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     Συρακούσες- Αλεξάνδρεια- Ρώµη- Καρχηδόνα 
 

 
Τα γεγονότα που περιγράφονται στο µυθιστόρηµα διαδραµατίζονται στις 
Συρακούσες το 264π.Χ. όταν η πόλη βρίσκεται σε πόλεµο µε τη Ρώµη έχοντας 
σύµµαχο την Καρχηδόνα. Στην αρχή του ο Αρχιµήδης επιστρέφει στις Συρακούσες 
µετά από σπουδές στην Αλεξάνδρεια. Υπάρχουν λοιπόν συνεχείς αναφορές στις 
τέσσερις αυτές σηµαντικές πόλεις. 
 Ζητούµε από τα παιδιά να κάνουν µια βιβλιογραφική έρευνα γι’ αυτές τις πόλεις και 
να µας παρουσιάσουν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει 
να δοθεί στο Μουσείο και τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. 
 
 
     Βιβλιογραφία 
 Στράβωνας ΙΙ- Περιηγήσεις στη Μεγάλη Ελλάδα. Αθήνα, Ιστορικά Ελευθεροτυπίας 
τ.251, 2/9/04. 
 Briquel, Dominique  κ.ά. Η ιστορία του ρωµαϊκού λαού. Αθήνα, Larousse-
Δεληθανάσης, 1994. 
 Bonnard, Andre. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός, τ.3. Αθήνα, Θεµέλιο, 1992. 

 
Καθηµερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα 

(διατροφή, κατοικία, έθιµα)   
                                     

                       Αναφορές στο βιβλίο 
Περιγραφή της γειτονιάς του σπιτιού του Αρχιµήδη (σελ. 38) 
Ζει µε κριθαρόζουµο και λίγο κρασί µε µέλι (σελ. 43) 
Δηµόσια λουτρά (σελ. 48) 
Μύρο (σελ. 64) 
Τσιµπολογούσε ελιές από ένα πιάτο (σελ. 75) 
Ο σερβιτόρος επέστρεψε µε ένα δίσκο µε ψητό χέλι σε σάλτσα από παντζάρια 
(σελ. 78) 
 

                Δραστηριότητες που προτείνονται 
 Τα παιδιά µαγειρεύουν το µενού που προτείνεται στον εκπαιδευτικό φάκελο: 

“Έξι ταξίδια στη Μεσόγειο-ταξίδι 2ο Αρχαία Ελλάδα ”  
 Η οµάδα µπορεί να επισκεφθεί το Μουσείο Μπενάκη και να κάνει τις 
δραστηριότητες: “Πρόσκληση σε δείπνον –Ο γάµος της Τιµαρέτης-Ένα σηµάδι, 
το σήµα, στο σηµείο ταφής” που προτείνονται στον εκπαιδευτικό φάκελο 
“Αρχαία Τέχνη για παιδιά Γυµνασίου”  

 Τα παιδιά κάνουν µια βιβλιογραφική έρευνα µε θέµα “Η κατοικία στην Αρχαία 
Ελλάδα”  και παρουσιάζουν τα αποτελέσµατά της.(Για παιδιά Λυκείου) 

         
                  Θέµατα για συζήτηση 
             Επιτρεπτή συµπεριφορά γυναίκας (σελ. 264, 266) 
             Τα κορίτσια πηγαίνουν στο σχολείο (σελ. 47) 
 Με αφορµή τις παραπάνω αναφορές µπορεί να συζητηθεί από την οµάδα “Η 
θέση της γυναίκας  στον  Αρχαίο Ελληνικό Κόσµο”. 

 
            Μετά θάνατον ζωή (σελ. 253) 



           Πένθος- Ταφικά έθιµα (σελ. 254-……) 
 “Υπάρχουν κοινά στοιχεία στα ταφικά έθιµα και τις δοξασίες για τη µετά θάνατον 
ζωή στην   αρχαία και τη σύγχρονη εποχή;” 
 Έρωτας, γάµος, οικογένεια 
              Βιβλιογραφία 
 Έξι ταξίδια στη Μεσόγειο-Ταξίδι δεύτερο Αρχαία Ελλάδα. Οργανισµός Παιδικών 
και Εφηβικών Βιβλιοθηκών-Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου 
 Φωκά, Ιωάννα & Πάνος Βαλαβάνης. Ανακαλύπτω την αρχαία Ελλάδα- 
Αρχιτεκτονική και Πολεοδοµία. Αθήνα, Κέδρος, 1992. 
 Colobova, K.M. Η καθηµερινή ζωή στην Αρχαία Ελλάδα. Αθήνα, Ωκεανίς, χ.χ. 
 Flaceliere, Robert. Ο Δηµόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Αρχαίων Ελλήνων. Αθήνα, 
Παπαδήµας, 1999. 
 Flaceliere, Robert. Ο Έρωτας στην Αρχαία Ελλάδα. Αθήνα, Παπαδήµας, 1995. 
 Kurz, Donna & John Boardman. Έθιµα ταφής στον  Αρχαίο Ελληνικό Κόσµο. 
Αθήνα, Καρδαµίτσας, 1994. 

 
 

 
Η Ενδυµασία στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσµο  

 
Με αφορµή τις παρακάτω αναφορές: 
   Μανδύας-χιτώνας (σελ. 35, 50, 97), 
   Περιγραφή βασιλικής ενδυµασίας (σελ. 148 ,182)        
   Ενδυµασία – εσθήτα (σελ. 232) 
Προτείνουµε δραστηριότητες και κατάλληλη βιβλιογραφία για να 
παρουσιασθεί και να µελετηθεί η  αρχαία ελληνική ενδυµασία.   

.                  
Δραστηριότητες  
 Τα παιδιά µπορούν να δοκιµάσουν και να µελετήσουν αντίγραφα  των βασικών 
τύπων της  αρχαίας ελληνικής ενδυµασίας ανδρικής και γυναικείας που 
περιέχονται στη µουσειοσκευή “Αρχαία Ελληνική Ενδυµασία” η οποία 
δανείζεται  
α) από το Τµήµα  Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών   
και    Κλασικών Αρχαιοτήτων  (Μακρυγιάννη 2-4, τηλ. 2109239186)  ή              

      β) από το Τµήµα  Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων  του Μουσείου Κυκλαδικής   
 Τέχνης  (Ν.Δούκα 4, τηλ. 2107228321) 

 Τα παιδιά µπορούν να παίξουν µε το βιβλίο-παιχνίδι µε αυτοκόλλητα από την 
έκθεση: 

“Κρόσια, χιτώνες, ντουλαµάδες, βελάδες-4000 χρόνια ελληνικής φορεσιάς” του 
Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού και του Πελοποννησιακού  Λαογραφικού 
Ιδρύµατος (για παιδιά Γυµνασίου). 

 Η οµάδα µπορεί να επισκεφθεί το Μουσείο Μπενάκη και να κάνει τη 
δραστηριότητα    “Οι κοµψές Ταναγραίες”  που προτείνεται στον εκπαιδευτικό 
φάκελο “Αρχαία Τέχνη για  παιδιά Γυµνασίου” ή την αναζήτηση στις προθήκες 
που προτείνεται στο φυλλάδιο “Τα ενδύµατα στην αρχαία Ελλάδα”.  

       Μουσείο Μπενάκη, Κουµπάρη 1, τηλ. 2103251660 
                                  



                       Βιβλιογραφία 
 Ενδύµατα στο χρόνο-4000 χρόνια ελληνικής φορεσιάς. Αθήνα, Ίδρυµα Μείζονος 
Ελληνισµού 
 Λαγάκου, Νέλλη. Η ενδυµασία δια µέσου των αιώνων. Αθήνα, Δωδώνη, 1998. 
 Στρίντζη, Χριστιάνα. Τα ενδύµατα στην αρχαία Ελλάδα. Αθήνα, Μουσείο 
Μπενάκη-Εκαπαιδευτικά Προγράµµατα. 
 Ψαρράκη-Μπελεσιώτη, Νίκη. Αρχαία Τέχνη για παιδιά Γυµνασίου. Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη-Εκαπαιδευτικά Προγράµµατα, 2000. 
 Flaceliere, Robert. Ο Δηµόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Αρχαίων Ελλήνων. Αθήνα, 
Παπαδήµας, 1999. (κεφ. 6ο , σελ. 180) 
 Pekridou-Gorecki, Anastasia. Η µόδα στην Αρχαία Ελλάδα. Αθήνα, Παπαδήµας, 
1993.  

. 
 
 
 

Η µουσική στην αρχαία Ελλάδα 
 
Με αφορµή τις παρακάτω αναφορές: 
 
Λαούτα, κιθάρα, λύρα, φλάουτα, τενόρο και άλτο αυλό, σουραύλι του Πάνα, 
βάρβιτος (σελ. 64, 84, 85, 99, 101, 153, 154, 217) 
Ύδραυλις-Κτησίβιος (σελ. 102, 103, 477, 478) 
Μουσικές κλίµακες, δωρική κλίµακα, βήτα ύφεση, λυδική κλίµακα (σελ. 100,101) 
 
Προτείνουµε δραστηριότητες και κατάλληλη βιβλιογραφία για να παρουσιασθεί και να 
µελετηθεί η αρχαία ελληνική µουσική. 
 
            Δραστηριότητες  

 Τα παιδιά µπορούν να ακούσουν αρχαία ελληνική µουσική, να δουν σχετικές  
διαφάνειες και να περιεργασθούν αντίγραφα αρχαίων ελληνικών µουσικών 
οργάνων που περιέχονται στη µουσειοσκευή “Αρχαία Ελληνική Μουσική”, η 
οποία δανείζεται  από το Τµήµα  Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Α΄ 
Εφορείας Προϊστορικών  και  Κλασικών Αρχαιοτήτων  (Μακρυγιάννη 2-4, 
τηλ. 2109239186).    

 Τα παιδιά µπορούν να δουλέψουν µε το υλικό του Εκπαιδευτικού φακέλου  
“Μουσών Δώρα, η µουσική και ο χορός στην Αρχαία Ελλάδα” που 
δανείζεται από  το  Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων και Επικοινωνίας 
του ΥΠ.ΠΟ Πρυτανείου 9, τηλ. 103210474 και πωλείται από το Τ. Α. Π. Α., 
Πανεπιστηµίου 57. 

 Ζητούµε από τα παιδιά να αναζητήσουν στη σχετική βιβλιογραφία αγγεία µε 
παραστάσεις µουσικών οργάνων και να τα αναγνωρίσουν. 

 
     Θέµατα για συζήτηση 
Η οµάδα σχολιάζει την παρακάτω φράση: “Και οι Έλληνες πίστευαν ότι η 
πολυτέλεια διαφθείρει, όµως  οι Έλληνες δε θεωρούσαν τη µουσική 
πολυτέλεια”  (σελ. 39 
 
      Εκδήλωση 
     Τρίλιες, επωδός, αυτοσχεδιασµοί (σελ. 155, 156 ) 



    Χορευτικό µοτίβο, εµβατήριο (σελ.355, 356) 
    Αλλαγή στο τέµπο και  στην κλίµακα (σελ.400) 
Καλούµε µαθητές που σπουδάζουν µουσική ή µουσικούς να παίξουν µουσικά 
κοµµάτια µε σύγχρονα  µουσικά όργανα  και να µας δείξουν έτσι τι σηµαίνουν 
οι παραπάνω όροι. 

 
                   Βιβλιογραφία 

 Βασιλειάδης, Στέφανος. Για τη µουσική. Αθήνα, Citybank, 1984. 
 Γιάννου, Δηµήτρης. Ιστορία της Μουσικής. Θεσσαλονίκη, University  
o Studio Press, 1995. 
 Τα µουσικά όργανα παλιά και νέα. Αθήνα, MOS, 1996. 
 Neubecker, A-J. Η µουσική στην αρχαία Ελλάδα. Αθήνα, Οδυσσέας, 1986. 

 
 
 

Αποικισµός και οικονοµική ζωή στις αποικίες 
 

         Με αφορµή τις αναφορές:  
Συρακούσες (σελ. 10), Τάραντας (σελ.19), Ιµέρα (σελ. 23), Μεσσήνη (σελ. 23, 96) 
προτείνουµε  

 Την προβολή της βιντεοταινίας “Πόλις-Κράτος, Αποικισµός” του Ιδρύµατος 
Μελετών Λαµπράκη. 

            
         Ενώ οι  παρακάτω αναφορές:  
Οργάνωση εµπορίου (σελ. 14, 15) 
Θαλάσσιοι δίαυλοι (σελ. 48) 
Νοµίσµατα- ασηµένιος αιγυπτιακός στατήρας   (σελ. 24)-οβολός (σελ. 25)   

       µας δίνουν την ευκαιρία να προτείνουµε επισκέψεις  
 Την προβολή του DVD “Magna Grecia” η Μεγάλη Ελλάδα της Ιταλίας, ΕΤ2-
1994 
Σε σκηνοθεσία Δηµήτρη Μανωλεσάκη 
 Στο Ναυτικό Μουσείο (Όρµος Φρεαττύδας, τηλ. 210 4516264) 
 Στο Νοµισµατικό Μουσείο (Πανεπιστηµίου 12, τηλ. 210 3643774) 

          
 Μια δραστηριότητα που συνδυάζει τα παραπάνω περιλαµβάνεται στον 
Εκπαιδευτικό φάκελο: “Έξι ταξίδια στη Μεσόγειο-ταξίδι 2ο Αρχαία Ελλάδα-Στο 
λιµάνι της Σικελίας”  Από τον Οργανισµό Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών-
Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου. 
Είναι το παιχνίδι “Αποικίες και συναλλαγές”  στο οποίο τα παιδιά καλούνται  να 
σηµειώσουν σε ένα χάρτη της Μεσογείου τις κυριότερες ελληνικές αποικίες και να 
σχεδιάσουν τους κύριους εµπορικούς δρόµους. 

 
 Με αφορµή το πρόβληµα του µοιράσµατος των 2 στατήρων στα 3 (σελ. 25) 

µπορούµε να ζητήσουµε από τα παιδιά του Γυµνασίου να λύσουν ανάλογα 
προβλήµατα.  

 
                            Βιβλιογραφία 
 Οικονοµοπούλου, Μαντώ. Αρχαία νοµίσµατα. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1996. 
 Από τους θησαυρούς του Νοµισµατικού Μουσείου Αθηνών. Αθήνα, 1988. 



 Boardman, John. Οι αρχαίοι Έλληνες στην υπερπόντια εξάπλωσή τους. Αθήνα, 
Καρδαµίτσας, 1996. 
 Finley, M.I. Οικονοµία και κοινωνία στην Αρχαία Ελλάδα. Αθήνα, Καρδαµίτσας, 
1996. 
 
 
 
 

 
H στρατιωτική οργάνωση 

 
                  Αναφορές στο βιβλίο 
Περιγραφή ελληνικής πανοπλίας (σελ. 14) Ενδυµασία αξιωµατικού (σελ. 
177) 
Καταπέλτης (σελ.78, 179, 183, 185, 191, 204) 
 

                      Δραστηριότητες που προτείνονται 
 Μέρα παιχνιδιού:  Παίζουµε µε το παιχνίδι “Κάστρα και Πολιορκητές” και µε το   
      computer game ‘‘Rome total war’’. 
 Τα παιδιά φέρνουν παιχνίδια οµοιώµατα στρατιωτικού εξοπλισµού και µας 
δείχνουν  τον σκορπιό (σελ.288), τις βαλλιστικές µηχανές(σελ.207), και τα έµβολα, τη 
βάση, τον πείρο, τους βραχίονες ενός καταπέλτη. 
 Κάνουµε µια επίσκεψη στο Πολεµικό Μουσείο και βλέπουµε τη στρατιωτική 
ενδυµασία και τον εξοπλισµό (Ριζάρη 2, τηλ. 210-7290543). 
 Βρίσκουµε πληροφορίες για τη Ρωµαϊκή σπείρα (σελ. 281, 286) και τους 
Πελταστές (σελ.286). 
 Οχύρωση Συρακουσών (σελ. 180) 
      Στο χάρτη των Συρακουσών βρείτε τη θέση των οχυρωµατικών έργων  
 
                       
Θέµατα για συζήτηση 

 Πώς περιγράφεται από τη συγγραφέα ο ξένος µισθοφόρος ;(σελ. 14)  
                Υπάρχει στις µέρες µας µισθοφορικοί στρατοί και ποιος ο ρόλος τους;  

 Ποια ήταν η στρατιωτική αγωγή στον αρχαίο Ελληνικό κόσµο; (σελ. 17) 
  Βρίσκουµε σε ποιο έργο της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας υπάρχει µια  
       θαυµάσια περιγραφή ασπίδας και τη διαβάζουµε. 
 Μιλάµε για ‘‘Βολές’’ στη Φυσική. 

 
       Βιβλιογραφία 
 Burrell, Roy. Οι Έλληνες. Αθήνα, Ρώσση, 1993. 
 Pearson, Ann. Η αρχαία Ελλάδα. Αθήνα, Δεληθανάσης, 1992. 
 Middleton, Haydn.Ο πόλεµος και τα όπλα στην αρχαία Ελλάδα. Αθήνα, Σαββάλας,  
     2003. 

 
 
 
 
 



Πολιτική και Κοινωνική οργάνωση 
 

 
                        Με αφορµή τις αναφορές 
 
                Πόλη-κράτος (σελ. 37)  
               Βασιλιάς-τύραννος (σελ. 23) 
               Πολίτης-Δούλος ( 2 πρώτα κεφάλαια) 
              Έλληνες-βάρβαροι (σελ. 14) 

 
 

 
 Προβάλουµε τη  βιντεοταινία “Η πόλη στους ελληνιστικούς 
χρόνους” του Ιδρύµατος Μελετών Λαµπράκη. 

 Συζητούµε τη διαφοροποίηση της θέσης του δούλου στις αρχαίες 
πόλεις-κράτη 

 Συζητούµε τη εξέλιξη των πολιτευµάτων κατά τη διάρκεια της ζωής 
της πόλης-κράτος (Αριστοκρατία-Ολιγαρχία- Τυραννία-
Δηµοκρατία) 

 Σχολιάζουµε τη φράση: “Κανένα λογικό άτοµο δε θα περίµενε στ’ 
αλήθεια να βρει ένα Ρωµαίο που να είναι δούλος (σελ. 18)” 

 Σχολιάζουµε τη ρήση “Πας µη Έλλην βάρβαρος” 
 
 
        Βιβλιογραφία 
 Ευαγγέλου, Ιάσων. Ελληνικός Πολιτισµός. Αθήνα, Σαββάλας, 1995. 
 Flaceliere, Robert. Ο Δηµόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Αρχαίων 
Ελλήνων. Αθήνα, Παπαδήµας, 1999 
 Bonnard, Andre. Ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισµός. τ.1, κ.7. Αθήνα, 
Θεµέλιο, 1992. 
 

Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί 
 

          
 
              Αναφορές 
Σιµωνίδης ποιητής (σελ.54) 
Τιµοκλής ποιητής 
Ποίηµα της Σαπφούς 
Νεφελοκοκκυγία (σελ.193) 
Τραγούδι: Φιλήµων, Θηβαίοι (σελ. 209) 

     Άρια του Ευριπίδη-βακχικό άσµα-µοιρολόι (σελ. 219) 
     Φαίδρα-Ιππόλυτος (σελ.275) 
     Μονωδία του Ευριπίδη(σελ.99) 
 
               Εργασία 
 



Στις ιστορικές σηµειώσεις του βιβλίου “Ο άνθρωπος που µετρούσε την άµµο” 
αναφέρονται τα ονόµατα των ποιητών στους οποίους ανήκουν τα αποσπάσµατα των 
ποιηµάτων και των τραγουδιών που παρατίθενται. 
 
 Μαθαίνουµε  για τους ποιητές και διαβάζουµε και άλλα ποιήµατά τους. 
 
 
 
           Βιβλιογραφία 
 
 Βουτιερίδης, Ηλίας. Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί. Αθήνα, Παπαδήµας, 1999. 
 Bowra, C. M. Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση. Αθήνα, Μ. Ι. Ε. Τ., 1999. 
 
 
 
 

Ελληνική Μυθολογία 
 
Αναφορές 

                  
                 Βελλερεφόντης 
                  Νύµφη Αρέθουσα 
                 Κένταυροι 

     Απόλλων-Πήγασος (σελ. 65) 
                 Μούσες- Ουρανία (σελ. 66) 
                  Πήγασος (σελ.154) 
 
 Για όλους τους παραπάνω αναζητούµε πληροφορίες σε βιβλία Ελληνικής 
Μυθολογίας 
 
 
 
 
 
 


