Μουσείο Φιλελληνισμού

Το Μουσείο Φιλελληνισμού (https://phmus.org/) ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2021 και
στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο 800 τμ. στην οδό Ζησιμοπούλου 12, 11524 Αθήνα. Το
Μουσείο έχει ιδρύσει η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ).
Οι δράσεις της ΕΕΦ έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε αυτές
συμπεριλαμβάνονται το Διεθνές Βραβείο Lord Byron και οι απονομές του μεταλλίου Lord
Byron σε ακαδημαϊκούς και απογόνους Φιλελλήνων. Επίσης, η ΕΕΦ έχει προβεί σε δωρεά
στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης για την ανέγερση του Μνημείου Φιλελλήνων στην
Βασιλίσσης Σοφίας, στον περίβολο χώρο του Πολεμικού Μουσείου.
Το Μουσείο Φιλελληνισμού παρουσιάζει την εξέλιξη του φιλελληνισμού από την
Αναγέννηση έως σήμερα, με έμφαση στη συμβολή του στην εθνική ανεξαρτησία της
Ελλάδος, κοιτίδας του δυτικού πολιτισμού. Υποστηρίζει την κλασική παιδεία, την εξέλιξη
της ανθρωπότητας στη βάση των αξιών του Ελληνικού πολιτισμού και τον διαρκή
Φιλελληνισμό. Οι συλλογές του Μουσείου τεκμηριώνουν την επίπτωση που είχε η
Ελληνική παιδεία και ο Ελληνικός πολιτισμός στις τέχνες, την πολιτική, την δημιουργία και
την κοινωνική πρόοδο από την Αναγέννηση έως σήμερα.
Η συλλογή του Μουσείου παρουσιάζεται σε 4 ορόφους, με μοναδική θεματογραφία ο κάθε
ένας:
Ο πρώτος όροφος «Μύθοι και ήρωες» είναι αφιερωμένος στην αρχαιολατρία και την
υιοθέτηση της κλασικής παιδείας από την Αναγέννηση έως τον 19ο αιώνα. Στον πρώτο
όροφο έχει τοποθετηθεί το πρωτότυπο της σανδαλιζόμενης Νίκης, έργο του γλύπτη
Βρούτου του 1900, στο οποίο θα στηριχθεί η «Νίκη» που θα δεσπόζει στο μνημείο των
Φιλελλήνων που ετοιμάζει η ΕΕΦ επί της Βασιλίσσης Σοφίας. Δίπλα από το γλυπτό της

Νίκης έχουν τοποθετηθεί δύο πίνακες με τα ονόματα 1500 εμβληματικών Φιλελλήνων, την
μνήμη και το έργο των οποίων τιμά το Μουσείο.
Στον πρώτο όροφο του Μουσείου, φιλοξενείται το Gift Shop που προσφέρει αναμνηστικά
δώρα και εκδόσεις του Μουσείου, μετάλλια, βιβλία, κοσμήματα, ανδρικά και γυναικεία
αξεσουάρ, παιχνίδια, κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή των αναμνηστικών του Μουσείου
Φιλελληνισμού διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://phmus.org/product-category/anamnistika/
Ο δεύτερος όροφος «Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι» είναι αφιερωμένος στην
εξιδανικευμένη Ελλάδα, όπως την είδαν και την προέβαλαν οι Φιλέλληνες καλλιτέχνες,
αποδεικνύοντας τα αισθήματα θαυμασμού και αγάπης των Φιλελλήνων για την Ελλάδα
και την Ελληνική παιδεία.

Ο τρίτος όροφος «Ελληνική Επανάσταση και φιλελληνισμός» είναι αφιερωμένος στον
φιλελληνισμό κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, και την συνεισφορά των
Φιλελλήνων στο αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδος, κοιτίδας του δυτικού
πολιτισμού.

Ο τέταρτος όροφος φιλοξενεί περιοδική έκθεση, «Αφιέρωμα στον Αμερικανικό
Φιλελληνισμό» (15 Μαρτίου 2021-31 Μαρτίου 2022) η οποία παρουσιάζει τις σχέσεις που
είχε η Αμερικανική με την Ελληνική Επανάσταση και προβάλει τα πορτραίτα και την δράση
σημαντικών Αμερικανών Φιλελλήνων. Ακόμη, προβάλει την επιρροή που είχε η Ελληνική
Επανάσταση στον αγώνα για την κατάργηση της δουλείας και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τέλος, καταγράφεται η επίδραση που είχε ο Ελληνικός πολιτισμός και η Αθηναϊκή
δημοκρατία στο πολιτικό σύστημα και την αρχιτεκτονική στις ΗΠΑ.

Το Μουσείο Φιλελληνισμού οργανώνει εμβληματικές εκδηλώσεις, όπως την Τελετή
απονομής διεθνούς βραβείου Lord Byron, στην Ακαδημία Αθηνών, παρουσία της
Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού (η πρώτη τελετή έλαβε χώρα στις 28
Απριλίου 2021) και την απονομή διπλωμάτων και μεταλλίων Lord Byron σε απογόνους
Φιλελλήνων εθελοντών κατά την Επανάσταση του 1821 και των Ναυάρχων της Ναυμαχίας
του Ναυαρίνου.
Τις εκδηλώσεις μπορείτε να παρακολουθήσετε στους αντίστοιχους συνδέσμους:
https://www.facebook.com/eefshp/videos/295178842199507

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1545841152435920
https://www.facebook.com/eefshp/videos/195031502580370/

Ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, κύριος Χρήστος Σταϊκούρας απένειμε τιμητικό
δίπλωμα και το μετάλλιο Lord Byron στους απογόνους του Βρετανού Ναυάρχου Codrington,
επικεφαλής του συμμαχικού στόλου κατά την ιστορική ναυμαχία, του Γάλλου
Ναυάρχου de Rigny (επικεφαλής του Γαλλικού στόλου) και του Ρώσου Ναυάρχου Anjou
Pyotr Fedorovich, κυβερνήτη του πλοίου Gangut.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο Πρωθυπουργός κ.
Κυριάκος Μητροτάκης, οι πρέσβεις των ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και Ελβετίας, ο
Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και ο Πρόεδρος της ΕΕΦ, κατά την τελετή απονομής του
πρώτου Βραβείου Lord Byron στον πρώην υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry, στον
πρώην υπουργό πολιτισμού της Γαλλίας Jack Lang και τον Ελβετό τραπεζίτη Charles Pictet.

Μουσείο Φιλελληνισμού, Ζησιμοπούλου 12, 11524 Αθήνα
Τηλ.: 2108094750
Email: info@phmus.org
Ώρες Λειτουργίας: Τετάρτη – Κυριακή, 10.00-18.00
Το Μουσείο τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας για τον COVID-19.

