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                                           ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Υπουργείο Παιδείας, οι µαθητές µέσα στα πλαίσια της 

διδακτέας ύλης τους, θα έπρεπε αφού χωριστούν σε οµάδες, να αναλάβουν να παρουσιάσουν 

PROJECT µε διαφορετικό περιεχόµενο, ώστε και να διδαχθούν την έρευνα, την οµαδική εργασία, 

αλλά  και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνάς τους. Η δική µου οµάδα ανέλαβε να 

ερευνήσει το θέµα «Ελληνικά εκθέµατα στα Μουσεία του κόσµου». Μέσα από αυτήν την έρευνα, 

διαπιστώσαµε ότι πάρα πολύ µεγάλο µέρος των έργων πολιτισµού των προγόνων µας, βρίσκονται 

µακριά από την γενέθλια γη, «φιλοξενούνται» σε Μουσεία ανά τον κόσµο και καταλήξαµε σε 

ορισµένες σκέψεις τις οποίες θα θέλαµε να µοιραστούµε και µε τους υπόλοιπους συµµαθητές µας.  

 Τα γλυπτά του Παρθενώνα , η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαµοθράκης, ο βωµός της 

Περγάµου και χιλιάδες άλλα έργα κι αντικείµενα γλυπτικής και κεραµικής της ελληνικής 

αρχαιότητας κοσµούν τα µεγαλύτερα µουσεία του κόσµου. Το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο, 

το Λούβρο στο Παρίσι, το Μουσείο του Βατικανού, το Ερµιτάζ στην Αγία Πετρούπολη, το 

Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης, το Γκετί του Λος Άντζελες, το Μουσείο “du Cinquantenaire” 

(της πεντηκοστής)  στις Βρυξέλλες, τα εθνικά αρχαιολογικά µουσεία σε Βερολίνο και Νάπολη, το 

µουσείο Καλών Τεχνών στη Βοστώνη είναι µόνο µερικά παραδείγµατα µουσείων και ιδρυµάτων 

ανά τον κόσµο που καρπώνονται τεράστια οικονοµικά οφέλη από την αριστουργηµατική δουλειά 

των προγόνων µας. Το υπουργείο Πολιτισµού όµως δεν εµφανίζεται πρόθυµο, µε εξαίρεση ίσως 

τα γλυπτά του Παρθενώνα, να διεκδικήσει δυναµικά την επιστροφή έστω και κάποιων έστω 

αρχαιοτήτων στη γενέθλια γη τους.  

Απόψεις που τείνουν να κυριαρχήσουν είναι πως τα ελληνικά έργα που φιλοξενούνται στα 

µεγαλύτερα µουσεία του κόσµου έχουν αποκτηθεί νοµίµως, ή έστω νοµοτύπως, από αυτά. Ακόµα 

και τα γλυπτά του Παρθενώνα που «ξηλώθηκαν» βίαια από το ναό από τον  Έλγιν και το 

συνεργείου του µε οθωµανικό φιρµάνι ή η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Σαµοθράκης που 

πουλήθηκαν έναντι αµοιβής, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, από αγρότες σε Γάλλους και τώρα 

βρίσκονται στο Λούβρο. Παρόµοια ιστορική εξήγηση έχει και η µεταφορά του βωµού της 

Περγάµου στο Βερολίνο από τον τόπο εύρεσης του (Πέργαµο) στην πρωτεύουσα της Γερµανίας. 

Γι’ αυτό και η χώρα µας, που άρχισε να διεκδικεί δειλά δειλά τα αριστουργήµατά της αφότου 

συγκροτήθηκε σε κράτος το 19ο αιώνα, ύστερα από αιώνες οθωµανικής κατοχής, δεν έχει τη 

δυνατότητα προσφυγής σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, παρότι τα ξένα µουσεία έχουν γεµάτες 

ακόµα τις αποθήκες τους µε ελληνικές αρχαιότητες, η  απόκτηση των οποίων έγινε κάτω από 
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συνθήκες που µόνο στα πλαίσια νόµιµων συναλλαγών δεν κινήθηκαν.  Αξίζει επίσης να 

σηµειωθεί ότι, πέρα από την Ελλάδα, θύµατα εκµετάλλευσης του ένδοξου παρελθόντος τους 

έχουν πέσει πολλές χώρες όπως η Ιταλία, η Αίγυπτος, η Κίνα, η Κορέα, το Ιράν, η Νέα Ζηλανδία. 

∆ιαχρονικά, ωστόσο, καµιά ελληνική κυβέρνηση δεν επιδίωξε τη δηµιουργία ενός κοινού 

µετώπου µε αυτές τις χώρες, ενώ, ιδιαιτέρως από τη δεκαετία του ’80, µετά τις προσπάθειες της 

Μελίνας Μερκούρη ως Υπουργού Πολιτισµού, η συζήτηση έχει περιοριστεί στα γλυπτά του 

Παρθενώνα, ξεχνώντας τα υπόλοιπα έργα-µνηµεία του ελληνικού πολιτισµού. 

Γνώµη µας είναι ότι θα πρέπει εµείς ως  η νέα γενιά της πατρίδας µας, αντιµετωπίζοντας µε 

σεβασµό το παρελθόν και πιστεύοντας ότι το παρόν θεµελιώνεται στην ιστορική µνήµη, θα πρέπει 

να ενισχύσουµε όλα τα κινήµατα που ως αίτηµα έχουν την επιστροφή όλων των ελληνικών 

αρχαιοτήτων στην Ελλάδα. Τα αρχαία ανήκουν στον τόπο από τον οποίο προέρχονται, αποτελούν 

εµβληµατικά δηµιουργήµατα του πολιτισµού µας και αποτελούν µνηµεία της παγκόσµιας 

πολιτιστικής κληρονοµιάς.  Επιπλέον θα πρέπει να καταδικάζουµε την αφαίµαξη της χώρας από 

τις αρχαιότητές της και να κάνουµε προσπάθειες ώστε να εξαφανιστεί το φαινόµενο της 

αρχαιοκαπηλίας. Στο επιχείρηµα ότι επιστρέφοντας οι ελληνικές αρχαιότητες στην  χώρα µας 

αποψιλώνονται τα µουσεία του εξωτερικού, µπορούµε να προτείνουµε την διοργάνωση 

περιοδικών εκθέσεων, καθώς και την δηµιουργία και την παράδοση πιστών αντιγράφων σ΄ αυτά. 

Η προσέγγιση µέσα από το project των ελληνικών αρχαιοτήτων που βρίσκονται στα µουσεία 

του εξωτερικού, µας έδωσε την ευκαιρία να έρθουµε σε επαφή µε τον πολιτιστικό πλούτο της 

χώρας µας, να αντιληφθούµε το µέγεθος του πολιτισµού που οι πρόγονοί µας δηµιούργησαν, να 

εκτιµήσουµε την συµβολή τους στη δηµιουργία και την εξέλιξη του παγκόσµιου πολιτισµού, να 

κατανοήσουµε τον σεβασµό που αποδίδεται από τους ξένους στα επιτεύγµατα των προγόνων µας, 

να ενδυναµώσουµε την πεποίθηση ότι πρέπει να γίνουµε άξιοι συνεχιστές τους. Για να 

αντιληφθούµε το µέγεθος αυτού του φαινοµένου η έρευνα µας επικεντρώθηκε σε τέσσερα γνωστά 

µουσεία του κόσµου που αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα της εκµετάλλευσης των 

ελληνικών αρχαιοτήτων από ξένες χώρες και την άρνηση της επιστροφής αυτών. 
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1.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΤΕΧΝΗΣ  – ΝΕΑ  ΥΟΡΚΗ  

 

      

  Ένα από τα µουσεία που επιλέξαµε να εξετάσουµε είναι το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης 

της Νέας Υόρκης, το οποίο είναι γνωστό και ως ΜΕΤ από τα αρχικά των λέξεων που απαρτίζουν 

το όνοµα του. Οι λόγοι που επιλέχθηκε το συγκεκριµένο µουσείο είναι διότι αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικότερα και πιο γνωστά µουσεία τέχνης σε όλο τον κόσµο στο οποίο βρίσκεται πλούσια 

ποικιλία από πολλά και εξέχοντα εκθέµατα προερχόµενα από όλες τις περιόδους της ελληνική 

αρχαιότητας, ξεκινώντας από την εποχή του Χαλκού µέχρι την ύστερη αρχαιότητα.  Το µουσείο 

αυτό έκτασης δύο εκατοµµυρίων τετραγωνικών µέτρων  θεµελιώθηκε το 1870 από µια οµάδα 

ανθρώπων που θέλησαν να δηµιουργήσουν ένα ινστιτούτο τέχνης που θα αποκτούσε τη φήµη και 

την αξία των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Βρίσκεται στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν, κοντά στο 

Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης και δέχεται 5,5 εκατοµµύρια επισκέπτες το χρόνο καθώς 

αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης και πόλο έλξης τουριστών καθ’όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. 

 Όπως τα περισσότερα µουσεία ανά τον κόσµο έτσι και το ΜΕΤ έχει ποικιλία εκθεµάτων 

(γλυπτά, αγγεία, µουσικά όργανα, ζωγραφικούς πίνακες) από όλες τις ηπείρους και τους 

πολιτισµούς τα οποία καλύπτουν όλο το φάσµα της ιστορίας καθώς το φαινόµενο της αρπαγής και 
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παράνοµης εκµετάλλευσης αρχαιοτήτων δε θίγει µόνο την Ελλάδα αλλά διάφορες χώρες και έθνη 

ανά την υφήλιο. Πιο συγκεκριµένα τα αριστουργήµατα που εκτίθενται στο ΜΕΤ καλύπτουν την 

περίοδο από τα βάθη της Νεολιθικής εποχής µέχρι και τη σηµερινή και αφορούν πολλούς 

πολιτισµούς εκτός από τον ελληνορωµαϊκό όπως τον αιγυπτιακό, εκθέµατα που αφορούν την 

αφρικανική τέχνη, πολιτισµούς της Ασίας (Ισλαµική τέχνη, Τουρκία, Ιράν, Κορέα κλπ.), της 

Ωκεανίας και φυσικά της υπόλοιπης Ευρώπης. 

     Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε πως όλα τα εκθέµατα τα οποία θα αναλύσουµε στις 

επόµενες σελίδες και γίνονται αντικείµενα θαυµασµού επισκεπτών από όλο τον κόσµο, αποτελούν 

µέσο εκµετάλλευσης, προβολής και οικονοµικής ενίσχυσης  των ξένων µουσείων. Η προσπάθεια 

για επαναπατρισµό τους δεν έχει καταστεί  ικανή αφού δεν έχουν γίνει επαρκώς οργανωµένες και 

συντονισµένες προσπάθειες επιστροφών. Πολιτικοί και οικονοµικοί παράγοντες αποτελούν 

τροχοπέδη (εµπόδιο) στο αίτηµα για επιστροφή ενώ δεν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι 

προσδίδουν κέρδος και κύρος στις χώρες στις οποίες βρίσκονται και είναι αυτονόητο πως από την 

πλευρά τους θα εµποδίσουν κάθε διαπραγµάτευση που θα έχει ως στόχο τη µεταφορά των 

ευρηµάτων στον τόπο καταγωγής τους.  

 

1.1.  ΟΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΤΟ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΝΕΑΣ 

ΥΟΡΚΗΣ 

      Ο τοµέας µε τα ελληνορωµαϊκά εκθέµατα που θα εξετάσουµε εγκαινιάστηκε το 1909 και 

περιλαµβάνει περισσότερα από 35.000 αντικείµενα. Η συλλογή των εκθεµάτων της αρχαίας 

ελληνικής τέχνης την οποία αναλύουµε περιλαµβάνει τα σηµαντικότερα δείγµατα της 

Κυκλαδικής, Μινωικής, Μυκηναϊκής , Γεωµετρικής, Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου και είναι 

από τις πλουσιότερες του κόσµου. ΄Οπως θα δούµε και  παρακάτω  τα εκθέµατα των παραπάνω 

εποχών δείχνουν την υψηλή ποιότητα των καλλιτεχνικών δηµιουργηµάτων των αρχαίων 

Ελλήνων. Επίσης, όπως είναι γνωστά από την ιστορία, τα εξαίρετα µελανόµορφα και 

ερυθρόµορφα αγγεία πάνω στα οποία απεικονίζονταν σκηνές από την καθηµερινή ζωή και τη 

µυθολογία, οι επιτύµβιες στήλες µε παραστάσεις µοναδικής ευαισθησίας και κοµψότητας, ο 

µεγαλοπρεπής-επιβλητικός Κούρος, τα πήλινα και ορειχάλκινα αγαλµατίδια, τα χρυσά 

κοσµήµατα, οι Ταναγραίες (αρχαία Ελληνικά έργα πλαστικής τέχνης από τερακότα ύψους 15 ως 

35 εκατοστά) και τα πλαστικά αττικά αγγεία µαρτυρούν το επίπεδο του ελληνικού πολιτισµού 

µέσα από τον τρόπο σκέψης, τη δηµιουργικότητα, τη λεπτότητα και το βάθος των συναισθηµάτων 

καθώς και από τις αντιλήψεις εκείνης της εποχής. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η συλλογή Censola 

από την Κύπρο τα αντικείµενα της οποίας υπήρξαν από τις πρώτες συλλογές που απέκτησε το 
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µουσείο και συνέβαλε σηµαντικά στη φήµη και την ανάδειξή του ως τα ένα από τα πιο αξιόλογα 

ιδρύµατα του κόσµου. Ενδεικτικός είναι ο τρόπος που αποκτήθηκαν µετά από µια σειρά 

διαπραγµατεύσεων και διεκδικήσεων τους από διάφορες χώρες.  

Κυκλαδικά ειδώλια 

 

Αρπιστής 

 (Αποκτήθηκε από το ίδρυµα  Rogers το 1947)

 

 Τα µαρµάρινα ειδώλια αποτελούν το σπουδαιότερο 

δηµιούργηµα του Κυκλαδικού πολιτισµού και ανάµεσα σ’ 

αυτά εξέχουσα θέση κατέχει το αγαλµατίδιο του «Αρπιστή». 

Η χρονολογία κατασκευής του πιθανολογείται ανάµεσα στο 

2800 – 2300 π.χ. Όπως τα περισσότερα κυκλαδικά ειδώλια 

έτσι και το συγκεκριµένο είναι φιλοτεχνηµένο από παριανό 

µάρµαρο, που το χρησιµοποιούσαν σχεδόν αποκλειστικά οι 

καλλιτέχνες της εποχής, γιατί ήταν  ολόλευκο, φωτεινό, 

χωρίς νερά, σµιλευόταν µε ευκολία και έδινε ωραίο 

αποτέλεσµα. 

 Ο Αρπιστής, βρίσκεται στην αίθουσα αίθουσα «Robert 

and Renee Belfer Court» του ΜΕΤ που φιλοξενεί έργα 

κυκλαδικού πολιτισµου. Είναι το ένα από τα δύο κυκλαδικά 

ειδώλιο που επιλέξαµε να παρουσιάσουµε καθώς αποτελεί 

ένα από τα πλέον αναγνωρίσιµα έργα τέχνης εκείνης της περιόδου από τα σχολικά µας χρόνια. 

Πρόκειται  για ένα έργο µοναδικό και άψογο από αισθητική άποψη στο οποίο κυριαρχεί η 

οµορφιά της απλότητάς του. Πέρα όµως από το ότι είναι κοµψοτέχνηµα και αποτελεί ένα από τα 

πλέον χαρακτηριστικά δείγµατα της εποχής του, θεωρείται ότι καταδεικνύει την ιστορική 

συνέχεια και την επανάληψη του ανθρώπινου γένους µέσα στους αιώνες. Ο Αρπιστής µε τη στάσγ 

του σώµατός του φαίνεται να κλείνει στην αγκαλιά του την άρπα σαν να θέλει να την 

προστατεύσει. Το ίδια κίνηση, (το αγκάλιασµα) το επαναλαµβάνουν και οι σύγχρονοι µουσικοί  

µε το µουσικό όργανο το οποίο κρατάνε στα χέρια τους όταν παίζουν κάποια µελωδία.  

Το αγαλµατίδιο έχει αποδοθεί τρισδιάστατα στο χώρο, χαρακτηριστικό των ειδωλίων αυτής 

της περιόδου, έχει ύψος µόνον 29,31 εκατοστών και αναπαριστά έναν µουσικό καθισµένο σε µία 

καρέκλα – πιθανόν θρόνο- µε ψηλή πλάτη και κοντά πόδια. Ο άνδρας είναι εµφανές ότι παίζει 
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έγχορδο µουσικό όργανο το οποίο οι αρχαιολόγοι  πιστεύουν ότι είναι µια λύρα ή άρπα. Από εκεί 

πήρε και το όνοµά του και το αποκαλούµε µέχρι σήµερα «Αρπιστή». Αυτό το συµπέρασµα το 

επιβεβαιώνει η κίνηση του χεριού του «Αρπιστή». Με τον αντίχειρα του δεξιού ο µουσικός 

φαίνεται  σαν να ακουµπάει στην χορδή, ώστε να δηµιουργήσει ήχο. 

Ο Αρπιστής είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε ορισµένους κανόνες που τηρούσαν οι 

Κυκλαδίτες στην κατασκευή των έργων του, αλλά και την αίσθηση του ωραίου που είχαν 

αναπτύξει. Παρατηρούµε λοιπόν ότι ενώ είναι συµµετρικά αποδοσµένο το σώµα του, το δεξί του 

χέρι είναι περισσότερο χοντρό. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι το τελικό αποτέλεσµα πρέπει να 

είναι αρµονικό και οι διαστάσεις του σώµατος να τηρούν τις αρχές της αναλογίας. Αν και τα δύο 

χέρια είχαν το ίδιο µέγεθος, ο θεατής θα έβλεπε το δεξί χέρι που βρίσκεται πίσω από την άρπα, 

πιο λεπτό αφού τον χωρίζει µεγαλύτερη απόσταση από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευής 

όµως εξασφαλίζεται η αρµονία και η άψογη αισθητική. 

 Τα αυτιά του είναι κοίλα και µεγάλα, υποδηλώνοντας ενδεχοµένως την οξυµένη ικανότητά 

του ακοή  του, ενώ οι µύες στα χέρια του και η κάµψη στους αγκώνες, δηλώνουν ότι πρόκειται 

για άτοµο που συνδυάζει τη δύναµη µε την πυγµή, αλλά και την ευαισθησία ως καλλιτέχνης.. 

   

                                               Κυκλαδικό γυναικείο ειδώλιο 

 

 Στην αρχαιότητα, σε αντίθεση µε τα νεότερα χρόνια, οι 

κοινωνίες ήταν δοµηµένες µητριαρχικά, καθώς οι 

γυναίκες είχαν την ευλογία της γέννας. Καθώς µε τις 

γεννήσεις εξασφαλιζότανε η διαιώνιση του είδους η 

γυναίκα-µητέρα,  όχι µόνο κατείχε εξέχουσα θέση στην 

οικογένεια και την κοινωνία, αλλά σε πολλές περιπτώσεις 

είχε θεοποιηθεί. Οι Κυκλαδίτες καλλιτέχνες απέδιδαν 

µεγάλο σεβασµό και συµπεριφέρονταν µε δέος απέναντι 

στις «επίγειες θεότητες», σύµβολο της ζωής και της 

αναπαραγωγής. Στις λατρευτικές τελετές, σε τάφους ή 

ιερά αφιέρωναν γυναικείες µορφές, όρθιες ή καθιστές, σε 

σχήµα που θύµιζε το ελληνικό γράµµα Φ ή Ψ, 

κατασκευασµένες µε λιτές και απλές γραµµές, 

χαρακτηριστικό γνώρισµα της κυκλαδίτικης τέχνης. 

       Το κυκλαδικό γυναικείο ειδώλιο έχει µείνει γνωστό 
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ως «Αριστούργηµα του Μπάστη» από τον ελληνοαµερικανό συλλέκτη Χρήστο Μπάστη που το 

δώρισε στο µουσείο. Πρόκειται για ένα από τα σηµαντικότερα εκθέµατα του ΜΕΤ 

αντιπροσωπευτικό της κυκλαδικής εποχής και του πολιτισµού που αναπτύχθηκε τη συγκεκριµένη 

ιστορική περίοδο. Πιστεύεται πως κατασκευάστηκε µεταξύ του 2600 – 2400 π.Χ. από παριανό 

µάρµαρο και έχει ύψος 62,79 εκατοστών. 

 Αναπαριστά µία γυναικεία µορφή, σε κατάσταση εγκυµοσύνης µε έντονες καµπύλες στην 

περιοχή των γοφών. Οι Κυκλαδίτες καλλιτέχνες κατασκεύαζαν τα έργα τους ακολουθώντας 

ορισµένους κανόνες. Προσπαθούσαν τα έργα τους να ανταποκρίνονται ανατοµικά στην 

πραγµατικότητα, να µεταφέρουν συµβολισµούς αλλά και να προσφέρουν αισθητική απόλαυση.  

Οι γυναικείες µορφές, τύποι της µεγάλης προϊστορικής θεάς, είναι σύµβολο της ζωής και της 

αναπαραγωγικής διαδικασίας. Τα γυναικεία ειδώλια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, εκ των 

οποίων η µία περιλαµβάνει τα σχηµατικά ή βιολόσχηµα ειδώλια στα οποία αποδίδονται µόνο 

συγκεκριµένες λεπτοµέρειες του ανθρώπινου σώµατος  π.χ. µαστοί, ενώ στη δεύτερη κατηγορία  

συγκαταλέγονται ειδώλια που αποδίδουν το ανθρώπινο σώµα µε φυσικό τρόπο και στην οποία 

κατηγορία ανήκει και το αριστούργηµα του Μπάστη που εξετάζουµε. 

 Η κεφαλή του γυναικείου ειδωλίου είναι πεπλατυσµένη και γέρνει ελαφρώς προς τα πίσω. 

Τα χέρια είναι λυγισµένα, κολληµένα στο σώµα και διπλωµένα στο στήθος. Τα γόνατα 

κάµπτονται ελαφρώς  και τα δάχτυλα των ποδιών έχουν κλίση προς το έδαφος ενώ τα πέλµατα 

είναι ελαφρώς ανασηκωµένα σαν να σηκώνεται η µορφή στις µύτες των ποδιών. Το στήθος 

τονίζεται µε ελαφρά προβολή των µαστών, κυρίαρχο όµως χαρακτηριστικό είναι η φαρδιά λεκάνη 

και οι καµπύλες στην περιοχή των γοφών και της κοιλιάς που είναι έντονες πράγµα το οποίο 

υποδηλώνει την κατάσταση της εγκυµοσύνης στην οποία βρίσκεται η γυναικεία µορφή. Μέσα 

από την πληθωρική απόδοση του γυναικείου αγάλµατος δηλώνεται η ανάγκη για ευγονία και 

διαιώνιση του είδους, µέσα από τη µυστηριακή διαδικασία της γέννας. 

 Το συγκεκριµένο γυναικείο ειδώλιο επιλέχθηκε γιατί µαζί µε τον Αρπιστή αποτελούν 

χαρακτηριστικά δείγµατα του κυκλαδικού πολιτισµού. Αρµονικό και υποβλητικό αποτελεί ύµνο 

στη γυναίκα και τη συνεισφορά της. Η αυστηρότητα στη µορφή και η ρεαλιστική απόδοση της 

περιοχής που κυοφορείται η νέα ζωή, η ηρεµία µε την οποία ατενίζει την αιωνιότητα την οποία 

έχει κερδίσει µε τη συνεισφορά της στη διαιώνιση του είδους, η γνώση του ρόλου και της 

αποστολής που έχει αναλάβει, δηµιουργούν συγκίνηση και καθησυχάζουν για τη συνέχεια της 

ζωής. Κυρίως όµως σε µια προσεκτική εξέταση,  εντυπωσιάζουν οι αντιθέσεις που προβάλλονται 

από το ειδώλιο αυτό. Το γεγονός ότι η γυναικείο µορφή είναι άνθρωπος-γυναίκα και ταυτόχρονα 

θεά, ότι εξασφαλίζει τη συνέχεια από το παρελθόν και το µέλλον, ότι συνυπάρχουν το παλιό και 
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το σύγχρονο, προβάλλει το συµπυκνωµένο το νόηµα της ζωής και µια αισιόδοξη προοπτική για  

το µέλλον. 

  Γεωµετρική εποχή 
 

Σύµπλεγµα πολεµιστή και Κένταυρου        

                                        (δωρεά J. Pierpont Morgan, 1917)

 

Το ορειχάλκινο σύµπλεγµα της Γεωµετρικής εποχής 

που αναπαριστά έναν πολεµιστή να µάχεται µ’ έναν 

Κένταυρο, υπολογίζεται πως έχει κατασκευαστεί στα 

µέσα του 8ου π.Χ. αι.. Οι δύο µορφές είναι γυµνές, 

όρθιες και φορούν ψηλό κωνικό κράνος. Η λόγχη στην 

αριστερή πλευρά του Κένταυρου και η διαφορά ύψους 

ανάµεσα στις δύο µορφές (Ύψος πολεµιστή 11,4 

εκ./Ύψος Κένταυρου 9,9)  δηλώνουν την έκβαση της 

µάχης. Πιθανολογείται ότι το αγαλµατίδιο προέρχεται 

από την Ολυµπία και ότι πρόκειται για τον Ηρακλή και 

τον κένταυρο Νέσσο. 

Ο καλλιτέχνης απέδωσε µία βίαιη σκηνή µάχης, η 

οποία γίνεται εµφανής από τη λεπίδα στο πλευρό του 

Κένταυρου. Χαρακτηριστικά όπως οι αναλογίες των 

σωµάτων, οι στρογγυλές κεφαλές µε τις γενειάδες και τα 

µεγάλα σε µέγεθος αυτιά είναι κοινά µεταξύ του πολεµιστή και του Κένταυρου. Ο άνθρωπος 

όµως σε σχέση µε τον κένταυρο έχει έντονο βλέµµα και φυσικά ξεχωρίζει από το ύψος. Οι µορφές 

µπορεί να αναπαριστώνται λιτές και απλές, όµως η ένταση που επικρατεί, εφόσον πρόκειται για 

µια σκηνή µάχης προσδίδει στο έργο µνηµειώδη ποιότητα. 

Το σύµπλεγµα του πολεµιστή Ηρακλή και του Κένταυρου Νέσσου επιλέχθηκε γιατί είναι 

αξιοθαύµαστη η διοχέτευση της φαντασίας των αρχαίων σε ένα λιτό, φαινοµενικά, άγαλµα. Η 

ικανότητα την οποία διέθεταν και κατόρθωναν να αποδώσουν στις µορφές τις αντιθέσεις είναι 

εκπληκτική. Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζουν αντιθετικά ζεύγη: την ανθρώπινη φύση και την 

ζωώδη ορµή, έναν θεό (Ηρακλής) και έναν δαίµονα (Νέσσος), τη στατικότητα και τη βιαιότητα 

της µάχης, τις ψιλόλιγνες γραµµές  και τα στρογγυλέµατα, τον άνθρωπος και το ζώο, τη νίκη και 

την ήττα, τη ζωή και το θάνατο, είναι µοναδικός. Παρουσιάζονται στο θεατή µε τέτοιο τρόπο 
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επιτρέποντάς του να καταλάβει ότι η ζωή προχωρά µόνο µέσα από την αντιπαράθεση και ότι ο 

άνθρωπος κρύβει µέσα του και το καλό και το κακό  που βρίσκονται µόνιµα σε πάλη. 

                                               Σκηνή  πρόθεσης  νεκρού

 (Αποκτήθηκε από το ίδρυµα Rogers το  1914)

  

Πρόκειται για ένα πήλινο επιτύµβιο κρατήρα, 

µελανόµορφης τεχνοτροπίας, ύψους 1.08 µ. της 

γεωµετρικής περιόδου, που είναι, διακοσµηµένος, 

εκτός από τα γεωµετρικά σχήµατα µε πολυπρόσωπες 

παραστάσεις, που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο 

µέρος του αγγείου. Η κατασκευή του υπολογίζεται το 

750 – 735 π.Χ.  Πήρε το όνοµα του από τον G. 

Hirschfeld ο οποίος το έφερε στη δηµοσιότητα το 

1872, µετά την ανακάλυψη του σε νεκροταφείο στη 

∆ίπυλο. Στην γεωµετρική εποχή συνήθιζαν να 

τοποθετούν πάνω στους τάφους µνηµειώδη αγγεία, 

συχνά διακοσµηµένα µε παραστάσεις νεκρικού 

περιεχοµένου. Στον υπέροχο αυτό κρατήρα 

αποδίδεται η πρόθεση ενός νεκρού, δηλαδή µία 

τελετή, που αποτελούσε συνήθη ταφική πρακτική 

στην αρχαία Ελλάδα.   

Πρόκειται για τροχήλατο αγγείο, που η επιφάνειά του είναι χρωµατισµένη µε υποκίτρινο 

χρώµα, που διακόπτεται από µεγάλες µαύρες επιφάνειες που ονοµάζονται ζώνες.. Όπως συµβαίνει 

σε όλα τα πήλινα αγγεία αυτής της περιόδου, ο αγγειογράφος, διαιρεί την επιφάνεια σε οριζόντιες 

ζώνες και το γεµίζει µε γεωµετρικά σχήµατα θαυµαστής ακρίβειας, σαν να χρησιµοποιούσε στην 

απόδοσή τους διαβήτη ή άλλα γεωµετρικά όργανα. Αυτό που αποκαλούµε «φόβο του κενού» έχει 

ως αποτέλεσµα όλη η επιφάνεια του αγγείου να καλύπτεται µε διάφορα σχήµατα, ρόµβους, 

τρίγωνα, κύκλους, γραµµές κ.α. ώστε να µη µείνει ακάλυπτο κανένα σηµείο.  

       Στη µέση της ανώτερης ζώνης απεικονίζεται ο νεκρός ξαπλωµένος στο νεκρικό του κρεβάτι, 

µέσα στο σπίτι. Γύρω του συγγενείς, υπηρέτες και θρηνωδοί θρηνούν κάνοντας τη 

χαρακτηριστική κίνηση που υποδηλώνει πένθος, τραβάνε δηλαδή τα µαλλιά τους, αποδίδοντας µε 

αυτόν τον τρόπο φόρο τιµής στην θανόντα. Το σάβανο είναι ένα µεγάλο παραλληλόγραµµο, µε 

αβακωτό κόσµηµα, που απλώνεται πάνω από τον νεκρό. Όλες οι ανθρώπινες µορφές ο κορµός 

αποδίδεται µετωπικά, ενώ τα πόδια και το κεφάλι από το πλάι. Στα πόδια του νεκρού 

 
11 



απεικονίζεται η γυναίκα του νεκρού µε το παιδί στην αγκαλιά της. 

 
 Στην κάτω ζώνη ξετυλίγεται µία ποµπή µε άρµατα, άλογα, οπλίτες δόρατα και ασπίδες, 

στοιχείο που πιθανότατα παραπέµπει στα πολεµικά κατορθώµατα του νεκρού ή αναφέρεται στους 

ένδοξους προγόνους του. Ο λαιµός και το πόδι η βάση δηλαδή του αγγείου είναι διακοσµηµένα µε 

τρίγωνα, ρόµβους, γραµµές, κύκλους και µαιάνδρους, δηλαδή γεωµετρικά σχήµατα που έδωσαν 

την ονοµασία σ’ αυτήν την περίοδο, που άκµασε από το 1110 -700 π.Χ. 

 
 Το συγκεκριµένο αγγείο επιλέχθηκε γιατί πέρα από την προφανή καλλιτεχνική του αξία 

είναι γιατί αξιοσηµείωτες είναι οι οµοιότητες που παρουσιάζει µε το ηπειρώτικο µοιρολόι. Η 

συνέχεια των εθίµων που περνούν από γενιά σε γενιά µε τις οδυρόµενες µοιρολογίστρες, την 

εκφορά του νεκρού, τις τιµές που του αποδίδονται φαίνονται τόσο «σύγχρονα» που αποτελούν 

ζώσα πραγµατικότητα.  Επιπλέον αυτό που µε συγκίνησε, ήταν η προσπάθεια του ζωγράφου του 

να αποδώσει την τρίτη διάσταση – το βάθος – αλλά και την κίνηση, χαράζοντας νέους ορίζοντες 

στην Τέχνη. Για να αποδώσει το βάθος ζωγραφίζει µικρότερα τα πίσω πόδια της νεκρικής κλίνης,  

τα άλογα   να έχουν διαφορετικό ύψος, (πιο ψηλό το µπροστινό, πιο κοντά τα επόµενα και τα 

κεφάλια τους πιο µεγάλο το πρώτο, πιο µικρά τα επόµενα), ενώ αποδίδει την κίνηση µε το να µην 

πατούν οι ρόδες της άµαξας στο έδαφος. 
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Αρχαϊκή εποχή 
 

Γυναίκες  σε  οικιακές  ασχολίες  

 (Αποκτήθηκε από ίδρυµα Fletcher το 1931)

 

 Η Αττική µελανόµορφη λήκυθος, της Αρχαϊκής 

εποχής, που αποδίδεται στον ζωγράφο Αµάση, είναι 

κατασκευασµένη µεταξύ 550-530 π.Χ. από πηλό και 

έχει ύψος 17,15 εκ.  Το κάτω µέρος είναι µαύρο, ενώ το 

κυρίως σώµα και ο ώµος κοσµούνται µε παραστάσεις, 

οι οποίες συνδυάζουν ένα θρησκευτικό θέµα µε µια 

σκηνή της καθηµερινής ζωής. Στην κύρια σκηνή της 

ληκύθου πρωταγωνιστούν οι γυναικείες µορφές. ∆ύο 

στο κέντρο υφαίνουν σ’ έναν κάθετο αργαλειό, τρεις 

στα δεξιά ζυγίζουν το µαλλί και δίπλα τους τέσσερις 

άλλες γνέθουν µε ρόκα. Ανάµεσα τους διακρίνεται 

διπλωµένο το τελειωµένο ύφασµα.  

Το συγκεκριµένο αγγείο αφορά µία απλή 

καθηµερινή δραστηριότητα που έχουν αναλάβει να 

εκτελούν οι  γυναίκες. Μέσα από την αναπαράσταση 

αυτή βλέπουµε ότι οι υφάντρες, ο αργαλειός, τα νήµατα, τα βαρίδια, τα υφάσµατα, όλα είναι ίδια 

µε την σηµερινή εποχή. Ακόµα και ο ρόλος της γυναίκας σαν άοκνης εργάτριας, που φροντίζει 

την οικιακή οικονοµία και αποτελεί το στυλοβάτη του σπιτιού, διαιωνίζεται από την αρχαιότητα 

µέχρι σήµερα. Συνεπώς µπορούµε να πούµε ότι το σήµερα είναι η συνέχεια του χτες και το παρόν 

χτίζεται πάνω στα επιτεύγµατα του παρελθόντος. 
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                                           Έλληνες θεοί και θρησκευτικές πρακτικές

Λήκυθος(φλασκί λαδιού)  

(αποκτήθηκε από το ίδρυµα Fletcher το 1925)

 

      Το συγκεκριµένο αγγείο αναπαριστά το θεό Ερµή και 

αποτελεί ιδιαίτερο τύπο της ελληνικής αγγειοπλαστικής. 

Ονοµάζεται λήκυθος και αποτελείται από τη βάση, ένα 

µακρόστενο σώµα και ένα µακρύ λαιµό που καταλήγει στη 

λαβή και χρησίµευε στην αποθήκευση ελαιόλαδου. 

Επιλέχθηκε επειδή δείχνει πως ακόµα και τα καθηµερινά 

αντικείµενα που χρησιµοποιούνταν για οικιακές εργασίες 

ήταν περίτεχνα διακοσµηµένα. 

          Από τις αρχές του 6ου αι. π.Χ.  ωστόσο, οι 

λήκυθοι χρησιµοποιούνταν όχι µόνο στο πλαίσιο του σπιτιού, 

αλλά και στις ταφικές τελετές. Μάλιστα αποτελούσαν 

αναπόσπαστο κοµµάτι του εξοπλισµού των ταφικών τελετών, 

καθώς σε αυτές τοποθετούσαν ελαιόλαδο και 

πραγµατοποιούσαν τις σπονδές τους στους νεκρούς. 

Αποδεικνύει λοιπόν πως οι Αρχαίοι Έλληνες σέβονταν και 

τιµούσαν τους νεκρούς τους, αντιµετωπίζοντας το θάνατο ως 

ένα ταξίδι που έπρεπε να γίνεται µε όλες τις τιµές, διαφορετικά η ψυχή του νεκρού δε θα ησύχαζε 

ποτέ.  Σε αυτό το ταξίδι, απαραίτητος ήταν ο Ερµής «ψυχοποµπός», όπως τον έλεγαν, αφού οι 

αρχαίοι πίστευαν πως οδηγούσε τις ψυχές των ανθρώπων στον Κάτω Κόσµο. Το αγγείο αυτό 

είναι ερυθρόµορφο  (πιθανόν του Τίθωνος) έχει ύψος 34.01εκ.  και κατασκευασµένο από 

τερακότα (πηλό). Αναπαριστά τον Ερµή, ο οποίος είναι γνωστός µε πολλές εκτός από 

ψυχοποµπός φέρει διάφορες άλλες ονοµασίες: προστάτης των κοινοτήτων, των ταξιδιωτών, των 

σπιτιών, του εµπορίου, της επικοινωνίας, των κοπαδιών, αγγελιοφόρος των θεών. Η τελευταία του 

ιδιότητα φαίνεται και από το ρουχισµό του, καθώς µπορούµε να διακρίνουµε τα χαρακτηριστικά 

ταξιδιωτικά ρούχα (χλαµύδα, καπέλο µε µεγάλο γείσο, φτερωτά πέδιλα). Επίσης, κρατάει το 

κηρύκειο, αντικείµενο που ήταν χαρακτηριστικό των αγγελιοφόρων της αρχαιότητας.  

Ο Ερµής συνιστούσε ιδιαίτερα προσφιλές πρόσωπο στον αρχαίο ελληνικό κόσµο, επειδή 

πιστευόταν πως καθάριζε τους δρόµους από τις πέτρες. Στη µνήµη αυτής της πράξης 

κατασκευάζονταν οι Ερµές κεφαλές (λίθινες ορθογώνιες στήλες που έφεραν την κεφαλή του 

Ερµή),οι οποίες χρησίµευαν για πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς. Καταρχάς, τοποθετούνταν 
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σε διάφορες περιοχές, ώστε να είναι σε θέση να υπολογίζουν αποστάσεις και να οριοθετούν 

περιοχές. Ήταν δηλαδή αντίστοιχες των σηµερινών πινακίδων στους δρόµους. Εκτός αυτού 

πολλοί τις τοποθετούσαν στην είσοδο του σπιτιού τους είτε ως δηλωτικό της κατοικίας τους είτε 

ως εικονοστάσι, το οποίο τους εξασφάλιζε προστασία, ασφάλεια και καλή σχέση µε τους θεούς. 

Τέλος, τοποθετούνταν πάνω στους τάφους ως ένδειξη πως ο νεκρός περνάει πια στη φροντίδα των 

θεών. Εποµένως, γίνεται για µία ακόµα φορά σαφής η σχέση που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες τόσο 

µε τους θεούς όσο και µε τους νεκρούς. Θεωρούσαν ιερότατες τις νεκρικές τελετές, διότι πίστευαν 

ότι οι ψυχές όσων δε θάβονταν, δε γίνονταν  δεκτές στα Ηλύσια Πεδία και δεν ησυχάζουν ποτέ. 

Εποµένως, η σπουδαιότητα του εκθέµατος αυτού έγκειται στο γεγονός ότι σχετίζεται µε τη 

διαδικασία των ταφικών τελετών. Είναι χαρακτηριστικό δείγµα του πολιτισµού της εποχής, καθώς 

στην αρχαιότητα η δοµή των ταφικών τελετών αντικατόπτριζε τις αντιλήψεις και τον πολιτισµό 

των ανθρώπων γενικότερα. 

                                                       Άγαλµα του Ηρακλή 

(αποκτήθηκε από το ίδρυµα Fletcher το 1928)

     

 Αντίθετα από την επικρατούσα άποψη, τα αγάλµατα 

που φιλοτεχνούνταν στην αρχαιότητα δεν ήταν µόνο 

από µάρµαρο αλλά και από άλλα υλικά, όπως πηλό, 

χαλκό και µπρούτζο. Το έκθεµα αυτό λοιπόν, ύψους 

12.8 εκ., αντιπροσωπεύει τα λιγότερο γνωστά 

µπρούτζινα αγάλµατα.           

Ο καλλιτέχνης έχει φιλοτεχνήσει τον Ηρακλή, 

γνωστό από την αρχαιότητα για τους άθλους και τα 

κατορθώµατά του. Συνιστά σηµαντική µορφή της 

µυθολογίας τόσο  στην αρχαιότητα όσο και στη 

σηµερινή εποχή. Είναι πασίγνωστος για τους δώδεκα 

άθλους που του ανέθεσε ο Ευρυσθέας, και τους 

οποίους έφερε εις πέρας µε επιτυχία. Ωστόσο, ο 

συγκεκριµένος ήρωας-όντας ο ισχυρότερος γιος του ∆ία-πραγµατοποίησε και άλλα µυθικά 

κατορθώµατα, λιγότερο γνωστά.  

        Ο Ηρακλής αποτελούσε πρότυπο δύναµης, ρωµαλεότητας, γενναιότητας, θάρρους, ανδρείας, 

ζωντάνιας, οµορφιάς και σωµατικού κάλλους. Το σώµα του αποδεικνύει την σηµαντική θέση της 

άθλησης στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Θεωρούσαν πως η πνευµατική οξύτητα έπρεπε να 
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συνδυάζεται µε την αρµονία του σώµατος και τη σωµατική ευεξία κατά το ρητό «νους υγιης εν 

σώµατι υγιει». Πιθανόν να κατασκευάστηκε τον 6ο. αι. π.Χ., κατά την αρχαϊκή εποχή µε σκοπό 

να αφιερωθεί σε κάποιο ιερό. Πρόκειται για επιβλητική µορφή ενώ η στάση του σώµατός του 

δηλώνει ότι αισθάνεται αυτοπεποίθηση, αποδίδει δηλαδή την ηρωική µορφή του Ηρακλή. 

Συνεπώς, το άγαλµα αυτό του Ηρακλή αποτελεί αναφορά στη γενναιότητα των Ελλήνων της 

εποχής εκείνης και προβάλλει το αρχαίο ελληνικό πρότυπο του καλού καγαθού, που συνδυάζει 

την καλή σωµατική διάπλαση µε την οξύνοια του πνεύµατος. 

 

 

                                                     Στήλη-Κρατήρας(Συµπόσιο)

                                    (Αποκτήθηκε από το ίδρυµα Fletcher το 1931)

 

  Πρόκειται για ένα ερυθρόµορφο αγγείο που 

αναπαριστά πλήθος µορφών. Είναι 

κατασκευασµένο από τερακότα ,πιθανόν από τον 

αγγειοπλάστη Λυδό, το 550π.Χ. Καθώς 

βρισκόµαστε στην κατηγορία των θρησκευτικών 

εθίµων, δε θα µπορούσε να λείπει ένα έκθεµα µε 

θέµα το συµπόσιο. Τα συµπόσια ήταν ευρέως 

διαδεδοµένα στην αρχαιότητα και κυρίως στην 

αθηναϊκή κοινωνία. Κεντρικά συστατικά τους ήταν 

το ποτό(κρασί),οι γυναίκες,  το τραγούδι, ο χορός 

και πραγµατοποιούνταν στα ευρύτερα πλαίσια 

θρησκευτικών εορτών ή τελετών προς τιµήν των 

θεών. Το έκθεµα αυτό ονοµάζεται στήλη-κρατήρας, έχει ύψος 59.39 εκ. και έχει χωρητικότητα 

δεκαεννέα λίτρων υγρού. Αποτελούσε απαραίτητο κοµµάτι του εξοπλισµού των συµποσίων, 

καθώς σε αυτόν αναµείγνυαν κρασί µε νερό, µιας και δεν έπιναν ποτέ σκέτο κρασί ,ώστε να 

µπορούν να πίνουν µεγάλες ποσότητες χωρίς να µεθούν(οίνος κεκραµένος). Στα αγγεία το θέµα 

άλλοτε ήταν παρµένο από την ελληνική µυθολογία και άλλοτε απεικόνιζε το ίδιο το συµπόσιο. 

Εδώ, το θέµα εκτυλίσσεται και στις δύο πλευρές του αγγείου και είναι η ιστορία του τεχνίτη 

των θεών Ηφαίστου. Επειδή γεννήθηκε κουτσός η µητέρα του η Ήρα τον εξόρισε από τον 

Όλυµπο. Όταν µεγάλωσε πήρε εκδίκηση, στέλνοντάς της ένα θρόνο που είχε έναν κρυφό 

µηχανισµό: όταν κάθισε επάνω του παγιδεύτηκε και δεν µπορούσε να ξανασηκωθεί. Μόνο ο ίδιος 
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µπορούσε να την ελευθερώσει και τελικά το έκανε όταν ο ∆ιόνυσος τον παρέσυρε, 

καταφεύγοντας στη δύναµη του κρασιού. Έτσι επέστρεψαν µαζί στον Όλυµπο. Από τη µια 

πλευρά του κρατήρα µπορούµε να διακρίνουµε το ∆ιόνυσο µαζί µε τους Σατύρους και τις 

Μαινάδες που αποτελούσαν τη συνοδεία του. Από την άλλη είναι ο Ήφαιστος, που κάθεται σε 

ένα γαϊδούρι ντυµένος µε τον κοντό χιτώνα των τεχνιτών.   

Το αγγείο αυτό είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό για την καθηµερινότητα των αρχαίων 

Ελλήνων, καθώς παρουσιάζει το συµπόσιο, που ήταν µία από τις αγαπηµένες τους συνήθειες. 

Μάλιστα, το γεγονός ότι αναφέρεται σε συµπόσιο των θεών τονίζει τη σηµασία των 

θρησκευτικών τελετών, που είχαν εξέχουσα θέση στο αθηναϊκό εορτολόγιο. 

                                                 

                                                Κούρος  

                                       (αποκτήθηκε από το ίδρυµα Fletcher το  1932)  

 

Ο µαρµάρινος Κούρος που αναπαριστά η εικόνα είναι 

έργο της Αρχαϊκής  εποχής, ιδιαίτερα γιατί βρίσκεται στα 

πολλά σχολικά, και όχι µόνο, βιβλία. Πιο συγκεκριµένα 

κατασκευάστηκε τη χρονική περίοδο 590-580 π.Χ αλλά δεν 

ξέρουµε από ποιον. Ανακαλύφθηκε στην Αττική και έχει 

ύψος 1.95 εκατοστά . Ο Κούρος αυτός ήταν στηµένος στον 

τάφο κάποιου νεαρού άνδρα ή ήταν αφιερωµένος σε κάποιο 

ναό και αποδίδει µια ήρεµη φιγούρα µε ήπια και ευγενή 

χαρακτηριστικά ενός νεαρού άνδρα όπως φαίνεται και στην 

εικόνα. Οι Κούροι τις περισσότερες φορές αναπαρίσταναν 

θεούς ή θνητούς ως επιτύµβια αγάλµατα και ουσιαστικά 

αντιπροσώπευαν τον νέο που ανήκε στην υψηλή κοινωνική 

τάξη εκείνης της εποχής.  

   Ο εικονιζόµενος Κούρος είναι πιο σοβαρός και 

αναπαριστά έναν νέο άνδρα σε φυσικό ή υπερφυσικό 

µέγεθος όρθιο, γυµνό, χωρίς γένια και µε σγουρά µακριά 

µαλλιά κάτι το οποίο την αρχαϊκή εποχή ήταν σήµα των 

αριστοκρατών. Τέλος, όπως  µπορούµε να διακρίνουµε και 

στην εικόνα, οι Κούροι αποδίδονται µετωπικά, τα χέρια τους είναι κολληµένα στα πλευρά και 

έχουν το αριστερό πόδι µπροστά γιατί µετά ακολουθεί το δεξί που ακόµα και σήµερα συµβολίζει 

την καλή τύχη.  
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                                                                   Υδρίες 

      Η υδρία οφείλει το όνοµά της  στη λέξη ύδωρ(νερό). Η χρησιµότητα της έγκειται κυρίως στη 

µεταφορά νερού αποτελεί δηλ. ένα αγγείο στο οποίο αποθηκευόταν και µεταφερόταν νερό κατά 

την αρχαιότητα. Η υδρία έχει δύο οριζόντιες λαβές στις πλευρές για την ανύψωση και µια κάθετη 

στο πίσω µέρος για τη βύθιση και έκχυση. Υδρίες στην αρχαία Ελλάδα έχουν φιλοτεχνηθεί τόσο 

σε πηλό όσο και σε χαλκό. 
(Αριστερά) : Η συγκεκριµένη πήλινη υδρία, που 

χρονολογείται γύρω στα 520-510π.Χ.. , αποτελεί ένα ακόµα 

απόκτηµα του ΜΕΤ από το ίδρυµα Fletcher , το 1964. Η 

µελανόµορφη αυτή υδρία υπάγεται σε µία σειρά από υδρίες 

που βρέθηκαν στην Ετρουρία . Ωστόσο πιστεύεται ότι έχουν 

κατασκευαστεί στην Ανατολή από Έλληνες τεχνίτες που 

είχαν µεταναστεύσει στην Caere ,ετρούσκικη πόλη στις 

ιταλικές ακτές ,βόρεια της Ρώµης. Πάνω σε αυτή 

απεικονίζεται µια σκηνή κυνηγιού, ένα από τα πλέον 

συνήθη θέµατα της 

Αρχαιότητας. Η σκηνή 

παρουσιάζει δυο άγρια λιοντάρια να κατασπαράζουν το θήραµά 

τους. Οι µορφές είναι δοσµένες µε ιδιαίτερη προσοχή, ενώ εύκολα 

κανείς διακρίνει ακόµη και τις πιο µικρές λεπτοµέρειες (οστά 

πλευρών- γραµµώσεις µυών των ζώων).  
(∆εξιά) : Η χάλκινη αυτή υδρία κατασκευάστηκε περίπου στα τέλη 

του 7ου – αρχές 6ου αι. και αποκτήθηκε από το ΜΕΤ το 1995, 

έπειτα από διαπραγµατεύσεις του µε το ίδρυµα David El. 

Klein.Χαρακτηριστική είναι η προτοµή µιας γυναίκας που 

φαίνεται να προκύπτει από το στόµα της υδρίας. Η µορφή φοράει 

πέπλο και το γαλήνιο πρόσωπό της πλαισιώνεται από προσεγµένα λεπτοµερή µαλλιά µε ένα 

σχέδιο ρόδακα δίνουν την εντύπωση απλωµένων χεριών. Η γυναίκα πιθανώς αναπαριστά κάποια 

νύµφη, νεράιδα ή θεότητα της εποχής. Το σχήµα των άκρων εξυπηρετεί τόσο τις καλλιτεχνικές 

απαιτήσεις της εποχής όσο και την πρακτική χρησιµότητα του δοχείου. Αξίζει να σηµειωθεί πως 

το σηµερινό πρασινωπό χρώµα οφείλεται στη διάβρωση που υπέστη µε το πέρασµα των αιώνων. 

Η επιγραφή στο στόµα δείχνει ότι αυτή η υδρία ήταν βραβείο που απονεµόταν στα παιχνίδια για 

τη θεά Ήρα στο ιερό της στο Άργος ,στην Πελοπόννησο 
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Κλασικά χρόνια 

 
Επιτύµβια στήλη 

                

     Oι επιτύµβιες στήλες αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισµα των εθιµοτυπικών της Αρχαίας 

Ελλάδας και τοποθετούνταν ως διάκοσµος αλλά και ως 

σήµα κατατεθέν των ταφών της Κλασσικής Εποχής στα 

ελληνικά κοιµητήρια .Εξέχουσα θέση µεταξύ αυτών 

κατέχουν οι περίφηµες «αττικές στήλες», ενδεικτικό 

δείγµα των οποίων αποτελεί και αυτή του κοριτσιού µε 

τα περιστέρια.  

Η εν λόγω µαρµάρινη επιτύµβια στήλη ύψους 80 εκ. 

χρονολογείται περίπου στα µέσα του 4ου αι. , περί τα 

450-440π.Χ και ανήλθε στο φως  το 1775 στο πλαίσιο 

ανασκαφών που συντελέστηκαν στο νησί της Πάρου. 

Κοσµείται µε ένα αριστουργηµατικό ανάγλυφο, το 

οποίο αναπαριστά ένα µικρό κοριτσάκι να αποχαιρετά 

τα αγαπηµένα του περιστέρια. Το κοριτσάκι στέκεται 

σε προφίλ και σκύβει το κεφάλι. Το πρόσωπό της είναι 

ανέκφραστο- µάλλον θλιµµένο- και σοβαρό. Φοράει 

έναν αραχνοϋφαντο πέπλο που έχει φιλοτεχνηθεί από 

το γλύπτη µε ιδιαίτερη πλαστικότητα. Το ρούχο είναι 

διπλωµένο στο επάνω µέρος και στερεωµένο στους 

ώµους. Οι άκρες που δεν είναι ραµµένες πέφτουν µε 

κλιµάκωση των πτυχώσεων κατά µήκος της δεξιάς πλευράς .Ο καλλιτέχνης έχει αποδώσει µε 

εξαιρετική µαεστρία τη διαφάνεια του υφάσµατος, το οποίο αποκαλύπτει τη στάση της νεαρής 

κοπέλας. Εµφανής είναι η φροντίδα που απονέµεται από το νεαρό κορίτσι προς τα περιστέρια. Το 

ένα το κρατά κοντά της, ενώ το άλλο φαίνεται να έχει κουρνιάσει στο αριστερό του χέρι. Η όλη 

εικόνα εκπέµπει µια πραότητα, µια παγερή σιωπή, µια αβεβαιότητα για το µέλλον και µια 

µελαγχολία, καθώς το κορίτσι αποχαιρετά τα ζώα της και µαζί µε αυτά την ίδια τη ζωή. 

  Οξύµωρο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί το συγκεκριµένο ανάγλυφο καθώς η ζωή και ο 

θάνατος – δύο έννοιες που διίστανται σε µεγάλο βαθµό- συνυπάρχουν αρµονικά. Επιπλέον 

οξύτατη παρουσιάζεται η αντίθεση ανάµεσα και στα εικονιζόµενα πρόσωπα, τα οποία πρόκειται 
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να ακολουθήσουν εντελώς διαφορετικές πορείες : τα πουλιά θα πετάξουν ψηλά προς τον ουρανό, 

ενώ ,σύµφωνα µε τις αρχαίες ελληνικές δοξασίες, το κοριτσάκι θα οδηγηθεί στον Κάτω Κόσµο. 

Τα α περιστέρια συµβολίζουν την απόλυτη, αέναη ελευθερία, την ελπίδα για ζωή σε αντίθεση µε 

το παιδί ,που αποτελεί δραµατική φιγούρα και αντιπροσωπεύει το θάνατο. 

 Η στήλη αυτή, έξοχο δείγµα γλυπτικής αποκτήθηκε από το MET το 1927 από το ίδρυµα Fletcher.  

                                                  

                                                  Συλλογή Cesnola 

     Η συλλογή αρχαιοτήτων Cesnola αποτελεί αναµφίβολα –αν όχι τη σπουδαιότερη- µία από τις 

σηµαντικότερες συλλογές του ΜΕΤ ,καθώς και το πιο αξιόλογο δείγµα κυπριακής τέχνης στο 

∆υτικό Κόσµο. Η ιστορία της συλλογής είναι τόσο πολυτάραχη και ενδιαφέρουσα όσο και η ζωή 

του ανθρώπου που την έφερε στο φως, του Luigi Palma Di Cesnola. Η σειρά των γεγονότων που 

ακολούθησαν την ανακάλυψη των ευρηµάτων και οι ενέργειες του Censola φανερώνουν για άλλη 

µια φορά τον τρόπο  µε τον οποίο διάφορες αρχαιότητες έγιναν αντικείµενα διαπραγµάτευσης 

µεταξύ διαφόρων χωρών µέχρι να καταλήξουν στην ιδιοκτησία του µουσείου που εκτίθενται 

µέχρι σήµερα, στη συγκεκριµένη περίπτωση στο Μετροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.  

O Luigi Palma Di Cesnola, Ιταλοαµερικάνος στρατιώτης γεννηµένος σε µια επαρχία κοντά στο 

Τορίνο µετά από µια σειρά στρατιωτικών διακρίσεων στην Ευρώπη και στην Αµερική 

(αµερικάνικο εµφύλιο, πόλεµο  της Κριµαίας κ.α)  το 1865 ορίστηκε Αµερικανός πρόξενος στη 

Λάρνακα της Κύπρου. Στο νησί παρέµεινε τη δεκαετία 1860-1870 και κατά τη διάρκεια αυτών 

των χρόνων  πραγµατοποίησε µία σειρά συστηµατικών ανασκαφών, χρηµατοδοτούµενων από τον 

ίδιο, για την απόκτηση κυπριακών αρχαιοτήτων στην περιοχή κυρίως «Κούριον» που βρίσκεται 

κοντά στη σηµερινή Επισκοπή. Σε αυτό το σηµείο είναι ενδιαφέρον να σηµειώσουµε ότι κάποια 

κοµµάτια αυτής της συλλογής πουλήθηκαν στο Stanford University και καταστράφηκαν από το 

σεισµό που χτύπησε το 1906 την Καλιφόρνια ενώ ένα τρίτο µέρος των ευρηµάτων κατέληξαν στο 

Semitic Museum του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ. 

Ο Cesnola παράλληλα µε τις ανασκαφές και εκµεταλλευόµενος την απουσία οποιουδήποτε 

νόµου που θα προστάτευε τις αρχαιότητες προχώρησε στην αγορά µεγάλου αριθµού αντικειµένων 

µε αξιόλογη ιστορική και αρχαιολογική αξία παραγκωνίζοντας τους ανταγωνιστές που 

διεκδικούσαν τα ίδια κοµµάτια.  Έτσι κατόρθωσε να διαµορφώσει µια αξιόλογη συλλογή, που αν 

και αµφισβητήθηκε από πολλούς για τη γνησιότητά της , του έδωσε τον τίτλο του µεγαλύτερου 

συλλέκτη κυπριακών αρχαιοτήτων. Από τότε ξεκίνησε µια σειρά πολλαπλών διαπραγµατεύσεων 

σχετικά µε την απόκτησή της περιζήτητης αυτής συλλογής. Αρχικά το 1870 ο Ναπολέων ο Γ΄ 
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εξέφρασε την επιθυµία του για την απόκτηση και εγκατάστασή της στο µουσείο του Λούβρου στο 

Παρίσι. Αργότερα Ρώσοι διπλωµάτες εξέφρασαν κι αυτοί το ενδιαφέρον τους και επιχείρησαν να 

πετύχουν τη µεταφορά της στο Κρατικό Μουσείο Ερµιτάζ στην Αγία Πετρούπολη, πράγµα το 

οποίο όµως δεν πραγµατοποιήθηκε. Η συλλογή µεταφέρθηκε προσωρινά στο Λονδίνο όπου και 

κέντρισε το ενδιαφέρον του αγγλικού λαού τελικά όµως το νεοσύστατο ΜΕΤ  κατάφερε να την 

αποκτήσει το 1872 και την ενσωµάτωσε στα µόνιµα εκθέµατά του. Αξίζει να σηµειωθεί πως η 

απόκτησή της υπήρξε συλλογική προσπάθεια τόσο πολιτών όσο και επιχειρηµατιών, που 

συνεισέφεραν οικονοµικά. Μάλιστα ο ίδιος ο Cesnola επέβλεπε την εγκατάστασή της στο 

µουσείο, ενώ χάρη σε αυτήν του απονεµήθηκε ως φόρος τιµής η θέση του 1ου διευθυντή του 

µουσείου το 1879.        

Η συλλογή ξεχωρίζει όχι µόνο για το µέγεθος και την ποικιλοµορφία της, αλλά και για το 

χρονολογικό της εύρος καθώς εκτείνεται από την πρώιµη εποχή του Χαλκού έως το τέλος της 

αρχαιότητας. Για πολλά χρόνια, η συλλογή αποτέλεσε το επίκεντρο της προσοχής, καθώς και ένα 

µεγάλο πλεονέκτηµα την πόλη της Ν.Υόρκης.  Ο πλούτος της συλλογής Cesnola  δηµιούργησε 

επίσης πολύ καλή φήµη, αποτέλεσε πόλο έλξης ανθρώπων που ασχολούνται µε την τέχνη και 

κατέστησε το µουσείο ισάξιο των ευρωπαϊκών. Η απόκτηση της συλλογής Cesnola όπως είδαµε 

είχε ελκύσει το ενδιαφέρον βρετανικών, γαλλικών και ρώσικων  αποστολών και αποτέλεσε την 

αφορµή για µια σειρά ανασκαφών  µε σκοπό να εµπλουτίσουν τα ευρωπαϊκά µουσεία µε 

κυπριακά εκθέµατα.  

Ο Cesnola θεωρούσε την όλη δράση του στην Κύπρο ισοδύναµη µε τις ανακαλύψεις του 

Ερρίκου Σλήµαν στην Τροία και ισχυριζόταν πως τα ευρήµατα που έφερε στο φως επιβεβαιώνουν 

το συνεκτικό δεσµό µεταξύ του βιβλικού και του κλασσικού κόσµου. Ωστόσο, όπως είναι φυσικό 

οι κάτοικοι της Κύπρου έχουν διαφορετική άποψη για το θέµα. Τον κατηγόρησαν, δικαίως, για 

αρχαιοκαπηλία και υποστήριξαν ότι λεηλάτησε και σφετερίστηκε τον πολιτιστικό τους πλούτο και 

την κληρονοµία του νησιού τους για την εξυπηρετήσει τα ατοµικά του συµφέροντα αρχικά και 

στη συνέχεια για να προσδώσει αίγλη και φήµη σε ένα ξένο µουσείο . Παρόλα αυτά η συλλογή 

αυτή αποτελεί αναµφίβολα ύµνο του µεγαλείου της πολιτιστικής παράδοσης και δηµιουργίας της 

Κύπρου που µέχρι την εποχή εκείνη δεν είχε έρθει στην επιφάνεια. 
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Ένα χαρακτηριστικό δείγµα της συλλογής είναι η ασηµένια λεκάνη που αποκτήθηκε όπως 

και η υπόλοιπη συλλογή Cesnola 

από το µητροπολιτικό µουσείο 

περίπου το 1874-76. Η κατασκευή 

της ασηµένιας λεκάνης 

χρονολογείται γύρω στο 725–675 

π.Χ. και βρέθηκε στην περιοχή 

Κούριον της Κύπρου.  Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι συνδυάζει στοιχεία 

Αιγυπτιακά, Ασσυριακά και 

Φοινικικά. Στο κέντρο διακρίνεται 

µια θεότητα  µε τέσσερα φτερά 

και ασσυριακό ένδυµα που 

προσπαθεί να σκοτώσει ένα 

λιοντάρι. Γύρω από την κεντρική 

σκηνή διακρίνουµε δύο αιγυπτιακά σύµβολα: µια σφήκα και ένα λιοντάρι που στην αιγυπτιακή 

εικονογραφία συµβολίζει τον Φαραώ. Στο εξωτερικό κύκλο της λεκάνης διακρίνουµε ανθρώπους 

µε αιγυπτιακά και ασσυριακά ρούχα να µάχονται µε διάφορα πλάσµατα όπως σφήκες, γύπες κι 

ένα γεράκι. Επίσης στο σκεύος µπορεί να διακρίνει κανείς µια µισοσβησµένη επιγραφή : «είµαι η 

λεκάνη του βασιλιά Ακέστωρ». Φαίνεται πως αυτή η γραφή όµως σβήστηκε µερικώς και στη 

συνέχεια γράφτηκε µια δεύτερη φράση την οποία επίσης διακρίνουµε στην επιφάνεια της: «είµαι 

η λεκάνη του Τιµοκρίτου». Το γεγονός αυτό δηλώνει πως το αντικείµενο στο πέρασµα του 

χρόνου άλλαξε ιδιοκτήτη. Η ιδιαίτερη αξία  του εντοπίζετε όχι µόνο χάρη στο ότι είναι πολύ καλά 

διατηρηµένο αλλά κι επειδή µπορούµε να διακρίνουµε τη δεύτερη γραφή που προστέθηκε όταν το 

σκεύος άλλαξε χεριά και πέρασε στον Τιµόκριτο, υπολογίζεται  γύρω στον 5  αιώνα π.Χ. ο

Τα εκθέµατα αυτά είναι µόνο ένα µικρό, όσο το δυνατόν πιο  αντιπροσωπευτικό, δείγµα των 

αρχαιοελληνικών έργων τέχνης που έχει στην κατοχή του το Μητροπολιτικό Μουσείο. Εκτός από 

τη συλλογή Censola, τα περισσότερα από τα κοµµάτια αυτά αποµακρύνθηκαν από την Ελλάδα 

κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές συλλεκτών 

αρχαιοτήτων οι οποίοι τελικώς τα παραχώρησαν στο Μουσείο. Οι  Έλληνες  της οµογένειας που 

ζουν στις Ηνωµένες Πολιτείες θα µπορούσαν να ενώσουν τις φωνές τους σε µια κοινή 

προσπάθεια µε την ελληνική πολιτεία, ώστε να επιστρέψει όλος αυτός ο αρχαιολογικός πλούτος 

στη χώρα καταγωγής του. 
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2. Μουσείο Περγάµου Βερολίνου 

               

 

 Το µουσείο της Περγάµου αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα µουσεία της Ευρώπης και βρίσκεται 

σε µια από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το Βερολίνο στη Γερµανία. Το 

συγκεκριµένο µουσείο επιλέχθηκε για την εργασία µας διότι είναι ένα από τα σηµαντικότερα 

µουσεία παγκοσµίως και περιέχει συλλογές εκθεµάτων από διάφορους πολιτισµούς ένας εκ των 

οποίων και ο ελληνικός. Σχεδιάστηκε από τον Άλφρεντ Μέσελ και τον Λούντβιχ Χόφµαν και 

χτίστηκε κατά τη διάρκεια των ετών  1912-1930 στη νήσο των µουσείων στο Βερολίνο. 

Οφείλει το όνοµα του στον επιβλητικό Βωµό του ναού του ∆ία της Περγάµου που αποτελεί το 

κυριότερο έκθεµα και σήµα κατατεθέν του µουσείου. Ο βωµός προέρχεται από την Ακρόπολη της 

Αρχαίας Περγάµου και αποτελούσε τµήµα ενός µεγαλύτερου αρχιτεκτονικού συγκροτήµατος, 

µοντέλο του οποίου εκτίθεται επίσης στο µουσείο. Εκτός από τον Βωµό, στο µουσείο βρίσκεται 

µία από τις σπουδαιότερες συλλογές αρχαιοτήτων στην Ευρώπη. Στο µουσείο φιλοξενούνται τρεις 

συλλογές οι οποίες συνδέονται µε τις ανασκαφές που διεξήγαγαν οι γερµανικές αρχαιολογικές 

αποστολές στην Εγγύς και Μέση Ανατολή στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Οι ανεξάρτητες αυτές συλλογές είναι: το Μουσείο (ελληνικών και ρωµαϊκών) Αρχαιοτήτων, το 

Μουσείο Αρχαιοτήτων Εγγύς Ανατολής και το Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης. Εµείς στην εργασία 
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µας θα ασχοληθούµε µόνο µε τη συλλογή ελληνικών και ρωµαϊκών αρχαιοτήτων, στην οποία 

εκτός του περίφηµου Βωµού  εκτίθενται τµήµατα και από άλλα οικοδοµήµατα της Περγάµου της 

ίδιας περιόδου, όπως ένα κοµµάτι από το Ναό της Νικηφόρου Αθηνάς. Ακόµα παρουσιάζονται 

δείγµατα ελληνικής γλυπτικής, αυθεντικά αλλά και ρωµαϊκά αντίγραφα καθώς και πολλά 

αγάλµατα Ελλήνων θεών που βρέθηκαν στη Μίλητο, στη Σάµο και στη Νάξο. Η ρωµαϊκή 

αρχιτεκτονική εκπροσωπείται επάξια από την εντυπωσιακή πύλη της αγοράς της Μιλήτου που 

χρονολογείται κατά τον 2ο αιώνα π.Χ. Από τα εντυπωσιακότερα εκθέµατα  είναι η πύλη της Ιστάρ 

και η Τελετουργική Οδός, ενώ επίσης υπάρχουν αντικείµενα από την Περσία, τη Συρία και την 

Παλαιστίνη µε χαρακτηριστικά από αυτά το γιγαντιαίο γλυπτό πουλί από βασάλτη του Τελ 

Χαλάφ και ένα επισµαλτωµένο ανάγλυφο τοίχου. Στο τµήµα ισλαµικής τέχνης εκτίθενται ένα 

τµήµα µήκους 45 µέτρων από την πρόσοψη ανακτόρου στην έρηµο της Ιορδανίας, το έκθεµα 

«Mιχράµπ» και εντυπωσιακά χαλιά που προέρχονται από το Ιράν, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο 

και τον Καύκασο. 

Η ύπαρξη εκθεµάτων προερχόµενα από διάφορους πολιτισµούς της Ανατολής κι όχι µόνο από 

τον ελληνικό αποδεικνύει ότι του µουσείο Περγάµου, όπως και πολλά ιδρύµατα τέχνης σε πολλές 

χώρες του δυτικού κυρίως κόσµου, κλείνουν στους τοίχους τους σηµαντικά κοµµάτια της 

ιστορίας και της κληρονοµιάς άλλων λαών χωρίς καµία πρόθεση αναγνώρισης της ανάγκης 

επιστροφής στον τόπο προέλευσής τους. Τα ελληνικά εκθέµατα στο µουσείο της Περγάµου, 

βρίσκονται στην κεντρική και βόρεια πτέρυγα. Ο πυρήνας της συλλογής υπολογίζεται στα µέσα 

του 18ου αιώνα και αποδίδεται στον Φρειδερίκο τον Μεγάλο. Από τότε η συλλογή φυσικά 

εµπλουτίστηκε αρκετά. 
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2.1 Ελληνικές αρχαιότητες στο µουσείο Περγάµου του Βερολίνου 

Βωµός Περγάµου 

       Ο Βωµός της Περγάµου, το πιο σηµαντικό και εντυπωσιακό έκθεµα του µουσείου 

κατασκευάστηκε κατά το 180-160 π.Χ. στην ακρόπολη της αρχαίας Περγάµου στη Μικρά Ασία. 

Η αρχαία Πέργαµος βρισκότανε στο ύψωµα ενός λόφου στα παράλια της Μ.Ασίας απέναντι από 

τη Λέσβο. Η πόλη ήταν χτισµένη αµφιθεατρικά προς τη την κοιλάδα του ποταµού Κάικου. Η 

Ακρόπολη ήταν χτισµένη από την εποχή των περσικών πολέµων. Πάνω στο λόφο, στο πιο ψηλό 

σηµείο της πόλης βρίσκονταν τα ανάκτορα, το Ιερό της Αθηνάς Πολιάδος Νικηφόρου, ο ναός του 

Τραϊανού, ο Βωµός του ∆ία, Άνω Αγορά και µπροστά το θέατρο του ∆ιονύσου. 

 Η κατασκευή του Βωµού ξεκίνησε µετά τις νίκες του βασιλιά Ευµένη του Β’επί του Πόντου 

και της Βιθυνίας και την καθιέρωση της γιορτής των Νικηφορίων (=νικηφόρων αγώνων). Ο 

Βωµός ήταν αφιερωµένος στο Θεό ∆ία και αποτελεί το καλύτερα σωζόµενο γλυπτό σύνολο, της 

Ελληνιστικής περιόδου. Το οικοδόµηµα 

περιβαλλόταν από τοίχους µε κιονοστοιχίες και 

ανάγλυφες παραστάσεις που έδιναν την 

εντύπωση ενός κλειστού υπαίθριου χώρου. Το 

ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο βωµός και ο 

λόγος που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη 

ωφείλεται κυρίως στις ανάγλυφες παραστάσεις 

της ζωφόρου ( ύψους 2,3 µέτρων και µήκους 

περίπου 120 µέτρων ) που κοσµούσε τη βάση 

του βωµού, αλλά και στις µνηµειακές του 

διαστάσεις.  

Στη ζωφόρο απεικονίζεται µια µάχη γεµάτη ένταση µεταξύ των θεών και των γιγάντων ( 

Γιγαντοµαχία ). Περίπου στις 100 µορφές χωρίς να υπολογίζονται τα ζώα, παίρνουν µέρος σε 

αυτή.  Από την πλευρά θεών ενδεικτικά πολεµούν ο Άρης η Νίκη, η Ήρα, ο Ηρακλής, η Εκάτη, ο 

Απόλλωνας, ο Ήλιος µε το άρµα του, η Σελήνη, η Ηώς, οι Μοίρες, η Αφροδίτη, ο Έρωτας, η 

∆ιώνη και άλλοι πολλοί. Η µάχη είχε ως αποτέλεσµα την επικράτηση του ∆ια και των άλλων 

Θεών στην κυριαρχία του κόσµου έναντι των γιγάντων. Πρόκειται στην ουσία για µια συµβολική 

αναπαράσταση της µάχης µεταξύ Ατταλιδών και Γαλατών. Οι νικητές ( Ατταλίδες ) ταυτίζονται 
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µε τους θεούς, που εκπροσωπούν την τάξη και την λογική, ενώ οι ηττηµένοι ( Γαλάτες ) 

αναπαριστώνται από τους γίγαντες, που εκπροσωπούν τις δυνάµεις του χάους.  

Η τροµερή µάχη ανάµεσα στους δυο αντιπάλους 

βρίσκεται σε πλήρη έξαρση και οι κινήσεις του 

χαρακτηρίζονται από έντονη θεατρικότητα. Στο 

πρόσωπο των γιγάντων αποτυπώνεται ο πόνος και η 

απόγνωση και τα σώµατα τους φανερώνουν την 

αγωνία τους. Οι θεοί, από την άλλη, σίγουροι για την 

τη νίκη τους, εµφανίζονται δυνατοί µε ατάραχα τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου. Έτσι γίνεται έντονη την αντίθεση ανάµεσα στους γαλήνιους 

θεούς και στους γεµάτους πόνο γίγαντες. Οι υπερβολικά τονισµένες, αντιδράσεις των µορφών, 

αλλά και η φυσικότητά τους δηµιουργούν ένα γλυπτικό έργο δυναµικό και ταυτόχρονα 

δραµατικό. Οι µορφές είναι σχεδόν ολόγλυφες, το παιχνίδι του φωτός µε τη σκιά αλλά και η 

ρεαλιστική απεικόνιση της κίνηση διαµορφώνουν µια τεχνοτροπία στην γλυπτική η οποία 

θεωρείται πως ακολουθεί τα χαρακτηριστικά της «Περγαµηνής Σχολής» 

Ο βωµός περιλάµβανε και µια δεύτερη ζωφόρο του Τηλέφου, γνωστή ως «µικρή ζωφόρος», 

ύψους 1,58 µέτρων και µήκους περίπου 60-80 µέτρων. Η ζωφόρος αυτή είναι νεότερη απο τη 

ζωφόρο της Γιγαντοµαχίας και απεικονίζει τη ζωή του Τηλέφου, γιου του Ηρακλή και της Αυγής, 

κόρης του βασιλιά της Αρκαδίας Αλεού. Η αφήγηση είναι συνεχής καθώς εικονογραφεί µια 

ολόκληρη ιστορία µε χρονολογική σειρά, ξεκινά από το δυτικό άκρο του βόρειου τοίχου και 

ολοκληρώνεται στην ανατολική άκρη του νότιου. Αν και µόλις είκοσι χρόνια χωρίζουν την 

κατασκευή της µίας ζωφόρου από την άλλη, είναι εµφανής η διαφορά. Στη ζωφόρο του Τηλέφου 

έχει υποχωρήσει η ένταση που χαρακτηρίζει τη γιγαντοµαχία και οι µορφές είναι πιο ήπιες και 

γαλήνιες. 

 

Το πορτρέτο του Αττάλου του Α’ 

  Το πορτρέτο του Αττάλου Α΄ κατασκευάστηκε στις αρχές του 2ου 

αιώνα π.Χ. στην Πέργαµο. Την κατασκευή του είχε αναλάβει 

καλλιτέχνης του οποίου το όνοµα δεν µας είναι γνωστό. Είναι ένα από 

τα πιο αντιπροσωπευτικά πορτρέτα ηγεµόνα της ελληνιστικής τέχνης 

και αποτελεί µέρος ενός σχετικά µεγάλου µεγέθους αγάλµατος που 

βρισκόταν στην ακρόπολη της Περγάµου. Έχει ύψος 39,5 εκατοστά. Ο 
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Άτταλος Α΄, σαν ένα είδος προσωπογραφίας, απεικονίζεται µε ορθάνοιχτα µάτια και βαθύ βλέµµα 

κοιτάζοντας ονειροπόλα µακριά, προβληµατισµένο µέτωπο µε πυκνούς βοστρύχους και ελαφριά 

σύσφιξη στα µάγουλα που υποδηλώνουν την ιδιοσυγκρασία και το δυναµισµό του Περγαµηνού 

ηγεµόνα. 

Αθηνά Παρθένος 

Το άγαλµα της Αθηνάς Παρθένου κατασκευάστηκε το πρώτο µισό του 2ου αιώνα π.Χ. στην 

Πέργαµο από άγνωστο καλλιτέχνη. Το γλυπτό αποτελούσε αντίγραφο του 

αγάλµατος της Αθηνάς Παρθένου του Φειδία από την ακρόπολη των 

Αθηνών και κοσµούσε το κεντρικό αναγνωστήριο της περίφηµης 

βιβλιοθήκης της Περγάµου. Η βιβλιοθήκη της Περγάµου ήταν δεύτερη σε 

µέγεθος µετά από τη διάσηµη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και 

περιελάµβανε διάφορους χώρους, µεταξύ των οποίων αναγνωστήρια, 

χώρους διαλέξεων, ράφια για την αρχειοθέτηση των βιβλίων κλπ.  

Το άγαλµα της θεάς Αθηνάς είναι κατασκευασµένο από µάρµαρο και 

έχει ύψος 3,10 µέτρα. Η θεά φοράει µακρύ πέπλο και αιγίδα 

(προστατευτικό θώρακα) µε γοργόνειο (το πρόσωπο της Μέδουσας 

Γοργόνας) στο στήθος. Είναι πολύ πιθανό στο δεξί της χέρι να κρατούσε 

µια µικρή φτερωτή Νίκη, ενώ µε το αριστερό να στηριζόταν στο δόρι και 

στην ασπίδα της. Στο χώρο των αναγνωστηρίων υπήρχαν ανδριάντες συγγραφέων της εποχής και 

διάφορα άλλα έργα τέχνης. Η συλλογή αυτή της Περγάµου, µέρος της οποίας ήταν και το άγαλµα 

της Αθηνάς έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πρώτα «µουσεία» της αρχαιότητας. 

.  

Πρόπυλο του ιερού της Αθηνάς Πολιάδος Νικηφόρου 

Ο ναός κατασκευάστηκε από τον Φιλέταιρο τον 3ο αιώνα π.Χ. στην άνω πόλη της Περγάµου. 

Ήταν κατασκευασµένος από µάρµαρο και είχε ύψος 16,68 µέτρα. Αποτελούσε έργο δωρικού 

ρυθµού και στο εσωτερικό του διέθετε δύο χώρους αφιερωµένους ο ένας στη θεά Αθηνά και ο 

άλλος στο ∆ία. Ο χώρος του ιερού περιβαλλόταν από διώροφες στοές που σχηµάτιζαν ένα Π. Η 

στοά του ισογείου είχε δωρικούς κίονες, ενώ ο όροφος ιωνικούς. Στην νοτιοανατολική γωνία του 

ιερού υπήρχε ένα πολυτελές διώροφο πρόπυλο µε αετωµατική επίστεψη. Γύρω από τους τέσσερις 

δωρικούς κίονες υπήρχε ένα επιστύλιο µε την επιγραφή «ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΕΥΜΕΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 
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ΝΙΚΗΦΟΡΩΙ». Οι τέσσερις ιωνικοί κίονες του ορόφου ενώνονταν µε προστατευτικά στηθαία 

διακοσµηµένα µε ανάγλυφες παραστάσεις του οπλισµού των ηττηµένων εχθρών και στήριζαν 

ζωφόρο διακοσµηµένη µε γιρλάντες, και αετούς. Το πρόπυλο ήταν ανεξάρτητη κατασκευή και 

ήταν χτισµένο σύµφωνα µε τα πρότυπα των µνηµειακών προσόψεων της Ελληνιστικής περιόδου. 

Πίσω από την βόρεια στοά του ιερού βρίσκονταν οι χώροι της περίφηµης βιβλιοθήκης της 

Περγάµου. Το ιερό της Αθηνάς αποτελούσε ένα µνηµείο- τρόπαιο που κατασκευάστηκε για να 

θυµίζει «ες αεί» (=για πάντα) τη στρατιωτική και πολιτική δύναµη των περγαµηνών βασιλέων. 

 

2.2 ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟ 
 

Το 1625 ο William Petty, απεσταλµένος του Thomas Howard του 21ου κόµη του Arundel 

οποίος ήταν συλλέκτης και προστάτης της τέχνης αφού ταξίδεψε στην Τουρκία, επισκέφθηκε την 

Πέργαµο απέσπασε και έφερε πίσω στην Αγγλία δύο ανάγλυφα κοµµάτια από το βωµό. Αυτά τα 

κοµµάτια ξεχάστηκαν αφότου διασκορπίστηκε η συλλογή του κόµη και ανακαλύφθηκαν  πάλι τη 

δεκαετία του 1960. Για το λόγο αυτό τα συγκεκριµένα γλυπτά λείπουν από την ανοικοδόµηση του 

Βωµού που έγινε στο Βερολίνο τη δεκαετία του 1930.  

Άλλοι ταξιδιώτες και περιηγητές που είναι γνωστό ότι εχουν επισκεφθεί την Πέργαµο κατά τα 

τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν, για παράδειγµα, ο Γάλλος διπλωµάτης και 

κλασικός µελετητής Compte de Choiseul-Gouffier, ο Άγγλος αρχιτέκτονας Charles Robert 

Cockerell  και δύο Γερµανοί , ο αρχαιολόγος Otto Magnus von Stackelberg και ο κλασσικός 

µελετητής Otto Friedrich von Richter. Ο Choiseul-Gouffier ήταν ο πρώτος που πρότεινε 

ανασκαφές στην Πέργαµο· οι άλλοι τρεις ταξιδιώτες έκαναν σχεδιαγράµµατα από την ακρόπολη 

της πόλης.   

Ο άνθρωπος όµως που έχει συνδεθεί µε την ανακάλυψη και τη µεταφορά του Βωµού στη 

Γερµανία είναι ο Καρλ Χούµαν ένας νεαρός φοιτητής της Αρχιτεκτονικής της Ακαδηµίας του 

Βερολίνου. Ο Καρλ Χούµαν µε µια φυµατίωση που κλόνιζε συνεχώς την υγεία του, πρωτοέρχεται 

στην Πέργαµο της Τουρκίας το φθινόπωρο του 1864 σε ηλικία µόλις 22 χρονών. Εκεί γνωρίστηκε 

µε τον Έλληνα γιατρό Ράλλη και άρχισε συχνές επισκέψεις πάνω στο λόφο της Ακρόπολης µε την 

ελπίδα να σώσει ότι µπορεί από την καταστροφή των αρχαίων µαρµάρων που σιγά σιγά γίνονταν 

ασβέστης σε ένα γειτονικό καµίνι. Γίνεται αντιληπτό πόσο ήταν σηµαντικό να ξεκινήσει τις 

εργασίες εκσκαφής το συντοµότερο δυνατόν αφού οι κάτοικοι της Περγάµου, ανίδεοι για την 

ιστορική αξία των µνηµείων, χρησιµοποιούσαν το βωµό και άλλα επίγεια ερείπια ως λατοµείο, 
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λεηλατούσαν  τα αποµεινάρια παλαιών κατασκευών προκειµένου να αναγείρουν νέα κτίρια και 

έκαιγαν µερικά απο τα µάρµαρα για ασβέστη.   

Ο Χούµαν κατόρθωσε να εγκατασταθεί ως µηχανικός-τοπογράφος στην Πέργαµο και από το 

1868 ως το  1873 επιδόθηκε στην κατασκευή των δρόµων. Ο Χούµαν έγινε συµπαθής από τον 

ντόπιο πληθυσµό και δέχθηκε την προστασία και την εκτίµηση των κατοίκων της περιοχής. Από 

τότε και µε τη βοήθεια του γιατρού Ράλλη άρχισε να µαζεύει λίγο λίγο ότι µάρµαρα µπορούσε να 

σώσει από το καµίνι τα οποία τα ταξινοµούσαν µαζί στο σπίτι του Ράλλη µέχρι το 1871 που 

τελικά κατόρθωσε να φέρει στην Πέργαµο τη γερµανική αρχαιολογική αποστολή µε επικεφαλείς 

τους Ερνστ Κούρτιους, Φ. Άντλερ και Ε. Γκέλτσερ. Το 1878 ο Καρλ Χούµαν ξεκίνησε επίσηµες 

ανασκαφές στην ακρόπολη της Περγάµου οι οποίες κράτησαν ως το 1886. Στην αρχή βρέθηκαν 

τµήµατα της ζωφόρου του Βωµού και ένας σηµαντικός αριθµός από αγάλµατα. Ακολούθησαν κι 

άλλες ανασκαφές µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Μετά από διαπραγµατεύσεις µε την τουρκική 

κυβέρνηση, η οποία συµµετείχε στις ανασκαφές, συµφωνήθηκε ότι όλα τα θραύσµατα της 

ζωφόρου  που βρέθηκαν εκείνη την περίοδο ανήκαν στην ιδιοκτησία των βρετανικών µουσείων. 

Η γερµανική αποστολή αφού διέσωσε το ναό και τα υπόλοιπα ευρήµατα από την αδιαφορία 

και τις καταστροφικές πρακτικές των κατοίκων της περιοχής, συµφώνησε µε το Οθωµανικό τότε 

κράτους να περιέλθουν στην κατοχή των γερµανών αρχαιολόγων. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η 

έξοδός τους από τη χώρα και η µεταφορά τους στο Βερολίνο. Αρχικά τα φόρτωσαν σε άµαξες για 

να τα  µεταφέρουν µέχρι τις ακτές όπου τα φόρτωσαν σε πλοία του γερµανικού ναυτικού. Όταν τα 

κοµµάτια του ναού και τα υπόλοιπα γλυπτά του ναού έφτασαν στο Βερολίνο έγιναν δεκτά µε 

ενθουσιασµό και υπερηφάνεια καθώς οι Γερµανοί θεώρησαν πως η κατοχή των ευρηµάτων από 

την Πέργαµο αποτελούσε την κατάλληλη απάντηση στο Βρετανικό µουσείο του Λονδίνου που 

πριν λίγα χρόνια είχε αποκτήσει τα ελγίνεια µάρµαρα του Παρθενώνα. 

Ένα καινούριο µουσείο ανοικοδοµήθηκε, στη νήσο των µουσείων στο Βερολίνο, για να 

στεγάσει το σπουδαίο αυτό απόκτηµα, ενώ Ιταλοί συντηρητές προσπάθησαν να συνενώσουν τα 

κοµµάτια και να ανακτήσει το µνηµείο την αρχική του µορφή. Το µουσείο αυτό όµως 

αποδείχθηκε ανεπαρκές για να στεγάσει το επιβλητικό µνηµείο, γκρεµίστηκε και ξαναχτίστηκε το 

καινούριο, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το 1930. Οι περιπέτειες όµως του Βωµού δεν 

τελείωσαν εδώ. Σύντοµα ξέσπασε ο Β’Παγκόσµιος πόλεµος κι έτσι το 1939 µε εντολή του 

Χίτλερ¨, απογυµνώθηκε από τα γλυπτά του τα οποία µεταφέρθηκαν σε ασφαλή σηµεία. Μετά την 

ήττα όµως της Γερµανίας και την επέλαση του κόκκινου στρατού στο Βερολίνο όλα τα εκθέµατα 

µεταφέρθηκαν στο Λένινγκραντ από όπου επέστρεψαν µόλις το 1958. Φυσικά όλες αυτές οι 

µετακινήσεις προκάλεσαν φθορές στα γλυπτά και κάποια από αυτά χάθηκαν στην περιπλάνηση 

τους στις διάφορες χώρες της Ευρώπης.  
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Το 1954 το µουσείο ξανάνοιξε τις πόρτες του για το κοινό µε την επίσηµη πια ονοµασία 

«Μουσείο Περγάµου». Στο συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε είναι πως ο ναός και τα 

ευρήµατα από την περιοχή της Περγάµου για πολλά χρόνια υπέστησαν καταστροφές και φθορές 

από διάφορες αιτίες. Η άγνοια και η αδιαφορία των κατοίκων της περιοχής που κατέστρεφαν τα 

µάρµαρα για να τα ξαναχρησιµοποιήσουν, η αρπαχτική διάθεση των ευρωπαίων περιηγητών και 

αρχαιολόγων από το 1625 ως τα τέλη του 19ου αιώνα, η αναµενόµενη αδιαφορία του οθωµανικού 

κράτους, η έλλειψη νόµων για την προστασία των αρχαιοτήτων και ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος 

στη δίνη του οποίου βρέθηκε ο ναός έχουν αφήσει ίχνη πάνω του. Το αποτέλεσµα ήταν ένα από 

τα πιο σηµαντικά και εντυπωσιακά µνηµεία της ελληνιστικής περιόδου όχι µόνο να υποστεί 

φθορές αλλά κοµµάτια του να βρίσκονται σκορπισµένα σε διάφορες χώρες ενώ κάποια από τα 

οποία έχουν χαθεί δια παντός. 
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3. ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
 

 
 

 
 

     Το Βρετανικό µουσείο είναι ένα από τα διασηµότερα αξιοθέατα της µεγάλης Βρετανίας και 

δέχεται 6.04 εκατοµµύρια επισκέπτες το χρόνο. Αποτελεί ένα από τα µεγαλοπρεπέστερα 

µουσειακά συγκροτήµατα του κόσµου, όχι µόνο για την ποικιλία των συλλογών που διαθέτει 

αλλά και για την έκταση και την αξία τους.  ∆ιαθέτει περισσότερα από 7 εκατοµµύρια εκθέµατα 

από όλη την παγκόσµια κληρονοµία και την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισµού από την αρχή 

του µέχρι και σήµερα.  
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       Το Βρετανικό Μουσείο ιδρύθηκε ύστερα από απόφαση του βρετανικού κοινοβουλίου το 

1753, όταν ο γιατρός της βασιλικής αυλής Χανς Σλόουν παραχώρησε στο κράτος τις συλλογές 

του, ενώ άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό το 1759 στο παλιό µέγαρο Μόνταγκιου, του 

Λονδίνου. Επειδή όµως οι χώροι του µεγάρου δεν επαρκούσαν για τη στέγαση όλων των 

εκθεµάτων, χτίστηκε νέο µέγαρο σε νεοκλασικό ρυθµό και σχέδια των Ρόµπερτ και Σίδνεϊ Σµερκ 

µεταξύ τν ετών 1823 και 1852. Το κτίριο που στεγάζει σήµερα το Βρετανικό µουσείο είναι ένα 

χαρακτηριστικό δείγµα Ελληνικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, µε κύριο χαρακτηριστικό 44 

στήλες Ιωνικού ρυθµού, ύψους 45 µέτρων.  

        Ανάµεσα στα εκθέµατα του βρετανικού µουσείου που αφορούν την εργασία µας, βρίσκονται 

και τα πολυσυζητηµένα µάρµαρα του Παρθενώνα τα οποία αφαίρεσε ο Λόρδος Έλγιν µε βαίο 

τρόπο από την Ακρόπολη των Αθηνών κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Εξέχουσας σηµασίας 

είναι το τµήµα 

ασσυροβαβυλωνιακών, 

αιγυπτιακών και 

ελληνορωµαϊκών αρχαιοτήτων 

καθώς όπως αναφέραµε στο 

Βρετανικό Μουσείο βρίσκονται 

εκθέµατα τα οποία προέρχονται 

από διάφορες γωνίες του 

πλανήτη. Τα έργα τέχνης όµως 

που δίνουν ιδιαίτερη φήµη στο 

µουσείο κατά γενική οµολογία 

είναι τα ελληνορωµαϊκά εκθέµατα µε πιο σηµαντικά τα γλυπτά του Παρθενώνα και το 

µαυσωλείου της Αλικαρνασσού.  Η είσοδος στο µουσείο είναι δωρεάν για το κοινό µε εξαιρέσεις 

κάποιες περιοδικές, κυρίως, εκθέσεις.  
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3.1  Η Ακρόπολη των Αθηνών 

 

          Σύµφωνα µε τους αρχαιολόγους και τα ευρήµατα στο βράχο της Ακρόπολης υπήρχαν 

γλυπτά τα οποία δεν διασώθηκαν λόγο των πυρκαγιών που είχαν υποστεί αρκετοί αρχαϊκοί ναοί 

στα τέλη του των Περσικών πολέµων από τους ίδιους τους Πέρσες ως αντίποινα. ∆είγµα 

αγάλµατος µε εµφανή τα σηµάδια της πυρκαγιάς είδαµε στην επίσκεψη µας στο νέο Μουσείο της 

Ακρόπολης. Μετά το τέλος των περσικών πολέµων και τις ζηµιές που είχε υποστεί η πόλη, οι 

Αθηναίοι µπορούµε να πούµε πως είχανε πέσει σε ένα είδος κατάθλιψης και για ένα διάστηµα δεν 

αντικατέστησαν τα κατεστραµµένα . Χρειάστηκα να πάρει τα ηνία της πόλης ο Περικλής ο οποίος 

οραµατίστηκε µια ανανεωµένη Αθήνα η οποία θα θαυµαζόταν από τις υπόλοιπες γενιές για να 

ανοικοδοµηθεί ο βράχος της Ακρόπολης και να ανεγερθούν οικοδοµήµατα που έµελλε να γίνουν 

αντικείµενο θαυµασµού στους αιώνες που θα ακολουθούσαν. Ο Παρθενώνας, ναός που 

κατασκευάστηκε προς τιµήν της θεάς Αθηνάς προστάτιδας της πόλης, στην Ακρόπολη των 

Αθηνών στα µέσα του 5ου αιώνα την πιο µεγαλόπρεπη στιγµή της πόλης όταν το πολίτευµα ήταν 

δηµοκρατικό υπό την καθοδήγηση του Περικλή που θεωρείται ο δηµιουργός και πρωτεργάτης του 

αθηναϊκού µεγαλείου.  

   Ο Παρθενώνας αποτέλεσε σηµείο τολµηρών εξελίξεων στην τέχνη . Είναι πιθανόν ότι ο Ικτίνος 

ο αρχιτέκτονας που διεύθυνε τις εργασίες είχε συλλάβει το σχέδιο του ναού σε στενή συνεργασία 

µε τον Φειδία ο οποίος εκτός του ότι φιλοτέχνησε κάποια γλυπτά είχε την εποπτεία του πιο 

ευγενούς γλυπτικού συµπλέγµατος της Κλασσικής Εποχής µε σκοπό να αναδείξει το µεγαλείο της 

Αθήνας , των θέων της ,των ηρώων της, του πολιτεύµατος, της πνευµατικής της ανάπτυξης , της 

δύναµης της πόλης αλλά και της δόξας των ίδιων των πολιτών της . 
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Κατασκευάστηκε από πεντελικό µάρµαρα και είναι ναός δωρικού ρυθµού µε ανάγλυφες όλες 

του τις µετόπες. Το θέµα που κυριαρχεί σε αυτές είναι η µάχη του καλού µε το κακό που 

συµβολίζει τους περσικούς πολέµους που προηγήθηκαν λίγα χρόνια πριν µε νικητές τους Έλληνες 

που φυσικά αντιπροσωπεύουν το καλό. Οι ζωφόροι αναπαριστούν τη πιο λαµπρή γιορτή της 

Αθήνας, τα Παναθήναια κατά τη διάρκεια των οποίων εγκαινιάστηκε ο ναός του Παρθενώνα. Τα 

αετώµατα αναπαριστούν δύο στιγµιότυπα από τη ζωή της θεάς Αθηνάς στην οποία είναι 

αφιερωµένος ο ναός. Στο εσωτερικό του ναού βρισκότανε το χρυσελεφάντινο άγαλµα της θεάς 

Αθηνάς, ύψους 12 µέτρων έργο του Φειδία.  

Στο βράχο της Ακρόπολης βρισκότανε το Ερέχθειο, ναός που χτίστηκε στο βράχο στο οποίο 

έγινε η φιλονικία της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για το ποιος θα δώσει το όνοµα του στην πόλη, 

Το πιο γνωστό όµως µέρος του Ερεχθείου είναι η «Πρόστασις των Κορών», οι περίφηµες δηλ. 

Καρυάτιδες. Πρόκειται για ένα σκεπαστό µπαλκόνι, του οποίου η στέγη στηρίζεται όχι σε κίονες, 

αλλά σε έξι αγάλµατα κοριτσιών εξαιρετικής τέχνης. Στο Ερέχθειο κατέληγε η λαµπρή ποµπή των 

Παναθηναίων. 

Ένας µικρός ναός αυτός της Αθηνάς Νίκης, βρισκόταν στην είσοδο της Ακρόπολης, Μέσα 

στο ναό φυλασσότανε ξόανο της Αθηνάς Νίκης χωρίς φτερά (Άπτερος) για να µη φύγει η νίκη 

ποτέ από την πόλη. Τα Προπύλαια, µνηµείο στην είσοδο της Ακρόπολης, έµεινε ηµιτελές καθώς 

οι εργασίες σταµάτησαν µετά το θάνατο του Περικλή και κανείς δεν ανέλαβε να ολοκληρώσει το 

έργο. Καθώς η ποµπή των Παναθηναίων που ξεκινούσε από το δήµο των Κεραµέων και το 

ποµπείο, κατέληγε στην Ακρόπολη και το Ερέχθειο υπήρξε το σκεπτικό να ανεγερθεί είσοδος 

µεγαλοπρεπής και αντάξια της σηµασίας και της λαµπρότητας της πιο µεγάλης γιορτής για την 

πόλη. Τα  Προπύλαιο έργο του Μνησικλή είναι το πρώτο µνηµείο που υποδέχεται τον επισκέπτη 

κατά την είσοδο του στον ιερό χώρο της Ακρόπολης. 
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       Η συλλογή των µαρµάρων που σήµερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο αποτελείται εφτά 

πλάκες της ζωφόρου, δεκαπέντε µετόπες, δεκαπέντε αγάλµατα των αετωµάτων, µια Καρυάτιδα, 

ένα κίονα του Ερεχθείου, κοµµάτια από τη ζωφόρο της Αθηνάς Νίκης καθώς και πλάκες από τα 

Προπύλαια. Ποια ήταν όµως τα µάρµαρα του Παρθενώνα όπως φιλοτεχνήθηκαν από µεγάλους 

‘Έλληνες γλύπτες κοµµάτια της συλλογής των οποίων σήµερα βρίσκονται στο Λονδίνο; Τι 

απεικόνιζαν; 

Στην αρχή της έρευνας µας επισκεφθήκαµε το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης το οποίο 

εγκαινιάστηκε το 2009 µε σκοπό να στεγάσει ευρήµατα από το βράχο και τις κλιτύες της 

Ακρόπολης. Όπως διαπιστώσαµε πρόκειται για ένα σύγχρονο µουσείο που τηρεί όλες τις 

προδιαγραφές σωστής φύλαξης και συντήρησης των αρχαιοτήτων. Ανάµεσα στα άλλα εκθέµατα 

είδαµε τα µάρµαρα του Παρθενώνα που εκτίθενται εκεί και πήραµε µια ιδέα για την τελειότητα 

αυτών των αριστουργηµάτων αυτών καθώς και το µέγεθος της αυθαιρεσίας που διαπράχθηκε 

κατά την αποµάκρυνσή τους από το βράχο της Ακρόπολης. 

 

3.2 Τα γλυπτά του Παρθενώνα 
Αετώµατα 

Ετυµολογικά η λέξη αέτωµα προέρχεται από τη λέξη αετός .Πραγµατικά το σχήµα του 

αετώµατος θυµίζει αετό µε ανοιγµένα τα φτερά του.  Η γλυπτική διακόσµηση στα αετώµατα του 

Παρθενώνα διήρκεσε πέντε χρόνια, 437 - 432 π.Χ. και ήταν το τελευταίο µέρος των εργασιών στο 

ναό.  Καθεµιά από τις συνθέσεις των δύο αετωµάτων είχε µήκος 28µ. και οι µορφές στο κέντρο 

είχαν ύψος περίπου 3µ. Συνολικά ξεπερνούσαν τις 50 µορφές και στις δύο συνθέσεις µαζί, από τις 

οποίες σήµερα σώζονται µόνο ελάχιστες. Τα περισσότερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο 

και τα υπόλοιπα στο Μουσείο της Ακρόπολης. 

    Τα θέµατα και στις δύο συνθέσεις ήταν εµπνευσµένα από την µυθολογία και αφορούν και τα 

δύο τη θεά Αθηνά που ήταν η προστάτιδα της Αθήνας. Το αέτωµα πάνω από την κύρια είσοδο 

του Παρθενώνα (ανατολικό αέτωµα) παριστάνει τη γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του 

∆ία. Το αέτωµα της πίσω πλευράς του ναού (δυτικό αέτωµα) παριστάνει τη διαµάχη της Αθηνάς 

και του Ποσειδώνα για το ποιος θα γινόταν προστάτης της Αθήνας. Όσες απ' αυτές διατηρήθηκαν 

ως τα χρόνια του Μοροζίνη και διασώθηκαν από την φοβερή έκρηξη, αρπάχτηκαν από 

τον Έλγιν και βρίσκονται σήµερα στο Βρετανικό µουσείο.  Στο ανατολικό αέτωµα, όπου 

παριστάνεται µε θεϊκή µεγαλοπρέπεια η γέννηση της θεάς Αθηνάς, δεσπόζουν στο κέντρο 

αντικριστές οι δύο κύριες µορφές.  
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Πηγή:    ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 

Ο ∆ίας αριστερά καθισµένος στο θρόνο του, µε το σκήπτρο στο αριστερό του χέρι και τον 

κεραυνό στο δεξί, έχει απέναντί του όρθια, πάνοπλη και ολόχαρη την Αθηνά που µόλις έχει 

γεννηθεί µέσα από το κεφάλι του. Πίσω της εικονίζεται γυµνός και όρθιος ο θεός Ήφαιστος, 

κρατώντας το τσεκούρι µε το οποίο είχε χτυπήσει το κεφάλι του ∆ία. Καθιστή πίσω από το ∆ία 

και την Αθηνά, βρίσκονται αντίστοιχα η Ήρα και ο Ποσειδώνας, που έκπληκτοι µπροστά στο 

γεγονός, παρακολουθούν το θαύµα. ∆εξιά και αριστερά βρίσκονται άλλοι θεοί που 

παρακολουθούν και µετέχουν στο ευχάριστο γεγονός. Στην αριστερή άκρη του αετώµατος 

απεικονίζεται το τέθριππο άρµα του Ήλιου που ανατέλλει από τον Ωκεανό και κατευθύνεται προς 

το κέντρο, ενώ δεξιά απεικονίζεται το τέθριππο άρµα της Σελήνης, που φεύγει για να βυθιστεί 

στον Ωκεανό. Στο δυτικό αέτωµα, όπου παριστάνεται ο µύθος της φιλονικίας του Ποσειδώνα και 

της Αθηνάς για την πόλη Αθήνα δεσπόζουν στο κέντρο αντικριστές οι δύο κύριες µορφές. Οι δύο 

θεοί, εικονίζονται µε τα σύµβολά τους, όρθιοι µε ζωηρή παραστατικότητα. 

                           

    Το γυµνό ρωµαλέο κορµί του Ποσειδώνα 

τινάζεται βίαια προς τα πίσω, είναι 

νευρικός και αβέβαιος για τη νίκη του στον 

αγώνα. Αντίθετα η θεά Αθηνά µε τη 

µεγαλόπρεπη στάση της φανερώνει τη 

σιγουριά της για τη νίκη. Κοντά στους δύο 

θεούς εικονίζονται τα σηµάδια - σύµβολα, 

η ελιά και η πηγή µε το θαλάσσιο νερό, τα 

δώρα που πρόσφεραν οι δύο θεοί για να 
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αποκτήσουν την προστασία της πόλης.   ∆εξιά και αριστερά από τους θεούς ήταν τα άρµατα που 

τους έφεραν στα βράχια της Ακρόπολης για τον αγώνα. Το άρµα της Αθηνάς το οδηγούσε η Νίκη 

και το άρµα του Ποσειδώνα η Αµφιτρίτη ή κάποια άλλη από τις Νηρηίδες. Τα άρµατα τα 

συνόδευαν οι αγγελιοφόροι των θεών, ο Ερµής και η Ίρις. Τον αγώνα παρακολουθούσαν ο 

Κέκροπας και ο Ερεχθέας µε τις οικογένειές τους. Στις δυο γωνιές του αετώµατος εικονίζονται ο 

Κηφισός και ο Ιλισός ή ίσως δύο άλλοι ήρωες της Αττικής. Πολλές αµφισβητήσεις και ποικίλες 

γνώµες διατυπώθηκαν σχετικά µε το ποιος καλλιτέχνης δηµιούργησε τα αετώµατα του 

Παρθενώνα. Τελικά όµως δεν υπάρχει αµφιβολία ότι και το έργο αυτό είναι του µεγάλου γλύπτη 

Φειδία και των µαθητών του. 

Ζωοφόροι 

    Η ζωφόρος του Παρθενώνα περιβάλλει το επάνω µέρος των τοίχων του ναού, πίσω από τους 

εξωτερικούς κίονες. Έχει 1µ. ύψος και συνολικό µήκος 160µ. Θέµα της ανάγλυφης παράστασης 

είναι η ποµπή των Παναθηναίων.  

Στις τρεις πλευρές της ζωφόρου (δυτική, νότια και βόρεια) έχουν απεικονιστεί σκηνές 

από την ποµπή των Παναθηναίων. Στην τέταρτη, την ανατολική πλευρά, µε την παρουσία 

των θεών του Ολύµπου, 

παριστάνεται το τέρµα της 

ποµπής και η παράδοση 

του ιερού πέπλου της 

Αθηνάς από τις 

Αρρηφόρες στον Αρχιερέα. 

Συνολικά 360 ανθρώπινες µορφές σε οµάδες και µεµονωµένα άτοµα και πλήθος από ζώα 

συνθέτουν τη ζωφόρο µε την ποµπή των Παναθηναίων. Στην παράσταση υπάρχουν θεοί, 

ιερείς, άρχοντες, µουσικοί, ιππείς, άρµατα, παρθένες µε υδρίες και κάνιστρα, γέροντες µε 

κλαδιά, πολίτες, άντρες και γυναίκες έφηβοι και ακόµα άλογα, βόδια και κριάρια. Όλες οι 
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µορφές ενεργούν και κινούνται µε κατεύθυνση και ροή προς τα ανατολικά όπου θα 

τερµατίσει η µεγαλόπρεπη ποµπή.   Στάθηκε για αιώνες στην αρχαιότητα, το σύµβολο και η 

εικόνα του πιο σεβαστού, του πιο λαµπρού και του πιο επίσηµου γεγονότος, που ζούσαν 

οι Αθηναίοι. Τα Παναθήναια, γιορτή της θεάς Αθηνάς που προστάτευε την πόλη τους 

ήταν το µεγαλύτερο θρησκευτικό γεγονός.  

   Πολλά κοµµάτια της ζωφόρου καταστράφηκαν από την έκρηξη του Μοροζίνη. Αρχικά 

υπήρχαν 115 πλάκες. Απ' αυτές, 94 σώζονται ακόµη, είτε ολόκληρες, είτε σε κοµµάτια. 36 

βρίσκονται στην Αθήνα, 56 στο Βρετανικό Μουσείο (Λονδίνο) αρπαγµένες από τον Έλγιν, 

µία πλάκα από την ανατολική πλευρά στο Λούβρο (Παρίσι) και ένα µέρος από µια άλλη 

πλάκα στη Βιέννη. 

Μετόπες 

   Γύρω γύρω στον Παρθενώνα, πάνω από τους εξωτερικούς κίονες βρίσκονταν εναλλάξ 

τα τρίγλυφα και οι µετόπες. Αντίθετα από τη ζωφόρο που φαινόταν δύσκολα πίσω από τους 

κίονες του ναού, οι µετόπες βλέπονταν ελεύθερα. Ήταν 92 στο σύνολό τους, 32 σε κάθε µεγάλη 

πλευρά του ναού και 14 σε κάθε µικρή.  Κάθε µετόπη είχε δύο ανθρώπινες µορφές ή σύµπλεγµα 

ανθρώπου και ζώου. Οι παραστάσεις είναι όλες εµπνευσµένες από τη µυθολογία. Τα θέµατά τους 

είναι επιλεγµένα ώστε να συµβολίζουν και να θυµίζουν τους παλαιούς και τους πρόσφατους 

νικηφόρους αγώνες των Ελλήνων κατά των εχθρών, που απείλησαν τη γη και την ελευθερίατους. 

 

     Η  βόρεια πλευρά ιστορούσε σκηνές από τον Τρωικό  πόλεµο.  

 Η νότια πλευρά ιστορούσε τον αγώνα των Ελλήνων κατά των Κενταύρων. 

 Η δυτική πλευρά ιστορούσε τη µάχη των Αθηναίων µε τις Αµαζόνες. 

 Η ανατολική πλευρά ιστορούσε τον αγώνα των θεών του Ολύµπου εναντίον των  

Γιγάντων(Γιγαντοµαχία). 

 Οι µετόπες της ανατολικής, της βόρειας και της δυτικής πλευράς είχαν απολαξευτεί βάρβαρα από 

τους Χριστιανούς όταν µετέτρεψαν τον Παρθενώνα σε χριστιανική εκκλησία (5ος - 6ος αι.µ.Χ.). 

Από την καταστροφή αυτή εξαιρέθηκαν οι νότιες µετόπες. Σήµερα από τις 92 µετόπες, 39 

βρίσκονται στην Αθήνα και 15 στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. 
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3.3 Μεταφορά των ελγινείων στο εξωτερικό  

 

Στο Βρετανικό µουσείο όπως αναφέραµε βρίσκονται τα περίφηµα µάρµαρα του Παρθενώνα 

που απέσπασε βίαια και µετέφερε το 1806 στην Αγγλία ο Λόρδος Έλγιν, τα ελγίνεια, όπως έχουν 

επικρατήσει να λέγονται. Για να ερµηνεύσουµε (και 

όχι να δικαιολογήσουµε) τις πράξεις του Έλγιν είναι 

απαραίτητο να αναφερθούµε στο κλίµα της εποχής 

και την αντιµετώπιση που τύγχαναν οι ελληνικές 

αρχαιότητες από τους ευρωπαίους που για διάφορους 

λόγους βρίσκονταν στον υπό οθωµανική κατοχή 

ελλαδικό χώρο. Την περίοδο εκείνη λοιπόν, στην 

Ελλάδα βρίσκονταν διάφοροι περιηγητές-«τυχοδιώκτες», άνθρωποι  µε γνώσεις ιστορίας και 

αρχαιολογίας οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν ‘Αγγλοι.  Προκείµενου να εξυπηρετήσουν τα 

συµφέροντά τους τόσο για τις αρχαιολογικές εργασίες τους όσο και για την πώληση των 

ευρηµάτων, προέβαιναν στη δηµιουργία στενών σχέσεων µε τους κατακτητές. Η συµπεριφορά 

των ξένων µόνο ευγενική και φιλική δεν µπορεί να χαρακτηριστεί στις περισσότερες περιπτώσεις 

απέναντι στης ελληνικές αρχαιότητες και τον πολιτισµό. Εκείνος που «εγκαινίασε» τη 

συστηµατική σύληση των ελληνικών αρχαιοτήτων ήταν ο ‘Αγγλος Thomas Howard στις αρχές 

του 17ου αιώνα. Μεγάλη πληγή επίσης αποτελούσαν οι πρεσβευτές ή αντιπρόσωποι  των 

Μεγάλων ∆υνάµεων στον ελληνικό χώρο. Ενδεικτικό παράδειγµα ο πρόξενος της Γαλλίας Fauvel 

είχε αποκτήσει ολόκληρη συλλογή από ελληνικές αρχαιότητες τις οποίες εξέθετε στο σαλόνι του. 

Ο Γάλλος περιηγητής Du Loir όταν το 1639 επισκέφθηκε τη ∆ήλο βρέθηκε µπροστά σε ένα 

άγαλµα του Απόλλωνα ύψους περίπου δέκα ποδιών το οποίο, λόγω του µεγέθους του,  το είχαν 

τεµαχίσει Άγγλοι αρχαιοκάπηλοι (ο όρος δεν υπήρχε τότε) προκειµένου να µεταφερθεί 

ευκολότερα στο Λονδίνο. Και αυτά είναι µόνο µερικά παραδείγµατα από ένα µεγάλο αριθµό 

ευρωπαίων επισκεπτών που λεηλάτησαν ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους εκµεταλλευόµενοι 

την απουσία οργανωµένου ελληνικού κράτους που θα ήταν σε θέση να προστατεύσει την 

πολιτιστική κληρονοµιά της Ελλάδας.  

Όταν ο Έλγιν το 1799 διορίστηκε από τη βρετανική κυβέρνηση πρεσβευτής στην 

Κωνσταντινούπολη, απέκτησε τη δυνατότητα πρόσβασης σε θησαυρούς ανεκτίµητης αξίας. 
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Πρώτα στράφηκε στη βρετανική κυβέρνηση και ζήτησε βοήθεια στα σχέδια του που όµως δεν του 

δόθηκε. Τότε ήταν που αποφάσισε να συνεργαστεί µε τους Οθωµανούς κατακτητές.  Μετά από 

προσπάθειες και εκµεταλλευόµενος την Οθωµανική ηγεµονία στην ελληνική επικράτεια, 

κατάφερε να αποσπάσει από το οθωµανικό κράτος φιρµάνι που του επέτρεπε να κατεβάσει 

γλυπτά από τον Παρθενώνα ώστε να δηµιουργήσει πιστά αντίγραφα αυτών. Στενός συνεργάτης 

του ήταν ο W.R. Hamilton, ιδιαίτερος γραµµατέας του και µετέπειτα υφυπουργός εξωτερικών. 

Στις ενέργειες του είχε σύµµαχο και τον ιερέα της βρετανικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη 

Philip Hunt άρα και τις ευλογίες της αγγλικής εκκλησίας. Τον καθηγητή αραβικής γλώσσας που 

προσέλαβε, τον Dr Caryle, τον εφοδίασε µε άδεια να επισκεφθεί τριάντα µονές στον Άθω και 

άλλα θρησκευτικά ιδρύµατα στην υπόλοιπη Ελλάδα µε πλούσιες συλλογές τόσο σε χειρόγραφα 

όσο και σε καλλιτεχνήµατα.  

Το 1800 ο Έλγιν έναντι αδρής αµοιβής εξασφάλισε την είσοδο στο χώρο της Ακρόπολης των 

Αθηνών οι εκπρόσωποι των άρχων όµως ζητούσαν επιπλέον το πόσο των πέντε στερλινών για 

κάθε επίσκεψη όποτε ο ίδιος και οι συνεργάτες του δούλευαν κυρίως στην πόλη των Αθηνών και 

ελάχιστα στο βράχο της Ακρόπολης . ∆υστυχώς όµως η ιστορία δεν τελειώνει εκεί δεν καθώς δεν 

άργησε να έρθει από την Κωνσταντινούπολη το δεύτερο φιρµάνι δια χειρός Hunt το οποίο έδινε 

την άδεια στην οµάδα του Έλγιν να πάρουν «µερικά κοµµάτια πέτρες µε ανάγλυφα ή επιγραφές 

και να στήσουν ικριώµατα». Αυτή την άδεια την εφάρµοσαν µε αυθαίρετο τρόπο.  Μετά από τις 

δωροδοκίες Τούρκων αξιωµατούχων και βοήθειας από συµπατριώτες τους ο κόµης ξήλωσε και 

απέσπασε κοµµάτια από τις µετόπες, τη ζωφόρο, τα αετώµατα του Παρθενώνα καθώς και άλλους 

ναούς και µνηµεία που βρίσκονταν στο λόφο της Ακρόπολη όπως από το ναό της Αθηνάς Νίκης, 

τα Προπύλαια και το Ερέχθειο Μάλιστα επειδή κάποια ήταν πολύ βαριά τα ΤΕΜΑΧΙΖΕ.  

Λέγεται µάλιστα πως ο Hunt ανέφερε στον Έλγιν ότι αν βρισκόταν στο λιµάνι του Πειραιά 

«ένα µεγάλο πολεµικό πλοίο, θα µπορούσαµε να αποκοµίσουµε ολόκληρο το κοµψό εκείνο 

κτίσµα (την πρόσταση των Κορών του Ερεχθείου) αντί µιας µόνο κόρης (καρυάτιδας) » που 

απέσπασαν τελικά και µετέφεραν –όπως είναι γνωστό- στο Λονδίνο.  Οι συνεργάτες του Έλγιν 

δεν περιορίστηκαν στην Ακρόπολη των Αθηνών αλλά µετέφεραν τις δραστηριότητές τους και σε 

άλλα µέρη της ‘Ελλάδας όπως στην Αργολίδα και τη ∆ήλο από όπου απέσπασαν το κολοσσιαίο 

άγαλµα του ∆ιονύσου το οποίο επίσης βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Hunt κατά τη 

διάρκεια των ενεργειών αυτών υποστήριξε ότι θα µπορούσανε να πάρουν και τα λιοντάρια από 

την Πύλη των Μυκηνών (τη γνωστή σε όλους µας από τα σχολικά βιβλία «Πύλη των Λεόντων) 

αν δεν ήταν τόσο µεγάλη ώστε να είναι αδύνατη η µεταφορά τους.   

Για την αρπαγή των αρχαιοτήτων αυτών σηµαντική µαρτυρία είναι γράµµατα της γυναίκας του 

Έλγιν προς αυτόν καθώς µε τη βοήθεια της τα συσκεύασαν σε κουτιά κι άρχισαν να τα 
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µεταφέρουν µε πλοία στην Αγγλία. Όταν ο Έλγιν έλειπε από την Αθήνα, αναλάµβανε η γυναίκα 

του. Χαρακτηριστικό απόσπασµα από γράµµα της προς αυτόν: 

 

                                                                                                       Αθήνα, 6 Ιουνίου 1802 

 

«  Αγαπηµένε µου Έλγιν, 

(….) ‘Εστειλα ένα ευγενικό µήνυµα στον πλοίαρχο Χόουπ λέγοντας πόσο λυπάµαι που έµαθα ότι 

είναι άρρωστος(..) Μετά προσπάθησα να τον πείσω να πάρει τα τρία κιβώτια (µε γλυπτά) που 

είδες στην αποθήκη µε τα πυροµαχικά. Του είπα ότι έχουν µήκος επτά πόδια. ∆ε µου έδωσε 

πολλές ελπίδες λέγοντας ότι ήταν αδύνατον να βάλει στο αµπάρι ο,τιδήποτε πάνω από τρία πόδια 

µήκος. Τότε έβαλα τα µεγάλα µέσα. ‘Αρχισα λέγοντας ότι, αφού ο πλοίαρχος επρόκειτο να πάει 

κατευθείαν στη Μάλτα, χωρίς να χρειαστεί να αντιµετωπίσει κανενός είδους εχθρούς, τόλµησα να 

προτείνω να τα πάρει. Θα µου έκανε µεγάλη χάρη αφού ανυποµονούσες τόσο να τα διώξεις και 

θα ένοιωθα πολύ περήφανη να σου πω πόσο καλά τα είχα καταφέρει στη διάρκεια της απουσίας 

σου. Η γυναικεία ευγλωττία τα κατάφερε ως συνήθως, ο πλοίαρχος µου έστειλε µια ευγενική 

απάντηση κι έτσι πρωί πρωί έστειλα τα κιβώτια στο πλοίο… 

(….) Ο Λουζιέρι (=συνεργάτης του Έλγιν)  µε κοιτάζει κατάπληκτος… Τον έχω καταφέρει να 

στρωθεί στη δουλειά, να συσκευάσει την κεφαλή του αλόγου και την τεφροδόχο και την Πέτρα 

που βρίσκεται σπίτι-ο πλοίαρχος θα µου κάνει τη χάρη να τα πάρει και αυτά µαζί……..» 

    Ένα από τα πλοία στα οποία ο Έλγιν φόρτωσε τα κιβώτια µε τα γλυπτά (ανάµεσά τους τα 

γλυπτά της ζωφόρου και του µικρού ναού της Αθηνάς Νίκης) ήταν το πλοίο «Μέντωρ» το οποίο 

βρέθηκε στο λιµάνι του Πειραιά το Σεπτέµβρη του 1802. Κατά τη µεταφορά των µαρµάρων το 

πλοίο ναυάγησε στο λιµάνι των Κυθήρων λόγω θαλασσοταραχής παρασύροντας φυσικά στο βυθό 

τα κιβώτια µε τις αρχαιότητες Λίγα χρόνια αργότερα τα µάρµαρα ανασύρθηκαν από τον βυθό και 

αφού φορτώθηκαν στάλθηκαν µαζί µε άλλα στην Αγγλία. Το 1803 κι αφού είχε λήξει η θητεία 

του Έλγιν βρέθηκαν στο πλοίο «Braakel” σηµαντικά αγάλµατα των αετωµάτων του Παρθενώνα, 

µετόπες, κοµµάτι της ζωφόρου της Αθηνάς Νίκης και άλλα και εστάλησαν στην Αγγλία. Εκεί 

παρέµειναν σε µια υγρή καρβουναποθήκη όπου όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Έλγιν 

υπέστησαν φθορές από την υγρασία. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1816, το  Βρετανικό 

Μουσείο του Λονδίνου  αγόρασε από τον Έλγιν τη συλλογή κι από τότε βρίσκεται εκεί.  Ο Ιταλός 

ζωγράφος Λουζιέρι και συνεργάτης του Έλγιν στην επιχείρηση αφαίρεσης και µεταφοράς 

αρχαιοτήτων συνέχισε να στέλνει αγάλµατα στην Αγγλία µέχρι το 1818. Χαρακτηριστικό 

απόσπασµα από ένα από τα γράµµατα του Lusieri προς τον Elgin:  
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" Έχω την ευχαρίστηση να σας ανακοινώσω την απόκτηση της 6ης µετώπης, εκείνης µε 

τον κένταυρο που απαγάγει τη γυναίκα. Με το έργο αυτό είχαµε πολλά προβλήµατα από 

κάθε άποψη, και αναγκάστηκα να γίνω λίγο βάρβαρος". Σε άλλο γράµµα αναφέρει "οι 

βαρβαρισµοί που ήµουν υποχρεωµένος να διαπράξω ελπίζω να ξεχαστούν".  

                           3.4  Προσπάθειες για την επιστροφή τους στην Ελλάδα  
 

Για τα Ελγίνεια µάρµαρα έχουν γίνει οι πιο πολλές προσπάθειες για επαναπατρισµό από κάθε 

άλλη ελληνική συλλογή αρχαιοτήτων µε σηµαντικότερο το αίτηµα που ανέπτυξε κατά τη 

δεκαετία του '80 ως Υπουργός Πολιτισµού η Μελίνα Μερκούρη. Η ιδέα της επιστροφής τους 

γεννήθηκε στη Μελίνα κατά τη δεκαετία του ΄60 όταν για τα γυρίσµατα της ταινίας «Φαίδρα» 

βρέθηκε στην αίθουσα του Βρετανικού που εκτίθενται τα γλυπτά. Το 1982 ως Υπουργός 

Πολιτισµού έθεσε πρώτη φορά 

το θέµα στην UNESCO. Από 

τότε κατέβαλε πολλές 

προσπάθειες για την επιστροφή 

τους κάτι που δυστυχώς δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα. 

Σε συνάντηση της µάλιστα στο 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του 

Λονδίνου µε τον τότε διευθυντή 

του Βρετανικού Μουσείου 

Ντέηβιντ Ουίλσον είχε εκφράσει 

την άποψη της για το θέµα 

µπροστά στα έκπληκτα µάτια των δηµοσιογράφων που κατέγραψαν τη Μελίνα Μερκούρη να 

ζητάει επίµονα και µε πάθος την επιστροφή των µαρµάρων από τον διευθυντή του µουσείου 

τονίζοντας τη µοναδικότητα του Παρθενώνα και καταρρίπτοντας κάθε επιχείρηµα του Ουίλσον.   

Ο λόγος της το 1986 στο Oxford Union είναι αντιπροσωπευτικός των απόψεων και των 

προσπαθειών της πάνω στο θέµα. Παραθέτουµε χαρακτηριστικά αποσπάσµατα: «Πρέπει να 

καταλάβετε τι σηµαίνουν για µας τα µάρµαρα του Παρθενώνα. Είναι η υπερηφάνεια µας, είναι οι 

θυσίες µας. Είναι το ευγενέστερο σύµβολο τελειότητας. Είναι φόρος τιµής στη δηµοκρατική 

φιλοσοφία. Είναι οι φιλοδοξίες µας και το ίδιο τ΄όνοµα µας. Είναι η ουσία της ελληνικότητας 

µας». Στο ίδιο λόγο ισχυρίστηκε πως 170 χρόνια µετά την αφαίρεση των µαρµάρων η Αγγλία 

πλέον είναι ένα κράτος µε νοοτροπία διαφορετική και θα ήταν προς τιµήν της µια κίνηση 
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επιστροφής  των µαρµάρων. Η Μελίνα αρνούνταν να δεχτεί το όνοµα «ελγίνεια µάρµαρα» για τα 

γλυπτά του Παρθενώνα.  

 

«Υπάρχουν τα Μάρµαρα του Παρθενώνα . ∆εν υπάρχουν Ελγίνεια Μάρµαρα. ‘Οπως:  

Υπάρχει ο ∆αβίδ του Michael Angelo 

Yπάρχει η Αφροδίτη του Da Vinci 

Υπάρχει ο Ερµής του Πραξιτέλη 

Υπάρχουν οι Ψαράδες στη θάλασσα του Turner 

Υπάρχει η Capella Sixtina 

∆εν υπάρχουν Ελγίνεια Μάρµαρα!» 

   Το θέµα ξανασυζητήθηκε έντονα τις παραµονές των Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα.  

   Στις αντιρρήσεις των Άγγλων σηµαντικό ρολό έπαιξε το ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ένα 

σύγχρονο µουσείο στην Ελλάδα για τη φύλαξη των εκθεµάτων επιχείρηµα που σήµερα πλέον δε 

στέκει.  Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το 

Βρετανικό Μουσείο τον Απρίλιο του 2007, 

αναφέρεται ότι δεν προτίθεται να 

παραχωρήσει την κυριότητα των Γλυπτών 

του Παρθενώνα σε ελληνικό µουσείο. Το 

2009 όµως οι Έλληνες µετά από προσπάθειες 

χρόνων κατάφεραν να εγκαινιάσουν ένα νέο 

µουσείο , σύγχρονο ,το Νέο Μουσείο της 

Ακρόπολης, µε σκοπό να κάµψουν τις 

αντιρρήσεις των Βρετανών.  

Άλλα επιχειρήµατα των Άγγλων για να µην επιστραφούνε τα γλυπτά: 

1. Τα  γλυπτά αποκτήθηκαν νόµιµα. Ντοκουµέντα όµως της εποχής όπως είδαµε και 

παραπάνω αποδεικνύουν το αντίθετο καθώς και τον βίαιο τρόπο που αυτά αφαιρέθηκαν 

και τους κινδύνους στους οποίους εκτέθηκαν στην περιπέτειά της µεταφοράς τους. 

 
43 



2. Αν επιστραφούν τα συγκεκριµένα γλυπτά θα αρχίσει η συζήτηση και για άλλα µε κίνδυνο 

να αδειάσουν τα µουσεία από τις συλλογές τους. Επιχείρηµα το οποίο τείνει να 

νοµιµοποιήσει την παράνοµη µεταφορά και παραµονή αντικειµένων πολιτιστικής 

κληρονοµίας των λαών δηλαδή την αρχαιοκαπηλία. 

3. Κανένας   Έλληνας δεν  είναι «γνήσιος απόγονος του Περικλή» άρα δεν έχουµε δικαίωµα 

να τα διεκδικούµε. Μόνο κάποιος που υστερεί σε ιστορικές γνώσεις θα µπορούσε να 

διατυπώσει έναν ισχυρισµό αφού η συνέχεια του πολιτισµού της είναι αδιάσπαστη στο 

πέρασµα των αιώνων. 

4. Τα Μάρµαρα σώθηκαν από τη σοβαρή ζηµιά της ρύπανσης και άλλους παράγοντες, που 

πιθανόν να είχαν µάλλον καταστρέψει τα µάρµαρα, αν αυτά βρισκόντουσαν στην Αθήνα 

τα τελευταία εκατοντάδες χρόνια. (Ωστόσο, τα Μάρµαρα πάθανε περισσότερη ζηµιά κατά 

την µετακίνηση και µεταφορά τους στην Βρετανία, καθώς και από τη µακρόχρονη 

παραµονή τους στη βαριά µολυσµένη ατµόσφαιρα του Λονδίνου. Ακόµα και ο Λόρδος 

Elgin παραδέχθηκε ότι η υγρασία του Λονδίνου, προξένησε φθορά στο ευαίσθητο 

Πεντελικό Μάρµαρο.) 

5. Η αντίληψη ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι κοµµάτι, µάλλον παγκόσµιας, παρά 

αποκλειστικά νεοελληνικής, σηµασίας, δυναµώνει το επιχείρηµα ότι θα πρέπει να 

παραµείνουν σε µουσείο, που, και έχει δωρεάν είσοδο, και βρίσκεται στης Ευρώπης την 

πιο πολυεπισκεπτόµενη πόλη. (Ωστόσο, τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι ελεύθερα 

µοναχικά κοµµάτια τέχνης, αλλά αναπόσπαστα αρχιτεκτονικά µέλη ενός από τα πιο 

µεγαλοπρεπή και ονοµαστά µνηµεία του κόσµου: του Παρθενώνα.) 

Νεότερη ανακοίνωση του Βρετανικού Μουσείου ανέφερε πως, µε την ευκαιρία των εγκαινίων 

του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, θα ήταν διατεθειµένο να δανείσει τα Ελγίνεια, αρκεί η 

Ελληνική Κυβέρνηση να αναγνωρίσει το δικαίωµα ιδιοκτησίας τους στο Μουσείο. Η Ελληνική 

Κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση. Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε πως όλες οι δηµοσκοπήσεις 

που έχουν γίνει στην Ελλάδα αλλά ακόµα και στην µεγάλη Βρετάνια είναι υπέρ της επιστροφής 

των µάρµαρων στη χώρα τους πράγµα το οποίο δείχνει ότι η αναγνώριση της αξίας των 

εκθεµάτων που αποτελούν κοµµάτι της πολιτιστικής κληρονοµιάς ενός λαού δεν είναι µόνο 

ελληνικό αίτηµα αλλά γενικότερη παραδοχή. Γιατί είναι αυτονόητο αν ρωτηθεί ένας Έλληνας για 

την επιστροφή των αρχαιοτήτων στην χώρα µας απάντηση του να είναι θετική. Αξιοσηµείωτο 

είναι όταν την ίδια άποψη εκφράζει ένας ξένος ιδικά για την συγκεκριµένη περίπτωση ένας 

Άγγλος αφού η χώρα του είναι αυτή που αρνείται πεισµατικά να δεχτεί ότι κλάπηκαν και ότι 
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οφείλουν να επιστρέψουν τα κλοπιµαία. Αυτό αποδεικνύει ότι τα συµφέροντα που υποκινούν τις 

ενέργειες των επισήµων δεν επηρεάζουν την γνώµη του απλού πολίτη η οποία είναι αυθόρµητη 

και ειλικρινής. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από διάφορες  δηµοσκοπήσεις που έχουν βγει µετά 

από έρευνα που έγινε επιλέξαµε ενδεικτικά κάποιες. 

∆ηµοσκόπηση Mori-25 Σεπτεµβρίου 1998 

    Στο ερώτηµα «εάν γινόταν ένα δηµοψήφισµα σχετικά µε το αν θα πρέπει ή όχι τα Μάρµαρα να 

επιστραφούν στην Ελλάδα, τι θα ψηφίζατε; Που έθεσε η εταιρεία δηµοσκοπήσεων MORI στη 

Μ.Βρετανία της 25η Σεπτεµβρίου 1998, 39% του κοινού ψήφισε υπέρ της επιστροφής των 

Μαρµάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, 15% κατά και ένα 18% ήταν αναποφάσιστο. Σε 

αντίστοιχη έρευνα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο ένα ποσοστό 47% ψήφισε υπέρ της επιστροφής 

των Μαρµάρων στην Ελλάδα,, 44% ψήφισε κατά, ενώ 9% ήταν οι αναποφάσιστοι. Συγκεκριµένα 

από τους βουλευτές του Εργατικού κόµµατος του Βρετανικού Κοινοβουλίου ένα ποσοστό 57% 

ψήφισε υπέρ της επιστροφής, 33% κατά και 10% ήταν αναποφάσιστοι. Από τους βουλευτές του 

Συντηρητικού κόµµατος υπέρ της επιστροφής ψήφισε το 9% κατά το 83% και 8% ήταν οι 

αναποφάσιστοι.  

Οι δηµοσκοπήσεις που διεξήχθησαν από την «Εκστρατεία για την επανένωση των 

Μαρµάρων-∆εκέµβριος 2003» 

Μια δηµοσκόπηση κοινής γνώµης που έγινε σε 1002 ενήλικες από την ICM Research στις 18 και 

19 ∆εκεµβρίου 2003. Σε ερώτηση εάν το Βρετανικό Μουσείο θα πρέπει να επιτρέψει την 

επανένωση των Μαρµάρων του Παρθενώνα προκειµένου να εκτεθούν πάλι στην Αθήνα, το 73% 

συµφώνησε και µόνο το 18% διαφώνησε. Σε ερώτηση εάν το Βρετανικό Μουσείο θα πρέπει να 

προχωρήσει σε µια δέσµευση κατά το Ολυµπιακό έτος 2004, για την έκθεση των Μαρµάρων στην 

Αθήνα, το 77% συµφώνησε. Μόνο το 16% διαφώνησε. Σε ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη 

ελληνική πρόταση να επιτραπεί στο Βρετανικό Μουσείο να διατηρήσει την κατοχή των 

Μαρµάρων που βρίσκονται στο Λονδίνο, στην περίπτωση µακροχρόνιου δανεισµού τους στο Νέο 

Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο µάλιστα βρίσκεται σε οπτική επαφή µε το χώρο του µνηµείου 

στην Αθήνα το 81% είπε ότι το Βρετανικό Μουσείο πρέπει να δεχτεί µια πρόταση. Μόνο το 13% 

διαφώνησε. Μια δηµοσκόπηση σε 156 επισκέπτες του Βρετανικού Μουσείου πραγµατοποιήθηκε 

κατά την έξοδό τους από αυτό, στις 19 και 20 ∆εκεµβρίου 2003, από την Fieldwork UK. Όταν 

ρωτήθηκαν τι είδαν στο Βρετανικό Μουσείο, µόνο ο ένας στους πέντε επισκέπτες είπε ότι 

επισκέφθηκε τα Μάρµαρα του Παρθενώνα. Σε ερώτηση εάν το Βρετανικό Μουσείο θα πρέπει να 

δεσµευτεί ότι θα εκθέσει τα Γλυπτά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων, το 
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63% συµφώνησε. Μόνο το 33% διαφώνησε. Σε ερώτηση εάν το Βρετανικό Μουσείο θα πρέπει να 

δεχθεί την πρόσφατη ελληνική πρόταση περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Μαρµάρων το 67% 

συµφώνησε. Μόνο το 32% διαφώνησε. 

∆υστυχώς µέχρι σήµερα τα µάρµαρα του Παρθενώνα όπως και πολλά άλλα γλυπτά και θησαυροί 

πνευµατικής και πολιτιστικής µας παράδοσης δεν έχουν επιστραφεί στον τόπο που 

δηµιουργήθηκαν. Στην επίσκεψη µας στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης στα πλαίσια της 

ερευνητικής εργασίας παρατηρήσαµε πως στην αίθουσα µε τα µάρµαρα του Παρθενώνα τα 

ελγίνεια έχουν αντικατασταθεί από αντίγραφα των οποίων το χρώµα είναι εσκεµµένα πιο λευκό 

από τα αυθεντικά για να γίνεται αισθητή η ύπαρξη αντιγράφων και η απουσία των γνήσιων. Με 

αυτό τον τρόπο ένα µήνυµα στέλνεται στους χιλιάδες επισκέπτες του µουσείου: και µέσω αυτών 

σε όλο των κόσµος: δε θα πάψουµε ποτέ να ελπίζουµε στον επαναπατρισµό των γλυπτών που 

φιλοτέχνησαν ο Φειδίας και άλλοι σπουδαίοι γλύπτες της αρχαιότητας κάτω από τον Αττικό 

ουρανό 2500 περίπου χρόνια πριν.. 

3.5 Γράµµα στη Βασίλισσα της Αγγλίας… 

 Αντί επιλόγου κλείνουµε µε ένα γράµµα ενός παιδιού από την Ελλάδα προς τη βασίλισσα της 

Αγγλίας και τη Βρετανική κυβέρνηση: 

 

« Προς τη Βασίλισσα, της Αγγλίας Ελισάβετ, τη Βρετανική Κυβέρνηση, το Αγγλικό Κοινοβούλιο 

και όλους τους Άγγλους.                                                       

 

Γεια σας, 

   Είµαι µια Ελληνίδα µαθήτρια της ∆΄ δηµοτικού και σας γράφω για να σας παρακαλέσω 

ευγενικά για την πασίγνωστη υπόθεση της επιστροφής των µαρµάρων του Παρθενώνα που 

βρίσκονται παράνοµα στην κατοχή σας. Μερικοί τα µάρµαρα αυτά τα λένε Ελγίνεια, το σωστό 

όµως είναι µάρµαρα του Παρθενώνα. Ο λόρδος ΄Ελγιν επί της Τουρκοκρατίας θέλησε να 

αντιγράψει τα αξιοθαύµαστα αυτά µάρµαρα και φυσικά δεν τα κατάφερε. Εκεί έγινε η µεγάλη 

καταστροφή! Τα κατέβασε και τα ΕΚΛΕΨΕ,  αφού τα κατέστρεψε κόβοντάς τα. 

    Εγώ σαν Ελληνίδα ζητώ τα µάρµαρα αυτά να γυρίσουν πίσω στον τόπο όπου δηµιουργήθηκαν 

και απαιτώ, όπως όλοι οι Έλληνες, να βρίσκονται στο Ελληνικό µουσείο και όχι στο Βρετανικό. 

Γιατί ανήκουν εκεί που τα δηµιούργησε ο Φειδίας πριν από 2.500 χρόνια και τα τοποθέτησε στον 

Παρθενώνα στην Αθήνα, ένα δείγµα αξεπέραστης τέχνης. Η αρχαία Ελληνική τέχνη βέβαια 

ανήκει σε όλους τους ανθρώπους, άλλα για να τη θαυµάζουν στο τόπο όπου γεννήθηκε. Έχω 
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µάθει ότι οι Άγγλοι λένε πως δεν µπορούµε να το φροντίσουµε, όµως οι απόγονοι του Σωκράτη, 

του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του ∆ηµόκριτου, του Περικλή, του Φειδία του Ικτίνου, του 

Καλλικράτη, ανθρώπων που έβαλαν τις βάσεις του σηµερινού πολιτισµού, και έφτιαξαν τέτοια 

λαµπρά δείγµατα της τέχνης, ξέρουν τον τρόπο να τα φροντίσουν γιατί τα αγαπούν. 

    Είµαι σίγουρη, και είναι ανάγκη να γυρίσουν στην Αθήνα τα Παρθενώνα µάρµαρα. Θεωρώ 

υποχρέωση και φόρο τιµής στη Μελίνα Μερκούρη που ξεκίνησε αυτό το σπουδαίο αγώνα , να 

ενώσω κι εγώ τη φωνή µου µαζί µε χιλιάδες άλλες. Το χρωστάµε στην "τελευταία Ελληνίδα Θεά" 

όπως έγραψε για τη Μελίνα ο διεθνής τύπος όταν πέθανε πριν από µερικά χρόνια.   

Ευχαριστώ, Ελένη Γκίλλα »  
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4. ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ-ΠΑΡΙΣΙ  
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Το Λούβρο είναι ένα αξιοθαύµαστο µουσείο σε όλο τον κόσµο, τοποθετείται στη Γαλλία (στο 

κέντρο του Παρισιού) και µέχρι στιγµής εκθέτει το 8% (35.000) των εκθεµάτων του (445.000). 

Όλα τα εκθέµατα συνολικά καταλαµβάνουν 60.600 τετραγωνικά µέτρα και τα ελληνικά 25 

αίθουσες. Αρχικά το µουσείο ήταν αµυντικό φρούριο και υπάρχουν τρείς εκδοχές σχετικά µε την 

ονοµασία του. Η πρώτη εκδοχή υποστηρίζει ότι η ονοµασία του µουσείου πάρθηκε από την 

περιοχή στην οποία οικοδοµήθηκε δηλαδή την Lupara. Η δεύτερη λέει ότι η ονοµασία του 

προέρχεται από την λέξη lauer ou lower όπου σήµαινε οχυρωµένο φρούριο. Ωστόσο η τρίτη 

εκδοχή είναι αδύνατη. Το Λούβρο αρχικά οικοδοµήθηκε ως φρούριο έπειτα στην Γαλλική 

Επανάσταση ως ανάκτορο των βασιλιάδων και µετά απέκτησε την λειτουργία του µουσείου.  

Το Λούβρο είναι ίσως και το πιο γνωστό µουσείο του κόσµου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 

ποικιλία των εκθεµάτων που διαθέτει, τα περισσότερα από τα οποία όµως δεν είναι 

δηµιουργήµατα του γαλλικού πολιτισµού. Τα πιο σηµαντικά εκθέµατα ανήκουν σε διαφόρους 

λαούς ανά τον κόσµο τα οποία έχουν αποσπαστεί από τον τόπο καταγωγής τους µε διάφορους 

τρόπους και παραµένουν στη Γαλλία µε διάφορα προσχήµατα, ενώ ο απώτερος σκοπός  είναι να 

επωφεληθεί το µουσείο τόσο οικονοµικά όσο σε κύρος και σε φήµη. Πολλοί πολιτισµοί έχουν 

υποστεί αυτή τη µορφή κλοπής από τους Γάλλους και ανάµεσά τους και ο ελληνικός ο οποίος 

έχασε µε το πρόσχηµα της διάσωσης, έργα τέχνης απαράµιλλης οµορφιάς και ανυπολόγιστης 

αξίας. Στο Λούβρο υπάρχει τµήµα ανατολικών αρχαιοτήτων, αιγυπτιακής τέχνης, ρωµαϊκών και 

φυσικά ελληνική συλλογή που όπως αναφέραµε καλύπτει 25 αίθουσες. Όταν οι λαοί 

αντιλήφθηκαν την αδικία του να βρίσκονται έργα τέχνης που τους ανήκουν σε κάποιο ξένο 

µουσείο, το Λούβρο στην προκειµένη περίπτωση, απαίτησαν την επιστροφή των εκθεµάτων που 

τους ανήκουν. Τότε το µουσείο και η γαλλική κυβέρνηση πρόβαλαν αντίσταση µε φτηνές και 

ψεύτικες δικαιολογίες. Φοβόµαστε ότι όλα αυτά τα εκθέµατα δεν πρόκειται να γυρίσουν πότε 

πίσω στη χώρα που ανήκουν.  

 

Τα τέσσερα πιο σηµαντικά και πιο διάσηµα έργα τέχνης του µουσείου είναι τα εξής:  

1.Η Αφροδίτη της Μήλου 

2.Η Νίκη της Σαµοθράκης  

3.Η Μόνα Λίζα  

 
49 



4.Και το άγαλµα Έρως και Ψυχή  

      1.                             2.         

 

 

 

 3.      4.  
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Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα τέσσερα αυτά γνωστά εκθέµατα κανένα δεν είναι έργο Γάλλο 

καλλιτέχνη. Πρόκειται για δύο ελληνικά και δύο  ιταλικά δηµιουργήµατα που καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσµα της ιστορίας από την αρχαιότητα ως το τέλος του 18ου αιώνα. 

Στην εργασία µας όµως ασχοληθήκαµε µε τρία πολύ γνωστά ελληνικά εκθέµατα  

1. την Αφροδίτη της Μήλου  

2. τη Νίκη της Σαµοθράκης  

3. και δύο κοµµάτια από τα µάρµαρα του Παρθενώνα:  ένα τµήµα της ζωφόρου το οποίο 

βρέθηκε στην κατοχή ενός Γάλλου κόµη ντε Σουαζέλ, πρόξενου των Γάλλων στην Αθήνα 

καθώς και ένα κοµµάτι από τη µια µετόπη του «η Κενταυροµαχία». Το κεφάλι του 

Κενταύρου εξαφανίστηκε ενώ το δεξί του χέρι βρίσκεται στο Μουσείο της Ακρόπολης. 

Άλλα κοµµάτια από τα µάρµαρα του Παρθενώνα υπενθυµίζουµε ότι βρίσκονται στο 

Βρετανικό και τα υπόλοιπα εκτίθενται στο καινούριο µουσείο της Ακρόπολης και 

θραύσµατα σε άλλα ευρωπαϊκά µουσεία στο Μόναχο , στο Βατικανό, στην Κοπεγχάγη και 

στο Βύρτσµπουργκ. 

 

4.1 Ελληνικές αρχαιότητες στο Μουσείου του Λούβρου 
 

                                           ΝΙΚΗ  ΤΗΣ  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

        Η Νίκη της Σαµοθράκης ανήκει στην 

ελληνιστική περίοδο και βρέθηκε στον ναό 

Καβείρων στην Σαµοθράκη. Εικονίζει νεαρή , 

φτερωτή γυναίκα στηριγµένη στην πλώρη ενός 

πλοίου. Ήταν τµήµα µνηµειακής κρήνης που 

δέσποζε σε ψηλό σηµείο πάνω από το θέατρο του 

ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαµοθράκη. Η 

λατρεία των Μεγάλων Θεών που περιλάµβανε στο 

τελετουργικό της µυστήρια (τα Καβείρια µυστήρια) 

ήταν το στοιχείο που έκανε γνωστή τη Σαµοθράκη 

στην αρχαιότητα. Κυρίαρχη µορφή ήταν η Μεγάλη 

Μητέρα που ταυτιζόταν µε τη ∆ήµητρα ή την 

Κυβέλη. Την οµάδα των θεοτήτων τη συµπλήρωναν 

διάφοροι χθόνιοι θεοί όπως ο Αξιόκερσος και η 
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Αξιόκερσα.  Το µνηµείο, κοµµάτι του οποίου ήταν η Νίκη, θεωρείται ότι αποτελούσε ανάθηµα 

(αφιέρωµα) των Ροδίων µετά  από νίκη στη ναυµαχία της Σίδης (191-190 π.Χ.) στην οποία η 

Ρόδος µε σύµµαχο την Πέργαµο κατατρόπωσε τον Αντίοχο τον Γ’ το Μέγα, βασιλιά της Συρίας. 

Είναι µία από τις τρεις φτερωτές Νίκες που βρέθηκαν στο ναό της Σαµοθράκης. Οι άλλες δύο 

εκτίθενται η µεν πρώτη, που αποτελεί ρωµαϊκό αντίγραφο και το βρήκαν Αυστριακοί 

αρχαιολόγοι, στο µουσείο "Kunsthistorisches Museum" της Βιέννης και η δεύτερη, που βρέθηκε 

από την αµερικανική αποστολή του Karl Lehmann και της Phyllis Williams-Lehmann το 1949, 

στο αρχαιολογικό µουσείο της Σαµοθράκης. Ο Lehmann και η σύζυγός του βρήκαν αργότερα (το 

1950) σε ανασκαφές και τµήµατα του δεξιού χεριού της «Νίκης της Σαµοθράκης». Λίγους µήνες 

µετά το ίδιο ζευγάρι αρχαιολόγων εντόπισε και δάχτυλα του δεξιού χεριού της ίδιας Νίκης στο 

προαναφερόµενο αυστριακό µουσείο, που τα είχε ακαταχώρητα και δεν γνώριζε ότι ανήκαν σε 

εκείνην.  

    Ο καλλιτέχνης του  αγάλµατος µας είναι άγνωστος. ‘Έχει ύψος 3,28µ(µε τα φτερά) και 5,58µ  

µε την πλώρη του πλοίου πάνω στην οποία είναι τοποθετηµένο. Οι διαστάσεις του από ότι 

µπορούµε να συµπεράνουµε είναι λίγο µεγαλύτερες από το κανονικό. Η θεατρικότητα όµως της 

στάσης µε τα ανοιγµένα φτερά και η δύναµη της κίνησης προς τα εµπρός δίνουν ενέργεια και 

επιβλητικότητα. Στο Λούβρο η Νίκη είναι τοποθετηµένη στην κορυφή σκάλας που σχεδίασε ο 

Εκτόρ Λεφυέλ και δέχεται πολλούς επισκέπτες καθώς αποτελεί ένα από τα διασηµότερα 

εκθέµατα του µουσείου.                                                                                                              

      Τα κοµµάτια του γλυπτού βρέθηκαν τµηµατικά και στην αρχή η Νίκη (όταν µεταφέρθηκε στο 

µουσείο) δεν είχε  τον κορµό και τα φτερά της αλλά και την πλώρη όπου ήταν τοποθετηµένη. Η 

ανεύρεσή της όµως 

άρχισε το 1863 από µια 

αρχαιολογική 

αποστολή στην οποία 

επικεφαλής ήταν 

ο Γάλλος Κάρολος 

Σαµπουαζό. Έτσι 

λοιπόν καθώς έσκαβαν 

σε µια χαράδρα  ένας 

Έλληνας εργάτης 

φώναξε στον 

Σαµπουαζό «Κύριε, 
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εύραµεν µια γυναίκα!». Ήταν η µισή Νίκη. . Ο Σαµπουαζό τότε  επικοινώνησε αµέσως µε τον 

πρέσβη της πατρίδας του στην Κωνσταντινούπολη και εκείνος φρόντισε η Τουρκία να δώσει τότε 

έγκριση για να αποπλεύσει γαλλικό πολεµικό πλοίο και να φορτώσει τη Νίκη για τη Γαλλία. Το 

άγαλµα έφτασε στο Λούβρο στις 11 Μαϊου του 1864 και δύο χρόνια µετά εκτέθηκε για πρώτη 

φορά χωρίς όµως να µπορούν να εκθέσουν το επάνω µέρος τους κορµού και τα φτερά.  Ο 

Σαµπουαζό έµαθε για τα µάρµαρα της πλώρης (τα οποία αρχικά έλειπαν) και κατάφερε να τα 

πάρει κι αυτά στο Λούβρο. Η συναρµολόγηση και η αποκατάσταση (π.χ. του αριστερού φτερού 

που βρέθηκε σε πολλά κοµµάτια και του δεξιού που ουσιαστικά είναι σχεδόν όλο προσθήκη µια 

που βρέθηκε ένα πολύ µικρό κοµµάτι του) ολοκληρώθηκε το 1884.  

   Από ελληνικής πλευράς έχουν γίνει διάφορες κινήσεις και προσπάθειες για την επάνοδο της 

Νίκης της Σαµοθράκης στην Ελλάδα αλλά δεν έχουν γίνει δεχτά τα αιτήµατα. 

 

                                                      Η ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ 

 

 Η Αφροδίτη της Μήλου είναι ένα από τα διασηµότερα αρχαία ελληνικά γλυπτά παγκοσµίως. Ο 

γλύπτης και η ακριβής χρονολογία του αγάλµατος παραµένουν άγνωστα γνωρίζουµε όµως ότι 

είναι έργο της ελληνιστικής περιόδου, τάσεις της οποίας άλλωστε αντανακλά.. Η καταγωγή του 

γλύπτη ήταν ίσως από την Μικρά Ασία (πιθανόν από τις Τράλλεις). Η ταύτιση της µε τη θεά της 

οµορφιάς, Αφροδίτη, είναι πλέον αποδεκτή και την 

αποδεικνύει η οµορφιά του σώµατος που 

“αναδύεται” από τις πτυχώσεις του ρούχου ακριβώς 

όπως αναδύθηκε η θεά Αφροδίτη κατά τη γέννησή 

της από τον αφρό της θάλασσας.  Η θέση του 

αγάλµατος στον αρχαίο κόσµο ήταν πολύ 

σηµαντική. Λατρεύτηκε για καιρό στα προπύλαια 

ενός σταδίου στη Μήλο από όπου κατάγεται.  

Τα χαρακτηριστικά της: Η Αφροδίτη της Μήλου 

κατασκευάστηκε από λευκό παριανό µάρµαρο. Έχει 

ύψος 2,11 µέτρα και βάρος 900 κιλά περίπου.  

Περιγραφή: το έργο αναπαριστά µια γυναικεία 

µορφή στηριγµένη στο δεξί της πόδι ενώ το 

αριστερό έχει µια κάµψη προς τα εµπρός και 
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αριστερά. Αυτή η κάµψη δίνει την εντύπωση της κίνησης. Ο κορµός της είναι γυµνός ενώ η 

ενδυµασία καλύπτει µόνο τους γοφούς και τα πόδια της. Το πρόσωπο δίνει την εντύπωση ενός 

αυστηρού και απαθούς χαρακτήρα αλλά ταυτόχρονα είναι και ευγενικό. Βρέθηκε 

ακρωτηριασµένο και εικάζεται πως η θεά στο αριστερό της χέρι κρατούσε µήλο ή καθρέφτη ή ότι 

µε τα δύο χέρια της κρατούσε την ασπίδα του Άρη. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι δεν έκανε τίποτε από 

αυτά και ότι ήταν έτοιµη να λουστεί.  

Το γλυπτό είναι σµιλευµένο σύµφωνα τα χαρακτηριστικά της κλασικής περιόδου που είναι η 

κίνηση και η ρεαλιστικότητα των µορφών, η αισθησιακή όµως κίνηση του κορµού και η 

τρισδιάστατη απόδοση της µορφής είναι καινοτοµίες του τέλους των ελληνιστικών χρόνων (100 

περίπου π.Χ.). Η ταύτιση µε τη θεά Αφροδίτη στηρίζεται και στην εικονογραφική του οµοιότητα 

µε τις ασφαλώς αναγνωρισµένες αναπαραστάσεις της θεάς.  

Πού, πότε και από ποιον-ποιους έγινε η ανασκαφή  

Ενδιαφέρον είναι το πώς κατέληξε το άγαλµα από 

το νησί των Κυκλάδων στο Παρίσι και το 

Λούβρο. Τον Απρίλη του 1820, στο 

τουρκοκρατούµενο νησί, ένας ντόπιος αγρότης ο 

Γεώργιος Κεντρωτάς ενώ έσκαβε στο χωράφι του 

στη περιοχή Κλήµατος της Μήλου, ανακάλυψε 

µια σπηλιά σκεπασµένη µε χώµατα που όπως 

αποδείχθηκε αργότερα επρόκειτο για την εξέδρα 

του σταδίου της αρχαίας πόλης. Μέσα σ’ αυτή 

βρέθηκε το µισό άγαλµα.  Εκεί κοντά του 

βρίσκονταν τυχαία λόγω επίσκεψης στον κόλπο 

της Μήλου ο αξιωµατικός Ολιβιέ Βουτιέ και δυο 

ναύτες του πλοίου Εσταφέτ οι οποίοι από τη 

στιγµή που ενηµερώθηκαν για το εύρηµα άρχισαν να επικοινωνούν µε πρεσβευτές στην πατρίδα 

τους για την απόκτηση του. Οι Γάλλοι άρχισαν να διαπραγµατεύονται τα χρήµατα για την αγορά 

του. Έπεισαν µάλιστα τον Κεντρωτά να σκάψει για το άλλο µισό του αγάλµατος. Αργότερα ο 

Κεντρωτάς ανακαλύπτει το άλλο µισό του αγάλµατος µαζί µε δυο κεφαλές, του Ερµή και του 

Ηρακλή.  

Ο αξιωµατικός Βουτιέ που είχε λίγες γνώσεις αρχαιολογίας 

,εκτίµησε πως το άγαλµα θα είχε µεγάλη καλλιτεχνική αξία και 

αφού το ζωγράφισε, ενηµέρωσε τον Γάλλο υποπρόξενο στη Μήλο 
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Λούη Μπρέστ για να διαπραγµατευτούν την αγορά του. Στη διαπραγµάτευση αναµίχθηκε ενεργά 

και ένας άλλος Γάλλος αξιωµατικός που είχε πάθος µε τις αρχαιότητες, ο Ντιµόν ντ' Ουρβίλ 

(Dumont d'Urville) που ήταν βέβαιος πως επρόκειτο ή για την Αφροδίτη που κρατούσε το µήλο 

του Πάρη. Έτσι κλείνεται µια πρώτη συµφωνία µε τον Κεντρωτά. 

    Το θέµα όµως περιπλέκεται καθώς στα παζάρια ανακατεύτηκαν και άλλοι κάτοικοι του 

νησιού εκτός από τον Κεντρωτά, κυρίως δηµογέροντες και πρόκριτοι οι οποίοι προσπαθούσαν να 

πετύχουν µια καλή τιµή για την πώληση του αγάλµατος. Παράλληλα εµφανίστηκε και ο Νικόλαος 

Μουρούζης, Φαναριώτης στην καταγωγή και δραγουµάνος του οθωµανικού στόλου ο οποίος 

έπεισε αρχικά τους Μηλίους να πουλήσουν το άγαλµα σε εκείνον και να µεταφερθεί στην Πύλη. 

Εκείνη την εποχή ο νόµος όριζε όλες οι αρχαιότητες να καταλήγουν στην Κωνσταντινούπολη και 

να αποφασίζεται κεντρικά η διάθεσή τους από το σουλτάνο ώστε να κολακεύει τα έθνη που τον 

συνέφερε.  

Τελικά όµως µετά από παζάρια και περιπέτειες ο εκπρόσωπος των Γάλλων ο υποκόµης ντε 

Μαρκέλους (Vicomte de Marcellus) έπεισε τους κατοίκους να φορτωθεί η Αφροδίτη στο γαλλικό 

πλοίο έναντι φυσικά αµοιβής για την οποία έχουν ακουστεί πολλά. Το άγαλµα περιήλθε στην 

κατοχή του πρέσβη στην Υψηλή Πύλη Ντε Ριβιέρ και µε τα πολλά µεταφέρθηκε στην Γαλλία, 

παραχωρήθηκε στο Γάλλο βασιλιά τον Λουδοβίκο ΙΗ’ ο οποίος το δώρισε στο Λούβρο το 1821 

όπου βρίσκεται και εκτίθεται µέχρι σήµερα.  Η ιστορία της απόκτησης και µεταφοράς του 

γλυπτού, είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα του τρόπου και των λόγων που ελληνικές αρχαιότητες 

έφυγαν για το εξωτερικό την περίοδο της τουρκοκρατίας, εποχή που δεν υπήρχε οργανωµένο 

ελληνικό κράτος που θα µπορούσε να εµποδίσει την αποµάκρυνση των ευρηµάτων από την 

περιοχή προέλευσής τους. Τα διάφορα ευρήµατα έµεναν στο έλεος της αρπαχτικής διάθεσης 

ευρωπαίων και Οθωµανών ενώ στο φαινόµενο συνέβαλε η έλλειψη παιδείας και η φιλοχρηµατία 

των ντόπιων. 

Η Αφροδίτη της Μήλου είναι ένα από τα διασηµότερα πρωτότυπα ελληνικά αγάλµατα 

παγκοσµίως και εκλύει αµέτρητους επισκέπτες να την θαυµάσουν καθώς αποτελεί πρότυπο 

οµορφιάς και αισθησιασµού. Ας µην ξεχνάµε ότι η λέξη άγαλµα προέρχεται από το ρήµα 

αγάλλοµαι και σηµαίνει αυτό που προκαλεί αγαλλίαση, χαρά, ορισµός που βρίσκει την πλήρη 

εφαρµογή του στην «Αφροδίτη της Μήλου».  
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                                         ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤA  

 

    Όµως εκτός από την Αφροδίτη της Μήλου και την Νίκη της 

Σαµοθράκης υπάρχουν ακόµα πάνω από 300 αξιοθαύµαστα 

αρχαία ελληνικά έργα τέχνης. Ένα από αυτά είναι ο "Ιππέας του 

Rampin", από την Αθήνα, µάρµαρο το οποίο όταν αποκτήθηκε 

από τους Γάλλους το 1896 υπήρχε µόνο το κεφάλι του αλλά 

αναπαρέστησαν τον Ιππέα µε 

ένα αρκετά πιστό αντίγραφο 

σαν αυτό της Αθήνας. Φορά 

στεφάνι από αγριοσέλινο που 

δινόταν ως έπαθλο στα 

Ίσθµια και τα Νέµεα.  

     Ένα ακόµα πολύ 

σηµαντικό έργο ήταν ο "Ηρακλής και ο ταύρος της Κρήτης", 

από τη δυτική µετόπη του ναού του ∆ία στην Ολυµπία. 

Προσφέρθηκε στο Λούβρο ως δώρο από την Ελληνική 

Γερουσία. Σε αυτό το µάρµαρο παρουσιάζεται ο Ηρακλής σε διαγώνια στάση ο οποίος 

διασταυρώνεται χιαστί µε τον ταύρο. 

      Ακόµα στο Λούβρο εκτίθεται ένα τµήµα της ανατολικής ζωοφόρου του Παρθενώνα: οι  

Εργαστίνες, µάρµαρο, ύψος 96 εκ. το οποίο κάποιοι θεωρούν έργο του Φειδία. Εικονίζει δύο 

ιερείς ή αξιωµατούχους να υποδέχονται έξι από τις γυναίκες που ήταν υπεύθυνες για την ύφανση 

του πέπλου του αγάλµατος της Αθηνάς και πορεύονται προς τη συγκέντρωση των θεών. Οι 

γυναίκες φορούν πέπλο και έχουν 

µαλλιά που φτάνουν µέχρι τη µέση. 

Ο αξιωµατούχος στα αριστερά 

κρατάει ένα ανοιχτό αγγείο. Η 

δεύτερη γυναίκα από δεξιά κρατάει 

στο δεξί της χέρι µια φιάλη, αγγείο 

που το χρησιµοποιούσαν στις 

τελετές για τις σπονδές στους θεούς. 

Η τελευταία γυναίκα στρέφεται 

προς τα πίσω γιατί κρατάει ένα θυµιατήριο µαζί µε τη γυναίκα που εικονίζεται στην επόµενη 
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πλάκα η οποία βρίσκεται στο βρετανικό µουσείο. Για άλλη µια φορά γίνεται εµφανής ο 

κατακερµατισµός των µαρµάρων του Παρθενώνα που ενώ αποτελούν ένα σύνολο γλυπτών τα 

οποία θα έπρεπε να εκτίθενται µαζί, βρίσκονται σκορπισµένα σε διάφορα µουσεία της Ευρώπης.  

Το συγκεκριµένο κοµµάτι βρέθηκε στην κατοχή του κόµη ντε Σουαζέλ - Γκουφιέ, που ήταν 

πρεσβευτής των Γάλλων. Από το 1802 έως σήµερα το «ανάγλυφο των Παναθηναίων», στο οποίο 

διασώζονταν ακόµη και ίχνη έγχρωµης διακόσµησης, εκτίθεται µε πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους στις αίθουσες του Λούβρου.  

     Ωστόσο στο Λούβρο δεν εκτίθεται µόνο ένα κοµµάτι της ζωοφόρου από τον Παρθενώνα αλλά 

και ένα κοµµάτι από την µετόπη η "Κενταυροµαχία" και απεικονίζει έναν Λάπιθα που έχει 

αρπάξει µια Λαπιθίδα, η οποία παλεύει να του ξεφύγει. Υπενθυµίζουµε ότι η Κενταυροµαχία 

αφορά τη µάχη Κενταύρων και Λαπιθών, λαού της Θεσσαλίας, όταν κατά τη διάρκεια του γάµου 

του βασιλιά τους Πειρίθου οι Κένταυροι που ήταν καλεσµένοι µέθυσαν και προσπάθησαν να 

απαγάγουν τις γυναίκες των Λαπιθών. Ακολούθησε συµπλοκή στην οποία επικράτησαν οι 

Λαπίθες. Πρόκειται για τη δέκατη µετόπη της νότιας πλευράς του Παρθενώνα η οποία βρέθηκε 

από τον Φόβελ το 1788, κατέληξε στη συλλογή Choiseul-Gouffier και τελικά αγοράστηκε από το 

µουσείο το 1818. Το κεφάλι του Κενταύρου λείπει ενώ το δεξί του χέρι βρίσκεται στο Μουσείο 

της Ακρόπολης..  

      Στο µουσείο του Λούβρο βρίσκονται επίσης 6 µετόπες από το ναό του ∆ιός στην Ολυµπία που 

ανακαλύφθηκαν από τη Γαλλική αποστολή του Μορεώς το 1829 και δωρήθηκε από την ελληνική 

Γερουσία στο γαλλικό κράτος το 1863, ανάγλυφα από τη ζωφόρου του ναού της Αθηνάς από την 

‘Ασσο, δώρο του Σουλτάνου Μαχµούτ Β’ το 1838, χάλκινα αντικείµενα, συλλογή από κεραµεικά 

και πολλά άλλα. Ενδεικτικά αναφέραµε τα πιο γνωστά και σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα τα 

οποία κατέληξαν στη Γαλλία κυρίως το 19ο αιώνα µετά την απόκτηση τους, όπως είδαµε από 

γαλλικές αποστολές στην Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. Οι ελπίδες για τον επαναπατρισµό των 

αρχαιοτήτων αυτών είναι από ελάχιστες έως µηδαµινές. 

                                                           

                                                                  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Το θέµα της «παραµονής» και «δανεισµού» των ελληνικών εκθεµάτων σε ξένα µουσεία εγείρει 

ερωτήµατα που αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο κατέληξαν τα εκθέµατα σε αυτά τα µουσεία, τις 

συνθήκες µεταβίβασης τους και το λόγο της συνέχισης της παραµονής τους σε αυτά. Αυτά τα 

ερωτήµατα προσπαθήσαµε νε ερευνήσουµε µέσα από την εργασία µας. Όπως είδαµε πολλά 

ιδρύµατα σε διάφορες χώρες, του δυτικού κυρίως κόσµου, κατέχουν και εκµεταλλεύονται 
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κοµµάτια της ιστορίας, της πνευµατικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς άλλων λαών. Στην εργασία 

µας επικεντρωθήκαµε κυρίως στην έρευνα τεσσάρων µεγάλων µουσείων διότι αποτελούν 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα καθώς τα εκθέµατα και η πολιτική που ακολουθούν αποδεικνύουν 

το µέγεθος αυτού του φαινοµένου. Με την επαγωγική λοιπόν µέθοδο κι αφού συγκεντρώσαµε όσο 

περισσότερα δείγµατα µπορούσαµε, προσπαθήσαµε να απαντήσουµε και να εξάγουµε κάποια 

συµπεράσµατα. 

Είναι γεγονός πως πολλές µόνιµες συλλογές µουσείων ανά τον κόσµο απαρτίζονταν από 

πλήθος εκθεµάτων που προέρχονται από ξένους πολιτισµούς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελούν τα ελληνικά εκθέµατα που  κοινός παρανοµαστής της εξόδου τους από τη χώρα ήταν 

ότι µεταφέρθηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ιδίως τον 19ο αιώνα κατά την περίοδο της 

τουρκοκρατίας. Όπως είδαµε περιηγητές, τυχοδιώκτες, αρχαιολόγοι, πρόξενοι, ευρωπαϊκών 

χωρών αλώνιζαν στην κυριολεξία στον ελληνικό χώρο τους τελευταίους αιώνες της τουρκικής 

κυριαρχίας µε το φαινόµενο να κλιµακώνεται και να παίρνει τεράστιες διαστάσεις τον 19ο αιώνα. 

Σύµµαχους σε αυτές τις ενέργειες τους έβρισκαν την αδιαφορία της οθωµανικής διοίκησης, την 

έλλειψη παιδείας από τον ντόπιο πληθυσµό και φυσικά την απουσία νόµων διεθνώς που να 

προστατεύουν τις αρχαιότητες και να κατοχυρώνουν το δικαίωµα του κάθε λαού να διεκδικεί τα 

αυτονόητα. ∆ιεθνής οργανισµοί που κάνουν προσπάθειες  για την διαφύλαξη της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς των λαών ιδρύθηκαν πολύ αργότερα. Η πιο γνωστή οργάνωση, η UNESCO (= 

United Nations Educational Scientific and Cultural and Scientific Organiazation), ξεκίνησε τη 

δράση της µόλις το 1945-46 µετά τη λήξη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. 

 Η απουσία οργανωµένου ελληνικού κράτους εκείνη την εποχή αφού  βρισκόταν σε κρίση και 

αποσύνθεση εξαιτίας της έλλειψης κρατικής αρχής λόγω του µακροχρόνιου τουρκικού ζυγού ήταν 

καθοριστικός παράγοντας που ευνοούσε τις αυθαιρεσίες και την απόσπαση ακόµα και µε 

τεµαχισµό αρχαιοτήτων από τα µνηµεία ή τον τόπο εύρεσής τους. Στη µεταφορά αυτή όµως 

ενεπλάκησαν εκτός από τους ερευνητές και τους τυχοδιώκτες και άνθρωποι αστοιχείωτοι όσον 

αφορά την τέχνη, Έλληνες πολλές φορές που δε δίστασαν να παζαρέψουν µε τους ξένους ένα 

γλυπτό έναντι χρηµατικού ποσού όπως πολύ χαρακτηριστικά είδαµε να συµβαίνει µε την 

Αφροδίτη της Μήλου. Το θέµα όµως περιπλέκεται καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις, η επέµβαση 

των ξένων αποτελούσε δυστυχώς, τη µοναδική λύση για τη διάσωσή . Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα οι ανασκαφές στην Πέργαµο. Όταν έφτασε ο Χούµαν στον αρχαιολογικό χώρο βρήκε 

µια εικόνα καταστροφής. Στον χώρο λειτουργούσε λατοµείο και τα µάρµαρα καταστρέφονταν 

σιγά σιγά σε γειτονικό καµίνι. Από αυτή λοιπόν την άποψη ο ελληνικός πολιτισµός ευεργετήθηκε 

χάρη στον Χούµαν ο οποίος στη συνέχεια φρόντισε όµως να οικειοποιηθεί τα διασωθέντα. 
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Συνυπεύθυνα σε αυτή την κατάσταση είναι και τα µουσεία τα οποία αγοράζουν από ιδιώτες 

εκθέµατα αµφιβόλου προέλευσης χωρίς να γίνονται έλεγχοι από κρατικούς φορείς και αφορούν 

τις συνθήκες και τις διαδικασίες µεταφοράς. Τα µουσεία δέχονται σφοδρές επικρίσεις όχι  µόνο 

επειδή οικειοποιούνται και σφετερίζονται έργα τέχνης ξένων πολιτισµών χωρίς να έχουν 

ακολουθήσει τις νόµιµες διαδικασίες αλλά κι εξαιτίας της πεισµατικής άρνησής τους να τα 

επιστρέψουν. Οι λόγοι για τους οποίους δε δέχονται τον επαναπατρισµό  των εκθεµάτων είναι 

αρκετοί. Πρώτον τα οικονοµικά οφέλη που απολαµβάνουν από την εκµετάλλευσή τους είναι 

πολλά και δύσκολα θα παραιτούνταν από ένα τέτοιο πλεονέκτηµα. Ύστερα το κύρος και η φήµη 

των ιδρυµάτων τέχνης έχει βασιστεί σε ορισµένα διάσηµα εκθέµατα ή συλλογές. Η 

αποµάκρυνση τους από αυτά θα µείωνε τν αξία και την επισκεψιµότητα του µουσείου. Ας µην 

ξεχνάµε ότι υπάρχουν µουσεία που έχουν στηριχτεί σχεδόν αποκλειστικά σε έργα τέχνης 

προερχόµενα από ξένες χώρες. Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της  Νέας Υόρκης για 

παράδειγµα κατασκευάστηκε µε αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση εκθεµάτων από ξένους 

πολιτισµούς. 

Οι πολιτικές σκοπιµότητες που εξυπηρετούν είναι ένας ακόµα λόγος. Οι σχέσεις µεταξύ των 

κρατών και οι λεπτές διακρατικές συµφωνίες µπορεί να διαταραχθούν ανά πάσα στιγµή και µε 

την παραµικρή αφορµή. Έτσι αν ξεκινήσει µια εκστρατεία   επιστροφής των ελληνικών 

αρχαιοτήτων στην Ελλάδα είναι δεδοµένο πως και οι υπόλοιπες χώρες θα ξεσηκωθούν και θα 

διεκδικήσουν το ίδιο. Για  να στηρίξουν τους λόγους που παραµένουν παράνοµα τα έργα τέχνης 

στο εξωτερικό, τα µουσεία προβάλλουν σαθρά επιχειρήµατα και προφάσεις που δεν στηρίζονται 

στην πραγµατικότητα όπως µη έγκυρες αλλά ασαφείς και ανεδαφικές δικαιολογίες. Ενδεικτικό 

παράδειγµα η πρόφαση από το Βρετανικό έλλειψης κατάλληλου χώρου και στέγασης των 

Ελγινείων µαρµάρων στην Ελλάδα, πράγµα το οποίο πλέον δεν υφίσταται αφού εδώ και τρία 

χρόνια έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του σύγχρονου Μουσείου της Ακρόπολης που διαθέτει 

όλα τα µέσα για τη σωστή φύλαξη και έκθεση των συλλογών καθώς διαπιστώσαµε και «ιδίοις 

οµµασι» στην επίσκεψη που πραγµατοποίησε η οµάδα µας στο µουσείο, στα πλαίσια της 

ερευνητικής εργασίας. 

Από την άλλη είναι και το ελληνικό κράτος είναι υπεύθυνο  καθώς δεν έχει δείξει ιδιαίτερο 

ζήλο, για τον επαναπατρισµό των εκθεµάτων, µε εξαίρεση ίσως τις ενέργειες της Μελίνας 

Μερκούρη για τα Ελγίνεια, συµπεριφορά που µπορεί να ερµηνευθεί ως αδιαφορία. Επίσης, δεν 

έχουν σηµειωθεί συντονισµένες και συστηµατικές προσπάθειες αλλά αντιθέτως έχουν καταβληθεί 

αποσπασµατικές ενέργειες τόσο εκ µέρους της πολιτείας όσο  και των Ελλήνων της οµογένειας 

που θα µπορούσαν να αποτελέσουν µοχλό πίεσης για την επιστροφή των εκθεµάτων στα πάτρια 

εδάφη.  
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Η πολιτεία επίσης θα έπρεπε να µεριµνήσει, για τη θεσµοθέτηση σαφούς και διευκρινιστικής 

νοµοθεσίας που θα εξαλείψει την ασυδοσία και θα καταργήσει τα περιθώρια παράβασης των 

νόµων. Το ελληνικό κράτος ακόµα θα πρέπει να αποτελέσει σκληρό διαπραγµατευτή για την 

επαναφορά, χωρίς ωστόσο να υιοθετήσει ανένδοτες και ανυποχώρητες θέσεις. Οµοίως τα ξένα 

µουσεία, θα πρέπει να τηρήσουν συµβιβαστική στάση. Κάτι τέτοιο όµως δεν συµβαίνει εφόσον σε 

ορισµένες περιπτώσεις γίνονται προσπάθειες να επικρατήσει η άποψη πως τα εκθέµατα που 

φιλοξενούν τους ανήκουν δικαιωµατικά και δεν αποτελούν προϊόν αρχαιοκαπηλίας και 

σφετερισµού. Ταυτόχρονα, έχει αποπροσανατολιστεί το ενδιαφέρον των ανθρώπων για την τέχνη, 

η αξία της οποίας έχει παραγκωνιστεί ενώ έχουν χάσει την αίσθηση του καθήκοντος και του 

χρέους απέναντι στον ίδιο τον πολιτισµό τους και λειτουργούν ωφελιµιστικά και µε βάση το 

ατοµικό κι όχι το συλλογικό συµφέρον.  

Οι Έλληνες έχουν έρθει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους αντιµέτωποι µε 

κατακτητές και έχουν υποφέρει κάτω από το ζυγό ξένων λαών στο πέρασµα των αιώνων. Είναι 

επιτακτική ανάγκη να αντιληφθούµε ότι οι λόγοι που επιβιώσανε σαν έθνος ήταν  η διατήρηση 

της εθνικής συνείδησης που στηρίχθηκε στη µακροχρόνια ιστορία και την πλούσια πολιτιστική 

παράδοση του ελληνικού λαού. Στη σηµερινή εποχή που η υπόσταση της Ελλάδας ως κράτος 

απειλείται, η προστασία της πνευµατική µας κληρονοµιάς φαντάζει για άλλη µια φορά αναγκαία. 

Άλλωστε ας µην ξεχνάµε πως ένας λαός που ξεχνάει το παρελθόν του, δεν έχει και µέλλον. 

Κλείνοντας θα θέλαµε να τονίσουµε την ανάγκη κινητοποίησης και δράσης διακρατικών 

φορέων διεθνών οργανισµών  όπως η Unesco, οι οποίοι θα πρέπει να απαιτήσουν τον 

επαναπατρισµό των αρχαιοτήτων. Καταλήγοντας, συγκινητική είναι πολλές η ανταπόκριση των 

ξένων απλών ανθρώπων αλλά και η συµβολή εξεχουσών προσωπικοτήτων οι οποίες κατά καιρούς 

έχουν στηρίξει το λογικό επιχείρηµα των Ελλήνων στο επικείµενο θέµα της επιστροφής των 

εκθεµάτων από τα µουσεία του εξωτερικού. 
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