
Λεηλασίες αρχαιοτήτων 
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας

Η περίπτωση της Αίγινας

ΕΥΗ ΠΙΝΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ



Μια σύντομη αναδρομή στις λεηλασίες έργων τέχνης 

από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους

Δρυός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται…

ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ 
ΧΡΟΝΩΝ

Το δεύτερο σύνταγμα των Τυραννοκτόνων
Ρωμαϊκό αντίγραφο  σε μάρμαρο. Το χάλκινο πρωτότυπο ήταν 
έργο των γλυπτών Κριτίου και Νησιώτη 477 – 476 π.Χ
Το αντίγραφο κοσμούσε την βίλλα του Αδριανού στο Τίβολι 
Νάπολη, Museo Archeologico Nazionale. 

Το πρώτο σύνταγμα έργο σε χαλκό του γλύπτη Αντήνορα το 
άρπαξαν η Πέρσες το 480 π.Χ. όταν λεηλάτησαν την Αθήνα.
Τα αγάλματα επεστράφησαν στην Αθήνα από τον Αλέξανδρο.



Μια σύντομη αναδρομή στις λεηλασίες έργων τέχνης 

από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους

Δρυός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται…

ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ 
ΧΡΟΝΩΝ

Ο Έφηβος των Αντικυθήρων

πιθανό έργο του γλύπτη Ευφράνορα.

Βρέθηκε σε ναυάγιο ρωμαϊκού πλοίου που ήταν 

φορτωμένο με πολλά έργα τέχνης των κλασικών χρόνων 

και μάλλον είχε προορισμό τη Ρώμη.

Χρονολογείται  γύρω στο 340 – 330 π.Χ. 

Αθήνα,  Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο



Μια σύντομη αναδρομή στις λεηλασίες έργων τέχνης 

από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους

Δρυός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται…

ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ 
ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Οι πολεμιστές του Riace

Βρέθηκαν στην θαλάσσια περιοχή της Καλαβρίας.

Έργα πιθανόν αττικού εργαστηρίου είχαν φορτωθεί σε 

πλοίο με κατεύθυνση τη Ρώμη.

Χρονολογούνται γύρω στο 460 – 450 π.Χ. 

Ρήγιο Καλαβρίας, Museo Nazionale.



Μια σύντομη αναδρομή στις λεηλασίες έργων τέχνης 

από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους

Δρυός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται…

▪…

ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Η στήλη των Όφεων

Χάλκινη στήλη, βάση στήριξης αναθηματικού τρίποδα, αφιέρωμα των ελληνικών πόλεων 

στους Δελφούς μετά τη λήξη των Περσικών Πολέμων.  

Μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να κοσμήσει τη νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας και στήθηκε στον Ιππόδρομο.



Μνημεία και έργα τέχνης της αρχαιότητας 

στη δίνη του χρόνου

Χρόνος φθοροποιός…

▪…

Η ανατολική πλευρά του Ερεχθείου το 1819.
Γκραβούρα του ζωγράφου Joseph Thürmer

Φυσικές καταστροφές
Σεισμοί, πλημμύρες

Ηθελημένες καταστροφές
Από φανατισμένους χριστιανούς

Επανάχρηση
χρήση δομικών στοιχείων για να οικοδομηθούν
νέα κτήρια
Λιώσιμο χάλκινων έργων τέχνης  για 
επανάχρηση του μετάλλου
Κάψιμο μαρμάρινων αγαλμάτων, κιόνων κλπ
για παραγωγή ασβέστη

Λεηλασίες 
Από ξένους και ντόπιους



Ξένοι περιηγητές στην Ελλάδα 18ος - 19ος αιώνας

Η «Μεγάλη Περιήγηση» 
ή όταν η Δύση ανακάλυψε ξανά την Ελλάδα 

▪…

Ο λόφος της Ακρόπολης από τη νότια 

πλευρά, πριν τον βομβαρδισμό  του 

Μοροζίνι το 1687. Σχέδιο αγνώστου 

Ιταλού ζωγράφου, γύρω στο 1680.  

Τον 18ο αιώνα γίνεται της μόδας στην 
Δύση η Μεγάλη Περιήγηση, ένα ταξίδι 
σπουδών στη Γαλλία, Γερμανία και 
κυρίως στην Ιταλία.
Στην Ιταλία οι Δυτικοευρωπαίοι 
έρχονται σε επαφή με την τέχνη της 
αρχαίας Ελλάδας μέσα από ρωμαϊκά 
αντίγραφα ή πρωτότυπα έργα και 
μέσα από το μνημεία της Magna 
Grecia



Ξένοι περιηγητές στην Ελλάδα 18ος – 19ος αιώνας

Η «Μεγάλη Περιήγηση» 
ή όταν η Δύση ανακάλυψε ξανά την Ελλάδα 

▪…

Από τα μέσα του 18ου αιώνα άρχισαν να κυκλοφορούν 
στην Ευρώπη λευκώματα με τοπία και μνημεία της 
Ελλάδας που πυροδότησαν το ενδιαφέρον των 
περιηγητών. Και έτσι έγινε της μόδας ξανά η αρχαία 
Ελλάδα

Γκραβούρα όπου απεικονίζεται η 
Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες 

γύρω στο 1800. 

O Βαρόνος Otto von Stackelberg μπροστά 

στο ναό του Απόλλωνα στις Βάσσες. 

Πίνακας του Karl von Vogelstein



Ξένοι περιηγητές στην Ελλάδα 18ος – 19ος αιώνας

Η «Μεγάλη Περιήγηση» 
ή όταν η Δύση ανακάλυψε ξανά την Ελλάδα 

▪…

Η Ακρόπολη όπως την είδε ο J. Stuart γύρω στο 1751 – 53 είχε τη μορφή ενός μικρού χωριού με σπίτια 
όπου κατοικούσε η φρουρά του Κάστρου. Την εποχή αυτή ο Παρθενώνας ήταν τζαμί, αλλά ο γλυπτός 
διάκοσμος ήταν στη θέση του



Ξένοι περιηγητές στην Ελλάδα 18ος – 19ος αιώνας

Η «Μεγάλη Περιήγηση» 
ή όταν η Δύση ανακάλυψε ξανά την Ελλάδα 

▪…

Ευρωπαίοι περιηγητές και οι αγωγιάτες τους. 
Μια σκηνή από το ταξίδι του ζωγράφου Luis Dupré στην Ελλάδα 1819.

Επιτρέφοντας από το ταξίδι τους οι 
περιηγητές ήθελαν να φέρουν μαζί τους 
διάφορα «ενθύμια».

Έτσι ξεκίνησε η συλλογή έργων της αρχαίας 
ελληνικής τέχνης που κάποια στιγμή έχασε 
τον ερασιτεχνικό της χαρακτήρα.

Αυτό συνδέεται με την  δημιουργία των 
πρώτων μεγάλων μουσείων από τους 
Βασιλείς των ευρωπαϊκών χωρών. 



Ξένοι περιηγητές στην Ελλάδα 18ος – 19ος αιώνας

Η «Μεγάλη Περιήγηση» 
ή όταν η Δύση ανακάλυψε ξανά την Ελλάδα 

▪…

Μια ρομαντική σκηνή από  το εργοτάξιο της ανασκαφής στο ναό του Απόλλωνα στις Βάσσες. Διακρίνονται 

οι Μιλόρδοι, οι ντόπιοι εργάτες και οι μουσικοί που έπαιζαν για να διασκεδάζουν το συνεργείο.   

Τότε ξεκίνησαν οι πρώτες ανασκαφές 
από τους Ευρωπαίους «κυνηγούς 
αρχαιοτήτων»
Οι ανασκαφείς, που ήταν κάτι ανάμεσα 
σε αρχαιοδίφες και εμπόρους τέχνης, 
προξένησαν πολλές καταστροφές γιατί 
δεν ήξεραν την ανασκαφική διαδικασία 
και δεν ενδιαφέρονταν για τα 
επιστημονικά αποτελέσματα. 



Λεηλασίες αρχαιοτήτων 1800 - 1820

Αγγλογαλλογερμανικός πόλεμος για τις ελληνικές αρχαιότητες 

▪…

Οι πρωταγωνιστές
Fauvel, Πρόξενος της Γαλλίας στην Ελλάδα 
Elgin, Πρεσβευτής  της Αγγλίας την Υψηλή Πύλη
Gropius, Πρόξενος της Αγγλίας  στο Τρίκερι του 
Βόλου
Clark, Παιδαγωγός
Dodwell,  Ζωγράφος και συλλέκτης
και πολλοί άλλοι …..
Στις ανασκαφικές αποστολές συμμετείχαν:
Αρχιτέκτονες, ζωγράφοι, τοπογράφοι 
Έλληνες υπηρέτες, αγωγιάτες, εργάτες, 
διερμηνείς, πωλητές αρχαιοτήτων

Το σπίτι του Fauvel βρισκόταν στην γειτονιά του Βρυσακίου (σημερινή 

Αρχαία Αγορά) στους βόρειους πρόποδες της Ακρόπολης.  Ήταν σημείο 

συνάντησης περιηγητών και αρχαιοκάπηλων, μουσείο και πωλητήριο έργων 

αρχαίας τέχνης ταυτόχρονα.  Χρωμολιθογραφία του Luis Dupré, 1819



Λεηλασίες αρχαιοτήτων 1800 - 1820

Τέσσερις φιλόδοξοι νέοι συναντιούνται στην Αθήνα…  

▪…

Charles Cockerell, αρχιτέκτονας
John Foster, σπουδαστής αρχιτεκτονικής
Βαρόνος Haller von Hallerstein, αρχιτέκτονας 
Jacob Linckh, ζωγράφος

Charles Cockerell

Haller von Hallerstein
Jacob Linckh



Λεηλασίες αρχαιοτήτων 1800 - 1820

… και ξεκινούν για τη μεγάλη περιπέτεια στην Αίγινα   

▪…

Το λιμάνι της Αίγινας  όπως απεικονίζεται σε γκραβούρα, τέλη 18ου - αρχές 19ου αιώνα.



Λεηλασίες αρχαιοτήτων 1800 - 1820

Η ανασκαφή ξεκινά   

▪…

Ο ναός της Αφαίας το 1810. 
Σχέδιο του βαρόνου Otto von Stackelberg

Το αντίσκηνο που έμεναν οι ανασκαφείς 

της Αφαίας όπως το σχεδίασε ο Linckh στο 

ημερολόγιό του.



Λεηλασίες αρχαιοτήτων 1800 - 1820

Τα πρώτα ευρήματα και η ανησυχία για το μέλλον τους   

▪…

Το εργοτάξιο της ανασκαφής στην Αφαία σε σχέδιο του Άγγλου ζωγράφου τοπίων William Turner  



Λεηλασίες αρχαιοτήτων 1800 - 1820

Οι «Αιγινήτες» ξενιτεύονται 

▪…

Ο ναός της Αφαίας σε δύο σχέδια του Cockerell



Λεηλασίες αρχαιοτήτων 1800 - 1820

Παραλίγο ναυάγιο! 

▪…

Το λιμάνι του Πειραιά σε παλιά γκραβούρα. 
Διακρίνονται τα ερείπια του φρουρίου της Ηετιώνειας.



Λεηλασίες αρχαιοτήτων 1800 - 1820

Δολοπλοκίες και υποψήφιοι αγοραστές 

▪…

Ο Λουδοβίκος της Βαυαρίας σε καλλιτεχνικό κύκλο στη Ρώμη. Ο όρθιος με το ημίψηλο είναι ο 
καλλιτεχνικός αντιπρόσωπος του Λουδοβίκου, ο Johann von Wagner που αγόρασε το 1812 τα 
γλυπτά της Αφαίας. Πίνακας του Franz Ludwig Catel 1824. 



Λεηλασίες αρχαιοτήτων 1800 - 1820

Τα γλυπτά φυγαδεύονται 

▪…

Τον Ιούλιο του 1811 τα γλυπτά μεταφέρθηκαν από την Αθήνα στη Ζάκυνθο. Στο σχέδιο του

von Haller εικονίζονται οι ταξιδιώτες να φθάνουν με την πολύτιμη λεία τους στο Πόρτο

Γερμενό. Εκεί τους περίμενε το πλοίο για να τους μεταφέρει στη Ζάκυνθο.



Λεηλασίες αρχαιοτήτων 1800 - 1820

Από τη Ζάκυνθο στη Μάλτα 

▪…

H Ζάκυνθος σε μια γκραβούρα των αρχών του 19ου αιώνα.



Λεηλασίες αρχαιοτήτων 1800 - 1820

Η αγωνία ενός καλλιτεχνικού πράκτορα  

▪…

Ο Ηρακλής από το ανατολικό 

αέτωμα της Αφαίας

Σχέδια των γλυπτών της 

Αφαίας που έφτιαξε ο Johann 

von Wagner για να 

ενημερώσει τον Λουδοβίκο 

που ήταν  υποψήφιος 

αγοραστής.   



Λεηλασίες αρχαιοτήτων 1800 - 1820

Δημοπρασία στη Ζάκυνθο
ενώ ο Διευθυντής της Συλλογής Αρχαιοτήτων του Βρετανικού 

Μουσείου περίμενε στην Μάλτα!!!

Και η δημοπρασία λήγει υπέρ της Βαυαρίας…  

▪…

Το δυτικό αέτωμα της Αφαίας 

Σχέδιο του Johann von Wagner όπου έχει τοποθετήσει τα γλυπτά στις υποτιθέμενες θέσεις τους 



Λεηλασίες αρχαιοτήτων 1800 - 1820

Οι Αιγινήτες μεταφέρονται στη Ρώμη 

▪…

Ο πληγωμένος πολεμιστής  από το 

ανατολικό αέτωμα της Αφαίας.Το

σχέδιο είναι του γλύπτη Thorwaldsen

που έκανε τις συμπληρώσει των 

γλυπτών, πολλές από τις οποίες 

αφαιρέθηκαν αργότερα.

Ο πληγωμένος πολεμιστής ταυτίζεται με 
τον βασιλιά της Τροίας Λαομέδοντα. Ο Τα 
γλυπτά του ανατολικού αετώματος 
χρονολογούνται το 490 π.Χ. δηλαδή είναι 
10 χρόνια νεότερα από του δυτικού.



Γλυπτοθήκη Μονάχου 1830

Και από τη Ρώμη στο Μόναχο 

▪…

Σχέδιο της Αίθουσας Γλυπτών της Αφαίας που απεικονίζει την πρώτη έκθεση των Αιγινητών 

στην Γλυπτοθήκη του Μονάχου (1830)



Γλυπτοθήκη  Μονάχου 2021 

Οι Αιγινήτες 210 χρόνια μετά… 

▪…

Η Αθηνά από το δυτικό αέτωμα όπου 

απεικονίζεται η εκστρατεία εναντίον του 

Πριάμου. Χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ.

Μορφές από το ανατολικό αέτωμα του ναού της 
Αφαίας όπου εικονίζεται η μάχη ανάμεσα στον 
Ηρακλή και τους Τρώες (πρώτη εκστρατεία εναντίον 
του βασιλιά Λαομέδοντα). 490 π.Χ. 



Οι Αιγινήτες γίνονται αφορμή 
για μια διαφορετική προσέγγιση 

της επετείου των 200 χρόνων από το 1821

Τι θα έλεγαν οι Αιγινήτες αν μπορούσαν να μιλήσουν;



Ονειρεύομαι την πατρίδα…
Ιστορικό διήγημα

▪…

Κείμενο: Εύη Πίνη

Εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταματιάδη

Τι θα έλεγαν οι Αιγινήτες αν μπορούσαν να μιλήσουν;



Τι θα έλεγαν οι Αιγινήτες αν μπορούσαν να μιλήσουν;

Μια μέρα στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου…

▪…

Πάρης
Έκτορας

Αθηνά



Το 1821 και η προστασία των μηνείων

Ιδέες και προτάσεις για την επέτειο των 200 χρόνων

▪…

Θέματα για συζήτηση μέσα στην τάξη
❖ Αναζητούμε  «ξενιτεμένα» έργα τέχνης: π.χ Λέων του 

Πειραιά, Νίκη Σαμοθράκης, Αφροδίτη Μήλου, Γλυπτά 
Παρθενώνα, Γλυπτά Αφαίας κ.α. Πώς και πότε έφυγαν για 
τα μουσεία του εξωτερικού;

❖ Συζητάμε πώς αντιμετώπιζαν οι Έλληνες τα αρχαία και γιατί 
τα πουλούσαν στους ξένους περιηγητές

❖ Συζητάμε αν σταμάτησε το εμπόριο αρχαιοτήτων με την 
ίδρυση του Ελληνικού κράτους.  

❖ Τα μνημεία ως παράπλευρες απώλειες σε περιόδους 
πολέμων και ξενικής κατοχής.

Δραστηριότητα: ο χάρτης της διασποράς
❖ Ψάχνουμε εικόνες ξενιτεμένων έργων και τις 

τοποθετούμε σε ένα  χάρτη (π.χ. Λέων – Βενετία κλπ)

Δραστηριότητες με αφετηρία την ιστορία της αρπαγής των Αιγινητών  
❖ Θεατρικό παιχνίδι
❖ Δημιουργική γραφή 
❖ Κόμικ



ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
Οι γκραβούρες και τα σχέδια 
προέρχονται από το βιβλίο της 
Catherina Philippa Bracken

Antiquities acquired, εκδ. οίκος David 

and Charles, Λονδίνο 1975

Κυνηγοί Αρχαιοτήτων στην Ελλάδα 
1800 – 1830, εκδ. Π.Δ. Γεωργίου και 
Υιοί, Θεσσαλονίκη 1980

ΕΥΗ ΠΙΝΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

▪…


