
Έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο Ειιάδαο θιάπεθε 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηώλσλ από δηάθνξνπο θαηαθηεηέο 
θαη έηζη ζήκεξα πνιιά ειιεληθά έξγα ηέρλεο βξίζθνληαη 
δηάζπαξηα ζε δηάθνξα κνπζεία ζηνλ θόζκν θαη όρη ζηνλ 
ηόπν πνπ ηα γέλλεζε.  

 
 



Κάπνηα από ηα αγάικαηα πνπ βξίζθνληαη 
ζην εμσηεξηθό είλαη: 

Νίθε ηεο ακνζξάθεο 

Η Αθξνδίηε 
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Άξηεκηο ησλ 
Βεξζαιιηώλ 
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Νίθε ηεο ακνζξάθεο 
 

▪ Είλαη έλα πνιύ γλσζηό θαη πξσηόηππν καξκάξηλν έξγν κε ύςνο 2,75 κέηξα, 
άγλσζηνπ θαιιηηέρλε ηεο Ειιεληζηηθήο Επνρήο, πνπ βξέζεθε ζηε ακνζξάθε θαη 
παξηζηάλεη θηεξσηή ηε ζεά Νίθε, ζεόηεηα ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο πνπ 
πξνζσπνπνηνύζε ηε δόμα ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ. Η Νίθε ρξνλνινγείηαη γύξσ 
ζην 190 π.Χ. θαη δείρλεη λα βξίζθεηαη κε αλνηρηά θηεξά ζηελ πιώξε ελόο πινίνπ 
ζαιπίδνληαο νξκεηηθά ηε λίθε. Γηα λα δείρλεη πην αιεζηλό, ην ζύκπιεγκα ήηαλ 
ζηεκέλν πάλσ ζε ηερλεηή ιηκλνύια. Σν 1863 ε Νίθε ηεο ακνζξάθεο βξέζεθε 
από ηνλ Γάιιν πξόμελν ακπνπαδώ θνληά ζηνλ λαό ησλ «Μεγάισλ Θεώλ» ή 
Καβείξσλ ζην λεζί ηεο ακνζξάθεο. Καηόπηλ κεηαθέξζεθε ζην κνπζείν ηνπ 
Λνύβξνπ ην 1884, όπνπ βξίζθεηαη κέρξη ζήκεξα. 





Άξηεκηο ησλ Βεξζαιιηώλ 
 

▪ Απεηθνλίδεηαη ε ζεά ηνπ θπλεγηνύ κε θνληό ρηηώλα θαη ζαλδάιηα, ριακύδα δεκέλε 
ζηε κέζε θαη κε δηάδεκα. Η ζεά θαίλεηαη λα θηλείηαη κε δύλακε πξνο ηα κπξνζηά 
δίπια ζε έλα ειάθη. Με ην δεμί ρέξη θξαηνύζε ην ηόμν, ελώ κε ην αξηζηεξό 
εηνηκαδόηαλ λα βγάιεη έλα βέινο από ηε θαξέηξα πνπ είρε θξεκαζκέλε ζηελ 
πιάηε. Σν άγαικα είλαη έλα ξσκατθό αληίγξαθν πνπ βαζίζηεθε ζηα αζελατθά 
πξόηππα, ηα νπνία ππεξέηεζε πηζηά ε γιππηηθή ηέρλε ηνπ Λεσράξνπο. 





Αθξνδίηε ηεο Σαπξίδαο 
 

▪ Έλα από ηα πην γλσζηά εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ Εξκηηάδ είλαη ε Αθξνδίηε ηεο 
Σαπξίδαο. Σν άγαικα απηό θαηαζθεπάζηεθε ηνλ 3ν ή 2ν π.Χ. αηώλα θαη είλαη 
αληίγξαθν, αιιά όρη πηζηό, ηεο Κληδίαο Αθξνδίηεο. Πξόθεηηαη γηα έλα από ηα πην 
πεξίθεκα έξγα ηνπ Πξαμηηέιε (4νο π.Χ. αηώλαο). Με ην εθθξαζηηθό πξόζσπν θαη 
ην θαιιίγξακκν θνξκί πξνθάιεζε ζαπκαζκό πνπ έθηαλε ελίνηε ζην πάζνο, ζε 
ζεκείν πνπ πνιινί ηαμίδεπαλ ζηελ Κλίδν γηα λα ηε δνπλ. Καηά ηνπο 
Ειιεληζηηθνύο θαη Ρσκατθνύο ρξόλνπο αληηγξάθεθε πεξηζζόηεξν από θάζε άιιν 
γιππηό. Η Αθξνδίηε ηνπ Εξκηηάδ είλαη ην πξώην έξγν αξραίαο ηέρλεο πνπ έθηαζε 
ζηελ Αγία Πεηξνύπνιε. Ο Μέγαο Πέηξνο ηελ απέθηεζε ύζηεξα από καθξέο 
δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηνλ Πάπα. 




