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2017 ΚΥΚΛΟΙ ΟΜΙΛΙΩΝ
H γένεση του νομίσματος
7 - 30 | 11 | 2017
Θρησκεία και χρήμα στην αρχαιότητα
5 -19 | 12 | 2017

2018 ΚΥΚΛΟΙ ΟΜΙΛΙΩΝ
Το βιβλίο στο Βυζάντιο
9 - 30 | 01 | 2018
Συνάντηση ιστορίας και λογοτεχνίας
στη σύγχρονη έρευνα
6 - 27 | 02 | 2018
Νεότητα, αντιγήρανση και μακροζωία:
σύγχρονες προσεγγίσεις της βιολογικής
ηλικίας μέσω των ιστορικών και
βιολογικών επιστημών
6 - 27 | 03 | 2018
Ελάσσονα πρόσωπα της νεότερης
ιστορίας στον ελληνικό χώρο:
βιογραφικές προσεγγίσεις
7 | 04 | 2018 - 15 | 05 | 2018
Σύμβολα στη νεότερη Ελληνική ιστορία
2 | 05 | 2018 - 12 | 06 | 2018

Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας
| κάθε Τρίτη 19.00 |
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
(στάση Μετρό Ευαγγελισμός)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | 210 7273516 & 210 7273700 |
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τρίτη 5
Δεκεμβρίου
2017
Ο ρόλος της οικονομίας στην αρχαία
θρησκεία και η θρησκεία ως παράγων
της οικονομίας: Μια εισαγωγή
Σοφία Ζουμπάκη, Διευθύντρια Ερευνών,
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Νομίσματα αφιερωμένα
στο Ιερό Ποσειδώνος Γαιηόχου
στη Μικρή Δραγονάρα Κυθήρων
Ο κύκλος ομιλιών επιχειρεί να φωτίσει
τον ρόλο της οικονομίας στον τομέα της
θρησκείας και τη λειτουργία του χρήματος
στη λατρεία κατά την αρχαιότητα. Τα αρχαία
ιερά αποτελούσαν χώρους συγκέντρωσης
πολύτιμων αναθημάτων, διέθεταν μεγάλες
έγγειες περιουσίες, ιερά κοπάδια,
δούλους κι ενίοτε λειτουργούσαν ως
τράπεζες. Το νόμισμα συχνά εντάσσεται
στη λατρεία ως ανάθημα, αλλά και ως
μέρος του τελετουργικού, ιδίως σε ιεράθεραπευτήρια, μαντεία, σε χώρους λατρειών
που σχετίζονταν με σημαντικά ορόσημα
της ανθρώπινης ζωής, όπως η γέννηση,
η ενηλικίωση, ο γάμος. Η διαχείριση
της περιουσίας των ιερών –απ’ όπου δεν
λείπουν και περιπτώσεις κακοδιαχείρισης–,
οι ενοικιάσεις των ιερών κτημάτων,
οι γιορτές, οι αγώνες και άλλες
θρησκευτικές εκδηλώσεις οι οποίες
συνοδεύονταν συχνά από παράλληλες
διοργανώσεις πανηγύρεων κι αποτελούσαν
πόλους έλξης πιστών, αθλητών, καλλιτεχνών,
εμπόρων κλπ., τεκμηριώνουν τον ρόλο
της θρησκείας ως κινητήριας δύναμης για
την οικονομική ζωή των αρχαίων πόλεων.

Άρης Τσαραβόπουλος, Αρχαιολόγος
Γκέλη Φράγκου, Αρχαιολόγος

Τρίτη 12
Δεκεμβρίου
2017
Μεταξύ θρησκείας και οικονομίας.
Η χρηματοδότηση των (ιερών) αγώνων
στις ελληνικές πόλεις
Francesco Camia, Επικ. καθηγητής αρχαίας
ελληνικής επιγραφικής, ‘Sapienza’ Università di Roma

Μαρμάρινα σκεύη παραδόξου χρήσεως
και το πρόβλημα της ερμηνείας τους
Έλενα Βλαχογιάννη, Αρχαιολόγος, Συλλογή
Έργων Γλυπτικής, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Τρίτη 19
Δεκεμβρίου
2017
Ιερά χρήματα και πρακτικές λατρείας:
Η περίπτωση αποθέτη από την Άμφισσα
Αθανασία Ψάλτη,
Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Ανθούλα Τσαρούχα,
Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ 2017: http://media.ekt.gr/live

