ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος γεννήθηκε στην Κυρήνη το 276 π.Χ. και πέθανε στην
Αλεξάνδρεια το 194 π.Χ. Ήταν διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, της
μεγαλύτερης βιβλιοθήκης της εποχής. Άνθρωπος με μεγάλη όρεξη για γνώση και αναζητητής
της αλήθειας, διαβάζει και μαθαίνει για τη Γη και τον κόσμο, συγκεντρώνοντας όλο τον
πλούτο που τα βιβλία μιας βιβλιοθήκης μπορούν να του δώσουν. Κάποτε, με αφορμή μία
πληροφορία για ένα «μαγικό πηγάδι» στη Συήνη, μέσα στο οποίο μία συγκεκριμένη ημέρα
του χρόνου φαίνεται ολόκληρος ο Ήλιος, εμπνέεται το πείραμά του για να μετρήσει την
περιφέρεια της Γης.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
Η ιστορία ξεκινά στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, εκεί όπου ο Ερατοσθένης είναι
Διευθυντής και διαβάζει και μαθαίνει για τη Γη και τον κόσμο. Στην επόμενη σκηνή,
επισκέπτεται τη Βιβλιοθήκη ένας άντρας από τη Συήνη. O άνδρας πληροφορεί τον
Ερατοσθένη για ένα «μαγικό πηγάδι», μέσα στο οποίο μία συγκεκριμένη μέρα του χρόνου,
φαίνεται ολόκληρος ο Ήλιος. Είναι η στιγμή που ο Ερατοσθένης εμπνέεται το πείραμά του
για να μετρήσει την περιφέρεια της Γης. Ακολουθεί μία εξήγηση της σκέψης του, το πείραμά
του και οι ανακαλύψεις του με απλά λόγια. Η ιστορία ολοκληρώνεται με τον Ερατοσθένη στη
Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, με αίσθημα υπερηφάνειας, επειδή κατάφερε να βάλει και
εκείνος ένα λιθαράκι με το σύγγραμμά του στη βιβλιοθήκη που τόσο θαύμαζε.
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