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Ευγενία Χαλκιά 

«ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ» 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΚΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ* 

Zuxä 1932 ό Γ. Σωτηρίου αναδημοσίευσε ενεπίγραφη 
μαρμάρινη πλάκα, άποκείμενη στό Βυζαντινό Μου
σείο 'Αθηνών (αριθ. ΒΜ 128)', γνωστή ήδη άπό τίς 
αρχές του αιώνα2, πού βρέθηκε στό Συκούριο3 τής 
Θεσσαλίας. ' Ατυχώς δέν γνωρίζουμε ούτε τή θέση ού
τε τίς συνθήκες εύρεσης της· παρ' δλα αυτά όμως δέν 
μειώνεται καθόλου τό ενδιαφέρον πού παρουσιάζει τό 
εύρημα καθ' εαυτό. 

' Η πλάκα, άπό μάρμαρο φαιό, αποτελείται άπό δύο συ-
νανήκοντα τεμάχια, σχεδόν ϊσου πλάτους, ολικών 
διαστάσεων 0,71x0,56x0,07 μ. Είναι ελλιπής κατά τή 
δεξιά στενή πλευρά καί άποκεκρουμένη στην κάτω 
αριστερή γωνία. Φθορές άπό διάβρωση έχει υποστεί 
ολόκληρη ή κάτω πλευρά της καί ή πάνω δεξιά γωνία 
(Είκ. Ι)4. 
Στό μέσον ακριβώς τής πλάκας, στό σημείο συγκόλ
λησης τών δύο κομματιών, έχουν λαξευθεΐ πέντε αβα
θείς κοιλότητες, κυκλικής διατομής, ενώ κατά μήκος 
τών δύο μακρών πλευρών της είναι χαραγμένη ή ακό
λουθη επιγραφή: 

ΜΑΡΤΥΡΩ[Ν] 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΝΔΡΕΟΥΛΕΩΝΙΔΟΥ.... 

[ΕΤΕΑΕΙ]ΩΘΗ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ [Τ]Η ΠΡΟ ΙΕ ΚΑ
ΛΕΝΔΩΝ) ΙΑΝ(ΟΥΑΡΙΩΝ) 

[ΑΝΕΣ]ΤΗΣΕΝ Η ΔΟΥΛΗ Α ΥΤΩΝ ΣΩΤ(ΗΡΙΣ)5 

"Οπως υποδηλώνεται, τόσο άπό το περιεχόμενο τής 
επιγραφής, οσο καί άπό τίς πέντε κοιλότητες, ή πλάκα 
εΐναι «τράπεζα μαρτύρων», καί μάλιστα επωνύμων6, 
αφιερωμένη άπό κάποια πιστή, τήν Σωτηρίδα. Πρό
κειται γιά ένα πολύ σημαντικό εύρημα καί μοναδικό, 
άπό οσο γνωρίζω, στην ' Ελλάδα, πού αναγνώρισε ως 
«τράπεζα μαρτύρων» πρώτος ό Σωτηρίου. 
Μέ αφορμή τή δημοσίευση αυτής τής τράπεζας, ό 
συγγραφέας προχώρησε στην αναγνώριση καί άλλων 
ανάλογων ευρημάτων, κυρίως άπό τόν ελλαδικό χώρο. 
'Εκτός άπό μερικές επιτάφιες πλάκες7 ή άλλες πού 

συνδέονται κατά κάποιο τρόπο μέ τή νεκρική λα
τρεία8, ό Σωτηρίου συγκαταλέγει ανάμεσα στίς «τρά
πεζες μαρτύρων» καί όλες τίς ως τότε γνωστές ημικυ
κλικές τράπεζες, πού ή παρυφή τους διακοσμείται μέ 

* Τό κείμενο αυτό ανακοινώθηκε στό 7ο Συμπόσιο Βυζαντινής καί 
Μεταβυζαντινής 'Αρχαιολογίας καί Τέχνης, βλ. Πρόγραμμα καί 
περιλήψεις ανακοινώσεων, 'Αθήνα 1987, σ. 82-83. 
1. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Τράπεζα μαρτύρων τοΰ Βυζαντινού Μουσείου 
'Αθηνών, ΔΧΑΕ, περ. Γ' τ. Α ' (1932), σ. 7-16. 
2. J. Pargoi re , A travers d'orient grec, VizVrem 10 (1903), σ. 636-
637. Α. Ε. Con to léon , Inscriptions grecques d'Europe, REG 17 
(1904), σ. 3. Γ. Λ α μ π ά κ η ς , Κατάλογος καί ιστορία τοΰ Μουσείου 
τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας καί Τέχνης, 'Αθήναι 1906, σ. 68, 
είκ. 9. 

3. Τέως Μέγα Κεσερλί. Βλ. σχετικά Ά . ' Αβραμέα, Ή βυζαντινή 
Θεσσαλία μέχρι του 1204. Συμβολή εις τήν ίστορικήν γεωγραφίαν, 
'Αθήναι 1974, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 27, σ. 40, ύπο-
σημ. 3. Βλ. επίσης P a r g o i r e , ο.π. καί Con to l éon , ο.π. Ό Γ. 
Σωτηρίου (ο.π., σ. 7) ώς τόπο προέλευσης τής πλάκας αναφέρει τή 
Λάρισα. 
4. Ευχαριστώ τό Βυζαντινό Μουσείο ' Αθηνών γιά τήν παραχώρηση 
τής φωτογραφίας. 
5. ' Η ανάγνωση καί ή συμπλήρωση τής επιγραφής οφείλεται στό Γ. 
Σωτηρίου (ο.π., σ. 7-8). Ή παλιότερη ανάγνωση τοΰ Pargoire (ο.π., 
σ. 236) πού επαναλαμβάνει καί ό Contoléon (ο.π.) είναι ελλιπής καί 
λανθασμένη. ' Η ανάγνωση τοΰ Λαμπάκη (ο.π.) πού ακολούθησε τήν 
πρώτη, μεταφέρει πληρέστερα, αλλά όχι αλάνθαστα, τό σωζόμενο 
κείμενο τής επιγραφής, πού τό δημοσιεύει καί ό Η. Delehaye, Les 
origines du culte des martyrs, Bruxelles 19332, SubsHag 20, σ. 228, 
ύποσημ. 3. 

6. Οί μάρτυρες στους οποίους ήταν αφιερωμένη ή τράπεζα ήταν 
πέντε, ισάριθμοι δηλαδή μέ τίς κοιλότητες, όπως φανερώνει ή αντι
στοιχία ανάμεσα στίς τελευταίες καί στά ονόματα. ' Η φθορά όμως 
στην πάνω δεξιά γωνία τής πλάκας είχε ώς αποτέλεσμα τήν απώλεια 
τοΰ ονόματος τοΰ πέμπτου μάρτυρα, χαραγμένο στό σημείο αυτό. 
7. Πρόκειται γιά τίς πλάκες τοΰ επισκόπου Κληματίου καί τοΰ Λεο-
ντίου σηρηκαρίου, άποκείμενες στό Βυζαντινό Μουσείο 'Αθηνών: 
Σ ω τ η ρ ί ο υ , ο.π., σ. 12, είκ. 8-9. 
8. Πρβλ. τήν πλάκα, μέ οπή γιά χοές, πού κάλυπτε τόν τάφο, τόν 
φερόμενο ώς τοΰ ' Αγίου Δημητρίου: Σ ω τ η ρ ί ο υ , ο.π., σ. 11-12, είκ. 
5-7. 
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σειρά λοβών: την τράπεζα πού βρέθηκε στην "Εφεσο9, 
τίς ώς τότε αδημοσίευτες τράπεζες τίς όποιες είχαν 
φέρει στό φως οί ανασκαφές της Κορίνθου10, καθώς καί 
τεμάχια ανάλογων τραπεζών πού ανακάλυψε ό ϊδιος 
στη Νέα 'Αγχίαλο 1 1. "Ηδη δημοσιεύοντας τίς τελευ
ταίες1 2 εκφράζει γιά πρώτη φορά την υπόθεση οτι οί 
τράπεζες αυτές, πού τό ημικυκλικό τους σχήμα είναι 
«χαράκτη ριστικόν τών τραπεζών δι'ων έτελοΰντο αί 
άγάπαι είς τους τάφους τών μαρτύρων»13 είχαν πιθα
νώς ανάλογο προορισμό: χρησιμοποιούνταν δηλαδή 
κατά τά νεκρόδειπνα, κατά τή διάρκεια τών οποίων οί 
πιστοί τοποθετούσαν στά ημικυκλικά λαξεύματα, τους 
λοβούς, εδέσματα προς τιμήν τών μαρτύρων ή τών 
προσφιλών τους νεκρών. 

Ή υπόθεση αυτή αναδείχθηκε σέ θεωρία τού Σωτη
ρίου, σύμφωνα μέ τήν οποία οί πολύλοβες τράπεζες 
είναι «τράπεζες μαρτύρων» ή «τράπεζες αγαπών», θεω
ρία πού βρήκε μεγάλη απήχηση κυρίως ανάμεσα 
στους "Ελληνες αρχαιολόγους. Πέρα άπό τό άρθρο 
πού αναφέρθηκε παραπάνω14 καί στό όποιο οί πολύ
λοβες τράπεζες εντάσσονται πιά μέ βεβαιότητα στην 
κατηγορία τών «τραπεζών μαρτύρων» ή «αγαπών», ό 
Σωτηρίου επαναλαμβάνει τήν άποψη αυτή καί σέ με
ταγενέστερο άρθρο του1 5, καθώς καί στό γνωστό εγ
χειρίδιο του «Χριστιανική καί βυζαντινή αρχαιολο
γία»1 6. 'Αξίζει νά σημειωθεί οτι καί στά τρία αυτά 
έργα ώς χαρακτηριστικό δείγμα «τράπεζας μαρτύρων» 
φέρεται ή πολύλοβη τράπεζα της 'Εφέσου 1 7. 
Δημιουργείται έτσι μιά «παράδοση» στην ελληνική 
βιβλιογραφία. Βλέπουμε δηλαδή τίς πολύλοβες τρά
πεζες νά φέρονται ώς «τράπεζες μαρτύρων» ή «αγα
πών» άπό τόν 'Ορλάνδο 1 8, άπό τόν Μπαρνέα1 9 καί άλ
λους20. ' Ακόμη, μέ τό συμβατικό ορο «τράπεζες μαρτύ
ρων» ή «τράπεζες αγαπών» δηλώνονται εφεξής, σχε
δόν κατά κανόνα, στίς εκθέσεις τών ανασκαφών, πού 
δημοσιεύονται στά ελληνικά περιοδικά, οί πολύλοβες 
τράπεζες21. 

"Εχει γίνει λοιπόν κοινός τόπος νά εννοείται μέ τόν 
ορο αυτό κάθε πολύλοβη τράπεζα, εφόσον ή κατηγο
ρία αυτή είναι πολύ πιό διαδεδομένη καί συνεπώς ευρύ
τερα γνωστή, άπό ο,τι ή ενεπίγραφη πλάκα του Βυζα
ντινού Μουσείου. 
Τί σημαίνει όμως «τράπεζα μαρτύρων» ή «τράπεζα 
αγαπών»; "Οσο καί άν οί δύο οροί σέ ορισμένες περι
πτώσεις ταυτίζονται, δέν είναι απαραίτητο καί νά συ
μπίπτουν πάντα. Γενικά μέ τόν ορο «τράπεζα», ή καλύ
τερα «mensa», όπως μας παραδίδουν οί πολυάριθμες 
λατινικές επιγραφές, τόσο χριστιανικές δσο καί εθνι
κές, δηλώνεται ό τάφος2 2, επειδή σέ πολλές περιπτώ
σεις ό τάφος είναι ό τόπος όπου λαμβάνει χώρα τό 
νεκρόδειπνο. Στίς περιπτώσεις αυτές ό τάφος έχει τή 
μορφή τράπεζας, συνήθως ημικυκλικής, μέ χτιστά άνά-

Είκ. 1. Τράπεζα μαρτύρων. Βυζαντινό Μουσείο 'Αθηνών, 
αριθ. 128 ( 'Αρχείο Μουσείου). 

Είκ. 2-3. Τράπεζα νεκροδείπνων άπό τή νεκρόπολη της Τα-
ραγόνας (άπό Χ. Barrai). 
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κλιντρα γύρω της, οπού κάθονταν οί συνδαιτημόνες 
κατά τη διάρκεια τοϋ νεκρικού δείπνου (Είκ. 2-3). Τά
φοι τού είδους αυτού ανακαλύφθηκαν στη βόρεια 
'Αφρική 2 3 , στην 'Ιβηρική χερσόνησο 2 4 καί, πρόσφα
τα, στή Σαρδηνία2 5. Πέρα όμως άπό αυτές τίς τράπε
ζες, τίς καθαρά νεκρικές, στή βόρεια 'Αφρική έχει 
διασωθεί σημαντικός αριθμός ποικιλόμορφων πλα
κών, πού άπό τίς επιγραφές τίς όποιες φέρουν χαρα
κτηρίζονται ώς «mensae martyrum»26. Οί επιγραφές αυ
τές είναι δλες στά λατινικά, μέ μία μόνο εξαίρεση: μιά 
πλάκα, πιθανόν επιτάφια, πού βρέθηκε στό Mactar, μέ 
τή δίγλωσση επιγραφή Τράπεζα ' Αλέξανδρως (sic) 
καί Mensa Alexandros21 (sic) (Είκ. 4). Ό όρος βέβαια 
άπαντα καί σε κείμενα των πατέρων. Είναι γνωστές οί 
επάλληλες αναφορές τού Αυγουστίνου στή mensa Cy-
priani'2*. 'Αλλά καί ό Χρυσόστομος αναφέρει τράπε
ζας μαρτύρων29. 

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στά μνημεία. Οί πλάκες μέ 
τήν επιγραφή mensa martyrum ή μερικές φορές me
moria sancta}0 είναι συνήθως μεγάλου πάχους καί ποι
κίλων μορφών31: τετράγωνες, ορθογώνιες, ημικυκλι
κές. Είναι κυρίως αδρής κατασκευής καί πολλές φορές 
φέρουν υψωμένο πλαίσιο ή καί κοιλότητες, ανάλογες 
μέ εκείνες της τράπεζας τού Βυζαντινού Μουσείου 
(Είκ. 5-6). Ή επιγραφή μπορεί νά περιορίζεται σέ 
απλή αναφορά mensa martyrum χωρίς κάν νά αναφέ
ρει τά ονόματα τών μαρτύρων32. ' Αλλά αυτό είναι σπά-

9. "Ο.π., σ. 10, είκ. 2. Βλ. επίσης Ο. N u s s b a u m , Zum Problem der 
runden und sigmaförmigen Altarplatten, JbAC 4 (1961), σ. 41, αριθ. 
34, είκ. 2e, G. Roux, Tables chrétiennes de marbre découvertes à 
Salamine de Chypre, Salamine IV, Anthologie Salaminienne, Paris 
1973, σ. 193, αριθ. 136, είκ. 60, οπού καί ή υπόλοιπη βιβλιογραφία. 
10. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ο.π., σ. 10-11. N u s s b a u m , δ.π., σ. 41, αριθ. 33, σ. 
43, αριθ. 52-53. Roux, ο.π., σ. 194, αριθ. 146-148, όπου καί ή προγε
νέστερη βιβλιογραφία. Βλ. επίσης Μ. Bonfioli, Una mensa a sig
ma polilobata a Roma, RendPontAcc 50 (1977-78), σ. 120, είκ. 4-5. 

11. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ο.π., σ. 11, πίν. Β', είκ. 3. N u s s b a u m , ο.π., σ. 41, 
αριθ. 28. Roux, ο.π., σ. 193, αριθ. 138. 
12. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Αί χριστιανικοί Θήβαι της Θεσσαλίας, ΑΕ 1929, 
σ. 102, 234-236, είκ. 136. 
13. "Ο.π., σ. 235. 
14. Βλ. ύποσημ. 1. 
15. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Οί τάφοι τών μαρτύρων της πίστεως ή τά μαρτύ
ρια, BNJ 14 (1938), σ. 286, είκ. 8. 
16. Ό ί δ ι ο ς , Χριστιανική καί βυζαντινή αρχαιολογία, 'Αθήναι 
1942, σ. 75-77, είκ. 45. 
17. Βλ. ύποσημ. 9. 
18. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική 
της μεσογειακής λεκάνης, Β', 'Αθήναι 1954, σ. 484-486. 
19. Ί . Μ π α ρ ν έ α , Τό παλαιοχριστιανικόν θυσιαστήριον, 'Αθήναι 
1940, σ. 52-54. 

20. Ά . Φ υ τ ρ ά κ η ς , Λείψανα καί τάφοι μαρτύρων κατά τους πρώ
τους χριστιανικούς αιώνας, 'Αθήναι 1955, σ. 91 κ.έ. 
21. Βλ. ενδεικτικά: Ν. Π λ ά τ ω ν , ΠΑΕ 1954, σ. 364, Σ. Π ε λ ε κ α ν ί -

Είκ. 4. Τράπεζα 'Αλεξάνδρου άπό τό Mactar (άπό F. Prevot). 

δης, ΑΔ 20 (1965), Χρονικά, σ. 475, ό ϊ δ ι ο ς , ΠΑΕ 1967, σ. 71, Ε. 
Σ τ ί κ α ς , ΠΑΕ 1970, σ. 54. 

22. Η. Leclercq, DACL XI, 1, στ. 443, 543 (λ. mensa). P. Α. Fév
rier, Remarques sur les inscriptions funéraires datées de la Mauréta-
nie césarienne orientale. MélRome LXXVI (1964), σ. 121 κ.έ. A. Fer-
rua, Due iscrizioni della Mauritania, RACr 53 (1977), σ. 225. Y. 
Duval , Loca sanctorum Africae, Le culte des martyrs en Afrique du 
IVe au Vile siècle, II, Paris 1982, Collection de l'Ecole Française de 
Rome 58, σ. 465, 468, 525. 

23. P. A. Févr ier , Le culte des martyrs en Afrique et ses plus anciens 
monuments, CorsiRav 17(1970), σ. 195 κ.ε. M. B o u c h e n a k i , Fouil
les de la nécropole occidentale de Tipasa (Matarés), Alger 1975. 
24. X. Barra i I Altet, Mensae et repas funéraires dans les nécropo
les chrétiennes de la péninsule Ibérique: vestiges archéologiques, Atti 
IX Congr. Inter. Arch. Crist., Roma 21-27 sett. 1975, II, Città del 
Vaticano 1978, σ. 49-66, όπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία. 
25. Α. Μ. G i u n t e l l a - G . B e r g h e t t i - D . Stiaffini, Mensae e riti 
funerari in Sardegna. La testimonianza di Cornus. Taranto 1985, σ. 
17 κ.έ. 

26. Duval , ο.π., Ι, αριθ. 21Α, 23, 105, 123, 151, 152, 162, 163, 164, 
181, 182, 192, 195. 
27. F. Prévôt , Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Mac
tar, V: Les inscriptions chrétiennes. Rome 1984, Collection de l'Ecole 
Française de Rome 34, σ. 86, αριθ. 32, είκ. 97. 
28. PL, 38, 107, 1397 καί 1413. 
29. PG 49, 587. 
30. Πρβλ. ύποσημ. 26. 'Επίσης στό ϊδιο, II, σ. 527 κ.έ. 
31. "Ο.π., II, σ. 532 κ.έ. 
32. "Ο.π., Ι, αριθ. 105, 123· Π, σ. 527 κ.έ. 
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νιο. Τίς περισσότερες φορές ακολουθούν τά ονόματα 
των μαρτύρων, καθώς καί ή αφιέρωση, πού γίνεται από 
έναν ή καί περισσότερους πιστούς. Σέ ορισμένες περι
πτώσεις μάλιστα ή τελευταία συνοδεύεται καί άπό κά
ποια ευχή γιά τη σωτηρία των άφιερωτών33. Οι μάρτυ
ρες στους οποίους είναι αφιερωμένες οι τράπεζες δέν 
κατάγονται απαραιτήτως άπό μία καί μόνη περιοχή 
ούτε καί είναι σύγχρονοι. "Ετσι βρίσκουμε στην 
' Αφρική τράπεζες πού φέρουν τά ονόματα των αποστό
λων Πέτρου καί Παύλου3 4 ή, ακόμα, τά ονόματα των 
αρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ3 5 μαζί μέ άλλα το
πικών μαρτύρων. 

Ά π ό τά πολύ ενδιαφέροντα αυτά μνημεία κανένα, ατυ
χώς, δέν βρέθηκε κατά χώραν. Παλιότερα υπήρχε ή 
άποψη ότι οί τράπεζες αυτές ήταν επιτάφιες πλάκες ή 
ακόμη άγιες τράπεζες, τοποθετημένες πάνω άπό τά 
λείψανα τών μαρτύρων. Πρόσφατα όμως ή Υ. Duval, 
στό δίτομο υποδειγματικό έργο της γιά τή λατρεία τών 
μαρτύρων στην 'Αφρική 3 6, έχει αποδείξει ότι οί πλά
κες αυτές δέν βρίσκονταν σέ άμεση σχέση μέ τάφους ή 
μέ λείψανα μαρτύρων. ΤΗταν αφιερώματα πιστών προς 
μάρτυρες καί βρίσκονταν πολύ πιθανόν τοποθετημέ
νες σέ κάποια εκκλησία ή σέ κάποιο μαρτύριο, πού 
είχε ιδρυθεί στή μνήμη τους. ' Η χρήση τους δέν είναι 
σαφής, άλλα, όπως πολύ σωστά προτείνει ή παραπάνω 
ερευνήτρια, τό πιθανότερο είναι οτι προορίζονταν γιά 
τήν τοποθέτηση προσφορών προς τιμήν τών μαρτύ
ρων37. 

'Ανάλογη χρήση πρέπει νά δεχθούμε καί γιά τήν τρά
πεζα του Βυζαντινού Μουσείου. Τό πιθανότερο είναι 
νά είχε θέση σέ κάποιο μαρτύριο, αφιερωμένο στους 
πέντε μάρτυρες, τών οποίων τά ονόματα μνημονεύει. 
Καί σέ αυτό προφανώς αναφέρεται καί τό δεύτερο μέ
ρος της επιγραφής: [ΕΤΕΛΕΙΩ]ΘΗ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ^. 

Ά π ό όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω γίνεται φανερό οτι 
οί «τράπεζες μαρτύρων» δέν έχουν αυστηρά καθορισμέ
νη τυπολογία. Ώ ς mensae, όπως τίς ονομάζουν οί επι
γραφές τους, είναι φυσικό νά επαναλαμβάνουν τά σχή
ματα καί τή μορφή τών κοινών τραπεζιών της εποχής 
τους. Δέν συμβαίνει όμως τό ϊδιο μέ τίς πολύλοβες 
τράπεζες39. Αυτές συνιστούν τύπο μέ χαρακτηριστικά 
σαφώς καθορισμένα. Είναι συνήθως πεταλόμορφες, 
σπανιότερα στρογγυλές, λεπτού πάχους, μέ πλατύ, 
ελαφρά υψωμένο πλαίσιο, στό όποιο λαξεύονται οί 
ημικυκλικές κοιλότητες (λοβοί) πού περιορίζονται 
συνήθως στό καμπύλο τμήμα καί στίς γωνίες, χωρίς νά 
συνεχίζονται στην ευθύγραμμη πλευρά40 (Είκ. 7). r H 
παρουσία τους σέ ολόκληρη τή μεσογειακή λεκάνη 
οδηγεί στό συμπέρασμα ότι τά σκεύη αυτά ήταν προϊό
ντα μαζικής παραγωγής, πού ταξίδευαν σέ ολόκληρο 
τόν παλαιοχριστιανικό κόσμο. 
Οί τράπεζες αυτές, πού στην ελληνική βιβλιογραφία 

Είκ. 5. Τράπεζα μαρτύρων άπό τό Tixter (άπό Υ. Duval). 

ονομάζονται, όπως είδαμε, «τράπεζες μαρτύρων», στή 
διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται συχνά ώς «άγιες 
τράπεζες»41, έστω καί αν καμιά τους δέν βρέθηκε ποτέ 
κατά χώραν. Καί αυτό τό γεγονός, τό νά θεωρούνται 
δηλαδή de facto λειτουργικά σκεύη, έδωσε πολλές φο
ρές αφορμή σέ ταύτιση κτιρίων, στά όποια βρέθηκαν, 
μέ εκκλησίες, χωρίς νά υπάρχει καμιά ειδική ένδειξη 
γι ' αυτό, πέρα άπό τήν εύρεση της τράπεζας42. Μόνο 
σέ πολύ πρόσφατες μελέτες43 γίνεται σαφές ότι ό τόσο 
διαδεδομένος αυτός τύπος τράπεζας δέν προορίζεται 
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ΕΙκ. 7. Πολύλοβη τράπεζα. Μουσείο 'Αρχαίας Κορίνθου, 
αριθ. 1580 ('Αρχείο 'Αμερικανικής Σχολής). 

αποκλειστικά γιά τίς εκκλησίες. Μπορεί νά έχει χρή
ση κοσμική (κοινή τράπεζα φαγητοϋ), όπως παράλλη
λα μπορεί νά έχει θέση στή λατρεία (λειτουργική τρά
πεζα). Παραδείγματα πολύλοβων τραπεζών πού βρέ
θηκαν σέ κοσμικά κτίρια είναι αρκετά44, μέ πρώτη τήν 
τράπεζα της 'Εφέσου 4 5. Πιό συχνές όμως εΐναι οί πε
ριπτώσεις πολύλοβων τραπεζών πού έρχονται στό φώς 
κατά τίς ανασκαφές παλαιοχριστιανικών ναών4 6, γε
γονός πού φανερώνει οτι χρησιμοποιήθηκαν στή λα
τρεία, οχι όμως μέ αυστηρά προσδιορισμένη τή λει
τουργικότητα τους. "Οσο καί αν γιά μερικές άπό αυτές 
είναι βέβαιο οτι εΐχαν κάποια δευτερεύουσα θέση στή 
λατρεία, εφόσον έχει ανακαλυφθεί, παράλληλα μέ αυ
τές, καί ή αγία τράπεζα τοϋ ναοϋ4 7, δέν μπορούμε νά 
αποκλείσουμε τήν περίπτωση κατά τήν οποία μιά πο
λύλοβη τράπεζα χρησιμοποιείται γιά τήν τέλεση ευ
χαριστίας. 

Πρέπει όμως νά τονισθεί οτι τά μέχρι τώρα αρχαιολο
γικά δεδομένα δέν παρέχουν ενδείξεις σχετικές μέ τή 
χρήση τους στή νεκρική λατρεία. "Ενα μοναδικό πα
ράδειγμα στρογγυλής πολύλοβης τράπεζας, άλλα μέ 
αρκετές αποκλίσεις άπό τό γνωστό καί διαδεδομένο 
τύπο, βρέθηκε σέ νεκρικό θάλαμο προσκτισμένο στή 

33. "Ο.π., II, σ. 527 κ.ε. οπού αναφέρονται τά παραδείγματα πού 
αντιστοιχούν σέ κάθε περίπτωση. 
34. "Ο.π., Ι, αριθ. 83, 157, 187. 
35. "Ο.π., Ι, αριθ. 64, II, σ. 623-624. 

36. Βλ. ύποσημ. 22. 
37. Duval , ο.π., II, σ. 538 κ.έ., 753. 
38. Βλ. καί Σ ω τ η ρ ί ο υ , Τράπεζα μαρτύρων, ο.π. (ύποσημ. 1), σ. 8, 
ύποσημ. 1. Ή υπόθεση τοϋ Pargoi re (ο.π., σ. 637) οτι ή ημερομη
νία πού μνημονεύει ή επιγραφή αναφέρεται στην ημέρα τοϋ θανάτου 
των πέντε μαρτύρων, δέν ευσταθεί οχι μόνο επειδή τά τέσσερα ονό
ματα πού έχουν διασωθεί δέν άπαντοϋν ομαδικά σέ κανένα μαρτυ-
ρολόγιο, άλλα, κυρίως, επειδή τό κείμενο της ΐδιας της επιγραφής 
παραδίδει τό όνομα τής χορηγού τοϋ μαρτυρίου καί φυσικά καί τής 
ίδιας τής τράπεζας. 

39. ' Ο όρος «πολύλοβες τράπεζες» («tables polylobées») οφείλεται 
στον G. Roux, ό όποιος είναι ό πρώτος πού μελέτησε συστηματικά 
τήν τυπολογία των τραπεζών καί τόνισε τήν ανάγκη κατάταξης τους 
μέ βάση τά τυπολογικά χαρακτηριστικά τους καί όχι κάποια ενδεχό
μενη χρήση. Βλ. Roux, ο.π., σ. 136, ό ί δ ι ο ς . Problèmes déliens. 
Tables chrétiennes, BCH 105 (1981), σ. 73. 

40. Ή τράπεζα τής 'Εφέσου, πού φέρει λαξευτές κοιλότητες καί 
στην ευθύγραμμη πλευρά της, είναι ένα άπό τά σπάνια παραδείγμα
τα (πρβλ. ύποσημ. 9). 

41. W. De on na, Mobilier délien. Tables antiques d'offrandes avec 
écuelles et table d'autel chrétien, BCH 58 (1934), σ. 76 κ.έ. A. Barb, 
Mensa Sacra. Der Marmordiskus von Donnerskirchen, JÖArln 39 
(1952), σ. 5-16. ' Ο 'ίδιος, Krippe, Tisch und Grab, Mullus, Fest, für 
Th. Klauser (JbAC ErgB 1), Münster 1964, σ. 17 κ.ε. Ό ' ίδιος, 
Mensa Sacra. The Round Table and the Holy Grail, JWarb 19 (1956), 
σ. 43 κ.έ. L. Ber tacchi , Un singolare tipo di mensa d'altare ad 
Aquileia, RendAccNaLin 15 (1960), σ. 200 κ.έ. 

42. Πρβλ. π.χ. τίς πολύλοβες τράπεζες πού ανακαλύφθηκαν στό 
Donnerskirchen (C. P r a s c h n i c k e r , Grabungen des Obersten Grol
ler in Donnerskirchen, SondÖstArchlnst 11 (1926), σ. 52 κ.έ., Barb, 
Der Marmordiskus, ο.π.), στην Ίστρία (Ι. Barnea, Roman-Byza
ntine Basilicae discovered in Dobrogea between 1948-1958, Dacia n.s. 
II (1958), σ. 336 κ.έ., ό 'ίδιος, Les monuments paléochrétiens de 
Roumanie, Città del Vaticano 1978, σ. 139 κ.έ.), στην Άκυληία 
(Ber tacchi , ο.π., G. Brusin, Due nuovi sacelli paleocristiani di 
Aquileia, Aquileia 1961, σ. 33 κ.έ.) καί σέ κτίριο τής Ρωμαϊκής Αγο
ράς τής 'Αθήνας (Τ. Leslie Shear, The Athenian Agora: Excava
tions of 1971, Hesperia XLII (1973), σ. 163, ύποσημ. 95) καί οί όποιες 
έγιναν αιτία νά αποδοθεί στά κτίρια, πού βρέθηκαν, λατρευτικός 
χαρακτήρας. 

43. Ν. Duval , Piscinae et mensae funéraires: de Salone à Aquilée, 
AntAA 1983, σ. 441, 447 κ.έ. Ό 'ίδιος, Brèves observations sur 
l'usage des mensae funéraires dans rillyricum, RACr LX (1984), σ. 
259 κ.έ. J. P. Sodini - Κ. K o l o k o t s a s , Aliki IL La basilique dou
ble, Paris 1984 (Etudes Thasiennes X), Paris 1984, σ. 204 κ.έ. 

44. ' Εκτός άπό τά παραδείγματα πού αναφέρονται στην ύποσημ. 42, 
βλ. τίς πολύλοβες τράπεζες πού βρέθηκαν στην Κόρινθο (Nuss-
baum, ο.π., σ. 41, αριθ. 33, Roux, ο.π., σ. 194, αριθ. 147, όπου καί ή 
προγενέστερη βιβλιογραφία), στό "Αργός (Χ. Κ ρ ι τ ζ ά ς , ΑΔ 28 
(1973), Χρονικά, σ. 134, πίν. 120 δ) καί στην 'Αντιόχεια (Roux, 
ο.π., σ. 193, αριθ. 131, όπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία). 

45. ' Η τράπεζα βρέθηκε σέ ιδιωτική οικία. Βλ. J. Keil, XV. Vorläu
figer Bericht über die Ausgrabungen in Ephesos, JÖArln 26 (1930), 
Beiblatt, στ. 40, είκ. 18. 
46. 'Από τά πολυάριθμα παραδείγματα πολύλοβων τραπεζών, πού 
βρέθηκαν σέ εκκλησίες, βλ. ενδεικτικά τίς περιπτώσεις τραπεζών 
τοϋ είδους αύτοϋ πού ανακαλύφθηκαν στή διπλή βασιλική τής 
'Αλυκής Θάσου (Sodini - K o l o k o t s a s , ο.π., σ. 216 κ.έ. 178, πίν. 
85), στή βασιλική Γ' τής 'Αμφίπολης ( Σ τ ί κ α ς , ο.π., πίν. 82β) καί 
στή βασιλική Β' τοϋ Δίου (Σ. Π ε λε κανί δη ς, ΠΑΕ 1967, σ. 71, πίν. 
49α). 
47. Πρβλ. τά παραδείγματα τών τραπεζών πού βρέθηκαν στή βασι
λική Α' τής Νέας 'Αγχιάλου (βλ. ύποσημ. II). 
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βασιλική τοϋ Λεχαίου48, δπου όμως είχε μεταφερθεί 
καί συνεπώς δέν είναι σαφής ό προσδιορισμός της4 9. 
Μετά άπό οσα εκτέθηκαν παραπάνω μπορούμε νά πα
ρατηρήσουμε συμπερασματικά δτι δέν υπάρχει συ
γκεκριμένος τύπος «τραπεζών μαρτύρων» καί οτι συ
νεπώς οί πολύλοβες τράπεζες δέν εντάσσονται μορφο-
λογικώς στην κατηγορία αυτή, άλλα ούτε καί κάποιο 
άλλο τεκμήριο υπάρχει, τόσο αρχαιολογικό οσο καί 
επιγραφικό ή φιλολογικό (πηγές), πού νά συνηγορεί 
στην κατάταξη τους στην κατηγορία. Τά μόνα μορφο
λογικά στοιχεία πού οδήγησαν τόν Σωτηρίου στή διατύ
πωση της θεωρίας του είναι οί κοιλότητες, όπως στην 
πλάκα του Βυζαντινού Μουσείου, οί οποίες όμως στίς 
πολύλοβες τράπεζες έχουν διάταξη καθορισμένη καί 
τελείως διαφορετική. "Οσον άφορα στό ημικυκλικό 
σχήμα, τούτο εΐναι συνηθισμένο στά τραπέζια της 

N e l 1932 G. Sotiriou pubblica la lastra 128 del Museo 
Bizantino di Atene, corredata da un'iscrizione che cita i 
nomi di cinque martiri e che porta altrettante cavità, 
corrispondenti ai nomi stessi. Lo studioso è il primo ad 
identificare tale lastra come una "mensa martyrum". In
sieme ad essa Sotiriou riporta anche altre lastre funera
rie, trovate in Grecia, e le mense polilobate greche, co
nosciute fino allora, attribuendo a tutte un carattere 
analogo a quello delle "mensae martyrum". Formula 
quindi una teoria, secondo la quale le mense polilobate 
erano "mensae martyrum". 
Si crea cosi nella bibliografia greca una tradizione che 
identifica le mense polilobate come "mensae marty
rum". Tali "mensae" però, rinvenute principalmente 
nel Nord Africa, sono monumenti di un diverso carat
tere. Sono di vari tipi e molto spesso sono fornite di 
iscrizioni che citano i nomi dei martiri, a cui vengono 
dedicate. Prima si credeva che fossero poste sopra le 

εποχής, τόσο στά κοινά όσο καί στά λατρευτικά. 
Είναι σαφέστερο επομένως καί επιστημονικά ορθότε
ρο, όταν αναφερόμαστε π.χ. στην τράπεζα τής 'Εφέ
σου, νά τή χαρακτηρίζουμε «πολύλοβη πεταλόμορφη 
τράπεζα» καί όχι «τράπεζα μαρτύρων», ονομασία άλ
λωστε πού ή ϊδια ή θέση εύρεσης της διαψεύδει50. 

48. Δ. Π ά λ λ α ς , ΠΑΕ 1958, σ. 131, πίν. 106α. Ό ί δ ι ο ς , Scoperte 
archeologiche in Grecia negli anni 1956-58, RACr 35 (1959), σ. 210, 
είκ. 26. Roux, ο.π., σ. 194, αριθ. 145. 
49. Κατά τόν καθηγητή Πάλλα, ή τράπεζα αύτη αποτελούσε ενα από 
τά παρατραπέζια, πού βρίσκονταν εσωτερικά καί εξωτερικά τοϋ 
φράγματος τοϋ πρεσβυτερίου στή βασιλική τοϋ Λεχαίου: D. Pal
las, Monuments et textes, ΕΕΒΣ 44 (1979-1980), σ. 41, ύποσημ. 2. σ. 
50. 

50. Βλ. ύποσημ. 45. 

tombe dei martiri; ma come ha dimostrato Y. Duval, nel
la sua splendida opera "Loca sanctorum Africae", tali 
manufatti, non erano in rapporto con tombe ο reliquie, 
ma stavano probabilmente nelle chiese ο nei martini e 
servivano a ricevere offerte per i martiri. 
Al contrario, le mense polilobate appartengono ad un 
tipo con delle caratteristiche comuni e ben definite. Es
sendo prodotti di massa, non hanno un solo uso. Posso
no essere usate, a secondo dei casi, sia come tavole vere 
e proprie, per uso domestico, sia come mense liturgiche. 
Il loro ruolo preciso nella liturgia non si conosce anco
ra. Ma d'altra parte non esistono anche testimonianze 
sulla loro utilizzazione nel culto dei martiri. E ovvio 
allora che si debbano distinguere dalle "mensae marty
rum" e che si debbano chiamare semplicemente "mense 
polilobate", termine che corrisponde ad un tipo concre
to e ben definito e che non richiama un eventuale uso, 
del quale non esiste nessuna prova. 

E. Chalkia 

"MENSAE MARTYRUM" 
IL SIGNIFICATO DEL TERMINE E LA SUA SORTE 

NELLA BIBLIOGRAFIA GRECA 
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