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Gillian Bradshaw 

 
Αµερικανίδα συγγραφέας ιστορικών µυθιστορηµάτων και 

µυθιστορηµάτων επιστηµονικής φαντασίας. Γεννήθηκε το 1956 στην 
Ουάσινγκτον από Αµερικανό πατέρα και Βρετανίδα µητέρα. Σπούδασε στο 
Πανεπιστήµιο του Michigan Αγγλική Λογοτεχνία. Από το ίδιο Πανεπιστήµιο 
πήρε πτυχίο στις Κλασικές Ελληνικές Σπουδές. Συνέχισε τις σπουδές της 
στην Αγγλία, στο Newnham College  του Cambridge όπου πήρε πτυχίο στην 
Ελληνική και Λατινική Λογοτεχνία. Ζει στην Αγγλία µε την οικογένειά της. 

 
 
 

 
Η πλοκή και οι χαρακτήρες του βιβλίου 

 
 

Ο άνθρωπος που µετρούσε την άµµο  είναι ο Αρχιµήδης, ο µεγάλος µαθηµατικός 
της αρχαιότητας που γνωρίζουµε ότι γεννήθηκε το 287 π.Χ.  Ο ήρωάς µας είναι σε νεαρή 
ηλικία µια που η δράση του βιβλίου είναι τοποθετηµένη κατά τον 1ο Καρχηδονιακό 
Πόλεµο και συγκεκριµένα στην πρώτη πολιορκία των Συρακουσών από τους Ρωµαίους το 
264 π.Χ. 
Στην αρχή του έργου ο Αρχιµήδης, συνοδευόµενος από το δούλο του Μάρκο,  επιστρέφει 
στις Συρακούσες µετά από διαµονή τριών χρόνων στην Αλεξάνδρεια.  Η παραµονή του 
στο περίφηµο Μουσείο της, που ήταν τότε το πνευµατικό κέντρο του ελληνιστικού 
κόσµου, υπήρξε η πιο ευτυχισµένη περίοδος της ζωής του.  

Η µάλλον απρόθυµη αυτή επιστροφή υπαγορεύτηκε  τόσο από την ασθένεια του 
πατέρα του όσο και από τον κίνδυνο που διέτρεχε η γενέτειρά του. Για να µπορέσει να 
συντηρήσει τους γονείς του και την αδελφή του, αναγκάζεται να περιορίσει την αγαπηµένη 
ενασχόλησή του µε τα Μαθηµατικά και να εργασθεί σαν µηχανικός κατασκευάζοντας 
καταπέλτες για την ενίσχυση της  άµυνας της πόλης, που οργανώνει ο τύραννος Ιέρων, 
προκειµένου να αντιµετωπίσει την πολιορκία των Ρωµαίων. 

 Η απαράµιλλη ικανότητά του να κατασκευάζει θαυµαστές µηχανές εφαρµόζοντας 
τις µαθηµατικές γνώσεις  του κερδίζει την εµπιστοσύνη του Ιέρωνα, αποσπά το θαυµασµό 
των συµπατριωτών του αλλά και προκαλεί το φθόνο των µηχανικών που ήταν υπεύθυνοι 
για την άµυνα της πόλης. Η ευφυΐα του και το ταλέντο του στο παίξιµο του διπλού αυλού 
γοητεύουν την ωραία και δυναµική Δηλία, αδελφή του Ιέρωνα. Ο τελευταίος  
παρουσιάζεται ως ένας πολύ συνετός και ευφυής ηγεµόνας. 

Ο Αρχιµήδης κατασκευάζει τεράστιους για τα δεδοµένα της εποχής καταπέλτες µε 
τη βοήθεια των οποίων οι Συρακούσιοι αποκρούουν τους Ρωµαίους που υποχρεώνονται να 
αλλάξουν σχέδια και να µην προχωρήσουν στην πολιορκία της πόλης. Όµως ο Αρχιµήδης  
δεν ησυχάζει. Το µυαλό του απασχολούν συνεχώς µαθηµατικά προβλήµατα τα οποία του 
προσφέρουν βαθιά πνευµατική ικανοποίηση. Παράλληλα η αρχική συµπάθεια µε τη Δηλία 
εξελίσσεται σε βαθύ αίσθηµα και καταλήγει σε γάµο µε τη συναίνεση του Ιέρωνα. 

Ένας ήρωας του έργου που βρίσκεται αντιµέτωπος µε σοβαρά ηθικά διλήµµατα 
είναι ο δούλος του Αρχιµήδη Μάρκος ο οποίος αν και Ρωµαϊκής καταγωγής αγαπάει τις 
Συρακούσες και δεν τις προδίδει κάτι που τελικά πληρώνει µε τη ζωή του. Στις τελευταίες 
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σελίδες του µυθιστορήµατος  περιγράφεται η αναγγελία αυτού του θανάτου στον 
Αρχιµήδη ο οποίος συντετριµµένος εκφράζει την εκτίµηση τη δική του και του Ιέρωνα για 
το πρόσωπο του Μάρκου. 

 
 
 
 
 

Πώς µπορούµε να αξιοποιήσουµε το βιβλίο  
“Ο άνθρωπος που µετρούσε την άµµο” σε µια Λέσχη Ανάγνωσης 
Το ιστορικό αυτό µυθιστόρηµα της G. Bradshaw προσφέρεται τόσο για παιδιά 

Γυµνασίου όσο και  Λυκείου.  Οι κλασικές σπουδές της συγγραφέως αποτελούν εγγύηση 
για την ιστορική αλήθεια των περιγραφών της. Η ιδέα της να παρουσιάσει επεισόδια από 
τη ζωή του Αρχιµήδη  σε νεαρή ηλικία κάνει το βιβλίο ελκυστικό για τα παιδιά. Η δε 
περιγραφή µαχών και πολεµικών µηχανών µπορεί να συγκινήσει και τα αγόρια.  
Ένας τρόπος να ξεκινήσουµε είναι να συζητήσουµε τα παρακάτω ερωτήµατα; 
 Για ποιον Αρχιµήδη µιλάει το βιβλίο; Είναι ιστορικό πρόσωπο ή µυθιστορηµατικό; 
 Σε ποια ιστορική περίοδο αναφέρεται; 
 Πού διαδραµατίζεται η ιστορία µας; 
 Αφού ακούσουµε τις απόψεις των παιδιών  συζητάµε για τον Ελληνιστικό  Κόσµο και 
ειδικότερα για την επιστήµη την εποχή του Αρχιµήδη (Νικολαϊδου, Ελένη & Μαρία 
Φράγκου. Αρχιµήδης το θεϊκό  µυαλό. Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2006.)  
Για να έχουν τα παιδιά µια καλή εποπτεία του χώρου έχουµε αναρτήσει ιστορικό χάρτη της 
Μεσογείου και χάρτη των Συρακουσών της εποχής εκείνης.  

Ένα άλλο θέµα που πρέπει να µας απασχολήσει είναι ο τίτλος του βιβλίου. Έχουµε 
έτσι την ευκαιρία να αναφερθούµε στο έργο του Αρχιµήδη “Ο Ψαµµίτης”. 
Οι συνεχείς αναφορές στο βιβλίο τόσο στα µαθηµατικά  προβλήµατα που απασχολούσαν 
τον Αρχιµήδη όσο και στα µαθηµατικά επιτεύγµατα της εποχής, µας δίνει την ευκαιρία να 
αναφερθούµε στα παρακάτω θέµατα: 
 Η µέτρηση τότε και τώρα 
 Η έκφραση των πολύ µεγάλων αριθµών (Ψαµµίτης)  
 Τα άλυτα γεωµετρικά προβλήµατα της αρχαιότητας 
 Μαθηµατικά προβλήµατα µε τη σκιά   
 Περί σφαίρας και κυλίνδρου (Όγκος της σφαίρας) 
 Η µέθοδος του Αρχιµήδη (Περί µηχανικών θεωρηµάτων προς Ερατοσθένη  έφοδος) 
 Κύκλου µέτρησις (Ο αριθµός π  ) 
 

Όµως ο Αρχιµήδης ήταν και πολύ καλός µηχανικός. Οι συνεχείς αναφορές στα 
µηχανικά του επιτεύγµατα γίνονται αφορµή να παρουσιασθούν οι εφευρέσεις του και τα 
έργα του: 
 Περί Οχουµένων Α΄ και Β΄ (Υδροστατική) 
 Περί επιπέδων ισορροπιών Α΄ και Β΄ (Βασικές αρχές της Μηχανικής)  
 Απλές Μηχανές(Μοχλός- τροχαλία -πολύσπαστο- βαρούλκο) 

 
 

Η συγγραφέας όµως στο µυθιστόρηµα αυτό, µε αφορµή τη ζωή του νεαρού 
Αρχιµήδη, περιγράφει µε γλαφυρότητα και ιστορική ακρίβεια τη ζωή στις Συρακούσες. 
Προσφέρεται λοιπόν για δραστηριότητες και συζητήσεις που αφορούν: 
 Την καθηµερινή ζωή 
 Την ενδυµασία 
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 Την οικονοµική ζωή  
 Τη µουσική 
 Τη στρατιωτική οργάνωση 
 Την πολιτική και κοινωνική οργάνωση της εποχής αυτής. 
Από την ανάγνωση του βιβλίου προκύπτουν πολλά θέµατα για γενικότερη συζήτηση όπως 
και ιδέες για µικρές εργασίες και παρουσιάσεις από τα παιδιά. 
  

Μπορούµε να παροτρύνουµε τα παιδιά να αναζητήσουν στο 
διαδίκτυο 

 
 Εικαστικές αναπαραστάσεις του Αρχιµήδη 
 
 Αναπαραστάσεις των κατασκευών του Αρχιµήδη 

 
 Γραµµατόσηµα προς τιµήν του 

 
 Χειρόγραφα έργων του Αρχιµήδη στα Ελληνικά ή Αραβικά ή Λατινικά 
 

Βιογραφίες 
 

Τα παιδιά µπορούν να παρουσιάσουν σύντοµες βιογραφίες των ιστορικών προσώπων 
που είναι ήρωες του βιβλίου ή αναφέρονται σ΄ αυτό, όπως των: 
 

 Αρχιµήδη 
 Ιέρωνα 
 Πτολεµαίου 
 Πύρρου 
 Κόνωνα 
 Αρίσταρχου 

 
Προτάσεις για δραµατοποίηση 

Μπορούν να δραµατοποιηθούν: 
 

 Ο διάλογος  του νεαρού Αρχιµήδη µε τον τύραννο Ιέρωνα, παρουσία της 
βασίλισσας και της αδελφής του Ιέρωνα. 

               Σελ.310-318. 
 
 Μια διασκευή του  διαλόγου ανάµεσα στον Τύραννο Ιέρωνα και στον Αρχιµήδη 
σε µεγάλη ηλικία, για τις εφαρµογές των µαθηµατικών, τον οποίο έγραψε ο 
Ούγγρος µαθηµατικός Α.Renyi 
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Διαβάστε! 
 Πλουτάρχου,  Βίοι παράλληλοι-Μάρκελλος 
 Χρήστου Λάζου, Αρχιµήδης ο ευφυής µηχανικός (Εκδόσεις Αίολος) 
 Νικολαϊδου, Ελένη & Μαρία Φράγκου. Αρχιµήδης το θεϊκό  µυαλό.  
           Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2006.  
 Denis Guedj, Το θεώρηµα του παπαγάλου (Εκδόσεις Πόλις) (κεφ. 23,24) 
 Jean-Pierre Luminet. Η Ράβδος του Ευκλείδη (Εκδόσεις Λιβάνη) (Τα  
          άστρα και η άµµος) 
 Aldous Huxley, Young Arhemedes (Στη συλλογή Fantasia Mathematica) 
 S. Ortoli- N. Witkowski, Η µπανιέρα του Αρχιµήδη (Εκδόσεις Σαββάλα) 
 Καφούσιας, Νίκος. Ευκλείδης και Αρχιµήδης: Ο δάσκαλος και ο ερευνητής.  
          (Αρχαία Ελληνικά Μαθηµατικά-Κείµενα Ιστορίας και Φιλοσοφίας, επιµ. Δ.   
            Α. Αναπολιτάνος-Β. Καρασµάνης. Αθήνα, Τροχαλία, 1993. 
 Sherman Stein, Archimedes, What Did He Do Besides Cry Eureka?    

Mathematical, Association of America,  
 Οι αρχαίοι θαυµατοποιοί-Η τεχνολογία των Ελλήνων (Αφιέρωµα της  
           Ελευθεροτυπίας, 4/3/2000) 
 Η τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα (Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, τ.170, 30/1/03) 
 Αρχαίοι Έλληνες µαθηµατικοί (Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, τ.122,  
            14/2/02) 
 Αρχαίοι Έλληνες αστρονόµοι (Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, τ.166,  2/1/03) 
 Μαθηµατικά και Λογοτεχνία (Η Καθηµερινή-7 ηµέρες, 10/4/04) 

 
Μπορείτε να δείτε 

 
την ταινία 
 
Piccolo Archimede, II (1979) – Ο µικρός Αρχιµήδης 
Σκηνοθέτης: Gianni Amelio 
 
και την ταινία 
 
“Fitzcarraldo” του Werner Herzog  
µε τον Klaus Kinski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


