
ΝΕΟΑΤΤΙΚΟΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ 
ΕΝ ΤΩι ΜΟΥΣΕΙΩι ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ν π ο ΦΟΙΒΟΥ Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΥ

Μεταξύ των διαφόρων άλλων αρχαίων, άτινα μετά των σχετικών προς την επί τής 
άσπίδος τής Φειδιακής Παρθένου άπεικονισθεΐσαν Άμαζονομαχίαν πινάκων (Φ. Σταυ- 

ΡΟΠΟΥΛΑΟΥ Ή άσπις τής 5Αθήνας Παρθένου τοΰ Φειδίου) άνειλκύσθησαν προ είκο-

Εικ. 1. Αναγλυψον των Νυμφών έκ τοΰ λιμένος τοΰ Πειραιώς.

σαετίας εκ τοΰ Πειραΐκοϋ λιμενος, συγκαταλέγεται και το κατωτέρω δημοσιευόμενον 
αναγλυψον (ειχ. 1 και 1α)> όπερ ευρισκεται εκτεθέιμένον εν τω ’Αρχαιολογικά» 
Μουσεία) τοΰ Πειραιώς.
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Πρόκειται περί ορθογωνίου πλακός έκ πεντελησίου μαρμάρου ούχί καλής ποιό- 
τητος, προερχόμενου δέ έκ τοΰ λατομείου τής «Σπηλιάς», συγκεκολλημένης έκ δύο

Είκ. Ια. Τό δεξιόν ήμισυ τοΰ αναγλύφου είκ. 1.

συναρμοζόμενων, κατά τό μεγαλΰτερον αυτών μέρος, τεμαχίων και μικρόν έλλιποΰς 
κάτω, συνολικού μήκους 1,30 μ., ύψους 0,96 μ. καί πάχους 0,20 μ.

Έπί τής πλακός ταύτης, περιβαλλόμενης υπό πλαισίου άπο?ιήγοντος κατά τά πλά
για καί την άνω πλευράν εις Λέσβιον κυμάτιον καί έπί προεξέχοντος ομαλού έδάφους 
παρίστανται δεξιά μεν τρεις γυναικείαι μορψαί, ένδεδυμέναι ποδήρη χιτώνα καί πλού
σιον λεπτόν καί διαφανές ίμάτιον, καταλεΐπον άκάλυπτα μόνον τό πρόσωπον καί την άκραν 
άριστεράν χεΐρα, δι’ής κρατεί έκ τού άκρου τοΰ έκ τού ώμου καταπίπτοντος ίματίου
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ή δεύτερα την πρώτην και ή τρίτη την δευτέραν μορφήν. Καί αί τρεις κινούνται έν ελαφρά 
όρχήσει προς τα αριστερά, ένθα υπάρχει βωμός καί δένδρον, εις τό άκρον δέ άριστερά 
ίκέτις, ωσαύτως έν πολυπτΰχφ έζωσμένω ποδήρει χιτώνι καί ίματίω περιβάλλοντι τον 
κορμόν μέχρι καί των γονάτων, άλλα καταλείποντι άνοικτόν τό προ τού στήθους μέρος, 
ήτις προς την αυτήν κατεύθυνσιν προσβλέπουσα καί Εσταμένη μάλλον ή βαδίζουσα, 
ύψοϊ τον πήχυν τής δεξιάς τά>ν κατά τον άγκώνα κεκαμμένων χειρών — οί βρα
χίονες κατέρχονται παρά τό σώμα—, προβάλλουσα άνοικτήν προς τον θεατήν τήν 
παλάμην.

Αί, όρχούμεναι τρεις μορφαί είναι μέν, ως εΐπομεν, όμοιομόρφως ένδεδυμέναι, 
άλλά παρουσιάζουσι σπουδαίας διαφοράς κατά τε τήν πτύχωσιν τού ιματίου κυρίως 
καί τήν έν γένει στάσιν αυτών.

Ούτως ή πρώτη καί ή τελευταία μορφή, έν άντιθέσει προς τήν έν κατατομή 
μεσαίαν, έ'χουσιν έστραμμένον τό στήθος κατά τό 1/β προς άριστερά. Ωσαύτως ένώ καί 
αί τρεις κατά τό έν σκέλος, τό ίσχυρώς κεκαμμένον κατά τό γόνυ, στηρίζονται έπί τών 
δακτύλων, ή μέν πρώτη καί ή δευτέρα βαίνουσιν έπί τού άριστεροϋ ποδός (ό άκρος πούς 
τής πρώτης μορφής κατά λάθος άπέδόθη ένταϋθα υπό τού άντιγραφέως ως δεξιός), 
ή δέ τελευταία έπί τού δεξιού.

Ή πρώτη έχουσα κατά κρόταψον κυρίως τήν κεφαλήν φέρει τήν άκραν τής κατά 
τον άγκώνα κεκαμμένης άριστεράς χειρός χαλαρώς παρά τήν δσφύν, έν ω διά τής υψω
μένης έτέρας καλύπτει διά τμήματος τού ιματίου τον λαιμόν καί τό μέχρι τών χειλέων 
κάτω μέρος τού προσώπου αυτής.

Ή δευτέρα έχουσα, ως έλέχθη ήδη, τό σώμα έν πλήρει κατατομή στρέφει έλα- 
φρώς προς άριστερά τήν προς τά κάτω ολίγον κλίνουσαν κεφαλήν.

Ή τρίτη τέλος, έχει εις τοιούτον βαθμόν έστραμμένην τήν έλαφρώς κεκλιμένην 
προς άριστερά κεφαλήν, ώστε παρισταμένη κατά μέτωπον καί τι πλέον, δίδει τήν έντύ- 
πωσιν δτι προσπαθεί νά ίδη προς τά κάτω καί προς τά όπίσω.

Περί τών δύο τελευταίων ας προστεθή, δτι διά τής δεξιάς χειρός συγκρατούσιν έπί 
τού στήθους μέρος τού ιματίου.

Έπί τής κεφαλής, κεκοσμημένης δι’έπιμεμελημένης καί έν τω μέσω χωριζομένης 
κόμης καί αί τρεις μορφαί φέρουσι κεκρύφαλον, δστις εις μέν τήν πρώτην καλύπτων 
κυρίως τό κάτω μόνον οπίσθιον μέρος τής κόμης καί τον αυχένα(;), συγκρατεΐται διά 
δύο πλατειών ταινιών, διερχομένων όπισθεν τών ώτων, εις δέ τάς λοιπάς έμφανίζεται 
δίκην άπλής καλύπτρας ή κρηδέμνου. Τής μεσαίας μάλιστα τό έκτος κεκρυφάλου παρα- 
μεΐναν άκρον τής πλούσιας καί βοστρυχώδους κόμης καταπίπτει προς τά όπίσω εις παχύ- 
τατον πλόκαμον (κρωβύλον).

Καί αί τρεις μορφαί φέρουσι σανδάλια, ών διακρίνονται καλώς τά καττύματα 
μόνον. Οί ιμάντες θά ήσαν, άφαλώς, δεδηλωμένοι διά χρώματος.

Ως προς τήν ίκέτιδα, τέλος, μεγαλοπρεπή όντως κατά τήν έμφάνισιν καί λίαν 
σοβαράν κατά τήν έκφρασιν τού προσώπου συμπληρωματικώς λέγομεν, δτι ή καί 
ταύτης έπιμεμελημένη άλλ’ άπλουστέρα κόμη είναι άνευ κεκρυφάλου, κάτωθεν δέ τού 
ιματίου αυτής, οΰτινος τό συνεπτυγμένον άκρον κρέμαται άπό τού δριζοντίως φερομέ-
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νου πήχεως τής προς ορθήν γωνίας κεκαμμένης δεξιάς, εξέχει τό μακρόν διπλοί'διον 
τοΰ ποδήρους χιτώνος.

Τά πρόσωπα και αί ακραι χεΐρες — ήτοι τα γυμνά, γενικώς, μέρη — των μορφών 
είναι τελείως λελεασμένα καί λίαν σιίλβοντα. ΈπΙ τών ενδυμάτων διακρίνονται ίχνη 
τής ρίνης. Χρήσις τρυπάνου παρατηρείται εις τό άκρον τών χειλέων και εις την έσω 
γωνίαν τών οφθαλμών.

Διά την παρατηρουμένην καμπύλην επί τοΰ κάτω πλατέος πλαισίου φρονοΰμεν

Είκ. 2. Τεμάχιον αναγλύφου τών Νυμφών έκ τοΰ λιμένος τοΰ Πειραιώς.

δτι ό τεχνίτης θά άπεπειράθη άρχικώς, ινα την όλην παράστασιν λαξεΰση πολύ χαμη- 
λότερον, είς τό σημεΐον δε τοΰτο θά άπεδίδετο ό βωμός.

Ή όπισθία πλευρά τής πλακός είναι άδρώς είργασμένη.
Καί τοΰ αναγλύφου τούτου, όπερ, ως καί άλλαχοΰ έσημείωσα (Φ. Σταυροπουλλος 

έ.ά. σ. 70), είναι σύγχρονον κατασκεύασμα προς τούς πίνακας τής αττικής Άμαζονομα- 
χίας, ήτοι τοΰ δευτέρου μ.Χ. αίώνος, καί προϊόν τοΰ αύτοΰ νεοαττικοΰ εργαστηρίου, ως 
δεικνύει άλλως ό τρόπος τής εργασίας, αλλά καί τό σχήμα, αί διαστάσεις καί ή πλαι- 
σίωσις τής πλακός, έ'χομεν καί άλλας επαναλήψεις έν τφ βυθώ τοΰ λιμένος τοΰ Πει
ραιώς, ών άνεσύρθησαν μέχρι τοΰδε τά έν είκοσι 2 καί 3 τεμάχια.

Έπί τοΰ ενός (είκ. 2), σφζοντος ύψος 0,27 μ., μήκος 0,39 μ., πάχος 0,12 μ., προερ
χόμενου δε έκ τοΰ δεξιοΰ μέρους τής πλακός, διατηρείται τό άπό τοΰ λαιμοΰ μέχρι τής 
όσφύος τής τελευταίας τών όρχουμένων μορφών καί έπί τοΰ ετέρου (είκ. 3), σφζοντος 
ύψος 0,14 μ., μήκος 0,40 μ. καί πάχος 0,12 μ. αναγνωρίζεται ευκόλως ό δεξιός άγκών 
τής πρώτης μορφής μετά τμήματος τοΰ κορμοΰ τοΰ όπισθεν τοΰ κυλινδρικού βωμοΰ
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ύπάρχοντος δένδρου. Τά δυο ταΰτα τεμάχια δεν αποκλείεται καί να συνανήκωσιν. 
Πάντως ό τρόπος εργασίας αυτών (β?ι. τεμάχιον είκ. 2) συγκρινόμενος προς τον έπ'ι 
τοΰ διασωδύντος ολοκλήρου προδίδει άσφαλώς έτέραν τοΰ εργαστηρίου χεΐρα.

Τό υπό έςέτασιν άρχαΐον ανήκει εις την κατηγορίαν των γνωστών άναΟηματι- 
κών αναγλύφων1, έφ’ ών κατά τό πλεΐστον έντός σπηλαίου καί επί παρουσία ποιμενι- 
κών θεοτήτων είκονίζεται ό Έρμης ούρων συνήθως την ομάδα τών όρχουμέναιν, βαδι- 
ζουσών ή ήρεμα ίσταμένων τριών γυναικών, περί τών οποίων άψ’ ού διαδοχικώς έλέ-

Είκ. 3. Τεμάχιον αναγλύφου τών Νυμφών έκ τοΰ λιμένος τοΰ Πειραιώς.

χθη ότι παριστώσι τάς “Ωρας ή τάς Έποχάς τοΰ Έτους, τάς Χάριτας, τάς Κεκροπί- 
δας, τάς τρεις πρωταρχικός Μούσας, την τριπλήν Έκάτην ή ακόμη τάς Εύμενίδας, 
τάς Ήλιάδας καί άλλα, τελικώς, έπί τή βάσει τών επιγραφών κυρίως, ας τά μνημεία 
ταΰτα φέρουσιν, ώς καί τοΰ μέρους τής προελεύσεως αυτών, έπεκράτησεν ή γνώμη ότι

1 Τά κυριώτερα τούτων είναι τά έξης:
1) Τό τοΰ ’Ασκληπιείου (τοΰ Άρχάνδρου), Ατη. Μ ιττ. 

V πίν. VII σ. 206.
2) Τό τής Σπάρτης ή Μεγαλοπόλεως, Annali Inst. 

Arch. L2 σ. 292.

3) Τό τοΰ Παναθηναϊκού Σταδίου, Paciaudi Μο- 
num. Pelop. I σ. 207.

4) Τό τοΰ Διπύλου, ΚΟΥΜΑΝΟΥΑΗΣ Άθήναιον I 
σ. 167.

5) Τό τών ’Αθηνών (;) (τοΰ Μουσείου Worsley), 
Visconti Mus. Worsley πίν. IV. MOller καί Wie- 
SELER Denkmaler II a. 44.

6) Τό τοΰ Πειραιώς, Κεκυτέ Antike Bildwerke 
in Theseion 381. Rev. Arch. 1866 σ. 350. Schone 

Griechische Reliefs πίν. XXVIII άρ. 117 σ. 58.
7) Τό τής ’Ελευσΐνος, BCH 1881 πίν. 7 σ. 351.
8) Τό τών Μεγάρων, Ατη. Mitt. III σ. 200— Furt- 

wangler Sammlung Sabouroff I πίν. 28.
9) Τό τής Πάρου, MOller καί Wieseler ε.ά. 63, 

814.
10) Τό τής Καλλιπόλεως, ΑΖ 1854 σ. 512.

11) Τό τοΰ Revigo, Schone ε.ά. σ. 58·
12) Τό τοΰ Κυρηναλίου, Kekulis Skulptur σ. 199.
13) Τό τών ’Αθηνών, Le Bas Voy. arch. Monutn. 

fig. πίν. 59 — Muller καί Wieseler ε.ά. 43, 545-
14) Τό τών ’Αθηνών, Schone ε.ά. πίν. XXVIII, 118 

σ. 58.
15) Τό τών ’Αθηνών, Έφημ. Άρχ. πίν. 18, 389.
16) Τό τών ’Αθηνών, ΑΖ 1880 σ. 10 ίχνογράφησις.
17) Τό τών ’Αθηνών, ΑΕ 1903 είκ. έν σ. 39.
18) Τό τοΰ Έχέλου, ΑΕ 1893 πίν. 10.
19) Τό τοΰ "Αντρου τής Πάρνηθος, Annali πίν· Ls-
20) Τό τοΰ "Αντρου τής Πάρνηθος, ΑΕ 1905 

σ. 99 είκ. 1.
21) Τό τοΰ "Αντρου τής Πάρνηθος, ΑΕ 1905 σ. 119 

πίν. 3.
22) Τό τοΰ Σπηλαίου τής Βάρης, AJA1903 πίν. III·
23) Τό τοΰ Σπηλαίου τής Βάρης, AJA 1903 πίν. IV.
24) Τό τοΰ Σπηλαίου τής Βάρης, AJA 1903 πίν. V.
25) Τό τής Λαμψάκου, Schneider Album πίν. 11.
26) Τά τής Σόφιας, BCH 1897 σ. 130-1.
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είκονίζουσι τάς Νΰμφας1 * III ( Michaelis Annali Inst. Arch. σ. 292. Furtwangler 

Ath. Mitt. Ill σ. 172. Milchhofer Ath. Mitt. I σ. 206).
Ή Πειραϊκή μαρμάρινη πλάξ ώς προς χά κυρία αυτής πρόσωπα, δήλα δή την 

τριάδα τών όρχουμένων Νυμφών συγγενεύει προς ικανά έκ τών ανωτέρω μνημονευ- 
θέντων αναθηματικών αναγλύφων2.

Οΰδε'ις δύναται να άρνηθή ότι αί Νύμφαι π. χ. τοΰ αναγλύφου τής Σπάρτης 
(Σβορωνου Έθν. Άρχ. Μουσεΐον άριθ. 1449 πίν. LXXVI), αί άντιστρόφως κινού-

Εΐκ. 4. Τό της Έλευσΐνος άνάγλυφον τών Νυμφών (BCH 1881 πίν. 7).

μεναι, δεν ένθυμίζουσιν έν πολλοϊς και μετά μικρών παραλλαγών (ένταΰθα μόνον 
ή πρώτη στηρίζεται επί τοΰ άριστεροΰ ποδός) τάς τοΰ ήμετέρου. Ούχί μόνον συν
δέονται προς άλλήλας ακριβώς κατά τον αυτόν τρόπον, αλλά καί όμοιάζουσιν απολύ
τως αί πρώται ώς προς την διάθεσιν τών χειρών και αί μεσαϊαι ώς προς την κόμμωσιν 

Επίσης ή πρώτη τών όμοιομόρφως επί τοΰ αναγλύφου τής Βάρης (βλ. AJA. 
1903 πίν. IV), είναι όμοια προς την αντίστοιχον επί τοΰ Πειραϊκοΰ κατά την στάσιν, 
την φόρησιν τοΰ ενδύματος καί τάς πτυχώσεις, ή δέ τελευταία πάλιν έξ αυτών ομοιάζει

1 ’Επί τών αρχαίων μνημείων είκονίζονται τρεις συ
νήθως αί Νύμφαι. Κατά τούς αρχαίους όμως συγγρα
φείς είναι τέαααρες (ΠΑΥΣΑΝ.νΐ, 22,7 «ονόματα δέ ιδία 
μέν έκαστη τών νυμφών Καλλιφάνεια καί Συνάλλασις 
καί Πηγαία τε καί ”Ιασις» ) πέντε (ΙΙλυςαν. VIII, 31,4
«πεποίηνται δέ επί τραπέζης καί Νύμφαι. Νέδα μέν 
Δία φέρουσά έστι νήπιον παϊδα, Άνθρακία δέ Νύμφη 
τών ’Αρκαδικών καί αϋτη δάδα έχουσά έστιν, 'Αγνώ δέ 
τή μέν υδρίαν, έν δέ τή έτέρα χειρί φιάλην. Άγχιρόης 
δέ καί Μυρτωέσσης είσίν ύδρίαι τά φορήματα καί ύδωρ 
δήθεν επ' αυτών κάτεισιν») άλλα καί είκοσι (ΑΠΟΛΛ.
III 12. 6).

Τό μοναδικόν άρχαΐον μνημεϊον, έφ’ ου σημειοϋνται 
αί Νύμφαι υπό διάφορα όμως ονόματα είναι τό τοΰ 
Μουσείου τής Νεαπόλεως (JHS 1890 σ. 284, Rei- 
nach R.R. III, 66,6).

2 Ό Furtwangler (έ.ά. σ. 182) υποστηρίζει ότι άπα- 
ξάπαντα τά μνημεία ταϋτα έχουσι κοινήν προέλευ- 
σιν δηλ. αυτόν τούτον τόν τύπον τών επί τής Άκροπό- 
λεως Χαρίτων, τόν όποιον μάλιστα ή αττική τέχνη διε- 
φήμισεν εις πάντας τούς τόπους, τελικώς δ’ έφήρμοσε 
καί εις άλλας θεότητας. Πρός τήν γνώμην δέ ταύτην 
συμφωνεί ό Ε. Pottier, διατυπών όμως καί ώρισμέ- 
νας επιφυλάξεις (BCH 1881 σ. 349).
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— δσον επιτρέπει βεβαίως νά είκάσωμεν χό σωζόμενον αυτής μέρος — κατά την 
στάσιν προς την αντίστοιχον τοϋ ήμετέρου. Ή μορφή αΰτη ώς προς την πτΰχωσιν τοΰ 
ίματίου πλησιάζει περισσότερον προς την τρίιην τοΰ Έλευσινιακοΰ.

Έκεΐ όμως, ένθα ή όμοιότης είναι αναμφισβήτητος, είναι τό άνάγλυφον τής 
Έλευσΐνος (είκ. 4). Ένταΰθα δεν έχομεν τάς Νΰμφας μόνον όμοιομόρφως βαινού- 
σας έκ δεξιών προς τα αριστερά, κατά τον αυτόν τρόπον συνδεδεμένας άλλήλαις, όμοιο- 
μόρφως δε ένδεδυμένας καί όρχουμένας, αλλά καί κατά την πτΰχωσιν τοΰ ίματίου καί 
την στάσιν των μορφών — τον δεξιόν πόδα καί εδώ κάμπτουσιν αί δυο πρώται, εν φ 
ή τελευταία τον αριστερόν — καί την κίνησιν τών μελών καί την θέσιν τής κεφαλής 
δεν φαίνεται νά διαφέρωσι.

Παρά τά ανωτέρω όμως τό σύμπλεγμα τοΰτο καί μεταξύ τών εν λόγω δύο ανα
γλύφων εμφανίζει έλαφράς μέν, άλλ’ άξιο?ν,όγους διαφοράς. Έπί τοΰ Έλευσινιακοΰ 
δήλα δη αναγλύφου έκιός τής φυσικωτέρας πιυχώσεως τών ένδυμάτων, όπερ καταφαί
νεται μέν αμέσως παρά την ήμελημένην εξεργασίαν τών λεπτομερειών, δικαιολογείται 
δέ πλήρως, άφ’ ού πρόκειται περί δημιουργήματος τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος (BCH 1880 
σ. 478,3) παρατηροΰμεν ότι: 1) αί μορφαί σχετικώς εύρίσκονται πλησιέστερον προς 
άλλήλας, 2) ή όπισθεν κρατεί την προηγουμένην οΰτω πως έκ τοΰ ίματίου, ώστε ικανόν 
μέρος τοΰ άκρου αύιοΰ κρέμαται έκ τής άκρας χειρός προς τά κάτω, 3) ή πρώτη 
Νύμφη κάμπτει την άριστεράν χεΐρα λίαν έλαφρώς, διά δέ τής υπό τό ίμάτιον έτέρας 
καλύπτει τό πρόσωπον μέχρι τής ρινός, 4) ή δευτέρα έχει περισσότερον προς τά κάτω 
την κεφαλήν καί παρουσιάζει τό άνω μέρος τοΰ σώματος προς τον θεατήν, ώς ή 
έπί τοΰ Πειραϊκοΰ αναγλύφου, 5) ή τρίτη τέλος έχουσα τό σώμα έν πλήρει κατατομή, 
ώς ή δευτέρα έπί τοΰ ήμετέρου, εμφανίζεται καλύπτουσα διά τοΰ ίματίου — αντί τής 
καλύπτρας — εκτός τής κεφαλής, ολόκληρον τον λαιμόν καί μικρόν τοΰ δεξιοΰ μέρους 
τοΰ προσώπου.

"Αλλά καί κατά τήν διάθεσιν τών πτυχών παρουσιάζουσιν αίσθητάς διαφοράς. 
Τό τής Έλευσΐνος δέν είναι μόνον άπηλλαγμένον τών πολλών λεπτών καί λίαν έξεζη- 
τημένων πτυχών, δι’ ών αί τρεις Νύμφαι κοσμοΰνται έπί τοΰ Πειραϊκοΰ, άλλ’ όπως 
βλέπομεν παρά τό άποτετριμμένον τής έπιφανείας, τό κάτω τοΰ ίματίου τής δευτέρας 
καί τρίτης απολήγει άντιθέτως αν όχι τοξοειδώς, τουλάχιστον εις ευθείαν γραμμήν. 
Γενικώτερον δέ δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι ή έπί τοΰ Πειραϊκοΰ αναγλύφου παρατη- 
ρουμένη καμπύλωσις τών πτυχών — βλ. τό καταπΐπτον όπισθεν μέρος τοΰ ίματίου καί 
τών τριών μορφών, ώς καί τό κάτωθεν τής άριστεράς χειρός τής τελευταίας — αποδίδε
ται έπί τοΰ εξ Έλευσΐνος δι’ ευθειών.

Τό σύμπλεγμα όμως τοΰτο τών Νυμφών σώζεται έπί πλέον πανομοιοτύπως έπα- 
ναλαμβανόμενον καί έπί τών αμέσως κατωτέρω παρατιθεμένων τεσσάρων αρχαίων 
μαρμάρινων μνημείων, άτινα είναι γνωστά από μακροΰ χρόνου.

Α. Έπί τής στρογγύ?ιης βάσεως — προστομιαίου φρέατος — τής Villa Albani 
(Hauser Die neoattischen Reliefs σ. 32 άριθ. 40) (είκ. 5).

Αί μετά τής Δήμητρος, τής Κόρης καί τοΰ έπί τοΰ δένδρου στηριζομένου Ιάκχου
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ή Διονύσου (Reinach R.R. Ill 135,1)’ είκονιζόμεναι ένταΰθα Νΰμφαι παραβαλλόμενοι 
προς τάς τοΰ Πειραϊκοΰ αναγλύφου παρουσιάζουσιν, ώς βλέπομεν, τάς εξής επουσιώδεις 
διαφοράς: ή πρώτη Νύμφη φέρει την κεφαλήν προς τα άνω και όπίσω, έν ω το άκρον 
τοΰ προς τα όπίσω πίπτοντος ίματίου δεν είναι συνεπτυγμένον, άλλα τριγωνικού σχή-

Είκ. 6. Ό στρογγυλός βωμός τής Βερώνης (Reinach R.R. Ill, 436,1).

ματος και πλέον άνεπτυγμένον καί τοΰ τής δευτέρας μορφής, ής πάλιν ή άκρα δεξιά 
χειρ είναι γυμνή καί οΰχί κάτωθεν τοΰ ίματίου.

Β. Έπί στρογγύλου βωμού τής Βερώνης (Hauser έ'.ά. σ. 21, άριθ. 29. — 

Reinach R.R. Ill, 436,1).
Ένταΰθα — (είκ. 6) — έ'χομεν εκατέρωθεν τοΰ κατ5 ενώπιον είκονιζομένου Διο

νύσου, δστις χέει τό περιεχόμενον τοΰ κανθάρου του έπί ενός πάνθηρος, αριστερά μεν 
την γνωστήν τριάδα τών Νυμφών, δεξιά δε κατά σειράν τον Πάνα, Μαινάδα, Σειλι- 
νόν καί Σάτυρον, πάντας κινουμένους προς τετράγωνον βωμόν.

Ώς προς τάς Νύμφας έν τή απεικονίσει ταύτη παρατηροΰμεν ότι καί αί τρεις 
προσβλέπουν όμοιομόρφως προς αριστερά, έν φ συγχρόνως ή πρώτη μεν έξ αύτών 
κρατούσα δυσδιάκριτόν τι άντικείμενον έν τή κεκαμμένη κατά τον αγκώνα καί ευθέως 
προτεινομένη αριστερά χειρί, προβάλλει περισσότερον τό αριστερόν σκέλος, ή δε τελευ
ταία, φέρουσα καί μακράν κόμην κρεμαμένην προς τά όπίσω (μη άποδοθεισαν ένταΰθα 
κατά τον Hauser) κάμπτει έλαφρότερον τον δεξιόν πόδα.

1 Ό HAUSBR ε.ά. ώς πρός τόν χαρακτηρισμόν τών μορφών τούτων μεγάλος εκφράζει αμφιβολίας.
15
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Ό Hauser έξετάζων έ'.ά. τό μνημεΐον τοϋτο παρατηρεί, ότι οί δΰο ούτοι χοροί 
απομακρύνονται τοΰ Διονύσου, αντί, ώς θά άνέμενέ τις, να βαδίζωσι προς αυτόν.

’Έχομεν βεβαίως αυτήν την έντΰπωσιν διότι λησμονοϋμεν, νομίζω, ότι τό κέντρον 
τής όλης παραστάσεως Οφείλει νά θεωρηθή ό βωμός, προς όν κινούνται καί αί δΰο ομά
δες, αΐτινες πάλιν έχουσιν εν τώ μέσψ τον Διόνυσον, τοποθετηθέντα εις σημεΐον κείμε
νόν έναντι άκριβώς τοΰ βωμού ή τον Διόνυσον μετά τοΰ Πανός.

Γ. Έπί τοΰ εκ Τριπόλεως τής ’Αφρικής αναγλύφου τής Συλλογής τοΰ 
Swainson Cauper BSA III 1896/7 σ. 171, πίν-XVI) (είκ. 7).

Αί μεμονωμένως άποδοθεισαι επ’ αυτού Νύμφαι άποτελοΰσι πιστότατον άντίγρα-

Είκ. 7. Τό έκ Τριπόλεως τής ’Αφρικής άνάγλυφον τών Νυμφών (BSA III 1896-1897 πίν. XVI).

φον τών επί τοΰ Πειραϊκοΰ άναγ?ιύφου είκονιζομένων, διότι εν τε τή καθόλου συν
θέσει, καί εν τή άποδόσει τών λεπτομερειών ούδεμίαν άλλην έμφανίζουσι διαφοράν 
εξαιρέσει τής περισσοτέρας πτυχώσεως, ήτις σημειοΰται ένταΰθα έπί τής άριστεράς 
κνήμης τής τρίτης μορφής.

Δ. Έπί νεοαττικού κρατήρος εν τφ Μητροπολιτικφ Μουσείω τής Τέχνης τής 
Ν. Ύόρκης (JHS 45 (1925) σ. 201-209 πίν. VI-IX (είκ. 8).

Ή έπί πινακίου, τεθέντος προς πλήρωσιν απλώς τοΰ έπί τοΰ έν λόγφ αρχαίου 
ύπάρχοντος κενού, είκονιζομένη ένταΰθα τριάς τών Νυμφών, παρουσιάζει τάς κάτωθι 
αίσθητάς διαφοράς: Ή πρώτη Νύμφη κάμπτει τό προβαλλόμενον αριστερόν σκέλος, 
ή δευτέρα προβάλλουσα πο?ιύ τό αριστερόν σκέλος, στρέφει την κεφαλήν τελείως προς 
τά όπίσω, ώς ή τρίτη έπί τοΰ Πειραϊκοΰ. Ή τελευταία τέλος είκονίζεται ένταΰθα όλως 
διαφόρως ήτοι έ'χουσα τό σώμα έστραμμένον κατά τά 4/5 προς τον θεατήν καί κρα
τούσα τό ίμάτιον τής μεσαίας διά τής μή καλυπτόμενης υπό τοΰ ίματίου δεξιάς χειρός.

Ή κόμη καί τών τριών περατοΰται όμοιομόρφως εις κόρυμβον.
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Είκ. 8. Νεοαττικός κρατήρ έν τφ Μητροπολιτικφ Μουσείφ τής Τέχνης τής Ν. Ύόρκης (JHS 45 πίν. VIII).
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Έκ τών ανωτέρω έκτεθέντων προκύπτει δτι διά τοΰ ευρήματος τοΰ Πειραιώς 
ηΰξήθη ό αριθμός τών σωθέντων αντιτύπων τοΰ χαριεστάτου τούτου αττικού θέματος, 
δπερ προέρχεται εξ άγνωστου μεν μέχρι τοΰδε προτύπου, έργου δμως ασφαλώς όνομα- 
στοΰ καλλιτέχνου τοΰ δευτέρου ήμίσεος τής 5ης π.Χ. έκατονταετηρίδος, ως δεικνύουσιν 
αί μορφαι κα'ι ή πτύχωσις τών ενδυμάτων, έστω κα'ι αν έξετελέσθησαν ενταύθα κατά 
τον τυπικόν νεοαττικόν τρόπον.

Έάν νΰν εξαιρέσω μεν τό Έλευσινιακόν άνάγλυφον, τό όποιον κα'ι ως παλαιότε- 
ρον έξακολουθεΐ νά θεωρήται τό σπουδαιότερον τών μνημείων τούτων, όφείλομεν νά 
όμολογήσωμεν δτι τό υπό έξέτασιν άρχαΐον, ένεκα τού μεγέθους και τής θαυμασίας δια- 
τηρήσεως αυτού ούχί μόνον υπερέχει τών λοιπών νεοαττικών αναγλύφων, αλλά δύναται 
νά συμβάλη γενικώς εις την καλλιτέραν γνώσιν τού εν λόγω τύπου τών Νυμφών. Και 
όντως ή άρίστη διατήρησις αυτού εύκολύνουσα την έξέτασιν και μελέτην τών προειρη
μένων μνημείων, επιτρέπει σήμερον νά ύποστηρίξωμεν μετά βεβαιότητος, δτι πάντα 
ταύτα άνάγονται εις κοινόν πρότυπον, έν αύτοΐς δέ έχομεν — άσχέτως προς την άποδε- 
δειγμένην επί τών πλειόνων σμίκρυνσιν — πιστήν άντιγραφήν καί ούχί μίμησιν αυτού. 
Λέγομεν δέ τούτο, διότι ευκόλως σήμερον δύναται νά άποδειχθή, δτι αί σημειωθεΐσαι 
καί ύφ’ ημών μεταξύ τών άντιγράφων διαφοραί, δεν ύφίστανται έν τή πραγματικότητι, 
άλλ’ είναι δημιουργήματα τών παλαιών μελετητών καί οφείλονται προφανώς εις την 
δυσκολίαν, προ τής οποίας εύρέθησαν ούτοι λόγω τής καταστάσεως τών μνημείων καί 
δη τού άποτετριμμένου τής έπιφανείας αυτών (πρβ. δσα σχετικώς άναφέρει ό Hauser 

έ.ά. έν σ. 21 καί 32, είδικώτερον βλ. διαφοράς κατά την ίχνογράφησιν τού αυτού μνη
μείου μεταξύ τών εικόνων Reinach R. R. Ill 135,1 καί Hauser έ.ά. άριθ. 46 πίν. III).

Διά τών άνωτέρω βεβαίως δεν έννοούμεν ούτε τά παρατηρηθέντα έπί τού κρατή- 
ρος τού Μητροπολιτικοΰ Μουσείου, ούτε την μοναδικήν έπί τού παρόντος άξιόλογον 
παραλλαγήν τού συμπλέγματος τών Νυμφών έπί τού άναγλύφου τής Μεγαλοπόλεως 
ή Σπάρτης. Ταύτα ώς καί ή έξεζητημένη έπεξεργασία τών λεπτομερειών, δι’ ής έμφα- 
νίζονται αί μορφαι άνευ ζωής, είναι έργον τών άντιγραφέων *.

Ό τύπος οΰτος1 2 τών Νυμφών καί γενικώτερον ή τριάς τών όρχουμένων γυναι
κών είκονίζεται, ώς άνεφέραμεν ήδη, έπί τών σχετικών μνημείων, έν συνδυασμό) πάν
τοτε προς άλλας μορφάς. Έξαίρεσιν βεβαίως τούτου άποτελούσι τό άνάγλυφον τής 
’Αφρικής3 καί τό έπί τού κρατήρος πινάκιον. Πώς είχε τό πρωτότυπον δεν δυνάμεθα 
νά εΐπωμεν. Έπί τής Πειραϊκής πλακός πάντως έχομεν έπί πλέον άγροτικόν έξ άκατερ- 
γάστων λίθων καί διά στεφάνου έστεμμένον κυλινδρικόν βωμόν, προ δένδρου, δρυός

1 Εις αμέλειαν μάλλον τοΰ άντιγραφέως, κα'ι ούχί 
εις απειρίαν αύτοΰ, όφείλουσι νά άποδοθώσι καί τά έπί 
τής Πειραϊκής πλακός υπάρχοντα σφάλματα.

2 "Ετερος καθωρισμένος ήδη τύπος Νυμφών είναι ό
άποτελούμενος έκ τών ΰπ’ άριθ. 34, 35 καί 36 χορευ
τριών τοΰ Hauser, ώς άπέδειξεν ό καθηγητής Κ. ΡΩ

ΜΑΙΟΣ διά τής θαυμασίας μελέτης του (Άρχ. Έφ. 1905 
σ. 99-155) περί τών ευρημάτων τοΰ άντρου τής Πάρ- 
νηθος.

3 Περί τοΰ αναγλύφου τούτου πιστεύεται δτι απο
τελεί μέρος μεγαλυτέρας συνθέσεως — BSA III σ. 170.
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ώς φαίνεται έκ τών φύλλων, ώς καί γυναικείαν μορφήν, έν τϋ) συνήθει περιβολή 1 
κα'ι στάσει τών δεόμενων.

Τα νέα ταΰτα στοιχεία κατέχουσιν, έν τή οΰτω σχηματιξομένη συνθέσει, δλως 
δευτερεΰουσαν θέσιν.

ΤΙ τοιαΰτη άπόδοσις τοΰ δένδρου, ώσε'ι επί τοΰ βωμοΰ, μετά τοΰ κανονικού κορ
μού καί τών άντιστοίχως διατεταγμένων δζων καί κλάδων αύτοϋ, αποτελεί επίσης γνώ
ρισμα τών νεοαττικών χρόνων.

'Η προσθήκη τής σεβιζούσης έγένετο προς συμπλήρωσιν τοΰ τετραγώνου χώρου 
τής πλακάς. ΙΊαρασταθεΐσα αΰτη κακώς ενταύθα ήτοι άφ’ένός μεν έ'χουσα τά νώτα 
έστραμμένα προς τον βωμόν άφ’ ετέρου δε ισοϋψής2 προς τάς Νΰμφας, ούδεμίαν ενό
τητα παρουσιάζει μετά τής δλης συνΟέσεως.

Καί τούτο δμως είναι χαρακτηριστικόν τών νεοαττικών αναγλύφων. Επ’ αυτών 
συνήθως έ'χομεν παρατεταγμένας ωραίας μορφάς « έν αρμονική άλλ’ άσυνδέτω συνθέ
σει » κατά την φράσιν τής G. Richter (JHS έ.ά. σ. 208).

Πόθεν έδανείσθη ό νεοαττικός τεχνίτης τον τύπον τούτον τής ίκέτιδος δεν ήδυ- 
νήθημεν νά άνεύρωμεν.

Έπί τοΰ έν λόγω αναγλύφου τέλος έ'χομεν καί έπιγραφήν, τής οποίας τά έλάχιστα 
δυστυχώς σωζόμενα ίχνη, μετά μεγάλης δυσκολίας, κατώρθωσα νά άνακα?ώψω.

Ή έπιγραφή εύρίσκεται εις τό κέντρον τής πλακάς, μεταξύ τών κεφαλών τών δύο 
πρώτων Νυμφών, άποτελεΐται δε έκ δύο στίχων, ών ό δεύτερος βαίνει λοξώς.

Ή άνάγνωσις αυτής, τελείως αδύνατος σήμερον, έλπίζομεν δτι θά έπιτευχθή, 
δταν πραγματοποιουμένης δσον οϋπω τής έξερευνήσεως τού βυθού τού λιμένος τού 
Πειραιώς άποκτήσωμεν μετά τών πολλών άλλων γνωστών καί αγνώστων πολυτίμων 
αρχαίων, άτινα άπετέλουν τό φορτίον τού βυθισθέντος κατά τον δεύτερον μ.Χ. αιώνα 
πλοίου, καί τάς έπαναλήψεις τής πλακός ταύτης.

ΦΟΙΒΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ

1 Τό ούχί σύνηθες μακρόν άπόπτυγμα τοΰ χιτώνος 
τής σεβιζούσης παρατηρεΐται καί έπί τών ύπ’ άριθ. 
1402 καί 1425 αναγλύφων τοΰ Έθν. Άρχ. Μουσείου 
(βλ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ έ.ά. πίν. XXXV (4) καί LXVIII) έπί 
τοΰ ύπ’ άρ. 3475 αγάλματος τοΰ αύτοΰ Μουσείου, ώς 
χαί έπί τοΰ έκ Λέσβου έπιτυμβίου αγάλματος γυναικός 
(Παράρτημα Άρχ. Δελτ. 1927-28 σ. 18 είκ. 9). Άδεξίως 
καί χονδροειδώς άπεδόθη ό άκρυς δεξιός πούς αυτής 
καί ή κατά τήν κνήμην πτύχωσις. Διά τοΰ ποδός τούτου

καί τής δεξιάς χειρός τής σεβιζούσης προσεπάθησεν ό 
τεχνίτης νά καλύψη χάριν συμμετρίας, τό ύπάρχον κε
νόν κατά τήν πλευράν ταύτην.

2 Μολονότι ενταύθα πρόκειται περί νεοαττικοΰ έργου 
έν τούτοις ύπενθυμίζομεν δτι καί έπί τοΰ έκ Δήλου 
άναθηματικοΰ αναγλύφου τής Άρτέμιδος, έργου τοΰ 
4ου π.Χ. αίώνος, οί σεβίζοντες έχουσι τό ανάστημα 
τής θεάς (BCH 1922 σ. 74 πίν. XI).
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