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Αλεξάνδρεια, προφητείες και πολιτική
του ∆ρος Βασίλη Αδραχτά

Τ ην Κυριακή 17 Μαρτίου, ώρα 
5:00-7:00µµ, στο κτίριο της ΑΧΕ-
ΠΑ ΝΝΟ, το Πολιτιστικό Κέντρο 
«Κωστής Παλαµάς» φιλοξένησε 

τον Καθηγητή Stefan Pfeiffer (MLU 
Halle-Wittenberg), ο οποίος έκανε τη 
δεύτερη κατά σειρά οµιλία της σειράς 
«Στα µονοπάτια του Ελληνισµού» µε 
θέµα «Προφητείες για την άνοδο και 
πτώση της αρχαίας Αλεξάνδρειας». Το 
κείµενο που ακολουθεί αποτελεί περίλη-
ψη της οµιλίας µε βάση της σηµειώσεις 
µου.  
 Στον αρχαίο κόσµο δύο ήταν, κατά 
βάση, οι τρόποι µε τους οποίους γίνονταν 
οι προβλέψεις του µέλλοντος: ο ένας ήταν 
µέσω φυσικών σηµείων (των καθαυτό οι-
ωνών) και ο άλλος µέσω ονείρων. Στην 
περίπτωση µάλιστα της Αιγύπτου –και δη 
της Αλεξάνδρειας– αυτό που παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να παρακο-
λουθήσει κανείς την επαφή που υπήρ-
ξε ανάµεσα στα θρησκειακά συστήµατα 
των Ελλήνων και των Αιγυπτίων και, 
κατ’ επέκταση, ανάµεσα στους τρόπους 
που λειτουργούσε εκατέρωθεν η µαντεία. 
Σε µια τέτοια προοπτική, αυτό που στην 
ουσία µελετάει κανείς είναι ο ιδιότυπος 
διάλογος, είτε άµεσος είτε έµµεσος, που 
αναπτύχθηκε ανάµεσα στους δύο λαούς. 
Επιπλέον, ίσως ακόµα πιο ενδιαφέρον 
είναι να θέσει κανείς το ερώτηµα της σχέ-
σης ανάµεσα στις όποιες προβλέψεις/

προφητείες κυκλοφορούσαν και τις πολι-
τικές επιδιώξεις της τάδε ή της δείνα οµά-
δας στην Αλεξάνδρεια. 
Ας δούµε, όµως, καταρχάς την ελληνική 
περίπτωση. Εδώ θα πρέπει κανείς να ξε-
κινήσει µε τον Στράβωνα, ο οποίος µας 
διασώζει κατά πάσα πιθανότητα την πα-
λαιότερη από τις εκδοχές του θεµελιωτι-
κού µύθου της Αλεξάνδρειας µε τη µορφή 
προφητικής πρόβλεψης. Μαθαίνουµε, 
λοιπόν, από τον Στράβωνα, τα εξής: πρώ-
τον, όταν οι σχεδιαστές του Αλέξανδρου 
χάραζαν τα όρια της πόλης, τους σώθηκε 
καποια στιγµή η κιµωλία και αναγκάστη-
καν να χρησιµοποιήσουν στη συνέχεια 
αλεύρι και, δεύτερον, το γεγονός αυτό 
ερµηνεύτηκε ως καλός οιωνός σχετικά 
µε τη µελλοντική ευδαιµονία της Αλεξάν-
δρειας. Μετέπειτα ο Αρριανός αναφέρε-
ται πιο συγκεκριµένα σε κάποιον µάντη, 
ο οποίος εξήγησε ότι η ευδαιµονία της 

πόλης θα αφορούσε ειδικά τους καρπούς 
της γης, ενώ τέλος ο Πλούταρχος έγραψε 
ότι ο ίδιος ο Αλέξανδρος είδε στον ύπνο 
του τον Όµηρο, ο οποίος του διαµήνυσε 
ότι έπρεπε να χτίσει την πόλη στην περι-
οχή «Φάρος», καθώς και ότι προς µεγάλη 
του έκπληξη ο Αλέξανδρος είδε χιλιάδες 
πουλιά να εφορµούν από τον ουρανό και 
να κατασπαράσσουν τους καρπούς της 
αιγυπτιακής γης. Αυτό το τελευταίο θε-
ωρήθηκε σηµάδι ότι η Αλεξάνδρεια θα 
γινόταν η τροφός ολόκληρης της οικου-
µένης. Τέλος, ο περίφηµος «Αλεξάνδρου 
Βίος» του Ψευδο-Καλλισθένη αναφερει 
ότι ο Αλέξανδρος στην όαση Siwa έλαβε 
χρησµό από τον θεό Άµµωνα, ο οποιος 
διαβεβαίωνε ότι η Αλεξάνδρεια θα γνώ-
ριζε τέτοια ευηµερια που όµοιά της δεν 
γνώρισε καµία πόλη. Τα ίδια τού υποσχέ-
θηκε και ο θεός Σέραπις. Με άλλα λόγια, 
το µέλλον της πόλης ήταν εξασφαλισµένο 
χάρη στον αγαθό δαίµονα που έµελλε να 
γίνει ο αχώριστος σύντροφός της. 
 Η αιγυπτιακή περίπτωση είναι πολύ 
διαφορετική –στην πραγµατικότητα είναι 
η ακριβώς αντίθετη! Όπως είναι γνωστό, 
στον αιγυπτιακό πολιτισµό η παρουσία 
και δράση των χρησµωδών ήταν εξαιρε-
τικά έντονη. Όσον αφορά την πόλη της 
Αλεξάνδρειας, δηλαδή την πόλη των Ελ-
λήνων κυρίαρχων κι ως εκ τούτου την 
πόλη της καταπίεσης σύµφωνα µε τους 
γηγενείς Αιγυπτίους, ο λεγόµενος «χρη-
σµός του κεραµέως» µας λέει εν συντο-
µία τα ακόλουθα. Οι Τυφώνιοι, δηλαδή 
οι Έλληνες ως οι άνθρωποι που έφεραν 
το χάος στην Αίγυπτο και κατέλησαν το 
ιερατικό κέντρο της Μέµφιδας, όρισαν 
ένα νέο δικό τους θεό, τον Σέραπι, κι έτσι 
ολοκλήρωσαν το ανίερο έργο τους. Αλλά 
η ώρα δεν αργεί, συνεχίζει ο χρησµός, 
και σύντοµα θα έρθει η αποκατάσταση 
των πατρογονικών θεών µε την πτώση 
του καθεστώτος της κυριαρχίας. Ο «χρη-
σµός του κεραµέως» ανήκει στο φιλολο-
γικό είδος των «βασιλικών διηγηµάτων» 
και κατά πάσα πιθανότητα γράφτηκε από 
κάποιον αριστοκράτη αιγύπτιο ιερέα, ο 
οποιος εξέφραζε την αυτόχθονη αντι-αλε-
ξανδρινή και αντι-πτολεµαϊκή ιδεολογία 
της εποχής. Πρόκειται για µία αντιστρο-
φή του ελληνικού θεµελιωτικού µύθου 
της Αλεξάνδρειας µε σαφείς πολιτικές 
αιχµές.
 Η τρίτη και τελευταία περίπτωση είναι 
εκείνη των Εβραίων της Αλεξάνδρειας, οι 
οποίοι ως κοµµάτι της ∆ιασποράς είχαν 

αναπτύξει εκεί µία πολύ σηµαντική κοι-
νότητα. Οι δικές τους προφητείες σχετικά 
µε την πόλη δεν έχουν µελετηθεί ακόµα 
λεπτοµερώς, αλλά αυτό που µπορούµε γε-
νικά να πούµε είναι ότι είναι αµφίθυµες, 
µιας και παρατηρούνται τόσο αρνητικές 
όσο και θετικές αποτιµήσεις ανάλογα µε 
την εποχή και την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν οι Εβραίοι. Για παράδειγµα, 
στη λεγόµενη «Επιστολή Αριστέα» η δι-
άθεση που επικρατεί είναι εκείνη που 
ειδαµε παραπάνω και στην ελληνική πε-
ρίπτωση. Πρόκειται για φιλοκαθεστωτική 
στάση που δικαιολογείται από τις καλές 
συνθήκες της εβραϊκής κοινότητας. Αντί-
θετα, στους «Σιβυλλικούς Χρησµούς» (τα 
εβραϊκά στοιχεία των οποίων είναι εµ-
φανή και δύσκολο να παραθεωρηθούν), 
η αποτίµηση για την Αλεξάνδρεια είναι 
αρνητική και ουσιαστικά προµηνύεται η 
ολική καταστροφή –σε οιονεί αποκαλυ-
πτικούς τόνους– της Αιγύπτου. Βλέπου-
µε, δηλαδή, κι εδώ µία αντιστορφή του 
θεµελιωτικού µύθου της πόλης, ίσως όχι 
τόσο αιχµηρή όσο εκείνη της αιγυπτιακής 
περίπτωσης, αλλά σίγουρα ενδεικτική 
ενός κλίµατος κοινωνικής δυσανεξίας, 
ενδεχοµένως και καταδίωξης (του τύπου 
που µας είναι γνωστός από τα γεγονότα 
του πογκρόµ κατά το έτος 38 ΚΧ).          
 Αν θελήσουµε, τώρα, να συκρίνου-
µε τις τρεις αυτές περιπτώσεις, βλέπουµε 
ότι οµοιάζουν στο γεγονός ότι όλες βλέ-
πουν όντως την Αλεξάνδρεια ως τροφό 
της οικουµένης, αναγνωρίζουν τον δεσµό 
της µε το υπερφυσικό στοιχείο και προ-
βαίνουν κατά καιρούς και συνθήκες στις 
αναγκαίες κάθε φορά προσαρµογές. Από 
την άλλη, οι διαφορές τους είναι καίρι-
ες: οι προβλέψεις αντιπροσωπεύουν δι-
αφορετικές εκτιµήσεις των πραγµάτων, 
οι επικαλούµενες θεότητες λειτουργούν 
ασύµβατα µεταξύ τους, ενώ η πολιτική 
στοχοθεσία των συντακτών εξυπηρετεί τα 
συµφέροντα του κύκλου από τον οποίο 
προέρχεται η τάδε ή η δείνα προφητεία. 
Ειδικά όσον αφορά το ερώτηµα σε τί εί-
δους πολιτική συµπεριφορά καλούσαν 
οι προφητείες των Αιγυπτίων ή των δυ-
σαρεστηµένων Εβραίων, είναι δύσκολο 
να απαντήσουµε. Πάντως για τους Αιγύ-
πτιους είναι πιθανόν τα κείµενα αυτά να 
λειτούργησαν ως προπαγάνδα εξέγερσης, 
κάτι που στην περίπτωση των Εβραίων 
δεν φαίνεται να ισχύει µιας και είναι πιο 
πιθανόν οι δικές τους προφητείες να ικα-
νοποίησαν περισσότερο ένα είδος ψυχο-
λογικής αποζηµίωσης.
 Στο τέλος της εκδήλωσης, εκ µέρους 
του Παν-Ναυπακτιακού Συλλόγου «Η 
Ρούµελη» ο πρώην Πολιτειακός Πρό-
εδρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, κ. Ιωάννης 
Καλλιµάνης, απένειµε στον Καθηγητή 
Pfeiffer το φιλοτεχνηµένο αναµνηστικό 
που λαµβάνουν όλοι οι οµιλητές της σει-
ράς «Στα µονοπάτια του Ελληνισµού». Το 
Πολιτιστικό Κέντρο «Κωστής Παλαµάς» 
ευχαριστεί θερµά τον Παν-Ναυπακτιακό 
Σύλλογο «Η Ρούµελη» για την ευγενική 
και γενναιόδωρη χορηγία του προς διορ-
γάνωση της οµιλίας. 




