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Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 ο Ομιλος Ιστορίας και ο Ομιλος Ιστορίας της 
Τέχνης μαζί με μαθητές της Γ’ τάξης επισκέφθηκαν 

το Μουσείο Φιλελληνισμού, το μοναδικό Μουσείο που είναι συναφές με 
τον πολιτισμό και την τέχνη του 17ου – 19ου αιώνα, με την ιστορία με τη 

διαχρονικότητα της κλασικής Ελλάδας, με τον Λόρδο Βύρωνα και με την 
Ελληνική Επανάσταση. 

Μέσα από έργα και αντικείμενα τέχνης, έγγραφα και τεκμήρια από την 
Αναγέννηση μέχρι σήμερα, βλέπουμε τη γέννηση και την εξέλιξη του 
Φιλελληνισμού και τη συμβολή του στον απελευθερωτικό αγώνα των 

Ελλήνων. 
 

 

 



 

 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές /-τριες  : 

 

 την επίδραση της αρχαίας ελληνικής παιδείας  στην ανάπτυξη 
του κινήματος του Φιλελληνισμού, 

 

 τον ρόλο και τη συνεισφορά των Φιλελλήνων στην ελληνική 
επανάσταση, 

 

 την επίδρασή της στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
την κατάργηση της δουλείας και 

 

 την ιδιαίτερη συμβολή των εικαστικών στη διάσωση και 
διάχυση ιστορικών τεκμηρίων και κατ’ επέκταση στην ιστορία. 
 

 



Στον πρώτο όροφο οι 
μαθητές/τριες θαύμασαν 

έργα τέχνης από την 
Αναγέννηση ως τον 19ο 

αιώνα με θέματα 
εμπνευσμένα από την 

ελληνική αρχαιότητα και  
την κλασσική παιδεία. 

 

Αριστερά : η θεά 
Νίκη 

2 πίνακες με τα 
ονόματα 1500 
Φιλελλήνων 

 

 

1ος όροφος: Μύθοι και ήρωες 

  Στιγμιότυπα από την επίσκεψη. 





    Eπιτραπέζια ρολόγια 





Τα εκθέματα του 2ου  ορόφου είναι 
αφιερωμένα στην εξιδανικευμένη 

Ελλάδα.  
Οι μαθητές/-τριες αντιλήφθηκαν 

μέσα από τα έργα τέχνης την 
αγάπη και τον θαυμασμό των 

Φιλελλήνων έναντι της Ελλάδας 
και της ελληνικής παιδείας. 

 

 

2ος όροφος: Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι 







Έργο του Γάλλου ρομαντικού 
ζωγράφου του 19ου αιώνα,  

Εugène Delacroix. Εμπνεύστηκε 
από ιστορικά γεγονότα όπως η 

Ελληνική Επανάσταση. 
 



3ος όροφος: Ελληνική Επανάσταση και φιλελληνισμός 













Ο όρκος του Λόρδου Βύρωνα 
στον τάφο του Μ. Μπότσαρη. 
Λάδι σε ξύλο, 15,5 x 21,1 εκ 



Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη 
του Θεόδωρου Π. Βρυζάκη (Θήβα, 
19 Οκτωβρίου 1814-Μόναχο, 6 
Δεκεμβρίου 1878. Ο Βρυζάκης ήταν 
ένας από τους κορυφαίους Έλληνες 
ζωγράφους του 19ου αιώνα και ο 
θεμελιωτής της «Σχολής του 
Μονάχου».  
Ο πίνακας παρουσιάζει ένα από τα 
πλέον δημοφιλή θέματα του 
Φιλελληνισμού, τον θάνατο του 
Μάρκου Μπότσαρη. Λάδι σε 
μουσαμά (68 εκ x 58,5 εκ). 
 

 



Τέλος στον 4ο όροφο  οι 
μαθητές/-τριες ήρθαν σε 

επαφή με τη δράση 
αμερικανών φιλελλήνων 

και έμαθαν για την 
επίδραση που είχε η 

ελληνική επανάσταση 
στον αγώνα για την 

κατάργηση της δουλείας 
και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα αλλά και την 
επίδραση που είχε ο 

ελληνικός πολιτισμός και η 
Αθηναϊκή δημοκρατία στο 
πολιτικό σύστημα και την 
αρχιτεκτονική των ΗΠΑ. 

4ος όροφος: Περιοδική έκθεση, αφιέρωμα στον Αμερικανικό Φιλελληνισμό 







Γεώργιος Καραϊσκάκης 
(1782-1827) 

Έλληνες και Φιλέλληνες 
αγωνιστές της 
Επανάστασης του 1821 

Προσωπογραφία του 
Γερμανού Φιλέλληνα 
στρατιωτικού Karl 

Krazeisen, 

επιχρωματισμένη με το 
χέρι. 

Αγωνιστής 
αναπαύεται μετά από 
μάχη κατά τη διάρκεια 
του απελευθερωτικού 
αγώνα. 
Delacroix Ferdinand 

Victor Eugène (1798 – 

1863) Γάλλος 
ρομαντικός ζωγράφος 
του 19ου αιώνα.  
 

Peter von Hess (1792-1871) 

Οπλαρχηγός με τα παλληκάρια 
του κατά τη διάρκεια 
πολεμικών επιχειρήσεων 



 Επιχρωματισμένος χαλκόγραφος χάρτης της 
Πελοποννήσου και Νησιών του Ιονίου.  
D’ VOORNAAMSTE FORTRESSEN VAN MOREAE. 
Amsterdam 



Χαράκτης: Konrad 

Lange. 

 

Διαστάσεις 37,5 x 
32 χιλ. 
 

Ένα από τα πρώτα 
Ελληνικά 
Μετάλλια. Το 
Αριστείο του 
Αγώνα 
Ανεξαρτησίας 
1821-1829. 

Ρολόι με νεαρό 
αγωνιστή που 
υπερασπίζεται τον 
πατέρα του (β΄ 
τέταρτο 19ου αιώνα) 
Μηχανισμός με την 
ένδειξη: Danet 

H(orloge)r à Rennes 

Φαβιέρος – Charles Nicolas Baron Fabvrier 

 (1783 – 1855) 

Το μετάλλιο εκδόθηκε το 1829 την περίοδο 
που κυβερνήτης ήταν ο Καποδίστριας 

Λιθογραφία επιχρωματισμένη 

με το χέρι, ξύλινη λαβή 
Αναμνηστική βεντάλια για τη 
συναυλία της 28ης Απριλίου 
1826 στο Vauxhall του Παρισιού, 
που αποτέλεσε κορυφαία στιγμή 
της φιλελληνικής κίνησης στη 
Γαλλία και χαρακτηρίστηκε το 
κοσμικότερο γεγονός της 
εποχής.  



Πιάτο με φιλελληνικό θέμα. Σφραγίδα 
κατασκευαστή “Geoffroy et C.” Expedition 

d’Orient. Defaite des Insurges Grecs au Camp de 

Peta (Epire) N 29. Απεικονίζει την ήττα των 
τούρκων κατά τη μάχη του Πέτα το 1854, κατά τη 
διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου.  

Ζευγάρι με Ελληνικές ενδυμασίες 

(Γαλλία, β΄ τέταρτο 19ου αιώνα) 





Καμάρες  
Eνα ισχυρό σύμβολο – τοπόσημο. 

 

Το ρωμαϊκό υδραγωγείο, γνωστό ως Καμάρες, βρίσκεται στη 
βόρεια έξοδο της Χαλκίδας στην περιφερειακή οδό, λίγες 

εκατοντάδες μέτρα από το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο.  
Αποτελούσε έργο μεταφοράς νερού για την ύδρευση της πόλης, 

το οποίο κατασκεύασαν οι Ρωμαίοι και συνέχισαν οι Ενετοί. 
 

 


