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Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας

• Αποτελεί το σπουδαιότερο μουσείο της
χώρας και ένα από τα σημαντικότερα του
κόσμου, στον τομέα της Αρχαίας τέχνης.

• Στις συλλογές του εκπροσωπούνται όλοι οι
πολιτισμοί που άνθισαν στον ελληνικό χώρο
από την προϊστορική εποχή ως το τέλος
της ρωμαϊκής περιόδου.

• Στεγάζεται στο επιβλητικό νεοκλασικό
κτήριο, που οικοδομήθηκε στα τέλη του
19ου αιώνα σε σχέδια του L. Lange και
τελικά διαμορφώθηκε από τον Ernst Ziller.



Ποσειδώνας του Αρτεμισίου

• Xάλκινο άγαλμα θεού, το οποίο βρέθηκε
στον βυθό της θάλασσας κοντά στο
ακρωτήριο Aρτεμίσιο, στη βόρεια Eύβοια.

• O θεός, σε έντονο διασκελισμό, τεντώνει
μπροστά το αριστερό χέρι, ενώ με το δεξί
κρατούσε τον κεραυνό ή την τρίαινα. Oι
γνώμες διίστανται για το αν αποδίδεται ο
Δίας ή ο Ποσειδώνας.

• Tο άγαλμα είναι ένα από τα λίγα σωζόμενα
πρωτότυπα έργα του αυστηρού ρυθμού με
θαυμάσια απόδοση της κίνησης και της
διάπλασης του κορμιού, αναμφίβολα
δημιούργημα μεγάλου γλύπτη της πρώιμης
κλασικής εποχής. Ύψος 2,09μ.



Χάλκινο άγαλμα έφηβου αθλητή
(340-330 π.Χ.)

• Bρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή του
Mαραθώνα το 1925.

• Tο άγαλμα, μεγέθους μικρότερου του
φυσικού, παριστάνει έναν έφηβο νικητή σε
κάποιον αγώνα. Στο δεξί υψωμένο χέρι του
κρατούσε κάποιο αντικείμενο, χαμένο
σήμερα. Άγνωστο είναι επίσης τι
αντικείμενο κρατούσε στο αριστερό χέρι,
προς το οποίο στρέφει την κεφαλή και
προσηλώνει το βλέμμα.

• Tο άγαλμα είναι ένα από τα
αριστουργήματα της ύστερης κλασικής
περιόδου και σχετίζεται με τη σχολή του
Πραξιτέλη. Ύψος 1,30μ.



Προσωπίδα του Αγαμέμνονα

• Χρυσή νεκρική προσωπίδα, γνωστή με τη
συμβατική ονομασία ''προσωπίδα του
Αγαμέμνονα''. Μυκήνες, Ταφικός Κύκλος Α,
Τάφος V, 16ος αι. π.Χ.

• Αποδίδεται η επιβλητική μορφή
γενειοφόρου ανδρός.

• Η προσωπίδα είναι κατασκευασμένη από
έλασμα, με τα χαρακτηριστικά του
προσώπου έκτυπα.

• Οι οπές στην περιοχή των αυτιών
υποδεικνύουν ότι η προσωπίδα
στερεωνόταν στο πρόσωπο με τη βοήθεια
νήματος.



Μηχανισμός των Αντικυθήρων

• Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων,
γνωστός και ως υπολογιστής των
Αντικυθήρων ή αστρολάβος των
Αντικυθήρων, λειτουργούσε ως α
ναλογικός μηχανικός υπολογιστής και
όργανο αστρονομικών παρατηρήσεων
και παρουσιάζει ομοιότητες με
πολύπλοκο ωρολογιακό μηχανισμό.

• Τα χαρακτηριστικά κατασκευής του
υποδηλώνουν ότι είχε κατασκευαστεί
κατά τη διάρκεια της Ελληνιστικής
Περιόδου (336 - 30 π.Χ.)

• Αποτελείται από 82 θραύσματα εκ των
οποίων τα επτά είναι τα μεγαλύτερα.



Μουσείο της Ακρόπολης

• Το Μουσείο Ακρόπολης είναι ένα
αρχαιολογικό μουσείο επικεντρωμένο
στα ευρήματα του αρχαιολογικού
χώρου της Ακρόπολης των Αθηνών.

• Κτίστηκε για να στεγάσει κάθε
αντικείμενο που έχει βρεθεί πάνω στον
ιερό βράχο της Ακρόπολης και στους
πρόποδές του καλύπτοντας μία ευρεία
χρονική περίοδο από τη Μυκηναϊκή
περίοδο έως τη Ρωμαϊκή και
Παλαιοχριστιανική Αθήνα.



Ανάγλυφο, «Η σκεπτόμενη Αθηνά»

• Έργο πλαστικής που χρονολογείται γύρω
στο 460 π.Χ. (Κλασική Εποχή)

• Βρέθηκε σε δύο τμήματα το 1888 στα νότια
του Παρθενώνα .

• Εικονίζει την Αθηνά μπροστά σε μία χαμηλή
στήλη.

• Η θεά φοράει πέπλο που σφίγγεται στη
μέση με ζώνη και κράνος κορινθιακού
τύπου. Με το ένα χέρι στηρίζεται στο δόρυ
της και το άλλο είναι ακουμπισμένο στον
γοφό. Τα πόδια της είναι γυμνά. Το βάρος
του σώματος πέφτει στο δεξί πόδι ενώ το
αριστερό, λυγισμένο προς τα πίσω, μόλις
που πατά με τα δάχτυλα στο έδαφος. Έχει
το κεφάλι σκυμμένο και το βλέμμα
στραμμένο προς τη χαμηλή στήλη που
βρίσκεται μπροστά της.



Αρχαίος Ναός Αθηνάς Πολιάδας
Το αέτωμα της Γιγαντομαχίας

• Αρχιτεκτονικό γλυπτό της αρχαϊκής εποχής,
που χρονολογείται γύρω στο 520-500 π.Χ.

• Πρόκειτα για έργο του Αντήνορα ή του
Ένδοιου.

• Στο κέντρο του αετώματος εικονίζεται η
Αθηνά που καταβάλλει με το δόρυ που θα
κρατούσε στο δεξί χέρι τον
Γίγαντα Εγκέλαδο, από τον οποίο σώζεται
μόνο το άκρο του αριστερού ποδιού. Δίπλα,
ένας πληγωμένος Γίγαντας ανακάθεται στο
έδαφος προσπαθώντας να στηριχτεί στη
χαμένη σήμερα ασπίδα του ενώ δύο ακόμη
Γίγαντες είναι πεσμένοι στις γωνίες του
αετώματος.



Ερέχθειο. Καρυάτιδα, Κόρη B

• Αρχιτεκτονικό γλυπτό της Κλασικής Εποχής, που
χρονολογείται γύρω στο 420 – 415 π.Χ.

• Μία από τις έξι Κόρες, γνωστές ως Καρυάτιδες, οι
οποίες στήριζαν αντί για κίονες, την οροφή της
νότιας πρόστασης του Ερεχθείου.

• Πέντε από τις Καρυάτιδες, οι Κόρες Α, Β, D, E, F
βρίσκονται στην Ελλάδα ενώ η έκτη, η Κόρη C
βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, μετά
την απόσπασή της το 1804 από τον λόρδο του Elgin.

• Το 1979 οι Κόρες απομακρύνθηκαν από το μνημείο
προκειμένου να προστατευτούν από την
ατμοσφαιρική ρύπανση. Στη θέση τους στο Ερέχθειο
τοποθετήθηκαν πιστά αντίγραφα. Από το 2009
εκτίθενται στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.



Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

• Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
παρουσιάζει την ιστορία του
φημισμένου δελφικού ιερού και του πιο
ξακουστού μαντείου του αρχαίου
ελληνικού κόσμου.

• Περιλαμβάνει αντικείμενα, που
καλύπτουν χρονολογικά πολλούς
αιώνες. Τα περισσότερα είναι
προσφορές των πιστών στο ιερό και
χρονολογούνται στην περίοδο ακμής
του, από την αρχαϊκή έως τη ρωμαϊκή
εποχή.



O Ηνίοχος
• Το άγαλμα του Ηνίοχου αποτελεί το
σωζόμενο τμήμα χάλκινου συμπλέγματος
που είχε αφιερωθεί στο ιερό από
τους Δεινομενίδες, δυναστική οικογένεια
της Γέλας στη Σικελία, γύρω στο 470 π.Χ.

• Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γλυπτά
της αρχαίας ελληνικής τέχνης της πρώιμης
κλασικής εποχής.

• Η δημιουργία του χρονικά τοποθετείται
αμέσως μετά τους Περσικούς Πολέμους,
ενώ ως δημιουργός του έχει προταθεί
ο Πυθαγόρας από το Ρήγιο ή, κατ' άλλους,
ο Κάλαμις ή ο Κριτίας.



Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας

• Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας

παρουσιάζει τη μακραίωνη ιστορική

εξέλιξη ενός από τα λαμπρότερα ιερά της

αρχαιότητας, που ήταν αφιερωμένο στον

Δία και αποτέλεσε την κοιτίδα των

Ολυμπιακών Αγώνων.

• Περιλαμβάνει τη μόνιμη έκθεση

ευρημάτων από τις ανασκαφές στον ιερό

χώρο της Άλτεως, τα οποία χρονολογούνται

από τα προϊστορικά έως και τα πρώτα

χριστιανικά χρόνια.



Ερμής του Πραξιτέλη

• Το πιο γνωστό άγαλμα του Μουσείου
απεικονίζει τον Ερμή που στηρίζεται σε
κορμό δένδρου και κρατά στο αριστερό
χέρι του τον μικρό Διόνυσο.

• Το άγαλμα, κύριος εκπρόσωπος του
ελληνικού κάλλους, υπέστη επεμβάσεις
στα ρωμαϊκά χρόνια όταν μεταφέρθηκε
στο Ηραίο.

• Χρονολογείται γύρω στο 340 π.Χ., στην
μετάβαση από την ύστερη κλασική στην
πρώιμη ελληνιστική γλυπτική.



Αρχαιολογικό Μουσείο Βεργίνας

Στο μουσείο εκτίθενται εκατοντάδες
μοναδικά αντικείμενα τα οποία
περιλαμβάνουν περίτεχνες χρυσές
δημιουργίες, πολυτελή κοσμηματοποιία,
πολύχρωμες τοιχογραφίες και ψηφιδωτά
αλλά και εκατοντάδες άλλα αρχαία
αντικείμενα.



Η χρυσή λάρνακα του Φίλιππου Β΄

• Φτιαγμένη ολόκληρη από παχιά ελάσματα
χρυσού 24 καρατίων που το συνολικό τους
βάρος φτάνει σχεδόν τα 8 κιλά, η λάρνακα,
στην οποία είχαν αποτεθεί τα οστά του
νεκρού βασιλιά, είναι ένα από τα
πολυτιμότερα αντικείμενα του αρχαίου
κόσμου που έφτασαν ως εμάς.

• Είναι πλούσια διακοσμημένη με φυτικά
κοσμήματα και με λουλούδια, ενώ στο
καπάκι της αναπτύσσεται ένα μεγάλο
δεκαεξάκτινο αστέρι.

• Το χρυσό αστέρι από διακοσμητικό μοτίβο
σταδιακά απέκτησε συμβολική αξία και έγινε
ο ήλιος-θυρεός των Μακεδόνων βασιλέων.



Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

• Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι
από τα πιο μεγάλα και αξιόλογα μουσεία
στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα
στην Ευρώπη.

• Κυρίαρχη θέση στις συλλογές του κατέχουν
τα μοναδικά αριστουργήματα της μινωικής
τέχνης, την οποία μπορεί κανείς να
θαυμάσει σε όλη της την εξέλιξη.

• Η συλλογή με τις μινωικές αρχαιότητες είναι
η σημαντικότερη στον κόσμο και το μουσείο
δίκαια θεωρείται το κατ' εξοχήν μουσείο
του μινωικού πολιτισμού.



Ο Δίσκος της Φαιστού
• Το πιο γνωστό δείγμα της ιερογλυφικής μινωικής
γραφής είναι ο μοναδικός στο είδος του δίσκος, που
βρέθηκε σε ένα μικρό δωμάτιο του ανακτόρου της
Φαιστού. Χρονολογείται στις αρχές των
νεοανακτορικών χρόνων (17ος αι. π.Χ.) και διατηρείται
ακέραιος.

• Στις δύο πλευρές του έχουν αποτυπωθεί 45 σύμβολα
σε μία σειρά, που ακολουθεί σπειροειδή διάταξη,
ξεκινώντας από την περιφέρεια και καταλήγοντας στο
κέντρο. Η αποτύπωσή τους έγινε με σφραγίδες, όταν ο
πηλός ήταν ακόμη νωπός και για το λόγο αυτό ο δίσκος
θεωρείται το παλαιότερο γνωστό δείγμα τυπογραφίας.

• Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διάφορες
αποκρυπτογραφήσεις του κειμένου. Η επικρατέστερη
άποψη της σύγχρονης έρευνας είναι, ότι ίσως αποδίδει
κάποιο θρησκευτικό κείμενο ή ύμνο.



Ευρώπη

 Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο

Μουσείο Λουβρου, Παρίσι

Μουσείο του Πράδο, Μαδρίτη

 Εθνικό Μουσείο Τέχνης Reina Sofia, Μαδρίτη

Μουσείο Περγάμου, Βερολίνο

Μουσείο Βαν Γκογκ, Άμστερνταμ

 Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη



Βρετανικό Μουσείο

• Το Βρετανικό Μουσείο είναι μουσείο της
ανθρώπινης ιστορίας και πολιτισμού στο
Λονδίνο.

• Οι συλλογές του, οι οποίες αριθμούν
περισσότερα από επτά εκατομμύρια
αντικείμενα, είναι από τις μεγαλύτερες και
πιο περιεκτικές στον κόσμο και προέρχονται
από όλες τις ηπείρους, απεικονίζοντας και
καταγράφοντας την ιστορία του ανθρώπινου
πολιτισμού από την απαρχή του έως και
σήμερα.



Ερέχθειο. Καρυάτιδα, Κόρη C

Μία από τις έξι Κόρες, γνωστές ως
Καρυάτιδες, οι οποίες στήριζαν αντί για
κίονες, την οροφή της νότιας πρόστασης
του Ερεχθείου.



Γλυπτά του Παρθενώνα
• Από τους 97 σωζόμενους λίθους από τη ζωφόρο του
Παρθενώνα, οι 56 βρίσκονται στο Λονδίνο και οι 40
στην Αθήνα. Από τις 64 σωζόμενες μετόπες, οι 48
βρίσκονται στην Αθήνα και οι 15 στο Λονδίνο. Από
τις 28 σωζόμενες μορφές των αετωμάτων, οι 19
βρίσκονται στο Λονδίνο και οι 9 στην Αθήνα.

• Η ζωφόρος του Παρθενώνα θεωρείται ότι
απεικονίζει την Πομπή των Παναθηναίων. Οι
μετόπες εικονίζουν: στην ανατολική πλευρά τη
Γιγαντομαχία, στην δυτική πλευρά την
Αμαζονομαχία, στην βόρεια τον Τρωικό Πόλεμο και
στην νότια πλευρά τη μάχη μεταξύ Κενταύρων και
Λαπίθων. Στο ανατολικό αέτωμα αναπαρίσταται η
γέννηση της Αθηνάς, ενώ στο δυτικό αέτωμα η
διαμάχη της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την
κηδεμονία της Αθήνας.



Ο Δισκοβόλος του Μύρωνα

• Ο Δισκοβόλος είναι φημισμένο
χάλκινο έργο του αρχαίου Έλληνα
καλλιτέχνη Μύρωνα, που
χρονολογείται γύρω στο 450 π.Χ.

• Απεικονίζει ένα νεαρής ηλικίας
δισκοβόλο λίγο πριν ρίξει τον δίσκο.

• Το αυθεντικό χάλκινο έργο έχει χαθεί
από την αρχαιότητα.

• Ο ανδριάντας, όμως, μας είναι
γνωστός από τα ρωμαϊκά μαρμάρινα
αντίγραφα του αλλά και από τις
περιγραφές του Λουκιανού.



Η Στήλη της Ροζέττας

• Η Στήλη της Ροζέττας είναι μια πέτρινη
πλάκα από γρανοδιορίτη, που προέρχεται
από τον ναό του Πτολεμαίου Ε΄ του
Επιφανούς.

• Χρονολογείται στον 2ο αι. π.Χ. και φέρει μια
εγχάρακτη επιγραφή σε δύο γλώσσες
(αιγυπτιακή και ελληνική) και τρία
συστήματα γραφής (ιερογλυφική, δημώδη
αιγυπτιακή, ελληνική)



Μουσείο του Λούβρου

• Το μουσείο του Λούβρου είναι ένα από
τα μεγαλύτερα και παλαιότερα
μουσεία τέχνης στον κόσμο.

• Βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού
στις όχθες του Σηκουάνα και εκθέτει
35.000 έργα τέχνης - το 8% των
αποκτημάτων του, που υπολογίζονται
στα 445.000 κομμάτια.

• Οι μόνιμες συλλογές του μουσείου
καταλαμβάνουν συνολικά έκταση
60.600 τετραγωνικών μέτρων και
ανάμεσα σε αυτές είναι και οι
ελληνικές, που καλύπτουν 25 αίθουσες
ή χώρους.



Αφροδίτη της Μήλου

• Η Αφροδίτη της Μήλου είναι πολύ γνωστό
μαρμάρινο άγαλμα, του τέλους
ελληνιστικής - αρχών ρωμαϊκής εποχής
(περί το 150 - 50 π.Χ.), το οποίο βρέθηκε,
την άνοιξη του 1820, σε αγροτική περιοχή
της Μήλου.

• Το άγαλμα βρέθηκε σε πάνω από 6 χωριστά
κομμάτια και κατέληξε ένα χρόνο αργότερα
στο Μουσείο του Λούβρου, όπου και
εκτίθεται μέχρι σήμερα.

• Η Αφροδίτη της Μήλου θεωρείται
καταπληκτικό έργο της ελληνιστικής τέχνης,
το οποίο συνδυάζει αρμονικά τη γυναικεία
ομορφιά και θηλυκότητα.



Νίκη της Σαμοθράκης

Η Νίκη της Σαμοθράκης είναι μαρμάρινο
γλυπτό αγνώστου καλλιτέχνη της ελληνιστικής
εποχής, που βρέθηκε στο Ιερό των Μεγάλων
Θεών στην Σαμοθράκη και παριστάνει
φτερωτή τη Θεά Νίκη.



Μόνα Λίζα, Λεονάρντο ντα Βίντσι

• Η Μόνα Λίζα (γνωστή και ως Τζιοκόντα)
είναι προσωπογραφία που ζωγράφισε
ο Ιταλός καλλιτέχνης Λεονάρντο ντα Βίντσι.

• Πρόκειται για ελαιογραφία σε
ξύλο λεύκης, που ολοκληρώθηκε μέσα στη
χρονική περίοδο 1503-1519.

• Αποτελεί ιδιοκτησία του Γαλλικού
Κράτους, και εκτίθεται στο Μουσείο του
Λούβρου, στο Παρίσι.

• Ο πίνακας, διαστάσεων 77 εκ. × 53 εκ.,
απεικονίζει μία καθιστή γυναίκα, τη Λίζα
ντελ Ντζοκόντο, η έκφραση του προσώπου
της οποίας χαρακτηρίζεται συχνά ως
αινιγματική.

• Η Μόνα Λίζα θεωρείται το πιο διάσημο
έργο ζωγραφικής.



Μουσείο του Πράδο

• Το Μουσείο του Πράδο είναι μουσείο τέχνης
που βρίσκεται στη Μαδρίτη.

• Περιλαμβάνει τις πληρέστερες στον κόσμο
συλλογές των έργων του Δομήνικου
Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο), του Ντιέγο
Βελάθκεθ και του Φρανθίσκο δε Γκόγια.

• Περιέχει ακόμη σημαντικά έργα των
Ραφαήλ,Τιντορέτο, Πάολο Βερονέζε,
Ρούμπενς, Ρέμπραντ, Άντονι Βαν Ντάικ,
Νικολά Πουσέν, Κλοντ Λορέν και Αντουάν
Βατό.

• Διαθέτει επίσης μια εξαιρετική συλλογή
ελληνορωμαϊκών γλυπτών.



Δομίνικος Θεοτοκόπουλος



Ραφαήλ



Γκόγια



Εθνικό Μουσείο Τέχνης Reina Sofia, 

Μαδρίτη
• Το Εθνικό Μουσείο Τέχνης Βασίλισσα
Σοφία είναι ένα Μουσείο σύγχρονης
τέχνης της Μαδρίτης. Ονομάζεται έτσι
προς τιμήν της Βασίλισσας Σοφίας της
Ισπανίας.

• Στο Μουσείο εκτίθενται έργα
καλλιτεχνών κυρίως του 20ού αιώνα.
Το σπουδαιότερο και διασημότερο
έκθεμα του Μουσείου είναι η
περίφημη Γκερνίκα του Πικάσο.

• Υπάρχουν επίσης σπουδαία έργα
των Μιρό, Νταλί και άλλων.



Γκερνίκα

• Ένα από τα διασημότερα έργα του
Πάμπλο Πικάσο.

• Αυτός ο καμβάς (3,54x7,82μ.)περιγράφει
την απανθρωπιά, τη βιαιότητα και την
απόγνωση του πολέμου.

• Ο Πικάσο εμπνεύστηκε το έργο του από
τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο το 1937.



Μουσείο Περγάμου, Βερολίνο

Στο μουσείο Περγάμου στεγάζονται τα
ανακατασκευασμένα οικοδομήματα του
βωμού της Περγάμου και της πύλης της
αγοράς της Μιλήτου, των οποίων τα μέρη
μεταφέρθηκαν από την αρχαία πόλη της
Μιλήτου στην Ιωνία.



Βωμός της Περγάμου

• Ο Βωμός της Περγάμου είναι βωμός
αφιερωμένος στον Δία και την Αθηνά,
που οικοδομήθηκε στην ελληνιστική
εποχή στην ακρόπολη της Περγάμου στη
Μικρά Ασία.

• Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο τόπο
λατρείας που δε συνδέεται με κάποιον
ναό.



Μουσείο Βαν Γκογκ, Άμστερνταμ

• Το Μουσείο Βαν Γκογκ είναι μουσείο
τέχνης του Άμστερνταμ, το οποίο
περιλαμβάνει κυρίως έργα του Ολλανδού
ζωγράφου Βίνσεντ βαν Γκογκ αλλά και
άλλων σύγχρονών του καλλιτεχνών.

• Περιέχει τη μεγαλύτερη συλλογή πινάκων
του βαν Γκογκ σε όλο τον κόσμο.

• Το 2017 ήταν το μουσείο με τη μεγαλύτερη
επισκεψιμότητα στην Ολλανδία, με 2,26
εκατομμύρια επισκέπτες.



Πίνακες του Βαν Γκογκ



Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη

• Το Ερμιτάζ αποτελεί το μεγαλύτερο και
ένα από τα παλαιότερα μουσεία στον
κόσμο. Φιλοξενείται σε ένα συγκρότημα
έξι κτιρίων.

• Ανάμεσα στα σημαντικά εκθέματα του
μουσείου, περιλαμβάνεται η συλλογή
Λεονάρντο ντα Βίντσι, Πάμπλο
Πικάσο, Ανρί Ματίς,Πωλ Σεζάν, Κλωντ
Μονέ, Ρέμπραντ και άλλων.

• Φιλοξενούνται ακόμα εκθέματα από
την αρχαία Ελλάδα, την Αίγυπτο και
τη Ρώμη, καθώς και μεγάλες συλλογές
ειδών κοσμηματοποιίας.

• Ο συνολικός αριθμός των έργων που
ανήκουν στις συλλογές του Ερμιτάζ
ξεπερνούν τα 3.000.000.

Online περιήγηση στο Μουσείο
https://www.youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw

https://www.youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw

