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Έν Αθήναις ΤυπογραφεΙον "Εστία, Κ. Μάϊσνερ καΐ Ν. Καργαδούρη — 3424. 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

Σελ. 
Αθηναϊκά έκ τοϋ IB' και Ι Γ ' αιώνος, ύπό Λ. Παπαδοπούλου- Κερα-

μέως 209,273 
Παρατηρήσεις εις αυτά, ύπό Γεωργ. Δ. Ζηκίδου 507 

'Αμογάβαροι. G. Schlumberger, Les Almugavares, ύπό 'Aδ. 
I. Αδαμαντίου . 267 
Βλ. και Ιστορική ανακρίβεια 

'Αρκαδικά χωρικά περιπαίγματα, ύπο Ν. Λ. Βέη 89,135 
Άρχαιολογική εκδρομή ανά τον δήμον Σκοτούσης, ύπό Ν. I. Γιαννόπουλου 427 
'Αρχαιότητες χριστιανικάι έν τω χωρίω Χριστιανού (Χριστιανουπόλει) 

της Τριφυλίας, ύπό Γ. Παπανδρέου ' . . . 190 
Βυζαντιακή τέχνη. "Ιστορία της βυζαντιακής τέχνης, ύπό Κ. Μ. Κων- , 

σταντοπούλου, φύλλα 9 καϊ 10 έν παραρτήματι. 
Λακία. Βλ. Σφήκα αναμνήσεις. 
Δυτικοί. Ίστορικαϊ σημειώσεις περι τών Δυτικών έν Πελοποννήσω 

έπϊ Τουρκοκρατίας (1728—1821), ύπό Σπ. δέ Βιάζη 512,521 
'Ελευσινιακαι μελέται, ύπό I. Ν. Σβορώνου 301 
Ελληνική γλώσσα. Περί της προφοράς της αρχαίας ελληνικής γλώσ

σης, ύπό Γ. Ν. Χατζιδάκι 543 
"Ελληνικός πολιτισμός δια μέσου τών αιώνων, ύπό 'Εμμ. Δαυίδ . . . 158 
Ελληνικός πολιτισμός. Περι τών αρχών τοϋ ελληνικού πολιτισμού ύπό 

V. Berard ' 605 
Έπανάστασις τοϋ 1821. Βλ. Κρήτη. Λευκαδικά. Ναυπλιον. Σφήκα 

αναμνήσεις. 
Έπιγραφαΐ τών τελευταίων αιώνων Ζακυνθιακαί, ύπό D. Quinn . . 553 
Έπιγραφαϊ χριστιανικαί έν τη Πινδικη xώρα, ύπό D. Quinn . . . 49 

Σημειώσεις και διορθώσεις εις αΰτάς 207 
Ζάκυνθος Βλ. Επιγραφαί. 
Ζαμπέλιος Ανέκδοτα έργα Ίω. Ζαμπελίου. Βλ. Λευκαδικά. 
Ζαμπελίου Aύτογραφια 225 
Ζώα ανθοϋντα. Περί τίνων ζώων ανθουντων, έκ τοϋ Άγγλικοΰ ύπό 

Κιμ. Χ. Κωστή 193 
Ηλεκτρική ενέργεια, ύπό Έμμ. Θ. Κυριακίδου 15,97,243 
'Hλεκτρικόν φώς, ύπό Έπαμ. Θ. Κυριακίδου 344 
"Ηρόδοτος ώς γλωσσολόγος, ύπό 'Εμμ Δαυίδ 1 
Ηφαίστειοι κατακλυσμοί, έκ τοϋ Γαλλικού τοϋ Ch. Velain . . . . 469 
Θήρα. Ή νήσος Θήρα, ύπό βαρώνου Hiller von Gaertringen . . 441 ,457 
Θρησκεία. Περί της αρχαιότατης έν "Ελλάδι θρησκείας, ύπό Γ. Μπάρτ 361 
Ιστορικαϊ σημειώσεις περί τών Δυτικών έν Πελοποννήσω έπι Τουρκο

κρατίας, ύπό Σπ. δέ Βιάζη 512,521 
Ιστορική ανακρίβεια, ύπό Ν. I. Γιαννόπουλου . · · 352 
Ιστορικόν σημεϊον άγνωστον. Το Πρακτορεϊον γαλλικού εμπορίου της 

Άγκώνος, ύπό Σπ. Παππα 130 
Κηφισοϋ μάχη. Βλ. "Ιστορική ανακρίβεια. 
Κουαρίου μάχη. Βλ. "Ιστορική ανακρίβεια. 
Κρατεί άπ' τούς δώδεκα. Βλ. Παροιμίαι. 
Κρήτη. 'Εκ τοϋ κρητικοϋ αρχείου 200,270 
Κώνωπες. Περι κωνώπων, έκ τοϋ Γαλλικού 449 



δ' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Σελ. 

Κωπαίδος μάχη. Βλ. "Ιστορική ανακρίβεια. 
Λαογίαφΐκά Σίφνου, ύπό Α Α. Κοσμή 601 
Λευκαδικά, τά, έπί της Ελληνικής Επαναστάσεως, ύπό I. Ζαμπελίου 76,122 
Μαρινος. Ή δημοκοατία τοϋ Ά γ . Μαρίνου, ύπό Ίω. Σ. Ε. Κεφάλα 353 
Μολδοβλαχία Βλ. Σφήκα αναμνήσεις. 
Μονή. Ή Αγία Μονή παρά τούς ανατολικούς πρόποδας του Παλα-

μηδίου, ΰπό Μιχ. Γ. Λαμπρυνίδου 479 
Μοροζίνης, ή καταστροφή τοϋ Παρθενώνος και ό εκπατρισμός των 

Αθηναίων, ΰπο Θ. Ν. Φιλαδελφέως 393 
Ναύπλιον. Σκηναι πατριωτικάι έν Ναυπλίω κατά τήν κρισιμωτατην 

περίοδον του έθνικοϋ ημών αγώνος, υπό Μιχ. Γ. Λαμπρυνίδου . . 9 
"Οργανον έπικίνδυνον τοϋ ανθρώπου. Η σκωληκοειδής απόφυσις, ΰπο 

'Ρ. Βοΰρου 528 
"Οφεις. Ό ιός των οφεων ώς ϊαμα, κατά το Γαλλικόν τοϋ J . Β. Charcot 382 
Παλαμήδιον. Βλ. Μονή. 
Παρθενώνος καταστροφή. Βλ. Μοροζίνης. 
Παροιμίαι. «Κρατεί άπ'τούς δώδεκα», υπό Δ. Γρ. Καμπουρογλου . . 242 

» ύπο Γεωργ. Δ. Ζηκίδου 294 
» Μία άθησαυριστος ελληνική παροιμία, ύπό Τρ. Ε. Εϋαγ-

γελίδου ' ' 121 
Το αυτό, ύπο Ν. Γ. Πολίτου 266 

Πελοπόννησος. Βλ. Δυτικοί. 
Περιπαίγματα. Βλ. Αρκαδικά περιπαίγματα. 
Πινδική χώοα. Βλ. Έπιγραφαί. 
Πλάτων. "Ιστορία καϊ επος έν τώ βίω τοϋ Πλάτωνος, έκ τοϋ Γεο-

μανικοΰ τοϋ Α. Richter 29 
Ποδήλατα. Πώς κατασκευάζονται οι άεροφόροι σωλήνες των ποδηλά

των, έκ τοϋ Γαλλικού τοϋ G. Caye 435 
Πρακτορεΐον γαλλικοϋ εμπορίου Άγκώνος. Βλ. Ιστορικόν σημεϊον 

άγνωστον. 
Προφορά της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, ύπό Γ. Ν. Χατζιδάκι . . 543 
Πρώτη. Η νήσος Πρώτη (έν τω νϋν νομώ Τριφυλίας), ύπό Γεωργ. 

Παπανδρέου * 240 
Σαλαμίς. Ή αρχαιολογική έξερεύνησις τοϋ βυθοϋ της Σαλαμίνος, ύπό 

Περ. Δ. Ρεδιάδου 374 
Σίφνος. Τό εΰμετάβολον τοϋ Μαρτίου, λαϊκαι παραδόσεις των Σιφνίων, 

ύπό Αγγέλου Α. Κοσμή 200 
Σίφνου λαογραφικά, ύπό Άγγ. Α. Κοσμή 601 
Σκοτοϋσα. Βλ. Αρχαιολογική εκδρομή. 
Σκωληκοειδής άπόφυσις. Βλ. "Οργανον έπικίνδυνον. 
Στάνχωπ. Βλ. Τυπογραφεία. 
Σφήκα Δημητοίου, αναμνήσεις περι των έν Δακία γεγονότων τοϋ 

1821, ύπό Ν. Α. Βέη . . . ' 330 
Τυπογραφεία τοϋ "Αγγλου συνταγματάρχου Leicester Stanhope 

1824 — 1826, ύπό Φ. Βιλπεργ. . . . " 178 
Φράγκοι ίππόται. Βλ. Ιστορική ανακρίβεια. 
Φυτά. Εκ τοϋ βίου των φυτών, ύπό 'Ραφ. Βούρου 409 
Φως ηλεκτρικόν. Βλ. Ηλεκτρικόν φως. 
Χαρτοποιεΐον, τό πρώτον έν Ελλάδι (1827, 1828, 1833), ύπό Α. 

Μηλιαράχη 499 
Χριστιανοϋ (Χριστιανουπόλεως) αρχαιότητες. Βλ Αρχαιότητες. 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ο Υ 1ου Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ 

Ό "Ηρόδοτος ώς γλωσσολόγος , ύπό Έ μ μ . Δαυίδ . . Σελ. 1 

Σ κ η ν α ι π α τ ρ ι ω τ ι κ α ι έν N α υ π λ ί ω κ α τ ά τ η ν κ ρ ι σ ι -

μ ω τ ά τ η ν περίοδον τ ο ϋ ε θ ν ι κ ο ύ ή μ ώ ν αγώνος , 

ύπο Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδου » 9 

Ή η λ ε κ τ ρ ι κ ή ε ν έ ρ γ ε ι α , ύπό Έ π α μ . Θ. Κυριακίδου 

μετά σχημάτων » 15 

Ι σ τ ο ρ ί α κ α ι έπος έν τω βίω τ ο ϋ Π λ ά τ ω ν ο ς (έκ τοΰ 

Γερμανικού τοϋ Α . Richter) » 29 

Έν παραρτήματι : 

Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς (βυζαντ ιακής τ έ χ ν η ς , ύπό Κ. Μ . Κων-
σταντοπούλου, μετ ' εικόνων . . . Σελ. 129-144 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της «Αρμονίας» είναι ή διάδοσις της 
αληθείας δια πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, άναγομενων ιδία εις 
την φιλοσοφίαν και θεολογίαν, την ίστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κήν και χριστιανικήν άρχαιολογίαν, τα ελληνικά γράμματα έν γενει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστήμας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί να καθίστα προσιτά εις τους "Ελληνας 
δι ' έπιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξενη φωνή συνάδουσι 
προς τόν άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της αγνοίας τών ξένων γλωσσών ή 
και δι ' άλλους λόγους δεν περιέρχονται ώς έπι τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ημών. 

Προς οσον ενεστι τελειοτεραν έπίτευξιν τούτων ή «Αρμονία» μετ' 
ιδίας προσοχής θά παρακολουθή την φιλολογικήν κίνησιν της τε Έ λ λ ά -
δον και της αλλοδαπής, οϋ μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αυτής, άλλά και άνα-
πτύσσουσα ή και κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξιων λόγου. 
"Οθεν και παρακαλουμεν πάντα εκδίδοντα νεον σύγγραμμα, οπως πεμπη 
ήμϊν εν άντίτυπον αύτοϋ, η οταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμϊν τουλάχιστον τήν εκδοσιν. 

Ή «Αρμονία» θέλει φιλοξενεί έν ταϊς στήλαις αυτής πασαν έπι-
στημονικήν διατριβήν εγκρινομένην προηγουμενως ύπό τής πρός τόν 
σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μή προσκρούουσαν 

εϊτε άμεσως είτε έμμεσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά

γματα του Ευαγγελίου. 

Ή «Αρμονία» εκδίδεται κατά μήνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 

τυπογραφικών φύλλων είς μεγα 8 ο ν μετ' εικόνων και πινάκων έν παραρ-

τήματι ή και εντός τοΰ κειμένου. 

"Εκαστον τεύχος τ ιμάται δραχμής (έν τω έξωτερικώ φράγκου χρυ

σού), ή δέ ετησία συνδρομή δραχ. 10 (έν τώ έξωτερικώ φρ. χρ. 10). 

Οί συνδρομηταΐ τής «Αρμονίας» παρακαλούνται νά πεμψωσι τήν 

συνδρομήν των 

οί μεν έν Ελλάδ ι και τή Ανατολή 

πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ Μ Π Α Ρ Τ , έκδότην, εν 'Αθηναις, όδ. 

Πανεπιστημίου 12, 

οί δ' έν τή Δυτική Ευρώπη 

πρός τόν H e r r n C A R L F R . F L E I S C H E R , B u c h h a n d l e r , L e i p z i g , 

S a l o m o n s t r a s s e 16, μετά τής εξής σημειώσεως : p o u r compte 

de Μ . W . B a r t h a A t h e n e s . 



Ν Ε Α Β Ι Β Λ Ι Α 

F r . Blass Γραμματική της Καινής Διαθήκης μεταφρασθείσα κατ' έπι-

τομην ύπό Ίω. Ν. Δελή τελειοφοίτου της θεολογίας. Τεϋχος Α ' , 

σελ. 61. Δραχ. 1.50. 

Δ. I. Καλογεροπούλου Χρυσάνθεμα. Σελ. 185 μετά πολλών εικό

νων. Δραχ. 3. 

Σ. Ν. Καλλιοπέρη Ήρωΐδες έν τη ποιήσει και έν τή Ιστορία. Α ' , 

Σελ. 171. Δραχ. 3. 

Διονυσίου 'Ρώμα Ιστορικόν άρχεΐον. Μετ' εισαγωγής του εκδίδοντος 

Δ. Γρ. Καμπουρογλου. Τόμος Α ' 1819- 1825. Σελ. πη' και 

820. Δραχ. 5. 

B R O C K H A U S K Ο N V E R S A T I 0 N S L E X I K 0 N 

Neue revidierte Jubi laums-Ausgabe. 

Τ Ο Μ Ο Σ Ε ' . 

"Εκαστος τόμος τιμάται Μάρκων 1 2 και πωλείται άντι μηνιαίων 
δόσων εν τω 

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο . ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ Μ Π Α Ρ Τ 

Έν Άθήναις οδός Πανεπιστημίου 1 2 . 

Έν Αθήναις Τυπογραφείον "Έστία, Κ. Μαισνερ και Ν. Καργαδουρη — 3139. 



Ο Η Ρ Ο Δ Ο Τ Ο Σ Ω Σ Γ Λ Ω Σ Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Ό Ηρόδοτος έν τώ έργω αΰτοΰ αναλαμβάνει να εξιστόρηση τό μέγα 
δράμα τών μηδικών πολέμων, άλλ' έν τη ρύμη τοΰ λόγου παρασύρει 
τόν άναγνώστην εις παρεκβάσεις τερπνάς και περιεργους, όδηγεϊ αυτόν 
είς χώρας μεμακρυσμενας και άγνωστους, διδάσκει αυτόν περί τών ηθών 
και εθίμων διαφόρων εθνών και επιδεικνύει αύτώ πράγματα ποικίλα και 
θαυμάσια, όμοιος πρός ποταμόν ήρεμον και μεγαλοπρεπή, όστις ήδεως 
βαυκαλίζει τόν κατά τόν ρουν αΰτοΰ κατερχόμενον και παρουσιάζει είς 
αυτόν καθ' έκάστην στιγμήν νεα, θαυμάσια και γοητευτικά παρά τάς 
όχθας αΰτοΰ κείμενα τοπεϊα. 

"Ενεκα τών αρετών τούτων τό έργον τοΰ Ηροδότου άπεβη ανά
γνωσμα προσφιλές και διδακτικόν, πολλάς δέ γενεάς μερόπων ανθρώ
πων έπαιδαγώγησε κχί παιδαγωγεΐ. Ά λ λ ά και ό συγγραφεύς αΰτοΰ, ό 
πολύπειρος 'Αλικαρνασεύς, πολλοΰ λόγου έγένετο αφορμή και παρά τοις 
άρχαίοις και παρά τοις νεωτεροις. Τινές έξήτασαν τόν Ήρόδοτον ώς 
ιστορικόν, και δή πατερα τής ιστορίας, άλλοι ώς θεολόγον, αναζητούν
τες τάς έν τώ έργω αΰτοΰ διεσπαρμένας θρησκευτικάς αρχάς - άλλοι 
πάλιν έζήτησαν νά ύποστηρίζωσι τήν άκρίβειαν τών ΰπ' αυτού ίστορου-
μενων, περί ής ήγέρθη έν αυτή τή άρχαιότητι αμφιβολία, άλλοι ηθέλη
σαν νά ύπερασπίσωσι τό άμερόληπτον αΰτοΰ, όπερ επίσης παρά τοις 
άρχαίοις αμφισβητείται, και άλλοι τέλος έξήτασαν τάς περιηγήσεις 
αΰτοΰ άνά τάς τρεις ηπείρους. Τής ημετέρας πραγματείας σκοπός είναι 
νά έξετάσωμεν διά βραχέων τόν Ήρόδοτον ώς γλωσσολόγον. 

Ό συγγραφεύς πανταχού τοΰ έργου αύτοΰ παρενείρει τώ όντι γλωσ-
σικάς και γραμματικάς ενίοτε παρατηρήσεις" ζητεί πολλάκις νά έρμη-
νεύση τήν παραγωγήν τοΰ ονόματος χωρών, ατόμων η εθνών μεταφρά
ζει ξένας έπιγραφάς και ξένα ονόματα - πρός τούτοις καίπερ ών Δωριεύς 
έγραψεν έν διαλέκτω ιωνική και παρέλαβεν έν τώ έργω αυτού πληθΰν 
λέξεων εντελώς ξένων. "Ενεκα πάντων τούτων ένόμισα ουχί άνάξιον 

' 1 



2 Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΩΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ 

του κόπου να εξετάσω ύπό την είρημένην ιδιότητα τον πάτερα της 

ιστορίας, τοσούτω μάλλον, οσω περί της ιδιότητος αύτοΰ ταύτης, καθ' 

όσον τουλάχιστον γνωρίζω, δεν γίνεται λόγος. Ό Stein έν τη έκδόσει 

αύτοΰ ποιείται μνείαν γλωσσικών τίνων χωρίων τοϋ "Ηροδότου, παρερ-

γως όμως και ελλιπώς. 

Και πρώτον άς άρχίσωμεν άπό τών θεών. Ό "Ηρόδοτος έν τω έργω 

αύτοΰ αναφέρει ότι ή Αφροδίτη έκαλεϊτο παρά τοις Άσσυρίοις Μύλιττα 

(1,131,191), παρά τοις Άραψι Ά λ ι λ ά τ (3,9), παρά τοις Περσαις 

Μίτρα (6,98) και παρά τοις Σκύθαις Άργίμπασα (4,59). Ό Διόνυ

σος παρά μεν τοις Άραψιν Όροτάλτ, παρά δέ τοις Αίγυπτίοις "Οσιρις 

(2,154). Ό Ζευς παρά τοϊς Σκύθαις μεν Παπαϊος (4,59), παρά τοϊς 

Αίγυπτίοις δέ Άμοΰν. Ό Απόλλων παρά τοϊς Σκύθαις Οίτόσυρος 

(4.59), παρά τοις Αίγυπτίοις δέ *Ωρος (2,156). Επίσης παρά τοις 

Σκύθαις ή μεν Γη έκαλεϊτο Ά π ί , ή "Εστία Ταβιτί και ό Ποσειδών 

Θαγιμασάδας (4,59), ενώ παρά τοις Αίγυπτίοις ή Δημήτηρ έκαλεϊτο 

Ισις, ή "Αρτεμις Βούβαστις, ό Έπαφος Ά π ι ς καϊ ό Λίνος Μανερώς 

(2,79,154,156—3,28). 

Άλλαγοΰ τοΰ έργου αύτοΰ ό ιστορικός εφιστά την προσοχήν του εις 

τό όνομα διαφόρων εθνών. Ούτω λοιπόν διδάσκει ήμας ότι οί Περσαι 

«ύπό μεν "Ελλήνων έκαλοΰντο Κηφήνες1 ύπο μεντοι σφεων αυτών 

Άρταΐοι», εκλήθησαν δε ούτω άπό τοΰ Περσου υίοΰ τοΰ Περσεως 

(7,61)' οί δέ Μηδοι ύπό πάντων μεν τό πάλαι έκαλοΰντο "Αριοί, άφι-

κομενης δέ Μήδειας της Κολχίδος εξ Αθηνών εις τούς Άρίους τούτους 

μετέβαλον και ούτοι τό όνομα (7 ,62 ) · επίσης οτι οϊ Πέρσαι έκάλουν 

πάντας τούς Σκύθας Σάκας (7,64), ότι οί ύπό τών "Ελλήνων καλού-

1 Ή επωνυμία Κηφήνες αποδεικνύει οτι οί αρχαίοι πολλάκις ένεκα τών παρα
δόσεων καϊ τών μύθων ύπέπιπτον εις Ίστορικάς πλάνας. Κηφήνες ήσαν κυρίως 
οί Άσσυριοι συγγενείς τών Αιθιόπων άπό τοϋ Κηφέως υίοΰ τοΰ Βήλου, οϊτινες 
έκυρίευσαν τήν Άσίαν μέχρι της Μεσογ. θαλάσσης" επειδή δε οί "Ελληνες ού 
μόνον της κυρίως "Ελλάδος άλλά καϊ τής Μ. Ασίας δέν είχον σαφή γνώσιν τών 
διαφόρων τής Ασίας κατακτητών, άπεδόθη ύπ' αυτών τό ονομα εις τους Πέρ
σας, καθ' όσον μάλιστα ο Περσεύς ο εγγονός τοΰ Κηφέως ένεκα τής συνω
νυμίας εθεωρείτο και ύπ' αυτών τών Περσών ώς γενάρχης αυτών (πρβλ. 7,150). 
Τό δέ όνομα Άρταϊοι παράγεται έκ τοϋ έπιθ. arta, όπερ υπάρχει εις πολλά 
κύρια ονόματα (Άρτάβανος, Αρταφέρνης, Αρταξέρξης κ.λ.) και σημαίνει υψη
λός, ισχυρός, ευγενής. 
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μενοι Σύριοι ύπό τών βαρβάρων εκλήθησαν Άσσυριοι (7,63), οτι οί 
Φρύγες, ώς οί Μακεδόνες λεγουσι, έκαλοΰντο Βρυγες 1 έφ' Οσον χρόνον 
Ευρωπαίοι όντες σύνοικοι ήσαν τών Μακεδόνων, μεταβάντες δέ εις τήν 
Άσίαν μετά της χώρας μετέβαλον και τό όνομα (7,73), οτι τούς Σ κ ύ 
θας οί "Ελληνες ώνόμασαν ούτω καλουμε'ους πρότερον Σκολότους «τοΰ 
βασιλέως επωνυμίην» (4,6), ότι οί Βιθυνοί πρότερον έκαλοΰντο Στρυ-
μόνιοι «οίκεοντες έπί Στρυμόνι» (7,75), οτι οί Καπαδόκαι ύπό "Ελλή
νων Σύριοι ονομάζονται (1,72) και δ'τι οί Λνκιοι εκλήθησαν ούτως άπό 
τοΰ Λύκου (1,173). 

"Αλλοτε αποφαίνεται γνώμην περί της γλώσσης διαφόρων εθνών, 
προσπαθών μάλιστα νά άνευρη δι' αυτής και συγγένειαν μεταξύ αυτών 
ούτω π. χ. προκειμένου περί Πελασγών λεγει Οτι δέν δύναται μεν 
ακριβώς νά ειπη περί τής γλώσσης των, εάν όμως έπιτρέπηται νά συμ-
περάνη, λέγει ότι «οί Πελασγοί ήσαν βάρβαρον γλώσσαν ίέντες» (1 ,57 ) · 
επίσης δέν δύναται, λέγει, ακριβώς νά διακρίνη άν «οί Καύνιοι κατά 
τήν γλώσσαν προσκεχωρήκασι πρός τό Καρικόν γενος ή οί Κάρες πρός τό 
Καυνικόν (1,172), άλλαγοΰ δέ λέγει οτι οί Κόλχοι είναι συγγενείς τών 
Αιγυπτίων, διότι ό βίος και ή γλώοοα «έμφερής έστι άλλήλοισι» (2,105), 
οτι οί Σαυρομάται μεταχειρίζονται μεν γλώσσαν Σκυθικήν, σολοικίζου-
σιν Ομως, επειδή αί Αμαζόνες δέν έξεμαθον αυτήν καλώς (4,117), οτι 
παρά τοις "Ιωσι τής Μ . Ασίας διεκρίνοντο τέσσαρα ιδιώματα γλώσσης 
(1,142) και οτι πρός ούδεμίαν άλλην είναι παρεμφερής ή γλώσσα τών 
τρωγλοδυτών Αιθιόπων, οΐτινες « τετρίγασι κατά περ αί νυκτερίδες» 
(4,183). 

Ά λ λ ά και περί τής προφοράς και παραγωγής διαφόρων κυρίων ονο
μάτων ατόμων τε και εθνών συχνά ποιείται λόγον ό "Ηρόδοτος" ούτω 
περί τοΰ ονόματος "Αρχανδρος αποφαίνεται Οτι δέν είναι Αίγυπτιακόν 
(2,98), ότι τό Περσικόν όνομα Μασίστιος κατά τήν έλληνικήν προφο-
ράν ήτο Μακίστιος (9,20), οτι τό όνομα Λιβυη προήλθεν έκ τοΰ ονό
ματος αυτόχθονος γυναικός, τό τής 'Ασίας έκ τής συζύγου τοΰ Προμη-
θέως (4,45), ότι τόν Φερών, βασιλέα τών Αιγυπτίων, διεδέξατο Μ ε μ -
φίτης άνήρ, τοΰ όποιου τό όνομα κατά τήν τών "Ελλήνων φωνήν ήτο 
Πρωτευς (2,112), Οτι ό τύραννος τών Σάρδεων Κανδαύλης καλείται 

1 Τό όνομα Βρίγες ή καϊ Βρυγες είναι κατά τήν Μακεδ. προφοράν ώς και 
Βίλιππος, Βερενίκη κ.τ.τ. 
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ύπό τών Ελλήνων Μυρσίλος (1,7) και ότι ή Μαιονία εκλήθη Λυδία 

άπό τοΰ Λυδοΰ, υίοΰ τοΰ "Ατυος (1,7). 

Πολλαχοΰ τοΰ έργου τούτου ό Ηρόδοτος μεταφέρει είς τήν έλληνι-

κήν γλώσσαν και ξένας έπιγραφάς ή κύρια ονόματα" ούτω π. χ. έν 

1,187 αναφέρει έπιγραφήν τινα τής Σεμιράμιδος, έν 2,106 έτεραν 

άναφερομενην είς τόν Σέσωστριν, έν 2,125 έπιγραφήν, ής τό περιεχό-

μενον έγένετο αύτώ, ώς λέγει, γνωστόν δι' έρμηνέως, έν 2,136 άλλην 

έπιγραφήν πυραμίδος έκ πλίνθων, έν 2,141 έπιγραφήν τοΰ αγάλμα

τος τοΰ βασιλέως τών Σκυθών, έν 3,88 έπιγραφήν ανάγλυφου τοΰ 

Δαρείου τοΰ Ύστάσπους. Έν δε 6,98 μεταφέρει είς τήν έλληνικήν 

φωνήν τά ονόματα τών Περσών Δαρείος, Ξέρξης, Αρταξέρξης = Έ ρ -

ξίης, Άρήϊος, Μέγας Άρήϊος. 

Ά λ λ ά και είς καθαρώς γραμματικάς παρατηρήσεις κατέρχεται ενίοτε 

ό ημέτερος ιστορικός. Ούτως έπϊ παραδείγματι έν τώ Α ' βιβλ. (148) 

διδάσκει ήμας ότι τά ονόματα τών εορτών τών Ιώνων ώς και πάντων 

τών Ελλήνων κατέληγον εϊς α, έν δέ τώ αΰτώ βιβλίω (139) διϊσχυρί-

ζεται οτι άνεκάλυψέ τ ι , οπερ έλάνθανε τούς Πέρσας, οτι δηλ. τά ονό

ματα αυτών όμοια τοις σώμασι και τή μεγαλοπρέπεια τελευτώσι πάντα 

είς τό αυτό γράμμα, ήτοι ς. 

Πρός τούτοις ό "Ηρόδοτος, ώς είπον ήδη ανωτέρω μεταχειρίζεται 

πολλάς ξενικάς λέξεις έν τώ έργω αΰτοΰ, τάς όποιας και παραθέτω 

κατωτέρω μετά τίνων συντόμων διασαφήσεων είλημμένων τό πλείστον 

έκ τής εκδόσεως τοΰ Ste in . 

Ένάρεες (1,105)" ούτω κατά τόν Ήρόδοτον έκαλοΰντο ύπό τών 

Σκυθών οί πάσχοντες θήλειάν τινα νόσον, τής οποίας και τήν άφορμήν 

αναφέρει. Περί τής θηλείας ταύτης νόσου ποιείται λόγον και ό Αριστο

τέλης έν τοις Ήθικοϊς Νικομ. (VII 8) και ό Ιπποκράτης έν τώ περί 

Αέρων (22), οστις τους πάσχοντας έκ τής νόσου ταύτης ευγενείς Σ κ ύ -

θας καλεί άνανδριέας' ό δέ Ηρόδοτος έν βιβλ. 4 (67) καλεί αυτούς και 

ανδρογύνους. 

Άριμασπους (4,27)" περί τής λέξεως ταύτης ό Ηρόδοτος λέγει τά 

έξης" «παρά δέ τούτων (δηλ. τών Ίσσηδόνων) Σκύθαι παραλαβόντες 

λέγουσι, παρά δέ Σκυθέων ήμεϊς οί άλλοι νενομίκαμεν και όνομάζομεν 

αυτούς (δηλ. τούς μονοφθάλμους) Άριμασπούς" αριμα γάρ εν καλέουσι 

Σκύθαι, σπου δέ όφθαλμόν». Ό Ευστάθιος όμως (παρά Διον. τώ 

Περιηγ. 31) λέγει : αρι μεν τό εν Σκυθιστί, μασπος δέ ό οφθαλμός" 
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επίσης και ό Σχολιαστ. τοΰ Αισχύλου (Προμηθ. 804). Ή ετυμολογία τής 
λέξεως, περί τής Σκυθικής προελεύσεως τής όποιας οί νεώτεροι άμφι-
βάλλουσιν, έγένετο πιθανώς ύπό τοΰ Προκοννησίου Άριστέα, οστις έποίησε 
τά Άριμάσπεια έπη, άφοΰ και είς αυτόν τόν Αίσχύλον ήτο γνωστή. 

"Ασχυ (4,23)" λέξις σκυθική σημαίνουσα κατά τόν Ήρόδοτον ύγρόν 
τ ι παχύ και μέλαν, όπερ κατεσκεύαζον έκ τοΰ καρπού δένδρου μεγέθους 
συκής και καλουμένου ποντικού. "Αξιον παρατηρήσεως είναι ότι και σή
μερον έτι έν Ρωσσία μεταχειρίζονται παρόμοιόν τ ι ύγρόν, οί δέ Τάταροι 
έν Καζάν έχουσι και αυτήν τήν λέξιν ασχυ = a tsch i , δι' ής δηλούσι 

τό όξΰ ( E r m a n ' s A r c h i v fur w i s s e n s c h . K u n d e R u s s l . I 427). 
Πόρατα (4,48)" σκυθικόν όνομα πόταμου, όστις κατά τόν Ήρόδοτον 

έκαλεΐτο ελληνιστί Πυρετός και ό οποίος κατά πασαν πιθανότητα είναι 
ό νΰν καλούμενος Προύθος. 

Έξαμπαϊος (4,52)" όνομα κρήνης έν τή Σκυθία και τόπου όθεν 
αύτη έρρεε" κατά τήν τών "Ελλήνων όμως φωνήν, λέγει ο "Ηρόδοτος, 
έκαλεΐτο ό τόπος Ίραι οδοί. 

Οιόρπατα (4,110)' «τάς δέ Αμαζόνας καλέουσι σκυθιστί ο'όρπατα' 
δύναται δέ τό όνομα τούτο κατά "Ελλάδα γλώσσαν άνδροκτόνοι' οίορ 
γάρ καλέουσι άνδρα, τό δέ πατά κτείνειν». 

Σπακώ (1,110)" «ούνομα δέ τή γυναικι ήν ή συνοίκεε Κυνω κατά 
τήν τών "Ελλήνων γλώσσαν, κατά δέ τήν Μηδικήν Σπακώ' τήν γάρ 
κύνα καλέουσι οπάκα Μήδοι»" ή μηδική λέξις είναι spα (Sanskr . 
c u a = κ ύ ω ν ) , τό δέ κω είναι κατάληξις. 

Σατραπηιη (1,192)" «και ή άρχή τής χώρας ταύτης (δηλ. τής 
Άσσυρίας), τήν οί Πέρσαι σατραπηιην καλέουσι, έστί άπασέων τών 
άρχέων πολλών τ ι κρατίστη». Έν 3,82 λέγεται ότι ό Δαρείος διή-
ρεσε τό περσικόν κράτος είς 20 σατραπείας. Ή λέξις σατράπης σημαί
νει περσιστι τόν κηδεμόνα τοΰ βασιλέως" υπάρχει και εξατράπης (παρά 
Φωτ. βιβλ. ρ. 120 α 24) και ρήμα έξσατραπεύω έν έπιγραφαϊς. Παρά 
τοις μεταγενεστέροις "Ελλησιν ή λέξις κατέστη κοινή δηλοΰσα τόν αλα
ζόνα και μαλθακόν άρχοντα. 

άτάρβη (1,192)" λέξις περσική δηλοΰσα μέτρον, τό όποιον κατά τόν 
Ηρόδοτον «χωρέει μεδίμνου Αττ ικού πλέον χοίνιξι τρισί Άττ ικήσ ι» . 

ραδίνάκης (6,119)' επίσης περσική λέξις σημαίνουσα εΐδός τ ι πετρε
λαίου, τό οποίον κατά τόν Ήρόδοτον ητο μέλαν κχί παρεϊχεν όσμήν 
βαρείαν. 
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οροσάγγης (8,85)" «oι δέ εύεργέται βασιλέως όροσάγγαι καλέονται 
περσιστί»" ή λέξις ευεργέτης παρά ταϊς έλληνικαϊς πόλεσιν ήτο τίτλος 
τιμητικός αποδιδόμενος εις ξένους, ώς δηλοΰται έκ τών επιγραφών 
παρα τοις Άσιανοϊς όμως μονάρχαις είχε διάφορον σημασίαν.Ό Φώτιος 
και ό "Ησύχιος έρμηνεύουσι τήν λέξιν οροσάγγαι=σωματοφύλακες βασι
λέως· έν τή σημασία ταύτη μεταχειρίζεται τήν λέξιν και ό Σοφοκλής 
('Αποσπ. 185). Πιθανώς παράγεται ή λέξις έκ τοϋ ορο (άργ. περσ. 
var = φυλάττειν) και σάγγης = βασιλεύς. 

άγγαρήϊον (8,98)" περί τών ταχυδρόμων τών Περσών τόν λόγον 
ποιούμενος ό Ηρόδοτος λέγει : «τοΰτο τό δράμημα τών ίππων καλέ-
ουσι Πέρσαι άγγαρήϊον». Η λέξις παράγεται έκ τοΰ αγγαρον, οπερ 
σημαίνει σταθμός - αγγαρος δέ ο και άστάνδης ήτο ό ίππεύς ό άπό 
σταθμοΰ εις σταθμόν κομίζων τάς έπιστολάς. Κατά τόν Σουίδαν αγγα
ρος = ό έκ διαδοχής γραμματοφόρος. Ή λέξις άπό τών μηδικών πολέ
μων και εφεξής ήτο, ώς φαίνεται, γνωστή, όθεν ό Αισχύλος έν 'Αγα-
μεμν. 282 ήδύνατο νά εϊπη «φρυκτός δέ φρυκτόν δεΰρ' άπ' άγγάρου 
πυρός έπεμπε». Κοινότερα κατέστη ή λέξις παρά τοις μεταγενεστέροις, 
έξ ής και τά παρ' ήμϊν σήμερον άγγαρενω και αγγαρεία. 

τυκτα ( 9 , 1 1 0 ) · λέξις επίσης περσική, τήν οποίαν ό Ηρόδοτος μετα
φράζει εις δείπνον βααιλήϊον τέλειον. 

χάμψαι (2,69)" λεξις αιγυπτιακή δηλοΰσα τούς κροκοδείλους, ήτις 
διεσώθη μέχρι σήμερον παρά τοις Κόπταις. 

Μενδης (2,46)" αιγυπτιακή λέξις δηλοΰσα τόν τράγον και τόν Πάνα. 
καλάσιρις (2,81)" λέξις αίγυπτ. = χιτών λινοΰς καθήκων μέχρι τών 

σκελών και θυσανωτός, εξ ου και τό μάχιμον γένος τών Καλασιρίων 
(πρβ. 2,164). 

κυλληστις (2,77) και κύλλαστις' λέξις αίγυπτ. σημαίνουσα άρτον έξ 
ολυρών. 

λωτόν (2 ,92 ) · «φύεται έν τοις ύδασι κρίνεα πολλά, τά Αιγύπτιοι 

καλέουσι λωτόν». Ή λέξις λοιπόν αιγυπτιακή, ώς φαίνεται, ούσα εισή

χθη άπό τών αρχαιοτάτων ήδη χρόνων παρά τοις "Ελλησι και άπεδόθη 

ύπ' αυτών εις διάφορα φυτά. 

βάρις (2 ,96 ) · επίσης αίγυπτ. λέξις δηλοΰσα μικρόν πλοιάριον. 

κίκι ( 2 ,94 ) · αίγυπτ. λέξις σημαίνουσα ελαιον όπερ έξήγετο έκ τοΰ 

καρποΰ τών σιλλικυπρίων. 

πίρωμις (2,143)" ή αιγυπτιακή λέξις p i - r o m i s = άνήρ· κατά τόν 
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Hρόδοτον «πίρωμις δέ έστι κατά Ελλάδα γλώσσαν καλός κάγαθός». 

άσμάχ (2,30)" ούτως έκαλοΰντο παρά τοις Αίθίοψι κατά τόν "Ηρό
δοτον οί έξ αριστεράς χειρός παριστάμενοι τώ βασιλεΐ. 

Βάττος (4,155)" ό Ηρόδοτος τήν λέξιν ταύτην θεωρεί λιβυκήν σημαί-
νουσαν βασιλέα' πιθανώς είναι λέξις πεποιημένη, σχέσιν έχουσα πρός τό 
βατταρίζω κ . τ . τ . 

ζεγεριες ( 4 , 192 ) · λέξις λιβυκή, τήν οποίαν ό Ηρόδοτος μεταφέρει,εις 
τήν έλληνικήν διά τής λέξεως βουνοϊ (πρβλ. 199). Παρά τω Ησυχίω 
ή λέξις άπαντα ζεγέριαι, δηλοί δέ είδος μυών έν Λιβυκή. 

Σίγυνναι (5,9). Κατά τόν Ήρόδοτον πέραν τοΰ "Ιστρου κατώκουν 
μόνον οί καλούμενοι Σίγυνναι. Περί τούτων ουδείς έτερος αναφέρει έκτος 
τοΰ 'Απολ. "Ροδ. (4,320), όστις λέγει ότι οί Σίγυννοι κατώκουν παρά 
τάς έκβολάς τοΰ "Ιστρου. Παραδόξως πως όμως ό Στράβων (11,11,8) 
άναφερει φυλήν τινα Σιγυννους παρά τόν Καύκασον ομοίους πρός τούς 
Σιγύννας τοΰ "Ηροδότου. Περί τής φυλής ταύτης ό "Ηρόδοτος λέγει 
μεν ότι ήσαν άποικοι τών Μήδων, δέν δύναται όμως νά απόδειξη πώς 
έγένοντο. Ακριβολόγων δέ περί τής λέξεως ό ιστορικός λέγε: ότι Σιγύν
νας έκάλουν οί Λίγυες, οί πρός βορράν τής Μασσαλίας οικοΰντες, τούς 
καπήλους, οί δέ Κύπριοι τά δόρατα" κατά τόν Σουίδαν ούτως έκάλουν 

τά δόρατα και οί Μακεδόνες. Ή λέξις επί τής σημασίας ταύτης περι-
ήλθεν εις κοινήν χρήσιν, ώς φαίνεται, άλλά κατά διάφορον μορφήν και 

γραφήν (δηλ. σιγύνης, σιγύνη, σίγυννα, σίγυννος, σίγυμνον. σιβύνη, 
ζιβύνη και άλλως). 

βεκός (2,2)" λέξις φρυγική σημαίνουσα άρτον παρά Στράβωνι (8,3) 
τονίζεται βέκος, επίσης και παρά τω Σχολιαστ. τοϋ 'Απολ. 'Ροδ. 
(4,262)" ό δέ Σχολ. τοΰ 'Αριστοφ. εχει και τύπον γεν. βεκους. 

λάδανον (3,112)" λέξις αραβική (έλλην. = λήδανον), δηλοΰσα τό 
μΰρον όπερ συνηθροίζετο εις τούς πώγωνας τών αιγών έκ τίνος φυτοΰ, 
όπερ έκαλεϊτο λήδος ή λήδον. 

σάγαρις (7,64)" λέξις ξένη, ισως σκυθική, σημαίνουσα όπλον ομοιον 
άξίνη. 

κινάμωμον (3,111)" φοινικική λέξις, τήν οποίαν ό Ηρόδοτος μετα
φράζει διά τοΰ κάρφη. 

λήϊτον (7,197)" «λήϊτον δέ καλέουσι τό πρυτανήϊον οί Αχαιοί»" ή 
λέξις παράγεται έκ τοΰ λεώς, έξ ού και λητουργία" λήϊτον λοιπόν = 
δημόσιον. 
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Έ κ τών προεκτεθέντων καταφαίνεται οτι ό Ηρόδοτος οϋ μόνον συμ

βάντα ιστορικά καϊ μύθους έγνώριζε νά άφηγήται μετά τής ιδιαζούσης 

αύτώ χάριτος, άλλά καϊ είς ζητήματα γλωσσικά έστρεφε συχνότατα τήν 

προσοχήν αύτοΰ' εντεύθεν αί πλείσται παρατηρήσεις αυτού περί συγγε

νείας γλωσσών, παραγωγής ονομάτων ατόμων και εθνών καϊ ή συχνή 

χρήσις ξένων λέξεων έν τώ έργω αύτοΰ. Αί λέξεις αύται (άσσυριακαί, 

άραβικαί, λιβυκαί, φοινικικαί, περσικαί, σκυθικαί, αιγυπτιακάι) είναι 

βεβαίως καρπός τών περιηγήσεων του ιστορικού- άλλ' άρά γε ήτο κάτο

χος ξένης τινός γλώσσης ; 

Είς τήν έρώτησιν ταύτης είναι δύσκολον νά απάντηση τις, ώς είναι 

δύσκολος ή άπάντησις και είς τήν έρώτησιν, διά ποίαν αίτίαν έπεχεί-

ρησεν ό Ηρόδοτος τάς περιηγήσεις του. Έν τώ έργω αυτού δεν γίνεται 

μνεία ούτε περί του ενός ούτε περί τοΰ έτερου ζητήματος, ή μάλλον περί 

τοΰ ζητήματος τής γλώσσης ρητώς ενίοτε αναφέρει ότι μετεχειρίζετο 

διερμηνέα (πρβλ. 2,125)" οΰχ ήττον τολμώ νά υποθέσω οτι άνήρ οίος 

ό Ηρόδοτος, τοσούτον λεπτολογών περί γλωσσικών ζητημάτων, άν δεν 

ώμίλει, τουλάχιστον θά ένόει και άλλην τινά έκτος τής ελληνικής 

γλώσσαν. 
Έν Θεσσαλονίκη. Ε Μ Μ Α Ν . ΔΑΥΙΔ 

Σ Κ Η Ν Α Ι Π Α Τ Ρ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ι Ε Ν Ν Α Υ Π Λ Ι Α 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΩΤΑΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΜΩΝ ΑΓΩΝΟΣ 

"Πάντα τά άξιολογώτερα συμβεβηκότα τής 
„ νεωτέρας Ελλάδος συνεδέθησαν άρρηκτος 
„ προς την πόλιν τον Ναυπλϊον και το υψηλον 
„ καϊ βραχωδες αυτου φρουριον„. 

('Ερν. Κουρτιος). 

Μετά τήν άτυχη πλήν ένδοξον, κατ' Άπρίλιον τοΰ 1826, έξοδον 

τοΰ Μεσολογγίου συνέρρευσαν είς Ναύπλιον πάντες σχεδόν οι αρχηγοί 

και στρατιώται τής φρουράς εκείνης, οίτινες ώς έκ θαύματος ειχον 

κατορθώσει νά διαφύγωσι τόν θάνατον και τήν αίχμαλωσίαν. Πλήν 

τούτων κατά τήν άτυχη ταύτην περίοδον τοΰ εθνικού ημών αγώνος 

είχον προσφύγει είς τήν σώτειραν πόλιν και πλείσται άλλαι οίκογένειαι 

έκ διαφόρων μερών τής Ελλάδος, τό ξίφος καϊ τήν δίωξιν τών άπο-

θρασυνθέντων Τούρκων καϊ τοΰ ακαταμάχητου άποβάντος Αιγυπτίου 

ήγεμονόπαιδος φεύγουσαι. Πάντες ούτοι στυγνοί και γυμνητεύοντες, 

πάσης δεόμενοι προστασίας και περιθάλψεως, κατέκειντο απεγνωσμένοι 

έν ταϊς οίκίαις και ταίς ρύμαις τής ύπερπληθούσης κατοίκων πόλεως, 

ήτις, κατά τήν όμολογίαν τοΰ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, παρέμενε τότε 

το μόνον άσυλον, ή Ιερά αγκυρα τής Ελλάδος. Ή ύπό τόν άείμνηστον 

Άνδρέαν Ζαίμην κυβέρνησις, ή διά τοΰ ύπ'άριθ. Η ' ψηφίσματος τής 

έν Έπιδαύρω Γ ' Έθνικής τών Ελλήνων Συνελεύσεως έκλεχθεϊσα 

ένδεκαμελής Διοικητική Επιτροπή, έν παντελεϊ χρημάτων απορία ευρι

σκομένη, ήδυνάτει νά άνταποκριθή είς τάς άπειροπληθείς άνάγκας τών 

ατυχών τούτων θυμάτων τοΰ πολέμου και τής καταστροφής - έκ τούτων 

οί δυνάμενοι νά φέρωσιν οπλα ουδέν άλλο έζήτουν ή τήν παροχήν τών 

αναγκαίων εφοδίων, οπως, εξερχόμενοι τών τειχών τοΰ Ναυπλίου, έπα-

ναλάβωσι τόν άνισον και δύσελπιν κατά τοϋ έχθροΰ αγώνα, οστις μετά 

τοσαύτας θυσίας και καταστροφάς ήπείλει τήν τελείαν τών εθνικών 

πόθων καϊ ονείρων κατάπνιξιν. 

Κατά τάς κρισιμωτάτας ταύτας στιγμάς τοΰ εθνικού ημών βίου συνέ

βησαν έν Ναυπλίω σκηναί εξόχως πατριωτικαί και αξιοθαύμαστοι, ών 
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τήν εικόνα μετά ζωηρών χρωμάτων παρέχουσιν ήμϊν, κατ' ιδίαν άντί-
ληψιν, επίσημοι ξένοι έν Ναυπλίω κατά τάς ημέρας ταύτας δια-
τρίβοντες 1 . 

Κατά τινα πρωίαν Κυριακής ό Νικόλαος Σκούφος, νεανίας πολλής 
νοημοσύνης και μεγάλου μέλλοντος, προκαλέσας πολυπληθή συνάθροισιν 
πολιτών έν μια τών πλατειών τής πόλεως ώμίλησε μετά πολλής δυνά
μεως και θέρμης και έξέθηκε ζωηρώς καϊ άπεριφράστως τάς άπειρους 
άνάγκας, ύφ' ων κατετρύχετο ή Πατρίς, έξαγαγών δ' έν τέλει τό κάτ -
ισχνον θυλάκιον του καϊ έκκενώσας προ τής παρατυχούσης τραπέζης πάν 

τό έν αύτώ περιεχόμενον, προσέθηκεν : « Ιδού 

» πολϊται παν ο,τι έχω Πλην βλέπω μεταξύ υμών 

»πολλούς πλουσίους Όσοι τυχόν έξ υμών 
» λογίζεσθε τόν χρυσόν πολυτιμότερον τής ανεξαρτησίας τής πατρίδος, 
» ιδού εγώ προσφέρω αύτοϊς έμαυτόν πρός πώλησιν, τό δέ τίμημα μου 
» άφιερώ εϊς τήν περίθαλψιν τών γενναίων υπερασπιστών τοΰ Μεσολογ-
» γιου, οί όποιοι ουδέν άλλο άναμένουσιν άνυπομόνως ή τήν παροχήν 
» τών μέσων, Οπως δυνηθώσι νά βαδίσωσιν αύθις κατά τοΰ έχθροΰ». Ό 
ενθουσιασμός τοΰ ευγενούς τούτου νέου μετεδόθη πάραυτα εις πάντας 
τούς καλούς πατριώτας τοΰ Ναυπλίου, οϊτινες μετά πάσης προθυμίας 
έσπευσαν νά καταθέσωσι τόν όβολόν των υπέρ τών αναγκών τής πατρί
δος. Τοιουτοτρόπως συνεκεντρώθη σημαντική ποσότης χρημάτων, ήν 
συνεπλήρωσαν νεαραί Ελληνίδες έν φιλοτιμώ άμίλλη, προσενεγκοΰσαι 
πάν ο,τι έκέκτηντο" εις τήν σκηνήν ταύτην έπρωτοστάτει ή ήρωίς τής 
Μυκώνου Μαντώ Μαυρογένους, ήτις προσέφερεν υπέρ τοΰ πατριωτικού 
τούτου σκοποΰ πάν πολύτιμον ύπολιπόμενον αύτη εκ τής υπέρ τοΰ 
έθνους δαπανηθείσης μεγάλης περιουσίας της. Διά τών εκουσίων τούτων 
συνεισφορών επετεύχθη έν βραχυτάτω διαστήματι χρόνου νά έξοικονο-
μηθώσι τά μέσα, δί' ων έφοδιασθέντες έκ τών ενόντων τετρακισχίλιοι 
περίπου 'Ρουμελιώται έξήλθον τοΰ Ναυπλίου και έβάδισαν κατά τοΰ 
Ιμβραήμ πασά, όπως περιστείλωσι τήν όρμήν αύτοΰ και άποκλείωσι 

1 Επιστολή τοϋ Γάλλου στρατηγοϋ Roche προς το έν Παρισίοις Φιλελλη
νικών Κομιτατον, γραφείσα έν Ναυπλίω κατά Ίούλιον τοϋ 1826 (Documents 
relatifs a l'etat present de la Grece, publies d'apres les communi
cations du Comite" Philhellenique de Paris. N° II σελ. 30 καϊ N° III 
σελ. 46 —47).—"Ιδε και Αύγουστου Fabre Ίστορίαν τής πολιορκίας τοϋ Μεσο
λογγίου. 
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τάς διεξόδους και κλεισωρίας, περιορίζοντες τόν στρατόν αύτοΰ εις τάς 
θέσεις ας κατεϊχεν. 

Ή Κυβέρνησις ένθαρρυνομένη έκ τοΰ αυθορμήτου τούτου και άπαρα-
σκεύου πατριωτικοΰ διαβήματος τοΰ Νικολάου Σκούφου προέβη τήν 7 η ν 

Ιουνίου 1826 εις τήν δημοσίευσιν θερμότατης Διακηρύξεως πρός τόν 
έλληνικόν λαόν, διά τής όποιας, άφοΰ καθίστα δήλην τήν δεινήν της 
πατρίδος κατάστασιν, έκάλει τό έθνος και ιδία τούς κατοίκους τοΰ 
Ναυπλίου εις τάς ύστάτας θυσίας, προσεπιφέρουσα ότι « καθ' ήν ώραν 
» ό Έλλην στρατιώτης τό όπλον μόνον κρατών άνά χείρας και τών 
» πάντων στερούμενος καλείται νά βαδίση κατά τοΰ έχθροΰ καϊ νά χύση 
» τό αίμα του υπέρ τής σωτηρίας τής πατρίδος, ό εύπορος καϊ είρηνι-
» κός αστός 'έκει καθήκον νά συντρέχη διά τών χρημάτων παρέχων 

» αύτοϊς τά πρός πόλεμον άναγκαιοΰντα εφόδια 

» . . Ή συνδρομή τών κατοίκων τοΰ Ναυπλίου», συνεπέραινεν ή δια-
κήρυξις τής Κυβερνήσεως, « είναι ή μόνη άπομένουσα πηγή, ήτις όσον 
» πενιχρά καϊ άν φαίνεται προώρισται νά ανακούφιση τούς υπέρ τής 
» πατρίδος αγωνιζόμενους πληρούσα κατά τό δυνατόν τάς μάλλον έπει-
»γούσας άνάγκας αυτών, πρό πάντων δ' εκείνων, οϊτινες έκλεισαν τό 
» όνομα των κατά τήν ένδοξον πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου ». 

Μετά τήν δημοσίευσιν τής επισήμου ταύτης διακηρύξεως τής Κυβερ
νήσεως οί εκούσιοι έρανοι ήρξαντο συρρέοντες άφθόνως και έξηκολούθουν 
μετά θαυμαστής προθυμίας και έλευθεριότητος. «Δημοτική Επιτροπή 
τής αυτοπροαιρέτον εισφοράς» συνέστη αύθημεοόν έκ τών Γεωρ. Γενα-
δίου, Νικολ. Γερακάρη, Δ. Όρφανοΰ, Κ. Πολυχρόνη, Φωτίου Ή λ ι ά -
δου, Ά ν τ . Τσούνη, Πέτρου Μαρκέζη και Α . 'Αγαλοπούλου, οϊτινες διά 
κηρύκων έκάλεσαν τόν λαόν τοΰ Ναυπλίου εις συνέλευσιν έν τή κεντρική 
τής πόλεως πλατεία τοΰ Πλατάνου. 

Τήν έπιοΰσαν τής προσκλήσεως, 8 η ν Ιουνίου 1826, ήμέραν Κυριακήν 
καϊ ώραν 10 η ν π. μ . , μετα τό πέρας τής θείας λειτουργίας άπας ό λαός 
τής πόλεως συνήλθεν αθρόος εις τήν πλατείαν τοΰ Πλατάνου, όπου 
εμφανισθείς ό αείμνηστος τοΰ Γένους Διδάσκαλος και μέλος τής άρτι 
συστηθείσης Επιτροπής Γεώρ. Γενάδιος άνήλθεν έπί τίνος τραπέζης πρό 
τοΰ καφενείου ύπό τήν οίκίαν Νικηταρά, έν ή συνεδρίαζεν ή Διοικητική 
Επιτροπή, και ώμίλησε πρός τό πεπυκνωμένον πλήθος μετά θέρμης και 
κατανύξεως. Πάντες οί παριστάμενοι αδιακρίτως ηλικίας, φύλου και 
τάξεως ύπό εξάλλου κατελήφθησαν ενθουσιασμού" διά τής φαντασίας 
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αυτών έπανήχθησαν εις τάς λαμπράς ημέρας τής δόξης τής αρχαίας 

Ελλάδος. Ένόμιζέ τις οτι παρευρίσκετο είς τήν πνύκα και ήκουε νεου 

τινός Δημοσθένους ή Περικλεους αγορεύοντος. Ό Γεώρ. Γενάδιος παρέ-

στησε διά ζωηρότατων -χρωμάτων τήν ύφεστώσαν κατάστασιν τών 

πραγμάτων και τά δεινά ύφ' ων κατετρύχετο ή πατρίς· περιέγραψε 

πιστώς και άπερίττως τάς άνάγκας αυτής καϊ κατέδειξεν έναργώς τούς 

κινδύνους, ους διατρεχει, άν πάς φιλόπατρις πολίτης δεν σπεύση -αΰτο-

θελήτως νά προσφερη τήν συνδρομήν του. Πάντων αί καρδίαι ύπερεπλη-

ρώθησαν εξάλλου πατριωτικού ενθουσιασμού" οτε δέ μάλιστα ό ρήτωρ 

έν συμπεράσματι τής ενθουσιώδους αυτού ομιλίας έξαγαγών τοΰ κόλπου 

τό δερμάτινον αύτοΰ βαλάντιον κατέθετο υπέρ τών αναγκών τής πατρί

δος οκτώ άγγλικάς λίρας, αϊτινες άπετελουν τήν μόνην αύτοΰ περιου-

σίαν, ή έξαρσις τών παρισταμενων Ναυπλιεων μετεβλήθη είς φρενίτιδα. 

Τόν Γεώργιον Γενάδιον διεδεχθησαν έπϊ τοΰ βήματος ό ποιητής Παναγ. 

Σούτσος και ό Ίεροκήρυξ Καλλίνικος Καστόρχης Πάντες 

οί παρεστώτες δακρυχεοντες καϊ έν εύγενεϊ άμίλλη έσπευδον ώθοΰντες 

και ωθούμενοι νά προσφερωσιν είς τόν βωμόν τής πατρίδος πάν ο,τι 

έκεκτηντο. Αξιωματικοί και στρατιώται και αυτοί οί τών οπλων αρχη

γοί έξάγοντες έκ τών σελαχίων των κατεθετον έπί τής τραπέζης τών 

εισφορών πολύτιμα ξίφη και πιστόλια, χρυσώ και άργύρω έξειργασμένα, 

άτινα τοσούτον επαξίως και άποτελεσματικώς ειχον μεταχειρισθή μέχρ' 

τούδε κατά τοΰ εχθρού" μόνον τό τουρκοφάγον ξίφος τοΰ στρατηγού 

Νικηταρά, τό τοσαύτην καταστροφήν έπενεγκόν είς τήν στρατιάν τοΰ 

Δράμαλη έν Δερβενακίοις, ου είπέρποτε νΰν ειχεν ανάγκην μείζονα ή 

πατρίς, δέν έγένετο δεκτόν, διότι έθεωρήθη οτι καταλληλότεραι χείρες 

δεν ήδύνατο νά φέρωσιν αυτό άποτελεσματικώτερον 

Ουδείς τών παρευρεθέντων κατά τήν άξιομνημόνευτον ταύτην ήμέραν 

υστέρησε κατά τήν ελευθεριότητα και τήν γενναιοφροσύνην. Πάντες 

προσήνεγκον υπέρ τής πατρίδος πάν ο,τ ι άπέμενεν αύτοΐς. Έβλεπε τις 

τόν μεν δίδοντα χρήματα, τόν δέ άργυροΰν ή χρυσοΰν ώρολόγιον, άλλον 

πολύτιμον δακτύλιον, άλλους ίππους, ίπποσκευάς πολυτελείς, σκεύη, 

ιμάτια χρυσοποίκιλτα κλπ.. Ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Ανδρέας 

Ζαίμης προσέφερεν θαυμάσιον άραβικόν ιππον μετά πολυτελούς ίππο-

σκευής, λάφυρον τοΰ εχθρού, ό Δημήτριος Υψηλάντης τά πολύτιμα 

αΰτοΰ πιστόλια" ό τελευταίος μάλιστα διά βραχείας και νευρώδους προσ-

φωνήσεως τοσούτον έξήγειρε τό φρόνημα τών παρισταμένων, ώστε 
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λαβόντες ούτοι αυτόν άνά χείρας περιέφερον ώς έν θριάμβω καθ' ολην 
τήν πλατεϊαν τοΰ Πλατάνου. Ό πατριωτικός ούτος ενθουσιασμός μετε-
δόθη ακέραιος και είς τούς μή εύτυχήσαντας νά παρευρεθώσιν είς τήν 
οντως πρωτότυπον έθνικήν ταύτην πανήγυριν ούτω μέχρι βαθύτατης 
νυκτός έβλεπε τις πολίτας έκ πάσης γωνίας τοΰ Ναυπλίου σπεύδοντας 
νά προσφέρωσι τήν συνδρομήν των. 

Ή έπί τούτω συστάσα Δημοτική Επιτροπή τής αυτοπροαιρέτου 
εισφορας, έγκατασταθεϊσα ύπό τήν σκιάν τής έν τώ κέντρω τής πλατείας 
αρχαίας και ιστορικής πλατάνου, παρελάμβανε τά ύφ' έκαστου προσ
φερόμενα, ένέγραφε ταΰτα εις βιβλία και εξέδιδε τοιαύτας αποδείξεις : 

Άριθ 

ΕΝ Ο Ν Ο Μ Α Τ Ι Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Ι Δ Ο Σ 

« Ό φιλόπατρις κύριος Δ. Δ. είς τήν πάνδημον ανάγκην τής Πατρί-
»δος ώς γνήσιον τέκνον και εύγνωμον έπρόσφερεν αυτοπροαιρέτως τό 
»χρυσοΰν αύτοΰ ώρολόγιον». 

«Έν Ναυπλίω τη 8η Ιουνίου 1826». 

Ή Δημοτική Επιτροπή τής αυτοπροαιρέτου εισφοράς 
Γεώρ. Γενάδιος Φώτιος Ήλιάδης 
Νιχόλ. Γερακάρης Άντ. Τσοννης 
Δ. 'Ορφανός Πέτρος Μαρκέζης 
Κ. Πολύχρονης Α. 'Αγαλόπουλος. 

Τής Επιτροπής ταύτης τά μέλη περιεστοίχιζε πλήθος λαού έπευφη-
μοΰντος και χειροκροτοΰντος πάντα προσερχόμενον πολίτην. "Εξαλλος 
ύπήρξεν ή συγκίνησις και αί επευφημίαι τοΰ λαοΰ, οταν ή νεαρά και 
καλλίμορφος θυγάτηρ τοΰ έκ Πατρών εύπατρίδου Ανδρέου Καλαμογ-
δάρτη Καλλιόπη προσήλθεν αυτοπροσώπως προ τής Επιτροπής τών 
εισφορών και κατέθετο είς τόν βωμόν τής πατρίδος πάντα τά πολύτιμα 
αυτής κοσμήματα και τά δώρα τοΰ μνηστήρός της Σπυρίδωνος Παπα-
λεξοπούλου, μηδ' αυτού τοΰ χρυσοΰ δακτυλίου τοΰ άρραβώνός της φει-
σθεΐσα. "Εγκριτος Άργεϊος ιατρός, ύπό εγχωρίων μουσικών οργάνων 
συνοδευόμενος, μετέφερεν έκ τής οικίας του έπί αργυρού δίσκου και 
παρέδωκεν είς τά μέλη τής Επιτροπής πολύτιμα σκεύη και κοσμή
ματα, άτινα εϊχεν αποκτήσει κατά τήν άλωσιν τής Τριπόλεως, ανή
κοντα είς τό χαρέμιον τοΰ Χουρσίτ πασά. Στρατιώτης τις τοΰ πυρο
βολικού κατέθετο μίαν έθνικήν όμολογίαν 200 γροσιών και ήμισυ 
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τάλληρον έτερος εν τάλληρον και άργυροϋν χαϊμαλί, φέρον τήν εικόνα 

τοϋ αγίου Γεωργίου, Οπερ είχεν αναρτήσει εις τόν λαιμόν αύτοΰ, ώς 

φυλακτήριον κατά τών σφαιρών τοϋ έχθροΰ, ή μήτηρ του. Γραΐά τις, 

τής οποίας άγριος "Αραψ κατά τήν τελευταίαν ύπό τοΰ Ίμβραήμ πάσα. 

άλωσιν τής Τριπόλεως είχεν αποκόψει τό εν τών ώτίων της, προσήλθε 

και αποσπάσασα εκ τοΰ μόνου ώτός της χρυσοΰν Ινώτιον κατέθεσεν 

αυτό επί τής τραπεζης τών εισφορών παίδες δεκαετείς ή δωδεκαετείς 

προσεφερον τά δώρα και τά αθύρματα τ ω ν αί νεανίδες τους στολι

σμούς και τά κοσμήματα αυτών και συνελόντι ειπείν ουδείς άπελεί-

φθη. Ή ένθους αύτη πατριωτική συγκίνησις υπήρξε τοσοΰτον ζωηρά, 

ώστε πτωχόν όρφανόν παιδίον άποζών έκ τής ελεημοσύνης τών εύσπλάγ-

χνων διαβατών και τής άνά τάς αγυιάς τής πόλεως πωλήσεως ύδατος 

προσέφερε δύο τάλληρα, περίσσευμα μακρού χρόνου, τά όποϊα έπιμελώς 

άπέκρυπτεν έν τή ζώνη του. Ή τελευταία αύτη θυσία βαθύτατα συνε-

κίνησε πάντας τούς παρεστώτας και έξήγειρεν έν ταϊς καρδίαις αυτών 

ποικίλα αισθήματα ενθουσιασμού και φιλοπατρίας· χειροκροτήματα 

ζωηρά, έπευφημίαι, ζητωκραυγαΐ οϋρανομήκεις υπέρ τής πατρίδος και 

τής ελευθερίας, ήνωμέναι μετά λυγμών, πανταχόθεν ήκούοντο" οί γερον

τότεροι στρέφοντες τούς πλήρεις δακρύων οφθαλμούς αυτών και ύψοΰν-

τες τάς χείρας έπεκαλοΰντο τήν έξ ύψους άντίληψιν και τό "έλεος τοΰ 

θεοΰ υπέρ τής άσπαιρούσης πατρίδος. 

"Η χαρά και ή άγαλλίασις ήν διακεχυμένη εις τά πρόσωπα πάντων, 

ών αί ελπίδες ήρξαντο άναπτερούμεναι. Και αύτοΐ οί έν Ναυπλίω δια

μένοντες ξένοι δέν υστέρησαν νά μετάσχωσι τής συγκινητικής ταύτης 

και εξόχως πατριωτικής πανηγύρεως" και ούτοι άνευ εξαιρέσεως έφιλο-

τιμήθησαν νά προσέλθωσι καϊ καταθέσωσι τόν όβολόν των διά τήν σωτη-

ρίαν τής άγωνιώσης Ελλάδος, άποπλύνοντες ούτω τό όνειδος και τήν 

άτιμίαν, ήν ή ύπό αναξίων τής Ευρώπης τέκνων παρεχομένη συνδρομή 

εις τήν στρατιάν τοΰ Ίμβραήμ πασά ένεκόλαπτεν εις τόν πολιτισμόν 

και τήν ανθρωπότητα. 

Άκρως παρήγορος καϊ ενθαρρυντική ύπήρξεν ή αΰτοπροαίρετος αύτη 

συνδρομή τών κατοίκων τοϋ Ναυπλίου, ήτις έπλήρωσε χαράς καϊ άγαλ-

λιάσεως τάς καρδίας παντός αγαθού πατριώτου, ανακούφισε πως τους 

πάσχοντας και τούς ενδεείς, παρέσχεν εφόδια εις τούς αγωνιζόμε

νους καϊ ύπερέβαλε τάς προσδοκίας τής άπορούσης και απεγνωσμένης 

Κυβερνήσεως. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΛΑΜΠΡΥΝΙΔΗΣ 

Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α 

Αί διάφοροι πρακτικάι τοΰ ηλεκτρισμού έφαρμογαϊ εύρον διάδοσιν 
μεγάλην άφ' ής μόνον εποχής κατωρθώθη ή εύκολος και εύωνοτέρα 
παραγωγή ενεργείας ηλεκτρικής" κατά τά τελευταία ιδία εϊκοσιν ετη 
τελειοποιηθείσης ίκανώς τής δυναμομηχανής ή δύναμις τοϋ ηλεκτρισμού 
άντικατέστησεν έν πολλοίς τήν δύναμιν τοΰ άτμοΰ, ή δέ όσημέραι εις 
εύρύτερον εφαρμογής και διαδόσεως κύκλον έπικράτησις τοΰ ήλεκτρι-
σμοΰ έπέφερεν έν τη βιομηχανία και τη καθ' όλου οικονομία τοΰ ανθρω
πίνου βίου έπανάστασιν αληθή. Τό ήλεκτρικόν φώς, οί ηλεκτρικοί τρο-
χιόδρομοι, τά διάφορα τηλεγράφων και τηλεφώνων συστήματα, ή τής 
ηλεκτρικής ενεργείας μακρόθεν μεταφορά και εφαρμογή αυτής ώς δυνά
μεως κινητηρίου έν τοις έργοστασίοις, ή ηλεκτροχημεία ύπό τάς διαφό
ρους αυτής μορφάς, τής ηλεκτρολύσεως, τής γαλβανοπλαστικής, τής 
γαλβανοστεγίας και τής ήλεκτρομεταλλουργίας, και πληθύς άλλη άπει
ρος μικρότερων τοΰ ηλεκτρισμού εφαρμογών, τόσον πολύ περί τό όνομα 
αύτοΰ συνεκέντρωσαν τήν προσοχήν τής άνθρωπότητος έν γένει, ώστε οί 
πολλοί άποδίδουσιν εις αυτόν φύσιν και δύναμιν μυστηριώδη καϊ θαυ-
ματουργόν ακόμη και άνευ ούδενός δισταγμού αποδέχονται και τάς 
μάλλον απροσδόκητους εφευρέσεις. Ύπό έποψιν έν τοσούτω έπιστημονι-
κήν ή τών ηλεκτρικών ανακαλύψεων έπέκτασις συνετέλεσε πολύ εις τό 
νά σχηματισθή ιδέα σαφεστέρα και απλουστέρα τοΰ ποιου καϊ τών σχέ
σεων τών διαφόρων έν τη φύσει ενεργειών και δυνάμεων. Έν τη συνή-
θει εκφράσει συγχέονται πολλάκις αί λέξεις δυναμις καϊ ενέργεια, χρησι
μοποιείται δέ καταχρηστικώς ή πρώτη έξ αυτών δι' έννοιας τάς όποιας 
μόνον ή λέξις ενέργεια θά ήδύνατο νά έκφραση πιστώς. Δυναμιν καλοϋσι 
την αίτίαν την έπιφέρουσαν μεταβολήν τινα εις τήν κατάστασιν τών 
σωμάτων, την θετουσαν π. χ. σώμα τ ι κινούμενον εις ήρεμίαν ένέρ-
γειαν δέ όνομάζουσι τήν έν τη ύλη ένυπάρχουσαν ικανότητα πρός παρα-
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γωγήν έργου, ικανότητα, ήτις ή ευρίσκεται έν καταστάσει λανθανούση 
καϊ επομένως δέν έκδηλοΰται (δυνάμει ενέργεια) ή τουναντίον έκδηλοϋ-
ται διά τοϋ παραγομένου έργου (εργω ενέργεια). Είναι δέ ή ενέργεια έν 
τή φύσει μία καϊ μόνη, δυναμένη νά παρουσιασθή ύπό μορφάς διαφό
ρους, ώς ενέργεια π. χ. μηχανική ή ηλεκτρική, ή θερμαντική ή χημική, 
τής μιας μορφής μεταβαλλόμενης είς έτέραν, οίον τής μηχανικής ενερ
γείας είς ήλεκτρικήν, ή, αντιστρόφως, τής ηλεκτρικής ενεργείας είς 
μηχανικήν. Έπί τής τοιαύτης έννοιας, ύφ' ήν έν τή επιστήμη ορίζεται 
ή ενέργεια, στηρίζεται ό τήν βάσιν τής νεωτέρας φυσικής άποτελών 
νόμος τής διατηρήσεως τής ενεργείας, καθ' ον αύτη ούτε γεννάται, ούτε 
άπόλλυται, άλλ' απλώς μεταβάλλει μορφήν. Όπως δέ ολαι τής φυσι
κής αί έφαρμογαί, τοιουτοτρόπως και ή ηλεκτροτεχνική, τό σύνολον 
δηλονότι τών του ηλεκτρισμού εφαρμογών, θεμελιοΰται έπί τοϋ νόμου 
τούτου τής διατηρήσεως τής ενεργείας. Ούτω κατά μεν τήν παραγωγήν 
τής ηλεκτρικής ενεργείας μεταβάλλεται είς τοιαύτην άλλη τις ενεργείας 
μορφή (οίον χημική ενέργεια, θερμότητος ενέργεια, μηχανική ενέργεια), 
κατά δέ τήν έφαρμογήν τής ηλεκτρικής ενεργείας μετατρέπεται αύτη είς 
άλλην τινά μορφήν ενεργείας (οίον είς ένέργειαν θερμότητος, εις ένέρ-
γειαν μηχανικήν, είς ένέργειαν χημικήν). Πραγματευόμενοι διά τούτο 
έν πρώτοις περί τής παραγωγής τής ηλεκτρικής ενεργείας θά περιγρά-
ψωμεν α') τάς γαλβανικάς ή ηλεκτρικός στήλας, δι' ών χημική ενέργεια 
μετατρέπεται είς ένέργειαν ήλεκτρικήν, β') τάς θερμοηλεκτρικάς οτή-
λας, δι' ών ενέργεια θερμότητος μετατρέπεται είς ένέργειαν ήλεκτρικήν, 
και γ ' ) τάς δυναμομηχανας ή ήλεκτροδυναμομηχανάς, δι ' ών μηχανική 
ενέργεια μετατρέπεται είς ένέργειαν ήλεκτρικήν. 

Αι γαλβανικάι ή ηλεκτρικοί στήλαι είναι έκ τών σπουδαιότατων 
πρός παραγωγήν ηλεκτρικής ενεργείας οργάνων, χρησιμοποιούμεναι 
ίδια διά τάς έφαρμογάς έκείνας τοΰ ηλεκτρισμού, δέν απαιτείται 
μεγάλη ισχύς ηλεκτρικής ενεργείας, οίον διά τήν τηλεγραφίαν, τήν 
τηλεφωνίαν, τούς ηλεκτρικούς κώδωνας κ .λ . τ . Οιαδή τις και άν 
είναι ή μορφή γαλβανικής τίνος στήλης, τό έν αύτη παραγόμενον 
ρεύμα είναι προϊόν χημικής ενεργείας, τής αναλύσεως τουτέστι μετάλ
λου ερχομένου είς έπαφήν μεθ' ύγροΰ. 'Εάν έμβαπτίσωμεν δύο μεταλ-
λικάς πλάκας, τήν μέν έκ ψευδαργύρου, τήν δέ έκ χαλκοΰ, έν απο
στάσει τινί άπ' αλλήλων εντός δοχείου περιέχοντος ύδωρ και θειϊκόν 
όξΰ ίσον πρός τό 1/20 τής ποσότητος τοϋ ύδατος, ό ψευδάργυρος θέλει 
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προσβληθή ύπό τοΰ ύγροΰ πολύ ίσχυρότερον παρ' όσον ό χαλκός, έάν δέ 
δι'ενός άγωγοΰ ένώσωμεν τά εκτός τοΰ ύγροΰ άκρα τών δύο πλακών, 
θέλει παραχθή ρεΰμα ηλεκτρικόν έχον διεύθυνσιν έκτος μέν τοΰ ύγροΰ 
άπό τοΰ όλιγώτερον προσβαλλόμενου και επομένως είς ύψηλότερον ήλε-
κτροδυνητικόν ευρισκομένου μετάλλου πρός τό περισσότερον προσβαλλό-
μενον, έντος δε τοΰ ύγροΰ αντιθέτως. Τό ούτως έκ τών δύο διαφόρων 
μεταλλικών πλακών έμβεβαπτισμένων έν ύγρώ άνίσως προσβάλλοντι 
αύτάς καϊ έκ τοΰ άγωγοΰ άποτελούμενον κύκλωμα καλείται 
βολταϊκόν ζευγος ή βολταϊκόν στοιχειον' και δέν παράγει μέν 
έν απλούν τοιούτον βολταϊκον στοιχεϊον σπουδαία φωτεινά. 

θερμαντικά ή φυσιολογικά αποτελέσματα, δύναται έν τοσούτω 

να έπιφέρη άπόκλισιν τής μαγνητικής βελόνης γαλβανομέ-
τρου και να σεση εις λειτουργιαν κωδωνα ηλεκτρικόν, τηλε-
φωνον ή τηλέγραφον, παρέχον ρεύμα ηλεκτρικόν συνεχές, τοΰθ' όπερ 
αποδεικνύει, ότι μεταξύ τών δύο μεταλλικών πλακών υπάρχει έξακο-
λουθητικώς διαφορά τών ήλεκτροδυνητικών. Όνομάζομεν ήλεκτρεγερτι-
κήν δύναμιν τοΰ στοιχείου τήν διαφοράν τών ήλεκτροδυνητικών τήν 
ύπάρχουσαν μεταξύ τών δυο μεταλλικών πλακών πριν αύται τεθώσιν 
είς συγκοινωνίαν. Ή όλιγώτερον ύπό τοΰ ύγροΰ προσβαλλομένη πλαζ 
τοΰ χαλκού, έχουσα ήλεκτροδυνητικόν ύψηλότερον, καλείται θετική πολική 
πλαξ και τό έκτος τοΰ ύγροΰ άκρον αυτής θετικος πόλος, ή δέ περισσό
τερον ύπό τοΰ ύγροΰ προσβαλλομένη πλάξ τοΰ ψευδαργύρου, έχουσα 
ήλεκτροδυνητικόν χαμηλότερον, καλείται αρνητική πολική πλάξ και τό 
έκτος τοΰ ύγροΰ άκρον αυτής αρνητικός πόλος" τό συνδέον τούς δύο 
πόλους έξωτερικάν σύρμα ονομάζεται αγωγός ή ροηφόρος' έφ'οσον 
υπάρχει ό σύνδεσμος ούτος, λέγομεν ότι τό κύκλωμα είναι κλειστόν, έάν 
δέ τουναντίον οί δύο πόλοι δέν ένώνται πρός αλλήλους, λέγομεν οτι τό 
κύκλωμα είναι άνοικτόν ή διακεκομμένον' εΰνόητον ότι διά τής λέξεως 
κύκλωμα έννοούμεν ενταύθα τό σύνολον τών πλακών, τοΰ ύγροΰ και 
τοΰ άγωγοΰ" σημειωτέον προσέτι οτι τάς αύτάς λέξεις (πόλοι, αγωγός, 
κύκλωμα) μεταχειριζόμεθα και διά πάντα τά άλλα όργανα τά παρά
γοντα ήλεκτρικήν ένέργειαν. 

'Εάν εις τ ι τοΰ άγωγοΰ μέρος παρενθέσωμεν γαλβανόμετρον, παρα-
τηροΰμεν οτι χρόνον τινά μετά τήν κλεϊσιν τοΰ κυκλώματος ή άπόκλι-
σις τής βελόνης τοϋ γαλβανομέτρου είναι μικρότερα, τοΰθ' οπερ αποδει
κνύει ότι ή έντασις τοΰ διά τοΰ κυκλώματος κυκλοφορούντος ήλεκτρικοΰ 
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ρεύματος έλαττοΰται - τής ελαττώσεως ταύτης δύο είναι τά αίτια, πρώ
τον μεν ή έξασθένισις τοΰ ύγροΰ, δεύτερον δέ τό φαινόμενον τής λεγο
μένης πολώσεως' ή επιφάνεια τουτέστι τής θετικής πλακός (τοΰ χαλ-
κοΰ) καλύπτεται μικρόν κατά μικρόν ύπό φυσαλίδων υδρογόνου, όπερ 
εκλύεται έάν ό χρησιμοποιούμενος ψευδάργυρος δέν είναι χημικώς καθα
ρός" ούτω δέ παράγεται δευτερεϋον ρεύμα έχον διεύθυνσιν άντίθετον τοΰ 
κυρίου ρεύματος, ήτοι βαίνον έκ τοΰ στρώματος τούτου τών έπί τοΰ 
χαλκοΰ έπικαθημενων φυσαλίδων τοΰ υδρογόνου πρός τήν πλάκα τοΰ 
ψευδαργύρου" σχηματίζεται τουτέστιν έκ του υδρογόνου, τοΰ ύγροΰ καϊ 
τοΰ ψευδαργύρου βολταϊκόν στοιχεϊον άντίθετον μετά αντιθέτου ήλε-
κτρεγερτικής (αντηλεκτρεγερτικής) δυνάμεως. Καλείται εκπόλωσις ή 
έξουδετέρωσις τοΰ δευτερεύοντος τούτου ρεύματος, όπως άποκαταστή 
τό ύπό τοΰ βολταϊκοΰ στοιχείου παραγόμενον ρεύμα ίσοεντατικάν και 
διαρκές1 ή έκπόλωσις δέ αύτη επιτυγχάνεται μέν και διά μηχανικού 
μέσου, άλλ' εις τάς περισσοτέρας και μάλλον έν χρήσει γαλβανικάς στή-
λας κατορθοΰται διά χημικής όδοΰ, ίδια διά τής προσθήκης δευτέρου 
τινός ύγροΰ, τοΰ ονομαζόμενου εκπολωτικου. Πρός χωρισμόν τών δύο 
υγρών, του ενεργού και τοΰ εκπολωτικου, χρησιμοποιούνται έν πολλαίς 
τών στηλών διαφράγματα πορώδη, άτινα όμως παρέχουσί τινα μειονε
κτήματα, αυξάνοντα ιδία τήν εσωτερικήν τοΰ ρεύματος άντίστασιν και 
άπαιτοΰντα έπιμεμελημένην κατασκευήν, όπως άφ' ενός μέν παρεμπο-
δίζηται ή άνάμιξις τών υγρών, άφ' έτερου δέ άφίηται ελευθέρα ή διά 
τών πόρων αυτών κυκλοφορία τοΰ ρεύματος. Ό δέ έν άπάσαις σχεδόν 
ταϊς ήλεκτρικαΐς στήλαις χρησιμοποιούμενος αγοραίος ψευδάργυρος ίνα 
μή προσβάλληται ύπό τοΰ ένεργοΰ ύγροΰ και όταν τό κύκλωμα είναι 
διακεκομμένον — τούθ' οπερ δέν συμβαίνει εις τόν χημικώς καθαρόν 
ψευδάργυρον—, υποβάλλεται εις τήν λεγομένην άμαλγάμωοιν ή εφυ-
δραργυρωσιν, καλυπτόμενης τής εξωτερικής αύτοΰ επιφανείας διά δια
λύσεως π. χ. υδραργύρου έν θειϊκώ ή ύδροχλωρικώ όξεϊ. 

Ή ταξινόμησις τών διαφόρων ηλεκτρικών στηλών γίνεται αναλόγως 
τοΰ άριθμοΰ τών χρησιμοποιουμένων υγρών και τοΰ τρόπου τής έκπο-
λώσεως. Ή πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τάς μεθ' ενός ύγροΰ και 
άνευ έκπολώσεως στήλας μή εύρισκομένας πλέον έν χρήσει, οίον τοΰ 
V o l t a . Ή δευτέρα κατηγορία περιλαμβάνει τάς μεθ'ενός μέν ύγροΰ, 
άλλά διά τρόπου μή χημικοΰ ατελώς έκπολουμένας, οίον τήν στήλην 
τοΰ Wol las ton και τήν στήλην τοΰ M u n c h , έχουσας άμφοτέρας τήν 

ι 

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 19 

θετικήν πλάκα μέ μεγάλην έπιφάνειαν, τήν στήλην τοϋ S m e e , τοΰ 
E b n e r και τοϋ Ma iche , άπάσας εύρισκομένας σήμερον εις άχρηστίαν. 
Ή τρίτη τέλος κατηγορία περιλαμβάνει τάς έν μεγάλη χρήσει στήλας, 
έν αίς ή έκπόλωσις κατορθοΰται διά χημικοΰ μέσου- αί στήλαι αύται 
εχουσιν έν ή δύο ύγρά και χρησιμεύουσιν εις διαφόρους τής ηλεκτρο
τεχνικής έφαρμογάς, έν αίς δέν απαιτείται μεγάλη ισχύς τής ηλεκτρι
κής ενεργείας, εκάστη δέ προσιδιάζει εις ώρισμένον σκοπόν. Λεπτομερή 
περιγραφήν τής κατασκευής τών στηλών δέν επιτρέπει ήμίν ενταύθα ό 
χώρος- δημοσιεύομεν διά τούτο τον έπόμενον πίνακα περιέχοντα τάς 
σπουδαιοτέρας τών γαλβανικών στηλών, τήν φύσιν τών μετάλλων και 
τών υγρών εκάστης, καθώς και τήν εις βολτ 1 ήλεκτρεγερτικήν αυτών 
δύναμιν : 

1 Έν έτερα μελέτη θά όμιλήσωμεν περί τών λεγομένων ηλεκτρικών μονά
δων. Ενταϋθα σημειοϋμεν απλώς ότι το μέν βολτ είναι ή πρακτική διεθνής 
μονάς τής ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως, τό αμπέρ ή τής εντάσεως τοϋ ρεύματος, 
τό βατ ή τής ισχύος τής ηλεκτρικής ενεργείας και τό ώμ ή τής αντιστάσεως. 
Πλην τούτων ύπάρχουσι και ετεραί τίνες διεθνείς πρακτικαι ηλεκτρικάι μονά
δες, οίον ή τής ήλεκτροχωρητικότητος ονομαζόμενη φαράδ, ή τής ηλεκτρικής 
ποσότητος ονομαζόμενη κουλόμβ, ή τής ηλεκτρικής αγωγιμότητος όνομαζομένη 
μώ (ήτοι ή λέξις ώμ γραφομένη αντιστρόφως) και ή τοϋ συντελεστοϋ τής επα
γωγής ονομαζόμενη χανρυ. Πασαι αύται αί ήλεκτρικαί μονάδες άποτελοϋσι τό 
λεγόμενον διεθνές πρακτικον συστημα ηλεκτρικών μονάδων, οπερ καθωρίσθη επι
σήμως κατά τά διάφορα συνελθόντα διεθνή ηλεκτρικά συνέδρια (τό πρώτον έν 
Παρισίοις κατά τό 1881, τό τελευταϊον επίσης έν Παρισίοις κατά τήν διεθνή 
έκθεσιν τοϋ 1900). Αί πρακτικαι ήλεκτρικαί μονάδες άποτελοϋσι δεκαδικά πολ
λαπλάσια ή ύποπολλαπλάσια τών λεγομένων απολύτων ηλεκτρικών μονάδων 
απόλυτα δέ συστήματα ήλεκτρικών μονάδων ύπάρχουσι δύο, τό ήλεκτροστατικόν 
και τό ηλεκτρομαγνητικον, στηριζόμενα αμφότερα έπί τοϋ λεγομένου απολύτου 
μετρικού συστήματος ή και συστήματος c . g . s . (centimetre-grammo-seconde). 
Εν τώ απολύτω συστήματι πασαι αϊ μονάδες (μηχανικαί, γεωμετρικάι ή φυσι-

και) στηρίζονται έπί τών τριών θεμελιωδών μονάδων τοϋ έκατοστομέτρου, τοΰ 
γραμμαρίου και τοϋ δευτερολέπτου. 
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ΠολλάΙ τών ανωτέρω μνημονευομένων στηλών ύποστασαι εν τη κατα

σκευή αυτών μεταρρυθμίσεις παρουσιάζονται έν τή πράξει υπό άλλα ονό

ματα, οίον αι στήλαι C a l l a u d , Minotto και Me id inger , αίτινες είσι 

τροποποιήσεις της στήλης Dan ie l l ' ή του Me id inger μάλιστα χρη

σιμοποιείται συνηθέστατα έν τοις έπιστημονικοϊς έργαστηρίοις δι' ακρι

βείς ήλεκτρικάς μετρήσεις. Η στήλη C a r r e δύναται να παράσχη ρεύμα 

σταθερόν 3 άμπέρ διαρκείας 210 ωρών (8 ήμερων και 18 ωρών) μέ 

άπόδοσιν ήλεκτρικήν 76 τοις εκατόν. Της στήλης G r o v e , ήτις ού μόνον 

αρκούντως ύψηλήν ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν κέκτηται, αλλά και αντί-

στασιν έσωτερικήν έλαχιστην παρεχει, μεταρρυθμίσεις εϊσϊν αί στήλαι 

T o m m a s e i , d ' A r s o n v a l και R u h m k o r f , όμοια δέ πολύ πρός τον 

τύπον αυτής και ή έν μεγάλη χρήσει στήλη 

του B u n s e n , της όποιας την μορφήν δείκνυσι 

τό παρατιθεμενον σxεδιογράφημα. Πρός ταύ-

την πάλιν πολύ όμοια, διαφέρουσα δέ κατά 

την φύσιν τών υγρών, τυγχάνει ή στήλη P o g -

gendorff , της οποίας εις τύπος είναι έν χρή

σει έν τώ πολεμικώ ναυτικώ πρός άνάφλεξιν 

τών τορπιλλών, έτερος δέ (στήλη Radiquet) 

διά μικράν έγκατάστασιν ηλεκτρικού φωτός. 

Στήλαι μετά διχρωμικοϋ καλίου πλήν τών 

άνωτερω σημειωθεισών του Grenet και του T r o u v e ΰπάρχουσι πλειό-

τεραι, οίον τοΰ P e r r e u r - L l o y d , τοϋ D u l a u r i e r , του Mi l l ion 

κ.λ.π. Ή στήλη τοϋ R e n a r d είναι ή έλαφροτερα, άλλά συγχρόνως 

καϊ ή παρέχουσα την περισσοτεραν ήλεκτρικήν ένεργειαν, καθ'όσον 15 

λίτραι ύγροϋ χλωροχρωμίου παρεχουσι 736 βάτ. Μεταξύ τών στηλών 

αί όποϊαι μόνον κατά βραχείας περιόδους τίθενται έν λειτουργία διακρί

νεται ή τοϋ L e c l a n c h e , της οποίας ΰπάρχουσι πλειότεροι επίσης τύποι, 

μεταξϋ δέ τών τύπων τούτων καί τίνες λεγόμεναι ξηραι στήλαι, οίον 

τοϋ L e c l a n c h e - B a r b i e r , έν αίς δηλονότι τό ΰγρόν κατασκευάζεται 

έν είδει πλακοϋντος, αναλόγως πρός τήν κλασσικήν ξηράν στήλην τοϋ 

Z a m b o n i . Έν γένει δέ προκείμενου περί της κατά τάς διαφόρους 

άνάγκας χρησιμοποιήσεως τών καταλληλότερων στηλών σημειοΰμεν οτι 

οσάκις εχομεν ανάγκην ρεύματος διαλείποντος μικράς ή μεγάλης εντά

σεως, ή ρεύματος διαρκούς εντάσεως μικράς, χρησιμοποιούμεν τάς στή-

λας L e c l a n c h e , σπανιώτερον δέ τήν τοϋ M a r i e - D a v y . Αί στηλαι 
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L e c l a n c h e έγένοντο γενικώς παραδεκτάι δια τήν τηλεφωνίαν, τους 

ηλεκτρικούς κώδωνας, τά ηλεκτρικά σήματα, τά ηλεκτρικά ωρολόγια, 

τήν χνάφλεξιν αερίων κ.λ.π. Τούναντίον εάν χρειαζώμεθα διαρκή ήλε-

κτρικήν ένεργειαν, Οπως π. χ. διά τό ήλεκτρικόν φώς, χρησιμοποιοΰμεν 

τάς στήλας G r o v e , B u n s e n , de L a l a n d e et C h a p e r o n , τοΰ 

Poggendor f f καϊ τοΰ Rad ique t . Διά τάς ήλεκτρικάς μετρήσεις 

καταλληλοτερα είναι ή στήλη Dan ie l l , πλήν εάν είναι ανάγκη παρα

γωγής ρεύματος έντατικοΰ, συγχρόνως όμως και σταθερού, οπότε 

προτιμώνται αί στήλαι τύπου Poggendor f f . Τέλος έν τή ναυτική, 

διά τήν ύπηρεσίαν ίδια τών τορπιλλών, χρησιμοποιούνται αί στήλαι 

L e c l a n c h e και Poggendor f f . Διά τάς ακριβείς έν τοσούτω έπιστη-

μονικάς παρατηρήσεις και ώς πρότυπα (etalon) τής ήλεκτρεγερτικής 

δυνάμεως χρησιμεύουσι τά λεγόμενα κανονικά στοιχεία, κατασκευαζό

μενα έκ χημικώς καθαρών ουσιών λίαν έπιμεμελημένως- τοιαύτα στοι

χεία είναι κυρίως ιό τοΰ C l a r k , έχον θετικόν πόλον έξ υδραργύρου 

έμβαπτιζομένου εντός θειϊκοΰ υδραργύρου και άρνητικόν πόλον έκ ψευ

δαργύρου έμβαπτιζομένου εντός θειϊκοΰ ψευδαργύρου, και τό έν σχήματι 

Η στοιχεϊον W e s t o n άποτελούμενον έξ υδραργύρου ή έφυδραργυρωμέ-

νου λευκοχρύσου εντός θειϊκοΰ υδραργύρου και έκ κράματος καδμίου 

εντός θειϊκοΰ καδμίου. 

Έν ταϊ , ήλεκτρικαϊς στήλαις ή ήλεκτρεγερτική δύναμις και ή εσω

τερική άντίστασις άποτελοϋσι τά λεγόμενα σταθερα μεγέθη, στήλη δέ 

έχουσα αμετάβλητα τά δύο ταΰτα μεγέθη καλείται άντιπολωτική. Και 

ή μέν ήλεκτρεγερκτική δύναμις εξαρτάται έκ τής φύσεως νών χημικών 

αντιδράσεων, έκ τοΰ βαθμοΰ τής πυκνότητος τών χημικών ουσιών και 

έκ τής θερμοκρασίας αυτών, ουχί δέ και έκ τών διαστάσεων τοΰ στοι

χείου· ή εσωτερική άντίστασις τουναντίον εξαρτάται έκ τής μορφής και 

τών διαστάσεων τοΰ στοιχείου, καθ' όσον έλαττοΰται έάν πλησιάσωσι 

πρός άλλήλας αί δύο πολικάι πλάκες ή έάν αϋξηθή ή επιφάνεια αυτών 

επίσης δέ μεταβάλλεται σύν τή πυκνότητι τών υγρών, έλαττοΰται 

ταχύτατα έλαττουμένης τής θερμότητος και εξαρτάται προσέτι και 

έκ τής εντάσεως τοΰ παραγομένου ρεύματος. Γινώσκοντες τήν ήλε

κτρεγερτικήν δύναμιν είς βολτ στήλης τινός καθώς καϊ τήν όλικήν αυτής 

άντίστασιν (τήν τε έσωτερικήν και τήν τοΰ έξωτερικοΰ άγωγοΰ) είς ώμ, 

δυνάμεθα δι' απλής διαιρέσεως συμφώνως τω νόμω τοΰ O h m νά εύρωμεν 

τήν είς αμπέρ έντασιν τοΰ παραγομένου ρεύματος. Πολλαπλασιάζοντες δε 
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τήν ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν έπϊ τήν εντασιν εύρίσκομεν τήν ίσχύν τής 

ηλεκτρικής ενεργείας είς βάτ ή ωφέλιμος έν τοσούτω ισχύς, ήτοι ή έν τή 

πράξει παρεχομένη, είναι ή έν τω έξωτερικώ κυκλώματι παραγόμενη, τό 

πηλίκον δέ τής ωφελίμου διά τής ολικής ισχύος παρέχει τήν λεγομένην άπό-

δοσιν τής στήλης, ίσουμένην πρός τό πηλίκον ε/Ε, ήτοι τό πηλίκον τής 

μεταξύ τών πόλων διαφοράς τών ήλεκτροδυνητικών διά τής ολικής ήλε

κτρεγερτικής δυνάμεως. Έν τή πράξει συνήθως λαμβάνεται άντίστασις 

τοΰ έξωτερικοΰ κυκλώματος ϊση πρός τήν έσωτερικήν τής στήλης άντί

στασιν, διότι τότε ή ωφέλιμος ισχύς τής ηλεκτρικής ενεργείας ευρίσκεται 

έν τω μεγίστω αυτής. 

Έάν δέ ύπάρχωσι πλειότεραι ήλεκτρικαί στήλαι, ή πρός άλλήλας 

σύζευξις αυτών γίνεται κατά τρεις διαφόρους τρόπους, υποτιθεμένου 

ότι πάσαι — εστω ν τόν αριθμόν — είσί πρός άλλήλας όμοιαι, ήτοι 

εχουσιν έκαστη Ε ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν και r έσωτερικήν άντί

στασιν : 1) Σύζευξις έν σειρά ή έν τάσει, έάν ό αρνητικός πόλος τοΰ 

πρώτου στοιχείου ένώται μετά τοΰ θετικοΰ πόλου τοΰ δευτέρου στοιχείου, 

ό αρνητικός πόλος τοΰ δευτέρου μετά τοΰ θετικοΰ τοΰ τρίτου και ούτω 

καθ' έξης (ώς παρίστησι τό άνώτερον τών παρατιθεμένων διαγραμ

μάτων)· είναι φανερόν ότι έν τή περιπτώσει ταύτη αί ήλεκτρεγερτικαί 

δυνάμεις και αί έσωτερικαί αντι

στάσεις προστίθενται, ούτως ώστε 

τά ν στοιχεία εχουσιν ήλεκτρεγερ

τικήν δύναμιν Εν και έσωτερικήν 

άντίστασιν r v έάν καλέσωμεν R 

τήν έξωτερικήν άντίστασιν, είναι 

φανερόν οτι ή έντασις I τοΰ παραγομένου ρεύματος έσται κατά τόν νόμον 

νΕ 
τοΰ O h m I = —" επειδή δέ τοΰ ενός μόνον στοιχείου ή έντασις 

Ε νr+R' είναι ---------- έπεται οτι την κατα σειράν συ,ευςιν προτιμωμεν όταν r+R' 

πρέπη νά ύπερνικηθή μεγάλη τοΰ εξωτερικού κυκλώματος άντίστασις. 

2) Σύζευξις έν ποσότητι ή κατ' έπιφάνειαν, όταν όλοι οί θετικοί πόλοι 

συνενώνται πρός αλλήλους καθώς και Ολοι οί αρνητικοί πόλοι (παράβαλε 

τό κατώτερον τών παρατιθεμένων διαγραμμάτων), ούτω δέ ή ήλε

κτρεγερτική δύναμις τοΰ συνόλου τών στοιχείων είναι ϊση προς τήν 
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ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν τοΰ ενός εξ αυτών- ή έντασις τοΰ ρεύ-

Ε 

ματος κατα την περίστασιν ταύτην είναι ίση πρός επειδή 

r/v + R 

δέ τόν τρόπον τοΰτον τής συζεύξεως μεταχειριζόμεθα όταν έχωμεν έξωτερικήν άντίστασιν έλαχίστην έν συγκρίσει πρός τήν έσωτερικήν, και επομένως δυνάμεθα νά μή ύπολογίσωμεν τήν άξίαν τοΰ 

Ε 
R, ό ανωτέρω τύπος τής εντάσεως γίνεται ίσος πρός τόν I = — ή 
r 
-----
v 

I =vE / r, όστις δεικνύει ότι έν τή περιπτώσει ταύτη ή έντασις τοΰ ρεύματος είναι ανάλογος σχεδόν τοΰ αριθμού τών στοιχείων. 3) Σύνθετος 

σύζευξις, όταν σχηματίζωνται συμπλέγματα ών 
εκαστον έξ ίσου άριθμοΰ εν σειρά συζευγνυμένων 
στοιχείων, πάντα δέ ταΰτα τά συμπλέγματα 
συνενοΰνται εν ποσότητι. Έ κ τών παρατιθεμένων 
διαγραμμάτων τό μέν άνώτερον παρουσιάζει 2 
συμπλέγματα έν ποσότητι συνενούμενα, ών εκα
στον έκ 4 στηλών συζευγνυμένων πρός άλλήλας έν 
σειρά- τό δέ κατώτερον παρουσιάζει 4 συμπλέγ
ματα έν ποσότητι, ών εκαστον περιλαμβάνει άνά 

2 στήλας συζευγνυμένας έν σειρά. Σημειωτέον ότι διά τήν εύκολον 
μεταβολήν τοΰ ενός είδους τής συζεύξεως είς τό έτερον κατεσκευάσθησαν 
όργανα ιδιαίτερα καλούμενα συζευκτήρες. 

Ηρμηνεύσαμεν ανωτέρω τό φαινόμενον τής γαλβανικής πολώσεως, 
παρατηρηθείσης τό πρώτον ύπό τοΰ Hitter (1803) και συνισταμένης 
είς τήν παραγωγήν ρεύματος δευτερεύοντος, αντιθέτου τοΰ κυρίου ρεύ
ματος, ένεκα τοΰ έκ φυσαλίδων υδρογόνου στρώματος τοΰ έπικα-
θημένου έπί τής θετικής πλακός- εϊδομεν επίσης ότι διά τό παραγό-
μενον έν γαλβανική στήλη ρεΰμα τό φαινόμενον τής πολώσεως είναι 
βλάβης πρόξενον, οτι δέ έν ταΐς τελειοτέραις στήλαις διά διαφόρων 
έκπολωτικών μέσων επιζητείται ή έκτόπισις. Έν τοσούτω κατωρ-
θώθη ή χρησιμοποίησις τοΰ δευτερεύοντος τούτου έπί τών πεπολωμε'-
νων πλακών ρεύματος, τά δέ πρός τούτο χρησιμεύοντα όργανα ώνο-
μάσθησαν πεφορτισμέναι ή δευτερευουσαι στήλαι, διότι ταΰτα προη
γουμένως φορτίζονται δ ι ' άλλης τινός ηλεκτρικής πηγής μέχρις ού 
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τό φαινόμενον τής πολώσεως φθάση εις τό μέγιστον αύτοΰ σημεϊον, 
οπότε διακόπτεται ή φόρτωσις αυτών τά ούτω πεφορτισμένα στοι
χεία εκλήθησαν και ηλεκτρικοί συλλεκτήρες ή ταμιεΐα ηλεκτρικής (accu-
mulateurs) , διότι δύνανται έκφορτιζόμενα νά παράσχωσι ρεύμα ηλε
κτρικόν, οπερ έστί έν μεγαλύτερα κλίμακι αυτό τούτο τό έν ταΐς γαλ-
βανικαϊς στήλαις παρατηρούμενον ένεκα τής πολώσεως δευτερεύον ρεΰμα. 
Τών ηλεκτρικών συλλεκτήρων τήν έφεύρεσιν όφείλομεν είς τόν γάλλον 
P lan to (1800), Οστις μετεχειρίσθη δι ' αμφότερους τούς πόλους δευ
τερεύοντος στοιχείου πλάκας έκ μολύβδου, αίτινες χωρίζονται άπ' αλλή
λων δι' ουσίας απομονωτικής και εμβαπτίζονται εντός δοχείου περιέ
χοντος ήραιωμένον θειίκόν όξύ. Τ ά άκρα τών πλακών τούτων συν
δέονται δι ' αγωγών πρός τούς πόλους άλλης τινός ηλεκτρικής πηγής, 
οίον στήλης γαλβανικής ή δυναμομηχανής - λέγομεν τότε οτι αί πλάκες 
σχηματίζονται, διότι έπί μέν τής θετικής έπικάθηται ύπεροξείδιον μολύβ
δου ένώ τό έπί τής αρνητικής ύδρογόνον μεταβάλλει αυτήν εις σπογ
γώδη μόλυβδον ούτω τό στοιχεΐον είναι πεφορτισμένον και δύναται 
μετά τήν διακοπήν τοΰ φορτίζοντος ρεύματος, έάν ένωθώσιν οί δύο του 
πόλοι, νά παραγάγη ρεΰμα (εκφόρτωσις), μέχρις οΰ αί δύο πλάκες 
αναχθώσιν είς την προτέραν των μορφήν. Εννοείται οτι τά όργανα 
ταύτα είσι τελειότερα, έάν αί έπιφάνειαι τών πλακών είναι μεγαλύτεραι 
και έάν χρησιμοποιώνται δ'σον ένεστι περισσότερα στοιχεία, τά όποΐν. 
y.y.'y. μέν τήν φόρτωσιν δύνανται νά συνδέωνται έν ποσότητι, οπως χρη-
σιμοποιήται σχετικώς μικρά ήλεκτρεγερτική δύναμις, κατά δέ τήν 
έκφόρτωσιν έν σειρά, ίνα ή παρεχομένη ήλεκτρεγερτική δύναμις ή μεγα
λύτερα. Είς τάς μεγάλας έν τοσούτω εγκαταστάσεις πρός φόρτωσιν 
χρησιμοποιείται τό ηλεκτρικόν ρεΰμα τό ύπό δυναμομηχανής παραγό-
μενον, συζευγνυμένης μετά τών συλλεκτήρων μέχρι τελείας αυτών φορ
τώσεως. Ώ ς ευκόλως παρατηρεί τις ή σπουδαιότης τών ηλεκτρικών 
συλλεκτήρων είναι μεγίστη, διότι δι'αυτών δυνάμεθα νά έχωμεν πρόχει-
ρον ήλεκτρικήν ένέργειαν, επειδή δέ δύνανται νά κατασκευασθώσι και 
φορητοί τοιούτοι, ή χρησιμοποίησις αυτών διά διαφόρους τής ήλεκτρο-
τεχνικής άνάγκας έπεξετάθη έπί πολύ, θέλει δέ αναμφιβόλως έν τώ 
μέλλοντι καταστή γενικωτάτη, έάν αί ύπό πολλών ειδικών ανδρών 
καταβαλλόμεναι προσπάθειαι πρός τελειοποίησιν αυτών στεφθώσιν ύπό 
επιτυχίας" ή τελειοποίησις αύτη σκοπεΐ τήν κατασκευήν συλλεκτή
ρων ηλεκτρικών οσον ένεστι μικρότερων κατά τάς διαστάσεις, έλαφρο-
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τέρων κατά τό βάρος, εύωνοτέρων κατά τήν τιμήν και περιεκτικωτέ-

ρων κατά τήν ποσότητα έναποταμιευομένης ηλεκτρικής. Έξοικονόμησιν 

βάρους καϊ χώρου, λειτουργίαν δε τελείαν και άκίνδυνον άπαιτούσιν ίδια 

οί έν τοις αύτοκινήτοις και τοις τροχιοδρομοις χρησιμοποιούμενοι συλ-

λεκτήρες. Ή κυριωτέρα εφαρμογή τών οργάνων τούτων επετεύχθη έν 

ταϊς μικραϊς ήλεκτρικαϊς έγκαταστάσεσι και έν τοις κεντρικοϊς έκείνοις 

ήλεκτρικοϊς σταθμοϊς, έν οίς παράγεται ρεύμα συνεχές (courant 

c o n t i n u , G l e i c h s t r o m ) , ώς θά ϊδωμεν παρακατιόντες. 

Θερμοηλεκτρικάι στήλαι. Ή κατασκευή τών θερμοηλεκτρικών στη

λών, δι ' ων σκοπεϊται ή άπ' ευθείας μετατροπή τής θερμαντικής ενερ

γείας είς ένέργειαν ήλεκτρικήν, στηρίζεται έπί τής διά τής θερμότητος 

παραγωγής τοΰ λεγομένου θερμοηλεκτρικοϋ ρεύματος ή απλώς θερμορ-

ρεύματος (Seebeck, 1821). Έάν συγκολλήσωμεν ή απλώς θέσωμεν είς 

έπαφήν δύο μέταλλα, οίον χαλκόν και άντιμόνιον, εις δύο σημεία, και 

θερμάνωμεν ή ψύξωμεν τό εν τής επαφής σημεϊον, έκ τής διαφοράς τής 

θερμοκρασίας έν τοις δύο τούτοις σημείοις παράγεται διαφορά τών ήλε-

κτροδυνητικών, έάν δέ τά μέταλλα εύρίσκωνται έν κυκλώματι, ρεΰμα 

ήλεκτρικόν ρέει είς τήν θερμοτέραν τής επαφής θέσιν άπό τοΰ χαλκοΰ 

πρός τό άντιμόνιον.Έάν κατά τόν αυτόν τρόπον δοκιμάσωμεν τά διάφορα 

μέταλλα θά εύρωμεν μίαν σειράν θερμοηλεκτρικής τάσεως, έχουσαν ώς 

έξης : βισμούθιον — νικέλιον — υδράργυρος —λευκόχρυσος — μόλυβδος— 

χαλκός — χρυσός — άργυρος — ψευδάργυρος — σίδηρος — άντιμόνιον. Τό 

παραγόμενον τουτέστιν ήλεκτρικόν ρεΰμα μεταβαίνει είς τήν θερμοτέραν 

τής επαφής θέσιν άπό τοΰ έν προηγουμένη βαθμίδι πρός τό έν επομένη 

βαθμίδι κείμενον μέταλλον. Μέταλλα τινα θειοΰχα και άρσενικοΰχα, 

καθώς και τινα οξείδια χαλκοΰ, αρσενικού, μολύβδου κ.λ.π., τοποθε

τούνται έν τή σειρά έν βαθμίδι ανωτέρα ακόμη τοΰ βισμούθιου, ενώ 

κράμα δύο μερών αντιμονίου και ενός μέρους κασσιτέρου υστερεί και 

αύτοΰ τοΰ τελευταίου έν τή σειρά αντιμονίου. Έάν εις δύο θερμοηλε

κτρικά κυκλώματα αποτελούμενα έκ διαφόρων μετάλλων ύπάρχη ή 

αυτή διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ τών δύο επαφής θέσεων, τότε 

μεγαλυτέραν διαφοράν ήλεκτροδυνητικών, ήτοι μεγαλυτέραν ήλεκτρε

γερτικήν δύναμιν, δεικνύει τό κύκλωμα έκεϊνο, έν ω τά αποτελούντα 

αυτό μέταλλα άπέχουσιν έν τη σειρά πλειότερον άπ' αλλήλων. Και διά 

μικράς μέν διαφοράς θερμοκρασίας ή ήλεκτρεγερτική δύναμις είναι ανά

λογος τή διαφορά ταύτη τής θερμοκρασίας· άλλά διά μεγαλυτέρας δια-
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φοράς τής θερμοκρασίας ή ήλεκτρεγερτική δύναμις εξαρτάται έκ τής 
απολύτου θερμοκρασίας, τά δε μέταλλα άλλάσσουσιν ή και άναστρέ-
φουσι τήν έν τή σειρά θέσιν αυτών, έάν συμβή ώστε έν τινι ώρισμένη 
θερμοκρασία, τή τοΰ λεγομένου ουδετέρου σημείου, ή ήλεκτρεγερτική 
δύναμις νά είναι ίση τώ μηδενί. Καλείται άνοικτον θερμοηλεκτρικον 
στοιχεϊον τό άποτελούμενον έκ δύο μετάλλων κατά τό εν μόνον αυτών 
άκρον εφαπτόμενων αλλήλων το στοιχεϊον τούτο κλείεται έάν τά μή 
εφαπτόμενα πρός άλληλα άκρα συνδεθώσι δι ' ενός άγωγοΰ. Έν τή 
περιπτώσει ταύτη ή ήλεκτρεγερτική δύναμις αυξάνεται έάν πλειότερα 
στοιχεία συνδεθώσι κατά τόν τρόπον βολταϊκής συστοιχίας είς θερ-
μοηλεκτρικήν στήλην (Nob i l i , 1831 ). Πλειότερα μεταλλικά ελά
σματα, μεταξύ τών όποιων εναποτίθενται απομονωτικάι οΰσίαι, ένού-
μενα είς δέσμην ούτως ώστε τά δύο των άκρα νά ένώνται δ ι ' άγω
γοΰ, άποτελοϋσι τόν λεγόμενον θερμοπολλαπλασιαστήν (Mel loni 1841), 
δι ' ού και ελαχίστης θερμότητος παραγωγή δύναται νά έξετασθή. Είς 
μεγαλυτέρας θερμοηλεκτρικάς στήλας, χρησιμεύουσας πρός παραγωγήν 
ηλεκτρικής ενεργείας, ή μία σειρά τών σημείων επαφής θερμαίνεται διά 
τής φλογός αερίου. Τοιαΰται θερμοηλεκτρικαί στήλαι είσιν αί τοΰ M a r -
cus , 1864, N o e , 1870, Rebizek , C l a m o n d , C h a u d r o n , G u l -
cher . Έν τή στήλη Noe τά θετικά ηλεκτρόδια αποτελούνται έκ ράβ
δων κράματος αντιμονίου και κασσιτέρου, τά δέ αρνητικά έκ συρμάτων 
νεαργύρου" έκαστον στοιχεϊον τής στήλης ταύτης έχει ήλεκτρεγερτικήν 
δύναμιν ϊσην 0,06 βόλτ. Τής στήλης Νoe μεταρρύθμισις τυγχάνει ή 
στήλη Rebizek, έν ή ώς άρνητικόν μέταλλον χρησιμοποιείται κράμα 
ίδιαίτερον έκαστον στοιχεϊον αυτής έχει ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν περί
που 0,1 βόλτ, στήλη δέ 50 στοιχείων 4,3 βόλτ. Ή τοΰ C l a m o n d 
αποτελείται άπό ελάσματα σιδήρου και άπό κράμα ψευδαργύρου μετ' 
αντιμονίου, ή βισμούθιου μετ' αντιμονίου. Ή στήλη C h a u d r o n κατα
σκευάζεται καθ' όμοιον τή προηγουμένη τρόπον, παρέχει όμως δι' έκα
στον στοιχεϊον 0,06 βόλτ ήλεκτρεγερτικήν δύναμη, ένω ή τοΰ C l a 
mond μόνον 0,02 βόλτ. Ή νεωτέρα τέλος όλων τοΰ G u l c h e r διά 
θετικά μέν ηλεκτρόδια έχει λεπτότατους σωληνίσκους χημικώς καθαρού 
νικελίου, διά αρνητικά δέ ηλεκτρόδια κυλινδρικάς ράβδους κράματος 
περιέχοντος άντιμόνιον τής στήλης ταύτης ύπάρχουσι τρεις τύποι, τών 
26 στοιχείων μέ 1,5 βόλτ και 0,25 ώμ, τών 50 στοιχείων με 3 βόλτ 
και 0,5 ώμ και τών 66 στοιχείων μέ 4 βόλτ ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν 
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και 0,65 ώμ άντίστασιν ή μεγαλύτερα παροχή είναι 3 αμπέρ καϊ ή 

κατανάλωσις αερίου καθ' ώραν 70 λίτραι διά τον μικρότερον τύπον, 

130 λίτραι διά τον μεσαίον τύπον και 170 λίτραι διά τόν μεγαλύτε-

ρον τύπον. Έάν λάβωμεν ύπ' όψιν τήν παροχήν τής στήλης G u l c h e r 

θεωρούμενης ώς μιας τών άριστων θερμοηλεκτρικών στηλών, θέλομεν 

παρατηρήσει οτι ή δι' αυτών παρεχομένη ηλεκτρική ενέργεια απέχει 

πολυ από τοΰ νά ίκανοποιή τάς πλειοτερας τών αναγκών τής ηλεκτρο

τεχνικής, χρησιμοποιούμενη έν μικρώ μόνον βαθμώ εις τήν γαλβανο-

πλαστικήν. Ούτως υπολογίζεται οτι ή στήλη C h a u d r o n δαπάνα 36 

μέτρα κυβικά αερίου πρός παραγωγήν ενεργείας ενός ίππου, ένώ τήν 

αυτήν ένέργειαν παρέχει γαζομηχανή δαπανώσα 700 μόνον λίτρας. 

Και έν τοσούτω ή έξεύρεσις τρόπου πρός μετατροπήν άπ' ευθείας ολης 

τής παρεχομένης θερμαντικής ενεργείας είς ένέργειαν ήλεκτρικήν θά 

ήδύνατο νά λύση εν τών σπουδαιότερων τής ηλεκτροτεχνικής ζητημά

των, τής παραγωγής τουτέστιν ηλεκτρικής ενεργείας ευώνου' τό πρό

βλημα τούτο, γνωστόν έν τή επιστήμη ύπό τό όνομα ηλεκτρισμός άπ' 

ευθείας εκ τών ανθράκων άπησχόλησε και απασχολεί πολλούς τών 

ειδικών ήλεκτροδιφών, ίσως δέ τό μέλλον επιφυλάσσει ήμϊν και αυτού 

τήν λύσιν, όποτε ή παραγωγή τής ηλεκτρικής ενεργείας ίσται ευωνο-

τάτη και ή εφαρμογή επομένως και χρησιμοποίησις αυτής μείζων και 

καρποφορωτέρα. Έπί τού παρόντος τά τελειότερα πρός παραγωγήν 

ηλεκτρικής ενεργείας όργανα τυγχάνουσιν αί δυναμομηχαναί, περί ων 

εσται ήμϊν έν τοις κατόπιν ό λόγος. 

[Επεται συνέχεια] Ε Π Α Μ . Θ . ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Ι Ε Π Ο Σ 

Ε Ν Τ Ω ι Β Ι Ω ι TOΥ Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ 

Αί ειδήσεις περί τοΰ βίου τοΰ Πλάτωνος πάνυ μέν άφθονοΰσιν, άλλά 

πρό τής βασάνου ελέγχονται ώς λίαν άνισου ιστορικής άξιας. Διά τής 

έπισκοπήσεως τών πηγών τούτων δέν θέλω νά καταπονήσω τούς άνα-

γνώστας, άλλά θέλω περιορισθή έν τή παρατηρήσει ότι σπανίζουσιν 

ίκανώς αί έκ τών εγγύς τώ Πλάτωνι χρόνων, οτι δέ ό ρους τής παρα

δόσεως, ώς συμβαίνει και παρά τώ Πυθαγόρα, λίαν έπαισθητώς αυξά

νεται οσω μάλλον άπομακρυνόμεθα άπ' εκείνων, ούτως ώστε κατά τήν 

άνανέωσιν τοΰ Πλατωνισμοΰ έν τή ύστερον άρχαιότητι ό τού Π λ ά 

τωνος βίος κατήντησε τέλος είδος διηγήματος αναμεμιγμένου μετά πολ

λών μύθων και θρύλων. Κατά τόν τρόπον τοΰτον έγράφη ό βίος τοΰ 

ανδρός ύπό τοΰ Όλυμπιοδώρου και έκτενέστερον έτι ύπό άγνωστου 

τινός. Οί νεώτεροι έπραγματεύθησαν τά κατά τήν παράδοσιν ταύτην 

διαφοροτρόπως και οί μέν αρχαιότεροι τούτων οί γράψαντες περί τοΰ βίου 

και τής φιλοσοφίας τοΰ Πλάτωνος παραδέχονται μετ ' αφελούς ευπι

στίας πάσας τάς ειδήσεις τών αρχαίων περί τοΰ φιλοσόφου ώς ίστορικάς, 

έξ οίας δήποτε πηγής και άν άπορρέωσιν αύται, ημείς δ' όμως προφα

νώς όφείλομεν νά μή περιορισθώμεν έν τή άπλή έπαναλήψει τής νεοπλα

τωνικής παραδόσεως, άτε μη θελοντες νά καταστώμεν μυθιστοριογρά

φοι. Ή νηφάλια παρατήρησις δέον νά μή δέχηται τήν ποίησιν ώς άλή-

θεϊαν. "Αλλως δέν είναι και πολύ δύσκολον νά όρίσωμεν ακριβώς, όποϊαι 

σχόλαστικαί έριδες και θεολογικάι τάσεις συνέτειναν νά άναμίξωσι τήν 

αρχικώς καθαρωτέραν παράδοσιν περί τοΰ βίου τοΰ ανδρός μετ' εφευρέ

σεων τής φαντασίας έν τοϊς νεοπλατωνικούς χρόνοις, νά χαρακτηρίσωμεν 

δέ ταύτα ώς άπλα επινοήματα και κριτικώς νά άποχωρίσωμεν. Ή κρι

τική ημών δέν πρέπει βεβαίως νά άγάγη ημάς πρός έκείνην τήν ηθικώς 

και επιστημονικώς νοσηράν δυσπιστίαν τών παρόντων χρόνων, ήτις 

κατέπεσεν είς τό άντίθετον άκρον έκλαβοΰσα τήν άλήθειαν ώς ποίημα 
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τής φαντασίας και μοχθήσασα όπως έρμηνεύση τόν όλον βίον τοϋ Π λ ά -
τωνος ώς μΰθον ή ώς έπί σκοπώ γενομένην ποίησιν. Άφοΰ όμως τό 
έργον τής κρίσεως έγκειται έν τούτω, όπως δηλ. άποχωρίση τό ψευδές 
τοΰ άληθοΰς, και ίδιον τή επιστήμη είναι νά άπαλλάττη ημάς τών 
δοξασιών εκείνων, αΐτινες άνευ εξετάσεως αυτών τών πραγμάτων συνή
θως άπορρίπτουσι ταΰτα και σπανιώτερον παραδέχονται, πάντως όμως 
πράττουσι τοΰτο κατά τινας αρχάς όλως ύποκειμενικώς πεπλασμέ-
νας, διά τούτο ήμεϊς οφείλομεν και έν τή ύποτυπώσει τοΰ πλατωνικού 
βίου νά άποβλέψωμεν πρός τόν σκοπόν νά διατηρήσωμεν τήν ασφαλή 
παλαιοτέραν παράδοσιν ώς πυρήνα πραγματικής αληθείας και μόνον 
τάς μεταγενεστέρας προσθήκας, τάς όντως ώς μή γνήσιας άναγνωρι-
ζομένας, νά έγκαταλιπωμεν. Δέον όθεν έν τώ βίω τοΰ Πλάτωνος νά 
μή ληφθή ή ποίησις ώς αλήθεια, μηδέ ή αλήθεια ώς ποίησις, άλλά 
νά άποκριθώσιν εντελώς άπ' αλλήλων αμφότερα ταΰτα. Έν τή γνη
σίως ελληνική προσωπικότητι και έν ταϊς σπουδαϊς τοΰ Ιΐλάτωνος 
τοσούτον στενώς όμοροΰσιν ή τε φαντασία και ή διάνοια, ή τε ποίησις 
και ή φιλοσοφία, ώστε πολλάκις είσπηδα ή μία είς τά oρια τής ετέρας. 
Ουδέν Οθεν θαυμαστόν έάν και έν βίω αύτοΰ ή ιστορία και τό έπος 
συμμιγνύωνται και άλλήλοις συνυφαίνωνται. Όφείλομεν άρα νά πει-
ραθώμεν όπως διαλύσωμεν τό ύφασμα τοΰτο είς τά καθ" έκαστον. 

Έν τή εργασία ταύτη δέν θά δυνηθώμεν νά άποχωρίσωμεν εντε
λώς τήν εικόνα τοΰ βίου τοΰ Πλάτωνος άπό τής περιβαλλούσης ταύτην 
γενικωτέρας εικόνος τών χρόνων, έν οίς έζησεν. Ούτω δέ είσερχόμεθα 
είς τήν έξέτασιν περιόδου τινός ακμής εκπολιτιστικής, καθ' ήν τό 
έθνικόν πνεύμα έπλασε τά τελειότατα αύτοΰ έργα έν τε τή τέχνη και 
τή επιστήμη. Έ κ τοΰ βάθους τής περιόδου ταύτης προβάλλει φαει-
νώς ό ένθους φιλόσοφος κυρίως διά τής δυνάμεως τής πνευματικής 
αύτοΰ έξάρσεως, διά τοΰ ύψιπετοΰς τής φαντασίας και τών ιδεών και 
διά τοΰ μάλιστα ήθικοΰ χαρακτήρος τών έργων αύτοΰ. Πάντα ταΰτα 
παρακινοΰσιν ημάς, ίνα παρακολουθήσωμεν μετ ' ίδιου διαφέροντος τήν 
έξέλιξιν τοΰ ανδρός. Πρός κατανομήν τοΰ βίου τοΰ φιλοσόφου μιμούμε
νος τόν Gothe (έν τω W i l h e l m Meister) διακρίνω έν αύτώ έτη 
μαθητείας, έτη αποδημιών και ετη διδασκαλίας. Ό θάνατος τοΰ Σωκρά
τους περατοϊ τούς μαθητικούς χρόνους τοΰ Πλάτωνος, ή δ' επάνοδος έκ 
τών περιοδειών αύτοΰ εις Αθήνας σημειοΐ τήν αρχήν τοΰ διδασκαλικού 
αύτοΰ σταδίου. 
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Έν τοις χρόνοις τής μαθητείας τοΰ Πλάτωνος διακρίνομεν τήν παι-
δικήν αύτοΰ μόρφωσιν μέχρι τής γνωριμίας αύτοΰ πρός τόν Σωκράτην 
και τήν διά τής ομιλίας αυτού πρός τόν διδάσκαλον. Φαίνεται ότι είναι 
βέβαιον ότι ό Πλάτων έγεννήθη έν Αθήναις και δή έν τω δήμω 
Κολλυτώ τής Αίγηίδος φυλής. Αυτός ό Πλάτων έθεώρει ώς εύνοιαν τής 
τύχης ότι έγεννήθη έν Αθήναις, απονέμων τοις θεοϊς χάριν ίδια τεσσά
ρων ένεκα πραγμάτων, ότι έγεννήθη άνθρωπος και ούχΐ ζώον, άνήρ 
και ουχί γυνή, Έλλην και ουχί βάρβαρος, τέλος δέ Αθηναίος και δή 
έν τοις χρόνοις τοΰ Σωκράτους. Διά τούτου δικαίως άνεγνώριζε τήν 
μορφωτικήν δύναμιν τής πατρίδος και ίδια τής γενέτειρας αύτοΰ πόλεως 
έπί τήν νεανικήν αύτοϋ άνάπτυξιν. Ά ν προέκυψαν άμφιβολίαι και μή 
ασφαλείς γνώμαι περί τών κατά τήν γέννησιν και τοΰ όρισμοΰ τής γενε
θλίου ημέρας και έτους, τήν αίτίαν τούτου φέρουσιν αί τάσεις τών νεο
πλατωνικών ίνα άποδείξωσι αυτόν υίόν τοΰ Απόλλωνος. Κατά νεωτέ
ρους υπολογισμούς ύπό πολλών γενομένους και συμφωνοΰντας κατά τά 
συμπεράσματα, ών τάς λεπτομέρειας παρατρέχω ένταΰθα, άποδεκτέον ώς 
μάλλον ή πιθανόν ότι ό Πλάτων έγεννήθη τώ Α ' έτει τής 88ης Ό λ υ μ -
πιάδος ήτοι τώ 428—27 π. Χ . "Ολως αβέβαιος είναι αναμφιβόλως ή 
ρητή ημέρα τής γεννήσεως αύτοΰ, άναντίρρητον δ' ομως είναι ότι ήτο 
υιός τοΰ Άρίστωνος τοΰ Αριστοκλέους και τής Περικτιόνης θυγατρός 
τοΰ Γλαύκωνος" ότι δέ ή μήτηρ καλείται και Ποτώνη, τούτο προέρχε
ται έκ τής συγχύσεως μετά τοΰ ονόματος τής αδελφής τοΰ Πλάτωνος. 
Αμφότεροι οί γονείς ανήκον εις αρχαία γένη ευπατριδών, δ ι ' ό και ό 
Πλάτων άπέλαυε τοΰ ευεργετήματος πλούσιας και επιφανούς καταγω
γής, ήτις έσχε ροπήν έπί τό ήθος και τήν άνατροφήν αύτοΰ. Ή κατα
γωγή τής μητρός αναφέρεται είς τό γένος τοΰ Σόλωνος, δύναται δ' όμως 
νά ύπαρξη αμφιβολία, άν τό γένος τοΰ πατρός αυτού, ώς παραδίδοται, 
δύναται όντως νά άναχθή μέχρι τοΰ Κόδρου' πάντως είναι παραδε-
δεγμένον ότι ό πατήρ τοΰ φιλοσόφου είλκε τήν καταγωγήν έξ αρχαίου 
γένους. Ό Πλάτων είχε μίαν άδελφήν τήν Ποτώνην, γυναίκα τού άλλως 
άγνωστου Εύρυμέδοντος και μητέρα τοϋ Σπευσίππου τοϋ διαδεξαμένου 
τόν φιλόσοφον έν τή σχολή της 'Ακαδημείας, καϊ δύο αδελφούς τόν 
Άδείμαντον και τόν Γλαύκωνα. *Αν ό Πλάτων έν τοις χωρίοις, έν οίς 
αναφέρει περί τίνος Γλαύκωνος και Αδειμάντου, έννοή τούς αδελφούς 
αυτού, δέν είναι άνώτερον πάσης αμφισβητήσεως τοΰτο, άλλά μόνον πιθα
νόν, έάν δ'είναι αληθές, άνήγειρεν αΰτοϊς τιμητικώτατον μνημεΐον.'Αδεί-
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μαντος ό πρεσβύτερος αδελφός κλίνει, ώς και ό Πλάτων, πρός τόν έπι-
στημονικόν μάλλον η τόν πρακτικον και πολιτικόν βίον, ή δέ φιλοσοφία 
αυτού πλησιάζει πρός τήν άπαισιοδοξίαν καϊ σκέψιν, καϊ ή βαθεϊα εμβρί
θεια αυτού προκαλεί έν αύτώ βαρύθυμον, σχεδόν δέ πικράν διάθεσιν ψυχής. 
Γλαυκών ο νεώτερος αδελφός κυριεύεται ύπό πολιτικής φιλοδοξίας, ών 
προσετι φίλος τής θήρας, τής μουσικής, τών τεχνών και τής φαιδρας 
διαίτης - ό σκεπτικισμός τών τότε χρόνων επέδρασε βεβαίως καϊ έπ' αυτόν, 
έν γένει όμως κλίνει μάλλον πρός τήν αίσιοδοξίαν. Έ κ τών άλλων εγγυ
τέρων συγγενών τού Πλάτωνος μνημονεύονται ύπ' αυτού μόνοι ό Χαρ
μίδης ό αδελφός τής μητρός και έτερος πλάγιος συγγενής τής αυτής 
ό Κριτίας, αμφότεροι πεσόντες έν τώ πρός τον θρασύβουλον άγώνι, 
αυτών δέ ό Πλάτων έδωκεν ήμϊν χαρακτηριστικην εικόνα έν τώ διαλόγω 
Χαρμίδη. Έκεϊ ό Χαρμίδης παρίσταται ώς καλός και εράσμιος, αυστη
ρών ηθών και μέχρι δειλίας μετριόφρων νεανίσκος, ο δέ πρεσβύτερος 
εξάδελφος και κηδεμών τούτου Κριτίας ώς άγχίνους, ευφυής και αστείος 
άνήρ, μή ών πάνυ ελεύθερος κουφότητος καϊ ρέπων πρός τήν σοφιστικήν. 

Η τού Πλάτωνος άνάπτυξις και μόρφωσις συμπίπτουσι πρός πολυσή-
μαντον έποχήν έν τή ιστορία τών Αθηνών. Αφ ενός ο Πλάτων ηύτύ-
χησε νά καρπωθή τά προϊόντα τών Περικλείων χρόνων, οϊτινες έρριπτον 
έτι ακτίνας μεγαλείου και λαμπρότητος έπί την νεανικήν ήλικίαν αυτού. 
Μόλις ειχον άποπερατωθή τά μεγαλοπρεπή οικοδομήματα τού Παρ
θενώνος καϊ τών Προπυλαίων, ή γλυπτική είχε πλάσει απαράμιλλα εκ 
μαρμάρου τεχνουργήματα, άποσπώντα τόν θαυμασμόν τοϋ θεατοΰ διά 
τής αίγλης ιδεώδους κάλλους, ό ζωγράφος Πολύγνωτος μετά τών μαθη
τών αύτοΰ ειχεν άρτι κοσμήσει τούς ναούς και τάς στοάς τών Αθηνών 
δι ' απεικονίσεων μεγάλων ιστορικών άνδραγάθιών και περιωνύμων επι
κών αγώνων και τέλος ό Σοφοκλής και ό Ευριπίδης συνεκλόνουν τούς 
προσεκτικούς άκροατάς διά τών παραστάσεων τραγικών περιπετειών, 
τοϋ Αριστοφάνους άρξαμενου νά έκστομίζη τοϊς Αθηναίοι; διά γελών-
τος στόματος δριμείας αληθείας και νά πλήττη διά μάστιγος τάς κακίας 
τών χρόνων εκείνων. Η αφθονία τών καλλιτεχνικών τούτων θεαμάτων 
έξηυγενιζε τό πνεΰμα τοΰ Πλάτωνος, άφ' έτερου όμως δέον νά μή άπο-
σιωπηθώσι τά σκιερά μέρη και τά σαθρά τών χρόνων εκείνων έν τώ 
πεδίω τής ηθικής. 

- Φοβερός λοιμός άρτι ού μόνον ειχεν ερημώσει τήν χώραν, άλλά και 
τό ηθικόν φρόνημα ειχεν εξαγριώσει και ήγαγε τούς ανθρώπους είς τήν 
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άνειμένην άπόλαυσιν τών τοϋ βίου, αυτόν δέ τόν Περικλέα άφήρπασε, 
μεθ' ον ουδείς ικανός παρέστη οπως συγκράτηση διά στιβαράς χειρός 
τάς έν τή πολιτεία πολλαχώς κοχλάζουσας ορμάς και δή τάς τάσεις 
αχαλίνωτου και άπολελυμένης τών δεσμών όχλοκρατίας. Κακώς άγό-
μεναι πολιτικάι μερίδες ήλθον μετ' ού πολύ είς προφανή σύγκρουσιν 
πρός άλλήλας και κατεχρώντο τή ευγενέστατη δυνάμει τού λαοΰ, άγρίως 
σπαράσσουσαι άλλήλας. Η επικρατούσα σοφιστική κατέλυε βαθμηδόν 
έν τή άμέτρω αυτής ύποκειμενικοτητι τήν εύλάβειαν πρός τάς πατρόθεν 
λατρευομένας δυνάμεις τού βίου, τήν είς τούς θεούς πίστιν και τήν 
θεραπείαν τοϋ νόμου, τής ηθικής καϊ τοΰ δικαίου. Ούτω, αί Αθήναι 
έχώρουν παρ' ολην τήν φαινομενικήν άκμήν τής τέχνης καϊ τής επι
στήμης πρός ήθικήν και κοινωνικήν σήψιν, πρός έσωτερικήν και εξωτε
ρικήν καταστροφήν. Η θέα τής καταστάσεως ταύτης πιθανώς έξήγειρεν 
έν τώ σοβαρωτάτω και ήθικωτάτω Πλάτωνι τήν πρός τήν Λακεδαί
μονα, τό πολίτευμα και τά ήθη ταύτης άγάπην, ήτις ύπεθάλπετο έν 
αύτώ και ύπό τών πατροπαράδοτων αριστοκρατικών φρονημάτων. 

Έ ξ απαλής ηλικίας ήδη άντήλλαξεν ό νέος τό όνομα Αριστοκλής, 
ώς εκλήθη κατά τόν πάππον, άντί τοϋ συνήθους ονόματος τοΰ Π λ ά 
τωνος δι' άγνωστους ήμϊν λόγους. Πιθανόν ότι ό γυμναστής αΰτοΰ 
Αρίστων έπέθηκε τό δεύτερον τούτο όνομα τώ καλώ και ρωμαλέω νεα-

νία ένεκα τοΰ πλατέος στήθους ή τοΰ πλατέος μετώπου αύτοΰ. Έ κ τής 
ευμάρειας τοΰ οίκου αύτοΰ δύναται είκότως νά νοηθή οτι ό νεαρός Π λ ά 
των έλαβε τήν μάλιστα έπιμεμελημένην άνατροφήν κατά τό σύστημα τών 
χρόνων εκείνων. Ό Ολυμπιόδωρος περιγράφων τό σύστημα τούτο τής 
παιδείας βραχέως μέν άλλ' επιτυχώς, λέγει οτι τριμερώς εκπαιδεύονται 
οί παίδες έν Αθήναις, έν τοϊς γράμμασι, τή μουσική και έν τώ παλαίειν 
και τούτο ουχί ασκόπως- διότι μανθάνουσι τά γράμματα οπως κοσμώσι 
τό λογιστικόν μέρος τής ψυχής, τήν μουσικήν δέ όπως τιθασεύωσι τό 
θυμικόν και τέλος τήν πάλην και τάς γυμναστικάς ασκήσεις όπως ρωνύωσι 
τό έπιθυμητικόν. Είς τα παραδεδομένα περί τών ονομάτων τών τοΰ 
Πλάτωνος διδασκάλων δέον νά μή άποδωσωμεν μεγάλην σημασίαν" 
λέγεται δ' οτι τά μέν γράμματα έδίδαξεν αυτόν ό Διονύσιος, τήν δέ 
μουσικήν ό Δράκων και τά γυμνάσια Αρίστων ό Άργεϊος παλαιστής. 

Τήν περαιτέρω άνάπτυξιν αύτοΰ οφείλει τή σπουδή τών τραγικών, 
τών παιδευτών τής Ελλάδος, ώς έκαλοΰντο ήδη έν τή άρχαιότητι. 
Έμφυτος άγχίνοια προσήλωσε τόν Πλάτωνα είς τό έπιμελεϊσθαι τής 

3 
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ποιήσεως, μάλιστα δέ ή δραματική περιβολή τών διαλόγων αϋτοϋ 

μαρτυρεί έξοχον ποιητικήν φύσιν ένουμένην έν θαυμαστή αρμονία μετά 

φιλοσοφικής μεγαλοφυίας. Καίτοι δέ παραμένουσιν όλως αβέβαια Οσα 

παραδίδονται έν τοις καθ' έκαστα περί τών ποιητικών δοκιμίων τοϋ 

Πλάτωνος, δέν ήχεϊ όμως άπίστως Οτι έγραψε και δραματικά ποιή

ματα. Όμοίως δέν δύναμαι νά απόσχω ένεκα τοΰ κάλλους αυτών νά 

παραθέσω δύο επιγράμματα φέροντα τό όνομα τοΰ Πλάτωνος, καίπερ 

μή όντος εξακριβωμένου τοΰ ποιητοΰ αυτών. Ταύτα απευθύνονται πρός 

τόν Αστέρα, νεανίαν καλόν προώρως αποθανόντα, καϊ εχουσιν ούτως : 

Αστέρας είσαθρεϊς "Αστήρ έμός" είθε γενοίμην 
ούρανός, ώς πολλοίς όμμασιν είς σέ βλέπω. 

και 
'Αστήρ πριν μέν έλαμπες ένί ζωοίσιν έώος' 
νυν δέ θανών λάμπεις έσπερος έν φθιμένοις. 

Είναι δ' επίσης πιθανόν ότι ό Πλάτων ήσκήθη εις τόν διθύραμβον, 

τουλάχιστον ό διάλογος Φαιδρός δεικνύει τήν κλίσιν αύτοΰ πρός τό είδος 

τοΰτο τής ποιήσεως. Ίδιαιτέραν δ' άγάπην φαίνεται οτι ετρεφεν ό 

Πλάτων πρός τήν κωμικήν Μοΰσαν τοΰ Επιχάρμου, Αριστοφάνους καϊ 

Σώφρονος τοΰ μιμογράφου, ών και τά έργα λέγεται οτι ευρέθησαν ύπό 

τήν κεφαλήν τοΰ φιλοσόφου αποθανόντος" τό πνεΰμα τοΰ Αριστοφάνους 

υμνείται έν έπιγράμματι άποδιδομένω τώ Πλάτωνι ώς τέμενος τών 

Χαρίτων, έν δέ τώ πλατωνικώ Συμποσίω εικονίζεται ό μέγας κωμω-

διοδιδάσκαλος κατά τρόπον λιαν χαρακτηριστικόν. "Ισως όμως ουδέν 

τών ποιημάτων τοΰ Πλάτωνος έσωθη μέχρι ημών, διότι λέγεται ότι 

άμα φοιτήσας τώ Σωκράτει παρέδωκε τώ πυρί ταΰτα πάντα ειπών : 

"Ηφαιστε πρόμολ' ώδε" Πλάτων νύ τι σείο χατίζει. 

Πάνυ δ' άβέβαιον είναι πάν το άναφερόμενον περί τής απόπειρας τοΰ 

Πλάτωνος έν τή γραφική, τής συμμετοχής αύτοΰ έν τοις Ισθμοί καϊ 

άλλαχοΰ άγώσι, τής άριστείας έν τοις πολεμικοϊς τής πατρίδος, μιάς 

μόνον είδήσεως έκ τοΰ νεανικοΰ αυτού βίου ούσης ασφαλώς έπικεκυρω-

μένης. Δέν προσήλθε τώ Σωκράτει παντελώς αδαής τής φιλοσοφίας, 

άλλά μεμυημένος ήδη ύπό τοϋ Κρατύλου τήν διδασκαλίαν τοΰ βαθύνου 

"Ηρακλείτου περί τού ροϋ τών όντων. Ά λ λ ά μόλις έν τή σχολή τοϋ 

Σωκράτους έμελλε ν' άνατείλη δι' αυτόν ή υψηλότερα επιστημονική 

φιλοσοφία. 
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Η μετά τοΰ Σωκράτους γνωριμία αποτελεί σπουδαιότατον σημεΐον 
έν τώ βίω τοΰ Πλάτωνος, διότι παρ' εκείνου έλαβεν ούτος τήν όριστι-
κήν, βαθυτάτην καϊ διαρκεστάτην παρόρμησιν, τήν άφετηρίαν ώς και 
τήν διεύθυνσιν τών φιλοσοφικών αύτοΰ τάσεων. Ήθέλομεν έκταθή πολύ 
διεξερχόμενοι ενταύθα λεπτομερέστερον τά τοΰ προσώπου και τής 
δράσεως τοΰ θαυμαστού εκείνου ανδρός, ον τό μαντείον ώνόμασε τόν 
σοφώτατον τών "Ελλήνων. Ενταύθα ρητέον μόνον ότι ή δράσις τοϋ 
Σωκράτους έδημιούργησε νέαν περίοδον έν τή εξελίξει τής ελληνικής 
φιλοσοφίας. Παρεκκλίνων τών προτέρων φυσικών και μαθηματικών 
θεωριών περί τοΰ Παντός έτράπη, ώς οί σοφισταί, έπί τήν έρευναν 
τών αινιγμάτων εκείνων, άτινα παρέχει τοις άνθρώποις τό μέγα πρό
βλημα τοΰ γνώθι σαυτόν και έπί τό ζήτημα τίνες αί βάσεις τής γνώ
σεως και τοΰ ήθικοΰ βίου. 'Ενω Ομως ή διδασκαλία τών σοφιστών 
θεωρητικώς και πρακτικώς έναυάγησε, λαμβάνουσα τόν άνθρωπον ώς 
τό μέτρον παντός πράγματος και τόν νόμον ώς τύραννον τών ανθρώ
πων και μετεπεσε κατ ' άκολουθίαν εις σκέψιν και άκολασίαν, ό Σωκρά
της κατώρθωσε νά προσκτήσηται σταθεράν βάσιν θέτων ώς αρχήν τής 
γνώσεως τήν εννοιαν καϊ νά οικοδόμηση έπί ταύτης στερεάς ήθικάς 
αρχάς αρμοδίας νά ρυθμίσωσι τήν άνθρωπίνην δίαιταν διά τού ορθού 
λογού καϊ νά προσφέρωσι θεραπείαν τινά είς τά ηθικά νοσήματα τών 
τότε χρόνων. Διά προσωπικής αναστροφής και δή μετά νέων έζήτει νά 
διεγείρη έν πάσαις ταϊς γενναίαις ψυχαις ζωηράν κλίσιν πρός τό είδέναι 
και ένθερμον ζήλον έν τή πραγματώσει πασών τών ηθικών άρχων. 

Ο Πλάτων ήτο εικοσαετής σχεδόν, ήτοι εύρίσκετο έν τή ηλικία, 
καθ ήν τό έξεγειρόμενον διαφέρον τής μαθήσεως φιλεί νά συνδυάζηται 
μετ ένθερμου άφοσιώσεως πρός επιφανείς διδασκάλους, ότε προσελήφθη 
εντός τοΰ οιονεί μαγικού περί τόν Σωκράτη κύκλου, ού τής αναστροφής 
και διδασκαλίας άπέλαυσεν έπί όκταετίαν άπό τοΰ 407—399 π. Χ . 
Δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν οτι αυτός ό πατήρ τοΰ Πλάτωνος 
Αριστων ήγαγε τόν υίόν τώ Σωκράτει, άτε ήδη τεθνηκώς" μάλλον οί δέ 

συγγενείς Χαρμίδης και Κριτίας οί καταλεγόμενοι έν τοϊς μαθηταίς τοΰ 
Σωκράτους προυκάλεσαν τήν πρώτην γνωριμίαν μεταξύ τοΰ διδασκάλου 
και τοΰ μεγίστου αύτοΰ μαθητοϋ. Ό κάλλιστα επισταμένος τούς ανθρώ
πους Σωκράτης διέγνω ταχύτατα τήν ήθικήν άξίαν ώς καϊ τάς ύψη-
λάς πνευματικάς χάριτας τοΰ ανθηρού μειρακίου, τοΰ ομοιάζοντος κατά 
τό κάλλος πρός άγαλμα τοΰ Απόλλωνος. Αύτη είναι ή σημασία τοΰ 
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μύθου του είκονίζοντος επιτυχέστατα, τήν σχέσιν μεταξύ Σωκράτους καϊ 

Πλάτωνος. Ό Σωκράτης κατά τούτον είδε τήν προτεραίαν τής ημέρας 

καθ ήν προσήλθεν αύτώ ό Πλάτων όνειρον, οτι κύκνου νεοσσόν ειχεν 

έν τοις γόνασιν αυτού, οστις ομως παραχρήμα πτεροφυήσας άπεπτη 

εκείθεν ήδύ και λιγυρόν αδων, οτε δέ τήν ύστεραίαν συνέστη αύτώ ό 

Πλάτων, έφώνησεν ευθύς άμα ίδών τούτον, ιδού ό κύκνος. 

Είναι ολως άναντίρρητον οτι ό Σωκράτης έπέδρασεν έπί τόν Πλάτωνα 

κατά τόν άνω ρηθέντα τρόπον, έγειρων πρός τούτοις έν αύτώ τόν έρωτα 

εκείνον, ήτοι τήν όρμήν πρός ζήτησιν τής αληθείας καϊ τήν πρός τήν 

σοφίαν άγάπην ής ένσάρκωσις ήν αυτός ό διδάσκαλος. Αν ζητήσωμεν 

ομως ακριβεστέρας ειδήσεις περί τής συνουσίας ταύτης τοΰ Πλάτωνος 

και τοΰ Σωκράτους, έλλείπουσιν ήμϊν εντελώς μαρτυρίαι αξιόπιστοι. 

"Οπως δυνηθώμεν νά λάβωμεν εικόνα οπωσδήποτε σαφή, όφείλομεν 

νά συμπληρώσωμεν τό χάσμα τοΰτο τή βοήθεια παντός ο,τι διδασκό-

μεθα έξ αυτών τών συγγραμμάτων τού Πλάτωνος περί τοΰ προσώ

που και τής τύχης τοΰ Σωκράτους. Ό Πλάτων, γράφων οιονεί ιδεώδη 

εικόνα τοΰ μεγάλου διδασκάλου αύτοΰ, καθίστησι τούτον έν πάσι σχεδόν 

τοϊς συγγράμμασι τό κέντρον και ηγήτορα τής ομιλίας, παρατιθεμενος 

τάς ιδίας διδασκαλίας μόνον ώς άνάπτυξιν τών σωκρατικών διδαγ

μάτων. Ά λ λ ' ό Πλάτων ουχί μόνον όρμάται έν τή ιδία αύτοΰ ανωτέρα 

έρεύνη άπό τής διδασκαλίας τού Σωκράτους, άλλά και έξυμνεϊ τό πρό

σωπον και τον χαρακτήρα τοΰ ζώντος, πάσχοντος και θνήσκοντος διδα

σκάλου. Ενταύθα άνήκουσιν οΐ διάλογοι Συμπόσιον, Απολογία, Κρίτων 

καϊ Φαίδων. Ό Σωκράτης ζών μέν εμφανίζεται παρ' αύτώ ώς ή 

ένσεσαρκωμένη αγάπη πρός τήν σοφίαν, κρινόμενος δέ, φυλακιζόμενος 

και αποθνήσκων αναδεικνύει τήν ύψίστην δύναμιν τού ηθικού χαρακτή-

ρος. Έ κ τής εικόνος ταύτης τοΰ μεγάλου διδασκάλου, ήτις έντυπωθεϊσα 

έν τή ψυχή τοΰ Πλάτωνος άνεξαλείπτως μεταδίδοται ύπό τούτου τοίς 

θαυμάζουσιν έπιγόνοις, δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν τάς φιλοσοφικάς 

και ήθικάς παρορμήσεις άς ό Πλάτων έλαβε παρά τοΰ Σωκράτους. 

Παρατηρητέον έτι οτι δέον νά μή άναλογισθώμεν τήν διδασκαλίαν 

καϊ κοινωνίαν ταύτην κατά τόν τρόπον τών σημερινών σχέσεων μεταξύ 

διδασκάλου καϊ μαθητοΰ. Διότι ό Σωκράτης έδίδασκε τούς μαθητάς 

διαλεγόμενος και αναστρεφόμενος αύτοϊς μέχρι μεγίστου βαθμού οίκειό-

τητος και έν μακροχρονίω συμβιώσει, ουχί δ' έν επιπόλαια επιδράσει 

ολίγων ωρών διδασκαλίας συνίστατο παρ' άρχαίοις ό μαθητικός βίος εν 
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ταϊς σχολαϊς τών μεγάλων φιλοσόφων. Δέν πρέπει δέ νά άναμένωμεν 
οτι ό Πλάτων προήγετο ύπό τών περιστοιχούντων τόν διδάσκαλον εταί
ρων ομοίως ώς ύπό τοΰ Σωκράτους. "Οθεν ού μόνον έθεωρήθη ύπό τίνων 
παράδοξον οτι ό Πλάτων ολίγον μνημονεύεται ύπό τών άλλων μαθητών 
τοΰ Σωκράτους καϊ οτι ομοίως αυτός σχεδόν αμνημονεύτους καταλείπει 
τούτους, άλλά και ελέχθησαν πολλά κακά περί τών ασυμφωνιών έν αίς 
εύρισκετο ούτος μετ' αυτών. Παρημελήθη ώς πρός τοΰτο νά ληφθή 
ύπ' όψιν οτι ή συνάφεια τών μαθητών τοϋ Σωκράτους πρός αλλήλους 
ήτο όλως χαλαρά, ότι δέν ήτο ανάγκη ό Πλάτων νά διατήρηση τήν 
αυτήν φιλικήν σχέσιν πρός πάντας καϊ οτι ό φιλόσοφος πρός τούτοις, 
ώς έν γένει αί τείνουσαι πρός τό ιδεώδες φύσεις, έφαίνετο ίσως εκλε
κτικός περί τάς συναναστροφάς αύτοΰ και τοσοΰτον έδείκνυτο ψυχρό
τερος και έπιφυλακτικώτερος έν ταϊς σχέσεσιν αύτοΰ, καθ' όσον ήδετο έν 
τώ πλούτω τών ιδεών αύτοΰ και έν τή στενή επικοινωνία πρός ολίγους 
βελίστους. 

Πρός Εύκλείδην τόν Μεγαρικόν, τούς Θηβαίους Κέβητα και Σιμμίαν 
και Φαίδωνα τόν Ήλείον διέκειτο πιθανώτατα οίκειότερον ή πρός τόν 
Ξενοφώντα, τον Άντισθένην και τόν Άρίστιππον. Διάφοραι, χαρακτή
ρων, ιδεών και κοινωνικής θέσεως ήδύναντο νά χαλαρώσωσι τάς άπλας 
μόνον σχέσεις, χωρίς ομως ταύτα νά δικαιολογήσωσιν ήμας νά πιστεύω-
μεν είς τά μυσαρά εκείνα θρυλούμενα περί τής κακής τού Πλάτωνος συμ
περιφοράς πρός τούς συνομιλητάς αυτού, άτινα έπλάσθησαν ύπό κακεν
τρεχούς μίσους γεννηθέντος έκ μαθητικών ερίδων. Άπίθανον δέν είναι 
οτι ό Πλάτων διά τών εγγυτέρων αύτώ φίλων, ζώντος έτι τοΰ Σωκρά
τους, έλαβε γνώσιν τών άλλων φιλοσοφημάτων, ίδια δέ τής διδασκα
λίας τών Έλεατών και τών Πυθαγορείων τό διαφέρον όμως τού Π λ ά 
τωνος περί ταύτης ύπεχώρησεν έν άρχή προ τής ίσχυράς επιδράσεως 
τοϋ Σωκράτους έπ' αυτόν. Τ ά πρωτόλεια του Πλάτωνος, τά γραφέντα 
πιθανώς πρό τοΰ θανάτου τοΰ Σωκράτους, ήτοι ό Ιππίας έλάσσων, ό 
Λϋσις, ό Χαρμίδης, ό Λάχης και ό Πρωταγόρας έλέγχουσι, παρ' δλα 
τά ίχνη αυτοτελούς διερευνητικού νοΰ, τήν πλήρη προσήλωσιν είς τόν 
διδάσκαλον και δηλοΰσι τόν χαρακτήρα εκείνον τοϋ ζητεϊν και έρευνάν 
τόν ίδιον τώ Σωκράτει. Ούτω δή ό Πλάτων έζη ολως έν τώ μεγάλω 
αύτοΰ διδασκάλω, μέχρις ού ή τραγική μοίρα τούτου έπήνεγκε μετά 
σφοδρού κλονισμού ένα τών χωρισμών εκείνων τών οδυνηρών μέν άλλά 
λυσιτελών, οϊτινες άναγκαιοϋσι πρός τήν κτήσιν τής ανεξαρτησίας και 
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τήν περαιτέρω άνάπτυξιν μεγάλων διανοιών. Ό Πλάτων έμελλε νά ϊδη 
τήν κλονίζουσαν αυτόν συμφοράν οτι ό πατρικός αύτοΰ φίλος, ον έτίμα 
ώς τόν σοφώτατον καϊ άριστον πάντων τών ανθρώπων, ουχί μόνον 
κατηγγέλθη ύπό αχαλίνωτου φατρίας, άλλά κατεδικάσθη είς θάνατον, 
εβλήθη είς τό δεσμωτήριον και ήναγκάσθη νά πίη τό κώνειον. Παρεστη 
δ' αυτός έν τή δίκη τοΰ Σωκράτους και παρέσχεν εαυτόν μετά τών 
άλλων ώς έγγυητήν, άν οι δικασται ήθελον άρκεσθή μόνον έν τή επι
βολή χρηματικής ζημίας. Μετά τήν καταδίκην νόσος έκώλυσεν αυτόν 
νά παραστή έν ταίς ύστάταις διαλέξεσι τοΰ Σωκράτους έν τώ δεσμω-
τηρίω ώς και κατά τόν θάνατον τούτου. "Οτε δέ άνέρρωσεν, ήδη ό 
Σωκράτης είχεν ήρωϊκώς ύποστή τό μοιραϊον τέλος, αυτός δέ είδεν 
εαυτόν όλως μόνον και ήσθάνετο μέν εαυτόν ίσχυρόν και ώριμον πρός 
περαιτέρω αυτοτελή ένέργειαν, έφ' ω είχε λάβει παρά τού διδασκάλου 
τήν δέουσαν όδηγίαν, άλλά πρός τούτοις έβλεπεν οτι παρά πάντα ταύτα 
δέν ήτο ακόμη διαπεπλασμένος ώς προώριστο ύπό τής προνοίας. 

Έρχόμεθα νΰν είς τάς τοΰ Πλάτωνος αποδημίας. 'Ενώ προύκειτο 
αύτώ κατά τά ετη τής μαθητείας κατ ' εξοχήν ή σύλληψις νέας αρχής 
τής φιλοσοφίας, έδιδάχθη κατά τάς αποδημίας αυτού νά έξομαλύνη και 
νά συνδυάζη τήν αρχήν ταύτην μετά τών προγενεστέρων θεωριών, διότι 
κατά τούς ωραίους λόγους τοΰ B o e c k h έν τή πλατωνική φιλοσοφία αί 
ρίζαι καϊ αί παραφυάδες τών προηγουμένων επιστημονικών τάσεων έμελ-
λον νά άναπτυχθώσιν είς άνθος, έξ ού ό μετέπειτα καρπός ήρεμα ώρίμα-
σεν. Πρός έκπλήρωσιν τοΰ έργου τούτου έδει τό κατ' αρχάς νά μή παρα-
μείνη έν Αθήναις. Άνθρωποι ων αί έπιθυμίαι περικλείονται εντός τών 
καθημερινών συμβάντων, εχονται στερρώς τοΰ πατρίου εδάφους, ένθα 
εύδοκιμοΰσι ταχέως και ευκόλως και άπολαύουσιν ειδυλλιακής οιονεί 
ευδαιμονίας ίκανοποιούσης αυτούς" άλλ' ό φέρων έν τοις στήθεσιν ύψηλάν 
ιδεώδες αποδημεί είς τά ξένα, έλαυνόμενος ύπό έμφυτου ορμής προσωτέρω 
μαθήσεως. Τούτο είναι ό ισχυρότατος λόγος τών άπό τούδε αποδημιών 
τοΰ Πλάτωνος. Πλεϊσται περιστάσεις συνέπεσον αιτινες κατέστησαν αύτώ 
απεχθή* τήν περαιτέρω έν Αθήναις παραμονήν ού μόνον άπήλαυνεν 
αυτόν έντεΰθεν τό φυσικόν εκείνο συναίσθημα τό παρακινούν ημάς νά 
φύγωμεν τόν τόπον ένθα έδοκιμάσαμεν όδυνηροτάτας αισθήσεις, άλλ' 
ήναγκάσθη και νά παραίτηση τήν ελπίδα πολιτικής δράσεως έν τή πατρίδι 
καϊ έν γένει έβδελύσσετο τά τού δημοσίου τών Αθηνών βίου. Αποσυρ
θείς τοΰ ολίγον ίκανοποιούντος αυτόν περιβάλλοντος τοΰ εξωτερικού 
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κόσμου, ένεκλείσθη έν τώ ίερώ ούτως ειπείν τοΰ εσωτερικού έγώ και 
έζήτησεν έν ταίς έπιστημονικαϊς μελέταις το πεδίον τής δράσεως αύτοΰ. 
άλλά και έν τούτω ήσθάνετο εαυτόν ουδέν ήττον άπαράσκευον έτι . Ό 
Σωκράτης έδωκε μεν αύτώ, ώς είπομεν, ώρισμένον σκοπόν και διεύ-
θυνσιν, άλλ' ύπεδειξεν αρχήν τινα μόνον, ής τό κΰρος έδει νά δοκιμασθή 
ακόμη έν τή αναπτύξει εϋρέος φιλοσοφικού συστήματος. Διά τήν άνά-
πτυξιν όμως ταύτην έχρηζε ό Πλάτων και άλλων διδαγμάτων, πλην 
τών τοΰ Σωκράτους, τουλάχιστον ώφειλε νά λάβη καϊ ταΰτα ύπ' 
όψιν. Ούτως συνέβη ώστε τά Ηρακλείτεια, Ελεατ ικά και Πυθαγό
ρεια εκείνα δόγματα, περί ών είχε μέν ήδη ακούσει, άλλ' εις ά ζώντος 
τοΰ Σωκράτους δέν προσέσχε τόν νουν, ήσκησαν νΰν αίφνης άλλοίαν 
γοητείαν έπ' αυτόν και παρώτρυνον πρός βαθυτέραν μελέτην. Αί διε-
ξοδίκαί επιστημονικάι μελέται άπήτουν Ομως έν τή άρχαιότητι πολλώ 
πλείονας περιηγήσεις ή ώς συμβαίνει νΰν, οτε άνευ μεγάλων δυσκο
λιών δύνανται νά συγκεντρωθώσιν αί πηγαί πρός μελέτην όπου δή ποτε 
τής γής" τοΰτο δέ ήτο δυνατόν μέν κατά τήν ύστέραν αρχαιότητα 
έν Αλεξάνδρεια. Αθήναις και "Ρώμη, άλλ' έν έτει 399 π. Χ . εθεω
ρείτο ανέφικτον έτι και έν Αθήναις. Ταύτα πάντα ένέχουσι τούς λόγους 
δι' ους τάς άνά τήν Μεγαρίδα, Κυρήνην, Αϊγυπτον, Μεγάλην Ελλάδα 
και Σικελίαν περιηγήσεις τοΰ Πλάτωνος θεωρώ ώς ίστορικάς, καίτοι 
βεβαίως έν τή παραδόσει αυτών ένυπάρχουσιν ένια ασαφή και υπερβο
λικά" π. χ. τό λεγομενον οτι ό Πλάτων έπεξέτεινε τήν περιήγησιν 
αύτοΰ μέχρι τοΰ εσωτερικού τής Ασίας, θεωρώ ώς νεοπλατωνικόν επι
νόημα. Ενδέχεται μεταξύ τών εκάστοτε περιηγήσεων νά έπανέκαμπτεν 
είς Αθήνας, όπως έπεξεργασθή τάς νέας προσκτηθείσας γνώσεις έν 
ήρέμω σχολή, καίτοι ουδέν ασφαλές δύναται νά άποδειχθή περί τούτου. 
Ουδέ δυνάμεθα νά διευκρινήσωμεν, πόσον ετι χρόνον 'έμεινεν έν Αθήναις 
ο Πλάτων μετά τόν θάνατον τοΰ διδασκάλου. Ταχέως Ίσως κατέλιπε 
τήν πόλιν και έπορεύθη έν ηλικία είκοσι και οκτώ σχεδόν ετών είς 
Μέγαρα μετά τίνων εταίρων πρός τόν πρεσβύτερον μαθητήν Εύκλεί-
δην. Ά ν ό Πλάτων επεχείρησε κατ' εξοχήν νά λύση τό πρόβλημα τού 
συνδυασμού τής Σωκρατικής διδασκαλίας μετά τών προτέρων φιλοσο-
φημάτων, ή Μεγαρική σχολή παρέσχεν αύτώ τήν άρίστην προπαιδείαν 
πρός τοΰτο, διότι αυτόθι έγένετο ήδη μίξις ταύτης καϊ τής Ελεατικής 
διδασκαλίας, ήν ό Πλάτων ώφειλε νά εύρύνη τή βοήθεια "Ηρακλεί
τειων και Πυθαγορικών στοιχείων, όπως κατάληξη είς τήν εαυτού 
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διδασκαλίαν περί ιδεών και λύση τό κύριον θέμα τοϋ βίου αύτοΰ 

ιδρύων τόν ηθικόν ίδεχλισμόν ώς καθολικήν κοσμολογικήν θεωρίαν. Έ κ 

Μεγάρων ήγαγεν αυτόν τό πνεύμα τής έρεύνης περαιτερω είς Κυρή-

νην παρά τόν μάθηματικον Θεόδωρον, πρέπει δέ νά πιστεύσωμεν οτι 

ό Πλάτων έκαρπώθη κατά βάθος τήν διδασκαλίαν τούτου τοσούτω 

μάλλον, οσω γινώσκομεν περί πόσου έποιεΐτο τήν σπουδήν τών μαθη

ματικών και ότι ένόμιζε τό θείον περί τήν γεωμετρίαν άσχολούμενον. 

Φυσική ακολουθία τών ανωτέρω ήν ή αποδημία είς Αίγυπτον, διότι 

αί μαθηματικαί μελέται ώφειλον αυτόν έκεϊ, ώς πρός τήν πηγήν, νά 

όδηγήσωσι. Καίτοι άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων ή Αίγυπτος είθι

σται νά θεωρήται ώς ή χώρα τών μυστηρίων και τών θαυμάτων, 

όπου ιερατική τάξις πρωίμως έρευνήσασα τά αινίγματα τοΰ σύμπαντος 

έκέκτητο τήν βαθυτάτην σοφίαν, ή νηφάλια ούχ ήττον έξέτασις ολίγον 

είναι διατεθειμένη νά υπερτίμηση τάς ύποθήκας, άς ό Πλάτων εκείθεν 

έκομίσατο. Ησαν δέ πιθανώτατα μάλλον εμπειρικάι έπιστήμαι άς ό 

Πλάτων έδιδάχθη έκεΐ, θεωρουμένων τών Αιγυπτίων ώς εύρετών τής 

γραφής, τής αριθμητικής, τής χωρομετρίας, τής αστρονομίας και τής 

περί τάς τέχνας δεξιότητος, οτι δέ και ή εμβριθεστέρα γνώσις τών κατά 

τήν πολιτείαν και τήν θρησκείαν τών Αιγυπτίων επέδρασε πολύ έπι τόν 

Πλάτωνα, εννοείται τοσούτω κάλλιον, όσω ίδιορρυθμότερος και παραδο-

ξότερος ήν ό βίος τοΰ έθνους εκείνου. Παραδέχονται ότι ό Πλάτων διέ-

μεινεν ετη τινά έν Αίγύπτω' οτι δέ έτι έπί Στράβωνος έδείκνυτο έν 

Ήλιουπόλει ή οικία έν ή ό φιλόσοφος κατώκησε μετά τών ιερέων, τοΰτο 

μαρτυρεί απλώς ότι ήδη έν τή άρχαιότητι έφίλουν νά τιμώσι τους 

τόπους, ους έπάτησεν ό πους άγαθοΰ άνθρωπου, χωρίς έκ τούτου νά η 

πιστευτή ή παράδοσις αύτη. "Ισως ό Πλάτων άπό Ηλιουπόλεως αύθις 

έπανήλθεν είς Αθήνας έπί τινα χρόνον πρός ήρεμον μελετην, πριν η 

πλεύση είς Μεγάλην Ελλάδα, ένθα ή Πυθαγορική σχολή ειχεν εύρει 

ακριβώς τότε έν Αρχύτα τώ Ταραντίνω νέον κέντρον ενεργείας. Ό 

Πλάτων ειχεν άπό πολλού επιστήσει τήν προσοχήν αυτοΰ, ώς εκ τών 

προτέρων σχέσεων πρός τούς Πυθαγορείους, είς τήν σχολήν ταύτην την 

περί τούς αριθμούς άσχολουμένην και τρέφουσαν ύψηλόν ιδεώδες συγ

γενές τώ πνεύματι τών Δωριέων, κατ' αμφότερα δέ ύπήρχον σημεία 

επαφής μετά τών πεποιθήσεων και τών τέως ασχολιών τού Πλάτωνος. 

Ούτως έγγύτερον προσωκειώθη τοις έξόχοις ήγέταις τής σχολής ταύτης, 

ώς Αρχύτα τώ Ταραντίνω, Τιμαίω τώ Λοκρώ, Έχεκράτει τώ Φλεια-
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σίω και άλλοις πιθανώς, και έμελέτησεν άκριβέστερον τά συγγράμματα 
τοΰ Φιλολάου (ή τουλάχιστον, ώς λέγεται, ήγόρασεν αυτά άντί μεγά
λης τιμής, εκατόν μνών). Ίσως οί Πυθαγόρειοι έπανήγαγον αυτόν πρός 
πρακτικάς ασχολίας, όπως έπενεργή διά τής φιλοσοφίας έπί τόν βίον 
και μεταρρύθμιση τά έν τή κοινωνία χρήζοντα ηθικής άναμορφώσεως. 

Ηλέπομεν Οθεν αυτόν κατά τήν πρώτην έν Σικελία διατριβήν έπιδιώ-
κοντα άλλοίους η απλώς επιστημονικούς σκοπούς. Δέν πρόκειται νά 
έξακριβωσωμεν, τί πρώτον προσείλκυσεν αυτόν είς Σικελίαν λέγεται Οτι 
έπλευσε κατά θεαν τής νήσου και τών κρατήρων και άλλων τής φύσεως 
θαυμάσιων, ίσως δέ και κατά παρακίνησιν τών Πυθαγορείων φίλων 
αυτού Οπως επίδραση έπί Διονύσιον τόν πρεσβύτερον, κατά τάς αρχάς 
τούτων συμπράττων, έπί τή έν Συρακούσαις ιδρύσει πολιτεύματος ιδεώ
δους και στοιχοΰντος ταίς ήθικαίς αυτών άρχαϊς. Ό Πλάτων προσεκτή-
σατο τήν φιλίαν τοϋ νεαροΰ Δίωνος, όστις συνέστησεν αυτόν τώ στενω 
συγγενεϊ αύτοΰ Διονυσίω. Πιθανώτατον δ' είναι οτι ό τύραννος, όστις 
έτίμα και ηύνόει τάς τέχνας και τά γράμματα έφ' οσον ή αίγλη τοΰ 
οίκου αύτοϋ διά τούτων εξηρετο, μετεκαλέσατο παρ' εαυτω τόν Π λ ά 
τωνα. Στενότερα ομως σχέσις μεταξύ Πλάτωνος και Διονυσίου δέν επε
τεύχθη, πασαι δέ αί ελπίδες τών Πυθαγορείων τοΰ μεταβαλεϊν τά πράγ
ματα έν Συρακούσαις έναυάγησαν. Ή τοΰ Πλάτωνος παρρησία και ή 
ανυπόκριτος τών ηθών αΰστηρότης έξήγειρον τοσοΰτον τήν όργήν τοΰ 
τυράννου, ώστε ό φιλόσοφος διέτρεξε κίνδυνον, εί μή τής ζωής, τής ελευ
θερίας όμως. Τ ά περί τών διαφωνιών τοΰ Πλάτωνος και Διονυσίου δέν 
πιστοΰνται ασφαλώς, μάλιστα δέ αί φράσεις αί άποδιδόμεναι τώ φιλο
σοφώ τότε ήχοΰσι τοσοΰτον ολίγον εύφυώς και κομψώς, ώστε φαίνονται 
άλλότριαι αύτοΰ. Όμοίως αί μαρτυρίαι περί τής τύχης τότε τοϋ Π λ ά 
τωνος δέν είναι ομόφωνοι, ώστε γενικώς μόνον δυνάμεθα νά είπωμεν 
οτι απήρεσεν αύτώ ή αυλική ατμόσφαιρα. Τοΰ τυράννου μή ένοΰντος τήν 
δύναμιν μετά τής συνέσεως άπέτυχεν ό Πλάτων έν τω άσυνήθει είς αυτόν 
πεδίω και τώ όμοίως άσυνήθει πολιτική δράσει. Αί δυσχέρειαι είς άς 
περιέπεσεν, εΐχον περίπου ώς έξής· ό Διονύσιος εκήρυξε τόν φιλόσοφον, 
καθ' ού σφοδρώς έξωργίσθη, έκπτωτον τής ξενίας και τής προστασίας 
αύτοΰ καί ώς σύμμαχος τότε τής Σπάρτης κατά τών Αθηνών έθεώ-
ρησε τούτον ώς αίχμάλωτον και παρέδωκε τώ Λακεδαιμονίω πρεσβευτή 
Πόλλιδι, οστις έπώλησε τόν Πλάτωνα ώς δοϋλον έν Αίγίνη. Ένταΰθα 
όμως νέον υπέστη κίνδυνον τής ζωής, τοΰ εθνικού μίσους τών Αιγινητών 
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κατά τών Αθηναίων απαιτούντος θύμα, άλλ' ούχ ήττον κατώρθωσε νά 
λύτρωση αυτόν 'Αννίκερις ό Κυρηναΐος, περί ου έρρήθη εύτραπέλως έν 
τή άρχαιότητι, ότι ήθελεν εσαεί μείνει άγνωστος, άν μή έξηγόραζε τόν 
Πλάτωνα. Νΰν δέ ήδυνήθη ό Πλάτων νά έπανέλθη είς Αθήνας προσκο-
μισάντων τών φίλων αύτοΰ τά λύτρα είς τόν Άννίκεριν, όστις όμως 
ανεδείχθη ίκανώς μεγαλόφρων και ελευθέριος, ώστε νά μή δεχθή ταΰτα. 
Διά τών χρημάτων τούτων λέγεται ότι ήγοράσθη ό κήπος τοΰ Α κ α δ ή 
μου. Πρός συμπλήρωσιν τής σκιαγραφίας τής περιόδου ταύτης παρατη-
ρητέον έτι Οτι ό Πλάτων έν ταύτη εϊτε αποδήμων είτε παρεπίδημων 
έν Αθήναις διετέλεσε συγγραφών και οί διάλογοι Απολογία, Κρίτων, 
Εύθύφρων, Γοργίας, Μένων, Εύθύδημος, Κρατύλος και Θεαίτητος, ϊσως 
δέ και οί Σοφιστής, Πολιτικός και Παρμενίδης άνήκουσι πιθανώς τή 
μεταβατική ταύτη περιόδω. 

Ό Πλάτων έπανελθών είς Αθήνας είχε παρακάμψει ήδη τό τεσσα-
ρακοστόν έτος. Άποστρεφόμενος τόν βίον τών πολιτικών φατριών δέν 
ήψατο τών κοινών πραγμάτων τών μεστών αγώνων και κινδύνων, άλλ' 
έλαυνόμενος ύπο φιλοδοξίας ύπερτέρας τής πολιτικής έξελέξατο τήν ήσυ-
χωτέραν δράσιν τοΰ έρευνητοϋ ώς τόν προορισμόν τού βίου αύτοΰ κατά 
τάς ύψίστας αρχάς τής επιστήμης και τήν τοΰ παιδαγωγού και άνα-
μορφωτού τών ανθρώπων βοήθεια τής φιλοσοφίας. Κατέλυσεν έν τώ 
σκιερώ άλσει τής Άκαδημείας, τώ ίερώ τοΰ ήρωος Ακαδήμου ή 'Εκα-
δήμου, τοΰ κοσμήσαντος τόν χώρον τοΰτον κατά πρώτον δι' οικιών και 
δένδρων. "Εκείτο εγγύς τώ έξω Κεραμεικώ, τώ χαριέντως διά μνημείων 
κεκοσμημένω ταφείω τών υπέρ πατρίδος πεσόντων πολεμιστών παρά 
τήν πρός Κολωνόν όδόν. 

"Ενθεν μέν ή θέα έξετείνετο πρός τήν διά θαυμαστών οικοδομημά
των κεκοσμημένην πόλιν, ένθεν δέ τό βλέμμα έφέρετο πέρα τοΰ ζοφε
ρού άλσους τών Ευμενίδων, τών πλουσίων καρποφόρων πεδίων και τών 
ανθηρών λειμώνων μέχρι τοΰ διπλού Κολωνοΰ τοΰ ύπό αρχαίων μύθων 
κλεϊσθέντος καϊ καθιερωμένου. Ό Κίμων ήγόρασε τον άρχαϊον γεραρόν 
τοΰτον τόπον διά τήν πολιτείαν και ενταύθα ίδρύθη γυμνάσιον, όπερ 
κατέστησεν ευχερή τώ Πλάτωνι την έπικοινωνίαν μετά τών άριστων 
Αθηναίων νέων. Εγγύς τοΰ γυμνασίου τούτου, ού αί δενδροστοιχίαι 

παρεϊχον τό κάλλιστον φυσικόν διδασκαλεϊον, ήγόρασεν ούτος κήπον 
έν ώ έκτισεν οικον' κατ' άλλους ό οίκος ύπήρχεν ήδη πρότερον. Ό 
τόπος ούτος κατέστη βραδύτερον τό περιλάλητον και περίδοξον κέντρον, 
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έξ ού άένναοι ποταμοί υψηλότερου πνευματικού βίου έξεχύθησαν άνά 
τήν Ελλάδα και σύμπαντα τόν κόσμον. 

Ό Πλάτων άφιερώθη όλως είς τήν διά προφορικού και γραπτοΰ λόγου 
διδασκαλίαν τής φιλοσοφίας. "Εμεινε δέ άνυμφος, βεβαίως διότι κατα-
νήλωσεν έν περιηγήσεσι τούς χρόνους τούς καταλληλότατους όντας πρός 
σύναψιν γάμου και διότι έν τώ έπειτα βίω άπερροφήθη εντελώς ύπό 
τής επιστημονικής αύτοΰ αποστολής. Ελλείψει ιδίων τέκνων ό Πλάτων 
έφρόντιζε πατρικώς διά τόν άνεψιόν Σπεύσιππον και τόν εγγονον τοΰ 
άδελφοΰ αύτοΰ. Ουδέποτε δέ μετέσχε τής εκκλησίας τού δήμου και τών 
δικαστηρίων, ουδέ άνέβη ποτέ τό βήμα. Μόνον έν τή άναλήψει χορη
γιών και άλλων λειτουργιών έξεπλήρου τό έφ' έαυτώ, άλλως δέ ήρκεϊτο 
έν τή αποστολή αύτοΰ ώς ερευνητού και διδασκάλου. 

Ό Πλάτων έδίδασκεν ώς ό διδάσκαλος αύτοΰ Σωκράτης άμισθί, 
έν διακρίσει άπό τών σοφιστών. Ητο άπηλλαγμένος ομοίως τής πειρα
κτικής ειρωνείας και τής επικινδύνου διατριβής τοΰ Σωκράτους έν τή 
άγορα καϊ τοις έργαστηρίοις, όπως και τοΰ μυστηριώδους τρόπου τών 
Πυθαγορείων, τών διδασκόντων άποκεκλεισμένων τών θυρών και απαι
τούντων τυφλήν ύπακοήν εις τό «αυτός έφα» τού διδασκάλου. Ή τ ο μέν 
ευπρόσιτος παντί, έδίδασκεν όμως ώρισμένον μόνον κύκλον μαθητών. Ό 
τρόπος τής διδασκαλίας αύτοΰ ήτο Ίσως ό διαλογικός, διακρινόμενος τής 
τοΰ Σωκράτους κατά τούτο, ότι τά έξαχθέντα πορίσματα συνήπτοντο 
τέλος έν συνέχει λόγω, ούτως ώστε έκ τοΰ διαλόγου βαθμηδόν άνεπτύσ-
σετο φιλοσοφική τις πραγματεία. Δέν είναι δέ άπίθανον ότι κυρίως ό 
Αριστοτέλης έν τή μάλλον ακροαματική ταύτη μορφή παρέλαβε παρά 
τοΰ Πλάτωνος τήν φιλοσοφίαν. Αν ό Πλάτων έποίησατο ήδη τήν έν τω 
σημερινώ δημοσίω βίω άνήκουσαν διάκρισιν μεταξύ τών δημωδών περί 
επιστήμης αναγνωσμάτων και τής κυρίως επιστημονικής διδασκαλίας, 
παραμένει τουλάχιστον άμφίβολον, ότι δέ έν γένει δέν έδίδασκε δημωδώς 
αποδεικνύει τό λεγόμενον, καθ' ό έν τή αναγνώσει τοΰ διαλόγου Φαίδω
νος είς μόνος, ό Αριστοτέλης, παρέμεινε μέχρι τοΰ πέρατος. 

Ητο άναπόφευκτον νά σχηματισθή ταχέως οίκειότερος κύκλος ομιλη
τών τοΰ Πλάτωνος, έγγύτερον τού διδασκάλου έχομένων και οδηγούμε
νων ύπ' αυτού έν ταϊς καθ' έκάστην όμιλίαις είς τά βάθη τής επιστή
μης. Μετ ' αυτών φαίνεται οτι ό Πλάτων έβίου κατά τόν τρόπον τών 
Πυθαγορείων έν στενή οίκειότητι, μάλιστα δέ παραδίδοται περί κοινών 
δείπνων. Ό αριθμός τών μαθητών τούτων ανάγεται είς είκοσι και οκτώ, 
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άλλ' έν τούτω εύδηλον είναι τό περί τούς αριθμούς παίγνιον, δι' ο καϊ 

καθίσταται ή είδησις αύτη ύποπτος. Είς τόν κύκλον τούτων έν τή στε

νότερα έννοια άνήκουσι κατά πρώτον τρεις άνδρες, οϊτινες αντελήφθησαν 

τής πλατωνικής φιλοσοφίας και προήγαγον τήν άνάπτυξιν ταύτης ύπό 

τύπον μάλλον πυθαγόρειον.Ό πρώτος είναι ό τοϋ Πλάτωνος άδελφιδοΰς 

Σπεύσιππος. φαιδρός και χαρίεις άνήρ, ευκόλως ρέπων προς τε τάς ήδο-

νάς και τάς έριδας τοΰ κόσμου. Παρά τούτω ίσταται Ξενοκράτης ό 

Χαλκηδόνιος, ό φίλος τοΰ Αριστοτέλους, αυστηρώς ηθικός και σοβαρός, 

όστις συνήνου άδολον χρηστότητα μετά βραδυκινήτου πως άλλά διαυ-

γοΰς διανοίας. Ό τρίτος, έν ω ή κλίσις πρός τήν πυθαγορικήν φιλοσο-

φίαν μάλιστα ήτο καταφανής, είναι Φίλιππος ό Όπούντιος, ό έκδοτης 

τών τοΰ Πλάτωνος Νόμων (καϊ συγγραφεύς τής 'Επινομίδος), έν ω τό 

διαφέρον πρός τά μαθηματικά και τήν άστρονομίαν υπερνικά σχεδόν τό 

πρός τήν φιλοσοφίαν. "Αλλων μαθητών μόνον τά ονόματα μνημονεύον

τα ι , ό μέγιστος όμως πάντων, ό τόν διδάσκαλον όλως κατανοήσας έν 

τοις κυριωτάτοις καϊ όντως διαμορφώσας ταΰτα περαιτέρω ύπήρξεν ο 

Αριστοτέλης. Ούτος ήλθε τω 367 π. Χ . δεκαεπταέτης είς Αθήνας 

έμπλεως πόθου νά μυηθή ύπό τοΰ Πλάτωνος τήν βαθυτάτην σοφίαν. 

Ό Πλάτων κατά συγκυρίαν άπήν τότε έν Σικελία, άντεπροσώπευεν 

όμως αυτόν ό Ξενοκράτης έν τώ όμίλω τών μαθητών, ώστε ήδη άπό 

τοΰδε ετέθη ή βάσις τής φιλίας τού Ξενοκράτους καϊ Αριστοτέλους. Ό 

νεαρός Σταγιρίτης, έλκυόμενος ύπό τής πλησμονής τοΰ άγαθοΰ και καλού 

τοΰ παρεχομένου ύπό τών Αθηνών τώ οργώντι πρός έρευναν πνεύματι 

αύτοϋ διετέλεσεν έπί δεκαοκταετίαν μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Πλάτωνος ό 

πιστότατος φίλος τούτου. 

Η αυτοτελής άδός ήν ό Αριστοτέλης έτεμε και ό υφιστάμενος βρα-

δύτερον μεταξύ τών μαθητών αμφοτέρων τών ανδρών άγων, έδωκαν 

άφορμήν είς πλείστας αδέσποτους φήμας, αϊτινες παριστώσι τόν "Αρι

στοτέλη άγνωμονοΰντα τερατωδώς πρός τόν διδάσκαλον. Αί διαφωνίαι 

μεταξύ τών δύο τούτων λέγεται οτι υπήρξαν τοσοΰτον τραχεϊαι, ώστε 

ό Πλάτων ήναγκάσθη νά ζήτηση τήν συνδρομήν τών έν τέλει, όπως 

διατήρηση τήν κυριότητα τής Άκαδημείας, άνευ δέ τής ίσχυράς επεμ

βάσεως τοϋ μαθητοΰ Ξενοκράτους λέγεται οτι ό όγδοηκοντούτης γέρων 

παρ' ολίγον έξεδιώκετο τής κατοικίας αύτοΰ. Κατ ' ούσίαν ή παράδοσις 

αύτη ουδέν άλλο σημαίνει ή Οτι ό Αριστοτέλης ώς διάνοια αυτοτελής 

άπεμακρύνθη έν τισι κυρίοις σημείοις τών διδαγμάτων τοΰ Πλάτωνος 
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και ύπέβαλεν ύπό αύστηράν βάσανον τά πλατωνικά δόγματα - ουδέποτε 
δ' όμως ήρνήθη οτι έπλατώνιζε και οτι έστηρίζετο έπί τού διδασκάλου. 
Διετέλεσε δ' άείποτε έν στενή φιλία μετά τοΰ Ξενοκράτους, μεθ' ού 
μόλις μετά τόν θάνατον τού Πλάτωνος κατέλιπε τάς Αθήνας. Πράγ
ματι δέ καϊ κατά τά πρώτα εϊκοσιν έτη τής έν Αθήναις διαμονής ούδε-
μίαν φιλοσοφικήν σχολήν συνέστησεν, απλώς δέ ρητορικάς τινας διαλέ
ξεις έποιήσατο ίσως ήδη έν τοις εγγύς τοϋ Λυκείου τόποις. 

Επειδή έν τώ πνεύματι τής αρχαιότητος ή σχέσις τοϋ μαθητοΰ πρός 
τόν διδάσκαλον πολλώ μάλλον κοινότης βίου ήτο ή διδασκαλία άπό τής 
έδρας, διά τοΰτο ούκ απορίας άξιον τυγχάνει οτι αναφέρονται ώς όμι-
ληταί τού Πλάτωνος πάντες, μεθ' ών ούτος έγγύθεν ή πόρρωθεν συνε-
δέετο, εί και προφανώς αφίστανται τοΰ κυρίως πλατωνικού συστήμα
τος. Τοιοΰτοι είναι έν πρώτοις οί στρατηγοί Χαβρίας, Τιμόθεος και 
Φωκίων τόν πρώτον συνέδεε μετά Πλάτωνος ή ταυτότης τών πολι
τικών φρονημάτων καϊ τό φιλαπόδημον τοϋ στρατηγού, όστις καϊ 
αυτός έγένετο έν Αίγύπτω και εντεύθεν είχε θέματα κοινά συνδιαλεξεως 
μετά τοΰ φιλοσόφου. Τιμόθεος ό μαθητής τοΰ Ισοκράτους είχεν άρί-
στην μόρφωσιν, ζωηρόν δέ τρέφων διαφέρον πρός πνευματικάς ασχολίας 
πάνυ ήγαπάτο έν τω περί τόν Πλάτωνα κύκλω. Λέγεται δ' ομως οτι 
έσκωπτε τά λιτά γεύματα τοΰ Πλάτωνος, λέγων οτι έστιάταί τις παρά 
τούτω χάριν τής έπιούτης μάλλον ή τής παρούσης ημέρας. Ό Φωκίων 
τέλος κοινά είχε πρός τόν Πλάτωνα τήν σοβαράν ήθικήν σπουδήν και 
τό άριστοκρατικόν φρόνημα. Μεταξύ τών μεγάλων ρητόρων και τών 
πολιτικών ανδρών μνημονεύονται ώς εταίροι τού Πλάτωνος ό Λυκούρ
γος, ό Υπερείδης και ό Δημοσθένης, άλλ' ομως οί τρεις ούτοι, ώς και 
πολλοί άλλοι άνδρες, βεβαίως μόνον παροδικώς παρέστησαν έν τοις 
πλατωνικοϊς μαθήμασι και ίσως μόνος ό Δημοσθένης διεκειτο οίκειότερον 
πρός τόν Πλάτωνα. Υπολείπεται νά άναφέρωμεν οτι και δύο γυναίκες 
έκ ζήλου πρός τήν μάθησιν όρμωμεναι, Λασθένεια ή Μαντινική και 
Άξιοθέα ή Φλειασία, έν ανδρική περιβολή παρεγένοντο έν τοις μαθηταϊς 
τοΰ Πλάτωνος άκροωμεναι τής διδασκαλίας αυτού. 

Ό Πλάτων έν τούτοις δέν έδρασε μόνον διά τού προφορικού λόγου 
και τής μετά τών ανθρώπων συναναστροφής, άλλ' άνεκοίνωσε τά διανοή
ματα αύτοϋ είς φθεγγόμενα φύλλα, άτινα έμελλον νά φερωσιν αυτά διά 
τού άεννάου ροϋ τών αιώνων. Ήθέλομεν μακρηγορήσει πολύ ενταύθα διε-
ξερχόμενοι τά περιεχόμενα τών συγγραφών αύτοϋ τών συνταχθεισών κατά 
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τ ά έτη τής διδασκαλίας και χαράσσοντες έστω έν γενικαϊς γραμμαΐς μόνον 
τό σύστημα τοϋ ηθικού αυτού ιδεαλισμου. Παρατηροΰμεν μόνον ότι τή 
τρίτη περιόδω τής συγγραφικής παραγωγής τοϋ ΠΙλάτωνος ασφαλώς άνή-
κουσιν ό Φαιδρός, τό Συμπόσιον και ό Φαίδων, ή Πολιτεία, ο Τίμαιος 
καϊ ό ατελής μείνας Κριτίας, ό Φίληβος και οί Νόμοι. 

Επειδή άρα τό κύριον θέμα τής δράσεως τοΰ Πλάτωνος ύπήρξεν ή 
λύσις μεγάλου επιστημονικού ζητήματος, ή διδασκαλία καϊ ή συγγραφή, 
επειδή δηλονότι έσκόπει πρό πάντων διά τών τοιούτων νά προβή εις 
τήν άνάπτυξιν υψηλότερου πνευματικού βίου υπέρ τόν αίσθητόν κόσμον 
καϊ τήν έπί τής εμπειρίας ίδρυμένην κοινωνίαν, διά τοΰτο δέν πρέπει νά 
άναμένωμεν παρ' αύτοΰ εύρεΐαν έπί τά κοινά δράσιν καϊ μεγάλα πρα
κτικά κατορθώματα, έντεΰθεν δέ πρέπει ν' άποδεχώμεθα μετά μεγίστης 
επιφυλάξεως τάς παραδόσεις τής αρχαιότητος περί τών ενεργειών τοΰ 
Πλάτωνος ώς πολιτικοΰ ανδρός. Λέγεται Οτι πολιτικοί άνδρες καϊ ηγε
μόνες ήκροάσαντο τοΰ Πλάτωνος και διετέλουν μετ' αύτοΰ αντεπιστέλ
λοντες, μάλιστα δέ πολιτεϊαι ολόκληροι π. χ. οί Άρκάδες και οί Θηβαίοι 
μέλλοντες νά οίκίσωσι τήν Μεγάλην πόλιν προσεκάλεσαν αυτόν ώς νομο-
θέτην.Άλλά πάντα ταΰτα είναι τοσοΰτον ολίγον αξιόπιστα, ώστε συγ
γραφεύς τις αναφερών ταΰτα αναφωνεί: Ό θεός μόνον δύναται νά γινώ-
σκη άν ταΰτά είσιν αληθή ! 

"Οπως άμφιβάλλομεν περί τής έγγυτέρας συνάφειας τοΰ Πλάτωνος 
προς πάντας τούς ήρωας τής ελευθερίας και τούς τυραννοκτόνους, 
μεθ' ών συνδέει αυτόν ή παράδοσις, ούτω και εύρίσκομεν τούς λόγους 
τής δευτέρας και τής τρίτης αποδημίας αύτοΰ είς Συρακούσας, εί μή 
όλως πλαστούς, ίκανώς Ομως επισφαλείς. "Οτε Διονύσιος ό πρεσβύ
τερος απέθανε τώ 388 π. Χ . , Δίων ό άείποτε εύνούστατος τώ Πλάτωνι 
έπεισε Διονύσιον τόν νεώτερον, όπως καλέση τόν φιλόσοφον είς τήν αύλήν 
τών Συρακουσών. Λέγεται δ' ότι καϊ ό Πλάτων ολίγον συνετισθείς έκ 
τής προτερας αποτυχίας συγκατένευσε και έπειράθη αύθις τής μεταβο
λής τών πραγμάτων αυτόθι κατά τό πνεύμα τοΰ ίδιου αύτοΰ πολιτικοΰ 
ιδεώδους ή και τοΰ τών Πυθαγορείων. Ή πρώτη επιτυχία υπερέβη πάσαν 
προσδοκίαν, τοΰ νεαροΰ τυράννου γενομένου ενθέρμου ζηλωτοΰ τοΰ Π λ ά 
τωνος και διά τοΰ ιδίου παραδείγματος επιβληθέντος έπί τούς περί 
αυτόν. Ή τρυφή έξηφανίσθη ύποχωρήσασα εις φανεράν αυστηρότητα 
ηθών, λέγεται δ'ότι ό Διονύσιος ολίγου δείν μετέβαλε τήν τυραννίδα είς 
άριστοκρατίαν. Τότε όμως οί εχθροί τοΰ Δίωνος κατώρθωσαν νά καταρ-
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ρίψωσιν αυτόν παριστώντες τώ εύπίστω τυράννα» τά σχέδια αύτοϋ ώς 
έσχάτην προδοσίαν. Ό Δίων έξωρίσθη και ώς έκ τούτου ή δύναμις 
τοΰ Πλάτωνος έληξεν. Ό Διονύσιος έδράξατο τής ευκαιρίας πολέμου, 
Οπως αύθις στείλη τόν Πλάτωνα είς Αθήνας. Σύμπασα ή τότε διατριβή 
τούτου έν Συρακούσαις διήρκεσε μόνον βραχύν χρονον και ίσως συνέβη 
μεταξύ τών ετών 367 και 365 π. Χ . Η αφορμή δέ τρίτου είς Σ ικε -
λίαν πλου τοΰ Πλάτωνος τώ 361 π. Χ . δέν ώφείλετο βεβαίως είς τήν 
αύταπάτην όπως εξάσκηση μεγάλην έπίδρασιν έπί τά έκεϊ πράγματα, 
άλλά μόνον είς τήν έπιθυμίαν τής τοΰ Δίωνος και Διονυσίου συνδιαλλα
γής. Και ή τρίτη προσπέλασις αύτη ολίγον διήρκεσεν, ώς προεϊδε τοΰτο 
ό τών ανθρωπίνων έμπειρος Αρίστιππος. Αρχύτας δέ ό Ταραντίνος έδει 
νά εξάσκηση άπαν τό πολιτικόν αύτοΰ σθένος, ίνα διάσωση τόν Π λ ά 
τωνα είς Αθήνας, τής αντιπάλου τώ Δίωνι μερίδος ταχέως έπανελθού-
σης είς τά πράγματα. Ό Πλάτων έπανακάμψας είς Ελλάδα εύρε τόν 
Δίωνα έν τοις Όλυμπιακοίς άγώσι, τοις τοΰ έτους 360 π. Χ . αναμφι
βόλως. Ούτως ό Πλάτων έναυάγησεν ώς πρακτικός πολιτικός. 

Ό τοΰ Πλάτωνος θάνατος ήν όλως ανώδυνος και ήρεμος, εξωραϊ
στικοί δέ θρΰλοι περικαλύπτουσι και ένταϋθα τά αληθή γεγονότα. Κατά 
τούτους ένύπνιον προήγγειλεν αύτώ τόν θάνατον έβλεπε δηλ. εαυτόν ώς 
κύκνον άπό δένδρου είς δένδρον πετόμενον καϊ ούτω πλείστον πόνον 
παρέχοντα τοις όρνιθοθήραις, τό όνειρον δ' εκρίθη, ότι ουδείς ήτο ικανός 
νά παρακολούθηση τώ Πλάτωνι έν τή υψηλή διανοητική πτήσει αύτοΰ. 
Ό Πλάτων ήτο όγδοηκοντούτης ότε κατά τό πρώτον έτος τής 108ης 
"Ολυμπιάδος ήτοι τώ 348—47 π. Χ . έτελεύτησεν άνευ ιδιαιτέρας ασθε
νείας. Κατά τήν παράδοσιν ό θάνατος κατελαβεν αυτόν έν εορτή, γάμω 
ή συμποσίω, κατ' άλλους δέ έξέπνευσεν έπί τής κλίνης αύτοΰ, έφ' ής 
εύρον τούς προσφιλείς αύτώ ποιητάς, Αριστοφάνη και Σώφρονα, μετά 
κηρίνης δέλτου, έφ' ής ήτο γεγραμμένη ή άρχή τής Πολιτείας μετά πολ
λών διορθώσεων, ούτως ώστε φαίνεται ότι άπέθανεν έν μέσω διανοητικής 
εργασίας. Ό τ ι ό Πλάτων έτελεύτησε τήν έπέτειον τών γενεθλίων αύτοΰ 
δέον νά άμφιβάλληται δια τούς αυτούς λόγους, ώς τά περί τής γενεθλίου 
ημέρας τοΰ αυτού παραδεδομένα. Ε τ ά φ η δ' έν τώ Κεραμεικώ πλησίον 
τής Άκαδημείας, ένθα τό πλείστον τοΰ βίου διετέλεσε φιλοσόφων και 
ένθα ή σχολή αύτοΰ έπί 900 έτη ήδρευεν. 

Ό Παυσανίας έτι είδε τόν τάφον αύτοΰ, ον όμως δέν περιέγραψε 
λεπτομερώς. Ό βασιλεύς Μιθριδάτης, ό Α ' ίσως τοΰ ονόματος τούτου, 
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άνέθηκε τόν ανδριάντα, του Πλάτωνος μεθ' απλής επιγραφής έν τή 
Άκαδημεία, παριστώντα τόν φίλόσοφον έν έπικλινεΐ στάσει καϊ διαλε-
γόμενον μετά τών φίλων (έργον Σιλανίωνος). Έάν ή παρά Διογένει 
τώ Λαερτίω διαθήκη τοϋ Πλάτωνος είναι γνήσια, τότε δηλοΰται έξ 
αυτής Οτι οΰτος διεθετο τήν ούσίαν πρός επιστημονικούς σκοπούς, 
μεριμνήσας διά τοϋ υπολοίπου έλευθεριώτατα περί τών εγγυτέρων συγ
γενών και μαθητών. Τόν άριστον και περιεκτικώτατον χαρακτηρισμόν 
τοΰ Πλάτωνος παρέχουσι τά έπ' αύτώ επιγράμματα, άλλ' άγνωστον 
ποίον έκ τούτων είναι γνήσιον. 

Τό πρώτον έχει ούτως 

Σωφροσύνη προφέρων θνητών ήθει τε διχαίω 
ένθάδε δή κείται δίος Άριστοκλέης. 

Εί δέ τις εκ πάντων σοφίτης μέγαν έσχον έπαινον. 
τοϋτον 'έχει πλείστον, και φθόνον ούχ έπεται. 

"Ετερον δέ λέγει 

Γαία μέν έν κόλπω κρΰπτει τάδε σώμα Πλάτωνος, 
ψυχη δ αθανάτων τάξιν έχει μακάρων, 

υιοϋ Άρίστωνος, τόν τις και τηλόθι ναίων 
τίμα άνήρ αγαθός θείον Ίδόντα βίον. 

Και άλλο παραβάλλει τήν ψυχήν αύτοΰ άετώ 

Αιετέ, τίπτε βέβηκας υπέρ τάφον ; ή τίνος, είπε, 
αστερόεντα θεών οίκον άποσκοπέεις ; 

Ψυχής είμι Πλάτωνος αποπταμένης ές "Ολυμπον, 
είκών, σώμα δέ τοϋ γηγενές Ατθίς έχει. 

Τό μάλιστα όμως διαδεδομένον επίγραμμα τίθησιν έν ίση μοίρα παρά 
τώ Άσκληπιώ τόν Πλάτωνα, ώς και τοΰτον υίον τοΰ Απόλλωνος, λέγον 

Και πώς, ει μή Φοίβος άν' Ελλάδα φΰσε Πλάτωνα, 
ψυχάς ανθρώπων γράμμασιν ήκέσατο ; 

Καϊ γάρ ό τοϋδε γεγώς Ασκληπιός έστιν ίητηρ 
σώματος, ώς ψυχής άθανάτοιο Πλάτων. 

Και όντως έν τοις έργοις τοΰ Πλάτωνος υπάρχει κεχαρισμένη εύροια 
λόγου, ήν ή άρχαιότης ήδη έκάλει γλυκείαν ώς τό μέλι. Δύναται δέ 
όξύνων τήν διάνοιαν, άποκαθαίρων τήν καρδίαν και ένισχύων τήν βού-
λησιν νά θεραπεύη πάσαν πνευματικήν άσθενειαν, και νά όδηγή ημάς 
πρός τό αίώνιον, τό αληθές, τό αγαθόν και τό καλόν. Ούτω ό Πλά
των πρόκειται ήμϊν ώς ό ιδρυτής τοΰ ήθικοϋ ίδεαλισμοΰ, έν ώ ενυπάρ
χει τό άναφαίρετον κληροδότημα, οπερ κατέλιπεν ήμϊν ό ευγενής ούτος 
νους ώς ασφαλές έρεισμα έν πάσαις ταΐς μεταβολαϊς τών ανθρωπίνων 
πραγμάτων καϊ γνωμών. 

['Εκ του Γερμανικου του A. R i c h t t e r ]. 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 129 

της Δαλματίας έν Πολα. Έ κ τών ελληνικών χωρών έν Κωνσταντι-
νουπόλει (ναός τής Θεοτόκου), έν θεσσαλονίκη (Άγιος Δημήτριος), έν 
Αθήναις (τεμάχια εξ πλακών έκ τής Ακροπόλεως και τριών άλλων έκ 
τοΰ περιβόλου τοΰ Ωρολογίου τοΰ Κυρρήστου), έν τή περιοχή τής μονής 
Λουκοΰς (παρά τό Άστρος τής Πελοποννήσου), έν Μονεμβασία ( Ά γ ι α 
Σοφία) και έν Μεθώνη. Έ κ τής Μικράς Ασίας έν Άσσω και έκ τής 
Παλαιστίνης έν Ιερουσαλήμ 1 . 

Πλην τούτων μέγαν πλοΰτον διακοσμητικών πλακών παρέσχον αί έν 
Δελφοϊς άνασκαφαί, καθ' άς ευρέθησαν εκατόν εξ έν όλω τεμάχια, ων 
τά πλείστα, ώς άποδεικνύουσι τά ύπό τοΰ κ. L a u r e n t δημοσιευθέντα, 
είναι εξαίρετου εργασίας. 

Είς τήν έξακρίβωσιν τής χρονολογίας τών πλακών τούτων, ήτις μέχρι 

τοΰδε δέν ειχε καθορισθή ασφαλώς, μεγάλως συνέβαλεν ό L a u r e n t , 

όστις έξ αφορμής τών έν Δελφοίς ευρεθέντων τεμαχίων διηυκρίνησε, 

μετά θαυμαστής κριτικής μεθόδου και γνώσεως τών μνημείων, συστημα-

τικώς τάς τοιαύτας πλάκας, τάς προερχομένας έκ χωρών διαφορωτάτων. 

Οί πρότερον περί τήν τεχνοτροπίαν τών θωρακίων τούτων άσχολη-

θέντες R o c h a u l t de F l e u r y , R o s s i , Ca taneo , G a r r u c i καϊ 
S a c a r d o κατέληξαν είς γενικά συμπεράσματα, επιτρέποντα ήμίν όπως 
κατατάξωμεν χρονολογικώς τάς πλάκας ταύτας είς τήν Ε ' και ζ " έκα-
τονταοτηρίδα. Άκριβέστερον δ' ό L a u r e n t καθορίζει τούς χρόνους 
καθ' ούς έπεκράτουν, σημείων ρητώς ότι περί ώρισμένων έξ αυτών 
δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν μετά μείζονος ακριβείας τήν έποχήν είς ήν 
άνήκουσιν. Ούτω παρατηρεί ότι έκ τών θωρακίων τών υπερώων τοΰ 
Αγίου Δημητρίου θεσσαλονίκης μία μόνον πλάξ εχει θέμα άνάλογον 
πρός τό τής εικόνος 54. Επειδή δέ ό ναός ούτος πυρποληθείς άνεκαινίσθη 
κατά τήν Ζ ' εκατονταετηρίδα, ή πλάξ αύτη ανήκει αναμφιβόλως είς 
τήν πρώτην ϊδρυσιν τοΰ ναοΰ, ήτις, ώς σαφώς μαρτυροΰσι τά αρχαιότερα 
αυτού κιονόκρανα, έγένετο κατά τήν Ε ' εκατονταετηρίδα. Ωσαύτως και 
έν Αθήναις πολυάριθμοι πλάκες έν τή Άκροπόλει και παρά τό Ώρολό-
γιον τοΰ Κυρρήστου άνήκουσιν είς τήν Ε ' εκατονταετηρίδα, κατά τόν 

1 Laurent, Delphes chret. έν Bul. Corr. Hell. XXIII σ. 247 κε."Οσον 
αφορα είς τάς έκ τής Πελοποννήσου πλάκας, αύται τό πρώτον γίνονται γνωσται 
ύπό τοϋ νεαρού αλλά διακεκριμένου τούτου βυζαντινολόγου, όστις έμελέτησε 
μετ' άκρας ευσυνειδησίας και επιστημονικής ακριβείας τά έν Δελιροις και Πελο
ποννήσω χριστιανικά γλυπτά κοσμήματα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤ. ΒΥΖ. ΤΕΧΝ. θ 
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έμπειρότατον περί τήν χρονολογικήν κατάταξιν τών χριστιανικών έργων 

τέχνης κ. S t r z y g o w s k i . 

Όμοιας τεχνοτροπίας πλάξ εύρηται και έν 'Ραβέννη, έν τώ S . G i o 

vann i E v a n g e l i s t a , άνάλογον δέ θέμα πρός τό της εικόνος 54 

άπαντα έν τινι ύπερθύρω προερχομένω έξ "Ασσου, έν ναώ άνήκοντι 

είς τήν Δ ' εκατονταετηρίδα, ώς πιστοϋται έξ επιγραφής ευρεθείσης 

έν αύτώ. Ωσαύτως δ' έπί τών έκ πορφυρίτου και ιάσπιδος αυτοκρατο

ρικών σαρκοφάγων τής Κωνσταντινουπόλεως, αϊτινες άνήκουσιν είς την 

Δ ' και Ε ' εκατονταετηρίδα, εϋρηται ό κύκλος και ό σταυρός τής όπι

σθεν όψεως τών θωρακίων. Έ κ τούτων εξάγεται oτι τό θέμα, oπερ 

άπαντα ανάγλυφαν επί τών θωρακίων τούτων, ενεφανίσθη ήδη ενωρίς, 

άλλά κυρίως επεκράτησε κατά τήν Ε ' εκατονταετηρίδα, παρατεινομένης 

τής χρήσεως αυτού έπί μακρόν. Μεταξύ Ομως τών πλακών τής Ε ' και 

τών μετέπειτα εκατονταετηρίδων παρατηρούνται ουσιώδεις διαφοραί. 

Ούτως άπό τών χρόνων τοϋ Ίουστινιανοΰ τό άπλοΰν θέμα τών πλακών 

τροποποιείται, προστιθεμένων έν αύτώ και άλλων κοσμημάτων. Και 

άλλοτε μέν προστίθενται εκατέρωθεν άνά έν κηροπήγιον, άλλοτε δέ 

τούς εκατέρωθεν σταυρούς κοσμοΰσι και ρόδακες. Μεταγενέστερον δέ τό 

έν τω μέσω μονογράφημα αντικαθιστά ρόδαξ μέγας έν στεφάνω. 

Έτέραν μεγάλην κατηγορίαν διακοσμητικών πλακών άποτελοΰσιν αί 

χρησιμεύουσαι πρός έπένδυσιν τών τοίχων, είτε έν τή προσάψει τών ναών, 

εϊτε εντός αυτών είς τά καταφανέστερα μέρη. Τό συνηθέστερον θέμα 

τών πλακών τούτων, κατά τήν Ε ' εκατονταετηρίδα, είναι ό μονογραμ-

ματικός σταυρός, όστις εύρηται εϊτε απλούς εϊτε εντός κύκλου ή στεφά

νου. Έ κ τών πλακών τούτων υπάρχει τάξις τις, ής τά υποδείγματα 

έχρησιμοποιοΰντο πρός διακόσμησιν τών αμβώνων, έχοντα έν τοϊς κρα-

σπέδοις πλαίσια. Τοΰτο καθίστα δήλον και τό σχήμα τών περισωθέν-

των τεμαχίων, διότι άλλα μέν είναι ορθογώνια άλλα δέ έχουσι γωνίας 

οξείας· τών μέν πρώτων έγίνετο χρήσις πρός κόσμον τοΰ κυρίου σώμα

τος τών αμβώνων, τών δ' άλλων πρός κόσμον τών εκατέρωθεν κλιμά

κων. Προεπιμαρτυρεϊται δέ τοΰτο και έκ τών περισωθέντων μέχρι τοϋδε 

υποδειγμάτων αμβώνων, οΐτινες καίτοι πάντες άνήκουσιν είς μεταγενε

στέρους χρόνους, ομως είναι έκτισμένοι κατά τρόπον άνάλογον. Τοιοΰτοι 

είναι μάλιστα οί έν 'Ραβέννη και θεσσαλονίκη. Πλάκες αμβώνων ευρέ

θησαν πολυπληθείς κατά τάς έν Δελφοίς άνασκαφάς, ωσαύτως δέ και 

έν Όλυμπία. Τ ά τεμάχια ταΰτα τών πλακών παρέχουσιν ήμϊν πολύτι-
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μον συμβολήν πρός άναπαράστασιν τών άμβώνων κατά τήν Ε ' εκατον

ταετηρίδα, διότι είναι γνωστόν άλλως Οτι ακέραιοι άμβωνες έκ τής επο

χής ταύτης δέν περιεσώθησαν μέχρι τών χρόνων ημών. 

Υπό τεχνικήν έποψιν άξια μείζονος προσοχής είναι έτερα κατηγορία 

διακοσμητικών πλακών, ών ό πλουσιώτατος διάκοσμος έχει άνατολικήν 

προέλευσιν. Ό διάκοσμος ούτος αποτελείται έκ συμπλεκομένων φυλλω

μάτων και έξ ελίκων κυκλικών συνδεομένων πρός αλλήλους και κοσμου-

μένων έν τώ μέσω ύπό ροδάκων. Τό θέμα τοΰτο, δι' ού απομιμούνται 

τά έπί υφασμάτων κεντήματα, εύρηται και έπί έτερων αρχιτεκτονικών 

μελών, έπιστυλίων και κιονόκρανων, πρό παντός έν Συρία. "Αριστον 

υπόδειγμα τοιαύτης συνθέσεως είναι πλάξ τις έν 'Ραβέννη, έγένετο δέ 

χρήσις αυτών κατά τήν Ε ' και κατά τήν ζ" εκατονταετηρίδα. 

Τελευταία κατηγορία αρχιτεκτονικών μελών τής εποχής ταύτης είναι 

τά υπέρθυρα και αί παραστάδες τών θυρών και τών παραθύρων. Τό 

συνηθέστερον θέμα όπερ ήτο έν χρήσει έν αύτοίς είναι ή τρίλοβος άκαν

θος. Τοιαΰτα υποδείγματα περιεσώθησαν πολυάριθμα έκ πάντων τών 

κέντρων τού χριστιανισμού, τόσον έν τή Ανατολή οσον και έν τή Δύσει. 

"Ετερον θέμα ούχ ήττον τοΰ πρώτου σύνηθες είναι τό άποτελούμενον έξ 

ακτινωτών τροχών εναλλάξ και ελίκων, ού γίνεται χρήσις κατ ' εξοχήν 

εις τάς παραστάδας. 

Ά λ λ ' ό γλυπτός ούτος διάκοσμος τών βασιλικών και τών άλλων χρι

στιανικών μνημείων, κιονόκρανα, επιθήματα, δρύφακτα, παραστάδες 

κτλ. , τίθεται έν τή χριστιανική τέχνη έν δευτέρα μοίρα, διότι κυρίως έν 

αυτή ανεδείχθη ή γραφική, μάλιστα δ' ή ψηφιδογραφία, ύποσκελίσασαι 

τήν γλυπτικήν. Και περί μέν τών τοιχογραφιών τών χρόνων τούτων 

μικράν ατυχώς έχομεν γνώσιν, διότι αύται ύποκείμεναι είς τήν φθοράν 

ενωρίς ήδη έξηλείφθησαν έν τοϊς ύπαιθρίοις ναοϊς, μόνον δ' έν ύπογείοις 

μνημείοις διετηρήθησαν τοιαΰται χρονολογούμεναι άπό τής Ε ' μέχρι 

τής θ ' έκατονταετηρίδος. Και περί μέν τών άπό τής ζ' και εντεύθεν 

θά γείνη λόγος έν οίκείω τόπω, οσον δ' άφορα είς τήν έποχήν περί ής 

πραγματευόμεθα σπουδαιόταται τοιχογραφίαι διετηρήθησαν έν τή λ α μ 

πρά κατακόμβη τής Αλεξανδρείας, ήτις πιθανώτατα περιέκλειε τόν 

τάφον επισημότατου άγιου η μάρτυρος. Αί έν αυτή εικόνες άνήκουσιν 

είς έποχάς διαφόρους, σπουδαιότεραι δέ και πολυπληθέστεραι είναι αί 

αναγόμεναι είς τήν άρχέγονον τέχνην, τό έν Κανά θαΰμα, ό πολλαπλα

σιασμός τών πέντε άρτων κλ. Είς έν δέ τών διαμερισμάτων τής κατά-
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κόμβης εΰρηνται άλλαι τοιχογραφίαι διακρινόμεναι σαφώς τών ανωτέρω 

και άνήκουσαι είς τήν Ε ' εκατονταετηρίδα 1. Ατυχώς έκ τών συνθέσεων 

τούτων αί πλείονες έγένοντο έξίτηλοι και μόνον αί έπιγραφαί αυτών 

σώζονται κατά χώραν. 'Εκ τών σωζόμενων πρωτεύει παράστασις τής 

Αναστάσεως του Χριστού" είς τό έτερον τών άκρων παρίστανται δύο 

γυναίκες άποβλέπουσαι πρός τήν αντιθέτως ίσταμένην πτερωτήν μορ-

φήν έχουσαν παρ' αυτή τήν έπιγραφήν "Αγγελος Κ(υρίο)υ' είς τό 

βάθος δ' εικονίζονται οί φυλάσσοντες τον τάφον στρατιώται κατακείμενοι 

ώς νεκροί. Περαιτέρω τής παραστάσεως ταύτης εύρηται ετέρα μορφή 

μετά τής επιγραφής Σίμων ο και Πέτρος, άλλαγοΰ δέ μορφή συντρί-

βουσα δύο ερπετά, έχουσα πέριξ τάς έπιγραφάς έπί ασπίδα και βασιλί-

ακον έπιβάσει και [Χριστι]ανών έλπίς2. Τοιχογραφίαι παλαιαϊ ευρέθη

σαν και άλλαχοΰ, ιδία έν Φοινίκη και Καππαδοκία, είναι όμως μετα-

γενέστεραι τών έν τή άλεξανδρεωτική κατακόμβη. 

"Ο,τ ι ιδία χαρακτηρίζει τήν περίοδον ταύτην τής χριστιανικής τέχνης, 

είναι ή έν τή διακοσμήσει τών ναών και τών άλλων δημοσίων οίκοδο-

μημάτων αύξουσα χρήσις τής ψηφιδογραφίας. Αί πρώται άρχαι τοΰ 

κλάδου τούτου τής διακοσμητικής εΰρηνται έν τή Ανατολή, ενθα αύτη 

εξυπηρετεί τήν καλλιτεχνικήν άντίληψιν τών έν αυτή λαών πρό παντός 

έπιδιωκόντων τήν έπίδειξιν και τήν έξωτερικήν λαμπρότητα. Ά λ λ ά 

κυρίως αύτη άνεπτύχθη είς καλλιτεχνίαν έν Ε λ λ ά δ ι . Έ ξ αρχαίων 

πηγών γνωρίζομεν, πόσον ένταΰθα προήχθη ή ψηφιδογραφία, καίτοι 

δέν περιεσώθησαν έκ τών χρόνων τής ακμής έργα αντάξια τών άλλων 

ελληνικών καλλιτεχνημάτων. 

Ύπό Ελλήνων τεχνιτών διεδόθη ή ψηφιδογραφία είς τήν 'Ρώμην 

και τήν άλλην Ίταλίαν, ένθα έθεραπεύθη μετά πολλής στοργής. Κυρία 

αυτής χρήσις έγίνετο έν τή στρώσει τών δαπέδων, έκαλεϊτο δέ τό 

σύστημα τοΰτο ίδια μουσείωμα ( m u s i v u m ) 3 έν αντιθέσει πρός τό έκ 

πλακών κανονικών σχημάτων δάπεδον τό καλούμενον λιθόστρωτον. 

Κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους ή χρήσις τών ψηφιδωμάτων ητο 

μεγάλως διαδεδομένη, έκ τών πηγών δέ τών χρόνων τούτων έχομεν 

1 Bayet, R e c h e r c h e s p o u r s e r v i r a I ' h i s t o i r e d e l a p e i n t u r e et d e 
l a s c u l p t u r e etc. σελ. 58. 

2 Αυτόθι σελ. 58-59. 
3 Αλλως μουσα, μουσάκιον κτλ. 
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πλείστας όσας μαρτυρίας περί τής μεγάλης αυτής χρήσεως. Αι παρα

στάσεις τών έν τοϊς δαπέδοις ψηφιδωτών ήσαν ποικιλώταται, ούτως είκό-

νιζον γεωμετρικά σχήματα, άπλα κοσμήματα, εικόνας και σκηνάς τής 

ζώσης φύσεως, επεισόδια τής μυθολογίας και ιστορικά γεγονότα 1 . Έ κ 

τών καλλίστων υποδειγμάτων τοΰ είδους τούτου τής ψηφιδώσεως είναι 

τά εις τινας αίθουσας τοΰ έν τώ Βατικανώ μουσείου έπιστρωθέντα και 

συμπληρωθέντα ύπό τών μουσειωτών τοΰ βατικανού εργαστηρίου, άτινα 

ώς έπί τό πολύ αποτελούνται έξ ετερογενών εικόνων, εύρεθεισών έν 

'Ρώμη καϊ τοις πέριξ, ας συνηρμολόγησαν μετά καλαισθησίας σύγχρο

νοι τεχνϊται. Έ κ τών ψηφιδωτών τούτων ίδια διαπρέπει τό έν τή λεγο

μένη Στρογγυλή Αίθούση, ένθα έν μέν τώ κέντρω εύρηται κεφαλή 

Μεδούσης, περί αυτήν μάχαι Κενταύρων πρός Λαπίθας και είς τά κρά

σπεδα συμπλέγματα θαλασσίων τεράτων και Νηρηίδων. Αί συνθέσεις 

αύται προέρχονται έκ διαφόρων τόπων και δή αί μέν κενταυρομαχίαι 

ευρέθησαν έν ταϊς θέρμαις τοΰ O r t i c u l u m , ένώ αί Νηρηίδες έκομίσθη-

σαν έκ τής Σαβίνης. 

Προσφιλή κατ'έξοχήν θέματα έν ταϊς ψηφιδογραφίαις παρά 'Ρωμαίοις 

ήσαν τά είκονίζοντα σκηνάς τοΰ Ιπποδρόμου και Άμφιθεάτρου, τοιαύτα 

δέ ποικιλώτατα, θηριομαχιών, μονομαχιών κ.τ .λ. ευρέθησαν έν πάσαις 

σχεδόν ταϊς χώραις τής ρωμαϊκής κυριαρχίας. Ούχ ήττον πολυπληθή 

περιεσώθησαν ψηφιδωτά έν οίς εικονίζονται σκηναί καθαρώς αλληγορικάι. 

Μεταξύ τών πολυαρίθμων ψηφιδογραφιών τών άποκειμένων έν τοΐς 

μουσείοις τής Δύσεως διαπρέπει ιδία διά τήν δύναμιν τής συνθέσεως 

ό Βελλεροφόντης τού μουσείου Saint - G e r m a i n en L a y e . ' H είκών 
εύρηται έν δίσκω, ό μυθικός ήρως παρίσταται ημίγυμνος, φέρων μόνον 
χλαμύδα ύπό τοΰ άνεμου κολπουμένην, επιβαίνων τοΰ Πήγασου, ού αί 
μεγάλαι πτέρυγες τανύονται έν ορμητική πτήσει, και διά τής δεξιάς 
καταφερων τό δόρυ κατά τής κάτωθεν τών ποδών τοΰ Πήγασου Χίμαι 
ρας. Έτερον ψηφοθέτημα, κάλλιστον διά τήν τεχνικήν έκτέλεσιν, είναι 
τό γνωστόν διά τοΰ ονόματος «αί περιστέραι τοΰ Πλινίου», ονόματος 
όπερ άπεδόθη αύτώ διότι προφανώς είναι άντίγραφον άλλου προγενε
στέρου, όπερ περιγράφει ό Ρωμαίος συγγραφεύς. Εύρεθέν έν τή έπαύλει 
τοϋ Αδριανού απόκειται νΰν έν τώ καπιτωλιακώ μουσείω και παριστά 
τεσσάρας περιστεράς ίσταμένας είς τό χείλος αγγείου μετά λαβών (κανθά-

1 Gerspach, L a M o s a i q u e σελ. 11 κ. έ. 
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ρου) πλήρους ύδατος, έξ οΰ μία πίνει κύπτουσα. Έ κ των άλλων ψηφι
δωτών τών ευρεθέντων έν τή αυτή έπαύλει άξιον θέας είναι εν παριστών 
θήλειαν βοΰν έφορμώσαν κατά λέοντος πειρωμένου νά κατασπαράξη τόν 
μόσχον αυτής. Ή φυσικότης τής σκηνής και ό έντεχνος χρωματισμός 
καθιστώσι τό έργον τοΰτο εν τών άξιολογωτάτων λειψάνων τής αρχαίας 
ψηφιδογραφίας. 

Έ κ τών μεγάλων και πολυπρόσωπων συνθέσεων αξία μνείας είναι ή 
έν Παλαιστρίνη (Πραινέστω) ευρεθείσα ήδη κατά τήν Ι Ζ ' εκατονταετη
ρίδα. Παριστά δ' αύτη τοπεϊον τοΰ άνω Νείλου μετά νησιδρίων, έφ' 
ών εΰρηνται πολυπληθή οικοδομήματα, ναοί, επαύλεις και δρύφακτα 
κεκαλυμμένα ύπό φυλλωμάτων. Παρ' αυτά εκτυλίσσονται σκηναί τοΰ 
άστικοΰ, τοΰ άγροτικοΰ και τοΰ θρησκευτικού βίου. Έν τώ ποταμώ 
εΰρηνται πλοία ιστιοφόρα και πλοιάρια έκ παπύρου, βράχοι δέ καϊ 
καλαμώνες είναι εγκατεσπαρμένοι παρά τάς όχθας. Κροκόδειλοι και 
ιπποπόταμοι νήχονται έν τώ ΰδατι, ενώ άλλο πλήθος ποικίλων ζώων 
και πτηνών εύρηται και έν τή ξηρα και έν τώ ποταμώ, άτινα τοξεύουσι 
θηρευτάι εγκατεσπαρμένοι κατά διαστήματα. Έπιγραφαι δηλοϋσαι τά 
ονόματα τών ποικίλων ζώων εΰρηνται γεγραμμένα έν τώ ψηφιδώματι, 
χαρακτηριστικόν δ' είναι ότι τά ονόματα ταύτα είναι ελληνικά 1 . 

Τοΰ πολυσυνθέτου τούτου ψηφιδωτού και τών σκηνών άς απεικονίζει, 
εδόθησαν πλείσται όσαι εξηγήσεις" έξ αυτών πιθανωτάτη φαίνεται ή τοΰ 
άβά Βαρθελεμύ, όστις νομίζει οτι έν τή ψηφιδογραφία ταύτη παρίστα
ται ή περιήγησις τοΰ Άδριανοΰ είς τήν νήσον Έλεφαντίνην. Ώ ς παρε-
τήρησε νεώτερος τεχνοκρίτης 2, καίτοι έν τώ ψηφιδώματι αί έπιγραφαι 
είναι γεγραμμέναι ελληνιστί, όμως τοΰτο δέν δύναται ν' απόδειξη τήν 
καταγωγήν τοΰ τεχνίτου, διότι ή γλώσσα αύτη έν "Ρώμη ήτο γλώσσα 
τοΰ αυτοκρατορικού οϊκου και τών περί αυτόν, ή δέ σύγκρισις τοΰ προ
κειμένου πρός έτερα ψηφιδωτά τής έπαύλεως τοΰ Άδριανοΰ μαρτυρεί 
παραπλησίαν τεχνοτροπίαν λογικώτερον λοιπόν είναι ν' άποδώσωμεν τό 
έργον είς 'Ρωμαϊον μουσειωτήν, γενόμενον μετά τήν περιήγησιν τοΰ 
Άδριανοΰ είς τόν άνω Νεϊλον. 

Ά λ λ ά πάντα ταύτα τά έργα τής ψηφιδογραφίας καίτοι μαρτυρουσι 
θαυμαστήν δεξιότητα και πολλήν γνώσιν τών κανόνων τής τέχνης, 

1 Gerspach, L a M o s a i q u e σελ. 23. 
2 Αυτόθι. 
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δέν δύνανται νά νομισθώσιν ώς καλλιτεχνήματα έν τή κυρία τής λέξεως 

σημασία, ευτυχώς ομως περιεσώθησαν ήμϊν και αληθή έργα τέχνης έκ 

τών αρχαίων χρόνων, έν οίς διαπρέπει εξόχως τό πολυθρύλητον ψηφιδω-

τόν τοΰ μουσείου τής Νεαπόλεως τό εύρεθέν έν Πομπηία, τό παριστών 

μίαν τών μεγάλων τοΰ Αλεξάνδρου πρός τόν Δαρεϊον μαχών, πιθανώ-

τατα την παρά τά Άρβηλα . Τό όλον έργον αποτελείται έκ τής κυρίας 

εικόνος τής μάχης και έκ στενής κάτωθεν ταινίας, όλως άσχετου, έν ή 

εικονίζονται ποικίλα υδρόβια θηλαστικά και πτηνά. Ό , τ ι ίδια προκαλεί 

τήν προσοχήν έν τώ ψηφιδωτώ τούτω, είναι ή εύστοχωτάτη εκλογή 

τής σκηνής τής μάχης, ήτις έμποιεϊ είς τήν θεατήν έκπληξιν διά τήν 

άλήθειαν και τήν φυσικότητα. Ά φ ' ενός ό Αλέξανδρος άνευ κράνους 

έπελαύνων διαπερα διά τού δόρατος είς τά στέρνα έφιππον σατράπην 

Πέρσην, όστις αγωνιών πειράται νά συγκράτηση τό σπαράσσον αυτόν 

οπλον, άφ' έτερου έν συγχύσει και πανικώ οί βάρβαροι αναστρέφονται, 

ών είς παρά τόν πίπτοντα σατράπην αρπάζει έκ τών χαλινών 'ίππον 

ζητών νά άνέλθη έπ' αύτοΰ πρός φυγήν, ένώ όπισθεν αΰτοΰ ηνίοχος 

μαστίζει τούς ίππους άρματος, μάτην πειρώμενος νά έξαναγκάση αυτούς 

είς δρόμον, περιπλακέντας έν μέσω πτωμάτων καϊ συντετριμμένων όπλων. 

Έπί τοΰ άρματος έτερος επιφανής Πέρσης (τινές εΐπον οτι είναι αυτός ό 

Δαρείος) αποβλέπει βλοσυρώς πρός τούς έπιλαύνοντας μετά τοΰ Α λ ε 

ξάνδρου έταίρους και διά τής χειρός οιονεί παραθαρρύνει τούς περί αυτόν 

είς έσχάτην τινά άντίστασιν, όντως δ' όπισθεν προβάλλουσι τά μακρά 

δόρατα τών έν τώ βάθει Περσών έτοιμα νά καταπέσωσι πρός άναχαίτι-

σιν τών ιππέων. Έν τώ συνόλω ή είκών είναι πλήρης ζωής και κινήσεως, 

δυναμένη νά παραβληθή πρός τούς πολεμικούς πίνακας τών νεωτέρων 

χρόνων. Ειναι δ' άξια κατά τοΰτο μάλιστα λόγου, ότι έν αυτή πάντως 

περιεσώθη άντιγραφον πίνακος διά χρωμάτων μεγάλου Έλληνος καλλι-

τέχνου.Ώς παρετηρήθη ήδη, έν τώ ψηφιδωτώ τούτω ή αφθονία τών χρω

ματισμών και ή κατά τούς κανόνας τής γραφικής διάθεσις τών φωτοσκιά

σεων μαρτυρεί οτι ό μουσειωτής κατά γράμμα άπεμιμήθη γραφικον πίνακα 

ή τοιχογραφίαν. Προσθέτως δέ παρετηρήθη οτι ουδεμία τών τοιχογρα

φιών (fresco) τής Πομπηίας παρουσιάζει τοιαύτην δύναμιν συνθέσεως 

και καλλιτεχνικής ακριβείας, οτι επομένως ό μουσειωτής ειχεν ύπ' όψιν 

άντιγραφον έτερου παλαιοτέρου ελληνικού έργου τών χρόνων τής ακμής 

1 Gerspach, L a M o s a i q u e σελ. 30. 
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Ή κοινή χρήσις τής ψηφιδογραφίας έν πάσαις ταϊς χώραις τής αύτο-

τοκρατορίας, καθ' ους χρόνους ό χριστιανισμός ήδραιοΰτο και άπήλαυε 

πολιτικής προστασίας, επέδρασε τα μέγιστα είς τήν διακοσμητικήν τών 

ναών τής νέας θρησκείας. Ή ψηφιδογραφία ώς διαρκεστέρα και λαμ

πρότερα τής απλής γραφικής, ήτο και ύπό πρακτικήν εποψιν μάλλον 

σύμφορος πρός διακόσμησιν τών χριστιανικών ναών και έφαίνετο συμβο-

λίζουσα, κατά τήν άντίληψιν τών πρώτων χριστιανών, τόν θρίαμβον 

τής τέως τοσούτον άπεινώς διωκόμενης θρησκείας. Άπό τής Δ ' έκατον-

ταετηρίδος αύτη άρχεται καθισταμένη έν τή χριστιανική τέχνη ό πρώ

τιστος κλάδος τής διακοσμητικής. Έν ταϊς πλείσταις τών βασιλικών 

αΐτινες ίδρύθησαν τή αρωγή του Κωνσταντίνου, έγένετο χρήσις ψηφι

δωτών, πολλήν δ' έπέδειξεν ούτος εύνοιαν πρός τούς μουσειωτάς, άπαλ-

λάξας τής φορολογίας και ποικιλοτρόπως προστατεύσας. "Οσον άφορα 

είς τήν τεχνικήν έκτέλεσιν ή κατά τούς χριστιανικούς χρόνους ψηφιδο

γραφία καίτοι ήτο έν τή γενικότητι συνέχεια τής αρχαίας, βαθμιαίως 

άπεμακρύνθη εκείνης μορφώσασα ίδιους τρόπους. Αί ψηφίδες έχουσαι 

σχήμα μικρών κύβων (άβακίσκων) μεγέθους 5—10 χιλιοστών, αποτε

λούντο είτε έκ φυσικών μαρμάρων και άλλων λίθων ποικίλων χρωμά

των, άτινα μετεχειρίζοντο πρό παντός διά τούς ανοικτούς χρωματι

σμούς, είτε έκ σμάλτου (email), είς όν έδιδον συνήθως σκιερά χρώματα. 

Βραδύτερον δ' οτε έπεκράτησεν άντί τοΰ κυανού εδάφους (fond) τό 

χρυσοΰν, έγένετο χρήσίς και κύβων έξ ύέλου είς ήν έπέθετον λεπτότατον 

φύλλον χρυσοΰ και έπεκάλυπτον δι' έτερου λεπτοΰ στρώματος ύέλου. 

Οί χρωματισμοί τών ψηφίδων συνήθως δέν ήσαν πολλοί, εκάστου Ομως 

έξ αυτών ύπήρχον τρεις ή πλείονες αποχρώσεις. Ή συναρμογή τών 

ψηφιδωτών τών προωρισμένων διά τά φατνώματα τών ναών δέν έγέ

νετο άπ' ευθείας, άλλ' έν τοις έργαστηρίοις τών μουσειωτών συνήθως έπί 

καναβωτών συγκολλώμενα και είτα μεταφέροντο έπί τών τοίχων, οιτ ι -

νες έφερον πλήν τού συνήθους χονδρόκοκκου επιχρίσματος και δύο έτερα 

έκ μαρμαροκονίας. ών τό έτερον λεπτότερον ον έχρησίμευεν Οπως έπ' 

αύτοΰ στερεώνται αί ψηφίδες. Κατωτέρω έν τή εκθέσει τών ποικίλων 

ψηφιδωτών τής βυζαντιακής τέχνης θά λάβωμεν άφορμήν νά έπανέλ-

θωμεν πολλάκις είς τήν τεχνικήν έκτέλεσιν, νΰν δ' άρκοΰσι ταΰτα προς 

γνώσιν τοΰ τρόπου καθ' ον έτοποθετοΰντο αί τοιαΰται συνθέσεις έν 

τοις ναοίς. 

Τό έπισημότατον μνημείον έκ τών χρόνων τοΰ Κωνσταντίνου, έν ώ 
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εύρίσκομεν τήν ψηφιδογραφίαν έν πάση αυτής τή λαμπρότητι, είναι τό 
μαυσώλειον τής Κωνσταντίνης (Santa C o s t a n z a ) ' . Έ κ τών πολυα
ρίθμων συνθέσεων, αϊτινες αρχικώς εκάλυπτον τόν έν τώ μέσω τροΰλ-
λον, τήν ήμικυλινδρικήν όροφήν τοΰ κυκλικοΰ περί τόν τροΰλλον διαδρό
μου, τάς πέριξ κόγχας και τά φατνώματα, πολλαί ήφανίσθησαν νΰν 
σώζονται αί τοΰ διαδρόμου και δύο κογχών. Ίδια χαρακτηριστικόν 
τών ψηφιδωτών τούτων είναι Οτι τά θέματα είναι είλημμένα έκ τής 
αρχαίας διακοσμητικής, σποράδην δ' υπολανθάνει ή χριστιανική συμβο
λική έν αύτοίς. Τοιαύτη δ ' είναι ή αναλογία τού διακόσμου πρός τόν 
άπαντώντα έν άλλοις ρωμαϊκοίς μνημείοις, ώστε έπί μακρόν ένομίζετο 
τό μαυσώλειον τοΰτο ώς ναός τοΰ Βάκχου. Αληθώς δέ, ώς απεδείχθη 
ύπό ανδρός άσχοληθέντος ειδικώς είς τήν μελέτην τοΰ μνημείου τούτου 2 , 
τόν κεντρικόν τροΰλλον έκάλυπτε μεγάλη σύνθεσις είκονίζουσα θρίαμβον 
τοΰ Βάκχου μετά τής συνήθους αύτώ ακολουθίας, τών Σατύρων, τών 
Μαινάδων κτλ. 

Έ κ τών νΰν σωζόμενων ακεραίων ψηφιδωτών άξιολογώτερα είναι τά 
καλύπτοντα τήν όροφήν τοΰ κυκλικοΰ διαδρόμου, άτινα διαιρούνται είς 
ένδεκα τμήματα. Τά θέματα πάντων είναι ανάλογα, ποικίλαι διακο
σμητικάι εικόνες, έν αίς έγκατασπείρονται μορφαί ανθρώπων έν δίσκοις, 
πτηνών, ανθέων και αγγείων μετά περισσής καλαισθησίας διατεθειμένων 
κατά τό σύστημα τής αρχαίας διακοσμητικής. Η χριστιανική ιδέα υπο
λανθάνει είς δύο μόνον τμήματα, ένθα έν συμβολική έννοια εύρηται 
παράστασις τρυγετοΰ. Έ κ τών δύο τούτων ψηφιδωτών το έτερον 
παρουσιάζει μείζονα συνθετικήν δύναμιν και χάριν, δυνάμενον νά παρα-
βληθή πρός τάς άρίστας τού είδους τούτου συνθέσεις, οσαι περιεσώθησαν 
μέχρις ημών. Αποτελείται έκ κλιματίδων αμπέλου πολυσχιδών μετά 
φύλλων και σταφυλών. Έπί τών κλαδίσκων εΰρηνται συμμετρικώς 
πτηνά και μικραί γυμναί μορφαί τρυγώσαι τάς σταφυλάς, ένώ παρά 
τά κράσπεδα εικονίζονται ετεραι σκηναι τού τρυγετοΰ, άμαξαι πλήρεις 
σταφυλών συρόμεναι ύπό βοών κάλ. Έν τώ μέσω τών κλιματίδων και έν 
δίσκω σχηματιζομένω ύπό κλάδου αμπέλου εύρηται προτομή κατ' ενώ
πιον αγένειος. 

1 Περί αύτοΰ ίδε ανωτέρω σελ. 42 καϊ εικόνα 25. 
2 Muntz, Note sur les mosaiques chretiens d'ltalie. Revue A r c h e o -

logique 1875 χαί 1878. Πρβλ. Gerspach, L a m o s a i q u e σελ. 34. 
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Έν πάσι τοϊς ψηφιδωτοϊς τοϋ μαυσωλείου τής Κωνσταντίνης καθο-
ράται σαφώς, πόσον έν τή διακοσμήσει έπεκράτει τό πνεΰμα τής αρχαίας 
τέχνης, ήτις ει καi έν παρακμή παρεΐχεν oμως εισέτι έργα μαρτυροΰντα 
καϊ δύναμιν και γνώσιν τών κανόνων τοΰ καλοΰ. 

Είς τήν αυτήν δ' έποχήν ανάγονται και τά πλείστα τών έν ταΐς 

κατακόμβαις ευρεθέντων ψηφοθετημάτων, άτινα έχουσι θέματα συνή

θως αλληγορικά και συμβολικά, έν οίς πρωτεύουσι τό θαΰμα τοΰ Δανιήλ, 

ή έγερσις τοΰ Λαζάρου, ή ίασις τοΰ παράλυτου κ.λ. Τ ά πλείστα oμως 

τών έργων τούτων είναι μετρίας τέχνης, τινά δ' αυτόχρημα βαναυσουρ-

γήματα καϊ μόνον σποράδην εΰρηνται ψηφιδωτάι εικόνες δυνάμεναι νά 

παραβληθώσι πρός τάς συνθέσεις τοΰ μαυσωλείου τής Κωνσταντίνης, 

αϊτινες και κατά τοΰτο είναι άξια πολλοϋ λόγου, οτι άποτελοΰσι τήν 

μεταβατικήν περίοδον τής ψηφιδογραφίας άπό τών αρχαίων τρόπων είς 

εκείνους ους άνέδειξεν ή χριστιανική τέχνη. Πρώτον δέ και άριστον υπό

δειγμα τής καθαρώς χριστιανικής ψηφιδογραφίας είναι τό λαμπρόν τοΰ 

ναοΰ τής Άγιας Πουδεντιανής (San Pudenz iana) έργον, Οπερ απο

μένει εν τών πολυτιμότατων λειψάνων τής καθόλου χριστιανικής τέχνης. 

Ή βασιλική τής αγίας Πουδεντιανής, ής ατυχώς αί πολλαπλαϊ δια-

σκευαί παρεμόρφωσαν τό άρχικον διάγραμμα, κατά τήν παράδοσιν θεω

ρείται ώς το άρχαιότατον χριστιανικον ιερόν τής "Ρώμης, ιδρυθέν έπι 

τής θέσεως τοΰ οίκου τοΰ ξενίσαντος τόν άπόστολον Πέτρον συγκλητικού 

Πουδεντίου. Τό πρώτον ομως μνημονεύεται ή βασιλική αύτη κατά τό έτος 

499. Έ κ τοΰ άρχικοΰ αυτής διακόσμου περιεσώθη μόνον ή τήν κόγχην 

τοΰ μεγάλου μύακος καλύπτουσα ψηφιδωτή σύνθεσις και τινα λείψανα 

όμοιας έπιστρώσεως έν τώ δαπέδω. "Οσον άφορα είς τήν χρονολό-

γησιν τής συνθέσεως τοΰ μύακος, υπήρξαν πολλοί οί ίσχυρισθέντες 

οτι αύτη ανήκει είς μεταγενεστέρους χρόνους, τήν ζ"' η Ζ ' εκατονταε

τηρίδα, άλλ' οί είδικώτερον έγκύψαντες είς τήν μελέτην τών ψηφιδωτών 

τής 'Ρώμης, έν οΐς προεξάρχει ό κλεινός I. Β . de R o s s i , άδιστάκτως 

αποφαίνονται οτι ή σύνθεσις κατά τό πλείστον αυτής μέρος ανέρχε

ται είς τά τέλη περίπου τής Δ ' έκατονταετηρίδος και άκριβέστερον είς 

τούς χρόνους τοΰ επισκόπου Σιρικίου (384 — 398). Λέγομεν δέ κατά 

τό πλείστον μέρος, διότι τό ψηφοθέτημα υπέστη έπισκευάς ουσιώδεις κατά 

τό δεξιόν μάλιστα άκρον και τινας προσθήκας. Τό άνω μέρος τής συν

θέσεως αποτελεί ουρανός νεφελώδης, έν ω εΰρηνται κατά σειράν κολο-

σιαϊαι αί εικόνες τών τεσσάρων συμβόλων τών Ευαγγελιστών, ό άγγελος, 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 139 

ό πτερωτός λέων, ό πτερωτός βοΰς και τελευταίος ό αετός, πάντα έν 
προτομή, έν τώ μέσω δέ μέγας σταυρός, όστις είναι πιθανώτατα προσ
θήκη μεταγενεστέρων χρόνων. Κάτωθεν τών συμβόλων τούτων εύρηται 
ήμικυκλικόν τ ι οικοδόμημα έν είδει στοάς, άνωθεν δέ τής στέγης αύτοΰ 
διαγράφονται εν τώ όρίζοντι ποικίλα κτίρια οιονεί ύποδηλοΰντα πόλιν, 
έχοντα έν τώ μέσω καϊ πλησιέστερον πρός τήν στοάν κωνοειδή λόφον, 
έφ' ού βασίζεται ό μέγας σταυρός περί ού ανωτέρω έγένετο λόγος. Είς 
τό κέντρον τής ημικυκλικής στοάς και κάτωθεν τοΰ λόφου, έπί θρόνου 

Είκ. 55. Ψηφιδωτον εκ τής 'Αγίας Πουδεντιανής ( S c h u l t z e ) . 

μεγάλου μεθ'ύψηλοΰ έρεισινώτου, κάθηται ό Χριστός κατ' ενώπιον εύσω
μος καϊ μεγαλείος, βραχύ έχων τό γένειον και κόμην μακράν κατερχο-
μένην πρός τούς ώμους, φέρων δέ περί τήν κεφαλήν τόν στέφανον τής 
δόξης (άλως, n imbus ) . Η περιβολή αύτοΰ είναι αρχαϊκή, ποδήρης 
χιτών και ίμάτιον καλύπτον τούς ώμους, άλλ' άφίνον άσκεπες τό στή
θος, άναδιπλούμενον δ'έπί τής όσφύος και καταπίπτον μέχρι τών γονά
των είς τούς πόδας φέρει πέδιλα κατά τόν άρχαϊον τρόπον. Τήν δεξιάν 
αύτοΰ χείρα εκτείνει ό Χριστός είς εύλογίαν, ένώ διά τής αριστεράς 
φέρει έπί τοϋ γόνατος αύτοΰ έρειδόμενον βιβλίον άνοικτόν, έφ' ού ή επι
γραφή DOMINUS C O N S E R V A T O R E C C L E S I A E P U D E N T I A N A E . 
Ό θρόνος έφ' ού κάθηται είναι δυσαναλόγως μέγας, φέρων ποικίλας 
γλυφάς και τορείας, εκατέρωθεν δ' αΰτοΰ και χαμηλότερον εΰρηνται 
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ήμικυκλικώς καθήμενοι εξ μέν εντεύθεν, πέντε δ' εκείθεν τών μαθητών, 

(ένδεδυμένοι κατά τόν αυτόν περίπου τρόπον), έξ ών αμέσως παρά τόν 

Ίησοΰν οί δύο κορυφαίοι Πέτρος και Παύλος, ούτος μέν έχων μέλανα 

βραχυν τόν πώγωνα, εκείνος δέ λευκόν και μακρότερον. Ή στάσις καϊ 

ή περιβολή τών μαθητών είναι φυσικωτάτη καϊ μετά καλαισθησίας 

έμποιούσης έξαιρετικήν έντύπωσιν. Άνωθεν αυτών καϊ παρά τούς δύο 

κορυφαίους αποστόλους ϊστανται έστραμμέναι πρός τόν Ίησοΰν αί δύο 

μάρτυρες και θυγατέρες του Πουδεντίου, Πουδεντιανή και Πραξέδη, 

φέρουσαι πέπλους μετά καλύπτρας και έκτείνουσαι πρός αυτόν άνά ενα 

στέφανον, σύμβολον του μαρτυρίου αυτών. Παρά δέ τόν άπόστολον 

Πέτρον ΐσταται έκτείνων τήν χείρα έν σχήματι ίκετευτικώ πρός τόν 

Ίησοΰν, πρεσβύτης περιβεβλημένος τήν ρωμαίκήν τήβεννον, όστις 

βεβαίως είναι ό συγκλητικός Πουδέντιος. 

Τοιαύτη είναι ή παράστασις τοΰ ψηφιδωτοΰ τής Πουδεντιανής βασι

λικής· είς τήν σύνθεσιν αύτοΰ ό καλλιτέχνης πάντως ένεπνεύσθη έκ τής 

Άποκαλύψεως. Τούτο καθίστα σαφές ή άπεικόνισις τών οικοδομημάτων, 

τοΰ λοφίσκου και τής στοάς, ανταποκρινόμενη προς τό εδάφιον και 

άπήνεγκέ με (ό άγγελος) εν πνεύματι επί ορος μέγα και εδειξέ μοι τήν 

πάλιν τήν άγίαν Ιερουσαλήμ (Άποκαλ. ια ' , 10), ωσαύτως αναφέρον

ται είς τάς έν τή Αποκαλύψει αλληγορίας (αυτόθι) αί πύλαι τής στοάς, 

ο θρόνος τοΰ Χρίστου κτλ. Ά λ λ ά τό ψηφιδωτόν τοΰτο κατέστη πολυ-

θρύλητον πρό παντός διά τήν καλλιτεχνικήν αύτοΰ έντέλειαν, μοναδι-

κήν έν τή χριστιανική ψηφιδογραφία. Έν αύτώ καίτοι τό θέμα είναι 

ακραιφνώς χριστιανικόν, όμως όσον άφοροι εις τήν τεχνικήν έκτέλεσιν 

διαβλέπει τις ότι ό μουσειωτής ού μόνον υπέρ πάντα άλλον τής χρι

στιανικής εποχής έτήρησε πάν ό,τι καλόν άνέδειξεν ή αρχαία ψηφιδο

γραφία, άλλ' ότι έν πολλοίς και ύπερηκόντισε τά πρότυπα τών χρόνων 

τής ακμής, διαγράψας εικόνας πλήρης ζωής και αληθείας, εικόνας α ίτ ι -

νες ουδέν έχουσι τό άνάλογον έν τή χριστιανική τέχνη τοΰ Μεσαιώνος. 

Περί τής διαδόσεως τής ψηφιδογραφίας κατά τούς αυτούς χρόνους 

έν ταίς χώραις τής Ανατολής έχομεν μαρτυρίας άποχρώσας, πλην ατυ

χώς εξαιρέσει τοΰ μεγάλου ψηφοθετήματος τής Τύρου, περί ού αμέσως 

κατωτέρω, δεν περιεσώθησαν έτερα έχοντα χαρακτήρα καθαρώς χρι

στιανικόν, δυνάμενα ν' άναχθώσιν ασφαλώς είς τήν Δ' εκατονταετη

ρίδα. Τό μόνον άλλά λαμπρότατον τεκμήριον τής έν τή Ανατολή 

αναπτύξεως τής ψηφιδογραφίας κατά τήν έποχήν ταύτην είναι τό 
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άνευρεθέν έν τοις έρειπίοις ναοΰ τίνος έν μικρώ πολίσματι παρά τήν 
Τύρον καλουμένω Κάβρ-Ίράν. Τοΰτο ήνεγκον είς φώς αί έν τοις τόποις 
τούτοις τής Φοινίκης άνασκαφαί, αί γενόμεναι ύπό τοΰ γνωστότατου 
σημιτολόγου R e n a n , αΐτινες απεκάλυψαν όλόκληρον τό δάπεδον χρι-

Είκ. 6 6 . Ψηφιδωτόν δάπεδον εκ Φοινίκης ( B a y e t ) . 

στιανικοΰ ναοΰ άποτελούμενον έκ ψηφιδώσεως. Τό μήκος αύτοΰ υπερ

βαίνει τά δεκατέσσαρα μέτρα, άποσπασθέν δέ μετά πολλής δυσχέρειας 

μετεκομίσθη έκτοτε είς Γαλλίαν. Έ κ τών ποικίλων συνθέσεων αΐτινες 

άπαρτίζουσι τό όλον τοΰ δαπέδου ίδια εξέχει μία μεγάλη τετράγωνος, 

ήτις εκείτο παρά τήν είσοδον τού ναού, έχουσα περιθώριον έκ γεωμε-
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τρικών κοσμημάτων. Τό θέμα αυτής συνίσταται έκ τεσσάρων έν ταϊς 

γωνίαις αγγείων κομψότατων και μετά λαβών, έξ ών έκφύονται άνά 

δύο κλάδοι αμπέλου, διασχιζόμενοι εις άλλους μικρότερους μετά λεπτών 

μίσχων καϊ φύλλων, σχηματίζοντες δέ κατά τρόπον τεχνικώτατον 

κύκλους, τριάκοντα και ένα έν όλω, δι ' ών πληρούται τό δάπεδον και 

έν οΐς εΰρηνται ποικίλαι εικόνες και σκηναί, μετά περισσής καλαισθη

σίας καϊ αρμονίας διατεταγμέναι. 

Τό όλον τής συνθέσεως διαπνέει υψίστη χάρις καϊ φιλοκαλία, ή 

δ' οικονομία καϊ ή διάταξις τών εικόνων μαρτυρεί τήν μεγάλην δεξιό

τητα τοΰ μουσειωτοΰ καϊ τήν έξοικείωσιν αΰτοΰ πρός δυσχερέστατα δια

κοσμητικά θέματα. Ώ ς έκ τής παρατεθειμένης εικόνος δείκνυται, τούς 

πλείστους τών δίσκων πληροΰσι παραστάσεις ποικίλων θηλαστικών καϊ 

πτηνών έν στάσεσι φυσικωτάταις. Μεταξύ αυτών έγκατέμιξεν ό μουσειω-

τής καί τινας εικόνας ανθρώπων κατά κανονικά διαστήματα - ούτως έν 

τή τρίτη σειρά τών δίσκων, έντεΰθεν μέν παρίσταται παις καθήμενος 

καί αυλών, εκείθεν δ' έτερος σύρων δι ' ίμάντος όνον φέροντα κοφίνους, 

έν δέ τώ κέντρω εύρηται έτερα σκηνή, ήτις πιθανώς έχει χαρακτήρα 

συμβολικόν. Παρίσταται δηλαδή πιεστήριον σταφυλών, ύπηρετούμενον 

ύπό δύο νεανίσκων, είκών ήτις άναμιμνήσκει τάς ανάλογους έν τώ 

μαυσωλείω τής Κωνσταντίνης. Ό τ ι υπολανθάνει έν τώ θέματι τούτω 

χριστιανική ιδέα, είναι πιθανώτατον, ώς καί έν τή όλη συνθέσει, έν ή 

τά έκ τών τεσσάρων δοχείων έκφυόμενα κλήματα δυνατόν ν' άναφέ-

ρωνται είς τήν άμπελον τής παραβολής τοΰ Χρίστου, ούχ ήττον δέν 

αποκλείεται ή γνώμη ότι τό ψηφίδωμα έχει χαρακτήρα απλώς διακο-

σμητικόν άνευ θρησκευτικής έννοιας 1. "Ετεραι δέ δύο μορφαϊ ανδρών 

νεαρών αντίστοιχοι εΰρηντο είς τάς κάτω σειράς τών δίσκων, ών ή μία 

έγένετο έξίτηλος, ή σωζόμενη παριστά θηρευτήν έν δέ τω μέσω τής 

τελευταίας σειράς τών δίσκων παρίσταται άλλη μορφή έχουσα άντί-

στοιχον έτέραν τής πρώτης σειράς τών δίσκων. 

Έ κ τών άλλων συνθέσεων τοΰ δαπέδου τοΰ ναοΰ άξιαι λόγου είναι 

αί κατέχουσαι τά εκατέρωθεν πλευρά, έχουσαι σχήμα παραλληλογράμ

μων, αποτελούμεναι δ' έκ δίσκων άνά δύο διατεταγμένων, περιεχόν

των προτομάς ανθρωπίνους και εικόνας ζώων. Ό αριθμός τών δίσκων 

τούτων είναι έν ολω έβδομήκοντα τέσσαρες, έξ αυτών δ' ιδία έφελκύουσι 

1 Bayet, R e c h e r c h e s σελ. 78. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 143 

τήν προσοχήν δώδεκα εμπεριέχοντες τάς μορφάς τών προσωποιηθέντων 
μακεδόνικων μηνών μετά τών ονομάτων αυτών γεγραμμένων ελληνιστί. 
Πάντες ούτοι κατ' ενώπιον βλέποντες έχουσι άγένειον νεαρόν πρόσω
πον, είναι ένδεδυμένοι διά χιτώνος καί ιματίου καί τίνες έχουσιν τήν 
κεφαλήν έστεμμένην διά στεφάνου. Είναι δ 'α ί εικόνες αύται πολύτιμοι 
ίδια διά τήν ίστοριαν τής εικονογραφίας τοΰ αρχαίου καί·τοΰ βυζαντια-
κοΰ ημερολογίου. Ούχ ήττον άξιοι λόγου είναι τέσσαρες έτεροι δίσκοι, 
έν οίς παρίστανται κατά τρόπον έμφαντικόν αί τέσσαρες ώραι τοΰ έτους. 
Έ κ τούτων ό μέν χειμών εικονίζεται έχων τήν κεφαλήν περιβεβλημένην 
διά καλύπτρας και φέρων άγγειον μετ' άνθρακιάς εν εϊδει πυραύνου, τό 
δ' έαρ συμβολίζεται διά τών ανθέων, δι' ών είναι έστεμμένον καί τοΰ 
μειδιώντος αύτοΰ προσώπου- αί ετεραι δύο μορφαϊ τοΰ θέρους καϊ τοΰ 
φθινοπώρου δέν ύποδηλοΰσι τόν χαρακτήρα αυτών δι ' ώρισμένου τινός 
συμβόλου. Πάσαι αί ώραι αύται διακρίνονται τών άλλων προτομών και 
διά τών πτερύγων άς φέρουσιν. Άναμ ί ξ μετά τών μηνών εΰρηνται ωσαύ
τως πεπροσωποποιημένοι οί τέσσαρες κύριοι άνεμοι, έν προτομή κατ' ενώ
πιον ισχυρώς πνέοντες και φέροντες παραδόξως έπί τής κεφαλής μικράς 
πτέρυγας. Τούς άλλους δίσκους πληροΰσιν εικόνες ποικίλων ζώων, έξ ών 
άξιοι σημειώσεως κ α τ ' εξοχήν είναι οί ϊχθυες οκτώ έν όλω - ή τοιαύτη 
έπανάληψις τοΰ πρωτίστου τών χριστιανικών συμβόλων έν κανονικοΐς 
σχεδόν άποστάσεσι, βεβαίως δέν στερείται θρησκευτικής έννοιας καί 
αποτελεί έν έπί πλέον τεκμήριον ότι καί έν τοις δαπέδοις έτι δέν άπη-
ξίουν νά είκονίζωσι κατά τούς χρόνους τούτους αντικείμενα άναμιμνή-
σκοντα τήν συμβολικήν είκονογραφίαν τής αρχεγόνου τέχνης 1 . 

Τό όνομα τοΰ άγιου, έπ' ονόματι τοΰ όποιου έτιμάτο ό ναός ό περι
κλείων ποτέ τό ψηφοθέτημα, και ή χρονολογία τής ιδρύσεως αΰτοΰ 
περιέχεται έν επιγραφή ωσαύτως διά ψηφίδων γεγραμμένη καί κειμένη 
παρά τήν θέσιν έν ή εκείτο ό βωμός. Ή πολύτιμος αύτη επιγραφή δια
λαμβάνει οτι «τό πάν έργον τής ψηφώσεως» άφιερωθέν είς τόν έν άγίοις 
μάρτυρα Χριστοφόρον έγένετο έπί τοϋ χωροεπισκόπου Γεωργίου καί τοΰ 
διακόνου Κύρου επιτρόπου καί κατά τούς χρόνους τοϋ ευσεβέστατου 
ιερέως Ζαχαρίου έν μηνί Δαισίω τοϋ έτους 701, ίνδικτιώνος ενάτης. 

Ό άνευρων τό ψηφοθέτημα R e n a n ένόμισεν ότι έν τή επιγραφή ή 
χρονολογία είναι ή λεγομένη τής Σιδώνος καί οτι επομένως τό έτος 

1 Πρβλ. Bayet, R e c h e r c h e s σελ. 79. 
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701 αντιστοιχεί είς τό άπό Χρίστου γεννήσεως 575. Ά λ λ ' Ομως τοΰτο 

ουδαμώς συμφωνεί πρός τήν τεχνοτροπίαν τοΰ ψηφιδωτοΰ, οπερ και 

κατά τους ιδιαιτέρως έγκύψαντας είς τήν μελέτην τής χριστιανικής έν 

Εικ. 5 7 . Ψηφιδωτον δάπεδον εκ Φοινίκης ( B a y e t ) . 

τή Ανατολή τέχνης δέν δύναται νά είναι μεταγενέστερον τοϋ τέλους 

τής Δ έκατονταετηρίδος. Τοΰτο προσεπιμαρτυρεϊ και σύγκρισις αύτοΰ 

πρός άλλα τών χρόνων τούτων ψηφιδωτά και μάλιστα τά έν τω μαυ-


