
ΜΙΚΚΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΡΜΟΣ
Περί τής Οπό πολλάς επόψεις μάλιστα δέ ενεκα 

τής αναφοράς της προς τό χωρίον τοΟ Ιίλινίου 
(Nat. hist. ΧΧΧΥΙ, 11) σπουδαίας επιγραφής, ήτις 
άνακαλυφθεΐσα εν Δήλψ έξεδόθη τό πρώτον ύπό 
τοϋ κ. Homolle έν τώ Bull, de corr. hell. VII(1883) 
σελ. 254 κ.έ., έγραψε τελευταίον1 ό κ. J. Six έν 
ταις ένταΟθα έκδιδομέναις Mitth. d. arch. Inst. 
XIII (1888) σ. 142 κ. έ. Και παρετέΟη μέν ύπ’ 
αύτοΟ έν σ. 149 πιστόν πανομοιότυπον της έπι- 
γραφής (ώσαύτως και ύπό τού Lowy σελ. 3), δεν 
θεωρούμεν όμως περιττόν να παραθώμεν και ημείς 
ένταΟθα ομοιον προς εύκολίαν των άναγνωστών.2
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Και έν μέν.τώ πρώτφ μέρει τής διατριβής αύ
τοΟ πραγματεύεται ό λόγιος 'Ολλανδός περ'ι της 
έννοιας και της συμπληρώσεως της έπιγραφής (ής 
περίπου τό έν τρίτον ενεκα βλάβης τοΟ λίθου άπω- 
λέσθη), διαφωνών ώς προς τούς δύο πρώτους στί
χους τά μάλιστα προς τούς προ αύτοΟ εις διαφώ- 
τισιν της έπιγραφης άσχοληθέντας, έν δέ τώ έτέρφ 
πειράται, στηριζόμένος έπι τών συμπληρώσεων αύ
τοΟ,νά όρίση ώςοιόν τε άκριβέστερον τούς χρόνους, 
καθ’οΰς πιθανώς ένεχαράχθη έπι τοΟ λίθου. Επειδή 
όμως, ώς ομολογεί ο Ιδιος, ούδέν σχεδόν γνωρίζο- 
μεν περί τής ιστορίας τής Χίου κατ’ έκείνους τούς 
χρόνους, εις ούς ή ήμετέρα έπιγραφή φαίνεται πάν
τως άναγου,ένη, άποφεύγων νά βασανίσω ένταΟθα 
τάς περί ίστορικοΟ τίνος συμβάντος ώς αιτίας τής 
έγχαράξεως τής έπιγραφής εικοτολογίας τοΟ κ. 
Six, περιορίζομαι εις την έξέτασιν τών συμπληρώ
σεων καί έλπίζω ν’ αποδείξω οτι αί περί τού ήμε- 
τέρου μνημείου παρατηρήσεις του, καίπερ τά μάλα

1 Τούς πρότερον περί τής εν λο'γω έπιγραφής γράψαντας ρ.νηρ».ονεώει 
δ Lowy Insehr. gr. Bildh. a. 3 καί XVII.

2 'Ρητώς παρατηρώ δτι τό ένατον γράμμα τοδ δευτέρου στίχου 
αναμφιβόλους ήν Ο.

έμβριθείς καί περιεσκεμμέναι, ούδέν ήττον ήκιστα 
άποδεκταί τυγχάνουσιν ούσαι, ώς στηριζόμεναι μάλ
λον έπί τής παρά τοίς άρχαίοις παραδόσεως περί 
τών πρώτων αρχών τής πλαστικής, ή έπί τού πε- 
ρισωθέντος ήμίν κειμένου τής έπιγραφής.

Όρμώμενος έκ τής ορθής παρατηρήσεως ό κ. 
Six, δτι τό έν τώ μέσφ τοΟ δευτέρου στίχου ύπαρ
χον κενόν πρέπει νά συρ,πληρωθή διά τής λέξεως 
£0[Φ]ΙΕΙ£ΙΝ , συμπληρώσεως, ήν είχεν ήδη προ
τείνει ό Frohner, ήγνόει δέ, ώς φαίνεται, ό κ. Six1, 
καί πεπεισμένος δτι δι’ αύτής ύποσημαίνεται ό έν 
τώ σχολίφ είς τούς Όρνιθας τού Άριστοφάνους 
(στ. 573) μνημονευόμενος νεωτερισμός του Άρ- 
χέρμου, δτι δηλ. οδτος πρώτος την Νίκην πτηνήν 
είργάσατο, προσεπάθησε νά είσαγάγη ταύτην τήν 
έννοιαν εις τό ενεκα βλάβης τοΟ λίθου άπολεσθέν 
τέλος τοΟ πρώτου στίχου, συμπληρών ώς έπεται:

Μικκιάδης τόδ ’ άγαλμα καλόν πετεεινον έτευξεν 

Άρχέρμου σοφίησιν

όχι έπιτυχώς κατά τήν γνώμην μου , διότι βεβια
σμένη καί παρά τά κρατούντα φαίνεται μ.οι ή ση
μασία αυτή, ήν δ κ. Six θέλει νάποδώση είς τήν 
λέξιν σοφίησιν τής ήμ,ετέρας έπιγραφής (έν τή έπί 
τού έκ τής Άκροπόλεως αρχαίου αγγείου έπιγραφή 
«άνδρες έποίησαν σοφίαισιν καλάν άγαλμα»2 ού- 
δεμία άμ.φιβολία δτι ή λέξις σημ,αίνει τήν περί τήν 
τέχνην δεινότητα τού έργασαμένου τό εργον).Άλλά 
καί αν δεχθώμεν ώς ορθήν τήν τού κ. Six έρμη- 
νείαν,δέν βλέπομεν τίνι τρόπφ δύνανται τά τής ήμε- 
τέρας έπιγραφής νά συμφωνώσι προς τά τού μνη- 
μονευθέντος σχολίου είς τούς Όρνιθας τού ’Apt—

1 ΙΙρ6. Bechtel έν Abh. d. Κ. Ges. d. Wiss. zu Gottingen 
XXXIV σ. 50. Τη'ν τε ανακοίνωσή και τήν παραπομπήν οφείλω τω 
Ιν Μονάχω καθηγητή κ. R. Scholl.

3 Πρβ. C. I. A. IV 2, 4222. Όμοιόν τι ίσως έρρη'Οη έν τη επι
γραφή C. I. A. IV 2, 373,* οπού Ιν τφ πρώτω στίχω συμπληρω- 
τε'ον οχι «σώζεσΟαι» άλλα «σοφίζεσθαι». — Περιττόν νομίζω νάνα- 
σκευάσω πρός τούτοις τά δπό τοϋ κ. Six εν σ. 157 είρημε'να, δτι δηλ. 
διά τοΟ πληθυντικού « σοφίησιν » αντί « σοφίη » ’ίσως δποδηλοϋνται δύο 
εφευρέσεις τοΰ Άργέρμου, πρώτον μέν δτι Ιπτέρωσε τήν Νίκην, δεύ
τερον δέ δτι παρέστησεν αυτήν πετομένην.
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στοφάνους,δτι,κατά τήν προτεινομένην συμπλήρω
σή, δ μέν υιός (Άρχερμος) δοξάζεται ώς δ εφευρέ
της, δ δέ πατήρ ώς δ πρώτος τεχνίτης δ τάς τοΟ 
υίοΟ έφαρμόζων έφευρέσεις. Τίς ποτέ δύναται ν’άμ- 
φιβάλλη δτιτοιαΟται εφευρέσεις δέν γίγνονται παρ’ 
αρχαρίων, άλλα μόνον παρά τεχνιτών ιδία χειρί 
έφαρμοζόντων τάς περί τής τέχνης θεωρίας των; 
Ή ύπόθεσις λοιπόν δ'τι άλλος τις ή αύτός πρώτος 
δ εφευρέτης (δ “Αρχερμος) έποίησεν άγαλμά τι τής 
Νίκης κατά τήν περίπυστον έφεύρεσίν του φαίνε
ται μοι παντώπασιν απίθανος.

’Αλλά καί έν τώ συνόλου αύτής έξεταζομένη ή 
έν λόγου συμπλήρωσις γραμματικούς τε καί γλωσ
σικούς αστοχεί τοΟ ορθού,κατ’ έμέ κριτήν,ώς διφο- 
ρουμένη κατά τό νόημα. Καί του οντι δ κ. Six 
μεταφράζει: Mikkiades machte dies schone Biki
nis, das fliegend dargestellt ist durch die Erfin- 
dung des Archermos, τουτέστι οοΜικκιάδης έποίησε 
τούτο τό καλόν άγαλμα, ό πετόμενον παρεστάθη 
διά τής έφευρέσεως τού Άρχέρμου»* ούδέν όμως 
κωλύει νά μεταφράσωμεν : Mikkiades machte dies

schone Bildnis geflugelt nach der Erfindung des 
Archermos, τουτέστι « Μικκιάδης τό καλόν τούτο 
άγαλμα πτηνόν έποίησε χρησάμενος τή τοΟ Άρ- 
χέρμου έφευρέσει», κατά δέ ταύτην τήν μετάφρα- 
σιν δέν Θά άνεφέρετο ρητώς δ τό άγαλμα ποιήσας 
τεχνίτης, ϊοιαύτας δ’μως αμφιβολίας αποφεύγει ή 
άδρά τών αρχαίων επιγραφών ποίησις.

Αλλ’ ικανά περί τούτου' τό δεύτερον μέρος τής 
έπιγραφής συμπληροΐ δ κ. Six·

Έκτ)βόλ[ου αΰτ’ άνέθηκαν 
οί Χΐοι, Μέ[λαν]ος πατρώων άσ[τυ νέμοντες.

Καί δ'τι μέν ή λέξις α αύτε» ή τό έν τή σελ. 149 
σημ. 1 οοΈκηβόλε σοί δέ » έτέθησαν παραπληρώ- 
σεως χάριν φανερόν. Αλλά μικρόν τό κακόν* τό 
κυριώτατον είναι δτι δ κ. Six έκλαμβώνει τούς έν 
τώ τρίτου στίχου άναφερομένους οοοί Χίοι» ώς τούς 
τήν Νίκην άναθέντας. Καί όμως όχι μόνον ή έν τή 
Άκροπόλεε εύρεθεΓσα επιγραφή τοΟ νεωτέρου Άρ
χέρμου, ής παρατίθημι ένταΟθα πανομοιότυπου,1

(\fe + E ΟΛΛΟίΕΓΟΙΗί.ΕΝΟ+ΐ1θί 
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άλλά καί πλεϊσται άλλαι μάς άναγκάζουσι νά δε
χθώ μεν δ'τι, δταν πρόκηται περί ξένων, ώς επί τό 
πλεϊστον του όνόματι του τεχνίτου προστίθεται καί 
τό όνομα τού τόπου, εξ οδ οδτος κατάγεται, καί 
τούτου ένεκα παρεδέχθησαν άδιστάκτως οί πλεΐστοι 
τών περί τής έπιγραφής γραψάντων, δ'τι έν αύτή 
περί τών τεχνιτών ειρημένον ήν δτι Χΐοι ήσαν. 
Ή δέ γνώμη αΰτη, δτι δηλαδή αί έν τώ τρίτφ 
στίχου λέξεις οοοί Χΐοι» πρέπει νά άναφέρουνται εις 
τούς έν τοΐς ουσί πρώτοις στίχοις μνημονευθέντας 
τεχνίτας, έπιβεβαιοΟται καί έκ τών εξής" δπως καί 
άν συμπληρουθή τό σύνολον τής έπιγραφής πώς νά 
άποφύγωμεν τό νά μή κατέχωσε τά περί τών τε
χνιτών είρημένα τό ήμισυ περίπου τοΟ κειμένου 
αύτής; Επειδή δέ δέν δυνάμεθα νά δεχθώ μεν δτι 
έν έπιγραφή άναθήματος ύπ’ άλλων άνατεθέντος 
οί τεχνίται έτέθησαν έν ίση μοίρα μετά τών άνα- 
θέντουν, μάλιστα δέ καί μείζουν παρεχωρήθη αύτοΐς 
τιμή, έν τή άρχή τής έπιγραφής άναφερομένοις, 
ανάγκη καί έν ταύτη τή έπιγραφή οπούς κοινώς νο-

μίζεται, τό έν τώ τρίτφ στίχου δημοτικόν ν’ άνα- 
φέρηται εις τούς έν τοΐς προηγουμένοις όνομαστί 
άναφερομένους τεχνίτας.

Καί ταΰτα μέν ούτως. Εις κύρωσιν όμως τής 
γνώμης μας δυνατόν νά προστεθώσιν ετι καί τά 
εξής" όποτίθεται παρά τινων δτι έπί τής [Μσεως, 
έφ’ής ή έν λόγου έπιγραφή, ίστατό ποτέ άγαλμά τι 
Νίκης αρχαϊκού ρυθμού, ού μακράν αύτής εύρεθέν 
(άπεικονίσθη έν Mitth. d. arch. Inst. XI (1886) 
πίν. XI, A). Καί δέν άπεδείχθη μέν δτι όντως ούτως 
εχει τό πράγμα—φαίνεται μάλιστα δτι τό έπί τής

' Συνέθεσα αυτήν έκ των έν G. I. A. I, 350» και IV 2, 373® 
δημοσιευθέντων τεμαχίων και τρίτου τινός νεωστΐ εύρεθέντος, Ιδημοσί- 
ευσα δέ τά δύο πρωία τεμά-χια μικροΐς γράμμασιν έν τώ ’Αρχ. Δελ
τίο 1888 σ. 118 άριθ. 3. Τό δεύτερον τεμάχιον έδημοσιεύθη Ιν 
πανομοιοτύπω και έν ταύτη τή Έφημερίδι (1886 σελις 134).

Θεωρώ δέ τοΐίτον τόν ’Άρχερμον ώς νεώτερόν τινα, διότι ή άνά- 
μιξις της ’Αττικής γραφής μετά της Χίας αναγκάζει ήμας νά όρίσωμεν 
την εποχήν τής επιγραφής διά τών έν τή ιστορία τών ’Αττικών γαρα- 
κτήρων δεδομε’νων γνωρισμάτων, ταΰτα δε "έπεισαν καί τόν z. Kirch- 
hoff (Ο. I. A. IV 2, 37393) δτι 6 περί ου δ λο'γος ’ΆρχερμΡς πι
θανώς έγγονος ήν τοϋ κατά τό τέλος τοΰ εβδόμου αΐώνος άκμάσαντος 
ομωνύμου και ομοφύλου τεχνίτου.
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άνω έπιφανείας της βάσεως έλλειψοειδές κοίλωμα 
δεν άνταποκρίνεται ίκανώς προς τδ τετραγωνικόν 
μέρος, εις β κατά τάς παρατηρήσεις τοΟ Petersen 
(Mitth. έ. ά. σ. 372 κ. έ.) καταλήγουσι τά τοιού- 
του είδους αγάλματα τής Νίκης—δεν αμφιβάλ
λομε ν δμως δτι ώς προς τδ μέγεθος καί τήν κατερ
γασίαν τδ έπί τής βάσεως ίστάμενόν ποτέ άγαλμα 
παρόμοιον ήν τω εν Δήλψ εόρεθέντι, άδηλον δέ άν 
ή ήμετέρα βάσις τδ άγαλμα Νίκης ή ’Απόλλωνος 
■ή άλλης τινδς θεότητος των έχει λατρευομένων 
έβάσταζε. Όπως ποτ’ άν ή όμως δυσκόλως πείθε
ται τις δτι τόσον μικρόν άγαλμα δυναται νά έκ- 
ληφθή ώς κατάλληλον ανάθημα τής μεγάλης και 
πλούσιας Χίου, «ή νήσων λιπαρωτάτη είν άλί 
κειται », πιθανώτερον δέ είναι δτι ήν ιδιωτικόν αφιέ
ρωμα. ΓνωστοΟ δέ οντος δτι πολλαχοΟ και δή καί 
έν τή Άκροπόλει μάλιστα πολλαί εύρέθησαν έπι- 
γραφαί, αίτινες άποδεικνυουσιν δτι οί εργαζόμενοί 
που τεχνίται άπαρχάς των έργων αύτών άνέθετον 
τω έκασταχοΟ πολιούχιμ* θεω, ή ύπόθεσις δτι καί ή 
έν Δήλω εύρεθεΐσα βάσις άνήκεν εις άγαλμά τι, 
δπερ οί έν Δήλφ εργαζόμενοι έκ Χίου τεγνΐται γά- 
ριν άποοιδόντες τω Δηλίφ Άπόλλωνι (ή άλλω τινι, 
γενικώτερον είπείν, των έν τή νήσιρ λατρευομένων 
θεών) άνέθηκαν,δταν καταλιπόντες τδ πάτριον έδα
φος μετηνάστευσαν εις Δήλον ή προσωρωώς έκεΓ 
μετέβησαν,1 δεν φαίνεται πάντως απίθανος, Ή δέ 
χρήσις τής έν Δήλω, Νάξφ καί Θάσφ γραφής ού- 
δόλως μάς πείθει δτι δριστικώς έχει μετωκησαν. 2

Έκ των είρημένων κατεδείχθη, νομίζω, δτι δεν 
ηύστόχησε τοΟ δρθοΟ ή τοΟ κ. Six συμπλήρωσις 
τής επιγραφής. Τπ’ δψει δ’ εχων καί τά πρότερον

περί αύτής δημοσιευθέντα επιχειρώ ενταύθα άρμο- 
διωτέραν ώς γέ μοι δοκεϊ συμπλήρωσιν.

ΆφοΟ, ώς ανωτέρω έρρήθη, αί πρώται λέξεις 
τοΟ τρίτου στίχου «οί Χΐοι» πρέπει ν’ άναφέρων- 
ται εις τούς έν τοΐς προηγουμένοις δυσί στίχοις 
δνομασθέντας τεχνίτας, ώστε ού μόνον έν τω 1 ^ 
στίχφ, κατά τήν παρά πάντων άσπαστήν γενομέ- 
νην άνάγνωσιν «Μικκιάδης» κατ’ ονομαστικήν, 
άλλά καί έν τή αρχή του δευτέρου έπίσης κατ’όνο- 
μ,αστικήν «“Αρχερμοί» πρέπει ν’ άναγνοόσωμεν, 
ανάγκη (άφοΟ καί παρ’ ημών αύτών ώς δρθοτάτη 
ύπολαμβάνεται ή τών κ.κ. Six καί Frohner συ μ- 
πλήρωσις « σοφίησιν ») νά ύποθέσωμεν δτι τδ έτε
ρον τών δύο ί παρελείφθη ή ύπ’ αύτοΟ τοΟ ποιη- 
τοΟ τών στίχων3 ή ύπό του χαράξαντος αύτούς έν 
τφ λίθω χαράκτου, νά δεχ θώμεν δηλ: δτι συνέβη 
καί ένταΟθα δ,τι καί έν τή έν C. I. A. IV, 2 ύπ’άρ. 
477 h δημοσιευθείση έπιγραφή-

" Ανθρωπε, δς(σ)τειχει[ς]καθ ’όδδνφρασίνάλ(λ)αμενοινων, 

στήθι καί οί'κτιρον σήμα Θράσωνος ΐδών.

δμοίως δέ καί έν τή έν τοϊς Epigr. gr. τοΟ Kaibel 
ύπ’ άρ. 25 έκδοθείση, στ. 4

μάρτυρες οσσ’ άρετής (σ)τήσα τρόπαια μά[χης.

Τά δέ λοιπά όχι δυσκόλως συμπληροΟνται κατά, 
τήν γνώμην μου ώς έξής"

Μικκιά[δης τόδ’ άγαλ]ρ,α καλόν [μ’άνέθηκε καί υιός 
’Άρχερμος (σ)ο[φ]ίησιν Έκηβό[λω Ικτελέσαντες, 

οί Χΐοι, Μελανός4 πατρώων άσ[τυ νέμοντες.

Η. G. Lolling

1 Δέν είναι άπίθανον και εις ’Αθήνας νά ήλθαν. Συνηγορεί υπέρ 
ταότης τής γνώμης τό όνομα του Άθήνιδος του υιοί! του ’Αρχέρμου. 
Έκ τής αυτής οικογένειας κατη'γετο και 6 ’Άρχερμ-ος όστις τό τής 
Ίφιαίκης ανάθημα (ίσως άγαλμά τής ’Αθήνας) Ιξεπο'νησε. Προσηκόν- 
τως δε πιθανολογείται (Mitth. d. arch. Inst. XIII, σ. 122 κ. I.), 
ότι ή Ιν τίμ Ικτω αϊωνε π. Χ· μεγάλη συρροή ξένων τεχνιτών εις'Ά- 
θήνας οφείλεται τή φροντίδι τοΰ'Πεισιστράτου. : ’Αφορμήν Ιδωκεν ί'σως
ή ΰπό τοΰ Πεισιστράτου κατάκτησις τής Δήλου, ήτις Ιγένετο κατά τον
Ηρόδοτον (I, 64) διαρκούσης τής καλουμένης τρίτης τυραννίας αυτου
(538- 523 π. Χ-). "Οτι δε και πρότερον στενάι σχέσεις δπήρχον με

ταξύ Δήλου και ’Αθηνών τεκμηριοϊ πρό πάντων ό λ' στίχος τοΰ £ιπό 
τοΰ Χίου ραψωδού ποιηθέντος «εις ’Απόλλωνα Δήλιον» υμνου.

2 ’Ίδέ Lowy έ. ά. σ. XVII. Ή επιγραφή τοΰ νεωτέρου Άρχέρ-
μου Ιν μ-ipst χιάζει εϊσέτι. ·

3 ’Ίδε G. Meyer Griech. Gramm.2 σ. 278, Κ. Meisterhans 
Gramm, d. att. Insehr.2 σ. 71 κ. I.

4 Έπιτυχως ει'κασεν ό κ. Scholl, ott 6 Μέλας πρέπει νά θεωρηθή 
ώς επώνυμος τις τής Χίου, ής δ μέλας οίνος εφημίζετο παρά τοΐς άρ- 
χαίοις (Hist. u. Phil. Aufs. E. Curtius gew. σ. 121).
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