
 

 

Οι Τάφοι των Βασιλέων 

 

Σχετικό Σχέδιο Κατασκευής  Οι Τάφοι των Βασιλέων 

Περιγραφή Ανακαλύψτε έναν από τους σημαντικότερους 

αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου, τους 

Τάφους των Βασιλέων, και μάθετε πώς να 

υπολογίζετε την περιφέρεια των διαφορετικών 

ανοιγμάτων.  

Μαθησιακοί στόχοι 

 

Με το πέρας του μαθήματος, οι μαθητές θα 

πρέπει να είναι σε θέση: 

● Να γνωρίζουν κάποια ιστορικά 

γεγονότα σχετικά με τους τάφους των 

βασιλέων 

● Να υπολογίζουν τον όγκο ενός 

κυλίνδρου και ενός ορθογώνιου 

παραλληλεπιπέδου.  

Σχετικά Μαθήματα Ιστορία, Μαθηματικά 

Προαπαιτούμενη προετοιμασία 

για τους εκπαιδευτικούς 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν μια 

εισαγωγή στο φυσικό μέγεθος του όγκου, της 

έννοιάς του και της σημασίας του στην 

αρχιτεκτονική.  



 

 

Προαπαιτούμενη γνώση για τους 

μαθητές 

Καμία. 

Ηλικιακό εύρος των μαθητών 12 – 14 ετών (ανάλογα με τα καθιερωμένα 

προγράμματα σπουδών στα μαθηματικά σε 

κάθε χώρα) 

 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Επίπεδο δυσκολίας Χαμηλό 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα 

Βήμα 1: Τι γνωρίζεις για τους Τάφους των Βασιλέων; 

Οι περίφημοι «Τάφοι των Βασιλέων» αποτελούν τμήμα του Αρχαιολογικού Πάρκου 

της Κάτω Πάφου, έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της 

Κύπρου, ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

της UNESCO από το 1980.  

Οι Τάφοι των Βασιλέων ήταν η νεκρόπολη του αρχαίου βασιλείου της Νέας Πάφου 

όπου θάβονταν τα μέλη της αριστοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων επιφανών 

προσωπικοτήτων και υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Εξακολούθησε να 

χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου μέχρι 

τον τέταρτο αιώνα, πιθανώς ακόμη και από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια. Ωστόσο, 

όπως συνέβαινε συνήθως και σε άλλους παρόμοιους χώρους, ο τάφος των βασιλέων 

λεηλατήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για την εξόρυξη υλικών. Επιπλέον, στους 



 

μεσαιωνικούς χρόνους, οι Τάφοι των Βασιλέων υπέστησαν ζημιές από λεηλασίες, 

μερικές από τις οποίες υπήρξαν ιδιαίτερα καταστροφικές για τους τάφους. 

 

 

 

 

 

Πηγή: VisitCyprus 

Βήμα 2: Πότε ανακαλύφθηκαν οι Τάφοι των Βασιλέων; 

Η ύπαρξη της τοποθεσίας ήταν ήδη γνωστή από τα τέλη του 19ου αιώνα από τον 

Ιταλο-Αμερικάνο πρόξενο στην Κύπρο, Τσεσνόλα, ο οποίος θεωρείται από πολλούς 

υπεύθυνος για αρχαιοκαπηλία. Το 1915-16, ο τότε επιμελητής του Κυπριακού 

Μουσείου Μαρκίδης, πραγματοποίησε ανασκαφές σε μερικούς τάφους, ενώ ο επίτιμος 

επιμελητής του Μουσείου της Πάφου, Λοΐζος Φιλίππου, ξεκίνησε εργασίες 

εκκαθάρισης σε μερικούς άλλους τάφους το 1937. Ωστόσο, το 1977 έγιναν 

συστηματικές ανασκαφές από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, οι οποίες έφεραν στο 

φως οκτώ μεγάλα συμπλέγματα τάφων. 

Βήμα 3: Κατασκευάστε τους «Τάφους των Βασιλέων» 

Οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν σε ομάδες ένα σχέδιο των «Τάφων των 

Βασιλέων», ακολουθώντας τις οδηγίες που τους δίνονται.  



 

Με βάση το αντίγραφο σχεδίου, οι μαθητές θα μπορούσαν να υπολογίσουν τον όγκο 

των πετρωμάτων που χρησιμοποιούνταν για τους κίονες (υποθέτοντας ότι κάθε 

κίονας αποτελείται από 4 κύβους).  

Άσκηση: 

Ας υποθέσουμε ότι το μήκος κάθε κύβου είναι 1,2 m. 

Γνωρίζοντας ότι κάθε άκρη του κύβου έχει το ίδιο μήκος: 

𝑉 = 𝑠3,όπου s είναι το μήκος του κύβου. 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.cuemath.com/measurement/volume-of-cube/ 

 

𝑉 = 1.23 = 1.728 𝑚3 

Καθώς κάθε κίονας αποτελείται από 4 κύβους: 

𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 = 1.728 ∗ 4 = 6.912 𝑚3 

Ωστόσο, οι τάφοι του χώρου των Βασιλέων αποτελούνται από 9 κίονες. Κατά 

συνέπεια, ο συνολικός όγκος όλων των κιόνων είναι: 

https://www.cuemath.com/measurement/volume-of-cube/


 

𝑉𝑎𝑙𝑙𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑠
= 6.912 ∗ 9 = 62.208 𝑚3 

Συζητήστε με τους μαθητές σας την έννοια του όγκου και την σημασία του στην 

αρχιτεκτονική, από την άποψη του υπολογισμού των απαραίτητων οικοδομικών 

υλικών για την κατασκευή ενός κτιρίου ή από την άποψη της δημιουργίας μια 

σταθερής κατασκευής.  

 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 1. Δραστηριότητα αξιολόγησης:  

Ζητήστε από τους μαθητές να παρουσιάσουν 

τις δημιουργίες τους στην τάξη και να 

υπολογίσουν τον όγκο των κύβων που 

χρησιμοποίησαν (ανάλογα με το μέγεθος του 

κάθε κύβου που χρησιμοποίησαν). 

 

2. Δραστηριότητα αξιολόγησης:  

Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν μια 

έρευνα για να αντλήσουν πληροφορίες 

σχετικά με τον ιστορικό μνημείο των Τάφων 

των Βασιλέων και προετοιμάστε μια 

παρουσίαση στο PowerPoint για να 

παρουσιάσετε στους μαθητές την ταφική  

αρχιτεκτονική άλλων αρχαίων πολιτισμών από 

την Αρχαία Κίνα, Ελλάδα, Αίγυπτο κτλ.  

 



 

Πηγές 

1. Department of Antiquities, Archaeological Sites, Available at: 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/All/238DE8D409BF6077C225719B003

9F785?OpenDocument 

2. Visit Cyprus, Tombs of the Kings, Available at: 

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/culture/sites-

monuments/253-tombs-of-the-kings 
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