
                   

 
 Ερευνητικό  Έργο : Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: 
    νομισματική και ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής 
    περιόδου (6ος-4ος αι. π.Χ.) 
 Δράση:    ΑΡΙΣΤΕΙΑ II 
 Διάρκεια:  18 μήνες (28/1/2014 - 31/7/2015) 
 Κύρια Ερευνήτρια :  Ευαγγελινή Μάρκου emarkou@eie.gr 
    Εντεταλμένη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών 

    Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας 
    

 Το ερευνητικό έργο «Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική και ιστορία της 
αρχαϊκής και κλασικής περιόδου (6ος-4ος αι. π.Χ.) (SilCoinCy)», υλοποιείται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών 
(ΙΙΕ), Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και χρηματοδοτείται από τη 
δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ». Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τίτλο «Ενίσχυση 
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» και συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.  

 Το ερευνητικό έργο SilCoinCy οργανώνεται σε πέντε ενότητες εργασίας, οι οποίες αφορούν τη 
συγκέντρωση του νομισματικού υλικού που φυλάσσεται σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές ανά τον κόσμο, 
τη δημιουργία νομισματικής βάσης δεδομένων και τον εμπλουτισμό της με νομισματικό υλικό, τη μελέτη του 
νομισματικού υλικού και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων 
και μέσω της δημιουργίας ενός ιστότοπου αφιερωμένου στην ιστορία, την αρχαιολογία και τη νομισματική 
της αρχαίας Κύπρου. Ο ιστότοπος kyprioscharacter.eie.gr βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης και θα 
τιτλοφορείται: Κύπριος Χαρακτήρ. Ιστορία, Αρχαιολογία και Νομισματική της Αρχαίας Κύπρου˙ θα 
περιλαμβάνει πλήρη νομισματική βιβλιογραφία, μια νομισματική βάση δεδομένων 1.500 νομισμάτων που θα 
περιέχει το νομισματικό υλικό για το οποίο θα έχει δοθεί η σχετική άδεια, καθώς και περισσότερα από 50 
επιστημονικά κείμενα που θα πραγματεύονται πτυχές της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της νομισματικής 
της αρχαίας Κύπρου, τα οποία θα συγγράψουν εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες. Ο ιστότοπος θα 
προτείνει, τέλος ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων καθώς και συνδέσμους ενδιαφέροντος.   

Η διάρκεια SilCoinCy είναι 18 μήνες, ωστόσο η μελέτη και δημοσίευση του επιστημονικού υλικού θα 
πραγματοποιηθεί σε βάθος χρόνου. Το ερευνητικό έργο υλοποιείται με τη συμβολή ενός επιστημονικού 
Συνεργάτη, του Δρος Γιώργου Μπουρογιάννη και τη βοήθεια μεταπτυχιακών φοιτητών και 
υποστηρικτικού τεχνικού προσωπικού το οποίο συμβάλλει στη δημιουργία της βάσης δεδομένων, του 
ιστότοπου, της επεξεργασίας των εικόνων και της επιμέλειας των κειμένων στην ελληνική και στην 
αγγλική. Η εξαιρετική αυτή ευκαιρία θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ιστότοπου αφιερωμένου στη 
νομισματοκοπία, στην ιστορία και στην αρχαιολογία της αρχαίας Κύπρου και φιλοδοξεί να μετατραπεί σε 
σημείο αναφοράς για επιστημονικούς σκοπούς αλλά και για το ευρύ κοινό.
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