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Lundi / Δευτέρα / Monday Σοφία Ζουμπάκη - ΕΙΕ/ΤΕΡΑ-ΙΙΕ
26 / 11 / 2018
19:00 «…ἐμβαλέτω εἰς τὸν θησαυρόν…». Το νόμισμα και ο θησαυρός στα ιερά του
ελλαδικού χώρου: από το τελετουργικό της λατρείας στη διαχείριση των ιερών χρημάτων
Lundi / Δευτέρα / Monday Ελπίδα Κοσμίδου - ΕΙΕ/ΤΕΡΑ-ΙΙΕ
17 / 12 / 2018
19:00 Χρονικά κενά στη σύσταση νομισματικών θησαυρών από την Αμφίπολη ως αφορμή
προσέγγισης στον χρόνο
Lundi / Δευτέρα / Monday Εύα Αποστόλου - Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα
28 / 01 / 2019
19:00 Η νομισματική ιστορία της ύστερης ελληνιστικής Ρόδου
Lundi / Δευτέρα / Monday Christophe Flament - Université de Namur
18 / 02 / 2019
19:00 Athenian Coinage, Some New Perspectives
Lundi / Δευτέρα / Monday Federico Carbone - Scuola Archeologica Italiana di Atene
11 / 03 / 2019
19:00 Need for Small Change: Coin Production and Circulation at Paestum, Pompeii and Velia
during the Late Republic
Lundi / Δευτέρα / Monday Δήμητρα Ι. Τσαγκάρη - Επιμελήτρια Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank
15 / 04 / 2019
19:00 Η ελληνοποίηση της Μεσογείου μέσα από τις νομισματικές μαρτυρίες
Lundi / Δευτέρα / Monday TBA
06 / 05 / 2019
19:00
Lundi / Δευτέρα / Monday Έλενα Μπονέλου - Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
03 / 06 / 2019
19:00 Το νομισματοκοπείο της Λευκάδας. Η ιστορία του νησιού μέσα από το νόμισμά του
Το φετινό νομισματικό σεμινάριο αφιερώνεται στη μνήμη της αγαπημένης συναδέλφου και φίλης Βασιλικής Πέννα
(1952-2018)
Fondation Nationale de la Recherche Scientifique - Salle des séminaires, RDC, Vassileos Konstantinou 48, Athènes
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Αίθουσα Σεμιναρίων, Ισόγειο, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
National Research Foundation - Seminar Room, Ground floor, Vasileos Konstantinou 48, Athens

Rencontres
numismatiques
συναντήσεις

Νομισματικές

O

et à l’archéologie.
Toutes les sources et tous les domaines liés à la
numismatique 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.
Les intervenants, grecs et étrangers, seront invités
à présenter l’actualité de la discipline, de nouvelles
études ou d‘importantes trouvailles, dans le cadre d‘une
conférence d’une heure environ, suivie de questions.

Ο

φάσμα των προσεγγίσεων και όλες οι διαθέσιμες πηγές
που σχετίζονται με τη νομισματική αποτελούν πεδία
ενδιαφέροντος για το σεμινάριο: τεχνικές μέθοδοι,
μετρολογία, εικονογραφία, νομισματική και οικονομική
ιστορία. Το χρονολογικό πλαίσιο του σεμιναρίου καλύπτει
την περίοδο από τη γέννηση του νομίσματος έως και το
τέλος της Βυζαντινής 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, την οποία ακολουθεί διάλογος με το
κοινό.

ι Νομισματικές συναντήσεις συνδιοργανώνονται από
τη Βελγική Σχολή Αθηνών (EBSA), το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών (EIE-IIE/TEPA), τη Γαλλική Σχολή Αθηνών
(EFA) και το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών
(DAI). Οι Συναντήσεις λαμβάνουν χώρα μια φορά το
μήνα (με εξαιρέσεις που θα κοινοποιούνται εγκαίρως στο
κοινό) στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών.
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 της αρχαιολογίας. Όλο το

T
meetings

Numismatic

Chrèmata kai archai

rganisées en collaboration par l’École belge d’Athènes
(EBSA), l’Université d’Athènes (EKPA), la Fondation
Nationale Hellénique de Recherche Scientifique
(EIE-IIE/TEPA), l’École française d’Athènes (EFA) et
l’Institut archéologique allemand (DAI), les Rencontres
numismatiques se tiendront chaque mois, sauf
exception, dans la salle des séminaires de la Fondation
Nationale de la Recherche Scientifique.
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

he Numismatic meetings are a joint organization of
the Belgian School at Athens (EBSA), the National and
Kapodistrian University of Athens (EKPA), the National
Hellenic Research Foundation (EIE-IIE/TEPA), the French
School at Athens (EFA), the German Archaeological
Institute at Athens (DAI). These Meetings take place on
an almost monthly basis at the Seminar room of the
National Research Foundation.
The aim of the seminar is to demonstrate the strength
of the numismatic research in Greece by pointing out

Χρήματα και αρχαί

Chrèmata kai archai
the links and interactions of the 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.

2018 - 2019

