
 

 
Ζησιμοπούλου 12 

115 24 Αθήνα 
Ελλάδα 

 
https://phmus.org/ 

info@phmus.org 
+30.210.8094750 

 

 
Μαθητικός διαγωνισμός με θέμα “Ο Φιλελληνισμός, η συμβολή του στην απελευθέρωση της 

Ελλάδος και στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση” 
Απονομή βραβείων και επαίνων στους νικητές 

 

 
 

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) και το Μουσείο Φιλελληνισμού, 
βραβεύουν τους νικητές του μαθητικού διαγωνισμού με θέμα «Ο Φιλελληνισμός, η συμβολή 
του στην απελευθέρωση της Ελλάδος και στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», στο πλαίσιο της 
επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. 
 
Η τελετή θα λάβει χώρα την Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021, στις 18.00, στο Μουσείο 
Φιλελληνισμού.  
 
Την απονομή βραβείων και επαίνων θα πραγματοποιήσουν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, 
Αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, κύριος Ανδρέας Κατσανιώτης και η Γενική Γραμματέας 
Σύγχρονου Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού, κυρία Ελένη Δουνδουλάκη. 
 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η ΕΕΦ θα βραβεύσει και τον εικαστικό Μηνά Μαυρικάκη, για το 
έργο του στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, και ιδιαίτερα 
για την περιοδική έκθεση για τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, με θέμα «Είδα την Νίκη την Μεγάλη 
την Παντοτινή». 
 



 

 

Μετά από την απονομή θα ακολουθήσει συναυλία κλασικής μουσικής φιλελληνικής έμπνευσης 
από το Μέγαρο Μουσικής, σε συνεργασία με τον Σύλλογο ‘Οι Φίλοι της Μουσικής’, αφιερωμένη 
στον Λόρδο Βύρωνα. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: 
Φανή Αντωνέλου, σοπράνο 
Ιωάννης Καλύβας, τενόρος 
Μαρία Παπαπετροπούλου, πιάνο 
 
Σχετικά με την συμμετοχή στον σχολικό διαγωνισμό 
 
Αξιολογήθηκαν 37 (τριανταεπτά) επιλέξιμες υποψηφιότητες, οι οποίες κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα. Όλες οι προτάσεις παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συγχαίρουμε τους 
μαθητές και τους καθηγητές τους για την προσπάθειά τους. 
 
Οι 6 (έξι) πρώτοι νικητές του διαγωνισμού που θα βραβευθούν με το Βραβείο της ΕΕΦ, είναι οι 
εξής: 

1. Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών (Γ΄ Γυμνασίου) 
2. Εκπαιδευτήρια Δούκα (Γυμνάσιο) 
3. 13ο Γυμνάσιο Αθηνών (Β’3 Γυμνασίου και μαθητής Β΄ τάξης, Κωστούλας Παναγιώτης) 
4. 8ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών (Στ’1) 
5. Ελληνογαλλική Σχολή Saint Joseph (Γαλλικό και Αγγλικό τμήμα) 
6. IΔΣ Παιδαγωγική-Birds (Δημοτικό) 

 
Οι 6 (έξι) νικητές που θα βραβευθούν με Έπαινο της ΕΕΦ είναι οι ακόλουθες συμμετοχές: 

7. 1ο Λύκειο Φαρσάλων 
8. Ομάδα Φιλελληνισμού των μαθητών Λυκείου του Ζωγραφείου Σχολείου (Ιωάννινα) 
9. 1ο Γυμνάσιο Σερρών (Β΄ Γυμνασίου) 

10. 7o Γυμνάσιο Καβάλας (Γ’ Γυμνασίου) 
11. Ιδιωτικό Λύκειο Ώθηση (Β’  Λυκείου, μαθήτρια Χαρά Κουκά) 
12. 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών Γενναδείου και Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης 
 

Συγχαίρουμε τους νικητές του διαγωνισμού και ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες 
για την επιμελή προσπάθειά τους και το χρόνο που αφιέρωσαν για να δημιουργήσουν ένα 
αξιοθαύμαστο υλικό, που τιμά τους Αγωνιστές της Επανάστασης, τους Φιλέλληνες, και τους 
χιλιάδες ανθρώπους διεθνώς που εμπνεύστηκαν από τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων, 
και έθεσαν τις βάσεις των αξιών οι οποίες οδήγησαν κατά τον 20ο αιώνα στην Ευρωπαϊκή 
Ενοποίηση. 
 
Πληροφορίες - κρατήσεις: κα. Άννα Ρόζα, email: info@phmus.org, τηλ. +30.210.8094750 
 
Μουσείο Φιλελληνισμού, Ζησιμοπούλου 12, 11524 Αθήνα 
 
Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Τετάρτη – Κυριακή, 10.00-18.00 
 
Το Μουσείο Φιλελληνισμού τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας για τον COVID-19 


