
Έπιπλο κυρίως για το φαγητό ή αρχαία τράπεζα > τράπεζα = πιστωτικό ίδρυμα από το τραπέζι των 
αργυραμοιβών (κολλυβιστών, ή σαράφηδων)

1.

Δείπνο ή γεύμα 2.

Σημασία:

Από το λατινικό tabula > τάβλα> ταβλίον> τάβλι, ταμπέλα, ταβουλάριος

Ετυμολογία:

Τραπεζάριος = καλόγερος υπεύθυνος για το δείπνο σημ. τραπεζοκόμος

Καλόγρια υπεύθυνη για το δείπνο (θηλ. του τραπεζάριος)1
Ο χώρος, η αίθουσα όπου παρατίθεται το φαγητό.2

ΦΡ Αγόρασε μια τραπεζαρία Λουι-κατόρζ.
Το σύνολο των επίπλων που χρησιμοποιούνται στο χώρο της τραπεζαρίας. 3

Τραπεζαρία = 

Και ἁναφέρει μεν κατά τον IB' αιώνα ὁ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, ὅτι τα ξύλινα επιτραπέζια σκεύη ἐπἰ των χρόνων του 
ήσαν «τίμια πολλαχοῦ» (Π, 1632) και δτι πολλοί των παρά τά σύνορα του Βυζαντινού κράτους οίκούντων, ως και οί 
άρχοντες αυτών, μετεχειρίζοντο ξύλινα επιτραπέζια σκεύη, άτινα εκάλουν κάνεα και τραπεζώματα, τό αληθές δμως 
είναι ὅτι δυσηρεστειτο ό φιλοξενούμενος, αν μη ό φιλοξενών παρέθετεν επι της τραπέζης σκεύη εκ χρυσού και λίθων 
διαφανών.

Τραπεζώματα = έτσι φαίνεται πως έλεγαν στο Βυζάντιο τα σερβίτσια. Ο Νικήτας Χωνιάτης τα ορίζει 

ως σκουτέλια και πινάκια. 163.147

Σήμερα λέμε τραπέζωμα την παράθεση γεύματος και όλες τις σχετικές προετοιμασίες. 

Τάβλα = τραπέζι, επιρρ. οριζοντιωμένα, φρ. Έπεσε τάβλα στο κρεβάτι με γρίπη. 

Τραγούδι της τάβλας  = επιτραπέζιο.

Ταβλάς = Ταψί από το τουρκικό tabla  <  tabla < tabla.

ΦΡ έφαγε ένα ταβλά σάμαλι. Όμως η ΦΡ Του ηρθε [ν]ταμπλάς = έπαθε αποπληξία προέρχεται 

από το damla και είναι άσχετο. 

Ταβλαδόρος = παίκτης του ταβλιού με καλές επιδόσεις

Ταμπέλλα= πινακίδα . Λατ. Υποκοριστικό του tabula.

Ταβουλάριος = ο της πινακίδος,  από το Λατ. Tabularis . Γνωστή η Βυζαντινή συντεχνία των 

ταβουλαρίων δηλ .των συμβολαιογράφων.

Ταμπελαδόρος = επιγραφοποιός

Τραπεζίτης = Ο ιδιοκτήτης τραπέζης άλλα και οπίσθιο δόντι με επίπεδη μύλη για να μασα ει κανεις 

την τροφή. 

Μπανκέρης =τραπεζίτης, 

Μπανκα η = τραπεζα , ο αρχηγός χαρτοπαιγνίου

Μπανκανότα = χαρτονόμισμα 

Μπάγκος η πάγκος κάθισμα των κωπηλατών πβλ . Κάθε κατεργάρις στον πάγκο του 

Παγκάκι  δημόσιο κάθισμα σε πάρκο

Παράγωγα

Ή τράπεζα, των  Βυζαντινῶν εκκαλείτο και  τραπέζιν και τάβλα . Ήταν στρογγύλη ή και τετράπλευρη, 
οπως φαίνεται από διαφόρες εικόνες . Η στρογγυλή είχε μάλιστα καΐ πρακτική σημασία γιά τους 
χωρικούς , γιατί ετρώγαν συχνά με τους δικούς τους  από μια λεκάνη, που τοποθετούσαν στη μεση, στο 
κέντρο του τραπεζιού. Ηταν  ανάγκη ν' άπέχουν επ' αυτή εξ ίσου, πράγμα  που μόνο με τραπέζι κυκλικού 
σχήματος επιτυγχάνεται. 163.141

Το ρῆμα στρογγυλοκάθομαι  σημαίνει κάθομαι σε στρογγυλό τραπέζι προκειμένου να φάω. Σημερα 

Εγκυκλοπαιδικά

τραπέζι
Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012
8:39 πμ
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Το ρῆμα στρογγυλοκάθομαι  σημαίνει κάθομαι σε στρογγυλό τραπέζι προκειμένου να φάω. Σημερα 
λεγεται και με γενικότερη έννοια: κάθομαι χωρίς να έχω σκοπό να φύγω σύντομα.

Screen clipping taken: 22/11/2012 9:24 μμ

Κατάλοιπο του στρογγυλού βυζαντινού τραπεζιού είναι ο  σοφράς.

Απ όπου και το tabella (υποκοριστικό) αλλά και πλείστα όσα ομόρριζα που πέρασαν και στις 
λοιπές λατινογενείς γλώσσες 

Λατινικά tabula

Ιταλικά tavola

πρφ τέημπλ 

Αγγλικά table 

πρφ  τάμπλ[ε]

Γαλλικά table

Ξενόγλωσσα

Τραπέζι μοναστηριακο (κενό)

Τραπέζι μοαστηριακο (πλήρες)

Μοντέρνα τραπεζαρια

Τραπέζι style XIV

Εικόνες

   ΑΣ8 ΦΑΓΕΙΝ Page 2    

σοφράς.pdf


Τραπέζι style XIV

Έπιπλο της Εκκλησίας που είναι μεσα στο Ιερο. Στο εσωτερικό του φυλάσσονται άγια λείψανα 
που τοποθετηθήκαν από τους κτήτορες κατά τα εγκαίνια του ναού. Συνήθως από σπόλια των 
αρχαίων ναών που βρίσκονται κάτω από την εκκλησία. Είναι καλυμμένη με πολυτελές  
τραπεζομάντηλο και επάνω ακουμπούν τα διάφορα χρηστικά εξαρτήματα τους οι παπάδες. Πχ. 
Δισκοπότηρο, αρτοφόριο, δικηροτρικηρα, ευαγγέλιο κλπ. Δεν είναι ορατή εύκολα στο 
εκκλησίασμα. 

Αγία Τράπεζα

Οι καθολικοί  διαθέτουν πολύτιμη αγία τράπεζα ορατή σε όλους γιατί το Ιερό δεν έχει τέμπλο 
που να το αποκόπτει από το εκκλησιασμα.

Εχουν όμως και μια κυριολεκτικη τραπεζα (ένα πιστωτικο ιδρυμα) που λεγεται τραπεζα του 
Αγιου Πνευματος, Banco di Santo Spirito. Οικος ιδρυθείς τω 1606.

Τράπεζα του Αγιου Πνευματος

Επώνυμες Τράπεζες
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Ο ΙΔΡΥΤΗΣ (Πάπας Παύλος ο 5ος)

Το κτήριο της Εδρας 

Σήμερα ονομάστηκε Banco  di Roma για να μην κατηγορηθει για τοκογλυφια το Αγιο Πνεύμα.

Μυθικό τραπέζι στο οποίο συγκεντρωνόντουσαν και συνεδρίαζαν  οι ιππότες του βασιλιά 

Αρθούρου. Αυτοί ονομάστηκαν ιππότες της στρογγυλής τραπέζης και τροφοδότησαν 

συγγραφείς και κινηματογραφιστές. Σήμερα μιλάμε για σύσκεψη στρογγυλής  τραπέζης
όπου δηλαδή οι συνομιλώντες είναι ισότιμοι.

Knights of the Round Table - Chevaliers de la Table ronde (video)

Στρογγυλή Τράπεζα
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΡΘΟΥΡΟΥ - ΕΡΓΟ ΤΟΥ Edward Burne-Jones (The last sleep of Arthur in
Avalon)

Φράσεις

Τράπεζα παραθείναι 

= Ως το  σημ. Θα σου κάνω το τραπέζι

Τραπεζα κολλυβιστων
Τραπεζα συν. μπαγκος bank από οπου και το νόημα του πιστωτικού ιδρύματος.

αἱ τράπεζαι τῶν κολλυβιστῶν  ανετράπησαν από τον Ιησού κατά το πραξικόπημα στο ναό.

Κατά Ματθ. 21.12. πβλ . Αναλογες σημερινες ενεργειες της Χρυσής Αυγής. Και οι δύο συνιστούν 
αδικημα αντιποίησης της αρχής.

Ο μπανκέρης είναι οδιαχειριστης του μπαγκου. Μπαγκα λένε και το διαχειριστη των χρηματων και 
αρχηγο του παιγνιδιου σε ρουλέττα και τυχερα παιχνιδια.

Μας εχουν τραπεζι 
Είμαστε προσκαλεσμένοι σε δείπνο/γεύμα

Ποίηση
Από την ακρη των ακριω 

ωστε να πας την άλλη

στεκουνε τάβλες αργυρες 

στρωμνιά μαλαματένια

Μανα κί ανε ΄ρθουν οι φίλοι μας 

Στρωσετους τάβλα να γευθουν 

Κλίνη να κοιμηθούνε…
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Τεχνη 
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