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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ 

ΡΩΜΗΣ 

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ 

 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

Τα  Μουσεία του Καπιτωλίου αποτελούν 

συγκρότημα αρχαιολογικών μουσείων και μουσείων 

τέχνης στο λόφο του Καπιτωλίου στη Ρώμη της 

Ιταλίας. Το συγκρότημα αποτελείται από 3 παλάτια 

(Palazzo Senatorio, Palazzo dei Conservatori – 16
ος

 

αι. και Palazzo Nuovo - 17
ος

 αι.) τα οποία στεγάζουν 

τα μουσεία και είναι χτισμένα περιμετρικά γύρω από μία ορθογώνια 

αυλή. Τα σχέδια πιθανόν έγιναν από το Μιχαήλ Άγγελο γύρω στο 1536 

μΧ, ενώ η κατασκευή τους 

διήρκησε περισσότερο από 400 

χρόνια. Οι συλλογές των μουσείων 

περιλαμβάνουν μία πληθώρα 

αρχαίων αγαλμάτων, επιγραφών, 

κοσμημάτων, νομισμάτων, 

Μεσαιωνικών και Αναγεννησιακών 

έργων τέχνης και άλλα πολλά 

αντικείμενα. Η ιστορία των 

μουσείων ανάγεται στο 1471, όταν ο Πάπας Σίξτος Δ’ δώρισε στο λαό 

της Ρώμης τη μεγάλη του συλλογή από μπρούτζινα αγάλματα και τα 

τοποθέτησε στο λόφο του Καπιτωλίου. Η τοποθέτηση των αγαλμάτων 

στο λόφο του Καπιτωλίου θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, αφού 

επανέφερε στη Ρώμη κάποια από τη χαμένη της λαμπρότητα. Οι 

συλλογές των μουσείων σταδιακά εμπλουτίστηκαν από τις συνεχείς 

ανασκαφές, ενώ τα ευρήματα συνδέονταν στενά με τη Ρώμη. Στα μέσα 

του 16
ου

 αι. ένα πλήθος σημαντικών ευρημάτων τοποθετήθηκαν στο 

λόφο του Καπιτωλίου, μεταξύ αυτών ένα χάλκινο άγαλμα του Ηρακλή. 

Το τελικό σχέδιο των μουσείων διαμορφώθηκε τα δεύτερο μισό του 16
ου

 

αι., όταν τα μουσεία απέκτησαν ένα μεγάλο αριθμό έργων ύστερα από 

την απόφαση του πάπα Πίου Ε’ ν’ απαλλαγεί από τα παγανιστικά έργα 

τέχνης. Τα μουσεία άνοιξαν για το κοινό το 1734(γινόμενα έτσι τα πρώτα 
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ανοιχτά για το κοινό μουσεία), όταν ο 

πάπας Κλεμεντίνος Ζ’ απέκτησε και 

δώρισε μία σημαντική συλλογή έργων 

τέχνης. Ο 19
ος

 αι. υπήρξε ιδιαίτερα 

κρίσιμος για τα μουσεία, τα οποία το κατά 

το τέλος του υπέστησαν σημαντική 

επέκταση, λόγω της θέσπισης της Ρώμης ως πρωτεύουσας της 

νεοσυσταθείσας ηνωμένης Ιταλίας. Για να φιλοξενηθούν τα νέα 

ευρήματα από τις ανασκαφές, στο Palazzo dei Conservatori 

δημιουργήθηκαν νέες αίθουσες, ενώ πολλά εκθέματα φιλοξενήθηκαν 

στην ‘Οκταγωνική Αίθουσα’ (Octagonal Hall), αίθουσα χτισμένη για 

αυτό το σκοπό στον εσωτερικό κήπο του πρώτου ορόφου του Palazzo dei 

Conservatori. Επίσης, οι συλλογές των νομισμάτων και των μεταλλίων 

στήθηκαν εκείνη την περίοδο. Οι συλλογές ανατοποθετήθηκαν τον 20
ο
 

αι. από τον Rodolfo Lanciani. Το 

1925 χτίστηκε το Palazzo 

Caffarelli- Clementino, δίπλα από 

την ορθογώνια αυλή. Το 1952 

δημιουργήθηκε επιπλέον χώρος, 

γνωστός ως Bracco Nuovo, σε μία 

νέα πτέρυγα του Palazzo dei 

Conservatori. Το 1957 

δημιουργήθηκε μία αίθουσα που 

φιλοξενούσε περισσότερες από 1400 επιγραφές λατινικής και ελληνικής 

προέλευσης, η οποία όμως έκλεισε λίγο καιρό αργότερα λόγω 

προβλημάτων διαρροής νερού. Πολλά νέα κτήρια έχουν χτιστεί για να 

στεγάσουν τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των εκθεμάτων, τα οποία 

είναι το Tabilarium, το Giardino Romano, το Capitoline Coin Cabinet και 

το Castellani Collection. Επισκευές έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 

χρόνια σε αρκετά εκθέματα των μουσείων, μεταξύ αυτών του Κενταύρου 

από τη βίλλα του Αδριανού, η κεφαλή της Μέδουσας κ.α. Τα μουσεία 

λειτουργούν από Τρίτη έως Σάββατο από τις 9.00 έως τις 14.00. Δε 

λειτουργούν τη Δευτέρα, την 1
η
 Ιανουαρίου, την 1

η
 Μαΐου και την 25

η
 

Δεκεμβρίου. 
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B. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 

Τα μουσεία, ιδίως το Palazzo Nuovo φιλοξενούν μία πληθώρα αρχαίων 

ελληνικών ευρημάτων.  Τα βασικότερα από αυτά είναι: 

Στην αίθουσα Gallery του Palazzo Nuovo 

 Κεφαλή του Απόλλωνα (1) 

 Κεφαλή Θεάς (2) 

 Άγαλμα Μεθυσμένης Ηλικιωμένης Γυναίκας (3) 

 Άγαλμα της Λήδας με τον Κύκνο (4) 

 Άγαλμα του Ηρακλή να σκοτώνει τη Λερναία Ύδρα (επισκευασμένο) 

(5) 

 Άγαλμα Δισκοβόλου επισκευασμένο ως Πληγωμένος Πολεμιστής (6) 

 Άγαλμα του Ηρακλή ως βρέφος να στραγγαλίζει τα φίδια (7) 

 Άγαλμα του Έρωτα να τραβά το τόξο του (8) 

Στην αίθουσα Main Staircase του Palazzo Nuovo 

 Άγαλμα Ιέρειας ή Μούσας (9) 

Στην αίθουσα Hall of the Doves του Palazzo Nuovo 

 Άγαλμα μικρού κοριτσιού με περιστέρι (10) 

Στην αίθουσα Cabinet of Venus του Palazzo Nuovo 

 Η Αφροδίτη του Καπιτωλίου (11) 

Στην αίθουσα Hall of the Philosophers του Palazzo Nuovo 

 Ερμαϊκή Στήλη του Ευριπίδη (12) 

 Ερμαϊκή Στήλη του Ομήρου (13) 

 Ερμαϊκή Στήλη του Σωκράτη (14) 

 Ερμαϊκή Στήλη του Πυθαγόρα (15) 

Στην αίθουσα Great Hall του Palazzo Nuovo 

 Άγαλμα του Πόθου ως Απόλλωνα Κιθαρωδού (16) 

 Άγαλμα Αμαζόνας (17) 

 Άγαλμα του Απόλλωνα – Αντίγραφο του αγάλματος του Ομφαλού 

Απόλλωνα (18) 
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Στην αίθουσα Hall of the Faun του Palazzo Nuovo 

 Άγαλμα Φαύνου σε κόκκινο μάρμαρο (19) 

Στην αίθουσα Hall of the Galatian του Palazzo Nuovo 

 Άγαλμα του Αντίνοου του Καπιτωλίου (20) 

 Άγαλμα τραυματισμένης Αμαζόνας (21) 

 Άγαλμα αναπαυόμενου Σατύρου (22) 

 Άγαλμα του Έρωτα και της Ψυχής (23) 

 Ο Θνήσκων Γαλάτης (24) 

Στην αίθουσα Castellani Halls του Palazzo dei Conservatori 

 Αθλητής που αντλεί νερό από πηγάδι (αττική κύλικα) (25) 

 Αθλητής στους ώμους (αττική κύλικα) (26) 

 Η τύφλωση του Πολύφημου και ναυμαχία (κρατήρας) (27) 

Στην αίθουσα Halls of the Horti Tauriani – Vettiani του Palazzo dei 

Conservatori 

 Κεφαλή θεότητας (28) 

 Κεφαλή της Υγείας (29) 

Στην αίθουσα Halls of the Horti of Maecenas του Palazzo dei 

Conservatori 

 Άγαλμα του Μαρσύα (30) 

 Ερμαϊκή στήλη του Μενάνδρου (31) 

 Άγαλμα του Ηρακλή να μάχεται (32) 

 Κεφαλή Αμαζόνας (33) 

 Άγαλμα της Μελπομένης (34) 

 Άγαλμα της Καλλιόπης (35) 

 Γλυπτό που απεικονίζει Διονυσιακά έθιμα (36) 

 



ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

Γιώργος Πέππας – Αρχαία Ελληνικά Εκθέματα στα Μουσεία της Ευρώπης Σελίδα 5 
 

Γ. ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 
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(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 
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(9) 

 

(10) 

 

(11) 

 

(12) 
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(13) 

 

(14) 

 

(15) 

 

(16) 
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(17) 

 

(18) 

 

(19) 

 

(20) 
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(24) 
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Δ. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ 

 Η Κεφαλή του Απόλλωνα (1) αποτελεί μαρμάρινο άγαλμα από 

σκαλισμένο με βάση ένα πρωτότυπο ελληνικό του 4
ου

 αι. πΧ ύψους 

52 εκ. Αποκτήθηκε από τη συλλογή Albani. 

 Η Κεφαλή Θεάς (2) αποτελεί άγαλμα της ελληνιστικής περιόδου  

ύψους 61 εκ. σκαλισμένο σε μάρμαρο. Αποκτήθηκε από τη συλλογή 

Albani. 

 Το Άγαλμα Μεθυσμένης Ηλικιωμένης Γυναίκας (3) είναι μαρμάρινο 

γλυπτό της ελληνιστικής περιόδου με ύψος 91 εκ. Αποκτήθηκε το 

1620 από τη συλλογή Verospi-Vitelleschi. 

 Το Άγαλμα της Λήδας με τον Κύκνο (4) αποτελεί μαρμάρινο άγαλμα 

του Τιμόθεου (360 πΧ) ύψους 132 εκ. Το σύμπλεγμα αναπαριστά την 

ερωτική σχέση μεταξύ της Λήδας και του Δία με τη μορφή ενός 

κύκνου. Η Λήδα παρουσιάζεται γυμνή, με το αριστερό της χέρι 

σηκώνει το μανδύα της για να προστατεύσει τον κύκνο από κάποιον 

αετό, ενώ με το δεξί της χέρι κρατάει τον κύκνο. Η μορφή γέρνει σ’ 

έναν κορμό δέντρου τοποθετημένο στα δεξιά της. Αποκτήθηκε από τη 

συλλογή Albani. 

 Το Άγαλμα του Ηρακλή να σκοτώνει τη Λερναία Ύδρα (5) είναι 

μαρμάρινο άγαλμα ύψους 2 μ. της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου. 

Επισκευάστηκε τον 17
ο
 αι. από τον Alessandro Algardi. 

 Το Άγαλμα Δισκοβόλου (6) μαρμάρινο άγαλμα ύψους 148 εκ. του 1
ου

 

αι. πΧ. Επισκευάστηκε από τον  Pierre-Etienne Monnot (1658-1733). 

Έφτασε στα Μουσεία ως δωρεά του Πάπα ΧΙΙ από τη συλλογή του. 

 Το Άγαλμα του Ηρακλή να στραγγαλίζει τα φίδια (7) είναι μαρμάρινο 

άγαλμα 64 εκ. του 2
ου

 αι. πΧ. Αποκτήθηκε από τη συλλογή Albani. 

 To Άγαλμα του Έρωτα να τραβάει το τόξο του (8) είναι μαρμάρινο 

άγαλμα του Λυσίππου ύψους 123 εκ. Αποτελεί δωρεά του Βενέδικτου 

XIV το 1753. 

 Το Άγαλμα Ιέρειας ή Μούσας (9) είναι μαρμάρινο άγαλμα 

ελληνιστικής παραγωγής και ύψους 213.5 εκ. Βρέθηκε στην έπαυλη 

του Αδριανού στο Τίβολι. 

 Το Άγαλμα Νεαρού Κοριτσιού με Περιστέρι (10) αποτελεί  ελληνιστικό 

μαρμάρινο άγαλμα 95 εκ. Αποκτήθηκε από τη συλλογή Albani. 
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 Η Αφροδίτη του Καπιτωλίου (11) αποτελεί αντιγραφή ενός αγάλματος 

του Πραξιτέλους κατασκευασμένο τον 4
ο
 αι. πΧ. Είναι μαρμάρινο 

άγαλμα ύψους 193 εκ., δωρεά του Βενέδικτου XIV το 1752.  

 Η Ερμαϊκή Στήλη του Ευριπίδη (12) αποτελεί μαρμάρινο άγαλμα του 

4
ου

 αι. πΧ (ερμαϊκή στήλη) ύψους 45.6 εκ. Αποκτήθηκε από τη 

συλλογή Verospi-Vitelleschi. 

 Η Ερμαϊκή Στήλη του Ομήρου (13) αποτελεί μαρμάρινο άγαλμα ύψους 

54 εκ. ελληνιστικής παραγωγής (200 πΧ). Αποκτήθηκε από τη 

συλλογή Albani. 

 Η Ερμαϊκή Στήλη του Σωκράτη (14) είναι μαρμάρινο άγαλμα ύψους 

54.8 εκ. κατασκευασμένο το β’ μισό του 4
ου

 αι. πΧ  

 Η Ερμαϊκή Στήλη του Πυθαγόρα (15) αποτελεί μαρμάρινο άγαλμα 

ύψους 49.3 εκ. κατασκευασμένο γύρω στα μισά του Χρυσού Αιώνα. 

Αποκτήθηκε από τη συλλογή Giustinani.  

 Το Άγαλμα του Πόθου ως  Απόλλωνα Κιθαρωδού – επισκευασμένο 

(16) αποτελεί μαρμάρινο άγαλμα του γλύπτη Σκόπα του Πάριου 

ύψους 181 εκ. το οποίο χρονολογείται τον 4
ο
 αι. πΧ. Αποκτήθηκε από 

τη συλλογή Albani. 

 Το Άγαλμα Πληγωμένης Αμαζόνας (17) είναι μαρμάρινο άγαλμα του 

Σωσικλή (1
ος

 αι. πΧ), αντιγραφή ενός αυθεντικού του Πολύκλειτου 

(5
ος

 αι. πΧ). Έχει ύψος 202 εκ., είναι μαρμάρινο και αποκτήθηκε από 

τη συλλογή Albani. 

 Το Άγαλμα του Απόλλωνα (18) είναι μαρμάρινο άγαλμα ύψους 181 

εκ., αντίγραφο ενός πρωτότυπου της περιόδου 480 – 460. 

Αποκτήθηκε από τη συλλογή Albani. 

 Το Άγαλμα Φαύνου σε κόκκινο μάρμαρο (19) αποτελεί άγαλμα της 

ελληνιστικής περιόδου σε κόκκινο μάρμαρο, ύψους 167.5 εκ. Είναι 

δωρεά του Βενέδικτου 14
ου

 το έτος 1746. 

 O Αντίνοος του Καπιτωλίου (20) είναι μαρμάρινο άγαλμα ύψους 180 

εκ. 

 Το Άγαλμα Πληγωμένης Αμαζόνας (21) είναι μαρμάρινο άγαλμα του 

Φειδία ύψους 197 εκ., το κεφάλι του οποίου έχει αντικατασταθεί από 

ένα αντίγραφο. 

 Το Άγαλμα του Αναπαυόμενου Σατύρου (22) αποτελεί μαρμάρινο 

άγαλμα του Πραξιτέλους ύψους 170.5 εκ. 

 Το Άγαλμα του Έρωτα και της Ψυχής (23) αποτελεί μαρμάρινο άγαλμα 

ύψους 125.4 εκ., ελληνιστικής παραγωγής του 2
ου

 αι. π.Χ. 
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 Ο Θνήσκων Γαλάτης (24) είναι άγαλμα κατασκευασμένο στην 

Πέργαμο, ύψους 93 εκ. Εκτενέστερη αναφορά στο άγαλμα θα γίνει 

παρακάτω. 

 Η Αττική Κύλικα Αθλητή να αντλεί νερό από πηγάδι (25) αποτελεί 

ερυθρόμορφη κύλικα κατασκευασμένη τα πρώτα 30 χρόνια του 5
ου

 αι. 

π.Χ. από τερακότα. 

 Η Αττική Κύλικα με τον αθλητή στους ώμους (26) είναι ερυθρόμορφη 

αττική κύλικα κατασκευασμένη τα πρώτα 30 χρόνια του 5
ου

 αι. π.Χ. 

από τερακότα. 

 Ο Κρατήρας με την Τύφλωση του Πολύφημου και Ναυμαχία (27) είναι 

κρατήρας του 7
ου

 αι. κατασκευασμένος από τερακότα. 

 Η Κεφαλή Θεότητας (28) αποτελεί μαρμάρινο άγαλμα του 

Κηφισόδοτου, παραγωγής 4
ου

 αι. π.Χ. που απεικονίζει απροσδιόριστη 

γυναικεία θεότητα. 

 Το Άγαλμα  της Υγείας (29) είναι  μαρμάρινο άγαλμα ύψους 211 εκ. 

παραγωγής 1
ου

 αι. π.Χ. 

 Το Άγαλμα του Μαρσύα (30) είναι μαρμάρινο άγαλμα ύψους 266 εκ. 

 Η Ερμαϊκή Στήλη του Μενάνδρου (31) είναι μαρμάρινη ερμαϊκή στήλη 

παραγωγής του 3
ου

 αι. π.Χ. 

 Το Άγαλμα του Ηρακλή να Μάχεται (32) είναι μαρμάρινο άγαλμα 

κατασκευασμένο στα τέλη του 4
ου

 αι. π.Χ. 

 Ή Κεφαλή Αμαζόνας (33) αποτελεί μαρμάρινη κεφαλή του 5
ου

 αι. π.Χ. 

 Το Άγαλμα της Μελπομένης (34) αποτελεί μαρμάρινο άγαλμα της 

ελληνιστικής περιόδου ύψους 155 εκ. 

 Το Άγαλμα της Καλλιόπης (35) είναι μαρμάρινο άγαλμα 121 εκ. της 

ελληνιστικής περιόδου. 

 Το Γλυπτό που απεικονίζει Διονυσιακά Έθιμα (36) αποτελεί 

ελληνιστικό μαρμάρινο γλυπτό του 2
ου

 αι. π.Χ. 
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Ε. Ο ΘΝΗΣΚΩΝ ΓΑΛΑΤΗΣ 

Αποτελεί ρωμαϊκό μαρμάρινο 

αντίγραφο ενός χαμένου 

ορειχάλκινου αρχαιοελληνικού 

αγάλματος. Το άγαλμα 

κατασκευάστηκε μεταξύ 220 

και 230 πΧ. Παραγγέλθηκε από 

τον Άτταλο Α’ της Περγάμου 

εξαιτίας της νίκης του επί των 

Γαλατών. Ο γλύπτης παραμένει άγνωστος, εάν και έχει επικρατήσει η 

άποψη πως ήταν ο Επίγονος. Το άγαλμα απεικονίζει έναν ετοιμοθάνατο 

πολεμιστή Γαλάτη. Δίπλα στη μορφή του πολεμιστή βρίσκονται η 

τρομπέτα και το ξίφος του, άχρηστα πλέον. Η μορφή είναι γυμνή, εκτός 

ενός λαιμαρίου, με πολεμική κώμη και μουστάκι. Ο πολεμιστής 

αντιστέκεται στον επερχόμενο θάνατο, ενώ έχει πέσει κάτω κρατώντας  

το γόνατό του. Είναι γυμνασμένος όπως και το άγαλμα είναι 

εγκωμιαστικό, γεγονός που επιβεβαιώνει πως οι Έλληνες αναγνώριζαν 

τον ηρωισμό των ηττημένων.  
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