
           ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

                   Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

                ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

              25 Aπριλίου-29 Απριλίου 2009 

 

      
 
                 Nέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 
 
 

           
                
              Παλαιά Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 



 
 
               Βιβλιοθήκη Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 
 

 
         
                   Παλαιά Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας 



                                 Πρόγραµµα Εκδροµής 

 

1η ηµέρα, Σάββατο 25 Απριλίου 

 

        11.00: Συγκέντρωση στο σχολείο 

        11.30-12.30: Μετάβαση στο αεροδρόµιο µε πούλµαν 

        14.30: Αναχώρηση µε τις αιγυπτιακές αερογραµµές 

        16.30: Άφιξη στο Κάιρο 

        16.30-18.30: Μετάβαση οδικώς στην Αλεξάνδρεια 

                             Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο Sheraton 

        20.00: ∆είπνο στο ξενοδοχείο 

        21.00: Προαιρετική ψυχαγωγία στο ξενοδοχείο 

 

 

2η ηµέρα, Κυριακή 26 Απριλίου 

 

        08.00-10.00: Αφύπνιση και πρωινό 

        10.00-15.00: Επίσκεψη και ξενάγηση στην Βιβλιοθήκη 

                             της Αλεξάνδρειας και προγραµµατισµένη  

                             επίσκεψη στο ‘Κέντρο Ελληνιστικών  

                             Σπουδών’, υπό την αιγίδα του ‘Ιδρύ-   

                             µατος Βαρδινογιάννη’ 

        15.00-20.00: Επιστροφή στο ξενοδοχείο και     

                             ξεκούραση 

        20.00-23.00: ∆είπνο στο ξενοδοχείο 

 

3η ηµέρα, ∆ευτέρα 27 Απριλίου 

 

        08.00-10.00: Αφύπνιση και πρωινό 

        10.00-15.00: Επίσκεψη και ξενάγηση στο Πατριαρχείο 

                            Αλεξανδρείας και συνάντηση µε την 

                            Α.Θ.Μ. τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας 

                            κ.κ. Θεόδωρο. Ακολούθως µετάβαση και 

                            ξενάγηση στην οικία-µουσείο του ποιητή 

                            Κ.Π. Καβάφη 



       15.00-20.00: Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση 

       20.00-23.00: ∆είπνο στο ξενοδοχείο 

 

4η ηµέρα, Τρίτη 28 Απριλίου 

 

       08.00-10.00: Αφύπνιση και πρωινό 

       10.00-15.00: Μετάβαση οδικώς στο Κάιρο και 

                           επίσκεψη στις Πυραµίδες, στη Σφίγγα 

                           και στα µνηµεία της πόλης. 

       15.00-20.00: Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο 

                            Ιntercontinental Semiramis και 

                            ξεκούραση 

       20.00-22.00: ∆είπνο-κρουαζιέρα µε ποταµόπλοιο στο 

                             Νείλο 

5η ηµέρα, Τετάρτη 29 Απριλίου 

 

       08.00-09.00: Αφύπνιση και πρωινό 

       09.00-10.00: Μετάβαση στο αεροδρόµιο του Καΐρου  

       11.30: Αναχώρηση µε τις αιγυπτιακές αερογραµµές 

       13.30: Άφιξη στην Αθήνα 

       13.30-14.30: Μετάβαση µε πούλµαν στον Πειραιά 

       14.30: Άφιξη στο σχολείο 

 

Υπεύθυνο Πρακτορείο: Grefis Holidays: 210-3212780 

Sheraton Montazah: 002035480550 

Intercontinental Semiramis: 002027957171 

Αρχηγός: Αλεξανδρίδης Θεόδωρος 

Συνοδοί:  Μπακούρος Βασίλειος 

               Μπόγια Αναστασία 

               Πάλµου Μαρία 

               Αρέτου Γεωργία  

 

 

 

 



Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 

Το παρόν άρθρο ασχολείται µε την αρχαία Βιβλιοθήκη 

 

 
Επιγραφή σχετική µε τον Τιβέριο Κλαύδιο Βάβιλλο της Ρώµης (π. 56 CE) που 

επιβεβαιώνει ότι η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας υπήρχε σε κάποια µορφή 

κατά τον 1ο αιώνα. 

Με τον όρο Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας εννοείται η αρχαία βιβλιοθήκη της 

πόλης της Αλεξάνδρειας, στην Αίγυπτο, η οποία ιδρύθηκε στην Ελληνιστική 

εποχή επί διακυβέρνησης Πτολεµαίου Α΄, του επονοµαζόµενου Σωτήρος, µε 

την παρότρυνση του ∆ηµήτριου Φαληρέα, και έγινε το εκδοτικό κέντρο του 

τότε γνωστού κόσµου, υπερσκελίζοντας ως προς τον πλούτο των 

χειρογράφων της κάθε άλλη γνωστή βιβλιοθήκη της εποχής της και του 

παρελθόντος. 

 

Η ίδρυση 

Η πρώτη αναφορά που έχουµε για τη βιβλιοθήκη βρίσκεται σε µια επιστολή 

του Αριστέα (περ.180-145 π.Χ.), ενός Ιουδαίου λόγιου που κατέγραψε το 

χρονικό της µετάφρασης των Εβδοµήκοντα. Η µαζική παραγωγή 

χειρογράφων, ωστόσο, επετεύχθη από τον εξόριστο ∆ηµήτριο Φαληρέα κατ' 

εντολήν του Πτολεµαίου Σωτήρα. Ο ίδιος ο Φαληρεύς, πρώην τύραννος των 

Αθηνών, ανήκε στην πρώτη γενιά της Περιπατητικής Στοάς και ήταν ένας 

από τους µαθητές του Αριστοτέλη µαζί µε τον Θεόφραστο και τον Μέγα 



Αλέξανδρο. Σύµφωνα µε τον Αριστέα Ο ∆ηµήτριος ώθησε τον Πτολεµαίο να 

συγκεντρώσει µια συλλογή βιβλίων για τη βασιλεία και τη διακυβέρνηση έτσι 

όπως τη διατύπωσε ο Πλάτων και επιπλέον να µαζέψει βιβλία από όλους 

τους λαούς του κόσµου. Ο ∆ηµήτριος επίσης θεωρείται εµπνευστής του 

Μουσείου, στην πρωτεύουσα του Πτολεµαίου, ενός ναού αφιερωµένου στις 

Μούσες, προστάτιδες των τεχνών και των επιστηµών. 

Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν αποκαλύψει ακόµα τα κτίσµατα του Μουσείου, αν 

και η σκαπάνη έφερε στο φως τµήµα της θυγατρικής βιβλιοθήκης, κοντά στον 

ναό του Σάραπι. Από τις τµηµατικές πληροφορίες που υπάρχουν, υποθέτουµε 

πως βρισκόταν στον Β.Α. τοµέα της πόλης (Βρουχίον), κοντά στο ανακτορικό 

σύµπλεγµα. Σύµφωνα µε τον Στράβωνα (17.1.18), περιβαλλόταν από αυλές 

και στο κέντρο του βρισκόταν η µεγάλη αίθουσα και ένα κυκλικό δώµα µε 

παρατηρητήριο στην οροφή του. Τούτο το κεντρικό δώµα περιέβαλλαν 

αίθουσες διδασκαλίας. Στην πραγµατικότητα ο σχεδιασµός µοιάζει µε εκείνον 

του Σαράπειου, το οποίο άρχισε επί Πτολεµαίου Α' Σωτήρα και 

ολοκληρώθηκε από τον γιο του Πτολεµαίο Β΄Φιλάδελφο. Υπολογίζεται ότι 

εργάζονταν εκεί µόνιµα 30-45 άτοµα, τα οποία τρέφονταν και 

χρηµατοδοτούνταν από τον βασιλικό οίκο κατ' αρχήν και αργότερα από 

δηµόσιους πόρους. 

Οι χώροι στους οποίους στεγάζονταν και ταξινοµούνταν οι πάπυροι 

βρίσκονταν είτε στις εξωτερικές αίθουσες ή στη Μεγάλη Αίθουσα. Οι 

πάπυροι ταξινοµούνταν πάνω σε σχάρες ειδικά κατασκευασµένες για αυτό το 

σκοπό και οι καλύτεροι από αυτούς ήταν τυλιγµένοι σε λινό ή δερµάτινο 

κάλυµµα. Η περγαµηνή είναι µια µεταγενέστερη και µάλιστα αναγκαστική 

ανακάλυψη. Η Αλεξάνδρεια σταµάτησε τις εξαγωγές παπύρου, προκειµένου να 

σταµατήσει την άνοδο της ανταγωνιστικής Βιβλιοθήκης της Περγάµου, την 

οποία ίδρυσαν οι Σελευκίδες. Το 1848, στον κήπο του αυστριακού προξενείου 

ανακαλύφθηκε γρανίτινος όγκος, διαµορφωµένος για την υποδοχή παπύρων 

µε την επιγραφή διοσκουρίδου γ΄ τόµοι, γεγονός που µας επιτρέπει να 

προσδιορίσουµε το σχήµα που είχαν τα ράφια, αν και υπολογίστηκε πως ήταν 

αδύνατον να χρησιµοποιείται γρανίτης για την υποδοχή των εκατοντάδων 

χιλιάδων όπως εκτιµάται παπύρων της βιβλιοθήκης. Στη ρωµαϊκή εποχή τα 

χειρόγραφα απέκτησαν πλέον την µορφή κωδίκων (βιβλίων) και άρχισαν να 

αποθηκεύονται σε ξύλινα κιβώτια που αποκαλούνταν ερµάρια. 

Οργάνωση 

Κατά την εποχή του ∆ηµήτριου οι ελληνικές βιβλιοθήκες ήταν στην 

πραγµατικότητα ιδιωτικές συλλογές χειρογράφων,όπως εκείνη του 



Αριστοτέλη. Όσον αφορά στην Αίγυπτο, γνωρίζουµε πως στους ναούς 

υπήρχαν βιβλιοθήκες µε θρησκευτικά και κρατικά εγγραφα, όπως σε ορισµένα 

µουσεία, στην ελληνική επικράτεια. Ήταν η µεγάλη φιλοδοξία του Πτολεµαίου 

να συσσωρεύσει όλη τη γνώση, που οδήγησε αυτές τις µικρές συλλογές στην 

επικράτεια µιας αληθινής βιβλιοθήκης. Ο Τζέτζης αναφέρει αρκετούς αιώνες 

αργότερα ότι ο Καλλίµαχος κατέγραψε 400.000 µικτούς παπύρους (πιθανώς 

αυτοί που περιείχαν πάνω από ένα κεφάλαιο, έργο ή συγγραφέα) και 90.000 

αµιγείς. Σε αυτούς βέβαια θα πρέπει να προσθέσουµε και 42.000 παπύρους 

που βρίσκονταν στο Σαράπειο. Οι µέθοδοι που χρησιµοποίησαν οι διάδοχοι 

του Πτολεµαίου προκειµένου να πετύχουν το σκοπό τους ήταν σίγουρα 

µοναδικές. Ο Πτολεµαίος Γ' συνέταξε µια επιστολή "προς όλους τους 

ηγεµόνες του κόσµου", ζητώντας να δανειστεί τα βιβλία τους, (Γαλην. 17.1). 

Όταν οι Αθηναίοι του έστειλαν τα κείµενα του Ευριπίδη, του Αισχύλου και 

του Σοφοκλή, εκείνος τα αντέγραψε και επέστρεψε πίσω τα αντίγραφα, 

κρατώντας τα πρωτότυπα για τη βιβλιοθήκη. Επίσης, όλα τα πλοία που 

ελλιµενίζονταν στο λιµάνι της Αλεξάνδρειας, ήταν υποχρεωµένα να υποστούν 

έρευνα όχι για λαθρεµπόριο, αλλά για πάπυρους που αντιγράφονταν και 

παραδίδονταν πίσω στους κατόχους τους, αν το επιθυµούσαν. Αυτές οι 

ανορθόδοξες µέθοδοι, στην πραγµατικότητα αντιπροσωπεύουν τον πρώτο 

συστηµατικό τρόπο συλλογής έργων. 

Επιστήµες 

Όπως είναι φυσικό η συσσώρευση της γνώσης στην Βιβλιοθήκη είχε ως 

αποτέλεσµα και µια άνθηση των επιστηµών. Οι αλεξανδρινοί µαθηµατικοί 

εργάστηκαν ιδιαίτερα πάνω στη γεωµετρία, αλλά γνωρίζουµε πως έγιναν 

συγκεκριµένες έρευνες πάνω στη θεωρία των αριθµών. Άλλωστε οι αριθµοί, 

από την εποχή του Πυθαγόρα και εντεύθεν ήταν ένα θέµα που συνάρπαζε. Ο 

Ερατοσθένης ο Βιβλιοθηκάριος ασχολήθηκε µε τους αριθµούς και λέγεται 

πως επινόησε το «σείστρο», µια µέθοδο για την ανακάλυψη νέων αριθµών. To 

ίδιο θέµα λέγεται πως µελέτησε και ο Ευκλείδης. Ο Εύδοξος ο Κνίδιος, 

µαθητής του Ευκλείδη, έγινε γνωστός µια την ανάπτυξη µιας πρώιµης 

µεθόδου ολοκλήρωσης, για τη χρήση των αναλογιών στα προς επίλυση 

προβλήµατα και τη χρήση τύπων για τη µέτρηση τρισδιάστατων σχηµάτων. Ο 

Πάππος, σοφός του 4ου αιώνα, ήταν ένας από τους τελευταίους έλληνες 

µαθηµατικούς, ο οποίος επικεντρώθηκε στους µεγάλους αριθµούς και τη 

µέτρηση των ηµικυκλίων (βλ. Χειρ. Βατικανού). Επίσης, ήταν εκείνος που 

ουσιαστικά µετέφερε στο δυτικό κόσµο µετουσιωµένη την αστρολογία που 

µελέτησε από ανατολικές πηγές. Τέλος ο Θέων και η κόρη του Υπατία 

συνέχισαν τις σπουδές στα µαθηµατικά, σχολιάζοντας έργα των 

προγενεστέρων τους, αλλά κανένα από τα έργα τους δε διασώθηκε. 



Για τους αλεξανδρινούς αστρονόµους η αστρονοµία δεν ήταν απλά µια 

προβολή της τρισδιάστατης Γεωµετρίας στο χρόνο, αν και έτσι την κατέταξαν 

πολλοί από τους έλληνες επιστήµονες. Οι κινήσεις των άστρων και του ήλιου 

ήταν ουσιαστικές για τον καθορισµό και τη χαρτογράφηση των ορίων 

περιοχών. Για την Αίγυπτο µια τέτοια γνώση ήταν ουσιαστική, καθώς η ετήσια 

πληµµύρα του Νείλου έσβηνε τα φυσικά ορόσηµα ανάµεσα σε διαφορετικές 

ιδιοκτησίες. Επίσης, για την Αλεξάνδρεια ήταν ζωτικής σηµασίας η χρήση των 

ουράνιων κινήσεων για τη ναυσιπλοΐα, αφού ήταν κέντρο εξαγωγής παπύρου 

και σιτηρών για όλες τις χώρες της Μεσογείου και η συντόµευση των 

ταξιδιών ήταν απαραίτητη. Οι προγενέστεροι αστρονόµοι είχαν επικεντρωθεί 

στα θεωρητικά µοντέλα του σύµπαντος. Οι Αλεξανδρινοί ήταν εκείνοι που 

προχώρησαν σε λεπτοµερείς παρατηρήσεις και µαθηµατικά συστήµατα, τα 

οποία µετέτρεψαν την αστρονοµία σε εφαρµοσµένη επιστήµη. 

0 Ερατοσθένης έφτιαξε έναν κατάλογο 44 αστερισµών, καταγράφοντας 

µάλιστα και τους σχετικούς µύθους που τους συνόδευαν, ενώ παράλληλα 

καταχώρησε σε έναν άλλο κατάλογο 475 απλανείς αστέρες. Επίσης, 

υπολόγισε την περιφέρεια της γης µε σχετική ακρίβεια και προχώρησε στην 

υπόθεση πως όλες οι θάλασσες επικοινωνούν µεταξύ τους. Στη συνέχεια 

υπέθεσε πως είναι δυνατός ο περίπλους της Αφρικής και ισχυρίστηκε πως 

είναι δυνατόν να φτάσει κανείς στις Ινδίες, πλέοντας δυτικά από τις 

Ηράκλειες Στήλες. Ο Ίππαρχος µε τη σειρά του επινόησε το µήκος και το 

πλάτος, εισάγοντας το σύστηµα διαίρεσης του κύκλου σε 360 µοίρες από τη 

Βαβυλώνα. Επίσης, υπολόγισε τη διάρκεια του έτους µε ακρίβεια της τάξης 

των 6 λεπτών και κατασκεύασε χάρτη των αστερισµών και των άστρων. 0 

ίδιος προχώρησε στην υπόθεση πως τα άστρα γεννιούνται και πεθαίνουν. 

Τέλος, ο Αρίσταρχος ο Σάµιος εφάρµοσε την αλεξανδρινή τριγωνοµετρία για 

να εκτιµήσει την απόσταση και το µέγεθος του ήλιου και της σελήνης, ενώ 

ταυτόχρονα διατύπωσε τη θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήµατος, για την 

οποία κατηγορήθηκε σφοδρά. Τριακόσια χρόνια αργότερα ο Πτολεµαίος 

επεξεργάστηκε µαθηµατικά το σύστηµα των επικυκλίων για να υποστηρίξει το 

γεωκεντρικό σύστηµα του Αριστοτέλη, το οποίο επιβίωσε ως δόγµα κατά τους 

µεσαιωνικούς χρόνους. 

Οι αλεξανδρινοί γεωµέτρες επεξεργάστηκαν τις αρχές που έθεσαν οι 

προγενέστεροι έλληνες µαθηµατικοί µε νέα στοιχεία, τα οποία άντλησαν από 

τις βαβυλωνιακές και αιγυπτιακές πηγές γνώσης. Λέγεται πως ο ∆ηµήτριος ο 

Φαληρέας προσκάλεσε τον Ευκλείδη να διδάξει στην Αλεξάνδρεια, το έργο του 

οποίου «Στοιχεία» υπήρξε η βάση της γεωµετρίας επί σειρά αιώνων. Οι 

διάδοχοί του, ιδιαίτερα ο Απολλώνιος του 2ου π.Χ. αιώνα και ο Ίππαρχος 

του 2ου µ.Χ. αιώνα, συνέχισαν την έρευνά του στα κωνικά σχήµατα. Ο 

Αρχιµήδης, ένας από τους πρώτους σχολαστικούς που συνδέονταν µε την 



Αλεξάνδρεια εφάρµοσε τις αστρονοµικές και γεωµετρικές Θεωρίες στην 

κίνηση µηχανικών συσκευών. Ανάµεσα στις εφευρέσεις του κατατάσσονται ο 

µοχλός και ο κοχλίας, ενώ διατύπωσε και την αρχή της άνωσης. Η υδραυλική 

µε τη σειρά της είναι µια επιστήµη που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, πάνω 

στη βάση των «Πνευµατικών» του Ήρωνα και γνώρισε µεγαλειώδη ανάπτυξη, 

δυστυχώς χωρίς εκτεταµένες εφαρµογές. 

Οι Αλεξανδρινοί ανέπτυξαν, επίσης, την επιστήµη της ανατοµίας, καθώς 

είχαν το πλεονέκτηµα της µελέτης πολλών ειδών από το ζωολογικό πάρκο 

που βρισκόταν σύµφωνα µε τις περιγραφές κοντα στη Βιβλιοθήκη, αλλά και 

παρατήρησης των µεθόδων ταρίχευσης, σύµφωνα µε τα ταφικά έθιµα της 

Αιγύπτου. Ένας από τους πρώτους επιστήµονές της, ο Ηρόφιλος, συνέλεξε 

και συνέθεσε τον κώδικα του Ιπποκράτη και προχώρησε σε δικές του 

µελέτες. Αυτός πρώτος διαχώρισε τα νεύρα και τον εγκέφαλο ως ενιαίο 

σύστηµα, καθόρισε τη λειτουργία της καρδιάς, την κυκλοφορία του αίµατος και 

πιθανώς άλλα ανατοµικά χαρακτηριστικά. Ο διάδοχός του Ερασίστρατος 

συγκεντρώθηκε στο πεπτικό σύστηµα και τα αποτελέσµατα της διατροφής και 

διατύπωσε τη θεωρία πως η διατροφή, τα νεύρα και ο εγκέφαλος επιδρούν 

στις νοητικές ασθένειες. Τελικά, κατά τον 2ο µ.Χ. αιώνα ο Γαληνός διεξήγαγε 

εκτενείς έρευνες, τις οποίες συνέθεσε σε δεκαπέντε βιβλία για την ανατοµία 

και την τέχνη της ιατρικής. 

Ο αιγυπτιακός τοµέας 

Όπως προαναφέρθηκε, ο σκοπός της Βιβλιοθήκης ήταν να συλλέξει όλη τη 

γνώση του γνωστού τότε κόσµου. Έτσι, ένα σηµαντικό τµήµα της που 

χρειάζεται να αναφερθεί είναι ο αιγυπτιακός τοµέας. 

Ο ιδρυτής της δυναστείας των Πτολεµαίων συνειδητοποίησε πως µια 

προσεκτική µελέτη της Αιγύπτου και των κατοίκων της ήταν αναγκαία, 

προκειµένου να στεριώσει τη µοναρχία του σε µια σταθερή βάση. Ενθάρρυνε, 

λοιπόν, τους αιγυπτίους ιερείς να συγκεντρώσουν τα αρχεία της παρελθούσας 

παράδοσης κληρονοµιάς και να τα διαθέτουν στους έλληνες επιστήµονες και 

ανθρώπους των γραµµάτων, τους οποίους προσκαλούσε στο βασίλειό του. 

Ο ∆ιόδωρος µας παρέχει µια περιγραφή του τι συνέβαινε στα πρώιµα στάδια 

της Βιβλιοθήκης. «Όχι µόνον», λέγει, «παρείχαν οι ιερείς τα αρχεία τους, 

αλλά πολλοί, επίσης, από τους Έλληνες που έφτασαν ως τις Θήβες 

συνέθεσαν ιστορίες της Αιγύπτου, ένας από τους οποίους ήταν ο Εκαταίος ο 

Αβδηρίτης», (∆ιόδ. Ι. 46.8). Με τούτο το σχόλιο δύο ονόµατα έρχονται κατά 

νου, ο Μανέθων και ο Εκαταίος. Ο Μανέθων είναι ο φηµισµένος αρχιερέας 

της Ηλιούπολης, µε µεγάλες γνώσεις για τις παραδόσεις της χώρας του. Ο 



Πτολεµαίος, µάλιστα, τον συµβουλεύτηκε για την υιοθέτηση του Σάραπι ως 

επίσηµη θεότητα για τη νέα δυναστεία του. To έργο του Μανέθωνα ήταν να 

συλλέγει πληροφορίες από τα «ιερά αρχεία», έτσι ώστε να κατορθώσει να 

συνθέσει µια πλήρη αιγυπτιακή ιστορία στα Ελληνικά (Αιγυπτιακά), την οποία 

αφιέρωσε στον Πτολεµαίο Β' (∆ιόδ. 1.87.1-5 και 88.4). Εξαιτίας της 

αναµφισβήτητης γνώσης του για τη γλώσσα, αλλά και την ιστορία της 

Αιγύπτου, το πλήρες έργο του θα είε µοναδική σηµασία για τις επόµενες 

γενιές. ∆υστυχώς, όµως, σώθηκε µόνον αποσπασµατικά. Παρόλα αυτά οι 

χρονολογικές ταξινοµήσεις του για τις αιγυπτιακές δυναστείες και τους 

βασιλείς είναι ανυπολόγιστης αξίας για την αρχαιολογία και την ιστορία, όπως 

και η ταξινόµηση των Φαραώ σε τριάντα δυναστείες και τρεις µείζονες 

περιόδους, οι οποίες υιοθετούνται ακόµη από τους σύγχρονους 

Αιγυπτιολόγους. Όσον αφορά τον Εκαταίο, ήταν ένας από τους έλληνες 

συγγραφείς που προσκάλεσε ο Πτολεµαίος Α' να µείνουν στη χώρα του και να 

γράψουν την ιστορία της. Τα Αιγυπτιακά του δε σώθηκαν ολοκληρωµένα, αλλά 

µεγάλα αποσπάσµατά τους ενσωµατώθηκαν στις «Ιστορίες» του ∆ιόδωρου. 

Εκτός από το µεγάλο όγκο των ελληνικών έργων και ένα πλήρη κώδικα των 

αιγυπτιακών αρχείων, υπάρχουν µαρτυρίες πως στη Βιβλιοθήκη 

ενσωµατώθηκαν έργα από άλλα έθνη. Οι ανατολικές θρησκείες ασκούσαν 

ιδιαίτερη έλξη και σύµφωνα µε τον Πλίνιο ένα πολύτοµο έργο 2.000.000 

γραµµών γράφτηκε από τον Έρµιππο. Ένα τόσο φιλόδοξο έργο ήταν δυνατό να 

αναληφθεί µόνον αν υπήρχε λεπτοµερειακό υλικό στη Βιβλιοθήκη για τη 

µαζδαϊκή λατρεία. Επίσης, υπήρχαν βουδιστικά κείµενα, εξαιτίας των 

ανταλλαγών που έλαβαν χώρα ανάµεσα στον Ασόκα και τον Φιλάδελφο (Corp. 

Inscript.Indic. Ι. σελ. 48). Η διανοητική περιέργεια και το ακαδηµαϊκό 

ενδιαφέρον αναµφίβολα ώθησαν τους λόγιους να µελετήσουν και να γράψουν 

για τις ανατολικές και τις αρχαίες θρησκείες, αλλά οι ουσιαστικοί λόγοι για 

τους οποίους έγιναν κάποιες µεταφράσεις, διακρίνονται στην προσπάθεια 

µετάφρασης της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Τούτη η µετάφραση από τα Εβραϊκά στα 

Ελληνικά ήταν πρακτικά αναγκαία για τη µεγάλη ιουδαϊκή κοινότητα της 

Αλεξάνδρειας, ήδη εξελληνισµένη κατά το τέλος του 3ου π.X.]]. Παρόλο που 

η συγκεκριµένη προσπάθεια ντύθηκε το µανδύα της υπερβολής και της 

θαυµατουργίας, στην πραγµατικότητα έγινε αποσπασµατικά και κράτησε από 

τον 3ο ως τον 2ο π.Χ. αιώνα. To σηµαντικό στην όλη περίπτωση είναι ότι ένα 

τέτοιο επίτευγµα έγινε δυνατό στην Αλεξάνδρεια, όπου το αρχειακό υλικό 

επέτρεψε την πραγµατοποίησή του. Η Μετάφραση των Εβδοµήκοντα επιβίωσε 

ως το πολυτιµότερο έργο στην ιστορία των µεταφράσεων και είναι 

αναπόσπαστο κοµµάτι όλων των βιβλικών µελετών. 

Ρωµαϊκή και αραβική κατάκτηση 



Αυτό το λαµπρό επίτευγµα του πολιτισµού δεν έµελλε να επιβιώσει. Η πρώτη 

µεγάλη καταστροφή συνέβη επί Καίσαρος Καρακάλλα. Ο Καρακάλλας, 

επιθυµώντας να εκδικηθεί τους Αλεξανδρινούς για τα δηκτικά τους σχόλια σε 

βάρος του, όχι µόνον κατέσφαξε όλη τη νεολαία της ευγενούς τάξης, αλλά και 

δήµευσε και την περιουσία του Μουσείου, του ενός από τα τρία 

φηµολογούµενα κτίρια της Βιβλιοθήκης, έδιωξε τους σοφούς και κατέστρεψε 

τη βιβλιοθήκη. Ο ∆ίων Κάσσιος αναφέρει σχετικά «Και δη τους φιλοσόφους, 

τους Αριστοτελικούς ονοµαζόµενους, τα τε άλλα δεινώς εµίσει, ώστε και τα 

βιβλία αυτού (του Αριστοτέλη) κατακαύσαι εθελήσαι και τα συσσίτια, α εν τη 

Αλεξανδρεία είχον, τας τε λοιπάς ωφελείας όσας εκαρπούντο αφείλετο» 

(OZ' ζ' 22). 0 Αλέξανδρος Σεβήρος προσπάθησε να επανορθώσει τo 

αδίκηµα, ανανεώνοντας τα συσσίτια και επιστρέφοντας όσα δηµεύθηκαν, αλλά 

από τότε το Μουσείο άρχισε να οδηγείται προς την παρακµή, υφιστάµενο 

µάλιστα και την αντίπραξη της Κατηχητικής Σχολής. Η δεύτερη καταστροφή 

έρχεται µε την πολιορκία του Ιουλίου Καίσαρα στο Βρουχείον από τον 

Αχιλλέα. Θέλοντας να εµποδίσει τον αντίπαλό του από την ελεύθερη είσοδο 

στο λιµάνι, ο Ιούλιος Καίσαρας έκαψε το ρωµαϊκό του στόλο, αποτελούµενο 

από 72 πλοία, µαζί µε εκείνα που κατασκευάζονταν στα ναυπηγεία. Η φωτιά 

µεταδόθηκε στην ξηρά στο λιµάνι και τότε κάηκε η βιβλιοθήκη του Βρουχίου. 

To γεγονός πιστοποιεί ο Σενέκας (De tranquillitate animi ΙΧ), 

παραπέµποντας στον Τίτο Λίβιο, ο Πλούταρχος (Βίος Καίσαρος), ο ∆ίων 

Κάσσιος και ο Αµµιανός Μαρκελλίνος. 

Έγιναν αρκετές προσπάθειες για την αποκατάσταση του ονόµατος του 

Ιουλίου Καίσαρα, και κάποιες από αυτές ήταν πειστικές. Εκείνο που έχει 

σηµασία, όµως, είναι το γεγονός πως από την εποχή της ρωµαϊκής 

κατάκτησης άρχισε η κατάπτωση και η καταστροφή. Όχι µόνον έπαψε η 

απόκτηση νέων χειρογράφων, αλλά τα πολυτιµότερα από αυτά έπαιρναν το 

δρόµο για τη Ρώµη. Οι ισχυρές ταραχές και συχνές πολιορκίες επιτάχυναν 

την αποσύνθεση. Η συµφορά επί Καρακάλλα είδαµε πως έπληξε ιδιαίτερα το 

Μουσείο. To 270 στην πολιορκία του Αυρηλιανού κατασκάφτηκε το 

µεγαλύτερο τµήµα του Βρουχίου. Με τη σειρά του στον Σουΐδα αναφέρεται 

πως ο ∆ιοκλητιανός στο τέλος του 3ου αιώνα έλαβε νοµοθετικά µέτρα για τη 

διοίκηση των βιβλιοθηκών και έδωσε εντολή να καούν τα χειρόγραφα που 

πραγµατεύονταν την αιγυπτιακή χηµεία. 

Το 391, µε παρακίνηση του αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Θεόφιλου, 

καταστράφηκε ο ναός του Σέραπι, ως αποκορύφωµα του διατάγµατος της 

24ης Φεβρουαρίου του ίδιου χρόνου, επί Θεοδοσίου και σε µια περίοδο που 

ήδη αρκετά ιερά της υπαίθρου αλλά και µερικοί ναοί των πόλεων 

καταστράφηκαν από χριστιανούς. Στο Ελληνορωµαϊκό Μουσείο υπάρχουν τα 

τεκµήρια µιας µεγάλης καταστροφής. Έρχεται και η αραβική κατάκτηση, για 



να ολοκληρώσει την καταστροφή. 0 Αµπντούλ Φαράγκ, µονοφυσίτης 

επίσκοπος και ιστορικός του 13ου αιώνα αναφέρει τα εξής: O Ιωάννης 

Φιλόπονος, περίφηµος βιβλιόφιλος, εξαιτίας της εύνοιας που απολάµβανε από 

τον κατακτητή Αµρ ελ Ας, πέτυχε να του δοθούν όλα τα βιβλία της πόλης. 

Έδειξε τόσο µεγάλη χαρά και επαίνεσε τόσο την αξία των παπύρων, ώστε ο 

Αµρ ζήτησε και τη γνώµη του χαλίφη Οµάρ. «Αν περιέχουν αυτά τα 

χειρόγραφα ό,τι και το Κοράνιο είναι περιττά. Αν περιέχουν πράγµατα 

αντίθετα, τότε είναι επιζήµια», του απάντησε εκείνος. ∆ιατάχθηκε, λοιπόν, 

να ριχτούν στην πυρά ως καύσιµη ύλη για τα τετρακόσια λουτρά της πόλης. 

To γεγονός επαναλαµβάνει µετά από µισό αιώνα περίπου ο Αµπντούλ Λατίφ, 

αργότερα ο Ιµπν αλ Κίφτι, ο Αµπούλ Φέντα κ.α. 

Το τέλος 

Τι απέγιναν τα χειρόγραφα, όσα τουλάχιστον επιβίωσαν από την καταστροφή; 

Άλλα στάλθηκαν στη Ρώµη, άλλα βρέθηκαν στην κατοχή µοναστηριών και 

κατόπιν στις βιβλιοθήκες του Βυζαντίου, άλλα στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 

του Καΐρου άλλα τα έκρυψαν άραβες λόγιοι για να τα γλιτώσουν από την 

καταστροφή, ενώ άλλα βρέθηκαν σε ιδιωτικές συλλογές. Αρκεί να αναφέρουµε 

πως ο Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρις δώρισε στο βασιλιά της Αγγλίας 

Κάρολο Α' τον περίφηµο Αλεξανδρινό κώδικα, ένα πολύτιµο χειρόγραφο του 

4ου αιώνα. Οι Άραβες, χτίζοντας ένα περίφηµο πολιτισµό, έσωσαν και 

µετέφρασαν πολλά από τα ελληνικά συγγράµµατα, γεγονός που φαίνεται 

ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των µαθηµατικών και της αστρονοµίας. 

Έτσι, η Βιβλιοθήκη τράβηξε το δρόµο της ως το τέλος µέσα από τις σφοδρές 

κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτικές αντιθέσεις ενός κόσµου που διαρκώς 

άλλαζε µορφή. Αν και δεν µπορούµε, λόγω έλλειψης στοιχείων, να είµαστε 

σίγουροι για την ακριβή χρονολογική σειρά των γεγονότων, είµάστε βέβαιοι 

πως στις πηγές από τις οποίες αντλούµε τη γνώση µας κρύβεται ένα κοµµάτι 

από την αλήθεια. Η Βιβλιοθήκη δεν άντεξε µπρος στο κύµα των κοινωνικών 

αλλαγών που συντελέστηκαν σε εκείνη την εποχή. To χειρότερο από όλα είναι 

ότι κανείς από τους εχθρούς της δε στάθηκε δυνατό να εκτιµήσει την 

πραγµατική αξία της. Οι χριστιανοί λόγιοι πολύ αργότερα κατάλαβαν τι έγινε 

και προσπάθησαν µε κάθε τρόπο να διασώσουν τα λιγοστά ψήγµατα που 

απέµειναν µε µια µνηµειώδη προσπάθεια αντιγραφής κειµένων στις 

µοναστικές βιβλιοθήκες, το ίδιο και οι Άραβες. 

Βέβαια, κανείς δεν είναι σε θέση να καταγγείλει τον ένα και µοναδικό 

υπεύθυνο της καταστροφής της περίφηµης βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. 

Ίσως επειδή τελικά, ο υπεύθυνος δεν ήταν µόνο ένας αλλά η καταστροφή της 



έγινε σταδιακά, ξεκινώντας από την πυρκαγιά επί Ιουλίου Καίσαρα το 48 π.Χ. 

και µε πιθανή οριστική χρονολογία το 297 µ.Χ. επί αυτοκράτορα Αυρηλιανού. 

Τότε φαίνεται να έρχεται πραγµατικά το τέλος της µεγάλης βιβλιοθήκης, 

κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης ανάµεσα στη Ζηνοβία και τον Αυρηλιανό, 

οπότε, όπως γράφει ο Αµµιανός, η Αλεξάνδρεια έχασε τη συνοικία (amisit 

regionem) του Βρουχίου: «quae Bruchion appellabatur, diuturnum 

praestantium hominum domicilium» (XXII, 16, 15). Και όπως παρατηρεί λίγα 

χρόνια αργότερα ο Επιφάνιος, άλλοτε στη συνοικία αυτή υπήρχε η βιβλιοθήκη 

«και τώρα η έρηµος» (Patrologia Graeca, 43, 252). 

Μία από τις πιο γνωστές µαρτυρίες για τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 

προέρχεται από το 1780 περίπου και είναι αυτή του σηµαντικού ιστορικού και 

οπαδού του ∆ιαφωτισµού, Έντουαρντ Γκίµπον ο οποίος για την καταστροφή 

κατηγόρησε αποκλειστικά τους χριστιανούς κατά τη διάρκεια των γεγονότων 

του 391 µ.Χ. επί επισκόπου Θεοφίλου. Ιστορικοί που διακρίνουν στοιχεία 

προκατάληψης από τον Γκίµπον ενάντια στον Xριστιανισµό, θεωρούν ότι ο 

Γκίµπον, από εσφαλµένη εκτίµηση, συνέχεε τη βασιλική βιβλιοθήκη µε εκείνη 

που βρισκόταν κοντά στον ναό του Σέραπι. Σχετικά µε τις αναφορές του 

Γκίµπον για το θέµα αυτό, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι σε µια αντίστοιχη 

περίπτωση της ιστορίας, µε ευκολία αθώωνε τους Άραβες για την µεγάλη 

µαρτυρούµενη καταστροφή βιβλίων στην Αλεξάνδρεια στις αρχές του 7ου 

αιώνα και είναι ενδεικτικό ένα απόσπασµα στο οποίο υπερασπίζει τους 

Άραβες: 

«Αν όµως, οι ογκώδεις τόµοι των διχογνωµιστών, αρειανών και µονοφυσιτών, 

χρησιµοποιήθηκαν πραγµατικά για τη θέρµανση των δηµόσιων λουτρών, ο 

φιλόσοφος θα παραδεχτεί χαµογελώντας ότι εντέλει θυσιάστηκαν για το καλό 

της ανθρωπότητας». 

 

 

 

 

 

 



Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 

Συντεταγµένες: 31°12′32″N 29°54′33″E31.2089, 29.9092 

 

 

Με τον όρο Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ή bibliotheca alexandrina 

εννοείται η προσπάθεια αναβίωσης της αρχαίας Βιβλιοθήκης στην 

Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου υπό την αιγίδα της UNESCO και της αιγυπτιακής 

κυβέρνησης. 

Από το 2002 που έγινε η έναρξή της η Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 

προµηθεύει την παγκόσµια ακαδηµαϊκή κοινότητα και κάθε ενδιαφερόµενο 

που µπορεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία της µε µοναδικές συλλογές γνώσης 

πάνω σε θέµατα αρχαίων και µεσαιωνικών πολιτισµών, καθώς και σύγχρονων 

επιστηµών και προσφέρει τα µέσα για κοινωνικές και οικονοµικές µελέτες σε 

τοπικό, διεθνές και παγκόσµιο επίπεδο. 

 

Τοπογραφία 

 
 

Άποψη του εσωτερικού της Νέας Βιβλιοθήκης 



Η Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας βρίσκεται παράλληλα στη Σχολή 

Τεχνών του Πανεπιστηµίου της Αλεξάνδρειας και κοιτάζει προς τη Μεσόγειο 

µε τη βόρεια πλευρά της. Η περιοχή της Σελσέλα, όπως ονοµάζεται, είναι 

σχεδόν η ίδια περιοχή µε εκείνη την οποία καταλάµβανε η αρχαία βιβλιοθήκη. 

Στην περιοχή του Βρουχίου αποκαλύφθηκαν αρχαιολογικά ευρήµατα, τα 

οποία φιλοξενούνται πλέον στο Μουσείο της Βιβλιοθήκης. Η θέα προς τον 

ανατολικό λιµένα αποκαλύπτει τo παλιό φρούριο των Μαµελούκων στο Καΐτ 

Μπέι, το οποίο χτίστηκε το 1480, πάνω στα χαλάσµατα του περίφηµου Φάρου. 

Η Βιβλιοθήκη σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συγκλίνει προς τη θάλασσα, ενώ ένα 

τµήµα της είναι βυθισµένο σε µια δεξαµενή νερού, έτσι ώστε να συµβολίζει 

τον αρχαίο αιγυπτιακό ήλιο που προβάλλει από τη θάλασσα. Η επικλινής 

στέγη του οικοδοµήµατος επιτρέπει την έµµεση χρήση του ηλιακού φωτός στα 

περισσότερα τµήµατα της βιβλιοθήκης και ταυτόχρονα δίνει καθαρή θέα προς 

τη θάλασσα. Σχεδιασµένος σαν βέλος ένας αεροδιάδροµος ενώνει τη 

βιβλιοθήκη µε το Πανεπιστήµιο, ενώ όλο το κτίριο είναι περιτειχισµένο µε 

πέτρα από γρανίτη του Ασουάν, πάνω στον οποίο είναι σχεδιασµένα 

καλλιγραφικά γράµµατα και αντιπροσωπευτικές επιγραφές από όλους τους 

πολιτισµούς του κόσµου. Στην ουσία ο όλος σχεδιασµός αποδίδει την 

κληρονοµιά του παρελθόντος και την αναβίωση µιας πολιτισµικής 

ακτινοβολίας που αγγίζει και τις πιο µακρινές γωνιές του κόσµου. 

Η βιβλιοθήκη καλύπτει µια συνολική περιοχή 40.000 ενώ το συνολικό 

εµβαδόν των ορόφων της καλύπτει τα 69.000 µ2. Έχει 13 ορόφους µέσα 

στους οποίους υπάρχουν 3.500 θέσεις µελέτης, 8.000.000 τόµοι (προς το 

παρόν), 50.000 χάρτες, 100.000 χειρόγραφα, 30 βάσεις δεδοµένων, 10.000 

σπάνιες εκδόσεις, 200.000 δίσκοι και µαγνητοταινίες µε µουσικά θέµατα, 

50.000 βίντεο και 578 εργαζόµενοι (προς το παρόν). 

Οπωσδήποτε οι αριθµοί θα αλλάξουν δραστικά µέσα στην επόµενη δεκαετία, 

καθώς αναµένεται µεγαλύτερη ανταπόκριση από τις κυβερνήσεις για 

οικονοµική και σε είδος βοήθεια, αυστηρά σε θέµατα ανάπτυξης της 

βιβλιοθήκης. Στο όλο σύµπλεγµα τέλος περιλαβάνεται συνεδριακό κέντρο µε 

3.200 θέσεις, µουσείο επιστηµών, πλανητάριο, σχολή πληροφορικής, 

ινστιτούτο καλλιγραφίας και µουσείο. 
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Η Βιβλιοθήκη της 

Αλεξάνδρειας 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Για κάποιον που είναι λάτρης των βιβλίων και 

του διαβάσµατος το να πάει στην νέα βιβλιοθήκη 

της Αλεξάνδρειας είναι κάτι περισσότερο από ένα 

όνειρο!Έχοντας επισκεφθεί σχεδόν όλες τις 

βιβλιοθήκες της Αθήνας πίστευα πως δεν µπορεί 

να είναι κάτι το πολύ πιο φαντασµαγορικό 

ξεχνώντας βεβαία το γεγονός πως είναι χτισµένη 

στα ερείπια της αρχαίας βιβλιοθήκης. Είχα πολύ 

άγχος φτάνοντας στην Αλεξάνδρεια, η περιέργεια 

µου είχε φτάσει στο ζενίθ ανυποµονούσα να δω 

αυτό το µοναδικού design κτίριο όπως είχα 

ακούσει και όπως είχα δει από την τηλεόραση. 

Η αλήθεια είναι πως πέρα από το φοβερά 

φουτουριστικό κτίριο, τις καταπληκτικές 

εγκαταστάσεις και όλα τα στολίδια της, το 

σηµαντικό είναι να µιλήσουµε µε στοιχεία. 

 

Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στην περιοχή "Σάντµπι" 

κατασκευάστηκε το 2002 και χρειάστηκαν 6 

χρόνια και περίπου 200 εκ. ευρώ που 

µαζεύτηκαν από 27 χώρες συµπεριλαµβανοµένης 

και της Ελλάδας, έχει σχήµα στρογγυλό, ύψος 33 

µέτρα και στους εξωτερικούς τοίχους από γκρίζο 

γρανίτη υπάρχουν σύµβολα χαραγµένα από όλες 

της γλώσσες και υπάρχει µια ολόκληρη θεωρία 

συµβολισµών όσον αφορά το κτήριο και την 

αρχιτεκτονική του που είναι Νορβηγικής 

σχεδίασης. Μπαίνοντας κανείς στην βιβλιοθήκη 

φτάνει σε ένα τριγωνικό µπαλκόνι µε τζαµαρία 

που ονοµάζεται το µπαλκόνι του Καλλίµαχου 

τιµώντας τον αρχαίο Έλληνα ποιητή πατέρα του 

πρώτου οργανωµένου αρχείου γραπτών και νονού 

της βιβλιοθηκονοµίας θα µπορούσαµε να πούµε. 

Από εκεί µπορεί να δει κανείς πανοραµικά τον 

κυρίως χώρο που αποτελείται από διάφορα 

επίπεδα, βέβαια γενικά η βιβλιοθήκη έχει 11 

ορόφους (κυρίως υπόγειους) και συνολικά 

καταλαµβάνει 85.405 τετραγωνικά µέτρα! 

Επιγραµµατικά υπάρχουν :αίθουσες 

συνεδρίων,αίθουσες ερευνών, εκθεσιακοί 

χώροι,πλανητάριο (εξωτερικό) χώροι ανάγνωσης 

και για τυφλούς, γραφεία χρήσης ηλ. υπολογιστή 

 



,βιβλιοπωλείο και καφετέρια. Μπορεί να 

εξυπηρετήσει 3500 άτοµα ταυτόχρονα είτε σε 

αναγνωστήρια είτε σε θέσεις ηλεκτρονικών 

υπολογιστών καθώς µπορεί να στεγάζει περίπου 

8 εκ. βιβλία και έχει από τις µεγαλύτερες βάσεις 

δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή στο κόσµο. Η 

απίστευτη σχεδίαση της οροφής αφήνει ένα 

άπλετο φως να διαχέεται οµοιόµορφα, εντύπωση 

προκαλεί ο ακριβότερος µαύρος γρανίτης (νοτίου 

Αφρικής) που κοσµεί µερικούς από τους 

εσωτερικούς τοίχους καθώς και το καλύτερο 

(Ιταλικό) ξύλινο παρκέ στο δάπεδο. Παρόλο τον 

κόσµο που µαζεύει, (κυρίως νεαρούς φοιτητές και 

τουρίστες) οι παράξενες ηχοπαγίδες στους 

τοίχους κρατούν τους αλαλαγµούς και τα 

επιφωνήµατα θαυµασµού των τουριστών σε 

χαµηλά επίπεδα.  

Γενικά έχει λιτή διακόσµηση και προκαλούν δέος 

οι 90 τεράστιες κολόνες που συγκρατούν την 

οροφή και µοιάζουν µε κολόνες καθεδρικού ναού. 

Υπάρχει γέφυρα που συνδέει την βιβλιοθήκη µε 

το πανεπιστήµιο της Αλεξάνδρειας που είναι 

ακριβώς απέναντι. Στην "πλάζα" (εξωτερική 

πλατεία) της βιβλιοθήκης υπάρχει το κτίριο 

συνεδρίων φουλ εξοπλισµένο µε όλα τα σύγχρονα 

οπτικοακουστικά µέσα. Το εισιτήριο για τους µη 

Αιγύπτιους κοστίζει 10 Αιγυπτιακές λίρες (1 

ευρώ=6,68 λίρες) και µέσα απαγορεύονται τα 

κινητά τηλέφωνα και οι τσάντες, το ίντερνετ (dsl) 

είναι δωρεάν.Το όραµα των Αιγυπτίων να 

αναβιώσει η αρχαία βιβλιοθήκη και η 

Αλεξάνδρεια να γίνει κέντρο πολιτισµού έχει 

αρχίσει να υλοποιείται, αν και πρώτα πρέπει να 

µπουν σε µια σειρά τα οικονοµικοπολιτικά 

προβλήµατα της χώρας. Όπως και να έχει 

πάντως είναι µια µοναδική βιβλιοθήκη που µόνο 

καλές εντυπώσεις µπορεί να αφήσει, σε µια 

µοναδικής ιστορίας πόλη που όσοι βρεθούν εκεί 

καλό θα ήταν να κάνουν και µια βόλτα στο σπίτι 

του Αλεξανδρινού ποιητή Καβάφη που λειτουργεί 

ως µουσείο και είναι σχετικά κοντά στην 

βιβλιοθήκη. 

ΦΑΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 

www.photographystudio.gr 
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Η νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας  

Ενα εντυπωσιακό έργο 45.000 τ.µ. στην παραλία, φτιαγµένο από γρανίτη και 

γυαλί  

Ολγα Σελλά  

Το πίσω µέρος ενός ταψιού σε πλάγια θέση ή η τοµή ενός κυλίνδρου που στραβά 

αναδύεται από τη γη είναι η πρώτη εντύπωση που δίνει το γιγαντιαίο 

οικοδόµηµα της νέας Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, στην παραλία της 

αιγυπτιακής µεγαλούπολης. Το νορβηγικό αρχιτεκτονικό γραφείο που κέρδισε 

το διαγωνισµό επέλεξε τον γρανίτη και το γυαλί ως κύρια υλικά, τα οποία 

καλύπτουν συνολικά έκταση 45.000 τ.µ. Στα ίχνη της παλιάς, που εικάζεται ότι 

βρισκόταν στην ίδια περιοχή, ανεγείρεται η νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, η 

οποία ολοκληρώθηκε µάλλον σύντοµα. Οι ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή 

δεν έφεραν στο φως ευρήµατα του παλιού κτιρίου της βιβλιοθήκης, έδωσαν 

όµως αποδείξεις για την ύπαρξη στην ίδια περιοχή της βασιλικής κατοικίας. Οι 

πρώτες εργασίες ξεκίνησαν τον Μάιο του 1995 και σήµερα η Βιβλιοθήκη είναι 

έτοιµη για να υποδεχθεί τόµους στα ράφια της και κοινό για να τα ξεφυλλίζει. 

Οι φωτογραφίες µε τις φάσεις της ανέγερσης σε µία από τις αίθουσες της 

Βιβλιοθήκης δείχνει ότι τίποτα δεν καθυστέρησε, στην αποπεράτωση ενός 

έργου που θα κοστίσει συνολικά 240 εκατοµµύρια δολάρια. Οσο για τα εγκαίνια, 

προγραµµατίζονται για το τέλος του 2001 µε µεγάλη επισηµότητα και πολλούς 

επίσηµους προσκεκληµένους. Η επίσκεψη στην Αίγυπτο µε αφορµή το συνέδριο 

για τον Τσίρκα περιλάµβανε και επίσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της 

Βιβλιοθήκης. Η πίσω πλευρά της Βιβλιοθήκης ήταν η πρώτη µας εικόνα. Ενας 

τεράστιος γρανιτένιος όγκος µε χαραγµένα πάνω του γράµµατα απ' όλα τα 

αλφάβητα της οικουµένης, απ' όλες τις φάσεις εξέλιξής τους. Kάπου ανάµεσα 

και τέσσερα ελληνικά γράµµατα. 

Η αίθουσα 

«Kαλλίµαχος» 

∆ιάδροµοι δαιδαλώδεις, πόρτες που οδηγούν στα γραφεία του προσωπικού και, 

τελικά, στη µεγάλη αίθουσα της Βιβλιοθήκης, που φέρει το όνοµα «Kαλλίµαχος», 

προς τιµήν του αρχαίου Ελληνα βιβλιοθηκονόµου, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν 

περίπου 8 εκατοµµύρια τόµοι, και µέχρι στιγµής έχουν συγκεντρωθεί οι µισοί. Η 

κατασκευή είναι εντυπωσιακή. Τέσσερα πατώµατα πάνω από τη γη και πέντε κάτω 

από την επιφάνειά της. 



Στο πιο ψηλό σηµείο, δεσπόζει και τα πανθ' ορά το γραφείο του υπευθύνου της 

Βιβλιοθήκης. Λάµπες σε πράσινο και µπλε χρώµα, που ξεκουράζει τα µάτια, 

ανεβαίνουν την οροφή της Βιβλιοθήκης. 

Τα δώρα της Ελλάδας 

Εκεί υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Οργανισµού της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, 

Mohsen Zahran, τον πρόεδρο της Εταιρείας Φίλων Στρατή Τσίρκα, Πάνο 

Μουλλά, τον πρόεδρο Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας Ευθύµιο 

Σουλογιάννη και όλα τα µέλη της ελληνικής αποστολής. 

Τι δώρο να κάνει κανείς στον πρόεδρο µιας µεγάλης Βιβλιοθήκης; Βιβλία• 

εκδόσεις του Kαβάφη και του Τσίρκα στα ελληνικά και στα αραβικά. Αλλωστε τη 

βοήθεια της Ελλάδας επισήµανε στο σύντοµο καλωσόρισµά του ο Mohsen 

Zahran: «Η βιβλιοθήκη δεν θα ήταν πλήρης χωρίς τη βοήθεια της Ελλάδας. Γι' 

αυτό θέλουµε να αισθάνεσθε ότι έρχεστε στη δική σας βιβλιοθήκη». Kάποιοι 

χαρακτήρισαν ογκώδη και ψυχρή τη νέα Βιβλιοθήκη. Απόψεις. 

Το γεγονός όµως ότι η Αίγυπτος έχει µια σύγχρονη εθνική βιβλιοθήκη, σε 

συνδυασµό µε την ανυπαρξία στην Ελλάδα Εθνικής Βιβλιοθήκης, γέρνει τη 

ζυγαριά ασφαλώς προς τη νότια πλευρά της Μεσογείου. 

Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 
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Αναγεννήθηκε µετά από 2.050 χρόνια 

O φάρος της ήταν ένα από τα εφτά θαύµατα 

του κόσµου. Όταν µιλάµε όµως για την 

Αλεξάνδρεια, στο µυαλό µας έρχεται πάντα η 

βιβλιοθήκη της, ένα από τα µεγαλύτερα και τα 

πιο ξακουστά οικοδοµήµατα της αρχαιότητας, 

το οποίο παραµένει σύµβολο του πολιτισµού και έµβληµα της παγκόσµιας 

γνώσης. Σήµερα η µεγάλη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ξαναγεννιέται. 

Κατασκευάστηκε εκ νέου και σύντοµα θα ανοίξει τις πύλες της στο κοινό. 

Παρελθόν και παρόν 

Η σύγχρονη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας είναι το πρώτο µεγάλο έργο της 

τρίτης χιλιετίας που χαρακτηρίζεται για την πνευµατικότητα και την 

τεχνολογική πρωτοπορία του. Πρόκειται για µια επιβλητική κατασκευή 

γεµάτη σύµβολα που  συνδέουν το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον. 



Βρίσκεται στη συνοικία Σίλσιλα, στην ίδια περιοχή όπου ήταν χτισµένη και η 

αρχαία βιβλιοθήκη. Το κτίριο έχει το σχήµα  ηλιακού δίσκου, ο οποίος από τη 

µια πλευρά κλίνει προς τη Μεσόγειο κι από την άλλη υψώνεται προς τον 

ουρανό. "Για µας ο δίσκος συµβολίζει τον Ήλιο, το θεό Ρα, ο οποίος 

γεννιέται, πεθαίνει και ξαναγεννιέται, διαγράφοντας έναν αέναο κύκλο. 

Μοιάζει µε τον αλεξανδρινό πολιτισµό, ο οποίος είναι αέναος", εξηγεί ο 

Μοχσέν Ζαχράν, διευθυντής του έργου. 

Η οροφή της βιβλιοθήκης έχει το σχήµα µικροτσίπ, δίνοντας την αίσθηση ότι 

το συγκρότηµα ατενίζει το µέλλον, γεγονός που επιβεβαιώνεται κι από την 

παρουσία σηµαντικών τεχνολογικών καινοτοµιών. Η επιθυµία να συνδεθεί το 

παρελθόν µε το παρόν συνοδεύει και την προσπάθεια προώθησης ενός 

διαλόγου µεταξύ των διαφορετικών πολιτισµών. ∆ιόλου τυχαία, το οικονοµικό 

βάρος της κατασκευής επωµίστηκαν, υπό την αιγίδα της UNESCO, µεγάλες 

δυτικές χώρες αλλά και πολλές αραβικές. 

Η πόλη των βιβλίων 

Η Αλεξάνδρεια ιδρύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο το 332 π.Χ., όταν ήταν 

κυρίαρχος του κόσµου. Παρέµεινε σύµβολο του κλασικού πολιτισµού ακόµα κι 

όταν βρισκόταν υπό τη ρωµαϊκή κυριαρχία. Ήταν η πόλη των βιβλιοθηκών -

µάλιστα κάθε συνοικία είχε τη δική της βιβλιοθήκη. Όλες ήταν 

κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο της κεντρικής και πιο διάσηµης, η 

οποία ιδρύθηκε από τον Πτολεµαίο Α’ τον Σωτήρα γύρω στο 300 π.Χ. Η 

βιβλιοθήκη αποτελούσε το πιο πολυσύχναστο τµήµα του Μουσείου. Την ιδέα 

της δηµιουργίας της είχε ο Πτολεµαίος. Ο διάδοχος του Αλεξάνδρου, 

γοητευµένος από τον Αριστοτέλη, ο οποίος υπήρξε δάσκαλος του Μακεδόνα 

κοσµοκράτορα, ανέθεσε στον Αθηναίο φιλοξενούµενό του ∆ηµήτριο Φαληρέα, 

εξόριστο πολιτικό και ρήτορα, να χτίσει ένα συγκρότηµα παρόµοιο µε το 

αθηναϊκό Μουσείο. Εκεί θα στέγαζε µεταξύ άλλων και την προσωπική του 

συλλογή των τόµων του µεγάλου φιλοσόφου από τα Στάγιρα. 

Τµήµα των ανακτόρων 

Το Μουσείο αποτελούσε τµήµα των ανακτόρων. Είχε πολλά διαµερίσµατα και 

λειτουργούσε ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο έµεναν και 

εργάζονταν διασηµότητες της επιστήµης, των γραµµάτων και των τεχνών, 

όπως ο µαθηµατικός Ευκλείδης, ο αστρονόµος Αρίσταρχος, ο γεωγράφος 

Ερατοσθένης και ο ποιητής Θεόκριτος. Εκτός από τη βιβλιοθήκη, το Μουσείο 

διέθετε πολλά εργαστήρια, αστεροσκοπείο, βοτανικό και ζωολογικό κήπο 

καθώς και άνετους ξενώνες για τους φιλοξενούµενους. Η βιβλιοθήκη µετά το 

θάνατο του ιδρυτή της περιλάµβανε 200.000 τόµους. Ο διάδοχος Πτολεµαίος 



Β’ ο Φιλάδελφος την επέκτεινε, διπλασιάζοντας τον αριθµό των τόµων της. 

Στην περίοδο της ακµής της, επί Πτολεµαίου Γ’ του Ευεργέτη, γύρω στο 230 

π.Χ., ο αριθµός των τόµων είχε ξεπεράσει τις 700.000  

Επικεφαλής ένας ιερέας 

∆ιευθυντής του Μουσείου ήταν ένας ιερέας, διορισµένος από το βασιλιά. Οι 

διασηµότεροι επιστήµονες, λόγιοι και ποιητές της ελληνιστικής εποχής, από 

τον Ερατοσθένη και τον Καλλίµαχο µέχρι τον Απολλώνιο το Ρόδιο, 

ανταγωνίζονταν σκληρά για τον τίτλο του βιβλιοθηκάριου. Στη βιβλιοθήκη 

συγκεντρώθηκε όλη η ελληνική γνώση από τον Όµηρο και µετά. Εκεί 

εµφανίστηκαν οι πρώτοι φιλόλογοι, µε τη σηµερινή έννοια του όρου, στους 

οποίους είχε ανατεθεί η αποκατάσταση, η ερµηνεία και η διαµόρφωση µιας 

οριστικής έκδοσης των ελληνικών κειµένων. Την εποχή της µεγάλης της 

ακµής υπήρχαν πάνω από 700.000 πάπυροι τοποθετηµένοι σε κόγχες στον 

τοίχο. Επιπλέον περιλάµβανε και µεγάλες αίθουσες, οι οποίες µας οδηγούν 

στη σκέψη πως υπήρχαν και πολυεπίπεδα ράφια. Από τους παπύρους δε 

σώθηκε ούτε ένας. Η µεγάλη πυρκαγιά, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε 

εξαιτίας µιας παλατιανής συνωµοσίας, κατέστρεψε τη βιβλιοθήκη. Έτσι έγινε 

στάχτη ένα βασικό τµήµα της ιστορίας και του ανθρώπινου πολιτισµού. Ήταν 

το 48 π.Χ., εποχή του Καίσαρα και της Κλεοπάτρας, της τελευταίας των 

Πτολεµαίων. 

Η διάδοχος 

Στην Κλεοπάτρα οφείλεται η κατασκευή ενός νέου πολιτιστικού κέντρου στο 

λόφο Ρακώτι, παράρτηµα του Σεραπείου, όπου οι Έλληνες λάτρευαν το θεό 

Σέραπη. Η διάδοχος βιβλιοθήκη, κληρονόµος της κατεστραµµένης, ήταν 

τεράστια. Ακόµα και σήµερα διακρίνονται οι αίθουσες µε τις τοιχογραφίες, 

δωµάτια ειδικά σχεδιασµένα για να τοποθετούνται οι τόµοι. Επί 400 χρόνια 

υπήρξε το ιερό της παγκόσµιας γνώσης. Στη συνέχεια, µε την επικράτηση του 

χριστιανισµού, ο κλασικός κόσµος έδυσε. Το 391 ο πατριάρχης της 

εκχριστιανισµένης πλέον Αλεξάνδρειας, Θεόφιλος, οδήγησε µια οµάδα 

φανατισµένων χριστιανών και κατέστρεψαν το ναό και τη νέα βιβλιοθήκη. 

Αυτό σήµανε το τέλος του αρχαίου κόσµου. Σήµερα, δεκαέξι αιώνες µετά, 

καταβάλλεται άλλη µια φιλόδοξη προσπάθεια συγκέντρωσης κάθε γραπτής 

µαρτυρίας της ιστορίας του ανθρώπου, η οποία περιλαµβάνει αρχαία 

χειρόγραφα, σπάνια βιβλία και γεωγραφικούς χάρτες κάθε εποχής. Στα ράφια 

της θα βρουν θέση οχτώ εκατοµµύρια τόµοι. 

Μικροσκόπια και σαρωτές 



Η συλλογή θα ενταχθεί σε σύστηµα πληροφορικής µε οπτικοακουστικά 

συστήµατα και πολυµέσα. Θα υπάρχουν ειδικά οπτικά όργανα, όπως 

εξελιγµένα µικροσκόπια και σαρωτές (σκάνερ) υψηλής ακρίβειας, ικανά να 

διευκολύνουν την "αυτοψία" των αρχαίων παπύρων. Προηγµένο λογισµικό θα 

πραγµατοποιεί λεξικολογικές έρευνες στο χώρο της αρχαιογνωσίας, 

χρησιµοποιώντας ίσως τη µεγαλύτερη και πιο σύγχρονη τράπεζα 

πληροφοριών, η οποία θα περιέχει στοιχεία σχετικά µε την κλασική 

λογοτεχνία. Θα είναι µια συλλογή µε συνεχή και αδιάκοπη ενηµέρωση, το νέο 

σύµβολο της αέναης ανθρώπινης σκέψης, για την οποία η Αλεξάνδρεια 

υπήρξε φωτεινός φάρος. Ένας φάρος που επιστρέφει για να λάµψει, 

προστατευµένος αυτή τη φορά από ένα τέλειο αντιπυρικό σύστηµα. 

Από τo FOCUS τεύχος Νο 29, Ιούλιος 2002, σελ. 66. 

Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας  

18/12/2007 

Αθήνα- Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών που θα στεγάζεται στη Βιβλιοθήκη 

της Αλεξάνδρειας εγκαινιάζεται τον Σεπτέµβριο του 2008, µε σκοπό να 

συγκεντρώσει πολύ υψηλού επιπέδου φοιτητές και καθηγητές από όλο τον 

κόσµο. Η δηµιουργία του, οφείλεται στην πρωτοβουλία και από κοινού 

χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος Ωνάση και του Βαρδινογιάννειου Ιδρύµατος. 

Το Κέντρο αυτό, θα διοικείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο µε 

επικεφαλής το διευθυντή της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας. Το µεγαλόπνοο 

σχέδιο του Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών στην Βιβλιοθήκη της 

Αλεξάνδρειας, ανακοίνωσαν σήµερα σε συνέντευξη Τύπου η πρέσβης καλής 

θελήσεως της ΟΥΝΕΣΚΟ, Μαριάννα Βαρδινογιάννη,  ο πρόεδρος του 

Ιδρύµατος Ωνάση, Αντώνης Παπαδηµητρίου κα ο διευθυντής της 

Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας ∆όκτωρ Ισµαήλ Σεραγκελντίν. 

Στο Κέντρο αυτό, µε την ονοµασία «The Alexandria Center For Hellenist 

Studies», θα λειτουργούν τµήµατα ιστορίας, φιλοσοφίας, λογοτεχνίας και 

καλών τεχνών, για µεταπτυχιακούς φοιτητές από όλο τον κόσµο και τα 

µαθήµατα θα διεξάγονται στα αγγλικά. Τα πτυχία θα χορηγεί το 

Πανεπιστήµιο Αλεξάνδρειας µε το οποίο συνεργάζεται η Βιβλιοθήκη. 

«Φιλοδοξούµε το Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών να εξελιχθεί σε διεθνές 

κέντρο Αριστείας όπου θα συγκεντρώνονται οι καλύτεροι φοιτητές και 

καθηγητές» εξήγησε ο Αντώνης Παπαδηµητρίου, υπογραµµίζοντας τη 

σηµασία της «ισότιµης συνεργασίας, δύο µεγάλων ελληνικών ιδρυµάτων, 

Ωνάσειου και Βαρδινογιάννειου, προσφέροντας το καθένα όχι µόνο τα υλικά 



µέσα αλλά και την άυλη υποστήριξη που θα απαιτηθεί». 

«Οι αίθουσες για τη µελέτη της ιστορίας και της φιλοσοφίας θα ονοµαστούν 

Παύλος Ι. Βαρδινογιάννης, εις µνήµην του αδελφού του Βαρδή, ο οποίος 

ήταν ιδρυτής του Ελληνοαραβικού Συνδέσµου», είπε η Μαριάννα 

Βαρδινογιάννη, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις ευχαριστίες της στην πρόεδρο 

του ∆Σ Σουζάν Μουµπάρακ, «ψυχή της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας», όπως 

την αποκάλεσε και η οποία ήταν «η πρώτη που αγκάλιασε αυτή την ιδέα και 

την συµπεριέλαβε στο µεγάλο όραµα της Βιβλιοθήκης». 

Σκοπός µας είναι «να διαδώσουµε όλη εκείνη την γνώση και τις υψηλές 

διαχρονικές αξίες που πρεσβεύει η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, σε όλο 

τον κόσµο. Να ετοιµάσουµε µια νέα γενιά λογίων», είπε µεταξύ άλλων ο 

διευθυντής της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας, ο οποίος σε ερώτηση 

δηµοσιογράφου σχετικά µε φήµες περί λογοκρισίας των βιβλίων στους 

αναγνώστες τις διέψευσε και τόνισε ότι στην Βιβλιοθήκη υπάρχει το 

πρόγραµµα «Φάρος της Ελπίδας» το οποίο είναι αφιερωµένο στη 

βιβλιογραφία των απαγορευµένων βιβλίων και ότι είναι απόλυτα προσβάσιµα. 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Για κάποιον που είναι λάτρης των βιβλίων και του διαβάσµατος το να πάει 

στην νέα βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας είναι κάτι περισσότερο από ένα 

όνειρο! Έχοντας επισκεφθεί σχεδόν όλες τις βιβλιοθήκες της Αθήνας 

πίστευα πως δεν µπορεί να είναι κάτι το πολύ πιο φαντασµαγορικό ξεχνώντας 

βεβαία το γεγονός πως είναι χτισµένη στα ερείπια της αρχαίας βιβλιοθήκης. 

 

Είχα πολύ άγχος φτάνοντας στην Αλεξάνδρεια, η περιέργεια µου είχε φτάσει 

στο ζενίθ ανυποµονούσα να δω αυτό το µοναδικού design κτίριο όπως είχα 

ακούσει και όπως είχα δει από την τηλεόραση. 

 

Η αλήθεια είναι πως πέρα από το φοβερά φουτουριστικό κτίριο, τις 

καταπληκτικές εγκαταστάσεις και όλα τα στολίδια της, το σηµαντικό είναι να 

µιλήσουµε µε στοιχεία. 

 

Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στην περιοχή "Σάντµπι" κατασκευάστηκε το 2002 

και χρειάστηκαν 6 χρόνια και περίπου 200 εκ. ευρώ που µαζεύτηκαν από 27 

χώρες συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, έχει σχήµα στρογγυλό, ύψος 

33 µέτρα και στους εξωτερικούς τοίχους από γκρίζο γρανίτη υπάρχουν 

σύµβολα χαραγµένα από όλες της γλώσσες και υπάρχει µια ολόκληρη θεωρία 

συµβολισµών όσον αφορά το κτήριο και την αρχιτεκτονική του που είναι 

Νορβηγικής σχεδίασης.  



 

Μπαίνοντας κανείς στην βιβλιοθήκη φτάνει σε ένα τριγωνικό µπαλκόνι µε 

τζαµαρία που ονοµάζεται το µπαλκόνι του Καλλίµαχου τιµώντας τον αρχαίο 

Έλληνα ποιητή πατέρα του πρώτου οργανωµένου αρχείου γραπτών και νονού 

της βιβλιοθηκονοµίας θα µπορούσαµε να πούµε. 

 

Από εκεί µπορεί να δει κανείς πανοραµικά τον κυρίως χώρο που αποτελείται 

από διάφορα επίπεδα, βέβαια γενικά η βιβλιοθήκη έχει 11 ορόφους (κυρίως 

υπόγειους) και συνολικά καταλαµβάνει 85.405 τετραγωνικά µέτρα! 

Επιγραµµατικά υπάρχουν :αίθουσες συνεδρίων,αίθουσες ερευνών, εκθεσιακοί 

χώροι,πλανητάριο (εξωτερικό) χώροι ανάγνωσης και για τυφλούς, γραφεία 

χρήσης ηλ. υπολογιστή ,βιβλιοπωλείο και καφετέρια. Μπορεί να εξυπηρετήσει 

3500 άτοµα ταυτόχρονα είτε σε αναγνωστήρια είτε σε θέσεις ηλεκτρονικών 

υπολογιστών καθώς µπορεί να στεγάζει περίπου 8 εκ. βιβλία και έχει από τις 

µεγαλύτερες βάσεις δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή στο κόσµο.  

 

Η απίστευτη σχεδίαση της οροφής αφήνει ένα άπλετο φως να διαχέεται 

οµοιόµορφα, εντύπωση προκαλεί ο ακριβότερος µαύρος γρανίτης (νοτίου 

Αφρικής) που κοσµεί µερικούς από τους εσωτερικούς τοίχους καθώς και το 

καλύτερο (Ιταλικό) ξύλινο παρκέ στο δάπεδο. Παρόλο τον κόσµο που 

µαζεύει, (κυρίως νεαρούς φοιτητές και τουρίστες) οι παράξενες ηχοπαγίδες 

στους τοίχους κρατούν τους αλαλαγµούς και τα επιφωνήµατα θαυµασµού των 

τουριστών σε χαµηλά επίπεδα.  

Γενικά έχει λιτή διακόσµηση και προκαλούν δέος οι 90 τεράστιες κολόνες 

που συγκρατούν την οροφή και µοιάζουν µε κολόνες καθεδρικού ναού. 

Υπάρχει γέφυρα που συνδέει την βιβλιοθήκη µε το πανεπιστήµιο της 

Αλεξάνδρειας που είναι ακριβώς απέναντι. Στην "πλάζα" (εξωτερική 

πλατεία) της βιβλιοθήκης υπάρχει το κτίριο συνεδρίων φουλ εξοπλισµένο µε 

όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα. Το εισιτήριο για τους µη Αιγύπτιους 

κοστίζει 10 Αιγυπτιακές λίρες (1 ευρώ=6,68 λίρες) και µέσα απαγορεύονται 

τα κινητά τηλέφωνα και οι τσάντες, το ίντερνετ (dsl) είναι δωρεάν.Το όραµα 

των Αιγυπτίων να αναβιώσει η αρχαία βιβλιοθήκη και η Αλεξάνδρεια να γίνει 

κέντρο πολιτισµού έχει αρχίσει να υλοποιείται, αν και πρώτα πρέπει να µπουν 

σε µια σειρά τα οικονοµικοπολιτικά προβλήµατα της χώρας.  

 

Όπως και να έχει πάντως είναι µια µοναδική βιβλιοθήκη που µόνο καλές 

εντυπώσεις µπορεί να αφήσει, σε µια µοναδικής ιστορίας πόλη που όσοι 

βρεθούν εκεί καλό θα ήταν να κάνουν και µια βόλτα στο σπίτι του 

Αλεξανδρινού ποιητή Καβάφη που λειτουργεί ως µουσείο και είναι σχετικά 

κοντά στην βιβλιοθήκη. 

 



 


