


     Following the international conference on “Classical tradition and innovative elements in the sculpture 

of Roman Greece” held in Thessaloniki in May 2009, a second, related, conference will take place in 

Rethymno on 26-28 September 2014. 

 

     The first conference was organised in the knowledge the study of Roman sculpture in Greece still has a 

great way to go, for despite the wealth and quality of the surviving monuments it has never been 

undertaken systematically. The response from the academic community to that first conference and the 

subsequent publication of its proceedings suggests that, current adverse conditions in Greece 

notwithstanding, it is most definitely worth organising a second meeting on a related topic.  

 

     This meeting will focus on the study of sculptural monuments within the geographical territory of 

modern Greece from the beginning of the Roman era (2nd c. BC) to Late Antiquity (5th c. AD). The 

papers that will be presented are expected to contribute to the advancement of two main questions. 

 

1. The question of the workshops and their artistic production. Several of the presentations at the first 

conference highlighted the importance of specific local workshops, carrying research beyond its interest 

in Attic sculpture, which, naturally,  was until recently predominant in the study of Roman Greece. We 

think that this is an area where there is much room for further investigation of matters relating to the 

particular characteristics of the local workshops and their relation to or dependence on those of Athens, 

Asia Minor and Rome itself.  

 

2. The question of the social role of sculpture in the context of the cities. Some of the pieces that will be 

presented can perhaps be seen, through their contexts, as projections of social activity and evidence of 

social status within the public or private sphere of a city. We would hope to see some presentation and 

interpretation of sculpture from Roman colonies, which would permit comparison with works from other 

Greek cities.  

 

     As with the first conference, the proceedings will be published in book form.  

 

The organisers 

Theodosia Stefanidou-Tiveriou 

Pavlina Karanastasi 

Dimitris Damaskos 



ΠΑΡΑΚΕΤΗ, 26.09.2014 
  
Πρωινή ςυνεδρίαςη 
  
Προεδρία:        Ν. ταμπολίδθσ – Α. Σηιγκουνάκθ  
  
09:00-09:30     Χαιρετιςμοί – Ειςαγωγή  (Π. Καραναςτάςθ)  
  
09:30-10:00     Ralf Krumeich: Zwei Denkmäler für Pisonen auf der Akropolis von 
                           Athen. Ehrungen römischer Amtsträger im griechischen Modus  
10:00-10:30     Florian Klauser: Stützfiguren in Eleusis, Athen und Latium vom 1. Jh. v. Chr.-2. Jh. n.  
                           Chr.– Ikonologie und Kontext  
10:30-11:00     Olga Palagia: The Elgin throne and the Tyrannicides  
  
11:00-11:30     Διάλειμμα 
  
Προεδρία:        H.-R. Goette  –  τ. Κατάκθσ 
  
11:30-12:00     Ιςμινθ Σριάντθ: Τα λατρευτικά αγάλματα του Απόλλωνα ςτο Άκτιο  
12:00-12:30     Θεοδοςία τεφανίδου-Σιβερίου: Κομιςτισ προςφοράσ ςτο ιερό των αιγυπτίων κεϊν   
                           τθσ Θεςςαλονίκθσ και θ μακεδονικι του ταυτότθτα  
12:30-13:00     Κατερίνα Σηαναβάρθ: Μια ςτεφανθφόροσ ανδρικι κεφαλι από τθ Βζροια   
13:00-13:30     Εμμανουιλ Βουτυράσ: Ανάγλυφο Θεοφ Θεοδαίμονοσ  
  
13:30-16:30     Μεςημεριανό διάλειμμα  
  
Απογευματινή ςυνεδρίαςη 
  
Προεδρία:        Ε. Βικζλα –  E.-C . Portale  
  
16:30-17:00     Περικλισ Χριςτοδοφλου: Δφο προτομζσ αγοριϊν με ςκόλλυν από το Δίον   
17:00-17:30     Δθμιτρθσ Δαμάςκοσ: Η πλαςτικι τθσ αρχαίασ Ορεςτίδασ τα ρωμαϊκά χρόνια   
17:30-18:00     Thoralf Schröder: Bemerkungen zur statuarischen Präsenz des Kaiserhauses   
                           im römischen Griechenland  
  
18:00-18:30     Διάλειμμα 
  
Προεδρία:        M. Sturgeon – Ι. Σριάντθ 
  
18:30-19:00     Ειρινθ Χιώτθ: Σα ελλθνικά ανδρικά ιδιωτικά πορτρζτα τθσ εποχισ των  
                           Αντωνίνων:  αναηθτϊντασ τα πρότυπα   
19:00-19:30     Ναταλία Καηακίδθ: Η κεφαλι αρ. ευρ. 328 ςτο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο  
                           Ακθνϊν και θ  ςτεφάνωςθ ανδριάντων   
19:30-20:00     Aileen Ajootian: Imagines Civitatum at Ancient Corinth: Cities of Roman  Achaia 
 

PROGRAMΜΕ 



ΑΒΒΑΣΟ,  27.09.2014  
  
  
Πρωινή ςυνεδρίαςη 
  
Προεδρία :       A. Ajootian – Ι. Λεβζντθ 
  
09:30-10:00     Valentina Di Napoli: Figured reliefs on public buildings: memory and civic  
                           identity in  Roman Greece  
10:00-10:30     Georgia Aristodemou: Fountain Sculptures and Personal Propaganda in Roman  
                           Greece  
10:30-11:00     Ματζνια Γκεϊβανίδου: Ανδριάντεσ ιδιωτϊν ςτα κζατρα των πόλεων του ανατολικοφ  
                           τμιματοσ τθσ ρωμαϊκισ αυτοκρατορίασ  κατά τον 2ο αι. μ.Χ.  
  
11:00-11:30     Διάλειμμα 
  
Προεδρία :       M. Bonanno Aravantinos – Χ. οφιανοφ   
  
11:30-12:00     Ευανκία άλιακα: Νζα ςτοιχεία για τθν πλαςτικι αυτοκρατορικϊν χρόνων από  
                           τθν  Ιεράπετρα  
12:00-12:30     Παυλίνα Καραναςτάςθ: Γυναικεία εικονιςτικά αγάλματα ςτθν ρωμαϊκι Κριτθ.  
                           Εικονογραφία και κοινωνικζσ προβολζσ  
12:30-13:00     Elisa Chiara Portale, Antonino di Vita†: Statue ritratto “ideali” a Gortina  
13:00-13:30     Katja Sporn: ,,The Cretan Venus" - κζψεισ γφρω από τον πλαςτικό διάκοςμο  
                           ρωμαϊκϊν κατοικιϊν ςτθν Κριτθ   
  
13:30-16:30     Μεςημεριανό διάλειμμα 
  
  
Απογευματινή ςυνεδρίαςη 
  
Προεδρία:        C. Maderna – Δ. Μποςνάκθσ  
  
16:30-17:00     Arne Reinhardt: Handwerker oder Auftraggeber? Zur motivischen Varianz der  
                           Piräus-Reliefs und ihrer Erklärung  
17:00-17:30     Guntram Koch: Ein „attischer“ Sarkophag in Beit ed-Dine (Libanon)  
17:30-18:00     Jutta Stroszeck: Porträts der römischen Kaiserzeit vom Kerameikos 
  
18:00-18:30     Διάλειμμα 
  
Προεδρία:        Ο. Παλαγγιά – K. Sporn   
  
18:30-19:00     Hans-Rupprecht Goette: Kaiserzeitliche Portraits athenischer Werkstätten  
                           außerhalb Griechenlands  
19:00-19:30     τυλιανόσ Κατάκθσ: Ημίεργα μεν, όχι όμωσ και θμιτελι γλυπτά κατά τουσ  
                           αυτοκρατορικοφσ χρόνουσ  
19:30-20:00     Άννα-Βαςιλικι Καραπαναγιώτου: Πτυχζσ τθσ γυναικείασ παρουςίασ ςτα αττικά   
                           επιτφμβια ανάγλυφα των αυτοκρατορικϊν χρόνων  
  
  
  

 



ΚΤΡΙΑΚΗ, 28.09.2014  
  
Πρωινή ςυνεδρίαςη 
  
Προεδρία:        Α.-Β. Καραπαναγιώτου  – J. Stroszeck  
  
09:30-10:00     Ιφιγζνεια Λεβζντθ: Oι κεςςαλικζσ ςτιλεσ με ανάγλυφεσ προτομζσ ςτθν περίοδο 
                           τθσ Ρωμαιοκρατίασ. Σα εικονογραφικά πρότυπα και θ εξζλιξι τουσ  
10:00-10:30     Ελζνθ Παπαγιάννθ: Σαφικά μνθμεία του Δίου. Η τοπικι παραγωγι 
10:30-11:00     Διμθτρα Σερηοποφλου: Σαφικά ανάγλυφα με προτομζσ από τθ Θεςςαλονίκθ  
11:00-11:30     Χρυςοφλα Ιωακειμίδου: Σαφικά ανάγλυφα με πορτρζτα των αυτοκρατορικϊν  
                           χρόνων από τθν περιοχι του Μελενικιτςίου ερρϊν  
  
11:30-12:00     Διάλειμμα 
  
Προεδρία:         Εμ. Βουτυράσ – G. Koch  
  
12:00-12:30     Guillaume Biard: Σο κολοςςιαίο κωρακοφόρο άγαλμα τθσ «αψίδασ του  
                           Καρακάλλα» ςτθ Θάςο: τεχνικζσ και ςτυλιςτικζσ παρατθριςεισ  
12:30-13:00     Margherita Bonanno: Late Antique portraits from Lesbos. Some thoughts on the  
                           portraiture of Late Antiquity in Greece  
13:00-13:30     Caterina Maderna: Griechischer ‘Stil’ im römischen Griechenland – Ein  
                           kritischer Beitrag zum Begriff der sog. ‘Romanisation’  
  
13:30-14:00     Συμπεράςματα – Κλείςιμο του ςυνεδρίου 

 


