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Ο Φιλελληνισμός αναπτύχθηκε σταδιακά από την Αναγέννηση για να καταλήξει σε 
ώριμο και δυναμικό κίνημα διεθνώς κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Εμ-
βληματικός εκφραστής του ήταν ο διάσημος Λόρδος Βύρων, ο οποίος διατύπωσε 
πρώτος το αίτημα της απελευθέρωσης της Ελλάδας. Η διεθνής κοινή γνώμη εξοικειώ-
θηκε με το αίτημα αυτό, και ταύτισε τους ήρωες των έργων του με αγωνιστές του 1821. 
Ο μεγάλος αυτός ρομαντικός ποιητής προσέφερε και τη ζωή του στην Ελλάδα.

Οι Φιλέλληνες στήριξαν μαζικά τα φιλελληνικών κομιτάτων, ενώ χιλιάδες εθελοντές 
πολέμησαν για την ελευθερία της Ελλάδος, στη στεριά και στη θάλασσα. Ένας από 
τους χιλιάδες αυτούς Φιλέλληνες ήταν και ο Βέλγος Auguste Delannoy, ο οποίος αφού 
συμμετείχε σε πολλές μάχες, έφθασε τραυματίας στην Άνδρο, όπου άφησε την τελευ-
ταία του πνοή το 1826.

ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Η δυναμική παρουσία των Ελλήνων και των Φιλελλήνων στη θάλασσα, προσέφερε ένα 
στρατηγικής σημασίας πλεονέκτημα στους Έλληνες κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 
Επανάστασης και επηρέασε την Φιλελληνική τέχνη.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Ελαιογραφία σε καμβά, εμπνευσμένη από το έργο του Γάλλου – Ολ-
λανδού ζωγράφου Ary Sche�er, με θέμα τους πρόσφυγες από την Πάργα.

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. Λιθογραφίες επιχρωματισμένες με το 
χέρι, με τα πορτραίτα 4 ηρώων της Επανάστασης (Κανάρης, Κουντουριώτης, Μιαού-
λης, Τομπάζης), τα οποία έχει φιλοτεχνήσει ο Γερμανός Φιλέλληνας μαχητής και ζω-
γράφος, Karl Krazeisen.

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. Ελαιογραφία σε χαρτί και ξύλο, εμπνευσμένη από 
το έργο του Γάλλου ζωγράφου Horace Vernet.

Η ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ. Ελαιογραφία σε καμβά του Α. Προσαλέντη.

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. Ελαιογραφία σε καμβά, αγνώστου Γάλλου ζωγράφου, με 
θέμα ναυτική επιχείρηση από Έλληνες.

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟ. Λιθογραφία του Jazet εμπνευσμένη από τον πίνακα του 
ζωγράφου Ambroise Louis Garneray.

Ο ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ. Επιτραπέζιο ρολόι από μπρούντζο του πρώτου μισού του 
19ου αιώνα. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 12, 11524, ΑΘΗΝΑ, WWW.PHMUS.ORG

Philhellenism developed gradually from the Renaissance to a mature and dynamic move-
ment internationally during the Greek War of Independence. Lord Byron was its emblem-
atic representative, and the first to formulate the demand for the liberation of Greece. 
The international public became acquainted with this request, and identified the heroes 
of his works with fighters of the Greek revolution. This great romantic poet also o�ered 
his life to Greece.

The Philhellenes supported massively the Philhellenic committees, while thousands of 
volunteers fought for the freedom of Greece, on land and at sea. One of these thousands 
of Philhellenes was the Belgian Auguste Delannoy, who, after participating in many bat-
tles, arrived wounded in Andros, where he died in 1826.

THE EXHIBITS
The dynamic presence of Greeks and Philhellenes at sea, o�ered an advantage of strate-
gic importance to the Greeks during the Greek Revolution and influenced the Philhellenic 
art.

THE REFUGEES. Oil painting on canvas, inspired by the work of the French-Dutch painter 
Ary Sche�er, on the subject of refugees from Parga.

THE HEROES OF THE REVOLUTION AT SEA. Hand-painted lithographs with portraits of 
4 heroes of the Revolution (Kanaris, Kountouriotis, Miaoulis, Tombazis), painted by the 
German Philhellene fighter and painter, Karl Krazeisen.

THE OCCUPATION OF A TURKISH SHIP. Oil painting on paper and wood, inspired by the 
work of the French painter Horace Vernet.

THE BURNING OF A TURKISH FLAGSHIP. Oil painting on canvas by A. Prosalentis.

NAVAL OPERATION. Oil painting on canvas, by an unknown French painter, with the 
theme of a naval operation by Greeks at sea.

THE NAVAL BATTLE IN NAVARINO. Lithograph by Jazet, inspired by the painting of the 
painter Ambroise Louis Garneray.

THE HERO CANARIS. Bronze mantle clock, first half of the 19th century. 
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