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σχολής, ήτις προσεπάθει νά συνδυάσή αττικήν μετά 
πελοποννησιακής έργασίας. Τοιαύτη τις σχολή , ής 
τά μέλη καί τοι τό πλεϊστον Αθηναίοι οντες, είρ- 
γάζονΐο όμως κατά τον πελοποννησιακόν τρόπον, 
υπήρχε κατά τόν Brunn 1 έν 'Ρώμη τον δεύτερον 
πρό Χρ. Αιώνα. Εις την σχολήν ταύτην ανήκει 
κατά τόν αυτόν αρχαιολόγον ή κεφαλή τοϋ Δορυ
φόρου ή έν Herculanum εύρεθείσα και ή ΓΙαλλάς 
Velletri. ,Εϊς τάΰτα δυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί 
τον οίναχοοΟντα Σάτυρον, καθόσον ρ,άλιστα έν άντί- 
τυπον , τό έν τή συλλογή του λόρδου Egremont, 
φέρει καί τήν έπιγραφήν Απολλώνιος (ι”δε Archaeo- 
log. Zeitung 32,σελ. 56). Άγνωστον όμως μένει, 
άν ούτος ήναι καί ό πλάσας πρώτος τό άγαλμα 
ούτως, όπως τώρα τό έ'χομεν2.

Ούτω λοιπόν καί ή φαινομένη αύτη έξαίρεσις δεν 
άποδεικνύει τίποτε, διότι ό. Σάτυρος ούτος πολύ πι
θανώς έπλάσθη, ίνα ί'σταται μόνος του έν τή αιθού
ση τοΰ μεγάρου, πλουσίου τίνος ΊΡωμ,αίου, καί διά 
τούτο τά πολλά άντιτυπα έν τοϊς διαφόροις μου- 
σείοις· 6 δε του Πρ«ξ ιτέλους ώς άνήκων εις σύμπλεγ
μα έξάπαντος είχε στάσιν ομοιάζουσαν πολύ τής 
οίνοχοούσης γυνακκός επί τοΰ ήμετέρου άγγείου, το 
όποιον καί κατά τον χρόνον δέν απέχει πολύ τής

έποχής τοΰ καλλιτέχνου τούτου. Έπεμείναμεν τό
σον, ινα καί έκ τής έργασίας άποδείξωμεν, ότι ό 
Σάτυρος ούτος δεν είναι ό υπό τοϋ Παυσανίου άνα- 
φερόμενος, διότι άλλως τό μέγα όνομα τοΰ Πραξι- 
τέλους ήδύνατο ν’ άναιρέση Ινα των κυριωτέρων κα
νόνων τής των συμπλεγμάτων συνθέσεως, κανόνα 
του οποίου ή επί αιώνας αδιάκοπος έοαρμογή Οπό 
τών ζωγράφων των άγγείων μαρτυρεί βεβαιότερου 
υπέρ τοΰ καλλιτεχνικού αισθήματος αύτών ή ή πολ- 
λάκις αμελής καί έπιπόλαιας εργασία. ’Έπρεπε δε ό 
κανών ούτος ν’ άποδειχθή ασφαλώς,διότι οσον απλούς 
καί φυσικός άν ήναι, παρεγνωρίσθη όμως πολλάκις. 
Άπόδειξις τούτου είναι ό Σάτυρος, οστις υπό τοσού- 
των επιφανών αρχαιολόγων πιστεύεται άνήκων εις 
σύμπλεγμα καί έκτος τούτου οί λόγοι, δι’ ών ό Col- 
lignon περιγράφει τήν έπί του δημοσιευομένου αγ
γείου οίνοχοοΰσαν γυναίκα’ «ell© tient ce vase fie 
la main droite, et de Γ autre main y verse 
le contenu d’un prochoos». Ήφράσις αυτή δεν 
είναι ορθή, όχι μόνον διότι τό πράγμα δεν έχει ου- 
τω, αλλά διότι κατά τά ειρημένα ουδέ ήδύνατο καν 
νά εχη ούτω.

ΧΡ. ΤΣΟΥΝΤΑΣ

ΙΔΑΣ ΜΑΡ1ΊΗΣΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ (;).
( Όρα πίν. 3·)

Τό έν τώ τρίτω πίνακι εις τό φυσικόν αύτοϋ μέ
γεθος απεικονισμένου τεμάχιον πώματος αρχαϊκού 
άγγείου, έκ τών ευρημάτων τής έν τή Άκροπόλει 
άνασκαφής, κρίναντες άξιον έκδόσεως διά τήν παρά -

1 Τήν γνώμην ταύτην δέν ήξεύρω, αν έδημοσίευσεν ήδη που ό 
Brunn , ήκουσα ομω; αυτήν πρό τινων ετών έν ταϊς παραδόσεσιν 
αυτόν έν Μονάχου.

2 ’Απολλώνιο; ’Αθηναίος, υίός τοΰ Νέστιυρος, ειργάζετο έν 'Ριόμη 
κατά τάς άρχάς του πρώτου πρό Χρ. α’ιώνος (Brunn Geschichte 
der Gr. Kuenstler I. σελ. 542 )

στάσιν αύτοϋ , μάλιστα δέ διά τά έπί τοϋ χιτώνος 
τής γυναικείας μορφής λευκώ χρώματι γεγραμμένα 
ζώα1, δημοσιεύομεν χάριν τών φιλάρχαιων έν τώ

1 Τά ζώα ταΰτα τά οποία είνε αμ.ορρα και άπροδιόριστα κατε'χου- 
σιν ένδεκα ζώνας, ών αΐ μέν οκτώ πρώται περιε'χουσιν έκάστη έν ζωον. 
αί δέ τελευταίαι τρεις αί πρός τά κάτω άκρα τοϋ χιτώνος άνά δύο 
αντιμέτωπα. Έπί ούδενός άγγείου και τής αρχαϊκής έργασίας, εις ήν 
τό έν λόγω άγγείον ανήκει, και τών αλλ.ων εποχών , καθ’ οσον έγώ 
γνωρίζω, άπαντα χιτών ή Ιπίβλημα κοσμούμενον ζωδίοις· δέν ραίνε
ται όμως ό τρόπος ουτος τής διακοσμήσει»; τών χιτώνων ξένος εις τήν
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παρόντι τεύχει της ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος.
Αί μορφαί κατά το πλείστον μέρος πλήν τής έν 

μέσω ίσταμένης γυναικός διασωθείσης σχεδόν ολο
κλήρου εΐνε κολοβαί- έχουσι δέ χρώμα μέλαν έπί 
εδάφους έρυθροΰ πλήν τών γυμνών μερών τής γυναι
κείας μορφής και τών επί, τοϋ χιτώνος αύτής κατά 
ζώνας γεγραμμένων ζώων έχόντων χρώρ,α λευ
κόν. Ή παραγναθίς καί ό θώραξ του έν άριστερα του 
όρώντος καί έντεταμένον τό τόξον κρατούντας πολε- 
μιστοϋ εχουσι χρώμα ερυθρόν βαθύ, τό αύτό έπίσης 
χρώμα έχει ή κόμη, ό οφθαλμός καί τό περί την 
κοιλίαν οίονεί περίζωμα τοϋ κρατούντας ισχυρώς από 
τοϋ βραχίονας την έν με'σω γυναικείαν ρ,ορφήν καί 
αποπειρώμενου νά άπαγάγη αύτήν βιαίως’ προσέτι 
οέ τό αύτό χρώρ,α έχει καί ή περί την κόμην τής 
γυναικός περιδεδεμένη ταινία.

Αί περιγραφαί (die Umrissen) ένιαχου τών με
λών τοϋ σώρ,ατος καί τών ένδυμάτων καί άλλαι 
τινές γραμμαί ως επί τών τόξων καί τών φαρετρών 
εΐνε έγκεχαραγμέναι όζει έργαλείω. Τό γάνωμα τοϋ 
αγγείου σώζεται ίκανώς, μάλιστα δέ επί τοϋ μελα
νός χρώματος. Έπί τής αντιθέτου έπιφανείας τοϋ 
πώματος εινε γεγραμμένοι μέλανι χρώματι πλατείς 
ομόκεντροί κύκλοι.

Τό στρογγύλον σχήμα τών οφθαλμών τών ανδρι
κών μορφών, τά έστερημένα έκφράσεως πρόσωπα, 
τό ισχυρόν τής κινήσεως καί αί οι’ οξέος έργαλείου 
έγκεχαραγμέναι γραμρ,αί, εΐνε πάντα χαρακτηριστι
κά τής αρχαϊκής έργασιας, τοϋ πέμπτου τουλάχι
στον πρό X. αίώνος.

Καί ταϋτα μέν τά κατά την προέλευσιν, τον χρω
ματισμόν καί την έργασίαν τοϋ αγγείου- νΰν δέ άς 
έξετάσωμεν τά τής παραστάσεως. Καί όποια μέν 
εΐνε ή παράστασις, δεν δυνάμεθα, άτε μή οιασω- 
θεϊσα ολόκληρος, νά εΐ'πωμεν όριστικώς, ούχ ήττον

τέχνην καί μάλιστα την αρχαϊκήν· οδτω λ, χ. έκοσμιΐτο τό άγαλμα 
της έν Σπάρτη Χαλκιοίκου ’Αθήνας τό υπό τοϋ Γιτιάδα ποιηθέν (Παυσ. 
3, 17, 3 ), τοΰ οποίου ιδέαν τινά λαμβάνομ,εν Ιξ αρχαίων της Λα- 
κεδαίμονος καί τής Μήλου νομισμάτων ( Oadalvdne. Rec. lie Med. 
pi. II. N° 35. Pellerin, T. CIV. N° 4). ΠΡ6λ. καί W. Koner 
έν Koehnes, Zeitsehrift fur Miinz-Siegel-und Wappenkunde, 
Berlin, 1845, σελ. 2-6. Otto Jahn de antiquissimis Minervae 
simulacris atlieis σελ. 16. Άνάλογον παράδειγμα τοιαϋτης δια- 
κοσμήσεως εχαμεν έντω άρχαίζοντι λιΟίνω άγάλματι τής Δρεσδιανης 
,Αθήνας, ουτινος αί έπί τοϋ χιτώνος ζώναι εΐνε έπίσης ένδεκα.

όμως, έστω όποιαοήποτε αυτή, τό βέβαιον εινε, οτι 
έλήφθη έκ τοϋ μυθικοΰ κύκλου- νομίζω δέ ότι παρί- 
σταται πιθανώς ό υπό τοΰ 'Ομήρου ήδη μνημονευό
μενος Άφαρείδης Ίδας1 τοξεύων τον’Απόλλωνα ένεκα 
τής καλλισφύρου νύμφης Μαρπήσσης. Ούτω λοιπόν 
ό έν άριστερα του όρώντος έν ζωηρά κινήσει βραχύ- 
χίτων πολεμιστής, ό τό τόξον έντεταμένον καί τήν 
φαρέτραν παρά τήν άριστεράν πλευράν άνηρτημένην 
έχων, εινε ό Ίδας ετοιμαζόμενος νά τοξεύση τον 
απέναντι αύτοϋ τήν Μάρπησσαν άπάγοντα ’Απόλ
λωνα. 'Ο ’Απόλλων δεν φέρει ίδιον τι σύμβολον χα
ρακτηριστικόν, πιθανόν όμως ότι έκράτει τόξον τό 
οποίον κρύπτεται όπισθεν τής Μαρπήσσης-μάλιστα τό 
γυμνόν τοΰ σώματος καί ή διασκευή τής κόμης αύ
τοϋ άρμόζουσι κάλλιστα τω θεώ τούτω. 3 Παρά τόν 
Ίδαν ίστατο καί άλλος τις πολεμιστής, ώς κατα
φαίνεται έκ τοϋ δευτέρου τόξου καί έκ λειψάνου τινός 
άλλης δευτέρας φαρέτρας- προσέτι δέ γυναικεία τις 
μορφή, τής όποιας μόνον ή χειρ δμεσώθη, ήν έχει 
προτεταμένην καί άπτεται τής Μαρπήσσης κατά 
τόν μέσον αγκώνα. Καί ό μέν δεύτερος πολεμιστής 
εινε πιθανώτατα ό αδελφός τοϋ Ίοα Αυγκεύς, 3 ή δέ 
γυνή εΐνε ή Ίρις ίσως,άποστελλομένη παρά τοϋ Διός 
όπως συνδιαλλάξη αύτούς.4 Καί αλλαχού έπί τής 
αύτής παραστάσεοος άπαντα ότέ μέν ή Ίρις9, ότέ 
δέ ό Ερμής6. Εις ούοεμίαν όμως καθόσον έγώ γνοο- 
ρίζω τών μέχρι τοϋδε γνωστών παραστάσεων τοΰ 
ρ,ύθου τούτου παρίσταται ό Ίδας έχων συμπολεμι
στήν ώς ένταΰθα- έχει λοιπόν τοΰτο νέον ή ή με τέρα 
παράστασις, αλλά πλήν τούτου άξιοπαρατήρητον 
εινε, ότι ό τεχνίτης μετεχειρίσθη εις τήν σύνθεσίν 
του ούο στιγμάς, τήν στιγμήν δηλ. τής έριδος,καθ’ 
ήν ο Ίδας έπιχειρεϊ νά .τοξεύση τόν ’Απόλλωνα καί 
τήν στιγμήν τής συνδιαλλαγής, καθ’ ήν ή Ίρις 
παρεμβαίνουσα αποπειράται νά συνδιαλλάξη άύτούς, 
ένω καί ή Μάρπησσα άνατείνουσα τήν χείρα Οπο

ί Όμ. Ίλ. I. 557.
2 Μολονότι τό περί την κοιλίαν αότοΰ έν εϊδει περιζώματος μας 

κάμει κάπως ν’ άμφιβάλλωμεν.
3 Καί έν τη κατά Τυνδαρίδών μάχη άμφότεροι οί Άφαρεΐδαι λαμ- 

βάνουσι μέρος, [ΐλ. Πινδ. Νεμ. 10, 112. καί Θεοκρ. Εΐδυλ. 22, 137.
1 Πρβλ. Άπολλόδωρ. 1,7,8. Gerhard. Auserles; Vaseiib. Πιν. 

46 καί Otto Jahn, Arehiiolog. Aufsiitze, σελ. 54.
3 Gerhard Αυτόθι.
6 0.Muller,Ann.dell Inst.ΙΥσελ.393,Otto Jahn, Αυτόθι,σελ.53.
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δηλοι οίονεί τώ *Ιδα νά καταπαύση την μάχην, 
ενώ εις τά μέχρι, τοϋδε γνωστά της παραστάσεως 
ταύτης μνημεία παρίσταται ή ή στιγμή τής μάχης 
αύτής1 ή ή μετά τήν μάχην στιγμή, άφοΰ δηλαδή 
έπήλθεν ή συνδιαλλαγή2' και τάς δυο όμως στιγ- 
μάς καίπερ άντικειμένας και αντιθέτους ά.λλήλαις

είξευρε νά μεταχειρισθή τόσον καλώς ό τεχνίτης, 
ώστε ούοεμία νά προέλθη έκ τούτου διακοπή τής 
ένώσεως τής πράξεως. Καί κατά τούτο λοιπόν πα
ρέχει τι τό νέον ή ήμετέρα παράστασις.

Κ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΠΕΡΙ ΕΡΙΖΗΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ.

Έν τώ ΙΑΛ τεύχει (30 Νοεμβρίου 1882) του πε
ριοδικού « Παρνασσού » άρτίως έδημοσίευσεν ό κ. Π. 
Λάμπρος υπό τήν επιγραφήν ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΝΟΜΙ
ΣΜΑΤΑ ΤωΝ ΕΡΙΖωΝ ΠΟΑΕΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΑΣ 

περιγραφήν δύο ανεκδότων νομισμάτων τής πόλεως 
ταύτης, του μεν αυτονόμου, του οέ αύτοκρατορικοϋ 
( Καρακάλλα ), καί εις καθορισμόν τής ούχί λίαν 
γνωστής Καρικής πόλεως έπάναγζες έθεώρησε νά 
πρόταξη περικοπήν τοΰ κ. Waddington, ληφθεισαν 
εξ άρθρου αύτοϋ, οπερ έοημοσιεύθη κατά τό 1856 
έν τή Revue Numismatique περί νομισμάτων τής 
έν λόγω πόλεως.

Επειδή δέ έν τή μεθερμηνευθείση ταύτη περικο
πή καί έν τή καθόλου περιγραφή των νομισμά
των υπάρχουσι τινά μέν πλημμελώς έ'χοντα, τινά 
δέ καί διασαφήσεως δεόμενα, εύκαιρον υπολαμ
βάνω νά υποδείξω ταυ τα φιλικώς χάριν τής αλή
θειας. Εντεύθεν δ’ όρμώμενος έν πρώτοις παρα
τηρώ οτι τά τής επιγραφής πλημμελώς εχουσι καί 
απορώ πώς ό κ. II. Λάμπρος εμπειρότατος περί τά 
νομισματικά ών , παρείδε τοΰτο. Διότι τά υπό τήν 
επιγραφήν εκείνην δημοσιευθέντα νομίσματα είσιν 
ούχί ΤωΝ ΕΡΙΖωΝ ΠΟΑΕΟΣ, αλλά των ΕΡΙΖΗ- 
ΝωΜ κατοίκων τής πόλεως ή καί ολοκλήρου τής 
περιοχής καί χώρας αύτής, ως φέρεται έν τοϊς δη- 
μοσιευθεϊσι νομίσμασι. ’Άλλως τε γνωστόν έστιν 
ότι έν πάσι σχεδόν τοΐς νομίσμασι γράφεται κατά

1 Ο. Muller, Ann. dell Inst. IV σελ. 393.
3 Gerhard, Etr. Spiegel. Iltv. 80 καί Auserl. Vas. Πιν. 46.

γενικήν πληθυντικήν ούχί τό τής πόλεως όνομα, 
αλλά τό τών κατοίκων αύτής.

Δεύτερον δέ παρατηρητέον ότι καί άν τοϋ ορθού 
ΕΡΙΖΗΝΩΝ παραλόγως προτιμηθή τό μή τοιοΰτον 
ΕΡΙΖωΝ , ως έγράφη εν τε τή έπιγραφή καί έν τή 
μεθεπομένη λέξει « περί τών Έρίζων, » πάλιν δυσ
τυχώς εξελέγχεται ημαρτημένη ή γραφή |τοϋ ονό
ματος τής πόλεως εις ούδέτερον πληθυντικόν αριθ
μόν τά ’Έ ρίζα τών Έρίζων. Διότι συντόνως 
έρευνήσας καί επιμόνως ζητήσας μαρτυρίαν τινά 
άρχαίαν προς ύποστήριξιν τής γραφής ταύτης, 
ού μόνον τοιαύτην δέν ήδυνήθην νά ευρώ, αλλά 
δύο ταύναντίον μαρτυρούσας άνεκάλυψα έν τή έρεύ- 
νη, τήν μέν κλασικού συγγραφέως, Τίτου του Αι
βίου, διαρρήδην μαρτυροϋντος περί τής ορθής 
γραφής τοϋ ονόματος τής πόλεως, έν οίς λέγει: 
cdnde profecti Erizam urbem impetu eeperunt» i, 
τήν δέ μεταγενεστέρου μέν, αξιόπιστου ορ.ως έν 
τή τών πόλεων αναγραφή Τεροκλέους τοϋ γραμμα- 
τικοϋ, οιασώσαντος ήμΐν 935 πόλεων αρχαίων ονό
ματα καί άναγράφοντος τήν έν λόγω πόλιν παρηλ- 
λαγμένη καταλήξει έν ταϊς τής Καρίας 29 πόλεσιν 
ως έξης «XXX. Επαρχία Καρίας ύπό κονσουλάριον 
πόλεις 29, Μίλητος, Ηράκλεια, . . . Τάσος, Έρι- 
ζος, Μαρκιανούπολις,.... Κίβυρα 2. Έκ τών ολί
γων τούτων ίκανώς ήδη άποδείκνυται οτι τό ορθόν 
τής πόλεως όνομά έστιν Έριζα Έ ρ ί ζ η ς θηλυκώς

1 Τ. Liv. 38, 14.
3 Ίεροκλ. γραρ.μ.. «υνεκδ. σελ. 689.
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