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θόζκνο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθόο, αλ ν Αιέμαλδξνο δελ 

είρε πεζάλεη ηόζν λένο»  

Αλαδεηώληαο ηνλ ηάθν ηνπ Αιέμαλδξνπ  

«Πηζηεύσ όηη ν «αιαβάζηξηλνο ηάθνο» ζην Λαηηληθό Κνηκεηήξην ηεο 
Αιεμάλδξεηαο, ηνλ νπνίν αλαθάιπςαλ νη Ιηαινί αξραηνιόγνη 
Μπξέηζηα θαη Αληξηάλη, πεξηέρεη όηη έρεη απνκείλεη από ηνλ ηάθν ηνπ 
Αιέμαλδξνπ» 

Συνένηευξη ζηην Ελπίδα 
Παζαμιχάλη  

  

Αλ ε δσή ηνπ Αιέμαλδξνπ πεξηβάιιεηαη από αίγιε, αληίζεηα έλα 
πέπιν κπζηεξίνπ θαιύπηεη ηνλ ζάλαηό ηνπ. Η αλαθάιπςε ηνπ ηάθνπ 
ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ζα ήηαλ κηα από ηηο κεγαιύηεξεο 
αξραηνινγηθέο αλαθαιύςεηο όισλ ησλ επνρώλ θαη ππήξμαλ αξθεηνί 
αξραηνιόγνη πνπ ην νλεηξεύηεθαλ θαη πίζηεςαλ όηη ε ζθαπάλε ηνπο 
είρε απνθαιύςεη ηελ ηειεπηαία θαηνηθία ηνπ Μαθεδόλα ζηξαηειάηε. 
Γηα λα απνδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα όηη είραλ θάλεη ιάζνο…  



Σπγγξαθέαο ηεο δηάζεκεο κπζηζηνξεκαηηθήο ηξηινγίαο γηα ηνλ 
Αιέμαλδξν, πνπ ππήξμε δηεζλέο best –seller θαη κεηαθξάζηεθε ζε 
36 γιώζζεο , ν Ιηαιόο κπζηζηνξηνγξάθνο Βαιέξην Μάζηκν 
Μαλθξέληη, ππνγξάθεη κε ηελ άιιε ηνπ ηδηόηεηα, εθείλε ηνπ 
αξραηνιόγνπ, έλα βηβιίν όπνπ πξνζπαζεί λα εμηρληάζεη ην κπζηήξην 
ηνπ ηάθνπ ηνπ. Σην βηβιίν κε ηίηιν «Μέγαο Αιέμαλδξνο, Τν κπζηηθό 
ηνπ ηάθνπ ηνπ», ν δεκνθηιήο Ιηαιόο κπζηζηνξηνγξάθνο, 
δεκνζηνγξάθνο, αξραηνιόγνο θαη ηζηνξηθόο, πνπ 
απηνπξνζδηνξίδεηαη σο «Τνπνγξάθνο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ», 
θαηαγξάθεη ηελ ηζηνξία από ην ζάλαην ηνπ Αιέμαλδξνπ κέρξη ηηο 
πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ ηάθνπ ηνπ από θπλεγνύο ηάθσλ 
θαη αξραηνιόγνπο…  

Ο Βαιέξην Μάζηκν Μαλθξέληη πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιέο 
αλαζθαθέο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 
θαη είλαη θαζεγεηήο Αξραηνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Luigi Bocconi 
ζην Μηιάλν, κηιά ζην Book Bar γηα ηνλ Αιέμαλδξν, γηα ην κπζηήξην 
ηνπ ηάθνπ ηνπ θαη παξνπζηάδεη ηε δηθή ηνπ ζεσξία γηα ην ζεκείν πνπ 
βξίζθεηαη ν ηάθνο ηνπ.  

  

Μεηά από ηξία κπζηζηνξήκαηα πνπ έρεηε γξάςεη γηα ηνλ Αιέμαλδξν, πσο 

απνθαζίζαηε λα γξάςεηε έλα βηβιίν γηα ην κπζηήξην ηνπ ηάθνπ ηνπ;  

Μνπ αξέζεη λα επαλέξρνκαη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαηά πεξηόδνπο. Σελ επνρή 

απηή έρνπλ εθδνζεί αξθεηά βηβιία γύξσ από ην ζέκα ηνπ Σάθνπ ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ 

θαη αηζζάλζεθα όηη έπξεπε λα θαηαζέζσ ηε δηθή κνπ άπνςε. Κάπνηεο από ηηο ζεσξίεο 

πνπ δηάβαζα ήηαλ πξαγκαηηθά αιιόθνηεο θαη έηζη ζεώξεζα θαιό, λα αληρλεύζσ  

νιόθιεξν ην νδνηπνξηθό ηεο έξεπλαο θαη λα παξνπζηάζσ ηε δηθή κνπ νπηηθή γσλία 

γηα ην ζέκα. 

  

Πσο εμεγείηε ηελ απνηπρία ησλ αξραηνιόγσλ λα αλαθαιύςνπλ ηνλ Σάθν ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ;  

Γελ πηζηεύσ όηη πξόθεηηαη γηα απνηπρία ησλ αξραηνιόγσλ. Σν πξόβιεκα 

δεκηνπξγήζεθε δηόηη ε πόιε (ζ.ζ.. Η Αιεμάλδξεηα) ππέθεξε από ηόζεο πνιιέο 

θαηαζηξνθέο, εηζβνιέο, ιεειαζίεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη εμεγέξζεηο ώζηε ζα 

ήηαλ πξαγκαηηθά έλα ζαύκα αλ ν ηάθνο είρε κείλεη άζηθηνο. 

  

Πνηα ζεσξείηε πην αμηόπηζηε πξνζπάζεηα εληνπηζκνύ ηνπ ηάθνπ, από όιεο όζεο 

αλαθέξεηε ζην βηβιίν ζαο;  

Πηζηεύσ όηη ν «αιαβάζηξηλνο ηάθνο» ζην Λαηηληθό Κνηκεηήξην ηεο Αιεμάλδξεηαο 

ηνλ νπνίν αλαθάιπςαλ νη Ιηαινί αξραηνιόγνη  Μπξέηζηα θαη Αληξηάλη  πεξηέρεη όηη 

έρεη απνκείλεη από ηνλ ηάθν ηνπ βαζηιηά. Δίλαη βέβαην όηη πξόθεηηαη γηα Μαθεδνληθό 



ηάθν, από ηνπο πην αξραίνπο ηνπ είδνπο ηνπ θαη δεδνκέλν όηη, ζύκθσλα κε ηνλ 

Λνπθηαλό, νη ηάθνη ησλ Πηνιεκαίσλ ήηαλ «ππξακίδεο θαη καπζσιεία» ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζα κπνξνύζε λα είλαη ν ηάθνο ηνπ Αιέμαλδξνπ. Πηζηεύσ ινηπόλ όηη ν 

αιαβάζηξηλνο ηάθνο είλαη ην κνλαδηθό εύξεκα πνπ έρεη απνκείλεη από εθείλν ην 

ζπνπδαίν κλεκείν. 

  

Αλ θάπνηα ζηηγκή ν ηάθνο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ αλαθαιππηόηαλ πηζηεύεηε 

όηη ζα άιιαδε ε εηθόλα πνπ έρεη ε αλζξσπόηεηα γη απηόλ;  

Δηιηθξηλά δελ ην πηζηεύσ. Όηαλ πξηλ από δεθαεθηά ρξόληα, ν θαζεγεηήο Αλδξόληθνο 

αλαθάιπςε ηνλ ηάθν ηνπ βαζηιηά Φηιίππνπ ζηε Βεξγίλα, άζηθην, κε ηόζα πνιιά 

ππέξνρα θαη πνιύηηκα έξγα ηέρλεο, θαλέλα από όια ηα επξήκαηα, δελ άιιαμε ηελ 

άπνςε πνπ είρακε γηα ηνλ παηέξα ηνπ Αιεμάλδξνπ. 

  

«O Αιέμαλδξνο ζπκβνιίδεη  

ηελ αλαδήηεζε ηεο αζαλαζίαο» 

Ση ζπκβνιίδεη ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ Αιέμαλδξνπ γηα ηνλ ζύγρξνλν Δπξσπαίν 

θαηά ηε γλώκε ζαο;  

πκβνιίδεη ηελ αλαδήηεζε ηεο αζαλαζίαο, ηελ αλεζπρία κπξνζηά ζην άπεηξν θαη ηελ 

ηδέα όηη δελ ππάξρεη ζηόρνο πνπ λα κελ  κπνξεί λα επηηεπρζεί. 



  

Ση ζαο ιέλε γηα ηνλ Αιέμαλδξν νη θνηηεηέο ζαο ζην Παλεπηζηήκην;  

Η πξνζσπηθόηεηά ηνπ ηνπο ζπλαξπάδεη θαη θεξαπλνβνινύληαη από δένο όηαλ ηνπο 

ιέσ: Ήηαλ πεξίπνπ ζηε δηθή ζαο ειηθία, όηαλ κεηά ηε κάρε ζηελ Ιζζό είρε γίλεη 

νπζηαζηηθά ν πην ηζρπξόο άλζξσπνο ζηνλ θόζκν!… 

  

Ο Αιέμαλδξνο ππήξμε, δεκηνύξγεκα ηεο επνρήο ηνπ; Μία πξνζσπηθόηεηα 

ηέηνηνπ βειελεθνύο ζα κπνξνύζε λα ππάξμεη ζήκεξα;  

Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη κεγάιν κέξνο ηεο Ιζηνξίαο γελληέηαη κέζα από ρανηηθέο 

ζπληζηώζεο θαη πνιιά θαηλόκελα  πξνθύπηνπλ θαηά ηύρε. Γηα παξάδεηγκα νη Ρσκαίνη 

δελ κπνξνύζαλ λα απαληήζνπλ ζην εμήο εξώηεκα: Αθνύ νη ίδηνη είραλ ληθήζεη ηνπο 

Μαθεδόλεο νη νπνίνη  Μαθεδόλεο είραλ ληθήζεη ηνπο Πέξζεο, ηόηε ηη έθηαηγε πνπ νη 

Ρσκαίνη δελ κπνξνύζαλ λα ληθήζνπλ ηνπο Πέξζεο; …. 

  

Πηζηεύεηε όηη ν θόζκνο ζα ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθόο αλ ν Αιέμαλδξνο δελ είρε 

πεζάλεη ηόζν λένο;  

Αζθαιώο θαη ην πηζηεύσ. Όκσο απηό απνηειεί έλα είδνο εηθαζίαο πνπ δελ πξέπεη λα 

θάλνπκε. Ωο ηζηνξηθνί, νθείινπκε λα εξεπλνύκε κόλν ηα γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη όρη εθείλα πνπ δελ έγηλαλ. 

  

«Ο όξνο “ηζηνξηθή κπζνπιαζία” είλαη ιάζνο. 

ηελ ηζηνξία αλήθνπλ αθόκε θη εθείλα 

πνπ έγηλαλ πξηλ από πέληε ιεπηά!» 

  

Έρεηε θαζηεξσζεί σο ζπγγξαθέαο ηζηνξηθώλ κπζηζηνξεκάησλ. Ση είλαη εθείλν 

πνπ ζαο γνεηεύεη ζην ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα;  

Απηό δελ είλαη απόιπηα ζσζηό. Σα κηζά πεξίπνπ από ηα βηβιία κνπ δηαδξακαηίδνληαη 

ζην παξόλ ή ζην πνιύ θνληηλό παξειζόλ. Δπίζεο έρσ εθδώζεη βηβιία κε δηεγήκαηα 

πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε δηάθνξεο επνρέο. Δπίζεο πηζηεύσ όηη ν όξνο ηζηνξηθή 

κπζνπιαζία (historical fiction) είλαη ιάζνο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αδύλαην λα 

γξάςνπκε θάηη πνπ δελ είλαη ηζηνξηθό, αθνύ όια αλήθνπλ ζηελ ηζηνξία, αθόκε θαη αλ 

πξόθεηηαη γηα πξάγκαηα πνπ έρνπκε θάλεη πξηλ από πέληε ιεπηά! Από ηελ άιιε 

πιεπξά απηό πνπ ζπλήζσο απνθαινύκε ηζηνξηθή κπζνπιαζία δελ είλαη θαζόινπ 

ηζηνξηθή. Δίλαη έλαο ηδηαίηεξνο ηξόπνο ινγνηερληθήο έθθξαζεο, δηόηη ν ζπγγξαθέαο 



κηιά ζαλ λα ήηαλ ν κνλαδηθόο επηδώλ απηόπηεο κάξηπξαο θαη θάηνρνο ηεο απόιπηεο 

αιήζεηαο γηα όζα αθεγείηαη. 

  

Πνην ζα είλαη ην ζέκα ηνπ επόκελνπ βηβιίνπ ζαο; 

Σν επόκελν βηβιίν κνπ αλαθέξεηαη ζε γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ αλάκεζα ζην 1914 

θαη ζην 1949 ζε κία κηθξή, ζρεδόλ αζήκαληε πόιε. Μηα απίζηεπηε ηζηνξία. 

  

Δίζηε ηζηνξηθόο, αξραηνιόγνο θαη δεκνζηνγξάθνο. Ση είλαη εθείλν πνπ ζαο σζεί 

λα γξάθεηε κπζηζηνξήκαηα;  

Η δπλαηόηεηα πνπ κνπ δίλνπλ λα δήζσ θάζε είδνπο δσή, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ 

θόζκνπ, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη θαηάζηαζε θαη λα βηώζσ ζπλαηζζήκαηα  πνπ δελ 

ζα γλώξηδα πνηέ ζηελ πξαγκαηηθή δσή κνπ. 

  

info@bookbar.gr 

  

INFO  

Σν βηβιίν «Μέγαο Αιέμαλδξνο, ην κπζηηθό ηνπ ηάθνπ ηνπ» ηνπ 

Βαιέξην Μάζηκν Μαλθξέληη, ζε κεηάθξαζε Άκππο Ρατθνπ, θπθινθνξεί από ηηο 

EΚΓΟΔΙ ΦΤΥΟΓΙΟ  

  

mailto:info@bookbar.gr

