
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ*

Έπί των αυχμηρών λόφων καί από τών αρχών τοϋ μηνός Μαΐου βομβεί έρασμία 
ή τύρβη τών μελισσών, αί όποΐαι περιίπτανται ή έντρυφοΰν εις τα κίτρινα άνθη τών 
βαθυπρασίνων σπάρτων.

’Ήδη ό Πλίνιος θεωρεί τό άνθος τών σπάρτων «apibus gratissimum* 1 παρ’ 
“Αριστοτέλει 2 δε τό σπάρτον καταριθμείται μεταξύ τών έξ ών φέρουσι τα προς κατα
σκευήν τοϋ κηρού αί μέλισσαι.

Τό όνομα εΰρηται καί υπό τα τρία γένη. Σπάρτος (ό)3, σπάρτη (ή) 4, σπάρτον (τό) 5. 
Πρώτην εύρίσκομεν μνείαν αΰτοϋ παρ’ Όμήρω 6: Καί δη δονρα σέσηπε νεών καί 
σπάρτα λέλννται.

Ό Ευστάθιος ' σημειοΐ:.... Σπάρτα δε τά σχοινιά ώς άπδ παλαιόν εϋους· έοί- 
κασι γάρ, δ δη καί νϋν πολλαχοϋ γίνεται, σπάρτων φυτοϊς χράσΰ·αι οι παλαιοί εις πλοκήν 
σχοινιών καί περαιτέρω ’Ίδε δε δτι επί ξύλου μεν εϋηκε τό σήπεσϋαι, επί δε σχοίνον το 
λνεσϋ·αι, ο εστιν άναλνεσΰ·αι.

Παρόμοια δε δ Σχολιαστής 8: σπάρτα, απαρτία, σχοινιά.... Συνάδει δε ό J. van 
Leeuwen 9: σπάρτα, rudentes (e sparto confecti), ένω ό Walter Leaf 10 ερμηνεύει: 
«σπάρτα, apparently ropes made of common broom» καί νομίζει ότι ό Ούάρρων όρθώς 
ήρμήνευσε τήν λέξιν ώς δηλοΰσαν λωρία (thongs) προς σύνδεσιν τών ξύλων μεταξύ 
των, περαίνει δέ ώς έξης «this suits the context rather better than to take σπάρτα= 
cables, a less vital matter».

Ό Πλίνιος 11 ήμφεσβήτησε τήν άκριβολογίαν τής ομηρικής ονοματολογίας καί 
ήγειρεν αντιρρήσεις έπί τοϋ όρθοϋ τού ταυτισμοΰ τών μνημονευομένων σπάρτων προς 
σχοινιά έκ τοϋ ομωνύμου φυτού, περί τού οποίου καί ούτος καί ό Ούάρρων άναφέρου- 
σιν ότι είσήχθη πολύ άργότερον είς τήν Ελλάδα. Παρατηρεί δέ ακολούθως: thoracibus 
lineis paucos tamen pugnasse, testis est Homerus. Hinc fuisse et naviurn armamenta apud 
eundem interpretantur eruditiores, quoniam cum σπαρτά dixit, significaverit sata 12.

* Ή μικρά αϋτη μελέτη δέν θά έβλεπε τό φώς άνευ 
τής ΰποδείξεως τοΰ θέματος και τής συνεχούς παρακο- 
λουθήσεώς του υπό τού καθηγητοΰ μου κ. ΣΠΥΡΙΔΩ
ΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, τόν όποιον εΰγνωμόνως ευχαριστώ.

1 Η. Ν. XXIV 65.
2 Τών περί τά ζφα ιστοριών I 40. 627a 9.
3 ΠΛΑΤΩΝ Πολιτικός 280c (Πρβλ. Liddell - Scott 

έν λ. σπάρτος).
4 Αριστοφάνης "Ορνιθες 815, b (έκδ. Oxford, 

by W. W. Merry, Clarendon Press).

5 Ίλιάδος B 135.
6 Αυτόθι.
7 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Παρεκβολαί είς τήν ‘Ομήρου Ίλιάδα, 

Β 135.
8 Σχόλια είς τήν Ίλιάδα Β, σ. 53, στ. 135 Ε (έκδ. 

Κοραή).
9 Ilias, σ. 54, στ. 135.
10 The Iliad, σ. 58, στ. 135.
11 Η. Ν. XIX 25.
12 Αυτόθι.
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'Ως φαίνεται έκ πρώτης όψεως, δεν θά άπητειτο ιδιαιτέρα προσπάθεια διά νά κατα- 
δειχθή τδ βεβιασμένον τών κρίσεων αυτών, άποδεικνΰεται δέ άφ’ετέρου πόσον περιωρί- 
σθησαν αί ποικίλαι χρήσεις τοΰ άκρως πολυτίμου τούτου φυτού εις όφελος άλλων συγ
γενών προς τούτο, κατ’εξοχήν δέ τού λίνου. ΌμολογεΤται βεβαίως ή χρησιμότης καί 
ιδία ή αντοχή τών σπάρτινων σχοινιών, ό δέ Πλίνιος άποκαλεΐ ταΰτα aquis manque 
invicta πλήν θεωρείται ακατάλληλον τό έκ τού φυτού σχοινίον (fibra) προς κατα
σκευήν λεπτοτέρων υφασμάτων και περιοριζόμενον κατ’ εξοχήν εις τήν κατασκευήν 
κάλων καί τών συναφών (quanto sit in usu omnibus terris navium armamentis, machinis 
aedificationum aliisque desideriis vitae) 2.

Παρόμοιας απόψεις εκφράζει ό Bluemner 3, ό όποιος δέν δΰναται νά παραδεχθή 
ότι έκ τού σπάρτου κατασκευάζονται ένδύματα αλλά μόνον χονδρά ψαθοειδή πλεκτά 
(mattenartige Geflechte).

Περί τής ιστορίας τού φυτού καί τής χρήσεως αυτού φαίνεται ότι μάς διαφωτί
ζουν αί πινακίδες τής Πύλου καί έν μέρει τουλάχιστον καί τής Κνωσού, διότι βεβαίως 
είναι απαράδεκτοι αί απόψεις τού Πλινίου, τού Ούάρρωνος καί τών άλλων συγγρα
φέων, οί όποιοι αμφισβητούν τήν παλαιοτάτην παρουσίαν τού φυτού έν Έλλάδι καί 
δέχονται ότι μετήχθη τούτο έκ τής Ίβηρικής. Τό σπάρτον είναι άναμφισβητήτως αυτο
φυές καί καλύπτει άπεράντους ακαλλιέργητους έκτάσεις τής χώρας. Όχι μόνον δέ έν 
Έλλάδι είναι αυτοφυές τό σπάρτον άλλ’άπαντα ήδη ένωρίτατα έν Μεσοποταμία καί ίσως 
έν Τροία διά νά αναφέρω δύο σπουδαίας περιοχάς, εις τάς όποιας έ'χομεν μαρτυρίαν 
περί τούτου. Περί τής δευτέρας ομιλώ κατωτέρω, διά τήν πρώτην γράφει ό Forbes 4: 
«Espart (stipa tenacissima...) ...It was certainly known in ancient Messopotamia» 
καί 5 «u o grassNuMuN, ύ gug4, elpitu=esparto grass... ninni6, a§lu=rope».

Εις τάς πινακίδας υπάρχει τό ιδεόγραμμα V -SA6 τό όποιον ερμηνεύεται υπό

τών Ventris - Chadwick ώς δηλούν λίνον. Μνημονεύεται τό γεγονός ότι καί σήμε
ρον έν Μεσσηνία καλλιεργείται έπιμελώς τό λίνον όχι διά τον σπόρον του αλλά 
διά τάς ίνάς του.

Έν τούτοις ό Palmer έχει τήν ακόλουθον γνώμην: «Ή κατηγορία αυτή τών πι
νακίδων (σ. σ. Ή σειρά Na) καταριθμεί «assessments» ένός είδους χαρακτηριζο- 
μένου SA διά μεγάλον αριθμόν θέσεων. Ή ταύτισις τού SA, τό όποιον δυσκόλως δύ- 
ναται νά θεωρηθή ώς λίνον ή λινούν (linen) θά συζητηθή κατωτέρω» 7.

Περαιτέρω δέ αποκλίνει νά θεωρήση τό σύμβολον ώς μονάδα μετρήσεως «αρωμα
τικών», τά οποία έλαμβάνοντο διά τήν κατασκευήν αρωμάτων ή αλοιφών 8.

Βέβαιον πάντως είναι ότι τό σημεΐον ακόμη δέν ήρμηνεύθη ίκανοποιητικώς.
Θά καταβληθή προσπάθεια ένταύθα νά συγκεφαλαιοόσωμεν ώρισμένας παρατη

ρήσεις βασιζομένας κυρίως έπί τών πινακίδων τής Πύλου καί έπί τής μέχρι σήμερον 
άνθούσης οικιακής βιομηχανίας τού σπάρτου.

1 Η. Ν. XIX 29. 6 SA, είχε προταθή διά τό σημεΐον, άπό τοΰ 1945,
2 Αυτόθι XIX 30. υπό τοΰ ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, A Contribution to the
3 Technologie und Terminologie der Gewerbe Problem of Minoan Script, σ. 13.

und Kiinste bei Griechen und Romern, I, a. 200. 7 The Interpretation of Mycenaean Greek Texts,
4 Studies in Ancient Technology, IV, 60. the Pylos Na series, o. 306.
5 Αυτόθι σ. 80 σημ. 513. 8 Αυτόθι σ. 311.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:42 EEST - 54.226.8.97



156 ©εοδώρου Σιτυρβπβΰλου ΑΕ 1963

Παρ’ Όμήρω άπαντά ό τύπος σπάρτα, κατά πληθυντικόν. Έπ'ι των Πυλιακών 
επιγραφών συγκεφαλαιωτικώς άπαντά ό εισαγωγικός τύπος to-sa-de, άναφερόμενος 
προφανώς εις όνομα κατά πληθυντικόν. Ό Chadwick θεωρεί ότι ε’ις την προκειμένην 
περίπτωσιν πρέπει νά έννοήσωμεν λ ί ν α (κατά πληθυντικόν) άλλά τούτο δεν συμ
φωνεί προς την χρήσιν τής λέξεως άλλαχού, λαμβανομένης καθ’ ενικόν κα'ι υπό έννοιαν 
περιληπτικήν. Ή χρήσις τού SA, ως προκύπτει κυρίως εκ των επιγραφών τής Πύλου, 
είναι πολλαπλή.

Η πινακις 1 Na 831 περιλαμβάνει καταγραφήν τού SA ως τούτο διανέμεται με
ταξύ τών κατοίκων, άναφερομένων όνομαστ! ή κατ’ επάγγελμα.

Εις την τελευταίαν κατηγορίαν άνήκουν ό qo-u-ko-ro, οί po-me-ne, ό ka- 
ke - u.

Αλλά, ώς παρατηρεί ό Πλίνιος 2, hinc (εκ τού σπάρτου) strata rusticis eorum, hinc 
ignes facesque, hinc calceamina et pastorun vestes ».

Ή πινακ'ις3 ώσαύτως Na 65 άναφέρει.
to-sa-de na - u - do - mo o - u - di - do - si 
? A - ke ■ re - wap: thirty of linen.

Οί δε Ventris και Chadwick σημειώνουν: «And the shipbuilders are excused 
payment of so much».

Έμνημονεύσαμεν άνωτέρω την πληροφορίαν τού Πλινίου περί τής μεγίστης κα
ταλληλότητας τού σπάρτου ή σπάρτινου σχοινιού έν συνδυασμω προς τάς θαλασσίας 
άσχολίας. ’Ενταύθα δέον νά ένθυμηθώμεν την μνείαν τής λέξεως παρ’ Όμήρφ: καί δη 
δοϋρα σέσηπε νεών καί σπάρτα λέλυνται.

Έν Na 56 άναγιγνώσκομεν 4.
Ta-mi-ta-na/ ku - na - ke - ta-i ‘e - re - u - te - ro’ SA 30. Οί κυ ν α γ έτ a ι θά 

εΰρισκον προφανώς τό έκ τού σπάρτου νήμα άναντικατάστατον προς κατασκευήν κυ
νηγετικών δικτύων. Νομίζω ότι ενταύθα ευρίσκουν άκριβή εφαρμογήν όσα λέγει ό Πλί
νιος5: «Ή καλλίστη (κάνναβις) είναι ή τής Alabandica (Arab - Hissar), ήτις χρησιμο
ποιείται έξόχως εις κυνηγετικά δίκτυα». Ή παρατήρησις αυτή άφορά, νομίζω, μάλλον 
εις τό σπάρτον. Τά εξής διαφωτιστικά άναφέρει και ό Forbes 6. «Πράγματι ό πάπυρος, 
τό σπάρτον καί ό φλοιός τού ιξού περιεγράφησαν κατά καιρούς ώς κάννα β ις».Πλεϊ- 
σται δηλαδή χρήσεις τού χρησιμωτάτου τούτου φυτού άπερροφήθησαν υπό άλλων και 
δή υπό τού λίνου, περί τού οποίου ό αυτός Forbes γράφει ότι τό στέλεχος του χω- 
ριζόμενον τών ίνών χρησιμοποιείται διά τήν κατασκευήν σπυρίδων, λόγω τής μεγά
λης του ισχύος και τής εύκαμψίας του.

Άλλα διά τον γνωρίζοντα τά πράγματα ίδίοις όμμασιν είναι προφανές ότι αί 
άνωτέρω παρατηρήσεις άναφέρονται εις τό σπάρτον. Περί τής ίκανότητος τού σπάρτου 
προς κατασκευήν σπυρίδων κλπ. άναφέρει ό Fellner7: «Die uberaus langen und faden-

1 Docs, 183.
2 H.N. XIX 27.
3 Docs, 189.
4 Docs, 191.

5 Η. Ν. XIX 174.
6 "Ε.ά. IV 60.
7 Stephan Felener, Die Homerische Flora, 

Wien 1897, 28.
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formigen Blatter des Spartgrasses beniitzt man noch jetzt wegen ihrer Zahig- 
keit zu verschiedenen Flechtarbeiten» \

To λίνον έξ άλλου, κατά τά κρατούντα σήμερον τουλάχιστον, ΰποβαλλόμενον εις 
επεξεργασίαν θραύεται καί σχίζεται κατά τό στέλεχος, δ,τι δε απομένει δεν είναι βεβαίως 
ή κατάλληλος ΰλη διά την κατασκευήν καλάθων ή σπυρίδων, ενώ τό σπάρτον απομένει 
άθραυστον καί μετά την μερικήν κροΰσιν τοΰ ύγρανθέντος στελέχους καί τήν άφαίρε- 
σιν τών χρησίμων ίνών.

Ό ίδιος Forbes 2 παρατηρεί περί τοΰ λίνου : «Waste fibres from the breaking- 
process were used in classical times for ropes and lamp-wicks, and later for sack - 
cloth and waste from combing was used for cheap coarse garments».

Είναι προφανές δτι δλα αύτά αρμόζουν έξ ίσου καί προς τό σπάρτον. ’Ιδού τι λέ
γει σχετικώς ό Πλίνιος 3: «Ή ποιότης (τοΰ σπάρτου) έπανορθοΰται ευκόλως καί όσον- 
δήποτε καί αν είναι πεπαλαιωμένον εν τεμάχιον αύτοΰ δύναται νά έπανυφανθή εις 
νέον νήμα».

Σχετικώς με τάς παρατηρήσεις τοΰ Chadwick εις τό περιοδικόν Minos, λέγομεν 
ένταΰ&α τά εξής.

Συνάγει ό Chadwick 4 έκ τής μελέτης τών πινακίδων Ng 319 καί Ng 332, 
αϊτινες5 διαλαμβάνουν τό συνολικόν ποσόν SA, τό όποιον παράγεται εις τάς δύο επαρ
χίας τής Πύλου τήν de - we - ro - ai - ko - ra - i - ja καί τήν pe - ra2 - ko - ra - i - ja, 
δτι αί περιοχαί αί κείμενοι εις τήν de - we - ro - ai - ko - r a - i - ja έ'χουν μεγαλυτέραν 
παραγωγήν SA εκείνης τής pe - ra3 - ko - ra - i - ja. Ή πρώτη άποτελεΐται έξ 9 πόλεων 
καί παράγει SA 1696 μονάδας, ή δευτέρα έξ 7 πόλεων καί παράγει SA 300 —1150 
μονάδας. Ή πρώτη άποτελεΐται έκ κωμών κυρίως παραθαλασσίων, διότι πλησίον 
τοΰ ονόματος τής κώμης άπαντά ό τύπος ο - pi - a2 - ra (ορΐΙ^Η^έφαλα) δηλωτικός 
τοΰ δτι ή κώμη είναι παραθαλασσία 6. Διά τήν περιοχήν τήν άποτε?ωυμένην έξ 7 κωμών 
(έξ ών μόνον ή Ti - mi -to A - ke - e δίδει SA) δέχεται ό Chadwick δτι περιλαμ
βάνει τάς εύφορωτέρας περιοχάς τής Μεσσηνιακής πεδιάδος καί δτι έκτείνεται από τής 
πόλεως τής Καλαμάτας καί τοΰ ποταμοΰ Νέδοντος μέχρι τοΰ Ριζομύλου, τό όποιον 
ταυτίζει προς τήν Ti - mi - to A - ke - e, ήτις είναι παραθαλασσία καί παράγει 
SA7. Δεδομένου δε δτι ή καλλιέργεια τοΰ λίνου απαιτεί, κατά τον αυτόν Chadwick8 
εδάφη εύφορα καί καλώς άρδευόμενα, οια θά ήσαν τά έδάφη τοΰ pe - ra3 - ko - ra - i - 
ja, ή άποδοτικότης τών όποιων, έμφαίνεται διά τά καταριθμούμενα εις τήν σειράν Ma 
προϊόντα9 μεγαλυτέρα έκείνης τής άλλης έπαρχίας είναι τουλάχιστον δύσκολον νά πει- 
σθή τις δτι τό λίνον δεν θά έκαλλιεργείτο εκεί εις μεγάλην έκτασιν καί κατ’ακολουθίαν 
δεν θά ύπερέβαινεν ή παραγωγή του έκεΐ έκείνην τής de - we - ro - ai - ko - ra - i - ja. 
Ή παραγωγή δμως SA άφθονε! εις τάς παραθαλασσίας πόλεις, είς έδάφη 
όλιγώτερον εύφορα καί πλημμελώς ή ουδόλως άρδευόμενα, στοιχεία τά όποια συνη-

1 Ή άραίωσις ίδική μου-
2 Έ.ά.
3 Έ.ά. XIX 29-30.
4 Minos 7, σ. 125 - 141.
5 Έ.ά. σ. 128.

6 νΕ.ά· σ. 129.
7 Έ.ά. σ. 129.
8 Έ.ά. σ. 129.
9 Docs, σ. 289-295.
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γοροΰν υπέρ τοΰ σπάρτου, τό όποιον δεν χρειάζεται πλούσια ή υγρά εδάφη διά νά 
άναπτυχθή.

Ενταύθα επικαλούμαι καί την μαρτυρίαν τής πινακίδος Na 70ι: 
e - ke - de - mi a2 - ku - mi - jo
pa - ka - a - ka - ri a - ki - ti - to SA 6.
Σημειώνουν δε οι Ventris - Chadwick :

(? the land is) uncultivated, and A9 - ku - mi - jo holds it: six of linen.
Την ερμηνείαν τού a - ki - ti - to ώς ακαλλιέργητου δέχεται και ό Georgier 2 

έρμηνεύων τούτο: akitito (ΡΥ)=ά - ruto(s) unangebaut, unbebaut’.
Άλλ’είς άκαλλιέργητον γην διερωτάταίτις πώς είναι δυνατόν νά έννοήσωμεν ΰπαρ- 

ξιν λίνου; Ή δυσκολία αυτή ώθησε τούς συγγραφείς νά γράψουν: «Does this entry 
mean that no flax has been grown during the relevant season ?» 3. Άλλ’ή πινακίς 
σημειοΐ: SA 6. Ή λογικωτέρα ερμηνεία εύρίσκεται είς την παραδοχήν τής ταυτίσεως 
τού SA προς τό σπάρτον.

Προς τά ανωτέρω νομίζω ότι μάς βοηθεΐ και ή φωνητική άξια τού ιδεογράμμα
τος. To SA είναι φυσικόν νά έδήλου σπάρτον μάλλον ή λίνον κα'ι οΰτω θά άπετέλει 
συντομογραφίαν τού πλήρους [sa - ]pa -ta. ’Ανάλογα παραδείγματα έχομεν τάς άκρο- 
φωνητικάς συντομογραφίας άλλων φυτών είς πινακίδας τών Μυκηνών, ένθα4 έχομεν 
Ku διά ku - mi - no 
ΜΑ διά μάραθον κλπ.

'Η προφορά τού ^ κατ’ακολουθίαν πιστεύω ότι δίδεται διά τής λέξεως «σπάρ

τα». Είς τάς πινακίδας ή λέξις αύτη θά άπεδίδετο συμφώνως προς τούς φωνητικούς κα
νόνας τής είς τάς πινακίδας γραφείσης γλώσσης ώς pa - ta =sa - pa (r) - ta = σπάρτα, 
κατά τήν λέξιν pe - mo (— se-pe(r) - mo)= σπέρμα °. Ό τύπος ούτος τώ όντι άπαντά εν 
πινακίδι τής Πύλου, τή Cn 14 6, ένθα είς τόν 50ν στίχον άναγιγνώσκομεν:

e - ne - me - no, pa - ro, pa -ta, pa2 -ra - jo = RAM 8.

Μολονότι ή ταύτισις είναι ενταύθα προβληματική, τόν δε τύπον pa - ta αποδίδουν 
οί Ventris - Chadwick' ώς Phantai? [Φάντης], κύριον όνομα, ή λέξις e - ne - me-no 
ερμηνεύεται υπό τών ιδίων εν Vocabulary ώς «adjective describing a form of the com
modity skh oin os....» Προς ταύτα πρβλ. τό ομηρικόν =έερμένον ώρμαθιασμένον, 
πεπλεγμένον, λέξιν συνάδουσα προς τό φυτόν καί τάς ιδιότητάς του.

Άλλ’ είς τάς πινακίδας ΚΝ J 6938 My Oe 108 9 άπαντά ή λέξις SA - ΡΑ. Ή 
λέξις δεν ήρμηνεύθη είσέτι κατά τρόπον πλήρη. Ή πλειονότης τών μελετητών τήν απο
δίδει ώς «apparently the name of a textile». Ό Palmer είς τό Glossary 10 ερμηνεύει:

1 Docs, 196. rainary Transcription Cn 14, σ. 25.
2 Minoica und Homer, σ. 12. 7 Docs, σ. 423, λ. pa-ta.
3 Docs, 196. 8 Emmett Bennet, The Knossos Tablets, σ. 54.
4 Docs, Spices at Mycenae, σ. 227. 9 Αυτόθι 66, 54 καί 55.
5 Docs, The Mycenaean Writing System § 9, c.45, 10 Έ.ά. a. 454, έν λ. sa-pa.
6 Emmett Bennet, The Pylos Tablets, A Preli-
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«Name of a textile or a material used in its manufacture». Βεβαίως θά έδει νά 
έχωμεν τύπον SA - ΡΑ - ΤΑ άλλα τοιοΰτος δεν άπαντά, καθ’ δσον γνωρίζω, είς τάς 
πινακίδας τής Πύλου, έξ ών άντλώ κυρίως το υλικόν τής παρούσης εργασίας. 'Οπωσ
δήποτε ή μεν φωνητική χρήσις τής μυκηναϊκής γραφής χρησιμοποιεί κανονικώς pa - to 
(ίδέ άν.) άλλα προκειμένου περί ιδεογράμματος ώφειλον νά γράψουν SA, προς άπο- 
φυγήν συγχύσεων (Ίδέ καί Schachermeyer, Die Minoische Kulturdes alien Kreta, 
σ. 251).

Είς την έκ Μυκηνών πινακίδα My Oe 108 τό SA - ΡΑ μετρεϊται ώς μαλλίον.
sa - pa ο - no wool j]
Περί τής σημασίας τοΰ ο - no έχομεν τάς λαμπράς παρατηρήσεις τοΰ Michel 

Lejeune λ Ή άπόδοσις τοΰ SA - ΡΑ ώς «σπάρτα» θά είχεν υπέρ αυτής ενταύθα την 
λογικήν ερμηνείαν τής πινακίδος:

Sa - pa ο - no wool j
περίπου ώς εξής: σπάρτα τιμής, άξίας (πρβλ. λατινικόν venum) ϊσον προς μαλλίον 
και είναι φυσική ή μέτρησις (κατ’ όγκον ή προς βάρος) τοΰ σπάρτου 1 2 προς τό μαλλίον. 
Διά τήν Κνωσόν ΚΝ J 6 933

ri - no / re - po - to ‘qe - te -o’ ki - to bronze g I [

sa pa- i * ςι e - pi - ki - to - ni - ja bronze | I [

έχομεν μέτρησιν τοΰ λίνου 4 κα'ι τοΰ SA - ΡΑ προς χαλκόν (BRONZE) καί δή «minutely 
measured» 5.

Θά έπεθύμουν νά τονίσω ενταύθα τήν παρουσίαν λίνου κα'ι SA -ΡΑ έν τή ίδίφ 
πινακίδι, ήν δυσκολεύομαι νά θεωρήσω τυχαίαν.

Θά συνεσχέτιζον μάλιστα τάς λέξεις ki - to (=χιτών) κα'ι e - pi - ki - to - ni - ja 
(=έπιχιτωνίδια) προς τάς ri - no re - po - to και sa - pa άντιστοίχως ώς ΰλην κατασκευής 
τών τελευταίων άπό τά έν άρχή άναφερόμενα 6.

’Αναφέρω έν κατακλεΐδι και τά υπό τοΰ Karo έν Scbacbtgraber: «An den 
Schacbtgrabern sind wenigstens ein Paar Fetzen recbt feines Leines und eines gro- 
ben Bast ge f 1 echts7 vorhanden (816, CXLVI 551, σ. 113, είκ. 41, άνωτ. σ. 251), 
άτινα πείθουν, έμέ τουλάχιστον, περί τής παραλλήλου χρήσεως λίνου και σπάρτου είς 
τον μυκηναϊκόν κόσμον, ώς και άνωτέρω έδειξα.

Θά διεκινδύνευον και ένα άλλον συσχετισμόν. Είς τάς πινακίδας τής Πύλου τό SA 
άπαντά συνδεδεμένον προς έννοιας φορολογικός ή άναφέρεται είς προσφοράς (προς τον 
βασιλέα;) έκ μέρους πόλεων ή προσώπων κατονομαζομένων όνομαστ'ι ή κα'ι κατ’ έπιτή- 
δευσιν, ώς κα'ι άνωτέρω έξετέθη.
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1 Sur le vocabulaire economique mycenien έν 
Mycenaean Studies, σ. 94-96.

2 Έν προκειμένω κατειργασμένον.
3 Docs, σ. 320 § 222.
4 Και αότοΰ κατειργασμένου άν κα'ι άγνωστον μέχρι 

ποιου βαθμοΰ.
5 Palmer έν Glossary, σ. 454 έν λ. sa-pa.

6 Lorimer, Homer and the Monuments, σ. 153 
αναφέρει δτι έν Άργολίδι, είς τό β' ήμισυ τής YE III, 
εποχής χρησιμοποιείται ώς οπλισμός στρογγυλή άσπΐς 
«combined with a corslet perhaps of felt or leather».

’Αποκλίνω νά θεωρήσω τό «felt» ώς Χνας σπάρτου.
7 "Η άραίωσις ίδική μου.

I

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:42 EEST - 54.226.8.97



160 ©εοόώρου Σπυροποΰλου ΑΕ 1963

Άρΰομαι δέ μίαν παράλληλον διαδικασίαν έκ τοΰ βιβλίου τοϋ προμνησθέντος 
Forbes, δστις αναφέρει τα έξης ένδιαφέροντα: «It was used», όμιλών πάλιν περί καν-χ

νάβεως, πλήν ίδέ ανωτέρω, «for rope - making and 
was sufficiently important in the Imperial period to 
be the object of taxation by Aurelian» 1 
(πρβλ. και Docs, 175 = Ma 10: a - ne - ta - de- άνετα, 
av80ig=remission of taxes)2.

Έν κατακλεΐδι θά άπετόλμων νά συναγάγω μίαν 
γενικήν θεώρησιν τής δλης σειράς των πινακίδων, αΐ- 
τινες φέρουσι τό ιδεόγραμμα SA. Ώς έπ'ι τό πλεΐστον, 
τό είδος τοΰτο άπαντά, ώς έλέχθη, μετά επιτηδευμά
των, είς τά όποια ή χρήσις και άναγκαιότης τοΰ φυτοΰ 
και των προϊόντων του είναι αναντικατάστατος.

Θά ήδΰνατο νά ύποστηριχθή ότι ή «Ν - series» 
αποτελεί κατάλογον προσώπων (δαμι - F - οεργοί;), 
τόπων και επαγγελμάτων συνδεομένων προς τό 

8Α( = σπάρτον) καί προς τά έκ τής κατεργασίας του προϊόντα;
Υπάρχει μία είσέτι ένδειξις. Σήμερον ανθεί πλούσια βιοτεχνία σπαρτονήματος είς 

Πελοπόννησον καί δη ούχί μόνον προς κατα
σκευήν σχοινιών καί χονδρών υφασμάτων, 
ώς άνευ έξαιρέσεως ύπεστήριξαν πάντες όσοι 
έγραψαν περί τοΰ φυτοΰ, αλλά καί έκπλη- 
κτικώς λεπτοτέρων καί πολυχρώμων κλινο
σκεπασμάτων έξ ίσου ώραίων καί ενίοτε 
ώραιοτέρων από εκείνα έκ λίνου.

Ένθυμοΰμαι ένταΰθα όσα αναφέρει ό 
Blegen 3 περί τών δαπέδων έν γένει ανα
κτόρων καί οικιών τής Τροίας: «The floor 
was no doubt covered with matting carpets 
or skins», κυρίως δέ έν σ. 72, όπου λέγει:
«Δεν είναι δυνατόν νά έξακριβώσωμεν έκ 
ποιου ύλικοΰ είχον κατασκευασθή τά έπί τοΰ 
άργαλειοΰ υφαντά. Τά παχέα βάρη (άγνΰθες) 
υποδεικνύουν ότι τό στημόνων συνίστατο έκ 
παχέων ΰφαδίων ή κορδωνίων καί ότι ή κα
τασκευή ήτο τραχεία, μάλλον έκ μαλλιού».
Κατόπιν τών όσων έξέθεσα ανωτέρω, είς έμέ 
τούλάχιστον δεν υπολείπεται αμφιβολία ώς προς την εύρεΐαν χρήσιν τοΰ σπάρτου 
διά την κάλυψιν τών δαπέδων τών ανακτόρων καί τών οικιών τής Τροίας. Τοΰτ’ αυτό

Είκ. 2. ”Ανω : Αιαδρόμια. Κάτω : Σαλαπλάδα 

εξαίρετου κατασκευής.

Είκ. 1. Διαδρόμιον μεθ’ υφαντών 
κοσμημάτοιν.

1 νΕ.ά. IV, σ. 59.
2 Docs, σ. 175.

3 Troy and the Trojans, σ. 66.
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θά συνέβαινε καί εις την Ελλάδα, τό ϊδιον δέ συμβαίνει και σήμερον, εις τά χωρία 
τουλάχιστον τής Πελοπόννησου \

Αί φωτογραψίαι παριστοΰν υφάσματα έκ σπάρτου, ώς χρησιμοποιούνται έτι σήμε
ρον είς την Πελοπόννησον. ’Έχουν ΰφανθή έπί βαμβακερού στήμονος διά σπάρτινων 
ΰψαδίων, έπιμελώς έξειργασμενών καί ύφασμένων κατά τρόπον άπιστεύτως κομψόν καί 
πυκνόν. Αί εικόνες 1 καί 2 άνω παριστοΰν δίαδρόμια χωρικής οίκοδεσποίνης είς τά 
όποια φαίνεται όπωσοΰν καθαρά ή ΰφανσις καί τά διακοσμητικά σχέδια. Έπιμήκεις

Είκ. 3. Σαλαπλάδα μετά διακοσμήσεως έξ ίιφαδίων σπάρτου.

ταινίαι είς χρωματισμόν αντίθετον τού βάθους με όμοιόχρωμα τετραγωνίδια μεταξύ 
των ή γεωμετρικά σχήματα (τρίγωνα, οδοντωτόν κόσμημα, ρομβοειδή σχέδια κλπ.), 
ένώ αί εικόνες 2 κάτω, 3, 4 παριστοΰν έξ ίσου λεπτής κατασκευής καί επεξεργασίας 
υφάσματα (σαλαπλάδαν) είς διακόσμησιν γεωμετρικώς συμμετρικήν καί με ποικιλίαν

Είκ. 4. Τμήμα διαδρομίου καί ααλαπλάδας.

εγχρώμων σπάρτινων ΰφαδίων. Είς πολλά χωρία τής Πελοποννήσου τά υφάσματα 
ταύτα καί πολλά δμοιά των αποτελούν την «προίκα» των κορών καί έπιδεικύονται 
μετά υπερηφάνειας καί φίλαρεσκείας.

Αί χωρικαί μικράν ή ούδεμίαν διάκρισιν ποιούνται μεταξύ λίνου καί σπάρτου καί 
τών έξ αυτών προϊόντων. Προτιμούν τό σπάρτον ώς άνθεκτικώτερον κΓ εύθηνότερον 
καί ένώ ώς προς την πλύσιν ή την θέρμανσιν ουδόλως υπολείπεται τών αναλογών 
ιδιοτήτων τού λίνου. Ή είς τά χωρία αΰτά κατασκευή τών σπάρτινων ένδυμάτων ακο
λουθεί τήν εξής διαδικασίαν. Μετά τήν συγκέντρωσίν των είς δέσμας τά στελέχη τού

1 Σάρωάρα καί ποικίλα πλεκτικά έργα έχουν ως ύλην των τό σπάρτον ή δέ τέχνη τοΰ κατασκευάζειν τοιαΰτα 
καλείται ύπό τών Γάλλων Sparterie.
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σπάρτου εμβαπτίζονται εις τό ΰδωρ των ποταμών, των ρυάκων, αυτής τής θαλάσσης 
Παραμένουν έκεϊ έπ'ι διάστημα μηνός περίπου κα'ι εΐτα εκτίθενται είς τον ήλιον, ό 
όποιος διαρρηγνύει τό ύγρανθέν στέλεχος κα'ι διαχωρίζει τάς ινας τοΰ φυτοϋ. ’Ακολού
θως και όπωσοΰν νωπόν αποχωρίζεται τό στέλεχος των ίνών, του αί όποϊαι συγκεν- 
τροΰνται κα'ι νήθονται εις την ηλακάτην, καθ’ δν τρόπον επεξεργάζεται τις τό μαλλίον. 
Τό ύφάδιον συγκεντροΰται είς τεμάχια καλάμων (μασούρια), τα όποια τοποθετούνται 
είς την σαΐταν την τροφοδοτούσαν τον αργαλειόν. Κατά τά λοιπά ή ΰφανσις ακολου
θεί την ιδίαν διαδικασίαν προκειμένου περ'ι τού μαλλιού.

Ή παρούσα εργασία έχει χαρακτήρα ενδεικτικόν. ’Ασφαλώς δεν εξαντλεί τό θέμα 
ούτε έσχε τοιαύτην φιλοδοξίαν, ίσως δμως υποδεικνύει μίαν χρήσιμον άποψιν είς την

ερμηνείαν τού ιδεογράμματος ^ καί είς την έκτασιν τής έκμεταλλεύσεως ενός ανέ

ξοδου καί τόσον χρησίμου φυτού, οιον υπήρξε καί εξακολουθεί νά είναι τό σπάρτον λ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΤΥΡΟπΟΥΛΟΣ

1 Ό καθηγητής μου κ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ μέ πληροφορεί 
δτι είς τήν παραλίαν τοΰ Μαράθου (περιοχή Γαργα- 
λιάνων) υπάρχουν εκτεταμένοι τομαί τοΰ πετρώματος 
πρός ΰγρανσιν καί λοιπήν κατεργασίαν τοΰ σπάρτου 
(αύλακες διασταυρούμενοι, κοιλότητες λαξευτοί κλπ.).

Ή πορεία τής εργασίας δέν μοΰ επιτρέπει νά εκ
μεταλλευτώ τήν μαρτυρίαν αυτήν καί νά προσκομίσω 
καί φωτογραφίας των τομών' ελπίζω, πάντως, νά πράξω 
τοΰτο προσεχώς.
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