
Σημασία:

Στα βόρεια του ιπποδρόμου  βρισκόταν η είσοδος και οι Carceres (κάρκερες), δηλαδή το σημείο 

εκκίνησης των αρματοδρομιών, το οποίο ονομαζόταν μάγγανα και κάγκελα, γιατί οι πόρτες από τις 

οποίες εξέρχονταν τα άλογα ήταν καγκελωτές. Tα μάγγανα είχαν ελαφρά καμπύλο σχήμα και 
αποτελείτο από δώδεκα θολωτά διαμερίσματα με ισάριθμες πόρτες, τα οποία πλαισίωναν μια μεγάλη 
κεντρική είσοδο. Βλ. εικόνα

Συμβολικά , οι δωδέκα πόρτες, οι Carceres, αντιστοιχούν στα δωδέκα ζώδια και τους ισάριθμους μήνες, 
οι επτά γύροι της κούρσας στις ημέρες της εβδομάδας

Ερείπια της ιππαφέσεως  φαίνονταν μεχρι το 1855. 161.55

Prigione; ma si dice anche alla latina per Luogo o Cancellato

donde nel circo i cocchi escono per gareggiare nel corso, e dove, finita la corsa, ritornavano.

Derinativi: Carceramento; Carcerare (onde Scarcerare); Carceratore-tr(ce; carcerazione.

Εγκυκλοπαιδικά



Screen clipping taken: 26/7/2012 5:40 μμ

carcere a fr. chartre; p. carcel: dal

lat. CARCER - acc. CΕRCEREM - recinto, chiuso

e quindi prqio ne che gli antichi deducono

da ARCEO (== gr. ARKEO) serrare, rinchiudere, trattenere, impedire  l‘adito (ond’ anche

la voce Arca), anteposta c prostetica per

suppure l’ašpirazione originale, ovvero dal

Ετυμολογία:

ιππάφεσις
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suppure l’ašpirazione originale, ovvero dal

suo composte CO-ERCEG che pur vale cinqere, circondare, ristringere, reprimere e ta-

lora anche punire e costringere. Il Burnouf

lo erode formato col raddoppiamonto della

rad. sccr. KAR prendere, ond’anche il 88cr.

KARA prigione (y. Chircigra, e il Vanicek

sulle orme piu sicure del Fick lo trae, spie

gando anche la o mediana, da una rad.

latino-gernianica (S)KARK sharra re, impe

dire che si troya nel lut. SCRΝNIUM σκρίνιο

e nell’a. a. ted. SKRANK, mod. SCHRANK ar

madio (v.Scrigno). — Prigione; ma si dice

ma si dice

anche alla latina per luogo o Cancellato

donde nel circo i cocchi escono per garegiare nel corso, e dove, finita la corsa, ritornavano.

Deriv. Carceramento; Carcerare (onde Scarcerare); Carceratore-trice; Carcerazione.

Screen clipping taken: 25/9/2012 4:38 πμ

Carceres : construction située à l'extrémité du cirque, où les équipages attendaient le départ . 

Τα καγκελλα του Ιπποδρομου  (Circus)

Εικόνες

Τα μυαλά στα κάγγελα : Προσοχή στην εκκίνηση!

Το νόημα είναι έχετε τα μυαλά σας  (το νού σας ) στα κάγκελα!

Φράσεις
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