ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΑΓΩΝ: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 18:30
Το Νομισματικό Μουσείο διοργανώνει σε συνεργασία με την Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδας, χριστουγεννιάτικη μουσική εκδήλωση την Πέμπτη 30
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:30 στην εμβληματική αίθουσα των Εσπερίδων του
Ιλίου Μελάθρου, με τίτλο: «ΑΓΩΝ: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»
Η μουσική εκδήλωση πλαισιώνει το άνοιγμα της νέας λαμπρής περιοδικής
έκθεσης του Νομισματικού Μουσείου με τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ», η
οποία τελεί υπό την αιγίδα της Αυτού Εξοχότητας της Προέδρου της
Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και με την οποία το Μουσείο
συμμετέχει δυναμικά στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ελλάδα 21» για τον
Εορτασμό της Επετείου των 200 ετών από την απελευθερωτική Επανάσταση
του 1821.
Η Έκθεση αποτελεί ένα γόνιμο εικαστικό διάλογο ανάμεσα σε χρυσά, αργυρά
και χάλκινα μετάλλια εμπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και
τους ήρωες και τους πρωταγωνιστές της, που αποθησαυρίζονται στο
Νομισματικό Μουσείο, και σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες δεκαεπτά
διακεκριμένων καλλιτεχνών, εμπνευσμένες από τα «Μετάλλια του Αγώνα». Οι
γλύπτες Αφροδίτη Λίτη, Σταύρος Παναγιωτάκης, Στέλιος Γαβαλάς, Γιώργος
Σταματόπουλος, Γιώργος Μπαρδάκας και Ανδρέας Βερναρδάκης, οι χαράκτες
Βίκυ Τσαλαματά, και Μαρία Κομπατσιάρη, οι ζωγράφοι Μαρία Μαραγκουδάκη,
Κατερίνα Βράκα, Χριστίνα Λάππα, Εριέττα Βορδώνη, Νίκος Τσιαπάρας και
Κωνσταντίνος Κωστούρος, ο εικαστικός, Μηνάς Μαυρικάκης, καθώς και οι
εικαστικοί κοσμημάτων Ελένη Δασκαλάκη και Αθηνά Παπά θα τιμήσουν με την
παρουσία τους την έναρξη της έκθεσης.
Κομβικό έκθεμα με ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία αποτελεί η αναμνηστική σειρά
12 ιστορικών μεταλλίων με κύριο θέμα τον αγώνα του 1821, έργο του επίσημου
χαράκτη του ελληνικού νομισματοκοπείου επί Όθωνος, Konrad Lange (18061856), που συνιστά ένα ισχυρό μέσο αναγνώρισης, προβολής και μνήμης του

απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων. Για πρώτη φορά θα εκτεθούν στο κοινό
και οι μοναδικές μήτρες των εν λόγω μεταλλίων, δείγματα της εξαιρετικής
καλλιτεχνίας του χαράκτη.
Η φετινή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση είναι διπλά σημαντική καθώς
πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας,
προκειμένου να βραβευτούν αντιπροσωπευτικά 21 από τους αφανείς ήρωες,
που εδώ και δύο χρόνια πρωτοστατούν κάτω από αντίξοες συνθήκες στον
πανελλαδικό αγώνα ενάντια στη θανατηφόρο νόσο του COVID-19.
Μέσα στις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας που ζούμε ο πολιτισμός δεν
σταματάει να μας προσφέρει αισιοδοξία ώστε να μη λείψει και αυτή τη δύσκολη
χρονιά η χαρά των Χριστουγέννων. Η χαρά που ζει μέσα σ’ αυτές τις γιορτινές
μέρες και περιμένει ένα τραγούδι για να μας φέρει ξανά «κοντά» απαλύνοντας
τις δυσκολίες της διαφορετικής καθημερινότητας που βιώνουμε μετά την
εμφάνιση της πανδημίας.
Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και χριστουγεννιάτικες μελωδίες με την
υψίφωνο Βασιλική Βλαμάκη και τον κόντρα τενόρο Νίκο Σπανάτη σε συνοδεία
στο πιάνο από τον Μάριο Καζά.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει ξενάγηση στην περιοδική έκθεση
«Μετάλλια του Αγώνα» και θα δοθεί το νέο αναμνηστικό μετάλλιο του
Νομισματικού Μουσείου του 2021, δημιουργία του βραβευμένου χαράκτη του
ελληνικού ευρώ Γιώργου Σταματόπουλου, ενώ θα μοιραστούν κεράσματα.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη και χορηγία της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματιών και
Αξιών, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου
(ΚΙΚΠΕ), της Συμμαχίας για την Ελλάδα, των Φίλων του Νομισματικού
Μουσείου, του Επιμορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Υπάτης «ΟΙ
ΑΙΝΙΑΝΕΣ», του Μουσικού Οίκου ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ, της Αποσταγματοποιΐας Οινοποιΐας ΤΣΙΛΙΛΗΣ, της PROOPSIS Consulting S.A., του καταστήματος
ανδρικών ενδυμάτων Χριστάκης και της «Μουσείων Εστίαση Α.Ε.» που
λειτουργεί το ΚΑΦΕ στον κήπο του Μουσείου.

