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ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ  

(ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ)  
 
Πρόκειται για µια συµπληρωµατική εργασία στην ήδη υπάρχουσα. 
 
1)Τα κείµενα που προτείνονται να διαβαστούν από τον εισηγητή έχουν 
χαρακτηριστεί µε µαύρα γράµµατα. 
2)Τα κείµενα ή πίνακες ή σχήµατα που παρατίθενται βοηθητικά 
χαρακτηριστεί µε κόκκινα γράµµατα.  
3) Οι διαφάνειες που συνοδεύουν τα κείµενα έχουν χαρακτηριστεί έτσι: 
Διαφ.1 
4) Τα κείµενα ή οι σηµειώσεις που προτείνονται για βαθύτερη 
επεξεργασία ή δραστηριότητες, έχουν χαρακτηριστεί µε πράσινο 
φόντο. 

5)Οι παραποµπές σε κείµενα του βιβλίου που διαβάζονται κατά την 
παρουσίαση έχουν χαρακτηριστεί µε µπλε φόντο. 
 

 	  	  	  	  Οι περιγραφές ιστορικών επιστηµονικών επιτευγµάτων µε την 
ìõèéóôïñçìáôéêÞ τους µορφή γίνονται περισσότερο εύληπτες και 
διευκολύνουν την προσέγγιση της επιστηµονικής γνώσης. Αποτελούν 
µάλιστα ένα πολύ καλό µέσο προσέλκυσης (µες την καλή βεβαίως 
έννοια) πλείστων ενδιαφεροµένων και ιδιαιτέρως των µαθητών, σε ένα 
χώρο που η µαθηµατική αλήθεια γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή ή 
τουλάχιστον προσιτή, ενώ παράλληλα προβάλλεται πιο άµεσα η σχέση 
της µε την πραγµατικότητα, µε τη ζωή.	  
 

Είναι πολύ σηµαντικό νοµίζω να µπορεί κάποιος να συλλάβει τα 
γεγονότα στο ιστορικό, κοινωνικό και γεωγραφικό τους πλαίσιο. Να 
καταλάβει ποιες ήταν οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της 
εποχής, να συγκρίνει τις καταστάσεις µε το σήµερα, που η τεχνολογία 
είναι αναπτυγµένη και η πληροφορία διαχέεται άµεσα, να 
πληροφορηθεί για τις προσπάθειες που κατέβαλαν αυτοί που πρώτοι 
διατύπωσαν µια ιδέα. Ίσως έτσι γίνει δυνατό να συνειδητοποιήσουµε 
το µέγεθος και την αξία του κάθε επιτεύγµατος. 



Ένα τέτοιο βιβλίο είναι και τούτο εδώ, µε τον τίτλο ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ 
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ του Ντένις Γκετζ σε µετάφραση του Τεύκρου Μιχαηλίδη. 
Διαφ.2 
 
 

Τα ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σε  
εργαστήριο λέσχης ανάγνωσης, στην Πάρο τον περσινό Ιούλιο από τη 
Σταυρούλα Παπανικολάου και ήταν αποτέλεσµα µιας συνολικής 
δουλειάς που έγινε µε τη βοήθεια µαθητών της. 
Το βιβλίο προτείνεται ανεπιφύλακτα για µια λέσχη ανάγνωσης σε 
σχολικό επίπεδο και όχι µόνο και αποτελεί µια πολύ καλή αφορµή για 
ένα ενδιαφέρον ταξίδι όχι µόνο στα Μαθηµατικά αλλά και στη Φυσική 
και την Αστρονοµία και την Ιστορία. 
 
 
 
 
 
 

Βρισκόµαστε στην Αλεξάνδρεια την εποχή των Πτολεµαίων τον 3ο 
αιώνα π.Χ. Η Αίγυπτος είναι µια ισχυρή χώρα, κυρίαρχη, κοιτίδα του 
πολιτισµού.  
Τρία πρόσωπα παίζουν τους βασικούς ρόλους.  
Μια βασίλισσα (η Βερενίκη) Διαφ.3 που θυσιάζει τις χρυσές πλεξούδες 
της στη θεά Ίσιδα προκειµένου να γυρίσει ο άντρας της ζωντανός από 
την εκστρατεία. Ένας µονάρχης, (ο Πτολεµαίος ο Β) Διαφ.4 στο 
απόγειο της δύναµής του, που αναζητά τη γνώση στα βιβλία.  
Κι ένας µαθηµατικός, (ο Ερατοσθένης) Διαφ.5 πνεύµα ανήσυχο, 
πανεπιστήµονας και παιδαγωγός, που αναρωτιέται πόσο µεγάλη είναι 
η Γη.  

Με φόντο τις συνωµοσίες αλλά και τους έρωτες της Αυλής των 
Πτολεµαίων, και µε αφορµή το χρονικό της πρώτης µέτρησης της Γης 
από τον Ερατοσθένη, ο Ντενί Γκετζ µας δίνει ένα ιδιοφυές µυθιστόρηµα 
που καθρεφτίζει την αστείρευτη ανάγκη του ανθρώπου για γνώση.  

 
Στο τέλος της παρουσίασης προτείνεται µια σειρά 

δραστηριοτήτων, ανά κεφάλαιο.  
 



 

 Πίνακας   Πτολεµαίων 

Βασιλεύς Σύζυγος Βασιλεία Σχόλια 

Πτολεµαίος Α', 
ο Σωτήρ. 

Ευρυδίκη 
Βερενίκη Α' 305 - 282 

Ένας από τους στρατηγούς του Αλεξάνδρου 
του Μέγα, ανέλαβε την ηγεµονία της 
Αιγύπτου µετά το διαµερισµό της απέραντης 
αυτοκρατορίας του Μακεδόνα στρατηλάτη. 

Πτολεµαίος Β', 
ο Φιλάδελφος. 

Αρσινόη Α' 
Αρσινόη Β' 284 - 246 

Ιδρυτής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. 
Στα χρόνια του έγιναν σηµαντικά έργα στην 
πόλη, ανάµεσα τους και ο περίφηµος Φάρος, 
ένα από τα Επτά Θαύµατα του Αρχαίου 
Κόσµου. 

Πτολεµαίος Γ', 
ο Ευεργέτης. Βερενίκη Β' 246 - 222 

Ενσωµάτωσε την Κυρήνη στην Αίγυπτο και 
διεξήγαγε τον Τρίτο Συριακό Πόλεµο 
εναντίον των Σελευκιδών. 

Πτολεµαίος Δ', 
ο Φιλοπάτωρ. Αρσινόη Γ' 222 - 204 

Θανάτωσε πολλά µέλη της οικογένειάς του 
και αφέθηκε υπό την κυριαρχία του 
συµβούλου του, του Σωσίβιου. 

Πτολεµαίος Ε', 
ο Επιφανής. Κλεοπάτρα Α' 204 - 180 

Όσο ήταν ακόµη ανήλικος συµβασιλείς του 
αναδείχθηκαν µια πληθώρα συµβούλων, 
σηµατοδοτώντας µια περίοδο κρίσης. 

Πτολεµαίος 
Στ', ο 
Φιλοµήτωρ. 

Κλεοπάτρα Β' 180 – 164 
163 – 145 

Συνδύαζε µε την καλοσύνη του και την 
ευγένειά του, µια διαύγεια µυαλού και µεγάλο 
κουράγιο σε επικίνδυνες κρίσεις, αλλά και 
στο πεδίο της µάχης. 

Πτολεµαίος Ζ', 
ο Νέος 
Φιλοπάτωρ. 

- - 
Ορισµένοι µελετητές τον παραλείπουν από 
την αρίθµηση γιατί δολοφονήθηκε προτού 
βασιλέψει. 

Πτολεµαίος Η', 
ο Ευεργέτης Β' 
ο Φίσκων. 

Κλεοπάτρα Β' 
Κλεοπάτρα Γ' 

170 - 163 
145 - 116 

Προσωρινά εκδιώχθηκε από την Αλεξάνδρεια 
από την Κλεοπάτρα Β' µεταξύ του 131 – 127 
π.Χ., αλλά συµφιλιώθηκαν το 124 π.Χ. Η 
βασιλεία του χαρακτηρίστικε από διωγµούς 
και άλλα αιµατηρά γεγονότα. 

Πτολεµαίος Θ', 
ο Σωτήρ Β' ο 
Λάθυρος. 

Κλεοπάτρα Δ' 
Κλεοπάτρα 
Σελήνη Α' 

116 – 107 
88 - 81 

Βασίλεψε για δύο περιόδους, την πρώτη από 
αυτές από κοινού µε τη µητέρα του 
Κλεοπάτρα Γ'. Ανάµεσά τους παρεµβλήθη η 
βασιλεία του αδερφού του, Πτολεµαίου Ι'. 

Πτολεµαίος Ι', 
ο Αλέξανδρος 

Κλεοπάτρα 
Σελήνη Α' 

107 - 88 Συµβασίλεψε µε την Κλεοπάτρα Γ' µέχρι το 
101 π.Χ. Δεν υπήρξε ιδιαίτερα λαοφιλής, 



Α' . Βερενίκη Γ' εκδιώχθηκε και τελικά θανατώθηκε καθώς 
προσέγγιζε την Κύπρο. 

Βερενίκη Γ' - 81 - 80 

Η πρώτη γυναίκα που βασίλεψε µόνη στην 
Αίγυπτο µετά από 1100 χρόνια. Έγινε 
ιδιαίτερα αγαπητή στο λαό στο διάστηµα 
αυτό. 

Πτολεµαίος 
ΙΑ', ο 
Αλέξανδρος Β' 
. 

Βερενίκη Γ' 80 
Παντρεύτηκε και συµβασίλεψε µε τη 
Βερενίκη Γ' πριν τη δολοφονήσει. Κυβέρνησε 
µονάχος για 19 µέρες µετά από αυτό. 

Πτολεµαίος 
ΙΒ', ο Νέος 
Διόνυσος ο 
Αυλητής. 

Κλεοπάτρα Ε' 80 – 58 
55 – 51 

Επιλέχτηκε ως συνεχιστής της Δυναστείας 
παρόλο που δεν καταγόταν από τη νόµιµη 
γραµµή της. Πέρασε τη βασιλεία του 
προσπαθώντας να προστατέψει το θρόνο του 
δωροδοκώντας τους Ρωµαίους. 

Βερενίκη Δ' 
Σέλευκος Ζ' 
Κυβιοσάκτης 
Αρχέλαος 

58 – 55 

Ανακηρύχθηκε βασίλισσα εξαιτίας της 
αγανάκτησης που έτρεφε ο λαός για τον 
πατέρα της. Θανατώθηκε µετά την 
αποκατάσταση του από τους Ρωµαίους. 

Κλεοπάτρα Ζ' 

Ιούλιος 
Καίσαρ 
Μάρκος 
Αντώνιος 

51 - 30 

Η γνωστότερη στις µέρες µας Βασίλισσα του 
Νείλου. Συµβασίλεψε µε τον Πτολεµαίο ΙΓ' ( 
51 – 47 π.Χ. ), µε τον Πτολεµαίο ΙΔ' ( 47 – 44 
π.Χ. ) και µε τον γιο της Πτολεµαίο ΙΕ' 
Καισαρίωνα ( 44 – 30 π.Χ. ). Η τελευταία 
βασίλισσα της Αρχαίας Αιγύπτου, προτού 
αυτή αποτελέσει πλέον κοµµάτι της 
πανίσχυρης Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Η 
βασιλεία της σηµατοδοτεί το τέλος της 
ελληνιστικής και την αρχή της ρωµαϊκής 
περιόδου στην ανατολική Μεσόγειο. 

 

 

 

Άλλα Μέλη της Δυναστείας 

Όνοµα Πατέρας Σύζυγος Σχόλια 

Πτολεµαίος 
Κεραυνός 

Πτολεµαίος 
Α'. - Έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας κατά την 

περίοδο 281 - 279 π.Χ. 



Λυσάνδρα Πτολεµαίος 
Α' Αγαθοκλής 

Υπήρξε σύζυγος του Διαδόχου του 
Λυσίµαχου, ωστόσο δεν έγινε ποτέ 
Βασίλισσα της Θράκης, γιατί αυτός 
δολοφονήθηκε. 

Μελέαγρος Πτολεµαίος 
Α' - Έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας για µια 

πολύ σύντοµη περίοδο. 

Πτολεµαΐδα Πτολεµαίος 
Α' 

Δηµήτριος ο 
Πολιορκητής 

Δεν αποτέλεσε ποτέ Βασίλισσα της 
Μακεδονίας, γιατί ο Δηµήτριος είχε 
χάσει το θρόνο του όταν τη νυµφεύθηκε. 

Αργαίος Πτολεµαίος 
Α' - 

Εκτελέστηκε από τον διάδοχο του 
πατέρα του Πτολεµαίο Β', µε την 
κατηγορία της υποκίνησης επανάστασης. 

ανώνυµος Πτολεµαίος 
Α' - 

Εκτελέστηκε από τον διάδοχο του 
πατέρα του Πτολεµαίο Β', µε την 
κατηγορία της υποκίνησης επανάστασης. 

Φιλωτέρα Πτολεµαίος 
Α' - Ελάχιστα πράγµατα είναι γνωστά για τη 

ζωή της. 

Λυσίµαχος Πτολεµαίος 
Β' - Εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια της 

βασιλείας του Πτολεµαίου Ε'. 

Βερενίκη 
Φερνοφόρος 

Πτολεµαίος 
Β' Αντίοχος Β' Θεός Η δολοφονία της αποτέλεσε την αφορµή 

του Τρίτου Συριακού Πόλεµου. 

Πτολεµαίος 
Ανδροµάχου 

Πτολεµαίος 
Β' - Συµµετείχε στη Ναυµαχία της Άνδρου 

και κατείχε κάποιο αξίωµα στην Έφεσο. 

Πτολεµαίος 
Νιος Λυσίµαχος - 

Υπήρξε συγκυβερνήτης της Αιγύπτου µε 
τον Πτολεµαίο Β', αλλά του αφαιρέθηκε 
ο τίτλος όταν υποκίνησε επανάσταση µε 
τον Τίµαρχο της Μιλήτου. 

ανώνυµος Πτολεµαίος 
Γ' - Ελάχιστα πράγµατα είναι γνωστά για τη 

ζωή του. 

Αλέξανδρος Πτολεµαίος 
Γ' - Ελάχιστα πράγµατα είναι γνωστά για τη 

ζωή του. 

Μάγας Πτολεµαίος 
Γ' - Δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της 

βασιλείας του Πτολεµαίου Δ'. 

Βερενίκη Πτολεµαίος 
Γ' - Πέθανε σε βρεφική ηλικία. 

Πτολεµαίος 
Ευπάτωρ 

Πτολεµαίος 
Στ' - 

Ορίστηκε συµβασιλεύς και ανώτατος 
διοικητής της Κύπρου, αλλά πέθανε σε 
νεανική ηλικία. 



Κλεοπάτρα 
Θεά 

Πτολεµαίος 
Στ' 

Αλέξανδρος Α' 
Βάλας, 
Δηµήτριος Β' 
Νικάτωρ, 
Αντίοχος Ζ' 
Σιδήτης 

Υπήρξε βασίλισσα της Συρίας στο πλάι 
επτά βασιλέων: τριών συζύγων, ενός 
σφετεριστή και τριών από τους γιους της. 
Βρέθηκε στο θρόνο σε µια περίοδο 
ιδιαίτερα ταραγµένη για την ανατολή, 
καθώς το ελληνιστικό βασίλειο των 
Σελευκιδών όδευε προς τη δύση του και 
βασανιζόταν από πολιτικές και 
στρατιωτικές αναταραχές. 

Πτολεµαίος 
Μεµφίτης 

Πτολεµαίος 
Η' - 

Θανατώθηκε από τον πατέρα του για 
λόγους εκδίκησης, όταν ο τελευταίος 
εκδιώχθηκε από επανάσταση που 
υποκίνησε η σύζυγός του. 

Πτολεµαίος 
Απίων 

Πτολεµαίος 
Η' - 

Βασίλεψε στην Κυρήνη. Μετά το θάνατό 
του η περιοχή κληροδοτήθηκε στη 
Ρωµαϊκή Δηµοκρατία. 

Τρύφαινα Πτολεµαίος 
Η' 

Αντίοχος Η' 
Γρυπός 

Υπήρξε Βασίλισσα της Συρίας σε 
περίοδο όπου το κράτος των Σελευκιδών 
σπαραζόταν από εµφύλιους πολέµους. 

Βερενίκη Πτολεµαίος 
Η' Ψερενπτάχ Β' Λίγα πράγµατα είναι γνωστά για τη ζωή 

της. 

Πτολεµαίος 
της Κύπρου 

Πτολεµαίος 
Θ' 

Μιθριδάτιδα ή 
Νύσσα 

Βασιλιάς της Κύπρου, που αυτοκτόνησε 
µε δηλητήριο όταν οι Ρωµαίοι κατέλαβαν 
το νησί. 

Αρσινόη Δ' 
της Αιγύπτου 

Πτολεµαίος 
ΙΒ' - 

Διεκδίκησε µε τη βοήθεια του µέντορά 
της, Γανυµήδη, τη βασιλεία, επιτιθέµενη 
κατά του Ιουλίου Καίσαρα στην 
Αλεξάνδρεια. Αποτέλεσε 
αντιπολιτευτική δύναµη κατά της 
αδερφής της Κλεοπάτρας Ζ'. 

Κλεοπάτρα 
Στ' της 
Αιγύπτου 

άγνωστος - 

Είναι υπό αµφισβήτηση το γεγονός πως 
πρόκειται για πρόσωπο διαφορετικό από 
την Κλεοπάτρα Ε'. Αν αυτό πράγµατι 
ισχύει, συµβασίλεψε µε την Βερενίκη Δ' 
κατά την περίοδο αποποµπής του 
Πτολεµαίου ΙΒ' άπό το θρόνο (58 - 57 
π.Χ.) 

Αλέξανδρος 
Ήλιος 

Μάρκος 
Αντώνιος - 

Γιος της Κλεοπάτρας της Ζ' και του 
Μάρκου Αντώνιου. Μετά την πτώση της 
Δυναστείας ανατράφηκε στη Ρώµη. 

Κλεοπάτρα 
Σελήνη Β’ 

Μάρκος 
Αντώνιος 

Ιόβας Β' της 
Νουµιδίας 

Κόρη της Κλεοπάτρας της Ζ' και του 
Μάρκου Αντώνιου, µετά την πτώση της 
Δυναστείας ανατράφηκε στη Ρώµη και 



έγινε βασίλισσα της Μαυριτανίας. 

Πτολεµαίος 
Φιλάδελφος 

Μάρκος 
Αντώνιος - 

Νεότερος της Κλεοπάτρας της Ζ' και του 
Μάρκου Αντώνιου. Μετά την πτώση της 
Δυναστείας ανατράφηκε στη Ρώµη. 

             
 

 

  

Γενική εισαγωγή στην Ελληνιστική περίοδο  
(323 – 230 π.Χ.) 

 
Σηµαντικά σηµεία 

323 π.χ.  Θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου Διαφ.6 
• 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, Διαφ.7  στρατηγός του Μ. 
Αλεξάνδρου.  



Σωτήρ επειδή έσωσε τον Μ. Αλέξανδρο. 
  Ιδρυτής της δυναστείας των  Λαγιδών . 
Ακολούθησαν : 
Πτολεµαίος ο Φιλάδελφος,  Διαφ.8  παντρεύτηκε την αδελφή του 
Αρσινόη Β΄. 
Πτολεµαίος ο Ευεργέτης,  Διαφ.9  Σύζυγος της Βερενίκης. 
Πτολεµαίος ο Φιλοπάτωρ . Διαφ. 10 
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 Ο Γκετζ εισάγει τον αναγνώστη µε µια γνώριµη τεχνική, την 
ανάλαφρη σκηνή µιας ταβέρνας της εποχής, µέσα στην οποία 
εµφανίζεται για πρώτη φορά ένας από τους δευτερεύοντες ήρωες του 
έργου, ο νάνος Οβολός. Πού; Μα φυσικά στην Αλεξάνδρεια, την πόλη 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου! Στην πόλη που βρίσκεται η µεγάλη 
βιβλιοθήκη, η κιβωτός της γνώσης της εποχής , το Μουσείο και ο 

περίφηµος Φάρος   
 
Αξιοσηµείωτες αναφορές του 1ου Κεφαλαίου 

 
Αλεξάνδρεια 

 
• Ατµόσφαιρα της Αλεξάνδρειας Διαφ. 11 (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.  

 
• Βιβλιοθήκη (295 π.χ.) Διαφ. 12 –ήταν µέρος του Μουσείου 
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. 
• Ο Φάρος  Διαφ. 13 
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 Εµφανίζονται, µέσα από περιγραφές του καπετάνιου Κουτούζη 
της Αργώς στην οποία βρίσκεται ο αφηγητής ο Θεόφραστος, Διαφ. 14 
οι πρωταγωνιστές, ο Ερατοσθένης, η Βερενίκη, ο Πτολεµαίος, , ο Βήτων. 
Η παρουσία του Θεόφραστου στη ιστορία µας, αν και σύγχρονος των 
γεγονότων, δεν είναι µάλλον αληθινή, αλλά σε ένα µυθιστόρηµα πολλά 
επιτρέπονται.   
 
 
 

Αξιοσηµείωτες αναφορές του 2ου Κεφαλαίου 
 

• Σχόλιο: τα αστέρια γεννιούνται και πεθαίνουν. 
 
 

• Κόµη Βερενίκης 
 
Ο αστερισµός αυτός βρίσκεται µεταξύ των αστερισµών Λέοντος και 
Βοώτου, πάνω από την Παρθένο και νότια των Θηρευτικών Κυνών. 
Περιλαµβάνει συνολικά 37 ορατά µε γυµνό µάτι αστέρια, από 3ου µέχρι 
6ου µεγέθους, από τα οποία τα περισσότερα είναι πολύ αµυδρά, και τα 
οποία αποτελούν το άθροισµα εκείνων των αστέρων που ο Πτολεµαίος 
αναφέρει στον «Κατάλογο της Μαθηµατικής Σύνταξής» του ως 
Πλόκαµον. 
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Ο χάρτης του Ερατοσθένη, του πρώτου γεωγράφου, του «πρώτου 
σχεδιαστή της γής» Διαφ. 15 
 
 
 

Αξιοσηµείωτες αναφορές του 3ου Κεφαλαίου 
 

• Χαρτογράφηση  
• Χάρτης του Ερατοσθένη (Σκαναρισµένο υλικό από «Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους») 

• Η γνωστή κατοικηµένη γη. Ηράκλειες Στήλες, παγωµένη Θούλη (πιθανώς η 
Ισλανδία), Μερόη (πόλη του Σουδάν), Κελτική, Ταπροβάνη (Κεϋλάνη). 

• «Μέτρησε τη γη». Ο επιστήµονας µπροστά στη πρόκληση. 
• Σχόλιο: Η ευθύνη του επιστήµονα. 
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Λεκτική αντιπαράθεση Ερατοσθένη – Ευεργέτη για το σχήµα της γης. 
Εντολή για τη µέτρησή της. Αναφορές στους µεγάλους Μαθηµατικούς. 
 
 

Αξιοσηµείωτες αναφορές του 4ου Κεφαλαίου 
 
 

Κείµενο σελ. 48, 49 
Διαφ. 16 
Διαφ. 17 
Διαφ. 18 
Διαφ. 19 
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Γίνεται πρώτη αναφορά για τα νειλόµετρα, Διαφ. 20 όργανα µέτρησης 
της στάθµης του Νείλου, αλλά και για την τοποθέτηση στο Μουσείο της 
χρυσής ράβδου της οποίας η µέτρηση της σκιάς θα βοηθήσει στη 
µέτρηση της γης.  
Αναφορές –αφορµές για συζήτηση για τα ηλιοστάσια, τις ισηµερίες, το 
γεωγραφικό µήκος και πλάτος, τους τροπικούς κλπ. 
 
Ο Ευεργέτης καθορίζει ως διάδοχό του το Λάγο. – Η αντίδραση 
Βερενίκης. 

 
 

Αξιοσηµείωτες αναφορές του 5ου και 6ου  Κεφαλαίου 
 

Κείµενο σελ. 60 
 

Κείµενο σελ. 74 
 

 

Ίσις-Όσιρις 

Γεωδαισία
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Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται κατά το πλείστον οι γάµοι οι δολοπλοκίες 
οι θάνατοι και οι επιµειξίες. Ιδιαιτέρως µάλιστα οι επιµειξίες Μακεδόνων –
Περσίδων  που επεδίωξε ο Αλέξανδρος.  

 
 

Αξιοσηµείωτες αναφορές του 7ου  Κεφαλαίου 
 
 

 
1. Επισήµανση όλων αυτών των δολοπλοκιών και γάµων 
συµφερόντων. 

2. 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. 
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• Ο Θεόφραστος στο αρωµατοπωλείο -   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.) 

 
• Γιατί ο Ερατοσθένης δεν σχολίασε την απόφαση του Ευεργέτη 
• Σχόλιο για τη στάση του Ερατοσθένη µέσα από τη ιστορία 

 
• Αξιοσηµείωτες αναφορές του 8ου  Κεφαλαίου 

 
• Κείµενο σελ. 114 

           «Όταν πρέπει να ειπωθεί ….  αυλικούς» 
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 Είναι ένα κεφάλαιο µεστό ιστορικών αναφορών και ιδιαιτέρως στην 
αρχαία ελληνική φιλοσοφία. 

 
• Αξιοσηµείωτες αναφορές του 9ου  Κεφαλαίου 

 
• Κείµενο σελ. 116 –Στόχος της βιβλιοθήκης 

 
 
   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. 

  
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. 

 
 
 



   Τέχνη επί πληρωµή προς τιµή των Φαραώ. Σχόλιο: τέχνη υποταγµένη 
στην εξουσία. 

• Ζήνων ο Ελεάτης – Παράδοξα- Όρκος Ιπποκράτη 
• Ηρόφιλος.( υλικό βιβλίο «Μηχανική και Τεχνολογία στην Αρχαία 
Ελλάδα» Χ. Λαζού, εκδόσεις Αίολος ) 
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 Αναφορά στα πρώτα βασικά – άλυτα- µαθηµατικά προβλήµατα. 

 
• Αξιοσηµείωτες αναφορές του 10ου  Κεφαλαίου 

 
 

• Σεισµός  στη Ρόδο επί Πτολεµαίου Ευεργέτη άρα χρονολογία 220π.Χ. 
• Κολοσσός Ρόδου Διαφ.21  
• Τα  επτά θαύµατα του κόσµου 
• Περιγραφική ικανότητα Γκετζ 
• Με αφορµή το σεισµό που κατέστρεψε τον Κολοσσό, γίνεται εκτενής 
περιγραφή στην κατασκευή του Φάρου.  

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

• Μέση ανάλογος - Μηχανική λύση Ερατοσθένη – Μεσολάβος (Διαφ. 22) 
• Μουσείο – Κήπος – Βοτανικός και Ζωολογικός  
• Ανατοµία σε ζωντανό άνθρωπο- 

 



O Μεσολάβος (Διαφ. 25) αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο του 
οποίου η άνω και η κάτω πλευρά έχουν αυλάκια εντός των οποίων 
δύνανται να κινούνται τρία ίσα ορθογώνια τρίγωνα  

 

 

Με διαδοχικές µετακινήσεις των κινητών τριγώνων βρίσκουµε τα 
ενδιάµεσα σηµεία Β και Γ καθιστώντας τα συνευθειακά µε τα Δ και Α 
λαµβάνοντας ως αρχή το τµήµα α και µε το Θεώρηµα του Θαλή 
προσδιορίζουµε το τµήµα χ από την γνωστή ανάλυση του προβλήµατος 
από τον Ιπποκράτη τον Χίο. 
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 Μέθοδοι για τη µέτρηση της γης. Δυσκολίες του εγχειρήµατος. 

 

• Αξιοσηµείωτες αναφορές του 11ου  Κεφαλαίου 
 
 

Κείµενο Σελ. 168 
 

Πρώτοι αριθµοί – Το κόσκινο του Ερατοσθένη  
• Ρόλος της Βιβλιοθήκης – Προτεραιότητα και δυνατότητα του γραπτού 
λόγου έναντι του προφορικού – Ο δηµιουργός θνητός, το έργο αθάνατο 
θεµέλιο για τις επερχόµενες γενιές 
Η πορεία της βιβλιοθήκης   
α) επί Ιουλίου Καίσαρα  47 π.Χ. 
β) επί Θεοδοσίου  301 µ.Χ. 
γ) επί Αράβων  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. 

• Κείµενο 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?     
Διαφ. 23 

 
 

• Το κόσκινο του Ερατοσθένη 
 
 

Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος (περίπου 275-193 π.Χ.) είναι µια από τις πιο 
αντιπροσωπευτικές προσωπικότητες της Αλεξάνδρειας του 3ου αιώνα. Στο έργο του 
(µαθηµατικά, λογοτεχνική κριτική, φιλοσοφία, ιστορία, γεωγραφία) αποτυπώνεται ο 
εγκυκλοπαιδικός και διεπιστηµονικός χαρακτήρας της Αλεξανδρινής επιστήµης. Στην 
πραγµατεία του "Περί διαστάσεων της Γης" ο Ερατοσθένης παρουσιάζει µια 
πρωτοποριακή µέθοδο υπολογισµού της γήινης περιφέρειας. Στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση η µέθοδος αυτή πέρασε στα σχολικά βιβλία των µαθηµατικών 
Β΄ Γυµνασίου (Ιστορικό σηµείωµα) και της Αστρονοµίας Β΄Λυκείου και αποτελεί 
προυπόθεση για την πραγµατοποίηση ενός project για τη µέτρηση της ακτίνας της Γης µε 
τη συνεργασία µαθητών από δύο διαφορετικά σχολεία. Μια σχετική προσοµοίωση υπάρχει 
στο εκπαιδευτικό λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ.      



  

Ο Ερατοσθένης, γύρω στο 230 π.Χ., εργαζόταν στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας αφού 
προηγουµένως είχε εργαστεί για µια εικοσαετία στην Αθήνα.   

                           

 

Το αστρονοµικό και το γεωγραφικό πλαίσιο. Το σύµπαν γίνεται αντιληπτό µε βάση το 
σφαιρικό µοντέλο. Η Γη είναι ακίνητη (γεωκεντρικό σύστηµα), έχει το ίδιο κέντρο µε την 
ουράνια σφαίρα και αποτελεί ακριβές αντίγραφο της: κκάτω από κάθε ουράνιο κύκλο 
υπάρχει ο αντίστοιχος γήινος όπως ο Ισηµερινός και οι τροπικοί κύκλοι. Ο Κόσµος την 
εποχή του Ερατοσθένη αναπαριστάνεται στο χάρτη της κατοικηµένης γης που φέρει το 
όνοµά του.  



 

Τα γεγονότα που οδήγησαν στη "Μέθοδο του Ερατοσθένη" για τη µέτρηση της ακτίνας της 
Γης. 

Σε έναν πάπυρο της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας ο Ερατοσθένης διάβασε κάτι που 
τράβηξε την προσοχή του. Στη Συήνη (σηµερινό Ασσουάν), το µεσηµέρι της µέρας του 
θερινού ηλιοστασίου (21 Ιουνίου, η πιο µεγάλη µέρα του έτους), το ηλιακό φως έπεφτε στο 
νερό του πηγαδιού χωρίς να σχηµατίζει καµιά σκιά.  



      

  

(Το πηγάδι του Ερατοσθένη στο Ασσουάν) 

Από την άλλη, στην Αλεξάνδρεια - που είναι κτισµένη στις εκβολές του Νείλου 
ποταµού 800 χιλιόµετρα βοριότερα του Ασσουάν - οι ακτίνες του ήλιου σχηµατίζουν σκιά 
σε έναν γνώµονα (ένα στέλεχος που στερεώνεται κάθετα σ΄ ένα οριζόντιο επίπεδο).  

Η υπόθεση της Μεθόδου του Ερατοσθένη 

Εφόσον η Αλεξάνδρεια βρίσκεται βορειότερα της Συήνης και µάλιστα βρίσκεται στον ίδιο 
περίπου µεσηµβρινό µ’ αυτήν, ένας πάσσαλος ή ένας οβελίσκος (στο ρόλο του γνώµονα)θα 
παρουσιάζει στην περιοχή αυτή µήκος σκιάς το µεσηµέρι της µέρας του θερινού 
ηλιοστασίου. Με άλλα λόγια, η διεύθυνση των ακτίνων του Ήλιου θα σχηµατίζει κάποια 
γωνία µε την κατακόρυφο, κάτι που επαλήθευσε ο Ερατοσθένης στην Αλεξάνδρεια. Ένας 
πάσσαλος όµως στη Συήνη δεν θα δηµιουργούσε σκιά.  

Ένα σχήµα που αναπαριστάνει τη Γη, τις ακτίνες του Ήλιου και τις δύο πόλεις, µπορεί να 
αποκαλύψει το ποιες είναι οι αναγκαίες άµεσες µετρήσεις, ώστε να υπολογιστεί το µήκος 
της περιφέρειας της Γης. Το ύψος και η σκιά του οβελίσκου στην Αλεξάνδρεια (Α) καθώς 
και η γωνία της κατακορύφου µε τη διεύθυνση των ακτίνων του Ήλιου παρουσιάζονται µε 
δυσανάλογα µεγάλο µέγεθος, για να υπάρχει ευκρίνεια στο σχήµα.  
Η ακτίνα της Γης, ΣΟ, µπορεί να υπολογιστεί αν γνωρίζουµε:  



α) το µήκος του τόξου ΣΑ (απόσταση Συήνης - Αλεξάνδρειας) και  
β) τη γωνία ΣΟΑ = γωνία της κατακορύφου µε τη διεύθυνση των ακτίνων του Ήλιου.  

Οι Yπολογισµοί της Μεθόδου του Ερατοσθένη 

Η Περιφέρεια της Γης µπορεί να υπολογιστεί αν γνωρίζουµε: α) το µήκος του τόξου s 
(απόσταση Συήνης - Αλεξάνδρειας) και  β) τη γωνία θ της κατακορύφου µε τη διεύθυνση 
των ακτίνων του Ήλιου.  

Η απάντηση σε καθένα από αυτά προϋποθέτει την επίλυση ενός προβλήµατος. Και τα δύο 
αναφέρονται σε µετρήσεις µεγεθών, µιας απόστασης και µιας γωνίας.  

α) Η απόσταση Αλεξάνδρειας Συήνης θα έπρεπε να µετρηθεί µε κάθε δυνατή ακρίβεια. Ο 
Ερατοσθένης γνώριζε ότι η απόσταση µεταξύ των δύο πόλεων ήταν περίπου 805 
χιλιόµετρα. Σύµφωνα µε µαρτυρίες, ο Ερατοσθένης ανέθεσε σε κάποιον επαγγελµατία 
"βηµατιστή" να διατρέξει την απόσταση και να τη µετρήσει (την εποχή του Ερατοσθένη 
µονάδα µέτρησης των αποστάσεων ήταν το στάδιο). 

β) Η γωνία µπορεί να µετρηθεί εύκολα µε έναν πάσσαλο τοποθετηµένο κατακόρυφα. Το 
νήµα της στάθµης µπορεί να µας εξυπηρετήσει για να το καταφέρουµε. Η γωνία 
υπολογίζεται αν µετρήσουµε το µήκος της σκιάς του πασσάλου, σύµφωνα µε το σχήµα. 

 

Από το σχήµα, µε έναν απλό συλλογισµό µπορούµε να πούµε ότι αν: 

στη γωνία θ=7,2ο αντιστοιχεί τόξο 805 km, τότε 
στη γωνία 360ο αντιστοιχεί τόξο Χ (που είναι όλη η περίµετρος της Γης). 

Καταλήγουµε λοιπόν στη σχέση που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο:   Μήκος της περιφέρειας 
Γ = 360 * s / θ ή Γ = 360 * 805 / 7,2 οπότε Γ = 40.250 km. 
Από τη σχέση Γ = 2πR υπολογίζουµε R = 40.250 / 2 * 3,14 οπότε R = 6.409 km, τιµή που 
είναι πολύ κοντά στην πραγµατική ακτίνα της Γης.  

Ενδιαφέρουσες είναι οι παρατηρήσεις του Robert Osserman αναφορικά µε τη µέθοδο 
του Ερατοσθένη στο βιβλίο του "Η Ποίηση του Σύµπαντος" (εκδ. Κάτοπτρο, 1998). 

"Η έξοχη απλότητα της µεθόδου του Ερατοσθένη δεν επισκιάζεται από το γεγονός ότι ο 
υπολογισµός του εµπεριέχει αρκετές ανακρίβειες και αβεβαιότητες. Πρώτον, η µέτρηση της 



γωνίας µεταξύ της κατεύθυνσης του ήλιου και της κατακορύφου δεν µπορούσε παρά να είναι 
προσεγγιστική. Δεύτερον, η Συήνη δεν βρίσκεται ακριβώς αλλά περίπου νότια της 
Αλεξάνδρειας. Τρίτον, ο ακριβής προσδιορισµός της απόστασης µεταξύ των δύο πόλεων θα 
πρέπει να παρουσίαζε σοβαρότατες δυσκολίες ή και να αποδεικνυόταν εντελώς αδύνατος. Και 
τέλος, υπάρχει σηµαντική αβεβαιότητα όσον αφορά τη µετατροπή των αρχαίων µονάδων 
µέτρησης σε σύγχρονες.... Λαµβάνοντας υπόψη όλα αυτά, συµπεραίνουµε ότι ο υπολογισµός 
του Ερατοσθένη να χαρακτηριστεί µάλλον "χοντρική εκτίµηση" παρά επιστηµονικά ακριβής 
µέτρηση. Ωστόσο, επιβεβαιώνει θεαµατικά ότι οι απλοί αλλά ευφυέστατοι γεωµετρικοί 
συλλογισµοί µπορεί να αποδεικνύονται τελεσφόροι εκεί όπου η άµεση προσέγγιση υπερβαίνει 
τα όρια του δυνατού". 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η µέθοδος που χρησιµοποίησε ο Ποσειδώνιος µε 
αποτέλεσµα: περίµετρος Γης = 39690 km. 

Η προσοµοίωση της µεθόδου µε πρόγραµµα υπολογιστή 

α) Στο Εκπαιδευτικό Λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ περιλαµβάνεται ένας µικρόκοσµος µε όνοµα 
"ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ" όπου επιχειρείται µια στοιχειώδης προσοµοίωση.  

  

Ο µικρόκοσµος αυτός συνιστά ένα περιβάλλον διδασκαλίας και µάθησης ευνοϊκό για να 
αποκτήσουν οι µαθητές µια εικόνα για το τι είναι επιστηµονική µέθοδος έρευνας, µε αφορµή 
µίας από τις πιο σηµαντικές στιγµές της ιστορίας των ιδεών: τη µέτρηση της ακτίνας της Γης, 
µε τη µέθοδο που χρησιµοποίησε ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος το 230 π.Χ. (η οποία και 
υπάρχει στο διδακτικό εγχειρίδιο των Μαθηµατικών Β΄ τάξης ως “Ιστορικό σηµείωµα”). 
Στον µικρόκοσµο αυτόν οι µαθητές θα χρησιµοποιήσουν στοιχεία από την ιστορία της 
επιστηµονικής σκέψης, θα αναζητήσουν πληροφορίες πέρα από το βιβλίο τους, θα 
πειραµατιστούν οι ίδιοι στην αυλή του σχολείου τους και θα χρειαστεί να επικοινωνήσουν µε 
άλλους για να οδηγηθούν στη λύση του συγκεκριµένου προβλήµατος. 

β) Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές προσοµοιώσεις (Applets) όπως αυτή που 
παρουσιάζεται στη σελίδα οθόνης. 
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 Ο Λάγος στέφεται βασιλιάς. Ονοµάζεται πλέον Πτολεµαίος 
Φιλοπάτωρ 

 

Αξιοσηµείωτες   αναφορές 12ου κεφαλαίου  
 

 
• 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 
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 Ο Οβολός εκών – άκων γυρίζει την γυµνή πλάτη του στο 
δερµατοστίκτη  ο οποίος έχει εντολή να χαράξει στην πλάτη του τον 
χάρτη µέτρησης της γης . ‘’Θα γίνεις ο Νείλος που ρέει.’’ Ο Οβολός 
διαµαρτύρεται. ‘’Σιωπή απαίσιε πάπυρε.! Από σήµερα δεν είσαι παρά 
ένας χάρτης .Η µέτρηση ενός γίγαντα στην πλάτη ενός νάνου ‘’. Η 
Αγαθόκλεια πρόσθεσε την εξυπνάδα της. ’’Και όταν πεθάνεις θα 
διατηρήσουµε το δέρµα σου στην Μεγάλη Βιβλιοθήκη ‘’...... Ο 
Ερατοσθένης κάνει πάλι να φύγει και πάλι τον σταµατά ο βασιλιάς . « 
Φεύγεις χωρίς να πάρεις την απάντησή µου δάσκαλε ; Ας ξαναγίνω 
λοιπόν  βασιλιάς.».   

 
 

Αξιοσηµείωτες   αναφορές 13ου κεφαλαίου  
 

 
• 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. 
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Ο Ερατοσθένης άρχισε να αναζητεί βηµατιστές όµως ήσαν όλοι 
ηλικιωµένοι. Από ευτυχή σύµπτωση διαπιστώνει ότι ο Βήτων ο 

σωµατοφύλακας και έµπιστος φίλος της Βερενίκης, ήταν εγγονός του 
Βήτωνα του  περίφηµου βηµατιστή του στρατηλάτη. Μετά από 

παράκληση του παιδικού της φίλου Ερατοσθένη , η βασίλισσα συναινεί 
να αποχωριστεί τον πιστό της σωµατοφύλακα. Η επιχείρηση δεν 
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί παρά  µόνο κατά τις ηµέρες της 
ξηρασίας  Νωρίτερα το έδαφος δεν θα ήταν αρκετά στεγνό ,ενώ 
αργότερα θα πληµµύριζε . Έτσι ο Ερατοσθένης καθόρισε την 

ηµεροµηνία αναχώρησης. Ζήτησε να του κατασκευάσουν ένα πλοίο που 
θα µπορούσε να προσφέρει άνετες συνθήκες διαβίωσης για 10 
τουλάχιστον άτοµα. Το πλοίο βαπτίζεται «Χαπί» που σηµαίνει το  

« Πνεύµα του Νείλου». Ο Φιλοπάτωρ συνοδευόµενος από τους 
υψηλότερους αξιωµατούχους του θέλησε να γιορτάσει την έναρξη της 
αποστολής µε µια εντυπωσιακή τελετή .  Παρέδωσε  στον Ερατοσθένη  
µια διαταγή του , που εντελλόταν σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες και 
ειδικότερα όλες τις υπηρεσίες πλοήγησης ρυµούλκησης και όλες τις 

ένοπλες δυνάµεις   να ικανοποιούν όλα τα αιτήµατα της αποστολής και 
να εξασφαλίζουν την σίτιση και την άνεση των µελών της. Του 

παρεχώρησε και τον προσωπικό του γιατρό τον Πατρέα , αλλά και τον 
βασιλικό φύλακα Τούσι , για να τους προστατεύει καθ΄όλη τη διάρκεια 
του ταξιδιού. Στο Χαπί λοιπόν  επέβαιναν εκτός από τον Ερατοσθένη το 
Θεόφραστο  και το Βήτωνα ,ο καπετάνιος του πλοίου , δύο ναύτες , ο 

µάγειρας , ο γιατρός , ο βασιλικός φύλακας και ο µεταφραστής Ρεχµιρέ 
. 

• 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 

 
Αξιοσηµείωτες   αναφορές 14ου κεφαλαίου  

 



• 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 

• 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. 
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Ως γνήσιος επιστήµων ο Ερατοσθένης συνειδητοποίησε  ότι θα έπρεπε 
να προβεί σε διπλές µετρήσεις Ήταν δύσκολο να βρεθεί και άλλος 
βηµατιστής και έτσι αποφάσισε να αναθέσει στον Θεόφραστο να 
ακολουθεί  τα βήµατα του Βήτωνα  και να τα µετρά , ώστε στο τέλος 
κάθε  µέρας  µέτρησης , ο κάθε ένας θα παρέδιδε στον Ερατοσθένη ένα 
παπυράκι που θα αναγράφει τον  αριθµό των βηµάτων . Αν η σύγκριση  
µεταξύ των δύο αριθµών δεν παρουσίαζε µεγάλη απόκλιση ο 
Ερατοσθένης αποδεχόταν τον µέσο όρο των δύο µετρήσεων. Αυτά 
αναφέρει στην επιστολή του προς  στο Λάγο  και καταλήγει ¨ο 
Θεόφραστος θα πορεύεται έφιππος σε ένα γάιδαρο που θα περπατάει 
πίσω από τον Βήτωνα. Έχω απόλυτη εµπιστοσύνη στο γάιδαρο 

 
 

Αξιοσηµείωτες   αναφορές 15ου κεφαλαίου  
 
 

 
 

• 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 παραστατικό 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.  

• 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.  

 
 
 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ      16 - 17 – µέχρι τέλους 26 
Από την αφήγηση του Θεόφραστου µαθαίνει ο αναγνώστης, πως όταν ο 
ποταµός είναι ευθύγραµµος και ακολουθεί την ευθεία νοητή γραµµή  του 
µεσηµβρινού ο αριθµός των βηµάτων του Βήτωνα ανταποκρίνεται στο 
ακριβές µήκος. Όταν η κοίτη του Νείλου δηµιουργεί µαιάνδρους ή γωνίες 
ή αποκλίσεις από την ευθεία γραµµή, ο Ερατοσθένης βάσει ενός 
διορθωτικού συντελεστή υπολογίζει την απόκλιση από την ορθή 
απόσταση και προσαρµόζει ανάλογα τη µέτρηση του Βήτωνα . 
         Τα βράδια  ο Ερατοσθένης και ο Ρεχµιρέ συζητούν σε συνάντηση 
κορυφής , ανάµεσα σε δύο ανθρώπους , οι οποίοι συµβολίζουν τους 
δύο πολιτισµούς, που συνυπάρχουν στην ίδια χώρα .Τυχερός όποιος 
µπορούσε να παραστεί ως ακροατής σε αυτούς τους διαλόγους. Και 
όλη η αποστολή από τους ναύτες ως τον Ερατοσθένη µε ανανεωµένο 
κάθε βράδυ ενδιαφέρον ακούν τον Ρεχµιρέ να αφηγείται αρχαίους 
Αιγυπτιακούς µύθους . Κάποια µέρα  µε αφόρητη ζέστη οι υπολογισµοί 
του Βήτωνα και του Θεόφραστου είχαν απαράδεκτη απόκλιση και ο 
Ερατοσθένης αποφασίζει να επαναληφθεί η µέτρηση .  
Επιστρέφοντας στο σηµείο εκκίνησης της ηµέρας µια οµάδα ανδρών 
επιτίθεται στην αποστολή . Εκτός από τον Ερατοσθένη, που έµεινε 
άπραγος και σαστισµένος , όλοι οι άλλοι αµύνθηκαν γενναία . Ο 
βασιλικός φύλακας Τούσι µε αυτοθυσία προσπάθησε να προστατεύσει 
τον Ερατοσθένη , αλλά κατέρρευσε και ύστερα από λίγο ξεψύχησε στα 
χέρια του Βήτωνα , παρακαλώντας  να πληροφορήσουν τον βασιλιά 
πως έκανε στο ακέραιο το καθήκον του .Υπήρξε και µια βασικότερη 
απώλεια για την αποστολή . Ο Βήτων κτυπήθηκε στο πόδι. Ο γιατρός 
απεφάνθη ότι το µηριαίο  οστό είχε φύγει από τη θέση του  και το 
γόνατό του είχε υποστεί ένα σοβαρό εξάρθρωµα. Απαγόρευσε στον 
Βήτωνα να πατήσει το πόδι του στο έδαφος για περίπου τρεις 
εβδοµάδες . Ο πάντα συγκρατηµένος Ερατοσθένης τραβάει τα µαλλιά 
του . Οι πληµµύρες είναι δυνατόν να χαλάσουν την επιχείρηση.  Ο 
Ερατοσθένης και οι υπόλοιπη αποστολή απεφάσισαν να περιµένουν  
την αποθεραπεία του ποδιού του Βήτωνα  καθώς  αν σταµατούσαν 
τώρα την µέτρηση θα άρχιζε η περίοδος των πληµµυρών και θα 
περίµεναν ως τον επόµενο χρόνο την εποχή της ξηρασίας του Νείλου. 



Στην αντίθετη περίπτωση  υπήρχε και  η πιθανότητα να προλάβουν να 
τελειώσουν την µέτρηση. Κατά την διάρκεια των ηµερών της αργίας 
τους ο Βήτων παρακαλεί τον Θεόφραστο να του να εξηγήσει πως θα 
συµβάλανε τα βήµατά του στην µέτρηση της γης . Ο  Θεόφραστος 
προσπαθεί να του αναλύσει  τη µέθοδο  του Ερατοσθένη και όταν ο 
Βήτων αδυνατεί να καταλάβει ,του φωνάζει ότι είναι χονδροκέφαλος ,ή 
κάτι τέτοιο. Μετανιώνει συνειδητοποιώντας ότι ούτε ο ίδιος είχε 
καταλάβει  Αν σου φωνάζω Βήτων- δικαιολογείται - είναι γιατί ούτε 
και εγώ καταλαβαίνω , διαφορετικά θα ήµουν σε θέση να σου εξηγήσω.   
Αγανακτισµένος ξεσπά στον Ερατοσθένη.  «Επιβάλλεται να βρεις µια 
µέθοδο που να µπορείς να την περιγράψεις σαν οι ακροατές σου να 
ήταν παιδιά.  Διαφορετικά όπως την εξηγείς,  µην πιστεύεις  ότι 
µπορείς να προκαλέσεις το παραµικρό ενδιαφέρον»  Ο τελειοµανής 
Ερατοσθένης απαντά . «Προέχει η µέθοδος να είναι σωστή και το 
αποτέλεσµα να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα»........... «Αν 
θέλεις να τη θυµάται ο κόσµος πρέπει να του εξάπτει τη φαντασία 
.Έτσι όπως την εξηγείς η µέτρηση σου δεν κεντρίζει τη φαντασία . 
Έπειτα αυτή την παραπανίσια γωνία δεν την καταλαβαίνει κανεί» 
............«Γιατί;» , .........  «Γιατί έτσι!  Έτσι όπως µίλησες γι' αυτήν, η 
µέτρησή σου δεν είναι µια όµορφη ιστορία». Η φωνή του Θεόφραστου 
ήταν έντονη . Αυτή η επιχείρηση είχε αρχίσει να γίνεται προσωπική του 
υπόθεση 

 
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. 
 
 

Αναφορές 16ου Κεφαλαίου 
 

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  
• 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. 

• 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» 

 
 
 
 

Αναφορές 17ου Κεφαλαίου 
• 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 ) 
• Τριγωνοµετρικοί πίνακες – Διόπτρα του Ήρωνα  
• 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 
• Σύληση τάφων -  συστήµατα προφύλαξης.  

 
 
 
 
 
• Διόπτρα του Ήρωνα 

 
 

Αναφορές 18ου Κεφαλαίου 
 

 
•  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.    

 
 

Αναφορές 19ου Κεφαλαίου 
• : Ο Ερατοσθένης αναζητά την επιστηµονική αλήθεια – Ο Θεόφραστος  

αναζητά το υλικό που θα προσθέσει τη ποίηση και τη µαγεία του 
λόγου. 

•    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. 

•  «Βοεικόν πρόβληµα» 
 
 

Αναφορές 20ου Κεφαλαίου 
 
 

Η δολοφονία Του Μάγα δροµολογεί τα εξής στοιχεία 
 
Περιγραφή  ήθους Βερενίκης, Λάγου, Αρσινόης, Ερατοσθένη. 
 
Περιγραφή Λάγου  ως συντετριµµένου  χωρίς τίποτα όµως στη 
συµπεριφορά του να επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισµό. 

 
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. 

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

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

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

 
 
Αναφορές 21ου Κεφαλαίου 
 
 

• 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. 
• Οβολός. Επικοινωνία µε Αρσινόη   

 
 

Αναφορές 22ου Κεφαλαίου 
 
 
 

• Νοσηρή ατµόσφαιρα στο παλάτι 
Άθλιες σχέσεις Φιλοπάτορα –Βερενίκης, η οποία πίστευε ότι ο 
Μάγας είχε δολοφονηθεί µε διαταγή του. 

 
• Φροντίδα αιγυπτιακών ναών για διατήρηση 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. 

 
 
 Αναφορές 23ου Κεφαλαίου 

 
 

 
• Διαδικασία στους αγώνες ποίησης. Σθεναρή η αντίδραση του 
Αριστοφάνη, του µόνου γνώστη. Κείµενο σελ.412 

•  
• Το αιγυπτιακό σύστηµα αρίθµησης. Κείµενο 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. 

Αναφορές 24ου Κεφαλαίου 
 

 
• Οι τεχνίτες εικονογραφούν τους τοίχους του ναού Διαφ. 31 

 
• 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 
 

 
 

• 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. 

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

 

• 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. 

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

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

…  
 

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

 
• 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; 
•  

   Πέραν της συγκεκριµένης µέτρησης της περιφέρειας της γης σηµαντικός  
για την εποχή του ήταν  ολόκληρος ο συλλογισµός του Ερατοσθένη   
γιατί σήµαινε : 

• 1. Ότι αποδεχόταν την ιδέα της σφαιρικότητας της 
Γης.  Βέβαια πρώτοι  οι  αρχαίοι Έλληνες, διετύπωσαν την 
άποψη ότι η γη έχει σχήµα όµοιο µε σφαίρα η ιδέα της 
σφαιρικής Γης ήταν γνωστή αιώνες νωρίτερα,(Πυθαγόρας 600 
π.Χ και Αριστοτέλης 374-324). Αλλά δεν είχε γίνει πλήρως 
αποδεκτή η άποψη αυτή.  

• 2. Ότι , υπέθεσε ότι ο Ήλιος βρίσκεται πολύ µακριά 
από τη Γη, τόσο ώστε οι ηλιακές του ακτίνες να πέφτουν 
σχεδόν παράλληλα πάνω στη Γη. 

• 3. Για την ακρίβεια της µέτρησης θεώρησε ως απαραίτητο  
δεδοµένο το ότι οι δύο πόλεις Αλεξάνδρεια – Συήνη 
βρίσκονται πάνω στoν ίδιο µεσηµβρινό. Έτσι , ο κύκλος 
που µέτρησε ο Ερατοσθένης είναι ένας µέγιστος κύκλος 
(περνάει δηλαδή από το κέντρο της Γης) το µήκος του οποίου 
µας δίνει την περιφέρεια της Γης.  

• 4.Προχώρησε στην υπόθεση ότι όλες οι θάλασσες 
επικοινωνούν µεταξύ τους . Στη συνέχεια υπέθεσε πως 
είναι  δυνατός ο περίπλους της Αφρικής  και  ισχυρίσθηκε 



ότι είναι δυνατόν να φθάσει κανείς στις Ινδίες πλέοντας 
δυτικά από τις Ηράκλειες στήλες ( Γιβραλτάρ) 

 
 
 
 
 
 


