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Ὁμιλία γιά τήν παρουσίαση τῆς «Ὀλυμπιάδος» (10-5-2017) 

 

Τό παρουσιαζόμενο σήμερα βιβλίο, πού εἶναι τό 100ό τῆς 

συγγραφικῆς μου παραγωγῆς, ἔχει ἄξονα ἀναφορᾶς τήν Ὀλυμπιάδα, τήν 

Ἠπειρώτισσα μάνα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ἦταν μιά θυελλώδης, 

ὅπως ἀκούσατε, μορφή. Μιά γυναίκα-καταιγίδα πού γέννησε κεραυνό. 

Στό ἐνεργητικό της προσγράφονται πολλά θετικά, ἀλλά στό ποινικό της 

μητρῶο καταγράφονται καί πολλά φονικά. Ἴσως τό τελευταῖο φονικό 

πού ἀπετόλμησε νά διαπράξει ἦταν ὁ διά πλαγίων μέσων θάνατος τοῦ 

νεώτερου βιογράφου της, δηλαδή τῆς ταπεινότητάς μου. Πιθανῶς νά μήν 

ἔμεινε ἱκανοποιημένη ἀπό τό ἀποτέλεσμα τῆς συγγραφῆς μου. Ἔτσι 

πέντε ἡμέρες πρό τῆς ἐπίσημης παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου μου –ἄγνωστο 

πῶς;– ἡ μεμυημένη σέ πολλά μυστηριώδη μυστήρια Ὀλυμπιάδα, καθότι 

καί ἐξοικειωμένη μέ τά φίδια, μοῦ ἔστειλε, ὅπως ἡ Ἀθηνᾶ στόν 

Λαοκόντα δύο νόσους-φίδια, νομίζοντας ὅτι θά τῆς κάνω συντροφιά στά 

Ἠλύσσια Πεδία. Ἔτσι ματαιώθηκε ἡ παρουσίαση. Σήμερα ὅμως ἔγινε, 

διότι πείσμονες ἰατροί ἀρνήθηκαν νά μοῦ χορηγήσουν διαβατήριο γιά τόν 

Ἅδη, ὅπως κάνει ὁ Τράμπ, πού δέ δίνει διαβατήρια σέ κάποιους 

μουσουλμάνους πού θέλουν νά ἐπισκεφθοῦν τόν παράδεισο τῶν ΗΠΑ. 

Γι’ αὐτό προτοῦ εὐχαριστήσω τούς παρουσιαστές τοῦ βιβλίου μου, 

προτοῦ εὐχαριστήσω τόν φίλο Πρόεδρο τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας, 

τή διοίκηση καί τό ὑπαλληλικό προσωπικό τῆς πνευματικῆς τούτης 

ἑστίας, καί πού εἶναι παγκοσμίως πλέον γνωστή ὡς Στοά Βιβλίου, 

προτοῦ εὐχαριστήσω ὅλους ἐσᾶς πού μέ τιμᾶτε ἀπόψε μέ τήν παρουσία 

σας, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τούς γιατρούς πού ὕψωσαν ἀσπίδα 

Αἴαντος πρός ἀπόκρουση τῶν θανατηφόρων βολῶν. Καί ὅπως βλέπετε, ἡ 

ἀπόκρουση γίνεται ἐπιτυχῶς. Ὅπως μοῦ εἶπαν οἱ γιατροί, τό καλύτερο 

γιατρικό εἶναι ἡ ἀγάπη φίλων καί γνωστῶν, πού ἀπόψε τήν ἔχω ἀμέριστη. 

Γι’ αὐτό τολμῶ –ὄχι μέ ἔπαρση– νά πῶ μιά φράση τοῦ Πλάτωνος σέ 

ἐλαφρά παραλλαγή: «Ἡμεῖς λήξομεν δαίμονα, σὐ δαίμων λήξει ἡμᾶς». 

Ἔτσι μέ φουσκωμένα ἀπό κουράγιο τά πνευματικά μου πανιά προχωρῶ –

παρά τά γλίσχρα οἰκονομικά μου– στήν ἔκδοση τῆς 4τομης «Ἱστορίας 

τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου» (αὐτό θά εἶναι τό κορύφωμα τῆς 

συγγραφικῆς μου δημιουργίας) καί στήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐκδόσεως τῆς 
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«Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821». Ἔχουν κυκλοφορηθεῖ οἱ 

τέσσερεις τόμοι μέ τήν ἐφημερίδα Real News καί ὑπολείπονται ἄλλοι 

τρεῖς, πού θά ἐκδοθοῦν ἰδίοι ἐξόδοις. 

Θά ἤθελα ἐπίσης νά εὐχαριστήσω τόν ἐκδοτικό οἶκο ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

γιά τήν ἄρτια ἐκτύπωση τοῦ βιβλίου μου, γιά τήν εὐρεῖα προβολή του καί 

γιά τήν κατανόηση πού ἔδειξε στή ματαίωση τῶν πρώτων παρουσιάσεων. 

Ὡστόσο τίς πιό μεγάλες εὐχαριστίες ὀφείλω στήν ἀκαταπόνητη σύζυγό 

μου, τήν ἡρωική Γιάννα, πού ἔχει τόν τελευταῖο λόγο στή διόρθωση 

ὅλων τῶν βιβλίων μου, ἀπό τό 15ο ἕως τό 100ό, καί ἡ ὁποία στέκεται 

ἄγγελος παραστάτης στήν πρόσφατη δοκιμασία μου. 

Ἀλλ’ ἄς ἔλθουμε στήν παρουσιαζόμενη σήμερα Ὀλυμπιάδα. 

Πολλοί μέ ἐρωτοῦν, τί μ’ ἔπιασε καί ἀσχολήθηκα μέ αὐτή τή γυναίκα-

καταιγίδα πού γέννησε κεραυνό. ;Τά κυριώτερα «γιατί» τ’ ἀκούσατε ἀπό 

τούς γκαρδιακούς φίλους Μαρικαίτη Καμβασινοῦ καί Λαοκράτη Βάσση, 

πού ἦταν λαχεῖο γιά μένα ἡ γνωριμία μας στή διαδρομή τῆς ζωῆς. 

Ὡστόσο, τά ἐρωτήματα μένουν. Τί ἤθελα καί μπλέχθηκα σέ τόσο 

περίπλοκες καταστάσεις μέ τίς γυναῖκες τοῦ Φιλίππου, τήν τρομερή μάνα 

του Εὐρυδίκη, μέ τά παιδιά του, μέ τούς μεταξύ τους ἀγῶνες, 

ἀλληλοσκοτωμούς καί ἄλλα φοβερά καί τρομερά, πού ὁδήγησαν στόν 

ἀφανισμό τήν οἰκογένεια τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου; Ἀπαντῶ λακωνικά: 

πρῶτον, ἀφοῦ ἔγραψα βιβλίο γιά τόν Φίλιππο ὡς στρατιωτικό καί 

πολιτικό ἡγέτη καί ἕνα δίτομο ἔργο γιά τόν Ἀλέξανδρο, τόν ἄνθρωπο πού 

νίκησε τόν χρόνο, ἦταν ἀδύνατο νά μή γράψω γιά τή μητέρα πού γέννησε 

ἕναν τέτοιο γιό, γιά ἕνα πρόσωπο πού ἀποτελεῖ, ὅπως γράφω, τήν πλέον 

γκροτέσκα ἐκδοχή γυναίκας. Δεύτερον, ἤθελα, καταγράφοντας τόν βίο 

καί τήν πολιτεία τῆς Ἠπειρώτισσας πριγκίπισσας, νά δείξω ὅτι ὁ 

Ἀλέξανδρος ἦταν διγενής, Μακεδόνας ἀπό πατέρα, καί Ἠπειρώτης ἀπό 

μητέρα, κάτι πού παραβλέπουν οἱ περισσότεροι ἱστορικοί. Συνεπῶς, ὅταν 

σαχλολογοῦν οἱ Σκοπιανοί γιά τήν καταγωγή τοῦ Ἀλεξάνδρου, δέν 

πρέπει νά ἐξεγείρονται μόνον οἱ Μακεδόνες ἀλλά καί οἱ Ἠπειρῶτες. 

Τρίτον, χωρίς νά ὡραιοποιῶ μέ ψεύτικα λεκτικά ψιμύθια τήν τρομερή 

βασίλισσα, ὡστόσο δέν ἀποδέχομαι τούς βαρεῖς χαρακτηρισμούς, ὅπως 

π.χ. Μαινάς, πού τῆς ἀποδίδουν διάφοροι ἱστορικοί. Τό ἔγκλημα εἶναι 

μέσα στήν παράλογη λογική τῆς πολιτικῆς. Σήμερα πολύ περισσότερο 
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ἀπό παλιά. Μετρῆστε πόσους σκότωσε –γιά τό καλό τῆς εἰρήνης 

φυσικά!– ἐσχάτως ὁ Ντόναλντ Τράμπ. Τέταρτον, οἱ περισσότεροι 

ἱστορικοί, ἐνῶ μένουν στά φονικά, παραβλέπουν τοῦτο τό κατ’ ἐμέ 

σημαντικό: μέ τήν Ὀλυμπιάδα γιά πρώτη φορά –τουλάχιστον στόν 

εὐρωπαϊκό χῶρο– ἡ γυναίκα εἰσέρχεται πρωταγωνιστικά στό θέατρο τῆς 

ἱστορίας. Καί δέν ἀναφέρομαι στή χρονική διάρκεια ἀπό τόν θάνατο τοῦ 

Ἀλεξάνδρου ὥς τόν δικό της θάνατο. Ἡ Ὀλυμπιάδα οὔτε ἐπί στιγμή δέν 

στάθηκε στόν ηἵσκιο τοῦ ἄνδρα της καί τοῦ γυιιοῦ της. Καί μιλᾶμε γιά τίς 

πολεμικότερες φυσιογνωμίες πού ἀνέδειξε ὁ ἀρχαῖος κόσμος. Πέμπτον, ἡ 

Ὀλυμπιάδα γιά μία καί πλέον δεκαετία ἐπανέφερε τό κέντρο βάρους τῆς 

ἑλληνικῆς ἱστορίας ἀπό τήν Ἀσία στή μητροπολιτική Ἑλλάδα. Ὁ θάνατός 

της καί ἀκολούθως ἡ θανάτωση τῆς Ρωξάνης καί τοῦ Ἀλεξάνδρου Δ΄, 

ἐπαναφέρουν καί πάλι τό κέντρο βάρους στήν Ἀνατολή, ὅπου 

δημιουργοῦνται τά ἑλληνιστικά βασίλεια, ἐνῶ στή Μακεδονία, μετά ἀπό 

κάποιες περιπλοκές, βασιλεύει ὥς τήν ὑποταγή της στούς Ρωμαίους μιά 

ἄλλη δυναστεία, αὐτή τῶν Ἀντιγονιδῶν. Ἕκτον, ἐπειδή βλέπω σήμερα νά 

κυριαρχεῖ ξανά μιά τάση γιά ἀλληλοφάγωμα, ἤθελα νά δείξω στό ποῦ 

ὁδήγησαν στό παρελθόν τά ἀλληλοφαγώματα τόν ἑλληνισμό, ὥστε 

κάποτε νά ἀποφασίσουμε νά βάλουμε μυαλό. Ἕβδομο, ἐπειδή, ὅπως εἶπε 

πρόσφατα καί μιά λαλίστατη ὑπουργός, ἡ ἀρχαιολογία εἶναι ἡ βαριά μας 

βιομηχανία, θά ἤθελα νά προστεθεῖ ἀκόμη ὅτι ἡ ἀρχαιολογία εἶναι ἐπίσης 

καί τό βαρύ πυροβολικό μας στήν ἄσκηση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. 

Σφοδρή μου ἐπιθυμία εἶναι νά συνεχισθοῦν οἱ ἀνασκαφές στήν 

Ἀμφίπολη καί γι’ αὐτό ξεκινῶ καί κλείνω τό βιβλίο μου μέ τήν 

αἰνιγματική τραγωδία «Ρῆσσος», πού μέσα ἀπό ἕνα εἶδος κωδικῆς 

γραφῆς ἀφήνεται νά νοηθεῖ ὅτι κάποιο σημαντικό πρόσωπο ἔχει ταφεῖ 

ἐκεῖ. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν, ὁ 

ἀρχαιομαθέστατος καί ἱστοριομαθέστατος Κώστας Βλάχος, στίς 22 

Ἰανουαρίου μοῦ ἔγραψε: «Ὁ τόπος ἐνταφιασμοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου σέ 

ἀπασχολεῖ πάντα καί θεωρῶ γόνιμο τόν προβληματισμό σου». Μπορεῖ νά 

σφάλλω, ἀλλά πόσοι καί πόσοι μεγάλοι ἀρχαιολόγοι δέν ἔχουν λαθέψει 

στίς ἐκτιμήσεις τους, ὅπως γιά παράδειγμα ὁ Σπ. Μαρινάτος σχετικά μέ 

τόν τάφο τῶν Πλαταιομάχων στόν Μαραθῶνα καί μέ τήν Ἀτλαντίδα-

Σαντορίνη πού βούλιαξε τάχα ἀπό τήν ἔκρηξη τοῦ ἐκεῖ ἡφαιστείου; Τό 
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λάθος εἶναι ἀνθρώπινο ἀλλά τό πιό μεγάλο λάθος εἶναι τό νά σοῦ 

ἀπαγορεύεται νά λές ὅ,τι κάποιοι νομίζουν πώς εἶναι λάθος καί νά σοῦ 

ἐπιτρέπεται νά λές ὅ,τι κάποιοι, πάνω ἀπό σένα, νομίζουν ὅτι εἶναι 

ἀλήθεια. Διερωτῶμαι, θά ἔβλαπτε τήν Ἑλλάδα πολιτικά καί οἰκονομικά ἡ 

διεύρυνση καί ἡ διαφήμιση τῶν ἀνασκαφῶν στήν Ἀμφίπολη, ὅπως ἔγινε 

μέ τή Βεργίνα καί τό Δίον σ’ ἕναν παλαιότερο καιρό; 

Κι ἔρχομαι τώρα στήν Πύδνα. Ἐκεῖ πιθανολογεῖται ὅτι θάφτηκε ἡ 

Ὀλυμπιάδα. Δυστυχῶς, ἡ ἀνεξέλεγκτη δόμηση στόν Μακρύγιαλλο καί σέ 

τεράστια ἔκταση ἔχει θάψει πολλά ἀπό τά ἀρχαῖα κτίσματα. Πάντως ὅλο 

καί κάτι βρίσκεται. Σέ κάποιον λόφο ἔχουν βρεθεῖ κτίσματα σημαντικά. 

Ἐντόπιοι μέ ὁδήγησαν σέ ἕναν λοφίσκο, πού μᾶλλον εἶναι τεχνητή 

κατασκευή, καί μοῦ ἐτόνισαν ὅτι ὁ τοπικός πληθυσμός τόν θεωρεῖ σάν 

τάφο τῆς βασίλισσας. Σπάνια γελιέται τό μάτι τοῦ λαοῦ πού ἔχει 

γυμνασθεῖ ἀπό τίς δοκιμασίες τῆς πείρας. Ἐξάλλου ὁ Μαργαρίτης 

Δήμιτσας, ὁ πιονέρος στήν ἔρευνα τῆς μακεδονικῆς γῆς, εἶχε βρεῖ στήν 

Πύδνα ἐπιγραφή μέ σαφῆ ἔνδειξη περί βασιλικῆς ταφῆς. Συνεπῶς, σάν 

τόν Κάτωνα φρονῶ ὅτι οἱ ἀνασκαφές στή Μακεδονία πρέπει νά 

συνεχισθοῦν ἀλλά μέ τήν κατάλληλη προβολή ὥστε νά σιγήσει κάθε 

ἀνθελληνική φωνή καί νά μήν περιμένουμε τό μέχρι χθές ἀνθελληνικό 

«Νάσιοναλ Τζεογκράφικ» νά μᾶς πεῖ ὅτι ἡ… Μακεδονία εἶναι ἑλληνική! 

Δέν εἶμαι Μακεδών, οὔτε Ἠπειρώτης, οὔτε Θρᾶξ. Δέν εἶμαι 

τοπικιστής, ὅπως μέ εἶπε πρόσφατα κάποιος βλάξ! Εἶμαι Μανιάτης καί 

σεμνυήνομαι γιά τήν καταγωγή μου. Ἀφιέρωσα ὅμως τό μεγαλύτερο 

μέρος τῆς συγγραφικῆς μου δραστηριότητας στίς τρεῖς αὐτές περιοχές. 

Καί οἱ τρεῖς εἶναι σπαρμένες ἀπό μανιάτικα κόκκαλα. Κάποια ἦσαν 

συγγενῶν μου. Δέ θά ’θελα τοῦτα τά ματωμένα χώματα νά γίνουν ξένα 

χώματα γιά τά παιδιά καί τά ἐγγόνια μας. 

www.SarantosKargakos.gr 


