O

rganisées en collaboration par l’Université
d’Athènes, l’École belge d’Archéologie,
l’École française d’Athènes, les Rencontres
numismatiques se tiendront à un rythme presque
mensuel, dans la salle du bâtiment « Kostes
Palamas », avenue Akademias 48 & rue Sina
mise à disposition par l’Université d’Athènes.
Le séminaire vise à mettre en évidence la dynamique de la recherche numismatique en Grèce,
en soulignant la force des liens qui unissent cette
discipline à l’histoire et à l’archéologie. Toutes les
sources et tous les domaines liés à la numisma-

Ν ο μ ι σσ υμνα
α νττιήκσ έε ιςς

Ο

ι Νομισματικές συναν τήσεις συνδιο
ργανώνονται από το Εθνικό και Καποδισ
τριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Βελγική Σχολή
Αθηνών και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Οι
Συναν τήσεις θα λαμβάνουν χώρα μία φορά
κάθε μήνα (με εξαιρέσεις που θα κοινοποιούνται
εγκαίρως στο κοινό) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
σε αίθουσα του κτηρίου «Κωστής Παλαμάς»,
λεωφόρος Ακαδημίας 48 και Σίνα.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προβάλει
τη δυναμική της νομισματικής έρευνας στην
Ελλάδα τονίζοντας τους δεσμούς που συνδέουν
τη νομισματική με τις συγγενείς επιστήμες της
ιστορίας και αρχαιολογίας. Όλο τα φάσμα των
προσεγγίσεων και όλες οι διαθέσιμες πηγές
που σχετίζονται με τη νομισματική αποτελούν
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Université d’Athènes - école belge d’Athènes - école française d’Athènes

he Numismatic meetings are a joint
organization of the University of Athens, the
Belgian School at Athens and the French School
at Athens. These Meetings will take place in an
almost monthly basis at the conference room of
the “Kostes Palamas” building of the University
of Athens (48, Akademias avenue & Sina). The
conference room is offered by the Rector of the
University of Athens.
The aim of the seminar is to demonstrate the
strength of the numismatic research in Greece
by pointing out the links and interactions of the
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tique pourront en effet être abordés : technique,
métrologie, iconographie, histoire monétaire,
financière et économique. Le séminaire couvre
un champ chronologique large, de l’invention de
la monnaie jusqu’à la fin de l’époque byzantine,
avec un intérêt particulier, en 2013, pour les monnayages des époques classique et hellénistique.
Les orateurs, grecs et étrangers, seront invités à
présenter l’actualité de la discipline, de nouvelles
études ou de nouvelles trouvailles importantes,
dans une conférence d’une heure environ, suivie
de questions.

Χρήματα και αρχαί

στοιχεία ενδιαφέροντος για το σεμινάριο:
τεχνικές μέθοδοι, μετρολογία, εικονογραφία,
νομισματική και οικονομική ιστορία. Το χρονο
λογικό πλαίσιο του σεμιναρίου καλύπτει την
περίοδο από τη γέννηση του νομίσματος έως
και το τέλος της Βυζαντινής περιόδου, με ένα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αρχικά, για τη νομισματική
της Κλασικής και της Ελληνιστικής περιόδου.
Οι Έλληνες και ξένοι ομιλητές καλούνται να
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των νεότερων
ερευνών τους, καθώς επίσης και σημαντικά
πρόσφατα ευρήματα στο πλαίσιο ωριαίας
διάλεξης που θα συνοδεύεται από ερωτήσεις
και διάλογο με το κοινό.
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discipline with history and archaeology. Every
source and method related to numismatics will
keep the attention of the seminar: technical
aspects, metrology, iconography, monetary,
financial and economic history.
The Greek and overseas scholars are invited to
deliver a one-hour conference presenting the
“what’s new” in numismatics, their latest studies
and important new discoveries in the field. A
session of discussion and questions will follow
the conference.
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Programme Πρ όγρ α μμ α
du premier semestre

2013
Mardi 5 février

18h

για το πρώτο εξάμηνο του

2013

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου

6 μμ.

Program

for the first semester of

2013

Tuesday, February 5th

18h

I. Touratsoglou (directeur honoraire

Ι. Τουράτσογλου (επίτιμος διευθυντής

I. Touratsoglou (Honorary director of

Η Νομισματική: πρωτογενής
πηγή ιστορικής γνώσης

Η Νομισματική: πρωτογενής
πηγή ιστορικής γνώσης

Η Νομισματική: πρωτογενής
πηγή ιστορικής γνώσης

du Musée numismatique d’Athènes)

Mardi 19 février 	

18h

C. Grandjean (Université de Tours)
Les débuts du monnayage de
bronze dans le monde grec
Lundi 4 Mars 	

18h

του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών)

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου

6 μμ.

the Numismatic Museum, Athens)

Tuesday, February 19th

C. Grandjean (Université de Tours)
Les débuts du monnayage de
bronze dans le monde grec

C. Grandjean (Université de Tours)
Les débuts du monnayage de
bronze dans le monde grec

Δευτέρα 4 Μαρτίου

Monday, March 4th

6 μμ.

18h

18h

S. Psoma (Université d’Athènes)
La monnaie de bronze : le début
d’une institution

Σ. Ψωμά (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
La monnaie de bronze : le début
d’une institution

S. Psoma (University of Athens)
La monnaie de bronze : le début
d’une institution

Lundi 8 avril

Δευτέρα 8 Απριλίου

Monday, April 8th

18h

6 μμ.

18h

P. Marchetti (Universités de Namur et de

P. Marchetti (Πανεπιστήμια της Ναμύρ

P. Marchetti (Universities of Namur and

De 326 à 269 : la fin des monnayages grecs d’Italie du Sud

De 326 à 269 : La fin des monnayages grecs d’Italie du Sud

De 326 à 269 : la fin des monnayages grecs d’Italie du Sud

Lundi 13 Mai 	

Δευτέρα 13 Μαϊου

Monday, May 13th

Louvain-la-Neuve)

18h

και της Λουβαιν λα Νεβ)

6 μμ.

Louvain-la-Neuve)

18h

O. Picard (Institut de France)
Monnaie et économie en Grèce
antique

O. Picard (Institut de France)
Monnaie et économie en Grèce
antique

O. Picard (Institut de France)
Monnaie et économie en Grèce
antique

Lundi 3 juin

Δευτέρα 3 Ιουνίου

Monday, June 3rd

18h

6 μμ.

18h

D. Tsangari (Alpha Bank Numismatic

Δ. Τσαγκάρη (Νομισματική συλλογή της

Collection)

Alpha Bank)

D. Tsangari (Alpha Bank Numismatic

Αιτωλική Συμπολιτεία: Η ιστορία
μέσα από τα νομίσματα

Αιτωλική Συμπολιτεία: Η ιστορία
μέσα από τα νομίσματα

Αιτωλική Συμπολιτεία: Η ιστορία
μέσα από τα νομίσματα

Les Rencontres numismatiques
sont placées sous les auspices de
l’Ambassade de Belgique à Athènes

Οι Νομισματικές συναντήσεις
τελούν υπό την αιγίδα της
Πρεσβείας του Βελγίου στην Αθήνα

The Numismatic meetings are under
the auspices of the Embassy of
Belgium in Athens

Collection)

Éc o l e
française
d ’ At h È n e s

