
ΑΝΕΚΑΘΕΝ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ήταν ο γενέθλιος χώρος των αυτο-
κρατοριών. Οι προσχωσιγενείς πεδιάδες της Μεσοποταμίας, που τροφοδο-

τούνταν από τον Τίγρη και τον Ευφράτη, προσέφεραν το θεμέλιο του ίδιου του 
πολιτισμού – κι αυτό διότι σ’ αυτή την περιοχή σχηματίστηκαν οι πρώτες πόλεις. Η 
συστηματική γεωργία αναπτύχθηκε στη Μεσοποταμία και σε ολόκληρη την «Εύ-
φορη Ημισέληνο», ένα ημικύκλιο ιδιαίτερα εύφορης γης με πρόσβαση σε άφθονο 
νερό, που εκτείνεται από τον Περσικό Κόλπο μέχρι τις ακτές της Μεσογείου. Εδώ 
θεσπίστηκαν οι πρώτοι γραπτοί νόμοι, πριν από σχεδόν 4.000 χρόνια, από τον Χα-
μουραμπί, βασιλιά της Βαβυλώνας, ο οποίος περιέγραψε λεπτομερώς τις υποχρεώ-
σεις των υπηκόων του και όρισε σκληρές ποινές για τις παραβάσεις τους.1

Απ’ αυτό το χωνευτήρι αναδύθηκαν πολλά βασίλεια και αυτοκρατορίες, και 
η σπουδαιότερη απ’ όλες ήταν η Περσική. Ξεκινώντας τον 6ο αιώνα π.Χ. από την 
πατρίδα τους, στο σημερινό νότιο Ιράν, οι Πέρσες επιβλήθηκαν γρήγορα στους 
γείτονές τους, φτάνοντας ως τα παράλια του Αιγαίου, κατακτώντας την Αίγυπτο 
και προχωρώντας προς τα ανατολικά μέχρι τα Ιμαλάια. Η επιτυχία τους όφειλε 
πολλά στο ανοιχτό μυαλό τους, αν πιστέψουμε τον Έλληνα ιστορικό Ηρόδοτο. «Οι 
Πέρσες έχουν την τάση να υιοθετούν ξένα έθιμα», έγραφε: ήταν διατεθειμένοι να 
εγκαταλείψουν τον δικό τους τρόπο ντυσίματος αν συμπέραιναν ότι ο τρόπος ενός 
ηττημένου εχθρού υπερτερούσε, γεγονός που τους οδήγησε να υιοθετήσουν στολές 
από τους Μήδους και θώρακες από τους Αιγύπτιους.2 

Η προθυμία με την οποία υιοθετούσαν νέες ιδέες και πρακτικές έπαιξε σημα-
ντικό ρόλο στην οικοδόμηση ενός διοικητικού συστήματος το οποίο επέτρεπε τη 
απρόσκοπτη λειτουργία μιας αυτοκρατορίας που ενσωμάτωνε πολλούς και διαφο-
ρετικούς λαούς. Μια τάξη γραφειοκρατών ανώτερης μόρφωσης επέβλεπε την απο-
τελεσματική διοίκηση της καθημερινής ζωής της αυτοκρατορίας, καταγράφοντας 
τα πάντα, από τις πληρωμές στους εργάτες που υπηρετούσαν στη βασιλική αυλή 
μέχρι την επικύρωση της ποιότητας και της ποσότητας των αγαθών που αγοράζο-
νταν και πωλούνταν στα παζάρια· η γραφειοκρατία ήλεγχε επίσης τη συντήρηση 
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και την επισκευή ενός οδικού συστήματος που διέσχιζε την αυτοκρατορία και απο-
τελούσε ένα αξιοζήλευτο δημιούργημα του αρχαίου κόσμου.3

Ένα οδικό δίκτυο που συνέδεε τις ακτές της Μικράς Ασίας με τη Βαβυλώνα, 
τα Σούσα και την Περσέπολη, έδινε τη δυνατότητα να καλυφθεί απόσταση με-
γαλύτερη των 2.500 χιλιομέτρων μέσα σε μία εβδομάδα, ένα επίτευγμα που είχε 
προκαλέσει κατάπληξη στον Ηρόδοτο, ο οποίος σημείωνε πως ούτε το χιόνι ούτε 
η βροχή ούτε η ζέστη ούτε το σκοτάδι μπορούσαν να καθυστερήσουν τη γρήγορη 
μετάδοση των μηνυμάτων.4 Η επένδυση στη γεωργία και η ανάπτυξη πρωτοπορια-
κών αρδευτικών τεχνικών για τη βελτίωση των σοδειών βοήθησαν στην ανάπτυξη 
των πόλεων, επιτρέποντας σε ολοένα και μεγαλύτερους πληθυσμούς να υποστηρί-
ζονται από τις γύρω καλλιέργειες – όχι μόνο στις πλούσιες γαίες εκατέρωθεν του 
Τίγρη και του Ευφράτη, αλλά και σε κοιλάδες που ποτίζονταν από τους μεγάλους 
ποταμούς Ώξο και Ιαξάρτη (γνωστούς σήμερα ως Αμού Ντάρια και Συρ Ντάρια), 
καθώς και στο δέλτα του Νείλου μετά την κατάληψή του από τα περσικά στρατεύ-
ματα το 525 π.Χ. Η Περσική Αυτοκρατορία ήταν ένας τόπος αφθονίας που συνέδεε 
τη Μεσόγειο με την καρδιά της Ασίας.

Η Περσία παρουσιαζόταν ως φάρος σταθερότητας και δικαιοσύνης, όπως κα-
ταδεικνύει μια τρίγλωσση επιγραφή λαξευμένη σε βράχο του Μπεχιστούν. Γραμ-
μένη στην περσική, στην ελαμιτική και στην ακκαδική, καταγράφει το πώς ο Δα-
ρείος ο Μέγας, ένας από τους πιο γνωστούς ηγεμόνες της Περσίας, κατέστελλε 
εξεγέρσεις και ξεσηκωμούς, απέκρουε ξένους εισβολείς και δεν αδικούσε ούτε 
τους φτωχούς ούτε τους ισχυρούς. Κρατήστε τη χώρα ασφαλή, προστάζει η επι-
γραφή, και φροντίστε τον λαό δίκαια, γιατί η δικαιοσύνη είναι ο θεμέλιος λίθος 
του βασιλείου.5 Η ανεκτικότητα απέναντι στις μειονότητες ήταν παροιμιώδης, με 
έναν Πέρση ηγεμόνα να αναφέρεται ως «Μεσσίας», τον οποίο έχει ευλογήσει «ο 
Κύριος, ο εν τοις Ουρανοίς Θεός», λόγω των πολιτικών του, στις οποίες περιλαμ-
βανόταν η απελευθέρωση των Ιουδαίων από τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία τους.6

Το εμπόριο άκμαζε στην αρχαία Περσία, αποδίδοντας έσοδα που επέτρεπαν 
στους ηγεμόνες να χρηματοδοτούν στρατιωτικές εκστρατείες εναντίον τόπων που 
προσέθεταν ακόμα περισσότερους πόρους στην αυτοκρατορία. Τους επέτρεπαν 
επίσης να ενδίδουν σε προκλητικές σπατάλες. Εντυπωσιακά κτίρια ανεγέρθηκαν 
σε μεγαλουπόλεις, όπως η Βαβυλώνα, η Περσέπολις, οι Πασαργάδες και τα Σούσα, 
όπου ο βασιλιάς Δαρείος έχτισε ένα περίλαμπρο παλάτι χρησιμοποιώντας έβενο 
και ασήμι άριστης ποιότητας από την Αίγυπτο και κέδρο από τον Λίβανο, χρυσό 
από τη Βακτριανή, λαζουρίτη και κινναβαρίτη από τη Σογδιανή, τιρκουάζ από τη 
Χορασμία και ελεφαντοστό από την Ινδία.7 Οι Πέρσες φημίζονταν για την αγάπη 
τους για τις απολαύσεις και, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, αρκούσε μόνο ν’ ακούσουν 
για κάποιο νέο πολυτελές αγαθό και λαχταρούσαν να το αποκτήσουν.8

Η εμπορική κοινοπολιτεία υποστηριζόταν από ένα επιθετικό στράτευμα που 
συνέβαλλε στην επέκταση των συνόρων, αλλά χρειαζόταν και για την υπεράσπισή 
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τους. Η Περσία αντιμετώπιζε διαρκή προβλήματα από τον βορρά, από έναν κόσμο 
όπου κυριαρχούσαν οι νομάδες που ζούσαν μαζί με τα κοπάδια τους στα ημιάγο-
να βοσκοτόπια τα οποία είναι γνωστά ως στέπες και εκτείνονται από τη Μαύρη 
Θάλασσα και την Κεντρική Ασία μέχρι τη Μογγολία. Αυτοί οι νομάδες ήταν δια-
βόητοι για την αγριότητά τους – λεγόταν ότι έπιναν το αίμα των εχθρών τους και 
έφτιαχναν ρούχα από τα σκαλπ τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έτρωγαν τη σάρ-
κα των ίδιων τους των πατεράδων. Ωστόσο οι σχέσεις με τους νομάδες ήταν πολύ-
πλοκες διότι, παρά τις κοινότοπες περιγραφές που τους παρουσίαζαν χαοτικούς και 
απρόβλεπτους, ήταν σημαντικοί εταίροι για την προμήθεια ζώων, κυρίως καλών 
αλόγων. Όμως οι νομάδες αυτοί μπορούσαν επίσης να σπείρουν τον όλεθρο, όπως 
συνέβη όταν ο Κύρος ο Μέγας, ο αρχιτέκτονας της Περσικής Αυτοκρατορίας του 
6ου αιώνα π.Χ., σκοτώθηκε προσπαθώντας να υποτάξει τους Σκύθες: μετά τον θά-
νατό του, περιέφεραν το κεφάλι του μέσα σ’ έναν ασκό γεμάτο αίμα, έγραψε ένας 
συγγραφέας, ούτως ώστε να σβήσει η δίψα για εξουσία που τον κινούσε.9 

Παρ’ όλα αυτά, περιστατικά σαν κι αυτό αποτελούσαν σπάνια προσκόμματα 
που ουσιαστικά δεν ανέκοψαν την επέκταση της Περσίας. Οι Έλληνες στρατιωτι-
κοί διοικητές κοιτούσαν προς ανατολάς με φόβο και συνάμα σεβασμό, θέλοντας να 
διδαχτούν από τις τακτικές των Περσών στο πεδίο της μάχης και να υιοθετήσουν 
την τεχνολογία τους. Συγγραφείς όπως ο Αισχύλος χρησιμοποιούσαν τις επιτυχίες 
εναντίον των Περσών ως έναν τρόπο για να εξυμνήσουν τη στρατιωτική υπεροχή 
και να καταδείξουν την εύνοια των θεών, τιμώντας σε επικά θεατρικά και λογοτε-
χνικά έργα την ηρωική αντίσταση στις απόπειρες των Περσών να εισβάλουν στην 
Ελλάδα.10 

«Ήρθα στην Ελλάδα», λέει ο Διόνυσος στους εναρκτήριους στίχους των Βακ-
χών, από την «πάμπλουτη Ανατολή», όπου οι πεδιάδες της Περσίας λούζονται στη 
λιακάδα, όπου οι πόλεις της Βακτριανής προστατεύονται από τείχη και όπου πανέ-
μορφα χτισμένοι πύργοι επιτηρούν τα παράλια. Η Ασία και η Ανατολή ήταν οι τό-
ποι όπου ο Διόνυσος «δίδαξε τον χορό» και τα θεία μυστήρια πολύ πριν τα διδάξει 
στους Έλληνες.11

Δεν υπήρξε καλύτερος μαθητής αυτών των έργων από τον Αλέξανδρο τον Μακεδό-
να. Όταν ανέβηκε στον θρόνο το 336 π.Χ., μετά τη δολοφονία του πατέρα του, του 
σπουδαίου βασιλιά Φιλίππου, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία προς τα πού θα κατευ-
θυνόταν ο νεαρός στρατηγός αναζητώντας τη δόξα. Ούτε για μια στιγμή δεν έστρε-
ψε το βλέμμα του προς την Ευρώπη, η οποία δεν προσέφερε απολύτως τίποτα: ούτε 
πόλεις ούτε πολιτισμό ούτε γόητρο ούτε λάφυρα. Για τον Αλέξανδρο, όπως και για 
όλους τους αρχαίους Έλληνες, ο πολιτισμός, οι ιδέες και οι ευκαιρίες –όπως και 
οι απειλές– προέρχονταν από την Ανατολή. Δεν αποτελούσε λοιπόν έκπληξη που 
το βλέμμα του έπεσε πάνω στη μεγαλύτερη δύναμη της αρχαιότητας, την Περσία.

Αφού εκθρόνισε τους Πέρσες κυβερνήτες της Αιγύπτου με ένα κεραυνοβόλο 
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χτύπημα το 331 π.Χ., ο Αλέξανδρος αποδύθηκε σε μια ολομέτωπη επίθεση κατά 
της ενδοχώρας της αυτοκρατορίας. Η αποφασιστική σύγκρουση έλαβε χώρα αρ-
γότερα την ίδια χρονιά στα Γαυγάμηλα, κοντά στη σύγχρονη πόλη Ερμπίλ του 
ιρακινού Κουρδιστάν, όπου κατατρόπωσε τον πολύ ανώτερο περσικό στρατό υπό 
τον Δαρείο Γ΄ – ίσως επειδή είχε γεμίσει τις μπαταρίες του μετά από έναν καλό 
βραδινό ύπνο: σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Αλέξανδρος επέμεινε ότι έπρεπε να 
ξεκουραστεί προτού αντιμετωπίσει τον εχθρό, πέφτοντας σε τόσο βαθύ ύπνο που 
οι θορυβημένοι διοικητές του αναγκάστηκαν να τον ξυπνήσουν με το ζόρι. Έβαλε 
την αγαπημένη του στολή, φόρεσε ένα έξοχο κράνος, τόσο καλογυαλισμένο που 
«έλαμπε σαν ατόφιο ασήμι», σήκωσε με το δεξί του χέρι το σπαθί που εμπιστευό-
ταν και οδήγησε τα στρατεύματά του σε μια επιβλητική νίκη που άνοιξε τις πύλες 
μιας αυτοκρατορίας.12

Με δάσκαλο τον Αριστοτέλη, ο Αλέξανδρος είχε ανατραφεί με μεγάλες προσ-
δοκίες να βαραίνουν τους ώμους του. Και δεν απογοήτευσε κανέναν. Αφού συ-
νέτριψε τα περσικά στρατεύματα στα Γαυγάμηλα, ο Αλέξανδρος συνέχισε προς 
ανατολάς. Η μία πόλη μετά την άλλη παραδίδονταν, καθώς καταλάμβανε περιοχές 
τις οποίες ήλεγχαν οι νικημένοι του αντίπαλοι. Τόποι θρυλικού μεγέθους, πλούτου 
και ομορφιάς υποτάσσονταν στον νεαρό ήρωα. Η Βαβυλώνα παραδόθηκε και οι 
κάτοικοί της γέμισαν τον δρόμο που οδηγούσε στη σπουδαία πόλη με άνθη και 
γιρλάντες, ενώ στις άκρες του στήθηκαν ασημένιοι βωμοί σκεπασμένοι με λιβάνι 
και αρώματα. Λιοντάρια και λεοπαρδάλεις σε κλουβιά προσφέρθηκαν ως δώρα.13 
Πολύ γρήγορα, όλα τα σημεία της Βασιλικής Οδού που συνέδεαν τις μεγάλες πό-
λεις της Περσίας και το δίκτυο επικοινωνίας που ένωνε τη Μικρά Ασία με την 
Κεντρική Ασία είχαν καταληφθεί από τον Αλέξανδρο και τους άνδρες του.

Μολονότι ορισμένοι σύγχρονοι μελετητές τον απαξιώνουν ως έναν «μέθυσο 
και ανώριμο τραμπούκο», ο Αλέξανδρος φαίνεται ότι αντιμετώπιζε με εντυπω-
σιακή ευαισθησία τις περιοχές και τους λαούς που κατακτούσε.14 Ήταν συνήθως 
διαλλακτικός απέναντι στις τοπικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές, επι-
δεικνύοντας ανεκτικότητα, αλλά και σεβασμό: λέγεται, λόγου χάρη, ότι θορυβή-
θηκε όταν έμαθε ότι είχε συληθεί ο τάφος του Κύρου του Μέγα και όχι μόνο τον 
αναστήλωσε, αλλά τιμώρησε και εκείνους που είχαν βεβηλώσει τον ιερό τόπο.15 Ο 
Αλέξανδρος φρόντισε να ταφεί ο Δαρείος Γ΄ με τιμές που άρμοζαν στο αξίωμά του, 
πλάι στους άλλους Πέρσες ηγεμόνες, όταν το πτώμα του βρέθηκε πεταμένο σε ένα 
κάρο μετά τη δολοφονία του από έναν σατράπη του.16

Επιπλέον, ο Αλέξανδρος κατόρθωσε να συγκεντρώνει ολοένα και περισσότε-
ρα εδάφη υπό τον έλεγχό του διότι ήταν διατεθειμένος να στηριχτεί στις τοπικές 
ελίτ. «Αν θέλουμε όχι απλώς να διασχίσουμε την Ασία, αλλά και να την κρατή-
σουμε στα χέρια μας», λέγεται ότι είπε, «πρέπει να δείξουμε επιείκεια σε τούτους 
τους λαούς· η σταθερότητα και η μονιμότητα της αυτοκρατορίας μας εξαρτάται 
από την αφοσίωσή τους».17 Οι τοπικοί αξιωματούχοι και οι παλαιές ελίτ κρα-
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τούσαν τις θέσεις τους προκειμένου να διοικηθούν οι κατακτημένες πόλεις και 
περιοχές. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος υιοθέτησε παραδοσιακούς τίτλους και άρχισε να 
ντύνεται με περσικές ενδυμασίες θέλοντας να υπογραμμίσει ότι αποδεχόταν τα 
τοπικά έθιμα. Ήθελε να προβάλλει την εικόνα όχι τόσο του εισβολέα κατακτητή, 
αλλά του πιο πρόσφατου διαδόχου ενός αρχαίου βασιλείου – σε πείσμα όσων 
ωρύονταν, λέγοντας δεξιά κι αριστερά ότι είχε φέρει τη δυστυχία και είχε αιμα-
τοκυλίσει τον τόπο.18

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μεγάλο μέρος των πληροφοριών που έχου-
με για τις εκστρατείες, τις επιτυχίες και τις πολιτικές του Αλέξανδρου προέρχονται 
από μεταγενέστερους ιστορικούς, οι εξιστορήσεις των οποίων είναι συχνά εξιδανι-
κευμένες και σφύζουν από ενθουσιασμό για τα κατορθώματα του νεαρού στρατη-
γού.19 Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αν πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για τον τρόπο 
με τον οποίο οι πηγές καλύπτουν την κατάρρευση της Περσίας, η ταχύτητα με την 
οποία ο Αλέξανδρος επέκτεινε τα σύνορα της αυτοκρατορίας του προς τα ανατο-
λικά λέει τη δική της ιστορία. Ο Αλέξανδρος έσπευδε να ιδρύσει νέες πόλεις, οι 
οποίες συνήθως ονομάζονταν προς τιμήν του, αλλά πλέον είναι γνωστές με διαφο-
ρετικά ονόματα, όπως η Χεράτ (Αλεξάνδρεια Αρείας), η Κανταχάρ (Αλεξάνδρεια 
Αραχωσίας) και η Μπαγκράμ (Αλεξάνδρεια Καυκάσου). Η ίδρυση αυτών των εν-
διάμεσων σταθμών –και η ενίσχυση άλλων πιο βόρεια, μέχρι την κοιλάδα Φεργκά-
να– προσέθετε καινούργια σημεία κατά μήκος της ραχοκοκαλιάς της Ασίας.

Νέες πόλεις με ισχυρές οχυρώσεις, καθώς και μεμονωμένα φρούρια και οχυρά, 
χτίζονταν πρωτίστως για να αντιμετωπιστούν οι απειλές από φυλές της στέπας που 
ήταν ικανότατες στο να εξαπολύουν ολέθριες επιθέσεις κατά των επαρχιακών κοι-
νοτήτων. Τα οχυρωματικά έργα του Αλέξανδρου είχαν σκοπό να προστατεύσουν 
τις νέες κτήσεις του. Ακόμα πιο ανατολικά, παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζο-
νταν με τον ίδιο τρόπο, την ίδια ακριβώς περίοδο. Οι Κινέζοι είχαν ήδη αναπτύξει 
την έννοια της χουά-σιά, που αντιπροσώπευε τον πολιτισμένο κόσμο, απέναντι στις 
προκλήσεις που έθεταν οι λαοί των στεπών. Το εντατικό οικοδομικό πρόγραμμα, 
το οποίο επέκτεινε το δίκτυο των οχυρώσεων και δημιούργησε το γνωστό Σινικό 
Τείχος, εμφορούνταν από την ίδια αρχή που είχε υιοθετήσει και ο Αλέξανδρος: η 
επέκταση χωρίς άμυνα ήταν άχρηστη.20

Στον 4ο αιώνα π.Χ., ο ίδιος ο Αλέξανδρος εξακολουθούσε να προχωράει ακά-
θεκτος, κυκλώνοντας τον Ινδοκαύκασο (Χίντου Κους) και κατεβαίνοντας την κοι-
λάδα του Ινδού ποταμού, συνεχίζοντας να ιδρύει καινούργια επανδρωμένα οχυρά 
– αν και πλέον αντιμετώπιζε τακτικά τις διαμαρτυρίες των εξουθενωμένων ανδρών 
του που νοσταλγούσαν την πατρίδα τους. Από στρατιωτική άποψη, τα επιτεύγματά 
του μέχρι τον θάνατό του, σε ηλικία τριάντα δύο ετών στη Βαβυλώνα το 323 π.Χ., 
σε συνθήκες που εξακολουθούν να καλύπτονται από μυστήριο, μόνο εντυπωσιακά 
μπορούν να χαρακτηριστούν.21 Η ταχύτητα και η έκταση των κατακτήσεών του 
ήταν εκπληκτικές. Εξίσου εντυπωσιακή –αν και πολύ πιο παραγνωρισμένη– ήταν 
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η παρακαταθήκη που άφησε πίσω του και ο τρόπος με τον οποίο οι επιρροές της 
αρχαίας Ελλάδας αναμίχθηκαν με επιρροές από την Περσία, την Ινδία, την Κεντρι-
κή Ασία, ακόμα και την Κίνα. 

Μολονότι ο αιφνίδιος θάνατος του Αλέξανδρου συνοδεύτηκε από μια περίο-
δο αναταραχής και εσωτερικών διενέξεων μεταξύ των ανώτερων διοικητών του, 
σύντομα αναδείχθηκε ο ηγέτης για το ανατολικό ήμισυ των νέων εδαφών: ένας 
αξιωματικός γεννημένος στη βόρεια Μακεδονία, ονόματι Σέλευκος, ο οποίος είχε 
λάβει μέρος σε όλες τις μεγάλες εκστρατείες του βασιλιά. Μέσα σε λίγα χρόνια 
μετά τον θάνατο του προστάτη του, βρέθηκε να διοικεί εδάφη που εκτείνονταν 
από τον Τίγρη ως τον Ινδό ποταμό· η περιοχή ήταν τόσο μεγάλη που δεν έμοιαζε 
με βασίλειο, αλλά με ολόκληρη αυτοκρατορία. Ο Σέλευκος ίδρυσε τη δυναστεία 
που έμεινε γνωστή με το όνομα Σελευκίδες, η οποία έμελλε να κυβερνά για σχε-
δόν τρεις αιώνες.22 Οι νίκες του Αλέξανδρου απαξιώνονται συχνά και βιαστικά ως 
μια εντυπωσιακή σειρά βραχυπρόθεσμων κατακτήσεων και η παρακαταθήκη του 
θεωρείται γενικώς εφήμερη και προσωρινή. Ωστόσο, τα επιτεύγματά του δεν ήταν 
διόλου πρόσκαιρα· ήταν οι απαρχές ενός νέου κεφαλαίου στην περιοχή που βρί-
σκεται ανάμεσα στη Μεσόγειο και στα Ιμαλάια. 

Οι δεκαετίες που ακολούθησαν τον θάνατο του Αλέξανδρου έφεραν ένα 
βαθμιαίο και αδιαμφισβήτητο πρόγραμμα εξελληνισμού, καθώς ιδέες, μοτίβα 
και σύμβολα της αρχαίας Ελλάδας εισήχθησαν στην Ανατολή. Οι απόγονοι των 
στρατηγών του θυμούνταν τις ελληνικές ρίζες τους και δεν παρέλειπαν να τις 
τονίζουν, όπως, λόγου χάρη, στα νομίσματα που κόβονταν στα νομισματοκοπεία 
των μεγάλων πόλεων οι οποίες βρίσκονταν σε σημαντικά, από στρατηγική άπο-
ψη, σημεία κατά μήκος των εμπορικών οδών ή σε ακμάζοντα αγροτικά κέντρα. 
Η μορφή αυτών των νομισμάτων τυποποιήθηκε: η εικόνα του εκάστοτε ηγεμόνα, 
από τη μία όψη, με τους βοστρύχους δεμένους με διάδημα, κοιτώντας απαράλ-
λακτα προς τα δεξιά, όπως ο Αλέξανδρος, και στην πίσω όψη, μια εικόνα του 
Απόλλωνα με ελληνικούς χαρακτήρες.23

Η ελληνική γλώσσα ακουγόταν –και διαβαζόταν– σ’ ολόκληρη την Κεντρική 
Ασία και την κοιλάδα του Ινδού ποταμού. Στο Αϊ-Χανούμ, στο βόρειο Αφγανιστάν 
–μια νέα πόλη που ίδρυσε ο Σέλευκος– δελφικά επιγράμματα βρέθηκαν χαραγμένα 
σε ένα μνημείο, όπως το παρακάτω:

παῖς ὢν κόσμιος γίνου,
ἡβῶν ἐγκρατής,
μέσος δίκαιος,
πρεσβύτης εὔβουλος,
τελευτῶν ἄλυπος.24

Τα ελληνικά χρησιμοποιούνταν καθημερινά από αξιωματούχους πάνω από έναν αι-
ώνα μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου, όπως δείχνουν φορολογικές αποδείξεις και 
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έγγραφα που σχετίζονται με τις αποδοχές στρατιωτών από τη Βακτριανή του 200 
π.Χ. περίπου.25 Η γλώσσα διαδόθηκε ως τα βάθη της ινδικής ενδοχώρας. Ορισμένα 
από τα διατάγματα που εξέδωσε ο μαουριανός ηγεμόνας Ασόκα, ο σπουδαιότερος 
από τους πρώτους Ινδούς ηγεμόνες, δημοσιεύτηκαν σε παράλληλη ελληνική μετά-
φραση, προφανώς για διευκόλυνση του ντόπιου πληθυσμού.26

Η ζωντάνια των πολιτισμικών ανταλλαγών κατά τη σύγκλιση Ευρώπης και 
Ασίας ήταν εντυπωσιακή. Αγάλματα του Βούδα άρχισαν να εμφανίζονται μόνο 
μετά την εγκαθίδρυση της λατρείας του Απόλλωνα στην κοιλάδα Γανδάρα και στη 
δυτική Ινδία. Οι βουδιστές ένιωσαν να απειλούνται από την επιτυχία των νέων 
θρησκευτικών πρακτικών και άρχισαν να φτιάχνουν κι αυτοί τις δικές τους απει-
κονίσεις. Η συσχέτιση μάλιστα είναι εμφανής όχι μόνο στην εποχή κατά την οποία 
εμφανίζονται τα πρώτα αγάλματα του Βούδα, αλλά και στη μορφή και το σχέδιό 
τους: φαίνεται πως το πρότυπό τους ήταν τα αγάλματα του Απόλλωνα – τόσο με-
γάλος ήταν ο αντίκτυπος των ελληνικών επιρροών. Μέχρι τότε, οι βουδιστές απέ-
φευγαν συστηματικά τις οπτικές αναπαραστάσεις· ωστόσο, ο ανταγωνισμός τούς 
ανάγκασε πλέον να αντιδράσουν, να δανειστούν και να καινοτομήσουν.27

Πέτρινοι βωμοί διακοσμημένοι με ελληνικές επιγραφές, τα είδωλα του Απόλ-
λωνα και οι εξαιρετικές μινιατούρες από ελεφαντόδοντο που απεικονίζουν τον 
Αλέξανδρο –από το σημερινό νότιο Τατζικιστάν– αποκαλύπτουν πόσο βαθιά είχαν 
διεισδύσει οι επιρροές από τη Δύση.28 Το ίδιο ίσχυε και για τις εντυπώσεις πολιτι-
σμικής υπεροχής που έρχονταν από τη Μεσόγειο. Οι Έλληνες στην Ασία έχαιραν 
μεγάλη εκτίμησης. Στην Ινδία, για παράδειγμα, τους εκτιμούσαν για τη δεινότητά 
τους στις επιστήμες: «είναι βάρβαροι», γράφει το κείμενο που είναι γνωστό ως 
Γκάργκι Σαμχιτά, «εντούτοις γέννησαν την επιστήμη της αστρονομίας και γι’ αυτό 
πρέπει να λατρεύονται σαν θεοί».29

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Αλέξανδρος φρόντισε ώστε η ελληνική θεολο-
γία να διδάσκεται μέχρι τα βάθη της Ινδίας, με αποτέλεσμα οι θεοί του Ολύμπου να 
είναι σεβαστοί σε ολόκληρη την Ασία. Νέοι από την Περσία και πέρα από αυτήν 
μεγάλωναν διαβάζοντας Όμηρο και «τραγουδώντας τις τραγωδίες του Σοφοκλή 
και του Ευριπίδη», ενώ η ελληνική γλώσσα διδασκόταν στην κοιλάδα του Ινδού.30 
Αυτός ίσως είναι ο λόγος που είναι εύκολο να διακρίνει κανείς δάνεια μεταξύ των 
σπουδαίων έργων της λογοτεχνίας. Έχει υποστηριχτεί, λόγου χάρη, ότι η Ραμα-
γιάνα, το σανσκριτικό έπος, οφείλει πολλά στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια, με την 
ιστορία της απαγωγής της Σίτα από τον Ραβάνα να είναι μια σκέτη αντιγραφή της 
αρπαγής της Ωραίας Ελένης από τον Πάρη. Η επιρροή και η έμπνευση κινούνταν 
και προς την αντίθετη κατεύθυνση, με ορισμένους μελετητές να υποστηρίζουν ότι 
η Αινειάδα είχε, αντίστοιχα, επηρεαστεί από ινδικά κείμενα, όπως η Μαχαμπαρά-
τα.31 Ιδέες, θέματα και ιστορίες ταξίδευαν στις λεωφόρους, διαδίδονταν από ταξι-
διώτες, εμπόρους και προσκυνητές: οι κατακτήσεις του Αλέξανδρου άνοιξαν τον 
δρόμο για τη διεύρυνση των οριζόντων των πληθυσμών στις περιοχές που κατα-
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λήφθηκαν, καθώς και των ανθρώπων στην περιφέρεια και ακόμα πιο μακριά, που 
ήρθαν σε επαφή με νέες ιδέες, νέες εικόνες και νέες έννοιες.

Επηρεάστηκαν ακόμα και πολιτισμοί στις άγριες στέπες, όπως φαίνεται κα-
θαρά από τα εξαίσια κτερίσματα που βρέθηκαν θαμμένα μαζί με επιφανή πρόσω-
πα στους τάφους της Τίλια Τεπέ στο βόρειο Αφγανιστάν, τα οποία παρουσιάζουν 
καλλιτεχνικές επιρροές από την Ελλάδα – καθώς και από τη Σιβηρία, την Ινδία 
και άλλα μέρη. Αντικείμενα πολυτελείας προσφέρονταν στους νομάδες με αντάλ-
λαγμα ζώα παραγωγής και άλογα, και ενίοτε ως φόρος υποτέλειας με αντάλλαγ-
μα την ειρήνη.32 

Η ένταξη των στεπών σε έναν διασυνδεδεμένο και διαπλεκόμενο κόσμο επιταχύν-
θηκε εξαιτίας των αυξανόμενων φιλοδοξιών της Κίνας. Κατά τη δυναστεία των 
Χαν (206 π.Χ. – 220 μ.Χ.), κύματα επέκτασης ωθούσαν προς τα έξω τα σύνορα, 
φτάνοντας εντέλει στην επαρχία που τότε ονομαζόταν Σιγιού (ή «δυτικές επαρχί-
ες») και σήμερα είναι γνωστή ως Σιντσιάνγκ («νέα παραμεθόριος»). Η περιοχή 
αυτή βρισκόταν πέρα από το πέρασμα της Κανσού, μια οδό μήκους περίπου 1.000 
χιλιομέτρων που συνέδεε την κινεζική ενδοχώρα με την όαση Ντουνχουάνγκ, ένα 
σταυροδρόμι στις παρυφές της ερήμου Τακλαμακάν. Σε αυτό το σημείο, ο ταξι-
διώτης έπρεπε να επιλέξει αν θα πάρει τη βόρεια ή τη νότια οδό –αφού και οι δύο 
μπορούσαν να αποδειχτούν επικίνδυνες– οι οποίες συνέκλιναν στην Κασγκάρ, η 
οποία επίσης βρισκόταν στο σταυροδρόμι ανάμεσα στα Ιμαλάια, στα όρη Παμίρ, 
την οροσειρά Τιέν Σαν και τον Ινδικαύκασο.33 

Αυτή η διεύρυνση των οριζόντων της Κίνας συνέδεσε ολόκληρη την Ασία. 
Μέχρι τότε, τα εν λόγω δίκτυα εμποδίζονταν από τους Γιουετσί και κυρίως από 
τους Σιονγκνού, νομαδικές φυλές που, όπως οι Σκύθες στην Κεντρική Ασία, αποτε-
λούσαν αιτία μόνιμης ανησυχίας, ενώ παράλληλα ήταν σημαντικοί εμπορικοί εταί-
ροι για την προμήθεια ζώων παραγωγής: συγγραφείς της εποχής των Χαν έγραφαν, 
τον 2ο αιώνα π.Χ., ότι από τους λαούς των στεπών αγοράζονταν δεκάδες χιλιάδες 
κεφάλια βοοειδών.34 Ακόρεστη ωστόσο ήταν η κινεζική ζήτηση για άλογα, η οποία 
τροφοδοτούνταν από την ανάγκη διατήρησης μιας ικανής στρατιωτικής δύναμης 
σε μόνιμη επιφυλακή, ούτως ώστε να διατηρείται η τάξη στο εσωτερικό της Κίνας 
και να αποκρούονται αποτελεσματικά επιθέσεις και επιδρομές από τους Σιονγκνού 
και άλλες φυλές. Τα άλογα από τη δυτική επαρχία της Σιντσιάνγκ ήταν περιζή-
τητα και μπορούσαν να αποφέρουν περιουσίες ολόκληρες στους φυλάρχους. Σε 
μια περίπτωση, ένας φύλαρχος Γιουετσί αντάλλαξε άλογα για μια μεγάλη παρτίδα 
αγαθών, τα οποία κατόπιν μεταπούλησε αποκομίζοντας κέρδος δέκα φορές μεγα-
λύτερο από την αρχική του επένδυση.35

Τα πιο διάσημα και πολύτιμα άλογα εκτρέφονταν στην κοιλάδα Φεργκάνα στην 
άλλη άκρη της επιβλητικής οροσειράς Παμίρ, η οποία καλύπτει το σημερινό ανα-
τολικό Τατζικιστάν και το βορειοανατολικό Αφγανιστάν. Ονομαστά για τη δύναμή 
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τους, όπως περιγράφουν Κινέζοι συγγραφείς, τα είχαν γεννήσει δράκοι και χανσούε 
μα («ίδρωναν αίμα») – αυτό που τα ξεχώριζε ήταν το κόκκινο χρώμα του ιδρώτα 
τους, γεγονός που οφειλόταν είτε σε κάποιο τοπικό παράσιτο είτε στο ότι τα άλογα 
αυτά είχαν ασυνήθιστα λεπτό δέρμα και έτσι ήταν σύνηθες να σπάνε τα αγγεία τους 
όταν κουράζονταν. Ορισμένα εξαιρετικά δείγματα αυτών των ζώων έφτασαν να 
γίνουν πραγματικές διασημότητες, θέματα ποιημάτων, γλυπτών και εικόνων, και 
να αναφέρονται συχνά ως τιάνμα – ουράνια άλογα.36 Κάποια μάλιστα περνούσαν 
μαζί με τον ιδιοκτήτη τους στην επόμενη ζωή: ένας αυτοκράτορας ενταφιάστηκε 
μαζί με ογδόντα από τα αγαπημένα του άλογα – ο τάφος τους φυλασσόταν από τα 
αγάλματα δύο αλόγων και ενός πολεμιστή από τερακότα.37

Οι σχέσεις με τους Σιονγκνού, που ήλεγχαν τις στέπες της Μογγολίας και τα 
βοσκοτόπια στα βόρεια της Κίνας, δεν ήταν πάντοτε εύκολες. Ιστορικοί της επο-
χής έγραφαν ότι η συγκεκριμένη φυλή ήταν βάρβαρη, ότι έτρωγαν ωμό κρέας και 
έπιναν αίμα· πραγματικά, έγραψε ένας συγγραφέας, είναι ένας λαός «που τον έχει 
εγκαταλείψει ο Ουρανός».38 Οι Κινέζοι φαίνονταν να προτιμούν να πληρώνουν 
φόρο παρά να ριψοκινδυνεύουν επιδρομές στις πόλεις τους. Έστελναν τακτικά 
αντιπροσωπείες στους νομάδες (που εκπαιδεύονταν από παιδιά να κυνηγούν αρου-
ραίους και πουλιά κι έπειτα αλεπούδες και λαγούς) και μέσω αυτών ο Αυτοκρά-
τορας ρωτούσε ευγενικά να μάθει για την υγεία του ανώτατου αρχηγού τους.39 
Αναπτύχθηκε ένα επίσημο σύστημα φόρου υποτέλειας κατά το οποίο οι νομά-
δες λάμβαναν πολυτελή δώρα, μεταξύ των οποίων ρύζι, κρασί και υφάσματα, με 
αντάλλαγμα την ειρήνη. Το πιο σημαντικό αντικείμενο ήταν το μετάξι, ένα ύφασμα 
πολύτιμο για τους νομάδες λόγω της υφής του και του μικρού του βάρους, που το 
έκανε ιδανικό για σεντόνια και ρούχα. Αποτελούσε επίσης σύμβολο πολιτικής και 
κοινωνικής ισχύος: το φάσκιωμα με απανωτά στρώματα πολύτιμου μεταξιού ήταν 
ένας έξοχος τρόπος να τονίζει ο τσανιού (ο ανώτατος αρχηγός των φυλών) την κοι-
νωνική του θέση και να ανταμείβει τον περίγυρό του.40

Τα ποσά που καταβάλλονταν για την ειρήνη ήταν σημαντικά. Το 1 π.Χ., για 
παράδειγμα, οι Σιονγκνού έλαβαν 30.000 τόπια μεταξιού και αντίστοιχη ποσότητα 
πρώτων υλών, καθώς και 370 είδη ρουχισμού.41 Ορισμένοι αξιωματούχοι ζούσαν 
με την ελπίδα ότι η αγάπη της φυλής για τα λούσα θα έφερνε την καταστροφή της. 
«Τώρα [έχετε] αυτή τη αγάπη για τα κινέζικα είδη», είπε με θράσος ένας απεσταλ-
μένος σε έναν φύλαρχο. «Τα έθιμα των Σιονγκνού αλλάζουν σιγά σιγά», είπε. «Η 
Κίνα», προέβλεψε με σιγουριά, «θα κατορθώσει στο τέλος να πάρει με το μέρος 
της ολόκληρο το έθνος των Σιονγκνού».42

Ευσεβείς πόθοι. Για την ακρίβεια, η διπλωματία που διατηρούσε την ειρήνη 
και τις καλές σχέσεις είχε οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις: η καταβολή φό-
ρου ήταν όχι μόνο δαπανηρή, αλλά και δείγμα πολιτικής αδυναμίας. Έτσι ήρθε ο 
καιρός που οι αυτοκράτορες της δυναστείας Χαν της Κίνας αποφάσισαν να τα-
κτοποιήσουν τους Σιονγκνού άπαξ διά παντός. Πρώτα, έγινε συντονισμένη προ-
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σπάθεια να ελέγξουν τις πλούσιες σε καλλιέργειες δυτικές επαρχίες της Σιγιού· οι 
νομάδες υποχώρησαν, καθώς οι Κινέζοι πήραν υπό τον έλεγχό τους το πέρασμα 
της Κανσού, μετά από μια δεκαετία εκστρατειών που έληξαν το 119 π.Χ. Στα 
δυτικά βρίσκονταν τα όρη Παμίρ και πέρα από αυτά ένας νέος κόσμος. Η Κίνα 
είχε ανοίξει μια πόρτα που οδηγούσε σε ένα διηπειρωτικό δίκτυο: τότε ακριβώς 
γεννήθηκαν οι Δρόμοι του Μεταξιού. 

Η επέκταση της Κίνας είχε ως αποτέλεσμα να εκτιναχθεί το ενδιαφέρον για 
ό,τι βρισκόταν πέρα από τα σύνορα. Αξιωματούχοι επιφορτίστηκαν με το έργο να 
ερευνήσουν και να συντάξουν αναφορές σχετικά με τις περιοχές πέρα από τα βου-
νά. Μια αναφορά αυτού του είδους επιβιώνει ως τις μέρες μας, με τον τίτλο Σι Τζι 
(Ιστορικά Αρχεία) και συγγραφέα τον Σίμα Τσιάν, γιο του Μεγάλου Ιστορικού της 
αυτοκρατορικής αυλής (Ταϊσί), ο οποίος συνέχισε το έργο του ακόμα και αφότου 
έπεσε σε δυσμένεια και τιμωρήθηκε με ευνουχισμό επειδή τόλμησε να υπερασπι-
στεί έναν παράτολμο νεαρό στρατηγό που είχε οδηγήσει τα στρατεύματα σε ήττα.43 
Ο Τσιάν κατέγραψε προσεκτικά όλα όσα μπόρεσε να διαπιστώσει για την ιστορία, 
τις οικονομίες και τους στρατούς των λαών της κοιλάδας του Ινδού ποταμού, της 
Περσίας και της Κεντρικής Ασίας. Τα βασίλεια της Κεντρικής Ασίας ήταν αδύνα-
μα, σημείωνε, εξαιτίας των πιέσεων που δέχονταν από τους νομάδες οι οποίοι είχαν 
εκτοπιστεί από τις κινεζικές δυνάμεις και είχαν στρέψει αλλού την προσοχή τους. 
Οι κάτοικοι αυτών των βασιλείων «υστερούσαν στη χρήση των όπλων», έγραφε, 
«αλλά ήταν ικανότατοι στο εμπόριο», με ακμαία παζάρια στην πρωτεύουσα Βα-
κτριανή, «όπου αγοράζονταν και πωλούνταν κάθε λογής αγαθά».44

Οι εμπορικές συναλλαγές της Κίνας με τον έξω κόσμο αναπτύχθηκαν σταδια-
κά. Η διέλευση των εμπορικών οδών στις παρυφές της ερήμου Γκόμπι δεν ήταν εύ-
κολη, ιδίως πέρα από την Πύλη του Νεφρίτη, το μεθοριακό φυλάκιο από το οποίο 
περνούσαν τα καραβάνια των εμπόρων καθ’ οδόν προς τα δυτικά. Η μετάβαση από 
τη μία όαση στην άλλη, μέσα από επικίνδυνα εδάφη, ήταν δύσκολη, είτε επέλεγαν 
την οδό που περνούσε από την έρημο Τακλαμακάν, είτε επέλεγαν τα περάσματα 
της οροσειράς Τιέν Σαν, είτε περνούσαν από τα όρη Παμίρ. Έπρεπε επίσης να λη-
φθούν υπόψη οι ακραίες θερμοκρασίες – κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που 
η βακτριανή καμήλα ήταν τόσο πολύτιμη. Τα ανθεκτικά αυτά ζώα μπορούσαν να 
αντεπεξέλθουν στις σκληρές συνθήκες της ερήμου, αλλά είχαν και το πλεονέκτημα 
να προαισθάνονται τις φονικές αμμοθύελλες, σύμφωνα με έναν συγγραφέα, «και 
αμέσως να συγκεντρώνονται όλες μαζί γρυλίζοντας» – ένα σημάδι, για τους εμπό-
ρους και τους οδηγούς των καραβανιών, να «καλύψουν τη μύτη και το στόμα τους 
με τσόχα». Όμως η καμήλα ήταν προφανώς ένας ελαττωματικός ανεμοδείκτης· 
πηγές κάνουν λόγο για μεγάλους αριθμούς νεκρών ζώων και σκελετών κατά μήκος 
των οδών.45 Σε τόσο σκληρές συνθήκες, οι ανταμοιβές θα έπρεπε να είναι υψη-
λές για να αξίζει να πάρει κανείς το ρίσκο. Παρόλο που μπαμπού και υφάσματα 
φτιαγμένα στο Σιτσουάν μπορούσαν να βρεθούν σε παζάρια χιλιάδες χιλιόμετρα 
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μακριά, στις αγορές της Βακτριανής, τα σπάνια και ακριβά αγαθά ήταν εκείνα που 
πρωτίστως μεταφέρονταν σε μεγάλες αποστάσεις.46

Μεταξύ αυτών, το σπουδαιότερο ήταν το μετάξι, το οποίο, πέρα από την αξία 
που είχε για τις νομαδικές φυλές, επιτελούσε μια σειρά σημαντικών ρόλων στον 
αρχαίο κόσμο. Υπό τη δυναστεία των Χαν, το μετάξι χρησιμοποιούνταν παράλλη-
λα με τα νομίσματα και τα σιτηρά για την πληρωμή των στρατευμάτων. Ήταν, από 
ορισμένες απόψεις, το πιο αξιόπιστο νόμισμα: η παραγωγή χρημάτων σε επαρκείς 
ποσότητες παρουσίαζε προβλήματα, όπως και το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιού-
νταν χρήματα σε ολόκληρη την Κίνα. Αυτό δυσχέραινε ιδιαίτερα την πληρωμή 
των στρατευμάτων, μιας και τα πολεμικά θέατρα βρίσκονταν συχνά σε απομα-
κρυσμένες περιοχές, όπου τα νομίσματα ήταν πρακτικά άχρηστα. Τα σιτηρά, από 
την άλλη, σάπιζαν μετά από κάποιο διάστημα. Ως εκ τούτου, τόπια ακατέργαστου 
μεταξιού χρησιμοποιούνταν τακτικά είτε ως αμοιβή είτε ως πρόστιμο, όπως στην 
περίπτωση ενός βουδιστικού μοναστηριού στην Κεντρική Ασία, όταν οι μοναχοί 
παραβήκανε τους κανόνες του ιδρύματος.47 Το μετάξι έγινε λοιπόν και διεθνές νό-
μισμα και αγαθό πολυτελείας.

Οι Κινέζοι ρύθμισαν επίσης το εμπόριο, δημιουργώντας ένα επίσημο πλαίσιο 
για τον έλεγχο των εμπόρων που έρχονταν από το εξωτερικό. Μια αξιοθαύμαστη 
συλλογή 35.000 κειμένων από το φρούριο Σουαντσουάν, κοντά στην Ντουνχουάνγκ, 
προσφέρει μια γλαφυρή εικόνα των καθημερινών συναλλαγών σε μια πόλη που βρι-
σκόταν στο στόμιο του περάσματος της Κανσού. Από τα εν λόγω κείμενα, που έχουν 
γραφτεί σε δέλτους φτιαγμένες από μπαμπού και ξύλο, μαθαίνουμε ότι οι επισκέπτες 
που έμπαιναν στην Κίνα έπρεπε να κινούνται σε προκαθορισμένες οδούς, προμηθεύ-
ονταν γραπτές άδειες και καταμετρούνταν τακτικά από αξιωματούχους ούτως ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι όλοι όσοι έμπαιναν στη χώρα, κάποια στιγμή θα επέστρεφαν 
στις πατρίδες τους. Περίπου όπως στο βιβλίο ενοίκων ενός σύγχρονου ξενοδοχείου, 
κρατούνταν αρχείο για κάθε επισκέπτη, όπου καταγράφονταν τα ποσά που ξόδευε 
για φαγητό, ο τόπος καταγωγής του, ο τίτλος του και η κατεύθυνση προς την οποία 
κινούνταν.48

Τα παραπάνω μέτρα πρέπει να γίνουν αντιληπτά όχι ως μια μορφή παρακολού-
θησης υπόπτων, αλλά μάλλον ως ένα μέσο καταγραφής των ανθρώπων που έμπαι-
ναν και έβγαιναν από την Κίνα, καθώς και του τι έκαναν στη χώρα και, πάνω απ’ 
όλα, ως ένας τρόπος καταγραφής της αξίας των αγαθών που εισάγονταν και πω-
λούνταν, για δασμολογικούς λόγους. Η πολυπλοκότητα των τεχνικών και η πρώι-
μη εφαρμογή τους αποκαλύπτουν πώς οι αυτοκρατορικές αυλές στην πρωτεύουσα 
Τσανγκάν (τη σημερινή Σιάν) και, από τον 1ο αιώνα μ.Χ., στη Λουογιάνγκ αντι-
μετώπιζαν έναν κόσμο που έμοιαζε να συρρικνώνεται μπροστά στα μάτια τους.49 
Σκεφτόμαστε την παγκοσμιοποίηση ως ένα φαινόμενο μοναδικά νεωτερικό· εντού-
τοις, πριν 2.000 χρόνια, ήταν ένα ήδη συντελεσμένο γεγονός, το οποίο προσέφερε 
ευκαιρίες, δημιουργούσε προβλήματα και πυροδοτούσε τεχνολογικές εξελίξεις.
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Η αλήθεια είναι ότι εξελίξεις που συνέβαιναν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά επηρέα-
ζαν τη ζήτηση για είδη πολυτελείας – και την ικανότητα να τα πληρώσει κανείς. 
Στην Περσία, οι απόγονοι του Σέλευκου εκθρονίστηκαν γύρω στο 247 π.Χ. από 
κάποιον Αρσάκη, του οποίου η καταγωγή είναι άγνωστη. Οι απόγονοί του, γνωστοί 
ως Αρσακίδες, εδραίωσαν πρώτα την εξουσία τους κι έπειτα βάλθηκαν να την επε-
κτείνουν, μέσω της έντεχνης οικειοποίησης της ιστορίας, συνδυάζοντας ελληνικά 
και περσικά στοιχεία σε μια ολοένα και πιο συνεκτική και ρωμαλέα ταυτότητα. Το 
αποτέλεσμα ήταν μια εποχή σταθερότητας και ευημερίας.50

Τη μεγαλύτερη ώθηση ωστόσο την προσέφεραν τα τεκταινόμενα στη Μεσό-
γειο. Μια μικρή πόλη, σε μια άσημη τοποθεσία στο μέσο της δυτικής ακτής της 
Ιταλίας κατόρθωσε σιγά σιγά να μετατραπεί από μια απομονωμένη επαρχία σε 
περιφερειακή δύναμη. Καταλαμβάνοντας τη μία παραλιακή πόλη-κράτος μετά την 
άλλη, η Ρώμη έφτασε να κυριαρχήσει στη δυτική Μεσόγειο. Στα μέσα του 1ου 
αιώνα π.Χ., οι βλέψεις της είχαν πια διευρυνθεί εντυπωσιακά. Και η προσοχή της 
ήταν σταθερά εστιασμένη στην Ανατολή.

Η Ρώμη είχε εξελιχθεί σε ένα έντονα ανταγωνιστικό κράτος, που αποθέωνε τον 
στρατό και επιβράβευε τη βία και τον φόνο. Οι αγώνες των μονομάχων ήταν το θε-
μέλιο της λαϊκής ψυχαγωγίας, εκεί όπου η επικράτηση επί των ξένων λαών και επί 
της φύσης αποθεωνόταν με βάρβαρο τρόπο. Αψίδες θριάμβου σε ολόκληρη την πόλη 
υπενθύμιζαν καθημερινά στον πληθυσμό της τις στρατιωτικές νίκες. Ο μιλιταρισμός, 
η γενναιότητα και η αγάπη για τη δόξα καλλιεργούνταν προσεκτικά ως τα καίρια 
χαρακτηριστικά μιας φιλόδοξης πόλης που επεκτεινόταν εσαεί.51 

Ραχοκοκαλιά της ρωμαϊκής εξουσίας ήταν ο στρατός, ο οποίος ήταν οργανωμέ-
νος και εκπαιδευμένος πάνω σε αυστηρά πρότυπα. Οι στρατιώτες έπρεπε να είναι 
σε θέση να περπατήσουν 36 χιλιόμετρα σε πέντε ώρες, κουβαλώντας ταυτόχρονα 
εξοπλισμό βάρους τουλάχιστον 25 κιλών. Ο γάμος όχι μόνο αποδοκιμαζόταν, αλλά 
απαγορευόταν ρητά ούτως ώστε να μη διαταράσσονται οι δεσμοί μεταξύ των στρα-
τιωτών. Σώματα καλά εκπαιδευμένων, γυμνασμένων και ρωμαλέων νεαρών ανδρών 
που είχαν μεγαλώσει πιστεύοντας στις ικανότητές τους και στο πεπρωμένο τους απο-
τέλεσαν τον θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο χτίστηκε η Ρώμη.52

Η κατάκτηση της Γαλατίας (της περιοχής, σε γενικές γραμμές, που σήμερα 
καταλαμβάνουν η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και μέρος της δυτικής Γερμανίας) το 
52 π.Χ. απέφερε σημαντικά λάφυρα, που είχαν ως αποτέλεσμα τη διόρθωση της 
τιμής του χρυσού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.53 Δεν υπήρχαν ωστόσο πολλά άλλα 
μέρη προς κατάκτηση στην Ευρώπη – και από αυτά λίγα έμοιαζαν να έχουν προ-
οπτικές. Το μεγαλείο των αυτοκρατοριών εξαρτιόταν από τον αριθμό των πόλεων 
που είχαν φορολογητέα έσοδα. Η πολιτιστική τους άνθιση βασιζόταν σε τεχνίτες 
και καλλιτέχνες που ανέπτυσσαν νέες ιδέες, καθώς πλούσιοι πάτρωνες ανταγωνί-
ζονταν μεταξύ τους για να ανταμείψουν τις υπηρεσίες και τα ταλέντα τους. Μέρη 
όπως η Βρετανία θα ήταν απίθανο να αποτελέσουν προσοδοφόρες προσθήκες στα 
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εδάφη της Ρώμης: όπως μαρτυρούν επιστολές που στρατιώτες τοποθετημένοι στη 
Βρετανία έστελναν στους δικούς τους, αυτή η επαρχία ήταν συνώνυμο της ζοφερής 
και στείρας απομόνωσης.54

Η μετατροπή ωστόσο της Ρώμης σε αυτοκρατορία ελάχιστη σχέση είχε με την 
Ευρώπη ή με την εδραίωση του ελέγχου της σε μια ήπειρο με ελάχιστους πόρους 
ή πόλεις που θα προσέλκυαν καταναλωτές και φοροεισπράκτορες. Αυτό που εκτό-
ξευσε τη Ρώμη στη νέα εποχή ήταν η αλλαγή προσανατολισμού προς την Ανατολι-
κή Μεσόγειο και παραπέρα. Η επιτυχία της Ρώμης και το μεγαλείο της οφείλεται 
στην κατάληψη, πρώτα απ’ όλα, της Αιγύπτου κι έπειτα στην εδραίωση της θέσης 
της στην Ανατολή – δηλαδή στην Ασία.

Για σχεδόν τριακόσια χρόνια, η Αίγυπτος κυβερνιόταν από τους διαδόχους 
του Πτολεμαίου, ενός από τους σωματοφύλακες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη-
ριζόμενη στον Νείλο, του οποίου τα νερά απέδιδαν τεράστιες σοδειές σιτηρών, η 
χώρα είχε συγκεντρώσει αμύθητο πλούτο. Η παραγωγή έφτανε όχι μόνο για τη 
συντήρηση του ντόπιου πληθυσμού, αλλά προσέφερε και ένα σημαντικό πλεόνα-
σμα που έδωσε τη δυνατότητα στην Αλεξάνδρεια, που ήταν χτισμένη στις εκβολές 
του ποταμού, να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου, σύμφωνα με έναν 
συγγραφέα της εποχής, ο οποίος εκτιμούσε ότι ο πληθυσμός της τον 1ο αιώνα π.Χ. 
έφτανε περίπου τις 300.000.55 Οι αποστολές σιτηρών επιβλέπονταν προσεκτικά, με 
τους πλοιάρχους να είναι υποχρεωμένοι να ορκιστούν στον βασιλιά κάθε φορά που 
φόρτωναν τα πλοία τους, οπότε και τους χορηγούνταν απόδειξη από εκπρόσωπο 
των διαχειριστών του βασιλιά. Μόνο τότε επιτρεπόταν να φορτωθεί η σοδειά.56

Η Ρώμη είχε από καιρό στρέψει το άπληστο βλέμμα της στην Αίγυπτο. Και 
άδραξε την ευκαιρία της όταν η βασίλισσα Κλεοπάτρα μπλέχτηκε σε έναν βρόμικο 
αγώνα για πολιτική ηγεμονία μετά τη δολοφονία του Ιούλιου Καίσαρα. Κάνοντας 
το μοιραίο λάθος να συνταχθεί με τον Μάρκο Αντώνιο στη ναυμαχία του Ακτίου, 
το 30 π.Χ., η βασίλισσα της Αιγύπτου βρέθηκε σύντομα αντιμέτωπη με ένα ρωμα-
ϊκό στράτευμα υπό την ηγεσία του Οκταβιανού, ενός αριστοτέχνη των πολιτικών 
ελιγμών. Μετά από μια σειρά αμυντικών αποφάσεων που συνδύαζαν βαθιά επιπο-
λαιότητα με κραυγαλέα ανικανότητα, η Κλεοπάτρα αυτοκτόνησε είτε με δάγκω-
μα δηλητηριώδους φιδιού είτε παίρνοντας κάποιο δηλητήριο. Η Αίγυπτος έπεσε 
σαν ώριμο φρούτο.57 Ο Οκταβιανός είχε φύγει από τη Ρώμη με τον βαθμό του 
στρατηγού και τώρα επέστρεφε ως απόλυτος ηγεμόνας. Σύντομα, η ευγνωμονούσα 
Σύγκλητος θα του απέδιδε έναν νέο τίτλο: Αύγουστος. Η Ρώμη είχε μετατραπεί σε 
αυτοκρατορία. 

Η κατάληψη της Αιγύπτου άλλαξε τα πεπρωμένα της Ρώμης. Ο έλεγχος των 
τεράστιων σοδειών της κοιλάδας του Νείλου είχε ως αποτέλεσμα να κατακρημνι-
στεί η τιμή των σιτηρών, εκτοξεύοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. 
Τα επιτόκια καταβαραθρώθηκαν, πέφτοντας από το 12% περίπου στο 4%. Αυτό με 
τη σειρά του πυροδότησε γρήγορα τη γνωστή έκρηξη που συνοδεύει κάθε πλημ-
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μυρίδα φτηνού κεφαλαίου: οι τιμές των ακινήτων εκτινάχθηκαν στα ύψη.58 Το δι-
αθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε τόσο απότομα που ο Αύγουστος μπόρεσε να αυξήσει 
το οικονομικό όριο για την ένταξη στη Σύγκλητο κατά 40%.59 Όπως αρεσκόταν να 
κομπάζει ο ίδιος ο Αύγουστος, βρήκε τη Ρώμη μια πόλη φτιαγμένη από τούβλα και 
την άφησε χτισμένη από μάρμαρο.60

Αυτή η αύξηση πλούτου ήταν το αποτέλεσμα της αδίστακτης απαλλοτρίωσης 
των φορολογικών εσόδων και των τεράστιων πόρων της Αιγύπτου από τους Ρω-
μαίους. Κλιμάκια φοροεισπρακτόρων τοποθετήθηκαν σε κάθε γωνιά της Αίγυπτου 
προκειμένου να επιβάλουν έναν νέο κεφαλικό φόρο, τον οποίο υποχρεούνταν να 
καταβάλουν όλοι οι άνδρες ηλικίας από δεκαέξι έως εξήντα ετών. Φοροαπαλλα-
γές παραχωρήθηκαν μόνο σε λίγες ειδικές περιπτώσεις – λόγου χάρη, σε ιερείς, 
οι οποίοι μπορούσαν να εξαιρεθούν από τον φόρο αρκεί να είχαν καταγραφεί τα 
ονόματά τους προσεκτικά στα μητρώα των ναών.61 Όλα αυτά εντάσσονταν σε ένα 
σύστημα που ένας μελετητής έχει περιγράψει ως «αρχαίο απαρτχάιντ»: σκοπός του 
ήταν να μεγιστοποιήσει τη ροή χρημάτων προς τη Ρώμη.62

Η διαδικασία οικειοποίησης εσόδων επαναλήφθηκε και αλλού, καθώς απλώνο-
νταν τα πλοκάμια της ρωμαϊκής οικονομικής και στρατιωτικής επέκτασης. Λίγο μετά 
την προσάρτηση της Αιγύπτου, στάλθηκαν πραγματογνώμονες στην Ιουδαία για να 
διενεργήσουν απογραφή, και πάλι προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι φόροι θα μπο-
ρούσαν να υπολογιστούν με ακρίβεια. Αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιήθηκε το ίδιο 
μοντέλο που είχε εφαρμοστεί στην Αίγυπτο, σύμφωνα με το οποίο καταγράφονταν 
όλες οι γεννήσεις και οι θάνατοι, καθώς και τα ονόματα όλων των ενήλικων ανδρών, 
η έλευση στον κόσμο του Ιησού Χριστού θα είχε καταγραφεί από κάποιον αξιωμα-
τούχο, ο οποίος ενδιαφερόταν λιγότερο για το ποιο ήταν το βρέφος και οι γονείς του 
και περισσότερο για το τι αντιπροσώπευε η γέννηση για την αυτοκρατορία σε σχέση 
με το εργατικό δυναμικό και έναν μελλοντικό φορολογούμενό της.63

Τα μάτια της Ρώμης άνοιξαν από τον κόσμο που συνάντησε στην Ανατολή. Η 
Ασία είχε ήδη τη φήμη της οκνηρής τρυφής και της πολυτελούς διαβίωσης. Ήταν 
απερίγραπτα πλούσια, έγραφε ο Κικέρων, οι σοδειές της θρυλικές, η ποικιλία των 
προϊόντων της απίστευτη και το μέγεθος των κοπαδιών της απλώς εκπληκτικό. Οι 
εξαγωγές της ήταν κολοσσιαίες.64 Ο πλούτος της Ασίας ήταν τόσο μεγάλος που οι 
Ρωμαίοι σκέφτονταν ότι οι κάτοικοί της είχαν την πολυτέλεια να αφιερώνονται 
ολοκληρωτικά σε οκνηρές απολαύσεις. Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός 
ότι στην Ανατολή ενηλικιώνονταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, όπως έγραψε ο ποιητής 
Σαλλούστιος: εκεί οι Ρωμαίοι στρατιώτες μάθαιναν να κάνουν έρωτα, να μεθούν, 
να απολαμβάνουν τα αγάλματα, τις εικονογραφίες και την τέχνη. Κι αυτό δεν ήταν 
καθόλου καλό, τουλάχιστον στα μάτια του Σαλλούστιου. Μπορεί η Ασία να ήταν 
«φιλήδονη και απολαυστική», αλλά «οι ηδονές της σύντομα άμβλυναν το φιλοπό-
λεμο πνεύμα των στρατιωτών».65 Υπό αυτό το πρίσμα, η Ανατολή ήταν ο αντίποδας 
της αυστηρής, πολεμικής Ρώμης.
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Ο ίδιος ο Αύγουστος επιδόθηκε σε μια συντονισμένη προσπάθεια να κατανοή-
σει ό,τι βρισκόταν πέρα από τα νέα σύνορα στα ανατολικά. Εκστρατευτικές δυνά-
μεις στάλθηκαν στο Βασίλειο του Αξούμ (στη σημερινή Αιθιοπία) και στο Βασί-
λειο των Σαβαίων της Υεμένης· αποστολές εξερευνούσαν τον Κόλπο της Άκαμπα 
την ώρα που οι Ρωμαίοι βρίσκονταν ακόμα στη διαδικασία εδραίωσης της εξουσίας 
τους στην Αίγυπτο.66 Έπειτα, το 1 π.Χ., ο Αύγουστος παρήγγειλε τη διενέργεια μιας 
λεπτομερούς απογραφής και στις δύο όχθες του Περσικού Κόλπου, προκειμένου 
να καταγραφούν οι εμπορικές συναλλαγές στην περιοχή και να διαπιστωθεί με 
ποιον τρόπο οι θαλάσσιες οδοί συνδέονταν με την Ερυθρά Θάλασσα. Επέβλεψε 
επίσης τη διερεύνηση των χερσαίων οδών που οδηγούσαν βαθιά στην Κεντρική 
Ασία, μέσω Περσίας. Ένα κείμενο, γνωστό με τον τίτλο Σταθμοί Παρθικοί, που συ-
ντάχθηκε την ίδια περίπου περίοδο, καταγράφει τις αποστάσεις ανάμεσα σε καίρια 
σημεία στα ανατολικά και αναδεικνύει προσεκτικά τις σημαντικότερες τοποθεσίες 
από τον Ευφράτη μέχρι την Αλεξάνδρεια Αραχωσίας, στη σημερινή Κανταχάρ του 
Αφγανιστάν, προς ανατολάς.67

Οι ορίζοντες των εμπόρων διευρύνθηκαν σημαντικά. Σύμφωνα με τον γεωγράφο 
και ιστορικό Στράβωνα, μέσα σε μερικά χρόνια από την κατάληψη της Αιγύπτου, 
120 ρωμαϊκά πλοία ταξίδευαν στην Ινδία κάθε χρόνο από το λιμάνι του Μυός Όρμου 
στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι εμπορικές συναλλαγές με την Ινδία εκτοξεύτηκαν – όπως 
φαίνεται από τα εξαιρετικά πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα από την ινδική υπο-
ήπειρο. Ρωμαϊκοί αμφορείς, λυχνάρια, καθρέφτες και αγάλματα θεών έχουν ανακα-
λυφθεί σε διάφορες τοποθεσίες, όπως η Πάταναμ, η Κολχάπουρ και η Κοϊμπατόρ.68 
Η αφθονία των νομισμάτων που έχουν βρεθεί στα δυτικά παράλια της Ινδίας και στις 
Λακαδίβες Νήσους και χρονολογούνται από την εποχή της ηγεμονίας του Αυγού-
στου και των διαδόχων του έχει οδηγήσει ορισμένους ιστορικούς να υποστηρίξουν 
ότι οι τοπικοί ηγεμόνες στα ανατολικά χρησιμοποιούσαν ρωμαϊκά χρυσά και αση-
μένια νομίσματα ή τα έλιωναν προκειμένου να ξαναχρησιμοποιήσουν το μέταλλο.69

Στην ταμιλική λογοτεχνία της ίδιας περιόδου διαβάζουμε μια παρόμοια ιστο-
ρία η οποία καταγράφει με ενθουσιασμό την άφιξη των Ρωμαίων εμπόρων. Ένα 
ποίημα μιλάει για το «δροσερό και αρωματικό κρασί» που έφερναν με «καλά 
πλοία» οι Ρωμαίοι, ενώ ένα άλλο έχει επικό ύφος: «Τα πανέμορφα μεγάλα πλοία 
[...] έρχονται, φέρνοντας χρυσό, σηκώνοντας λευκό αφρό στα νερά του [ποταμού] 
Περιγιάρ, κι ύστερα επιστρέφουν γεμάτα πιπέρι. Εδώ η μουσική της φουσκωμένης 
θάλασσας δεν παύει ποτέ και ο μεγάλος βασιλιάς παρουσιάζει στους επισκέπτες 
τα σπάνια προϊόντα της θάλασσας και του βουνού».70 Μια άλλη πηγή προσφέρει 
μια λυρική περιγραφή των Ευρωπαίων εμπόρων που εγκαταστάθηκαν στην Ινδία: 
«Ο ήλιος έλαμπε πάνω απ’ τις ανοιχτές βεράντες, πάνω από τις αποθήκες κοντά 
στο λιμάνι και πάνω απ’ τους πυργίσκους με τα παράθυρα που έμοιαζαν με μάτια 
ελαφιών. Σε διάφορα μέρη [...] την προσοχή του παρατηρητή τραβούσαν οι οικίες 
[των Δυτικών], η ευημερία των οποίων παρέμενε αμείωτη».71 Οι Σταθμοί Παρθι-
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κοί αποκαλύπτουν τα αγαθά που ήθελαν οι Ρωμαίοι από τη δυτική Ινδία, σημειώ-
νοντας τα μέρη όπου οι έμποροι μπορούσαν να προμηθευτούν πολύτιμα ορυκτά, 
όπως κασσίτερο, χαλκό και μόλυβδο, καθώς και τοπάζι, αλλά και τα μέρη όπου 
ελεφαντόδοντο, πολύτιμα πετράδια και μπαχάρια ήταν άμεσα διαθέσιμα.72 

Το εμπόριο με λιμάνια της Ινδίας δεν περιοριζόταν, ωστόσο, σε προϊόντα που 
προέρχονταν από την υποήπειρο. Όπως έχουν δείξει ανασκαφές στο λιμάνι της Βε-
ρενίκης στην Ερυθρά Θάλασσα, μια πληθώρα αγαθών από απομακρυσμένες περιο-
χές, όπως το Βιετνάμ και η Ιάβα, έβρισκαν τον δρόμο προς τη Μεσόγειο.73 Λιμάνια 
τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική ακτή της Ινδίας χρησίμευαν ως εμπορικά 
κέντρα για αγαθά που έρχονταν από ολόκληρη την ανατολική και νοτιοανατολι-
κή Ασία, έτοιμα για αποστολή στη Δύση.74 Υπήρχαν επιπλέον τα αγαθά και τα 
προϊόντα της Ερυθράς Θάλασσας, που αποτελούσε από μόνη της μια ακμάζουσα 
εμπορική ζώνη, ενώ ταυτόχρονα συνέδεε τη Μεσόγειο με τον Ινδικό Ωκεανό και 
άλλες περιοχές.75 

Οι εύποροι πολίτες της Ρώμης μπορούσαν πλέον να ενδώσουν στις πιο εξωτι-
κές και εξωφρενικές απολαύσεις. Καλά δικτυωμένοι σχολιαστές διαμαρτύρονταν 
ότι η σπατάλη άγγιζε τα όρια της χυδαιότητας και παραπονούνταν για τις ακραίες 
επιδείξεις κραιπάλης.76 Το Σατυρικόν του Πετρώνιου αποτυπώνει τέλεια αυτή την 
κατάσταση στην περίφημη σκηνή του δείπνου του Τριμαλχίωνα, ενός πρώην δού-
λου που είχε ελευθερωθεί και πλουτίσει. Η σάτιρα είναι βιτριολική στην περιγραφή 
των προτιμήσεων των νεόπλουτων. Ο Τριμαλχίωνας ήθελε ό,τι καλύτερο μπορού-
σαν να αγοράσουν τα χρήματα: φασιανούς φερμένους για την περίσταση από τα 
ανατολικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας· φραγκόκοτες από την Αφρική· σπάνια 
και ακριβά ψάρια· παγόνια και πολλά άλλα, που περιγράφονται με υπερβολή. Το 
γκροτέσκο θέατρο της παρουσίασης του ενός πιάτου μετά το άλλο –τα πουλιά που 
είναι ραμμένα ζωντανά στην κοιλιά ενός ψητού γουρουνιού και πετάγονται έξω 
τη στιγμή που κόβεται το χοιρινό ή οι ασημένιες οδοντογλυφίδες που μοιράζονται 
στους καλεσμένους– αποτελούσε μια ανερυθρίαστη παρωδία της χυδαιότητας και 
της υπερβολής των νεόπλουτων της Ρώμης. Μια από τις μείζονες εκρήξεις οικο-
νομικής ανάπτυξης της αρχαιότητας παρήγαγε μια από τις σπουδαίες λογοτεχνικές 
εκφράσεις πικρόχολου φθόνου απέναντι στους νεόπλουτους.77

Τα νέα πλούτη έφεραν τη Ρώμη και τους κατοίκους της σε επαφή με νέους 
κόσμους και νέες γεύσεις. Ο ποιητής Μαρτιάλης έδωσε ένα τυπικό δείγμα του διε-
θνισμού και της διευρυμένης γνώσης της περιόδου σε ένα ποίημα όπου θρηνεί τον 
θάνατο μιας νεαρής δούλας, παρομοιάζοντάς την με ανέγγιχτο κρίνο, με στιλπνό 
ινδικό ελεφαντόδοντο, με μαργαριτάρι της Ερυθράς Θάλασσας, που είχε μαλλιά 
πιο απαλά από ισπανικό μαλλί ή από τους ξανθούς βοστρύχους των κοριτσιών του 
Ρήνου.78 Ενώ παλαιότερα τα ζευγάρια που ήθελαν να συλλάβουν όμορφα παιδιά θα 
έκαναν σεξ περιτριγυρισμένα από ερωτικές εικόνες, «τώρα», ανέφερε αηδιασμένος 
ένας Εβραίος συγγραφέας, «φέρνουν Ιουδαίες σκλάβες και τις δένουν στα πόδια 
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του κρεβατιού» για να εμπνευστούν, αλλά και επειδή μπορούσαν να καταβάλουν 
το τίμημα.79 Δεν εντυπωσιάζονταν ωστόσο οι πάντες από τα νέα γούστα: ο Τίβερης 
είχε κατακλυστεί από τα νερά του Ορόντη, του ποταμού που διασχίζει τη Συρία 
και τη νότια Τουρκία, παραπονιόταν αργότερα ο Γιουβενάλης στο έργο του Σάτι-
ρες – με άλλα λόγια, η ασιατική παρακμή είχε καταστρέψει τις πατροπαράδοτες 
ρωμαϊκές αρετές· «πάρτε δρόμο», έγραψε, «αν σας γυαλίσει μια φανταχτερή πόρνη 
με βαρβαρικό κεφαλόδεσμο».80

Στους συντηρητικούς κύκλους, τη μεγαλύτερη φρίκη την προκαλούσε ένα συγκε-
κριμένο εμπόρευμα: το κινεζικό μετάξι.81 Η αυξανόμενη ποσότητα αυτού του υφά-
σματος που ήταν διαθέσιμη στη Μεσόγειο τούς προκαλούσε ανησυχία. Ο Σενέκας, 
λόγου χάρη, έφριττε με τη δημοτικότητα αυτού του λεπτεπίλεπτου υλικού, δηλώνο-
ντας ότι τα μεταξωτά ενδύματα δεν έπρεπε καν να ονομάζονται ρούχα, δεδομένου 
ότι δεν έκρυβαν ούτε τις καμπύλες ούτε την αξιοπρέπεια των κυριών της Ρώμης. 
Έτριζαν τα ίδια τα θεμέλια των συζυγικών σχέσεων, έλεγε, καθώς οι άνδρες δια-
πίστωναν ότι μπορούσαν να δουν μέσα από το λεπτό ύφασμα που κολλούσε πάνω 
στο γυναικείο κορμί και άφηνε ελάχιστα πράγματα στη φαντασία. Για τον Σενέκα, 
το μετάξι ήταν απλώς συνώνυμο του εξωτισμού και του ερωτισμού. Μια γυναίκα 
δεν μπορούσε να πει με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν ήταν γυμνή όταν φορούσε μεταξω-
τά.82 Και άλλοι είχαν την ίδια άποψη, καθώς έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες 
να απαγορευτεί στους άνδρες να φορούν μεταξωτά ρούχα – και μάλιστα υπήρξαν 
και σχετικά διατάγματα. Ήταν επαίσχυντο, συμφωνούσαν δύο επιφανείς πολίτες, 
οι Ρωμαίοι να θεωρούν αποδεκτό να φοράνε μεταξωτά ρούχα από την Ανατολή.83

Άλλοι πάλι ανησυχούσαν για τη διάδοση του μεταξιού για διαφορετικούς λό-
γους. Γράφοντας κατά το δεύτερο μισό του 1ου αιώνα μ.Χ., ο Πλίνιος ο Πρεσβύτε-
ρος διαμαρτυρόταν για το υψηλό κόστος που πλήρωναν για το υλικό, μόνο και 
μόνο «για να μπορεί η Ρωμαία κυρία να κάνει λαμπερές δημόσιες εμφανίσεις».84 
Οι παραφουσκωμένες τιμές (εκατό φορές το πραγματικό κόστος) ήταν σκάνδαλο, 
παραπονιόταν.85 Τεράστια χρηματικά ποσά δαπανούνταν ετησίως, συνέχιζε, σε είδη 
πολυτελείας από την Ασία «για εμάς και τις γυναίκες μας», με 100 εκατομμύρια ση-
στέρτιους να φεύγουν, κάθε χρόνο, από τη ρωμαϊκή οικονομία προς το εξωτερικό.86

Το εκπληκτικό αυτό ποσό αντιπροσώπευε σχεδόν τη μισή ετήσια παραγωγή 
των νομισματοκοπείων της αυτοκρατορίας, και πάνω από το 10% του ετήσιου 
προϋπολογισμού της. Το εντυπωσιακό είναι πως μάλλον δεν ήταν μια υπερβολική 
εκτίμηση. Ένα συμβόλαιο γραμμένο σε πάπυρο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και 
καταγράφει τους όρους μιας παραγγελίας προϊόντων από τη Μουζίρις της Ινδίας 
προς ένα ρωμαϊκό λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα μαρτυρά πόσο συνηθισμένες εί-
χαν πια γίνει οι εμπορικές συναλλαγές μεγάλου όγκου τον 2ο αιώνα μ.Χ. Το συμ-
βόλαιο ορίζει μια σειρά από αμοιβαίες υποχρεώσεις, εξηγώντας σαφέστατα πότε 
τα αγαθά θα θεωρούνταν ότι ανήκαν στον ιδιοκτήτη και πότε στον μεταφορέα, 
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καθορίζοντας επίσης τις κυρώσεις που προβλέπονταν αν η πληρωμή δεν καταβαλ-
λόταν την προκαθορισμένη ημερομηνία.87 Οι υπερπόντιες συναλλαγές απαιτούσαν 
αυστηρότητα και σαφήνεια.

Οι Ρωμαίοι έμποροι δεν πλήρωναν όμως μόνο με νομίσματα. Αντάλλασσαν 
επίσης υαλικά, ασήμι και χρυσό, καθώς και κοράλλια και τοπάζια από την Ερυθρά 
Θάλασσα και λιβάνι από την Αραβία, με υφάσματα, μπαχαρικά και βαφές, όπως το 
λουλάκι.88 Με όποιον τρόπο κι αν γινόταν, η εκροή κεφαλαίων σε τέτοια κλίμακα 
είχε ευρύτατες επιπτώσεις. Μία ήταν η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών κατά 
μήκος των εμπορικών οδών. Χωριά μετατρέπονταν σε κωμοπόλεις και κωμοπό-
λεις σε πόλεις, καθώς οι εμπορικές συναλλαγές άκμαζαν και η επικοινωνία και τα 
εμπορικά δίκτυα διευρύνονταν και διασυνδέονταν ολοένα και περισσότερο. Όλο 
και πιο εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά μνημεία ανεγείρονταν σε τόπους όπως η Παλ-
μύρα, στις παρυφές της συριακής ερήμου, η οποία άκμαζε ως εμπορικό κέντρο που 
συνέδεε την Ανατολή με τη Δύση. Δικαίως ονομάστηκε Βενετία της ερήμου.89 Οι 
πόλεις που βρίσκονταν στον άξονα βορρά-νότου μεταμορφώθηκαν κι αυτές, με πιο 
εντυπωσιακό παράδειγμα την Πέτρα, η οποία μετατράπηκε σε ένα από τα θαύματα 
της αρχαιότητας χάρη στη θέση που κατείχε στην οδό που συνέδεε τις πόλεις της 
Αραβίας με τη Μεσόγειο. Υπήρχαν επίσης παζάρια στα οποία συγκεντρώνονταν 
έμποροι από εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, χιλιόμετρα μακριά, σε βολικά σταυρο-
δρόμια. Κάθε Σεπτέμβριο, στις Βάτνες, κοντά στον Ευφράτη, «η πόλη γέμιζε με 
πλούσιους εμπόρους καθώς συγκεντρώνονταν μεγάλα πλήθη για το παζάρι προκει-
μένου να αγοράσουν και να πουλήσουν εμπορεύματα που έρχονταν από την Ινδία 
και την Κίνα, καθώς και κάθε λογής αντικείμενα που μεταφέρονταν διά ξηράς και 
θαλάσσης».90

Η καταναλωτική ισχύς της Ρώμης ήταν τόσο μεγάλη που καθόριζε ακόμα και 
τη μορφή των νομισμάτων στα βάθη της ανατολικής Ασίας. Μετά τον εκτοπισμό 
τους από τη λεκάνη Ταρίμ από τους Κινέζους, οι νομάδες Γιουετσί είχαν κατορθώσει 
να εξασφαλίσουν ηγεμονική θέση στα ανατολικά της Περσίας, καταλαμβάνοντας 
εδάφη που προηγουμένως κατείχαν οι απόγονοι των στρατηγών του Αλέξανδρου. 
Εν καιρώ, γεννήθηκε μια ακμάζουσα αυτοκρατορία, που πήρε το όνομά της από μια 
από τις ηγετικές ομάδες της φυλής –από τους Κοσσανούς– η οποία άρχισε να κόβει 
μεγάλες ποσότητες νομισμάτων στα πρότυπα των ρωμαϊκών.91

Τα ρωμαϊκά νομίσματα εισέρρεαν στα εδάφη των Κοσσανών μέσω λιμανιών 
στη βόρεια Ινδία, όπως το Βαρβαρικόν και πάνω απ’ όλα η Βαρύγαζα, όπου η 
προσέγγιση και η αγκυροβόληση ήταν τόσο επικίνδυνες που στέλνονταν πλοηγοί 
για να καθοδηγήσουν τα πλοία που έμπαιναν στο λιμάνι. Η προσέγγιση και στα 
δύο λιμάνια ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη για ταξιδιώτες άπειρους ή που δεν ήταν 
εξοικειωμένοι με τα ρεύματα.92 Όταν έβγαιναν στη στεριά, οι έμποροι μπορούσαν 
να βρουν πιπέρι και μπαχαρικά, καθώς και ελεφαντόδοντο και υφάσματα, όπως 
έτοιμα μεταξωτά και μεταξωτές κλωστές. Ήταν ένα εμπορικό κέντρο που συγκέ-
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ντρωνε προϊόντα απ’ όλη την Ινδία, την Κεντρική Ασία και την Κίνα – και απέφερε 
εντυπωσιακό πλούτο στους Κοσσανούς που ήλεγχαν τις οάσεις και τις οδούς των 
καραβανιών που τις συνέδεαν.93

Η ηγεμονική θέση που μπόρεσαν να εξασφαλίσουν οι Κοσσανοί συνεπαγό-
ταν ότι, μολονότι τα προϊόντα εισάγονταν και εξάγονταν μεταξύ Μεσογείου και 
Κίνας σε αυξανόμενες ποσότητες, οι ίδιοι οι Κινέζοι έπαιζαν μικρό ρόλο στο 
εμπόριο με τη Ρώμη διαμέσου του Ινδικού Ωκεανού. Μόνο όταν ο σπουδαίος 
στρατηγός Μπαν Τσάο ηγήθηκε μιας σειράς εκστρατειών που έφτασαν μέχρι την 
Κασπία Θάλασσα, στα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ., στάλθηκε μια αποστολή για να 
συλλέξει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους «ψηλούς ανθρώπους με τα 
συμμετρικά χαρακτηριστικά» της ισχυρής αυτοκρατορίας στη δύση. Η Ντα Τσιν 
–ή Μεγάλη Τσιν–, όπως αποκαλούσαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, λεγόταν ότι 
κατείχε άφθονα αποθέματα χρυσού, ασημιού και πολύτιμων λίθων: ήταν πηγή 
πολλών αξιοθαύμαστων και σπάνιων αντικειμένων.94 

Οι συναλλαγές της Κίνας με την Περσία τυποποιήθηκαν και εντατικοποιή-
θηκαν. Πρεσβευτές στέλνονταν πολλές φορές τον χρόνο, σημειώνει μια κινεζική 
πηγή, με τουλάχιστον δέκα αποστολές να κατευθύνονται προς την Περσία, και πε-
ντέξι προς τη δύση ακόμα και στις πιο ήρεμες περιόδους.95 Διπλωματικές αποστο-
λές συνόδευαν συνήθως μεγάλα καραβάνια που μετέφεραν προϊόντα προς πώληση, 
και επέστρεφαν με προϊόντα για τα οποία υπήρχε ζήτηση στην πατρίδα – όπως 
μαργαριτάρια της Ερυθράς Θάλασσας, νεφρίτη, λάπις λάζουλι, καθώς και εδώδιμα 
(όπως κρεμμύδια, αγγούρια, κόλιανδρο, ρόδια, φιστίκια και βερίκοκα).96 Μεγάλη 
ζήτηση είχαν επίσης το λιβάνι και το μύρο, τα οποία προέρχονταν για την ακρίβεια 
από την Υεμένη και την Αιθιοπία, και ήταν γνωστά στην Κίνα ως Πο-σου, δηλαδή 
περσικά προϊόντα.97 Όπως ξέρουμε από μια μεταγενέστερη πηγή, τα ροδάκινα της 
Σαμαρκάνδης θεωρούνταν πολύτιμα: «μεγάλα σαν αυγά χήνας» και με το χαρα-
κτηριστικό πλούσιο χρώμα τους, ήταν γνωστά στην Κίνα ως «χρυσά ροδάκινα».98

Όπως οι Κινέζοι είχαν ελάχιστες απευθείας συναλλαγές με τη Ρώμη, έτσι και η 
γνώση των μεσογειακών χωρών για τον κόσμο πέρα από τα Ιμαλάια και τον Ινδικό 
Ωκεανό ήταν περιορισμένη, με μία και μόνη ρωμαϊκή αντιπροσωπεία να φτάνει 
στον αυτοκράτορα Χουάν το 166 μ.Χ. Το ενδιαφέρον και η γνώση της Ρώμης για 
την Άπω Ανατολή ήταν φευγαλέα. Το βλέμμα της ήταν σταθερά προσανατολισμένο 
προς την Περσία,99 η οποία δεν ήταν απλώς εχθρός και ανταγωνιστής, αλλά και 
πιθανός στόχος. Ακόμα και την περίοδο που οι Ρωμαίοι εδραίωναν τον έλεγχό τους 
επί της Αιγύπτου, συγγραφείς όπως ο Βιργίλιος και ο Προπέρτιος μιλούσαν με εν-
θουσιασμό για την επέκταση της ρωμαϊκής επιρροής. Σε ένα ποίημα γραμμένο με 
σκοπό να εξυμνήσει τον Αύγουστο και τα επιτεύγματά του, ο Οράτιος δεν έγραψε 
για τη ρωμαϊκή κυριαρχία στη Μεσόγειο, αλλά για την καθυπόταξη του κόσμου 
ολόκληρου – συμπεριλαμβανομένων των Ινδών και των Κινέζων.100 Κάτι τέτοιο 
προϋπέθετε την εισβολή στην Περσία, πράγμα που αποτέλεσε κοινή μέριμνα μιας 
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σειράς από διαδοχικούς ηγεμόνες. Μεγαλεπήβολα σχέδια καταστρώνονταν για 
την επέκταση των συνόρων της αυτοκρατορίας μέχρι το ορεινό πέρασμα που ήταν 
γνωστό ως Πύλες της Κασπίας, στην περσική επικράτεια: η Ρώμη έπρεπε να ελέγ-
χει την καρδιά του κόσμου.101

Και όντως έγιναν προσπάθειες να μετατραπούν σε πραγματικότητα αυτά τα 
όνειρα. Το 113 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Τραϊανός ηγήθηκε αυτοπροσώπως μιας τερά-
στιας εκστρατευτικής δύναμης στην Ανατολή. Περνώντας γρήγορα τον Καύκασο, 
προτού στραφεί προς τον νότο προκειμένου να ακολουθήσει τον ρου του Ευφρά-
τη, κατέκτησε τη Νίσιβη και τις Βάτνες, και έκοψε νομίσματα που διακήρυσσαν 
ότι η Μεσοποταμία είχε «υποταχθεί στην εξουσία του λαού της Ρώμης». Με την 
αντίσταση να φθίνει, ο αυτοκράτορας συνέχισε, χωρίζοντας τις δυνάμεις του στα 
δύο. Οι μεγάλες πόλεις της Περσικής Αυτοκρατορίας κατακτήθηκαν η μία μετά 
την άλλη, με τις Αδήνυστρες, τη Βαβυλώνα, τη Σελεύκεια και την Κτησιφώντα 
να πέφτουν σε ρωμαϊκά χέρια μετά από μια εντυπωσιακή εκστρατεία που διήρκε-
σε λίγους μόνο μήνες. Αμέσως κόπηκαν νομίσματα, με χαραγμένη την αμείλικτη 
επιγραφή «PERSIA CAPTA» – η Περσία καταλήφθηκε.102 Ο Τραϊανός κινήθηκε 
έπειτα προς τη Χάρακα, κοντά στη σημερινή Βασόρα, στο στόμιο του Περσικού 
Κόλπου, φτάνοντας την ώρα που ένα εμπορικό σκάφος άνοιγε πανιά για την Ινδία. 
Ο αυτοκράτορας κοίταξε με μελαγχολία το πλοίο: αν ήταν νέος σαν τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο, αναλογίστηκε, θα είχε φτάσει μέχρι τον Ινδό ποταμό.103

Έχοντας καταστρώσει σχέδια για την ίδρυση νέων επαρχιών στην Ασσυρία και 
στη Βαβυλωνία, η Ρώμη έμοιαζε αποφασισμένη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, όπου 
η επέκταση των συνόρων της θα έφτανε μέχρι την κοιλάδα του Ινδού και τις πύλες 
της Κίνας. Ωστόσο, η επιτυχία του Τραϊανού αποδείχτηκε βραχύβια: μια άγρια 
αντεπίθεση είχε ήδη ξεκινήσει στις πόλεις της Μεσοποταμίας, όταν ο αυτοκράτορας 
υπέστη εγκεφαλικό οίδημα και πέθανε, ενώ εξέγερση ξέσπασε και στην Ιουδαία, 
η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα και απαιτούσε τη λήψη άμεσων μέτρων. Παρ’ όλα 
αυτά, διαδοχικοί ηγεμόνες εξακολούθησαν να είναι σταθερά επικεντρωμένοι στην 
Περσία: εκεί συγκεντρώνονταν οι στρατιωτικές δαπάνες, εκεί βρίσκονταν τα σύνο-
ρα και ό,τι υπήρχε πέρα από αυτά, για τα οποία τόσο πολύ ενδιαφερόταν η Ρώμη.

Σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές επαρχίες της αυτοκρατορίας, οι αυτοκράτορες 
εκστράτευαν τακτικά στην Ασία – όχι πάντα με επιτυχία, ωστόσο. Το 260 μ.Χ., 
λόγου χάρη, ο αυτοκράτορας Βαλεριανός ταπεινώθηκε, όταν αιχμαλωτίστηκε και 
κρατήθηκε «σε καθεστώς αξιοθρήνητης σκλαβιάς»: ο Πέρσης ηγεμόνας τον χρησι-
μοποιούσε ως ανθρώπινο υποπόδιο, καθώς «έσκυβε για να πατήσει ο βασιλιάς και 
να ανέβει στο άλογό του», και εντέλει τον έγδαραν «και το δέρμα του, ξεκολλημένο 
απ’ τη σάρκα του, βάφτηκε με άλικο χρώμα, και τοποθετήθηκε στον ναό των θεών 
των βαρβάρων, για να διαιωνίζεται η ανάμνηση μιας τόσο μοναδικής νίκης και 
το θέαμα να παρουσιάζεται διά παντός στους πρέσβεις μας».104 Τον βαλσάμωσαν 
ούτως ώστε να μπορούν όλοι να δουν την αφροσύνη και την αισχύνη της Ρώμης.
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Η ειρωνεία είναι ότι η ανάπτυξη και η φιλοδοξία της Ρώμης συνέβαλαν στη 
συσπείρωση της Περσίας. Πρώτα απ’ όλα, η τελευταία επωφελήθηκε ιδιαίτερα από 
τις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων μεταξύ ανατολής και δύσης, γεγονός που 
προκάλεσε και την απομάκρυνση του πολιτικού και οικονομικού κέντρου βάρους 
της Περσίας από τον βορρά. Προηγουμένως, η προτεραιότητα ήταν να βρίσκε-
ται κοντά στις στέπες προκειμένου να διευκολύνονται οι διαπραγματεύσεις με τις 
νομαδικές φυλές για ζωντανά και άλογα, καθώς και για να είναι εφικτή η επίβλε-
ψη των διπλωματικών επαφών που επιβάλλονταν για την αποφυγή ανεπιθύμητων 
απαιτήσεων από τους φοβερούς λαούς των στεπών. Γι’ αυτόν τον λόγο, πόλεις σε 
οάσεις όπως η Νίσα και η Δάρας είχαν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και στέγαζαν 
υπέροχα βασιλικά παλάτια.105

Με τα κεντρικά ταμεία να ενισχύονται από φόρους και τέλη διέλευσης που 
προέρχονταν από το αυξανόμενο τοπικό εμπόριο και το εμπόριο μεγάλων απο-
στάσεων, άρχισαν να οικοδομούνται μείζονα έργα υποδομών. Σ’ αυτά συμπερι-
λαμβανόταν η μεταμόρφωση της Κτησιφώντας στην ανατολική όχθη του Τίγρη, 
στην κεντρική Μεσοποταμία, σε νέα πρωτεύουσα, ενώ μεγάλες επενδύσεις έγιναν 
σε λιμάνια όπως η Χαρακηνή στον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να είναι εφικτή 
η διαχείριση του αυξανόμενου όγκου των ναυτικών μετακινήσεων, που δεν είχαν 
όλες προορισμό τη Ρώμη: ένα ακμάζον εμπόριο εφυαλωμένων κεραμικών από την 
Περσία προς την Ινδία και τη Σρι Λάνκα αναπτύχθηκε κατά τον 1ο και 2ο αιώνα.106

Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα του στρατιωτικού ενδιαφέροντος της Ρώμης 
ήταν ότι έδωσε το έναυσμα για μια πολιτική επανάσταση. Αντιμέτωπη με την 
έντονη πίεση από τη γείτονά της, η Περσία βίωσε μια ριζική μεταμόρφωση. Μια 
νέα δυναστεία, οι Σασσανίδες, αναδύθηκε γύρω στα 220 μ.Χ., προσφέροντας ένα 
ρωμαλέο νέο όραμα, ένα όραμα που απαιτούσε την κατάργηση της εξουσίας των 
επαρχιακών κυβερνητών, οι οποίοι είχαν κατ’ ουσίαν ανεξαρτητοποιηθεί, και τη 
συγκέντρωση της εξουσίας στο κέντρο. Μια σειρά διοικητικών μεταρρυθμίσεων 
έφερε την εντατικοποίηση του ελέγχου πάνω σε κάθε σχεδόν πτυχή του κράτους: 
δόθηκε προτεραιότητα στη λογοδοσία, με τους Πέρσες αξιωματούχους να προ-
μηθεύονται σφραγίδες προκειμένου να επικυρώνουν τις αποφάσεις τους, να είναι 
εφικτός ο εντοπισμός της ευθύνης και να διασφαλίζεται η ακριβής καταγραφή των 
πληροφοριών. Έχουν διασωθεί πολλές χιλιάδες σφραγίδες που δείχνουν το εύρος 
αυτής της αναδιοργάνωσης.107

Ρυθμίσεις επιβλήθηκαν σε εμπόρους και αγορές, με μια πηγή να καταγράφει 
πώς παραχωρήθηκαν συγκεκριμένοι χώροι στα παζάρια σε παραγωγούς και έμπο-
ρους – πολλοί εκ των οποίων ήταν οργανωμένοι σε συντεχνίες. Έτσι, έγινε πιο εύ-
κολο να ελέγχουν οι επιθεωρητές την τήρηση της ποιότητας και της ποσότητας και 
πάνω απ’ όλα να συλλέγονται αποτελεσματικά οι φόροι.108 Η εστίαση στο αστικό 
περιβάλλον, όπου διενεργούνταν οι περισσότερες εμπορικές συναλλαγές, επεκτά-
θηκε στη βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης, τα οποία, σε ορισμένες περιπτώ-
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σεις, επεκτάθηκαν για αρκετά χιλιόμετρα προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμοι 
πόροι και να καταστεί εφικτή η μελλοντική αστική ανάπτυξη. Ιδρύθηκαν αναρίθ-
μητες νέες πόλεις: ένα μεταγενέστερο περσικό κείμενο, που βασίζεται σε πηγές της 
εποχής, επιβεβαιώνει μια έκρηξη της αστικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Κεντρι-
κή Ασία, το Ιρανικό Υψίπεδο, τη Μεσοποταμία και την Εγγύς Ανατολή.109 

Αρδευτικά έργα μεγάλης κλίμακας έγιναν επίσης στο Χουζιστάν και στο Ιράκ, 
σε μια συνειδητή προσπάθεια να τονωθεί η γεωργική παραγωγή, πράγμα που λογι-
κά είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές των τροφίμων.110 Τα αρχαιολογικά ευ-
ρήματα δείχνουν ότι τα δέματα επιθεωρούνταν προτού εξαχθούν, ενώ έχουν βρεθεί 
και αντίγραφα συμβολαίων που σφραγίζονταν και αποθηκεύονταν σε αρχειοφυλά-
κια.111 Η επανενσωμάτωση στην Περσία πόλεων και περιοχών που προηγουμένως 
ανήκαν στους Κοσσανούς για σχεδόν δύο αιώνες επέτρεψε επίσης την εντατικοποί-
ηση των εμπορικών συναλλαγών με την Ανατολή.112

Ενώ η Περσία ενισχυόταν, η Ρώμη άρχισε να παραπαίει. Οι Σασσανίδες δεν 
ήταν το μοναδικό πρόβλημα, αφού το 300 μ.Χ. ήδη δέχονταν πιέσεις τα ανατολικά 
σύνορα της αυτοκρατορίας από τη Βόρεια μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, από τον 
Καύκασο μέχρι τη νότια άκρη της Υεμένης. Η αυτοκρατορία είχε χτιστεί μέσω 
της επέκτασης και προστατευόταν από τα καλά εκπαιδευμένα στρατεύματά της. 
Καθώς η εδαφική επέκταση άρχισε να κάμπτεται –η αυτοκρατορία είχε φτάσει στα 
φυσικά σύνορα του Ρήνου και του Δούναβη, όπως και του Ταύρου και του Αντίταυ-
ρου– η Ρώμη υπέκυψε, ως συνήθως, στην ίδια της την επιτυχία: αποτελούσε πλέον 
στόχο για όσους ζούσαν εκτός των συνόρων της.

Για να αντιμετωπιστεί το ανησυχητικό έλλειμμα ανάμεσα στα φορολογικά έσο-
δα και το αυξανόμενο κόστος των αμυντικών δαπανών στα σύνορα, ελήφθησαν απε-
γνωσμένα μέτρα, τα οποία προκάλεσαν αναπόφευκτα κατακραυγή. Ένας σχολιαστής 
παραπονιόταν ότι ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, ο οποίος προσπάθησε να αντιμετω-
πίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα επιθετικά, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα 
απ’ όσα έλυσε και «εξαιτίας της απληστίας και της αγωνίας του, έφερε τα πάνω κάτω 
στον κόσμο».113 Διενεργήθηκε μια πληρέστατη απογραφή των περιουσιακών στοιχεί-
ων της αυτοκρατορίας, η οποία αποτέλεσε το προοίμιο της ολοσχερούς αναδιοργά-
νωσης του φορολογικού συστήματος. Αξιωματούχοι στάλθηκαν σε όλα τα μήκη και 
τα πλάτη της αυτοκρατορίας, με εκτιμητές να εμφανίζονται απροειδοποίητα και να 
μετράνε το τελευταίο αμπελόκλημα και το τελευταίο οπωροφόρο δέντρο με σκοπό 
να αυξηθούν τα έσοδα της αυτοκρατορίας.114 Οι τιμές των βασικών αγαθών, αλλά και 
των εισαγόμενων ειδών πολυτελείας, όπως το σουσάμι, το κύμινο, το χρένο και η κα-
νέλα, καθορίστηκαν με αυτοκρατορικό διάταγμα. Ένα απόσπασμα του διατάγματος, 
που ανακαλύφτηκε πρόσφατα στο Μπόντρουμ (Αλικαρνασσό), δείχνει σε τι άκρα 
έφτασε το κράτος: οι φοροεισπράκτορες της Ρώμης όρισαν ανώτατες τιμές για είκοσι 
έξι ολόκληρα είδη υποδημάτων, από επίχρυσα γυναικεία σανδάλια μέχρι «πορφυρά 
ημίψηλα παπούτσια βαβυλωνιακής τεχνοτροπίας».115 
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Εντέλει, η προσπάθεια αναδιοργάνωσης της αυτοκρατορίας εξουθένωσε τον 
Διοκλητιανό, ο οποίος αποσύρθηκε στα παράλια της Κροατίας, στρέφοντας τον εν-
διαφέρον του σε ζητήματα πολύ πιο ευχάριστα από τις υποθέσεις του κράτους. 
«Θα ήθελα να έρθεις στη Σαλώνα», έγραψε σε έναν από τους πρώην συνεργά-
τες του, «και να δεις τα λάχανα που φύτεψα ο ίδιος»· ήταν τόσο εντυπωσιακά, 
συνέχιζε, που «όποιος τα βλέπει δεν θα υπέκυπτε ποτέ ξανά στον πειρασμό της 
εξουσίας».116 Ενώ ο Αύγουστος προτίμησε να απεικονιστεί ως στρατιώτης σ’ ένα 
περίφημο εντυπωσιακό άγαλμα που βρέθηκε στην Πρώτη Πύλη (Prima Porta) 
στις παρυφές της Ρώμης, ο Διοκλητιανός προτιμούσε την εικόνα του αγρότη. 
Αυτό συνοψίζει τη μεγάλη αλλαγή στις βλέψεις της Ρώμης που είχε συντελεστεί 
μέσα σε 300 χρόνια, από τις σκέψεις για επέκταση προς την Ινδία στις σκέψεις 
για καλλιέργεια λαχανικών εκλεκτής ποιότητας.

Καθώς οι Ρωμαίοι παρακολουθούσαν αμήχανοι τις εξελίξεις, τα σύννεφα της 
καταιγίδας είχαν αρχίσει να μαζεύονται απειλητικά. Τελικά, τη λύση έδωσε ο αυ-
τοκράτορας Κωνσταντίνος. Γιος ενός από τους επιφανείς άνδρες της αυτοκρατο-
ρίας, ο Κωνσταντίνος ήταν φιλόδοξος και προικισμένος και είχε την ικανότητα 
να βρίσκεται στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή. Το όραμά του για το 
τι χρειαζόταν να γίνει ήταν σαφέστατο και άκρως εντυπωσιακό. Η αυτοκρατορία 
χρειαζόταν ισχυρή ηγεσία – αυτό το καταλάβαιναν οι πάντες. Το σχέδιό του όμως 
ήταν πολύ πιο ρηξικέλευθο από την απλή συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια 
του: ήταν η οικοδόμηση μιας καινούργιας πόλης, ενός νέου μαργαριταριού στην 
αρμαθιά που ένωνε τη Μεσόγειο με την Ανατολή. Η τοποθεσία που επέλεξε, εύστο-
χα, ήταν το σημείο όπου η Ευρώπη συναντούσε την Ασία.

Οι φήμες ότι οι ηγεμόνες της Ρώμης σκέφτονταν να μεταφέρουν την έδρα της 
αυτοκρατορικής εξουσίας κυκλοφορούσαν από καιρό. Σύμφωνα με έναν Ρωμαίο 
συγγραφέα, ο Ιούλιος Καίσαρας σκεφτόταν να κάνει πρωτεύουσα είτε την Αλε-
ξάνδρεια είτε το μέρος όπου βρισκόταν η αρχαία Τροία, στη Μικρά Ασία, μιας και 
βρίσκονταν σε καλύτερη θέση για τη διαχείριση των συμφερόντων της Ρώμης.117 
Αυτό συνέβη τελικά στις αρχές του 4ου αιώνα, με την ίδρυση μιας μεγαλοπρεπούς 
πόλης στο σταυροδρόμι Ευρώπης και Ασίας, πράγμα που δηλώνει πού ακριβώς 
εστιαζόταν το ενδιαφέρον της αυτοκρατορίας.

Στη θέση της αρχαίας πόλης του Βυζαντίου, στις ακτές του Βοσπόρου, χτί-
στηκε μια υπέροχη νέα μητρόπολη, η οποία έφτασε, με τον καιρό, όχι μόνο να 
συναγωνίζεται τη Ρώμη, αλλά και να την ξεπεράσει. Οικοδομήθηκαν τεράστια μέ-
γαρα, όπως και ιππόδρομος για αρματοδρομίες. Στο κέντρο της πόλης στήθηκε μια 
τεράστια στήλη, φτιαγμένη από πορφυρίτη, με ένα άγαλμα του αυτοκράτορα στην 
κορυφή της να επιβλέπει την πόλη. Η καινούργια πόλη ονομάστηκε Νέα Ρώμη, αν 
και σύντομα έγινε γνωστή με το όνομα του ιδρυτή της – Κωνσταντινούπολη. Δημι-
ουργήθηκαν θεσμοί αντίστοιχοι με εκείνους που διέθετε η Ρώμη, όπως μια σύγκλη-
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τος, τα μέλη της οποίας δέχονταν τη χλεύη ορισμένων ως νεόπλουτοι – απόγονοι 
χαλκουργών, λουτρονόμων, παρασκευαστών λουκάνικων κ.λπ.118

Η Κωνσταντινούπολη έμελλε να γίνει η μεγαλύτερη και πιο σημαντική πόλη 
της Μεσογείου, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αντίστοιχες πόλεις σε μέγεθος, επιρροή 
και σπουδαιότητα. Μολονότι πολλοί νεότεροι μελετητές απορρίπτουν κατηγορη-
ματικά την ιδέα ότι ο Κωνσταντίνος σκόπευε εξαρχής να μετατρέψει την πόλη σε 
νέα αυτοκρατορική πρωτεύουσα, οι πόροι που δαπανήθηκαν για την οικοδόμησή 
της λένε τη δική τους ιστορία.119 Η Κωνσταντινούπολη βρισκόταν σε πλεονεκτική 
θέση και για άλλες ευαίσθητες διαδρομές, όπως η ναυτιλιακή κίνηση προς και από 
τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ αποτελούσε και κέντρο ενημέρωσης για τις εξελίξεις 
τόσο στην ανατολή όσο και στον βορρά – στα Βαλκάνια και στην Παννονία, όπου 
σοβούσαν προβλήματα. 

Οι ορίζοντες της συντριπτικής πλειονότητας του πληθυσμού στην αρχαιότητα 
ήταν σαφέστατα τοπικοί – με το εμπόριο και τις συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων 
να διεξάγονται σε κοντινές αποστάσεις. Παρ’ όλα αυτά, τα δίκτυα των κοινοτήτων 
συμπλέκονταν και δημιουργούσαν έναν κόσμο περίπλοκο, όπου τα γούστα και οι 
ιδέες διαμορφώνονταν από προϊόντα, καλλιτεχνικές αξίες και επιρροές που έρχο-
νταν από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Πριν από δύο χιλιετίες, οι πλούσιοι και οι ισχυροί της Καρχηδόνας και άλλων 
πόλεων της Μεσογείου φορούσαν χειροποίητα μεταξωτά της Κίνας, ενώ κεραμικά 
φτιαγμένα στη νότια Γαλλία μπορούσαν να βρεθούν στην Αγγλία και στον Περσικό 
Κόλπο. Μπαχαρικά και καρυκεύματα που καλλιεργούνταν στην Ινδία χρησιμο-
ποιούνταν στις κουζίνες της Σιντσιάνγκ, όπως και της Ρώμης. Κτίρια στο βόρειο 
Αφγανιστάν έφεραν επιγραφές στα ελληνικά, ενώ άλογα από την Κεντρική Ασία 
κάλπαζαν περήφανα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Ανατολή.

Μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή ενός χρυσού νομίσματος πριν από δύο χι-
λιάδες χρόνια, φτιαγμένου ενδεχομένως σε ένα επαρχιακό νομισματοκοπείο, να 
χρησιμοποιείται από έναν νεαρό στρατιώτη, ως μέρος της αποζημίωσής του, για 
να αγοράσει αγαθά στο βόρειο σύνορο της Αγγλίας, και να επιστρέφει στη Ρώμη 
στο πουγκί ενός αυτοκρατορικού αξιωματούχου σταλμένου για τη συλλογή φό-
ρων, προτού περάσει στα χέρια ενός εμπόρου καθ’ οδόν προς την Ανατολή, όπου 
θα χρησιμοποιούνταν για να αγοραστούν προϊόντα από εμπόρους που είχαν έλθει 
να πουλήσουν την πραμάτειά τους στη Βαρύγαζα. Εκεί, οι ηγεμόνες του Ινδοκαύ-
κασου θα θαύμαζαν το σχέδιό του, τη μορφή και το μέγεθός του και θα το έδιναν 
προς αντιγραφή σε έναν χαράκτη – που θα καταγόταν ενδεχομένως από τη Ρώμη ή 
την Περσία ή την Ινδία ή την Κίνα ή ίσως να ήταν κάποιος ντόπιος που είχε μάθει 
την τέχνη της χαρακτικής. Ήταν ένας κόσμος διασυνδεδεμένος, πολύπλοκος και 
διψασμένος για ανταλλαγές.

Είναι εύκολο να πλάσουμε το παρελθόν σε σχήμα βολικό και κατανοητό. 
Ωστόσο, ο αρχαίος κόσμος ήταν πολύ πιο εξελιγμένος και διασυνδεδεμένος απ’ 
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ό,τι μας αρέσει, ενίοτε, να πιστεύουμε. Η αντίληψη ότι η Ρώμη γέννησε τη δυτική 
Ευρώπη παραγνωρίζει το γεγονός ότι η ίδια είχε το βλέμμα της στραμμένο σταθε-
ρά στην Ανατολή – και με πολλούς τρόπους δεχόταν τις επιρροές της. Ο κόσμος 
της αρχαιότητας ήταν εν πολλοίς ο προάγγελος του κόσμου που βλέπουμε σήμερα 
– ζωντανός, ανταγωνιστικός, αποτελεσματικός και δραστήριος. Μια ζώνη πόλε-
ων σχημάτιζε μια αλυσίδα από τη μία άκρη της Ασίας ως την άλλη. Η Δύση είχε 
αρχίσει να κοιτάζει προς την Ανατολή και η Ανατολή προς τη Δύση. Μαζί με την 
αυξανόμενη κίνηση που συνέδεε την Ινδία με τον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά 
Θάλασσα, οι αρχαίοι Δρόμοι του Μεταξιού έσφυζαν από ζωή.

Το βλέμμα της Ρώμης έμεινε καρφωμένο στην Ασία από τη στιγμή που από δη-
μοκρατία μεταμορφώθηκε σε αυτοκρατορία. Το ίδιο είχε συμβεί, όπως αποδείχτη-
κε, στην ψυχή της. Κι αυτό διότι ο Κωνσταντίνος, και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 
είχαν ανακαλύψει τον Θεό. Η νέα θρησκεία προερχόταν κι αυτή από την Ανατολή. 
Το περίεργο είναι ότι δεν προερχόταν από την Περσία ή την Ινδία, αλλά από μια 
ασήμαντη επαρχία την οποία, τρεις αιώνες νωρίτερα, κυβερνούσε ο διαβόητος Πό-
ντιος Πιλάτος. Από εκεί ο χριστιανισμός ετοιμαζόταν να διαδοθεί στα πέρατα του 
κόσμου.


