
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Αφού μελετήσετε  τα κεφάλαια « η γλώσσα « και τα « τα γράμματα»  στην ελληνιστική εποχή ( σελίδες  142 και 

144 μόνο την 1
η
 παράγραφο)  , να απαντήσετε  ( στο mail μου polmoira1@yahoo.gr  , έως 26/ 5 ) ) 

1. Γιατί αναπτύχθηκαν τα γράμματα κατά την ελληνιστική περίοδο και ποια χαρακτηριστικά είχε η παραγωγή 

βιβλίων 

2. Ποια μορφή απέκτησε η ελληνική γλώσσα την ελληνιστική εποχή και πού χρησιμοποιήθηκε; 

3. Παράθεμα 1 

Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 

«Το σχέδιο λοιπόν που ακολούθησαν οι Πτολεμαίοι και έθεσαν σε εφαρμογή οι βιβλιοθηκάριοί τους δεν ήταν απλώς 

η συλλογή των βιβλίων απ’ όλο τον κόσμο αλλά και η μετάφρασή τους στα ελληνικά. Φυσικά μπορούσε να πρόκειται 

για διασκευές και περιλήψεις στα ελληνικά... 

Χάρη στα όπλα των Μακεδόνων, οι Έλληνες είχαν γίνει, μέσα σε λίγα χρόνια, η κυρίαρχη κάστα σ’ ολόκληρο το 

γνωστό κόσμο: από τη Σικελία ως τη Βόρειο Αφρική, από τη Βαλτική χερσόνησο ως τη Μικρά Ασία, από το Ιράν ως 

την Ινδία και το Αφγανιστάν, όπου σταμάτησε ο Αλέξανδρος. Οι Έλληνες δεν μάθανε τις γλώσσες των καινούργιων 

υπηκόων τους αλλά αντιλήφθηκαν ότι για να τους εξουσιάσουν έπρεπε να τους καταλάβουν, και για να τους 

καταλάβουν έπρεπε να συλλέξουν και να μεταφράσουν τα βιβλία τους. Έτσι γεννήθηκαν βασιλικές βιβλιοθήκες σε 

όλες τις ελληνιστικές πρωτεύουσες: όχι μόνο ως στοιχεία γοήτρου αλλά και ως όργανα κυριαρχίας. Και μέσα στο 

πλαίσιο αυτού του συστηματικού έργου μετάφρασης και συλλογής, εξέχουσα θέση κατέλαβαν τα ιερά βιβλία των 

υπόδουλων λαών, αφού η θρησκεία ήταν, για όποιον ήθελε να τους κυβερνήσει, σαν την πύλη της ψυχής τους». 

Luciano Canfora, Η χαμένη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, μτφρ. Φοίβος Αρβανίτης, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1989, 

σ. 39-40. 

Δείτε και αυτό το βίντεο : 

https://www.ted.com/talks/elizabeth_cox_what_really_happened_to_the_library_of_alexandria/transcript?language=el 

  

Ερώτηση: Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το παράθεμα , να αναφερθείτε στη σημασία της ίδρυσης της 

Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. 

                                            ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Η Βιβλιοθήκη δεν ήταν απλό αποθετήριο βιβλίων. Υπήρξε τμήμα ενός ευρύτερου σχηματισμού με το όνομα 

Μουσεῖον, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, τηρουμένων των αναλογιών, ως το πρώτο πανεπιστήμιο στην 

ιστορία της ανθρωπότητας. Το Μουσείο ήταν ένα οργανωμένο, άριστα εξοπλισμένο ερευνητικό κέντρο με όλη τη 

σύγχρονη σημασία της λέξης. Εκτός από αυτή καθαυτή τη Βιβλιοθήκη, η οποία στην ακμή της υπολογίζεται ότι 

στέγαζε μέχρι και μισό εκατομμύριο τόμους, το Μουσείο περιλάμβανε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, 

αναγνωστήρια, έναν περίπατον(δηλαδή χώρο στον οποίο περιφέρονταν συζητώντας, κατά τα πρότυπα της σχολής του 

Αριστοτέλη, οι ένοικοι και οι επισκέπτες), καθώς και καταλύματα, στα οποία κατοικούσαν και σιτίζονταν με 

πτολεμαϊκή χρηματοδότηση μερικοί από τους σημαντικότερους ποιητές, φιλολόγους και επιστήμονες της 

ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περιόδου. Το πλησιέστερο σύγχρονο ανάλογο της αρχαίας Βιβλιοθήκης της 

Αλεξάνδρειας είναι τα σημερινά αγγλικά πανεπιστημιακά κολλέγια της Οξφόρδης και του Καίμπριτζ, τα οποία 

ξεκίνησαν να αναπτύσσονται από τον 13
ο
 αιώνα και εξής ως κοινόβια ερευνητών και διανοουμένων υπό την 

πατρωνεία των βασιλέων. 

https://antonispetrides.wordpress.com/2016/11/01/library-of-alexandria 
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