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Το Νομισματικό Μουσείο της Ελλάδας έχει έναν απολύτως μοναδικό χαρακτήρα διεθνώς. Στεγασμένο στο Ιλίου Μέλαθρον, το 

ωραιότερο νεοκλασικό κτήριο της Αθήνας, την οικία του Ερρίκου Σλήμαν και της οικογένειας του, έργο του περιώνυμου 

αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ, αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό συνύπαρξης μουσειακών θησαυρών σε ένα ιστορικό κτήριο.  

Το Νομισματικό Μουσείο, σταθερό σημείο αναφοράς στις δράσεις της πρωτεύουσας, σοφός παρατηρητής της ζωής της πόλης, 

διαφυλάσσει την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορική μνήμη εξυφαίνοντας νέες ιστορίες. 

Είναι ένα δημόσιο Μουσείο από τα πλουσιότερα και τα σπουδαιότερα στο είδος του διεθνώς. Ένα από τα χαρακτηριστικά του που 

το καταστούν μοναδικό είναι ότι δεν αποτελεί μία επιμέρους νομισματική Συλλογή ενταγμένη σε ένα μεγαλύτερο Μουσείο ή την 

νομισματική Συλλογή  κάποιας Τραπέζης ή κάποιου Ιδρύματος, αλλά είναι ένα διαχρονικό νομισματικό Μουσείο και ένα ιδιαίτερο 

ερευνητικό κέντρο για τις επιστήμες της Νομισματικής και της Σφραγιστικής παγκοσμίως.  

Η μόνιμη έκθεση του παρουσιάζει την «Ιστορία του Νομίσματος» από τα πρώτα μέσα συναλλαγής, όπως τα τάλαντα και οι οβελοί 

αλλά και τα νομίσματα όλων των ιστορικών περιόδων και Κρατών, ήδη από την προκερματική εποχή, το 16ο αι. π.Χ., μέχρι σήμερα. 

Οι συλλογές του αριθμούν 600.000 προσκτήματα καλύπτοντας με μοναδικό τρόπο τη νομισματική και την οικονομική ιστορία  

διαχρονικά. Ανάμεσα στους αναρίθμητους θησαυρούς του, νομίσματα και μετάλλια μοναδικά, σπάνια χρυσόβουλλα και 

μολύβδινες σφραγίδες, εξαιρετικοί σφραγιδόλιθοι, βάρη και σταθμία όλων των εποχών. Αξίζει να αναφερθούμε ξεχωριστά στο 

Δεκάδραχμο της Πόλης των Αθηνών, στη λαμπρότερη Συλλογή Πτολεμαϊκών Νομισμάτων σε όλον τον κόσμο, το δηνάριο του 

Βρούτου, γνωστό ως «Ειδοί Μαρτίου», τον unicum υπατικό σόλιδο του Ιουστινιανού Α’, το επίσης μοναδικό χρυσόβουλλο του 

βυζαντινού αυτοκράτορα Μιχαήλ ΣΤ΄ Στρατιωτικού (βλ. παρακάτω), το Μετάλλιο του Pisanello για τον Ιωάννη Η’ Παλαιολόγο και 

αναρίθμητα άλλα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, δε νοείται έκθεση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπου το Νομισματικό 

Μουσείο να μην έχει συμμετοχή με αντιπροσωπευτικά δείγματα από τις αστείρευτες Συλλογές του (βλ. παρακάτω την περιοδική 

έκθεση “Pergamon and the Hellenistic Kingdoms”).  

Το πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά, φοιτητές, ενήλικες, ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, οικονομικούς μετανάστες 

και ΑΜΕΑ αποτελούν μία μόνον πτυχή της πολυποίκιλης παλέτας καινοτόμων και πρωτοποριακών δράσεων του Νομισματικού 

Μουσείου. Διεθνή επιστημονικά συμπόσια, επιστημονικές ημερίδες πλαισιωμένες από θεατρικά δρώμενα και μουσικές βραδιές 

πραγματοποιήθηκαν στον μαγικό κήπο του Μουσείου, τον Κήπο των Μουσών, αλλά και στην αίθουσα δεξιώσεων της οικίας 

Σλήμαν, την αίθουσα των Εσπερίδων. Συναυλίες, βραδιές χορού και παρουσιάσεις βιβλίων, προβολές ταινιών πάντα σε άριστη 

συνεργασία με το Café έχουν καταστήσει το Νομισματικό Μουσείο ένα καίριο σημείο αναφοράς στη ζωή της Αθήνας.  

H ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

Τ
ο

 Μ
ο

υ
σ

ε
ίο

 



 

 

Το Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο εγκαινιάζει μία νέα ενότητα στο μηνιαίο Ηλεκτρονικό του Δελτίο (Newsletter), όπου θα 

επικοινωνεί τα σπάνια ή μοναδικά προσκτήματα από τις Συλλογές και τις μόνιμες εκθέσεις του. Σε αυτή την έκδοση παρουσιάζεται 

ένα μοναδικό (unicum) βυζαντινό αυτοκρατορικό χρυσόβουλλο. 

Δεδομένης της εξαιρετικής σπανιότητας των βυζαντινών χρυσοβούλλων, το Νομισματικό Μουσείο ευτύχησε να έχει, ανάμεσα στα 

προσκτήματά του, μία μοναδική χρυσή βούλλα του αυτοκράτορα Μιχαήλ ΣΤ΄ Στρατιωτικού. Το μοναδικό, έως σήμερα, χρυσόβουλλο 

δώρισε το 1993, για εμπλουτισμό της Συλλογής Μολυβδοβούλλων και Σφραγίδων, ο αφοσιωμένος φίλος του Νομισματικού 

Μουσείου και γνωστός συλλέκτης Πέτρος Πρωτονοτάριος.  

Περιγραφή:   Χρυσή βούλλα του Μιχαήλ ΣΤ΄ Στρατιωτικού, 1056-1057. 

 Διάμετρος: 2,2 εκ., βάρος: 6,41 γρ., πάχος: 2,75 χιλ. 

 ΝΜ 177/1993 (BE 584/1993). 

Eμπρόσθια όψη: Μέσα σε στικτό κύκλο ο Χριστός με χιτώνα και ιμάτιο κάθεται σε θρόνο με τετράγωνο ερεισίνωτο. Φέρει 

φωτοστέφανο, με το δεξιό χέρι ευλογεί, ενώ στο αριστερό κρατεί διάλιθο Ευαγγέλιο. Στο πεδίο αριστερά και δεξιά, η 

συντομογραφία ΙC- XC = Ιησούς Χριστός. 

Oπίσθια όψη: Μέσα σε στικτό κύκλο κυκλοτερής επιγραφή: + ΜΙΧΑΗΛ ΑCΤΟΚΡΔΤ= Μιχαήλ Αυτοκράτωρ. O αυτοκράτορας μετωπικός 

και όρθιος, φέρει σταυροφόρο στέμμα με πρεπενδούλια και φορεί λώρο και διβητίσιον, τα επίσημα αυτοκρατορικά ενδύματα. 

Κρατεί λάβαρο και σταυροφόρο σφαίρα. Στο αριστερό μέρος του οπισθοτύπου, διακρίνονται ίχνη κινημένης σφραγίδας στην 

επιγραφή, πιθανότατα λόγω αδέξιας σφράγισης. Η βούλλα φέρει διαμπερή ρωγμή από την περιφέρεια προς το κέντρο. 

ΣΠΑΝΙΑ Ή ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΡΟΣΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
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Χρυσόβουλλο αυτοκράτορα Μιχαήλ ΣΤ΄ Στρατιωτικού 
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Αθήνα 2013, 195-202. 

 

Συντάκτης: 

Γιόρκα Νικολάου, Ιστορικός-Νομισματολόγος. 

Οι περισσότερες χρυσές βούλλες των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, σώζονται σήμερα στις 

Μονές του Αγίου Όρους και στο Βατικανό, ενώ ορισμένες φυλάσσονται στη Συλλογή του 

Dumbarton Oaks στην Ουάσιγκτον, στο Μουσείο του Ερμιτάζ, στο Βρετανικό Μουσείο και στο 

Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας της Γενεύης. Οι χρυσές βούλλες, το βάρος των οποίων 

υπολογιζόταν σε σολίδους, όπως ονομαζόταν το χρυσό βυζαντινό νόμισμα, σφράγιζαν και 

επικύρωναν την επίσημη κρατική αλληλογραφία του βυζαντινού ηγεμόνα. 

Παρά το βραχύ διάστημα της βασιλείας του, σώζονται, σε Συλλογές και στη Μονή της Λαύρας, 

άλλα τρία χρυσόβουλλά του αυτοκράτορα Μιχαήλ ΣΤ΄. Κανένα από αυτά, ωστόσο, δεν έχει 

ανάλογη ή συγγενή βιβλιογραφία με τη βούλλα που παρουσιάζεται παραπάνω, γεγονός που 

καθιστά το χρυσόβουλλο του Επιγραφικού και Νομισματικού Μουσείου μοναδικό (unicum). 

Χρυσόβουλλο Θεοδώρας (1055-1056) 
Συλλογή Dumbarton Oaks 

Χρυσόβουλλο Θωμά, δεσπότη Ηπείρου (1313-1318)  
Βρετανικό Μουσείο 

Χρυσόβουλλο Ιωάννη Η’ Παλαιολόγου (1425-1448)  
Συλλογή Dumbarton Oaks 

Το δεύτερο χρυσόβουλλο  
του Νομισματικού Μουσείου,  

Νικηφόρου Γ’ Βοτανειάτου (1078-1081)  
ΝΜ 2027/1998 



 

 

Στις 25 Ιανουαρίου 2016, στην Αίθουσα των 
Εσπερίδων του Ιλίου Μελάθρου, έγινε 
αγιασμός και η καθιερωμένη κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας, για το προσωπικό, 
τους φίλους, τους χορηγούς και τους 
εθελοντές του Επιγραφικού και 
Νομισματικού Μουσείου. Ακολούθησε 
παραδοσιακό κέρασμα και μπουφές από τον 
Σύλλογο «ΟΙ ΑΙΝΙΑΝΕΣ» και τους 
εργαζόμενους στο Μουσείο με την ευγενική 
συνδρομή του Café του κήπου μας. 

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 
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Το Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο 

συμμετέχει δυναμικά στην περιοδική έκθεση 

“Pergamon and the Hellenistic Kingdoms of the 

Ancient World”, η οποία θα παρουσιασθεί στο 

Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης 

από τις 18 Απριλίου έως τις 17 Ιουλίου 2016.  

Δεκαεννέα εξαιρετικά σπάνια ή και μοναδικά 

νομίσματα πλαισιώνουν τις ενότητες της έκθεσης 

ως δάνεια.  

Ισάριθμα λήμματα από το επιστημονικό 

προσωπικό του Μουσείου και εισαγωγικό κείμενο 

του Διευθυντή, Δρ. Γεωργίου Κακαβά, με τίτλο 

“Hellenistic Royal Portraiture on Coins” 

περιλαμβάνονται στον Κατάλογο της Έκθεσης. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PERGAMON AND THE HELLENISTIC KINGDOMS OF THE ANCIENT WORLD 



 

 

Τον Οκτώβριο του 2015, το Νομισματικό Μουσείο συμμετείχε 

ενεργά στην Global Financial Museum Expo, που οργανώθηκε 

στο Πεκίνο από το Chinese Museum of Finance. Στο πλαίσιο των 

ποικίλων εκδηλώσεων της έκθεσης, το Επιγραφικό και 

Νομισματικό Μουσείο συνυπέγραψε τη Διακήρυξη Beijing 

Financial Literacy Μanifesto of the International Federation of 

Finance Museums (IFFM). Στην κοινή αυτή δράση συμμετέχουν 

σαράντα (40) ιδρύματα και Μουσεία από όλο τον κόσμο. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι το Νομισματικό Μουσείο αποτελεί ένα από 

τα εννέα (9) ιδρυτικά μέλη του IFFM από τον Ιούνιο του 2013, 

στην πρώτη συνάντηση που έγινε στο Museum of American 

Finance (MoAF) στη Νέα Υόρκη. 

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ INTERNATIONAL FEDERATION OF FINANCE MUSEUMS  



 

 

Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Ιλίου 
Μέλαθρον, προγραμματισμένη συνάντηση των εκπροσώπων του 
Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας της Διεύθυνσης Διεθνών 
Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,  
με ελληνικούς πολιτιστικούς φορείς που συμμετέχουν  
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020». 
Η συνάντηση εργασίας φιλοξενήθηκε στο δεύτερο όροφο του 
Νομισματικού Μουσείου, στην αίθουσα Χρήμα και Οικονομία, 
άλλοτε θερινό γραφείο του Ερρίκου Σλήμαν. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 



 

 
ΙΔΙΟΛΕΚΤΑ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ 
 

Επιγραφικό Μουσείο - Τοσίτσα 1 
20 Νοεμβρίου 2015 - 11 Μαρτίου 2016 

Στο Επιγραφικό Μουσείο, συνεχίζεται, μέχρι τις 11 Μαρτίου 2016 
η πολύ πετυχημένη περιοδική έκθεση της εικαστικού Μαρίας 
Κομπατσιάρη-Σαραντοπούλου. 
Η απόφαση της παράτασης της περιοδικής έκθεσης ιδιόλεκτα-
διάλογοι, προτάθηκε από το Επιγραφικό & Νομισματικό Μουσείο 
ύστερα από συνεκτίμηση προσέλευσης και πολύ θετικών σχολίων 
του κοινού που την επισκέφτηκε. Αποσκοπεί, όπως είναι φυσικό, 
στο να διευρυνθεί ο αριθμός των φιλότεχνων, και όχι μόνο, 
επισκεπτών του χώρου που θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν 
αυτόν τον ιδιαίτερο διάλογο ανάμεσα στα έργα της καλλιτέχνιδας 
και τα εκθέματα του Μουσείου. 
Επιμελητής της έκθεσης είναι, ο Ιστορικός Τέχνης, Γιάννης 
Μπόλης, ο οποίος γράφει για την εικαστικό:  
«Η πρωτοτυπία και η συνέπεια, η ενότητα και ο συνεχής 
πειραματισμός σε μέσα και τρόπους χαρακτηρίζει τη δουλειά της 
δημιουργού, μια δουλειά που διαρκώς εξελίσσεται μέσα από 
διαδικασίες μεταμόρφωσης, ανανέωσης και μετάπλασης των 
βασικών της στοιχείων, προκαλώντας, κάθε φορά, διαφορετικές 
προσεγγίσεις, αναγνώσεις και αφηγήσεις, μορφοποιώντας 
εμπειρίες, ψυχικές καταστάσεις και συμπεριφορές, μελετώντας 
με επιμονή τα υλικά και την υφή τους, την έννοια του χώρου, τις 
λειτουργίες του χρώματος και του φωτός, τις διαδρομές μεταξύ 
γεωμετρικής τάξης και εξπρεσιονιστικής έντασης, λογικής και 
συναισθήματος. 
Η γραφή, που την ενδιαφέρει ιδιαίτερα, εμφανίζεται κυρίαρχη 
στις πιο πρόσφατες συνθέσεις της -μια γραφή ενστικτώδης, 
επαναλαμβανόμενη και εμμονική που έρχεται να απεικάσει τη 
ζωτική της σχέση με τον κόσμο, τη στάση και την αντίδρασή της 
απέναντι στις τραγικές πραγματικότητες και αγωνίες μιας 
κρίσιμης και μεταβατικής εποχής, όπως η σημερινή» (idiolecta – 
dialogoi. Μαρία Κομπατσιάρη, Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 2015 
σ. 2-5). 
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Μετά τη λήξη της περιοδικής έκθεσης «ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη. Αρχαϊκή 

Νομισματοκοπία της Αθήνας. Μεταλλεία, Μέταλλα και Νομίσματα», η οποία 

σημείωσε μεγάλη επιτυχία και αποκόμισε πλήθος επαινετικών σχολίων, άρχισε η 

προβλεπόμενη διαδικασία  αποκαθήλωσης της έκθεσης. 

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Συντήρησης του Νομισματικού Μουσείου ανέλαβε 

την αποκαθήλωση της έκθεσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο αρχαιολόγο του 

Μουσείου και τους συναδέλφους αρχαιολόγους και συντηρητές από τη Νομισματική 

Συλλογή Alpha Bank, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Ακρόπολης, την 

Αρχαία Αγορά (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών), το Μουσείου Λαυρίου (Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής), την Εφορεία Αρχαιοτήτων Eυβοίας, την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, καθώς και την Μεταφορική Εταιρεία ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ.  

Η διαδικασία της αποκαθήλωσης άρχισε με την απομάκρυνση των εκθεμάτων από τις 

προθήκες και τα βάθρα. Τα νομίσματα μεταφέρθηκαν σε δίσκους που έφεραν 

ξεχωριστές θήκες για κάθε νόμισμα, ενώ η απομάκρυνση των μεγάλων επιγραφών 

έγινε με ιμάντες που είχαν προσαρμοστεί κατά την τοποθέτηση των αντικειμένων στα 

βάθρα, με την ίδια επιμέλεια αντιμετωπίστηκαν τα αγγεία και οι λοιπές αρχαιότητες. 

Ακολούθησε από τους εντεταλμένους υπαλλήλους του φορέα δανεισμού ο έλεγχος 

της κατάστασης των αντικειμένων, σύμφωνα πάντα με τα Δελτία Κατάστασης, με 

στόχο την επιβεβαίωση της καλής διατήρησής τους κατά τη διάρκεια της προσωρινής 

τους έκθεσης. Τα μεταλλικά αντικείμενα μεταφέρθηκαν σε δοχεία κατάλληλα για 

μέταλλα, ενώ τα κεραμικά και λίθινα αντικείμενα εγκιβωτίστηκαν με αφρώδη 

πιστοποιημένα υλικά. Τα εκθέματα της περιοδικής έκθεσης που ανήκουν στο 

Νομισματικό Μουσείο επέστρεψαν στις θέσεις τους στο θησαυροφυλάκιο του 

Μουσείου. Ο κρατικός μηχανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και η 

Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, καθώς και η μεταφορική εταιρεία ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ 

συνέβαλαν, ώστε όλα τα εκθέματα να επιστέψουν με ασφάλεια στις οικείες Εφορείες 

Αρχαιοτήτων και Μουσεία.  

AΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  

Απομάκρυνση των νομισμάτων  

Εγκιβωτισμός επιγραφών  

Απομάκρυνση επιγραφής με βάθρο  



 

 

Δύο δημόσια σχολεία, το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα και το 

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης συναντιούνται 

και συνεργάζονται με το Νομισματικό Μουσείο 

προετοιμάζοντας σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-

2016 μια μοναδική συνάντηση τέχνης και γνώσης με εκθέσεις, 

ομιλίες, προβολές και δρώμενα, εμπνευσμένη από ένα ιστορικό 

κτήριο, τοπόσημο της Αθήνας - ένα μοναδικό μουσείο 

παγκοσμίως και την ιδιαίτερη τέχνη του νομίσματος, με τον 

τίτλο: 

«Τέχνη και Γνώση. Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. 

Μια μέρα, ένα μουσείο, πολλές αφηγήσεις» 

 

Στο πλαίσιο αυτό, από τον Οκτώβριο του 2015 και σε όλη τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-2016 πραγματοποιείται μια 

σειρά από θεματικές ξεναγήσεις, τόσο στο εκπαιδευτικό 

προσωπικό, όσο και σε ομάδες μαθητών των δύο σχολείων. 

Τις Κυριακές το Μουσείο ζωντανεύει από ομάδες νεαρών 

καλλιτεχνών, που επισκέπτονται το Ιλίου Μέλαθρον για να 

μελετήσουν το γραπτό διάκοσμο του κτηρίου, αλλά και τις 

ποικίλες απεικονίσεις πάνω στα νομίσματα.  

Πρόσφατα, μικρές ομάδες μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου 

Γέρακα, επισκέφθηκαν το εργαστήριο συντήρησης του 

Μουσείου, όπου ενημερώθηκαν από το προσωπικό για τις 

διαδικασίες συντήρησης των νομισμάτων, καθώς και για το 

επάγγελμα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Στη 

συνέχεια οι μαθητές ξεναγήθηκαν στην περιοδική έκθεση 

«Όθεν αργύρου εστί γενέθλη. Αρχαϊκή Νομισματοκοπία της 

Αθήνας. Μεταλλεία, Μέταλλα και Νομίσματα». 
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ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ. ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Συντήρησης του Μουσείου 

Ξενάγηση στην Περιοδική Έκθεση του Μουσείου 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Για ελεύθερη επίσκεψη και περιήγηση με παιδιά στο Μουσείο, οι γονείς, εκπαιδευτικοί ή συνοδοί μπορούν να προμηθευτούν  

από το πωλητήριο το ειδικό έντυπο Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο.  

Το έντυπο αυτό οδηγεί τον επισκέπτη στο χώρο, παρέχει το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό και προτείνει διασκεδαστικές  

δραστηριότητες για μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία που συμπληρώνει την επίσκεψη στο μουσείο. 

Διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf) στο site του Νομισματικού Μουσείου (http://www.enma.gr/kids.coins/pdf/NM.pdf) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ  

«Εξερευνώντας το κτίριο του Ιλίου Μέλαθρου»  

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Νομισματικού 

Μουσείου σχεδιάστηκε εκπαιδευτικό έντυπο με τίτλο 

«Εξερευνώντας το κτίριο του Ιλίου Μέλαθρου» για το ομώνυμο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει αναρτηθεί στον 

ιστότοπο του Μουσείου:  

http://www.enma.gr/pdf/Ekpaideutiko.pdf. 

Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε μαθητές 12-14 ετών και 

εστιάζει στη γνωριμία τους με το Νομισματικό Μουσείο, το 

νόμισμα, το Ιλίου Μέλαθρον, τον Ερνέστο Τσίλλερ και τη 

συνειδητοποίηση της συνέχειας της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το έντυπο έχει σχεδιαστεί με βάση τη μέθοδο Εkarv και 

διαρθρώνεται σε τρεις βασικές ενότητες, ενώ οι  επιμέρους 

στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού αφορούν στην εξοικείωση  

των μαθητών με το μουσειακό περιβάλλον, την επαφή με τον 

κόσμο του νομίσματος, την καλλιέργεια της καλλιτεχνικής τους 

έκφρασης και δημιουργικότητας, καθώς και την ενίσχυση της 

ομαδο-συνεργατικής μάθησης.  

Ο Τζιάνι Ροντάρι γράφει ότι: «αν θέλουμε να διδάξουμε να 

σκέφτεται κάποιος, πρέπει πρώτα να τον διδάξουμε να 

επινοεί». Αξίζει να διευκρινιστεί ότι ο σχεδιασμός των 

δραστηριοτήτων του παρόντος εκπαιδευτικού έντυπου 

στηρίχτηκε στο περιεχόμενο και τους στόχους του σχολικού 

αναλυτικού προγράμματος. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΤΟΣΙΤΣΑ 1  

«Λίθοι φθεγγόμενοι» 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 9 έως 18 ετών. 
 

Διάρκεια προγράμματος: Δύο ώρες για ομάδες μέχρι 30 άτομα. 
 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 - 14:00  
στα τηλέφωνα 210 8232950 και 210 8217637. 



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 


