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Lundi / Δευτέρα / Monday
22 / 11 / 2021          19:00

   

Lundi / Δευτέρα / Monday
13 / 12 / 2021          18:30

Lundi / Δευτέρα / Monday
17 / 01 / 2022          18:30

Lundi / Δευτέρα / Monday
21 / 02 / 2022          18:30

Lundi / Δευτέρα / Monday
21 / 03 / 2022          18:30

Lundi / Δευτέρα / Monday
11 / 04 / 2022          18:30

Lundi / Δευτέρα / Monday
09 / 05 / 2022         18:30

Lundi / Δευτέρα / Monday
06 / 06 / 2022          18:30

Pierre-Oliver Hochard - Université de Tours
À propos d’une publication récente : « Lydie, terre d’empire(s). Étude de numismatique et 
d’histoire ».

Evangeline Markou - Institute of Historical Research/NHRF
The Cypriote Coins in the IG XV.1,1 Corpus of Cypriote Syllabic Inscriptions: the Outcomes 
of a Collaborative Journey

Jérémy Artru - Université d’Orléans
From Observation to Experimentation. Some Considerations on the Use of Spherical Molds 
for the Production of Coin Blanks in the Greek World

Dimitris Portolos – Selene Psoma - University of Athens
CH VIII 37 and the Earliest Silver Coinages of the Chalcidic Peninsula

Panagiotis Iossif - EBSA-Radboud University, Nijmegen
Late Seleucids: What did they do with their money?

Μαρίνα Τασακλάκη - Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης
Η ιστορία της Πλωτινοπόλεως μέσα από τις νομισματικές της εκδόσεις

Simone Killen - Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen 
Archäologischen Instituts
On Coin Finds from Olympia

Sophia Kremydi - Institute of Historical Research/NHRF
The Circulation of Antigonid Coins in Hoards

Hébergement & assistance technique - Fondation Nationale de la Recherche Scientifique 

Φιλοξενία & τεχνική υποστήριξη - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

Hosting & technical support - National Hellenic Research Foundation

Rencontres numismatiques - « Yannis Touratsoglou ». Webinaire
Νομισματικές συναντήσεις - « Ιωάννης Τουράτσογλου ». Webinar
Numismatic meetings - « Yannis Touratsoglou ». Webinar 



Organisées en collaboration par l’École belge d’Athènes 
(EBSA), l’Université d’Athènes (EKPA), la Fondation 

Nationale de la Recherche Scientifique (EIE-IIE/TEPA) 
et l’École française d’Athènes (EFA), les Rencontres 
numismatiques se tiendront cette année sous forme de 
webinaire auquel vous devrez vous inscrire. Le lien sera 
envoyé par email une semaine avant chaque séance et 
sera également disponible sur les sites et réseaux sociaux 
des institutions concernées.

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 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 συνδιοργανώνονται από 
τη Βελγική Σχολή Αθηνών (EBSA), το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών (EIE-IIE/TEPA) και τη Γαλλική Σχολή 
Αθηνών (EFA). Το φετινό νομισματικό σεμινάριο θα λάβει 
χώρα διαδικτυακά και η εγγραφή είναι υποχρεωτική. 
Ένας σύνδεσμος θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής 
επιστολής μια εβδομάδα πριν από κάθε διάλεξη και θα 
βρίσκεται διαθέσιμος στις ιστοσελίδες και τα κοινωνικά 
δίκτυα των εμπλεκόμενων φορέων.

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 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 co-organized by the 
Belgian School at Athens (EBSA), the National and 

Kapodistrian University of Athens (EKPA), the National 
Hellenic Research Foundation (EIE-IIE/TEPA) and the 
French School at Athens (EFA). This year’s numismatic 
seminar is taking place online and registration is required. 
A link will be made available a week before each webinar 
by email & on the websites and social networks of the 
Institutions.

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. 

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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2021 - 2022

Séminaire « Yannis Touratsoglou » 

Σεμινάριο « Ιωάννης Τουράτσογλου » 

Seminar  “ Yannis Touratsoglou ”


