
Université d’Athènes - école belge d’Athènes - école française d’Athènes 

O rganisées en collaboration par l’Université 
d’Athènes, l’école belge d’Archéologie, 

l’école française d’Athènes, les Rencontres 
numismatiques se tiendront chaque mois, sauf 
exception, dans une salle mise à disposition par 
l’Université d’Athènes dans le bâtiment  « Kostes 
Palamas » (48 rue Akademias & Sina).
Le séminaire vise à mettre en évidence la dyna-
mique 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-

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. 
Les intervenants, grecs et étrangers, seront invités 
à présenter l’actualité de la discipline, de nou-
velles études ou d‘importantes trouvailles, dans  
le cadre d‘une conférence d’une heure environ, 
suivie de questions.R
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Chrèmata  kai  archai

Ο ι Νομισματικές συναντήσεις συνδιο ρ-
γανώνονται από το Εθνικό και Καποδι-

σ τριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Βελγική 
Σχολή Αθηνών και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών. 
Οι Συναντήσεις λαμβάνουν χώρα μία φορά 
τον μήνα (με εξαιρέσεις που θα κοινοποιούνται 
εγκαίρως στο κοινό), σε αίθουσα του κτηρίου 
«Κωστής Παλαμάς» (Ακαδημίας 48 και Σίνα), 
την οποία παραχωρεί το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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 τα 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 χρονο λογικό 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.Ν
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Χ ρ ή μ α τ α  κα ι  α ρχα ί

T he Numismatic meetings are a joint orga-
nization 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 street & 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 

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.N
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Χρήµατα καὶ ἀρχαί..Χρήµατα καὶ ἀρχαί..

Mercredi 20 novembre / Τετάρτη 20 Νοεμβρίου / Wednesday, November 20th   18 h /  6 μμ / 6 :00 pm 
M. AMAndry (Bibliothèque Nationale de France)

Monnayages provinciaux en argent sous Trajan

Lundi 16 décembre / Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου / Monday, December 16th 18 h /  6 μμ / 6 :00 pm 
E. MArkou (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-ΚΕΡΑ)

Ο χρυσός των βασιλέων της Κύπρου (4ος αι. π.Χ.)

Lundi 13 janvier / Δευτέρα 13 Ιανουαρίου / Monday, January 13th 18 h /  6 μμ / 6 :00 pm 
S. kréMydi (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-ΚΕΡΑ)

Οι κοπές στο όνομα των Μακεδόνων κατά τους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους 

Lundi 10 février / Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου / Monday, February 10th 18 h /  6 μμ / 6 :00 pm 
y. StoyAS (ΚΙΚΠΕ)

Διαβαίνοντας τον Ελλήσποντο: κοπές αυτοκρατορικών χρόνων της Αβύδου 

Lundi 24 février / Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου / Monday, February 24th 18 h /  6 μμ / 6 :00 pm 
M. Ch. MArCEllESi (Université Paris IV - Sorbonne)

La monnaie en Asie Mineure occidentale à l’époque hellénistique

Lundi 10 mars / Δευτέρα 10 Μαρτίου / Monday, March 10th  18 h /  6 μμ / 6 :00 pm 
V. PEnnA (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-ΚΙΚΠΕ)

Παραγωγή και χρήση του χάλκινου νομίσματος στο Βυζάντιο (6ος-12ος αιώνας)

Lundi 14 avril / Δευτέρα 14 Απριλίου / Monday, April 14th 18 h /  6 μμ / 6 :00 pm 
S. AnEziri (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Δωρεές-κληροδοτήματα-ιδρύματα: ζητήματα οικονομικών και διαχείρισης

Lundi 26 mai / Δευτέρα 26 Μαΐου / Monday, May 26th  18 h /  6 μμ / 6 :00 pm 
F. de CAllAtAÿ (Bibliothèque royale de Belgique - EPHE, Paris)

L’incomparable beauté des monnaies grecques. Les raisons objectives qui fondent ce sentiment

Les Rencontres numismatiques sont placées sous les auspices de l’Ambas sade 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
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