
το ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΝ «ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ» ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ')

At τέχναι και αί βιοτεχνίαι, καί ή μείζων ακόμη βιομηχανία των 
Βυζαντηνών, είχον φθάσει εις επίζηλον σημεΐον ακμής. Ή Μηχανική κα'ι 

ή Μεταλλουργία, ή Χρυσοχοΐα κα'ι ή Χυμευτική, ή Μεταξουργία και ή 
τέχνη των βαφών, καθίστων αληθώς τό Βυζάντιον όχι μόνον παγκόσμιον 
εμπορικόν κέντρον, αλλά και περιζήτητον σχολεΐον τεχνικής παιδευσειος, 

κα'ι διά τών βιοτεχνικών άναμφιβόλως είχε συμπληρωθή εν ’Ιταλία ή διά 
τών Ελληνικών γραμμάτων άναγέννησις.

Έπί τής τεχνικής ταυτης εμπειρίας δεν ήθέλησεν εν γένει νά φιλο- 
σοφήση ό λόγιος κόσμος τών Βυζαντηνών, ώς επραξαν οί αρχαίοι φιλό
σοφοι έπ'ι ιών γνώσεων τοΰ λαοΰ, ουδέ νά ύποβάλη εις τινα αποδεικτικήν 
δοκιμασίαν τά υπό τής αρχαίας επιστήμης παραδοθέντα, ως τοΰτο έπρα- 
ξεν ή νεωτέρα επιστημονική έρευνα * 2) "Οθεν κα'ι στερείται κυρίως ή Βυζαν- 

τιακή Γραμματεία δοκίμου επιστημονικής λογοτεχνίας.

Έν τουτοις, κα'ι πρακτικός εφαρμογάς γνωστών ιθεωριών, αλλά και θε
ωρητικός ερμηνείας ώρισμένων εμπειρικών γνώσεων, δυνάμεθα νά παρα- 
τηρήσωμεν, πρώτον μέν κυρίως εις τάς Μυστικός Έπιστήμας, περί τάς 
όποιας καί συνετάσσοντο οί τών λογίων νεωτερίζοντες, 3) καί μάλιστα εις 
τήν Χυμευτικήν, ής τό ελκυστικόν καί διαφέρον θέμα δεν έκρίθη ανάξιον 
τοΰ γραμματειακού σπουδαστηρίου, 4) έπειτα δ’ ώς επόμενον, καί εις τήν 
Γενικήν Μηχανικήν, τής οποίας ή πράξις άπήτει τήν μαθηματικήν θεω
ρίαν, τόσον άλλως τε συναφή ποός τό σύστημα τοΰ Μυστικισμοΰ, μέ τών 

αριθμών τάς μαγικός δυνάμεις 5) καί τάς θαυματικάς αυτής πρακτικός

') Άνακοίνωσις έν τή συνεδρία τής 28 Άπρ. 1923 τής Έπιστημ. Εταιρείας. 
Ιδε ΆΘηνάς 35. 251.

ή ’Ίδε τό άρθρον μου έν Revue Scientifique 22 Μαρτ. 1924, σ. 183.
*) ’Ίδε τάς πραγματείας μου: Ό Φυσιολόγος καί σχέσις αϋτοΰπρός

τάς άποκούφους έπιστήμας (Έν τή «Έπιστημ. Έπετηρίδι τοΰ Πανεπιστη
μίου» ΙΗ' σ. 299) καί ΑίΦυσικαίΈπιστήμαι τών Βυζαντηνών 
(Έν τώ «Ήμερολ. τής Μ. Ελλάδος’) 1924, σ· 269).

4) "Ιδε τήν πραγματείαν μου: Ψαμμουργική καί χυμεία, σ. 35 έξ.
5) ’Ίδε τήν πραγματείαν μου: Τά μαθηματικά τών Βυζαντηνών (έν 

« Αθήνας * 35. σ. 206).
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190 Μιχ. Στεφανίδου— Τό ακουστικόν μυστήριον τοΰ Βυζαντίου.

έφαρμογάς.
Τούτων δέ, των μηχανικών «παραδόξων»—των «προς έκπληξιν θεω■ 

ρίας» * 2 * 4)—κυρία πιθανώτατα πηγή ήτο τό Περί πνευματικών και αυτό μα 

τοποιητικών των παλαιών φιλοσόφων και μηχανικών έργον τοΰ "Ηρωνος 
Άλεξανδρέως (2ας μ. χ. έκατ.). έ'νθα καί άπαντώιιεν 2) επί παραδ. τήν θεω
ρίαν καί κατασκευήν τοΰ βυζαντιακοΰ «μεγάλου ψαλτηρίου ή χειροργά 
νου», 3) τής «μυστικής φιάλης τοΰ Τρικόγχου» τής κιρνώσης πιστάκισ καί 
κουνάρια καί αμύγδαλα,4) τοΰ χρυσοΰ δένδρου τοΰ παλατιού «ένφστρου- 
θοί έφεζόμενοι διά μηχανής τίνος μυστικώς έκελάδουν», 5) των μηχανικών 
ορνέων καί λεόντων, άτινα έβρυχώντο ή έψαλλον έναρμονίως επί τή πα
ρουσία τοΰ αύτοκράτορος 6).

Μετά τών θαυμασίων δέ τούτων ακριβώς κατελέγετο καί τό «Μυ
στήριον», έκ τών οικοδομών τών ανακτόρων, κόγχη τις τοΰ Τετρασέρου 
υπό τον Τρίκογχον, περί τοΰ οποίου γράφουσι τά εξής, ό μέν Λέτον 6 

Γραμματικός:7) «Ό δέ αυτός βασιλεύς (ό Θεόφιλος) τον Τρίκογχον έν τφ 
παλατίφ καί τό λεγόμενον Σίγμα... υπό δέ τον Τρίκογχον κάτωθεν 
διά μηχανής έποίησε τό λεγόμενον μυστήριον, έν φ έν τή μια γωνιρ 
δ έάν εΐπη τις, έξακοΰεται έν τή έτέρα», καί οί μετά τον Θεοφάνην 
χρονογράφοι8) έκτενέστερον : «Άλλα τοΰτον μέν (τον Θεόφιλον) οΰτω 
καταστρέψαντα τον βίον, ένταΰθα καταλιπόντες, έπί τάς καταλοίπους 
οικοδομάς, αύτοΰ που περί τά ανάκτορα ούσας, βαδιούμεθα, άξιολογω- 
τάτας ού'σας καί μνήμης τυχεϊν ίκανάς. Ευθύς γοΰν από τοΰ κυρίου εί-
σιών κατά τό πρόσωπον ύπαντώσας εύρήσεις αύτάς. "Ο τε γάρ..... Τρίκογχος,
έκτου σχήματος τήν κλήσιν λαχών τρισί γάρ κόγχαις μετεωρίζεται... ή έξο
δος εις τό καλοΰμενον ουτω Σίγμα έξάγει, έκ τής προς τό στοιχεΐον όμοι- 
ότητος τήν έπωνυμίαν λαβόν... διά στύρακος δέ προς τό θεμέλιον αύτοΰ 
κατιών... εύρήσεις... τόν περίπατον έ'χοντα κατεστρωμένον έκ λίθου πιπε

*) "Ιδε "Ποών. ‘Αλεξανδρ. έκδ Schmidt, I. σ. 338, 342.
2) ΑΰτοΘι, I. 112, 192, 316, κλπ.
s) Collect, des alehim. Grecs, par Berthelot et Ruelle, a. 434, 437. Τό χειρόρ- 

γανον δ’, υποθέτω, μετεφράσθη εις πιάνο.
*) Κωνατ. Πορφυρογ, (έκδ. Βόννης) I. 297, Theophan. contin. σ. 141—142. Ώνο- 

μάσθη δ’ ή φιάλη αΰτη μυστική, πιθανώς οΰχί ώς γειτνιάζουσα πρός τό Μυστήριον 
(ώς λέγει ό Βυζάντιος, Κωνσταντπ. Α. 202), άλλ’ ώς κιρνώσα μυστικώς (διά μυστηρι
ώδους μηχανής). Πρόκειται περί τών νΰν automates.

‘) Γεωργ. Μοναχ. (έκδ. Βόννης) σ. 793, Theoph. cont. σ. 627. πρ6λ. Κ. Μαναοσή, 
Σύνοψ. Χρον. στ. 5265 καί Α. Πασπάτη, Βυζ. άνάκτ. σ. 169, 288.

6) Πορφυρογ. II. 569.
7) Έκδ. Βόννης, σ. 225.
8) σ. 140 έξ.
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ιοί

ράτου. Τούτου δέ πλησίον τοϋ περιπάτου, ενδότερόν που καί άνατολικώ- 
τερον, τετράσερόν τι ό τεχνίτης έξήγειρεν, τρισι καί αυτό κόγχαις διειλημ- 
μένον κατά την εικόνα τοϋ επικειμένου αύτώ τρικόγχου, άλλα την μέν 
μίαν προς την ανατολήν, τάς έτέρας δέ δυο, μίαν μέν προς τήν δυσιν 
θάτέραν δέ προς τήν μεσημβρίαν συμπεριείληφεν, τό δέ πρωτεύον μέρος, 

έκ δυο κιόνων άληθινοπιπέρων, έχει διανειργόμενον Μυστήριον, καί ή αι
τία ότι καθάπερ τα άντρα συνεπηχών, άβλαβή τήν ηχώ διαπέμπει προς 

τούς άκούοντας, καί εΐ τις τφ τοίχφ πλησιάσος τής άνατολικής κόγχης, 
είτε δή καί δυτικής, έν μυστηρίφ τι εΐπη καί καθ’ εαυτόν, έκ διαμέτρου, 
τε καί άντιπέρας ίστάμενος έ'τερος, εί τό ούς τφ τοίχφ έπιθήται τής έν μυ
στηρίφ λαλουμένης εκείνης φωνή: αυτήκοός πως γενήσεται- τοιοϋτόν τι 

περί αυτό θαύμα έγγίνετ.αι.»
Περί «θαύματος» τοιουτου, κειμένου άλλως τε έξω τού θέματος 

των μηχανικών του προβλημάτων, οΰδέν σχετικόν αναφέρει ό "Ηρων ό 

Άλεξανδρεύς. Έκ δέ των νεωτέραιν ό Δουκάγγιος έν μέν τφ λεξικώ αύ · 
τού λέγει τά εξής: Χ) «Μυστήριον ότι καθάπερ τα άντρα συνεπηχών 
άβλαβή τήν ηχώ διαπέμπει προς τούς ακούοντας· Leo Grammat. p. 
445. Chron. MS. 'Αμαρτ. Theoph. contin. et nostram Const.», έν 
δέ τώ συγγράμματι αυτού Constantinop. Christiana * 2j μεταφράζει 
έκ τού περί Τρικόγχου κειμένου τών χρονογράφων: «Tricon chum, τον
τρίκογχον έν ΙΙαλατίφ, extruxit Theophilus Imperator: ut auctor 
est Leo Grammaticus. Rursus Triconchi meminit in Lecapeno 
pag. 497. Meminit etiam Anonymus in eodem Lecapeno n°VI.» 
Ό τού Στεφάνου Θησαυρός 3 4) παραλαμβάνει τά τού λεξικού τοϋ Δου- 
καγγίου. Ό ΙΙασπάτης ή δίδει σύντομον περιγραφήν κατά τό κείμενον 
τών Συνεχ. τού Θεοφ., καί ό Βυζάντιος 5 6) άναφέρει τό σχετικόν χωρίον 

τού Λέοντος Γραμματικού. Ό δέ Άντωνιάδης έν τφ συγγράμματι αυτού 
” Εκφρασις τής 'Αγ. Σοφίας, <!) λόγον ποιούμενος περί τοϋ Τρικόγχου, ού- 
δέν λέγει καί περί τοϋ Μυστηρίου.

Άλλ’ είναι βεβαίως φανερόν ότι τό «Μυστήριον» ήτο κόγχη ελλειψο
ειδής, έφ’ ής συνέβαινεν τό φαινόμενον τής άνακλάσεως τον ήχον επί τών 

καμπύλων επιφανειών, τών όποιων ή μία τών Ιστιών Ε (ένθα ό άκούων,

‘) Lex. m. gr. a. 981.
ή II. σ. 121, XI.
8) Έν. λ. μυστήριον,
4) Α. Γ. Πααπάτη, Τά Βυζαντ. άνάκτ. ΆΘήν. 1885, σ. 189.
δ) Σ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινπ. Α. σ. 201.
6) Α. σ. 46.

Μιχ,. Στεφανίδου - Τό ακουστικόν μυστήριον τοϋ Βυζαντίου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:19:25 EEST - 3.236.241.27
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ιδ. to σχήμα 1) δέχεται τό σύνολον tcov ηχητικών κυμάτων, τών έκπεμπο- 
μένων έκ τής έτέρας Ε' (ένθα ό όμιλών) και άνακλοιμένων επί τής ελ
λειψοειδούς καμπυλότητος τής κόγχης—διότι, ως γνιοστόν, ή μέν γωνία
της προσπτωσεως των ηχητικών κυ
μάτων είναι πάντοτε ιση πρός την 
γωνίαν τής άνακλάσεως, αι δ’ έκ 
τών εστιών Ε, Ε' επιβατικοί ακτίνες 
(άς άκολουθοΰσι τά κύματα τοϋ ή
χου), οιον αί ΕΠ καί ΕΊΙ,σχηματί
ζομαι μέ την ακτίνα ΚΠ (κάθετον 
εις τό σημεϊον επαφής Π)γωνίας ΐσας 
ΕΠΚ=ΚΠΕ'. Συμπεραίνομεν δ’ 

Ικ τής υπό τών χρονογράφων περι-

γραφής τοϋ τετρασέρου, δτι τό «Μυστήριον» έσχηματίζετο έκ τής ανατολικής 
καί τής δυτικής κόγχης, αΐτινες συνεπλήρουν άλλήλας εις μίσν ελλειψοειδή 
καμπυλότητα μέ δυο φανεράς εκατέρωθεν εστίας, οι δέ τοίχοι έκειντο 
πολύ πλησίον τών εστιών τούτων, ήτοιτό μυστήριον είχε περίπου την κατα
σκευήν τοΰ σχήματος 2. Παράδειγμα τοιούτων οικοδομημάτων μυστικής ήχους 
(καίουτω βεβαίως πρέπει ν’ άποκαλώμεν τό φαινόμενον) άναφέρονται έν ταϊς 
Φυσικαΐς σήμερον ή θολιΟτή αίθουσα τής Πολυτεχνικής Σχολής τών Πα- 

ρισίων καί ό καμπυλωτός τοίχος τοΰ 
Muyden παρά τό Άμστελόδαμον.
Δίκαιον ά'ρα νά προστεθή εις τά πα- / 

ραδείγματα ταΰτα, ως πρώτον μάλιστα- ί 

τή τάξει, καί τό ανωτέρω Μυστήριον \ 
τοΰ Βυζαντίου.

Άλλ' ή τοΰ φαινομένου παρατή- 
ρησις καί ή γεατμετρική αύτοϋ έφαρ- Σχ. 2.

μογή είναι άρά γε ίδιον έργον τών Ευζαντηνών, ή απλώς αντιγραφή 
πράγματος γντοστοΰ;

Τής φυσικής περί τής ήχοΰς θεωρίας τών αρχαίων 1) συνοπτικήν ιδέαν 
παρέχουσιν ήμΐν δύο εκ τών Προβλημάτων τοΰ Άριστοτέλους,2) τό μέν 
πραγματευόμενον περί τής άντηχήσεως τών οικιών διά «κατορωρυγμένων

’) Ίδε Philos-graee. έκδ· Mullach, I σ. 357. Άριατοτ. Π. ακουστών, Π. 
αίσθ. Π. ψυχής, Προβλήμ. XI. 7, 8, 9, 23, 51, 58, Fr. (έκδ. Parisiis IV. 209), θεοφρ. 
Π. αίσθ. 53, 89 (7).

”) XI 8 καί 23.
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πίθων και κεραμίων» εντός των τοίχων, τό δ’ είδικώτερον περί τής ήχους: 
«Έπεί άνάκλασις ή ηχώ, δει περιειλημμένον άθρόον είναι τον αέρα, καί 
έχειν προς δ άνακλασθήσεται προσπίπτον πυκνόν... οΰτω γάρ μάλιστα 
ηχώ γίνεται... τό μέν ούν φρέαρ καί ό λάκκος έχει την στενότητα καί την 
άθροισιν, οί δε πίθοι καί τά κεράμια καί τήν πυκνότητα τών περιεχόν- 
των ώστ’ εξ άμφοτέρων τό συμβαίνον* καί γάρ τά κοίλα μάλλον ηχεί 
διά τούτο καί ό χαλκός *) μάλλον τών άλλων* δτι δέ κατορωρυγμένα ουδέν 
άτοπον* ή γάρ φωνή φέρεται κάτω ουχ ήττον* δλως δέ πανταχή δοκεΐ 
καί κυκλφ φέρεσθαι», καί «Ή φωνή έστιν αήρ τις έσχηματισμένος, καί 
φερόμενος διαλύεται πολλάκις τό σχήμα, ή δ’ ηχώ γίνεται πληγέντος τού
τοιούτου πρός τό στερεόν, ού διαλύεται αυτή, αλλά σαφώς άκούομεν αυ

τής, δτι άνάκλασις έστιν, άλλ' ού κατάκλασις' ούτω δέ τό δλον διαμένεΐ(
καί δύο μέρη ομοιόσχημα έξ αυτού γίνεται' πρός όμοίαν γάρ γωνίαν
έστιν άνάκλασις* διό καί όμοια γίνεται ή τής ήχούς φωνή τή έξ αρχής».

Έκ τούτων δέ μανθάνομεν τάς εξής πρός τήν ηχώ σχετικός γνώσεις 
τών άρχαίιον: α) δτι ή ηχώ είναι αποτέλεσμα άνακλάσεως τού ήχου, β) 
δτι τά κοιλώματα μάλλον ήχούσι, καί γ) δτι ή άνάκλασις γίνεται πρός 
όμοιας γωνίας—κατά τήν γενικήν καί παρά τοίς παλαιοΐς αρχήν τών «πι- 
πτόντων καί άφαλλομένων» σωμάτων.2 3) Άλλ’ ουδέν άπαντώμεν καί περί 

τού είδικοΰ φαινομένου τής έπί τών θόλων άνακλάσεως, δπερ έν τούτοις 
ούδαμώς άπίθανον νά είχε παρατηρηθή υπό τού λαού, ιδίως εις τά άντρα, 
κοιλώματα πολλάκις θολωτά, χρήσιμα συνήθως παρά τοίς άρχαίοις ως 
ιερά καί οίκητήρια νυμφών, ών πολλά άναφέρει ό περιηγητής Παυ
σανίας. 8) Τοιαΰτα δέ σπήλαια, παρουσιάζοντα άκουστικάς εστίας, είναι 
σήμερον γνωστά τό σπήλαιον τών λιθοτομιών παρά τάς Συρακούσας καί 
τό περίφημου άντρον τού μαμμούθ εις Kentucky τών Ήν. Πολιτει
ών. 4) «"Ώσπερ τά άντρα συνεπηχών» λέγει περί τού Μυστηρίου ό Βυ

ζαντινός χρονογράφος—δανειζόμενος, υποθέτω, τήν φράσιν παρά τού Λου
κιανού, δστις, δίδων τήν εικόνα τού καλλίστου οίκου, λέγει: «Οίκων ό 
κάλλιστος εις υποδοχήν λόγων άναπεπταμένος... ήρέμα καί αυτός ώσπερ 

τά Άντρα συνεπηχών καί τοίς λεγομένοις παρακολουθών καί παρατείνων

Μιχ. Στεφανίδου— Τό ακουστικόν μυστήριον του Βυζαντίου. 193

‘) Εννοεί βεβαίως αγγεία έκ χαλκού.
!) Άοιατοτ. Προβλήμ. Τ'. 4: «Διά τί τά πίπτοντα έπί τήν γην καί σφαλλόμενα 

ομοίως γωνίας ποιεί πρός τό επίπεδον εις έκάτερατοΰ σημείου, φ ήψατο τού επιπέ
δου, όίσπερ έν τοίς κατόπτροις... τοσαύτην γάρ γωνίαν άπέωσται δση γίνεται ή κατά 
κορυφήν». Ίδ. καί 17'. 13.

3) "Εκδ. Dindorf X. XXXII. 2 έξ.
4) "Ιδε Or. diet, du XIX siecl. par Larousse t. 7 p. 85.
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194 Μιχ. Στεφανίδου— Τό ακουστικόν μυστήριον τοϋ Βυζαντίου.

τά τελευταία τής φωνής και τοΐς υστάτοις των λόγων έμβραδΰνων». ') 
Άλλα καί ό Αλέξανδρος Άφροδισιεύς αναγράφει πρόβλημα, σχετικόν μέ 
την ακουστικήν των άντρων: «Διατί τά καθαρά τών άντρων καί οί υψη
λότατοι τόποι καί κρημνοί ποιοΰσι καί άντ1’έμπουσι ταΐς φωναΐς ήχον; 
διότι καί τά χωρία ταϋτα κατ’ άντανάκλασιν την πληγήν έκπέμποντα τον 
ήχον ποιοΰσιν.» ~) Τοιοΰτον δ’ ηχητικόν σπήλαιον, δίδον επταπλήν ηχώ, 
άναφέρεται διάσημον παρά τοΐς άρχαίοις τό έν Ολυμπία «Έπτάφωνον»: 
«Olympiae autem arte, mirabili modo in porticu, quam ob id 
heptaphonon appellant, quoniam septies eadem vox redditur», 
κατά τόν Πλίνιον. 3) Σημειωτέα δ’ εντεύθεν ή τών αρχαίων φροντίς διά 
τήν καλλιτέραν κατασκευήν τών οικιών από ακουστικής άπόψεως, κατά 
φυσικά συνήθως παραδείγματα. 'Ορθόν δέ νομίζω νά ύποθέσωμεν δτι> 
καί τών βυζαντηνών ναών αί κόγχαι, δίκην άχηβάδων ήμικυκλοτερεΐς 
αλλά και οί τροϋλλοι βεβαίως, είχυν σκοπόν καί τό καθισιάν τήν φω
νήν καθαράν, οΰχί δέ μόνον, ώς συιήθως παραδέχονται,1) τήν ωραιότητα 
καί τήν αρμονίαν τοΰ συνόλου.

Άλλα, καί αν πράγματι είχε παρατηρηθή κοινώς τό φαινόμενον τής 
μυστικής ήχους, ή αρχιτεκτονική δ’ δμως αυτού εφαρμογή άπήτει γνώ- 

σιν ακριβή τής θεωρίας τών κωνικών τομών, υπερβολής καί παραβο
λής καί Ιδίως τής έλλείψεως. Τάς κωνικός δέ ταύτας τομάς, γνωστός 
από τοΰ Δημοκρίτου, * 4 5) επραγματεΰθη μέν ό Αρχιμήδης, εΐδικώτερον δ’ 
δμως, καί μάλιστα τήν έλλειψιν, ήρευνησεν ό Απολλώνιος Ιίεργαΐος (2δ0 
—190 π. X.), 6) δστις «καθόλου τι έθεώρησε (τά περί κωνικών τομών), δτι 
έν παντί κΰκλφ καί όρθώ καί σκαλινώ, πάσαι αί τομαί είσι, κατά διά
φορον τοΰ επιπέδου πρός τόν κώνον προσβολήν δν καί θαυμάσαντες οί 
κατ αυτόν γενόμ-νοι, διά τό θαυμάσιου τών ύπ’ αυτού δεδειγμένων κω
νικών θεωρημάτων, μέγαν γεωμέτρην έκάλουν.» ') Τοΰ Απολλώνιου δ’ 

υπομνηματιστής ήτο ό Ευτόκιος (τής 6ης έκατ.), μαθητής μέν τοΰ ’Ισι
δώρου, τοΰ γνωστοΰ τής Άγ. Σοφίας άρχιτέκτονος, τοΰ εφευρέτου εργα
λείου, γράφοντος τήν υπερβολήν, φίλος δέ τοΰ ετέρου διασήμου μηχανι-

ι) Λονκ. Π. τοΰ οίκου (έκδ. Dindorf) 3, σ. 85.
’) Άλεξ. Άφροδ. έκδ. Ideler, I. σ. 45, 134.
*) Πλίν. 86. 23.
4) ‘Ανιωνιάδου, "Εκφρ. Άγ. Σοφ. Α" 21.
‘) Phil, graec. έκδ. Mullach, 1. σ. 370.
β) Άκολλ, Πεογαιον, Κωνικαί τομαί, έκδ. Edm. Hallei. πρϋλ. Hoeffer, 

Hist, des mathematiques, σ. 225.
’) ’ Απολλ. ”ΕνΘ. άνωτ. σ. 9.
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κοϋ τής 'Αγ. Σοφίας ’Ανθεμίου (τοΰ εφευρέτου τών τρούλλων), *) εις δν 
καί προσφωνεί ό Εύτόκιος τά υπομνήματα του. Έκ τών πολλών δέ προ

τάσεων τοΰ έργου τοΰ ’Απολλώνιου επί τών κωνικών τομών, αί από τοΰ 
άριθμοΰ 45 άναφέρονται ιδίως εις την θεωρίαν τής έλλείψεως. Καί είναι 
μέν αληθές, orι όλιγώτερον ό ’Απολλώνιος ενδιατρίβει εις τας ιδιότητας 
τών εστιών (τών ".σημείων»), αλλ’ ή τούτων θεωρία ήδΰνατο βεβαίως νά 
συμπληρωθή εκ τών ήδη από τοΰ Άρχιμήδους γνωστών περί τής συγ
κεντρωτικής δυνάμεως τών σφαιρικών έοόπτρων, δθεν βεβαίως καί τής 
«εστίας» τό όνομα. Την θεωρίαν δ’ ακριβώς ταΰτην συνεπλήρωσεν ό ’Αν
θέμιος, δστις εις τιν’ αυτού πραγματείαν «Περί παραδόξων μηχανημάτων», 
τής οποίας έσώθησαν μόνον αποσπάσματα, υποδεικνύει, πρώτος αυτός, 
την σχέσιν τής εφαπτομένης τής έλλείψεως προς τάς επιβατικός ακτίνας, 
τ. έ. τήν ισότητα τών γωνιών τών επιβατικών ακτινών μετά τής καθέτου 
εις τό σημεΐον επαφής, καί άμα τήν έντεΰθεν κατασκευήν έσόπτρων «κλι- 
βανοειδών», συναθροιζόντων την θέρμην τών ηλιακών άκτίνων εις τον αυ

τόν τόπον.* 2) Εΰχερώς δ’ έπειτα ήδόνατο βεβαίως νά έπεκταθή ή τής θε
ωρίας ταΰτης εφαρμογή από τής θερμότητος καί τοΰ φωτός εις τά κύματα 
τοΰ ήχον.

Κατά ταΰτα, δυνάμεθα, νομίζω, νά συμπεράνωμεν, ότι ή τής ήχοΰς 
επί τών καμπύλων επιφανειών θεαιρία καί ή ταύτης εφαρμογή εις τό 
«Μυστήριον», είναι έργον πρωτότυπον τών Βυζαντηνών αρχιτεκτόνων (τής 

παραδόσεως τοΰ ’Ανθεμίου), εις τούς όποίους_ είχεν άναθέση τήν διακό
σμησαν τής Κωνσταντινουπόλεως ό αύτοκτάτωρ Θεόφιλος (838), ό ενερ
γός προστάτης τής επιστήμης καί τής τέχνης.

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

') J. Ε. Montucla, Hist, des mathem. σ. 335.
2)”Ιδε Παραδοξογράφοι, έκδ. Ant. Westermann, 1839, σ. 148—158; ϊδ. καί Mon

tucla, ’ΈνΘ. άνωτ. σ. 245 έξ. καί Max. Marie Hist, des mathem. et phys. vol. II. 
σ. 70.
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