Ολυμπιάδα
Ηπειρώτισσα ήταν η τρομερή μαμά του Μεγαλέξανδρου! Η Ολυμπιάδα!
Και μάλιστα, Γιαννιώτισσα! Πώς λέμε: "στη λίμνη και στα Γιάννενα,
λούζετ' η Λαζομπάναινα;" Ε, κάτι τέτοιο!
Ήταν και πριγκίπισσα, κόρη του Νεοπτόλεμου ΙΙ, βασιλιά των
Μολοσσών της Ηπείρου κι είχε κι άλλα ονόματα! Δεν ήτανε καμιά
παρακατιανή! Πολυξένη την φώναζαν μικρή! Μυρτάλη όταν
παντρεύτηκε! Στρατονίκη, αργότερα! Ολυμπιάδα, πιο μετά! Ωραία
πράγματα!
Από κοπελίτσα, ακόμα, είχε δίψα κι ανησυχίες για τη ζωή και το θάνατο!
Γι αυτό και μπλέχτηκε με παραθρησκευτικές οργανώσεις! Καβείρια
μυστήρια, βακχική λατρεία και δε συμμαζεύεται!
Κάπου, λοιπόν, εκεί στη Σαμοθράκη γνωρίζει το Φίλιππο το Βου και τον
ερωτεύεται κεραυνοβόλα! "Από πιτσιρίκα", του λέει, "με λέγανε
μπαμπέσα, κι έλαχε σε σένα να δώσω λίγη μπέσα"! Ψέμματα, αυτό το
τραγουδάει η Γλυκερία!
Κι ο Φίλιππας, όμως, που, ως γνωστόν έπαιζε το μάτι του, γοητεύτηκε,
κι έτσι η Ολυμπιαδάρα έγινε η νόμιμη γυναίκα του αλλά και η μοναδική
βασίλισσα των Μακεδόνων!
Λέμε η νόμιμη γιατί ο όμορφος είχε κι άλλες γυναίκες! Εντάξει, δεν τον λες κι όμορφο μ' ένα μάτι κι ένα πόδι,
αλλά τέλος πάντων! Πώς κατάφερναν, όμως, να συμβιώνουν αρμονικά τόσοι νοματαίοι σε μια
κρεββατοκάμαρα, περίεργο! Άγνωσται αι βουλαί του Φιλίππου, συγγνώμη, του Κυρίου, ήθελα να πω!
Ως σύζυγος, τώρα, η βασίλισσα υπήρξε άψογη! Μορφωμένη, σοβαρή, αγέρωχη! Κι άσε τον Πλούταρχο να τη
χαρακτηρίζει, φίλαρχη, κακότροπη και ζηλιάρα!
Όταν, όμως γέννησε τον Αλέξανδρο έταξε την ύπαρξή της σε ένα και μοναδικό σκοπό! Να εξασφαλίσει στο γιο
της το μακεδονικό θρόνο! Πολύ δύσκολο εγχείρημα γιατί στην Πέλλα, τότε, έδιναν κι έπαιρναν οι δολοπλοκίες
και τα αλληλομαχαιρώματα!
Το 337 π.Χ. ο Βασιλιάς αποφασίζει να ξαναπαντρευτεί με μια Ευρυδίκη που την φώναζαν Κλεοπάτρα! Η
Ολυμπιάδα γίνεται έξαλλη! Στήθηκε καυγάς τρικούβερτος κι έτσι παίρνει το γιο της και ανηφορίζει προς την
Ήπειρο, στον αδερφό της! Εκεί παραμένει και γίνεται κι αντιβασίλισσα! Ο μικρός, τελικά, ξαναγυρνάει στη
Μακεδονία!
Πολύ αργότερα, όταν μαθαίνει το θάνατο του Αλέξανδρου, καταρρέει! Κι όταν της σφυράνε οι καλοθελητάδες
πως στο θρόνο ανέβασαν τον καθυστερημένο γιο του Φίλιππου από τη Φίλιννα, τον Αριδαίο, τα παίρνει άγρια!
Φέρνει στην Ήπειρο τη νύφη της Ρωξάνη και τον εγγονό της Αλέξανδρο κι ετοιμάζεται για σύγκρουση με τους
καταπατητές του θρόνου! Τα στρατεύματά της εξορμούν και οι αντίπαλοί της, η Ευρυδίκη που την φώναζαν
Κλεοπάτρα κι ο χαζούλης ο Αριδαίος πέφτουν στα χέρια της! Δείχνοντας η Ολυμπιάδα τη σκοτεινή της πλευρά,
τους θανατώνει με ιδιαίτερη αγριότητα!
Όταν την καταδιώκει ο Κάσσανδρος, ο πλέον ανάλγητος από τους στρατηγούς του Αλέξανδρου, καταφεύγει
στην Πύδνα με νύφη κι εγγονό, όπου οχυρώνονται! Εφτά μήνες κράτησε η πολιορκία τους! Προς το τέλος,
όμως, πείνα και των γονέων! Μέχρι έναν ελέφαντα βάλανε στη σούβλα, που ήταν δώρο του Αλέξανδρου!
Στο τέλος, συνθηκολόγησαν για να σώσουν τη ζωή τους! Εμπιστεύτηκαν, δηλαδή, το τομάρι, τον Κάσσανδρο!
Το άλλο με το Μπόμπο το ξέρεις; Κι αυτός, φυσικά, τους ξεπάστρεψε! Μάλιστα, την Ολυμπιάδα, την εκτέλεσε
με λιθοβολισμό! Άφησε κι άταφο το πτώμα της να σαπίσει!
"Στη Μακεδονία του παλιού καιρού, γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου..."

