
133 ΑΡΧΕΡΜΟΣ Ο ΧΙΟΣ 134

φαίνοντο εικόνες «τών άριστων» της πόλεως άναμ- 
«ριβόλως είναι πεπλανημένη (1), άλλ' όσον το κατ’ 
εμέ ούδέν κωλύει νά δεχθώμεν ότι τή κυρία ταύτη 
είκόνι προσετίθεντο και δευτερεύουσαι ζώναι περιέ- 
χουσαι τυπικάς παραστάσεις — ταύτας βεβαίως

λίαν προσφυείς — των αγώνων τής εορτής, ώς και 
έπϊ των άρχαίκών αγγειογραφιών, πρός άς ό πέ» 
πλος βεβαίως μεγίστην είχε τήν δμοιότητα (1).

Έν Άθήναις κατά Μάϊον 1886.

Fr. Studniczka

ΑΡΧΕΡΜΟΣ Ο ΧΙΟΣ
Κατά τήν άρχαιοτάτην εποχήν τής Μαρμαρο

πλαστικής διεκρίθησαν, ώς γνωστόν, πρώτοι οί 
χϊοι Μέλας, ό υιός αύτοΟ Μικκιάδης, ό υιός τού
του Αρχερμος και οί τούτου υιοί Βούπαλος καί 
Άθηνις (Πλίνιος, 36, 11). Τούς δύο πρώτους των 
τεχνιτών τούτων μόνον κατ’ όνομα γνωρίζομεν'περί 
τοΟ Άρχέρμου όμως έγνωρίζομεν ότι έργα αύτοΟ 
ίιπήρχον έν Δήλιρ (Πλίνιος 36, 11) και ότι πρώ
τος αύτός παρέστησε τήν Νίκην πτερωτήν (Σχολ. 
Άριστ. Όρν. 373). Γνωστόν δέ ότι επιγραφή εύ- 
ρεθείσα έν Δήλιρ μνημονεύει τοΟ Άργέρμου καί 
τοΟ πατρός αύτοΟ καί ότι πτερωτή γυναικεία μορφή, 
εύρεΟεϊσα έν τφ αύτφ τόπφ,έξελήφθη ώς Νίκη ύπ’

αύτοΟ τοΟ Άρχέρμου ποιηθεισα (Furtwangler, 
Arch. Zeit.1882 σελ. 324 κ.έ.)' άλλα τό βόθρον, 
έν ω ή έπιγραφή, δεν φαίνεται ότι εινε τό τής ανω
τέρω μορφής, ώς δύναταί τις νά πεισθή μάλιστα 
νΟν, ότε ήτε μορφή καί τό βόθρον έκομίσθησαν έκ 
Μυκόνου ενταύθα καί κατετέθησαν έν τφ Κεντρικφ 
ήμών Μουσείιρ.

Εις ταύτας τάς περί ’Αρχέρμου ειδήσεις προσε- 
τέθη τελευταίου έτέρα μεγάλης σπουδαιότητος.Έν 
ταίς έν Άκροπόλει δηλ. ένεργουμέναις άνασκαφαίς 
εύρέθη χθες ή έν πανομοιοτύπιρ δημοσιευομένη έν- 
ταΟθα έπιγραφή, έν ή γίνεται μνεία τοΟ Άρχέρμου 
ώς τεχνίτου ποιήσαντος άγαλμά τι:

. . . (Ά)ρχερμος έποίεσεν ό χΐ(ος)

. . . (άνε)θεκεν Άθεναίαι πολιόχο(ι)

Ή έπιγραφή αύτη εινε κεχαραγμένη έπί σωζο- 
μένου τεμαχίου κιονίσκου , εχοντος τάς ραβδώσεις

Μ) Πρβ. Be it rage κτλ. σ. 137 σημ. 17 οπού δυστυχώς διέφυγόν με 
τά υπό του Julius έν Agonaltempel σ. 18 κ. έ. εκτιθέμενα όμοια 
επιχειρήματα.

κατά τον δωρικόν τρόπον, ώστε δ κίων θά είχε τοι- 
αυτήν μορφήν, οίαν οί ύπ’ άρ. 1 και 2 έν τή Έφη- 
μερίδι ταύτη δημοσιευθέντες (1886 Πίν. 6). Εύ
ρέθη δέ παρά το βόρειον τείχος τής Άκροπό-

(1) Beitriige κτλ. σ. 13. Τό μνημονευο'μενον παρ' έμου έκ Κρι
μαίας κάλυμμα μετεχειρίσθη έν τω μεταξύ καιδΣπ. Λάμπρος (Ιστο
ρία τής Ελλάδος σ. 200) Γνα παοάσχτ) έννοιαν του παναθηναϊκού πέ
πλου .
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λεως εις άπόστασιν 46 - 48 μέτρων προς δυσμάς 
από τοΟ μέρους εκείνου, ένθα εύρέθησαν κατά ’Ια
νουάριον μήνα ένεστώτος έτους τά πολλά αγάλ
ματα (ίδε τήν έν τη Έφημερίδι ταύτη έκθεσιν μου, 
1886 σελ. 74 κ. έ.).Άλλ’ έν τοΕς άγάλμασι τού- 
τοις ύπάρχουσι Ονο διαφέροντα των λοιπών τήν 
μορφήν κα'ι εργασίαν, διαφέροντα δηλ. τοΟ τόπου 
εκείνου, δν παριστά τό σύν τή ανωτέρω εκθέσει μου 
δημοσιευθέν άγαλμα (Πίναξ 5). Το έτερον μάλιστα 
αυτών (προτομή γυναικείου αγάλματος) εινε αναμ
φισβήτητους'ξένης, ούχί αττικής, πιθανώς νησιω
τικής τέχνης. Τούτο άρα τδ άγαλμα δύναται νά 
εινε τό ύπό τοΟ Άρχέρμου ποιηθέν.

Άλλ’ή εικασία αίίτη μικράν εχει σπουδαιότητα 
έν σχέσει προς τό γεγονός ότι δ Άρχερμος είργά- 
ζετο έν Άθήναις, ή βτι τούλάχιστον έργα αύτού, 
ποιηθέντα έν Χίφ, έστάλησαν έκείθεν εις ’Αθήνας 
καί έξετέθησαν έν τή Άκροπόλει. Ή είδησις αδτη 
εινε σπουδαιοτάτη διά τήν ιστορίαν τής άναπτύξεως 
τής τέχνης, διότι εξ αύτής φαίνεται ότι έν παλαι- 
τάτοις σχετικώς χρόνοις όπήρχε τεχνική επικοινω
νία μεταξύ των νήσων καί τής Στερεας Ελλάδος, 
καί οτι ή Μαρμαροπλαστική, ή τό πρώτον έν Χίω 
άναπτυχθεισα, μετήνέχθη αμέσως δι’ έργων τοΟ 
Άρ/έρμου εις Αθήνας. Δυνάμεθα μάλιστα μεθ’ 
ικανής πιθανότητες νά ΐσχυρισθώμεν ό'τι ή 2λη άνά- 
πτυξις τής Μαρμαροπλαστικής έν Άθήναις, ένθα 
ή ξοανοποΰα κυρίως ήσκείτο, προήλθεν έξ έπι- 
δράσεως τής τέχνης τοΟ Άρχέρμου καί τής οικο
γένειας αύτοΰ, ώς δεικνύει καί ή έν Δήλω εδρεσις 
άγαλμάτων τοιοΟτον έχόντων τύπον , οΐον έχουσι 
τά πολλά'έν τή Άκροπόλει εόρεθέντα (ίδε τήν ανω
τέρω εκθεσίν μου σελ. 96), έν νήσω δηλ. πλησίον

τής Χίου κείμενη, ένή ύπήρχον μάλιστα καί έργα 
τών χίων τεχνιτών.

Πλησίον τού τόπου, έν φ εύρέθη ή προκειμένη 
έπιγραφή, εύρέθη πρό τινων ήμερων καί άρχαϊκω- 
τάτη τήν τέχνην χαλκή κεφαλή πωγωνοφόρου άν- 
δρός, μεγέθους μείζονος■ σχεδόν τού φυσικού. Τά 
εύρήματα δε ταύτα έπιχέουσιν ικανόν φως έπί έτέ- 
ρας έπιγραφής,εύρεθείσης κατά τάς άρχάς ίσταμέ- 
νου έτους (ίδ. έκθεσιν μου έν τή Έφημερίδι ταύτη 
1886 σελ. 81 άρ. 5).Έν τή έπιγραφή ταύτη άνα- 
γινώσκεται τό όνομα Θεόδωρος ώς όνομα τεχνίτου. 
Τήν εικασίαν δέ, ήν τότε ύπεδήλωσα,δτι ό Θεόδω
ρος οδτος δυνατόν ίσως νά ταότισθή προς Θεόδω
ρον τον Σάμιον,δυνάμεθα νύν μετά μείζονος βεβαι- 
ότητος νά έπαναλάβωμεν. Άφ’ ού έν τή Άκροπό- 
λει ύπήρχον έργα Άρχέρμου τού Χίου, πολύ πιθα- ■ 
νόν νά ύπήρχον καί έργα θεοδώρου τού Σαμίου, 
δστις άλλως διέτριψεν έν τή ηπειρωτική Έλλ,άδι, 
διότι φκοδόμησεν ώς άρχιτέκτων τήν έν Σπάρτη 
Σκιάδα' επειδή δέ ό Θεόδωρος ήτο χαλκοπλάστης, 
τό ύπ’ αύτοΰ ποιηθέν άγαλμα θά ήτο ούχί μαρμά
ρινου άλλά χαλκοΰν' δεν εινε άρα άπίθανον ή εύ- 
ρεθεΕσα κεφαλή νά άνήκη εις αύτό τό ύπό τού θεο
δώρου ποιηθέν άγαλμα. Άλλά περί τού σπουδαιο- 
τάτου ζητήματος έπέχομεν νά άποφανθώμεν ορι
στικούς, περιμένοντες τά τών άνασκαφών αποτελέ
σματα, άτινα εινε δυνατόν νά καταστήσωσι τήν 
λύσιν αύτοΰ εύκολωτέραν.

Ώς προς δέ τήν ορθήν γραφήν τής λέξεως 'Άρ
χερμος περιττόν κρίνω νά προσθέσω τι, (όεβαιω- 
θείσης αύτής καί διά τής έκ Δήλου επιγραφής.

Ά0ϊ[νησι τξ 175 ΊοΛίον 1886-

Π. Καββαλιας

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΚΡΟΠΟΑΕΩΣ
. Π Ρ Ω Τ Η Ν 
I ΝΑΡΑΤΟΝΕ 
ΜΑΤΙίΑΙΓΝΩ 
ΑΙΤΗίΒΟΥΛΗίΕ 

5 ΔΟΚΕΙ ΤΗ I ΒΟΥΛ 
ΜΠΟΛ I ΝΤΩΝΤΕΝ 
ΝΕΔΡΟΝΑΥΤΩΝΑ

ΔΕΛψΟΥί ΑΥΤΟΥ 
ΑΛΛΙίΤΟΤΙΜΟΝ 

10 AT I ΜΟΥΠΑ I Δ Α ί 
ΑΥΤΩΝΕΚΑίΤΟΝ 
ΙΕΝΑΙΔΕΑΥΤΟΙ 
ANT I ΝΟίΔΟΚΩΐ 
ΕΙΝΑΙ Π A Ρ Α Ό Υ
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