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Προσκτήματα

Μολυβδόβουλλο του Συμεώνος Μεταφραστού, Μαγίστρου και Λογοθέτου του Δρόμου, 975/990

Ένα νέο, σπάνιο, βυζαντινό μολυβδόβουλλο προστέθηκε στα προσκτήματα του Νομισματικού Μουσείου, εμπλουτίζοντας
σημαντικά τη Συλλογή των Μολύβδινων Σφραγίδων του. Είναι το μοναδικό, μέχρι σήμερα, προερχόμενο από τον ελλαδικό χώρο
μολυβδόβουλλο του Συμεώνος Μεταφραστού.
Το μολυβδόβουλλο αποτελεί προϊόν παράδοσης ιδιώτη από την περιοχή της Λαμίας και μεταφέρθηκε, με τα υπόλοιπα
παραδοθέντα τέχνεργα της ίδιας υπόθεσης, το Μάρτιο του 2016, στο Νομισματικό Μουσείο για την ταύτιση και την εκτίμησή του.
Ταυτίσθηκε από την ιστορικό-νομισματολόγο Γιόρκα Νικολάου και λόγω της σπανιότητάς του και της εξαιρετικής ιστορικής
σημασίας του, προτάθηκε στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας ο μακροχρόνιος δανεισμός του στο
Νομισματικό Μουσείο. Η Εφορεία ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Μουσείου και το μολυβδόβουλλο προστέθηκε στις
Συλλογές του Μουσείου με αριθμό ΒΠ 2250Α το Μάιο του τρέχοντος έτους.

H περιγραφή του μολυβδοβούλλου έχει ως εξής:
Συμεών Μεταφραστής, Μάγιστρος και Λογοθέτης του Δρόμου, χρον. 975/990.
Βάρος: 11.03 γρ., διάμετρος: 3,07 εκ.
Εμπρόσθια όψη
Σύμπλεγμα δύο σταυρών, του «Αγίου Ανδρέα» και του ελληνικού, οι οποίοι δημιουργούν οκτώ ίσα διάχωρα ανάμεσα στα οποία
αναπτύσσεται η επιγραφή επίκλησης: Κύριε βοήθει τω σω δούλω. Κάθε κεραία των σταυρών απολήγει σε σταγόνα.
Οπίσθια όψη
Σε πεντάστιχη επιγραφή η ταυτότητα του κατόχου: Συμεών μαγίστρω και λογοθέτη του δρόμου.

Ο λόγιος και εκλεπτυσμένος πρωτοσπαθάριος και πατρίκιος Συμεών Μεταφραστής υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα του
Βυζαντίου κατά το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα. Υπηρετώντας στα ανώτερα κλιμάκια της αυτοκρατορικής γραμματείας, ως
πρωτοασηκρίτης (επικεφαλής της μυστικής αλληλογραφίας του αυτοκράτορα) των αυτοκρατόρων Κωνσταντίνου Ζ΄
Πορφυρογέννητου και Νικηφόρου Φωκά, αναρριχήθηκε στα ανώτατα αξιώματα και τιμητικούς τίτλους επί Ιωάννου Τζιμισκή (969976), οπότε και αναγορεύθηκε μάγιστρος, αναλαμβάνοντας συγχρόνως το υψηλότατο αξίωμα του λογοθέτη του δρόμου. Η
πολιτική καριέρα του διανοούμενου, ποιητή και μεταφραστή Συμεώνος απογειώθηκε επί Βασιλείου Β΄ (976-1025). Απεβίωσε περί
το έτος 1000 και η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, αναγνωρίζοντας το πολυσχιδές υμνογραφικό και αγιολογικό του έργο, τον ανακήρυξε
Άγιο. Η μνήμη του τιμάται στις 9 Νοεμβρίου.
Η αναλυτική έκδοση του μολυβδοβούλλου θα γίνει από την κα Γιόρκα Νικολάου σε προσεχή τόμο των Νομισματικών Χρονικών.

Βιβλιογραφία:
Nicolas Oikonomides, “Two Seals of Symeon Metaphrastes”, Dumbarton Oaks Papers 27 (1973), 323-327.
Ivan Jordanov, Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, Volume 3, Part One, no. 851, 308, Sofia 2009.

BYZANTINE COLLOQUIUM
ARCADIA: REAL AND IDEAL

Τα Νέα μας

University of London, London
2-3 Ιουνίου 2016
Το Νομισματικό Μουσείο συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο
“Arcadia: Real and Ideal” που έλαβε χώρα στο Λονδίνο με
εισήγηση του Διευθυντή Δρ Γεωργίου Κακαβά, που είχε ως
θέμα “Et in Arcadia Ego: bringing to light the ancient Greek
and Roman Arcadian coins of the Epigraphic and Numismatic
Museum in Athens". Παρουσιάστηκαν μοναδικά, κυρίως
αδημοσίευτα, αργυρά και χαλκά νομίσματα όλων των
αρχαίων αρκαδικών πόλεων, τόσο αυτόνομες κοπές των
πόλεων-κρατών, όσο και νομισματικές εκδόσεις τους, ως μέλη
του Αρκαδικού Κοινού ή της Αχαϊκής Συμπολιτείας.
Τα νομίσματα αυτά, που καταγράφηκαν στη βάση δεδομένων
«Φείδων», προέρχονται από τη μόνιμη έκθεση, καθώς και
από το θησαυροφυλάκιο του Νομισματικού Μουσείου,
κυρίως από τη Γενική Συλλογή και τη Συλλογή Εμπεδοκλή.
Χρονολογικά καλύπτουν μια μεγάλη περίοδο από τον 6ο
αιώνα π.Χ έως τον 3ο αιώνα μ.Χ.
Τα αρκαδικά νομίσματα του θησαυροφυλακίου, που
παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό,
συντηρήθηκαν από το έμπειρο προσωπικό του εργαστηρίου
συντήρησης του Μουσείου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες, οι οποίες κατά περίπτωση συμπεριλάμβαναν
μηχανικό και επιφανειακό καθαρισμό.
Ομάδα εργασίας: Αντωνία Νικολακοπούλου, Γιόρκα Νικολάου,
Βασιλική Στεφανάκη, Θεόδωρος Κουρεμπανάς, Νίκη
Κατσικώστα, Ασπασία Ραρρή, Νίκος Σιναδινάκης, Μαργαρίτα
Σορώτου, Νίκος Σουγλές.

Dr George Kakavas (Athens): "Et in Arcadia Ego: bringing to light the ancient Greek and Roman Arcadian coins of the Epigraphic
and Numismatic Museum in Athens"
Et in Arcadia Ego - like Ariadne's thread, this phrase leads to a labyrinth of meanings and hidden symbols as part of a whole
movement revolving around the Greek land of Arcadia, and its deeper symbolism. It is this symbolism that the paper attempts to
decipher through the rich numismatic evidence of the Arcadian land preserved in the Epigraphic and Numismatic Museum in
Athens, presented here for the first time. Gods, semi-gods, nymphs and heroes, personified cities and rivers, kings, emperors and
their companions and protégés, empresses, Nike, Tyche, Helios, Centaur, an hoplite dancing, gorgoneion, the Erymanthean Boar,
the Ceryneian Hind, the Stymphalian Birds, eagle, serpent, owl, rooster, bear, horse, ram, bull, dolphins, trout, branches of grapes or
olives, ivy or oak leaf, acorns, trident, bow, quiver, column, altar with a helmet, Corinthian helmet, laurel or olive or oak wreath,
musical instruments, elbow, syrinx, lagobolon mace, thunderbolt, and swastika, among other sacred symbols and monograms,
parade on the small surfaces of the coins issued by the city-states of Arcadia.
The Peloponnesian Arcadia in antiquity expanded over a geographical area larger than the present one. Evidence of twenty-five
mints from the late archaic period to the imperial age is attested, the most famous among them being those of Megalopolis,
Mantinea (Antigoneia in the Hellenistic age), Kleitor, Pheneos, and Tegea. The Arcadian mints operated either independently,
issuing coins in silver and bronze, or as members of alliances. More specifically, as members of the Arcadians' Koinon they minted
triobols and obols from the second quarter of the fifth century BC, bearing the Lykaios Zeus enthroned on the obverse and the head
of nymph Callisto and the inscription APKAΔIKON, APKA and the monogram AP on the reverse. As members of the Achaean League
the Arcadians minted, from the second half of the third century BC, the widely circulated triobols bearing the characteristic
monogram XA on the reverse and the head of Zeus on the obverse, as well as bronze issues with Zeus standing on the obverse and
the personified Achaea enthroned on the reverse. Exceptional are the coins of Mantinea bearing the head of Antinous of the
second century AD. The Arcadian coinage comes to an end with a number of Severan issues.
Apart from temples Arcadians built to worship Olympian gods and goddesses and the festivals they organised to honour them, their
depiction on the silver and bronze issues of the Arcadian Koinon and the various cities presented in the paper offers valuable
evidence concerning Arcadian local mythology and religion, history and culture, economy and society.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ιλίου Μέλαθρον
Νομισματικό Μουσείο - Πανεπιστημίου 12
9 Ιουνίου 2016
Στο πλαίσιο των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών αλλά και
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, που γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 5 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε το πετυχημένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας:
«Απεικονίσεις φυτών & ζώων στα αρχαία νομίσματα»
Το Πρόγραμμα έτυχε θερμής αποδοχής από τους συνοδούς και
τους γονείς των νηπίων από το παιδικό σταθμό «ΗΛΙΟΣ», ενώ τα
ίδια τα νήπια συμμετείχαν ενεργητικά επιδεικνύοντας ιδιαίτερο
ζήλο κατά τη διάρκεια των ποικίλων δραστηριοτήτων του
προγράμματος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ιλίου Μέλαθρον
Νομισματικό Μουσείο - Πανεπιστημίου 12
13 Ιουνίου 2016
Τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 στην ιστορική βιβλιοθήκη
του
Ερρίκου
Σλήμαν,
στο
Ιλίου
Μέλαθρον,
πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ: Γλυπτική 1963 – 2002
Για το έργο του γλύπτη μίλησαν η ιστορικός τέχνης Αθηνά
Σχοινά, η αρχιτέκτων - πολεοδόμος Γεωργία Ζώη και ο
καθηγητής αρχιτεκτονικής Αλκιβιάδης Πρέπης.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Ρώσος Πρεσβευτής και
Σύμβουλος της Ρωσικής Πρεσβείας στην Αθήνα Oleg
Bredikhin (Ολέγκ Μπρεντιχίν).
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την
τιμητική συμμετοχή τριών σημαντικών έργων του
διεθνούς φήμης γλύπτη Ανδρέα Παπαχρίστου, στην
εικαστική έκθεση «Olympic Flame 2016», που
φιλοξενείται στο Νομισματικό Μουσείο, στο πλαίσιο του
εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2016 του
ICOM. Την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων,
Έλληνες Ολυμπιονίκες και πρόσωπα από τον πολιτικό και
καλλιτεχνικό χώρο.

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Επιγραφικό Μουσείο
Τοσίτσα 1
Ιούνιος 2016
Στο Επιγραφικό Μουσείο πραγματοποιήθηκε μέρος του
Επιγραφικού Σεμιναρίου που διοργανώθηκε από τη Γαλλική
Αρχαιολογική Σχολή σε συνεργασία με το Τμήμα ΙστορίαςΑρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πανεπιστήμιο
του Poitiers με θέμα «Η επιγραφική του λατρευτικού βίου στην
Αττική». Στο σεμινάριο συμμετείχαν 12 υποψήφιοι διδάκτορες
της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής με συντονιστές καθηγητές
τους Σ. Ανεζίρη, Y. Lafonde και D. Ackermann. Στο πλαίσιο του
σεμιναρίου η αρχαιολόγος του Επιγραφικού και Νομισματικού
Μουσείου δρ. Ε.Λ. Χωρέμη έδωσε διάλεξη με θέμα: “The
Dedicatory Inscriptions of the 4th c. BC from the Athenian
Acropolis” και παρουσίασε τις αναθηματικές επιγραφές της
Ακροπόλεως στους εκθεσιακούς χώρους του Επιγραφικού
Μουσείου. Οι καθηγητές Σ. Ανεζίρη, Υ. Lafonde, Σ. Ψωμά και D.
Ackermann αφιέρωσαν τρεις ημέρες (7, 8 και 14 Ιουνίου 2016)
στις επιγραφές του Μουσείου παρουσιάζοντας γνωστά τιμητικά
ψηφίσματα, ψηφίσματα σχετικά με τη λειτουργία ιερών, τη
λατρεία και το ιερατείο, αναθηματικές επιγραφές, καταλόγους
αναθημάτων, ιερούς νόμους, αλλά και ημερολόγια θυσιών.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των διαλέξεων του Επιγραφικού
Εργαστηρίου του έτους 2016, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο
Επιγραφικό Μουσείο σε συνδιοργάνωση με τη Γαλλική
Αρχαιολογική Σχολή, την Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία και τη
Βρετανική Σχολή Αθηνών.
Κατά τον πρώτο κύκλο παρουσιάσθηκαν οι ακόλουθες διαλέξεις
• Γεώργιος Σταϊνχάουερ, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων,
«Όστρακα από τον Πειραιά» (29-3-2016).
• Jenny Wallensten, Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο,
«Why name your child Nemesis? Divine names for human
being» (19-4-2016).
• Μαρία Ξενάκη, École Française d’ Athènes,
«Les inscriptions obituaires du Parthénon du VIIe au VIIIe siècle
apr. J.-C. » (24-5-2016).
• Denis Knoepfler, Collège de France,
«Le décret d’ Athènes pour Phyleus d’Oinoè et ses acolytes: un
témoignage méconnu sur la représentation proportionnelle des
dèmes attiques au IVe siècle av.J.-C.» (31-5-2016).

Athens Summer School 2016
“Moving the EU forward”
4-10 July 2016 - Athens, Greece
Ιλίου Μέλαθρον
Νομισματικό Μουσείο - Πανεπιστημίου 12

Το Επιγραφικό & Νομισματικό Μουσείο φιλοξενεί στον κήπο του Ιλίου Μελάθρου την τελετή έναρξης και λήξης του πρώτου
θερινού εκπαιδευτικού προγράμματος «Athens Summer School 2016» που διοργανώνει το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
και Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών από τις 4 έως τις 10 Ιουλίου
2016.
Το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν 31 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ελλάδα και κράτη-μέλη της ΕΕ,
αποτελεί μια από τις κύριες δράσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος Jean Monnet Module “Moving the EU forward”, που
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στην τελετή έναρξης θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο Δρ Γεώργιος Κακαβάς, Διευθυντής του Επιγραφικού και Νομισματικού
Μουσείου, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση, Διευθύντρια του ΕΕΕΠ και επιστημονική υπεύθυνη του
προγράμματος, καθώς και η κυρία Χριστίνα Καραϊτίδη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα.
Η εναρκτήρια ομιλία με θέμα “Moving the EU forward: Does Europe need a New Grand Bargain?” θα δοθεί από τον Καθηγητή
Λουκά Τσούκαλη.

6TH ATHENS OPEN AIR FILM FESTIVAL
Κήπος Ιλίου Μέλαθρον
Νομισματικό Μουσείο - Πανεπιστημίου 12
29 Αυγούστου 2016
Όπως κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία το
Νομισματικό Μουσείο συμμετέχει στο Athens Open
Air Film Festival προσφέροντας το μαγευτικό του
κήπο για δωρεάν προβολή κλασικών ταινιών.
Για το 2016 έχει επιλεγεί να προβληθεί η ταινία «Το
Θέατρο του Αίματος» (Theatre of Blood, 1973) του
Ντάγκλας Χίκοξ στο πλαίσιο του αφιερώματος
“Shakespeare in the City”.
Πρόκειται για ταινία τρόμου γκραν γκινιόλ με
ακαταμάχητο μαύρο χιούμορ. Ένας σαρδόνιος
Βίνσεντ Πράις πρωτοστατεί σε αυτή την εκκεντρική
παρωδία όπου ένας ηθοποιός εκδικείται τους
κριτικούς θεάτρου που τον απαξίωσαν έχοντας ως
εγχειρίδιο φόνου τα έργα του Σαίξπηρ!

PERGAMON AND THE HELLENISTIC
KINGDOMS OF THE ANCIENT WORLD

Περιοδικές Εκθέσεις

Metropolitan Museum of Art
The Tisch Galleries
New York
18 Απριλίου - 17 Ιουλίου 2016
Το Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο συμμετέχει
δυναμικά στην έκθεση του Metropolitan Museum of
Art της Νέας Υόρκης: “Pergamon and the Hellenistic
Kingdoms of the Ancient World”.
Δεκαεννέα εξαιρετικά σπάνια ή και μοναδικά
νομίσματα πλαισιώνουν τις ενότητες της έκθεσης.
Ισάριθμα λήμματα από το επιστημονικό προσωπικό
του Νομισματικού Μουσείου, καθώς και εισαγωγικό
κείμενο του Διευθυντή, Δρ. Γεωργίου Κακαβά, με
τίτλο “Hellenistic Royal Portraiture on Coins”
περιλαμβάνονται στον Κατάλογο της Έκθεσης.
Στο πλαίσιο της έκθεσης τη Δευτέρα 23 Μαΐου στο
Αμφιθέατρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
ο Διευθυντής του Επιγραφικού και Νομισματικού
Μουσείου Δρ Γεώργιος Κακαβάς έδωσε διάλεξη με
θέμα: «Προσωπογραφίες Ελληνιστικών Ηγεμόνων
στα Νομίσματα», προσκεκλημένος της Εταιρείας
Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

OLYMPIC FLAME 2016
Αίθουσα «Μάντω Οικονομίδου»
Ιλίου Μέλαθρον
18 Μαΐου - 31 Ιουλίου 2016
Στις 18 Μαΐου 2016, στο πλαίσιο του εορτασμού
της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, εγκαινιάστηκε
με λαμπρότητα και πλήθος κόσμου στο Ιλίου
Μέλαθρον, η εικαστική έκθεση «Olympic Flame
2016». Τα εγκαίνια πλαισίωσε με τη μουσική του,
το κιθαριστικό ντουέτο Σείκιλος Duet (Nektarios
Garatzotis – George Bar).
Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας των
Μουσείων, συνέπεσε με το ταξίδι της
Ολυμπιακής Φλόγας από την Ελλάδα στο Ρίο της
Βραζιλίας όπου θα διεξαχθούν οι 31οι
Ολυμπιακοί Αγώνες.
Καθώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν οικουμενική
και πανανθρώπινη αξία, ακριβώς όπως τα
μνημεία και τα πολιτιστικά τοπία, από τα οποία
θα περάσει η Φλόγα, μέχρι να φτάσει στον
προορισμό της, η φιλοξενία της εικαστικής
έκθεσης είναι ιδιαίτερα επίκαιρη.
Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα γλυπτικής των
Ανδρέα Παπαχρίστου, Γιώργου Παλαμάρη,
Ιακώβου Φιλίππου και Αντώνη Χανιώτη, καθώς
και έργα ζωγραφικής των Μιχαήλ Ρωμανού και
Βασιλικής Σαργολόγου.
Επιμέλεια Έκθεσης: Μιχαήλ Ρωμανός
Επιμέλεια Concept: Δρ Γεώργιος Κακαβάς
Ομάδα Εργασίας: Γιάννα Βενιέρη, Γιόρκα
Νικολάου, Ασπασία Ραρρή, Στέργιος Τζανέκας.

A JOURNEY TO THE LAND OF IMMORTALS 4000 YEARS OF GREEK TREASURES
Τokyo National Museum,
Nagasaki Perfectural Art Museum
Kobe City Museum
21 Ιουνίου 2016 - 2 Απριλίου 2017
Το Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο συμμετέχει δυναμικά στην περιοδική έκθεση «Ένα ταξίδι στη Γη των Αθανάτων - 4000
Χρόνια Ελληνικών Θησαυρών» η οποία παρουσιάζεται στο Τokyo National Museum (διάρκεια έκθεσης : 21/06-19/09/2016), στο
Nagasaki Perfectural Art Museum (διάρκεια έκθεσης : 14/10-11/12/2016) και στο Kobe City Museum (διάρκεια έκθεσης:
23/12/2016-2/04/2017).
Η δέσμη των έξι σιδερένιων οβελών, δύο προϊστορικοί σφραγιδόλιθοι, καθώς και είκοσι τέσσερα εξαιρετικά σπάνια χρυσά και
αργυρά αρχαία νομίσματα του Νομισματικού Μουσείου πλαισιώνουν τις ενότητες της έκθεσης ως δάνεια.

GODS AND HEROES OF THE ANCIENT GREEKS
State Historical Museum, Moscow
15 Νοεμβρίου 2016 - 15 Φεβρουαρίου 2017

Το Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο συμμετέχει επίσης στην περιοδική έκθεση «Θεοί και Ήρωες των Αρχαίων Ελλήνων» που
διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Μόσχα, στο Κρατικό Ιστορικό
Μουσείο (διάρκεια έκθεσης: 15/11/2016-15/02/2017) με το δανεισμό δεκαεπτά χρυσών και αργυρών νομισμάτων, θαυμάσια
δείγματα της σφραγιστικής τέχνης και τεκμήρια των τοπικών λατρειών θεών και ηρώων στους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους.
Ισάριθμα λήμματα από το Επιστημονικό προσωπικό του Νομισματικού Μουσείου καθώς και εισαγωγικό κείμενο του Διευθυντή Δρ
Γεωργίου Κακαβά με τίτλο «Πόλεις και Θεοί μέσα από τους χαρακτήρες των νομισμάτων» περιλαμβάνονται στον κατάλογο της
έκθεσης.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Στατισ τικά Στοιχεία

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Σύνταξη-επιμέλεια: Δημήτρης Βερούσης, Φύλακας Αρχαιοτήτων

«Εξερευνώντας το κτίριο του Ιλίου Μέλαθρου»
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

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.

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)

ΩΡΑΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Ιλίου Μέλαθρον: Δευτέρα: 13:00-20:00
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.
Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12
τηλ.: 210 3643774 / 3632057
Τοσίτσα 1
τηλ: 210 8217637 / 8232950
email: epnom@culture.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 6 ευρώ
Νομισματικό Μουσείο: 6 ευρώ, 3 ευρώ για πολίτες άνω των 65, φοιτητές εκτός χωρών Ε.Ε.
Επιγραφικό Μουσείο: 4 ευρώ, 2 ευρώ για πολίτες άνω των 65, φοιτητές εκτός χωρών Ε.Ε.
Ενιαίο εισιτήριο: 15 ευρώ, 8 ευρώ - Ισχύει για Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό & Χριστιανικό
Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο & Επιγραφικό Μουσείο.

