
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   ‘’ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ 

ΛΟΥΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ’’ 

        Στα πλαίσια του μαθήματος Γαλλικών ΣΤ’ τάξης  στο 1ο Δ.Σ. Παλαιοκάστρου, πραγ-

ματοποιήθηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα ‘’ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ 

ΛΟΥΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ’’ κατά το σχολ. έτος 2018-2019. Σκοπός του 

προγράμματος ορίστηκε η ευαισθητοποίηση και η εξοικείωση των μαθητών  με α) τις 

ελληνικές αρχαιότητες σε μουσεία της Ευρώπης και β) το ιστορικό πλαίσιο της μεταφοράς 

των γλυπτών. 

      Ως Παιδαγωγικός στόχος  ορίστηκε:α) η ανάπτυξη της αισθητικής στάσης,  β) η καλλι-

έργεια της ιστορικής και κριτικής σκέψης και γ) ο σεβασμός της πολιτισμικής κληρονομιάς. 

Η Μεθοδολογία, που υιοθετήθηκε ήταν η ανακαλυπτική προσέγγιση και η συνεργατική μά-

θηση.  

       Αφού προβλήθηκε βίντεο για τις Ελληνικές Αρχαιότητες στο Λούβρο, χωρίστηκαν οι 

μαθητές σε 5 ομάδες και αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο για τα εξής θέματα:  

1. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ           2. Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ           3. ΟΙ ΜΑΓΕΜΕΝΕΣ         

4. ΟΙ ΕΡΓΑΣΤΙΝΕΣ                             5. ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Οι παραπάνω εργασίες παρουσιάστηκαν στην τάξη, από τις ομάδες μαθητών. 

                     
1. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                         2. Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ 

 

3. ΟΙ ΜΑΓΕΜΕΝΕΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=r5jTGsPPSaY&list=UU_Y3nizz8ogwHW1RKlcfZdQ&index=16


4. ΟΙ ΕΡΓΑΣΤΙΝΕΣ 

 5. ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

                                                                                                                                                                                                                             

ΛΙΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ 

Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   Η Νίκη της Σαμοθράκης είναι μαρμάρινο γλυπτό αγνώστου 

καλλιτέχνη της ελληνιστικής εποχής, που βρέθηκε στο ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη, 

και παριστάνει φτερωτή τη θεά Νίκη.  

Η ανεύρεση άρχισε το 1863 από μια αρχαιολογική αποστολή, στην οποία επικεφαλής ήταν 

ο Κάρολος Σαμπουαζό (1830-1909), υποπρόξενος της Γαλλίας στην Αδριανούπολη και έκανε 

ανασκαφές στα βόρεια της Σαμοθράκης. Τότε ένας Έλληνας εργάτης αναφώνησε «Κύριε, 

εύραμεν μια γυναίκα»! Είχε βρει τα πόδια και τον κορμό της Νίκης της Σαμοθράκης...                                                                                 

Η Σαμοθράκη βρισκόταν ακόμα υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CF%8C_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%98%CE%B5%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7


Σαμπουαζό χρειαζόταν την άδεια της Υψηλής Πύλης για να μεταφέρει το γλυπτό στη 

Γαλλία. Το άγαλμα έφτασε στο Λούβρο στις 11 Μαΐου του 1864, αλλά με σημαντικές 

ελλείψεις. Είχε βρεθεί σε πολλά κομμάτια, γιατί οι καλλιτέχνες της ελληνιστικής περιόδου 

συνήθιζαν να φτιάχνουν τα γλυπτά σε τμήματα και να τα ενώνουν μετά.  

Το γλυπτό εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου από το 1884. 

ΟΙ ΜΑΓΕΜΕΝΕΣ 

Οι Καρυάτιδες της Θεσσαλονίκης, γνωστές ως «Μαγεμένες» , τα επιβλητικά αμφίπλευρα 

αγάλματα της Θεσσαλονίκης,  τοποθετημένα από τον 2ο-3ο αιώνα μ.Χ. στην περίφημη Στοά 

των Ειδώλων, στο ύψος της Αρχαίας Αγοράς, περίπου. 

Εκεί όπου βρίσκονταν οι «Μαγεμένες» με το πέρασμα των αιώνων αναπτύχθηκε η εβραϊκή 

συνοικία Rogos. Κάπως έτσι, ένα τμήμα από τη Στοά των Ειδώλων με τις καρυάτιδες θα 

βρεθεί ενσωματωμένο στο σπίτι ενός πλούσιου Εβραίου υφασματέμπορα. 

Ο Emmanuel Miller, αφού ολοκλήρωσε τις αρχαιολογικές έρευνές του στη Θάσο έχοντας 

εξασφαλίσει την άδεια του Σουλτάνου Μουράτ Ε΄ και του βεζίρη Φουάτ πασά, με μια 

δωροδοκία του Σουλτάνου, ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση που διήρκεσε μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 1864 για να μεταφέρει τις «Μαγεμένες» της Θεσσαλονίκης στο Παρίσι. 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Το 1800, ο Έλγιν,πρεσβευτής της Μ. Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη, έστειλε συνεργείο 

για να σχεδιάσει τα μνημεία και να λάβει εκμαγεία για τη διακόσμηση της έπαυλής του στη 

Σκωτία. Εκμεταλλευόμενος τη θέση του και τις πολιτικές συγκυρίες, απέκτησε τεράστια 

συλλογή αρχαίων από την Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου και τη Μικρά Ασία. 

Επίσης, με συνεχή και άφθονα δώρα προς τους Τούρκους της Κωνσταντινούπολης και 

Αθήνας και με την άδεια του Καϊμακάμη της Κωνσταντινούπολης , ο Έλγιν πίεσε τους  

Τούρκους προεστώτες της Αθήνας να σιωπήσουν, ενώ τα συνεργεία του, αφαιρούσαν 

τμήματα του γλυπτού διάκοσμου των μνημείων της Ακρόπολης.  

Οι εργασίες διαμελισμού, ακρωτηριασμού και απογύμνωσης του Παρθενώνα ξεκίνησαν το 

1801 και κράτησαν 10 χρόνια.  

      
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ                                          ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 Για να δείτε το ΒΙΝΤΕΟ πατείστε ΕΔΩ                                                                                                                           

                                                                               Η εκπ/κός γαλλικών:  Ομουρίδου Όλγα             

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1884
https://www.youtube.com/watch?v=r5jTGsPPSaY&list=UU_Y3nizz8ogwHW1RKlcfZdQ&index=16

