώμα
ταύτα, και πάλιν πρώτοι εσείς τα εσεβάσθητε…”. Αναφέρεται στο παράδειγμα της Αμερικανικής Επανάστασης στον ξεσηκωμό των Ελλήνων “...
διότι εις τον τόπον σας εδιάλεξε να κατοικεί η ελευθερία, από μόνους εσάς λατρευομένη καθώς ελατρεύετο από τους πατέρας μας. Όθεν
επικαλούμενοι το όνομα αυτής επικαλούμεθα εν ταυτώ το εδικόν σας, πεποιθότες ότι μιμούμενοι εσάς θέλομεν μιμηθή τους προγόνους μας,
και δειχθή άξιοι εκείνων, αν φθάσωμεν να σας ομοιάσωμεν”. Στο σημείο αυτό είναι εμφανής η επιχειρούμενη σύνδεση των επαναστατημένων
Ελλήνων με την κλασσική αρχαιότητα, στοιχείο που εμφανίζεται και προς το τέλος της επιστολής “Όχι, ο λαός του Γουλιέλμου Πέννου, του
Βασίχθονος (σ.σ. Γουάσινγκτον) και του Φραγκλίνου δεν θέλει αρνηθή βοήθειαν εις τους απογόνους του Φωκίωνος, του Θρασυβούλου, του
Αράτου, του Φιλοποίμενος”.
Οι Αμερικανοί ήθελαν να αποφύγουν εμπλοκές στην Ευρώπη, που πιθανόν να δημιουργούσαν επιπτώσεις στη δική τους σφαίρα επιρροής
(δηλαδή στην αμερικανική ήπειρο) και επιπλέον διακυβεύονταν σημαντικά εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα στις σχέσεις των Η.Π.Α. με
την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Στο ετήσιο μήνυμά του της 2ας Δεκεμβρίου 1823 στο Κογκρέσο, ο Πρόεδρος Monroe διακήρυξε αυτό που έγινε γνωστό ως δόγμα Μονρόε
(Monroe Doctrine) και το οποίο διέπνεε την αμερικανική εξωτερική πολιτική έως την δεκαετία του 1940 και το οποίο είχε ως ειδικότερη
συνέπεια στο Ελληνικό Ζήτημα ότι οι Η.Π.Α. δεν σκόπευαν να παρέμβουν σε αυτό που θεωρείτο ευρωπαϊκή υπόθεση. Εξέφρασε και πάλι
συμπάθεια για το Ελληνικό ζήτημα και την πρόβλεψη ότι ο Ελληνικός λαός θα κερδίσει τη χειραφέτησή του από την Οθωμανική διοίκηση.
Υποστηρίζεται και η άποψη ότι η επίσημη θέση των Η.Π.Α. να παραμείνει ουδέτερη στο ζήτημα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας δεν οφειλόταν στο
διακηρυγμένο δόγμα του απομονωτισμού αλλά σε καθαρά οικονομικά κριτήρια που αφορούσαν τις εμπορικές σχέσεις με την ισχυρή
Οθωμανική Αυτοκρατορία, άποψη που εκφράστηκε και στις συζητήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο.
Σε κάθε περίπτωση είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο το Δόγμα Μονρό περί μη εμπλοκής των Η.Π.Α. στις ευρωπαϊκές υποθέσεις όσο και το Δόγμα
Τρούμαν ενάμισι αιώνα αργότερα, που έβγαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον απομονωτισμό διακηρύσσοντας ότι θα υποστηρίξουν «τους
ελεύθερους ανθρώπους που αντιστέκονται στην προσπάθεια υποταγής τους σε ένοπλες μειοψηφίες ή εξωτερικές πιέσεις», είχαν ως επίκεντρο
των διεθνών εξελίξεων την Ελλάδα, στη μία περίπτωση την Ελληνική Επανάσταση και στην άλλη τον Ελληνικό Εμφύλιο.
Σε κατά τόπους νομοθετικά σώματα, όπως τα Κοινοβούλια των Πολιτειών του Μέριλαντ, της Νότιας Καρολίνα και του Κεντάκι υιοθετήθηκαν
διατάγματα και οι Κυβερνήτες των Πολιτειών της Νέας Υόρκης και της Μασαχουσέτης απηύθυναν διαγγέλματα θερμής συμπαράστασης και
υποστήριξης για τους Έλληνες.

Β’ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Τον Ιούλιο 1821, σε ένα δείπνο Αμερικανών στο Παρίσι, στο οποίο ήταν παρόντες οι Washington Irving και Lafayette ακούστηκε η εξής
πρόποση: ‘Η χώρα της Αθηνάς, ο τόπος γέννησης των τεχνών, της ποίησης και της Ελευθερίας – στην παρακμή της εκπολίτισε τους
κατακτητές της, στην πτώση της αναγέννησε την Ευρώπη. Είθε οι γιοι της να ξανακτίσουν την πατρίδα της Ελευθερίας’. Ο Lafayette
προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί την παρουσία του αμερικανικού Ναυτικού στην ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να βοηθήσει τους
Έλληνες.
Τον Οκτώβριο 1823 ο Edward Everett γράφει ένα μακροσκελές άρθρο στη North American Review, της οποίας ήταν αρχισυντάκτης. Με
αφορμή την παρουσίαση εργασίας του Αδαμάντιου Κοραή στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη, ο Everett δεν περιορίζεται στην
παρουσίαση της εργασίας, αλλά κάνει μία συνολική συνηγορία υπέρ των επαναστατημένων Ελλήνων και του δικαίου του αγώνα τους.
Στο άρθρο αντιγράφεται ολόκληρη η ελληνική έκκληση της Μεσσηνιακής Γερουσίας προς τους Αμερικανούς και παρουσιάζεται
μεταφρασμένο ολόκληρο το κείμενο του Ελληνικού Συντάγματος του 1822, οι φιλελεύθερες διατάξεις του οποίου βασίζονται σε
αντίστοιχες του αμερικανικού συντάγματος και των συνταγμάτων της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Αμερικανός καθηγητής
επιχειρηματολογεί υπέρ της ανάγκης να υποστηριχθεί ο ελληνικός αγώνας για ανεξαρτησία όχι μόνο από τους Οθωμανούς αλλά και από
τις “συμμαχικές δυνάμεις”, δηλαδή τους ισχυρούς της Ευρώπης και προτείνει να σταλεί αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, να σταλεί
διπλωματικός αντιπρόσωπος στην κυβέρνηση της Ελλάδας και κάνει ξεκάθαρα λόγο για επίσημη τελικά αναγνώριση εκ μέρους των
Η.Π.Α. της ελληνικής ανεξαρτησίας. Εκτός από τις αναφορές στην Αρχαία Ελλάδα, ως κοιτίδα του πολιτισμού και άμεσης προγονικής
καταγωγής των επαναστατημένων Ελλήνων, o Everett τονίζει την ανάγκη συμπαράστασης προς ένα χριστιανικό έθνος που αντιμάχεται
τους μουσουλμάνους Οθωμανούς, δίνοντας έτσι σαφώς θρησκευτική διάσταση στο Ελληνικό Ζήτημα. Η θρησκευτική διάσταση
αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης και στη συζήτηση στο Αμερικανικό Κογκρέσο του Ιανουαρίου 1824.
Η συμπάθεια του κοινού στις Η.Π.Α. προς την Ελληνική Υπόθεση (greek cause) είναι διάχυτη αντίθετα από την αντίδραση στις
αντίστοιχες επαναστατικές προσπάθειες των Σέρβων, που είχαν προηγηθεί στις αρχές του 19ου αιώνα. Η αγάπη των Αμερικανών προς
την Αρχαία Ελλάδα είναι το κρίσιμο στοιχείο που διαφοροποιεί τους απογόνους των αρχαίων Ελλήνων από τους Σέρβους. Βλέποντας
τους Έλληνες ως κληρονόμους του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, τον οποίο θεωρούν κοιτίδα του δικού τους Δυτικού Πολιτισμού, οι
Αμερικανοί, επηρεασμένοι από την κλασική παιδεία ήταν ένθερμοι υποστηρικτές τους. Τους Αμερικανούς ευχαρίστησε επίσης το πόσο
αυθόρμητα η Ελλάδα στράφηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως παράδειγμα κοινωνικής και θρησκευτικής ελευθερίας.
Οι Ελληνικές Επιτροπές (Greek Committees), επιτροπές εθελοντών που συγκροτήθηκαν σε πολλές αμερικανικές πόλεις, καθόλη τη
δεκαετία του 1820, διοργάνωσαν χορούς, εκθέσεις, εκδηλώσεις, δημοπρασίες, λέσχες συζητήσεων και θεατρικά δρώμενα για να
συγκεντρώσουν χρήματα για το σκοπό της Ελληνικής ανεξαρτησίας. Οι επιτροπές αλληλεγγύης των Αμερικανών, εκτός από τα χρήματα
που συγκέντρωσαν για τους Έλληνες, έφεραν στις Η.Π.Α. ορφανά παιδιά από την Ελλάδα για υιοθεσία. Πανεπιστήμια και Κολλέγια
συμμετείχαν με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις, συναντήσεις και εράνους από τους φοιτητές. Θέατρα και καλλιτέχνες, επιφανείς ομιλητές,
εκκλησίες, έμποροι και εφοπλιστές αλλά και εργαζόμενοι και μαθητές με το πενιχρό χαρτζιλίκι τους συμμετείχαν στην προσπάθεια
συγκέντρωσης χρημάτων.
Ο αμερικανικός τύπος, σε όλη τη χώρα, παρακολουθεί στενά την Ελληνική Επανάσταση και δημοσιεύει άρθρα υπέρ των Ελλήνων και
εναντίον των Τούρκων, οι νίκες των επαναστατημένων υπογραμμίζονται εμφατικά και οι Έλληνες απεικονίζονται ως ήρωες να
κατανικούν τους βαρβάρους, όπως οι πρόγονοί τους στο Μαραθώνα, τις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα, για την ελευθερία και τον
πολιτισμό. Αντίθετα όταν έφταναν πληροφορίες για ήττες των Ελλήνων, οι συντάκτες εξέφραζαν τη λύπη τους και την ελπίδα να
επανέλθουν οι Έλληνες αγωνιστές στις νίκες, ενώ εξέφραζαν δυσπιστία για τον αυστριακό και πρωσσικό τύπο, που παρουσίαζε
συνήθως αρνητικά τους Έλληνες. Εκτός από τα κάθε είδους ρεπορτάζ, οι εφημερίδες δημοσίευαν και ποιήματα πάντοτε φιλελληνικά και
υπέρ του Αγώνα. Το χωρίς προηγούμενο φαινόμενο της υποστήριξης των αγωνιζόμενων Ελλήνων ονομάστηκε από τον τύπο της εποχής
“Ελληνικός Πυρετός (Greek Fever)” και “Ελληνική Φλόγα (Greek Fire)”. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Νέα Υόρκη διοργανώθηκε
εσπερίδα για την συγκέντρωση χρημάτων ακόμα και από αφροαμερικανούς για τη στήριξη των Ελλήνων. Και αυτό είναι εντυπωσιακό
και χαρακτηριστικό του ευρέος φάσματος των υποστηρικτών του Ελληνικού Αγώνα, καθώς πρέπει να ληφθεί υπόψιν, ότι μετά από 200
χρόνια δουλείας, οι πρώτες νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή της στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης ψηφίστηκαν μόλις το 1817 και
προέβλεπαν την οριστική κατάργησή της την 4.7.1827, ημερομηνία κατά την οποία μόλις το 11% του μαύρου πληθυσμού της Πολιτείας
είχε απελευθερωθεί.

Η δράση των Φιλελληνικών Επιτροπών Επιτροπών περιορίστηκε σημαντικά στη διάρκεια του 1825 και τη μεγαλύτερη διάρκεια του
έτους 1826. Ωστόσο, τα γεγονότα του 1826, το σκάνδαλο των φρεγατών, η πολιορκία, η πτώση και η καταστροφή του Μεσολογγίου τον
Απρίλιο και αργότερα η ανακατάληψη της Αθήνας από τους Οθωμανούς τον Ιούνιο 1827 και η ανηλεής καταστροφική εκστρατεία του
Ιμπραήμ Πασά αναζοπύρωσαν το ενδιαφέρον για τον Ελληνικό Αγώνα, σε συνδυασμό και με τα γραπτά των Αμερικανών που πολέμησαν
στην Ελλάδα.

Τον Ιανουάριο 1827, ο Edward Livingston από τη Λουιζιάνα, εισήγε στο Κογκρέσο προς συζήτηση, την έγκριση βοήθειας ποσού 50.000
δολαρίων (ποσό όχι ευκαταφρόνητο εκείνη την εποχή) “για να ενδυθούν οι απογυμνωμένοι, να τραφούν οι πεινασμένοι, να βοηθηθούν οι
απελπισμένοι - όπως ακόμα και ένας πολιτισμένος εχθρός θα έκανε” και επέμεινε ότι τέτοια ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα μπορούσε να
θεωρηθεί παραβίαση της ουδετερότητας. Τα περισσότερα μέλη του Κογκρέσου συμφώνησαν ότι ακόμα και μία μη πολεμική βοήθεια προς
τους Έλληνες θα σήμαινε εμπλοκή των Η.Π.Α. στον ελληνοτουρκικό πόλεμο και έτσι η πρόταση απορρίφθηκε με ψήφους 109 προς 54. Έτσι, σε
εθελοντές και όχι σε επίσημη πολιτική στήριξη εναποτέθηκε και η συγκέντρωση ανθρωπιστικής οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα.
Η τεράστια επιφυλακτικότητα της επίσημης αμερικανικής πολιτικής εκφράζεται και από την καθυστερημένη αναγνώριση του ελληνικού
κράτους. Η πρώτη επίσημη αναγνώριση έγινε μεν από αμερικανικό κράτος αλλά όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παρά από την
Δημοκρατία της Αϊτής το 1822. Οι Η.Π.Α. ακολούθησαν, 11 χρόνια μετά, το 1833.

George Garvis

Samuel Gridley Howe

Jonathan Peckam Miller

Γ’ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
Ο αριθμός των Αμερικανών που πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων ήταν μικρός. Ως σημαντικότεροι μνημονεύονται οι George
Jarvis, Samuel Gridley Howe και Jonathan Peckam Miller.
Το 1822, ο George Jarvis, από τη Νέα Υόρκη, γιος του Αμερικανού προξένου στο Αμβούργο, συμμετέχει στην Ελληνική Επανάσταση
και από άτακτος στρατιώτης φτάνει να γίνει υποστράτηγος των Ελληνικών δυνάμεων. Ο Jarvis έμαθε ελληνικά, ενστερνίστηκε τις
ελληνικές συνήθειες και κέρδισε την εμπιστοσύνη των συμπολεμιστών του. Φόρεσε φουστανέλα και έφτασε να ονομάζεται
“καπετάν Γιώργης ο Αμερικάνος” και το όνομά του εξελληνίστηκε σε διάφορες παραλλαγές του “Ζέρβας, Ζέρβις, Ζερβός, Ιάρβης”
ενώ ο Τρικούπης τον αναφέρει “Γέρβη”. Είχε πολλούς φίλους ανάμεσα στους Έλληνες αλλά λίγους ανάμεσα στους Φιλέλληνες,
καθώς φέρεται να ενστερνίστηκε όλες τις ελληνικές συνήθειες, ακόμα και τις ελληνικές προκαταλήψεις. Ήταν τόση η προσαρμογή
του στα ελληνικά πράγματα, που αναμείχθηκε και σε εσωτερικές διαμάχες και πήρε μέρος σε συνομωσία για την δολοφονία του
Οδυσσέα Ανδρούτσου. Οι εμπειρίες του περιγράφονται στο χειρόγραφο ημερολόγιο του, που φυλάσσεται στη Γενάδειο
Βιβλιοθήκη.
Ο Dr. Samuel Gridley Howe, από τη Βοστόνη, τότε νεαρός γιατρός, ιδεαλιστής, συγκινημένος και παρακινημένος από το θάνατο του
Byron, αποπλέει για τη Μεσόγειο τον Ιούνιο 1824 και φτάνει στο Μεσολόγγι τον Ιανουάριο 1825. Υπηρέτησε ως αξιωματικός ιατρός
στον Ελληνικό Στρατό και αργότερα ονομάστηκε Γενικός Χειρουργός του Ελληνικού Ναυτικού. Επέστρεψε στις Η.Π.Α. το 1828.
Εκείνη τη χρονιά, στη Νέα Υόρκη εξέδωσε την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, με τίτλο “An historical sketch of the Greek
revolution”, οργάνωσε εκστρατεία για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την ανακούφιση των Ελλήνων και επέστρεψε στην Ελλάδα να
βοηθήσει στη διανομή της βοήθειας, μαζί με τον Jarvis και το Miller. O Howe το 1828 έφτιαξε και εξόπλισε ένα μοντέρνο
“αμερικανικό” νοσοκομείο στο νησί του Πόρου, όπου και παρείχε τις ιατρικές του υπηρεσίες. Όταν γύρισε στην Ελλάδα μετά τον
πόλεμο ίδρυσε μία πρότυπη εγκατάσταση που ονομάστηκε Washingtonia και έπαιξε ρόλο στην υποστήριξη της εξέγερσης της
Κρήτης ορισμένα χρόνια αργότερα
Ο Johnathan Peckham Miller, από το Ράντολφ του Βερμόντ, αναχώρησε λίγο μετά τον Howe, έφτασε ωστόσο λίγο νωρίτερα στην
Ελλάδα. Ο Miller ήταν αξιωματικός του Αμερικανικού Στρατού. Εκτός από τις σπουδαίες στρατιωτικές υπηρεσίες που πρόσφερε
στον Ελληνικό Στρατό, ο Miller έγραφε συχνά μακροσκελείς επιστολές προς την Επιτροπή και τον τύπο, βοηθώντας έτσι να
παραμένει ζωντανό το λαϊκό ενδιαφέρον για την ελληνική ανεξαρτησία. Ο Miller έφυγε από τον Ελληνικό Στρατό, με το βαθμό του
Συνταγματάρχη. Το 1828 εξέδωσε στη Νέα Υόρκη το ημερολόγιό του “Η Κατάσταση στην Ελλάδα το 1827 και το 1828. Μία έκθεση
για τη φτώχεια, τη θλίψη και τη δυστυχία, τις οποίες βίωσαν οι κάτοικοι από την καταστροφή των πόλεων και των χωριών τους και
την ερήμωση της χώρας τους από τον ανηλεή τούρκο εχθρό”. Υιοθέτησε ο ίδιος ένα τετράχρονο ορφανό του πολέμου, που πήρε
μαζί του στην Αμερική. Ο υιοθετημένος γιος του, Lucas Miltiades Miller έγινε αργότερα Βουλευτής στη Βουλή των Αντιπροσώπων,
εκπροσωπώντας την πολιτεία του Ουισκόνσιν.
Οι Howe και Miller εκτός από την πολεμική τους συμμετοχή, συνεισέφεραν με πολλούς τρόπους στον Ελληνικό Αγώνα. Τα βιβλία
που εξέδωσαν, οι ανταποκρίσεις και οι επιστολές τους προς την Αμερική, μετέφεραν συγκλονιστικές περιγραφές, ηρωικές αλλά και
τραγικές στιγμές από την καθημερινότητα στην Ελλάδα και κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον των Αμερικανών για το δοκιμαζόμενο
έθνος. Και σε πολλές περιπτώσεις, ήσαν οι ίδιοι που φρόντιζαν για τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας “σε κουρελιασμένους
και πεινασμένους ανθρώπους, που σήκωναν τα χέρια τους στον ουρανό, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την απρόσμενη βοήθεια”.
Άλλοι, λιγότερο γνωστοί Αμερικανοί που πολέμησαν στην Ελλάδα ήταν ο George Wilson, από το Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, που
πολέμησε εναντίον του τουρκικού Στόλου στη ναυμαχία της Ναυπάκτου, ο James Williams, αφροαμερικανός από τη Βαλτιμόρη, που
είχε καταταγεί ως μάγειρας στον Ελληνικό Στόλο του Λόρδου Cochrane, πολέμησε όμως και αυτός στη ναυμαχία της Ναυπάκτου,
επιδεικνύοντας εξαίρετο ηρωισμό, καθώς αφήνοντας την κουζίνα, προσφέρθηκε να κρατήσει το πηδάλιο του πλοίου του και
τραυματίστηκε σοβαρά επί τω έργω. Ο John D. Russ από τη Μασαχουσέτη, υπηρέτησε ως ιατρός στο αμερικανικό νοσοκομείο στον
Πόρο και πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως εκπρόσωπος Ελληνικής Επιτροπής.
Εκτός από πολεμιστές και ανταποκριτές στον ελλαδικό χώρο βρέθηκαν και Αμερικανοί ιεραπόστολοι και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ως
μέριμνά τους είχαν την προαγωγή της εκπαίδευσης και κύριο αντικειμενικό σκοπό την ίδρυση σχολείων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η υποστήριξη των Αμερικανών στον Ελληνικό Αγώνα της Ανεξαρτησίας υπήρξε έντονη, ευρεία και ενθουσιώδης. Αναλύεται σε
ολιγάριθμη συμμετοχή Αμερικανών στο πολεμικό πεδίο, σε μαζικό λαϊκό ενθουσιασμό, σε συγκέντρωση σημαντικών
οικονομικών κεφαλαίων για την ενίσχυση αρχικά του Αγώνα και στη συνέχεια των δοκιμαζόμενων από την πείνα και τις
κακουχίες Ελλήνων και σε δυνατές φωνές διακεκριμένων διανοουμένων και πολιτικών, που όμως δεν κατείχαν εκείνη την
περίοδο τις κεντρικές θέσεις διαμόρφωσης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.
Η επίσημη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως εκφράστηκε από το Δόγμα Μονρό το 1823, του επονομαζόμενου
απομονωτισμού (isolation) είχε βαθύτερες ρίζες, ξεκινώντας από την αποχαιρετιστήρια Ομιλία του πρώτου Αμερικανού
Προέδρου George Washington. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διάθεση αυτή των Αμερικανών λειτούργησε για περισσότερα από
120 χρόνια και είχε ως συνέπεια την καθυστερημένη εμπλοκή των Η.Π.Α. και στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Αμέσως μετά
τη λήξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών μεταστράφηκε εντελώς με το Δόγμα Τρούμαν, που
θεωρείται η απαρχή του Ψυχρού Πολέμου και οδήγησε τις Η.Π.Α. σε εμπλοκή σε διάφορα πολεμικά ή ψυχροπολεμικά μέτωπα
σε ολόκληρο τον κόσμο, με πρώτη σημαντική κίνηση στη νέα παγκόσμια “σκακιέρα” την άμεση εμπλοκή στον Ελληνικό
Εμφύλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το δόγμα της αμερικανικής πολιτικής εκφράστηκε και στις δύο περιπτώσεις με επίκεντρο
των διεθνών εξελίξεων την Ελλάδα, με χρονολογική απόσταση περισσότερα από 120 χρόνια μεταξύ τους.
Παρότι συναισθηματικού τόνου και χωρίς έννομες συνέπειες, οι ευχές του Προέδρου Monroe για ανεξαρτησία των Ελλήνων,
στα επίσημα ετήσια μηνύματά του στο αμερικανικό Κογκρέσο ξεπερνούσαν ωστόσο στον καιρό τους, οποιαδήποτε επίσημη
θέση ή δήλωση των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων.
Ο αντίκτυπος της Ελληνικής Επανάστασης φαίνεται ότι υπήρξε έντονος και προκάλεσε σημαντικές φιλελληνικές δράσεις στο
αμερικανικό κοινό, ενώ αντίστροφα η έκβασή της δεν επηρεάστηκε από την επίσημη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών.

