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Το Βρετανικό 
Μουσείο 
ιδρύθηκε 
το 1753. 

Το Βρετανικό 
Μουσείο είναι 

μουσείο της 
ανθρώπινης 
ιστορίας και 
πολιτισμού 

στο Λονδίνο.  
 

http://el.wikipedia.org/wiki/1753
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF


 Μέχρι το 1997, οπότε 
η Βρετανική 
Βιβλιοθήκη (που 
προηγουμένως 
στεγαζόταν στο Κυκλικό 
Αναγνωστήριο) 
μετακόμισε σε νέα 
τοποθεσία, το Βρετανικό 
Μουσείο είχε τη 
μοναδικότητα να στεγάζει 
ένα εθνικό μουσείο 
αρχαιοτήτων και μία 
εθνικήβιβλιοθήκη στο 
ίδιο κτίριο 

http://el.wikipedia.org/wiki/1997
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7


ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  



 Εκτιμάται πως η αξία 
τους ξεπερνά κατά πολύ 
τις ανακαλύψεις του 
Ερρίκου Σλήμαν στις 
Μυκήνες, γι’ αυτό ο 
ιδιοκτήτης, αρνείται να 
δεχθεί οποιαδήποτε 
μείωση της αρχικής 
αμοιβής,  



   Ένοχος για τη λαθραία 
εξαγωγή των αρχαιοτήτων 
κρίθηκε τότε ο Μιχαήλ 
Εμμανουήλ, διευθυντής της 
Creswell Brothers. 

 



Έτσι, ύστερα από ένα σκληρό 
οικονομικό παζάρι, μεταξύ 
του πωλητή F. Creswell και 
του Βρετανικού Μουσείου, 
στις 14 Μαΐου του 1892. 

 



 Ο θησαυρός καταμετρήθηκε, 
αξιολογήθηκε και στα τέλη 
του 1892 παρουσιάστηκε 
επισήμως:. 



. Βρέθηκε το 1871 στην έπαυλη 
του Μ. Βρούτου λίγο πιο κάτω 
από το Τίβολι 

 

 Είναι από μάρμαρο της 
Πεντέλης 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82


Πρόκειται για ολόχρυσο έλασμα, πολύ λεπτεπίλεπτο. Στο 
κέντρο φαντάζει μια στρογγυλή ασπίδα, της οποίας η 
διακόσμηση θυμίζει άνθος με οκτώ πέταλα. Η ασπίδα 
είναι πλαισιωμένη με οκτώ σπείρες που σχηματίζουν 
κανονικό οκτάγωνο 

 

 

 



 Ο τόπος ανεύρεσής του δεν είναι 
γνωστός, λέγεται όμως ότι βρέθηκε 
την Ανάφη των Κυκλάδων. 

 Φιλοξενείται σήμερα στο Βρετανικό 
Μουσείο με αριθμό καταλόγου 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF


Τα Γλυπτά του 
Παρθενώνα, γνωστά 
και ως Ελγίνεια 
Μάρμαρα, ονομασία 
που υποβαθμίζει την 
πράξη αρπαγής των 
γλυπτών του 
Παρθενώνα από τον 
λόρδο Έλγιν,  



 είναι μεγάλη συλλογή από μαρμάρινα γλυπτά που 
εκλάπηκαν από τον Τόμας Μπρους, Ζ' Κόμης του 
Έλγιν, πρέσβη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1


 Ο αρύβαλλος Μακμίλλαν πρωτοκορινθιακού ρυθμού 
με πολεμική παράσταση, παράσταση κυνηγιού λεόντων 
και παράσταση κυνηγιού που φιλοξενείται στο 
Βρετανικό Μουσείο είναι αξιοθαύμαστο δείγμα 
ελληνικής κεραμικής και μικρογραφικής 
αγγειογραφίας.  



 Το έδαφος είναι 
χαραγμένο σε σχήμα 
διαγώνιο χιαστί. Δίπλα 
ακριβώς από το ανοικτό 
ράμφος του βρίσκεται ένα 
άνθος.  



 Το χάλκινο ανάγλυφο 
ειδώλιο κοσμούσε ίσως 
κάποια υδρία. Ο 
θεός Διόνυσος παρουσιάζε
ται άμουσος, με κατσαρά 
μαλλιά. Φοράει ιμάτιο από 
τους μηρούς και στους 
ώμους. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF


 Το αγαλματάκι 
διατηρείται σε άριστη 
κατάσταση. Η επιφάνειά 
του είναι επικαλυμμένη 
με μια υπέροχη πατίνα.  



  

  Επάργυρο φάλαρο που 
βρέθηκε σε τάφο 
στην Ήλιδα και 
αγοράστηκε το 1906 

   Πρόκειται για επάργυρο 
φάλαρο, το οποίο ίσως να 
χρησίμευε ως 
διακοσμητικό στοιχείο του 
χαλιναριού κάποιου 
αλόγου.  

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B1


. Πρόκειται για χρυσή πλάκα σχήματος ορθογωνίου 
Αριστερά και δεξιά της Μέλισσας βρίσκεται ανθός 
με επτά και οκτώ πέταλα. Περιέχει ανάγλυφη 
παράσταση αντίστοιχα. Η θεά πετάει με τα χέρια 
τεντωμένα στο πλάι, και τις παλάμες κλειστές 

 











  Οι λεπτομέρειες της παράνομης κατοχής του , από τις 

γερμανικές αρχές είναι άγνωστες. 





   Ο Οπλίτης της Σάμου είναι αριστουργηματικό 

έργο τέχνης που βρέθηκε στη Σάμο στις 

αρχές του 20ού αιώνα. Αποκαταστάθηκε το 

1990 και φιλοξενείται στην έκθεση των 

Αρχαιολογικών Μουσείων του Βερολίνου  

Το έργο είχε τοποθετηθεί στο Ηραίο της 
Σάμου λίγο πριν το τέλος της συμμαχίας 
μεταξύ Σπάρτης και του τυράννου της 
Σάμου Πολυκράτη το έτος 525 π.Χ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82


 ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο αμφορέας των Παναθηναίων 

ή Παναθηναϊκός αμφορέας 

ήταν παραδοσιακό έπαθλο με 

το οποίο βραβεύονταν οι 

νικητές των αγωνισμάτων 

γυμναστικής και 

αρματοδρομίας στα 

Παναθήναια 



Είχε 

καθορισμένη 

σταθερή 

περιεκτικότητα 

36,4 λίτρων 



Το περιεχόμενο του αμφορέα 

ήταν ιερό λάδι από την ελιά που 

φύτρωνε στην αυλή της 

ακαδημίας.



Το άγαλμα βρέθηκε στα τέλη 

του 15ου αιώνα στη Ρόδο.  

 

Ο προσευχόμενος παις είναι 

μπρούτζινο έργο κλασικής 

τέχνης που φιλοξενείται στα 

Αρχαιολογικά Μουσεία του 

Βερολίνου. 



   Είναι έργο εργαστηρίου της Ρόδου και 

χρονολογείται στους κλασικούς χρόνους. 

 

Έλειπαν τα χέρια και το αριστερό πόδι, 

ενώ ήταν επιφανειακά διαβρωμένο. 





 

 

Είναι έργο αρχαίας Ελληνικής τέχνης με 

αγγειογραφίες που εικονίζουν την αρπαγή του 

τρίποδα και σκηνές πάλης. Βρέθηκε στο 

Βούλτσι.  

 

 

 Είναι έργο εξαιρετικής τέχνης με γυαλιστερό 

γάνωμα. Η αγγειογραφία του διαφέρει από τον 

συνηθισμένο ερυθρόμορφο ρυθμό ως προς την 

απόδοση των γραμμών. 

 

  



Είναι λαξευμένο 

πάνω σε 

γκριζογάλανη πέτρα 

της περιοχής. Είναι 

ακέραιο και 

διατηρείται σε 

άριστη κατάσταση.  



Το ανάγλυφο είναι αριστουργηματικό έργο αρχαίου 

καλλιτέχνη από την Σπάρτη. Η απόδοση των 

γραμμών και σχημάτων είναι τέλεια.  



    Ο κορινθιακός 
κρατήρας που 
φιλοξενείται στα 
Αρχαιολογικά Μουσεία 
του Βερολίνου είναι έργο 
αρχαίας Ελληνικής 
τέχνης με αγγειογραφίες 
που έχουν για θέμα τους 
την αναχώρηση του 
Αμφιάραου για τη μάχη 
και τους Αγώνες προς 
τιμή του Πελία. 



    



   Είναι έργο Αττικού 

εργαστηρίου που 

έγινε εξαγωγή στην 

Ετρουρία στους 

αρχαίους χρόνους.  



Βρέθηκε το 1828 στο Βούλτσι από τον 

Γκασπάρε Φοσσάτι. Αγοράστηκε από τον 

Έντουαρντ Μάγκνους και έγινε δωρεά στο 

Μουσείο το 1829. 

Στο εξωτερικό μέρος φέρει αγγειογραφία με θέμα την 

είσοδο του Ηρακλή στην συνέλευση των θεών του 

Ολύμπου  



Το αγαλματίδιο 

θεωρείται ένα από τα 

αριστουργήματα του 

Παλαιού Μουσείου και 

είναι γνωστό με το 

όνομα Αφροδίτη Heyl, 

γιατί αγοράστηκε το 

1930 από τη συλλογή 

του βαρόνου Heyl. 



Βρέθηκε στη Μύρινα και απεικονίζει τη θεά 

Αφροδίτη, ενώ λείπουν τα χέρια και το ένα πόδι.  

 Χρονολογείται  στα μέσα του  2
ου

 αιώνα π.Χ. , 

έχει ύψος 37,6εκ.και είναι φτιαγμένο από 

πηλό. 

H θεά πρέπει να κρατούσε στο χέρι καθρέφτη, ενώ 

στα δεξιά της βρισκόταν ο γιος της, ο  Έρωτας, προς 

τον οποίο έστρεφε τρυφερά το βλέμμα.  



  Η «θεά του Βερολίνου»,  

ένα παράδειγμα πρώιμης 

κόρης από την Αττική 

που φυλάσσεται στο 

Μουσείο του Βερολίνου.  



Eχει έξι μέτρα ύψος και πρέπει να ήταν στημένο 

επάνω στον τάφο μιας νέας γυναίκας από 

αριστοκρατική γενιά.  

Το άγαλμα χρονολογείται γύρω στο 

570 π.Χ., βρέθηκε στην Κερατέα της 

Αττικής Τα ρούχα σώζουν ακόμη σε 

κάποια σημεία τα αρχικά τους ζωηρά 

χρώματα, ιδίως το κόκκινο  



Το άγαλμα του κούρου 

των Διδύμων βρέθηκε 

δίπλα στα Δίδυμα της 

Ιωνίας στην Ιερά Οδό 

που συνέδεε την 

Μίλητο με το ναό του 

Απόλλωνα στα Δίδυμα, 

ο οποίος ήταν ένα από 

τα πιο σημαντικά 

μαντεία στην αρχαία 

Ελλάδα. 



  

Είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο. Ο νέος 

φέρνει στο θεό προσφορά κατά πάσα 

πιθανότητα κάποιο ζώο που το έχει σε καλάθι 

και το κρατά μπροστά στο στήθος του. 

Χρονολογείται περίπου το 525 π.Χ.  







 ΥΠΟΟΜΑΔΑ: Α’5 
  
ΟΝΟΜΑΤΑ: 
 
BΟΙΔΗΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 
ΒΟΥΡΛΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΚΑΤΣΟΥΡΗ  ΣΟΦΙΑ 
ΛΑΤΙΦΙ  ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΞΕΝΙΑ 
ΦΑΣΙΛΗ  ΕΛΒΙΡΑ 
 





Το μουσείο του Λούβρου  είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον 

κόσμο.  



 

 

 

 Βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού  και εκθέτει 35.000 έργα 
τέχνης. Οι μόνιμες συλλογές του μουσείου καταλαμβάνουν 

συνολικά έκταση 60.600 τετραγωνικών μέτρων και ανάμεσα σε 
αυτές είναι και οι ελληνικές, που καλύπτουν 25 αίθουσες ή 

χώρους. 





• Τμήμα  Ανατολικών  Αρχαιοτήτων  

• Τμήμα  Αιγυπτιακής  τέχνης 

• Τμήμα  πινάκων  ζωγραφικής 

• Τμήμα  Καλλιτεχνικών  αντικειμένων  

• Τμήμα  Ισλαμικής  τέχνης  

• Τμήμα  Γλυπτικής 

• Τμήμα   Ελληνικών  Αρχαιοτήτων  





Δημιουργήθηκε 
μεταξύ 220 και 190 
π.Χ.  
 
 Άγαλμα 
αγνώστου 
καλλιτέχνη 
 
. 
 
 
 
 

  



Η ανεύρεσή του 
ξεκίνησε το 1863 
από  
τον Κάρολο 
Σαμπουαζό. 
 
Έφτασε στο 
Λούβρο 11 Μαϊου 
του 1864. 
 



 
 

Μαρμάρινο 
γλυπτό της 
Ελληνιστικής 
εποχής. 
 
Πιθανός 
καλλιτέχνης , 
ο Αγήσανδρος  

 
 



Χρονολογείται γύρω 
στο 100 π.Χ. 
 
Το άγαλμα βρέθηκε 
το 1820, σε αγροτική 
περιοχή της Μήλου. 



Δημιουργήθηκε 
γύρω στο 560 
π.Χ.  
 
Το πρωτότυπο 
βρίσκεται στο 
μουσείο 
 



του  Λούβρου και 
αντίστοιχα ένα 
αντίγραφο στο 
Μουσείο της 
Ακρόπολης. 



O Κνώσιος 
Ταύρος  
είναι μετόπη από  
τον Ναό  
του Δία στην 
Ολυμπία. 



Χρονολογείται στα 460 
π.Χ.  
Βρέθηκε μαζί με άλλα 
σπαράγματα το 1829. 
Από τους Γάλλους:  
 

•Ζαν Λεόν Ζοζέφ Ντυμπουά  
• Γκιγιώμ-Αμπέλ Μπλουέ 



 Η Κενταυρομαχία       
στη Φολόη είναι 
αρχαιολογικό 
εύρημα.  

 

Είναι έργο του 580 
π.Χ. περίπου.  

 



Βρέθηκε στην 
Κόρινθο και 
αγοράστηκε το 
1884.  



Το ανάγλυφο του Απόλλωνα Νυμφαγέτη   είναι 
αρχαιολογικό εύρημα από την Θάσο. 



Χρονολογείται στα 480 π.Χ.  

 

Το ανάγλυφο του Απόλλωνα 
Νυμφαγέτη και Νυμφών 

μεταφέρθηκε μαζί με άλλα στο  

Λούβρο το 1865 . 

 



 Προέρχεται από τον 
Παρθενώνα και 
φιλοτεχνήθηκε σε 
πεντελικό μάρμαρο 
μεταξύ 448 και 432 π.Χ. 

Το κεφάλι βρέθηκε 
το 1844 και το 1928 
πουλήθηκε στο 
Λούβρο. 



Eίναι τμήμα της ζωοφόρου του Παρθενώνα, 
χρονολογείται στο 447-438 π.Χ. Θεωρείται έργο 
του Φειδία 



Από το 1802, έως 
σήμερα το 
«ανάγλυφο των 
Παναθηναίων»,  

εκτίθεται με πολλούς 
και διαφορετικούς 
τρόπους στις 
αίθουσες του 
Λούβρου. 

 





Τάξη Α’ σχολικό έτος 2013-14 
Ερευνητική Εργασία : 

Ελληνικοί θησαυροί σε ξένα μουσεία 
 

ΟΝΟΜΑΤΑ: 
  

ΜΕΞΗ ΓΙΩΤΑ 
ΝΟΝΗ ΦΑΝΗ  

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΑ  
ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 





Ψηφιδωτό του Λυσίππου  

Ταύρος των Φαρνέζε 

25 Έφιπποι Αντριάντες  

Ερυθρόμορφος κρατήρας του Ορέστη 

Έφιππος Μ.Αλεξάνδρου 

Αμφορές από το Ruvo 



Το Ψηφιδωτό του 
Λυσίππου, 

  αφιερωμένο 

  στην μάχη 
της Ισσού  

 

 

 Εκλάπη από τους 
ρωμαίους στην Συρία, 
όπου και βρισκόταν 
στην κατοχή των 
διαδόχων του 

Σέλευκου  



Ο Ταύρος των 
Φαρνέζε είναι ένα 
ογκώδες γλυπτό 
που αποδίδεται 
στους 
καλλιτέχνες, 
Απολλώνιο από 
τις Τράλλεις και 
Ταυρίσκο.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE


Το 1788 μεταφέρθηκ
ε στη Νάπολη με 
πλοίο, όπου και 
τοποθετήθηκε στην 
Villa Comunale μέχρι 
το 1826. Σήμερα 
φυλάσσεται στο 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο της πόλης.  
 
Στην 
ιταλική  χερσόνησο 
μεταφέρθηκε από 
τη Ρόδο, 
αποτελώντας κατόπιν 
τμήμα της 
μεγαλειώδους 
συλλογής του Ασίνιου 
Πόλλιο  

http://el.wikipedia.org/wiki/1788
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1826
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82


 Ο ερυθρόμορφος 

κρατήρας του 

Ορέστη που 

φιλοξενείται στο 

Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Νάπολι 

είναι έργο αρχαίας 

Ελληνικής τέχνης 

από την Απουλία.  

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1


 Εργο του 
οικογενειακού γλύπτη 
της βασιλικής 
Μακεδονικής Δυναστείας  

Εκλάπη από τους 
Ρωμαίους από την 
σημερινή 
αρχαιολογική 
περιοχή του Δίον 
Πιερίας  



  Σήμερα βρίσκεται 

υπό την 

παράνομη 

δημόσια κατοχή 

της Ιταλίας, στο 

αρχαιολογικό 

μουσείο 

της Νάπολι 



Οι 25 αυτοί 

έφιπποι 

ανδριάντες εί-

ναι χαρακτηρι-

στικό δείγμα 

λεηλασίας και 

κλοπής των 

ελληνικών 

έργων τέχνης.  



Εκλάπησαν 

από τον 

ρωμαίο Κόιντο 

Μέτελλο και 

μεταφέρθηκαν 

στην Ρώμη  


