
Γενική εισαγωγή στην Ελληνιστική περίοδο (323 – 30 π.Χ.) 
 

Σηµαντικά σηµεία 
• 323 π.χ.  Θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 
• Έλλειψη ικανού διαδόχου 

Πρόσκαιρη λύση: συµβασιλεία Φίλιππου Αρριδαίου  ( ανίκανου να κυβερνήσει) και αναµενόµενου διαδόχου από 
Ρωξάνη  

• Αποτυχία: 
Συγκρούσεις διαδόχων-στρατηγών Μ. Αλεξάνδρου 

1. Τριπαράδεισο Συρίας 321 π.χ. → ο γηραιότερος Αντίπατρος « επιµελητής Αυτοκράτορας» . Λύση 
πρόσκαιρη. 

2. Αντίγονος → αυτοανακηρύχθηκε αυτοκράτωρ. 
Σύγκρουση 301 π.Χ., Ιψός Φρυγίας, ήττα Αντίγονου . Διαµελισµός αυτοκρατορίας σε 4 βασίλεια. 

 Αιγύπτου  →  Πτολεµαίος  
 Συρίας    →   Σέλευκος 
 Μακεδονίας     →  Κάσσανδρος 
 Θράκης     →     Λυσίµαχος 

Οι συγκρούσεις µεταξύ τους δε σταµάτησαν και τα όρια των κρατών ήταν µεταβλητά. 
• Αίγυπτος 

 Ιδρυτής της δυναστείας των Πτολεµαίων που κυβέρνησε στην Αίγυπτο τρεις αιώνες, ο Πτολεµαίος ο Σωτήρ, 
στρατηγός του Μ. Αλεξάνδρου.  
Σωτήρ επειδή έσωσε τον Μ. Αλέξανδρο. 
  Ιδρυτής της δυναστείας των  Λαγιδών . 
Ακολούθησαν : 
Πτολεµαίος ο Φιλάδελφος,  παντρεύτηκε την αδελφή του Αρσινόη Β΄. 
Πτολεµαίος ο Ευεργέτης, Σύζυγος της Βερενίκης. 
Πτολεµαίος ο Φιλοπάτωρ . ( Υλικό) 
 
 

Αναφορές 1ου Κεφαλαίου 
 
• Περίληψη 
 
 
Αλεξάνδρεια 
 
• Ατµόσφαιρα της Αλεξάνδρειας (Υλικό, Κείµενο µαθήτριας) 
Πολυπολιτισµική πόλη – Μεγαλύτερο λιµάνι της Μεσογείου 
 
• Μουσείο  
Το πρώτο Πανεπιστήµιο του κόσµου 
Εµπνευστής: Δηµήτριος ο Φαληρέας 
Αφιερωµένο στις Μούσες  
Ιδιοκτησία του βασιλιά 
Αρχικός στόχος η έρευνα . 
Το Μουσείο καταστράφηκε το 272-273 µ.Χ. επί Αυρηλιανού. ( υπερσύνδεση) 
 
• Βιβλιοθήκη (295 π.χ.) 
Η συγκέντρωση βιβλίων  έναντι αδράς αµοιβής αλλά και µε πλάγιους τρόπους (ιστορία µε Αθηναίους που κράτησαν 
τα αυθεντικά και επέστρεψαν τα αντίγραφα) ακόµα και µε κατάσχεση από τους επισκέπτες της πόλης.  



Την εποχή του Πτολεµαίου Γ΄ του Ευεργέτη περίπου 532.000 βιβλία (πάπυροι – κύλινδροι) ενώ λίγο πριν τη 
καταστροφή  [ ένα µέρος της καταστράφηκε το 47 π.Χ. (πόλεµος Καίσαρα κατά Αλεξάνδρειας) άλλο το 391 µ.Χ. επί 
Θεοδοσίου Α΄  από φανατικούς Χριστιανούς και τελικά 7ος -8ος αιώνας από Άραβες] έφταναν τις 700.000 µε 
800.000.(Υλικό - Φωτογραφία από το «Κόσµος» του Καρλ Σαγκάν 1980, Βικιπαιδεια) (υπερσύνδεση) 
 
 
 
• Αλεξάνδρεια, Μουσείο 
http://www.diodos.gr/diodos/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=37 
 
 
• Βιβλιοθήκη 
http://ta-nea.dolnet.gr/print_article.php?e=A&f=16813&m=P01&aa=1 
 
 

Αναφορές 2ου Κεφαλαίου 
 

• Περίληψη 
• Σχόλιο: τα αστέρια γεννιούνται και πεθαίνουν. 
• Κόµη της Βερενίκης ( υπερσύνδεση) 
• Άρατος ο Σολεύς. 
• Κόνων ο Σάµιος 
• Καλλίµαχος 
• Νήσος Φάρος 
 
 
• Κόµη Βερενίκης 
Αναζήτηση στην Ελληνική Βικιπαίδεια: http://el.wikipedia.org 
 
 
 
• Άρατος ο Σολεύς –Φαινόµενα 
 
http://www.fh-augsburg.de/%7eharsch/graeca/Chronologia/S_ante03/Aratos/ara_ph01.html 

 
 
 

Αναφορές 3ου Κεφαλαίου 
 

• Περίληψη 
• Χαρτογράφηση  
• Χάρτης του Ερατοσθένη (Σκαναρισµένο υλικό από «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους») 
• Η γνωστή κατοικηµένη γη. Ηράκλειες Στήλες, παγωµένη Θούλη (πιθανά η Ισλανδία),Μερόη (πόλη του 

Σουδάν), Κελτική, Ταπροβάνη (Κεϋλάνη). 
• «Μέτρησε τη γη».Ο επιστήµονας µπροστά στη πρόκληση. 
• Σχόλιο: Η ευθύνη του επιστήµονα. 

 
 
 
 
 



Αναφορές 4ου Κεφαλαίου 
 
 

• Περίληψη 
• Ακαδηµία – Λύκειο. Εκτενής αναφορά στο 9ο Κεφάλαιο 
• Φυσικοί φιλόσοφοι. Αναξαγόρας ο Κλαζοµενεύς, Εκαταίος ο Μιλήσιος, Αναξίµανδρος.           ( 

υπερσύνδεση) 
• Φιλόλαος ο Κροτωνιάτης. ( υπερσύνδεση) 
• Σχόλιο: «Από όλες τις κλειστές επιφάνειες  µε  σταθερό εµβαδόν, µεγαλύτερο όγκο περικλείει η σφαίρα». 

Απόδειξη από τον Γερµανό Hermann Amandus Schwartz , το 19ο αιώνα. 
• Σχόλιο: Γιατί πέρασαν τόσοι αιώνες από τότε ώστε η επιστήµη να δεχτεί την σφαιρικότητα της γης;  
• Περιστροφή της γης. 
• Η επίκεντρη γωνία. Λόγος τόξου προς µήκος κύκλου. 

 
 
 
 
 

• Η ερµηνεία της φύσης από τους αρχαίους έλληνες φυσικούς φιλοσόφους 
Αναζήτηση στην Ελληνική Βικιπαίδεια: http://el.wikipedia.org 
  
 
 

• Φιλόλαος ο Κροτωνιάτης 
 
http://www.astro.noa.gr/journal/Public/journal_aristarhos.htm 
 

• Σφαιρικότητα της Γης 
 
http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=46 
 
 

• Αρίσταρχος ο Σάµιος 
 
http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=13138&m=C04&aa=1 
 
 

Αναφορές 5ου Κεφαλαίου 
 

• Περίληψη 
• Γεωγραφικό πλάτος  
• Ισηµερίες 
• Ηλιοστάσια 
• Σχόλιο: Γραφές. Ιερογλυφική – Ιερατική- Δηµοτική 

 
 

 
 
 

Αναφορές 6ου Κεφαλαίου 
 



 
• Περίληψη 
• Προοικονοµία. Σελ.66 «Έδινε την αίσθηση ….  ως βίαιες αντιδράσεις» 
• Η σκιά και το µεσηµέρι  
• Μεσηµβρινός της Αλεξάνδρειας 
• Γεωδαισία 
• Ιερογλυφικά (Σκαναρισµένο υλικό) 
• Σχόλιο: Ο Ευεργέτης καθορίζει ως διάδοχό του το Λάγο → Προώθηση µύθου. 
• Σχόλιο : Αντίδραση Βερενίκης. 

 
 
 

Αναφορές 7ου Κεφαλαίου 
 

• Περίληψη 
•  
1. Αναφορά στη προσπάθεια του Αλεξάνδρου για επιµειξίες Μακεδόνων –Περσίδων. 
2. Επισήµανση όλων αυτών των δολοπλοκιών και γάµων συµφερόντων. 
3. Ξεκαθάρισµα ιστορίας Πτολεµαίων – διαδόχων- συζύγων 

         Πτολεµαίος Σωτήρας + Ευρυδίκη  (1η σύζυγος) → γιος Κεραυνός 
Πτολεµαίος Σωτήρας + Βερενίκη  (2η σύζυγος) → κόρη Αρσινόη Β΄ και                                                                                                                                 
γιος –διάδοχος (πατέρας του Ευεργέτη) 

• Η Αρσινόη Β΄ (κόρη του  Σωτήρα και της Βερενίκης) παντρεύεται το Λυσίµαχο της Θράκης. 
• Η Αρσινόη Α΄(κόρη του Λυσίµαχου) παντρεύεται το διάδοχο. 

Από το Λυσίµαχο και την Αρσινόη Β΄→ 2 παιδιά. Αυτά ξεφορτώθηκαν το γιο του Λυσίµαχου από τον πρώτο 
του γάµο. 
Όταν ο Λυσίµαχος σκοτώθηκε στο θρόνο ανέβηκε ο Κεραυνός. Αυτός παντρεύτηκε την Αρσινόη Β΄ ( ετεροθαλή 
αδελφή του, κοινός πατέρας ο Σωτήρας) και µετά θανάτωσε τα παιδιά της ( τα ανίψια του δηλαδή). 
Τώρα πια έχει τη δύναµη και στρέφεται κατά του  Πτολεµαίου που είναι Φαραώ στην Αίγυπτο( του γιου δηλ. 
του Σωτήρα και της Βερενίκης), όµως δολοφονείται. 
Η Αρσινόη Β΄ γύρισε στην Αλεξάνδρεια. Την ερωτεύτηκε ο Φαραώ Πτολεµαίος (πατέρας του Ευεργέτη) και τη 
παντρεύτηκε αφού  έδιωξε τη νόµιµη σύζυγο του και µητέρα του Ευεργέτη. Ονοµάστηκε Φιλάδελφος. 
Μετά το θάνατο του Φιλάδελφου έγινε Φαραώ ο Ευεργέτης αφού το παιδί της Αρσινόης Β΄ το είχε σκοτώσει ο 
Κεραυνός ενώ τον αδελφό του Ευεργέτη τον είχαν δολοφονήσει οι στρατιώτες του και την αδελφή του ,την είχε 
παντρέψει  µε τον Αντίοχο.( Αυτή την αδελφή  µε το γιο της δολοφόνησε µετά το θάνατο του Αντιόχου ο 
πρωτότοκος γιος του από τη πρώτη του γυναίκα, αυτή που χώρισε για να παντρευτεί την αδελφή του 
Ευεργέτη.) 

• Η Αρσινόη Α΄ άσχετη προς τους Πτολεµαίους  κόρη του Λυσίµαχου παντρεύτηκε τον αδελφό της Αρσινόης 
Β΄, εποµένως τον πατέρα του Ευεργέτη αυτού δηλαδή που µετά παντρεύτηκε την Β΄. Άρα η Αρσινόη Α΄ ήταν η 
µητέρα του Ευεργέτη. 

• Σωτάδης:  ποιητής από τη Μαρώνεια της Κρήτης 
 
                          
 
 
 
 
 
 

ΣΩΤΑΔΗΣ, ΕΛΛΗΝ ΠΟΙΗΤΗΣ 
 



Ο Σωτάδης, Έλλην ποιητής εκ Θράκης, 
έζησε στην Αλεξάνδρεια επί βασιλείας 

Πτολεµαίου Φιλάδελφου. Έγραφε κιναίδους, 
στίχους σε µέτρο πιο γνωστό ως σωτάδειον. 

Τα ποιήµατά του (αργότερα στη Ρώµη 
οµοφυλόφιλοι άρρενες επιρρεπείς σε όλα 

επήραν τ’ όνοµά τους) ήταν, όπως γράφουν 
τα σεµνά λεξικά των κλασικών γραµµάτων, 

σάτιρες πονηρές µε θέµατα αναίσχυντα. 
Μια µέρα ο βασιλεύς παντρεύτηκε την αδελφούλα του, 

την Αρσινόη των αρχαίων Φαραώ 
πιστά τηρώντας τη συνήθεια, πράγµα 
που ο ποιητής ετόλµησε να σχολιάσει. 

Ο Πτολεµαίος, καίτοι Φιλάδελφος, επρόσταξε 
σε µολυβένιο να τον κλείσουν φέρετρο 

και να τον ρίξουν στη θάλασσα. Αυτό ήταν 
το τέλος του Σωτάδη , Έλληνα 

ποιητή εκ Θράκης που έζησε στην Αλεξάνδρεια 
περί το 300 π.Χ. 

συνθέτοντας σατιρικά ποιήµατα 
τη συνοδεία µιµικής προσήκουσας. 

Ζορζε Ντε Σενα 
Από το βιβλίο  «Συνοµιλώντας µε το Καβάφη» 
«Ποιητές που έχουν εµπνευστεί από τον ποιητή» σελ. 293. εκδόσεις  Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2000  
 

Αναφορές 8ου Κεφαλαίου 
 

• Περίληψη 
 

• Ο Θεόφραστος στο αρωµατοπωλείο .«Ιθάκη» του Καβάφη (Υλικό) 
   Αναφορά στη γλαφυρή περιγραφή του αρωµατοπωλείου 

• Αναφορά στη διαταγή του Πτολεµαίου να κρατούνται τα πρωτότυπα. 
   Μέθοδος απόκτησης των πρωτοτύπων 

• Γιατί επέµενε τόσο ο Ευεργέτης να οριστεί ο Λάγος και όχι ο Μάγας διάδοχος.(Οι αποφάσεις του σχετίζονται 
µε την ιστορία της οικογένειας του όπου γάµοι συµφέροντος κ.λ.π. οδήγησαν σε άσχηµες καταστάσεις) 

• Ιστορία του Δηµήτριου του Φαληρέα 
• Λύκειο _ Αριστοτέλης ( Η βάση του Ευρωπαϊκού πολιτισµού. Ακόµη και σήµερα οι διάφορες επιστήµες 

χρησιµοποιούν όρους του. Κατηγοριοποίησε τους διάφορους τοµείς της γνώσης. Μελέτη του φυσικού 
κόσµου.) 

• Το ιδανικό στην εξουσία 
• Γιατί ο Ερατοσθένης δεν σχολίασε την απόφαση του Ευεργέτη 
• Σχόλιο για τη στάση του Ερατοσθένη µέσα από τη ιστορία 
• Σχόλιο φράσης σελ. 114 

           «Όταν πρέπει να ειπωθεί ….  αυλικούς» 
 
 

• Αριστοτέλης 
Αναζήτηση στην Ελληνική Βικιπαίδεια: http://el.wikipedia.org 
.  
 



Αναφορές 9ου Κεφαλαίου 
 
 

• Περίληψη 
 

• Στόχος βιβλιοθήκης (σελ. 116) 
   Αναφορά στους Γάλλους εγκυκλοπαιδιστές Ντιντερό  18 µ.Χ. 

• Απώλεια από τους πολέµους, πολιτισµικών στοιχείων → βαθύτατος πόνος πνευµατικών ανθρώπων. 
• Διαδικασία απόκτησης βιβλίων ακόµη και αθέµιτη. Σχολιασµός : ο σκοπός αγιάζει τα µέσα; 
• Φιλόσοφοι 

Επικούρειοι 
Κυνικοί               Ελληνιστική εποχή 
Στωικοί 
 
 
Επικούρειοι:Επίκουρος διδάσκει στον κήπο. Όλοι ίσοι. Ο άνθρωπος αποκτά την εµπειρία µέσα από τη 
γνώση της φύσης. Η πνευµατική απόλαυση οδηγεί στην ευτυχία. 
Στωικοί: Ζήνων . Όλα νοµοτελειακά. Ο άνθρωπος πρέπει να συµφιλιώνεται µε τη µοίρα του. Όλα συµβαίνουν 
γιατί πρέπει να συµβούν. Γιατί να θρηνεί λοιπόν κανείς; Όλα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε µέτρο. 
Κυνικοί: Διογένης. Ιδρυτής ο Αντισθένης στην Αθήνα. Η πραγµατική ευτυχία ανεξάρτητη από υλικά αγαθά, 
πολιτική εξουσία και υγεία. Η ευτυχία είναι ακριβώς αυτό, η ανεξαρτησία από τυχαία και παροδικά πράγµατα. 
Άρα µπορούν όλοι να την αποκτήσουν. 
 
 
Ίωνες  →  φυσικοί φιλόσοφοι   Αρχαϊκή εποχή ( 750 – 480 )   
 
Πυθαγόρειοι: Ζούσαν σε κοινότητα και εφάρµοζαν ασκητικούς κανόνες. Αρνούνταν τη συνηθισµένη γήινη 
ζωή. 
 Βιβλίο:« Το Θεώρηµα παπαγάλου », Ντενί Γκετζ, εκδόσεις  Πόλις , Κεφάλαιο 7, σελίδα 130. 
 
Σοφιστές: Δεινοί ρήτορες, άρνηση απόλυτης και αντικειµενικής αλήθειας…. 
 
Ελεάτες: Ξενοφάνης  Κολοφώνιος 6ος  αιώνας 
Ασταθείς και ψευδείς οι πληροφορίες µέσω των αισθήσεων. Η γνώση µέσω της νόησης. Η ουσία αµετάβλητη. 
 
 
 
Πλάτων: 427-347 π.Χ. 
Ίδρυσε την Ακαδηµία από το ιερό του Ακάδηµου που ήταν κοντά. 
Ο πραγµατικός κόσµος είναι ο κόσµος των ιδεών που είναι αιώνιες και άφθαρτες. 
Ο υλικός κόσµος είναι αντανάκλαση του πραγµατικού. 
 
 
 
 
Αριστοτέλης: ( 384 – 322π.Χ.) 
Μαθητής του Πλάτωνα. Αµφισβήτησε το δάσκαλο του. Οι αισθήσεις ουσιαστική πηγή γνώσης  του εξωτερικού 
κόσµου. Οργάνωσε την επιστηµονική έρευνα. 
Ίδρυσε το Λύκειο.  
 
 



 
Λύκειο: Φιλοσοφική σχολή στην Αθήνα που ιδρύθηκε από τον Αριστοτέλη και λειτούργησε για 8 
εκατονταετίες. Το όνοµα του το πήρε από το ναό του Λύκειου  Απόλλωνα  κοντά στον οποίο βρισκόταν 
γυµνάσιο όπου ο Αριστοτέλης δίδασκε στα τελευταία χρόνια της ζωής του (335 – 323 π.Χ.) ( Κάπου κοντά 
στον Εθνικό κήπο). 
 
 
Περιπατητικοί: Οπαδοί του Αριστοτέλη µετά το θάνατο του ως και τα ύστερα ρωµαϊκά χρόνια. Το όνοµα από 
τη συνήθεια του φιλοσόφου να βηµατίζει. 
 
 
 

• Σχολιασµός  σελίδα 126. 
                 Ιστορία Επίκουρου – Κολώτη 
                 Ιστορία Αλέξανδρου – Καλλισθένη 

• Τέχνη επί πληρωµή προς τιµή των Φαραώ. Σχόλιο: τέχνη υποταγµένη στην εξουσία. 
• Ζήνων ο Ελεάτης – Παράδοξα ( Υπερσύνδεση αλλά παράδοξο και από  βιβλίο Β΄ Γυµνασίου) 
• Όρκος Ιπποκράτη 
• Ηρόφιλος.( υλικό βιβλίο «Μηχανική και Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα» Χ. Λαζού, εκδόσεις Αίολος ) 

 
• Ζήνων ο Ελεάτης 

 
http://www.geocities.com/ichor10/zinon.html?200615 
 
 

Αναφορές  10ου Κεφαλαίου 
• Περίληψη 
• Σεισµός  στη Ρόδο επί Πτολεµαίου Ευεργέτη άρα χρονολογία 220π.Χ. 
• Κολοσσός Ρόδου  (Σκαναρισµένο υλικό- « Μηχανική και τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα»/ Χρήστος Λαζός/ 

εκδόσεις Αίολος ) 
• Τα  επτά θαύµατα του κόσµου 
• Περιγραφική ικανότητα Γκετζ 
• Φάρος  (Σκαναρισµένο υλικό- «Μηχανική και τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα»/ Χρήστος Λαζός/ εκδόσεις 

Αίολος ) 
• Τα τρία άλυτα προβλήµατα της αρχαιότητας ( Τριχοτόµηση γωνίας – Διπλασιασµός του κύβου – 

Τετραγωνισµός του κύκλου) 
• Μέση ανάλογος - Μηχανική λύση Ερατοσθένη - Μεσολάβος 
• Μουσείο – Κήπος – Βοτανικός και Ζωολογικός  
• Ανατοµία σε ζωντανό άνθρωπο-Σχολιασµός 

 
 

Αναφορές 11ου Κεφαλαίου  
 

• Περίληψη 
• Πρώτοι αριθµοί – Το κόσκινο του Ερατοσθένη ( υπερσύνδεση) 
• Ρόλος της Βιβλιοθήκης – Προτεραιότητα και δυνατότητα του γραπτού λόγου έναντι του προφορικού – Ο 

δηµιουργός θνητός, το έργο αθάνατο θεµέλιο για τις επερχόµενες γενιές 
• Σελ. 168  Φόβοι Ερατοσθένη - Μέσα πυρόσβεσης 

Προοικονοµία  σχετικά µε την κατάληξη της βιβλιοθήκης   
α) επί Ιουλίου Καίσαρα  47 π.Χ. 
β) επί Θεοδοσίου  301 µ.Χ. 



γ) από Άραβες   7ος – 8ος αιώνας 
Σύνδεση µε σηµερινές καταστροφές πολιτισµικών στοιχείων Ιράκ –Αφγανιστάν. Συζήτηση. 

• Μούσες  
Καλλιόπη → Επική  
Μελποµένη → Τραγωδία 
Θάλεια → Κωµωδία 
Πολύµνια → Διήγηση Μιµική τέχνη 
Ερατώ → Λυρική ποίηση 
Κλειώ → Ιστορία  
Ευτέρπη → Αυλός Αυλητική τέχνη 
Τερψιχόρη → Χορός  Χορική ποίηση 
Ουρανία → Αστρονοµία 

• Κλεοµένης 
Βασιλιάς της Σπάρτης. Στράφηκε κατά της Αχαϊκής Συµπολιτείας. Ο Άρατος, αρχηγός της , ζήτησε τη βοήθεια 
των Μακεδόνων. Μαζί τον νίκησαν και ο Κλεοµένης κατέφυγε στην αυλή των Πτολεµαίων, ο δε Άρατος 
δολοφονήθηκε. 

• Χάρτης Ερατοσθένη – Παλιότεροι χάρτες  Αρισταγόρα , Εκαταίου Μιλήσιου, Ευδόξου, Δικαίαρχου 
Μεσσήνιου. 

• Σελ. 175  
Σχολιασµός των λόγων του Ευεργέτη « Ανέθεσα στον Ερατοσθένη να υπολογίσει το µέγεθος της γης. 
Παρακαλώ η υπόθεση να µη δώσει λαβή για ζηλοφθονίες» 

• Λάγος – χαρακτηρισµός 
• Θάνατος Ευεργέτη – Τραγική ειρωνεία πριν µάθει πως ο Ερατοσθένης θα µέτραγε τη γη. 
• Ψυχογραφία Βερενίκης.  

 
 

• Πώς ο Ερατοσθένης µέτρησε την ακτίνα της Γης? 
 
http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=46 
 

• Το κόσκινο του Ερατοσθένη 
 
http://www.tem.uoc.gr/~lourakis/EM091/em091_ask1.html 
 
 

Αναφορές 12ου κεφαλαίου 
 
 

• Περίληψη  
 

• Στέψη Λάγου .  Πτολεµαίος Φιλοπάτωρ. Δύο στρατόπεδα : Βερενίκη, Μάγος, Αρσινόη – Σωσίβιος, 
Αγαθόκλεια, Αγαθοκλής 
 

• Ήθος αυτών που  περιτριγυρίζουν το Λάγο στην εξουσία. Εφιαλτικές µορφές χωρίς κανένα ηθικό 
φραγµό. 
 

• Παρουσίαση της µέτρησης, άθροισµα γωνιών τριγώνου, εντός εναλλάξ γωνίες, η επίκεντρη  γωνία  
 

• Σχολιασµός της φράσης του Ευκλείδη προς τον Σωτήρα « Δεν υπάρχει Βασιλική οδός  προς τη 
Γεωµετρία ». 

• Περιγραφική ικανότητα Γκετζ. Εδέσµατα της εποχής. 



• Κίνητρα Σωσίβιου  
• Βηµατιστές – Βήτων - Προπόνηση 

 
 

Αναφορές  13ου κεφαλαίου 
 
 

• Περίληψη 
• Τατουάζ στον Οβολό – Η απόλυτη εξουσία πάνω σε κάθε υπήκοο. Ο εξευτελισµός της ανθρώπινης 

ύπαρξης Σχολιασµός. 
• Αντίθεση: Από µια µεριά το πνεύµα ο Ερατοσθένης και από την άλλη η δύναµη και η εξουσία . 
• Ενδεικτικές σκηνές της σήψης και έκλυσης των ηθών. 
• Αποµυθοποίηση του Φιλοπάτορα  και καθενός που χωρίς ήθος και πνεύµα διαθέτουν δύναµη και 

εξουσία. 
• Η αδυναµία του Λάγου στην παρέα του και πως τον οδήγησε  να χάσει την εξουσία. 

 
 

Αναφορές  14ου  Κεφαλαίου 
 

• Περίληψη 
• Σελ.214 : αναφορά στη σχολαστική δουλειά που γινόταν στη βιβλιοθήκη. Με τον τρόπο αυτό και µε 

αυτήν την µορφή έφθασαν σε µας  καταγεγραµµένα και σχολιασµένα τα κείµενα. Άξιο λόγου είναι ότι η τελική 
επιλογή ήταν αποκλειστική ευθύνη του υπεύθυνου. 

• Προβληµατισµός του Νίκιππου σχετικά µε την ποίηση. Ποτέ η εµµονή στη µορφή δεν πρέπει να είναι 
σε βάρος του περιεχοµένου γιατί τότε ευτελίζεται. 

• Ιδιαίτερη µνεία στην απουσία γυναικών από την βιβλιοθήκη . 
• Βιβλιοθήκη του Σεράπειου. Σέραπης ή  Σάραπης θεός που δηµιουργήθηκε από τους Πτολεµαίους για 

λόγους πολιτικής σκοπιµότητας. Ήταν παρόµοιος µε το θεό Πλούτωνα αλλά πιο φιλικός. 
• Αναφορά στη διαδικασία αποκατάστασης των φθαρµένων χειρογράφων. Ο τρόπος καταγραφής της 

διαδικασίας από τον Γκετζ µας δίνει να καταλάβουµε το σεβασµό των πνευµατικών ανθρώπων µπροστά σ’ 
αυτήν την τεράστια προσπάθεια διάσωσης των επιτευγµάτων του ανθρώπινου πνεύµατος. 

• Ηµερολόγιο µε βάση τις πληµµύρες του Νείλου. Όλη η ζωή της Αιγύπτου  καθοριζόταν από το Νείλο 
και τις πληµµύρες του. Χωρίς αυτές τίποτα δεν µπορούσε να γίνει. Χαπί το όνοµα του πλοίου ,έτσι ονόµαζαν 
και την θεοποιηµένη πληµµύρα .(Ιστορία Α’ Λυκείου παράθεµα 1 σελ.21 ) ( Φωτογραφία) 

• Αναφορά βέβαια πρέπει να γίνει και στον Φιλοπάτορα. Παρά τον διεφθαρµένο χαρακτήρα του και την 
έκλυτη ζωή του θα πρέπει να  αναγνωρίσουµε ότι  χωρίς τη δική του βοήθεια και στήριξη ο Ερατοσθένης δε θα 
κατάφερνε τίποτα. 

• Με τον Ρεχµιρέ και τις αφηγήσεις του ο Γκετζ εισάγει στο βιβλίο και πολλά στοιχεία για τον 
Αιγυπτιακό πολιτισµό. Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται η συνένωση δύο εκπληκτικών πολιτισµών της αρχαιότητας 
,του Ελληνικού και του Αιγυπτιακού 

• Είναι πράγµατι εντυπωσιακό πως πάρθηκε η απόφαση για να χτιστεί ναός προς τιµή του Όµηρου, 
σαν αντίδοτο στην ανία του Φιλοπάτορα! 

• Από εδώ και πέρα έχουµε την εκκίνηση. Η µέτρηση της γης αρχίζει! 
 

• Νείλος 
 
http://www.boutrostours.gr/package-tours/travel-to-egypt/sightseeing-nile-river-gr.html 
 

Αναφορές 15ου Κεφαλαίου 
 

• Περίληψη 



 
• Σηθ : θεός της Αιγύπτου. Ονοµαζόταν αλλιώς και Σετ. Ήταν αδελφός του Όσιρη τον οποίο σκότωσε 

και τεµάχισε. Ήταν θεός κακοποιός που πιθανόν συµβόλιζε την έρηµο. 
• Κρόνος : Τιτάνας γιος του Ουρανού και της Γαίας .Ο Ουρανός φοβόταν µήπως κάποιο από τα παιδιά 

του τον σκοτώσει και τα έστελνε στα έγκατα της γης. Η  Γαία  έπεισε τον Κρόνο που ήταν το τελευταίο παιδί να 
ευνουχίσει τον Ουρανό µε αποτέλεσµα να γίνει ο υπέρτατος θεός. 

• Πάπυρος :µε γλαφυρό τρόπο ο Γκετζ καταφέρνει , αφ’ ενός να µας δώσει πολλές πληροφορίες για το 
φυτό, την επεξεργασία του και τις πολλαπλές χρήσεις του, αφ’ ετέρου µας δίνει να καταλάβουµε τη µεγάλη 
σηµασία του για τους  Αιγυπτίους. Ένα ακόµα δώρο του Νείλου. (Σκαναρισµένο υλικό) 

• Από τις πληροφορίες που µας δίνει ο Γκετζ για τη µέτρηση των ορίων των αγρών αντιλαµβανόµαστε 
πως αναπτύχθηκε η γεωµετρία στους αρχαίους Αιγυπτίους 

            Σχόλιο :η προσπάθεια  του ανθρώπου να αντιµετωπίσει µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες που προέκυπταν 
σε συνδυασµό µε την επινοητικότητα του οδήγησαν σταδιακά στην εξέλιξη του και στην ανάπτυξη πολιτισµού. 

• Μέσα από την ιστορία µε τον Αναξανδρίδα της Σπάρτης δεν µπορεί να µην κάνει κανείς σκέψεις που 
αφορούν στη διαφορετική  νοοτροπία που υπήρχε στην Ελλάδα σε σχέση µε την Αίγυπτο αλλά και το πώς οι 
Πτολεµαίοι λειτουργούσαν πια, παρά την καταγωγή τους , σαν γνήσιοι Φαραώ. 

• Πυθαγόρας. Μυστήρια αριθµών – Αριθµητική. 
• Εύδοξος ο Κνίδιος. Αστρονοµία ( υπερσύνδεση- υλικό) 
• Θαλής :ο πρώτος στοχαστής όπως τον αναφέρει ο Γκετζ . Ένας από τους επτά σοφούς της 

αρχαιότητας(640 π.χ-546π.χ). Πίστευε ως αρχή του κόσµου το νερό. Θεωρείται πατέρας των επιστηµών και 
µάλιστα των µαθηµατικών ,αφού σ’ αυτόν οφείλεται το θεµελιώδες γνώρισµα τους :η απόδειξη. Το «γνώθι σ’ 
αυτόν » αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αποφθέγµατα του. ( υπερσύνδεση- υλικό) 

• Περδίκκας :στρατηγός του Μ. Αλεξάνδρου , βρέθηκε αντιµέτωπος µετά το θάνατο του στρατηλάτη µε 
τον Αντίπατρο ,τον Κρατερό και τον Πτολεµαίο .Πέθανε µε τον τρόπο που περιγράφει ο Γκετζ µετά από την 
ήττα του από τον Πτολεµαίο στον Νείλο. 

• Ταξιδιωτικές αφηγήσεις . Εξερευνητές –Θαλασσοπόροι: Άννων, Ευθυµένης, Πατροκλής, Φίλων, 
Νέαρχος, Πυθέας. ( υπερσύνδεση- υλικό) 

• Η δηµιουργία του κόσµου, όπως την αφηγείται ο Ρεχµιρέ όλο ποίηση ,όπως άλλωστε όλοι οι µύθοι 
που αναφέρονται στο πως φτιάχτηκε ο κόσµος.  

• Ευκλείδης.«Στοιχεία» - Απόδειξη – Αιτήµατα ( υπερσύνδεση- υλικό) 
• Πυραµίδες. Κόλουρη πυραµίδα. Στοιχεία. Όγκος πυραµίδας. Πάπυροι Μόσχας- Ριντ. ( Φωτογραφία ) 

Σελ. 231 «Το θεώρηµα του παπαγάλου» Ντενί Γκετζ,, εκδόσεις  Πόλις (Υλικό) 
• Σεϊκέτ  -  Τριγωνοµετρικοί αριθµοί 
• ΕΥΔΟΞΟΣ ο ΚΝΙΔΙΟΣ 

http://users.flo.sch.gr/nikpol/math1/arxaioi/4.htm  
• ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ 

http://www.telemath.gr/mathematical_ancient_times/ancient_greek_mathematicians/thales_milesios.ph
p 

• ΕΥΚΛΕΊΔΗΣ 
http://www.mathsforyou.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=296 

• ΠΥΘΕΑΣ - ΕΥΘΥΜΕΝΗΣ 
http://ta-nea.dolnet.gr/print_article.php?e=A&f=17925&m=P27&aa=1 

• Πάπυρος Ριντ 
http://www.bmimages.com/index.asp 
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Αναφορές 16ου Κεφαλαίου 

 
• Περίληψη 



• Χέοψ: 27ος αιώνας π.Χ. Σ’ αυτόν ανήκει η µεγαλύτερη από τις πυραµίδες. Χαρακτηρίστηκε ως 
δεσπότης που δηµιούργησε πολλές συµφορές στο λαό και τον ανάγκαζε να δουλεύει για λογαριασµό του. 

• Χεφρήνος: Γιος του Χέοπα και συνεχιστής της δεσποτικής πολιτικής του. Η πυραµίδα του στη Γκίζα 
δεύτερη από άποψη µεγέθους και ύψους (143,5µ.) συνδεόταν µε έναν καλυµµένο διάδροµο µε το γρανιτένιο 
ναό στην κοιλάδα όπου βρέθηκαν δύο αγάλµατα του. 

• Πυραµίδες (Σκαναρισµένο υλικό από  
Γαιόραµα:  Τεύχος 33ο , Σεπτέµβριος – Οκτώβριος 1999, Σελ. 5 
Αποκόµµατα εφηµερίδων «ΤΑ ΝΕΑ») ( υπερσύνδεση) 

• Επιλογή σχήµατος πυραµίδας 
1. Εξήγηση επιστήµονα  – Άτοπο απαγωγή. Κόλουρη πυραµίδα. 
2. Εξήγηση θρησκευτική – Διευκόλυνση της ψυχής των Φαραώ να ενωθεί µε τον πατέρα τους 

Θεό Ρα. 
Σχόλιο: Πάντα τα αιγυπτιακά µνηµεία αφ’ ενός λόγω των αχανών επιφανειών γης αλλά και λόγω της ανάγκης 
των ηγεµόνων να επιβληθούν µέσω των έργων τους  ήταν µεγάλα σε όγκο. 
Σχόλιο: Ο άνθρωπος µπροστά σε τόσο µεγάλα έργα νιώθει αφ’ ενός µεν αδύναµος αλλά και παράλληλα 
«σπουδαίος» αφού ο ίδιος είναι ο δηµιουργός τους.  

• Ο µύθος της πυραµίδας του Μυκερίνου:  «ο τάφος της κυρίας της αυλής» θυµίζει το παραµύθι 
«Σταχτοπούτα». 

• Σφίγγα:Σώµα λιονταριού,  κεφάλι ανθρώπου συνήθως Φαραώ ή ιερού ζώου. Η Σφίγγα της Γκίζας 
θεωρείται το αρχαιότερο γλυπτό του κόσµου (20 m  ύψος και  57m µήκος. Την ίδια µορφή συναντάµε στο µύθο 
του Οιδίποδα µε το αίνιγµα.(Φωτογραφία - Υλικό ) 

• Ώρος : γιος του Όσιρη και της Ίσιδος ήταν αυτός που σκότωσε τον Σεθ όταν διαµέλισε τον πατέρα του 
Όσιρη. Τον παρίσταναν µε µορφή πουλιού και είχε στα µάτια του τον Ήλιο και τη Σελήνη. Απεικόνιζε τον 
ουρανό. 

• Διάδοση της Ελληνικής γλώσσας µέσω Μ. Αλεξάνδρου. 
• Αιγυπτιακά κείµενα – Ιστορικά – µύθοι- Μανέθων: Αιγύπτιος ιστορικός του 3ου π.Χ. αιώνα .Ο πρώτος 

που χώρισε τους βασιλείς της Αιγύπτου πριν το Μ. Αλέξανδρο σε τριάντα δυναστείες. 
• Σχολιασµός των λόγων του Ερατοσθένη « Δε διορθώνεις έναν ποιητή, οφείλεις όµως να διορθώσεις  

έναν ιστορικό ή ένα γεωγράφο» 
• Πυραµίδες 

 
http://www.rom.gr/rom08/egypt1.htm#3E 
  
 

Αναφορές 17ου Κεφαλαίου 
 

• Περίληψη 
• Ραµσής Β΄: Σηµαντικός Φαραώ στα τέλη 14ου ως τα µέσα  του 13ου αιώνα π.Χ.. στη διάρκεια της βασιλείας του 

η Αίγυπτος απέκτησε µεγάλη ισχύ . Κατασκεύασε πολλά και κολοσσιαία µνηµεία . Οι πόλεµοι,  οι µεγάλες 
δαπάνες τόσο για την οικοδόµηση όσο και για τη συντήρηση των ναών εξαθλίωσαν το λαό. (Φωτογραφία ) 

• Σίσυφος: Μυθικός βασιλιάς, τοποθετείται κάπου στη Κόρινθο, 
 γιος του Αιόλου και της Εναρέτης . Ήταν πολύ πανούργος , δόλιος και άπληστος, τουλάχιστον έτσι τον 
παρουσιάζουν για να δικαιολογήσουν την τιµωρία του. Μετά τον θάνατο του καταδικάστηκε να κυλά µε το 
κεφάλι και τα χέρια µια µεγάλη πέτρα σερ µια ανηφόρα. Μόλις πλησίαζε στη κορυφή η πέτρα κατρακυλούσε 
και ο Σίσυφος ήταν αναγκασµένος να αρχίσει από την αρχή. Ο µύθος συνδέει την πανουργία του Οδυσσέα  
µε το Σίσυφο, αφού πολλοί θεωρούν τον Οδυσσέα καρπό µιας ερωτικής συνεύρεσης  της Αντίκλειας µητέρας 
του Οδυσσέα µε το Σίσυφο.  Όποιος φιλόδοξος επιχειρεί ακατόρθωτα έργα παροµοιάζεται µε το Σίσυφο και τη 
πέτρα του. 

• Τριγωνοµετρικοί πίνακες – Διόπτρα του Ήρωνα (υπερσύνδεση ) 
• Ηλιούπολη – Ερµούπολη: Οι δύο πόλεις µε τις µεγαλύτερες αιγυπτιακές  βιβλιοθήκες. Η πρώτη συνδεδεµένη 

µε τη γη, η δεύτερη µε το νερό. Πανταχού παρών ο ήλιος. 



• Σχόλιο για την ιστορία µε τους γιους του αρχιτέκτονα του Ραµσή : Ο Θεόφραστος την γνώριζε από τον 
Ηρόδοτο . Στο β΄ βιβλίο του «Ευτέρπη» έπ’ ευκαιρία της εισβολής του Καµβύση γιου του Κύρου στην Αίγυπτο 
στην §182 µιλά για τη χώρα , την ιστορία και ότι άλλο την αφορά. 

• Αναφορά στην «κατάρα των Φαραώ».( Σκαναρισµένο υλικό εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 4-5 Οκτωβρίου 2003) 
• Σύληση τάφων -  συστήµατα προφύλαξης. (Σκαναρισµένο υλικό εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 2002) 
• Διόπτρα του Ήρωνα                                                                                     

http://www.tmth.edu.gr/el/expo/ancient_greek_technology.html 
 
 
 

Αναφορές 18ου Κεφαλαίου 
 

 
• Περίληψη 
•  Τεχνική  επιβράδυνσης του Γκετζ αλλά και  περίτεχνη πλοκή  που αυξάνει την αγωνία των αναγνωστών. 

Περιγραφική ικανότητα. Γλαφυρή και παραστατική. 
• Ήθος ηρώων : όλοι γενναίοι  όλοι µάχονται εκτός από τον Ρενσί .Απλός , λαϊκός άνθρωπος, φοβισµένος .( 

θα µπορούσαµε εδώ να πούµε ότι ,τηρουµένων βέβαια των αναλογιών, ο Γκετζ ακολουθεί τη τεχνική του 
Σοφοκλή στη σκιαγράφηση του ήθους των δευτερευόντων χαρακτήρων ώστε να φανεί η διαφορά τους από 
τους πρωταγωνιστές . Παράλληλα  αποφορτίζει την γεµάτη ένταση ατµόσφαιρα.) 

• Αποκατάσταση ηθική του Τούσι. Σκοτώθηκε για να σώσει τον Ερατοσθένη.  
• Αναφορά στις προηγµένες για την εποχή ιατρικές γνώσεις του Πατρέα.. Μηχάνηµα για ανάταξη. 
• Σχόλιο για τον εξαιρετικό τρόπο που ο λογοτέχνης µας δίνει την αγωνία του Ερατοσθένη ( µέσω του ονείρου 

του) για την ολοκλήρωση της µέτρησης της γης. 
• Ηρόφιλος: Πατέρας της ανατοµικής ιατρικής (270 π.Χ. ) από τη Χαλκηδόνα. Ήταν ο πρώτος που έκανε 

δηµόσιες ανατοµίες σε ανθρώπινα πτώµατα. Έγραψε ένα βιβλίο τα «Ανατοµικά» που χάθηκε, όπου 
κατέγραφε όλες τις ανακαλύψεις του. Χρησιµοποιούσε εργαλεία δικής του επινόησης. 

• Σχόλιο. Ηθικά διλήµµατα Ρεχµιρέ ως Αιγυπτίου. Ήταν σε θέση να διακρίνει το λόγο της επίθεσης. Οι 
επιτιθέµενοι   ήταν επαναστάτες, όχι κακοποιοί.  

• Σχόλιο. Η αποτέφρωση του Τούσι σε σχέση µε τις δοξασίες των Αιγυπτίων. Ταρίχευση. (Σκαναρισµένο 
υλικό :εικόνες ταρίχευσης , µούµιες ,νεκρικές ποµπές ) 
   (Εκτενώς κεφ. 19 ) 

• Σχόλιο. Όλα ρευστά. Πόσο σχετικές ήταν η εµπιστοσύνη και η αµοιβαία εκτίµηση σε αυλές όπως των 
Πτολεµαίων όπου οι συνοµωσίες και οι ίντριγκες ήταν καθηµερινό φαινόµενο. 

• Ο Σωσίβιος δεν τιµωρείται από τον Φιλοπάτορα. 
• Επίπληξη Σωσίβιου από Βερενίκη. Κίνδυνος για τη βασίλισσα . Προοικονοµία. 

 
 

Αναφορές 19ου Κεφαλαίου 
 
 

• Περίληψη 
• Σχόλιο : Ο Ερατοσθένης αναζητά την επιστηµονική αλήθεια – Ο Θεόφραστος  αναζητά το υλικό που θα 

προσθέσει τη ποίηση και τη µαγεία του λόγου. 
« Στην αλήθεια της γνώσης σου πρόσθεσε τη µυθική διάσταση του ποιητή, κι η µέτρησή σου θα γίνει 
µια ιστορία τόσο όµορφη, που θα συνεχίζουν να την αφηγούνται αιώνες ολόκληρους. Μόνη η αλήθεια 

δεν αρκεί. Κι είναι καλύτερα έτσι.» 
•  «Βοεικόν Πρόβληµα» (Υλικό) (Υπερσύνδεση) 

• Σχόλιο : Ο Βήτωνας  όταν κατάλαβε πως λειτουργεί η συσκευή του  Πατρέα ήταν πιο πρόθυµος και 
συνεργάσιµος. Όποιος  αντιλαµβάνεται, συµµετέχει πιο ενεργά αλλιώς θεωρεί τον εαυτό του απλό µέσο. 

• Αρχιµήδης  (Υπερσύνδεση) (Υλικό ) 



      Μάχη των Συρακουσών . «Το θεώρηµα του παπαγάλου» Ντενί Γκετζ , σελ.215 
Πείραµα Σακκά από «Μηχανική και τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα» Χ. Λαζού  ,   εκδόσεις Αίολος 

•    Παλίµψηστον. Επιστολή  Αρχιµήδη «Περί των µηχανικών θεωρηµάτων προς  Ερατοσθένη               έφοδο» 
(Υπερσύνδεση)  (Υλικό) 

• Κτησίβιος :285 π.Χ.- 222 π.Χ. (Υλικό- Υδραυλικό ρολόι) (Υπερσύνδεση) 
• Ακενατών . Σχόλιο για την προσπάθεια του που απέτυχε λόγω της αντίδρασης του Ιερατείου .Αναφορά στον 

Αλέξανδρο: Στην Αίγυπτο το 332 π.Χ.  ο Αλέξανδρος γίνεται δεκτός ως ελευθερωτής (γιατί ήταν αυτός  που 
τους απάλλαξε οριστικά από τους Πέρσες). Ανακηρύσσεται Φαραώ γιος δηλαδή του Άµµωνα-Ρα  από το 
ιερατείο της Μέµφιδος. 

• Σχόλιο: Μέσα από τα διλήµµατα και τις αµφιβολίες του Ρεχµιρέ, ο  Γκετζ παρουσιάζει την πιο πρόσφατη 
ιστορία της Αιγύπτου, από τον Αλέξανδρο και µετά, µας δίνει ιστορικά στοιχεία  καθώς και πως εισπράττει 
ένας Αιγύπτιος τη κατάσταση που έχει διαµορφωθεί. Σε θέσεις κλειδιά οι Έλληνες και στις άλλες οι ντόπιοι. 
Έτσι µπορεί να καταλάβει τι συµβαίνει στις ψυχές των επαναστατηµένων όπως αυτοί που επιτέθηκαν στην 
αποστολή και διχάζεται. . Τι συµβαίνει λοιπόν όταν χρειάζεται ο Ρεχµιρέ να διαλέξει; Από τα πιο ενδιαφέροντα 
µέρη του βιβλίου. 

• Ιστορία Όσιρη. 
       3 εποχές:  Σπορά – ο διασκορπισµός των µελών του- Άνοιξη 
                        Βλάστηση – η ανάστασή του                    - Καλοκαίρι 
                        Θερισµός – ο θάνατος του                        - Φθινόπωρο 

• Ώρος: Γιος του Όσιρη και της  Ίσιδος που τυφλώνεται από το Σηθ. Το αριστερό του µάτι – έκλειψη σελήνης . 
Το δεξί του µάτι – έκλειψη ηλίου. Αρχικά παρουσιάζεται µε µορφή πουλιού (γεράκι). Έκοψε από το Σηθ τους 
όρχεις. Ο Σηθ τεµάχισε το µάτι του Ώρου σε τµήµατα που τα µεγέθη τους αποτελούν διαδοχικούς αριθµούς 
Γεωµετρικής προόδου µε λόγο ½. Ο Θωθ αποκατέστησε και τους δυο, αλλά από το µάτι του Ώρου έλειπε το 
1/64.  
 

• Αρχιµήδης 
http://users.forthnet.gr/ath/deleps/Unknown_Hellenic_History/Arximhdhs.html 
http://www.telemath.gr/mathematical_ancient_times/ancient_greek_mathematicians/archimedes_syrakoysios.p
hp 
http://www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?oid=125809 
http://www.math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/contents.html 
 

• Παλίµψηστον 
 
http://clubs.pathfinder.gr/___ELLAS___/454002 
 

• Υδραυλικό ρολόι του Κτησίβιου  
Αντλία Κτησίβιου 
http://www.tmth.edu.gr/el/expo/ancient_greek_technology.html 
 

• «Βοεικόν πρόβληµα» 
 
http://club.telepolis.com/grmath/arxiaia_keimena_2.htm 
 
 

Αναφορές 20ου Κεφαλαίου 
 
 

• Περίληψη 
• Προώθηση µύθου. Η δολοφονία Του Μάγα δροµολογεί τα εξής στοιχεία 
1. Μ’ ένα τέχνασµα τροποποιεί  τη µέθοδο µέτρησης του Ερατοσθένη 



2. Διαγραφή ήθους Βερενίκης, Λάγου, Αρσινόης, Ερατοσθένη. 
• Σχόλιο: Περιγραφή Λάγου  ως συντετριµµένου  χωρίς τίποτα όµως στη συµπεριφορά 

του να επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισµό. 
• Σχόλιο: Βερενίκη. Η µάνα που χάνει το παιδί της , αρχικά χωρίς αντίδραση, έπειτα 

µια παράλογη αντίδραση (ανεβαίνει στο Φάρο σαν να θέλει να είναι πιο κοντά στον ουρανό) , κλαίει στον 
Ερατοσθένη, στη κηδεία αγέρωχη κρύβει τον πόνο της. Έχει επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει η ίδια και η 
Αρσινόη. 

• Σχόλιο: Αρσινόη. Αντίδραση όπως αναµενόταν , κρύβεται. Πόνος και ανασφάλεια για 
τη τύχη της. 

• Σχόλιο: Ερατοσθένης. Δεν φαίνεται πουθενά η θλίψη του για το µαθητή του που 
άλλωστε ήταν παιδί ακόµη. Προσηλωµένος στη µέτρηση. Πρώτα επιστήµονας και µετά άνθρωπος;  

3. Κάνει την αγωνία του αναγνώστη να κορυφώνεται τόσο για τη Βερενίκη όσο και για την 
Αρσινόη 

• Αυλοκόλακες 
• Σάρισα  (Υλικό) (Υπερσύνδεση) 

                                                                               Ευεργέτης        
• Λογοτεχνική σύµπτωση. Αµαξάς  

                                                            
                                                                              Βερενίκη 
 
 

• Μακεδονική φάλαγγα - Σάρισα 
http://www.rom.gr/cdrom/pezeteroi.htm          
 
 

Αναφορές 21ου Κεφαλαίου 
 
 

• Περίληψη 
• Η Αρσινόη στο πλοίο. Λόγοι. 
• Επιστροφή του Ρεχµιρέ. Η αγάπη και η λαχτάρα του να διασωθεί ο Αιγυπτιακός πολιτισµός. 
• Σχολαστικισµός του Ερατοσθένη µε τη διαφορά των βηµάτων που αντιλαµβάνεται και ο ίδιος. Σολοµώντεια 

λύση. 
• Η συνάντηση µιας ιδιαίτερης τοποθεσίας µε µια ιδιαίτερη χρονική στιγµή. Μια γωνία αρκεί. Η µέτρηση 

γίνεται µια όµορφη ιστορία. 
• Ανθρώπινη πλευρά  του Ερατοσθένη. (από την αναφορά στη φίλη του Θεόφραστου). 
• Γλαφυρές εικόνες από τη καθηµερινή ζωή στην περιοχή. 
• Γραφέας. Πληροφορίες → Παράθεµα 5 από «Ιστορία του Αρχαίου Κόσµου» Α΄ Λυκείου σελ.29 
• Οβολός. Επικοινωνία µε Αρσινόη   

 
 
 
 

Αναφορές 22ου Κεφαλαίου 
 
 

• Περίληψη 
• Νοσηρή ατµόσφαιρα στο παλάτι 
1. Σχέσεις Φιλοπάτορα Βερενίκης 
2. Διακυβέρνηση Φιλοπάτορα, όργια κ.λ.π. 
• Φροντίδα αιγυπτιακών ναών - ανάγκη καλών σχέσεων µε ιερείς. 



• Αιµοµιξίες. Ποτέ γυναίκες – σχέση µε κοινωνική διάρθρωση. Σχολιασµός. 
• Σχολιασµός. Ιστορία της Στρατονίκης. Αρσινόη: « Τη ρώτησε άραγε κανείς ποιόν ήθελε;». Θέση γυναίκας. 
• Η εικόνα του καπηλειού . «Μες την υπόγεια την ταβέρνα» Βάρναλης. 

 
 
  Αναφορές 23ου Κεφαλαίου 

 
 

• Περίληψη 
• Διαδικασία στους αγώνες ποίησης. Σθεναρή η αντίδραση του Αριστοφάνη, του µόνου γνώστη. 
• Το αιγυπτιακό σύστηµα αρίθµησης. σελ.415 
• Κοιλάδα Νάτρου. 
• Ιστορία δηµιουργίας πρώτου ανθρώπου. 
• Φιλοσοφικό θέµα που απασχόλησε πολλούς : ο λόγος                                                                                                    

Στον «Πρωταγόρα» ο Πρωταγόρας και οι άλλοι σοφιστές πιστεύουν στη «θέσει» δηµιουργία που διαφέρει 
από τη θεοκρατική παράδοση που παραδεχόταν ότι η γλώσσα δόθηκε «φύσει» στους ανθρώπους. 
Η θεοκρατική αντίληψη λάθος. Αν πάµε πίσω η γλώσσα φτωχή. Ο άνθρωπος πήρε από το Θεό την ανάγκη της 
γλώσσας  και προικισµένος µε τα κατάλληλα εφόδια, έπλασε και εξέλιξε τη γλώσσα. Αιτία η συµβίωση και η 
ανάγκη να µεταβιβάσει στους άλλους τις σκέψεις του. 
 

• Δύναµη γλώσσας. 
α – καινα,   α στερητικό και καίνω. Το µέτρο που αποµάκρυνε το φονικό αφού µετρούσε την έκταση. 
  
 

Αναφορές 24ου Κεφαλαίου 
 

• Περίληψη 
• Οι τεχνίτες εικονογραφούν τους τοίχους του ναού ( Σκαναρισµένο υλικό - φωτογραφίες ) 

 
• Αιγυπτιακό ηµερολόγιο : προβλήµατα , απόφαση συνόδου ,µη εφαρµογή, ανάγκη δηµιουργίας ενός 

µύθου ( σελίδα 429). «Χρειάζεται χρόνος για να αλλάξει ο χρόνος.» 
 

• Άφιξη στη Συήνη →µε γλαφυρό τρόπο οι αντιδράσεις όλων αυτών που συµµετείχαν στην αποστολή. 
Η αποστολή ,ο κοινός στόχος ,το όραµα ,έχει πια συνδέσει αυτούς τους ανόµοιους µεταξύ τους ανθρώπους 
 

• Νήσος Ελεφαντίνη. (Φωτογραφία)  
 

• Το πηγάδι της Συήνης →  ο τελικός προορισµός , η δικαίωση των κόπων όλων και κυρίως του 
Ερατοσθένη .Αυτή η µέρα θα ήταν η δική του µέρα» (σελίδα 438) και ο υπολογισµός . ( Υλικό φωτογραφία ) 
 

• Κορύφωση  της αγωνίας. Η µεγάλη στιγµή πλησιάζει. Ο Γκετζ  µας µεταφέρει από τον ένα χώρο 
στον άλλο µε µικρές παραγράφους για να παρακολουθούµε τις αντιδράσεις των ηρώων µας.  
 

•  Η µέτρηση της γωνίας. Μήκος σκιάς προς  µήκος γνώµονα, εφω.  
 

 
Αναφορές 25ου Κεφαλαίου 

 
• Περίληψη 

 



o ήθος Φιλοπάτορα → κυνικός, χωρίς ηθικές αξίες. Αναφέρει µε απόλυτα ειρωνικό τρόπο, έτσι ώστε 
να τις εξευτελίσει ,όλες τις αρχές που του είχε διδάξει ο Ερατοσθένης. 
 

o Η χαλαρή ατµόσφαιρα στο Χαπί κάνει πιο τραγικά τα όσα συµβαίνουν πίσω στην Αλεξάνδρεια . 
 

o Σχόλια για τη συνάντηση της ετοιµοθάνατης Βερενίκης και του Φιλοπάτορα Έστω και την τελευταία 
στιγµή το χάσµα µεταξύ τους γεφυρώνεται ,. Η Βερενίκη έχει πια µπροστά της όχι το Φαραώ αλλά το Λάγο ,το 
γιο της και εκείνος τη µάνα που υπεραγαπά και της το αποκαλύπτει λίγο πριν το τέλος. 
 

o Σύγκρουση Ερατοσθένη- Φιλοπάτορα στη διάρκεια της οποίας ακούγονται πολλές αλήθειες και από 
τους δύο .Σχόλια. 
 

o Η γωνία ω µε εφω=1/8  είναι 7,2° , άρα 7,2/360 της περιµέτρου …  
 

o Σχόλιο. Επιφάνεια σφαίρας.  Ο κατοικηµένος κόσµος το 1/7; Ποιος ξέρει;  
 

o Αποτέλεσµα µέτρησης: η περίµετρος της γης είναι 250.000 στάδια  
 
 

Αναφορές 26ου Κεφαλαίου 
 

• Περίληψη 
• Σχολιασµός των λόγων του Θεόφραστου. Φάρος – πηγάδι. (σελ.459-460) 
• Το βιβλίο κλείνει µε µια συνοπτική αναφορά στο τι απέγινε καθένας από τους ήρωες µας.  
• Στάδιο. Αττικό Ρωµαϊκό ποικίλουν από 150 ως 225 µέτρα 
• Στήλη Ροζέτης. ( Υλικό) 
• Ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη η κατάθεση ψυχής του τυφλού πια  Ερατοσθένη , η αποτίµηση της ζωής 

του( σελ.463-464). Άραγε αυτός ο κορυφαίος επιστήµονας ένιωθε ότι τα απαράµιλλα επιστηµονικά του 
επιτεύγµατα ήταν αρκετά για να είναι ευτυχισµένος; 

• Ερατοσθένης 
http://www.mlahanas.de/Greeks/Eratosthenes.htm 
 

• Στήλη Ροζέτης 
http://www.bmimages.com/index.asp 
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