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Lundi / Monday / Δευτέρα
17 / 10 / 2022         19:00

   
Mardi / Tuesday / Τρίτη

01 / 11 / 2022          19:00   

Mardi / Tuesday / Τρίτη
06 / 12 / 2022        19:00   

Mardi / Tuesday / Τρίτη
10 / 01 / 2023         19:00   

Mardi / Tuesday / Τρίτη
07 / 02 / 2023          19:00

   Mardi / Tuesday / Τρίτη
07 / 03 / 2023          19:00   

Mardi / Tuesday / Τρίτη
11 / 04 / 2023          19:00   

Mardi / Tuesday / Τρίτη
09 / 05 / 2023         19:00   

Άγγελος Χανιώτης - Institute for Advanced Study, Princeton
Ερωτικές περιπτύξεις με τον κυρ-Μέντιο: η κτηνοβασία ως θέαμα στη ρωμαϊκή
Ανατολή 

Nicolas Kyriakidis - Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen 
Archäologischen Instituts  Platon Petridis - National and Kapodistrian University of 
Athens Stéphanie Zugmeyer - IRAA USR 3155
City and Fortifications at Delphi, 6th. cen. BC, 6th. cen AD. 

Julien Fournier - Université de Strasbourg / UMR 7044 Archimède
Les inscriptions funéraires de Thasos. Apports historiques d’un corpus épigraphique 

Κώστας Μπουραζέλης - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συνύπαρξη γιατρών και μοναρχών στον αρχαίο κόσμο 

Edward Harris - University of Durham
City and Country in the Greek World 

Στέλλα Χρυσουλάκη - Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων
Το νεκροταφείο του Φαλήρου και ο χαρακτήρας του

Eftychia Stavrianopoulou - Seminar für alte Geschichte und Epigraphik, Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg
The Need to Order the Past: Writing History in Hellenistic Cities

Paschalis Paschidis - Institute of Historical Research, National Hellenic Research 
Foundation
Epigraphy in Context in a new Corpus from central Macedonia: new Finds, 
neglected Fragments, and unanswered Questions

Φιλοξενία & τεχνική υποστήριξη. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48
Hebergement & assistance technique. Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Vas. Konstantinou 48

Hosting & technical support. National Hellenic Research Foundation. 48, Vas. Konstantinou avenue



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 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. Elles s’ouvrent à toutes les 
disciplines des Sciences de l’Antiquité qui exploitent les 
traces du passe 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’Ecole 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. They aspire 
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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