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Παρουσίαση 

Σαράντος Καργάκος: ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – Ο βίος και η πολιτεία της 

μητέρας του Αλεξάνδρου, Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Το βιβλίο του Σαράντου Καργάκου, που παρουσιάζουμε απόψε 

με τίτλο: Ολυμπιάδα, ο βίος και η πολιτεία της μητέρας του Μ. 

Αλεξάνδρου, το εκατοστό του, όπως καλώς ακούσατε, εκατοστό, από 

τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, δεν είναι μια απλή βιογραφία, αλλά, όπως 

το συνηθίζει άλλωστε, μια σύνθετη μελέτη, όπου, με την Ολυμπιάδα 

στο επίκεντρο και υπό τη βαριά σκιά του γιου της Αλέξανδρου, 

ακτινογραφείται, θα μπορούσαμε να πούμε, μια από τις 

σημαντικότερες, αν όχι η σημαντικότερη περίοδος στην πορεία της 

ανθρωπότητας. Καθώς τότε, χωρίς καμιά υπερβολή, ο «αήττητος 

παις» χάραξε την κοίτη και έβαλε την ανεξίτηλη σφραγίδα του στον 

ρου της κατοπινής ιστορίας. 

Κι είναι τέτοια η συμπύκνωση γεγονότων, συνοδευόμενη από 

τις γνωστές στην ιστορική του γραφή στοχαστικές αποτιμήσεις, που 

καθιστά αδύνατη την παρουσίαση του βιβλίου πέραν των ορίων του 

απλού υποψιασμού σας για το περιεχόμενό του. 

Στα όρια, λοιπόν, του υποψιασμού, η οιονεί παρουσίασή μου 

θα περιοριστεί στην ιχνηλάτηση της ζωής της Ολυμπιάδας, και θα 

ολοκληρωθεί με αναγωγικές παρατηρήσεις για το βιβλίο και τον 

συγγραφέα. Αφού, όμως, σημειώσω πως: Πρώτον με τη μελέτη αυτή 

καλύπτεται ένα μεγάλο κενό στην ιστορική μας βιβλιογραφία. Γιατί, 

η Ολυμπιάδα δεν ήταν απλώς η μάνα που γέννησε τον Αλέξανδρο, 

αλλά αυτή που πρωτίστως διαμόρφωσε τον χαρακτήρα του και την 

ηγετική του φυσιογνωμία, καθώς, με απόφαση του Φιλίππου, αυτή 

ανέλαβε την αγωγή του Αλέξανδρου στην παιδική του ηλικία, με τη 

βοήθεια του συγγενούς της και δικού της παιδαγωγού Λεωνίδα, τον 

οποίο οι Μακεδόνες αποκαλούσαν «τροφέα και καθηγητή». Η 

αναμφίβολη μεγάλη επιρροή του Αριστοτέλη, απ’ το 13ο έως το 15ο 

έτος της ηλικίας του, λαμβάνε χώραν τούτου δοθέντος. Πήρε δηλαδή 

στα χέρια του ένα παιδί που είχε στον εσωτερικό του κόσμο το πολύ 

ηγετικό και φιλόδοξο αποτύπωμα της μάνας του, αυτής της τόσο 
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ισχυρής, όπως αποδείχτηκε, γυναικείας προσωπικότητας. Και λέει 

πολλά για τα εθνικά μας αντανακλαστικά, που, πλην Καργάκου, τόσο 

λίγο αναδείχτηκε ο ρόλος της Ολυμπιάδας στην αγωγή του, αλλά και 

το ότι ο μεγάλος στρατηλάτης ήταν κατά το ήμισυ Ηπειρώτης 

(Μολοσσός). Δεύτερον, καλύπτεται αυτό το κενό με εξαντλητική 

αδειοποίηση και της παραμικρής λεπτομέρειας απ’ τις αρχαίες πηγές, 

που μόνο ένα ιστορικό μάτι, όπως του Καργάκου, θα μπορούσε, 

βλέποντας πίσω από αντιφάσεις και ύστερους πολύ συχνά απόηχους 

των ιστορικών γεγονότων, να ιχνηλατήσει πειστικά, όσο αυτές οι 

πηγές το επιτρέπουν, τον ιστορικό και πρωταγωνιστικό βηματισμό 

της μεγάλης πριγκίπισσας της Μολοσσίας. Θα πρόσθετα, να βάλει σε 

τάξη αυτές τις πηγές και να αναδείξει όση ιστορική αλήθεια μπορεί 

να αναδειχτεί απ’ αυτές. Γιατί, υπάρχει πολύ σκότος γύρω απ’ τη ζωή 

της μάνας του Αλέξανδρου, όσο κι αν αυτό ανήκει στα παράδοξα ή 

στις ιδιοτροπίες της ιστορίας. Γιατί, θα περίμενε κανείς η ζωή της 

μάνας του μεγαλύτερου ανδρός της ανθρώπινης ιστορίας να είναι 

τουλάχιστον σε ικανοποιητικό βαθμό διάφανη. Αλλά δεν είναι. Κι 

είναι, γι’ αυτό, πολύ σημαντική η ιστορική δουλειά του Σαράντου, 

που, φωτίζοντας και ανασυνθέτοντας θραυσματικές έμμεσες πηγές, 

την καθιστά, όσο γίνεται, διάφανη. Και στην κατεύθυνση αυτή 

αξιοποιεί και ό,τι χρήσιμο υπάρχει στις τρεις νεότερες βιογραφίες 

της Ολυμπιάδας, αυτής του Μαργαρίτη Δήμιτσα: «Βιογραφία της 

Ολυμπιάδος της Ηπειρώτιδος», αυτής του Πέτρου Γαρουφαλιά: 

«Ολυμπιάς, πριγκίπισσα των Μολοσσών, βασίλισσα των Μακεδόνων, 

μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου», και αυτής του Απόστολου 

Γκισδαβίδη: «Η Ολυμπιάς, η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

Μυρτάλη, η Αμβρακιώτισσα». Αρχαίος βιογράφος της αναφέρεται 

κάποιος Αμυντιανός, κατά μαρτυρίαν του Πατριάρχη Φώτιου. 

 

Ιχνηλάτηση της ζωής της Ολυμπιάδας 

Οπότε, περνώ στην ιχνηλάτηση της ζωής της Ολυμπιάδας, 

παρακολουθώντας το ξετύλιγμα του νήματος της ταραχώδους ζωής 

της απ’ τον συγγραφέα. Προφανώς ελλειπτικά. 

1ον. Η Ολυμπιάδα, κόρη του Νεοπτόλεμου, βασιλιά των 

Μολοσσών, γεννήθηκε στην Πασσαρώνα, πρωτεύουσα της 
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Μολοσσίας και μεγάλωσε στο Όρραον, κοντά στη Φιλιππιάδα της 

Πρέβεζας, που λέγεται πως ως παιδί το είχε επισκεφτεί και ο 

Αλέξανδρος. Το να είναι η Αμβρακία ή, δευτερευόντως, η Δωδώνη 

γενέτειρά της, δεν ισχύει. 

2ον. Πριν παντρευτεί τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο 

ονομαζόταν Μυρτάλη, κατά Πλούταρχον και Πολυξένη και 

Στρατονίκη. Με την πολυωνυμία, όπως εξηγεί ο συγγραφέας, να 

συνδέεται με την πολυφημία ως προς την καταγωγή που επεδιωκαν 

οι αριστοκρατικοί οίκοι της Βορείου Ελλάδος. Μετά τον γάμο της με 

τον Φίλιππο μετονομάστηκε σε Ολυμπιάδα, όπως συνηθιζόταν στη 

Μακεδονία, όταν η βασίλισσα δεν ήταν μακεδονικής καταγωγής. 

3ον. Όπως ασαφώς γνωρίζουμε το πού γεννήθηκε, το ίδιο 

ασαφώς γνωρίζουμε και το πότε γεννήθηκε. Ο Σ.Κ., συμφωνώντας 

πιο πολύ με τον Δήμιτσα, θεωρεί ως πιθανότερη χρονολογία 

γέννησής της το 378-7, καθώς εκτιμά πως θα ήταν 18-20 ετών, όταν 

παντρεύτηκε τον Φίλιππο το 358-7. 

4ον. Γνωρίστηκε με τον Φίλιππο στα Καβείρια μυστήρια, στη 

Σαμοθράκη το 357, που έχει την ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο ως 

τόπος γνωριμίας τους όσο γιατί συνδέεται με ό,τι θα μπορούσαμε να 

αποκαλέσουμε «θρησκευτική ιδεολογία» της Ολυμπιάδας, που ήταν 

απ’ τα καθοριστικά γνωρίσματα της πολύ δυνατής και 

μυστικοπαθούς προσωπικότητάς της. Κι ούτε είναι τυχαίο που στα 

μυστήρια της Σαμοθράκης μυήθηκαν ο Ορφέας, ο Ηρακλής, οι 

Αργοναύτες και οι ηγέτορες του Τρωικού πολέμου. 

5ον. Ο Φίλιππος την ερωτεύτηκε και τον επόμενο χρόνο έγινε 

και ο γάμος, που προφανώς και είχε και πολιτική σημασία, καθώς 

δυνάμωνε τη σχέση των ανερχόμενων Μακεδόνων με το γένος των 

Μολοσσών, που ήταν και το ισχυρότερο στην Ήπειρο. 

6ον. Η σχέση της με τον Φίλιππο, λόγω της καταγωγής της, 

πριγκίπισσα των Μολοσσών, και της προσωπικότητάς της, ήταν 

ισότιμη. Στην Ολυμπιάδα δεν αρκούσε ο ρόλος της συζύγου του 

Φιλίππου, όπως και αργότερα της μάνας του Αλεξάνδρου. Γι’ αυτό 

και η ζωή της ήταν πρωταγωνιστική και τρικυμιώδης. Ο Σ.Κ. λέει 

πολύ χαρακτηριστικά πως: «δεν έβαζε τον εαυτό της σε δεύτερη 
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μοίρα έναντι του Φιλίππου και πως είναι η πρώτη γυναίκα του 

ευρωπαϊκού χώρου που δεν επιζητούσε ισότητα αλλά υπεροχή». 

7ον. Το 356, 21η Ιουλίου, γέννησε τον Αλέξανδρο, τον 

μεγαλύτερο άνδρα στην Ιστορία της ανθρωπότητας, μυθοποιημένο 

απ’ την κύησή του ακόμα, όπου προστέθηκαν στη συνέχεια και τα 

περί θεϊκής καταγωγής του, καθώς η σύλληψή του υποτίθεται πως 

έγινε «χάριτι Άμμωνος». Με την πανέξυπνη Ολυμπιάδα να ενισχύει 

τα περί θεϊκής καταγωγής του γιου της, καθώς προετοίμαζε τον 

μεγάλο ιστορικό του ρόλο. Χωρίς, εννοείται, σε όλα αυτά να μπορεί 

να μπει μια τάξη, καθώς οι πηγές είναι έμμεσες και ύστερες (με τον 

Πλούταρχο να είναι η εγκυρότερη και βασικότερη για την 

Ολυμπιάδα). 

8ον. Ο έρωτας και ο γάμος του Φιλίππου με τη νεαρή 

Κλεοπάτρα, ανιψιά του στρατηγού Άτταλου, που εκπροσωπούσε μια 

απ’ τις ισχυρότερες οικογένειες των Μακεδόνων, ήταν η αιτία της 

μεγάλης σύγκρουσής του με την Ολυμπιάδα και τον έφηβο γιο του 

Αλέξανδρο. Με τη δολοφονία του και στο σκοτεινό της παρασκήνιο 

να ανοίγει τον δρόμο στον Αλέξανδρο, αλλά και έναν φοβερό κύκλο 

αίματος που κλείνει με το τραγικό τέλος της ίδιας της Ολυμπιάδας 

που κάποιοι θεώρησαν ένοχη για τη δολοφονία του Φιλίππου. Είναι 

όμως σημαντικό που ο Αριστοτέλης δεν ενοχοποιεί την Ολυμπιάδα. 

9ον. Η ασίγαστη «βασίλισσα» που δεν της αρκούσε, όπως 

είπαμε, να είναι μάνα του στρατηλάτη γιου της, ήθελε 

πρωταγωνιστικό ρόλο στη Μακεδονία, με αποτέλεσμα να έρθει σε 

αντίθεση με τον Αντίπατρο, τον φρόνιμο τοποτηρητή του θρόνου, 

και να αναγκάσει τον Αλέξανδρο να της απαγορεύσει να ασχολείται 

με τα πολιτικά. Ψάχνοντας ρόλο, επιστρέφει στην Ήπειρο το 331-

330 π.Χ. Με αυτό να είναι μια καλή αφορμή για τον συγγραφέα να 

ρίξει πολύ φως στα των Μολοσσών και της Ηπείρου. 

10ον. Το 323 π.Χ., 13η Ιουλίου, πεθαίνει ο «αήττητος παις» 

αφήνοντας πίσω του μεγάλα και αναπάντητα ερωτήματα τόσο για 

την αιτία του θανάτου του όσο και για το πού ετάφη. Με τον 

Σαράντο Καργάκο, έναν από τους εγκυρότερους μελετητές του 

Αλεξάνδρου, να παρατηρεί πως ίσως ο τάφος έχει βρεθεί στην 

Αμφίπολη, αλλά δεν το έχουμε αντιληφθεί. Είναι μάλιστα 
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ενδιαφέρουσα η υποψία του μήπως ο στρατηγός Λεοννάτος έφερε 

το σκήνωμα του Αλεξάνδρου στη Μακεδονία, ή, το πιθανότερο, ο 

στρατηγός Αριστόνους! 

11ον. Η Ολυμπιάδα δε μετέβη στην Ασία για την ταφή του γιου 

της, άλλο αναπάντητο ερώτημα, ούτε και συμμετείχε στα της 

διανομής της κληρονομιάς του Αλεξάνδρου. Με τη μετά, όμως, από 

τον θάνατο του γιου της περίοδο της ζωής της να είναι και η πλέον 

εργώδης, καθώς περνάει άμεσα πια και πρωταγωνιστικά στο 

προσκήνιο της ιστορίας. Πεθαίνοντας μάλιστα ο Αντίπατρος, 

συμβούλεψε τους Μακεδόνες να μην κυβερνηθούν από γυναίκα, 

προφανώς εννοώντας τη φιλόδοξη Ολυμπιάδα. 

12ον. Ο Σ.Κ. φωτίζει εξαιρετικά αυτή την περίοδο στη ζωή της 

Ολυμπιάδος, που γέμει συγκρούσεων και ακραίας σκληρότητας 

αιματηρών εκκαθαρίσεων, όπως αυτές της Ευρυδίκης και του 

Φιλίππου Αρριδαίου, αλλά και την εκατό επιφανών Μακεδόνων, 

φίλων του Κασσάνδρου. Που, κατά Καργάκο είναι ένα απ’ τα 

φρικτότερα εγκλήματα κατά την αρχαιότητα, που έγιναν εν ψυχρώ 

και μάλιστα από γυναίκα. 

13ον. Στην τελική έκβαση της σύγκρουσης με τον Κάσσανδρο, 

όπου ξεκληρίστηκε η φύτρα Φιλίππου και Αλεξάνδρου, ηττημένη 

βγήκε η Ολυμπιάδα, μετά την τραγικής κατάληξης πολιορκία της 

στην Πύδνα. Αναγκάστηκε να παραδοθεί στον πιο μισητό εχθρό της, 

τον Κάσσανδρο, όπου, μετά από στημένη δίκη καταδικάστηκε σε 

θάνατο διά λιθοβολισμού, σε ηλικία 63 ετών, υπομείνασα, κατά 

Διόδωρον, τα πλήγματα χωρίς να εκφέρει «αγενή και γυναικείαν 

διαμαρτυρίαν». Ο Σ.Κ. σημειώνει επ’ αυτού: «Στάθηκε βασίλισσα ως 

την τελευταία στιγμή». Όπως, εν κατακλείδι, επίσης σημειώνει και 

για την εν γένει προσωπικότητά της: «Η Ολυμπιάδα ανήκει στις 

πλέον ακραίες μορφές της Ιστορίας… Ήταν μια θύελλα που γέννησε 

κεραυνό». 

 

Αναγωγικές επιλογικές σκέψεις 

Κυρίες και Κύριοι, 

Πριν ολοκληρώσω την παρουσίασή μου (με αναγωγικές 

επιλογικές παρατηρήσεις μου), νιώθω την ανάγκη, δίκην 
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απενοχοποιητικής εξομολόγησης, να σας πω πως τόσο 

συμπυκνωμένες επιτομές ιστορίας, όπως η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ του Σ.Κ., 

κάτι που θα διαπιστώσατε όσοι διαβάσατε το βιβλίο και θα το 

διαπιστώσετε όσοι θα το διαβάσετε, δεν μπορείς να τις 

παρουσιάσεις χωρίς να τις αδικήσεις, όσο καλή προσπάθεια κι αν 

κάνεις. Γιατί, όπως απ’ την αρχή σας είπα, ο Σ.Κ. ακτινογραφεί με την 

«Ολυμπιάδα» του μια απ’ τις συγκλονιστικότερες περιόδους στην 

Ιστορία της ανθρωπότητας με τον μοναδικό καργάκειο τρόπο του, 

όπου το μερικό ανάγεται στο καθολικό και το καθολικό φωτίζει το 

μερικό. Καθώς συνυπάρχουν στη γραφή του η καθαρότητα του 

επιστημονικού λόγου και η στοχαντικότητα του λόγου του 

διανοούμενου, που φυλάττει πνευματικές θερμοπύλες. 

Τούτην δοθέντων, περνώ και κλείνω με δύο αναγωγικές 

επιλογικές παρατηρήσεις, με αφορμή την «Ολυμπιάδα». 

Πρώτη παρατήρηση: Χωρίς να το πολυκαταλαβαίνουμε, όπως 

συνήθως συμβαίνει με τις μεγάλες κρίσεις στην Ιστορία των 

κοινωνιών, με τη «Χρεοκοπία της Μεταπολίτευσης», του 2009, 

εξέλιπε η ιστορική κανονικότητα στην πορεία της χώρας μας προς το 

μέλλον, καθώς μετέπεσε σε καθεστώς μετανεωτερικής αποικίας. 

Παρ’ ότι μέλος όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της 

ευρωζώνης πρόκειται για μια υπαρξιακού χαρακτήρα «καμπή», απ’ 

τις πιο επικίνδυνες, στη νεότερη ιστορία της ελληνικής μας 

συλλογικότητας. Καθώς τα βαθύτερα αίτιά της σχετίζονται με τη 

βαθιά πολιτική κρίση του τόπου μας, πνευματική, ηθική και αξιακή, 

που τείνει να μετεξελιχθεί και σε ταυτοτική κρίση. Κι όπως όλοι 

ξέρουμε, ιδίως όσοι μελετάμε εις βάθος τον Σαράντο, όσο πιο 

ευάλωτα είναι τα άυλα σύνορά μας τόσο πιο ευάλωτα καθίστανται 

και τα γεωγραφικά μας σύνορα. Που σημαίνει πως η άμυνά μας 

αρχίζει απ’ τα άυλα σύνορά μας, απ’ τη στήριξη της αξιακής 

υπόστασής μας, βαθύτατα δημοκρατικής, ουμανιστικής και 

οικουμενικής. Απ’ τη στήριξη της «ψυχής» μας και στην «ψυχή» μας. 

Παρατήρηση δεύτερη: Παρ’ ότι είμαι βέβαιος πως έχετε την 

απάντηση για τη σχέση που έχουν αυτά με το βιβλίο που 

παρουσιάζουμε, σπεύδω, έστω και ως εκ περισσού, να το εξηγήσω. 

Τόσο, αγαπητοί φίλοι, με την «Ολυμπιάδα» του, όσο και με το 
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τεράστιο συνολικό ιστορικό/διανοητικό του έργο, ο Σαράντος 

Καργάκος είναι ο μεγάλος πρόμαχος, ως εθνικός ιστορικός και ως 

πρότυπο ανυπότακτου Έλληνα διανοούμενου, στην υπεράσπιση των 

άυλων συνόρων του ελληνισμού. Ιδίως τούτους τους ύπουλους 

καιρούς που απαντείται διεμβόλιση του νοσηρού ελληνοκεντρισμού, 

με τις «ελληναράδικες» τοξικές ανοησίες, και του εξίσου νοσηρού 

αντιελληνοκεντρισμού, με την ψευτοπροοδευτική αντι-

ελληναράδικη και αποεθνοποιητική ουτοπία του. Που ανοίγει, εκ 

των ένδον, επιστημονικοφανώς, προοδευτικοφανώς και ενίοτε 

αριστεροφανώς, «κερκόπορτα» στο πολιτικό οχυρό του ελληνισμού. 

Δεν θέλω να ανιχνεύσω τις προθέσεις γραφής της 

«Ολυμπιάδας». Όσο πάντως τη διάβαζα, διαισθανόμουν και 

απολάμβανα αυτό το βαθύτερο πνεύμα ποιοτικής άμυνας του 

ελληνισμού, τούτους τους χαλεπούς καιρούς, που αναδίδει η 

ιστορική γραφή του Σαράντου Καργάκου. Του εθνικού ιστορικού 

Σαράντου Καργάκου! 

Κι ως Ηπειρώτης, καθώς η Ολυμπιάδα μεγάλωσε στο Όρραον, 

λίγα βήματα απ’ το χωριό μου, έχω και ιδιαίτερο λόγο να χαίρομαι 

για την «Ολυμπιάδα» του! 

Φίλε και αδερφέ Σαράντο, είναι ανεκτίμητη η πνευματική σου 

συνεισφορά στον τόπο μας. Χωρίς καμιά φιλοφρονητική επιδότηση: 

σου χρωστάμε πολλά! 

Σας ευχαριστώ 


