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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Μάθημα του καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1926 Α.Σ. 

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ σε φοιτητές του (από το αρχαιολογικό περιοδικό που εξέδιδε 

ΠΟΛΕΜΩΝ, 1947). Αποτελεί ένα κειμήλιο ακαδημαϊκής διδασκαλίας, που μας δείχνει 

πόσα πολύτιμα στοιχεία, έστω και φανταστικά για να υφαίνει την πλοκή κάθε δράματος, 

κρύβουν τα έργα των δραματουργών ή των εκπροσώπων της κωμωδίας, οι οποίοι 

αναδεικνύουν τις μυθογραφούμενες ιστορικές παραδόσεις. Στα έργα αυτά εμφανίζεται η 

συνέχεια των παραδόσεων κι αναδεικνύονται ιστορικά γεγονότα ή περιστατικά που 

συνέβησαν πριν από εκατοντάδες χρόνια, αναφερόμενα σε τόπους μακρινούς, που είχαν 

όμως εξερευνηθεί και είχαν κάποια διασύνδεση με την Ελλάδα. Το πεδίο αυτό της αρχαίας 

ελληνικής φιλολογίας απανθίζει πλούτο ιστορικών γεγονότων. Το πιο σημαντικό στα μάτια 

αναγνώστη είναι ότι μιλάει για ανώνυμους θαλασσοπόρους και για το πρώτο όνομα της 

Αμερικής, που είναι ΈΛΛΗ.  

Όσο για τον Απόστολο Αρβανιτόπουλο γνωρίζουμε ότι, είναι Αρκάδας, γεννήθηκε στην 

Τρίπολη το 1874 και πέθανε στην κατοχική Αθήνα το 1942. Υπήρξε γνωστούς 

εκπαιδευτικούς και αρχαιολόγους, εκδότης ενός σπάνιου και σπουδαίου αρχαιολογικού 

περιοδικού που είχε επιγραφή ΠΟΛΕΜΩΝ. Διετέλεσε καθηγητής της Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Διδασκαλείου Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, το οποίο ιδρύθηκε 

το 1880 και λειτούργησε για 30 περίπου χρόνια, αφήνοντας εποχή κατά την παραμονή του 

εκεί. Συνέχισε την δράση του ως αρχαιολόγος, αναδεικνύοντας το ταλέντο του και 

κατόρθωσε να γίνει κορυφαία φυσιογνωμία της ελληνικής αρχαιολογίας με ειδικότητα την 

επιγραφική. Εργάστηκε σαν αρχαιολόγος στην Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία και 

ανακηρύχθηκε καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο Α. Αρβανιτόπουλος έκανε πολλές αρχαιολογικές έρευνες σε διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας. Από το 1906 έως το 1926, συνεχίζοντας τις έρευνες του αρχαιολόγου Χρ. 

Τσούντα (1899-1906), εξερεύνησε νεολιθικούς οικισμούς στη Θεσσαλία στις θέσεις 

Σέσκλο, Διμηνιό και Άργισσα, Δημητριάδα κ.ά. Έκανε τις πρώτες ανασκαφές στην περιοχή 

του Αλμυρού μαζί με τους αρχαιολόγους A. Wace, M. Tompson και Fr. Stahlin. Σε 

συνεργασία με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή (Y. Bequignon), εξερεύνησε την περιοχή 

Φερών Βελεστίνου και το ναό του "Θαυλίου Διός". 

Ασχολήθηκε επίσης διεξοδικά με τη σχέση των δύο Δωδωνών που αναφέρει ο Όμηρος, 

αυτής στην Ήπειρο και της άλλης της Θεσσαλικής, η οποία βρίσκεται στην κοιλάδα του 

Τιταρησίου (σήμερα άνω Σαραντάπορος). Εξερευνώντας με βάση της ομηρικές περιγραφές 

την Θεσσαλική Δωδώνη διατύπωσε το συμπέρασμα, ότι το Μαντείο της και το εκεί ιερό 

του Φηγοναίου Διός, ιδρύθηκαν από τους Πετθαλούς που μετανάστευσαν από την Ήπειρο 

στην Θεσσαλία (Πρακτ. Αρχ. Εταιρίας 1914 σ. 165, 196, 207). 
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Στο βιβλίο του Α. Αρβανιτόπουλου, «Στράβωνος Γεωγραφικά, Αθήνα 1937, σελ. 38, επιβεβαιώνει τρία παρακάτω 

ζητήματα: «α) ότι η Γη είναι σφαιροειδής με Ισημερινό, με κατωφερείας εξ αυτού προς τον αρκτικόν και τον 

ανταρκτικόν πόλον κτλ. β) ότι η Ιβηρία (Ισπανία) και η χώρα των Μαυρουσίων (Μαρόκον) απετέλουν τους 

αντίποδας δύο ηπείρων, τας οποίας βεβαίως θα συνήντα τις, εάν έπλεεν εκ της Ισπανίας , σταθερώς προς δυσμάς . γ) 

ότι αι νέαι αυταί ήπειροι ήσαν αι ανατολικαί Ινδίαι. Ακριβώς δε ταύτα  εξετέλεσεν ο Κολόμβος και δια τούτο 

ονόμασε τας νέας ηπείρους (= Αμερικήν) ανατολικάς Ινδίας».. Δεν είναι σήμερα τυχαίο που ένας κόλπος της 

Ανταρκτικής έχει την ονομασία του Κράτη του Μαλλώτη, ο οποίος είχε προβλέψει την ύπαρξη όλων των ηπείρων.  


