
ΒΙΒΛΙA και ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ στην ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

 Πάπυροι στην Αρχαία 
Αγορά

Οι  ηγεμόνες της Μυκηναϊκής Ακρόπολης (1400-1200 π.Χ.), όπως και άλλοι άνακτες 
της εποχής, τηρούσαν πιθανότατα στα ανάκτορά τους αρχεία (καταλόγους, διοικητικές 
και τελετουργικές πράξεις), σε μια πρώιμη μορφή συλλαβικής γραφής Ελληνικής που 
γνώριζαν λίγοι επαγγελματίες γραφείς, σε πήλινες πινακίδες. Καμιά δεν έχει διατηρηθεί, 
πιθανόν γιατί το τέλος της Μυκηναϊκής Ακρόπολης, γύρω στο 1200 π.Χ., δεν ήταν βίαιο 
ώστε μια πυρκαγιά να ψήσει τον ωμό πηλό διατηρώντας τον στους αιώνες. 
Εκείνη την εποχή στην μακρινή Αίγυπτο οι γραφείς χρησιμοποιούσαν  ένα πιο εύχρηστο 
αλλά ευπαθές υλικό για τα κείμενά τους στην ιερογλυφική: το χαρτί από την ψίχα του 
φυτού πάπυρος, που φυτρώνει σε αφθονία στις όχθες του Νείλου. Η Αίγυπτος θα 
εξάγει - και οι Φοίνικες έμποροι θα το εμπορευτούν από το 1100 π.Χ. στον κόσμο της 
Ανατολικής Μεσογείου.

Από το κατάστιχο στην ποίηση: Με δυο δωδεκάδες σύμβολα !

Προετοιμασία στελεχών του φυτού παπύρου σε Αιγυπτιακή τοιχογραφία 
(υδατογραφία στο ΜΕΤ Νέας Υόρκης) και σχέδια των σταδίων κατασκευής 

φύλλων χαρτιού από πάπυρο



Για να προκύψει η βιβλιοθήκη όπως την γνωρίζουμε (ράφια φορτωμένα βιβλία κάθε είδους για αναγνώστες με ποικίλα ενδιαφέροντα) 
υπήρχαν δύο ακόμη  προϋποθέσεις: η αύξηση των ανθρώπων που γνωρίζουν γραφή κι ανάγνωση και οι έντονες πνευματικές αναζητήσεις. 
Το σημαντικότερο βήμα έγινε με την επινόηση της αλφαβητικής γραφής από τους Έλληνες. Προσαρμόζοντας τα φοινικικά γράμματα που 
γνώρισαν στα ταξίδια τους, οι Έλληνες κατόρθωσαν με δυο δωδεκάδες σύμβολα να αποδώσουν όλες τις λέξεις, κάνοντας τον δρόμο προς 
την γνώση συντομότερο για τους πολλούς. Με φίλτρο τους Ετρούσκους, σύντομα από το ελληνικό αλφάβητο προήλθε το λατινικό.

Η αυλαία της εποχής που θα γεννούσε το δράμα, την ιστοριογραφία, τη φιλοσοφία, 
την επιστήμη και τις βιβλιοθήκες είχε ανοίξει!

Η λέξη βύβλος ή βιβλίον προέρχεται από τη φοινικική πόλη Βύβλο, απ΄ όπου γινόταν εισαγωγή του Αιγυπτιακού παπύρου 
στον ελληνικό κόσμο. (Ενώ από την λέξη πάπυρος έχει προκύψει το αγγλικό paper). Τα φύλλα παπύρου συγκολλούνταν 

για να αποτελέσουν έναν κύλινδρο. Η γραφή σε αυτόν άρχιζε από αριστερά σε στήλες κάθετες προς το πλάτος του κυλίνδρου 
(ένας κύλινδρος με το Συμπόσιο του Πλάτωνα είχε μήκος 6.5 μ.!). Μόλις γέμιζε μια στήλη, ο γραφέας τύλιγε τον κύλινδρο 

με το αριστερό χέρι και ξετύλιγε με το δεξί ώστε να κάνει χώρο για μια νέα στήλη. Με τον ίδιο τρόπο γινόταν και η ανάγνωση. 
Όταν ολοκληρωνόταν η συγγραφή, κολλούσαν μια ράβδο (ομφαλός ) στο δεξί περιθώριο και γύρω από αυτήν τύλιγαν 

τον πάπυρο. Στον ομφαλό κρεμούσαν τη σίλλυβο , μια ετικέτα που ανέφερε τον τίτλο ή τα διακριτικά του βιβλίου.

Στον Κεραμεικό βρέθηκε η περίφημη «οινοχόη του 
Διπύλου», με την αρχαιότερη ελληνική αλφαβητική 
επιγραφή (δεύτερο μισό του 8ου αι. π.Χ.).  Η επιγραφή 
απηχεί το πνεύμα της άμιλλας που διαπερνά όλες τις 
πτυχές του αρχαίου βίου: «την κανάτα αυτή θα την 
πάρει ο χορευτής που θα χορέψει πιο χαριτωμένα», 
πρόκειται δηλαδή για έπαθλο αγώνων χορού.



Γύρω στα 550 π.Χ. ο τύραννος της Αθήνας Πεισίστρατος ή οι γιοί 
του θα αναθέσουν την καταγραφή της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. 
Τα Έπη του Ομήρου που για αιώνες κληροδοτήθηκαν προφορικά 
από ειδικά ασκημένους αοιδούς αποκτούν οριστική μορφή και θα 
αποτελέσουν κείμενο διδασκαλίας για πάντα.

Από το 490 π.Χ. στις αγγειογραφίες 
συναντούμε σκηνές δασκάλων 
και μαθητών σε σχολικές τάξεις 
αλλά και ανδρών ή γυναικών να 
διαβάζουν κυλίνδρους. Σε αυτούς  
κάποτε διακρίνουμε 
στίχους γνωστών 
ποιητών, όπως του 
Στησιχόρου ή της 
Σαπφούς.

Και όταν πια τα παιδιά μάθουν γράμματα και είναι σε θέση να καταλαβαίνουν 
τα όσα βλέπουν γραμμένα, οι δάσκαλοι τα βάζουν όρθια να διαβάζουν ποιήματα 
καλών ποιητών και τα αναγκάζουν να τα μαθαίνουν απ᾽ έξω. Μες στα ποιήματα 
αυτά βρίσκει κανείς ένα σωρό συμβουλές κι ένα σωρό διηγήσεις και παινέματα 

και ύμνους για τους ενάρετους ανθρώπους του παλιού καιρού, για να τους 
ζηλέψει το παιδί και να τους μιμηθεί και να λαχταρήσει να τους μοιάσει.                                                              

Πλάτων, Πρωταγόρας. 325-326

Αλφαβητάριο- άσκηση γραφής σε 
όστρακο- Μουσείο Αρχαίας Αγοράς

Από τις πρώτες ιδιωτικές βιβλιοθήκες στην Αθήνα, πρέπει να ήταν εκείνες των τραγικών ποιητών:

 …μόλις παρέλαβα την τέχνη αυτή από σένα, 
 ολόπρηστη από ξιπασιές και φορτωμένες φράσεις, 

         την έκανα άπαχη, λεπτή, της έβγαλα το βάρος…
              από βιβλία της στράγγιζα χυλό εξυπνοκουβέντας…

                                                  
                         Αριστοφάνης, Βάτραχοι 939-943 (μεταφρ. Θρ. Σταύρου)

Ευριπίδης (προς τον Αισχύλο):



Στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. βιβλιογραφικά εργαστήρια αναλάμβαναν την παραγωγή πολλαπλών αντιτύπων βιβλίων και το εμπόριο τίτλων 
στην Αθήνα είχε εξελιχθεί σε ανθηρή επιχείρηση. Στην «ορχήστρα» της Αγοράς, είχαν τους πάγκους τους οι βιβλιοπώλες. Ο  μικρός Ζήνων 
από το Κίτιο της Κύπρου, γνώρισε τη φιλοσοφία από βιβλία που του έφερνε ο έμπορος πατέρας του από τα ταξίδια του στην Αθήνα. 
Αργότερα θα ιδρύσει ο ίδιος στην Αθήνα τη Σχολή των Στωικών φιλοσόφων.

Μ᾽ αυτόν τον τρόπο όμως προσβάλλεις αυτούς 
όλους εδώ και τους παίρνεις γι᾽ αγράμματους, 
σαν να μην ξέρουν πως τα βιβλία του Αναξαγόρα του 
Κλαζομένιου είναι γεμάτα από τέτοια λόγια. 
Και οι νέοι λοιπόν τα μαθαίνουν αυτά τάχα από μένα, 
ενώ μπορούν με μία δραχμή το πολύ ν’ αγοράσουν τα 
βιβλία από την ορχήστρα στην Αγορά…            

 * (1 δραχμή το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη)                

Πλάτων, Απολογία Σωκράτους, 26 
(μετάφρ. Π. Νιρβάνας)

Σωκράτης (προς τον κατήγορό του Μέλητο): 

Ο φιλόσοφος Πλάτων 
(427-347 π.Χ.), διέθετε την 
ιδιωτική βιβλιοθήκη προς χρήση 
από τους μαθητές του στην 
Ακαδημία

Ο Αριστοτέλης, μαθητής του Πλάτωνα, ξεπέρασε κάθε 
προηγούμενο δημιουργώντας τη μεγαλύτερη ιδιωτική 
βιβλιοθήκη του καιρού του, πλούσια σε κάθε γνωστικό 
αντικείμενο, για την υποστήριξη του διδακτικού 
προγράμματός του στη Σχολή του, στο Λύκειο. 
Κατά τον πολυμαθή γεωγράφο Στράβωνα 
«πρώτος αυτός συνέλεξε βιβλία και δίδαξε στους βασιλείς 
της Αιγύπτου πώς οργανώνεται μια βιβλιοθήκη». 

Αρχαία Αγορά. Υδατογραφία P. Connolly



 Το 330 π.Χ. στην Αθήνα με νόμο που εισήγαγε ο άρχοντας των οικονομικών Λυκούργος καταγράφηκαν τα έργα των μεγάλων τραγικών 
ποιητών, του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη, ώστε να παίζονται στους αιώνες στο αυθεντικό κείμενο. Οι πάπυροι φυλάχθηκαν 
στα δημόσια αρχεία στην Αγορά.  Οι πηγές  θέλουν κάποιον από τους Πτολεμαίους ηγεμόνες της Αιγύπτου να κράτησε με δόλο τα 
πρωτότυπα που ανέλαβε να αντιγράψει για την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Οι Αθηναίοι έλαβαν πίσω αντίγραφα, κρατώντας την παχυλή 
εγγύηση!

Επίσημες εκδόσεις στα δημόσια αρχεία στην Αγορά

Τα δημόσια αρχεία στην Αρχαία Αγορά με βιβλιοθήκες για παπύρους                        
Αναπαράσταση Π. Βαλαβάνης και M. Μαγνίσαλη -  Θ. Μπίλης        

Σχέδιο από χαμένο σήμερα ανάγλυφο                                             
από το Neumagen της Ολλανδίας                                                                 

(H. Blanck, Das Buch in der Antike 1990)      

Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ιδρύθηκε στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. και έφθασε να φιλοξενεί περισσότερους από μισό εκατομμύριο 
κυλίνδρους, οι οποίοι αποκτήθηκαν με ένα συνδυασμό στοχευμένης συλλεκτικής στρατηγικής, διπλωματίας, χρημάτων και βασιλικής 
πυγμής. Οι βιβλιοθηκάριοι που εργάστηκαν σε αυτή ανέπτυξαν πολλά βιβλιογραφικά εργαλεία και τεχνικές που εξακολουθούμε 
να χρησιμοποιούμε και σήμερα- από την αλφαβητική κατάταξη και τα σημεία στίξης έως τον σχολιασμό, το γλωσσάριο, την κριτική 
έκδοση και τη γραμματική. Η εκπληκτική φήμη της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας οδήγησε στον ανταγωνισμό με άλλες δυναστείες, 
όπως των Ατταλιδών του βασιλείου της Περγάμου στη Μικρά Ασία. Κατά τον Πλίνιο, οι Πτολεμαίοι απαγόρευσαν την εξαγωγή 
παπύρου από την Αίγυπτο, αναγκάζοντας τους Ατταλίδες να στραφούν στο δέρμα, την περγαμηνή.



Η βιβλιοθήκη του Γυμνασίου του Πτολεμαίου: Ένα μνημείο κοντά στην Αθηναϊκή Αγορά

Οι Πτολεμαίοι με τις ευεργεσίες τους φρόντισαν για την διάδοση της δημόσιας παιδείας και στην Αθήνα, με την ίδρυση Γυμνασίου.  Ο 
Παυσανίας το αναφέρει στον οδηγό του για την πόλη. Παρότι η ανασκαφική έρευνα δεν έχει εντοπίσει το ίδιο το κτήριο, επιγραφές με 
δωρεές βιβλίων αναφέρονται στην βιβλιοθήκη που λειτουργούσε στις εγκαταστάσεις του: «ἀνέθηκαν δὲ καὶ βυβλία εἰς τὴν ἐν Πτολεμαίῳ 
βυβλιοθήκην ἑκατὸν κατὰ τὸ ψήφισμα»  (IG II2 1029)

Η διπλή δύναμη των μεγάλων βιβλιοθηκών, να λειτουργούν ως κέντρα διάδοσης και τόνωσης της πνευματικής δραστηριότητας  και 
παράλληλα ως μέσο ανάδειξης της ισχύος και του γοήτρου του ηγεμόνα ήταν ιδιαίτερα ελκυστική για τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. 

Ο Αύγουστος (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) έδωσε το παράδειγμα δημιουργώντας στη Ρώμη τρεις δημόσιες βιβλιοθήκες.  Στην ανατολική 
αυτοκρατορία η τοπική αριστοκρατία που είχε παράδοση στις ευεργεσίες,  ίδρυε δημόσιες βιβλιοθήκες στις πόλεις ως απόδειξη 

πλούτου, ηθικής ακεραιότητας αλλά και εξοικείωσης με τη μητροπολιτική μόδα.

Επιγραφή του δωρητή στο υπέρθυρο της Βιβλιοθήκης

Στην Αγορά της Αθήνας, δίπλα στη Στοά που ο γόνος της βασιλικής δυναστείας  της Περγάμου 
Άτταλος Β’,  πρόσφερε γύρω στο 150 π.Χ., ως αντίδωρο στην πόλη στην οποία όφειλε την φιλοσοφική 
του παιδεία,  γύρω στα 100 μ.Χ., «ο Τ. Φλάβιος Πάνταινος, Ιερέας των φιλοσόφων Μουσών,  με 
τα παιδιά του δώρισε στην πόλη τις στοές, το περιστύλιο και την βιβλιοθήκη με τον εξοπλισμό και τα 
βιβλία της», στη θέση όπου στο παρελθόν ο πατέρας του διηύθυνε μια φιλοσοφική Σχολή. Ο δωρητής Φλάβιος 

Πάνταινος

 Η Βιβλιοθήκη που δώρισε στην Αθήνα ο Πάνταινος, ο Ιερέας των Μουσών που αγαπούν τη Φιλοσοφία



Μούσες- Μουσείο- Βιβλιοθήκη
Κατά την αρχαιότητα η λέξη Μουσείον δήλωνε έναν χώρο ιερό, έναν ναό για τη λατρεία των Μουσών, των εννέα θεοτήτων που 
προστάτευαν τα Γράμματα και τις Τέχνες. Με επικεφαλής τον Απόλλωνα Μουσαγέτη, οι κόρες του Δία και της Μνημοσύνης ενέπνεαν 
στους ανθρώπους αγάπη για τον χορό, την ποίηση, την αστρονομία, την ιστορία και τη μουσική.
Περίφημο ήταν το Μουσείο της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου το οποίο ίδρυσε ο Πτολεμαίος Α’. Αποτελούσε μια αρχαία εκδοχή ερευνητικού 
κέντρου και προσέλκυε κορυφαίους διανοούμενους, συγγραφείς, ποιητές, θετικούς επιστήμονες και φιλολόγους, οι οποίοι είχαν στη 
διάθεσή τους έναν πνευματικό «πακτωλό»: την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Πρόσοψη της Βιβλιοθήκης του Πανταίνου από Δυτικά, Στα αριστερά τμήμα της Στοάς Αττάλου και ανάμεσά τους η Πύλη 
της Πλατείας Οδού που οδηγεί στη Ρωμαϊκή Αγορά. Σχέδιο W. S Dinsmoor

Επιγραφή με τους κανονισμούς  λειτουργίας 
της βιβλιοθήκης:

 «Δεν  επιτρέπεται η εξαγωγή βιβλίου όπως έχουμε ορκιστεί. 
Η Βιβλιοθήκη παραμένει ανοικτή από την 1η έως την 6η ώρα*».
*οι αρχαίοι χώριζαν την ημέρα σε 12 ώρες ημέρα και 12 ώρες νύκτα. 
Η βιβλιοθήκη ήταν λοιπόν ανοικτή από το ξημέρωμα έως το μεσημέρι.

Πρόπλασμα της περιοχής της Βιβλιοθήκης, 
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς. Ο διώροφος χώρος 
είναι το Βιβλιοστάσιο όπου φυλάσσονταν οι 
πάπυροι.



Η Ιλιάδα μας αποκαλύπτει την ταυτότητά της:

Είμαι η Ιλιάδα που έρχομαι μετά 
και πριν από τον Όμηρο 

βρίσκομαι δίπλα σε αυτόν
που με γέννησε όταν ήταν νέος

Οι δύο γυναίκες θωρακοφόροι αποτελούν προσωποποιήσεις των Επών του Ομήρου. Η Οδύσσεια (δεξιά) φέρει στην πανοπλία της εικόνες 
από τις περιπέτειες του Οδυσσέα. Η Ιλιάδα πιο μεγαλόσωμη και με ξίφος, λόγω των πολλών στίχων και του πολεμικού θέματός της, 
αναγνωρίζεται από την επιγραφή στο βάθρο. Από την επιγραφή επίσης συμπεραίνουμε ότι μεταξύ των δύο βρισκόταν ανδριάντας του 
Ομήρου. Τα γλυπτά ήρθαν στο φως γύρω  από την Βιβλιοθήκη.  Αποτελούσαν ταιριαστό φόρο τιμής στον μεγάλο ποιητή σε έναν ναό της 
γνώσης.  Άλλωστε και ο μεγάλος Αισχύλος φημολογείται πως αναγνώριζε ότι “οι τραγωδίες του δεν είναι παρά ψίχουλα που έπεσαν από το 
πλούσιο τραπέζι του Ομήρου”  (“τὰς αὑτοῦ τραγῳδίας τεμάχη εἶναι ἔλεγεν τῶν Ὁμήρου μεγάλων δείπνων”) Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 347e:

   Ο Αθηναίος γλύπτης Ιάσων 
βάζει την υπογραφή του υπερήφανος 

για το έργο του: 
Με φιλοτέχνησε ο Ιάσων ο Αθηναίος



Μια βιβλιοθήκη για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας: 
Η πολυτελής Βιβλιοθήκη του Αδριανού 

Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός (117-138 μ.Χ.) θεωρούσε ότι ο ελληνικός πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει κύριο παράγοντα συνοχής 
και κοινωνικής ειρήνης στην απέραντη αυτοκρατορία που εκτεινόταν από τον Ατλαντικό Ωκεανό έως τη Μεσοποταμία και από τα υψίπεδα 
της Σκωτίας έως την έρημο Σαχάρα. Κατέστησε την Αθήνα, ως πόλη-σύμβολο του ελληνισμού, πρωτεύουσα μιας συνομοσπονδίας ελληνικών 
πόλεων της ανατολικής Μεσογείου, του Πανελληνίου, και την κόσμησε με λαμπρά οικοδομήματα αντάξια του ρόλου της ως πνευματική 
πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. 

Το μεγαλοπρεπέστερο από αυτά τα κτήρια ήταν η καλούμενη «Βιβλιοθήκη», η οποία ολοκληρώθηκε το 131-132 μ.Χ.  Το κτήριο ανήκει 
στον τύπο του αυτοκρατορικού forum και συγκέντρωνε πολλαπλές λειτουργίες:  σε αυτό στεγάζονταν η βιβλιοθήκη ή και τα αρχεία της 
πόλης και πιθανώς και λατρεία του αυτοκράτορα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του περιηγητή Παυσανία, το κτήριο, όπου φυλάσσονταν τα 
βιβλία (“κατάκεινται δε ες αυτά βιβλία”), ήταν διακοσμημένο με εκατό κίονες από Φρύγιο λίθο, διέθετε κατάκοσμα δωμάτια με επιχρυσωμένες 
οροφές και λίθους από αλάβαστρο, πίνακες και αγάλματα.  



Προβολή της κάτοψης της «Βιβλιοθήκης» στον ιστό της σύγχρονης πόλης



Στάσου στο σωστό σημείο και φαντάσου τη λαμπρότητα του κτηρίου με τη βοήθεια των αναπαραστάσεων

μή ορατό

Η είσοδος του συγκροτήματος της Βιβλιοθήκης στη 
δυτική πλευρά.  
Ο τοίχος ήταν κατασκευασμένος από πεντελικό 
μάρμαρο, οι 4 κορινθιακοί κίονες του προπύλου από 
φρύγιο μάρμαρο, οι 14 κορινθιακοί κίονες αριστερά και 
δεξιά του προπύλου από πρασινωπό μάρμαρο, από τα 
αυτοκρατορικά λατομεία της Καρύστου στην Εύβοια.

Από το πρόπυλο ο επισκέπτης εισερχόταν στο περιστύλιο που περιέβαλλε μια μεγάλη ορθογώνια αυλή, με κήπο και δεξαμενή 
μήκους 60 μέτρων, μια ήσυχη και γαλήνια νησίδα μέσα στην πολύβουη πόλη. 



Στην ανατολική πτέρυγα βρίσκονταν μια σειρά από δωμάτια. Το κεντρικό και μεγαλύτερο ήταν το Βιβλιοστάσιο, ο χώρος που φυλάσσονταν 
τα βιβλία μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες κόγχες, τα ερμάρια. Το Βιβλιοστάσιο πλαισίωναν δύο χώροι μελέτης και αντιγραφής χειρογράφων 

και δύο αμφιθέατρα διαλέξεων. 

Οι στοές λειτουργούσαν ως χώροι περιπάτου και περισυλλογής των επισκεπτών. 



Αλλαγή εποχών
Από τον κύλινδρο από πάπυρο, στον κώδικα από περγαμηνή, στα ψηφιακά μέσα

 Τα πλεονεκτήματα του κώδικα:  

Πιο εύκολος στην ανάγνωση
Πιο εύκολη αναζήτηση                                                          
Πιο εύκολη αποθήκευση
Πιο εύκολη διατήρηση (εξώφυλλα)    
Δεν απασχολεί και τα δύο χέρια                                   
Μπορεί να τοποθετηθεί σε αναλόγιο  
Έχει μεγαλύτερη αντοχή
Μπορεί να δεχτεί στάχωση                                                          
και τα μειονεκτήματα;
Μπορεί να διακοσμηθεί ευκολότερα 
Το φύλλο χρησιμοποιείται από τις δύο 
πλευρές
........................................................................
........................................................................
.........................................................................
..........................................................................

 Τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου

........................................................................

........................................................................

.........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

και τα μειονεκτήματα;

........................................................................

........................................................................

.........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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