Κεφάλαιο 1

Ε

κείνο το όμορφο ανοιξιάτικο δειλινό του 334
π.Χ., στην Πέλλα* της Μακεδονίας, την πρωτεύουσα του κράτους του βασιλιά Αλέξαν-

δρου**, φίλοι και σύμμαχοί του από όλη την Ελλάδα διασκέδαζαν στη μεγάλη αίθουσα του ανακτόρου
του. Έπιναν, έτρωγαν και γελούσαν, ενώ οι μουσικοί
* Η αρχαία Πέλλα ιδρύθηκε γύρω στο 400 π.Χ. από τον βασιλιά της Μακεδονίας Αρχέλαο Α‘ (413-399 π.Χ.). Ήταν η νέα
πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας και
αντικατέστησε την παλαιά πρωτεύουσα, που λεγόταν Αιγές
(σημ. Βεργίνα, περίπου 13 χλμ. από τη Βέροια).
** Ο Μέγας Αλέξανδρος (Αλέξανδρος Γ‘, 356-323 π.Χ.) ήταν
βασιλιάς της Μακεδονίας. Γεννήθηκε στην Πέλλα και γονείς
του ήταν ο βασιλιάς Φίλιππος Β‘ της Μακεδονίας και η τέταρτη σύζυγός του, η πριγκίπισσα Ολυμπιάδα της Ηπείρου.
Ο Αλέξανδρος έγινε βασιλιάς μετά τη δολοφονία του πατέρα
του στις Αιγές το 336 π.Χ. Ήταν χαρισματικός βασιλιάς και
στρατιωτική ιδιοφυΐα.
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έπαιζαν χαρούμενα τραγούδια και οι χορεύτριες χόρευαν ξέφρενους χορούς. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος
είχε πείσει όλους τους Έλληνες και τον είχαν αναγνωρίσει αρχηγό τους. Ήταν μόλις στα είκοσι δύο του
και είχε πλέον ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για τη
μεγάλη εκστρατεία του κατά των Περσών, έργο που
είχε αρχίσει να οργανώνει από χρόνια ο πατέρας του,
ο βασιλιάς Φίλιππος*.
Αυτή η εκστρατεία ήταν το μεγάλο όνειρο όλων
των Ελλήνων. Πριν από σχεδόν εκατόν πενήντα χρόνια, οι Πέρσες είχαν εισβάλει στην Ελλάδα και σχεδόν
την είχαν καταστρέψει απ’ άκρη σ’ άκρη**. Ο Αλέξαν-

* Ο Φίλιππος (Φίλιππος Β‘, 382-336 π.Χ.) γεννήθηκε στην Πέλλα και ήταν ο τρίτος γιος του βασιλιά Αμύντα Γ‘. Στα νιάτα
του ήταν επί σειρά ετών ολυμπιονίκης (356 π.Χ., 352 π.Χ., 348
π.Χ.). Κατέκτησε όλη την Ελλάδα, με σκοπό να ενώσει τους
Έλληνες και να ξεκινήσει μια εκστρατεία κατά των Περσών.
Δεν πρόλαβε, γιατί το 336 π.Χ. δολοφονήθηκε στις Αιγές.
** Οι Πέρσες εμφανίστηκαν στην Ασία γύρω στο 1500 π.Χ.
Ανέπτυξαν σπουδαίο πολιτισμό και προοδευτικά κατέκτησαν
σχεδόν όλη την Ασία. Επίσης επιτέθηκαν στην Ελλάδα, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές, αλλά δεν κατάφεραν να την
υποτάξουν και αποχώρησαν, αφού υπέστησαν δύο σημαντικές ήττες, την πρώτη φορά στον Μαραθώνα (490 π.Χ.) και τη
δεύτερη στη Σαλαμίνα (480 π.Χ.). Η περσική αυτοκρατορία
διαλύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο, με την εκστρατεία που
ξεκίνησε το 334 π.Χ.
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δρος, όταν έγινε βασιλιάς, ορκίστηκε σε θεούς και
ανθρώπους ότι μια μέρα θα διέλυε την αυτοκρατορία
που είχε φερθεί τόσο βάναυσα στους Έλληνες και
τους είχε προξενήσει τόσα κακά.
Έτσι, για να ευχαριστήσει τους Έλληνες, οργάνωσε ένα μεγάλο συμπόσιο, με καλεσμένους από όλη
την Ελλάδα. Οι πιο καλοί και κοντινοί του φίλοι, καθώς και οι στρατηγοί του, κάθονταν ολόγυρά του σε
όμορφα ανάκλιντρα. Επίσης, υπήρχαν τραπέζια με
πολλούς καλεσμένους και στο υπερώο. Ήταν πάνω
από διακόσια άτομα, άντρες και γυναίκες, αλλά και
νεαρά αγόρια και κορίτσια, όλοι αριστοκράτες από
τους καλύτερους οίκους της Ελλάδας. Είχαν έρθει να
αποχαιρετήσουν τον βασιλιά Αλέξανδρο και να του
ευχηθούν καλή επιτυχία στο μεγάλο του εγχείρημα.
Σε ένα δωμάτιο δίπλα στην αίθουσα του συμποσίου βρίσκονταν και δύο νεαροί φίλοι, ο Κάσσανδρος***, που ήταν γιος του Αντίπατρου****, του

*** Ο Κάσσανδρος (350-297 π.Χ.) ήταν γιος του στρατηγού
Αντίπατρου της Μακεδονίας και φίλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετά τον θάνατο του τελευταίου στην Ασία, στη Μακεδονία κυβέρνησε ο Αντίπατρος και ακολούθως ο Κάσσανδρος.
**** Ο Αντίπατρος (397-319 π.Χ.) ήταν στρατηγός και διπλωμάτης του βασιλιά Φίλιππου Β‘ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Λένε ότι ο Φίλιππος του είχε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη και συ-
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τοποτηρητή του θρόνου κατά την απουσία του Αλέξανδρου, και ο Φρίξος, ο γιος του στρατηγού Κρατερού*. Από μικροί είχαν μεγαλώσει μαζί στην Πέλλα
και ήταν κάτι παραπάνω από φίλοι. Ήταν λίγο πάνω
από τα δώδεκά τους και πιο πολύ από όλα τα παιχνίδια τούς άρεσε η εξάσκηση στην ξιφασκία.
Την ώρα που ο κόσμος γλεντούσε, οι δυο τους
ασκούνταν με ένταση με τα ξύλινα ξίφη τους. Σαν
κουράστηκαν, όμως, σταμάτησαν και ήπιαν νερό
από δύο κούπες που βρίσκονταν στο διπλανό τραπέζι. Έβαλαν τα ξίφη τους στη ζώνη τους και ο Φρίξος
είπε:
―Ας πλυθούμε πρώτα και μετά πάμε κατευθείαν
στο γλέντι. Οι δικοί μας θα μας ζητούν.
―Βαριέμαι, είπε ο άλλος και αποτελείωσε το νερό
του.
Άφησε την κούπα του και συνέχισε:
νήθιζε να λέει γι’ αυτόν: «Εκοιμήθην ησύχως επειδή Αντίπας
(ενν. Αντίπατρος) ηγρύπνει». Όταν το 336 π.Χ. δολοφονήθηκε
ο Φίλιππος, ο Αντίπατρος στήριξε τον Μέγα Αλέξανδρο και
αυτός τον έχρισε τοποτηρητή του θρόνου του βασιλείου της
Μακεδονίας πριν φύγει για την εκστρατεία του στην Ασία.
* Ο Κρατερός γεννήθηκε το 370 π.Χ. από αριστοκράτες γονείς της Ορεστιάδας της Θράκης και ήταν φίλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στρατηγός του. Τον ακολούθησε στην
εκστρατεία του στην Ασία και τον υποστήριζε σε κάθε δύσκολη στιγμή. Πέθανε στη Μικρά Ασία το 321 π.Χ.
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―Απόψε θέλω, για πρώτη φορά, να δοκιμάσω λίγο
κρασί. Και σου λέω ότι ξέρω πού είναι το καλό κρασί.
―Ξέρεις; Δηλαδή;
Ο Φρίξος τον κοίταξε και είδε ένα περίεργο χαμόγελο στα χείλη του φίλου του. Ο Κάσσανδρος του
είπε ψιθυριστά:
―Στο κελάρι, σε ένα απομακρυσμένο δωμάτιο,
φυλάσσεται το κρασί που πίνει ο βασιλιάς. Εκεί υπάρχουν πολλά άδεια βαρέλια. Μια μέρα παρακολούθησα τον οινοχόο Πελοπίδα, που…
―Εκείνον τον χοντρό με τα μεγάλα αυτιά λες; ρώτησε γελώντας ο Φρίξος.
―Ακριβώς. Πήγαινε λοιπόν με δύο υπηρέτες να
γεμίσουν έναν μεγάλο αμφορέα για τον βασιλιά. Κρύφτηκα πίσω από ένα μεγάλο βαρέλι και είδα από ποιο
πήραν κρασί εκείνοι. Ο Πελοπίδας το δοκίμασε μπροστά στους δούλους και χαμογέλασε ικανοποιημένος.
Οι δύο φίλοι συνέχισαν να συνομιλούν περπατώντας.
―Μα και να ήθελα να συμφωνήσω, πώς θα μπούμε
εκεί μέσα; Θα υπάρχουν φρουροί…
―Δεν υπάρχει κανείς, Φρίξο. Μόνο ο οινοχόος έχει
τα κλειδιά του συγκεκριμένου χώρου. Όμως, απόψε,
που πηγαινοέρχεται συνέχεια για να παίρνει κρασί
για το τραπέζι του βασιλιά, σιγά μην κλειδώνει.
―Λες;
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―Βέβαια. Μα θα ήταν χάσιμο χρόνου, μιας και το
τραπέζι του Αλέξανδρου πρέπει να έχει πάντα φρέσκο κρασί. Τώρα που όλοι οι υπηρέτες τρέχουν, θα
ανακατευτούμε κι εμείς ανάμεσά τους και θα γλιστρήσουμε εύκολα εκεί κάτω. Ποιος θα μας δώσει
σημασία; Κανείς.
―Τότε, Κάσσανδρε, υπάρχει θέμα ασφάλειας στο
παλάτι και θα πρέπει να ενημερώσουμε τον πατέρα
σου, τον Αντίπατρο. Θα είναι ο τοποτηρητής του θρόνου όσο ο βασιλιάς θα λείπει στην Ασία. Μαζί με τον
Αλέξανδρο θα φύγει και ο πατέρας μου, ο στρατηγός
Κρατερός. Εσείς, λοιπόν, που θα μείνετε πίσω αρχηγοί του βασιλείου μας, θα πρέπει να προσέξετε αυτά
τα ζητήματα.
―Μη φοβάσαι και τα έχω όλα κατά νου. Αλλά να,
κοίτα, φτάσαμε.
Τα δύο παιδιά είχαν ανεβεί στο υπερώο, πάνω από
την αίθουσα του συμποσίου, έναν μακρόστενο και
ορθογώνιο χώρο. Ολόγυρα υπήρχαν όμορφες μαρμάρινες κολόνες. Εκεί είδαν δεκάδες τραπέζια όπου
κάθονταν καλεσμένοι, αλλού πέντε μαζί, αλλού οκτώ
και αλλού δέκα. Αυτοί ήταν οι δεύτερης κατηγορίας
καλεσμένοι, που παρακολουθούσαν από ψηλά τη
γιορτή.
Τα παιδιά παρατηρούσαν, με απορία αλλά και θαυμασμό, δεκάδες υπηρέτες που προσπαθούσαν να εξυ-
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πηρετήσουν όλον εκείνον τον κόσμο. Από κάτω, από
τη μεγάλη αίθουσα, ακούγονταν τα μουσικά όργανα
και οι χορευτές χόρευαν. Το κρασί έρεε άφθονο, το
φαγητό σερβιριζόταν σε απίστευτες ποσότητες και οι
δύο φίλοι σχολίαζαν καθετί που έβλεπαν και χαμογελούσαν.
―Να και οι γονείς μας, ο Αντίπατρος και ο στρατηγός Κρατερός, είπε ο Κάσσανδρος.
―Κοίτα, δίπλα στον βασιλιά μας. Πίσω του στέκεται ο οινοχόος και του βάζει κρασί, αφού πρώτα το
δοκιμάσει.
―Αριστερά και δεξιά από τον Αλέξανδρο είναι οι
καλοί του φίλοι.
―Όλοι είναι στρατηγοί, είπε ο Φρίξος.
―Επίσης, ήταν συμμαθητές του βασιλιά. Εκπαιδεύονταν από τον περίφημο δάσκαλο και φιλόσοφο
Αριστοτέλη*. Μόλις πέρυσι αυτός πήγε στην Αθήνα
* Ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) ήταν από τους διασημότερους
φιλόσοφους και επιστήμονες της αρχαιότητας. Γεννήθηκε
στην πόλη Στάγειρα της Χαλκιδικής και στα δεκαεπτά του
σπούδαζε στη φιλοσοφική σχολή του Πλάτωνα. Το 342 π.Χ.
διορίστηκε από τον Φίλιππο Β‘ της Μακεδονίας δάσκαλος του
γιου του, Αλέξανδρου, στην Πέλλα. Μετά την ενθρόνιση του
τελευταίου επέστρεψε στην Αθήνα, όπου το 335 π.Χ. ίδρυσε
τη δική του φιλοσοφική σχολή, το Γυμνάσιο (ή Λύκειο), στην
περιοχή του Ιλισού ποταμού (σημ. περιοχή του Βυζαντινού
Μουσείου της Αθήνας). Μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου, οι

9

και άνοιξε εκεί μια μεγάλη φιλοσοφική σχολή, για να
διαδώσει τις ιδέες του.
―Λένε ότι είναι ο μεγαλύτερος σοφός που έχει
βγάλει ποτέ η Ελλάδα, είπε ο Φρίξος.
―Τους περισσότερους από εκείνους εκεί κάτω
τους έχω δει πολλές φορές στο παλάτι. Είναι ο Ηφαιστίωνας, ο καλύτερος φίλος του Αλέξανδρου, ο Λεον
νάτος, ο Μαρσύας, ο Νικάνωρ…
―Όλοι αυτοί είναι από εδώ, από την Πέλλα, τον
διέκοψε ο Φρίξος.
―Ναι. Πιο δίπλα είναι ο Πτολεμαίος, ο Νέαρχος, ο
ναύαρχος του στόλου μας…
―Αυτός, από ό,τι ξέρω, είναι Κρητικός, αλλά γεννήθηκε στην Αμφίπολη της Μακεδονίας.
―Πιο δίπλα βλέπω τον Ερίγυο και τον Λαομέδοντα, που κατάγονται από το νησί της Λέσβου. Και
δίπλα τους τα αδέλφια Αμύντα και Πευκέστα, είπε ο
Κάσσανδρος.
―Για δες εκείνον που μόλις σηκώθηκε και κουτσαίνει. Ποιος είναι; ρώτησε ο άλλος.
―Δεν τον ξέρεις; Είναι ο Άρπαλος του Μαχάτα*,
εχθροί των Μακεδόνων στην Αθήνα κίνησαν δίκη εναντίον του
Αριστοτέλη για ασέβεια. Ο φιλόσοφος κατέφυγε με την οικογένειά του στη Χαλκίδα, όπου και απεβίωσε το 322 π.Χ.
* Ο Άρπαλος ήταν αριστοκράτης και παιδικός φίλος του
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λόγω αναπηρίας, δεν μπορούσε να
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ο θησαυροφύλακας του βασιλιά μας. Αν θέλεις να ξέρεις, όλη η εκστρατεία κατά των Περσών εξαρτάται
από αυτόν. Αν δεν δώσει γραπτή εντολή, ούτε χάλκινο νόμισμα δε βγαίνει από το θησαυροφυλάκιο. Από
οικονομική άποψη, ο Άρπαλος έχει οργανώσει τα πάντα: πληρωμές, ανεφοδιασμούς, αγορές, τρόφιμα.
Αν το θησαυροφυλάκιο είναι άδειο, τότε…
―…τίποτα δε θα κουνηθεί από τον στρατό μας,
συμπλήρωσε ο Φρίξος.
Εκείνη τη στιγμή παρατήρησε τον φίλο του, που
είχε καρφώσει τα μάτια του πάνω σε κάποιον. Τον
σκούντησε και ο Κάσσανδρος τον κοίταξε στα γρήγορα.
―Πού ταξιδεύει το μυαλό σου, Κάσσανδρε;
―Σ’ εκείνον τον τύπο εκεί κάτω. Βλέπεις; Απέναντί
μας. Έχει μούσι και μια χαρακιά στο δεξί μάγουλο. Ο
ψηλός ντε…
―Αυτός με τον πράσινο χιτώνα, που τώρα βάζει
κρασί για να πιει; ρώτησε ο Φρίξος.
στρατευτεί. Ο βασιλιάς τον έκανε θησαυροφύλακά του. Ήταν
φιλοχρήματος και επιρρεπής στις ηδονές. Το 324 π.Χ., έναν
χρόνο πριν από τον θάνατο του Αλέξανδρου, έκλεψε από το
ταμείο της Μακεδονίας το τεράστιο ποσό των 5.000 χρυσών
ταλάντων και κατευθύνθηκε με δικό του μισθοφορικό στρατό
στη νότια Ελλάδα. Τελικά κατέφυγε στην Κρήτη, όπου δολοφονήθηκε από φίλους του.
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―Ναι. Κοίτα τον… Περίεργο πράγμα… Πίνει και
–τώρα, τώρα!– κοιτάζει εδώ ψηλά. Το έχει κάνει ήδη
τρεις φορές.
―Κάποια γυναίκα θα κοιτάζει. Μη δίνεις σημασία.
―Για δες… Μόλις έγνεψε θετικά σε κάποιον, είπε
ο Κάσσανδρος και γύρισε προς το σημείο όπου είχε
κοιτάξει ο άλλος από κάτω.
―Ξέχνα τα αυτά και πάμε να πλυθούμε. Πρέπει να
κατεβούμε και στους γονείς μας. Θα μας ψάχνουν
και…
Ο Κάσσανδρος του έκανε νόημα να σωπάσει. Παρακολουθούσε εκείνον τον άντρα από την αίθουσα
του συμποσίου, που σηκώθηκε, πήρε το σπαθί του
και έφυγε σχεδόν βιαστικά. Τότε είδε από το βάθος
του υπερώου έναν άλλο άντρα με γαλάζια φορεσιά.
Δεν πρόλαβε να δει το πρόσωπό του, γιατί αυτός
έφυγε επίσης βιαστικά και κατέβηκε από μια σκάλα
που υπήρχε κοντά του.
―Τον είδες εκείνον εκεί κάτω με την καράφλα;
―Στο τελευταίο τραπέζι; ρώτησε ο Φρίξος.
―Ναι. Έφυγε μαζί με τον άλλο από κάτω.
―Ε και; Να, δες… Κι άλλοι φεύγουν, ενώ άλλοι
τώρα έρχονται στο γλέντι. Μη μου πεις ότι υποψιάζεσαι πάλι κάποια συνωμοσία; Αυτό έγινε και πέρυσι
και το είπες στον πατέρα σου. Έμπλεξες κι εμένα και
τελικά αποδείχτηκε ότι ο υπηρέτης που συλλάβαμε
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