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«Εν αρχή ην ο τόπος. Ένα φυτό το σπουδάζεις πιο καλά όταν το μελετάς 

μαζί με τον τόπο αλλά και τον τρόπο που φυτρώνει και μεγαλώνει», 

γράφει ο Σαράντος Καργάκος στο ξεκίνημα του κεφαλαίου Βίος και 

Πολιτεία της Ολυμπιάδος, στη σελίδα 25 του παρόντος βιβλίου. Και 

συνεχίζει, ότι αυτό το ξεχνούν ή το παραβλέπουν πολλοί ιστορικοί. Ο 

Καργάκος όμως όχι μόνο δεν το ξεχνά, και δεν το παραβλέπει, αλλά 

πιστεύοντας ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε πολύ στενή σχέση με το 

περιβάλλον του, και ότι επηρεάζεται από αυτό η νοοτροπία του, ο 

πνευματικός και ψυχικός του κόσμος ακόμα και η οικονομική του ζωή, 

εξετάζει πάντα εκτενώς στα βιβλία του τους τόπους, ανατρέχοντας και σε 

μυθολογικά στοιχεία, που όπως και ο ίδιος υποστηρίζει, πάντα έχουν 

σχέση με την πραγματικότητα. Έχοντας εντρυφήσει λοιπόν για 

περισσότερο από μισό αιώνα στη γενικότερη και ειδικότερη ιστορία των 

ελληνικών τόπων, ίσως όσο κανένας άλλος ιστορικός, παραθέτει στα 

βιβλία του όλες τις μαρτυρίες που υπάρχουν, τις συγκρίνει μεταξύ τους, 

εξετάζει την αξιοπιστία της καθεμίας, και μας καταθέτει τους 

συλλογισμούς που τον ωθούν στα συμπεράσματά του, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν ωθεί και τους αναγνώστες του σε δικούς τους 

συλλογισμούς, σε δικά τους συμπεράσματα. 

Με αυτό τον τρόπο και στο παρόν βιβλίο, μας πλησιάζει στον κόσμο της 

Ολυμπιάδας, μιλώντας μας για την πατρίδα της την Ήπειρο, για τη 

γεωγραφική της θέση που γειτνίαζε με τη Δωδώνη, με τη ναυτική 

Κέρκυρα, με την υπεραναπτυγμένη Αμβρακία και είχε στενή σχέση με 

την Αθήνα. Μας μιλάει για το ευγενές γένος των Μολοσσών, στο οποίο 

ανήκε η Ολυμπιάδα, γένος που σύμφωνα με τον Όμηρο ξεκινούσε από 

τον Αχιλλέα, αφού ο εγγονός του Μολοσσός, γιος του Νεοπτόλεμου και 

της Ανδρομάχης ήταν ο γενάρχης του, και μας λέει επίσης και για το 

γένος της μητέρας της, που προερχόταν από τον μάντη και πολεμιστή 

Έλενο, γιο του Πριάμου και της Εκάβης. 

Μέσα λοιπόν σ’ αυτό το γένος με τις θεϊκές καταγωγές, γεννήθηκε η 

πριγκίπισσα Μυρτάλη, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, κόρη του 

βασιλιά Νεοπτόλεμου Β΄ στην πρωτεύουσα των Μολοσσών για τη θέση 



της οποίας υπάρχουν πολλές ιστορικές απόψεις, τις οποίες ο δάσκαλος 

και ιστορικός, όπως πάντα παραθέτει εκτενώς. Αυτή λοιπόν η 

πριγκίπισσα του ισχυρότερου φύλου της Ηπείρου, έζησε σε μια εποχή 

που, όπως γράφει ο συγγραφέας δεν ήταν εύκολη η αποφυγή των 

μυστηρίων. Πόσο μάλλον, που ανήσυχη και δυναμική καθώς ήταν, με 

ιδιαίτερη παιδεία, αλλά και ορφανή από μικρή, σίγουρα θα διψούσε να 

μάθει περισσότερα για τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου. Έτσι, είχε 

επηρεαστεί από την παιδική της ηλικία από τις θρησκευτικές τελετές της 

Δωδώνης που είχαν σχέση και με τη λατρεία του θεού Άμωνα, συνέχισε 

πιθανώς στο Νεκρομαντείο του Αχέροντα, και ύστερα μυήθηκε στα 

Καβείρια Μυστήρια της Σαμοθράκης, την κοιτίδα της λατρείας των 

Καβείρων μεγάλων θεών, αλλά και τα διασημότερα μετά τα Ελευσίνια 

μυστήρια. Όπως μάλιστα έχει ειπωθεί, όσοι μυούνταν στα μυστήρια των 

Καβείρων, έλεγαν πως αποκτούσαν τη δύναμη να αποφεύγουν κινδύνους, 

να πετυχαίνουν στις πιο αβέβαιες προσπάθειες και να νικούν τους 

εχθρούς. Εκεί λοιπόν τη βρήκε ιέρεια και ο Μακεδόνας Φίλιππος γιος της 

παράξενης και ακόρεστης Ευρυδίκης και του Αμύντα, βασιλιά της 

Μακεδονίας για να τη νυμφευθεί και να την οδηγήσει στη Μακεδονία, 

μεταφέροντας αναπόφευκτα μαζί της και όλες τις επιδράσεις της 

καταγωγής της, του τόπου της, των μυήσεών της και της μέχρι τότε ζωής 

της. 

Όταν έφτασε στα ανάκτορα της Πέλλας η Μυρτάλη, την οποία ο 

Φίλιππος τιμητικά μετονόμασε σε Ολυμπιάδα, βρήκε την τρίτη σύζυγο 

του Φιλίππου, Φίλλινα με τον γιο της Αρριδαίο αλλά και τα παιδιά των 

προηγούμενων συζύγων του, όπως τον Κάρανο και την Κύνα. Ήδη 

λοιπόν από την αρχή της εγκατάστασής της, η Ολυμπιάδα έπρεπε να 

προσαρμοστεί σε μια σκληρή γη που έβγαζε σκληρούς ανθρώπους, όπως 

λέει ο συγγραφέας, αλλά και σ’ έναν τόπο που το αίμα για τη διεκδίκηση 

της εξουσίας ήταν παράδοση. Έπρεπε δηλαδή, να είναι έτοιμη για νέες 

επιδράσεις από ένα διαφορετικό από τον δικό της τόπο, δίπλα σε έναν 

άνθρωπο τραχύ και σε ένα περιβάλλον που ο ένας κατασκόπευε τον 

άλλον. Αναπόφευκτα λοιπόν μαζί με τις δεσμεύσεις που της επέβαλε ο 

νέος της ρόλος αναπτύχθηκε η καχυποψία της, και όπως τα άλλα μέλη 

της βασιλικής οικογένειας δημιούργησε κι αυτή τη δική της αυλή, με 

τους δικούς της ευνοούμενους που τους προστάτευε και την 



προστάτευαν. Έτσι ενεπλάκη στις μάχες των διαπλοκών που όπως λέει ο 

συγγραφέας είναι και οι ισχυρότερες. 

Σ’ αυτό λοιπόν το μακρινό ταξίδι σε χρόνους και σε τόπους, που, όπως 

πάντα άλλωστε, οδηγούν τα βιβλία του Σαράντου Καργάκου, γνώρισα κι 

εγώ «Στη Μακεδονία του παλιού καιρού, τη μάνα του Αλέξανδρου, στο 

φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες στ’ όνειρό της φέρνει τους Έλληνες», για να 

δανειστώ τους στίχους του Πάνου Θεοδωρίδη, από το τραγούδι του 

Γιάννη Μαρκόπουλου «Η μάνα του Αλέξανδρου», που διαβάζοντας το 

βιβλίο ήρθαν στη μνήμη μου. Και όσο και αν πάντα όταν μου αναθέτει ο 

φίλος Σαράντος, να μιλήσω για κάποιο έργο του αισθάνομαι έναν 

δισταγμό μέχρι την τελευταία στιγμή, αφού δεν είμαι ούτε ιστορικός, 

ούτε ειδική σε αυτού του είδους τις μελέτες, και παράλληλα πιστεύω ότι 

τα λόγια μου είναι φτωχά για να εκφράσουν την αξία του έργου του, 

αυτή τη φορά, μέσα σε όλα αυτά τα ανάμεικτα και ανασταλτικά 

συναισθήματα, ένιωσα μια άλλη επικοινωνία με την Ολυμπιάδα, ίσως 

επειδή, σαν γυναίκα, μπορούσα να προσεγγίσω περισσότερο τη γυναικεία 

ιδιότητά της, καθώς και τη μητρική της, πόσο μάλλον που ο συγγραφέας 

έχει υποστηρίξει κατ’ επανάληψη ότι τον Αλέξανδρο τον έφτιαξε η μάνα 

του και όχι ο Φίλιππος. Ένα άλλο όμως σημαντικό στοιχείο που ερέθισε 

την προσέγγισή μου στην Ολυμπιάδα ήταν ότι με αυτή εισέρχεται για 

πρώτη φορά το γυναικείο στοιχείο στον ιστορικό στίβο του ευρωπαϊκού 

χώρου, εννοώντας την πολιτική και πολεμική δράση της. Λόγια του 

Καργάκου, εμπεδωμένα απολύτως, που οπωσδήποτε προδιαθέτουν να 

μελετήσει κανείς την προσωπικότητά της από την αρχή, και να 

διαμορφώσει την τωρινή του γνώμη μέσα από το πλήθος των στοιχείων 

που παραθέτει ο ίδιος, όχι μόνο σ’ αυτό το βιβλίο του, αλλά και σε τόσα 

άλλα στα οποία αναφέρεται σε γεγονότα που σκιαγραφούν και τη 

διαμόρφωση του χαρακτήρα της, και στα οποία συχνά παραπέμπει. 

Σ’ αυτό όμως το βιβλίο, όσο και αν ο αναγνώστης διαβάζει το έργο ενός 

ιστορικού που με τις άπειρες γνώσεις του αναφέρεται με σχολαστικότητα 

σε όλες τις αρχαίες και νέες μαρτυρίες που υπάρχουν, ο τρόπος που 

ξεδιπλώνει την ιστορία, διαπλέκοντας τη ζωή προσώπων και πηγαίνοντας 

μπρος πίσω στον χρόνο, δίνει με ποιητικότητα το αποτέλεσμα της 

έρευνάς του, ενισχυμένη από τις αναφορές του στη μυθολογία που έτσι κι 

αλλιώς από μόνη της ασκεί ποιητική γοητεία. Με την περιήγησή του 

στους χρόνους και στους χώρους της Ολυμπιάδας, προκειμένου να 



σκιαγραφήσει την περιπέτεια της ζωής της, εξιστορεί όλες τις φάσεις της 

ιστορίας της αρχαίας Μακεδονίας και των ιστορικών εξελίξεων, 

ανατρέχει σε όλες τις ιστορικές πηγές του, για να καταλήξει ότι η 

Ολυμπιάδα, ήταν μια γκροτέσκα εκδοχή γυναίκας. Μια θύελλα που 

γέννησε έναν κεραυνό. Μια γυναίκα, που μυημένη στα μυστήρια των 

Καβείρων της Σαμοθράκης, διατήρησε και στη Μακεδονία τις ιερές 

συνήθειές της, και δεν ήταν αφύσικο να δίνει στον γιο της υπερφυσικές 

διαστάσεις και να τον θεωρεί γέννημα ενός ιερού γάμου που συνελήφθη 

με τη βοήθεια των θεών. 

Έτσι, μέσα στη δίνη των μηχανορραφιών και των δολοπλοκιών στην 

αυλή της Πέλλας η Ολυμπιάδα έταξε τη ζωή της με πάθος στην 

εξασφάλιση της διαδοχής στον θρόνο της Μακεδονίας του χαρισματικού 

γιου της Αλέξανδρου. Κι όταν κατάλαβε ότι η διαδοχή του κινδύνευε από 

τον νέο γάμο του Φιλίππου με τη νεαρή ανιψιά του Αττάλου, Κλεοπάτρα, 

μεθόδευσε τον γάμο της κόρης της με τον αδελφό της Αλέξανδρο, ώστε 

να ισχυροποιήσει τη σχέση των Μολοσσών με τη βασιλική αυλή της 

Μακεδονίας. Δεν είχε υπολογίσει ωστόσο ότι αυτός ο γάμος θα σήμαινε 

και το τέλος της Φιλίππου αφού στην τελετή του, δολοφονήθηκε από το 

κέλτικο σπαθί κάποιου αξιωματικού ονόματι Παυσανίας. Τι πιο φυσικό 

λοιπόν οι υποψίες για τον ηθικό αυτουργό του φόνου να πέσουν επάνω 

της και στον γιο της. Υποψίες, που ο συγγραφέας με τις μαρτυρίες του, 

τις αναφορές του και τους συλλογισμούς του μας οδηγεί περισσότερο 

στον αποκλεισμό τους. 

Σκοπός μου ωστόσο, δεν είναι να σας διηγηθώ το βιβλίο το οποίο άλλοι 

διαβάσατε και άλλοι θα διαβάσετε καταλήγοντας και στα δικά σας 

συμπεράσματα, αλλά θα ήθελα να σας πω, πώς, μέσα από αυτό το βιβλίο 

πλησίασα προσωπικά την Ολυμπιάδα: Με λίγα λόγια λοιπόν: 

Συμμερίστηκα τις παρατηρήσεις της για τη ζωή που έκανε ο γιος της 

κατά την εκστρατεία του, θεώρησα εύστοχους πολλούς από τους 

χαρακτηρισμούς της για φίλους του –ίσως γιατί στο τέλος βγήκαν 

αληθινές–, δικαιολόγησα την έχθρα που είχε με τον Αντίπατρο τον οποίο 

άφησε φεύγοντας στη θέση του ο Αλέξανδρος στη Μακεδονία, και 

κατανόησα την αναχώρησή της για την Ήπειρο αφού η συμβίωση αυτών 

των δύο ισχυρών και εχθρικών προσωπικοτήτων δεν ήταν δυνατή. 

Γοητεύτηκα από την εκεί θετική δράση της που πλάτυνε το «κοινό των 

Μολοσσών» με την εισδοχή νέων Ηπειρωτικών φύλων και το 



μετονόμασε «Οι Σύμμαχοι των Απειρωτάν», ζωντανεύοντας έτσι το 

κλονισμένο γόητρο της δυναστείας των Αιακιδών. Συμπαραστάθηκα 

ολόψυχα στην απέραντη θλίψη της για τον θάνατο του γιου της, 

δικαιολόγησα τις καχυποψίες της για δολοφονία του, είδα με επιείκεια 

και κατανόηση το μίσος της για τον Κάσσανδρο, συμμερίστηκα την οργή 

της όταν βασιλιάς της Μακεδονίας αγορεύτηκε ο διανοητικά 

καθυστερημένος γιος του Φιλίππου Αριδαίος, συμφώνησα με τον θυμό 

της για τη στάση της αδίστακτης γυναίκας του Ευρυδίκης, που στην 

ουσία αυτή κυβερνούσε, συμβιβάστηκα με την απόφασή της να 

κατοχυρώσει τα δικαιώματα του εγγονού της, έστω και αν πίσω από την 

επιδίωξή της θα κυβερνούσε η ίδια, αλλά αγρίεψα και εξοργίστηκα από 

την παντελή έλλειψη ανθρωπιάς της έναντι των αντιπάλων της. Ένιωσα 

και τις στερήσεις της και τις αγωνίες της από τον αποκλεισμό που 

επέβαλε ο Κάσσανδρος στην ίδια και στον στρατό της, αισθάνθηκα την 

αγωνία του θανάτου της, αλλά ενοχλήθηκα από τον φόβο που την 

κυρίευσε και τις εκκλήσεις της προς τον Κάσσανδρο. Θεώρησα θεία δίκη 

το τρομερό τέλος της, αλλά γοητεύτηκα και από το σθένος και την 

αγέρωχη στάση της όταν πια το τέλος της ήταν δεδομένο. Πάνω απ’ όλα 

όμως λυπήθηκα επειδή μια τόσο έξυπνη, άξια και δυναμική γυναίκα, που 

θα μπορούσε να είχε προσφέρει χρυσές σελίδες στην ελληνική ιστορία, 

νικήθηκε από το πάθος της εκδίκησης, παρ’ όλο που ο ανυπέρβλητος 

πόνος της θα έπρεπε να είχε εξημερώσει και τα πάθη της. 

Ας την ευχαριστήσουμε τουλάχιστον γιατί διαμόρφωσε και μας 

πρόσφερε τον Μέγα Αλέξανδρο. 

Άφησα για το τέλος, τον σχολιασμό μου στα τρία πρώτα κεφάλαια αλλά 

και στο τελευταίο του παρόντος βιβλίου, που λειτουργούν σαν πρόλογος 

και επίλογος, και αναφέρονται κυρίως στην Αμφίπολη. Κεφάλαια που 

μέσα από τη λογοτεχνική γραφή τους εκφράζουν τη μεγάλη αγωνία του 

Σαράντου Καργάκου, για την τύχη των ανασκαφών, και για την τύχη της 

σορού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάτι που είναι εμφανές και σε όλο το 

βιβλίο, αλλά και την ενόχλησή του για τη σιωπή που ακολούθησε τις 

εύλογες παρατηρήσεις του, για τη σημασία του Λέοντα της Αμφίπολης. 

Και επειδή είναι γνωστό το χάρισμά του να μιλάει και να γράφει 

στοχαστικά, συναρπάζοντάς μας όχι μόνο με τον πλούτο των 

πληροφοριών του, αλλά και των παρατηρήσεών του, ξεκινάει 

καταθέτοντας με πάθος τις προσωπικές του εμπειρίες από τις πολλές 



φορές που έχει περιτρέξει την πολιτεία της Αμφίπολης, και που 

προσωπικά είχα την τύχη και την ευκαιρία σε μια από αυτές τις 

επισκέψεις του να αγγιχτώ από το πάθος του και να φωτιστώ από τις 

γνώσεις του, την αισθαντικότητά του και τους συλλογισμούς του. Στη 

συνέχεια αναφέρεται ποιητικά στη δύναμη και τη γοητεία του Στρυμόνα, 

για να συνεχίσει με τον μυθικό βασιλιά της Θράκης Ρήσο που κατά τον 

Όμηρο ήταν γιος του Στρυμόνα και της Μούσας, και να καταλήξει στο 

περιεχόμενο της τραγωδίας Ρήσος που φέρεται να είναι του Ευρυπίδη, 

κάτι που ο συγγραφέας αμφισβητεί συσχετίζοντας, την υπόθεση με τα 

όσα συνέβαιναν στη Μακεδονία και κυρίως με την κατάληξη της σορού 

του Αλεξάνδρου και της Ρωξάνης. Με αναφορές του σε αυτή την 

τραγωδία τελειώνει και το βιβλίο του αλλά και με τις απόψεις απλών 

κατοίκων της περιοχής, που ενισχύουν την άποψή του. Γιατί ο Σαράντος 

Καργάκος, σαν άνθρωπος που δεν φορεί ελιτίστικες παρωπίδες, 

ασπάζεται την άποψη του Αριστοτέλη που λέει ότι πρέπει να δίνουμε 

προσοχή στις αναπόδεικτες γνώμες του λαού, γιατί οι άνθρωποι του λαού 

με το να έχουν το μάτι της πείρας, βλέπουν τα πράγματα σωστά. 

Θα μπορούσα να πω περισσότερα γι’ αυτά τα κεφάλαια, αλλά δεν θα το 

κάνω γιατί ειδικά γι’ αυτά, δεν έχουν αξία οι δικές μου κρίσεις αλλά όσα 

ο ίδιος με τον δικό του θαυμαστό τρόπο θα μας πει, για να αισθανθούμε 

τις αγωνίες του, να κατανοήσουμε τη στάση του και πάνω απ’ όλα να 

απολαύσουμε τον λόγο του. 


