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Ω
στόσο, άλλα συστατικά στοιχεία

των κατοικιών, όπως η επίπλωσή

τους, έχουν έως τώρα μελετηθεί

μόνο από εικονογραφική άποψη. Η συστη-

ματική καταγραφή και μελέτη των υλικών

καταλοίπων των αρχαίων επίπλων στο χώ -

ρο, παρά τον περιορισμένο αριθ μό τους,

αποτελεί επιτακτική ανάγκη: επιτρέπει

νέες προσεγγίσεις και υπόσχεται ενδιαφέ-

ρουσες ανακαλύψεις στην έρευνα της αρ-

χαίας κατοικίας.

Η ανασκαφή κατοικιών τις τελευταίες

δεκαετίες, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, έχει

φωτίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις

αρχιτεκτονικές επιλογές των Ελλήνων

στην κλασική και την ελληνιστική περίοδο.

Οι οικίες αυτές δεν βρέθηκαν φυσικά χω -

ρίς περιεχόμενο. Ωστόσο, τα έπιπλα που

συνήθως έρχονται στο φως δεν είναι, όπως

θα ήταν αναμενόμενο, καθίσματα, τρα  πέζια

ή κλίνες, αλλά κιβωτίδια διαφόρων μεγε-

θών, εντοιχισμένα θρανία και ρά φια. Εδώ

λοιπόν τίθεται ένα σημαντικό ζήτημα με-

θοδολογίας: η εύλογη ερώτηση, πού κοι-

μούνταν και πού έτρωγαν οι αρχαίοι της

ύστερης κλασικής και ελληνιστικής Ελλά-

δας, πρέπει να απαντηθεί, έστω και αν τα

ευρήματά μας είναι πενιχρά ή σχεδόν ανύ-

παρκτα λόγω των φθαρτών υλι κών από τα

οποία κατασκευάζονταν. Στο ση μείο αυτό

δεν καταφεύγουμε σε πηγές από το χώρο

Δήμητρα Ανδριανού

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στη μελέτη της πολεοδομίας, της οικιστικής και της κα-
τοικίας. Το ενδιαφέρον των μελετητών έχει επικεντρωθεί σε θέματα οικιστικής οργάνωσης, αρχιτεκτονικής της κατοικίας
αλλά και καθημερινής ζωής μέσα στην οικία. Νέα ερωτήματα και προτάσεις ερμηνείας έχουν πυροδοτήσει μια ενδιαφέ-
ρουσα συζήτηση που εξελίσσεται σε πολλούς τομείς. Παράλληλα, θέματα που αφορούν την κοινωνική διάσταση της κα-
τοικίας, όπως ο διαχωρισμός του ρόλου, των δραστηριοτήτων και του «προσωπικού χώρου» των ανδρών και των γυναι-
κών μέσα στο σπίτι, έχουν γίνει αφορμή για πολλές συζητήσεις, κυρίως μέσα από τη μελέτη των λογοτεχνικών κειμένων
του 5ου αιώνα.

1. Πήλινος πίνακας από τους Επιζεφύριους Λοκρούς στην Κάτω Ιταλία (Museo Nazionale Archeo-
logico di Taranto, αρ. ευρ. IG 8332).
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της κατοικίας, αλλά σε ευρήματα τάφων και ιερών για να απα-

ντήσουμε σε ερωτήματα όπως αν διέθεταν κλίνες οι κατοικίες

ή πώς στηρίζονταν τα τραπέζια. Η ποικιλία των ταφικών επίπλων

που περιείχαν οι τάφοι σε συνδυασμό με την εικονογραφία (αγ-

γεία αλλά και ταφι κή ζωγραφι κή) έρχονται αρωγοί στην ανα-

σύνθεση των επίπλων της αρχαιότητας. Όπως συμβαίνει συχνά

με τα αρχαιολογικά δεδομένα, επειδή τα υλικά κατάλοιπα επί-

πλων από τις κατοικίες δεν αρκούν για να σχημα τίσουμε μία

πλήρη εικόνα, συμπληρώνουμε τα κενά κατά το δυνατόν συν-

δυάζοντας ευρήματα από διαφορετικούς γεωγραφικά ανασκα-

φικούς χώρους, φιλολογικές πηγές και εικονογρα φία. Από την

άλλη, ορισμένα είδη επίπλων, όπως για παράδειγμα οι μαρμά-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ  τχ. 113 47

2. Σχεδιαστική αποκατάσταση θρανίου από την Οικία των Σφραγισμάτων
στη Δήλο (EfA).

3. Αναπαράσταση του ασημένιου δίφρου που βρέθηκε σε τάφο της Σταυ-

ρούπολης Θεσσαλονίκης (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ΜΘ 7440).

4. Το εσωτερικό του μακεδονικού «Τάφου των Ερώτων» της Ερέτριας στα τέλη
του 19ου αι. (1894), με τον ένα από τους δύο θρόνους και τις δύο ταφικές κλίνες.

5. Ο θρόνος του μακεδονικού τάφου ΙΙ του «Τύμβου Μπέλλα» στη Βερ-
γίνα, αρχές 3ου αι. π.Χ.
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ρινες κλίνες και οι θρόνοι,

δεν έχουν μέ χρι στιγμής απο-

 καλυφθεί σε κατοικίες παρά

μόνο σε τάφους. Η χρήση λοι-

πόν των με γαλοπρεπών μακε-

δονικών τά φων με τους θα-

λάμους που θυμίζουν δωμά-

τια σπιτιού (χωρίς αναγκαστικά

να τα αντιγράφουν) προσφέρονται για

τη συλλογή και τη μελέτη του υλικού

μας.

Ένα δεύτερο μεθοδολογικό ζήτημα

είναι η χρήση των πηγών. Η μελέτη της επί-

πλωσης των οικιών κατά τους ελληνιστικούς

χρόνους δεν αντικατοπτρίζεται σε λογοτεχνικά

κείμενα της εποχής, μια και αυτά δεν περιέχουν

σχετικές μαρτυρίες. Ωστόσο, η χρήση των λιγο-

στών επιγραφών που σχετίζονται με αγοραπω-

λησίες ακινήτων (οι λεγόμενες ωνές) και κυρίως

η χρήση επιγραφών που ανα-

φέρονται στην περιουσία των

ιερών (όπου καταγραφόταν με

κάθε λεπτομέρεια τι υπήρχε

μέσα στο ιερό και συχνά ποιος το είχε αφιερώσει) μπορούν να

μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το λεξιλόγιο

που χρησιμοποιείται για τα έπιπλα, τα είδη των επίπλων που

ήταν άξια αφιερώματος ή τα υλικά κατασκευής τους. Οι ιερές

επιγραφές είναι πολύτιμες, αλλά αφορούν ένα χώρο διαφορε-

τικό από το χώρο της κατοικίας (για παράδειγμα, οι χρυσές και

αργυρές κλίνες που αναγράφονται κατά κόρον σε ιερές επι-

γραφές δεν ήταν φυσικά συνήθεις και στον καθημερινό βίο των

αρχαίων). Μέσα στο ιερό τα έπιπλα, προϊόν αφιερωμάτων, χρη-

σιμοποιούνταν κατά τα ιερά δείπνα προς τιμήν του λατρευό-

μενου θεού. Όπως σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση οι

άγιοι τιμώνται με γιορτές

και πανηγύρεις, στην αρ-

χαιότητα σε συγκεκριμέ-

νες εορτές και επετείους

δίνονταν πλουσιότατα

γεύματα προς τιμήν

του θεού με καλεσμέ -

νους ιερείς αλλά και

πιστούς. Τέτοιες συνά-

ξεις απαιτούσαν, όπως εί -

ναι φυ σικό, την ανάλογη

οικοσκευή: τραπέζια, κα-

θίσματα, κυλικεία για τη

φύλαξη αγγείων, κιβώτια

για την αποθήκευση και

τη μεταφορά αγγείων

και υφασμάτων, μαξι-

λαριών, κ.λπ. Εδώ θα

πρέπει να σημειωθεί

ότι μία από τις πιο σπά-

νιες ομάδες ευρημάτων,

τα υφάσματα, έχουν την τι-

μητική τους σε τέτοιες επιγρα-

φές. Για παράδειγμα, σε επιγρα -

φή ενός ηρώου ή ναού στην Αθή -

να, που χρονολογείται το 328/7 π.Χ.,

αναγράφονται μεταξύ άλλων: κλίνη

αμφικέφαλλη (με δύο «κεφάλια», δηλα -

δή στηρίγματα), κνέφαλλον (μαξιλάρι), περί-

στρωμα (είδος στρώματος), δάπις καρτή

(κουβέρτα), προσκεφάλαια ποικίλα (διακο-

σμημένα μαξιλάρια), σιμδώμ[…] (πιθανό-

τατα κάποιου είδους σεντόνι ή λεπτή

κουρτίνα που θα διαχώριζε τους

χώρους του συμποσίου).1

Οι φιλολογικές πηγές που

κατά κάποιον τρόπο συμπλη-

ρώνουν τη μαρτυρία των επιγραφών χωρίζονται στα δικανικά

κείμενα (όπου γίνεται συχνά μνεία για την κατασχεμένη περι-

ουσία του εναγόμενου) και σε κείμενα που αποτελούν συμπι-

λήματα αρχαιότερων κειμένων και εμφανίζονται κατά τη ρω-

μαϊκή εποχή. Εδώ αξίζει να σταθούμε για λίγο, γιατί τα φιλολο-

γικά κατάλοιπα της κυρίως κλασικής και της ρωμαϊκής εποχής

αφήνουν ένα τεράστιο κενό στους ελληνιστικούς χρόνους. Η

απουσία σύγχρονων πηγών για τη μελέτη της ελληνιστικής κα-

τοικίας δυσχεραίνει το έργο των μελετητών, οι οποίοι συχνά

δανείζονται επιλεκτικά κείμενα πρωιμότερων ή υστερότερων

εποχών. Τα κλασικά δικανικά κείμενα αναφέρονται συχνά στην

περιουσία, χωρίς όμως να συγκεκριμενοποιούν τα επιμέρους

συστατικά της. Από ό,τι είναι γνωστό, η ακίνητη περιουσία υπο-

θηκεύεται και η κινητή περιουσία μπαίνει ενέχυρο.2 Υπάρχουν

και μαρτυρίες κατηγορουμένων που άδειαζαν την οικία από κι-

νητά ευρήματα για να γλιτώσουν τουλάχιστον ό,τι μπορούσαν

να μεταφέρουν πριν από την υποθήκευση.3 Σε μία περίπτωση

μάλιστα ίσως να έχουμε την κληρονομική μεταβίβαση επίπλων

και στρωσιδιών.4

Εκτός των δικανικών κειμένων πληροφορίες για την αξία

και την τύχη των επίπλων αντλούμε και από την κωμική ποίηση

του 4ου αι. π.Χ. Σε ένα χωρίο του Μενάνδρου (στο έργο Δύ-

σκολος) ο Κνέμων ζητά από τον πλούσιο Γέτα να του δανείσει

μαγειρικά σκεύη, επτά τρίποδες, δώδεκα τραπέζια, χάλκινο

κρατευτή, εννέα χα λιά και μία κουρτίνα για το δείπνο του.5 Αρ-

κετοί γνωρίζουν ίσως το έργο του Δειπνοσοφιστή Αθή ναιου του

2ου αι. μ.Χ., όπου ο συγγραφέας συγκεντρώνει απόψεις κλασι-

κών φιλοσόφων και άλλων για θέματα πολυτέλειας και τρυφής.
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7. Τα δύο μισά μήτρας για τη χύτευση ποδιού χάλκινου ανακλίντρου (αρ.
ευρ. Β 18619, Β 18620) από τη Νησίδα των Χαλκών και πόδι ανακλίντρου
(αρ. ευρ. Β 18274, 1986) από την Οικία των Σφραγισμάτων στη Δήλο.

6. Ερυθρόμορφος κρατήρας από το βόρειο νεκροταφείο της Πύδνας με 
παράσταση συμποσίου, 4ος αι. π.X.
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Εκεί βρίσκουμε διάσπαρτα χωρία όλων των εποχών, τα οποία

όμως αναφέρονται αποκλειστικά σε πολυτελή και όχι σε καθη-

μερινά έπιπλα.

Τέλος, η εικονογραφία της κλασικής εποχής δεν είναι από-

λυτο τεκμήριο για ό,τι υπήρχε στο σπίτι. Οι παραστάσεις της

κλασικής περιόδου (εικ. 1) που εικονίζουν κατά την επικρατού -

σα άποψη εσωτερικά οικιών δεν εί ναι καλός σύμβουλος στην

αποκατάσταση της εικόνας των επίπλων, αφενός διότι ανήκουν

σε μία συγκεκριμένη περίοδο (η ελληνιστική εποχή δεν έχει δια-

σώσει ανάλογες σκηνές) και αφετέρου διότι η απεικόνιση μπο-

ρεί να αφορά ένα σύνολο εικόνων και όχι αναγκαστικά μία φω-

τογραφική απόδοση ενός εσωτερικού. Για το λόγο αυτό, στην

προσπάθειά μου να διαγνώσω διαφορετικούς τύπους τραπε-

ζιών, κλινών ή κιβωτιδίων, έχω επικεντρωθεί κυρίως στο λεξι-

λόγιο των επιγραφών και όχι στις απεικονίσεις. Βέβαια και εκεί,

ο πλούτος των λέξεων που καταγράφονται, παραδείγματος

χάριν, για τα κιβωτίδια δεν σημαίνει αναγκαστικά και τον αντί-

στοιχο πλούτο σε τύπους κιβωτιδίων. Πολλές διαφορετικές λέ-

ξεις πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για την περιγραφή ενός

τύπου επίπλου.

Τα κατάλοιπα λοιπόν των επίπλων της ύστερης κλασικής και

ελληνιστικής εποχής, που έχουν αποκαλυφθεί κατά τις ανα-

σκαφές, αποτελούν την

πιο σαφή απόδειξη για

την ύπαρξη επίπλων και

την τυπολογία τους και

μπορούν να κατανεμη-

θούν σε καθίσματα, κλί-

νες, τραπέζια, κιβωτίδια

διαφόρων μεγεθών, κυ-

λικεία και ράφια. Αυτά

συχνά συνοδεύονταν,

για λόγους άνεσης, από

στρωσίδια, όπως μαξι-

λάρια, κουρτίνες, χαλιά.

Καθίσματα

Τα αμιγώς οικιστικά κα-

τάλοιπα καθισμάτων προ-

 έρχονται από τις ανα-

σκαφές της Δήλου, όπου έχουν αποκαλυφθεί μαρμάρινα, αδια-

κόσμητα θρανία (για κάθισμα ή και για την τοποθέτηση αντικει-

μένων αντί τραπεζιών) στη Νησίδα των Χαλκών, στην Οικία των

Σφραγισμάτων (εικ. 2) και στην Οικία της Λίμνης, οικίες που χρο-

νολογούνται στον 2ο αι. π.Χ.6 Αντίθετα, μία σχετική ποικιλία κα-

θισμάτων προέρχεται από ταφικά σύνολα, όπως για παράδειγμα

οι σιδερένιοι και χάλκινοι δίφροι (τα σκαμνιά χωρίς πλάτη) που

αποκαλύφθηκαν σε μία σειρά ρωμαϊκών τάφων της Θράκης.7

Ενας προάγγελος των ρωμαϊκών δίφρων είναι και ο αργυρό-

πους δίφρος που ανακαλύφθηκε σε τάφο της Σταυρούπολης

Θεσσαλονίκης (εικ. 3) και χρονολογείται τον 4ο αι. π.Χ.8 Χτιστοί

δίφροι έχουν βρεθεί σε τάφους του Αγίου Αθανασίου στη Μα-

κεδονία9 και στην ανατολική Θράκη.10 Αξιόλογοι είναι φυσικά οι

θρόνοι των μακεδονικών τάφων της Βεργίνας11 και της Ερέ-

τριας12 (εικ. 4) του 4ου και 3ου αι. π.Χ., οι οποίοι σχετίζονται

άμεσα με βασιλείς ή αφηρωισμένους νεκρούς. Ιδιαίτερα οι θρό-

νοι των μακεδονικών τάφων της Βεργίνας έχουν διασώσει ξε-

χωριστή ζωγραφική διακόσμηση: ο θρόνος του τά φου της Ευ-

ρυδίκης απεικονίζει στο ερεισίνωτο την αρπαγή της Περσεφό-

νης από τον Πλούτωνα, ενώ ο θρόνος του τάφου IΙ στο κτήμα

Μπέλλα (εικ. 5) φέρει αντί πλάτης ζωγραφική μίμηση αυτής με

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ  τχ. 113 49

8. Χάλκινα fulcra από την Πέλλα. 9. Ελεφάντινο διακοσμητικό fulcrum από
την Αρχαία Αγορά των Αθηνών.

10. Χρυσά διακοσμητικά ένθετα από την κλίνη του προθαλάμου του Τάφου του Φιλίππου στη Βεργίνα.
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διάχωρα, πάνω στον τοίχο που ακουμπά ο θρόνος.13 Δυστυχώς

κανένα από τα παλάτια της Βεργίνας ή της Πέλλας δεν διέσωσε

κατάλοιπα θρόνων.

Κλίνες

Αν και κανείς θα περίμενε τα κατάλοιπα κλινών από τις οικίες να

αποτελούν την πλειονότητα του ανασκαφικού υλικού, και εδώ

η χρήση φθαρτών υλικών (άχυρα,

καλάμια, ξύλο) που δεν διατηρού-

νται στο κλίμα της Ελλάδας, μας

αφήνει με λιγοστά σχετικά ευρή-

ματα προερχόμενα από κατοικίες

(π.χ. πόδια κλινών ή άλλα τμήματα)

(εικ. 7), όταν αυτά είναι από πιο αν-

θεκτικό υλικό (συνήθως χαλκό),

και με μία αξιόλογη συλλογή πω-

ρολιθικών ή μαρμάρινων κλινών

από τάφους της Μακεδονίας. Φυ-

σικά αυτή η εικόνα των σωζόμε-

νων σήμερα κλινών είναι αποσπα-

σματική, μια και γνωρίζουμε ότι το

ξύλο χρησιμοποιείται ευρέως στην

αρχαία Ελλάδα (και πόσο μάλλον

στη Μακεδονία, όπου υπάρχουν

αποθέματα). Παιδικά λίκνα, για πα-

ράδειγμα, που δεν περιλαμβάνο-

νται στα ανασκαφικά ευρήματα, θα ήταν κατά πά σα πιθανότητα

ξύλινα ή καλαμένια. Οι επιγραφές μαρτυρούν κλίνες κατα-

σκευασμένες από σανίδες (κλίναι σανιδωταί).14

Όσο αφορά τη χρήση των κλινών, καταρχήν πρέπει να ση-

μειωθεί ότι χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα για κατάκλιση

αλλά και κατά τη διάρκεια δείπνων, αντί καθισμάτων. Είναι γνω-

στές οι απεικονίσεις δείπνων της αρχαιότητας όπου οι συνδαι-
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11. Οι μαρμάρινες κλίνες του μακεδονικού τάφου της Ποτίδαιας είχαν πλούσιο ζωγραφικό διάκοσμο, τέλη 4ου αι. π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης).

12. Τράπεζα από την Οικία του Ερμή στη Δήλο (EfA).
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τυμόνες ξαπλωμένοι σε κλίνες απολαμβάνουν το δείπνο από

τραπέζια που βρίσκονται μπροστά τους (εικ. 6).

Η ευρεία χρήση κλινών μαρτυρείται από την ποικιλία όρων

που συναντάμε στα αρχαία κείμενα από την εποχή του Ομή-

ρου: κλίνη, κλινίδιον, κλιντήρ, κλινίς, σκίμπους, κράββατος, χά-

μευνα, ασκάντης, στιβάδας εξ ύλης, ημίκλινον.15 Υπάρχει μαρ-

τυρία και για κλίνες με υπόσπαστα τραπέζια, δηλαδή κλίνες με

συρταρωτά τραπέζια που βγαίνουν ανάλογα με τη χρήση. Οι

πηγές μαρτυρούν αρκετή πολυτέλεια μοιρασμένη σε αυτή την

κατηγορία επίπλων, μια και αναφέρονται αργυρόποδες κλίνες,

επάργυρες κλίνες, κλίναι χρυσαί σφιγγόποδες.16 Επίσης γεω-

γραφικοί προσδιορισμοί όπως χιακές, μιλησιακές ή σικελικές

κλίνες δεν λείπουν, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει αναγκαστικά

ότι οι γεωγραφικοί όροι προσδιορίζουν τον τόπο παραγωγής

των κλινών.

Οι κλίνες είναι η μοναδική κατηγορία επίπλων για την οποία

διασώζονται μέσω του Πλάτωνα όροι για τους κατασκευαστές

τους: κλινοποιοί, κλινουργοί, κλινοπηγοί, τέκτονες.17 Η διαφο-

ρετική ορολογία δεν σημαίνει και εξειδίκευση σε διαφορετικά

είδη ή τεχνοτροπίες, κάτι που βεβαίως δεν αποκλείεται, αν και

δεν μαρτυρείται.

Η ανασκαφική έρευνα στη Δήλο έχει για άλλη μία φορά να

δείξει κατάλοιπα κλινών από κατοικίες, και συγκεκριμένα πο-

διών κλινών από χαλκό τα οποία βρέθηκαν στην Οικία των

Σφραγισμάτων, δωμάτιο ξ, πιθανότατα από τον άνω όροφο,18

και στην Οικία του Ξίφους.19 Τρία χάλκινα fulcra (τα στηρίγματα

σε σχήμα S στα οποία κατέληγαν οι πλευρές των κλινών) βρέ-

θηκαν στον Σκαρδανά και χρονολογούνται στον 1ο αι. π.Χ.20 Το

στέλεχος αυτό των κλινών και τα μεταλλικά επίθετα πόδια απο-

καλύπτονται συχνά στις ανασκαφικές έρευνες. Παρόμοια χάλ-

κινα fulcra βρέθηκαν στην Πέλλα και τοποθετούνται μεταξύ του

3ου και του 1ου αι. π.Χ. (εικ. 8). Δύο από τα τρία fulcra της Πέλ-

λας βρέθηκαν σε κατοικίες,21 ενώ το τρίτο σε χώ ρο ιερού που

πρέπει να χρησίμευε ως εστιατόριο.22 Η ελεφάντινη διακόσμηση

ενός ακόμη στηρίγματος βρέθηκε στην Αρχαία Αγορά της Αθή-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ  τχ. 113 51

14. Τράπεζα από την Οικία των Ψηφιδωτών στην Ερέτρια.

13. Μαρμάρινη λάρνακα από τον μακεδονικό τάφο Β΄ της Πέλλας.

15. Ελεφάντινη διακόσμηση ξύλινου κιβωτιδίου από την Καλλίπολη της

Αιτωλίας. Πρόταση αποκατάστασης.
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τχ. 113  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ52

νας, απεικονίζει προτομή Σειληνού και χρονολογείται στον 2ο

αι. π.Χ.23 (εικ. 9).

Οι ταφικές κλίνες είναι συντριπτικά περισσότερες σε αριθμό

και έχουν μελετηθεί διεξοδικά από τον Κώστα Σισμανίδη (1997).

Νέα ευρήματα έρχονται διαρκώς στο φως εμπλουτίζοντας την

εικόνα των ταφικών επίπλων. Μαρμάρινες ή πώρινες κλίνες

ανευρίσκονται σε μνημειακούς θαλαμοειδείς τάφους (όπως οι

μακεδονικοί), ενώ ξύλινες κλίνες έχουν βρεθεί σε μικρότερων

διαστάσεων τάφους (όπως λακκοειδείς και κιβωτιόσχημους).

Αυτό που συχνά σώζεται από τις φθαρτές ξύλινες κλίνες είναι

η διακόσμησή τους.24

Πέρα από την τυπολογία των κλινών ενδιαφέρον παρου-

σιάζει η τοποθέτησή τους μέσα στον τάφο: οι κλίνες τοποθε-

τούνται ώστε να σχηματίζουν Γ ή

σε παράλληλη διάταξη που θυμίζει

τη μοντέρνα τοποθέτηση των κλι-

νών σε υπνοδωμάτια αν είναι μόνο

δύο, ή σε Π αν είναι τρεις. Κάθε

κλίνη προορίζεται συνήθως για

ένα νεκρό, χωρίς ωστόσο να λεί-

πουν και οι περιπτώσεις που η

χρήση τους ήταν για την τοποθέ-

τηση κτερισμάτων και όχι για την

εναπόθεση του νεκρού σώματος ή

των υπολοίπων της καύσης. Οι συ-

νήθεις διαστάσεις των κλινών

ήταν 2x1x1 μ. Συχνά χρησιμοποι-

ούνται υποπόδια για να διευκολύ-

νουν την πρόσβαση ή για λόγους

υγιεινής. Σε μία περίπτωση, στον

τάφο Ι του Δίου, το πλάτος της κλί-

νης είναι αρκετό για δύο άτομα.25

Οι ξύλινες κλίνες, όταν φέρουν

διακόσμηση, είναι επίθετη απόχρυ -

σό, ασήμι, ελεφαντοστό ή γυαλί.

Συχνά οι οριζόντιες τάβλες και το

μέτωπο των ποδιών διακοσμού-

νται με ζωφόρους διαφόρων πα-

ραστάσεων (με αξιολογότερο πα-

ράδειγμα τις κλίνες του λεγόμε-

νου Τάφου του Φιλίππου) (εικ. 10).

Οι λίθινες κλίνες, όταν φέρουν δια-

 κόσμηση, είναι συνήθως γραπτή

(εικ. 11).

Τραπέζια

Στις φιλολογικές πηγές η τράπεζα

είναι κυρίως τρίπους (με τρία πό -

δια) ή τετράπους (με τέσσερα).

Συχνά αναφέρονται τράπεζες ξύ-

λινες, ελεφάντινες, ή διακοσμημέ-

νες με χρυσό, ασήμι, χαλκό.  Πολλές φορές οι διαστάσεις τους

είναι μικρές ώστε να χωρούν κάτω από μία κλίνη για τα συμπό-

σια. Υπάρχει μαρτυρία για τη θέση του τραπεζοποιού στα συ-

μπόσια, του ατόμου του επιφορτισμένου με τη φροντίδα της

καλής και ομαλής διεξαγωγής του συμποσίου. Σε άλλες πηγές,

ο τραπεζοποιός είναι ο υπηρέτης που ασχολείται με το πλύσιμο

των πιάτων, την προετοιμασία του φωτισμού με λύχνους, κ.λπ.,

αλλά και ο κατασκευαστής τραπεζιών.

Το ανασκαφικό υλικό τραπεζιών είναι αξιόλογο, κυρίως από

τις οικίες της Δή λου. Ένα καλά διατηρημένο και μελετημένο

δείγμα υπάρχει στον προαύλιο χώ ρο της Οικίας του Ερμή και

χρονολογείται στο 200-180 π.Χ.26 (εικ. 12). Στην Μακεδονία ένα

αξιόλογο παράδειγμα από οικία έχει βρεθεί στην Πέλλα.27 Στην

16. Πρόταση αποκατάστασης κυλικείου στο Μουσείο της Δήλου.

113_KATOIK_ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ_NEW:113  16/12/2009  1:25 ΜΜ  Page 52



Ερέτρια μία μαρμάρινη τράπεζα

αποκαλύφθηκεστην Οικία των Ψη-

 φιδωτών και χρονολογείται πριν

από το 270 π.Χ.28 (εικ. 14). Και στην

κατηγορία αυτή των επίπλων τα

θρανία παίζουν το ρόλο τραπε-

ζιών, όχι για γεύματα, αλλά για την

τοποθέτηση αντικειμένων (για πα-

ράδειγμα, τα θρανία στις ελληνι-

στικές οικίες της Φλώρινας και στο

σπίτι ΙΒ της Ερέτριας).29 Τέτοια θρα-

 νία απαντούν συχνά στους τάφους

και χρησιμεύουν για την εναπό-

θεση προσφορών.

Κιβώτια διαφόρων μεγεθών

Η ποικιλία των μεγεθών των κιβω-

τιδίων είναι μεγάλη και η χρήση

τους ποικίλλει. Κιβώτια χρησιμο-

ποιήθηκαν στην αρχαιότητα για την

αποθήκευση κοσμημάτων και χρημάτων αλλά και υφασμάτων

και βιβλίων. Τα υφάσματα μάλιστα αρωματίζονταν από κιτρία

(κίτρα) μέσα στα κιβώτια, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αρι-

στοφάνη.30 Κιβώτια στους τάφους (οι λεγόμενες λάρνακες)

χρησιμοποιήθηκαν για τη φύλαξη της τέφρας του νεκρού, γνω-

στά στη Μακεδονία. Συχνά οι ταφικές λάρνακες βρίσκονται

μέσα σε μεγαλύτερες μαρμάρινες θήκες, όπως αυτή που απο-

καλύφθηκε στον Β΄ μακεδονικό τάφο της Πέλλας (εικ. 13). Με-

γαλύτερων διαστάσεων κιβώτια χρησιμοποιήθηκαν για την το-

ποθέτηση και τη φύλαξη οικιακών ειδών, κάτι σαν τους σημε-

ρινούς μπουφέδες ή τις ντουλάπες. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν

και οι χάλκινες και σιδερένιες κλειδαριές (οι γίγγλυμοι ή γιγ-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ  τχ. 113 53

17. Ζωγραφική απεικόνιση κυλικείου στη ζωφόρο του μακεδονικού τάφου του Αγίου Αθανασίου.

18. Η θέση ενός κυλικείου στην Οικία των Σφραγισμάτων της Δήλου.
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γλυμοί) με τις οποίες έκλειναν κά-

ποια κιβωτίδια, που πιθανότατα

προορίζονταν για πολύτιμα υλικά.

Οι αρχαίοι όροι, όπως αυτοί

αντλούνται από τις φιλολογικές

πηγές και τις επιγραφές, είναι ποι-

κίλοι: κιβωτός, κιβώτιον, χηλός, φω-

 ριαμός, κίστη, ζύγαστρον, σορός,

θήκη, αντίπηξ, κοί τη, καλπίς. Οι κα-

τασκευαστές τέτοιων ειδών είναι

γνωστοί με τον όρο κιβωτοποιοί. 

Το αρχαιολογικό υλικό από τις

ανασκαφές διέσωσε και εδώ κυ-

ρίως την επένδυση των κιβωτιδίων

από χρυσό, ασήμι, ελεφαντόδοτο

και όχι τον ξύλινο, φθαρτό σκε-

λετό τους.31 Ένα αξιόλογο παρά-

δειγμα ξύλινου κιβωτιδίου με ελε-

φάντινη διακόσμηση βρέθηκε στην Καλλίπολη (Αιτωλία) στην

οικία ενός αρχειοφύλακα32 (εικ. 15). Η διακόσμηση απεικονίζει

την Αριάδνη, τον Διόνυσο, ένα Σάτυ ρο, τη Γοργώ με φίδια και

διάσπαρ τες γυναικείες και φυτικές παραστάσεις. Στη ρωμαϊκή

περίοδο απαντούν συχνά τα λεγόμενα ιατρικά κιβωτίδια με ει-

δικές θήκες για την τοποθέτηση ιατρικών εργαλείων.

Κυλικείον, εγγυθήκη

Μία ιδιαίτερη κατηγορία επίπλου και αρκετά σπάνια είναι το κυ-

λικείο ή εγγυθήκη, ένα είδος ανοικτού μπουφέ όπου τοποθε-

τούνταν αγγεία (όχι μόνο κύλικες, αν και το όνομα προέρχεται

από την τοποθέτηση κυλίκων) (εικ. 16). Ο Αθήναιος χρησιμο-

ποιεί και τους δύο όρους για το έπιπλο αυτό και μάλιστα παρα-

δίδει ότι εκεί φυλάσσονταν ιδιαίτερα πολύτιμα αγγεία, χρυσά ή

αργυρά. Κυλικεία έχουν εντοπιστεί ή υποτεθεί στην Όλυν θο,

τη Δήλο, τη Θεσσαλονίκη και τους Αλιείς.33 Αυτό που συνήθως

σώζεται είναι μία κόγχη επιχρισμένη με κονίαμα και μία μεγάλη

ποσότητα αγγείων στο σημείο που θα ήταν η ξύλινη πιθανότατα

κατασκευή (εικ. 18). Κυλικεία με θύρες (πιθανότατα οι κιβωτοί

θυριδωτοί των επιγραφών) υπήρχαν στην αρχαιότητα, αλλά δεν

έχουν σωθεί στην Ελλάδα, αντίθετα με την Ιταλία (Ηράκλειο)

όπου κυλικεία με θύρες όπου τοποθετούνταν καθημερινά, οι-

κιακά αντικείμενα έχουν βρεθεί σε οικίες. Εξαιρετική είναι η ζω-

γραφική απεικόνιση κυλικείου στον τάφο του Αγίου Αθανασίου

όπου παριστάνεται ανοικτό κυλικείο με τρία ράφια (εικ. 17). Ο

τάφος χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.

Ράφια

Η παρουσία ραφιών σε οικίες είναι «ορατή» μέσω των καταλοί-

πων τους, τα οποία δεν είναι πάντα ευανάγνωστα. Τα εκπαι-

δευμένα αρχαιολογικά μάτια αναζητούν καρφιά στον τοίχο,

αποτύπωμα του ξύλου του ραφιού στο ασβεστωμένο επίχρισμα

του τοίχου ή ένα σωρό αγγείων στη βάση του τοίχου που έχουν

πέσει πιθανότατα από ψηλά. Τέτοια παραδείγματα έχουν δια-

πιστωθεί στις ελληνιστικές οικίες της Φλώρινας, στο δωμάτιο 7

της Ερέτριας και στο ιερό του Καναλιού της Πέλλας. Μία πο λύ

καλύτερη εικόνα έχουμε από την Πομπηία και το Ηράκλειο,

όπου το ξύλο έχει διατηρηθεί λό γω των συνθηκών καταστρο-

φής. Και στους ταφικούς θαλάμους, όμως, ράφια στήριζαν κά-

ποια αναθήματα (όπως στον δυτικό τοίχο του τάφου της Περ-

σεφόνης, στη Βεργίνα).

Συμπεράσματα

Η εικόνα του ανασκαφικού υλικού σε συνάρτηση με την αρχι-

τεκτονική των ύστερων κλασικών και ελληνιστικών οικιών μαρ-

τυρεί ότι η ποσότητα των επίπλων στις οικίες είναι ανάλογη με

το χώρο, την προσφορά ντόπιων υλικών, το κόστος και φυσικά

το χρόνο που ξοδεύει κανείς μέσα στο σπίτι.  Η ποσότητα των

φθαρτών επίπλων δεν μπορεί να προσεγγιστεί αλλά κάποιες

υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν: ξύλινα έπιπλα χρησιμο-

ποιούνταν σε περιοχές που το ξύλο αφθονεί (π.χ. Μακεδονία)

και πιθανότατα η κατασκευή τους δεν απαιτούσε επαγγελμα-

τίες ξυλουργούς ή επιπλοποιούς. Ο κάθε νοικοκύρης θα μπο-

ρούσε με απλούς τρόπους να κατασκευάσει ένα τραπέζι ή μία

καρέκλα από ξύλο ή ένα κρεβάτι από άχυρα. Το καθημερινό φα-

γητό δεν απαιτού σε αναγκαστικά έπιπλα, μια και η εικονογρα-

φία έχει διασώσει και δείπνα στο πάτωμα. Αναφορές όπως αυτή

του Μενάνδρου δηλώνουν ότι τα έπιπλα που βλέπουμε να απει-

κονίζονται συχνότατα στα αγγεία υπήρχαν σε οικίες πιο προ-

νομιούχες και δεν αποτελούν τον κανόνα σε όλα τα σπίτια. 

Ένα στοιχείο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν

προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε το εσωτερικό των οικιών

είναι και το θέμα του χρόνου διαμονής μέσα στο σπίτι. Είναι γε-

γονός ότι πολλές οικιακές εργασίες λάμβαναν χώρα στην αυλή

ή σε εξωτερικό χώρο είτε λόγω του περιορισμένου φωτός μέσα

στο σπίτι είτε λόγω της εύκολης μετακίνησης των φθαρτών επί-
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19. Χάλκινοι κρίκοι για παραπετάσματα από τη Δήλο (αρ. ευρ. Β 03957, Β 18905, Β 18904, Β 18906, Β 03905).
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πλων. Αν και παράθυρα έχουν βρεθεί στην ελληνιστική Ελλάδα
(Παλάτι Βεργίνας, οικίες της ύστερης ελληνιστικής Δήλου, μί-
μηση παραθύρων στον τάφο των Λευκαδίων, για να αναφέ-
ρουμε μερικά παραδείγματα), παράθυρα αρκετά μεγάλα για να
φέρουν φως στο σπίτι και να επιτρέπουν εργασίες, όπως η υφα-
ντική, εμφανίζονται μόνο μετά τον 1ο αι. π.Χ. και θεωρούνται
ουσιαστικά ρωμαϊκή πρακτική.34 Αυτή η ρευστότητα στην το-
ποθέτηση των επίπλων στο σπίτι δηλώνει παράλληλα ότι οι
χώροι του σπιτιού δεν ήταν αφιερωμένοι σε μία και μόνο συνή-
θεια. Η πρακτική που βαφτίζει συγκεκριμένους χώρους ως
υπνοδωμάτια, κουζίνες, λουτρά, σαλόνια κ.λπ. ανήκει στον 18ο
αιώνα και πολύ περισσότερο στη δεκαετία του 1930. Επομένως
στην αρχαιότητα θα πρέπει να δούμε την οικία ως χώρο ρευστό,
όπου τα πάντα συμβαίνουν ανάλογα με την ώρα της ημέρας,
το κλίμα, τη διάθεση των ιδιοκτητών, τις διαστάσεις του δωμα-
τίου, τον αριθμό των προσώπων που βρίσκονταν εκείνη τη
στιγμή στο σπίτι… 

Τη ρευστότητα αυτή στον οικιακό χώρο αξίζει να την προ-
σεγγίσουμε και από τη σκοπιά της ησυχίας και του ιδιωτικού
χώρου. Στη σύγχρονη εποχή η ιδιωτικότητα, η ανάγκη απομό-
νωσης, είναι ένα ζητούμενο στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση
του σπιτιού. Στην αρχαιότητα κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να απα-
σχολεί. Η πιο απλή διαμόρφωση χώρων με κάποια απομόνωση
θα μπορούσε να γίνει με την ανάρτηση υφασμάτων για διαχω-
ρισμό όπου και όποτε αυτό απαιτούνταν. Κρίκοι για την ανάρ-
τηση υφασμάτων έχουν βρεθεί στη Δήλο (εικ. 19) και στην Αγο -
ρά των Αθηνών.

Ένα άλλο στοιχείο που αποσαφηνίζεται μέσα από τη συ-
στηματική μελέτη των επίπλων της αρχαιότητας και συγκεκρι-
μένα της ελληνιστικής εποχής σχετίζεται με την κοινωνική
θέση των ατόμων. Η χρήση συγκεκριμένων επίπλων δεν παρα-
πέμπει στην κοινωνική θέση του ατόμου που τα χρησιμοποιεί,
όπως αυτό φαίνεται να συμβαίνει μέσα από τα ομηρικά έπη (ο
βασιλιάς κάθεται σε θρόνο αλλά ο επαίτης σε δίφρο). Στην
εποχή που μας ενδιαφέρει εδώ, οι πηγές μαρτυρούν τον Μ.
Αλέξανδρο καθισμένο σε (χρυσό) δίφρο και τον Αντίοχο Επι-
φανή σε (ελεφάντινο) δίφρο κατά τις περιοδείες τους. Αυτό,
δηλαδή, που πραγματικά διαφοροποιεί τα έπιπλα από άποψη
πολυτέλειας ή χρήσης από ανώτερα στελέχη της κοινωνίας
είναι τα υλικά τους.

Τέλος, δεν έχουμε κανένα στοιχείο που να δηλώνει έστω
και σιωπηρά έκθεση ή επίδειξη επίπλων σε οικιακό ή άλλο χώρο,
όπως αυτή καταγράφεται σε πολύ μεταγενέστερες εποχές. Τα
πλουσιοπάροχα δείπνα της ρωμαϊκής εποχής περιλαμβάνουν
έπιπλα κατασκευασμένα από πολύτιμα υλικά, αλλά συνήθως η
έμφαση του αφηγητή στις πηγές επικεντρώνεται στο δείπνο
και όχι στα έπιπλα. Ο Αθήναιος μαρτυρεί ανάλογες συνάξεις
στην ελληνιστική Ανατολή, αλλά στον ελληνικό χώρο δεν
έχουμε στοιχεία για να υποστηρίξουμε επίδειξη πλούτου μέσα
από την επίπλωση της οικίας παρά μόνο μέσα στους τάφους. Ο
Καλλίξενος, μιλώντας για τη σκηνή του Πτολεμαίου Φιλάδελ-

φου, αναφέρεται σε μία κλίνη που χρησίμευε για την παράθεση
(και πιθανότατα επίδειξη) χρυσών και αργυρών αγγείων, κάτι
ανάλογο ίσως με τη χρήση των κλινών στους μακεδονικούς τά-
φους όταν αυτές δέχονταν αφιερώματα και όχι το σώμα του
νεκρού.
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The Furniture of Late Classical 

and Hellenistic Houses

Dimitra Andrianou

The study of furniture and furnishings in the late Classical and

Hellenistic periods covers a gap in the archaeology of everyday

living. The small amount of actual remains from houses is further

enriched by furniture found in tombs (especially from Hellenistic

Macedonia) and the rich vocabulary of furniture and furnishings

mentioned in the epigraphical record of temples. Leaving iconog-

raphy aside, this study focuses on the actual remains of furniture

found in domestic complexes -namely chairs, beds, tables, boxes

and shelves- and discusses their production, material, decora-

tion and use inside the house. Issues concerning the multi-pur-

pose character of the rooms, the amount of time spent indoors,

the essence of privacy and the absence of any attempt to display

private wealth through furniture are also addressed. 
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