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0 «μΰθος» της Αρχαίας 
Βιβλιοθήκης της 
και η σύγχρονη 
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Στις 16 Οκτωβρίου 2004 συμπληρώθηκαν δύο 
χρόνια από την ημέρα των επίσημων εγκαι
νίων της νέας Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, 
που φέρει την ονομασία Bibliotheca 
Alexandria. Με αφορμή τα δύο χρόνια λει
τουργία της, θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι 
στην ένδοξη Αλεξάνδρεια του παρελθόντος, 
"φάρο" του πολιτισμού της εποχής εκείνης και 
βέβαια θα αναφερθούμε στη σημερινή βιβλιο
θήκη, ένα πραγματικό στολίδι για την πόλη 
της Αιγύπτου, που ήδη αποτελεί μία πραγμα
τικότητα. 

Οι απαρχές της Αλεξανδρινής 
Βιβλιοθήκης 

. Από την ιστορική βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρει
ας, το πρώτο οικουμενικό θησαυροφυλάκιο 
γνώσεο3ν στην ιστορία της ανθρωπότητας, σή-
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; Αλεξάνδρειας 
αναβίωση της 

μέρα δε σο3ζεται ούτε ίχνος της. Οι επιτόπιες 
έρευνες τοον αρχαιολόγων και οι ανασκαφές 
που ακολούθησαν δεν έφεραν στο φως κανέ
να εύρημα, που να διαφωτίσει τη διαμόρφω
ση, την ιστορία και τη λειτουργία της βιβλιο
θήκης. Όλες μας οι γνοόσεις έχουν αντληθεί α
ποκλειστικά, από την αρχαιολογική μελέτη 
κειμένων και απ' τις πολύχρονες και επίπονες 
έρευνες ιστορικών και μελετητών. 
Σύμφωνα λοιπόν μ' αυτές, για την ανέγερση 
του μουσείου και της βιβλιοθήκης υπάρχουν 
δύο διαφορετικές εκδοχές: Η πρώτη υποστη
ρίζει ότι η θεμελίωση των δύο ιδρυμάτων α
νάγεται στην εποχή του Πτολεμαίου Α' του 
Σοπήρος, ενώ η δεύτερη στηρίζει την άποψη 
ότι, η ανέγερση πραγματοποιήθηκε επί Πτο
λεμαίου Β' του Φιλαδέλφου. 
Οι περισσότεροι σύγχρονοι μελετητές, τεί-



νουν να αποδεχτούν την εκδοχή ότι ιδρυτής 
του μουσείου και της βιβλιοθήκης ήταν ο Πτο
λεμαίος Α' ο Σωτήρ και ότι ο Πτολεμαίος Bse 
ο Φιλάδελφος, διακήρυξε με μέγιστη έμφαση 
την τελειοποίηση της. Στην εκδοχή αυτή κατα
λήγουν οι επιστήμονες, συμμεριζόμενοι της 
γραπτής μαρτυρίας ότι ο Δημήτριος ο Φαλη-
ρεύς πρότεινε στον Πτολεμαίο τον Σωτήρα 
την ίδρυση στην Αλεξάνδρεια κέντρου επι
στημονικών ερευνών, που θα ονομαζόταν 
μουσείο και στο οποίο θα ενσωματωνόταν μια 
βιβλιοθήκη με κείμενα απ' όλη την οικουμένη, 
αναγκαία στη διεξαγωγή ερευνούν. Η πρότα
ση ήταν απολύτους συμβατή με τις προθέσεις 
του Σωτήρα να καταστήσει την Αλεξάνδρεια 
οικουμενικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό 
κέντρο της ανθρωπότητας και ενέργησε προς 
την υλοποίηση της. 

Δομή και λειτουργία Μουσείου 
και Βιβλιοθήκης 
Η σχέση του μουσείου με τη βιβλιοθήκη, που 
ιδρύθηκαν όχι αργότερα από το 295 π.Χ. ήταν 
άρρηκτα συνδεδεμένες και το ένα ίδρυμα 
προϋπόθετε την ύπαρξη του άλλου αλληλοσυ
μπληρώνοντας τις λειτουργίες τους, έχοντας 
όμως ανεξάρτητα διοικητικά καθεστώτα. 
Πρότυπα για τον σχεδιασμό του μουσείου υ
πήρξαν δύο διάσημες φιλοσοφικές σχολές της 
Αθήνας, η Ακαδημία του Πλάτοον και το Λύ
κειο του Αριστοτέλη. Τα μέλη του συγκροτού
σαν μια αυτόνομη κοινότητα, που κατείχε ε
κτός από τη δυνατότητα επιστημονικών δρα
στηριοτήτων σε άριστες συνθήκες και μια σει
ρά από υλικά πλεονεκτήματα όπως: φορολο
γική ελευθερία, κατοικία και συντήρηση και 
πιθανά υψηλές αποδοχές. Υπό την καθοδήγη
ση του Δημήτριου του Φαληρέως η φήμη του 
μουσείου απλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα 
ως τα πέρατα του αρχαίου κόσμου και προ
σέλκυσε στην Αλεξάνδρεια τους επιφανέστε
ρους λογίους. 
Όσον αφορά τη βιβλιοθήκη, το αρχικό κτίριο 
της είχε ανεγερθεί κοντά στο μουσείο, στον 
τομέα της πόλης όπου βρίσκονταν τα ανάκτο-
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ρα και αντίκριζε το μεγαλοπρεπές λιμάνι. 
Ύστερα από έναν αιώνα και περισσότερο, ο 
αριθμός των κειμένων υπερέβη τη χωρητικό
τητα του κτιρίου και παρέστη ανάγκη να δημι
ουργηθεί παράρτημα. Το παράρτημα αυτό α
νέγειρε ο Πτολεμαίος Tse ο Ευεργέτης και το 
ενσωμάτωσε στο Σεραπείο για να αποτελέσει 
αργότερα τη βιβλιοθήκη του Σεραπείου. 
Σκοπός της αρχαίας βιβλιοθήκης, ήταν να συ-
γκεντρ(όσει τη συνολική γραμματεία όλων 
των εποχών και όλων των λαών του τότε γνω
στού κόσμου. Όπως μας πληροφορεί ο βυζα
ντινός λόγιος Τζέτζης τα βιβλία δεν ήταν όλα 
ελλήνων συγγραφέων αλλά προέρχονταν απ' 
όλα τα έθνη, γι' αυτό πολλά άτομα εργάζο
νταν για τη μετάφραση τους στα ελληνικά. 
Για την επίτευξη του πρωταρχικού σκοπού, 
χρειάστηκε η γενναιόδωρη οικονομική υπο
στήριξη των Πτολεμαίων και υπεράνθρωπες 
προσπάθειες για τη συγκέντρωση των συγ
γραμμάτων. Χαρακτηριστικές όσο και απί
στευτες, είναι οι φήμες για τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούσαν οι Πτολεμαίοι για να απο
κτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα βιβλία. 
Μια από τις πιο ανορθόδοξες αναφέρεται 
στην έρευνα όλων των πλοίων, που κατέρχο-
νταν στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας* αν εντοπι
ζόταν κάποιο βιβλίο που ήταν αρκετά ενδια
φέρον για τη βιβλιοθήκη, γινόταν κατάσχεση 
του και προσφερόταν στον επιβάτη ένα αντί
γραφο το οποίο ετοιμαζόταν πολύ γρήγορα. 
Μια άλλη μέθοδος για την προμήθεια συγ
γραμμάτων, έκανε λόγο για αναζήτηση στις 
διάφορες αγορές βιβλίων του τότε γνωστού 
κόσμου, όπως της Αθήνας και της Ρόδου, ενο) 
υπήρχαν και περιππόσεις όπου αγοράζονταν 
διαφορετικές εκδοχές του ίδιου έργου, όπως 
τα ομηρικά έπη. 
Το πλήθος των βιβλίων που περιλάμβανε η 
αρχαία βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας επί 
Πτολεμαίου του Φιλαδέλφου, αποτελούσε φυ
σικά ρεκόρ για την εποχή εκείνη, όσο και για 
τη δικιά μας αν λάβει κανείς υπόψη του την ι
διαιτερότητα των βιβλίων - ρόλων. Σύμφωνα 
με τον Τζέτζη, το σύνολο τους έφτανε τις 
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490.000 και συγκεκριμένα υπήρχαν 400.000 
βίβλοι συμμιγείς (ρόλοι που περιείχαν συλλο
γές κειμένων) και 90.000 βίβλοι αμιγείς (ρόλοι 
που περιείχαν αυτοτελή κείμενα). 
Για να τιθασευτεί ο όγκος των συγγραμμάτων 
και να είναι προσιτός, θα έπρεπε να επινοη
θεί κάποιο είδος καταλογογράφησης. Δυστυ
χώς οι γνώσεις μας γΰρο3 από αυτό το θέμα εί
ναι ελλιπείς. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε ότι 
σε μια πρώτη φάση -της απόκτησης- οι ρόλοι 
εφοδιάζονταν με μια δήλωση προέλευσης 
τους π.χ. «εκ των πλοίων» όταν προέρχονταν 
από τα πλοία που κατέρχονταν στο λιμάνι της 
Αλεξάνδρειας. Στη συνέχεια σημειώνονταν 
το όνομα του προηγούμενου κατόχου, εφόσον 
ήταν γνωστό και παραπλεύρως το όνομα του 
ερευνητή που «εξέτασε» το κείμενο. Τέλος 
προσδιορίζονταν το μέγεθος του συγγράμμα
τος μέσω της καταγραφής του αριθμού των 
στίχων. 
Η βιβλιοθήκη εκτός από τα τμήματα εισδοχής 
και αναγραφής m>v τίτλων, διέθετε πιθανώς 
και δύο εργαστήρια: ένα για την κατασκευή 
αντιγράφων και ένα για επιδιορθώσεις σε 
φθαρμένα και κακομεταχειρισμένα αντίτυπα. 
Για την εξυπηρέτηση του οι αναγνώστες είχαν 
στη διάθεση τους ένα λεπτομερή αλφαβητικό 
κατάλογο, πίνακες περιεχομένων της Βιβλιο
θήκης και οργανωμένο αρχείο, αλλά με την 
πάροδο του χρόνου και τη συσσώρευση νέου 
υλικού η απλή καταγραφή αποδείχτηκε ανε
παρκής, αφού υπήρχε ανάγκη από μια κριτική 
επισκόπηση του περιεχομένου της βιβλιοθή
κης. Για το λόγο αυτό εφαρμόστηκε ένα είδος 
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ταξινόμησης με βάση το αντικείμενο ενασχό
λησης κάθε συγγραφέα. Τα αντικείμενα χω-
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ρίες: ρητορική, νομική, ποίηση (επική, τραγι
κή, κωμική και λυρική), ιστορία, ιατρική, μα-
Γ\ * f / ' 

θηματικα, φυσικές επιστήμες και συμμιγη. 
Υπό τον τίτλο της κάθε κατηγορίας, έπρεπε 
να αναγράφονταν οι συγγραφείς κατ' αλφα
βητική σειρά, συνοδευόμενοι από ένα σύντο
μο βιογραφικό σημείωμα και μια επισκόπηση 
του έργου τους. 
Όσον αφορά τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης, 
γνωρίζουμε ότι υπήρχε ανάλογο αξίωμα, ο 
τίτλος του όμως δεν ήταν συγκεκριμένος και 
τον συναντάμε στα κείμενα ως "επικεφαλής", 
"προϊστάμενος", "διευθυντής" και "βιβλιοφύ-
λαξ". Το αξίωμα του υπεύθυνου της βιβλιοθή
κης ήταν ιδιαίτερα τιμητικό και κάτοχοι του 
συνήθως ήταν βασιλικοί παιδαγωγοί. Υπάρ
χει όμως μια σχετική ασυμφωνία στα στοιχεία 
των πηγών, σχετικά με τα πρόσωπα που τιμή
θηκαν με το αξίωμα αυτό και με τη σειρά δια
δοχής τους. Παρ' όλα αυτά οι περισσότεροι ε
ρευνητές καταλήγουν στον κάτωθι πίνακα 
διαδοχής: 
• Ζηνόδοτος, περ. 285-270 π.Χ. 
• Απολλώνιος ο Ρόδιος, περ. 270-245 π.Χ. 
• Ερατοσθένης, 245-104/201 π.Χ. 
• Αριστοφάνης, 204/201-189/186 π.Χ. 
• Απολλώνιος ο Ειδογράφος, 189/186-175 π.Χ. 
• Αρίσταρχος, 175-145 π.Χ. 

Το τέλος της Βιβλιοθήκης 
Η ιστορική βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, έ
μελλε να καταστραφεί ολοσχερούς και να μην 
αφήσει τίποτα στις επόμενες γενιές, που να θυ
μίζει τη μεγαλοπρέπεια και την οικουμενικότη
τα της. Το πώς συντελέστηκε και από τι προ
κλήθηκε η καταστροφή καθώς και ο χρόνος, 
είναι ζητήματα που παραμένουν ανεξιχνίαστα 
και οι απόψεις των ιστορικών διίστανται. 
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η Βιβλιοθήκη κατα
στράφηκε το 642 μ.Χ. όταν τα στίφη του Άρα
βα στρατηγού Αμρ ιμπν Αλ-Ας κατέλαβαν την 
Αίγυπτο και ο Άραβας στρατηλάτης χρήσιμο-



ποίησε τα βιβλία ως καύσιμο στα λουτρά της 
πόλης, ενώ άλλοι προασπίζονται την άποψη 
ότι αυτός που κατέστρεψε τη βιβλιοθήκη, ή
ταν ο Ιούλιος Καίσαρ το 48 π.Χ., όταν ενε
πλάκη στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ της Κλεο
πάτρας και του αδερφού της Πτολεμαίου ΙΓ. 
Οι περισσότεροι πάντως ερευνητές συγκλί
νουν στη δεύτερη εκδοχή και στηρίζονται σε 
κείμενα όπως αυτό του Πλούταρχου, που 
γράφοντας τη βιογραφία του Ιουλίου Καίσα
ρα αναφέρει μεταξύ άλλων: «όταν ο εχθρός 
επιχείρησε ν' αποκλείσει τον στόλο του, ο 
Καίσαρας, για ν' αποτρέψει τον κίνδυνο διέ
ταξε να πυρποληθούν τα νεοορια, άλλα η φω
τιά που εξαπλώθηκε πολύ περισσότερο, κατέ
καψε τας "Μεγάλας Βιβλιοθήκας,,>>. Υπάρ
χουν σαφείς ενδείξεις, σύμφωνα με ιστορι
κούς της Αρχαιότητας ότι ο Καίσαρας στην 
προσπάθεια του να απεγκλωβιστεί και να ελι-
χθεί στρατιωτικά, έβαλε φωτιά σε 70 περίπου 
αγκυροβολημένα πλοία στο λιμάνι της Αλε
ξάνδρειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξα
πλωθεί και να φτάσει στα ανάκτορα καίγο
ντας και την περίφημη βιβλιοθήκη. 
Βέβαια στην εξάπλωση της φωτιάς, σημαντι
κό ρόλο έπαιξε το υποδειγματικό πολεοδομι
κό σχέδιο της Αλεξάνδρειας, που εκπόνησε ο 
Ρόδιος αρχιτέκτονας Δομιτιανός και που έ
μελλε δυστυχώς να αποβεί τραγικό για την 
αρχαία βιβλιοθήκη. 

Bibliotheca Alexandria: 
η αναβίωση 
Η νέα βιβλιοθήκη -οι εργασίες της οποίας ο
λοκληρώθηκαν μετά από 10 χρόνια- βρίσκε
ται κοντά στην τοποθεσία όπου πιστεύεται ότι 
βρίσκονταν η θέση της αρχαίας, ανάμεσα στο 
σύγχρονο Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας 
και στη Μεσόγειο. Το φουτουριστικό οικοδό
μημα της βιβλιοθήκης, αποτελεί δημιουργία 
του αρχιτεκτονικού γραφείου Snohetta της 
Νορβηγίας, που ήρθε προπό στο διεθνή αρχι
τεκτονικό διαγωνισμό και κατασκευάστηκε 
σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολο
γίας. Η σκεπή του θυμίζει ηλιακό δίσκο, ενώ 
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οι τέσσερις από τους έντεκα ορόφους του βρί
σκονται κάτω από το έδαφος, σαν ένα κύκλος 
βυθισμένος κατά το ήμισυ σε μια τεράστια δε
ξαμενή νερού, ως παρομοίωση του αρχαίου 
αιγυπτιακού ηλιακού θεού. 0 εξωτερικός 
γρανιτένιος τοίχος φέρει χαραγμένα τα 120 
αλφάβητα του κόσμου, ως επιγραφές όλων 
των ανθρώπινων πολιτισμών. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 11 όροφοι της 
πραγματικά τεράστιας βιβλιοθήκης καταλαμ
βάνουν συνολική επιφάνεια 85.405 τ.μ. και 
φτάνουν το ύψος των 33 μέτρων, ενώ στο ε
σωτερικό της φιλοξενούνταν -κατά τη διάρ
κεια των εγκαινίων- εκτός από 200.000 βι
βλία (με απώτερο σκοπό τα οκτώ εκατομμύ
ρια) και 100.000 σπάνια χειρόγραφα, 50.000 
χάρτες, 30 βάσεις δεδομένων, 10.000 σπάνια 
βιβλία, 100 τίτλοι CD ROM, 200.000 δίσκοι 
και κασέτες καθοδς επίσης και 50.000 βιντεο
κασέτες. Το επιβλητικό κτίριο της 
Bibliotheca Alexandria εκτός από την κύρια 
βιβλιοθήκη περιλαμβάνει και παιδική βιβλιο
θήκη, βιβλιοθήκη τυφλών, πλανητάριο, σχολή 
πληροφορικής, κέντρο συνεδρίων, καθο5ς ε
πίσης και τρία μουσεία: επιστημών, καλλι-
γραφίας και αρχαιολογίας. Το εσωτερικό της 
νέας βιβλιοθήκης είναι σχεδιασμένο και χω
ρισμένο σε τομείς, για το φόβο της φωτιάς 
που εικάζεται ότι έκαψε την αρχαία βιβλιο
θήκη και δεν πρέπει να απειλήσει τη σύγχρο
νη. Παρ' όλα αυτά στις 2 Μαρτίου 2003 πυρ
καγιά ξέσπασε στη νέα βιβλιοθήκη της Αλε
ξάνδρειας, με αποτέλεσμα 29 άτομα να μετα
φερθούν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά 
προβλήματα και να προκληθούν υλικές ζη
μιές. Η φωτιά προκλήθηκε από ένα βραχυκύ
κλωμα στον τέταρτο όροφο του κτιρίου, άλλα 
άμεσα τέθηκε σε λειτουργία ο συναγερμός 
και εκκενώθηκε το κτίριο από τους 800 εργα
ζόμενους και αναγνοοστες, ενώ τα βιβλία, τα 
αναγνωστήρια και οι εκθεσιακοί χώροι δεν 
έπαθαν το παραμικρό. 
Αποπερος σκοπός του νέου ιδρύματος, είναι 
να λειτουργήσει ως κέντρο διαλόγου και προ
βληματισμού μεταξύ των λαών της Μεσογεί-
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ου, της Ανατολής και της Δύσης, ως σταυρο
δρόμι πολιτισμού και εν τέλει να συντελέσει 
στην ανάδειξη της Αλεξάνδρειας ως μεγάλο 
διεθνές πολιτιστικό κέντρο. 
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ιδέα της ανα
βίωσης της αρχαίας βιβλιοθήκης της Αλεξάν
δρειας, γεννήθηκε πριν από 25 χρόνια στο 
πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας. Η υλοποίη
ση της ιδέας άρχισε να γίνεται πριν από 10 
χρόνια από την αιγυπτιακή κυβέρνηση και με 
τη σημαντική βοήθεια και αρωγή της 
UNESCO, ενώ σημαντική οικονομική και υλι
κή βοήθεια προσέφεραν πολλές αραβικές χώ-
ρες και χώρες από τον υπόλοιπο κόσμο (ανά
μεσα τους και η Ελλάδα). 
Το σχέδιο λοιπόν, της αρχικής επιτροπής της 
UNESCO με τίτλο "International Commission 
for the Revival of the Ancient Library of 
Alexandria", έγινε πραγματικότητα με το ε
ντυπωσιακό και σύγχρονο κτίριο της 
Bibliotheca Alexandria. Δε μένει παρά να ευ
χηθούμε όπως επισήμανε και ο διακεκριμέ
νος Αιγύπτιος συγγραφέας -κάτοχος του Νό
μπελ Λογοτεχνίας- Naguib Mahfuz, κατά τη 
διάρκεια των εγκαινίων «Η βιβλιοθήκη της 
Αλεξάνδρειας, να φέρει μήνυμα ειρήνης και 
ανθρωπιάς». 
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