
Ο ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΣ ΩΣ ΠΗΙΉ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΟΜΗΣ» 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΩΝΑΡΑ

Α'

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Μεταξύ των βυζαντινών συγγραφέων και ιστορικών, τών οποίων τό 
εργον δεν έχει εΐσέτι πλήρως έρευνηθή, δυνάμεθα αδίστακτους νά καταλέξω- 
μεν καί τον Ίωάννην Ζωναράντον συγγραφέα τής «Επιτομή ς», περι
ληπτικής ιστορίας από κτίσεως κόσμου μέχρι τοϋ θανάτου ’Αλεξίου Α' τοϋ 
Κομνηνοΰ (1118).

Πολλοί μέχρι τοΰδε εμελέτησαν τό εργον τούτο και μετ’ αξιοζήλευτου 
προσοχής κατέγραψαν τάς πηγάς έξ ών ό μοναχός τής αγίας Γλυκερίας ήρΰ- 
σθη τάς πληροφορίας του διά την συγγραφήν αυτού 1 2. Ούτως είναι δυνατόν, 
χάρις εις τάς ήδη γενομένας ερευνάς, νά άναγνώσωμεν, εάν τά κείμενα έχωσι 
διασωθή, καί σήμερον ακόμη τούς ιστορικούς ούς ό Ζωναράς έλαβεν ύπ’ ό'ψιν 
διά την έξιστόρησιν ωρισμένων μέχρι τού έτους 976 μ.Χ. γεγονότων. Διά 
τάς υπολοίπους σελίδας τής Επιτομής οί τής βυζαντινής λογοτεχνίας 
Ιρευνηταί, καίτοι ύπωπτευθησαν, καί μάλιστα υπέδειξαν τούς συγγραφείς καί 
τά έργα, άτινα έβοήθησαν τον Ζωναράν3, ουδόλως όμως μέχρι σήμερον, 
δσον γνωρίζομεν, εδημοσίευσαν μελέτην τινά, ήτις, έστω καί άδρομερώς, θά 
παρέβαλλε καί θά συνέκρινε τά κείμενα ταΰτα προς τά τού ήμετέρου συγ- 
γραφέως. Πράγμιατι πάντες σχεδόν δσοι εμελέτησαν είπε διεξοδικώς είτε καί 
παρεμπιπτόντως την ’Επιτομήν, μετά βεβαιότητος άπεφάνθησαν δτι

1 Περί τοΰ βίου καί τών έργων τούτου βλέπε. Κ. Krumbacher, 'Ιστο
ρίαν τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας (Μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου) τόμ. Α' σ. 752 - 763. 
Μ. Heinemann, Questiones Zonareae. Particula I. Dresdae 1895. N. 
Jorga, Medallions d’histoire litteraire byzantine. Byzantion II (1925) o. 
284-285 καί G. Moravcsik, Byzantinoturcica. I. Die Byzantinischen 
Quellen der Geschichte der Turkvolker. Budapest. 1942. σ. 196-200.

2 Άπαρίθμησιν τών εργασιών τούτων βλέπε παρά Κ. Krumbacher, ’'Evil’ 
άν. σ. 753, 757, 760-762 καί G. Moravcsik, ’Evil’ άν. σ. 196 -200.

3 Κ. Krumbacher, ’Ένθ·’ άν. σ. 757 καί G. Moravcsik. ’ΈνΟ’ άν. 
σ. 197.
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αϋτη πολλά οφείλει διά τά μετά το 976 μ.Χ. εξιστορούμενα γεγονότα καί εις 
τό ιστορικόν εργον Μιχαήλ τοΰ Ψελλοΰ

Γνωστόν όντως τυγχάνει πόσον μεγάλη ύπήρξεν επί τους συγχρόνους 
καί τούς μεταγενεστέρους ή έπίδρασις τής προσωπικότητος καί τοΰ έργου τοΰ 
Ψελλοΰ, ιδία δ’ ή άριστοτεχνικώς συγγραφεΐσα Χρονογραφία αύτοΰ, 
εν ή ό σύμβουλος τόσων αύτοκρατόρων διηγείται γεγονότα καί όμιλε! διά 
ποικίλα πρόσωπα καί έποχάς κρίσιμους τής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τό 
εργον τοΰτο ευλόγως έπέσυρε την προσοχήν πάντων τών άσχοληΌέντων μέ 
τήν εξιστόρησιν τής εποχής Ικείνης, οΐτινες εθεώρησαν εαυτούς υποχρεωμέ
νους νά τό συμβουλευθώσι2.

Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται καί ό Τωάννης Ζωναρας, όστις έν τφ 
προοιμίφ τοΰ έργου του προειδοποιεί πως τον αναγνώστην περί τούτου, παρα- 
τηρών ότι σκοπόν προέθετο «σύντομον ιστορίαν εκδεδωκέναι συνοπτικώς διδά- 
σκουσαν τούς επιόντας τό σύγγραμμα τά καιριώτερα των πεπραγμένων ή καί 
άλλως συμβεβηκότων τοΐς περί ών ή συγγραφή διαλέγεται»3. "Ενεκα τούτου,

'Κ. Krumbacher. Ένθ’ άν. σ. 757. Ν. Jorga, Ένθ’ άν. σ. 285 καί 
G. Moravcsik. Ένθ’ άν. σ. 197. 'Η συγγένεια τοΰ κειμένου των δύο συγγραφέων 
καταφαίνεται δταν τις μελετήση, επί τή βάσει των πηγών, γεγονός τι τής εποχής εκεί
νης. Ούτως ό R. Schutte (Der Aufstand des Eeon Tornikios im Jahre 1047. 
(1896) σ. 17) βέβαιοί δτι αί περί τοΰ επεισοδίου Λέοντος τοΰ Τορνικίου πληροφο- 
ρίαι τοΰ Ζωναρά έξαρτώνται έκ των τού Ψελλοΰ. Ωσαύτως ό εκδότης τής Χρονο
γραφίας τοΰ Ψελλοΰ Ε. Renauld (Chronographie. έκδ. Bude. Paris 1926-1928) 
εν τή εισαγωγή (σ. ΕΙ)τής ύπ’ αύτοΰ έκδόσεως γράφων διά τήν έπίδρασιν τοΰ έργου 
τούτου τοΰ Ψελλοΰ λέγει δτι ό Ζωναρας ί&ία «lui deroba le plus de pages». ’Ev 
τουτοις, καιτοι πολλάκις διά τήν διασάφησιν χωρίων τινών καί δή διά τήν ταύτισιν 
προσώπων παραπέμπει εις τήν ’Επιτομήν, δίς μόνον σημειοΐ τήν άμεσον χρήσιν τής 
Χρονογραφίας ύπό τοΰ Ζωναρά. Έν σ. 45 τοΰ Λ' τόμου γράφει «Compare?, avec 
Zonaras qui a fait un abrege presque textuel» καί έν σ. 68 τοΰ αύτοΰ τόμου 
«Comparez avec Zonaras III 598.4 qui en est impire».

8 E. Renauld. Ένθ’ άν. σ. LI καί G. Moracsik, "Evil’ άν. σ. 
266. Έκεΐ άναφέρονται καί άλλοι βυζαντινοί ιστορικοί, οΐτινες έχρησιμοποίησαν τήν 
Χρονογραφίαν τοΰ Ψελλοΰ. ΙΙαραδείγματά τινα τοιαύτης «λογοκλοπίας» διά μέν τόν 
Ν. Βρυέννιον βλέπε παρά G. Buckler, Anna Komnena. (1929) σ. 192 σημ. 2 
διά δέ τήν ’Άνναν Κομνηνήν παρά Β. Leib, Anne Komnene. Alexiade. Paris 
1937- 1945 έν Τόμφ A' σελ. XLI καί Β' σ. 39. Περί τοΰ ζητήματος τής φιλολογι
κής «λογοκλοπίας» παρά τοΐς βυζαντινοΐς συγγραφεΰσι βλέπε δσα ολίγα γράφει ή 
G. Buckler, Ένθ’ άν. σ. 191.

8 Ζωναρά, ’Επιτομή. Α' σ. 4.13-16 έ'κδ. Teubner ύπό L. Dindorf. Πάσαι 
αι περαιτέρω παραπομπαί γίγνονται επί τή βάσει τής έκδόσεως ταύτης έν φ αι 
εις τόν Ψελλόν παραπομπαί γίνονται είς τήν μνημονευθεΐσαν έκδοσιν τοΰ Ε. 
Renauld. Ό πρώτος αριθμός είς τάς παραπομπάς διά μέν τόν Ζωναράν δηλοΐ ττήν 
σελίδα, διά δέ τόν Ψελλόν τό κεφάλαιον, οί επόμενοι τούτου μετά τήν κάτοι στιγμήν 
αριθμοί δηλοΰσι τούς στίχους.
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συνεχίζει, «εκ πολλών βίβλων τάς ιστορίας ερανισάμενος, εν γε πολλοΐς ταΐς 
των συγγραφέων εκείνων χρησαίμην αν συνθήκαις και φράσεσιν, εν δσοις δ5 
αν αυτός παρορδήσω η παραφράσω, προς τον εκείνων χαρακτήρα την ιδέαν 
τοϋ λόγου μοι μεθαρμόσομαι, ΐνα μή άσΰμφωνος αυτή έαυτή δοκή ή γραφή »'.

Ή παρούσα μικρά μελέτη σκοπόν έχει να υπόδειξη την σχέσιν καί την 
έξάρτησιν τοΰ ήμετέρου συγγραφέως από τής Χρονογραφίας τοϋ 
Ψελλοΰ. Προς τοϋτο δι° εκτενή αποσπάσματα τής Επιτομής θά παραπέμψιομεν 
επακριβώς εις τα αντίστοιχα τής Χρονογραφίας, εν ω διά τινα εξ αυτών θά 
άναδημοσιεΰσωμεν άμφότερα τα κείμενα, ΐνα ό αναγνώστης άντιληφθή μέχρι 
ποιου βαθμού ό εις συγγραφεύς συνέβαλεν εις την συγγγραφήν τοϋ άλλου.

Πάντως ό Ζωναράς δεν αντιγράφει δουλικώς τον Ψελλόν1 2, άλλα συντέ
μνει καί απλοποιεί τό κείμενον τοΰτου, άλλοτε μέν προθέτων άρυόμενος καί 
έξ άλλων συγγραφέων πληροφορίας καί ονόματα παραλειφθέντα υπό τοϋ 
«υπάτου τών φιλοσόφων», άλλοτε δέ παραλείπων έκ τοϋ κειμένου αϋτοΰ 
πολλά, κρίνων ταΰτα επουσιώδη.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β' *

Ζ. 103. 26-29. Ούτως οΰν τών 
τήδε μεταστάς ό Τζιμισκής Ιωάννης 
καταλείπει την βασιλείαν τοΐς κληρο- 
νόμοις αυτής τφ Βασιλείφ δηλαδή 
καί τφ Κωνσταντίνφ τοΐς υΐέσι τοΰ 
Ρωμανοϋ...

Ζ. 104. 19-25. ...ήνείχετο δέ ό 
Βασίλειος μήπω πεποιθώς εαυτφ, 
καί οΐον παιδοτρίβη τφ παρακοιμω- 
μένφ προσεΐχε καί εαυτόν έρρΰθμιζε 
προς την εκείνου τών δημοσίων πρα
γμάτων μεταχείρισιν καί διοίκησιν, ως 
άν... καί αυτός τά περί τούς στρατι
ωτικούς καταλόγους καί τά τής πολι
τικής ευνομίας μεταχειρίσηται.

Ζ. 104. 25-28. ήν γάρ τό ήθος

Ψ. 1. 1-5. Ό μέν οΰν βασιλεύς 
Ιωάννης ό Τζιμισκής... (3-5) οΰτω 
καταλύει τον βίον' περιίσταται δέ κα- 
θαρώς ή βασιλεία εις τε Βασίλειον 
καί Κωνσταντίνον τούς τοΰ Ρωμανού 
παΐδας.

Ψ. 3. 4-6, 17-18. Ούκ είχε δέ 
θαρρεΐν εαυτφ, ούδέπω πείραν είλη- 
φότι ούτε τών στρατιωτικών καταλό
γων ούτε τής πολιτικής ευνομίας' διά 
ταΰτα προς τον παρακοιμώμενον ά- 
πειδε Βασίλειον... (17 -18) Διά ταΰτα 
καί δ Βασίλειος τον όγκον αύτφ τής 
αρχής άναθέμενος, αυτός προς την 
εκείνου έπαιδοτριβεΐτο σπουδήν.

Ψ. 2. 2-6. ό μέν γάρ Βασίλειος...

1 Ζ ω ν α ρ ά, Ένθ·’ άν. Α' σ. 5.32 - 6,6.
2Κ. Krumbacher, ”ΕνΘ·’ άν. σ. 753.
* Τά κατωτέρω άποσπάσματα τής «’Επιτομής» εΰρίσκονται εις τόν Δ' τόμον τής 

έκδόσεως Dindorf.
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εγρηγορώς και δραστήριος, άλλ’ ούκ 
άνειμένος κατά τον αδελφόν και περί 
τον αργόν βίον έσχολακώς.

Ζ. 114. 23-115.4. Άλλ’ ούπω 
των οικείων... παρά τοΰ βασιλέως 
υποκλαπείς.

Ζ. 115. 8-17. ό δέ άλλοιότερος 
ήν ή τό πρότερον' σοβαρός τε γάρ 
εγεγόνει καί τό ήθος υποκαθήμενος 
καί πάντας ύπώπτευε, καί την οργήν 
έτύγχανεν άπαραίτητος, καί ου τοίς 
αλλοις μόνον τό σοβαρόν έπεδείκνυτο, 
αλλά μην καί τφ παρακοιμωμένιρ 
αυτφ, ήχθετό τε τάνδρί καί εις εαυτόν 
έσπευδε μετενεγκεΐν την των πραγμά
των διοίκησιν, καί μέντοι και μεθί- 
στησι τής των κοινών οικονομίας αυ
τόν,... ύπερόριον τίθησι.

Ζ. 115. 23-25. υΰεν εκείνος διά 
ταΰτα νευρει περισχεθε'ις άθυμίας πα- 
ρεΐτο τά μέλη καί έμπνους ώπτο νε
κρός, καί βραχύ τι διαλιπών οίκτρώς 
τον βίον έξέλιπεν.

Ζ. 115. 25-116. 8. Ό δέ τότε 
πρώτον... οίς συνεστρέφετο.

Ζ. 116. 16-24. 'Ο δέ τφ τε γήρςι 
τρυχόμενος ήδη καί προς τό μέλλον 
ίλιγγιάσας σπένδεται καί πρόσεισι 
τφ κρατοΰντι' κάκεΐνος υπό σκηνήν 
καΟήστο βασίλειον, καί ό Σκληρός 
βάδην ήει προς τήν σκηνήν, ΰπερει- 
δόμενος εκατέρωθεν, τό μέν τι διά τό 
γήρας, τό δέ διά τον όγκον τοΰ σώ
ματος' ήν γάρ ευμεγέθης' δτε καί τό 
μδόμενον είπεΐν ό βασιλεύς Βασίλειος

Ό Μιχαήλ Ψελλος ώς πηγή τής

εγρηγορώς αεί καί σύννους εδείκνυτο 
καί πεφροντικώς, ό δέ γε Κωνσταντί
νος άνειμένος τοίς πάσιν ώπτο, ρα- 
θύμως τε τής ζωής έχων καί περί τον 
αβρόν βίον έσπουδακώς.

Ψ. 16. 10-24. Ώς δ’ ου πολύ... 
τοΰ τφ τυράννω οίνοχοοϋντος.

ψ. 18. 1-5, 19. 1-20. Εντεύ
θεν έτερος άνθ’ ετέρου δ βασιλεύς γί
νεται... (3-5) ύποπτος ούν εις πάν
τας ώπτο καί σοβαρός τήν δφρύν, 
τάς τε φρένας υποκαθήμενος καί τοΧς 
άμαρτάνουσι δύσοργος καί βαρύ- 
μηνις... (19. 1-5) Ούκ έτι ούν ουδέ 
παραχωρεΐν τής τοΰ κοινού διοικήσε- 
ως τφ παρακοιμωμένιρ Βασιλείιρ έ- 
βοΰλετο, άλλ’ ήχθητό τε αυτφ... (16) 
καί μεθίστησιν άθρόαις τής διοική- 
σεως τον παρακοιμώμενον... (19-20) 
εις γάρ ναΰν έμβιβάσας, ύπερόριον 
εποιήσατο.

Ψ. 21. 1 - 2, δ - 8. ό παρακοιμώμε
νος... άθυμίας τε ένεπίμπλατο... (5 - 8) 
καί νέφους τήν κεφαλήν πληρωθείς... 
καί τά μέλη παραλυθείς καί νεκρός 
έμψυχος γεγονώς, μετά βραχύ καί 
αυτήν άπέρρηξεν τήν ψυχήν...

Ψ. 22. 1 -18. Ό δέ βασιλεύς... ών 
εκείνος εφρόντιζεν.

Ψ. 26. 10-11, 27. 4-5, 7-11. 
καί τά μέλλοντα προς ταΰτα είκά- 
σας, προς εαυτόν τε άπιδών, τφ 
γήρα καταπονούμενον... (27. 4-5) δ 
μέν ούν υπό βασιλική καθήστο σκη
νή, τον δέ Σκληρόν πόρρωθεν... 
(7 -11) βάδην μετακομίζοντες' ό δέ, 
άτε δή ευμεγέθης, ήδη δέ καί γεγη- 
ρακώς, προσήει χειραγωγούμενος εκα
τέρωθεν. 'Ο δέ βασιλεύς... τούτο δή

«’Επιτομής» τοΰ Ίωάννου Ζιοναρα
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λέγεται' «ον έδεδοίκειν προσάγεταί 
μοι χειραγωγούμενος».

Ζ. 116. 26 - 117.5. έγγίσαντος δέ... 
έκ της αυτής κΰλικος.

Ζ. 119. 30- 120. 5. τφ χρόνιο 
γάρ... και τό θέλημα εαυτοί».

Ζ. 120. 7-11. "Οθεν όίνδρας άπο- 
λεξάμενος έαυτφ οΰτε τω γένει οΰτε 
μέντοι εν λόγφ» τό επίσημον έχοντας 
έκείνοις τάς τε βασιλείους έπιστολάς 
ενεχείρισε καί έκοινώνει των βουλευ
μάτων, και αυτός εκείνοις άφελώς 
τάς γραφάς ως έτυχεν ύπηγόρευεν.

Ζ. 120. 12-26. αλλά καί τοΐς τα- 
μείοις άποφράξας τάς διεξόδους χρη
μάτων ταΰτα πλήρη πεποίηκε. φασί 
γοΰν ές είκοσι μυριάδας ταλάντων 
χρυσοίί έναποτεθησαυρίσθαι αυτω. 
τον γάρ άλλον χρηματισμόν οΰκ άν 
τις ύπ’ αριθμόν δύναιτο άγαγεΐν, δς 
τών ταμείων αΰτφ πληρο^θέντων υπό 
γην τά λοιπά έθησαύρισεν, έλικας ό- 
ρύξας λαβυρινθώδεις, καί ύπερχειλή 
μέν ήσαν λίθων πολυτελών, τών τε 
άλλων καί τών λευκών, οις ίδιάζουσα 
κλήσις οί μάργαροι, τά κιβώτια, τώ 
δέ εις χρήσιν οΰκ ήσαν. αλλά βραχείς 
τινες αΰτφ την πορφύραν έκόσμουν, 
IV έχοι τοΰπίσημον ήπερ έν προόδοις 
έκέχρητο, καί δτ’ εχρημάτιζε πρέσβεσι 
καί δτε τινά άλλην δημοτελή έτέλει 
πανήγυριν. οί δ’ άλλοι τοΐς ταμείοις 
εναποκείμενοι άχθος ήσαν έτώσιον.

τό δημώδες καί κοινόν άνεφθέγξατο 
«’Ιδού δν έδεδοίκειν, ουτος χειραγω
γούμενος ικέτης μου πρόσεισιν».

Ψ. 27. 12-20, 28. 1-7. Ό μέν 
οΰν... ΰπέδυ την στέγην (28. 1-7). 
Καί ό βασιλεύς ευθύς... καί κοινού 
μετεΐχον κρατήρος.

Ψ. 30. 2-7. Ουτος γάρ... έτύγχανε.

Ψ. 30. 7-16. καί τινα λογάδα πε
ρί αυτόν πεποιηκώς άνδρών ούτε την 
γνώμην λαμπρών, ούτε μην επισή
μων τό γένος, ούτε τά ές λόγους ές 
τό άγαν πεπαιδευμένων, τούτοις καί 
τάς βασιλείους έπιστολάς ενεχείρισε, 
καί τών απορρήτων κοινωνών διετέ- 
λει... (13) αφελής... (14- 16) τά γοΰν 
έπιόντα τή γλώττη ρήματα συνείρων 
τοΐς γράφουσιν ύπηγόρευε.

Ψ. 31. 3-25. ’Αλλά καί τάς έξ- 
αγωγάς τών διδόμενων άποφράξας 
χρημάτων... (6-8) ές γάρ μυριάδας 
είκοσι ταλάντων έμπλεω τά τών ανα
κτόρων ταμεία πεποίηκε. Τον δέ λοι
πόν χρηματισμόν τις αν εύπορήσοι 
τώ λόγορ συναγαγεΐν ;... (14-20). Καί 
έπεί δή ούκ ήρκεσαν αύτφ αί τών 
κατεσκευασμένων οίκων ύποδοχαί, υ
πογείους δρύξας έλικας κατά τάς τών 
Αιγυπτίων σύριγγας, έν αύτοΐς οΰκ 
ολίγα..· έταμιεύσατο. Άπέλαυε δέ οΰ- 
δενός, άλλ’ οί πλείους τών λίθων 
τών τε λευκοτάτων οΰς μαργαρίτας 
φαμέν, καί τών διαφόροις άποστιλβόν- 
των τοΐς χρώμασιν... (22-23) κατά 
γης έρριμμένοι έτύγχανον. Ό δέ πορ- 
φνράν έσθήτα... (24-25) μαργαρίσι 
τισί τό επίσημον έχουσαν, τάς τε 
προόδους έποιεΐτο καί τοΐς τέλεσιν 
έχρημάτιζεν.
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Ζ. 120. 26-121. 2. ΤΗν δ3 εν μέν 
πολέμων... τό ήθος αύτοΐς.

Ζ. 125. 8 -12. ιήν ζωήν έκλιπών, 
ζήσας μέν και βασιλεΰσας χρόνους 
εβδομήκοντα επί δυσίν, αύταρχήσας 
δέ επι πεντήκοντα κα'ι προς έτεσι' τούς 
γάρ άλλους συνεβασίλευσε τφ πατρί, 
είτα τφ Φωκςί, και μετ’ εκείνον τφ 
Τζιμισκή.

Ψ. 34. 1-16. Άπεμέριζε δέ... τα
χύ μετεβάλλετο.

Ψ. 37. 2-8. ’Από μέν γάρ γεννή- 
σεως αχρις εικοστού χρόνου τής ηλι
κίας αυτού τφ τε πατρί καί τφ Φω
κά Νικηφόρφ καί τφ μετ’ εκείνον 
’Ιωάννη Τζιμισκή συνεβασίλευσεν υ
ποκείμενος, ειτα δή δύο προς τοΐς 
πεντήκοντα έτεσι την αύτοκράτορα 
έσχεν αρχήν. Εβδομηκοστόν ουν καί 
δεύτερον έτος τής ηλικίας άγων με- 
ταλλάττει τον βίον.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ IT

Ζ. 125. 13-32. Τέθνηκε μέν ούν... 
αξιώμασι-

Ζ. 125. 32-126, 10. τούς δ’ υπη
κόους καί εκ ψιλής ύπονοίας εκόλα- 
ζε, καί διαβολαΐς ραδίως υπείχε τό 
ούς, καί προς θύμον ύπήρχεν δξύρ- 
ροπος, ου κατά τον αδελφόν δ’ εμη- 
νία, ουδ’ ένέμενε τή οργή, άλλα ρδ- 
ον εις την άντίρροπον διάθεσιν μετε- 
τίθετο καί ήνιατο κακώς τινα διαθέ- 
μενος' πολλούς δέ τιμωρούμενος τού 
φωτός έστέρει τούς πλείονας, εκκό- 
πτων σφίσι τά δμματα καί κουφοτέ- 
ραν των άλλων ταύτην την κόλασιν 
έκρινε, καί ταύτη εκέχρητο μάλλον, 
ως απράκτους ποιούση τούς καταδι- 
καζομένους αυτή.

Ζ. 126. 10-18 Γυναικί δέ νέος 
ών συζυγείς Ελένη τή θυγατρί Ά- 
λυπίου, άνδρός των υπέρ λίαν τότε 
τυγχάνοντος, τρία έξ εκείνης έσχε θυ- 
γάτρια, καί την μέν θανάτφ άπέβα- 
λεν; αί δέ παΐδες αύτφ έν τοΐς βάσι-

Ψ. 1. 2. 2-8. Τελευτήσαντος Βα
σιλείου... αξιώμασι άνείργε καί δω- 
ρεαίς.

Ψ. 2. 11- 12, 30-31,' 36 - 37, 
15 - 16, 21 ■· 23· Όξύρροπος ε’ι καί 
τις άλλος ήν, θυμού τε ήττων, καί 
προς πάσαν ακοήν εύπαράδεκτος... 
(30-31) τήν δέ οργήν ούκ έμμονον 
ειχεν, ώσπερ ό αδελφός Βασίλειος, 
άλλα ταχύ μετεβάλλετο... (36 - 37) ή- 
νιάτο καί τον τετιμωρημένον συμπα- 
θώς ήγκαλίζετο... (12 - 13) μάλιστα 
δέ πάντων... (15- 16) ευθύς σιδήρφ 
τούς οφθαλμούς δρυττόμενος... (21- 
23) έδόκει δέ αύτφ καί ή τοιαύτη 
βάσανος κουφοτάτη των άλλων' διότι 
δέ τούς τιμωρούμενους άπράκτους ε- 
ποίει, ταύτη μάλλον εχρήτο.

Ψ. 4. 1, 3-9, 5. 1, 4-5, 21, 14, 
17 -19. Οΰτος ό βασιλεύς νέαν έτι 
άγων τήν ηλικίαν... (3-9) άγεται γυ
ναίκα εαυτφ... Ελένην ό'νομα, θυγα
τέρα Άλυπίου εκείνου τού πάνυ, τφ 
τότε χρόνψ πρωτεύοντος... καί τίκτει
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λείοις ήσαν τρεφόμεναι. ών ή μέν 
πρεσβυτέρα Ευδοκία λοιμικφ τό κάλ
λος λωβηθεΐσα νοσήματι, θελήματι 
τφ Θεφ καθιέρωτο' αί δέ γε λοιπαί 
ήσαν παρά τφ πατρί αύταρχήσαντι, 
μηδέν τι περί αυτών πατρί προσή- 
κον λογισαμένφ.

Ζ. 127. 13-16. ’Ήδη δ’ ες γήρας 
ελάσας δ αύτοκράτωρ βαθύ, καί τφ 
εκ τοΰτου μαρασμφ καί νόσον τινά 
συνεισπεσοΰσαν τφ σώματι έσχηκώς, 
περί τοϋ διαδεξομένου τό κράτος 
εσκέπτετο.

Ζ. 127. 23-27. καί τινα των εν 
τελεί άνδρα εύγενέτην τε τά έξ αίμα
τος καί άνηγμένον εις την τοΰ επάρ- 
χου αρχήν αίρει προς την διαδοχήν 
καί προς κήδος των θυγατέρων μιας. 
Άλλ’ είχε τι προς έκβασιν ή αίρεσις 
πρόσαντες.

Ζ. 127. 30- 128, 7. σκήπτεται κα
τά τοΰ ανθρώπου χόλον καί τοΰτον 
επαχθή τε καί βίαιον, καί στέλλει 
τούς εκείνον μέν επί κολάσει σπάζον
τας, τή δ’ αύτφ συνοικοΰση κεροΰν- 
τας τήν τρίχα καί έφ’ έτέραν ζωήν 
μεταστήσοντας. Ή δέ τό σκηνουρ- 
γοΰμενον άγνοήσασα έτοίμως εαυτήν 
παρέσχε προς τήν τοϋ βίου απαλλα
γήν' ή μέν οΰν τήν κόμην τε άπετμή- 
θη καί μέλανα μετημφίασιο. δ δέ

τφ βασιλεϊ θυγατέρας τρεις, έφ’ αΐς 
μεταλλάττει τον βίον' ή μέν οΰν ά- 
πήλθε τον δεδομένον χρόνον πληρώ- 
σασα, αί δέ επί τοΐς βασιλείοις αύ- 
τοΐς... ήξιοϋντο καί ανατροφής... 
(5. 1). Τούτων δή των θυγατέρων ή 
μέν πρεσβυτέρα... (4 - 5) διέφθαρτο... 
λοιμικού ταΰτην κατασχόντος νοσή
ματος... (21) άξιοι τον πατέρα καθο- 
σιώσαι αυτήν τφ Θεφ .. (14) άλλ’ 
ουδέ οΰτος... συνετώτερον περί αυ
τών έβουλεύσατο... (17-19) άλλ’ αυ
τή μέν καί ή τρίτη τών άδελφών έ- 
στεργον τά δόξαντα τφ θείφ καί τφ 
πατρί, καί οΰδέν τι πλέον περιειργά- 
ζοντο.

Ψ. 9. 8-9, 11-12. καί τον άναγ- 
καΐον τής φύσεως μαρασμόν τό γή
ρας αύτφ έπήνεγκεν... (11 - 12) περί 
τοϋ διαδεξομένου τό κράτος διη- 
ρευνάτο.

Ψ. 10. 1 - 4, 6 - 8. ΤΙν δέ τις ά- 
νήρ... τά πρώτα μέν τής συγκλήτου 
καί ές τό τοϋ έπάρχου αξίωμα άνα- 
χθείς... γυναίκα δέ γήμας... (6 - 8) 
τό δ’ επί τή γυναικί... εχων τι από 
τούτου... πρόσαντες.

Ψ. 10. 15 - 26. σκήπτεται μέν κα
τά τοΰ άνδρός οργήν βαρυτάτην καί 
άπαραίτητον, καί πέμπει τούς εκεί
νον μέν δεινώς τιμωρήσοντας, εκεί
νην δέ τής κοσμικής ζωής άποσπά- 
σοντας' ή δέ ούκ είδυΐα τό άπόρρη- 
τον τοΰ βουλεύματος, ουδέ τό προ
σωπείου γνωρίσασα τής οργής, ευθύς 
εαυτήν προς τήν έπιχείρησιν έπιδί- 
δωσι. Καί ή μέν τάς τε τρίχας άπο- 
τμηθεΐσα καί Ισθήτα μεταμφιέσαμε-
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μετήχθη προς τά βασίλεια, καί ή δεύ
τερα των θυγατέρων τοϋ Κωνσταντί
νου συζεύγνυται αύτφ προς συμβί- 
ωσιν.

Ζ. 128. 10-11. 'Ο δέ βασιλεύς 
Κωνσταντίνος τρεις επιβιούς ημέρας 
τη συνοικήσει αυτών άπέτισε τό 
χρεών.

νη τήνμέλαιναν... δ δέ... επί τά βα
σίλεια προς τδ τοϋ βασιλέως κήδος 
αναλαμβάνεται- καί ή καλλίστη των 
τοϋ Κωνσταντίνου θυγατέρων... εις 
συμβίωσιν άγεται...

Ψ. 10. 26. Ό δέ γε πατήρ, το- 
σοϋτον επιζήσας ό'σον αίσθέσθαι τής 
συνοικήσεως, μεταλλάττει τον βίον.

ΡΩΜΑΝΟΣ Γ'

Ζ. 130. 13 - 19. δ δέ, καίτοι πολ
λών καί στρατηγίαις επιφανών άπο- 
τρεπόντων αύτφ την εις τά πρόσω 
φοράν ως άσύμφορον καί σπείσα- 
σθαι συμβουλευόντων, ούκ άνείργετο 
τής δρμής, αλλά ρδον κρατήσαι τών 
Αγαρηνών εφαντάζετο, καί τούτο 
κατωρθωκώς μέγα τι κσί ύπέρογκον 
φετο έαυτώ περιποιήσασθαι σεμνο- 
λόγημα.

Ζ. 130. 20 - 22. “Αραβες δέ, αύ- 
τόσκευοί τινες άνθρωποι καί τολμη- 
τίαι κέλητες, εφ’ ίππων ωκυπόδων 
γυμνοί εκατέρωθεν έλόχων τοϋ χά- 
ρακος.

Ζ. 130. 28 - 131. 1. άθρόον άπδ 
τών μετεώρων έξωρμηκότες καί βαρ- 
βαρικόν άλαλάξαντες, καί πλήθους 
φαντασίαν άπεργασάμενοι τφ μή συν
ασπισμόν τηρεϊν, αλλά διεσπασμένως 
έκτρέχειν καί έπιέναι άσυντάκτως τφ 
χάρακι, εκδειματοΰσιν άπαν τό στρα
τιωτικόν καί εις φυγήν τρέπουσι.

Ζ. 131. 1-6. καί καν έάλω καί δ 
αύτοκράτωρ αυτός, τής περί αυτόν

Ψ. 7. 18-22. ’Αλλά καί τών τά 
πρώτα τοϋ στρατού λαχόντων άπο- 
τρεπομένων αύτφ την επί τούς βαρ
βάρους επέλευσιν καί πολλά περί τού
των καταδειμαινόντων, δ δέ καί τούς 
στεφάνους οις την κεφαλήν ταινιώ- 
σαιτο επί τή τών τροπαίων άναρρή- 
σει πολυτελώς κατεσκεύαζεν.

Ψ. 9. 2-4. μοίρά τις τοϋ βαρβα- 
ρικοϋ στρατοπέδου, αύτόσκευοι πάν- 
τες καί γυμνοί έφ’ ίππων καί τολμη- 
τίαι, εκατέρωθεν λοχήσαντες τοϋ 
στρατού.

Ψ. 9. 4-5, 7-13. άθρόον αύτοΐς 
από τών μετεώρων επιφανέντες, καί τό 
ένυάλιον άλαλάξαντες... (7-13) πλήθους 
τε φαντασίαν πεποιηκότες τφ μή συν- 
ασπίζειν, άλλα διηρημένως καί άτα
κτα θεΐν, οϋτω τάς Ρωμαίων δυνά
μεις κατέπτηξαν καί τοσαύτην πτοίαν 
τφ... στρατώ είσεποίησαν καί ούτως 
αύτοΐς κατέσεισαν τά φρονήματα... 
οϋτω τήν φυγήν διατίθεσθαι...

Ψ. 9. 24-29. Πρώτοι δέ οί περί 
τον βασιλέα φρουροί κυδοιμύν επε-

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετβς IIS' 12
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εκταραχθείσης φρουράς και λελοι- 
πυίας άφρούρητον τον φρουρούμενον, 
ε! μή τις αυτόν επί τον ίππον άνέβα- 
λε και φευγειν επέρρωσεν εκπεπνευ- 
κότα τφ δέει μικρού.

Ζ. 131. 6 - 14. άπήεσαν μέν... ε- 
πανέζευξαν.

Ζ. 131. 18-22. οΰκέτι την πρό- 
σθεν της ψυχής δεικνΰων διάθεσιν, 
άλλ’ αλλοιωθείς την επί τό χείρον 
άλλοίωσιν. ΐνα γάρ τών άπολισλότων 
ισοστασία κτήσηται, πράκτωρ αντί 
κρατοϋντος εγένετο καί πικρός λογι
στής, παίδας πατέρων γεγηρακότα 
χρέα πραττόμενος.

Ζ. 133. 16 - 134. 2. ’Ήδη δέ... 
την κίνησιν ήμβλυνεν.

Ζ. 134. 3 - 6. ...καί άποστρόφως 
είχε προς την βασίλισσαν, ή δέ καί 
καταφρονουμένη προς μίσος ήρέθι- 
στο καί πλέον δι= ομιλίαν άνδρός.

Ζ. 134. 6 - 135. 21. ΊΙν δέ τις... 
ΐνα μή πλείοσιν όμιλοίη.

Ζ. 135. 21 -26. Τούτων... ο άν
θρωπος.

Ζ. 135. 26 - 136. 7. Οΰτω δ’ ε- 
χων... άφήκε τό πνεύμα.

πόνθεισαν, καί καταλελοιπότες τον αύ- 
τοκράτορα άμεταστρεπτί τής φυγής 
εΐχοντο' καί εΐ μή τις αυτόν επί τον 
ίππον άναθέμενος έδεδώκει τον χα
λινόν καί φευγειν παρεκελεύσατο, μι
κρού δεΐν έαλώκει καί πολεμίαις εν- 
επεπτώκει χερσίν...

Ψ. 10. 1-16. Οι μέν ουν... έπα- 
νέζευξαν.

Ψ. 12. 3-8. καθάπαξ ήλλοίωτο 
καί προς άσυνηθέστερον βίον μετέ- 
στραπτο.Έλπίσας τε... τα απολωλότα 
αΐιτω εν ΐσφ άνακτήσασθαι μέτρφ, 
πράκτωρ μάλλον ή βασιλεύς έγεγό- 
νει... καί άφανισθέντων τή μνήμη 
πατέρισν τούς παίδας λογιστεΰων πι- 
κρώς...

Ψ. 5. 1-23. Επειδή γάρ... ηλι
κίαν ύπεραναβεβήκει.

Ψ. 17. 6-10. άπείχετό τε τής 
προς αυτήν μίξεως καί πάντη άπο- 
στρόφως προς τήν κοινωνίαν ειχεν' 
τήν δέ άνηρέθιζε μέν προς μίσος... 
μάλιστα δέ ή περί τήν μΐξιν επι
θυμία...

Ψ. 18. 2-23. 9. Υπηρετούν... 
προς πολλούς διαχέοιτο (α).

Ψ. 4 (Μιχαήλ Δ') 6-13. διέφθαρ- 
το... ή ψίλωσις καταφαίνεται.

Ψ. 26. 12-45. ’Άπεισι γοΰν... 
τήν ζωήν άπολείπει.

ΜΙΧΑΗΛ Δ'

Ζ. 136. 13-17. ή δέ βασιλίς δλη Ψ. 1. 2, 7-14. ή δέ βασιλίς... (7) 
τού τόν Μιχαήλ έγκαθιδρύσαι τφ δπως αν παραδφ τήν προστασίαν τφ

(α) Ό εκδότης τοϋ Ψελλοϋ Ε. Renauld έν τ ο σημεί ο τούτα» παραπέμπει εις 
Ζωναραν. Βλ. ανωτέρω σ. 171 σ. 1.
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Φρονώ τής βασιλείας εγένετο, και των 
περί αυτήν των πατρώων δηλαδή θε
ραπόντων αυτής αναβολή το πράγμα 
δούναι καί σκέψει συμβουλευόντων.

Ζ. 136. 17 -26. ή δέ ούκ ήνείχετο, 
κατεπειγομ.ένη προς την τελεσιουργί- 
αν και παρά τοΰ έκτο μ ίου Ίωάννου 
τοΰ συγγόνου τοΰ Μιχαήλ, λάθρα 
προς αυτήν ύποψιθυρίσαντος ώς «ά- 
πολούμεθα αΰτίκα, εί βραχεί τινι 
καιρφ τό αποτέλεσμα βραδύνει», λα- 
βοϋσα τοίνυν ευθύς τον Μιχαήλ, και 
στολήν αύτφ περιθεμένη βασίλειον 
καί διαδήματι τήν εκείνου κεφαλήν 
αυτή αναδήσασα καί επί θώκου βα
σιλικού καθιδρύσασα, καί αυτή πα- 
ρακαθισαμένη, πασι τοΐς τότε παρού- 
σι καί εύφημεΐν καί προσκυνεΐν προ- 
ετρέπετο.

Ζ 137. 2-3. ότι τον άπιόντα ά- 
πεφορτίσαντο χαίροντες.

Ζ. 137. 6-18. μέχρι μεν γάρ... 
παραγένοιτο.

Ζ. 137. 21-27. ήνγάρ... σπουδής.
Ζ. 143. 4-9. οΐς διά ταύτα καί ό 

βασιλεύς άπηχθάνετο, άναστεΐλαι δέ 
τήν κακίαν αύτοΐς ού συνεχωρεΐτο 
παρά τού μείζονος αδελφού τοΰ 
έκτομίου Ίωάννου, ποτέ μέν παραι- 
τουμένου αύτούς ποτέ δέ τάς αύτών 
πράξεις περικαλΰπτοντος καί ούκ έ- 
ώντος εις γνώσιν ήκειν τφ αύτοκρά- 
τορι.

Μιχαήλ... (8 - 14) διά πάσης φροντί- 
δος γίνεται. Οί μέν γάρ τών ανακτό
ρων... ών οί πλείους αύτή πατρφοι 
θεράποντες όντες ετύγχανον... άπείρ- 
γον τού προχείρως... διαπράξασθαι, 
σενεβούλευόν τε ένθυμηθήναι τά κάλ- 
λιστα...

Ψ. 2. 3-16. ή δέ δλαις ψήφοις... 
επί τον Μιχαήλ ένενεύκει... 'Ως δέ 
καί ημέραν έδει όρίσαι καθ’ ήν εκεί
νος στεφανηφορήσειν έμελλεν... Ιω
άννης ό εκτομίας... (9-16) δι’ απορ
ρήτων αύτή έντυχών, καί ώς άποθα- 
νοΰμεθα φήσας, εΐ ροπήν τό κράτος 
εις ύπέρθεσιν λήψεται... καί εύθύς 
μετακαλεσαμένη τον Μιχαήλ καί τήν 
χρυσοϋφή στολήν ύπενδύσασα... καί 
τήν βασιλικήν στεφάνην τή κεφαλή 
προσαρμόσασα, επί τε τοΰ πολυτελούς 
θρόνου καθίσασα καί αύτή παρακα- 
θισαμένη... πάσιν έπιτάττει δσοι τό 
βασίλειον τηνικαύτα φκουν... προσκυ- 
νείν τε καί εύφημεΐν.

Ψ. 2. 22 - 23. τούτο δέ ώσπερ τι 
άχθος άποθεμένων τον τελευτήσαντα, 
καί κοΰφως άμα καί ελαφρώς συν εύ- 
θυμία...

Ψ. 6. 1-3. 16. 2-10. Οδέ Μιχα
ήλ... μεταλλάττεται δλως... (16.2 - 10). 
Ούτος γούν... παρεγένετο.

Ψ. 12. 6-22. Τέως δέ... σπουδής.
Ψ. 15. 10 -15. καί ούδ’ αύτφ μέν 

ήρεσκεν ή πονηριά τών αδελφών... 
εις εύθυνας μέν εκείνους καθιστάν ών 
έπεπράγεισαν ούκ έβοΰλετο, περικα- 
λύπτων δέ τάς αδίκους αύτών πράξεις, 
ελευθερίαν έτι μάλλον ταΐς γνώμαις 
αύτών έμνηστεΰετο, ώς ούκ ιίν γνα>- 
σθησομένων τφ αύτοκράτορι.
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Ζ. 143. 10-21. ’Ήδη δέ... άφί- 
στατο.

Ζ. 143. 22-32. Ούτως ουν... άπέ- 
χεθαι.

Ζ. 144. 4-19. ώςοΰν... κατένευσε.

Ζ. 144. 19-30. καί συνήθροιστο 
μεν εΐς τον έν Βλαχέρναις θειον να
όν ή γερουσία εκ προκηρύγματος, καί 
οί πληροϋντες την τάξιν δη την βασί- 
λειον, έν δέ μέσοις τοΰτοις ή βασι- 
λις προαχθεΐσα καν ταις κιγκλίσι γε- 
νομένη τοϋ θυσιαστηρίου έκεΐθεν είσ- 
ποιεϊται τον Μιχαήλ καί ως υιόν 
άγκαλίζεται. ό δ’ αυτοκράτωρ αύτίκα 
τούτον προχειρίζεται Καίσαρα καί τό 
άθροισμά έπευφήμησεν. έδοξε μέν 
ουν ό ’Ιωάννης ήδη τό παν κατεργά- 
σασθαι καί τό κράτος τφ οίκείιο γέ- 
νει περιποιήσασθαΓ τό δ’ ήν ανατρο
πή τοϋ παντός αΰτφ τε καί τοΐς προσ- 
ήκουσιν άπασιν.

Ζ. 144. 31 -148. 19. Τώνδε Βουλ
γάρων... τα ό'μματα.

Ζ. 148. 21-30. καταφρονεί γοϋν 
τής αρχής... νεκροΰμενος.

Ζ. 148. 30-149. 6. ως ουν ήγ- 
γέλθη τή βασιλίσση τό γεγονός, πεζή 
τών βασιλείων ύπέξεισι, καί προς ε
κείνον άφίκετο. ό δέ τούτη τάς θύ- 
ρας έπιζυγοΐ καί τήν προς αυτόν ά- 
πείργνυσιν είσοδον, ούκ οιδα εΐτ’ αι- 
δούμενος άνθ’ ών προς αυτήν ένεδεί- 
ξατο εΐθ’ δλος τής μετάνοιας γενόμε- 
νος καί μή θέλων εις μνήμην έλθειν 
τής προς εκείνην παλαιάς διαθέσεως. 
ή μέν ουν μή έντυχοϋσα τω Μιχαήλ 
ύπενόστησεν.

Ψ. 18. 1-12. Διά ταΰτα... ή διά
νοια.

Ψ. 17. 6 - 24. ό δέ γε αυτοκράτωρ... 
καταισχύνοιτο.

Ψ. 20-23. 4. Έπεί δέ ό αδελφός.. 
άπερείδουσι.

Ψ. 23. 4-15, 29. 1 -3. Δημοτελή 
γοϋν εορτήν προκηρύξαντες καί τούς έν 
τελεί ξύμπαντας εις τον έν Βλαχέρναις 
συνηθροικότες ναόν... (8-11) ή μέν 
γάρ από τών τοϋ θείου πρόθυρων βή
ματος εις υίοΰ τάξιν αναλαμβάνει, δ 
δέ αυτοκράτωρ... εις τήν τοϋ καίσαρος 
αξίαν αναβιβάζει" καί έπευφήμησαν οι 
συνειλεγμένοι... (14-15). Καί 6 ’Ιω
άννης ώς τό παν ήνυκώς καί τό κρά
τος εις τό γένος περιαγαγών... (24. 
1 - 3). Ήν δέ άρα τό γεγονός αρχή 
μεγάλωνέσομένων κακών, καί... περι
τροπή ξΰμπαντος αύτοΐς έγεγόνει τοϋ 
γένους (β).

Ψ. 39 -49. Τό γάρ δή γένος... τών 
οφθαλμών.

Ψ. 52. 3-22. καταφρονεί μέν βα
σιλείας... άφιάσι.

Ψ. 53. 7-12. 54. 1. έπειδή περ 
τούτο παρά του μεμαθήκει... καί πε
ζή προς έκεΐνον άπεισιν" ό δέ εϊτ’ αί- 
σχυνόμενος οίων αυτή κακών αίτιος 
έγεγόνει, ή λήθην καί ταΰτης,.. λα- 
βόμενος, ου συγχωρεΐ ταύτη τήν προς 
αυτόν είσοδον... (54. 1). Καί ή μέν 
αϋθις άπήλθε προς τά βασίλεια.

(β) Ό της Χρονογραφίας τοΰ Ψελλοΰ εκδότης Κ. Renauld έν τφ σημείω 
τοΰτφ παραπέμπει εις Ζίυναραν. Βλ. ανωτέρω σ. 171, σ. 1.
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ΜΙΧΑΗΛ Ε'

Ζ. 149. 27-29. μή δεΐν συνεβού- 
λευσεν επιχειρήσαι πράξει τινι γνώ
μης τής βασιλίδος χωρίς.

Ζ. 149. 29-150. 6. καί τοΐς εκεί
νης ποσί τον Καίσαρα καταβάλλουσι 
καί προίσχονται την είσποίησιν καί 
πίστεις διδόασι καί φρικώδεις δρκους 
δμνΰουσιν ή μην τοΰ ονόματος μόνου 
τής βασιλείας μετέχειν τον Μιχαήλ, 
εκείνης δ’ είναι την εξουσίαν, καί ως 
αργυρώνητη), εί βούλεται, κεχρήσθαι 
αυτή). Τοΰτοις εκείνην καί άλλως εύά- 
γωγον ουσαν καταγοητευσαντες καί 
καταθέλξαντες τοΐς μειλίγμασι συλώσι 
καί τοΰ εαυτών ποιοΰσι θελήματος.

Ζ. 150. 26 - 28. άλλ’ επί τινας βρα- 
χίστας ημέρας δεσπότην τον θειον ό- 
νομάζων καί συνθωκοΰν αυτή) αξιών 
καί πάντα επ’ εκείνη) τιθέμενος.

Ζ. 151.2-13. διαφοράς... έφελ- 
κύσωνται.

Ζ. 151. 13- 28. άλλα διά γραμμά
των... ύπερόριον τίθησι.

Ζ. 152. 10-16. λογοποιεΐ... τοΰ 
Πρίγκιπος.

Ζ. 152. 16-22. καί τέλος... τον 
άλιτήριον,

ψ. 3. 10-11. καί μηδέν τής βα
σιλίδος άτερ ποιεΐν προτρέπεται...

Ψ. 4. 4-16. ...καί επιρρίπτουσιν 
αυτή τοΐς ποσί, πάσαν ονομάτων λα
τρείαν προς τον καιρόν συναριθμή- 
σαντες, καί πείσαντες ώς ό μέν άδελ- 
φιδοΰς τοΰ τής βασιλείας καί μόνον 
ονόματος τεύξεται, ή δέ προς τούτη) 
καί την πατρώαν έ'ξει κατάσχεσιν καί 
εϊ μέν βούλεται αυτή τών δλων άνθέ- 
ξεται, εί δ’ ουν, έγκελεΰσει τε τούτη) 
καί επιτάξει καί ώς άργυρωνήτη) βα- 
σιλεΐ χρήσεται, αρρήτους τε ταΰτη 
δρκους δμνΰουσι καί την καθ’ ιερών 
δόντες πίστιν θηρώσιν δλην εΰθΰς' 
καί τί γάρ ήν πράττειν άλλο, έν ερη
μιά τε ουσαν τοΰ βοηθήσοντος καί 
τοΐς γοητεύμασιν εκείνο)ν καταθελ- 
χθεΐσαν, ή μάλλον ταΐς μηχαναΐς τού
των καί τοΐς κλέμμασι κλαπεΐσαν καί 
συνειληθεΐσαν καί προς τά εκείνων 
μετατεθεΐσαν θελήματα ;

Ψ. 6. 1 - 4. Οΰδέν δέ ήττον καί τον 
Ίωάννην τοιούτοις κατέθελγε ρήμασι, 
«δ έμός, γάρ φησι, δεσπότης» καί 
θρόνον εδίδου εγγύς καθέζεσθαι, καί 
νεΰμα εζήτει παρ’ εκείνου λαβεΐν εί 
λαλεΐν βούλοιτο...

Ψ. 12. 5-21. Συνεστιωμένοις ...εύ- 
μένειαν...

Ψ. 13. 3 -14. 7. καί ύποπτον... υπε
ρορίαν άγει μακράν.

Ψ. 21. 13-23. καί λόγου τινάς... 
Πρίγκιπος δνομα.

Ψ. 23. 4-5, 21-26. τέλος... φρο
νήματος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:34 EEST - 34.211.113.242



182 Όδ. Λαμψίδου

Ζ. 152. 22-26. ως γάρ τό... τφ 
τυραννήσαντι.

Ζ. 152. 26-29. αί δέ γυναίκες... 
ξύμπαντες.

Ζ. 152. 30-32. άλλ3 έκαστος τφ 
προστυχόντι την δεξιάν όπλίσας συν- 
έθεον έπί τα ανάκτορα.

Ζ. 152. 32-153..6. τον δέ πρώ
τον μέν... γέγονεν.

Ζ. 153. 6-14. άλλα τί... άνηρέ- 
θησαν.

Ζ. 153. 14-22. ήδη δέ την βασι
λίδα άνακομισθεΐσαν στήσαντες επί 
μετεώρου έν τφ θεάτρφ τοϊς στασιά- 
ζουσιν έπεδείκνυον, ϊνα δήθεν αΰτοϊς 
κατευνασθή ό θυμός, άνακληθείσης 
τής σφετέρας δεσπότιδος, τοΐς δέ τού
το μάλλον άνήψε τον θυμόν καί εξέ- 
καυσε τήν οργήν, ως γάρ μετημφι- 
εσμένην αυτήν εωράκεισαν, επί πλέον 
άνερρώγεσαν εις τον πόλεμον, καί τής 
κακοηθείας τον τυραννοϋντα μισή- 
σαντες.

Ζ. 153. 22-29. άφίστανται... Σο
φίας.

Ζ. 154. 6-29. έπεί δ’ έγνώσθη... 
γενομένην αιτίαν.

Ψ. 25. 8 -16. 'Ως γάρ... έπεΐχε τήν 
γλώτταν...

Ψ. 26. 2-21. τό δέ θήλυ... τή 
φάλαγγι.

Ψ. 27. 1 - 6. 'Έκαστος γοΰν τών 
πάντων καθώπλιστο, ό μέν πέλεκυν 
διηγκαλισμένος, ό δέ ρομφαίαν τινά 
κραδαίνων τή χειρί βαρυσίδηρον, έ
τερος δέ τόξον μετακεχείριστο καί άλ- 
λος δόρυ, ό δέ πολύς όχλος, τών α
δρότερων λίθων τους μέν κολπωσά- 
μενοι, τούς δ’ εν χεροΐν έ’χοντες, ά- 
τακτότερον έθεον.

ψ. 30. 3-13. τά μέ πρώτα... πει- 
θόμενοι...

Ψ. 31. 1-20. Παντάπασι... άνη- 
ρήκασι...

Ψ. 32. 1-2,12-18, 33. 1-2. Έν 
τοσουτφ δέ καί ή βασιλίς έν τοΐς άνα- 
κτόροις κομίζεται... (12 -18). Καί ού
τως αυτήν επί μετεώρου τοϋ μεγάλου 
θεάτρου άναγαγόντες τφ στασιάσαντι 
δήμφ δεικνύουσιν, άξιοΰντες λήξαι 
τούτοις τά τοΰ θυμού πνεύματα, άνα- 
κομισθείσης αύτοϊς τής δεσπότιδος' 
οΐ δέ ούκ έφθασάν γε ειδέναι τήν 
δεικνυμένην, δσοι δέ καί έγνώκεισαν 
έτι μάλλον τήν τοΰ τυράννου γνώμην 
έμίσησαν μηδ3 έν τοις δεινοΐς άποθε- 
μένην τό άγριον καί κακοήθες. 
(33. 1 - 2). Έξήφθη γοΰν αύτφ μάλ
λον έπί πλέον ό πόλεμος...

Ψ. 36. 1 - 15, 37. 7 -14. Ό τοί- 
νυν δήμος... κατωνόμασαν.

Ψ. 38, 6-14, 46. 1-14, 47. 1-3, 
48. 1 -6, 50. 8-13, 51. 1-5. Ώς 
δέ δήλον... δτι δώ αυτής ή τυραννίς 
καταλέλυτο.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ'

Ζ. 155.5-8. Κατηντήκει... έπι- 
σημότατον.

Ζ. 155. 8 - 16. Αί δ3 όίμφω έκά- 
θηντο επί βήματος και πάσα περί αυ- 
τάς έτελεΐτο ή τελετή ή βασίλειος και 
τη δορυφορία τό επί των βασιλέων 
σχήμα τετήρητο, και οι τής πρώτης 
βουλής και οί εν τελεί συν αίδοΐ πα- 
ρειστήκεισαν ξΰμπαντες. Κα'ι ζητήσεις 
δικών και λύσεις δημοσίων αμφισβη
τήσεων, έντυχίαι τε πρεσβευτών και 
αρχαιρεσίαι και ταλλα τα τή βα
σιλείς προσήκοντα έγίνοντο παρ’ 
αύταΐς.

Ζ. 155.16-19. άλλ’ είτε... αιτία...
Ζ. 155. 22-26. καί ήχθη... άπε- 

δοκιμάσθη.
Ζ. 155. 31-156. 1. αλλ’ ήκΰρωσε 

τάς ψήφους αυτή νόσος άθρόον τον 
όίνδρα τής ζωής έξαρπάσασα.

Ζ. 156. 11-17. τουτφ... πολυτα- 
λάντοις...

Ζ. 156. 18-19. ώστε ταϋτα τοΐς 
κακοήθεσι καί λοιδορίας κατ’ αυτών 
εγένετο αφορμή...

Ψ. 1. 1-5. Περιίσταται... πειθο- 
μένους...

Ψ. 3. 2-16. ΠρουκάΟηντο γάρ 
όίμφο) τοϋ βασιλικού βήματος επί μιας 
ώσπερ γραμμής βραχύ τι προς την 
Θεοδώραν παρεγκλινοΰσης, καί άγ- 
χοϋ μέν οί ραβδούχοι καί ξιφηφόροι 
καί τό γένος δσοι τον πέλεκυν από 
τού δεξιού ώμου κραδαίνουσι' τούτων 
δέ ενδοτέρω μέν τό άγαν ευνούστα- 
τον καί οί διαχειριζόμενοι τά καθή
κοντα' περιεστεφάνου δέ αύτάς εξοο- 
θεν έτέρα τις δορυφορία δευτέραν έ- 
χουσα τάξιν τής πιστοτέρας, συν αΐ- 
δοΐ ξΰμπαντες καί βλέμματι άπερειδο- 
μένφ προς την γήν' μεθ’ οΰς ή πρώ
τη βουλή καί ή τάξις ή έκκριτος, καί 
εφεξής οί τά δευτερεϊα λαχόντες καί 
αί τριττΰες, στιχηδόν πάντες καί συν- 
ηρμοσμένοι έκ διαστήματος. Καί επί 
τοΰτοις ταλλα έγίνετο, δικών δια
λύσεις, δημοσίων αμφισβητήσεις, ή 
συνεισφοραί, χρηματισμοί πρέσβεων, 
άντιλογίαι ή συνομολογίαι, καί 
ταλλα όπόσα τήν βασιλείαν οιδε 
πληρούν.

Ψ. 11. 2 -11. άλλ’ επειδή... αρχήν.
Ψ. 12. 21-26. καί προήχθη... ύ- 

ποπτευθείς.
Ψ. 13. 13 - 14. άλλ’ άφαρπάζει νό

σος αθρόον καί τών ελπίδων άπάγει.

Ψ. 16. 1-12. Έπεΐ δέ... άπή- 
λαυεν.

Ψ. 16. 12 -13. τοΐς δέ γε πολλοΐς 
καί λοιδορίας κατ’ αυτών βέλος επέ- 
μπετο,
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Ζ. 156. 20-157. 5. όθεν... αύ- 
τουργήσαι αύτοΐς.

Ζ. 157.9-28. Εντεύθεν... γευ- 
σάμενος.

Ζ. 158.22-30! ούτω δ’ άλλήλοις... 
συνεπικουφίζουσα...

Ζ. 158. 31-32. έτρεφε γάρ κάκεί- 
νην ηγεμονίας ελπίς.

Ζ. 159. 3-11. αλλά προσάγει... 
αβρά·

Ζ. 159. 13-20. οίκον γάρ... ξυν- 
ευνέτιδι...

Ζ. 159. 25-160. 9. μετάγει... βα- 
σιλεΐ.

Ζ. 161. 1-5. και οί ώς κορυφαι- 
οτάτφ... γίνεται.

Ζ. 161. 10-16. έφιστςί... κατα- 
λαβεΐν.

Ζ. 161. 21-29. ώς γάρ εκείνος... 
άπολισθήσαντα.

Ζ. 163. 18-164. 16. προς δν ό 
βασιλεύς... Άδριανούπολιν...

Ζ. 164. 23-165. 2. ώς δ’ ούν 
συνελέγησαν... προσφερόμενον.

Ζ. 165. 21-25. Οί δέ Μακεδό- 
νες βωμολοχίας δντες έθάδες, ίδόν- 
τες τον βασιλέα, οί μέν άντικρυς έξύ- 
βριζον εις αυτόν, οί δέ καί χορούς 
συνιστώντες μέλη τέ τινα σχεδιάζον- 
τες κωμφδίας ώρχούντο καί ήδονταύ- 
τα, τοΐς ποσίν επικροτούντες την γήν·

Ζ. 166. 7-13. των γάρ τις... με- 
τήνεκτο.

Ψ. 17. 1-11, 18. 1-14, 19. 1-6, 
20. 1-6. Εντεύθεν... άσπάζεται.

Ψ. 21. 1-5, 29. 1-21, 31. 5-9, 
34. 1-6, 49. 5-6, 35. 1-4. Καί γί
νεται. . αύλάς...

Ψ. 51. 1-7. Εις τοσούτον... απο- 
φορτίζουσα.

Ψ. 51. 6-7. ύπέθαλπον γάρ κά- 
κείνην ελπίδες ηγεμονίας...

Ψ. 52. 11-16, 53. 1-10, 54. 1 - 2 
ευθύς... λαμπράς.

Ψ. 54. 3-4, 55. 1-3, 56. 1-6. 
οίκον... συνεγίγνετο...

Ψ. 58. 4-8, 59. 1-8, 63. 9-13, 
69. 1-7,70. 1-4. καί ποικιλώτε- 
ρον... άνωλοφύρατο...

Ψ. 82. 1-9. Οία δη... ήπειρον.

Ψ. 83. 4-17. είτα δη δείσας... κα
ταλαβει ν.

Ψ. 84. 8-24. ώς γάρ... κατέρρι- 
πτο.

Ψ. 100. 4-27, 101. 1-19, 102. 
10-22. καί εις περηφάνειαν... κατει- 
ληφότες...

Ψ. 104. 1-26. Συλλεγέντες... ηρξα- 
το...

Ψ. 110. 10 -16. Οί δέ πλείους τών 
Μακεδόνων, δήμος δντες αύθαδείςι 
χαίροντες καί θρασύτητι, καί στρατη
γικής άφελείας αλλά πολιτικής βωμο
λοχίας δντες έθάδες, τών ίππων τε οί 
πλείους άπέβαινον, καί χορείας εις 
τούμφανές συνιστώντες, αυτοσχεδίους 
έποιούντο κωμφδίας τφ αύτοκράτο- 
ρι, την γήν τφ ποδί συν ρυθμφ καί 
μέλει έπικροτούντες καί κατορχού- 
μενοι.

Ψ. 111. 6-15. Καί τις τών παρ’ 
εκείνοις... συστήματος.
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Ζ. 166. 18-22. λίθων γάρ... επι- 
κεχειρήκασιν.

Ζ. 168. 32-169. 4. καί άλλαις... 
φυγήν.

Ζ. 169. 6-15. πνεύμα γάρ... έπα- 
νέζευξεν.

Ζ. 176. 32- 177. 6. καί την γλώσ
σαν... έπιτείνοντος.

Ζ. 178. 1-2. άλλα καί τάς τών α
πορρήτων εισόδων κλείς έμπεπίστευτο.

Ζ. 179.1-9. Τής δέ βασιλίδος Ζωής 
εν γήρρ βαθεΐ, υπέρ γάρ τα έβδομήκον- 
τα έτη παρεξετάθη αυτή τό βιώσιμον, 
καταλυσάσης την ζωήν, οΰκ άνδρικώς 
εκείνος έθρήνησεν, άλλα μέντοι γε 
μειρακειωδώς. Λέγεται δέ καί άγγέ- 
λοις αυτήν παρεξισοΰν, επειδή που 
τοΰ μνήματος εκείνης μύκης έκ τίνος 
ύγρότητος άνεβλάστησε, καί τοΰτο κα- 
λεΐν σημεΐον άνωθεν οίκονομηθέν, 
ΐνα μή άγνοήται ή βασιλίς ταΐς νοε- 
ραΐς συντεταγμένη δυνάμεσι.

Ζ. 179. 9-19. Τής δ’, ως ε’ίρη- 
ται... κατεκόσμησε.

Ζ. 181. 8-16. Εκείνη δέ... έξέ- 
λιπε.

Ψ. 118. 1-10, 119. 4-5. λίθων... 
προσεπέλασαν.

Ψ. 95. 1-8. Έπ'ι τοΰτοις... Ικρού- 
σαντο.

Ψ. 95. 8-21, 96. 1-3. Καί ό ή
λιος... έπανελήλυθεν.

Ψ. 139. 2-6. ήμίφωνον... συν- 
ήλαυνεν.

Ψ. 145. 22-23. ό δέ καί τάς κλείς 
είχεν των άπορρήτων εισόδων...

Ψ. 183. 1 -13. Τής γοϋν βασιλί
δος Ζωής άπεληλυθυίας τών τήδε 
εν γήραϊ μακρώ, ό περί εκείνην πό
θος αυτή) εις μέσην καρδίαν παραμε- 
μένηκεν, ούχ ώστε θρηνήσαι μόνον, 
ουδέ δακρΰοις κατασπεΐσαι τον εκείνη 
τύμβον, ουδέ τό θειον αυτή ευμενί- 
σασθαι, άλλ3 εβουλετο ίσοθέου αυτήν 
άξιώσαι τιμής- αύτίκα στυλίσκου τί
νος των περί τον εκείνης τάφον άρ- 
γΰρφ περιηλειμμένου ύγρότητά τινα 
προσειληφότος κατά τι μέρος ένθα ή 
κρείττων υλη διέσχιστο, καί βραχΰν 
τινα μύκητα κατά τους φυσικούς άνα- 
δόντος λόγους, ό δέ ενθουσιασμού τε 
πλήρης εγένετο καί βοής ένεπίμπλα τά 
βασίλεια, ώς τοΰ Κρείττονος παραδο- 
ξοποιήσαντος επί τφ τύμβω τής βα
σιλίδος, ίν3 άπαντες γνοΐεν δτι άγγέ- 
λοις ή εκείνης ψυχή συνηρίθμηται.

Ψ. 151. 1-12, 153. 1-8. Έξω- 
ρος... διατίθεται...

Ψ. 202. 6-18. ή δέ αύτίκα... τήν 
ψυχήν.

ΘΕΟΔΩΡΑ

Ζ. 181. 19-25. Ή δέ βασιλίς... Ψ. 1. 2-16. Επίδοξος δέ... έπι- 
άρχών. στάμενοι.
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Ζ. 181. 28-32. Ή δέ προυκά- 
θητο... αύτοκρατές.

Ζ. 182. 10-11. ει καί πνες αυτί) 
μονάχοι αιώνας ετι ζωής έπηγγέλλοντο.

Ζ. 182. 14-16. συλλεγέντες βου- 
λεύονται τίνα αν εις την αρχήν άντει- 
σάξωσιν, δς αύτοΐς την εύετηρίαν 
τηρήσει καί το ευτύχημα.

Ζ. 182. 23 -25. τούτον ούν πεί- 
θουσι την Θεοδώραν άντικαταστήσαι 
τη βασιλεία, ή δέ αυτίκα ταινιοί 
τφ βασιλείφ τον Μιχαήλ διαδήματι.

Ψ. 2. 1 - 7. Ένθεν τα... προαγγέλ- 
λουσα.

Ψ. 19. 1-2.Άλλ’ εκείνοι μεν αιώνας 
απείρους καί ζωάς εκείνη έπλαττον.

Ψ. 20. 3-7. οί δέ περί το βήμα 
εις ταύτό συνειλεγμένοι καί εν μέσω 
τον κορυφαΐον έ'χοντες, εν σκέμμασι 
ήσαν τίνα δή προ τών άλλων τοίς 
πράγμασιν έπιστήσουσιν, άνθεξόμε- 
νόν τε αυτών καί άειπαγή καί τήν 
ευδαιμονίαν φυλάξοντα.

Ψ. 21. 1-3. Τούτον γοϋν εκείνην 
πεπείκασιν άξιώσαι τοϋ στέμματος' 
ή δέ πείθεται τε αυτίκα, καί τήν κε
φαλήν ταινιοί καί άναδείκνυσιν αΰ- 
τοκράτορα.

ΜΙΧΑΗΛ <Γ

Ζ. 183. 1-4. παρά τό προσήκον... 
πλείοσι.

Ζ. 184. 1-3. δμως μέντοι... Ιβου- 
λεύσαντο'

Ζ. 185. 23-25. Έπεί δέ... εξι
τήρια.

Ζ. 186. 21-28. Ήν μέν γάρ... 
δράματος.

Ζ. 188. 17 -22. Τό δέ εθόρυβει... 
θωπευοντες...

Ζ. 188. 24-189. 11. εϊ τινά
μοι... τοίς μετ’ αυτοϋ

Ζ. 189. 18-24. «ώσπερ εκείνος... 
διά τίνα αίτια».

Ζ. 191. 18-20. "Ενα μέν... τό 
χρεών.

Ζ. 193. 6-8. ’Εντεύθεν άπασι μι
σητός ήν, τφ τε δημοτικώ πλήθει τή 
τε συγκλήτφ βουλή, αλλά μέντοι καί 
τφ στρατιιοτικφ'

Ψ. 2. 2-4. ή προσήκε... άνεβίβα- 
ζεν.

Ψ. 4. 4-7. Ούκ ετι... τύχοιεν.

Ψ. 5. 7-9. Έπεί δε... άνεχώρησαν.

Ψ. 6.1 -9.Έβούλοντο...σκέμματος.

Ψ. 27. 6-10. τό δέ κατόπιν... οί 
λόγοι.

Ψ. 32. 4-28. Τί δέ, έφη... υπο
πτεύεται.

Ψ. 33. 27-33. "Ωσπερ δή εκεί
νος... εχέτω μοι.

Ψ. 43. 1-4. Βασιλεύς... τήν ζωήν.

Ψ. 60. 8-9. ’Εντεύθεν τό τε δη
μοτικόν πλήθος άπεχθάνεται αύτφ, 
καί τών στρατιωτών ούκ ολίγον τι 
μέρος,
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Ζ. 194. 10-19. δ δ’ ευθύς... δια- 
μείναντα.

Ζ. 196.6-12. έν θήραις εκείνον... 
έρρώσθαι αύτφ.

Ψ. 65. 11-23. Άλλ3 δ με μι
κρού... άπαράμιλλον.

Ψ. 73. 8- 12,77. 5-7. Πολλάκις... 
διαδέχεται (77. 5-7) νύττεσθαι... τό 
ασθμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ

Ζ. 198. 10-12. οΰτος ό βασι
λεύς... τφ ΙΤανθηρίο)

Ζ. 199. 5-10. κα'ι φειδωλός... 
σχολάζειν

Ζ. 201. 21 - 24. ό δέ γε βασιλεύς... 
τελευτήν.

Ψ. 6. 2-4. διά στόματος... δ Παν- 
θήριος.

Ψ. 17. 5-8. τό γοϋν βουλόμε- 
νον... άθόρυβον.

ψ. 27. 1-3. Άλλ’ εκείνος... προ- 
σήγγισεν.

ΕΥΔΟΚΙΑ

Ζ. 203. 22-27. Ήν δ’ δ άνήρ... 
κατεκρήμνισε.

Ζ. 206.11 -14. ύπεκρίνετο... άνα- 
δήσασθαι.

Ζ. 216. 27-30. οί μέν γάρ... έπε- 
ψηφίζοντο.

Ζ. 217. 3-4. τούτο μείζονα... δέοι 
δράν.

ψ. 10. 2-5. το μέν γένος... έξα- 
πόλωλε.

Ψ. 10. 17-20. ού πολλάς γάρ... 
έδυσχέρανε.

ψ. 24. 1-3. ενταύθα... άπένεμον. 

Ψ. 27. 1-4. Θόρυβος... δράσειεν.

3Αλλ3 δ Ζωναράς δεν παρέλιπε και εις άλλα έργα αυτού να χρησιμιοποι- 
ήσχ) ως βοήθημα την ιστορικήν εργασίαν τού Ψελλοΰ. Τούτο π,χ. καθίσταται 
φανερόν εις τάς ερμηνείας των εκκλησιαστικών κανόνων. Πράγματι εις τά 
επεξηγηματικά σχόλια των κανόνων τής έν Λαοδικείμ Συνόδου, και δή εις τά 
τού κανόνος ΛΤ" («"Οτι ού δει ιερατικούς ή κληρικούς, μάγους ή έπαοιδούς 
είναι, ή μαθηματικούς, ή άστρολόγους, ή ποιεΐν τά λεγάμενα φυλακτήρια, 
άτινά εστι δεσμωτήρια τής ψυχής αυτών. Τούς δέ φορούντας ρίπτεσθαι έκ 
τής εκκλησίας εκελεύσαμεν») ευρέως εχρησιμοποίησεν απόσπασμα τής τοΰ 
Ψελλοΰ χρονογραφίας.

Ζωναρα, Ερμηνεία είς κανόνα Λ7", έν Γ. Ράλλη - Μ. Ποτλή, Συν- 
τάγματι τών θείων και ιερών κανόνων. Τόμ. Γ' σ. 205, 14-23.
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...και ταϊς τών ουρανίων κινησεσι συμπεριφέρεσθαι πιστεύων τά ήμέ- 
τερα, ί'στησί τε τά κέντρα, και τάς αναφοράς τε κα'ι άνακλίσεις τοϋ ζωοφόρου 
κΰκλου καταμανθάνοι, οϊκοδεσπότας τε καί τόπους σχημάτων, κα'ι όρια όσα 
τούτων άμεινω και όσα χείρονα, καί τινα των έσομένων οΐεται προγι- 
γνώσκειν...

Ψελλοϋ, Ένθ5 αν. Τόμ. Α' 19. 6-15, σ. 97 -98.
...τά κέντρα ίστώντες, είτα δή τάς αναφοράς τε και αποκλίσεις τοϋ ζωο

φόρου κύκλου καταμανθάνοντες και τά άλλα όσα τούτοις έ'πεται, οϊκοδεσπό- 
τας φημί κα'ι σχημάτων τόπους και όρια, και όπόσα μεν τούτων κρείττω, 
όπόσα δέ χείρω, προϋλεγόν τι τοΐς πυθομένοις περί ών έπηρωτηκεσαν... οΰ 
μέντοιγε πειθόμενος ως άγοιτο ταΐς τών άστρων κινησεσι τά ήμέτερα...

Τά ανωτέρω παρατεθέντα παράλληλα χωρία άμφοτέρων των συγγραφέων 
αρκούντως, νομίζομεν, ύποδεικνύουσιν την άμεσον καί στενήν έξάρτησιν τοϋ 
συγγραφέως από τής Χρονογραφίας Μιχαήλ τοϋ Ψελλοϋ ’.

ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ 1

1 Τόν Ψελλόν ώς πηγήν αΰτοΰ αναφέρει όνομαστι ο Ζωναράς εν τή Επιτομή. 
”Ενί1’ άν. τόμ. Δ' 196. δ, 217. 16.
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