
ΚΑΛΛΙΌΠΗς ΠΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ 

Ε-NE-WO ΡΕ-ZA WE - ΡΕΖΑ 

Ή παραδεδεγμένη πλέον ώς ένέχουσα μέγα ποσοστόν δρθότητος άνάγνωσις της 
Μυκηναϊκής κοινής οπό του αειμνήστου Ventris καΐ του Chadwick, επί τη βάσει συ
στηματικής καΐ επιπόνου προεργασίας άλλων λογίων, ακολουθεί ώς γνωστόν δύο 
βασικά στάδια : TÒ πρώτον συνίσταται εϊς φωνητικήν μεταγραφήν δια διεθνών λατινι
κών στοιχείων τών αρχετύπων, ήτοι τών έπί τών επιγραφών λέξεων. "Επεται προσπά
θεια προς δρθήν ταύτισιν τών άναγνωσθεισών λέξεων, εντός τοΟ πολυδιάστατου χω
ροχρόνου των. 

Δέν είναι βεβαίως δυνατόν ν* αμφισβήτηση τις ταυτίσεις λέξεων συνοδευόμενος 
υπό αντιστοιχούντων προς τά γραφόμενα σχεδιασμάτων δταν δμως τούτο δέν συμ-
βαίνη, άναγκαστικώς επακολουθούν ακίνδυνοι ! επιθέσεις προς ένδεχομένην κατάληψιν 
του νοήματος τών έπί τών πινακίδων λέξεων. 

Έ ν τ φ προκειμένω θ* απασχόληση ήμδς μία πιθανή κατανόησις επιθέτου τής 
τραπέζης, το όποιον χαρακτηρίζει αυτήν ώς e · ne - wo - pe · za. 

Τό περιγράφον τήν τράπεζαν τούτο έπίθετον εύρίοκομεν έπί πινακίδων έκ Πύλου 
(Τα 642=ΡΥ 239 καί Τα 715=ΡΥ 241). 

Τό περί oö ό λόγος έπίθετον έ*χει ωραίας αντιστοιχίας, έπί πινακίδος έκ Πύλου 
<ΡΥ 240=Τα 713) τό έπίθετον we * pc · za, έκ τής λοιπής δέ χειρογράφου παραδόσεως 
τά επίθετα, άργυρόπεζα, άποδιδόμενον είς τάς θεάς, ΆφροδΙτην (*) καί θέτιν (8) καί 
φοινικόπεζα είς τήν Δήμητρα. 

ΕΙς τήν πρώτην άναγραφεισαν πινακίδα τό περί oö δ λόγος έπίθετον άπαντ§ ώς 
δνομα θηλυκόν, ένικοο αριθμού (enewopeza), είς τήν δευτέραν ώς τύπος θηλυκός δυϊκός. 

Καί ώς προς τό β' συνθετικόν τών αναλόγων αναφερθέντων ανωτέρω λέξεων ώς 
καί τής λέξεως τράπεζα, δέν χωρεί αμφιβολία, δτι πρόκειται περί έτερου τύπου τής 
λέξεως πους* καί δή πέζδ ης (ή) είναι Δωρικός καί 'Αρκαδικός αντί πους (•) τύπος, 
σημαίνων δμως τό π ε δ ί ο ν ώς λέγεται του ποδός ή τά σ φ υ ρ ά. 

1) Πίνδ. 9. Iti. 
2) Α 538. Παρά μεταγενεστέρου έσχηματίσθη τό Ιπίθ-ετον άργυρόπεζος Άνθ. δ. 60—Έκ 

τής συγκριτικής μυθολογίας άξιοπρόσεκτον δτι δ Κελτικός θεάς Llûdd ή Nûdd «Lluw Ereint» 
(Οόάλ.) ή Nuada cArgetlam» Ιρ. έτερος οίος τής Dòn επονομάζεται «ΑΡΓΓΡΟΧΕΙΡ». Ή 
«αργυρά χειρ» τοο βασιλέως Nuada, κατά τό βιβλίον τών εισβολών τής Μυθικής εποποιίας τής 
'Ιρλανδίας, προσηρμόσθη δπό του θεραπευτοο Diancecht. 

3) Διά τήν λέξιν π ο υ ς ίδ. Μεγ. Έλλην. Έγκυκλοπαιδείαν σ. 628 ώς καί C. Da-
remberg E. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris 1877—1919 
λ. p e s ο. 419. 

Ή λέξις pò · de δχι όμως 6πό τήν Êvvotav τής μονάδος μετρήσεως, άναγινώσκεται έπ! 
τής γραφής τών πινακίδων τής Πόλου. M. Ventris J. Chadwick, Documents in Mycensean 
Greek, Cambridge, 1956, σ. 405. Ό πους βάσις καί μονάς μέτρου μήκους ίλαβε τό δνομα 
από τοδ μήκους τοϋ άκρου του ποδός άρτιου ανδρός, προς 8 κατ' αρχήν ισούται. Διά τάς 
επιφανείας καί τήν χωρητικότητα έχρησιμοποιείτο είς τό τετράγωνον (τετραγωνικός πους) καί 
είς τόν κδβον (κυβικός πους). 
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<Ζηνόδοτος μέν oöv έν ταΐς έθνικαΐς λέξεσι, πέζαν φησί τον πόδα καλεΐν 'Αρ
κάδας καί Δωριείς» (')· 

Ol Ventris Chadwick περί του επιθέτου enewopeza αναγράφουν «μέ εννέα πό
δας ;> (8) περαιτέρω (β) δέ [«enewopeza (*) enewo - peza. Έ κ του αμάρτυρου *ennewn 
=έννέα, Άρκαδ. δέκο=δέκα, Λεσβιακ. Ι'νοτος=Ι ,νατος. 

Έάν μεταφράσωμεν τράπεζαν κυανόπεζαν Μλ. XI 629 €μέ πόδας έκ κυάνου» 
ήθέλαμεν ακολούθως αναγνώσει «μέ εννέα πόδας» έδώ, σχέδιον, το οποίον δέν φαί
νεται δυνατόν (which seems an impossible design). Ό Chadwick μεταφράζει «εννέα 
πόδας μήκος» (πρβ. δίποδης, τρίπεδος, έκατόμπεδος) ή μέ «έννεάπτυχον περιχείλωμα 
(πέζα - πεζΙς=χεΐλος) ώς ol «κύκλοι δέκα χάλκεοι» της άσπίδος τοΟ Αγαμέμνονος» 
Μλ. XI 33); 

Ό Wace εκλαμβάνει την «τράπεζαν κυανόπεζαν» ώς Ιχουσαν χείλος έκ niello 
μδλλον ή"«πόδας έκ κυανής ύέλου» πράγμα τό οποίον, έάν έκλάβωμεν εντελώς κατά 
λέξιν είναι άπίθανον»]. 

'Οπωσδήποτε έκ της προϊστορικής εποχής ol διασωθέντες μέχρις ημών δύο τύ
ποι τραπεζών προσφορών (δ), ορθογωνίου σχήματος (Μέσο Μινωική 2—ΥΜ 3) καΐ 
στρογγυλού (ΥΜ) έκ πηλοο ή κονιάματος δέν διεπιστώθη έτι δτι έχουν σχέσιν καθ* 
οίονδήποτε τρόπον προς τον Ιερόν άλλωοτε αριθμόν εννέα (β). 

Σχέδιον τραπέζης μετ' εννέα ποδών είναι δυνατόν να καταστήσουν κατανοητόν 
είς ήμδς μόνον αϊ λίαν μεταγενέστεροι τράπεζαι τών Παλαιοχριστιανικών ναών ώς 
λ. χ. ή τράπεζα της παλαιοχριστιανικής βασιλικής Νικοπόλεως ('), τής οποίας ή πλάξ 
στηρίζεται δια τρίς τριών κιονίσκων. 

Δια τούτο μία έπισκόπησις τών τραπεζών τών προϊστορικών χρόνων ένέβαλεν 
είς έμέ τήν Ιδέαν, μήπως ώς πρώτον συνθετικόν τής λέξεως e • ne - wo - pe · za ένδέ-

Δια τους "Ελληνας 6 βασικός αρχαίος αττικός πους δποδιηρεΐτο είς 4 παλαιστας % 
16 δακτύλους. 

Ό παλαιός λΐγυπτιακός πους δποδιαιρούμενος είς 4 παλάμας ή 16 δακτύλους Ισοδυνα
μεί προς 8/g τοδ κοινού πήχεως ήτοι 0,300 μ, 

Ό Χαλδαΐκός ή 'Ασσυριακός πους ή πλίνθος δποδιαιρούμενος είς 12 δακτύλοτς, ήτο 
Ισότιμος προς 0,324 μ. 

Ό Εβραϊκός πους ή μεγάλη παλάμη, σπιθαμή ή ζερέτ, δποδιαιρούμενος sic 3 τεφακ ή 
παλάμας ή 12 δακτύλους, ήτο ίσος προς 0,262 μ. 

1) Γαλην. Έξηγ. Ίπποκρ. Γλωσ. 540. 
2) Μ. Ventris J. Chadwick, Documents in Mycenaean Greek σ. 392. 
3) "Ενθ' άνωτ. σ. 340. 
4) Δια τό wo τής λέξεως enewopeza Ικ του λεξιλογίου τοδ ώς άνω βιβλίου αναγράφω 

λάξεις : a - ra • ru - wo - ja=ètt>eoïa, to - ko - so - wo - ko=toxo—worgoi, to - ro - no · wo -
koe throno . worgoi, wo - wo=FopFoç, tu - wo=euov, si - to - ko - wo, te • tu • ko - wo - a 
=χετβυχώς, pò - ro - ko - wo=prokhowoi=npóxooc, pu . ka - wo=pur - kawoi=πυρκαεύςf 

re * wo · to - ro · ko - wo=^08xpoxóoc, wo - zo - e, wo - zo - me - no,]—weke - ke • tu - wo - e, 
re - wo - pi=lewo - phi ()λέων - οντος). 

5) M. Nilsson, Minoan—Mycenaean religion and its survival in Greek religion, 
Lund 1950, σ. 117 κεξ. 

6) Περί τούτου Ιδ. Ζ 174, γ 7, γ 8, Β 96, θ· 258, Ζ 174, ω 60, Ήσ. Θ 917, Σογοχλ. 
OU. επί Κόλον. 483, Άριστοτ. ΆΘην. Πολιτ. 3, 16, Hock, Kreta I, 249. 

7) Άν. 'Ορλάνδου, "Η Ξυλόστεγος Παλαιοχριστιανική Βασιλική τής Μεσογειακής Λε
κάνης, τομ. Β, Ά9·ήναι 1954, σ. 447, είκ. 405. Περί έννεαπόδων τραπεζών Ιδ. και σ. 449—450. 

8) Ί π π . 743c. 
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χηται να χρησιμεύση ή λέξις έ ν ε ό ς μέ σημασίαν έπί πραγμάτων άχρηστος. "Ύπαρ
ξη» w = F ( 1 ) = u εύρίσκομεν εντός της αρχικής σημασίας της λέξεως ένεος=δναυδος. 
Πρβλ. κενεός— κενός έκτου κενΡος κενεΡος ώς καΐ άδελφεος—αδελφός. 

Έ κ τών προϊστορικών μνημείων ϊσως ερμηνεύεται καΐ ή we · peza. 
Tò έπίθετον we - ρ e - za είναι ομοίως θηλυκόν ενικού άάριθμου. 
Είς τήν σοφήν ερευναν αυτών ol Ventris Chadwick διερωτώνται, έαν ή λέξις 

αοτη έ*χτ] τήν σημασίαν €μέ Ιξ πόδας». 
ΕΙς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν θα είχομεν κατά τους δύο λογίοπς we - pe - z a = 

<*hwek - peza, έπιγρ. έ'κπους, έ*κπεδος=έξάπους (a). Ή άφομοίωσις *kp>pp δέν έχει πα
ράλληλα έκ της κλασσικής εποχής πρβ. τό Λατ, *sexiiris)seuiri. 

Καίτοι κατά τήν πολιάν αρχαιότητα ήτο αναμφισβήτητος ή Ιερότης του αριθμού 
τρία καί τών πολλαπλασίων του δια το έπίθετον we - pe - za ώς σκέψιν εκφράζω τήν 
έξης άποψιν. 

Δεδομένου δτι §χομεν σχηματισμόν λέξεως γη πεδον, μήπως we · peza σημαίνει 
ή γή - πεζά ; 

Έ ν ταΐς λεξικοΐς αναγράφεται σπάνιος άσυναίρετος τύπος του γή<γέα ή λέξις 
γέα. Άντ ' αυτής συνηθέστατα, οπόταν τό μέτρον απαίτηση δχομεν τον τύπον γαία. 
To w της λέξεως we - peza (*) θά έρμηνεύαμεν έκ τής γνωστής αντικαταστάσεως F δια 
γ, ώς γηράνθεμον—ήράνθεμον, Γακτός—άκτός. 'Ενταύθα προτάσσεται γ είς τήν λέξιν 
α ί α = γ α ΐ α (=γή), (Σανσκρ. (*) gaûs (γή) Γοτθ. gavi (Γερμ. gau) (άπασαι καί παρ, 
Όμήρω). 

Πάντως έκ του λεξιλογίου τών Ventris Chadwick we μέχρι τής εμφανίσεως τών 
Documents in Mycenaean Greek μεταγράφεται : 

W e - da - ne - wo=Eoôdn^oç , W e - ka - di - jo = Wergadios, W e - ke - i - jo = 
Ekheiön=*Exi(uv, w e - ro - ta welötas? [=εΐλώτης ?] we • we - si - jo [εΐρεσιώνη|. 

Έ ά ν τα μνημεία έπιβεβαιουν το δυνατόν ονομασίας τραπεζών ως «ένεοπέζης» 
καί «γηπέζης» Ισως ένεόπεζα ήδύνατο νά καλήται τό πρώτον τράπεζα, τής οποίας ol 
πόδες δέν εξυπηρετούν πρακτικόν τίνα σκοπόν. 

Τοιούτον έπίθετον πιθανόν ν' άπεδίδετο είς τήν γνωστήν έκ του ΙεροΟ τών δι
πλών πελέκεων τής ΝΑ γωνίας του ανακτόρου τής Κνωσού τράπεζαν προσφοών (5), μέ 
πόδας έκτισμένους εντός τής προβαθμίδος του κονιάματος (cemented down). 'Ενδιαφέ
ρον δια μίαν τοιαύτην έρμηνείαν τοΟ επιθέτου εΤναι δτι, ή ίίγκτιστος κατασκευή τών 
ποδών τής τραπέζης ήτο καί ή αρχική, διότι τό μικρόν τοοτο Ιερόν, εμβαδού 1 V» τ. μ· 
ευρέθη τελείως άθικτον (in situ), χρονολογείται δέ έκ τοΟ ευρεθέντος είς τούτο ψευδο-
στόμου άμφορέως μέ VM 3 διακόσμησιν, είς τήν περίοδον άνακαταλήψεως του ανα
κτόρου. Δέν αποκλείεται τό έπίθετον enewopeza ώς άχρηστόποδος τραπέζης νά έπεξε 

1) F=Aa*civixòv V. 
2) Ί δ . θ. Σ. Τζαννετάτου, "0 έξάπους κολοσσός Μιθριδάτοο τοο Εύπάτορος, Άρχείον 

Πόντου (19) 1954 σ. 237—241 (λαφυρον τοο Δουχούλλου, νικήσαντος τον βασιλέα τοο Πόντου). 
3) Τό σημιτικον w (=waw) δέν αφίσταται τοο Έλληνικπδ ο (=ι • ψιλόν) καί F, ίαν 

λώβωμεν δπ' δψιν δτι είς τήν Χεττιτικήν σφηνοειδή σοχνάκις u/wa=u. Ί δ . J . Friedrich, 
Hethitisches Elementarbuch, I, Heidelberg 1940. Δια διακύμανσιν είς τήν δρθ-ρωσιν b/w 
είς τάς άσιανικάς γλώσσας κυρίως των Χάττι και Χουρριτων ίδ. Ε. Laroche, Recherches sur 
les noms des dieux hittites (22, 28—9). 'Ομοίως είς τήν Χοορριτικήν ή κατάληξις τής γενι
κής Ιμφανίζει δύο τύποος—be/—we. Ε Speiser, Introduction to H u m a n 25, (§ 34, 
109 (§ 151. 

4) Έν τή* Σανσκρ. καί ενίοτε εν τ§ Λατ. το β παρίσταται δια τοο g καί έν τ^ Γοτθ. 
κτλ. δια τοΟ κ, ώ βαίνω (γβΐΓ)=2ανσκρ. gâ, gigâmi, Γοτθ. quiman ('Αγγλ. go). 

5) Nilsson, M. M. R. σ. 79 βίκ. 13. 
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τάθη είτα είς τράπεζας του αοτοο σχήματος, δταν ol πόδες δέν ήσαν πλέον έγκτιστοι 
εντός του κονιάματος. 

Άξιοπρόσεκτον δτι τράπεζαι αναλόγου σχήματος μικραΐ δμως καΐ κινηταΐ (μέ 
πόδας δχι έν αχρηστία) ευρέθησαν πλην της Κρήτης είς ηπειρωτική ν Ελλάδα (') (Τίρυνς 
Δήλος) έκ των ομοίων δέ σκευών συνάγει ό Nilsson δμοίαν λατρείαν. 

Ή <ένεόπεζα» τράπεζα τοΟ ανακτόρου της Κνωσού δύναται να παραβληθη προς 
τήν άμετακίνητον (altare fixum) λιθίνην άγίαν Τράπεζαν (') (Mensa sacra, Altarium) των 
πρώτων χριστιανικών ναών ώς καθωρίσθη άπα του τέλους Ισως του 3ου at. μετά τήν 
διαμόρφωσιν του μυστηρίου της θείας ευχαριστίας. 

Άχρηστόπους ήδυνατο επίσης να καλήται τράπεζα προσφορών κατ* έπέκτασιν Ισως 
της ονομασίας ενός «άχρηστου» ποδός (=στηρίγματος), προκειμένου περί της τραπέζης 
του Ψυχρού σπηλαίου (·), έχομεν αντί του μέσου ποδός σταλαγμίτην ή βαίτυλον. 

Γηπέζας πάλιν ενδέχεται ν* άναζητήσωμεν είς προϊστορικός ορθογώνιους κατα-
σκευάς οψους τινός, μετά ή άνευ επί τούτων προσφορών, al όποΐαι β α ί ν ο υ ν ε π ί 
τ ο ο έ δ ά ψ ο υ ς . Ό Evans κατέστησε γνωστάς τοιούτου είδους βάσεις έκ του άνα 
κτόρου της ΚνωσοΟ, δύο είς τήν δυτικήν αολήν, είς τήν κεντρικήν καί είς τήν αύλήν 
τοΟ βωμού, νοτιοδυτικώς (*). 

Άξίωσιν γηπέζης Ισως παρουσιάζουν καί βωμοί ώς ol επί της σαρκοφάγου (') έξ 
*Ay. Τριάδος καί δ ομοιάζων προς αυτούς βωμός του Ιερού της θεάς τών περιστε« 
ρών (β). Ό επί της μιδς πλευράς της σαρκοφάγου τετράγωνος βωμός Ιχει τό άνω μέ
ρος μεγαλύτερον του σώματος, σχηματίζον ώς προέχουσαν κορνίζαν. Ό επί της έτέ· 
ρας πλευράς της σαρκοφάγου άνευ βάσεως βωμός, άνω του σώματος φέρει σειράν 
δίσκων ώς προέχουσας απολήξεις δοκών. 

Βωμοί επίσης έκτισμένοι έκ λίθων απλών καί συμπαγών ή πλακών, ευρέθησαν 
είς πολλάς θέσεις. Είς τάς κατασκευάς αύτάς ανήκουν ol βωμοί τών σπηλαίων Ψυ
χρού, Είλειθυίας, ' Αμνισού καί τής αυλής του ανακτόρου Άγ. Τριάδος ('). 

Βωμός ήτο Ισως κατασκευή τις της ΒΔ γωνίας της κεντρικής αυλής του άνα· 
κτόρου της Φαιστού. 

Μετά μεγαλυτέρου ή μικρότερου ποσοστού πιθανότητας, Υηπέζας Ισως έκάλουν 
«βωμούς» (8) π. χ. τών ανακτόρων Κνωσού καί Φαιστού πέριξ τών όποιων δέν ευρέθη 
στρώμα τέφρας, άνθρακοποιηθέντων οστών ή αναθημάτων ώς γνωρ(ζομεν έκ του βω
μού του Ψυχρού σπηλαίου, έκ της αυτής του ανακτόρου της 'Ay. Τριάδος καί έκ τών 
καταλειμμάτων πέριξ βωμών της "Ελληνικής εποχής. 

'Εντός του πλαισίου αναφερθέντων έκ της προϊστορικής εποχής παραδειγμάτων 
«τραπεζών», έάν καί έφ" δσον ή γλωσσολογία «ξυνθή» ενδέχεται να νοήσωμεν κατ* 
αυτά e - ne wopeza (9) καί we - peza. 

Πάντως είς τήν προσπάθειαν κατανοήσεως τών ώς άνω επιθέτων, Λυδία λίθος θά 
ήτο μόνον τυχόν άνεύρεσις πινακίδος, φερούσης μετά τών επιθέτων έπεξηγηματικόν 
δι* ήμδς σχέδιον τούτων. 

1) Ένθ·' άνωτ. σ. 123 καί 6ποσ. 33. 
2) Χρυσόστομος, Migne Patrologia Graeca 61 σ. 540. 
Περί τών σχημάτων τον τραπεζών 18. Γ. Σωτηρίου, Παλαιοχριστιανικοί βασιλιχαΐ τής 

'Ελλάδος σ. 230 κ.έξ , βίκκ, 57—63 ώς καί τήν έναίσιμον διδακτορικήν διατριβήν τοδ Μπαρνέα. 
3) Nilsson M. M. R σ. 133 el*. 12. 
4) Ένθ·' άνωτ. σ. 117. 
5) Ένθ' άνωτ. σ. 120. 
6) Ένθ* άνωτ. 120. 
7) Ένθ* άτωτ. σ. 117. 
8) Nilsson ένθ·' άνωτ. σ. 118—119 
9) Προς εξεύρεσιν Ισως συμβιβαστικής λύσεως δια τήν μνεία ν τοΒ επιθέτου e • ne · wo -

pe - za ίπΐ Πυλιακής πινακίδος, «ένεοπέζης» δέ έκ Κρήτης Οπομιμν^σκομεν δτι, τό «έγχά 
ραχτον πτερόν» τής έσχάρας τών Μυκηναϊκών ανακτόρων έθεωρήθη ώς δεικνόον τήν Ερητο-
μυκηναϊκήν καταγωγήν τής εστίας τοδ Μυκηναϊκού μεγάρου. 


