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Μέτρηση τότε και τώρα 
 

       Αναφορές στο βιβλίο 
     Περιγραφή του άβακα (σελ. 7,8) Μέτρηση µε τον άβακα ( σελ. 10) 
     Μονάδες µέτρησης µήκους: Δάκτυλος (σελ. 7), Πόδι (σελ. 82), Πήχυς (σελ. 57) 
     Μετροταινία (σελ. 137) 

  Μονάδες µάζας (τάλαντο, µνα) (σελ.81) 
 

        Θέµατα για συζήτηση 
 Πώς µετράµε; 
 
 Απαρχές της µέτρησης 
 
 Υπολογισµοί µε τον άβακα. Αναφορά στη διαµάχη Αβακιστών και υποστηρικτών 
του δεκαδικού συστήµατος κατά τον µεσαίωνα. 

 
  Μονάδες µέτρησης µήκους στην Αρχαιότητα.  

 
  Πότε καθιερώθηκε  το ‘‘µέτρο’’ η σηµερινή µονάδα µέτρησης µήκους 
 
 
         Δραστηριότητες 
         
 Αγώνας επιχειρηµατολογίας µε θέµα “Το εύθραυστο εκκρεµές ή η βαριά Γη;”   
     ( Για παιδιά Λυκείου) 
     Τα παιδιά µπορούν να παρακολουθήσουν αγώνα επιχειρηµατολογίας, ο οποίος θα 
αποτελεί  προσοµοίωση αντιπαράθεσης στην Εθνοσυνέλευση κατά τη Γαλλική 
Επανάσταση. Η αντιπαράθεση αυτή θα αφορά την επιλογή της µονάδας µέτρησης 
µήκους . 

 
 Υπολογίζουµε µε τον άβακα 
      (Για παιδιά Γυµνασίου) 
      Μαθαίνουµε πώς κάνουµε υπολογισµούς µε τον άβακα και συγκρίνουµε τη 

µέθοδο    αυτή µε τις τους συνήθεις υπολογισµούς µε το δεκαδικό µας σύστηµα. 
 
          Βιβλιογραφία 

 Επιστηµονική Βιβλιοθήκη Life, Μαθηµατικά, Λύκειος Απόλλων 
 Clawson, Calvin Ο ταξιδευτής των µαθηµατικών, Αθήνα , Κέδρος 2005 
 Guedj Denis.Το µέτρο του κόσµου, Τραυλός, Αθήνα, 2002. 
 Heath, Thomas. Ιστορία των Ελληνικών Μαθηµατικών, Αθήνα,  
Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.. 2001(Τόµος 1, σελ.67-76) 

 Νικολαϊδου Ε., Φράγκου Μ. Αρχιµήδης το θεϊκό µυαλό. Αθήνα, 
Ελληνικά Γράµµατα, 2006. 

 Wilder, R. L.Εξέλιξη των µαθηµατικών εννοιών, Κουτσουµπός, Αθήνα, 
1986. 

 
 
 



 
 
 

Ψαµµίτης 
 

                      Αναφορές 
   Μέτρηση των κόκκων της άµµου του άβακα- αδυναµία     έκφρασης της     
  ποσότητας µε αριθµό (σελ. 8,9) 
Πόσοι κόκκοι  της     άµµου θα χρειάζονταν για να γεµίσεις το σύµπαν; (σελ 9) 
 Μυριάδα (10.000) (σελ. 8) 
 Απεραντοσύνη των αριθµών (σελ. 9) 

     
                  Ερώτηση 

 Αναζητείστε στο έργο “Ψαµµίτης” του Αρχιµήδη τη µέθοδο υπολογισµού των 
κόκκων της άµµου σε όλες της ακτές της γης. 

 
 

    Πηγές 
 
 Αναπολιτάνος, Δ.Α. και Β. Καρασµάνης (επιµέλεια). Αρχαία Ελληνικά 
Μαθηµατικά.   Αθήνα, Τροχαλία, 1993. 

 Νικολαΐδου, Ε. και Μ. Φράγκου. Αρχιµήδης. Αθήνα. Ελληνικά Γράµµατα, 2006. 
 Heath, Thomas. Ιστορία των Ελληνικών Μαθηµατικών. Αθήνα, 2001. 
 Loria, Gino. Ιστορία των Μαθηµατικών. Αθήνα, Παπαζήσης, 1971. 

 
 
 

Περί Οχουµένων Α΄ και Β΄ 
 
             Αναφορές 
 
Ερωτήµατα που θέτει ο Αρχιµήδης:  
Γιατί επιπλέουν στο πλευρό τα νεκρά ψάρια;  
Πώς επιπλέει το ξύλο; (σελ. 15) 
 
Όπως είναι γνωστό ο Αρχιµήδης θεωρείται ο πατέρας της υδροστατικής γιατί πρώτος 
διατύπωσε το νόµο της άνωσης. Όλοι δε οι νόµοι της υδροστατικής που διατύπωσε 
περιέχονται στο έργο του “Περί Οχουµένων Α΄ και Β΄”. Μπορούµε λοιπόν να 
συζητήσουµε µε τα παιδιά τα παρακάτω: 
 
 
               Συζητήσεις 
 
 Βρίσκουµε την ιστορία για την περίφηµη φράση ‘‘ Εύρηκα, Εύρηκα’’ 

(Δηµοτικό και Γυµνάσιο) 
 
 Ποιο είναι το πρόβληµα του στέµµατος;  

Ποια η λύση του προβλήµατος; (Λύκειο) 
 



 Ποια είναι η αρχή της υδροστατικής; 
 
            Δραστηριότητες 
 Διαβάζουµε το δοκίµιο “ Η µπανιέρα του Αρχιµήδη” από το οµώνυµο βιβλίο 

των Ortoli και Witkowski. 
   
                Πειράµατα 
 Δουλεύουµε στο εργαστήριο της Φυσικής και καθοδηγούµε τα παιδιά να 
εκτελέσουν τις πειραµατικές επαληθεύσεις της αρχής του Αρχιµήδη όπως 
περιγράφονται στο βιβλίο του Π. Κόκκοτα. 
 
 
                   Βιβλιογραφία 
 
 Κόκκοτας, Παναγιώτης κ.ά. Πειράµατα Φυσικής. Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη, 
1988 
 Νικολαϊδου Ε., Φράγκου Μ. Αρχιµήδης το θεϊκό µυαλό, Αθήνα, Ελληνικά 
Γράµµατα,   
      2006. 
 Heath, Thomas. Ιστορία των Ελληνικών Μαθηµατικών, Αθήνα,  Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.. 
2001 
 Lafferty, Peter. Δύναµη και Κίνηση. Αθήνα, Δεληθανάσης-Ερευνητές, 1992. 
 Ortoli S.& N. Witkowski. Η µπανιέρα του Αρχιµήδη, Σαββάλας, Αθήνα  
 
 
 

O ατέρµων κοχλίας του Αρχιµήδη 
 

               Αναφορές στο βιβλίο 
  Ατέρµων κοχλίας άντλησης νερού (σελ. 33, 57, 58, 59 
  Κανείς δεν είχε κατασκευάσει πριν από µένα ένα καταπέλτη των τριών ταλάντων ή το    
  σύστηµα µε τις πολλαπλές τροχαλίες, ή τον ανυψωτή σε σχήµα βίδας (σελ. 338) 
 

 
Μικρές έρευνες 
 

 Βρίσκουµε ποιες ήταν οι κατασκευές του Αρχιµήδη 
 Ποια ήταν τα τεχνολογικά επιτεύγµατα πριν από τον Αρχιµήδη 

 
 
 
Δραστηριότητες 

 Να βρεθεί µοντέλο του κοχλία στο διαδίκτυο 
 Να διαβαστεί από το βιβλίο της Νικολαϊδου (σελ. 73) το απόσπασµα για το  
             πλοίο “Συρακουσίας”. 
 

  
 
              Βιβλιογραφία 



 Οι αρχαίοι θαυµατοποιοί-Η τεχνολογία των Ελλήνων. Αθήνα,  
           Ελευθεροτυπία (αφιέρωµα), 4-3-2000. 

 Λάζος, Χρήστος. Υδραυλικά Όργανα και Μηχανισµοί στην Αίγυπτο των  
          Πτολεµαίων. Αθήνα, Αίολος, 1999. 
 Λάζος, Χρήστος. Μηχανική και Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα. Αθήνα,  

        Αίολος, 1993. 
 Hann, Judith. Ανακαλύπτω την επιστήµη. Αθήνα, Ερευνητές, 1995 
 Νικολαϊδου Ε., Φράγκου Μ. Αρχιµήδης το θεϊκό µυαλό, Αθήνα,    
Ελληνικά Γράµµατα, 2006. 

 Φωκά, Ιωάννα & Πάνος Βαλαβάνης. Ανακαλύπτω την Αρχαία Ελλάδα-
Αρχιτεκτονι`κή και Πολεοδοµία. Αθήνα, Κέδρος, 1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απλές Μηχανές 



(Μοχλός- τροχαλία -πολύσπαστο- βαρούλκο) 
 
                       Αναφορές 

Τροχαλία, βαρούλκο (σελ.183, 285) 
Θεµελιώδεις αρχές του Μοχλού (σελ.216) 
Σύσπαστα-οδοντωτοί τροχοί, τροχαλία (σελ. 238,240) 
Βαρούλκο (σελ.288) 
 

 Με αφορµή τις παραπάνω αναφορές µπορούµε να δουλέψουµε στο 
εργαστήριο της Φυσικής και να καθοδηγήσουµε τα παιδιά να εκτελέσουν 
απλά πειράµατα  µε µοχλούς, τροχαλίες  και πολύσπαστα. 
 Προτείνουµε την κατασκευή του µοχλού µε απλά υλικά και τα 
πειράµατα που παρουσιάζονται στο 3ο βιβλίο της βιβλιογραφίας.  
 
 
                                       Βιβλιογραφία 

 Κόκκοτας, Παναγιώτης κ.ά. Πειράµατα Φυσικής. Αθήνα, 
Εκδόσεις Γρηγόρη, 1988. 

 Hann, Judith. Ανακαλύπτω την επιστήµη. Αθήνα, 
Ερευνητές, 1995. 

 Taylor, Charles & Stephen Pople. Επιστήµη. Αθήνα, 
Ντουντούµης, 1996. (σελ. 128, 129) 

 
 

Μηχανικά ή Περί επιπέδων Ισορροπιών  
 

    Αναφορές 
Ισορροπία των ορθογωνίων παραλληλεπιπέδων (σελ.15)  
Όρια στη µηχανική (σελ. 193) 
Παροιµιώδης φράση του Αρχιµήδη (σελ. 193) 
Θεµελιώδεις αρχές του Μοχλού (σελ.216) 
 
Στην πραγµατεία του « Περί επιπέδων Ισορροπιών» ο Αρχιµήδης παρουσιάζει τις 
βασικές αρχές της Μηχανικής. Εκεί διατυπώνει και αποδεικνύει το θεµελιώδες 
θεώρηµα, σύµφωνα µε το οποίο δύο µεγέθη, είτε σύµµετρα είτε ασύµµετρα, 
ισορροπούν σε αποστάσεις αντιστρόφως ανάλογες των µεγεθών.  
Θεώρηµα των ροπών ή νόµος των µοχλών 
 

 
 
 
                B1 x = B2  y            

 
 
Δραστηριότητες 
 Μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για τα Μαθηµατικά που στηρίζεται στον 
παραπάνω νόµο και απευθύνεται σε παιδιά Γυµνασίου, περιγράφεται αναλυτικά 
στο βιβλίο “Mathematics from history, The Greeks” της Mary Brading. Είναι η 
δραστηριότητα ‘‘Balancing Mobiles’’ κατά την οποία τα παιδιά καλούνται να 



συµπληρώσουν τους αριθµούς οι οποίοι εκφράζουν βάρη, ώστε τα mobiles να 
ισορροπούν . 

 Παραθέτουµε στην αρχή ένα απλό παράδειγµα, όπως το παρακάτω 

 
 
Στη συνέχεια µπορούµε να δώσουµε ένα πιο σύνθετο 
mobile που αποτελείται π.χ. από το πολύ επτά επίπεδα. 
Έχουµε ως δεδοµένο ή τον αριθµό στην κορυφή ή έναν 
αριθµό στο κάτω επίπεδο. Αφού συµπληρώσουµε όλους 
τους αριθµούς που λείπουν προσπαθούµε να βρούµε ένα 
pattern που θα µας δείχνει τη σχέση του µικρότερου και 
του µεγαλύτερου αριθµού  
 
 
 
 
 
 
 Το βιβλίο αυτό του Αρχιµήδη πραγµατεύεται επίσης το κέντρο βάρους των 
επιπέδων ευθυγράµµων σχηµάτων. Μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα θα ήταν να 
βρουν τα παιδιά το κέντρο βάρους  
 Ενός παραλληλογράµµου 
 Ενός τριγώνου 
 Ενός τραπεζίου 

Θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τρίγωνα από κόντρα πλακέ ή από σύρµα ή να 
δουλέψουµε στο εργαστήριο της Φυσικής και να καθοδηγήσουµε τα παιδιά να 
εκτελέσουν απλά πειράµατα  προσδιορισµού του Κ. Β.  
 

 
 Μπορούµε να ζητήσουµε από τα παιδιά να γράψουν στη δωρική διάλεκτο την 
περίφηµη φράση του Αρχιµήδη που αναφέρεται στη σελίδα 193 του βιβλίου. 

 



Βιβλιογραφία 
 
 Κόκκοτας, Π. κ.ά. Πειράµατα Φυσικής. Αθήνα, Γρηγόρης, 1988. 
 Νικολαϊδου, Ελένη & Μαρία Φράγκου. Αρχιµήδης το θεϊκό µυαλό. Αθήνα, 
Ελληνικά Γράµµατα, 2006. 
 Brading, Mary. The Greeks. Warwick, 4 learning, 1997. 
 Hann, Judith. Ανακαλύπτω την Επιστήµη. Αθήνα, Ερευνητές, 1995. 
 Heath, Thomas. Ιστορία των ελληνικών Μαθηµατικών. Αθήνα, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περί των Μηχανικών θεωρηµάτων προς Ερατοσθένην Έφοδος 
(Μέθοδος) 

 
      Αναφορές 
 Έχω µια µέθοδο ανάλυσης, να σκέφτοµαι τα προβλήµατα της Γεωµετρίας µηχανικά 
(σελ 311) 
   Η περιοχή της παραβολής είναι τα τέσσερα τρίτα εκείνης του τριγώνου (σελ. 311, 
316) 
 
 
Όσα αναφέρονται παραπάνω περιέχονται σε ένα γράµµα του Αρχιµήδη προς το φίλο 
του Ερατοσθένη, που ζούσε στην Αλεξάνδρεια, και στο οποίο του εξηγούσε τη 
µηχανική µέθοδο της ισορροπίας που ακολουθούσε για να ανακαλύψει πολλά από τα 
θεωρήµατά του. Το γράµµα αυτό, χαµένο µέχρι το 1906, βρέθηκε σε µορφή 
παλίµψηστου από τον J.L. Heiberg. 
Ένα από τα θεωρήµατα που ανακάλυψε και που αναφέρεται στο βιβλίο µας λέει ότι 
Το εµβαδόν οποιουδήποτε τµήµατος µιας τοµής ενός ορθογωνίου κώνου 
(παραβολής) ισούται µε τα 4/3 του εµβαδού του τριγώνου µε την ίδια βάση και µε 
το ίδιο ύψος. Ο Αρχιµήδης για να βρει το νόµο αυτό ισορρόπησε το άγνωστο εµβαδό 
του παραβολικού τµήµατος, µε το γνωστό εµβαδόν του τριγώνου, οπότε η θέση του 
υποµοχλίου καθόρισε και τη σχέση των µεγεθών τους. 

 
 Ο υπεύθυνος µαθηµατικός της Λέσχης Ανάγνωσης µπορεί βασιζόµενος στο βιβλίο 
του Thomas Heath “Ιστορία των ελληνικών Μαθηµατικών”  να δώσει στα παιδιά σε 



γενικές γραµµές τη µέθοδο του Αρχιµήδη για τον υπολογισµό του παραβολικού 
τµήµατος. 
      Δραστηριότητα 
 Βλέπουµε την ταινία του BBC “Τα µυστικό του Αρχιµήδη” 
 
        Βιβλιογραφία 
 Σταµάτη, Σ. Αρχιµήδους άπαντα. Αθήνα, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, 1974. 
 Στράντζαλου, Χ. Θέµατα ειδικής διδακτικής Ι- Εαρινό εξάµηνο 1999. 
 Eves, Howard. Μεγάλες στιγµές των Μαθηµατικών-Διάλεξη 9, Ο στοχαστής και ο   
κακοποιός. Αθήνα, Τροχαλία, 1989. 
 Heath, Thomas. Ιστορία των ελληνικών Μαθηµατικών. Αθήνα, 2001. 
 Mankiewicz, Richard. Ιστορία των Μαθηµατικών, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2002. 
(σελ. 101) 
 
 
 
 
 
 
 

Περί σφαίρας και Κυλίνδρου 
        Αναφορές 
    Αναλογία ανάµεσα στους όγκους ενός κυλίνδρου και µιας περιγεγραµµένης  σφαίρας   
     (σελ. 30,479) 
  Είναι τα τρία µισά (σελ.480)  
  Η αναλογία παρέµενε τέλεια (σελ.483) 
 
Στο Βιβλίο “Περί σφαίρας και Κυλίνδρου” του Αρχιµήδη αποδεικνύεται ότι ο όγκος 
της σφαίρας είναι ίσος µε τα 2/3 του όγκου του περιγεγραµµένου στη σφαίρα 
κυλίνδρου. Αυτή η  ανακάλυψη τον έκανε τόσο περήφανο που θέλησε να την χαράξει 
στον τάφο του. 
Στο βιβλίο αυτό ο Αρχιµήδης παραθέτει το γνωστό αξίωµα Αρχιµήδους-Ευδόξου στο 
οποίο στηρίζεται η “µέθοδος της εξάντλησης”. 
 
Θέµατα για µικρή έρευνα 
 Βρίσκουµε από ένα βιβλίο Στερεοµετρίας τον όγκο της σφαίρας και του 
κυλίνδρου 

 
 Ποιο είναι το αξίωµα Αρχιµήδους–Ευδόξου και ποια καλούνται Αρχιµήδεια 
Μεγέθη (Αργυρόπουλος Η. κ.α. Ιστορικό Σηµείωµα κεφ.7, Ευκλείδειας 
Γεωµετρίας Α΄ και Β΄ Λυκείου Ο.Ε.Δ.Β) 

 
      Δραστηριότητες 
 
 Διαβάζουµε το διήγηµα “De consolatione geometriae” από τη συλλογή 
διηγηµάτων “Η σιωπή της καµηλοπάρδαλης” του Κάρλο Φραµπέτι, που 
αναφέρεται και στο µνήµα του Αρχιµήδη. 

 
 Ζωγραφίζουµε το σχήµα που ζήτησε ο Αρχιµήδης  να αποτυπωθεί στον τάφο του. 
 



 Διαβάζουµε την Επιστολή του Αρχιµήδη προς το Δοσίθεο, µε την οποία ξεκινάει 
το πρώτο βιβλίο “Περί σφαίρας και Κυλίνδρου” και σχολιάζουµε τη φράση 
“Όµως πιστεύω ότι η επικοινωνία µεταξύ όσων έχουν οικειότητα µε τα 
µαθηµατικά είναι σωστή, γι’ αυτό σου στέλνω γραπτά τις αποδείξεις . για τις 
οποίες αρµόδιοι ν’ αποφασίσουν είναι αυτοί που ασχολούνται µε τα µαθηµατικά ” 
(Νικολαϊδου σελ. 102)  

 Δύο παιδιά διαβάζουν το διάλογο “Ο όγκος της σφαίρας” από το βιβλίο  
      “Μαθηµατικές συναντήσεις” του Serge Lang 
 
              Βιβλιογραφία 
 

 Eves, Howard. Μεγάλες στιγµές των Μαθηµατικών- Διάλεξη 9, Ο 
στοχαστής και ο κακοποιός. Αθήνα, Τροχαλία 1989. 

 Lang. Serge. Μαθηµατικές συναντήσεις. Αθήνα, Κάτοπτρο, 1998. 
 Νικολαϊδου Ε., Φράγκου Μ. Αρχιµήδης το θεϊκό µυαλό, Αθήνα, 
Ελληνικά Γράµµατα, 2006. 

 Φραµπέτι, Κάρλο. Η σιωπή της καµηλοπάρδαλης, Αθήνα,opera, 2002. 
 
 

Κύκλου µέτρησις 
 

     Ο αριθµός π (σελ. 253) 
    Εγγεγραµµένα πολύγωνα (σελ. 254) 
 
 
Θέµατα για µικρή έρευνα 
 
 Βρίσκουµε στοιχεία από την ιστορία του π 
 
 Ποιος είναι ο τύπος που µας δίνει το εµβαδόν του κύκλου και πως τον βρήκε ο  
      Αρχιµήδης; 
 
 Ποια είναι η µέθοδος της εξάντλησης την οποία χρησιµοποίησε ο Αρχιµήδης για  
      να βρει τον παραπάνω τύπο; 
 
 Ποια ήταν η προσέγγιση του Αρχιµήδη για το π  
 
 
      Δραστηριότητες 
 
 Δύο παιδιά διαβάζουν το διάλογο “τι είναι το πι” ή “το µήκος του κύκλου” από 
το βιβλίο “Μαθηµατικές συναντήσεις” του Serge Lang 
 
 Υπολογίζουµε το π µε διαδοχικές προσεγγίσεις µε τη βοήθεια του Η/Υ (Τ. 
Μιχαηλίδη, Μαθητοκεντρικές δραστηριότητες στη διδασκαλία των Μαθηµατικών 
του Γυµνασίου- Μεθοδολογία και Διδακτική των Μαθηµατικών στο Γυµνάσιο, 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία) 
 



                        Βιβλιογραφία 
 Lang. Serge. Μαθηµατικές συναντήσεις. Αθήνα, Κάτοπτρο, 1998. 
 Clawson, Calvin Ο ταξιδευτής των µαθηµατικών, Αθήνα , Κέδρος 2005 
 Heath, Thomas. Ιστορία των Ελληνικών Μαθηµατικών, Αθήνα,    

            Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.. 2001(Τόµος 1, σελ.67-76) 
 Νικολαϊδου Ε., Φράγκου Μ. Αρχιµήδης το θεϊκό µυαλό. Αθήνα,  

           Ελληνικά Γράµµατα, 2006. 
 

 
 
 
 
 

Τα άλυτα γεωµετρικά προβλήµατα της αρχαιότητας 
 
Αναφορές στο βιβλίο 
Δήλιο Πρόβληµα (σελ. 78, 79, 112), Κυβική ρίζα- Δήλιο Πρόβληµα (σελ.111) 
Μέση ανάλογος (σελ. 79) 
Τετραγωνισµός του Κύκλου(σελ.46) 

 
Θέµατα για έρευνα 
 Ποια είναι τα άλυτα γεωµετρικά προβλήµατα της αρχαιότητας; 
 Ποιο καλούµε Δήλιο πρόβληµα και γιατί; 
 Τι καλώ µέση ανάλογο δύο ευθυγράµµων τµηµάτων και πως κατασκευάζεται 

µε κανόνα και διαβήτη; 
 Ποια είναι η πρόταση του Ιπποκράτη του Χίου για τη λύση του διπλασιασµού     

του κύβου; 
 Ποια είναι η λύση του Ερατοσθένη του Κυρηναίου, για το διπλασιασµό του 

κύβου;  
 Ποια είναι η µέθοδος της Νεύσης; 
 Τριχοτόµηση µιας γωνίας από τον Αρχιµήδη, µε τη µέθοδο της Νεύσης (στο 

έργο ‘‘Λήµµατα’’ του Αρχιµήδη) 
 

                   Δραστηριότητες 
 Κατασκευάζουµε το αρθρωτό όργανο που χρησιµεύει στην τριχοτόµηση 

γωνίας και στηρίζεται στη µέθοδο της Νεύσης που χρησιµοποίησε ο 
Αρχιµήδης. 

 
 Κατασκευάζουµε το µεσολάβο, όργανο για την κατασκευή των δύο µέσων 

αναλόγων των ευθυγράµµων τµηµάτων 2α   και α. 
 
 Διαβάζουµε το ποίηµα της Τζένης Μαστοράκη ‘‘Θεώρηµα’’ και σχολιάζουµε 

τους στοίχους “… πως τετραγώνισα τους κύκλους των ονείρων..”. 
 
 Ο κυλιόµενος κύκλος τετραγωνίζεται .Λύση χωρίς λόγια για τον 

τετραγωνισµό του κύκλου (βλέπε Nelsen σελ.20) 
 



                 Βιβλιογραφία 
 Bunt, Lycas κ.ά. Οι ιστορικές ρίζες των στοιχειωδών µαθηµατικών. Αθήνα, 

Εκδόσεις Πνευµατικός, 1981. 
 Θωµαΐδης Γ. κ. α., Ευκλείδεια Γεωµετρία, Βιβλίο του Καθηγητή ,ΟΕΔΒ, 

Αθήνα, σελ.40) 
 Θωµαΐδης Γ. κ. α., Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα,  
 Guedj Denis. Το θεώρηµα του παπαγάλου, Πόλις, Αθήνα, 2000. 
 Heath, Thomas. Ιστορία των Ελληνικών Μαθηµατικών, Αθήνα,  Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.. 

2001(Τόµος 1, Κεφάλαιο 7) 
 Μιχαηλίδης, Τεύκρος. Κατασκευές µε κανόνα και διαβήτη, Θαλής +Φίλοι, 

Σεµινάριο για τη µέση εκπαίδευση. 
 Μιχαηλίδης, Τεύκρος. Μαθηµατικά Επίκαιρα-Συνειρµοί διαβάζοντας την 

εφηµερίδα, Πόλις, Αθήνα, 2004. 
 Nelsen, Roger.Αποδείξεις χωρίς λόγια, Αθήνα, Σαββάλας, 1996. 

 
 

Μαθηµατικά Προβλήµατα µε τη σκιά 
      

                               Αναφορές 
Είχαν µετρήσει τις σκιές για να υπολογίσουν την απόσταση ως τα 
στρατεύµατα (σελ. 164)  
 
 

                  Προβλήµατα που σχετίζονται µε τη µέτρηση της σκιάς 
 

 Μέτρηση του χρόνου µε βάση τη σκιά ενός γνώµονα 
 
 Μέτρηση του ύψους της πυραµίδας από το Θαλή 

 
 Μέτρηση της Γης από τον Ερατοσθένη 

 



 
 

Βιβλιογραφία 
 Maor Eli. Τριγωνοµετρικά Λουκούµια, Κάτοπτρο, Αθήνα, 2002 
σελ.43,44) 

 
 Guedj Denis. Το θεώρηµα του παπαγάλου, Πόλις, Αθήνα, 2000 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στοµάχιον 
 
            Αναφορές 
…ένα παιχνίδι για τον πατέρα του από φιλντισένια κοµµάτια…(σελ.44) 
 
Το παιχνίδι αυτό που χάρισε ο Αρχιµήδης στον πατέρα του αναφέρεται(µας θυµίζει) 
το παιχνίδι της Αρχαιότητας Στοµάχιον. Το παιχνίδι αυτό αποτελείτο από 
δεκατέσσερα επίπεδα κοµµάτια φτιαγµένα από ελεφαντόδοντο που κανονικά 
σχηµάτιζαν ένα τετράγωνο. Ο στόχος του παιχνιδιού ήταν να ανακατέψεις τα 
κοµµάτια και να σχηµατίσεις ανθρώπους, ζώα, αντικείµενα κ.α. (Νικολαϊδου 
σελ.162).  
 
 
 
        Δραστηριότητες 
 Ευκαιρία για παιχνίδι. Μια και το κινέζικο παιχνίδι Tangram µας θυµίζει το 
Στοµάχιον,  µπορούµε να το παίξουµε ή να βρούµε πληροφορίες και οδηγίες στο 
internet 
          
 
         Βιβλιογραφία 

 Νικολαϊδου Ε., Φράγκου Μ. Αρχιµήδης το θεϊκό µυαλό, Αθήνα, 
Ελληνικά Γράµµατα, 2006. 

 http://tangram.i-p.com 
 http://tangram.ca 
 

 
 

Μικρές εργασίες στα µαθηµατικά 
 
 Περί µηδενός 



      Το σύστηµα γραφής που γνώριζε δεν περιείχε κάποιο σύµβολο για το µηδέν (σελ. 8) 
        Αναζητούµε πληροφορίες για το σύµβολο του µηδενός (0).  
         Πότε καθιερώθηκε αυτό στο δυτικό κόσµο; 

 Clawson, Calvin Ο ταξιδευτής των µαθηµατικών, Αθήνα , Κέδρος 2005 
 Wilder, R. L.Εξέλιξη των µαθηµατικών εννοιών, Κουτσουµπός, Αθήνα,  

1986 
 
 Στερεά σχήµατα:  
       Ορθογώνια παραλληλεπίπεδα (σελ. 15) 
       Παραλληλεπίπεδα, Κύβοι (σελ 27) 
       Αναζητούµε σε ένα βιβλίο Γεωµετρίας τους ορισµούς των  παραπάνω σχηµάτων. 
 
     Ξεκίνησαν ως κύλινδροι για τα σχοινιά του καταπέλτη, έπειτα όµως µετατράπηκαν 
σε  αφηρηµένους κυλίνδρους µιας ιδεατής φόρµας (σελ. 298) 
          Σχολιάζουµε την παραπάνω φράση (Από τον υλικό κόσµο στον ιδεατό) 
 
 Η έννοια της πιθανότητας 
       Δέκα προς ένα θα ήταν µια καλή πιθανότητα (σελ.35) 
       Ορίζουµε την έννοια της πιθανότητας 
 
 Η έννοια της κλίµακας (σελ. 137) 
    Δίνουµε στα παιδιά ένα χάρτη υπό κλίµακα και ζητούµε να βρουν τις πραγµατικές 
αποστάσεις µεταξύ διαφόρων σηµείων. 
 
 Ευκλείδης  
      Ευκλείδης (σελ. 45) 
      Συζητούµε τη συνεισφορά του Ευκλείδη στα Μαθηµατικά. 
 
    Δεν υπάρχει βασιλική οδός για τη Γεωµετρία (σελ.410) 
    Ποιος, σε ποιον και γιατί είπε την παραπάνω φράση; 
 
 Αρίσταρχος 
    Ηλιοκεντρικό σύστηµα (σελ. 46,169) 
Μαθαίνουµε τι υποστήριξε ο Αρίσταρχος  ο Σάµιος και πως έγιναν δεκτές οι απόψεις 
του από τους συγχρόνους του. Κάνουµε αναφορά στον Κοπέρνικο. 
 
 Κωνικές τοµές  
         Υπερβολή (σελ.182)  Εφαπτόµενες στις κωνικές τοµές, υπερβολή (σελ.408) 
Αναζητούµε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα: 
Ποιες καµπύλες καλούνται κωνικές τοµές; Γιατί πήραν αυτό το όνοµα; 
Ποιες είναι οι εξισώσεις των καµπύλων αυτών; 
Ποιος Μαθηµατικός στην αρχαιότητα έγραψε βιβλίο γι’ αυτές; 
Πώς µπορώ να φέρω εφαπτοµένη σε κύκλο από σηµείο εκτός του κύκλου; 
Πώς µπορώ να χρησιµοποιήσω τα αρµονικά συζυγή σηµεία για να κατασκευάσω 
εφαπτόµενες στις κωνικές τοµές;(Θωµαΐδης Γ. κ. α., Ευκλείδεια Γεωµετρία, Βιβλίο 
του Καθηγητή, ΟΕΔΒ, Αθήνα, σελ.71) 
 
 
 



Συζητήσεις για τα Μαθηµατικά 
 
 Φειδίας- Αρχιµήδης    (σελ. 45) 
     Μπορούν τα Μαθηµατικά µα αποτελέσουν πεδίο επικοινωνίας ανάµεσα στους  
     ανθρώπους; 
 
 Αλλά δεν ήταν αριστοκράτης και δεν είχε την οικονοµική δυνατότητα να αφοσιωθεί  
στα θεωρητικά Μαθηµατικά  (σελ. 53) 
    Ερευνούµε και συζητούµε για την κοινωνική θέση των µεγάλων µαθηµατικών 
κατά     
    την αρχαιότητα.  Συγκρίνουµε τα ευρήµατά µας µε αυτά που ισχύουν στη 
σύγχρονη   
    εποχή. 
 
 Κατασκευή µηχανών-Θεωρητικά Μαθηµατικά (σελ.53) 
      Η χρησιµότητα ή µη, του υπολογισµού της αναλογίας ανάµεσα στους όγκους   

     ενός κυλίνδρου και µιας περιγεγραµµένης σφαίρας (σελ.479) 
 Ο ερευνητής πρέπει να ασχολείται µόνο µε θέµατα που έχουν άµεσες εφαρµογές; 

 
Με αφορµή τα παραπάνω προτείνουµε να γίνει εκφραστική ανάγνωση από δύο 
παιδιά ενός φανταστικού  διαλόγου ανάµεσα στον Τύραννο Ιέρωνα και στον 
Αρχιµήδη, για τις εφαρµογές των µαθηµατικών, τον οποίο έγραψε ο Ούγγρος 
µαθηµατικός Α.Renyi 

 
 Υποτίθεται ότι ο Φειδίας είχε ισχυρισθεί ότι τα στοιχεία του Ευκλείδη είναι πιο  
σηµαντικό βιβλίο από την Ιλίαδα του Οµήρου… (σελ.117) 

     Μπορούµε να ισχυρισθούµε ότι “Οι µαθηµατικές αρχές φυσικής φιλοσοφίας” του  
     Νεύτωνα είναι έργο πιο σηµαντικό από τον Άµλετ του Σαίξπηρ; 

 
 Αρχές αιώνιες και αναλλοίωτες (σελ. 241) 
      Τα µαθηµατικά είναι µια σειρήνα (σελ.391) 
      Ήταν τόσο εκλεπτυσµένος σα µια γεωµετρική απόδειξη (σελ.391) 
      Η αναλογία παρέµενε τέλεια (σελ.483) 
      Φειδίας- Αρχιµήδης    (σελ. 45) 
       Συζητούµε για την οµορφιά των Μαθηµατικών 

 
 Μηχανική (αρχές-εµπειρία) (σελ.109) 

 Σχέση Μηχανικής και Μαθηµατικών (σελ.112) 
       Σε παλαιότερες εποχές αρκούσε η εµπειρία σε έναν µηχανικό. Ισχύει το ίδιο και        
       σήµερα ή είναι  απαραίτητη και η επιστηµονική κατάρτιση; 
 
 Συζητούµε για το ρόλο των µαθηµατικών στον πόλεµο και διαβάζουµε το 
κεφάλαιο “Τα Μαθηµατικά και ο πόλεµος”  από το βιβλίο των Davis kai Hersh “Η 
µαθηµατική εµπειρία” (εκδόσεις Τροχαλία) 
Προτείνουµε να διαβαστεί το διήγηµα ‘‘The death of Archimedes’’ του Karel Capek 
που περιλαµβάνεται στη συλλογή Fantasia Mathematica, και διαπραγµατεύεται το 
ρόλο και τις εφαρµογές των µαθηµατικών  στον πόλεµο. 
 



 Πώς παρουσιάζεται ο νεαρός Αρχιµήδης στο έργο; Αυτή η εικόνα ταυτίζεται µε 
το στερεότυπο του ερευνητή µαθηµατικού; Αληθεύει ότι οι µαθηµατικοί κάνουν τις 
πιο σηµαντικές τους ανακαλύψεις σε µικρή ηλικία; 
 
 Αρχιµήδης και καταπέλτες-Αϊνστάιν και ατοµική βόµβα: Ηθικά διλήµµατα ενός 
επιστήµονα.  
 
 Αρχιµήδης και Ιέρωνας- Blake Ross(δηµιουργός του  Firefox) και Silicon Valley. 
Πώς η πολιτική ή οικονοµική εξουσία χρησιµοποιεί τους επιστήµονες. 
 
 Αρχιµήδης- Κόνωνας- Δοσίθεος- Ερατοσθένης 
     Είναι µοναχική ή συλλογική η εργασία ενός επιστήµονα; Έχει ανάγκη ο 
επιστήµονας να επικοινωνεί µε άλλους επιστήµονες;  
 
 Συζητούµε για το τέλος του Αρχιµήδη 
 

 
 
 


