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ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΝ

ΤΑ

ΤΟΥ

ΤΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΙ

ΤΗΣ

ΔΡΑΣΕΩΣ

Α. Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΩΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΝ ΑΝΑΛΥΣΙΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟΥ

Προς

την Φιλοσοφικην 2χολην τού ~6ήνησιν 'Ε6νικού

και ΚαποδιστeιαΚΟύ Πανεπιστημίου.

cy ποχρεούμενος

ύπο του σχετικου νόμου,

ύποβάλλω ύμίν

τα

ώς ανω ύπ" αύτου περιγραφόμενα δια τα κα-&' ύμας.
Ό υποψήφιος
δια τήν ΚΕνήν εδeαν της Ίστοeίας της Τέχνης
και της ~Επιreαφικης
Α.2.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α /) Τίτλοι: 'Έχω άναγορευ-&η

και ειμαι εφορος των

διδάκτωρ της ώς ανω Σχολης

άρχαιοτήτων Άττικης, Μεγαρίδος, Αίγίνης,

καΙ διευ-&υντης της "Ακροπόλεως Ά{}ηνων.

Β ') ~Έe'Υα: 'Έχω δημοσιεύσει ύπερ τας εξήκοντα πρωτοτύπους
πραγματείας, προαγούσας τον επιστη μονικον κλάδον

της

ώς ανω

έδρας, κα-&" όμόφωνο\' γνώμην τών κατωτέρω δνομαζομένων είδι
κών κριτών, ήμετέρων και ξένων. Άντίτυπα συνυποβάλλω.
Γ /)

cyπ6μνη μα;

ι) σπουδαί:

Έσπούδασα εν το ίς δη μοσίοις

σχολείοις της ίδιαιτέρας πατρίδος μου Τριπόλεως της" Αρκαδικη _,

}'

τη ώς ανω Σχολϋ, και εν Πανεπιστημίοις καΙ Μουσείοις της "Ι τυ.
λίας,

Γερμανίας,

"Αγγλίας, Γαλλίας και

Αύστρίας εμελέτησα

δε

και τα Μουσεία Κωνσταντινουπόλεως καΙ "Αλεξανδρείας αύτοπρο
σώπως επίσης.

2)

δρασις:

'Έδρασα, διδάξας εν τοίς σχολείοις Μεγαλοπόλεως,

Χάλκης Kωνστανtινoνπόλεως, ίδιωτικφς εν <Ρώμ-η, Σύμης τών Δω ..

4
δεκανήσων, Πορτ-Σα'ιτ Αίγύπτου, Τριπόλεως της Άρκαδικης και
Βόλου, ύπηρετήσας εν τφ eΕλληνικφ στρατφ καΙ εν τοίς πολέμοις
τού ι 897 καΙ ι 9 12 - ι 9 13 ώς πυροβολητής, ελάτης και αξιωματικος
τφ

1896- 1898,

τφ

1912- 1913

και τφ

1915- 1916,

ενεργήσας ανα

σκαφας καΙ ερεύνας εν Άρκαδί~, Θεσσαλί~, Σικυώνι, Mακεδoνί~,
~Aργoλίδι, ανακαλύψας

. ματα,

πολλα καΙ σημαντικα

άρχαιολογικα εύρή-

καΙ ίδρύσας αξιόλογον μεν Μουσείον εν Βόλφ επτα μεγάλων

αίίtoυσών, συλλογας δε εν Λαρίση, Γόννοις καΙ Έλασσόνι.

3)

Ευρεία ανάλυσις τών σχετικών έπιστημονικών έργασιαJν μου:

α) Λαογραφικα και γλωσσικα > Αρκαδίας

1891-1896:

της εργασίας

μου ταύτης, ην εξετέλεσα κατα τας διακοπας τών πανεπιστημιακών μου
σπουδών, εδημoσιεύίtησαν πολλα εν ταίς Παραδόσεσι καΙ Παροι
μίαις τού Ν. Γ. Πολίτου, απόκεινται δε εν χειρογράφοις μου ετερα,
βραβευίtέντα ύπο τού Γλωσσικού

Συλλόγου

Κοραη, είσηγουμένων

τού Χατζιδάκη και Σκιά, καΙ πλείστα παρ~ εμοι ανέκδοτα. Άξιό
λογον

επίσης

γνώμην

μου

περΙ

Ταβίας εδημοσίευσεν

δ Σ. Π.

Λάμπρος εν τη

Byzantinische Zeitschrift τού Krumbacher.
Quest-ionz' dz' Dz'rzlto Att-ico. Dei debitori verso 10 stato
Ateniese. Roma 1899. Αϋτη εΙναι ή πρώτη πραγματεία μου, ίταλι
β)

στΙ δημοσιευ{}είσα, δι~ης διεφώτισα τα περΙ τών οφειλετών τού δημο
σίου καΙ τα τών γραφών αγραφίου, ψευδεγγραφης, βουλεύσεως και

ενδείξεως. ΠερΙ ταύτης γράφουσιν εν είδικαίς κρίσεσιν: δ Α.

Michon
Revue Critique 1899 σελ. 482: l'exposition est c1aire et
l'auteur paratt au courant de -la question, δ Grllb1er εν τη
Revue des Etudes Grecques ι 899 σελ. 394: Μ. Arvanitopou110 ...
ί1 faut s'en fe1iciter, car il a 1e gout des questions diffici1es et
aime a t'egarder 1es textes de pres, δ Ο. Schulthess εν τη Wochens. f. k1ass. Phi1010gie 1900 σελ. 601 -603: der Verf. hat kein
1eich tes Thema gewahlt... Ιn teressan t ist der Versuch die
Ank1ageforme1 fίir die γραφη βουλεύσεως und die ενδειξις zu
rekonstruiren. Anerkennung v~rdient auch der fleissige Index,
δ Α. Bauer εν τη Berl. philo10g. Wochens. ι 900 σελ. 852 - 853 :
als Samm1ung des auf den Gegenstand beziiglichen Materia1s
wird jedoch die Arbeit bei gewissenhafter Ν achprufung aller
Angaben verwendbar sein. ey πάρχουσι καΙ αλλαι κρίσεις περΙ της
εν τη

εργασίας μου ταύτης, γενομένης αρκούντως ευμενώς δεκτης παρα τφ
επιστημονικφ κόσμφ, καίπερ αρχαρίου.

γ)

Ζητήματα lQV

>
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αρχόντων κ.λ. εν ~A{}ήναις

1900.

την λίαν εύμενη ύποδοχην της

εργασίας μου ταύτης αποδεικνύουσιν αί είδικαΙ κρίσεις τού

/.

Gaetano
de Sanctis εν Bollettino di filologia classica ι 90 ι σελ. 259 - 260:
Questo fascicol0 tien dietro ad un altro apparso ίπ italiano.
Il confronto fra ί due fascicoli monstra che i1 giovane autore
si e assai perfezionato sia per cio che rig'uarda la esposizionet
sia quanto alla cognizione ed elaborazione del materiale.
L'ultimo opuscol0, ίΙ quale tratta a fondo la questione complessa dei rendiconti che dovevano dare ίπ Atene ί ll1agistrati
all' uscire di carica, e notevole per 10 studio diligente delle
fonti classiche ed epigrafiche, τού Η. Grίibler εν τη Revue
des Etud. Gr. ι 90 ι σελ. 309: La brochure de Μ. Arvanitopoullo
est un expose complet et interessant de l'etat actuel du probleme . et des nombreuses controverses qui s' Υ rattachent.
Ι1 faut · signaler son ingenieux supplement κλπ., τού Thumser
εν Litter. Centralblatt 1901 σελ. 245: der Verf. stellt die ursprίinglicl1e Bedeutung der beiden Begriffen λόγος und εύ{}ύνη
fest, kampft er mit Glίick gegen die Meinung Bockhs an, hierauf wendet sich der Verf. der rechtlichen Bedeutung der
εύ~ύνη zu κλπ., τού Ο. Schulthess εν Woch. f. klass. Phil. 1902
σελ. 428 - 43 Ι: es ware unbillig, wenn man nicht den grossen
Fleiss und auch die Sorgfalt anerkennen wίirde, die der Verf
offensichtlich auf die Losung der zahlreichen Fragen und
auf die Darstellung unserer Kentnisse der Rechenschaftsablegung der athenischen Beamten verwendet hat κτλ., καΙ άλλων
πολλών, d>v τας κρίσεις σvντομίας ενεκα παραλείπω, {}εωρών επαρ
κείς τάς τεδείσας προς διαφώτισιν -υμών ώς προς την αξίαν τού
εργου μου τούτου.
ψηφισμα
δ - ε) Τιο',

τού • Αττικού Δικαίου.

- Σωπο'λ ι δ ος και" τα τριηρικα'
1899 - 1900' δύο πραγματείαί

του

"

σκευη'

Λ ε ξ ικον
,

μου ανέκδοτοι,

ών Τι δευτέρα εκτεταμένη, δίτομος.

f) eo

'Έφη60ς των ~ντικυθήρων'

συμβολη είς την

της CΕλληνικης Πλαστικης. 3Εν ~A{}ήναις

1903.

eΙστορίαv

Δια της εργασίας μου

ταύτης κα{}ορίζω την καλλιτεχνικην αξίαν καΙ ΤΩ'υς χρόνους, είς οϋς
ανήκει το εργον τούτο' στι εύμε.{}όδως καΙ επιτυχώς διεξήγαγον το
{}έμα, όμολογουσιν αξιολογώτατοι είδικοΙ άνδρες εν κρίσ.εσιν αύτών~
π. χ. ό εκδότης του Παυσανίου

Fr. Spiro εν τη Woch. f. klass
Phi1. 1903 σελ. 1387 - 1390: der Verf., aus frίiheren Abhand-

Ί

~ .... 1
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lungen als gediegener Kenner des attischen Rechts bekannt,
zeigt sich hier als erfahrener Archaolog, der die wichtigsten
Museen Europas gut kennt und die Geschichte der Plastik
wie die der Keramik beherrscht, ό Michon εν τη Revue Critique 1904 σελ. 75: un jeun archeologue grec, Μ. Arvanitopoullos, dont la Revue a deja signale les Questions de droit
Attique.,. ces conclusions de Μ. ArvanitQPoullos, qui s' appuient
sur un examen minutieux du bronze, sont assez plausibles κτλ.,
ετι δε ό αοίδιμος Fιirtwangler, δστις εν τφ αρχαιολογικφ φροντι

στηρίφ του Μονάχου πολλάκις εξηρε την σημασίαν του εργου μου

τούτου, κα{}' α μοΙ ανεκοίνωσαν άλλοι τε καΙ ό εφορος αρχαιοτήτων
κ. Ν. Κυπαρίσσης, σπουδάζων εκεί τότε και μετασχων των φροντι
στηριακών εκείνων ασκήσεων.
ζ)

cO

Διαδούμενος του Πολυκλείτου' εν τφ περιοδικφ «κριτικη)

~τ. ΑΊ τεύχ. 12 της 15 Ίουνίο,! 1903, σελ. 372 -377. Δια της πραγ
ματείας μου

ταύτης κρίνω

την πρόοδον της τέχνης του μεγάλου

πλάστου απο τοϋ Δορυ'φόρου εις τον Διαδούμενον, τα περισω{}έντα
άντίγραφα του εργου, και την σημασίαν εκάστου προς διάγνωσιν
του χαλκου αρχετύπου. 'Όντος δμως αγνώστου εις τον ξένον επιστη

μονικον κόσμον του περιοδικοϋ εκείνου, δπερ και διέκοψε την περαι

τέρω εκδοσιν όλίγον χρόνον μετα τ~υτα, παρέμεινε καΙ ή εργασία
μου αυτη άγνωστος καΙ {}α αναδη μοσιευ{}η εν καιρφ.
η) Οί Δελφοί' ό ναος της 'Αφαίας' ή προσαρμογη τών νομισμά
των προς διάγνωσιν έργων τέχνης' ό Μινφος πολιτισμός, τα έτεοκρη

,.

τικα ίερογλυφικα καΙ rJ.λλαι πραγματείαί μου εκλα'ίκευτικαί, δημοσιευ
-3είσαι εν τη εφημερίδι «Ά-&ηναι» τφ
:επι

το

πολυ

άγνωστοι

1903 - 1904, παρέμειναν ώς

παρα τφ, ξένφ αρχαιολογικφ κόσμφ καΙ

δέονται αναδημοσιεύσεως, ην καΙ προτί-3εμαι να εκτελέσω.

{})

Νέον ' ά11τίγραφον του Σαυροκτόνου του Πραξιτέλους. Άρχαιολ.

'Έφημ.

1905, σελ. 263 κ. ε. Δια της πραγματείας ταύτης ανεγνώρισα

κορμον του Έ{}νικοϋ Μουσείου Ά{}ηνών, υπο πάντων μεν {}εώμε
νον απο της ίδρύσεως αύτοϋ, αλλ~ υπο μηδενος τέως άναγνωρισ{}έντα,

ώς αποτελοϋντα πιστον αντίγράφον, το μόνον εν CΕλλάδι, του περι
φήμου Σαυροκτόνόυ, ουτινος καΙ το περίεργον τουτο επί{}ετον επει
eά-3ην να ερμηνεύσω διά τινος λαογραφικης παραδόσεως' αμφότει>αι
,αΊ γνώμαί μου εγένοντο αποδεκταί, εκτε{}είσαι καΙ εν τφ τότε γενο
μένφ Διε3νεί Άρχαιολογικφ συνεδρίφ των Ά6ηνών μετα της εν
τοίς Πρακτικοίς αύτοϋ δημοσιευ{}είσης ετέρας πραγματείας μου:

7
ι) Περι τοϋ περιβοήτου Σατύρου τοϋ Πραξιτέλους, δια παρα3έ
σiως άντιγράφου τινος αύτου, διατηρουμένου εν Τριπόλει.
ια) 'Ή πραγματικη μόρφωσις τών δημοδιδασκάλων' εν 'Ά3ήναις

1905. Δια του δημοσιεύματος τούτου συνιστώ την άποφυγην του
verbalismus, την χρησιν άμέσων εποπτειών, τον ε{}ισμον προς το
εργάζεσ3αι καΙ . παράγειν καΙ την δια τούτων και

ομοίων μέσων

κτησιν αύτοβουλίας καΙ αυτοπεποι{}ήσεως.
ιβ) CΙστορία της CΕλληνικης Πλαστικης, δια τών μνημείων εκφρα

ζομένη'

1905.

της πραγματείας μου ταύτης εδημοσίευσα περιλήψεις

μετ~ είκόνων εν τφ

περιοδικφ

« Πανα{}ήναια»

καΙ

τη εφημερίδι

«~A8ηναι)' εδίδαξα δε ταυτα ενώπιον των μνημείων αυτών είς ομιλον
,

"

φιλαρχαίων.

cH

πλήρης καΙ εκτενης συγγραφή μου αύτη εχει περα

τω3η καΙ 3α δημοσιευ8η εν καιρφ.
ιγ)

Περιγραφη

τών

εν ταίς · συλλογαίς

Μεγάρων ύπαρχόντων μνημείων'

1903-1905.

Τεγέας, Μαντινείας και

Πάντα τα άρχαία ταύτα

εμελέτησα, περιέγραψα καΙ καtέγραψα λεπτομερως εν τοίς σημειω
{}είσιν ετεσι, και {}α δη μοσιεύσω επίσης εν καιρφ.
ιδ) Τού Διοκλητιανείου διαγράμματος νέον εκ Τεγέας άπόσπασμα'

Ά{}ηνά

1905,

σελ.

263

κ. ε. της εργασίας μου ταύτης την άξίαν

έξηραν δι~ είδικων κρίσεων Ο

Michon f-v τη Revue Critique 1906
σελ. 43 ι: Μ. Arvanitopoullos a fort bien compris la connexion
qui existe entfe le nou~eau fragment et ces deux autres, bien
qu' ίΙ soit fort mutile κτλ., αιUτoς δ εκδότης τού όλου διαγράμματος
Η. Blίimner δια μακράς κρίσεως, δημοσιευ3είσης εν τη Berl. phil.
Woch. 1906 σελ. 908 - 912: Zu diesen bedeutungslosen Fragmenten kρmmt nun das ίn der oben genannten Abhandlung
νοn Dr. Arvanitopullos sοrgΠiltίg veroffentlichte und erkHirte
Fragment aus Tegea ... Es bieten bedeutungsvolle Varianten
und wichtige Erweiterungen. Arvanitopullos schHigt νίτρου
~Aφρoυ vor, was besser ist als das νοn Βάσης (νοείται Ο άπο{}α
νων άοίδιμος κα3ηγητης των Λατινικών) vermutete ελαίου ουενά
φρου ... so hat der Vorschlag νοn Arvanitopullos, hier μαστί
χης Χείας zu erganzen, sehr viel fίir sich, και άλλοι είδικοΙ
επιστή μονες.

ιε) Phylen- Heroen am Parthenonfrz·es. Nebst einem Excursus ίiber eine Parodie des Panathenaen - Zuges. Έν ταίς Mitteilnngen της ενταυ{}α Γερμανικής ~Aρχαιoλoγικης Σχολης 1906 σελ.

38

κ. ε. Δι~ αύτης εκφράζω την γνώμην ότι οί εκατέρω3εν των {}εών
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επι της "Ανατολικης ζφοφόρου του Παρ-3ενωνος δέκα ανδρες άποδί
δουσι τους ήρωας των φυλων, καΙ στι παρ" "Αριστοφάνει εν ταίς

"Εκκλησιαζούσαις εχομεν την πρω'ίμωτάτην καΙ άκριβεστάτην περι
γραφην της πομπης των Πανα{}ηναίων δια της παρφδίας των σκευων

του κατα-3έντος άνδρός. Κα{}" σσον γινώσκω αί γνόψαί μου αύται
ετυχον εύμενους ύποδοχης. Σημειωτέον δε στι την αύτην περΙ επω

νύμων ερμηνείαν προέτειναν σχεδον ταύτοχρόνως καΙ δήο ΓερμανοΙ
άρχαιολόγοι' άλλ" ή προτεραιότης άνήκει είς εμέ, το μεν διότι πολ
λους μηνας προ της δημοσιεύσεως άνεκοίνωσα την ερμηνείαν μου
ταύτην προφορικως άπο τοίί βήματος της Γερμανικης Σχολης, το δε
διότι τα επιχειρήματά μου

εΙναι διάφορα καΙ ίσχυρότερα' πρβλ.

WeiSSn1ann εν Hermes 1906 σελ. 619, American Jonrnal of
Archaeo1. 1906 - 7, Revue des Etud. Gr. 1907 σελ. 252.
ιΡ) Περιγραφη τών αρχαίων μνημείων" Αθηνώγ 1906. Περίληψιν
αύτης εδημοσίευσα εν τφ περιοδικφ . «Πανα{}ήναια» καΙ εν εη εφη
μερίδι «3Α{}ηναι» μετ" είκόνων καΙ άναπαραστάσεων' εδίδαξα δ' επί
σης τα περΙ τούτων είς τον μνημονευ{}έντα εν θ φιλάρχαιον κόσμον.
ιζ- ιη) "Ανέκδοτοι έπιγραφαι και πλαστικά μνημεία Τεγέας.'Αρχαιολ.

"Εφημ.

1906 σελ. 23 κ. ε. και 1907 σελ. 105 κ. ε. Δια των δύο τού

των πραγματειωΥ μου εξέδωκα

3ι

τέως άγνώστους επιγραφας καΙ

ύπερ τας δέκα γνωστας συνεπλήρωσα καΙ ήρμήνευσα διαφόΡώς προς
τούτοις διελεύκανα πολλα της Τεγεατων πολιτείας καΙ ήρμήνευσα

την ώραίαν κεφαλήν, ήτις μετα πολλα ετη εκλάπη καΙ τφ 1925 άνευ
ρέ{}η, ώς μη άνήκουσαν τη 3AταλάνΤΊl μηδε τη (Yγιεί~ τοίί Σκόπα,
άλλ' ουσαν άγαλμα λατρείας της "Αφροδίτης, άναιρέσας τας γνώμας
τοίί

Mendel, Furtwangler, Curtius, Gardner

καΙ άλλων' βλέπε τα

υπο τοίί Α. de Ridder σημειούμενα εν Revue des Etndes Grecques 1907 σελ. 253 καΙ την αύτό{}ι είκόνα. 'Ωρ-6ώ{}η σμως
εναντίον μου, ώς άλλος Άχιλλεύς, δ άοίδιμος
δι" είδικης

Furtwangler,

καΙ

άνακοινώσεως αυτού εν τη "Aκαδημεί~ τοίί Μονάχου,

δημοσιευ{}είσης εν τοίς Πρακτικοίς αύτης τοίί 1907, επετέ{}η κατ"
εμου, ύποστηρίζων την γνώμην ση πρόκειται περΙ κεφαλης "Ατα
λάντης άλλα καΙ πάλιν άπέκρουσα αύτην εν τϋ "Αρχ. "Εφημ.

1907
σελ. 122, άποδείξας στι ή κεφαλη δεν άρμόττει τφ κορμφ, και άλλως

εχει διάφορον εκφρασιν' συνετάχ{}η δε τέλος τϋ γνώμη μου καΙ αύτος
δ μέγας εκείνος, προώρως άπο3ανών, άρχαιολόγος. τας δε συμπλη

ρώσεις μου καΙ ερμηνείας των επιγραφων άπεδέξατο δ
εκδόσει των :Άρκαδικών επιγραφων

Hiller

εν τij

IG V 2 γράφων: Νο 2, ad δ(ι-

9
μιοργών

catalogull1 sagaciter refert Arbanitopullus 'Έφημ. 'Αρχ.
Νο 12 edidit et supplevit Arbanitopullus' ίππαρχον
ηοη c0111lllemoratum esse docet idem' προστάται quattuor?
praetores octo \ΤΗ noveln vel decem. Νο 14 ad ceterorum decretorulll exelnplum restituere conatus est Arbanitopullus.
Νο 15 finis decreti Arbanitopullo esse videtur; enumerantur
στραταγοί, sequitur ίερής. Νο 23 (δεκται αί συμπληρώσεις;μου πασαι).
Νο 36 και 40 Ελαχον αΙσαν ί. qu. άπέ{)ανον esse putat Arbanitopullus. Νο 43-48 Epheborum catalogi, Arbanitopullus ~Eφημ.
Άρχ. 1906, 52 adn. 1. Νο 44 Πολλίαν Θέωνος ex n. 143 supplevit Arbanitopullus. Νο 72 όρίοις {}εοίς (suppl.) Arbanitopullus.
Νο 97 explicuit Arbanitopullus collato Aristqphane. Νο 112
Augen et Herculenl anaglypl10 esse exllibitos (expl. Arbanitopullo) νίχ CΙ'edalll; nec tamen probabiliora proferre pOSSUlll.
Νο 117 στραταγοι άνέ{}εν (suppl.) Arbanitopul1us. Νο 178 (ή
1907, 118 sq.

ερμηνεία μαζώ11 ω11 και αί είς Ά{}ήναιον παραπομπαΙ προετά{}ησαν

το πρώτον ύπ~ εμού). Νο 197

dubium, num χαίρε secutum sit
(dicit) Α t'banitopullus~ Νο 211 Δεινίας C (= Δεινίαυ) (propos.)
Arbanitopullus. Νο 252 edidit vir doctus Arbanitopullus.
Σημειωτέον δε δη και ή εκ Θεσσαλίας λατινικη
~Aρχ. ~Eφημ.

1906

σελ.

61-62,

επιγραφή, εν

εμελετή{}η και ίιπ~ εμού' διο γράφει

εκεί ό δημοσιενσας αύτην άείμνηστος Βάσης:

«εγένετο δε ή είκων

αύτη κατα φωτογράφη μα άποσταλεν Τι μίν ύπο του κ. Άρβανιτο

πούλου, δστ ις και εκτυπον αμα και άντίγραφον άκριβέστατον της
επιγραφης

προσαπέστειλε

καΙ

παρατηρήσεις

τινας

χρησιμωτάτας

ά"εκοινώσατο ημίν».
ι{}) Ά1'ασκαφαι έν ·Θεσσαλίq.. Πρακτικα της ~Aρχ. eΕταιρείας

σελ.

1906

123- r 30. Δια της πραγματείας μου ταύτης άνεκοίνωσα τας πρώ

τας ερεύνας μου και τα άποτελέσματα τών πρώτων άνασκαφών μου
εν

Παγασαίς,

εν

ίερφ

~Aπόλλωνoς

Κοροπαίου, εν

Μηλέαις, εν

Σηπιάδι, εν Λαρίση και εν Πελινναίφ. Είναι λοιπον αύτη ή πρώτη
πραγματεία μου περι Θεσσαλίας, είς ην εκτοτε άφιέρωσα δρασιν
μιας δλης είκοσαετίας μέχρι σήμερον.

κ) ~ Ανασκαφαι έν

Θεσσαλίq..

Πρακτικα

1907.

~Aνακoινώ δια

μακρών την περισυλλογην άρχαίων καΙ την ερμηνείαν αύτών, τας
άνασκαφας και ερεύνας μου εν Φαρσάλφ, Φεραίς, Φ{)ιώτισι Θήβαις

Πυράσφ, Δημητριάδι, Κορόπη καΙ δη εν Παγασαίς, δπου το πρώτον
τότε άνακάλυψα τας

περιφή μους επι μαρμάρου ζφγραφίας' περΙ

10
τούτων κρίνων γράφει ό

R. W. Dawkins, διευ{}υντης της ~Aγγλικης
8Αρχαιολ. Σχολης εν J ournal of Hell. St. 1908 σελ. 320: the most
remarcable discovery was made ίn the site of Pagasae by Dr.
Arvanitopu110S; the value of the stelae cannot be overstated.
CΟμθίως εξαίρεται ή ανακάλυψις καΙ έρμηνεία μου εν τφ J ournal
of Archaeology 1908 σελ. 320, εν Revue des Ει Gr. 1908 ύπο Α.
de Ridder, εν The Υ ears W ork ίη Classical Stud. του Λονδίνου
1908 υπο του Wace, fV .Jahrbuch του Γερμαν. ~Iνστιτoύτoυ ύπσ του
Karo 1908 κ. α. π. Βλέπε και το στοιχ.κε '.
κα) "Η σημασία τών γραπτών στηλών Παγασών. Συμ60λη είς την
'Ίστορίαν

τής (Ελληνικής

σελ.

πίν. ι -4. Δια της πραγματείας μου ταύτης ϊδρυσα επι. νέων

1-60

Ζφγρaφικής' εν τη

~Aρχ.

~Eφημ.

1908

όλως βάσεων την εξέτασιν της αρχαίας "Ελλην. Ζψγραφικης, ήρμή
νευσα δ~ επαρκως την τέως αγνωστον εν ταίς λεπτομερείαις μέ-30δον

της ~Eγκαυστικης.

τας

πλείστας των γνωμών

απεδέξαντο οί ειδικοί, π. χ. ό

S. Reinach

μου, εις μη πάσας~

εν τη

Revue Archeol.
1908 σελ. 425 εγκρίνει αλλα τε καΙ tYιv έρμηνείαν της ' λεχους: elle
paratt representer le meme theme qu'un tableau . funeraire vu
par Pausanias a Sicyon, ό W. Larfeld εν τη .W och. f. klass.
Philol. 1909 σελ. 1273- ι 276, δεχόμενος την έρμηνείαν μου περΙ των
παρα Πλινίφ exspirantium imagines του ~Aπελλoυ, ιδίως δε ό
(Ernst Gardner) γράφων εν Hellenic Herald του Λονδίνου Sept.
1908 σελ. 167-168. Dr. Arvanitopullos recal1s the narrative of
Pausanias and inclines therefore to the view that we have
here a copy of a famous funerary picture by some Sicyonian
artist, possibly Pausias. Περαιτέρω: Dr. Arvanitopullos is the
first, we believe, to maintain that the great painters habitually
did so (they sometimes painted grave-pictures). Προς τούτοις
γράφει: it is clear that the history of anςίent painting"'will have
to be revised and established οη new bases. Dr. Arvanitopullos
offers an ingenious explanation of the scarcity οί Roman
copies οί good Greek pictures ... Dr. Arvanitopullos is able
to' deduce from the stelae some important conclusions as
to the technique of the ancient painters: most οί the
paintings were made ' by the encaustic . process, κ.τ.λ. Έπί
σης ό G. Rodenwaldt εγραψε δια μα-χ.ρ.ων εν ταίς Mitteil. του
ενταυ-8-α Γερμανικου ~Iνστιτoύτoυ 1910 σελ. 118 - 138, συμφωνών
εν πολλοίς προς τας γνώμας μου άλλα

καΙ πολλαχου διαφωνών,

•

11
ίδίως λόγφ μη κατανοήσεως επακριβοϋς τών ύπ' εμοϋ γραφέντων'
διότι λέγει δη ταύτίζω παραστάσεις στηλών προς αναφερόμενα εργα
μεγάλων ζφγράφων, εν Φ εγω άπλώς συγκρίνω καΙ {}εωρώ ώς ενια

χοϋ απομιμήσεις, σπανιώτερον δε αντιγραφάς' επίσης παρενόησε το
σικυώνιον Π, 'ίσως διότι εγω δεν εξεφράσ{}ην σαφέστερον περΙ τον

του. Είς ομοίαν παρανόησιν ύπέπεσε και Ο κα{}ηγηΤ11ς

Pfuhl

εν τφ

εξαιρέτφ άλλως συγγράμματι αύτοϋ περί της ' CΕλληνικης Ζφγρα
φικης. Τούναντίον

Engelmann

Ο

Reinach, Gardner, Larfeld, Wartenberg,
Six καΙ Wint~r

κ. α. ενέκριναν ηχς γνώμας μου, τού δε

δεν εvρον τα περί τούτων γραφέντα. Βλ. καί το στοιχ. κε '.
κβ) 'Ανασγ.αφαΙ και ερευναι έν Σικυώ11 Ι και Θεσσα.λίq: Πρακτικα

1908. 'Αναγράφω και ερμηνεύω ' επιγραφάς, μνημεία, αγάλματα καΙ
τοπογραφικα της Σικυώνος, της "Ιτώνου, τών Φ3ιωτ. Θηβών, καί

μάλιστα

τών Παγασών απο σελ.

145 - 223. cQ S. Reinach, κρί
Revue Archeol. 1909,

νων τον τόμον τοϋτον των Πρακτικών εν τη

γράφει δτι η ίδική μου πραγματεία αποτελεί το

tence,

Ο δε

morceau de resisWoch. f. klass. Phil. 1911 σελ. 828 - ~29,
εργασίας μου ταύτας, ονομάζει erfolgreiche.

Larfeld

απαρι{}μών τας

εν

κγ) Καμαρωτός τάφος παρα την Λάρισαν. Άρχ. 'Εφημ.

1909'

Δια της πραγματείας ταύτης συγκρίνω καΙ ερμηνεύω λεπτομερώς

.

τας εν τοίς Νόμοις του Πλάτωνος περιγραφας ομοίων τάφων, οϊους

-3α είδεν ' ο φιλόσοφος εν Θεσσαλί~. Ό
ρως ταύτην εν τη

S. Reinach

Revue Archeol. 1909

σελ.

κρίνει ίδιαιτέ

300 καΙ {}εωρεί τον

τάφον ώς αναγόμενον είς ΤΩ'υς έλληνιστικΟ'υς χρόνους, δπερ καΙ εγω
δεν άπέκρουσα' διαφωνοϋμεν μόλις δια μίαν 50ετίαν περίπου.

κδ) 'Ανασκαφαι και ερευναι έν Θεσσαλίq.. Πρακτικα 1909. Περι
λ.ράφω δια μακρών τα τού νεωστί ίδρυ{}έντος τότε τη φροντίδι μου

Μ9υσείου Βόλου, τα της εν αύτφ 'ιδρύσεως τών στηλών ί,π' εμου
τας άνασκαφάς μου εν Παγασαίς καΙ τα της άκριβους {}έσ.εως της

Ίωλκου. Ταϋτα πάντα άνεκοίνωσε δια μακρών είς την Άκαδήμειαν
τών 'Επιγραφών κλ.

Ο Β. Haussoullier καΙ εγραψε περί τούτων
Comptes - Rendus αύτης του 1910 σελ. 8 ι 3. 'Επίσης Ο
Larfeld γράφει εν τη Woch. f. klass. Phi1. 1911 σελ, 82 8 - 829:
das alte J olkos gl3;ubt Arvanitopullos auf der Statte des jetzigen Kastro νοη Volo ansetzen zu dίirfen.

εν τοίς

κε) Θεσσαλικα μνημεία. Περιγραφη τών γραπτών στηλών Παγα

σώ". Έν Ά3ήναις
σελίδων

1909' εργον είς τεύχη 4 κάί εις ενα τόμον εκ
465, ίδίαις μου δαπάναις εκδο-3έν. Περί τούτου πλείστα
~

,Ι

ι

.
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καΙ επαινετικώτατα εγραψαν ειδικοΙ κριταΙ καΙ επιστήμονες δοκιμώ

τατοι, π. χ. Ο

G. Wartenberg εν τη Woch. f. k1ass. Phi1. 1909
596 - 597, κρίνων την εισαγωγήν μου (Τεύχος lον): der Verf.
gibt einen anschau1ichen Fundbericht und bemίi11t sich ίη
dieser Vorarbeit ΖΙΙ einer Beschreibung der Gema1de, ebenso
wie ίη seiner kίirzlich veroffent1ichten Abhandlung ίη , der
'Έφημ. 'Άρχ. 1908, die Bedeutung nachzuweisen, we1che di~
neue Entdeckung fίίr die Gescl1ichte der griechisc11en Ma1erei,
νοη der er einen kurzen Abriss gibt, gewinnen kann. Da nach
der ϋber1ίeferung auch die grossten Kίinstlel" des vi-erten
Jahrl1undel·ts fίir Grabdenkma1er gearbeitet l1aben, so ist es
nicht ausgesch10ssen, dass wir hier end1ich einma1 ίη der
Besitz νοη Origina1werken ge1angt sind, δ S. Reinach χαρα
κτηρίζων αύτο εν τη Revue Archeo1. ι 909 σελ. 285 ώς εργον εχον
grande ilnpoι·tance pour l' histoire de l' art, δ Dawkins εν J ourna1 οί He11. St. 1909 σελ. 386, ζητών εγχρώμους εικόνας, ώς καΙ
ό Reinach κ. α., δ Α. G. εν Hel1. Herald του Λονδίνου 1909
Sept. σελ. 168 - 169: the task οί preparing tl1e necessaΙΎ cata10gues, entrusted to Dr. Arvanitopul1os, has been carried out
.. Witl1 most praiseworthy thoroughness; the v01umes 15efore us
are models οί what a scientific catalogue should be, and wil1
bear comparison witll the very best work of tlleir kind. The
introductory sketch of reek painting 1S lucid and interesting.
Dr. Arvanitopul1os have opened ιιρ a new field of ίηquίηr .
The stelae have attracted so widspread interest, that 10vers
of art and students of archaeology wonld learn witl1 pleasure
that the Arch. Society οί Athens have decided to issue at
al1 events the best οί the stelae ίη coloured plates, δ Larfeld
εν τη Woch. f. k1. Phi1. 1910 σελ. 1053 - 1054: ίiber die epocl1enmachende . Funde vοη Hunderten mit gemalden versehener
Grabstelen des alten Pagasae habe iCl1 ίη Νο 47 des vorigen
J ahrganges dieser Zeitschrift berichtet. Ν eu ist die Beschreibung des nicl1t minder wertvol1en Jnventars des 2. und 3.
Saales, δ Kern εν τη Deutsche Literaturzeitung 1910 σελ.
2472 - 3: Arvanitopul1os ist der Finder der bemalten Grabstelen, die berecl1tigtes Aufsehen erregt l1aben und ίn der GeSCl1icl1te del' griechischen ΜaΙeι-eί al1ezeit eiue bedeutende
Rol1e spielen werden .. Der glίickliche Findel" verdient unseren
σελ.

"

ι
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1eohaften Dank dafίir, dass er die Beschreibung der Ste1en
und seine sorgHi.ltigen Kopien der Inschrίften sofort ίη einer
besonderen Schrift publiziert hat, nachdem er schon ίη der
Έφημ. 'Άρχαιολ. einen Aufsatz uber seine Funde ver5ffentlicht
hatte. Moge Arvanitopullos noch oft so reiche Ernte aus
Thessa1ien einfahren!, δ Α. de Ridder εν τη Rev. des Ει Gr.
1909 σελ. 299: οη sait la merveilleuse decouverte faite a Pagasai. Μ. Arvanitopoul1os a reuni tout ce que nous savons par
les textes sur les peintures tombales executees par les anciens;
beaucoup etaient dues a de grands maitres et le souvenir s'en
est 10ngtemps conserve, δ Α. Pueclt εν Rev. des Ει Gr. 1910
σελ. XXXV: s'i1 Υ a quelque exces, pardonable du reste a la joie
a 1'heureux trouveur, l'oevre (= ή στήλη της λεχοϋς) est assurement d'une bonne facture et d'un sentiment delicat, δ Etienne
Michon εν τη αύτη Revue 1910 σελ. 72: la richesse du Musee
de Volo consiste dans la serie de steles peintes de Pagasae.
Ι1 est aise de comprendre dans quelles conditions les ste1es
ont ete rencontrees, employees en tas entre deux murs, δ Α.
de Ridder εν τη αύτη Revue 1910 σελ. 73: la description minutieuse d'Arvanitopoullos rendra s~rvice aux visiteurs du Musee
et anx archeologues, δ Dawkins εν τφ J ournal of Hel1. St.
1910 σελ. 383: withont illustrations the catalogue is not very
useful to those at a distanc.~, whil~ to those οη the spot the
descriptions and the catalogue is welcome, δ R. Engelmann
εν τη Berl, phi1. Woch. 1910 σέλ. 565 - 566: die ίη Pagasae
gefundene zahlreiche Grapstelen als wertvolle und fast einzig
dastehende Denkma.ler griechischer Malerei betrachted werden
kOnnen. Wegen dieser hochbedeutenden Denkma1er, die das
Museum νοη Volo so zu sagen zu einer Art ΡΙΝΑΚΟΤΗΕΚ
machen, beginnt der Verf. mit einer kurzen Geschichte der
l\1:alerei ... Fur die Zwecke denen das Buch ίη erster Linie zu '
dienen bestimmt ist, scheint es mir sehr wohl geeignett, δ Bern.
Haussoullier εν Comptes - Rendus d~ l' Academie des Jnscr.
191 ο σελ. 8 ι 2 - 8 ι 3: J' ai l' honneur d' offrir a l' Academie le
premier v~lume d'un recuei1 intitule Θεσσαλικά Μνημεία; οη sait
le nombre et l'importance des ste1es peintes retrouvees.,a Pagasai. L'honneur de 1a decouverte revient surtout a l'eminent
ephore Μ. Arvanitopoul1os. Le catalogue, tres complet et tres

Ι'
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d~taille, ne compte pas moins de 216 nulneros. Les descriptions sont tl'es exactes. Il Υ a 1a d'utiles renseignements a
tirer pour la ville de Pagasae. J e ne manquerai pas de tenil'
l'Academie au courant de ces itnportantes decouvertes qui
font grande honneur a Μ. Arvanitopoullos, ό Ket'n εν τη Berl.
phil. W och. 191 Ο σελ. 1324 - 9: Eine ganz neue Phase fίir νΟΙΌ
brac11 dann aber tnit der Entsendung des Ephoros Ά. Σ.
' ~Aρβανιτόπoυλoς nach Thessalien an, der seinen Natnen mit
der Αuffiηdung der bemalten Grabstelen νοη Pagasai, fίir
all.e Zeit~n verbunden hat ... A~s Arvanitopullos seine gHinzenden Funde machte ... Man muss dem Finder Dank dafίil'
wissen, dass er so schnell und so zuvel'Hissig die neuen Jn. scllriften ediert 11at. Zunachst hat also Arvanitopullos' Κατάλο
γος als Supp1ement zu den Inscriptiones Thessaliae zu gelten ..
' Dieses Museum νοη Volo ist ηυη schon ein Mittelpunkt ftil'
das Studium der alten Malerei geworden. Αυί deutliche Fehle;,
die aber vi~lleicht nicht nur mir, sondern auch der damaligen Situation zur Last fallen, hat Arvanitopullos schon l1it:J.. gewiesen. Αη den um Pagasai so hochverdienten Herrn Arvaηί topullos ergeh t wie νοη seinen Landsleu ten so auch νοn
uns der Appell, nun ebenso anderen Stadten, vor allem der
Hauptstadt des Landes, sein Finderglίick und seine Sorgfalt
zuwenden zu wollen. cy π~ρχoυσι και αλλαι πολλαΙ κρίσεις καΙ άνα
κοινώσεις, δι~ iδν εξαίρεται

11

τε άνακάλυψίς μου εκείνη καΙ το δημο

σιευ-θεν τουτο σύγγραμμά μου, π. χ. του Η. Ν.

Fowler εν Amer.
Archaeol. 1907 σελ. 86, του J. Μ. Paton αύτό{}ι 1908
σελ. 95 και 103, του Β. Ν. Bates αύτ. 190~ σελ. 364 - 5, 1909 σελ.
21 Ι καΙ 358-9. 1910 σελ. 109 καΙ 226 και 373-4, 191 Ι σελ. 411 · 2,
1912 σελ. 127 - 8, του Η. Β. Davis εν Hellen. Herald 1908 σελ.
ι 8o, του Sal. Reinach εν ,Rev. Archeol. 1908 ΙΙ σελ. 425, του
Karo εν J ahrbuch - Anzeiger 1908 σελ. 135 - 6, ι 909 σελ. 107,
'191o σελ. 157-9, 1911 σελ. 126-9. 1912 σελ. 244-6, του Α. de
Ridder εν Revue d. Ει
. -Gr. 1909 σελ. 299 - 300, του Win ter
Grazer Phi1010genversam. 1909 σελ. ι 17 - 8, τόυ G. J? Rizzo εν
Bollettino di filol. class. 1912 σελ. 155 - 7, (βλ. κατωτέρω), του V.
Constanzi αύτό{tι 1912 σελ. 178-9, (βλ. κατωτέρω), του F. Β. Tarbell εν Classi'cal Philology του Chicago 1911 σελ. 127 -8 καΙ πολ-

Journ.

οί

.

, λών αλλω~, iδν πασών ή' παρά{tεσις {tεX ητο εργώδης. Περαίνω δια
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τών κρίσεων του άοιδίμου μεγάλου διδασκάλου της Άρχαιολογίας

::

Maxime Collignon εν τυ Revue de l'art ancienne et moderne
τόμο 33 σελ. 82- 96: Le musee ' de Volo possede une serie de
monuments dont οη ne trouverait l'analogue nulle part
.ailleurs, a savoil' les nombreuses steIes funeraires ornees
.(le peintul·e. Cette decouverte est dne a l'initiative du jeune
et actif ephore des autiquites, Μ. Arvanitopoullos, qni a
entrepris et dirige les fouilles, organise le musee, et pnblie,
sans tarder, une excellente description des steles qn'il a en
la bonne fortune de mettre au jour, του προώρως; άπο{tα
νόντος εν τφ ~oλέμφ Α. J. Reinach εν τη Rev. des Et. Gr.
191 Ι σελ. ~'9: les ste1es sont soigneusement decrites et
lenrs inscriptions ~' Υ trouvent transcrites. Comme le dit
Kern Ιιιί - meme 1~ " 'Κατάλογος d'Arvanitopoullos doit sel'vil'
·de supplement aux inscriptiones Thessaliae, του G. Ε. Rizzo
εν Bollettino di ΡίΙ01. Classica 1912 σέλ. 155 - 7. Ν essun'al't ra parte della storia dell'arte greca e cosi frammen taria e cosi priva di monumenti originali, quanto la storia
-della grande pittura greca ... Quindi fu salutata con vera
gioia dagli archeologi la scoperta di stele sepolcrali dipinte. Conoscevamo gia pochissime stele dipinte, ma con
gli scavi di Pagasai abbiamo riacquistato ιιη intiera impor't antissima classe di monumenti. L'Arvanitopullos ci da ίη
·questo volume una di1igente, minuta descrizione di 216 stele ...
descrizione minuta ed esatta ... Questa osservazione (=η ελλει
ψις είκόνων), pero, ηοη diminuisce ίΙ merito dell'Arvanitopul10s per le scoperte di Pagasai, delle quali ίη questo libro si
da una breve, ma sufficiente e chiara relazione. Segue la
descrizione' delle stele. Le descrizioni dell'Arvanitopul1os sono
nlOlto accurate e ηοη lnancano di buone osservazioni stilisti·che, di acute comparazioni monumentali e di probabili determinationi cronol0giche .. Chiudo questo cenno col νίνο auguι-ίο che i1 benemerito collega Arvanitopul1os ci dia, presto la
-riproduzione policroma delle stele meglio conservate e molti
1noltissimi disegni e fotografie delle altre.
Σημειωτέον ση καΙ αί δύο επόμεναι πραγματείαί μου, ίδίως ή

-δευτέρ'α, άναφερόμεναι είς το αυτο -θέμα, διαφωτίζουσιν εν τισι τα
ιrων στηλών, ητοι:
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κΕ) Αί ζφγραφίαι τών Παγασών. Παράρτημα της έφημ. «Ά6η

ναι».

1908 Φεβρ. σελ. 12 - ι 6 καΙ

κζ)

Stele dipinte di Demetriade' εν Bollettino Riassuntivo
congr. archeol. internaz. Roma 1912 σελ. 69.

τοϋ 111

κη) Ή κόρη του 'i1ντζιο. Περιοδ. « Πανα-3ήναια» 1909, 3 ι ~Oκτ.
σελ.

58 κ. ε. Δια της πραγματείας ταύτης εκφράζω την είκασίαν στι

το εργον

εκείνο είναι πι-3ανώς άντίγραφον λαμπροϋ άγάλματος τού

Λυσίππου. Κρίσιν περι αυτης έδημοσίευσεν δ Schwatlo εν τΊΊ
W och. fίir klass. Phil. ι 9 ι ο σελ. 892 - 5: Der Verf. erweist
sich durch feinsinnige Bemerkunj:{en, durch die Methode der
νοη ihm angestellten Beobachtungen und durch die νοη ihm
erworbene Vorbildung zur Angabe eines U rteils' berufener.
Der Verf. νοη Rom aus, wo er die A.ntikensammlungen t
zwar noch ;ung, aber als begeisterter Ver:ehrer der Schonheitt
ist er nach Antium gekommen. Der Verf. ist ίη klassischer
wie ίη deutscher Bildung gleich heimisch. Eine derartige
Bewegung ist nach Arvanitopullos das charakteristische Merkmal des Lysippischen Kanons. Tut dies ein jugendliches, aber
fast mannlich schones Weib) so muss es - das ist sein (= νοη
Arvanitopullos) durchaus annehmbarer Schluss - eine begeisterte Rhapsodin sein. Vom Haar gibt unser feinfίill1ender Kritiker zu, es sehe mehr . nach dem eines J ίinglings aus ... Wir
glaubten, diese Gedanken des ersichtlich ίiber das gewohnliche Mass asthetisch und archaologisch-philologisch gebildeten
Griechen den Fachkreisen nicht vorenthalten zu dίirfen.
κ3) Μεγαρικο, σκύφοι Φθιωτίδων Θη6ών. ~Aρχαιoλ. ~Eφημ.

σελ.

1910

81 κ. ε. καΙ 407. Δι' αυτης άναγνωρίζω και ερμηνεύω είκονο

γραφίας εκ της Όδυσσείας καΙ Ίλιάδος. Είδικην κρίσιν περΙ αύτης
εγραψεν δ Ο.

Engelhardt εν τΌ Woch. f. klass. Phil. 191 Ι σελ.
425 - 427: Die neuen Fragmente bieten manches interessante
und bisher aus anderen Darstellungen wenig oder ' nicht
bekannte ... Alles ίη allem genomnlen ergeben die Fragmente
eine interessante Bereicherung unserer Kenntnis vom Kunstgewerbe der hellenistischen Zeit.
λ) , Λνασκαφαι και ερευναι έν Θεσσαλίq.. Πρακτικα 1910. Δια
της μακράς ταύτης, εξ εκατον περίπου σελίδων πραγματείας μου,
εξετάζω τα κατα την 'Ίωλκόν, Λάρισαν, . Φάρσαλον, ίερον Νυμφών
'Όσσης, Χασάμπαλην, 'Άτραγα, eΟμόλιον, Εύρυμενάς, Τέμπη, θαυ-
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μακούς, Πρώερναν, "χωρία Πηλίου, ~Oλιζώνα, Τίσαν, Λών, Σηπιάδα,
Μαγνησίαν, Σπάλαυ-&Ρά,

Κορόπην,

Φεράς, 3Αρμένιον, Λακέρειαν,

Παγασας και Γόννους Περραιβίας, σπου άνεκάλυψα τα σημαντικα

εκείνα ψηφίσματα και τας άνα{}έσεις. Δισ πολλας κρίσεις εγραψαν
ειδικοι επι.στήμονες και περΙ ταύτης, Π.χ. ό V. Constanzi εν τφ Βοl'lettino di Fi1. Class. 1912 σελ. 178- 179: un suolo ίη cui sono
stratificate tant,e civi1ta, e stato fecondo di trovamenti dall'
epoca neoIitica all' epoca bizantinaj e di tutto ίΙ materiale,
architettonico, artistico ed epigrafico ha reso conto l'indefesso
esploratore Sign. Arvanitopull0. Spesso come era da aspettarsi, Arvanitopull0 l1a toccato questioni topografiche, e ravvivato ίΙ dibattito sul1' identificazione di qualche 10calita
accenna ta dalle ίοη ti letterarie, ό Α. de Ridder εν τη Revue
'C ritique ι 9 12 σελ. 167: Les rec11erches en Thessalie pendant
l'annee 191 Ο n'ont pas porte sur moins de quatorze 10calites.
Sur tous ces points, de n1enues decouvertes ont ete faites et
Arvanitopoullos les expose avec Ull 10uable souci d'exactitude.
Α Larisa le lnusee a ete inventorie et reorganise ... La trouvaille
de Pagasai est capitale pour l'histoire de la peinture grecque
le zele d'Arvanitopoullos nous est garant κτλ., ό πολ-υς Otto Kern,
"0

δοκιμώτατος αμα συγγραφευς και γονιμώτατος μα{}ητοποιός, μεγίστας

παρασχων ύπηρεσίας εις την άρχαιολογίαν της Θεσσαλίας, εν τη

Ber1.
phi1. Wochen. 1912 σελ. 786 - 8: Ν euland aber erobert niemand
νοη der braven Sc11ar so eifrig wie Α. S. Arvanitopullos, mit
dessen Entsendung nach Thessalien fίίr diese so lange arg
vernacl11assigte Landschaft eine neue Epoche angebrochen ist.
Nicht nur Pagasai und die Burg νοη Gonnos kίίnden νοη
seiner geschickten, tatkraftigen Hand und seinem Finderglίίck.
ϋberaΙΙ zeigt sich jetzt, dass der rechte Mann an der rechten
Stelle steht. Arvanitopullos weiss, welche Bedeutung die
genaue Erforschung des ' thessalischen Bodens fίίr Religion,
Kultur und Gechichte des griech~schen Volkes hat, und er
weiss auch noch ein zweites, dass solc11e Funde schnell und gut
publiziert werden ll1ίίssen. So wiinschen wir ihm weiter Ρίη
derglίίck und dazu reichliche Mittel und namentlich auch bei
ihren Landsleuten und ihrer Regierung volles Verstandniss
fίir ihre hohen, rein wissenschaftlichen Ziele, ό Larfeld εν
τη Woch. f. klass" ,Phil. 1912 σελ, 679: Der rίίhrige E-phoros
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Arvanitopullos, ίiber dessen erfolgreiche Tatigkeit wir wieder1101t bericl1tet haben, legt uns die Ergebnisse seiner Ausgrabungen und Funde aus dem Jahre 191 Ο vor. Der reich illu-·
strierte Bericht enthalt eine ϋbersίcht ίiber die zahlreic11en
Arbeitsgebiete, νοη denen die wichtigsten nebst deren hauptsachlichster Ausbeute hier kurz registiert sein mogen.
λα). Θεσσαλικαι έπιγραφαί. ~Aρχαιoλ. ~Eφημ.
αρι{}·.

1- 25.

1910 σελ. 331-3~2,.

Δια της πραγματείας ταύτης αρχομαι της συστηματικης:

εκδόσεως εν πάση επιστημονικη άκριβεί~ των επιγραφών, ας άνεκά
λυψα Τι συνέλεξα εκεί, καΙ αιν ό άρι8μος ύπερβαίνει τ<χς χιλίας μέχρι
σ11μερον εχουσιν εκτυπω{}η περίπου

400, παρ έδωκα δε είς η)ν ?Aρχ~

Έταιρ. χειρόγραφον, Ετοιμον προς εκτύπωσιν, και τών περαιτέρω~

Δια της περΙ ης ό λόγος δημοσιεύω
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επιγραφας της Λαρίσης. την

εργασίαν μου ταύτην εξαίρουσι καΙ τα μάλιστα επαινοϋσιν οί επι
στήμονες, π. χ. ό είδικώτατος ~arfeld εν τη

Woch. f. klass. ΡΙ11Ι
5 Ι: Der unermίidliche Ephoros Arvanitopullos
l1at begonnen, eine hocllSt dankenswerte Nachlese zu Ο. Kerns
1908 erschienenen Inscriptiones Tl1essaliae zu liefern. Unter
diesen erweckt gleich Ν ο 1 unser lebhaftestes Interesse. So
erl1a1ten wir aus dieser InsclΊrift die wertvol1sten Aufschlίisse·
ίiber die Verfassung und Organisation des Bnndes. Ν ach
Arvanitopullos war dieselbe etwa folgende (παρα8έτει περίλη
ψιν της ύπ? εμου διατυπω{}εί.σης Θεσσαλών πολιτείας). Fίil" die Fortsetzung seiner hochst verdienstvollen Sammlung begleiten den
Herausgeber unsere besten Wίinsche.
λβ - λγ). Inscrtptz"ons -inedz"tes de Thessalie. Revue de Philologie 1911 σελ. 123 κ.έ., αρι{}. 26-50. ~Ως συνέχειαν τών προηι 9 ι 2 σελ. 149 -

ι
.
γουμένων δημοσιεύω δια τών πραγματειών τούτων έτέρας επιγρα-

φας της Λαρίσης, του Μοψίου, της επι τη 'Όσση Λαρίσης, των
Γόννων

(ούχΙ ~Oι:ιoλίoυ),

τοϋ ''Ατραγος, της Θεσσαλιώτιδος,

τών

, Πευμάτων (ούχΙ Θαυμακων), της Πυρ~σoυ (Φ&. Θηβών), της 'lωλ
κου, της Μαγνησίας και της Φαρσάλου. ~o

Ber. Haussoul1ier γρά
presentant a l'Academie des Inscriptions le premier volume de Θεσσαλικα Μνημεία de Μ. Α. S.
Arvanitopoullos j'ai eu l'occasion de rappeler les tres grands
services que Μ. Arvanitopoullos a deja rendus a l'ArcheologieGrecqu.e ; c'est a J'epigl-aphiste que vont aujourd'hui les remerciements tres vifs de la Revue de Philologie. Και ό Larfeld
φει ε. ά. περΙ αύηον: Εη

..
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κρίνων έ'ίδικώς τας πραγματεία.ς μου ταύτας, γράφει εν τη

WOC11. f.
klass. Phil. 191.2 σελ. 680: ίη dieser Ab11and1ung hat der Verf.
eine zweite Serie thessalischer Inschriften ·verOffentlicht. Als
del'en wichtigste sein hier fo1gende verzeicl1net' .. Durcl1 die
neuge\vonnenen epigraphischen und sonstigen Funde erhielten die Museen ίη Larisa nnd Vo10 die vvertvol1sten Bereicherungen.
λδ). Θεσσαλικαι έπιγραφαί. ~ Αρχ: ~Eφη μ. ι 9 ι ι σελ.

123' [4 ι και

244 - 5, αρι{}. 5 ι - 88. ~ΕντείΗtεν αρχομαι της δημοσιεύσεως των επι
γραφών Γόνν~ν Περραιβίας. Κρίσεις περι τούτων εδημοσίευσεν δ

πολυς

Larfeld εν τη Wochens. f. k1ass. Ρ11ί1. 19 ι 2 σελ. 969 - 7 ι :.
Das weitaus gτδs~te Interesse nehmen die za111reicl1en Psephismen νοη Gonnoi ίη Anspruch ... Die Prosopographie der
Behorden νοη Gonnoi hat durcl1 die mitgeteilten Inschriften
eine l)edeutende Bereicherung erfa11ren. Sel1r anerkennenswert
ist, dass die Ν achΡiίίfung des Textes der wichtigeren Psephisnlen durch gute Photograpl1ien erleichtert wird. Έν δε τη
Revue Archeol. 1912 ΙΙ σελ. 181 κρίνεται δ δλος τόμος ούτος της
Άρχ. Έφημ. ω; έξης: ί1 Υ a une tl'entaine de ces notices dont
pas une n'offre ιιη interet capital. Ce qu'il Υ a le plus ntile,
ce sont les series d'inscriptions, les textes de Tl1essalie, publie
par Arvanitopoullos.
λε) Άνασκαφαι και έρευναι έν Θεσσαλίq. . . Πρακτικα

19 ι Ι σελ.

280:-356. Δια της πραγματείας μου ταύτης διαλευκαίνώ και ερμηνεύω
επιγραφάς, τοπογραφικα ζητήματα, μνημεία, ευρήματα καΙ λαογρα
ιρ~κα εκ Πόρτας Πίνδου, Όμολίου, CΑλωιου, Πυ&ίου, Πηλίου, Σέσκλου
(Παγασών - Φερών), ~Iωλκoυ, Διος Άκραίου, Γόννων, Γοννοκονδ\.'
λώνος - ~Oλυμπιάδoς,

Λαπα{}οϋντος

- Χάρακος,

Μοψίου,

~Eλατείας,

Γυρτώνης, Μητροπόλεως, Άρμενίου, Δολοπίας και Λαρίσης.
τούτων γράφει ειδικην κρίσιν δ

ΠερΙ

WOCll. fίir klass. Ρ11ίl.
J ahre 1911 ausgefiihrten Ausgrabungen und Nachforschungen erstrecken SiCl1
auf das gesanlte Randgebiet der Landschaft ... deren hauptsachlichste Ergebnisse: Feststellnng alter Stadtanlag-en, Ansgrabung νοη TeIl1peln, Grabern usw., Funde νοη Inschriften,
Gefassen u. dgl.
λf) Θεσσαλικu.ί έπιγρα'φαί. ~Aρχ. Έφημ. 1912 σελ. 60-101.
Larfeld

εν τη

19 13 σελ. 428: Die νοη Arvanitopullos im

Συνεχίζω την εκδοσιν των επιγραφ(ί}ν

Γόν"ων απ~ αρι{).

8 9 - 164.
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Κρίνων και περι της πραγματείας μου ταύτης, γράφει δ αυτος

Larfeld
der Άρχ. ~Eφ. Hihrt Arvanitopullos mit der Veroffentlichung der nmfangreichen 1nschriftenfunde νοη Gonηοί fort... Diese Inschriften gewahren einen Einblick ίη die
weitreichenden Beziehungen des alten Gonnoi und bereichern
llnsere Kunde der Prosopographie νοη Thessalien und den
Ν achbargebieten.
λζ) Είη Thessalischer Gold - und Silberfund. ~Eν ταίς Mitteil. τοϋ ενταϋ-3α Γερμαν. ~Iνστιτoύτoυ 1912 σελ. 73- 118 και πίν.
ε. α. σελ. 429: 1η

2 .

7. Δια της πραγματείας ταύτης ερμηνεύω τα εκ της Μητροπόλεως

χρυσά, αργυρά, χαλκά κ.τ.τ. αρχαία εύρήματα, και καδορίζω την
ίστορίαν της Τορευτικης της ήπειρωτικης "Ελλάδος εν σχέσει προς

την τών έλληνικών αποικιών άπο του Μεγ. Άλεξάνδρου, κατα τρόπον

\

ίκανώς διάφορον προς τα τέως παραδεδεγμένα. Κρίσεις περι αυτης
εδημοσίευσαν ό είδικώτατος Η. Blίimner εν Τ11 Woch. f. .klass.
Phil. ι 9 ι 2 σελ. 889 - 92, παραδεχόμενος και εκδέτων τας γνώμας μου
ώς έξης: Silbrschat~e sind bisl1er nur an Orten ausserhalb
Griechenlands zu Tage gekonlnlen. Aucl1 vereinzelte Silberfunde sind im eigentlichen Hel1as selten. Um so freudiger
ist es dal1er zu begrίissen, dass ein solcher Fund ίη einem
thessaliscl1en Grabe gemacht worden ist. .. Diese Figutoen sind
νοη hoher kίinstleriscl1er Vol1endung, die an die nlassvol1e
Grazie del" besten Maenadendarstel1ungen erinnert... Der
Verf. meint, er habe als Sparbίichse gedient, was uns doch
etwas fraglich erscheinen wil1. Lehrreich sind die Betrachtungen, die der Verfasser ίiber die Toreutik des griechischen
Fest1andes seinen Beschreibungen des Fundes beigefίigt hat ...
Arvanitopul1os weist den Zusammenhang der Objekte mit
der alexandrinischen Technik ab und schl"eibt sie einer festHindisch - gl"ieCl1iscl1en zu ... Die Eigenart dieser Schule zeige sich
ίηι Festhalten an den a1ten Traditionen des heroischen und
religiosen Kreises, am Beibehalten der Technik des Hamtnerns
und Treibens an Stel1e des Gusses, endlich auch an der
abweichenden Art der Vergoldung. Έπίσης ό ούχ ήττον έπιφα
νης Α. de Ridder, κρίνων εν Τ11 Rev. des Ει Gr. 1913 σελ. 432
κ. ε. γράφει: Les decouvertes se mu1tiplient en Thessalie.
Dέφuίs les steles peintes de Pagasai un autre l1asard heureux Υ a fai t trou ver pres de Metropolis... J' accepterais

Ι
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volontiers, sur ce point, la these de Μ. Arvanitopoullos.
λη) , Αναακαφαι καί ερευναι έν Θεαααλ.{,q.. Πρακτικα J 9 ι 2 σελ.
154 - 234· Δια της πραγματείας μου ταύτης άποδεικνύω οτι αί τέως
{}εωρούμεναι ΠαγασαΙ είναι ή Δημητριας (βλ. κατωτ. στοιχ. μη) και
ερμηνεύω μνημεία καΙ είιρήματα εξ αυτης, εξ 'Ιωλκοϋ, εκ κώμης τινσς
μεταξiι Πυράσου καΙ Δημητριάδας καΙ

εξ ετέρας παρα την Λάρι

σαν, ετι δε διαλευκαίνω το ζήτημα της ίδρύσεως καΙ προσηκούσης
συντηρήσεως τών γραπτών στηλών. ΠερΙ ταύτης εδημοσίευσαν είδι
κας κρίσεις ό

Larfeld εν τη Woch. f. klass. Phil. 1914 σελ. 456- 7:
Der unermίidliche Ephoros Arwanitopullos hat einen grossen
Teil des Jahres 1912 auf Ausgrabungen, Ν achforschungen
und Museumsarbeiten venvandt (άναγράφει περίληψιν). Als ein
Hauptergebniss der Ausgrabungen ist wohl zu verzeichnen,
dass Arwanitopullos jetzt glaubt, die Statte einer alten Stadt
sίidlich νοη Pagasai fίir das νοη den Pl1eraern gegen Ende
des 5. Jal1rh. v. Chr. erbaute phel'aiscl1e Pagasai, hingegen die
Trίimmer der jetzt Pagasai genannten Stadt fίir das νοη Demetrios angelegte Denletrias halten zu dίirfen. "Επίσης περΙ αυτής
καΙ της επομένης γράφει Saloιnon Reinach ό πάνυ εν τη Revue
Archeo1. 1914 1I σελ. 155: οη trouve dans cette brochure de
Μ. Arvanitopoullos des details pleins d'intel'et sur la continuation des fouilles de Pagasae (Demetrias), sur le nettoyage
et la mise en place des steles peintes de Pagasae au Musee
de Volo ... Pagasae a fourni le plus de ll10nUlnents de tout
genre, systematiquement exhumes et etudies par Μ. Arvanitopoullos. Pal'mi les objects d'art l'eproduits par Μ. Arvanitopoullos, ίΙ faut signaler le haut d'un torse feminin en terre
cuite, de gl'andeur naturelle, de tres jolies figurines et une,
magnifique tete de fel1lme en marbr~. eΩσαύτως ό Kern, κρίνων
είδικώς 'την πραγματείαν μου ταύτην μετα της επομένης εν τη Ber1.
phil. Woch. Ι 9 ι 5 σελ. 52 γράφει μετα τοϋ διακρίνοντας αύτσν
εν{}ουσιασμοϋ δια την πρόοδον της επιστήμης, αλλ α τε πολλα καΙ
τάδε: Dieser Band ist ein schones Zeugnis fίir den guten Geist
. des neuen Griechenland. Wahrend die Heere der Hellenen ίη
Makedonien und Epirus kampften, schritt die patriotische
Arbeit rίistig weiter fort, und wer Feder und Spaten mit der
Waffe vertauschte wie der namentlich um Thessalien so
hochverdiente Α. S. Al'vanitopullos, ac11tete doch ίιυ Donn~r

22
Geschίitze auf die Denkmalel- der Vorzeit und sucllte sie
erhalten, ΖΙΙ registrieren und ΖΙΙ }Jergen.: .. Den Hauptinhalt (τών δλων Πρακτικών tov 1912) auch dieses Bandes bilden
'Yieder die thessaliscllen und jetzt auch nlakedoniscllen Forschungen νοη Arbanitopullos. Unzweifelllaft tragt sein Ρίη- .
derglίick auch diesmal die Pal111e davon.

der

ΖΙΙ

λθ) 'Άνω

CΕστιαιώrις, Μακεδογία, Περραι6ία. ΙΙρακτικά 1912
234-246 και Άρχ. ~Eφημ. 1912 σε/ι. 265 και 267 (πρβλ. και
~Aρχ. ~Eφημ. 1913 σελ. 236). Δια της πραγματείας μου ταύτης διε
ρευνώ τα εν τη κρίσει τοϋ Larfeld ε. α. σελ. 457 αναγραφόμενα:

σελ.

Des weiteren wird berichtet νοη Arvarnitopullos ίiber alte
Siedeltlngen, Grabstatten, Volkslieder, ϋberΙίeferιιngen tlsw.
ίη der oberen Hestiaiotis, ίη Perrllaibia und den angrenzenden Distrikten Makedoniens. 'Ιδιαιτέρως περιγράφω γλυπτα μνη
μεία και δημοσιεύω επιγραφάς, ατινα καΙ συνεκόμισα εις το γυμνά
σιον Κοζάνης εκ τών πέριξ αρχαίων πόλεων και κωμών, ας και

τοπογραφικώς εξετάζω, ώς και ετέρας της Έλι μείας, Έορδαίας, Λυγ
κηστίδος, Όρεστικοϋ 'Άργους, Μακεδονικης 'Ιλλυρίδος καΙ Πιερίας.
Σημειωτέον δε δτι δ τέως αρχαιολόγος, εναγχος δε καfiηγητης γενό

μενος Ά. Δ. Κεραμόπουλλος, καταλέγει εν τοίς συγγράμμασιν αυτοϋ
το υπ' αριfi'.

4R, εκδο{}Εν τφ 1922 καΙ περιέχον, ώς αυτος λέγει,

«χαρακτηρισμον της χώρας, των παλαιών λειψάνων και τοϋ πολιτι
σμοϋ της δυτικης Μακεδονίας, και δημοσίευσιν άγνώστων τινών μνη

μεί(όν εξ αυτης» (βλ. '- Υπόμνημα αυτοϋ, εν Άθ-Ι1ναις 1924). Ευ{>ίσκο
μαι εις την δυσάρεστον ,<)-έσιν να πληροφΟΡ11σω τον κ. Κεραμόπουλλον

δτι τα υπ' αυτοϋ ώς αγνωστα εκδο,<fέντα εΙναι αυcα ταυτα τα υπΈμοϋ,
μετα πολλών κινδύνων και κόπων, εν πλήρει πολέμφ, συγκομισfiέντα

καΙ δημοσιευ-&έντα, ώς ανωτέρω, μίαν δλην δεκαετίαν

προ αυτοϋ,

ουχί εν τινι αποκρύφφ βιβλίφ, αλλ~Έν αυτΌ τη ελληνικωΤ,άτη 'Αρχαιο
λογικΌ Έφημερίδι καΙ τοίς Πρακτικοίς της Άρχαιολ. "Εταιρείας, ής
τυγχάνει, νομίζω, καΙ σύμβουλος το δε σπουδαιότερον εΙναι στι α,'α
φέρουσι το δημοσίευμά μου τοϋτο και εξαίρουσι την σπουδαιότητα
μιας τών επιγραφών μου δύο σημαντικ(ότατοι επιγραφικοί, εις πασί

γνωστα καΙ προσιτώτατα περιοδικά, Ι1ΤΟΙ δ Ρ.

Rousse],

γράφων η~η

τφ 1914 εν τη Revue des Ει Gr. σελ. 455: Arvanitopoullos
(Πρακτικα ι 9 ι 2, 240 et suiv.) signale pn~cisenlent une dedicace

trouvee, semble - t - ί1, dans les ruines d'nn te111ple anx environ de Kozani "Ηρακλεί Κυναγίδαι ευχην (300 av. J. C.). Cette
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meme epithete se retrouve evidemn1ent dans une dedicace
publiee 'par Heuzey, οιΙ οη lisait "Η]ρακλεί Κυνά Ι δα; la correction Κυνα[γί]δα est autorise par la copie epigraphique' επίσης
άνεγνώρισεν Ο επιμελέστατος καΙ περι τα επιγραφικα δεινος Ρ. Roussel στι τα υπο τo~ κ, Κεραμοπούλλου ώς ανω δημοσιευ-θέντα, ώς
δή{}εν αγνωσtα, είχον ηδη εκδο-3η υπ' εμοίί' διότι εν τη αύτη Revue
του 1924 σελ. 347, άναφέρων το δημοσίευμα εκείνο τοίί Κεραμο
πούλλου, και λέγων ση εκ τών υπ' αύτοίί δημοσιευομένων επιγρα

φών

la plus intet;essante est une dedicace "Ηρακλεί Κυναγίδψ
παραπέμπει εις την αύτιιν Revue του 1914, εν-θ'α είχεν ομιλή
σει ηδη περΙ εμου ώς εύρετοίί καΙ
τοις Ο άκάματος

πρώτου εκδότου. Προς τού

Berl. ρΙιίl. Wochens. ι 9 ι 5 ομιλεί
διεξοδικώς περΙ τούτου, εν σελ. 55: nebst vielem anderen, was
uns T11'~ssa1ien wieder geschenkt hat, interessieren uns wohl
am meisten noch Arbanitopullos' Untersucllungen ίΠ1 Lande
der Perrhaber ... Da hebe ich 'die ίη Moranlί gefundene Weihinschrift <Ηρακλεί Κυναγίδαι εύχην hervor. Δυσκολεύομαι γα
Kern

εν τη

πιστεύσω στι ο κ. Κεραμόπουλλος διέπραξε

πνευματικην κλoπήν~

τούλάχιστον εξ ιδικών μου πραγματειών' άποδίδω μάλλον την παρ<ί
λειψιν αύτου εις τιιν συνήθη αύτου επιπολαιότητα καΙ άμέλειαν τού

να ερευνήση και εξακριβώση τα πράγματα' διότι, άφ' ης κατελήφθη

υπο της μανίας vft εισερπύση εις το Πανεπιστήμιον πάση τέχνη
καΙ μηχανη, καΙ δια μέσου λαυρικών ετι οπών, κατέστη καΙ επιστη
μονικ(7}ς ηττων έαυτοίί. Σημειωτέον δε στι την σλην ταύτην πραγμα-'
τείαν μου εξήρεν ιδιαιτέρως ο

Πρακτικών του 1912 εν τη

Kern, κρίνων τον σλον τόμον τώΥ
Berl. phil. Wocl1. 1913, καΙ κατακρί

νων τα ελαττώματα αλλων συνεργατών αύτών, δίδων δέ τινας σοφάς,

ώς πάντοτε, συμβουλας καΙ γνώμας, εν σελ. 21 : Leider vermisst
man l1ier einen Plan, wie ίίberhaUΡt diesmal an Situationsplanen etwas gespart zu sein scheintj nicht gilt dies aber νοη
denl Abschnitt ίiber Thessalien. Είη wenn auch noch so ρτί
mitiver P1an spl"icht lneist beredter als eine lange Darlegung-~
Ιη Thessalien forscht weiter mit rίihmlίchst bekannter Energie und fortgesetzten Glίick del" Ephoros Α. S. Arvanitopul10s, lnit dessen ~ntsendung nach Thessalίen ίn der Tat eine
neue, grosse Epoche del" Erforsc11ung dieser so lange arg νeΓ
nachHi.ssigten Landschaft angebrochen ist ... Freilich bema1te'
Grabstelen νοη Pagasai kann man nicht alle Tage zu finden
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hoffen

(καΙ δμως! εχω άνακαλύψει καΙ άλλον πλήρη γραπτών στη

λών πύργον, άλλα δεν ανέσκαψα αυτόν, το μεν διότι δεν παρέχονται

άρμοδίως τα μέσα, το δε διότι ήλαττώitη

11

εξέλιπεν ή επιitυμία τών

άρμοδίων να 'ίδωσιν 'ιδρυμένας πάσας τ<χς ηδη εύρε3είσας στήλας).

Aber darin sehe ic11 gerade die Bedeutung νοη Arvanitopu110s, dass er jetzt nicht nach Effekten hascht, sondern rastlos
im Lande herumreist und iiberall die Ruinen untersucht, die
Inschriften kopiert nnd gute PHine aufnimmt.
μ) Σύστημα μετονομασίας νομών και έπαρχιών της παλαιάς και

.

νέας ~Eλλάδoς.

1913. cH πραγματεία μου αϋτη εδημοσιεύitη είς
«'AitijvaL»· δι' αυτης προτείνω τα

συνεχη φύλλα της εφημερίδος

προσήκοντα καΙ σύμφωνα τη άρχαί~ τoπoγραφί~ ονόματα χωρών,

ϊνα δ'ι' αυτών ονομασitώσι τα διαμερίσματα της σλης ήμών χώρας.
Σημειωτέον στι τότε
επιτροπείαν

εξ

11 "Αρχαιολ. CΕταιρεία κατήρτισεν επισήμως

είδικών

επιστημόνων, ητις

καΙ

προέτεινε τοιαϋτα

ονόματα, μηνάς τινας μετ α την δημοσίευσιν της πραγματείας μου,
ατινα κατα το πλείστον συμπίπτουσι προς τα ύπ' εμοϋ αναγραφέντα

(πρβλ. Πρακτικα 1915 σελ. 145 - 153). Έπίσης άνέγραψα τον τρό
πον της μετονομασίας σημερινών πόλεων καΙ χωρίων.

μα) ~ρχαιoλόγων πλάναι και ύπερ60λαί. ι 913. Δια σειράς μι

κρών πραγματειών μου, δημοσιευ3εισών εν ταίς εφημερίσιν Ά3η
νι'Ον « ''Ε{}νος», «Άitηναι», « Σημαία»

(Νέον 'Άστυ) κλ., κατέδειξα

δτι οι άρχαιολόγοι πρέπει να μελετώσι και τα ύ·πΟ τών νϋν γεωρ
γών, κτιστών, κεραμέων κττ. πραττόμενα, σχετικα 'τη Άρχαιoλoγί~,
ίνα μη ύποπίπτωσιν εις πλάνας και

κα{}ίστανται κωμικαι (πρβλ.

Πρακτικα

ύπερβολάς, αίτινες πολλάκις

19 [5 σελ. ι 3 Η - 143), οίας

και εμνημόνευσα ικανqς εκ τών συγγραμμάτων άλλων τε καΙ μάλι
στα τοϋ ημετέρου κ. Χρ. Τσούντα.

μβ). Θεσσαλικαι έπιγραραί. Άρχ. Έφη μ. ι 9 ι 3 σελ.

25 - 52 καΙ

101 - 2. Συνεχίζω την εκδοσιν τών επιγραφών Γόννων ύπ' άρι-{}μον
165 - ι 8 ι. ΠερΙ της πραγματείας μου ταύτης εδημοσίευσαν κρίσεις
δ Larfe1d εν τη Woch. f. klass. Phil. 1914 σελ. 457: Hier nίωωt
das grosste Interesse Νο 165 ίη Anspruch (περιγραφη τών γνω
μών μου). Wertνoll sind zah1reiche sonst unbekannte LokalitKten - und Flurnamen, δ Ρ. Roussel εν τη Reνue des Ει Gr.
1914 σελ. 453: Pourquoi Μ. Arνani topoullas, don t l' ardeur infatigab1e a ete t·ecompensee par 1a decouverte de nombreuses
inscriptions, ne ce decide - t - ί1 point a faire 1e tri de ses trou-
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vailles?

άπαντώ είς τον εξαίρετον επιγραφικον στι εχω την άρχτιν

να εκδίδω κατα το δυνατον συστηματικώς τας επιγραφα; εκαστου

τόπου

11

πόλεως, καΙ να μη περιφρονώ μηδένα λί&ον, φέροντα επι

γραφην άρχαίαν οίανδήποτε, άλλα να άξιω της προσηκούσης μερίμνης
καΙ προσοχης καΙ τα ελάχιστα

καΙ πτωχότατα καΙ ίσχυρ<ος άποτε

τριμμένα τμήματα, εφ' δσον εΙναι δυνατον να συγκομισ&η εξ αύτων,
εστω καΙ δι' εντεταμένων προσπα{}ειών, γράμμα τι, εν
μγ) ΕΙς Θεσσαλίας έπιγραφάς. Άρχ. Έφημ.

1913

11

πολλά.

σελ.

143 - 182

καΙ 232. Δια της πραγματείας ταύτης άνέγνωσα πληρέστερον καΙ
ήρμήνευσα εύρέως καΙ άκριβως πολλας τών εν

1ncriptiones Graecae

1Χ 2 της Βερολινείου Άκαδημείας δημοσιευfl'εισων ~πιγραφών της
Περραιβίας,

'Άνω CΕστιαιώτιδος καΙ των παρακειμένων άρχαίων

πόλεων. ΠερΙ ταύτης γράφει ό Ρ. Roussel εν τη Revue d. Ει Gr.
1913 σελ. 163-4: Μ. Arvanitopoullos publie une serie d'inscri-

tion qui forment ιιη addendum important a 1G 1Χ 2. Une liste
d'affranchissements introduit d'importantes inodifications dans
la liste des strateges thessaliens du milieu du 1er siecle. '
μδ) ΤΟ Μουσείον • Ελασσόνος. Άρχ. Έφημ.

1913

σελ. 107 (πρβλ.

Πρακτικα ι 9 ι 4 σελ. 149 κ.ε.). Δια τών πραγματειων τούτων άναγράφω
λεπτομερώς τα τοϋ πρώτου Μουσείου των άπελευ&ερω&εισων χωρα>ν,

σπερ ϊδρυσα εν Έλασσόνι, καΙ κα&ορίζω τα εν αύτφ άρχαία κατ' εΙ
δος καΙ κατ α τόπους. ΠερΙ τούτου εγραψεν ίδίαν κρίσιν ό

S. Reinach
εν τη Rev. Archeo1. 191 3 11 σελ~ 135: en pleine guerre balkanique ... des patriotes grecs οηΙ inaugure ιιη nouveau musee
a Elassona, dans le batiment affecte autrefois a la douane
turque. C'est le noyan d'un futur Musee macedonien. aη nous
apprend que 132 sculptures et inscriptions provenant de la
Perrhebie et d'Hestiaiotide, Υ ont deja ete reunis par Μ. Arvanίtοροuιιόs. "Επίσης εγραψε περι. των εν αύτη και τη ύπο στοιχείον
, λ:lt καΙ μγ ό πανελληνίως γνωστος εξαίρετος

Μούσαις προσφιλης

επιγραφικος και ταίς

F. Hil1er νοη Gaertringen εν τη Ber1. pbi1.
<'W och. 1913 σελ. 1247 - 8: Herr Α. S. Arvanitopullos bericlltet
νοη seiner erweiterten Tatigkeit. Das frίihere Zol1amt νοη
Elassona ist ίη ein Museum. umgewandelt ... Dieser eifrige Forscl1er gehort erfreulicl1erweise nicb t ΖΙΙ 'den Gelehrten, die ihre
Funde jahrzel1ntelang einsargen. Er weiss auch, dass seine
Entdeckungen in der ganzen gelehrten Welt mit ungeteilter
Befriedigung begrίisst werden ... Wir wollen also Herrn Arva-
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, nitopul1os, der , aucl1 ίιη n,ationalen Kriege als Oberleutnant
del' Artil1erie seinen Mann gestanden hat, weitere friedlich e
Siege, und manchen gelungenen Aufstieg ZUlll Gipfel des
alten GDtterl>erges wίinschen.
με) Inscriptions inedites de Thessalie. ~Eν τη Reνue Ερί
graphique 1'::114 σελ. 24 - 38. Πεvιλαμβάνει ή πραγματεία μου αύτη
καΙ δευτέρα, ην είχον τότε άποστείλει μετ' εκτύπων ως συνέχεια" τφ
εκδότη, ων συνεργάτης τοϋ περιοδικοίί εκείνου, επιγραφας της 'Όλοοσ
σό\'ος και της Περραιβικης Τριπόλεως. Άλλ~ δ πόλεμος

μετα πολλών αλλων εξαιρέτων επιστημόνων καΙ τον Α.

άφήρπασε

J. Reinach,

απώλοντο δέ, ως φαίνεται, και αί φωτογραφίαι καΙ τα εκτυπα, ατινα
εΙχον εγω τότε άποστείλει.
μf

- μζ) Θεσσαλικαι έπιγραφαί. Άρχ. ~Eφημ. 1914 σελ. 4- 23'
-καΙ 167 - 184. Έξακολου{}ώ την έρμηνείαν τών επιγραφών Γόννων
ύπ~ άρn<:). 182 - 231 καΙ 232 - 242. ΠερΙ αύτών κρίνει δ Ρ. Roussel
εν Rev.d. Et. Gr. 1915 σελ. 463-4: Νο 232 important docun1ent; οη notera que la distinction des Eleusinia et des ΜΥ 

s teres, est clairemen t manifestee par notre texte.

Περαιτέρω,

άναλύων τας γνώμας μου επάγεται περι μιας εξ αύτων:

Arvanitopoullos fait preceder sa publication d'une declaration de principes, dans laquelle nous apprenons que «un estampage meme
mediocre est superieur a la meilleure copie », ce qui est, a
tout le moins, contestable. Και δμως! εξακολου{}ώ να νομίζω δη
το εκτυπον εΙναι άπαραίτητον

διά τε αλλους πολλους λόγους καΙ

μάλιστα χάριν κα{}αρισμοϋ τών γραμμάτων' άρκε'ί να άναφέρω τρία

παραδείγματα, δι" ών βεβαιαίίται δτι και
Ύραφας

δύναταί τις

αντιγραφήν:

δ

να

πλανη 311,

Pringsheim

είς μονοστίχους ετι επι

εμπιστευόμενος είς μόνην

άντέγραψεν

επιγραφην

την

τών Γόννων

« Άπαιοπάτρα Εύδα;μαγόρα », εν Φ κείται Δικαιοπάτρα Εύδαμεία'

.Q Woodward άνέγνω επιγραφην εν "Ολοοσσόνι «Άρισστοκράτης
, "lδεκε{}ρέμου » , εν φ κείται Α. Δικαιογένου' δ

Kern

εν

IG

ΙΧ 2 716

αντιγrάφει «rΕρμαίου Χ{}ονίου», εν φ κείται 'Έρμαύου, ως εξέδωκε

πρώτος δ

Lol1ing.

"Εν πάσαις ταίς άνωτέρω, χωμάτια έπικα{}ήμενα

καΙ πηλος καί που διαξέσματα, ήλλοίω.σαν την οψιν των γραμμάτων,
ατινα, πλυ{}έντα προς ληψιν έκτύπου, διεφάνησαν καλώς . Δεν είπον
όμως ούδαμοϋ ΟΤΙ ή άπ" εύ{}είας άπο τοϋ λί{}ου άντιγραφη περιτ

τεύει, ούτε τον βα{}μον τοϋ

mediocre

ωρισα μέχρι τοϋ άνεπαρκοϋς,

Σημειωτέον δέ, ως προς το άνωτέρω ύπ' άρι{}.

232

ψήφισμά μου

'
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περΙ σπο\'δοφόρων', δη f.ξέφρασα την γνώμην εν σελ.

170

κ. έ. δτι το

πρ(σtoν μαν-&άνομεν δι" αυτοϋ σαφως την διάκρισιν δύο εορτών ~Eλευ

σινίων και Μυστηρίων' αλλ' οί δημοσιεύσαντες δια τοϋ τύπου κρίσιν

τινα ύπο το όνομα « 'ΈΚ1~'εσις περΙ των εργων των ύποψηφίων είς την
κενην ταΚΤΙΚf1ν εδρο.ν τοϋ Δημοσίου και 'Ιδιωτικοϋ βίου των CΕλλή
νων» κ. κ. Χρ. Τσούντας, Θ. Κακριδης καΙ Σ. Β. Κουγέάς εν σ~λ. ι 2 διαμ
φισβητοϋσι Τ11ν αξίαν της γνώμης μου, λέγον τες δτι αύτος ό
« είχε

Foucart

προσπαθήσει να άποδείξl1 δτι Έλευσίνια ησαν έορτη δλως διά

φορος τα>ν Μυστηρίων»' οί κύριοι ούτοι δμως, καίπερ λεπτολογοϋντες

δια πολλων παραπομπών, δεν άναφέρουσιν ουτε τα ύπο τού

Roussel

ώς άνωτέρω γραφέντα,

εξέδωκεν

ου τε , το δτι αύτος

ό

Foucart

ίδίαν πραγματείαν εν τη Revue d. Ει Gι·. ι 919 σελ. 190 - 207,
εν 11 άνεδημοσίευσεν αυτο τοϋτο το ψήφισμά μου και εδέχ&η τας
γ,'ώμα; μου, πολλαχοϋ μεταφράσας αύτας σχεδον αύτολεξεί (πρβλ. αύ
τοϋ σελ. 196 -

7), επεκτείνας αυτ<χς και πολλα άλλα δι" αύτης έρμηνεύ
La T11essalie a fourni un tres grand nombre
d' inscriptions nouvelles que Μ. Arvanitopou1os a pub1iees
dans l' Έφ. Άρχ. L' une d' elles en particu1ier a retenu mon
attention. (' est un decret de Gonnoi ... D' une part, ce texte
nouveau ajoute a nos connaissances que1ques details interessants suι' 1a theorodochie j d' autre, ί1 contient une mentiona
decisive sur un point important de la re1igion d' Eleusis, mention qui prouve defίnitivement que 1es deux fet~s des Eleusinia et des Mysteres sont abso1ument distinctes et appartiennent a deux cyc1es differents du culte ,de Demeter. 'Ή παρά
σας, λέγων τα έξης:

λειψις αϋτη των κυρίων τούτων, γραφόντων άνευ επιφυλάξεων και
, ανευ της άπαιτουμένης μετριοφροσύνης καΙ άπα-8είας, προκειμένης

μάλιστα άναλύσεως της επιστημονικης άξίας ύποψηφίων, είναι χαρα

κτηριστική, δηλούσα την πλήρη περιφρόνησιν αύτων προς την επι-'
, στήμην καΙ τας άπαιτήσεις των νόμων της πολιτείας, ύφ" ης τιμων
' ται καΙ άμείβονται' διότι η εγίνωσκον τα ύπο των ύπερόχων εκείνων
Γάλλων επιστημόνων επιμε~ως γραφέντα περΙ εμού δνομαστι καΙ

περΙ τού δι' εμού διαφωτισ'3έντος μεγάλου ζητήματος των "Ελευσινίων
- καΙ Μυστηρίων, καΙ άπέκρυψαν αύτά, όπότε άποδεικνύονται ψεύσται

καΙ άναξιόπιστοι, η ήγνόουν αύτά, εν τοιαύΤΌ δε περιπτώσει είναι

. ήμιμα{}είς

και άνίκανοι προς εκτέλεσιν τού ύπουργήματος τούτου,

πασα δε κρΙσις αύτων δεν εχει ούδεν κύρος καΙ ούδεμίαν ·άξίαν.
Περι των ίδιοτήτων τούτων των άνωτέρω δνομασ{}έντων, εξαιρου-
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μένου εν μέρει του κ. Χρ. Τσούντα, εγω δεν είχον άμφιβολίαν, κατε
δέχ3ην σμως τφ 1924 να f}έσω εμαυτον υπο την κρίσιν :αύτών, το
μεν χάριν τών νόμων της πολιτείας ημών, άπαιτούντων τοϋτο, το

δε - ϊνα δοκιμάσω, αν η γνώμη μου περΙ αύτών εξηκολού3ει να είναι
άναμφισβήτητος. 'Ήδη άποδεικνύεται, καΙ ετι μάλλον -θ-α άποδειχ3η

κατωτέρω, στι οι Κ.κ. Χρ. Τσούντας (μετα λύπης μου καΙ κατ' άνάγ
κην συμπεριλαμβάνω καΙ του τον, ώς υποπεσόντα είς το παροιμιώδες:

«σποιος άνακατεύεται με τα πίτουρα» κτλ.), Θ. Κακριδης και Σ. Β.
Κουγέας είναι ήμιμαθείς και κατώτεροι, ετι δε άναξιόπιστοι και ακυ
ροι επιστήμονες, μη δυνάμενοι να ευρίσκωνται εν τφ Πανεπιστη

μίφ.

Διότι

δόξαν τφ

ή πράξις αϋτη τούτων,

Foucart,

άναλαβόντων να άποδώσωσι

μόνον και μόνον ϊνα υποτιμήσωσιν εμέ, εξή

γειρε την f}είαν Νέμεσιν οϋτως,

ωστε να εμφανισ-3fι αύτος ό 'ίδιος

Foucart δημοσιεύων πέντε ετη προ αύτών περΙ τοϋ αύτοϋ ~έματoς
πραγματείαν, ην εν τη

άμα3εί~ των ηγνόουν οί αν3ρωποι αύτοί,

οί άξιοϋντες να δνομάζωσιν εαυτους κα3ηγητας τοϋ Πανεπιστημίου,
εν η ό άλη3ης εκείνος επιστήμων ούχΙ μόνον δεν εγείρει άξίωσίν τινα
υπερ εαυτοϋ, άλλ" άποδίδει καΙ εις εμε το προσηκον. Τοιαύτην πρα
ξιν, προφανώς άναξίαν καΙ κοινών ετι άν3ρώπων, δίκαιον είναι να
τιμωρήση καΙ η πολιτεία, ώς ετιμώρησεν η Νέμεσις. Μόνον ό κ. Χρ.

Τσούντας είναι κατα τοϋτο άξιόλογος, διότι παρητή3η πρό τιν~ν
μηνών εκ της εν τφ Πανεπιστημίφ υπηρεσίας,

προ'ίδων 'ίσως στι

εγώ, μη ων εκ τών επιστημοναρίων, ατινα περισαίνουσι καΙ κολα
κεύουσιν αύτον καΙ τους λοιπούς, ϊνα υπεισέλ3ωσιν είς το Πανε
- πιστήμιον,

σπερ

καΙ

κατορ3ώνουσιν

οϋτω τινά,

δεν {}α αφινον

άνεξέλεγκτον την κρίσιν αύτών, τόσον αλλως τε άκά{}αρτον καΙ πλήρη
καΙ τυπογραφικών ετι σφαλμάτων, εκφραστικην της ψυχης καΙ τοϋ
χαρακτηρος τών υπογραψάντων αύτήν.

μη) Δημητριάς

-

Παγαάαί.

Άρχ. Έφημ.

1914 σελ. 264 - 272.

Δια της πραγματείας ταύτης άποδεικνύω στι δεν είναι κατα πάντα

δρf}-η ή εν ΚΙίο γνώμη τοο

Beloch, κα3' ην ή Δημητριας έκτίσ3η
oppidum Pagasa, t,'dem

επι των Παγασών, κα3" α λέγει δ Πλίνιος

postea Demetrias dicta,

άλλ" στι αλλη είναι ί) Δημητριας καΙ αλλαι

αί Παγασαί, ών καΙ τα τείχη άνευρέ3ησαν υπ" εμοϋ σαφώς διακεκρι

μένα, καΙ τα έ-3νικα εν επιγραφαίς άναγεγραμμένα διαρρήδην μέχρι

που του 200 π. Χ. (βλ. άνωτέρω στοιχείον λη). την γνώμην μου
εδέχ3ησαν πλήρως οι περΙ τα Θεσσαλικα δεινότατοι

Otto Kern,

Fr. Stahlin

καΙ

ών ό δεύτερος, κρίνων την υπο στοιχείον 1η πραγματείαν

,29
μου, γράφει εν Ber1. phil. Woch. 1915 σελ. 52: Eine Umwalzung der Topographie br~ngt vor allem die glanzende Entdeckung der Rtlinen νοη Denletrias . . .. Fίir Delnetrias bedetltet .
Arbanitoptlllos'net1;er Bericht ein netles Leben: wir dίirfen
hoffen, dass er uns einst eine ausfίihrliche Monographie ίibel
diese so wichtige Stadt schenkt (ή μονογραφία μου αϋτη εχει
τυπω{}η προ δεκαετίας καΙ πλέον: βλ. κατωτέρω στοιχ. ξδ). Οϋτως

άποκαθ'ίσταται είς ακέραιον καΙ του Στράβωνος . ή γνώμη, λέγοντος
δη ό βασιλε-υς Δημήτριος εκτισε την Δημητριάδα μεταξυ Νηλείας

καΙ Παγασων.

.

μ3) 'Ανασκαφαι και ερευναι έν Θεσσαλίq.. Πρακτικα 1914 σελ.

149 - 2 Ι 8. Δια της πραγματείας μου ταύτης ερμηνεύω τα του Μου
σείου ~E~ασσόνoς καΙ διαλευκαίνω την ίστορίαν καΙ τόπογραφίαν της
Όλοοσσόνος, 'Όρ-3ης

- Κορσέας, Χυρετιων, Εύρωπου, Τιταρησίου,

Μητροπόλεως (την ϋπαρξιν δμως ετέρας ύπσ το ονομα τουτο πόλεως

έν · Θεσσαλί~ απέδειξεν εσφαλμένην ό Fr. SHihlin εν τφ εξαιρέτφ
συγγράμματι αύτου Das Hellenische Thessalien 1924), Μυλων,
Μονδαίας, Μαλλοίας, ~Eρικινίoυ , Δωδώνης, Κύφου, Αίνίδος, Άζώ
ρου, Δολίχης, Πυ{}ίου, Βολουστάνων, Ώτολόβου, Γόννων, 'Άτραγος,

Γοννοκονδύλου, Λαπα{}ουντος, Άσκυρίου, Φαυττου (ούχΙ Φαιστου).
ν) Θεσσαλικαι έπιγραφαί. 'Αρχ. Έφημ.

1915 σελ. 8 - 30. Δι~ αύτης

εξακολου3ω καΙ περατω την ερμηνείαν των επιγραφων Γόννων
άρι{}.

243 - 270. Έν τέλει παρα{}έτω Ελεγχον των επι των λί-θων
τε3έντων αρι{}μων προς τους ύjJ;' εμου αναγραφομένους ~ν τη Άρχ·
~Eφημερίδι.

να) Άνασκαφαι και ερευναι έν Θεσσαλίq. και Μακεδονίq,. Πρακ
τικα

1915

σελ. ι

3ι -

200. Ή πραγματεία αϋτη ' εΙναι κυρίως είπείν

συνέχεια της ύπο σ'.:οιχείον μθ, διακοπείσης λόγφ ίδίως της ~κ νέου
τότε επιστρατεύσεώς

μου.

Δι~ αύτης ερμηνεύω τα της ~Aργίσσης

,

Λαρίσης καΙ αλλων πόλεων της Θεσσαλικης πεδιάδος, ίδίως τα της
eΟμηρικης Θ~σσαλίας, εκφράζω δε τας γνώμας μου περΙ τα)ν CΟ μη _
ρικων επών εν γένει καΙ περΙ της αξίας τ(λ>ν αρχαίων παραδόσεων

δια την 'Αρχαιολογίαν, καΙ εκ{}έτ~ τινα' περΙ Παγασών, Δημητριάδος,
Μαγνησίας καΙ

Mητρoπό~εως. Περαιτέρω

εν

συνεχεί~

προτείνω

όνοματο3εσίας εκ της αρχαίας τοπογραφίας (πρβλ. ανωτέρω στοιχ

μ καΙ μα). Έπίσης ερμηνεύω τα του Διμηνίου, Σέσκλου καΙ "Ιωλκου,
άναγράφω τα αποτελέσματα των ερευνων μου εν Δημητριάδι, Φεραίς,

Σκοτούσση, Τρίκκη, Κραννώνι καΙ Μητροπόλει, τα της ανιδρύσεως

,

30
στηλών εν

rq)

Μουσείφ Βόλου, τας νεωτάτας άνακαλύψεις μου εν

Δημητριάδι, καΙ γενικώς περΙ τάφων άρχαίων' περαιτέρω άναγράφω

έρεύνας μου εν ~Iωλκφ, Φαρσάλφ, Χυρετίαις καΙ 'Όρ{}η.
νβ)' Ανασκαφαι και ερευναι έν Τίρυνθι. Πρακτικα

236.

Δια της

πραγματείας

ταύτης

1915

σελ.

201-

ερμηνεύω τα τών τειχών της

Τίρυνι<)ος καΙ Λικύμνης, καΙ Ιδίως τον ύπ' εμοϋ εύρε{}έντα 8ησαυρον

μυκηνα'ίκών άξιολογωτάτων άρχαίων, ατινα καΙ περιγράφω λεπτο
μερώς, χρονολογών .αυτά, καΙ σχετίζων προς τας άρχαίας παραδόσεις.

~Eπίσης ερμηνεύω το διατΙ οί. -ltολωτοΙ μυκηνα'ίκοΙ τάφοι ώνομά
σ{}ησαν {}'ησαυροί, καΙ πώς εξιχνιάζεται ή άνεύρεσις αύτών. Λεπτο
μερείας καΙ εΙκόνας περΙ τοϋ εύρήματός μου τούτου ετοιμάζω ηδη

καΙ {}α δημοσιεύσω προσεχώς. Πρβλ. Rev. d. Ει Gr. 1915 σελ. 440.
νγ - νδ) Θεσσαλικαι έπιγραφαί. Άρχ. ~Eφημ. 1916 σελ. , 27 κ. έ.,
73 κ. έ. 'Άρχομαι της δημοσιεύσεως τών επιγραφών του Μουσείον
'Έλασσόνος καΙ ερμηνεύω τας της Όλοοσσόνος άρι{}. 271 - 278 καί
279 - 300. Προς τούτοις παρα-ltέτω πίνακα τ~ν ταμιών της πόλεως
επι κατονομαζομένων στρατηγών. cH υπ' dQL-lt. 300 επιγραφ'ή, εχουσα
εμφασιν προελληνικης, προέρχεται εξ 'Όρ{}' ης, ΠερΙ της πραγματείας

μου ταύτης καΙ της κατω~έρω ύπο στοιχείον νζ, γράφουσιν ό Roussel-Plassart εν Rev. D. Et: Gr. 1921 σελ. 440 - Ι: Selon Arvanitopoul1os, le proxene serait le cl1ef du detacl1en1ent de l'armee de Μ. Baebius, par lequel Chyretiae doit avoir ete occupe
en 191 av. J. C: προτείνουσιν δμως διάφορον εν μέρει γνώμην.
νε)

Θεσσαλικά. 'Άρχ. ~Eφημ.

1916

σελ.

121.

Ένταυ{}α δημο

σιεύεται σύντομος άνακοίνωσίς μου, μη φέρουσα μεν την ύπογρα
φήν μου,

άναγράφουσα

Δημητριάδι

καΙ μάλιστα

δμως

άλη{}ώς

τα άποτελέσματα τών εν

εν Γόννοις λίαν ' άξιολόγων άνασκαφών

καΙ ερ~υνών μου, καΙ άναφέρουσά τινας τών επιγραφών μου, ών
ετοιμάζω την εκδοσιν.

vf)

'Έρευναι έν' Αργολίδι. Πρακτικα

19 (6

σελ

72 - 99.

Δια της

πραγματείας μου ταύτης ερμηνεύω πολλα εκ της ίστορίας καΙ της
τοπογραφίας του 'Άργους, τιν~ της Ναυπλίας, 'Επιδαύρου, CΕρμιόνης,
καΙ ιδίως

τών Μυκηνών καΙ του CΗραίου, εν{}α άνεγνr:όρισα την

ϋπαρξιν πολλών μυκηνα'ίκών τάφων, καΙ συνέστηdα τΥιν εκ νέου μετα

μείζονος προσοχης άνασκαφην αί,του, ην μετα οκτω ετη ηρχισεν
οντως να εκτελfι ή ενταυ{}'α ~Aμερικανικη 'Αρχαιολ. Σχολή. ~Eπίσης

εξετάζω τα μεταξυ 'Άργους καΙ Τίρυν-ltος, καΙ δη μοσιεύω άγνώστους

τινας έπιγραφάς, εν αίς το επίγραμμα εΙς Εύαμερώ, δπερ κατόπιν
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εξεδό8η εντεϋ8εν ανευ μνείας εμου και μετα λα{}ων τινων εν ~Aρχ_
'Έφημ.

1917 σελ. 108. της πραγματείας μου ταύτης άπώλεσαν πολλα

χειρόγραφα οί εντεταλμένοι την εκδοσιν των Πρακτικων άπο του

1917 μέχρι τέλους του 192Ο, κα{}' Ο διάστημα, δξυν3έντων των
πολιτικων πα{}ων, εΙχον άπολυ3η

καί

εκ της ύπηρεσίας το\;

Ey(tl

εφόρου άρχαιοτήτων, ώς διατελέσας εφεδρος άξιωματικός (βλ. κατω
τέρω ιJτoιχ. ξ καΙ ξδ).
νζ) Θεσσαλικαι έπιγραφαί. 'Αρχ, 'Εφημ.

1917 σελ. 1- 37. "Ερμη_
- 320, σπουδαιοτάτας

νεύω τας εκ Χυρετιων έπιγραφας ύπ' άρι{}. 3°~

το πλεί<ηον.
νη) Θεσσαλικαι έπιγραφαί. Άρχ. Έφημ.

19 ι 7 σελ. ι ι ι - 150 πίν. 3-

Δι' αυτης εξακολου{}ω την έρμηνείαν των εκ Χυρετιων επιγραφων
ύπ' άρι{}'.

321 -

354 ε και πλαστικων τινων μνημείων, παρέχω πίνακα

της προσωπογραφίας των Χυρετιέων καΙ των επωνύμων στρατηγών

καΙ ίππάρχων του κοινοϋ των Θεσσαλών άπ~ του 30 π. Χ. με{}' ετέ
ρου, περιλαμβάνοντος τΟ'υς χρονολογικως
τηγούς.

μεμαρτυρημένους στρα

ΠολλαΙ των επιγραφων τούτων, καί τινα των

μνημείων, είναι

εξαιρετικης

σπουδαιότητος'

πλαστικων

διο εγένοντο

πολλαΙ

συζητήσεις επ' αυτων, δημοσιευ8είσαι πρό τινων ετων, ας σμως δεν

εχω προχείρους.1
ν{})

cH

Παλαιστίνη. Έν ' Βόλφ

ταύτης εξετάζω

την χώραν

άπο

1918.

Δια της πραγματείας μου

άρχαιολογικης καΙ

{}ρυσκευτικης

άπόψεως επι τη βάσει των άρίστων είδικων μελετων καΙ ύπο πνεϋμα

κα{}αρως επιστημονικόν' εν αυτη περιέχονταί τινες γνωμαι καΙ δια
τυπώσεις κα{}'αρως ίδικαί μου.

ξ) ~Aνασκαφαι και έρευναι έν Άργολίδι και Θεσσ"aλίq.. Πρακτικα
1920 σελ. 17 - 28,

eH

πραγματεία αϋτη ητο διεξοδικη καΙ περιείχε

πάμπολλα τα Αξιόλογα' άλλΊ ώς είπον εν στοιχ. ντ, εξηφανίσ8η το
πλείστον αυτης, εδημοσιεύ8ησαν δέ τινες προσ8ηκαι μόνον, ερμηνευ
τικαΙ της ίστορίας καΙ τοπογραφίας του 'Άργους, καΙ τα της άνιδρύ

σεως ύπ' εμου τφ ι 9 ι

5 ετέρων γραπτω" στηλων εν ταίς αί30ύσαις

του Μουσείου Βόλου. Έπίσης ερμηνεύονται επιγραφαί τινες της
Δημητριάδος ώς προς την Πασικράταν καΙ Έννοδίαν, το 'Qδείον
Λαρίσης, το εκ Κιερίου νομισματικον εϋρημα καί ανά{}ημα εν cHQa_

κλείg 'τφ 'Απόλλων ι Πιεριώτη, δι' ού καΙ εληξεν ή είς τα Πρακτικα
δεκαπενταετης συνεργασία μου.

- Σημειωτέον δε στι δεν κατηρί8μησα τας εν τφ 'Αρχαιολογικφ Δελτίφ ' δημοσιευ8'είσ'ας άνακοινώ
σεις μου, διότι τα πολλα' των , εν αυταίς περιελήφ{}ησαν εν τοίς
/
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ώς άνω μνημονευ{}είσι Πρακτικοίς της SΑρχαιολ. CΕταιρείας άπο
του

1914- 1920.
ξα) Μέθοδος προς ερευναν τού

Βόλφ

sA.

S

Αττικού ποινικου Δικαίου.. Έν

1923. Δια της πραγματείας μου ταύτης κρίνω το ύπο του κ.

Δ. Κεραμοπούλλου εκδο{}εν τότε εργον ,ύπο την έπιγραφην «

SΑποτυμπανισμος » καΙ άποδΈικνύω

καΙ ή3ικως πονηρόν.

co

_qyrg

eo

επιστημονικώς εσφαλμένον

κ. ούτος παρεδέχ{}η ολίγα τινά, ώς δικαίως

S

επικρι3έντα ί,π εμού, συν τφ χρόνφ σμωζ, ψυχραιμότερον σκεπτόμενος,

ελπίζω στι .οα παραδεχ{}η καΙ τα ύπόλοιπα. ~Eπιστημoνικως χρήσιμο"
κα{}ίσταται το να άναγράψω στι συνετάχ{}ησαν τη γνώμη μου, άκον
τες, οί ύπογράψαντες την τύποις εκδο{}είσαν 'Έκθεσιν, περΙ ης είπον
άνωτέρω εν στοιχ. με, κ. κ. Χρ. Τσούντας, Θ. Κακριδής, Σ. Β. Κου
γέας,

λέγοντες σελ.

14:

«τοιουτόν τι

(δηλ. ή σλη περΙ άποτυμπα

νισμου {)'εωρία τού Κεραμοπούλλου) δεν συνάγεται νομίζομεν άσφα
λως εκ των πηγών, μάl.ιστα δύναταί τις να συμπεράνrι το έναντίο'JΙ » '
νοουσι δε τας άρχαίας κλασσικας πηγάς περαιτέρω αυτό-θ ι: «των

μεταγενεστέρων γραμματικών και λεξικογράφων ή , γνώμη, στι ό
άποτυμπανισμος ητο {}ανάτωσις δια ξύλου (γράφε δια τυπάνου=
ροπάλου), δεν φαίνεται εντελώς έσφαλμ4νη», κατ' άντί&εσιν προς τον
Κεραμ., σστις -θεωρεί αυτην εντελώς .εσφαλμένην. Ο'ι 'ίδιοι κριταΙ
λέγουσιν αυτό{}ι: «ή γνώμη του Κεραμοπούλλου (δηλ. ή σλη περΙ
πολιτισμου των Ά{),11ναίων {)εωρία αυτου). δεν συμ6ι6άζεται Όυτε με
τ·ην ιδέαν, την όποίαν εχομεν περΙ του χαρακτηρος του ~Aττικoυ

λαού, ουτε με τον ,πολιτισμον αυτού κατ α τον 6 0ν , καΙ μάλιστα κατα
τον 5 0ν αιώνα' ό ~Aρβανιτόπoυλoς δεν ' είναι πολυ ύπερβολικός, σταν

ίσχυρίζ~ται (Μέ' 30δος σελ.

3 ι) στι ό τρόπος ούτος των -θανατικών

εκτελέσεων θα ύπε6ί6αζε τον πολιτι-σμον των Ά{)ηναίων είς το επί
πεδον του σημερινου Κόγκου». Δια τo:ιJτων και πoλλω~ άλλων παρα

'δέχονται οί άνωτέρω κατονομασ{}έντες, άκριβως ' τα σσα εγω άνέ
γραψα εν τη πραγματείq. μου ταύΤΊl, κατακρίνας το εργον εκείνο του

κ. Κεραμοπούλλου, κα{}' δ είχον χα{}ηκον ώς '€ίδΙΚOς επιστήμων.
Έπίσης επιστημονικως χριlσιμον
τισι λεπτομερείαις γνώμη

.

είναι να παρατε-3η και ή εν

των άνωτέρω κριτών, λεγόντων σελ.

7:

«ή επιτροπεία δε'), πιστεύει οτι ό Κεραμόπουλλος απέδειξεν άναμφη
ρίστως την δρ{}ότητα των γνωμών

τούτων (δηλ. περι ταυτοτητος

τυμπάνου καΙ σανίδος η ξύλου}»' περαιτέρω εν σελ.

8: «εννοείται
στι κατα την ερμηνείαν αυτΎιν του Κεραμοπούλλου ' σχι μόνον ή

δια του τυμπάνου {}ανατικη εκτέλεσις ητό εντελως διάφορος εκείνης

,.1

.'
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την οποίαν περιγράφει δ Κεραμόπουλλος, άλλα ' και το δνομα άπο
τυμπανισμος μένει άνεξήγητον, δικαίως δέ, άπο της άπόψεώς του,

αμφισ6ητεί δ Άρβανιτόπουλος καΙ τoύ~oυ την δρ&ότητα». Κατα
ταύτα δρ&ώς εγω κατέκρινα 'το βιβλίο" τού κ. 'Α. Δ. Κεραμοπ., ό)ς
επιστημονικώς εσφαλμένον

άπο της πρώτης φράσεως

της άρχης

μέχρι της τελευταίας του τέλους. Οί εν τφ ύπομνήματι λοιπον ~oϋ
κ. 3Α. Δ. Κεραμ. και εν τινι φυλλαδίφ αύτού κλαυ-θηρισμοί, άναμε

νόμενοι άλλως τε μετα τοιαύτην εγχείρισιν, δικαίως μεταβιβάζονται,
κατ' άν~γκην με{}3 δλων τών συναφών ύβρεων τοϋ Κεραμοπούλλου,

προς τους τ{>είς άνωτέρω μνημονευ{}έντας κριτάς. Ο-Οτοι εξ άλλου,
ΙΧντιφάσκοντες προς έαυτούς, και είς ούδεν λογιζόμενοι το προς την
~oλιτείαν

και την Έπιστήμην

κα{}ηγητην τον ύπ

3

κα{}ηκον

αύτών,

προεχείρισαν

είς

αύταιν τών ίδίων κατακρι{}έντα κ. Κεραμ., και

άπο.δειχ{}έντα, τη βoη{}εί~ μου, καΙ ύπ' αύτών τούτων ώς ε'ίς τε την

βάσιν

καΙ εν ταίς λεπτομερείαις επιστημονικώς άνίκανον είς τον

κλάδον τούτον της '3Επιστήμης, και ώς ούχΙ μό~oν μη προάγοντα
"

.Q"

αυτην, καν

c,

<Ι,
α απαιτει ο νομος,

'λλ'
'c
β β 'ζ
α
α και υπο ι α οντα.

Κατα ταύτα εχω ττιν ύποχρέωσιν, βασιζόμενος είς το κύρος, δπερ
μοι παραχωρεί ομοφώνως -η ώς άνωτέρω

εκτε{}'είσα

παγκόσμιος

3Επιστήμη, να -θεωρήσω μετ α της άκουσίας μεν άλλα πραγματι
κης γνώμης τών άνω

κριτών', τον μεν κ. Ά. Δ. Κεραμόπουλλον

ώς άναξίως κατέχοντα την εδραν

των

Έλλήνων, εν Φ ώς

ι 923 λόγου

άξιος,

τους

toii Δημοσίου και 'Ιδιωτικού βίου

επιστήμων άρχφολόγος ητο

δε

κριτας και τους

μέχρι Τ~ύ

εκλέξαντας

αυτον

Θ. Κακριδην, Σ. Β. Κουγέαν 1 Γ. Σωτηριάδην, Π. Λορεντζατον καΙ
3

Σ. Μενάρδον, οϊτινες εκ κακης προ{}έσεως και μετ άνειλικρινείας
εκριναν καΙ έψήφισαν, ώς οντας εκτος επιστημονικης τιμης και άξιο
' πιστίας' μόνον ο κ. Χρ. Τσούντας, επιδείξας μετάνοιαν δια της παραιτήσεως αύτου, είναι άξιος συγγνώμης. Σημειωτέον δε δτι οι άνωτέρω

πέντε κύριόι παρεβίασαν εμφανώς το πνεύμα καΙ το γράμμα τών
νόμων εκείνων της πoλιτεία~, ους ετάχ-θησαν να εφαρμόζωσι καΙ
τηρώσιν άπροσωποληπτως, ενήργησαν δ" εν τη προκειμέντι περιπτώ

σει? ώς εί διέ{}'ετον' τα του ίδίου αύτών · ο'ίκου. Ούτω λοιπον οι ίθύ
νοντες τα της πολιτείας -ημών εχουσιν ύπέρτατον κα{}ηκον να άπο
μακρύνωσι τους άνωτέρω εκ τού Πανεπιστημίου, εφ' δ60ν αύτοΙ

μόνοι δεν πράττουσι τούτο, ώς επραξεν ο κ. Χρ. Τσούντας, εαν
ttέλωσι να εχωσιν

εν

τη χώρq.

-ημών

επιστήμονας

άλη{}είς καΙ

άν{}ρώπους ή{}ικων βάσεων, ούχι δε ήμιμα-θείς, εύτελείς, μικροπονή-

.'

.
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eους καΙ διαστροφείς της τε ~Eπιστήμης και του ηθους, τού χαρακτη
eος καΙ της ψυχης τών σπουδαζόντων ~Eλλήνων.

~Ως ετερον δ" , εκ τών πολλών δείγμα της ήμιμα&είας καΙ μικρό
τητος τών κριτών εκείνων παρέχω καΙ '(ο έξης, επιστημονικώς αξιο

μνημόνευτον και χρήσιμον: ό

έπίγραμμα εξ ~Oλooσσόνoς εν

Hatzfeld έξέδωκε πρώτος αρχαίόν τι
Bull. de Corresp. Hell. 191 Ι σελ. 239

Νό 8, οπερ, περισυλλέξας εγω εν τφ πολέμφ του ι 9 ι 2 - J 3, διεφύλαξα
εν τφ Μουσείφ 'Έλασσόνος, εξέδωκα δε εκεί{}εν μετά τινω,ν βελτιώ
σεων εν τη Άρχαιολ."Εφημ.

1913 σελ. 180, πειρα{}εΙςνα ερμηνεύσω καΙ
το ύπο τού εκδότου ανερμήνευτον αφε{}εν ΝΕΠΙΑΕΟΣΕΘΑΝΟΝ'
και ή μεν ιδική μου απόπειρα εν τούτφ δεν ύπηρξεν επιτυχής, οι δε
κριταί, παριδόντες τας μεγίστας καΙ ώμολογημένας ύπο τών τα πρώτα
φερόντων εν τη

παγκοσμίφ επιστήμη επιτυχίας μου εν αύτη, μη

ευρόντες δε εις τα τόσα συγγράμματά μου σφάλματα {}εμελιώδη καΙ
λόγου αξια, εξύψωσαν τουτο {}ριαμβευτικώς, καΙ γράφουσιν εν σελ.
«ή
eOJI

δρ{}η ανάγνωσις εΙναι

νηπία

έoύσ~ ε{}ανον, πι{}ανώς

12:

δ" ε1)

aV~iJ" ήδη και «λλοι». ΚαΙ εγω μέν, γράφων την πραγμα

τείαν μου εκείνην εν Έλασσόνι, εν πολεμικη δε /περιβολη καΙ ύπη

ρεσί~ αγωνιωδώς εργαζόμενος μετα στρατιωτών προς περισυλλογην
καΙ εξασφάλισιν τών αρχαίων μνημείων (βλέπε την ανωτέρω περι

γραφην ύπο του

Kern

σελ. 22), δεν' ήδυνάμην να μετατρέψω μαγι

κως ταυς βράχους της ~Eλασσόνoς εις βιβλιο-3ήκας πρός τινα διαφώ
τισίν μου' κατόπιν ομως εφρόντισα καΙ εξηκρίβωσα οτι την δρ{}ην

άνάγνωσιν ανεκάλυψεν εννέα ολα ετη προτών ανωτέρω σοφολογίων

ό Μ. Ν.

Tod, κι;ιΙ εδημοσίευσεν εν τη Classical Review του ετους
1915 εν σελ. 196 - 7' ούχΙ μόνον δε τούτο Ε'ορον εγώ, αλλα καΙ το
δτι ό εν πασιν ακριβέστατος ' Ρ. Roussel 'αναφέρει εν τη Revue des
Et. Gr. 1916 σελ. 447; ητοι δκτω ετη προ τών κριτών τούτων, την
ανάγνωσιν τού Tod, καΙ αναγράφει αύτην καΙ ελληνιστί: νεπία

έofίσ" έ{}ανον, αξιώdας μάλιστα είιλόγου μνείας καΙ της ιδικης μου

αποπείρας προς ερμηνείαν, χωρΙς

vd

σχολιάση αντην είιμενώς

11

δυσμενώς. Οί κύριοι κριταΙ ομως καΙ κα{}ηγηταΙ του Πανεπιστημίου

Χρ. Τσούντας, Θ. Kακριδης~ Σ. Β. Κουγέας, Γ. Σωτηριάδης, Σ. Με
νάρδος, Π. Λορεντζατος μετα τού προστατευομένου αύτών κ. Ά. Δ.
Κεραμοπούλλου, επτα ολοι ενω{}έντες συνεργάται κατ" εμού καΙ εν

μέσαις "Α-8ήναις, οπου -8έτουσι πάντοτε τον στόμαχον αύτων εις την
ύπηρεσίαν της πατρίδος,

11

εγίνωσκον την δρ{}ην ανάγνωσιν τού

καΙ αποκρύψαντες αίιτην εψεύσ{}ησαν,

11

Tod

ήγνόουν αίιτην ' καΙ δεν
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έδικαιοϋντο να προβάλλωσι τα αναστήματα

αύτων ώς επικριτων

δια των ημιμα{}ων αοριστολογιών αύτων: «πιθανώς εiJρον ήδη καί

άλλοι τήν δρθήν άνάγνωσιν~, Ο εστι με{}ερμηνευόμενον: «ι) Α. είναι

άξιοκατάκριτος, δίότι δεν ανεκάλυψε τον ασύρματον τηλέγραφον
ίδου οτι ημείς ανεκαλύψαμεν αύτόν' πι3ανως ε~ρoν ηδη αύτον καΙ
άλλοι». Διότι 0.'1. προτείνοντες ίδίας εαυτών ανακαλύψεις, ενδεικτικας

μάλιστα ~της αδυναμίας του αντιπάλου αύτων, δφείλουσι πρότερον
να εξακριβώνωσl. τα πράγματα' άλλως γίνονται τούλάχιστον καταγέ
λαστοι, εφ~ οσον αφ~ ενος μεν διακηρύττουσι στομφωδως οτι ανεκά
λυψαν αύτοΙ σπουδαίόν τι, οπερ δεν κατώρ{}ωσε να εύρη ι) αντίπαλος,
άφ~ ετέρου δε προσ{}έτουσι κωμικώς καΙ το οτι η ανακάλυψις αύτων

δύναrαι να είναι καΙ εωλος' τοϋτο δε καΙ συνετελέσ{}η εν τϋ προκει
μένη περιπτώσει,

παρεμβάσης καΙ πάλιν της αγρύπνου Νεμέσεως,

ώς συνή{}ως συμβαίνει, κατα τών ανειλικρινων καΙ πονηρευομένων.
~Aπoδεικνύoνται δε προς · τοίς άλλοις οι κατονομασ-θ-έντες κα-θ-η
ΥηταΙ καΙ ώς άγευστοι των ύψηλών εκείνων ίδεωδών, ατινα εκληρο

δότησεν είς τον κόσμον προς διαμόρφωσιν χαρακτήρων η ύπέρλαμ
προς αρχαία eΕλληνικη σοφία, ην

μάλιστα ετάχ{}ησαν

διδάσκωσι καΙ να μεταδίδωσιν είς τους νέους:

αύτοΙ να

ι) {}είος "'Ο/π,ρος

παρέστησε τον Δία κριτήν, ζυγίζοντα μετα πάσης περισκέψεως έκά
στοτε τ<χς τύχας των αν{}ρώπων. Έν Φ λοιπον ή πολιτεία τ;μων,

δουσα είς τους κυρίους Τσούνταν, Κακριδην, Κουγέαν, ΣωτηριC{δην,
Λορεντζατον, Μενάρδον κριτικον ζυγόν, μετέτρεψεν αύτους είς Ζηνας,
ούτοι εχειρίσ{}ησαν αύτόν, εξαπατώντες καΙ παρακρούοντες αύτήν,
ώς οι χυδαιότεροι των αίσχροκερδών παντοπωλων, εδημιούργησαν
δε ούτως οι ανωτέρω νέον νόσημα εν τφ μεταπολεμικφ κόσμψ, την

πνευματικην αίσχροκέρδειαν' διότι τί άλλο είναι το εν σελ. ι 8 της
"Εκθέσεως αύτών συμπέρασμα; «εκ της έπισταuένης

(! sic),

οσον

.έπέτρεπεν Ι) . βραχύτατος χρόνος της προ8-εσμίας (διατί. δεν εζήτουν
παράτασιν; μήπως αγροφύλακας εξέλεγον

;)1

εξετάσεως των εργασιων

των ύποψηφίων ή ~Eπιτρoπεία έπείσθη οτι αι εργασίαι του Κερα

μοπούλλου ύπερέχοvν των εργασιων των άλλων ύποψηφίων, των μεν

του ~Aρβανιτoπoύλoυ μάλιστα. κα.'Ζ'α πο·ι6ν». eΥπερέχει λοιπον ό
~:Άπoτυμπανισμoς» του Κεραμοπούλλου, περΙ oίj οΊ 'ίδιοι είπαν (βλ.
άνωτέρω

σελ. 32 καΙ 33) ' οτι παν τούναντίον συνάγεται εκ των
πηγών Τι οσα ίσχυρίζεται ό Kερ~μόπoυλλoς, των ίδικων μου ύπο
στοιχ.

β

,

και

Υ

~

,.

\

εργασιων, και

'S'

ειναι

κατ

"5'

αυτους

e,

υπερτερος

CK ερα-

ο

μόπουλλος, οστις δια της πραγμάτείας αύτου ταύτης ύποβιβάζει τον
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πολιτισμον των αρχαίων ~A-&ηναίων είς το επίπεδον τού σημερινού

Κόγκου, κα-&~ α οί 'ίδιοι κριταΙ ούτοι, αναγκασ-&έντες, διαρρήδην ανέ
γραψαν, ανώτερος εμού, δι' ον εγράφησαν αί εν στοιχ. FΊ ιβ, ιδ,

ιζ - ιη (Τεγεατων Πολιτεία), λα (Θεσσαλων πΌλιτεία) κλπ. κρί
σεις! Άρκοϋμαι είς τα ελάχιστα ταύτα, εξ ών αποδεικνύεται δτι αί
κρίσεις καΙ πράξεις των ανωτέρω αποδίδουσιν είς α(,τους χαρακτη

'ρισμους ασυγκρίτως βαρυτέρους των ηδη εξαχ&έντω\' περΙ αύτων
ώς κα{)ηγητων και επιστημόνων. ~Aξιoσημείωτoν δε είναι δτι οΙ

φιλόλογοι ούτοι μετεχειρίσ{}ησαν καΙ κακοζήλους εκφράσεις, ώς εΙ
ησαν εκ κληρονομικότητος παντοπωλαι: «κατα πΌιόν», «κατα ποσόν»'
μήπως εστείλαμεν είς αύτους «ντομάταν μπελτεν:.

11

«γα'ίδουροφόρτι

ξύλα», ίνα κρίνωσι ποτέρου Τι ποιότης είναι αρίστη η τα ξύλα περισ

σότερα; ''Ισως δι~ αύτα -&α είναι ίκανώτεροι να κρίνωσιν.

.
ξβ) Θεσσαλικαι έπιγραφαί. Άρχ. Έφημ. 1923 σελ. 124 - 162.

Το τεύχος τούτο εξεδό&η μόλις προ ολίγων ήμερων, περιέχει δε συνέ
χειαν των εκ Θεσσαλίας επιγραφών μου' δι' αύτού επαναλαμβάνω
το β ί~ δ ιακοπεν απο τού

1917 - 192 Ι εργον μου, δη μοσιεύων τας
355 - 386*

εξ Άζώρου καΙ Δολίχης της ΠΈρραιβίας επιγραφας υπ' αρ.
καί τινα πλαστικα μνημεία.

ξγ) Θεσσαλικαι έπιγραφαί. Παρέδωκα πρό τινων μηνων τΌ διευ
{}ύνσει της Άρχαιολ. 'Εφημ. προς εκτύπωσιν εν αύτη πραγματείαν

μου, περιέχουσαν επιγραφας ' καΙ πλαστικα μνημεία του Περραιβικου
Πυ-&ίου απ" αρι{}.

387 - 418,

προσωπογραφίαν Τριπολιτο)ν Περραι

βων καΙ πίνακα επωνύμων στρατηγων Θεσσαλων απο τού 30 π. Χ.
ξδ) Γραπται στηλαι Δημητριάδος - Παγασών' μετα υπερδιακοσίων
είκόνων,

4 τοπογραφικων καΙ

10 πολυχρώμων πινάκων των αρί

στων στηλων, είς φύλλον. Έν "Α{}ήναις

1913 - 1926. του εργου

μου τούτου ή ίστορία υπηρξε περιπετειώδης: ηδη τω 1908 είχον
ετοιμάσει την πρoσήκ~υσαν ίJλην προς εκτύπωσιν κατα τεύχη μετα

πολυχρώμων πινάκων των περιφήμων στηλών, οίους απήτουν Έύλό
15).

γως οί επιστήμονες (πρβλ. ανωτέρω σελ. ι 2. Ι 3.

ΚαΙ κα'( αρχας μεν ήγέρ-6ησαν σφοδραΙ αντιδράσεις εκ μέρους
τού κύκλου των αν3ρώπων εκείνων, οίτινες παρ" ήμίν συστηματικώς

· υποτιμωσι καΙ παρεμποδίζουσι παν εργον καΙ πρόσωπον επιστημο
νικως υπερέχον, η τείνον προς Υπεροχήν, [η ίστάμενον είς επίπεδον
υψηλότερον

εκείνου, είς ο

ευρίσκονται, η δύναντ.αι να φ{}άσωσιν

αύτοί' τού συστήματος τούτου κυριώδεις καΙ ενεργοί αντιπρόσωποι

υπηρξαν οί ηδη απο{}ανόντες, αλλ' εν τΌ ψυχΌ μου μήπω δικαιω-
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itέντες Ν. Γ. Πολίτης, Β. Στάης, Ι Σβορώνος, καΙ οί σήμερόν επι
ζώντες περι τον Β.
εν σελ.

Κουγέαν, τινες μεν κατονομασθέντες άνωτέρω

27 - 28, 32 κ. ε., αλλοι δέ τινες ασημότεροι. ~Aλλ~ ύπερενίκησαν

τότε τας αντιδράσεις και ύπεστήριξαν τας εργασίας μου εν Θεσσαλί~
καΙ τας προετοιμασίας προς εκδοσιν του εργου μου τούτου οΊ περΙ

τους αοιδίμους Δημοσit. Τζιβανόπουλον, Γεώρ. Μιστριώτην, Σπυρ.

Βάσην, Γεώργ. Παπαβασιλείου καΊ τους επιζωντας Παναγ. Καββα
δίαν, Παυλον Καρολίδην, Γεώργ. Χατζιδάκην, Μαργ. Ευαγγελίδην
Βασίλ. Λεονάρδον και αλλους. Οί σεβαστοι και εξαίρετοι ούτοι αν
δρες ύπηρξαν οί δημιουργοι παντος αγα{)ου, δπερ ύφίσταται εισέτι
εν τη

~Eλληνικfι Άρχαιολογίg.

~Άξιoν δμως

ιδιαιτέρας εξάρσεως

είνφ το δτι ούτοι άνεζήτουν μόνοι πάντα νέον σπουδαστή ν, δει
κνύοντα προ&υμίαν και ζηλον προς την επιστήμην, και μάλιστα δτι
ανυστεροβούλως ύπεστήριζον, καitωδήγουν καΙ συνεβούλευον αυτόν,
ϊνα αναδειχ{)'ll καΙ προοδεύση, προάγων αυτην κατα δύναμιν και

αυτός. ουτω λοιπον ενεργουντες απέστειλαν ουχι εαυτούς, ϊνα συμ
φάγωσι μεit~ ύπουργων εν τισι ξέναις πρωτευούσαις καΙ διακηρύξωσι

τουτο ανα το Πανελλήνιον, ως επραττον οί του αντιθέτου συστήματος
καΙ τελευταίον Ο εκπρόσωπος αυτου Β. Κουγέας, αλλ α νεαρους επιστή
μονας προς ευρυτέραν σπουδην αλλων τε επιστημων και της ~Aρχαιo

λογίας οί ύπ~ αυτών δε αποσταλέντες αποτελουσιν δ τι αξιον λόγου εχει
να έπιδείξη σήμερον ή CΕλληνιχη ~Aρχαιoλoγικη Έπιστήμη. Εις ' δε την

προετοιμασίαν των πολυχρώμων πινάκων του περι ου Ο λόγος εργου
μου είργάσitη, εν αγνοίg μου μάλιστα προσπαftήσας ιδιαιτέρως να
ύπερνικήση τας σφοδρας αντιδράσεις των αλλων, αυτος Ο Καββαδίας,

ό ύπέροχος ουτος επιστήμων και αριστος πάντων των αρχαιολόγων
απο καταβολης του CΕλληνικου κράτους, περιποιήσας ύψίστην τιμην

εις την 'Έλληνικην πατρίδα, την αρχαιολογι'κην ύπηρεσίαν αύτης καΙ
εις την ~Eπιστήμην. ΚαΙ τινες μεν των πινάκων ησαν ηδη ετοιμοι

εκτοτε, οί δε λοιποΙ ήτοιμάσftησαν τφ ι 9 ι 2, καΙ Τ) εκτύπωσις του
εργου ηρξατο κατα Σεπτέμβριον του

1913' εβαινεν δμως αυτη βρα

δέως καΙ μετα δυσχερειών, λόγφ των τότε ανωμάλων περιστάσεων,

αλλ ~ οπωσδήποτε προυχώρει μέχρι του 19 17' τότε δέ, ?ισβαλόντες εις
την Άρχαιολογ. CΕταιρείαν οί περΙ τον Ν. Γ. Πολίτην και Γ. Σωτη

ριάδην, ου μόνον την εκτύπωσιν ανέστειλαν, αλλα και τα χειρόγραφά
μου διεσκόρπισαν. Μετα πολλα δε ετη, τε{)'είσης της CΕταιρείας ύπο
την καλην διοίκησιν του κ. Δ. Παππούλια, ελήψθ'η φιλότιμος μέρι

μνα αντου τον ιδ'ου γα περατωθΏ το ε~ΠΩν ΤO'~ΤO I εστω και ίσχυΡ<1)~
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συντομευόμενον. 'Ήδη

εχουσιν εκτυπω-3η σελίδες ι 36,

πάντα τα

διαγράμματα καΙ οι δέκα πολύχρωμοι πίνακες τού τεύχους τούτου,

Ελάχισται δε σελίδες, περίπου

20 - 30 ύπολείπονται. Κεφάλαια δε τού

εργου τούτου είναι μετα τον πρόλογον τα εξης:
Α') Αί άνασκαφαι και έρευναι: α
αρχαίας πόλεως' β

') ή θέσις και τα τείχη της

τα εσω της πόλεως και ή ίστορία των έρειπίων'

')

γ') ό πρωτος ανασκαφεις μέγας πύργος μετα στηλωΥ" δ ') ή κτίσις,
~

,

,

t:

αναπαραστασις και αι

Ι

-

τυχαι . του

Ι

,

πρωτου πυργου'

σκαφεις μέγας πύργος μετα στηλών'

f ')

ε

')

δ

"

ο

'

,

ευτερος ανα-

ό τρίτος ανασκαφεις μέγας

πύργος μετα στηλων- ζ ') τέταρτος μέγας πύργος ένέχων στήλας' τα

κατα την Φεραϊκην πύλην και την ανω ακρόπολιν- η
πύργος ενέχων στήλας' το ίερον της Πασικράτας'

') πέμπτος μέγας
-3 Ι) αί συνθηκαι,

ύφ' ας εύρέθησ.αν, εξήχθησαν και μετεκομίσθησαν αί στηλαι'

ι ') τα

νεκροταφεία και μνημεία, εξ αιΥ ελήφθησαν αί στηλαι' ια ') Δημη
τριας

-

Παγασαί' τοπογραφικη και ίστορικη επισκόπησις.

Εισαγωγή·

ι) η αλη3ης Δημητριας καΙ αι αλη{}είς Παγασαί' Ίωλκός Αισωνία'
'Άναυρος Νήλεια' Όρμένιον' Άμφαναί' Κενταυρία'

2)

ιστορία τών

Παγασων, πρΌσηρμοσμένη προς τα περισω-3έντα μνημεία'

3)

ιστο

ρία της Δημητριάδος, προσηρμοσμένη προς τα περισω{}έντα μνημεία'

4) οι χρόνοι τού εντειχισμού τών στηλών.
Β')

•Η

συντ;ήρησις, άν-ιιγραφη και άνίδρυσις τ;ών σ-ιηλών.

α ') τα πρωτα μέσα της συντηρήσεως των βαφων- β') αί όριστικαί

μέθοδοι της διατηρήσεως των ζφγραφιων. Εισαγωγή. ι) η πλύσις
καΙ Ο δια κυτταροειδούς ψεκασμος τών ζφγραφια>ν .... - Ταύτα είναι
τα μέχρι της 28 Αυγούστου 1917 εκτυπω{}έντα, οπότε διεκόπη το
εργον τούτο και μένει εκτοτε μέχρι σήμερον ατελές παρ έδωκα δμως

τη 30 Σεπτεμβρίου 1925 τα εντεύ-3εν και μέχρι τέ~oυς · του ερ·γου
χειρόγραφά μου πάντα τοίς Κ.κ. Δ. Παππούλιg προέδρφ καΙ Γ. Π.

Οικονόμφ γραμματεί της 'Αρχαιολογικης eΕταιρείας, οϊτινες εύρί
σκονται εκτοτε εν τη οδφ της φροντίδος της εκτυπώσεως, ητις ελπίζω
δτι δεν {}α είναι πολυ μακρά,

Εις επισφράγισιν δε τών επιτυχών καΙ ειλικρινών τούτων εργα
σιών μου, ας ~ξετέλoυν αποβλέπων εις την πρόοδον της Έπιστήμης,
εις την τιμην τού

eΕλληνικου ονόματος καΙ εις την

δημιουργίάν

ανταξίων προς ταυτα εργατων εν τφ μέλλοντι, δια της

διδασκα

λίας καΙ τού παραδείγματος, ούχΙ δε εις την κατάληψιν {}έσεων
καΙ αξιωμάτων

δι' εντέχνων

περιελικτικών

προπαρασκευών,

εξε

δό-θη προ ετους ~όλις το πε~ισπoύδαστoν ' βιβλίον πε~Ι της αρχαίαs

Θεσσαλίας του Fr. SHihlin, das Hellenische Thessalien 1924,
εν3α περιφανώς ομολογείται δια πολλοστην φοραν οτι δεν κατε

δαπάνησα μάτην, τον χρόνον καΙ την ζωήν, ατινα ευνουν μοΙ έχο

ρήγησε το {}είον,

δια των έξης εν τφ προλόγφ: Είη weiterer
gewaltiger Fortschritt erfolgte, als 1906 Α. S. Arvanitopoulos
zum Ephoros der Altertίimer Thessaliens ernannt wurde.
Mit einzigartiger Frische und glίicklichenl Instinkt begabt,
l1at er dem Boden ungeal1nte Scl1~tze entlockt, sie rasch durch
Veroffentlichung der Gelehrtenwelt zuganglich gemacht und
auch die Topographie durch seinen Grabungen und Forschungen gefordet wie keiner seit Leake, Ussingund Lolling.
Έν Άθήναις τfj
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