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Les Rencontres numismatiques sont placées sous les auspices de l’Ambassade de Belgique en Grèce et à Chypre
Le séminaire 2015-2016 est dédié à la mémoire de Mando Oikonomidou

Οι Νομισματικές συναντήσεις τελούν υπό την αιγίδα της Πρεσβείας του Βελγίου στην Ελλάδα και την Κύπρο
Το σεμινάριο 2015-2016 αφιερώνεται στη μνήμη της Μάντως Οικονομίδου

The Numismatic meetings are under the auspices of the Embassy of Belgium in Greece and Cyprus
The seminar 2015-2016 is dedicated to the memory of Mando Oikonomidou

Γ. Απέργης -  University College London
Ερμηνεία μονογραμμάτων και συμβόλων σε “Αλεξάνδρους“

Ε. Καραμανωλάκης  - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ο Νίκος Σβορώνος, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η γέννηση της σύγχρονης νομισματικής 
στην Ελλάδα. 

Ε. Μάρκου - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Κύπριος Χαρακτήρ. Ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την ιστορία, την αρχαιολογία και τη 
νομισματική της αρχαίας Κύπρου

Σ. Ψωμά  - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τα αργυρά νομίσματα αβέβαιου νομισματοκοπείου της Θράκης, ένα επιτάφιο επίγραμμα 
από την Αθήνα και μια σημείωση για τον ελληνικό αποικισμό

Χ. Παπαγεωργιάδου  - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Οι ρωμαίες αυτοκράτειρες και η επίσημη προπαγάνδα

J. Olivier - Bibliothèque Nationale de France - Cabinet des médailles
Archè et Chrèmata. Les monnaies d’or et d’argent des Ptolémées au IIe siècle av. J.-C. 
(c. 204-80 av. J.-C. ) 

Ε. Μ. Λιαντά  - Αρχαιολογικό τμήμα Μετρό Θεσσαλονίκης
Η μαρτυρία δύο ‘θησαυρών’ άσπρων τραχέων από κράμα (bill.) του 13ου αιώνα από τη 
Θεσσαλονίκη

J-M. Doyen - Université Libre de Bruxelles - Université Lille 3
La numismatique “quantitative” (1960-2016) : une science nouvelle ? 

Π. Π. Ιωσήφ - Βελγική Σχολή Αθηνών - Université de Liège
Σελευκιδικά νομίσματα από θησαυρούς και ανασκαφές: μια νέα μέθοδος προσέγγισής 
τους



Université d’Athènes - École belge d’Athènes - École française d’Athènes

Organisées 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 
le Musée d’histoire de l’Université d’Athènes 
dans le bâtiment Palaio Panepistimio (5, rue 
Tholou, Plaka).

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 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. 
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Οι Νομισματικές συναντήσεις συνδιορ- 
γανώνονται από το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη 
Βελγική Σχολή Αθηνών και τη Γαλλική Σχολή 
Αθηνών. Οι Συναντήσεις λαμβάνουν χώρα 
μία φορά τον μήνα σε αίθουσα του κτηρίου 
Παλαιό Πανεπιστήμιο (Θόλου 5, Πλάκα), την 
οποία παραχωρεί το Μουσείο Ιστορίας του 
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 το 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.

The 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 on an 
almost monthly basis at the conference room 
of the Museum of History of the University of 
Athens (5, Tholou str.). 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.
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2015 - 2016

Chrèmata kai archai

Χρήματα και αρχαί

Chrèmata kai archai


