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Θέμα: Δια ζώσης και ηλεκτρονική ξενάγηση των μαθητών στο Μουσείο Φιλελληνισμού 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Το Μουσείο Φιλελληνισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος επισκέψεων σχολείων και πολιτιστικών 
φορέων στους χώρους του Μουσείου που έχει εγκαινιάσει, έχει προγραμματίσει περισσότερες από 70 
επισκέψεις από όλη την Ελλάδα. Πολλά σχολεία που αδυνατούν να επισκεφθούν την Αθήνα όσο 
διαρκεί η πανδημία COVID-19, αιτήθηκαν να οργανώσουμε ξεναγήσεις ηλεκτρονικά.  

Το Μουσείο μας έκανε δεκτό το αίτημα, και προσφέρει εναλλακτικά και αυτήν την υπηρεσία. 
Οργανώνουμε στο εξής και ηλεκτρονικές ξεναγήσεις, μέσα από ειδική πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, και 
ξεναγούμε τους συμμετέχοντες ψηφιακά στις συλλογές και στα εκθέματα του Μουσείου μέσα από 
ζωντανή αφήγηση και διάλογο, σε ελληνικά και αγγλικά. Από την εμπειρία μας μέχρι σήμερα, σας 
γνωρίζουμε ότι οι εντυπώσεις τόσο των μαθητών, όσο και των φοιτητών που μας επισκέπτονται, είναι 
ενθουσιώδεις. 

Η ιστοσελίδα του Μουσείου δίνει μία εικόνα για τα εκθέματα: https://phmus.org/the-
museum/episkepsi-online/  

Υπενθυμίζουμε ότι το Μουσείο διηγείται την εξέλιξη του Φιλελληνισμού από την Αναγέννηση μέχρι 
σήμερα. Ειδικά για το 2021, δίνεται έμφαση στην συμβολή του Φιλελληνισμού στον απελευθερωτικό 
αγώνα των Ελλήνων και στη δράση των φιλελληνικών κομιτάτων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, στη 
συμβολή του καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου και στην παρουσία εθελοντών μαχητών που 
πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων. Το αντικείμενο του Μουσείου είναι συναφές με τον πολιτισμό 
και την τέχνη του 19ου αιώνα, με την ιστορία, με την διαχρονικότητα της κλασικής Ελλάδας, με τον 
Λόρδο Βύρωνα και με την Ελληνική Επανάσταση, μεταξύ άλλων. 

Το Μουσείο έχουν ήδη επισκεφθεί υπουργοί, πρέσβεις, πολιτικοί, προσωπικότητες, εκπρόσωποι 
πανεπιστημίων, κλπ. από σχεδόν όλα τα κράτη της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Μάλιστα τα περισσότερα 
από τα Κοινοβούλια των κρατών αυτών έχουν στείλει στο Μουσείο μας τη σημαία της χώρας τους.  

Το Μουσείο Φιλελληνισμού έχει ιδρύσει η ΕΕΦ (Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό), η οποία 
έχει προβεί σε δωρεά στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης για την ανέγερση του Μνημείου Φιλελλήνων στην 
Βασιλίσσης Σοφίας. 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. 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να παρακολουθήσετε εκδηλώσεις της ΕΕΦ. 

Τελετή απονομής Διεθνούς Βραβείου Lord Byron: 

https://www.facebook.com/eefshp/videos/295178842199507 
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Απονομή μεταλλίων Lord Byron σε απογόνους Φιλελλήνων εθελοντών κατά την Επανάσταση του 1821 
και σε ακαδημαϊκούς: 

https://phmus.org/deltio-typoy-athina-9-ioylioy-2021/. 

Τελετή απονομής του μεταλλίου Lord Byron στους απογόνους των Ναυάρχων στη Ναυμαχία του 
Ναυαρίνου: 

https://www.facebook.com/eefshp/videos/1545841152435920  

Το τμήμα δημοσίων σχέσεων του Μουσείου είναι στη διάθεσή σας για να οργανώσουμε επισκέψεις και 
ξεναγήσεις. Το Μουσείο προσφέρει σε όλα τα σχολεία που το επισκέπτονται δια ζώσης ή ψηφιακά, 
δωρεάν, τον πολυτελή κατάλογό του. 

Με εκτίμηση 
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