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Ο κ. Καργάκος είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, 
ένας άνθρωπος με ήθος, παιδεία, γνώσεις και αγάπη 

για την ιστορία και τους νέους. Συνομιλώντας μαζί 
του πάντα υπάρχει κάτι νέο να μάθεις και το οποίο 

θα σε βοηθήσει να ανοίξεις τους ορίζοντές σου.

Στο τελευταίο βιβλίο σας «Ολυμπιάδα. Ο βίος 
και η πολιτεία της μητέρας του Μ. Αλεξάνδρου» 
αναφέρεστε σε μια γυναίκα που γέννησε μια μεγάλη 
μορφή της Ελληνικής  Ιστορίας και όπως λέτε και 
εσείς πίσω από κάθε δυνατό άντρα κρύβεται μια 
δυνατή γυναίκα. Θα θέλατε να περάσετε και κάποια 
άλλα μηνύματα;

Η φράση έχει μια διαχρονικότητα που επιβεβαιώνεται 
ιστορικά. Οι νεώτεροι καιροί εκπέμπουν καινούρια 
μηνύματα. π.χ. πίσω από μια σπουδαία γυναίκα 
μπορεί να βρίσκεται (όχι να κρύβεται) ένας σπουδαίος 
άντρας.

Η σημερινή Ελληνίδα μάνα ποιά στοιχεία πιστεύετε 
ότι έχει από την Ολυμπιάδα;

Πάρα πολλά. Και σκληρότητα και δυναμικότητα αλλά 
και απέραντη τρυφερότητα για τα παιδιά της. Καμιά 
γυναίκα στην Ευρώπη δε νοιάζεται τόσο πολύ για τα 
παιδιά της

Ο αρχαιολογικός χώρος της Αμφίπολης, έχετε 
αναφέρει, ότι αφορά στον τάφο του Μ. Αλεξάνδρου. 
Βλέπετε να συνεχίζονται οι εργασίες και να 
καταφέρουμε να λύσουμε το μυστήριο αυτό;

Ο απέραντος αρχαιολογικός χώρος της Αμφιπόλεως 
έχει πολλά στόματα. Πολλά έχουν μιλήσει. Κάποιοι 
κάποια τα έχουν κλείσει. Αλλά κανένα φίμωτρο 

δεν μπορεί να φιμώσει τη φωνή των μνημείων. Η 
Αμφίπολη μας επιφυλάσσει κι άλλες συγκλονιστικές 
εκπλήξεις. Ο Αριστόνους, ο υπεύθυνος για την ταφή 
του Αλέξανδρου, δε νομίζω ότι έφθασε εκεί με άδεια 
τα χέρια. Η τραγωδία «Ρήσος» όπως την αναλύω 
στο βιβλίο μου, λέει πολλά άλλα, για τον φόβο του 
Κάσσανδρου, υπαινικτικά. Όποιος διαβάσει το βιβλίο 
πολλά θα εννοήσει.

Από τα 99 βιβλία που έχετε γράψει τα περισσότερα 
αναφέρονται στην αγάπη σας για τους νέους και την 
συμπεριφορά τους. Υπάρχει πρόσφορο έδαφος και 
χρόνος να τα διαβάσουν ώστε να τους βοηθήσουν 
γενικότερα αλλά και ειδικότερα στην σημερινή 
κρίση;

Όπως δείχνουν τα στοιχεία των παρελθόντων 
χρόνων πολλά βιβλία μου (όπως  η «Γενική Ιστορία», 
«Μαθήματα Εκθέσεων», «Προβληματισμοί. Ένας 
διάλογος με τους νέους» και άλλα νεώτερα είχαν γίνει 
Ελλήνων παίδευσις. Από τον παππού πέρασαν στα 
εγγόνια. Το ίδιο συνέβη με τα καθαρώς ιστορικά και τα 
πολιτικά μου δοκίμια. Σήμερα υπάρχει μια δυσκολία. 
Οι νέοι, ελπίζω παροντικά, έχουν αιχμαλωτιστεί 
από τα ηλεκτρονικά. Από την άλλη το σχολείο με τη 
μονοκρατορία του «εγκεκριμένου» και την κυριαρχία 
της «παπαγαλίας» δεν δημιουργεί πνευματικά 
ερεθίσματα. Δεν ωθεί σε αναζητήσεις. Ωστόσο, η 
επιτυχία που γνώρισαν τα τελευταία μου βιβλία 
«Μικρασιατική Εκστρατεία» (Εκδόσεις Περί Τεχνών», 
Μέγας Αλέξανδρος. Ο άνθρωπος φαινόμενο» 
(Real News – Περί Τεχνών), «Αυτοκρατορία της 
Κωνσταντινουπόλεως» (Εκδόσεις Ι. Σιδέρη), αλλά 
και μέχρι στιγμής και η «Ολυμπιάδα», με κάνει να 
πιστεύω ότι δεν ήρθε η στιγμή να πούμε το Requiem 
για το βιβλίο. Την ώρα που κάποιοι λένε ότι το βιβλίο 
πέθανε, εγώ τους φωνάζω : «Μια στιγμή, κύριε 
Όργουελ»! Κι εννοώ το περίφημο «1984» του Τζωρτζ 
Όργουελ.

Ποιά στοιχεία είναι αυτά που βλέπετε εσείς πως θα 
μας βοηθούσαν να ανακάμψουμε ως χώρα;

Πολλά, αλλά το πρώτιστο είναι η ανόρθωση του 
ήθους. Αυτό είναι η ευθύνη της οικογένειας, του 
σχολείου, τώρα και των Μέσων Μαζικής Επιρροής. 
Πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά που να 
θέλει να ζει με ιδανικά και όχι να τρέφεται με δανεικά. 
«Το δανείζεσθαι δούλους τους ελεύθερους ποιεί» 
(Μένανδρος)

Λένε ότι η παιδεία δεν φαίνεται στις γνώσεις αλλά 
στη συμπεριφορά. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η 
παιδεία στην οικογένεια και πόσο το σχολείο στην 
διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός παιδιού;

Καθοριστικό. Τουλάχιστον στο παρελθόν. Στον 
παρόντα καιρό οι επαγγελματικές υποχρεώσεις των 
γονέων έχουν δημιουργήσει κατηγορίες παιδιών που 
είναι ορφανά.. με γονείς . Μοιραία το βάρος από 
την οικογένεια, σε ό,τι αφορά στο χαρακτήρα των 
παιδιών, έχει πέσει στο σχολείο, που, όμως , είναι 
έντονα τυπολατρικό, αφόρητα φορμαλιστικό. Έτσι στη 
διάπλαση του χαρακτήρα των νέων υπεισέρχονται 
και άλλοι παράγοντες, όπως η παρέα και τα στέκια. 
Αν ο Αλέξανδρος έγινε ότι έγινε, τούτο εν πολλοίς το 
οφείλει στους δασκάλους του (Λεωνίδα, Αριστοτέλη) 
και στους συντρόφους του που από συμμαθητές 
έγιναν μετά από λίγο συμμαχητές.

Τι θα μπορούσαμε να δώσουμε από τον χαρακτήρα 
της Ολυμπιάδας για να βοηθήσει τη σημερινή 
γυναίκα-μάνα;

Αυτό που νομίζω ότι η σημερινή Ελληνίδα πρέπει να 
πάρει από τον πολύπλοκο χαρακτήρα της Ολυμπιάδας 
είναι τούτο: «Η Ολυμπιάδα, παρότι είναι η πρώτη 
μορφή που πρωταγωνίστησε στην πολιτική σκηνή 
της Ευρώπης, στάθηκε περισσότερο από καθετί άλλο 
μητέρα.  Δεν θα φτιάξουμε μια καλύτερη Ελλάδα 
αν δεν έλθουν στη ζωή περισσότερα και καλύτερα 
παιδιά. Αυτό είναι η ιστορική ευθύνη της σημερινής 
Ελληνίδας.
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