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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Με το θέμα των αρχαίων ελληνικών επίπλων έχουν ασχοληθεί λίγοι 

μελετητές.2 Μια από τις πρωιμότερες μονογραφίες είναι αυτή του C.L. Ransom.3  
Εξειδικεύεται περισσότερο στις κλίνες και παρουσιάζει την εξέλιξή τους μέσα στον 
χρόνο ανά περιοχή, διακρίνοντας κάποιες μορφολογικές διαφορές, αλλά χωρίς να τις 
κατατάσσει συστηματικά σε τύπους. Εξετάζει επίσης με το υλικό και την τεχνική 
προσεγγίζοντας το θέμα βασισμένος περισσότερο στις φιλολογικές μαρτυρίες και 
χρησιμοποιώντας τις απεικονίσεις των επίπλων για εικονογράφηση. Η εργασία των T.H. 
Robsjohn – Gibbings και C.W. Pullin4 είναι ιδιαίτερα συνοπτική, δίνοντας μια γενική 
εικόνα μόνο για τα έπιπλα. Η μονογραφία του H. Baker5 πραγματεύεται κάπως 
γενικευμένα τα έπιπλα όλων των αρχαίων πολιτισμών, χωρίς να εμβαθύνει ιδιαίτερα. 
Παρουσιάζει την εξέλιξη των επίπλων μέσα στον χρόνο, χωρίς όμως να τα κατατάσσει 
συστηματικά σε τύπους. Παράλληλα ασχολείται σε μικρό βαθμό και με τον τρόπο 
χρήσης του καθενός. Σημαντική μελέτη, που καθιερώθηκε ως σημείο αναφοράς για τα 
αρχαία ελληνικά έπιπλα, είναι αυτή της G.M.A. Richter.6 Παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα 
αρχαία ελληνικά έπιπλα και τα κατατάσσει για πρώτη φορά σε τύπους, 
παρακολουθώντας παράλληλα την εξέλιξή τους. Το ζήτημα της προέλευσης των 
ελληνικών τύπων όμως το αντιμετωπίζει κάπως «επιδερμικά». Το κενό αυτό το 
συμπληρώνει η μελέτη του H. Kyrieleis7, που εξειδικεύεται μόνο στους θρόνους και στις 
κλίνες. Είναι ο μόνος που συνεξετάζει τα ελληνικά έπιπλα με τα ανατολικά και εντοπίζει 
λεπτομέρειες που αποσαφηνίζουν την σχέση ανατολικών και ελληνικών επίπλων. 
Κατατάσσει επίσης τα έπιπλα σε τύπους, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη 
Richter. Η πιο ολοκληρωμένη, πιο συστηματική και πιο σύγχρονη μελέτη, αλλά για ένα 
μόνο έπιπλο είναι το άρθρο της El. Brümmer8 που βασίζεται στη διδακτορική διατριβή 
του. Στο σύνολό τους οι μελετητές αντιμετωπίζουν το ζήτημα των επίπλων από μία μόνο, 
κοινή, οπτική γωνία. Ασχολούνται με τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, τη 
τυπολογία και την εξέλιξή τους μέσα στο χρόνο. Σχεδόν κανένας δεν έχει μελετήσει και 
παρουσιάσει κάπως πιο διεξοδικά και αναλυτικά την πρακτική χρήση και τη συμβολική 
λειτουργία των επίπλων.9  

Βασικός άξονας και κύριος οδηγός της παρούσας εργασίας είναι η 
μονογραφία της Richter. Η βασική κατηγοριοποίηση των επίπλων, ο διαχωρισμός τους 
σε τύπους και η ονομασία των τύπων αυτών βασίστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις 
σε αυτή τη μελέτη. Από αυτή επίσης αντλήθηκαν τα βασικά στοιχεία για την εξέλιξη των 
επίπλων μέσα στο χρόνο. Πολλές όμως από τις απόψεις που παραθέτονται για το 
συγκεκριμένο ζήτημα, προέρχονται από την προσωπική παρατήρηση της εξέλιξής τους 
μέσα από της απεικονίσεις τους σε κάθε εποχή. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
κείμενο προέρχονται συνήθως από τη μετάφραση των αντίστοιχων όρων της 
μονογραφίας της Richter. Επειδή όμως υπήρξαν σε αρκετές περιπτώσεις μεταφραστικά 
προβλήματα κατά την απόδοση κάποιων αγγλικών όρων στην ελληνική γλώσσα, 
υιοθετήθηκε αρκετές φορές η ορολογία της γραμμένης στην ελληνική γλώσσα μελέτης 
                                                 
2 Η G.M.A. Richter βέβαια παρατηρεί ότι δεν μελετήθηκαν εκτεταμένα από τους μελετητές και δικαιολογεί 
την έλλειψη αυτή του ενδιαφέροντος για τα έπιπλα στο ότι δεν έχουν διασωθεί τα ίδια τα αντικείμενα. 

3 Ransom (1905). 
4 Robsjohn – Gibbings, Pullin (1963). 
5 Baker (1966). 
6 Richter, (1966). 
7 Kerieleis. (1969). 
8 Brümmer (1985). 
9 Με εξαίρεση κάποιες σύντομες και όχι τόσο συστηματικές αναφορές, με πιο σημαντική από αυτές την 
εισήγηση του J. Boardman στο: Boardman, (1990). 
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του Κ. Σισμανίδη,10 αλλά και της μεταφρασμένης στα ελληνικά μονογραφίας της 
Richter: Αρχαία ελληνική τέχνη.11  

Στην εργασία μελετώνται μόνο τα έπιπλα της Αρχαϊκής και της 
Κλασικής Εποχής (6ος-4ος αι. πΧ), εποχή που εμφανίστηκαν, αναπτύχθηκαν, 
αποκρυσταλλώθηκαν και εξελίχθηκαν οι κλασικοί ελληνικοί τύποι. Συνεπώς δεν θα  
εξεταστούν αυτά των προϊστορικών χρόνων, που είναι προϊόντα διαφορετικών 
πολιτισμών, ούτε αυτά της Γεωμετρικής Εποχής, τα οποία, αν και προηγούνται χρονικά 
των αρχαϊκών-κλασικών, είχαν τελείως διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά.12 Σε 
μικρό μόνο βαθμό θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν πιθανές ομοιότητες και θα 
εξεταστεί ο τρόπος χρήσης τους, όπου συμπίπτει με αυτόν των μεταγενέστερων χρόνων, 
παρόλο που πρόκειται για τελείως διαφορετικές κοινωνίες. Δεν θα εξεταστούν σχεδόν 
καθόλου ούτε τα έπιπλα της Ελληνιστικής Εποχής, τα οποία αποτελούν εξέλιξη και 
συνέχεια των κλασικών ελληνικών. Ενώ στα αρχαϊκά και στα κλασικά έπιπλα 
παρατηρείται μία ενότητα, κατά την ελληνιστική περίοδο η αλλαγή ήταν έντονη. Οι 
μεταβολές προήλθαν από την μίμηση ανατολικών προτύπων και τις επιρροές από την 
κατακτημένη Ανατολή. Τα πιο εμφανή χαρακτηριστικά της αλλαγής αυτής είναι η 
έντονη διακοσμητικότητα, η πολυτέλεια και η υπερβολή. Έτσι, τα έπιπλα της εποχής 
αυτής, παρόλο που είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία των επίπλων, της τέχνης 
και της καθημερινής ζωής, δεν μελετώνται στην παρούσα εργασία, λόγω των διαφορών 
τους σε σχέση με αυτά της Αρχαϊκής-Κλασικής Περιόδου. 

Η τεχνική με τη οποία εκπονήθηκε η παρούσα μελέτη είναι η εξής. 
Αρχικά συγκεντρώθηκαν οι απεικονίσεις των επίπλων, είτε από τη σειρά Corpus 
Vasorum Antiquorum, είτε από εγχειρίδια κεραμικής και πλαστικής, είτε από εγχειρίδια 
της αρχαίας ελληνικής τέχνης και άλλα συγγράμματα που αφορούν την Αρχαία Ελλάδα. 
Στη συνέχεια, διαχωρίστηκαν τα έπιπλα και κατατάχθηκαν σε κατηγορίες. Η κατάταξη 
αυτή έγινε με τη βοήθεια των σχετικών με τα έπιπλα μελετών. Στην κατηγοριοποίηση 
των επίπλων λήφθηκαν υπόψη και οι αρχαίες γραπτές μαρτυρίες (κείμενα συγγραφέων 
και επιγραφές). Με προσεκτική παρατήρηση των παραστάσεων με έπιπλα και με οδηγό 
τη μελέτη της Richter13 κατατάχθηκαν τα έπιπλα της κάθε κατηγορίας σε τύπους και 
υποτύπους. Με τη μελέτη της εικονογραφίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 
γραπτές μαρτυρίες και με την καθοδήγηση των σύγχρονων μελετών εκπονήθηκε η ανά 
χείρας εργασία.  

Η επιλογή των εικόνων για την εικονογράφηση της μελέτης και για την 
τεκμηρίωση των λεγομένων είναι προσωπική. Έγινε προσπάθεια να συλλεχθούν όλες 
σχεδόν οι απεικονίσεις, ώστε να λειτουργήσει η εργασία ως corpus των αρχαίων 
ελληνικών επίπλων. Για την χρονολόγηση των αγγείων, των γλυπτών ή των άλλων 
αρχαίων έργων, όπου παριστάνονται τα έπιπλα, έγινε αποδεκτή η προτεινόμενη από την 
πηγή προέλευσης της κάθε εικόνας. Σε περιπτώσεις που η μονογραφία, το άρθρο ή το 
συλλογικό έργο από όπου αντλήθηκε η εικόνα δεν παραθέτει την πιθανή χρονολόγηση 
του εικονιζόμενου έργου, τότε έχει γίνει αποδεκτή η σχετική πρόταση χρονολόγησης του 
J. Boardman.14 Οι απεικονίσεις διαχωρίστηκαν ανά έπιπλο και τύπο.  Στην περίπτωση 
που σε μια παράσταση απεικονίζονται περισσότερα του ενός διαφορετικά έπιπλα, 
εντάσσεται στην ομάδα του επίπλου που παρουσιάζεται νωρίτερα στην παρούσα 
εργασία. Μετά τον διαχωρισμό τους ανά έπιπλο και τύπο, οι απεικονίσεις του κάθε τύπου 
επίπλου παρατίθενται με σχετική χρονολογική σειρά, διαχωρίζοντας τις παραστάσεις των 
                                                 
10 Σισμανίδης, (1997). 
11 Richter, (1974). 
12 Φαίνεται δηλαδή πως τα κλασικά έπιπλα δεν αποτέλεσαν εξέλιξη αυτών της γεωμετρικής περιόδου. 
13 Richter, (1966). 
14 Boardman, (1980), Boardman, (1985), Boardman, (1995), Boardman, (1982) και Boardman, (1993)2. 
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αγγείων από τα επιτύμβια ανάγλυφα. Οι σύγχρονες χρονολογικά απεικονίσεις 
κατατάσσονται με βάση μορφολογικές ομοιότητες ή την χρήση του επίπλου. 

Κατά την παρουσίαση του κάθε επίπλου, θα εξεταστούν διάφορα 
τεχνικά ζητήματα (υλικό, τεχνική κατασκευής, τεχνικές λεπτομέρειες κ.ο.κ.)15 και οι 
τεχνικές των επιπλοποιών της εποχής. Μέσα σε όλη αυτή την παρουσίαση των 
εξωτερικών χαρακτηριστικών τους θα περιγραφθεί και η διακόσμησή τους16 και θα 
εξεταστεί κατά πόσο χρησιμοποιούνταν επιπλέον εξαρτήματα, όπως υφάσματα και 
μαξιλάρια. Ερώτημα αποτελεί ποιο ήταν το μέγεθος του καθενός, το οποίο θα 
υπολογιστεί με βάση την εικονογραφία ή τα ελάχιστα πραγματικά δείγματα που έχουν 
βρεθεί. Αφού πρώτα διαχωριστούν τα διάφορα εικονιζόμενα έπιπλα, θα καταταχθούν σε 
τύπους και υποτύπους ανάλογα με κάποια κοινά βασικά χαρακτηριστικά και θα 
παρακολουθηθεί η εξέλιξη του κάθε τύπου μέσα στον χρόνο. Επίσης, θα γίνει 
προσπάθεια να απαντηθούν κάποια ερωτήματα σχετικά με τη γένεση του κάθε τύπου, 
την προέλευση του και τις επιρροές που δέχτηκε. Ως το σημείο αυτό η παρουσίαση των 
επίπλων θα βασίζεται στην παρατήρηση των απεικονίσεων τους, με την καθοδήγηση των 
προγενέστερων σχετικών με το θέμα μελετών. Τέλος, πέρα από την μορφολογική 
εξέταση των επίπλων, θα παρουσιαστεί και ο τρόπος και οι περιστάσεις που 
χρησιμοποιούνταν. Με το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχουν ασχοληθεί οι εξειδικευμένες 
μελέτες για τα έπιπλα. Χρήσιμη καθοδήγηση προσφέρουν οι γενικές μελέτες για την 
αρχαία ζωή. Κύρια πηγή πληροφοριών όμως είναι η αρχαία ελληνική γραμματεία και η 
αρχαία εικονογραφία17. Με αυτό τον τρόπο στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια 
να προσδιοριστεί, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, η ταυτότητα των χρηστών του κάθε 
επίπλου, καθώς και ο χώρος και ο τρόπος που αυτά χρησιμοποιούνταν. Πέρα από τον πιο 
κοινό τρόπο χρήσης τους, θα παρουσιαστούν και οι λιγότερο συνηθισμένοι. Παράλληλα, 
με την παρατήρηση των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν θα επιδιωχθεί να εντοπιστεί ο 
ρόλος του κάθε επίπλου, η σημασία του και ο συμβολισμός που ίσως κρύβεται πίσω από 
την χρήση του. 

Όσον αφορά την σειρά παρουσίασης των επίπλων, πιο βολική φαίνεται 
αυτή που ακολούθησε η Richter, βασιζόμενη στην χρήση τους. Παρουσιάζει πρώτα τα 
καθίσματα, ακολουθώντας την σειρά διαβάθμισης του Αθήναιου18, από το 
πολυτελέστερο στο απλούστερο (θρόνος, κλισμός, δίφρος, δίφρος οκλαδίας). Έπειτα, 
περνά στις κλίνες και στη συνέχεια παρουσιάζει τις τράπεζες και τα υποπόδια που είναι 
τα βοηθητικά των κλινών έπιπλα. Στο τέλος αφήνει τα κιβώτια που δεν σχετίζονται με τα 
υπόλοιπα έπιπλα. Ο Kyrieleis που ενδιαφέρεται περισσότερο για την διαμόρφωση και 
την εξέλιξη των τύπων των θρόνων και των κλινών, παρουσιάζει πρώτα τις κλίνες και 
μετά τους θρόνους, γιατί η διαμόρφωση τους προηγείται, καθώς οι θρόνοι ουσιαστικά τις 
μιμούνται. πΧ Η προσέγγιση του Kyrieleis είναι πιο σωστή, αλλά δημιουργεί το 
πρόβλημα της κατάταξης των υπόλοιπων επίπλων. Στην παρούσα εργασία θα 
παρουσιαστούν πρώτα οι κλίνες, ως το πιο σημαντικό έπιπλο και για τον πρακτικό λόγο 
ότι οι τύποι τους διαμορφώθηκαν πριν από τους αντίστοιχους των θρόνων. Έπειτα θα 
παρουσιαστούν τα καθίσματα με βάση τη σειρά κατάταξης του Αθήναιου και μετά οι 
τράπεζες και τα υποπόδια που αποτελούν συνοδευτικά έπιπλα και των κλινών, αλλά και 
των καθισμάτων. Στο τέλος θα παρουσιαστούν τα κιβώτια που είναι τελείως ανεξάρτητα 
έπιπλα. 

Αναγνωρίζω και το δηλώνω από την αρχή ότι η παρούσα εργασία είναι 
μια διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία και όχι μονογραφία, οπότε δεν μπορεί να 
                                                 
15 Από τις απεικονίσεις, τις αναφορές των αρχαίων ή από τα σωζόμενα δείγματα. 
16 Παρουσιάζεται δηλαδή και ο καλλιτεχνικός χαρακτήρας των επίπλων. 
17 Πλαστικά έργα και αγγειογραφία. 
18 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 5, 20. 
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αντιμετωπιστεί έτσι. Ο γράφων δεν έχει το υπόβαθρο και το ευρύ πεδίο γνώσεων, ώστε 
να το επιτύχει. Διατυπώνει μόνο κάποιες υποθέσεις και παραθέτει συμπεράσματα που 
βασίστηκαν στις προσωπικές του παρατηρήσεις κατά την μελέτη της αρχαίας ελληνικής 
εικονογραφίας, καθώς και στις παρατηρήσεις άλλων, εγκυρότερων και πιο 
καταξιωμένων μελετητών για το ίδιο θέμα. Συνεπώς, λόγω των προαναφερθέντων 
αδυναμιών είναι πολύ πιθανό στην εργασία αυτή να υπάρχουν σφάλματα, κάποιες από 
τις υποθέσεις να είναι παρακινδυνευμένες και μερικά από τα συμπεράσματα 
λανθασμένα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι από τα λάθη του μαθαίνει κάποιος και ότι 
η συνειδητοποίηση του λάθους φέρει την γνώση.19 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ν. Σταμπολίδη για τις πολύτιμες συμβουλές, τις χρήσιμες 
υποδείξεις και την καθοδήγηση που μου προσέφερε σε όλη τη διάρκεια της μελέτης, 
στον Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Π. Θέμελη που 
με οδήγησε στα πρώτα βήματα της μελέτης και στην προϊσταμένη μου κα. Κ. Καζά-
Παπαγεωργίου, μόνιμη αρχαιολόγο, αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΣΤ' ΕΠΚΑ, για 
τις χρήσιμες υποδείξεις της στο κείμενο και για την επίλυση προβλημάτων έκφρασης, 
χωρίς την υποστήριξη της οποίας δεν θα ήταν εφικτό να ολοκληρωθεί η εργασία. 

Για τη διαμόρφωση της παρούσας εργασίας και για τα όποια σφάλματα 
τυχόν υπάρχουν σε αυτή αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο γράφων, χωρίς να φέρουν 
καμία ευθύνη τα προαναφερθέντα πρόσωπα. 

 
 

Παναγιώτης Ι. Κουτής 
 
 

                                                 
19 Όπως αναφέρει και στις Ιστορίες του κυρίου Κόινερ και συγκεκριμένα στο «Μόχθο των Αρίστων» ο Μπ. 
Μπρεχτ: «Πάνω σε τι δουλεύετε; Ρώτησαν κάποτε τον κ. Κ. Ο κ. Κ. απάντησε: ετοιμάζω το επόμενο 
λάθος μου.» 
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Στην Αγγελική,  
για την υπομονή της  
και την στήριξή της  

όλα τα δύσκολα χρόνια. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τo κάθε έπιπλο ως αντικείμενο είναι ένα τεχνικό επίτευγμα. Για την 

κατασκευή τους χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία και η τεχνολογία του πολιτισμού που τα 
παράγει. Συνεπώς μπορούν να μας δείξουν όχι μόνο την τεχνική αλλά και την 
εφευρετικότητα των ανθρώπων αυτών προκειμένου να βρουν λύσεις σε τεχνικά και 
κατασκευαστικά ζητήματα.  

Το καθένα ήταν προσωπικό δημιούργημα ενός τεχνίτη και δεν 
παράγονταν μαζικά και βιομηχανικά, ώστε να μη κατασκευάζονται πανομοιότυπα. Είχαν 
διαφορές στην διακόσμηση ανάλογα με την έμπνευση του κατασκευαστή τους και τις 
απαιτήσεις των αγοραστών τους. Βέβαια η διακόσμηση ακολουθούσε κάποιους βασικούς 
κανόνες και υπήρχε μια ομοιομορφία. Αυτό οφείλεται στις αισθητικές και καλλιτεχνικές 
αξίες της συγκεκριμένης κοινωνίας που επέβαλε κάποια σταθερά διακοσμητικά θέματα 
(όπως είναι τα ανθέμια με τις έλικες). Συνεπώς τα έπιπλα της κάθε εποχής μπορούν να 
μας δείξουν τις αισθητικές αξίες της κοινωνίας που τα παράγει και τα χρησιμοποιεί, 
καθώς είναι μέρος του περιβάλλοντός  της. Είναι τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα 
στα κτίρια τους και κατά κάποιο τρόπο τα διακοσμούν (ως μέρος του εξοπλισμού τους). 
Ταυτόχρονα ως χρηστικά αντικείμενα τα έπιπλα είναι τα μέσα για την κάλυψη των 
καθημερινών ανθρώπινων αναγκών. Παρατηρώντας κάποιος την χρήση τους βλέπει 
συγχρόνως και ένα μέρος της καθημερινής ζωής των ανθρώπων που τα κατασκευάζουν 
για κάποιες ανάγκες και τα χρησιμοποιούν ανάλογα. Συνεπώς, μελετώντας κάποιος τα 
έπιπλα ενός πολιτισμού, αντλεί παράλληλα πληροφορίες και για την κοινωνία, την 
καθημερινή ζωή, την αισθητική και την τεχνολογία του. 

Οι πληροφορίες που έχουμε για τα αρχαία ελληνικά έπιπλα δεν είναι 
ιδιαίτερα πολλές. Στον Ελλαδικό χώρο δεν έχουν σωθεί αρχαία έπιπλα.20 Καθώς ήταν 
κατασκευασμένα συνήθως από ευαίσθητα υλικά, όπως το ξύλο, έχουν αποσυντεθεί, εξ 
αιτίας και του υγρού κλίματος του χώρου. Έχουν σωθεί όμως κάποια ελληνικά έπιπλα 
στην Αίγυπτο, λόγω του ξηρού κλίματος, όπως και στη νότια Ρωσία, λόγω της 
σταθερότητας του κλίματος με την αυξημένη υγρασία.21 Τα ολόκληρα ή αποσπασματικά 
σωζόμενα έπιπλα αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική πηγή πληροφοριών για τα τεχνικά 
ζητήματα, για τις μεθόδους και τα υλικά κατασκευής τους, καθώς και για την μορφή που 
τελικά είχαν.  

Μια επιπλέον πηγή πληροφοριών για την κατασκευή των επίπλων, όσον 
αφορά στα υλικά και την διακόσμησή τους, αλλά και στον τρόπο χρήσης τους είναι οι 
γραπτές μαρτυρίες.22 Με βάση αυτές τις πηγές γίνεται γνωστή η ονομασία των διαφόρων 
επίπλων και μέσα από τον συνδυασμό των πληροφοριών ταυτίζονται αρκετές φορές τα 
γνωστά από την εικονογραφία παραδείγματα με συγκεκριμένους όρους.23 

Περισσότερες όμως πληροφορίες για τα έπιπλα αντλούμε από τις 
απεικονίσεις τους στα έργα τέχνης. Αρχαιοελληνικά έπιπλα παριστάνονται στην 
αγγειογραφία, καθώς και σε πλαστικά έργα. Από αυτές τις αποδόσεις δεν γίνονται ορατά 
                                                 
20 Με ελάχιστες εξαιρέσεις που βρέθηκαν τμήματα κυρίως επίπλων και αυτά συνήθως από πιο ανθεκτικά 
υλικά (από λίθο, μέταλλο ή ελεφαντοστό). 

21 Το ότι έχουν βρεθεί αρχαία ελληνικά έπιπλα σε τόσο μακρινές περιοχές, είναι ενδεικτικό της διάδοσής 
τους.  Οι ίδιοι τύποι επίπλων κατασκευάζονταν και χρησιμοποιούνταν σε ολόκληρο τον αρχαίο ελληνικό 
κόσμο (Ελλάδα, Μικρά Ασία, νότια Ιταλία, νότια Ρωσία). Είναι πιθανό να ταξίδευαν οι επιπλοποιοί σε 
όλο τον γνωστό τότε κόσμο, όπως έκαναν οι γλύπτες και να διαμορφώθηκαν έτσι κοινά χαρακτηριστικά 
στην εξωτερική μορφή των επίπλων. (Richter, (1966), σελ. 4). Για αυτό τον λόγο, αν και μελετώνται 
στην παρούσα εργασία επί το πλείστον τα έπιπλα που απεικονίζονται σε Αττικά έργα τέχνης, τα σχόλια 
και τα συμπεράσματα θεωρούνται ότι αφορούν γενικά σε όλα τα αρχαιοελληνικά έπιπλα. 

22 Τα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων και οι επιγραφές. 
23Richter, (1974), σελ. 387 
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μόνο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και η χρήση τους.24 Μάλιστα, η αρχαία 
ελληνική τέχνη είναι η πλουσιότερη πηγή πληροφοριών για τον τρόπο χρήσης των 
επίπλων, την ταυτότητα των χρηστών, το χώρο όπου χρησιμοποιούνταν και τις 
περιστάσεις που επικρατούσαν. Μέσα από τις απεικονίσεις των τρόπων χρήσης τους 
γίνεται αντιληπτή και η σημασία και ο ρόλος που αυτά είχαν. 

Καθώς η εξέλιξη της κεραμικής είναι απόλυτα χρονολογημένη, 
παρακολουθώντας τις παραστάσεις με έπιπλα γίνεται δυνατή και η χρονολόγηση κάθε 
σταδίου εξέλιξής των επίπλων.25 Έτσι μπορούμε να ξέρουμε πότε άρχισαν να 
χρησιμοποιούνται κάποιοι τύποι επίπλων και για πόσο χρονικό διάστημα διήρκεσε η 
χρήση τους, ποιοι από αυτούς ήταν διαδεδομένοι σε κάθε περίοδο και πότε 
εμφανίστηκαν κάποια από τα χαρακτηριστικά τους. 

                                                 
24 Richter, (1974), σελ. 387. 
25 Richter, (1974), σελ. 387. 
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ΟΙ ΚΛΙΝΕΣ26 
(«Κλίνη», «κλινίδιον», «κλινάριον», «κλινίς», «κλιντήρ», «κλιντήριον», «κλισία», 
«σκίμπους», «¢σκάντης», «κράββατος», «χάμευνα», «στιβάς», «λέχος»).27 
 

Η κλίνη συναντάται με διάφορους όρους στις αρχαία ελληνικά γραπτά 
κείμενα. Συνηθέστερος και πιο διαδεδομένος είναι ο όρος «κλίνη»28. Ο όρος «λέχος»29 
είναι ομηρικός.30 Συνεχίζει να χρησιμοποιείται μεταγενέστερα έχοντας συνήθως ποιητική 
χρήση, χωρίς όμως να διαδοθεί ιδιαίτερα.31 Συνδέεται κυρίως με τη συζυγική κλίνη και 
έφτασε να γίνει συνώνυμο της συζύγου ή της ερωτικής πράξης.32 Ο όρος «σκίμπους»33 
είναι αττικός και χρησιμοποιείται για να δηλώσει την χαμηλή κλίνη, όπως και οι όροι 

                                                 
26 Προτίμησα τον όρο «κλίνη» από τον άλλο διαδεδομένο όρο «ανάκλιντρο», επειδή είναι πιο γενικός και 
κατά την άποψή μου περιγράφει καλύτερα το έπιπλο αυτό με τις πολλαπλές και ποικίλες χρήσεις. Ο όρος 
«ανάκλιντρο» αντιθέτως είναι πιο περιοριστικός και δε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την περίπτωση 
της νεκρικής κλίνης, ούτε για αυτή της κλίνης του υπνοδωματίου. Επίσης, δε θα μπορούσε να περιγράψει 
όλους τους τύπους του επίπλου (όπως για παράδειγμα τις στιβάδες ή τους ’ασκάντηδες). Τέλος, θα ήθελα 
να προσθέσω ότι προτίμησα τον όρο κλίνη, γιατί αυτός (ή οι παραγωγές του λέξεις) είναι ο βασικός όρος 
που συναντάται και στις κλασικές πηγές, δηλαδή σε επιγραφές, στον ‘Ηρόδοτο (‘Ιστορία, VI,139 και 
ΙΧ,16) και στον Ξενοφώντα (Κύρου παιδεία, VIII,2.6). (Richter, (1966), σελ.53). 
27 Richter, (1966), σελ. 52 και Pauly Lexicon, (1969), kline, σελ. 255. 
28 Ησύχιου, Λεξικόν, Κ, 3010-1: «kl…nh· kr£bbatoj   klin…dion·  Øpokoristikîj tÕ aÙtÒ    *klis…a· 
kl…nh . skhn»» 

29 Ησύχιου, Λεξικόν, Λ, 773: «lšcos· ko…th. kl…nh. g£moj, m‹xij, sunous…a. gun» » 
30 Ομήρου Ιλιάς, 3, 390-2: «deàr' ‡q'· 'AlšxandrÒj se kale‹ o�kon d� nšesqai.  ke‹noj Ó g' ™n qal£mJ 
kaˆ dinwto‹si lšcessi  k£lle� te st…lbwn kaˆ e†masin·», 8, 291: «º� guna‹c', ¼ kšn toi ÐmÕn 
lšcoj e„sanaba…noi.», 18, 345-354: «P£troklon loÚseian ¥po brÒton aƒmatÒenta. o‰ d� 
loetrocÒon tr…pod' †stasan ™n purˆ khlšJ, ™n d' ¥r' Ûdwr œcean, ØpÕ d� xÚla da‹on ˜lÒntej. 
g£strhn m�n tr…podoj pàr ¥mfepe, qšrmeto d' Ûdwr· aÙt¦r ™peˆ d¾ zšssen Ûdwr ™nˆ ½nopi calkù, 
kaˆ tÒte d¾ loàs£n te kaˆ ½leiyan l…p' ™la…J,  ™n d' çteil¦j plÁsan ¢le…fatoj ™nneèroio·  ™n 
lecšessi d� qšntej ˜anù litˆ k£luyan ™j pÒdaj ™k kefalÁj, kaqÚperqe d� f£re leukù. 
pannÚcioi m�n œpeita pÒdaj tacÝn ¢mf' 'AcilÁa» 

- Ομήρου Οδύσσεια, 1, 365-6: «mnhstÁrej d' Ðm£dhsan ¢n¦ mšgara skiÒenta· p£ntej d' ºr»santo 
paraˆ lecšessi kliqÁnai.», 18, 213: «p£ntej d' ºr»santo paraˆ lecšessi kliqÁnai.» 

- Ευστάθιος, Σχόλια εις την Οδύσσεια του Ομήρου, vol.2, p.302: «Lšcoj d� dÁlon Óti t¾n kl…nhn lšgei, 
¿n oƒ Ûsteron kaˆ ¢sk£nthn kaˆ sk…mpoda œlegon, æj dhlo‹ Ð gr£yaj oÛtwj· ¢sk£nthj 
'Attikîj, sunhqšsteron d� Ð sk…mpouj, Ð d� kr£bbatÒj fhsi par' oÙden…. TÕ d�, oÙ m£l' ¹bîn, 
gr£fetai kaˆ, oÙd� gunaikîn, †na lšgV Óti tÕ toioàton lšcoj oÜte ¢ndr£sin oÜte gunaixˆ 
metaqšsqai dunatÒn. » 

31 Αισχύλου, Προμηθέας Δεσμώτης, 555-8: «tÕ diamf…dion dš moi mšloj prosšpta tÒd' ™ke‹nÒ q' Ó t' 
¢mfˆ loutr¦ kaˆ lšcoj sÕn Ømena…oun „Òtati g£mwn» 
- Ευριπίδου, Άλκηστις, 175: «k¥peita q£lamon ™spesoàsa kaˆ lšcoj » 
- Ευριπίδου, Μήδεια, 41: «sigÍ dÒmouj e„sb©s', †n' œstrwtai lšcoj» 
- Ευριπίδου, Fragmenta, 889: «pese‹n ™j eÙn¾n kaˆ gam»lion lšcoj » 
- Αριστοφάνους, Όρνιθες, 1755-8: «PI. “Epesqš nun gamoàsin, ð fàla p£nta sunnÒmwn pterofÒr', 
™pˆ pšdon DiÕj kaˆ lšcoj gam»lion.» 

32 Ησύχιου, Λεξικόν, Λ, 773: «lšcoς· ko…th. kl…nh. g£moj, m‹xij, sunous…a. gun» » 
33 Ησύχιου, Λεξικόν, Σ, 997: «sk…mpouς· kr£bbatoj»,  
- Ευστάθιος, Σχόλια εις την Ιλιάδα του Ομήρου, vol.3, p.904: «™x oá e„kÕj e�nai, æj kaˆ ¢llacoà 
dhloàtai, tÕn par' 'Attiko‹j sk…mpoda, eÙtelÁ kl…nhn kaˆ cqamal»n, pel£zousan tÍ gÍ.»,  

- Σχόλια στο έργο Νεφέλαι, του Αριστοφάνους, 254b: «sk…mpoda: tÕn kr£baton oÛtw lšgousin 
'Attiko…. oƒ dš fasi skimpÒdion „d…wj dhloàn tÕ cwlÕn krab£tion· »,  

- Λεξικό Σουΐδας, Σ, 607: «Sk…mpouς: kr£bbatoj· À sk£mnoj. kaˆ Sk…mpodoj. ƒerÕn sk…mpod£ fhsin 
'Aristof£nhj ™n Nefšlaij À t¾n tîn filosÒfwn kaqšdran À tÕn kr£bbaton. fasˆ d� skimpÒdion 
„d…wj lšgesqai tÕ cwlokr£bbaton· skimb£zein g¦r tÕ cwla…nein par¦ to‹j palaio‹j. À tÕn 
skamboÝj œconta pÒdaj.» 



 38

«χαμεύνη»34 και «κράββατος». Ο «¢σκάντης»35 ήταν το φτωχό κρεβάτι.  Σημαίνει βέβαια 
και κάθισμα.36 Η «στιβάς» ήταν ένα στρώμα γεμισμένο με χόρτα37 ή ένα πρόχειρο 
χαμηλό κρεβάτι από ξύλο38. Οι όροι «κλιντήρ» και «κλισία»39 πιθανώς περιγράφουν ένα 
είδος κλίνης με ανάκλιση40 ή κάποιο κάθισμα,41 ενώ ο όρος «κλιντήριον» κάποιο είδος 
μικρής κλίνης.42  
 
Περιγραφή και τεχνική κατασκευής 

Η κλίνη43 ήταν στην αρχαία Ελλάδα ένα έπιπλο που συνδυάζει τη 
σύγχρονη έννοια του κρεβατιού και αυτή του καναπέ.44 Κατασκευαζόταν από ένα μακρύ 
ορθογώνιο πλαίσιο, το ™νήλατον45, που στηριζόταν σε τέσσερα πόδια. Η μορφή του 
πλαισίου διακρίνεται στις παραστάσεις των εικ. 32, 77, 81, 82, 86, 87, 94, 102, 104, 105, 
106, 122 και 251.46 Τα πόδια των κλινών εισχωρούσαν συνήθως σε βάσεις που ήταν 
στερεωμένες στο έδαφος, προκειμένου το έπιπλο να έχει σταθερότητα (εικ. 90, 157, 159, 
171, 190, 228, 233, 243, 245, 261, 262 και 268).47 Στα ξύλα του πλαισίου στερεώνονταν 
δερμάτινες λωρίδες48 ή νήματα από φυτικές ίνες, που σχημάτιζαν πλέγμα («τόνοι»).49  
                                                 
34 Ευριπίδη, Ρήσος, 9: «le‹pe cameÚnaj fullostrètouj», Ησύχιου, Λεξικόν, Χ,143: «cameÚnh· stib£j, 
kaˆ ¹ tapein¾ klin…j. », Λεξικό Σουΐδας, Χ, 75 «CameÚnhs: Ð camaˆ eÙnazÒmenoj. kaˆ qhlukÕn 
CameÚnh, tapein¾ kl…nh.» 

35 «Λεξικό Σουΐδας, Α, 4161: «”Askantos: ¹ mikr¦ kl…nh, tÕ ptwcÕn klin…dion. À 'Ask£nthj, kl…nh 
m¾ œcousa k£nhta· k£nhj d� Ð y…aqoj. À Ð sk…mpouj, À d…frou ti e�doj, oƒ d� tÕn kr£bbaton. ». 

36 Σχόλια στο έργο Νεφέλαι του Αριστοφάνους, 633: «tÕn ¢sk£nthn] tÕn koinîj sk£mnon, tÕ 
skamn…on, difr…skon», και 635: «¢sk£nthn: tÕn sk…mpoda. À d…frou ti e�doj. À tÕn kr£baton.» 

37 Σχόλια στον Πλούτο του Αριστοφάνους, 663: «stib¦j ¹ ™k cÒrtwn strwmn¾»,  
- Σχόλια στα Βουκολικά του Θεόκριτου, ποίημα 5, στίχ. 34: «po…a c¡ stib¦j ªde: po…a ¹ bot£nh, 
stib¦j d� ¹ ™pˆ tÁj gÁj strwmn».»,  

- Σχόλια στα Βουκολικά του Θεόκριτου, ποίημα 7, στίχ. 67: «stib£s: strwmn¾ ™pˆ tÁj gÁj ™k fÚllwn 
pÁcun œcousa tÕ Ûyoj.»,  

- Αριστοφάνου, Πλούτος, 541: «¢ntˆ d� kl…nhj stib£da sco…nwn kÒrewn mest»n»,  
- Μαινάνδρου, Δύσκολος, 943: «spond¾ parÁn· ™strènnuto stib¦j cama…· 
38 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 4, 73: «™n d� taÚtaij stib£daj ™x Ûlhj, ™pˆ d� toÚtwn 
d£pidaj ØpostrwnnÚousin». 

39 Ησύχιου, Λεξικόν, Κ 3012: «klis…a· kl…nh . skhn»» 
40 Ομήρου Οδύσσεια, 18, 187-190: «œnq' aât' ¥ll' ™nÒhse qe¦ glaukîpij 'Aq»nh· koÚrV 'Ikar…oio 

kat¦ glukÝn Ûpnon œceuen, eáde d' ¢naklinqe‹sa, lÚqen dš oƒ ¤yea p£nta aÙtoà ™nˆ 
klintÁri·»  

- Λουκιανού, Συμπόσιον ή Λαπίθαι, 8, 1-3: «Dšon d� ½dh katakl…nesqai ¡p£ntwn scedÕn parÒntwn, 
™n dexi´ m�n e„siÒntwn aƒ guna‹kej Ólon tÕn klintÁra ™ke‹non ™pšlabon, oÙk Ñl…gai oâsai, kaˆ 
™n aÙta‹j ¹ nÚmfh p£nu ¢kribîj ™gkekalummšnh, ØpÕ tîn gunaikîn periecomšnh· ™j d� tÕ 
¢nt…quron ¹ ¥llh plhqÚj, æj ›kastoj ¢x…aj e�ce.», Σχόλια εις τον Λουκιανό, έργο17, 8: 
«klintÁra] klint¾r e�doj fore…ou À klin…dion œcon ¢nakl…seij, oŒon nàn tÕ klinokaqšdrion.» 

41 Ησύχιου, Λεξικόν, Κ 3008-9: «klint»r· d…froj. ¢naklitÒj. <fore‹on> klintÁres· d…froi, kl‹nai» 
και Δ 1996: «d…frax· klint»r. qrÒnoj gunaike‹oj» 

- Ευστάθιος, Σχόλια εις την Οδύσσεια του Ομήρου, vol.2, p.174, 41-2: «`O d� klint¾r qrÒnou e�doj kaˆ 
aÙtÕj, perˆ Ön œstin ¢naklinqÁnai, æj dhlo‹ tÕ, eáde d' ¢naklinqe‹sa. Ö kaˆ ™tumologikÕj 
trÒpoj ™st….» 

42 Πορφύριου, Οδύσσεια 24, 208, 13: «'Attikîj d� klint»rion tÕ mikrÕn klin…dion lšgetai.» 
43 Βλ. επίσης R.E., (1897), Betten, σελ. 370-373 και Pauly Lexicon, (1969), kline, σελ. 255-256. 
44 Blank (2004), σελ. 54. 
45 R.E., (1897), Betten, σελ. 370. 
46 Σισμανίδης, (1997), σελ. 138. 
47 Ransom (1905), σελ. 43, Kyrieleis (1969), σελ. 179. 
48 ’Όμηρος, ’Οδύσσεια, 23, 201: «™k d� toà ¢rcÒmenoj lšcoj œxeon, Ôfr' ™tšlessa, daid£llwn crusù 

te kaˆ ¢rgÚrJ ºd' ™lšfanti· ™n d' ™t£nuss' ƒm£nta boÕj fo…niki faeinÒn.»,  
- ’Αρριανός, ’Αλεξάνδρου ’Ανάβασις, 6, 29, 10: «kaˆ t¾n kl…nhn ™nte‹nai tain…aij kaˆ t«lla Ósa ™j 

kÒsmon œkeito kat¦ ¢riqmÒn te kaˆ to‹j p£lai Ómoia ¢poqe‹nai» και  
- Πολυδεύκη, ’Ονομαστικόν, 10, 36. 
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Στην παράσταση της εικ. 28 αποδίδονται οι οπές που υπήρχαν στο πλαίσιο για τα σχοινιά 
του πλέγματος και στην εικ. 287, 290, 292 και 293 αποδίδονται τα σχοινιά του πλέγματος 
σε απλές ελαφριές κλίνες. Στην εικ. 80 αποδίδεται το πλέγμα μεταλλικής πολυτελούς 
κλίνης.50 Μπορεί όμως αντί για ένα τέτοιο πλέγμα να τοποθετούνταν σανίδες ξύλου.51 
Κάτι παρόμοιο συνέβαινε στην ελληνική κλίνη που βρέθηκε στις Θήβες της Αιγύπτου 
(εικ. 30), που είχε στερεωμένα στο ™νήλατον ξύλα φοίνικα, αντί για πλέγμα.52 

Τα πόδια των κλινών εξείχαν συνήθως από το πλαίσιο προς τα άνω. 
Στη μια τουλάχιστον πλευρά των επίπλων, προς το κεφάλι του χρήστη, τα πόδια τους 
ήταν ψηλότερα, εξείχαν αρκετά πάνω από το πλαίσιο και είχαν έναν εγκάρσιο κανόνα 
ανάμεσά τους (εικ. 30, 105, 233β, 251, 272, 273, 286, 287, 295). Άλλες φορές όμως 
έφεραν στο σημείο αυτό μια λοξή κεκλιμένη προέκταση (εικ. 25, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 
270, 279-292), η οποία εξείχε πέρα από το έπιπλο και συχνά ήταν διακοσμημένη με 
fulcra (εικ. 107, 108).53 Με αυτούς τους τρόπους σχηματιζόταν σε αυτή την πλευρά  μια 
ανάκλιση,54 μια «κεφαλή», με σκοπό να στηρίζει ψηλά τα κεφάλια των ανακεκλιμένων, 
ώστε να εξυπηρετούνται και να αναπαύονται καλύτερα. Ενίοτε όμως ήταν υπερυψωμένες 
ή έφεραν «ανάκλιση» και οι δυο πλευρές της κλίνης55 («¢μφικνέφαλος» κλίνη).56 Το 
υπερυψωμένο τμήμα της, αυτό προς την πλευρά των ποδιών του χρήστη το αναφέρει ο 
Αλεξανδρίδης57 ως «¢ντικέφαλον». Τέτοιες «αμφικέφαλες» κλίνες παριστάνονται αρκετά 
συχνά στα έργα της αρχαίας ελληνικής τέχνης (εικ. 62, 80, 88, 91, 93, 100, 101, 102, 
105, 106, 170, 196, 204, 205, 207β, 211, 212, 297, 298). 

 
Εξάρτυσις (στρώματα, μαξιλάρια, καλύμματα, σκεπάσματα) 

Επάνω στο πλέγμα του πλαισίου των κλινών τοποθετούνταν 
στρώματα58 γεμισμένα με μαλλί, φτερά, άχυρα ή ξερά χόρτα.59 Μάλιστα, σε κάποιους 
Μακεδονικούς τάφους βρέθηκαν κατάλοιπα του γεμίσματος από φτερά του στρώματος 
και των μαξιλαριών,60 πράγμα που το μαρτυρούν και οι αρχαίες πηγές61. Στα πρώιμα 
χρόνια, σύμφωνα με περιγραφές του Ομήρου, δεν χρησιμοποιούσαν στρώματα, αλλά 
δέρματα, υφάσματα και τάπητες.62 

Καθώς οι κλίνες δεν είχαν ελατήρια, σούστες, η άνεσή τους εξαρτιόταν 
από το πάχος των στρωμάτων. Αυτά κάλυπταν συχνά την ανάκλιση (εικ. 59, 61, 63, 75, 
81, 92, 102, 132, 134, 143, 144, 148, 151, 157, 159, 179, 181, 184, 185, 192, 195, 197, 
230, 231, 233β, 236, 245, 247, 274, 275, 278) ή άφηναν τις άκρες τους να κρέμονται και 

                                                                                                                                                 
49 Richter, (1974), σελ. 392, Quennell, (1975), σελ. 134. 
50 R.E., (1897), Betten, σελ. 370 και Richter, (1966), σελ. 53. 
51 Όπως γίνεται και στα σημερινά χρόνια. 
52 Richter, (1966), σελ. 56. 
53 R.E., (1897), Betten, σελ. 370. 
54 ή ¢νάκλιντρον, ή ™πίκλιντρον, ή ¢νάκλιτον. R.E., (1897), Betten, σελ. 370. 
55 Pritchett, (1956), σελ. 213. 
56 R.E., (1897), Betten, σελ. 370. 

Pritchett, (1956), σελ. 229. 
Richter, (1966), σελ. 53. 
Pauly Lexicon, (1969), kline, σελ. 255. 
Σισμανίδης, (1997), σελ. 32. 

57 Αλεξανδρίδης, (1980), σελ. 53. 
58 Το στρώμα συναντάται στις αρχαίες πηγές με τις ονομασίες: «τύλη», «τàλος», «τυλε‹ον», «στρîμα», 

«στρîμναι», «κνέφαλον», «φυλάδες», «πόαι», «πτερίδες» και «τάπητες». (Σισμανίδης, (1997), σελ. 
223 και R.E., (1897), Betten, σελ. 370). 

59 Richter, (1965), σελ. 27, Βενιζέλος, (1995), σελ. 16. 
60 Σισμανίδης, (1997), σελ. 137. 
61 Πολυδεύκης, ’Ονομαστικόν, VI,9, VI,10 και X,38. 
62 Βενιζέλος, (1995), σελ. 15. 
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στις δυο στενές πλευρές του επίπλου (εικ. 44, 147, 149, 150, 152, 157, 175, 178, 186, 
1623). Πολλές φορές όμως τοποθετούνταν δύο στρώματα επάλληλα στην ίδια κλίνη (εικ. 
101, 146, 147, 167, 176, 180, 205, 207β), ώστε να γίνει αυτή πιο αναπαυτική.63 Αρκετές 
φορές όμως, δεν τοποθετούνταν κανένα στρώμα επάνω τους και οι χρήστες 
ανακλίνονταν απ’ ευθείας σε αυτές, χρησιμοποιώντας μόνο μαξιλάρια ή και κάποιο 
κάλυμμα (εικ. 68, 74, 86, 116-121, 190, 199, 200, 213, 226, 228, 229, 232, 234, 235, 
237-244, 246, 248-251, 267, 268, 270, 272, 273). Δεν χρησιμοποιούνταν στρώμα στις 
απλές και λιτές κλίνες κυρίως (εικ. 279-293), αλλά και σε κάποιες πολυτελείς νεκρικές 
κλίνες (εικ. 69, 71, 172). 

Κατά την πρώιμη Αρχαϊκή Περίοδο κυρίως, αλλά και κατά τον 4ο αι. 
πΧ τοποθετούνταν επάνω στο στρώμα καλύμματα,64 όπως υφάσματα, δέρματα ή και 
δορές.65 Τέτοια καλύμματα είναι ιδιαίτερα ορατά στις εικ. 84, 88, 92, 95, 103α, 144, 149, 
151, 188, 189, 196, 218, 219, 220, 225, 227. Πολλές φορές αφηνόταν η παρυφή του 
καλύμματος να εξέχει και να κρέμεται γύρω από το πλαίσιο, σαν το σημερινό « βολάν » 
(εικ. 26, 27, 170, 202, 214, 215, 252, 263, 264, 271). Τα μακριά καλύμματα ήταν 
συνηθισμένα ιδιαίτερα στην Αρχαϊκή Εποχή (εικ. 50β-57, 138, 139), αλλά και τον 4ο αι. 
πΧ, όπως αποδίδονται σε επιτύμβιες στήλες και σε κατωιταλιώτικα αγγεία (εικ. 103α, 
107, 109, 115, 209, 214, 215). Συχνά, το κάλυμμα έφερε και κρόσσια (εικ. 36-39, 41-43, 
45, 46, 49, 85, 133, 136, 142), ενώ το μήκος του διέφερε από περίσταση σε περίσταση. 
Άλλοτε ήταν κοντό και κάλυπτε το οριζόντιο πλαίσιο της κλίνης και άλλοτε έφτανε 
μέχρι το έδαφος καλύπτοντας συχνά ολόκληρα τα πόδια. Σε κάποιες περιπτώσεις το 
περνούσαν μέσα από  τα ξύλα του οριζόντιου πλαισίου, ώστε αυτό να είναι ορατό (εικ. 
88, 170).66 Ο ’Αθήναιος αναφέρει το «κρεμάμενο» κάλυμμα ως «ψιλαί» που κάλυπτε το 
διάστημα μεταξύ των ποδιών της κλίνης.67 Το μακρύ κάλυμμα που κρέμεται και η 
έλλειψη ανάκλισης είναι ανατολικά χαρακτηριστικά που πέρασαν από την Περσία στην 
Ελλάδα μέσω της περσοκρατούμενης Μικρά Ασίας.68 Στο β΄ μισό του 6ου αι. πΧ και 
κατά τον 5ο αι. πΧ συνήθως δεν χρησιμοποιούνταν καλύμματα και οι χρήστες 
ανακλίνονταν κατευθείαν επάνω στο στρώμα. 

Στην εικονογραφία σχεδόν ποτέ δεν αποδίδονται σκεπάσματα για να 
καλυφθούν οι χρήστες. Πάντα οι ανακεκλιμένοι χρησιμοποιούν το ένδυμά τους ως 
σκέπασμα. Η Richter όμως υποστηρίζει πως οι χρήστες άφηναν ένα από τα καλύμματα 
για να ανακλιθούν επάνω του και τυλίγονταν σκεπαζόμενοι με τα υπόλοιπα.69 Αυτό 
μάλλον συνέβαινε στις κλίνες ύπνου που αποδίδονται σπάνια στην εικονογραφία. Έτσι 
βλέπουμε στην παράσταση της εικ. 142 το ζεύγος να ξαπλώνει κάτω από μάλλινα 
μάλλον σκεπάσματα. Επίσης, μερικές φορές οι γαμήλιες κλίνες και οι κλίνες των 
γυναικών απεικονίζονται με μακρύ κάλυμμα επάνω τους (εικ. 170, 252). Το κάλυμμα 
αυτό μάλλον λειτουργούσε ως σκέπασμα. Παρόμοια χρήση ίσως είχε και το κάλυμμα της 
κλίνης του ζεύγους στην παράσταση της εικ. 209.  

                                                 
63 Ίσως αντί για δεύτερο στρώμα να απεικονίζεται σκεπάσμα-καλύμμα. 
64 Τα κλινοσκεπάσματα συναντούνται στις αρχαίες πηγές ως: «™πιβλήματα», «™πιβόλαια», «περιβόλαια», 

«™φεστρίδες», «¢μφιασρίδες», «δάπιδες», «τάπιδες», «τάπητες», «ξυστίδες», «χλαίναι», «στρωμναί», 
«στρώματα», «Øποστρώματα», «παραπλώματα», «παρακαλύμματα» και «παραπετάσματα». 
(Σισμανίδης, (1997), σελ. 223). 

65 Richter, (1965), σελ. 27, Richter, (1966), σελ. 53. 
66 ιδιαίτερα αν το ξύλο ήταν πλούσια διακοσμημένο. 
67 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 197,b (Richter, (1965), σελ. 33). 
68 Kyrieleis, (1969), σελ. 148. 
69 Richter, (1965), σελ. 27. 
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Επιπλέον, επάνω στην κλίνη τοποθετούσαν πάντοτε ένα ή περισσότερα 
μαξιλάρια, ανάλογα με τη χρήση της70 («κνέφαλλον»), ως προσκεφάλια ή ως στηρίγματα 
των ώμων, για να γίνει το έπιπλο πιο αναπαυτικό και να εξυπηρετεί το σκοπό του 
καλύτερα. Τα μαξιλάρια αυτά στηρίζονταν επάνω στην «ανάκλιση» της κλίνης,71 ώστε 
να στέκονται ψηλά και να μην ολισθαίνουν και πέφτουν κάτω. Συχνά, οι ανακεκλιμένοι 
δίπλωναν τα μαξιλάρια, προκειμένου να σηκωθούν πιο ψηλά (εικ. 238, 239, 240, 242, 
244, 247-250, 255, 257, 259, 260, 261, 272, 276, 278, 287). 
 
Υλικό κατασκευής 

Οι κλίνες κατασκευάζονταν συνήθως από ξύλο.72 Στις παραστάσεις 
μάλιστα των εικ. 231 και 233 αποδίδονται από τους αγγειογράφους τα κύματα («νερά») 
του ξύλου από το οποίο ήταν κατασκευασμένες οι απλές κλίνες. Σπάνια έχουν βρεθεί 
κατάλοιπα ξύλινων κλινών.73 Το ξύλο της οξιάς74 πρέπει να ήταν το πιο συνηθισμένο για 
την κατασκευή κλινών, όπως και σήμερα. Ως υλικό κατασκευής κλινών αναφέρεται και 
η σφένδαμος και η «ζυγία»,75 καθώς και μια παραλλαγή αιγυπτιακής συκαμίνου, η 
«περσέα».76 Ο Θεόφραστος αναφέρει ότι οι Βαβυλώνιοι χρησιμοποιούσαν το ξύλο του 
φοίνικα για την κατασκευή κλινών,77 ενώ οι Πέρσες προτιμούσαν ιδιαίτερα μια 
παραλλαγής του φοίνικα, το «κουκιόφορον» που ήταν σκληρότερο και για αυτό πιο 
κατάλληλο για την κατασκευή των ποδιών των κλινών.78 

Σπανιότερα οι κλίνες ήταν μεταλλικές, από χαλκό ή σίδηρο, αλλά και 
τότε είχαν ξύλινα μέρη, όπως στην παράσταση της εικ. 80  ίσως απεικονίζεται μια 
μεταλλική κλίνη, δεδομένου ότι τα πόδια της είναι πολύ λεπτά για ξύλινα. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις μεταλλικά ήταν συνήθως τα πόδια. Χάλκινα πόδια μιας ελληνιστικής κλίνης 
βρίσκονται στο Basler Antikenmuseum (εικ. 108).79 

Ο Όμηρος αναφέρει κλίνες από ελεφαντόδοντο, χρυσό και άργυρο. 
Στην Ανατολή βρέθηκαν τέτοιες κλίνες κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από 
                                                 
70 Τα μαξιλάρια συναντούνται στις αρχαίες πηγές ως: «προσκεφάλια», «ποτίκρανα», «ποικεφάλαια», 

«‘υπηρέσια», «‘υπαυχένια» (Σισμανίδης, (1997), σελ. 223) και ως «κνέφαλλον» (’Ηροδότού ‘Ιστορία, 
II, 39, R.E., (1897), Betten, σελ. 374. 

71 Είτε απευθείας επάνω στην ξύλινη ανάκλιση, είτε επάνω στο τμήμα του στρώματος που την κάλυπτε. 
72 Ο Όμηρος αναφέρει τη σφένδαμο και την ελιά (’Ομήρου ’Οδύσσεια, Ψ, 195 κ.ε.), όπως και ο 

Πολυδεύκης (Πολυδεύκης, ’Ονομαστικόν, X, 35). Richter, (1966), σελ. 53. 
73 Δυο απασπασματικά σωζόμενα ξύλινα πόδια μάλλον κλίνης βρέθηκαν στην Αγορά (βλ.εικ. 22): Shear 

(1940), σελ. 209-210. Θραύσματα ξύλινου ποδιού μάλλον κλίνης του 7ου αι. πΧ βρέθηκαν στη Σάμο: 
Kopcke (1967), σελ. 131-135. Τμήματα μίας ξύλινης  κλίνης, η οποία στεκόταν επάνω σε έναν τάφο 
βρέθηκαν στη νότια Βουλγαρία, στο Duvanlij ή Losarskata Mogila (βλ.εικ. 33): Richter, (1966), σελ. 56 
και Kyrieleis, (1969), σελ. 126-127.  Μια ολόκληρη ξύλινη ελληνική κλίνη βρέθηκε στην Αίγυπτο, 
αλλά χάθηκε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο  (βλ. εικ. 30): Richter, (1966), σελ. 56. 

74 Θεοφραστου, Περί Φυτών Ιστορίας, 3, 10, 1: «'OxÚh d' oÙk œcei diafor¦j ¢ll' ™stˆ monogenšj· 
…g…netai d� kaˆ ™n tù Ôrei leuk», ¿ kaˆ cr»simon œcei tÕ xÚlon prÕj poll£· kaˆ g¦r prÕj 
¡maxourg…an kaˆ prÕj klinophg…an kaˆ e„j difrourg…an kaˆ e„j trapez…an kaˆ e„j nauphg…an·». 

75 Θεοφραστου, Περί Φυτών Ιστορίας, 5, 7, 6: «SfšndamnÒj te kaˆ zug…a prÕj klinophg…an kaˆ prÕj 
t¦ zug¦ tîn lofoÚrwn.» 

76 Θεοφραστου, Περί Φυτών Ιστορίας, 3, 10, 1: «'En A„gÚptJ d' ™stˆn ›teron ¹ persša kaloÚmenon 
…œcei d� kaˆ xÚlon „scurÕn kaˆ kalÕn tÍ Ôyei mšlan, ésper Ð lwtÒj, ™x oá kaˆ t¦ ¢g£lmata 
kaˆ t¦ klin…a kaˆ trapšzia kaˆ t«lla t¦ toiaàta poioàsin.». 

77 Θεοφραστου, Περί Φυτών Ιστορίας, 2, 6, 6: «Gšnh d� tîn foin…kwn ™stˆ ple…w· prîton m�n kaˆ 
ésper ™n meg…stV diafor´ tÕ m�n k£rpimon tÕ d� ¥karpon, ™x ïn oƒ perˆ Babulîna t£j te 
kl…naj kaˆ t«lla skeÚh poioàntai.». 

78 Θεοφραστου, Περί Φυτών Ιστορίας, 4, 2, 7: «TÕ d� kaloÚmenon koukiÒforÒn ™stin Ómoion tù 
fo…niki· … diafšrei d� polÝ tÕ xÚlon toà fo…nikoj· tÕ m�n g¦r manÕn kaˆ „nîdej kaˆ caànon, tÕ 
d� puknÕn kaˆ barÝ kaˆ sarkîdej kaˆ diatmhq�n oâlon sfÒdra kaˆ sklhrÒn ™stin. kaˆ o† ge d¾ 
Pšrsai p£nu ™t…mwn aÙtÕ kaˆ ™k toÚtou tîn klinîn ™poioànto toÝj pÒdaj.». 

79 Seiterle, Mutz (1982), σελ. 62-70. 
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ελεφαντόδοντο. Σύμφωνα με τον Kyrieleis πάντως οι ελληνικές κλίνες του 8ου αι. πΧ 
πρέπει να ήταν απλές και ξύλινες. Θεωρεί ότι οι περιγραφές του Ομήρου δεν 
αναφέρονται στην πραγματικότητα, αλλά έχουν μια υπερβολή για να τονιστεί η 
πολυτέλεια. Είναι σίγουρο πάντως πως τουλάχιστον οι μεταγενέστερες κλίνες έφεραν 
επίθετη διακόσμηση80 με χρυσά, αργυρά ή χάλκινα ελάσματα ή και ενθέματα 
ελεφαντοστού.81 Επίθετη ήταν μάλλον και η διακόσμηση των πολυτελών χρυσών ή 
αργυρών κλινών που αναφέρονται στα αρχαία κείμενα.82 Επάργυρα πόδια κλινών 
απαριθμούνται στον κατάλογο των θησαυρών του Παρθενώνα.83 Ο Δημοσθένης σε ένα 
λόγο του αναφέρει για τη χρήση ελεφαντοστού σε ένα εργαστήριο κατασκευής κλινών.84 
Τα ένθετα υλικά, οστό, ήλεκτρο και ελάσματα χαλκού, που διακοσμούσαν νεκρική κλίνη 
σε τάφο του γ΄ τέταρτου του 6ου αι. πΧ έχουν βρεθεί στον Κεραμεικό (εικ. 124-127),85 
καθώς και από την ελληνική κλίνη που είχε εξαχθεί στην Νοτιοδυτική Γερμανία (στις 
σύγχρονες πόλεις Heuneburg, Grafenbühl και Ludwigsburg) τον 6ο αι. πΧ (εικ. 128-
129).86 Χρυσό έλασμα από διακόσμηση ποδιού κλίνης βρέθηκε στην Ολυμπία (εικ. 131). 
Οι μεταγενέστερες κλίνες ήταν ακόμα πιο πλούσια διακοσμημένες με πολυτελή υλικά. 
Στον τάφο ΙΙΙ της Βεργίνας έχει διασωθεί η ελεφαντοστέινη διακόσμηση της νεκρικής 
κλίνης.87 Στην Πέλλα βρέθηκε διάκοσμος ελληνιστικής κλίνης από φαγεντιανή.88 
 
Διακόσμηση 

Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις που η διακόσμηση των κλινών ήταν 
ένθετη, αρκετές φορές ήταν ανάγλυφη επάνω στο ξύλο ή και γραπτή. Στα παραδείγματα 
των πλούσια διακοσμημένων κλινών των παραστάσεων στις εικ. 62, 74, 77, 80, 81, 82, 
91, 92, 94, 100, 102, 103β, 126, 127, 129, 134, 143, 151, 154, 157, 159, 160, 182, 189, 
191, 192, 204, 210 και 278 η διακόσμηση φέρεται στην εξωτερική πλευρά των ξύλων 
του πλαισίου ή και επάνω στα πόδια. 

                                                 
80 Richter, (1966), σελ. 53. 
81 Παυσανία, Ελλάδος Περιήγησις, 5, 20, 1: «œsti d� ™ntaàqa kaˆ ¥lla ¢naq»mata, kl…nh te mšgeqoj 

oÙ meg£lh, t¦ poll¦ ™lšfanti kekosmhmšnh » 
82 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 4, 15: «t¦ keleusqšnta tÕn Pausan…an „dÒnta kl…naj 

crus©j kaˆ ¢rgur©j ™strwmšnaj kaˆ trapšzaj ¢rgur©j kaˆ paraskeu¾n megaloprepÁ de…pnou 
», 5, 26: « œkeinto d� kl‹nai crusa‹ sfiggÒpodej ™n ta‹j dusˆ pleura‹j ˜katÒn» 

83 IG 1(3),344: «[t£de oi tam…ai tωn ierωn crem£ton tωj 'Aqena…aj EÙf…letoj Kef]isie[Ýj kaˆ 
csun£rcontej, o‹s] ['Epigšnej Lus£ndro A„gilieÝj ™gramm£teue, paršdosan to‹j tam]…asi  [o‹j 
Lus…dikoj ....`9....] [Gargšttioj ™gramm£teue  LÚkoni Prasie‹ kaˆ csun£rcosi, par]adecs£m[enoi 
par¦ tωn protšron ta][miωn, o‹j Nikšaj alimÒsioj ™gramm£teue, ™n tωi Parqenωni]· …klinωn 
pÒdej ™p£rguroi»              Βλ. IG 1(3),343-357 

84 Δημοσθένους, Κατά Άφοβου, 30: «tÕn to…nun plšon À pent»kont' ¢ndr£poda kekthmšnon kaˆ duo‹n 
tšcnain ™pimeloÚmenon, ïn q£teron ™rgast»rion e„j t¦j kl…naj ρvd…wj dÚo mn©j toà mhnÕj 
¢n»lisken ™lšfantoj» 

85 Knigge (1976), σελ. 60-83. 
86 Fischer (1990), σελ. 115-127, Boom (2000), σελ. 223-224. 
87 Σισμανίδης, (1997), σελ. 139. 
88 Kurtz, Boardman, (1994), σελ. 68. 
88 Λιλιμπάκη Ακαμάτη (1989), σελ. 123-128. 
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Μέγεθος89 
Από τις παραστάσεις κλινών στην αγγειογραφία, προκείπτει ότι τις 

περισσότερες φορές οι κλίνες ήταν αρκετά πιο ψηλές από τα σύγχρονα συνηθισμένα 
κρεβάτια.90 Συνήθως, το πλαίσιο τους έφτανε στο ύψος των μηρών των 
παρευρισκομένων δίπλα από αυτές, ενώ μαζί με τα στρώματα και τα σκεπάσματα οι 
κλίνες μπορούσαν να φτάσουν και ως το ύψος της μέσης τους (εικ. 36, 37, 44, 45, 52-55, 
57, 58, 59, 62, 67, 77, 81, 84, 92, 101, 102, 117, 119, 134, 138, 139, 143, 144, 150, 151, 
157, 169, 170, 180, 181, 182, 189, 191, 196, 205, 209, 218, 236, 237, 248-251, 254-257, 
260, 262, 274, 278).91 Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ύψος των κλινών πρέπει 
να ήταν γύρω στα 0.65μ. (μέχρι το άνω τμήμα του πλαισίου) και να ξεπερνούσε τα 
0,70μ. μαζί με τα στρώματα. Ιδιαίτερα οι πρώιμες κλίνες των Υ.Γ. αμφορέων 
απεικονίζονται υπερβολικά ψηλές, φτάνοντας μέχρι τη μέση των όρθιων πενθούντων 
(εικ. 1-20). Ψηλές απεικονίζονται και οι μεταγενέστερες αρχαϊκές και κλασικές νεκρικές 
κλίνες που χρησιμοποιούνταν για την πρόθεση των νεκρών (εικ. 47, 69, 70, 71, 132, 141, 
145, 146, 147, 161, 162, 171, 172, 173, 176-179, 184, 185, 192, 193, 194, 263, 264, 
271). Σε φρεάτιο στην Αγορά των Αθηνών μαζί με κεραμική του δ΄ τετάρτου του 6ου αι. 
πΧ βρέθηκαν τεμάχια ποδιών κλίνης ύψους 0,80μ. - 0,91μ. (εικ. 22α),92 γεγονός που μας 
οδηγεί στο να θεωρήσουμε τις κλίνες ψηλές, χαρακτηριστικό που θα βόλευε τους 
πενθούντες να περιποιηθούν τους νεκρούς τους.93 Ψηλή επίσης θα ήταν η κλίνη, 
τμήματα της οποίας βρέθηκαν εντός φρεατίου στη Σάμο. Το πόδι που βρέθηκε έχει 
μέγιστο σωζόμενο ύψος 0,943μ.94 

Η άποψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με το εύρημα της νότιας 
Βουλγαρίας και συγκεκριμένα στο Duvanlij ή Losarskata Mogila. Στην αρχαία 
νεκρόπολη που ανασκάφτηκε στην περιοχή αυτή, βρέθηκαν τμήματα μίας ξύλινης  
κλίνης, η οποία στεκόταν επάνω σε έναν τάφο. Χρονολογείται στα 490-480 π.Χ., 
σύμφωνα με τη χρονολόγηση μίας αττικής ληκύθου που βρέθηκε εντός του τάφου. Το 
ένα ζεύγος ποδιών της κλίνης αυτής είχε ύψος 0,29μ., ενώ το άλλο 0.325μ. (βλ.εικ. 33).95 
Ελάχιστα πιο ψηλή από αυτήν ήταν  η ελληνική κλίνη, που βρέθηκε στην Αίγυπτο και 
χάθηκε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο (εικ. 30).96 Αυτή είχε ύψος 0,38μ. περίπου. 
Συνεπώς, βλέπουμε ότι οι σωζόμενες αυτές κλίνες είχαν πολύ χαμηλότερο ύψος σε 
σχέση με τις απεικονιζόμενες στην  αγγειογραφία. Το μικρό ύψος των κλινών αυτών 

                                                 
89 Για τις αναλογίες των κλινών κάνει αναφορά ο Αριστοτέλης: Αριστοτέλους, Μηχανικά, 856b: «Di¦ t… 
t¦j kl…naj poioàsi diplasiopleÚrouj, t¾n m�n  εx podîn kaˆ mikrù me…zw pleur£n, t¾n d� 
triîn; kaˆ di¦ t… ™nte…nousin oÙ kat¦ di£metron; À tÕ m�n mšgeqoj thlikaÚtaj, Ópwj to‹j 
sèmasin ðsi sÚmmetroi; g…nontai g¦r oÛtw diplasiÒpleuroi, tetrap»ceij m�n tÕ mÁkoj, 
dip»ceij d� tÕ pl£toj. ™nte…nousi d� oÙ kat¦ di£metron ¢ll' ¢p' ™nant…aj, Ópwj t£ te xÚla 
Âtton diasp©tai· t£cista g¦r sc…zetai kat¦ fÚsin diairoÚmena taÚtV, kaˆ ˜lkÒmena pone‹ 
m£lista. œti ™peid¾ de‹ b£roj dÚnasqai t¦ spart…a fšrein, oÛtwj Âtton ponšsei loxo‹j to‹j 
spart…oij ™pitiqemšnou toà b£rouj À plag…oij. œti d� œlatton oÛtw spart…on ¢nal…sketai. » 

90 Ransom (1905), σελ. 23. 
91 Εξαίρεση αποτελούν βέβαια οι φτωχικές, απλές κλίνες: ’ασκάντης και σκίμπους που μάλλον είχαν πολύ 

χαμηλό ύψος (Βλ. εικ. 296, 299). Σχετικά πιο κοντές από τις κανονικές, μεγάλες κλίνες είναι αυτές με 
ανάκλιση παρόμοια αυτής των κλισμών (βλ. εικ. 279-292), οι οποίες έφταναν στο ύψος των γονάτων 
των παρευρισκομένων. Ακόμα πιο χαμηλές είναι οι κλίνες στις απεικονίσεις του Προκρούστη (βλ. εικ. 
291-293), μια και σκοπός του αγγειογράφου ήταν να αποδώσει την απεικόνιση μιας ελαφριάς, απλής 
και ευκολομεταφερόμενης κλίνης, που χρησιμοποιούνταν υπαίθρια. Πιο ψηλές από όλες τις κλίνες 
φαίνονται να είναι αυτές με τα ορθογώνια διακοσμημένα πόδια, οι οποίες ήταν και οι πιο πολυτελείς 
(βλ. εικ. 132-215). 

92 Shear (1940), σελ. 209-210. 
93 Kyrieleis (1969), σελ. 105. 
94 Kopcke (1967), Beilage 72-73. 
95 Richter, (1966), σελ. 56 και Kyrieleis, (1969), σελ. 126-127. 
96 Richter, (1966), σελ. 56. 
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ίσως οφείλεται στον ταφικό χαρακτήρα της χρήσης τους, καθ’ ότι ουδεμία σχέση με τις 
πραγματικές ανάγκες χρήσης μιας κλίνης. 

Βέβαια, η G. Richter97 υποστηρίζει ότι οι αγγειογράφοι απέδιδαν το 
μήκος των κλινών πολύ μικρότερο από την πραγματικότητα, για εικονιστικούς λόγους. 
Θα μπορούσαμε κατ’ αναλογίαν να υποθέσουμε ότι κάτι παρόμοιο ισχύει και για το 
ύψος των κλινών. Επειδή όμως σε ορισμένες παραστάσεις όπου απεικονίζονται οι κλίνες 
μαζί με άλλα έπιπλα, όπως θρόνους (εικ. 55, 58, 197), κλισμούς (εικ. 72, 73, 183) και 
δίφρους (εικ. 77, 101, 195, 233, 285), η διαφορά ύψους μεταξύ των ψηλότερων κλινών 
και των χαμηλότερων καθισμάτων είναι οφθαλμοφανής, συμπεραίνουμε ότι οι κλίνες 
ήταν ψηλές.98  

Στην άποψη αυτή συνηγορεί και το γεγονός ότι στις παραστάσεις οι 
κλίνες συνοδεύονται συνήθως από ένα υποπόδιο, αναγκαίο λόγω του μεγάλου τους 
ύψους (εικ. 38, 39, 41, 42, 43, 49, 50β, 51, 52, 53, 61, 62, 80, 81, 86, 87, 90, 92, 93, 98, 
99, 100, 103β, 104, 105, 133, 138, 139, 147, 149, 159, 165, 166, 175, 177, 188, 191, 195, 
205, 206, 207β, 209, 210, 214, 216, 217, 233, 236, 248, 249). Το υποπόδιο που 
βρισκόταν παραπλεύρως της κάθε κλίνης το χρησιμοποιούσαν οι ανακεκλιμένοι  για να 
διευκολυνθεί η ανάβασή τους στο ψηλό έπιπλο (εικ. 61, 80, 86, 87, 93, 98, 99, 100, 
103β, 159, 165, 188, 195, 214, 216, 217, 233). Τα υποπόδια τα χρησιμοποιούσαν επίσης 
οι γυναίκες που κάθονταν επάνω στις κλίνες για να στηρίζουν τα πόδια τους, ώστε αυτά 
να μην κρέμονται στον αέρα (όπως συμβαίνει στην παράσταση των εικ. 74. 76, 91, 202, 
208, 252) εξαιτίας του μεγάλου ύψους του επίπλου. 

Το μήκος των κλινών ίσως ξεπερνούσε τα δύο μέτρα. Για την υπόθεση 
αυτή βασιζόμαστε στις λίθινες κλίνες που βρέθηκαν σε πολλούς τάφους.99 Στον τάφο ΙΙΙ 
της Βεργίνας (γ΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.) βρέθηκαν τα υπολείμματα νεκρικής κλίνης, 
που είχε μήκος 1,80 με 2,00 μ. και πλάτος 0,80 μ.100 Η ελληνική κλίνη που βρέθηκε στην 
Αίγυπτο και χάθηκε στο Μουσείο του Βερολίνου είχε μήκος 2,13 μ. και πλάτος 0,97 
μ.101. Συμπεραίνουμε επομένως ότι το μήκος των αρχαίων κλινών ήταν περίπου ίσο και 
λίγο μεγαλύτερο από αυτό των σημερινών. 

 Όταν το μήκος τους ήταν αρκετά μεγάλο, οι κλίνες μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν από δύο ανακεκλιμένους ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές 
και την εικονογραφία (εικ. 38, 49, 50, 54, 55, 57, 133, 134, 152, 163, 169, 220, 222, 228, 
243, 251, 260β, 282, 1623). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ένας ανακεκλιμένος 
καταλάμβανε την μισή κλίνη προς την πλευρά της ανάκλισης και ο άλλος την υπόλοιπη 
μισή, στηριζόμενος σε ένα μαξιλάρι στο κέντρο της κλίνης, μεταξύ των δύο ατόμων (εικ. 
43, 50β, 75, 148, 200, 201, 238, 239, 246-250, 254, 257, 260, 261, 267, 273, 276, 277, 
280, 287, 288).  

Το πλάτος των αρχαίων κλινών, σύμφωνα με τα παραδείγματα που 
έχουν αναφερθεί ήταν περίπου ίσο με αυτό των σημερινών  άνετων μονών κρεβατιών. Η 
κλίνη Γεωμετρικής Εποχής, τμήματα της οποίας βρέθηκαν εντός φρεατίου στη Σάμο, 
είχε πλάτος 0,915μ. Η ελληνική κλίνη της Αιγύπτου του Μουσείου του Βερολίνου έχει 
πλάτος 0,97μ, ενώ η κλίνη του τάφου ΙΙΙ της Βεργίνας 0,80μ. Όμως, με εξαίρεση ίσως τις 
κλίνες της Αιγύπτου και της Σάμου,102 όλα τα άλλα παραδείγματα κλινών από όπου 
μπορούμε να υπολογίσουμε το πλάτος, είναι νεκρικές. Οι κλίνες αυτές λόγω της 

                                                 
97 Richter, (1966), σελ. 54. 
98 Ιδιαίτερα για τις συμποσιακές κλίνες το μεγάλο τους ύψος θα ήταν ιδιαίτερα βολικό, ώστε να σερβίρεται 

ο οίνος ευκολότερα. 
99 Richter, (1966), σελ. 54. 
100 Σισμανίδης, (1997), σελ. 139. 
101 Richter, (1966), σελ. 56. 
102 Η οποία πιθανότατα θα ήταν επίσης νεκρική. 
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συγκεκριμένης ιδιαίτερης χρήσης τους προορίζονται για ένα μόνο άτομο. Λογικό 
επομένως είναι να έχουν το πλάτος μονού κρεβατιού. Πλάτος μονού κρεβατιού είχαν και 
οι συμποσιακές κλίνες, όπως φαίνεται στις παραστάσεις όπου απεικονίζεται η στενή τους 
πλευρά (βλ. εικ. 117-120, 273, 286, 287, 295). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε 
υπολογίζοντας την απόσταση μεταξύ των υποδοχών για την στήριξη των ποδιών κλινών 
στις αίθουσες συμποσίων που έχουν εντοπιστεί σε ιερά (πχ της Αρτέμιδος στην 
Βραυρώνα). Θα μπορούσαν όμως να υπάρχουν και μεγαλύτερες κλίνες, ιδίως όταν αυτές 
χρησιμοποιούνταν από συζυγικά ζεύγη ως κλίνες ύπνου, πράγμα για το οποίο όμως δεν 
έχουμε αρκετά στοιχεία. Αντιθέτως, από τις αρχαίες πηγές103 έχουμε την πληροφορία ότι 
τα ζευγάρια χρησιμοποιούσαν μία δεύτερη κλίνη ως βοηθητική («Παράβυστος»). 

Πάντως, καλό θα ήταν να επισημανθεί ότι στην Αρχαία Ελλάδα τα 
έπιπλα δεν κατασκευάζονταν όλα σε σταθερές διαστάσεις ακολουθώντας ένα πρότυπο, 
όπως επιβάλλει η σύγχρονη παραγωγή. Συνεπώς θα υπήρχε ποικιλία διαστάσεων, καθώς 
μάλιστα εκείνη την εποχή δεν παράγονταν μαζικά στρώματα σε κάποια σταθερά μεγέθη, 
όπως γίνεται σήμερα. Έτσι, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση να υπήρχαν 
κλίνες διαφόρων διαστάσεων, αρκετά μεγαλύτερων ή μικρότερων από αυτές που έχουν 
αναφερθεί.  
 
Χρηματική αξία104 

Σύμφωνα με την επιγραφή που καταγράφει τα υπάρχοντα του 
Αλκιβιάδη,105 η αξία των απλών κλινών υπολογίστηκε κατά μέσο όρο στις 6 δραχμές 
περίπου και των Μιλήσιων κλινών106 στις 8 δραχμές. Ένα κλινίδιον τιμάται στις 6 
δραχμές και 1 οβολό, ένας σκίμπους στους 2 οβολούς και μία χαύμενα στο υψηλό ποσό 
των 16 περίπου δραχμών. Γενικά όμως βλέπουμε ότι παρά την πολυτέλεια που αυτές 
πρόβαλλαν και το κύρος που προσέδιδαν στον κάτοχό τους, η χρηματική αξία των 
κλινών δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή. 

                                                 
103 Πολυδεύκης, ’Ονομαστικόν, III, 37 και III, 43. 
104 Οι αναφερόμενες τιμές αφορούν την αξία μεταχειρισμένων επίπλων στην Αθήνα του 5ου αι. πΧ. 
105 Pritchett, (1956), σελ. 228, 229 και 231. 
106 Σχετικά με το ποιες κλίνες ονομάζονταν Μιλήσιες βλ. σελ. 56. 
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ΤΥΠΟΙ 
Κλίνες της Γεωμετρικής Εποχής 

Στην γεωμετρική περίοδο εμφανίζονται διάφορες παραλλαγές κλινών, 
δυσδιάκριτες όμως και δυσκολοερμήνευτες εξαιτίας της συμβατικής απόδοσης των 
επίπλων.107 Στον Κεραμεικό βρέθηκαν σε τάφους του α΄ μισού του 8ου αι. πΧ σιδερένιοι 
σύνδεσμοι ξύλινων νεκρικών κλινών, χωρίς όμως να μπορούν να μας δώσουν ιδιαίτερες 
πληροφορίες για τη μορφή των επίπλων.108  

Ο Kyrieleis κατατάσσει τις κλίνες της Γεωμετρικής Εποχής σε 
τέσσερεις τύπους. Πιστεύει ότι οι τύποι Ια-Ιβ (εικ. 2-11), ΙΙ (εικ. 12-14) και ΙV (εικ. 18-
19β) έχουν κυλινδρικά τορνευτά πόδια.109 Στον τύπο Ιβ κατατάσσει τις κλίνες με 
κυλινδρικά ή ορθογώνιας διατομής πόδια που έχουν διογκωμένη σφαιρική, ωοειδή (εικ. 
1n, 1o, 5,6, 8, 9, 10) ή ανεστραμμένη κωνική επίστεψη (εικ. 1m, 16) και έπειτα από 
έντονη λέπτυνση, στο 1/3 του ύψους τους, διευρύνονται ελαφρώς προς τα κάτω.110 
Παρόμοια είναι τα πόδια της κλίνης 1d με λέπτυνση ψηλά και με επίπεδη στην άνω 
πλευρά επίστεψη. Παραλλαγή του τύπου Ιβ συνεχίζει να εμφανίζεται ως και τον 6ο  αι. 
πΧ, καθώς παρόμοια πόδια ξύλινης κλίνης βρέθηκαν στην Αγορά (εικ. 22α).111 Τα πόδια 
αυτά όμως έχουν ορθογώνια διατομή και μόνο ψηλά έχουν τορνευτεί προκειμένου να 
διαμορφωθεί επίστεψη με διογκώσεις. Ο τύπος του ποδιού διατηρείται τον 5ο-4ο αι. πΧ 
στους δίφρους τύπου 4 σύμφωνα με τον Laser.112. 

Σπανιότερα η επίστεψη είναι ανεστραμμένη απιόσχημη και αμέσως 
κάτω από την έντονη λέπτυνση σχηματίζεται δακτύλιος, μετά από τον οποίο το 
κυλινδρικό πόδι στενεύει σταδιακά προς τα κάτω (εικ. 1e, 7). Πρόκειται για τύπο που 
έχει δεχτεί επιρροές από φοινικικά έπιπλα του 8ου αι. πΧ σύμφωνα με τον Laser.113 Τον 
5ο αι. πΧ ο συγκεκριμένος τύπος ποδιού διατηρείται στην αττική παραλλαγή κλίνης με 
τορνευτά πόδια (εικ. 116-121β) και ως τον 4ο αι. πΧ στους δίφρους τύπου 1. Ο τύπος Ια 
του Kyrieleis αποτελεί παραλλαγή του προηγουμένου, με επίπεδη την ενώ επιφάνεια της 
επίστεψης και δακτύλιο κάτω από την έντονη λέπτυνση (εικ. 1f, 2-4).114  

Ιδιαίτερα είναι τα πόδια της κλίνης 1c115 με λεπτά πόδια που έχουν 
σφαιρική επίστεψη, διευρύνονται λίγο πριν το πέρας τους προς τα κάτω και σχηματίζουν 
στη μέση του ύψους τους διόγκωση που ίσως αποδίδει δακτύλιο, όπως στις 
μεταγενέστερες κλίνες με τορνευτά πόδια.  

Ο τύπος ΙΙ έχει ενιαίο πόδι με διόγκωση ψηλά χωρίς την έντονη 
λέπτυνση των προηγούμενων τύπων (εικ. 1g, 12, 13). Ο τύπος του ποδιού συνεχίζει να 
εμφανίζεται τον 5ο αι. πΧ στους δίφρους τύπου 4.116  

Τα πόδια του τύπου IV είναι βαριά,  χοντρά και τορνευτά (εικ. 1a, 18-
19β). Διευρύνονται στο μέσο του ύψους τους και μετά από λέπτυνση διευρύνονται ξανά 
προς τα κάτω. Ο τύπος έχει Μυκηναϊκή προέλευση κατά τον Laser.117 Παρόμοια είναι 
και τα πόδια της κλίνης της εικ. 1b, που έχουν διευρυμένο ωοειδές κεντρικό τμήμα και 
μετά από λέπτυνση προς τα άνω και προς τα κάτω έχουν διευρυμένες κωνικές απολήξεις. 
Στον συγκεκριμένο τύπο πρέπει να εντάσσεται η ξύλινη κλίνη, τμήματα της οποίας 
                                                 
107 Laser (1968), σελ. 17. 
108 Kubler (1954), σελ. 21-22 και 248, 251. 
109 Kyrieleis, (1969), σελ. 101-102. 
110 Laser (1968), σελ. 20-21. 
111 Shear (1940), σελ. 209-210. 
112 Laser (1968), σελ. 20-21. 
113 Laser (1968), σελ. 21. 
114 Laser (1968), σελ. 21. 
115 Laser (1968), σελ. 24. 
116 Laser (1968), σελ. 22. 
117 Laser (1968), σελ. 22-23. 
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βρέθηκαν σε φρεάτιο στην Σάμο (εικ. 21).118 Το ξύλινο πόδι, μέγιστου σωζόμενου ύψους 
0,943μ, διαμορφώθηκε από μια σανίδα κομμένη στο σχήμα των ποδιών του τύπου 1β  
(εικ. 1n, 1o, 5,6, 8, 9, 10). Έχει ανεστραμμένο απιόσχημο κεντρικό τμήμα, έντονα 
διευρυμένο, το οποίο λεπταίνει σταδιακά προς τα κάτω, για να διευρυνθεί πάλι στο 1/3 
του ύψους του ποδιού, προκειμένου να σχηματιστεί η βάση του. Ψηλά έχει ανοιχτεί 
ζεύγος ορθογώνιων τόρμων, όπου εισέρχονταν οι γόμφοι στην άκρη της οριζόντιας 
σανίδας του πλαισίου, η οποία έχει επίσης βρεθεί. Η σανίδα αυτή έχει μήκος 0,915μ και 
τοποθετούνταν οριζόντια με την πλατιά πλευρά προς τα άνω. Κατά μήκος της μιας 
μακριάς πλευράς διανοίχτηκαν οπές για τη στερέωση των τενόντων του πλέγματος. 
Λόγω του μήκους της συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για τον οριζόντιο κανόνα του 
πλαισίου της μιας στενής πλευρά της κλίνης. Έχοντας επομένως τα πόδια στην κάθε 
άκρη της σανίδας, συμπεραίνουμε ότι τα σανιδόμορφα πόδια τοποθετούνταν έτσι ώστε 
να είναι ορατή η πλατιά πλευρά τους στη πλάγια, μακριά πλευρά της κλίνης (εικ. 21). Οι 
οριζόντιοι κανόνες της μακριάς πλευράς της κλίνης στερεώνονταν μάλλον στις 
οριζόντιες σανίδες της στενής πλευράς. Η μορφή τους επιβίωσε μετέπειτα στους 
επιβλητικούς δίφρους τύπου 3. Η διαμόρφωση των ποδιών αυτών γίνεται αντιληπτή στο 
χάλκινο ειδώλιο της Περσεφόνης από την Τεγέα, όπου η Θεά κάθεται σε δίφρο τύπου 3 
(εικ. 1194). Παρόμοια πόδια συναντούνται αργότερα σε θρόνους, όπως σε αυτόν του 
ανάγλυφου πίθου με την γέννηση της Αθηνάς (εικ. 355), του ανάγλυφου πίνακα με τον 
φόνο του Αιγίσθου (εικ. 356) και της πήλινης γραπτής μετόπης του Θέρμου με την 
ένθρονη θεά (εικ. 357).  

Τορνευτά πρέπει να ήταν και τα πόδια των κλινών 1i, 1j (εικ. 17) και 
1k (εικ. 11), που είναι λεπτά στο μέσο του ύψους τους και διογκώνονται προς τα άνω και 
προς τα κάτω αποκτώντας κωνικό σχήμα. Κρίνοντας από τη διαμόρφωση του κάτω 
τμήματος των ποδιών Αιγυπτιακών θρόνων, ο Laser θεωρεί Αιγυπτιακή την προέλευσή 
τους.119  

Τα πόδια τύπου ΙΙΙ είναι ορθογώνιας διατομής και λεπταίνουν προς τα 
κάτω (εικ. 1h, 15).120 Από αυτό τον τύπο προέρχεται μάλλον ο μεταγενέστερος τύπος 
κλίνης με ακόσμητα ορθογώνιας διατομής πόδια.   

Παρατηρούμε λοιπόν πως τα πόδια των γεωμετρικών κλινών δεν 
επιβιώνουν στις μεταγενέστερες κλίνες (με εξαίρεση στην αττική παραλλαγή κλίνης με 
τορνευτά πόδια, εικ. 116-121β), όπου προτιμώνται τελείως διαφορετικά, πιο πολυτελή 
πόδια, μάλλον εξαιτίας ανατολικών επιδράσεων. Αντιθέτως, συνεχίζουν να εμφανίζονται 
σε καθίσματα του 5ου και του 4ου αι. πΧ. Η απλή μορφή των ποδιών, όπως επιβίωσαν 
στους δίφρους, μας δείχνει ότι οι κλίνες αυτές ήταν λιτές και σχετικά πιο απλές από τις 
μεταγενέστερες (βλ. την σχεδιαστική αναπαράσταση της εικ. 22β).  

 

                                                 
118 Kopcke (1967), Beilage 72-73. 
119 Laser (1968), σελ. 24-25. 
120 Laser (1968), σελ. 24. 
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Οι κλίνες της Αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής 
Η Richter121 και ο Kyrieleis122 διαχωρίζουν τις κλίνες σε τύπους 

ανάλογα με τη διαμόρφωση των ποδιών τους, παρόλο που θα μπορούσε να γίνει ο 
διαχωρισμός τους και με άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η διαμόρφωση της 
ανάκλισης.123 Όμως η κατηγοριοποίησή τους με κριτήριο το σχήμα των ποδιών τους 
φαίνεται ως η πιο ορθή λύση. 

Γενικά οι κλίνες χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες-τύπους: 1. με 
πόδια ζώου, 2. με τορνευτά πόδια και 3. με ορθογώνια πόδια. Στις κλίνες όμως οι τρεις 
αυτοί τύποι δεν έχουν την ομοιογένεια που παρατηρείται στα καθίσματα και ιδιαίτερα 
στους θρόνους. Για αυτό τον λόγο, σχεδόν ο κάθε τύπος κλίνης υποδιαιρείται και σε 
υποτύπους.124  

 
ΤΥΠΟΣ 1: ΚΛΙΝΕΣ ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΖΩΟΥ125 

Αν και τα έπιπλα με πόδια ζώου,126 όπως οι θρόνοι, ήταν ιδιαίτερα 
δημοφιλή στην Αρχαϊκή Εποχή, κλίνες με τέτοια πόδια παριστάνονται σε έργα τέχνης 
σπανιότατα. Ουσιαστικά, αυτός ο τύπος κλίνης ποτέ δεν διαδόθηκε.127 Παρατηρούμε ότι 
οι κλίνες αυτές δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Η κλίνη στην εικ. 26 έχει πόδια 
λέοντος, ενώ αυτή στην εικ. 25 έχει πόδια που μιμούνται οπλές βοοειδούς. Η τελευταία 
αποτελεί μάλλον επινόηση του αγγειογράφου. Ιδιόμορφη είναι η κλίνη της εικ. 28 (βλ. 
και τη σχεδιαστική της απόδοση στην εικ. 29), η οποία έχει πόδια μιμούμενα πόδια 
ελαφιού. Η ιδιαιτερότητά της όμως έγκειται στη τοποθέτηση των ποδιών της που δεν 
βρίσκονται στην ίδια ευθεία, αλλά της μίας μακριάς της πλευράς είναι τοποθετημένα πιο 
μπροστά από της άλλης, ώστε να δίνουν την αίσθηση ζώου που βαδίζει. Αυτό το 
χαρακτηριστικό της κλίνης μαζί με τη λιτότητά της οδήγησε στο συμπέρασμα ότι μάλλον 
ήταν πτυσσόμενη.128 Με τη δυνατότητα ορισμένων απλών κλινών να πτύσσονται, 
μειωνόταν ο όγκος τους και μπορούσαν να μεταφερθούν ευκολότερα. Ο Kyrieleis 
πάντως αμφισβητεί ότι υπήρξαν τέτοιες κλίνες και πιστεύει ότι αποτελούν επινοήσεις 
των αγγειογράφων προκειμένου να αποδώσουν χθόνιο χαρακτήρα στον ανακεκλιμένο, 
μια και σε τέτοιες κλίνες παριστάνονται ανακεκλιμένες συνήθως χθόνιες θεότητες, όπως 
ο Διόνυσος (εικ. 26, 27).129 

Κλίνες με πόδια ζώου εμφανίζονται πολύ συχνά στην Αίγυπτο (εικ. 
24), από όπου πέρασε το πρότυπο στην Ελλάδα σύμφωνα με τη Richter.130 Ο Kyrieleis 
πάντως πιστεύει ότι η χρήση ποδιών ζώου στους θρόνους έχει περσική προέλευση.131  

 
 

                                                 
121 Richter, (1966), σελ. 54. 
122 Kyrieleis, (1969). 
123 Για παράδειγμα, στο λεγόμενο τύπο με τορνευτά πόδια παρουσιάζονται τρία διαφορετικά είδη 
ανάκλισης. 

124 Ο Ransom στην πρώιμη μελέτη του δεν κατατάσσει τις κλίνες σε τύπους. Παρακολουθεί μόνο την 
εξέλιξή τους ανά περιοχή, διακρίνοντας μόνο αυτούς με ορθογώνια πόδια από αυτούς με τορνευτά. 
Ransom (1905), σελ. 21-31. 

125 Kyrieleis, (1969), σελ. 193. 
126 Η μορφή αυτή δινόταν στο ξύλινο πόδι από τον τεχνίτη λαξεύοντας το με το χέρι. (Richter, (1966), σελ. 

125). 
127 Richter, (1966), σελ. 55 
128 Βενιζέλος, (1995), σελ. 15. 
129 Kyrieleis, (1969), σελ. 193. 
130 Richter, (1966), σελ. 55. 
131 Kyrieleis, (1969), σελ. 193. 
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ΤΥΠΟΣ 2α: ΚΛΙΝΕΣ ΜΕ ΤΟΡΝΕΥΤΑ132 ΠΟΔΙΑ133 
Στο τύπο αυτό ανήκουν οι κλίνες που έχουν κυλινδρικά τορνευτά πόδια 

με δακτυλίους και κυρτώσεις (εικ. 30-108). Αυτά απαρτίζονταν από τρία μέρη, ένα παχύ 
πόδιο-βάση χαμηλά, ένα λεπτό μέλος στη μέση134 και ένα πλατύ εξέχον μέλος ψηλά με 
μορφή τρομπέτας που ανοίγει προς τα κάτω (εικ. 31, 32).135 

Για τη τεχνική κατασκευής των επίπλων με τέτοια πόδια είναι χρήσιμες 
οι παρατηρήσεις του H. Kyrieleis136 πάνω σε μια ξύλινη νεκρική κλίνη με τορνευτά 
πόδια που βρέθηκε σε τάφο137 του νεκροταφείου του Duvanlij της νότιας Βουλγαρίας και 
χρονολογείται στα 490 με 480 πΧ138 και έχει τορνευτά πόδια (εικ. 33). 

Τέσσερα μακριά και πλατιά κομμάτια ξύλου είχαν στις πλευρικές 
στενές τους όψεις συμφυείς γόμφους που εξείχαν και εισχωρούσαν μέσα στους τόρμους 
που βρίσκονταν στο άνω τμήμα των ποδιών (εικ. 30, 32).139 Οι τόρμοι αυτοί αποδίδονται 
συχνά και στην αγγειογραφία (εικ. 59, 62, 67, 87, 103β, 105). Με τον τρόπο που μόλις 
περιγράφηκε σχηματιζόταν ένα οριζόντιο ξύλινο πλαίσιο που στηριζόταν επάνω στα 
πόδια. Το άνω τμήμα τους εξείχε συνήθως του πλαισίου. 

 Τα ξύλινα πόδια κατασκευάζονταν από πολλά τεμάχια ξύλου τα οποία 
τορνεύονταν140 ξεχωριστά και συναρμολογούνταν στη συνέχεια μεταξύ τους (εικ. 32).141 
Με τη τεχνική αυτή επιτυγχανόταν εξοικονόμηση ξύλου, μια και χρειάζονταν μικρότερα 
κομμάτια, ιδίως για τα λεπτά μέρη, ώστε να χαμηλώνει και το κόστος παραγωγής. 
Επίσης, τα επιμέρους λεπτά κομμάτια ξύλου είχαν μεγαλύτερη αντοχή από ένα ενιαίο 
πόδι.142 Στη δεύτερη περίπτωση, για να επιτευχθεί η λέπτυνση έπρεπε να τορνευτεί πολύ 
το κομμάτι ξύλου, οπότε το πόδι θα γινόταν εύθραυστο στο σημείο αυτό. Αν 
χρησιμοποιούνταν όμως μια ξεχωριστή ξύλινη λεπτή ράβδος ενωμένη με τα παχύτερα 
μέρη του ποδιού, θα ήταν πιο ανθεκτική από το εκλεπτυσμένο μακρύ κομμάτι ξύλου. 
Συνεπώς, ένα έπιπλο με τα πόδια του κατασκευασμένα με τη μέθοδο των πολλαπλών και 
χωριστά τορνεμένων τμημάτων παρουσίαζε μεγάλη στιβαρότητα και σταθερότητα, παρά 
τις εκλεπτύνσεις που παρουσίαζε.143 Μάλιστα, στο λεπτότερο σημείο των τορνευτών 
ποδιών η διάμετρος του ξύλου ήταν τόσο μικρή144, που θα ήταν αδύνατον να είχε 
χρησιμοποιηθεί άλλη μέθοδος. Επιπλέον, επιτυγχανόταν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και 

                                                 
132 Με τον όρο «τορνευτά» ερμηνεύω τον Αγγλικό «turned» επειδή φαίνεται να αποδίδει καλύτερα την 
έννοια από τον: «κεκαμμένα» που συναντάται στη μεταφρασμένη στα ελληνικά μελέτη της G. Richter 
(Richter, (1974), σελ. 388 και 392). Τον όρο «τορνευτά» χρησιμοποιεί και ο Κ. Σισμανίδης (Σισμανίδης, 
(1997), σελ. 32, παραπομπή 48). 

133 Τύπος Α κατά τον H. Kyrieleis (Kyrieleis, (1969), σελ. 116-144). 
134 με ένα δαχτυλίδι στη μέση της προς τα κάτω μείωσης. 
135 Kyrieleis, (1969), σελ. 119. 
136 Kyrieleis, (1969), σελ. 126-127. 
137 Η κλίνη βρισκόταν αρχικά επάνω στον τάφο και μετά έπεσε εντός του. 
138 Σύμφωνα με την χρονολόγηση μιας λευκής ληκύθου που βρέθηκε εντός του τάφου. 
139 Kyrieleis, (1969), 126. 
140 Το ξύλο τορνευόταν σε έναν περιστρεφόμενο τροχό ώστε να πάρει το επιθυμητό σχήμα (Richter, 

(1966), σελ. 124). Η μέθοδος αυτή περιγράφεται και από κάποιους αρχαίους συγγραφείς  
- Α’ισχύλος, Fragment 57: «Ð m�n ™n cersˆn bÒmbukaj œcwn, tÒrnou k£maton, daktulÒdikton 
p…mplhsi mšloj, man…aj ™pagwgÕn Ðmokl£n, Ð d� calkodštoij kotÚlaij Ñtobe‹»,  

- Πλάτων, Φίληβος, 56, b-c: «SW. Kat£ te nauphg…an kaˆ kat' o„kodom…an kaˆ ™n pollo‹j ¥lloij 
tÁj xulourgikÁj. kanÒni g¦r o�mai kaˆ tÒrnJ crÁtai kaˆ diab»tV kaˆ st£qmV ka… tini 
prosagwg…J kekomyeumšnJ.», και  

- Ψευδό-Πλάτων, Θεάγης, 124, b: «SW. OÙdš ge o�mai Î tîn prizÒntwn kaˆ trupèntwn kaˆ xeÒntwn 
kaˆ torneuÒntwn sump£ntwn ™pist£meqa ¥rcein, oÙ taÚthn lšgeij· aÛth m�n g¦r oÙ tektonik»;», 

141 Kyrieleis, (1969), σελ. 127. 
142 Ransom (1905), σελ. 49. 
143 Kyrieleis, (1969), σελ. 127. 
144 Μόλις 0.015 μ. (Kyrieleis, (1969), σελ. 127). 
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χαμήλωνε το κόστος κατασκευής του επίπλου με το να χρησιμοποιείται το σκληρό, 
δυνατό, αλλά και ακριβό ξύλο μόνο για τα σημεία του ποδιού που δέχονταν έντονες 
πιέσεις. Για τα υπόλοιπα όμως μέρη μπορούσε να χρησιμοποιηθεί λιγότερο ανθεκτικό 
αλλά και πολύ φθηνότερο ξύλο, κατεβάζοντας με αυτό τον τρόπο το κόστος.145 Η 
τεχνική αυτή των χωριστών μερών προήλθε μάλλον από την Ανατολή και συνεχίστηκε 
από τους Έλληνες για τις δικές τους δημιουργίες.146 

Από την κλίνη του Duvanlij μπορούμε να αντλήσουμε μια ακόμη 
πληροφορία για τη διαμόρφωση των ποδιών των κλινών. Βλέπουμε ότι τα δυο πόδια της 
μιας στενής πλευράς ήταν ψηλότερα από αυτά της άλλης.147 

 
Προέλευση του Τύπου: 

Για την προέλευση του τύπου αυτού η άποψη της Richter που 
αντιμετωπίζει ενιαία όλες τις κλίνες με τορνευτά πόδια και θεωρεί, όπως αναφέρθηκε, 
ότι προέρχονται από την Αίγυπτο φαίνεται επιδερμικά ορθή, καθώς παρόμοια πόδια 
εμφανίζονται εκεί ήδη κατά τη δεύτερη χιλιετία πΧ (εικ. 34).148 Προβληματισμό όμως 
δημιουργεί το μεγάλο χρονικό κενό μεταξύ των αιγυπτιακών και των ελληνικών 
επίπλων.  

Ο Kyrieleis διαφωνεί κάθετα και πιστεύει ότι η μορφή του νέου 
επίπλου είναι επηρεασμένη από την Ανατολή και εμφανίστηκε στην Ελλάδα όταν ήρθε 
από εκεί και η συνήθεια απεικόνισης των συμποσίων σε κλίνες (εικ. 113).149 Τα πρώιμα 
αυτά αρχαϊκά πόδια μιμούνται το ανατολικού τύπου κωνικό πόδι, το οποίο όμως πάλι 
είναι κατά πολύ πρωιμότερο από τα ελληνικά παραδείγματα και δεν μπορεί να πέρασε 
άμεσα στον ελλαδικό χώρο. Αντίστοιχα κωνικά πόδια εμφανίζονται νωρίς στο 
Karkemisch της Β Συρίας (εικ. 395γ). Στα σύγχρονα όμως έπιπλα η μορφή των ποδιών 
διαφέρει πολύ. Στα ασσυριακά έπιπλα του 8ου και του 7ου αι. πΧ (εικ. 113, 393α, 393β, 
394) εμφανίζεται το τορνευτό κωνικό πόδι ως ένα τμήμα μόνο των ποδιών. Δεν φαίνεται 
πιθανό να πήραν οι Έλληνες αυτό το μεμονωμένο στοιχείο ως πρότυπο και να 
ανασυνέθεσαν ολόκληρη τη μορφή του ποδιού.150  

Στα ανάγλυφα στο Altintepe (εικ. 395) και στο Toprakkale (εικ. 395β) 
της Urartu τα πόδια των θρόνων έχουν την  μορφή των πρώιμων ανατολικών κωνικών 
ποδιών με καμπύλες και κοιλάνσεις και στενό τμήμα με δακτυλίους. Ο σχηματισμός με 
τα έντονα αρθρωμένα πόδια αποτελεί τοπική παραλλαγή. Τα έπιπλα της Urartu ήταν 
σύμφωνα με τον  Kyrieleis τα πρότυπα για την διαμόρφωση του ελληνικού τύπου του 6ου 
αι. πΧ.151 Πιστεύει ότι η μεταλλοτεχνία της Urartu έφτασε τον 7ο αι. πΧ στην Ελλάδα και 
αντιγράφτηκε. Με αυτό τον τρόπο αποτέλεσαν τα έπιπλα της Urartu πρότυπο για τη 
διαμόρφωση των τορνευτών ποδιών του 7ου - 6ου αι. πΧ152  

Η ανατολική επίδραση γίνεται αντιληπτή συγκρίνοντας τον Ασσυριακό 
θρόνο του ανάγλυφου της Nimrud (εικ. 31α, 394) με τον θρόνο της μίτρας της Ολυμπίας 
(εικ. 31β, 354), το πρωιμότερο δείγμα ποδιών του τύπου 2 στον ελλαδικό χώρο, από τον 
οποίο προήλθε στη συνέχεια η αρχαϊκή μορφή των ελληνικών ποδιών (31γ). Τα πόδια 
του θρόνου της μίτρας της Ολυμπίας έχουν τη μορφή του ανατολικού κωνικού τύπου με 
ενιαίο περίγραμμα. Η κεντρική όμως διόγκωση και οι εκλεπτύνσεις στα άκρα αποτελούν 

                                                 
145 Kyrieleis, (1969), σελ. 127. 
146 Kyrieleis, (1969), σελ. 129. 
147 Τα μεν είχαν ύψος 0,325 μ. και τα δε 0,29 μ.  
148 Richter, (1966), σελ. 55. 
149 Kyrieleis (1969), σελ. 118-119. 
150 Kyrieleis (1969), σελ. 121. 
151 Kyrieleis, (1969), σελ. 121-122. 
152 Kyrieleis, (1969), σελ. 121-122. 
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συνέχεια από τις κλίνες της Γεωμετρικής Εποχής. Τα ανατολικά πρότυπα 
τροποποιήθηκαν από τους Έλληνες διαχωρίζοντας τα τρία μέρη των ποδιών και 
δημιουργώντας μια ένταση στο περίγραμμα, αντίθετα με την ομαλότητα των ανατολικών 
επίπλων.  

Δεν πρέπει να αγνοήσουμε και τη συμβολή των Περσικών επιρροών 
στη διαμόρφωση του ελληνικού τύπου. Ακολουθώντας και την πορεία που ακολούθησε η 
συνήθεια του να γευματίζουν ανακεκλιμένοι, φαίνεται πιο πιθανό να μην πέρασαν οι 
ανατολικές επιρροές άμεσα από την Urartu στην Ελλάδα, αλλά από την Περσία διά 
μέσου των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας. Οι Μικρασιάτες Έλληνες σίγουρα 
εντυπωσιάστηκαν από τα σύγχρονα έπιπλα των Αχαιμενιδών (εικ. 114, 396, 397, 397β) 
και τα μιμήθηκαν. Είναι λογικό αυτές οι επιδράσεις να πέρασαν και στον Ελλαδικό χώρο 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του ελληνικού τύπου. 

 
Πρώιμη μορφή της πρώιμης Αρχαϊκής Εποχής: 

Κατά τον 7ο και τον 6ο αι. πΧ οι κλίνες αυτές βρίσκονταν ακόμα σε 
πειραματικό στάδιο.153 Τα περισσότερα παραδείγματα αυτής της Εποχής προέρχονται 
κυρίως από απεικονίσεις συμποσίων σε κορινθιακά αγγεία (εικ. 35 - 41). Επηρεασμένοι 
από την Κόρινθο οι αγγειογράφοι υιοθέτησαν τον τύπο και σε λακωνικά (εικ. 42, 43), 
αττικά (εικ. 48, 49, 50β-57) και χαλκιδικά αγγεία (εικ. 44- 46).  

Στο κάτω τμήμα των ποδιών σχηματίζεται ένα πόδιο-βάση με 
χαρακτηριστικά που διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση.154 Συνήθως είναι κυρτό ή 
κολουροκωνικό με μείωση προς τα πάνω. Στη συνέχεια, στο μεσαίο τμήμα των ποδιών 
διαμορφώνεται λεπτό στέλεχος με μορφή ανεστραμμένου κώνου με έναν συνήθως ή 
περισσότερους, κυρίως στις λακωνικές κλίνες, διακοσμητικούς δακτυλίους, που 
σχηματίζονταν κατά την τόρνευση του ξύλου (βλ. τις κλίνες στις παραστάσεις των εικ. 
41 και 42  που έχουν δύο τέτοιους δακτυλίους στα πόδια τους, καθώς και αυτή στην εικ. 
43 που έχει περισσότερους). Το κεντρικό αυτό στέλεχος είναι δυσανάλογα λεπτό και 
μοιάζει μη ρεαλιστικό, αλλά σπάει τον όγκο του επίπλου. Το άνω τμήμα του ποδιού 
απολήγει προς τα κάτω σε πλατύ χοανόσχημο κυλινδρικό τμήμα με τη διάμετρο του να 
εντείνεται προς τα κάτω, αποκτώντας σχήμα σάλπιγγας (εικ. 31). Η διαμόρφωση του 
ανώτερου μέρους των ποδιών δεν μας είναι γνωστή καθώς οι Πρωτοαρχαϊκές κλίνες 
σκεπάζονται πάντα με μακριά καλύμματα (εικ. 50β-57). Οι παρυφές τους εξέχουν ώστε 
να κρέμονται προς τα κάτω.155 Σε πολλές περιπτώσεις (εικ. 36-39, 41-43, 45, 46, 49) στις 
παρυφές αυτές των καλυμμάτων αποδίδονται κρόσσια. Επάνω στο υφασμάτινο κάλυμμα 
τοποθετούνταν τα μαξιλάρια και ανακλίνονταν οι χρήστες του επίπλου, δεδομένου ότι 
δεν φαίνεται να είχαν κάποια «ανάκλιση» στη στενή τους άκρη.  

Οι κλίνες αυτές ήταν ξύλινες αλλά με μεταλλικό περίκλειστο πυρήνα 
για ενίσχυση, όπως υποστηρίζει ο Kyrieleis.156 Μεταλλικό πιστεύει ότι ήταν και το 
ακροστόμιο του σχήματος σάλπιγγας άνω μέρους, ενώ πιστεύει ότι και οι δακτύλιοι του 
λεπτού κεντρικού στελέχους ίσως ήταν μεταλλικοί, έχοντας έτσι όχι μόνο διακοσμητικό 
αλλά και δομικό ρόλο.  

                                                 
153 Richter, (1966), σελ. 55. 
154 Ενώ στην Κόρινθο τις περισσότερες φορές το πόδιο ήταν πολύ πλατύ, στη Λακωνία ήταν στενό με 
δακτυλίους στο άνω του και στο κάτω του μέρος. 

155 όπως το σημερινό «βολάν». 
156 Kyrieleis (1969), σελ. 122. 
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Η κλασική μορφή της Ύστερης Αρχαϊκής-Κλασικής Εποχής: 
Από τα τέλη του 6ου αι. πΧ τα τορνευτά πόδια των κλινών 

μετασχηματίζονται, αποκτούν σταθερά χαρακτηριστικά και διαμορφώνεται η κλασική 
τους μορφή (εικ. 61-79). Από τον 5ο αι. πΧ τα πόδια γίνονται αρμονικότερα και πιο απλά 
σε σχέση με αυτά της προηγούμενης περιόδου. Τα μεμονωμένα ξεχωριστά τμήματα με 
εντάσεις που σπάνε το περίγραμμα ενώνονται πλέον σε ενιαίο περίγραμμα. Η μετάβαση 
από το ανώτερο πλατύ τμήμα τους στο στενότερο μεσαίο γίνεται πιο ομαλή.157 Το μεσαίο 
αυτό τμήμα δεν έχει κάποιο διακοσμητικό δακτύλιο όπως είχαν τα πόδια των 
προγενέστερων κλινών και γενικά, χάθηκε η πολυπλοκότητα που υπήρχε. Παρατηρώντας 
πάντως την αγγειογραφία μας δίνεται η εντύπωση ότι η μετάβαση από την αρχαϊκή στην 
κλασική μορφή έγινε απότομα. Η μεταμόρφωση των ποδιών ξεκινά στο α΄ μισό του 6ου 
αι. πΧ σύμφωνα με τον Kyrieleis, παρόλο που η εξέλιξη αυτή δεν αποδίδεται στα 
κορινθιακά αγγεία λόγω της συντηρητικότητας των αγγειογράφων που αναπαράγουν τον 
παλιό παραδοσιακό τύπο. Στην παράσταση της εικ. 59 έχουμε την απεικόνιση του 
μεταβατικού σταδίου αυτού του τύπου κλίνης που χρονολογείται στα 530 πΧ. Διατηρεί 
ακόμα αρκετά από τα αρχαϊκά χαρακτηριστικά,158 ενώ έχουν αρχίσει να εμφανίζονται 
κάποια από αυτά των κλασικών κλινών.159 Οι κλίνες αυτές με τη σταθερή κλασική 
μορφή ήταν ελληνική δημιουργία, χωρίς να έχουν αυτή την εποχή καμία σχέση με την 
Ανατολή, ενώ συνέχιζε να εφαρμόζεται η προερχόμενη από την Ανατολή τεχνική για την 
κατασκευή των ποδιών.160 

Οι κλίνες της Κλασικής Εποχής αναπτύσσουν από το β΄ μισό του 6ου 
αι. πΧ από μια επίστεψη στα δύο πόδια της μιας στενής πλευράς161 που μοιάζει ως 
προέκταση του ποδιού. Αυτή η «κεφαλή» έχει ραβδώσεις (εικ. 63, 68, 81) ή είναι 
βαθμιδωτή (εικ. 59, 69, 70, 71, 75, 76). Η διατομή της πρέπει να ήταν κυκλική, όπως 
φαίνεται στο ανάγλυφο της εικ. 76 ή στις προοπτικά αποδιδόμενες κλίνες στις 
παραστάσεις στις εικ. 77, 81 και 82. Ανάμεσα στις δυο αυτές προεξοχές της στενής 
πλευράς πρέπει να υπήρχε κάποιος οριζόντιος κανόνας που θα συγκρατούσε τα 
μαξιλάρια να μην πέσουν και παράλληλα θα τα σήκωνε. Με αυτό τον τρόπο 
λειτουργούσε το συγκεκριμένο τμήμα  του επίπλου ως ανάκλιση. Η διαμόρφωση του 
φαίνεται ιδιαίτερα στην ξύλινη ελληνική κλίνη που βρέθηκε στην Αίγυπτο (εικ. 30), 
παρόλο που στο συγκεκριμένο πραγματικό έπιπλο η ανάκλιση διαφέρει κάπως από αυτές 
που απεικονίζονται στα αγγεία. 

Στα τέλη του 5ου αι. πΧ σε αρκετές παραστάσεις άρχισαν να 
εμφανίζονται κλίνες με διαφορετική ανάκλιση. Το κάθε πόδι της μίας στενής πλευράς 
επιστέφεται σε αυτές τις περιπτώσεις από ένα λοξά τοποθετημένο καμπυλωμένο 
στέλεχος που εξέχει πέρα από το έπιπλο (εικ. 80, 83, 84). Με ένα οριζόντιο στέλεχος 
ανάμεσα στις δυο αυτές προεκτάσεις των ποδιών, εκτεινόμενο κατά πλάτος,  
διαμορφώνεται η διαδεδομένη στα ύστερα χρόνια καμπύλη ανάκλιση, σχήματος 
αντίστροφου S στα πλάγια, όπου δέχεται μεταλλικά διακοσμητικά «fulcra» (εικ. 108). 
Αυτή η ανάκλιση είτε είναι ενιαία με το πόδι, είτε ξεχωριστή στερεωμένη σε αυτό.162 
Αποκτούν δηλαδή οι κλίνες του συγκεκριμένου τύπου παρόμοια σχεδόν χαρακτηριστικά 

                                                 
157 Richter, (1966), σελ. 55. 
158 Ιδίως στα πόδια με την γενικότερη μορφή τους και τον επιπλέον δακτύλιο.  
159 Όπως είναι η διαμόρφωση ανάκλισης, το πλαίσιο ή η έλλειψη καλύμματος με παρυφές που κρέμονται 
προς τα κάτω. 

160 Kyrieleis, (1969), σελ. 129. 
161 προς το κεφάλι του χρήστη. 
162 Kyrieleis, (1969), σελ. 124. 
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με την χάλκινη ελληνιστική κλίνη της Πριήνης (εικ. 108).163 Οι κλίνες αυτές πρέπει να 
ήταν συνήθως μεταλλικές, αν και υπήρχαν και ξύλινα παραδείγματα.164 Σχετικά με την 
προέλευσή τους, ο Kyrieleis πιστεύει ότι αποτελούν εξέλιξη των κλινών με ανάκλιση, 
όμοια με αυτή των κλισμών του 5ου αι. πΧ.165 
4ος αι. πΧ: 

Από τα τέλη του 5ου (εικ. 82- 84 ) με τις αρχές του 4ου αι. πΧ (εικ. 85-
95) άρχισε να φαίνεται στα πόδια των κλινών μια διακοσμητική διάθεση. Αυτή 
εντοπίζεται στην προσθήκη ενός διακοσμητικού δακτυλίου στο μεσαίο λεπτό μέλος 
τους166 (εικ. 82, 88, 89, 98, 99, 102, 105, 108) ή στην διακόσμησή τους (εικ. 81, 84-87, 
90, 94, 103α, 103β, 105, 106). Επίσης, οι λεπτύνσεις των ποδιών έγιναν πιο έντονες, ενώ 
οι δακτύλιοι τους εξέχουν έντονα. Η διακοσμητική διάθεση φαίνεται και με την 
διακόσμηση του πλαισίου (εικ. 77, 80, 81, 82, 91) ή του διαστήματος μεταξύ του 
πλαισίου και του οριζόντιου κανόνα (stretcher) που άρχισε να προστίθεται ανάμεσα στα 
πόδια (εικ. 92, 94, 100, 101, 104-106, 108). Η προσθήκη αυτού του οριζόντιου κανόνα 
μεταξύ των ποδιών για την ενίσχυση της στήριξής τους παρατηρείται κυρίως από τα 
μέσα του 4ου αι. πΧ (εικ. 92-106) και θα συνεχίσει να εμφανίζεται και στην ελληνιστική 
εποχή. 

Η μορφή των ύστερων αυτών κλινών με τον οριζόντιο κανόνα ανάμεσα 
στα πόδια τους φαίνεται στην χάλκινη ελληνιστική κλίνη από την Πριήνη (εικ. 108). 
Έχει περίτεχνα πόδια με εκλεπτύνσεις και δακτυλίους και συμπαγή καμπυλωτή ανάκλιση 
που εξέχει λοξά προς τα έξω από το έπιπλο. Αξιοπρόσεκτο όμως είναι ότι εκτός από το 
οριζόντιο πλαίσιο στο άνω της τμήμα έχει και ένα δεύτερο χαμηλότερα που σχηματίζεται 
από τα οριζόντια στηρίγματα (stretchers) μεταξύ των ποδιών.167 Ο χώρος αυτός μεταξύ 
των δύο πλαισίων ίσως παραγεμιζόταν με στρώματα ώστε να γίνει η κλίνη ακόμα πιο 
αναπαυτική. Ίσως δηλαδή να μην τοποθετούνταν πλέον το στρώμα επάνω στην άνω 
επιφάνεια της κλίνης όπως παλαιότερα, αλλά εντός της, στην υποδοχή αυτή που 
δημιουργούταν. Με αυτό τον τρόπο το στρώμα μπορούσε να είναι παχύτερο ή αν 
τοποθετούνταν περισσότερα από ένα, αποφευγόταν ο κίνδυνος να ολισθήσουν κάτω από 
την κλίνη (όπως μπορούσε να συμβεί όταν τοποθετούνταν επάνω της). Για να μην 
φαίνονται τα στρώματα και για να μην ολισθήσουν έξω, τοποθετούνταν ξύλινες ή από 
άλλο υλικό πλάκες στο κενό που υπήρχε στις πλάγιες όψεις της κλίνης, μεταξύ του άνω 
πλαισίου και των οριζόντιων στηριγμάτων. Τέτοιες πλάκες, που θα ήταν μάλλον και 
διακοσμημένες αποδίδονται κατά πάσα πιθανότητα στις κλίνες που απεικονίζονται στις 
παραστάσεις των εικ. 102-106.168 

Η ανάκλιση των κλινών του 4ου αι. πΧ συχνά συνεχίζει να είναι 
καμπυλωμένη σε σχήμα S και λοξά τοποθετημένη όπως στα τέλη του 5ου αι. πΧ (εικ. 86, 
87, 88, 107, 108). Από τέτοιου τύπου ανακλίσεις έχουν βρεθεί σε αρκετές περιπτώσεις τα 
μεταλλικά fulcra που εφάρμοζαν πάνω στο ξύλο. Συνέχισαν όμως να επιβιώνουν και οι 
παλαιότερου τύπου ανακλίσεις (εικ. 81, 82, 92, 93, 98, 104), αλλά επικρατεί η τάση να 
μειώνεται το μέγεθος της ανάκλισης (εικ. 89, 90, 91, 94, 95, 103β, 105, 106) ή κυρίως 
μετά τα μέσα του 4ου αι. πΧ να μην υπάρχει καν (εικ. 85, 96, 99-102). 
                                                 
163 Ο Kyrieleis κάνει έναν επιπλέον διαχωρισμό των κλινών με τορνευτά πόδια, ανάλογα με τη 
διαμόρφωση της ανάκλισής τους. Έτσι, ορίζει έναν τύπο κλινών με υπερυψωμένο στήριγμα κεφαλιού 
(Kyrieleis, (1969), σελ. 124) και έναν με προσκεφάλι που εξέχει (Kyrieleis, (1969), σελ. 129-131). 

164 Kyrieleis, (1969), σελ. 130. 
165 Kyrieleis, (1969), σελ. 130. 
166 Richter, (1966), σελ. 56. 
167 Ransom (1905), σελ. 44. 
168 Η όλη διατυπωμένη θέση για τα στρώματα και για τις πλάκες αυτές μεταξύ πλαισίου και οριζόντιων 
κανόνων είναι μια προσωπική υπόθεση που βασίστηκε στην παρατήρηση της κλίνης της Πριήνης (εικ. 
108), καθώς και αυτών που αποδίδονται στην αγγειογραφία. 
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Περσικές επιδράσεις 

Στη Μικρά Ασία διαμορφώθηκε ο «ελληνοπερσικός» τύπος κλίνης που 
συνδυάζει τα περσικά με τα ελληνικά χαρακτηριστικά (εικ. 110β, 112).169. Στους τάφους 
και στις σαρκοφάγους της Λυκίας παριστάνονται κλίνες με μορφή και εξαρτήματα των 
πρώιμων αρχαϊκών κλινών, συνδυάζοντάς τα με περσικά χαρακτηριστικά, όπως το 
ύφασμα που καλύπτει το έπιπλο και η έλλειψη ανάκλισης (εικ. 110α).170 Η 
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι υπήρχε μια κοινή ανατολική παράδοση που επηρέασε τις 
ελληνικές πρώιμες αρχαϊκές κλίνες, αλλά και τις περσικές. Ενώ οι Έλληνες εξέλιξαν τη 
μορφή των κλινών τους, στη Μικρά Ασία κάτω από την περσική επιρροή δεν 
ακολούθησαν την εξέλιξη.171  

Καθώς η Μακεδονία δεχόταν επιρροές από την Περσία μέχρι το 470 
πΧ, δεδομένου ότι ανήκε στην περσική σφαίρα επιρροής,172 η περιοχή ήταν δεκτική στην 
εισαγωγή ανατολικών προτύπων και οι Μακεδόνες άρχοντες εξοικειωμένοι με τα 
περσικά έπιπλα.173 Μετά τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου, όταν εισήχθησαν περσικές 
κλίνες,174 άρχισαν να εργάζονται Ανατολίτες επιπλοποιοί στον Ελλαδικό χώρο.175 
Αποτέλεσμα ήταν να μιμούνται οι Έλληνες τεχνίτες τα ανατολικά πρότυπα. Με τον 
τρόπο αυτό η περσική επίδραση έγινε πιο έντονη. Ο διάκοσμος από φαγεντιανή της 
ελληνιστικής νεκρικής κλίνης που βρέθηκε στην Πέλλα (εικ. 111) φέρει έντονα 
ανατολικά στοιχεία, αποτέλεσμα της επιρροής από την Ανατολή.176 Κάτω από τις 
περσικές επιδράσεις άρχισαν να διαμορφώνονται οι νέοι τύποι της Ελληνιστικής Εποχής 
με πολλαπλούς δακτυλίους στα πόδια (εικ. 115). 

                                                 
169 Calmeyer (1996), σελ. 224-226. 
170 Kyrieleis, (1969), σελ. 148. 
171 Kyrieleis, (1969), σελ. 149. 
172 Paspalas (2000), σελ. 531-533, 550, 554-555. 
173 Paspalas (2000), σελ. 555. 
174 Όπως με την μεταφορά λαφύρων από τα στρατεύματα της εκστρατείας. Paspalas (2000), σελ. 545. 
175 Paspalas (2000), σελ. 546-8. 
176 Λιλιμπάκη Ακαμάτη (1989), σελ. 127. 
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ΤΥΠΟΣ 2β: ΚΛΙΝΕΣ ΜΕ ΤΟΡΝΕΥΤΑ ΠΟΔΙΑ ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΔΙΦΡΩΝ  
Στις αρχές της Κλασικής Εποχής εμφανίστηκε μια παραλλαγή του 

βασικού τύπου κλινών με τορνευτά πόδια. Οι κλίνες αυτές είχαν επίσης τορνευτά πόδια, 
αλλά με τη μορφή των ποδιών των δίφρων τύπου 1177  (εικ. 116-121). Τα πόδια είχαν 
διογκωμένη επίστεψη σχήματος ανεστραμμένης σταγόνας. Στη μετάβαση προς το πόδι 
διαμορφωνόταν μια έντονη λέπτυνση, κάτω από την οποία σχηματιζόταν ένας οριζόντιος 
δακτύλιος. Ίσως κατασκευάζονταν από ένα ενιαίο τεμάχιο ξύλου.178 Προέρχεται από τις 
κλίνες της Γεωμετρικής Εποχής (εικ. 1e, 7) και έχει δεχτεί επιρροές από φοινικικά έπιπλα 
του 8ου αι. πΧ σύμφωνα με τον Laser.179  

Εκτός από τα πόδια, τελείως διαφορετική ήταν και η ανάκλιση των 
κλινών αυτών σε σχέση με αυτή του κύριου τύπου με τορνευτά πόδια. Επάνω στα δυο 
πόδια της μιας στενής πλευράς υπήρχε από ένα τορνευτό στήριγμα. Πάνω σε αυτά 
στερεωνόταν το οριζόντιο τμήμα της ανάκλισης. Η καθ’ αυτό ανάκλιση ήταν συμπαγής 
με κάθετα τοιχώματα που σχημάτιζαν καμπύλη. Αυτή εκτεινόταν σε όλη τη στενή 
πλευρά και καμπτόταν ώστε να συνεχίσει για λίγο στις μακριές πλευρές της κλίνης. Στην 
κοιλότητα που δημιουργούνταν, τοποθετούνταν τα μαξιλάρια. Για τη μορφή των κλινών 
της παραλλαγής του κύριου τύπου βλ. ιδιαίτερα τις εικ. 117, 118, 119, όπου 
απεικονίζεται και η μακριά, αλλά και η στενή πλευρά των επίπλων. 

Η παρουσία της παραλλαγής αυτής των κλινών με τορνευτά πόδια 
όπως των δίφρων δεν φαίνεται να διήρκεσε για πολλά χρόνια. Έτσι, παύει να εμφανίζεται 
στην αγγειογραφία μετά τα μέσα του 5ου αι. πΧ, οπότε μάλλον οι κλίνες αυτές εξέλειψαν. 

Οι συγκεκριμένες κλίνες δεν είχαν την πολυτέλεια και την 
επιβλητικότητα αυτών του κύριου τύπου με τορνευτά πόδια. Εκτός από τα πόδια που 
ήταν πολύ πιο απλά, ενδεικτικό στοιχείο της λιτότητας των συγκεκριμένων κλινών είναι 
και το ότι οι χρήστες δεν χρησιμοποιούσαν στρώματα σε αυτές, αλλά ανακλίνονταν απ’ 
ευθείας επάνω τους (εικ. 116-121). Επιπλέον, επειδή αυτές ήταν πιο πρόχειρες και 
απέριττες, δεν χρησιμοποιούνταν ποτέ ως νεκρικές.180 Η ανάκλιση μάλιστα των 
συγκεκριμένων κλινών ήταν ακατάλληλη για την έκθεση ενός νεκρού, μιας και θα 
έκρυβε το κεφάλι του με τα τοιχώματά της ή θα το σήκωνε πολύ ψηλά, αν 
τοποθετούνταν κάποιο μεγάλο μαξιλάρι προκειμένου να αποφευχθεί η προηγούμενη 
περίπτωση. Αντιθέτως, τα χαρακτηριστικά αυτά τις έκαναν ιδανικές και ιδιαίτερα 
αναπαυτικές για τα συμπόσια. 

 
 

                                                 
177 Κατά την Richter, (1966), σελ. 39-40. 
178.  Ransom (1905), σελ. 48. 
179 Laser (1968), σελ. 21. 
180 Λογικό ήταν να προτιμούνται πιο πολυτελείς τύποι, προκειμένου να τιμηθούν οι νεκροί.  
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ΤΥΠΟΣ 3: ΚΛΙΝΕΣ ΜΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΟΔΙΑ181 
Οι κλίνες με ορθογώνια πόδια μπορούν να υποδιαιρεθούν σε τρεις 

επιμέρους κατηγορίες. Στις κλίνες με διακοσμημένα ορθογώνια πόδια,182 σε αυτές με 
ακόσμητα ορθογώνια πόδια και σε αυτές με πόδια και ανάκλιση παρόμοια των 
κλισμών.183 

3α. ΚΛΙΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΟΔΙΑ184 
Τα πόδια των κλινών αυτών ήταν ορθογώνιας διατομής, επίπεδα και 

κάθετα. Στη διαδεδομένη μορφή τους το καθένα έφερε συνήθως στο μέσο ή πιο χαμηλά 
της πλατιάς του όψης ανάγλυφη ή γραπτή διακόσμηση. Για τη μορφή που είχαν οι κλίνες 
αυτές βλ. την σχεδιαστική της αναπαράσταση στην εικ. 122-124. Συνήθως αποδιδόταν 
ένα ζεύγος ανάστροφων ανθεμίων με έλικες, σε κάθετη διάταξη. Κάθε ανθέμιο 
καταλάμβανε ολόκληρο το πλάτος του ποδιού. Ανάμεσα στα ανθέμια αποδιδόταν 
πλαστικά ένα ζεύγος ελίκων διαμορφωμένων με εγκοπές, που απέληγαν σε οφθαλμό. Ένα 
ζεύγος οφθαλμών υπήρχε και στο κέντρο, ανάμεσα στις εγκοπές.  

Η διαμόρφωση των ποδιών των κλινών του συγκεκριμένου τύπου ήταν 
πανομοιότυπη με αυτή των ποδιών των αντίστοιχων θρόνων. Η μόνη διαφοροποίηση από 
τους θρόνους ήταν η θέση της πλατιάς επιφάνειας του κάθε ποδιού. Στις κλίνες η πλατιά 
όψη τους βρισκόταν στην μακριά, πλάγια πλευρά των επίπλων (εικ. 197, 210, 211, 212), 
στους θρόνους η πλατιά πλευρά μάλλον βρισκόταν στην πρόσθια όψη τους (εικ. 499, 519, 
542, 543).185 

Πέρα από τα ανθέμια με τις έλικες οι κλίνες του συγκεκριμένου τύπου 
έφεραν ως διακόσμηση πάρα πολύ συχνά ένα αστέρι (εικ. 124, 125, 128, 146, 147, 148, 
151, 156, 157, 159, 160, 163, 165, 168, 169, 171, 172, 181, 182, 184-191, 195) και 
σπανιότερα κάποιο «αβακωτό» θέμα με ορθογώνια σχήματα (εικ. 159, 160, 181, 189, 
192, 194). Το «αβακωτό» αυτό κόσμημα ήταν κατασκευασμένο μάλλον από διαφορετικό 
υλικό και σκοπό είχε κατά πάσα πιθανότητα να καλύπτει τις κεφαλές των μεταλλικών 
ήλων ή τους ξύλινους πείρους που ένωναν τα πόδια της κλίνης με το οριζόντια πλαίσιο, 
ώστε να μην φαίνονται. πΧ186 

Οι κλίνες του τύπου 3 ήταν κατά κύριο λόγο ξύλινες. Το κάθε πόδι 
κατασκευαζόταν από ένα πλατύ σανίδι λεπτού πάχους, διαστάσεων 0,15 μ ως προς το 
πλάτος και 0,05-0,06 μ ως προς το πάχος.187 Με αυτό τον τρόπο κατασκευάζονταν τα 
πόδια ευκολότερα και πιο οικονομικά, μιας και θα βρίσκονταν στην αγορά με μεγάλη 
ευκολία ξύλα ως σανίδες, ή θα ήταν πολύ πιο απλή και εύκολη η διαμόρφωση του ξύλου 
με αυτό τον τρόπο.188 Τα πόδια έφεραν στο άνω τους τμήμα διαμπερείς ορθογώνιους 

                                                 
181 Τύπος Β κατά τον H. Kyrieleis (Kyrieleis, (1969), σελ. 151-154) 
182 Η G. Richter τις χαρακτηρίζει ως κλίνες με πόδια με ανάγλυφες εγχαράξεις (Richter, (1966), σελ. 58). 
183 Η G. Richter παρακάμπτοντας τις εμφανείς διαφορές μεταξύ των κλισμόμορφων κλινών και αυτών με 
ορθογώνια πόδια, δεν διαχωρίζει τους δυο αυτούς υποτύπους. Έτσι, εντάσσει και τις δυο αυτές 
κατηγορίες κλινών στον υπότυπο με ακόσμητα ορθογώνια πόδια (Richter, (1966), σελ. 62). 

184 Ο W. K. Pritchett (Pritchett, (1956), σελ. 228-229) ταυτίζει τις κλίνες με τις αναφερόμενες στις αρχαίες 
πηγές Μιλήσιες κλίνες, οι οποίες ήταν ονομαστές και διάσημες. Η G.M.A. Richter όμως (Richter, (19), 
σελ. 52) πιστεύει ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία, ώστε να διακρίνουμε ποιος τύπος αναφερόταν στην 
αρχαιότητα ως «Μιλήσιες» κλίνες και ποιος ως «Χίες». 

185 Σύμφωνα με την G. M. A. Richter η πλευρά αυτή των ποδιών αποδιδόταν στην αγγειογραφία να 
βρίσκεται στην πλάγια πλευρά των θρόνων για διακοσμητικούς λόγους. Στα περίοπτα όμως πλαστικά 
έργα, όπου δεν υπήρχε παρόμοιο κώλυμα, η πλατιά επιφάνεια των ποδιών των θρόνων αποδιδόταν στην 
πρόσθια πλευρά των επίπλων. (Richter, (1966), σελ. 25). 

186 Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Σισμανίδη για του Μακεδονικούς τάφους. (Σισμανίδης, (1997), 
σελ.206). Σύμφωνα με τον Kyrieleis πρόκειται για την απεικόνιση της πρόσθιας όψης της απόληξης της 
σανίδας. Kyrieleis, (1969), σελ. 154. 

187 Kyrieleis, (1969), σελ. 166. 
188 πράγμα που δεν μπορούσε να ισχύει για τους άλλους τύπους κλινών, όπως αυτές με τορνευτά πόδια. 
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τόρμους όπου στερεώνονταν οι γόμφοι των απολήξεων  των οριζόντιων κανόνων του 
πλαισίου (εικ. 122). Οι τόρμοι αυτοί αποδίδονται συχνά και στις απεικονίσεις των κλινών 
του συγκεκριμένου τύπου (εικ. 143, 144, 147-150, 157, 159, 160, 165, 168, 169, 171, 179, 
180, 181, 184, 186, 188, 195, 196, 206). Οι οριζόντιοι κανόνες του πλαισίου βρίσκονταν 
μάλλον στο ίδιο ύψος.189 Επάνω στην εξωτερική πλατιά επιφάνεια των ποδιών και 
μερικές φορές και στην εξωτερική πλευρά των κανόνων του πλαισίου (βλ. εικ. 126, 127, 
134, 157, 159, 160, 182, 189, 191, 192) αναπτυσσόταν η διακόσμηση των κλινών, γραπτή 
ή ανάγλυφη επιζωγραφισμένη. Τα ανθέμια ήταν ερυθρά, οι οφθαλμοί κυανοί, ενώ συχνά 
χρησιμοποιούνταν και λευκό βάθος. 190 Κρίνοντας από τα κατάλοιπα πολυτελών κλινών 
που βρέθηκαν σε τάφους του 6ου αι. πΧ, επάνω στην ξύλινη επιφάνεια των ποδιών 
χρησιμοποιούνταν και επίθετα υλικά,191 όπως ελεφαντοστό για το βάθος (βλ. την κλίνη 
του Κεραμεικού στην εικ. 124-127192 και από το Kul Obaz στην εικ. 130), ήλεκτρο, οστό 
ή χρυσός για τα φύλλα του ανθεμίου (βλ. την κλίνη των Δελφών στην εικ. 131) και 
ήλεκτρο ή γυαλί για τους οφθαλμούς (βλ. τις κλίνες από τη ΝΔ Γερμανία στην εικ. 128-
129).193   

Συνήθως, τα πόδια των κλινών πατούσαν επάνω σε ορθογώνιες βάσεις 
(εικ. 146, 147, 151, 157, 159, 167, 168, 169, 171, 177, 178, 182, 184, 185, 186, 188, 190, 
192, 194, 196, 20, 201), οι οποίες ενίοτε έφεραν και διακόσμηση με έλικες (εικ. 124, 125, 
150, 154, 157, 165, 166, 189, 209, 212). Μερικές φορές για λόγους σταθερότητας τα 
πόδια των διπλανών κλινών μιας αίθουσας συμποσίου στηρίζονταν σε κοινές βάσεις (βλ. 
εικ. 159). Το άνω τμήμα των ποδιών εξείχε πάνω από το οριζόντιο πλαίσιο. Αυτά της μίας 
πλευράς, προς το κεφάλι του χρήστη, ήταν συνήθως μεγαλύτερα από αυτά της άλλης και 
το καθένα είχε επίστεψη με ζεύγος ελίκων («επίκρανο»194). Συχνά γίνεται από τους 
μελετητές αντιστοίχιση των επιστέψεων αυτών με τα αιολικά κιονόκρανα.195 Υπάρχει 
διαφορά όμως όσον αφορά τη λειτουργία. Η ελικωτή επίστεψη των ποδιών δεν 
υποβάσταζε κάτι, όπως το κιονόκρανο, αλλά είχε δηλαδή καθαρά διακοσμητική και 
καθόλου δομική λειτουργία, καλύπτοντας στα πλάγια την ανάκλιση των κλινών. Ο 
Kyrieleis196 κατατάσσει τις επιστέψεις αυτές σε πέντε τύπους (εικ. 123): 

1. Οι έλικες ενώνονται στο κέντρο της βάσης και αναπτύσσονται προς τα άνω 
ασύνδετες (εικ. 143, 147, 150, 151, 152, 154, 157, 159, 164, 171, 183, 185, 189, 
190, 192, 194, 196, 204, 216, 227, 233β, 245, 247, 250, 258, 261, 268, 273). 
Πρόκειται για τον απλούστερο και πιο διαδεδομένο τύπο. 

2. Οι έλικες διαχωρισμένες στη βάση αναπτύσσονται διαγώνια προς το κέντρο, ώστε 
να εφάπτονται με τη ράχη τους (εικ. 131, 167, 172, 186, 198, 217, 253). 

3. Οι έλικες συνδέονται με εγκάρσιο κανόνα (εικ. 131, 181, 195, 212). 
4. Οι έλικες αναπτύσσονται προς τα άνω με τραπεζιόσχημη βάση (εικ. 124, 125, 

128, 201, 203, 233β, 238, 239, 242, 244, 246, 248, 249, 257, 264). Ο τύπος αυτός 
εμφανίζεται στις αρχές του 5ου αι. πΧ και είναι αρκετά συχνός. 

5. Όμοιος με τον προηγούμενο, αλλά με δυο σπείρες σχήματος S που τυλίγονται 
διαγώνια προς τα πάνω (εικ. 206). Πρόκειται για τύπο της Υστεροκλασικής 
Περιόδου, συνηθισμένος στις πλούσιες κλίνες του 4ου αι. πΧ δεδομένης της 
πολυπλοκότητας στη διακόσμηση. 

                                                 
189 Simpson (2002), σελ. 314. 
190 Kyrieleis, (1969), σελ. 166. 
191 Simpson (2002), σελ. 313. 
192 Knigge (1976), σελ. 60-83. 
193 Fischer (1990), σελ. 115-127, Boom (2000), σελ. 223-224. 
194 Σισμανίδης, (1997), σελ. 32. 
195 Ο Kyrieleis μάλιστα θεωρεί τα παραδείγματα των επιστέψεων σε μορφή ιωνικού κιονόκρανου 

συμβατότητα κάποιων αγγειογράφων. Kyrieleis, (1969), σελ. 169. 
196 Kyrieleis, (1969), σελ. 169-171. 
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Τα παράλληλα των συγκεκριμένων τύπων δεν προέρχονται από 
αρχιτεκτονικά κιονόκρανα, αλλά από διακοσμητικά μοτίβα σε χάλκινα τορεύματα και 
ακρωτήρια στηλών. Η ομοιότητα με τις επιστέψεις των στηλών μας παραπέμπει στον 
διακοσμητικό χαρακτήρα, χωρίς στατική λειτουργία. 

Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν βρεθεί τέτοιες διακοσμητικές επιστέψεις 
από ελεφαντόδοντο (εικ. 130) που προσαρμόζονταν σε ξύλινες κλίνες. Μερικές φορές 
έχουν βρεθεί και λίθινα τέτοια τμήματα κλινών ή μεταλλικά ελάσματα που επιθέτονταν 
στα ξύλινα έπιπλα.197 Οι επιστέψεις των ποδιών είχαν τέλος επάνω τους από μία ταινία. Η 
ταινία αυτή δεν ήταν τίποτα άλλο από την ζωγραφική απόδοση της πρόσθιας όψης της 
στενής πλευράς ενός οριζόντιου κανόνα, που στηριζόταν επάνω στις επιστέψεις των δυο 
ποδιών και εκτεινόταν κατά μήκος της στενής πλευράς του επίπλου (εικ. 207β). Ο 
οριζόντιος κανόνας μεταξύ των εξεχόντων προς τα άνω «επικράνων» ανασήκωνε τα 
μαξιλάρια και τα συγκρατούσε για να μην ολισθήσουν κάτω από την κλίνη. Με αυτό τον 
τρόπο διαμορφωνόταν στο συγκεκριμένο σημείο του επίπλου η ανάκλισή του. Μερικές 
φορές οι κλίνες είχαν τέτοια ανάκλιση και στις δυο άκρες τους, ήταν δηλαδή 
αμφικέφαλες (εικ. 170, 196, 204, 205, 207β, 208, 210, 211, 212). 

Ιδιόμορφη περίπτωση κλίνης με διακοσμημένα ορθογώνια πόδια είναι 
το πήλινο ομοίωμα κλίνης από την Ερέτρια (εικ. 211). Αντί για «επίκρανα» με έλικες, τα 
πόδια της φέρουν ως επίστεψη ορθογώνιες ανάγλυφες πλάκες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
και η κλίνη που αποδίδεται στην παράσταση της εικ. 213. Πρόκειται για μια ανάμειξη του 
τύπου με διακοσμημένα ορθογώνια πόδια και αυτού με τορνευτά. Έτσι έχει το άνω τμήμα 
των ποδιών ορθογώνιο και το κάτω, στη θέση των ανθεμίων με τις έλικες, κυλινδρικό 
τορνευτό. 
 
Προέλευση του Τύπου: 

Σύμφωνα με την άποψη του Rayet, την οποία ενστερνίζεται και ο W. K. 
Pritchett198 ο τύπος κλίνης με ορθογώνια πόδια έχει σχέδιο με ασιατικής προέλευσης 
χαρακτήρα. Η G. M. A. Richter199 όμως πιστεύει ότι ο συγκεκριμένος τύπος ήταν 
ελληνική επινόηση, χωρίς πρότυπο από την Αίγυπτο ή την Ανατολή. Την άποψη αυτή 
αποδέχεται και ο J. Boardman,200 ο οποίος μάλιστα προσδιορίζει πιο συγκεκριμένα ως 
τόπο προέλευσης της επινόησης την ανατολική Ελλάδα και συγκεκριμένα την Ιωνία, εξ 
αιτίας της σχέσης της διακόσμησης των συγκεκριμένων κλινών με τον Ιωνικό 
αρχιτεκτονικό ρυθμό. Ιδιαίτερα συχνή είναι η εμφάνιση τέτοιων κλινών από τα πρώιμα 
χρόνια σε επιτύμβιες στήλες της Μικράς Ασίας και των νήσων του ανατολικού Αιγαίου. 
Παρατηρώντας τη διακόσμηση των ποδιών εντοπίζονται εύκολα μεμονωμένα 
διακοσμητικά μοτίβα, όπως είναι τα ανθέμια και οι έλικες, προερχόμενα από την 
Ανατολή. Η σύνθεση όμως είναι ελληνική χωρίς ανατολικά παράλληλα, όπως 
διαπιστώνει και ο Kyrieleis.201 Στην Ανατολή χρησιμοποιούνται έλικες στα έπιπλα, αλλά 
ως δευτερεύοντα συμπληρωματικά διακοσμητικά στοιχεία, ενώ στα ελληνικά έπιπλα 
έχουν μεγάλη σημασία και δομικό ρόλο. Βάσει των παραπάνω, υποστηρίζει ότι ο 
συγκεκριμένος τύπος είναι ελληνική δημιουργία. Πάντως αν και κάποια μοτίβα θα 

                                                 
197 Όπως στην περίπτωση των Δελφών, όπου βρέθηκαν χάλκινα ελάσματα από τα «κιονοκρανόσχημα» 
κεφάλια της ανάκλισης μιας ξύλινης κλίνης, καθώς και από τα διακοσμητικά ανθέμια των ποδιών της 
(βλ. εικ. 131). 

198 Pritchett, (1956), σελ. 228-229. 
199 Richter, (1966), σελ. 58. 
200 Boardman, (1990), σελ. 126. 
201 Kyrieleis, (1969), σελ. 174. 
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μπορούσαν να έχουν ανατολική προέλευση, το σίγουρο είναι ότι στον συγκεκριμένο τύπο 
δεν υπάρχει καμία επίδραση της ανατολικής επιπλοποιίας. 202  

 
Πρώιμη μορφή του α΄ μισού του 6ου αι. πΧ: 

Ο τύπος των κλινών με ορθογώνια διακοσμημένα πόδια είχε ιδιαίτερα 
μεγάλη διάρκεια, καθώς εμφανίστηκε από τον 6ο αι. πΧ203 και συνεχίζει να 
χρησιμοποιείται ακόμα και τον 4ο αι. πΧ. Σε όλη αυτή τη μακραίωνη ιστορία του, η 
εξέλιξη του τύπου μπορεί να χωριστεί σε δυο βασικά στάδια.  

Στο πειραματικό στάδιο κατά το α΄ μισό του 6ου αι. πΧ τα πόδια είναι 
πεπλατυσμένα και έχουν τη μορφή σανίδας με τις εγκοπές κομμένες στα πλάγια, οι οποίες 
όμως δεν τονίζονται και είναι περιορισμένες (εικ. 132, 133, 134, 136, 142). Πρόδρομος 
του τύπου αυτού σύμφωνα με τον Kyrieleis είναι η κλίνη του πήλινου ανάγλυφου πίνακα 
της Νέας Υόρκης (εικ. 131β).204 Παρατηρούμε πως κατά το α΄ μισό του 6ου αι. πΧ 
εμφανίζονται ταυτόχρονα κλίνες του τύπου 3 με ορατή επίστεψη ποδιού και με 
διαμορφωμένη ανάκλιση (εικ. 132, 134, 137), αλλά και χωρίς ανάκλιση με μακρύ 
κάλυμμα (εικ. 133, 136, 138, 139, 142). Αντιθέτως, στις αντίστοιχες πρώιμες αρχαϊκές 
κλίνες του τύπου 2 δεν εμφανίζεται ποτέ η ανάκλιση.  

 
Η διαμόρφωση του κλασικού τύπου κατά το β΄ μισό του 6ου αι. πΧ: 

Με το πέρασμα του χρόνου εξελίσσονται τα κυβικά πόδια μαζί με τα 
σανιδόμορφα (εικ. 137-141). Μαζί με τις πλάγιες εγκοπές εμφανίζεται και η διακόσμηση 
με τα ανθέμια. Με τις έντονες εγκοπές το περίγραμμα σπάει και αποκτά ρυθμό. 205 Η 
ανάπτυξη του νέου τύπου ολοκληρώνεται στα μέσα του 6ου αι. πΧ (εικ. 143), όταν 
αρχίζουν να προστίθενται και οι ανακλίσεις και να εμφανίζεται η διακοσμητική επίστεψη 
με τις έλικες, οπότε διαμορφώνεται η κλασική μορφή του τύπου. Η αλλαγή αυτή 
ολοκληρώθηκε στους θρόνους μισό αιώνα αργότερα, γεγονός που μας δείχνει ότι ο τύπος 
διαμορφώθηκε στις κλίνες και αντιγράφηκε μετά στα καθίσματα.206 Η αποκρυστάλλωση 
της κλασικής μορφής του τύπου 3 λίγο μετά τα μέσα του 6ου αι. πΧ (εικ. 143) συμπίπτει 
χρονικά με την αντίστοιχη διαμόρφωση της κλασικής μορφής του τύπου 2 (εικ. 58, 59). Ο 
συγκεκριμένος τύπος διατήρησε σταθερά τα περισσότερα χαρακτηριστικά του. Αλλάζουν 
μόνο οι λεπτομέρειες και προσθέτονται διακοσμητικά στοιχεία.207 Στο β΄ μισό του 6ου αι. 
πΧ ο τύπος ακολουθεί την αισθητική της Αρχαϊκής Εποχής εμφανίζοντας πολυχρωμία και 
εμπλουτιζόμενος με ένθετα υλικά (εικ. 124-125, 147, 149, 150, 151, 154, 157, 159, 160). 

 
5ος αι. πΧ: 

Στη διάρκεια του 5ου αι. πΧ οι κλίνες αυτές κυριαρχούν έναντι των 
άλλων ως ο επικρατέστερος τύπος.208 Στην Αττική, από το β΄ τέταρτο του 5ου οι κλίνες 
απομακρύνονται από την αρχαϊκή αισθητική της πολυτέλειας και απλοποιούνται (εικ. 
161, 162, 166, 167, 172, 173, 176-179, 198, 200, 201) και εμφανίζεται η παραλλαγή του 
τύπου με ακόσμητα ορθογώνια,  επίπεδα πόδια. Αντίθετα στην Ιωνία και στην Κάτω 
Ιταλία διατηρούνται τα αρχαϊκά χαρακτηριστικά (εικ. 203, 204, 206, 207β). Σε αυτή την 
περίοδο η μόνη διαφοροποίηση που παρατηρείται σε σχέση με τις πρωιμότερες κλίνες 
(του 6ου αι. πΧ) έγκειται στο ότι κατά τον 5ο αι. πΧ τα «επίκρανα» της ανάκλισης εξέχουν 

                                                 
202 Kyrieleis, (1969), σελ. 176-177. 
203 Ως τύπος είναι υστερότερος αυτού με τα τορνευτά πόδια (Boardman, (1990), σελ.126). 
204 Kyrieleis, (1969), σελ. 163. 
205 Ransom (1905), σελ. 72-73. 
206 Kyrieleis (1969), σελ. 164. 
207 Kyrieleis (1969), σελ. 165. 
208 Richter, (1966), σελ. 59. 
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πάνω από τα πόδια που βρίσκονται προς την πλευρά του προσκέφαλου (εικ. 179-201).209 
Με αυτό τον τρόπο γίνεται η ανάκλιση ψηλότερη και η κλίνη πιο άνετη. 

 
4ος αι. πΧ: 

Κάποιες μεγαλύτερες αλλαγές παρατηρούνται τον 4ο αι. πΧ, όταν έγινε 
εντονότερη η διακοσμητική διάθεση (εικ. 204-207β). Οι έλικες ανάμεσα στα ανθέμια 
εξέχουν όλο και περισσότερο πέρα από το ορθογώνιο περίγραμμα των ποδιών και 
γίνονται πιο «ζωντανοί» (εικ. 204, 206).210 Αρχίζει δηλαδή να φαίνεται από το τέλος της 
Κλασικής Εποχής η νέα τάση που θα επικρατήσει στο εξής, καθ’ όλη την ελληνιστική 
περίοδο. 

                                                 
209 Richter, (1966), σελ. 60. 
210 Richter, (1966), σελ. 60. 



 61

3β. ΚΛΙΝΕΣ ΜΕ ΑΚΟΣΜΗΤΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΟΔΙΑ211 
 
Οι κλίνες αυτές ουσιαστικά αποτελούν μια τοπική αττική παραλλαγή 

των κλινών με ορθογώνια πόδια διακοσμημένα με ανθέμια, που διαδόθηκε μόνο κατά τον 
5ο αι. πΧ. Μετά το πέρας της Αρχαϊκής Περιόδου, κατά την οποία επικρατούσε μια 
διάθεση πλούσιας διακόσμησης, στην Αττική αφαιρούν τα διακοσμητικά χαρακτηριστικά 
από τις κλίνες και τις κατασκευάζουν με επίπεδα ακόσμητα πόδια, με ενιαία αδιάσπαστη 
μορφή. Με αυτό τον τρόπο προσαρμόζονται τα έπιπλα στη λιτή αισθητική της εποχής και 
η μορφή τους γίνεται πιο ομαλή και αδιάσπαστη.212  

Οι κλίνες αυτές εμφανίστηκαν στα τέλη του 6ου αι. πΧ. Οι γεωμετρικές 
κλίνες τύπου ΙΙΙ με ορθογώνιας διατομής πόδια που λεπταίνουν προς τα κάτω (εικ. 1h, 
15) 213 ίσως είναι οι πρόγονοι του συγκεκριμένου τύπου. Ορισμένα παραδείγματα κλινών 
με διακοσμημένα πόδια θα μπορούσαν να θεωρηθούν μεταβατικά από τον διακοσμητικό 
αρχαϊκό στον λιτό κλασικό τύπο, καθώς διατηρώντας τα διακοσμητικά μοτίβα, είτε έχουν 
ευθύ περίγραμμα (εικ. 138, 156, 163, 169), είτε αφαιρούν τις πλάγιες εγκοπές (εικ. 136, 
142, 147). Παρατηρούμε ότι στα τέλη του 6ου ως και τα μέσα του 5ου αι. πΧ εμφανίζονται 
στην εικονογραφία ταυτόχρονα κλίνες με διακοσμημένα και κλίνες με ακόσμητα πόδια. 
Στην πραγματικότητα όμως δεν πρέπει να συνυπήρξαν οι δυο μορφές των επίπλων για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά το β΄ τέταρτο του 5ου αι. πΧ ο απλός τύπος έχει 
αντικαταστήσει πλήρως αυτόν με τα διακοσμημένα πόδια και οι σύγχρονες απεικονίσεις 
αυτής της εποχής οφείλονται μάλλον στη μακροβιότητα κάποιων εργαστηρίων 
αγγειογραφίας, τα οποία συνεχίζουν να αναπαράγουν τις παλιές μορφές, όταν τα νεότερα 
εργαστήρια απεικονίζουν τις εξελιγμένες μορφές των επίπλων.214 Συνεπώς η 
αγγειογραφία δεν αντικατοπτρίζει σε αυτές τις περιπτώσεις την πραγματική εξέλιξη των 
επίπλων. Μέσα στον 5ο αι. πΧ ο τύπος αρχίζει να εμπλουτίζεται,215 με αποτέλεσμα είναι 
να αποκτήσει το έπιπλο μια ιδιαίτερη κομψότητα. Στις αρχές του 4ου αι. πΧ οι κλίνες με 
ακόσμητα πόδια συναντούνται πλέον σπανίως (εικ. 275-278).  

Από τις λίθινες κλίνες που βρέθηκαν σε τάφους στην Κόρινθο216 (εικ. 
216α) είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ο τρόπος κατασκευής τους. Σχηματιζόταν ένα 
πλαίσιο από τέσσερις κανόνες ορθογώνιας διατομής (εικ. 251), με γόμφους στις 
απολήξεις τους, οι οποίοι στερεώνονταν σε τόρμους που είχαν διανοιχτεί ψηλά στα πόδια 
(εικ. 216, 222, 226-234, 236, 237, 242-247, 251, 253, 254, 259, 261, 262, 269, 270, 273, 
277, 278).217 Τα πόδια  εξείχαν λίγο πάνω από το οριζόντιο πλαίσιο και ήταν μάλλον 
χοντρά, τετράγωνης διατομής με το πάχος τους να μειώνεται σταδιακά προς τα κάτω. Το 
κάθε πόδι στηριζόταν σε χαμηλό πόδιο (εικ. 216, 217, 218, 220, 222-227, 233β, 236, 239, 
248, 249, 251, 254, 256, 260, 260β, 264, 268, 273, 274, 276, 277), το οποίο ήταν μάλλον 
ξεχωριστό σύμφωνα με τον Kyrieleis και βυθιζόταν στο έδαφος.218 Παρόμοιες βάσεις για 
την στήριξη ποδιών κλινών βρέθηκαν σε αίθουσες συμποσίων στην Βραυρώνα219 και 
στην Τροιζήνα. Συχνά, οι κλίνες μιας αίθουσας συμποσίων είχαν τις βάσεις τους κοινές, 
ανά δύο έπιπλα (εικ. 228, 233, 243, 245, 250 261, 262), ώστε να μένουν σταθερές και 
στιβαρές. Στη μία στενή πλευρά της κλίνης τα πόδια είχαν επίστεψη,220 επάνω στην οποία 
                                                 
211 Τύπος C κατά τον H. Kyrieleis (Kyrieleis, (1969), σελ. 179-181). 
212 Kyrieleis (1969), σελ. 177. 
213 Laser (1968), σελ. 24. 
214 Kyrieleis (1969), σελ. 177. 
215 Kyrieleis (1969), σελ. 179. 
216 Carpenter, Bon (1936), σελ. 297-301. 
217 Kyrieleis (1969), σελ. 179. 
218 Kyrieleis (1969), σελ. 179. 
219 Μπούρας (1967), σελ. 7. 
220 Kyrieleis (1969), σελ. 178. 
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στηριζόταν ένας οριζόντιος κανόνας κατά μήκος της στενής πλευράς της κλίνης (εικ. 
233β, 251, 272, 273). Σχηματιζόταν με αυτό τον τρόπο η ανάκλισή της που στήριζε και 
συγκρατούσε τα μαξιλάρια υψώνοντας παράλληλα το σώμα του χρήστη. Οι επιστέψεις 
των ποδιών συχνά είχαν έλικες, όπως των κλινών με διακοσμημένα πόδια (εικ. 216, 217, 
218, 223, 233β, 237-240, 242, 244-250, 252, 254, 257, 258, 260β-265, 268, 271-276, 
278). Συνηθέστερα όμως είχαν σχήμα αγγείου221 (εικ. 224, 226, 228-235, 241, 251, 259, 
260). Κάποιες φορές είχαν πεπιεσμένο σφαιρικό σχήμα (εικ. 224, 226, 228, 255, 256) και 
ενίοτε οι επιστέψεις των ποδιών ήταν διακοσμημένες ώστε να αποκτήσουν σχήμα 
μπουμπουκιού (εικ. 228, 236, 243). Τα επίκρανα με έλικες σχηματοποιούνται στα τέλη 
του 5ου-αρχές του 4ου αι. πΧ. Άλλοτε έχουν την μορφή δύο εφαπτόμενων κύκλων με 
στιγμή στο κέντρο (εικ. 260β, 268, 271, 272, 275) και άλλοτε αντιγράφουν τη μορφή 
ιωνικού κιονόκρανου (εικ. 276, 278). Στην ύστερη Κλασική Περίοδο οι κλίνες με 
ακόσμητα ορθογώνια πόδια μπορούσαν να έχουν λοξή, κεκλιμένη και προεξέχουσα 
ανάκλιση (με fulcra) του τύπου που θα επικρατήσει στα ύστερα χρόνια, στην Ελληνιστική 
και Ρωμαϊκή Εποχή) (εικ. 270, 272), ενώ από τα τέλη του 5ου αι. πΧ αρχίζει κάποιες 
φορές να απουσιάζει τελείως η ανάκλιση (εικ. 265, 267, 269, 277). 

                                                 
221 Richter, (1966), σελ. 62. 
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3γ. ΚΛΙΝΕΣ ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΣΜΩΝ 
 
Η Richter θεωρεί τις κλίνες αυτές ως υποκατηγορία των κλινών με 

ορθογώνια ακόσμητα πόδια.222 Όμως, όπως φαίνεται στις απεικονίσεις, υπάρχουν τόσο 
μεγάλες και έντονες διαφορές στα πόδια και στην ανάκλιση, που δύσκολα μπορούν να 
καταταχθούν μαζί και να θεωρηθούν κοινός τύπος. 

Τα πόδια των κλινών αυτών ήταν πολύ λεπτά και αρκετά κυρτά, ώστε 
να ανοίγουν προς τα έξω από το έπιπλο.223 Παρατηρείται επίσης μία μείωση προς τα 
κάτω. Συνήθως είχαν στο άνω τους τμήμα κυκλικούς (εικ. 282 - 290) ή ορθογώνιους 
τόρμους (εικ. 281, 291), στους οποίους εισχωρούσαν για να αρμόσουν οι γόμφοι ως 
έμβολα, που είχαν στις άκρες τους τα οριζόντια ξύλα που σχημάτιζαν το πλαίσιο. Τα 
πόδια της μίας στενής πλευράς είχαν τη μορφή των ποδιών των δίφρων, με σφαιρικό (εικ. 
285,  288), πεπιεσμένο σφαιρικό (εικ. 284, 291), ημισφαιρικό (εικ. 286) ή τραπεζιόσχημο 
(εικ. 290) εξόγκωμα διαμορφωμένο στην άνω τους απόληξη ή τη μορφή των πρόσθιων 
ποδιών των κλισμών (εικ. 283, 287). Τα πόδια της άλλης στενής πλευράς ήταν αρκετά 
μακριά και εκτείνονταν πολύ πάνω από το πλαίσιο. Στο ύψος του πλαισίου, το πάχος των 
ποδιών διευρυνόταν, ώστε να σχηματιστεί ένα εξόγκωμα. Επάνω σε αυτό διανοίγονταν οι 
τόρμοι για να αρμόσουν τα οριζόντια στελέχη του πλαισίου. Από το ύψος αυτό και προς 
τα άνω, το προεκτεινόμενο μέρος των ποδιών κυρτώνει προς τα έξω από το έπιπλο,224 
ώστε να αποτελέσει το κάθετο μέλος της ανάκλισης.225 Όπως φαίνεται στην παράσταση 
των εικ. 286, 287, όπου απεικονίζεται και η στενή πλευρά μιας τέτοιας κλίνης, επάνω στις 
προαναφερθείσες προς τα άνω προεκτάσεις των ποδιών στηριζόταν ένα πλατύ οριζόντιο 
κομμάτι ξύλου. Αυτό πρέπει να ήταν κυρτό, όπως και των κλισμών, συνήθως πλατύ και 
εξείχε στις άκρες (βλ. επίσης εικ. 282, 289, 290). Στη μέση του ύψους της ανάκλισης, 
ανάμεσα στα δύο κάθετα μέλη της, τις προεκτάσεις των ποδιών, υπήρχε ένα οριζόντιο, 
στενότερο του ανωτέρου στέλεχος. Αυτό συνέβαλλε στην ενίσχυση της ανάκλισης και 
χρησίμευε στη συγκράτηση των μαξιλαριών, ώστε να μην ολισθαίνουν και πέφτουν από 
την κλίνη. 

Βέβαια, οι διαφορές ανάμεσα στους κλισμούς και τις αντίστοιχες κλίνες 
ήταν αρκετές. Κατ’ αρχάς, το κάτω οριζόντιο στέλεχος της ανάκλισης που 
προαναφέρθηκε, δεν υπήρχε στους κλισμούς. Επίσης, τα δυο πρόσθια πόδια των κλισμών 
δεν είχαν τη μορφή των ποδιών των δίφρων με το εξόγκωμα προς τα άνω.226 Τέλος, όπως 
είναι φυσικό τα δυο έπιπλα διέφεραν και στο μέγεθος. 

                                                 
222 Richter, (1966), σελ. 62. 
223 Τα πόδια τους κατασκευάζονταν μάλλον με τρόπο παρόμοιο αυτού των ποδιών των κλισμών. Όπως 

υποθέτει η G. Richter (Richter, (1966), σελ. 125), η καμπύλη αυτή των ποδιών επιτυγχανόταν 
κάμπτοντας τα κάθετα κυλινδρικά ξύλινα πόδια, αφού πρώτα τα ύγραιναν στον ατμό ώσπου να 
διαποτιστεί το ξύλο. Με αυτό τον τρόπο γίνονταν ευλύγιστα και μπορούσαν να καμφθούν παίρνοντας 
το επιθυμητό σχήμα. Στη συνέχεια στέγνωνε το ξύλο και κρατούσε την καμπύλη που είχε πάρει. Αν και 
δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες που να περιγράφουν μια παρόμοια διαδικασία, αναφέρονται κάποια 
δέντρα των οποίων το ξύλο είχε την ιδιότητα να κάμπτεται. πΧ Έτσι, ο Θεόφραστος (Θεόφραστος, 
Περί Φυτικων ‘Ιστοριων, V, VI, 2 και  V, VI, 3, 4) αναφέρει το ξύλο της μουριάς και της άγριας συκιάς 
ως τα πιο κατάλληλα να καμφθούν και γι’ αυτό χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή ικρίων και 
διακοσμήσεων. Η μέθοδος που περιγράφτηκε φαίνεται να έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να 
εφαρμόζεται, αφού είναι πιο οικονομική από το να κόβεται ένα μεγάλο κομμάτι ξύλου στο 
συγκεκριμένο σχήμα. 

224 Με τις δυο κυρτώσεις του κάθε ποδιού σχηματίζονταν δυο τόξα, το ένα βρισκόταν κάτω από το ύψος 
του οριζοντίου πλαισίου με την χορδή του προς το εσωτερικό του επίπλου, ενώ το άλλο πάνω από το 
πλαίσιο με την χορδή του προς τα έξω. 

225 Οι κυρτώσεις των ποδιών διαμορφώνονταν με την τεχνική του υγρού κεκαμμένου ξύλου που 
περιγράφει η G. Richter. (Richter, (1966), σελ. 125). Βλ. την παραπομπή 128 της παρούσας εργασίας. 

226 Αντιθέτως συνέχιζαν ενιαία σχηματίζοντας μια εξέχουσα ακμή προς τα εμπρός. 



 64

Οι κλίνες αυτές, λόγω της λιτότητάς τους και της έλλειψης 
διακόσμησης ή της όποιας πολυτέλειας, δεν χρησιμοποιούνταν ποτέ ως νεκρικές.227 
Μάλιστα, η υψηλή ανάκλισή τους θα τις καθιστούσε ακατάλληλες για αυτή την χρήση, 
καθώς θα σήκωναν πολύ ψηλά το κεφάλι του νεκρού. Αντιθέτως, αυτό το χαρακτηριστικό 
τους τις καθιστούσε ιδανικές για τα συμπόσια (εικ. 280, 282, 284-288), μια και 
κρατώντας το σώμα των χρηστών ψηλά, θα διευκόλυνε την βρώση ή την πόση. 

Επειδή ήταν πολύ απλές και καθημερινές κλίνες, δεν έφεραν κανένα 
στρώμα, σύμφωνα με τις απεικονίσεις. Επίσης, επειδή ήταν μάλλον ελαφριές, χωρίς 
μεγάλο όγκο και την οποιαδήποτε πολυτέλεια, απεικονίζονται αρκετά συχνά σε υπαίθρια 
χρήση, όπως στην περίπτωση του μύθου του Θησέα και του Προκρούστη (εικ. 283, 290, 
291, 292). 

Παράδοξο όμως μοιάζει ότι παρόλο που οι κλίνες αυτές είχαν τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, υψηλή ανάκλιση, μικρή στιβαρότητα, συνήθεια μη 
χρήσης στρωμάτων μαζί τους, βλέπουμε ότι σε μια παράσταση απεικονίζεται μια τέτοια 
κλίνη να χρησιμοποιείται για τον ύπνο νηπίων (εικ. 289), με την προσθήκη όμως 
περισσότερων σκεπασμάτων. 

 
 
 
 

ΣΚΙΜΠΟΥΣ Ή 'AΣΚΑΝΤΗΣ 
Ο ¢σκάντης 228 ήταν το ταπεινό κρεβάτι των φτωχών229, όπως και ο 

σκίμπους.230 Ο δεύτερος ήταν πολύ χαμηλός, ελαφρύς231 και αρκετά φθηνός, αφού 
κόστιζε μόλις δύο οβολούς. Χρησιμοποιείτο συχνά και από τους στρατιώτες στις 
εκστρατείες.232 Δεν μπορούμε να ταυτίσουμε με βεβαιότητα τους τύπους αυτούς κλινών 
που αναφέρονται στις αρχαίες πηγές με τα έπιπλα που παριστάνονται στα έργα τέχνης. Σε 
κάποιες όμως περιπτώσεις οι κλίνες που απεικονίζονται, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 
ένα από τα δύο αυτά ήδη. Έτσι, στις εικ.  292, 293 βλέπουμε μια πολύ χαμηλή, λιτή, 
πρόχειρη και ελαφριά κλίνη που χρησιμοποιείται χωρίς στρώματα ή μαξιλάρια, υπαίθρια. 
Η εικονιζόμενη κλίνη πρέπει να ήταν σκίμπους ή ¢σκάντης. Κάτι παρόμοιο μπορούμε να 
υποθέσουμε και για το πήλινο ειδώλιο με μία ηλικιωμένη γυναίκα πάνω σε μία κλίνη (εικ. 
296). Είναι και αυτή πολύ χαμηλή, λιτή και χρησιμοποιείται χωρίς στρώματα ή 
μαξιλάρια. 

 
 
 

                                                 
227 Μια και προτιμούνταν οι πιο πολυτελείς κλίνες για να τιμηθεί ο νεκρός. 
228 «Λεξικό Σουΐδας, Α, 4161: «”Askantos: ¹ mikr¦ kl…nh, tÕ ptwcÕn klin…dion. À 'Ask£nthj, kl…nh 
m¾ œcousa k£nhta· k£nhj d� Ð y…aqoj. À Ð sk…mpouj, À d…frou ti e�doj, oƒ d� tÕn kr£bbaton. ». 

229 Richter, (1966), σελ. 52. 
230 Ησύχιου, Λεξικόν, Σ, 997: «sk…mpous· kr£bbatoj»,  
- Ευστάθιος, Σχόλια εις την Ιλιάδα του Ομήρου, vol.3, p.904: «™x oá e„kÕj e�nai, æj kaˆ ¢llacoà 
dhloàtai, tÕn par' 'Attiko‹j sk…mpoda, eÙtelÁ kl…nhn kaˆ cqamal»n, pel£zousan tÍ gÍ.»,  

- Σχόλια στο έργο Νεφέλαι, του Αριστοφάνους, 254b: «sk…mpoda: tÕn kr£baton oÛtw lšgousin 
'Attiko…. oƒ dš fasi skimpÒdion „d…wj dhloàn tÕ cwlÕn krab£tion· »,  

- Λεξικό Σουΐδας, Σ, 607: «Sk…mpous: kr£bbatoj· À sk£mnoj. kaˆ Sk…mpodoj. ƒerÕn sk…mpod£ fhsin 
'Aristof£nhj ™n Nefšlaij À t¾n tîn filosÒfwn kaqšdran À tÕn kr£bbaton. fasˆ d� skimpÒdion 
„d…wj lšgesqai tÕ cwlokr£bbaton· skimb£zein g¦r tÕ cwla…nein par¦ to‹j palaio‹j. À tÕn 
skamboÝj œconta pÒdaj.» 

231 Αλεξανδρίδης, (1980), σελ. 53. 
232 Pritchett, (1956), σελ. 230-231. 
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ΣΤΙΒΑΣ 
Η «στιβάς» συνήθως ήταν ένα στρώμα γεμισμένο με χόρτα233 ή ένα 

πρόχειρο χαμηλό κρεβάτι από ξύλο. Η G.M.A. Richter, αναφερόμενη στον όρο στιβάς 
που συναντάται στον Αθήναιο,234 διατυπώνει πως ήταν μια ξύλινη κλίνη που 
χρησιμοποιούνταν από τους φιλοξενούμενους στα ιερά κατά τις γιορτές.235 Μια τέτοια 
κλίνη ίσως απεικονίζεται στο ανάγλυφο στην εικ. 299. Μια γυναίκα ασθενής θεραπεύεται 
από το θεό κατά τη διάρκεια της εγκοίμησης της σε ιερό. Αν η εικονιζόμενη κλίνη δεν 
ήταν στιβάδα, τότε θα ήταν σκίμπους ή ¢σκάντης λόγω της λιτής μορφής της και του 
χαμηλού της ύψους.  

ΑΛΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 
   Η G.M.A. Richter δεν εντάσσει σε καμία κατηγορία τις κλίνες που 

είχαν ανακλίσεις και στις δυο στενές τους πλευρές και έμοιαζαν με τους σημερινούς 
καναπέδες (εικ. 208, 211, 297-298).236 Αυτές είχαν μαξιλάρια και στις δύο ανακλίσεις 
αλλά δεν έφεραν στρώματα. Το μήκος τους πρέπει να ήταν πολύ μικρό, πράγμα που τις 
καθιστούσε άβολες.237 

Για την εκφορά των νεκρών, ιδίως κατά την ελληνιστική περίοδο 
χρησιμοποιούνταν μια απλή μορφή ελαφριάς κλίνης σαν το σημερινό φορείο. Δεν 
γνωρίζουμε την αρχαία ονομασία. Η επιγραφή της Ιουλίδας της Κέω βέβαια αναφέρει τη 
«σφηνόποδη» κλίνη ως το έπιπλο με το οποίο πρέπει να γίνεται η εκφορά των νεκρών.238 
Δεν μπορούμε όμως να είμαστε απολύτως βέβαιοι αν εννοεί το φορείο. 

Τα φορεία συχνά τοποθετούνταν εντός των τάφων και επάνω τους 
απέθεταν το σώμα του νεκρού. Συνήθως ήταν στρωμένα με υφάσματα ή με δέρματα.239 
Ίχνη τέτοιων φορείων βρέθηκαν σε πολλούς Μακεδονικούς τάφους. Σε τάφους της 
Πέλλας βρέθηκαν τα ίχνη φορείων που είχαν διαστάσεις 1,30-2μ Χ 0,55-0,80μ240 και σε 
τάφους της Βέροιας τα ίχνη φορείων με διαστάσεις 1,50-1,60μ Χ 0,40-0,60μ.241 Σύμφωνα 
με αναλύσεις που έγιναν σε δείγματα δύο τέτοιων κλινών, για την κατασκευή της μίας 
είχε χρησιμοποιηθεί ξύλο κεφαλληνιακής ελάτης και για την άλλη ξύλο κυπαρίσσου.  

Από τα προαναφερθέντα κατάλοιπα τέτοιων φορείων γίνεται δυνατή η 
αντίληψη της μορφής που είχαν οι κλίνες αυτές. Ήταν χαμηλές, λιτές και πολύ απλές, 
κατασκευασμένες μάλλον από μη διακοσμημένα κομμάτια ξύλου (βλ. στην εικ. 300 την 
σχεδιαστική αναπαράσταση μιας τέτοιας κλίνης). 

                                                 
233 Σχόλια στον Πλούτο του Αριστοφάνους, 663: «stib¦j ¹ ™k cÒrtwn strwmn¾»,  
- Σχόλια στα Βουκολικά του Θεόκριτου, ποίημα 5, στίχ. 34: «po…a c¡ stib¦j ªde: po…a ¹ bot£nh, 
stib¦j d� ¹ ™pˆ tÁj gÁj strwmn».»,  

- Σχόλια στα Βουκολικά του Θεόκριτου, ποίημα 7, στίχ. 67: «stib£s: strwmn¾ ™pˆ tÁj gÁj ™k fÚllwn 
pÁcun œcousa tÕ Ûyoj.»,  

- Αριστοφάνου, Πλούτος, 541: «¢ntˆ d� kl…nhj stib£da sco…nwn kÒrewn mest»n»,  
- Μαινάνδρου, Δύσκολος, 943: «spond¾ parÁn· ™strènnuto stib¦j cama…· 
234 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 4, 73: «™n d� taÚtaij stib£daj ™x Ûlhj, ™pˆ d� toÚtwn 
d£pidaj ØpostrwnnÚousin» 

235 Richter, (1966), σελ. 52. 
236 Richter, (1966), σελ. 63. 
237 Richter, (1966), σελ. 63. 
238 Kurtz-Boardman, (1994), σελ. 189-190. 
239 Δρούγου, Τουρατσόγλου, (1980), σελ. 174. 
240 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, (1994), σελ. 245. 
241 Δρούγου, Τουρατσόγλου, (1980), σελ. 174. 
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ΧΡΗΣΗ 
Οι κλίνες χρησιμοποιούνταν είτε για ύπνο, ανάπαυση και ερωτικές 

περιπτύξεις, είτε σε γεύματα και συμπόσια, είτε ως νεκρικές.242 Εξετάζοντας την 
εικονογραφία φαίνεται ότι συνήθως δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις κλίνες ανάλογα 
με την χρήση τους, αλλά εμφανίζονται όλοι σχεδόν οι τύποι σε όλες τις χρήσεις.243 
Εξαίρεση αποτελούν κάποιοι τύποι, που λόγω της μορφής και του ύψους της ανάκλισής 
τους χρησιμοποιούνταν μόνο στα συμπόσια, ενώ ήταν άβολες για τον ύπνο και 
ακατάλληλες για νεκρικές. 

Όμως, αντίθετα με την πρώτη εντύπωση που μας δίνει η εικονογραφία, 
ο J. Boardman244 υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα δεν είχαν όλες οι κλίνες τον ίδιο 
τρόπο χρήσης.245 Παραδέχεται μεν ότι από τον 7ο αι. πΧ, που άρχισαν οι Έλληνες να 
γευματίζουν στις γιορτές ανακεκλιμένοι, χρησιμοποιούσαν το καλύτερο έπιπλο του 
υπνοδωματίου τους, αλλά καταλήγει ότι στη συνέχεια κατασκευάζονταν κλίνες ειδικά 
για τις γιορτές. Αυτές ήταν διαφορετικές από εκείνες των υπνοδωματίων και 
χρησιμοποιούνταν στα συμπόσια, είτε αυτά τελούνταν στα ιερά, είτε σε δημόσια 
κτήρια.246 Μια παρόμοια εξέλιξη στις κλίνες έχει διαπιστώσει και ο Θ. Βενιζέλος,247 έναν 
αιώνα πριν τον J. Boardman. Αναφέρει ότι στα πρώιμα χρόνια οι κλίνες ήταν απλές, 
λιτές, πτυσσόμενες, εύκολα μεταφερόμενες και χρησιμοποιούνταν για τον ύπνο. Στη 
συνέχεια όμως από αυτές τις κλίνες, με την προσθήκη «ανακλίνδρου» ή «επικλίνδρου» 
προήλθαν οι «¢ναπαυτήριαι κλίναι», όπως τις ονομάζει, οι οποίες είχαν μάλλον την 
μορφή των σημερινών καναπέδων. Εντοπίζει δηλαδή με βάση τις αρχαίες γραπτές 
μαρτυρίες δύο ειδών κλίνες, τις απλές και αυτές που έφεραν ανάκλιση. Παρομοίως 
χωρίζει και ο J. Boardman248 τις κλίνες σε δύο γενικές κατηγορίες, στις απλές, λιτές, 
ελαφριές και συχνά πτυσσόμενες και στις ψηλές, ογκώδεις, στιβαρές και πλούσια 
διακοσμημένες.249 Διαχωρίζει όμως και τον τρόπο χρήσης της κάθε κατηγορίας κλίνης. 
Υποστηρίζει ότι στα υπνοδωμάτια των οικιών χρησιμοποιούνταν για τον ύπνο των 
ενοίκων μόνο οι πρώτες κλίνες, οι οποίες μάλιστα, όντας πτυσσόμενες, τοποθετούνταν 
στην άκρη όταν δεν βρίσκονταν σε χρήση, προκειμένου να εξοικονομείται χώρος.250 
Αντιθέτως, πιστεύει πως οι «ψηλές» κλίνες, λόγω του ύψους τους θα ήταν άβολες για τον 
ύπνο και θα καταλάμβαναν πολύ χώρο με τον όγκο τους. Συνεπώς, για αυτούς τους 
λόγους δεν θα ήταν πρακτικές και γι’ αυτό θα συναντιόταν μόνο στις πλούσιες οικίες, 
όπου θα ήταν συμποσιακές και θα λειτουργούσαν ως μέσο επίδειξης και ως σύμβολο 
κύρους.251 Λόγω του τρόπου χρήσης τους, αυτές θα βρίσκονταν στις αίθουσες 
συμποσίων και θα χρησιμοποιούνταν από τους καλεσμένους που δεν κατοικούσαν στην 
οικία. Λογικό επομένως είναι οι οικοδεσπότες να επεδίωκαν την προβολή και την 
επίδειξη επιπλώνοντας την συγκεκριμένη αίθουσα με πολυτελείς, ακριβές και πλούσια 
διακοσμημένες κλίνες. Στα υπνοδωμάτια όμως, που είχαν ιδιωτικό χαρακτήρα θα 
προτιμούνταν οι απλούστερες, φθηνότερες και χαμηλότερες κλίνες οι οποίες θα ήταν και 
πιο πρακτικές. Διαφορετική όμως είναι η άποψη της M. Quennell252 και του Webster253 
                                                 
242 Για την έκθεση και την εκφορά του νεκρού, ενίοτε και για την απόθεση του στον τάφο. Γενικά 
σχετιζόταν ο θάνατος με τις κλίνες. 

243 Richter, (1966), σελ. 52. 
244 Boardman, (1990), σελ. 122-128. 
245 δηλαδή και στα υπνοδωμάτια και στις αίθουσες συμποσίων. 
246 Boardman, (1990), σελ. 122. 
247 Βενιζέλος, (1995), σελ. 15. 
248 Boardman, (1990), σελ. 122. 
249 Του τύπου με τορνευτά ή ορθογώνια διακοσμημένα πόδια. 
250 Boardman, (1990), σελ. 122. 
251 Boardman, (1990), σελ. 123. 
252 Quennell, (1975), σελ. 134. 
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που υποστηρίζουν ότι οι ίδιες κλίνες χρησιμοποιούνταν στα συμπόσια και μετά κατά την 
διάρκεια της νύχτας ως κρεβάτια. 

Σχετικά με την χρήση των κλινών τώρα, η αλήθεια πρέπει να βρίσκεται 
ανάμεσα στις δυο αντικρουόμενες απόψεις.254 Δεν μπορούμε να απορρίψουμε απόλυτα 
ότι οι κλίνες των γνωστών τύπων που παριστάνονται στην αγγειογραφία, οι «ψηλές» 
κλίνες δηλαδή, δεν χρησιμοποιούνταν ποτέ στα υπνοδωμάτια για τον ύπνο. Μάλιστα, 
στην παράσταση της εικ. 40 απεικονίζεται κάποιος άνδρας να κοιμάται σε κλίνη με 
τορνευτά πόδια, ενώ σε αυτή της εικ. 231 απεικονίζεται μια γυναίκα να κοιμάται σε μια 
«ψηλή» κλίνη με ορθογώνια ακόσμητα πόδια και όχι πάντως σε χαμηλή πτυσσόμενη 
κλίνη. Επίσης, στην παράσταση της εικ. 81 απεικονίζεται η Κανάκη, που μόλις έχει 
αυτοκτονήσει, ξαπλωμένη σε μια πολυτελέστατη κλίνη με τορνευτά πόδια, η οποία θα 
βρισκόταν μάλλον στο υπνοδωμάτιό της. Κάτι παρόμοιο ισχύει και στις παραστάσεις των 
εικ. 103β και 188, όπου απεικονίζεται η Δανάη στο υπνοδωμάτιό της καθισμένη σε 
πολυτελή «ψηλή» κλίνη, με τορνευτά πόδια στην εικ. 103β και με ορθογώνια 
διακοσμημένα στην εικ. 188. Αυτές οι κλίνες χρησιμοποιούνται ακόμη και για τον ύπνο 
των νηπίων όπως προκύπτει από την αγγειογραφία (βλ. κλίνη με ορθογώνια 
διακοσμημένα πόδια στις εικ. 182, 196). Επομένως, απορρίπτεται η άποψη του J. 
Boardman ότι οι κλίνες αυτές χρησιμοποιούνταν μόνο στα συμπόσια ή ως νεκρικές, ενώ 
για τον ύπνο οι χαμηλές πτυσσόμενες.255  

Το βέβαιο είναι ότι οι φτωχοί άνθρωποι δεν θα είχαν την δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν για τον ύπνο τους τις πολυτελείς κλίνες, και πολλές φορές μάλλον ούτε 
καν τις ταπεινές κλίνες, όπως ήταν ο ’ασκάντης. Θα αναπαύονταν επομένως στο πάτωμα, 
επάνω σε δέρματα και υφάσματα.256 Όσοι όμως είχαν την οικονομική δυνατότητα και 
τον απαιτούμενο χώρο στην οικία τους, θα μπορούσαν προφανώς να χρησιμοποιούν τις 
όμορφες, διακοσμημένες και πολυτελείς κλίνες στο υπνοδωμάτιό τους για να κοιμούνται 
επάνω τους. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι κάποιος θα μπορούσε να έχει ένα πολυτελές 
και όμορφο έπιπλο στον ιδιωτικό του χώρο για προσωπική τέρψη και ευχαρίστηση, 
παρόλο που δεν ήταν προσιτό από κανέναν άλλο.257  

                                                                                                                                                 
253 Webster (1969), σελ. 37. 
254 Αυτής που θέλει όλους τους τύπους κλινών να χρησιμοποιούνται με όλους τους τρόπους και αυτής που 
πιστεύει ότι κατασκευάζονταν εξειδικευμένα πολυτελείς κλίνες για τα συμπόσια, ενώ στα υπνοδωμάτια 
χρησιμοποιούνταν διαφορετικές. 

255 Boardman, (1990), σελ. 122-123. 
256 Βενιζέλος, (1995), σελ. 15. 
257 Σε αντίθεση με την άποψη του J. Boardman που έχει περιγραφεί και σύμφωνα με την οποία 
χρησιμοποιούνταν οι πολυτελείς κλίνες (για λόγους επίδειξης) μόνο σε χώρους με δημόσιο χαρακτήρα, 
όπου και γίνονταν ορατές, και όχι στα ιδιωτικά διαμερίσματα όπου δεν συνέτρεχαν οι ίδιοι λόγοι. 
(Boardman, (1990), σελ. 122-123). 
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ΚΛΙΝΕΣ ΥΠΝΟΥ258 

 
Οι κλίνες χρησιμοποιούνταν για ύπνο και ανάπαυση, όπως τα σημερινά 

κρεβάτια, από άνδρες (εικ. 40, 92, 94, 104, 105, 204, 207β), αλλά και από γυναίκες (εικ.  
61, 67, 73, 76, 81, 103β, 188, 231, 252, 253, 296, 297). Χαρακτηριστική είναι η σκηνή 
που αποδίδεται στην παράσταση στην εικ. 142. Απεικονίζεται η επ’ αυτοφώρω σύλληψη 
από τον άνδρα της συζύγου του με τον εραστή της. Φαίνεται δηλαδή πως η κλίνη 
χρησιμοποιούνταν για τον ύπνο ή τις ερωτικές περιπτύξεις ζευγαριών, συζυγικών ή μη 
(εικ. 86, 91, 101, 142, 203, 209, 301). Στην προηγούμενη εικόνα (142) ενδιαφέρον 
παρουσιάζει επίσης η απεικόνιση των σκεπασμάτων και των μαξιλαριών που 
χρησιμοποιούνταν στον ύπνο. 

Οι κλίνες, ανεξαρτήτως τύπου, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για 
τον ύπνο νηπίων. Αυτό φαίνεται στις απεικονίσεις του μύθου του Ηρακλή, όταν σαν 
νήπιο σκότωσε τα φίδια της Ήρας (εικ. 182, 196, 289). Παρομοίως σε μια μεγάλη κλίνη 
ενηλίκων, μάλλον μέσα σε ανδρώνα, αποδίδεται κεκλιμένο το νήπιο που φονεύεται στην 
εικ. 62. Όπως φαίνεται, δεν υπήρχε μάλλον η έννοια της παιδικής κλίνης όπως σήμερα 
και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνταν οι κλίνες των ενηλίκων.259 Ιδιόμορφη είναι η 
κλίνη στην οποία απεικονίζεται ο Ερμής βρέφος να κοιμάται (εικ. 60). Έχει τορνευτά 
πόδια με κανόνα ανάμεσα τους και φέρει στρώμα και μαξιλάρι. Ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό της είναι οι μικροί τροχοί που έχει στις κάτω απολήξεις των ποδιών. Με 
αυτό τον τρόπο το έπιπλο μπορούσε να μεταφερθεί με μεγάλη ευκολία, σαν τα σημερινά 
παιδικά καροτσάκια. Με τους τροχούς η κλίνη μπορούσε να κινηθεί παλινδρομικά, προς 
τα εμπρός και προς τα πίσω, ώστε να αποκοιμίζεται το παιδί. Πάντως, στο έργο του 
Λουκιανού «Λούκιος ή Όνος» παρατηρείται ένας διαχωρισμός, καθώς προσφέρεται μια 
κλίνη για να κοιμηθεί ο ενήλικας, ενώ για το παιδί ένα «σκιμπόδιον», μια χαμηλή 
δηλαδή πρόχειρη κλίνη.260     

Η κλίνη ως έπιπλο ύπνου βρισκόταν στον «θάλαμο», το υπνοδωμάτιο 
δηλαδή του οίκου.261 Συναντάται όμως τόσο στα δωμάτια των ανδρών (εικ. 62, 104, 
106), όσο και στους γυναικωνίτες, ως μέρος της επίπλωσής τους (εικ. 61, 67, 73, 76, 81, 
103, 183, 188, 252, 253 και ιδιαίτερα εικ. 231, όπου στο εσωτερικό του γυναικωνίτη 
συνευρίσκονται ένας κλισμός, ένας δίφρος και μία κλίνη, πάνω στην οποία αναπαύεται 
ημιανακεκλιμένη μια γυναίκα, αφού έχει ήδη αφαιρέσει τα υποδήματά της). Οι γυναίκες 
δεν απεικονίζονται σχεδόν ποτέ ξαπλωμένες στις κλίνες. Όμως σε κάποιες από τις 
περιπτώσεις που αποδίδονται καθισμένες σε αυτές, δηλώνεται ότι προηγουμένως τις 
είχαν χρησιμοποιήσει για να ξαπλώσουν επάνω τους. Κάτι τέτοιο ισχύει και στις 
απεικονίσεις του μύθου της Δανάης με την χρυσή βροχή (εικ. 103β, 188), όπου ξέρουμε 
ότι η νέα γυναίκα κοιμόταν, μάλλον στον γυναικωνίτη, όταν την προσέγγισε ο Δίας 
μεταμορφωμένος. Συνεπώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την χρήση των κλινών, 
ακόμα και των πολυτελών, υψηλόποδων τύπων262 από τις γυναίκες, για τις περιπτώσεις 
που θέλουν να κοιμηθούν. Μάλιστα, στην εικ. 81 βλέπουμε την νεκρή Κανάκη να 
κείτεται ξαπλωμένη σε κλίνη μετά την αυτοκτονία της. Η σκηνή αυτή επιβεβαιώνει την 

                                                 
258 Επειδή και για τους τρεις τρόπους χρήσης χρησιμοποιούνται οι ίδιες οι κλίνες του υπνοδωματίου, 
μπορούν εν συντομία να χαρακτηριστούν όλες ως κλίνες ύπνου. 

259 Αντιθέτως για να κοιμούνται τα βρέφη χρησιμοποιούνταν συνήθως κάλαθοι. 
260 Λουκιανού, Λούκιος ή Όνος, 3, 3-5: «o„khm£tion· ka…, SÝ mšn, œfh, ™pˆ taÚthj tÁj kl…nhj koim»sV, 

tù d� paid… sou skimpÒdion aÙtoà paraq»sw kaˆ proskef£laion ™piq»sw.» 
261 Blank (2004), σελ. 41. 
262 Του τύπου με τορνευτά ή με ορθογώνια διακοσμημένα πόδια. 



 69

προαναφερθείσα θέση, καθώς όπως ξέρουμε η Κανάκη αυτοκτόνησε στην κλίνη, στην 
οποία ήταν ξαπλωμένη μετά την γέννηση του παιδιού της. 

Βέβαια, ως έπιπλο του γυναικωνίτη, η κλίνη μπορεί να χρησιμεύσει και 
ως κάθισμα γυναικών (εικ. 61, 76, 80, 90, 100, 103β, 106, 108).263 Ως κάθισμα για 
ανάπαυση χρησιμοποιούνται οι κλίνες και από τους άνδρες (εικ. 82, 92, 94, 95, 100, 104, 
106). Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στη διάρκεια των συμποσίων. 264  

Ενδιαφέρον για την χρήση των κλινών για την ανάπαυση έχει η 
παράσταση της εικ. 136. Απεικονίζεται ο Αχιλλέας που μόλις έχει μάθει την είδηση του 
θανάτου του Πατρόκλου και συγκλονισμένος αναπαύεται στην κλίνη σκεπασμένος, 
θρηνώντας για τον χαμό του φίλου του. Όπως εύστοχα παρατηρεί και ο J. Boardman265 
λόγω της άσχημης κατάστασης, λογικό θα ήταν να μεταφερθεί ο ήρωας σε μια κλίνη 
υπνοδωματίου. Παραπλεύρως της κλίνης όμως απεικονίζεται μια τράπεζα συμποσίου. 
Αυτή ίσως ήταν προσθήκη του αγγειογράφου από συνήθεια, μια και έτσι ήταν το 
σταθερό μοτίβο απεικόνισης κλίνης. Μπορεί όμως να αποδίδεται στην πραγματικότητα 
μια κλίνη συμποσίου και ίσως να ήταν κοινή η αίθουσα γεύματος και ύπνου, πράγμα που 
θα συνέβαινε πιθανότερα στις φτωχικές οικίες. 

 
 
 

ΓΑΜΗΛΙΕΣ ΚΛΙΝΕΣ266 
Κατά τη τελετή του γάμου,267 μετά τον εορτασμό, γίνονταν τα 

αποκαλυπτήρια της νύφης και η απόδοσή της στον γαμπρό.268 Στη συνέχεια ξεκινούσε 
πομπή από την πατρική οικία της νύφης προς την οικία του συζύγου της. Εκεί, είχε 
διαμορφωθεί ειδικά για την ημέρα ο γαμήλιος θάλαμος με την γαμήλια κλίνη, όπου το 
ζεύγος θα περνούσε την πρώτη του νύχτα.269 Στην παράσταση στην εικ. 170 
απεικονίζεται η προετοιμασία ενός τέτοιου θαλάμου με την κλίνη του, η οποία έφερε 
μαξιλάρια και στις δυο πλευρές. Κατά την διάρκεια της πομπής, της «’έκδοσις», η νύφη 
βρισκόταν καθισμένη σε άρμα που το ακολουθούσε συνοδεία ατόμων, τα οποία έφεραν 
τα κιβώτια με τα δώρα. Στις παραστάσεις των εικ. 79 και 181 αποδίδεται η στιγμή που η 
πομπή με τους νεόνυμφους φτάνει στην οικία του άνδρα και οι γονείς του υποδέχονται 
με πυρσούς το νέο μέλος της οικογένειας.270 Μέσα στην οικία φαίνεται η γαμήλια κλίνη, 
καθώς προετοιμάζεται. Όπως είναι λογικό, η κλίνη της ξεχωριστής αυτής βραδιάς έπρεπε 
να είναι πλούσια διακοσμημένη και πολυτελής. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, 
όπως δείχνουν οι απεικονίσεις, προτιμούνταν οι πιο πλούσιοι και επιβλητικοί τύποι 
κλινών, σαν αυτόν με τορνευτά πόδια (εικ. 77, 79, 80, 90) ή σαν αυτόν με ορθογώνια 
διακοσμημένα πόδια (εικ. 140, 170, 181). Σύμφωνα με τον Πολυδεύκη,271 στην Αθήνα 

                                                 
263 όπως και σήμερα που καθόμαστε αρκετές φορές στο κρεβάτι. 
264 Πλάτων, Συμπόσιο, 217C: «prokaloàmai d¾ aÙtÕn prÕj tÕ sundeipne‹n, ¢tecnîj ésper ™rast¾j 

paidiko‹j ™pibouleÚwn. ka… moi oÙd� toàto tacÝ Øp»kousen, Ómwj d' oân crÒnJ ™pe…sqh. ™peid¾ 
d� ¢f…keto tÕ prîton, deipn»saj ¢pišnai ™boÚleto. kaˆ tÒte m�n a„scunÒmenoj ¢fÁka aÙtÒn· 
aâqij d' ™pibouleÚsaj, ™peid¾ ™dedeipn»kemen dielegÒmhn ¢eˆ pÒrrw tîn nuktîn, kaˆ ™peid¾  
™boÚleto ¢pišnai, skhptÒmenoj Óti Ñy� e‡h, proshn£gkasa aÙtÕn mšnein. ¢nepaÚeto oân ™n tÍ 
™comšnV ™moà kl…nV, ™n Îper ™de…pnei, kaˆ oÙdeˆj ™n tù o„k»mati ¥lloj kaqhàden À ¹me‹j.». 

265 Boardman, (1990), σελ. 127.  
266 Ο Λουκιανός την αναφέρει ως κλίνη νυφική: Λουκιανού, Ηρόδοτος ή Αετίων, 5, 5-7: «¨n e„pe‹n 

œcoimi. q£lamÒj ™sti perikall¾j kaˆ kl…nh numfik», kaˆ ¹ `Rwx£nh k£qhtai p£gkalÒn ti 
crÁma parqšnou ™j gÁn Ðrîsa». 

267 Για την γαμήλια τελετή βλ. Oakley, Sinos, (1993), και ιδιαίτερα τις σελ. 11-35. 
268 Oakley, Sinos, (1993), σελ. 22-25. Ξενίδου-Schild (2001), σελ. 290. 
269 Oakley, Sinos, (1993), σελ. 35. Ξενίδου-Schild (2001), σελ. 291. 
270 Oakley, Sinos, (1993), σελ. 26. Ξενίδου-Schild (2001), σελ. 291. 
271 Πολυδεύκης, Ονομαστικόν, 3, 37 και 3, 43. 
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συχνά προσθετόταν δίπλα από την γαμήλια κλίνη και μια δεύτερη βοηθητική, η 
«παράβυστος». Σκοπός της κλίνης αυτής ήταν μάλλον να διώξει την φοβία της νύφης και 
να επιτρέψει στο ζεύγος να κοιμηθεί αναπαυτικά, καθώς μπορούσε ο ένας από τους δύο 
να χρησιμοποιήσει αυτή.272 

Στην παράσταση της εικ. 79, όπου μέσα από την μισάνοιχτη θύρα της 
οικίας φαίνεται ένα τμήμα της γαμήλιας κλίνης, βλέπουμε πως μέσα στην αίθουσα 
βρίσκεται ένα ξίφος κρεμασμένο στον τοίχο. Οι Oakley και Sinos273 υπέθεσαν ότι η 
γαμήλια κλίνη βρισκόταν στο δωμάτιο του ανδρός. Στην εικ. 77 όμως βλέπουμε τη 
νεόνυμφη Άλκηστη να αναπαύεται σε μια κλίνη, μάλλον στη γαμήλια, η οποία βρίσκεται 
στο δωμάτιο, όπου οι γυναίκες με τα επαύλια δώρα συζητούν και διασκεδάζουν. 
Ταυτίζεται δηλαδή το δωμάτιο με την γαμήλια ή συζυγική κλίνη εντός του, με τον 
γυναικωνίτη. Στις παραστάσεις των εικ. 80 και 90 όπου απεικονίζεται η προετοιμασία 
νύφης διακρίνεται μέσα στον γυναικωνίτη και μία κλίνη που ίσως είναι και η γαμήλια. 
Επίσης, στην παράσταση της εικ. 170, όπου απεικονίζεται η προετοιμασία μιας γαμήλιας 
κλίνης, διακρίνεται κάτοπτρο κρεμασμένο στον τοίχο, γεγονός που υποδεικνύει τον 
γυναικωνίτη ως γαμήλιο δωμάτιο.  

Ο J. Boardman αναφέρει ότι για την ξεχωριστή αυτή στιγμή της πρώτης 
νύχτας του γάμου διαμορφωνόταν ειδικά για την περίπτωση ένα δωμάτιο σε γαμήλιο 
θάλαμο. Λογικό επομένως είναι να χρησιμοποιείται στον ειδικό θάλαμο, την ξεχωριστή 
αυτή ημέρα, η πιο πολυτελής κλίνη της οικίας. Καθώς οι πιο πλούσιες και επιβλητικές 
ήταν εκείνες που χρησιμοποιούνταν στα συμπόσια, ο μελετητής συμπεραίνει ότι αυτές 
επιστρατεύονταν και για την πρώτη νύχτα του γάμου. Η άποψη του ότι 
χρησιμοποιούνταν οι συμποσιακές κλίνες ως γαμήλιες, συμβαδίζει και με την 
εικονογραφία, καθώς παριστάνονται οι ίδιοι τύποι κλινών και για τις δυο περιπτώσεις. 

                                                 
272 Καθώς υπάρχει πιθανότητα οι κλίνες εκείνης της εποχής να ήταν συνήθως μονές και όχι διπλές όπως 

σήμερα. Για το σχετικό ζήτημα βλ. σελ. 38-39. 
273 Oakley, Sinos, (1993), σελ. 36. 
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ΣΥΜΠΟΣΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 
Οι αρχαίοι Έλληνες γευμάτιζαν συνήθως ανακεκλιμένοι σε κλίνες,274 

στηριζόμενοι στον αριστερό τους βραχίονα και χρησιμοποιώντας το δεξί τους χέρι για τη 
λήψη της τροφής ή για την πόση του οίνου (εικ. 36, 37, 41, 48, 50, 52, 103α, 133, 139). 
Πολύ συχνά χρησιμοποιούσαν περισσότερα μαξιλάρια για να ορθώνεται το σώμα τους, 
ώστε να γευματίζουν ευκολότερα.275 Τα φαγητά και τα αγγεία πόσης βρίσκονταν επάνω 
σε μικρές τράπεζες τοποθετημένες παραπλεύρως των κλινών. Σε κάθε κλίνη 
αντιστοιχούσε και μία τράπεζα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων που τις 
χρησιμοποιούσαν. Μόλις το γεύμα ολοκληρωνόταν, οι τράπεζες απομακρύνονταν ή 
τοποθετούνταν κάτω από τις κλίνες.276 

Σύμφωνα με τον W. Burkert,277 η συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων να 
γευματίζουν σε κλίνες και όχι σε καθίσματα προήλθε από την Περσία, από 
Συριοαραμαϊκό περιβάλλον ή από Λυδική επιρροή, παρόλο που τα πρώιμα ανατολικά 
συμπόσια είχαν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα και αφορούσαν κυρίως τους θεούς.278 
Καταλήγει πάντως πως πρόκειται για μια παλιά συνήθης ινδοευρωπαϊκή παράδοση. Ο 
Baker πιστεύει ότι η συνήθεια προήλθε από την Εγγύς Ανατολή, βασιζόμενος στο 
ανάγλυφο με τον Assurbanipal ανακεκλιμένο.279 Την ανατολική προέλευση της 
συνήθειας αυτής την υποστηρίζει και ο J. Boardman,280 ο οποίος προσθέτει ότι οι 
Έλληνες άρχισαν να γευματίζουν ανακεκλιμένοι στις γιορτές από τον 7ο αι. πΧ, καθώς 
αναφέρονται πρώτη φορά σε ένα ποίημα του Αλκμάν .281 

Το να γευματίζει κάποιος καθιστός σε κάθισμα ήταν για τον αρχαίο 
ελληνικό κόσμο εξαίρεση. Θεωρούταν μάλιστα αξιοπρόσεκτο όταν συνέβαινε αυτό. Μία 
από τις περιοχές που αναφέρονται ως τόποι όπου είχε διαδοθεί η διαφορετική αυτή 
πρακτική ήταν η Κρήτη.282 Στην Μακεδονία σύμφωνα με τον Αθήναιο283 ήταν τιμητικό 
να γευματίζει κάποιος ανακεκλιμένος, και γι’ αυτό επιτρεπόταν μόνο σε όσους είχαν 
σκοτώσει αγριογούρουνο, ενώ οι υπόλοιποι έτρωγαν καθισμένοι. Θεωρούνταν δηλαδή 
το «γευματίζειν» σε κλίνη σύμβολο τιμής και γι’ αυτό επιτρεπόταν μόνο σε όσους είχαν 

                                                 
274 εικ. 26, 44, 48, 64, 96, 97, 98, 99, 107, 110, 143, 144, 148, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 164, 165, 166, 

167, 175, 180, 187, 189, 195, 215, 219, 221, 222, 224, 279 
275 Βενιζέλος, (1995), σελ. 16. 
276 Ξενοφών, Κύρου ’Ανάβασις, 7, 3, 21: «'Epeˆ d� e„sÁlqon ™pˆ tÕ de‹pnon tîn te Qrvkîn oƒ 

kr£tistoi tîn parÒntwn kaˆ oƒ strathgoˆ kaˆ oƒ locagoˆ tîn `Ell»nwn kaˆ e‡ tij presbe…a 
parÁn ¢pÕ pÒlewj, tÕ de‹pnon m�n Ãn kaqhmšnoij kÚklJ· œpeita d� tr…podej e„shnšcqhsan 
p©sin· oátoi d' Ãsan kreîn mestoˆ nenemhmšnwn, kaˆ ¥rtoi zum‹tai meg£loi prospeperonhmšnoi 
Ãsan prÕj to‹j kršasi.» και  

Ξενοφών, Συμπόσιον, 2, 1: «`Wj d' ¢fVršqhsan aƒ tr£pezai kaˆ œspeis£n te kaˆ ™pai£nisan, 
œrcetai aÙto‹j ™pˆ kîmon SurakÒsiÒj tij ¥nqrwpoj, œcwn te aÙlhtr…da ¢gaq¾n kaˆ 
Ñrchstr…da tîn t¦ qaÚmata dunamšnwn poie‹n, kaˆ pa‹da p£nu ge æra‹on kaˆ p£nu kalîj 
kiqar…zonta kaˆ ÑrcoÚmenon.» 

277 Burkert, (1994), σελ. 18. 
278 Burkert, (1994), σελ. 8-11. 
279 Baker (1966), σελ. 267. 
280 Boardman, (1990), σελ. 122. 
281 Αλκμάν, Fragment 19: «kl…nai m�n ˜pt¦ kaˆ tÒsai trapšsdai makwni©n ¥rtwn ™pistefo…sai 

l…nw te sas£mw te kºn pel…cnaij pedeste crusokÒlla.» 
282 ’Ηρακλείδης Ποντικός, ΙΙΙ, 6, και ’Αθήναιος, Ναυκρατίτης, Δειπνοσοφιστων, 4, 22: «Purg…wn d' ™n 

tr…tJ Krhtikîn Nom…mwn '™n to‹j sussit…oij, fhs…n, oƒ KrÁtej kaq»menoi sussitoàsi·».  
Αριστοτέλης, Ex cod. Vatic. 997 bombyc. s. XIII. Category 8, title 45, fragment 611, line 96: «15. … 

diaitîntai d� KrÁtej p£ntej kaq»menoi qrÒnoij.» 
283 ’Αθήναιος, Ναυκρατίτης, Δειπνοσοφιστων, 1, 31:  «`Hg»sandroj dš fhsin oÙd� œqoj e�nai ™n 

Makedon…v katakl…nesqa… tina ™n de…pnJ, e„ m» tij œxw l…nwn án kent»seien· ›wj d� tÒte 
kaq»menoi ™de…pnoun. K£sandroj oân pšnte kaˆ tri£konta ín ™tîn ™de…pnei par¦ tù patrˆ 
kaq»menoj, oÙ dun£menoj tÕn «qlon ™ktelšsai ka…per ¢ndre‹oj gegonëj kaˆ kunhgÕj 
¢gaqÒj.». 
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αποδείξει την ανδρεία τους. Στην Αθήνα μόνο οι ενήλικες άνω των 18 ετών είχαν το 
δικαίωμα να συμμετέχουν σε συμπόσια ανακεκλιμένοι. Ο Booth πιστεύει ότι αυτό το 
ηλικιακό όριο είχε τεθεί προκειμένου να μπορούν με τη δική τους θέληση να γίνουν 
ερωμένοι στους ωριμότερους εραστές.284 Οι παίδες που παρευρίσκονταν σε συμπόσια 
δεν ξάπλωναν στις κλίνες, αλλά μόνο κάθονταν.285 

Ανεξάρτητα από τις τοπικές πρακτικές, οι φτωχοί δεν πρέπει να είχαν 
την πολυτέλεια να γευματίζουν ανακεκλιμένοι. Μάλιστα ο G. Paul286 υποστηρίζει ότι το 
γεύμα σε κλίνη ήταν από μόνο του πράξη και σύμβολο πολυτέλειας. Το προνόμιο αυτό 
δεν το είχαν οι γυναίκες,287 οι οποίες απεικονίζονται καθισμένες σε κάθισμα (εικ. 55, 58, 
107, 175, 197, 224, 294)288 και σπάνια να γευματίζουν (εικ. 96, 215). Συνηθέστερα 
κάθονται στο ανάκλινδρο δίπλα από τους άνδρες (εικ. 43, 48, 74, 86, 88, 89, 93, 97, 98, 
99, 109, 148, 149, 159, 165, 195, 214, 216, 217, 229, 233, 238, 239, 277, 1615), χωρίς 
όμως να γευματίζουν οι ίδιες. 

ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 
Στις πλούσιες οικίες υπήρχε μια ξεχωριστή πολυτελής αίθουσα για να 

γευματίζουν, ο «’ανδρώνας»,289 που ήταν από τα μεγαλύτερα δωμάτια της οικίας.290 Στις 
πιο φτωχικές όμως οι οικογένειες έτρωγαν στην ίδια αίθουσα στην οποία έκαναν και τις 
καθημερινές τους ασχολίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και στην οποία κοιμούνταν το 
βράδυ.291 Δεν υπήρχε δηλαδή ξεχωριστή αίθουσα για τα γεύματα στις συγκεκριμένες 
οικίες, μάλλον λόγω του μικρού τους μεγέθους. 

Ως καθημερινή πρακτική, το «γευματίζειν» σε κλίνες εντός των 
ιδιωτικών οικιών διαδόθηκε μάλλον από τις θρησκευτικές εορτές στα ιερά.292 Ήδη από 
τους σκοτεινούς αιώνες χρησιμοποιούνταν «στιβάδες» στα γεύματα, που γίνονταν κατά 
την διάρκεια των εορτών και των θυσιών. Από τον 8ο αι. πΧ,293 με το χτίσιμο των ναών, 
άρχισαν να χρησιμοποιούνται εντός τους κλίνες αντί για «στιβάδες»294 και αργότερα τα 
δωμάτια των γευμάτων διαχωρίστηκαν από το ναό ως ξεχωριστό κτίριο. Με τη μεταφορά 
της εορτής με το ομαδικό γεύμα και την οινοποσία εντός της οικίας, ως το ιδιωτικό 
αντίστοιχο της δημόσιας γιορτής που γινόταν στο ναό της πόλης, προήλθε το συμπόσιο, 
το οποίο όμως κράτησε τον ομαδικό του χαρακτήρα χάρη στον μεγάλο αριθμό των 
συμμετεχόντων. 

 

                                                 
284 Booth (1994), σελ. 115. 
285 Ξενοφών, Συμπόσιο, 1, 8: «AÙtÒlukoj m�n oân par¦ tÕn patšra ™kaqšzeto, oƒ d' ¥lloi, ésper 

e„kÒj, katekl…qhsan.». 
286 Paul, (1994), σελ. 161. 
287 Quennell, (1975), σελ. 134. 
288 Συνήθως δίπλα από τον ανακεκλιμένο άνδρα. Λουκιανού, Asinus 2: «œtucen d� ™n ¢rcÍ de…pnou ín 

kaˆ katškeito ™pˆ klinid…ou stenoà, gun¾ d� aÙtoà kaqÁsto plhs…on, kaˆ tr£peza mhd�n 
œcousa parškeito.» 

289 Blank (2004), σελ. 41. 
290 Webster (1969), σελ. 28. 
291 Boardman, (1990), σελ. 127. 
292 Burkert, (1994), σελ. 18. 
293 Από τον 7ο αι. πΧ σύμφωνα με τον J. Boardman (Boardman, (1990), σελ. 122). 
294 Την χρήση υψηλόποδων κλινών στις γιορτές την αναφέρει και ο Αλκμάν (fragment 19, page), σύμφωνα 

με τον J. Boardman (Boardman, (1990), σελ. 124). 
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ΣΤΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ295 
Η ίδια πρακτική που εφαρμοζόταν στα ιδιωτικά γεύματα, δηλαδή το 

«γευματίζειν» σε κλίνη, ήταν διαδεδομένη και στα δημόσια ομαδικά γεύματα, στα 
συμπόσια. Το συμπόσιο, αν και ως όρος στην κυριολεξία δηλώνει την ομαδική οινοποσία 
μόνο, ήταν η εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες έτρωγαν και 
έπιναν οίνο ομαδικά, ανακεκλιμένοι σε κλίνες με τράπεζες εμπρός τους, διασκεδάζοντας 
παράλληλα ή συζητώντας. Η πρακτική αυτή ήταν ιδιαίτερα προσφιλής σε όλη τη 
διάρκεια της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. 

Στην Κλασική Εποχή ταυτίζονται σχεδόν οι έννοιες δείπνο και 
συμπόσιο.296 Βέβαια, το συμπόσιο έχει μια ιδιαίτερη σημασία ως κοινωνική 
εκδήλωση.297 Για τον G. Paul298 το συμπόσιο από την φύση του οδηγεί στην πολυτέλεια 
και στην επίδειξη πλούτου. Ο ίδιος βέβαια παρουσιάζει τα συμπόσια υπό το πρίσμα της 
οινοποσίας, της διασκέδασης, της χλιδής, της ασυδοσίας, των έκτροπων και της 
βιαιότητας. Ο S. Murray299 όμως βλέπει το συμπόσιο από διαφορετική οπτική γωνία. 
Παρουσιάζει τις ωφέλειες του συμποσίου300 στην βελτίωση των πολεμικών ικανοτήτων 
των στρατιωτών.301 Βέβαια, αυτός ο χαρακτήρας των συμποσίων παρέμεινε στις Δωρικές 
κοινωνίες, με τη μορφή των συσσιτίων, ενώ στις υπόλοιπες, όπως στην Αθήνα 
περιορίστηκε η δημόσια λειτουργία τους και επικράτησε επί το πλείστον ο ιδιωτικός 
χαρακτήρας ευχαρίστησης.302 

Στην Αρχαϊκή Εποχή, σύμφωνα με τον B. Fehr,303 υπήρχαν δύο ειδών 
συμπόσια, τα οποία και απεικονίζονται στην αγγειογραφία. Τελούνταν αριστοκρατικά, 
συγκρατημένα συμπόσια, σύμφωνα με τα ηρωικά ιδανικά, ως κυνηγοί και πολεμιστές 
που ήταν, κατά την διάρκειά των οποίων επικρατούσε κοσμιότητα και οι συμμετέχοντες 
έδειχναν αυτοκυριαρχία και πλήρη έλεγχο των συναισθημάτων και του θυμικού τους 
(εικ. 36, 39, 52, 55, 133, 134). Γίνονταν όμως και συμπόσια όπου κυριαρχούσε η 
οινοποσία, το φαγητό και η διασκέδαση (εικ. 41, 53, 54, 159, 160, 169, 217). Κατά την 
διάρκειά τους προσέρχονταν και «άκλητοι»,304 οι οποίοι μεθούσαν, έχαναν τον έλεγχο 
και χόρευαν ή έκαναν αστεία δίνοντας ένα είδος παράστασης, ως ευχάριστο θέαμα για 
τους ανακεκλιμένους. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο γίνονταν δεκτοί στα συμπόσια, όπου 
τους προσφερόταν οίνος και τροφή.305 

 

                                                 
295 Εικ. 25, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 63, 68, 74, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 93, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 133, 134, 137, 138, 139, 148, 149, 152, 159, 160, 
161, 163, 169, 186, 190, 191, 197, 200, 207, 216, 217, 218, 220, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 
258, 259, 260, 260β, 261, 262, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 282, 284, 
285, 286, 287, 288, 294, 1572, 1575, 1578, 1623. 

296 Οι δυο έννοιες διαχωρίζονταν δύσκολα από τους αρχαίους αλλά και από τους σύγχρονους μελετητές 
σύμφωνα με τη Sini (Sini (1997), σελ. 160) 

297 Paul, (1994), σελ. 150. 
298 Paul, (1994), σελ. 159. 
299 Murray, (1994), σελ. 83-103. 
300 ιδίως στις πρώιμες εποχές. 
301 Πράγμα που επιτυγχάνεται με τη τροφή που δίνει δύναμη, με τον οίνο που αυξάνει το θάρρος, με την 

ομαδικότητα και τους δεσμούς που δημιουργούνται μεταξύ των συμποσιαστών και τέλος με τα 
ποιήματα και τα τραγούδια που εξύψωναν το φρόνημα, προέβαλαν το κλέος και ωθούσαν τους άνδρες 
στην επιδίωξη της δόξας. 

302 Βλ. Burkhard Fehr, (1990), σελ. 185-193. 
303 Burkhard Fehr, (1990), σελ. 193. 
304 Ο ίδιος μελετητής ερμηνεύει τους γνωστούς κωμαστές της αρχαϊκής αγγειογραφίας ως άκλητους, τη 

στιγμή που διασκέδαζαν τους συμποσιαστές (βλ. εικ. 23, 165). 
305 Ως αντάλλαγμα για την υπηρεσία ψυχαγωγού, ή μάλλον γελωτοποιού που προσέφεραν. 
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Τα συμπόσια είχαν θρησκευτικό, δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα.306 Τα 
θρησκευτικά συμπόσια τελούνταν στα ιερά, είτε σε ειδικές αίθουσες,307 είτε υπαίθρια,308 
κατά τη διάρκεια των εορτών και συνήθως στο τέλος τους.309 Τα θρησκευτικά συμπόσια 
τελούνταν στην οικία του θεού και οι πιστοί γευμάτιζαν σε κλίνες. Στη συνέχεια 
διαμορφώθηκαν ειδικές αίθουσες συμποσίων, οι «λέσχαι» από τον 6ο αι. πΧ και 
μεταγενέστερα τα «εστιατόρια».310 Τα δημόσια συμπόσια είχαν συχνά πολιτικό 
χαρακτήρα και λάμβαναν χώρα σε δημόσια κτίρια, όπως πρυτανεία, αγορές κ.ο.κ., που 
είχαν τα χαρακτηριστικά ανδρώνα με ξύλινες ή λίθινες κλίνες.311 Συμπόσια γίνονταν και 
για τον εορτασμό κάποιου γάμου.312 Τα γαμήλια συμπόσια λάμβαναν χώρα στον πατρικό 
οίκο της νύφης. Τα ιδιωτικά συμπόσια γίνονταν στο ανδρώνα των οικιών, μια ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα με επτά ή έντεκα κλίνες τοποθετημένες περιμετρικά στους 
τοίχους.313 Έχοντας ως σκοπό την εξυπηρέτηση καλεσμένων που δεν κατοικούν στην 
οικία, οι αίθουσες ήταν πολυτελείς με μωσαϊκά και τοιχογραφίες314 και επιπλωμένες με 
τα πιο πολυτελή, τα πιο διακοσμημένα και τα πιο ακριβά έπιπλα,315 ώστε να επιδείξουν 
τον πλούτο της οικίας και να προβληθεί ο οικοδεσπότης. Φυσικά, στις φτωχικές οικίες η 
αίθουσα του γεύματος δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ίσως μάλιστα σε πολλές 
περιπτώσεις να μην υπήρχε καν τέτοια ξεχωριστή αίθουσα.316 Εξάλλου, ένα συμπόσιο 
ήταν μάλλον ιδιαίτερα δαπανηρή εκδήλωση που δεν θα μπορούσε να οργανωθεί από 
πρόσωπα χαμηλού οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου. 

Οι αίθουσες των συμποσίων ήταν τετράγωνα ή ορθογώνια δωμάτια.317 
Σύμφωνα με τη Sini οι αίθουσες συμποσίων βρίσκονταν στο βάθος στοών ή περιστηλίων 
για πρακτικούς λόγους.318 Εντός των αιθουσών υπήρχαν τρεις, πέντε, επτά, εννέα, ένδεκα 
ή περισσότερες κλίνες, με αριστερόστροφη φορά.319 Η Berdgquist320 διαχωρίζει τις 
αίθουσες συμποσίων σε δύο τύπους, στις επτάκλινους και στους ενδεκάκλινους 
ανδρώνες. Για τα συμπόσια άρχισαν να χρησιμοποιούνται και οι δυο τύποι ανδρώνων 
από την Αρχαϊκή Εποχή. Όμως, μόνο ο ενδεκάκλινος συνέχισε να χρησιμοποιείται και 
στα ελληνιστικά χρόνια, σε αντίθεση με τον άλλο τύπο που έπαψε να εμφανίζεται μετά 
το τέλος της Κλασικής Περιόδου. 

Σύμφωνα με τις απεικονίσεις, σε έναν ανδρώνα όλες οι κλίνες που 
βρίσκονταν εντός του ήταν ίδιου τύπου και σχεδόν ποτέ δεν γινόταν συνδυασμός 

                                                 
306 Bergquist, (1990), σελ. 37 και 39. 
307 IG II2, 676, 1-7 και 24-30: «[o]ƒ Ñrgeînej ™m…sqwsan tÕ ƒerÕn to[à] 'Egrštou Diogn»twi 'Arkes…lou 

Melite‹ e„j dška œth  dracmîn toà ™eniautoà ™niautoà ˜k£stou, crÁsqai tîi ƒerîi kaˆ ta‹j 
o„k…a<i>j ta‹j ™nwikodomhmšnaij æj ƒerîi. … Ótan d� qÚwsin oƒ Ñrgeînej tîi ¼rwi toà 
Bohdromiînoj, paršcein DiÒgnhton t¾n o„k…an, oá tÕ ƒerÒn ™stin, ¢newigmšnhn kaˆ stšghn kaˆ 
tÕ Ñpt£nion kaˆ kl…naj kaˆ trapšzaj e„j dÚo tr…klina.» 

308 Σύμφωνα με την Schmitt-Pantel, (Schmitt-Pantel, (1990), σελ. 19) τα συμπόσια γίνονταν σε εσωτερικά 
κτιρίων, είτε ιδιωτικές οικίες ήταν αυτά, είτε ιερά.  

309 Βλ. Robertson, (1994), σελ. 25. 
310 Burkert, (1994), σελ. 18. 
311 Dunbabin, (1994), σελ. 122. 
312 Burkert, (1994), σελ. 15. 
313 Blank (2004), σελ. 41, 47. 
314 Dunbabin, (1994), σελ. 121. 
315 Boardman, (1990), σελ. 127. 
316 Boardman, (1990), σελ. 127. 
317 Berdgquist, (1990), σελ. 37-39. 
318 Sini (1997), σελ. 163. 
319 Dunbabin, (1994), σελ. 122. 
320 Berdgquist, (1990), σελ. 37. Στο συγκεκριμένο της άρθρο παρουσιάζει ακόμα τη μορφή, τις διαστάσεις 
που έχουν, καθώς και τον τύπο στον οποίο ανήκουν διάφορες αίθουσες συμποσίων (της αρχαϊκής, της 
κλασικής ή της ελληνιστικής εποχής) που έχουν ανασκαφτεί, είτε σε ιερά, είτε σε δημόσια κτίρια (όπως 
πρυτανεία, αγορές, κ.ο.κ.), είτε σε οικίες αυτές βρίσκονται. πΧ 
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διαφόρων τύπων κλινών μέσα στο ίδιο δωμάτιο (εικ. 36, 37, 38, 39, 46, 50β, 51, 52, 53, 
54, 75, 117, 118, 119, 133, 134, 138, 139, 159, 169, 200, 207, 217, 220, 226, 228, 233, 
233β, 236, 239, 243, 245, 246, 248, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 260β, 261, 262, 268, 
273, 274276, 277, 278, 280, 284, 285, 286, 287, 294, 295).321 Μερικές φορές, όπως έχει 
αναφερθεί, στερεώνονταν τα πόδια των παράπλευρων κλινών σε κοινή βάση (εικ. 159, 
228, 233, 236, 243, 245, 250, 261, 262), προκειμένου να σταθεροποιηθούν περισσότερο, 
γεγονός όμως που δεν επέτρεπε την μετακίνησή τους. Μία κλίνη μπορούσε να την 
χρησιμοποιήσει ένας μόνο άνδρας, αλλά και δυο μαζί. Σε αυτή την περίπτωση ο ένας 
βρισκόταν προς το μέρος της ανάκλισης στηριζόμενος επάνω της και ο άλλος στο μέσο 
της κλίνης, καταλαμβάνοντας το υπόλοιπο μισό της και στηριζόμενος σε άλλο μαξιλάρι 
τοποθετημένο στο κέντρο του επίπλου (εικ. 43, 50β, 75, 103α, 148, 200, 201, 238, 239, 
246-250, 254, 257, 260, 261, 267, 273, 276, 277, 280, 287, 288). Στην παράσταση της 
εικ. 137  φαίνονται να ξαπλώνουν τέσσερα άτομα στην ίδια κλίνη, ενώ σε αυτή της εικ. 
251 τρία άτομα, ο ένας από τους οποίους είναι παιδί που κάθεται κάθετα στην άκρη της 
κλίνης προς την ανάκλιση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράσταση στην εικ. 285, όπου 
απεικονίζεται ένας δίφρος τοποθετημένος στην άκρη της κλίνης, ως προέκτασή της, 
προκειμένου να χωρέσει και ο μουσικός που βρίσκεται ανακεκλιμένος έχοντας το μισό 
του σώμα στο κάθισμα και το υπόλοιπο στην άκρη της κλίνης. 
 

                                                 
321 Εξαίρεση αποτελούν οι παραστάσεις των εικ. 54 και 133, όπου εναλλάσσονται δύο τύποι κλινών. Στην 

παράσταση της εικ. 133 απεικονίζεται είναι ο γνωστός  τύπος με διακοσμημένα ορθογώνια πόδια, αλλά 
και ένας άλλος, άπαξ εμφανιζόμενος, μάλλον παραλλαγή του προηγούμενου τύπου. Μάλλον δεν 
αποδίδεται κάποιος πραγματικός τύπος κλίνης, αλλά να πρόκειται για επινόηση του ζωγράφου για 
διακοσμητικούς λόγους. 
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Η διαδικασία των συμποσίων: 
Συνδυάζοντας πληροφορίες από τον κωμικό Πλάτωνα,322 τον 

Ξενοφώντα,323 τον Μένανδρο και τον Αθήναιο324 μπορούμε να αναπλάσουμε την 
διαδικασία του συμποσίου. Αρχικά μεταφέρονταν οι τράπεζες. Στη συνέχεια 
προετοιμαζόταν και προσφερόταν ο οίνος (εικ. 50, 119, 139, 157, 197, 233β, 237, 240, 
246, 251, 254, 260β, 285, 286, 287, 295). Τα τρόφιμα μεταφέρονταν συνήθως με δίσκους 
(εικ. 26, 84, 103α, 260β, 1609, 1610). Μετά το γεύμα τα τραπέζια μετακινούνταν και οι 
συμποσιαστές έπλεναν τα χέρια τους και στεφανώνονταν με ταινίες ή κλαδιά κισσού, 
φυτό που συνδέεται με τον θεό του οίνου, τον Διόνυσο (βλ. παραστάσεις με 
                                                 
322 Πλάτων κωμικός, Λάκωνες ή Ποιηταί, Fragments 67-73: «¤ndrej dedeipn»kasin ½dh scedÕn 

¤pantej. B. eâge. A. t… oÙ tršcwn sÝ t¦j trapšzaj ™kfšreij; ™gë d� n…ptron paracšwn œrcomai. 
B. k¢gë d� parakor»swn. spond¦j d' œpeita paracšaj tÕn kÒttabon paro…sw. tÍ paidˆ toÝj 
aÙloÝj ™crÁn ½dh proce…rouj e�nai, kaˆ proanafus©n. A. tÕ mÚron ½dh par£ceon bad…zwn 
A„gÚption, k¶t' ‡rinon· stšfanon œpeiq' ˜k£stJ dèsw fšrwn tîn xumpotîn. neokr©t£ tij 
poie…tw. B. kaˆ d¾ kškratai. A. tÕn libanwtÕn ™pitiqeˆj e�pe           *         *         *         * 
spond¾ m�n ½dh gšgone, kaˆ p…nontšj e„si pÒrrw. kaˆ skÒlion Ïstai, kÒttaboj d' ™xo…cetai 
qÚraze. aÙloÝj d' œcous£ tij kor…skh KarikÕn mšloj ti mel…zetai to‹j sumpÒtaij, k¥llhn 
tr…gwnon e�don œcousan, e�t' Ïden prÕj aÙtÕ mšloj 'IwnikÒn ti. p£saj paraferštw kiÒkrana 
mulabr…dej» 

323 Ξενοφών, Κύρου ’Ανάβασις, 7, 3, 21: «'Epeˆ d� e„sÁlqon ™pˆ tÕ de‹pnon tîn te Qrvkîn oƒ 
kr£tistoi tîn parÒntwn kaˆ oƒ strathgoˆ kaˆ oƒ locagoˆ tîn  `Ell»nwn kaˆ e‡ tij presbe…a 
parÁn ¢pÕ pÒlewj, tÕ de‹pnon m�n Ãn kaqhmšnoij kÚklJ· œpeita d� tr…podej e„shnšcqhsan 
p©sin· oátoi d' Ãsan kreîn mestoˆ nenemhmšnwn, kaˆ ¥rtoi zum‹tai meg£loi prospeperonhmšnoi 
Ãsan prÕj to‹j kršasi.» και  

Ξενοφών, Συμπόσιο, 2,8: «Ðrî g¦r œgwge t»nde t¾n Ñrchstr…da ™festhku‹an kaˆ trocoÚj tina aÙtÍ 
prosfšronta. ™k toÚtou d¾ hÜlei m�n aÙtÍ ¹ ˜tšra, paresthkëj dš tij tÍ Ñrchstr…di ¢ned…dou 
toÝj trocoÝj mšcri dèdeka. ¹ d� lamb£nousa ¤ma te çrce‹to kaˆ ¢nerr…ptei donoumšnouj 
suntekmairomšnh Óson œdei ρipte‹n Ûyoj æj ™n ρuqmù dšcesqai aÙtoÚj»,  

2,11: «met¦ d� toàto kÚkloj e„shnšcqh per…mestoj xifîn Ñrqîn. e„j oân taàta ¹ Ñrchstrˆj 
™kub…sta te kaˆ ™xekub…sta Øp�r aÙtîn. éste oƒ m�n qeèmenoi ™foboànto m» ti p£qV, ¹ d� 
qarroÚntwj te kaˆ ¢sfalîj taàta diepr£tteto.»,  

7,2-3: «kaˆ eÙqÝj toàt' e„pën Ãrcen òdÁj. ™peˆ d'  Ïsen, e„sefšreto tÍ Ñrchstr…di trocÕj tîn 
kerameikîn, ™f' oá œmelle qaumatourg»sein. œnqa d¾ e�pen Ð Swkr£thj· ’W SurakÒsie, 
kinduneÚw ™gè, ésper sÝ lšgeij, tù Ônti frontist¾j e�nai· nàn goàn skopî Ópwj ¨n Ð m�n pa‹j 
Óde Ð sÕj kaˆ ¹ pa‹j ¼d æj ρ´sta di£goien, ¹me‹j d' ¨n m£lista eÙfraino…meqa qeèmenoi 
aÙtoÚj· Óper eâ o�da Óti kaˆ sÝ boÚlei. doke‹ oân moi tÕ m�n e„j maca…raj kubist©n kindÚnou 
™p…deigma e�nai, Ö sumpos…J oÙd�n pros»kei. kaˆ m¾n tÒ ge ™pˆ toà trocoà ¤ma peridinoumšnou 
gr£fein te ¼dion À ¹suc…an œcontaj toÝj kaloÝj kaˆ æra…ouj qewre‹n.» και  

9,2-7: «'Ek d� toÚtou prîton m�n qrÒnoj tij œndon katetšqh, œpeita d� Ð SurakÒsioj e„selqën 
e�pen· ’W ¥ndrej, 'Ari£dnh e‡seisin e„j tÕn ˜autÁj te kaˆ DionÚsou q£lamon· met¦ d� toàq' 
¼xei DiÒnusoj Øpopepwkëj par¦ qeo‹j kaˆ e‡seisi prÕj aÙt»n, œpeita paixoàntai prÕj 
¢ll»louj. ™k toÚtou prîton m�n ¹ 'Ari£dnh æj nÚmfh kekosmhmšnh parÁlqe kaˆ ™kaqšzeto ™pˆ 
toà qrÒnou. oÜpw d� fainomšnou toà DionÚsou hÙle‹to Ð bakce‹oj ρuqmÒj. œnqa d¾ ºg£sqhsan 
tÕn Ñrchstodid£skalon. eÙqÝj m�n g¦r ¹ 'Ari£dnh ¢koÚsasa toioàtÒn ti ™po…hsen æj p©j ¨n 
œgnw Óti ¢smšnh ½kouse· kaˆ Øp»nthse m�n oω oÙd� ¢nšsth, d»lh d' Ãn mÒlij ºremoàsa. ™pe… ge 
m¾n kate‹den aÙt¾n Ð DiÒnusoj, ™picoreÚsaj ésper ¨n e‡ tij filikètata ™kaqšzeto ™pˆ tîn 
gon£twn, kaˆ perilabën ™f…lhsen aÙt»n. ¹ d' a„doumšnV m�n ™ókei, Ómwj d� filikîj 
¢ntiperiel£mbanen. oƒ d� sumpÒtai Ðrîntej ¤ma m�n ™krÒtoun, ¤ma d� ™bÒwn aâqij. æj d� Ð 
DiÒnusoj ¢nist£menoj sunanšsthse meq' ˜autoà t¾n 'Ari£dnhn, ™k toÚtou d¾ filoÚntwn te kaˆ 
¢spazomšnwn  ¢ll»louj sc»mata parÁn qe£sasqai. oƒ d' Ðrîntej Ôntwj kalÕn m�n tÕn 
DiÒnuson, æra…an d� t¾n 'Ari£dnhn, oÙ skèptontaj d� ¢ll' ¢lhqinîj to‹j stÒmasi filoàntaj, 
p£ntej ¢nepterwmšnoi ™qeînto. kaˆ g¦r ½kouon toà DionÚsou m�n ™perwtîntoj aÙt¾n e„ file‹ 
aÙtÒn, tÁj d� oÛtwj ™pomnuoÚshj <éste> m¾ mÒnon tÕn DiÒnuson ¢ll¦ kaˆ toÝj parÒntaj 
¤pantaj sunomÒsai ¨n Ã m¾n tÕn pa‹da kaˆ t¾n pa‹da Øp' ¢ll»lwn file‹sqai. ™ókesan g¦r oÙ 
dedidagmšnoij t¦ sc»mata ¢ll' ™feimšnoij pr£ttein § p£lai ™peqÚmoun. tšloj d� oƒ sumpÒtai 
„dÒntej peribeblhkÒtaj te ¢ll»louj kaˆ æj e„j eÙn¾n ¢piÒntaj, oƒ m�n ¥gamoi game‹n 
™pèmnusan, oƒ d� gegamhkÒtej ¢nab£ntej ™pˆ toÝj †ppouj ¢p»launon prÕj t¦j ˜autîn 
guna‹kaj, Ópwj toÚtwn tÚcoien. Swkr£thj d� kaˆ tîn ¥llwn oƒ Øpome…nantej prÕj LÚkwna kaˆ 
tÕn uƒÕn sÝn Kall…v peripat»sontej ¢pÁlqon. aÛth toà tÒte sumpos…ou kat£lusij ™gšneto.»  

324 Μένανδρος, κεκρύφαλος, 2 και Συναριστόσαι, 2, και ’Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 129, Α και D. 
σύμφωνα με την Richter, (Richter, (1966), σελ. 63-64) και με τον Chr. Jones, (Jones (1994), σελ. 191). 
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στεφανωμένους ή διαδούμενους συμποσιαστές στις εικ. 74, 75, 117, 118, 119, 159, 169, 
190, 200, 217, 220, 233, 241, 242, 243, 246, 249, 250, 251, 254, 256, 257, 260, 260β, 
261, 262, 268, 272, 274, 275, 285, 286, 287, 288, 1575). Αφού γίνονταν οι απαραίτητες 
σπονδές (εικ. 26), το συμπόσιο συνεχιζόταν με οινοποσία, παιχνίδια, εκδηλώσεις και 
συζήτηση. Οι διάλογοι των συμποσίων είχαν την μορφή λεκτικού αγώνα σύμφωνα με 
τον Burkert.325 Ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια, με ερωτικούς υπαινιγμούς, ήταν ο 
«κότταβος» (εικ. 117, 118, 200, 228, 243, 248, 250, 256, 260, 260β, 261, 274, 276, 280, 
282, 285, 287, 288, 295, 1575).  

Με τις κλίνες τοποθετημένες εντός του δωματίου περίγυρα, 
εφαπτόμενες στους τοίχους, αφηνόταν στο κέντρο ένας κενός χώρος, όπου γίνονταν οι 
διάφορες εκδηλώσεις (εικ. 53, 54, 138). Σχηματιζόταν δηλαδή ένας χώρος για τα 
δρώμενα, σαν την ορχήστρα του θεάτρου, με τους θεατές γύρω. Μάλιστα ο Chr. Jones 
δεν διστάζει να μιλήσει για ένα θέατρο του δείπνου (dinner theater).326 

Η πιο συνηθισμένη εκδήλωση που λάμβανε χώρα στη διάρκεια των 
συμποσίων ήταν η εκτέλεση μουσικής με αυλούς και κιθάρες από μουσικούς (εικ. 50, 59, 
75, 117, 159, 160, 169, 200, 218, 234, 239, 242, 244, 248, 249, 250, 251, 255, 256, 257, 
260, 262, 265, 268, 269, 273, 274, 282, 284, 285, 286, 288) ή από κάποιο συμποσιαστή 
(εικ. 25, 63, 68, 232, 233, 247, 259, 261, 272, 287, 295, 1623).327 Από τα ομηρικά χρόνια 
είναι ήδη γνωστό ότι ο οικοδεσπότης ενός γεύματος-συμποσίου καλούσε κάποιον 
μουσικό για να διασκεδάσει τους καλεσμένους του.328 Συχνά, έρχονταν και χορευτές 
(εικ. 41, 53, 54, 57, 218, 221, 232, 261, 262, 269, 272)329 ή χόρευαν οι ίδιοι καλεσμένοι 
(εικ. 247, 269, 283). Ο Chr. Jones330 μάλιστα, βασιζόμενος στο «Συμπόσιο» του 
Ξενοφώντα,331 όπου περιγράφονται τα δρώμενα στο συγκεκριμένο συμπόσιο, καθώς και 
στους «Δειπνοσοφιστές» του Αθήναιου,332 όπου παρουσιάζεται ένα κείμενο του 
Ιππόλοχου με περιγραφή διάφορων δρώμενων, προσπαθεί να αναπλάσει τις παραστάσεις 
που δίνονταν κατά την διάρκεια των συμποσίων με σκοπό να ψυχαγωγηθούν οι 
συμποσιαστές. Υπήρχαν επομένως ομάδες-θίασοι «ψυχαγωγών» που έπαιζαν μουσική, 
χόρευαν, έκαναν ακροβατικά και διάφορες ταχυδακτυλουργικές επιδείξεις και 
τεχνάσματα (εικ. 275). Συχνά, υποκρίνονταν διάφορους ρόλους δίνοντας μια μικρή 
θεατρική παράσταση.333 Ο ίδιος μελετητής,334 χρησιμοποιώντας τις λατινικές γραπτές 
πηγές, περιγράφει τα δρώμενα στα συμπόσια των μεταγενέστερων χρόνων, όταν αυτά 
έγιναν πιο πολυτελή, με πρόγραμμα πολύ πιο πλούσιου περιεχομένου.335  

Ένα συμπόσιο, όπως επιβεβαιώνουν και οι παραστάσεις στην 
αγγειογραφία, θα κατέληγε κάποιες φορές σε ερωτικές περιπτύξεις των συμποσιαστών με 
εταίρες (εικ. 159, 208, 218, 228, 233, 243, 266, 277), άλλους άνδρες ή παίδες (εικ. 240, 

                                                 
325 Burkert, (1994), σελ. 16. 
326 Jones, (1994), σελ. 185-198. 
327  Βλ. Ξενοφών, Συμπόσιο, 2,1: «`Wj d' ¢fVršqhsan aƒ tr£pezai kaˆ œspeis£n te kaˆ ™pai£nisan, 

œrcetai aÙto‹j ™pˆ kîmon SurakÒsiÒj tij ¥nqrwpoj, œcwn te aÙlhtr…da ¢gaq¾n kaˆ 
Ñrchstr…da tîn t¦ qaÚmata dunamšnwn poie‹n, kaˆ pa‹da p£nu ge æra‹on kaˆ p£nu kalîj 
kiqar…zonta kaˆ ÑrcoÚmenon.» 

328 Fehr, (1990), σελ. 185. 
329 Ξενοφών, Συμπόσιο, 2,1 και 2,8: «Ðrî g¦r œgwge t»nde t¾n Ñrchstr…da ™festhku‹an kaˆ trocoÚj 

tina aÙtÍ prosfšronta. ™k toÚtou d¾ hÜlei m�n aÙtÍ ¹ ˜tšra, paresthkëj dš tij tÍ Ñrchstr…di 
¢ned…dou toÝj trocoÝj mšcri dèdeka. ¹ d� lamb£nousa ¤ma te çrce‹to kaˆ ¢nerr…ptei 
donoumšnouj suntekmairomšnh Óson œdei ρipte‹n Ûyoj æj ™n ρuqmù dšcesqai aÙtoÚj» 

330 Jones, (1994), σελ. 190-191. 
331 Ξενοφών, Συμπόσιο, 2,8,    2,11,   7,2-3,     9,2-7 
332 ’Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 129,Α και 129, D. 
333 Ξενοφών, Συμπόσιο, 9, 2-7. Για τα δρώμενα βλ. επίσης Fehr, (1990), σελ. 185. 
334 Jones, (1994), σελ. 190-191. 
335 Προστέθηκαν μονομαχίες, παραστάσεις εκπαιδευμένων ζώων, μίμοι και άλλες επιδείξεις. 
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262).336 Οι ερωτικές περιπτύξεις κατέληγαν ενίοτε σε όργια με τη συμμετοχή 
περισσότερων από δύο ατόμων (εικ. 301). Σύμφωνα με τον Booth337 η οργάνωση ενός 
συμποσίου έδινε την ευκαιρία για την κοινωνική επαφή των εραστών με τους ερωμένους 
τους, ελπίζοντας ότι ο ερωμένος θα παρέμενε μετά την αποχώρηση των καλεσμένων.338 

Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές339 οι παντρεμένες γυναίκες δεν 
συμμετείχαν στα συμπόσια με τους συζύγους τους, για να μην βρίσκονται ενώπιον 
άλλων ανδρών. Παρευρίσκονταν μόνο οι εταίρες και αυτές μετά το τέλος του γεύματος. 
Οπότε, οι γυναίκες που απεικονίζονται στα συμπόσια πρέπει να ήταν μάλλον εταίρες 
(εικ. 159, 169, 208, 228, 229, 233, 239, 243). Στις περιπτώσεις που απεικονίζεται μετά 
βεβαιότητος η σύζυγος του άνδρα, δεν έχουμε την απεικόνιση ενός ομαδικού συμποσίου, 
αλλά ενός ιδιωτικού γεύματος ή της ερωτικής προσέγγισης μετά από αυτό (εικ. 74, 97, 
98, 99, 107, 109). 

Πάντως, τα ιδιωτικά συμπόσια με τα εδέσματα, τον οίνο, τα αγγεία, την 
επίπλωση και το βοηθητικό προσωπικό που χρειάζονταν, ήταν ιδιαίτερα δαπανηρά και 
γι’ αυτό μπορούσαν να διοργανωθούν μόνο από τα υψηλά κοινωνικά στρώματα,340 
αποτελώντας στην ουσία προνόμιο των πλουσίων. Εξαίρεση κατά πάσα πιθανότητα 
αποτελούσαν τα θρησκευτικά συμπόσια, στα οποία μπορούσαν να συμμετέχουν και οι 
φτωχότεροι, ως προσκεκλημένοι των πλούσιων διοργανωτών. 

 

                                                 
336 Pellizer, (1990), σελ. 180-183. 
337 Booth (1994), σελ. 115. 
338 Πλάτων, Συμπόσιο, 217C: «™peid¾ d� oÙdamÍ taÚtV ¼nuton, œdoxš moi ™piqetšon e�nai tù ¢ndrˆ 

kat¦ tÕ karterÕn kaˆ oÙk ¢netšon, ™peid»per ™nekeceir»kh, ¢ll¦ „stšon ½dh t… ™sti tÕ 
pr©gma. prokaloàmai d¾ aÙtÕn prÕj tÕ sundeipne‹n, ¢tecnîj ésper ™rast¾j paidiko‹j 
™pibouleÚwn. ka… moi oÙd� toàto tacÝ Øp»kousen, Ómwj d' oân crÒnJ ™pe…sqh. ™peid¾ d� 
¢f…keto tÕ prîton, deipn»saj ¢pišnai ™boÚleto. kaˆ tÒte m�n a„scunÒmenoj ¢fÁka aÙtÒn· 
aâqij d' ™pibouleÚsaj, ™peid¾ ™dedeipn»kemen dielegÒmhn ¢eˆ pÒrrw tîn nuktîn, kaˆ ™peid¾  
™boÚleto ¢pišnai, skhptÒmenoj Óti Ñy� e‡h, proshn£gkasa aÙtÕn mšnein. ¢nepaÚeto oân ™n tÍ 
™comšnV ™moà kl…nV, ™n Îper ™de…pnei, kaˆ oÙdeˆj ™n tù o„k»mati ¥lloj kaqhàden À ¹me‹j.». 

339 ’Ισαίου, Λόγος III, De Pyrrho, 14, «Ka…toi oÙ d» poÚ ge ™pˆ gamet¦j guna‹kaj oÙdeˆj ¨n 
kwm£zein tolm»seien· oÙd� aƒ gametaˆ guna‹kej œrcontai met¦ tîn ¢ndrîn ™pˆ t¦ de‹pna, oÙd� 
sundeipne‹n ¢xioàsi met¦ tîn ¢llotr…wn, kaˆ taàta met¦ tîn ™pitucÒntwn.»  

340 Vickers, (1990), σελ.106. 
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ΝΕΚΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ341 
Πρόθεση: 

Όταν κάποιος πέθαινε, οι συγγενείς ξάπλωναν τον νεκρό σε μία κλίνη, 
μάλλον αυτή την οποία χρησιμοποιούσε και όσο ζούσε. Ως παράδειγμα συναντάμε τον 
ετοιμοθάνατο Μελέαγρο στην κλίνη του δωματίου του (εικ. 204). Οι νεκροί εκθέτονταν 
επάνω σε κλίνη προκειμένου να τους θρηνήσουν οι οικείοι τους και να τους 
αποχαιρετήσουν τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Η τελετή της πρόθεσης διαρκούσε μια 
μέρα και λάμβανε χώρα στον οίκο του νεκρού,342 όπως δείχνει και η χρήση καθισμάτων 
δίπλα από τη νεκρική κλίνη στις ΥΓ παραστάσεις.343 Δεδομένου ότι οι νόμοι του Σόλωνα 
απαγόρευαν να τελείται η πρόθεση εντός του οίκου, προκύπτει ότι αυτό συνέβαινε σε 
προγενέστερη εποχή. Αν η πρόθεση του νεκρού δεν γινόταν εντός του οίκου, τότε 
γινόταν στην αυλή.344 Η πρόθεση στον ΥΓ κρατήρα του Λούβρου Α547 και στον ΥΓ 
κρατήρα της Νέας Υόρκης (Metropolitan Museum 14.130.15) ίσως τελείται σε αυλή.345 
Το σώμα εξετίθετο σε μια κλίνη, τυλιγμένο με ένα σάβανο, ξαπλωμένο σε ένα στρώμα 
και καλυμμένο με επιβλήμματα.346 Το προσκεφάλι βοηθούσε στο να κρατά το στόμα του 
νεκρού κλειστό.347 Το ότι προτιμούσαν το έπιπλο αυτό για τη συγκεκριμένη χρήση 
οφείλεται σε ευνόητους πρακτικούς λόγους. Ήταν το μόνο έπιπλο επί του οποίου 
μπορούσε να εκτεθεί κατακλιμένος ο νεκρός. Οι νεκρικές κλίνες, όπως φαίνεται από τις 
απεικονίσεις τους (εικ. 47, 71, 176, 184, 192, 193, 194, 271) είχαν στρώματα, μαξιλάρια 
και σκεπάσματα.348 Η χρήση τους είχε υιοθετηθεί μάλλον όχι μόνο για λόγους 
πολυτέλειας, αλλά και για να παραπέμψουν σε συνθήκες ύπνου.349 Παραλληλίζεται 
δηλαδή η κατάσταση του θανάτου με αυτή του ύπνου και έτσι υποδηλώνεται ότι ο 
νεκρός κοιμάται. Κατ’ αρχάς η οριζόντια θέση είναι κοινό και ενδεικτικό στοιχείο και 
των δύο καταστάσεων, καθώς είναι ξαπλωμένος και αυτός που κοιμάται αλλά και ένας 
νεκρός.350 Γενικότερη ήταν πάντως η τάση στην αρχαία Ελλάδα να συνδέουν τις δυο 
καταστάσεις. Από τη μυθολογία ήδη ξέρουμε ότι ο Ύπνος και ο Θάνατος ήταν 
αδέλφια,351 που μετέφεραν την ψυχή του νεκρού, όπως έγινε στην περίπτωση του 
Σαρπηδόνα.352 Με αυτό τον τρόπο οι αρχαίοι επιδίωκαν να ωραιοποιήσουν το θάνατο 
βλέποντάς τον ως μία κατάσταση ύπνου.353 Αυτός ήταν και ο λόγος που η έκθεση του 
νεκρού γινόταν πάνω σε μια κλίνη της οικίας. Για τον ίδιο λόγο τοποθετούσαν συχνά 
στους τάφους αληθινές κλίνες ή λίθινες. 

 
Στην εικονογραφία αποδίδεται η τελετή της πρόθεσης για πρώτη φορά 

στους αμφορείς και τους κρατήρες της Υ.Γ. Εποχής (εικ. 1-18, 20, 21). Στις παραστάσεις 
αυτές, το σώμα του νεκρού βρίσκεται ξαπλωμένο σε ψηλή κλίνη και σκεπασμένο 

                                                 
341 Εικ. 23, 47, 69, 70, 71, 72, 102, 132, 141, 145, 145β, 146, 147, 162, 168, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 

178, 179, 184, 185, 192, 193, 194, 199, 205, 213, 263, 264, 271. 
342 Kurtz, Boardman, (1994), σελ. 134-5. 
343 Ahlberg (1971), σελ. 292 και 298. 
344 Boardman (1955), σελ. 55, Garland (1985), σελ. 27-28. 
345 Ahlberg (1971), σελ. 298. 
346 Garland (1985), σελ. 24. 
347 Garland (1985), σελ. 23. 
348 Βλ. επίσης στη σελ. για τα υπολείμματα στρωμάτων ή άλλων υφασμάτων σε μακεδονικούς τάφους. 
349 Τα μαξιλάρια είχαν και μια πρακτική λειτουργία, να κρατούν το κεφάλι του νεκρού σε υψηλή θέση και 

να μην ανοίγει το στόμα του. (Σισμανίδης, (1997), σελ. 225). 
350 Boardman, (1990), σελ. 122. 
351 Ρούσσος, (1986), σελ. 258. 
352 Ρούσσος, (1986), σελ. 259. 
353 Ο Σισμανίδης μάλιστα αναφέρει ότι ο θάνατος ήταν για τους αρχαίους μια μορφή ύπνου. (Σισμανίδης, 

(1997), σελ. 236). 
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ολόκληρο με ύφασμα.354 Όσες φορές μπορεί να αναγνωριστεί το φύλο του νεκρού 
υποδηλώνεται ότι ήταν άνδρας. Οι συγγενείς, άνδρες και γυναίκες, στέκονται γύρω από 
την κλίνη και θρηνούν, ενώ κάποιες φορές περιποιούνται το νεκρό.355 Σύμφωνα με τον 
Zschietzschmann απεικονίζεται η στιγμή που η τελετή της  πρόθεσης έχει δημόσιο 
χαρακτήρα. Συμμετέχει μεγάλος αριθμός προσώπων και επίκεντρο της τελετής είναι 
ολόκληρο το σώμα του νεκρού, έχοντας ήδη προετοιμαστεί για την έκθεσή του.356 Οι 
κλίνες που παριστάνονται είναι σχετικά απλές και ιδιαίτερα ψηλές. Αυτή την εποχή δεν 
έχει διαδοθεί ακόμα η πρακτική της χρήσης κλινών για τα συμπόσια και επομένως δεν 
έχουν διαμορφωθεί οι πολυτελείς συμποσιακές κλίνες που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν και στην πρόθεση των νεκρών. Φαίνεται επομένως λογικό να 
διαμορφώθηκαν ειδικές ψηλές κλίνες ειδικά για την τελετή αυτή.357 Το μεγάλο ύψος τους 
πρόβαλλε το σώμα του νεκρού, όπως αρμόζει στο δημόσιο χαρακτήρα της τελετής. Ο 
χαρακτήρας των κλινών σε συνδυασμό με το ότι απεικονίζεται μόνο η πρόθεση ανδρών 
μας δείχνει ότι η τελετή είχε τιμητικό χαρακτήρα. Ίσως μάλιστα η τιμητική αυτή 
πρόθεση να μην εφαρμοζόταν για όλους αλλά μόνο για τα εξέχοντα μέλη της κοινωνίας 
ή του οίκου, εκτός και αν σκόπιμα επιλέγεται η απεικόνιση της πρόθεσης των εξεχόντων 
προσώπων μόνο, μιας και αυτοί θα είχαν την δυνατότητα να αγοράσουν τα συγκεκριμένα 
αγγεία.  

Από τα μέσα του 6ου αι. πΧ η πρόθεση των νεκρών απεικονίζεται σε 
λουτροφόρους και σε πίνακες, διαφοροποιημένη όμως σε σχέση με πριν.358 Ο νεκρός 
βρίσκεται ξαπλωμένος σε πλούσια επιβλητική κλίνη, έχοντας το σώμα του σκεπασμένο, 
εκτός από το κεφάλι, το οποίο στηρίζεται σε προσκεφάλι. Το μακρύ κάλυμμα της κλίνης 
φαίνεται να κρέμεται στα πλάγια. Οι νεκροί συνήθως είναι νέοι (εικ. 69, 70, 71, 72, 102, 
171, 177, 184, 185, 192, 194, 199, 271). Στις κλίνες πλέον γινόταν η πρόθεση όχι μόνο 
των ανδρών (εικ. 47, 132, 145β, 162, 172), αλλά και των γυναικών (εικ. 23, 141, 145, 
179, 193, 205, 213, 263, 264). Σε αρκετές περιπτώσεις υποδηλώνεται ότι ο οίκος ήταν ο 
χώρος όπου λάμβανε χώρα η τελετή. Γύρω από το νεκρό θρηνούν οι συγγενείς με 
έντονες χειρονομίες (εικ. 23, 47, 69, 70, 71, 132, 141, 145-147, 162, 168, 171-174, 176-
179, 184, 185, 192, 193, 194, 263, 264, 271). Ο θρήνος επικεντρώνεται πλέον στο 
πρόσωπο του νεκρού και όχι σε ολόκληρο το σώμα του όπως στην Υ.Γ Περίοδο. Η 
πρόθεση έχει χάσει τον επιβλητικό της χαρακτήρα, καθώς μειώνεται ο αριθμός των 
πενθούντων και η τελετή πλέον είναι οικογενειακή και όχι δημόσια.359 Με τη νέα 
αντίληψη συμφωνούν και οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, καθώς 
ορίζεται ότι μόνο οι στενοί συγγενείς πρέπει να συμμετέχουν στην πρόθεση. Ακόμα πιο 
μετά, στις λευκές ληκύθους απεικονίζεται η περιποίηση και η προετοιμασία του νεκρού 
για την πρόθεση, παρά η ίδια η τελετή.360 Προτιμάται δηλαδή η απεικόνιση της 
ευαίσθητης προσωπικής στιγμής, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τη δημοσιότητα της 
τελετής. Στα τέλη του 5ου αι. πΧ καταργείται η τελετή της πρόθεσης361 για λόγους 

                                                 
354 Kurtz, Boardman, (1994), σελ. 57. 
355 βλ. Zschietzschmann (1928), σελ. 17-20. 
356 Zschietzschmann (1928), σελ. 28. 
357 Zschietzschmann (1928), σελ. 27. 
358 βλ. Zschietzschmann (1928), σελ. 21-28. 
359 Zschietzschmann (1928), σελ. 28. 
360 Zschietzschmann (1928), σελ. 29. 
361 Ο Πλάτων στους Νόμους θεωρεί αναγκαίο να ορίσει την τελετή της πρόθεσης: Πλάτων, Νόμοι, 12, page 

959a: «t¦j d� proqšseij prîton m�n m¾ makrÒteron crÒnon œndon g…gnesqai toà dhloàntoj tÒn 
te ™kteqneîta kaˆ tÕn  Ôntwj teqnhkÒta, e‡h d' ¨n scedÒn, æj t¢nqrèpina, mštron œcousa 
trita…a prÕj tÕ mnÁma ™kfor£.» 
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υγιεινής. Ο θρήνος των συγγενών αποδίδεται πλέον στην εικονογραφία να λαμβάνει 
χώρα μόνο στον τάφο του νεκρού.362 

Για τη τελετή της πρόθεσης προτιμούνταν οι πιο πολυτελείς κλίνες, αυτές 
με τορνευτά (εικ. 47, 69, 70, 71, 72, 102) ή πιο συνήθως με ορθογώνια διακοσμημένα 
πόδια (εικ. 132, 141, 145, 145β, 146, 147, 162, 168, 171, 171β, 172, 173, 174, 176, 177, 
178, 179, 184, 185, 192, 193, 194, 199, 205, 213), με σκοπό να τιμήσουν το νεκρό, αλλά 
και να προβληθούν οι ίδιοι οι συγγενείς. Ένας ακόμη λόγος προτίμησης αυτών των 
τύπων κλινών ήταν πρακτικός, μια και λόγω του μεγάλου τους ύψους φαινόταν και 
προβαλλόταν καλύτερα το σώμα του νεκρού. Απέφευγαν όμως τις κλίνες με υψηλή 
ανάκλιση, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Σύμφωνα με τον Zschietzschmann οι κλίνες αυτές 
που χρησιμοποιούνται έκτακτα για την πρόθεση ήταν αυτές συμποσίου.363  

 
Εκφορά: 

Την τρίτη ημέρα μετά τον θάνατο ο νεκρός μεταφερόταν στον τόπο 
ταφής πριν από την ανατολή του ηλίου με πομπή.364  Γινόταν δηλαδή η «’εκφορά» του 
προς το νεκροταφείο. Εκφερόταν είτε στα χέρια των συγγενών, είτε επάνω σε άρμα (εικ. 
19, 302), με τη συνοδεία των οικείων του προσώπων. Κατά την πομπή αυτή ο νεκρός 
βρισκόταν επάνω στην κλίνη που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την έκθεση,365 μπορούσε 
όμως να είχε χρησιμοποιηθεί μια άλλη, διαφορετικής μορφής, απλούστερη και 
ελαφρότερη κλίνη, ένα φορείο δηλαδή (εικ. 300). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νόμοι 
του 5ου αι πΧ από την Ιουλίδα της Κέω, που αφορούν τον περιορισμό των εξόδων 
ταφής.366 Σύμφωνα με αυτόν οριζόταν να γίνεται η εκφορά σε σφηνόποδη κλίνη. Δεν 
ξέρουμε όμως ποια ήταν η κλίνη αυτή που οριζόταν έτσι.367 Το πρώτο στοιχείο που 
αντλούμε από το διάταγμα είναι ότι χρησιμοποιούνταν κατά την εκφορά μία κλίνη, 
μάλλον απλής μορφής, εφόσον οι νόμοι αυτοί αποσκοπούσαν στον περιορισμό της 
πολυτέλειας και των μεγάλων δαπανών για τις ταφές. Επίσης, το ότι αναγκάστηκε η 
πολιτεία να θέσει έναν τέτοιο περιορισμό, σημαίνει ότι στη διάρκεια της συγκεκριμένης 
τελετής υπήρχε μάλλον η συνήθεια να χρησιμοποιούνται και διαφορετικές κλίνες, 
πιθανότατα πολυτελείς και επομένως δαπανηρές. Ο Θουκυδίδης μέσα από τα λόγια του 
Περικλή περιγράφει την εκφορά μια κενής κλίνης για τους αφανείς νεκρούς των 
μαχών.368 
 
Στον τάφο: 

Η ίδια νομοθεσία της Ιουλίδας ορίζει να μεταφέρονται από τον τάφο 
μέσα στην οικία η κλίνη και τα στρώματα.369 Από την πληροφορία αυτή οδηγούμαστε 
στο συμπέρασμα ότι η εκφορά του νεκρού γινόταν επάνω σε κάποια κλίνη που μπορούσε 
                                                 
362 Zschietzschmann (1928), σελ. 35. 
363 Zschietzschmann (1928), σελ. 28. 
364 Blank (2004), σελ. 180. 
365 Πλάτων, Νόμοι, Stephanus 947, b: «¨n ¹ pÒlij o„kÁtai. teleut»sasi d� proqšseij kaˆ ™kfor¦j 

kaˆ q»kaj diafÒrouj e�nai tîn ¥llwn politîn· leuk¾n m�n t¾n stol¾n œcein p©san, qr»nwn d� 
kaˆ Ñdurmîn cwrˆj  g…gnesqai» (βλ. Σισμανίδης, (1997), σελ. 237). 

366 Kurtz -Boardman, (1994), σελ. 189-190. 
367 Δεν μπορούμε δηλαδή να την ταυτίσουμε με κάποιον από τους γνωστούς τύπους, ή με κάποια από αυτές 

που απεικονίζονται σε παραστάσεις αγγείων ή γλυπτών. Συνεπώς δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για 
την μορφή της. 

368 Θουκυδίδου Ιστορία, 2, 34: «prètwn ¢poqanÒntwn trÒpJ toiùde. t¦ m�n Ñst© prot…qentai tîn 
¢pogenomšnwn prÒtrita skhn¾n poi»santej, kaˆ ™pifšrei tù aØtoà ›kastoj ½n ti boÚlhtai· 
™peid¦n d� ¹ ™kfor¦ Ï, l£rnakaj kupariss…naj ¥gousin ¤maxai, fulÁj ˜k£sthj m…an· œnesti 
d� t¦ Ñst© Âj ›kastoj Ãn fulÁj. m…a d� kl…nh ken¾ fšretai ™strwmšnh tîn ¢fanîn, o‰ ¨n m¾ 
eØreqîsin ™j ¢na…resin» 

369 Kurtz, Boardman, (1994), σελ. 189-190. 
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να χρησιμοποιηθεί και εντός της οικίας και ότι έφερε και τα στρώματά της επάνω της 
κατά την τελετή. Επιπλέον, το ότι συντάχτηκε ο συγκεκριμένος περιορισμός, σημαίνει 
ότι μάλλον συνηθιζόταν να αφήνονται οι κλίνες με τα στρώματά τους στους τάφους, 
οπότε απαγορεύτηκε δια νόμου αυτή η συνήθεια, προς περιορισμό της σπατάλης. 

Συνεπώς, συμπεραίνουμε ότι μετά την έκθεσή του, ο νεκρός εκφερόταν 
επάνω στην ίδια ή άλλη κλίνη προς το νεκροταφείο, όπου γινόταν ο ενταφιασμός του. Η 
κλίνη που είχε χρησιμοποιηθεί ως τότε σε όλη τη διαδικασία και είχε μεταφερθεί ως το 
σημείο αυτό, είτε τοποθετούταν επάνω στο τάφο,370 είτε εντός του.371 Η πρακτική αυτή 
εμφανίζεται πολύ νωρίς αφού μεταλλικά εξαρτήματα κλινών βρίσκονται σε τάφους του 
α΄ μισού του 8ου αι. πΧ,372 αλλά και της Αρχαϊκής Περιόδου στον Κεραμεικό (εικ. 124-
128).373 Κατάλοιπα νεκρικών κλινών έχουν βρεθεί και σε μεταγενέστερους τάφους του 
4ου-3ου αι πΧ.374 Αρκετές φορές, σε υστερότερους κυρίως τάφους εντοπίζονται 
κατάλοιπα απλών, πρόχειρων κλινών-φορείων.375 Σύμφωνα με τον K. Σισμανίδη376 η 
τοποθέτηση ή όχι της κλίνης εκφοράς εντός του τάφου, εξαρτιόταν από το μέγεθος του 
τάφου και τις ταφικές συνήθειες της εποχής και της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έχουμε από τους Μακεδονικούς τάφους,377 εντός του υπήρχε συχνά ξύλινη κλίνη ή 
φορείο για την τοποθέτηση του νεκρού (βλ. την αναπαράσταση του ξύλινου φορείου 
ενός τάφου της Βέροιας στην εικ. 300).378 Από τις ξύλινες κλίνες συνήθως σώζονται 
ελάχιστα υπολείμματα και μέρη από λιγότερο φθαρτά υλικά.379 Από κατάλοιπα που 
έχουν απομείνει συμπεραίνουμε ότι χρησιμοποιούνταν επάνω στις ταφικές κλίνες 
υφάσματα, στρώματα και προσκεφάλια.380 Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές που είχαν 
χρησιμοποιηθεί οι κλίνες της εκφοράς για τη τοποθέτηση του νεκρού, αρκετές φορές 
τοποθετούνταν λίθινες κλίνες εντός του τάφου, κυρίως σε περιπτώσεις Μακεδονικών ή 
υστερότερων τάφων (εικ. 210, 212).381 Λίθινη κλίνη με ακόσμητα ορθογώνια πόδια 
βρέθηκε σε θαλαμοειδή τάφο του δ΄ τέταρτου του 5ου αι. πΧ στην Κόρινθο (εικ. 216α).382 
Οι σοροί των νεκρών μεταφέρονταν από τις ξύλινες κλίνες της εκφοράς επάνω στις 
λίθινες,383 ή σε ένα κοίλωμα εντός των τάφων,384 ώστε να συνεχίσουν εκεί τον «ύπνο» 
τους. Η πρακτική αυτή περιγράφεται από τον Πλάτωνα στους Νόμους385 και 
επιβεβαιώθηκε στον τάφο της Κορίνθου, όπου επάνω στην κλίνη βρέθηκαν τα οστά του 

                                                 
370 Όπως συνέβαινε στην Μικρά Ασία και στην Κύπρο (Kurtz, Boardman,(1994), σελ. 273), ή στην 

περίπτωση του τάφου στο Duvanlij (βλ. εικ. 33) (Kyrieleis, (1969), σελ. 126-127). 
371 Kurtz, Boardman, (1994), σελ. 263 και Boardman, (1990), σελ.128. 
372 Kubler (1954), σελ. 21-22. 
373 Knigge (1976), σελ. 60-83. Kurtz, Boardman, (1994), σελ. 68. 
374 Λιλιμπάκη Ακαμάτη (1989), σελ. 123-128. 
375 Τριαντάφυλλος (1994), σελ. 351-2. 
376 Σισμανίδης, (1997), σελ. 238. 
377 Σισμανίδης, (1997), σελ.134-153, Δρούγου, Τουρατσόγλου, (1980), σελ. 174, Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, 

(1994), σελ. 245. 
378 Θέμελης, Τουρατσόγλου, (1997), σελ. 147. 
379 Όπως ήλοι, μεταλλικά ελάσματα, ανάγλυφα ελεφαντοστά. 
380 Σισμανίδης, (1997), σελ. 137. 
381 Kurtz, Boardman, (1994), σελ. 260. 
382 Carpenter, Bon (1936), σελ. 300. 
383 Σισμανίδης, (1997), σελ. 230. 
384 Σισμανίδης, (1997), σελ. 193 και Kurtz, Boardman, (1994), σελ. 260. 
385 Πλάτωνος, Νόμοι, 12, 947d-e: «q»khn d� ØpÕ gÁj aÙto‹j e„rgasmšnhn e�nai yal…da prom»kh 

l…qwn pot…mwn kaˆ ¢g»rwn e„j dÚnamin, œcousan kl…naj par' ¢ll»laj liq…naj keimšnaj, oá 
d¾ tÕn mak£rion gegonÒta qšntej, kÚklJ cèsantej, pšrix dšndrwn ¥lsoj perifuteÚsousi 
pl¾n kèlou ˜nÒj, Ópwj ¨n aÜxhn Ð t£foj œcV taÚthn t¾n e„j tÕn ¤panta crÒnon ™pideÁ 
cèmatoj to‹j tiqemšnoij·» 
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νεκρού.386 Οι λίθινες κλίνες που έχουν βρεθεί συνήθως έχουν ορθογώνια πόδια τύπου 3 
και σπανιότατα τορευτά πόδια τύπου 2.387 

Χρήση κλινών γινόταν ακόμα και στις περιπτώσεις καύσης των 
νεκρών. Ο νεκρός καιγόταν σε πυρά μαζί με την κλίνη, πάνω στην οποία ήταν 
τοποθετημένος.388 Στη συνέχεια, τα υπολείμματα της καύσης του νεκρού, τοποθετημένα 
εντός θήκης, αποθέτονταν επάνω στην κλίνη που υπήρχε μέσα στην ταφική 
κατασκευή.389 Μάλιστα, ο K. Σισμανίδης υποθέτει ότι προτιμούνταν οι ξύλινες κλίνες 
για την απόθεση των προϊόντων των νεκρικών καύσεων και οι λίθινες για τους άκαυτους 
νεκρούς.390 

Η ιδέα της ταφής των νεκρών επάνω σε κλίνες οφειλόταν στην πίστη 
ότι ο ενταφιασμός είναι κατά κάποιο τρόπο μία κατάσταση «ύπνου».391 Επίσης, καθώς η 
πρόθεση και η εκφορά γινόταν επάνω σε κλίνες, αυτές παρέμεναν έπειτα στο χώρο του 
νεκροταφείου, μια και ο ενταφιασμός ήταν το τελευταίο μέρος της όλης νεκρικής 
τελετής. Πολλοί μελετητές θεωρούν την παρουσία των κλινών εντός των τάφων 
αποτέλεσμα της επιθυμίας να γίνει το περιβάλλον οικείο για το νεκρό, ώστε να θυμίζει 
καθημερινές σκηνές της ζωής του. Συνεπώς, η διαμόρφωση του τάφου μιμούταν ένα 
υπνοδωμάτιο ή μάλλον μια αίθουσα συμποσίων, έναν ανδρώνα.392 Υποστηρίζουν δηλαδή 
την ιδέα του τάφου διαμορφωμένου ως οίκου. Ο K. Σισμανίδης όμως αμφισβητεί ότι οι 
τάφοι μιμούνταν ανδρώνες ή αίθουσες συμποσίου393 και απορρίπτει τελείως την άποψη 
που θεωρεί τον ταφικό θάλαμο ως χώρο συμποσίων.394 
 
Ηρωικό συμπόσιο - η κλίνη ως τιμητικό έπιπλο: 

Η παρουσία των κλινών μέσα στους τάφους θα μπορούσε να συνδεθεί 
με τα νεκρόδειπνα που τελούνταν προς τιμήν του νεκρού.395 Την τρίτη ή την ένατη μέρα 
μεταφερόταν από τους συγγενείς τροφή για το νεκρό («περίδειπνον»).396 Ίσως 
τοποθετείτο και η κλίνη του νεκρού στο χώρο που τελούνταν το έσχατο αυτό συμπόσιο, 
ώστε να υποδηλωθεί και η δική του συμμετοχή.397 Στα ύστερα χρόνια της ηρωολατρείας, 
όταν οι νεκροί αφηρωίζονται, φέρνουν τροφή στους τάφους για τους νεκρούς και 
τοποθετείται μια κλίνη για το ηρωικό συμπόσιο.398 Το πρόβλημα όμως με την 
προαναφερθείσα ερμηνεία είναι ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων η 
ψυχή του νεκρού μετά τον ενταφιασμό ή την καύση του σώματος μετέβαινε οριστικά 
στον κόσμο του Άδη.399 Συνεπώς φαντάζει πολύ δύσκολο να πίστευαν πως οι νεκροί 
μπορούσαν να παρευρίσκονται στο νεκρόδειπνο μαζί τους. Ίσως όμως πίσω από την 
παρουσία της κλίνης στο τάφο να μην κρύβεται η πρόθεση υποδήλωσης της πραγματικής 

                                                 
386 Carpenter, Bon (1936), σελ. 301. 
387 Vollmoeller (1901), σελ. 368, Ab.11, 12, taf. 16, Dyggve-Poulsen-Rhomaios (1934), σελ. 346, Taf. 52-

54, 116, Filow (1934), σελ. 121, Taf. 145-150. 
388 Θέμελης, Τουρατσόγλου, (1997), σελ. 147 και Boardman, (1990), σελ. 128. 
389 Σύμφωνα με τις περιπτώσεις των Μακεδονικών τάφων (βλ. Σισμανίδης, (1997), σελ. 194) 
390 Σισμανίδης, (1997), σελ. 194. 
391 Σισμανίδης, (1997), σελ. 228-229. 
392 Kurtz, Boardman, (1994), σελ. 263 και Boardman, (1990), σελ. 128. 
393 Σισμανίδης, (1997), σελ. 183-185. 
394 Σισμανίδης, (1997), σελ. 228-229. 
395 Kubler (1954), σελ. 27. 
396 Boardman (1966), σελ. 2. 
397 Όμως, όταν προσφέρονταν τρόφιμα στο νεκρό δεν έπρεπε να συμμετέχουν και οι ζωντανοί τρώγοντας 

από αυτά. Ωστόσο, γίνονταν και «κοινά» δείπνα με ξεχωρισμένες μερίδες φαγητού για τον νεκρό από 
αυτές των ζωντανών. (Σταμπολίδης, (1996), σελ. 128). 

398 Kurtz, Boardman, (1994), σελ. 263. 
399 Σταμπολίδης, (1996), σελ. 194. 
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παρουσίας του ίδιου του νεκρού (της ψυχής του) στο νεκρόδειπνο, αλλά η επιθυμία 
συμβολισμού μέσα από το έπιπλο της νοητής παρουσίας της ιδέας του. 

Οι D. Kurtz και J. Boardman400 μάλιστα υποστηρίζουν πως στις 
περιπτώσεις ηρωολατρείας υπήρχαν στους τάφους κλίνες για το ηρωικό συμπόσιο του 
νεκρού. Η άποψή τους βασίζεται στα ανάγλυφα (εικ. 58, 96, 175, 197, 202), όπου 
απεικονίζονται ηρωικά συμπόσια με το νεκρό ήρωα να βρίσκεται επάνω σε κλίνη. 

Με αυτά που μόλις αναφέρθηκαν συνδέεται και η σημασία της κλίνης 
ως σύμβολο τιμής. Ο J. Boardman μάλιστα διαπιστώνει εύλογα ότι συνδέονταν με το 
συμπόσιο και ο θάνατος και ο ηρωισμός. Έχει ήδη αναφερθεί πόσο σημαντικό ήταν για 
τους Μακεδόνες το να γευματίζει κάποιος σε κλίνη. Για τον ίδιο μάλλον λόγο, δηλαδή 
ως ηρωικό σύμβολο και ως μέσο απόδοσης τιμής, τοποθετούσαν κλίνες εντός των τάφων 
των νεκρών. Καθώς είχαν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το έπιπλο αυτό για να 
γευματίσουν μόνο όσοι είχαν κάνει κάποια ηρωική πράξη (αυτό ίσχυε τουλάχιστον για 
την περιοχή της Μακεδονίας), η ύπαρξη του εντός του τάφου εξύψωνε το νεκρό στον 
κόσμο των ηρώων. 

Η σύνδεση της κλίνης με το ηρωικό στοιχείο φαίνεται και στην 
αγγειογραφία. Ο Αχιλλέας υποδέχεται τον πατέρα του νεκρού Έκτορα, Πρίαμο, 
ανακεκλιμένος σε κλίνη, ώστε να προβληθεί η υπεροχή του, η ανωτερότητά του και η 
ηρωική του ταυτότητα (εικ. 64, 105, 136, 143, 144, 180, 189). Επίσης, ο κατ’ εξοχήν 
ήρωας, ο Ηρακλής, απεικονίζεται πολύ συχνά ανακεκλιμένος ώστε να τονιστεί το 
ηρωικό του στοιχείο (εικ. 150, 166, 195). Σε κάποιες παραστάσεις μάλιστα (εικ. 151, 
157, 164, 167) εμφανίζεται να συμποσιάζει σε κλίνη και να βρίσκεται η Αθηνά δίπλα 
του. Υποδηλώνεται με αυτό τον τρόπο η θεοποίησή του και η αποδοχή του από τους 
θεούς ως όμοιός τους. Θέλοντας δηλαδή οι αγγειογράφοι να παραστήσουν την εξύψωσή 
του από το επίπεδο του ήρωα, στο ανώτερο του θεού, τον παρουσιάζουν να συμποσιάζει 
σε κλίνη. Όπως και οι ήρωες, παρόμοια προβάλλονται και εξυψώνονται και όσοι από 
τους θνητούς συμποσιάζονται με αυτό τον τρόπο.401 Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα η 
κλίνη λειτουργεί ως θρόνος (εικ. 83, 84, 85) και απεικονίζονται καθισμένοι σε κλίνη ο 
Ποσειδώνας (εικ. 83, 84) ή ο Πλούτων με την Περσεφόνη (εικ. 106).  

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους βλέπουμε ότι δεν ήταν 
τυχαία η ύπαρξη κλινών στους τάφους. Μάλιστα, εντύπωση προξενεί η εύρεση του 
διακόσμου ελληνικών κλινών του 6ου αι. πΧ (τύπου 3 με ορθογώνια  διακοσμημένα 
πόδια) σε τάφους Κελτών ηγεμόνων στις σύγχρονες πόλεις Heuneburg, Grafenbühl και 
Ludwigsburg της ΝΔ Γερμανίας (εικ. 128, 129).402 Οι κλίνες αυτές είχαν εισαχθεί με 
αρκετά έξοδα από την Ελλάδα για να χρησιμοποιηθούν από τους ηγεμόνες, γεγονός που 
δείχνει την ιδιαίτερη σημασία των κλινών. 
 
Επιτύμβιες στήλες: 

Στα ύστερα χρόνια διαδόθηκε στον ελλαδικό χώρο η πρακτική που 
κυριαρχούσε στην Ανατολή, να τοποθετούνται πάνω στους τάφους επιτύμβιες στήλες με 
ανάγλυφη παράσταση ενός νεκρικού συμποσίου,403 στην οποία πρωταγωνιστική μορφή 
ήταν ο ανακεκλιμένος σε κλίνη νεκρός (εικ. 58, 96-99, 107, 109, 175, 197, 202, 214, 
215). Σύμφωνα με την πιο διαδεδομένη άποψη πρόκειται για την απεικόνιση των 
νεκρόδειπνων. Η επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου απόδοσης του νεκρού ίσως 
οφείλεται στην πρόθεση παρουσίασης του νεκρόδειπνου, του έσχατου δείπνου που 
γινόταν προς τιμή του θανόντος και στο οποίο κατά κάποιο τρόπο συμμετείχε νοητά και 
                                                 
400 Kurtz, Boardman, (1994), σελ. 263. 
401 Boardman, (1990), σελ. 128. 
402 Fischer (1990), σελ. 115-127, Boom (2000), σελ. 223-224. 
403 Kurtz, Boardman, (1994), σελ. 130-1. 
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ο ίδιος.404 Επειδή ήταν τιμητικό να γευματίζει κάποιος σε κλίνη, οι συγγενείς ίσως να 
επιθυμούσαν να τους τιμήσουν εξυψώνοντάς τους σε ηρωικό επίπεδο. Τους προσδίδουν 
δηλαδή μέσω της συμποτικής κλίνης ηρωικό κύρος.405 Ο J. Boardman406 μάλιστα 
ερμηνεύοντας τις κλίνες στους τάφους407 και αυτές στις επιτύμβιες στήλες οδηγείται στο 
συμπέρασμα ότι οι κλίνες έχουν μια λειτουργία και συμβολισμό παρόμοια με αυτό των 
θρόνων. Ερμηνεύει τα κοινά χαρακτηριστικά των διάφορων τύπων θρόνων με αυτά των 
αντίστοιχων τύπων κλινών και τα δικαιολογεί στον κοινό συμβολισμό, καθώς και στην 
ιδιαίτερα σημαντική αξία που είχαν και τα δυο έπιπλα. Η παρόμοια λειτουργία των 
κλινών με αυτή των θρόνων είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην Ανατολή και όπως 
υποστηρίζει ο μελετητής, αυτός ήταν ο λόγος που προήλθε η συνήθεια της σύνδεσης των 
συμποτικών κλινών με τους νεκρούς από αυτές τις περιοχές. 

 
Ο Διόνυσος σε κλίνη: 

Σε αρκετές παραστάσεις συναντούμε τον Διόνυσο ανακεκλιμένο σε 
κλίνη (εικ. 26, 59, 74, 86, 88, 93, 148, 149, 154, 155, 163, 165, 216, 219, 221, 222, 223, 
224, 279) να πίνει οίνο, άλλοτε μόνος του και άλλοτε μαζί με την Αριάδνη. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις δεν λειτουργεί η κλίνη ως θρόνος του θεού, αλλά ως συμποσιακή. Καθώς η 
κλίνη χρησιμοποιούνταν στα συμπόσια, είναι φυσικό να αποδίδεται ως συμποσιαστής 
και ο προστάτης θεός του οίνου. Αν και ο θεός έχει χθόνιο χαρακτήρα, στις περιπτώσεις 
αυτές δεν σχετίζεται ο χθόνιος χαρακτήρας του θεού με την κλίνη ως νεκρική.  

                                                 
404 Μια και το δείπνο γινόταν στο νεκροταφείο, εκεί όπου βρισκόταν ο νεκρός. Οι συγγενείς μάλλον 

απέθεταν προσφορές στο τάφο ώστε να συμμετάσχει και αυτός. 
405 Boardman, (1990), σελ. 128. 
406 Boardman, (1990), σελ. 128. 
407 Αυτές στις οποίες τοποθετείται ο νεκρός ή αυτές παριστάνονται γραπτώς στους τοίχους, ή ανάγλυφα 

στη σαρκοφάγο. 
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ΟΙ ΘΡΟΝΟΙ 
(«θρόνος», «καθέδρα», «θάκοι», «›δρανον») 

 
Ο θρόνος είναι το πολυτελές και επιβλητικό τετράποδο κάθισμα.408 Το 

συγκεκριμένο έπιπλο δηλώνεται σχεδόν αποκλειστικά με τον όρο «θρόνος», ο οποίος 
όμως συχνά χρησιμοποιείται πιο γενικά, δηλώνοντας οποιοδήποτε κάθισμα. Οι όροι 
«καθέδρα»409 και «›δρανον»410 δηλώνουν ενίοτε τον θρόνο, αν και συνήθως 
χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τον πάγκο, το βάθρο  ή το κάθισμα στα πλοία411. Ο 
όρος «θάκοι» χρησιμοποιείται από τα ομηρικά χρόνια για να δηλώσει γενικά 
οποιαδήποτε θέση-κάθισμα, ενώ στον ενικό δηλώνει τον τόπο σύσκεψης. Οι 
λεξικογράφοι τον ερμηνεύουν ως θρόνο. 412  

Ο θρόνος είναι το κάθισμα με ράχη, ερεισίνωτο ή ανάκλιση, για την 
στήριξη της πλάτης του καθισμένου και με υπαγκώνια, ερεισίχειρα, για την στήριξη και 
ανάπαυση των χεριών του. Πολύ συχνά όμως υπάρχουν θρόνοι χωρίς ερεισίχειρα413 ή 
λιγότερο συχνά χωρίς ερεισίνωτο.414 Επομένως τα δυο αυτά στοιχεία δεν αποτελούσαν 
πάντα αναγκαίο χαρακτηριστικό τους. Πέρα όμως από αυτές τις διαφοροποιήσεις, οι 
θρόνοι παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία και στη μορφή τους, όπως και σε 
διάφορα άλλα επιμέρους χαρακτηριστικά. Μεγάλες είναι οι διαφορές ως προς τη 
διαμόρφωση και διακόσμηση των ερεισίχειρων. Καθώς η διακόσμηση ήταν πλαστική, ο 
επιπλοποιός λειτουργούσε ως καλλιτέχνης βάζοντας την προσωπική του σφραγίδα στο 
έργο του. Η διαμόρφωση των ερεισίνωτων εμφανίζει επίσης αρκετές διαφοροποιήσεις, 
ως προς τη διακόσμηση, τη μορφή και το ύψος. Στους περισσότερους θρόνους το 
ερεισίνωτο είναι ψηλό και φτάνει ως το λαιμό ή τους ώμους του καθισμένου (είχε 
δηλαδή ύψος γύρω στα 0,60 μ.).415  Σπανιότερα το ύψος του ήταν μέτριο, κάτω από τον 
ώμο του χρήστη (δηλαδή γύρω στα 0,40 με 0,45μ.).416 Αρκετές φορές όμως το 
ερεισίνωτο ήταν χαμηλό και έφτανε ως τη μέση αυτού που καθόταν, δηλαδή γύρω στα 

                                                 
408 Αθήναιος Ναυκρατίτης, Δειπνοσοφιστων, 5, 20: «™kaqšzonto d� kaˆ deipnoàntej oƒ tÒte. pollacoà 
goàn Ð “OmhrÒj fhsin. ˜xe…hj ›zonto kat¦ klismoÚj te qrÒnouj te. Ð g¦r qrÒnoj aÙtÕ mÒnon 
™leuqšriÒj ™stin kaqšdra sÝn Øpopod…J, Óper qrÁnun kaloàntej ™nteàqen aÙtÕn çnÒmasan 
qrÒnon toà qr»sasqai c£rin, Óper ™pˆ toà kaqšzesqai t£ssousin, æj Filht©j. qr»sasqai d� 
plat£nJ ga…V Ûpo.» 

409 Λεξικόν Σουΐδας, Θ 3: «Q©koi: qrÒnoi, kaqšdrai.» 
410 Ησύχιος, Λεξικόν, Ε 510: «›dranon· d…fron, kaqšdran» 
- Λεξικόν Σουΐδας, Ε 265: «`Edr£nwn: qrÒnwn. SofoklÁj· ¢ll' ¥nax ˜dr£nwn, Ópou makra…wni 
sthr…zV scolÍ. kaˆ ™n 'Epigr£mmasi· nhîn q' ›dranon ¢staqšwn ¥gkuran. ¢ntˆ toà ›drasma.» 

411 Λεξικόν Σουΐδας, Ε 255: «`Edèlia: t¦ sanidèmata tîn plo…wn· kur…wj, ™f' ïn oƒ ™rštai 
kaqšzontai. kaqšdrai. À ˜dr£smata, SofoklÁj· » 

412 Λεξικόν Σουΐδας, Θ 3: «Q©koi: qrÒnoi, kaqšdrai.» 
- Ησύχιος, Λεξικόν, Θ 14: «q©kos· kaqšdra, qrÒnoj» 
- Ευστάθιος, Σχόλια εις την Ιλιάδα του Ομήρου, vol.2, p.697, 4-6: «kat¦ „d…an filotim…an ™k perittoà Ð 
poiht¾j perifrastikîj fhsi «lipën ›doj œnqa q£assen«, ½toi ™k£qhto. ™x oá q©koj Ð qrÒnoj 
lšgetai, æj ¢pÕ toà qî Ð qîkoj. Qo£zei m�n g£r, fas…, tÕ tršcei, ma…netai, skirt´, q£asse d� tÕ 
™k£qhto, kaˆ qake‹ k£qhtai, kaˆ q©koj d…froj, kaqšdra tij.» 

413 εικ. 311, 316, 317, 318, 320, 322-325, 326β, 327, 329, 332, 338-342, 344-347, 355, 403, 405-495, 497, 
497, 506, 509, 515, 521, 527, 539β, 543, 549, 559, 569-572 

414 εικ. 55, 356, 359, 403-495, 509, 513, 514, 515, 522, 527, 531, 549, 559, 562 
415 εικ. 58, 197, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 328, 341, 343, 358, 362, 367, 369, 370, 371, 373, 374, 376, 

378, 379, 380, 381, 384, 387-392, 496, 507, 508, 510, 511, 512, 518, 519, 521, 524, 525, 526, 528, 530, 
536-541, 550-558, 560, 561, 564-571.  

416 εικ. 317, 318, 319, 322, 325, 326β, 329, 330, 331, 334-340, 342, 344, 345, 346, 355, 360, 360β, 363, 
364, 365, 366, 372, 375, 377, 379β, 385, 498, 499, 516, 529, 533, 534, 535, 540, 572.  
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0,30μ.417 Παρά τις όλες διαφοροποιήσεις όμως η G. Richter κατάφερε να κατατάξει τους 
θρόνους σε τέσσερις βασικούς τύπους με βάση το σχήμα των ποδιών τους.418  
 
Υλικό κατασκευής  

Το υλικό κατασκευής τους πρέπει να ήταν συνήθως το ξύλο (βλ. εικ. 351, 
352), αν και θα κατασκευάζονταν και μετάλλινοι. Οι θρόνοι συνήθως ήταν πλούσια 
διακοσμημένοι με ζωγραφιστά ανάγλυφα κοσμήματα ή και με επίθετα υλικά.419 Οι 
αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν θρόνους από πολύτιμα υλικά όπως χρυσό και 
ελεφαντοστό (βλ. εικ. 353, 548β)420 ή άργυρο, θρόνους διακοσμημένους με αργυρούς 
ήλους,421 αλλά και πολύχρωμους.422 Χρησιμοποιούνταν βέβαια και λίθινοι θρόνοι όπως 
αυτοί που βρέθηκαν σε ιερά423 ή στις προεδρείες των θεάτρων (εικ. 350).424 
 
Μέγεθος 

Αν και σε σχέση με τις κλίνες, οι θρόνοι φαίνονται σχεδόν πάντα 
χαμηλότεροι (εικ. 55, 58, 107, 197), συγκριτικά με τα άλλα καθίσματα (εικ. 388, 416, 
509, 534β΄, 540) είναι ψηλοί με ύψος πάνω από το γόνατο του καθισμένου (γύρω στα 
0,50 με 0,55μ.).425 Λίγες φορές είναι ακόμα πιο ψηλοί (0,60 με 0,65 μ.),426 ενώ πολύ 
συχνά αποδίδονται σχετικά χαμηλοί, φτάνοντας το ύψος ενός απλού καθίσματος (γύρω 
στα 0,45 μ.).427 Ιδιαίτερα στη ζωφόρο του Θησαυρού των Σιφνίων αποδίδονται μαζί 
θρόνοι, δίφροι και δίφροι οκλαδίες στο ίδιο ύψος (εικ. 360). Λόγω του μεγάλου τους, 

                                                 
417 εικ. 55, 316, 320, 323, 324, 326, 327, 332, 368, 497, 500-505, 521.  
418 Ο Kyrieleis κατατάσσει τους θρόνους σε τύπους ακολουθώντας διαφορετική σειρά (Kyrieleis (1969), 
σελ. 136-194). Βασίζεται όμως και αυτός στα ίδια χαρακτηριστικά των ποδιών. 

419 Richter (1974), σελ. 389. 
420 Αθήναιος Ναυκρατίτης, Δειπνοσοφιστων 5, 34 «kaˆ met¦ taàta DiÕj ½geto pomp¾ kaˆ ¥llwn 

pampÒllwn qeîn kaˆ ™pˆ p©sin 'Alex£ndrou, Öj ™f' ¤rmatoj ™lef£ntwn ¢lhqinîn ™fšreto 
crusoàj, N…khn kaˆ 'Aqhn©n ™x ˜katšrou mšrouj œcwn. ™pÒmpeusan d� kaˆ qrÒnoi polloˆ ™x 
™lšfantoj kaˆ crusoà kateskeuasmšnoi·» 

- Ευστάθιος, Παρεκβολαί εις την Ομήρου Οδύσσεια, vol. 1, page 265, lines 19-26: «ToÝj d� qrÒnouj, oÙ 
lšgei m�n po…aj Ûlhj e„s…n. oŒa crusoàj m�n À ¢rguroàj Ñknîn e„pe‹n, di¦ tÕ ™n tù oÛtw 
pollù tÁj tim…aj Ûlhj ¢p…qanon. ™k l…qwn d�, oÙk ™qšlwn laxeàsai aÙtoÝj, †na m¾ ta‹j 
polut…moij Ûlaij paraq»sei m¾ toiaÚthn Âj dayilîj e�ce kaˆ Ð ¢pšrittoj PÚlioj Nšstwr. m» 
pote d�, kaˆ aÙtoÝj calkoàj d…dwsi noe‹n, sunhnwmšnouj aÙtÒqen to‹j to…coij. diÕ kaˆ ésper 
™ke‹ œfh calkšouj to…couj ¹rmÒsqai œnqa kaˆ œnqa e„j mucÕn ™x oÙdoà, oÛtw kaˆ ™pˆ tîn 
qrÒnwn fhsˆn æj qrÒnoi perˆ to‹con ™rhršdato kaˆ ˜xÁj. Óqen oÙd� ºqšlhsen e„j plšon 
¢posemnànai aÙtoÚj. æj e‡ge ™k marm£rou l…qou Ãsan êknhse e„ k¨n kaˆ perˆ aÙtîn e„pe‹n ti 
semnÕn, æj ™pˆ tîn ™n PÚlJ liq…nwn to…cwn ™po…hse.» 

- Πίνδαρος, Πύθεια Ωδή 4, 260, «n©son· œnqen d' Ümmi Lato…daj œporen LibÚaj ped…on sÝn qeîn 
tima‹j Ñfšllein, ¥stu crusoqrÒnou dianšmein qe‹on Kur£naj ÑrqÒboulon mÁtin ™feuromšnoij.»  

- Αριστοφάνης, Όρνιθαι, 950: «KlÍson, ð crusÒqrone, t¦n tromer£n, kruer£n· nifÒbola ped…a 
polÚpor£ t' ½luqon»  

- Ξενοφώντος, Ελληνικά, 1, 5, 4: «cr»sesqai œfh, § Ð pat¾r aÙtù œdwken· ™¦n d� kaˆ taàta, kaˆ tÕn 
qrÒnon katakÒyein ™f' oá ™k£qhto, Ônta ¢rguroàn  kaˆ crusoàn.» 

421 Όμηρος, Οδύσσεια 7, 162 
422 Σαπφώ, fr. 1, 1: «po]ikilÒqro[n' ¢qan£t'AfrÒdita» 
423 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 2, 31, 3 : «Ôpisqen d� toà naoà Pitqšwj mnÁm£ ™sti, tre‹j d� ™p' 

aÙtù qrÒnoi ke‹ntai l…qou leukoà·» 
424 Haigh (1898), σελ. 123-125, Bieber (1961), σελ. 70. Γώγος (2005), σελ. 127-135. 
425 εικ. 309, 310, 313, 315, 316, 318, 323, 324, 325, 326β, 327, 328, 340, 341, 342, 348, 362, 363, 364, 

369-372, 374-379β, 381, 382, 383, 386, 388, 389, 390, 392, 404, 410, 421, 422, 426, 427, 429, 430, 
432, 433, 437-443, 444β, 446-452, 454-457, 460, 462, 463, 467, 472-476, 478485, 487489, 491, 492, 
493, 495, 497, 498, 500-503, 505, 507-511, 513, 514, 518, 520, 533, 534β-541, 549, 565, 566 

426 εικ. 322, 380, 384, 387, 496, 519, 523 
427 εικ. 311, 317, 319, 320, 326, 329-339, 343-347, 349, 355-361, 367, 368, 385, 391, 403, 405, 406, 406α, 

406β, 412-415, 420, 423, 424, 428, 431, 435, 436, 444, 445, 453, 458, 459, 461, 464, 465, 466, 468, 
477, 486, 490, 494, 499, 504, 506, 512, 515, 516, 517, 521, 522, 524-532, 534, 550-563, 567, 568.  
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συνήθως, ύψους συνοδεύονται από υποπόδιο (εικ. 309, 311, 312, 313, 315, 316, 318, 
321-325, 326β, 327, 328, 340, 348, 362, 363, 364, 369, 370, 371, 374-380, 382, 383, 384, 
386-390, 392, 402, 404, 406β, 408, 410, 411, 415, 416, 421, 422, 424-433, 436-452, 454-
457, 459-488, 491-498, 500-505, 507, 509, 510, 511, 513, 514, 516, 519, 520, 533, 534β-
542, 549, 550, 565, 566, 567),428 προκειμένου να διευκολύνουν την προσέγγιση στο 
έπιπλο, αλλά και για να μην κρέμονται τα πόδια του καθισμένου, ώστε να είναι πιο 
αναπαυτικό, άνετο και ευπρεπές το κάθισμα.429 Στην παράσταση της εικ. 535 η 
Λαοδάμεια χρησιμοποιεί το υποπόδιο για να κατέβει από τον θρόνο. Ιδιαίτερη είναι η 
περίπτωση της εικ. 523, όπου ο καθισμένος θεός χρησιμοποιεί το οριζόντιο στήριγμα 
μεταξύ των ποδιών του επίπλου για να στηρίξει τα πόδια του.  
 
Εξάρτυσις 

Βασισμένοι στους αιγυπτιακούς θρόνους (εικ. 306) υποθέτουμε ότι και 
στους ελληνικούς η επιφάνεια καθίσματος σχηματίζεται από ένα δικτυωτό πλέγμα που 
δενόταν σε τρύπες στο πλαίσιο που το περιέβαλλε. Μάλιστα, στην παράσταση της εικ. 
534 γίνεται προσπάθεια να αποδοθεί το πλέγμα αυτό. Επάνω στην επιφάνεια καθίσματος 
τοποθετούνταν ενίοτε κάποιο μαξιλάρι,430 ώστε να γίνει τι κάθισμα πιο άνετο, αν και δεν 
αποδίδεται τόσο συχνά στην εικονογραφία. Στην περίπτωση μάλιστα του θρόνου της εικ. 
519 χρησιμοποιείται μαξιλάρι και στη ράχη του επίπλου για να γίνει πιο άνετο για την 
πλάτη του καθισμένου.431 Για διακοσμητικό κυρίως λόγο τοποθετείται μερικές φορές 
κάποιο ύφασμα πάνω στο κάθισμα (εικ. 55, 315, 316, 319, 322, 355, 424, 432, 433, 498, 
507, 509, 512, 514, 516, 518, 519, 520, 525, 526, 527, 530, 535-540, 543, 551-557, 561, 
563, 566, 567),432 ενώ υπάρχει περίπτωση να καλύπτεται με ύφασμα όλο το κάτω τμήμα 
του επίπλου (εικ. 327, 346, 513, 521, 533, 549, 559) ή και ολόκληρος ο θρόνος (εικ. 
107).433 Η πρακτική της χρήσης υφασμάτων που κρέμονταν στα έπιπλα προέρχεται από 
την Ανατολή και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη Β. Συρία. Η χρήση τους σε θρόνους 
σύμφωνα με τον Kyrieleis έχει σχέση με ταφικά έθιμα ή την Ηρωολατρεία στα πρώιμα 
χρόνια και από τον 5ο αι. πΧ έχουν σχέση με το χθόνιο.434  

                                                 
428 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 5, 20: «™kaqšzonto d� kaˆ deipnoàntej oƒ tÒte. pollacoà 

goàn Ð “OmhrÒj fhsin. ˜xe…hj ›zonto kat¦ klismoÚj te qrÒnouj te. Ð g¦r qrÒnoj aÙtÕ mÒnon 
™leuqšriÒj ™stin kaqšdra sÝn Øpopod…J, Óper qrÁnun kaloàntej ™nteàqen aÙtÕn çnÒmasan 
qrÒnon toà qr»sasqai c£rin, Óper ™pˆ toà kaqšzesqai t£ssousin, æj Filht©j. qr»sasqai d� 
plat£nJ ga…V Ûpo.» 

429 Η συνοδεία υποποδίου παρατηρείται συχνότερα στους θρόνους τύπου ΙΙΙ που είναι συνήθως πιο ψηλοί  
και αντιθέτως όχι τόσο συχνά σε αυτούς του τύπου Ι. 

430 εικ. 197, 318, 323, 327, 328, 340, 343, 360, 361, 365, 369, 372, 373, 374, 376, 379β, 390, 405, 407, 408, 
411, 412γ, 413, 415, 416, 430, 431, 434, 437, 438, 439, 441-444β, 446, 447, 450, 451, 454, 462-472, 
474-486, 488-493 

431 Richter (1965), σελ. 29.  
432 Όμηρος, Οδύσσεια 20, 149-151: «¥greiq', aƒ m�n dîma kor»sate poipnÚsasai ρ£ssatš t' œn te 

qrÒnois' eÙpoi»toisi t£phtaj b£llete porfuršouj·» 
433 Για την χρήση υφασμάτων στους θρόνους βλ. Όμηρος, Οδύσσεια 10, 352 «t£wn ¹ m�n œballe 

qrÒnois' œni ρ»gea kal¦ porfÚrea kaqÚperq', Øpšnerqe d� l‹q' Øpšballen·» και 17, 86 &17, 
179: «cla…naj m�n katšqento kat¦ klismoÚj te qrÒnouj te», καθώς και Όμηρος, Ιλιάς 9, 200: 
«•Wj ¥ra fwn»saj protšrw ¥ge d‹oj 'AcilleÚj, eŒsen d' ™n klismo‹si t£phs… te porfuršoisin. 
a�ya d� P£troklon prosefèneen ™ggÝj ™Ònta·». 

434 Kyrieleis (1969), σελ. 110. 
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ΤΥΠΟΙ 
 

Θρόνοι της Γεωμετρικής Εποχής 
Στην γεωμετρική περίοδο εμφανίζονται διάφορες παραλλαγές θρόνων, 

δυσδιάκριτες και δυσκολοερμήνευτες όπως οι κλίνες, εξαιτίας της συμβατικής απόδοσης 
των επίπλων. Συνήθως βρίσκονται δίπλα από την νεκρική κλίνη και τα πόδια τους είναι 
όμοια με αυτής. Οι περισσότεροι έχουν ευθεία, κάθετα πόδια (εικ. 303 h, i, j, k, l, n) και 
ψηλό ερεισίνωτο. Τα πόδια αυτά είχαν μάλλον ορθογώνια διατομή.435 Ανάμεσα στα 
πόδια τοποθετούνταν στηρίγματα για την ενίσχυση του επίπλου (εικ. 303 h). Το 
ερεισίνωτο ήταν άλλοτε συμπαγές και άλλοτε σχηματιζόταν από πλαίσιο με πλέγμα ή 
κάλυμμα (εικ. 303 l, n, o).436 Σύμφωνα με τον Laser οι γεωμετρικοί θρόνοι με ορθογώνια 
πόδια σχετίζονται με το χάλκινο ειδώλιο θρόνου της Έγκωμης (εικ. 548α),437 ενώ 
παρόμοιος θρόνος με ορθογώνια πόδια βρέθηκε στο νεκροταφείο της Σαλαμίνας της 
Κύπρου (εικ. 548β). Από τους θρόνους αυτούς ίσως προήλθε ο τύπος 3 με ακόσμητα 
ορθογώνια πόδια. 

Τορνευτά πόδια έχει ο θρόνος 303m  (εικ. 19β), όμοια με της κλίνης 
τύπου IV (εικ. 1b, 18-19β) κατά τον Kyrieleis. Είναι βαριά, χοντρά και τορνευτά. Έχουν 
διευρυμένο ανεστραμμένο απιόσχημο κεντρικό τμήμα και λεπταίνουν σταδιακά προς τα 
άνω και προς τα κάτω για να διευρυνθούν ξανά προς τα κάτω, όπου σχηματίζεται η βάση 
τους. Ο τύπος έχει Μυκηναϊκή προέλευση κατά τον Laser.438 Παραλλαγή των ποδιών 
αυτών αποτελούν τα πρόσθια πόδια του θρόνου της εικ. 303o. Είναι ίδια με τα πόδια των 
δίφρων της Γεωμετρικής Εποχής της εικ. 1061d. Έχουν ανεστραμμένο απιόσχημο άνω 
τμήμα, έντονα διευρυμένο, το οποίο λεπταίνει σταδιακά προς τα κάτω, για να διευρυνθεί 
πάλι στο 1/3 του ύψους του ποδιού, προκειμένου να σχηματιστεί η βάση τους. 
Πιθανότατα δεν είναι τορνετά, αλλά ορθογώνιας διατομής, σανιδόμορφα, κομμένα στο 
σχήμα αυτό, όπως το πόδι κλίνης που βρέθηκε στη Σάμο (εικ. 21). Παρόμοια πόδια 
συναντούνται αργότερα στους θρόνους του ανάγλυφου πίθου με την γέννηση της Αθηνάς 
(εικ. 355), του ανάγλυφου πίνακα με τον φόνο του Αιγίσθου (εικ. 356) και της πήλινης 
γραπτής μετόπης του Θέρμου με την ένθρονη θεά (εικ. 357).439 Η μορφή τους επιβίωσε 
μετέπειτα στους επιβλητικούς δίφρους τύπου 3. Η διαμόρφωση των ποδιών αυτών 
γίνεται αντιληπτή στο χάλκινο ειδώλιο της Περσεφόνης από την Τεγέα (εικ. 1194). 

                                                 
435 Laser (1968), σελ. 48. 
436 Laser (1968), σελ. 49. 
437 Laser (1968), σελ. 49. 
438 Laser (1968), σελ. 22-23. 
439 Laser (1968), σελ. 46. 
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Θρόνοι της Αρχαϊκής-Κλασικής Εποχής 
Η Richter440 και ο Kyrieleis441 διαχωρίζουν τους θρόνους σε τύπους 

ανάλογα με τη διαμόρφωση των ποδιών τους. Γενικά οι θρόνοι χωρίζονται σε τρεις 
βασικές κατηγορίες-τύπους, σε αυτόν με πόδια ζώου, σε αυτόν με τορνευτά πόδια και σε 
αυτόν με ορθογώνια πόδια.  

 
ΤΥΠΟΣ 1: ΘΡΟΝΟΙ ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΖΩΟΥ442 

Στον τύπο αυτό ανήκουν οι θρόνοι που έχουν πόδια με σχήμα ποδιών 
ζώων και κυρίως λέοντος. Ο τύπος είναι πολύ δημοφιλής και εμφανίζεται συχνά στην 
Αρχαϊκή κυρίως Περίοδο. Από τα μέσα του 5ου αι. πΧ εμφανίζεται περιστασιακά μόνο 
και σε μνημεία που σχετίζονται με την Ανατολή.  

 
Κατασκευή-διαμόρφωση: 

Τα πόδια των θρόνων διευρυνόμενα προς τα άνω έχουν ευθεία απόληξη, 
όπως τα πόδια των κλισμών. Σε τόρμους που έχουν διανοιχτεί ψηλά στερεώνονται τα 
οριζόντια στελέχη του πλαισίου (εικ. 324, 329, 332, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 
347). Στην αγγειογραφία οι τόρμοι αυτοί εμφανίζονται άλλοτε ορθογώνιοι (εικ. 210, 311, 
336, 348) και άλλοτε κυκλικοί (εικ. 312, 324, 339, 344, 345, 347). Μάλιστα, σε 
ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι το ερεισίνωτο είναι ενιαίο με τα πίσω πόδια, 
σχηματίζοντας διόγκωση στο σημείο σύνδεσης, όπως συμβαίνει με τις ανακλίσεις των 
κλισμών (εικ. 332, 339, 341). Μπορεί όμως ο τεχνίτης να προτιμήσει να στερεώσει τα 
ξύλα του πλαισίου επάνω στα πόδια με δύο ήλους (εικ. 317). Πολύ συχνά 
κατασκευάζεται πρώτα το οριζόντιο πλαίσιο καθίσματος και τα πόδια στερεώνονται στο 
εσωτερικό του (εικ. 320, 325, 326, 327, 330, 331, 334, 335, 336, 337). 

Αρκετές φορές, ανάμεσα στα πόδια τοποθετούνταν το οριζόντιο στήριγμα 
που κάνει το έπιπλο πιο στιβαρό (εικ. 314, 315, 322, 326, 326β, 330, 331, 332, 334, 335, 
336, 337, 342, 343). Στην περίπτωση του θρόνου της εικ. 332 υπάρχουν δυο στηρίγματα 
που διασταυρώνονται χιαστί. Στο κενό μεταξύ του οριζόντιου στηρίγματος και του 
πλαισίου του καθίσματος προστίθενται πολύ συχνά διακοσμητικές μορφές. Άλλοτε 
υπάρχει ένας (εικ. 322, 330, 331, 334) ή δυο εραλδικά τοποθετημένοι λέοντες (εικ. 322), 
άλλοτε μια σφίγγα (εικ. 332, 335, 336), άλλοτε ένα άνθος λωτού (εικ. 312, 314), άλλοτε 
ένας Πήγασος (εικ. 337) και άλλοτε μια Ίριδα να τρέχει (εικ. 332). Σε μερικές 
περιπτώσεις εμφανίζονται παρόμοιες διακοσμητικές μορφές κάτω από το κάθισμα, χωρίς 
όμως να υπάρχει το οριζόντιο στήριγμα μεταξύ των ποδιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι 
μορφές καταλαμβάνουν ολόκληρο το κενό κάτω από το κάθισμα (εικ. 320, 323, 324, 
325, 333). Η συνήθεια αυτή της τοποθέτησης διακοσμητικών μορφών κάτω από το 
κάθισμα έχει μάλλον αιγυπτιακή προέλευση (εικ. 304). Υπάρχει πάντως μια 
επιφυλακτικότητα για το αν οι μορφές κάτω από τους θρόνους απλά λειτουργούσαν ως 
διακοσμητικά μοτίβα ενταγμένα σε ένα πλαίσιο ή αν ήταν περίοπτες και είχαν 
λειτουργική χρήση ως στηρίγματα του καθίσματος ή αν πρόκειται για εικονογραφική 
συμβατότητα με πρόθεση να αποδοθούν πραγματικές μορφές.443 Ο Kyrieleis απορρίπτει 
την τελευταία υπόθεση, θεωρώντας τις μορφές διακοσμητικές, όπως αυτές κάτω από τα 
ερεισίχειρα444 ή αποτέλεσμα της παρέμβασης των αγγειογράφων στην προσπάθειά τους 

                                                 
440 Richter (1966), σελ. 15. 
441 Kyrieleis (1969), σελ. 131-141 
442 Kyrieleis, (1969), σελ.  182-192. 
443 Στην τελευταία περίπτωση οι μορφές θα είχαν συμβολικό χαρακτήρα και θα υποδήλωναν τη σύνδεση 
με τον χθόνιο κόσμο. Kyrieleis (1969), σελ. 183. 

444 Kyrieleis (1969), σελ. 183-184. 
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να συμπληρώσουν το κενό κάτω από τους θρόνους.445 Πολύ συχνά, η επιφάνεια του 
καθίσματος σκεπάζεται με ύφασμα, του οποίου οι παρυφές κρέμονται (εικ. 315, 316, 
319, 322, 327, 329, 333, 346). 

Οι θρόνοι με πόδια λέοντος έχουν συνήθως μέτριου ύψους, καμπύλο 
ερεισίνωτο που απολήγει σε κεφαλή κύκνου στραμμένη προς τα πίσω (εικ. 55, 314, 316-
347). Σπανιότερα συναντάμε φίδι ή σπείρα (εικ. 315), ανθέμιο (εικ. 309, 310) ή δεν 
υπάρχει καθόλου διακοσμητική απόληξη (εικ. 310, 311). Στους θρόνους του 5ου αι. πΧ το 
ερεισίνωτο αποδίδεται λεπτό, λιτό και ακόσμητο (εικ. 348, 349).  

Τα ερεισίχειρα στηρίζονται σε ένα ή περισσότερα τορνευτά στηρίγματα 
και στερεώνονται στην πίσω πλευρά επάνω στην ανάκλιση (εικ. 315, 326, 328, 331, 334, 
336, 337, 348, 349). Ορισμένες φορές τα ερεισίχειρα έχουν μια διακοσμητική απόληξη 
προς τα εμπρός σε μορφή δίσκου (εικ. 309, 310, 348) ή λεοντοκεφαλής (εικ. 328). 
Συχνότερα όμως οι συγκεκριμένοι θρόνοι δεν έχουν καθόλου ερεισίχειρα (εικ. 315, 316, 
317, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 326β, 327, 329, 332, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 
345, 346, 347) και εμφανίζουν μια προδρομική μορφή κλισμού.  

 
Προέλευση τύπου: 

Η απομίμηση ποδιών ζώου στα πόδια των θρόνων αυτών σύμφωνα με τον 
Baker,446 τη Richter447 και τον Kyrieleis448 προέρχεται από την Αίγυπτο (εικ. 304α, 304β, 
305, 306). Τα πόδια όμως των αιγυπτιακών θρόνων αποδίδονται πιο ρεαλιστικά, με τα 
μπροστινά να διαφέρουν από τα πίσω. Δηλώνονται επίσης τα γόνατα του ζώου με μια 
καμπύλη στο κάθε πίσω πόδι του θρόνου. Τέλος όλα τα πόδια του επίπλου είναι 
στραμμένα προς τα εμπρός, όπως θα συμβαίνει με τα πόδια ενός πραγματικού ζώου. 
Αντιθέτως, στους ελληνικούς θρόνους τα πόδια αποδίδονται πιο σχηματικά και έχουν 
διακοσμητικό χαρακτήρα, απέχοντας από την ρεαλιστική απεικόνιση. Τα μπροστινά 
είναι ίδια με τα πίσω και είναι όλα στραμμένα προς τα έξω.  

Λόγω της χρονικής απόστασης των αιγυπτιακών από τους ελληνικούς 
θρόνους, γίνεται πιθανότερο το πρότυπο να μην πέρασε από την Αίγυπτο άμεσα στην 
Ελλάδα, αλλά μέσω της Ανατολής. Η χρήση ποδιών λέοντος από την Αίγυπτο διαδίδεται 
σε όλη την Ανατολή, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σε διάφορα έπιπλα και με 
διαφορετικό τρόπο από μέρος σε μέρος. Η χρήση ποδιών λέοντος πρέπει να πέρασε από 
τους Φοίνικες (εικ. 307, 307β) στην Κύπρο και στην Ανατολική Ελλάδα, ώστε να 
υιοθετηθούν τα πρότυπα από τους Έλληνες, προσαρμοσμένα όμως στη δική τους 
αισθητική. Το ξύλινο πόδι επίπλου με μορφή ποδιού λέοντος της Υ.Γ. Εποχής που 
βρέθηκε σε φρεάτιο στη Σάμο έχει ακόμα την φυσιοκρατική απόδοση και την ένταση 
των ανατολικών προτύπων. 

 
Πρώιμοι («Λακωνικοί») Θρόνοι: 

Οι πρώιμοι αρχαϊκοί θρόνοι, που συναντούνται συνήθως σε Λακωνικά 
ανάγλυφα και αγγεία, έχουν ψηλό ερεισίνωτο και ερεισίχειρα που στηρίζονται σε 
στελέχη και απολήγουν προς τα εμπρός σε δίσκο (εικ. 58, 309, 310, 311, 312). Έχουν 
ρεαλιστικά αποδιδόμενα πόδια λέοντος με κάμψη στο ύψος του γονάτου, τα οποία είναι 
όλα στραμμένα προς τα εμπρός, όπως συμβαίνει και στους αιγυπτιακούς. Ο Kyrieleis 
μάλιστα υποστηρίζει ότι αυτοί οι θρόνοι αντιγράφουν Αιγυπτιακά πρότυπα.449 Παρά τις 
ομοιότητες μεταξύ λακωνικών και αιγυπτιακών θρόνων, παρατηρούνται και κάποιες 
                                                 
445 Kyrieleis (1969), σελ. 194-195. 
446 Baker (1966), σελ. 259. 
447 Richter, (1966), σελ. 15-16 
448 Kyrieleis (1969), σελ. 184-185. 
449 Kyrieleis (1969), σελ. 184. 
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σημαντικές διαφορές. Κατ’ αρχάς είναι διαφορετική η τεχνική κατασκευής. Στους 
ελληνικούς θρόνους το οριζόντιο πλαίσιο στερεώνεται με γόμφους σε τόρμους στα 
πόδια. Σημαντική διαφορά είναι η παράλειψη των κωνικών βάσεων που έχουν τα 
αιγυπτιακά πόδια κάτω από το πόδι του λέοντος. Η παράλειψη αυτή δίνει ζωντάνια και 
δυναμική στο πόδι και το καθιστά πιο ρεαλιστικό. Αλλάζει επίσης τον συμβολισμό του 
επίπλου κατά τον Kyrieleis,450 καθώς μέσω της επαφής με το χώμα διατηρείται η 
λειτουργία του ζωικού ποδιού. Συμπεραίνει επομένως ότι οι τεχνίτες αντέγραψαν το 
πρότυπο σε μεγάλο βαθμό, αλλά το μετέτρεψαν σε αρκετές ουσιαστικές λεπτομέρειες. 
Προβληματισμό προκαλεί όμως η χρονική απόσταση μεταξύ των αιγυπτιακών και των 
ελληνικών παραδειγμάτων. Παρατηρώντας τα έπιπλα της Ανατολής διαπιστώνουμε ότι η 
απομίμηση ποδιών ζώων και ιδιαίτερα λέοντος στα πόδια των επίπλων ήταν πάρα πολύ 
συνηθισμένη στο μεσοδιάστημα (εικ. 307, 307β). Αν και τα έπιπλα αυτά διαφέρουν 
περισσότερο από τα ελληνικά, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως η μετάβαση του 
προτύπου δεν έγινε άμεσα από την Αίγυπτο, αλλά με αφετηρία την Αίγυπτο πέρασε 
στους ανατολικούς λαούς και από εκεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα ανατολικά στοιχεία στον 
ελλαδικό χώρο.  

 
Β΄ μισό 6ου – αρχές 5ου αι. πΧ: 

Στα μέσα του 6ου αι. πΧ τα πόδια απλοποιούνται σε σχέση με τα 
προγενέστερα και έχουν ορθογώνιο σχήμα, λεπταίνοντας συνήθως σταδιακά προς τα 
κάτω. Συχνά, λίγο πριν το πέλμα λέοντος, εμφανίζουν έντονη μείωση (εικ. 313-326). Σε 
ορισμένα παραδείγματα το άνω ορθογώνιο τμήμα του ποδιού διαχωρίζεται με γραμμή 
από το κατώτερο με το πέλμα λέοντος, υποδηλώνοντας ίσως ότι τα πόδια 
κατασκευάζονταν από δυο διαφορετικά μέρη (εικ. 317, 319, 320, 322, 323, 324). 
Παρατηρώντας την πλάγια όψη του ξύλινου τμήματος ποδιού επίπλου με μορφή ποδιού 
λέοντος που βρέθηκε σε φρέαρ στη Σάμο (εικ. 308), μπορούμε να υποθέσουμε πως 
πρόκειται για το κάτω πρόσθιο τμήμα παρόμοιου ποδιού.  

Ο Kyrieleis διακρίνει τρεις διαφορετικές παραλλαγές αρχαϊκών θρόνων: 
3α: Στα μέσα του 6ου αι. πΧ εμφανίζεται μια ομάδα θρόνων με κοινά χαρακτηριστικά,451 

οι οποίοι έχουν απλοποιημένα πόδια λέοντος και κεκαμμένο ερεισίνωτο με απόληξη 
σε κεφαλή κύκνου (εικ. 314, 315, 316, 326, 333, 334). Σε όλες σχεδόν τις 
απεικονίσεις οι θρόνοι αυτοί χρησιμοποιούνται μόνο από τον Δία. Ο Kyrieleis  
κατατάσσει στους θρόνους αυτούς στην «ομάδα του Διός». Καθώς δεν αποδίδονται 
από τους αγγειογράφους κατασκευαστικές λεπτομέρειες όπως στις απεικονίσεις 
άλλων επίπλων, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι δεν πρόκειται για απεικόνιση 
πραγματικών επίπλων, αλλά για φανταστική απόδοση ενός ιδεατού θεϊκού θρόνου.452 
Πάντως είναι πιθανό οι χαρακτηριστικοί λεπτοί θρόνοι του Ζωγράφου 
Επιτηδευμένου να αποδίδουν μεταλλικά πρότυπα.  

3β: Μια ακόμα παραλλαγή θρόνων εμφανίζεται να έχει επίπεδα κάθετα ορθογώνια πόδια 
που έχουν μορφή ποδιού λέοντος μόνο στην προς τα κάτω απόληξη τους (εικ. 313, 
328, 348, 349).453 Η υπόλοιπη διαμόρφωσή τους είναι όμοια με αυτή των υπόλοιπων 
θρόνων. Οι θρόνοι αυτοί μιμούνται μάλλον ανατολικά πρότυπα454 και εμφανίζονται 
κυρίως κατά τον 5ο αι. πΧ  

3γ: Η τρίτη παραλλαγή που παρατηρεί ο Kyrieleis έχει ως κοινό χαρακτηριστικό την 
κάλυψη του θρόνου με ένα κάλυμμα, που αφήνει να φανεί μόνο το κάτω τμήμα των 

                                                 
450 Kyrieleis (1969), σελ. 185. 
451 Κυρίως σε έργα του Ζωγράφου του Επιτηδευμένου. 
452 Kyrieleis (1969), σελ. 188. 
453 Kyrieleis (1969), σελ. 189. 
454 Kyrieleis (1969), σελ. 192. 
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ποδιών (εικ. 55, 327, 346). Καθώς στους θρόνους αυτούς απεικονίζονται καθισμένοι 
μόνο θεοί του Κάτω Κόσμου και ήρωες / ηρωίδες, διαφαίνεται ο χθόνιος χαρακτήρας 
των καλυμμένων θρόνων.455 

Τα παραδείγματα παρουσιάζουν ομοιομορφία μόνο ως προς τη 
διαμόρφωση των ποδιών. Αντιθέτως παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στη διαμόρφωση 
των υπόλοιπων μερών. Στον περίοπτο θρόνο του αγάλματος της εικ. 348 παρατηρούμε 
πως τα πόδια του έχουν ορθογώνια διατομή και δεν είναι κυλινδρικά, όπως θα 
αναμενόταν. Στο ίδιο παράδειγμα διακρίνονται καθαρά αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες 
του επίπλου.456  

Με το πέρασμα των ετών παρατηρούμε πως οι θρόνοι από πολυποίκιλτοι 
και στιβαροί γίνονται όλο και πιο ανάλαφροι, ραδινοί και λιτοί. Τα πόδια τους αρχικά 
είναι ογκώδη και προσπαθούν σε όλο το μήκος τους να μιμηθούν πόδια ζώου, ενώ από 
τα μέσα του 6ου αι. πΧ απλοποιούνται (εικ. 326β, 328-338), ώστε στα τέλη του ίδιου 
αιώνα  μοιάζουν σαν απλοί κλισμοί με κάθετα πόδια που απολήγουν σε λεοντοπόδαρα 
(εικ. 338, 339, 340, 341). Στα ελάχιστα παραδείγματα του 5ου αι. πΧ βλέπουμε 
ουσιαστικά θρόνους με απλά ορθογώνια πόδια (τύπου 3β΄) που απολήγουν σε πόδι 
λέοντος (εικ. 339, 344, 345, 347, 348, 349). Μετά το β΄ τέταρτο του 5ου αι. πΧ οι θρόνοι 
με ορθογώνια πόδια σχεδόν εκλείπουν και πλέον χρησιμοποιούνται μόνο αυτοί με 
τορνευτά και ορθογώνια πόδια. Αντιθέτως αρχίζει να διαδίδεται όλο και περισσότερο η 
χρήση του κλισμού. Μπορούμε να συμπεράνουμε επομένως πως οι αρχαϊκοί θρόνοι με 
πόδια λέοντος απλοποιούνται σταδιακά, ώστε να εξελιχθούν μετά την αφαίρεση των 
ερεισίχειρων στον κλασικό κλισμό. 

Οι θρόνοι με πόδια ζώου εμφανίζονται κυρίως κατά την Αρχαϊκή Εποχή 
και χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά από τον Δία, την Ήρα, θεούς του Κάτω 
Κόσμου και ήρωες, ενώ δεν εμφανίζονται σχεδόν ποτέ εντός του οίκου να 
χρησιμοποιούνται από τους απλούς ανθρώπους. Καθώς το ζώο είχε δαιμονικό και χθόνιο 
χαρακτήρα στην Αρχαϊκή Περίοδο, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι θρόνοι με πόδια 
ζώου είχαν παρόμοιο χθόνιο χαρακτήρα και ίσως κάποια «μαγική» δύναμη.457 Οι χθόνιες 
θεότητες που κάθονται σε τέτοιους θρόνους υποτάσσουν τις δυνάμεις αυτές και 
κυριαρχούν στο δαιμονικό, άγριο στοιχείο των ζώων. Ενισχυτικό της θέσης αυτής είναι η 
συχνή απεικόνιση λέοντος ή αετού κάτω από τους θρόνους (εικ. 320, 323, 324, 325). Οι 
θρόνοι αυτοί μάλλον δεν ήταν ποτέ ένα οικιακό, καθημερινά χρηστικό έπιπλο. 

                                                 
455 Kyrieleis (1969), σελ. 189-190. 
456 Kyrieleis (1969), σελ. 183. 
457 Kyrieleis (1969), σελ. 194. 
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ΤΥΠΟΣ 2: ΘΡΟΝΟΙ ΜΕ ΤΟΡΝΕΥΤΑ458 ΠΟΔΙΑ459 

Στο τύπο αυτό κατατάσσονται οι θρόνοι που έχουν κυλινδρικά τορνευτά 
πόδια με δακτυλίους και κυρτώσεις (εικ. 351-404). Αυτά απαρτίζονταν από τρία μέρη, 
ένα παχύ πόδιο-βάση χαμηλά, ένα λεπτό μέλος στη μέση460 και ένα πλατύ εξέχον μέλος 
ψηλά με μορφή τρομπέτας που ανοίγει προς τα κάτω (εικ. 31-32, 352, 353).461 Για τη 
τεχνική κατασκευής των επίπλων με τέτοια πόδια είναι χρήσιμες οι παρατηρήσεις του H. 
Kyrieleis462 πάνω σε μια ξύλινη νεκρική κλίνη του 490-490 πΧ που βρέθηκε σε τάφο463 
του νεκροταφείου του Duvanlij της νότιας Βουλγαρίας (εικ. 33). Ξύλινο πόδι ελληνικού 
θρόνου βρέθηκε στην  Αίγυπτο (εικ. 351), ενώ στην Ολυμπία βρέθηκαν δυο πόδια 
θρόνου και τμήμα του οριζόντιου στελέχους του πλαισίου (εικ. 352). Ψηλά σε κάθε πόδι 
έχουν διανοιχτεί δυο τόρμοι, κάθετα ο ένας στον άλλο και σε διαφορετικό ύψος, ώστε να 
στερεωθούν τα οριζόντια στελέχη που θα σχηματίσουν το πλαίσιο καθίσματος. Στο 
οριζόντιο στέλεχος του θρόνου της Ολυμπίας διακρίνονται οι οπές όπου θα δενόταν το 
πλέγμα της επιφάνειας καθίσματος. Αξιοσημείωτο είναι πως τα ξύλινα πόδια θρόνων της 
Αιγύπτου και της Ολυμπίας σχηματίζονται από ένα ενιαίο τμήμα, σε αντίθεση με τα 
πόδια ίδιου τύπου της κλίνης του Duvanlij της νότιας Βουλγαρίας. 

 
Προέλευση τύπου: 

Η Richter464 βλέπει εξάρτηση των ελληνικών θρόνων της Πρώιμης 
Αρχαϊκής Εποχής από τα αντίστοιχα αιγυπτιακά έπιπλα (εικ. 34). Οι ομοιότητα με τα 
αιγυπτιακά έπιπλα οφείλεται στο διογκωμένο άνω τμήμα των ποδιών. Προβληματισμό 
όμως δημιουργεί το μεγάλο χρονικό κενό μεταξύ των αιγυπτιακών και των ελληνικών 
επίπλων. Αντιθέτως, στα ανάγλυφα στο Altintepe (εικ. 395) και στο Toprakkale (εικ. 
395β) της Urartu τα πόδια των θρόνων έχουν την  μορφή των πρώιμων ανατολικών 
κωνικών ποδιών με καμπύλες και κοιλάνσεις και στενό τμήμα με δακτυλίους και αυτά τα 
έπιπλα ήταν σύμφωνα με τον  Kyrieleis τα πρότυπα για την διαμόρφωση του ελληνικού 
τύπου του 6ου αι. πΧ.465 Πιστεύει ότι η μεταλλοτεχνία της Urartu έφτασε τον 7ο αι. πΧ 
στην Ελλάδα και αντιγράφτηκε.466 Η ανατολική επίδραση γίνεται αντιληπτή 
συγκρίνοντας τα τμήματα κωνικών ποδιών που βρέθηκαν στη Nimrud (εικ. 393α, 393β) 
και τον Ασσυριακό θρόνο του ανάγλυφου της Nimrud (εικ. 31α, 394) με τον θρόνο της 
μίτρας της Ολυμπίας (εικ. 31β, 354). Τα πόδια του θρόνου της μίτρας της Ολυμπίας 
έχουν τη μορφή του ανατολικού κωνικού τύπου με ενιαίο περίγραμμα, αλλά με την 
κεντρική διόγκωση και τις εκλεπτύνσεις στα άκρα διατηρεί τα χαρακτηριστικά των 
ποδιών της Γεωμετρικής Εποχής. Τα ανατολικά πρότυπα τροποποιήθηκαν από τους 
Έλληνες διαχωρίζοντας τα τρία μέρη των ποδιών και δημιουργώντας μια ένταση στο 
περίγραμμα, αντίθετα με την ομαλότητα των ανατολικών επίπλων. 

                                                 
458 Με τον όρο «τορνευτά» ερμηνεύω τον Αγγλικό «turned» επειδή φαίνεται να αποδίδει καλύτερα την 
έννοια από τον: «κεκαμμένα» που συναντάται στη μεταφρασμένη στα ελληνικά μελέτη της G. Richter 
(Richter (1974), σελ. 388 και 392). Τον όρο «τορνευτά» χρησιμοποιεί και ο Κ. Σισμανίδης (Σισμανίδης 
(1997), σελ. 32, παραπομπή 48). 

459 Τύπος Α κατά τον H. Kyrieleis (Kyrieleis (1969), σελ. 131-141). 
460 με ένα δαχτυλίδι στη μέση της προς τα κάτω μείωσης. 
461 Kyrieleis (1969), σελ. 119. 
462 Kyrieleis (1969), σελ. 126-127. 
463 Η κλίνη βρισκόταν αρχικά επάνω στον τάφο και μετά έπεσε εντός του. 
464 Richter (1966), σελ. 20. 
465 Kyrieleis, (1969), σελ. 121-122. 
466 Kyrieleis, (1969), σελ. 121-122. 
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Τα ανατολικά πρότυπα ίσως να μην πέρασαν άμεσα στην Ελλάδα, αλλά 
μέσα από Περσικές επιδράσεις των Αχαιμενιδικών επίπλων (εικ. 114, 396, 397, 397β) 
στους Έλληνες της Μικρά Ασίας.  
 
Πρώιμη Αρχαϊκή Περίοδος: 

Στην Πρώιμη Αρχαϊκή Περίοδο επιβιώνει η διαμόρφωση ποδιών της 
ΥΓ Εποχής (εικ. 303m, o) με ανεστραμμένο απιόσχημο κεντρικό τμήμα, έντονα 
διευρυμένο, το οποίο λεπταίνει σταδιακά προς τα κάτω, για να διευρυνθεί πάλι στο 1/3 
του ύψους του ποδιού, προκειμένου να σχηματιστεί η βάση τους (εικ. 355-357). Ενίοτε 
στο σημείο της έντονης λέπτυνσης εμφανίζουν δακτύλιο (εικ. 356, 357). Τα πόδια αυτά 
ίσως είναι επίπεδα και όχι τορνευτά, κρίνοντας από τα πόδια της κλίνης που βρέθηκαν 
στη Σάμο (εικ. 21). Δεν εμφανίζονται στην εικονογραφία θρόνοι με τορνευτά πόδια 
αντίστοιχα των πρώιμων αρχαϊκών κλινών (εικ. 35-57). Ο Kyrieleis πιστεύει ότι στην 
πραγματικότητα υπήρχαν θρόνοι με αντίστοιχα πόδια, αλλά ότι δεν απεικονίζονταν.467 
 
Ύστερη Αρχαϊκή-Κλασική Περίοδος: 

Από τα μέσα του 6ου αι. πΧ, μετά από έντονη ανομοιογένεια (εικ. 358, 
359), η μορφή του τύπου αποκρυσταλλώνεται αποκτώντας τα βασικά του 
χαρακτηριστικά.468 Το 525 πΧ εμφανίζεται ήδη διαμορφωμένος ο κλασικός τύπος στη 
ζωφόρο του θησαυρού των Σιφνίων (εικ. 360). Τα πόδια του 6ου αι. πΧ έχουν εύθραυστες 
αναλογίες με τα λεπτά μέρη. Το περίγραμμα ομαλοποιείται τον 5ο  αι. πΧ με την 
ισορροπία των μερών, ώστε να γίνει το έπιπλο πιο στιβαρό. 

Οι θρόνοι με τορνευτά πόδια χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με αυτούς 
με τα πόδια ζώου στην Aρχαϊκή Εποχή ή με αυτούς με τα ορθογώνια πόδια στην 
Κλασική Εποχή (εικ. 362), αλλά δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα δημοφιλείς όπως οι άλλοι τύποι. 
Έχουν όμως σταθερά χαρακτηριστικά και μεγάλη διάρκεια παρουσίας. Μάλιστα, ενώ οι 
Πέρσες ανέμειξαν στοιχεία διαφορετικών τύπων θρόνων, οι Έλληνες απέφυγαν τους 
υβριδικούς τύπους των Περσών και φύλαξαν την διαφορετικότητα των τύπων τους.469 

Το ερεισίνωτο των θρόνων του τύπου 2 όταν υπάρχει είναι συνήθως 
ψηλό (εικ. 354, 358, 360, 361, 362, 365, 366, 369, 370-381) και στερεώνεται στην άνω 
απόληξη των ποδιών μάλλον μέσα σε τόρμους  (εικ. 362, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 
377, 379, 384, 385, 388, 390, 392), ενώ σπανιότερα είναι ενιαίο με τα πίσω πόδια (εικ. 
354, 358, 360β, 369, 387). Στους πρωιμότερους θρόνους συχνά απολήγει σε κεφάλι ζώου 
(εικ. 366) ή ανθέμια (εικ. 358, 378, 380). Ο Kyrieleis πιστεύει ότι ήταν πρόσθετο και 
μπορούσε να αφαιρεθεί470 και κατατάσσει τα ερεισίνωτα των θρόνων σε τέσσερις 
τύπους471: 

1. Το ψηλό, λοξό και καμπύλο ερεισίνωτο εμφανίζεται στους θρόνους του 6ου αι. πΧ 
(Εικ. 354, 358, 360, 361). Πρόκειται για την πρωιμότερη μορφή ερεισίνωτου με 
Αιγαιακό χαρακτήρα, καθώς εμφανίζεται σε μυκηναϊκά και Υ. Ελλαδικά ειδώλια 
και πιο μετά στα ελεφαντοστέινα της Nimrud και στα ανάγλυφα της Shamra.  

2. Το ψηλό, κάθετο, με καμπτόμενη άνω απόληξη και περιστασιακά με απόληξη 
κεφαλιών πτηνών ερεισίνωτο εμφανίζεται στα τέλη του 6ου και κατά το α΄ 
τέταρτο του 5ου αι. πΧ (εικ. 360β, 362, 364, 365). 

3. Το χαμηλό, κάθετο ερεισίνωτο με οριζόντιο μέλος ψηλά του οποίου οι απολήξεις 
προς τα έξω διακοσμούνται με δίσκους εμφανίζεται τον 5ο αι. πΧ (εικ. 359, 367). 

                                                 
467 Kyrieleis (1969), σελ. 133. 
468 Richter (1966), σελ. 20. 
469 Richter (1966), σελ. 20. 
470 Kyrieleis (1969), σελ. 136. 
471 Kyrieleis (1969), σελ. 136-137. 
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4. Το ψηλό, κάθετο ερεισίνωτο με τη μορφή πλαισίου διαμορφωμένο από κάθετα 
στελέχη που στο άνω τους τμήμα τέμνονται από οριζόντιο μέλος, διαδίδεται 
κυρίως κατά τον 4ο αι. πΧ (εικ. 370-377, 382, 383, 387). Εντός του πλαισίου  
υπάρχει πλέγμα (εικ. 392). Οι κάθετοι κανόνες ενίοτε εξέχουν προς τα άνω και 
έχουν διακοσμημένες με ανθέμια απολήξεις (εικ. 373, 377, 378, 382, 387, 392). 
Συνήθως έχουν ορθογώνια διατομή (εικ. 378), αν και εμφανίζονται και 
κυλινδρικοί (εικ. 379). Το οριζόντιο άνω μέλος συνήθως εξέχει στα πλάγια 
εκατέρωθεν (εικ. 380, 386) και ενίοτε φέρει διακόσμηση ανθεμίων (εικ. 378, 
392). Κάποιες φορές είναι πλατύ και κυρτό, έχοντας μορφή ανάκλισης των 
κλισμών (εικ. 369, 379, 379β) και στα απουλικά αγγεία του 4ου αι. πΧ είναι 
ιδιαίτερα πλατύ και πλούσια διακοσμημένο (εικ. 384, 488, 390, 391).  

Τα ερεισίχειρα των θρόνων του τύπου 2 μπορεί να είναι απλά και 
κυλινδρικά (εικ. 351, 368, 374, 383, 392) ή να καταλήγουν εμπρός σε ανθέμιο ή κεφαλή 
κριού (εικ. 358, 360-364, 372, 375, 376, 377, 382). Πίσω  εισχωρούν στο ερεισίνωτο για 
να στηριχθούν (εικ. 360β, 362, 365, 370, 372, 373, 374, 379, 384, 392) ή σπανιότερα 
έχουν ανεξάρτητα στηρίγματα (εικ. 363, 364, 404). Εμπρός στηρίζονται είτε σε μικρό 
ιωνικό κιονίσκο (εικ. 363, 364, 365, 377, 383), είτε σε ανθρώπινη μορφή (εικ. 360, 368), 
είτε σε καθισμένη σφίγγα ή σειρήνα (εικ. 362, 367, 370, 372-376, 379, 382, 384, 386, 
392). Μερικές φορές υπάρχουν και πρόσθετα ενδιάμεσα στηρίγματα (εικ. 360β, 365) ή 
διακοσμητικοί ορθογώνιοι πίνακες (εικ. 363, 364). Τα πρόσθια στηρίγματα των 
ερεισίχειρων πατούν επάνω στο αντίστοιχο πρόσθιο πόδι. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση 
που τα ερεισίχειρα στηρίζονται απευθείας πάνω στο υπερυψωμένο τμήμα των ποδιών 
χωρίς τη μεσολάβηση στηρίγματος (εικ. 361, 366). 

Οι διακοσμητικές μορφές που κοσμούν τους θρόνους με τορνευτά 
πόδια κατασκευάζονται από πολύτιμο υλικό, ελεφαντόδοντο ή μέταλλο, πρακτική που 
έχει ανατολική προέλευση, όπως φαίνεται στους φοινικικούς θρόνους και σε αυτούς της 
Β. Συρίας.472  

 
4ος αιώνας: 

Τροποποιήσεις στη διαμόρφωση των ποδιών παρατηρούνται κατά τον 
4ο αι. πΧ. Το σχέδιο γίνεται λεπτότερο, οι αναλογίες πιο ραδινές, τα πόδια επιμηκύνονται  
και οι καμπύλες εντείνονται (εικ. 379, 380, 381, 384-392). Χαρακτηριστική είναι η 
προσθήκη επιπλέον δακτυλίων και καμπύλων, ήδη από τα μέσα του 5ου αι. πΧ (εικ. 390). 
Από το β΄ τέταρτο του 4ου αι. πΧ αυξάνεται η διακοσμητικότητα με την ένθετη 
διακόσμηση (εικ. 379, 384) μάλλον ελασμάτων χρυσού.473 Χρησιμοποιούνται επίσης 
συναρμολογημένα μεταλλικά μέρη που σπάνε την ενότητα του περιγράμματος, κατά το 
πρότυπο των περσικών επίπλων.474 Ο τύπος παύει να εμφανίζεται στα τέλη του 4ου αι. 
πΧ.475 

                                                 
472 Kyrieleis (1969), σελ. 139. 
473 Kyrieleis (1969), σελ. 139. 
474 Kyrieleis (1969), σελ. 140. 
475 Kyrieleis (1969), σελ. 134. 
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Περσικές επιδράσεις: 
Μετά τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και την επαφή των Ελλήνων 

με την Ανατολή εισβάλλουν στον ελλαδικό χώρο περσικές αρχές αισθητικής και φόρμες. 
Αρχίζουν να υιοθετούνται τα αρθρωτά μέλη με τους διαδοχικούς δακτυλίους των 
περσικών επίπλων και με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται ένας νέος τύπος θρόνων, 
γνωστός ως ελληνοπερσικός (εικ. 401α, 401β). Παρατηρώντας τους περσικούς θρόνους 
στις εικ. 396, 397, 397β και τα πόδια των θρόνων από ελεφαντοστό από τη Nysa και το 
Senschirli (εικ. 399, 400), γίνονται αντιληπτές οι επιρροές τους στους ελληνοπερσικούς 
θρόνους. Νωρίτερα οι Έλληνες αντέγραψαν αυτούσιους περσικούς θρόνους σε ορισμένες 
περιπτώσεις, όπως στον θρόνο του Δία στην ανατολική ζωφόρο του Παρθενώνα (εικ. 
367) και στην ανατολική πλευρά του μνημείου των Αρπυιών της Ξάνθου (εικ. 343). Οι 
θρόνοι αυτοί συνυπάρχουν με τα ελληνικά έπιπλα. Την εποχή αυτή έχει διαμορφωθεί ήδη 
ο ελληνικός τύπος 2 των θρόνων, ο οποίος μένει ανεπηρέαστος πλέον από τον ανατολικό 
τύπο. Η πιστή αντιγραφή ξένων τύπων, χωρίς αυτοί να υιοθετηθούν από τους 
επιπλοποιούς οφείλεται στην πρόθεση των καλλιτεχνών να αποδώσουν πολυτέλεια.476 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει σύμφωνα  με τον Kyrieleis477 ο θρόνος των τελών του 6ου/ 
αρχών του 5ου αι. πΧ που βρέθηκε στο Beth Pelet (Tell Fara)478 της νότιας Παλαιστίνης 
(εικ. 398), τον οποίο θεωρεί ελληνοπερσικό, καθώς αντιγράφει τα τορνευτά πόδια των 
ελληνικών θρόνων, συνδυάζοντάς τα όμως με πλήθος περσικών στοιχείων όσον αφορά 
στη μορφή και τη τεχνική με τη συναρμολόγηση των μεταλλικών μερών και το υλικό 
(χαλκός).479 Λίγο αργότερα εμφανίζονται ελληνοπερσικοί θρόνοι με πόδια του ελληνικού 
τύπου 2, αλλά και με περσικό κάλυμμα και ενίοτε με τους επιπλέον δακτυλίους των 
περσικών θρόνων (εικ. 401α). Στις περιπτώσεις αυτές οι καλλιτέχνες δείχνουν 
ενδιαφέρον για τους ανατολικούς τύπους, αντιγράφοντας επιλεκτικά κάποια 
χαρακτηριστικά τους σκόπιμα, θέλοντας να δηλώσουν ότι ο ένθρονος είναι άρχοντας της 
Ανατολής.480 Μετά τον Αλέξανδρο, η επικράτηση του ελληνοπερσικού τύπου ήταν 
τέτοια, που ακόμα και στα νομίσματα αποδίδεται ο Δίας καθισμένος σε τέτοιο θρόνο με 
πολλαπλούς δακτυλίους (εικ. 401β). 

 

                                                 
476 Kyrieleis (1969), σελ. 145. 
477 Kyrieleis (1969), σελ. 141-144. 
478 Βλ. Flinders Petrie (1930).  
479 Κάτι ανίστοιχο πιστεύει ότι ισχύει και για τα πόδια που βρέθηκαν στην Al Mina, ενώ για τα αιγυπτιακά 
ξύλινα πόδια πιστεύει ότι είναι προϊόντα Περσών ή Αιγυπτίων κατασκευαστών. 

480 Kyrieleis (1969), σελ. 151. 
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ΤΥΠΟΣ 2β΄: ΘΡΟΝΟΙ-ΔΙΦΡΟΙ ΜΕ ΤΟΡΝΕΥΤΑ ΠΟΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΡΕΙΣΙΝΩΤΟ 
 

Στην εικονογραφία και κυρίως στα επιτύμβια ανάγλυφα του 4ου  αι. πΧ 
απεικονίζεται ιδιαίτερα συχνά ένα κάθισμα με πανομοιότυπη διαμόρφωση των ποδιών, 
αλλά χωρίς ερεισίνωτο ή ερεισίχειρα (εικ. 405-495, 717). Η Richter θεωρεί τα καθίσματα 
αυτά δίφρους και ορίζει μάλιστα έναν ξεχωριστό τύπο (τύπος 2) για να τα κατατάξει.481 
Επειδή όμως δεν έχουν καμία τυπολογική διαφορά από τους θρόνους, ο Kyrieleis τα 
κατατάσσει σε ένα ξεχωριστό τύπο θρόνων (Τύπος Α α΄).482 Εμφανίζουν μάλιστα τον 
όγκο και την επιβλητικότητά τους και συνοδεύονται σχεδόν πάντα από υποπόδιο, παρόλο 
που η απουσία ερεισίχειρων και ερεισίνωτων αλλάζει την μορφή και τον χαρακτήρα 
τους. Διατηρώντας τη σημασία των θρόνων, θα ήταν λάθος να μην τα αντιμετωπίσουμε 
ως τέτοιους εξ αιτίας της απουσίας κάποιων χαρακτηριστικών τους. Αντίθετα, οι δίφροι 
έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα ως απλά, λιτά, φορητά και κοντά κατά κύριο λόγο 
καθίσματα. Όμως, αν και οι θρόνοι έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό το ότι μένουν 
αμετακίνητοι, τα επιβλητικά αυτά καθίσματα χωρίς ερεισίχειρα και ερεισίνωτα έχουν σε 
κάποιο βαθμό ως χαρατηριστικό την φορητότητα των δίφρων, καθώς βλέπουμε να 
απεικονίζεται μια υπηρέτρια να μεταφέρει ένα τέτοιο κάθισμα (εικ. 412γ, 717). Συνεπώς 
δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε με απόλυτη βεβαιότητα τα καθίσματα αυτά θρόνους ή 
δίφρους. Εξάλλου ο όρος θρόνος σημαίνει στη γενική του έννοια κάθισμα. 

Πρόκειται μάλλον για μια εξέλιξη των θρόνων κατά τον 4ο  αι. πΧ, 
όπου οι θρόνοι χάνουν την πλάτη τους και γίνονται έτσι πιο ανάλαφροι και ίσως πιο 
εύκολοι στην χρήση. Η απλούστευση αυτή ίσως οφείλεται στη διάδοση της χρήσης τους. 
Οι θρόνοι την εποχή αυτή δεν είναι αποκλειστικά το θεϊκό ή βασιλικό κάθισμα, αλλά 
πλέον εμφανίζονται ως το πιο επιβλητικό οικιακό έπιπλο που χρησιμοποιείται 
καθημερινά από την κυρία του οίκου. 

Πόδια τέτοιων δίφρων-θρόνων βρέθηκαν στο Ναό της Άρτεμης στην 
Έφεσο483 και στην Αίγυπτο (εικ. 351).484 Σε φρεάτιο στην Ολυμπία βρέθηκε ολόκληρος 
τέτοιος θρόνος (εικ. 352), ο οποίος όμως τελικά δεν διασώθηκε. Τα πόδια 
κατασκευάζονται από ένα ενιαίο κομμάτι ξύλου και τορνεύονται ώστε να αποκτήσουν το 
γνώριμο σχήμα. Ψηλά έχουν τόρμους (εικ. 406) για τη στερέωση των οριζόντιων 
στελεχών που σχηματίζουν το πλαίσιο καθίσματος. Σχοινιά ή δερμάτινοι τένοντες 
στερεώνονταν σε μικρότερες οπές που είχαν διανοιχτεί στο πλαίσιο, ώστε να σχηματιστεί 
το πλέγμα του καθίσματος. Η κορυφή του άνω μέρους των ποδιών εξέχει ελαφρώς πάνω 
από το πλαίσιο καθίσματος, βοηθώντας έτσι να συγκρατηθεί το μαξιλάρι στη θέση του. 
Στα έπιπλα του 4ου αι. πΧ κάποιες φορές χρησιμοποιούνται οριζόντια λεπτά στηρίγματα 
μεταξύ των ποδιών για την ενίσχυση της στιβαρότητας. Στο κενό μεταξύ του 
στηρίγματος και του πλαισίου καθίσματος αναπτύσσεται διακόσμηση (εικ. 415, 16, 418, 
419, 420, 422). Ίσως τοποθετούνταν και κάποιες ξύλινες ή από άλλο υλικό πλάκες στο 
κενό που υπήρχε στις πλάγιες πλευρές μεταξύ του άνω πλαισίου και των οριζόντιων 
στηριγμάτων, όπως συμβαίνει με τις κλίνες με τορνευτά πόδια της εποχής (εικ. 102-106). 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατασκευή των δίφρων-θρόνων που απεικονίζονται 
στις αττικές επιτύμβιες στήλες του 4ου αι. πΧ. Το πλαίσιο του καθίσματος είναι ιδιαίτερα 
πλατύ και εκτείνεται μέχρι τα άκρα του επίπλου περιβάλλοντας το άνω τμήμα των 
ποδιών. Αμέσως κάτω από το πλατύ στέλεχος του πλαισίου αποδίδεται δεύτερο 
στενότερο στέλεχος που εκτείνεται πλέον στο εσωτερικό μήκος μεταξύ των ποδιών (εικ. 
430, 431, 442-444β, 4446, 447, 448, 453-492, 494, 495). Το υποκείμενο αυτό στέλεχος 
                                                 
481 Richter (1966), σελ. 40-41. 
482 Kyrieleis (1969), σελ. 131. 
483 Hogarth D,G., Excavations at Ephesus 306, Ns 47-50. 
484 στο Metropolitan Museum τώρα. Richter (1966), σελ. 40. 
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πρέπει να είναι το στήριγμα που τοποθετείται μεταξύ των ποδιών, προκειμένου να γίνει 
το κάθισμα στιβαρότερο. 

Αυτοί οι δίφροι-θρόνοι ακολουθούν την εξέλιξη αυτών με ερεισίνωτο. 
Δεν εμφανίζονται στην εικονογραφία θρόνοι με τορνευτά πόδια αντίστοιχα των πρώιμων 
αρχαϊκών κλινών. Ο Kyrieleis πιστεύει ότι υπήρχαν στην πραγματικότητα θρόνοι με 
αντίστοιχα πόδια, αλλά δεν απεικονίζονταν.485 Τον 5ο  αι. πΧ τα πόδια έχουν ομαλό 
περίγραμμα με ισορροπία των μερών, ώστε να είναι το έπιπλο στιβαρό.486 Τον 4ο  αι. πΧ 
τα πόδια από κομψά και εκλεπτυσμένα γίνονται αδέξια487 και οι γραμμές πιο 
καμπύλες.488 Επίσης, οι αναλογίες γίνονται πιο ραδινές489 και ενίοτε εμφανίζονται 
περισσότεροι διακοσμητικοί δακτύλιοι (εικ. 407, 412β, 418, 420, 717). Συχνά, αυξάνεται 
η διακοσμητικότητα με την ένθετη διακόσμηση (εικ. 407, 416, 418). Ο τύπος παύει να 
εμφανίζεται στα τέλη του 4ου αι. πΧ, όπως συνέβη και με τους θρόνους με ερεισίνωτο.490 

                                                 
485 Kyrieleis (1969), σελ. 133. 
486 εικ. 405, 406, 424, 428. 
487 εικ. 406α, 406β, 408, 410, 411, 413, 418, 421, 422, 435, 437, 439, 441, 450, 454, 456, 457, 475, 484. 
488 εικ. 406β, 407, 409, 411, 412β, 412γ, 413, 420, 429-495. 
489 εικ. 409, 412, 412β, 412γ, 414, 415, 416, 429, 440, 446, 447, 469, 478, 485, 487. 
490 Kyrieleis (1969), σελ. 134. 
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ΤΥΠΟΣ 3: ΘΡΟΝΟΙ ΜΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΟΔΙΑ491 
 

Α. Με διακοσμημένα ορθογώνια πόδια: 
Στον τύπο 3 κατατάσσονται οι θρόνοι με ορθογώνια, επίπεδα πόδια. 

Στη διαδεδομένη μορφή τους το καθένα έφερε συνήθως στο μέσο ή στο 1/3 του ύψους 
της πλατιάς του όψης ανάγλυφη ή γραπτή διακόσμηση. Συνήθως αποδιδόταν ένα ζεύγος 
κάθετων αντιθετικών ανθεμίων διαμορφωμένων από γλώσσες σε ακτινωτή διάταξη, από 
τις οποίες οι ακραίες εξέχουν έχοντας μορφή ελίκων. Το καθένα καταλάμβανε ολόκληρο 
το πλάτος του ποδιού. Ανάμεσα στα ανθέμια αποδιδόταν πλαστικά ένα ζεύγος ελίκων 
διαμορφωμένων με εγκοπές.492 Η κάθε μία από αυτές απέληγε σε οφθαλμό. Ένα ζεύγος 
οφθαλμών υπήρχε και στο κέντρο, ανάμεσα στις εγκοπές. Στους πρώιμους θρόνους, πριν 
ακόμα οριστικοποιηθούν τα χαρακτηριστικά, αντί για δυο αντιθετικά ανθέμια 
εμφανίζεται μόνο ένα πάνω από τις εγκοπές (εικ. 496, 500).  

 
Προέλευση τύπου: 

Η Richter πιστεύει πως πρόδρομοι αυτών των θρόνων ήταν κάποιοι 
Αιγυπτιακοί με ορθογώνια επίπεδα πόδια (εικ. 544, 545), οι οποίοι όμως απέχουν 
χρονικά από τα ελληνικά έπιπλα. Πρέπει να αποτελούν μάλλον εξέλιξη των 
παραδειγμάτων της Γεωμετρικής Εποχής (εικ. 303 h, i, j, k, l, n), τα οποία σχετίζονται με 
τους Κυπριακούς θρόνους (εικ. 548α, 548β). Στην Κύπρο το πρότυπο πέρασε από την 
Φοινίκη, καθώς θρόνοι με ορθογώνια ακόσμητα πόδια εμφανίζονται σε ελαφαντοστέινα 
ανάγλυφα (εικ. 546, 547). Η διακόσμηση των ορθογώνιων ποδιών έχει πολλά κοινά 
στοιχεία με τον Ιωνικό Ρυθμό της αρχιτεκτονικής και επομένως ο τόπος προέλευσης της 
επινόησης πιθανότατα ήταν η ανατολική Ελλάδα και συγκεκριμένα η Ιωνία.493 Η τελική 
πάντως διαμόρφωση και σύνθεση που δίνει κομψότητα και ελαφρότητα στο έπιπλο, 
αποτελεί ελληνική έμπνευση.494  

 
6ος αι. πΧ: 

Κατά την πρώιμη Αρχαϊκή Εποχή, οι θρόνοι με ορθογώνια πόδια 
παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται 
πολλές παραλλαγές. Τα πλατιά σανιδόμορφα πόδια που εμφανίζονται στις πρώιμες 
αρχαϊκές κλίνες (εικ. 132, 133, 134, 136, 142), κυρίως στα Κορινθιακά αγγεία, δεν 
εμφανίζονται στους θρόνους. Στα μέσα του 6ου αι. πΧ τα πόδια εμφανίζουν την εγκοπή 
στο 1/3 του ύψους τους, δεν έχουν ακόμα την επίστεψη με τους έλικες και εδράζονται σε 
βάση (εικ. 496-501). Στο γ΄ τέταρτο του 6ου η εγκοπή εμφανίζεται συχνότερα στο μέσο 
του ύψους τους και πλέον δεν εδράζονται σε βάση (εικ. 502-505). Οι θρόνοι με 
ορθογώνια πόδια χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με αυτούς με τα πόδια ζώου στην 
Αρχαϊκή Εποχή (εικ. 322) και με αυτούς με τορνευτά πόδια (εικ. 362). Κατά τον 6ο αι. 
πΧ τα πόδια χαρακτηρίζονται από αυστηρότητα και λιτότητα.  

 

                                                 
491 Τύπος Β κατά τον H. Kyrieleis (Kyrieleis (1969), σελ. 157-172). 
492 Σε ορισμένες περιπτώσεις τα πόδια ήταν ενιαία και η διακόσμηση αποδιδόταν με εγχάραξη χωρίς να 
διακοπεί η ενότητα του περγράμματος. 

493 Boardman, (1990), σελ. 126. 
494 Kyrieleis, (1969), σελ. 174-177. 
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5ος αι. πΧ: 
Στις αρχές του 5ο αι. πΧ σπάει η αυστηρότητα του περιγράμματος και 

αρχίζουν ενίοτε οι γραμμές να αποκτούν μια κίνηση (εικ. 512, 513,-517, 519). Πλέον τα 
πόδια επιστέφονται από το επίκρανο με τους έλικες. Αυτή την εποχή οι θρόνοι με 
ορθογώνια πόδια επικρατούν έναντι αυτών με τα πόδια ζώων και γίνονται ιδιαίτερα 
δημοφιλείς. Στο α΄ τέταρτο του 5ου αι. πΧ εμφανίζονται ενίοτε και σανιδόμορφα πόδια, 
με ευθύ περίγραμμα και περιορισμένες εγκοπές (εικ. 509, 513, 521, 526). Στο β΄ τέταρτο 
του 5ου το περίγραμμα των ποδιών είναι συνήθως ευθύ, τα πόδια μειώνονται ελαφρώς 
προς τα κάτω και γενικά χαρακτηρίζονται από λιτότητα (εικ. 521-527, 531, 532). Η 
λιτότητα είναι εμφανής και στη διαμόρφωση των ερεισίχειρων, τα οποία είναι χαμηλά 
και στηρίζονται άμεσα στην επίστεψη των ποδιών. Μετά τα μέσα του 5ου αι. πΧ ο τύπος 
αρχίζει να εμπλουτίζεται, οι γραμμές αποκτούν κίνηση και στο περίγραμμα 
παρατηρούνται εντάσεις (εικ. 529, 530).  

 
4ος αι. πΧ: 

Κατά τον 4ο αι. πΧ υποχωρεί η λιτότητα των προηγούμενων ετών και 
επικρατούν πλέον στοιχεία διακοσμητικότητας. Στο περίγραμμα των ποδιών  
εμφανίζονται καμπύλες, οι αναλογίες παύουν να είναι αρμονικές και το έπιπλο γίνεται 
πιο ραδινό (εικ. 533-543). 

 
Κατασκευή-διαμόρφωση: 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του  Kyrieleis για τις αντίστοιχες κλίνες, 
το κάθε πόδι κατασκευαζόταν από μια πλατιά σανίδα λεπτού πάχους, διαστάσεων 0,15 μ 
ως προς το πλάτος και 0,05-0,06μ ως προς το πάχος. Με αυτό τον τρόπο 
κατασκευάζονταν τα πόδια ευκολότερα και πιο οικονομικά, μια και θα βρίσκονταν στην 
αγορά με μεγάλη ευκολία ξύλα ως σανίδες ή θα ήταν πολύ πιο απλή και εύκολη η 
διαμόρφωση του ξύλου.495 Τα πόδια έφεραν στο άνω τους τμήμα ορθογώνιους τόρμους 
όπου στερεώνονταν οι γόμφοι στους οποίους απέληγαν τα οριζόντια στελέχη του 
πλαισίου (βλ. εικ. 552-557). Οι τόρμοι αυτοί αποδίδονται συχνά και στις απεικονίσεις 
των θρόνων (εικ. 496, 497, 499, 507, 519, 521, 522, 529, 531, 535, 537, 541). Στους 
θρόνους του 6ου αι. πΧ όμως φαίνεται να χρησιμοποιείται διαφορετική τεχνική, καθώς 
πρώτα κατασκευαζόταν ένα ορθογώνιο οριζόντιο πλαίσιο με τόρμους στις αντίθετες 
πλευρές και έπειτα στερεώνονταν τα πόδια στο εσωτερικό του πλαισίου (εικ. 499, 497, 
500, 501, 504). Από τα τέλη του 6ου αι. πΧ η τεχνική αλλάζει και τα οριζόντια στελέχη 
στερεώνονται στο άνω τμήμα των ποδιών, όπως έχει ήδη περιγραφεί (εικ. 499, 502, 505, 
507, 552-557).  

Αν και στις περισσότερες απεικονίσεις τέτοιων θρόνων η 
διακοσμημένη όψη του ποδιού αποδίδεται στην πλάγια πλευρά του επίπλου, θεωρείται 
πιθανότερο να πρόκειται για εικονογραφική συμβατότητα χάριν της διακοσμητικότητας. 
Η απεικόνιση της πρόσθιας όψης των θρόνων δεν εξυπηρετούσε τους καλλιτέχνες στην 
απόδοση των μορφών και των κινήσεων και γι’ αυτό επέλεγαν την απεικόνιση της 
πλάγιας όψης των θρόνων.496 Καθώς όμως η πλατιά διακοσμημένη πλευρά των ποδιών 
βρισκόταν στην  πρόσθια και οπίσθια πλευρά των θρόνων, στα πλάγια φαινόταν μόνο η 
λεπτή ακόσμητη πλευρά των ποδιών (όπως στο θρόνο της επιτύμβιας στήλης της εικ. 
197). Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα απεικόνιζαν στις παραστάσεις τους την 

                                                 
495 πράγμα που δεν μπορούσε να ισχύει για τους άλλους τύπους κλινών, όπως αυτές με τορνευτά πόδια. 
496 Κάτι τέτοιο δεν ίσχυε στις κλίνες που εξυπηρετούσε η απόδοση της πλάγιας διακοσμημένης πλευράς 
τους.  
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διακοσμημένη πρόσθια όψη των ποδιών, σαν να βρισκόταν όμως στα πλάγια.497 
Ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις όπου αποδίδεται η πρόσθια όψη των θρόνων (εικ. 505, 512, 
523). Η υπόθεσή μας επιβεβαιώνεται από τα περίοπτα αγάλματα με ένθρονους που έχουν 
βρεθεί (εικ. 499, 519), από τους λίθινους θρόνους που έχουν αποκαλυφθεί σε τάφους 
(εικ. 542, 543), αλλά και από ύστερες παραστάσεις της αγγειογραφίας όπου αποδίδονται 
οι θρόνοι κατά τα 2/3 (εικ. 535, 537-541). Εδώ η διακοσμητικότητα θα εξυπηρετούνταν 
και με την τοποθέτηση της πλατιάς πλευράς στα πλάγια. Καθώς όμως επιδιώκεται 
περισσότερο η αληθοφάνεια, τα πόδια αποδίδονται όπως θα ήταν και στα πραγματικά 
έπιπλα.  

Τον 6ο αι. πΧ τα πόδια έχουν επίπεδη προς τα άνω απόληξη, χωρίς 
κάποια επίστεψη (εικ. 496-505, 508-510, 516). Από τις αρχές του 5ου αι. πΧ τα πόδια 
επιστέφονται από ένα «επίκρανο» με έλικες (εικ. 507, 512-515, 517-520, 522-528, 530-
541, 543), αν και εμφανίζονται σπάνια μερικοί θρόνοι χωρίς επίκρανο να επιστέφει τα 
πόδια (εικ. 521, 529, 542). Το πρώτο παράδειγμα θρόνου με επίστεψη στα πόδια είναι ο 
θρόνος από το μνημείο των Αρπυιών της Ξάνθου (εικ. 507). Αυτή η επίστεψη 
εμφανίστηκε στις κλίνες μισό αιώνα νωρίτερα, όταν άρχισε να προστίθεται η ανάκλιση 
στη μια πλευρά τους. Το γεγονός αυτό μας δείχνει ότι η συγκεκριμένη επίστεψη, που 
στις κλίνες είχε λειτουργικό χαρακτήρα, αντιγράφεται μαζί με τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά των ποδιών στους θρόνους, έχοντας όμως μόνο διακοσμητική 
σημασία.498 Το άνω τμήμα των ποδιών σχεδόν πάντα εξείχε πάνω από το πλαίσιο 
καθίσματος, είτε υπήρχε η επίστεψη με τις έλικες, είτε όχι. Τα πόδια στηρίζονται στα 
πρώιμα παραδείγματα του 6ου αι. πΧ μέχρι τις αρχές του 5ου σε ορθογώνια βάση (εικ. 
496-501, 512, 513).  

Συχνά, τα πόδια έφεραν πέρα από τα ανθέμια και επιπλέον διακόσμηση 
στο άνω τμήμα, συνήθως ένα ακτινωτό αστέρι (εικ. 513, 515, 520, 521, 523, 525, 526, 
527) ή ρόδακα (εικ. 496, 509, 514, 516, 530, 535, 540). Ενίοτε, προστίθεται κάποιο 
αβακωτό (εικ. 515, 524, 534, 540), ταινίες (εικ. 514, μαίανδρος (εικ. 516), στιγμωτοί 
ρόμβοι (εικ. 523) ή ορθογώνια περιβαλλόμενα από στιγμές (εικ. 538). Σε μερικές 
περιπτώσεις φέρουν διακόσμηση ακόμα επάνω στο πλαίσιο καθίσματος (εικ. 496, 498, 
500, 516, 527, 532, 534, 536, 540, 541). Η διακόσμηση ήταν γραπτή, ανάγλυφη ή 
ένθετη. 

Οι θρόνοι με ορθογώνια πόδια έχουν μερικές φορές οριζόντιο στήριγμα 
που ενώνει τα πόδια μεταξύ τους, ώστε το έπιπλο να γίνει πιο σταθερό (εικ. 496, 507, 
514, 516, 517, 519, 522, 523, 525, 526, 532, 539-543) και ενίοτε να χρησιμεύει για τη 
στήριξη των ποδιών του καθισμένου (εικ. 523). Στο κενό μεταξύ του οριζόντιου 
στελέχους και του πλαισίου του καθίσματος τοποθετείται ενίοτε ως διακόσμηση ένα 
ανθέμιο με βλαστούς (εικ. 514) ή έλικες (εικ. 540, 541) ή κάποιο κάθετο στήριγμα στο 
κέντρο (εικ. 522, 525, 526). Υπάρχουν περιπτώσεις που κάτω από τον θρόνο 
παριστάνονται διακοσμητικές μορφές χωρίς όμως να υπάρχει το οριζόντιο στήριγμα (εικ. 
497, 502, 503, 504, 509). 

Στους πρώιμους θρόνους τα ερεισίχειρα σχηματίζονταν από 
ορθογώνιους παραλληλεπίπεδους δοκούς, που προς τα πίσω εισχωρούσαν μέσα στις 
κάθετες δοκούς του ερεισίνωτου, ενώ προς τα εμπρός στερεώνονταν επάνω σε ευρύ 
στήριγμα επάνω στα πρόσθια πόδια. Κατά τον 5ο αι. πΧ στερεώνονταν συνήθως 
απευθείας επάνω στις ελικωτές επιστέψεις των ποδιών (εικ. 512, 513, 514, 520, 522, 523, 
525, 526, 528, 530, 531, 532, 535, 539β) και ήταν σχεδόν πάντα χαμηλά και 
διακοσμημένα. Στα παραδείγματα του 4ου αι. πΧ κυρίως μεσολαβεί κάποιο άλλο 
                                                 
497 Αυτή η τάση σταματά από τα μέσα του 5ου αι. πΧ όταν αποδίδεται η ακόσμητη πλάγια όψη εξ αιτίας της 
προτίμησης της απλότητας.  

498 Kyrieleis (1969), σελ. 164. 
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στήριγμα μεταξύ των ποδιών και των ερεισίχειρων (εικ. 197, 499, 511, 516) ή μεταξύ 
των ερεισίχειρων και των επικράνων που επιστέφουν τα πόδια (εικ. 516, 517, 533, 534β-
542). Τα στηρίγματα έχουν μορφή είτε απλού στελέχους (εικ. 197, 499, 511, 517, 518, 
519, 534β), είτε κιονίσκου (εικ. 507, 516), είτε ανθρώπινης μορφής (εικ. 541), είτε 
σφίγγας κατά τον 4ο αι. πΧ (εικ. 533, 535, 537-540). Τον 4ο αι. πΧ τα ερεισίχειρα είναι 
ψηλά και κυλινδρικά (εικ. 535-541). Τα ερεισίχειρα των θρόνων απολήγουν μερικές 
φορές εμπρός σε ανθέμιο (εικ. 511, 512, 530), λεοντοκεφαλή (εικ. 526) ή κατά τον 4ο αι. 
πΧ σε κυκλικό δίσκο (εικ. 536, 537, 539, 540). Ιδιόμορφες είναι οι περιπτώσεις 
αρχαϊκών θρόνων, όπου απευθείας επάνω στις επιστέψεις των ποδιών εδράζεται ένα 
οριζόντιο στέλεχος και πάνω σε αυτό στερεώνονται τα τορνευτά στηρίγματα που 
κρατούν τα ερεισίχειρα (εικ. 507, 518, 519). Το χαμηλό αυτό δεύτερο στέλεχος δεν 
χρησιμεύει ως υπαγκώνιο, αλλά για να συγκρατεί το μαξιλάρι του καθίσματος.499  

Το ερεισίνωτο, όταν υπάρχει, είναι συνήθως ψηλό.500 Γενικά 
παρατηρείται ανομοιομορφία ως προς τη διαμόρφωση του ερεισίνωτου, σε αντίθεση με 
την τυπολογική ομοιομορφία του κάτω τμήματος του καθίσματος.501 Ο Kyrieleis 
διαχωρίζει τα ερεισίνωτα των πρώιμων θρόνων σε δυο τύπους. Στον πρώτο τύπο 
κατατάσσει αυτά που απεικονίζονται καμπύλα στα πλάγια, με απόληξη σε μορφή 
σπείρας (εικ. 496), ανθεμίου (εικ. 524, 525, 526) ή κεφαλής κύκνου (εικ. 496, 501, 507, 
508), αλλά αγνοούμε την πραγματική τους μορφή. Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσει το 
ευθύ κάθετο ερεισίνωτο που στηρίζεται στα δυο πίσω πόδια (εικ. 197, 498, 499, 512, 
516, 518, 519, 522, 529, 535).502 Όπως μας δείχνουν κάποιες απεικονίσεις (εικ. 498, 512, 
519), το ερεισίνωτο σχηματιζόταν από δυο κάθετα στελέχη που επιστέφονταν από ένα 
οριζόντιο μέλος. Μεταξύ των δυο κάθετων στελεχών, στη μέση του ύψους τους ή 
χαμηλότερα, υπήρχε και ένα δεύτερο οριζόντιο. Με αυτό τον τρόπο σχηματίζεται ένα 
ορθογώνιο πλαίσιο, εντός του οποίου στερεωνόταν πλέγμα (εικ. 498), αν και κάποιες 
φορές αφηνόταν κενό (εικ. 512, 529, 535). Από τα τέλη του 5ου αι. πΧ και κυρίως κατά 
τη διάρκεια του 4ου αι. πΧ, οι άκρες του οριζόντιου μέλους που επιστέφει το ερεισίνωτο 
εξέχουν στα πλάγια και πολλάκις απολήγουν εκατέρωθεν σε ανθέμιο (εικ. 511, 528, 534, 
539). Μερικές φορές επάνω του βρίσκονται σφίγγες ή νίκες. Στους θρόνους της 
Απουλίας του 4ου αι. πΧ το οριζόντιο μέλος γίνεται πλατύ και πλούσια διακοσμημένο 
(εικ. 537-541). Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση των αρχαϊκών παραδειγμάτων του β΄ μισού 
του 6ου αι. πΧ, όπου επάνω σε κάθε πίσω πόδι έχει τοποθετηθεί μια μορφή σε σχήμα 
λεοντοκεφαλής (εικ. 503, 504), γλαύκας (εικ. 502), σφίγγας (εικ. 509) ή ίππου (εικ. 497, 
505). Ανάμεσά τους ίσως να υπήρχε οριζόντιο στέλεχος, αλλιώς θα είχαν αποκλειστικά 
διακοσμητικό χαρακτήρα.  

 
 

                                                 
499 Kyrieleis (1969), σελ. 160. 
500 Σπανιότερα χαμηλό  
501 Το γεγονός αυτό σύμφωνα με τον Kyrieleis μας δείχνει ότι τα ερεισίνωτα ήταν χωριστά 

κατασκευασμένα και αρμόζανε στους καθιερωμένους τύπους θρόνων. Kyrieleis, (1969), σελ. 161. 
502 Kyrieleis (1969), σελ. 161. 
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Β. Με ακόσμητα ορθογώνια πόδια503: 
Αν και εμφανίζονται σποραδικά θρόνοι με ακόσμητα ορθογώνια πόδια 

από νωρίς (εικ. 549, 550), ο τύπος αρχίζει να διαμορφώνεται με ενιαία χαρακτηριστικά 
από τα τέλη του 6ου αι. πΧ. (εικ. 551-557). Οι θρόνοι αυτοί έχουν πόδια με ορθογώνια 
διατομή και ενιαίο περίγραμμα, που στηρίζονται σε βάση. Ψηλά έχουν διανοιχτεί τόρμοι 
για την στερέωση των στελεχών του πλαισίου. Την εποχή αυτή δεν έχουν ακόμα 
επίστεψη με έλικες.  

Τα περισσότερα παραδείγματα θρόνων με ακόσμητα πόδια  
εμφανίζονται τον 5ο αι. πΧ, παραγκωνίζοντας προσωρινά αυτούς με διακοσμημένα 
πόδια. Πρόκειται για μια τοπική αττική παραλλαγή των θρόνων με ορθογώνια 
διακοσμημένα με ανθέμια πόδια, που επικράτησε τον 5ο αι. πΧ, όπως συνέβη και με τις 
κλίνες (εικ. 559-567). Μετά το πέρας της Αρχαϊκής Εποχής, στην Αττική αφαιρούν τα 
διακοσμητικά χαρακτηριστικά και κατασκευάζουν τους θρόνους με επίπεδα ακόσμητα 
πόδια ενιαίας αδιάσπαστης μορφής. Με αυτό τον τρόπο τα έπιπλα αρμόζουν στη λιτή 
αισθητική της εποχής και η μορφή τους γίνεται πιο ομαλή και αδιάσπαστη.504 Συνεπώς 
δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελούν άμεση εξέλιξη των παραδειγμάτων της 
Γεωμετρικής Εποχής (εικ. 303 h, i, j, k, l, n) και των κυπριακών θρόνων (εικ. 548α, 
548β). Ορισμένα παραδείγματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν μεταβατικά από τον 
διακοσμητικό αρχαϊκό στον λιτό κλασικό τύπο (εικ. 509, 520, 521, 526), καθώς 
διατηρώντας τα διακοσμητικά στοιχεία, είτε έχουν ευθύ περίγραμμα, είτε αφαιρούν τις 
πλάγιες εγκοπές. Στην εικονογραφία παρατηρούμε για ένα διάστημα κάποια συνύπαρξη 
της παλιάς μορφής με τα διακοσμημένα πόδια, με τη νέα μορφή με τα ακόσμητα πόδια. 
Στην πραγματικότητα όμως δεν συνυπήρξαν οι δυο μορφές των επίπλων. Ίσως οι 
απεικονίσεις τους μόνο να ήταν σύγχρονες, λόγω της μακροβιότητας κάποιων 
εργαστηρίων αγγειογραφίας, τα οποία συνεχίζουν να αναπαράγουν τις παλιές μορφές, 
όταν τα νεότερα εργαστήρια απεικονίζουν τις εξελιγμένες μορφές των επίπλων,505 ώστε 
η αγγειογραφία να μη αντικατοπτρίζει την πραγματική εξέλιξη των επίπλων.  

Κατά την πρώιμη Κλασική Περίοδο απλοποιείται η μορφή των ποδιών 
και αρχίζει να εμφανίζεται επίστεψη με έλικες πάνω στην οποία στηρίζονταν τα 
ερεισίχειρα, όπως στους θρόνους με διακοσμημένα πόδια (εικ. 559, 560, 562, 563). 
Συχνά η επίστεψη αυτή παραλείπεται και τα ερεισίχειρα στηρίζονται στα προτεταμένα 
πόδια (εικ. 558, 565, 567), σε τορνευτό στήριγμα (εικ. 561), με τη μορφή σφίγγας (εικ. 
566) ή σε επίστεψη με μορφή «αγγείου» (εικ. 564), όμοια με των κλινών. 

Στις αρχές του 4ου αι. πΧ οι θρόνοι με ακόσμητα πόδια συναντούνται 
πλέον σπανίως (εικ. 565-567).  

 

                                                 
503 Τύπος C κατά τον H. Kyrieleis (Kyrieleis, (1969), σελ. 177-178). 
504 Kyrieleis (1969), σελ. 177. 
505 Kyrieleis (1969), σελ. 177. 
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ΤΥΠΟΣ 4: ΘΡΟΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 
Οι θρόνοι με συμπαγείς πλευρές και ερεισίνωτο δεν έχουν ξεχωριστά 

πόδια αλλά ενιαίες συμπαγείς επιφάνειες (εικ. 569-572).506  Είναι λιτοί και απέριττοι ως 
τον 4ο αι. πΧ που γίνονται διακοσμημένοι και εντυπωσιακοί με καμπύλα τοιχώματα. Οι 
πλάγιες πλευρές απολήγουν σε σχηματοποιημένα ζωικά πόδια ή σε ολόκληρες 
τερατώδεις μορφές, ενώ συχνά το ανάγλυφο συνεχίζει στην πλάγια πλευρά των θρόνων. 

Αντίθετα με τις καμπύλες γραμμές που κυριαρχούν στα ύστερα χρόνια, 
οι πιο πρώιμοι έχουν ευθείες γραμμές. Στο κάτω τους τμήμα οι επιφάνειες είναι κάθετες 
και επίπεδες με κάθετο επίπεδο ερεισίνωτο (εικ. 569, 570). Στο άνω τμήμα του 
ερεισίνωτου το οριζόντιο μέλος εξέχει εκατέρωθεν προς τα πλάγια και φέρει διακόσμηση 
ανθεμίου. Οι θρόνοι αυτοί είναι σπάνιοι στην Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή και γίνονται 
ιδιαίτερα δημοφιλείς από την Ελληνιστική Εποχή και έπειτα. 

Ενιαίες πλάγιες πλευρές φαίνονται να έχουν οι θρόνοι στους πίνακες 
των Λοκρών της Κάτω Ιταλίας. Είναι όμως πιθανότερο σε αυτές τις παραστάσεις να 
αποδίδεται κάποιο κάλυμμα πάνω στον θρόνο.507 

                                                 
506 Pritchett (1956), σελ. 218. 
507 Richter (1965)β, σελ. 107-110. 
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ΧΡΗΣΗ 
Ο θρόνος είναι το πιο άνετο και ξεκούραστο κάθισμα σύμφωνα με τα 

λεγόμενα και του Αθήναιου.508 Η άνεσή τους είναι εμφανέστατη, καθώς τα ερεισίχειρα 
και τα ερεισίνωτα επιτρέπουν στον χρήστη να αναπαύει τα χέρια και την πλάτη του, 
καθώς αγκαλιάζει ολόκληρο σχεδόν το σώμα του.509  

 
Βασιλικοί θρόνοι: 

Εκτός από την άνεση, χαρακτηριστικό των θρόνων είναι η πολυτέλεια. 
Είναι ένα ογκώδες, στιβαρό, επιβλητικό, αλλά και πλούσια διακοσμημένο κάθισμα, που 
θα προσέδιδε κύρος στον καθισμένο έναντι των άλλων. Για τον λόγο αυτό θεωρείται 
κάθισμα αυτών που κατέχουν εξουσία. Άλλωστε και ο όρος «θρόνος» είναι δηλωτικό της 
βασιλικής εξουσίας, 510 ενώ το ίδιο το έπιπλο λειτουργεί ως σύμβολο εξουσίας.511  

Ο θρόνος είναι το κάθισμα των βασιλιάδων. Έτσι ο Ηρόδοτος512 μιλά 
για τον θρόνο του μυθικού βασιλιά Μίδα, στον οποίο καθόταν όταν δίκαζε, θέμα που 
παριστάνεται και στην εικονογραφία (εικ. 366, 404). Άλλοι βασιλιάδες που 
παριστάνονται ένθρονοι είναι ο Αγαμέμνονας (εικ. 356), ο Αίγισθος (εικ. 512, 522, 531, 
550, 379;), ο Λυκομήδης (εικ. 403), ο Κροίσος (εικ. 513) και ο Δαρείος (εικ. 540). Ο 
θρόνος σαν βασιλικό έπιπλο βρισκόταν μέσα στα ομηρικά Μέγαρα, όπως αυτό του 
Οδυσσέα ή του Αλκίνοου.513 Από τους αρχαίους συγγραφείς αναφέρεται και ο βασιλιάς 
των θεών, ο Δίας να κάθεται σε θρόνο,514 ο οποίος παριστάνεται και στην αγγειογραφία 
ένθρονος (εικ. 311(;), 412(;), 314(;), 315-326β΄, 329, 330-335, 337, 342, 346, 355, 361, 
368 (;), 379β, 384, 385, 416, 418, 496, 497, 498, 500-505, 509, 520, 523, 525, 526, 

                                                 
508 Αθήναιος Ναυκρατίτης, Δειπνοσοφιστών , 5, 20: «™kaqšzonto d� kaˆ deipnoàntej oƒ tÒte. pollacoà 

goàn Ð “OmhrÒj fhsin (a `145). ˜xe…hj ›zonto kat¦ klismoÚj te qrÒnouj te. Ð g¦r qrÒnoj aÙtÕ 
mÒnon ™leuqšriÒj ™stin kaqšdra sÝn Øpopod…J, Óper qrÁnun kaloàntej ™nteàqen aÙtÕn 
çnÒmasan qrÒnon toà qr»sasqai c£rin, Óper ™pˆ toà kaqšzesqai t£ssousin, æj Filht©j (fr. 
21 Bach). qr»sasqai d� plat£nJ ga…V Ûpo.» 

509 Αντίστοιχη λειτουργία έχουν σήμερα οι πολυθρόνες. 
510 Αισχύλος, Χοηφόροι, 572: «e„ d' oân ¢me…yw balÕn ˜rke…wn pulîn k¢ke‹non ™n qrÒnoisin eØr»sw 

patrÒj, À kaˆ molën œpeit£ m' oƒ kat¦ stÒma ™re‹, s£f' ‡sqi, kaˆ kat' ÑfqalmoÝj kale‹n, prˆn 
aÙtÕn e„pe‹n 'podapÕj Ð xšnoj;» 

Σοφοκλής, Αντιγόνη, 164: «toàto m�n t¦ La�ou sšbontaj e„dëj eâ qrÒnwn ¢eˆ kr£th» και 173: «™gë 
kr£th d¾ p£nta kaˆ qrÒnouj œcw» 

Σοφοκλής, Οιδίπους επί κολωνώ, 1293: «GÁj ™k patróaj ™xel»lamai fug£j, to‹j so‹j pan£rcoij 
oÛnek' ™nqake‹n qrÒnoij gonÍ pefukëj ºx…oun geraitšrv.» 

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, 399: «Ön d¾ sÝ peir´j ™kbale‹n, dokîn qrÒnoij parastat»sein to‹j 
Kreonte…oij pšlaj.» 

Σοφοκλής, Ηλέκτρα, 267: «”Epeita po…aj ¹mšraj doke‹j m' ¥gein, Ótan qrÒnoij A‡gisqon ™nqakoànt' 
‡dw to‹sin patróoij» 

Αισχύλος, Προμηθεύς Δεσμώτης,910-912: «patrÕj d' ¢r¦ KrÒnou tÒt' ½dh pantelîj kranq»setai, ¿n 
™kp…tnwn ºr©to dhnaiîn qrÒnwn.» 

511 Richter (1966), σελ. 14. 
512 Ηροδότος Ιστορίες, 1, 14: «'Anšqhke g¦r d¾ kaˆ M…dhj tÕn basil»ion qrÒnon ™j tÕn prokat…zwn  

™d…kaze, ™Ònta ¢xioqšhton·» 
513 Όμηρος, Οδύσσεια , 7, 95-7: «™n d� qrÒnoi perˆ to‹con ™rhršdat' œnqa kaˆ œnqa ™j mucÕn ™x 

oÙdo‹o diamperšj, œnq' ™nˆ pšploi leptoˆ ™ännhtoi bebl»ato, œrga gunaikîn. », 8, 421-2: «to‹sin 
d' ¹gemÒneu' ƒerÕn mšnoj 'AlkinÒoio, ™lqÒntej d� kaq‹zon ™n Øyhlo‹si qrÒnoisi. » 

514 Θεόκριτος, Θύρσις ή Ωιδη 7, 93: «'Luk…da f…le, poll¦ m�n ¥lla NÚmfai kºm� d…daxan ¢n' êrea 
boukolšonta ™sql£, t£ pou kaˆ ZhnÕj ™pˆ qrÒnon ¥gage f£ma·» 

- Αισχύλος Ευμαινίδες 229: «Co.  mšgaj g¦r œmpaj p¦r DiÕj qrÒnoij lšgV· ™gë d', ¥gei g¦r aŒma 
mhtrùon, d…kaj mšteimi tÒnde fîta k¢kkunhgšsw.» και  

- Όμηρος Ιλιάς 8, 442: «aÙtÕj d� crÚseion ™pˆ qrÒnon eÙrÚopa ZeÝj  ›zeto, tù d' ØpÕ possˆ mšgaj 
pelem…zet' ”Olumpoj.». 
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530β΄, 549, 559, 563). Ο Δίας αποδίδεται και στα λατρευτικά του αγάλματα ένθρονος.515 
Ένθρονος επίσης απεικονίζεται και ο βασιλιάς της θάλασσας, ο Ποσειδώνας (εικ. 514, 
521). Ως σύμβολο εξουσίας λειτουργούν στις περιοχές που υπόκειντο την περσική 
κυριαρχία και οι θρόνοι των Σατραπών (εικ. 401α). 

Πολύ συχνά σε θρόνο κάθονται και οι γυναίκες των βασιλιάδων, οι 
βασίλισσες, είτε μαζί τους (εικ. 328, 358, 359, 360β΄, 509, 521), είτε σε ξεχωριστό θρόνο 
παραπλεύρως (εικ. 310, 315, 322, 329, 379β, 390, 392, 496, 559). Έτσι βλέπουμε τη 
βασίλισσα των θεών, την Ήρα να αποδίδεται ένθρονη (εικ. 315, 322, 329, 336, 340, 349, 
360, 361, 367, 379β, 384, 496, 509, 529, 530, 541, 559, 561, 564, 568). Γνωστό είναι και 
το επεισόδιο της παγίδευσής της από τον μαγικό θρόνο του Ηφαίστου. Ένθρονες 
συναντάμε τη βασίλισσα του βυθού Αμφιτρίτη (εικ. 515), τη βασίλισσα του Κάτω 
Κόσμου Περσεφόνη (εικ. 328, 390, 536), τη βασίλισσα Λαοδάμεια (εικ. 535), την 
Ανδρομέδα (εικ. 387) και την Ελένη (εικ. 354), καθώς και τη γυναίκα του Ηρακλή τη 
Διηάνειρα (εικ. 411). Σε θρόνο αποδίδεται συνήθως και η Κυβέλη (εικ. 533), θεά που 
θεωρείται μητέρα των θεών. 

Στη δημοκρατική Αθήνα θρόνους χρησιμοποιούσαν οι Πρυτάνεις στο 
Πρυτανείο,516 υποδηλώνοντας έτσι την εξουσία που κατείχαν. Οι θρόνοι αναφέρονταν 
και ως καθίσματα της δικαστικής αρχής στην ομηρική κοινωνία, όπου κάθονταν οι 
γέροντες όταν δίκαζαν στα δικαστήρια αλλά και στη αγορά.517 Στην Ακρόπολη των 
Αθηνών έχει βρεθεί άγαλμα γραφέα καθισμένου σε θρόνο-δίφρο (εικ. 405). Αν 
αναλογιστούμε ότι ο Γραμματέας ήταν δημόσιο αξίωμα, ο θρόνος λειτουργούσε και σε 
αυτή την περίπτωση ως σύμβολο εξουσίας. 
 
Ιεροί θρόνοι: 

Ο θρόνος είναι θεϊκό κάθισμα518 και καθισμένοι σε θρόνο αποδίδονται 
και άλλοι, «απλοί» θεοί. Γνωστός είναι ο θρόνος του Απόλλωνα στις Αμύκλες, έργο του 
Βαθυκλή.519 Ένθρονος αποδίδεται ο Απόλλωνας και στην παράσταση της εικ. 528. Ο 
Παυσανίας βλέπει στην Επίδαυρο520 το άγαλμα του ένθρονου θεοποιημένου Ασκληπιού 
όπως αποδίδεται και στην παράσταση της εικ. 377. Καθισμένες σε θρόνο συναντούμε 
την Αφροδίτη (εικ. 524, 560), την Αθηνά (εικ. 360, 532), όπως και άλλες γυναικείες 
θεότητες (εικ. 310, 341, 348, 357, 359 (;), 360, 362, 367, 378, 406, 507, 510, 511, 519, 
562, 569, 570). Με το πέρασμα των χρόνων οι θρόνοι άρχισαν να αντιμετωπίζονται ως 

                                                 
515 όπως σε αυτό της Ολυμπίας (Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις 5,11,2: «Ð d� qrÒnoj poik…loj m�n 

crusù kaˆ l…qoij, poik…loj d� kaˆ ™bšnJ te kaˆ ™lšfant… ™sti· kaˆ zù£ te ™p' aÙtoà grafÍ 
memimhmšna kaˆ ¢g£lmat£ ™stin e„rgasmšna. ») 

516 Αριστοφάνης, Βάτραχοι, 761-765: «OI. NÒmoj tij ™nq£d' ™stˆ ke…menoj ¢pÕ tîn tecnîn, Ósai 
meg£lai kaˆ dexia…, tÕn ¥riston Ônta tîn ˜autoà suntšcnwn s…thsin aÙtÕn ™n prutane…J 
lamb£nein qrÒnon te toà PloÚtwnoj ˜xÁj» 

517 Ευστάθιος, Παρεκβολαι εις την Ομήρου Ιλιάδα, 4, 234: «met¦ to‹si d…khn „qÚntata e‡poi«. Kaˆ Óra 
dikasthr…ou palaioà di£qesin. QrÒnoi te g¦r ke‹ntai l…qinoi to‹j ¢qroizomšnoij, Óper oÙk ™n 
dikasthr…oij mÒnon, ¢ll¦ kaˆ Ólwj ™n ta‹j ¢gora‹j kaˆ ta‹j qšaij Ãn, kaˆ gšrontej dik£zontej. 
Gšrontej d� À tù crÒnJ, o‰ sunšsei kaˆ polupeir…v pragm£twn prošcousin, À kaˆ ¡plîj 
¥llwj œntimoi, k¨n m¾ tÍ ¹lik…v gšrontej e�en.» 

518 Ευριπίδης, Ηρακλείδαι 752-754: «„ac»sate d' oÙranù kaˆ par¦ qrÒnon ¢rcštan glauk©j ™n 
'Aq£naj.» 

519 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 3, 18,9: «n…khj tÁj ™n A„gÕj potamo‹j ¢netšqhsan. Baquklšous 
d� M£gnhtoj, Öj tÕn qrÒnon ™po…hse toà 'Amukla…ou, ¢naq»mata ™p' ™xeirgasmšnJ tù qrÒnJ 
C£ritej kaˆ ¥galma d� Leukofru»nhj ™stˆn 'Artšmidoj.» 

520 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 2, 27,2: «aÙtÕ ginÒmenon o�da kaˆ ™n Tit£nV. toà d� 'Asklhpioà 
tÕ ¥galma megšqei m�n toà 'Aq»nVsin 'Olump…ou DiÕj ¼misu ¢pode‹, pepo…htai d� ™lšfantoj 
kaˆ crusoà· mhnÚei d� ™p…gramma tÕn e„rgasmšnon e�nai Qrasum»dhn 'Arignètou P£rion. 
k£qhtai d� ™pˆ qrÒnou bakthr…an kratîn, t¾n d� ˜tšran tîn ceirîn Øp�r kefalÁj œcei toà 
dr£kontoj, ka… oƒ kaˆ kÚwn parakatake…menoj pepo…htai.» 
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ιερά έπιπλα και αφιερώνονταν στους θεούς ή σε αφηρωισμένους νεκρούς. Στα ιερά, 
εκτός από το λατρευτικό άγαλμα του τιμώμενου θεού, υπήρχαν και οι θρόνοι τους,521 που 
μάλλον αποτελούσαν αντικείμενο λατρείας. Μάλιστα, οι βωμοί στα ιερά είχαν τη μορφή, 
ενίοτε και τη διακόσμηση,  των θρόνων, όπως παρατηρεί ο Σταμπολίδης.522 Συμπεραίνει 
ότι οι βωμοί μιας ομάδας σχήματος Π, αποτελούσαν την αρχιτεκτονική, μνημειακή 
απόδοση των θρόνων, προκειμένου να εξυπηρετήσουν λατρευτικές ανάγκες.523 Οι θρόνοι 
λατρεύονταν συχνά στα ιερά και με τις τελετές γινόταν επίκληση στην θεότητα να 
εμφανιστεί και να καθίσει στον θρόνο-βωμό.524 

Θρόνοι χρησιμοποιούνταν σε ιερά, όπως εντός του ναού της Δήμητρας 
στην Ερμιόνη, για να κάθονται οι γερόντισσες κατά τις θυσίες που τελούνταν.525 Ο 
Αισχύλος μάλιστα αναφέρει τους θρόνους ως καθίσματα των μάντεων, εξ αιτίας της 
σχέσης τους με τον θεό που τους έδωσε την μαντική ικανότητα.526 

 
Θρόνοι ευγενών: 

Οι θρόνοι, ως πολυτελή καθίσματα, είναι κατάλληλοι και για τους 
ευγενείς. Σε αρχαϊκά αναθήματα σε ιερά αποδίδονται ένθρονοι οι αριστοκράτες  και οι 
γυναίκες τους (εικ. 313, 499, 551-557). Στην Οδύσσεια οι αριστοκράτες μνηστήρες της 
Πηνελόπης κάθονται σε θρόνους.527 Ως τιμητικό κάθισμα λειτουργούν και οι Λακωνικοί 
θρόνοι των εφηρωισμένων νεκρών (εικ. 309, 358). Λόγω της πολυτέλειας τους, ο 
Πρίαμος αρνήθηκε έναν θρόνο ως κάθισμα, όταν πενθούσε τον Έκτορα.528 Η αξία τους 
φαίνεται και στο ότι εμφανίζονται ως αφιερώματα στους καταλόγους των θησαυρών του 
Παρθενώνα.529 Με την πολυτέλεια που τους χαρακτηρίζει, οι θρόνοι λειτουργούν ως 
τιμητικά καθίσματα, που προσφέρονται στους φιλοξενούμενους.530  

 
 

                                                 
521 Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις, 3, 18, 9, για τον θρόνο του Αμυκλαίου Απόλλωνα: «Baquklšous d� 

M£gnhtoj, Öj tÕn qrÒnon ™po…hse toà 'Amukla…ou, ¢naq»mata ™p' ™xeirgasmšnJ tù qrÒnJ 
C£ritej kaˆ ¥galma d� Leukofru»nhj ™stˆn 'Artšmidoj. Ótou d� oátoj Ð BaquklÁj maqht¾j 
™gegÒnei kaˆ tÕn qrÒnon ™f' Ótou basileÚontoj Lakedaimon…wn ™po…hse, t£de m�n par…hmi, tÕn 
qrÒnon d� e�dÒn te kaˆ t¦ ™j aÙtÕn Ðpo‹a Ãn gr£yw.», 3, 19, 1: «toà qrÒnou d� Î kaq…zoito ¨n Ð 
qeÒj, oÙ di¦ pantÕj kat¦ toàto sunecoàj Ôntoj ¢ll¦ kaqšdraj parecomšnou ple…onaj, par¦ 
d� kaqšdran ˜k£sthn Øpoleipomšnhj kaˆ eÙrucwr…aj, tÕ mšson ™stˆn eÙrucwr�j m£lista kaˆ 
tÕ ¥galma ™ntaàqa ™nšsthke» και 2, 4, 7: Στην Ακροκόρινθο: «Øp�r toàto MhtrÕj qeîn naÒj ™sti 
kaˆ st»lh kaˆ qrÒnoj· l…qwn kaˆ aÙt¾ kaˆ Ð qrÒnoj.»,  

522 Σταμπολίδης (1985), σελ. 242 
523 Σταμπολίδης (1985), σελ. 243. 
524 Σταμπολίδης (1985), σελ. 244. 
525 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 2, 35, 8: «qus…a m�n dr©tai to‹j `Ermioneàsi tÕn e„rhmšnon 

trÒpon· prÕ d� toà naoà gunaikîn ƒerasamšnwn tÍ D»mhtri e„kÒnej ˜st»kasin oÙ polla…, kaˆ 
parelqÒnti œsw qrÒnoi tš e„sin, ™f' ïn aƒ gr©ej ¢namšnousin ™selaqÁnai kaq' ˜k£sthn tîn 
boîn, kaˆ ¢g£lmata oÙk ¥gan ¢rca‹a 'Aqhn© kaˆ Dhm»thr.» 

526 Αισχύλος, Ευμενίδες, 16-29: «DelfÒj te cèraj tÁsde prumn»thj ¥nax. tšcnhj dš nin ZeÝj œnqeon 
kt…saj fršna †zei tštarton to‹sde m£ntin ™n qrÒnoij· DiÕj prof»thj d' ™stˆ Lox…aj patrÒj. 
toÚtouj ™n eÙca‹j froimi£zomai qeoÚj…Pleistoà te phg¦j kaˆ Poseidînoj kr£toj kaloàsa kaˆ 
tšleion Ûyiston D…a,   œpeita m£ntij e„j qrÒnouj kaqiz£nw.» 

527 Όμηρος, Οδύσσεια, 1,144: «™j d' Ãlqon mnhstÁrej ¢g»norej. oƒ m�n œpeita ˜xe…hj ›zonto kat¦ 
klismoÚj te qrÒnouj te.» 

528 Όμηρος, Ιλιάδα, 24, 552: «TÕn d' ºme…bet' œpeita gšrwn Pr…amo qeoeid»· m» pw m' ™ς qrÒnon †ze 
diotref� Ôfr£ ken “Ektwr ke‹tai ™nˆ klis…Vsin ¢khd»ς, ¢ll¦ t£cista làson †n' Ñfqalmo‹sin 
‡dw·» 

529 Richter (1966), σελ.14 
530 Όμηρος, Οδύσσεια, 7,162: «¢ll' ¥ge d¾ xe‹non m�n ™pˆ qrÒnou ¢rguro»lou ›sson ¢nast»saς, sÝ 

d� khrÚkessi kšleuson» 
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Θρόνοι προεδρίας θεάτρων: 
Στην πρώτη σειρά του κοίλου των θεάτρων, αντί για απλοί πάγκοι 

κατασκευάζονταν συνήθως λίθινοι θρόνοι για να κάθονται οι ιερείς και οι 
αξιωματούχοι.531 Με αυτό τον τρόπο διαχωρίζονταν οι επιφανείς από τους υπόλοιπους 
πολίτες.532 Μάλιστα ο θρόνος του ιερέα του Διονύσου στο θέατρο του Διονύσου των 
Αθηνών (εικ. 350) ήταν ο πιο πλούσια διακοσμημένος και ο πιο πολυτελής, προκειμένου 
να υποδηλωθεί η εξέχουσα θέση του ιερέα του τιμώμενου θεού κατά την εορτή των 
Διονυσίων. Τα καθίσματα αυτά, εκτός του ότι ήταν πιο άνετα, αποσκοπούσαν στο να 
τιμηθούν τα εξέχοντα πρόσωπα. Φαίνεται δηλαδή η λειτουργία του θρόνου ως 
καθίσματος που αποδίδει τιμή, προβάλλει και διαφοροποιεί το άτομο για το οποίο 
προοριζόταν από τους υπόλοιπους παρευρισκομένους. 
Θρόνοι των σοφιστών: 

Ο θρόνος είναι επίσης κάθισμα της παιδαγωγικής αρχής.533 Έτσι, ένας 
κριτής αποδίδεται καθισμένος σε θρόνο (εικ. 339) και ίσως ένας φιλόσοφος στην εικ. 
516. Ο Πλάτων παρουσιάζει στον Πρωταγόρα τον σοφιστή Ιππία καθισμένο σε θρόνο, 
ενώ τους μαθητές του σε πάγκους. 534 Ο Πλούταρχος αναφέρει τους θρόνους ως 
καθίσματα για τους  σοφιστές535 και ο Φιλόστρατος536 ως καθίσματα των φιλοσόφων. 
Δεν μας σώζεται όμως κάποια βεβαιωμένη παράσταση ένθρονου φιλοσόφου ή 
δασκάλου. 
Γεύματα καθισμένων σε θρόνους: 

Ως επί το πλείστον οι άνδρες στην αρχαία Ελλάδα γευμάτιζαν 
ανακεκλιμένοι. Ήταν τόσο διαδεδομένη η συνήθεια αυτή, που ο Αριστοτέλης 
παρουσιάζει ως εξαίρεση τη συνήθεια των Κρητών να γευματίζουν καθισμένοι σε 
θρόνους.537 Παρομοίως, εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του ανήμπορου τυφλού Φινέα, 
που απεικονίζεται να γευματίζει καθισμένος σε θρόνο (εικ. 361, 402). Αντιθέτως, ήταν 
κανόνας να γευματίζουν οι γυναίκες καθισμένες και όχι ανακεκλιμένες (εικ. 338, 359, 
392). Καθισμένες σε θρόνους, παράπλευρα της κλίνης του άνδρα τους, γευμάτιζαν οι 
κυρίες των οίκων. Έτσι, στις επιτάφιες στήλες με παράσταση συμποσίου, παριστάνονται 
πολύ συχνά οι γυναίκες των νεκρών καθισμένες στον οικιακό τους θρόνο (εικ. 55, 58, 
107, 175, 197). Συμπεραίνουμε επομένως ότι, τουλάχιστον από τον 4ο αι. πΧ και έπειτα, 
στον οίκο, ίσως στον ανδρώνα, υπήρχε εκτός από την κλίνη του κυρίου και ο θρόνος της 
γυναίκας του, τον οποίο χρησιμοποιούσε για να γευματίζει.  
                                                 
531 Γώγος (2005), σελ. 127-135. Haigh (1898), σελ. 123-125, Bieber (1961), σελ. 70. 
532 Haigh (1898), σελ. 376. 
533 Richter (1966), σελ. 14, Pritchett (1956), σελ. 218. 
534 Πλάτων, Πρωταγόρας, 315c: «TÕn d� met' e„senÒhsa, œfh “Omhroj, `Ipp…an tÕn 'Hle‹on, kaq»menon 

™n tù kat' ¢ntikrÝ prostóJ ™n qrÒnJ· perˆ aÙtÕn d' ™k£qhnto ™pˆ b£qrwn 'Erux…macÒj te Ð 
'Akoumenoà kaˆ Fa‹droj Ð MurrinoÚsioj kaˆ ”Andrwn Ð 'Androt…wnoj kaˆ tîn xšnwn pol‹ta… te 
aÙtoà kaˆ ¥lloi tinšj. » 

535 Πλούταρχος, Περί του ακούειν, 43F, «tîn diafšrein ¹goàntai, prÕς m�n toÝς sofist¦ς e„kÒtwς 
toàto peponqÒteς (¢nast£nteς g¦r ¢pÕ toà qrÒnou kaˆ ¢poqšmenoi t¦ bibl…a kaˆ t¦ς  
e„sagwg¦ς ™n to‹ς ¢lhqino‹ς toà b…ou mšresi mikroˆ kaˆ ØpÕ ce‹ra fa…nontai to‹ς pollo‹ς)»  

Πλούταρχος, ει πρεσβυτέρω πολιτευτέον , 796D: «Swkr£thς goàn oÜte b£qra qeˆς oÜt' e„ς qrÒnon 
kaq…saς oÜq' éran diatribÁς À perip£tou to‹ς gnwr…moiς tetagmšnhn ful£ttwn, ¢ll¦ kaˆ 
sumpa…zwn, Óte tÚcoi, kaˆ sump…nwn kaˆ sustrateuÒmenoς ™n…oiς kaˆ sunagor£zwn, tšloς d� 
kaˆ dedemšnoς kaˆ p…nwn tÕ f£rmakon, ™filosÒfei·» 

536 Φιλόστρατος, Βίοι Σοφιστών, 2,588: «Kat¦ d� toÝj crÒnouj, oÞj Ð aÙtokr£twr M£rkoj 'Aq»naze 
Øp�r musthr…wn ™st£lh, ™kr£tei m�n ½dh toà tîn sofistîn qrÒnou Ð ¢n¾r oátoj» και 2, 613: 
«'Ekpesën d� toà qrÒnou toà 'Aq»nhsi xust£ntwn ™p' aÙtÕn tîn 'Apollwn…ou toà Naukrat…tou 
˜ta…rwn, ïn prîtoj kaˆ mšsoj kaˆ teleuta‹oj MarkianÕj Ð ™k Dol…chj ™gšneto, ™pˆ t¾n 
SmÚrnan ™tr£peto qÚousan m£lista d¾ pÒlewn ta‹j tîn sofistîn MoÚsaij.» 

537 Αριστοτέλης, Ex cod. Vatic. 997 bombyc. s. XIII. Category 8, title 45, fragment 611, line 96: «15. … 
diaitîntai d� KrÁtej p£ntej kaq»menoi qrÒnoij.» 
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Οικιακοί θρόνοι: 

Ως τώρα είδαμε ότι ο θρόνος με την πολυτέλεια, την επιβλητικότητα 
και την άνεση που τον χαρακτηρίζει λειτουργούσε ως σύμβολο εξουσίας, ως θεϊκό 
κάθισμα, ως κάθισμα των δικαστών και των φιλοσόφων ή ως τιμητική θέση. Το ερώτημα 
που δημιουργείται είναι αν ο θρόνος χρησιμοποιούνταν στην πραγματικότητα ως έπιπλο 
της καθημερινής ζωής. Η Richter θεωρεί τους θρόνους επίσημο κάθισμα που 
χρησιμοποιείται από θεούς, αφηρωισμένους νεκρούς, πρίγκιπες και άλλα σημαντικά 
πρόσωπα.538 Ο Blank παρατηρεί ότι αρχικά προορίζονταν για αγάλματα θεών και 
ηγεμόνων και ότι σπάνια εικονίζονται σε σκηνές της καθημερινής ζωής.539 Από την 
εποχή του Ομήρου ως τον 5ο αι. πΧ περίπου οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν και οι 
παραστάσεις αποδίδουν μόνο θεούς και βασιλείς να κάθονται σε θρόνους. Μάλιστα στα 
μέσα του 6ου αι. πΧ εμφανίζεται στην εικονογραφία540 μια ομάδα θρόνων που 
χρησιμοποιούνται μόνο από τον Δία. Καθώς στους θρόνους της «ομάδας του Διός» δεν 
αποδίδονται από τους αγγειογράφους κατασκευαστικές λεπτομέρειες, όπως στις 
απεικονίσεις άλλων επίπλων, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι δεν πρόκειται για 
απεικόνιση πραγματικών επίπλων, αλλά για φανταστική απόδοση ενός ιδεατού θεϊκού 
θρόνου.541 Στη συνέχεια όμως αρχίζουν να απεικονίζονται και κοινοί θνητοί καθισμένοι 
σε θρόνους, ενώ τον 4ο αι. πΧ χρησιμοποιούνται όπως και τα υπόλοιπα καθίσματα. Ο 
Pritchett542 διαφωνεί με την άποψη του Hug ότι ο θρόνος δεν ήταν ένα έπιπλο για 
καθημερινή οικιακή χρήση. Συναντούνται ως μέρος της οικιακής επίπλωσης του 
Αλκιβιάδη στην επιγραφή που απογράφονται. Έτσι, συμπεραίνει ότι τουλάχιστον στα 
μέσα του 5ου αι. πΧ οι θρόνοι χρησιμοποιούνταν ως καθίσματα. Παρατηρώντας την 
εικονογραφία και ιδίως τις επιτάφιες στήλες, συμπεραίνει ότι συνδέεται ως έπιπλο με τις 
γυναίκες. Πιστεύει μάλιστα πως η αναφορά του Αθήναιου στην άνεση των θεσσαλικών 
θρόνων ενισχύει την άποψη ότι χρησιμοποιούνταν καθημερινά.543 Με την άποψη αυτή 
συμφωνεί και η Richter,544 που υποστηρίζει πως χρησιμοποιούνταν στις ιδιωτικές οικίες 
των εύρωστων οικονομικά τάξεων ως οικιακά έπιπλα. Παρατηρώντας πάντως τους 
θρόνους των θεών διακρίνονται εμφανώς οι τεχνικές τους λεπτομέρειες, όπως οι 
σύνδεσμοι των μελών τους. Είναι επομένως πιθανότερο να αποδίδονται πραγματικά 
έπιπλα στα οποία είδαν οι καλλιτέχνες τις τεχνικές λεπτομέρειες που απέδωσαν, παρά 
ιδεατά έπιπλα. 

Αν και επί το πλείστον στην εικονογραφία αποδίδονται οι βασιλείς και 
οι θεοί, σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να διακρίνουμε καθημερινή χρήση του 
επίπλου (εικ. 344, 345, 406β΄, 534β΄). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η σκηνή που αποδίδει 
την μανία του Ηρακλή, όπου ανάμεσα στα υπόλοιπα έπιπλα της οικοσκευής αποδίδεται 
και ένας θρόνος-δίφρος χωρίς ερεισίνωτο (εικ. 410). Σε πίνακα των Λοκρών της Κάτω 
Ιταλίας  (εικ. 365) απεικονίζεται μια θεά σύμφωνα με τη Richter. Φαίνεται όμως 
ξεκάθαρα ότι βρίσκεται στο εσωτερικό μιας ιδιωτικής οικίας, καθώς παριστάνεται μια 
γυναίκα να τοποθετεί ένα διπλωμένο ύφασμα μέσα σε ένα κιβώτιο. Στον τοίχο κρέμεται 
ένας κάνθαρος, μια λήκυθος, ένα κάτοπτρο και ένας κάλαθος. Η εικόνα έχει τα 
χαρακτηριστικά μιας καθημερινής σκηνής του γυναικωνίτη.545 Ανάμεσα στα έπιπλα 

                                                 
538 Richter (1974), σελ.388. 
539 Blank (2004), σελ. 55. 
540 Κυρίως σε έργα του Ζωγράφου του Επιτηδευμένου. 
541 Kyrieleis, (1969), σελ. 188. 
542 Pritchett (1956), σελ. 217-8. 
543 Pritchett (1956), σελ. 219 
544 Richter (1966), σελ.15 
545 Fantham., Peet – Foley , Boymel – Kampen , Pomeroy , Shapiro (2004), σελ. 140-141. 
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αυτού του καθημερινού σκηνικού βλέπουμε και έναν θρόνο πίσω από τη γυναίκα. 
Επίσης, σε άλλο πίνακα των Λοκρών (εικ. 327) αποδίδεται μια ένθρονη θεά, αλλά το 
περιβάλλον μιμείται έναν γυναικωνίτη με κιβώτιο και καλάθι. Συμπεραίνουμε επομένως 
ότι οι θρόνοι χρησιμοποιούνταν για την επίπλωση μιας πλούσιας οικίας. Μάλιστα, στα 
επιτύμβια αττικά γλυπτά βλέπουμε κάποιες φορές γυναίκες καθισμένες σε θρόνο (εικ. 
369-376, 382, 383, 423-442, 444-495, 508, 517, 518, 565, 566, 567). Θα μπορούσε 
κάποιος να υποθέσει ότι αυτό γίνεται για να αποδοθεί τιμή στο νεκρό ή για να αποδοθεί 
κύρος στην κυρία του σπιτιού. Πιθανότερο όμως φαίνεται ότι ο θρόνος 
χρησιμοποιούνταν μέσα στην οικία από την κυρία του σπιτιού και ότι βρισκόταν στον 
γυναικωνίτη.546  

 
Γαμήλιοι Θρόνοι: 

Κατά τον 4ο τουλάχιστον αι. πΧ ο θρόνος χρησιμοποιούνταν από τις 
νύφες στην γαμήλια τελετή. Κατά την προετοιμασία της η νύφη στην αρχή λαμβάνει το 
γαμήλιο λουτρό («λουτροφορία»), έπειτα ντύνεται δένοντας τη ζώνη της και πιάνει τα 
μαλλιά της με ταινία.547 Σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως σε παραστάσεις του 4ου αι. πΧ 
(εικ. 380, 386, 391, 406α΄, 406β΄, 408, 409, 414, 419, 421, 534β΄), αποδίδεται να 
καλλωπίζεται καθισμένη σε θρόνο και να δέχεται την περιποίηση από τις άλλες γυναίκες 
του οίκου. Οι γαμήλιες προετοιμασίες αποδίδονται αναλυτικά στο αττικό ερυθρόμορφο 
καπάκι λεκανίδος (εικ. 534β΄), όπου η νύφη καθισμένη σε θρόνο βρίσκεται στο 
επίκεντρο. Σε άλλες παραστάσεις καθισμένη σε θρόνο δέχεται τα γαμήλια δώρα (τα 
«’ανακαλυπτήρια») κατά την αποκάλυψή της («’ανακαλυπτήρια»548)549 ή υποδέχεται τις 
φίλες της και τις γυναίκες συγγενείς την επόμενη μέρα του γάμου («’επαύλια»550) (εικ. 
381, 389).551 Βλέπουμε λοιπόν το τιμώμενο πρόσωπο να απεικονίζεται ένθρονο 
τονίζοντας με αυτό τον τρόπο το κύρος που θα αποκτήσει ως κυρία του οίκου. Η 
προτίμηση στους θρόνους είναι εντονότερη τον 4ο  αι. πΧ στην Κάτω Ιταλία, όπου 
υπάρχει μια τάση προς την πολυτέλεια. Νωρίτερα, στην κλασική Αθήνα προτιμούσαν 
τους λιτούς και απλούς κλισμούς για τον ίδιο σκοπό. 

 

                                                 
546 Ο γυναικωνίτης ήταν το απομονωμένο δωμάτιο της οικίας που χρησιμοποιούνταν όμως και από τα 

υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Blank (2004), σελ. 47. 
547 Sabetai (1997), σελ. 319, 321-329. 
548 Λεξικό Σουΐδας, Α, 1888: «'Anakalupt»ria: dîra didÒmena ta‹j nÚmfaij par£ te toà ¢ndrÕj kaˆ 

tîn o„ke…wn f…lwn, Ótan tÕ prîton ¢nakalÚptwntai ¢ndr£sin ÐraqÁnai. œsti d� taàta kaˆ 
™paÚlaia.»  

Αρποκρατίων, Λέξεις των δέκα ρητόρων, page 31, line 13- page 32, line 2: «'Anakalupt»ria: dîra 
didÒmena ta‹j nÚmfaij par£ te toà ¢ndrÕj kaˆ tîn o„ke…wn kaˆ f…lwn, Ótan tÕ prîton 
¢nakalÚptwntai  éste ÐraqÁnai to‹j ¢ndr£si. kale‹tai d� t¦ aÙt¦ kaˆ ™paÚlia. taàta d' 
e„sˆ t¦ par' ¹m‹n qeèretra.» 

549 Oakley, Sinos (1993), σελ. 25,  Ξενίδου-Schild (2001), σελ. 289-290. 
550  Ευστάθιος, Παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα, vol. 4, page 865, lines 4-10: «aÜleioj qÚra, kaˆ 

™paÚlia t¦ met¦ tÕn g£mon, æj dhlo‹ kaˆ Pausan…aj, ™n oŒj lšgei ™paul…an ¹mšran, kaq' ¿n ™n 
tÍ toà numf…ou o„k…v ¹ nÚmfh prîton ™phÚlistai, kaˆ ™paÚlia t¦ met¦ t¾n ™comšnhn ¹mšran 
toà g£mou dîra par¦ toà tÁj nÚmfhj patrÕj ferÒmena to‹j numf…oij ™n sc»mati pompÁj. pa‹j 
g£r, fhs…n, ¹ge‹to, clan…da leuk¾n œcwn kaˆ lamp£da kaiomšnhn, œpeita pa‹j ˜tšra 
kanhfÒroj, e�ta loipaˆ fšrousai lekan…daj, sm»gmata, fore‹a, ktšnaj, ko…taj, ¢lab£strouj, 
sand£lia, q»kaj, mÚra, n…tra, ™n…ote, fhs…, kaˆ t¾n pro‹ka.» 

Ησύχιου, Λεξικόν, Ε,4259: «™paÚlia· ¹ [d�] deutšra tîn g£mwn ¹mšra oÛtwj kale‹tai, ™n Î 
kom…zousi dîra oƒ o„ke‹oi tù gegamhkÒti kaˆ tÍ nÚmfV. ‡swj ¢pÕ toà ™paul…zesqai t¾n 
nÚmfhn» 

551 Oakley, Sinos (1993), σελ. 40-42, 44-45. 
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Οι θρόνοι στις επιτύμβιες στήλες: 
Συχνά, στα επιτύμβια ανάγλυφα με σκηνές συμποσίου παριστάνεται η 

σύζυγος του ανακεκλιμένου άνδρα να συμμετέχει στο δείπνο καθισμένη σε θρόνο δίπλα 
του (εικ. 55, 58, 107, 175, 197). Η σκηνή αυτή αντικατοπτρίζει την καθημερινή 
συνήθεια, σύμφωνα με την οποία οι άνδρες γευμάτιζαν ανακεκλιμένοι και οι γυναίκες 
καθιστές σε θρόνο. Έτσι και στο ιδεατό συμπόσιο που απεικονίζεται στις επιτύμβιες 
στήλες ή στα νεκρόδειπνα που τελούνταν ακολουθείται η καθημερινή πρακτική. Αυτός 
είναι και ο λόγος που στους γυναικείους θαλάμους των μακεδονικών τάφων συναντούμε 
θρόνους ανάμεσα στην επίπλωση τους (εικ. 542, 543).552 Η επίπλωση των γυναικείων 
θαλάμων μιμείται κατά πολύ το περιβάλλον του γυναικωνίτη, ώστε το περιβάλλον να 
είναι οικείο μιας και ο τάφος είναι πλέον η οικία της νεκρής.553 

 
Ο θρόνος γυναικείο έπιπλο; 

Βλέπουμε λοιπόν ότι αν και ο θρόνος είναι κάθισμα της εξουσίας, δεν 
είναι αποκλειστικά ανδρικό, αλλά και γυναικείο έπιπλο (εικ. 327, 338, 341, 344, 345, 
363, 364, 365, 388, 409, 411, 412, 412β΄, 412γ΄, 415, 419, 422, 537, 538, 539, 552). Αν 
όμως εξαιρέσουμε τα μυθικά περιστατικά, τους βασιλικούς και θεϊκούς θρόνους και τις 
περιπτώσεις που οι θρόνοι χρησιμοποιούνταν στη δημόσια ζωή (στα δικαστήρια ή από 
τους σοφιστές), θα παρατηρήσουμε ότι στην καθημερινή οικιακή ζωή οι θρόνοι δεν 
χρησιμοποιούνταν από τους άνδρες, αλλά από τις γυναίκες. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
στις επιτύμβιες στήλες αποδίδονται σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες καθισμένες σε 
θρόνους (εικ. 369-376, 382, 383, 423-442, 444-495, 508, 517, 518, 565, 566, 567) και 
σπανιότατα άνδρες (εικ. 443). Μάλιστα ο Pritchett φτάνει σε ακραίο σημείο και 
χαρακτηρίζει τον θρόνο ως γυναικείο κάθισμα.554 Οι αρχαίοι Έλληνες όμως, δεν 
θεωρούσαν τον θρόνο γυναικείο έπιπλο, γιατί αλλιώς δεν θα απέδιδαν τους θεούς, τους 
βασιλείς και τους ήρωες καθισμένους σε θρόνους. Είναι όμως πιθανότερο οι θρόνοι να 
χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από τους άνδρες στη δημόσια ζωή και από τις γυναίκες 
στην ιδιωτική. 

                                                 
552 Kurtz-Boardman (1994), σελ. 263 
553 Kurtz-Boardman (1994), σελ. 274 
554 Pritchett (1956), σελ. 219. 
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ΟΙ ΚΛΙΣΜΟΙ 
(«Κλισμός», «¢νάκλισις», «κλισία», «κλιντήρ»).555  

 
Ο κλισμός είναι το κάθισμα με ράχη (ανάκλιση) στη μια του πλευρά, 

για να στηρίζεται η πλάτη του χρήστη.556 Είναι απλό, κομψό, αλλά και άνετο ταυτόχρονα 
κάθισμα. Για την ονομασία του επίπλου αυτού δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα 
βέβαιοι ότι ο όρος «κλισμός»557 αναφερόταν στο συγκεκριμένο κάθισμα. Έχει 
καθιερωθεί όμως ο συγκεκριμένος όρος, έχοντας ως βάση τον Αθήναιο558, που αναφέρει 
τα καθίσματα με πλάτη ως κλισμούς, διαχωρίζοντάς τα από τους θρόνους.559 Η 
διαφοροποίηση αυτή εμφανίζεται ήδη, από την εποχή των ομηρικών επών.560 Κατά την 
Κλασική Περίοδο όμως, ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται σπανιότατα από 
αττικούς συγγραφείς. Οι όροι «κλιντήρ»561 και «κλισία»562 ίσως περιγράφουν κάποιο 
κάθισμα ή πιθανώς ένα είδος κλίνης με ανάκλιση.563 Ο όρος «¢νάκλισις» δηλώνει 

                                                 
555 Richter (1966), σελ. 33-34  
556 Σχόλια εις την Οδύσσειαν του Ομήρου, 1, 145:  «kat¦ klismoÚj te qrÒnouj te] klismoˆ mšn e„sin 

oƒ œcontej klintÁra ™xšconta prÕj t¾n tîn êmwn ¢n£pausin. ™n aÙto‹j g¦r ™pere…dousi toÝj 
êmouj oƒ kaq»menoi. oƒ d� m¾ œcontej taàta, qrÒnoi.» 

- Ευστάθιος, Σχόλια εις την Οδύσσεια του Ομήρου, vol.1, p.155, 4-7: «Klis…an d� eÜtukton kaˆ 
™ntaàqa, tÕn prolecqšnta klismÕn lšgei. ½goun qrÒnon œcont£ ti ¢n£klintron. ú kaˆ t£phj ™x 
™r…ou ™p…keitai, proskef£laion dhlad». lšgei goàn Øpokatiën ›zeto d' ™n klismù ú kaˆ 
qrÁnuj Øpškeito. perˆ d� klis…aj Óti t� ™difore‹to kat¦ t¾n ¥rcousan kaˆ Óti æj ™pˆ polÝ 
skhn¾n dhlo‹, ™n tÍ 'Ili£di ™¸ρšqh.» 

- Ησύχιου, Λεξικόν, Κ 3019: «klismo…· qrÒnoi [À] ¢n£klita <œcontes> » 
- Απολλωνίου, Λεξικόν κατά στοιχείον τÁς τέ ’Ιλιάδος καί ‘Οδύσσειας, p.100, 15: «klismÒs qrÒnoj 

¢n£kliton œcwn.» 
557 Λεξικόν Σουΐδας, Κ 1819: «KlismÒs: ¹ kaqšdra.» 
- Ησύχιου, Λεξικόν, Κ 2911: «klismÒs· qrÒnoj. kl…nh, klint»r»  
- Ευστάθιος, Σχόλια εις την Οδύσσεια του Ομήρου, vol.1, p.33, 16-9: «“Oti klismÕj, e�dÒj ti qrÒnou, 

Óper kaˆ ¢n£klintron par¦ to‹j Ûsteron lšgetai. ¢ntidiastšlletai g¦r Ð klismÕj tù qrÒnJ, 
diÕ nàn e„pën, tù MšntV teqÁnai qrÒnon tù d� Thlem£cJ klismÕn, safšsteron diakrine‹ ™n oŒj 
prwρën ™re‹, ›zonto kat¦ klismoÚj te qrÒnouj te. æj ¥llÒ ti Ôntoj ‡swj klismoà kaˆ ¥llo 
qrÒnou.» 

558 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 5, 20: «Ð d� klismÕj perittotšrwj kekÒsmhtai 
¢nakl…sei.» 

559 Richter (1966), σελ. 34 
560 Οι μνηστήρες κάθονται σε θρόνους και κλισμούς. Ομήρου, Οδύσσεια, 1, 145 «™j d' Ãlqon mnhstÁrej 

¢g»norej. oƒ m�n œpeita ˜xe…hj ›zonto kat¦ klismoÚj te qrÒnouj te.» 
- Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 5, 20: «™kaqšzonto d� kaˆ deipnoàntej oƒ tÒte. pollacoà 

goàn Ð “OmhrÒj fhsin· ˜xe…hj ›zonto kat¦ klismoÚj te qrÒnouj te. Ð g¦r qrÒnoj aÙtÕ mÒnon 
™leuqšriÒj ™stin kaqšdra sÝn Øpopod…J, …. Ð d� klismÕj perittotšrwj kekÒsmhtai 
¢nakl…sei.» 

561 Ησύχιου, Λεξικόν, Κ 3008-9: «klint»r· d…froj. ¢naklitÒj. <fore‹on> klintÁres· d…froi, kl‹nai » 
και Δ 1996: «d…frax· klint»r. qrÒnoj gunaike‹oj» 

- Ευστάθιος, Σχόλια εις την Οδύσσεια του Ομήρου, vol.2, p.174, 41-2: «`O d� klint¾r qrÒnou e�doj kaˆ 
aÙtÕj, perˆ Ön œstin ¢naklinqÁnai, æj dhlo‹ tÕ, eáde d' ¢naklinqe‹sa. Ö kaˆ ™tumologikÕj 
trÒpoj ™st….» 

562 Λεξικόν Σουΐδας, Κ 1811: «Klis…a: ¹ skhn». lamb£netai d� kaˆ ™pˆ kl…nhj.» και Κ 1812: «Klis…a: 
¹ kaqšdra.»  

- Ευστάθιος, Σχόλια εις την Οδύσσεια του Ομήρου, vol.1, p.33, 20-22: «™re‹ dš pou kaˆ klis…an e�doj 
qrÒnou. ‡swj m�n, tautÕn tù klismù, ‡swj d� ›teron. “Oti ésper ™k toà Ôpisqen ¢pelqÒntoj 
toà s eÛrhtai poll£kij tÕ Ôpiqen, oÛtw kaˆ ™ntaàqa tÕ œktoqen ™k toà œktosqen, ™kdramÒntoj 
toà s di¦ ¢n£gkhn metrik¾n ™n tù, klismÕn qšto poik…lon œktoqen ¥llwn.» 

563 Ομήρου Οδύσσεια, 18, 187-190: «œnq' aât' ¥ll' ™nÒhse qe¦ glaukîpij 'Aq»nh· koÚrV 'Ikar…oio 
kat¦ glukÝn Ûpnon œceuen, eáde d' ¢naklinqe‹sa, lÚqen dš oƒ ¤yea p£nta aÙtoà ™nˆ 
klintÁri·»  

Λουκιανού, Συμπόσιον ή Λαπίθαι, 8, 1-3: «Dšon d� ½dh katakl…nesqai ¡p£ntwn scedÕn parÒntwn, ™n 
dexi´ m�n e„siÒntwn aƒ guna‹kej Ólon tÕn klintÁra ™ke‹non ™pšlabon, oÙk Ñl…gai oâsai, kaˆ ™n 
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συνήθως την ανακεκλιμένη ράχη των κλισμών ή των κλινών, αλλά και ολόκληρο το 
έπιπλο.564 
Υλικό και τεχνική κατασκευής 

Το υλικό κατασκευής των κλισμών ήταν μάλλον το ξύλο, όπως φαίνεται 
από τις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά και από τον όγκο των ποδιών. Στην άποψη αυτή 
συνηγορεί και η ελαφρότητα του επίπλου,565 βλέποντας σε σχετικές παραστάσεις να 
μεταφέρεται εύκολα (εικ. 605, 606, 607, 669, 916). Οι χρυσοί κλισμοί που αναφέρει ο 
Όμηρος ίσως είναι αποτέλεσμα της ποιητικής υπερβολής, η οποία αποσκοπούσε στο να 
τονίσει την πολυτέλεια.566 

Για την τεχνική κατασκευής μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία από τις 
παραστάσεις όπου οι κλισμοί αποδίδονται με προοπτική (εικ. 606, 731, 959, 963, 964α). 
Τα οριζόντια στελέχη του πλαισίου καθίσματος της πρόσθιας και της οπίσθιας πλευράς 
στερεώνονταν στο επάνω τμήμα των ποδιών. Ίσως ήταν κυκλικής διατομής, καθώς οι 
τόρμοι αποδίδονται στην εικονογραφία σχεδόν πάντα κυκλικοί.567 Συχνότερα όμως 
φαίνονται να έχουν μικρότερη διάμετρο, σαν να πρόκειται για ήλους.568 Σε αρκετές 
περιπτώσεις αποδίδεται και στιγμή στο κέντρο τους, σαν να πρόκειται για διακοσμητική 
εφηλίδα.569 Συνεπώς υπάρχει δίλημμα  αν το πλαίσιο στερεωνόταν στα πόδια με το 
σύστημα τενόντων-τόρμων ή με ήλους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράσταση της εικ. 
959, όπου γίνεται προσπάθεια να αποδοθεί ο κλισμός στις τρεις διαστάσεις. 
Παρατηρούμε πως στο άνω τμήμα του ποδιού η απόληξη του εμβόλου του στελέχους 
εξέχει στα πλάγια από τον τόρμο όπου θα εισχωρούσε. Πολύ σπάνια οι τόρμοι είναι 
ορθογώνιοι (εικ. 677, 734, 851, 854, 855, 889β, 909, 922). Τα δυο πλάγια στελέχη 
στερεώνονταν στη στενή πλευρά των ποδιών και οι γόμφοι τους εξέχουν συνήθως πίσω 
από τα πόδια,570 χωρίς αυτό όμως να συμβαίνει πάντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί να 
εισχωρούν οι γόμφοι στα άκρα τους σε τόρμους, σχηματίζεται εγκοπή στο κάθε πόδι για 
να στηριχθούν (για τα πίσω πόδια βλ. εικ. 684, 735, 737, 743-751 και για τα πρόσθια βλ. 

                                                                                                                                                 
aÙta‹j ¹ nÚmfh p£nu ¢kribîj ™gkekalummšnh, ØpÕ tîn gunaikîn periecomšnh· ™j d� tÕ 
¢nt…quron ¹ ¥llh plhqÚj, æj ›kastoj ¢x…aj e�ce.», Σχόλια εις τον Λουκιανό, έργο 17, 8: 
«klintÁra] klint¾r e�doj fore…ou À klin…dion œcon ¢nakl…seij, oŒon nàn tÕ klinokaqšdrion.  » 

564 Αριστοτέλους, Κατηγορίαι, page 6b, lines 11-14 «œsti d� kaˆ ¹ ¢n£klisij kaˆ ¹ st£sij kaˆ ¹ 
kaqšdra qšseij tinšj, ¹ d� qšsij tîn prÒj ti· tÕ d� ¢nake<kl>…sqai À ˜st£nai À kaqÁsqai 
aÙt¦ m�n oÙk e„sˆ qšseij, parwnÚmwj d� ¢pÕ tîn e„rhmšnwn qšsewn lšgetai.» 

565 Richter (1966), σελ. 37. 
566 Ομήρου, Ιλιάς, 8, 436: «aÙtaˆ d� crusšoisin ™pˆ klismo‹si k£qizon» 
567 εικ. 72, 253, 406β, 573, 576, 578, 585, 586, 588, 588β, 605, 612, 613, 618, 631, 642, 643, 645, 651, 657, 

661, 665, 690, 694, 696, 700, 701, 711, 712, 713, 742, 743, 751, 766, 768, 770, 774, 779, 789, 790, 
799, 803, 808, 809, 815, 816, 818, 821, 822, 850, 856β, 866, 870, 871, 873, 875, 878-883, 908, 931, 
935, 940, 944-947, 957, 958, 987, 989, 991. 

568 εικ. 577, 579, 580, 581, 584, 587, 590, 591, 594, 597, 599, 603, 604, 606, 610, 614, 617, 622, 623, 625, 
627, 629, 630, 635, 644, 646, 647, 649, 650, 652, 653, 654, 656, 658, 663, 666, 671, 672, 676, 680, 
682, 685, 688, 689, 691, 697, 698, 702, 704, 706, 736, 739, 741, 745, 747, 748, 753, 755, 759, 764, 
771, 777, 778, 782, 782β, 783, 784, 785, 786, 788, 794, 790, 811, 823, 845, 846, 852, 858, 859, 860, 
862, 863, 864, 872, 876, 898, 899, 900, 902, 905, 910, 912, 918, 919, 921, 926, 937, 938, 942, 951, 
962, 968, 971, 988, 992. 

569 εικ. 84, 589, 592β, 595, 607, 628, 640, 655, 662, 681, 683, 707, 708, 719, 740, 744, 772, 773, 791, 847, 
857, 868, 901, 903, 904, 907, 914, 916, 920, 936, 939, 943, 950. 

570 εικ. 73, 86, 253, 534β, 562, 576, 578, 587, 588β, 590, 603, 604, 606, 610, 613, 614, 615, 618, 629, 630, 
632,  635-658, 664, 665, 672, 673, 674, 675, 677, 682, 683, 685, 687, 690-696, 702, 706, 710, 711, 
712, 718, 719, 720, 721, 724, 737, 740-744, 747-753, 756, 766, 767, 771, 775-779, 781, 784, 788, 792, 
795, 796, 798, 803, 805, 806, 808-813, 815, 816, 819, 821, 826, 828, 831, 852, 853, 856, 856β, 859, 
862, 863, 866, 872-875, 878-882, 885, 901, 902, 906, 913-921, 924, 926, 926β, 932, 935, 936, 939-
943, 945, 947, 948, 949, 952, 953, 958, 961, 962, 963, 972, 976, 977, 980, 987, 988, 997, 999, 1011, 
1013, 1014, 1021. 
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εικ. 613, 646, 647, 648, 652, 676, 744) ή σχηματιζόταν βαθμίδα στην άνω πλευρά του 
κάθε ποδιού για να εδραστούν επάνω της (για τα πίσω πόδια βλ. εικ. 736, 738-742, 744 
και για τα πρόσθια βλ. εικ. 742, 747, 748, 750, 751). Τα πρόσθια πόδια είναι πολύ πλατιά 
στο άνω τους τμήμα ώστε να εξέχουν μπροστά από το πλαίσιο του καθίσματος (βλ. εικ. 
606, 731, 963). Συχνά το πλαίσιο αυτό τοποθετείται λίγο πιο κάτω από την άνω απόληξη 
των μπροστινών ποδιών, ώστε αυτά να εξέχουν ελαφρώς και προς τα άνω. Γύρω από τα 
οριζόντια στελέχη του πλαισίου δένονταν τένοντες που πλεγμένοι σχημάτιζαν την 
επιφάνεια καθίσματος.571 Τα περιελισσόμενα γύρω από τα οριζόντια στελέχη σχοινιά 
απεικονίζονται πολύ συχνά στην αγγειογραφία,572 ενώ στην εικ. 606 αποδίδεται ο 
σχηματισμός του πλέγματος. Συνήθως περιελίσσονται παράλληλα, ενώ σπάνιες είναι οι 
περιπτώσεις που διασταυρώνονται (εικ. 615, 802, 885, 951). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
οι παραστάσεις όπου στην πλάγια όψη του πλαισίου αποδίδονται τα περιελισσόμενα 
σχοινιά σε τρεις (εικ. 696, 746, 747, 748, 800, 920, 933, 938, 939) ή τέσσερεις ομάδες 
(εικ. 767, 777, 799, 864, 889β, 898, 902, 903) με κενά ανάμεσά τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις δεν διαμορφωνόταν ενιαίο πυκνό πλέγμα, αλλά αραιό, σχηματιζόμενο από 
ομάδες  τριών περίπου σχοινιών. Στις περιπτώσεις που δεν αποδίδονται τα σχοινιά του 
πλέγματος, ίσως να υπονοείται ότι είχαν διανοιχτεί κάθετες οπές στα στελέχη του 
πλαισίου, όπου θα στερεώνονταν χωρίς να είναι ορατά στην πλάγια όψη του καθίσματος. 

Παρατηρώντας κάποιος τη μορφή των κλισμών θαυμάζει ιδιαίτερα την 
καμπυλότητα των ποδιών τους. Γεννάται όμως και η απορία πως κατασκευάζονταν. Το 
σίγουρο είναι πως δεν κόβονταν σε αυτό το σχήμα λαξεύοντας χοντρότερα τεμάχια 
ξύλου. Όπως υποθέτει η G. Richter573 η καμπύλη αυτή των ποδιών επιτυγχανόταν 
κάμπτοντας τα κάθετα κυλινδρικά ξύλινα πόδια, αφού πρώτα τα ύγραιναν στον ατμό 
ώσπου να διαποτιστεί το ξύλο. Με αυτό τον τρόπο γίνονταν ευλύγιστα και μπορούσαν να 
καμφθούν παίρνοντας το επιθυμητό σχήμα. Στη συνέχεια τα στερέωναν, ώστε να 
στεγνώσουν λυγισμένα και να αποκτήσουν έτσι μόνιμα την επιθυμητή καμπυλότητα. Αν 
και δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες που να περιγράφουν αυτή τη διαδικασία, 
αναφέρονται κάποια δέντρα των οποίων το ξύλο είχε την ιδιότητα να κάμπτεται. Έτσι, ο 
Θεόφραστος574 αναφέρει το ξύλο της μουριάς και της άγριας συκιάς ως τα πιο 
κατάλληλα να καμφθούν και γι’ αυτό χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή ικρίων και 
διακοσμήσεων. Η μέθοδος που περιγράφτηκε φαίνεται ότι έχει τις μεγαλύτερες 
πιθανότητες να εφαρμόζεται, αφού είναι πιο οικονομική από το να κόβεται ένα μεγάλο 
κομμάτι ξύλου στο συγκεκριμένο σχήμα. 

Η ανάκλιση πρέπει να ήταν συνήθως ενιαία με τα πίσω πόδια, αν και 
πολλές φορές υποδηλώνεται ξεκάθαρα ότι σχηματιζόταν από δυο διαφορετικά τμήματα. 
Σε αυτή την περίπτωση η προς τα κάτω απόληξη των κάθετων στελεχών της ανάκλισης 
θα σχημάτιζε γόμφους που θα στερεώνονταν σε τόρμους, οι οποίοι θα είχαν διανοιχτεί 
στην άνω πλευρά των ποδιών. Η προς τα κάτω απόληξη της ανάκλισης άλλοτε είναι 
στενή και άλλοτε διευρύνεται, ώστε να εδραστεί καλύτερα. Το οριζόντιο στήριγμα της 
ανάκλισης φαίνεται να στερεώνεται επάνω στα κάθετα στελέχη στο μέσο του ύψους της 

                                                 
571 Robsjohn-Gibbings, Pullin (1963), σελ. 32. 
572 εικ. 84, 534β, 582, 588β, 589, 592, 599, 605, 607, 612, 613, 615, 617, 622, 626, 627, 629, 632, 634, 640, 

641, 642, 643, 646, 647, 648, 649, 651-657, 661, 662, 664-667, 676, 685, 689, 691, 695, 701, 702, 
706, 708, 711, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 727, 729, 732, 734, 736, 737, 743, 744, 746, 747, 748, 
766, 767, 773, 776, 777, 779, 788, 799-802, 805, 816, 818, 822, 826, 827β, 830β, 831, 850, 856, 857, 
859, 860, 864, 875, 879, 881, 885, 889β, 898, 902, 903, 908, 909, 914, 916, 918, 920, 932, 933, 936, 
938, 939, 941, 943-946, 949, 950, 951, 954, 956, 959, 962, 964, 987, 989, 991, 992. 

573 Richter (1966), σελ. 125. 
574 Θεόφραστος, Περί Φυτων ‘Ιστορίας, 5, 6, 2: « diafšrein d� doke‹ suk£minoj kaˆ ™rineÒj, di' Ö kaˆ 

t¦ ‡kria kaˆ t¦j stef£naj kaˆ Ólwj Ósa perˆ tÕn kÒsmon ™k toÚtwn poioàsi. ». 
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πίσω πλευράς του (εικ. 604). Σε μια περίπτωση φαίνεται να στερεώνεται το οριζόντιο 
στήριγμα σε εγκοπή στην άνω απόληξη των κάθετων στελεχών του επίπλου (εικ. 731). 

 
Εξάρτυσις 

Επάνω στο πλέγμα της επιφάνειας καθίσματος τοποθετούταν πολύ 
συχνά ύφασμα που κρεμόταν στις πλευρές του επίπλου (εικ. 253, 577, 580, 584, 594, 
608, 754, 756, 758, 780, 793, 794, 797, 833, 835, 836, 839, 840, 842, 843, 844, 851, 899, 
904, 910, 911, 967-976, 981, 982, 985, 1002, 1004, 1006, 1010, 1011, 1012, 1014, 1017, 
1019, 1022-1044, 1046-1049, 1051-1058).575 Ο ρόλος του ίσως ήταν διακοσμητικός, μια 
και το κάθισμα είναι λιτό και απέριττο. Έπειτα, από τον 5ο αι. πΧ χρησιμοποιούνταν 
κάποιο μαξιλάρι επάνω στο κάθισμα (εικ. , 582, 589, 598, 599, 605, 607, 612, 616, 618β, 
625, 649, 669, 679, 684, 697, 703, 704, 707, 739, 745, 746, 76, 767, 768, 770, 773, 777, 
779, 781, 782, 784, 79, 801, 842, 845, 854, 855, 862, 865, 869, 895, 901, 919, 926β, 931, 
934, 940, 943, 947, 960, 990), για να γίνει πιο αναπαυτικό. Ενίοτε βλέπουμε και κάποια 
δορά να είναι απλωμένη στο κάθισμα (εικ. 717, 804, 912, 964α, 994, 995, 996), έχοντας 
ίσως συμβολική σημασία. Η δορά συνδέεται με τον Διόνυσο συνήθως και έχει χθόνιο 
χαρακτήρα. Ίσως συμβολίζει την επικράτηση του θεϊκού στοιχείου και της λογικής στην 
άγρια πλευρά της φύσης. 
 
Διακόσμηση 

Ως έπιπλα οι κλισμοί χαρακτηρίζονται από τη λιτότητα και την 
απλότητα της μορφής τους. Εξ αιτίας του χαρακτήρα τους ήταν απέριττοι και δεν θα 
ήταν αναμενόμενο να διακοσμούνται. πΧ  Εξαίρεση αποτελεί ο κλισμός στον οποίο 
κάθεται ο Διόνυσος (εικ. 912). Τα πόδια του έχουν στιγμωτή διακόσμηση ψηλά και 
επίθετα μεταλλικά ελάσματα στο άνω τους τμήμα. Πρόκειται μάλλον για ιδιαιτερότητα, 
καθώς ο κλισμός λειτουργεί εδώ ως θρόνος και γι’ αυτό επιδιωκόταν να του προσδοθεί 
πολυτέλεια. Κάποιες φορές τα πόδια σχημάτιζαν διογκώσεις ψηλά στη πλάγια πλευρά 
τους (εικ. 580, 584, 635, 640, 641, 642, 652, 654, 676, 767, 768, 776, 779, 784, 907, 917, 
918, 986). Σε ορισμένα παραδείγματα του 4ου αι. πΧ προστίθεται διακοσμητικός 
τορνευτός δακτύλιος στο άνω τμήμα των κάθετων στελεχών της ανάκλισης, ακριβώς 
κάτω από το οριζόντιο στήριγμα της πλάτης (εικ. 534β, 732, 733, 829, 986). 

 
Μέγεθος 

Το ύψος του καθίσματος, που υπολογίζεται γύρω στα 0,45μ, ήταν 
μάλλον λίγο μεγαλύτερο από αυτό των δίφρων (εικ. 80, 662, 717, 721, 742, 778, 788, 
857, 880, 888, 890, 895, 903, 905, 907) και των δίφρων οκλαδίων (εικ. 610, 892). 
Σίγουρα ήταν μικρότερο των κλινών (εικ. 72, 73, 80, 81, 84, 253, 664). Σε κάποιες 
παραστάσεις βέβαια απεικονίζονται να έχουν ίδιο ύψος με τους δίφρους (εικ. 573, 574, 
582, 592, 604, 641, 649, 680, 737, 768, 782β, 823, 854, 889) ή με τους δίφρους οκλαδίες 
(εικ. 573, 574, 765, 890, 893). Σε σχέση με τις τράπεζες οι κλισμοί ήταν πιο ψηλοί από 
τις χαμηλές συμποσιακές (εικ. 907), αλλά πιο χαμηλοί από αυτές που χρησιμοποιούνταν 
για να γευματίσουν καθισμένες οι γυναίκες (εικ. 700, 879, 894, 898, 927). Το ύψος της 
ανάκλισης πρέπει να ήταν γύρω στα 0,40 - 0,50 μ, αν και είναι αρκετά δύσκολο να 
υπολογιστεί, καθώς αποδίδεται διαφορετικά, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο που έχει ο 
αγγειογράφος στο αγγείο που διακοσμεί.  

Ενδεικτικό του ύψους των κλισμών είναι ότι δεν συνοδεύονται πολύ 
συχνά από υποπόδιο. Όταν χρησιμοποιείται, ίσως εξυπηρετεί στο να γίνει το κάθισμα πιο 

                                                 
575 Ομήρου, Ιλιάς, 9, 199-200: «•Wj ¥ra fwn»saj protšrw ¥ge d‹oj 'AcilleÚj, eŒsen d' ™n klismo‹si 
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ξεκούραστο (εικ. 253, 534β, 594, 600, 602, 619, 632, 645, 656, 673, 695, 731, 794, 804, 
808, 829, 831, 879, 880, 882, 905, 927, 941, 942, 947, 963, 964α, 964β, 992). 
Παρατηρούμε όμως ότι ο κλισμός συνοδεύεται σχεδόν πάντα από υποπόδιο στις 
περιπτώσεις των επιτύμβιων στηλών του 4ου αι. πΧ (εικ. 756, 757, 760, 762, 968, 969, 
971, 972, 974, 976, 977, 979, 980, 981, 982, 984, 998, 999, 1004, 1008, 1010-1013, 
1015, 1018, 1023-1039, 1043, 1044, 1048-1057). Η εμμονή αυτή μας δείχνει ότι το 
υποπόδιο συνοδεύει τους κλισμούς για να τους κάνει πιο επιβλητικούς και 
μεγαλοπρεπείς, τιμώντας και δίνοντας κύρος στους καθισμένους νεκρούς. στις 
περιπτώσεις αυτές το κάθισμα αποκτά τη σημασία του θρόνου.  

 
Χρηματική αξία576 

Σύμφωνα με τον κατάλογο των σκευών που κατασχέθηκαν από την 
οικία του Αλκιβιάδη η αξία του κλισμού με καμπύλη ράχη υπολογίστηκε στις 6 δρχ και 1 
οβολό, ποσό που αγγίζει την αξία μιας κλίνης, ενώ του απλού με ευθεία πλάτη στις 2 δρχ 
και 1 οβολό.577 Βασισμένοι στις παραστάσεις των αγγείων δεν μπορούμε να 
διευκρινίσουμε ποια ήταν η διαφορά μεταξύ των δυο αυτών κλισμών. 

 

                                                 
576 Οι αναφερόμενες τιμές αφορούν την αξία μεταχειρισμένων επίπλων στην Αθήνα του 5ου αι. πΧ. 
577 Pritchett (1956), 214. 
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Προέλευση: 
Ο τύπος αυτός του καθίσματος είναι ελληνική επινόηση, χωρίς να 

μπορεί να εντοπιστεί κάποιο αιγυπτιακό ή ελληνικό πρότυπο.578 Ίσως να προέκυψε από 
μια απλοποιημένη μορφή του θρόνου με πόδια ζώου579 (τύπου 1).580 Η μόνη διαφορά των 
πρώιμων κλισμών από τις απλές μορφές των θρόνων αυτών χωρίς ερεισίχειρα είναι η 
απόληξη των ποδιών. Χρονικά μάλιστα βλέπουμε πως οι θρόνοι αυτοί παύουν να 
εμφανίζονται από τα μέσα του 5ου αι. πΧ, όταν πια έχουν διαδοθεί οι απλοί και αρμονικοί 
κλισμοί. Υπό την οπτική αυτή οι κλισμοί θα μπορούσαν να θεωρηθούν διάδοχοί των 
απλών θρόνων με πόδια ζώου. 
 
Εξέλιξη 
Αρχαϊκή Περίοδος – Οι πειραματισμοί 

Κατά την Αρχαϊκή Εποχή δεν είχε διαμορφωθεί ένας ενιαίος τύπος 
κλισμού και εμφανίζονταν πολλές παραλλαγές με ποικιλία στα χαρακτηριστικά τους. 
Χαρακτηριστικό της ανάκλισής τους ήταν η διακοσμητική απόληξή τους, που είχε 
συνήθως τη μορφή κεφαλής κύκνου (εικ. 573, 764, 765, 888-892), όπως συνέβαινε και 
στους θρόνους. Παράλληλα όμως εμφανίζονται και κλισμοί με απλή ανάκλιση χωρίς 
διακόσμηση (εικ. 575, 576, 734, 889β, 893, 894). Εμφανίζονται παραλλαγές και όσον 
αφορά το ύψος της ανάκλισης, αλλά και ως προς την καμπυλότητά της.581 Το οριζόντιο 
στήριγμα της πλάτης του καθισμένου θα ήταν σχετικά επίπεδο και θα συμπλήρωνε το 
κενό μεταξύ των δυο κάθετων στελεχών της ανάκλισης, χωρίς να εξέχει αυτών (βλ. την 
σύγχρονη ανακατασκευή κλισμού στην εικ. 889γ). 

Διαφορές συναντούμε και στην καμπυλότητα των ποδιών τους. Άλλοτε 
είναι κάθετα και ευθεία (εικ. 575, 734, 764, 890, 892, 893, 894) και άλλοτε πολύ 
καμπύλα (εικ. 573, 576, 735, 765, 888, 889β, 891).582 Λίγοι κλισμοί έχουν απόληξη 
ποδιού λέοντος (εικ. 575, 576, 764, 765, 889, 890, 892).  
 

                                                 
578 Robsjohn-Gibbings, Pullin (1963), σελ. 32, Richter (1974), σελ. 391. 
579 Baker (1966), σελ. 279. 
580 Richter (1966), σελ. 33-34 
581 Άλλοτε είναι τελείως κάθετη (εικ. 734, 890, 892, 893) και άλλοτε κλίνει ελαφρώς. 
582 Richter (1966), σελ. 34. 
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5ος αι. π.Χ. – Η κλασική μορφή 
Μετά το πειραματικό στάδιο της Αρχαϊκής Εποχής, τον 5ο αι. πΧ οι 

κλισμοί αποκτούν σταθερά χαρακτηριστικά.583 Τα τέσσερα πόδια των κλισμών είναι 
απλά και σχεδόν πάντα ακόσμητα. Δεν είναι ευθεία και κάθετα, όπως των άλλων 
καθισμάτων, αλλά καμπυλώνουν προς τα έξω. Είναι πλατιά και στενεύουν προς τα κάτω. 
Από τα τέλη του 6ου αι. πΧ αρχίζει ήδη να εμφανίζεται ένα οριζόντιο στήριγμα στο άνω 
τμήμα της ανάκλισης  που εξέχει εκατέρωθεν πέρα από τα κάθετα στελέχη της (εικ. 578, 
895, 845). Στο α΄ τέταρτο του 5ου αιώνα το στήριγμα αυτό ήταν κοντό και χοντρό και 
ίσως να μη καμπύλωνε (εικ. 578, 581, 585, 587, 593, 594, 766, 767, 798, 845, 846, 895-
899). Αρχίζουν όμως να εμφανίζονται και κλισμοί με λεπτό και ψηλό οριζόντιο στήριγμα 
ανάκλισης (εικ. 577, 578, 579, 581, 584, 736, 768, 847, 854, 856β, 900-905), 
χαρακτηριστικό που εδραιώνεται από το 480 με 470 πΧ και μένει σταθερό στο εξής (εικ. 
584, 586, 588, 588β, 595, 742, 770, 848, 857, 907, 908, 917, 918). Με την αύξηση του 
ύψους του προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια για να ακουμπήσει ο καθισμένος την πλάτη 
του και με την καμπυλότητα του αγκαλιάζει το σώμα του. Έτσι το κάθισμα γίνεται 
ιδιαίτερα αναπαυτικό. Το οριζόντιο στήριγμα άλλοτε ήταν ορθογώνιο, σπάνια είχε 
ανεστραμμένο τραπεζιόσχημο σχήμα με την άνω πλευρά πλατύτερη (εικ. 613, 614, 615, 
618 και ιδιαίτερα 686), ενώ συνήθως στένευε εκατέρωθεν προς τα άκρα (εικ. 72, 84, 740, 
776, 781, 806-809, 812, 813, 816, 874, 919, 923, 936, 937, 938, 950, 959, 986). Η μορφή 
του γίνεται αντιληπτή στις πρόσθιες απεικονίσεις κλισμών (εικ. 600, 601, 602, 603, 686, 
731, 737, 959, 964α).  

Σταδιακά, με το πέρασμα των δεκαετιών, το ύψος του οριζόντιου 
στηρίγματος διευρύνεται όλο και περισσότερο,584 ώστε κατά το γ΄ τέταρτο του 5ου αι. πΧ 
να γίνει αρκετά ψηλό (εικ. 744, 745, 7447, 748, 779-784, 805, 809-812, 926. 926β, 944-
949, 986, 987, 989) και το δ΄ τέταρτο του 5ου αι. πΧ να εμφανίζεται πάρα πολύ ψηλό 
(εικ. 749, 750, 751, 785, 786, 787, 793, 808, 814, 815, 875, 878, 850-854, 957, 958, 959, 
990, 998). 

Το οριζόντιο αυτό στήριγμα στερεώνεται σε δυο κάθετα κυκλικής 
διατομής στελέχη που ανεβαίνοντας καμπυλώνουν προς τα έξω. Συνήθως είναι ενιαία με 
τα πίσω πόδια, αποτελώντας συνέχειά τους. Σε αρκετές απεικονίσεις όμως δηλώνεται 
ξεκάθαρα ο διαχωρισμός των ποδιών και της ανάκλισης. Η ανάκλιση στο σύνολό της 
κλίνει προς τα πίσω, εξέχοντας πίσω από τη θέση του καθίσματος, αλλά καμπυλώνει 
ψηλά προς τα μέσα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον καλύτερο «εναγκαλισμό» 
του σώματος του καθισμένου. Μέχρι το β΄ τέταρτο του 5ου αι. πΧ χρησιμοποιούνταν 
μόνο τα δυο αυτά κάθετα στελέχη για να στηρίξουν το οριζόντιο στήριγμα της πλάτης 
του καθισμένου (εικ. 81, 602, 603, 604, 800, 908, 916 και ιδιαίτερα εικ. 600). 

Από το β΄ τέταρτο του 5ου αι. πΧ τοποθετείται στο κέντρο της 
ανάκλισης, μεταξύ των δυο ακραίων κάθετων στελεχών και ένα πεπλατυσμένο επίπεδο 
κάθετο στέλεχος, ορθογώνιας διατομής, του οποίου το πλάτος διευρύνεται στα άκρα του 
στα σημεία επαφής με το οριζόντιο πλαίσιο καθίσματος χαμηλά και με το οριζόντιο 
στήριγμα ψηλά, προκειμένου να στερεωθεί καλύτερα (εικ. 410, 613, 614, 615, 629, 636, 
637, 646, 647, 649-652, 654, 665, 666, 682, 744, 755, 777, 820, 853, 873, 874, 875, 907, 
920, 934, 936, 938, 939, 941-949, 953, 965, 986, 988, 997 και ιδιαίτερα εικ. 606, 737, 

                                                 
583 Συνεχίζουν βέβαια να εμφανίζονται διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις καμπύλες και την κλίση και θέση 

της ανάκλισης, γεγονός που οφείλεται στη μη μηχανική μαζική παραγωγή του επίπλου Richter, (1966), 
σελ. 35.  

584 470-460 πΧ: εικ. 739, 800β, 852, 861, 862, 865, 866, 867, 909-912, 914, 915, 916, 921.  
    460-450 πΧ: εικ. 605-612, 737, 738, 772, 773, 774, 777, 849, 850, 851, 858, 859, 860, 868-872, 913, 929 
  και εικ. 608, 609, 610, 612, 623, 801, 863, 922, 925. 
    450-440 πΧ: εικ. 253, 613-630, 740, 775, 776, 874, 919, 927, 928, 932-943, 997. 
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959).585 Το μεσαίο κάθετο πεπλατυσμένο στέλεχος βρίσκεται πιο πίσω από τα δυο 
ακραία κυλινδρικά κάθετα στελέχη, ώστε να ακολουθείται η καμπύλη του άνω 
οριζόντιου στηρίγματος (εικ. 410, 562, 614, 636, 649, 650, 666, 682, 744, 856, 873, 874, 
875, 907, 920, 934, 936-939, 941-949, 953, 965, 986, 988, 997). Με αυτό τον τρόπο η 
ανάκλιση αγκαλιάζει σε όλο το ύψος της την πλάτη του καθισμένου.  

Ο βαθμός κλίσης της ανάκλισης προς τα πίσω δεν είναι πάντα ίδιος. 
Άλλοτε εμφανίζεται σχεδόν κάθετη,586 συνήθως κλίνει ελαφρώς και σπανιότερα κλίνει 
υπερβολικά.587 Πιστεύεται ότι η μεγάλη κλίση προς τα πίσω είναι σκόπιμη για να 
επιτευχθεί μεγαλύτερη άνεση για τον χρήστη. Πιο πιθανό όμως φαίνεται να οφείλεται σε 
εικονογραφική συμβατικότητα. Όπως υποστηρίζει η Richter οι αγγειογράφοι 
προσαρμόζουν το έπιπλο στο ύψος του χώρου που έχουν ελεύθερο και στο σχήμα του 
αγγείου, προκειμένου να τονίσουν τους άξονες και να διατηρήσουν τις αναλογίες της 
παράστασης.588 Έτσι, αποδίδεται κάθετη η ανάκλιση των κλισμών στις παραστάσεις που 
διακοσμούν ληκύθους  και πλαγιασμένη σε χαμηλά αγγεία, όπως σε κύλικες ή σκύφους. 

Τα πόδια των κλισμών εμφανίζουν ελαφρά καμπύλη προς τα έξω κατά 
το α΄ μισό του 5ου αι. πΧ, ενώ από τα μέσα και κυρίως κατά το δ΄ τέταρτο του 5ου η 
καμπύλη των ποδιών γίνεται πιο έντονη (εικ. 72, 253, 562, 740-749, 751, 775, 776, 778-
781, 802, 803, 804, 807, 808, 853, 873, 874, 919, 928, 935, 936, 941-956, 960, 961, 986, 
997-1022). Από τα τέλη του 5ου αι. πΧ τα πόδια αρχίζουν να καμπυλώνουν ακόμα πιο 
έντονα προς τα έξω (εικ. 73, 81, 86, 534β, 690-694, 697, 698, 701, 707-712, 714, 716, 
717, 809, 810, 811, 813, 814, 818, 819, 832, 875, 880, 881, 956-959, 962, 963, 965), 
ώστε η σχέση μεταξύ της καμπύλης των πίσω ποδιών του κλισμού και της ανάκλισης να 
γίνει δυσαρμονική. 

Από το δ΄ τέταρτο του 5ου αι. πΧ εμφανίζονται δυο παραλλαγές 
διαμόρφωσης των πρόσθιων ποδιών. Συνηθέστερα η άνω απόληξη τους είναι επίπεδη και 
εξέχει έντονα προς τα εμπρός σχηματίζοντας οξεία γωνία (εικ. 72, 73, 534β, 670, 672-
675, 685, 686, 690, 692-696, 698, 702, 713, 718, 719, 749, 775, 779, 781, 783, 785, 786, 
812, 813, 875-881, 954, 958, 963, 965, 999-1007). Η διαμόρφωση αυτή δίνει ένταση στο 
περίγραμμα και μαζί με την έντονη καμπυλότητα των ποδιών αυξάνει την κίνηση της 
γραμμής. Σύμφωνα με την δεύτερη παραλλαγή τα πρόσθια πόδια δεν έχουν ευθεία προς 
τα άνω απόληξη, αλλά συνεχίζουν την καμπύλωση τους προς τα άνω λεπταίνοντας προς 
την πρόσθια πλευρά, ώστε η ακμή να σχηματίζεται λοξά προς τα άνω (εικ. 84, 86, 680, 
686, 709-711, 718, 779, 781, 783, 789, 791, 803, 809, 810, 813, 814, 815, 951, 952, 956, 
961, 989, 991, 993, 994, 1261). Η διαμόρφωση αυτή είναι λιγότερο επιθετική από την 
προηγούμενη, έχει αυξημένη χάρη και η γραμμή αποκτά μεγαλύτερη κίνηση. 

 
 

                                                 
585 Σύμφωνα με τη Richter το μεσαίο αυτό κάθετο στέλεχος υπήρχε πάντα στην ανάκλιση των κλισμών. 

Richter (1966), σελ.  36. 
586 εικ. 84, 406β, 624, 628, 629, 630, 635, 637, 638, 639, 641, 642, 643, 645, 649, 650, 657, 667, 668, 671, 

672, 681, 687, 688, 689, 690, 695, 700, 707, 708, 709, 739, 740, 741, 749, 770, 773, 774, 777, 781, 
782, 792, 805, 846-851, 857, 865, 66, 867. 

587 εικ. 562, 588β, 613, 619, 666, 674, 685, 712, 716, 721, 737, 743, 751, 784, 788, 790, 812, 819, 821, 863, 
875, 881, 902, 908, 916, 920, 935, 939, 950, 988, 989. 

588 Richter (1966), σελ. 133. 
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Τέλη 5ου- 4ος αι. π.Χ. – Η εξέλιξη: 
Κατά τον 4ο αι. πΧ ο κλισμός γίνεται πολύ δημοφιλές έπιπλο.589 Κατά 

το διάστημα αυτό τα πόδια συνεχίζουν να καμπυλώνουν έντονα προς τα έξω, όπως το δ΄ 
τέταρτο του 5ου αι. πΧ (εικ. 720, 722, 726, 727, 728, 782, 782β, 783, 786, 787, 823, 824, 
830β, 831, 836, 883, 884, 885, 964, 966-985, 991, 992, 994, 1013, 1014, 1019, 1020, 
1021, 1023-1057) και σε ορισμένες απεικονίσεις κλισμών η καμπύλωση αποδίδεται 
αφύσικα έντονη (εικ. 728, 729, 733, 791, 792, 822, 825, 826, 834, 837, 838, 993, 1027, 
1031, 1035). Επίσης, η άνω απόληξη των ποδιών συνεχίζει να εμφανίζει έντονη οξεία 
προεξοχή προς τα εμπρός, όπως διαμορφώθηκε στο δ΄ τέταρτο του 5ου αι. πΧ (εικ. 720, 
721, 722, 724, 752-755, 758, 791, 792, 793, 795, 797, 826, 828, 829, 964, 964α). 

Η ανάκλιση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σχετικά κάθετη, ώστε 
σε συνδυασμό με την έντονη κλίση των ποδιών να δημιουργεί έντονη δυσαρμονία στο 
έπιπλο. Το οριζόντιο στήριγμα της ανάκλισης συνεχίζει να είναι πλατύ στο μέσο και να 
στενεύει στις άκρες του (εικ. 420, 424, 838, 963 και ιδιαίτερα 731), όπως συμβαίνει και 
τον 5ο αι. πΧ. Από το δ΄ τέταρτο του 5ου αι. πΧ αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα ψηλό (εικ. 
73, 86, 696, 700-704, 711, 712, 717, 880, 881, 956, 963, 999, 1000, 1001, 1003, 1004, 
1005, 1010), ενώ από τον 4ο αι. πΧ γίνεται ακόμα πιο ψηλό, εντείνοντας τη δυσαναλογία 
(εικ. 543β, 720 , 723, 724, 727-730, 733, 753-6, 759, 760, 796, 826, 828, 829, 831, 835, 
836, 840, 962, 966, 968, 970, 971, 974, 978, 981, 982, 983, 991, 994, 1011, 1012, 1020, 
1022, 1024, 1025). Σε ορισμένα παραδείγματα είναι τόσο δυσανάλογα ψηλό, ώστε να 
καταλαμβάνει πολύ μεγάλο τμήμα του ύψους της ανάκλισης (εικ. 406β, 728, 733, 757, 
763, 790, 791, 792, 794, 822, 830, 830β, 833, 835, 836, 838, 840, 841, 844, 863, 883, 
885, 964α, 964β, 968, 973, 993, 1017, 1023, 1026-1045, 1049-1056). Ορισμένες φορές η 
πρόσθια πλευρά του οριζόντιου στηρίγματος εμφανίζει κλίση προς τα κάτω (εικ. 425, 
534β, 881), προκειμένου να κρατά το σώμα του καθισμένου πιο όρθιο. Στο άνω τμήμα 
των κάθετων στελεχών της ανάκλισης, ακριβώς κάτω από το οριζόντιο στήριγμα, 
διαμορφώνονται τον 4ο αι. πΧ διακοσμητικοί τορνευτοί δακτύλιοι (εικ. 534β, 732, 733, 
829).  

Σε ορισμένα παραδείγματα του 4ου αι. πΧ οι κλισμοί αποδίδονται 
αρκετά ραδινοί (εικ. 695, 706, 719, 726, 727, 786, 827, 827β, 829, 830β, 833, 878, 885, 
964, 964α), όπως συμβαίνει και με τους θρόνους και τους δίφρους, γεγονός που ίσως 
οφείλεται στο στυλ των αγγειογράφων και όχι στην πραγματική διαμόρφωση των 
επίπλων. 

Η Richter διαπιστώνει την παράλληλη συνύπαρξη των 
προαναφερθέντων κλισμών με τους κλισμούς που έχουν ενιαία πλατιά καμπυλωτή 
ανάκλιση (εικ. 825, 884).590  Τα παραδείγματα αυτά όμως εντοπίζονται σπάνια και μόνο 
στην Κάτω Ιταλία.  

 
 

                                                 
589 Richter (1966), σελ. 37. 
590 Richter (1966), σελ. 37. 
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ΤΥΠΟΙ 
Όλοι σχεδόν οι μελετητές επικεντρώνονται στη διαμόρφωση των ποδιών 

των επίπλων για να τα διαχωρίσουν τυπολογικά. Καθώς τα πόδια των κλισμών φαίνεται 
να έχουν ίδια μορφή, δεν έγινε έως τώρα κάποιος τυπολογικός διαχωρισμός τους. 
Παρατηρώντας όμως την εικονογραφία από τα τέλη του 6ου αι έως τα τέλη του 4ου αι. πΧ 
παρατηρούνται κάποιες διαχρονικές διαφοροποιήσεις στη διαμόρφωση των πίσω ποδιών 
των κλισμών και την στερέωση της ανάκλισης επάνω τους, που δεν οφείλονται στον 
τρόπο απόδοσης κάποιου αγγειογράφου, ούτε στο στυλ κάποιας εποχής. Μπορούμε έτσι 
να διακρίνουμε 5 τύπους στη διαμόρφωση των κλισμών, καθώς και επιμέρους 
παραλλαγές. 

 
Τύπος 1 

Ο πιο βασικός και κοινός τύπος κλισμών έχει πόδια με ορθογώνια 
διατομή που καμπυλώνουν προς τα έξω, λεπταίνοντας σταδιακά προς τα κάτω. Έχουν 
επίπεδη απόληξη προς τα άνω, ώστε το πόδι δίνει την αίσθηση επιμήκους 
ανεστραμμένου τριγωνικού σχήματος με γωνίες στις δυο απολήξεις της άνω επίπεδης 
επιφάνειας.   

Η ανάκλιση είναι συνήθως ενιαία με τα πίσω πόδια και αναπτύσσεται 
συχνότερα από το πίσω μέρος του ποδιού. Στην συνηθέστερη παραλλαγή η μετάβαση 
από το πόδι στην ανάκλιση γίνεται ομαλά, ώστε η άνω πλευρά του ποδιού να κλίνει προς 
τα άνω.591 Σύμφωνα με άλλη παραλλαγή όμως, η άνω επιφάνεια είναι οριζόντια και η 
λεπτή ανάκλιση γεννάται απότομα λίγο πριν το πέρας του ποδιού προς τα πίσω (εικ. 
576β, 581, 586, 588β, 644, 665, 666, 667, 677, 690, 693, 694, 701, 708, 722, 756). 
Αρκετά συχνά, η ανάκλιση αναπτύσσεται από το μέσο του ποδιού, ώστε να σχηματίζει 
γωνίες και στις δυο πλάγιες πλευρές (εικ. 613, 642, 643, 659, 661, 662, 663, 684, 689, 
706, 711, 714, 716, 717, 725, 727, 728, 730, 752). Σπάνια η ανάκλιση αναπτύσσεται από 
την άνω πλευρά του ποδιού κοντά στο πρόσθιο πέρας του (εικ. 579, 606, 651, 713). 

Συχνά, η εσωτερική πλευρά του ποδιού δεν συνεχίζει ενιαία προς τα 
άνω, αλλά «κόβεται» στο σημείο σύνδεσης με το οριζόντιο στέλεχος του πλαισίου, ώστε 
να γίνει η πλάγια πλευρά του κάθετη. Πρακτικά η διαμόρφωση αυτή εξυπηρετεί στην 
καλύτερη αρμογή του οριζόντιου στελέχους στο πόδι. Και στην περίπτωση αυτή η 
ανάκλιση άλλοτε αναπτύσσεται από το πίσω άκρο του ποδιού (εικ. 578, 588, 598, 607, 
619, 620, 623, 629, 632, 648, 655, 673, 696, 697, 699, 723, 753) και άλλοτε από το μέσο 
της άνω επιφάνειας (εικ. 86, 589, 605, 633, 652, 654, 681, 687, 688, 691, 718, 719, 759). 
Παρομοίως, «κομμένη» κάθετα έχουν την εσωτερική πλάγια πλευρά στο ύψος του 
πλαισίου και τα πρόσθια πόδια ενίοτε (εικ. 580, 584, 607, 618, 620, 630, 633, 634, 681, 
753, 755). 

Ορισμένες φορές, τα ίδια πόδια έχουν στο σημείο ένωσης του ενιαίου 
ποδιού-ανάκλισης με το οριζόντιο πλαίσιο καθίσματος, μια εγκοπή όπου εισχωρούν τα 
δυο πλάγια στελέχη του πλαισίου καθίσματος, προκειμένου  να στερεωθούν καλύτερα 
(εικ. 684, 735, 737, 744-748, 750). Παρόμοια εγκοπή σχηματίζεται και στα πρόσθια 
πόδια, χωρίς απαραίτητα να εμφανίζεται και στα οπίσθια (εικ. 613, 646, 647, 648, 652, 
676, 744). Κάποιες φορές διαμορφώνεται βαθμίδα στην άνω πλευρά των ποδιών για να 
εδράσει το οριζόντιο στέλεχος του πλαισίου (εικ. 736-741, 744). Αντίστοιχη βαθμίδα για 
τη στερέωση του στελέχους του πλαισίου σχηματίζουν ενίοτε και τα πρόσθια πόδια (εικ. 
742, 747, 748, 750, 751). 
                                                 
591 εικ. 574, 576, 578, 584, 585, 587, 590, 591, 592, 592β, 603, 604, 610, 612, 613, 616, 617, 618, 618β, 

621, 622, 624, 627, 628, 630, 636-639, 641, 644-647, 653, 656, 657, 658, 664, 671, 672, 674, 675, 
676, 679, 680, 682, 683, 685, 692, 695, 698, 700, 702, 703, 704, 707, 709, 710, 712, 720, 721, 723, 
729, 755, 763, 950, 1045, 1051. 
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Πολύ συχνά η ανάκλιση αποδίδεται ξεχωριστά από τα πίσω πόδια. Τα 
πόδια είναι διαμορφωμένα όμοια με αυτά της ενιαίας ανάκλισης έχοντας στερεωμένη την 
ανάκλιση στο πίσω (εικ. 534β, 890, 901, 920, 921, 927, 930, 932, 956, 964β) ή στο 
πρόσθιο άκρο της επιφάνειας της επίπεδης άνω απόληξής τους (εικ. 902, 903, 908, 913, 
922, 926, 928, 954, 957, 964, 1023-1044, 1047-1050, 1052-1057). Συχνότερα όμως η 
ανάκλιση στερεώνεται στο κέντρο της άνω πλευράς των ποδιών. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις τα κάθετα στελέχη διευρύνονται λίγο πριν προσκολλήσουν στο πόδι, ώστε 
να μεγαλώσει η επιφάνεια της επαφής και να επιτευχθεί καλύτερη στερέωση (εικ. 81, 
562, 894, 895, 914, 915, 917, 918, 919, 924, 926β, 929, 934, 936-948, 950, 953, 958-961, 
965). Δεν μπορούμε όμως να είμαστε βέβαιοι αν πράγματι η ανάκλιση σε αυτά τα 
καθίσματα ήταν ξεχωριστή από τα πόδια ή αν πρόκειται για συμβατότητα που αποδίδει 
την διόγκωση του ποδιού στο άνω τμήμα τους. 
 

Τύπος 2α 
Τα πόδια των κλισμών του τύπου 2 καμπυλώνουν επίσης προς τα έξω 

και λεπταίνουν σταδιακά προς τα κάτω. Η διαφορά με τον τύπο 1 είναι ότι τα πίσω πόδια 
στο ύψος του πλαισίου καθίσματος διογκώνονται σχηματίζοντας καμπύλη, χωρίς να 
σχηματίζουν γωνίες. Στη συνέχεια η μετάβαση στην ανάκλιση γίνεται ομαλά 
λεπταίνοντας πάλι. Η χαρακτηριστική κυρτή διόγκωση στο ύψος του πλαισίου 
καθίσματος έχει πρακτική λειτουργία, καθώς η αύξηση του όγκου είναι απαραίτητη 
προκειμένου να υπάρχει επαρκής χώρος για να διανοιχτούν οι τόρμοι όπου θα 
στερεωθούν οι γόμφοι των οριζόντιων στελεχών. Η ανάκλιση είναι συνήθως ενιαία με τα 
πίσω πόδια και ορισμένες φορές αναπτύσσεται από την πίσω πλευρά της διόγκωσης των 
ποδιών, με αποτέλεσμα το πόδι-ανάκλιση να έχει ενιαίο περίγραμμα στην πίσω πλευρά 
του ποδιού και η κύρτωση να εμφανίζεται στην πρόσθια (εικ. 615, 770, 766, 777, 782, 
783, 785, 786, 787, 790, 951). Σπανιότερα αναπτύσσεται από το μέσο τη διόγκωσης, 
ώστε η κύρτωση να εμφανίζεται εκατέρωθεν (εικ. 770, 772). Συνήθως όμως η ανάκλιση 
αναπτύσσεται πιο κοντά στην πρόσθια πλευρά της διόγκωσης του ποδιού, ώστε η 
πρόσθια πλάγια πλευρά να έχει ενιαίο περίγραμμα και η κύρτωση να εμφανίζεται πιο 
έντονη στην οπίσθια (εικ. 767, 768, 779, 780, 781, 782β, 784, 788, 791-796, 935). 

 
Τύπος 2β 

Μια παραλλαγή του τύπου κλισμών με κυρτή διόγκωση των πίσω 
ποδιών στο ύψος του πλαισίου καθίσματος εμφανίζεται στο β΄ μισό του 5ου αι. πΧ. Τα 
πίσω πόδια καμπυλώνουν επίσης προς τα έξω και λεπταίνουν σταδιακά προς τα κάτω, 
αλλά προς τα άνω έχουν στο ύψος του πλαισίου καθίσματος ομαλή κυρτή απόληξη, 
χωρίς να εμφανίζουν γωνίες (εικ. 253, 822, 826, 923, 986-996). Η ανάκλιση 
αναπτύσσεται ως ομαλή συνέχεια της γραμμής των ποδιών. Αν και φαίνεται να 
διαχωρίζεται από τα πόδια, για τεχνικούς λόγους μοιάζει πιθανότερο να ήταν ενιαία. Η 
γραμμή που διαχωρίζει τα πόδια από την ανάκλιση, υποδηλώνει μάλλον την αλλαγή στο 
πάχος, καθώς στο ύψος του πλαισίου θα ήταν πιο διογκωμένο.   
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Τύπος 3 
Πρόκειται για την πιο απλή διαμόρφωση των πίσω ποδιών, τα οποία 

είναι ενιαία με την ανάκλιση χωρίς όμως να πλαταίνουν στο σημείο σύνδεσης του 
πλαισίου καθίσματος. Έτσι τα πόδια είναι στενά και μαζί με την ανάκλιση συνήθως 
έχουν τη μορφή ενιαίας σιγμοειδούς γραμμής (εικ. 634, 715, 775, 777, 798-839, 876). 
Ορισμένες φορές το πάχος του ποδιού-ανάκλισης διευρύνεται ελαφρώς στο ύψος του 
πλαισίου καθίσματος. 
 

Τύπος 4 
Τα πίσω πόδια των κλισμών του τύπου 4 καμπυλώνουν επίσης προς τα 

έξω και λεπταίνουν σταδιακά προς τα κάτω, αλλά προς τα άνω εμφανίζουν γωνιώδη 
διόγκωση στο ύψος του πλαισίου καθίσματος, που εκτείνεται μόνο προς την εσωτερική 
πλάγια πλευρά των ποδιών, ώστε η εξωτερική τους πλευρά να έχει ενιαίο περίγραμμα. 
Όταν η ανάκλιση εμφανίζεται ενιαία με τα πίσω πόδια, αναπτύσσεται ομαλά από την 
πίσω πλευρά του ποδιού, ώστε το περίγραμμα να είναι ενιαίο στην πίσω πλευρά και η 
διόγκωση με τις γωνίες να σχηματίζεται στην πρόσθια πλάγια πλευρά του (εικ. 854, 855, 
856, 856β, 861, 862, 865-869, 871, 872, 878-883, 889β).  

Παρόμοια διαμόρφωση έχουν και τα πρόσθια πόδια, με την γωνιώδη 
διόγκωση να σχηματίζεται στην εσωτερική πλευρά τους, έχοντας το περίγραμμα της 
εξωτερικής πλευράς ενιαίο (εικ. 861, 865, 866, 867, 874).  

 
Τύπος 5 

Τα πίσω πόδια των κλισμών του τύπου 5 καμπυλώνουν επίσης προς τα 
έξω και λεπταίνουν σταδιακά προς τα κάτω, αλλά προς τα άνω εμφανίζουν 
ανεστραμμένη τραπεζιόσχημη (εικ. 896, 904, 906, 907, 909, 931, 933, 949, 952, 955, 
963, 997-1001, 1003-1006, 1008-1022) ή ορθογώνια (εικ. 898, 899, 900, 905, 925, 999) 
διόγκωση στο ύψος του πλαισίου καθίσματος, που εκτείνεται εκατέρωθεν των ποδιών, με 
γωνίες τόσο πάνω, όσο και κάτω από το πλαίσιο. Έχουν τη μορφή ανεστραμμένης 
τραπεζιόσχημης ή ορθογώνιας επίστεψης, παρόμοια με αυτή των δίφρων τύπου 4. Σε 
αυτή την περίπτωση, όταν η ανάκλιση είναι ενιαία με τα πίσω πόδια αναπτύσσεται από 
το πίσω πέρας της άνω επίπεδης πλευράς (εικ. 858, 859, 860, 863, 864, 870, 875, 876, 
887). Σπάνια η ανάκλιση αναπτύσσεται από την μέση της άνω πλευράς του ποδιού, ώστε 
να εμφανίζεται η διόγκωση με τις γωνίες εκατέρωθεν (εικ. 406β, 857). Συχνά η ανάκλιση 
αποδίδεται διαχωρισμένη από τα πίσω πόδια, να προσαρτάται στο μέσον της άνω 
επίπεδης πλευράς τους (εικ. 896, 898, 899, 900, 904, 905, 906, 909, 925, 931, 949, 952, 
964α, 997-1001, 1003-1006, 1008-1022) και σπανιότερα στην πίσω πέρας της άνω 
επίπεδης επιφανείας (εικ. 907, 933, 955, 963).  

Παρόμοια διαμόρφωση με τραπεζιόσχημη επίστεψη στο ύψος του 
πλαισίου του καθίσματος εμφανίζουν μερικές φορές και τα πρόσθια πόδια των κλισμών 
(εικ. 856β, 898, 904, 925, 935), αν και συχνότερα έχουν τη διαμόρφωση των ποδιών 
τύπου 1 με επίπεδη την άνω πλευρά που εκτείνεται έντονα προς τα εμπρός σε οξεία 
γωνία. 
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ΧΡΗΣΗ 
Ο κλισμός ως θρόνος: 

Ο κλισμός δεν ήταν τόσο πολυτελής και επιβλητικός όπως ο θρόνος, 
ήταν όμως πιο πολύπλοκος και τιμητικός από το δίφρο όπως αναφέρει και ο Αθήναιος.592 
Ο Όμηρος τον αναφέρει όπως και τον θρόνο ως κατάλληλο κάθισμα για ήρωες και 
θεούς, όπως είναι η Ήρα και η Αθηνά.593 Σε κλισμό καθόταν και η βασίλισσα Ελένη (εικ. 
583)594 και οι άρχοντες μνηστήρες της Πηνελόπης.595 Βλέπουμε έτσι και στην 
εικονογραφία να αποδίδονται καθισμένοι σε κλισμό διάφοροι θεοί, είτε άνδρες όπως ο 
Δίας (εικ. 84, 608, 769, 824, 896, 903, 904, 936), ο Ποσειδώνας (εικ. 589), ο Απόλλωνας 
(εικ. 692 (;), 705 (;), 718, 811, 821, 920, 921) και ο Διόνυσος (εικ. 605, 606, 607, 669, 
716, 717, 719 (;), 729, 732, 800, 819, 885, 912, 964, 990, 995, 996), είτε γυναίκες όπως η 
Ήρα (εικ. 573, 608, 650, 769), η Αθηνά (εικ. 585, 738), η Αφροδίτη (εικ. 827β) και η 
Δήμητρα (εικ. 764). Ακόμα και σε φλυακική παράσταση (εικ. 730) αποδίδεται κωμικός 
που υποκρίνεται τον Δία να κάθεται σε κλισμό εν είδει θρόνου. Βλέπουμε δηλαδή τους 
κλισμούς να έχουν ορισμένες φορές τη θέση του θρόνου. Επίσης, εκτός από τους θεούς 
συναντούμε και τον ηρωικό βασιλιά Αχιλλέα να κάθεται σε κλισμό (εικ. 72, 648, 917), 
όπως και τον βασιλιά Αγαμέμνονα (εικ. 856β), τον βασιλιά Αίγισθο (εικ. 588β), τον 
βασιλιά Ερμοάνακτα (εικ. 610), τον βασιλιά Αιήτη (εικ. 830) και τον βασιλιά Πειρίθου 
(εικ. 633), παραπέμποντας ίσως στον θρόνο στον οποίο ήταν δεμένος στον Άδη. Σε 
κλισμό αποδίδεται να κάθεται και η βασίλισσα και κυρία του οίκου του Οδυσσέα, η 
Πηνελόπη (εικ. 592β), η πριγκίπισσα Ανδρομέδα (εικ. 829) και η γυναίκα του Ηρακλή 
Δηιάνειρα (εικ. 740). 

 
Οι κλισμοί στην προεδρία των θεάτρων: 

Οι λεγόμενοι λίθινοι «θρόνοι» προεδρίας στην πρώτη σειρά του κοίλου 
των αρχαίων θεάτρων είχαν τη μορφή κλισμών. Την μορφή κλισμών είχε η προεδρία του 
θεάτρου στους Τράχωνες (του Δήμου των Ευωνυμέων), που σώζεται στη μορφή της 
Κλασικής Εποχής, χωρίς μεταγενέστερες επεμβάσεις (εικ. 1059).596 Στο θέατρο του 
Διονύσου των Αθηνών,597 με εξαίρεση τον κεντρικό θρόνο του ιερέα του Διονύσου, τα 
υπόλοιπα καθίσματα της προεδρίας είχαν την μορφή κλισμών (εικ. 350, 1060). Με αυτό 
τον τρόπο τα καθισμένα στους λίθινους κλισμούς εξέχοντα πρόσωπα διαφοροποιούνται 
και ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους απλούς πολίτες, που κάθονται στους πάγκους. 
Παρομοίως διαφοροποιείται και ξεχωρίζει ο καθισμένος σε θρόνο ιερέας του Διονύσου 
από τους υπόλοιπους καθισμένους σε κλισμό ιερείς, καθώς αποτελεί το τιμώμενο 
πρόσωπο κατά την εορτή των Διονυσίων. Μάλιστα σε μια οινοχόη απεικονίζεται ο 
Διόνυσος να παρακολουθεί μια θεατρική παράσταση καθισμένος σε κλισμό (εικ. 729).  
 

                                                 
592 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 5, 20 «Ð d� klismÕj perittotšrwj kekÒsmhtai 

¢nakl…sei.» 
593 Ομήρου, Ιλιάς, 8, 436: «aÙtaˆ d� crusšoisin ™pˆ klismo‹si k£qizon m…gd' ¥lloisi qeo‹si, f…lon 

tetihmšnai Ãtor.» 
594 Ομήρου, Οδύσσεια, 4, 136: «›zeto d' ™n klismù, ØpÕ d� qrÁnuj posˆn Ãen.» 
595 Ομήρου, Οδύσσεια, 1, 145 «™j d' Ãlqon mnhstÁrej ¢g»norej· oƒ m�n œpeita ˜xe…hj ›zonto kat¦ 

klismoÚj te qrÒnouj te.» 
596 Τζάχου- Αλεξανδρή (1980), σελ. 64-67, Tzachou-Alexandri (1999), 420-423. 
597 Γώγος (2005), σελ. 127-135. Haigh (1898), σελ. 123-125, Bieber (1961), σελ. 70. 
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Κλισμοί δασκάλων και μουσικών: 
Ο κλισμός χρησιμοποιείται συχνά για να δηλώσει ιεραρχία. Έτσι 

αποδίδονται οι δάσκαλοι καθισμένοι σε κλισμό (εικ. 609 (;), 736 (;), 766, 845, 858, 859, 
860, 895, 902, 905, 906, 908), ενώ οι μαθητές σε δίφρους, σε ένα ευτελέστερο δηλαδή 
και λιγότερο άνετο κάθισμα (εικ. 766, 858, 859, 895, 905, 906, 908). Καθισμένοι σε 
κλισμό αποδίδονται δάσκαλοι μουσικής (εικ. 858, 859, 860, 895, 905, 906, 908, 
γεωμετρίας (εικ. 902), οι παιδοτρίβες (εικ. 845), αλλά και οι παιδαγωγοί (εικ. 739, 860). 
Η διαφοροποίηση αυτή μας δείχνει ότι οι κλισμοί είχαν μια συμβολική σημασία. Γενικά 
πάντως συνδέεται με την εκπαίδευση και εμφανίζεται στα διδασκαλία της εποχής (εικ. 
766). Καθώς οι χώροι εκπαίδευσης δεν ήταν δημόσιοι στην αρχαία Αθήνα,598 όπως τα 
σημερινά σχολεία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα καθίσματα αυτά ανήκαν στον 
δάσκαλο και ίσως επίπλωναν την οικία του. Σύμφωνα με τον Beck όμως ο χώρος 
εκπαίδευσης ταυτίζεται με το γυμνάσιο.599 Αν ισχύει η υπόθεσή του, οι κλισμοί των 
δασκάλων βρίσκονταν στους χώρους αυτούς.  

Οι κλισμοί χρησιμοποιούνταν και από τους μουσικούς. Αρκετές φορές 
εικονίζονται άνδρες ή γυναίκες καθισμένοι σε κλισμό να παίζουν λύρα συχνότερα (εικ. 
580, 588β, 610, 615, 617, 618β, 652, 653, 654, 660, 692, 705, 742, 743, 806, 815, 823, 
858, 859, 860, 862, 872, 873, 895, 905, 906, 908, 914, 935, 938, 1005), αρκετά συχνά 
αυλό (εικ. 86, 577, 588, 596, 613, 614, 616, 651, 656, 670, 710, 798, 831, 846, 847, 866, 
873, 899, 913, 948, 952, 988) και σπάνια κιθάρα (εικ. 637, 884) ή άρπα (εικ. 747). Όμως 
η ανάκλιση των κλισμών θα μπορούσε να θεωρηθεί άβολη, καθώς θα εμπόδιζε την 
ελευθερία των κινήσεων. Γι’ αυτό τον λόγο προτιμούνταν από τους μουσικούς 
συχνότερα οι δίφροι. 
 
Από επαγγελματίες και τεχνίτες: 

Ο ρόλος του κλισμού στην ιεραρχία φαίνεται και στον χώρο ενός 
εργαστηρίου, όπου ενώ όλοι οι αγγειογράφοι κάθονται σε χαμηλούς δίφρους, ένας από 
αυτούς ξεχωρίζει και αποδίδεται στο κέντρο της παράστασης ψηλότερος και καθισμένος 
σε κλισμό (εικ. 907). Αυτός ίσως να ήταν ο κύριος αγγειογράφος, ο δάσκαλος του 
εργαστηρίου. Σε επιτύμβιες στήλες εμφανίζεται υποδηματοποιός καθισμένος σε κλισμό 
(εικ. 1000), καθώς και χαλκουργός (εικ. 1001). Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες και 
αρχιτεχνίτες των εργαστηρίων που τιμούνται αποδιδόμενοι να κάθονται σε κλισμό. 
Γενικά πάντως ο κλισμός δεν χρησιμοποιούνταν ως κάθισμα στα εργαστήρια, μια και 
ήταν ένα πιο ακριβό και λιγότερο πρακτικό κάθισμα από τον δίφρο, λόγω της ανάκλισης 
του που θα εμπόδιζε τις κινήσεις.  

Κλισμούς χρησιμοποιούν και οι έμποροι, όπως η πωλήτρια αρωματικών 
ελαίων (εικ. 587) ή ο πωλητής που χρησιμοποιεί ένα πιο άνετο και πιο δύσκολα 
μεταφερόμενο κλισμό και έχει για τον πελάτη του ένα δίφρο οκλαδία (εικ. 893). 
Μοναδική είναι η απεικόνιση ιατρού καθισμένου σε κλισμό (εικ. 800β). 
 

                                                 
598 Βέβαια στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν σχολεία όπως σήμερα και δεν γνωρίζουμε σε ποιον χώρο 

γίνονταν τα μαθήματα. Griffith (2001), σελ. 66-7. 
599 Beck (1975), σελ. 14. 
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Υπαίθρια και λατρευτική χρήση: 
Οι κλισμοί, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους με την ανάκλιση, 

μεταφέρονταν δύσκολα σε υπαίθριους χώρους. Συνήθως απεικονίζεται διονυσιακή 
πομπή με σατύρους να μεταφέρουν τον κλισμό του Διονύσου (εικ. 605, 606, 607). 
Επίσης απεικονίζεται ο Διόνυσος να χρησιμοποιεί κλισμό υπαίθρια (εικ. 819, 995), όπως 
και η Δήμητρα (;) (εικ. 764). Σε διονυσιακή εορτή χρησιμοποιείται κλισμός δίπλα από 
την τράπεζα με της προσφορές (εικ. 927). Παρομοίως, σε παράσταση της εορτής των 
ανθεστηρίων, κατά την τελετουργία της αιώρας, η μητέρα του παιδιού κάθεται σε κλισμό 
πίσω από την τράπεζα με τις προσφορές (εικ. 879). Κλισμός χρησιμοποιείται και δίπλα 
από βωμό, όπου δίνονται προσφορές (εικ. 960, 667(;)). Σε υπαίθρια σκηνή αποχώρησης 
πολεμιστή συνήθως χρησιμοποιείται από τον πατέρα δίφρος οκλαδίας και πολύ σπάνια 
κλισμός (εικ. 632). Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση που παίζουν πεσσούς επάνω σε ψηλή 
τράπεζα δυο άνδρες καθισμένοι σε κλισμούς υπαίθρια (εικ. 894). Σε μια παράσταση 
όπου απεικονίζεται μια υπαίθρια σκηνή εμπορικής συναλλαγής, βλέπουμε τον πωλητή να 
χρησιμοποιεί για τον εαυτό του ένα πιο άνετο και πιο δύσκολα μεταφερόμενο κλισμό και 
να έχει για τον πελάτη ένα ανάλαφρο δίφρο οκλαδία (εικ. 893). Ίσως ο πωλητής καθώς 
θα καθόταν ώρες στο σημείο πώλησης να χρειαζόταν κάποιο άνετο κάθισμα, ενώ για τον 
πελάτη που θα χρησιμοποιούσε στιγμιαία το κάθισμα δεν θα υπήρχε τέτοια ανάγκη. 
Γενικά όμως οι κλισμοί δεν χρησιμοποιούνταν υπαίθρια, όπως οι δίφροι που ήταν 
φορητοί. 

 
Χρήση από γέροντες: 

Κύριο χαρακτηριστικό των κλισμών είναι η άνεσή τους. Γι’ αυτό το 
λόγο ίσως να τον προτιμούσαν και οι δάσκαλοι, ως μεγαλύτεροι σε ηλικία από τους 
μαθητές. Λόγω της άνεσης τους προτιμούνταν και από τους γέροντες (εικ. 575, 778, 799, 
830, 863, 918, 964). Η προτίμηση των κλισμών από τις γυναίκες οφείλεται μάλλον στον 
ίδιο λόγο.  
 
Κάθισμα των γυναικών: 

Κρίνοντας από της παραστάσεις της αγγειογραφίας ο κλισμός είναι 
κυρίως ένα έπιπλο του γυναικωνίτη600 και πολύ συχνά απεικονίζονται γυναίκες να 
ασχολούνται με τις οικιακές τους εργασίες καθισμένες σε κλισμούς.601 Συνήθως 
ασχολούνται με την επεξεργασία μαλλιού (εικ. 582, 593, 595, 598, 600, 604, 626, 628, 
629, 646, 647, 678, 679, 685, 690, 744, 768, 857, 864, 867, 888, 889, 922, 925, 925, 951, 
953) ή καλλωπίζονται (εικ. 586, 594, 604, 620, 621, 622, 623, 625, 629, 646, 647, 662, 
663, 671-677, 681, 682, 687, 714, 744, 848, 868, 870, 926, 929, 956, 1261). Άλλες φορές 
διασκεδάζουν παίζοντας μουσική (εικ. 614, 652, 653, 654, 655, 656, 660, 670, 742, 744, 
815, 938, 988) ή παίζοντας παιχνίδια (εικ. 597, 603, 624, 663, 664, 666, 930, 987). Στην 
παράσταση της εικ. 954 απεικονίζεται μια γυναίκα να θηλάζει το παιδί της, ενώ στις εικ. 
808 και 953 το παιδί της καθισμένη γυναίκας βρίσκεται πιο δίπλα. Στις απεικονίσεις 
γυναικωνίτη οι δίφροι βρίσκονται παράπλευρα έχοντας δευτερεύοντα, βοηθητικό ρόλο 
(εικ. 582, 592, 641, 662, 680, 698, 742, 768, 778, 782β, 788, 830β, 854, 888). 

                                                 
600 Ο γυναικωνίτης ήταν το απομονωμένο δωμάτιο της οικίας που χρησιμοποιούνταν όμως και από τα 
υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Blank (2004), σελ. 47. 

601 εικ. 73, 80, 81, 96, 534β, 582, 586, 591-595, 597, 598, 604, 620-630, 652, 653, 654, 662-667, 670, 676, 
678, 679, 681, 682, 684, 690, 696, 698, 699, 700, 702, 708, 709, 713, 720-726, 728, 731, 735, 737, 
741, 742, 744, 745, 768, 772, 773, 774, 777, 779-785, 787, 788, 792, 801, 804, 805, 808, 813, 814, 
815, 848-853, 856, 857, 867-870, 876, 877, 878, 881, 883, 888, 889, 897, 909, 910, 911, 922, 925, 
926, 928, 929, 930, 937-940, 942, 943, 945, 947, 949, 950, 951, 953-957, 961, 986, 987, 989, 990, 
994. 
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Διαφοροποιούνται δηλαδή τα δυο είδη καθισμάτων και ο κλισμός φαίνεται να είναι το 
κάθισμα της κυρίας του σπιτιού, ενώ ο δίφρος βοηθητικό κάθισμα, μάλλον των 
υπόλοιπων γυναικών του οίκου (κορών ή υπηρετριών). Επιπλέον, στις επιτύμβιες στήλες 
και στις μαρμάρινες ληκύθους βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καθισμένων 
σε κλισμό είναι γυναίκες.602 Επίσης οι γυναίκες απεικονίζονται καθισμένες σε κλισμούς 
και στις λευκές ληκύθους (εικ. 635-644, 660, 775, 776, 871).603 Ο κλισμός δεν ήταν 
πάντως αποκλειστικά γυναικείο κάθισμα, μια και συναντάμε αρκετές φορές άνδρες604 ή 
νεανίες605 καθισμένους σε αυτούς, ακόμα και σε επιτύμβια ανάγλυφα.606 Γενικά, από το 
σύνολο των απεικονίσεων συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι κλισμοί χρησιμοποιούνταν 
επί το πλείστον από γυναίκες.607 Λόγω της λεπτότητας και της χάρης που έχουν οι 
κλισμοί με τις καμπύλες τους, αρμόζουν στη θηλυκή φύση και ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί 
από τις γυναίκες. Έχει συνδεθεί τόσο πολύ με τις γυναίκες και τον γυναικωνίτη που 
θεωρείται το κατεξοχήν γυναικείο έπιπλο. 

 
Κάθισμα εταίρων: 
Σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως στα τέλη του 5ου και στον 4ο αι. πΧ, απεικονίζονται εταίρες 
καθισμένες σε κλισμούς, να ασχολούνται με γυναικείες ασχολίες και να τις πλησιάζουν 
οι υποψήφιοι ερωμένοι προκειμένου να τις χαρίσουν δώρα (εικ. 578, 581, 592, 600, 619, 
649, 688, 689, 731, 854, 864, 898(;), 900, 901, 923, 941). Η απόδοση είναι σκόπιμη και 
σε αυτές τις περιπτώσεις το κάθισμα λειτουργεί ως συμπληρωματικό στοιχείο της 
θηλυκής ιδιότητας των γυναικών αυτών, παράλληλα με τις γυναικείες ασχολίες (όπως το 
γνέσιμο). Μοναδική είναι η ερωτική σκηνή όπου το ζεύγος χρησιμοποιεί κλισμό για την 
συνεύρεση (εικ. 694). 
 
Γαμήλιο κάθισμα: 

Λόγω του ότι ο κλισμός θεωρείται γυναικείο έπιπλο, συνδέεται συχνά 
και με τις γαμήλιες τελετές ως κάθισμα της νύφης την ώρα της προετοιμασίας της πριν 
τον γάμο. Αρχικά η νύφη λαμβάνει το γαμήλιο λουτρό608 («λουτροφορία»), έπειτα 
ντύνεται δένοντας τη ζώνη της609 και  πιάνει τα μαλλιά της με ταινία.610 Η νύφη 
καθισμένη σε κλισμό καλλωπίζεται ή δέχεται τις περιποιήσεις από τις άλλες γυναίκες του 
οίκου (εικ. 658(;), 720, 722, 723, 781, 791, 815, 877, 939, 990). Επίσης καθισμένη σε 

                                                 
602 εικ. 752, 753, 755, 756, 757, 759, 760, 761, 763, 793, 794, 797, 832, 833, 836, 838, 839, 841, 842, 844, 

965, 967, 968, 969, 973, 974, 976, 977, 978, 982, 998, 999, 1006, 1007, 1008, 1010, 1011, 1013, 1014, 
1015, 1016, 1018, 1021, 1023-1029, 1031, 1032, 1034, 1038, 1046-1053, 1056, 1057, 1058 

603 Τζάχου- Αλεξανδρή (1998), σελ. 56. 
604 εικ. 72, 86, 575-580, 584, 588-590, 601, 609, 610, 616, 618, 618β, 632, 633, 648, 649, 691, 730, 736, 

743, 748, 749, 766, 771, 778, 799, 806, 807, 820, 830, 845, 856β, 858, 859, 860, 863, 875, 884, 893, 
894, 895, 902-908, 917, 918, 920, 921, 936, 948, 962-964α, 991, 992, 995, 996. 

605 εικ. 612, 613, 615, 617, 692, 693, 767, 770, 798, 861, 862, 914, 915, 935. 
606 εικ. 635-644, 668, 754, 758, 762, 795, 796, 834, 835, 837, 840, 843, 886, 912, 917, 918, 920, 966, 970, 

971, 972, 975, 979, 980, 981, 983, 984, 985, 997, 1000-1005, 1009, 1012, 1017, 1019, 1020, 1022, 
1030, 1033, 1035, 1036, 1037, 1039-1045, 1054, 1055. 

607 εικ. 73, 80, 253, 534β, 562, 574, 578, 583, 586, 587, 591, 592β, 593-600, 602, 603, 604, 611, 614, 619-
631, 634-647, 650-668, 670-690, 695, 696, 698-702, 706, 708-715, 720-728, 731, 734, 737, 740, 741, 
742, 744, 747, 750, 751, 764, 765, 768, 772-776, 779-794, 802-805, 808, 809, 810, 812,-815, 822, 823, 
825-829, 830β, 831, 846, 847, 848, 852, 854, 856, 857, 864, 867, 868, 870-874, 876-879, 881, 882, 
883, 887-892, 898-901, 909, 913, 922-930, 932, 933, 937, 938, 939, 941, 942, 944, 945, 949-958, 961, 
964β, 986-989, 993, 994, 1261. 

608 Κίνηση συμβολική που υποδηλώνει την αλλαγή της κατάστασης. Sabetai (1997), σελ. 321. 
609 Η ζώνη αποτελεί σύμβολο προστασίας και εγγύησης της παρθενίας της νύφης και θα την λύση ο 

σύζυγός της την πρώτη μέρα του γάμου. Sabetai (1997), σελ. 328.  
610 Sabetai (1997), σελ. 319, 321-329. 
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κλισμό δέχεται τα γαμήλια δώρα κατά την αποκάλυψή της («’ανακαλυπτήρια» 611) (εικ. 
665(;), 698, 701, 702, 709(;), 721, 724, 725, 779(;), 780(;), 784, 949)612 ή υποδέχεται την 
επόμενη του γάμου ημέρα τις φιλενάδες της και τις γυναίκες της οικογένειας 
(«’επαύλια»613).614 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πυξίδα του Μητροπολιτικού Μουσείου της 
Νέας Υόρκης (εικ. 698), όπου απεικονίζεται η προετοιμασία της νύφης. Όταν ο 
αγγειογράφος θέλει να αποδώσει τη νύφη ως κυρία του νέου οίκου, την παριστάνει 
καθισμένη σε κλισμό μέσα σε υπόστυλο χώρο. Συμπεραίνουμε επομένως πως σκόπιμα 
αποδίδονται οι νύφες καθισμένες σε κλισμό, ως νέες κυρίες του οίκου, προκειμένου να 
υποδηλωθεί η θέση τους. Στην κλασική Αθήνα συναντάται ο κλισμός ως γαμήλιο 
κάθισμα συχνότερα από τους θρόνους. Αντιθέτως στην Κάτω Ιταλία προτιμούνταν τον 4ο 
αι. πΧ οι θρόνοι για τον ίδιο σκοπό, λόγω της πολυτέλειάς τους. Ο κλισμός λειτουργεί 
στην Αθήνα ως τιμητικό κάθισμα για τη νύφη, αλλά και ως δηλωτικό της θηλυκής φύσης 
της. 

 
Για λήψη γεύματος: 

Σε αντίθεση με τους άνδρες που γευμάτιζαν ανακεκλιμένοι οι γυναίκες 
γευμάτιζαν καθισμένες πίσω από ψηλή τράπεζα (εικ. 700, 879). Πρόκειται για απόρροια 
της παράδοσης που θέλει μόνο τους άνδρες να γευματίζουν ανακεκλιμένοι και τις 
γυναίκες να κάθονται, είτε στα πόδια τους στην κλίνη, είτε σε ξεχωριστό κάθισμα (εικ. 
96, 891). 

  
Για την απόθεση ενδυμάτων: 

Μια ιδιαίτερη χρήση των κλισμών ήταν να ακουμπούν οι γυναίκες 
επάνω τους τα ενδύματά τους, συνήθως μαζεμένα κουβάρι (εικ. 581, 591, 649, 849, 867, 
897, 910, 951) και σπάνια διπλωμένα (εικ. 711). Αυτό μας δείχνει ότι απλώνανε 
προσωρινά μόνο τα ενδύματά τους επάνω τους, σε αντίθεση με τους δίφρους όπου 
αποθέτονταν επάνω τους διπλωμένα και τακτοποιημένα. Προσωρινά έχει ακουμπήσει 
απλωμένο το ένδυμά της σε κλισμό η γυναίκα που προετοιμάζεται να πάρει λουτρό (εικ. 
959). Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση που γυναίκες αρωματίζουν τα υφάσματα και 
χρησιμοποιούν έναν κλισμό για να ακουμπήσουν απλωμένα όσα πρόκειται να 
αρωματίσουν και έναν κρεμασμένο με σχοινί δίφρο για να τακτοποιήσουν διπλωμένα τα 
ήδη αρωματισμένα (εικ. 880). 

                                                 
611 Λεξικό Σουΐδας, Α, 1888: «'Anakalupt»ria: dîra didÒmena ta‹j nÚmfaij par£ te toà ¢ndrÕj kaˆ 

tîn o„ke…wn f…lwn, Ótan tÕ prîton ¢nakalÚptwntai ¢ndr£sin ÐraqÁnai. œsti d� taàta kaˆ 
™paÚlaia.»  

Αρποκρατίων, Λέξεις των δέκα ρητόρων, page 31, line 13- page 32, line 2: «'Anakalupt»ria: dîra 
didÒmena ta‹j nÚmfaij par£ te toà ¢ndrÕj kaˆ tîn o„ke…wn kaˆ f…lwn, Ótan tÕ prîton 
¢nakalÚptwntai  éste ÐraqÁnai to‹j ¢ndr£si. kale‹tai d� t¦ aÙt¦ kaˆ ™paÚlia. taàta d' 
e„sˆ t¦ par' ¹m‹n qeèretra.» 

612 Oakley, Sinos (1993), σελ. 25-26, 44-45, Ξενίδου-Schild (2001), σελ. 289-290. 
613  Ευστάθιος, Παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα, vol. 4, page 865, lines 4-10: «aÜleioj qÚra, kaˆ 

™paÚlia t¦ met¦ tÕn g£mon, æj dhlo‹ kaˆ Pausan…aj, ™n oŒj lšgei ™paul…an ¹mšran, kaq' ¿n ™n 
tÍ toà numf…ou o„k…v ¹ nÚmfh prîton ™phÚlistai, kaˆ ™paÚlia t¦ met¦ t¾n ™comšnhn ¹mšran 
toà g£mou dîra par¦ toà tÁj nÚmfhj patrÕj ferÒmena to‹j numf…oij ™n sc»mati pompÁj. pa‹j 
g£r, fhs…n, ¹ge‹to, clan…da leuk¾n œcwn kaˆ lamp£da kaiomšnhn, œpeita pa‹j ˜tšra 
kanhfÒroj, e�ta loipaˆ fšrousai lekan…daj, sm»gmata, fore‹a, ktšnaj, ko…taj, ¢lab£strouj, 
sand£lia, q»kaj, mÚra, n…tra, ™n…ote, fhs…, kaˆ t¾n pro‹ka.» 

Ησύχιου, Λεξικόν, Ε,4259: «™paÚlia· ¹ [d�] deutšra tîn g£mwn ¹mšra oÛtwj kale‹tai, ™n Î 
kom…zousi dîra oƒ o„ke‹oi tù gegamhkÒti kaˆ tÍ nÚmfV. ‡swj ¢pÕ toà ™paul…zesqai t¾n 
nÚmfhn» 

614 Oakley, Sinos (1993), σελ. 40-42, 44-45, Fantham., Peet – Foley , Boymel – Kampen , Pomeroy , 
Shapiro (2004), σελ. 137. 
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ΟΙ ΔΙΦΡΟΙ 615 
(«θρανίον», «θρ©νον», «σκολύθριον») 

 
Με τον όρο δίφρο ορίζουμε το κάθισμα με τέσσερα κάθετα πόδια χωρίς 

κάποια ανάκλιση ή ερεισίχειρα. Σύμφωνα με τον Αθήναιο ήταν το ευτελέστερο 
κάθισμα.616 Με τον όρο «θρανίον»617 και «θρ©νος» ή «θρ©νον»618 εννοείται ο δίφρος, 
χαμηλού κυρίως ύψους, αλλά και το υποπόδιο. Το «σκολύθριον» ήταν ο χαμηλός 
δίφρος.619  

 
Υλικό και τεχνική κατασκευής 

Οι δίφροι κατασκευάζονταν συνήθως από ξύλο.620 Ξύλινο πόδι δίφρου 
βρέθηκε σε φρεάτιο στη Σάμο (εικ. 1061β).621 Η οξιά όπως και σήμερα πρέπει να ήταν το 
συνηθέστερο ξύλο με το οποίο κατασκευάζονταν οι ευτελείς δίφροι.622 Σπανιότερα 
χρησιμοποιούνταν έβενος ή ελάσματα αργύρου, κυρίως ως διακοσμητικά στοιχεία στα 
πόδια.623 Ο Δημοσθένης μάλιστα αναφέρει έναν αργυρόποδα δίφρο.624 Η επιφάνεια 
καθίσματος σχηματιζόταν από ένα οριζόντιο πλαίσιο στελεχών στερεωμένων σε τόρμους  
στα πόδια. Ο τρόπος συναρμολόγησης του επίπλου γίνεται κατανοητός παρατηρώντας τα 
σωζόμενα Αιγυπτιακά ξύλινα έπιπλα (εικ. 1190). Το ξύλινο πόδι δίφρου που βρέθηκε σε 
φρεάτιο στη Σάμο έχει διανοιγμένους δυο ορθογώνιους τόρμους κοντά στην άνω 
απόληξή του, σε διαφορετικό ύψος και σε κάθετη σχέση ο ένας με τον άλλο, ώστε να 
στερεωθούν τα δυο οριζόντια στελέχη του πλαισίου καθίσματος (εικ. 1061β).625 Γύρω 
από τα οριζόντια στελέχη του πλαισίου περιελίσσονταν παράλληλοι τένοντες που 
πλεγμένοι σχημάτιζαν την επιφάνεια καθίσματος.626 Τα περιελισσόμενα γύρω από τα 
οριζόντια στελέχη σχοινιά απεικονίζονται πολύ συχνά στην αγγειογραφία (εικ. 649, 879. 
                                                 
615 Richter, (1966), σελ. 38  
616 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 5, 20 « ™kaqšzonto d� kaˆ deipnoàntej oƒ tÒte. pollacoà 

goàn Ð “OmhrÒj fhsin. ˜xe…hj ›zonto kat¦ klismoÚj te qrÒnouj te. … toÚtwn d' eÙtelšsteroj 
Ãn Ð d…froj. tù goàn 'Odusse‹ ™pa…tV e�nai dokoànti 'd…fron ¢eikšlion, fhs…, kataqeˆj Ñl…ghn 
te tr£pezan.» 

617 Σχόλια εις την Ειρήνην του Αριστοφάνους, 121: «qran…ou: Qr£nouj kaˆ qran£tia tapein£ tina 
difr…dia kaˆ ØpopÒdia lšgontai·» 

- Λεξικό Σουΐδας, Θ,  453: «Qran…on· qr©noj kaˆ qr£nia, tapein£ tina difr…dia kaˆ ØpopÒdia d� 
lšgontai (kaˆ ¹ par¦ tù poihtÍ qrÁnus)· » 

- Ησύχιου, Λεξικόν, Θ,685: «qran…on· d…froj. ØpopÒdion. p£ssaloj. qrÒnoj.» 
618 Σχόλια εις την Ιλιάδα του Ομήρου, 15, 729: «e‡rhtai d� par¦ tÕn qr©non, Ó ™sti mikrÕn 

ØpopÒdion.» 
Ησύχιου, Λεξικόν, Θ,687: «qr£nwn· d…frwn» 

619 Τα σκολύθρια ήταν χαμηλοί δίφροι.  
- Πλάτων, Ευθύδημος 278b, «... ésper oƒ t¦ skolÚqria tîn mellÒntwn kaqiz»sesqai Øpospîntej 
ca…rousi kaˆ gelîsin, ™peid¦n ‡dwsin Ûption ¢natetrammšnon.» 

- Σχόλια εις τον Ευθύδημον του Πλάτωνος, 278b: «skolÚqria tapein¦ difr…a. œnioi d� ØpopÒdia. » 
- Ησύχιου, Λεξικόν, Σ,1075: «skolÚqria· tapein¦ difr…a. ØpopÒdia skolÚqrwn·» 
620 Θραύσματα πρώιμου ξύλινου δίφρου βρέθηκαν στη Σάμο. Kopcke (1967), σελ. 138.  
621 Kopcke (1967), Beil. 76,2-3. 
622 Θεοφραστου, Περί Φυτών Ιστορίας, 3, 10, 1: «'OxÚh d' oÙk œcei diafor¦j ¢ll' ™stˆ monogenšj· 

…g…netai d� kaˆ ™n tù Ôrei leuk», ¿ kaˆ cr»simon œcei tÕ xÚlon prÕj poll£· kaˆ g¦r prÕj 
¡maxourg…an kaˆ prÕj klinophg…an kaˆ e„j difrourg…an kaˆ e„j trapez…an kaˆ e„j nauphg…an·», 
5,7,6: «ÑxÚh d� prÕj ¡maxophg…an kaˆ difrophg…an t¾n eÙtelÁ. ». 

623 Richter, (1966), σελ. 39. 
624 Δημοσθένους, Κατά Τιμοκράτους, 129: «polem…wn dek£taj; œpeita tamieÚsaj ™n ¢kropÒlei 
t¢riste‹a tÁj pÒlewj § œlaben ¢pÕ tîn barb£rwn ØfVrhmšnoj ™x ¢kropÒlewj, tÒn te d…fron tÕn 
¢rgurÒpoda kaˆ tÕn ¢kin£khn tÕn Mardon…ou, Öj Ãge triakos…ouj dareikoÚj;» 

625 Kopcke (1967), Beil. 76,2-3. 
626 Robsjohn-Gibbings, Pullin (1963), σελ. 32. 
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880, 1067β, 1085, 1136, 1227, 1230, 1235β, 1237, 1280, 1281, 1287, 1301, 1317, 1349, 
1358). Ο σχηματισμός του πλέγματος αποδίδεται σε παράσταση Αττικής πελίκης όπου 
παιδί μεταφέρει δίφρο (εικ. 863), καθώς και σε Απουλική πελίκη (εικ. 1164). Συχνά, 
στην πλάγια όψη του πλαισίου αποδίδονται τα περιελισσόμενα σχοινιά σε ομάδες των 
δύο (εικ. 604, 766, 1087, 1146, 1302, 1351) ή  συχνότερα των τριών (εικ. 80, 285, 582, 
908, 1062α, 1062γ, 1063, 1064, 1065, 1200, 1201, 1202, 1204, 1218, 1223, 1283, 1239, 
1248, 1253, 1272, 1299, 1300, 1309, 1326, 1332, 1332) με κενά ανάμεσά τους. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται μόνο δυο ομάδες των δυο σχοινιών στα άκρα του 
οριζόντιου στελέχους του πλαισίου (εικ. 1115, 1116, 1117, 1118, 1120, 1122, 1138), ενώ 
σε λίγες περιπτώσεις εμφανίζονται και διασταυρωμένα σχοινιά μεταξύ των ομάδων των 
δυο παράλληλων καθέτων (εικ. 1142, 1143, 1144, 1145). Σε αρκετές περιπτώσεις μάλλον 
δεν πρέπει να διαμορφωνόταν ενιαίο πυκνό πλέγμα, αλλά αραιό, σχηματιζόμενο από 
ομάδες  δύο ή τριών σχοινιών. Στις περιπτώσεις που δεν αποδίδονται κάποια σχοινιά 
δεμένα στο πλαίσιο, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως η επιφάνεια καθίσματος ήταν 
συμπαγής, από σανίδες ξύλου. Τέτοιοι δίφροι βρέθηκαν στην Αίγυπτο (εικ. 1343, 1368), 
όπου συνυπάρχουν με αυτούς που έχουν πλέγμα (εικ. 1191, 1368, 1369). Για τον 
ελλαδικό χώρο όμως δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε κάτι αντίστοιχο. Πιθανότερο 
μοιάζει να έχουν διανοιχτεί κάθετες οπές στα οριζόντια στελέχη του πλαισίου, όπου θα 
περνούσαν οι τένοντες του πλέγματος και για τον λόγο αυτό δεν θα ήταν ορατοί στην 
πλάγια πλευρά του καθίσματος.  

Οι δίφροι ήταν ένα λιτό, απλό κάθισμα και γι’ αυτό δεν διακοσμούνταν 
σχεδόν ποτέ με γραπτή, σκαλιστή ή ένθετη διακόσμηση. Εξαίρεση αποτελεί ο πολυτελής 
δίφρος μίας αττικής ερυθρόμορφης υδρίας (εικ. 1278), που ίσως έφερε ένθετα υλικά, 
καθώς και ο δίφρος του γαμικού λέβητα που φέρει στικτό ρόδακα στον οριζόντιο κανόνα 
του πλαισίου (εικ. 830β). 

 
Εξάρτυσις 

Πολύ συχνά απλωνόταν επάνω τους κάποιο ύφασμα (εικ. 742, 1081, 
1095, 1099, 1108, 1205, 1228, 1249, 1259, 1333, 1341, 1346, 1525) ή σπάνια κάποια 
δορά (εικ. 823, 1094), προκειμένου να διακοσμηθεί το κάθισμα και ίσως για να γίνει πιο 
άνετο. Αρκετές φορές χρησιμοποιούνταν κάποιο μαξιλάρι627 προκειμένου να γίνει το 
κάθισμα ακόμα πιο άνετο.628 Κάθονταν όμως και απευθείας επάνω τους. Ιδίως στα 
εργαστήρια έλειπε κάθε πολυτέλεια, με εξαίρεση την απεικόνιση εργαστηρίου 
κεραμεικής (εικ. 907), όπου μια γυναίκα αγγειογράφος κάθεται σε δίφρο με υφασμάτινο 
κάλυμμα.  

 

                                                 
627 εικ. 80, 215, 233, 416, 582, 592, 649, 662, 698, 742, 742β, 766, 768, 778, 782β, 788, 830β, 854, 858, 

895, 1068, 1077, 1083-1088, 1090, 1093, 1098, 100, 1102, 1113, 1115, 1130, 1145, 1146, 1148, 1149, 
1150, 1156, 1168, 1179, 1182-1185, 1198, 1207, 1210, 1211, 1216-1219, 1224, 1225, 1240, 1242-1246, 
1248, 1252, 1253, 1254, 1260, 1263, 1264, 1267-1270, 1279, 1289, 1290, 1298, 1301, 1302, 1303, 1308, 
1318, 1334, 1363, 1364, 1375, 1376. 

Στις εικ. 1062α, 1062β, 1062γ, 1074, 1091β, 1103, 1105, 1109, 1110, 1203, 1229, 1239, 1276, 1297 
απεικονίζεται μαξιλάρι ή ύφασμα επάνω στον δίφρο. 

628 Πλάτωνος, Πολιτεία, page 328, c, line 1-4: «˜wr£kh aÙtÒn. kaqÁsto d� ™stefanwmšnoj ™p… tinoj 
proskefala…ou te kaˆ d…frou· tequkëj g¦r ™tÚgcanen ™n tÍ aÙlÍ. ™kaqezÒmeqa oân par' aÙtÒn· 
œkeinto g¦r d…froi tin�j aÙtÒqi kÚklJ.» 
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Μέγεθος 
Οι δίφροι, σε αντίθεση με τα άλλα καθίσματα εμφανίζουν ποικιλία στο 

ύψος τους. Συχνότερα είχαν το συνηθισμένο ύψος των καθισμάτων και έφταναν στα 
γόνατα των όρθιων γυναικών και λίγο πάνω από τα γόνατα των ανδρών.629 Επομένως το 
ύψος τους πρέπει να ήταν γύρω στα 0,45μ. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποδίδονται 
ισουψείς με τους κλισμούς (εικ. 534, 582, 592, 604, 680, 768, 782β, 858, 859, 895, 908, 
1312) ή τους οκλαδίες (εικ. 195, 560, 1067β, 1075, 1078, 1193, 1211, 1239) και 
χαμηλότεροι από τις κλίνες (εικ. 77, 80, 143, 195, 233, 285, 1072, 1206, 1281, 1326, 
1333). Πολύ συχνά όμως είναι κάπως πιο χαμηλοί,630 γύρω στα 0,40μ. και αποδίδονται 
στην εικονογραφία χαμηλότεροι από τους κλισμούς (εικ. 80, 641, 662, 766, 778, 788, 
823, 766, 778, 788, 823, 858, 890, 903, 906, 907, 961, 1261). Στις γραπτές πηγές 
αναφέρονται κάποιοι χαμηλοί δίφροι.631 Ενίοτε ήταν ιδιαίτερα χαμηλοί (εικ. 888, 905, 
1100, 1253, 1293), κυρίως αυτοί που χρησιμοποιούνταν από τεχνίτες σε εργαστήρια (εικ. 
907, 1070, 1207, 1237, 1271, 1328, 1352, 1371, 1372).  Αυτοί πρέπει να είχαν ύψος 
γύρω στα 0,30μ. Το ξύλινο πόδι δίφρου της Υ.Γ. Εποχής που βρέθηκε σε φρεάτιο στη 
Σάμο έχει ύψος 0,263632 και μάλλον ανήκε σε αντίστοιχο χαμηλό και απλό δίφρο (εικ. 
1061β). Εμφανίζονται όμως και κάποιοι ψηλοί δίφροι,633 ιδιαίτερα μετά τον 4ο αι. πΧ, 
που ξεπερνούν και τους κλισμούς (εικ. 649, 698, 742, 830β) ή τους οκλαδίες (εικ. 890) 
και φτάνουν ακόμα και το ύψος των κλινών (εικ. 215, 294). Αυτοί ήταν πιο επιβλητικοί 
και πολυτελείς από τους χαμηλότερους. Οι δίφροι εμφανίζονται χαμηλότεροι από τις 
τράπεζες, όπου γευμάτιζαν καθισμένοι (εικ. 1080, 1573) και αποτελούσαν οι ίδιοι 
συνοδευτικό τους έπιπλο. Χαμηλότεροι εμφανίζονται επίσης και από τις τράπεζες-
πάγκους εργασίας των εργαστηρίων (εικ. 1070, 1235β, 1307). Σε σχέση με τις 
συμποσιακές τράπεζες που συνοδεύουν κλίνες άλλοτε είναι χαμηλότεροι (εικ. 143, 195) 
και άλλοτε πιο ψηλοί (εικ. 1154, 215). Ενδεικτική της ποικιλίας ύψους που εμφάνιζαν οι 
δίφροι είναι η παράσταση της εικ. 858 που απεικονίζει δίφρους ίδιου τύπου, αλλά 
διαφορετικού ύψους, καθώς και οι απεικονίσεις εργαστηρίων, όπου οι απλοί λιτοί δίφροι 
τύπου 4 ή 5 που χρησιμοποιούν οι βοηθοί είναι πολύ χαμηλότεροι από αυτόν του τύπου 1 
που χρησιμοποιούν οι αρχιτεχνίτες (εικ. 1070, 1073).  

 

                                                 
629 εικ. 195, 582, 592, 604, 667, 766, 768, 823, 854, 895, 908, 961, 1062α, 1062β, 1062γ, 1063, 1067β, 

1072, 1073, 1074, 1093, 1094, 1095, 1097, 1105, 1107, 1109, 1113, 1130, 1131, 1144, 1159, 1165, 1211, 
1214, 1216, 1218, 1219, 1228, 1230, 1231, 1236, 1239, 1245, 1254, 1268, 1285, 1294, 1298, 1300, 1301, 
1311, 1345. 

630 εικ. 77, 80, 582, 641, 662, 721, 778, 907, 1066, 1067, 1069, 1084, 1086, 1087, 1116-1124, 1197, 1199-
1202, 1206, 1212, 1222, 1226, 1238, 1241, 1246, 1258, 1260, 1270, 1274, 1286, 1299, 1302, 1314, 1333, 
1338, 1344, 1348. 

631 Πλάτωνος, Φαίδων, page 89, b, line 1-2: «œtucon g¦r ™n dexi´ aÙtoà kaq»menoj par¦ t¾n kl…nhn 
™pˆ camaiz»lou tinÒj, Ð d� ™pˆ polÝ Øyhlotšrou À ™gè.»  

- Πλουτάρχου, Των Επτά Σοφών συμπόσιον, steph. 150, A, 6: «e„j DelfoÝj ¢pestalmšnoj, kaˆ parÁn 
™pˆ d…frou tinÕj camaiz»lou par¦ tÕn SÒlwna kaq»menoj» 

632 Kopcke (1967), Beil. 76,2-3. 
633 εικ. 215, 294, 534β, 649, 680, 698, 742, 782β, 964β, 1064, 1091, 1091β, 1109, 1126γ, 1133, 1145, 1146, 

1149, 1150, 1157, 1158, 1161, 1164, 1167, 1167β, 1167γ, 1170, 1171, 1172, 1174, 1177, 1178, 1179, 
1194, 1235, 1240, 1242, 1243, 1247, 1248, 1249, 1259, 1269, 1275, 1277, 1279, 1290, 1329, 1330, 1334. 
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Συνοδεία υποποδίου 
Οι δίφροι κάποιες φορές συνδυάζονταν με υποπόδια προκειμένου να 

διευκολυνθεί ο χρήστης να καθίσει επάνω τους, αλλά κυρίως για να ξεκουράζονται τα 
πόδια τους. Υποπόδιο συνόδευε τους πιο πολυτελείς δίφρους και όχι τους απλούς. 
Συνήθως το χρησιμοποιούν οι γυναίκες (εικ. 215, 534β, 560, 964β, 1126γ, 1133, 1140, 
1155, 1157, 1158, 1164, 1167, 1172, 1174, 1175, 1177-1188, 1194, 1227), είτε για να 
τους αποδοθεί κύρος με την πολυτέλεια αυτή, αν πρόκειται για την κυρία του οίκου, είτε 
για λόγους σεμνότητας, προκειμένου να μην κρέμονται τα πόδια τους. Χρησιμοποιούνται 
και από άνδρες, ηλικιωμένους όμως, για λόγους διευκόλυνσης και ανάπαυσης (εικ. 1064, 
1167β, 1168, 1169, 1170). 

 
Χρηματική αξία634 

Ο δίφρος είναι ένα απλό κάθισμα, πιο ευτελές από τον κλισμό και τον 
θρόνο, όπως αναφέρει και ο Αθήναιος. Έτσι η αξία του υπολογιζόταν μόλις στη 1 δρχ 
και 20 οβολούς σύμφωνα με τον κατάλογο των κατασχεθέντων αντικειμένων του 
Αλκιβιάδη.635 Είχε δηλαδή την χαμηλότερη αξία από όλα τα έπιπλα και σχεδόν τη μισή 
αξία του κλισμού. 

 

                                                 
634 Οι αναφερόμενες τιμές αφορούν την αξία μεταχειρισμένων επίπλων στην Αθήνα του 5ου αι. πΧ. 
635 Pritchett, (1956), σελ. 217 
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ΤΥΠΟΙ 
 

ΤΥΠΟΣ 1 636 
Στον τύπο 1 κατατάσσονται οι δίφροι των οποίων τα πόδια 

κατασκευάζονταν από ενιαία τεμάχια ξύλου,637 επεξεργασμένα στον τόρνο. Με αυτό τον 
τρόπο σχηματίζονταν κυλινδρικά πόδια που απέληγαν ψηλά σε διόγκωση σχήματος 
ανεστραμμένης σταγόνας. Στο σημείο μετάβασης από το πόδι στην διόγκωση της 
επίστεψης διαμορφωνόταν έντονη λέπτυνση, κάτω από την οποία συχνά σχηματιζόταν 
ένας οριζόντιος δακτύλιος. Η διόγκωση στο ύψος του οριζόντιου πλαισίου καθίσματος 
είχε πρακτική λειτουργία, καθώς ήταν απαραίτητη για να δημιουργηθεί επαρκής χώρος 
για την διάνοιξη των τόρμων, όπου θα στερεώνονταν οι γόμφοι στις απολήξεις των 
οριζόντιων στελεχών του πλαισίου. 

Ο συγκεκριμένος τύπος ποδιού είναι από τους πρωιμότερους 
ελληνικούς τύπους, καθώς εμφανίζεται νωρίς σε κλίνες (εικ. 1e, 7 και 1f, 2-4) και 
δίφρους (εικ. 1061a και ίσως 1061b) που απεικονίζονται σε Υ.Γ. αγγεία.638 Πρόκειται για 
τύπο που έχει δεχτεί επιρροές από φοινικικά έπιπλα του 8ου αι. πΧ σύμφωνα με τον 
Laser.639  

Τον 6ο αι. πΧ η άνω απόληξη των ποδιών είναι έντονα διογκωμένη, 
ενώ το υπόλοιπο πόδι δυσανάλογα λεπτό (εικ. 1062α-1067β). Η λέπτυνση στη μετάβαση 
από τη διογκωμένη επίστεψη στο λεπτό κυλινδρικό πόδι είναι ιδιαίτερα έντονη. 
Πρόκειται μάλλον για συμβατικότητα, γιατί αν είχαν τα πραγματικά έπιπλα μια 
αντίστοιχη λέπτυνση θα έσπαγαν στο συγκεκριμένο σημείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
δεν διαμορφώνεται καθόλου δακτύλιος μεταξύ των δυο μερών του ποδιού (εικ. 1061a, 
1066, 1067, 1070). Πιο συχνά, τα πόδια εμφανίζουν μια ένταση στο περίγραμμα κάτω 
από την λέπτυνση, σχηματίζοντας ακμή περιμετρικά αντί για δακτύλιο (εικ. 1062α-1064, 
1067β). Σε μια περίπτωση ο διακοσμητικός δακτύλιος εμφανίζεται πάνω από την 
λέπτυνση (εικ. 1065). Το πόδια άλλοτε είναι ισοπαχή και άλλοτε λεπταίνουν προς τα 
κάτω. Η διαμόρφωση του 6ου αι. πΧ επιβιώνει περιστασιακά ως το α΄ τέταρτο του 5ου αι. 
πΧ (εικ. 1070, 1082, 1084). 

Από το γ΄ τέταρτο του 6ου αι. πΧ αρχίζει να περιορίζεται ο όγκος της 
άνω απόληξης των ποδιών και διευρύνεται η διάμετρος των ποδιών, ώστε οι αναλογίες 
γίνονται πιο αρμονικές (εικ. 888, 1066, 1067, 1072). Η αρμονία είναι ορατή στα 
παραδείγματα του τέλους του 6ου αι. πΧ, όταν διαμορφώνεται πλέον η κλασική μορφή 
του τύπου (εικ. 1074, 1076, 1077). Παρατηρείται επίσης κάποια διεύρυνση του 
διακοσμητικού δακτυλίου, ώστε πλέον να εξέχει πέρα από τη διάμετρο των ποδιών. 
Επίσης, η λέπτυνση πάνω από τον δακτύλιο έχει όλο και μικρότερη ένταση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η άνω απόληξη των επιστέψεων των ποδιών αντί να είναι κυρτή, είναι 
επίπεδη (εικ. 1074, 1076, 1077, 1085, 1086, 1087). 

Κατά τον 5ο αι. πΧ η λέπτυνση μεταξύ των δυο μερών των ποδιών 
σχεδόν χάνεται, έχοντας πλέον την μορφή μιας μικρής καμπύλης. Έτσι η μετάβαση από 
το άνω στο κάτω τμήμα του ποδιού γίνεται πιο ομαλή και φαίνεται πιο φυσική στις 
απεικονίσεις. Η διογκωμένη επίστεψη έχει μέτριο μέγεθος, συνεχίζοντας πάντως να είναι 
πιο διευρυμένη από τη διάμετρο του ποδιού. Σε ορισμένα παραδείγματα αρχίζει πλέον να 
μειώνεται αρκετά ο όγκος του (εικ. 1099, 1100). Ο διακοσμητικός δακτύλιος κάτω από 
την λέπτυνση είτε σχηματίζεται ως ακμή που περιτρέχει το πόδι,640 είτε έχει τη μορφή 
                                                 
636 Richter, (1966), σελ. 39-40. 
637 Pritchett, (1956), σελ. 216. 
638 Laser (1968), σελ. 21 και 46. 
639 Laser (1968), σελ. 21. 
640 εικ. 1085-1095, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1116. 
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εξέχοντος δακτυλίου.641 Άλλοτε παραμένει ακόμα στενός642 και άλλοτε αρχίζει να 
διευρύνεται.643 Το πόδι λεπταίνει ελαφρώς προς το μέσο του ύψους του και διευρύνεται 
προς τα κάτω.644  

Από τα μέσα του 5ου αι. πΧ τα πόδια αποκτούν την κλασική αρμονία 
και ισορροπία, καθώς το άνω σφαιρικό τμήμα μικραίνει και γίνεται ίσο ή και λεπτότερο 
από το κάτω κυλινδρικό τμήμα, του οποίου η διάμετρος έχει διευρυνθεί περεταίρω (εικ. 
1127, 1128, 1129). Ο διακοσμητικός δακτύλιος επίσης διευρύνεται (εικ. 1113). Σε 
πολλές περιπτώσεις όμως συνεχίζει η επίστεψη να είναι διογκωμένη και το κάτω τμήμα 
του ποδιού λεπτό, δίνοντας στο έπιπλο ιδιαίτερη ραδινότητα και χάρη (εικ. 641, 1117-
1125, 1174). 

Από τα τέλη του 5ου αι. πΧ παρατηρείται μια τάση επιμήκυνσης των 
ποδιών των δίφρων (εικ. 1133, 1141, 1142, 1143, 1146). Πλέον ο διακοσμητικός 
δακτύλιος εξέχει έντονα πέρα της διαμέτρου των ποδιών και της επίστεψης (εικ. 662, 
680, 823, 1130-1140, 1146), με το αποτέλεσμα να είναι άκομψο. Τα πόδια άλλοτε είναι 
σχετικά λεπτά (εικ. 662, 823, 1130-1133, 1135, 1140) και άλλοτε ιδιαίτερα χοντρά (εικ. 
680, 782β, 1134, 1136, 1138). Η επίστεψη έχει πλέον ίση διάμετρο με το πόδι και 
ορισμένες φορές είναι και λεπτότερη (εικ. 1139, 1141, 1142, 1143). Αρκετές φορές η 
επίστεψη αρχίζει να αποκτά σφαιρικό σχήμα με έντονα εξέχοντα δακτύλιο ακριβώς από 
κάτω της (εικ. 1147, 1149-1152, 1155, 1173, 1176). 

Κατά τον 4ο αιώνα η επίστεψη συνεχίζει να είναι σφαιρική με έντονα 
εξέχοντα δακτύλιο ακριβώς από κάτω της (εικ. 215, 294, 416, 830β, 1154, 1157-1160, 
1163, 1166, 1168, 1169). Πολλές φορές όμως, κυρίως στους δίφρους που απεικονίζονται 
στις επιτύμβιες στήλες, η επίστεψη των ποδιών έχει επίμηκες ελλειψοειδές σχήμα (εικ. 
330, 534β, 721, 827β, 1164, 1165, 1167, 1167β, 1170, 1171, 1172, 1177-1186). Σε λίγες 
περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα μικρή, ώστε να εμφανίζεται λεπτότερη από τη διάμετρο των 
ποδιών (εικ. 1161, 1162). Τα πόδια γίνονται δυσανάλογα μακριά (εικ. 215, 294, 534β, 
830β, 1157, 1158, 1160, 1161, 1163, 1164, 1166, 1177, 1178, 1179, 1182, 1183, 1184), 
με αποτέλεσμα το κάθισμα να είναι πλέον ραδινό, χάνοντας την στιβαρότητα του. Τώρα 
όμως έχει αποκτήσει περισσότερη χάρη.  

 

                                                 
641 εικ. 560, 742β, 903, 1081, 1083, 1086, 1088, 1092-1095, 1097, 1103, 1105, 1110, 1106, 1111, 1112, 

1114, 1115, 1126α, 1126γ, 1573. 
642 εικ. 560, 742β, 903, 1085-1095, 1098, 1101, 1104, 1105, 1111, 1116, 1126α, 1126γ. 
643 εικ. 1081, 1083, 1086, 1097, 1100, 1103, 1106, 1112, 1114, 1115, 1573. 
644 εικ. 560, 742β, 903, 1083, 1085-1095, 1098, 1099, 1101, 1104, 1105, 1106, 1111-1116, 1126α, 1126γ, 

1573. 
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ΤΥΠΟΣ 2 
Στον τύπο 2 των δίφρων η Richter κατατάσσει τα ψηλά, επιβλητικά και 

ογκώδη καθίσματα με τορνευτά πόδια, όμοια με αυτά των κλινών και των θρόνων του 
τύπου 2, χωρίς όμως ερεισίχειρα ή ερεισίνωτο.645 Ο Kyrieleis αν και θεωρεί υπερβολικό 
να χαρακτηριστούν όλα αυτά τα καθίσματα ως θρόνοι, τα κατατάσσει σε ένα ξεχωριστό 
τύπο θρόνων (Τύπος Α α΄) με τορνευτά πόδια χωρίς ερεισίνωτο,646 επειδή δεν έχουν 
καμία τυπολογική διαφορά από τους θρόνους. Εξετάζοντας πάντως τα παραδείγματα 
βλέπουμε πως με εξαίρεση την απουσία ερεισίνωτου και ερεισίχειρων δεν διαφέρουν 
καθόλου από τους αντίστοιχους θρόνους. Εμφανίζουν μάλιστα και τον όγκο και την 
επιβλητικότητά τους και συνοδεύονται σχεδόν πάντα από υποπόδιο. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η παράσταση του Απουλικού αμφορέα όπου αποδίδεται ο Δίας ένθρονος 
καθισμένος σε ψηλό και επιβλητικό δίφρο-θρόνο τύπου 2 με τορνευτά πόδια, 
συνοδευόμενο από υποπόδιο, ενώ μια υπηρέτρια μεταφέρει χαμηλότερο και ταπεινότερο 
δίφρο τύπου 1 (εικ. 416). Διατηρώντας έτσι τη σημασία των θρόνων, θα ήταν λάθος να 
μην θεωρήσουμε τα καθίσματα αυτά θρόνους, επειδή δεν έχουν  ερεισίχειρα και 
ερεισίνωτο. Η Richter μάλλον θεωρεί την απουσία των μελών αυτών ως κύριο σημαίνον 
χαρακτηριστικό των δίφρων. Οι δίφροι όμως έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την 
απλότητα, τη λιτότητα και την φορητότητα και δεν αρκεί η αφαίρεση του ερεισίνωτου 
και των ερεισίχειρων για να γίνουν ένα απλό κάθισμα. Συνεπώς φαίνεται πιο λογικό να 
μην καταταχθούν αυτά τα καθίσματα στους δίφρους, αλλά στους θρόνους, θεωρώντας τα 
ως μια υποκατηγορία των θρόνων του τύπου 2, όπως εξελίσσονται τον 4ο  αι. πΧ, την 
εποχή που χάνουν το ερεισίνωτο τους και γίνονται πιο ανάλαφροι και ίσως πιο εύκολοι 
στην χρήση. 

 

                                                 
645 Richter, (1966), σελ. 40-41. 
646 Σελ. 98-99. 
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ΤΥΠΟΣ 3 647 
Στον τύπο 3 κατατάσσονται οι δίφροι που έχουν πόδια ορθογώνιας 

διατομής, πλατιά και λεπτά, τα οποία κατασκευάζονται από σανίδα κομμένη ώστε να 
αποκτήσει σχήμα ανάστροφης σταγόνας. Η άνω επιφάνεια είναι κυρτή και μειούμενη 
προς τα κάτω, για να διευρυνθεί πάλι στο 1/3 του ύψους του ποδιού, προκειμένου να 
σχηματιστεί πλατιά βάση με κοίλη την άνω πλευρά της. Η πλατιά πλευρά των  ποδιών 
βρισκόταν στην πρόσθια και οπίσθια όψη του καθίσματος, όπως αποδίδεται στο χάλκινο 
ειδώλιο της Περσεφόνης από την Τεγέα (εικ. 1194). Στην αγγειογραφία βέβαια η πλατιά 
πλευρά τους αποδίδεται στην πλάγια όψη των επίπλων, για διακοσμητικούς λόγους. 
Ψηλά έχουν διανοιχτεί τόρμοι για τη στερέωση των γόμφων των οριζόντιων κανόνων 
που σχημάτιζαν το πλαίσιο καθίσματος. Στην Αρχαϊκή και Πρώιμη Κλασική Περίοδο 
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με τους δίφρους του τύπου 1, αλλά δεν είχαν διαδοθεί 
ιδιαίτερα. Αισθητικά προτιμούνταν οι λιτοί δίφροι με τι αρμονικές αναλογίες του τύπου 
1. Τα καθίσματα αυτά είναι ογκώδη, επιβλητικά και μάλλον το κόστος κατασκευής τους 
θα ήταν μεγάλο. Θα μπορούσαν επομένως να θεωρηθούν θρόνοι χωρίς ερεισίνωτο και 
ερεισίχειρα και όχι λιτοί και ταπεινοί δίφροι. 

Η μορφή τους προέρχεται από την Αίγυπτο σύμφωνα με την Richter.648 
Πράγματι, το περίγραμμα των ποδιών των ξύλινων χαμηλών δίφρων της Αιγύπτου (εικ. 
1190, 1191) μοιάζει με τη μορφή των ποδιών του ελληνικού τύπου δίφρων. Η χρονική 
απόσταση όμως δεν μας επιτρέπει να θεωρήσουμε τη διαμόρφωσή τους αποτέλεσμα 
άμεσης αιγυπτιακής επιρροής. Ο τύπος των ποδιών εμφανίζεται στον ελλαδικό χώρο σε 
κλίνες (εικ. 1b), θρόνους (εικ. 303o) και δίφρους (εικ. 1061d) της Υ.Γ. Εποχής. Ξύλινο 
πόδι κλίνης όμοιου τύπου βρέθηκε σε φρεάτιο στη Σάμο (εικ. 21). Παρόμοια πόδια 
συναντούνται μετέπειτα στους θρόνους του ανάγλυφου πίθου με την γέννηση της 
Αθηνάς (εικ. 355), του ανάγλυφου πίνακα με τον φόνο του Αιγίσθου (εικ. 356) και της 
πήλινης γραπτής μετόπης του Θέρμου με την ένθρονη θεά (εικ. 357).649 Τα πρώιμα αυτά 
παραδείγματα αποτελούν τον πρόδρομο της μορφής των αρχαϊκών και κλασικών δίφρων 
τύπου 3.  

Κατά την Αρχαϊκή Εποχή το άνω τμήμα του ποδιού είναι έντονα 
διογκωμένο και η βάση ψηλή (εικ. 195, 506, 890, 1192, 1194). Από τα τέλη του 6ου αι. 
πΧ έως τα μέσα του 5ου τα πόδια αρχίζουν να απλοποιούνται και εμφανίζονται πιο 
ραδινά. Το άνω τμήμα τους γίνεται επίμηκες και πιο λεπτό και η βάση χαμηλότερη (εικ. 
1193, 1197, 1198). Από τα μέσα του 5ου αι. πΧ οι αναλογίες γίνονται πιο αρμονικές, οι 
γραμμές του περιγράμματος εμφανίζουν κίνηση και τα πόδια αποκτούν πλέον αρμονία 
και χάρη. Εισάγεται ένας διακοσμητικός δακτύλιος στην κάτω λεπτή απόληξη του άνω 
μέρους του ποδιού, ακριβώς πάνω από τη βάση, της οποίας οι πλευρές γίνονται 
αμφίκοιλες (εικ. 1199, 1200, 1201, 1202). Συνεχίζουν όμως να εμφανίζονται και δίφροι 
με τα απλά πόδια με μικρή βάση και χωρίς τον διακοσμητικό δακτύλιο (εικ. 1203, 1204, 
1205). Μετά το γ΄ τέταρτο του 5ου αι. πΧ ο τύπος εκλείπει. 

 
 

                                                 
647 Richter, (1966), σελ. 41. 
648 Richter, (1966), σελ. 41. 
649 Laser (1968), σελ. 46. 
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ΤΥΠΟΣ 4 650 
Στον τύπο 4 κατατάσσονται οι δίφροι με στενά, απλά, κυλινδρικά ή 

ορθογώνια πόδια, που απολήγουν ψηλά  σε διογκωμένη επίστεψη σχήματος σφαιρικού, 
ημικυλινδρικού, ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου, ανεστραμμένου τραπεζιόσχημου ή 
ανεστραμμένου απιόσχημου. Η διογκωμένη αυτή επίστεψη έχει πρακτική λειτουργία, 
καθώς δημιουργεί τον απαραίτητο όγκο για τη διάνοιξη των τόρμων, όπου στερεώνονται 
οι γόμφοι των απολήξεων των οριζόντιων στελεχών που σχηματίζουν το πλαίσιο 
καθίσματος. Οι δίφροι του συγκεκριμένου τύπου εμφανίστηκαν γύρω στα τέλη του 6ου 
αι. πΧ, πιο αργά από τους υπόλοιπους, αλλά έγιναν οι πιο δημοφιλής τον 5ο αι. πΧ, 
παίρνοντας τη θέση αυτών του τύπου 1, που προτιμούνταν μέχρι τότε. Η προτίμηση αυτή 
σταματά τον 4ο αι. πΧ, όταν παύουν να εμφανίζονται και διαδίδονται πάλι οι δίφροι του 
τύπου 1. Στο σύντομο χρονικό διάστημα της παρουσίας τους οι δίφροι αυτοί δεν 
εμφανίζουν κάποια εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου και η μορφή τους παρέμεινε 
αμετάβλητη. Προέρχονται κατά πάσα πιθανότητα από τους δίφρους με ανεστραμμένη 
κωνική επίστεψη και λεπτά πόδια, οι οποίοι απεικονίζονται σε αγγεία της Υ.Γ. Εποχής 
(εικ. 1071c).651 
Ανάλογα με το σχήμα της επίστεψης του ποδιού μπορούν να διαχωριστούν σε πέντε 
υποτύπους: 
4α: 
Στον υποτύπο 4α εντάσσονται οι δίφροι των οποίων το κυλινδρικό πόδι έχει σφαιρική 
διογκωμένη επίστεψη στο ύψος του πλαισίου καθίσματος. Κατά τον 6ο και το α΄ τέταρτο 
του 5ου αι. πΧ η επίστεψη αποδίδεται ενιαία με το πόδι, το οποίο είναι ισοπαχές ή 
λεπταίνει προς τα κάτω (εικ. 879, 1070, 1084, 1206-1211, 1215). Αντιθέτως, κατά τον 5ο 
αι. πΧ το πόδι διευρύνεται προς τα κάτω (εικ. 788, 1197, 1216, 1222, 1225-1228β, 1230, 
1283). Κατά το α΄ μισό του 5ου αι. πΧ τα πόδια εμφανίζουν μια κάθετη γραμμή (γλυφή;) 
(εικ. 233, 592, 698, 905, 1212, 1213, 1214, 1217, 1218, 1219, 1219β, 1223, 1229). Η 
επίστεψη του ποδιού εμφανίζεται σπάνια ελλειψοειδής (εικ. 1218, 1219, 1219β). Στα 
τέλη του 5ου αι. πΧ εμφανίζεται έντονα διογκωμένη (εικ. 1232), ενώ τον 4ο αι. πΧ γίνεται 
μικρή, ελλειψοειδής και ενιαία με το πόδι (εικ. 1233). 
4β: 
Στον υποτύπο 4β εντάσσονται οι δίφροι των οποίων το κυλινδρικό ή ορθογώνιο πόδι έχει 
στο ύψος του πλαισίου καθίσματος ημικυλινδρική διογκωμένη επίστεψη, που αποδίδεται 
στα πλάγια να έχει ημικυκλικό σχήμα, με την άνω πλευρά κυρτή και την κάτω επίπεδη. 
Στα τέλη του 6ου αι. πΧ η επίστεψη εμφανίζεται επιμηκυμένη και το πόδι λεπτό και 
ισοπαχές (εικ. 1235, 1236, 1237). Τον 5ο αι. πΧ η ημικυκλική επίστεψη είναι 
χαμηλότερη. Έχει συνήθως ευθεία την κάτω πλευρά της και σπανιότερα κοίλη (εικ. 
1238) ή κυρτή (1242, 1243, 1244), πετυχαίνοντας ομαλότερη μετάβαση στο πόδι. Το α΄ 
τέταρτο του 5ου αι. πΧ εμφανίζουν μια κάθετη γραμμή (γλυφή;) (εικ. 582, 766, 768, 
1086, 1087, 1238-1245). Από το β΄ τέταρτο του 5ου αι. πΧ τα πόδια είναι απλά, πιο 
πλατιά και διευρύνονται προς τα κάτω (εικ. 1246, 1249-1259, 1261-1263, 1266-1268). 
Στα τέλη του 5ου αι. πΧ η ημικυκλική επίστεψη εμφανίζεται πιο κοντή και πλατιά (εικ. 
1260, 1264, 1265).  
4γ: 
Η επίστεψη των ποδιών των δίφρων του υποτύπου 4γ έχουν στο ύψος του πλαισίου 
καθίσματος κυβική διογκωμένη επίστεψη ποδιών. Τα πόδια είναι συνήθως απλά 
κυλινδρικά ή ορθογώνια (εικ. 1203, 1269, 1270, 1273-1278, 1280, 1282, 1287). Το 480-
470 πΧ εμφανίζουν μια κάθετη γραμμή (γλυφή;) (εικ. 1271, 1284, 1294). Ενίοτε το πόδι 

                                                 
650 Richter, (1966), σελ. 41. 
651 Laser (1968), σελ. 46. 
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διευρύνεται ελαφρώς προς τα πάνω λίγο πριν την επίστεψη για να επιτευχθεί ομαλότερη 
μετάβαση (εικ. 1272, 1279). Για τον ίδιο λόγο η επίστεψη έχει την κάτω πλευρά λοξή, 
ανοίγοντας προς το κέντρο (εικ. 906, 1290-1293, 1295). 
4δ: 
Οι δίφροι του υποτύπου 4δ έχουν επίστεψη ποδιού σχήματος ανεστραμμένου τραπεζίου 
στο ύψος του πλαισίου καθίσματος. Πρόκειται μάλλον για παραλλαγή του προηγούμενου 
τύπου με κυβική επίστεψη. Το α΄ τέταρτο του 5ου αι. πΧ οι πλάγιες πλευρές της 
τραπεζιόσχημης επίστεψης ήταν κοίλες (εικ. 1085, 1299, 1300, 1302, 1303, 1304). Στη 
συνέχεια απλοποιείται και γίνονται επίπεδες (εικ. 285, 604, 908, 1087, 1301, 1305, 1306, 
1307, 1312, 1314, 1317, 1318, 1320, 1321). Σε μερικά παραδείγματα η κάτω πλευρά της 
επίστεψης είναι κυρτή, επιτυγχάνοντας ομαλότερη μετάβαση στο πόδι (εικ. 1297, 1308, 
1310, 1311, 1313, 1315, 1316, 1319, 1323). Το 480-470 πΧ τα πόδια εμφανίζουν σε 
ορισμένα παραδείγματα μια κάθετη γραμμή (γλυφή;) (εικ. 908, 1085, 1302). 
4ε: 
Οι δίφροι του υποτύπου 4ε μοιάζουν με παραλλαγή του υποτύπου 4α. Έχουν διογκωμένη 
ανεστραμμένη απιόσχημη επίστεψη, που λεπταίνει σταδιακά προς το πόδι, με το οποίο 
είναι ενιαία. Δίφροι με τέτοιου τύπου πόδια εμφανίζονται νωρίς σε Υ.Γ. αγγεία (εικ. 
1061c). Στα τέλη του 6ου αι. πΧ, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος ο τύπος, η επίστεψη 
των ποδιών είναι έντονα διογκωμένη (εικ. 1325, 1326, 1331). Στη συνέχεια, κατά τον 5ο 
αι. πΧ, η επίστεψη εμφανίζεται πιο λεπτή και τα πόδια πλαταίνουν προς τα κάτω λίγο 
πριν το πέρας τους (εικ. 1327-1330, 1332, 1334, 1338). Συνεχίζουν όμως να 
εμφανίζονται ακόμα οι έντονα διογκωμένες επιστέψεις, που επιμηκύνονται πλέον ως τη 
μέση του συνολικού ύψους των ποδιών (εικ. 1333, 1335, 136, 1339, 1340, 1341). 
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ΤΥΠΟΣ 5 
Οι πιο απλοί δίφροι είναι αυτοί του τύπου 5.652 Έχουν απλά, ευθεία 

πόδια. Θα μπορούσαν να υποδιαιρεθούν σε δυο παραλλαγές. Από τον 6ο αι. πΧ 
εμφανίζονται δίφροι με απλά, ευθεία πόδια που λεπταίνουν σταδιακά προς τα κάτω. 
Μέχρι το 480 πΧ απολήγουν προς τα κάτω σε πόδι λέοντος (εικ. 143, 1207, 1344, 1370), 
που με το πέρασμα του χρόνου απλοποιείται σε απλή κάμψη προς τα έξω (εικ. 1073), 
ώσπου να καταργηθεί κατά τον 5ο αι. πΧ, οπότε τα πόδια εμφανίζουν μόνο σταδιακή 
λέπτυνση προς τα κάτω (εικ. 742, 1345, 1350, 1355). Ενίοτε τα πόδια εξέχουν προς τα 
άνω πέρα από το οριζόντιο πλαίσιο του καθίσματος (εικ. 649, 737, 1346-1349, 1354). 
Λίγες φορές τα πόδια είναι κάθετα, χωρίς να λεπταίνουν προς τα κάτω (εικ. 1357, 1358). 
Τα πόδια των απλών δίφρων του τύπου 5 θα μπορούσαν να είναι κυλινδρικά ή 
ορθογώνια. Τα πήλινα ομοιώματα δίφρων που βρίσκονται συχνά σε αττικούς τάφους ως 
κτερίσματα των νεκρών, έχουν παρόμοια μορφή (εικ. 1360, 1361). Τα πόδια των δίφρων 
αυτών έχουν κυκλική διατομή και εξέχουν λίγο προς τα άνω. Παρόμοιοι είναι και οι 
απλοί δίφροι που αποδίδονται σε πήλινα ειδώλια (εικ. 1359, 1362). Σε ορισμένες 
περιπτώσεις δίφροι με κυκλικής διατομής απλά πόδια που λεπταίνουν προς τα κάτω, 
σχηματίζουν διόγκωση ψηλά στο ύψος του πλαισίου (εικ. 1364, 1365) και ενίοτε 
επιστέφονται από δίσκο που εξέχει πέραν του πλαισίου καθίσματος (εικ. 1363). Οι 
δίφροι με απλά, ευθεία πόδια που λεπταίνουν προς τα κάτω προέρχονται μάλλον από 
τους δίφρους που αποδίδονται σε Υ.Γ. αγγεία (εικ. 1061e), οι οποίοι όμως έχουν λεπτά 
πόδια. 

Παραλλαγή του τύπου αποτελούν οι χαμηλοί δίφροι με απλά, ευθεία, 
ισοπαχή και κάθετα πόδια (εικ. 1373, 1374). Η μορφή τους πρέπει να έμοιαζε με τους 
χαμηλούς ξύλινους δίφρους που βρέθηκαν στην Αίγυπτο (εικ. 1368, 1369). Σε τέτοιο 
δίφρο πρέπει να ανήκε και το ξύλινο κυλινδρικό πόδι ύψους 0,263μ, που βρέθηκε σε 
φρεάτιο στη Σάμο (εικ. 1061β). Οι απλοί κιβωτιόσχημοι δίφροι που απεικονίζονται σε 
παραστάσεις ΥΓ αγγείων (εικ. 1061f,g) αποδίδουν μάλλον παρόμοιους δίφρους. Ο 
οριζόντιος κανόνας εμφανίζεται ορισμένες φορές να εκτείνεται εκατέρωθεν, πέρα από τα 
πόδια (εικ. 1371, 1372, 1374, 1375), γεγονός που δηλώνει ότι μια οριζόντια σανίδα 
σχημάτιζε την επιφάνεια καθίσματος. Οι δίφροι αυτοί ήταν ιδιαίτερα χαμηλοί και 
ταπεινοί και χρησιμοποιούνταν συνήθως από τεχνίτες στα εργαστήρια. Θα μπορούσαν να 
ταυτιστούν και με υποπόδια τύπου 1α χρησιμοποιούμενα και ως κάθισμα. 

Μερικές φορές προσθέτονταν πλατιά οριζόντια στηρίγματα μεταξύ των 
ποδιών για την ενίσχυση της σταθερότητάς του καθίσματος, αλλά και για να στηρίζουν 
τα πόδια τους οι καθισμένοι. Στην περίπτωση αυτή, οι δίφροι μοιάζουν με τα κιβώτια 
που χρησιμοποιούνταν σαν καθίσματα, προξενώντας σύγχυση (εικ. 831, 1376).  

 
 

                                                 
652 Richter, (1966), σελ. 42. 
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ΧΡΗΣΗ 
Ο δίφρος είναι το απλούστερο, λιτότερο, ευτελέστερο και λιγότερο 

άνετο κάθισμα, καθώς είναι συνήθως χαμηλό, ακόσμητο και δεν έχει στηρίγματα για την 
ανάπαυση των χεριών και της πλάτης του καθισμένου. Έχει όμως το πλεονέκτημα της 
εύκολης μεταφοράς, καθώς είχε μικρό μέγεθος και ήταν ελαφρύς (εικ. 416, 863, 1068, 
1114, 1363, 1364). Δίνει ελευθερία κινήσεων στον καθισμένο, αφού δεν έχει κάποιο 
στήριγμα πλάτης που θα μπορούσε να εμποδίζει. Τα χαρακτηριστικά του αυτά 
καθόρισαν και τον τρόπο χρήσης του. 

 
Το ευτελές κάθισμα; 

Η ευτέλεια του δίφρου σε σχέση με τα άλλα καθίσματα καταδεικνύεται 
από τον Αθήναιο, που συγκρίνει τον θρόνο, τον κλισμό και τον δίφρο.653 Ενδεικτικό της 
ταπεινότητας τους είναι ότι στον Οδυσσέα έδωσαν ένα δίφρο για να καθίσει όταν ήταν 
ζητιάνος (εικ. 1126α, 1128), ενώ οι μνηστήρες κάθονταν σε θρόνους και κλισμούς.654 
Παρομοίως η Δήμητρα, όταν θρηνούσε για την Περσεφόνη, προτίμησε τον δίφρο από 
τον κλισμό.655 Παρόλα αυτά η εικονογραφία μας δίνει διαφορετική εντύπωση. Σε 
κάποιες παραστάσεις του 6ου αι. πΧ, ενώ θα αναμενόταν να αποδίδονται κάποιοι θεοί 
όπως ο Δίας (εικ. 1062α, 1062β, 1062γ, 1063, 1081), καθισμένοι σε θρόνο, 
παριστάνονται καθισμένοι σε δίφρο. Καθισμένους σε δίφρο συναντάμε την Ήρα (εικ. 
903), τον Ποσειδώνα (εικ. 1308), τον Απόλλωνα (εικ. 1139), την Αθηνά (εικ. 195), τον 
Διόνυσο (εικ. 1351), την Περσεφόνη (εικ. 1194), την Λητώ (εικ. 827β), Μούσες (εικ. 
823) και άλλες θεές (εικ. 560). Επίσης, αναφέρονται κάποια βασιλικά πρόσωπα, όπως ο 
Έκτορας656 και η Ελένη657 να κάθονται σε δίφρο. Σε δίφρο καθισμένος παριστάνεται και 
ο Αχιλλέας να θρηνεί για τον χαμό του Πατρόκλου (εικ. 1093, 1094, 1105, 1259, 1525), 
ο βασιλιάς Πρίαμος (εικ. 1064, 1090), ο βασιλιάς Πάλας (εικ. 1095), ο βασιλιάς 
Βούσιρης (εικ. 1321) και άλλοι βασιλιάδες (εικ. 1099, 1165, 1215, 1239). 
Χρησιμοποιείται δηλαδή αυτό το απλό και ταπεινό κάθισμα αντί θρόνου και από 
εξέχοντα πρόσωπα, όπως από θεούς και βασιλιάδες. 

 

                                                 
653 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 5, 20 « ™kaqšzonto d� kaˆ deipnoàntej oƒ tÒte. pollacoà 

goàn Ð “OmhrÒj fhsin. ˜xe…hj ›zonto kat¦ klismoÚj te qrÒnouj te. … toÚtwn d' eÙtelšsteroj 
Ãn Ð d…froj. tù goàn 'Odusse‹ ™pa…tV e�nai dokoànti 'd…fron ¢eikšlion, fhs…, kataqeˆj Ñl…ghn 
te tr£pezan.» 

654 Ομήρου, Οδύσσεια 20, 257-259 «Thlšmacoj d' 'OdusÁa kaq…drue, kšrdea nwmîn, ™ntÕj ™ãstaqšoj 
meg£rou, par¦ l£ιnon oÙdÒn, d…fron ¢eikšlion kataqeˆj Ñl…ghn te tr£pezan·» 

655 Ύμνος προς Δήμητραν, 192-198: «¢ll' oÙ Dhm»thr ærhfÒroj ¢glaÒdwroj ½qelen ˜dri£asqai ™pˆ 
klismo‹o faeinoà, ¢ll' ¢kšousa œmimne kat' Ômmata kal¦ baloàsa, pr…n g' Óte d» oƒ œqhken 
'I£mbh kšdn' e„du‹a phktÕn ›doj, kaqÚperqe d' ™p' ¢rgÚfeon b£le kîaj. œnqa kaqezomšnh 
prokatšsceto cersˆ kalÚptrhn· dhrÕn d' ¥fqoggoj tetihmšnh Âst' ™pˆ d…frou» 

656 Ομήρου, Ιλιάς 3, 424 « ¢ll' ¥ge nàn e‡selqe kaˆ ›zeo tùd' ™pˆ d…frJ d©er, ™pe… se m£lista 
pÒnoj fršnaj ¢mfibšbhken » 

657 Ομήρου, Ιλιάς 3, 424 «•Wj œfat', œdeisen d' `Elšnh DiÕj ™kgegau‹a, bÁ d� katascomšnh ˜anù 
¢rgÁti faeinù sigÍ, p£saj d� TrJ¦j l£qen· Ãrce d� da…mwn. A‰ d' Ót' 'Alex£ndroio dÒmon 
perikallš' †konto, ¢mf…poloi m�n œpeita qoîj ™pˆ œrga tr£ponto,  ¿ d' e„j ØyÒrofon q£lamon 
k…e d‹a gunaikîn. tÍ d' ¥ra d…fron ˜loàsa filomeid¾j 'Afrod…th ¢nt…' 'Alex£ndroio qe¦ 
katšqhke fšrousa· » 
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Στην εκπαίδευση: 
Στην δημόσια ζωή ο δίφρος ως κάθισμα είναι δηλωτικός της ιεραρχίας. 

Για αυτό τον λόγο συχνά οι δάσκαλοι διαφοροποιούνται και κάθονται σε κλισμό, ενώ οι 
μαθητές ομαδοποιούνται και κάθονται σε υποδεέστερο κάθισμα, όπως ο δίφρος (εικ. 766, 
858, 859, 895, 905, 906, 908), όπως και οι παιδαγωγοί, που ήταν δούλοι658 (εικ. 766, 
1073, 1350). Πάντως οι δίφροι ήταν ένα συνηθισμένο κάθισμα στα σχολεία της 
αρχαιότητας, για να κάθονται οι μαθητές (εικ. 766, 858, 859, 895, 905, 906, 908, 1073, 
1084, 1085, 1106, 1208, 1209, 1210, 1282, 1306, 1311, 1350) και μερικές φορές και οι 
δάσκαλοι (εικ. 766, 1213, 1300, 1302, 1314). Επειδή οι μαθητές στήριζαν τον πίνακά 
τους στα γόνατα, δεν χρειάζονταν θρανία ή τράπεζες.659 Δίφρο χρησιμοποιούσαν και οι 
γραφείς για να γράψουν, στηρίζοντας επίσης το έγγραφο στα πόδια τους (εικ. 1359). 

 
Από μουσικούς: 

Ο δίφρος ήταν το αγαπημένο κάθισμα των μουσικών, καθώς με την 
έλλειψη στηρίγματος της πλάτης ήταν πιο βολικό για τον χειρισμό των μουσικών 
οργάνων. Έτσι αποδίδονται να παίζουν αυλούς (εικ. 233, 285, 766, 858, 1084, 1123, 
1151, 1203, 1223, 1280, 1291, 1298, 1320), λύρα (εικ. 766, 859, 906, 908, 1084, 1151, 
1229, 1248, 1257, 1278, 1280, 1315, 1316, 1317, 1349, 1350, 1374) και σπάνια άρπα 
(εικ. 80, 823, 1130) ή κιθάρα (εικ. 1136).  

 
Επαγγελματική χρήση: 

Η έλλειψη στηρίγματος της πλάτης καθιστούσε τους δίφρους βολικούς 
για χειρονακτικές ή καλλιτεχνικές εργασίες. Σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη 
σταθερότητα, σε σχέση με τον δίφρο οκλαδία, τον έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή στα 
εργαστήρια. Συναντιέται σε εργαστήρια κεραμικής (εικ. 907, 1071, 1353), χαλκουργεία 
(εικ. 1207, 1325), οπλουργεία (εικ. 1270) και σε εργαστήρια σκυτοτόμων (εικ. 1070, 
1235β, 1307). Μάλιστα, σε επιτύμβια στήλη αγγειοπλάστη αποδίδεται ο τεχνίτης 
καθισμένος σε δίφρο (εικ. 1076). Σε αυτή την περίπτωση ίσως το κάθισμα λειτουργεί ως 
συμπληρωματικό στοιχείο για να υποδηλώσει την ταυτότητα του τεχνίτη. Στην 
προτίμηση αυτού του επίπλου σημαντικό ρόλο έπαιζε και η χαμηλή χρηματική του αξία, 
λόγω της απλότητάς του. Εμφανίζονται μάλιστα και κάποιοι δίφροι ιδιαίτερα χαμηλοί, 
που επιτρέπουν σε κάποιους τεχνίτες να εργάζονται ξεκούραστα χωρίς να σκύβουν. 
Τέτοιοι χαμηλοί δίφροι χρησιμοποιούνται από κεραμείς (εικ. 907, 1352, 1371, 1372), 
χαλκουργούς (εικ. 1328) και πλάστες (εικ. 1207, 1237), οπλουργούς (εικ. 1271) και 
υποδηματοποιούς (εικ. 1070).  

Εξαιτίας της ευκολίας μεταφοράς και του χαμηλής τους αξίας οι δίφροι 
χρησιμοποιούνταν και από τους εμπόρους. Δίφρος απεικονίζεται σε ζύγισμα 
εμπορευμάτων (εικ. 1193). Σε δίφρο κάθονται πωλητές ελαίου (εικ. 1236, 1370) και ο 
αγοραστής αγγείων (εικ. 1297). 

                                                 
658 Beck (1975), σελ. 14-15. 
659 Beck (1975), σελ. 16. 
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Υπαίθρια χρήση: 
Καθώς οι δίφροι ήταν ελαφριοί και με μικρό όγκο, μπορούσαν να 

μεταφερθούν εύκολα και γι’ αυτό χρησιμοποιούνταν συχνά υπαίθρια. Μεταφέρονταν 
συχνά έξω για τους επισκέπτες.660 Χρησιμοποιούνταν επίσης από τους γονείς των 
πολεμιστών όταν τους αποχαιρετούσαν κατά την αναχώρησή τους (εικ. 1064, 1067β, 
1068, 1077, 1235), όχι όμως με τη συχνότητα του πτυσσόμενου δίφρου οκλαδία. Αχαιός 
επιβλέπει την κατασκευή του Δούρειου Ίππου καθισμένος σε δίφρο (εικ. 1215). 
Υπαίθρια χρησιμοποιείται ένας δίφρος και σε ένα παιχνίδι νέων (εικ. 1078), από ένα 
πωλητή λαδιού στην αγορά (εικ. 1236) και από τους ακροατές ενός αυλητή (εικ. 1075β). 

 
Κατά την τέλεση σπονδών και προσφορών: 

Δίφροι συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται υπαίθρια ή εντός του οίκου σε 
τελετουργίες, είτε κατά την τέλεση σπονδών (εικ. 1091, 1092, 1246, 1247), είτε κατά την 
επίδοση προσφορών σε βωμό (εικ. 667, 1108, 1341, 1346).  

 
Ως αιώρες: 

Ιδιαίτερη ήταν η υπαίθρια χρήση των δίφρων ως αιώρες. Κρέμονταν με 
σχοινιά από τα κλαδιά ενός δέντρου και κάθονταν πάνω τους νεαρές κοπέλες (εικ. 1065, 
1066, 1134, 1135, 1295) ή παιδιά (εικ. 879). Η συγκεκριμένη χρήση ήταν τελετουργική 
και συνδεόταν με τις διαβατήριες τελετές. Η τελετή της «Αιώρας» τελούνταν κατά τη 
διάρκεια των Ανθεστηρίων. Είχε ιδιωτικό χαρακτήρα και σχετιζόταν με την βλάστηση.661 
Τελούνταν για τον εξευμενισμό της Εριγόνης, που είχε κρεμαστεί μετά τη θανάτωση του 
πατέρα της Ικάριου. Το ότι χρησιμοποιούνταν δίφρος στην αιώρα, αντί για κάποια 
απλούστερη κατασκευή με μια σανίδα, ίσως οφείλεται σε κάποιο συμβολισμό του 
καθίσματος. Ο δίφρος ήταν δευτερεύον βοηθητικό κάθισμα στον γυναικωνίτη, ενώ οι 
κυρίες του οίκου κάθονταν συχνότερα σε κλισμό. Ίσως θεωρούνταν κάθισμα των 
«κορών», έναντι του κλισμού που ήταν το κάθισμα των «κυριών».   

 
Στην παλαίστρα: 
Οι δίφροι συναντιούνται ως μέρος της επίπλωσης της παλαίστρας. Οι αθλητές 
χρησιμοποιούσαν έναν δίφρο για να αποθέσουν τα ενδύματά τους όταν γδύνονταν, 
αλείφονταν με έλαια και αποξέονταν (εικ. 1074, 1100, 1212, 1214, 1303, 1309). 
 
Στον ανδρώνα: 

Οι δίφροι χρησιμοποιούνταν στον ανδρώνα παραπλεύρως των 
συμποσιακών κλινών (εικ. 1284, 1326), ως βοηθητικό έπιπλο για να καθίσουν επιπλέον 
άτομα, γυναίκες (εικ. 215, 294) ή μουσικοί (εικ. 233, 285). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
παράσταση της αττικής κύλικας με σκηνή συμποσίου όπου ο δίφρος χρησιμοποιείται ως 
προέκταση της κλίνης (εικ. 285). 

Κατά την τελετή της πρόθεσης, παραπλεύρως της νεκρικής κλίνης 
χρησιμοποιούνταν δίφροι για να καθίσουν θρηνωδοί συγγενείς του νεκρού (εικ. 1072, 
1206, 1333).  
 

                                                 
660 Pritchett, (1956), σελ. 216. 
661 Simon (1930), σελ. 99. 
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Στον γυναικωνίτη: 
Οι δίφροι όμως ήταν κατά κύριο λόγο οικιακό έπιπλο. Είναι ένα βασικό 

έπιπλο του γυναικωνίτη662 και χρησιμοποιούνταν από γυναίκες,663 είτε όταν 
καλλωπίζονταν (εικ. 604, 950, 1097, 1102, 1140, 1204, 1228β, 1231, 1263), είτε όταν 
έγνεθαν (εικ. 768, 888, 889, 1144, 1192, 1227, 1249, 1289), είτε όταν έπαιζαν (εικ. 
1089), είτε ακόμα όταν διάβαζαν (εικ. 1138, 1164).664 Καθισμένη σε δίφρο γυναίκα 
φροντίζει το παιδί της ή το τιμωρεί όταν κάνει αταξία (εικ. 1110, 1158). Οι γυναίκες 
χρησιμοποιούσαν τους δίφρους και στις καθημερινές οικιακές ασχολίες τους, όπως όταν 
μαγείρευαν (εικ. 1362) ή για να τοποθετούν επάνω τους τα διπλωμένα ενδύματα και 
υφάσματα. 

Πάντως ο ρόλος των δίφρων στον γυναικωνίτη είναι δευτερεύων σε 
σχέση με τον κλισμό. Έτσι, συχνά οι γυναίκες απεικονίζονται καθισμένες σε κλισμό,665 
ενώ οι δίφροι βρίσκονται παράμερα έχοντας βοηθητικό ρόλο (εικ. 641, 662, 680, 742, 
742β, 768, 782β, 788, 830β, 888, 1261 και 1113, 1116-1122, 1199, 1201, 1202, 1334) ή 
για να καθίσουν οι υπόλοιπες γυναίκες του γυναικωνίτη, κόρες ή υπηρέτριες (εικ. 721, 
964β). 666 

 
Στους γάμους: 

Η σημασία των δίφρων στη ζωή των γυναικών φαίνεται σε κάποιες 
γαμήλιες παραστάσεις, όπου παριστάνεται η νύφη να προετοιμάζεται καθισμένη σε 
δίφρο (εικ. 77, 698, 1132, 1140, 1141, 1147, 1226, 1288, 1337). Όμως, αν και αποδίδεται 
κάποιες φορές η νύφη να προετοιμάζεται καθισμένη σε δίφρο, όταν δηλαδή είναι σε 
κατάσταση κόρης, σπάνια απεικονίζεται να δέχεται τα δώρα («αποκαλυπτήρια») ως 
κυρία του οίκου (εικ. 1130, 1131, 1160). Ενδεικτική είναι η παράσταση προετοιμασίας 
νύφης στη πυξίδα στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης (εικ. 698), όπου η 
υποψήφια νύφη δένει τα μαλλιά της μπροστά από δίφρο, αλλά ως κυρία του οίκου 
κάθεται σε κλισμό εντός της υπόστυλης αίθουσας. Συγκριτικά με τα άλλα καθίσματα, ως 
κάθισμα των νυφών προτιμούνταν περισσότερο οι κλισμοί στην κλασική Αθήνα και οι 
θρόνοι στην Κάτω Ιταλία του 4ου αι. πΧ.  

 
Από εταίρες: 

Οι δίφροι, ως έπιπλο που συνδέεται με τον γυναικωνίτη, 
χρησιμοποιούνταν συχνά και από εταίρες (εικ. 592, 1079, 1082, 1298, 1319), όπως και οι 
κλισμοί. Στους οίκους των εταίρων χρησιμοποιούνταν από τους άνδρες πελάτες για να 
καθίσουν (εικ. 649, 737, 854, 1238, 1272, 1344, 1345), αλλά και σε ερωτικές περιπτύξεις 
(εικ. 1096). Παρομοίως, δίφρος χρησιμοποιείται και σε ερωτικό όργιο σε ανδρώνα, 
παραπλεύρως της κλίνης (εικ. 1326, 1284). 
 

                                                 
662 Pritchett, (1956), σελ. 216. 
663 εικ. 1089, 1097, 1102, 1110, 1111, 1113, 1116-1122, 1124, 1125, 1126β, 1126γ, 1127, 1130-1133, 

1137-1148, 1150, 1160, 11981202, 1204, 1205, 1216, 1219, 1221, 1226, 1227, 1228, 1228β, 1230-
1233, 1242, 1243, 1244, 1249-1254, 1261-1264, 1267, 1268, 1275, 1276, 1287, 1288, 1289, 1294, 
1331, 1332, 1334-1338, 1347, 1348, 1357, 1375. 

664 Fantham., Peet – Foley , Boymel – Kampen , Pomeroy , Shapiro (2004), σελ. 140-141. 
665 Τζάχου- Αλεξανδρή (1998), σελ. 56. 
666 Ο γυναικωνίτης ήταν το απομονωμένο δωμάτιο της οικίας που χρησιμοποιούνταν όμως και από τα 

υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Blank (2004), σελ. 47. 
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Ο δίφρος γυναικείο ή ανδρικό έπιπλο; 
Αν και συναντώνται πολύ συχνά οι δίφροι στον γυναικωνίτη, δεν 

μπορούμε να τους θεωρήσουμε αποκλειστικά γυναικείο έπιπλο. Σε αντίθεση με τον 
κλισμό που χρησιμοποιείται κυρίως από γυναίκες, στις παραστάσεις αποδίδονται εξίσου 
συχνά και άνδρες667 και γυναίκες668 καθισμένοι σε δίφρους. Στις επιτύμβιες στήλες 
βέβαια παριστάνονται πολύ συχνότερα οι γυναίκες καθισμένες σε δίφρους (εικ. 1172-
1188), παρά οι άνδρες (εικ. 1071, 1170, 1171). Συγκριτικά με τα υπόλοιπα καθίσματα 
όμως παρατηρούμε ότι οι άνδρες απεικονίζονται πολύ συχνότερα καθισμένοι σε δίφρο 
από ότι σε κλισμό, γεγονός που δίνει περισσότερο ανδρικό χαρακτήρα στο έπιπλο.  

 
Για τη λήψη γεύματος: 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι άνδρες γευμάτιζαν ανακεκλιμένοι και οι 
γυναίκες καθιστές.669 Λογικό επομένως είναι να χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες τους 
δίφρους ως κάθισμα για να γευματίσουν (εικ. 215, 294). Στις απεικονίσεις συμποσίων 
βέβαια αποδίδονται συχνότερα να κάθονται στην άκρη της κλίνης,670 ενώ στα επιτύμβια 
ανάγλυφα με ηρωικό συμπόσιο κάθονται συχνότερα σε ξεχωριστό θρόνο παράπλευρα, 
μια και σκοπός ήταν να υποδηλωθεί η ιδιότητα της κυρίας του οίκου. καθισμένο σε 
δίφρο παραπλεύρως της κλίνης γευματίζει και ένα παιδί που κρατά τον σκύφο του στην 
παράσταση αττικού σκύφου (εικ. 48). Ιδιαίτερες είναι οι απεικονίσεις του τυφλού Φινέα 
που προσπαθεί να γευματίσει καθισμένος σε δίφρο πίσω από τράπεζα γεμάτη με άρτους 
και κρέατα (εικ. 1080, 1573). Ο Φινέας τρώει, όπως και οι γυναίκες, καθισμένος, και όχι 
ανακεκλιμένος, πράγμα που θα ήταν άβολο όντας τυφλός. Ο άνδρας στο μετάλλιο της 
αττικής κύλικας της εικ. 1083 ίσως πρόκειται να γευματίσει καθισμένος σε δίφρο, καθώς 
ένα παιδί του φέρνει τρόφιμα. 

 

                                                 
667 Άνδρες: εικ. 285, 766, 907, 1062α, 1062β, 1062γ, 1063, 1064, 1069, 1070, 1071, 1075, 1076, 1077, 

1080, 1081, 1083, 1087, 1088, 1090, 1091β, 1092, 1093, 1094, 1095, 1099, 1105, 1112, 1115, 1126α, 
1128, 1129, 1154, 1165, 1167β, 1167γ, 1168, 1169, 1170, 1171, 1193, 1197, 1211, 1213, 1215, 1218, 
1219β, 1235, 1235β, 1236, 1237, 1238, 1239, 1246, 1247, 1259, 1270, 1271, 1291, 1297, 1299, 1300, 
1307, 1308, 1314, 1317, 1321, 1325, 1327, 1328, 1329, 1344, 1345, 1346, 1350, 1351, 1353, 1354, 
1355, 1358, 1358, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1573. 

Νέοι: εικ. 895, 906, 908, 1073, 1074, 1075β, 1078, 1084, 1101, 1107, 1212, 1223, 1229, 1241, 1257, 
1272, 1279, 1280, 1304, 1305, 1306, 1311, 1312, 1313, 1320, 1330.  

Παίδες: εικ. 858, 859, 1086, 1216, 1266, 1281, 1292, 1310, 1315, 1316, 1322, 1349. 
668 εικ. 77, 80, 195, 215, 233, 294, 534β, 560, 592, 604, 667, 721, 737, 823, 889, 890, 907, 950, 961, 964β, 

1065, 1066, 1067β, 1072, 1079, 1082, 1089, 1091, 1097, 1098, 1104, 1110, 1123, 1125, 1126β, 1126γ, 
1127, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1147, 1151, 1155, 1159, 
1160, 1161, 1162, 1167, 1172-1188, 1192, 1194, 1200, 1203, 1204, 1205, 1221, 1222, 1226, 1227, 
1228β, 1230, 1232, 1233, 1250, 1251, 1255, 1256, 1258, 1262, 1263, 1267, 1278, 1287, 1288, 1289, 
1294, 1295, 1298, 1319, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1357, 1362, 1365, 1376. 

669 Quennell, (1975), σελ. 134. 
670 Συνήθως δίπλα από τον ανακεκλιμένο άνδρα. Λουκιανού, Asinus 2: «œtucen d� ™n ¢rcÍ de…pnou ín 

kaˆ katškeito ™pˆ klinid…ou stenoà, gun¾ d� aÙtoà kaqÁsto plhs…on, kaˆ tr£peza mhd�n 
œcousa parškeito.» 
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Για την απόθεση ενδυμάτων: 
Μια ιδιαίτερη και αρκετά συχνή χρήση των δίφρων ήταν να ακουμπούν 

επάνω τους, συνήθως μαζεμένα σαν κουβάρι, τα ενδύματά τους όσοι γδύνονταν. Πολύ 
συχνά ακουμπούσαν προσωρινά επάνω τους τα ενδύματα τους οι γυναίκες, όταν 
γδύνονταν, πλένονταν ή αρωματίζονταν (εικ. 1143, 1163, 1253, 1275, 1285, 1286, 1318, 
1331, 1347, 1348), όπως και οι αθλητές όταν γδύνονταν, αλείφονταν με έλαια και 
αποξέονταν (εικ. 1074, 1100, 1212, 1214, 1303, 1309). Επίσης, απέθεταν επάνω τους τα 
ενδύματά τους οι χορευτές και οι ακροβάτες (εικ. 649, 1203, 1356) και οι εραστές σε 
ερωτικές περιπτύξεις στα συμπόσια (εικ. 1284). Συχνά ακουμπούσαν επάνω τους τα 
ενδύματά τους και τον οπλισμό τους οι πολεμιστές, όταν προετοιμάζονταν (εικ. 1274, 
1293), όπως έχει αποθέσει επάνω σε δίφρο την περικεφαλαία του ο Αχιλλέας, όταν 
αναπαυόταν στην κλίνη του (εικ. 143). Σπάνια οι γυναίκες επέθεταν επάνω τους 
διπλωμένα υφάσματα, όταν τακτοποιούσαν αυτά που είχαν υφάνει στον αργαλειό (εικ. 
888) ή όταν τα αρωμάτιζαν (εικ. 880). Πρόκειται για προσωρινή τακτοποίηση των 
υφασμάτων μάλλον και όχι για αποθήκευσή τους, καθώς για το λόγο αυτό προτιμούνταν 
τα κιβώτια. 
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ΟΙ ΔΙΦΡΟΙ ΟΚΛΑΔΙΕΣ  
Δίφρος οκλαδίας είναι το κάθισμα χωρίς στήριγμα πλάτης με τέσσερα 

λοξά πόδια που ανά ζεύγη διασταυρώνονται χιαστί. Συναντιούνται συνήθως με τον όρο 
«δίφρος 'οκλαδίας» ή μόνο «'οκλαδίας»,671 ο οποίος προέρχεται από το ουσιαστικό «¹ 
'οκλαδία» και το ρήμα «'οκλάζω», λόγω της διασταύρωσης των ποδιών. Ως κύριο 
χαρακτηριστικό του προβάλλεται η φορητότητα του και το ότι ήταν πτυσσόμενος. Οι 
δίφροι οκλαδίες ως έπιπλο εμφανίζονται πολύ νωρίς στην Αίγυπτο του Μέσου Βασιλείου 
(εικ. 1377-1380).672 Εκεί όμως τα παράλληλα πόδια συνδέονται μεταξύ τους στην κάτω 
απόληξή τους με οριζόντια στελέχη, διαμόρφωση που δεν υιοθετείται στην Ελλάδα. 
Επίσης, τα πόδια των Αιγυπτιακών επίπλων είναι ευθεία και ορισμένα έχουν μόνο στην 
απόληξή τους διαμορφωμένο πέλμα λέοντος (εικ. 1377). Αντιθέτως,  στα ελληνικά 
έπιπλα τα πόδια έχουν ολόκληρα τη μορφή ποδιών ζώου και κάμπτονται στο σημείο που 
διαμορφώνεται το γόνατο του ζώου. Δίφροι οκλαδίες εμφανίζονται στα Ασσυριακά 
ανάγλυφα και μάλλον από την Ανατολή το έπιπλο αυτό πέρασε στην Ελλάδα.673 
 
Περιγραφή και τεχνική κατασκευής: 

Το ύψος του σημείου διασταύρωσης των ποδιών ποικίλει. Συνήθως 
διασταυρώνονται στο μέσο του ύψους των ποδιών, οπότε και το έπιπλο φαίνεται και πιο 
ισορροπημένο και οι αναλογίες αρμονικότερες.674 Πολύ συχνά και κυρίως σε πιο πρώιμα 
παραδείγματα, τα πόδια διασταυρώνονται ψηλά, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο κενός 
χώρος κάτω από την επιφάνεια καθίσματος και αντιθέτως να εξέχουν τα πόδια 
περισσότερο.675 Σε λίγα παραδείγματα του 5ου αι. πΧ τα πόδια διασταυρώνονται 
χαμηλά.676 Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα μεγάλο κενό μεταξύ των 
καμπύλων των ποδιών κάτω από την επιφάνεια του καθίσματος και τα πόδια να είναι 
μαζεμένα. Αρκετές φορές, τα πόδια εκτείνονται προς τα έξω περισσότερο από την άνω 
οριζόντια επιφάνεια καθίσματος.677 Στο σημείο διασταύρωσης χάλκινος ήλος 
διαπερνούσε τα πόδια. Λειτουργούσε ως άξονας γύρω από τον οποίο αυτά 
περιστρέφονταν όταν το κάθισμα δίπλωνε και συγκρατούσε τα πόδια στη θέση τους να 
μην ανοίξουν όταν το κάθισμα χρησιμοποιούνταν.678 Ο ήλος αυτός έχει μεγάλη κεφαλή ή 
                                                 
671 Richter, (1966), σελ. 43  

- Ησυχίου, Λεξικόν, 475: «Ñklad…as· qrÒnoj ptuktÒj, d…froj tapeinÒj, Ön oƒ ¢kÒlouqoi fšrontai 
to‹j e„j t¦j ¢gor¦j ™xioàsi plous…oij. kaˆ pepo…htai toÜnoma par¦ tÕ kekl£sqai» 

- Λεξικό Σουΐδας, 109: «'Oklad…as: Ð sugkeklasmšnoj d…froj, kaˆ pot� m�n ™kteinÒmenoj, pot� d� 
sustellÒmenoj. kaˆ aâqij· baqe‹an e„j „lÝn Ñklastˆ phdèn» 

- Σχόλια στο Λουκιανό, 46, 6: «Ñklad…ai: Ñklad…aj m�n d…froj, ¿n ¢napaÚstran fas…n. » 
- Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστών, 12, 5: «Ñklad…aj te aÙto‹j d…frouj œferon oƒ pa‹dej, †na 

m¾ kaq…zoien æj œtucen.» 
- Παυσανίου, Ελλάδος Περιήγησις, 1, 27, 1: «¢naq»mata d� ÐpÒsa ¥xia lÒgou, tîn m�n ¢rca…wn 

d…froj Ñklad…aj ™stˆ Daid£lou po…hma» 
672 Η Richter πιστεύει ότι η Αίγυπτος είναι ο τόπος προέλευσης του επίπλου. Richter (1966), σελ. 43. 
673 Η Ole Wanscher πιστεύει ότι η Εγγύς Ανατολή  είναι ο τόπος προέλευσης της μορφής των ποδιών 
λέοντος. Wanscher (1980), σελ. 94. 

674 εικ. 195, 573, 889β, 1094, 1389, 1391, 1392, 1397, 1401, 1402, 1406, 1407, 1414, 1415, 1418, 1422, 
1423, 1424, 1426, 1427, 1433, 1436, 1437, 1441, 1443, 1449, 1455, 1458, 1462, 1463, 1465, 1468, 
1469, 1473, 1478-1481, 1484, 1485, 1488, 1490, 1491, 1510, 1511, 1516, 1517, 1518, 1521-1527, 
1529-1532, 1534, 1535, 1542, 1544. 

675 εικ. 223, 610, 765, 1075, 1211, 1235β, 13821388, 1394-1396, 1400, 1402-1405, 1408, 1409, 1416, 
1417, 1419, 1428, 1430, 1431, 1432, 1435, 1440, 1442, 1444, 1450, 1452, 1453, 1454, 1456, 1461, 
1464, 1470, 1472, 1474, 1475, 1476, 1492, 1506, 1507, 1509, 1512, 1543, 1545, 1546 

676 εικ. 1434, 1519, 1537, 1538, 1547. 
677 εικ. 610, 889β, 1383, 1384, 1396, 1402, 1404, 1405, 1409, 1419, 1452, 1453, 1454, 1470, 1474, 1480, 

1483, 1543, 1545, 1546. 
678 Wanscher (1980), σελ. 100. 
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διακοσμητική εφηλίδα.679 Σπανιότερα η κεφαλή του ήλου είναι μικρή και δεν 
χρησιμοποιείται εφηλίδα.680 Ο δίφρος που αποδίδεται στη λαβή χάλκινου κατόπτρου έχει 
ένα οριζόντιο στέλεχος που εκτείνεται μεταξύ των διασταυρώσεων, ώστε να 
επιτυγχάνεται καλύτερη στερέωση του επίπλου (εικ. 1553). Σε αυτή την περίπτωση ο 
ήλος της κάθε πλευράς διαπερνούσε τα πόδια και στερεωνόταν στην κορυφή του 
οριζόντιου στελέχους.  

Στους δίφρους οκλαδίες δεν υπάρχει πλαίσιο καθίσματος όπως στα 
υπόλοιπα καθίσματα. Το κάθε ζεύγος ποδιών συνδέεται με το απέναντι παράλληλο πόδι 
με ένα οριζόντιο στέλεχος. Τα δυο αυτά αντικριστά στελέχη δεν συνδέονταν μεταξύ 
τους. Η σύνδεση των ποδιών με το οριζόντιο στέλεχος γινόταν μέλλον με τόρμους και 
γόμφους, όπως στους αντίστοιχους πρωιμότερους αιγυπτιακούς δίφρους οκλαδίες (εικ. 
1377-1379) ή στον μεταγενέστερο σκανδιναβικό (εικ. 1381). Το μέτωπο των απολήξεων 
των οριζόντιων στελεχών καλύπτεται συχνά με μεταλλικό διακοσμητικό δίσκο.681 
Κάποιες φορές είναι ιδιαίτερα μεγάλοι (εικ. 1394, 1395, 1396, 1398, 1404, 1438, 1439, 
1528-1532, 1535, 1537, 1538, 1546, 1551) και συχνά φέρουν διακόσμηση. Τα 
διακοσμητικά αυτά στοιχεία ήταν μεταλλικά ή οστέινα. Χάλκινοι διακοσμητικοί δίσκοι 
που στερεώνονταν στις απολήξεις των οριζόντιων στελεχών σιδερένιων δίφρων 
βρέθηκαν σε ελληνιστικούς τάφους της Βόρειας Ελλάδας (εικ. 1555). 

Στα δυο οριζόντια στελέχη στερεωνόταν ένα ορθογώνιο ύφασμα ή 
δέρμα, το οποίο λειτουργούσε ως επιφάνεια καθίσματος. Αυτό είτε στερεωνόταν πάνω 
στους οριζόντιους δοκούς με ήλους, είτε δενόταν γύρω τους με σχοινιά. Οι υποθέσεις 
αυτές βασίζονται στα σωζόμενα αιγυπτιακά δείγματα (εικ. 1377-1379). Πιο σύνθετη 
τεχνική στερέωσης του υφάσματος στα στελέχη συναντάμε στο δείγμα της εποχής του 
χαλκού (γύρω στο 1500 πΧ) που βρέθηκε στη Δανία, στα σύνορα με τη Σουηδία (εικ. 
1381).682 Κατά μήκος των οριζόντιων στελεχών διανοίχτηκε με τρυπάνι διαμπερής οπή 
που διαπερνά όλο το μήκος του στελέχους. Στη συνέχεια λαξεύτηκε κατά μήκος τους μια 
εγκοπή. Με αυτό τον τρόπο σχηματιζόταν μια ανοιχτή κοιλότητα κατά μήκος του 
στελέχους. Μέσα της εισερχόταν μια λεπτή κυλινδρική ράβδος, γύρω από την οποία είχε 
τυλιχθεί η παρυφή του υφάσματος / δέρματος του καθίσματος. Η εγκοπή στο στέλεχος 
άφηνε το ύφασμα να περνά από τον τυλιγμένο πυρήνα στο εσωτερικό του. Στις άκρες 
των οριζόντιων στελεχών προσαρμόζονταν δίσκοι που ασφάλιζαν τον πυρήνα και τον 
συγκρατούσαν για να μην μετακινηθεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.683 Σε κάποιες 
παραστάσεις της αγγειογραφίας ίσως αποδίδεται το ύφασμα της επιφάνειας καθίσματος 
να περιελίσσεται γύρω από τα οριζόντια στελέχη, αν δεν πρόκειται για υφασμάτινο 
κάλυμμα του καθίσματος (εικ. 1395, 1396, 1441, 1450, 1544).   

Η χρήση του εύκαμπτου υφάσματος ή δέρματος ως επιφάνεια 
καθίσματος που συνέδεε τα δυο οριζόντια στελέχη μεταξύ τους και ο ήλος-στροφέας που 
συγκρατούσε τα διασταυρωμένα πόδια επιτρέποντάς τα να περιστρέφονται και έτσι να 
μαζεύονται, καθιστούσε το κάθισμα πτυσσόμενο,684 γεγονός που επιβεβαιώνουν και τα 

                                                 
679 εικ. 195, 223, 279, 509, 765, 890, 1094, 1235β, 1383, 1388, 1389, 1390, 1394, 1395, 1400, 1404, 1410, 

1413, 1415-1419, 1422, 1423, 1424, 1431, 1437, 1440-1444, 1449, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457, 
1458, 1460-1464, 1466, 1468, 1471, 1474, 1475, 1476, 1478, 1479, 1482, 1490, 1491, 1492, 1505, 
1507, 1510, 1519, 1523, 1524, 1534, 1537, 1541, 1542, 1551, 1552. 

680 εικ. 573, 574, 1211, 1486, 1529-1532, 1535, 1538, 1545, 1546. 
681 εικ. 223, 279, 509, 573, 574, 765, 889β, 890, 1094, 1193, 1211, 1235β, 1239, 1383, 1384, 1391, 1392, 

1400, 1406, 1407, 1410, 1411, 1413, 1415-1424, 1431, 1432, 1437, 1440-1444, 1449, 1450, 1452-
1458, 1460-1464, 1466, 1468, 1470, 1471, 1472, 1474-1483, 1485, 1488, 1490, 1491, 1492, 1505, 
1507, 1510, 1519, 1522, 1523, 1524, 1534, 1535, 1541, 1542, 1545.  

682 Wanscher (1980), σελ. 75-80. 
683 Wanscher (1980), σελ. 80. 
684 Richter, (1966), σελ. 43. 



 149

αρχαία κείμενα (βλ. την σχεδιαστική αναπαράσταση στην εικ. 1540).685 Σιδερένιοι 
πτυσσόμενοι δίφροι της Ελληνιστικής Εποχής βρέθηκαν σε αρκετούς τάφους της 
Βόρειας Ελλάδας (εικ. 1554, 1555),686 επιβεβαιώνοντας την υπόθεσή μας.  

Σε χάλκινες λαβές κατόπτρων όμως αποδίδονται γυναικείες μορφές να 
στέκονται επάνω σε δίφρο οκλαδία (εικ. 1548, 1549). Σε αυτές τις περιπτώσεις η 
επιφάνεια καθίσματος ίσως ήταν ξύλινη, ώστε να μη μπορεί να διπλωθεί. Επίσης, σε 
απεικονίσεις πλούσια διακοσμημένων δίφρων οκλαδίων του 5ου αι. πΧ αποδίδεται ένα 
παχύ στέλεχος με διακόσμηση να συνδέει στο άνω τμήμα τα πόδια που διασταυρώνονταν 
μεταξύ τους (εικ. 1211, 1529, 1530, 1531, 1532, 1545). Σε αρκετές παραστάσεις της 
Κάτω Ιταλίας του 4ου αι. πΧ το στέλεχος αυτό ήταν παχύ και πλούσια διακοσμημένο 
(εικ. 1552, 1557-1560). Προστίθεται ενίοτε και μεταλλική διακόσμηση με έλικες στο 
κενό κάτω από την επιφάνεια του καθίσματος (εικ. 1552). Αν δεν πρόκειται για 
εικονογραφική συμβατικότητα ή για απόδοση κρεμάμενης παρυφής του υφάσματος, τότε 
στους δίφρους οκλαδίες αυτούς σχηματιζόταν πλαίσιο καθίσματος. Αν ισχύει κάτι 
τέτοιο, τα συγκεκριμένα καθίσματα δεν θα ήταν πτυσσόμενα, παρόλο που στο πλαίσιο 
θα μπορούσε να στερεώνεται ύφασμα ή δέρμα.687  

 
Το υλικό κατασκευής τους  

Οι δίφροι οκλαδίες κατασκευάζονταν συνήθως από ξύλο. Σπανιότερα 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ένθετο οστό. Σε κάποιες απεικονίσεις αποδίδονται 
δίφροι οκλαδίες με λευκά μέρη ή εξ ολοκλήρου λευκοί, υποδηλώνοντας μάλλον οστό ως 
υλικό (εικ. 1411, 1427). Συχνά όμως ήταν εξ ολοκλήρου μεταλλικοί, όπως βλέπουμε και 
στα σωζόμενα δείγματα της ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Εποχής που έχουν βρεθεί σε 
τάφους της Θράκης και στην ρωμαϊκή επικράτεια (εικ. 1554, 1555, 1556).688 Στις 
παραστάσεις συναντιόνται ορισμένες φορές δίφροι με τόσο λεπτά πόδια, που θα 
μπορούσαν να είναι κατασκευασμένοι μόνο από μέταλλο (εικ. 1394, 1395, 1396, 
1438).689 Στους ξύλινους δίφρους οκλαδίες αποδίδονται ορισμένες φορές τα μεταλλικά 
τους μέρη με μελανό χρώμα (εικ. 1531, 1532, 1537). Μια τέτοια διαφοροποίηση 
παρατηρείται στην άνω απόληξη των ποδιών, πριν το σημείο αρμογής τους με τα 
οριζόντια στελέχη. Συχνά, στο σημείο αυτό αποδίδεται κάθετη γραμμή που το διαχωρίζει 
από το υπόλοιπο πόδι και αναπτύσσεται διακόσμηση, συνήθως παράλληλες με το πόδι 
γραμμές ή τρίγωνα (εικ. 1239, 1427, 1439, 1480, 1534, 1535, 1536, 1547), κάθετη 
τεθλασμένη (εικ. 1530, 1532, 1533), δικτυωτό κόσμημα (εικ. 1396) ή  άλλα γραμμικά 
μοτίβα (εικ. 610, 1211). Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δίφροι 
οκλαδίες είχαν ψηλά μεταλλική επένδυση για διακοσμητικούς λόγους ή για την ενίσχυση 
του επίπλου. Εντύπωση προκαλεί όταν εμφανίζεται παρόμοια διακόσμηση (εικ. 1534, 
1545, 1547) ή κάθετη γραμμή (εικ. 1387, 1411, 1417, 1537) να διαχωρίζει την οριζόντια 
ταινία μεταξύ των διασταυρωμένων ποδιών, καθώς στο σημείο αυτό δεν έπρεπε να 
υπάρχει οριζόντιος κανόνας, αλλά η άκρη του υφάσματος της επιφάνειας του 
καθίσματος. Ίσως πρόκειται για εικονογραφική σύμβαση που για διακοσμητικούς λόγους 
αποδίδει πάνω από τα διασταυρούμενα πόδια τον οριζόντιο κανόνα που έπρεπε να 
υπάρχει μεταξύ των παράλληλων ποδιών.  

 
 

                                                 
685 Σχόλια εις Αριστοφάνην, 1834α, 1: «Ñklad…an: sugkeklasmšnoj d…froj, kaˆ pot� m�n 

™kteinÒmenoj, pot� d� sustellÒmenoj.» 
686 Τριαντάφυλλος (1994), σελ. 352-353, Α.Δ. 1994, Β2, πιν. 194, Α.Δ. 1997, Β3, πιν. 323. 
687 Wanscher (1980), σελ. 92. 
688 Τριαντάφυλλος (1994), σελ. 352-353, Α.Δ. 1994, Β2, πιν. 194, Α.Δ. 1997, Β3, πιν. 323. 
689 Richter, (1966), σελ. 44. 
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Διακόσμηση: 
Το απλό καθημερινό κάθισμα μπορεί να είναι ένα πολυτελές έπιπλο 

όταν φέρει πολύτιμα υλικά όπως μέταλλο ή ελεφαντοστό, ή όταν είναι πλούσια 
διακοσμημένο. Κύριο διακοσμητικό στοιχείο των οκλαδίων είναι ο διακοσμημένος 
μεταλλικός δίσκος που κάλυπτε το μέτωπο της στενής πλευράς των οριζόντιων 
στελεχών. Συνήθως φέρουν διακόσμηση με έναν ή περισσότερους ομόκεντρους κύκλους 
(εικ. 509, 1383-1388, 1390, 1395, 1396, 1398, 1438, 1439, 1480, 1533, 1536), 
σπανιότερα με ρόδακα (εικ. 1389, 1438, 1547), γοργόνειο (εικ. 1546), κάθετες 
τεθλασμένες (εικ. 1531, 1535), στιγμές στην περιφέρεια (εικ. 1528, 1529, 1530, 1532) ή 
διασταυρούμενες γραμμές (εικ. 1537). Συχνά έφεραν διακόσμηση και στο άνω τμήμα 
των ποδιών, συνήθως παράλληλες με το πόδι γραμμές ή τρίγωνα (εικ. 1239, 1427, 1439, 
1480, 1534, 1535, 1536, 1547), κάθετη τεθλασμένη (εικ. 1530, 1532, 1533), δικτυωτό 
κόσμημα (εικ. 1396) ή  άλλα γραμμικά μοτίβα (εικ. 610, 1211). Σπανιότερα αποδίδεται 
εγχάρακτη ή γραπτή διακόσμηση στο οριζόντιο στέλεχος της επιφάνειας καθίσματος. 
Συνήθως αποδίδεται μέανδρος (εικ. 1211, 1529, 1550, 1530, 1532, 1557) και σπανιότερα 
φυτικά μοτίβα (εικ. 1552, 1558-1560) ή ζωφόρος με λέοντες (εικ. 1531).690 Με τη 
διακόσμηση αποκτά το έπιπλο πολυτέλεια και επιβλητικότητα κατάλληλη για εξέχοντα 
πρόσωπα, όπως είναι οι θεοί και οι βασιλείς. Οι καθημερινοί δίφροι ήταν απλοί και πιο 
λιτοί. 

 
Εξάρτυσις 

Αρκετές φορές τοποθετούταν επάνω στους δίφρους οκλαδίες ως 
διακοσμητικό στοιχείο κάποιο ύφασμα (εικ. 1239, 1387, 1394, 1395, 1417, 1420, 1422, 
1426, 1438, 1441, 1452, 1461, 1519, 1523, 1524, 1528, 1544) ή δορά (εικ. 189, 1239, 
1480, 1487, 1488, 1527). Η Ole Wanscher θεωρώντας του δίφρους οκλαδίες σύμβολα 
εξουσίας υποστηρίζει ότι το δέρμα λεοπάρδαλης τοποθετούνταν επάνω τους για να τους 
δώσει κύρος.691 Παρατηρώντας όμως ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσει κάθεται ο 
Διόνυσος ή κάποια άλλη θεότητα, φαίνεται πιο πιθανό η δορά να λειτουργεί ως σύμβολο 
του θεού δηλώνοντας τον χθόνιο χαρακτήρα του.  

Κάποιες φορές οι δίφροι οκλαδίες συνοδεύονταν από κάποιο μαξιλάρι 
(εικ. 1211, 1398, 1402, 1529 - 1534, 1537- 1539, 1542, 1547). Σε αυτές τις περιπτώσεις 
ήταν επί το πλείστον πιο διακοσμημένοι και πολυτελείς από τους συνηθισμένους και 
χρησιμοποιούνταν από βασιλείς ή ήρωες (εικ. 1398, 1402, 1531, 1534, 1537, 1538, 1539, 
1542). Σύμφωνα με την Ole Wanscher τα μαξιλάρια έκαναν τα καθίσματα πιο 
επίσημα.692 Το σίγουρο πάντως είναι ότι γίνονταν πιο αναπαυτικά.  

 

                                                 
690 Richter, (1966), σελ. 44. 
691 Wanscher (1980), σελ. 100. 
692 Wanscher (1980), σελ. 100. 
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Μέγεθος 
Στην αγγειογραφία οι δίφροι οκλαδίες αποδίδονται να έχουν το ύψος 

των συνηθισμένων καθισμάτων, ώστε να εμφανίζονται ισουψείς με τους κλισμούς (εικ. 
573, 574, 765, 889β, 890, 893, 1057β, 1067γ) και τους δίφρους (εικ. 195, 1075, 1078, 
1193, 1211, 1235β, 1239), ίσως και λίγο χαμηλότεροι, φτάνοντας σε ύψος λίγο κάτω από 
τα γόνατα των ανδρών.693 Το ύψος τους υπολογίζεται γύρω στα 0,40-0,45μ περίπου. 
Πολύ συχνά όμως αποδίδονται πιο χαμηλοί694 και εμφανίζονται χαμηλότεροι των 
κλισμών (εικ. 610, 892) και των δίφρων (εικ. 1094). 

Λόγω του σταθερά χαμηλού τους ύψους συνοδεύονται σπάνια από 
υποπόδιο και κυρίως όταν καθόταν ο Δίας ή ο Αχιλλέας και το υποπόδιο αποσκοπούσε 
στο να αποδώσει μεγαλοπρέπεια στο κάθισμα (εικ. 1392, 1534, 1552). 

 

                                                 
693 εικ. 195, 223, 507, 573, 765, 889β, 890, 1075, 1193, 1211, 1235β, 1382, 1383, 1389, 1391-1395, 1398, 

1405, 1407, 1408, 1417, 1433, 1434, 1435, 1437, 1439-1442, 1444,  1453-1457, 1466, 1468, 1476-1479, 
1482, 1483, 1485, 1486, 1521-1525, 1529, 1530, 1534, 1535, 1537, 1538, 1541, 1542, 1551, 1552, 1553. 

694 εικ. 1094, 1384, 1386, 1387, 1388, 1406, 1414, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1438, 1452, 1463, 
1467, 1480, 1481, 1484, 1488, 1508, 1526, 1531, 1543. 
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ΤΥΠΟΙ 
Η Ole Wanscher695 κατατάσσει τους δίφρους οκλαδίες σε πέντε τύπους, 

ανάλογα με τη μορφή των ποδιών τους. 
 

ΤΥΠΟΣ 1  
Στον τύπο 1 κατατάσσονται οι δίφροι οκλαδίες με σχηματοποιημένα 

πόδια αιλουροειδούς.696 Τα πόδια όπως εκτείνονται λοξά κάμπτονται λίγο κάτω από το 
ύψος διασταύρωσης ώστε να συνεχίσουν προς τα κάτω κάθετα, με τις γωνίες να έχουν τη 
μορφή των γονάτων του ζώου, αποβλέποντας στην φυσιοκρατία. Προς τα κάτω 
απολήγουν σε πέλματα λέοντος στραμμένα προς τα μέσα.  

Ο τύπος προήλθε από την Αίγυπτο, όπου εμφανίζονται οκλαδίες με 
ευθεία πόδια και απολήξεις σε σχηματοποιημένο πέλμα λέοντος (εικ. 1377, 1378) και 
από την Εγγύς Ανατολή πέρασε στην Ελλάδα. Εμφανίζεται πριν τα μέσα του 6ου αι. πΧ 
σε τυρρηνικό αμφορέα (εικ. 1382) και γίνεται ο πιο διαδεδομένος τύπος κατά το β΄ μισό 
του 6ου και το α΄ μισό του 5ου αι. πΧ, χωρίς να παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη 
αυτό το διάστημα.  

Ορισμένα παραδείγματα έχουν διευρυμένο το άνω τμήμα του επίπλου 
πάνω από το σημείο σύνδεσης (εικ. 1382, 1389, 1390, 1399, 1401, 1402, 1403, 1436, 
1437, 1449, 1488, 1519, 1523, 1524), ώστε να εμφανίζεται το κάθισμα χαμηλό. Σε άλλα 
παραδείγματα το σημείο σύνδεσης των ποδιών βρίσκεται ψηλά, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται ο κενός χώρος κάτω από την επιφάνεια καθίσματος και αντιθέτως τα πόδια 
εκτείνονται προς τα έξω περισσότερο από την άνω οριζόντια επιφάνεια καθίσματος (εικ. 
223, 224, 1383, 1384, 1404, 1405, 1409, 1417, 1419, 1442, 1453, 1454, 1456, 1461, 
1470). Οι αναλογίες των παραδειγμάτων αυτών φαίνονται δυσαρμονικές. Αρμονικές 
αναλογίες έχουν οι οκλαδίες με το σημείο διασταύρωσης των ποδιών στο μέσο του 
ύψους τους (εικ. 1094, 1385-1388, 1411, 1412, 1414, 1415, 1418, 1423, 1424, 1443, 
1444, 1455). Ιδιαίτερα ισορροπημένα και αρμονικά είναι τα παραδείγματα που 
εμφανίζονται στα τέλη του 6ου αι. πΧ με λεπτά πόδια που διασταυρώνονται στο μέσο του 
ύψους τους (εικ. 1411, 1412, 1416, 1445, 1462, 1481). Λίγοι δίφροι οκλαδίες έχουν το 
κάτω τμήμα των ποδιών τους λοξό αντί για κάθετο (εικ. 1468, 1490, 1491), με 
αποτέλεσμα να εμφανίζουν οι γραμμές μεγαλύτερη κινητικότητα και χάρη. Κάποιοι 
δίφροι στα τέλη του 6ου αι. πΧ χάνουν την αυστηρότητά τους και εμφανίζονται ραδινοί, 
με μείωση του πλάτους τους και επιμήκυνση των αναλογιών (εικ. 765, 1235β, 1425, 
1427, 1446, 1465, 1466, 1468, 1482, 1516) ή με επιμηκυμένο το κάθετο κάτω τμήμα του 
ποδιού (εικ. 892, 893, 1075, 1428, 1430-1435, 1504, 1509, 1512, 1513).  

Ορισμένοι δίφροι οκλαδίες αποδίδονται με χοντρά πόδια και έντονα 
ρεαλιστικές λεπτομέρειες (εικ. 890, 1413, 1422, 1452, 1466, 1468). Σταδιακά στα τέλη 
του 6ου και στις αρχές του 5ου αι. πΧ τα πόδια απλοποιούνται και αποδίδονται 
σχηματοποιημένα (εικ. 892, 893, 1235β, 1429-1432, 1442, 1443, 1446, 1458, 1460, 
1463, 1469-1477, 1484).  

Στις αρχές του 5ου αι. πΧ εμφανίζονται πλούσια διακοσμημένοι δίφροι 
οκλαδίες με αυξημένες λεπτομέρειες στην απόδοση των ποδιών, έντονη γωνία στο 
σημείο κάμψης του γονάτου και ογκώδες πέλμα λέοντος (εικ. 1211, 1239, 1480, 1528-
1532). Τα έπιπλα αυτά είναι πολυτελή και βαριά αισθητικά. Σταδιακά απλοποιούνται, 
πλαταίνουν, τα πόδια παύουν να εξέχουν και οι αναλογίες γίνονται ομαλότερες (εικ. 
1483, 1485, 1488, 1534, 1535).  

                                                 
695 Wanscher (1980), σελ. 88. 
696 Wanscher (1980), σελ. 94. 
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Διαφοροποιούνται ορισμένοι δίφροι οκλαδίες του 6ου αι. πΧ, των 
οποίων τα πόδια αντί να κάμπτονται κάτω από το ύψος της διασταύρωσης, συνεχίζουν 
ενιαία ως την απόληξή τους, όπου καμπυλώνουν προς τα μέσα στα πέλματα λέοντος (εικ. 
1391-1395, 1397, 1434, 1438, 1439, 1452). Το αποτέλεσμα είναι να μην εμφανίζουν το 
κάθετο τμήμα των ποδιών. Χάνουν έτσι την αυστηρότητά τους, απλοποιούνται και 
γίνονται πιο ανάλαφροι αισθητικά. Τα πόδια αυτά θα απλοποιηθούν περαιτέρω τον 5ο αι 
και θα γίνουν καμπύλα (εικ. 1508, 1537, 1538), ώστε να εξελιχθούν τον 4ο αι. πΧ στα 
σιγμοειδή απλά καμπύλα πόδια του τύπου 3.  

Οι διαφοροποιήσεις που εμφανίζουν οι δίφροι οκλαδίες το διάστημα 
της παρουσίας τους είναι μικρές, δεν εμφανίζουν κάποια χρονική αλληλουχία και μπορεί 
να μην εμφανίζονταν στα πραγματικά έπιπλα, αλλά να οφείλονται στον τρόπο που τους 
απέδωσαν οι αγγειογράφοι. 
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ΤΥΠΟΣ 2 
Ορισμένοι δίφροι οκλαδίες έχουν πόδια που απολήγουν σε πόδια ζώου 

με οπλές.697 Τα πόδια αυτά διαμορφώνονται όπως και αυτά με πόδια λέοντος. Μετά το 
σημείο διασταύρωσης, στο σημείο διαμόρφωσης του γονάτου του ζώου, κάμπτονται 
προς τα κάτω και γίνονται κάθετα. Διαφέρουν μόνο στην απόληξή τους από αυτά με 
πόδια λέοντος,  καθώς οι οπλές στρέφονται προς τα έξω, ενώ τα πέλματα λέοντος προς 
τα μέσα.  

Ο τύπος εμφανίζεται στο β΄ τέταρτο του 6ου αι. πΧ σε παράσταση 
λακωνικής κύλικας (εικ. 1541) και χρησιμοποιείται παράλληλα με τον τύπο 1 με πόδια 
λέοντος στο β΄ μισό του 6ου και στο α΄ μισό του 5ου αι. πΧ, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλής. Αυτό το διάστημα δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Συνήθως έχουν 
λεπτά πόδια με ρεαλιστικά αποδιδόμενες τις μορφολογικές λεπτομέρειες του ποδιού του 
ζώου και το κάτω τμήμα του ποδιού κάθετο (εικ. 1193, 1400, 1440, 1541, 1544). 
Ορισμένα παραδείγματα εμφανίζονται στις αρχές του 5ου αι. πΧ ραδινά, με επιμηκυμένο 
το κάτω τμήμα του ποδιού (εικ. 1507). Σε κάποια παραδείγματα κυρίως του β΄ τετάρτου 
του 5ου αι. πΧ η κάμψη των ποδιών στο σημείο του γονάτου είναι ελαφριά, ώστε να 
εκτείνονται λοξά προς τα έξω και όχι κάθετα προς τα κάτω (εικ. 889β, 1543, 1545, 1546, 
1548, 1549). Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι να εξέχουν περισσότερο από την άνω 
απόληξή τους και να αποκτά το έπιπλο περισσότερη χάρη και ζωντάνια. Το γ΄ τέταρτο 
του 5ου αι. πΧ εμφανίζουν έντονη διακοσμητικότητα και έχοντας το άνω τμήμα του 
επίπλου διευρυμένο χάνεται η αρμονία και η ελαφρότητα  των προηγούμενων 
παραδειγμάτων (εικ. 1547).  

Τελευταία φορά εμφανίζονται το γ΄ τέταρτο του 5ου αι. πΧ (εικ. 1547), 
ώσπου να εκλείψουν τον 4ο αι. πΧ και να αντικατασταθούν από τους δίφρους οκλαδίες 
τύπου 4 με απλά ευθεία πόδια, όπως συνέβη και με αυτούς του τύπου 1 με πόδια 
λέοντος. 

 
ΤΥΠΟΣ 3 

Στον τύπο αυτό κατατάσσονται οι δίφροι οκλαδίες  με καμπύλα πόδια 
σχήματος -S-. Πρόκειται για μιας απλούστερη εκδοχή των καμπύλων ποδιών λέοντος. 
Έτσι η Richter δεν του διαφοροποιεί από αυτούς και του θεωρεί απλοποιημένη εξέλιξή 
τους. Πιστεύει ότι τα πόδια τους ήταν μεταλλικά,698 αν και η Wanscher δεν το απορρίπτει 
τελείως.699 Πρωτοεμφανίζονται στα αγγεία της Κάτω Ιταλίας (εικ. 1551, 1552). Τα 
διασταυρούμενα πόδια δεν απολήγουν ψηλά σε διακοσμητικούς δίσκους, όπως οι 
περισσότεροι οκλαδίες, αλλά έχουν έναν πλατύ διακοσμημένο στέλεχος που φέρει 
διακοσμητική ζώνη. Ίσως να σχηματιζόταν πλαίσιο στην επιφάνεια καθίσματος, όπως 
συμβαίνει στους δίφρους και τους κλισμούς, γεγονός όμως που δεν θα επέτρεπε στον 
οκλαδία να διπλωθεί. Οι διακοσμημένοι και ογκώδεις αυτοί δίφροι οκλαδίες της κάτω 
Ιταλίας ήταν στέρεοι και συμπαγείς κατά την Richter, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να 
αναδιπλωθούν.700  

Καθώς οι δίφροι οκλαδίες με καμπύλα σιγμοειδή πόδια διαδίδονται 
περισσότερο τα επόμενα χρόνια θεωρούνται ελληνιστικά καθίσματα.  

 

                                                 
697 Wanscher (1980), σελ. 97. 
698 Richter, (1966), σελ. 45. 
699 Wanscher (1980), σελ. 97. 
700 Richter, (1966), σελ. 45. 
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ΤΥΠΟΣ 4 
Στην Κάτω Ιταλία διαμορφώθηκε κατά τον 4ο αι. πΧ μια παραλλαγή 

του τύπου 2 του δίφρου οκλαδία σύμφωνα με τη Richter701, του οποίου τα πόδια είναι 
ευθεία και απλά, χωρίς να κάμπτονται και χωρίς να απολήγουν σε σχηματοποιημένα 
πόδια ζώου (εικ. 995, 1168, 1553, 1554, 1556).702  Τα παράλληλα μεταξύ τους πόδια 
συνδέονται με οριζόντιο στέλεχος τόσο στην άνω, όσο και στην κάτω απόληξή τους. 
Διακοσμημένος μεταλλικός δίσκος κάλυπτε το μέτωπο της στενής πλευράς των άνω 
οριζόντιων στελεχών (εικ. 1555). Ο δίφρος οκλαδίας του απουλικού κρατήρα με την 
παράσταση της αυλής του Δαρείου (εικ. 1552) φαίνεται να έχει ένα πλατύ οριζόντιο 
στέλεχος επάνω στην άνω απόληξη των διασταυρούμενων μεταξύ τους ποδιών, που 
φέρει διακοσμητική ζώνη. Αντιθέτως απουσιάζουν οι διακοσμητικοί δίσκοι που έχουν 
συνήθως οι οκλαδίες. Μάλιστα αναπτύσσεται φυτικός διάκοσμος με έλικες στο κενό 
μεταξύ του οριζόντιου πλαισίου και της διασταύρωσης των ποδιών. Αν δεν πρόκειται για 
εικονογραφική σύμβαση, το  έπιπλο είχε διαμορφωμένο πλαίσιο καθίσματος, που το 
καθιστούσε άκαμπτο και δεν του επέτρεπε να διπλωθεί. Καθώς όμως οι μεταγενέστεροι 
σιδερένιοι δίφροι οκλαδίες που βρέθηκαν σε τάφους είναι πτυσσόμενοι (εικ. 1554, 
1556),703 καταρρίπτεται η υπόθεση αυτή.  

Οι δίφροι οκλαδίες με απλά ευθεία πόδια γίνονται σταδιακά όλο και πιο 
δημοφιλείς, παραμερίζοντας τους αρχαϊκότερους με πόδια λέοντος. Κυριαρχούν όμως 
κατά την Ελληνιστική περίοδο και γι’ αυτόν τον λόγο δεν θα εξεταστούν διεξοδικά.  

 
ΤΥΠΟΣ 5 

Στον τύπο αυτό κατατάσσονται οι δίφροι οκλαδίες  με πολλαπλά ευθεία 
πόδια που διασταυρώνονται μεταξύ τους χιαστί.704 Η Richter δεν τους διαχωρίζει από 
αυτούς με τέσσερα μόνο ευθεία πόδια.705 Πρόκειται για ένα περίπλοκο και διακοσμημένο 
τύπο που πρωτοεμφανίζεται τον 4ο αι. πΧ στα αγγεία της Κάτω Ιταλίας (εικ. 1557-1560) 
και διαδίδεται στα ελληνιστικά χρόνια, όχι όμως στον ίδιο βαθμό με τον απλούστερο 
τύπο 4. Τα παράλληλα μεταξύ τους πόδια συνδέονται στην άνω και στην κάτω απόληξή 
τους με διακοσμημένα πλατιά οριζόντια στελέχη. Όπως και σε ορισμένους δίφρους 
οκλαδίες τύπου 3 και 4, απουσιάζουν οι διακοσμητικοί δίσκοι στην άνω απόληξη των 
διασταυρούμενων μεταξύ τους ποδιών. Αντιθέτως, εμφανίζεται οριζόντιο πλατύ 
στέλεχος που συνδέει τα πόδια αυτά μεταξύ τους. Αν δεν πρόκειται για εικονογραφική 
σύμβαση, το  έπιπλο είχε διαμορφωμένο πλαίσιο καθίσματος, που το καθιστούσε 
άκαμπτο και δεν του επέτρεπε να διπλωθεί. Η Richter πιστεύει ότι αυτοί οι 
διακοσμημένοι και ογκώδεις δίφροι οκλαδίες ήταν στέρεοι και συμπαγείς χωρίς να έχουν 
τη δυνατότητα να αναδιπλωθούν.706 Όπως όμως αναφέρθηκε και πριν, τα σωζόμενα 
δείγματα δίφρων μας αποτρέπουν από μια τέτοια παρερμηνεία. 

                                                 
701 Richter, (1966), σελ. 46. 
702 Wanscher (1980), σελ. 97. 
703 Τριαντάφυλλος (1994), σελ. 349-357, εικ. 16-18, Augusta Raurica / Aquincum (1997), no. 119. 
704 Wanscher (1980), σελ. 97. 
705 Richter, (1966), σελ. 46. 
706 Richter, (1966), σελ. 45. 
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ΧΡΗΣΗ 
Σύμφωνα με τον Pritchett707 οι αρχαίοι Έλληνες κάθονταν στους 

δίφρους οκλαδίες έχοντας τη διασταύρωση των ποδιών στα πλάγια και τις δυο άκαμπτες 
πλευρές εμπρός και πίσω, σε αντίθεση με ότι γίνεται σήμερα. Στο συμπέρασμα αυτό μας 
οδηγεί το άγαλμα του καθισμένου σε δίφρο οκλαδία Διονύσου (εικ. 1521). Καθώς όμως 
είναι άβολο να κάθεται κάποιος με αυτό τον τρόπο, φαντάζει πιθανό να πρόκειται για 
καλλιτεχνική σύμβαση, προκειμένου να απεικονιστεί η πλούσια διακοσμημένη πλευρά 
όπου γίνεται ορατή η διασταύρωση των ποδιών.  

 
Ως πολυτελές κάθισμα θεών και ηρώων: 

Το ότι ήταν ένα φορητό ελαφρύ κάθισμα, που χρησιμοποιούνταν 
έκτακτα στην ύπαιθρο, δεν σημαίνει ότι ήταν ένα ευτελές έπιπλο. Καθώς τα πόδια τους 
ήταν λαξευμένα ώστε να έχουν την μορφή ποδιών λέοντος, το κόστος παραγωγής τους 
ήταν υψηλό. Με αυτό τον τρόπο δικαιολογείται η παρουσία τους στους καταλόγους 
ανάμεσα στους θησαυρούς του Παρθενώνα.708 Καθώς μάλιστα κάποιες φορές ήταν 
πλούσια διακοσμημένοι με ανάγλυφη διακόσμηση και ένθετα πολύτιμα υλικά 
διαφοροποιούνταν από τους απλούς καθημερινούς δίφρους οκλαδίες και γίνονταν 
πολυτελείς, κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν από εξέχοντα πρόσωπα. Σε δίφρο οκλαδία 
απεικονίζονται καθισμένοι θεοί, όπως ο Δίας (εικ. 1385(;), 1386, 1389, 1392, 1394, 
1395, 1396, 1415, 1442, 1443, 1480, 1523, 1524, 1546), η Ήρα (εικ. 1389, 1448, 1480), 
ο Ποσειδώνας (εικ.509, 1480, 1522), ο Απόλλωνας (εικ. 1387, 1452, 1453, 1454, 1492, 
1496, 1535), η Αθηνά (εικ. 574, 1444-1450, 1501, 1510) ή ο Άρης (εικ. 1478). Επίσης, 
αποδίδονται καθισμένοι σε δίφρους οκλαδίες και βασιλείς (εικ. 1391(;), 1398), όπως ο 
Πρίαμος (εικ. 1528), ο Ευρυσθέας (εικ. 1518), ο Αρκεσίλαος (εικ. 1541) ή ο Διομήδης 
(εικ. 1542)  και ήρωες, όπως ο Ηρακλής (εικ. 1402, 1416, 1444), ο Οιδίποδας (εικ. 1507) 
ή ο Αχιλλέας (εικ. 1526, 1527, 1534, 1537) και ο Οδυσσέας (εικ. 1094, 1525, 1534). 
Βλέπουμε δηλαδή να εμφανίζονται πλούσιοι δίφροι οκλαδίες ως θρόνοι. Η Ole Wanscher 
μάλιστα φτάνει στο σημείο να υποστηρίξει πως πρόκειται για το πιο αγαπημένο κάθισμα 
θεών και ηρώων. Πιστεύει ότι παρόλο που χρησιμοποιούνται και άλλα καθίσματα από 
θεούς, οι δίφροι οκλαδίες εμφανίζονται πιο συχνά ως θεϊκό και ηρωικό κάθισμα, ενώ η 
καθημερινή τους χρήση παριστάνεται σπανιότερα.709 Παρατηρώντας πάντως την 
εικονογραφία, δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι προτιμούνταν περισσότερο οι δίφροι 
οκλαδίες για να κάθονται οι θεοί σε σχέση με τα υπόλοιπα καθίσματα και ιδίως τους 
θρόνους. Επίσης, η συχνότερη απεικόνιση της χρήσης τους από τους θεούς, αντί της 
καθημερινής τους χρήσης, μάλλον δεν οφείλεται στον ιερό τους χαρακτήρα, αλλά στην 
προτίμηση των μυθολογικών θεμάτων στην Αρχαϊκή και την Πρώιμη Κλασικά Εποχή 
από τους αγγειογράφους, αντί των καθημερινών σκηνών. 

 

                                                 
707 Pritchett (1956), σελ. 214. 
708 IG I3, 353, 62: «…™p…calkoi  qrÒnoi ] d…froi  Ñklad…ai  ... » 

IG ΙI2, 1424a, col. III, 300, IG ΙI2, 1425, col. II, 216: «qrÒnoi tšttarej, toÚtwn k[a]t[e]ag[ëj eŒs]· 
kl‹nai Milhsiourge‹j dška ™piskeuÁj [deÒmenai]· Ñklad…ai dška  tr£peza ºlefan[twmšnh]· » 

709 Wanscher (1980), σελ. 86. 
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Διονυσιακό κάθισμα: 
Συχνότερα από όλους τους θεούς αποδίδεται ο Διόνυσος καθισμένος σε 

δίφρο οκλαδία (εικ. 195, 890, 1390, 1400, 1401, 1411, 1412, 1423, 1437, 1446, 1458-
1475, 1479, 1480, 1488, 1497-1504, 1520). Πολλές φορές μάλιστα χρησιμοποιείται και 
δορά ως κάλυμμα του καθίσματος. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την υποψία ότι ίσως οι 
δίφροι οκλαδίες συνδέονταν με τη Διονυσιακή λατρεία και ίσως είχαν χθόνιο χαρακτήρα. 
Καθώς οι οκλαδίες είχαν πόδια λέοντος στην Αρχαϊκή και στην Κλασική Εποχή, θα 
μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι είχαν κάποια συμβολική σημασία. Έχοντας το ζώο 
δαιμονικό και χθόνιο χαρακτήρα στην Αρχαϊκή Περίοδο, ανάγεται το συμπέρασμα ότι οι 
δίφροι οκλαδίες με πόδια ζώου είχαν παρόμοιο χθόνιο χαρακτήρα και ίσως κάποια 
«μαγική» δύναμη.710 Οι χθόνιες θεότητες που κάθονται σε τέτοιους θρόνους υποτάσσουν 
τις δυνάμεις αυτές και κυριαρχούν στο δαιμονικό, άγριο στοιχείο των ζώων.  Μάλλον 
συνδέονταν ιδιαίτερα με τον Διόνυσο εξαιτίας του πιθανού χθόνιου χαρακτήρα τους. 

 
Υπαίθρια χρήση: 

Ο δίφρος οκλαδίας ήταν ένα ελαφρύ, πτυσσόμενο έπιπλο, που 
μεταφερόταν εύκολα. Για αυτό τον λόγο μεταφέρονταν από τους δούλους στους κυρίους 
τους, όταν αυτοί βρίσκονταν εκτός της οικίας, προκειμένου να μην κάθονται όπου τύχει 
(εικ. 1547).711 Έτσι στην εικονογραφία συναντούνται ιδιαίτερα σε υπαίθριες 
δραστηριότητες (εικ. 1387, 1399, 1413, 1417, 1418, 1419, 1430, 1449, 1453, 1551). 

Στην θυσία της Πολυξένης σε ανοιχτό χώρο, έχει μεταφερθεί ένας 
δίφρος οκλαδίας για τον γέροντα παιδαγωγό του Αχιλλέα, που λόγω της ηλικίας του ήταν 
απαραίτητος για να ξεκουράζεται (εικ. 1382). Πολύ συχνά χρησιμοποιείται στις 
υπαίθριες διονυσιακές σκηνές, κυρίως ως κάθισμα του θεού (εικ. 195, 890, 1390, 1400, 
1401, 1411, 1412, 1423, 1437, 1446, 1458-1475, 1479, 1480, 1488, 1497-1504, 1520).  
Σε σκηνές καθημερινής ζωής της Αθήνας χρησιμοποιείται ευρέως σε υπαίθριους χώρους. 
Σε δίφρο οκλαδία κάθεται ένας άνδρας, ενώ οργανώνει ένα παιχνίδι νέων και παιδιών 
(εικ. 1484), όπως και ένας νέος που παίζει με μια γάτα (εικ. 1481) ή ένας παιδαγωγός με 
το νέο, που βλέποντας ένα χελιδόνι παρατηρούν ότι ήρθε η άνοιξη (εικ. 1483). Σε 
απεικόνιση γαμήλιας πομπής άνδρας από τους συγγενείς του γαμπρού (;) κάθεται σε 
δίφρο οκλαδία (εικ. 1543). Υπαίθρια μεταφέρθηκε και ένας δίφρος οκλαδίας για να 
καθίσει μια γυναίκα που κρατά σκίαστρο (ομπρέλα) για να προστατευτεί από τον ήλιο 
(εικ. 1560). Ο Αριστοφάνης αναφέρει ένα σκίμποδα, που προσέφερε ως κάθισμα ο 
Σωκράτης, μιλώντας μάλλον για κάποιο κάθισμα που έφεραν μαζί τους όταν δίδασκαν οι 
φιλόσοφοι. 712 

 

                                                 
710 Kyrieleis (1969), σελ. 194. 
711 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστών, 12, 5: «Ñklad…aj te aÙto‹j d…frouj œferon oƒ pa‹dej, †na 

m¾ kaq…zoien æj œtucen.  » 
Αριστοφάνους, Ιππείς, 1834: «AL. ”Ece nun ™pˆ toÚtoij toutonˆ tÕn Ñklad…an kaˆ pa‹d' ™nÒrchn, 
Ósper o‡sei tÒnde soi· k¥n pou dokÍ soi, toàton Ñklad…an pÒei. » 

712 Αριστοφάνους, Νεφέλαι, 254: «Sw. k£qize to…nun ™pˆ tÕn ƒerÕn sk…mpoda. St.„doÚ, k£qhmai. »,  
Σχόλια στο έργο Νεφέλαι, του Αριστοφάνους, 250: «¹metšrwn qeîn, Nefelîn; kaˆ Ð Streyi£dhj 
sugkatat…qetai ka…· m£list£ ge, fhs…, qšlw. kaq…zei to…nun aÙtÕn ™pˆ swkratikoà sk…mpodoj 
½goun klinid…ou À Ñklad…ou kaˆ skambÒpodoj qrÒnou, oŒoi polloˆ par£ te Qrvxˆ kaˆ 
Boulg£roij» 
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Αναχωρήσεις πολεμιστών: 
Ιδιαίτερα συχνά χρησιμοποιούνταν οι δίφροι οκλαδίες σε υπαίθριες 

σκηνές αποχαιρετισμού από τους γονείς των αναχωρούντων έφιππων πολεμιστών (εικ. 
279, 1384, 1406, 1409, 1425-1429, 1431, 1432, 1435, 1436, 1495, 1505). Επίσης, σε 
δίφρους οκλαδίες κάθονται και οι γονείς των αναχωρούντων οπλιτών (εικ. 1388, 1407, 
1420, 1421, 1424, 1433, 1434, 1441, 1468, 1493, 1494), ο αποχαιρετισμός των οποίων 
μάλλον γινόταν εντός του οίκου. 
 
Στις εμπορικές δραστηριότητες: 

Ο δίφρος οκλαδίας, ως ένα απλό και εύκολο να μεταφερθεί κάθισμα, 
χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στις εμπορικές δραστηριότητες. Σε δίφρο οκλαδία κάθεται ο 
πωλητής ελαίων (εικ. 1482, 1506 ), ενώ σε άλλη περίπτωση ο πωλητής προτιμά τον 
σταθερότερο και πιο άνετο κλισμό και έχει έναν δίφρο οκλαδία για τον πελάτη (εικ. 893). 
Δίφρος οκλαδίας χρησιμοποιείται για τον πελάτη και σε ένα εργαστήριο σκυτοτομίας 
(εικ. 1235β). Σε οκλαδία κάθεται και ο εργάτης που ζυγίζει εμπορεύματα (εικ. 1193). Δεν 
προτιμώνταν όμως στα εργαστήρια για τις χειροτεχνικές ή καλλιτεχνικές εργασίες, γιατί 
δεν έχει τη στιβαρότητα και τη σταθερότητα του δίφρου. 

 
Από ιατρό: 

Σε επιτύμβιο ανάγλυφο αποδίδεται ένας γιατρός να κάθεται σε δίφρο 
οκλαδία (εικ. 1439), υποδηλώνοντας ίσως ότι το χρησιμοποιούσε εν ώρα εργασίας. Ίσως 
οι ιατροί να μετέφεραν τον δίφρο οκλαδία μαζί τους όταν επισκέπτονταν τους ασθενείς, 
αν και πιο λογικό μοιάζει να τους προσφερόταν κάθε φορά ένα κάθισμα της οικίας του 
οικοδεσπότη.  

 
Από μουσικούς: 

Παρά την αστάθειά του, ο δίφρος οκλαδίας χρησιμοποιείται και από 
τους μουσικούς, λιγότερο συχνά όμως από ότι ο δίφρος. Ίσως μεταφέρονταν μαζί τους 
για να τους χρησιμοποιήσουν όταν επρόκειτο να παίξουν μουσική ή τους προσφερόταν 
ένα πρόχειρο κάθισμα από τον οικοδεσπότη στις περιπτώσεις των συμποσίων. Συχνότερα 
παίζουν λύρα καθισμένοι σε οκλαδία (εικ. 1404, 1405, 1451, 1509, 1511, 1535, 1545), 
αρκετές φορές κιθάρα (εικ. 1452, 1453, 1454, 1492, 1496) και σπάνια αυλούς (εικ. 1399, 
1404, 1404). 

Ορισμένες φορές μεταφέρονταν υπαίθρια δίφροι οκλαδίες για να 
καθίσουν κριτές που παρακολουθούν μουσικούς και ραψωδούς (εικ. 1444, 1456, 1457). 
Η συγκεκριμένη χρήση του επίπλου σχετίζεται πάλι με την φορητότητά του. 

 
Στην παλαίστρα: 

Οι αθλητές κατά την προετοιμασία τους στην παλαίστρα απέθεταν 
πρόχειρα τα ενδύματά τους επάνω σε οκλαδίες, για να μην λερώσουν (εικ. 1485).  
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Εντός του οίκου: 
Όπως έχουμε δει οι δίφροι οκλαδίες ως φορητό πτυσσόμενο κάθισμα 

χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο εκτός του οίκου και συνήθως υπαίθρια. Εντός του 
οίκου χρησιμοποιούνταν από τους πολεμιστές κατά την προετοιμασία τους για να 
ακουμπήσουν τον οπλισμό τους (εικ. 1455, 1538) και κατά την αναχώρηση των οπλιτών 
για να καθίσουν οι γονείς τους (εικ. 1388, 1407, 1420, 1421, 1424, 1433, 1434, 1441, 
1468, 1493, 1494).  

Εντός του οίκου οι δίφροι οκλαδίες μεταφέρονταν στις αίθουσες των 
συμποσίων προκειμένου να προστεθεί κάποιο κάθισμα μεταξύ των σταθερών κλινών, 
όταν αυτές δεν επαρκούσαν.713 Έτσι χρησιμοποιείται ένας δίφρος οκλαδίας ως 
προέκταση της κλίνης, προκειμένου να αυξηθεί το μήκος της (εικ. 223). 

Σε σκηνής πρόθεσης νεκρού μια θρηνωδός κάθεται σε δίφρο οκλαδία 
λίγο πιο απόμερα από τη νεκρική κλίνη (εικ. 1489). 

Σπάνια συναντάμε δίφρους οκλαδίες στους γυναικωνίτες (εικ. 1558, 
1559). Απέθεταν ενίοτε επάνω τους τα ενδύματά τους οι γυναίκες (εικ. 1517), αλλά δεν 
χρησιμοποιούνταν από τις νοικοκυρές εντός της οικίας, όπως οι δίφροι, για να 
τακτοποιήσουν τα διπλωμένα υφάσματα. Συναντιέται επίσης σε πορνείο (εικ. 1487), ενώ 
απεικονίζεται και εταίρα καθισμένη σε οκλαδία (εικ. 1516), πολύ πιο σπάνια όμως από 
ότι σε κλισμούς και δίφρους.  

 
 

Ο δίφρος οκλαδίας ανδρικό κάθισμα; 
Στην αγγειογραφία, αποδίδονται να χρησιμοποιούνται συχνότερα οι 

δίφροι οκλαδίες από άνδρες,714 παρά από τις γυναίκες.715 Θα μπορούσε επομένως να 
θεωρηθεί το κατεξοχήν ανδρικό κάθισμα. Οι δίφροι οκλαδίες ως πτυσσόμενοι θα ήταν 
σχετικά ασταθείς και άβολοι, καθώς τα διασταυρωμένα χιαστί πόδια θα μπορούσαν να 
διπλώσουν από το βάρος του καθισμένου. Συνεπώς δεν ήταν το πιο κατάλληλο κάθισμα 
για γυναίκες, ούτε θα άρμοζε στην κυρία του οίκου. Αναλογιζόμενοι τον χθόνιο 
συμβολικό χαρακτήρα των ποδιών λέοντος ο δίφρος οκλαδίας αρμόζει να είναι ανδρικό 
κάθισμα. 

Καθώς ήταν πιο ασταθές, δύσχρηστο και άβολο κάθισμα από τα 
υπόλοιπα, προτιμούταν λιγότερο για οικιακή χρήση, με αποτέλεσμα να απουσιάζει από 
τις απεικονίσεις των σκηνών του γυναικωνίτη και χρησιμοποιούνταν περισσότερο σε 
έκτακτες  περιπτώσεις, κυρίως υπαίθρια. Πρέπει να αναλογιστούμε όμως ότι οι δίφροι 
οκλαδίες εμφανίζονται επί το πλείστον σε παραστάσεις του δ΄ τετάρτου του 6ου - 
α΄τετάρτου του 5ου αι. πΧ, όταν οι αγγειογράφοι προτιμούσαν τα θρησκευτικά θέματα 
και σπάνια απέδιδαν σκηνές της καθημερινής ζωής των γυναικών, σε αντίθεση με 
μετέπειτα. Συνεπώς, η σπάνια εμφάνισή του στον γυναικωνίτη και η περιορισμένη χρήση 
των γυναικών να είναι αποτέλεσμα της θεματολογίας της αγγειογραφίας. 

                                                 
713 Λουκιανού, Λεξιφάνης, 6, 2: «K¢peid¾ kairÕj Ãn, ™p' ¢gkînoj ™deipnoàmen· œkeinto d� kaˆ 

Ñklad…ai kaˆ ¢sk£ntai. tÕ m�n » 
714 εικ. 195, 279, 509, 610, 890, 892, 893, 1094, 1193, 1382-1386, 1388-1398, 1400-1412, 1414-1417, 

1419-1435, 1437, 1439, 1441-1444, 1446, 1448, 1451-1454, 1456-1475,  1479-1486, 1488, 1492-1495, 
1497-1509, 1513, 1514, 1518-1528, 1531, 1534, 1535, 1537, 1539, 1541-1543, 1546, 1552. 

715 εικ. 224, 573, 765, 889β, 995, 1168, 1389, 1399, 1401, 1413, 1418, 1436, 1440, 1444-1450, 1466, 1468, 
1469, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1489, 1490, 1490, 1491, 1496, 1501, 1503, 1510, 1511, 1512, 1515, 
1516, 1522, 1529, 1530, 1545, 1551, 1553, 1557-1560. 
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ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
(«Τράπεζα», «τρίπους», «τετράπους», «φάτνη», «™λεός» ).716  

 
Τράπεζα είναι το βοηθητικό έπιπλο που λειτουργεί ως μια τεχνητή, 

υπερυψωμένη και μετακινούμενη οριζόντια επιφάνεια, στηριγμένη σε πόδια, που 
χρησιμοποιείται για την απόθεση των αντικειμένων που χρειάζονται είτε στο γεύμα, είτε 
στην εργασία, είτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Συνήθως συναντάται στις αρχαίες 
πηγές με τον όρο «τράπεζα», ενώ συχνά συναντάται και ο όρος «τρίπους» ή «τετράπους». 
Περιστασιακά χρησιμοποιείται ο όρος «φάτνη», ενώ ο ομηρικός όρος «™λεός»717 
αναφέρεται στη μαγειρική τράπεζα.718 
 
Υλικό κατασκευής  

Το σύνηθες υλικό κατασκευής τους είναι το ξύλο, υλικό που τις 
εξασφαλίζει χαμηλό κόστος και ελαφρότητα.719 Η οξιά πρέπει να ήταν το συνηθέστερο 
ξύλο με το οποίο κατασκευάζονταν οι τράπεζες και άλλα έπιπλα.720 Το ξύλο μιας 
παραλλαγής αιγυπτιακής συκαμίνου, της «περσέας» χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
Θεόφραστο για την κατασκευή τραπεζών.721 Ο Αθήναιος περιγράφει τράπεζες 
κατασκευασμένες από σφένδαμο ή με την οριζόντια επιφάνεια ξύλινη και πόδια από 
ελεφαντοστό.722 Ελεφαντοστέινες τράπεζες αναφέρονται και στους καταλόγους με τους 
θησαυρούς του Παρθενώνα.723 Σπανιότερα ήταν κατασκευασμένες από κιτριά, οπότε 
ήταν και πιο ακριβές.724 Στις περιπτώσεις που ήταν πολυτελείς έφεραν ανάγλυφη 
διακόσμηση ή ένθετα πλακίδια ελεφαντοστού ή χάλκινα ελάσματα. Για τη στερέωση των 
επίθετων υλικών χρησιμοποιούνταν χάλκινοι ήλοι (εικ. 228, 232, 285).725 Πολύ 
σπανιότερα τα πόδια ήταν εξ ολοκλήρου χάλκινα,726 όπως το πόδι τράπεζας που βρέθηκε 
στο Παλέρμο (εικ. 1563). Μεταλλικές ίσως ήταν οι τράπεζες που στην αγγειογραφία 
αποδίδονται πιο λεπτεπίλεπτες (εικ. 44, 157, 187). Στην Οδύσσεια, προκειμένου να 
υποδηλωθεί πολυτέλεια, ανάμεσα σε άλλα σκεύη από πολύτιμα υλικά αναφέρονται και 
αργυρές τράπεζες.727 Όταν χρησιμοποιούνταν σε ανοιχτούς χώρους, όπως στα ιερά, 
κατασκευάζονταν λίθινες και σταθερές τράπεζες για να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες, 
όπως οι μαρμάρινες των Δελφών (εικ. 1564-1567).  

                                                 
716 Richter, (1966), σελ. 63, 65  
717 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 4, 73: «™leÕj d' ™stˆn ¹ mageirik¾ tr£peza.» 
718 Richter, (1966), σελ. 65 
719 Τμήματα ξύλινων τραπεζών βρέθηκαν στη Σάμο. Kopcke (1967), σελ. 135-137. 
720 Θεοφραστου, Περί Φυτών Ιστορίας, 3, 10, 1: «'OxÚh d' oÙk œcei diafor¦j ¢ll' ™stˆ monogenšj· 

…g…netai d� kaˆ ™n tù Ôrei leuk», ¿ kaˆ cr»simon œcei tÕ xÚlon prÕj poll£· kaˆ g¦r prÕj 
¡maxourg…an kaˆ prÕj klinophg…an kaˆ e„j difrourg…an kaˆ e„j trapez…an kaˆ e„j nauphg…an·». 

721 Θεοφραστου, Περί Φυτών Ιστορίας, 3, 10, 1: «'En A„gÚptJ d' ™stˆn ›teron ¹ persša kaloÚmenon 
…œcei d� kaˆ xÚlon „scurÕn kaˆ kalÕn tÍ Ôyei mšlan, ésper Ð lwtÒj, ™x oá kaˆ t¦ ¢g£lmata 
kaˆ t¦ klin…a kaˆ trapšzia kaˆ t«lla t¦ toiaàta poioàsin.». 

722 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 2, 32: «tr£pezai ™lefantÒpodej tîn ™piqhm£twn ™k tÁj 
kaloumšnhj sfend£mnou pepoihmšnwn.» και «me…rakej faidraˆ tr£pezai triskele‹j 
sfend£mninai.» 

723 IG 1(3),353: «[t£de paršdo]san ai tšt[tarej ¢rca…, aˆ ™d…dosan tÕn lÒgon ™k Panaqena…on ™j 
Panaqšnaia], [to‹j tam…as]in, o‹j Kr£t[ej LamptreÝj ™gramm£teue· oi d� tam…ai, o‹j Kr£tej 
LamptreÝj] [™gramm£teu]e, paršdosan [to‹j tam…asin, o‹j EÙq…aj A‡scronoj 'AnaflÚstioj 
™gramm£teue], [™n tωi Parqe]nωni· …tr£peza ™lefantomšne»             Βλ. IG 1(3),343-357 

724 Pritchett, (1956), σελ. 243. 
725 I.G. XI, 199, 43: «Po]seid…ppou tÁi trapšzhi tÁi ¢rgura‹ · Âloi calko‹ par¦ Dex…ou tre‹j e„j 
toÝj pÒdaj tÁj tra[pšzhj» 

726 Baker (1966), σελ. 273. 
727 Ομήρου, Οδύσσεια, 10, 353-5: «¹ d' ˜tšrh prop£roiqe qrÒnwn ™t…taine trapšzaj ¢rguršaj» 
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Χρηματική αξία728 

Η χρηματική αξία των τραπεζών εξαρτιόταν από το μέγεθός τους. Έτσι, 
σύμφωνα με την επιγραφή για την κατάσχεση των υπαρχόντων του Αλκιβιάδη, οι 
τράπεζες εκτιμήθηκαν στις 4 δραχμές, ενώ μια μεγαλύτερη τετράποδη στις 6 δραχμές και 
2 οβολούς.729 Η χρηματική τους αξία ήταν ιδιαίτερα ανεβασμένη, προσεγγίζοντας αυτή 
των κλινών. 

ΤΥΠΟΙ 730 
 

ΤΥΠΟΣ 1 
Στον τύπο 1 κατατάσσονται οι ορθογώνιες τράπεζες με τρία πόδια. Σε 

όλη τη διάρκεια της Αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής ήταν ο πιο δημοφιλής τύπος. Τη 
διάδοσή τους αυτή την οφείλουν στην ελαφρότητα, στην σταθερότητα και κυρίως στην 
δυνατότητα να εξισορροπούν πιο εύκολα σε ανώμαλο έδαφος, από ότι οι τετράποδες.731 
Ήταν τόσο διαδεδομένες που σύντομα ο όρος «τρίπους» έγινε συνώνυμος της τράπεζας, 
ακόμα και αν αυτή ήταν τετράποδη.732 Ο τύπος των ορθογώνιων τραπεζών με τρία πόδια 
προήλθε από την Αίγυπτο σύμφωνα με τη Richter.733 Η μορφή όμως που έχουν οι 
ελληνικές τράπεζες διαμορφώθηκε εδώ, διατηρώντας στοιχεία της ανατολικής 
παράδοσης, όπως είναι τα πόδια λέοντος. 

Οι τράπεζες αυτές ήταν μακρόστενες και είχαν από ένα πόδι σε κάθε 
γωνία της μιας στενής πλευράς και ένα στη μέση της άλλης πλευράς. Στην αγγειογραφία 
αποδίδεται η πλάγια όψη τους και έτσι φαίνεται μόνο το ένα πόδι από το ζεύγος της μιας 
πλευράς και το μοναδικό της απέναντι. Η διάταξη των ποδιών φαίνεται καλύτερα στις 
απεικονίσεις της στενής πλευράς των τραπεζών (εικ. 119, 894, 1080, 1574, 1581), αλλά 
κυρίως στις υστερότερες απεικονίσεις όπου αποδίδεται με προοπτική και η τρίτη 
διάστασή τους (εικ. 26, 27, 84, 269, 276, 277, 392, 410, 700, 830, 1235β, 1583, 1587, 
1593, 1594, 1596, 1597, 1602). Ακόμα πιο κατατοπιστικές όμως είναι οι αναπαραστάσεις 
σε πήλινα ομοιώματα (εικ. 1568, 1569) και γλυπτά (εικ. 1570). Η άνω επιφάνεια των 
τραπεζών εξέχει οριζόντια πέρα από τα πόδια προς τη στενή πλευρά των δυο ποδιών, ενώ 
προς την πλευρά του μονού ποδιού όχι. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που εξέχει και 
προς τις δυο πλευρές (εικ. 63, 160, 186, 189, 200, 228, 229, 230, 243, 250, 251, 260, 261, 
262, 266) ή δεν εξέχει καθόλου (εικ. 26, 159, 167, 187, 227). 

Τα πόδια είναι ορθογώνιας διατομής, κάθετα και ευθεία. Εξαίρεση 
αποτελούν τα πόδια της μεταλλικής μάλλον τράπεζας που καμπυλώνουν ψηλά, στο ύψος 
του οριζόντιου στηρίγματος (εικ. 44). Συνήθως λεπταίνουν προς τα κάτω, αν και σε λίγες 
περιπτώσεις έχουν ίσο πλάτος σε όλο το ύψος τους (εικ. 150, 157, 167, 180, 186, 1575, 
1607, 1608, 1609). Σχεδόν πάντα απολήγουν σε στραμμένο προς τα έξω πέλμα λέοντος, 

                                                 
728 Οι αναφερόμενες τιμές αφορούν την αξία μεταχειρισμένων επίπλων στην Αθήνα του 5ου αι. πΧ. 
729 Pritchett (1956), 243. 
730 Στον διαχωρισμό των τραπεζών σε τύπους θα ακολουθηθεί η κατάταξη της Richter, με έναν επιπλέον 
διαχωρισμό όσον αφορά στη χρήση και το μέγεθός τους. 

731 Σαρίδης (1982), σελ. 66 και Richter, (1966), σελ. 68 και 70. 
732 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 2, 32:  

«e„pÒntoj tinÕj kunikoà tr…poda t¾n tr£pezan duscera…nei Ð par¦ tù sofistÍ OÙlpianÕj kaˆ 
lšgei· 't»meron ™gë 'pr£gmata ›xw ™x ¢prax…aj.' pÒqen g¦r toÚtJ Ð tr…pouj; e„ m¾ t¾n 
Diogšnouj bakthr…an sÝn  kaˆ të pÒde ¢riqmîn oátoj tr…poda proshgÒreuse, p£ntwn 
trapšzaj kaloÚntwn t¦j paraqšseij taÚtaj.'»   και: 
«A. t… d� tÒd' ™st…; B. dhlad¾ tr…pouj.  
A. t… m¦n œcei tštoraj; oÜk ™stin tr…pouj, ¢ll' <™stˆn> o�mai tetr£pouj.  
B. ™stˆ d' Ônom' aÙtù tr…pouj, tštor£j ge m¦n œcei pÒdaj. » 

733 Richter, (1966), σελ. 66. 
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ρεαλιστικά ή σχηματικά αποδομένο. Μοναδική είναι η περίπτωση της τράπεζας της 
οποίας τα πόδια απολήγουν σε τορνευτή κυλινδρική βάση, παρόμοια με αυτή των 
τορνευτών ποδιών των κλινών (εικ. 75). Συνήθως τα πόδια είναι ισοπαχή και 
μεταβαίνουν άμεσα στο πέλμα λέοντος. Αρκετές φορές όμως διαμορφώνουν έντονη 
λέπτυνση πριν την μετάβαση στο πέλμα λέοντος της απόληξης (εικ. 36, 39, 46, 84, 121β, 
133, 186, 189, 200, 218, 228, 229, 230, 233, 243, 274, 282, 285, 1235β, 1576, 1578, 
1588-1591, 1595, 1596, 1597), μιμούμενα τα πόδια λέοντος των θρόνων (εικ. 313-326). 
Στα αρχαϊκά παραδείγματα το πέλμα λέοντος είναι διογκωμένο, όπως των ποδιών των 
θρόνων (εικ. 35-39, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 133, 136, 189), ενώ σε ορισμένα 
παραδείγματα του 5ου αι. πΧ τα πόδια είναι λεπτά και το πέλμα λέοντος μικρό (εικ. 117, 
119, 120, 148, 150, 157, 167, 238, 242, 258). Σε λίγες περιπτώσεις είναι τόσο 
απλοποιημένα που δεν έχουν καθόλου την απόληξη πέλματος λέοντος (εικ. 117, 118, 
119, 216, 217, 236, 248, 249, 259, 265, 266, 402, 894, 1568, 1569, 1570, 1582, 1583, 
1608).  

Στην μετωπική τους όψη τα πόδια διακοσμούνται με τέσσερεις κάθετες 
γλυφές που διατρέχουν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μήκος του ποδιού, όπως φαίνεται στο 
χάλκινο πόδι του Palermo (εικ. 1563) ή στα μαρμάρινα πόδια των Δελφών (εικ. 1564-
1567).734 Σπανιότερα τα πόδια ήταν ακόσμητα (εικ. 51, 52, 119, 143, 157, 159, 166, 169, 
180, 216, 217, 236, 239, 242, 244, 257, 259, 261, 267, 269, 282, 295, 392, 410, 540, 700, 
879, 1154, 1579, 1584, 1585, 1588, 1589, 1593, 1596-1611, 1614). 

Η άνω επιφάνεια του τραπεζιού έχει συνήθως ορθογώνιο σχήμα (εικ. 
278, 392, 540, 1562, 1607, 1608, 1609, 1613). Η άνω οριζόντια επιφάνεια της ξύλινης 
τράπεζας που διασώθηκε σε φρεάτιο στη Σάμο είναι ορθογώνια με λέπτυνση περιμετρικά 
(εικ. 1562).Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η άνω οριζόντια επιφάνεια είναι 
τριγωνική. Οι τριγωνικές αυτές τράπεζες είτε είναι ομοιώματα τραπεζών που ανατέθηκαν 
σε ιερά, μιμούμενα μάλλον τράπεζες που χρησιμοποιούνταν σε τελετές (εικ. 1568, 1569), 
είτε αποδίδονται σε ειδώλια πιστών που τις μεταφέρουν σε κάποιο ιερό για κάποια 
τελετή (εικ. 1570). Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι τέτοιες τριγωνικές τράπεζες 
χρησιμοποιούνταν στα ιερά και όχι στις οικίες, πράγμα που δεν φαίνεται λογικό. 
Πρακτικά πάντως, μια τριγωνική τρίποδη τράπεζα είναι πιο σταθερή από μια ορθογώνια 
τριποδική. Σε μία ορθογώνια τράπεζα, οι γωνίες προς την πλευρά του μονού ποδιού δεν 
στηρίζονται σε πόδι και το έπιπλο ενδέχεται να ανατραπεί εύκολα αν τοποθετηθεί 
μεγαλύτερο βάρος εκεί.  

Τη στιγμή που δεν σώθηκαν ελληνικές ξύλινες τράπεζες της Αρχαϊκής-
Κλασικής Εποχής, μπορούμε να υποθέσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες, στηριζόμενοι 
στην εικονογραφία και στη τεχνική κατασκευής τραπεζών άλλων λαών. Στις αιγυπτιακές 
τράπεζες βλέπουμε πως η οριζόντια πλατιά επιφάνεια ήταν κατασκευασμένη από πλατιές 
σανίδες τοποθετημένες παράλληλα, η μια δίπλα στην άλλη. Ερωτήματα όμως προκαλεί η 
τεχνική στερέωσης των ποδιών και της οριζόντιας επιφάνειας. Σήμερα κατασκευάζεται 
ένα οριζόντιο πλαίσιο που συνδέει τα πόδια, πάνω στο οποίο στερεώνεται το οριζόντιο 
                                                 
734 Στην αγγειογραφία αποδίδεται συχνότερα μια κάθετη γραμμή (εικ. 39, 44, 45, 63, 116, 133, 134, 136, 

137, 159, 186, 227, 232, 233, 233β, 251, 268, 274, 285, 287, 402, 891, 894, 927, 1572, 1575, 1578, 
1595) που αποδίδει την ακμή που χώριζε την πρόσθια πλευρά του ποδιού σε δυο μέρη. Η ράχη 
πεπλατυσμένης κεντρικής πλευράς μεταξύ δύο γλυφών στην μετωπική όψη αποδίδεται και με δυο 
κάθετες γραμμές σε μικρή απόσταση μεταξύ τους στο κέντρο του ποδιού (εικ. 121β, 160, 189, 191, 
230, 266). Συχνά δυο κάθετες γραμμές αποδίδουν τις ακμές γλυφών που χωρίζουν την μετωπική όψη 
του ποδιού σε τρία μέρη (εικ. 36, 236, 245, 273, 1080, 1572, 1573, 1576, 1580, 1594, 1612). Δυο 
κάθετες γραμμές στα άκρα του ποδιού αποδίδουν απλά ένα πλαίσιο στα άκρα της μετωπικής όψης του 
ποδιού, όπου σχηματίζεται μόνο μία γλυφή (εικ. 46, 117, 118, 201, 229, 237, 238, 246, 248, 249, 250, 
258, 260, 262, 898). Κάποιες φορές διακρίνονται τρεις κάθετες γραμμές (εικ. 42, 43, 195, 243) ή 
περισσότερες  γραμμές που αποδίδουν τις ακμές δύο γλυφών (εικ. 187, 190, 228). 
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τμήμα. Στις ελληνικές τράπεζες δεν εμφανίζεται κάποιο αντίστοιχο πλαίσιο για τη 
στήριξη των ποδιών. Τα πόδια των ξύλινων αιγυπτιακών τραπεζών που έχουν βρεθεί 
έχουν στην άνω απόληξή τους γόμφο που αρμόζει σε αντίστοιχο τόρμο ανοιγμένο στην 
οριζόντια άνω πλάκα (εικ. 1561). Παρόμοιο σύστημα στερέωσης των ποδιών έχει και η 
πρώιμη ξύλινη τράπεζα που βρέθηκε στη Σάμο,735 η οποία είχε επιπλέον, οριζόντιους 
ξύλινους πύρους, που διαπερνούσαν την άνω οριζόντια επιφάνεια και συγκρατούσαν τον 
γόμφο του ποδιού (εικ. 1562).  

Στις περισσότερες απεικονίσεις τραπεζών τα πόδια τους αποδίδονται να 
στερεώνονται στην πλάγια πλευρά της οριζόντιας άνω επιφάνειας της τράπεζας,736 ενώ 
λιγότερες είναι οι περιπτώσεις που η οριζόντια άνω επιφάνεια εδράζεται επάνω στα 
πόδια.737 Επομένως είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούνταν ήλοι για τη στερέωση των 
ποδιών στην πλάγια πλευρά της οριζόντιας άνω επιφάνειας,738 αντί για το σύστημα 
τόρμων-γόμφων.739 Η διάταξη των ήλων είναι συνήθως τριγωνική, για να επιτευχθεί 
καλύτερη στερέωση (εικ. 56, 84, 143, 200, 201, 227, 233β, 242, 244, 246, 248, 249, 250, 
257, 261, 262, 274, 879, 898, 1574). Σπάνια αποδίδονται πέντε (εικ. 237, 268, 1578) ή 
περισσότεροι ήλοι (εικ. 159, 229). Ορισμένες φορές χρησιμοποιούνται στο ύψος της 
οριζόντιας επιφάνειας, δύο (εικ. 45, 74, 116, 134) ή τρεις ήλοι (εικ. 36, 39, 46, 189, 190, 
195), σε οριζόντια διάταξη. Σπανιότερα χρησιμοποιούνται ήλοι σε κάθετη διάταξη, σε 
δυο κάθετες ευθείες (εικ. 187, 228, 232, 233, 243, 285). Στην περίπτωση που διέτρεχαν 
ολόκληρο το ύψος των ποδιών, ίσως στερέωναν επίθετα μεταλλικά ελάσματα.  

Για τη στερέωση των ποδιών στην οριζόντια άνω πλάκα 
χρησιμοποιούνταν επίσης γωνιακά υποστηρίγματα (νευρώσεις).740 Πρόκειται για 
προεκτάσεις ψηλά στο πίσω μέρος των ποδιών και είναι ορατά στα χάλκινα και 
μαρμάρινα πόδια που έχουν βρεθεί (εικ. 1563-1567). Με τα στηρίγματα αυτά 
διευρυνόταν η επιφάνεια πάνω στην οποία στερεωνόταν με κάθετους ήλους η οριζόντια 
επιφάνεια του τραπεζιού.741 Θα μπορούσαν να είναι ενιαία με το πόδι, ως προέκταση 
προς τα πίσω στο άνω τμήμα τους ή χωριστά, στερεωμένα με ήλους πάνω στο πόδι. Στη 
δεύτερη περίπτωση το κόστος κατασκευής είναι μικρότερο, καθώς δεν χρειάζεται να 
δουλευτεί τόσο μεγάλο κομμάτι ξύλου. Συνεπώς, οι ήλοι των οποίων οι κεφαλές 
παριστάνονται στην πρόσθια όψη των ποδιών, είτε στερέωναν το υποστήριγμα στο πόδι, 
είτε στερέωναν το εξέχον προς τα άνω πρόσθιο τμήμα των ποδιών στη στενή πλάγια  
πλευρά της οριζόντιας επιφάνειας. Τα γωνιακά αυτά υποστηρίγματα είχαν συνήθως 
κυρτή την πίσω πλευρά τους ώστε να εμφανίζουν ημικυκλικό σχήμα742 ή είχαν επίπεδες 
πλευρές ώστε να είναι ορθογώνια743 ή σπανιότερα τριγωνικά.744 Συχνά ήταν 
διακοσμημένα σχηματίζοντας στην πλάγια πλευρά τους σπείρα (εικ. 25, 63, 148, 159, 
                                                 
735 Kopcke (1967), σελ. 135-136. 
736 εικ. 25, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 63, 117, 118, 119, 121β, 136, 144, 157, 159, 166, 187, 189, 190, 233, 236, 

237, 238, 242, 244, 245, 246, 248, 249, 258, 261, 285, 287, 898, 927, 1080, 1572, 1573, 1575, 1576, 
1578, 1588, 1592, 1594. 

737 εικ. 41, 52, 74, 84, 116, 133, 143, 148, 157, 200, 228, 229, 230, 243, 250, 260, 262, 266, 272, 273, 274, 
282, 700, 1579, 1580, 1595, 1597. 

738 Simpson (2002), σελ. 315. 
739 Richter, (1966), σελ. 66 και Richter (1974), σελ. 394. 
740 Richter (1974), σελ. 394.  
741 Simpson (2002), σελ. 315. 
742 εικ. 25, 36, 37, 39, 42, 43, 46, 52, 59, 63, 116, 117, 119, 121β, 148, 157, 159, 160, 166, 169, 180, 189, 

191, 195, 200, 216, 218, 220, 228, 229, 230, 232, 233, 233β, 243, 249, 258, 262, 273, 274, 280, 282, 
285, 287, 891, 894, 898, 927, 1235β, 1563-1567, 1575, 1576, 1580, 1581, 1585, 1586, 1589, 1590, 
1591, 1593, 1594, 1595, 1597, 1602, 1612. 

743 εικ. 48, 49, 50, 74, 75, 134, 136, 139, 150, 167, 187, 242, 243, 250, 251, 260, 261, 266, 276, 295, 700, 
879, 1154, 1608, 1610, 1611, 1616. 

744 εικ. 83, 269, 277. 
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160, 180, 195, 216, 220, 274, 280, 891, 894, 898, 1235β, 1581), μικρή διακοσμητική 
ελικοειδή σπείρα κάτω από το ημικύκλιο (εικ. 36, 37, 39, 42, 43, 46, 52, 116, 119, 187, 
189, 191, 228, 229, 232, 243, 273, 282, 285, 287, 927, 1563-1567, 1575, 1593), 
ομόκεντρα ημικύκλια (εικ. 121β, 157, 166, 200, 233β, 1576, 1586, 1589, 1590, 1591, 
1595, 1597) ή παράλληλες κυματοειδείς γραμμές (εικ. 230, 233, 249, 258, 262, 1594).  

Βασισμένη στο χάλκινο πόδι τράπεζας του Palermo (εικ. 1563), η 
Simpson παρατηρεί ότι η άνω οριζόντια επιφάνεια της τράπεζας είχε στην κάτω πλευρά 
περιχείλωμα περιμετρικά.745 Το περιχείλωμα αυτό εισερχόταν σε εγκοπή στην άνω 
πλευρά των ποδιών.  

Για να ενισχυθεί η στήριξη των ποδιών και να γίνει πιο στιβαρό το 
έπιπλο χρησιμοποιούνταν δυο οριζόντιοι κανόνες μεταξύ των ποδιών, που συνδέονταν 
μεταξύ τους σε σχήμα Τ. Ο ένας συνέδεε τα δυο πόδια της μιας στενής πλευράς 
ακολουθώντας τον άξονα του πλάτους της τράπεζας και ο άλλος, κάθετος με τον 
προηγούμενο, τον συνέδεε με το κεντρικό πόδι της άλλης πλευράς (εικ. 26, 27, 84, 119, 
269, 700, 1235β, 1568, 1570, 1573, 1583, 1587, 1593, 1594, 1596, 1597, 1602, 1608, 
1609). Συχνά τοποθετούνταν ένα (εικ. 26, 27, 35, 38, 39, 133, 137, 540, 1568, 1573, 
1587, 1615) ή περισσότερα (εικ. 42, 43, 45, 134) κάθετα στηρίγματα μεταξύ των δυο 
οριζόντιων κανόνων και της άνω επιφάνειας. Η Richter746 απορρίπτει την περίπτωση να 
αποδίδεται ένα οριζόντιο ράφι αντί για τους δυο κανόνες στο κάτω τμήμα των τραπεζών, 
καθώς φαίνεται ξεκάθαρα η διαμόρφωση τους σε κάποιες παραστάσεις (εικ. 540, 1568, 
1608, 1609). Σε ορισμένες παραστάσεις μάλιστα κρέμεται ένα καλάθι από τα οριζόντια 
στελέχη (εικ. 167, 1574). Παρατηρεί επίσης ότι σχεδόν πάντα τα αντικείμενα 
αποθέτονται επάνω στην άνω επιφάνεια και σχεδόν ποτέ κάτω. Εξαίρεση αποτελεί η 
περίπτωση της παράστασης στην εικ. 39. 

Με το σύστημα των γωνιακών υποστηριγμάτων μεταξύ ποδιών και 
οριζόντιας επιφάνειας και με τα οριζόντια στηρίγματα μεταξύ των ποδιών, 
κατασκευάζονταν στέρεες και ανθεκτικές τράπεζες. Έτσι βλέπουμε να αντέχουν το 
βάρος μεγάλων αγγείων (εικ. 927, 1588-1595) ή ακόμα και ακροβατών ή σατύρων επάνω 
τους (εικ. 1203, 1579, 1580, 1611). 

Οι κάθετες γλυφές στην πρόσθια όψη των ποδιών, η απόληξη τους σε 
πόδι λέοντος και η πλευρική διακόσμηση των γωνιακών υποστηριγμάτων με έλικες, 
σπείρα ή σπανιότερα με οκτάκτινο αστέρι (εικ. 151), είναι τα μόνα διακοσμητικά 
στοιχεία των βοηθητικών αυτών επίπλων. Σπάνια ήταν διακοσμημένο το οριζόντιο 
στήριγμα μεταξύ των ποδιών (εικ. 134). Σπάνια επίσης αναπτύσσονταν έλικες μεταξύ 
του οριζόντιου στηρίγματος των ποδιών και της άνω επιφάνειας (εικ. 44).  

Το ύψος των τραπεζών συμποσίου ήταν σχετικά χαμηλό και έφτανε 
μέχρι το ύψος των γονάτων των παρευρισκομένων, δηλαδή γύρω στα 0,45 με 0,55μ. Οι 
συμποσιακές τράπεζες του 6ου αι. πΧ πρέπει να ήταν λίγο ψηλότερες (εικ. 36-39, 41, 42, 
44, 46, 49, 133, 137), αν και σπάνια εμφανίζονται και μερικές χαμηλές (εικ. 43, 45, 52, 
134). Μερικές φορές ψηλές ήταν και οι τράπεζες στα τέλη του 6ου - αρχές του 5ου αι πΧ 
(εικ. 139, 143, 148, 154, 166, 167, 180, 216, 217, 280, 891). Οι τράπεζες του 5ου αι. πΧ 
ήταν σχετικά χαμηλές,747 ενώ στα τέλη του 5ου – αρχές 4ου αι. πΧ χρησιμοποιούνταν 
μερικές πολύ χαμηλές τράπεζες (εικ. 83, 84, 275-278, 392, 410), αλλά και μερικές 
αρκετά ψηλές (εικ. 96, 97, 99, 214, 1615, 1616), που ήταν ελάχιστα πιο χαμηλές από τις 
κλίνες, ώστε να προσεγγίζονται τα τρόφιμα πιο εύκολα. Οι τράπεζες που συνόδευαν τα 
                                                 
745 Simpson (2002), σελ. 315. 
746 Richter, (1966), σελ. 67. 
747 εικ. 43, 45, 59, 63, 74, 75, 116-119, 150, 151, 152, 157, 159, 160, 186, 187, 189, 190, 191, 195, 197, 

200, 220, 222, 224, 227-230, 232, 233, 233β, 236-240, 242-246, 248-251, 254-257, 259-262, 265-269, 
272, 273, 274, 282, 285, 287, 1572, 1574, 1575, 1578, 1579. 
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καθίσματα ήταν πιο ψηλές από αυτά, ώστε οι καθισμένοι να έχουν τα πόδια τους από 
κάτω τους. Έτσι,  ήταν πιο ψηλές σε σχέση με τους δίφρους (εικ. 1573, 1080) ή με τους 
κλισμούς (εικ. 338, 700, 879) και σπάνια ισοϋψείς (εικ. 879, 1154). Σε σχέση με τους 
θρόνους όμως ήταν ίσες ή χαμηλότερες (εικ. 359, 392, 402). Ψηλές ήταν και οι τράπεζες-
πάγκοι των εργαστηρίων (εικ. 558, 1235β, 1571, 1628). Οι τράπεζες που 
χρησιμοποιούνταν για τις τελετές στα ιερά ή στα νεκροταφεία θα έπρεπε να είναι 
χαμηλές σαν τις συμποσιακές, δεδομένου ότι έχουν βοηθητικό χαρακτήρα. Τα 
μαρμάρινα πόδια των Δελφών όμως έχουν ύψος 0,78μ, ίσο περίπου με τα σημερινά 
τραπέζια. Ίσως να χρησιμοποιούνταν παράλληλα με τις ψηλές τράπεζες μαζί και οι 
χαμηλές συμποσιακές. Τις χαμηλές θα τις μετέφεραν οι πιστοί για τις υπαίθριες τελετές, 
ενώ οι μεγαλύτερες, όπως και η μαρμάρινη των Δελφών, θα βρίσκονταν μόνιμα μέσα 
στο ιερό. Όσον αφορά στο μήκος και το πλάτος τους, αντλούμε στοιχεία από την ξύλινη 
τράπεζα της Σάμου, που έχει μήκος 0,722μ και πλάτος περίπου 0,27μ. 

 
ΤΥΠΟΣ 2 

Στον τύπο 2 κατατάσσονται οι ορθογώνιες τράπεζες με τέσσερα 
πόδια.748 Έχουν τα ίδια σχεδόν χαρακτηριστικά με τις αντίστοιχες τρίποδες. Η οριζόντια 
άνω επιφάνεια στηρίζεται σε τέσσερα πόδια που βρίσκονται ανά ζεύγη στραμμένα 
συνήθως προς τις δυο στενές πλευρές (εικ. 35, 54, 55, 138, 152, 155, 165, 222, 1070, 
1621, 1623, 1624, 1625) και σπανιότερα προς τις μακριές (εικ. 83, 99, 260β, 268, 1595, 
1622). Τα πόδια είχαν την μορφή αυτών των τρίποδων τραπεζών. Μπορεί να είναι 
ρεαλιστικά αποδοσμένα με αρκετές λεπτομέρειες (εικ. 1623) ή σχηματοποιημένα, χωρίς 
την απόληξη πέλματος λέοντος (εικ. 1624). Άλλες φορές διακρίνεται μια κάθετη γραμμή 
στην πρόσθια όψη των ποδιών, υποδηλώνοντας μάλλον την ακμή που σχηματίζεται και 
χωρίζει το πόδι σε δυο πλευρές (εικ. 83, 260β, 268, 1595). Άλλες φορές είναι απλά και 
ακόσμητα (εικ. 1579, 1622, 1624, 1625). Στην πίσω πλευρά των ποδιών σχηματίζεται 
υποστήριγμα που ενισχύει την στερέωση των ποδιών στην οριζόντια επιφάνεια, 
ορθογώνιου σχήματος (εικ. 35, 138, 152, 155, 245, 260β, 268, 1579, 1621, 1625) ή 
ημικυκλικού, με διακόσμηση σπείρας (εικ. 65, 222, 359, 1070, 1624). Η άνω οριζόντια 
επιφάνεια εξέχει στα πλάγια εκατέρωθεν (εικ. 35, 83, 99, 107α, 138, 245, 1579, 1622). 
Οριζόντια στελέχη εκτείνονται κατά μήκος των τραπεζών μεταξύ των ποδιών, 
συνδέοντας τα πόδια μεταξύ τους και συμβάλλοντας στην στερέωση του επίπλου (εικ. 
1625). 

Επίσης, εμφανίζονται χαμηλές τετράποδες τράπεζες με απλά ακόσμητα 
πόδια, χωρίς οριζόντια στηρίγματα μεταξύ των ποδιών (εικ. 1626, 1627). Τέτοιες 
τράπεζες χρησιμοποιούνταν ως βοηθητικά έπιπλα στα εργαστήρια (εικ. 1353). 
Τετράποδη αποδίδεται και η ψηλή τράπεζα-πάγκος ιχθυοπώλη (εικ. 1628). 

Οι τετράποδες τράπεζες συνυπήρχαν με τις τρίποδες, αλλά 
προτιμούνταν οι δεύτερες, όπως μας πληροφορεί και ο Αθήναιος μεταφέροντας τα λόγια 
Αριστοφάνη.749 Έτσι συναντάμε στην εικονογραφία ελάχιστα παραδείγματα τετράποδων 
τραπεζών σε αντίθεση με την πληθώρα των τρίποδων. Η Richter θεωρεί την Αίγυπτο ως 
τον χώρο της αρχικής προέλευσης και για αυτές τις τράπεζες (εικ. 1617-1620), αλλά με 
τα χαρακτηριστικά τους διαμορφωμένα στην Ελλάδα.750 

 

                                                 
748 εικ. 35, 54, 55, 83, 99, 107α, 138, 152, 155, 165, 222, 233β, 245, 260β, 268, 359, 1070, 1579, 1595, 

1621-1625. 
749 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 2, 32: « tr£pezan ¹m‹n <e‡s>fere tre‹j pÒdaj œcousan, 

tšssaraj d� m¾ 'cštw. » 
750 Richter (1966), σελ. 68. 
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ΤΥΠΟΣ 3 
Στον τύπο 3 κατατάσσονται οι στρογγυλές τράπεζες με ένα κεντρικό 

πόδι.751 Σύμφωνα με την Richter ο τύπος προέρχεται από την Αίγυπτο, όπου 
εμφανίζονται μονόποδες κυκλικές τράπεζες.752 Στην επιγραφή που καταγράφονται τα 
υπάρχοντα του Αλκιβιάδη συναντάται μια «μονόκυκλος» τράπεζα. Οι τράπεζες αυτές δεν 
ήταν διαδεδομένες και δεν εμφανίζονται σχεδόν ποτέ στην εικονογραφία.  

 
ΤΥΠΟΣ 4 

Στον τέταρτο τύπο η Richter753 κατατάσσει τις κυκλικές τράπεζες με 
τρία πόδια.754 Εμφανίζονται κυκλικές τριποδικές τράπεζες με κάθετα πόδια που 
απολήγουν σε πέλμα λέοντος, όπως των τριποδικών ορθογώνιων τραπεζών του τύπου 1. 
Συνήθως είχαν οριζόντιο στήριγμα μεταξύ των ποδιών και ήταν ψηλές (εικ. 103α, 207, 
1592, 1613). Οι τράπεζες αυτές συνόδευαν κλίνες συμποσίων (εικ. 103α, 207, 1613). 
Συχνά ήταν χαμηλές (εικ. 1597) και δεν είχαν οριζόντιο στέλεχος μεταξύ των ποδιών 
(εικ. 1635, 1637, 1638, 1639), ώστε να αποκτήσουν απλούστερη μορφή. Οι τράπεζες 
αυτές συνήθως ήταν βοηθητικές και έφεραν κρατήρα επάνω τους για την ανάμειξη του 
οίνου (1597, 1635). Τα πόδια στερεώνονταν με γόμφους σε τόρμους στην οριζόντια 
επιφάνεια της τράπεζας. Κάποιες τράπεζες είχαν τελείως απλά, λοξά πόδια χωρίς την 
απόληξη σε πέλμα λέοντος (εικ. 907, 1603). Οι τράπεζες αυτές ήταν βοηθητικές σε 
εργαστήρια (εικ. 907) ή για την τοποθέτηση κάποιου αγγείου επάνω τους (εικ. 1603). 

Συχνά τα πόδια των τριποδικών κυκλικών τραπεζών καμπύλωναν στη 
μέση του ύψους τους προς τα μέσα, ώστε να  λαμβάνουν τη μορφή του γόνατου του 
ζώου. Απολήγουν προς τα κάτω σε πέλμα λέοντος στραμμένο προς τα έξω. Ορισμένες 
φορές τα πόδια λέοντος αποδίδονταν ρεαλιστικά με αρκετές λεπτομέρειες. Οι τράπεζες 
αυτές άλλες φορές ήταν ψηλές και χρησιμοποιούνταν στα συμπόσια δίπλα από τις κλίνες 
(εικ. 109, 115, 215, 1633, 1636) και άλλες φορές ήταν χαμηλές, βοηθητικές (εικ. 1631, 
1632, 1634). Τα πόδια της ελληνιστικής τράπεζας που βρέθηκαν στο Luxor ήταν ψηλά 
με ύψος 0,85μ.755 Έχουν βρεθεί πήλινα ομοιώματα χαμηλών τραπεζών  με καμπύλα 
πόδια λέοντος (εικ. 1631, 1632). Οι τράπεζες αυτές δεν είχαν συνήθως οριζόντια 
στηρίγματα μεταξύ των ποδιών. Τα πόδια στερεώνονταν με γόμφους σε τόρμους στην 
οριζόντια επιφάνεια. Κάποιες φορές τα πόδια των τραπεζών μιμούνται πόδια ελαφιού και 
είναι πιο λεπτοκαμωμένα ή σπανιότερα έχουν τη μορφή ποδιών με οπλές (εικ. 107β, 
115β, 534β).  

Σύμφωνα με τη Richter οι τράπεζες αυτές ήταν ελληνική επινόηση και 
εμφανίστηκαν τον 4ο αι. πΧ.756 Η προέλευσή τους είναι μάλλον ανατολική και 
προέρχονται από φοινικικά πρότυπα (εικ. 1629, 1630). Στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο 
πέρασαν μέσω της Κύπρου και της Κρήτης, καθώς εκεί εμφανίζονται παρόμοιες 
τράπεζες από τον 7ο αι. πΧ Για ένα αιώνα συνυπήρξαν με τις ορθογώνιες τράπεζες, αλλά 
γίνονταν όλο και πιο δημοφιλείς, ώσπου τις εκτόπισαν σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, κατά την 
ελληνιστική περίοδο κυριαρχεί ο συγκεκριμένος τύπος και χρησιμοποιούνται όπως οι 
ορθογώνιες στα συμπόσια ως βοηθητικό έπιπλο των κλινών.  

 

                                                 
751 Η μορφή τους είναι παρόμοια με αυτή των λουτήρων (εικ. 1584). 
752 Richter (1966), σελ. 70. 
753 Richter (1966), σελ. 70-71. 
754 εικ. 103α, 107β, 109, 115, 207, 1592, 1597, 1603, 1613, 1631, 1632, 1635-1639. 
755 Richter (1966), σελ. 71-72. 
756 Richter (1966), σελ. 71-72. 
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ΤΥΠΟΣ 5 
Στον τύπο 5 κατατάσσονται οι ορθογώνιες τράπεζες των οποίων η 

οριζόντια επιφάνεια στηριζόταν σε δυο συμπαγή λίθινα στηρίγματα – πλάκες με 
ανάγλυφη διακόσμηση στις εξωτερικές τους πλευρές.757 Ο συγκεκριμένος τύπος 
διαδίδεται στα ελληνιστικά χρόνια.758 Οι τράπεζες αυτές προέρχονται από αυτές των 
τύπων 1 και 2. Αντίστοιχα στη Δήλο βρέθηκε μαρμάρινο τραπεζοφόρο του 5ου αι. πΧ759 
Στην αριστερή πλευρά της πλάκας διαμορφώνεται ανάγλυφη διακόσμηση που αποδίδει 
την πλάγια όψη των ορθογώνιων τραπεζών του τύπου 1 και 2 (εικ. 1641). Τα θραύσματα 
μαρμάρινης τράπεζας που βρέθηκαν στους Δελφούς είχαν μάλλον παρόμοια μορφή (εικ. 
1640). Ουσιαστικά πρόκειται για μια παραλλαγή του τύπου 2, με τα πόδια όμως ενωμένα 
μεταξύ τους σε μορφή συμπαγούς πλάκας. Έτσι στα επόμενα χρόνια παρέμεινε η ιδέα 
της μαρμάρινης πλάκας ως στηρίγματα της τράπεζας, αλλά εγκαταλείφθηκε η 
διακόσμηση που μιμείται τα πόδια των τρίποδων ή τετράποδων τραπεζών. 

 

                                                 
757 Richter (1966), σελ. 71-72. 
758 Καθώς ανήκουν σε περίοδο εκτός των χρονολογικών ορίων της παρούσας εργασίας δεν θα 

διαπραγματευτούν.  
759 Richter (1966), σελ. 69. 
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ΧΡΗΣΗ 
Στην Αρχαία Ελλάδα οι τράπεζες είχαν πάντα πρακτική λειτουργία και 

δεν αποθέτονταν επάνω τους τα αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνταν ή διακοσμητικά 
αντικείμενα, όπως σήμερα.760 Τα αγγεία και τα περισσότερα αντικείμενα που δεν 
χρησιμοποιούνταν, αποθηκεύονταν σε κιβώτια, τοποθετούνταν σε ράφια ή κρέμονταν 
στους τοίχους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που έχει τοποθετηθεί το έπαθλο της 
πάλης Πηλέα-Αταλάντης, η κεφαλή του Καλυδωνίου Κάπρου, επάνω σε χαμηλή 
συμποσιακή τράπεζα  (εικ. 1622). 
 
Στα συμπόσια: 

Οι τράπεζες χρησιμοποιούνταν κυρίως στα γεύματα όπως σήμερα. Έτσι 
ο όρος τράπεζα κατέληξε να σημαίνει και γεύμα,761 όπως και σήμερα που λέμε: «του 
έκανε το τραπέζι» ή «στρώνω τραπέζι». Στις μέρες μας όμως αφήνουμε τα σκεύη του 
φαγητού στη θέση τους, τρώγοντας με μαχαιροπήρουνα μέσα από αυτά. 
Χρησιμοποιούμε συνεπώς ψηλές τράπεζες για να προσεγγίζουμε εύκολα τα σκεύη. 
Αντιθέτως στην αρχαιότητα γευμάτιζαν ανακεκλιμένοι κρατώντας τα τρόφιμα και τα 
αγγεία πόσης στο χέρι. Δεν χρειάζονταν επομένως ψηλές τράπεζες που να μειώνουν την 
απόσταση από τα σκεύη. Εξυπηρετούσαν καλύτερα οι χαμηλές762 για να ακουμπήσουν 
τα αγγεία πόσης ή για να παίρνουν την τροφή με το χέρι. Στα συμπόσια 
χρησιμοποιούνταν κυρίως οι τρίποδες ορθογώνιες τράπεζες,763 ενώ από τον 4ο αι. πΧ 
αρχίζουν να διαδίδονται οι στρογγυλές που επικρατούν σε μεγάλο βαθμό κατά την 
Ελληνιστική Περίοδο.764 Η κάθε κλίνη είχε μια βοηθητική τράπεζα, τοποθετημένη 
παραπλεύρως. Συνήθως απεικονίζονται άδειες. Πολύ συχνά έχουν τρόφιμα επάνω 
τους,765 κρέατα, άρτους ή πόπανα και σπανιότερα δίσκους με άλλα φαγητά766 ή και 
κάποιο αγγείο πόσης.767 Αρκετές φορές απεικονίζονται σκύλοι κάτω από τις τράπεζες, οι 
οποίοι εξυπηρετούσαν στην καθαριότητα του χώρου τρώγοντας τα υπολείμματα των 
τροφών που έπεφταν κατά τη διάρκεια του γεύματος (εικ. 36, 48, 50β, 57, 63, 75, 137, 
152, 154, 163, 169, 197, 252, 891, 1623). Ο Όμηρος τους ονομάζει «τραπεζÁες κύνες».  

Οι τράπεζες δεν βρίσκονταν μόνιμα σταθερές στη θέση τους όπως 
σήμερα, αλλά ήταν  φορητές. Βλέπουμε μάλιστα σε μια περίπτωση η τράπεζα να έχει 
λαβές στη μακριά πλευρά της (εικ. 1625). Μεταφέρονταν  την ώρα του συμποσίου με τα 
τρόφιμα ήδη τοποθετημένα επάνω τους.768 Βέβαια αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί 
κανόνας. Πιο βολικό φαίνεται να μεταφέρονταν άδειες (εικ. 1609) και να μεταφέρονταν 

                                                 
760 Richter (1966), σελ. 63. 
761 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 6, 109: «oÙde…j ™sti kaˆ tîn metr…wj eÙporoumšnwn, 

Óstij oÙ polutelÁ m�n tr£pezan parat…qetai…» , Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 10, 
18: «diÕ kalîj œlegen Ð Borusqen…thj B…wn oÙ de‹n ¢pÕ tÁj trapšzhj t¦j ¹don¦j por…zesqai, 
¢ll' ¢pÕ toà frone‹n.» 

762 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 14, 52: «tÕ pšraj, Ûyoj tÁj trapšzhj p»cewn œstai 
triîn,  éste tÕn deipnoànt' ™pa…rein, ¥n ti boÚlhtai labe‹n. » 

763 εικ. 25, 27, 36-39, 41, 42, 43, 46, 50-57, 63, 75, 116-119, 133, 134, 137, 138, 139, 152, 159, 160, 169, 
186, 200, 217, 228, 229, 230, 232, 233, 233β, 236-240, 242-246, 248-251, 254-262, 265, 267, 268, 
272-278, 280, 282, 285, 287. 

764 εικ. 103α, 107β, 109, 115, 207, 215, 1613, 1636. 
765 Sini (1997), σελ. 163. 
766 εικ. 26, 42, 46, 49, 50, 50β, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 99, 103α, 136, 137, 138, 139, 144, 148, 151, 152, 

154, 155, 159, 163, 165, 166, 167, 169, 180, 216, 217, 218, 219, 220, 272, 277, 278, 280, 891, 1572, 
1573, 1623, 1636, 1637. 

767 εικ. 25, 27, 36, 38, 39, 41, 43, 133, 150, 157, 160, 189, 1613, 1616 
768 Ξενοφόντος, Κύρου αναβάσεως, 7, 3, 22: «'Epeˆ d� e„sÁlqon ™pˆ tÕ de‹pnon … œpeita d� tr…podej 

e„shnšcqhsan p©sin. oátoi d' Ãsan kreîn mestoˆ nenemhmšnwn, kaˆ ¥rtoi zum‹tai meg£loi 
prospeperonhmšnoi Ãsan prÕj to‹j kršasi.» 
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εκ των υστέρων τα τρόφιμα με δίσκους (εικ. 26, 84, 260β, 1610). Μετά το γεύμα αυτές 
μετακινούνταν769 ή τοποθετούνταν κάτω από τις κλίνες. Η πρακτική της συχνής 
μετακίνησης, συνέβαλε στο να γίνονται μικρές και ελαφριές. Η ελαφρότητά τους 
φαίνεται στις παραστάσεις, όπου φαίνεται να μεταφέρονται άνετα (εικ. 102, 1576, 1577, 
1609, 1623). Μετά την ολοκλήρωση του γεύματος βλέπουμε μια συμποσιακή τράπεζα να 
μην έχει απομακρυνθεί μετά το γεύμα, αλλά να χρησιμοποιείται από κάποιον ακροβάτη 
για να κάνει την επίδειξή του στη διάρκεια ενός συμποσίου (εικ. 1579, 1580).  

Στις τράπεζες δεν χρησιμοποιούνταν κάποιο ύφασμα ως κάλυμμα, όπως 
συμβαίνει σήμερα με τα τραπεζομάντιλα.   
 
Για τα γεύματα καθισμένων: 

Προτού επικρατήσει η πρακτική του να γευματίζουν ανακεκλιμένοι, οι 
Έλληνες χρησιμοποιούσαν τράπεζες καθισμένοι σε καρέκλες. Έπειτα όμως λίγες ήταν οι 
περιπτώσεις αυτών που γευμάτιζαν καθισμένοι σε καθίσματα πίσω από τράπεζες (εικ. 
392), όπως οι γυναίκες,770 οι Κρητικοί στα συσσίτιά τους,771 οι Μακεδόνες που δεν είχαν 
αποκτήσει αυτό το προνόμιο772 ή οι υπόλοιποι Έλληνες των χαμηλότερων στρωμάτων 
που δεν είχαν την δυνατότητα κατοχής κλίνης συμποσίου.773 Στην αγγειογραφία 
απεικονίζονται γυναίκες καθισμένες πίσω από ψηλή τράπεζα (εικ. 338, 359, 700) και 
σπανιότατα άνδρες (εικ. 392), όπως ο ανήμπορος τυφλός Φινέας (εικ. 402, 1080, 1573, 
1607, 1621), που αποδίδεται καθισμένος πίσω από την μακριά πλευρά της τριποδικής 
ορθογώνιας τράπεζας, με τα πόδια του από κάτω (εικ. 1573). Επάνω στην τράπεζα 
αποδίδονται άρτοι και κρέατα χωρίς να χρησιμοποιούνται σκεύη (πινάκια ή δίσκοι). Οι 
τράπεζες γευμάτων φυσιολογικά ήταν ψηλές ώστε να μη χρειάζεται να σκύβουν οι 
γευματίζοντες. Σπάνια δε, χρησιμοποιούνταν χαμηλές συμποσιακές τράπεζες (εικ. 392, 
1607). 

 
Στις νεκρικές τελετές: 

Το χαρακτηριστικό της φορητότητας των χαμηλών τραπεζών 
εξυπηρετούσε στη μεταφορά τους και τη συχνή χρήση τους στην ύπαιθρο. Σε τράπεζα 
μεταφέρονταν οι προσφορές προς το νεκρό κατά τη διάρκεια της πρόθεσης (εικ. 102). 
Τράπεζες χρησιμοποιούνταν και στα νεκροταφεία κατά τη διάρκεια των νεκρικών 
τελετών για την τοποθέτηση των προσφορών προς το νεκρό (εικ. 1581, 1582, 1583). 
Ορισμένες φορές μάλιστα και οι ίδιοι οι τάφοι είχαν τη μορφή τράπεζας, όπως αυτοί στη 
Τανάγρα.774 Η παρουσία των τραπεζών στα νεκροταφεία ίσως οφείλεται σε πρακτικούς 
λόγους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συγγενείς στις τελετές που λάμβαναν χώρα 
εκεί. Μπορεί όμως να συνδέονται με τα νεκρόδειπνα και την αντίληψη ότι οι νεκροί 
                                                 
769 Ξενοφόντος, Συμπόσιον: «`Wj d' ¢fVršqhsan aƒ tr£pezai kaˆ œspeis£n te kaˆ ™pai£nisan, 

œrcetai aÙto‹j ™pˆ kîmon SurakÒsiÒj tij ¥nqrwpoj...», Πλάτωνος κωμικού, fragmenta 1: «Α. 
¤ndrej dedeipn»kasin ½dh scedÕn ¤pantej. B. eâge. A. t… oÙ tršcwn sÝ t¦j trapšzaj ™kfšreij; 
™gë d� n…ptron paracšwn œrcomai. B. k¢gë d� parakor»swn. » Μένανδρου, fragmenta 274: «e�t' 
eÙqÝj oÛtw t¦j trapšzaj a‡rete, mÚra, stef£nouj ˜to…mason, spond¦j po…ei. ¹dÝ tÕ mÚron, 
paid…on.» Μένανδρου, fragmenta 451: «¨n œti pie‹n moi dù tij. B. ¢ll' ¹ b£rbaroj ¤ma tÍ 
trapšzV kaˆ tÕn o�non õceto ¥ras' ¢f' ¹mîn.» 

770 Λουκιανού, Asinus 2: «œtucen d� ™n ¢rcÍ de…pnou ín kaˆ katškeito ™pˆ klinid…ou stenoà, gun¾ 
d� aÙtoà kaqÁsto plhs…on, kaˆ tr£peza mhd�n œcousa parškeito.» 

771 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 14, 52: «'™n to‹j sussit…oij, fhs…n, oƒ KrÁtej kaq»menoi 
sussitoàsi.» 

772 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 14, 52: «`Hg»sandroj dš fhsin oÙd� œqoj e�nai ™n 
Makedon…v katakl…nesqa… tina ™n de…pnJ, e„ m» tij œxw l…nwn án kent»seien· ›wj d� tÒte 
kaq»menoi ™de…pnoun. » 

773 Richter (1966), σελ. 64. 
774 Gill (1991), σελ. 29. 



 170

δέχονταν τα γεύματα που τους προσέφεραν οι οικείοι τους. Χρησιμοποιούσαν επομένως 
για το γεύμα των νεκρών τράπεζες, όπως και στα γεύματα των ζωντανών.  

Μάλιστα, από τον 4ο αι. πΧ αρχίζει να διαδίδεται στον ελλαδικό χώρο η 
ανατολική πρακτική να τοποθετούνται πάνω στους τάφους επιτύμβιες στήλες με 
ανάγλυφη παράσταση ενός νεκρικού συμποσίου (εικ. 97, 98, 99, 107, 175, 197, 214, 
1615). Στις επιτύμβιες αυτές στήλες πρωταγωνιστούσε ο νεκρός που παριστανόταν να 
συμποσιάζεται ανακεκλιμένος σε κλίνη με τράπεζα εμπρός του. Στις παραστάσεις αυτές 
υποδηλώνεται η νοητή παρουσία του νεκρού στο νεκρόδειπνο. 

 
Στα ηρωικά συμπόσια: 

Στο πλαίσιο της ηρωολατρείας τελούνταν γεύματα για να τιμήσουν 
τους ήρωες. Έτσι σε επιγραφές αναφέρονται τράπεζες ανάμεσα στις προσφορές προς 
τους ήρωες.775 Στις ανάγλυφες μάλιστα παραστάσεις των ηρωικών συμποσίων, δίπλα 
στον ανακεκλιμένο ήρωα παριστάνεται και μια τράπεζα που εξυπηρετούσε το ηρωικό 
γεύμα (εικ. 175, 197). 776 

 
Στις θρησκευτικές τελετές: 

Σε διάφορα ιερά έχουν βρεθεί πόδια σταθερών τραπεζών, όπως στους 
Δελφούς (εικ. 1564-1567), καθώς και πολλά ομοιώματα πήλινων τραπεζών (εικ. 1568, 
1569, 1631, 1632), που ίσως αποδίδουν κάποιες βοηθητικές τράπεζες ή τις ιερές 
τράπεζες των θεών.  

Κατά την τέλεση των θυσιών χρησιμοποιούνταν ως βοηθητικές για την 
προετοιμασία, τη σφαγή και τον τεμαχισμό του προσφερόμενου ζώου (εικ. 1586).777 Σε 
παράσταση Απουλικού κρατήρα απεικονίζεται η θυσία αίγας στο βωμό ενός ιερού του 
Διονύσου (εικ. 1606). Δίπλα από βωμό βρίσκεται τρίποδη συμποσιακή τράπεζα, ως 
βοηθητικό έπιπλο, όπου μια ιέρεια ετοιμάζεται να τοποθετήσει ένα δίσκο με 
προσφορές.778 Επίσης, μια τράπεζα βρίσκεται κοντά σε βωμό στον οποίο προσφέρεται 
σπονδή (εικ. 1585). Οι βοηθητικές αυτές τράπεζες μπορεί να βρίσκονταν στα ιερά, ως 
μέρος των σκευών τους, αλλά μπορεί και να μεταφέρονταν και από τις οικίες των 
πιστών, ιδίως σε υπαίθριες τελετές (εικ. 1570).  

Τράπεζες χρησιμοποιούνταν και από τους πιστούς779 στα γεύματα κατά 
τη διάρκεια των εορτών,780 ενώ συχνά είχαν διαμορφωθεί και ειδικές αίθουσες 
συμποσίων.781 Το μερίδιο της θεότητας αποθέτονταν στη δική της ιερή τράπεζα782 που 

                                                 
775 IG II2, 1358, col.II, line 4: « tr£peza tîi ¼rw [i kaˆ tÁi ¹rèinhi ]. »  
776 Kurtz, Boardman, (1994), σελ. 263. 
777 Αριστοφάνους, Ειρήνη, 1020-1060: «TR. 'All' e‡sw fšrwn qÚsaj t¦ mhr…' ™xelën deàr' œkfere, 

coÜtw tÕ prÒbaton tù corhgù sózetai. … TR. `H sc…za goàn ™nhmmšnh tÕn Stilb…dhn pišzei. 
Kaˆ t¾n tr£pezan o‡somai, kaˆ paidÕj oÙ de»sei.    … TR. Tautˆ dšdratai. T…qeso të mhrë 
labèn· ™gë d' ™pˆ spl£gcn' e�mi kaˆ qul»mata.  …TR. Poll¦ pr£tteij, Óstij e�. Kat£temne. IE.  
Poà tr£peza; TR. T¾n spond¾n fšre. IE. `H glîtta cwrˆj tšmnetai. » 

778 Tzannes (1997), σελ. 150-151. 
779 Gill (1991), σελ. 27. 
780 Βλ. Robertson, (1994)4, σελ. 25. 
781 IG II2, 676, 1-7 και 24-30: «[o]ƒ Ñrgeînej ™m…sqwsan tÕ ƒerÕn to[à] 'Egrštou Diogn»twi 

'Arkes…lou Melite‹ e„j dška œth  dracmîn toà ™eniautoà ™niautoà ˜k£stou, crÁsqai tîi ƒerîi 
kaˆ ta‹j o„k…a<i>j ta‹j ™nwikodomhmšnaij æj ƒerîi. … Ótan d� qÚwsin oƒ Ñrgeînej tîi ¼rwi 
toà Bohdromiînoj, paršcein DiÒgnhton t¾n o„k…an, oá tÕ ƒerÒn ™stin, ¢newigmšnhn kaˆ stšghn 
kaˆ tÕ Ñpt£nion kaˆ kl…naj kaˆ trapšzaj e„j dÚo tr…klina.» 

782 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 8,30,2: «per…boloj dš ™stin ™n taÚtV l…qwn kaˆ ƒerÕn Luka…ou 
DiÒj, œsodoj d� ™j aÙtÕ oÙk œsti· t¦ g¦r ™ntÒj ™sti d¾ sÚnopta, bwmo… tš e„si toà qeoà kaˆ 
tr£pezai dÚo …» 
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βρισκόταν μπροστά από το άγαλμά της.783 Πρόκειται για τα τραπεζώματα.784 Στην ίδια 
τράπεζα επίσης αποθέτονταν οι προσφορές που έφερναν οι πιστοί στους θεούς.785 Οι 
τράπεζες των θεών αντιμετωπίζονταν ως ιερές.786 Αυτές οι ιερές τράπεζες ήταν σύμφωνα 
με τον Gill787 οι λίθινες τράπεζες που βρέθηκαν σε ιερά, με κοιλάνσεις στην άνω 
επιφάνεια για την απόθεση των προσφορών.  
 
Διονυσιακές τράπεζες: 

Τράπεζες χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά στις υπαίθριες διονυσιακές 
εορτές, στα Λήναια.788 Στις εορτές αυτές συμμετείχαν γυναίκες (μαινάδες)789 και 
λάμβανε χώρα συμπόσιο με ιερό τραπέζι, την τράπεζα της Σεμέλης.790 Στις παραστάσεις 
απεικονίζονται ψηλές τράπεζες με στάμνους επάνω τους (εικ. 927, 1588-1594), που 
χρησιμοποιούνταν για την μετάγγιση οίνου σε αγγεία πόσης (εικ. 927, 1588-1591). 
Λειτουργούσαν με αυτό τον τρόπο σαν κυλικεία. Ακολουθείται η παλαιότερη ανατολική 
παράδοση σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούνταν τετράποδα κυλικεία κατά τη 
διάρκεια των υπαίθριων θρησκευτικών τελετών για την προετοιμασία του οίνου που θα 
προσφερόταν στη λατρευόμενη θεότητα που επιφαίνεται. πΧ Η παράδοση αυτή πέρασε 
στον ελληνικό χώρο και εφαρμόστηκε στη διονυσιακή λατρεία. Έτσι και στις ελληνικές 
παραστάσεις αποδίδεται συχνά και το άγαλμα του Διονύσου πίσω από τις τράπεζες που 
έφεραν τις στάμνους με τον οίνο και άλλες προσφορές (εικ. 927, 1589, 1590, 1591, 
1594). Εκτός από οίνο, απεικονίζονται και άρτοι και κρέατα ως προσφορές στον θεό (εικ. 
1594). 

Τράπεζες χρησιμοποιούνταν και στις τελετές των Ανθεστηρίων,791 όπου 
εορταζόταν η γέννηση του Βάκχου.792 Σε αυτές τις περιπτώσεις τοποθετούνταν επάνω σε 
τρίποδη ιερή τράπεζα το λίκνο του θεού, με τη μάσκα του εντός του (εικ. 1596, 1597). 
Μάλιστα χρησιμοποιείται και μια επιπλέον βοηθητική τρίποδη τράπεζα, μικρότερου 
μεγέθους, για την τοποθέτηση του τελετουργικού κρατήρα (εικ. 1597). Στον χου της 
οδού Πειραιώς απεικονίζεται η τελετή μύησης ενός εφήβου κατά τη διάρκεια της εορτής 

                                                 
783 Αριστοφάνους, Πλούτος, 672-681: «K¢gë kaqeÚdein oÙk ™dun£mhn, ¢ll£ ¢q£rhj cÚtra tij 

™xšplhtte Ñl…gon ¥pwqen tÁj kefalÁj tou grvd…ou, ™f' ¿n ™peqÚmoun daimon…wj ™ferpÚsai. 
”Epeit' ¢nablšyaj Ðrî tÕn ƒerša toÝj fqo‹j ¢farp£zonta kaˆ t¦j „sc£daj ¢pÕ tÁj trapšzhj 
tÁj ƒer©j. Met¦ toàto d� periÁlqe toÝj bwmoÝj ¤pantaj ™n kÚklJ,  e‡ pou pÒpanon e‡h ti 
kataleleimmšnon· œpeita taàq' ¼gizen e„j s£ktan tin£.» 

784 Gill (1991), σελ. 7-8. 
785 IG II2, 47, 1-22: «[... ™p]ˆ tÁi trapšzei t[£de]· [....`ka]rc»sion · karc»si[a  m][eg£la · karc»]sion 

e„j Ö tÕ œlaion. [... karc]»sion ›teron· kÚlix . [... metal]lik£· ¢ndriant…skoj. [... k]èqwn· 
kibètion· qumia[t][»rion mikÕn]· tripod…skoj· ¢spid…s[k][oi· ¢s]p…des meg£lai · sikÚa 
m[e][g]£[lh] ¡lÚsei dedemšnh· stleggˆj ¡l[Ú][s]e[i] dedemšnh· stleggˆj meg£lh· ˜t[š]ra ¡lÚsei 
<de>demšnh· sikÚai· kÚlix· k[è]qwn À pot»rion mikÕn· yukt»rion· peronht»r· stef£nai  
sidhr© t£de· daktÚlioj mšgaj ¡lÚsei dedemšnos· stleggˆj meg£lh· kark…noj „atrikÒj· 
maca…ria kaˆ kark…noj „atrik¦· pin£kia .MA.S.LDOG· pÚraus[t]ra· kark…noi „atrikoˆ· 
stlegg…[d]ej· daktÚlioj ¤lusin œcwn ¢n[dr]iant…skoj kaˆ AN..S..WLANOS kat[¦] tω ƒerω 
¢nagl[upt]o .S.OLTION » 

786 Gill (1991), σελ. 25. 
787 Gill (1991), σελ. 9. 
788 Simon (1930), σελ. 100,  
    Fantham., Peet – Foley , Boymel – Kampen , Pomeroy , Shapiro (2004), σελ. 123-124. 
789 Simon (1930), σελ. 100. 
790 Gill (1991), σελ. 29-30. 
791 Simon (1930), σελ. 100. Τζάχου- Αλεξανδρή (1997), σελ. 485. 
792 Ορφικοί Ύμνοι 44, 6-9: «tim¦j teuxamšnh par' ¢gauÁj Persefone…hj ™n qnhto‹si broto‹sin ¢n¦ 

triethr…daj éraj, ¹n…ka soà B£kcou gon…mhn çd‹na telîsin eÙ…erÒn te tr£pezan „d� must»ri£ 
q' ¡gn£. » 



 172

των Ανθεστηρίων, ίσως στον χώρο του ιερού του Διονύσου εν Λίμναις (εικ. 1596).793 Η 
τελετή τελείται μπροστά από μια μάσκα του θεού, ενώ χρησιμοποιείται μια τρίποδη 
«συμποσιακή» τράπεζα για να τοποθετηθεί επάνω της το λίκνο του θεού.794 Η τράπεζα 
αυτή έχει ιερό χαρακτήρα, καθώς από πάνω της ιερουργεί ο ιερέας στολίζοντας το λίκνο 
του Διονύσου. Κατά τη διάρκεια των Ανθεστηρίων τελούνταν και η τελετή της 
«Αιώρας», η οποία είχε ιδιωτικό χαρακτήρα και σχετιζόταν με την βλάστηση.795 Σε μια 
απεικόνιση της τελετής της «Αιώρας» χρησιμοποιείται και μια τράπεζα για την 
τοποθέτηση προσφορών, πίσω από την οποία κάθεται η μητέρα της κόρης που αιωρείται 
(εικ. 879).  

 
Για μαντεία: 

Οι τράπεζες χρησιμοποιούνταν από τους οιωνοσκόπους για να 
εξετάσουν τα σπλάχνα των ζώων ώστε να δουν τους οιωνούς (εικ. 1614, 1624).796 
Επίσης, στο ιερό του Ηρακλή στη Βούρα Αχαΐας έριχναν τέσσερις αστραγάλους σε 
τράπεζα κάνοντας ευχή για να μαντέψουν το μέλλον797 ή σε ένα Ιερό της Αφροδίτης για 
να διαπιστώσουν οι νέοι αν τους αγαπάνε798. 

 
Για επιτραπέζια παιχνίδια: 

Οι τράπεζες χρησιμοποιούνταν υπαίθρια από τους άνδρες για να 
παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια, όπως πεσσούς (εικ. 894, 1626, 1627). Πρόκειται για μια 
ανέμελη καθημερινή χρήση, η οποία όμως μπορεί να έχει και μαντικό χαρακτήρα, όπως 
προειπώθηκε. 
 

                                                 
793 Τζάχου- Αλεξανδρή (1997), σελ. 485. 
794 Τζάχου- Αλεξανδρή (1997), σελ. 474. 
795 Simon (1930), σελ. 99. 
796 Παυσανίου, Ελλάδος Περιήγησις, 4, 13, 2: «Ñne…ratoj Ôyij ™pigenomšnh toi£de. œdoxen ™xišnai oƒ 

mšllonti ™j m£chn kaˆ æplismšnJ tîn ƒere…wn t¦ spl£gcna ™pˆ trapšzV proke‹sqai, t¾n dš oƒ 
qugatšra » 

797 Παυσανίου, Ελλάδος Περιήγησις, 7, 25, 10: «™p…klhsij m�n kaˆ toÚtou BouraιkÒj, mante…aj d� ™pˆ 
p…nak… te kaˆ ¢strag£loij œsti <labe‹n>. eÜcetai m�n g¦r prÕ toà ¢g£lmatoj Ð tù qeù 
crèmenoj, ™pˆ d� tÍ eÙcÍ labën ¢strag£louj oƒ d� ¥fqonoi par¦ tù `Hrakle‹ 
ke‹ntai tšssaraj ¢f…hsin ™pˆ tÁj trapšzhj· ™pˆ d� pantˆ ¢strag£lou sc»mati gegrammšna ™n 
p…naki ™p…thdej ™x»ghsin œcei toà sc»matoj.» 

798 Λουκιανού, Έρωτες, 16, 415: «™peid¦n d� kaˆ mikr¦ toà p£qouj ˜autÕn ¢poboukolÁsai 
qel»seien, proseipën tÍ d� trapšzV tšttaraj ¢strag£louj LibukÁj dorkÕj ¢pariqm»saj 
diepštteue t¾n ™lp…da, kaˆ balën m�n ™p…skopa, m£lista d' e‡ pote t¾n qeÕn aÙt¾n eÙbol»seie, 
mhdenÕj ¢strag£lou pesÒntoj ‡sJ sc»mati, prosekÚnei tÁj ™piqum…aj teÚxesqai nom…zwn  e„ d', 
Ðpo‹a file‹, faÚlwj kat¦ tÁj trapšzhj ρ…yeien » 
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Στα θέατρα: 
Ιερές τράπεζες υπήρχαν και στα θέατρα, πάν στις οποίες τοποθετούνταν 

γλυκίσματα και προσφορές.799 Πριν από την εξέλιξη μάλιστα της τραγωδίας, οι 
υποκριτές τραγουδούσαν πάνω σε τράπεζες, όπως μας πληροφορεί ο Πολυδεύκης800. Σε 
μια παράσταση μια τράπεζα χρησιμοποιείται ως μέρος του σκηνικού κάποιας θεατρικής 
παράστασης (εικ. 1610) ή για να επιτελέσει την επίδειξή του ένας ακροβάτης (εικ. 1639). 

 
 

Στα εργαστήρια: 
Οι τράπεζες χρησιμοποιούνταν ευρέως και στα εργαστήρια. Οι τεχνίτες 

χρησιμοποιούσαν μεγάλες ογκώδεις τράπεζες ως πάγκους εργασίας. Σε αναθηματική 
πλάκα στην Ακρόπολη των Αθηνών αποδίδεται ο τεχνίτης πίσω από ψηλή τράπεζα (εικ. 
558). Αυτές οι τράπεζες πρέπει να ήταν ιδιαίτερα στιβαρές και σταθερές. Στην 
αγγειογραφία απεικονίζεται να στέκεται ένα παιδί επάνω σε μια τέτοια τράπεζα, 
προκειμένου να πάρει μετρήσεις ο σκυτοτόμος (εικ. 1070, 1235β). Επάνω σε μια ψηλή 
τράπεζα μια γυναίκα επεξεργάζεται μάλλον μαλλί (εικ. 1571). Ψηλή τράπεζα-πάγκο 
χρησιμοποιεί ιχθυοπώλης για να τεμαχίσει μεγάλο ψάρι (εικ. 1628). 

Χρησιμοποιούνταν όμως και χαμηλές βοηθητικές τράπεζες για να 
τοποθετούν οι τεχνίτες τα υλικά που χρησιμοποιούσαν ή τα αντικείμενα που μόλις 
κατασκεύασαν. Στα εργαστήρια κεραμικής οι αγγειογράφοι χρησιμοποιούσαν μια μικρή 
τράπεζα για να έχουν κοντά τους τα δοχεία με τα χρώματα, όταν διακοσμούσαν τα 
αγγεία (εικ. 907, 1353). Η Richter πάντως θεωρεί αυτά τα χαμηλά τετράποδα έπιπλα με 
κυρτά πόδια βάθρα και όχι τράπεζες.801 

Παραδόξως οι τράπεζες δεν χρησιμοποιούνταν από τους εμπόρους, 
ακόμα και σε υπαίθριες αγορές. Σε μια μόνο παράσταση αποδίδεται η χρήση τράπεζας 
από έναν φοροεισπράκτορα για την καταμέτρηση χρημάτων (εικ. 1552).  

 
Στον γυναικωνίτη: 

Μέσα στον οίκο η τράπεζες ήταν έπιπλο κυρίως του ανδρώνα. 
Χρησιμοποιούνταν όμως και στον γυναικωνίτη. Στην παράσταση του Ποσειδωνιακού 
κρατήρα που αποδίδει την μανία του Ηρακλή, ανάμεσα στην υπόλοιπη οικοσκευή  
αποδίδεται και μια χαμηλή συμποσιακή τράπεζα. Σε παράσταση γυναικωνίτη (εικ. 898) 
παριστάνεται μέσα στο δωμάτιο και μια τράπεζα με ένα σκύφο επάνω της. Επίσης, σε 
παράσταση προετοιμασίας γάμου δυο γυναίκες πλάθουν γλυκίσματα επάνω σε μια 
στρογγυλή τράπεζα (εικ. 534β). Σε άλλη παράσταση, μια γυναίκα έχει αποθέσει έναν 
κάλαθο επάνω σε μια τράπεζα, ενώ η ίδια πλένει σε λουτήρα (εικ. 1584). Σε άλλη 
παράσταση μια γυναίκα αποθέτει στάμνο επάνω σε τράπεζα, εντός του γυναικωνίτη ή σε 
Διονυσιακή τελετή. Μια γυναίκα επεξεργάζεται μαλλί, μάλλον γνέθει, επάνω σε ψηλή 
τράπεζα εντός του γυναικωνίτη, ενώ το παιδί της παίζει πίσω της (εικ. 1571). Οι 
αγγειογράφοι αποφεύγουν να απεικονίζουν συχνά τις τράπεζες σε παραστάσεις με 
σκηνές γυναικωνίτη, καθώς δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική η λειτουργία τους εκεί.  

 

                                                 
799 Gill (1991), σελ. 29. 
800 Πολυδεύκης, Ονομαστικόν, 4, 123. 
801 Richter (1966), σελ. 49. 
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Οι τράπεζες στους χόες με παιδιά: 
Πάρα πολύ συχνά συναντάμε τράπεζες στο περιβάλλον που παίζουν 

παιδιά. Είναι ευρύτατα διαδεδομένες οι οινοχόες με παραστάσεις παιδιών που παίζουν, 
ενώ στην άκρη αποδίδεται τμήμα μιας τράπεζας (εικ. 1598-1605). Ενίοτε τοποθετούσαν 
τα παιχνίδια επάνω τους, όπως μία σφαίρα (εικ. 1598), δώρα (εικ. 1600), κάποιο πτηνό 
(εικ. 1604, 1605) ή μια οινοχόη (εικ. 1601, 1602, 1603, 1605). Καθώς ξέρουμε ότι το 
περιβάλλον των μικρών παιδιών ήταν ο γυναικωνίτης, υποθέτουμε ότι οι τράπεζες αυτές 
βρίσκονταν στα γυναικεία δωμάτια. Οι απεικονίσεις αυτές όμως κοσμούσαν 
αποκλειστικά τελετουργικούς χόες802 που χρησιμοποιούνταν κατά την διαβατήρια εορτή 
των «Χοών»803 για την ένταξη των τρίχρονων παιδιών στην κοινωνία.804 Οι τράπεζες 
αυτές επομένως θα μπορούσαν να έχουν ιερό-τελετουργικό χαρακτήρα και να 
χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια της εορτής. 

 

                                                 
802 Ruhfel (1987), σελ. 163-173. 
803 Blank (2004), σελ. 167. 
804 Τζάχου- Αλεξανδρή (1997), σελ. 487. 
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ΤΑ ΥΠΟΠΟΔΙΑ 805 
(«θρήνυς», «θρανίον», «θρ©νον», «σφέλας», «θόρναξ», «™πίβαμα», «Øποβατόν», 
«σκολύθριον») 

 
Τα υποπόδια ήταν τα χαμηλά βοηθητικά έπιπλα των οποίων η άνω 

οριζόντια επιφάνεια λειτουργούσε για την στήριξη των ποδιών των καθισμένων ή ως 
κλίμακα για την άνοδο σε ψηλότερα έπιπλα. Είναι πάντα συνοδευτικά καθισμάτων ή 
κλινών. Στον  Όμηρο συναντάται με τον όρο «θρήνυς»806 και συνοδεύει θρόνους ή 
κλισμούς. Επίσης ο Ομηρικός όρος «σφέλας»807 ίσως υποδηλώνει κάποιο υποπόδιο. Το 
«θρανίον»808 και το «θρ©νον»809 είναι κυρίως δίφροι, αν και σύμφωνα με τους αρχαίους 
σχολιαστές και τους λεξικογράφους είναι και υποπόδια. Οι όροι: «θόρναξ»810, 
«™πίβαμα»811 και «Øποβατόν»812 σημαίνουν υποπόδιο σύμφωνα με τον Ησύχιο, αν και 
δεν συναντώνται πουθενά αλλού. Στην κλασική Αθήνα, συνήθως με τον όρο 
«σκολύθριον»813 αποδίδονται οι μικροί δίφροι, ενίοτε όμως και τα υποπόδια, σύμφωνα με 
τους αρχαίους σχολιαστές και τους λεξικογράφους. Ο όρος «Øποπόδιον» είναι ευρέως 
διαδεδομένος στην ύστερη αρχαιότητα, αλλά δεν συναντάται στην κλασική Αθήνα. 

 

                                                 
805 Richter, (1966), σελ. 49-52  
806  Ομήρου Οδύσσεια, 1, 31: «... aÙt¾n d' ™j qrÒnon eŒsen ¥gwn, ØpÕ l‹ta pet£ssaj,  kalÕn 
daid£leon· ØpÕ d� qrÁnuj posˆn Ãen.», 10, 367: «eŒse dš m' e„sagagoàsa ™pˆ qrÒnou ¢rguro»lou, 
kaloà daidalšou· ØpÕ d� qrÁnuj posˆn Ãen·», 4, 136: «›zeto d' ™n klismù, ØpÕ d� qrÁnuj posˆn 
Ãen.» και 17, 408: «ìj ¥r' œfh, kaˆ qrÁnun ˜lën Øpšfhne trapšzhj ke…menon, ú ' œpecen liparoÝj 
pÒdaj e„lapin£zwn.» και 19, 57: «…kaˆ ØpÕ qrÁnun posˆn Âke prosfuš' ™x aÙtÁj, Óq' ™pˆ mšga 
b£lleto kîaj. » 

- Ομήρου Ιλιάς, 18, 390: «•Wj ¥ra fwn»sasa prÒsw ¥ge d‹a qe£wn. t¾n m�n œpeita kaqe‹sen ™pˆ 
qrÒnou ¢rguro»lou  kaloà daidalšou· ØpÕ d� qrÁnuj posˆn Ãen» και 14, 240: «crÚseon· 
“Hfaistoj dš k' ™mÕj p£ιj ¢mfigu»eij teÚxei' ¢sk»saj, ØpÕ d� qrÁnun posˆn ¼sei, tù ken 
™pisco…hj liparoÝj pÒdaj e„lapin£zwn.» 

- Σχόλια εις την Ιλιάδα του Ομήρου, 14, 240b1: «qrÁnun: ØpopÒdion.»  
- Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 5, 20: «Ð g¦r qrÒnoj aÙtÕ mÒnon ™leuqšriÒj ™stin kaqšdra 
sÝn Øpopod…J, Óper qrÁnun kaloàntej» 

807 Ομήρου Οδύσσεια, 17, 231: «a‡ k' œlqV prÕj dèmat' 'OdussÁoj qe…oio, poll£ oƒ ¢mfˆ k£rh sfšla 
¢ndrîn ™k palam£wn pleuraˆ ¢potr…yousi dÒmon k£ta ballomšnoio. » και 18,394: «ìj ¥ra 
fwn»saj sfšlaj œllaben·» 

- Σχόλια εις την Οδύσσειαν του Ομήρου, 17, 231 «sfšla] t¦ ØpopÒdia …» 
- Ησύχιου, Λεξικόν, Σ,2867-8: «sfšlas· ØpopÒdion sfšla· ØpopÒdia» 
808 Σχόλια εις την Ειρήνην του Αριστοφάνους, 121: «qran…ou: Qr£nouj kaˆ qran£tia tapein£ tina 
difr…dia kaˆ ØpopÒdia lšgontai·» 

- Λεξικό Σουΐδας, Θ,  453: «Qran…on· qr©noj kaˆ qr£nia, tapein£ tina difr…dia kaˆ ØpopÒdia d� 
lšgontai (kaˆ ¹ par¦ tù poihtÍ qrÁnus)· » 

809 Σχόλια εις την Ιλιάδα του Ομήρου, 15, 729: «e‡rhtai d� par¦ tÕn qr©non, Ó ™sti mikrÕn 
ØpopÒdion.» 

810 Ησύχιου, Λεξικόν, Θ,647: «QÒrnax· ØpopÒdion.» 
811 Ησύχιου, Λεξικόν, Ε,4626: «™p…bama· ØpopÒdion » 
812 Ησύχιου, Λεξικόν, Υ,570: «ØpobatÒn. tÕ ØpopÒdion» 
813 Σχόλια εις τον Ευθύδημο του Πλάτωνος, 278b: «skolÚqria tapein¦ difr…a. œnioi d� ØpopÒdia. » 
- Ησύχιου, Λεξικόν, Σ,1075: «skolÚqria· tapein¦ difr…a. ØpopÒdia skolÚqrwn·» 
- Λεξικό Σουΐδας, Σ,  650: «SkolÚqria: ØpopÒdia.» 
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Υλικό κατασκευής 
Τα υποπόδια ήταν μάλλον ξύλινα,814 μιας και ως βοηθητικά έπιπλα δεν 

υπήρχε λόγος να χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους ακριβότερο και πολυτελέστερο 
υλικό. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις των λίθινων θρόνων που συνοδεύονταν από 
λίθινα υποπόδια (εικ. 542). Επίσης, σε κάποιες παραστάσεις, κυρίως του 4ου αι. πΧ, 
απεικονίζονται διακοσμημένα υποπόδια με λεπτά πόδια που ίσως ήταν μεταλλικά (εικ. 
43, 82, 92, 103β, 104, 207β, 384, 388, 389, 390, 536).  

Σπάνια και κυρίως στα πρώιμα παραδείγματα, τοποθετούνταν κάποιο 
υφασμάτινο κάλυμμα επάνω στα υποπόδια (εικ. 133, 136, 138, 149, 165, 166). 

 
 

Μέγεθος 
Τα υποπόδια ήταν επί το πλείστον χαμηλά. Σε πολλές περιπτώσεις ήταν 

ιδιαίτερα χαμηλά, γύρω στα 0,10 με 0,015μ. (εικ. 209, 429, 549, 550, 1126γ), ενώ κάποια 
ήταν ψηλότερα, γύρω στα 0,20 μ. (εικ. 311, 318, 321, 322, 342, 406β, 507, 519, 542, 
731, 905, 947, 963). Στην εικονογραφία παρατηρείται κάποια διαφοροποίηση στο 
μέγεθός τους ανάλογα με το έπιπλο που συνόδευαν. Τα υποπόδια παραπλεύρως των 
κλινών ήταν συνήθως μεγαλύτερα από αυτά που βρίσκονταν εμπρός από τα καθίσματα 
(εικ. 35, 38, 39, 40, 42, 49, 93, 133, 136, 138, 139, 143, 147, 165, 177, 216, 217, 227, 
268). Το γεγονός αυτό εξηγείται από το ότι οι κλίνες ήταν ψηλότερες από τα καθίσματα 
και από το ότι τα υποπόδια χρησιμοποιούνταν ως βαθμίδα για την άνοδο στις κλίνες. 

 
 
 

                                                 
814 Ξύλινο υποπόδιο του 7ου αι. πΧ βρέθηκε στη Σάμο. Ohly (1953), σελ. 89-93, Kopcke (1967), σελ. 127.  
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ΤΥΠΟΙ 
Η Richter815 κατατάσσει τα υποπόδια σε τρεις τύπους, με βάση τη 

διαμόρφωση των ποδιών για τους δυο πρώτους τύπους και στη μορφή τους για τον τρίτο. 
Η ίδια τυπολογία θα ακολουθηθεί, με μόνη διαφοροποίηση έναν επιπλέον διαχωρισμό 
του πρώτου τύπου. Ο τύπος 2 ίσως αποτελεί εξέλιξη του υποτύπου 1β με τον οποίο είναι 
δυνατόν να θεωρηθούν ένας ενιαίος τύπος. Διατηρούμε όμως τον διαχωρισμό για λόγους 
διευκόλυνσης.  

 
ΤΥΠΟΣ 1α΄  

Στον πρώτο τύπο η Richter κατατάσσει τα υποπόδια που έχουν ευθεία 
κάθετα  πόδια, χωρίς να διαχωρίζει τα απλά από αυτά με πόδια λέοντος. Τα υποπόδια 
αυτά σχηματίζονταν από μια οριζόντια επιφάνεια που στηριζόταν σε τέσσερα κάθετα 
απλά πόδια.816 Τα απλά υποπόδια του τύπου 1 προέρχονται από την Αίγυπτο σύμφωνα 
με τη Richter.817  Αναζητώντας όμως πρότυπα παραπέμπει σε έναν χαμηλό δίφρο (εικ. 
1369). Αντιθέτως απλά υποπόδια συναντώνται πάρα πολύ συχνά στην εικονογραφία της 
Ανατολής. Στην Ελλάδα πάντως τα υποπόδια με τέσσερα απλά κάθετα πόδια του τύπου 
1α εμφανίζονται στην ΥΓ αγγειογραφία. Διαδίδονται ιδιαίτερα από τις αρχές του β΄ 
τετάρτου ως τα τέλη του γ΄ τετάρτου του 6ου αι. πΧ. Τον 5ο αι. πΧ συναντώνται πλέον 
ελάχιστα παραδείγματα (εικ. 1194, 594, 1133, 963) και ο τύπος σχεδόν εκλείπει. 

Η οριζόντια επιφάνεια είτε εξείχε πέρα από τα πόδια (εικ. 35, 38, 39, 
40, 44, 45, 49, 50β, 59, 496, 594, 1194) είτε συχνότερα τα πόδια βρίσκονταν σύρριζα στο 
πέρας της (εικ. 41, 50-55, 136, 138, 315, 501, 503, 549, 963, 1064, 1133). Σε λίγες 
περιπτώσεις προσθέτονταν κανόνες ακριβώς κάτω από την οριζόντια επιφάνεια ή 
χαμηλότερα μεταξύ των ποδιών (εικ. 19β, 38, 1167), ώστε να σχηματιστεί ένα πλαίσιο 
που έκανε την κατασκευή στιβαρότερη.  

Τα υποπόδια του τύπου 1α΄ ήταν απλά, λιτά και ακόσμητα, ενδεικτικό 
στοιχείο του δευτερεύοντος, βοηθητικού και πρακτικού ρόλου τους. Συνήθως ήταν 
χοντρά και μάλλον είχαν ορθογώνια διατομή. Σε λίγα μόνο παραδείγματα τα υποπόδια 
αυτά είχαν λεπτά και κομψά πόδια (εικ. 59, 149, 497, 503, 1064, 1133). Διακοσμημένο 
είναι μόνο το υποπόδιο με τορνευτά πόδια και ανάγλυφες σειρήνες της εικ. 210, το οποίο 
όμως είναι πολύ πιο ύστερο από τα υπόλοιπα υποπόδια του τύπου και μετά δυσκολίας θα 
μπορούσε να ενταχθεί και αυτό στον ίδιο τύπο με τα προγενέστερά του. Μάλλον 
πρόκειται για μια ιδιαίτερη μορφή υποποδίου που προήλθε ύστερα από την επαφή με την 
Ανατολή και την ανάμειξη ελληνικών και ανατολικών στοιχείων κατά την πρώιμη 
ελληνιστική εποχή. 

Ιδιόμορφο είναι το υποπόδιο του χάλκινου ειδωλίου της ένθρονης θεάς 
της εικ. 1194, το οποίο έχει ενιαίες τις στενές πλάγιες πλευρές να εξέχουν προς τα κάτω, 
ώστε να λειτουργούν ως πόδια του επίπλου. Παρόμοια μορφή είχε το ξύλινο υποπόδιο 
του 7ου αι. πΧ που βρέθηκε στη Σάμο, αλλά έχει καταστραφεί (εικ. 1644).818 
Σχηματιζόταν από ενιαίες πλευρές και έφερε εγχάρακτη διακόσμηση που αποδίδει 
ίππους και γεωμετρικά μοτίβα. Πρόκειται για έναν διαφορετικό, πρωιμότερο τύπο 
υποποδίου. 

 

                                                 
815 Richter, (1966), σελ. 49-53 
816 εικ. 35, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49-55, 59, 133, 136, 138, 149, 315, 496, 497, 501, 503, 549, 550, 594, 

963, 1064, 1133, 1194, 1392. 
817 Richter, (1966), σελ. 50. 
818 Ohly (1953), σελ. 89-93, Kopcke (1967), σελ. 127. 
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ΤΥΠΟΣ 1β΄  
Σχεδόν παράλληλα με τα υποπόδια με επίπεδα ευθεία πόδια  

εμφανίζονται και αυτά με πόδια λέοντος.819 Η Richter μάλιστα τα θεωρεί παραλλαγή του 
ίδιου τύπου. Εμφανίζονται και αυτά κατά τον 6ο αι. πΧ και έχουν σύντομη παρουσία, 
καθώς εκλείπουν στις αρχές του 5ου αι. πΧ. 

Η οριζόντια επιφάνεια στηρίζεται σε τέσσερα πόδια, που βρίσκονται 
συνήθως στην ίδια ευθεία με το πέρας της, αν και σπάνια εξέχει εκατέρωθεν (εικ. 43, 
328). Σπάνια προστίθεται οριζόντιο στήριγμα στο μέσο περίπου του ύψους μεταξύ των 
ποδιών για την ενίσχυση του επίπλου (εικ. 322, 507, 518).  

Όσον αφορά τη διαμόρφωση των ποδιών των υποποδίων με πόδια 
λέοντος παρατηρείται μια διαφοροποίηση. Κάποια έχουν κοντά και χοντρά πόδια 
λέοντος και παχιά την οριζόντια άνω πλευρά (εικ. 42, 165, 166, 328), ενώ άλλα έχουν 
λεπτά πόδια και λεπτή την άνω πλευρά (εικ. 137, 139, 322-325, 500, 505, 518). Στη 
δεύτερη περίπτωση ίσως απεικονίζονται μεταλλικά υποπόδια ή μια πιο εκλεπτυσμένη 
μορφή ξύλινων υποποδίων. 

Κάποια υποπόδια έχουν τέσσερα κάθετα, αλλά αρκετά καμπύλα πόδια 
λέοντος (εικ. 147, 177, 328). Πρόκειται για μια ενδιάμεση, μεταβατική μορφή μεταξύ 
των πρώιμων υποποδίων με κάθετα πόδια λέοντος και των μεταγενέστερων με καμπύλα, 
λοξά πόδια λέοντος. 

 
ΤΥΠΟΣ 2  

Στον τύπο 2 κατατάσσονται τα υποπόδια με τέσσερα καμπύλα πόδια 
που ξεκινούν λοξά από πάνω και λίγο πριν τη μέση του ύψους τους κάμπτονται προς τα 
έξω. Απολήγουν τέλος σε πόδι λέοντος, στραμμένα προς τη μακριά πλευρά του 
επίπλου.820 Η καμπή αυτή των ποδιών παριστάνει το γόνατο των ποδιών λέοντος και 
μάλλον ήταν ορατή μόνο στη στενή πλευρά του υποποδίου.821 Σε ορισμένες παραστάσεις 
όμως τα πόδια λέοντος μοιάζουν στραμμένα προς τη στενή πλευρά, ώστε η κάμψη να 
είναι ορατή στην μακριά πλευρά του επίπλου (εικ. 81, 82,93, 103β, 115, 159, 175, 942, 
161, 1164, 1645, 1649). Αυτή η διαφοροποίηση ίσως οφείλεται στις εικονογραφικές 
συμβάσεις των αγγειογράφων που δεν μπορούσαν να αποδώσουν την άλλη πλευρά των 
ποδιών.  

Τα υποπόδια με καμπύλα πόδια λέοντος εμφανίστηκαν στα τέλη του 6ου 
με αρχές του 5ου αι. πΧ (εικ. 147, 159, 188, 191, 519), όταν έπαψαν να εμφανίζονται 
αυτά με κάθετα ευθεία πόδια με πέλμα λέοντος στην απόληξη. Λαμβάνοντας υπ’ όψη το 
κοινό χαρακτηριστικό του σχήματος ποδιών λέοντος και την εξαφάνιση των πρώτων τη 
στιγμή της εμφάνισης των δεύτερων, συμπεραίνουμε ότι ίσως πρόκειται για μια εξέλιξη 

                                                 
819 εικ. 42, 43, 137, 139, 143, 145β, 165, 166, 311, 321-325, 328, 500, 505, 507, 518. 
820 εικ. 61, 62, 77, 78, 80, 81, 82, 86, 90, 92, 93, 97, 98, 100, 103β, 104-107, 147, 159, 175, 188, 191, 195, 

200, 205, 206, 207β, 209, 214, 215, 227, 233, 236, 248, 249, 260, 370, 374-377, 379, 379β, 380, 382, 
383, 384, 386-390, 401β, 404, 409, 411, 415, 416, 422, 424, 426, 427, 429-433, 436, 437, 439, 440, 441, 
443, 446, 447, 450, 451, 454, 457, 459, 460, 461, 463-467, 469-485, 488, 491-495, 519, 533, 536, 537, 
538, 539β, 540, 541, 542, 565, 656, 702, 731, 756, 757, 760, 762, 794, 804, 829831, 832, 842, 905, 947, 
968, 969, 971, 972, 974, 976, 977, 979, 984, 998, 999, 1004, 1008, 1010-1013, 1015, 1017, 1018, 1023, 
1024, 1025, 1027, 1029, 1030, 1031, 1033, 1036, 1038, 1044, 1048, 1049, 1161, 1165, 1168, 1170, 1172, 
1174, 1177, 1178, 1179, 1181-1184, 1186, 1187, 1645-1648. 

821 Τη διαμόρφωση των ποδιών την παρατηρούμε στο υποπόδιο του αγάλματος ένθρονης θεάς (εικ. 159), 
καθώς και στις παραστάσεις της αγγειογραφίας και στα επιτύμβια ανάγλυφα που τα αποδίδουν με 
προοπτική (εικ. 77, 78, 80, 86, 90, 92, 97, 100, 104, 109, 205, 206, 209, 215, 370, 374, 376, 377, 379, 
379β, 380, 382, 384, 386-390, 401β, 409, 415, 416, 22, 424, 426, 427, 430, 433, 436, 439, 441, 446, 448, 
457, 459, 463-467, 470, 472, 474-481, 484, 485, 488, 519, 533, 534β, 535-542, 731, 757, 804, 829, 831, 
832, 964β, 968, 969, 971, 972, 974, 1004, 1008, 1012, 1170, 1172, 1177, 1179, 1183, 1646).  
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του τύπου 1β΄. Προτιμήθηκε όμως ο διαχωρισμός τους, καθώς φαίνεται μεγάλη η 
διαφορά στη διαμόρφωση των ποδιών.822 

 Στη στενή πλευρά των υποποδίων, κυρίως στις αρχές του 5ου αι. πΧ, 
εμφανιζόταν μεταξύ των ποδιών μόνο ένας οριζόντιος κανόνας που αποδίδει την πλάγια 
πλευρά της άνω οριζόντιας επιφάνειας (εικ. 61, 62, 195, 233, 379, 379β, 380, 387, 390, 
409, 947, 976, 1140). Συχνότερα, αντί του κανόνα, διαμορφώνεται ανάστροφο τρίγωνο 
με ακμή προς τα κάτω, που πολλές φορές εκτεινόταν σε όλο το κενό μεταξύ των ποδιών 
(εικ. 104, 105, 109, 188, 200, 205, 206, 207β, 215, 227, 236, 248, 249, 260, 389, 401β, 
404, 416, 422, 440, 443, 495, 534β, 535, 536, 539β, 540, 1039). Αρκετές φορές και 
κυρίως τον 4ο αι. πΧ η ακμή εξομαλύνεται και αντί για ανάστροφο τρίγωνο σχηματίζεται 
μια καμπύλη επιφάνεια (εικ. 90, 274, 477, 493, 534β, 538, 656, 757, 760, 829, 830, 905, 
964β, 977, 1029, 1031, 1165). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο οριζόντιος κανόνας 
σχηματίζει ελαφρά κύρτωση προς τα κάτω (εικ. 379β, 380, 429, 1030, 1648). Σε 
ορισμένα παραδείγματα το αποτέλεσμα είναι πιο κομψό καθώς αναπτύσσεται προς τα 
κάτω διακόσμηση με κισσόφυλλο ανάμεσα στα πόδια (εικ. 209, 383, 392, 433, 438, 441, 
447, 472, 565, 998, 999, 1174, 1651). Σε αρκετά παραδείγματα του 4ου αι. πΧ τα πόδια 
αναπτύσσουν από μία σπείρα ψηλά που ξεδιπλώνεται για να συνεχίσει ως καμπύλο πόδι 
προς τα κάτω (εικ. 92, 104, 105, 384, 388, 389, 415, 536, 537, 538, 539β, 540). Ανάμεσα 
στις δυο σπείρες των ποδιών σχηματίζεται ανάστροφο τρίγωνο με ακμή προς τα κάτω 
(εικ. 104, 105, 389, 536, 538, 539β, 540) ή ανθέμιο (εικ. 92, 384). Σπάνια υπάρχει στη 
στενή πλευρά του επίπλου οριζόντιο στήριγμα μεταξύ των ποδιών στο ύψος της καμπής 
τους (εικ. 415, 519, 1140, 1649). Σε πολλά παραδείγματα του 4ου αι. πΧ και κυρίως στις 
επιτύμβιες στήλες, οι πλάγιες στενές πλευρές των υποποδίων αποδίδονται συμπαγείς, 
σχηματισμένες μάλλον από σανίδα, κομμένη έτσι ώστε το περίγραμμα να σχηματίζει τα 
καμπύλα πόδια λέοντος.823 Σε λίγα παραδείγματα οι στενές πλευρές ήταν συμπαγείς μόνο 
ψηλά, ενώ χαμηλά εξείχαν τα λεπτά πόδια λέοντος (εικ. 379, 387, 731, 831). 

Η μακριά τους πλευρά ήταν πολύ απλή με ένα ή σπανιότερα 
περισσότερα οριζόντια στηρίγματα μεταξύ των ποδιών.824 Σε μερικά υποπόδια 
διακρίνεται οριζόντιος κανόνας ακριβώς κάτω από την άνω επιφάνεια, που ίσως 
σχημάτιζε οριζόντιο πλαίσιο (εικ. 77, 78, 430, 448, 457, 519, 536, 1172, 1183). Τον 4ο 
αι. πΧ προστέθηκε διακόσμηση στο κενό μεταξύ του οριζόντιου στηρίγματος και της 
άνω επιφάνειας (εικ. 86, 92, 207β, 388, 389, 390, 392, 415, 416, 536, 537, 538, 540, 831, 
1165, 1168). Σε ορισμένες περιπτώσεις δίνεται η εντύπωση ότι είχαν συμπαγείς κυρτές 
πλευρές που ακολουθούν το περίγραμμα των ποδιών.825  

Ενώ αρχικά τα πόδια λέοντος αποδίδονταν χοντρά, με ρεαλιστικές 
λεπτομέρειες και με πιο έντονη καμπή (εικ. 77, 78, 86, 188, 200, 227, 248, 377, 404, 519, 
702, 905, 947, 1164), στην πορεία γίνονται πιο σχηματοποιημένα και πιο λεπτά.  

Από τα τέλη του 5ου αι. πΧ τα υποπόδια με κεκαμμένα πόδια λέοντος 
αρχίζουν να έχουν ιδιαίτερα μεγάλο μήκος (εικ. 81, 86, 90, 92, 93, 98, 1648).826 Ενίοτε 

                                                 
822 Η Richter πάντως δεν συνδέει του δυο τύπους. Για τα υποπόδια με πόδια λέοντος παρατηρεί μόνο ότι 

είναι πιο ελκυστικά και ταιριάζουν πιο αρμονικά με τα καθίσματα και τις κλίνες, από ότι αυτά με 
επίπεδα πόδια. Θεωρεί μάλιστα ότι βασίζονται σε πρότυπο προερχόμενο από την Αίγυπτο, αντί να τα 
θεωρήσει εγχώρια εξέλιξη του πρωιμότερου τύπου.  Richter, (1966), σελ. 50-51. 

823 εικ. 214, 370, 374, 375, 382, 386, 411, 424, 426, 427, 430, 432, 436, 437, 439, 446, 448, 450, 454, 457, 
459, 460, 461, 463-467, 469, 470, 471, 475, 476, 478-485,  488, 491, 492, 533, 542, 968, 969, 971, 972, 
974, 980-985, 1008, 1010-1013, 1015, 1017, 1018, 1023, 1024, 1025, 1027, 1036, 1038, 1048, 1049, 
1170, 1172, 1177, 1178, 1179, 1181-1184, 1186, 1648. 

824 εικ. 81, 82, 86, 92, 93, 100, 103β, 104, 105, 106, 109, 1115, 175, 205, 206, 207β, 379β, 380, 384, 387, 
388, 389, 390, 392, 415, 416, 519, 536, 538, 539β, 540, 542, 731, 831, 1168, 1646, 1647. 

825 εικ. 100, 104, 379, 387-390, 392, 409, 427, 446, 459, 536, 538, 539β, 540, 831, 1165, 1168. 
826 Richter, (1966), σελ. 51. 
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στην εικονογραφία εκτείνονται σε όλο το μήκος των παράπλευρων κλινών (εικ. 97, 104, 
105, 106, 205, 207β, 829, 1649). Η επιμήκυνσή τους αυτή οφείλεται σε  πρακτικούς 
λόγους, καθώς με τον τρόπο αυτό ήταν δυνατόν να στηρίζουν τα πόδια τους στο ίδιο 
υποπόδιο δυο συμποσιαστές καθισμένοι στην ίδια κλίνη, μιας και από τον 4ο αι. πΧ οι 
άνδρες προτιμούσαν να συμποσιάζουν στις κλίνες καθισμένοι, ενώ πριν τα πόδια τους τα 
στήριζαν σε υποπόδια μόνο οι γυναίκες. Επίσης, με το μακρύ υποπόδιο ο ανακεκλιμένος 
δεν έψαχνε να το βρει όταν κατέβαινε από την κλίνη. Λειτουργούσε δηλαδή ως μια 
βαθμίδα που εκτεινόταν κατά μήκος μεγάλου μέρους της κλίνης. 

Εκτός από τα τετράποδα ορθογώνια υποπόδια, σε δυο παραστάσεις 
αποδίδονται κυκλικά τρίποδα υποπόδια με καμπύλα πόδια λέοντος (εικ. 42, 195). Στη 
λακωνική κύλικα της εικ. 42 με συμποσιαστές, το υποπόδιο έχει οριζόντια κυκλική άνω 
επιφάνεια και τρία κάθετα, ελαφρώς κεκαμμένα πόδια με απολήξεις πέλματος λέοντος. 
Στον αττικό ερυθρόμορφο κρατήρα της εικ. 195, η κλίνη του Ηρακλή έχει παραπλεύρως 
ένα υποπόδιο με κυκλική μάλλον οριζόντια επιφάνεια, κυρτό, ίσως ημισφαιρικό κάτω 
τμήμα και έντονα καμπύλα πόδια λέοντος.  

 
 

ΤΥΠΟΣ 3  
Στο τύπο 3827 κατατάσσονται τα υποπόδια που έχουν ορθογώνιο 

παραλληλεπίπεδο σχήμα, με συμπαγείς πλευρές, χωρίς πόδια.828 Αν και η μορφή τους 
είναι απλή, σε λίγα παραδείγματα αποδίδεται διακοσμημένη η πλάγια πλευρά τους (εικ. 
498, 513, 514, 539). Σε ένα παράδειγμα απεικονίζεται να έχει κενό στο κέντρο (εικ. 222) 
και ίσως αποδίδεται κιβωτιόσχημο υποπόδιο σχηματιζόμενο από πλαίσια (εικ. 1167). Τα 
εν λόγω υποπόδια ως επί το πλείστον ήταν ιδιαίτερα χαμηλά (εικ. 235, 408, 504, 513, 
520, 525, 531, 619, 632, 645, 826).829 Κατά τον 4ο αι. πΧ γίνονται ιδιαίτερα επιμήκη, 
όπως αυτά του τύπου 2 με κεκαμμένα πόδια λέοντος (εικ. 95, 101). 

Απλά ορθογώνια υποπόδια με συμπαγής πλευρές εμφανίζονται σε όλη 
την Ανατολή και από εκεί μάλλον πέρασε ο τύπος στην Ελλάδα. Σε μυκηναϊκούς 
θαλαμοειδείς τάφους βρέθηκε ο ελεφαντοστέινος διάκοσμος υποποδίων με διακόσμηση 
σπειρών (εικ. 1643). Ίσως διακοσμούσαν συμπαγή ορθογώνια υποπόδια, εκτός και αν 
είχαν ξύλινα πόδια που έχουν αποσυντεθεί. Στην αγγειογραφία πρωτοεμφανίζονται από 
τα μέσα του 6ου αι. πΧ (εικ. 159, 216, 217, 313) και διαδίδονται κατά τους 5ο και 4ο αι. 
πΧ. Η διάδοσή τους συμπίπτει με την χρονική περίοδο που έπαψαν να εμφανίζονται τα 
απλά υποπόδια με ευθεία κάθετα πόδια (του τύπου 1α). Καθώς οι δυο τύποι έχουν ως 
κοινό χαρακτηριστικό την απλότητα και την λιτότητα, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε 
ότι τα υποπόδια του τύπου 3 αντικατέστησαν τα πρωιμότερα του τύπου 1α. Θα μπορούσε 
τέλος να υποστηριχτεί ότι τα υποπόδια αυτά ανήκουν σε έναν κοινό τύπο απλών 
υποποδίων που κατά την εξέλιξή τους απλοποιήθηκαν περαιτέρω αφαιρώντας τα πόδια. 
Οι διαφορές των δυο τύπων όμως είναι τόσο μεγάλες που δύσκολα μια τέτοια υπόθεση 
είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή. 

 
 

                                                 
827 Richter, (1966), σελ. 51. 
828 εικ. 95, 101, 159, 197, 216, 217, 220, 222, 233, 253, 268, 313, 327, 342, 363, 364, 402, 406β, 408, 498, 

504, 509, 513, 514, 520, 525, 531, 567, 569, 570, 600, 619, 632, 645, 650, 673, 826, 992, 1026, 1130, 
1167, 1167β, 1227, 1534. 

829 Βλ. ιδιαίτερα την παράσταση της εικ. όπου συνυπάρχει ένα κιβωτιόσχημο χαμηλό υποπόδιο με ένα 
ψηλότερο με πόδια λέοντος. 
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ΧΡΗΣΗ 
Συνοδευτικά των κλινών: 

Τα υποπόδια χρησιμοποιούνταν είτε ως βαθμίδα για την άνοδο σε ένα 
ψηλότερο έπιπλο, είτε για να στηρίζουν τα πόδια τους οι καθισμένοι, όταν το κάθισμά 
τους ήταν ψηλό, ώστε να μην κρέμονται τα πόδια τους στον αέρα.830 Ένα έπιπλο που 
λόγω του ύψους του ήταν δύσκολα προσβάσιμο ήταν η κλίνη. Γι’ αυτό το λόγο τα 
υποπόδια συνόδευαν συχνά τις κλίνες, ώστε να διευκολύνεται η άνοδος σε αυτές. 
Συχνότερα, τα υποπόδια αποδίδονται να βρίσκονται στο κέντρο της κλίνης.831 Μπορεί 
όμως να πρόκειται για εικονογραφική σύμβαση και να αποδίδονται στο κέντρο, κάτω 
από την τράπεζα, για λόγους συμμετρίας. Ορισμένες φορές όμως τα υποπόδια 
αποδίδονται κοντά στο άκρο της κλίνης, προς την πλευρά των ποδιών των 
ανακεκλιμένων,832 θέση που θα διευκόλυνε την κάθοδο των ανακεκλιμένων.  

Παρατηρούμε πάντως ότι συνοδεύουν εξίσου τις ψηλές πολυτελείς 
κλίνες τύπου 2α με τορνευτά πόδια833 και τύπου 3α με διακοσμημένα ορθογώνια 
πόδια,834 όπως και του τύπου 3β με ακόσμητα ορθογώνια πόδια.835 Αντιθέτως δεν 
χρησιμοποιούνται ποτέ με τις χαμηλότερες και απλούστερες κλίνες τύπου 2β με 
τορνευτά πόδια όπως των δίφρων ή τύπου 3γ με πόδια παρόμοια των κλισμών.  

Τα υποπόδια συνόδευαν τις κλίνες που χρησιμοποιούνταν στους 
ανδρώνες για τα συμπόσια836 και τα γεύματα,837 αλλά και τις κλίνες που βρίσκονταν στον 
γυναικωνίτη.838 Επειδή οι Έλληνες είχαν τη συνήθεια να βγάζουν τα υποδήματά τους 
όταν ανέβαιναν στις κλίνες, απεικονίζονται συχνά τα υποδήματα των ανακεκλιμένων 
επάνω στα υποκείμενα των κλινών υποπόδια (εικ. 42, 43, 95, 191, 209, 233). Σύμφωνα 
με τον Blank το υποπόδιο ήταν το σκαμνί που χρησιμοποιούνταν κυρίως για να 
τοποθετούνται επάνω του τα υποδήματά ή για να στηρίζονται τα πόδια του 
καθισμένου.839 Σε μια περίπτωση μάλιστα ο ανακεκλιμένος Αχιλλέας έχει αποθέσει πάνω 
στο υποπόδιο της κλίνης του την περικεφαλαία του (εικ. 143). Τα υποπόδια θεωρούνταν 
συνοδευτικό έπιπλο των κλινών σε τέτοιο βαθμό, που συνόδευαν σε ορισμένες 
περιπτώσεις ακόμα και τις κλίνες πρόθεσης νεκρών,840 όπως και τις λίθινες κλίνες στους 
τάφους (εικ. 210), χωρίς να έχουν πρακτική λειτουργία.  

 

                                                 
830 Το πόσο άκομψο ήταν να κρέμονται τα πόδια των καθισμένων γίνεται αντιληπτό από τις περιπτώσεις 

που δεν αποδίδεται κάποιο υποπόδιο να συνοδεύει τις κλίνες (εικ. 74, 91, 100, 102). 
831 εικ. 35, 38-45, 49-55, 59, 80, 81, 82, 86, 90, 92, 93, 97, 98, 101, 103β, 104, 105, 106, 133, 136, 138, 

139, 143, 145β, 149, 175, 177, 188, 191, 200, 205, 207β, 210, 214, 227, 233, 236, 248, 249, 260, 268, 
274. 

832 εικ. 61, 62, 77, 137, 159, 165, 166, 216, 217, 220, 222. 
833 εικ. 35, 38-45, 49-55, 59, 61, 62, 77, 78, 81, 97, 98, 109. 
834 εικ. 133, 136-139, 143, 145β, 147, 149, 159, 165, 166, 175, 177, 178, 188, 191, 200, 209, 210, 214. 
835 εικ. 216, 217, 220, 222, 227, 233, 236, 248, 249, 260, 268, 274. 
836 εικ. 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50, 50β, 51, 52, 53, 54, 133, 137, 138, 139, 159, 200, 220, 133, 236, 248, 249, 

260, 268, 274. 
837 εικ. 44, 45, 49, 55, 59, 97, 98, 109, 136, 143, 149, 165, 166, 175, 191, 214, 216, 217, 222, 227. 
838 εικ. 61, 77, 78, 80, 81, 90, 103β, 188, 205. 
839 Blank (2004), σελ. 55. 
840 εικ. 145β, 147, 177, 178. 
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Συνοδευτικά των καθισμάτων: 
Συχνότερα τα υποπόδια συνόδευαν κάποιο κάθισμα προκειμένου να 

στηρίξουν επάνω τους οι καθισμένοι τα πόδια τους και να καθίσουν έτσι πιο αναπαυτικά 
και πιο κόσμια. Συνόδευαν σχεδόν πάντα τους θρόνους,841 που ήταν τα ψηλότερα 
καθίσματα.842 Αν και συνήθως ήταν ξεχωριστά έπιπλα από τους θρόνους, αρκετές φορές 
και ιδιαίτερα στα πρώιμα παραδείγματα, ήταν ενιαία με αυτούς (εικ. 311, 569, 570). Στην 
Οδύσσεια843 μάλιστα αναφέρεται ότι ο αγαπημένος θρόνος της Πηνελόπης ήταν ξύλινος 
και ενιαίος με το υποπόδιο.844 Για τεχνικούς λόγους τα υποπόδια ήταν σύμφυτα κυρίως 
στους λίθινους θρόνους.845 Εκτός από τους θρόνους συνόδευαν και άλλα καθίσματα, 
ιδίως όταν αυτά ήταν ψηλά ή υπήρχε η πρόθεση να τιμηθεί ή να νιώσει πιο άνετα ο 
καθισμένος. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα καθίσματα έχουν λειτουργία αντίστοιχη  του 
θρόνου. Έτσι συναντώνται συχνά κλισμοί846 και δίφροι847 με υποπόδιο, ενώ σπανιότερα 
δίφροι οκλαδίες.848 Συνήθως τα υπόλοιπα καθίσματα αποδίδονται σε επιτύμβιες 
στήλες,849 που ίσως οφείλεται στην πρόθεση των συγγενών να τιμήσουν και να 
προβάλλουν το νεκρό τους. Συχνότερα τα υποπόδια συνοδεύουν άλλα καθίσματα τον 4ο 
αι. πΧ,850 γεγονός που μας δείχνει ότι την εποχή αυτή διευρύνεται η χρήση τους και 
γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλή. Τα υποπόδια χρησιμοποιούνται και για την στήριξη των 
ποδιών των καθισμένων στις κλίνες,851 παρόλο που αρχικός σκοπός χρήσης τους ήταν 
διαφορετικός. 

                                                 
841 Αθήναιου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστων, 5, 20: «Ð g¦r qrÒnoj aÙtÕ mÒnon ™leuqšriÒj ™stin 

kaqšdra sÝn Øpopod…J, Óper qrÁnun kaloàntej» 
842 Υποπόδια με θρόνους: εικ. 19β, 107, 175, 197, 205, 312, 313, 315, 318, 321-325, 327, 342, 348, 362, 

363, 364, 370, 371, 374, 376-380, 382, 383, 384, 386-390, 401β, 402, 404, 496, 497, 498, 500-505, 507, 
509, 513, 514, 518, 519, 520, 525, 531, 533, 534β, 535-538, 539β, 540, 541, 542, 549, 550, 565, 566, 
567, 569, 570. 

-  Υποπόδια με θρόνους-δίφρους: εικ. 406β, 408, 409, 411, 415, 416, 422, 424, 426, 427, 429-433, 436-
448, 450, 451, 454-457, 459, 460, 461, 463-488, 491-495. 

843 Ομήρου Οδύσσεια, 19, 55-7: «…kaˆ ØpÕ qrÁnun posˆn Âke prosfuš' ™x aÙtÁj, Óq' ™pˆ mšga 
b£lleto kîaj. » 

844 Ο Σακελλαράκης πιστεύει ότι περιγράφεται καλύτερα ένα μυκηναϊκό υποπόδιο. Sakellarakis (1996), 
σελ. 110. 

845 Παυσανία, Ελλάδος Περιήγησις, 8, 37, 3: « qeîn d� aÙt¦ t¦ ¢g£lmata, Dšspoina kaˆ ¹ Dhm»thr 
te kaˆ Ð qrÒnoj ™n ú kaqšzontai, kaˆ tÕ ØpÒqhma tÕ ØpÕ to‹j pos…n ™stin ˜nÕj Ðmo…wj l…qou·» 

846 εικ. 253, 388, 534β, 540, 594, 600, 619, 632, 645, 650, 656, 673, 702, 731, 735, 756, 757, 760, 762, 792, 
804, 826, 829, 831, 832, 836, 839, 842, 844, 905, 906, 941, 942, 963, 964α, 964β, 968, 969, 971, 972, 
974, 976, 977, 980-985, 992, 998, 999, 1004, 1008-1013, 1015, 1017, 1018, 1023-1040, 1044, 1048-
1052, 1057. 

847 εικ. 107, 215, 534β, 540, 560, 964β, 1126γ, 1130, 1133, 1140, 1155, 1157, 1158, 1161, 1164, 1165, 
1167-1169, 1170, 1172, 1174, 1175, 1177-1184, 1186, 1187, 1188, 1194, 1227. 

848 εικ. 1392, 1534, 1552. 
849 Υποπόδια με θρόνους: εικ. 370, 371, 374-377, 382, 383, 565, 566, 567.  
-  Υποπόδια με θρόνους-δίφρους: εικ. 424, 426, 427, 429-433, 436-448, 450, 451, 454-457, 459, 460, 461, 

463-488, 491-495. 
- Υποπόδια με κλισμούς: εικ. 756, 757, 760, 762, 794, 832, 836, 839, 842, 844, 976, 977, 980-985, 992, 

998, 999, 1004, 1008-1013, 1015, 1017, 1018, 1023-1040, 1044, 1048-1052, 1057. 
- Υποπόδια με δίφρους: εικ. 1170, 1172, 1174, 1175, 1177-1184, 1186, 1187, 1188. 
850 - Υποπόδια με κλισμούς: εικ. 388, 534β, 540, 826, 829, 831, 964α, 992. 
- Υποπόδια με δίφρους: εικ. 107, 215, 534β, 540, 560, 964β, 1155, 1157, 1158, 1161, 1164, 1165, 1167-

1169. 
- Υποπόδια με δίφρους οκλαδίες: 540. 
851 εικ. 35, 61, 80, 82, 86, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 100, 101, 104, 105, 106, 109, 159, 188, 207β, 214, 216, 

217, 233. 
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Συμβολικός ρόλος: 
Το υποπόδιο δεν ήταν κύριο ούτε απαραίτητο έπιπλο. Αποσκοπούσε 

μόνο στο να κάνει το κάθισμα πιο άνετο. Συνεπώς δεν ήταν απαραίτητο να το αγοράσει 
κάποιος που δεν είχε οικονομική άνεση. Η χρήση του επομένως θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως δείγμα πολυτέλειας. Αυτός είναι ο λόγος που συνοδεύει κυρίως θρόνους και 
κλίνες, έπιπλα δηλαδή που λειτουργούσαν ως σύμβολα πολυτέλειας, τιμής και εξουσίας. 
Επομένως η χρήση υποποδίου είναι δηλωτική πλούτου, ισχύος και αξιώματος. Έτσι, 
απεικονίζονται να χρησιμοποιούνται από καθισμένους θεούς, όπως ο Δίας (εικ. 311, 315, 
316, 318, 321-325, 342, 379β, 384, 401β, 416, 496, 497, 498, 500-505, 509, 520, 525, 
539β, 549, 1392), ο Ποσειδών (εικ. 514) ή ο Άδης (εικ. 328, 390) και θεές (εικ. 348, 362, 
378, 507, 519, 569, 570, 1194), όπως η Ήρα (εικ. 315, 322, 384, 496, 509, 541), η 
Κυβέλη (εικ. 533) ή η Περσεφόνη (εικ. 536, 328, 390). Σε υποπόδιο στηρίζουν τα πόδια 
τους και οι καθισμένοι βασιλείς (εικ. 379, 992), όπως ο Μίδας (εικ. 404), ο Αίγισθος (εικ. 
531, 550), ο Πρίαμος (εικ. 1064), ο Κροίσος (εικ. 513) ή ο Δαρείος (εικ. 540) και 
βασίλισσες όπως η Ελένη (εικ. 1133), η Πηνελόπη (εικ. 1126γ), η Λαοδάμεια (εικ. 535), 
η Διηάνειρα (εικ. 411) ή η Ανδρομέδα (εικ. 387). Υποπόδιο χρησιμοποιεί και κάποιος 
δάσκαλος μουσικής που κάθεται σε κλισμό (εικ. 905). Το υποπόδιο σε αυτή την 
περίπτωση δίνει κύρος στο δάσκαλο και λειτουργεί ως σύμβολο ιεραρχίας.  

 
Χρήση από γυναίκες: 

Τα υποπόδια τα χρησιμοποιούσαν συχνότερα για να στηρίξουν τα πόδια 
τους οι γυναίκες, είτε κάθονταν σε κλίνη,852 είτε σε κάποιο κάθισμα.853 Δεδομένου ότι οι 
γυναίκες είχαν συνήθως χαμηλότερο ύψος από τους άνδρες, είχαν περισσότερο ανάγκη 
τα υποπόδια. Το επέβαλαν και λόγοι σεμνότητας όμως, αφού δεν ήταν κομψό να 
κρέμονται τα πόδια τους από το κάθισμα. Ως σύμβολο κύρους λειτουργεί η χρήση 
υποποδίου στις επιτύμβιες στήλες από τις κυρίες του οίκου.854 Χρησιμοποιούνται επίσης 
από γυναίκες στον γυναικωνίτη,855 καθώς καλλωπίζονται ή ασχολούνται με οικιακές 
εργασίες. Στον γυναικωνίτη, η χρήση υποποδίου ίσως υποδηλώνει την θέση των κυριών 
του οίκου και τις διαχωρίζει με αυτό τον τρόπο από τις υπηρέτριες. Παρομοίως, οι νύφες 
αποδίδονταν καθισμένες με τα πόδια τους στηριγμένα σε υποπόδιο, για να εξυψωθούν 
από τον δευτερεύοντα ρόλο της κόρης σε αυτόν της κυρίας.856  

 

                                                 
852 εικ.61, 80, 90, 93, 100, 103β, 109, 159, 188, 214, 216, 217, 233. 
853 εικ. 19β, 90, 107, 197, 205, 215, 253, 327, 363, 364, 370, 371, 374-377, 380, 382, 383, 386, 388, 389, 

406β, 408, 409, 415, 422, 424, 426, 427, 429-433, 436-448, 450, 451, 454-457, 459, 460, 461, 463-
488, 491-495, 518, 534β, 537, 538, 539, 565, 566, 567, 594, 600, 619, 645, 656, 673, 702, 731, 735, 
756, 757, 760, 762, 794, 804, 826, 829, 831, 832, 836, 839, 842, 844, 906, 941, 942, 947, 964β, 968, 
969, 974, 976, 977, 982, 998, 999, 1008, 1010, 1011, 1013, 1015, 1018, 1023-1029, 1031, 1032, 1034, 
1037, 1048-1055, 1057, 1130, 1133, 1140, 1155, 1157, 1133, 1158, 1161, 1164, 1167, 1172, 1174, 
1175, 1177-1184, 1186, 1187, 1188, 1227. 

854 εικ. 370, 371, 374-377, 382, 383, 424, 426, 427, 429-433, 436-448, 450, 451, 454-457, 459, 460, 461, 
463-488, 491-495, 518, 565, 566, 567, 756, 757, 760, 762, 794, 832, 836, 839, 842, 844, 968, 969, 
974, 976, 977, 982, 998, 999, 1008, 1010, 1011, 1013, 1015, 1018, 1023-1029, 1031, 1032, 1034, 
1037, 1048-1054, 1057, 1172, 1174, 1175, 1177-1184, 1186, 1187, 1188. 

855 εικ. 406β, 408, 534β, 594, 600, 619, 645, 656, 673, 702, 735, 831, 941, 942, 947, 1130, 1133, 1140, 
1155, 1157, 1158, 1167, 1227, 1646. 

856 εικ. 90, 380, 386, 389, 415(;), 422(;), 534β, 539(;), 1130. 
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Χρήση από άνδρες: 
Αν και το υποπόδιο θα μπορούσε να θεωρηθεί έπιπλο του γυναικωνίτη, 

που το χρησιμοποιούσαν οι κυρίες του οίκου, ήταν βασικό έπιπλο του ανδρώνα, το οποίο 
συνόδευε τις κλίνες συμποσίου.857 Υποπόδια χρησιμοποιούν σε λίγες περιπτώσεις για να 
στηρίξουν τα πόδια τους και καθισμένοι άνδρες.858 Υποπόδιο χρειάζονταν για να μην 
κουράζονται τα πόδια τους οι γέροντες, λόγω ηλικίας. Στα επιτύμβια ανάγλυφα 
απεικονίζονται καθισμένοι άνδρες να χρησιμοποιούν υποπόδιο, προκειμένου να 
αποδοθεί κύρος στον καθισμένο ή για να υποδηλωθεί η προχωρημένη γεροντική ηλικία 
του.859 

 
 
  

                                                 
857 εικ. 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50, 50β, 51, 52, 53, 54, 133, 137, 138, 139, 159, 200, 220, 133, 236, 248, 249, 

260, 268, 274. 
858 εικ. 540, 971, 972, 980, 981, 984, 984, 985, 1004, 1009, 1012, 1017, 1030, 1033, 1035 1036, 1044, 

1064, 1167β, 1168, 1169, 1170. 
859 εικ. 971, 972, 980, 981, 984, 984, 985, 1004, 1009, 1012, 1017, 1030, 1033, 1035 1036, 1044, 1170. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Παρατηρώντας κάποιος την αρχαία ελληνική εικονογραφία 

αντιλαμβάνεται αμέσως ότι οι επιπλοποιοί είχαν τις τεχνικές γνώσεις, τις καλλιτεχνικές 
ικανότητες και την αισθητική καλλιέργεια ώστε να κατασκευάζουν όμορφα και κομψά 
έπιπλα, είτε περίτεχνα, πολυτελή και πολύπλοκα ήταν αυτά, είτε λιτά και απλά.860  

Για την κατασκευή των επίπλων χρησιμοποιούνταν ως υλικό 
κατασκευής κυρίως το ξύλο861 και σπανιότερα κάποιο άλλο υλικό. Τα μεταλλικά έπιπλα 
φαίνεται να ήταν σπάνια και γι’ αυτό, προκειμένου να γίνουν τα αντικείμενα πιο 
πολυτελή, προτιμούνταν η ένθεση ή η επίθεση στην ξύλινη επιφάνεια διαφορετικών, πιο 
πολύτιμων υλικών, όπως πλάκες ελεφαντοστού, κομμάτια λίθου και ελάσματα χαλκού ή 
χρυσού.862  

Η μέθοδος κατασκευής των διαφόρων τμημάτων του επίπλου διέφερε 
ανάλογα με την μορφή και τα χαρακτηριστικά που αυτό είχε.863 Συνήθως τα διάφορα 
τεμάχια ξύλου κόβονταν στο επιθυμητό σχήμα και στη συνέχεια είτε λαξεύονταν864, είτε 
τορνεύονταν,865 είτε κάμπτονταν866. Τα διάφορα μέρη των επίπλων άρμοζαν μεταξύ τους 
με διάφορους τρόπους. Σπανιότερα χρησιμοποιούνταν ξύλινοι ή μεταλλικοί ήλοι ή 
κόλλα. Συνήθως οι Έλληνες  επιπλοποιοί χρησιμοποιούσαν συστήματα με γόμφους που 
άρμοζαν μέσα σε υποδοχές-τόρμους γόμφου ίδιου σχήματος.867 Η τεχνική με το γόμφο 
και τον τόρμο αποτελεί τον κατεξοχήν ελληνικό τρόπο σύνδεσης των διαφόρων 
τμημάτων των επίπλων. 

Στα αρχαιοελληνικά έπιπλα δεν χρησιμοποιούνταν υφασμάτινη 
επένδυση (ταπετσαρία) όπως σήμερα. Έφεραν όμως μαξιλάρια, καλύμματα ή άλλα 
υφάσματα, προκειμένου να γίνουν πιο πρακτικά, πιο αναπαυτικά, πιο όμορφα και πιο 
πολυτελή. Τα υφάσματα αυτά ήταν κατασκευασμένα από μαλλί,  λινό ή μετάξι (στα 
υστερότερα χρόνια).868 Συχνά, όπως φαίνεται στην αγγειογραφία, ήταν πλούσια 
διακοσμημένα με μοτίβα διαμορφωμένα κατά την ύφανση, κεντημένα επάνω τους ή 
ζωγραφισμένα.869 

Όπως φαίνεται από την εικονογραφία, πολύ συχνά τα έπιπλα ήταν 
διακοσμημένα. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι στις ξύλινες επιφάνειες των 
αρχαιοελληνικών επίπλων ήταν συνηθισμένο να επιθέτονται μετάλλινα ελάσματα και 
πλάκες ελεφαντόδοντου, προκειμένου να φαίνονται πιο πολυτελή.870 Εκτός όμως από 
επίθετη διακόσμηση, τα έπιπλα έφεραν συχνότατα και εγχάρακτη871, ανάγλυφη ή γραπτή 

                                                 
860 Σύμφωνα με τον W. K. Pritchett (Pritchett, (1956), σελ. 210) τα πολυτελή, πλούσια διακοσμημένα και 
από πολυτελή υλικά κατασκευασμένα προϊόντα δεν προορίζονταν για προσωπική χρήση (συναντιόνταν 
κυρίως στα ιερά). Οι οικίες επιπλώνονταν με τα απλά και από ξύλο κατασκευασμένα έπιπλα. 

861 Σχετικά με τα είδη ξύλου που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των επίπλων βλ. το παράρτημα της 
παρούσας εργασίας. 

862 Richter, (1974), σελ. 387. 
863 Για τις διάφορες τεχνικές μεθόδους βλ. Richter, (1966), σελ. 125. 
864 Βλ. τα έπιπλα με πόδια ζώου, αυτά με διακοσμημένα ορθογώνια πόδια και όσα είχαν ανάγλυφη 
διακόσμηση. 

865 Βλ. τα έπιπλα με τορνευτά πόδια ή όσα είχαν κυλινδρικά μέρη. 
866 Βλ. όσα έπιπλα είχαν κυρτά και καμπύλα μέρη (όπως οι κλισμοί ή κάποιες κλίνες με ανακλίσεις που 
σχηματίζουν κυρτώσεις και καμπύλες). 

867 Richter, (1974), σελ. 387. 
868 Richter, (1965), σελ. 27. 
869 Richter, (1966), σελ. 118. 
870 Τα ένθετα αυτά υλικά ήταν επί το πλείστον διακοσμημένα. 
871 Ο ¨Όμηρος μάλιστα περιγράφει ένα κάθισμα με εγχαράξεις, άργυρο και ελεφαντόδοντο (’Ομήρου 

’Οδύσσεια, XIX, 56, σύμφωνα με την Richter, (1966), σελ. 125). 
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διακόσμηση.872 Το αποτέλεσμα ήταν να γίνονται τα αντικείμενα εντυπωσιακά, 
επιβλητικά και όμορφα σαν έργα τέχνης. Φυσικά, πλούσια διακοσμημένα ήταν τα 
πολυτελή, επίσημα και ακριβά έπιπλα, ενώ τα καθημερινά, των φτωχότερων ανθρώπων, 
δεν έφεραν διακόσμηση και ήταν απλά και λιτά.873 Τα τελευταία όμως παρόλο που ήταν 
ακόσμητα, ήταν καλλίγραμμα, αρμονικά και φτιαγμένα με καλό γούστο.874  

Πάντως, σύμφωνα με τις Αθηναϊκές επιγραφές,875 η χρηματική αξία 
των επίπλων ήταν ιδιαίτερα χαμηλή και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του  W. K. 
Pritchett876 έφταναν 500-600 δραχμές για να επιπλωθεί μια μεγάλη οικία. 

Οι κλασικοί ελληνικοί τύποι αν και εμφανίζουν ομοιότητες με τα 
αιγυπτιακά έπιπλα, δέχτηκαν μάλλον επιρροές σε μεγαλύτερο βαθμό από την Ανατολή. 
Σε κάποιες περιπτώσεις οι επιρροές ήταν τόσο έντονες, που οδήγησαν τους μελετητές 
στο συμπέρασμα ότι αυτά ήταν μη ελληνικής έμπνευσης και ότι προήλθαν από τους 
γειτονικούς πολιτισμούς.877 Γενικά διακρίνεται μια πορεία των μορφολογικών και 
διακοσμητικών χαρακτηριστικών από την Αίγυπτο στην Ανατολή και έπειτα από την 
Φοινίκη στην Κύπρο και στην Ιωνία. Από εκεί οι πρώτοι «ανατολίζοντες» τύποι πέρασαν 
τον 7ο αι. πΧ, την εποχή του αποικισμού, στον ελλαδικό χώρο, όταν οι Έλληνες ήρθαν σε 
επαφή με τους ανατολικούς πολιτισμούς.878 Τότε μετέφεραν στην μητρόπολη κάποιους 
τύπους επίπλων, ορισμένα επιλεκτικά χαρακτηριστικά ή και μόνο ορισμένα 
διακοσμητικά μοτίβα. Υπάρχουν και έπιπλα, όπως οι κλισμοί ή οι απλές κλίνες με 
καμπύλα πόδια τύπου 3γ, που ήταν δημιουργήματα ελληνικής έμπνευσης. Επίσης, η 
σύνθεση των ανατολικών μοτίβων στη διαμόρφωση των διακοσμημένων ορθογώνιων 
ποδιών τύπου 3α αποτελεί εν τέλει ελληνική έμπνευση. Ανεξάρτητα όμως από την 
προέλευση των διαφόρων τύπων επίπλων, στον ελληνικό χώρο προσαρμόστηκαν στην 
αισθητική και στις αξίες των Ελλήνων και απέκτησαν ελληνικό χαρακτήρα. 
Παρατηρούμε πάντως πως ανατολικές επιρροές δέχτηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό τα 
πολυτελή, πλούσια διακοσμημένα έπιπλα, όπως οι κλίνες και οι θρόνοι με τορνευτά ή 
ορθογώνια διακοσμημένα πόδια τύπου 2α και 3α. Αντιθέτως, στα πιο απλά καθημερινά 
έπιπλα, όπως είναι οι δίφροι ή οι απλές κλίνες τύπου 2β, έχουν επιβιώσει οι τύποι της 
Γεωμετρικής Εποχής με κύριο χαρακτηριστικό το διογκωμένο άνω τμήμα. 

Η διακόσμηση, αλλά και η γενική μορφή (το σχέδιο) των επίπλων 
φαίνεται να έχει κοινά χαρακτηριστικά για αρκετά χρόνια. Οι Έλληνες δεν επινοούσαν 
συνεχώς νέα σχέδια επίπλων, ούτε καν διαφορετικά διακοσμητικά μοτίβα. 
Περιορίστηκαν μόνο σε κάποια συγκεκριμένα, τα οποία και βελτίωναν με το πέρασμα 
του χρόνου. Οι τύποι των επίπλων έμεναν κατά κάποιο τρόπο σταθεροί μέσα στον χρόνο 
και μόνο λίγα από τα χαρακτηριστικά τους και κάποιες λεπτομέρειες στην διακόσμηση 
τους προσαρμόζονταν στην αισθητική της κάθε εποχής. Παρά την σχετική σταθερότητά 
τους, τα έπιπλα δεν παύουν να αντανακλούν μέσα από την γενική εντύπωση που δίνουν, 
το στυλ και τις τάσεις της εποχής κατά την οποία κατασκευάστηκαν.879 Πέρα όμως από 
τις κάποιες διαφοροποιήσεις από σε εποχή σε εποχή, παρατηρούνται ακόμη και μέσα 
στην ίδια χρονική περίοδο και στον ίδιο τόπο κάποιες επιπλέον διαφοροποιήσεις στην 

                                                 
872 Richter, (1966), σελ. 125. 
873 Στην αγγειογραφία απεικονίζονται σε αρκετές περιπτώσεις τέτοια ακόσμητα έπιπλα. 
874 Βλ. Richter, (1966), σελ. 3. 
875 Ιδίως αυτή που απαριθμεί και αξιολογεί τα υπάρχοντα του Αλκιβιάδη (Pritchett, (1956), σελ. 178-317). 
876 Pritchett, (1956), σελ. 210. 
877 Αυτό ισχύει για παράδειγμα στα έπιπλα με τορνευτά πόδια ή σχήματος ποδιού ζώου. 
878 Baker (1966), σελ. 261. 
879 Βλ. Richter, (1974), σελ. 387. 
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διακόσμηση και σε λεπτομέρειες, που οφείλονταν μάλλον στο χέρι που δημιούργησε τα 
αντικείμενα.880 

Μετά από τους πειραματισμούς και τις αναζητήσεις της Αρχαϊκής 
Εποχής, τον 5ο αι. πΧ όπως τυποποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά των ρυθμών στην 
αρχιτεκτονική, παρομοίως παγιώθηκαν και οι μορφές των επίπλων.881 Τα έπιπλα 
χαρακτηρίζονται από απλότητα, αρμονία και ισορροπία. Τον 4ο αι. πΧ εξελίσσονται 
περαιτέρω, ακολουθώντας τη διακοσμητικότητα της εποχής. Τα έπιπλα γίνονται συχνά 
πιο ραδινά, οι γραμμές τους αποκτούν κίνηση και κυριαρχούν οι καμπύλες. 
Χαρακτηριστικό τους πλέον είναι η διακοσμητικότητα και η πολυτέλεια. Στην 
ελληνιστική περίοδο, μετά την επαφή με την Ανατολή, δέχονται έντονες περσικές 
επιδράσεις και μεταμορφώνονται, αποκτώντας πλέον διαφορετική εμφάνιση. Παρά τις 
μετατροπές τους οι ελληνικοί τύποι διαδόθηκαν σε πολλές περιοχές και έγιναν πρότυπα 
για αρκετούς άλλους λαούς (όπως είναι οι Ετρούσκοι ή οι Ρωμαίοι).882  

 

                                                 
880 Καθώς δεν υπήρχε μαζική παραγωγή, ήταν μεγάλη η ποικιλία ως προς τις λεπτομέρειες και την 

διακόσμησή τους (Richter, (1974), σελ. 387). 
881 Kyrieleis (1969), σελ. 177. 
882 Richter, (1966), σελ. 3. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

ΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
Τα έπιπλα κατασκευάζονταν από τους εξειδικευμένους για αυτή την 

εργασία τεχνίτες. Το κάθε έπιπλο κατασκευαζόταν στο χέρι και συχνά η τελειότητα, η 
ομορφιά και η διακοσμητικότητά του ήταν τέτοια που γινόταν ένα έργο τέχνης. Για αυτό 
τον λόγο οι ξυλουργοί ετιμούντο σε μεγάλο βαθμό. Ο Όμηρος μάλιστα τους αναφέρει 
στους ανθρώπους που ήταν ευπρόσδεκτοι σε όλο τον κόσμο.883 Το κάθε εργαστήριο 
παρήγαγε ένα μόνο είδος επίπλου και γι’ αυτό οι τεχνίτες αναφέρονταν με όρους που 
προσδιόριζαν το συγκεκριμένο έπιπλο που κατασκεύαζαν.884 Έτσι συναντάμε τους 
«κλινοποιούς»885, τους «κλινοπηγούς» και τους «κλινουργούς»886, τους 
«θρονοποιούς»887, τους «κιβωτοποιούς»888 και τους «τραπεζοποιούς»889. 

 
 

ΤΟ ΞΥΛΟ 
Το κυριότερο και πιο διαδεδομένο υλικό κατασκευής των επίπλων ήταν 

το ξύλο. Οι αρχαίες φιλολογικές πηγές αναφέρουν διάφορους τύπους ξύλου που 
χρησιμοποιούνταν για κατασκευές, καθώς και τις ιδιότητες τους.890  

Το ξύλο του κίτρου ήταν λόγω του χρώματός του το πιο ακριβό.891 
Ιδιαίτερα υψηλή τιμή είχε και αυτό του σφενδάμου, που χωριζόταν μάλιστα σε δύο 
ποικιλίες. Η μία προερχόταν από την βόρεια Ιταλία και ήταν ανοιχτόχρωμη και η άλλη 
είχε κυματιστές κηλίδες. Το ξύλο αυτό χρησιμοποιούνταν κυρίως για την κατασκευή 
κλινών και τραπεζών.892 Το ξύλο της οξιάς δουλεύεται εύκολα, αλλά είναι εύθραυστο και 
μαλακό.893 Χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή κλινών, τραπεζών, κλισμών και 
κιβωτίων.894 Της μελίας το ξύλο αντιθέτως είναι υγρό και ελαστικό και γι’ αυτό 
χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή σκελετών-πλαισίων, ιδίως των κλινών.895 
Χρησιμοποιούνταν διάφορες ποικιλίες δρυός, αλλά μία από αυτές δεν ήταν ιδιαίτερα 
δημοφιλής λόγω της σκληρότητας του ξύλου της.896 Το ξύλο του ελάτου897 δουλευόταν 
εύκολα. Σημαντικό πλεονέκτημα του ήταν ότι απορροφούσε την κόλλα και 
                                                 
883 ’Ομήρου ’Οδύσσεια, ρ, 382, σύμφωνα με την Richter, (1974), σελ. 388. 
884 Richter, (1966), σελ. 3. 
885  «klinopoioÝj d' e‡kosi tÕn ¢riqmÒn, tettar£konta mnîn Øpokeimšnouj». Δημοσθένης, Υπερ 
Άφοβου, 9. 
«... ïn q£teron ™rgast»rion e„j t¦j kl…naj ρvd…wj dÚo mn©j toà mhnÕj ¢n»lisken ™lšfantoj…» 
Δημοσθένης, Υπερ Άφοβου, 31. 

886 Πλάτων, Πολιτεία, X, 51, Πολυδεύκης, ’Ονομαστκόν, VII, 159 και 111, σύμφωνα με την Richter, 
(1966), σελ. 3. 
887 Πολυδεύκης, ’Ονομαστκόν, VII, 182. 
888 Πλούταρχος, Περί του Σωκράτους δαιμονίου, 580,Ε, και Πολυδεύκης, ’Ονομαστκόν, VII, 159-160 
σύμφωνα με την Richter, (1966), σελ. 3. 

889 Στράβων, Γεωγραφία, IV, 6, 2 σύμφωνα με την Richter, (1966), σελ. 3. 
890 Όλες οι αναφορές που ακολουθούν βασίζονται στην παρουσίαση της G. Richter στο: Richter, (1966), 
σελ. 123. 

891 Πλίνιος, Φυσική Ιστορία, XII, 9I. 
892 Οβίδιος, Επιστολές από τον Πόντο, III, 3, 13-14, Θεόφραστος, Περί Φυτικων ‘Ιστοριων, V, VII, 6, και 

Martial, XIV, XV.  
893 Πλίνιος, Φυσική Ιστορία, XIV, 229. 
894 Πλίνιος, Φυσική Ιστορία, XIV, 229 και Θεόφραστος, , II, X, 1. 
895 Θεόφραστος, Historia Plantae, V, VI, 4. 
896 Cicero, Pro Murena, 35, 74, Θεόφραστος, Περί Φυτικων ‘Ιστοριων, V, V, 1 και Πλίνιος, Φυσική 

Ιστορία, XVI, 22. 
897 Θεόφραστος, Περί Φυτικων ‘Ιστοριων, V, VI, 2. 
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συγκολλούταν πιο εύκολα και πιο πετυχημένα. Το ασημένιο έλατο θεωρούταν το πιο 
σκληρό. Το ξύλο της ιτιάς χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των σκελετών των 
κλινών898 και για τους κλισμούς.899 Το ξύλο του κέδρου ήταν γνωστό για τις 
αντισηπτικές του ιδιότητες και γι’ αυτό ήταν πολύ ακριβό.900 Αυτό του κυπαρισσιού 
χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των κιβωτίων,901 ενώ του ταξού (yew) για την 
ένθετη διακόσμηση.902 Το ξύλο του εβένου ήταν πάρα πολύ ακριβό και γι’ αυτό η χρήση 
του δεν ήταν διαδεδομένη. Χρησιμοποιούνταν μόνο κομμένο σε λεπτά τεμάχια που 
επιθέτονταν σε φθηνότερο ξύλο903 (όπως γίνεται σήμερα με τον λεγόμενο «καπλαμά» και 
τις μελαμίνες). Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούνταν ενίοτε και το ξύλο της λεύκας.904 
Τέλος, το ξύλο της λεμονιάς είναι πολύ μαλακό και δουλεύεται εύκολα.905 

                                                 
898 Ovid, Μεταμόρφωσις, VIII, 656. 
899 Πλίνιος, Φυσική Ιστορία, XVI, 37(668), 174. 
900 Θεόφραστος, Περί Φυτικων ‘Ιστοριων, V, VIII, 6. 
901 Θεόφραστος, Περί Φυτικων ‘Ιστοριων, V, LV, 2 και Horace, Ars Poetica, 332. 
902 Θεόφραστος, Περί Φυτικων ‘Ιστοριων, V, LV, 2 
903 Ovid, Μεταμόρφωσις, XI, 610. 
904 Πλίνιος, Φυσική Ιστορία, XVI, 231. 
905 Θεόφραστος, Περί Φυτικων ‘Ιστοριων, V, VI, 2. 
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