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Τάχος, νεώτερος δέ τοΟ τρόπου εις ον είνε κατε- 
σκευασμένα τά έκ Μήλου άγγεία.

Έν ω οέ at έπι τοΟ μικρού τούτου αγγείου ζω- 
γραφίαι ούδέν άλλο είνε ή σχήματα γυναικείας μορ
φής, έν τή παραστάσει τής κορινθιακής κύλικος γίνε
ται καταφανής μεγάλη του τεχνίτου σπουδή προς 
χαρακτηρισμόν τινα έκατέρας των μορφών (1). Τον 
ίδιον τύπον τής έτερας των μορφών έπεχείρησε νά 
διακρίνη δ τεχνίτης λεπτότερον καί άβρότερον περι- 
γφάφων τό πρόσωπον ταυτης , έκατέρας δέ τό περί
γραμμα εχειάτομικόν μάλλον ή τυπικόν χαρακτήρα. 
Καί at έπιγραφαί Νεβρίς καί Κ2ύ(τ)α είνε ιδιωτικά 
μάλλον ή μυθολογικά ονόματα. Έκ τούτου δέ καί

αί των προσώπων γραμμαί ένταΰθα έλέγχουσιν απο
ρίαν τινα τοΟ τεχνίτου διά τό ιδιότυπου, έν ω αϊτών 
άλλων τής κύλικος παραστάσεων διά τήν παλαιάν 
έξιν τήν από τής παραοόσεως είνε μάλλον ασφαλείς 
καί βέβαιαι. Είνε δέ ή κύλιξ διά τήν σπουδήν ταύ- 
την, σπανίους έν τουτοις τοι'ς έργο ις απαντώ σαν, 
προς χαρακτηρισμόν τινα τών μορφών, άμα δέ καί 
διά τήν ακρίβειαν καί έπιμέλειαν περί τήν εργασίαν 
τής έτέρας μάλιστα τών έκτος παραστάσεων εν τών 
κρατίστων-παραδειγμάτων κορινθιακής εργασίας.

Έν Άθη'ναις.

θ. Σοφουλϊ-ις.
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Εις τό ανατολικόν μέρος τής νήσου Φολεγάνδρου, 
μίαν ώραν -προς άρκτον τοΟ λιμένος αυτής , ύψοΰ- 
ται βράχος έκ τιτανόλιθου, οδτινος ή νοτιοανατο
λική πλευρά , φέρεται άποτόμως προς τήν θάλασ
σαν. Έπι τής κορυφής το0 βράχου τούτου, εκειτο 
ή άρχαία πόλις τής Φολεγάνδρου , καί ένεκα τής 
τοιαότης θέσεώςτης, έπήγασαν προφανώς αί περί 
ταύτης δυσμενείς κρίσεις πολλών τών αρχαίων συγ
γραφέων (2). ΤανΟν σώζονται ενταύθα έλάχιστα λεί
ψανα τής άρχαίας πόλεως, ή δέ προσοχή τοΰ έπι- 
σκεπτομένου τήν θέσιν ταύτην,στρέφεται προς τον 
έν τή νοτίω κλιτύϊ τοΟ οξέος τούτου ύψώματος 
κείμενον μέγαν ναόν τής Παναγίας, δστις καθά πολ
λοί τών αρχαιολόγων παρετήρησαν , ίδρυται πιθα- 
νώτατα έπι τής θέσεως αρχαίου ΊεροΟ, καί προσέτι 
ές άρχαίου ύλικοθ(3). Ή άνωθεν τής θύρας αύτοϋ 
έπιγραφή , καί ή παράδοσις μαρτυρεί τήν παλαιο

ί 1) Των προσώπων μονοντό περίγραμμα εΐκονίςεται κατά τόν άρχαιο'- 
τερον τη; -κορινθιακής τέχνης τρο'πον. Λί μοργαι μέλαιναι καί ϊοβαρεΐς· 
ίχνη τοΰ ϊώοου; σώζονται έπι της γυναικεία; περιβολης. Δηλοΰται οέ 
τοΰτο έν τη ημετερα απεικονίσει οΓ αραιότερου τίνος μελανός χρώματος.

(2) Στράβ. X, 484.— Έλλην. ΆνΟολογ. Θ'. 421. — ΤΙσόχ. έν 
λε'ξ. — Σο'λ. Άποσπ. 2·

(3) Ross Reisen auf den Griech. Inseln Top. A', σελ. 146- 
119. — Bursian Geogr. von Grieehenland, II, σελ. 505-506.

τητα αύτοΟ, δστις κατά τούς περιηγητάς ήτό ποτέ 
καί Μοναστήριον (1). Περί τόν περίβολον τοΟ ναοΟ 
τούτου εύρέθησαν άλλοτε έπιγραφαί τινες έπι μαρ
μάρινων κυλίνδρων, αίτινες καί εύρίσκονται κατα- 
κεχωρισμέναι έν τώ C. I. Gr. (Τόμ. II, 2442-2446 
καί Addenda σελ. Ί082ή έσχάτως δέ (κατά τόν 
παρελθόντα Αύγουστον !, σκαπτομένου χάριν ισο- 
πεοώσεως τοΟ περιβόλου τοΟ ναοΟ, εύρέθη ή έξης 
έπιγραφή :

ΤΕΙΜΗΣΣΩΣΙΤΕΛΟΥ 
ΤΗΝΙΔΙΑΝΜΗΤΕΡΑ 
ΠΡΑΞΙΟΠΩΝΤΕΙΜΕΩΣ 
ΘΥΓΑΤΕΡΑ Η ΝΚΑΙ 
ΟΔΗΜΟΣΕΤΕΙΜΗΣΕΝ 

Θ Ε Ο I Σ

Τειμής Σωσιτέλου, 
τήν ιδίαν μητέρα,
Πραςιοπών, Τειμέως 
θυγατέρα , ήν καί 
Ό Δήμος ετείμησεν,

Θεοΐς.

(1) Όρα Thevenot, Relation d'un voyage an Levant. Paris 
1665 σελ. 205.
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Έπί μαρμάρου κυλινδρικού, βασιζόμενου έπί 
κυκλοτερούς πλακός κεκοσμημένης διά τεσσάρων 
δακτυλίων, καί φέροντας έπ’ αύτοΟ, έτέραν όμοίαν 
•πλάκα, έφ’ής διακρίνεται καλώς, πέδιλον έκ "χαλ
κού , καλυπτόμενου έν μέρει ύπά άκρου έσθήτος, 
επίσης έκ χαλκό Ο, δ μόνον σώζεται έκ τοΟ έπί τής 
πλακάς ταύτης αγάλματος δπερ βεβαίως παρίστα 
την μητέρα τοΟ Τειμέως, φαίνεται δ' δτι έθραύσθη 
ούχί διά τυχαίας πτώσεοος, αλλά διά βίας.

Έξετάζοντες τάς έν τη επιγραφή λέξεις, παρα- 
τηροΟμεν δτι τδ όνομα Τειρη<: (= Τιμέας, ώς Έρ
μης Έρμέας) άπαντα έν τη ύπ’ άριθ. 2443 (C. I. G.) 
έπιγραφη, ένθα περί αύτοΟ τούτου πρόκειται, καί 
δεύτερον ένταΟθα. Ή γενική, Τειμέως (στίχ. 3) καί 
ή αιτιατική Τειμέα (2443) ώς ει ήτο ή ονορ,αστική 
Τειμενς.

Τό μετά ταΟτα ονομα τοΟ πατρδς αύτοΟ Σω<η- 
τεΛ·ης πλήντή έν C. I. Gr. 2443 έπιγραφη, άπαντα 
καί άλλαχοΰ. Ούδαμώς δέ παράδοξον ή γενική Σω- 
σιζεΛον, διότι ό τοιοΟτος τύπος εινε συνηθέστατος 
έν ταΐς έπιγραφαίς.

ΙΙροότην ήδη φοράν άπαντώμεν το όνομα ΠΡΑ
Ε 1 Ο Π Ω, οδ ό τονισρ,ός Πραζιοπω. Γενική i7pa- 
ζι,οπώς (ώς Άριστώ-ώς) καί αίτιατ. Πραςι,οπών. 
Έν άλλη έπιγραφη Φολεγάνδρου κολοβή (1) άνα- 
γινώσκομεν (στίχ. 4)

(1) Ο. I. Gr. Addenda 2443 b.
(2) C. I. Gr. 2443 « ΣωσιτΛης 'Αδειμάντοο ».

...............ΙΟΡΑΓΑΜ

ένθα ή μέν πρώτη λέξις ήδη δύναται νά συμπλη- 
ρωθή [Πραξ]ιοπώ, ή δέ δευτέρα κατ’εικασίαν του 
Ross, Άγλωφάνου. ΈκεΓ ή Πραξιοπώ άνατίθησι 
τοϊς θεοίς τον γνωστόν ήμΐν υιόν της Τειμέα, άλλα 
λέγεται θυγάτηρ ΑΓAM... έν ω έν τή προκει
μένη, Τειμέως. Όρθότερον εινε το τελευταίου, έάν 
παραδεχθώ μεν δτι δ Τείμης ώφειλε νά φέρη τό όνο
μα τοΟ ετέρου τών πάππων του, γνουριζομευ δέ οτι 
ό προς πατρός αύτοΟ πάππος έκαλείτο ’Jelfiipar- 
τος (2).

Ώς έκ τών μέχρι τοΟοε έκτεθέντων πας τις πα- 
ρετήρησεν, αί πλείσται τών έπιγραφών τής Φολε
γάνδρου, περιστρέφονται περί τήν οικογένειαν ταύ- 
την τοΟ Τειμέως, ής ώς έκ τούτου δυνάμεθα νάγνω- 
ρίσωμεν ολην τήν γενεαλογίαν, ούτως είπεΐν, τήν 
κοινωνικήν θέσιν, καί τήν έποχήν καθ' ήν ήκμαζεν. 
Ούτως έκ τίνος άλλης έπιγραφής, τών έν C. I. Gt’. 
2442, εόρισκομένης εν τινι ήρειπωμένω ναίσκω τοΟ 
Ταξιάρχου, κειμένω έφ’ής θέσεως καί ή άρχαία 
πολίχνη, μανθάνομεν δτι δ Τειμής οδτος ήν ίερεύς 
καί σύγχρονος τώ Τιβερίφ Καίσαρι τώ διαδόχω τοΟ 
Αύγούστου βασιλεύσαντος από τοΟ 14 π. X. —
37 μ. X.)

Έν ΆΟήναι;, τη οΓ. 'Οκτωβρίου 1885.

Ζλφ. Δ. Γαβαλας
Φοιτητή; τή; Φιλοσοφική; Σχολή;.

( ΈξεδοΌη τή 28 ΐ Δεκεμβρίου 1885).
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