ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

10

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ξαναγεννιέται από τις στάχτες της
Μαρίνα Σχίζα

Η ΒιΒλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ο μεγαλύτερος ναός της γνώσης της

αρχαιότητας ξαναγεννιέται από τις στάχτες της,

135 αιώνες

από τότε που

καταστράφηκε ολοκληρωτικά.

Η ΒιΒλιοθήκη ανεγείρεται εκεί ακριΒώς που Βρισκόταν στην αρχαιότητα

(χάρη στην ανεύρεση ενός χάρτη που σχεδίασε ο Δεινοκράτης το 322π.Χ.)
απέναντι από το σημείο που δέσποζε ο Φάρος -ένα από τα επτά θαύματα
του κόσμου- και θα έχει σχήμα κυκλικού δίσκου, ο οποίος από μακριά θα
φαντάζει να Βυθίζεται στα νερά του λιμανού. Η μεγαλύτερη ΒιΒλιοθήκη του
κόσμου κτίζεται στην ίδια τοποθεσία, στο

Selsela,

εκεί όπου το ένδοξο

παρελθόν της αποτελούσε μέρος του συμπλέγματος του Βασιλικού Τετρα
γώνου, εκεί όπου πρόσφατα ήρθαν στο φως τα απομεινάρια της ελληνορω

μαϊκής περιόδου.
Όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, η νέα ΒιΒλιοθήκη θα φιλοξενήσει

4 εκτόjψύpια

Βι6λίd}'ιαvd ψrάσtι σταδιακά

ta 8.

Σrον κατάλογο των σημα

ντικότερων ΒιΒλιοθηκών θα κατέχει την όγδοη θέση, αλλά θα είναι μοναδι
κή στο είδος της γιατί θα διαθέτει ό,τι σημαντικότερο έχει γραφτεί για τη
Μεσόγειο και τον ΑραΒικό κόσμο στις aνθρωπιστικές επιστήμες, τις τέχνες,

τη λογοτεχνία την επικοινωνία, την πληροφορική, αρχειοθετημένα με τα πιο
σύγχρονα συστήματα. Η ΒιΒλιοθήκη θα στεγάσει όλα τα σχετικά ντοκουμέ
ντα που σήμερα Βρίσκονται σκόρπια σε διάφορα σημεία της γης, ανάμεσα

τους και

50 χιλιάδες χάρτες, 10 χιλιάδες χειρόγραφα,

1Οχιλιάδες σπάνια

ΒιΒλία και πάπυρους. Το σχέδιο που γίνεται κάτω από την αιγίδα της ΟΥΝΕ
ΣΚΟ, που ανέλαΒε την πρωτοΒουλία το
αρχιτεκτονική εταιρεία

1988,

κατακυρώθηκε στη νορΒηγική

«Snohetta», θα έχει αρχικό προϋπολογισμό 172
εκατ. δολλαρίων και θα συμΒάλλουν 77 χώρες. Ο χώρος στον οποίο ανοικο
δομείται καταλαμΒάνει 40.000 τ.μ. και το κτίριο με τα δέκα πατώματα του
θα έχει έκταση 70.000 τ.μ. Θα διαθέτει πλανητάριο, αίθουσες καλλιγραφίας,
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κέντρα γλωσσολογίας, εργαστήρι για τηνσυντιίρηση και την αποκατάσταση
αρχαίων εγγράφων, αναγνωστήρια, χώρους εκθέσεων, αίθουσες συναυ

λιών. Το κτίριο είναι καλυμμένο από γρανίτη του Ασσουάν, όπου θα χαρα
χΘούν όλα τα άλφάΒητα του κόσμου και διάσημες ρήσεις κάθε πολιτισμού
μεταφρασμένες σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Πρόκειται λοιπόν, για ένα
φιλόδοξο έργο υπό εξέλιξη που θέλει να δημιουργήσει μια μοντέρνα έκδο
ση της πρώτης ΒιΒλιοθήκης του κόσμου. Η αναγέννησή της επιδιώκει να

γίνει ένα κέντρο μόρφωσης και πολυμέσων, όπως το είχε σκεφθεί και υλο
ποιήσει ο Πτολεμαίος. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης του έργου η ΒιΒλιο

θήκη της Αλεξάνδρειας έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της στις ιστο·
σελίδες του Ιντερνετ. Ο καθένας μπορεί να δει το τελικό αποτέλεσμα δηλα
δή ένα στρογγυλό κτίριο-κέλυφος και δίπλα του μια πελώρια μπάλα, ένα
κτίσμα στρογγυλό σαν πλανήτης και ένα συνεδριακό κέντρο, την ιστορία
του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την ιστορία της ίδρυσης και καταστροφής της
ΒιΒλιοθήκης.
Σήμερα, ανάμεσα από πολυκατοικίες,

εσωτερικό της. Η συνολική επιφάνεια

άλλες καινούριες και άλλες μπαζω

θα καλύπτει

40.000 τ.μ.

με δυνατότη

μένες από μπετόν, φαγωμένες από

τα

την aρμύρα, απέναντι. από τη Μεσό·

τόμων αρχειακού υλικού. Ο ηλεκτρο

γεια Θάλασσα, ξεφυτρώνει το κέλυ

νικός εξοπλισμός θα καλύπτει

φος της βιβλιοθήκης, το οποίο είναι

φορετικές βάσεις δεδομένων με κεί

σχεδόν έτοιμο και η φιλοδοξία των

μενο, οπτικοακουστικό υλικό και

Αιγυπτίων

είναι

να

φτιάξουν

όχι

απλώς ένα μνημειακό έργο στα χνά
ρια των αρχαίων χρόνων, αλλά ένα
σύγχρονο επιμορφωτικό και ερευνη
τικό κέντρο με έμφαση στους πολιτι
σμούς της Αιγύπτου, της Ελλάδας

και της υπόλοιπης ανατολικής Μεσο
γείου. Το σχέδιο, μοντέρνο και επι
βλητικό αποτελείται από μια μεγάλη

3.500

μονάδες

επισκεπτών και τεσσάρων

CDROM

σε

30 δια
100

ταυτόχρονη

επεξεργασία.
Περισσότερα

από

130

εκ.

λίρες

συγκεντρώθηκαν για τηv υλοποίηση
του κι αυτή τη στιγμή περίπου

1000

Αιγύπτιοι εργάζονται πάνω στο σκε
λετό τις σκαλωσιές, τις κοίλες και
κυρτές επιφάνειες.

σφαιρική κατασκευή που κοιτάζει τη

Το σχέδιο για την ανέγερση της

Μεσόγειο και πολλαπλά επίπεδα στο

βιβλιοθήκης κέρδισαν σε διεθνή δια-
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γωνισμό Νορβηγοί αρχιτέκτονες. Και

Σε αυτή τη σύγχρονη Βαβέλ της γνώ

το σχέδιο τους ένα κτίριο κυκλικό,

σης με τους

μια επιφάνεια που συμβολίζει τον

προσκεκλημένοι θα αντικρύσουν την

αιγυπτιακό ήλιο και «Καθρεφτίζει,

ημέρα των εγκαινίων περισσότερα

τον παγκόσμιο άνθρωπο. Η κυρτή

από

οροφή επιτρέπει στο φως να διεισδύ

κή να γίνουν οκτώ εκατομμύρια,

400

13 ορόφους

οι επίσημοι

χιλιάδες βιβλία με προοπτι

ει στο χώρο κι αφήνει καθαρή θέα

χιλιάδες σπάνια βιβλία,

προς τη θάλασσα. Ένας υπερυψωμέ

χειρόγραφα,

50

νος διάδρομος οδηγεί στο Πανεπι

έως

εκατομμύρια

στήμιο της Αλεξανδρείας. Η νορβηγι

άλπουμ,

κή πρωτιά σε αυτό το διεθνή διαγωνι

δεδομένων,

οκτώ

30

100 χιλιάδες
4

χιλιάδες χάρτες,

μουσικά

ηλεκτρονικές

50

1Ο

βάσεις

χιλιάδες δίσκους και

σμό ήταν από μόνη της μια μεγάλη

βίντεο οπτικοακουστικού υλικού. Η

έπληξη. Το έργο, παγκόσμιας ακτινο·

συνολική επιφάνεια της βιβλιοθήκης

βολίας δεν είναι από αυτά που περ

σε όλους τους ορόφους είναι περί

νούν απαρατήρητα αλλά βάζουν μια

που

ακόμα σφραγίδα για την
χιλιετία.

Ο

επικεφαλής

επόμενη
πολιτικός

μηχανικός Γιουσρί Ελ Χακίμ ήταν
σχεδόν βέβαιος πως η μεγαλύτερη
βιβλιοθήκη του κόσμου θα ήταν έτοι
μη στο τέλος του

1998.

Αυτή τη

φορά η ημερομηνία μετατέθηκε για
το φθινόπωρο του

1999. Το

φινίρισμα

του έργου θα είναι μια εντυπωσιακή
εξέδρα που θα ενώνει τη θάλασσα με
τη βιβλιοθήκη και θα περνάει σαν
γέφυρα πάνω στη μόνιμα μποτιλιαρι
σμένη λεωφόρο της πόλης. Το εργο

τάξιο είναι από τα μεγαλύτερα που
έχει δει το αιγυπτιακό κράτος. Αυτή
τη στιγμή οι εργασίες προχωρούν με
εντατικούς ρυθμούς σχεδόν ολόκλη

70 χιλιάδες

τετραγωνικά μέτρα.

Μέχρι στιγμής ανταποκρίθηκαν τριά·
ντα χώρες στο κάλεσμα των Αιγυ
πτίων, όπως η Ελλάδα που αποφάσι
σε να συμμετάσχει με

200

χιλιάδες

δολάρια στην κατασκευή του έργου,
η οποία έχει στενούς δεσμούς ιστο

ρικούς με την πόλη που ίδρυσε ο
Μέγας Αλέξανδρος και η βιβλιοθήκη
της είχε πολύτιμα aρχαιοελληνικά

κείμενα τα οποία καταστράφηκαν
από τις πυρκαγιές. Στη βιβλιοθήκη θα
εργάζονται

3500 θέσεις

578

άνθρωποι, ενώ οι

θα εξασφαλίζουν άνετες

συνθήκες ανάγνωσης και μελέτης σε
επιστήμονες μελετητές από όλο τον
κόσμο αφού θα είναι πολύγλωσση.

ρο το 24ωρο κάτω από τη γενική επο

Ο Αιγύπτιος, διευθυντής της Μοσέν

πτεία της ογΝΕΣΚΟ.

Ζαχράν έχει ήδη ζητήσει τη συνει
σφορά

πολλών

ευρωπαlκών

και
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άλλων κρατών προκειμένου να στα

μαίος τα αντέγραψε και επέστρεψε

λεί έγκαιρα υλικό.

πίσω τα αντίγραφα κρατώντας τα

αυθεντικά. Είναι σίγουρο ότι όποιο

Η ιστορία της βιβλιοθήκης

Μετά από

4000

καράβι έριχνε άγκυρα στο λιμάνι της

χρόνια ανάπτυξης

Αλεξανδρείας

υπήρξε

ολόκληρο

μια

σύστημα που ανέγραφε τα βιβλία για

ελληνική δυναστεία αυτή των Πτολεμαί

να αποθηκευτούν στους χώρους της.

ων

σε

Οι χώροι αυτοί aπλώνονταν σε περισ

μητρόπολη του κόσμου, σε κέντρο του

σότερα από ένα κτίρια θαμμένα στα

της

φαραωνικής
μετέτρεψε

κουλτούρας

την

Αλεξάνδρεια

εμπορικού και πνευματικού κόσμου. Η

ερείπια τηc; παλιάς πόλης, δίπλα από

βιβλιοθήκη που κτίστηκε τον 4ο π.Χ

την αυλή του παλατιού. Ήταν περιτρι

αιώνα έγινε το πρώτο πανεπιστήμιο

γυρισμένα

του

αυλές και ένα ζωολογικό κήπο ζώα

κόσμου

με

μαθητές,

όπως ο

από

κήπους,

μεγάλες

και ο

από τις εκστρατείες του μεγάλου

Αρχιμήδης. Την πρώτη αναφορά στη

Αλεξάνδρου. Στο εσωτερικό της πρέ

Βιβλιοθήκη βρισκουμε σε ένα γράμμα

πει να είχε ένα μεγάλο διάδρομο μ'

ενός φοιτητή του Αριστέα γύρω στο

ένα μεγάλο θόλο.

Ευκλείδης,

ο

Ερατοσθένης

160π.Χ., ο οποίος γράφει ότι ο Πτο
λεμαίος ο

1ος

έδωσε τη διαχείριση

για την κτήση νέων χειρογράφων
αλλά και γενικά του εμπλουτισμού
του υλικού στο Δημήτριο. Εκείνη την
εποχή ο επιστήμονικός και πολιτικός
πλούτος των γνώσεων ήταν διασκορ
πισμένος σε πολλές και μικρές συ λ
λογές. Τόσο ο ίδιος ο Πτολεμαίος
όσο και οι υπόλοιποι της δυναστείας
του επιστράτευσαν όλα τα μέσα για
να μπορέσουν να συγκεντρώσουν

τον τεράστιο όγκο χειρογράφων. Ο
Πτολεμαίος ο 3ος έστελλε σε όλους
τους ηγεμόνες να του δανείσουν τα

βιβλία τους. Όταν από την Αθήνα του
έστειλαν τα έργα του Αισχύλου, του
Σοφοκλή και του Ευριπίδη ο Πτολε-

Την ιδέα για την ίδρυση μιας οικουμε

νικής Βιβλιοθήκης, η οποία θα στέγα
ζε εκτός από όλη την ελληνική πνευ
ματική παράδοση, και το σύνολο των
γραπτών

μνημείων

οποιασδήποτε

γλώσσας, μεταφρασμένα στα ελληνι
κά, είχε ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος,
σύμφωνα με μια αρμενική πηγή, γρά
φει σε σημείωμά του ο ιστορικός
Κώστας Στάικος. Το αρχικό σχέδιο
προέβλεπε

Βιβλιοθήκης

την

εγκατάσταση

αυτής

στη

της

Νινευή,

περιοχή όπου ανακαλύφθηκε και το
μοναδικό τεκμήριο αυτής της εκδο
χής, ένα κείμενο που αρχίζει ως εξής:
«Το βιβλίο αυτό, που μεταφράστηκε
από τα χαλδαlκά στα ελληνικά κατά
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διαταγή του Αλεξάνδρου, περιέχει

τικές δυνατότητες των βασιλέων της

την ιστορία των προγόνων μας στα

ΑΙγύπτου. Για τη συγκρότηση της

ελληνικά ... Σύμφωνα με τον πάπυρο,

συλλογής αυτής οργανώθηκαν πλή

σημειώνει ο Στάικος στο κείμενο του,

θος υπηρεσίες που επανδρώθηκαν με

που βρέθηκε στην Οξύρρυγχο (αρ.

βιβλιοφάγους, φιλολόγους, συγγρα

1.241) αναφέρεται

φείς, ταχυγράφους και βιβλιοθηκονό

στους προlσταμέ

νους και την αλληλοδιαδοχή τους

μους, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν

στη θέση του βιβλιοφύλακα. Ο πρώ

γύρω από τρεις κυρίως άξονες: α) τη

τος που αναφέρεται είναι ο Ζηνόδο

συγκέντρωση

τος (η δραστηριότητά του τοποθετεί

παράδοσης της ελληνικής γραμμα

ται στα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα).

τείας σε πολλαπλά αντίτυπα σύμφω

Από την ίδια πηγή γνωρίζουμε, επί

να με την προέλευσή τους και το

όλης

της

γραπτής

σης, ότι επίσημη ιδιότητα (προιστα

χρόνο αντιγραφής τους, β) στη συλ

μένου) είχε και ένα άτομο που υπήρ

λογή οποιουδήποτε γραπτού κειμέ

ξε αποδεδειγμένα

"η

ψυχή"

της

νου με περιεχόμενο συναφές προς:

Βιβλιοθήκης: ο Καλλίμαχος (η δράση

τις επιστολές,

του χρονολογείται από το

χρονικά, τις ταξιδιωτικές περιγρα

280 έως

το

245 π.Χ.)

περιείχε

200.000

με

500.000,

κυλίνδρους (πάπυ

σκοπό

να

φτάσει

τους

έτσι ώστε να εκπληρώνει το

στόχο της. Σύμφωνα με μια άλλη μετα
γενέστερη πηγή, στα Προλεγόμενα
στον Αριστοφάνη, του Ιωάννη Τζέτζη

( 111 0-1180),

η Βιβλιοθήκη έφτασε

στο σημείο να αριθμεί
ρινους

ρόλους,

490.000 παπύ

πολλοί

από

τους

οποίους περιείχαν περισσότερα από
ένα

τα

φές, τα βιογραφικά σημειώματα και

Σύμφωνα με πηγές η Βιβλιοθήκη
ρους)

τα ημερολόγια,

συγγράμματα

(σύμμεικτοι).

Άλλες πηγές πάλι ανεβάζουν τον
αριθμό σε

700.000

βιβλία και γνωρί

ζοντας τα δεδομένα της εποχής, τις
απεριόριστες οικονομικές και διοικη-

κάθε χρήσιμη πληροφορία γύρω από
πρόσωπα και πράγματα με σκοπό τη

συμπλήρωση της σύνταξης των Πινά
κων, και γ) στον εντοπισμό όλης της
ξένης

λογοτεχνίας,

με

σκοπό τη

μετάφραση της στα ελληνικά, όπως
επίσης και στη συγγραφή ιστοριών
των ανατολικών πολιτισμών.
Η καταστροφή

Η καταστροφή έχει χιλιοειπωθεί και
έχει γίνει αντικείμενο έρευνας σε
πολλά πανεπιστήμια. Πολλά, επίσης,
έχουν γραφτεί για τη μεγάλη κατα
στροφή και τα aποτεφρωμένα βιβλία

από τη φωτιά που προκάλεσε η ναυ
μαχία του Ιούλιου Καίσαρα με τον
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αιγυπτιακό στόλο. Ναυμαχία που είχε

ρίας, αφαίρεσαν το «Προνόμιο .. της

ως αποτέλεσμα τη νίκη του Ρωμαίου

ως οικουμενικής. Με την επικράτηση

αυτοκράτορα. Κατά τη ρωμαlκή επο

δε του Χριστιανισμού από τις αρχές

χή υπάρχουν ενδείξεις ότι η Βιβλιο

του 4ου μ.Χ. αιώνα θα αρχίσει ο διωγ

θήκη είχε πάψει πλέον να εξυπηρετεί

μός κατά εποχές της κλασικής γραμ

τον αρχικό στοχο της. Από τον

1ο

ματείας και η ανάγκη συγγραφής

π. Χ. αιώνα μάλιστα, πρέπει να αρχισε

μιας νέας λογοτεχνίας που δεν απο

η<<συστηματική"

κλείεται να υπήρξε η αιτία της περαι

αφαίμαξή της.

Ο

Αύγουστος, τον 12ο π.Χ. αι., θέλο

τέρω

ντας να δηλώνει στους επισκέπτες

παπύρινου υλικού της Βιβλιοθήκης.

της Αιγύπτου ότι η Βιβλιοθήκη αποτε
λούσε τμήμα της ρωμαlκής αυτοκρα
τορίας, έχτισε ένα λαμπρό οικοδόμη
μα και μια διπλοβιβλιοθήκη στην Αλε
ξάνδρεια, το ονομαζόμενο Σεβαστεί
ον. Δεν αποκλείεται μεγάλος αριθ
μός ελληνικών και λατινικών βιβλίων
να μετακινήθηκε από τη βιβλιοθήκη
των

Πτολεμαίων.

Από

την

άλλη

μεριά, παρατηρήθηκε κατά εποχές

τεράστια έλλειψη παπύρου και σε
συνδυασμό με την παρακμή μεγάλου
τμήματος της ελληνικής γραμματεί
ας, οι υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης
οδηγήθηκαν στην προώθηση αγοράς

ελληνικών βιβλίων με σκοπό να σβη
στούν τα κείμενα και να ξαναγρα
φούν.
Από την άλλη

aφαίμαξης

του

πολύτιμου

Η άλλη εκδοχή για την ολοκληρωτική
καταστροφή της έχει να κάνει με τη
διαταγή του χαλίφη Ομάρ το

μ.Χ., την εποχή δηλαδή που οι Άρα

βες κυρίευσαν την Αλεξάνδρεια. Σύμ
φωνα με έναν Άραβα χρονογράφο, ο

εμίρης Αμρ που κατέλαβε την Αλε
ξάνδρεια, σχετίστηκε με τον aριστο
τελικό σχολιαστή Ιωάννη Φιλόπονο, ο
οποίος και του αποκάλυψε τη ΒΙβλιοθή
κη. Ο Αμρ εντυπωσιάστηκε από τον
πλούτο της και ζήτησε από το χαλίφη
Ομάρ τη γνώμη του για το τι πρέπει να
κάνει με τη συλλογή αυτή. Ο χαλίφης
απάντησε: «Αν το περιεχόμενο συμ

φωνεί με το Κοράνι, δεν μας χρειάζο
νται και αν όχι, είναι περιττά. Προχώ
ρησε στην καταστροφή τους".

μεριά,

οι

μεγάλες

δημόσιες βιβλιοθήκες που άρχισαν
να κτίζονται στη Ρώμη (τον 4ο μ.Χ.

αιώνα υπήρχαν σε λειτουργία

24

διπλοβιβλιοθήκες)και

σε

σταδιακά

όλες τις επαρχίες της αυτοκρατο-
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