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επιγραφή, ήτο έντετειχισμένη και τετραγωνική επι
μήκης λιθίνη στήλη εχουσα άνω τε και κάτω άβα
κα και κυμάτιον και τάς έξης διαστάσεις : ΰψ. 0,75 
πλ. 0,26, πχ. 0,23.Έναύτή, εντελώς έφθαρμένη 
κατά το κατώτερον μέσον μέρος, άναγινώσκονται 
τάδε :
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Ή επιγραφή αυτή εινε ώς και ή προηγούμενη 
εύχαριστήριος αναθηματική έπ'ι γενομένη θεραπεία, 
συν μόνη τη διάφορά δτι δεν αναγράφεται έν αυτή 
τό προς την Θεραπείαν μέσον. Καί θά ήτο τή αλή
θεια περίεργον νά μάθωμέν πώς οι ιερείς τοΟ Ά- 
σκληπιοΟ έθεράπεύον τάς χοιράδας καί όή καί τον 
καρκίνον !

Τό αγαθή [τάγη] είνε γεγραμμένον επί του άβα- 
κος της πλακός. Έγραψα δέ ταΟτα έν Δοτική πτώ- 
σει, διότι έν ό'λη τή έπιγραφή παραλείπεται το προσ- 
γεγραμμένον Τ δυνατόν όμως κατά τά άνιυτέρω 
είρημένα (σελ. 221 ) νά είνε γεγραμμένα έν ονο
μαστική.

Ώς προς τήν εκφρασιν κατ' οναρ πρβ. ήμετέ- 
ρας έπιγραφάς ΤεΟχ. Α4 σελ. 31. άρ. 12 καί 
τεΰχ. Γ . σελ. 147. άρ. 37. σελ. 150. άρ. 43 
καί σελ. 151 άρ. 46. Πρβ. καί ετέραν έξ Επίδαυ
ρου έπιγραφήν έν Lebas II, 145.

είάσατο : διά τοΟ ει γεγραμμένον.
έγκοιμητήριον καλείται το κατά τάς δύο προη- 

γουμένας έπιγραφάς Αβατον, τό οικοδόμημα δηλ. 
έν ώ έγκατεκοψώντο (ιδε έπιγραφήν ύπ άρ. 59. 
στ. 10) οί ασθενείς.

Έκ του 'Ιερού του ’Ασκληπιού τη 30 ’Οκτωβρίου 1883·

Π. Κλββλλιλς.

ΔΥΟ ΣΦΙΓΓΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
( Βλ. τόν πίν. 12).

Αί έν τώ προσηρτημένω ΠΤ πίνακι κατά ίχνο- Σφίγγες είσίν έκ τών εύρημάτων τής τελευταίας 
γράφημα του κ. Ε. Gilbert)!! άπεικονιζόμεναι δύο έν τή ’Ακροπόλει άνασκαφής, περί τής οποίας
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μακρον έποιήσατο λόγον έν τώ πρώτω τεύχει της 
’Εφημερίδας ταύτης ό κ. Κ. Δ. Μυλωνάς.(1) Τού
των ή ύπο στοιχ. Α. εύρέθη κατά τον παρελθόντα 
χειμώνα, έν τη αύτή περίπου θέσει, οπού καί τά 
πλείστα των άλλων μαρμάρινων καί πωρίνων πλα
στικών έργων- ήτοι πλησίον καί ΝΑ. του παλαιο- 
τάτου τείχους, κατωτέρω δέ του στρώματος τής 
λατύπης, άναμίξ μετ αργών λίθων. Κατά τον αυ
τόν σχεδόν χρόνον εύρέθησαν καί αί συνημμέναι 
πτέρυγες τής έτέρας Σφιγγός. Ακριβέστερου τι 
περί της Οέσεως καί τοΟ χρόνου τής εύρέσεως αυ
τών δεν εΐξεύρομεν. Τής δ υπό στοιχείου Β. Σφιγ- 
γός, κατά τάς πληροφορίας, ας παρέσχεν ήμίν ό 
κατ’ εκείνον τον χρόνον έφορεύων τής άνασκαφής 
κ. Χρ. Τσούντας, 6 μέν κορμός, ακέφαλος καί 
άπους, εύρέθη τή 30 Μαρτίου 1883 εις βάθος τεσ- 
σάρων περίπου μέτρων από τής επιφάνειας τού 
στυλοβάτου του Παρθενώνος καί οκτώ περίπου 
μέτρα μακράν τής ΒΑ. γωνίας το0 μουσείου- ή δέ 
κεφαλή τή 10 Απριλίου, εν περίπου μέτρον μακράν 
τού κορμοΟ. Εκεί που πλησίον εύρέθη καί κομ- 
μάτιον τής κεφαλής άλλης Σφιγγός, φερούσης 
κάλυμμα απαράλλακτου τώ τής Οπό στοιχείου Α.

Αμφότεραι αί Σφίγγες απεικονίζονται έν τώ 
πίνακι κατά τό !/7 του φυσικού μεγέθους. Ή ύπο 
στοιχ. Α. έχει ύψος 0,476, μήκος δέ τού κορμού 
0,3 / ! ύψος δέ μέχρι τού άνωτάτου σημείου τών 
πτερύγιου 0,51). Πεποίηται δέ παρίου λίθου πιθα
νώς. Εκτός τής έν τώ άπεικονίσματι έμφανώς δη- 
λουμένης κολοβότητος ήτοι τής έλλείψεως τών 
ποο'ών καί μεγάλου μέρους τοΟ σώματος, κατά τά 
λοιπά είναι καλής διατηρήσεως- ή ρίς μόνον είναι 
άπόκεκραυσμένη κατά τό σφαιρίον καί ή αριστερά 
πτέρυξ ολίγον κατά τό άκρου. Διατηρεί ο ο "λίθος 
άφθονώτατα ίχνη χρίσματος- ερυθρού μεν κατα
φανή έν τώ ένωτίω (μή οηλουρ.ένω έν τώ άπεικο- 
νίσματι), καί άμυδρά έν τοίς έπιστέφουσι τό ρ.έτω- 
πον κυρ.ατοειοέσι βοστρύχοις- ύπο τό δεξιόν ους 
διακρίνεται μεμελανισμένη βάσις χρώματος- του 
τράχηλον χωρίζουσιν από τοΟ πτερώματος δύο 
λεπτόταται κεχρωματισμέναι γραμμαί, παρέχου-

(1) Άπεικασμα τη; Οπό στοιχ. Α' Σφιγγός και βραχεΐαν περιγρα
φήν άμφοτερων βλ. Ιν σ. 43-44.

σαι ιδέαν περιδέραιου- έκατέρα τών πτερύγων δι
χάζεται άπό τής προς τούς έμπροσθίους πόδας ρίζης 
μέχρι τής προς τά έσω καμπτομένης άκρας διά 
τριών γραμμών, (ών ή μέση άδροτέρα), καταφα
νών έτΓ το προς τό στήθος μέρος τής δεξιάς πτέ
ρυγας διατηρεί πολλά ίχνη ερυθρού χρώματος, 
μαρτυροϋντα ό'τι ό τεχνίτης έδήλωσε διά γραφής 
τά πτίλα- το δ’ έτερον μέρος έχει ίχνη ύποξάνθου 
χρώματος, δι’ ών έναργώς έμφαίνεται ή ύποτύπω- 
σις τριών έπαλλήλων σειρών πτερών - έν δέ τή αρι
στερά πτέρυγι σαφέστερου είναι τό διάγραμμα τών 
τε πτερών καί τών πτίλων καί φαίνεται ώσεί έχα- 
ράχθη έπί τού μαρμάρου προ τής έπιχρώσεως (I)- 
τό τών πτίλων σχήμα είναι φολιδώδες, ενιά δέ 
διατηροΟσιν ίχνη χρωματισμού. Τέλος έν τή καμ
πύλη γωνιώδει έσοχή, τή σχηματιζομένη εκ τής 
ένώσεως τών δύο πτερύγων, παρατηρείται μελαμ- 
βαφής ύποτύπωσις πτερών, ών το πέρας συμπίπτει 
ενιαχού ταίς έντομαΓς τού μαρμάρου- είσί δ’ αί 
έντομαί αδται, ας έποίησεν ό τεχνίτης ό'πως δη- 
λώση πλαστικώς το άκρου τών πτερών, έν όλω 
έννέα.

Ή ετέρα Σφίγξ έχει ύψος μετά τής κεφαλής 
0,553, μήκος δέ από τής αύρας μέχρι τής σφαγής 
τού τραχήλου 0,665. Πεποίηται δέ καί αυτή πα
ρίου λίθου, καί άποτελείται έκ πέντε άποκεχωρι- 
σμένων τεμαχίων : ά) τής κεφαλής- β') του σώμα
τος- γ’) τών πτερύγων- ο') έκ τεμαχίου τής άρι- 
στερας πτέρυγας, έν ω καί τά άκρα πέντε βοστρύ
χων καί έ) έκ τεμαχχου τής κεφαλής, προσαρμο- 
ζομένου εις τό προηγούμενου S' τεμάχιον. Έλλεί- 
πουσι δέ μέγα μέρος τής κεφαλής καί τής άριστε- 
ράς ωμοπλάτης καί μέγα μέρος τών τε έμπροσΟίων 
καί τών δπισθίων ποοών- έκτος δέ τούτων καί άλλας 
εχει βλάβας- ή ρίς είναι άποτετριμμένη, ό πώγων 
άποκεκρουσμένος, λελωβημένος ό δεξιός οφθαλμός, 
λελωβημένα καί τά άκρα τών πτερύγων καί έν 
γένει τά άκρα τών τεμαχίων κατά τάς προσαρμο- 
γάς. Ιχνη χρώματος όλίγιστα διατηρεί- είσί δέ 
τοιαΟτα καταφανή μόνον έν τφ ύπο τό στέρναν

(1) Έκ τη; μαλακότητος ομιο; τών χαραγμάτων συνάγεται, δτι 
προήλΟον έξ οξειδώσεως τών χρωμάτων και Ικ τη; ατμοσφαιρική; 
Ιπηρείας.
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μέρει τουν πτερύγων, δπου ά μύδρους διακρίνεται ή 
ύποτύπωσις φολιδοειδών πτίλων καί έν ταΓς πτέ- 
ρυξιν- αλλά και στίγματά τινα ερυθρά παρατηροΟν- 
ται (έν τω ποδί, έν ταΓς πλευραΓς και έν του άρι- 
στερώ μέρει τοΟ σώματος) έμφαίνοντα ίσως ότι τά 
μέρη ταΟτα δεν ή σαν κεχρωματισμένχ, διότι πιθα
νώς τά στίγματα έξέπεσαν τυχαίους τού χρωστήρος 
τοΟ καλλιτέχνου κατά τήν έπίχρωσιν των πτερύ- 
γων. Ιχνη δέ καύσεως παρατηρούνται έν τοΓς βο- 
στρύχοις κατά το άριστερόν μέρος τού αύχένος και 
έν τω άριστερω μάλιστα ισχίου.

ΙΙαραβάλλοντες προς άλλήλας τάς δύο ταύτας 
Σφίγγας παρατηροΟμεν μεγάλας διαφοράς έν τε τω 
τρόπου της τέχνης καί τη άπεργασία. Καταφανέ- 
σταται δ’ είσίν αδται έν τη έργασία μάλιστα της 
κεφαλής. Έν τη μορφή άμφοτέρων έπανΟεί το 
τυπικόν μειδίαμα, άλλ έν τη ύπο στοιχ. Β. Σφιγγί 
ή λεπτότης των χειλέων καί ή διά γραμμών σκλη- 
ροτάτων δήλωσις τοΟ τε φίλτρου καί της νύμφης 
καί τών χαλινών τών χειλέων καΟιστάσιν αύστη- 
ροτέραν τήν το0 προσώπου έκφρασιν ‘ άρχ αικωτέρα 
δ’ έστί καί ή τών οφθαλμών Οέσις, έγκαρσιωτέρων 
προς τήν ρίνα καί μάλλον προβεβληκότας έχόντων 
τούς βολβούς- καί το μέτωπον δ έστίν άτεχνότερον 
είργασμένον. Έν τοϊς λοιποΐς δμως ή τεχνική έρ
γασία τής Σφιγγός είναι έντελεστέρα καί καταφανής 
είναι ή προσπάθεια τού ποιήσαντος προς άπομίμη- 
σιν τής φύσεως. Τά ζυγωματικά οστά δηλοΟνται 
σαφώς, έν ου έν τή ύπο στοιχ. Α. το μέρος έκεΓνο 
τοΟ προσώπου είναι πάνυ άτέχνως είργασμένον. 
Ωσαύτως έν τω σωζομένω δεξιού ώτί έπειράΟη ό 
τεχνίτης νά παραστήση τό τε πτερύγιον, καί τήν 
έλικα καί άνθέλικα καί τήν κόγχην- καίπερ δ’ άμαρ- 
τών τοΟ σκοπού, διότι πόρρου άπέχουσι ταΟτα τής 
έντελοΟς μιμήσεως τής φύσεως, κατέδειξε δμως, 
δτι άποφεύγων δσον έδύνατο τήν πιστήν καί άπη- 
κριβωμένην αντιγραφήν παραδεδεγμένων πλαστι
κών τύπων, έζήτει νά έμφυσήση ζωήν εις τό έργον 
του, έχουν ύπόγραμμόν πρότυπα ζώντα. Καί ή τοΟ 
τραχήλου δ’ έργασία έστί κρείσσων έν τή προκει
μένη Σφιγγί, καίτοι ασαφώς καί αορίστους διά γρα
φής μόνον έδηλουΟη κατά πάσαν πιθανότητα ή 
συναφή τής ύποδερίδος μετά τών πτερύγων. Παν

τελούς δέ διάφορος είναι ή κόμμωσις έκατέρας τουν 
Σφιγγών. Έν άμφοτέραις ή κόμη φαίνεται ουσπερ 
περίΟετος, άλλ’ έν τή ύπό στοιχ. Β. ή διασκευή 
αυτής είναι παραπλήσια τή τού έν τω μουσείου τής 
Άκροπόλεως άρχαϊκοϋ μοσχοφόρου Έρμου" δηλον
ότι είναι πεπλεγμένη ψιάΟου δίκην καί προσέτι 
ακτινοειδούς καταπίπτει έπί τών ουμουν. ΤοΟ το δέ 
καί ή άνάδεσις όπισθεν διά ταινίας, κολάζουσι τό 
βαρύ καί άχαρι τής κομμώσεως. Ή δέ ύπο στοιχ. 
Α. φέρει έν τή κεφαλή πίλον, οίον έν μνημείοις τής 
αρχαίας τέχνης απεικονίζονται φέροντες ό 'Ηφαι
στος, δ Χάρουν, δ Όδυσσεύς κλπ. καί οίον φέρει 
καί ό αρχαϊκός Ερμής, οδ άνου έμνήσθημεν. Ό 
πΓλος κρασπεδοΟται ταινία ή στεφάνη, άφίησι δ’ 
άκαλύπτους έπί τοΟ μετώπου εξ οριζοντίους κυμα
τοειδείς βοστρύχους, οίτινες διέρχόμενοι όπισθεν 
τών ου τουν κατ απίπτουσι παραλλήλους καί κανονι
κούς ποο τοΟ στήθους. Σηιαειουτέον δ δτι οι βόστου- 
χοι οδτοι δέν στενοΰνται ώς έπρεπεν όπισθεν τουν 
ουτουν, αλλά προς ύπερνίκησιν τής δυσκολίας ταύ- 
της μόνον κατάλληλον τρόπον εδρεν δ καλλιτέχνης 
νά περιορίση τον άριΟμόν τών βοστρύχων έν τή 
χώρα έκείνη εις τέσσαρας, προσΟείς τούς άλλους 
δύο κατωτέρω τών ώτων, ουτους ώστε φαίνονται 
ώς διατρυπώντες τήν σάρκα (IV τήν δυςχέρειαν 
ταύτην δέν άπέφυγεν έντελώς καί ό τήν έτέραν 
Σφίγγα ποιήσας κατά τήν διά ταινίας άνάδεσιν τής 
κόμης έν τω αύχένι, ύπεβοήθησέ πως αυτόν δμως 
ή ακτινοειδής διάταξις τουν βοστρύχων. Όπισθεν 
ο’ ή κόμη τής ύπό στοιχ. Α. Σφιγγός καλύπτει 
ολομερής τον αυχένα καί τάς ώμοπλάτας, έκ δεκα
τεσσάρων ψιαθουτοϋν βοστρύχων άποτελουμένη ’ 
ουτου δ’ ή κόμμωσις τής Σφιγγός ταύτης έστίν 
όμοιοτάτη τή τών πλείστων αρχαϊκών αγαλμάτων, 
μάλιστα δέ τουν έσχάτους έν τή Άκροπόλει εύρε- 
Οέντουν.—Έτέρα ο έκτάς τούτων σπουδαιοτάτη 
διαφορά,παρατηρουμένη έν τή κεφαλή τουν προκει- 
μένων δύο Σφιγγών έστίν ή τοΟ σχήματος τού 
προσώπου αυτών- τό μέν τής ύπό στοιχ. Β. είναι 
κανονικώτατον ώοειδές, έν ου τό τής έτέρας προσ
εγγίζει του τύπου τών αρχαϊκών κεφαλών του άτ-

(I) Ο*, κατά τό αριστερόν οϋς βόστρυχοι εισιν εν ολω δέκα και 
ουχι εξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:14 EEST - 54.226.8.97



243 ΔΥΟ ΣΦΙΓΓΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 244

τικού εργαστηρίου, σαρκωδέστερον ον καί μάλλον 
τετράγωνον έπίμηκες.

Διαφέρει δε καί των πτερύγων τότε σχήμα καί 
ή άπεργασία. Αί της ύπό στοιχ. Α. είσι κομψότε- 
ραι καί ώς δυνάμεθα νά εικάσω μεν έκ των σωζο- 
μένων ιχνών γραφής μετά πολλής έπιμελείας ήσαν 
πεποικιλμέναΓ καί ή ένωσις άμφοτέρων των πτε
ρύγων άπό των νώτων καί άνω είναι τεχνικωτέρα, 
εν ω έν τη έτερα Σφιγγί ή εργασία τοΟ μέρους 
τούτου είναι άδρά καί βαρεία (1> Όμως έν τη 
Σφιγγί ταύτη αί πτέρυγες φαίνονται προσπεφυκυΐαι 
τώ σώματι, έν δέ τη ύπό στοιχ. Α. παρέχουσι 
μάλλον ιδέαν περιθέτου μεταλλικού κόσμου, έμφαί- 
νουσαι ό'τι ο ποιήσας αυτήν είχεν ώς πρότυπον εργον 
τι τής παλαιοτέρας τορευτικής τέχνης" ιδία τούτο 
είναι κατάδηλον έν τή προς τούς βοστρύχους καί 
τον τράχηλον γραμμή των πτερύγων, ήτις μόνον 
διά τοιαύτης προϋποΟέσεως έξηγεΓται.

Τό δέ σώμα άμφοτέρων τών Σφιγγών, σώμα 
θηρίου καί πιθανώς λέοντος, παρουσιάζει έπίσης 
σπουδαίας άπ’ άλλήλων διαφοράς. Το τής ύπό 
στοιχ. Β. πεποίηται μετά πολλής τέχνης" τά οστά 
τών πλευρών ύποδηλοΰνται σαφώς, αξία δέ προσο
χής διά τήν έντέλειαν αυτής είναι ή έργασία τού 
σφζομένου μέρους τού δεξιού έμπροσΟίου ποδός" 
μόνον έν τή οσφύι καί έν τοίς ίσχίοις παρατηρεϊταί 
τις πλαδαρότης. Άλλ’ ό κεκολοβωμένος ουστυχώς 
κορμός τής έτέρας Σφιγγός, φαίνεται κορμός ερπε
τού μάλλον καί ούχί τετραπόδου, ισχνός ών καί 
καμπύλος καί δυσανάλογος" μετά τίνος δ’ ύπερβο- 
λής δηλοΰνται και τά οστά τών πλευρών.

Έκ τών διαφορών τούτων δυνάμεΟα μέν νά 
συμπεράνωμ,εν, ό'τι αί εύρεθεΐσαι Σφίγγες δέν είναι 
έργα τού αύτοΰ τεχνίτου" άλλ’ ούδαμώς τεκμη- 
ριούται έκ τούτων, ό'τι έποιήθησαν καί έν χρόνοις 
άφεστώσιν άλλήλων. Ούδ’ έχ^ει τινά ροπήν προς 
διορισμόν τού χ_ρόνου τής έργασίας ή παρά φύσιν 
στροφή τής κεφαλής τής ύπό στοιχ_. Α Σφιγγός. 1

(1) Πλάτος τών πτερύγων έν τή συναφή μετά της ράχετος: της μέν 
Α. 0,187 της δέ Β. 0,26· ενδότερόν της Α. 0,138, της Β 0,152· έν 
τη κορυφή της Α. 0,059, τής Β, 0,069, της Β, 0,069. Μέγιστον 
πλάτος τών πτερύγων τής Α, 0,286, τής Β. 0,35.

Διότι προδήλως αυτή δέν πρέπει νά ύποληφθή ώς 
ένδειξις άτεχνίας ή άδεξιότητος τού ποιήσαντος" 
πιθανώτερον φαίνεται μάλλον, ότι οδτος δΓ αρχι
τεκτονικούς ή άλλους οίουςδήποτε λόγους προ- 
είλετο νάκολουΟήση πιστώς προύπάρχοντι τύπιυ 
άπεικονίσεως Σφιγγός, οδ παραδείγματα πρόκεινται 
ήμίν πρόχειρα ή έν Σπάτα εύρεθεϊσα καί έν τώ 
ένταΰΟα κεντρικφ μουσείω άποκειμένη άρχαϊκή 
Σφίγξ (1), καί ή χαλκή διπλοκέφαλος Σφίγξ τής 
Ολυμπίας (2).

Δέν είναι βεβαίως τού παρόντος νά πραγματευ- 
Οώμεν περί τού σπουδαιοτάτου τής ιστορίας τής 
άρχαίας τέχνης θέματος τής αρχής καί τής δια- 
πλάσεως τών εικονικών παραστάσεων τής Σφιγ- 
γός, καί τής σχέσεως αύτών προς τήν τέχνην τών 
ξένων έθνών καί προς τούς ελληνικούς μύθους. 
Σκοπούντες έν άλλω τόπω νά διαλάβωμεν έκτενώς 
περί τούτου, άρκούμεΟα νύν νά παραπέμψωμεν εις 
τάς έπ’ έσχάτων δημοσιευθείσας σχετικάς μελε
τάς (3). 'Απλώς δέ σημειούμεν, ότι καί δ τύπος, 
ον έμιμήθη δ ποιήσας τήν ύπό στοιχ. Β. Σφίγγα, 
συνηθέστατος οδτος καί μετά τινων παραλλαγών 
άπαντών έν πολυαρίθμοις μνημείοις τής άρχαίας 
τέχνης άπό τών παλαιοτάτων μέχρι τών χ_ρόνων 
τής έσχάτης παρακμής, έπενοήθη έπίσης προς πλή- 
ροοσιν άρχ_ ιτεκτονικής άνάγκης" διότι τά κατά τον 
τύπον τούτον πεποιημένα πλαστικά έργα έδύναντο 
προσφυέστατα νά χρησιμεύσωσιν ώς γωνιαία άκρω- 
τήρια ναών (acroteria angularia), έν ω τά κατά 
τον τύπον τής ύπό στοιχ. Α. Σφιγγός έχρησίμευον 
ίσως άντί καλυπτήρων ήγεμόνων, ώς μέσα ακρω
τήρια (acroteria mediana).

Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ.

(1) ΔημοσίέυΟίϊσα Οπό A. Milchhofer έν Mittheil. des Inst, in 
Athen 1879 ΙΙιν. E'.

(2) Βλ. Die Funde von Olympia. Berlin, 1882 πίν. 27.— 
AllSgrab. IV. πιν. 22. — ’Αμφοτέρων τών Σφιγγών τούτων τό κά
λυμμα τής κεφαλής διαφέρει του τής έν Άκροπο'λει.

(3) Milchhofer έ'νθ. άν. σ. 45 κτ. Πρ6λ. του αύτοΰ. Die All- 
fiinge der Kunst. Leipzig, 1883 σ. -10 και άλλ. — J. Langbehn, 
Flugelgestaltcn der illtesten griech. Kunst. Munchen, 1881 a. 
52 κτ. — Βλ. και 0. Jabn, ArcliHol. Beilrilge σ. 112- 121.
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