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Χαμαλίδου Όλγα: «Ολόγλυφες απεικονίσεις παιδιών στον 
ελλαδικό χώροκατά τη ρωμαϊκή περίοδο» 

 
Σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφεί η απεικόνιση θνητών 

παιδιών, τα εικονογραφικά χαρακτηριστικά τους και ο σκοπός για τον οποίο 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την ρωμαϊκή περίοδο.Για τον λόγο αυτό 
καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια καθώς για πρώτη φορά 
συγκεντρώνονται σε έναν κατάλογο 95 ολόγλυφες απεικονίσεις παιδιών από 
όλο τον ελλαδικό χώρο, που μέχρι σήμερα παρουσιάζονταν αποσπασματικά 
και με τη μορφή καταλόγου ή με πολύ μικρές αναφορές σε άρθρα 
επιστημονικών περιοδικών και αρχαιολογικά δελτία. Το ακριβές αντικείμενο 
μελέτης αποτελούν τα θνητά παιδιά της περιόδου, αγόρια και κορίτσια που 
δεν ξεπερνούν το δωδέκατο με δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας τους και δεν 
έχουν περάσει στα ηλικιακά όρια της εφηβείας.   

Αρχικά παρουσιάζεται η θέση του παιδιού μέσα στα πλαίσια της 
κοινωνίας και της οικογένειας, κατά την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα. 
Ακολουθούν ενδεικτικές αναφορές στην αρχαία ελληνική και λατινική 
γραμματεία που δηλώνουν τον ρόλο των παιδιών ως συνεχιστών της 
οικογένειας αλλά και της ίδιας της πόλης, αφού τα παιδιά αποτελέσαν τους 
αυριανούς πολίτες και τις επόμενες μητέρες που  έδιναν συνέχεια στην 
κοινωνία. 

Μέσα από την προσέγγιση της απόδοσης των παιδιών σε 
προγενέστερες περιόδους, προσδιορίζονται τα εικονογραφικά 
χαρακτηριστικά των παιδιών και ο διαχωρισμός τους σε ηλικιακές υπο-
ομάδες. Παρουσιάζονται οι δυσκολίες της μελέτης των γλυπτών, όπως ο 
καθορισμός του φύλου του παιδιού που απεικονίζεται ή προσδιορισμός της 
ηλικίας. Ακολουθούν τα εικονογραφικά χαρακτηριστικά, που χαρακτηρίζουν 
το κάθε φύλο όπως η γυμνότητα, η ενδυμασία και κόμμωση.  

Τέλος, παρουσιάζεται η αντιπαράθεση των μελετητών για την χρήση 
των παιδικών ολόγλυφων απεικονίσεων και κατά πόσο αυτά εντάσσονταν 
στην σφαίρα της ταφικής χρήσης ή μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος του 
γλυπτού διακόσμου οικιών εύπορων οικογενειών για την παρουσίαση των 
νεότερων μελών τους ή αντίστοιχα, δημόσιων οικοδομημάτων όπως στην 
περίπτωση του νυμφαίου του Ηρώδη του Αττικού στην Ολυμπία. Η 
στατιστική ανάλυση των γλυπτών βοήθησε στην εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων σχετικά με τα εικονογραφικά χαρακτηριστικά των παιδιών 
της περιόδου.  

Η εργασία ολοκληρώνεται με 98 πίνακες των γλυπτών του Καταλόγου, 
με πολλές λεπτομέρειες, ιδιαίτερα κατατοπιστικές για τον αναγνώστη και την 
παρουσίαση στατιστικών σχεδιαγραμμάτων και πινάκων. 

 
Chamalidou Olga: «Sculpted in the round depictions of children in 
Greeceduring the Roman period» 

 



The purpose of the thesis is to record the sculpted depictions in the 
round of mortal children along with their iconographic characteristics as well 
as the reasons for their use during the Roman period. For the first time in 
archaeological research, a collection of 95 sculpted children’s depictions from 
all over Greece has been recorded into a single catalog. Until the present 
time,these sculptures have been presented in a fragmentary way and only as 
part of a broader catalog or as merereferences in various journal articles or 
excavation chronicles. The scope of the thesis is the study of mortal children, 
both boys and girls, who do not exceed the twelfth - thirteenth year of age 
and have yet to reach adulthood. 

To begin with, the thesis examines the position achild held within the 
family and society during the Greek and Roman antiquity. Next, indicative 
references to ancient Greek and Latin literature are provided so as to 
determine the children’s role as successors of the family and the city; after all, 
children were to be those future citizens and future mothers who would give 
society continuity and cohesion. 

On the other hand, studying and analyzing the visual depiction of 
children in earlytime periods results in determining the basic iconographic 
characteristics as well as their division into age subgroups. The various 
difficulties arising by a sculptures’ research are also presented, such as 
defining a child’s sex or age. Furthermore, the iconographic features of each 
gender are specified in terms of nudity, clothing and headdress. 

Finally, the scholars’ conflict about the usage of children’s sculptured 
depictions is examined; it is claimed they were used as a part of sculptural 
decoration of funerary monuments or in houses of wealthy families in order 
to present their newest members, respectively. A similar assumption is 
applied for the decoration of public buildings, like the Nymphaeum of 
Herodes Atticus in Olympia. Last but not least, the statistical analysis of the 
sculptures has contributed to drawing useful conclusions about the 
iconographic characteristics of children in this particular time period. 

The thesis is accompanied by 98 plates of sculptures, offering 
informative details for the reader along with statistical diagrams and tables. 

 


