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Στα μονοπάτια του Ελληνισμού… που οδηγούν 
στο Ai Khanoum της αρχαίας Βακτριανής
του ∆ρος Βασίλη Αδραχτά

Α ν νοµίζετε ότι η συνέχεια 
του φαινοµένου «Μέγας 
Αλέξανδρος» στα βάθη της 
Ανατολής ζει στα έργα και 

τις ηµέρες τής φυλής των Καλάς 
του βορείου Πακιστάν, πλανάστε! 
Όχι πλάνην οικτράν, βέβαια, αλλά 
ουχί µικράν… Από την άλλη, ο 
βασιλιάς Αλέξανδρος όντως «ζει 
και βασιλεύει» στα χώµατα της 
αρχαίας Βακτριανής –που σήµε-
ρα εκτείνεται κυρίως στο έδαφος 
του Αφγανιστάν– και όπου οι αρ-
χαιολόγοι έχουν φέρει στο φως 
πλήθος ευρηµάτων ενός πάλαι 
ποτέ ένδοξου ελληνο-βακτριανού 
βασιλείου µε σαφείς µακεδονικές 
καταβολές. Αυτή είναι λίγο-πολύ 
η ουσία των όσων ανέπτυξε µε 
εµπεριστατωµένο και παραστατι-
κό τρόπο η αναπληρώτρια καθη-
γήτρια Rachel Mairs από το Πα-
νεπιστήµιο Reading της Μεγάλης 
Βρετανίας κατά τη διάρκεια της 
οµιλίας, την Τετάρτη 3 Απριλίου, 
στα πλαίσια της σειράς Pathways 
through Hellenism (Στα µονοπάτια 
του Ελληνισµού) που οργανώνει το 
Πολιτιστικό Κέντρο της ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ «Κωστής Παλαµάς». 
Η καθηγήτρια Mairs, µετά από µία 
σύντοµη ανασκόπηση της σχετι-
κής ιστορίας των ανασκαφών, µε 
αναφορές στους πρωτοπόρους 
Alfred Foucher, Sir William Tarn 
και Awadh Narain, επικεντρώθηκε 
στα αρχαιολογικά ευρήµατα από 
την αρχαία πόλη Ai Khanoum.  
Τα ενδιαφέροντα αυτά ευρήµατα 
–µεταξύ των οποίων συγκαταλέγο-
νται οχυρωµατικά έργα, αγάλµατα, 
ακροκέραµα, επιγραφές, κιονό-
κρανα, νοµίσµατα, κοσµήµατα και 
αναθήµατα– εµµέσως πλην σαφώς 
µαρτυρούν περί µίας πόλεως µε 
υψηλό βαθµό οικιστικής οργάνω-
σης, µε σηµαίνουσα οικονοµική 
δραστηριότητα και, το σηµαντικό-
τερο, µε ενδείξεις µιας εξαιρετι-
κής πολιτιστικής και πνευµατικής 
ζωής. Αρκεί να λάβει κανείς υπό-
ψη του ότι οι αρχαιολόγοι έχουν 
ανασκάψει αποτυπώσεις κειµένων 
πάνω σε πηλό που προέρχονται 
από φιλοσοφικά κείµενα που µας 
είναι εντελώς άγνωστα από άλλες 
πηγές!
Σύµφωνα µε την καθηγήτρια 
Mairs όλα αυτά τα ευρήµατα είναι 
µείζονος σηµασίας κυρίως διότι 
παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο  χα-
ρακτηριστικό: άλλα λιγότερο και 
άλλα περισσότερο παραπέµπουν 
σε ένα «γούστο», τουτέστιν, σε µία 
αισθητική που δεν απλά ελληνικής 

πρόελευσης. Για παράδειγµα, βρέ-
θηκαν τα αποµεινάρια ενός ναού, 
ο οποίος όµως δεν φαίνεται να 
ακολουθεί την αρχιτεκτονική των 
ελληνικών αλλά των µεσοποταµι-
ακών ναών, οι σπονδές γίνονταν 
µε διαφορετικό τρόπο απ’ ότι στον 
ελλαδικό χώρο, ενώ το περίφηµο 
«µενταγιόν της Κυβέλης» φέρει έκ-
δηλα τα γνωρίσµατα της ινδικής 
µυθολογίας. Βλέπουµε δηλαδή 
στην πράξη µία ανάµειξη ελληνι-
κών και αυτόχθονων στοιχείων 
που συνηγορεί υπέρ της άποψης 
ότι στην ελληνο-βακτριανή πόλη 
Ai Khanoum βρισκόµαστε µπρο-
στά στο φαινόµενο ενός οργανικού 
και, τρόπον τινά, καλοχωνεµένου 
συγκρητισµού. Η πολιτιστική κλη-
ρονοµιά των ελλήνων στρατιωτών 
και λοιπών εποίκων της περιοχής 
συνταιριάστηκε µε τις πολιτισµικές 
ευαισθησίες των εκεί κατοίκων, 

παράγοντας έτσι δηµιουργικά και 
καινοτόµα πολιτιστικά µορφώµα-
τα.
Ενώ οι πρωτοπόροι της αρχαιολο-
γικής εξερεύνησης της Βακτριανής 
αντιµάχονταν ο ένας τον άλλο σχε-
τικά µε το αν η περιοχή αποτελού-
σε απόδειξη της ελληνικής ή της 
ινδικής πολιτισµικής ηγεµονίας, 
η καθηγήτρια Mairs µάς υποδει-
κνύει µία άλλη ανάγνωση του υλι-
κού: µία ανάγνωση που επιδοτεί 
τις πολιτισµικές ανταλλαγές, την 
πολυπολιτισµικότητα και εν τέλει 
την πολιτισµική αναδηµιουργία. 
Με άλλα λόγια, οι αυτόχθονες της 
Βακτριανής εξελληνίστηκαν µεν, 
αλλά όχι παθητικά και µονοδιά-
στατα. Αντίθετα, ο εξελληνισµός 
τους σε σηµαντικό βαθµό έλαβε 
χώρα µε τους δικούς τους όρους 
και µε τους δικούς τους τρόπους. 
Αυτό δεν µειώνει τη δυναµική του 

Ελληνισµού, αλλά τουναντίον την 
επιβεβαιώνει µέσω µιας πιο αντι-
προσωπευτικής και ολοκληρωµέ-
νης προσέγγισης. Ταυτόχρονα, κα-
ταδεινκύει ότι η παγκόσµια ιστορία 
του Ελληνισµού στάθηκε πάντοτε 
ένα φαινόµενο πολυδιάστατο, πο-
λυεπίπεδο και πολύµορφο. 
Μέχρι σήµερα δεν µπορεί η επι-
στήµη να επιβεβαιώσει αρκετά 
πράγµατα πέρα από τις ελληνικές 
καταβολές της πόλης Ai Khanoum, 
όπως για παράδειγµα εάν την ίδρυ-
σε ή όχι ο Μέγας Αλέξανδρος, εάν 
ονοµαζόταν στην αρχαιότητα Αλε-
ξάνδρεια, εάν υπήρχε αρχαιότερη 
πόλη στην περιοχή και, τέλος, για 
ποιον ακριβώς λόγο η ζωή της πό-
λης αυτής χάθηκε ξαφνικά. Για την 
καθηγήτρια Mairs, όµως, αυτό που 
αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι οι 
χιλιάδες έλληνες που έζησαν εκεί 
δεν θα µπορούσαν να δηµιουρ-
γήσουν τίποτα χωρίς την ενεργό 
συµµετοχή των εξίσου χιλιάδων 
αυτοχθόνων γυναικών…
Την οµιλία της καθηγήτριας παρα-
κολούθησε ικανός αριθµός ακορα-
τηρίου, το οποίο µε τις πολλαπλές 
του ερωτήσεις πυροδότησε γόνιµο 
και διευκρινιστικό διάλογο. Στο 
τέλος της εκδήλωσης, ο πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Κέντρου της 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ «Κωστής Παλαµάς», 
κ. Ιωάννης Θεοδωρίδης, ευχαρί-
στησε θερµά την καθηγήτρια και 
της έδωσε εκ µέρους του Συλλόγου 
Ελληνο-Αυστραλών Εκπαιδευτι-
κών (AHEA), που ήταν και ο χο-
ρηγός οργάνωσης αυτής της τρίτης 
κατά σειρά οµιλίας, το φιλοτεχνη-
µένο αναµνηστικό που δίδεται σε 
όλους τους οµιλητές.




