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Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Βία & Ανεκτικότητα 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ  

 

«ΒΙΑ & ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ»  

 

Ειδική θεματική ξενάγηση  

σε ομάδες 25 ατόμων. 

Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου και ενήλικες. 

 

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015: 09.00 - 10.30 & 11.00 - 12.30 

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015: 10.00 - 11.30 & 12.00 - 13.30    

Δηλώσεις συμμετοχής από 14-09-2015 

Τηλ. 210 3643774 Fax: 210 3635953 E-mail: epnom@culture.gr 

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12, Αθήνα 

 

Μέσα από επιλεγμένα εκθέματα του Νομισματικού Μουσείου,  

ξεδιπλώνεται μια σειρά από ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με πολεμικά, κυρίως, επεισόδια και  

σημαδεύουν τον ελλαδικό χώρο, από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 



 

 

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Βία & Ανεκτικότητα 

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  

 

«ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ»  

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 12.00 

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 11.00 

Δηλώσεις συμμετοχής από 14-09-2015 

Τηλ. 210 8217637, 210 8232950 Fax: 210 8225733 E-mail: epnom@culture.gr 

Τοσίτσα 1, Αθήνα 

 

Παρουσιάζονται ενεπίγραφα μνημεία που αφορούν στον πόλεμο και τις συμμαχίες  

των αρχαίων ελληνικών πόλεων και επιγραφές που αφορούν στην απελευθέρωση  

αιχμαλώτων πολέμου. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς θεσπίστηκαν επίσημα ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 
1991 και υποστηρίζονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι μέλος του προγράμματος από το 1994.  
 
Το Νομισματικό Μουσείο συμμετέχει στις εκδηλώσεις των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 2001. Κάθε χρόνο, 
το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται ποικίλες εκδηλώσεις, σε πολλές περιοχές της Ευρώπης μέσα ή 
γύρω από μνημεία, με το γενικό σύνθημα «Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά». 
 
Το 2003 σε συνεργασία με το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) - Νομισματοκοπείο της Τράπεζας της Ελλάδας, 
εγκαινιάζεται με ιδιαίτερη επιτυχία η ετήσια κοπή Αναμνηστικών Μεταλλίων του Νομισματικού Μουσείου, που προσφέρονται δωρεάν 
στο κοινό. 
 
Το Νομισματικό Μουσείο για την κοπή του μεταλλίου επιλέγει ένα νόμισμα σχετικό με τη θεματολογία, η οποία ορίζεται από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό και αλλάζει κάθε διετία. Η κύρια όψη του μεταλλίου φέρει ακριβές αντίγραφο παράστασης νομίσματος, ενώ η 
δεύτερη όψη, φέρει σταθερά την πρόσοψη του Ιλίου Μελάθρου και το έτος κοπής.  

Για το 2015-2016, το θέμα των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς είναι «Βία και Ανεκτικότητα».  

Στο αναμνηστικό μετάλλιο απεικονίζεται η πίσω όψη αργυρού 
δηναρίου του Μάρκου Ιούνιου Βρούτου (43-42 π.Χ.), με τον πίλο 

(σκούφο) της ελευθερίας ανάμεσα σε δύο εγχειρίδια και την 
επιγραφή EID(IBUS) MAR(TIS) (Ειδοί Μαρτίου), ημέρα δολοφονίας 

του Ιούλιου Καίσαρα. 

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
 

Αναμνηστικό Μετάλλιο Νομισματικού Μουσείου 
 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηνάριο Μάρκου Ιουνίου Βρούτου 

Στον εμπροσθότυπο του αργυρού νομίσματος απεικονίζεται η κεφαλή του Μάρκου Ιούνιου Βρούτου και στον οπισθότυπο ο πίλος της 
ελευθερίας που φορούσαν οι απελεύθεροι στη ρωμαϊκή δημοκρατία, ανάμεσα σε δύο ξίφη, με την επιγραφή EID(IBUS) MAR(TIS). 
Ο συγκεκριμένος τύπος νομίσματος, σύμφωνα με τον ιστορικό Δίωνα Κάσσιο (47, 25.3), κόπηκε από το Βρούτο για να δείξει ότι με τη 
συμμετοχή του στη συνωμοσία και στη δολοφονία του Ιούλιου Καίσαρα στη Σύγκλητο της Ρώμης, είχε συμβάλλει στην απελευθέρωση 
της πατρίδας από το δικτάτορα, και στην ανασύσταση της Δημοκρατίας (Res Publica). Μάλιστα, έναν τέτοιο σκούφο, όπως αυτόν που 
απεικονίζει το νόμισμα, σήκωσε ψηλά ένας από τους συνωμότες, μετά τη δολοφονία του Καίσαρα με ξίφη, ενώ η επιγραφή EID(IBUS) 
MAR(TIS) (Ειδοί Μαρτίου) δηλώνει την ημερομηνία της δολοφονίας του. 
 
 
Βιβλιογραφία: 
Crawford M.H., Roman Republican Coinage, Cambridge 1974, αρ. 508/3.  
Ευγενίδου Δ., κ.ά. (επιμ.), Η Ιστορία του Νομίσματος, Αθήνα 2007, σ. 55. 
Howgego Chr., Ancient History from Coins, μτφ. Μ.Ζαχαριάδου, Αθήνα 2009, σ. 154, 157. 
Κακαβάς Γ., (επιμ.), Σφραγίζοντας την Ιστορία, Θησαυροί από Ελληνικά Μουσεία, Κατάλογος Έκθεσης, Αθήνα 2014, σ. 150. 

43 - 42 π.Χ. 
Διάμ. 1,98 εκ., βάρ. 3,20 γρ. 

Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο,  
αρ. ευρ. ΝΜ ΒΠ 1627 



«Η ΠΑΤΡΙC ΑΝΤΙΝΟΟΝ ΘΕΟΝ»  
Διάρκεια Έκθεσης: 18 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2015 
Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων α΄ ορόφου 
 
Ἐν δὲ τῇ Αἰγύπτῳ καὶ τὴν Ἀντινόου ὠνομασμένην 
ἀνῳκοδόμησε πόλιν. Ὁ γὰρ Ἀντίνοος ἦν μὲν ἐκ Βιθυνίου 
πόλεως Βιθυνίδος, ἣν καὶ Κλαυδιούπολιν καλοῦμεν, 
παιδικὰ δὲ αὐτοῦ ἐγεγόνει, καὶ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ ἐτελεύτησεν, 
εἴτ´ οὖν ἐς τὸν Νεῖλον ἐκπεσών……Dion Cassius, Histoire 
Romaine, LXIX 11. 
Η ιστορία του αυτοκράτορα Αδριανού και του Αντίνοου και 
όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από τα νομίσματα της 
εποχής τους από τις συλλογές του Νομισματικού 
Μουσείου. 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ  

«Όθεν αργύρου εστί γενέθλη. Αρχαϊκή Νομισματοκοπία της 
Αθήνας. Μεταλλεία, Μέταλλα και Νομίσματα» 
Διάρκεια Έκθεσης: 18 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2015 
Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων β΄ ορόφου 
  
Η Έκθεση εστιάζει στην αρχαϊκή εποχή, κατά τη διάρκεια της 
οποίας μεταλλάσσονται η κοινωνία, τα πολιτεύματα και η τέχνη. 
Η θεματολογία επικεντρώνεται στη νομισματοκοπία κατά τους 
αρχαϊκούς χρόνους, στην παρουσίαση των μεθόδων εξόρυξης 
και επεξεργασίας πολύτιμων μετάλλων κατά την αρχαιότητα στο 
Λαύριο και τη Σίφνο, με σκοπό τη χρήση τους κυρίως στην 
παραγωγή νομισμάτων. Επιπλέον παρουσιάζεται το ιστορικό και 
θεσμικό πλαίσιο της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, μέσα στο 
οποίο αναπτύχθηκαν κανόνες διαχείρισης και ελέγχου τόσο της 
εξόρυξης όσο και της εμπορικής διάθεσης των πολύτιμων 
μετάλλων. Π
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Αναμνηστικό μετάλλιο Λαυρίου με προτομή του Ανδρέα Κορδέλλα,  

για τον εορτασμό της 25ετηρίδας της Μεταλλουργικής Εταιρίας Λαυρίου (1865-1890).  

Δωρεά Ανδρέα Κορδέλλα (19 Σεπτεμβρίου 1893).  

Επίκρουστο, κράμα χαλκού (ΝΜ 1893΄94 Β΄1) 

Χαράκτης: Georges Lemaire  

Με αφορμή τη θεματολογία της περιοδικής έκθεσης:  
«Όθεν αργύρου εστί γενέθλη. Αρχαϊκή Νομισματοκοπία της Αθήνας.  

Μεταλλεία, Μέταλλα και Νομίσματα»  
παρουσιάζεται το αναμνηστικό μετάλλιο του Ανδρέα Κορδέλλα 

ΛΩΞΕ΄ ΛΑΥΡΕΙΟΝ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ – ΑΩΣ 

GEORGE LEMAIRE 

ΚΕ΄ ΕΤΗΡΙΣ 

ΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΕΣ  

ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ  

ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΛΑΥΡΕΙΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΡΔΕΛΛΑ 

ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΝΤΕΣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο Κορδέλλας διετέλεσε διευθυντής της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου από το 1887 έως το 1891. Το 1882 ανέλαβε την έδρα της 
ορυκτολογίας και γεωλογίας στη σχολή Ευελπίδων, ενώ σε συνεργασία με τους Ιωάννη Σούτσο και Παναγιώτη Βουγιούκα  
συνέταξαν το νόμο για τη λειτουργία των μεταλλείων. 
Ανάμεσα στα 1877 και 1879 ασχολήθηκε με το υδραυλικό δίκτυο του Δήμου της Αθήνας. Η μελέτη του περιέχει  
σημαντικές παρατηρήσεις για το Αδριάνειο υδραγωγείο και την πορεία του υπόγειου και επιφανειακού  
συστήματος ύδρευσης του τελευταίου. 
 
Ο Ανδρέας Κορδέλλας υπήρξε πολυγραφότατος. Αξιομνημόνευτα είναι τα έργα του: Ονομαστικόν επιστημονικών  
όρων (1883), Ορυκτολογία (1887), Περιγραφή διαφόρων μεταλλευτικών προϊόντων του Λαυρείου και Ωρωπού  
εκτεθέντων κατά την γ΄ περίοδον των Ολυμπίων (1875). Το 1899 εκπόνησε Mελέτη για την ύδρευση της Αθήνας .  
Η προτομή του έχει στηθεί έξω από το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου, δωρεά της γλύπτριας Ειρήνης Χαριάτη.  
 
Βιβλιογραφία: 
Κ. Βοβολίνη, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν (Αθήνα, 1958) 
http://www.eranet.gr/lavrio/html/gwords.html, http://www.ascsa.edu.gr/index.php/ 
archives/andreas-kordellas-finding-aid, http://www.openarchives.gr/ search/Κορδέλλας, Ανδρέας, 1896-1909,  
http://openarchives.gr/view/590363). 

Ο μηχανικός-μεταλλειολόγος και συγγραφέας Ανδρέας Κορδέλλας, γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 30 Νοεμβρίου  
του 1836 και πέθανε το 1909 στην Αθήνα. Από το 1852 έως το 1855, φοίτησε στη Βασιλική Βιομηχανική Σχολή 
του Zittau της Σαξονίας και συνέχισε τις σπουδές του στη μεταλλειολογική σχολή της Ακαδημίας Bergakademie 
έως το 1858. Δύο χρόνια αργότερα επισκέφτηκε για πρώτη φορά την περιοχή του Λαυρίου και στη συνέχεια, 
μετά από αίτηση της Κεντρικής Επιτροπής της Ελλάδας, εκπόνησε σχετική έκθεση, αφιερωμένη στα μεταλλεία 
της Λαυρεωτικής για την Παγκόσμια έκθεση του 1878 με τίτλο Η Ελλάς εξεταζόμενη γεωλογικώς και 
ορυκτολογικώς.  
 
Ο Ανδρέας Κορδέλλας ήταν ο πρώτος που προέβλεψε τις οικονομικές δυνατότητες από την εκμετάλλευση  
των σκωριών και την επεξεργασία των κοιτασμάτων της Λαυρεωτικής. Ορμώμενος από τις εκθέσεις του,  
ο Giovanni B. Serpieri ιδρύει το 1864 τη μεταλλουργική εταιρεία Roux-Serpieri-Fressynet C.E. με έδρα το Παρίσι, 
όπου ο Κορδέλλας τοποθετείται στη θέση του μηχανικού παραγωγής. Το 1873, η ιταλογαλλική εταιρεία 
παραχωρεί τα δικαιώματά της στην Τράπεζα της Κωνσταντινούπολης, την οποία εκπροσωπούσε ο Ανδρέας 
Συγγρός, στο πλαίσιο επίλυσης του λαυρεωτικού ζητήματος. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους το ελληνικό κράτος 
παραχώρησε στην Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου την εκμετάλλευση των σκωριών και των εκβολάδων  
για 99 χρόνια συμμετέχοντας σε ποσοστό 44% στα καθαρά κέρδη.  
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ  

Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 9 έως 18 χρονών,  
φοιτητές και άτομα με ειδικές ανάγκες.  

 
Διάρκεια προγράμματος: Μία έως μιάμιση ώρα για ομάδες μέχρι 25 άτομα. 

 
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 - 14:00 στο τηλέφωνο 210-3632057.  
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ΩΡΑΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
Ιλίου Μέλαθρον: Τρίτη - Κυριακή: 09:00-16:00 
Κτίριο Τοσίτσα: Τρίτη - Κυριακή: 08:00-15:00 
Κλειστό: 25-26 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου, 25 Μαρτίου, Κυριακή Πάσχα 
και 1 Μαΐου. 
  
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 3 ευρώ 
2 ευρώ για πολίτες άνω των 65, φοιτητές εκτός χωρών Ε.Ε. 
Ενιαίο εισιτήριο: 12 ευρώ, 6 ευρώ - Ισχύει για Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο & 
Επιγραφικό Μουσείο. 
 

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12 
106 71 Αθήνα 
τηλ.: 210 3643774 / 3632057 
email: epnom@culture.gr 


