
Οι πολλαπλές όψεις του νομίσματος 

Αργυρώ Φουρναράκη 

                                                                   

Στην έκθεση «ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα απτά στην αρχαία Ελλάδα» που 

συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και τη Νομισματική 

Συλλογή της Alpha Bank παρουσιάζονται με συναρπαστικό τρόπο οι διαφορετικές 

όψεις του νομίσματος. Χρήμα. από το χρη, χρειάζομαι και χρησιμοποιώ, μαζί ανάγκη, 

προϊόν και μέσον και νόμισμα (από το νέμω = μοιράζω, εξ ου και νόμος). Έννοιες και 

ταυτόχρονα απτά σύμβολα, ξεδιπλώνονται σε οκτώ συνολικά θεματικές ενότητες, 

καθεμιά από τις οποίες υποστηρίζεται με ποικίλα κατάλοιπα και είδη της αρχαιότητας. 

Χρήμα και Συναλλαγές, Χρήμα και Εμπόριο, Χρήμα και Τέχνη, Χρήμα και 

Ιστορία, Χρήμα και Διακίνηση Ιδεών, Χρήμα και προπαγάνδα, Χρήμα και 

Κοινωνία, Χρήμα και Τράπεζες παρουσιάζονται και αναλύονται. Αγγεία, ειδώλια, 

αγάλματα, ανάγλυφα, επιγραφές, κοσμήματα, συνολικά 160 αντικείμενα που 

προέρχονται από 33 Αρχαιολογικά Μουσεία (και των Κυκλάδων*) και συλλογές της 

Ελλάδος, της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνάφεια με 85 

νομίσματα από τη Συλλογή της Alpha Bank, καθιστούν την Έκθεση “λαλούσα” 

συνδυαστική και ευχάριστη. 

Σε επιμέλεια του καθηγητή Νικολάου Χρ. Σταμπολίδη, δ/ντή του Μουσείου 

Κυκλαδικής Τέχνης και της Δρ. Δήμητρας Ι. Τσαγκάρη, επιμελήτριας της 

Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank και συνεπιμέλεια του Γιώργου Τασούλα, 

επιμελητή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης καθώς και πολλών συνεργατών η 

έκθεση έως τα μέσα Απριλίου του 2018 θα προσφέρει γνώση, αισθητική και 

συγκίνηση στους επισκέπτες, ξεναγήσεις (ανυπομονούμε πάντα για τις ξεναγήσεις-

αφηγήσεις του καθηγητή Ν. Χρ. Σταμπολίδη δ/ντή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης 

και εμπνευσμένου ανασκαφέα του αρχαιολογικού χώρου της Ελεύθερνας στην Κρήτη 

όπου το όνειρο και έργο ζωής της δημιουργίας του ομώνυμου μουσείου έγινε πλέον 

πραγματικότητα) και εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και έναν εξαιρετικό κατάλογο 

(Ελληνικά και Αγγλικά) –συμπύκνωση όσων παρουσιάζονται, με πολλά πρόσθετα 

κείμενα και λήμματα για όσους θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο. 

Προγραμματίστε την επίσκεψή σας! 

 

 

 

 

   
   ... χρειάζομαι χρήματα, κι άλλα χρήματα                                                                           
       σ’έναν   κόσμο που αλλάζει αδίσταχτα 
       χρειάζομαι χρήματα ...                                                                
   ... χρειάζομαι χρήματα για να μεταμορφώσω                                                                                
       ένα χερσότοπο σε πανδαιμόνιο μουσικής 
                                                                                                                
                    Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου                                                                                                  
                       ΩΔΕΣ στον ΠΡΙΓΚΗΠΑ 

 



                                      

Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης 
Νεοφύτου Δούκα 4 
106 74, Αθήνα 
Τ: (+30) 210 722 8321-3 
www.cycladic.gr 
Facebook.com/CycladicArtMuseum 
Instagram: @Cycladic_museum 
 

*
Στην Εκθεση μεταξύ άλλων συμμετέχουν: 
 
Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου 
Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου 
Αρχαιολογικό Μουσείο Νισύρου 
Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου 

 

 

 

 

Επιλεγμένα νομίσματα από τον αποθέτη ιερού στην Άμφισσα. 
© Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (φωτογραφικό αρχείο) 
 
A selection of the coins found in the sanctuary deposit at Amphissa. 
© Ephorate of Antiquities of Phocis (photographic archive) 

 

Αργυρός στατήρ Αίγινας με παράσταση θαλάσσιας χελώνας. 
470/465 – 445/440 π.Χ. 
© Αθήνα, Νομισματική Συλλογή Alpha Bank (φωτογρ. Π. Μαγουλάς) 
 
Silver stater of Aegina depicting a turtle. 
470/465 – 445/440 BC 
© Athens, Alpha Bank Numismatic Collection (photo by P. Magoulas) 

 
 

 

 

 

 

http://www.cycladic.gr/

