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Η πόλη της Αμφίπολης αναμφίβολα ήταν το επίκεντρο του κόσμου τους 

μήνες που προηγήθηκαν λόγω των σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων 

που ήρθαν στο φως ύστερα από τόσα χρόνια και που ακόμη δεν έχουν 

αποκαλύψει πλήρως τα μυστικά τους. Επόμενο λοιπόν ήταν ότι αργά ή 

γρήγορα θα έμπαινε το μικρόβιο σε κάποιο συγγραφέα να ασχοληθεί από τη 

δική του σκοπιά με αυτή τη πόλη, που λίγο ως πολύ, όλοι τη γνωρίσαμε. 

Ο Θάνος Κονδύλης είναι από τις πιο αξιοπρεπείς λογοτεχνικές μορφές της 

λογοτεχνίας με πληθώρα έργων στο ενεργητικό του και μια λογοτεχνική 

πένα που κινείται άνετα μεταξύ εντελώς διαφορετικών θεμάτων, με 

αντίστοιχη όμως επιτυχία. Κάτι που αποδεικνύει πως ένας άξιος 

συγγραφέας δεν δέχεται τις ''ταμπέλες'' ενός συγκεκριμένου λογοτεχνικού 

είδους αλλά πειραματίζεται δημιουργώντας ιστορίες που τραβούν το 

ενδιαφέρον εκάστοτε αναγνώστη. 

Στο συγκεκριμένο βιβλίο η ιστορία μας μεταφέρει στην Αμφίπολη του 

432π.Χ όπου ο Αλέξανδρος ο Αθηναίος, ανώτατος δικαστικός μεταβαίνει 

στην Αμφίπολη για να ελέγξει τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος 

της νέας αποικίας των Αθηναίων, καταλήγει όμως να μπλεχτεί σε μια 

υπόθεση ομαδικής δολοφονίας που μοιάζει πολύ πιο περίπλοκη απ'όσο 

φαίνεται. 

Ο συνδυασμός ιστορικών γνώσεων για μια τόσο μακρινή σε μας εποχή και 

μιας αστυνομικής πλοκής είναι, στο άκουσμα και μόνο, μεγάλο ρίσκο. 

Αφ'ενός χρειάζεται μεγάλη και συστηματική έρευνα από τον συγγραφέα 

όσον αφορά το χρονολογικό και ιστορικό πλαίσιο για την αποφυγή 

ανακριβειών για μια εποχή που από μόνη της είχε πολλά να πει, αφ'ετέρου 

το να καταφέρεις να το συνδυάσεις με ένα αστυνομικό μυστήριο και με την 

αποκάλυψη ενός δολοφόνου που ξεγλιστρά σα χέλι μέσα από τις σελίδες-

εκεί που θεωρείς ότι κατάλαβες τι έχει συμβεί, εκεί πάλι χάνεσαι-θέλει 

μεγάλη μαεστρία. Αν το καταφέρει ο συγγραφέας, μάλλον αξίζει να του 
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δώσεις την ευκαιρία και να διαβάσεις το έργο του. Ο κύριος Κονδύλης τα 

κατάφερε και με το παραπάνω. 

Το βιβλίο έχει πραγματικά τεράστια παραστατικότητα στην αλληλουχία των 

σκηνών και στους αληθοφανείς διαλόγους που αισθάνεσαι σα να έχεις 

νοερά μεταφερθεί σε εκείνη την εποχή και να παρακολουθείς τους ήρωες να 

σου λέει ο καθένας τη δική του πλευρά της ιστορίας, παλέυοντας να 

αποδείξει ότι αυτή η εκδοχή είναι η σωστή. Νομίζω πως αναμφίβολα ο 

συγγραφέας έχει ένα μοναδικό ταλέντο που ελάχιστοι κατέχουν κι εύχομαι 

να μας προσφέρει κι άλλα τέτοια δείγματα στο μέλλον. 

Όσοι αγαπάτε την ελληνική ιστορία αλλά έχετε και το αστυνομικό δαιμόνιο 

μέσα σας, μη προσπεράσετε αυτό το βιβλίο, κάτι έχει να σας πει. 

 

Καλή ανάγνωση 
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