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 Σα Μϊρμαρα του 
Παρθενώνα εύναι ςυλλογό 
γλυπτών που προϋρχονται 
από την Ακρόπολη των 
Αθηνών. Αφαιρϋθηκαν από 
τον Σόμασ Μπρουσ, 7ο  
κόμη του Έλγιν, πρϋςβη 
ςτην Οθωμανικό 
Αυτοκρατορύα από το 1799 
μϋχρι το 1803, και 
μεταφϋρθηκαν ςτη 
Βρετανύα.  



 Εκμεταλλευόμενοσ την 
οθωμανικό εξουςύα ςτην 
ελληνικό επικρϊτεια, με 
πλαςτό, πιθανότατα, 
φιρμϊνι πϋτυχε την 
αποκαθόλωςό τουσ από τον 
Παρθενώνα, 
υποςτηρύζοντασ ότι θϋλει να 
τα  μετρόςει και να τα 
αποτυπώςει ςε ςχϋδια. τη 
ςυνϋχεια, όμωσ, προχώρηςε 
ςτην αφαύρεςη και 
φυγϊδευςό τουσ. 

 



 Κατϊ την απόςπαςό τουσ 
προκλόθηκαν ςοβαρϋσ 
ζημιϋσ τόςο ςτα γλυπτϊ όςο 
και ςτο ύδιο το μνημεύο. Σα 
γλυπτϊ αυτϊ πουλόθηκαν 
ςτη βρετανικό κυβϋρνηςη 
και εκτϋθηκαν ςτο 
Βρετανικό Μουςεύο του 
Λονδύνου το 1816. 



 Η Αφροδύτη τησ Μόλου ανακαλύφθηκε 
τυχαύα από ϋναν αγρότη, ο όποιοσ 
ϋςκαβε ςτο χωρϊφι του. Εκεύνεσ τισ 
μϋρεσ βριςκόταν ςτο λιμϊνι τησ Μόλου 
μια κορβϋτα του γαλλικού πολεμικού 
ναυτικού, ςτην όποια υπηρετούςε ο 
Ολιβιϋ Βουτιϋ. Ο Βουτιϋ, που ϋτυχε να 
παρευρύςκεται ςτο ςημεύο εκεύνο και 
όταν ο πρώτοσ  που αντύκριςε την 
Αφροδύτη να βγαύνει από το χώμα τησ 
Μόλου, κατϊλαβε ότι επρόκειτο για 
ϋργο μεγϊλησ ϊξιασ και ειδοπούηςε τον 
Γϊλλο πρόξενο ςτη Μόλο.  



 Σα νϋα τησ ανακϊλυψησ 
ϋφταςαν ςτον Γϊλλο 
πρϋςβη ςτην Τψηλό Πύλη 
μαρκόςιο Ντε Ριβιϋρ, ο 
όποιοσ μετϊ από πολλϋσ 
περιπϋτειεσ αγόραςε το 
ϊγαλμα, το οπούο τελικϊ 
προςφϋρθηκε ςτον βαςιλιϊ 
Λουδοβύκο IH΄, ο όποιοσ 
τελικϊ το πρόςφερε ςτο  
Μουςεύο του Λούβρου το 
1821. 

 



 Η Νύκη τησ αμοθρϊκησ 
εύναι φτιαγμϋνη με παριανό 
μϊρμαρο με ύψοσ 3,28 
μϋτρα. Βρϋθηκε 
κατακερματιςμϋνη κοντϊ ςτο 
ιερό των Καβεύρων το 1863 
από τον Γϊλλο πρόξενο ςτην 
Αδριανούπολη αρλ 
αμπουαζό και μεταφϋρθηκε 
ςτο Μουςεύο του  Λούβρου.  



 Αυτό η εντυπωςιακό 
θεότητα, που 
εικονύζεται ωσ νεαρό 
φτερωτό γυναικεύα 
μορφό,  όταν ςταθερϊ 
ςτηριγμϋνη ςτην 
πλώρη ενόσ πλούου. Σο 
μνημεύο αποτελούςε 
ανϊθημα των Ροδύων 
ςτο ιερό μετϊ τη 
νικηφόρα ναυμαχύα τησ 
ύδησ. 



 Σο ϊγαλμα αυτό το 
δώριςε ο πϊπασ Παύλοσ 
Δ΄ ςτον βαςιλιϊ τησ 
Γαλλύασ Ερρύκο Β΄ το 1556 
και εύναι ϋνα από τα 
πρώτα αρχαύα ελληνικϊ 
αγϊλματα που απϋκτηςαν 
οι γαλλικϋσ ςυλλογϋσ. 



 Η Άρτεμισ των 
Βερςαλλιών 
καταςκευϊςτηκε την 
αδριϊνεια περύοδο από 
μϊρμαρο και ϋχει ύψοσ 2 
μϋτρα.  



 Αιγινότεσ ονομϊζονται τα γλυπτϊ 
του ναού τησ Αφαύασ Αθηνϊσ 
ςτην Αύγινα, τα όποια ςόμερα  
βρύςκονται ςτη γλυπτοθόκη του 
Μονϊχου. Οι  αναςκαφϋσ που 
ϊρχιςαν το 1811 ϋφεραν ςτο φωσ 
17 αγϊλματα από τα αετώματα 
του ναού τησ Αφαύασ. Οι 
υπεύθυνοι των αναςκαφών, 
αφού πλόρωςαν 40 λύρεσ ςτον 
Σούρκο αγϊ, μετϋφεραν τα 
γλυπτϊ αρχικϊ ςτην Αθόνα, ςτη 
ςυνϋχεια ςτη Ζϊκυνθο και από 
εκεύ ςτη Μϊλτα.   



 Σο 1813 τα γλυπτϊ 
εκτϋθηκαν ςε δημοπραςύα 
και ϋτςι περιόλθαν ςτην 
κατοχό του διϊδοχου τησ 
Βαυαρύασ Λουδοβύκου Α΄. 
Αφού παρϋμειναν για 2 
χρόνια ςτη Ρώμη, με ςκοπό 
να ςυμπληρωθούν τα μϋλη 
που τουσ ϋλειπαν, το 1828 οι 
«Αιγινότεσ» εκτϋθηκαν για 
πρώτη φορϊ ςτη 
Γλυπτοθόκη του Μονϊχου, 
όπου βρύςκονται και 
ςόμερα.  



 Μάρμαρα του Παρθενώνα: 
https://www.youtube.com/watch?v=WMahU54So
L4 

 

 Αφροδίτη της Μήλου: 
https://www.youtube.com/watch?v=GhBCI8SaJts 

 

 Νίκη της Σαμοθράκης:  
https://www.youtube.com/watch?v=t5I5m5V7_z
M 

 

 Αιγινήτες: 
https://www.youtube.com/watch?v=FSjs2PBep8c 
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