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Η γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων· νέα στοιχεία από την Πέλλα 

»»»  Ιωάννης Μ. Ακαµάτης 

Για µεγάλο χρονικό διάστηµα η γλώσσα που µιλούσε ο λαός των Μακεδόνων υπήρξε 
αντικείµενο συζητήσεων και διαφορετικών προσεγγίσεων. Από µερικούς µάλιστα ερευνητές, τον 
αµερικανό καθηγητή BORZA και τους µαθητές του, θεωρήθηκε πως το σύνολο των ελληνικών 
επιγραφών που βρέθηκε στη µεγάλη Τούµπα της Βεργίνας ανήκουν στους συγγενείς των 
βασιλέων, αφού οι τάφοι είναι βασιλικοί. Η γλώσσα τους λένε είναι φυσικό να είναι η ελληνική 
αφού οι ίδιοι µελετητές υποστηρίζουν πως η βασιλική οικογένεια και η ανώτατη τάξη µόνο είχαν 
εξελληνιστεί. Είναι όµως έτσι τα πράγµατα; Είναι προφανές πως το επιχείρηµα αυτό θα 
κατέπιπτε αν είχαµε ελληνικά κείµενα που ανήκουν στους κοινούς ανθρώπους και 
χρονολογούνται πριν από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της κοινής ελληνικής, ας 
πούµε πριν από τα µέσα του 4ου αι. π.Χ.  

Το πρώιµο νεκροταφείο της Αγοράς της Πέλλας µας έδωσε τα πιο σηµαντικά 
ευρήµατα. Από το τέλος του 5ου αι. π.Χ. προέρχεται η επιτύµβια στήλη του 
Ξάνθου. Ενός φτωχού σχετικά παιδιού. Για να γίνει η µικρή στήλη 
ξαναχρησιµοποιήθηκε ένα κοµµάτι µάρµαρο. Η επιγραφή στη στήλη γράφει: 
ΞΑΝΘΟΣ/∆ΗΜΗΤΡΙΟ/Υ ΚΑΙ ΑΜΑ/∆ΙΚΑΣ ΥΙΟΣ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει εδώ το µητρωνυµικό Αµαδίκα. Το όνοµα αυτό φαίνεται πως 
προέρχεται από τη ρίζα αµ- από όπου και το οµηρικό ρήµα αµά-ω 
(αρχ=θερίζω) και τη µακεδονική κατάληξη  δίκα, θυµηθείτε το όνοµα 
Ευρυδίκα. Παρατηρείστε τον κανονικό σχηµατισµό της µακεδονικής 
κατάληξης σε α αντί η. Τα πρόσφατα µάλιστα ευρήµατα από τη Βεργίνα µας 
έδωσαν τρεις φορές το όνοµα της µητέρας του Φιλίππου ως Ευρυδίκας και 
όχι Ευρυδίκης. Ετσι ενώ τα παραδείγµατα πριν από µερικά χρόνια ήταν 
λιγοστά σήµερα καθηµερινά αυξάνονται µε τις ανακαλύψεις της 
αρχαιολογικής σκαπάνης. ας δείχνω µάλιστα εδώ δύο ευρήµατα από το 
νεκροταφείο της Πέλλας, βγαλµένα από το χώµα πρόσφατα. Πρόκειται για 
χρυσά φύλλα µε την ταυτότητα των νεκρών. Στο ένα φύλλο καταγράφεται 
το όνοµα Ηγησίσκα, αντί του Ηγησίσκη, από το ρήµα ηγούµαι. Σας αναφέρω 
ακόµα πως η νεκρή ήταν ένα µικρό κορίτσι, έτσι είναι  ίσκη=Ηγησίσκη. Στο 
άλλο καταγράφεται το όνοµα Φιλοξένα.  

'Αλλο ένα εύρηµα από το νεκροταφείο της περιοχής της Αγοράς ανήκει σε 
ένα ενεπίγραφο µολύβδινο έλασµα, ένα κατάδεσµο, όπως έλεγαν οι αρχαίοι. Είναι 
ένα σηµαντικότατο απόκτηµα της αρχαιολογικής έρευνας που 
πραγµατοποιείται στη Μακεδονία τα τελευταία χρόνια. Το κείµενο αυτό, 
κατά την άποψή µου, µπορεί αποφασιστικά να βοηθήσει στην κατανόηση 

της Μακεδονικής διαλέκτου. Είναι ως αυτή τη στιγµή, το µοναδικό διαλεκτικό κείµενο της 
µακεδονικής. Η σηµασία του αυξάνει ακόµα περισσότερο γιατί είναι σχετικά εκτεταµένο κείµενο. 
Αυτό το κείµενο που είναι έτοιµο προς δηµοσίευση, µόλις εµφανιστεί, είµαι βέβαιος πως θα 
σχολιαστεί ευρύτατα από τους ειδικούς γλωσσολόγους. Η πινακίδα ήρθε στο φως µέσα σε ένα 
τάφο ενός ταπεινού ατόµου. Το κείµενο παρουσιάζει σχέσεις µε την αττική στη σύνταξη. Οµως 
διαφέρει από την αττικο-ιωνική οµάδα στα εξής: 
 
1. Το α και εδώ δεν γίνεται δευτερεύον η, βλ. πχ. Θετίµα, αντί Θετίµη, γάµαι αντί γήµαι, άλλα 
αντί άλλη, έρηµα αντί έρηµη, κακά αντί κακή.  
2. Η συνίζηση του α και ο γίνεται α όχι ω, πχ. Ταν άλλαν πασάν αντί των άλλων πασών, χηράν 
αντί χηρών κ.λ.π.  
3. Γενικά και άλλες ιδιαιετερότητες µας βοηθούν να κατατάξουµε την γλώσσα του κειµένου 
στην οµάδα των Β∆ δωρικών ελληνικών βέβαια διαλέκτων. Αυτή λοιπόν είναι η Μακεδονική και 
αυτή εννοείται όταν ο Αλέξανδρος µιλά στους στρατιώτες του Μακεδονιστί.   
 
Η Πέλλα, η πρωτεύουσα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου και των διαδόχων τους αποκαλύπτει 
σταδιακά τα µυστικά της και καθηµερινά επιβεβαιώνει την πεποίθηση του Ξενοφώντος που την 
αναφέρει ως την µεγίστην των εν Μακεδονία πόλεων. Η πόλη έγινε η πρωτεύουσα της 
µεγαλύτερης κοσµοκρατορίας που είχε γνωρίσει ο κόσµος ως τότε. Η πολιτική και στρατιωτική 
µεγαλοφυία των ανδρών της δηµιούργησε τον ελληνιστικό κόσµο και έφερε τον ελληνισµό ως 
την Βακτρία και την Ινδική. Η ίδρυση τότε πάνω από 70 πόλεων µεταξύ των ακτών της 
Μεσογείου και της Ινδίας οδήγησε στην εξάπλωση του ελληνικού πολιτισµού στην οικουµένη. 
Μέσα στα απέραντα αυτά πλαίσια αναπτύχθηκε για πρώτη φορά µια παγκόσµια οικονοµική 
συνεργασία, την κλίµακα της οποίας δεν είχε γνωρίσει η οικουµένη. Μπήκαν τα θεµέλια για την 
εξάπλωση του ελληνικού πολιτισµού και της ελληνικής γλώσσας (αττικής), που στη συνέχεια θα 
γίνει το µέσον επικοινωνίας των λαών. Πρέπει λοιπόν κανείς βάσιµα να υποστηρίξει πως χωρίς 
την πολιτική αυτή, που συλλαµβάνεται στην Πέλλα, δεν νοείται η ύπαρξη και η µακρόχρονη 
ανάπτυξη της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, αλλά ούτε και κατ' επέκτασιν η διάδοση του δυτικού 
πολιτισµού. Οι αρχές της διαλλακτικής πολιτικής προς τους κατακτηµένους λαούς είχαν τις ρίζες 
τους στην µακρόχρονη πολιτική του µακεδονικού βασιλείου απέναντι στους λαούς µε τους 
οποίους συγκρούστηκαν. Οι νέες αρχές του κοσµοπολίτικου πνεύµατος κατέλυσαν τις 
παλιότερες αντιλήψεις για διάκριση των λαών σε Ελληνες και βαρβάρους. Σε πολλές 
περιπτώσεις η µακεδονική µορφή διοίκησης, που ξεκινά από την Πέλλα, προπορεύτηκε κατά 
πολύ της εποχής της, έδειξε τέτοια πρωτοτυπία πνεύµατος, που πραγµατικά καθιερώθηκε σαν 
ένα επιβλητικό φαινόµενο της παγκόσµιας ιστορίας.  

Το παράδειγµα της Πέλλας όχι µόνο µας έδωσε πληθώρα νέων στοιχείων για την γλώσσα της, 
τη θρησκεία των κατοίκων της, τα ήθη και τα έθιµά τους, αλλά αναδεικνύεται και πηγή του 
σύγχρονου πνεύµατος. Οι κάτοικοι της Πέλλας αποδεικνύονται κάθε µέρα και περισσότερο 
οµόγλωσσοι των υπολοίπων Ελλήνων, παρά και εις πείσµα πρόσφατων αµφισβητήσεων. Είδαµε 
ακόµα πως είχαν και των θεών τα ιδρύµατα κοινά, και ήθεά Τε οµότροπα. Τα στοιχεία αυτά 
καλλιεργήθηκαν από ηγήτορες και λαό κατά τον λαµπρότερο τρόπο και µετουσιώθηκαν σε ένα 
ελληνιστικό πολιτισµό, πάνω στον οποίο στηρίζεται το σύνολο των ανθρωπιστικών κοινωνιών 
της γης.  
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Σαν κατακλείδα ας θυµηθούµε ένα απόσπασµα του µεγάλου Αθηναίου ρήτορα ΙΣΟΚΡΑΤΗ που 
έζησε τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. «Οµολογείται µεν γαρ την Μακεδονίαν πόλιν αρχαιοτάτην είναι και 
ελληνικοτάτην και µεγίστην και πάσιν ανθρώποις ονοµαστοτάτην». Σε µετάφραση ο Ισοκράτης 
γράφει: Είναι κοινά παραδεκτό λοιπόν ότι η Μακεδονία είναι χώρα αρχαιοτάτη και πέρα για πέρα 
ελληνική και η πιο ξακουστή ανάµεσα σ  όλους τους ανθρώπους». Αγαπητοί φίλοι, αυτή είναι η 
κληρονοµιά µας. Ανάλογο είναι όµως και το µέγεθος της ευθύνης όλων µας.  

Ο Ιωάννης Μ. Ακαµάτης είναι επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ  
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