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Στον πόλεμο δεν υποφέρουν μόνο οι άνθρωποι, υποφέρουν και τα μνημεία… 
Οι λεηλασίες μνημείων  και έργων τέχνης είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την 
Ελλάδα και μόνο την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ήταν μια πάγια τακτική των 
στρατών κατοχής να αρπάζουν έργα τέχνης και να τα μεταφέρουν στις χώρες τους  
εν είδη λαφύρων και να τα εκθέτουν σε περίοπτες θέσεις για να υπογραμμίσουν τη 
νίκη τους επί εμψύχων και αψύχων.  
Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στο φαινόμενο, από την αρχαιότητα έως τους 
νεότερους χρόνους μπορούμε να αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά 
παραδείγματα: 
Το 480 π.Χ. οι Πέρσες εισέβαλαν στην Αττική, την λεηλάτησαν, άρπαξαν πολλά έργα 
τέχνης και τα μετέφεραν ως λάφυρα στην Περσία. Ένα από τα πιο διάσημα έργα 
τέχνης που είχαν αφαιρέσει ήταν  το σύνταγμα των Τυραννοκτόνων, τα χάλκινα 
αγάλματα του Αρμόδιου και Αριστογείτονα, που είχε κατασκευάσει ο γλύπτης 
Αντήνορας.  Ο Αλέξανδρος βρήκε αυτά τα αγάλματα όταν κατέκτησε την Περσία και 
φρόντισε να επιστραφούν στην Αθήνα.  
 
Ένα αυθεντικό έργο ελληνικής τέχνης χαρίζει κύρος στον ιδιοκτήτη του… 
Οι περισσότερες λεηλασίες έγιναν κατά την ρωμαϊκή περίοδο, με αυτοκρατορική 
εντολή γιατί οι αυτοκράτορες ήθελαν να φέρουν στη Ρώμη την αίγλη της ελληνικής 
τέχνης. Τρανό παράδειγμα ο Νέρωνας, ο οποίος αφαίρεσε από το ιερό των Δελφών 
500 αγάλματα! Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο το εμπόριο έργων τέχνης, δια των 
αρπαγών, εκτοξεύτηκε καθώς οι πλούσιοι Ρωμαίοι πλήρωναν αδρά για να 
στολίσουν τις επαύλεις τους  με αυθεντικά έργα ελληνικής τέχνης.  
Η απογύμνωση των μνημείων της Ελλάδας δεν σταμάτησε ακόμη και όταν άλλαξε η 
θρησκεία και τα ελληνική τέχνη ταυτίστηκαν με την θρησκεία των εθνικών. Έτσι και 
κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες συνεχίστηκαν οι αρπαγές από τους 
αυτοκράτορες, για να κοσμήσουν την Κωνσταντινούπολη ενώ παράλληλα, στην 
φτωχή επαρχία που ήταν πλέον η Ελλάδα, σημειώνονταν πολλές καταστροφές 
αρχαίων έργων από μερίδα  φανατισμένων και αγράμματων Χριστιανών.  
 
 
 
 



Τα μνημεία στην δίνη των αιώνων 
Το έργο των αρπαγών και των ηθελημένων καταστροφών συμπλήρωσε ο 
φθοροποιός χρόνος, οι φυσικές καταστροφές αλλά και η επανάχρηση των 
αρχαιοτήτων: 
Καθώς τα αρχαία οικοδομήματα κατέρρεαν, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα 
ερείπια ως έτοιμο οικοδομικό υλικό, έκαιγαν μαρμάρινα αγάλματα στα 
ασβεστοκάμινα, έλιωναν τα χάλκινα για να φτιάξουν εργαλεία και οικιακά σκεύη.   
Αυτή ήταν η κατάσταση στα προεπαναστατικά χρόνια, όταν ξεκίνησε το μεγάλο 
κυνήγι αρχαιοτήτων από τους περιηγητές. 
 
Η αρχαία Ελλάδα ξανά στην μόδα… 
Μέχρι και τον 17ο αι οι ξένοι που ταξίδευαν στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα ήταν 
ελάχιστοι.  Τα πράγματα άλλαξαν όμως μέσα στον 18ο αιώνα. 
Τότε έγινε της μόδας στην Ευρώπη η «Μεγάλη Περιήγηση». Κάθε νέος που είχε την 
οικονομική δυνατότητα έπρεπε να κάνει ένα μεγάλο εκπαιδευτικό ταξίδι στη 
Γαλλία, στη Γερμανία και κυρίως στην Ιταλία, να μελετήσει τέχνη και αρχιτεκτονική. 
Η Ιταλία κυρίως έγινε ο νούμερο ένα προορισμός της Μεγάλης Περιήγησης και εκεί 
ήταν που άρχισαν να γνωρίζουν οι Δυτικοευρωπαίοι την αρχαία ελληνική τέχνη,  
μέσα από αυθεντικά έργα και ρωμαϊκά αντίγραφα, αλλά και μέσα από τους 
καλοδιατηρημένους ναούς της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας.   
Στα μέσα του 18ου αιώνα άρχισαν να κυκλοφορούν στην Ευρώπη λευκώματα με 
έργα καλλιτεχνών που είχαν  χρηματοδοτηθεί να κάνουν τη Μεγάλη Περιήγηση, 
συμπεριλαμβάνοντας και την Ελλάδα στο πρόγραμμά τους, όπως οι Άγγλοι  
ζωγράφοι Stuart και Revett και ο Γάλλος Le Roy. 
Αυτές οι εικόνες ήταν που πυροδότησαν το ενδιαφέρον για την ελληνική 
αρχαιότητα και η Μεγάλη Περιήγηση επεκτάθηκε προς τα τέλη του 18ου αι. στην 
τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και ακόμα πιο μακριά, στην Αίγυπτο και στην Εγγύς 
Ανατολή.  
Ήταν τέτοια η επιρροή της Μεγάλης Περιήγησης στους κόλπους των αριστοκρατών 
και των πλούσιων αστών που ένας νέος δεν μπορούσε να λογίζεται μορφωμένος αν 
δεν ήταν ταξιδεμένος. Και δεν μπορούσε να θεωρείται ταξιδεμένος αν δεν είχε πάει 
στην Σπάρτη, να κολυμπήσει στον Ευρώτα, αν δεν είχε επισκεφθεί στην Αθήνα να 
γευτεί τις ελιές της.  
Την ίδια εποχή οι περιηγητές που επισκέπτονταν την Ελλάδα είχαν δημιουργήσει 
ένα ιδιότυπο κλάμπ, την Αθηναϊκή λέσχη, με μεγάλο κύρος στους κύκλους των 
μορφωμένων αριστοκρατών. Το να είναι μέλος κανείς  της Αθηναϊκής λέσχης αυτή 
την εποχή ισοδυναμούσε με εισιτήριο για την είσοδο στην καλή κοινωνία. 
 
Τα ενθύμια της Μεγάλης Περιήγησης 
Μέσα σε αυτή την ρομαντική φρενίτιδα, ιδιαίτερη θέση κατείχαν τα ενθύμια που 
όφειλε να φέρει μαζί του ο πολυταξιδεμένος περιηγητής από τα ταξίδια του. Κανείς 
δεν διανοούνταν να επιστρέψει από την Μεγάλη Περιήγηση χωρίς να έχει μαζί του  
νομίσματα, αγγεία και δείγματα αρχαιοελληνικής  γλυπτικής, ως ενθύμια.  
Έτσι, εντελώς ερασιτεχνικά,  ξεκίνησαν οι πρώτες συλλογές έργων αρχαιοελληνικής 
τέχνης, αλλά σύντομα έχασαν τον ερασιτεχνικό τους χαρακτήρα και μετατράπηκαν 
σε συστηματικό κυνήγι αρχαιοτήτων. Η αλλαγή αυτή συνδέεται με την  δημιουργία 
των πρώτων μεγάλων μουσείων από τους Βασιλείς των ευρωπαϊκών χωρών.  



Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης  είχαν δημιουργηθεί ήδη από τον 17ο αιώνα οι 
πρώτες βασιλικές συλλογές που περιελάμβαναν πολύτιμα αντικείμενα. Κάποια ήταν  
αγορασμένα, άλλα  ήταν  δωρεές και πάρα πολλά ήταν  λάφυρα πολέμων.  
Όταν, μέσα στον 18ο αιώνα, άρχισε να γίνεται της μόδας η αρχαία τέχνη, όλοι οι 
ηγεμόνες ήθελαν να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους με αγάλματα, νομίσματα και 
αγγεία από την Ελλάδα, τη Μέση και Εγγύς Ανατολή και τότε άρχισαν οι αποστολές 
συλλεκτών αρχαιοτήτων στις περιοχές αυτές που στην πλειονότητά τους ήταν υπό 
οθωμανική κατοχή. 
 
Τα Μουσεία της Ευρώπης γεμίζουν με ελληνικές αρχαιότητες 
Έτσι ξεκίνησαν οι πρώτες ανασκαφές, από συλλέκτες αρχαιοτήτων που δεν 
αποσκοπούσαν να ερευνήσουν και να μελετήσουν τους πολιτισμούς του 
παρελθόντος αλλά ήθελαν να αποκτήσουν αρχαιότητες για να εμπλουτίσουν τα 
μουσεία των χωρών τους, με το αζημίωτο πάντα. Στην ουσία αυτοί οι πρώτοι 
ανασκαφείς ήταν κάτι μεταξύ αρχαιοδίφη και εμπόρου έργων τέχνης, οι οποίοι με 
πρόσχημα την μελέτη των μνημείων προχωρούσαν σε ανασκαφές με ή χωρίς την 
άδεια των αρχών και στη συνέχεια καρπώνονταν τα ευρήματα.   
Η δράση αυτών των συλλεκτών ήταν τις περισσότερες φορές καταστροφική γιατί 
δεν πήγαζε από επιστημονικό ενδιαφέρον. Σκοπός τους ήταν να βρουν και να 
πάρουν αυτά που θεωρούσαν εκείνοι σημαντικά και να πετάξουν τα υπόλοιπα.  
 
Ο Αγγλογαλλογερμανικός πόλεμος των αρχαιοτήτων και οι πρωταγωνιστές του 
Πόσο χαμηλά έχουν πέσει οι ισχυροί, όταν δύο ζωγράφοι αμφισβητούν ο ένας στον 
άλλο το δικαίωμα να ληστεύουν τον Παρθενώνα και θριαμβολογούν ανάλογα με την 
διατύπωση του τελευταίου φιρμανιού. 
(Λόρδος Βύρων) 
 
Στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου  αι και στις αρχές του 19ου 
δραστηριοποιούνταν αρκετοί κυνηγοί αρχαιοτήτων και ανάμεσα στους πιο 
σημαντικούς ήταν: 

● ο Luis Fauvel, Πρόξενος της Γαλλίας, αρχαιοδίφης, συλλέκτης και έμπορος 
έργων τέχνης,  

● ο Thomas Bruce Elgin, πρεσβευτής της Μ. Βρετανίας  στην Υψηλή Πύλη και ο 
βοηθός του ο Ιταλός ζωγράφος Don Giovanni Battista Lusieri,  

● ο Άγγλος παιδαγωγός  Edward Clarke που ήρθε στην Ελλάδα συνοδεύοντας 
ένα νεαρό σπουδαστή και αναχώρησε με 76 κιβώτια γεμάτα αρχαιότητες,  

● ο Edward Dodwell που είχε πάρει πολλές αρχαιότητες από την Ελευσίνα, 
τους  Δελφούς, την Αθήνα, τις Μυκήνες, τον Πειραιά  και είχε φτιάξει ένα 
ιδιωτικό Μουσείο στη Ρώμη,   

● ο Γεώργιος (George Christian) Gropius,  Γερμανός με ελληνική καταγωγή, 
ζωγράφος, πρόξενος των Άγγλων στο Τρίκερι και δεινός κυνηγός 
αρχαιοτήτων,  

● ο Charles Robert Cockerell που μαζί με τον Βαρώνο Haller von Hallerstein και 
μερικούς ακόμα δραστηριοποιήθηκαν στην Αίγινα και στην Φυγάλεια…  

O κατάλογος δεν έχει  τελειωμό! Όλοι αυτοί συνοδεύονταν από αρχιτέκτονες, 
ζωγράφους, τοπογράφους, που με διάφορους τρόπους επωφελούνταν και εκείνοι 
από το κυνήγι αρχαιοτήτων.  



Την εποχή αυτή θεωρητικά απαγορευόταν η εξαγωγή έργων τέχνης χωρίς την άδεια 
του Σουλτάνου, αλλά με ένα γερό μπαξίσι σε υψηλόβαθμους ή και χαμηλόβαθμους 
αξιωματούχους, αυτό το εμπόδιο εύκολα το ξεπερνούσαν!  
Βάλαμε μέχρι τώρα στο κάδρο τους Μιλόρδους και την κουστωδία τους, τους 
Τούρκους που εξέδιδαν τα φιρμάνια για τις «αρχαιολογικές έρευνες» και έκαναν τα 
στραβά μάτια για την αφαίρεση των αρχαιοτήτων, αλλά για να συμπληρωθεί η 
εικόνα πρέπει να βάλουμε στο ίδιο κάδρο τον ντόπιο πληθυσμό.  
Άνθρωποι φτωχοί και αγράμματοι, που δέχονταν για λίγα χρήματα συνήθως να 
πουλήσουν ό,τι έβρισκαν στα χωράφια τους και να ανταλλάξουν με λαμπερά 
σύγχρονα γρόσια τα θαμπά αρχαία ή βυζαντινά νομίσματα που στόλιζαν τους 
λαιμούς και τα κεφάλια των γυναικών τους.  
Νέοι που έμπαιναν στην υπηρεσία των Μιλόρδων ως διερμηνείς, εργάτες 
ανασκαφής, αγωγιάτες και συνοδοί και τέλος οι  επιτήδειοι που είχαν κάνει 
επιχείρηση την εξαπάτηση των Μιλόρδων πουλώντας κάλπικα αρχαία νομίσματα 
και άλλες υποτιθέμενες αρχαιότητες.     
 
Η Αίγινα στο στόχαστρο 
‘Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ch. R. Cockerell, ένας  νέος και φιλόδοξος αρχιτέκτονας, είδε 
τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Ο Cockerell εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ 
που έβαλε στόχο να δει και να σχεδιάσει όσο  δυνατόν περισσότερες ελληνικές 
αρχαιότητες στο φυσικό τους περιβάλλον και έπεισε τον πατέρα του να 
χρηματοδοτήσει ένα ταξίδι σπουδών στην Ελλάδα. 
Στο ταξίδι του ο Cockerell γνωρίστηκε με ένα νέο σπουδαστή αρχιτεκτονικής τον 
John Foster. 
Ο δύο νέοι έφθασαν στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1810 και εκεί συνδέθηκαν με 
τον  Βαρόνο Haller von Hallerstein,  που ήταν επίσης αρχιτέκτονας και τον νεαρό 
ζωγράφο Jacob Linckh από το κρατίδιο της Βυρτεμβέργης.  
Όλοι  είχαν ταξιδέψει με τον ίδιο σκοπό στην Ελλάδα, να μελετήσουν τα  μνημεία 
της. Αν βέβαια θα είχαν την τύχη να αποκτήσουν και κάποια ωραία κομμάτια, δεν 
θα έλεγαν όχι.  
Οι τέσσερις φίλοι έμειναν αρκετούς μήνες στην Αθήνα κάνοντας παρέες και 
συμμετέχοντας στην κοινωνική ζωή της μικρής  πόλης και τον Απρίλιο του 1811 
ξεκίνησαν με ένα ιστιοφόρο από τον Πειραιά για την Αίγινα, με σκοπό να δουν και 
να σχεδιάσουν τα αρχιτεκτονικά μέλη του ερειπωμένου ναού της Αφαίας, που τότε 
θεωρούσαν ότι ήταν ο ναός του Πανελληνίου Διός. 
Όταν έφτασαν στο ναό ύστερα από αρκετή ώρα περπάτημα, συμφώνησαν ότι άξιζε 
να μείνουν μερικές ημέρες να τον εξετάσουν και να κάνουν αποχωμάτωση 
εσωτερικά και περιμετρικά για να έχουν μια καθαρή εικόνα. 
Έστησαν μια σκηνή παραδίπλα και αποφάσισαν να προσλάβουν εργάτες για την 
ανασκαφή. Εμφανίστηκαν πολύ περισσότερα εργατικά χέρια από όσα χρειάζονταν, 
και έγιναν πολλές φασαρίες  μέχρι να πειστούν οι απογοητευμένοι υπεράριθμοι να 
αποχωρήσουν και να αφήσουν τους υπόλοιπους να εργαστούν. Ο Cockerell βέβαια 
παρουσίασε αργότερα μια πολύ ειδυλλιακή εικόνα:  
 
Οι χωριάτες μας έδειξαν μαζί με την φιλοξενία τους και την προθυμία τους να μας 
βοηθήσουν στις ανασκαφές και διευκόλυναν τους κόπους μας με λαγούτο, τραγούδι 



και χορό, που σήμερα όπως ανέκαθεν ήταν η συνηθισμένη συνοδεία κάθε εργασίας 
σε αυτές τις χώρες.  
 
Το χώμα αποκαλύπτει τα μυστικά του… 
Η πρώτη ευχάριστη έκπληξη για τους επίδοξους ερευνητές ήταν ότι τα περισσότερα 
από τα αρχιτεκτονικά μέλη που έλειπαν από το ναό βρίσκονταν θαμμένα στο 
εσωτερικό του. Αλλά το καλύτερο ήρθε στη συνέχεια όταν άρχισαν να 
ανακαλύπτουν το ένα μετά το άλλο τα γλυπτά των αετωμάτων που είχαν καταπέσει 
μάλλον ύστερα από σεισμό.  Ύστερα από τέσσερις μόνο ημέρες είχαν ανακαλύψει 
τόσα πολλά γλυπτά που ήταν πάνω από κάθε προσδοκία.  
Γράφει ο Linckh στο ημερολόγιό του:  
Αίγινα 26 Απριλίου (1811) 
Σήμερα βρήκαμε τόσα πολλά (αγάλματα) που μου έρχεται ζάλη και δεν ξέρω πώς να 
τα εξασφαλίσω. 
Οι ανασκαφείς κατάλαβαν ότι δύσκολα θα έπαιρναν τα ευρήματα χωρίς 
αντιρρήσεις από τις τοπικές αρχές.  Γι’ αυτό ανέθεσαν στον  Linckh να λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να φυγαδεύσει τα ευρήματα. Ο Linckh νοίκιασε ζώα και καΐκι  
και μετέφερε μέσα στη νύχτα  τα πρώτα κιβώτια στο λιμάνι του Φαλήρου, με την 
ελπίδα να μην κινήσει την προσοχή των τοπικών αρχών. Αφού κατάφερε να 
ξεγλιστρήσει με διάφορες αιτιολογίες από τον  Τούρκο τελώνη που κατέφθασε 
εσπευσμένα για έλεγχο από τον Πειραιά, μετέφερε τα αρχαία στην Αθήνα και τα 
έκρυψε σε διάφορα σπίτια, στου Foster, στου Fauvel και στο δικό του.  
Όταν όμως επέστρεψε το άλλο βράδυ στην Αίγινα, εκτός από τα ευχάριστα νέα ότι 
είχαν  βρεθεί και άλλα πολύ ωραία γλυπτά, οι συνεργάτες του τον πληροφόρησαν  
ότι είχαν φασαρίες με τους νησιώτες. Είχαν έρθει οι δημογέροντες αναστατωμένοι 
και τους είχαν ζητήσει να μην πάρουν τα γλυπτά γιατί θα θύμωνε ο Τούρκος 
ναύαρχος σαν το μάθαινε.  
Ο Cockerell βέβαια πίστευε ότι οι δημογέροντες ήθελαν αμοιβή και όντως εκείνοι  
ζήτησαν 10.000 πιάστρα που αντιστοιχούσαν σε 500 αγγλικές λίρες. Τελικά ύστερα 
από παζάρια συμφώνησαν στα 1000 πιάστρα, δηλ 50 λίρες και στο τέλος πήραν κάτι 
λιγότερο.  
Στο μεταξύ κατέφθασε στην Αίγινα ο Fauvel και δήλωσε στους φίλους του ότι ήθελε 
να σκάψει και εκείνος. Όπως ήταν επόμενο η παρέα των τεσσάρων έδειξε μεγάλη 
δυσαρέσκεια, γιατί δεν ήθελε να μοιραστεί τα ευρήματα με τον Fauvel, αλλά δεν 
μπορούσαν να το εμποδίσουν, γιατί τον είχαν ανάγκη. Ας μην ξεχνάμε ότι είχε γίνει 
συνεργός τους, αφού έκρυβε τα ευρήματα στο σπίτι του. 
Τελικά ύστερα από 16 ημέρες σκληρής δουλειάς η ανασκαφή ολοκληρώθηκε, τα 
γλυπτά συσκευάστηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αίγινας. 
 
Παραλίγο ναυάγιο! 
Η μεταφορά έγινε και πάλι μέσα στη νύχτα, αλλά το ταξίδι της επιστροφής ήταν 
τρομακτικό γιατί τους έπιασε μια σφοδρή  καταιγίδα. Ήταν τόσο ξαφνική που δεν 
πρόλαβαν να μαζέψουν τα πανιά. Ο Linckh γράφει στο ημερολόγιό του για τις 
δραματικές στιγμές που έζησαν:  
Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος, ο άνεμος έστριβε το πλοίο μας και με όλα αυτά, τα έχασε 
ο τιμονιέρης και άφησε το τιμόνι… 



Κατάφεραν με πολύ κόπο να πλησιάσουν τις ακτές της Αττικής, αλλά μόνο όταν 
ηρέμησε ο καιρός μπόρεσαν να πιάσουν λιμάνι, βρεγμένοι ως το κόκκαλο. Αλλά και 
στη στεριά δεν ήταν καλύτερα τα πράγματα γιατί η καταιγίδα είχε προκαλέσει 
μεγάλες καταστροφές, η Αθήνα είχε πλημμυρίσει, οι υποτυπώδεις δρόμοι είχαν 
γεμίσει λάσπη και είχαν πνιγεί άνθρωποι και ζώα. 
 
Προετοιμασίες για την αγοραπωλησία 
Στην Αθήνα οι ανασκαφείς νοίκιασαν ένα σπίτι όπου μετέφεραν τα γλυπτά και 
άρχισαν να τα σχεδιάζουν και να προσπαθούν να τα συγκολλήσουν. Επέτρεψαν 
μάλιστα στον Fauvel να κάνει και κάποια εκμαγεία για το «μουσείο» του. 
Σε αυτή τη φάση ξεκίνησαν οι ενέργειες  για την πώληση των ευρημάτων. Όλοι τους 
είχαν καταλάβει ότι είχαν ένα εξαιρετικό και μοναδικό σύνολο στα χέρια τους και ο 
Fauvel τους πρότεινε να υπογράψουν ένα συμφωνητικό ότι κανείς από τους 
τέσσερις δεν θα έκανε χωριστά διαβήματα για την πώληση της συλλογής, χωρίς την 
συγκατάθεση των άλλων ούτε θα δέχονταν κατάτμηση της συλλογής.  
Το συμβόλαιο ωστόσο δεν τους εμπόδιζε να ξεκινήσουν τις ενέργειες, ο καθένας 
χωριστά, για την πώληση ενημερώνοντας τον δικό του μαικήνα για τα ευρήματα: 
Ο Haller ενημέρωσε τον Λουδοβίκο, τον Διάδοχο της Βαυαρίας, ότι πωλείται η 
συλλογή, ο Cockerell τον Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας, ενώ ο Linckh 
εκλιπαρούσε την κυβέρνησή του στην Βυρτεμβέργη να αγοράσει τη συλλογή. Τέλος 
ο Fauvel έστειλε στο Παρίσι σχέδια των γλυπτών και ενδεικτική τιμή. 
Από το σημείο αυτό και μετά ξεκινά ένας αγώνας δρόμου ποιος θα καταφέρει να 
αποκτήσει τα γλυπτά. Οι πωλητές είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους να τα βγάλουν σε 
δημοπρασία, αλλά έπρεπε πρώτα να τα βγάλουν κρυφά από την Ελλάδα για να μην 
το μάθουν οι Τούρκοι και εγείρουν αξιώσεις.  
 
Οι Αιγινήτες ξενιτεύονται 
Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο Γεώργιος  Gropius, ο πρόξενος της 
Αγγλίας  στο Τρίκερι και συμβούλεψε τους πωλητές να μεταφέρουν τη συλλογή στη 
Ζάκυνθο που τότε ήταν αγγλικό έδαφος. Έτσι τύλιξαν τα αγάλματα σε λινάτσες, τα 
φόρτωσαν σε ζώα και ξεκίνησαν κρυφά από την Αθήνα με προορισμό το λιμανάκι 
του Πόρτο Γερμενό στον Κορινθιακό.  
Έφτασαν χωρίς απρόοπτα στη Ζάκυνθο όπου τους υποδέχθηκε ο Φορέστης, ο 
Έλληνας Πρόξενος της Αγγλίας και τους διέθεσε το σπίτι του για να εκτεθούν τα 
γλυπτά και να μπορεί να τα δει όποιος ενδιαφερόταν πριν τη δημοπρασία. Οι 
τέσσερις συνεργάτες όρισαν εκπρόσωπό τους τον Gropius για την πώληση των 
γλυπτών και αυτός δημοσίευσε σε ευρωπαϊκές εφημερίδες την πρόσκληση με τιμή 
εκκίνησης τις 6.000 αγγλικές λίρες. Η δημοπρασία θα γινόταν στην Ζάκυνθο 18 
μήνες μετά,  την 1η Νοεμβρίου του 1812.  
Οι τέσσερις φίλοι επέστρεψαν στην Αθήνα και εκεί ο Cockerell βρήκε μια στοίβα 
γράμματα από τον πατέρα του που τον ενημέρωνε ότι είχε ήδη αναχωρήσει από την 
Αγγλία πλοίο για να παραλάβει τα γλυπτά! Γιατί αυτό είχαν καταλάβει οι Άγγλοι, 
πληρώνουμε και τα παίρνουμε! 
Στο μεταξύ το αγγλικό πλοίο έφτασε στον Πειραιά και από τον πλοίαρχο Percival 
έμαθαν ότι είχε περάσει  από τη Ζάκυνθο για να πάρει τα γλυπτά, αλλά ο Φορέστης 
δεν του τα έδωσε γιατί δεν είχε εντολή από τους πωλητές.  



Συζητώντας με τον πλοίαρχο  άρχισαν να σκέφτονται ότι η Ζάκυνθος, που 
απειλούνταν από τους Γάλλους δεν ήταν και τόσο ασφαλές μέρος για τα γλυπτά. O 
Percival τους πρότεινε να τα μεταφέρουν στην Μάλτα και ανέλαβε ο ίδιος να κάνει 
τη μεταφορά.  
 
Δολοπλοκίες και υποψήφιοι αγοραστές 
Εν αναμονή της δημοπρασίας  το καλοκαίρι του 1812  ο Gropius μαζί με τον Haller, 
τον  Linckh και τον Foster πήγαν στις Βάσσες και ξεκίνησαν εκεί ανασκαφές.  
Στο μεταξύ οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων για τη δημοπρασία άρχισαν να 
κινούνται. Ο Taylor Combe Διευθυντής των Συλλογών Αρχαιοτήτων του Βρετανικού 
Μουσείου πήγε στη Μάλτα είδε τα γλυπτά και περίμενε να γίνει εκεί η δημοπρασία 
γιατί κανείς δεν τον είχε ενημερώσει για το αντίθετο.  
Γιατί συνέβη αυτό; Γιατί ο Gropius δεν άλλαξε τον τόπο διεξαγωγής της 
δημοπρασίας και γιατί δεν ενημέρωσε τους Βρετανούς; Ήταν από ανευθυνότητα ή 
μήπως θεωρούσε ότι η συναλλαγή με τους Άγγλους θα του απέφερε μικρότερο 
προσωπικό κέρδος; Άγνωστο. Η ενέργεια αυτή πάντως προκάλεσε αργότερα 
δικαστική έρευνα και του αφαιρέθηκε το πληρεξούσιο.    
Όσο για την δημοπρασία αυτή έγινε όπως είχε ανακοινωθεί στη Ζάκυνθο και 
νικητής ήταν ο Johann von Wagner, καλλιτεχνικός πράκτορας του Λουδοβίκου της 
Βαυαρίας. Ο Wagner ξεκίνησε από τη Ρώμη για να φτάσει στη Ζάκυνθο, στο παρά 
πέντε για τη δημοπρασία και με χίλια ζόρια λόγω του Ηπειρωτικού Αποκλεισμού 
που είχε επιβάλει ο Ναπολέων. Ταξίδευε με γαλλικό διαβατήριο που του 
δημιούργησε πολλά προβλήματα στις αγγλοκρατούμενες περιοχές, ενώ είχε την 
ατυχία να πέσει πάνω σε τρικυμίες και αγγλικά κανονιοφόρα. Όταν με την ψυχή στο 
στόμα κατάφερε να φτάσει στις 29 Οκτωβρίου 1812 στη Ζάκυνθο τον έβαλαν μαζί 
με τους συνταξιδιώτες του σε καραντίνα για επτά ημέρες! 
Ευτυχώς τον απελευθέρωσε ο Haller και αμέσως ο Wagner ζήτησε να δει τα 
αγάλματα. Ήταν μεγάλη η απογοήτευσή του όταν έμαθε ότι τα γλυπτά βρίσκονταν 
στη Μάλτα και όπως ήταν φυσικό βρέθηκε σε δίλημμα. Θα αγόραζε «γουρούνι στο 
σακί» ή θα αποσυρόταν από την δημοπρασία; Τελικά πήρε την απόφαση να 
χτυπήσει τη δημοπρασία, αλλά με προσωρινό συμβόλαιο αγοράς που το επικύρωσε 
όταν  είδε στην Αθήνα εκμαγεία των αγαλμάτων.  
Οι περιπέτειες της αγοράς των αγαλμάτων δεν έληξαν εδώ. Οι Άγγλοι 
διαμαρτυρήθηκαν και με το δίκιο τους ότι εξαπατήθηκαν από τον Gropius 
περιμένοντας στη Μάλτα. Θεώρησαν άκυρο το συμβόλαιο της αγοράς και ο 
Διευθυντής του Βρετανικού επέμενε να φύγει με τα αγάλματα από την Μάλτα. 
 
Οι Αιγινήτες στη Ρώμη και από εκεί στο Μόναχο 
Τρία χρόνια κράτησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βαυαρών και Άγγλων και τελικά 
το 1815 ο Wagner πήγε στη Μάλτα να παραλάβει τα γλυπτά και να τα μεταφέρει 
στη Ρώμη. Εκεί παρέμειναν για πολλά χρόνια, να μελετηθούν και να συμπληρωθούν 
γιατί τότε δεν συνήθιζαν να εκθέτουν ακρωτηριασμένα αγάλματα.  
Τα γλυπτά εκτέθηκαν το 1830 στην Γλυπτοθήκη του Μονάχου και άλλαξαν τις 
αντιλήψεις για την αρχαία ελληνική τέχνη. Ο κόσμος που μέχρι τότε θαύμαζε την 
κλασική τέχνη, μέσα από αυθεντικά έργα και αντίγραφα, αναγνώρισε για πρώτη 
φορά την υψηλή αξία της αρχαϊκής τέχνης.  


