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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Εις ένα λαόν, άπο τον οποίον έκαλλιεργήθησαν τόσον πολύ cd τέχναι καΐ τα 
γράμματα, υπήρξε φυσικον να έκτιμηθη δεόντως ή έπινόησις καί χρήσις του αλφα
βήτου εις τοιούτο δε σημεΐον, ώστε ό Σοφοκλής να βάλη εις το άπολεσθέν του 
έργον «Αμφιάραος» Ινα ήθοποιον να σχηματίζη μέ κινήσεις χοροΰ τα γράυ,ματα 1, 
ένω εις έργον του 'Αθηναίου Καλλία ε'ίκοσι τέσσαρα μέλη χοροΰ ύπεδύοντο τα 
ισάριθμα γράμματα του αλφαβήτου 2 . 'Ενδεικτική άλλωστε τής γοητείας, τήν 
οποίαν ήσκησεν ή χρήσις τών γραμμάτων εις τους αρχαίους Έλληνας, υπήρξε καί 
ή ωδή του Πινδάρου εις το γράμμα Σ 3 . Είναι εξ άλλου γνωστόν το ενδιαφέρον μέ 
το όποιον άπο παλαιότατων χρόνων συνελέγησαν και άπεκαθάρθησαν ύπο τυράν
νων τα ομηρικά έπη. Εις τους χρόνους τούτους πρέπει να τοποθετηθή και ή ίδρυσις 
τών πρώτων βιβλιοθηκών εις τήν Ε λ λ ά δ α . 

"Οταν ακούω μεν περί βιβλιοθηκών εις τήν Ά ρ χ α ί α ν Ελλάδα, ή σ*έψις μας 
ανατρέχει συνήθως εις τάς βιβλιοΟήκας τής 'Αλεξανδρείας 4 , τής 'Αντιοχείας, τής 
Περγάμου καί το πολύ πολύ και εις τάς εν 'Αθήναις βιβλιοθήκας του Πανταίνου 
καΐ του 'Αδριανού. Παρά τήν σπάνιν δμως τών εις τάς φιλολογικας πηγάς πληρο
φοριών φαίνεται, καί τούτο κυρίως εξάγεται εξ επιγραφικών πηγών, δτι υπήρξε μέ
γας αριθμός βιβλιοθηκών και εις τάς λοιπάς πόλεις τής κυρίως Ελλάδος, άλλα κυ
ρίως είς τάς 'Αθήνας, περί τών οποίων ό Πολύβιος λέγει δτι εΖχον τόσας βιβλιο-
θήκας, ώστε ό ιστορικός Τίμαιος, δταν ήναγκάσθη να εγκατάλειψη τάς Συρακού-
σας, δια να άποφύγη τήν πίεσιν του τυράννου 'Αγαθοκλέους, έμεινε εις τάς 'Αθή
νας πενήντα χρόνια ερευνών τάς βιβλιοθήκας τής πόλεως 5 . 'Αλλά καί εις τον έκτος 
τής μητροπολιτικής Ελλάδος Έλληνισμόν, δπως φαίνεται εκ τών σποραδικών εις 
τάς αρχαίας πηγάς πληροφοριών, υπήρξε μέγας αριθμός βιβλιοθηκών, δπως εις τάς 
πόλεις Έ φ ε σ ο ν , Μίλητον 6 , Άλικαρνασσόν, Ήράκλειαν του Πόντου, Κνίδον, Μύ-
λασα, Νύσσαν, Πέργαμον, Πριήνην, Προυσαν, Σινώπην, Σμύρνην, Τέων, Ά ν τ ι ό -
χειαν, 'Αφροδισιάδα, Καισάρειαν, Γάζαν, Ταρσόν 7 , Μαγνησίαν Σιπύλου, Μαγνη-
σίαν Μαιάνδρου, Ίασόν, Θυάτειρα, "Ασσον, Λάμψακον, Ίεράπολιν 8 καί Συρακού-

1. Άθην., Δειπνοσ., 10, 454. 
2. Αυτόθι. 453C. Κατά τον συγγραφέα τών Δειπνοσοφιστών ή Μήδεια τοΰ Εύριπίδου 

απετέλεσε μίμησιν τοΰ προαναφερθέντος έργου του Καλλία. 
3. J., Platthy, Sources on the Earliest Greek Libraries, Amsterdam, 1968, σ. 11. 

Πρβ. Άθήν., 10, 445C. 
4. Περί της βιβλιοθήκης τής 'Αλεξανδρείας υπάρχει καί επιγραφική πηγή εις κυπριακήν 

έπιγραφήν. Β. S. Α., 1961, σ. 40, σημ. 110. 
5. ΓΤολύβ, 12, 25. 27, 4. 28, 6. 
6. Ή βιβλιοθήκη της Μιλήτου ύπήρχεν άπο τών χρόνων ήδη τοΰ τυράννου Θρχσυβού-

βούλου, περί το 6l0 π Χ. Πορφ. παρά Εύναπίω, Βίοι Σοφιστών, 4, 1, 3. 
7. Platthy, ϊνθ' άνωτ., σ. 153—177. 
8. ΈπιγραφχΙ εύρεθεϊσαι εις τήν Μ. Άσίαν αναφέρονται εις τάς συλλογάς τών επισήμων 

αρχείων τών έξης πόλεων. Είς τα αρχεία Σμύρνης αί έπιγραφαί έν C. I. G. ύπ' άρ. 3264, 
3266, 3281. 3283. Εις τα άρχεϊα τής Μαγνησίας τοΰ Σιπύλου ή επιγραφή 3.137. Είς τα της 
Μαγνησίας τοΰ Μαιάνδρου ή επιγραφή 2950. Τής Ίασοΰ αί 2672, 2675, 2693. Της Άφροδι-
σιάδος αί 2841, 2842. Τής Εφέσου ή 3029. Τών Θυατείρων αί 3490, 3509. Τής "Ασσου ή 
3573. Τής Λαμψάκου ή 3641. Τής Ίεραπόλεως ή επιγραφή 3916. 
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σας 9 . Εις τήν κυρίως δέ Ε λ λ ά δ α δεν υπήρχε πόλις άνευ βιβλιοθήκης ή τουλά
χιστον άνευ δημοσίων αρχείων συμπεριλαμβανομένων και των μικρών πόλεων ι 0 . 
Είναι χαρακτηριστικον εν προκειμένω Οτι καί τα πρώτα συγγράμματα βιβλιοθη
κονομίας εγράφησαν ύπο του εκ Κασσανδρείας Άρτέμωνος. "Εφερον δέ τον τίτλον 
«περί βιβλίων συναγωγής» και «περί βιβλίων χ ρ ή σ ε ω ς » 1 1 . 

Β ι β λ ι ο θ ή κ α ι ' Α θ η ν ώ ν . Παρά τήν ενδειξιν εις το προαναφερθέν χωρίον του 
Πολυβίου περί υπάρξεως εις τά αρχαίας 'Αθήνας μεγάλου αριθμού βιβλιοθηκών at 
περί τούτων πληροφορίαι είναι δλίγαι. 

"Η παλαιοτέρα βιβλιοθήκη εις τάς Αθήναις ανάγεται ε'ις τους χρόνους του Πει
σιστράτου, ό όποιος, πλέον του ενδιαφέροντος το όποιον εξεδήλωσε δια τήν περι-
συλλογήν καί ταξινόμησιν τών ομηρικών επών , 2 , καθιέρωσε πρώτος εις 'Αθήνας 
καί δημοσίαν βιβλιοθήκην τήν οποίαν οί 'Αθηναίοι έπηύξησαν άργότερον μετά 
μεγίστης επιμελείας καί φροντίδος. Ό Ξέρξης καταλαβών τάς 'Αθήνας το έτος 
480 π.Χ. έλεηλάτησε τήν βιβλιοθήκην του Πεισιστράτου, μετέφερε δέ τα βιβλία της 
εις Περσίαν. ' Ε π ί τών χρόνων δμως τών διαδόχων του Μ. 'Αλεξάνδρου ό Σέλευ
κος, ό επονομαζόμενος Νικάνωρ, έφρόντισε καί επέτυχε τήν έπιστροφην τών βι
βλίων τούτων εις τάς 'Αθήνας 1 3 . 

'Ονομαστή βιβλιοθήκη εις 'Αθήνας φαίνεται Οτι υπήρξε καί κατά τους χρόνους 
του Δημητρίου του Φαληρέως, ό όποιος έδειξε μεγάλον ζήλον καί ενδιαφέρον δια 
τα β ι β λ ί α 1 4 . Ό Παυσανίας αναφέρεται ε'ις τήν 'Αθήναις ί'δρυσιν βιβλιοθήκης υπό 
του αύτοκράτορος 'Αδριανού, της οποίας μεγάλος υπήρξε ό πλούτος και ή 
πολυτέλεια 1 5 . Εις τήν 'ίδρυσιν της βιβλιοθήκης αυτής αναφέρεται καί ό Εύσέβιος 1 6 . 

Έ ξ επιγραφικών, άφ ' ετέρου, πηγών γνωρίζομεν περί τής ύπάοξεως, εις τον 
χώρον τής 'Αγοράς τών κλασσικών χρόνων, τής βιβλιοθήκης του Πανταίνου. Η 
πρώτη εκ τών δύο επιγραφών, αϊ όποΐαι αναφέρονται εις τήν βιβλιοθήκην αυτήν, 
ανήκουσα εις μεταγενεστέρους χρόνους, αναγράφει τα εξής : 

' Α θ ή ν α Πνλιάδι 'Αθηναίων δ Ιερεύς Μουσών φιλοσόφων Τ. Φλά
βιος Πάνταινος Φλαβίου Μενάνδρου διαδόχου υιός τάς εξω στοάς, το 

9. Εις τήν βιβλιοθήκην του τυράννου 'Ιέρωνος εις τάς Συρακούσας αναφέρεται ό 'Αθη
ναίος. "Ενθ' άνωτ., 5, 207, Ε. 

10. Platthy, hQ' άνωτ., σ. 2. 
11. Άθήν. 12, 515 Ε καί 15, 694 A—C. Το ύπο τίτλον «περί βιβλίων χρήσεως» ύπηρ-

ξεν μάλλον συνέχεια του πρώτου ^ργου, άπετελεΐτο δέ τουλάχιστον έκ δύο βιβλίων. Πρβ. 
Platthy, ένθ' άνωτ., σ. 80. 

12. Παυσ., Έλλάδ. Περιήγ., 7, 26, 13. Πεισίστρατον δέ ήνίκα επη τα Όμηρου διε
σπαρμένα τε καί άλλαχοϋ μνημονευόμενα ήθροιζε 

13. Gellius, Noctium Atticarum, 7, 17, 1—2. 
14. 'Ιερώνυμος, Έπιστ., 34. 
15. Έλλάδ. Περιήγ. 1, 18, 9. 'Αδριανός κατεσκενάσατο μέν και άλλα Άθηναίοις, vaòv 

"Ηρας και Διός Πανελληνίου και θεοϊς τοις πασιν ιερόν κοινόν, τα δέ επιφανέστατα εκατόν 
εϊϋι κίονες Φρυγίου λίθου· πεποίηντα< δέ και ταϊς στοαις κατά τα αυτά οί τοίχοι. Καί οι
κήματα ένταϋθά έστιν δρόψω τε επιχρύσω και άλαβάστρω λίθω, προς δέ άγάλμασι κεκοϋμη-
μένα και γραφαϊς· κατάκειται δέ ες αυτά βιβλία. Καί γυμνάΰιόν εστίν επώνυμον 'Αδριανού' 
κίονες δέ και ενταύθα εκατόν λιθοτομίας τών Λιβύων. 

16. Χρον., 227. Radrianus, Gum insignes et plurimas sedes Athenis fecisset, agonem 
edided bibliothecamque miri operis extruxit. 
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περίστνλον, τήν βιβλιοθήκην μετά τών βιβλίων, τον èv αντοΐς πάντα κόσμον, 
έκ των Ιδίων ανέβηκε 1 7. 

Ή έτερα επιγραφή, αποτελούσα, προφανώς, μέρος του κανονισμού της βιβλιο
θήκης, αναγράφει Ι 
βνβλίον ουκ έξενεχθήΰεται έπει ώμόσαμεν άνοιγήαεται από ώρας πρώτης 
μέχρι $κτης ι 8 . 

Έ κ της εν I. G. II 2 1029 επιγραφής, ανηκούσης εις τον Ιον α'ιώνα π. Χ., 
πληροφορούμεθα περί της υπάρξεως εν 'Αθήναις και ετέρας βιβλιοθήκης γνωστής 
ως «έν Πτολεμαίω» 1 9 . 

Έ κ της έν I. G. II 2 1009 δε επιγραφής παρέχεται ενδειξις περί υπάρξεως 
βιβλιοθήκης και εις τον Πειραιά 2 ο. 

Βιβλιοθήκαι άλλων πόλεων €ίς τήν μητροπολιτικήν Ε λ λ ά δ α . 

Πλην των 'Αττικών βιβλιοθηκών ύπήρχον, ώς φαίνεται έκ τών σποραδικών 
πάντοτε πληροφοριών τόσον εις τάς φιλολογικάς πηγάς, δσον και εις τάς έπιγρα-
φικάς, βιβλιοθήκαι καΐ εις τάς έξης πόλεις. 

Εις τήν Σπάρτην, Οπως συμπεραίνεται εξ δσων λέγει ό Πλούταρχος ομιλών 
περί του νομοθέτου Λυκούργου 2 1, υπήρχε βιβλιοθήκη περιέχουσα τάς τραγωδίας 
του Αισχύλου, του Σοφοκλέους και του Εύριπίδου. 

"Τπαρξις έν Δελφοΐς βιβλιοθήκης διαπιστούται έκ της έν Β. C. Η. 20, 1896, 
σ. 720, επιγραφής, αναφερομένης εις τήν 'ίδρυσιν βιβλιοθήκης υπό του Κοινού" 
τών Άμφικτιόνων 2 2 . 

Εις τήν Έπίδαυρον ύπήρχεν ομοίως βιβλιοθήκη, ή οποία είχεν άφιερωθή εις 
τον Άσκληπιόν 2 3 . 

Είς τήν Δήλον, άφ' ετέρου, αναφέρεται εις έπιγραφήν τής νήσου οίκος Άν-
δρίων, δπου υπήρχε συλλογή τών έ'ργων του ποιητου 'Αλκαίου 2 4 . 

Πλην τής Δήλου βιβλιοθήκας εϊχον καΐ αί νήσοι Ρόδος, Σάμος, Κώς, Κρήτη 
καί Κύπρος. 

Ή υπαρξις βιβλιοθήκης είς Ρόδον διαπιστούται πάλιν έπιγραφικώς εξ απο
σπάσματος καταλόγου περιέχοντος περί τα πενήντα συγγράμματα. Μεταξύ αυτών 
αναγράφονται καί τα ύπο τον έξης τίτλον. 

17. R. Wycherley, The Athenian Agora, III, σ. 150. Ή ελληνική λέξις δια τον πάπυ-
ρον ήτο βύβλος, έκ της πόλεως Βύβλου. Ή Βύβλος ήλλαξε κατά τήν κλασσικήν περίοδον είς 
βίβλον καί βραδύτερον είς βιβλίον. Είς τήν προαναφερθεΐσαν έπιγραφήν διατηρείται ό παλαιό
τερος τύπος. 

18. Αυτόθι. 
19. ΆνέΟηκαν δε και βνβλία εις τήν εν Πτολεμαίφ βνβλιοθήκην εκατόν κατά το ψή

φισμα. 
20. ανέβηκαν δε καί βνβλία εκατόν είς τήν βνβλιοθήκην πρώτοι κατά το ψήφιαμα 

δ Θεοδωρίδης Πειραιενς εϊπεν. 
21. Βίοι Δέκα Ρητόρων, 841. ΕΙαήνεγκε δε και νόμονς... (Λυκούργος) τον δε, ώς χαλ

κάς εικόνας άναθεϊναι τών ποιητών, ΑΙσχύλον, Σοφοκλέονς, Εύριπίδου, και τάς τραγωδίας 
αυτών εν κοινώ γραψαμένονς φνλάττειν και τον τής πόλεως γραμματέα παραγιγνώσκειν τοις 
δ' νποκρινομένοις' ουκ εξεΐναι γαρ παρ* αντάς νποκρίνεσθαι. 

22. Το κοινόν τών Άμφικτιόνων εκ τών τον θεον χρημάτων . . . τήν βιβλιοθήκην 
κατεακεύασεν. 

23. LG., IV, 1,456. Άοκληπιώ Σωτήρι τήν βιβλιοθήκην και πάντα τά εν αυτή ανέ
βηκε. . . Ή επιγραφή ανήκει είς τον 2ον μ. Χ. αίώνα. 

24. Inscriptiones de Délos, 1400. 
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Προς Εύαγόραν Κυπριακών (αντίγραφα δύο), 'Αλεξάνδρου έγκώμιον (εν) και 
Περί της Άθήνησι Νομοθεσίας (πέντε) 2 5 . 

Περί βιβλιοθήκης εις Σάμον δεν εχομεν πληροφορίαν εκ πηγής επιγραφικής. 
Ό 'Αθηναίος δμως, ό όποιος συχνότερον παντός άλλου αναφέρεται εις βιβλιόφι
λους και βιβλιοθήκας, ομιλών περί των Ελλήνων, οι όποιοι εΐχον γίνει διάσημοι 
διά την πλουσιωτάτην βιβλιοθήκην των, αναφέρει τον τύραννον της Σάμου Πολυ-
κράτην, τον 'Αθήναιον Εύκλείδην, τον 'Αθήναιον τύραννον Πεισίστρατον, τον Νικο-
κράτην, τον Κύπριον, τους βασιλείς της Περγάμου, τον Εύριπίδην, τον Άριστο-
τέλην, τον Θεόφραστον και τον Νηλέα, δστις απέκτησε τα βιβλία των βιβλιοθη
κών των δύο τελευταίων. "Απαντα τα βιβλία αυτά, κατά τον συγγραφέα των Δει-
πνοσοφιστών, ήγόρασεν άπο τον Νηλέα ό βασιλεύς της Αιγύπτου Πτολεμαίος, ό 
Φιλάδελφος, και τα έφερεν εις την Άλεξάνδρειαν μαζί με άλλα συγγράμματα, τά 
όποια έπρομηθεύθη άπο τας 'Αθήνας και την Ρόδον 2 6 . 

Τήν εν Κω βιβλιοθήκην υπενθυμίζει ή εν B.C.H., 59, 1935, σ. 4 2 1 - 5 επι
γραφή, περιέχουσα τα ονόματα δωρητών της βιβλιοθήκης. Μετχξύ τούτων αναφέ
ρονται ò Διοκλής και ό υιός του 'Απολλόδωρος, οι όποιοι από κοινού έδώρησαν 100 
βιβλία και το κτήριον της βιβλιοθήκης. 'Αναφέρονται, ομοίως, ό Έ κ χ τ α ΐ ο ς , ό 
όποιος έδώρησε 200 βιβλία, ό Ά γ η σ ί α ς ως δωρήσας 200 δραχμάς, ό Ξενοκλής 
δστις έδώρησε 200 δραχμάς και 100 βιβλία και άλλοι. 

Εις τήν Κρήτην υπήρχε παρά τήν άκρόπολιν της Κνωσσοΰ βιβλιοθήκη κατά 
τους Ρωμαϊκούς χρόνους, ως διαπιστούται εκ θραύσματος επιγραφής αναφερόντος 
βιβλιοθήκην 27. 

Βιβλιοθήκαι εις τήν Κύπρον αναφέρονται τόσον εις τον 'Αθήναιον 2 8 όσον και 
είς έπιγραφήν άναφέρουσαν «έπιμελητήν βιβλιοφυλακίου» 2 9 . 

'Ανωτέρω έγένετο μνεία φιλολογικής ενδείξεως περί υπάρξεως βιβλιοθήκης είς 
τήν Σπάρτην. Έ ξ επιγραφικής, άφ' ετέρου, ενδείξεως συμπεραίνεται ή ΰπαρξις και 
βιβλιοθήκης είς τήν Μεσσηνίαν 3 0 , ενώ έξ ετέρας φιλολογικής πηγής είναι γνωστή 
καΐ ή ΰπαρξις βιβλιοθήκης εις τήν πόλιν τών Π α τ ρ ώ ν 3 1 . 

"Οσον άφορα είς τήν Β. 'Ελλάδα δέον να υπήρξε βιβλιοθήκη είς τήν Πέλλαν. 
Έ ξ αυτής φαίνεται ό Αιμίλιος Παύλος Ι'φερε το πρώτον είς τήν Ρώμην μέγαν 
αριθμόν βιβλίον μετά τήν νίκην του επί του βασιλέως τών Μακεδόνων Π ε ρ σ έ ω ς 3 2 . 

Ή ΰπαρξις της βιβλιοθήκης είς τήν Πέλλαν, τήν οποίαν, ως μαθητής του 'Αρι
στοτέλους, δέον να ύποθέσωμεν δτι είχε χρησιμοποιήσει και ό Μέγας 'Αλέξανδρος, 
μας θυμίζει τήν διαταγήν τούτου μετά τήν κατάληψιν της Περσίας να ερευνηθούν 
τα ιερά περσικά βιβλία καΐ δσα άνεφέροντο είς τήν φιλοσοφίαν, τήν ίατρικήν, τήν 

25. Α. Maiuri, Nuova Silloge Epigrafica di Rodi e Cos, No 11. 
26. Άθήν., έ"νθ' άνωτ., 1, 3, α—β. 
27. Journal of Hell. Stud., 55, 1935, σ. 168. Είς τήν Κών υπήρξε καΐ βιβλιοθήκη 

ιατρικών συγγραμμάτων ΐσως δέ και είς τήν Κνίδον. Παυσ. Έλλάδ. Περιηγ., 2, 27, 3. 
Πρβ. Platthy, ίνθ' άνωτ., σ. 89. 

28. Ένθ' άνωτ., 1, 3, Α. 
29. R. Cagnat, Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes ; Ill, No 930. 

'Απολλώνιος τω πατρί και τ-fj μητρί επιμελητής βιβλιοφυλακίου γενόμενος. 
30. W. Dittenberger, Syll. Insc. Graec, 4, No 736.. . . τά βιβλία â δέδωκε Μνασί-

ϋτρατος παραδιδόντων οι ιεροί τοις επικαταοταθέντ&ις.. • •. 

31. Gellius, Noctes Atticae, 18, 9, 5. Offendi eriim in biblioiheca patrensi librimi 
verae vetustatis Livii Androniei, qui inscriptus est 'Οδύσσεια. 

32. 'Ισιδώρου, Έτυμολογίαι, 6, 5, 1. 
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άστρονομίαν καΐ την γεωργίαν να μεταφρασθούν εις τήν έλληνικήν και τήν κοπτι-
κήν καΐ νά αποσταλούν εις τήν Άλεξάνδρειαν 3 3 . 

Έ ξ ετέρας, τέλος, αναθηματικής επιγραφής, δημοσιευθείσης εν B.C.Η., 57, 
1933, σ. 316—20, διαπιστώνεται ή ΰπαρξις βιβλιοθήκης καί εις τήν πόλιν των 
Φιλίππων. 

'Αναφερόμενοι εις τάς βιβλιοθήκας, τάς όποιας είναι δυνατόν να έπισημάνω-
μεν έκ των φιλολογικών καί επιγραφικών ενδείξεων, θα έ'πρεπε νά μη παραλείψω-
μεν καί τήν βιβλιοθήκην της Περιπατητικής Σχολής, της οποίας τα συγγράμματα, 
μετά τον θάνατον του 'Αριστοτέλους, περιήλθον εις τήν εύθύνην του διαδόχου του, 
εις τήν διεύθυνσιν του Λυκείου, Θεοφράστου. Τούτου τά βιβλία μετά των βιβλίων 
του 'Αριστοτέλους περιήλθον εις τους σωκρατικούς φιλοσόφους "Εραστον, Κορί-
σκον καί είς τον υίον του Κορίσκου Νηλέα. Ό τελευταίος, ό όποιος υπήρξε μαθη
τής τόσον του 'Αριστοτέλους δσον καί του Θεοφράστου, έκληρονόμησε τάς βιβλιο-
θήκας αμφοτέρων, μετέφερε δέ τά βιβλία αυτών είς τήν Σκήψιν. Μετά τον Νηλέα 
ταΰτα περιήλθον είς ίδιώτας, οί όποιοι τά είχον κατάκλειστα καί αταξινόμητα. 
"Οταν δε ούτοι εμαθον περί του ζήλου μετά του οποίου οί βασιλείς της Περγάμου 
συνεκέντρωναν βιβλία, τά έ'κρυψαν είς ύπόγειον κρύπτην, βπου εφθάρησαν ύπο τής 
υγρασίας καί τών σκωλήκων. Εις τήν κατάσταση/ αυτήν, τέλος, οί απόγονοι τού
των τά έπώλησαν είς τον Άπελλικώντα τον Τήϊον, ό όποιος, κατά τον Στράβωνα, 
ήτο αφιλόβιβλος μάλλον ή φιλόσοφος». Ούτος δια νά αποκατάσταση τά διαβρω-
θέντα συγγράμματα τά άντέγραψεν έκ νέου, «χνατληρών ουκ εύ καί έξέδωκεν 
άμαρτάδων πλήρη τά βιβλία» 3 4 . 

Μετά τον θάνατον του Άπελλικώντος ό Σύλλας μετέφερε τήν βιβλιοθήκην του 
είς τήν Ρώμην «εν ή τά πλείστα τών 'Αριστοτέλους καί Θεοφράστου βιβλίων ήν, 
οΰπω τότε σαφώς γνωριζόμενα τοις πολλοίς. Λέγεται δέ κομισθείσης αυτής εις 
Ρώμην Τυραννίωνα τον γραμματικον ένσκευάσασθαι τά πολλά» 3 5 . 

Πλην δμως τών δημοσίων βιβλιοθηκών ύπήρχον εις τήν Ά ρ χ α ί α ν Έ λ λ λ ά δ α , 
δπως είναι εύλογον άλλωστε νά συμπεράνη κανείς καί πλεΐσται ίδιωτικαί βιβλιο-
θήκαι. Ό σύγχρονος του Πλάτωνος φιλόσοφος Μενέδημος πρέπει νά είχε ιδίαν βι
βλιοθήκην, ομοίως δέ καί δ Ευριπίδης. 

33. Platthy, ένθ' άνωτ., σ. 80. Τα βιβλία ταΰτα πιθανόν να απετέλεσαν τον πυρήνα της 
μετά ταύτα ιδρυθείσης εν 'Αλεξάνδρεια περίφημου βιβλιοθήκης. 

34. Στράβ., Γεωγρ., 13, 1, 54—55. Κατά τον W. Jaeger δμως τά συγγράμματα της 
Περιπχτητικής Σχολής περιήλθον είς τον έκ Καρύστου Διοκλήν, απετέλεσαν δέ το πρότυπον 
δια τήν οργάνωσιν τών βιβλιοθηκών τής 'Αλεξανδρείας καί τής Περγάμου. Diodes von Ka-
rystos. σ. 232. Κατά τον 'Αθήναιον δ Νηλεύς έπώλησε τά βιβλία του Αριστοτέλους καί 
του Θεοφράστου είς τον Πτολεμαΐον τον Φιλάδελφον. "Ιδ. άνωτ., σ. 137. Τήν ύπο του 
Άπελλικώντος έπιχειρηθίϊσαν άποκατάστασιν τών κειμένων θυμίζει καί άφήγησις τοϋ Διο
γένους Λαέρτιου (9, 113), κατά τήν οποίαν, όταν ό Τίμων ήρωτήθη κάποτε ύπο του Άρά-
του, πώς θά ήδύνατο νά άποκτήσβ αύθεντικόν κείμενον τοϋ 'Ομήρου, ό Τίμων άπήντησεν 
δτι θά κατώρθωνε τοΰτο μόνον, έάν εΰρίσκεν èva έκ τών αρχαίων αντιγράφων καί βχι έκ 
τών αποκατεστημένων κειμένων τής εποχής των. 

35. Πλουτ., Σύλλας, 26, 1—2. Πρβλ. Ξενοφ., Άπομνημ., 4, 2, 8. Είπε μοι, εφη, (ό Σω
κράτης) ώ Ενθύδημε, τω δντι ωσπερ εγώ άκονω, πολλά συγγράμματα συνήχας τών λεγο
μένων σοφών ανδρών γεγονέναι ; Καί δ Εύθύδημος. Νη τον Δι, εφη, ώ Σώκρατες' και 
ετι γε συνάγω, ως αν δύναμαι πλείστα. Πρβ., Platthy, ένθ' άνωτ., σ. 82. 
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Ό 'Ισοκράτης αναφέρεται εις Θράσυλλόν τίνα κατέχοντα συλλογήν συγγραμ
μάτων περί μαντικής 3 6 . 

Ό Πλούταρχος δε αναφέρεται εις συλλέκτην επιγραφών, ψηφισμάτων ώς καί 
δημοσίων εγγράφων 3 7 . 

Εις την βιογραφίαν του Ζήνωνος, τέλος 3 8 , περιγράφεται κατάστημα πωλητού 
βιβλίων εις τάς 'Αθήνας, δπου οι πελάται άνεγίνωσκον και ήρεύνων τά συγ
γράμματα, οις επραττον και τήν βιβλιοθήκην. 

Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α 

"Οταν κανείς άκούη περί γραπτών κειμένων εις τήν Ά ρ χ α ί α ν Ε λ λ ά δ α , σκέ
πτεται συνήθως έπιγραφάς επί μαρμάρου ή συγγράμματα γραμμένα έπί δερμά
των ή πχπύρων. Ύπήρχον δμως κείμενα γραμμένα έπί ποικίλης ολης. Οι νόμοι 
λόγου χάριν του Σόλωνος είχον αναγραφή έπί ξυλίνων κυλίνδρων, οι όποιοι ώνο-
μάζοντο «άξονες» ώς και επί τριγωνομόρφων πινακίδων, των «κύρβεων», αϊ 
όποΐαι ειχον στηθή έπί της 'Ακροπόλεως 3 9 . 

Ό Πλίνιος λέγει περί πλακών εκ μολύβδου, χρησιμοποιηθεισών δια τήν έπί 
τούτων χάραξιν κειμένων 4 0 . Έ π ι γ ρ α φ α ί δε έπί χαλκού και σιδήρου ακόμη ανα
φέρονται εν I.G.Α. 321 και 322. 

Ό Ί ώ σ η π ο ς ομιλεί περί μολύβδινων χαρτών 4 1 , ό δε Πλούταρχος αφηγείται 
περί της ποιήτριας Άριστομάχης, ή οποία άφιέρωσεν εις τους Δελφούς σύγγραμμα 
έχον μορφήν μεταλλικού ειληταρίουΑ % . 

Πινακίς χαλκίνη έξ 'Ολυμπίας περιείχε το κείμενον συνθήκης συναφθείσης 
μεταξύ τών 'Ηλείων καί τίνων αντιπάλων των 4 3 . 

Έ π ι γ ρ α φ α ί έχαράσσοντο ακόμη καί έπί κεράμου, δερμάτων, θαλασσινών 
οστράκων ακόμη καί οστών 4 4 . 

"Αλλά καί έπί ελασμάτων χρυσού έχαράσσοντο κείμενα, ώς φαίνεται εκ τών 
ορφικών χρυσών πλακιδίων, τών γνωστών έκ της 'Ιταλίας καί της Κρήτης 4 5 . Ώ ς 
καθαρώς δμως ελληνική έπινόησις δύναται να θεωρηθούν αϊ ξύλιναι πινακίδες, αϊ 
έπηλειμμέναι δια κηρου 4 6 . Αύται έχρησιμοποιοΰντο ιδίως υπό τών μαθητών. 

Πάντα τα ανωτέρω προκύπτουν έκ της μελέτης τών φιλολογικών καί τών 
επιγραφικών πηγών. Έ κ τών τελευταίων ομοίως διαπιστούται δτι οι βιβλιοθηκά
ριοι τών αρχαίων ελληνικών βιβλιοθηκών ώνομάζοντο γραμματείς άλλα καί έπι-
μεληταί τών βιβλιοφυλακίων 4 7 . 

36. Ίσοκρ , Αίγηνιτικός, 5. Θράσνλλος γάρ.. .παρά μεν τών προλόνων ουδεμίαν οΰσίαν 
παρέλαβεν, ξένος δε Πολεμαινέτω τω μάντει γενόμενος όντως οίκείως διετέθη προς αυτόν, 
ώστ' αποθνήσκων εκείνος τάς τε βίβλους τάς περί μαντικής αντω κατέλιπεν. 

37. Πλουτ., Κίμων, 13. 
38. Διογ. Λαερτ , 7, 2. 
39. Platthy, ε*νθ' άνωτ., σ. 65. 
40. Nat. Hist., 13, 13, 88. Έπί παρομοίων πλακών, ώς γνωστόν, έδίδοντο γραπταί αϊ 

απαντήσεις εις το μαντεΐον της Δωδώνης. 

41. Ι, 307. 
42. Συμπ., 5, 2, 9. 
43. Ε. Hachmanson, Hist. Griech., inschr. 4, inschriften von Olympia, 9. 
44. Διογ. Λαερτ., 7, 174. 
45. W. Guthrie, Orpheus and Greek Religion, σ. 172. 
46. Πρβλ. Platthy, gvO' άνωτ., σ. 80. 
47. "Ιδ. άνωτ., σ. 137, 


