
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

Constantin VII Porhyrogenete, Le livre des ceremonies. Tome I livre 
I. Chapitres 1-46 (37). Texte etatli et traduit par Albert Vogt 
docteur es lettres p. 183 -)- XI. Paris 1935.

— Constantin VII Porphyrogenete, Le livre des ceremonies, Commen- 
taire I par Albert Vogt p. 194 + XXXIII Paris 1935. [Άμφότεροι 
ol τόμοι iv zfj σειρά της Collection byzantine publiee sous le patronage 
de I’Association Btide].

"Εν των ολίγων Βυζαντινών κειμένων, τά όποια άναφέρονται εΐς πλεί- 
στας εκφάνσεις τοΰ Βυζαντινού βίου είναι καί τό σύνταγμα Κωνσταντίνου 
τοϋ Πορφυρογέννητου περί τής βασιλείου τάξεως. Έν αυτφ δΰναταί τις νά 
εύρη πολυτίμους πληροφορίας οΰ μόνον εις την άνακτορικήν εθιμοτυπίαν 
άναγομένας, άλλα καί εις τον δημόσιον εν μέρει βίον καί τον ιδιωτικόν ακόμη 
(οικία καί οικιακά έπιπλα καί σκευή - φορέματα - τρόφιμα - ευχαί - προσρή
σεις κτλ). Ό μελετών άφ’ ετέρου την τοπογραφίαν τής Κωνσταντινουπόλεως 
καί τά τοΰ ίεροΰ παλατιού, την Βυζαντινήν ιστορίαν, την μεσαιωνικήν Ελλη
νικήν γλώσσαν καί ζητήματα λειτουργικά οΰκ όλίγην ωφέλειαν έχει νά προσ- 
πορισθή εκ τής άναγνώσεως τοΰ πολυτίμου έργου.

"Οτε προ αίώνος καί επέκεινα ό Reiske παρέδωκεν εις τήν δημοσιότητα 
έκ κώδικος τής Λειψίας τό κείμενον, πολλά ήσαν τά έν αΰτφ σκοτεινά καί 
αμφίβολα, διότι, πλήν άλλων, καί τά κατά τό ιερόν παλάτιον ήσαν εντελώς 
ακαθόριστα καί οί τίτλοι, τά αξιώματα καί τά είδη τών φορεμάτων τών 
αρχόντων δεν εΐχον έξακριβωθή. Τό βιβλίον ήτο σχεδόν κλειστόν. Κατά τήν 
διαρρεΰσασαν έν τούτοις εκατονταετίαν σχετικαί μέ αυτό έργασίαι καί διαφω- 
τιστικαί συμβολαι έδημοσιεΰθησαν άρκεταί, ούτως ώστε σήμερον νά είναι 
δυνατή ή λύσις πολλών αποριών καί ή κατανόησις έν τοϊς πλείστοις τοΰ 
κειμένου, δπερ είχεν ανάγκην έπανεκδόσεως καί υπομνηματισμοΰ. Καί είναι 
αγαθή σΰμπτωσις δτι τό τοιοΰτον έργον άνέλαβεν ό πανοσιολογιότατος 
Albert Vogt, ό τόσον γνωστός εΐς τούς κύκλους τών Βυζαντινολόγων καί έξ 
άλλων αύτοΰ λίαν άξιολόγων έργων.

“Ινα βέβαια μία νέα κειμένου έκδοσις δυνηθή νά ΰπερακοντίση τήν 
προηγουμένην, έπάναγκες είναι ό έκδοτης νά έχη συμβουλευθή πλείονας ή 
ό προκάτοχός του καί κρείττονας κώδικας. Τοΰτο δεν συμβαίνει, δυστυχώς, μέ
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to ύπ’ δψιν ήμών κείμενον, άφ’ οΰ εις καί μόνος κώδιξ μας είναι γνωστός 
την βασίλειον περιέχων τάξιν. Παρά τό μειονέκτημα Ιν τούτοις αυτό, ό πανοσ. 
Vogt κατώρθωσεν έν πολλοΐς νά εύστοχήση έχων ύπ’ δψιν τάς γραφάς τοϋ 
κωδικός, ας δ Reiske, εκ τής αρχαίας επηρεασμένος γλώσσης, ούχί σπανίως 
διώρθωσεν.

Ό μέλλων ν’ άποκαταστήση κείμενον, οιον τό τοϋ Πορφυρογέννητου, 
δπερ, ως ό ίδιος λέγει, «κέχρηται καθωμιλημένη καί άπλουστέρα φράσει», 
έπάναγκες είναι νά λαμβάνη έν πολλοΐς ύπ’ ό'ψιν την άπλουστέραν καί δημω- 
δεστέραν μορφήν τής μεσαιωνικής Ελληνικής γλώσσης. Δι’αύτό ό χαράσσων 
τάς γραμμάς ταΰτας εις τον πλούσιον κατάλογον των έργων, άτινα συνεβου- 
λεύθη ό εκδότης, θά έβλεπε συγκαταριθμούμενα καί τινα την μεταγενεστέραν 
ή καί την μεσαιωνικήν γλώσσαν έρευνώντα καί νεοελληνικός δέ γλωσσικός 
εργασίας ως λ. χ. τοϋ Karl Dieterich τάς Untersuchungen, τοϋ Σταματίου 
Ψάλτη τήν Grammatik der byzantiniclien Clironiken, τοϋ Du Cange τό 
glossarium mediae et infimae Graeeitatis, τοϋ ’Αδαμάντιου Κοραή τά 
’Άτακτα, καί μάλιστα τά σχόλια αύτοϋ εις τά Προδρόμεια ποιήματα τά εν 
τω πρώτω τόμφ των Άτάκτων δημοσιευόμενα1, τοϋ Γ. Χατζιδάκι τά Μεσαιω
νικά καί Νέα Ελληνικά κτλ.

Ό Πανοσ. Vogt έν τώ πρώτψ τόμφ έκδίδει 37 κεφάλαια, ή, κατά 
τήν ίδικήν του διαίρεσιν, 46, τοϋ πρώτου βιβλίου τής βασιλείου τάξεως μετά 
Γαλλικής μεταφράσεως, άναφερόμενα εις θρησκευτικός τελετάς, εις άς έλάμ- 
βανον μέρος οί των ανακτόρων καί όμιλεΐ έν τω μακρφ προλόγφ του 
περί τής αρχικής μορφής τής βασιλείου τάξεως, περί τής χρονολογίας τής 
συγγραφής αυτής, περί τής από ιστορικής καί τοπογραφικής έπόψεως σημα
σίας της, άναλύων ά'μα τό περιεχόμενον κατά ομάδας κεφαλαίων.

Ό εκδότης, στηριζόμενος εϊς τό χειρόγραφον, παραλείπει τον τίτλον 
«Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως», ον έξ ιδίας πρωτοβουλίας άνέγραψεν 
ό Reiske. Αύστηρώς εξεταζόμενου τό πράγμα, ούτως έχει· θά έπεθύμουν δμως 
ό τίτλος αυτός νά μή έξωβελίζετο, άφ’ ού καί διά τήν παραπομπήν είναι 
λίαν πρόσφορος, άτε καί σύντομος, καί μέχρι τοϋδε, έπί ένα αιώνα, οί Βυζαν- 
τινολόγοι τον μετεχειρίσθησαν, καί άφ’ οδ τά τοιαϋτα έργα όντως τακτικά 
ώνομάζοντο. Ούτως δ σχολιαστής εις τό κθ' κεφ. (σελ. 149. 21 Vogt) ένθα 
φέρεται «Ίστέον δτι έν τοϊς παλαιοΐς χρόνοις» παρατηρεί «έξ ετέρου παλαιοϋ 
τακτικοΰ», είπε δέ καί ό Θεόδωρος Βαλσαμών «και συγγραφαί τακτικών 
ανακτορικών κεκράξονται» 2.

Ένταϋθα θά έπεθυμουν νά εΐπω τήν γνώμην μου διά τινα τυπικά καί 
ορθογραφικά ζητήματα άφορώντα εις τήν έκδοσιν τοϋ κειμένου.

1 Διά τά φορέματα καί άλλα τινά, χρήσιμον θά ήτο τό βιβλίον των Mommsen- 
Blumner, Der Maximaltarif des Diocletian.

2 Θ. Βαλσαμών, Προς τόν έπί τών κρίσεων (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4.524).
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Ό εκδότης φρονεί δτι ή χρήσις των παραλλήλων τόπων άποκόμβιον 
άποκόμβιν, ταβλίον - ταβλίν, δοόλκιο ν- δοόλκιν κτλ. οφείλονται εις 
την φαντασίαν τοΰ άντιγραφέως και δτι ή παρεμβολή ενός άλογον έρρινου 
είναι αποτέλεσμα ιδιαιτέρας αυτού τάσεως. Είς τούτο δεν συμφωνώ. Οί τόποι 
ψωμίον - ι|>ωμίν, τυρίον - τυρίν, άποκόμβιον - άποκόμβιν κλπ. ήσαν έκ παραλ
λήλου έν χρήσει1, ή δ’ άνάπτυξις τού άλογου έρρινου είναι πολύ παλαιοτέρα 
των χρόνων τοΰ ΓΤορφυρογεννήτου, δστις καί ένιαχοΰ έν τη έκθέσει του τήν 
μεταχειρίζεται (πρόκενσος - καμίνσιον).

Ό Reiske (71.7,573.14,759.21 καί άλλαχού) γράφει άψίδα, άψίδι, τούτον 
δ’ άκολουθει καί ό Vogt γράφων (169.14), Άψίδος, δέον άψίδος. Τά ύπά- 
τισσα, μαγίστρισσα, τουρμάρχισσα, ως κατά τό πρότυπον βασίλισσα έσχημα- 
τισμένα, ούχί δρθώς γράφει (σ. 61) δι’ απλού σ, έν φ δρθώς (σ. 68.23,76-28) 
γράφει διακόνισσα. Τό έπίθετον χειμευτός ό Reiske γράφει διά τού ει (597. 
19,640.13 καί άλλαχού) όμολογών δτι ή scriptura είναι incerta. Σήμερον 
είναι γνωστόν δτι ή λ. προς τό χύμα, χυμεία, σχετιζομένη μόνον διά τού υ 
γραπτέα. Έν σελίδι λοιπόν (92.22), καί οπουδήποτε άλλαχού, χυμευτός καί 
ούχί χειμευτός έκδοτέον.

'Αλλά καί τό κολόβιον ως έκ τοΰ κολοβός ( = κολοβόν φόρεμα) παρα- 
γόμενον δεν έπρεπε κολώβιον (σ. 77.10) νά έκδοθή 1 2, ούδ’ έν σελίσι 79.17, 
145 25,1456 κατηχουμενίοις. Τό όρθόν, δπερ καί δ κώδιξ παρέχει καί ό 
Reiske έξέδωκεν, είναι κατηχουμενείοις. Ουδέ πάλιν τό έν σελίδι 165.4 
γηροκομίοις είναι όρθόν· ό Reiske έξέδοτο δρθώς γηροκομείοις.

Πανταχοΰ ό έλλόγιμος έκδοτης γράφει μετά τοΰ κωδικός καί τού Reiske 
κουβουκλετον. Τό δρθόν βεβαίως είναι κουβουκλων (cubiculum) πβ. βακλίον 
(baculus), άρκλίαν (arcula).

Ή μεσαιωνική κατάληξις -ήσιος, ως έκ τής Λατινικής ensis παραγο- 
μένη3, γραπτέα διά τοΰ η. Κατά ταύτα τό έν σελίδι 87.18 κουβουκλεέσιοι 
έδει νά γραφή κουβουκλι)σιοι (πβ. καστρ^σιοι).

Ό Reiske τά έκ τών Λατινικών tor-toris είς τήν Βυζαντινήν είσ- 
αχθέντα γράφει άλλοτε διά τού ο καί άλλοτε διά τού ω λ. χ. στράτωρες (787.7), 
κουρσωρες (799.19) άλλά καί σιράτορες (736.12) καί βεστίτορες (736.12). 
Επειδή είς τά Λατινικά τό ο είναι μακρόν, πάντα διά τού ω γραπτέα καί 
ούχί διά ο, ώς προτιμά δ Vogt (4.12,8.13,73.21 καί άλλαχού).

Τό ΐστανται έπί μακρώ σκάμνφ τό έκδοθέν υπό Vogt (8.17.21) δεν 
δόναται νά έχη δρθώς. Τό δρθόν παρέχει δ κώδιξ έπί μακροσκάμνων

1 "Επιθι St. Psaltes, Grammatik σ. Ill, 271 έξ.
2 Πβ. τά κολοβά καί βραχέα τών ονειροκριτικών τοΰ Άρτεμιδώρου καί οσα εση- 

μείωσα έν τφ Η' τόμφ τής Λαογραφίας σ. 255 κρίνων τήν περί έξωτερικής περιβολής 
τών κληρικών πραγματείαν τοΰ Γ. Σωτηρίου.

3 Γ. Χατζιδάκι, Μεσ. Νέα Έλλην. 2.208.209, St. Psaltes, Ένθ’άν. 184.306.
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κατωτέρω (σ.531.15, Reiske) λέγεται· καθέζονται έν τοΐς μακροσκαμνίο ις. 
Τό ταυτή τή προελεύσει (20.30,21.8) άναγνωστέον βεβαίως ταυτη τή προε- 
λεύσει. Τό έν σελίδι 33.29 ήτουν ό δομέστικος των σχολών άνεγνώσθη 
ήγουν.Τό εΐτουν (είτε οΰν) είναι γνωστότατος παρά τοΐς Βυζαντινοΐς συγ- 
γραφεΰσιν επεξηγηματικός σύνδεσμος1, συνωνύμων προς τό ήγουν και εκ 
παραλλήλου προς αυτόν έν χρήσει γραπτέον λοιπόν μόνον εΐτουν, ή εϊτ’οϋν.

Έν σελίδι 39.16, άντι χαράν άνεκλάλητον τελείται παραδόξως, γραπτέον 
χαρά ανεκλάλητος τελείται παραδόξως.

Οί τοΰ κουβουκλίου, κατά την εορτήν τής Πεντηκοστής έπευχόμενοι τον 
βασιλέα, κατά τον Πορφυρογέννητον, λέγουσι Ρωμαϊστή ήτοι Λατινιστί, 
«ήλθες η μουλτος ά'ννος φηλικίσσιμε». Ούτως έξέδωκεν ό Vogt μετά τοΰ 
Reiske λέγων έν υποσημειώσει δτι πιθανόν είναι ν’ άναγνωσθή ήλθετε οί 
μουλτούσανοι. Τούτο δεν δυναται νά έχη ούτως· ό κώδιξ παρέχει ή, τούτο 
δ’ άγει ημάς εις τό Λατινικόν in (in multos annos) Ελληνιστί «εις πολλά 
έτη» ή «εις πολλούς χρόνους».

Κατά την προέλευσιν εις τον ναόν τού αγίου Μωκίου γίνεται λόγος περί 
τοΰ έπί τής καταστάσεως τοΰ «διερχομένου έν μέσω καί εστώτος την προέ- 
λευσιν». Επειδή ίσταμαι τήν προέλευσιν δεν είναι δυνατόν νά λεχθή, διά 
τούτο όρθώς μετά τοΰ κωδικός καί τοΰ Reiske έκδοτέον ίστώντος τήν 
προέλευσιν = τακτοποιοΰντος τήν προέλευσιν, pompam ordinante, ως καλώς 
μεταφράζει ό Reiske (πβ. 6 έπί τής καταστάσεως). Ούδ’ έχουσι θέσιν παρά 
τοΐς ξενοδόχοις οί γηροκομικοί. Οί γηροκόμοι, ούς ά'λλως τε δίδει καί 
δ κώδιξ, μετά τών ξενοδόχων καί όρφανοτρόφων είναι πολΰλεκτοι κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους, ούδεμία δ’ ανάγκη ν’ άντικατασταθώσιν υπό τών γηρο
κομικών.

Έν σελίδι 128.6 λέγεται δτι οί βασιλείς ήλθοσαν καί, τής δοχής τελε
σθείσης, περιεβάΑλοντο τάς εαυτών χλαμύδας καί άνελθόντες έκάθισαν έν 
τφ σέντζφ. Φανερόν είναι δτι μόνον περιεβάλοντο δέον νά έκδοθή ένταύθα. 
Τοΰ λόγου τής βασιλείου τάξεως δντος δημωδεστέρου, τό βραχυγραφηθέν δ 
(155.32) έπρεπε ν’ άναγνωσθή ούχί τέττάρες μετά τοΰ Reiske, άλλα τέσ- 
σαρες. Τό βασμιδίω τό έν σελίδι 170.29, δπερ δίδει καί ό κώδιξ, έπρεπε νά 
διατηρηθή καί νά μή διορθωθή είς βαθμιδίω. Τά βασμός, άντι βαθμός, 
καί βασμίς, άντι βαθμίς, είναι γνωστά είς τον "Ελληνα λόγον.

Τέλος τό έν σελίδι 158. 23 ψάλλουσιν υπό ερην όρθώς ό έκδοτης εΐκασεν 
δτι δέον ν’ άναγνωσθή υπό έρτν. Τό υπό έριν — άντερίζοντες, άνθαμιλλώμε-

1 Προχείρως αναφέρω τό τοΰ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου είς τάς Παρεκβολάς 
του (50.14) σημειωθέν <Ίστέον δέ δτι οί μεθ’ Όμηρον τό ήτοι χυδαϊστί μέν ερμηνευτι
κόν οΐονται σύνδεσμον, καθά καί τό ήγουν καί εΐτουν». Τό εΐτουν ομοίως παρά τφ 
αύτω 684.65,701.32. Είπε δέ καί ό Θεόδωρος Στουδίτης «καί ΐδε σου τά τέκνα εΐτ’ 
οΰν πρόβατα» τό παραχθέν εΐτ’ οΰν τό είκονισθέν (Migne, Ρ. G. 99. 1173c, 1184A).
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νοι, δπερ άλλως τε ερμηνεύει πως καί to κείμενον λέγον «μίαν to κουβού- 
κλιον καί μίαν οί βασιλικοί κληρικοί». Αί άλλαι παρά Vogt (II. 166.167) 
είκασίαι υπό μερίν, υπό τροπάριν, ύπ’ ερήμην δεν τυγχάνουσι τοϋ όρθοϋ.

Τά ανωτέρω έση μείωσα χάριν τής εκδόσεως των επομένων τόμων, 
ούδ’ έπ’ έλάχιστον θέλων νά μειώσω την αξίαν τοϋ πρώτου τόμου, ον μετά 
τόσης Ιπιμελείας και μεθόδου έξέδωκεν 6 πανοσιολογιώτατος Vogt.

Έν τφ ετέρω τόμφ (πρώτφ των σχολίων) ό εκδότης προτίθεται νά δια- 
σαφανίση τά έν τφ κειμένω λεγάμενα' δυσχερές και τοΰτο, έν πολλοΐς, έργον, 
διότι, ως εΐρηται, τό ιερόν παλάτιον δεν υπάρχει πλέον καί πολλά σχετικά μέ 
αυτό ζητήματα, παρά τά περί αύτοϋ γραφέντα και τάς τελευταίας έργασίας 
τοϋ Mamboury, Baxter κα'ι Wiegand θά έξακολουθώσι νά μένωσι σκοτεινά.

Ό πανοσ. Vogt, μετ’ άκρας έπιμελείας παρακολουθήσας τάς σχετικάς 
έργασίας, έν τφ τόμω τούτα» όμιλεΐ περί τών διαφόρων τίτλων καί αξιωμά
των τής Βυζαντινής αυλής ως καί περί τών διαφόρων διαμερισμάτων τών 
ανακτόρων προσπαθών νά κατατόπιση τον αναγνώστην καί διά τής παραθέ- 
σεως δύο πινάκων, δι’ ών πειράται νά καθορίση την θέσιν τών διαφόρων 
διαμερισμάτων καί οικοδομημάτων τοϋ ίεροϋ παλατιού τών άναφερομένων 
έν τή έκθέσει. ’Ίδωμεν άν αί ένεργοΰμεναι άνασκαφαί καί τών κειμένων ή 
ερμηνεία θά έπιβεβαιώσωσι τά σημειούμενα.

Έν γένει δμως τά σχόλια τοϋ έκδοτου, έπί τών νεωτέρων έργασιών 
στηριζόμενα, παρέχουσι τά καίρια καί λίαν ύποβοηθοϋσι την άνάγνωσιν.

Την φράσιν στοιχεϊν τό κλητόριον, στοιχεΐται τό κλητόριον (I. 89.7, 
II 125) μεταφράζει ό Vogt διά τοϋ organiser le diner, παραθέτων καί την 
γνώμην τοϋ Ebersolt φρονοΰντος δτι αυτή σημαίνει ή άναγινώσκειν τά 
ονόματα τών μελλόντων νά προσκληθώσιν εις τό βασιλικόν γεϋμα είτε 
σημειοΰν τήν εις έκαστον προσήκουσαν θέσιν.

Τό πράγμα έχει ως εξής' ό άρτοκλίνης (a triclinio), ως λέγει 6 Πορφυ
ρογέννητος (525.10) είχε «τό τοϋ κλητορίου τομάριον» ένθα «άνεγράφοντο 
κατ’ δ'νομα, οϋς οφείλει κλητορεϋσαι». Τά ονόματα τών προσκληθησομένων 
άνεγράφοντο κατά στίχον (πβ. κατάστιχον) αυτό δε είναι κυρίως καί άρχικώς 
τό στιχεΐν ήτοι έν τφ καταλόγφ κατά στίχον άναγράφειν τούς προσκληθησο- 
μένους. Κατά ταϋτα και τό στιχεΐν διά ι γραπτέον λ

Ό έκδοτης νομίζει (II. 120) δτι παρά τφ Πορφυρογεννήτω άλλο είναι 
ιππόδρομος καί άλλο ίπποδρόμιον καί δτι τό δεύτερον τοΰτο είναι τό αυτό 
προς τον σκεπαστόν ιππόδρομον, δν πάλιν ταυτίζει προς τον καβαλλάριον 
(II. 180.) 1

1 Ίδέ καί Φ. Κουκουλέ, Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντινών έν Έπετ. 
Έταιρ. Βυζ. Σπουδών I'. 145.
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Παρά τοΐς Βυζαντινοΐς συγγραφεΰσι φέρεται τό ίπποδρόμιον, άντ! τοΰ 
Ιππόδρομος (πβ. «εν tfi όγδοάδι τοΰ Πάσχα οί δ'χλοι μάλλον εις τό 
ίπποδρόμιον ηπερ εις την εκκλησίαν συνέρχονται1 1» και «Μηνΐ Άπριλίφ 
έγένετο συμβολή δημοτική εν τώ ίπποδρο μίω, μή άγομένου τοΰ ιππικού2». 
Τούτου ούτως έχοντος, ό ιππόδρομος δΰναται καί ίπποδρόμιον συγχρόνως νά 
λέγεται. Σκεπαστός πάλιν ιππόδρομος νομίζω δτι είναι τό κατώτερον μέρος 
τοΰ ιπποδρόμου, τό καί έσκεπασμένον, «ό κάτω σκεπαστός ιππόδρομος» υπό 
τοΰ Πορςιυρογεννήτου καλούμενος 3.

Έν σελίδι 179 τοΰ δευτέρου τουτου τόμου υποστηρίζει δ εκδότης δτι 
τό κάθισμα έκειτο είς τήν άριστεράν πλευράν τοΰ ιπποδρόμου καί δχι άνω
θεν τών καγκέλλων, ΰπισχνούμενος νά όμιλήση περί τοΰ ζητήματος διά μακρο- 
τέρων. Μετ’ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος θ’ άναγνώσωμεν τούς λόγους, οιτινες 
τον έπεισαν περί τούτου, όμολογοΰμεν δ’ δτι δέν έπείσθημεν ακόμη νά μετα- 
θέσωμεν τήν θέσιν τοΰ βασιλικοΰ σέντζου, άφ’ ου μάλιστα καί είς τούς 
Ρωμαϊκούς ιπποδρόμους, προς οΰς γνωστή ή σχέσις τοΰ έν Κων/πόλει, εις 
τούς Ρωμαϊκούς, λέγομεν, ιπποδρόμους τό κάθισμα τοΰ δίδοντος τον αγώνα 
(editoris spectaculorum) ήτο άνωθεν της κυρίας εισόδου, ένθα ήσαν αί 
carceres4.

Περί διπαννιτών δντος τοΰ λόγου, δ πανοσ. Vogt (II. 51) δέν άπο- 
φαίνεται γνώμην τίνες ήσαν ούτοι. Φρονώ δτι ούτως έκαλοΰντο οί ηνίοχοι 
οί υπό δύο παννία ως σημεία, ήτοι δύο χρώματα παννίων, ως Πράσινοι 
λ.χ. καί κατόπιν Βένετοι άγωνιζόμενοι, τοΰθ’ δπερ έγίνετο κατά τον ιπποδρο
μικόν αγώνα τον καλούμενον διβέρσιον (βλ. Έκθεσιν 336. 18). Έκ τών είς 
ηνιόχους άλλως τε επιγραμμάτων γνωρίζομεν δτι ούτοι ήλλασσον δήμους καί 
ήγωνίζοντο άλλοτε μέ τούς Βενέτους καί άλλοτε μέ τούς Πρασίνους.

Ό λαβών μετά χεΐρας τό κείμενον τής βασιλείου τάξεως γνωρίζει ποιας 
δυσκολίας προς κατανόησιν παρέχει τοΰτο καί ποιας επομένως δυσχερείας άνά 
πάν του βήμα ήτο ύποχρεωμένως νά ύπερνικήση δ εκδότης, δστις μετ’ επι
στήμης, μεθόδου καί ευσυνειδησίας έπελήφθη τοΰ έργου, ούτινος ταχεΐαν 
εύχόμεθα τήν συμπλήρωσιν.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

1 Κανών ΞΑ'. τής έν Καρθαγένη Συνόδου, Ράλλη- Ποτλή, Σύνταγμα 3. 467.
* I. Μαλάλα, Χρονογρ. 484.14.
5 Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 507. 13. Βλέπε καί τά σχόλια τοϋ Reiske είς τόν 

Β'. τόμ. σελ. 593.
1 Πβ. Pauly -Wissowa, RE. έν λ. carceres τόμ. 3. 1584.
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