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Τετάρτη / Wednesday / Mercredi 
13 / 10 / 2021          19:00   

Τετάρτη / Wednesday / Mercredi
10 / 11 / 2021          19:00   

Τετάρτη / Wednesday / Mercredi
08 / 12 / 2021        19:00   

Τετάρτη / Wednesday / Mercredi
12 / 01 / 2022          19:00   

Τετάρτη / Wednesday / Mercredi
16 / 02 / 2022          19:00   

Τετάρτη / Wednesday / Mercredi
16 / 03 / 2022          19:00   

Τετάρτη / Wednesday / Mercredi
06 / 04 / 2022          19:00   

Τετάρτη / Wednesday / Mercredi 
18 / 05 / 2022         19:00   

Τετάρτη / Wednesday / Mercredi
08 / 06 / 2022          19:00   

Véronique Chankowski - École française d’Athènes
Towards an Economic Narrative of Hellenistic Delos

Σελήνη Ψωμά - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, EKΠΑ 
Περὶ τῆς ἐν Σπάρτηι κρυπτείας

Γαβριέλλα Παρισάκη - Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, ΕΙΕ
Από τη Βιζύη στην Κύζικο και από τη Θράκη στη Ρώμη. Το πελατειακό βασίλειο της 
Θράκης και οι πρακτικές ανάδειξης μιας περιφερειακής δυναστείας

Vicky Vlachou - École française d’Athènes
Textiles and Cooking Pots: Exploring small-scale Craft Productions within the 
Archaic and Classical Polis of Xobourgo on Tenos (Cyclades)

Sandrine Huber - University of Lille
New Research on the Marmaria Terrace in Delphi

Nikos Giannakopoulos - Department of History and Archaeology, NKUA 
Between Private and Civic: Awards of Honour in Roman Greece

Sophia Zoumbaki - Ιnstitute of Historical Research, NHRF
Women and Entrepreneurship in the Eastern Mediterranean: From Melos to 
Puteoli and Pompei

Harikleia Brekoulaki - Ιnstitute of Historical Research, NHRF
The Hunt Frieze of the Tomb of Philip II at Aegae: Facing the Challenge of a new 
Coloured Restauration

Παντελής Νίγδελης, Ηλίας Σβέρκος - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΑΠΘ
Η κοινότητα των Ρωμαίων-Ιταλικών στην Αμφίπολη, μέσα 2ου αι. π.Χ.-1ος αι. 
μ.Χ.: παλαιά και νέα επιγραφικά ευρήματα



Οι Συναντήσεις για την Ελληνική και Ρωμαϊκή 
Αρχαιότητα έχουν σαν στόχο να παρουσιάσουν 

πρόσφατα πορίσματα της έρευνας  που αφορούν τον 
αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο, καθώς και τον 
ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Η νέα 
αυτή σειρά ομιλιών, η οποία εγκαινιάζεται κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, επιδιώκει να αξιοποιήσει 
όλους τους κλάδους της αρχαιογνωσίας που εστιάζουν 
στην μελέτη τόσο των γραπτών πηγών όσο και των 
υλικών καταλοίπων της αρχαιότητας, με την συμμετοχή 

καταξιωμένων επιστημόνων αλλά και νέων ερευνητών.  
Πρόκειται για συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου 
Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ, του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, 
η οποία φιλοδοξεί να προκαλέσει έναν γόνιμο διάλογο 
ανάμεσα σε ερευνητές με διαφορετικό υπόβαθρο και 
διαφορετικά ενδιαφέροντα. Οι συναντήσεις λαμβάνουν 
χώρα μία φορά τον μήνα και φιλοξενούνται κάθε χρόνο 
από έναν από τους φορείς που τις συνδιοργανώνουν. 

Les Rencontres sur l’Antiquité grecque et romaine ont 
pour vocation de présenter les résultats de recherches 

récentes portant sur les mondes grec et romain et sur 
des territoires plus orientaux. Lancée durant l’année 
universitaire 2021-2022, cette nouvelle série de 
conférences s’ouvre à toutes les disciplines des Sciences 
de l’Antiquité qui exploitent les traces du passé tant 
écrites que matérielles, en faisant intervenir des orateurs 
expérimentés comme de plus jeunes chercheurs.  

Organisé en collaboration par l’Institut de la Recherche 
Historique de la FNRS, l’Université Nationale et 
Capodistrienne d’Athènes et l’École Française d’Athènes, 
ce séminaire a pour objectif de favoriser les rencontres 
intellectuelles et de susciter les discussions entre des 
chercheurs issus d’horizons divers. Il se tient selon un 
rythme mensuel et est accueilli chaque année par l’une 
des trois institutions partenaires.

The Seminars on Greek and Roman Antiquity aim at 
presenting the most recent findings of research on 

the ancient Greek and Roman World, as well as on the 
wider region of the Eastern Mediterranean. Inaugurated 
during the academic year of 2021-2022, this new series 
aspires to engage all disciplines relating to the study 
of the ancient world, focusing both on the written 
sources and on the material evidence, through the 
participation of experienced as well as younger scholars.  

The seminars are co-organised by the Institute of 
Historical Research of the NHRF, the Department of 
History and Archaeology of the National Kapodistrian 
University of Athens and the École Française d’Athènes, 
and intend to encourage discussion between scholars 
of different disciplinary backgrounds. The Seminars are 
held monthly and are hosted every year by one of the 
three organizing institutions.
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