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Ο χαρακτήρας της γλώσσας των αρχαίων Μακεδόνων και η 
σχέση της με την ελληνική αποτελούσε από παλιά αντικείμε-
νο συζητήσεων, κάποιες φορές σε έντονα φορτισμένο κλίμα και 
χωρίς αυστηρά επιστημονική προσέγγιση, συνήθως όμως ο διά-
λογος διεξαγόταν με βάση επιστημονικά κριτήρια. Δύο είναι οι 
βασικές θέσεις γύρω από τις οποίες η επιστημονική κοινότητα 
κινήθηκε στο προκείμενο θέμα. Μία ομάδα γλωσσολόγων και 
φιλολόγων υποστήριζε ότι η μακεδονική αποτελεί ανεξάρτη-
τη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα (π.χ. O. Μüller, G. Meyer, M. Vasmer 
κ.ά.) και μία δεύτερη ομάδα γλωσσολόγων και ειδικών έκρι-
νε ότι η μακεδονική αποτελεί διάλεκτο της αρχαίας ελληνικής 
(π.χ. Γ. Ν. Χατζιδάκις, Ο. ��� ���� κ.ά.). �ατά τις δύο ή τρεις τε�������� κ.ά.). �ατά τις δύο ή τρεις τε� κ.ά.). �ατά τις δύο ή τρεις τε-
λευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε μια ερευνητική δραστηριότη-
τα γύρω από το θέμα αυτό και στο πλαίσιο της δεύτερης ομάδας 
ειδικών που προαναφέραμε, σύμφωνα με την οποία η μακεδο-
νική αποτελεί διάλεκτο της αρχαίας ελληνικής που παρουσιάζει 
πολλές ομοιότητες με τις βορειοδυτικές ελληνικές διαλέκτους, 
ειδικότερα με τη δωρική. Το βασικό μειονέκτημα στη μελέ-
τη της γλώσσας των αρχαίων Μακεδόνων ήταν και εξακολου-
θεί να είναι το ισχνό υλικό, το οποίο αποτελείται από περίπου 
150 «γλώσσες» και περί τα 200 κύρια ονόματα (ανθρωπωνύμια 
και τοπωνύμια), καθώς επίσης ένα σώμα επιγραφών που είναι 
γραμμένες στην αττική κοινή αλλά διασώζουν στοιχεία και επι-
δράσεις από την προφορική γλώσσα της αρχαίας μακεδονικής, 
και, τέλος, πολλές αναφορές των αρχαίων συγγραφέων. Η πρό-
οδος της ιστορικής γλωσσολογίας και της διαλεκτολογίας της 
ελληνικής γλώσσας έχει συμβάλει σημαντικά κατά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες στην καλύτερη και αρτιότερη προσέγγιση στο 
θέμα της γλώσσας του βασιλείου της αρχαίας Μακεδονίας. Προς 
αυτή την κατεύθυνση έχουν επίσης συμβάλει και τα ευρήματα 
που έχουν φέρει στο φως οι αρχαιολογικές έρευνες, η ερμηνεία 
των οποίων προσθέτει μια διεπιστημονική ματιά στην αντιμε-
τώπιση του όλου θέματος, επιβοηθώντας επίσης την ερμηνεία 
και των γλωσσικών δεδομένων. 

Τα τέσσερα κείμενα που περιλαμβάνονται στον τόμο αποτε-
λούν τη συμπυκνωμένη γνώση τεσσάρων ειδικών στη μελέτη 
της αρχαίας Μακεδονίας και ακολουθούν μια διεπιστημονική 
προσέγγιση, όπως επιβάλλεται από τη φύση του ερευνώμενου 

θέματος. Tο πρώτο κείμενο εστιάζει σε θέματα σχετικά με την 
ιστορία της Μακεδονίας από τις απαρχές της ιστορικής περιό-
δου έως την ελληνιστική περίοδο, το δεύτερο ασχολείται με τα 
αρχαιολογικά δεδομένα, στο επόμενο συζητούνται οι φιλολο-
γικές μαρτυρίες της αρχαίας Μακεδονίας, ενώ στο τελευταίο 
κεφάλαιο γίνεται μια συστηματική συζήτηση των γλωσσικών 
δεδομένων. �οινή συνισταμένη που λειτουργεί ως ενοποιητικό 
στοιχείο μεταξύ των τεσσάρων μελετών είναι η αντικειμενική 
μελέτη των σχετικών θεμάτων από τέσσερις κορυφαίους ειδι-
κούς στη μελέτη της γλώσσας, της ιστορίας και της αρχαιολο-
γικής κατάστασης της αρχαίας Μακεδονίας. Το επίκεντρο του 
τόμου είναι η θέση της μακεδονικής στους κόλπους της αρχαίας 
ελληνικής, και ειδικότερα ως μέλους του διαλεκτικού χάρτη 
της αρχαίας ελληνικής, καθώς και οι ενισχυτικές μαρτυρίες από 
τις συναφείς επιστήμες της φιλολογίας, της ιστορίας και της 
αρχαιολογίας. 

Στη μελέτη του καθηγητή Mich�el Z�hr�t γίνεται μια επισκόπη-
ση των ιστορικών δεδομένων για την ανάδειξη της Μακεδονί-
ας σε ηγέτιδα δύναμη, κυρίως από τον Περδίκκα, τον Φίλιππο 
και τον Αλέξανδρο. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις απαρχές 
του βασιλείου της Μακεδονίας από τις πρώτες μαρτυρίες από 
ιστορικούς της αρχαιότητας, κυρίως του Ηροδότου και του Θου-
κυδίδη. Αυτοί οι δύο ιστορικοί δεν απείχαν πολύ χρονικά από τα 
γεγονότα που περιέγραφαν και, μέσα από τα ταξίδια τους, ήταν 
αρκετά εξοικειωμένοι με τις συνθήκες και τα γεγονότα σε αυτή 
την περιοχή. Επιπλέον, στα έργα τους υπάρχουν παρεκβάσεις 
για την παλαιότερη ιστορία της Μακεδονίας, στον μεν Ηρόδοτο 
(8.137 κ.ε.) για την ίδρυση του μακεδονικού βασιλείου και στον 
Θουκυδίδη (2.99) για την εξέλιξή του έως τους Περσικούς πο-
λέμους. Ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης εξετάζουν την πρώιμη 
μακεδονική ιστορία με αφορμή την περιγραφή γεγονότων της 
ελληνικής ιστορίας, επειδή, όπως πίστευαν, τα συμβάντα αυ-
τά στις δύο περιοχές σχετίζονταν μεταξύ τους. Στο κείμενό του 
ο καθηγητής Z�hr�t εξετάζει τις επεκτάσεις του μακεδονικού 
βασιλείου και τις σχέσεις του τόσο με τους γειτονικούς λαούς 
όσο και με τους Αθηναίους, κυρίως κατά τη διάρκεια του Πελο-
ποννησιακού πολέμου. Η μελέτη κλείνει με την αναφορά στην 
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προσπάθεια του Φιλίππου να ενώσει τους Έλληνες στην κοινή 
επιχείρηση εναντίον των Περσών που αποφασίστηκε στο «Συ-
νέδριο» της �ορίνθου το 337 π.Χ. και την ανάληψη της ηγεσίας 
της Μακεδονίας από τον γιο του Αλέξανδρο, ο οποίος θα υλο-
ποιήσει, τελικά, τα σχέδια του πατέρα του για την τιμωρία των 
Περσών, του παραδοσιακού εχθρού των Ελλήνων. Συνοπτικά, 
η μελέτη αυτή μάς δίνει το γενικό ιστορικό περίγραμμα της εμ-
φάνισης, εξέλιξης και ανάδειξης της Μακεδονίας σε παγκόσμια 
δύναμη κατά την αρχαιότητα, καθώς και το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο πρέπει να ιδωθούν οι επόμενες μελέτες του τόμου. 

Ο Arthur Muller εξετάζει τα αρχαιολογικά δεδομένα τα οποία 
συγκροτούν μια εικόνα που είναι παρόμοια με εκείνη των άλ-
λων ελληνικών περιοχών: στην οργάνωση των πόλεων, τους 
ναούς και τα ιερά, τη στάση απέναντι στους νεκρούς και τις σχε-
τικές αντιλήψεις. Το γεγονός ότι στη Μακεδονία η βασιλεία δι-
ατηρήθηκε μέχρι αρκετά αργά δίνει την ευκαιρία στον μελετητή 
να διαπιστώσει με συγκεκριμένα δεδομένα την οργάνωση του 
βασιλείου της Μακεδονίας αλλά και να μπορέσει ταυτόχρονα 
να κάνει πιο βάσιμες υποθέσεις για τον θεσμό αυτό στην προϊ-
στορική Ελλάδα. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας, 
«από την αναγκαστικά ατελή αυτή επισκόπηση αποκομίζουμε 
ταυτόχρονα την αίσθηση της οικειότητας, της διαφορετικότη-
τας και της πρωτοτυπίας των μακεδονικών μνημείων». Με τον 
όρο οικειότητα αναφέρεται στο γεγονός ότι όλα τα σχετικά στοι-
χεία είναι ελληνικά, «τόσο στις φόρμες και στις εκφάνσεις –από 
την πολεοδομία και την κατοικία, τα ιερά και τους τάφους μέχρι 
την υλική παραγωγή γενικότερα–, όσο και στα ήθη, τον τρόπο 
ζωής και τις πεποιθήσεις που μπορούν να συσχετισθούν με αυτά 
τα μνημεία, στις θρησκευτικές πρακτικές και τα ταφικά έθιμα, 
ξαναβρίσκουμε θεμελιώδη στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού 
που η κλασική αρχαιολογία έχει φέρει στο φως από πολύ παλιά 
σε ό,τι αφορά στον κόσμο των πόλεων�κρατών». Το στοιχείο της 
διαφορετικότητας αναφέρεται, σύμφωνα με τον συγγραφέα, στο 
γεγονός ότι στη Μακεδονία απαντούν και στοιχεία τα οποία εί-
ναι εντελώς άγνωστα στην Ελλάδα των πόλεων�κρατών, όπως 
είναι τα ανάκτορα, οι μνημειακοί τάφοι και η αυλική τέχνη, 
στοιχεία τα οποία συνδέονται με τον θεσμό της βασιλείας, κάτι 
που στην υπόλοιπη Ελλάδα είχε εγκαταλειφθεί αρκετά νωρίς. 
Παρʼ όλα αυτά όμως, «η διαφορετικότητα αυτή μεταφράζεται 
πάντα σε μια γλώσσα με αποκλειστικά ελληνικούς τύπους που 
χαρακτηρίζεται μάλιστα από εκπληκτική συνοχή, αφού η αρχι-
τεκτονική των προσόψεων στα ανάκτορα και τους μακεδονι-
κούς τάφους είναι ουσιαστικά πανομοιότυπη, όπως πανομοι-
ότυπη είναι και η διακόσμηση των τοίχων στα ανάκτορα, τις 
αριστοκρατικές οικίες και τους μνημειακούς τάφους». Τέλος, 
όσον αφορά το στοιχείο της πρωτοτυπίας, υποστηρίζει ότι η Μα-
κεδονία του 4ου αιώνα δεν παρέλαβε απλώς τύπους και πρότυ-
πα από τις άλλες ελληνικές πόλεις�κράτη, αλλά στους περισσό-
τερους τομείς συνέβαλε αποφασιστικά και στην μετεξέλιξή τους 
σε καινούριες μορφές και ρυθμούς.  

Οι τελευταίες έρευνες αποδεικνύουν ότι η Μακεδονία προ-
σφέρει χαρακτηριστικά που παλαιότερα αποδίδονταν σε άλλα 
κέντρα του αρχαίου κόσμου, όπως είναι, για παράδειγμα, η ανέ-

γερση μεγάλων οικιστικών συνόλων διαρθρωμένων σε άνδηρα, 
οι μεγάλοι περίστυλοι δημόσιοι χώροι, οι σύνθετοι αρχιτεκτο-
νικοί τύποι, το δομικό στιλ στη διακόσμηση των οικιών και το 
εικονιστικό στιλ στα ψηφιδωτά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, 
όπως στη μεγάλη ζωγραφική, η Μακεδονία αποτελεί τη μόνη 
περιοχή όπου σώζονται αυτές οι φόρμες. Ο Arthur Muller κλεί-
νει τη μελέτη του με την πεποίθηση ότι οι έρευνες στο μέλλον 
θα επιβεβαιώσουν τη σημαντική θέση που πρέπει να καταλάβει 
η Μακεδονία στη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού.  

Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στο κείμενο αυτό απο-
κτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε σχέση με την ερμηνεία των γλωσ-
σικών δεδομένων στις επόμενες δύο μελέτες του τόμου, ενι-
σχύοντας την άποψη ότι, όπως συμβαίνει με τα αρχαιολογικά 
ευρήματα, έτσι και η μακεδονική είναι στενά συνδεδεμένη με 
την ελληνική γλώσσα ως μία από τις διαλέκτους της.

Οι επόμενες δύο μελέτες ασχολούνται με τη γλώσσα της αρ-
χαίας Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, ο E�ili� Cresp� παρου-
σιάζει, μέσα σε ένα γλωσσοφιλολογικό πλαίσιο, τη γλωσσική 
κατάσταση στην αρχαία Μακεδονία, καταλήγοντας στο συμπέ-
ρασμα ότι η μακεδονική αποτελεί μια διάλεκτο της αρχαίας ελ-
ληνικής η οποία σχετίζεται περισσότερο με τις βορειοδυτικές 
ελληνικές διαλέκτους, γεγονός που τεκμηριώνεται περαιτέρω 
και πέρα από κάθε αμφιβολία με την επόμενη μελέτη του Juliá� 
Mé�dez D�su��.

Ειδικότερα, στη μελέτη του καθηγητή E�ili� Cresp� γίνε-
ται μια γενική αποτίμηση των γλωσσών και των διαλέκτων 
που, άμεσα ή έμμεσα, μαρτυρούνται στο βασίλειο της αρχαί-
ας Μακεδονίας σε γραπτά τεκμήρια που χρονολογούνται στον 
5ο–4ο π.Χ. αιώνα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η γλωσσική 
κατάσταση που αναδύεται από τη μελέτη των τεκμηρίων που 
βρέθηκαν στη γεωγραφικά πολύμορφη αλλά πολιτικά ενιαία 
περιοχή της Μακεδονίας υποδεικνύει ένα γλωσσικό μωσαϊκό 
από τοπικές ελληνικές διαλέκτους και πιθανώς από τουλάχι-
στον μία άλλη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Ο Cresp� χαρακτηρίζει 
αυτή την ινδοευρωπαϊκή γλώσσα ως «γλωσσικό παράστρωμα», 
το οποίο μαρτυρείται στα κείμενα που είναι γραμμένα στην ελ-
ληνική μόνο μέσα από ορισμένες «γλώσσες» καθώς και σε δύο 
ή τρία φωνητικά χαρακτηριστικά που μάλλον παραπέμπουν 
στη φρυγική και τη θρακική. Είναι, επίσης, πιθανό να χρησιμο-
ποιούνταν και άλλες γλώσσες, όπως είναι η ιλλυρική, οι οποί-
ες όμως δεν διασώθηκαν σε κείμενα και ούτε μνημονεύονται 
από αρχαίους συγγραφείς. Τέλος, κάποια ξενικής προέλευσης 
ανθρωπωνύμια, τα οποία παρατίθενται σε κείμενα ελλήνων 
συγγραφέων, παραπέμπουν σε ομιλητές της φρυγικής, της θρα-
κικής και της ιλλυρικής. Η άγνωστη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, 
πιστεύει ο Cresp�, κατά τα φαινόμενα εξακολουθούσε να είναι 
ζωντανή κατά την εποχή των πρώτων γραπτών κειμένων τον 
5ο αιώνα π.Χ., ενώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι διατηρήθη-
κε τουλάχιστον στον βαθμό που τα ίχνη της παρεμβολής της 
στην προφορά της ελληνικής είναι ανιχνεύσιμα στα ελληνικά 
κείμενα. Από την άλλη πλευρά, οι τοπικές ελληνικές διάλεκτοι 
που χρησιμοποιούνταν στις πόλεις�κράτη που προσαρτήθηκαν 
στο μακεδονικό βασίλειο αντικαταστάθηκαν προοδευτικά στον 
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γραπτό λόγο από την αττικοϊωνική κοινή, ίσως νωρίτερα από 
ό,τι σε άλλες ελληνικές περιοχές, από τα μέσα του 4ου αιώνα 
για τις αυξανόμενες επικοινωνιακές λειτουργίες της διοίκησης. 
Η τοπική μακεδονική διάλεκτος, η οποία μάλλον δεν χρησιμο-
ποιήθηκε ποτέ για τη σύνταξη δημοσίων εγγράφων, έπαψε να 
χρησιμοποιείται επίσης και στον γραπτό λόγο ιδιωτικών κειμέ-
νων, καθώς αντικαταστάθηκε σε όλες τις λειτουργίες της από 
την αττικοϊωνική κοινή. 

Η παρακμή των τοπικών διαλέκτων επιταχύνθηκε με τη ρω-
μαϊκή κατάκτηση το 168 π.Χ., με την ταυτόχρονη ενίσχυση της 
χρήσης της αττικοϊωνικής κοινής. �ατά την περίοδο αυτή φαί-
νεται ότι σταμάτησε η χρήση στον προφορικό λόγο των τοπικών 
ελληνικών διαλέκτων καθώς και της άγνωστης ινδοευρωπαϊ-
κής γλώσσας, με αποτέλεσμα από τότε να εξαφανιστούν εντε-
λώς, με την τελευταία αναφορά για τη μακεδονική διάλεκτο ως 
ομιλούμενη γλώσσα να προέρχεται από τις αρχές της μεταχρι-
στιανικής περιόδου, όταν, όπως αναφέρει ο Στράβων (7.7.8), κά-
ποιοι (ἔνιοι) Μακεδόνες ήταν δίγλωττοι (δηλαδή μιλούσαν την 
κοινή και την τοπική διάλεκτο).

Στην τελευταία μελέτη του τόμου από τον καθηγητή Juliá� Mé��Mé�-
dez D�su�� γίνεται μια προσεκτική, λεπτομερής και εξονυχιστική 
ανάλυση των γλωσσικών δεδομένων που στηρίζουν την άποψη 
ότι η μακεδονική αποτελεί διάλεκτο της αρχαίας ελληνικής (η 
λεγόμενη «Ελληνική Υπόθεση», όπως χαρακτηριστικά τονίζεται). 
Μάλιστα η διάλεκτος αυτή παρουσιάζει πολλά στοιχεία τα οποία 
την εντάσσουν στην ομάδα των βορειοδυτικών διαλέκτων. Στη 
συνέχεια ο συγγραφέας προχωρεί στην απαρίθμηση και αναλυ-
τική συζήτηση όλων των στοιχείων που στηρίζουν την παραπά-
νω άποψη, στοιχεία από αρχαίες μαρτυρίες για την ελληνικότη-
τα των Μακεδόνων, «γλώσσες» του λεξικογράφου Ησυχίου (5ος 
μ.Χ. αι.), όπως ἀδῆ· οὐρανός. Μακεδόνες (ΑΕ αἰθήρ), δώραξ· σπλὴν 
ὑπὸ Μακεδόνων (ΑΕ θώραξ), δανῶν· κακοποιῶν. κτείνων (πιθανόν 
*θανόω = ΑΕ θανατόω· πρβ. μακεδ. δάνος για το ΑΕ θάνατος σύμ-
φωνα με τον Πλούταρχο 2.22c), γόλα (γόδα χγφ.)· ἔντερα (πιθανόν 
γολά = αττ. χολή ‘χολή’, ‘χοληδόχος κύστη’, ομηρ. χολάδες ‘έντε-
ρα’), βηματίζει· τὸ τοῖς ποσὶ μετρεῖν, ἀργιόπους (πιθανόν αντί ἀργί-
πους)· ἀετός ή θούριδες· νύμφαι, Μοῦσαι κ.ά.· ανθρωπωνύμια όπως 
Φίλιππος, Ἀλέξανδρος, Περδίκκας, Ἀμύντας κ.ά.· επιγραφικό υλικό, 
με κεντρική θέση σε αυτό τον κατάδεσμο από την Πέλλα που χρο-
νολογείται στο 380–350 π.Χ.· μακεδονικές επιγραφές γραμμένες 
στην αττική ή την αττικοϊωνική κοινή. Στη συνέχεια ο μελετη-
τής προχωρεί σε μια εξονυχιστική και τεκμηριωμένη ανάλυση 
του γλωσσικού υλικού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, 
κυρίως από φωνητική/φωνολογική άποψη, αποδεικνύοντας τη 
στενή σχέση της μακεδονικής με τις άλλες διαλέκτους της ελλη-
νικής. Φυσικά, η μακεδονική παρουσιάζει και ορισμένα ιδιαίτερα 
φωνητικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από όλες τις υπόλοι-
πες ελληνικές διαλέκτους, όπως είναι η ηχηροποίηση των κλει-
στών /p t k/ σε [b d g] και των τριβόμενων /f θ s x/ σε [v ð z γ], 
αν και εδώ θα μπορούσε κανείς να υποθέσει εξελίξεις παρόμοιες 
με αυτές που συνέβησαν σε άλλες διαλέκτους αργότερα, δηλαδή 
αποκλειστοποίηση των /b d g/ σε [v ð γ], θέση που είχε εκφράσει 
πριν από κάποια χρόνια ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης.

Συμπερασματικά, οι τέσσερις μελέτες του τόμου συμβάλλουν 
αποφασιστικά στη διαλεύκανση της ταυτότητας της γλώσσας 
του βασιλείου της αρχαίας Μακεδονίας. Οι ιστορικές μαρτυρίες, 
τα αρχαιολογικά δεδομένα, και τα πολιτισμικά στοιχεία, οι φι-
λολογικές και οι γλωσσικές μαρτυρίες προτείνουν ανεπιφύλα-
κτα τη θέση της μακεδονικής μεταξύ των διαλέκτων της αρχαί-
ας ελληνικής. Ιδιαίτερα οι δυο τελευταίες μελέτες των E�ili� 
Cresp� και Juliá� Mé�dez D�su��, που αναλύουν και συζητούν 
τα γλωσσικά δεδομένα, ταξινομούν τη μακεδονική μεταξύ των 
διαλέκτων της ελληνικής εντάσσοντάς την στις διαλέκτους της 
βορειοδυτικής ομάδας, με στενές σχέσεις με τον κλάδο της δω-
ρικής. Όταν οι ιστορικές, αρχαιολογικές, φιλολογικές και άλλες 
σχετικές μαρτυρίες εναρμονίζονται με τα γλωσσικά δεδομένα, 
η τελική εικόνα είναι πιο ολοκληρωμένη και πλήρης, και οι με-
λέτες του συγκεκριμένου τόμου αναζητούν και πιστεύουμε ότι 
επιτυγχάνουν ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα.

�λείνοντας, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς 
τον καθηγητή κ. Ι. Ν. �αζάζη, Πρόεδρο του �έντρου Ελληνικής 
Γλώσσας, και τον καθηγητή κ. Αντώνιο Ρεγκάκο, Διευθυντή του 
Τμήματος Γλωσσολογίας του �έντρου, για την ενθουσιώδη απο-
δοχή του προγράμματος των αρχαίων διαλέκτων και την αμέρι-
στη στήριξή τους, στους μεταφραστές των κειμένων, καθώς και 
στο προσωπικό του �ΕΓ, ιδιαίτερα προς τις φιλολόγους Μαρία 
Αραποπούλου, Μαρία Χρίτη, �ωνσταντίνα Γακοπούλου, Άννα 
Λίχου και τη γραμματέα �ατερίνα Ζιάννα, αφενός για τη βοή-
θεια που πρόσφεραν με την επιμέλεια και την προετοιμασία των 
κειμένων προς έκδοση και, αφετέρου, για την αποτελεσματική 
διεκπεραίωση των πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών 
με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Ο παρών τόμος σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διάλε-
κτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη 
συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης – 
Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπου-
δών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ», η οποία υλοποιείται 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό �οινωνικό Ταμείο – Ε�Τ) και 
από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007–2013). Ως εκ τούτου, θερμές 
ευχαριστίες οφείλονται και στο Υπουργείο για την απόφασή του 
να εντάξει το παρόν έργο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του.
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1
Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ιστορίες της Μακεδονίας γράφτηκαν επανειλημμένως κατά την αρχαιότητα 
χωρίς ωστόσο κάποιο από τα έργα αυτά να φτάσει ως τις μέρες μας.¹ Αναφορές 
στη Μακεδονία κατά την προ Φιλίππου Βʹ εποχή γίνονται κατά κανόνα μόνο 
όταν η χώρα ή οι ηγεμόνες της εμπλέκονται στη γενικότερη ελληνική ιστο-
ρία ή συνάπτουν σχέσεις με μεμονωμένες ελληνικές πόλεις�κράτη, σε διπλω-
ματικό, στρατιωτικό ή άλλο επίπεδο, όταν δηλαδή δίνεται στους ιστορικούς η 
αφορμή να λάβουν υπόψη τους και τη Μακεδονία κατά την εξέταση της ελλη-
νικής ιστορίας. Αυτό συνέβη σε μεγαλύτερη έκταση για πρώτη φορά την εποχή 
των Περσικών πολέμων, όταν η Μακεδονία περιήλθε δύο φορές στην περσι-
κή κυριαρχία, ο πέρσης βασιλιάς Ξέρξης εκστράτευσε δύο φορές διά μέσου των 
εδαφών της και ο μακεδόνας βασιλιάς Αλέξανδρος Αʹ αναγκάστηκε να συμμε-
τάσχει στην εκστρατεία του Ξέρξη κατά της Ελλάδας. Η Μακεδονία εμφανίζε-
ται εκ νέου στον ελληνικό ορίζοντα, όταν κατά την Πεντηκονταετία το αθη-
ναϊκό ναυτικό κράτος επεκτείνεται μέχρι τα σύνορά της και οι συγκρούσεις 
καθίστανται πλέον αναπόφευκτες. Τέλος, πολυάριθμες συνδέσεις με την ελ-
ληνική ιστορία προκύπτουν κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ιδίως κατά το 
πρώτο του μισό, όταν οι πολεμικές επιχειρήσεις διεξάγονται κατά κύριο λόγο 
στη χερσόνησο της Χαλκιδικής και στις γειτονικές περιοχές και όταν ο μακε-
δόνας βασιλιάς Περδίκκας Βʹ τάσσεται εναλλάξ πότε με το μέρος των Αθηναί-
ων και πότε με τους Σπαρτιάτες. Τις πιο πολύτιμες πληροφορίες για την πα-
λαιότερη ιστορία της Μακεδονίας έως τα τέλη του 5ου αιώνα τις οφείλουμε 
στον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη, ιστορικούς των Περσικών πολέμων ο πρώ-
τος και της Πεντηκονταετίας και του Πελοποννησιακού πολέμου ο δεύτερος. 
�αι οι δύο συγγραφείς δεν απείχαν πολύ χρονικά από τα εξιστορούμενα γεγο-
νότα, και, λόγω των ταξιδιών τους, ήταν εξοικειωμένοι κατά κάποιο τρόπο με 
τις συνθήκες σε αυτή την περιοχή∙ επιπλέον και οι δύο είχαν προσθέσει στο έρ-
γο τους μια παρέκβαση που αφορά την παλαιότερη ιστορία της Μακεδονίας: ο 
Ηρόδοτος (8.137 κ.ε.) για την ίδρυση του μακεδονικού βασιλείου και ο Θουκυ-
δίδης (2.99) για την εξέλιξή του έως τους Περσικούς πολέμους. Ο πρώτος παίρ-
νει αφορμή από την αφήγηση μιας αποστολής του μακεδόνα βασιλιά Αλεξάν-
δρου Αʹ στην Αθήνα, την άνοιξη του 479, και ο δεύτερος όταν περιγράφει την 
επιδρομή του θράκα βασιλιά Σιτάλκη κατά της Μακεδονίας, στο τέλος του φθι-
νοπώρου του 429, που έγινε σε συμφωνία με τους Αθηναίους.² Ο Ηρόδοτος και 
ο Θουκυδίδης εξετάζουν την πρώιμη μακεδονική ιστορία με αφορμή την πε-
ριγραφή γεγονότων της ελληνικής ιστορίας, επειδή για εκείνους τα συμβάντα 
στις δύο περιοχές σχετίζονταν μεταξύ τους. 

Ο Ηρόδοτος αναφέρει τρία αδέλφια –απόγονους του Τήμενου και ως εκ 
τούτου και του Ηρακλή, γιου του Δία– που φεύγοντας από το Άργος έφτασαν 

Ιστορία της Μακεδονίας
κατά την προελληνιστική εποχή*

* Όλες οι ημερομηνίες στο κείμενο αυτό 
αναφέρονται στην π.Χ. εποχή.

1 Απεναντίας σήμερα υπάρχει ένας αρκετά 
μεγάλος αριθμός ιστοριών της Μακεδονίας, από 
τις οποίες θα αναφερθούν μερικές μόνο, κυρίως 
οι πλέον πρόσφατες: Geyer 1930· ������d 1972· 
������d & Griffith 1979· Σακελλαρίου 1982· 
Erri�gt�� 1986· B�rz� 1990, 1999.

2 Για την αποτίμηση και των δύο κειμένων 
καθώς και πρόσθετων πηγών σχετικά με την 
πρώιμη ιστορία της Μακεδονίας βλ. Z�hr�t 1984.
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μέσω της Ιλλυρίας στην Άνω Μακεδονία (ο όρος στον Ηρόδοτο σημαίνει τη 
χώρα μεταξύ των Πιερίων και του ορεινού όγκου του Ολύμπου). Εκεί ανέλα-
βαν υπηρεσία ως βοσκοί στην αυλή του ντόπιου βασιλιά. Όταν ύστερα από λί-
γο καιρό εκδιώχθηκαν από αυτόν, διέσχισαν ένα ποτάμι και έφτασαν σε ένα 
άλλο τμήμα της Μακεδονίας όπου και εγκαταστάθηκαν στους πρόποδες του 
Βερμίου κοντά στους λεγόμενους «�ήπους του Μίδα». �ατέλαβαν την περι-
οχή αυτή και έχοντάς την ως αφετηρία κατέκτησαν την υπόλοιπη Μακεδο-
νία. Ο νεότερος αδελφός, ο Περδίκκας, έγινε ο γενάρχης της δυναστείας. Αυτή 
η ιστορία για την ίδρυση του βασιλείου της Μακεδονίας μάς οδηγεί στον κά-
τω Αλιάκμονα, εκεί όπου ο Ηρόδοτος έχει υπόψη του μια περιοχή εκατέρωθεν 
του ποταμού με την ονομασία Μακεδονίς και όπου, στις βόρειες πλαγιές των 
Πιερίων, επιβεβαιώθηκε εδώ και μερικές δεκαετίες η ύπαρξη των Αιγών, της 
πρώτης πρωτεύουσας του μακεδονικού βασιλείου, δηλαδή της σημερινής Βερ-
γίνας με τους περιώνυμους τάφους της. 

Από εδώ αρχίζει από τα μέσα του 7ου π.Χ. αιώνα η διαδικασία διαμόρφω-
σης του μακεδονικού βασιλείου. Οι Μακεδόνες κατέλαβαν πρώτα την Πιερία, 
στα νότια των εκβολών του Αλιάκμονα, και στη συνέχεια τη Βοττιαία που 
εκτεινόταν γύρω από τον Θερμαϊκό κόλπο έως τον Αξιό. �ατόπιν διέσχισαν 
τον ποταμό και κατέλαβαν την πεδιάδα έως τη σημερινή Θεσσαλονίκη. Έτσι 
επικράτησαν σε ολόκληρη την περιοχή γύρω από τον Θερμαϊκό και τέλος, λί-
γο πριν από τα τέλη του 6ου αιώνα, κατέλαβαν και τις όμορες περιοχές δυτι-
κά και βορειοδυτικά, δηλαδή την Εορδαία και την Αλμωπία. Από αυτές η Εορ-
δαία εκτεινόταν πέρα από την οροσειρά που κλείνει την κεντρική πεδιάδα 
στα δυτικά. Η κατάκτησή της επέτρεψε την επέκταση προς την Άνω Μακεδο-
νία, στην οποία βρίσκονταν ο Λύγκος (ή Λυγκηστίς), η Ορεστίς και η Ελίμεια, 
περιοχές που περιβάλλονταν από βουνά, είχαν τους δικούς τους ηγεμόνες, 
και το κατά πόσον ανήκαν στο μακεδονικό βασίλειο ή όχι εξαρτιόταν από την 
ισχύ της εκάστοτε κεντρικής εξουσίας. Οι περιοχές αυτές μπόρεσαν πάντως 
να περιέλθουν στην εξουσία του μακεδόνα βασιλιά μόνο μετά την αποτυχία 
της εκστρατείας του Ξέρξη. 

2
Η πρώιμη ιστορία της Μακεδονίας

Οι απαρχές της μακεδονικής ιστορίας παραμένουν ακόμη στο σκοτάδι. Οι πρώ-
τες ασφαλείς πληροφορίες αφορούν την εποχή της περσικής κυριαρχίας επί 
ευρωπαϊκού εδάφους:³ το 510 ο πέρσης στρατηγός Μεγάβαζος κατέκτησε την 
περιοχή των βόρειων ακτών του Αιγαίου και δέχτηκε, διά της διπλωματικής 
οδού, τη δήλωση υποτέλειας του τότε μακεδόνα βασιλιά Αμύντα Αʹ. Έτσι η 
ανίσχυρη ακόμη και περιορισμένη στην παραλιακή πεδιάδα γύρω από τον 
Θερμαϊκό Μακεδονία περιήλθε αμαχητί στην περσική κυριαρχία, κατά τα φαι-
νόμενα ως υποτελές κράτος υπό τη διοίκηση της τοπικής δυναστείας. Πρώτος 
βασιλιάς υπήρξε ο Αμύντας Αʹ και από το 496 περίπου ο γιος του Αλέξανδρος 
Αʹ, υπό την ηγεσία του οποίου η χώρα κατόρθωσε να αποσείσει για μερικά χρό-
νια τον περσικό ζυγό, επειδή λόγω της Ιωνικής επανάστασης είχαν διακοπεί 
οι επαφές με τα υποτελή και υπήκοα στην Περσία κράτη της Βαλκανικής. Την 
εποχή αυτή της ελεύθερης Μακεδονίας και μάλιστα το έτος 496, ο Αλέξανδρος 
Αʹ εμφανίστηκε στην Ολυμπία, όπως γράφει ο Ηρόδοτος. Προφανώς ο Αλέξαν-
δρος υπήρξε ο πρώτος Μακεδόνας που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς αγώ-
νες, και έπρεπε να διεκδικήσει τη συμμετοχή του σε αυτούς αποδεικνύοντας 
την ελληνική του καταγωγή. Ύστερα από μια τετραετία η ελευθερία ήταν κιό-
λας παρελθόν, αφού μετά την καταστολή της Ιωνικής επανάστασης και την 
ανάκτηση των περιοχών εκατέρωθεν των στενών του Ελλησπόντου, ο πέρσης 
στρατηγός Μαρδόνιος εμφανίστηκε με πεζικό και στόλο αποκαθιστώντας και 
πάλι την περσική κυριαρχία έως τα όρια της Θεσσαλίας.

3 Για τη Μακεδονία της εποχής των Περσι-
κών πολέμων βλ. Z�hr�t 1992 και 2011.
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Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εκστρατεία του Ξέρξη 
(480/79), στη διάρκεια της οποίας το πεζικό των Περσών, μετά την προέλα-
σή του μέσω της Θράκης, συναντάται με τον στόλο που έπλεε κατά μήκος της 
ακτής στη Θέρμη (την περιοχή της σημερινής Θεσσαλονίκης). Ο Αλέξανδρος 
υποχρεώθηκε στη συνέχεια να ακολουθήσει τον περσικό στρατό, και έτσι βρί-
σκουμε μακεδόνες στρατιώτες και τον βασιλιά τους στην ακολουθία του περ-
σικού στρατού μέχρι και τη μάχη των Πλαταιών. Όταν όμως οι Πέρσες ηττήθη-
καν στις Πλαταιές και όσα στρατεύματά τους διασώθηκαν αποσύρθηκαν από 
την Ευρώπη, ο Αλέξανδρος φαίνεται να αποσκιρτά από τον Μεγάλο Βασιλέα, 
να στρέφεται πρώτα κατά των Περσών που υποχωρούν και λίγο αργότερα να 
καταλαμβάνει και τις έως τότε υπό περσική κυριαρχία Εννέα Οδούς, την κατο-
πινή Αμφίπολη. Εκεί αιχμαλώτισε τόσους πολλούς στρατιώτες ώστε πουλώ-
ντας τους ως σκλάβους κατάφερε να κατασκευάσει έναν επίχρυσο ανδριάντα 
που τοποθετήθηκε στο προαύλιο του ιερού των Δελφών, όπου βρίσκονταν και 
άλλα αφιερώματα των ελληνικών κρατών της μητροπολιτικής Ελλάδας κα-
θώς και της Σικελίας, σε ανάμνηση των νικών των Ελλήνων στη Σαλαμίνα, τις 
Πλαταιές και την Ιμέρα της Σικελίας. Προφανώς ο μακεδόνας βασιλιάς, που 
για περίπου έναν χρόνο βρισκόταν στο πλευρό των Περσών, κατάφερε να γίνει 
δεκτός στη χορεία των «νικητών των Περσικών πολέμων». �ατόρθωσε επίσης 
να πείσει και τον Ηρόδοτο ότι πάντα ήταν κρυφός φίλος των Ελλήνων. Η αντί-
ληψη του Ηροδότου για τον φίλο των Ελλήνων στον μακεδονικό θρόνο άσκη-
σε έντονη επιρροή και είχε ως αποτέλεσμα ο Αλέξανδρος, ο οποίος στην εποχή 
του είχε συνεργαστεί με τους Πέρσες, να λάβει το προσωνύμιο «Φιλέλλην», σε 
αντιδιαστολή με τον Αλέξανδρο που πολέμησε εναντίον τους και χαρακτηρί-
στηκε αργότερα «Μέγας».

Ο Αλέξανδρος δεν στράφηκε μόνον εναντίον των Περσών που υποχωρού-
σαν, αλλά κατέλαβε επίσης τις περιοχές μεταξύ Αξιού και Στρυμόνα, την �ρε-
στονία, τη Μυγδονία και τη Βισαλτία. Αυτό τον οδήγησε πολύ σύντομα σε σύ-
γκρουση όχι μόνο με τα γειτονικά θρακικά φύλα, αλλά και με τους Αθηναίους 
(πρβ. Z�hr�t 2007), το ναυτικό κράτος των οποίων μετά την αποτυχία της εκ-
στρατείας του Ξέρξη περιλάμβανε πολυάριθμες ελληνικές πόλεις στις ακτές 
του βόρειου Αιγαίου· ιδιαίτερα στην περιοχή του Στρυμόνα οι Αθηναίοι είχαν 
καταστεί δυσάρεστοι ανταγωνιστές, αφού εποφθαλμιούσαν τον δασικό πλού-
το στο εσωτερικό της χώρας, που ήταν απαραίτητος για την κατασκευή πλοί-
ων, καθώς και τα εκεί μεταλλεία. Στις λιγοστές πληροφορίες που διαθέτουμε 
για την εποχή αυτή συγκαταλέγεται η αναφορά ότι ο αθηναίος στρατηγός �ί-
μων το 463, μετά την επιστροφή του από τη Θάσο, κατηγορήθηκε ότι ενήργησε 
ενάντια στα αθηναϊκά συμφέροντα, επειδή έχοντας δήθεν δωροδοκηθεί από 
τον βασιλιά Αλέξανδρο δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για περαιτέρω κα-
τακτήσεις στη Μακεδονία, αν και αυτό θα ήταν εύκολο να πραγματοποιηθεί 
μετά τη νίκη εναντίον των κατοίκων της Θάσου. Χαρακτηριστικό επίσης είναι 
ότι λίγα χρόνια πριν ο εξοστρακισμένος και καταδικασμένος ερήμην σε θάνα-
το αθηναίος πολιτικός Θεμιστοκλής, μετά τη φυγή του από την Αθήνα, βρήκε 
προσωρινό καταφύγιο στην αυλή του μακεδόνα βασιλιά. Επίσης και Μυκη-
ναίοι, που ύστερα από επιθέσεις των Αργείων διέφυγαν από την πατρίδα τους, 
μπόρεσαν να εγκατασταθούν στη Μακεδονία υπό την προστασία του Αλεξάν-
δρου. Ο γιος του Περδίκκας ακολούθησε το παράδειγμά του και δέχτηκε το 446 
τους κατοίκους της Ιστιαίας που εκδιώχθηκαν από τους Αθηναίους από την 
πατρίδα τους στην Εύβοια. 

Όταν ο Αλέξανδρος πέθανε στα μέσα του 5ου αιώνα, προφανώς δεν είχε 
εξασφαλίσει επαρκώς τη διαδοχή μεταξύ των πέντε γιων του. Από αυτούς ανα-
φέρεται βέβαια ως διάδοχος ο Περδίκκας Βʹ, στο επόμενο διάστημα όμως εμφα-
νίζονται δύο από τους αδελφούς του να ασκούν την εξουσία σε επιμέρους τμή-
ματα του μακεδονικού βασιλείου. Οι αθηναϊκές απόπειρες για εγκατάσταση 
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αποικιών στα σύνορα της Μακεδονίας συνεχίστηκαν και μάλιστα ήταν εν μέ-
ρει επιτυχείς, όπως π.χ. το 436 με την ίδρυση της Αμφίπολης στον �άτω Στρυ-
μόνα. Η πόλη αυτή δέσποζε τόσο στη διάβαση του ποταμού όσο και στη διαδρο-
μή προς το εσωτερικό της χώρας.⁴ Όταν όμως οι Αθηναίοι έφτασαν στο σημείο 
να υποστηρίξουν εσωτερικούς αντιπάλους του Περδίκκα, συγκεκριμένα τον 
αδελφό του Φίλιππο που είχε την εξουσία στην περιοχή γύρω από τον �άτω 
Αξιό, από όπου όμως εκδιώχθηκε αργότερα, καθώς και τον Δέρδα τον Ελιμιώ-
τη, ο Περδίκκας ακύρωσε τη συμμαχία που είχε συνάψει στα πρώτα χρόνια της 
κυριαρχίας του με την Αθήνα και το 433 επιδίωξε συνεργασία αφενός με τους 
δυσαρεστημένους συμμάχους των Αθηναίων στη Χαλκιδική και αφετέρου με 
τη Σπάρτη και την �όρινθο, η οποία μετά την ήττα της στην �έρκυρα επιδίωκε 
να πάρει εκδίκηση. Πράγματι το επόμενο έτος ο μακεδόνας βασιλιάς επιτυγχά-
νει να υποκινήσει σε αποστασία από την Αθήνα την κορινθιακή αποικία Ποτεί-
δαια που βρίσκεται στον ισθμό της Παλλήνης, τους κατοίκους της Βοττιαίας 
βορειότερα, τους περισσότερους Χαλκιδείς που κατοικούσαν στη Σιθωνία και 
στην ενδοχώρα της, καθώς και μεγάλο αριθμό πόλεων στην ηπειρωτική χώρα. 
Στους Βοττιαίους και Χαλκιδείς που αποστάτησαν διέθεσε καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του πολέμου εδάφη προς εγκατάσταση στην περιοχή της Μυγδονίας.⁵

Έτσι το 432 οι Αθηναίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι όχι μόνο με τον μακεδόνα 
βασιλιά αλλά και με τους υποκινημένους από τον ίδιο σε αποστασία συμμάχους 
τους. Οι πολεμικές τους δραστηριότητες πάντως ύστερα από λίγο επικεντρώ-
θηκαν στην ανάκτηση των πόλεων που αποστάτησαν, ενώ με τον μακεδόνα 
βασιλιά επιτυγχάνεται το 432 μια προσωρινή συμφωνία και το 431 συνάπτεται 
συμμαχία. Ήδη όμως το καλοκαίρι του 429 ο Περδίκκας στέλνει κρυφά χίλιους 
Μακεδόνες στην Ακαρνανία για να υποστηρίξει τους Λακεδαιμονίους, πράγ-
μα που δεν διέφυγε της προσοχής των Αθηναίων· έτσι τον επόμενο χειμώνα 
υποκινούν εναντίον του μακεδόνα βασιλιά τον βασιλιά των Θρακών Σιτάλ-
κη, η εισβολή του οποίου στην �άτω Μακεδονία απέβη ωστόσο απολύτως ατε-
λέσφορη· η σωτηρία του Περδίκκα οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ιππικό της 
Άνω Μακεδονίας. Ο Περδίκκας για τέσσερα χρόνια βρίσκει πλέον την ησυχία 
του από τους Αθηναίους, οι οποίοι στο μεταξύ έχουν αναλάβει δράση σε άλλες 
εμπόλεμες περιοχές. Οι νίκες ωστόσο που πέτυχαν εκεί τον έκαναν να φοβά-
ται το χειρότερο, και έτσι μαζί με τους Χαλκιδείς υποκινεί το 424 την αποστολή 
ενός πελοποννησιακού στρατεύματος στο βόρειο θέατρο του πολέμου, όπου 
κατά κύριο λόγο ενδιαφέρεται για παροχή στρατιωτικής υποστήριξης εναντί-
ον του Αρραβαίου, του ηγεμόνα του Λύγκου. Πράγματι ο Περδίκκας κατόρθω-
σε δύο φορές να υποκινήσει τους νέους συμμάχους του να επέμβουν στην Άνω 
Μακεδονία, χωρίς πάντως την επιτυχή έκβαση που ήλπιζε· έτσι το 423/2 συ-
νήψε και πάλι συνθήκη με τους Αθηναίους, την οποία τήρησε για μια πεντα-
ετία περίπου, έως ότου προσεταιρισθεί προσωρινά και πάλι τους αντιπάλους 
της Αθήνας. Μια παρόμοια αμφιταλαντευόμενη πολιτική ενδέχεται να προκά-
λεσε την οργή τόσο των Αθηναίων όσο και των Σπαρτιατών, ωστόσο σχετικά 
με τον Περδίκκα οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν χρειαζόταν μόνο 
να αμυνθεί εναντίον των Αθηναίων αλλά και να αντιμετωπίσει τις απόπειρες 
ανεξαρτησίας των ηγεμόνων της Άνω Μακεδονίας· οφείλουμε επίσης να του 
αναγνωρίσουμε ότι κατόρθωσε να ελιχθεί επιτυχώς μεταξύ των αντιμαχόμε-
νων μερών και να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την ανεξαρτησία και εδαφική 
ακεραιότητα του βασιλείου του. 

Στον γιο και διάδοχό του Αρχέλαο, που κυβέρνησε από το 413 έως το 399, η 
μοίρα επιφύλασσε μια ευτυχέστερη εποχή διακυβέρνησης, καθώς ύστερα από 
την καταστροφή στη Σικελία είχε παύσει πλέον η πίεση εκ μέρους των Αθηναί-
ων. Αμέσως η σχέση με τους Αθηναίους ανατρέπεται, εφόσον αυτοί εξαρτιό-
νταν για τη ναυπήγηση των πλοίων τους από τη μακεδονική ξυλεία. Η ουσι-
αστική σπουδαιότητα του Αρχέλαου αυτό το διάστημα έγκειται στο πεδίο της 

4 Σχετικά με αυτά και τα επόμενα γεγονότα 
και την περιγραφή τους από τον Θουκυδίδη βλ. 
Z�hr�t 2006�∙ για τη σημασία της Μακεδονίας 
στην έκρηξη του Πελοποννησιακού πολέμου βλ. 
Z�hr�t 2010.

5 Για το θέμα αυτό καθώς και για περαιτέρω 
σχέσεις μεταξύ Μακεδόνων και Χαλκιδέων, πρβ. 
Z�hr�t 1971.
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εσωτερικής πολιτικής, των στρατιωτικών του μεταρρυθμίσεων και των πολι-
τιστικών του επιδιώξεων. Έτσι όχι μόνο προώθησε τη δημιουργία των πόλε-
ων της Μακεδονίας⁶ και επέσπευσε την επέκταση του οδικού της δικτύου, αλ-
λά ξεκίνησε και τη συγκρότηση ενός βαριά οπλισμένου πεζικού. Παράλληλα 
διασφάλισε και εν μέρει επέκτεινε τα όρια του βασιλείου του. Πρέπει να υπο-
γραμμιστεί ιδιαιτέρως η «πολιτιστική του πολιτική». Βέβαια ο Πίνδαρος είχε 
συνθέσει ήδη ένα εγκώμιο στον Αλέξανδρο Αʹ και υποτίθεται μάλιστα ότι δι-
έμεινε κάποιο διάστημα και στην αυλή του, όπως ο διθυραμβογράφος Μελα-
νιππίδης από τη Μήλο και ο Ιπποκράτης από την �ω έμειναν αργότερα στην 
αυλή του διαδόχου του, Περδίκκα Βʹ· η ουσιαστική, ωστόσο, ενσωμάτωση της 
Μακεδονίας στον ελληνικό πολιτισμό οφείλεται στον Αρχέλαο: έτσι αναθέ-
τει τη διακόσμηση του παλατιού του στον εξέχοντα ζωγράφο Ζεύξι και καλεί 
πολυάριθμους Έλληνες ποιητές στην αυλή του, όπως τον επικό ποιητή Χοιρί-
λο τον Σάμιο, τον μουσικό Τιμόθεο από τη Μίλητο, καθώς και από την Αθήνα 
τους τραγικούς ποιητές Αγάθωνα και Ευριπίδη, ο οποίος μεταξύ άλλων «δίδα-
ξε» εδώ τις Βάκχες του. Τέλος, σε αυτόν ανάγεται και η ίδρυση γυμνικών και 
μουσικών αγώνων που τελούνταν στο εξής στο Δίον ως εθνικοί μακεδονικοί 
αγώνες, στους πρόποδες του Ολύμπου, με την ονομασία Ολύμπια. Τα τελευ-
ταία μάλιστα χρόνια της βασιλείας του ο Αρχέλαος κατόρθωσε να παρέμβει 
στη Θεσσαλία προς όφελος του διωκόμενου αριστοκρατικού γένους των Αλευ-
αδών, να σημειώσει εδαφικές επιτυχίες και να διασφαλίσει την επιρροή του 
στη Λάρισα. Οι προϋποθέσεις λοιπόν για μια περαιτέρω επέκταση της μακεδο-
νικής ισχύος ήταν δεδομένες, όταν το 399 π.Χ. ο Αρχέλαος δολοφονήθηκε.

3
Η Μακεδονία κατά την περίοδο 399 – 359

Μια Αμερικανίδα συνάδελφος έχει κάνει την εξής εύστοχη παρατήρηση: «Οι 
μακεδόνες βασιλείς συνήθως πέθαιναν φορώντας τα άρβυλά τους» (C�r�ey 
1983, 260)· πράγματι η περίοδος 399–359 είναι γεμάτη από ταραχές και διενέ-
ξεις για την απόκτηση του θρόνου, εξαιτίας των οποίων η Μακεδονία δεν μπό-
ρεσε να διατηρηθεί στη θέση που είχε επιτύχει ο Αρχέλαος. Μόλις στο δεύτερο 
μισό αυτών των σαράντα χρόνων μεσολάβησαν κάποια διαστήματα κατά τα 
οποία η Μακεδονία όχι μόνο κατάφερε να εδραιώσει την εξουσία της στο εσω-
τερικό αλλά παρουσίασε και κάποια ισχύ στο εξωτερικό. Στη συνέχεια θα κα-
ταδείξουμε πότε και γιατί κατέστη αυτό και πάλι δυνατό.

Στα έξι μόνο πρώτα χρόνια αυτής της περιόδου οι Μακεδόνες γνώρισαν όχι 
λιγότερους από τέσσερις βασιλείς, για τους οποίους το μόνο που ξέρουμε είναι 
ότι κατά κανόνα βρήκαν βίαιο θάνατο. Πιο σαφή εικόνα μπορούμε να έχουμε 
για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Μακεδονία κατά τους πρώτους χρόνους 
της βασιλείας του Αμύντα Γʹ, ο οποίος κατάφερε να καταλάβει τον θρόνο το 
393 π.Χ.⁷ Πολύ σύντομα μετά την ανάληψη της εξουσίας δέχεται την απειλή 
των Ιλλυριών και συνάπτει αμυντική συμμαχία με το �οινό των Χαλκιδέων, 
που μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου έχει καταστεί σημαντικός 
παράγοντας ισχύος στις βόρειες ακτές του Αιγαίου. Το τίμημα της συμμαχίας 
αυτής για τον Αμύντα ήταν η εκχώρηση του Ανθεμούντα, της εύφορης κοιλά-
δας νοτιοανατολικά της Θέρμης. Μόλις στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 
380 είχε διασφαλίσει την εξουσία του σε τέτοιο βαθμό, που μπόρεσε να ζητήσει 
πίσω τα εδάφη που είχε προηγουμένως παραχωρήσει στους Χαλκιδείς. Εκείνοι 
όχι μόνο αρνήθηκαν να τα επιστρέψουν αλλά επιτέθηκαν στη Μακεδονία και 
ανάγκασαν τον Αμύντα να στραφεί για βοήθεια προς τους Σπαρτιάτες, οι οποί-
οι έστειλαν το 382 ένα εκστρατευτικό σώμα στον βορρά και, ύστερα από τριετή 
πόλεμο, ανάγκασαν τους Χαλκιδείς να διαλύσουν τον συνασπισμό τους. Τον 
πόλεμο αυτό, κατά τα λεγόμενα του Ξενοφώντα, είχαν αναλάβει κατά κύριο 
λόγο οι Σπαρτιάτες και οι σύμμαχοί τους. Μετά από αυτά οι Μακεδόνες δεν 

6 Γενικά για τη δημιουργία πόλεων στη Μα-
κεδονία πρβ. ��tz�p�ul�s 1996 και ειδικά για τη 
σημασία του Αρχέλαου σσ. 469 κ.ε. Βλ. επίσης τη 
μελέτη του Muller στον ανά χείρας τόμο.

7 Για τον ηγεμόνα αυτόν πρβ. Z�hr�t 2006b.
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είχαν να παρουσιάσουν κάποια αξιομνημόνευτη στρατιωτική συμμετοχή, πο-
λύτιμη πάντως υπήρξε η συμβολή του Δέρδα, του ηγεμόνα της Ελιμείας, και 
του ιππικού του. Ο Δέρδας και η επικράτειά του περιγράφονται ως ανεξάρτη-
τοι από τον μακεδόνα βασιλιά και φαίνεται ότι και οι άλλοι ηγεμόνες της Άνω 
Μακεδονίας ανεξαρτητοποιήθηκαν τότε.

Για τα γεγονότα αυτά εκφράζει επίσης τις απόψεις του ο Ισοκράτης: στον Πα-
νηγυρικό του, που δημοσιεύεται το 380 π.Χ., στηλιτεύει με σκληρές εκφράσεις 
την τρέχουσα σπαρτιατική πολιτική, αναφέροντας ως παράδειγμα μεταξύ των 
άλλων το γεγονός ότι οι Σπαρτιάτες βοήθησαν τον μακεδόνα βασιλιά Αμύντα, 
τον τύραννο της Σικελίας Διονύσιο και τον Μεγάλο Βασιλέα των Περσών, προ-
κειμένου να αυξήσουν την κυριαρχία τους. Αν ο Ισοκράτης ήθελε να είναι αξι-
όπιστος με την καταδίκη της σπαρτιατικής πολιτικής, δεν θα μπορούσε να συ-
γκαταλέγει στην τριάδα των ισχυρών στις παρυφές του τότε ελληνικού κόσμου 
των πόλεων�κρατών έναν εντελώς άσημο μακεδόνα βασιλιά. Παρομοίως και ο 
αθηναίος Αισχίνης χαρακτηρίζει τον Αμύντα σημαντικό πολιτικό παράγοντα, 
όταν σε μια δίκη του 343 αναφέρει ότι τη δεκαετία του 370 ο βασιλιάς είχε στεί-
λει αντιπροσωπεία σε ένα πανελλήνιο συνέδριο και υπήρξε απόλυτος κύριος 
των αποφάσεών του. Από τους Αθηναίους μάλιστα τότε ακριβώς έγινε περιζή-
τητος ο Αμύντας, όταν εκείνοι συνήψαν συμμαχία μαζί του, το περιεχόμενο της 
οποίας είναι δυστυχώς άγνωστο· σίγουρα όμως σχετιζόταν με την επιταχυνό-
μενη επέκταση της αθηναϊκής θαλάσσιας ισχύος. Ήδη το 375 μαθαίνουμε ότι η 
απαραίτητη για τη ναυπήγηση των πλοίων ξυλεία προερχόταν από τη Μακεδο-
νία. Υπήρχε, συνεπώς, ξανά ζήτηση της μακεδονικής ξυλείας για τη ναυπήγηση 
πλοίων, και έτσι αυτή η συμφωνία αποτελεί μία επιπλέον απόδειξη ότι το βασί-
λειο της Μακεδονίας επανήλθε στην τάξη εκείνων των κρατών που ήταν σε θέ-
ση να ασκήσουν αυτόνομη πολιτική. Το ίδιο έπραξε ο Αμύντας τη δεκαετία του 
370 και απέναντι στους νότιους γείτονες του, όταν δεν ανέκτησε μόνο την κυρι-
αρχία της Ελίμειας αλλά καθόρισε και τα σύνορα μεταξύ αυτής της περιοχής της 
Άνω Μακεδονίας και της περραιβικής Δολίχης. Εκτός αυτού, δημιουργήθηκαν 
οικογενειακοί δεσμοί με τον Σίρρα, τον ηγεμόνα του Λύγκου, η κόρη του οποί-
ου, το αργότερο μέσα στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 380, έγινε η δεύτερη σύ-
ζυγος του Αμύντα, χαρίζοντάς του τρεις διαδόχους, τον Αλέξανδρο Βʹ, τον Περ-
δίκκα Γʹ και τον Φίλιππο Βʹ. Παρατηρούμε λοιπόν ότι κατά τη δεκαετία του 370 
η Μακεδονία είχε πάλι ενισχυθεί και ότι ο Αμύντας λειτούργησε ως συνεχιστής 
των φιλοδοξιών του Αρχέλαου όσον αφορά την εξωτερική πολιτική.

Για την αρνητική εικόνα του Αμύντα που σχηματίζεται τόσο από μεταγενέ-
στερες πηγές όσο και από νεότερους ερευνητές ευθύνεται ακουσίως ο γιος του, 
ο Φίλιππος Βʹ, που όχι μόνο επισκίασε με τα επιτεύγματά του όλους τους προ-
κατόχους του, αλλά οδήγησε και πολυάριθμους ιστορικούς να τον αναδείξουν 
ως τον θεόσταλτο σωτήρα μιας Μακεδονίας βυθισμένης στο χάος. Στην πραγ-
ματικότητα ο Αμύντας κατόρθωσε για μεγάλο χρονικό διάστημα και με πυγμή 
να υπερβεί σταδιακά το χάος που προκλήθηκε μετά τη δολοφονία του Αρχέλα-
ου –αν και επωφελήθηκε από τις μετατοπίσεις εξουσίας γύρω από τη Μακεδο-
νία– και να κληροδοτήσει στους γιους του ένα σχετικά εδραιωμένο βασίλειο.

Η διαδοχή στον θρόνο το 370/69 έγινε χωρίς δυσκολίες, πράγμα που δείχνει 
πλέον ότι ο Αμύντας είχε εδραιώσει και πάλι την τάξη. Στο μεταξύ οι Ιλλυρι-
οί δεν είχαν την ίδια άποψη και εισέβαλαν στη Μακεδονία. �άποιος συγγενής 
του βασιλικού οίκου που ζούσε εξόριστος εκμεταλλεύτηκε τη δικαιολογημέ-
νη απουσία του νεαρού βασιλιά Αλεξάνδρου Βʹ και επιτέθηκε στη χώρα από 
τα ανατολικά. Αυτή τη δύσκολη στιγμή η βασιλομήτωρ Ευρυδίκη απευθύνε-
ται στον αθηναίο στρατηγό Ιφικράτη, που διενεργούσε ήδη στρατιωτικέςεπι-
χειρήσεις στην περιοχή του �άτω Στρυμόνα, και ζητά τη βοήθεια του. Εκείνος 
άδραξε ευχαρίστως την ευκαιρία να υποχρεώσει τον μακεδόνα βασιλιά, πράγ-
μα που πέτυχε, και να εκδιώξει τον επίδοξο σφετεριστή του θρόνου. Με τον 
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τρόπο αυτό διασφαλίζεται η εξουσία του Αλεξάνδρου και λίγο αργότερα κατορ-
θώνει να δραστηριοποιηθεί και ο ίδιος, προστρέχοντας σε βοήθεια των Αλευ-
αδών της Λάρισας εναντίον του τυράννου των Φερών. Ο μακεδόνας βασιλιάς 
εμφανίζεται και καταλαμβάνει τις πόλεις Λάρισα και �ραννώνα, τις οποίες 
ωστόσο κράτησε για τον εαυτό του. Οι θεσσαλοί ευγενείς δεν περίμεναν μια τέ-
τοια τροπή των πραγμάτων· γι’ αυτό στρέφονται για βοήθεια στους Θηβαίους 
που στέλνουν τον στρατηγό τους Πελοπίδα.⁸ Αυτός εκστρατεύει με τον στρατό 
του προς βορρά και απελευθερώνει την �ραννώνα και τη Λάρισα από τη μακε-
δονική κυριαρχία. Στο μεταξύ ο Αλέξανδρος Βʹ είχε αναγκαστεί να επιστρέψει 
στη Μακεδονία, επειδή είχε εξεγερθεί εναντίον του ο γαμπρός του Πτολεμαί-
ος. �αι οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αυτού του εμφυλίου απευθύνθηκαν στον 
Πελοπίδα και τον κάλεσαν ως διαιτητή. Εκείνος παρουσιάζεται και αναλαμβά-
νει μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των αντιπάλων. Για να διασφαλίσει τη διάρκεια 
της διευθέτησης που είχε επιβληθεί από τον Πελοπίδα, ο Αλέξανδρος του πα-
ραδίδει ως ομήρους τον νεότερο αδελφό του, τον Φίλιππο, καθώς και τριάντα 
γιους από οικογένειες ευγενών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η θέση ισχύος 
της Μακεδονίας που είχε επιτύχει ο Αμύντας Γʹ και είχε κληρονομήσει ο Αλέ-
ξανδρος Βʹ χάνεται πολύ γρήγορα και το μακεδονικό κράτος περιέρχεται εκ νέ-
ου στην επιρροή της εκάστοτε ηγεμονεύουσας δύναμης στην Ελλάδα, πράγμα 
που συμβαίνει όμως με δική του υπαιτιότητα. Έτσι έμελλε να συμβεί για λίγο 
ακόμη. Γιατί λίγο μετά την αναχώρηση του Πελοπίδα μετά τη διευθέτηση της 
εμφύλιας διένεξης τον χειμώνα του 369/8 ο Αλέξανδρος Βʹ δολοφονείται.

Ως ένας από τους στενότερους συγγενείς του, ο Πτολεμαίος αναλαμβάνει 
τη διαχείριση των κυβερνητικών υποθέσεων ως κηδεμόνας του Περδίκκα, νε-
ότερου αδελφού του Αλεξάνδρου. Οι φίλοι ωστόσο του δολοφονημένου ηγε-
μόνα τον αντιμετωπίζουν ως σφετεριστή της εξουσίας και στρέφονται το κα-
λοκαίρι του 368 στον Πελοπίδα, ο οποίος εισβάλλει εκ νέου στην Μακεδονία. Ο 
Πτολεμαίος αναγκάζεται να δηλώσει πρόθυμος να συνάψει συμφωνία και να 
δεσμευτεί ότι θα διασφαλίσει την εξουσία για τους αδελφούς του Αλεξάνδρου, 
τον Περδίκκα και τον Φίλιππο. Επιπλέον αναγκάζεται να συνάψει συμφωνία 
με τη Θήβα και να δώσει ως εγγύηση για την τήρηση της συμφωνίας αυτής 
ομήρους. �αι πάλι η Μακεδονία γίνεται έρμαιο στα χέρια ξένων δυνάμεων, 
και αυτό ως συνέπεια –για μία ακόμη φορά– εσωτερικών ταραχών. 

Το 365 ο Περδίκκας Γʹ κατάφερε να απαλλαγεί από την κηδεμονία του Πτο-
λεμαίου. Σύντομα, αφότου ανέλαβε την εξουσία, θεώρησε ενδεδειγμένο να 
στηριχθεί στους Αθηναίους, να συνεργαστεί με τον στρατηγό τους Τιμόθεο 
–που βρισκόταν την περίοδο εκείνη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στις μακε-
δονικές ακτές και φαίνεται ότι κατέκτησε τότε τις ανεξάρτητες από τη Μα-
κεδονία πόλεις της Πύδνας και Μεθώνης– και να εκστρατεύσει μαζί του κατά 
των Χαλκιδέων και της Αμφίπολης. Στη χερσόνησο της Χαλκιδικής ο Τιμόθε-
ος υποτάσσει την Ποτείδαια και την Τορώνη, δεν καταφέρνει ωστόσο τίποτε 
κατά της Αμφίπολης. Η συνεργασία με τον Τιμόθεο μπόρεσε να ανοίξει τα μά-
τια του μακεδόνα βασιλιά σχετικά με τους Αθηναίους και τις επεκτατικές φι-
λοδοξίες τους αλλά και τις –στο μεταξύ– περιορισμένες δυνατότητές τους, και 
να ενισχύσει τη δική του αυτοπεποίθηση. Εν πάση περιπτώσει, ο Περδίκκας σύ-
ντομα αποσκιρτά και διασφαλίζει την Αμφίπολη, εγκαθιστώντας εκεί στρατι-
ωτική φρουρά. Σε γενικές γραμμές η Μακεδονία αποκτά νέα ώθηση, αφότου 
ο Περδίκκας, ως νόμιμος διάδοχος, ανέρχεται στον θρόνο παραμερίζοντας τις 
αρχικές δυσχέρειες. Τώρα μπορεί να προωθήσει την περαιτέρω εδραίωση του 
κράτους και την εξωτερική του ασφάλεια. Το 361/60 ο πολιτικός �αλλίστρα-
τος που είχε διαφύγει από την Αθήνα ανέλαβε να μεταρρυθμίσει το τελωνει-
ακό σύστημα της Μακεδονίας και να αυξήσει σημαντικά τα έσοδά της. Πέραν 
τούτου, φαίνεται ότι ο μαθητής του Πλάτωνα Ευφραίος παρέμεινε αρκετό δι-
άστημα στην αυλή του Περδίκκα και μαζί με τον Πλάτωνα παρακίνησε τον 

8 Για την ιστορία της Μακεδονίας κατά την 
εποχή της θηβαϊκής ηγεμονίας πρβ. ��tz�p�ul�s 
1985.
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βασιλιά να παραχωρήσει στον αδελφό του Φίλιππο ένα τμήμα της ηγεμονίας 
της ανατολικής Μακεδονίας. Επίσης, φαίνεται ότι ο Περδίκκας υπέταξε πάλι 
τις ηγεμονίες της Άνω Μακεδονίας. Τέλος αποφάσισε να αντιμετωπίσει τους 
Ιλλυριούς, που από την εποχή του Αμύντα Γʹ έπλητταν συνεχώς τη Μακεδο-
νία, και να τους εκδιώξει. Τελικά όμως συνετρίβη σε μια μεγάλη μάχη και σκο-
τώθηκε μαζί με 4.000 από τους Μακεδόνες του. 

4
Η περίοδος του Φιλίππου Β΄
4.1
Η επέκταση του βασιλείου και οι σχέσεις με τη νότια Ελλάδα

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, ο αδελφός του Περδίκκα Φίλιππος αρχίζει 
με αποφασιστικότητα, στρατιωτική ικανότητα και διπλωματική επιδεξιότητα 
την προσπάθεια να σταθεροποιήσει πρώτα τη Μακεδονία και να την οδηγή-
σει στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενος τις εκάστοτε ευκαιρίες, σε μια επεκτατι-
κή πορεία.⁹ Σύντομα κατόρθωσε να παραμερίσει τους μνηστήρες του θρόνου, 
που σχεδόν πάντα παρουσιάζονταν σε ανάλογες στιγμές στη Μακεδονία, και 
να προχωρήσει κατόπιν στην εξασφάλιση των συνόρων του βασιλείου του και 
των γειτονικών περιοχών. Η κατάσταση που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα 
ήταν η εξής: Οι Σπαρτιάτες, που επί σειρά ετών συμπεριφέρονταν ως ηγεμόνες 
ολόκληρης της Ελλάδας και μάλιστα την περίοδο 382–379 είχαν επέμβει υπέρ 
του τότε βασιλιά της Μακεδονίας, μετά την ήττα τους στα Λεύκτρα (371) είχαν 
εξουδετερωθεί ως ηγετική δύναμη. Οι Αθηναίοι είχαν εμπλακεί από το 357 
έως το 355 σε προστριβές με κάποιους από τους συμμάχους τους και η Βʹ Αθη-
ναϊκή ναυτική συμμαχία είχε αρχίσει γενικά να αποσυντίθεται. Η ισχύς των 
Θηβαίων επίσης σταδιακά υποχωρούσε: ενώ πριν από μία δεκαετία ασκούσαν 
καθοριστική επιρροή έως τη Μακεδονία και ακόμη και στην Πελοπόννησο, 
τώρα αποτύγχαναν στην προσπάθειά τους να χαλιναγωγήσουν τους γειτονι-
κούς Φωκείς. Οι τελευταίοι, περίπου στις αρχές του θέρους του 356, είχαν κα-
ταλάβει το Ιερό των Δελφών και είχαν κατορθώσει με τη βοήθεια των εκεί θη-
σαυρών να συγκροτήσουν μεγάλο μισθοφορικό στρατό και να επικρατήσουν 
των άλλων μελών της Αμφικτυονίας. Τέλος και η κατάσταση στη Θράκη ήταν 
ευνοϊκή για τον Φίλιππο, αφού ο ντόπιος βασιλιάς �ότυς, που είχε εκ νέου κα-
ταφέρει να ενώσει το κράτος του, δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του 360 και 
η Θράκη, με τις διαμάχες που ακολούθησαν για τη διαδοχή, διαμελίστηκε σε 
τρία επιμέρους βασίλεια. Έτσι, μέσα στη δεκαετία του 350 ο Φίλιππος είχε ήδη 
επιτύχει αξιόλογες νίκες σε όλα τα σύνορα του βασιλείου του. 

Τα δυτικά και βόρεια σύνορα παρουσίαζαν τις μικρότερες δυσκολίες: ήδη 
στις αρχές του καλοκαιριού του 358 ο Φίλιππος εκστρατεύει κατά των Ιλλυρι-
ών που αναγκάζονται να παραχωρήσουν εκτεταμένα εδάφη έως τη λίμνη της 
Οχρίδας. Όταν δύο χρόνια αργότερα ο βασιλιάς των Ιλλυριών συνασπίστηκε με 
τους Παίονες, τους Θράκες και την Αθήνα εναντίον του Φιλίππου, ήταν αρκετό 
να αποσταλεί εναντίον του ο έμπιστός του στρατηγός Παρμενίων. Μετά από αυ-
τό, επικράτησε στην περιοχή αυτή ηρεμία για περισσότερο από δέκα χρόνια, κυ-
ρίως επειδή μετά τα τέλη της δεκαετίας του 350 η περιοχή διασφαλίστηκε περαι-
τέρω, αφού ο Φίλιππος εγκατέστησε τον γαμπρό του Αλέξανδρο ως ηγεμόνα της 
Ηπείρου και έτσι κατέστησε τη χώρα ένα είδος υποτελούς κράτους, ενώ προσάρ-
τησε και την Παραυαία, μεταξύ Ηπείρου και Μακεδονίας. Μεταξύ των γειτόνων 
που ήλπιζαν ύστερα από την ήττα του Περδίκκα Βʹ να επωφεληθούν εις βάρος 
της Μακεδονίας συγκαταλέγονται και οι Παίονες, κάτοικοι του Μέσου Αξιού. 
Στην αρχή ο Φίλιππος με χρήματα και υποσχέσεις κατόρθωσε να τους καθησυ-
χάσει, όταν όμως αργότερα εκείνοι επιτέθηκαν, τους νίκησε και τους ανάγκασε 
να υποταχθούν. Το 356 ο βασιλιάς των Παιόνων προσχώρησε στην προαναφερ-
θείσα συμμαχία, ενώ λίγο αργότερα η χώρα του υποτάχθηκε οριστικά.

9 Βιβλιογραφία για τον Φίλιππο Βʹ: Ellis 
1976· C�wkwell 1978· Griffith 1979· ��tz�p�ul�s 
& L�uk�p�ul�u 1980· Br��df�rd 1992· ������d 
1994�· Le Rider 1977, 1996.
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Το 357 ο Φίλιππος αρχίζει την προέλασή του στα ανατολικά και ολοκλη-
ρώνει την κυριαρχία του στα παράλια της Μακεδονίας. Πρώτη κυριεύει την 
Αμφίπολη, που έλεγχε τόσο τη διάβαση του Στρυμόνα όσο και την πρόσβαση 
στο εσωτερικό της χώρας όπου βρίσκονταν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές ευ-
γενών μετάλλων και τα αποθέματα ξυλείας.¹⁰ Λίγο αργότερα επιτίθεται στην 
Πύδνα, που βρισκόταν στα μακεδονικά παράλια. Οι Αθηναίοι, που κατείχαν 
τότε την Πύδνα και διεκδικούσαν την Αμφίπολη, του κήρυξαν τον πόλεμο. Ο 
Φίλιππος ωστόσο απάντησε σε αυτή την κήρυξη πολέμου προσεγγίζοντας το 
�οινό των Χαλκιδέων, στους οποίους υποσχέθηκε την αθηναϊκή Ποτείδαια. 
Αυτό πρέπει να συνέβη το επόμενο έτος 356, όμως, ενώ ακόμη πολιορκούσε 
την πόλη, δέχθηκε αίτημα βοήθειας από την ελληνική αποικία των �ρηνιδών 
που βρισκόταν πίσω από τη Νεάπολη, τη σημερινή �αβάλα, και αντιμετώπιζε 
την απειλή ενός ηγεμόνα των Θρακών. Ο Φίλιππος εμφανίζεται ξαφνικά και 
εγκαθιστά στρατιωτική φρουρά στην πόλη την οποία επανιδρύει με το όνομα 
Φίλιπποι.¹¹

Με την πόλη αυτή ο Φίλιππος δεν κερδίζει απλώς ένα επιπλέον στρατηγικό 
έρεισμα στα ανατολικά αλλά εξασφαλίζει και τη δυνατότητα να εκμεταλλεύ-
εται προς ίδιον όφελος τα πλούσια κοιτάσματα χρυσού του Παγγαίου. Φυσι-
κά και ο ηγεμόνας των Θρακών, στην περιοχή του οποίου βρίσκονταν οι Φί-
λιπποι, προστέθηκε στον εν λόγω συνασπισμό, και στα τέλη του χρόνου έγινε 
υποτελής στον Φίλιππο, ενώ ο τελευταίος επέκτεινε την κυριαρχία του έως 
τον Νέστο. Το φθινόπωρο του 355 ο Φίλιππος επιτίθεται στη Μεθώνη, το τε-
λευταίο στρατηγικό σημείο των Αθηναίων στα παράλιά του, και κατορθώνει 
ύστερα από μακρά πολιορκία να την αναγκάσει να συνθηκολογήσει. �αι αυτό 
υπήρξε επίσης μια νίκη σε επίπεδο προπαγάνδας, αφού οι Αθηναίοι δεν προσέ-
φεραν καμία βοήθεια στην πόλη, παρόλο που μετά το τέλος του πολέμου ενα-
ντίον των συμμάχων τους είχαν όλη την άνεση να την προσφέρουν. Αυτό ο Φί-
λιππος το θεώρησε άξιο μιας δεύτερης απόπειρας: την άνοιξη του 353 επιχειρεί 
ανατολικά του Νέστου, προκειμένου να βλάψει τις σύμμαχες των Αθηναίων 
ελληνικές πόλεις των παραλίων και να εντυπωσιάσει τον θράκα ηγεμόνα της 
περιοχής αυτής. Αυτό το περιορισμένο χρονικά πείραμα φαίνεται να είχε ευ-
χάριστη έκβαση για τον Φίλιππο: το φθινόπωρο του 352 ο Φίλιππος επιστρέφει 
στη Θράκη και προελαύνει αστραπιαία πέρα από τον Έβρο κατά του �ερσοβλέ-
πτη, ηγεμόνα του ανατολικότερου από τα τρία θρακικά βασίλεια, ο οποίος εξα-
ναγκάσθηκε να υποταχθεί και αυτός.

Οι επιχειρήσεις που περιγράφηκαν μέχρι τώρα εξυπηρετούσαν κατά κύριο 
λόγο τη διασφάλιση και επέκταση του μακεδονικού κράτους και στρέφονταν 
από όλες τις ελληνικές πόλεις αποκλειστικά κατά των Αθηναίων. Μεταξύ των 
δύο εκστρατειών στην κεντρική και ανατολική Θράκη συμβαίνουν ωστόσο γε-
γονότα που πρέπει να εξασφάλισαν στον Φίλιππο μια αποφασιστικής σημασίας 
επιρροή στην κεντρική Ελλάδα. Οι δραστήριοι ηγέτες μεταξύ των προκατόχων 
του ακολουθούσαν πάντα τρεις στόχους: την υποταγή των ηγεμόνων της Άνω 
Μακεδονίας, την κατάκτηση των εκβολών του Στρυμόνα, ώστε μέσα από αυτή 
την οδό να διασφαλίσουν την πλούσια σε ευγενή μέταλλα περιοχή της Βισαλ-
τίας καθώς και την απαλλαγή από κάθε ενδεχόμενη πίεση των Αθηναίων στις 
ακτές του βασιλείου, καθώς επίσης την επέκταση της επιρροής στην Θεσσαλία. 
Ο Φίλιππος γρήγορα πέτυχε τους δύο πρώτους στόχους, ξεπερνώντας μάλιστα 
ως προς αυτό τους προκατόχους του, εφόσον προς τα δυτικά δεν υπέταξε μόνο 
τα έως τότε ανεξάρτητα εδάφη της Άνω Μακεδονίας, αλλά προώθησε τα δυ-
τικά σύνορα της Μακεδονίας έως τη λίμνη της Οχρίδας, ενώ προς Ανατολάς 
δεν έφτασε μόνον έως τον Στρυμόνα αλλά μέχρι και τον Νέστο και έθεσε υπό 
τον έλεγχό του τόσο τα κοιτάσματα ευγενών μετάλλων της Βισαλτίας όσο και 
αυτά του Παγγαίου. Σύντομα στράφηκε προς τον τρίτο στόχο που του κληρο-
δοτήθηκε και αξιοποίησε την επιρροή του στη Θεσσαλία.¹² Εδώ κατόρθωσε να 

10 Σχετικά με την Αμφίπολη πριν και μετά 
την προσάρτησή της πρβ. ��tz�p�ul�s 1991.

11 Όσον αφορά τους Φιλίππους ακόμη και 
σήμερα αξίζει να διαβαστεί το σύγγραμμα του 
C�ll�rt 1937.

12 Για τον χαρακτήρα και τη χρονολογία 
αυτών των επεμβάσεων πρβ. Griffith 1970.



20 Michael Zahrnt

e l

εκμεταλλευτεί προς το δικό του συμφέρον τις εντάσεις που υπήρχαν μεταξύ 
του �οινού των Θεσσαλών και του τυράννου των Φερών: επεμβαίνει για πρώ-
τη φορά το 358, διασφαλίζοντας τη θέση των νέων φίλων του από την τάξη 
των θεσσαλών ευγενών. Για δεύτερη φορά ο Φίλιππος επεμβαίνει το 355 υπέρ 
του �οινού των Θεσσαλών και μόλις τότε το καθιστά ικανό να αναλάβει μαζί 
με τους Θηβαίους τον Ιερό Πόλεμο εναντίων των Φωκέων, οι οποίοι για πάνω 
από έναν χρόνο είχαν εγκατασταθεί ατιμωρητί στους Δελφούς. Προφανώς ο 
Φίλιππος είχε αντιληφθεί ότι αυτή η περίπλοκη κατάσταση στην κεντρική Ελ-
λάδα του έδινε ενδεχομένως την ευκαιρία να κερδίσει και εδώ επιρροή μέσω 
της προσωπικής του παρέμβασης, μια επιρροή που αργότερα ίσως μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί με κύρος και έναντι των Αθηναίων.¹³

Το φθινόπωρο του 354 φάνηκε πια ότι ο Ιερός Πόλεμος έφτασε πλέον στο 
τέλος του. Ο Φίλιππος δεν διέκρινε καμία δυνατότητα επέμβασης σε αυτόν και 
την άνοιξη του 353 στρέφεται πλέον εναντίον της Θράκης. Αλλά τότε συμβαί-
νει στην κεντρική Ελλάδα η αναμενόμενη τροπή, η αναζωπύρωση δηλαδή των 
συγκρούσεων μεταξύ Θεσσαλών και των τυράννων των Φερών. Οι τελευταί-
οι στρέφονται προς τους Φωκείς και οι πρώτοι προς τον Φίλιππο. Εκείνος εμ-
φανίζεται, σημειώνοντας νίκες αρχικά, κατόπιν όμως και αφού υφίσταται δύο 
ήττες αναγκάζεται να αποσυρθεί στη Μακεδονία. Όμως ήδη το 352 επιστρέφει, 
αναλαμβάνει το γενικό πρόσταγμα των δυνάμεων του �οινού των Θεσσαλών 
και καταφέρει ένα συντριπτικό πλήγμα κατά των Φωκέων. Ύστερα από λίγο 
διάστημα υποκύπτουν οι Φερές και το επίνειό τους, οι Παγασές. Φυσικά ήταν 
φανερό ότι έπρεπε να εκμεταλλευτεί τις έως τότε επιτυχίες του και να νομι-
μοποιήσει τη θέση του αρχηγού του στρατού των Θεσσαλών. Έτσι ο Φίλιππος 
κινεί τα στρατεύματά του εναντίον των κατεχόμενων από τους Φωκείς Θερ-
μοπυλών, προκειμένου να καταφέρει το αποφασιστικό χτύπημα κατά των ιε-
ρόσυλων του μαντείου. Αυτή όμως δεν ήταν πλέον υπόθεση που αφορούσε μό-
νο τον Φίλιππο και τους Θεσσαλούς από τη μία πλευρά και τους Φωκείς από 
την άλλη. Η κατοχή των Θερμοπυλών θα άφηνε πλέον ανοικτό στον μακεδόνα 
βασιλιά τον δρόμο προς τον νότο· έτσι βρήκε το πέρασμα κλειστό από τα στρα-
τεύματα των Φωκέων, των Αθηναίων, των Αχαιών, των Σπαρτιατών και των 
εκδιωχθέντων τυράννων των Φερών, και αναγκάστηκε πάλι να αποσυρθεί. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συνέχιση των διενέξεων στην κεντρική Ελλάδα 
χωρίς αυτόν και την αμοιβαία φθορά των αντιπάλων. Αυτό βέβαια εξυπηρέτη-
σε τον Φίλιππο, και έτσι για ένα χρονικό διάστημα στράφηκε προς άλλους στό-
χους στον βορρά, δηλαδή αφενός προς τη Θράκη και την Ήπειρο και αφετέρου 
στην αποκατάσταση των σχέσεών του με το �οινό των Χαλκιδέων. Ο συνασπι-
σμός αυτός είχε πλέον ολοκληρώσει τον ρόλο του ως συμμάχου του Φιλίππου 
στον πόλεμο κατά των Αθηναίων και είχε μετατραπεί σε ξένο σώμα προς την 
ολοένα επεκτεινόμενη Μακεδονία, ενώ η μωρία του να προσφέρει στον Φί-
λιππο τη δυνατότητα επέμβασης λόγω ανυποταγής οδήγησε το 348 στην κατα-
στροφή της Ολύνθου, στη διάλυση του �οινού και στην ενσωμάτωση των εδα-
φών του. Από αυτό δεν προστάτευσε τους Χαλκιδείς ούτε και η στρατιωτική 
συμμαχία που είχαν συνάψει το καλοκαίρι του 349 με τους Αθηναίους.

Στην πραγματικότητα οι τελευταίοι όλα αυτά τα χρόνια δεν κατόρθωσαν 
να επιτύχουν καμιά στρατιωτική νίκη απέναντι στον Φίλιππο. Αυτός πάλι όχι 
μόνο είχε αποφύγει οποιαδήποτε σοβαρή σύγκρουση με τους Αθηναίους, αλ-
λά επανειλημμένα είχε δώσει δείγματα της προθυμίας του για ειρήνη. Ταυτό-
χρονα μετά το 352 μειώθηκαν αισθητά οι στρατιωτικές του επιχειρήσεις, χω-
ρίς ωστόσο να παραιτηθεί από τον στόχο του να διαδραματίσει αποφασιστικό 
ρόλο στην Ελλάδα. Μπορούσε όμως να περιμένει. Τελικά όταν οι Φωκείς το 
346 έπνεαν πλέον τα λοίσθια, συνθηκολόγησαν με τον Φίλιππο, και σε αυτόν 
επίσης όφειλαν τους ηπιότερους όρους της συνθηκολόγησης σε σχέση με τις 
αξιώσεις κάποιων άλλων μελών της Αμφικτυονίας.¹⁴ Ο Φίλιππος μπορούσε 

13 Γενικά για τον αποκαλούμενο Τρίτο Ιερό 
Πόλεμο πρβ. Buckler 1989· για τη χρονολογία των 
πρώτων ετών του πολέμου σημαντικός παραμέ-
νει πάντα ο ������d 1937.

14 �ατάλογος των πηγών σχετικά με την 
συμφωνία της συνθηκολόγησης στο Be�gts�� 
1975, 318 κ.ε.
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να πιστέψει ότι είχε ρυθμίσει την κατάσταση στην κεντρική Ελλάδα κατά έναν 
ευνοϊκό γι’ αυτόν τρόπο. Για τη συνεχή επιρροή του στην περιοχή αυτή είχε με-
ριμνήσει ήδη, καθώς κράτησε για τον εαυτό του τις δύο ψήφους των Φωκέων 
στο συμβούλιο της Αμφικτυονίας, ενώ κατόρθωσε επίσης να εκμεταλλευτεί 
προς ίδιον όφελος και τις ψήφους των Θεσσαλών και περιοίκων.

Λίγο πριν, δηλαδή την άνοιξη του 346, είχε επιτευχθεί επίσης η σύναψη 
ειρήνης με τους Αθηναίους, η λεγόμενη Ειρήνη του Φιλοκράτη, και μάλιστα 
βάσει του υφιστάμενου st�tus qu�.¹⁵ Οι Αθηναίοι αναγκάστηκαν λοιπόν να 
παραιτηθούν από την Αμφίπολη και άλλες περιοχές που είχαν χάσει στις μα-
κεδονικές και θρακικές ακτές. Αντ’ αυτών όμως ο Φίλιππος τους εγγυήθηκε 
την κατοχή της θρακικής Χερσονήσου, τόπο ζωτικής σημασίας για τους Αθη-
ναίους. Αυτό υπήρξε μια ειλικρινής κίνηση καλής θέλησης εκ μέρους του και 
το απέδειξε στους Αθηναίους στη διάρκεια των ειρηνευτικών διαπραγματεύ-
σεων: ενώ στην Αθήνα διεξάγονταν διαβουλεύσεις σχετικά με τους όρους που 
είχαν προταθεί από τον ίδιο στην Πέλλα, ο Φίλιππος εκστρατεύοντας αστρα-
πιαία κατά του �ερσοβλέπτη τον αναγκάζει να αναγνωρίσει εκ νέου την επι-
κυριαρχία των Μακεδόνων. Από το σημείο αυτό ήταν μόνο δυό βήματα για τη 
Χερσόνησο. Παρά την υπεροχή που για μία ακόμη φορά απέδειξε, ο Φίλιππος 
παραχωρεί το 346 στους Αθηναίους μια ειρήνη με σχετικά ευνοϊκούς όρους.¹⁶ 

Σύντομα ωστόσο επρόκειτο να αποδειχθεί ότι ο Φίλιππος είχε επενδύσει 
στην ειρήνη αυτή υπερβολικές προσδοκίες και ότι του ήταν αδύνατον να ενι-
σχύει από τη μία την επιρροή του στην Ελλάδα και να επιτυγχάνει ταυτόχρο-
να καλές σχέσεις με τους Αθηναίους.¹⁷ Σε πρώτη φάση περιορίστηκε τα επόμε-
να χρόνια στην εδραίωση και επέκταση της κυριαρχίας του στον βορρά. Το 345 
αναλαμβάνει μια εκστρατεία κατά των Ιλλυριών, το 344 προβαίνει στην ανά-
ληψη στρατιωτικών μέτρων στη Θεσσαλία. Τον χειμώνα του 343/2 εμφανίζε-
ται στην Ήπειρο, προσφέρει στον ηγεμόνα της κάποιες ελληνικές πόλεις στις 
ακτές και έτσι τον προσεταιρίζεται ακόμη περισσότερο. �ατόπιν εκτελείται 
στη Θεσσαλία μια διοικητική μεταρρύθμιση, με την οποία ο Φίλιππος εδραιώ-
νει ακόμη περισσότερο τον έλεγχό του στην περιοχή. Εφόσον λοιπόν τώρα εί-
χαν διασφαλιστεί οι σχέσεις στον νότο, δηλαδή στη Θεσσαλία, στα νοτιοδυτι-
κά, δηλαδή στην Ήπειρο, και βορειοδυτικά, δηλαδή έως την Ιλλυρία, μπορεί 
πλέον να αρχίσει το 342/1 η εκστρατεία στη Θράκη.

Νότια της Θεσσαλίας ο Φίλιππος δεν επιδίωξε καμία εδαφική επέκταση 
του βασιλείου του, χωρίς όμως να παραιτηθεί επ’ ουδενί από την εξάπλωση 
της επιρροής του και εδώ. Παράλληλα γίνεται εμφανές ότι επιδιώκει συνεχώς 
την εύνοια των Αθηναίων και ότι προσπαθεί να αποφύγει μια σύγκρουση μαζί 
τους. Πρώτη φορά το απέδειξε το καλοκαίρι του 346, όταν οι Αθηναίοι, παρά 
τη συμμαχία τους με τον Φίλιππο, δεν συμμετείχαν στην επιχείρησή του κα-
τά των Φωκέων και δεν έστειλαν κανέναν αντιπρόσωπο στο συμβούλιο της 
Αμφικτυονίας, καθώς και όταν αποτόλμησαν στα Πύθια μια ακόμη μεγαλύ-
τερη πρόκληση «παραλείποντας» να στείλουν αντιπροσωπεία στους αγώνες 
που διεξάγονταν υπό την ηγεσία του Φιλίππου. Με βάσει την υπέρ των Φω-
κέων στάση των Αθηναίων κατά τη διάρκεια του δεκαετούς Ιερού Πολέμου 
και το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε μεταξύ των Αμφικτυόνων θα ήταν 
εύκολο για τον Φίλιππο να προκαλέσει την κήρυξη ενός νέου Ιερού Πολέμου 
κατά των Αθηναίων αυτή τη φορά. Όχι μόνον απέφυγε μια στρατιωτική επι-
χείρηση εναντίον τους, αλλά λίγο αργότερα φρόντισε μάλιστα για μια απόφα-
ση του συμβουλίου της Αμφικτυονίας που λάμβανε υπόψη τα συμφέροντα της 
Αθήνας. Από την άλλη, το 344 υποστήριξε τους αντιπάλους της Σπάρτης στην 
Πελοπόννησο με χρήματα και αποστολή μισθοφόρων, προκαλώντας έτσι μια 
αντίθετη αθηναϊκή αποστολή στην Πελοπόννησο.

Εδώ διαφαίνεται το δίλημμα το οποίο δεν απέφυγε ο Φίλιππος και που 
οδήγησε τελικά σε αλλαγή της πολιτικής του: μια καλή συμφωνία με τους 

15 Για παράθεση των πηγών και αναφορά 
παλαιότερης βιβλιογραφίας βλ. Be�gts�� 1975, 
312 κ.ε.

16 �ατά τον M�rkle (1974) και τον Ellis 
(1982), το 346 ο Φίλιππος είχε μάλιστα την πρό-
θεση να αποδυναμώσει τους Θηβαίους προς όφε-
λος των Αθηναίων (πράγμα που όπως θα δούμε 
συνέβη πράγματι μετά τη μάχη της Χαιρώνει-
ας)· εντούτοις τα σχέδια αυτά ματαιώθηκαν από 
μηχανορραφίες αθηναίων πολιτικών. Επειδή οι 
κύριες πηγές μας για την επίτευξη της Φιλοκρά-
τειας Ειρήνης είναι οι δύο λόγοι που εκφωνή-
θηκαν από τον Δημοσθένη και τον Αισχίνη τρία 
χρόνια αργότερα στη δίκη για την αποστολή 
πρέσβεων (Περί της παραπρεσβείας) και επειδή 
και οι δύο κατά τη δίκη μίλησαν ο καθένας από 
την πλευρά του και σε μεταγενέστερες αναφορές 
τους στα γεγονότα εκείνα δεν έλεγαν πάντα την 
αλήθεια, δεν μπορεί πλέον να εξακριβωθούν με 
ασφάλεια οι πραγματικές προθέσεις του Φιλίπ-
που· ωστόσο θα δούμε ακόμη ότι ήδη από τότε ο 
μακεδόνας βασιλιάς επιδίωκε καλές σχέσεις με 
τους Αθηναίους.

17 Βλ. σχετικά Wüst 1938 και Ryder 1994.
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Αθηναίους ύστερα από τα πλήγματα που είχε καταφέρει εναντίον τους τα τε-
λευταία χρόνια δεν ήταν ασφαλώς εύκολο να επιτευχθεί. Αντίθετα, οι ταυτό-
χρονες προσπάθειές του για την επέκταση της δικής του επιρροής στην Ελλά-
δα πρέπει να διατάραξαν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις τους ή να δυσχέραναν 
μια προσέγγιση. Στην αρχή ο Φίλιππος ήλπιζε να καταφέρει κάτι με διάφο-
ρες υποχωρήσεις και τον χειμώνα του 344/3 πρότεινε στους Αθηναίους δια-
πραγματεύσεις για την αναθεώρηση της ειρηνευτικής συμφωνίας του 346. Οι 
Αθηναίοι με τις υπερβολικές αξιώσεις τους οδήγησαν αυτές τις διαπραγμα-
τεύσεις σε αποτυχία. Ο Φίλιππος αντέδρασε ασκώντας το επόμενο έτος 343 εκ 
νέου επιρροή στις εσωτερικές υποθέσεις ελληνικών πόλεων, όπως στην Ήλι-
δα, τα Μέγαρα και την Εύβοια – πολύ κοντά δηλαδή στην Αθήνα. Ύστερα από 
αυτή την προειδοποίηση προσεγγίζει τους Αθηναίους την άνοιξη του 342 με 
μια καινούρια πρόταση για τη βελτίωση των αμοιβαίων σχέσεων. Όταν προ-
σκρούει και πάλι σε άρνηση, του γίνεται πλέον σαφές ότι η οριστική αντιπα-
ράθεση είναι αναπόφευκτη. Τις συνθήκες όμως υπό τις οποίες θα συνέβαινε 
αυτό ήθελε να τις καθορίσει ο ίδιος, καθώς τώρα εκστρατεύει με σκοπό την κα-
τάκτηση της Θράκης, η οποία έως τώρα διατηρούσε σχέσεις χαλαρής εξάρτη-
σης με τη Μακεδονία, με στόχο την προσάρτηση ολόκληρης της περιοχής έως 
τον Ελλήσποντο στο βασίλειό του. Με την κατοχή τους θα μπορούσε πλέον να 
αναγκάσει τους Αθηναίους σε υποταγή. 

Η εκστρατεία όμως κατά της Θράκης δεν στρεφόταν μόνον εναντίον των 
Αθηναίων: το 344 ο Μέγας Βασιλέας των Περσών είχε ανακτήσει την �ύπρο, το 
343 τη Φοινίκη και, αν έκρινε κανείς από τους εν εξελίξει στρατιωτικούς εξο-
πλισμούς, επόμενος στόχος ήταν η ανάκτηση της Αιγύπτου. Βέβαια, σύμφωνα 
με την εικόνα που παρουσίαζε το περσικό βασίλειο τις τελευταίες δεκαετίες,¹⁸ 
αυτό δεν αποτελούσε μια επίφοβη προοπτική ή απειλή για τη Μακεδονία, κάλ-
λιστα όμως μπορούσε μια εκ νέου σταθεροποιημένη περσική αυτοκρατορία να 
αλλάξει την ισορροπία των δυνάμεων στο Αιγαίο. Αυτό ωστόσο μπορούσε να 
το προλάβει η εξάπλωση της ίδιας της Μακεδονίας μέχρι τον Ελλήσποντο.

Ο Φίλιππος δεν ήταν ο μόνος που θεωρούσε αναπόφευκτη την οριστική σύ-
γκρουσή του με τους Αθηναίους, όσο κι αν επιθυμούσε να την αποφύγει. �αι 
ο Δημοσθένης έβλεπε ως μόνη διέξοδο τον πόλεμο. Σε αντίθεση όμως προς 
τον Φίλιππο ο Αθηναίος εργαζόταν προσηλωμένος με στόχο την κήρυξή του. 
Πράγματι κατάφερε με στοχευμένες προκλήσεις να αναζωπυρώσει την κρίση 
και τελικά να συστήσει την άνοιξη του 340 μια πανελλήνια συμμαχία κατά του 
Φιλίππου, το �οινόν των Ελλήνων, η οποία εκτός της Αθήνας περιλάμβανε 
την Εύβοια, τα Μέγαρα, την �όρινθο με τις αποικίες της Λευκάδα και �έρκυρα, 
όπως επίσης και την Αχαΐα και Ακαρνανία, με έναν ωστόσο καθαρά αμυντικό 
χαρακτήρα.

Μετά την υποταγή της Θράκης ο Φίλιππος οδηγεί τα στρατεύματά του ενα-
ντίον της Περίνθου, την οποία όμως δεν μπόρεσε να καταλάβει, κυρίως επει-
δή υποστηριζόταν από τους κατοίκους του Βυζαντίου και τους Πέρσες σα-
τράπες πέραν της Προποντίδας. Έτσι το φθινόπωρο του 340 αποπειράται μια 
επίθεση κατά του Βυζαντίου. Σε κοντινή απόσταση κατέπλευσε με τον στόλο 
του ο αθηναίος στρατηγός Χάρης με την αποστολή να οδηγεί τα πλοία που 
έφταναν από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας φορτωμένα με σιτάρι από 
τα στενά στο Αιγαίο. Ο Χάρης λοιπόν, ενώ συγκεντρωνόταν αυτός ο στόλος, 
συναντήθηκε για συνομιλίες με τους πέρσες στρατηγούς. Ο Φίλιππος πρέπει 
τώρα να είχε πειστεί πλέον οριστικά για το αναπόφευκτο του πολέμου, και ο 
αθηναϊκός στόλος ως έτοιμη λεία μπροστά του αποτέλεσε μεγαλύτερο δέλεαρ 
από το να περιμένει ίσως για ακόμη έναν χρόνο μια παρόμοια ευκαιρία. Έτσι 
καταλαμβάνει τα πλοία, κατά την απουσία του Χάρη, ενώ μαζί με την πλού-
σια λεία επιτυγχάνει και την κήρυξη του πολέμου εκ μέρους των Αθηναίων. 
Το ότι θα επακολουθούσε αυτό θα πρέπει να του ήταν σαφές. Αναρωτιέται 

18 Για την τότε κατάσταση του περσικού βα-
σιλείου πρβ. Z�hr�t 1983.
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μόνο κανείς αν πράγματι ήθελε να εξουδετερώσει τους Αθηναίους στον πόλε-
μο ή αν με το πλήγμα εναντίον του στόλου των σιτηρών ήθελε να τους πείσει 
για τη μειονεκτική τους θέση και στη θάλασσα. Εν πάση περιπτώσει, αρχικά 
δεν τον απασχόλησαν καθόλου οι Αθηναίοι, αλλά συνέχισε τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις του εναντίον του Βυζαντίου. Η πόλη υποστηριζόταν όμως τώ-
ρα επιτυχώς από τους Αθηναίους και την άνοιξη του 339 ο Φίλιππος αναγκά-
στηκε να διακόψει τις επιχειρήσεις του. Αντί όμως να εκστρατεύσει κατά των 
Αθηναίων εκστρατεύει εναντίον των Σκυθών κοντά στις εκβολές του Δούνα-
βη, προκειμένου να διασφαλίσει το νέο του απόκτημα, τη Θράκη, και από αυ-
τή την πλευρά, ενώ κατόπιν διά μέσου της χώρας των Τριβαλλών επιστρέφει 
στη Μακεδονία. Εδώ δέχεται σύντομα μια έκκληση βοηθείας από τους φίλους 
του στην κεντρική Ελλάδα. 

Φυσικά ο Φίλιππος δεν είχε λησμονήσει τους Αθηναίους. Εκείνοι δεν εί-
χαν μπορέσει έως τότε να κινητοποιήσουν τους συμμάχους τους εναντίον του 
και έτσι ο ίδιος επιχείρησε να απομονώσει περισσότερο την πόλη, στέλνοντας 
έμπιστους να υποβάλουν καταγγελία στο συμβούλιο της Αμφικτυονίας κατά 
της Αθήνας. Η μομφή που τους αποδιδόταν είχε επιλεγεί με μεγάλη επιδεξιό-
τητα: οι Αθηναίοι στη διάρκεια του πολέμου κατά των Φωκέων είχαν αναρ-
τήσει στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, πριν αυτό ακόμη καθαγιαστεί, 
αναθήματα ως ανάμνηση της νίκης τους κατά των Περσών και των Θηβαίων 
το 479. Η αθηναϊκή θρησκευτική ασέβεια ήταν προφανής και λόγω των συσχε-
τισμών στο αμφικτυονικό συμβούλιο ήταν αναμενόμενη η καταδίκη της πό-
λης με υψηλό χρηματικό πρόστιμο. Φυσικά οι Αθηναίοι δεν επρόκειτο να πλη-
ρώσουν, ενώ λόγω και αυτής της αφορμής ούτε οι Θηβαίοι θα μπορούσαν να 
αποφύγουν τη συμμετοχή τους σε έναν υποχρεωτικό Ιερό Πόλεμο. Αυτό το με 
εξαιρετική πανουργία εξυφασμένο σχέδιο απέτυχε, επειδή εκείνη την εποχή 
τα αθηναϊκά συμφέροντα στους Δελφούς αντιπροσώπευε ο Αισχίνης, ο αντί-
παλος του Δημοσθένη, που με εξαιρετική μαεστρία κατάφερε να εκτρέψει τον 
θυμό των αμφικτυόνων προς την μικρή Άμφισσα, έτσι ώστε να κηρυχτεί μεν 
Ιερός Πόλεμος, ο οποίος όμως είχε διαφορετική έκβαση από αυτή που είχε σχε-
διάσει ο Φίλιππος. Διότι οι Θηβαίοι, που ο Φίλιππος ήθελε προς ίδιον όφελος 
και μάλιστα αντ’ αυτού να στρέψει εναντίον των Αθηναίων, όχι μόνο υποστή-
ριξαν τους πολίτες της Άμφισσας αλλά στράφηκαν και εναντίον του Φιλίππου 
και του απέσπασαν βίαια τον έλεγχο των Θερμοπυλών. Έτσι κατέστη πλέον 
αδύνατο στους υπόλοιπους αμφικτύονες να οδηγήσουν τα στρατεύματά τους 
νότια και να προελάσουν στρατιωτικά εναντίον της Άμφισσας. Το φθινόπω-
ρο του 339 αναγκάστηκαν να καλέσουν σε βοήθεια τον Φίλιππο, που μόλις εί-
χε επιστρέψει από τον Δούναβη. Έτσι λοιπόν τα γεγονότα οδηγούν σε πόλεμο 
στην κεντρική Ελλάδα, που ο Φίλιππος επιθυμούσε απολύτως να αποφύγει, 
καθώς βέβαια και να τεθεί επικεφαλής του, ενώ και μετά την κήρυξη αυτού 
του πολέμου προσπάθησε να τον διευθετήσει με επανειλημμένες διαπραγμα-
τεύσεις. Η απόφαση όμως για στρατιωτική επέμβαση ήταν πλέον αναπόφευ-
κτη, και η αποφασιστική μάχη στις αρχές Αυγούστου του 338 στη Χαιρώνεια 
απέβη σαφώς υπέρ του μακεδόνα βασιλιά. Τώρα εκείνος μπορούσε εκ νέου να 
ρυθμίσει τη σχέση του με τους Έλληνες.¹⁹

Η Θήβα, σύμμαχός του για μακρό χρονικό διάστημα, τιμωρήθηκε σκληρά 
επειδή προσχώρησε στο εχθρικό στρατόπεδο: στην �αδμεία, την Ακρόπολη 
των Θηβών, εγκαταστάθηκε μόνιμα μακεδονική στρατιωτική φρουρά και επι-
τράπηκε η επιστροφή των εξορίστων, γεγονός που έφερε στην εξουσία τους 
φίλους του Φιλίππου και οδήγησε στην αλλαγή εξουσίας. Το Βοιωτικό �οινό 
δεν διαλύθηκε· με αυτό τον τρόπο επρόκειτο να εξουδετερωθούν οι Θηβαίοι 
που χάνουν τώρα την ηγετική τους θέση στη Βοιωτία. Τον σκοπό αυτό εξυπη-
ρέτησε και η επανίδρυση βοιωτικών πόλεων που είχαν καταστραφεί από τους 
Θηβαίους τον καιρό της ηγεμονίας τους. Συνεπώς τα μέτρα αυτά απέβλεπαν σε 

19 Για τα μέτρα που λήφθηκαν τότε πρβ. 
R�ebuck 1948.
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έναν και τον αυτό στόχο: η Θήβα έπρεπε να αποδυναμωθεί ως στρατιωτική δύ-
ναμη και να υποταχθεί στον έλεγχο εχθρικών γειτόνων.

Οι Αθηναίοι είχαν επιτύχει το 346 μια ευνοϊκή, για τους ελληνικούς συσχε-
τισμούς, ειρήνη και είχαν συνάψει συμμαχία με τον Φίλιππο. Η ειρήνη και η 
συμμαχία επεκτάθηκαν αργότερα και στους απογόνους του Φιλίππου και έτσι 
θεωρήθηκαν αιώνιες. Για το ότι ο Φίλιππος επιδίωξε την εύνοια των Αθηναί-
ων τα επόμενα χρόνια έχει ήδη γίνει λόγος, όπως και για την προσπάθεια του 
Δημοσθένη να ματαιώσει κάθε προσέγγιση, να δημιουργήσει μέτωπο ελληνι-
κών πόλεων εναντίον του Φιλίππου και, τελικά, να προκαλέσει μια αποφα-
σιστική σύγκρουση μαζί του. Έτσι, οι Αθηναίοι στα μάτια του Φιλίππου φαί-
νονταν ένοχοι και έκαναν και άλλους να φαίνονται ένοχοι, ενώ, λόγω της 
ισχυρογνωμοσύνης τους, υποτίθεται ότι δεν άξιζαν καμία επιείκεια. �αι όμως 
είχαν την τύχη να τους επιδειχθεί μια απροσδόκητα μεγάλη επιείκεια. Έτσι ο 
Φίλιππος, παρά τις άσχημες εμπειρίες που είχε μαζί της, δεν έθιξε την αθηνα-
ϊκή δημοκρατία και ούτε καν διανοήθηκε να εισβάλει στην Αττική. Εξάλλου, 
επιτράπηκε στους Αθηναίους να διατηρήσουν τις κτήσεις τους εκτός Αττικής, 
όπως τη Λήμνο, την Ίμβρο, τη Σκύρο και τη Σάμο, και αναγκάστηκαν μόνο να 
εκχωρήσουν τη θρακική χερσόνησο στον Φίλιππο. Επειδή οι Αθηναίοι εξαρ-
τιόνταν από την εισαγωγή σιτηρών από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, 
πρέπει η απώλεια της θρακικής χερσονήσου να τους ανάγκαζε να τηρούν φι-
λική στάση απέναντι στον Φίλιππο και έθετε πλέον ενώπιόν τους το ενδεχόμε-
νο ενός αποκλεισμού του Ελλησπόντου. Επιπλέον, οι Αθηναίοι δεν είχαν πια 
καμιά δυνατότητα για την προετοιμασία ή την ανάληψη στρατιωτικής ναυτι-
κής εκστρατείας κατά του Φιλίππου. Για τον λόγο αυτό η Βʹ Αθηναϊκή Συμμα-
χία, ή ό,τι είχε απομείνει ακόμη από αυτήν, διαλύεται.²⁰

Για τη μεταχείριση άλλων ελληνικών πόλεων και μάλιστα όσων συμμετεί-
χαν με στρατεύματα στη μάχη της Χαιρώνειας δεν γνωρίζουμε πολλά. Η �ό-
ρινθος και η Αμβρακία αναγκάστηκαν να δεχθούν μακεδονική φρουρά. Μαζί 
με την Ακρόπολη της Θήβας αποτέλεσαν τρεις τοποθεσίες εγκατάστασης μα-
κεδονικών στρατευμάτων και φαίνεται ότι αυτό αρκούσε στον Φίλιππο. Η επι-
λογή πάντως αυτών των τοποθεσιών έγινε με μεγάλη προσοχή: η �όρινθος 
είχε τον έλεγχο της πρόσβασης στην Πελοπόννησο, και η τάξη που επιβλήθη-
κε ύστερα από λίγο εγγυήθηκε την καλή στάση της χερσονήσου. Η Αμβρακία, 
που βρισκόταν μεταξύ Αιτωλίας και Ηπείρου, δύο νέων αναδυόμενων και έως 
τότε υποστηριζόμενων από τον Φίλιππο περιοχών, που δεν ήταν όμως άξι-
ες της εμπιστοσύνης του, έλεγχε τη βορειοδυτική Ελλάδα. Τέλος, τους Θηβαί-
ους τους γνώριζε προσωπικά και ήξερε τις προσπάθειές τους να κυριαρχήσουν 
στην κεντρική Ελλάδα. Για να αποτρέψει κάτι τέτοιο, έπρεπε οι φίλοι του να 
πάρουν τα ηνία στην πόλη αυτή και, επειδή αυτοί δεν ήταν πολυάριθμοι και 
αντιμετώπιζαν την εχθρότητα του Δήμου, έπρεπε να διασφαλίσει την υποστή-
ριξή τους με την επιβολή μακεδονικής φρουράς. 

Αυτά ήταν τα μέτρα που λήφθηκαν αμέσως μετά τη μάχη της Χαιρώνειας, 
τα οποία όμως παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ως προς τους ειρηνευτικούς 
όρους και σύμφωνα με τα οποία η μεταχείριση των πρώην στρατιωτικών αντι-
πάλων βρίσκεται σε μια αξιοθαύμαστη σχέση αναντιστοιχίας προς την πραγ-
ματική ενοχή τους. Το ίδιο ισχύει και για τα μέτρα που έλαβε ο Φίλιππος στην 
Πελοπόννησο. Όσοι ανήκαν στον αντίπαλο συνασπισμό της βόρειας Πελοπον-
νήσου αντιμετωπίστηκαν με επιείκεια, η Σπάρτη αντιθέτως που παρέμεινε ου-
δέτερη αποδυναμώθηκε σε σημαντικό βαθμό, αφού αναγκάσθηκε να παραχω-
ρήσει στους εχθρικούς της γείτονες τη Μεσσηνία, τη Μεγαλόπολη, την Τεγέα 
και τις παραμεθόριες περιοχές του Άργους. Εδώ στόχος ήταν όχι η απόλυτη 
εκμηδένιση της Σπάρτης αλλά απλώς η ενίσχυση των γειτόνων σε βάρος της. 
Από αυτές τις πόλεις�κράτη καμία δεν ήταν σε θέση να αναλάβει την ηγεμονία 
ολόκληρης της Πελοποννήσου. Την αύξηση των εδαφών τους τη χρωστούσαν 

20 Για τη σύναψη ειρήνης και συμμαχί-
ας μεταξύ Αθηναίων και Φιλίππου πρβ. Sch�itt 
1969, 1 κ.ε.
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στον Φίλιππο και έτσι όσο ακόμα υπήρχε η Σπάρτη και σκεφτόταν την ανάκτη-
ση των αναγκαστικών παραχωρήσεών της, τα κράτη αυτά δεν μπορούσαν να 
λησμονήσουν ποιος ήταν φίλος και σύμμαχός τους.

Με τις ρυθμίσεις που σκιαγραφούνται εδώ ο Φίλιππος φρόντισε ώστε οι 
πρώην ηγεμονικές δυνάμεις της Ελλάδας να μην είναι πλέον σε θέση να δια-
δραματίσουν ανταγωνιστικό ρόλο απέναντί του. �αι οι τρεις είχαν αποδυνα-
μωθεί και είχαν τεθεί εκτός των άλλων και σε επιτήρηση: οι Θηβαίοι, με την 
αλλαγή πολιτεύματος, την κατοχή της �αδμείας και την ενίσχυση και πολλα-
πλασιασμό των επιμέρους πόλεων του �οινού των Βοιωτών, οι Σπαρτιάτες 
με εδαφικές απώλειες και την δυσπιστία των εχθρικών πόλεων�κρατών που 
τους περιέβαλλαν, οι Αθηναίοι ωστόσο μόνο με την απώλεια της Θρακικής 
χερσονήσου και τη διάλυση των μικρών υπολειμμάτων της ναυτικής συμμα-
χίας τους. Οι διαφορές στη μεταχείριση γίνονται σαφέστερες, αν παρατηρήσει 
κανείς τί διατήρησαν οι Αθηναίοι και συγκριτικά τί δυναμικό αφαιρέθηκε από 
όλες τις άλλες πόλεις�κράτη. Η Θήβα και η Σπάρτη αποτελούσαν ισχυρές δυ-
νάμεις στην ξηρά και ως τέτοιες αναμφίβολα αποδυναμώθηκαν. Η ισχύς των 
Αθηναίων βασιζόταν στον στόλο τους, τον οποίο ο Φίλιππος άφησε στον δικό 
τους έλεγχο, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να τους αντιπαρατάξει ανάλο-
γη δύναμη. Η επιεικής μεταχείριση των Αθηναίων προκάλεσε συνεπώς μεγα-
λύτερη κατάπληξη και έτσι επιχειρήθηκε φυσικά η ερμηνεία της. Έτσι εικάζει 
ότι ο Φίλιππος θέλησε να διατηρήσει τον αθηναϊκό στόλο για να έχει τη δυ-
νατότητα να τον χρησιμοποιήσει σε πόλεμο κατά των Περσών.²¹ Αυτό εξηγεί 
επίσης τη διαρκή επιδίωξη του Φιλίππου να κερδίσει την εύνοια των Αθηναί-
ων, που διαπιστώνεται με σαφήνεια ήδη από το 348. Το τελευταίο είναι αναμ-
φισβήτητο, καθώς μια σχετική επιείκεια απέναντι στους Αθηναίους μπορεί να 
παρατηρηθεί και στο παρελθόν.

4.2
Τα σχέδια για εκστρατεία κατά των Περσών

Αυτό μας οδηγεί στο ερώτημα εάν ο Φίλιππος αντιμετώπιζε σοβαρά το ενδε-
χόμενο μιας εκστρατείας εναντίον των Περσών και είχε προσανατολίσει ανά-
λογα και την πολιτική του στη νότια Βαλκανική. Στα κείμενα που μας έχουν 
παραδοθεί η ιδέα μιας εκστρατείας εναντίον των Περσών απαντά για πρώτη 
φορά το 346, και αυτό βέβαια σε κάποια μεταγενέστερη πηγή. Ο Διόδωρος, σε 
συνέχεια της αναφοράς του για τη λήξη του πολέμου κατά των Φωκέων, κά-
νει λόγο για την επιθυμία του Φιλίππου να ανακηρυχθεί εξουσιοδοτημένος 
στρατηγός των Ελλήνων και ηγέτης της εκστρατείας κατά των Περσών. Ο Διό-
δωρος, ή η πηγή του, γνώριζε βέβαια ότι αυτή η επιθυμία που αποδόθηκε στον 
Φίλιππο το 346, έγινε αργότερα πραγματικότητα, οπότε υπήρχε το ενδεχόμε-
νο μιας αδικαιολόγητα πρώιμης χρονολόγησης. Από την άλλη, το σχέδιο ενός 
πολέμου κατά του Μεγάλου Βασιλέα το 346 δεν ήταν απίθανο αυτό καθαυτό, 
αν λάβουμε υπόψη την κατάσταση του περσικού κράτους, έτσι όπως την περι-
γράφει ο Ισοκράτης σε μια επιστολή που απευθύνει στον μακεδόνα βασιλιά το 
καλοκαίρι του ίδιου έτους. Με αυτή την επιστολή ο αθηναίος ρήτορας επιθυ-
μούσε να παρακινήσει τον Φίλιππο να αναλάβει εκστρατεία κατά του περσι-
κού κράτους. Ο Ισοκράτης μπορούσε να υποβάλει ως πρόταση στον μακεδόνα 
βασιλιά ένα παρόμοιο σχέδιο, μόνον αν μπορούσε να υπολογίζει ότι ο τελευ-
ταίος θα θεωρούσε μια τέτοιου είδους πρόταση πραγματοποιήσιμη βάσει των 
υφιστάμενων τότε δυνάμεων και της κατάστασης του περσικού κράτους. Δεν 
ήταν η πρώτη φορά που ο Ισοκράτης είχε υποστηρίξει δημόσια το σχέδιο ενός 
περσικού πολέμου. Ήδη στον Πανηγυρικό του (380) είχε προπαγανδίσει τη συ-
ναδέλφωση μεταξύ των Ελλήνων και μια εκστρατεία εναντίον των Περσών, 
και με αυτό το σύγγραμμα δεν θα μπορούσε να ελπίζει σε καμιά επιτυχία, αν 
οι αναγνώστες του δεν ήταν πεπεισμένοι για τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

21 Πρβ. π.χ., Griffith 1979, 619 κ.ε.· ο Ellis 
1976, 11 κ.ε· 1992 και ο C�wkwell 1978, 111 κ.ε, 
υποθέτουν μάλιστα ότι αυτό συνέβη ήδη κατά 
την εποχή της Ειρήνης του Φιλοκράτη.
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ενός πολέμου εναντίον του Μεγάλου Βασιλέα. Στους αναγνώστες του συγκα-
ταλέγονταν ασφαλώς επίσης ο Ιάσων, τύραννος των Φερών, που αντιπροσώ-
πευε τότε τη μεγαλύτερη δύναμη στην κεντρική Ελλάδα. Γύρω στα τέλη της 
δεκαετίας του 370 η ανακοίνωσή του ότι θα αναλάμβανε εκστρατεία κατά των 
Περσών είχε γίνει πιστευτή. Η ιστορικότητα των ισχυρισμών αυτών είναι βέ-
βαιη: αφενός αναφέρεται από τον Ισοκράτη το 346 στην επιστολή του προς 
τον Φίλιππο, αφετέρου ως αξιόπιστο μεσολαβητή των φιλοδοξιών του Ιάσονα 
έχουμε τον Ξενοφώντα, ο οποίος δεν ζούσε πλέον την εποχή σύνθεσης του Φι-
λίππου και ο οποίος βάζει τον τύραννο να μιλάει για το σχέδιό του να υποτάξει 
τον Μεγάλο Βασιλιά και να εξηγεί τη δυνατότητα εφαρμογής του ως εξής: «Δι-
ότι γνωρίζω,... από τί είδους στρατεύματα –και αυτό αφορά τόσο τον στρατό 
του �ύρου κατά την προέλασή του στο εσωτερικό της χώρας όσο και τον στρα-
τό του Αγησιλάου– έφτασε ο πέρσης βασιλιάς στο χείλος της καταστροφής».²²

Ο Ξενοφών βάζει εδώ τον Ιάσονα να επιχειρηματολογεί για στρατιωτικές 
επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχε και ο ίδιος. Με τα παραδείγματα αυτά είχε 
ήδη ασχοληθεί και ο Ισοκράτης το 380, και τον 2ο αιώνα επωφελήθηκε χρησι-
μοποιώντας τα και ο Πολύβιος, όταν αναφερόμενος στο σχέδιο του Φιλίππου 
για μια εκστρατεία κατά του πέρση βασιλιά, κάνει μια αναδρομή στην αποδε-
δειγμένη ανικανότητα των Περσών έναντι των ελληνικών στρατευμάτων (Ισο-
κράτης, Πανηγυρικός 142–149· Πολύβιος 3.6.9–14). Ο Πολύβιος δεν αναφέρεται 
στον χρόνο σύλληψης αυτού του σχεδίου από τον μακεδόνα βασιλιά, επειδή εν-
διαφέρεται μόνο για τις προϋποθέσεις του. Αυτές ήταν δεδομένες ήδη από την 
αρχή του 4ου αιώνα. Μετά την επιτυχή επιστροφή των Μυρίων (των 10.000 
ελλήνων μισθοφόρων) και ακόμη περισσότερο ύστερα από την εποχή των επι-
χειρήσεων του Αγησιλάου στη δυτική Μικρά Ασία είχε καταστεί πλέον πασι-
φανής η αδυναμία και η στρατιωτική κατωτερότητα των Περσών. Ήταν συνε-
πώς απολύτως ρεαλιστικό το να αναφερθεί το 380 ο Ισοκράτης στον Πανηγυρικό 
του σε μια πανελλήνια εκστρατεία κατά του πέρση βασιλιά. Παρομοίως και λί-
γο αργότερα ο Ιάσων, ο τύραννος των Φερών, μπορούσε να σκέφτεται δημόσια 
έναν πόλεμο με τους Πέρσες, χωρίς να φοβάται να γελοιοποιηθεί: επιπλέον ο 
Ιάσων αντιπροσώπευε τότε τη μεγαλύτερη χερσαία δύναμη στην κεντρική Ελ-
λάδα, σε μια περιοχή δηλαδή το γενικό πρόσταγμα της οποίας ανέλαβε ο Φί-
λιππος το 352. �αι αυτό αποτελούσε κατά βάση απλώς και μόνον ένα προσάρ-
τημα της Μακεδονίας, που είχε εδραιωθεί στο μεταξύ και επεκταθεί προς κάθε 
κατεύθυνση. Έναντι αυτής, τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του Φιλίππου, το 
περσικό κράτος παρουσίαζε μια εικόνα που καθιστούσε περισσότερο δελεαστι-
κή από ό,τι στην αρχή του αιώνα μια επίθεση εναντίον του. Αυτό ισχύει ακόμη 
περισσότερο μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης ανόδου της Μακεδονί-
ας που εκτείνεται από το 352 ως το 346, στο τέλος της οποίας ο Ισοκράτης, σε μια 
ανοικτή του επιστολή προς τον μακεδόνα βασιλιά, τον προτρέπει να αναλάβει 
εκστρατεία κατά των Περσών. Στη φάση αυτή μια παρόμοια επιχείρηση θα είχε 
όντως ρεαλιστικές πιθανότητες επιτυχίας. Η σύνοψη επίσης των δράσεων και 
δραστηριοτήτων του Φιλίππου θα μπορούσε να καταδείξει ότι στη διάρκεια του 
βίου του κύριο μέλημά του υπήρξε η ισχύς και η επέκτασή της. Μέσα από αυτή 
την τοποθέτηση ο σχεδιασμός ενός περσικού πολέμου μπορεί από πολύ νωρίς 
κιόλας να διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στους συλλογισμούς του και, τελικά, τίθε-
ται το ερώτημα πότε μπορεί να προέκυψε κάτι τέτοιο, πότε μπορεί να πήρε υπό-
σταση και κατά πόσο καθόρισε την πολιτική του στη Βαλκανική χερσόνησο.

Πριν από την άνοδό του στον θρόνο, ο Φίλιππος είχε ζήσει για μερικά χρό-
νια ως όμηρος στη Θήβα, στον οίκο του στρατηγού Παμμένη. Αρχές του 353 
ο τελευταίος αναλαμβάνει αποστολή με 5.000 στρατιώτες στη Μικρά Ασία, 
προστρέχοντας σε βοήθεια του σατράπη Αρτάβαζου που είχε στασιάσει. Ο Φί-
λιππος διευκόλυνε τότε τη διέλευσή του από τη Μακεδονία και Θράκη και 
γνώριζε, κατά συνέπεια, πόσοι στρατιώτες επαρκούσαν για τη ριψοκίνδυνη 

22 Για τα υποτιθέμενα σχέδια του Φιλίππου 
το 346 βλ. Διόδωρος 16.60.5· για την κατάσταση 
του περσικού κράτους βλ. Ισοκράτης, Φίλιππος  
99�104· για τα σχέδια του Ιάσονα βλ. Ισοκράτης, 
Φίλιππος 119 κ.ε.· Ξενοφών, Ελληνικά 6.1.12.
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στρατιωτική αποστολή εναντίον του στρατού του Μεγάλου Βασιλέα. Επίσης 
ο Φίλιππος πληροφορήθηκε τις νίκες του Παμμένη το αργότερο ύστερα και 
από τη ρήξη του τελευταίου με τον Αρτάβαζο και τη φυγή του στη Μακεδονία. 
Μπορεί λοιπόν κανείς εύκολα να σκεφτεί ότι ο Φίλιππος ήδη στα τέλη της δε-
καετίας του 350 έτρεφε την ιδέα μιας εκστρατείας κατά των Περσών. Αλλά οι 
συνθήκες και η μακρόχρονη απουσία που συνεπαγόταν η πραγματοποίηση της 
εκστρατείας δεν ευνοούσαν ακόμη μια τέτοια επιχείρηση. Βρισκόταν ήδη σε 
πόλεμο με τη ναυτική δύναμη της Αθήνας και, μολονότι οι Αθηναίοι έως τώ-
ρα δεν είχαν κατορθώσει να τον βλάψουν αλλά έχαναν από εκείνον τον έναν 
σύμμαχο (ή τη μία βάση) μετά τον άλλον, θα μπορούσαν ωστόσο ως ενδεχόμε-
νοι σύμμαχοι του Μεγάλου Βασιλέα να καταστούν επικίνδυνοι. Επίσης το 352 
ο Φίλιππος είχε εξασφαλίσει τη Θεσσαλία έναντι των τυράννων των Φερών 
και της προέλασης των Φωκέων, δεν είχε κατορθώσει όμως να καταλάβει τις 
Θερμοπύλες. Έτσι δεν υπήρχε ακόμη η δυνατότητα για την άσκηση μιας απο-
φασιστικής επιρροής στα πράγματα της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. 

Ο Φίλιππος όμως μπορούσε να προετοιμάσει έναν πόλεμο κατά των Περ-
σών και με άλλον τρόπο. Αμέσως μετά την αποχώρησή του από τις Θερμοπύ-
λες οδήγησε τον στρατό του εναντίον της Θράκης και μέχρι την Προποντίδα. 
Η εκστρατεία αυτή αποτελούσε φυσικά και μια επίδειξη δύναμης προς τους 
Αθηναίους, μια σαφή προειδοποίηση ότι μπορούσε ανά πάσα στιγμή να απει-
λήσει την εισαγωγή των σιτηρών τους και τις κτήσεις τους στη Χερσόνησο. Η 
καθυπόταξη του �ερσοβλέπτη όμως ως υποτελή του Φιλίππου και η σύναψη 
συμμαχίας του μακεδόνα βασιλιά με το Βυζάντιο και ενδεχομένως και με άλ-
λες παραλιακές πόλεις, διασφάλιζαν ταυτόχρονα μια περιοχή που θα χρειαζό-
ταν κάποτε για τη διέλευση του στρατού ξηράς εναντίον της Μικράς Ασίας. Το 
σχέδιο μιας τέτοιας εκστρατείας, που έπαιζε ήδη κάποιον ρόλο στους συλλογι-
σμούς του Φιλίππου, πρέπει να φάνηκε ακόμη ελκυστικότερο ύστερα από λί-
γο, όταν ο Μέγας Βασιλεύς όχι μόνο απέτυχε για μία ακόμη φορά να ανακτήσει 
την Αίγυπτο αλλά και όταν, ως επακόλουθο αυτής της ήττας, ξέσπασαν ταρα-
χές στις γειτονικές προς την Αίγυπτο σατραπείες. Φαίνεται ότι δεν αποτελεί 
σύμπτωση το γεγονός ότι από το φθινόπωρο του 351 και για ενάμιση χρόνο 
ακόμη δεν ακούμε τίποτε για στρατιωτικές επιχειρήσεις του Φιλίππου κατά 
των Αθηναίων, ότι αυτές ξαναρχίζουν μόνο σε σχέση με την επίθεσή του κατά 
του �οινού των Χαλκιδέων και ότι ο Φίλιππος ακόμη και εκείνο το διάστημα 
υπέβαλλε ειρηνευτικές προτάσεις στους Αθηναίους. Πολλά συνηγορούν λοι-
πόν υπέρ της υπόθεσης ότι ο Φίλιππος ήδη στα τέλη της δεκαετίας του 350 είχε 
συλλάβει το σχέδιο ενός πολέμου κατά των Περσών και ότι προς τα εκεί προσα-
νατολιζόταν και η πολιτική του απέναντι στην Ελλάδα. Η πολιτική αυτή μπο-
ρεί να στηριζόταν στην ακόλουθη σκέψη: για μια εκστρατεία κατά των Περσών 
χρειαζόταν τους Έλληνες, αν όχι ως συμπολεμιστές, τουλάχιστον ως ευνοϊκά 
διακείμενους ουδέτερους παρατηρητές, και έπρεπε να εξασφαλίσει ότι δεν θα 
υποκινούνταν από τον Μεγάλο Βασιλέα πίσω από την πλάτη του για να προ-
καλέσουν δυσχέρειες. Το τελευταίο αφορούσε κυρίως την Αθήνα, όπου η πόλη 
και το λιμάνι σχημάτιζαν ένα οχυρό που δύσκολα μπορούσε να καταληφθεί, 
και σε καμιά περίπτωση δεν επιτρεπόταν να καταστούν περσική στρατιωτική 
βάση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ακόμη καλύτερο ήταν βεβαίως να κερδίσει προς 
όφελός του τους Αθηναίους και τη ναυτική τους εμπειρία, για να μπορέσει να 
αντιπαρατάξει στον περσικό στόλο μια ισάξια δύναμη.²³

Αν αντιληφθεί κανείς τις προθέσεις του Φιλίππου, γίνεται πιο εύκολα κα-
τανοητή η πολιτική του απέναντι στα διάφορα ελληνικά κράτη, η οποία ήταν 
εντελώς διαφορετική από ό,τι έναντι των βαρβάρων της Ιλλυρίας και της 
Θράκης, εναντίον των οποίων έκανε συχνές επιθέσεις και δεν επιδείκνυε ιδι-
αίτερη ευαισθησία. Πλήγματα κατά των Ελλήνων ο Φίλιππος κατάφερε μό-
νον όταν ήταν απολύτως αναγκαίο, με τέτοια όμως δύναμη που ένα και μόνο 

23 Αυτή είναι και η άποψη των ερευνητών 
που αναφέρονται στην υποσημείωση 21. Από 
αυτούς ο Ellis θεωρεί ότι ήδη από τα τέλη του 
350 ο Φίλιππος έπαιζε με την ιδέα ενός περσικού 
πολέμου, ενώ οι C�wkwell και Griffith δέχονται 
ως βέβαιο κάτι παρόμοιο μόνο για την εποχή 
της Φιλοκράτειας Ειρήνης. Μια παρόμοια σύ-
μπτωση απόψεων μεταξύ νεότερων ερευνητών 
δεν θα παρέμενε φυσικά αδιαμφισβήτητη. Έτσι 
ο Erri�gt�� (1981) απορρίπτει και τις τρεις πα-
ραπάνω χρονικές αφετηρίες, αποδίδοντας στον 
Φίλιππο τη σύλληψη της ιδέας για μια εκστρα-
τεία κατά των Περσών λίγο πριν από τη μάχη της 
Χαιρώνειας. Αφού η διπλωματική του τακτική 
στην κεντρική Ελλάδα απέτυχε, θέλησε υπό το 
κράτος της μακεδονικής ισχύος να συμφιλιώσει 
τους Έλληνες· με το σχέδιο μιας εκστρατείας κα-
τά των Περσών προέβη σε μια δραματική ελλη-
νική χειρονομία, με άλλα λόγια, οικειοποιήθη-
κε μια εθνική υπόθεση. �ατά τον Buckler (1996), 
οι ενδεχόμενες προσπάθειες του Φιλίππου να 
εγκαθιδρύσει την ηγεμονία του στην Ελλάδα δεν 
άφησαν πίσω τους ίχνη, αλλά για τις φιλοδοξί-
ες του απέναντι στο περσικό κράτος μπορεί μό-
νον να γίνουν υποθέσεις, ενώ μέχρι το τέλος ο 
πραγματικός τους στόχος ήταν οι Αθηναίοι. Μετά 
την ανάλυση που προηγήθηκε στο κείμενο αυτό 
μια λεπτομερής αντίκρουση των συγκεκριμένων 
απόψεων θεωρείται περιττή.
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πλήγμα ήταν αρκετό. Μετά τη νίκη του μπορούσε να επιδεικνύει καλοπροαί-
ρετη ηπιότητα. Ακόμη καλύτερο ήταν όμως, όταν υπήρχε δυνατότητα, να απο-
φύγει εντελώς τον πόλεμο εναντίον των Ελλήνων. Το τελευταίο αποδείχθηκε 
μια ψευδαίσθηση, μετά τη νίκη της Χαιρώνειας όμως ο Φίλιππος κατόρθωσε 
να ρυθμίσει εκ νέου τη σχέση του με τους Έλληνες του νότου και να θέσει ορι-
στικά στέρεες βάσεις για τα μελλοντικά του σχέδια. Ο στόχος της δημιουργίας 
προϋποθέσεων για μια ακίνδυνη μακροχρόνια απουσία του και μια επιτυχή 
επίθεση κατά του περσικού κράτους εξυπηρετούνταν από τις ρυθμίσεις που 
θεσπίστηκαν αμέσως μετά τη νίκη, οι οποίες γίνονται εύκολα κατανοητές μέ-
σα από το πλαίσιο που περιγράφηκε. Στα συμφέροντα του Φιλίππου ανταπο-
κρινόταν τόσο η μεγάλη επιείκειά του προς τους Αθηναίους όσο και η σκληρή 
μεταχείριση των Θηβαίων. Αντίθετα με την περίπτωση του αθηναϊκού στό-
λου, φαίνεται ότι η συμμετοχή των Θηβαίων οπλιτών σε έναν πόλεμο κατά 
των Περσών είχε μικρότερη σημασία. Ο Φίλιππος μπορούσε να στρατολογήσει 
στη Μακεδονία επαρκή δύναμη πεζικού. Από την άλλη οι Θηβαίοι αποτελού-
σαν ακόμη την ισχυρότερη χερσαία ελληνική δύναμη και μπορούσαν λόγω 
των φιλοδοξιών τους για πολιτική ισχύ να αποβούν επικίνδυνοι, εάν κατά την 
απουσία του Φιλίππου διατάρασσαν την ησυχία στην κεντρική Ελλάδα.

Αν εξαιρεθούν οι Θηβαίοι, ο Φίλιππος επιφύλασσε στους πολεμικούς του 
αντιπάλους συνήθως ήπιους όρους, αλλά παρά τη μετριοπαθή του συμπεριφο-
ρά απέναντί τους δημιούργησε σταθερά θεμέλια για την εδραίωση της μακε-
δονικής ηγεμονίας στην Ελλάδα. Εκτός αυτού, όσον αφορά τους Σπαρτιάτες, 
αποδυνάμωσε μια ουδέτερη αλλά δυνητικά επικίνδυνη δύναμη. Αυτά όμως 
υπήρξαν εντέλει απλώς κάποια επιμέρους μέτρα, και ο Φίλιππος δικαίως αμ-
φέβαλλε για το κατά πόσο συνιστούσαν συνολικά μια σταθερή βάση για τον 
έλεγχο της Ελλάδας. Γι’ αυτό τον σκοπό χρειαζόταν μια ρύθμιση που θα περι-
λάμβανε όλα τα κράτη και δεν θα θεωρούνταν αυτομάτως μέσο μακεδονικής 
επιβολής επικυριαρχίας. Το καλύτερο θα ήταν ένας κοινός θεσμός, πράγμα που 
υπήρχε ήδη στην παράδοση των Ελλήνων, ο οποίος όμως δεν θα παρέπεμπε 
στα ηγεμονικά συστήματα των Αθηναίων, Σπαρτιατών ή Θηβαίων.

Έτσι, ο Φίλιππος διασφάλισε συμβατικά το καθεστώς που ο ίδιος είχε επι-
φέρει με μια πανελλήνια συνθήκη ειρήνης (την κοινὴν εἰρήνην), το λεγόμενο 
�οινό της �ορίνθου, που έμελλε να αποτελέσει τη βάση και για τις σχέσεις του 
Αλεξάνδρου με τα υπόλοιπα ελληνικά κράτη.²⁴ Στο πρώτο μισό του 337, ύστε-
ρα από πρόσκληση του Φιλίππου, συνήλθαν στην �όρινθο αντιπρόσωποι των 
ελληνικών κρατών και όπως συνέβαινε σε προηγούμενες συμφωνίες κοινῆς 
εἰρήνης συμφώνησαν για την ελευθερία και αυτονομία όλων των Ελλήνων. 
Επίσης δεν απαγορεύτηκε μόνον η στρατιωτική επίθεση απέναντι σε κάθε μέ-
λος της ειρηνευτικής αυτής διαδικασίας, αλλά το σύμφωνο, εκτός από την εγ-
γύηση του υφιστάμενου εδαφικού καθεστώτος των κρατών, διασφάλισε και 
τα ισχύοντα συντάγματά τους από ενδεχόμενες ανατροπές. Επιπλέον, το σύμ-
φωνο περιλάμβανε μια υποχρεωτική εκτελεστική ρήτρα και υποχρέωνε κάθε 
συμβαλλόμενο μέλος να παρέχει στρατιωτική βοήθεια σε θύματα επιθέσεων 
και να θεωρεί εχθρούς όσους διαταράσσουν την ειρήνη. �αι προηγούμενες ει-
ρηνευτικές συμφωνίες εμπεριείχαν έναν παρόμοιο όρο, μόνον που εκεί υπήρ-
χε το πρόβλημα, με ποιον τρόπο θα διαπιστωνόταν υποχρεωτικά το ποιος πα-
ραβίασε την ειρήνη και πώς θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις εναντίον 
του. Τώρα δημιουργούνται για πρώτη φορά θεσμοί που όχι μόνο έπρεπε να 
επιβλέπουν την τήρηση των διατάξεων, αλλά που, όταν χρειαζόταν, θα έπαιρ-
ναν αναγκαστικά μέτρα και θα μπορούσαν να επαναφέρουν την τάξη. Ο πυ-
ρήνας αυτής της κοινῆς εἰρήνης ήταν ένα «Συνέδριο», το �οινό των Ελλήνων, 
στο οποίο εκπροσωπούνταν όλες οι δυνάμεις που συμμετείχαν με εκλεγμέ-
νους αντιπροσώπους, οι αποφάσεις των οποίων ήταν δεσμευτικές για όλα 
τα κράτη�μέλη. Προκειμένου να εκτελούνται οι αποφάσεις του Συνεδρίου, 

24 Για μια συνολική και εμπεριστατωμένη 
αποτίμηση των πηγών βλ. Sch�itt 1969, 3 κ.ε. 
Βασικό σχετικά με το �οινό της �ορίνθου του 
Φιλίππου Βʹ είναι τώρα το εγχειρίδιο του Jeh�e 
1994, 139 κ.ε. Περαιτέρω για το «b�ckgr�u�d �f 
the i�ter�st�te rel�ti��s duri�g the 4th ce�tury» 
πρβ. Perl��� 1985.
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δημιουργήθηκε το αξίωμα του «ηγεμόνα», ο οποίος αναλάμβανε την αρχηγία 
των εκτελεστέων αποφάσεων του �οινού. Στο αξίωμα αυτό εκλέχτηκε, όπως 
αναμενόταν άλλωστε, ο Φίλιππος.

Ιδρύοντας το �οινό της �ορίνθου ο Φίλιππος θεμελίωσε την ηγεμονική 
του θέση στην Ελλάδα βάσει συνθήκης και με τον τρόπο αυτό επισφράγισε την 
άνοδο της Μακεδονίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Γι’ αυτό υιοθέτησε τον 
γενικό και στο μεταξύ οικείο στους Έλληνες τύπο συνθήκης, εξελίσσοντάς τον 
περισσότερο, αφού δημιούργησε ένα σώμα επιτήρησης και λήψης αποφάσεων, 
προσθέτοντας και το αξίωμα του στρατηγού του �οινού, με αρμοδιότητα την 
εφαρμογή των αποφάσεών του. Όμως οι καλύτερες των διατάξεων και των 
όρων του συμφώνου δεν θα είχαν ουδεμία αξία, αν ο τότε εκλεγμένος ηγεμό-
νας δεν συμβόλιζε μια δύναμη την οποία ακόμη και χωρίς συμφωνίες κανείς 
στη νότια Βαλκανική χερσόνησο δεν θα τολμούσε πλέον να αμφισβητήσει.

Το �οινό της �ορίνθου ήταν αναμφίβολα η καλύτερη έως τότε γενική συμ-
φωνία ειρήνης που είχε συναφθεί και φαινόταν ότι μπορούσε τάχιστα να εγ-
γυηθεί τη διατήρηση της ειρήνης. Η ειρήνη αυτή είχε βεβαίως επιβληθεί από 
τον νικητή και ήταν ένα μέσο για να εδραιώσει την υπεροχή του και να δια-
σφαλίσει την επικυριαρχία του στην Ελλάδα∙ ωστόσο αυτός ο νικητής πολύ 
επιτήδεια είχε περιβάλει την όλη υπόθεση με τον μανδύα μιας γενικής διακρα-
τικής ειρήνης, για την επίτευξη και διάρκεια της οποίας υπό μια αποδεκτή για 
όλα τα κράτη μορφή, είχαν, μάταια, καταβληθεί στην Ελλάδα πολλές προσπά-
θειες στο διάστημα μιας πεντηκονταετίας. Έτσι, ήταν αναμενόμενο ότι τη νέα 
ρύθμιση θα χαιρέτιζαν ειδικά τα μικρότερα κράτη, επειδή θα μπορούσαν να 
περιμένουν μέσω αυτής την προστασία τους από τους ισχυρότερους γείτονές 
τους. Επίσης τώρα φαινόταν εξασφαλισμένη σε γενικές γραμμές η ειρήνη στο 
εσωτερικό της Ελλάδας και για χάρη της ήταν πιθανό να υπομείνει ένα κράτος 
ακόμη και μια υποχώρηση ως προς την ανεξαρτησία του. Η εγγύηση όμως για 
το υφιστάμενο καθεστώς ήταν σε πρώτη γραμμή το πρόσωπο του «ηγεμόνα» 
και στον αποσπασματικά σωζόμενο σε επιγραφές όρκο της �οινής Ειρήνης πε-
ριλαμβάνεται επίσης η υποχρέωση να μην παραγκωνιστεί η κυριαρχία του Φι-
λίππου και των διαδόχων του. Με όλα αυτά όμως ο Φίλιππος δεν επιδίωκε την 
εγκαθίδρυση μιας άμεσου τύπου επικυριαρχίας στις ελληνικές πόλεις αλλά τη 
μεμονωμένη και έμμεση επιβολή της σε αυτές ως προϋπόθεση για τον πόλεμο 
με τους Πέρσες, του οποίου προφανώς είχε κατά νου να ηγηθεί περίπου από τα 
τέλη της δεκαετίας του 350. Το ότι διαρκώς αναγκαζόταν να αναβάλλει αυτά 
τα σχέδια οφειλόταν σε υπαιτιότητα των αντιπάλων του στην Ελλάδα, ιδιαίτε-
ρα στην Αθήνα. Τώρα όμως τίποτε πια δεν θα τον εμπόδιζε.

Ύστερα από πρόταση του Φιλίππου το Συνέδριο της �ορίνθου αποφάσισε 
τον πόλεμο κατά του περσικού βασιλείου. Ήδη την άνοιξη του 336 ένα μακε-
δονικό τμήμα 10.000 στρατιωτών είχε διασχίσει τον Ελλήσποντο για να υπο-
κινήσει αρχικά σε αποστασία τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας· ο Φίλιπ-
πος θα ακολουθούσε μετά την ολοκλήρωση των πολεμικών εξοπλισμών. Αυτό 
όμως δεν έγινε ποτέ, γιατί ο βασιλιάς έπεσε θύμα δολοφονίας το φθινόπωρο 
του 336. Αυτή τη φορά η αλλαγή ηγεμόνα εξελίχθηκε δίχως προβλήματα: όταν 
στις αρχές του 334 ο Αλέξανδρος ξεκίνησε την εκστρατεία του κατά των Περ-
σών, μπορούσε να το πράξει με πλήρη εμπιστοσύνη στις βάσεις που είχε θέσει ο 
πατέρας του, και όταν ύστερα από κάποιους αιώνες άρχισαν να τον αποκαλούν 
Μέγα, είχαν παραβλέψει το γεγονός ότι στην πραγματικότητα ήταν ο γιος ενός 
ακόμη Μεγαλύτερου.

Μετάφραση Ι. Θεοφανοπούλου
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1
Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η Μακεδονία προσφέρει μια μοναδική εικόνα της Ελλάδας: καταρχάς από την 
άποψη της γεωγραφίας με τα πλούσια προσχωσιγενή εδάφη, τα πλατιά υψίπε-
δα και τις ομαλές συνήθως ακτές της, που έρχονται σε αντίθεση με την πολυ-
διάσπαση των πιο μεσογειακών τοπίων της υπόλοιπης Ελλάδας. Αλλά και από 
την άποψη της ιστορίας: παρά την απουσία αχαϊκού βασιλείου στη Μακεδονία, 
η μετάβασή της στην εποχή του σιδήρου συνέπεσε, σύμφωνα με τον θρύλο, με 
την εγκαθίδρυση μιας μοναρχίας με πρωτεύουσα τις Αιγές (σημερινή Βεργί-
να), και, το σημαντικότερο, αυτή η αρχαία μορφή πολιτικής οργάνωσης διατη-
ρήθηκε εκεί σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, όταν η κυρίως Ελλάδα ήταν 
διαιρεμένη σε πόλεις. Η Μακεδονία –με την ευρεία γεωγραφική έννοια– δεν 
γνώρισε το πολιτικό φαινόμενο της πόλης�κράτους παρά μόνο μέσω των ελ-
ληνικών αποικιών που ιδρύθηκαν στο βόρειο Αιγαίο κατά την αρχαϊκή εποχή. 
Τον 5ο αιώνα ο βασιλιάς Αλέξανδρος Αʹ διεύρυνε το κράτος του, που περιορι-
ζόταν αρχικά στη Βοττιαία και την Πιερία, προσαρτώντας εδάφη προς τα δυτι-
κά και τα ανατολικά εις βάρος των γειτονικών βασιλείων. Τον 4ο αιώνα δύο 
εξαιρετικοί βασιλείς, ο Φίλιππος Βʹ και ο γιος του Μέγας Αλέξανδρος, επέκτει-
ναν την κυριαρχία της Μακεδονίας, ο πρώτος σε ένα μεγάλο τμήμα των πόλε-
ων�κρατών της Ελλάδας και ο δεύτερος στην Ασία, απλώνοντας τα όρια του 
ελληνισμού πολύ πέρα από τη φυσική κοιτίδα του.

Αλλά η Μακεδονία διαφοροποιείται από την υπόλοιπη Ελλάδα και από την 
άποψη της ιστοριογραφίας, καθώς παρέμεινε ουσιαστικά εκτός του δρομολο-
γίου της Μεγάλης Περιήγησης (Gr��d T�ur), των ταξιδιών δηλαδή των λογί�Gr��d T�ur), των ταξιδιών δηλαδή των λογί� T�ur), των ταξιδιών δηλαδή των λογί�T�ur), των ταξιδιών δηλαδή των λογί�), των ταξιδιών δηλαδή των λογί-
ων, των αρχαιογνωστών και των σοφών που έκαναν για πρώτη φορά γνωστά 
τα αρχαία μνημεία της Ελλάδας από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Η πρώτη 
επιστημονική αποστολή στη Μακεδονία, υπό τη διεύθυνση του γάλλου Lé�� 
�euzey, χρονολογείται στο 1861. Αν και αμέσως μετά την ανεξαρτητοποίηση 
της Ελλάδας το 1827 καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια για την ανάδειξη της 
κοινής κληρονομιάς που συνέβαλε στη διαμόρφωση της ταυτότητας του νεο-
σύστατου κράτους, η Μακεδονία παρέμεινε υπό τουρκική κυριαρχία μέχρι το 
1912 και οι οθωμανικές αρχές δεν προώθησαν σχεδόν καθόλου την αρχαιολο-
γική έρευνα. Μετά τον Αʹ Παγκόσμιο πόλεμο οι ανασκαφές διατήρησαν για με-
γάλο χρονικό διάστημα τον σποραδικό χαρακτήρα τους, καθώς η Μακεδονία 
δεν προκαλούσε το ίδιο ενδιαφέρον με τη θεωρούμενη ως κατεξοχήν Ελλάδα, 
την Ελλάδα των πόλεων�κρατών. Η αναπλήρωση του κενού είναι ταυτόχρο-
να πρόσφατη και εντυπωσιακή, όσο και ανολοκλήρωτη ακόμη. Πυροδοτήθη-
κε από θεαματικές ανακαλύψεις, όπως των μνημειακών τάφων της Βεργίνας 
το 1977, και ευνοήθηκε από την ιδιαίτερη γεωπολιτική συγκυρία στα Βαλ-
κάνια. Τις τελευταίες δεκαετίες οι αρχαιολογικοί φορείς, και προπάντων οι 
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υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης και η Αρχαιολογική Εταιρεία των Αθηνών, έχουν πολλαπλα-
σιάσει τόσο τις συστηματικές ανασκαφές όσο και τις σωστικές, όπως στη δι-
αδρομή της νέας Εγνατίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον εμπλουτισμό των 
γνώσεών μας για τη Μακεδονία με την αποκάλυψη μιας άλλης Ελλάδας, μιας 
Ελλάδας βασιλικής εξίσου θαυμαστής με εκείνη των πόλεων�κρατών. Μπο-
ρούμε χωρίς υπερβολή να πούμε ότι εκεί ακριβώς συντελείται σήμερα η ανα-
νέωση των δεδομένων της κλασικής αρχαιολογίας.

Εντούτοις, η Μακεδονία δεν έχει να επιδείξει τα επιβλητικά ερείπια των 
ναών ή των δημόσιων κτιρίων που μας είναι γνώριμα από την υπόλοιπη Ελ-
λάδα. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται στην ιδιαίτερη πολιτισμική μορφολογία 
της περιοχής αλλά κυρίως στην έλλειψη σκληρών οικοδομικών υλικών, αφού 
η εξόρυξη του μαρμάρου περιοριζόταν στις πλαγιές του Βερμίου. Εξ ου και πα-
ρατηρούμε ταυτόχρονα τη σπανιότητα των μνημειακών οικοδομημάτων, τη 
μεγαλύτερη ευθραυστότητά τους λόγω της χρήσης μαλακών ασβεστόλιθων 
και, τέλος, τη λεηλασία των οικοδομικών υλικών, που υπήρξε πολύ πιο συ-
στηματική από αλλού και από την οποία διέφυγαν μόνο οι μνημειακοί τάφοι, 
προστατευμένοι χάρη στην κατάχωσή τους.

Η αναφορά στο σύνολο του υλικού πολιτισμού της αρχαϊκής, κλασικής και 
ελληνιστικής Μακεδονίας, όπως και στην πληθώρα των πρόσφατων ανακα-
λύψεων, προφανώς υπερβαίνει τις δυνατότητες του σύντομου παρόντος κε-
φαλαίου. Για τον λόγο αυτό θα επικεντρωθούμε στις βασικές πλευρές που συ-
γκροτούν τη μοναδικότητα της Μακεδονίας, και ειδικότερα στους τομείς της 
πολεοδομίας και της ανακτορικής, οικιακής και ταφικής αρχιτεκτονικής. 
Προτιμήσαμε να μη διασπάσουμε ό,τι αποτελεί σύνολο, διατηρώντας όλες 
τις κατηγορίες των μνημείων μέσα στα συμφραζόμενά τους, στην ενότητα 
που συγκροτείται από την κατοικία, το ανάκτορο ή τον τάφο. Ως εκ τούτου, 
οι ζωγραφικές παραστάσεις στα ταφικά μνημεία, οι οποίες συνιστούν τεκμή-
ρια ανεκτίμητης αξίας ως μοναδικά δείγματα της μεγάλης ελληνικής ζωγρα-
φικής που χάθηκε ανεπιστρεπτί, θα εξεταστούν στο πλαίσιο των τάφων που 
κοσμούν. �ατ’ ανάλογο τρόπο, τα πολυτελή προϊόντα των βιοτεχνικών εργα-
στηρίων θα εξεταστούν επίσης στο πλαίσιο των τάφων, όπου τα εναπέθεσε η 
ευσέβεια μιας συγκεκριμένης ελίτ προς τους νεκρούς, και τέλος, τα ψηφιδωτά 
θα εξεταστούν ως τμήμα των οικιών και των ανακτόρων.

2
Πολεοδομία και μνημειακά συγκροτήματα 
2.1
Η παραδοσιακή πολεοδομία

Λόγω της έλλειψης εκτενών ανασκαφών, οι γνώσεις μας για την πολεοδο-
μία των μακεδονικών πόλεων παραμένουν ανεπαρκείς, με λίγες σημαντικές 
εξαιρέσεις. Οι αρχαίοι οικισμοί αναπτύχθηκαν χωρίς προκαθορισμένο σχέ-
διο, σύμφωνα με την αποκαλούμενη από τον Λε �ορμπυζιέ «πολεοδομία του 
όνου», στην οποία το οδικό δίκτυο καθορίζεται από τις διαδρομές που ακο-
λουθούν τα υποζύγια. Η παλαιά πόλη της Ολύνθου, που ιδρύθηκε από τους 
Βοττιαίους την αρχαϊκή εποχή στη Χαλκιδική σε έναν στενό λόφο στα ανατο-
λικά, προσφέρει με τους στενούς και ελικοειδείς δρόμους της ένα από τα πιο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα. Οι πρόσφατες ανασκαφές έδωσαν πληροφορί-
ες για την Αιανή, την πρωτεύουσα του βασιλείου της Ελίμειας στην Άνω Μα-
κεδονία. Τα σπίτια και τα δημόσια κτίριά της, κτισμένα κλιμακωτά πάνω σε 
τρία απόκρημνα διαδοχικά πλατώματα, αποκαλύπτουν μια πιο φιλόδοξη μορ-
φή αστικής οργάνωσης στα τέλη ήδη της αρχαϊκής εποχής, πολύ πριν από την 
ενοποίηση του βασιλείου της Μακεδονίας από τον Φίλιππο Βʹ. Αλλά και η πο-
λεοδομία των Αιγών, της πρώτης πρωτεύουσας του βασιλείου, φαίνεται πως 
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βασίζεται στην αρχή των ανδήρων που απλώνονται κλιμακωτά στην πλαγιά 
κάτω από την ακρόπολη.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη την πολεοδομία των ελληνικών αποικιών που 
ιδρύθηκαν κατά την αρχαϊκή εποχή στο βόρειο Αιγαίο. Τα παραδείγματα των 
Σταγείρων και της Αργίλου, αποικιών της Άνδρου, δείχνουν ωστόσο ότι το κα-
νονικό σχέδιο που γνωρίζουμε από τις αποικίες της Σικελίας, της Μεγάλης Ελ-
λάδας και της Μαύρης Θάλασσας δεν αποτέλεσε τον κανόνα.

2.2
Η πολεοδομία των γεωμετρών

Στην κλασική και την ελληνιστική εποχή, ωστόσο, πολλές πόλεις της Μακε-
δονίας δημιουργήθηκαν, επανιδρύθηκαν ή επεκτάθηκαν με βάση αυτή ακρι-
βώς την αρχή του κανονικού σχεδίου, το οποίο ορίζεται από δίκτυα οδών που 
τέμνονται κάθετα και το οποίο επεξεργάστηκε περαιτέρω ο Ιππόδαμος ο Μι-
λήσιος. Το αρχαιότερο παράδειγμα μας το δίνει η Όλυνθος. Οι ιστορικές συν-
θήκες και η αλλαγή του ρόλου της πόλης, που έγινε το 432 πρωτεύουσα της 
ομοσπονδίας Βοττιαίων και Χαλκιδέων, οδήγησαν στη δημιουργία μιας νέας 
συνοικίας με πεντακόσιες περίπου κατοικίες. Το υψίπεδο που εκτείνεται βό-
ρεια του λόφου στον οποίο ήταν κτισμένη η παλαιά πόλη χωρίστηκε από τέσ-
σερις λεωφόρους με διεύθυνση από βορρά προς νότο, χαραγμένες κατά ακα-
νόνιστα διαστήματα. Οι λεωφόροι, από τις οποίες η κυριότερη είχε πλάτος 9μ. 
(30 πόδια), τέμνονταν από περισσότερες από είκοσι οδούς με διεύθυνση από 
ανατολάς προς δυσμάς και πλάτος 5μ. (17 πόδια). Αυτές οι οδοί οριοθετούσαν 
οικιστικές νησίδες με πλάτος 35,60μ. (120 πόδια) και μήκος που ποίκιλλε ανά-
λογα με την απόσταση μεταξύ των λεωφόρων βορρά�νότου. �οντά στο κέντρο 
αυτού του πλέγματος, από το οποίο διερχόταν η κύρια λεωφόρος, υπήρχε ένας 
δημόσιος χώρος όπου βρισκόταν προφανώς η πολιτική και εμπορική αγορά, 
ενώ μια άλλη έκταση στα δυτικά ίσως προοριζόταν για κάποιο ιερό. Η νέα αυ-
τή συνοικία γέμισε γρήγορα από σπίτια που ανεγέρθηκαν κατά μήκος των τει-
χών για να υποδεχτούν τα εισρέοντα πληθυσμιακά κύματα κατά τη διάρκεια 
των αθηναϊκών επιδρομών εναντίον των πόλεων της Χαλκιδικής στον Πελο-
ποννησιακό πόλεμο. Μια συμπληρωματική συνοικία κτίστηκε προς τα ανατο-
λικά κατά το αʹ μισό του 4ου αιώνα, λίγο πριν από την άλωση και καταστροφή 
της πόλης από τον Φίλιππο Βʹ το 348.

�αι η Πέλλα όμως –η «μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας» σύμφωνα με 
τον Ξενοφώντα (Ελληνικά 5.2.13) και ακόμη παραλιακή τότε– οφείλει τη με-
γαλεπήβολη πολεοδομία της, που φαίνεται πως διαμορφώθηκε κατά το αʹ 
μισό του 4ου αιώνα, στην αλλαγή του ρόλου της μετά την ανάδειξή της σε 
πρωτεύουσα του μακεδονικού βασιλείου με απόφαση είτε του Αρχέλαου στο 
τέλος του 5ου αιώνα είτε, πιθανότατα, του διαδόχου του Αμύντα Γʹ. Πάνω σε 
μια ακρόπολη με μικρή κλίση, το τεράστιο ανάκτορο (βλ. παρακάτω 3.3.2) φά-
νταζε αποκομμένο από την πόλη που εκτεινόταν προς τα νότια. Ωστόσο, η 
πόλη και το ανάκτορο ενώνονταν σε ένα μοναδικό και σαφώς ιεραρχημένο 
ορθογώνιο πλέγμα. Οι οδοί από δυσμάς προς ανατολάς, που απείχαν μεταξύ 
τους 110 έως 150μ., είχαν πλάτος 9μ. με εξαίρεση την κύρια οδό, η οποία είχε 
πλάτος 15μ. και αποτελούσε τμήμα της μεγάλης αρτηρίας που συνέδεε την εν-
δοχώρα της δυτικής Μακεδονίας με τη Θεσσαλονίκη. Οι οδοί από βορρά προς 
νότο, που απείχαν μεταξύ τους 47μ., είχαν πλάτος 6μ., με εξαίρεση τις δύο με-
σαίες, που είχαν πλάτος 9μ., και οδηγούσαν από το ανάκτορο στο λιμάνι. Στο 
κέντρο αυτού του πλέγματος, που οριζόταν από αυτές τις δύο οδούς και τε-
μνόταν από την αρτηρία ανατολής�δύσης με αποτέλεσμα να εξυπηρετείται 
καλύτερα, εκτεινόταν ο τεράστιος χώρος της οικονομικής κυρίως αγοράς (βλ. 
παρακάτω 4). Οι νησίδες που διαμορφώνονταν από τις οδούς γύρω από αυ-
τή την κεντρική ζώνη περιλάμβαναν ιερά, δημόσια μνημεία και πολυτελείς 
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ιδιωτικές κατοικίες (βλ. παρακάτω 3.2), ενώ τα πιο απλά σπίτια θα καταλάμ-
βαναν τις περιφερειακές νησίδες.

Ακόμη και αν το σημερινό επίπεδο της έρευνας δεν επιτρέπει να ανασυ-
γκροτήσουμε με βεβαιότητα κάτω από τα βυζαντινά και ρωμαϊκά στρώματα 
τα οικιστικά σχέδια άλλων κλασικών και ελληνιστικών πόλεων, μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι και στη δική τους πολεοδομία πρυτάνευσε η ίδια επιδίωξη της 
λειτουργικότητας στο πλαίσιο ενός ιεραρχημένου ορθογώνιου οδικού δικτύ-
ου. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν το Δίον, ένας μεσαίου μεγέθους 
οικισμός που οφείλει τη σπουδαιότητά του αποκλειστικά στον ρόλο του ως ιε-
ρής πόλης των Μακεδόνων από την εποχή του βασιλιά Αρχέλαου, και η Θεσ-
σαλονίκη, που ιδρύθηκε το 315 από τον �άσσανδρο στη θέση της αρχαίας Θέρ-
μης. Το βασίλειο της Μακεδονίας συμμετέχει επομένως σε μεγάλο βαθμό στο 
κίνημα της αστικοποίησης που χαρακτηρίζει την ελληνιστική εποχή.

2.3
Οι δημόσιες εγκαταστάσεις των πόλεων

Για έναν καλλιεργημένο Έλληνα του 2ου μ.Χ. αιώνα, ένας οικισμός που δεν 
έχει «ούτε διοικητικά κτίρια ούτε γυμνάσιο, ούτε θέατρο ούτε αγορά, ούτε 
κρήνη με τρεχούμενο νερό» (Παυσανίας 10.4.1) δεν είναι άξιος να φέρει το 
όνομα της πόλης. Οι πόλεις της Μακεδονίας διέθεταν αναμφίβολα όλες τις δη-
μόσιες εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό αστικό βίο, ακόμη και 
αν παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες. 

Εκτός από την Πέλλα, οι πρόσφατες ανασκαφές έχουν αρχίσει να δίνουν 
στοιχεία για το δημόσιο κέντρο της αρχαίας Μίεζας, στους πρόποδες του Βερμί-
ου κοντά στα Λευκάδια της Νάουσας, μολονότι τα εκεί κτίσματα έχουν ουσια-
στικά καταστραφεί μέχρι τη βάση της τοιχοποιίας. Έχει αποκαλυφθεί το βορει-
οδυτικό άκρο ενός πολύ φιλόδοξου μνημειακού συγκροτήματος (300 × 100 μ. 
τουλάχιστον), κτισμένου εμφανώς με ενιαίο τρόπο κατά το βʹ μισό του 4ου αι-
ώνα. Περιλαμβάνει τρία τουλάχιστον κλιμακωτά άνδηρα, τα οποία εκτείνο-
νται σε μια αρκετά ομαλή πλαγιά προς τα ανατολικά, περιβάλλονται από επι-
μήκεις στοές (περιστύλια) και οικοδομήματα και συνδέονται με κλιμακοστάσια 
και κεκλιμένα επίπεδα. Στη στενή βόρεια πλευρά του μεσαίου ανδήρου υπάρ-
χει ένα είδος μνημειακού διαδρόμου ανάμεσα σε δύο κεκλιμένα επίπεδα, με 
έναν εσωτερικό τοίχο που περιλαμβάνει συμφυείς κίονες, ενώ ψηλότερα βρί-
σκεται ένας μικρός δωρικός δίστυλος εν παραστάσι ναός. Το συγκρότημα κο-
ρυφώνεται στο δυτικό άνδηρο, που φέρει ένα μεγάλο οικοδόμημα σε σχήμα Γ, 
με έντεκα εστιατόρια (αίθουσες συμποσίου) και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Στο 
σύμπλεγμα αυτό συνενώνονταν προφανώς οι δημόσιες λειτουργίες της αγο-
ράς και η θρησκευτική λατρεία, καθώς έχει προταθεί η ταύτιση του ανώτερου 
ανδήρου με Ασκληπιείο. Ανεξαρτήτως του ρόλου του, ωστόσο, το συγκεκριμέ-
νο σύμπλεγμα καθιστά τη Μίεζα μία από τις σημαντικότερες πόλεις του βασι-
λείου που προσφέρει ένα από αρχαιότερα δείγματα κλειστού δημόσιου χώρου 
του «ιωνικού τύπου».

Πληροφορίες από λογοτεχνικές πηγές ρίχνουν φως στον πνευματικό βίο 
του μακεδονικού βασιλείου, όπως το γεγονός ότι ο Ευριπίδης έζησε μερικά 
χρόνια στην αυλή του Αρχέλαου. Η αγάπη των μακεδόνων βασιλέων για τα 
γράμματα είναι εμφανής από το θέατρο που βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από 
το ανάκτορο των Αιγών. Μόνο τα θεμέλια της σκηνής, το περιμετρικό ρείθρο 
της ορχήστρας (διαμέτρου 28,5μ.), η πρώτη σειρά των εδωλίων και οι ακτι-
νωτές κλίμακες του κοίλου ήταν λίθινα, ενώ ολόκληρο το υπόλοιπο οικοδό-
μημα ήταν ξύλινο. Εκεί δολοφονήθηκε ο Φίλιππος Βʹ το 336, ενώ γιόρταζε 
τους γάμους της κόρης του �λεοπάτρας με τον βασιλιά Αλέξανδρο της Ηπεί-
ρου. Με τον βασιλικό οίκο της Μακεδονίας σχετίζεται επίσης το ιερό των Νυμ-
φών κοντά στη Μίεζα. Μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο έχει αποκαλυφθεί ένα 
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συγκρότημα στοών όπου, σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Αλέξανδρος 7), ο Φίλιπ-
πος Βʹ κράτησε τον Αλέξανδρο απομονωμένο από την αυλή για να τον εκπαι-
δεύσει ο παιδαγωγός του Αριστοτέλης.

Θέατρο υπήρχε και στο Δίον κοντά στο ιερό του Διονύσου, έξω από τα τείχη 
στα νότια της πόλης, από την εποχή τουλάχιστον που ο βασιλιάς Αρχέλαος κα-
θιέρωσε σκηνικούς αγώνες προς τιμήν των ολύμπιων θεών. Ο Ευριπίδης πα-
ρουσίασε εκεί τις Βάκχες του. Αυτό το κλασικό θέατρο αντικαταστάθηκε κατά 
την ελληνιστική εποχή από ένα κτίσμα που ήταν από πολλές απόψεις πρωτο-
ποριακό. Αντίθετα από τα συνηθισμένα ελληνικά θέατρα, το κοίλον δεν ήταν 
διαμορφωμένο πάνω σε κάποια φυσική πλαγιά αλλά είχε κτιστεί πάνω σε τε-
χνητή επίχωση. Από την πλευρά των παρόδων κατέληγε σε απλό πρανές χωρίς 
τον συνηθισμένο αναλημματικό τοίχο, ενώ οι κερκίδες ήταν κατασκευασμέ-
νες από μεγάλες πήλινες πλίνθους που πρέπει να έφεραν μαρμάρινη επένδυ-
ση. Μάρμαρο είχε χρησιμοποιηθεί επίσης, από ένα ορισμένο ύψος και πάνω, 
στο μεγαλεπήβολο οικοδόμημα της σκηνής που είναι τώρα πολύ κατεστραμ-
μένο, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε τη διάταξή του –δίκλιτη σκηνή με πα-
ρασκήνια εκατέρωθεν και προσκήνιον μπροστά– και την τεχνοτροπία του, που 
ήταν δωρικού ρυθμού με συμφυείς κίονες. �άτω από την ορχήστρα (διαμέτρου 
26μ.) υπήρχε μία σπάνια λεπτομέρεια, η «χαρώνεια κλίμακα», μέσω της οποί-
ας εμφανίζονταν οι ηθοποιοί όταν υποδύονταν πρόσωπα που ανέβαιναν από 
τον κάτω κόσμο.

Σχετικά με το γυμνάσιο, χώρο σωματικής όσο και πνευματικής αγωγής των 
νεαρών Ελλήνων, διαθέτουμε αρχαιολογικά στοιχεία μόνο για εκείνο της Αμ-
φίπολης. �ατασκευασμένο κατά το βʹ μισό του 4ου αιώνα, ακολουθεί πιστά τον 
καθιερωμένο τύπο του γυμνασίου της Ολυμπίας, περιλαμβάνοντας την πα-
λαίστρα (47 × 36 μ.), στην οποία η πρόσβαση εξασφαλίζεται μέσω μνημειακής 
κλίμακας, και τους δύο διαδρόμους για τους δρομείς (μήκους ενός σταδίου), ο 
ένας από τους οποίους ήταν σκεπαστός (ο ξυστός) και ο άλλος υπαίθριος (η πα-
ραδρομίς). Οι χώροι της παλαίστρας που προορίζονταν για τη σωματική άσκη-
ση, τη φροντίδα του σώματος (λουτρά), αλλά και την εκπαίδευση, τα συμπόσια 
και τη λατρεία του Ηρακλή και του Ερμή που προστάτευαν τους αθλητές, ήταν 
κατανεμημένοι γύρω από μία περίστυλη αυλή δωρικού ρυθμού.

Τα λουτρά αποτελούν άλλο ένα στοιχείο των αστικών ανέσεων. Η Πέλλα 
μάς παρέχει το αρχαιότερο δείγμα δημόσιων λουτρών της βόρειας Ελλάδας, τα 
οποία κατασκευάστηκαν στα τέλη του 4ου αιώνα σε μια οικιστική νησίδα στα 
βορειοανατολικά της πόλης. Το πολύ επιμελημένο αυτό κτίσμα –με μνημεια-
κή είσοδο, δάπεδα με βοτσαλωτά ψηφιδωτά και μαρμάρινες επενδύσεις– πε-
ριλαμβάνει δύο αίθουσες με συγκροτήματα ατομικών λουτήρων, καθώς και 
μια μεγάλη δεξαμενή (πισίνα). Η θέρμανση εξασφαλίζεται μέσω ενός υπόγειου 
αγωγού με ζεστό αέρα, που αποτελεί τον αρχαιότερο πρόδρομο του ρωμαϊκού 
υπόκαυστου που μας είναι γνωστός στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, κάτω από 
τη νοτιοδυτική γωνία της ρωμαϊκής αγοράς έχει ανασκαφεί μέρος ελληνιστι-
κών λουτρών (2ος αι.), όπου διακρίνουμε κυρίως μια ωραία κυκλική αίθουσα 
με εικοσιπέντε λουτήρες, καθώς και την παρακείμενη ταβέρνα.

2.4
Ιερά

Μολονότι δεν σώζονται σημαντικά κατάλοιπα ιερών στη Μακεδονία, δεν 
υπάρχει αμφιβολία πως από αυτή την άποψη η περιοχή δεν διαφοροποιείται 
από την υπόλοιπη Ελλάδα ούτε ως προς το πάνθεον και τα κτίρια ούτε ως προς 
τις τελετουργικές και αναθηματικές πρακτικές.

Τα παλαιότερα γνωστά ιερά βρίσκονται στο Δίον, συγκεντρωμένα έξω από 
τα τείχη, στα νότια της πόλης. Η θέση αυτή αποδεικνύει πως δεν ήταν ιερά 
μόνο των κατοίκων του Δίου αλλά του συνόλου των Μακεδόνων, για τους 
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οποίους το Δίον αποτελούσε την ιερή τους πόλη. Το πιο σημαντικό ήταν το 
ιερό του Ολυμπίου Διός, όπου στήνονταν οι επιγραφές που αφορούσαν στις 
κοινές υποθέσεις των Μακεδόνων και εορταζόταν η μεγάλη γιορτή των Ολυ-
μπίων με γυμνικούς και σκηνικούς αγώνες. Έχει αποκαλυφθεί εκεί ένας μνη-
μειακός βωμός μήκους 22μ., με τον οποίο συνδεόταν ένας πρωτότυπος μηχα-
νισμός για εκατόμβες που επέτρεπε να προσδένονται σε τρεις σειρές τριάντα 
τρία βόδια που προορίζονταν για την ίδια θυσία. Το μόνο γνωστό παράδειγμα 
που μπορεί να παραλληλιστεί με αυτές τις σειρές των ογκόλιθων πάνω στους 
οποίους στερεωνόταν ένας κρίκος, βρίσκεται στην Ιωνία, στο ιερό του Απόλ-
λωνα στην �λάρο. �οντά στο ιερό του Ολυμπίου Διός βρίσκονταν οι ναοί του 
Υψίστου Διός, της Δήμητρας, του Διονύσου, του Ασκληπιού, της Αφροδίτης και 
της Άρτεμης. Τους τελευταίους αυτούς διαδέχτηκε τον 2ο αιώνα το ιερό της 
Ίσιδας, με έναν διάδρομο που συμβόλιζε τον Νείλο να οδηγεί στον βωμό τον 
οποίο κοσμούσαν αγάλματα του βοδιού Άπιδος· στο ιερό αυτό σώθηκαν ορι-
σμένα εξαιρετικά γλυπτά στην αρχική ουσιαστικά θέση τους.

Στις δύο διαδοχικές πρωτεύουσες του βασιλείου η αρχαιολογική σκαπάνη 
έχει φέρει στο φως λιγότερα ιερά απ’ ό,τι θα ανέμενε κανείς με βάση τις επι-
γραφικές μαρτυρίες. Στις Αιγές γνωρίζουμε το ιερό της Μητέρας των Θεών 
�υβέλης στο ανατολικό τμήμα της πόλης, καθώς και το ιερό της Εύκλειας Άρ-
τεμης στις παρυφές της δημόσιας ζώνης· στο τελευταίο αυτό ιερό βρέθηκαν 
ωραία μαρμάρινα αγάλματα, αναθήματα της μητέρας του Φιλίππου Βʹ Ευρυ-
δίκης. Στην Πέλλα έχουν ανασκαφεί ορισμένα ιερά με άφθονα κινητά ευρή-
ματα, κυρίως πήλινα αναθήματα: το Θεσμοφόριον, έξω από τα τείχη της πό-
λης, περιλάμβανε ένα μεγάλο κυκλικό κτίσμα με λαξεύματα τελετουργικού 
σκοπού στο δάπεδο, τα οποία ίσως ταυτίζονται με τα μέγαρα που αναφέρονται 
από τις λογοτεχνικές πηγές σε σχέση με τη γιορτή των Θεσμοφορίων. Εντός 
των τειχών βρέθηκαν ένα ιερό της Αφροδίτης, ένα της Μητέρας των Θεών και 
ένα ακόμη αφιερωμένο σε έναν τοπικό ήρωα�θεραπευτή, τον Δάρρωνα, με ένα 
ασυνήθιστο κυκλικό οικοδόμημα που περιβάλλεται από τρεις μικρούς θόλους-
δορυφόρους.

2.5
Αστικές οχυρώσεις

Χάρη στον Φίλιππο Βʹ και τους διαδόχους του, κυρίως τον Αλέξανδρο και τον 
Δημήτριο Πολιορκητή, η εξέλιξη της πολιορκητικής, της τέχνης της εκπόρ-
θησης των πόλεων, κατέστησε παρωχημένες πολλές αμυντικές τεχνικές. Αλ-
λά τα τείχη των μακεδονικών πόλεων, που διατηρούνται σε πολύ κακή κατά-
σταση ειδικά στα ανώτερα τμήματά τους, δεν επιτρέπουν εκτιμήσεις σχετικά 
με την αντίστοιχη εξέλιξη της παθητικής άμυνας των πόλεων. Μολονότι εί-
ναι ελάχιστες οι πόλεις για τις οποίες γνωρίζουμε πλήρως το περίγραμμα των 
τειχών τους, μπορούμε να συμπεράνουμε από τα υπάρχοντα κατάλοιπα ότι τα 
μακεδονικά τείχη, όπως και εκείνα των ελληνικών πόλεων�κρατών, προσαρ-
μόζονταν κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στο ανάγλυφο του τοπίου, προ-
κειμένου να εκμεταλλευθούν στο έπακρο το αμυντικό πλεονέκτημα. Στις Αι-
γές συναντούμε μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου η άνω πόλη συνιστά 
ένα πραγματικό αμυντικό καταφύγιο που απομονώνεται με οχύρωση ανεξάρ-
τητη από τα τείχη της πόλης. �ατ’ ανάλογο τρόπο, στις περιπτώσεις των νέων 
πόλεων με κανονικό πολεοδομικό σχέδιο, το περίγραμμα των τειχών που κα-
θορίζεται από τη διαμόρφωση του εδάφους είναι εντελώς ανεξάρτητο από την 
εσωτερική οικιστική οργάνωση. Το γεγονός αυτό είναι εμφανές στην Όλυνθο, 
αλλά και στα τείχη της Πέλλας, μολονότι το δικό τους περίγραμμα δεν είναι 
γνωστό στο σύνολό του. Μόνο το Δίον δίνει την εντύπωση ότι το ορθογώνιο 
περίγραμμα του τείχους, η πρώτη φάση του οποίου ανάγεται στην εποχή του 
�άσσανδρου (περ. 300 π.Χ.), διαμορφώνεται με βάση το οδικό δίκτυο και έχει 
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πύλες σαφώς ευθυγραμμισμένες με τους κύριους άξονες. Ο λόγος είναι ότι στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η πόλη είναι κτισμένη σε μια ουσιαστικά επίπεδη το-
ποθεσία.

Σε ό,τι αφορά στα αμυντικά στοιχεία –πύργοι κατά τακτά διαστήματα, συ-
χνότερα ορθογώνιοι παρά στρογγυλοί, διάταξη των θυρών– και στις οικοδο-
μικές τεχνικές –συνήθως βάση από μεγάλους ασβεστόλιθους που έφερε τοί-
χο από άψητες πλίνθους– δεν διαφέρουν καθόλου από όσα γνωρίζουμε εδώ 
και πολύ καιρό για την ελληνική στρατιωτική αρχιτεκτονική. Ως εκ τούτου, 
δύο πόλεις αξίζουν μνεία για τις ιδιαιτερότητες των οχυρών τους, που είναι 
άλλωστε προγενέστερα της ενσωμάτωσής τους στο μακεδονικό βασίλειο. Στα 
Στάγειρα, αποικία της Άνδρου και πατρίδα του Αριστοτέλη, η οποία είχε κτι-
στεί στους δύο λόφους ενός ακρωτηρίου της ανατολικής Χαλκιδικής, οι ανα-
σκαφές αποκάλυψαν πρόσφατα ένα τμήμα του πρώτου τείχους, της αρχαϊκής 
εποχής, με μία πύλη. Από το επίμηκες υπέρθυρό της σώζονται δύο θραύσματα 
διακοσμημένα με πρόστυπο ανάγλυφο που απεικονίζει έναν κάπρο (έμβλημα 
του νομίσματος της πόλης) αντικριστά με λέοντα. Μόνο από τη Θάσο είχαμε 
μέχρι σήμερα στοιχεία για διόδους με ανάγλυφο διάκοσμο (μία είσοδο σε ιερό 
και πύλες της πόλης).

Η Αμφίπολη είναι μια αθηναϊκή αποικία κοντά στις εκβολές του Στρυμόνα, 
η οποία κυριεύτηκε το 357 από τον Φίλιππο Βʹ και αναδείχτηκε σε νευραλγικό 
σημείο του βασιλείου του. Η οχύρωσή της περιλαμβάνει έναν μικρό εσωτερι-
κό περίβολο (2,2 χλμ.) που καλύπτει μόνο το αστικό κέντρο και έναν μεγάλο 
περίβολο (7,5 χλμ.) που προστατεύει ολόκληρο τον οικισμό. Ο δεύτερος περί-
βολος παρουσιάζει στο βόρειο τμήμα του δύο αξιοσημείωτα στοιχεία που ανά-
γονται στην περίοδο του πρώτου κράτους (5ος αι.). �ατά μήκος του Στρυμό-
να, στους πρόποδες της πλαγιάς, είχε διαμορφωθεί ένα μοναδικό σύστημα από 
ψηλά και στενά φρεάτια στη βάση του τείχους, που επέτρεπε στα ρέοντα ύδα-
τα να διέρχονται από τα τείχη χωρίς να πλημμυρίζουν τα εσωτερικά περίχω-
ρα της πόλης. Στο ίδιο τμήμα η πύλη που άνοιγε προς την κατεύθυνση του πο-
ταμού οδηγούσε κατευθείαν σε μια ξύλινη γέφυρα, στα εξαιρετικά κατάλοιπα 
της οποίας διακρίνονται δύο φάσεις. Η αρχαιότερη φάση μπορεί να ταυτίζεται 
με τη γέφυρα που αναφέρεται από τον Θουκυδίδη (4.103 και 108) στην περι-
γραφή των μαχών ανάμεσα στον αθηναίο �λέωνα και τον λακεδαιμόνιο Βρα-
σίδα (422 π.Χ.). Το κατάστρωμα της γέφυρας στηριζόταν σε πλήθος πασσάλους, 
στερεωμένους στις όχθες και την ίδια την κοίτη του ποταμού. Πρόκειται για 
κατάλοιπα μοναδικού χαρακτήρα στην Ελλάδα.

3
Η κατοικία και ο διάκοσμός της: οικίες και ανάκτορα
3.1
Παραδοσιακές οικίες και οικίες των νέων πόλεων 

Μολονότι πολλές τοποθεσίες της Μακεδονίας έχουν δώσει δείγματα οικιακής 
αρχιτεκτονικής, οι ανασκαφές σπανίως υπήρξαν επαρκώς εκτεταμένες ώστε 
να μας προσφέρουν πλήρη σχέδια οικοδομικών τετραγώνων ή ακόμη και κα-
τοικιών. Στις σπάνιες αυτές περιπτώσεις ανήκει ωστόσο η Άργιλος, που χα-
ρακτηρίζεται από έναν τύπο τρίχωρης αρχαϊκής οικίας, με διαρρύθμιση την 
οποία συναντούμε και αλλού: ένας μεγάλος εγκάρσιος χώρος οδηγεί σε δύο μι-
κρά δωμάτια διαμορφωμένα υπό τύπο ημιωρόφου.

Στις νέες πόλεις της κλασικής εποχής επικρατεί ο πολύ γνωστός τύπος της 
ελληνικής οικίας με παστάδα (στοά), που έχει σχεδόν τετράγωνη κάτοψη και 
οι αίθουσές της βλέπουν σε μικρή εσωτερική αυλή με μία στεγασμένη πλευ-
ρά. Τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα βρίσκονται στην Όλυνθο, επαναλαμβανό-
μενα πανομοιότυπα σε νησίδες των δέκα οικιών. Το κύριο σώμα του σπιτιού 
–με έναν μικρό ανδρώνα (αίθουσα συμποσίου), κουζίνα, λουτρό και δωμάτια 
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ή γυναικωνίτες στον άνω όροφο– βλέπει μέσω μιας εγκάρσιας στοάς προς την 
πλακόστρωτη αυλή στα νότια, που περιστοιχίζεται με τη σειρά της από δύο βο-
ηθητικές αίθουσες. Αυτού του τύπου οι οικίες, κτισμένες σε κλήρους με εμβα-
δόν ίδιο για όλες τις οικογένειες (300τ.μ.), εξέφραζαν αρχικά μια εξισωτική τά-
ση. Οι μεταβολές, όμως, που παρατηρούνται σε πολλές από αυτές –η διαίρεση ή 
αντίθετα η επέκτασή τους εις βάρος των γειτονικών σπιτιών– μαρτυρούν την 
επανεμφάνιση των ανισοτήτων και την επιδίωξη των πλουσιότερων κατοίκων 
να αποκτήσουν πιο μεγάλες, ει δυνατόν περίστυλες, αυλές. Αυτός ακριβώς ο 
τύπος της πιο ευρύχωρης κατοικίας, όπως της λεγόμενης Έπαυλης της Αγαθής 
Τύχης, ήταν εκείνος που γενικεύτηκε μετά την επέκταση της πόλης εκτός των 
τειχών κατά το αʹ μισό του 4ου αιώνα. Η αγάπη για την πολυτέλεια εκφράστηκε 
την ίδια επίσης εποχή με τα επιδαπέδια ψηφιδωτά από ποτάμιες κροκάλες που 
τοποθετήθηκαν στους ανδρώνες δέκα περίπου κατοικιών και συγκαταλέγονται 
στα παλαιότερα γνωστά δείγματα από την Ελλάδα. Τα ακριβά αυτά δάπεδα, που 
ήταν αποκλειστικά ασπρόμαυρα και αποτελούσαν πιθανότατα απομιμήσεις 
υφαντών ταπήτων, έφεραν παραστάσεις με φυτικά θέματα ή πολυπρόσωπες 
σκηνές, πλαισιωμένες από ταινίες με ποικίλο προσανατολισμό ώστε να γίνο-
νται ορατές από τους συνδαιτυμόνες που θα ήταν ξαπλωμένοι στα ανάκλιντρα 
κατά μήκος των τεσσάρων τοίχων της αίθουσας. Στα ψηφιδωτά απεικονίζο-
νται, μεταξύ άλλων, ο Βελλεροφόντης που κατατροπώνει τη Χίμαιρα, γρύπες 
που κατασπαράζουν ελάφια, ιππόκαμποι και Νηρηίδες.

3.2
Οι αριστοκρατικές οικίες της Πέλλας

Σχετικά μεσαίου μεγέθους σπίτια με παστάδα μάς είναι επίσης γνωστά από την 
Πέλλα. Αλλά πιο αξιοσημείωτες εδώ είναι οι τεράστιες αριστοκρατικές οικίες 
που ήρθαν στο φως τη δεκαετία του 1950 στις συνοικίες νότια της αγοράς. Εί-
ναι τόσο μεγάλες –μεταξύ 2.000 και 3.000τ.μ.– ώστε δεν υπερβαίνουν τις δύο 
ή τρεις σε κάθε οικιστική νησίδα. Διαθέτουν όλες δωρική ή ιωνική περίστυλη 
αυλή, γύρω από την οποία διατάσσονται τα δωμάτια σε τέσσερις πτέρυγες. Η 
κύρια πτέρυγα, με άνω όροφο, βρίσκεται στη βορινή πλευρά και βλέπει προς 
τη νότια. Εκεί συγκεντρώνονται οι χώροι υποδοχής, ιδίως οι μεγάλες αίθου-
σες συμποσίου και διαμονής, ενώ η νότια πτέρυγα προορίζεται για τους βοη-
θητικούς χώρους. Η πολυτέλεια αυτών των οικιών της τελευταίας εικοσιπε-
νταετίας του 4ου αιώνα εκδηλώνεται τόσο στα δάπεδα όσο και στην επένδυση 
των τοίχων, μαρτυρώντας την αύξηση του πλούτου στην πρωτεύουσα λίγο με-
τά την εποχή του Αλεξάνδρου.

Οι οικίες που έχουν ανασκαφεί, ιδίως εκείνη του Διονύσου, με τις δύο πε-
ρίστυλες αυλές, δωρική στα νότια και ιωνική στα βόρεια, καθώς και η Οικία 
της Αρπαγής της Ελένης, έχουν δώσει συνολικά πάνω από δέκα βοτσαλωτά 
ψηφιδωτά. Οι προθάλαμοι των αιθουσών συμποσίου κοσμούνται με ψηφιδω-
τά με γεωμετρικά μοτίβα, όπως είναι τα εγγεγραμμένα τετράγωνα ή ζατρίκια 
με ρόμβους, που αποτελούν απομιμήσεις των πολυτελών δαπέδων με μαρμα-
ροθετήματα (�pus sectile). Στους ίδιους τους ανδρώνες τα ψηφιδωτά απεικο��pus sectile). Στους ίδιους τους ανδρώνες τα ψηφιδωτά απεικο� sectile). Στους ίδιους τους ανδρώνες τα ψηφιδωτά απεικο�sectile). Στους ίδιους τους ανδρώνες τα ψηφιδωτά απεικο�). Στους ίδιους τους ανδρώνες τα ψηφιδωτά απεικο-
νίζουν, τόσο στο κεντρικό μοτίβο του δωματίου όσο και στο κατώφλι της ει-
σόδου, σκηνές με ζωντανές μορφές, από τις οποίες προέρχονται οι σημερινές 
συμβατικές ονομασίες των οικιών. Τα θέματα είναι εμπνευσμένα τόσο από τη 
μυθολογία, όπως η αρπαγή της Ελένης, μια αμαζονομαχία και μία κενταυρίνα 
που κάνει σπονδή, όσο και από τον κόσμο του Διονύσου, όπως η σκηνή με τον 
θεό πάνω σε πάνθηρα που αναπηδάει, αλλά και από τον κόσμο του –πιθανότα-
τα βασιλικού– κυνηγιού, όπως μια σκηνή από κυνήγι ελαφιού υπογεγραμμέ-
νη από τον Γνώσι, και μια παράσταση με κυνήγι λιονταριού, που ίσως απηχεί 
το περίφημο επεισόδιο κατά το οποίο ο �ρατερός έσωσε τη ζωή του Αλεξάν-
δρου. Άλλες παραστάσεις, τέλος, έχουν κοινότοπα θέματα, όπως μάχες ζώων 
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με γρύπες, ήδη γνωστές από την Όλυνθο, ή συνθέσεις με πλούσιο φυτικό διά-
κοσμο. Όλα αυτά τα ψηφιδωτά είναι προσαρμοσμένα στην οπτική γωνία του 
θεατή καθώς εισέρχεται στην αίθουσα.

Οι εικονιστικές παραστάσεις χαρακτηρίζονται από γνήσιο ζωγραφικό στιλ, 
που εκφράζεται τόσο στην τολμηρή σύνθεση –συχνά πυραμιδοειδή, με τοπο-
θέτηση επάλληλων πλάνων στο βάθος και προοπτική παρουσίαση των σω-
μάτων– όσο και στη δεξιοτεχνική χρήση των χρωμάτων. Η πολυχρωμία εί-
ναι διακριτική, αλλά με λεπτές διαβαθμίσεις για την απόδοση των όγκων και 
των φωτοσκιάσεων. Είναι εμφανές ότι οι ψηφοθέτες εμπνέονται από τη με-
γάλη ζωγραφική. Από τεχνική άποψη, παίζουν με τα διάφορα μεγέθη των βό-
τσαλων, καταφεύγουν σε τεχνητά ή ημιπολύτιμα υλικά για να αποδώσουν τις 
πράσινες και μπλε αποχρώσεις ή και τα μάτια των μορφών, και τέλος, χρησι-
μοποιούν λεπτές πήλινες ή μολύβδινες ταινίες σαν γραφικά στοιχεία για τον 
ακριβέστερο προσδιορισμό των περιγραμμάτων και των λεπτομερειών. 

Σε ό,τι αφορά στους τοίχους, η τεχνική της κατασκευής τους από άψητες 
πλίνθους πάνω σε λίθινη βάση απαιτούσε την επίχριση με κονίαμα για να δί-
νεται η ψευδαίσθηση του πιο ακριβού υλικού. Τα σωζόμενα παραδείγματα εί-
ναι σπάνια, όπως στην Πέλλα και την Αμφίπολη, λόγω της ίδιας της ευπάθει-
ας των υλικών. Επαρκούν, ωστόσο, για να εντοπίσουμε τη χρήση ζωγραφικών 
μέσων που μιμούνται τις επιμελημένες λίθινες κατασκευές, υποδηλώνοντας 
ακόμη και τα πολύχρωμα μάρμαρα. Πρόκειται για μια «δομική τεχνοτροπία» 
που αποτελεί αναμφισβήτητα τον μακεδονικό προάγγελο της «αʹ πομπηιανής 
τεχνοτροπίας». Η Οικία των �ονιαμάτων στην Πέλλα μαρτυρεί την επινόηση 
μιας άλλης τεχνικής της ζωγραφικής σε τοίχο. Οι ψηλοί τοίχοι (5μ.) μιας τε-
ράστιας εξέδρας φέρουν διακόσμηση σε δύο επίπεδα. Στο κατώτερο τμήμα εί-
ναι ζωγραφισμένοι με τη δομική τεχνοτροπία οι λίθοι του τοιχοβάτη, ενώ στο 
ανώτερο αποδίδεται ζωγραφικά μια ανοιχτή στοά, με το γαλάζιο του ουρανού 
ανάμεσα στους πεσσούς, σε μια ιλουζιονιστική τεχνική που κάνει το δωμάτιο 
να φαίνεται μεγαλύτερο.

3.3
Μακεδονικά ανάκτορα

Επακόλουθο της βασιλείας είναι το ανάκτορο, αρχιτεκτονικός τύπος που ήταν 
άγνωστος στην υπόλοιπη Ελλάδα της κλασικής εποχής. Η μακεδονική μοναρ-
χία ανήγειρε και στις δύο διαδοχικές πρωτεύουσές της, τις Αιγές και την Πέλ-
λα, βασιλικές κατοικίες οι οποίες είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικές της 
ανακτορικής αρχιτεκτονικής σε σύγκριση με τα ανάκτορα σε άλλες βασιλικές 
πρωτεύουσες του ελληνικού κόσμου, όπως εκείνο στην Πέργαμο, που περιο-
ριζόταν από τον στενό χώρο της ακρόπολης, ή το ανάκτορο της Αλεξάνδρειας 
που είναι γνωστό μόνο από λογοτεχνικές πηγές.

3.3.1
Αιγές

Στην αρχαία πρωτεύουσα των βασιλέων της Μακεδονίας, τις Αιγές (Βεργίνα), 
το ανάκτορο καταλαμβάνει μια αξιοθαύμαστη θέση στους τελευταίους πρόπο-
δες των Πιερίων, απ’ όπου δεσπόζει στην πεδιάδα και την κοιλάδα του Αλιάκ-
μονα προς τον βορρά. Ανασκάφηκε μερικώς από τον Lé�� �euzey, το 1891 και 
αποτέλεσε σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα αντικείμενο πολλών ερευνητι-
κών αποστολών που το επανατοποθέτησαν στο αρχαίο πλαίσιό του. Στο δυτι-
κό τμήμα της πόλης το ανάκτορο συγκροτεί, μαζί με το παραπλήσιο θέατρο, 
την αγορά, το ιερό της Εύκλειας Άρτεμης και άλλα δημόσια οικοδομήματα, το 
πολιτικό κέντρο των Αιγών.

Το σχέδιο μεταφέρει σε πρωτόγνωρες διαστάσεις (104,5 × 88,50 μ. και 
εμβαδόν 9.250τ.μ.) την αρχή της ελληνικής οικίας με τους χώρους να 
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διανέμονται γύρω από μια περίστυλη αυλή. Η συγκεκριμένη αυλή, με δια-
στάσεις 44 � 44 μ., οριζόταν από λιτή δωρική κιονοστοιχία. Η νότια στοά εξα�� 44 μ., οριζόταν από λιτή δωρική κιονοστοιχία. Η νότια στοά εξα� 44 μ., οριζόταν από λιτή δωρική κιονοστοιχία. Η νότια στοά εξα-
σφάλιζε την πρόσβαση στους τέσσερις ανδρώνες της νότιας –και πιθανότατα 
πιο επίσημης– πτέρυγας, που είχε από μία αίθουσα σε κάθε άκρο της, ενώ οι 
υπόλοιπες δύο στο κέντρο μοιράζονταν έναν μεγάλο κοινό προθάλαμο. Στην 
ανατολική πτέρυγα, που ήταν αναμφισβήτητα η μόνη που έφερε άνω όρο-
φο, μία θόλος εγγεγραμμένη σε τετράγωνη αίθουσα ήταν αφιερωμένη στη 
λατρεία του Πατρώου Ηρακλή, μυθικού προγόνου του βασιλικού οίκου της 
Μακεδονίας. Στη δυτική πτέρυγα, τρεις τεράστιες αίθουσες (περ. 300 τ.μ.) 
με στέγη χωρίς εσωτερικά υποστυλώματα –πραγματικό κατόρθωμα των ξυ-
λουργών– φιλοξενούσαν συμπόσια.

Αυτό που διαφοροποιεί, ωστόσο, το ανάκτορο από τη διαρρύθμιση ενός 
απλού σπιτιού είναι, σύμφωνα με όλες τις προτεινόμενες αποκαταστάσεις, η 
διαχείριση των εξωτερικών προσόψεων που ήταν ορατές από την πόλη στα 
βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και η μεγαλοπρέπεια της εισόδου. Η βόρεια 
πτέρυγα επεκτεινόταν στην εξωτερική πλευρά με έναν εξώστη, ο οποίος ήταν 
κτισμένος πάνω σε αναλημματικό τοίχο (ύψους 6 μ.) και μπορεί να καλυπτό-
ταν με περιστύλιο. Η ύπαρξη δωρικών περιστυλίων μπροστά από την ανατολι-
κή πτέρυγα, εκατέρωθεν της εισόδου, είναι εντούτοις επιβεβαιωμένη. Το κα-
θαυτό πρόπυλο (μήκους 10 μ.), με ιωνική πρόσοψη στον άνω όροφο, οδηγεί 
στην εσωτερική στοά μέσα από τρεις διαδοχικούς χώρους που χωρίζονται με 
τριπλές θύρες.

Πέρα από την προφανή ταπεινότητα των υλικών στους τοίχους, που είναι 
κατασκευασμένοι από άψητες πλίνθους πάνω σε ασβεστολιθική βάση, η πο-
λυτέλεια του οικοδομήματος εκφράζεται με ποικίλους τρόπους, όπως είναι 
η ποιότητα των κονιαμάτων των τοίχων, που κοσμούνται με καθαρές χρω-
ματικές επιφάνειες αλλά οπωσδήποτε και με ζωγραφικές συνθέσεις ζωντα-
νών μορφών, τα τεράστια μαρμάρινα κατώφλια των μνημειακών θυρών, η 
ακρίβεια της κοπής και της λάξευσης των οικοδομικών υλικών που χάρισε 
στο ανάκτορο των Αιγών τον χαρακτηρισμό του «Παρθενώνα της βόρειας Ελ-
λάδας», και τέλος, τα δάπεδα των διάφορων αιθουσών, που φέρουν επένδυ-
ση από μαρμαροθετήματα ή βοτσαλωτά ψηφιδωτά. Το πιο καλοδιατηρημένο 
ψηφιδωτό, σε έναν ανδρώνα της νότιας πτέρυγας, παρουσιάζει μια εξαιρετική 
κυκλική φυτική σύνθεση που περιβάλλεται από μαίανδρο και σπειρομαίαν-
δρο, ενώ στις γωνίες της σύνθεσης εικονίζονται γυναικείες μορφές με σώματα 
που καταλήγουν σε ανάποδα άνθη λωτού από τα οποία βγαίνουν έλικες.

Οι ερευνητές δέχονται σήμερα μια χρονολόγηση αυτού του οικοδομήματος 
στο γʹ τέταρτο του 4ου αιώνα. Σε ό,τι αφορά στην κατοικία που προσαρτήθηκε 
στο δυτικό τμήμα του ανακτόρου, περιλαμβάνοντας αίθουσες στις δύο μόνο 
πλευρές μιας περίστυλης αυλής και έχοντας πολύ λιγότερο φροντισμένη κα-
τασκευή, το κτίριο αυτό θεωρείται είτε συγκρότημα βοηθητικών χώρων που 
προστέθηκε στο ανάκτορο είτε οικοδόμημα που αντικατέστησε το ανάκτορο 
μετά την πρώτη καταστροφή του, αναμφίβολα από σεισμό. 

3.3.2
Πέλλα

Από τους τρεις λόφους που περιβάλλουν την Πέλλα από τον βορρά, το ανά-
κτορο καταλαμβάνει τον κεντρικό και, καθώς εφάπτεται με το τείχος, δεσπό-
ζει στην πόλη –πλήρως ενσωματωμένο στο κανονικό σχέδιό της (βλ. παραπά-
νω 2.2)– και πιο μακριά στον Θερμαϊκό κόλπο. Πρόκειται για ένα συγκρότημα 
εντυπωσιακού μεγέθους (εκτιμώμενο εμβαδόν περ. 60.000 τ.μ.) και πολυπλο-
κότητας, για το οποίο απαιτήθηκαν τεράστιες εργασίες εκχωμάτωσης. Τόσο, 
όμως, η κακή συντήρησή του – καθώς η αφαίρεση των οικοδομικών υλικών 
από τα τέλη του 14ου αιώνα κατέστρεψε τα περισσότερα τμήματά του μέχρι 
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τα θεμέλια– όσο και οι ανολοκλήρωτες ανασκαφές αφήνουν ακόμη αναπά-
ντητα πολλά ερωτήματα σχετικά με τη θέση και τη λειτουργία των διάφο-
ρων χώρων.

Το σχέδιο παρατάσσει αντιθετικά έξι τουλάχιστον συγκροτήματα αιθου-
σών κατανεμημένων γύρω από περίστυλες αυλές, που οργανώνονται σε δύο 
σειρές. Από τα τρία νότια συγκροτήματα δύο τουλάχιστον παρουσιάζουν κοι-
νό μέτωπο προς την πόλη υπό τη μορφή στοάς με κίονες τοποθετημένους πά-
νω σε κρηπίδα (ύψους 2 μ.). Η δωρική κιονοστοιχία (μήκους 154 μ.) διακοπτό-
ταν από ένα έξοχο μνημειακό πρόπυλο, του οποίου η πρόσοψη (μήκους 15 μ.) 
συνδύαζε τον ιωνικό ρυθμό του άνω ορόφου με τους τέσσερις δωρικούς κί-
ονες του ισογείου. Διαρθρωμένο σε τρία τμήματα, το πρόπυλο αυτό οδηγού-
σε κατευθείαν στο νοτιοανατολικό συγκρότημα, που φαίνεται πως ήταν το 
επίσημο τμήμα του ανακτόρου, διαμορφωμένο γύρω από μια περίστυλη αυ-
λή (35 � 30 μ.) με έναν βωμό στο κέντρο· στα άκρα της βόρειας στοάς σχηματί�� 30 μ.) με έναν βωμό στο κέντρο· στα άκρα της βόρειας στοάς σχηματί� 30 μ.) με έναν βωμό στο κέντρο· στα άκρα της βόρειας στοάς σχηματί-
ζονταν αψίδες, ενώ η βόρεια πτέρυγα περιλάμβανε μια τεράστια μακρόστενη 
αίθουσα (με εμβαδόν 22 × 12 μ. και αποκατεστημένο ύψος 12 μ.), της οποίας οι 
τοίχοι διαρθρώνονταν σύμφωνα με μια ιωνική τεχνοτροπία σε δύο επίπεδα. Οι 
πιο μικροί χώροι του βορειοανατολικού συγκροτήματος, ψηλότερα, μπορεί να 
ήταν αίθουσες διαμονής, ίσως του προσωπικού. Το κεντρικό τμήμα περιλαμ-
βάνει δύο αυλές (με πλευρές πλάτους 50 μ.) με δωρικά περιστύλια, ενώ όλες 
οι ομάδες δωματίων βρίσκονται στη βόρεια πλευρά τους. Η τεράστια δεξαμενή 
(πισίνα) (7 × 5 μ.) στα βορειοανατολικά της βόρειας αυλής προσδιορίζει αυτό 
το κεντρικό τμήμα ως την παλαίστρα του ανακτόρου. Σε ό,τι αφορά στο δυτικό 
τμήμα, τα δύο τεράστια συγκροτήματα που το συνθέτουν έμειναν ημιτελή δια-
τηρώντας τη φιλόδοξη μορφή της αρχικής τους σύλληψης και μπορούμε μόνο 
να υποθέσουμε ότι περιλάμβαναν κήπους στα νοτιοδυτικά και στρατώνες στα 
βορειοδυτικά. Η ανέγερση του ανακτόρου κάλυψε χρονικά ολόκληρο τον 4ο 
και τμήμα του 3ου αιώνα.

3.3.3
Ανακτορική αρχιτεκτονική

Παρά τις διαφορές στις διαστάσεις και την πολυπλοκότητά τους, τα δύο αυτά 
εξαιρετικά δείγματα ανακτορικής αρχιτεκτονικής μοιράζονται χαρακτηριστι-
κά όπως είναι το μέγεθος της σύνθεσης, ο τρόπος με τον οποίο οι υπέροχες προ-
σόψεις τους ενσωματώνονται τέλεια στο τοπίο δεσπόζοντας από την περίοπτη 
θέση τους στην πόλη και, τέλος, η οργάνωσή τους σε άνδηρα που διαχωρίζουν 
και υπογραμμίζουν τα τμήματα του συνόλου. Πρόκειται για χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της ελληνιστικής αρχιτεκτονικής, η προέλευση των οποίων απο-
δίδεται συχνά στην Πέργαμο. Αν όμως επιβεβαιωθούν οι πρώιμες χρονολογή-
σεις των ανακτόρων των Αιγών και της Πέλλας –με την πρώτη φάση του τε-
λευταίου να ανάγεται στην περίοδο του Αρχέλαου και την πλήρη ανάπτυξή 
του στη βασιλεία του Φιλίππου Βʹ– αυτή η τάση για τη δημιουργία μιας αρχιτε-
κτονικής κύρους ως συμβόλου της βασιλικής εξουσίας θα μπορούσε κάλλιστα 
να αποτελεί επινόηση της Μακεδονίας. Τα δύο ανάκτορα μοιράζονται επίσης 
το ίδιο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο, με την εφεύρεση σύνθετων τύπων, όπως εί-
ναι οι ημικίονες που ενώνονται εκατέρωθεν με πεσσούς.

Απομένει το πρόβλημα της λειτουργίας αυτών των ανακτόρων, που εξα-
κολουθεί να αποτελεί αντικείμενο αντιπαραθέσεων. Αν είναι εμφανές ότι το 
ανάκτορο της Πέλλας στέγαζε ταυτόχρονα τόσο το σύνολο του διοικητικού 
και πολιτικού μηχανισμού του βασιλείου όσο και την αυλική ζωή, μπορούμε 
να υποθέσουμε πως το ανάκτορο των Αιγών εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις 
ανάγκες της τελευταίας, στο πλαίσιο των εποχικών και εορταστικών ενασχο-
λήσεων, χωρίς να είμαστε ωστόσο υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε αποκατα-
στάσεις που ταυτίζουν όλους σχεδόν τους χώρους με αίθουσες συμποσίου.
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4
Καλλιτεχνική και βιοτεχνική παραγωγή

Από τα μέσα του 4ου αιώνα και τη βασιλεία του Φιλίππου Βʹ αρχίζει να γίνεται 
εμφανής κάποια διαφοροποίηση των εργαστηρίων του μακεδονικού βασιλεί-
ου από τα εργαστήρια των ελληνικών πόλεων�κρατών που είχαν μακρόχρονη 
παρουσία στη Μακεδονία. 

Τα εργαστήρια μπορούν να προσεγγιστούν καταρχάς μέσω της παραγωγής 
τους, γνωστής τόσο από κινητά όσο και ακίνητα ευρήματα, έργα τέχνης ή κα-
θημερινά αντικείμενα, σε τοποθεσίες κάθε είδους – ιερά και δημόσιες ζώνες, 
κατοικίες και, κυρίως, νεκροπόλεις. Από την ώριμη αρχαϊκή εποχή γνωρίζου-
με πρωτότυπα μακεδονικά προϊόντα, όπως είναι η επάργυρη κεραμική ή οι αμ-
φορείς με υπογεωμετρικό διάκοσμο, ο τόπος παραγωγής των οποίων παραμέ-
νει αμφιλεγόμενος. �ατά την αρχαϊκή και μεγάλο μέρος της κλασικής εποχής 
η καλλιτεχνική και βιοτεχνική παραγωγή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
τις τεχνικές και τα πρότυπα που εισάγονται από τα μεγάλα κέντρα της ευρύ-
τερης Ελλάδας. Όταν δεν τα μιμούνται ευθέως, τα τοπικά προϊόντα των ελ-
ληνικών πόλεων�κρατών της Μακεδονίας και του κέντρου του βασιλείου της 
Μακεδονίας είναι σε μεγάλο βαθμό εμπνευσμένα από αυτά, χωρίς ωστόσο να 
συναγωνίζονται πάντα την υψηλή ποιότητά τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 
την κεραμική –αγγεία και ειδώλια– και τη γλυπτική, που επηρεάζονται από 
την Ιωνία, την Αττική και τη Θάσο, ενώ η τορευτική και η αργυροχρυσοχοΐα 
χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη πρωτοτυπία. 

Η εκπληκτική αύξηση της δύναμης της Μακεδονίας που οφείλεται στον Φί-
λιππο Βʹ αλλάζει τα δεδομένα δίνοντας ώθηση σε μια αυθεντική αυλική τέ-
χνη. Τα εργαστήρια ανταποκρίνονται στις ανάγκες του βασιλικού οίκου και της 
αριστοκρατίας ακολουθώντας νέους δρόμους, που γίνονται εφικτοί χάρη στα 
πλούτη των χορηγών και περιορίζονται ή ευνοούνται από τις διαθέσιμες πρώ-
τες ύλες. Μολονότι δεν έχει μάρμαρο, η Μακεδονία είναι πλούσια σε οικοδομι-
κή ξυλεία και πολύτιμα μέταλλα, χάρη στα ορυχεία του Παγγαίου που πρόσφα-
τα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των ερευνητών. Η μακεδονική αρχιτεκτονική 
αρχίζει από την εποχή εκείνη να ξεχωρίζει ταυτόχρονα ως προς τους κτιριακούς 
τύπους (ανάκτορα, αριστοκρατικές οικίες, τάφοι), το σύνθετο μορφολογικό λε-
ξιλόγιό της και τη διακόσμηση. Οι Μακεδόνες καλούν στην αυλή τους διακε-
κριμένους καλλιτέχνες, όπως τους ζωγράφους Ζεύξι και Απελλή και τους γλύ-
πτες Λύσιππο και Λεωχάρη. Στη ζωγραφική οι προσωπικότητες αυτές ευνοούν 
την εμφάνιση πρωτότυπων ρευμάτων που αναπτύσσονται από τους μακεδό-
νες καλλιτέχνες, και εμπνέουν στους ψηφοθέτες πολλές τεχνικές καινοτομίες. 
Η θεματολογία των αργυροχρυσοχόων εμπλουτίζεται με μοτίβα μακεδονικά, 
όπως τον κόμβο του Ηρακλή, σύμβολο των Αργεαδών, και ιδίως ανατολικά, 
που γίνονται γνωστά μετά τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου. Η επεξεργασία του 
ελεφαντοστού και του γυαλιού παραχωρεί και αυτή τη θέση της σε πολυτελή 
έργα μικρογλυπτικής και επιτραπέζια σκεύη. Τα ημιπολύτιμα υλικά συχνά κο-
σμούν συνθέσεις επίπλων, σαρκοφάγους και πολυτελείς κλίνες, μαρτυρώντας 
το υψηλό ποιοτικό επίπεδο που είχαν κατακτήσει οι μακεδόνες τεχνίτες. Αν και 
τα μακεδονικά εργαστήρια εντάσσονται ως προς την παραγωγή μεγάλου και 
μικρού μεγέθους γλυπτών σε μια τεράστια ελληνιστική κοινή, στον τομέα της 
κεραμικής αποκτούν από τα τέλη του 4ου αιώνα μια αυτονομία που εκδηλώνε-
ται με πρωτότυπα έργα, όπως τα αγγεία με τη διακόσμηση του αποκαλούμενου 
ρυθμού της «δυτικής κλιτύος» ή τους σκύφους (κύπελλα) με ανάγλυφες μορ-
φές, που παράγονται στην Πέλλα και σε δορυφορικά εργαστήρια.

Αντίθετα, ως τόποι παραγωγής και εργασίας, τα εργαστήρια δεν εντοπίζο-
νται εύκολα στις αρχαιολογικές θέσεις. Όταν δεν συγχέονται με τα εργοτά-
ξια, αναγνωρίζονται χάρη στην παρουσία ειδικής διαρρύθμισης ή συγκεκρι-
μένων τεχνικών εγκαταστάσεων (κλίβανοι, πιεστήρια), αλλά και κινητών 
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ευρημάτων, όπως είναι τα ελαττωματικά προϊόντα και τα απορρίμματα, τα ερ-
γαλεία παραγωγής (καλούπια) ή ακόμη και τα αποθηκευμένα υλικά. Πρέπει 
επίσης να επισημάνουμε ότι η αντίληψή μας για τις βιοτεχνικές δραστηριότη-
τες στον μακεδονικό χώρο οφείλεται, όπως και αλλού, σε ανασκαφές που δεν 
είναι κατά κανέναν τρόπο εξαντλητικές, και ότι ορισμένα δίκτυα και τομείς 
παραγωγής δεν έχουν αφήσει ταυτοποιήσιμα κατάλοιπα. 

Από αυτή την ατελή ακόμη εικόνα συνάγονται κάποια γενικά χαρακτη-
ριστικά που δεν μπορούν ωστόσο να αποτελέσουν βεβαιότητες. Πέρα από 
τη μεταποίηση των γεωργικών πρώτων υλών για την παραγωγή οίνου και 
ελαιολάδου, τα εργαστήρια είναι σχεδόν αποκλειστικά αστικά. Στις ελληνι-
κές πόλεις�κράτη (Όλυνθο, Άργιλο) και στις πόλεις της Μακεδονίας (Πέτρες, 
Βέροια, Αιγές, Εύια [σημ. Πολύμυλος]), δεν υπάρχουν «συνοικίες τεχνιτών». 
Ακόμη και αν υπάρχουν ομαδοποιήσεις, τα εργαστήρια είναι γενικώς διασκορ-
πισμένα στον χώρο τον αστικό –στις συνοικίες με κατοικίες, κοντά στις δημό-
σιες πλατείες– ή τον περιαστικό, τον οποίο μοιράζονται με τις νεκροπόλεις. Η 
δημόσια εξουσία δεν ενδιαφέρεται για τη δημιουργία εργαστηρίων, τα οποία 
εγκαθίστανται όπου τους επιτρέπεται εφόσον δεν εμποδίζουν κάποιο πιο φι-
λόδοξο οικιστικό σχέδιο. Πρόκειται συνήθως για λιτές παραγωγικές μονάδες 
που σχεδόν πάντα συνδέονται με ένα σημείο πώλησης και επομένως εντάσ-
σονται στην κατηγορία της μικρής ιδιωτικής επιχείρησης. Δεν υπάρχουν μέ-
χρι σήμερα στοιχεία για μεγάλες βιοτεχνίες, πέρα από κάποιες συγκεντρώσεις 
εγκαταστάσεων, όπως είναι τα συγκροτήματα των κλιβάνων στην Εύια.

Η αγορά της πρωτεύουσας Πέλλας συνιστά αξιοσημείωτη εξαίρεση. Πρό-
κειται για ένα τεράστιο συγκρότημα στο στάδιο ακόμη της ανασκαφής, το 
οποίο αντιστοιχεί σε δέκα νησίδες του κανονικού οικιστικού σχεδίου της πό-
λης (262 � 238 μ.). Το συγκρότημα είναι αφιερωμένο στις βιοτεχνικές και εμπο�� 238 μ.). Το συγκρότημα είναι αφιερωμένο στις βιοτεχνικές και εμπο� 238 μ.). Το συγκρότημα είναι αφιερωμένο στις βιοτεχνικές και εμπο-
ρικές δραστηριότητες που διεξάγονταν σε αναμφισβήτητα ενοικιαζόμενες 
τοπικές μονάδες, εργαστήρια � καταστήματα με δύο συνεχόμενα δωμάτια, εξο-
πλισμένα συχνά με πηγάδι και προστατευμένα κάτω από τις στοές, με πρόσβα-
ση άλλα προς την κεντρική οδό και άλλα προς τους περιφερειακούς δρόμους. 
Στις μονάδες της ανατολικής πτέρυγας κατασκευάζονταν και πωλούνταν χυτά 
πήλινα προϊόντα, αγγεία και πήλινα ειδώλια, καθώς έχουν βρεθεί ποσότητες 
καλουπιών, ανάγλυφα αγγεία και ειδώλια. Στις μονάδες της δυτικής πτέρυγας 
κατασκευάζονταν αρώματα, ειδώλια, μεταλλικά αντικείμενα και κοσμήματα. 
Η νότια πτέρυγα ήταν αφιερωμένη στο εμπόριο υγρών και στερεών τροφίμων. 
Το περίστυλο οικοδόμημα της νοτιοδυτικής γωνίας της αγοράς, όπως και η 
βόρεια πτέρυγά της, στέγαζαν τη διοίκηση του οικονομικού αυτού κέντρου 
της πρωτεύουσας και του βασιλείου. Η αγορά της Πέλλας αποτελεί, συνεπώς, 
μια εξαιρετική περίπτωση, όπου η δημόσια εξουσία είχε οργανώσει τη βιοτε-
χνική παραγωγή και το εμπόριο και είχε ευνοήσει τη χωροταξική συγκέντρω-
σή τους, ακολουθώντας τις προτροπές του Αριστοτέλη: «Σε ό,τι αφορά στην 
αγορά των εμπορευμάτων, πρέπει να είναι διακριτή και εμφανώς χωρισμένη 
[από την ελεύθερη αγορά], διευκολύνοντας τη συγκέντρωση όλων των προϊό-
ντων που εισάγονται μέσω θαλάσσης ή ξηράς» (Πολιτικά 7.12.6). Απομένει ένα 
ερώτημα σχετικά με την πλήρη απουσία κλιβάνων σύγχρονων με την αγορά 
υπό τον έλεγχό της, φαινόμενο που μπορεί ίσως να συσχετιστεί με την παρου-
σία πολλών άλλων εργαστηρίων κεραμικής και μεταλλουργίας, τα οποία ήταν 
εφοδιασμένα με σύστημα κλιβάνων και βρίσκονταν σε δύο άλλες νησίδες, μία 
βόρεια και μία νότια της αγοράς. 

5
Ο κόσμος των νεκρών

Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι τάφοι των κοινών θνητών ήταν τις πε-
ρισσότερες φορές πολύ απλοί, διακρινόμενοι από μία στήλη που έφερε συχνά 
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ανάγλυφες ή ζωγραφισμένες έμψυχες μορφές, όπως στις Αιγές. Η Μακεδονία 
έχει δώσει πλήθος παρόμοιων μνημείων, ορισμένα από τα οποία είναι υψηλής 
ποιότητας. Το στοιχείο, εντούτοις, που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη περιοχή 
είναι οι πιο μεγαλοπρεπείς τάφοι των μελών της ελίτ που δεν συνηθίζονται 
στην υπόλοιπη Ελλάδα.

5.1
Οι μνημειακοί κιβωτιόσχημοι (θαλαμωτοί) τάφοι

Οι κιβωτιόσχημοι (θαλαμωτοί) τάφοι είναι κανονικοί υπόγειοι τετράγωνοι 
θάλαμοι ποικίλων διαστάσεων, οι οποίοι κτίζονται με μεγάλους λίθους και 
καλύπτονται με επίπεδη στέγη από μεγάλες πλάκες, υποβασταζόμενες από λί-
θινες δοκούς όπου επιβάλλεται από τις διαστάσεις του τάφου. Δεν έχουν θύρα, 
καθώς ήταν προσβάσιμοι μόνο από τη στέγη πριν από το οριστικό σφράγισμά 
τους. Οι πιο μεγάλοι περιλαμβάνουν προθάλαμο μπροστά από τον κεντρικό 
θάλαμο και παρουσιάζουν ιδιαίτερους τρόπους στέγασης. Αυτός ο μνημειακός 
τύπος, που φαίνεται ότι αποτελούσε το κατεξοχήν είδος τάφου των ελίτ στην 
αρχαϊκή και την κλασική εποχή, είναι αρκετά διαδεδομένος στη Μακεδονία.

Στην αρχαϊκή και κλασική νεκρόπολη των Λιβαδιών στην Αιανή, ήρθαν στο 
φως δώδεκα μνημειακοί –ίσως βασιλικοί– τάφοι, ορισμένοι από τους οποίους 
περικλείονταν από περίβολο. Ο πιο μεγάλος (τάφος Α) περιλάμβανε ένα θάλα-
μο (4 × 4 μ.) με στέγη στηριζόμενη πιθανότατα σε κίονα και ξύλινες δοκούς. Τα 
αρχιτεκτονικά ευρήματα μας επιτρέπουν να αποκαταστήσουμε με βεβαιότητα 
πάνω από τον θάλαμο ένα δωρικό ναΐσκο με ταφική λειτουργία.

Στις Αιγές ο κιβωτιόσχημος τάφος των Παλατίτσιων (περ. 350 π.Χ.) πα-
ρουσιάζει δύο εσωτερικά υποστυλώματα και σκεπή από δύο σειρές μεγάλων 
μονόλιθων, ενώ καλύπτεται επίσης με τύμβο. Αλλά στη μεγάλη τούμπα της 
Βεργίνας, έναν τεράστιο τύμβο με διάμετρο 110 μ. και ύψος 12 ή 13 μ., ανα-
καλύφθηκε ο πιο θεαματικός κιβωτιόσχημος τάφος, που λόγω του κεντρικού 
θέματος του ζωγραφικού του διάκοσμου ονομάζεται Τάφος της Περσεφόνης. 
Τρεις τοίχοι του μεγάλου νεκρικού θαλάμου (3,50 � 2,10 μ., ύψος 3 μ.) περιλαμ�� 2,10 μ., ύψος 3 μ.) περιλαμ� 2,10 μ., ύψος 3 μ.) περιλαμ-
βάνουν μια ερυθρή κατώτερη ζώνη, μια στενή ταινία με αντικριστούς γρύ-
πες και εκατέρωθεν άνθος πάνω σε κυανό φόντο, και στο ανώτερο τμήμα μια 
εντυπωσιακή σύνθεση σε λευκό φόντο. Στον έναν τοίχο ένας γενειοφόρος και 
αναμαλλιασμένος Πλούτωνας ορμάει με το άρμα του, σηκώνοντας με το δυνα-
τό χέρι του την Περσεφόνη που απλώνει απελπισμένη τα χέρια προς την ακό-
λουθή της, ενώ μπροστά από το άρμα προπορεύεται ο Ερμής. Στον παρακεί-
μενο τοίχο εικονίζεται καθιστή η πενθούσα Δήμητρα και στον απέναντι τοίχο 
παριστάνονται οι παραβρισκόμενες στη σκηνή τρεις Μοίρες. Οι πινελιές του 
προσχεδίου αποκαλύπτουν τον άμεσο αυτοσχεδιασμό, ενώ η δεξιοτεχνία στην 
απόδοση της προοπτικής και της κίνησης και στην κατανομή των χρωμάτων 
είναι ισάξιες ενός μεγάλου καλλιτέχνη, που σύμφωνα με μία υπόθεση ήταν ο 
Νικόμαχος. Ανεξάρτητα από την ταυτότητα του ζωγράφου, ο τάφος χρονολο-
γείται γύρω στο 340 αποκλειστικά με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια, καθώς η 
σύλησή του δεν άφησε κανένα ίχνος από τα κινητά κτερίσματα που πρέπει να 
ήταν συγκεντρωμένα σε ράφια πάνω στον τέταρτο τοίχο.

Οι έξι μνημειακοί κιβωτιόσχημοι τάφοι που αποκαλύφθηκαν μετά το 1962 
στο Δερβένι κοντά στη Θεσσαλονίκη, έδωσαν εντούτοις εξαιρετικά κινητά ευ-
ρήματα, που περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον χάλκινα και αργυρά αγγεία και 
σκεύη συμποσίου, χρυσά στεφάνια και διαδήματα, καθώς και χάλκινα και σιδε-
ρένια όπλα. Στον μεγαλύτερο τάφο Β (περίπου 3 � 2 μ.) που χρονολογείται γύ�� 2 μ.) που χρονολογείται γύ� 2 μ.) που χρονολογείται γύ-
ρω στο 330, ανακαλύφθηκαν τόσο τα απανθρακωμένα λείψανα ενός από τους 
ελάχιστους παπύρους που έχουν βρεθεί στην Ελλάδα, με ένα πολυσχολιασμέ-
νο ορφικό κείμενο (βλ. σελ. 53–54 του παρόντος τόμου), όσο και ένα αριστούρ-
γημα της μακεδονικής τορευτικής, ο περίφημος κρατήρας του Δερβενίου. Το 
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μνημειακό αυτό αγγείο από κράμα χαλκού και κασσίτερου, με ύψος 76,6 εκ. 
(χωρίς τις ελικοειδείς λαβές), περιείχε τα απανθρακωμένα οστά του νεκρού 
και είναι ολόκληρο καλυμμένο με ανάγλυφο διάκοσμο εμπνευσμένο από τη 
διονυσιακή λατρεία. Εκτός από την κεντρική σκηνή στην κοιλιά του αγγείου, 
που αναπαριστά τον Διόνυσο και την Αριάδνη περιβαλλόμενους από Σάτυρους 
και Μαινάδες που χορεύουν, η βάση και ο λαιμός κοσμούνται με ανάγλυφα και 
διακοσμητικές ζώνες, ενώ στο κέντρο των ελίκων στις λαβές υπάρχουν ανδρι-
κές προτομές και στον ώμο του αγγείου προστίθενται τέσσερα καθιστά ολό-
γλυφα αγαλματίδια (Διόνυσος, Σειληνός και δύο Μαινάδες).

Λιγότερο μεγαλοπρεπής αλλά εξίσου ενδιαφέρων είναι ο κιβωτιόσχημος 
τάφος ΙΙ του τύμβου Α της Αίνειας, από το βʹ μισό του 4ου αιώνα. Οι ζωγραφι-
κές παραστάσεις στους τέσσερις τοίχους αναπαριστούν το εσωτερικό ενός γυ-
ναικωνίτη. Πάνω από μία ζώνη με γυναικείες κεφαλές συνδεόμενες με φυτικό 
ελικοειδές κόσμημα απεικονίζονται με έντονη πολυχρωμία οικόσιτα πτηνά, 
γυναικείες προτομές αναρτημένες στον τοίχο, και άλλα χαρακτηριστικά αντι-
κείμενα του γυναικείου κόσμου. 

Ο Τάφος των Φιλοσόφων στην Πέλλα (περ. 300 π.Χ.) οφείλει την ονομασία 
του στη ζωγραφική παράσταση των έξι «φιλοσόφων» ή διανοουμένων στους 
εσωτερικούς τοίχους του πολύ μεγάλου νεκρικού θαλάμου του (4 � 2 μ.). Πρό�� 2 μ.). Πρό� 2 μ.). Πρό-
κειται για ένα μοναδικό θέμα στην ταφική ζωγραφική, το οποίο γνώρισε ωστό-
σο ευρεία διάδοση στη ρωμαϊκή εποχή. Με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις μας, οι 
συγκεκριμένες παραστάσεις είναι οι πιο κοντινοί κρίκοι που μας συνδέουν με τα 
κλασικά πρωτότυπα αυτών των εικόνων των λογίων. Ίσως πρόκειται για τον 
τάφο ενός σοφού –ίσως του αστρονόμου που εικονίζεται στον δυτικό τοίχο του 
τάφου– ή ενός πάτρωνα των γραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από το εγγε-
νές ενδιαφέρον τους ως έργα μεγάλου καλλιτέχνη, οι παραστάσεις αυτές μαρ-
τυρούν το σφρίγος της πνευματικής ζωής στην πρωτεύουσα του βασιλείου. 

5.2
Οι μακεδονικοί τάφοι: γενική θεώρηση

Πέρα από κάποιους πειραματισμούς, η αναζήτηση της μνημειακότητας από 
την αρχιτεκτονική των κιβωτιόσχημων τάφων προσέκρουε τελικά στο πρό-
βλημα της στέγασης. Μολονότι η ελληνική αρχιτεκτονική απέφυγε για μεγά-
λο χρονικό διάστημα την καμάρα, στις υπόγειες αυτές κατασκευές η χρήση της 
επιβλήθηκε ως μοναδική λύση ικανή να αντέξει το βάρος των επιχώσεων πά-
νω από ένα μεγάλο νεκρικό θάλαμο.

Από αυτή τη φυσιολογική εξέλιξη του κιβωτιόσχημου τάφου προέρχεται 
ο επονομαζόμενος μακεδονικός τάφος, ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό φαινόμενο 
πλήρως εναρμονισμένο με τον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, το οποίο απο-
τελεί τη γνωστότερη αρχαιολογική καινοτομία της Μακεδονίας. Πρόκειται 
για ένα υπόγειο οικοδόμημα από μεγάλους ασβεστόλιθους, που περιλαμβάνει 
έναν νεκρικό θάλαμο, έχει συχνά προθάλαμο και στεγάζεται με καμάρα. Αυτός 
ο τρόπος στέγασης επιτρέπει την είσοδο στον θάλαμο μέσω δίφυλλης μαρμά-
ρινης θύρας ενσωματωμένης στην πρόσοψη, η οποία έχει λιγότερο ή περισσό-
τερο σύνθετη μνημειακή μορφή, με δωρικές ή ιωνικές συμφυείς κιονοστοιχί-
ες, θριγκό που επιστέφεται από υπερώο ή αέτωμα, που δεν έχει αρχιτεκτονική 
σχέση με το υπόλοιπο οικοδόμημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ένας διάδρομος 
(δρόμος) οδηγεί στον τάφο. Το ταφικό σύνολο καλύπτεται από τύμβο, πάνω 
στον οποίο διαμορφωνόταν ιερό άλσος, όπως αναφέρει ο Πλάτωνας (Νόμοι 
947d-e). Αυτός ο τύπος ταφικού μνημείου προορίζεται εμφανώς μόνο για μια 
στρατιωτική, αριστοκρατική ή πριγκιπική ελίτ.

Πάνω από εκατό τάφοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, εντοπιζόμενοι κυ-
ρίως στην κεντρική Μακεδονία. Οι περισσότεροι βρίσκονται στις Αιγές –όπου 
εξακολούθησαν να ενταφιάζονται οι πρίγκιπες της Μακεδονίας ακόμη και 



46 Arthur Muller

e l

μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Πέλλα– τη Μίεζα και τον Άγιο Αθα-
νάσιο, ενώ αλλού, όπως στην Πέλλα, το Δίον και την Αμφίπολη, υπάρχουν με-
μονωμένα μνημεία. Εκτός των συνόρων της αρχαίας Μακεδονίας, οι γνωστοί 
τάφοι δεν υπερβαίνουν τους δέκα και βρίσκονται κυρίως στη νότια Ελλάδα 
και τη Μικρά Ασία. Η χρονολόγηση αυτών των μνημείων είναι εκ των προ-
τέρων δύσκολη, καθώς οι ποικίλες μορφές τους –κανένα δεν είναι πανομοι-
ότυπο με κάποιο άλλο– δεν εντάσσονται σε μια σειρά γραμμικής εξέλιξης και 
η σύληση τα έχει σχεδόν πλήρως αποψιλώσει από τα κινητά κτερίσματα που 
αποτελούν το πιο ασφαλές στοιχείο χρονολόγησης. Εντάσσονται, ωστόσο, όλα 
σε μια περιορισμένη χρονολογική κλίμακα, με τα αρχαιότερα να τοποθετού-
νται λίγο μετά τα μέσα του 4ου αιώνα και τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα 
στο διάστημα από τα τέλη του 4ου μέχρι τα μέσα του 3ου αιώνα, ενώ το νεότε-
ρο μπορεί να χρονολογηθεί στα μέσα του 2ου αιώνα.

Όπως και οι κιβωτιόσχημοι τάφοι, οι πιο πλούσιοι μακεδονικοί τάφοι έφε-
ραν γραπτό διάκοσμο τόσο στο εσωτερικό του νεκρικού θαλάμου με τη μορ-
φή ολοκληρωμένων πινάκων ή ζωνών όσο και στην πρόσοψη, όπου υπήρχε 
άφθονος χώρος στα μεσοκιόνια, τους θριγκούς –δωρικές μετόπες και ιωνικές 
ζωφόρους– τα αετώματα και τις επιστέψεις. Συναντούμε νεκρές φύσεις σε ζώ-
νες με όπλα και γιρλάντες, επαναλαμβανόμενα θέματα μαχών ή αρμάτων, με-
μονωμένα πρόσωπα αλλά και κάποιες εξαιρετικές συνθέσεις, ορισμένες από 
τις οποίες αποδίδονται σε μεγάλους ζωγράφους του βʹ μισού του 4ου αιώνα 
που είναι γνωστοί από λογοτεχνικές πηγές.

�αθώς οι πληροφορίες για τα ταφικά ήθη και έθιμα που σχετίζονται με 
τους μακεδονικούς τάφους είναι λιγοστές, μπορούμε μόνο να επισημάνουμε 
ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά. Σχεδόν πάντα παρούσα στον νεκρικό θάλα-
μο είναι μία κλίνη ή η λίθινη απομίμησή της, ενώ ο θρόνος, αντίθετα, είναι 
σπανιότερος. Πρέπει αναμφίβολα να δεχτούμε ότι η πρώτη χαρακτήριζε τους 
ανδρικούς τάφους, ενώ ο δεύτερος τους γυναικείους, όπως επιβεβαιώνεται 
συγκεκριμένα από έναν τάφο στην Ερέτρια που περιλάμβανε δύο κλίνες με 
ανδρικά ονόματα και δύο θρόνους με γυναικεία ονόματα∙ το ίδιο επιβεβαιώ-
νεται και από την ελληνική τέχνη γενικότερα, με τις συμβατικές απεικονίσεις 
του άνδρα ως συμποσιαστή και της συζύγου του πάνω σε θρόνο, σε έργα που 
καλύπτουν όλο το φάσμα από τα μεγάλου και μικρού μεγέθους γλυπτά της αρ-
χαϊκής εποχής μέχρι τα ταφικά συμπόσια της ρωμαϊκής εποχής. Όπως στους 
υπόλοιπους τάφους έτσι και στους μακεδονικούς ο ενταφιασμός χρησιμοποι-
είται παράλληλα με την αποτέφρωση, στην περίπτωση της οποίας η πυρά βρί-
σκεται κοντά στον τάφο. Τα αναθήματα που συνοδεύουν τον νεκρό –αγγεία, 
όπλα, κοσμήματα, ειδώλια– δεν διαφέρουν από των άλλων τάφων παρά μό-
νο ως προς το πλήθος και την ποιότητά τους. Εκτός από ένα ηρώον μέσα στον 
μεγάλο τύμβο των Αιγών, δεν διαθέτουμε άλλα αρχαιολογικά στοιχεία για τη 
λατρεία αυτών των νεκρών της μακεδονικής ελίτ.

5.3
Οι μακεδονικοί τάφοι: αρχιτεκτονικά και ζωγραφικά δείγματα
5.3.1
Τάφοι των Αιγών

Πέρα από τα κοινά χαρακτηριστικά τους, ορισμένοι μακεδονικοί τάφοι αξί-
ζουν ξεχωριστή μνεία λόγω της αρχιτεκτονικής μορφολογίας ή των κτερι-
σμάτων τους. Στις Αιγές ο αποκαλούμενος Τάφος της Ευρυδίκης, που ανακα-
λύφθηκε το 1987, είναι ο αρχαιότερος τάφος αυτού του τύπου. Πρόκειται για 
ένα υπόγειο κτίσμα με μορφή ακανόνιστου παραλληλεπίπεδου (περ. 10,7 × 7,7 
έως 7,9 μ.), μέσα στο οποίο εγγράφεται η καμάρα χωρίς να φτάνει στην εξω-
τερική πλευρά. Η συγκεκριμένη μορφή είναι προϊόν συνδυασμού του παραδο-
σιακού τύπου του κιβωτιόσχημου τάφου με ένα είδος στέγασης, το οποίο οι 
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κατασκευαστές αναμφίβολα δεν ελέγχουν ακόμη επαρκώς. Η πρόσοψη από 
πωρόλιθο με τη δίφυλλη θύρα δεν φέρει καθόλου διάκοσμο και συνοδεύεται 
από τυφλό τοίχο. Στο εσωτερικό αντίθετα, στον τοίχο που βρίσκεται στο βά-
θος του πολύ μεγάλου νεκρικού θαλάμου (5,51 � 4,48 μ., ύψος 5,8 μ.), προ�� 4,48 μ., ύψος 5,8 μ.), προ� 4,48 μ., ύψος 5,8 μ.), προ-
βάλλει ως οπτική ψευδαίσθηση η αναμενόμενη μνημειακή πρόσοψη: τέσσερις 
ιωνικοί ημικίονες, που έχουν αποδοθεί με ανάγλυφο και ζωγραφισμένο μαρ-
μαροκονίαμα, πλαισιώνουν μια κεντρική θύρα και δύο παράθυρα και υποβα-
στάζουν έναν πολύχρωμο ιωνικό θριγκό με λευκό ανθέμιο σε γαλάζιο φόντο. 
Μπροστά από αυτό τον τοίχο βρίσκεται ένας μνημειακός μαρμάρινος θρόνος 
(ύψους 2 μ.) με γλυπτό και κυρίως ζωγραφικό διάκοσμο. Το ερεισίνωτο είναι 
στην πραγματικότητα ένας πίνακας ζωγραφισμένος με την εγκαυστική μέθο-
δο που απεικονίζει κατά μέτωπο το ζεύγος των χθόνιων θεών, τον Πλούτωνα 
και την Περσεφόνη σε θρίαμβο πάνω σε τέθριππο άρμα με καλπάζοντα άλο-
γα. Μια συλημένη μαρμάρινη σαρκοφάγος περιείχε την τέφρα της νεκρής που 
είναι τυλιγμένη σε πορφυρό ύφασμα και συνοδεύεται από πολύτιμα αντικεί-
μενα. Τα θραύσματα που σώθηκαν από τη λεηλασία του τάφου υποδηλώνουν 
χρονολόγηση γύρω στο 340 και ίσως πρόκειται για τον τάφο της μητέρας του 
Φιλίππου Βʹ Ευρυδίκης, που πέθανε γύρω στα εβδομήντα της χρόνια.

Ο πιο γνωστός, ωστόσο, μακεδονικός τάφος είναι εκείνος που έχει ταυτι-
στεί με τον τάφο του Φιλίππου Βʹ μετά την ανακάλυψή του, το 1977, στη δυτι-
κή πλευρά της μεγάλης τούμπας στις Αιγές. Η δωρική πρόσοψη (μήκους 5,5 μ.) 
αποτελεί το πιο θεαματικό τμήμα του, με τη μεγάλη θύρα να πλαισιώνεται 
από δύο κίονες τοποθετημένους ανάμεσα σε πεσσούς, που υποβαστάζουν έναν 
πλήρη δωρικό θριγκό με επιστύλιο, τρίγλυφα και γείσο. Το σύνολο επιστέφε-
ται από μια εξαιρετική ζωγραφισμένη ζωφόρο (ύψους 1,1 μ.) που απεικονί-
ζει σκηνή κυνηγιού με επτά πεζούς κυνηγούς, τρεις ιππείς, πέντε ή έξι άγρια 
ζώα (λέοντα, ζαρκάδια, αρκούδα) και εννιά σκύλους μέσα σε τοπίο με δέντρα, 
στήλες και βράχους. Προς το κέντρο της σύνθεσης δύο ιππείς –ίσως ο Φίλιπ-
πος και ο Αλέξανδρος– επιτίθενται σε ένα λιοντάρι, ενώ στο δεξιό άκρο το το-
πίο των βράχων και των σπηλαίων από όπου βγαίνει μια αρκούδα παραπέμπει 
αναμφισβήτητα στο μεγαλιθικό ηλιακό παρατηρητήριο του Μπούζοβγκραντ 
(στη σημερινή Βουλγαρία), συμβολίζοντας τη Σκυθία, όπου είχε πραγματοποι-
ήσει νικηφόρα εκστρατεία ο Φίλιππος. Η δεξιοτεχνία στην απόδοση της προο-
πτικής και στη σύνθεση αποκαλύπτουν μεγάλο καλλιτέχνη, πρωτοπόρο στην 
τοπιογραφία. Ο προθάλαμος (4,50 � 3,3 μ.) και ο τετράγωνος νεκρικός θάλα�� 3,3 μ.) και ο τετράγωνος νεκρικός θάλα� 3,3 μ.) και ο τετράγωνος νεκρικός θάλα-
μος (πλευρές πλάτους 4,50 μ.), που στεγάζονται με κυλινδρική καμάρα (ύψους 
5,3 μ.), έκρυβαν πολύ πλούσια κινητά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν όπως 
ακριβώς είχαν εναποτεθεί κατά την ταφή. Στον νεκρικό θάλαμο, μπροστά από 
τον τοίχο του βάθους, μια μαρμάρινη σαρκοφάγος περιείχε χρυσή λάρνακα με 
τα αποτεφρωμένα οστά του νεκρού τυλιγμένα σε πορφυρό ύφασμα, πάνω στο 
οποίο είχε τοποθετηθεί χρυσό στεφάνι από φύλλα βελανιδιάς. Μπροστά στη 
σαρκοφάγο, πάνω σε ξύλινη κλίνη διακοσμημένη με χρυσελεφάντινες μορ-
φές είχε τοποθετηθεί όλος ο αμυντικός οπλισμός του νεκρού (ξίφος, εγχειρί-
διο, θώρακας από σίδερο και χρυσό και κνημίδες), ενώ πάνω σε ξύλινη τρά-
πεζα υπήρχε ένα σύνολο από αργυρά, χάλκινα και πήλινα σκεύη (κρατήρες 
και αγγεία πόσης, κουτάλι και δοχείο άντλησης, χάλκινη κανάτα). Στη γωνία 
του θαλάμου, τέλος, υπήρχαν μία χρυσελεφάντινη ασπίδα και το χάλκινο κά-
λυμμά της, άλλες κνημίδες, ένα επιχρυσωμένο αργυρό διάδημα και ένα σι-
δερένιο κράνος. Ο προθάλαμος με τις ασυνήθιστες διαστάσεις στέγαζε στην 
πραγματικότητα μια άλλη ταφή. Μέσα σε μια δεύτερη μαρμάρινη σαρκοφάγο 
μια άλλη χρυσή λάρνακα με πιο απλό διάκοσμο περιείχε γυναικεία οστά τυ-
λιγμένα σε χρυσοπόρφυρο ύφασμα, καθώς και ένα υπέροχο χρυσό διάδημα. 
Τα υπόλοιπα κτερίσματα περιλάμβαναν ένα χρυσό στεφάνι από φύλλα μυρ-
τιάς, μια χρυσή φαρέτρα με τα βέλη της, όπως και λείψανα ξύλινου επίπλου με 
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χρυσελεφάντινο διάκοσμο. Πολλές αρχιτεκτονικές ενδείξεις μαρτυρούν πως ο 
τάφος οικοδομήθηκε σε δύο διαφορετικές περιόδους, με την πρόσοψη και τον 
πιο επιμελημένο προθάλαμο να έχουν προστεθεί εκ των υστέρων στον κύριο 
θάλαμο, ο οποίος ήταν εμφανώς κατασκευασμένος με μεγαλύτερη σπουδή. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά, ο εξαιρετικός πλούτος των κινητών ευρημάτων –πρό-
κειται για τον μοναδικό μακεδονικό τάφο με χρυσή λάρνακα– οι χρονολογή-
σεις των διάφορων κατηγοριών των κτερισμάτων, καθώς και η ίδια η ανθρω-
πολογική ανάλυση οδήγησαν τον ανασκαφέα Μανόλη Ανδρόνικο να ταυτίσει 
τον εξεταζόμενο τάφο με εκείνον του Φιλίππου Βʹ, ο οποίος δολοφονήθηκε το 
336 στις Αιγές και αποτεφρώθηκε βιαστικά από τον Αλέξανδρο που έπρεπε να 
αναλάβει σύντομα τα ηνία του βασιλείου στην Πέλλα. Η νεκρή του γυναικείου 
τάφου ταυτίστηκε επίσης από τον Ανδρόνικο με την τελευταία σύζυγο του Φι-
λίππου �λεοπάτρα. Η ταύτιση του νεκρού με τον Φίλιππο, που έχει αποτελέσει 
αντικείμενο συζητήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, τείνει πλέον να επι-
κρατήσει έναντι των υπόλοιπων προτεινόμενων ταυτίσεων.

Στη μεγάλη τούμπα των Αιγών ο επονομαζόμενος Τάφος του Πρίγκιπα γειτ-
νιάζει με τον προηγούμενο. Λίγο μικρότερος, παρουσιάζει λιτή δωρική πρόσο-
ψη χωρίς κίονες. Τοποθετημένη ανάμεσα σε γωνιακές παραστάδες, η μαρμάρινη 
θύρα πλαισιώνεται από δύο ανάγλυφες ασπίδες. Εκεί επίσης, η επίστεψη πάνω 
από τον θριγκό πρέπει να έφερε μεγάλη ζωγραφική παράσταση, πάνω όμως σε 
οργανικό υλικό (δέρμα ή ξύλινο άβακα) που δεν έχει αφήσει κανένα ίχνος. Αντί-
θετα, ο τάφος διακρίνεται σήμερα κυρίως για τη γραπτή ζωφόρο (ύψους 24εκ.) 
του προθαλάμου του, στους τέσσερις τοίχους του οποίου αναπτύσσεται μια αρ-
ματοδρομία με αξιοσημείωτη ποικιλία τόσο στον καλπασμό των αλόγων όσο 
και στην προοπτική. Μέσα στον κύριο θάλαμο μια λίθινη «τράπεζα» έφερε κυ-
κλική κοιλότητα για την τοποθέτηση της αργυρής υδρίας που περιλάμβανε τα 
αποτεφρωμένα οστά ενός εφήβου, καλυμμένα με πορφυρό ύφασμα· στον ώμο 
της υδρίας υπήρχε χρυσό στεφάνι από φύλλα βελανιδιάς. Τα κινητά κτερίσμα-
τα –ξύλινη κλίνη με ελεφαντοστέινο διάκοσμο, αργυρά επιτραπέζια σκεύη και 
όπλα– βεβαιώνουν τη βασιλική καταγωγή του νεαρού νεκρού, που ίσως ταυτί-
ζεται με τον δολοφονημένο από τον �άσσανδρο το 310 Αλέξανδρο Δʹ.

Ένας από τους πιο όμορφους μακεδονικούς τάφους χάρη στην κομψότητα 
της πρόσοψής του είναι ο Τάφος του Ρωμαίου, από το όνομα του ανασκαφέα που 
τον έφερε στο φως το 1938, κοντά στον επονομαζόμενο Τάφο της Ευρυδίκης, με 
τον οποίο συγκρίνεται από πολλές απόψεις. Η μεγάλη μαρμάρινη θύρα εντάσσε-
ται σε μια τετράστυλη ιωνική πρόσοψη, οι ημικίονες της οποίας είναι συμφυείς 
με πεσσούς. Οι βάσεις των κιόνων που περιορίζονται σε μία σπείρα, το επιστύλιο 
με τις δύο μόνο ταινίες, η στενή κοσμοφόρος –με ελικοειδές κόσμημα, φύλλα και 
λευκά άνθη σε γαλάζιο φόντο– και τέλος, το χαμηλό αέτωμα συμβάλλουν όλα 
στην ελαφρότητα των αναλογιών. Μια κοσμοφόρος με γραπτή διακόσμηση πα-
νομοιότυπη με εκείνη της πρόσοψης, που έχει ωστόσο χαθεί σχεδόν ολοκληρω-
τικά, κοσμούσε τον προθάλαμο (4,56 � 2,5 μ.) και τον τετράγωνο κεντρικό θάλα�� 2,5 μ.) και τον τετράγωνο κεντρικό θάλα� 2,5 μ.) και τον τετράγωνο κεντρικό θάλα-
μο (πλευρές πλάτους 4,56 μ.). Στον ίδιο τον νεκρικό θάλαμο μια κτιστή τράπεζα 
και κυρίως ένας μνημειακός μαρμάρινος θρόνος με διάκοσμο γλυπτό (σφίγγες 
που υποβαστάζουν τα χερούλια) και ζωγραφικό (μάχες γρυπών στο κατώτερο 
τμήμα) δεν είναι λιγότερο εντυπωσιακά από τον θρόνο του Τάφου της Ευρυδί-
κης. Η αρχαία σύληση συντέλεσε στην εξαφάνιση όλων των κινητών αντικειμέ-
νων, με αποτέλεσμα η χρονολόγηση του Τάφου του Ρωμαίου να βασίζεται απο-
κλειστικά σε αρχιτεκτονικά κριτήρια που τον τοποθετούν γύρω στο 300 π.Χ. 

5.3.2
Τάφοι της Μίεζας

�οντά στη Μίεζα (Λευκάδια Νάουσας) ήρθε σταδιακά στο φως από τον 19ο αι-
ώνα μέχρι το 2004 ένα σύνολο οκτώ μνημειακών τάφων, που βρέθηκαν όλοι 
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απογυμνωμένοι από τα κινητά κτερίσματά τους. Μολονότι δεν είναι ισάξιοι 
των βασιλικών τάφων των Αιγών, η αρχιτεκτονική ή ο διάκοσμος ορισμένων 
από αυτούς παρουσιάζουν ανάλογο ενδιαφέρον. Ο πιο αξιοσημείωτος, που 
ανακαλύφθηκε το 1954, ονομάζεται λόγω των διαστάσεών του Μεγάλος Τά-
φος ή Τάφος της �ρίσεως, από το κύριο θέμα του εικονιστικού διάκοσμου της 
πρόσοψής του. Ο σχεδόν τετράγωνος νεκρικός θάλαμος (4,82 × 4,90 μ., ύψος 
5,26 μ.) φέρει γραπτό διάκοσμο από μαρμαροκονίαμα που απεικονίζει έναν 
ψηλό τοιχοβάτη πάνω στον οποίο υψώνονται ιωνικοί πεσσοί με επιστύλιο, με 
αποτέλεσμα το σύνολο να δίνει την ψευδαίσθηση ενός δωματίου που περιβάλ-
λεται από περιστύλιο. Ο μακρόστενος προθάλαμος δεν έχει μεγάλο βάθος, αλ-
λά είναι πολύ πιο μεγάλος και ψηλός από τον ίδιο τον νεκρικό θάλαμο (6,50 × 
2,12 μ., ύψος 7,70μ.), επειδή στηρίζει μια μνημειακή πρόσοψη δύο επιπέδων, 
που έχει σχεδόν ίσο μήκος και ύψος (8,68 � 8,60 μ.). Το κατώτερο, δωρικό, επί�� 8,60 μ.). Το κατώτερο, δωρικό, επί� 8,60 μ.). Το κατώτερο, δωρικό, επί-
πεδο περιλαμβάνει τέσσερις ημικίονες ανάμεσα σε γωνιακές παραστάδες, μια 
δωρική ζωφόρο της οποίας οι έντεκα μετόπες κοσμούνται με ζωγραφική πα-
ράσταση κενταυρομαχίας, ενώ στο μέτωπο του προεξέχοντος γείσου αναπτύσ-
σεται μια ταινία με φυτικά μοτίβα πάνω σε γαλάζιο φόντο. Το ανώτερο επίπε-
δο είναι ιωνικό: πάνω σε βάση διακοσμημένη με μάχη ανάμεσα σε Έλληνες 
(ή Μακεδόνες) και Βαρβάρους (ή Πέρσες), που αποδίδεται με ανάγλυφο από 
ασβεστοκονίαμα, υψώνονται έξι ημικίονες ανάμεσα σε γωνιακές παραστάδες 
και υποβαστάζουν ιωνικό θριγκό (δίζωνο επιστύλιο, οδοντωτή ταινία), ο οποί-
ος επιστέφεται από αέτωμα· για τον διάκοσμο του τελευταίου γνωρίζουμε μό-
νο ότι η τεχνική του ήταν πανομοιότυπη με εκείνη της βάσης. Τα μεσοκιόνια 
διαστήματα είναι και στα δύο επίπεδα ζωγραφισμένα, απεικονίζοντας κλειστά 
ψευδοπαράθυρα στον όροφο, ενώ στο κατώτερο επίπεδο παρουσιάζουν πίνα-
κες με ανεξάρτητα πρόσωπα συνδεόμενα από το κοινό θέμα της καθόδου στον 
Άδη. Οι πίνακες αυτοί συνιστούν τον κύριο εικονιστικό διάκοσμο της πρόσο-
ψης. Αριστερά της θύρας εικονίζονται ο νεκρός ως μακεδόνας αξιωματικός 
έτοιμος προς αναχώρηση και ο ψυχοπομπός Ερμής που θα τον οδηγήσει στον 
κάτω κόσμο. Δεξιά της θύρας παριστάνονται χθόνιες θεότητες προσδιοριζόμε-
νες από επιγραφές, ο Αιακός καθιστός και ο Ραδάμανθυς γερμένος στο ραβδί 
του, που περιμένουν τον νεκρό για να κρίνουν την ψυχή του. Παρά τη σχετική 
έλλειψη πρωτοτυπίας, οι δύο ζωγράφοι στους οποίους αποδίδονται αυτές οι 
παραστάσεις επιδεικνύουν υψηλή τεχνική κατάρτιση. Ο τάφος χρονολογείται 
στα τέλη του 4ου αιώνα.

Η κομψή τετράστυλη ιωνική πρόσοψη του λίγο νεότερου Τάφου των Αν-
θεμίων θυμίζει εκείνη του Τάφου του Ρωμαίου. Ο τάφος οφείλει την ονομα-
σία του στον πολύχρωμο φυτικό διάκοσμο που καλύπτει το βάθος του στενού 
προθάλαμου: μια μοναδική σύνθεση με τρία μεγάλα ανθέμια, άνθη λωτού και 
νερολούλουδα σε γαλάζιο φόντο, η οποία παραπέμπει σε τοπίο του κάτω κό-
σμου. Αυτά τα φυτικά μοτίβα επαναλαμβάνονται στην πρόσοψη, τόσο στις 
ταινίες του επιστυλίου και της σίμης όσο και στα μεγάλα ακρωτήρια. Στο αέ-
τωμα μια ζωγραφική παράσταση απεικονίζει έναν άνδρα και μια γυναίκα που 
είναι ξαπλωμένοι αντικριστά, όπως σε ανάκλιντρο συμποσίου (ίσως Άδης και 
Περσεφόνη).

Ο Τάφος του �i�ch με λιτή δωρική πρόσοψη χωρίς κίονες, οφείλει την ονο��i�ch με λιτή δωρική πρόσοψη χωρίς κίονες, οφείλει την ονο� με λιτή δωρική πρόσοψη χωρίς κίονες, οφείλει την ονο-
μασία του στον δανό αρχαιολόγο που τον μελέτησε στα τέλη του 19ου αιώνα 
και διέσωσε πληροφορίες για τον γραπτό διάκοσμο του φόντου στον νεκρικό 
θάλαμο, που σήμερα έχει πλήρως χαθεί. Η παράστασή του απεικόνιζε έναν μα-
κεδόνα ιππέα να επιτίθεται σε πέρση στρατιώτη. Πρόκειται με βεβαιότητα για 
τάφο αξιωματικού από το αʹμισό του 3ου αιώνα. 

Ο Τάφος του Λύσωνος και του �αλλικλέους, δύο αδελφών που κατονομά-
ζονται, γεγονός εξαιρετικό, σε μια ζωγραφισμένη επιγραφή στο υπέρθυρο της 
θύρας, είναι ένας από τους πιο μικρούς μακεδονικούς τάφους (3,92 × 3,05 μ.), 
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μοναδικός από πολλές απόψεις. Περιλαμβάνει έναν μικροσκοπικό προθάλα-
μο με επίπεδη στέγη που προεξέχει προς τον κεντρικό θάλαμο. Ο τελευταίος 
είναι διακοσμημένος με γραπτές παραστάδες που αποδίδονται με την τεχνική 
της οπτικής ψευδαίσθησης και συνδέονται μεταξύ τους με μια φυτική γιρλά-
ντα κοσμημένη με κορδέλες. Τα τύμπανα που ορίζονται από την καμάρα στις 
στενές πλευρές του θαλάμου καταλαμβάνονται από παραστάσεις με θώρακες, 
κράνη, κνημίδες και ξίφη. Ανάμεσα στις γραπτές παραστάδες βρίσκονται εικο-
σιδύο κόγχες, από τις οποίες οι δεκαεπτά ενεπίγραφες είχαν δεχτεί τις τέφρες 
τεσσάρων γενεών αποθανόντων της ίδιας οικογένειας. Πρόκειται για τον νεό-
τερο τάφο της Μίεζας που κτίστηκε γύρω στα τέλη του 3ου αιώνα και παρέμει-
νε σε χρήση μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτηση.

5.3.3
Άγιος Αθανάσιος

Η νεκρόπολη κάτω από την τούμπα του Αγίου Αθανασίου, του οποίου η αρ-
χαία ονομασία παραμένει αμφιλεγόμενη, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 
χλμ. δυτικά της Θεσσαλονίκης και έχει δώσει πολλούς πλούσιους μακεδονι-
κούς τάφους. Ο τάφος ΙΙ, που ανακαλύφθηκε το 1994, κατέλαβε μία θέση ανά-
μεσα στα εξαιρετικά μνημεία. Ο μοναδικός τετράγωνος θάλαμός του (πλευρές 
πλάτους 3 μ.) περιλαμβάνει τον συνηθισμένο διάκοσμο σε ζώνες. Ο γραπτός 
διάκοσμος της δωρικής πρόσοψης παρουσιάζει, αντίθετα, μεγαλύτερο ενδια-
φέρον. Εκατέρωθεν της θύρας, κάτω από δύο μεγάλες ασπίδες, δύο νέοι τυ-
λιγμένοι με χλαμύδες φυλούν την είσοδο του μνήματος. �υρίως, όμως, κάτω 
από το επιστύλιο και ανάμεσα στις παραστάδες αναπτύσσεται σε μια επιμήκη 
ιωνική ζωφόρο μια σκηνή συμποσίου με είκοσι πέντε πρόσωπα. Στη μέση οι 
συμποσιαστές περιβάλλουν τον οικοδεσπότη που είναι αναμφίβολα ο νεκρός, 
ενώ δεξιά εικονίζεται η άφιξη, υπό το φως των δαδούχων, μιας μικρής ομάδας 
έφιππων καλεσμένων και αριστερά διακρίνεται μια άλλη ομάδα μακεδόνων 
στρατιωτικών. Από τα συλημένα κινητά αναθήματα, ελάχιστα κατάλοιπα επέ-
τρεψαν τον εντοπισμό πολυτελούς κλίνης και οπλισμού. Πρόκειται πιθανότα-
τα για τον τάφο ενός υψηλόβαθμου στρατιωτικού από το τελευταίο τέταρτο 
του 4ου αιώνα.

5.4
Λαξευτοί τάφοι

Από τα τέλη του 4ου και μέχρι τα τέλη του 2ου αιώνα οι τάφοι με μεγάλο κα-
μαροσκεπή θάλαμο που είναι λαξεμένοι απευθείας σε βράχους και έχουν δι-
άδρομο πρόσβασης, απαντώνται συχνά σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας 
όπου υπάρχει πρόσφορο μαλακό ασβεστολιθικό υπέδαφος. Οι περιπτώσεις αυ-
τές αφορούν κυρίως στα περίχωρα της Πέλλας, της Μίεζας και της Βέροιας, 
όπου έχουν έρθει στο φως δεκάδες λαξευτοί τάφοι, ορισμένοι από τους οποί-
ους αποτελούνται από δύο συνεχόμενους πανομοιότυπους θαλάμους. Αλλά το 
πιο εντυπωσιακό μνημείο αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Πέλλα. Πρόκειται 
για ένα συγκρότημα που καλύπτει επιφάνεια 63τ.μ., με επτά υπόγειους θαλά-
μους που έχουν καμαρωτή σκεπή και ζωγραφισμένους τοίχους και κατανέμο-
νται γύρω από έναν χώρο στον οποίο οδηγεί μακρύς δρόμος. Η χρήση του συ-
γκροτήματος διήρκεσε από τις αρχές του 3ου μέχρι το βʹ μισό του 2ου αιώνα. Οι 
λαξευτοί θαλαμωτοί τάφοι είναι ένας συχνός τύπος της ανατολικής Μεσογεί-
ου, γεγονός που τοποθετεί τη Μακεδονία μέσα στο παιχνίδι των επιρροών και 
των αλληλεπιδράσεων αυτής της περιοχής κατά την αρχαιότητα. Ορισμένοι, 
ωστόσο, από τους συγκεκριμένους τάφους της Μακεδονίας διακρίνονται λό-
γω της αρχιτεκτονικής τους πρόσοψης, ιδιαιτερότητα που οφείλεται αναμφί-
βολα σε επιρροή από τον τύπο του μακεδονικού τάφου.
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6
Συμπέρασμα

Από την αναγκαστικά ατελή αυτή επισκόπηση αποκομίζουμε ταυτόχρονα την 
αίσθηση της οικειότητας, της διαφορετικότητας και της πρωτοτυπίας των μα-
κεδονικών μνημείων. Οικειότητα, επειδή όλα είναι ελληνικά. Στις φόρμες και 
τις εκφάνσεις – από την πολεοδομία και την κατοικία, τα ιερά και τους τάφους 
μέχρι την υλική παραγωγή γενικότερα – όσο και στα ήθη, τον τρόπο ζωής και 
τις πεποιθήσεις που μπορούν να συσχετισθούν με αυτά τα μνημεία, στις θρη-
σκευτικές πρακτικές και τα ταφικά έθιμα, ξαναβρίσκουμε θεμελιώδη στοιχεία 
του ελληνικού πολιτισμού που η κλασική αρχαιολογία έχει φέρει στο φως από 
πολύ παλιά σε ό,τι αφορά στον κόσμο των πόλεων�κρατών.

Διαφορετικότητα, επειδή συναντούμε στη Μακεδονία στοιχεία τελείως 
άγνωστα στην Ελλάδα των πόλεων�κρατών, όπως είναι τα ανάκτορα, οι μνη-
μειακοί τάφοι και η αυλική τέχνη που συνδέονται με μια ιδιαίτερη πολιτικο-
κοινωνική δομή, τη βασιλεία. Αυτή η άλλη Ελλάδα είναι, επομένως, μια Ελλά-
δα βασιλική, που κυριαρχείται από μια πολύ πλούσια τάξη σε αντίθεση με την 
Ελλάδα των πόλεων�κρατών. Εντούτοις, η διαφορετικότητα αυτή μεταφράζε-
ται πάντα σε μια γλώσσα με αποκλειστικά ελληνικούς τύπους που χαρακτηρί-
ζεται μάλιστα από εκπληκτική συνοχή, αφού η αρχιτεκτονική των προσόψεων 
στα ανάκτορα και τους μακεδονικούς τάφους είναι ουσιαστικά πανομοιότυπη, 
όπως πανομοιότυπη είναι και η διακόσμηση των τοίχων στα ανάκτορα, τις 
αριστοκρατικές οικίες και τους μνημειακούς τάφους.

Πρωτοτυπία, τέλος, επειδή γίνεται όλο και περισσότερο εμφανές, όσο απο-
κτούμε ακριβέστερες χρονολογήσεις, ότι η Μακεδονία του 4ου αιώνα δεν πα-
ρέλαβε απλώς τους ελληνικούς τύπους, αλλά στους περισσότερους τομείς συ-
νέβαλε αποφασιστικά και στην εξέλιξή τους. Οι ερευνητές τής αναγνωρίζουν 
τώρα επινοήσεις που αποδίδονταν παλαιότερα σε άλλα βασίλεια ή περιοχές 
του αρχαίου κόσμου, όπως είναι η ανέγερση μεγάλων οικιστικών συνόλων δι-
αρθρωμένων σε άνδηρα, οι μεγάλοι περίστυλοι δημόσιοι χώροι, οι σύνθετοι 
αρχιτεκτονικοί τύποι, το δομική τεχνοτροπία στη διακόσμηση των οικιών και 
το εικονιστικό στιλ στα ψηφιδωτά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλωστε, όπως 
στη μεγάλη ζωγραφική, η Μακεδονία αποτελεί τον μόνο τόπο όπου σώζονται 
αυτές οι φόρμες. Οι συνεχιζόμενες έρευνες και τα μελλοντικά ευρήματα θα επι-
βεβαιώσουν αναμφίβολα τη θέση που έχει καταλάβει πρόσφατα η Μακεδονία 
–οικεία, διαφορετική και πρωτότυπη– στη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού.

Μετάφραση Ε. Βιδάλη
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1
Εισαγωγή1

Στο άρθρο αυτό πραγματοποιείται μια γενική αποτίμηση των γλωσσών και 
των διαλέκτων που μαρτυρούνται άμεσα ή έμμεσα στο αρχαίο βασίλειο της 
Μακεδονίας, από τα πρώτα γραπτά τεκμήρια του 5ου μέχρι το τέλος του 4ου 
αιώνα π.Χ. Τα περισσότερα από αυτά ανάγονται στον 4ο αιώνα π.Χ. και μόνο 
λίγα είναι σε θέση να δώσουν μια οριστική απάντηση στο κάποτε αμφιλεγόμε-
νο ζήτημα για τον χαρακτήρα της γλώσσας των Μακεδόνων πριν από τη βασι-
λεία του Φιλίππου Βʹ (360/59–338 π.Χ.). 

�ατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, η αρχαιολογική έρευνα 
στο αρχαίο βασίλειο των Τημενιδών σημείωσε μεγάλη πρόοδο.² Πραγματο-
ποιήθηκαν ανασκαφές και έρευνες σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και 
πολλά ευρήματα είδαν το φως της δημοσιότητας (βλ. ��tz�p�ul�s 2006, 16 
κ.ε.). Μεταξύ άλλων, αυτές οι ανακαλύψεις και έρευνες έδωσαν σχεδόν ορι-
στική λύση στο επίμαχο ερώτημα για την αρχαία μακεδονική γλώσσα, ενώ 
παράλληλα συνέβαλαν στο να αποκτήσουμε βαθύτερη επίγνωση της ιστορί-
ας του μακεδονικού βασιλείου πριν από την ελληνιστική εποχή (βλ. R�is��� 
& W�rthi�gt�� 2010). 

Λόγω της απουσίας νέων στοιχείων εξίσου σημαντικών με τον κατάδεσμο 
που ανακαλύφθηκε στην Πέλλα το 1986 (βλ. Παράρτημα, σελ. 287), θα περιο-
ριστούμε στην καταγραφή των ελληνικών διαλέκτων που μαρτυρούνται στο 
αρχαίο βασίλειο της Μακεδονίας πριν από την ανάδυση της αττικοϊωνικής 
κοινής, καθώς και σε μια λεπτομερή περιγραφή της μακεδονικής ελληνικής 
διαλέκτου, αξιοποιώντας τις μελέτες –μεταξύ άλλων– των Brixhe, Dub�is, 
Χατζόπουλου, M�ss�� και Παναγιώτου. 

2
Η φύση των τεκμηρίων

Ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τη γραφή και με τον τρόπο με 
τον οποίο έφτασαν ως εμάς, οι γραπτές μαρτυρίες που αφορούν τις ομιλούμε-
νες στο αρχαίο βασίλειο της Μακεδονίας γλώσσες και διαλέκτους εμπίπτουν 
σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από επιγραφές σε νομίσμα-
τα καθώς και κάποιες που είναι εγχάρακτες ή ζωγραφισμένες με μπογιά σε 
πέτρα,³ ατεχνώς χαραγμένες σε μολύβδινα φύλλα, ή επιμελώς εγχάρακτες σε 
χρυσά ελάσματα ή σε άλλα υλικά. Χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα π.Χ. και 
εξής και η παράδοσή τους είναι άμεση. Οι επιγραφές σε πέτρα έχουν περιεχό-
μενο είτε δημόσιου είτε ιδιωτικ�ύ χαρακτήρα, αλλά τα περισσότερα από τα 
γραπτά τεκμήρια στα υπόλοιπα υλικά είναι ιδιωτικά.⁴ Ο περίφημος Πάπυρος 
του Δερβενίου –ο οποίος βρέθηκε στο εσωτερικό ενός επιτύμβιου μνημείου 
κοντά στη Θεσσαλονίκη και περιέχει μια φιλοσοφική πραγματεία με τη μορφή 

Emilio Crespo

Γλώσσες και διάλεκτοι 
στην αρχαία Μακεδονία

1 Είμαι ευγνώμων στον Γιώργο Γιαννάκη 
και στον Juliá� Mé�dez D�su�� για τα σχόλια και 
τις διορθώσεις τους στις προηγούμενες εκδοχές 
του κειμένου.

2 Οι λεγόμενοι Τημενίδες ή Αργεάδες ήταν 
τρία αδέρφια, απόγονοι του Τήμενου, οι οποίοι 
ήρθαν από το Άργος και έφτασαν στη Ληβαία της 
Άνω Μακεδονίας, όπου κατέλαβαν πρώτα την 
περιοχή της Βέροιας και των Αιγών (σημερινή 
Βεργίνα), της μελλοντικής τους πρωτεύουσας, 
και στη συνέχεια την υπόλοιπη �άτω Μακεδονία 
(βλ. Ηρόδοτος 8.137–139). Το Άργος στα συγκε-
κριμένα συμφραζόμενα είναι μάλλον το Άργος 
Ορεστικό στην περιοχή της Ορεστίδας, στη δυτική 
πλευρά της Πίνδου. 

3 Το κείμενο των περισσότερων επιτύμβιων 
στηλών από τη Βεργίνα είναι ζωγραφισμένο.

4 Ο ��tz�p�ul�s (1996, 2ος τόμ., 15–18) δι-
ακρίνει τους εξής τύπους δημόσιων εγγράφων: 
συμφωνίες, βασιλικές επιστολές, δωρεές και 
αφιερώσεις, ψηφίσματα και νόμοι πόλεων. Οι 
επιγραφές ιδιωτικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν 
επιτύμβια, καταλόγους, αφιερώσεις και συμβό-
λαια αγοραπωλησιών.
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αλληγορικού υπομνήματος σε ένα ορφικό ποίημα που αφηγούνταν τη γένεση 
των θεών– ανήκει στη συγκεκριμένη ομάδα λόγω της χρονολόγησής του (μέ-
σα 4ου αι. π.Χ.) και λόγω του τόπου στον οποίο ανακαλύφθηκε.⁵

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει μαρτυρίες που έχουν παραδοθεί μέσω 
μεσαιωνικών χειρογράφων και μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες: η μία 
ομάδα αποτελείται από παρατηρήσεις αρχαίων συγγραφέων για τη γλώσσα 
των αρχαίων Μακεδόνων, η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει 140 περίπου «γλώσ-
σες» που αποδίδονται ρητά στους Μακεδόνες από τους αρχαίους λεξικογρά-
φους και ειδικά από το λεξικό του Ησύχιου και η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει 
μυθολογικά ονόματα, ανθρωπωνύμια και τοπωνύμια που παραθέτουν διάφο-
ροι συγγραφείς.⁶

3
Δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γλωσσικής κατάστασης στη Μακεδονία 
κατά την περίοδο που εξετάζουμε είναι ότι όλες οι σωζόμενες μαρτυρίες, από 
ταφικά μνημεία μέχρι δημόσιες επιγραφές, είναι γραμμένες στα ελληνικά, 
ανεξάρτητα από το τί εννοούν οι σποραδικοί υπαινιγμοί στην ομιλούμενη μα-
κεδονική (βλ. 9.4 πιο κάτω) και ανεξάρτητα από την ερμηνεία πολλών «γλωσ-
σών» οι οποίες δεν γίνονται κατανοητές ως ελληνικές. 

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι ότι οι γραπτές μαρτυρίες 
που βρέθηκαν στο αρχαίο βασίλειο της Μακεδονίας παρουσιάζουν υψηλή δια-
λεκτική ποικιλομορφία και περιλαμβάνουν από τη βορειοδυτική ιωνική των 
ευβοϊκών αποικιών (Όλυνθος, Τορώνη, Δικαία, Μένδη, Μεθώνη, Αμφίπολη⁷), 
μέχρι τη νησιωτική ιωνική των αποικιών που ιδρύθηκαν από τα κυκλαδικά 
νησιά (Άκανθος, Στάγειρα, Εννέα Οδοί, Σκιώνη), την αττική στις πόλεις που 
ήταν μέλη της Δηλιακής�Αθηναϊκής Συμμαχίας (Μεθώνη, Ηράκλειον, Άφυτις 
κλπ.),⁸ την κορινθιακή (Ποτείδαια), και μέχρι την αττικοϊωνική κοινή. Ο Πά-
πυρος του Δερβενίου είναι γραμμένος στην ιωνική με ένα αττικό επίστρωμα. 
Ενώ τα ελληνικά πολιτικά κέντρα που βρίσκονταν νότια της Μακεδονίας χα-
ρακτηρίζονται από σχετική διαλεκτική ομοιομορφία που την απειλούσε μόνο 
η ανάδυση της κοινής, στην πολιτική επικράτεια της Μακεδονίας λείπει η δι-
αλεκτική ομοιομορφία ήδη πριν από την πρώιμη επίδραση της αττικοϊωνικής 
κοινής σε όλη τη χώρα. 

4
Η μακεδονική διάλεκτος της ελληνικής

Μέχρι το 1986 η μακεδονική θα μπορούσε, δικαιολογημένα, να χαρακτηρί-
ζεται ως υπολειμματική γλώσσα (Restspr�che), μια γλώσσα με λειψή τεκμη�Restspr�che), μια γλώσσα με λειψή τεκμη�), μια γλώσσα με λειψή τεκμη-
ρίωση.⁹ Παρόλο που ένας μεγάλος αριθμός επιγραφών είχε βρεθεί σε πολλές 
περιοχές του αρχαίου μακεδονικού κράτους και παρά την έντονη εκδοτική 
δραστηριότητα κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, οι μαρτυρίες που θα μπο-
ρούσαν να χρονολογηθούν πριν από το 400 π.Χ. περιέχουν μόνο σύντομα κεί-
μενα, τα περισσότερα από τα οποία έχουν χαραχτεί με επιμέλεια ή επιπόλαια, 
ή έχουν ζωγραφιστεί πάνω σε αγγεία ή σε εύκολα μεταφέρσιμα αντικείμενα 
που θα μπορούσαν να είχαν εισαχθεί στη Μακεδονία από αλλού. Για τον λόγο 
αυτό, υπήρχε η ευρύτατα διαδεδομένη άποψη ότι δεν υπήρχαν πρώιμα γραπτά 
τεκμήρια της ίδιας της μακεδονικής, παρά μόνο εκείνα που ήρθαν στην περι-
οχή από κάπου αλλού. Ένα από τα πολλά παραδείγματα είναι ένα δαχτυλίδι 
που βρέθηκε στη Χαλάστρα (Μυγδονία) αλλά προέρχεται από τη Σίνδο. Το δα-
χτυλίδι αυτό φέρει την επιγραφή δῶρον (SEG 31.649, περ. 480 π.Χ.). 

Η πλειοψηφία των επιγραφικών τεκμηρίων που βρέθηκαν στο αρχαίο βα-
σίλειο της Μακεδονίας μπορεί να χρονολογηθεί από τις αρχές του 4ου αιώνα 
π.Χ. και εξής και είναι γραμμένα στην αττικοϊωνική κοινή ή έχουν υποστεί 

5 Βλ. Ts��ts���gl�u, P�r�ss�gl�u & ��ure���ure-
�e��s 2006· επίσης Ber��bé 2004 και 2005.

6 Ένας αριθμός «γλωσσών» που παραδίδει 
ο Ησύχιος με ή χωρίς την προέλευσή τους μπορεί 
να έχουν αντληθεί από τον Αμερία, μακεδόνα λε-
ξικογράφο ο οποίος συνέθεσε ένα γλωσσάρι τον 
3ο αιώνα π.Χ. 

7 Η Αμφίπολη ιδρύθηκε από τους Αθηναί-
ους το 437 π.Χ., αλλά οι περισσότεροι πολίτες δεν 
ήταν Αθηναίοι (βλ. Θουκυδίδης 4.106.1). 

8 Για τις πόλεις που ήταν μέλη της Δηλιακής 
Συμμαχίας βλ. ���se� & Nielse� 2004, 1356 κ.ε.

9 Ακόμη μέχρι και το 1999, στο λήμμα 
«M�ked��isch» του Der Neue P�uly, η μακεδονι-
κή ονομάζεται Trü��erspr�che ‘υπολειμματική 
γλώσσα’. Ακριβέστερα, στην αγγλική εκδοχή του 
έργου αυτού λέγεται ότι η μακεδονική «επιβιώ-
νει μόνο σε μικρά αποσπάσματα». 
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ισχυρή επίδραση από αυτή.¹⁰ Εφόσον η συγκεκριμένη ποικιλία της ελληνικής 
δεν εμφανίσθηκε νωρίτερα από τον 5ο αιώνα π.Χ. και οι Μακεδόνες εγκατα-
στάθηκαν στην ανατολική πλευρά του Ολύμπου τον 8ο ή τον 7ο αιώνα π.Χ. 
(βλ. υποσ. 2), είναι φανερό ότι η αττικοϊωνική κοινή δεν μπορεί να αποτελού-
σε την αρχική γλώσσα του μακεδονικού βασιλείου. 

�άτω από τέτοιες συνθήκες, οι ερευνητές έπρεπε να βασιστούν σε αρχαί-
ες πηγές για να βρουν στοιχεία για την αρχική μακεδονική γλώσσα (βλ. Μπα-
μπινιώτης 1992).¹¹ Ωστόσο, οι περιγραφές των αρχαίων πηγών είναι αντι-
κρουόμενες και αντιφατικές. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (5.22, 8.137–139), οι 
μακεδόνες βασιλείς ήταν Έλληνες.¹² Ωστόσο, στον βαθμό που οι Μακεδόνες 
κατατάσσονται από τον Θουκυδίδη (2.80.5–7, 2.81.6, 4.124.1) και τον Αριστο-
τέλη (Πολιτικά 1324b) μεταξύ άλλων βαρβαρικών λαών, ο βασιλιάς θα πρέπει 
να κυβερνούσε μη ελληνικό πληθυσμό. Ο Ισοκράτης (Φίλιππος 108 και 154), σε 
έναν λόγο που γράφτηκε για να πείσει τον Φίλιππο να αναλάβει την αρχηγία 
των Ελλήνων, δηλώνει ότι ο βασιλιάς ήταν ο μόνος Έλληνας ο οποίος θεώρη-
σε ότι ήταν άξιος να κυβερνήσει έναν λαό που δεν ήταν της ίδιας φυλής (μόνος 
γὰρ τῶν Ἑλλήνων οὐχ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). Επιπλέον, ο Δημοσθέ-
νης (Γ′ Ολυνθιακός 24, Γ′ Φιλιππικός 31, Περί της Παραπρεσβείας 308) και άλλοι 
συγγραφείς τόνιζαν ότι όχι μόνο οι Μακεδόνες αλλά και ο ίδιος ο Φίλιππος δεν 
ήταν Έλληνας. 

Άλλοι σύγχρονοι συγγραφείς, ωστόσο, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι 
ο Ευριπίδης, ο Αγάθων, ο Γοργίας και άλλοι θα μπορούσαν να έχουν ζήσει στη 
Μακεδονία, να έχουν συνθέσει και παρουσιάσει τις τραγωδίες και τα έργα τους 
εκεί, εάν ο βασιλιάς και η αυλή του δεν μιλούσαν ελληνικά. Όσον αφορά τις 
επιθέσεις του Δημοσθένη εναντίον του Φιλίππου ως «βαρβάρου», θα πρέπει 
αυτές να εκληφθούν ως καθαρές ύβρεις, οι οποίες, παρεμπιπτόντως, έρχο-
νται σε αντίθεση με το γεγονός ότι ο βασιλιάς έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς 
αγώνες όπως είχαν κάνει και οι πρόγονοί του, περισσότερο από έναν αιώνα 
πριν (βλ. Ηρόδοτος 5.24). Επίσης, ο Λίβιος (31.29.15) αναφέρει ότι οι Μακεδό-
νες, οι Αιτωλοί και οι Ακαρνάνες μιλούσαν την ίδια γλώσσα. 

5
Ο κατάδεσμος από την Πέλλα1³

Το παλαιότερο κείμενο το οποίο είναι αρκετά μεγάλο ώστε να το θεωρήσουμε 
διαλεκτικό, βρέθηκε στην Πέλλα το 1986 και δημοσιεύτηκε το 1993 (βλ. Βου-
τυράς 1993· V�utir�s 1996, 1998· Bull. épigr. 1994, 413· Dub�is 1995· O’Neil 2006). 
Είναι άτεχνα χαραγμένο σε μολύβδινο έλασμα και στο μιλησιακό αλφάβητο 
και έχει χρονολογηθεί περίπου στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Το περιεχόμενο 
των εννέα στίχων είναι μια κατάρα που απευθύνει μια ερωτευμένη γυναίκα 
εναντίον του επικείμενου γάμου μεταξύ ενός άνδρα που ονομάζεται Διονυσο-
φών και μιας γυναίκα που ονομάζεται Θετίμα. Τα βασικά διαλεκτικά χαρακτη-
ριστικά του κειμένου είναι τα εξής: 

Φωνητική και φωνολογία
– πρώτη αναπληρωματική έκταση: γᾶμαι, ὑμῶμ·¹⁴
– διατήρηση του *�ː·
– συναίρεση των *aː�ː σε aː·
– άνοιγμα των κλειστών [i] και [u] σε [e] και [�]: διελέξαιμι και ἀνορόξασα 

αντί διελίξαιμι και ἀνορύξασα·
– υφαίρεση του [e�] σε [e]: Θετίμα·
– αφομοίωση του [ig�] > [iː�]: γίνομαι·
– σύμπτωση των <ΕΙ> και <Ι>: πάλειν αντί πάλιν, ἰμε αντί εἰμί, δαπινά αντί 

ταπεινά· 
– τριβοποίηση του [tʰ], γεγονός που φαίνεται έμμεσα από το σύμπλεγμα 

<στ>, που αντιπροσωπεύει το [stʰ]: γενέσται αντί γενέσθαι.¹⁵

10 Βλ. Brixhe & P���y�t�u 1988. Διακριτικά 
χαρακτηριστικά της κοινής εμφανίζονται στις πε-
ρισσότερες αρχαίες επιγραφές που βρέθηκαν στη 
Μακεδονία· βλ. ��tz�p�ul�s 1996, 2ος τόμ., αρ. 5 
(Ολεβένι, Ιούνιος 345): ταῦτα, εἰς, ἔτους, βασιλέως· 
αρ. 6 (Φίλιπποι, 330): μηθένα, Φιλώταν, τὴν χώραν, 
τέως, ἕως, Θραιξίν, τὰ δὲ ἕλη. Η κοινή υιοθετήθηκε 
από τους μακεδόνες βασιλείς ως το επίσημο μέ-
σο επικοινωνίας, όπως υποδεικνύει η διάλεκτος 
των επιγραφών που γράφτηκαν εκτός Μακεδονί-
ας από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.· π.χ. IG 12.2 526 
(Ερεσός, 336 κ.ε.) στην αιολική της Μικράς Ασίας, 
ενώ οι απαντήσεις του Φιλίππου Βʹ και του Αντί-
γονου είναι στην κοινή (βλ. Rh�des & Osb�r�e 
2003, αρ. 83)· Ι. Πριήνη 156 (Πριήνη, 334 κ.ε.) με 
την αφιέρωση του Αλεξάνδρου στον ναό (ναόν) 
προς την Αθηνά (Ἀθηναίηι στην ιωνική) Πολιάδα 
(βλ. Rh�des & Osb�r�e ό.π., αρ. 86). Το σύμφωνο 
του Φιλίππου Βʹ με την Αμφίπολη (357/6 π.Χ.), 
με το οποίο οι υποστηρικτές της Αθήνας απομα-
κρύνονται από την πόλη, είναι πιθανό να επι-
βλήθηκε από τον μακεδόνα βασιλιά, ενώ είναι 
αξιοσημείωτο ότι είναι γραμμένο στη δυτική ιω-
νική (SIG³ 194· ��tz�p�ul�s ό.π., 2ος τόμ., αρ. 40· 
Rh�des & Osb�r�e ό.π., αρ. 49).

11 Με βάση τα λογοτεχνικά τεκμήρια ο 
������d (1994b) υποστηρίζει ότι μια αιολική 
διάλεκτος μιλιόταν στην �άτω Μακεδονία και 
μια βορειοδυτική διάλεκτος στην Άνω Μακε-
δονία. 

12 Η πρωιμότερη μνεία στο όνομα των Μα-
κεδόνων εμφανίζεται στο απόσπασμα 7 του Ησιό-
δου, όπου ο περίφημος προπάτορας Μακεδών λέ-
γεται ότι είναι γιος του Δία και μιας από τις κόρες 
του Δευκαλίωνα. 

13 Για το κείμενο βλ. Παράρτημα, σελ. 287.
14 Η προσωπική αντωνυμία ὔμμες, που ανα-

φέρεται από τον Αθήναιο (7.323b) και είναι από 
την κωμωδία Μακεδόνες του Στράττι, έρχεται σε 
αντίθεση με τον κατάδεσμο της Πέλλας. Για την 
πιθανότητα το εθνικό Κραννέστης (IG 10.2.2.1.36, 
ρωμαϊκή περίοδος) να μαρτυρεί την ίδια αιολική 
εξέλιξη του αρχαίου συμπλέγματος �s�� μεταξύ 
φωνηέντων, βλ. ��tz�p�ul�s 2007b, 233 κ.ε.

15 Οι γραφές <στ> (και <σστ>) αντί <σθ> στον 
τύπο γενέσθαι ερμηνεύονται ως μέσο απόδοσης 
της κλειστής αξίας του <θ> στο συγκεκριμένο πε-
ριβάλλον, σε αντίθεση με την τριβόμενη αξία του 
<θ> σε άλλα περιβάλλοντα (βλ. Mé�dez D�su�� 
1985, 389–394).
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– ηχηροποίηση του /t/ σε [d], αν το δαπινά πρέπει να εκληφθεί ως ταπεινά 
(βλ. 5.3 παρακάτω).¹⁶

Μορφολογία
– γενική ενικού σε �aː των αρσενικών ουσιαστικών σε �a·
– δοτική πληθυντικού δαιμόσι· 
– δοτική ενικού του α΄ προσώπου της αντωνυμίας ἐμίν, που μαρτυρείται 

επίσης στη δωρική των επιγραφών και των λογοτεχνικών κειμένων·
– χρονικά επιρρήματα και σύνδεσμοι με κατάληξη �κα: οποκα, τοκα·
– αποκοπή του βραχύχρονου καταληκτικού φωνήεντος της πρόθεσης κα-

τά στη λειτουργία της ως προρρηματικού πριν από οδοντικό κλειστό 
(παρκαττίθεμαι) αλλά όχι πριν από υπερωικό κλειστό: καταγράφω, συ-
γκαταγηρᾶσαι· δεν υπάρχει αποκοπή στον τύπο ἀναγνοίην.

Ο κατάδεσμος από την Πέλλα αποκάλυψε μια νέα διάλεκτο της αρχαίας ελ-
ληνικής. Τα διαλεκτικά χαρακτηριστικά της δεν συμπίπτουν με οποιαδήποτε 
άλλη γνωστή μέχρι στιγμής διάλεκτο και δεν εμφανίζει κανένα ίχνος επίδρα-
σης από την αττικοϊωνική κοινή. Ο ερωτικός κατάδεσμος παρέχει έναν νέο τύ-
πο βορειοδυτικής δωρικής και δεν έχει παράλληλο στις λογοτεχνικές διαλέ-
κτους. Οι μέχρι τώρα γνωστοί κατάδεσμοι είναι όλοι γραμμένοι στην τοπική 
διάλεκτο της περιοχής όπου βρέθηκαν και δεν υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι η 
πινακίδα αυτή αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Εφόσον ο κατάδεσμος από την 
Πέλλα παρουσιάζει έναν συνδυασμό διαλεκτικών χαρακτηριστικών που δια-
φέρει από όλες τις άλλες τοπικές ή λογοτεχνικές διαλέκτους, πρέπει να απο-
κλειστεί η πιθανότητα να γράφτηκε σε κάποια άλλη διαλεκτική περιοχή και 
να μεταφέρθηκε έπειτα στην Πέλλα. �αθώς μαρτυρείται αποκλειστικά στην 
αρχαία Μακεδονία (βλ. Mé�dez D�su�� 2007b και 6 παρακάτω), η διάλεκτος 
μπορεί δικαιολογημένα να ονομαστεί μακεδονική. Οι μαρτυρίες γιʼ αυτήν εί-
ναι τόσο πενιχρές και πρόσφατες όσο π.χ. και για την παμφυλιακή, αλλά δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ελληνική διάλεκτο.

Αρκετά χαρακτηριστικά του κατάδεσμου από την Πέλλα πιστοποιούνται 
ως μακεδονικά μέσω «γλωσσών». 

5.1
Άνοιγμα των [i] και [u]

Η μακεδονική «γλώσσα» ἄβροτες· ὀφρύες (βλ. Ησύχιος ἀβροῦτες· ὀφρῦς. Μα-
κεδόνες) εμφανίζει επίσης τη σύμπτωση των [ο] και [u], εάν το ἄβροτες αντι-
στοιχεί στο ἀβρόϝες. Παρομοίως, το μακεδονικό όνομα μήνα Αὐδυναῖος εμφα-
νίζεται σε αρχαίες πηγές εναλλακτικά ως Αὐδωναῖος, Ἀϊδωναῖος και Αὐδναῖος. 
Περαιτέρω περιπτώσεις της σύμπτωσης των Ε και Ι, καθώς και των Ο και Υ σε 
επιγραφές γραμμένες στην κοινή έχουν ερμηνευτεί κατά τρόπο πειστικό από 
τον Brixhe (1999, 47 κ.ε.) ως μακεδονικά χαρακτηριστικά τα οποία διατηρήθη�Brixhe (1999, 47 κ.ε.) ως μακεδονικά χαρακτηριστικά τα οποία διατηρήθη� (1999, 47 κ.ε.) ως μακεδονικά χαρακτηριστικά τα οποία διατηρήθη-
καν στην τοπική κοινή. 

5.2
γίγνομαι > [gíː����i]

Η αφομοίωση γίγνομαι > [gíː����i] απαντά επίσης σε άλλες διαλέκτους και 
δεν χρειάζεται να αποδοθεί σε επίδραση από την αττικοϊωνική. 

5.3
Ηχηρά και άηχα κλειστά

Αν το δαπινά πρόκειται να ερμηνευτεί ως ταπεινά, όπως προτείνει ο Dub�is 
(1995) και είναι γενικά αποδεκτό, αυτό σημαίνει ότι ένα ηχηρό κλειστό μπορεί 
να υπάρχει στη θέση του αναμενόμενου αντίστοιχου άηχου κλειστού. Άλλες 
πιθανές περιπτώσεις εμφανίζονται σε μια αττική επιγραφή (IG 1³.89, Αθήνα, 
423/2 π.Χ.) που καταγράφει ένα σύμφωνο μεταξύ του βασιλιά της Μακεδονίας 

16 Ο κατάδεσμος έχει τον τύπο ΔΑΓΙΝΑ, 
όπου το Γ εκλαμβάνεται ως λάθος του χαράκτη 
αντί του Π.
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Περδίκκα Βʹ και της Αθήνας. Δύο κύρια ονόματα –που δεν μαρτυρούνται αλ-
λού– δίνονται στον κατάλογο των Μακεδόνων που συνήψαν τη συμφωνία με 
τους Αθηναίους: Βορδῖνος (στ. 72), το οποίο μπορεί να αντιστοιχεί στο Πορτῖνος, 
παράγωγο του πόρτις ‘νεαρό μοσχάρι’ και Βυργῖνος (στ. 61), το οποίο θυμίζει το 
αττικό Φυρκῖνος (βλ. M�ss�� 1998· ��tz�p�ul�s 2006, 43).¹⁷

Ο ��tz�p�ul�s (1987a· 2006, 42) ερμηνεύει το επίθετο Διγαῖα (το οποίο εμ-
φανίζεται και με τις γραφές Δειγαῖα αλλά και Δειγέα) ως Δικαία, προσδιορισμός 
που αποδίδεται στην Άρτεμη. Ο όρος αυτός απαντά σε ομάδα επιγραφών της 
ρωμαϊκής περιόδου που βρέθηκαν στην περιοχή των Αιγών (σημ. Βεργίνα) και 
καταγράφουν πράξεις απελευθέρωσης δούλων (βλ. SEG 27.277· Bull. épigr. 1977, 
269· 1984, 250). Αν η ερμηνεία αυτή είναι σωστή, το επίθετο μπορεί να είναι μία 
ακόμη περίπτωση προφοράς ενός ηχηρού στη θέση ενός άηχου κλειστού.¹⁸

Η σποραδική χρήση ενός ηχηρού κλειστού στη θέση του αναμενόμενου 
άηχου έχει παράλληλα στην περιοχή της Τρίπολης στην Περραιβία, στη βό-
ρεια Θεσσαλία. Σύμφωνα με τον ��tz�p�ul�s (2007a, 167–176), τέτοιες γραφές 
απεικονίζουν προφορά που ήταν κοινή μεταξύ νότιας Μακεδονίας και βόρειας 
Θεσσαλίας. Ο �elly (2007, 196 κ.ε.), ωστόσο, σημειώνει ότι τα κοινά διαλεκτι��elly (2007, 196 κ.ε.), ωστόσο, σημειώνει ότι τα κοινά διαλεκτι� (2007, 196 κ.ε.), ωστόσο, σημειώνει ότι τα κοινά διαλεκτι-
κά χαρακτηριστικά μεταξύ Τρίπολης της Περραιβίας και Μακεδονίας οφείλο-
νται στην εγκατάσταση μακεδονικού πληθυσμού σε αυτό το βόρειο τμήμα της 
Θεσσαλίας, όταν κατακτήθηκε από τους μακεδόνες βασιλείς στα μέσα του 5ου 
αιώνα π.Χ.¹⁹

6
Μερικές ακόμη πρόσφατες μαρτυρίες

Άλλες γραπτές μαρτυρίες της πρώιμης περιόδου που βρέθηκαν στη Μακεδο-
νία μετά τον ερωτικό κατάδεσμο της Πέλλας είναι γραμμένες στην αττικοϊω-
νική κοινή ή έχουν δεχτεί ισχυρή επίδραση από αυτή. Πρόκειται είτε για σύ-
ντομα κείμενα είτε για καταλόγους κύριων ονομάτων είτε για άλλα τεκμήρια 
χωρίς επαρκή διαλεκτικά χαρακτηριστικά ώστε να μας επιτρέψουν να προσδι-
ορίσουμε με ακρίβεια τη διάλεκτό τους. 

Ανάμεσα στα πέντε κείμενα που βρέθηκαν στην Αιανή (Ελίμεια) συγκατα-
λέγεται ένα χάραγμα ζωγραφισμένο σε βάζο και σε μιλησιακό αλφάβητο, το 
οποίο θα μπορούσε να χρονολογηθεί στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Σε αυτό 
βρίσκουμε τη φράση […]άλιος ἐμὶ τῆς Δολίο («Ανήκω στην -αλη, την κόρη του 
Δολίου»). Η επιγραφή αυτή μπορεί να είναι ιωνική λόγω του η στο άρθρο και 
την κατάληξη γενικής -ιος ενός ουσιαστικού με ονομαστική σε -ις. Τα άλλα 
κείμενα δεν μας προσφέρουν κάποιο στοιχείο όσον αφορά τη διάλεκτο.²⁰

Μια ομάδα καταδέσμων που βρέθηκαν στην Πύδνα (Πιερία) και μπορούν 
να χρονολογηθούν στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. αποτελείται κυρίως από κα-
ταλόγους κύριων ονομάτων (βλ. Curber� & J�rd�� 2003). Ένας από αυτούς 
έχει τους τύπους καταδεσσμεύω (στ. 1) τὰς γλώσσας, εἴ τις (στ. 7) και δυνάσσθω 
(στ. 10), μαζί με αρκετά χαρακτηριστικά της κοινής. 

Σε έναν αποσπασματικό δικανικό κατάδεσμο από την Αρέθουσα (βλ. Μο-
σχονησιώτη, Χριστίδης & Γλαράκη 1997· SEG 47.885, αρχές 3ου αι. π.Χ.) βρί-
σκουμε μόνο τρεις τύπους που βοηθούν κάπως στον προσδιορισμό της διαλέ-
κτου: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού γένους πασᾶν, η οποία εμφανίζει 
τη δωρική συναίρεση [�ːɔː] > [aː], και αρκετές εμφανίσεις των τύπων ὅσοι και 
γράφω. 

Ο Mé�dez D�su�� (2007b) επέστησε την προσοχή σε ένα ερώτημα προς το 
μαντείο που βρέθηκε στο ιερό της Δωδώνης και είναι πιθανό να διατυπώθηκε 
από Μακεδόνα (βλ. Mé�dez D�su�� στον παρόντα τόμο). Το κείμενό του, πα�Mé�dez D�su�� στον παρόντα τόμο). Το κείμενό του, πα�é�dez D�su�� στον παρόντα τόμο). Το κείμενό του, πα��dez D�su�� στον παρόντα τόμο). Το κείμενό του, πα� D�su�� στον παρόντα τόμο). Το κείμενό του, πα-
ρόλο που είναι σύντομο, παρουσιάζει έναν συνδυασμό διαλεκτικών χαρακτη-
ριστικών που δεν ταιριάζουν σε κάποια άλλη διάλεκτο. Εφόσον το όνομα του 
ερωτώντος είναι Κεβάλιος –παράγωγο από το κεφαλή με β αντί φ (βλ. Ησύχιος 

17 Για το Σταδμέας, παράγωγο του σταθμός 
στον ίδιο κατάλογο, βλ. παρακάτω 8.

18 Για το Βλαγαν(ε)ῖτις βλ. παρακάτω σημ. 26.
19 Για την ορθογραφία ηχηρών αντί άηχων 

βλ. παρακάτω 8.
20 Βλ. �αραμήτρου�Μεντεσίδη 1993· Bull. 

épigr. 1994, 385· Brixhe 1999, 42 κ.ε.· P���y�t�u�
Tri��t�phyll�p�ul�u 2007b. 
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κεβαλή· κεφαλή), όπως ο τύπος Βάλακρος αντί Φάλακρος, Βίλιππος αντί Φίλιππος 
(βλ. Ηρωδιανός 1.281, και παρακάτω 9.2) και άλλα μακεδονικά παραδείγμα-
τα– είναι πολύ πιθανό να ήταν Μακεδόνας. 

7
Ανθρωπωνύμια

Αρκετές μακεδονικές επιγραφές περιέχουν καταλόγους με ανθρωπωνύμια.²¹ 
Με τόσο ανεπαρκείς γλωσσικές μαρτυρίες και με τόσο αμφιλεγόμενο το ζή-
τημα της γλώσσας, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα κύρια ονόματα 
έχουν προκαλέσει τόσο έντονο ενδιαφέρον, επειδή η μορφή τους μπορεί να ρί-
ξει κάποιο φως στη γλώσσα των ομιλητών που είχαν τα ονόματα αυτά.²²

Τα μακεδονικά ανθρωπωνύμια είναι κυρίως ελληνικά. Αυτό ισχύει τόσο 
για τα ονόματα που παραδίδονται άμεσα όσο και για εκείνα που μαρτυρούνται 
σε λογοτεχνικές πηγές.²³ Ο συνολικός αριθμός των ελληνικών ονομάτων ένα-
ντι των μη ελληνικών παρέμεινε σταθερός ανά τα χρόνια. Σύμφωνα με τον 
��tz�p�ul�s (2000, 103), αυτά ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1 ονόματα με αμιγώς ελληνική ετυμολογία, τα οποία μπορούν να θεωρη-
θούν τοπικά επειδή αποκλίνουν από τα φωνητικά πρότυπα της αττικο-
ϊωνικής κοινής (π.χ. Μαχάτας) ή επειδή η χρήση τους περιορίστηκε στην 
πράξη μόνο στους Μακεδόνες καθ’ όλη την αρχαιότητα (π.χ. Πατερῖνος)· 

2 πανελλήνια ελληνικά ονόματα: Καλλίμαχος, Ἀπολλώνιος· 
3 αναγνωρίσιμα ξένα ονόματα: Ἀμάδοκος και Ἀμάτοκος (θρακικά), Πλάτωρ 

(ιλλυρικό), Δούλης (διαδεδομένο σε όλη τη Μακεδονία, αλλά χωρίς ελ-
ληνική ετυμολογία)·

4 ονόματα χωρίς άμεσα αναγνωρίσιμη ελληνική ετυμολογία, που δεν θα 
μπορούσαν ωστόσο να αποδοθούν σε κάποια αναγνωρίσιμη μη ελληνι-
κή γλωσσική ομάδα (π.χ. Βορδῖνος). 

8
Οι γραφές Β, Δ, Γ αντί Φ, Θ, Χ

Οι μακεδονικές επιγραφές από τον 4ο αιώνα π.Χ. κ.ε. μαρτυρούν περιστασι-
ακά τη γραφή με β, δ, γ εκεί όπου οι άλλες ελληνικές διάλεκτοι έχουν φ, θ, χ 
αντίστοιχα. Περιπτώσεις του β αντί φ είναι πιο συχνές, αλλά υπάρχουν και πε-
ριπτώσεις του δ αντί για θ και του γ αντί του χ. Το χαρακτηριστικό είναι τόσο 
συχνό που φαίνεται ότι αποτελεί μακεδονικό «shibb�leth», δηλαδή μια πρα�shibb�leth», δηλαδή μια πρα�», δηλαδή μια πρα-
κτική που λειτουργεί ως στοιχείο για να διακρίνει την κοινωνική ή γεωγραφι-
κή καταγωγή κάποιου.²⁴

Μερικές περιπτώσεις επιγραφών όπου ηχηρά κλειστά χρησιμοποιούνται 
για τη φωνητική απόληξη των ινδοευρωπαϊκών δασέων είναι οι εξής (βλ. Πα-
ναγιώτου 1993): Βερνίκα (SEG 35.798, Αιγές, τέλος 4ου αι. π.Χ.), Βερεννώ (SEG 
35.775, Αιγές, περ. 350 π.Χ.), Κέββα (SEG 35.804, Αιγές, 300–275 π.Χ., υποκοριστι-
κό του ονόματος Κέβαλος). Ο ��tz�p�ul�s (1987a) επέστησε την προσοχή στα 
θηλυκά ονόματα Βίλα, Βιλίστα, Βιλιστίχη, τα οποία συνιστούν μια πλήρη σειρά 
αντίστοιχη με τα Φίλα, Φιλίστα, Φιλιστίχη. Το όνομα Βίλιστος απαντά δύο φορές 
στους καταλόγους των εφήβων από τη Στύβερρα (βλ. P�p�z�gl�u 1988). 

Σε ένα ορφικό χρυσό έλασμα μαρτυρείται το θηλυκό κύριο όνομα Βου-
λομάγα (SEG 40.541, Μεθώνη, περ. 350–300 π.Χ.). Το πρώτο στοιχείο της σύνθε-
της λέξης μάλλον αντιπροσωπεύει το Φυλο� και το δεύτερο σίγουρα αντιστοι-
χεί στο αττικοϊωνικό �μάχη (βλ. M�ss�� 1984· ��tz�p�ul�s 2007a, 171). 

Οι μακεδονικές «γλώσσες» περιλαμβάνουν τον τύπο Βίλιππος αντί Φίλιπ-
πος, Βερενίκα αντί Φερενίκα, το τοπωνύμιο Βέροια της πόλης που ιδρύθηκε ως 
Φέρωνα σύμφωνα με τον Ηρωδιανό (1.281) και τα προσηγορικά κεβάλα αντί 
για κεφαλή (βλ. Ησύχιος κεβαλή· κεφαλή) και ἄβροτες ή ἀβροῦτες αντί για ὀφρύες 
‘φρύδια’. «Γλώσσες» με ακρογλωσσικό ή υπερωικά ηχηρά κλειστά είναι οι 

21 Στο IG 1³.89 (Αθήνα, 423/2) καταγράφε-
ται το σύμφωνο μιας συμμαχίας ανάμεσα στην 
Αθήνα και τον μακεδόνα βασιλιά Περδίκκα Βʹ, το 
οποίο καταλήγει με έναν κατάλογο από σαράντα 
πέντε ονόματα Μακεδόνων. Ένας κατάλογος 
τριάντα επώνυμων ιερέων της νέας πόλης �α-
λίνδοιας παρατίθεται στο ��tz�p�ul�s 1996, 2ος 
τόμ., αρ. 62 (τέλος 4ου αι. π.Χ.). Τα εξήντα πέντε 
μνημεία –τα περισσότερα είναι επιτύμβιες στή-
λες– που βρέθηκαν στη Βεργίνα μνημονεύουν 
ογδόντα εννιά κύρια ονόματα. Ένας κατάλογος 
με τριάντα ένα ονόματα παρουσιάζεται στο ��t���t-
z�p�ul�s ό.π., 79 (Μυγδονία, Λητή, περ. 350–300 
π.Χ.). Ένας αδημοσίευτος μολύβδινος κατἀδε-
σμος (SEG 49.750, Ωραιόκαστρο, Μυγδονία, κλασι-
κή περίοδος) δίνει τα ονόματα των γιων κάποιου 
Ὥσπερου: Διογένης, Κρίτων, Ἰοβίλης, Ἐπάναρος και 
Μένων.

22 Τα περισσότερα επίθετα θεών, τα τοπω-
νύμια και τα ονόματα μηνών είναι επίσης ελ-
ληνικά.

23 Για τα μακεδονικά ανθρωπωνύμια βλ. 
Lexicon of Greek Personal Names [LGPN] IV.

24 Ο όρος shibb�leth χρησιμοποιείται για 
το συγκεκριμένο φαινόμενο από τον Mé�dez 
D�su�� (2007b, 284).
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τύποι: ἀδῆ, πιθανό αντίστοιχο του αἰθήρ ‘ουρανός’· δάνος που αντιστοιχεί στο 
θάνος ‘θάνατος’· ἄδραια που αντιστοιχεί στο αἰθρία ‘καλοκαιρία’· Πύδνα, αν προ-
έρχεται από το πυθμήν ‘πυθμένας’ και γόλα αντί χόλος ‘χολή’. 

Λέξεις που παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό αυτό εμφανίζονται και στην 
αρχαία γραμματεία: �αλλίμαχος, απ. 657, κεβλή ‘κεφάλι’· Αριστοφάνης, Όρνι-
θες 303, κεβλήπυρις (‘κοκκινολαίμης’)· Ευφορίων 108, κεβλήγονος ‘γεννημένος 
από το κεφάλι’, επίθετο που αναφέρεται στην Αθηνά· Νίκανδρος, Αλεξιφάρμα-
κα 433, κεβλήγονος με την έννοια ‘με τον σπόρο στο κεφάλι του’. Το όνομα μή-
να Ὑπερβερεταῖος φαίνεται ότι αντιστοιχεί στο αττικό ὑπερφερέτης. Σύμφωνα 
με τον Πλούταρχο, οι Μακεδόνες χρησιμοποιούσαν β αντί για φ, ενώ στους 
Δελφούς χρησιμοποιούσαν β αντί για π.²⁵

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει το όνομα Σταδμέας (IG 13.89.64, Αθήνα, 423/2 π.Χ.), 
το οποίο αναφέρεται σε έναν από τους Μακεδόνες που με επικεφαλής τον Περ-
δίκκα Βʹ υπέγραψαν το σύμφωνο συμμαχίας με τους Αθηναίους στο οποίο ανα-
φερθήκαμε νωρίτερα (5.3). Αν προέρχεται από το σταθμός, τότε πρόκειται για 
μία ακόμη περίπτωση χρήσης του δ αντί του θ (βλ. M�ss�� 1998, 118). Το όνομα 
Σ̣ταλμέας σε μια μακεδονική επιγραφή είναι πιθανώς το ίδιο όνομα και μπο-
ρεί να παραλληλιστεί με το Ἀδεῖα Σταδ[μ]εί[ου], από το οποίο προέρχεται το 
Σταθμίας που εμφανίζεται στη Μαντίνεια της Αρκαδίας. Αν ισχύει η ερμηνεία 
αυτή, η σποραδική χρήση των ηχηρών αντί των δασέων θα μας πήγαινε πίσω 
στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. Αν το όνομα της λίμνης Βοίβη που 
βρίσκεται στη θεσσαλική πεδιάδα αντιπροσωπεύει το Φοίβη ‘λαμπερή’, αυτό 
θα αποτελούσε μία ακόμη περίπτωση της ίδιας μεταβολής (βλ. ��tz�p�ul�s 
2007a, 170· �elly 2007, 212 κ.ε.).²⁶ Ας σημειωθεί ότι αυτό που βρίσκουμε είναι 
η περιστασιακή γραφή Β, Δ, Γ αντί για Φ, Θ, Χ αλλά όχι το αντίστροφο, γεγονός 
που αποκλείει τη δυνατότητα να υποστηριχθεί η σύμπτωση ηχηρών και δασέ-
ων. Η μοναδική φορά που το Φ απαντά αντί του Β είναι στον τύπο βεφαίως αντί 
βεβαίως, σε μια πράξη αγοραπωλησίας του 352–350 π.Χ. που βρέθηκε στην Αμ-
φίπολη (βλ. ��tz�p�ul�s 1996, 2ος τόμ., αρ. 88· ας σημειωθεί ότι η πόλη αυτή 
κατακτήθηκε από τον Φίλιππο Βʹ μόλις το 357 π.Χ.)

9
Η ερμηνεία της γραφής Β, Δ, Γ αντί Φ, Θ, Χ
9.1
Η «μη ελληνική υπόθεση»

Η πιο συχνή άποψη (που ανάγεται στον �retsch�er και η οποία στηρίχτηκε 
μόνο στις «γλώσσες»), υποστηρίζει ότι η προφορά και η γραφή ενός ηχηρού 
κλειστού στη θέση ενός ομοργανικού άηχου δασέος δείχνει ότι η μακεδονι-
κή ήταν ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, στην οποία τα κληρονομημένα ηχηρά δασέα 
έχασαν τη δασύτητά τους (*bʰ > b, *dʰ > d, *gʰ > g). Αυτό έρχεται βέβαια σε αντί�bʰ > b, *dʰ > d, *gʰ > g). Αυτό έρχεται βέβαια σε αντί� > b, *dʰ > d, *gʰ > g). Αυτό έρχεται βέβαια σε αντί�b, *dʰ > d, *gʰ > g). Αυτό έρχεται βέβαια σε αντί�, *dʰ > d, *gʰ > g). Αυτό έρχεται βέβαια σε αντί�dʰ > d, *gʰ > g). Αυτό έρχεται βέβαια σε αντί� > d, *gʰ > g). Αυτό έρχεται βέβαια σε αντί�d, *gʰ > g). Αυτό έρχεται βέβαια σε αντί�, *gʰ > g). Αυτό έρχεται βέβαια σε αντί�gʰ > g). Αυτό έρχεται βέβαια σε αντί� > g). Αυτό έρχεται βέβαια σε αντί�g). Αυτό έρχεται βέβαια σε αντί�). Αυτό έρχεται βέβαια σε αντί-
θεση με ό,τι συνέβη στην ελληνική, όπου, ως γνωστό, τα κληρονομημένα ηχη-
ρά δασέα αποηχηροποιήθηκαν (*bʰ > pʰ, *dʰ > tʰ, *gʰ > kʰ) νωρίτερα από την 
εποχή κατά την οποία γράφτηκαν τα κείμενα των μυκηναϊκών πινακίδων και 
νωρίτερα από την προσαρμογή της γραμμικής Βʹ για την καταγραφή της ελλη-
νικής.²⁷ Σύμφωνα με τον �retsch�er, η μακεδονική και η ελληνική διέφεραν 
μεταξύ τους γιατί ήταν διαφορετικές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες.

Η υπόθεση αυτή είναι εσφαλμένη. Όπως έχει επισημάνει η Παναγιώτου 
(1993, 28), ένα ηχηρό κλειστό εμφανίζεται στη θέση του αντίστοιχου κληρονο-
μημένου ηχηρού δασέος μόνο σποραδικά.²⁸ Το αποτέλεσμα της αντιμετώπισης 
των ινδοευρωπαϊκών δασέων στις μακεδονικές επιγραφές αποδίδεται γενικά 
με τα φ, θ ή χ: π.χ. Θέμιδος (SEG 39.567a, Ελίμεια, Αιανή, 5ος αι. π.Χ.)· Μαχάτας 
Λικκύρου σε επιτύμβια επιγραφή (SEG 54.612, Ορεστίς, Πεντάβρυσον, μέσα 4ου 
αι. π.Χ.)· βασιλέως Φιλίππου σε μερικά κεραμικά πλακίδια (SEG 2005.682)· Θε-
οτέλους (SEG 50.264, Πύδνα, τέλος 5ου–αρχές 4ου αι. π.Χ.· πρβ. SEG 47.944).²⁹

25 Ηθικά 292Ε4–7 (= Αίτια Ελληνικά): οὐ 
γὰρ ἀντὶ τοῦ φ τῷ β χρῶνται Δελφοί, καθάπερ Μα-
κεδόνες «Βίλιππον» καὶ «βαλακρόν» καὶ «Βερονίκην» 
λέγοντες͵ ἀλλʼ ἀντὶ τοῦ π.

26 Ο ��tz�p�ul�s (1987� και 2006, 42) ερμη-
νεύει το επίθετο Βλαγαν(ε)ῖτις με αναφορά στην 
Άρτεμη (σε μια ομάδα επιγραφών όπου κατα-
γράφονται πράξεις απελευθέρωσης και οι οποίες 
βρέθηκαν στην περιοχή των Αιγών) ως περίπτω-
ση προφοράς ηχηρού αντί δασέος κλειστού (βλ. 
SEG 27.277· Bull. épigr. 1977, 269· 1984, 250). Το 
Βλαγαν(ε)ῖτις μπορεί να αναφέρεται στο γεγονός 
ότι η Άρτεμη λατρευόταν ἐν Β(λ)αγάνοις, και το 
τοπωνύμιο θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ‘στην 
περιοχή με τους βατράχους’, με βάση τη «γλώσ-
σα» βλαχάν· ὁ βάτραχος. Σε μια άλλη επιγραφή η 
Άρτεμη αποκαλείται [τῶν β]ατράχων.

27 Μετά τον Lejeu�e, ο όρος προμυκηναϊκή 
(pre��ycé�ie��e) αναφέρεται στην περίοδο πριν 
από την προσαρμογή της γραμμικής Βʹ για την 
καταγραφή της ελληνικής γλώσσας. 

28 «…δεν χαρακτήριζε τη μακεδονική στην 
ολότητά της αλλά τη γλώσσα ενός από τα φύλα 
του ανομοιογενούς συνόλου που αποτελούσαν οι 
Μακεδόνες πριν από τα χρόνια του Φιλίππου Βʹ».

29 Ο κατάδεσμος της Πέλλας έχει Διο-
νυσοφῶντος (δύο φορές), καταγράφω, χηρᾶν, 
παρθένων, Θετίμα (τρεις φορές), παρκαττίθεμαι, 
φίλ[ο]ι (δύο φορές) και φυλάσσετε. 
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Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι κανένα προσηγορικό, ανθρωπωνύμιο ή τοπω-
νύμιο δεν απαντά και με τις δύο εναλλακτικές γραφές στο ίδιο κείμενο, κάτι 
το οποίο θα διέψευδε κατά τρόπο καθοριστικό την υπόθεση της μακεδονικής 
ως μη ελληνικής ινδοευρωπαϊκής γλώσσας. 

Συνεπώς, οι γραφές Β, Δ ή Γ αντί για Φ, Θ ή Χ για τα κληρονομημένα ηχηρά 
δασέα απαντούν μόνο σποραδικά και απέχουν πολύ από το να είναι αποτέλε-
σμα κάποιου φωνητικού νόμου με γενική ισχύ. Άλλωστε, η εξέλιξη των δασέ-
ων σε ηχηρά κλειστά δεν ρυθμίζεται ούτε από ένα συγκεκριμένο φωνητικό πε-
ριβάλλον ούτε από τη χρονολογία ή τη γεωγραφική προέλευση του κειμένου· 
πιθανότερο είναι να υπάρχει ένα κοινωνιογλωσσικό υπόβαθρο που να εξηγεί 
την περιστασιακή αυτή εμφάνιση. 

9.2
Η υπόθεση των δανείων

Οι Brixhe & P���y�t�u (1994b), ο Brixhe (1999) και η Παναγιώτου (2001, 322 
κ.ε. = P���y�t�u 2007�, 433–443) έχουν προτείνει ότι η γραφή με ηχηρό κλει�P���y�t�u 2007�, 433–443) έχουν προτείνει ότι η γραφή με ηχηρό κλει� 2007�, 433–443) έχουν προτείνει ότι η γραφή με ηχηρό κλει-
στό δείχνει ότι η μακεδονική αφομοίωσε λεξιλόγιο, τοπωνύμια και ανθρωπω-
νύμια από πληθυσμούς που κατοικούσαν στη Μακεδονία αλλά μιλούσαν κά-
ποια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα στην οποία τα κληρονομημένα δασέα έχασαν τη 
δασύτητά τους. 

Οι Μακεδόνες της ιστορικής περιόδου θα ήταν το αποτέλεσμα της ανά-
μειξης δύο γλωσσικών ομάδων. Η μία μιλούσε μια ελληνική διάλεκτο συγ-
γενική με τις βορειοδυτικές διαλέκτους, η οποία χρησιμοποιούνταν μέχρι το 
τέλος της ελληνιστικής περιόδου και η άλλη μιλούσε μια φρυγική ποικιλία. 
Όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος (7.73), τα μέλη της δεύτερης ομάδας ονομάζονταν 
Βρύγες πριν από τη μετανάστευσή τους από τη Θράκη στη χερσόνησο της Ανα-
τολίας, από όπου πήραν το όνομά τους Φρύγες. Η γλώσσα τους εξαφανίσθηκε 
από τον 5ο αιώνα, αφού άφησε ισχυρές επιδράσεις στη θρησκεία και στα αν-
θρωπωνύμια της μακεδονικής άρχουσας τάξης, καταδεικνύοντας έτσι τον ση-
μαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι ομιλητές της γλώσσας αυτής στη γένεση 
της μακεδονικής οντότητας της ιστορικής περιόδου. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της γλώσσας που μιλούσαν οι Βρύγες –το οποίο 
παρατηρείται και στο εθνώνυμό τους– είναι ότι τα κληρονομημένα ινδοευρω-
παϊκά κλειστά δασέα έχασαν τη δασύτητά τους: έτσι στη φρυγική απαντά ο τύ-
πος ed�es από τη ρίζα *dʰeh₁� ‘θέτω, κάνω’, και τα νεοφρυγικά αββερετ (απα-
ντά πέντε φορές) και αββερετορ (τρεις φορές) από τη ρίζα *bʰer� ‘φέρω’.³⁰

Η γλώσσα των Βρυγών –μια ποικιλία της φρυγικής την οποία μπορούμε να 
ονομάσουμε βρυγική για λόγους ευκολίας– απομονώθηκε σταδιακά στη Μακε-
δονία, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού ήταν ομιλητές της ελληνικής και 
τελικά εξαλείφθηκε πριν από την εμφάνιση των πρώτων γραπτών μαρτυρι-
ών. Η γλώσσα αυτή έχει αφήσει τα ίχνη της στα τοπωνύμια και στα ανθρω-
πωνύμια καθώς και σε «γλώσσες» που συγκεντρώθηκαν από τους λεξικογρά-
φους όταν πλέον η γλώσσα είχε από καιρό εκλείψει.³¹

Ο δανεισμός βρυγικών λέξεων στην ελληνική διάλεκτο της Μακεδονίας θα 
εξηγούσε, μεταξύ άλλων, αρκετά χαρακτηριστικά της μακεδονικής και συγκεκρι-
μένα την υψηλή συχνότητα μη αναμενόμενων ηχηρών κλειστών σε τομείς του 
λεξιλογίου όπως είναι τα ανθρωπωνύμια και τα τοπωνύμια, την απουσία διπλών 
γραφών του ίδιου ονόματος, καθώς και τη μη κανονική κατανομή των ηχηρών 
κλειστών: Βουκεφάλας δίπλα στο Κέβων ή Φίλιππος δίπλα στο Βιλίστα κλπ. 

Η «βρυγική» ερμηνεία της γραφής στη μακεδονική με ηχηρά κλειστά στη 
θέση των δασέων αποτέλεσε αντικείμενο έντονης και οξείας συζήτησης. Ο 
��tz�p�ul�s (2000, 2007a· βλ. επίσης Dub�is, Bull. épigr. 2000, 210· �elly 2007) 
επέστησε την προσοχή στα ανθρωπωνύμια Κεβαλῖνος και Βέτταλος (EKM Βέροια 
4, 223 π.Χ.· πρβ. SEG 54.603), τα οποία χρήζουν λεπτομερούς διερεύνησης.³²

30 Οι Βρύγες ήταν μάλλον υπεύθυνοι και 
για την ταλάντευση μεταξύ ηχηρών και άηχων 
στη μακεδονική προφορά των ελληνικών κλει-
στών (βλ. παραπάνω 5.3).

31 Εφόσον τα κληρονομημένα ηχηρά δασέα 
έχασαν επίσης τη δασύτητά τους στη θρακική (βλ. 
Brixhe & P���y�t�u 1994�, 199), η γλώσσα αυτή 
μπορεί επίσης να είναι υπεύθυνη για την προέ-
λευση των ηχηρών κλειστών της μακεδονικής. 

32 Για το Κεβαλῖνος βλ. IG 11.2.137, Δήλος, 
313–302· 145, Δήλος, 302 π.Χ. και 154, Δήλος 296 
π.Χ.· T�t�ki 1998, 339· ��tz�p�ul�s 2007�, 171, 
σημ. 79· για το Βέτταλος βλ. EKM Βέροια 4, 223 
π.Χ.· SEG 54.603.
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Αν και στη μακεδονική δεν υπάρχουν παραδείγματα ηχηρών κλειστών 
που να προέκυψαν από κληρονομημένα χειλοϋπερωικά δασέα, το ανθρω-
πωνύμιο σε γενική πτώση Βεττάλου έχει ένα αρχικό σύμφωνο που άλλαξε 
κατά την ίδια περίοδο με τα χειλοϋπερωικά πριν από [e]. Βέτταλος είναι πι-
θανώς το εθνωνύμιο «Θεσσαλός». Η αντίθεση μεταξύ του αττικού Θετταλός 
και του βοιωτικού Φετταλός υποδεικνύει ότι, ανεξάρτητα από την ετυμο-
λογία του, όποιο και αν ήταν το αρχικό σύμφωνο, εξελίχθηκε με τον ίδιο 
τρόπο όπως το χειλοϋπερωικό *gʷʰ- πριν από [e].³³ Εφόσον η αποηχηροποί�e].³³ Εφόσον η αποηχηροποί�].³³ Εφόσον η αποηχηροποί-
ηση *gʷʰe� > *kʷʰe� χρονολογείται στην προμυκηναϊκή εποχή,³⁴ ενώ η απώ�gʷʰe� > *kʷʰe� χρονολογείται στην προμυκηναϊκή εποχή,³⁴ ενώ η απώ�� > *kʷʰe� χρονολογείται στην προμυκηναϊκή εποχή,³⁴ ενώ η απώ�kʷʰe� χρονολογείται στην προμυκηναϊκή εποχή,³⁴ ενώ η απώ�� χρονολογείται στην προμυκηναϊκή εποχή,³⁴ ενώ η απώ-
λεια των χειλοϋπερωικών πριν από [e] είναι μεταμηκυναϊκή (όπως δείχνει 
η ύπαρξη συγκεκριμένης σειράς συλλαβογραμμάτων με τα οποία δηλώνο-
νται τα χειλοϋπερωικά, π.χ. e-qe-t� [hekʷét�ːs], qe-t� [kʷétʰ�s], πρβ. πίθος 
κλπ.), καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, αν μια τέτοια εξέλιξη έλαβε χώρα 
την ίδια εποχή σε όλη την ελληνόφωνη επικράτεια, το Βέτταλος πρέπει να 
είναι μεταμυκηναϊκό (βλ. Dub�is, Bull. épigr. 2000, 210· �elly 2007, 213· ��t��elly 2007, 213· ��t� 2007, 213· ��t���t-
z�p�ul�s 2007b, 230 κ.ε.). Με άλλα λόγια, μπορούμε να αποκαταστήσουμε 
την ακόλουθη σειρά αλλαγών: 

1 προμυκηναϊκή αποηχηροποίηση των δασέων: *bʰ, *dʰ, *gʰ, *gʷʰ > pʰ, tʰ, 
kʰ, kʷʰ·

2 μεταμυκηναϊκή εξέλιξη των χειλοϋπερωικών πριν από το [e(ː)]·
3 περιστασιακή γραφή στη μακεδονική Β, Δ, Γ αντί Φ, Θ, Χ.
Μπορούμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότι τα μακεδονικά ηχηρά κλει-

στά εξελίχθηκαν ήδη στη μεταμυκηναϊκή εποχή. 
Το Κεβαλῖνος προέρχεται από τη ρίζα *gʰebʰ(e)l- που μαρτυρείται στο π. άν. 

γερμ. geb�l ‘κρανίο’ (βλ. Ch��tr�i�e, DELG s.v. κεφαλή). Το πρώτο κλειστό στο 
Κεβαλῖνος βρίσκεται σε συμφωνία με αυτό που αναμένεται στην ελληνική, αλ-
λά το δεύτερο σύμφωνο παρουσιάζει το χαρακτηριστικό μακεδονικό ηχηρό 
κλειστό αντί του αναμενόμενου άηχου δασέος των άλλων ελληνικών διαλέ-
κτων. Το κανονικό φωνητικό αποτέλεσμα θα ήταν Κεφαλῖνος στην ελληνική 
και *Γεβαλῖνος στην υποτιθέμενη βρυγική. Το Κεβαλῖνος δεν αποτελεί δάνειο 
από το βρυγικό *Γεβαλῖνος αλλά το αποτέλεσμα μιας μερικής φωνητικής πα-
ρεμβολής του ελληνικού Κεφαλῖνος. Με άλλα λόγια, μπορούμε να ανασυνθέ-
σουμε την εξής ακολουθία αλλαγών στην ελληνική: 

1 κληρονομημένος τύπος: *gʰebʰ(e)l-·
2 προμυκηναϊκή αποηχηροποίηση των κληρονομημένων ηχηρών δασέ-

ων: kʰepʰ�l�· 
3 μεταμυκηναϊκή ανομοίωση δασέων (νόμος του Gr�ss����): kepʰ�l�·³⁵
4 μερική φωνητική παρεμβολή που προκαλείται από μια μη ελληνική αλ-

λά ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, στην οποία τα κληρονομημένα κλειστά δα-
σέα έχασαν τη δασύτητά τους: keb�l(ī��s).

Αν η συγκεκριμένη χρονική σειρά αλλαγών ισχύει, το συμπέρασμα που 
προκύπτει είναι ότι η επίδραση της υποτιθέμενης μη ελληνικής γλώσσας στη 
μακεδονική διάλεκτο είναι μεταμυκηναϊκή. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Κεβαλῖνος δεν είναι βρυγικό αλλά υβριδικό 
αποτέλεσμα που αναμειγνύει μια ελληνική και μια βρυγική εξέλιξη των κλη-
ρονομημένων δασέων. Αυτό σημαίνει ότι το Κεβαλῖνος δεν αποτελεί λεξικό 
τεμάχιο το οποίο δανείστηκε αυτούσιο η ελληνική, αλλά μια ελληνική λέ-
ξη που υπέστη τη μετατροπή του κλειστού λόγω της φωνητικής παρεμβολής 
που προκάλεσε το σύμφωνο το οποίο είχε η ίδια λέξη σε κάποια άλλη γλώσ-
σα που μιλιόταν στην ίδια κοινότητα. Δεν πρόκειται για λεξικό δάνειο από 
μια ξένη γλώσσα αλλά για τη μεταφορά ενός ξένου φθόγγου σε μια ελλη-
νική λέξη. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το Κεβαλῖνος είναι το αποτέλε-
σμα φωνητικής διεπίδρασης ανάμεσα σε γλώσσες που μιλιούνταν στην ίδια 
γλωσσική κοινότητα. 

33 Δεν υπάρχει περίπτωση ηχηρού κλειστού 
που να προκύπτει από κληρονομημένο χειλοϋ-
περωικό δασύ *gʷʰ (π.χ. νείφει < *s�eigʷʰ�, ὄφις < 
*οgʷʰi�, θερμός < *gʷʰer�, θείνω, φόνος < *gʷʰe��, 
*gʷʰ���). 

34 Έτσι, η λέξη t���� (thór��s ‘θρόνος’) 
γράφεται με το ίδιο αρχικό σύμφωνο όπως το 
t��s� (‘τόσος’), αλλά όχι το �d��ke (ἔδωκε). Βλ. 
Lejeu�e 1972, 30.

35 Η ανομοίωση των δασέων ή ο νόμος του 
Gr�ss���� (*tʰrépʰ�ː > τρέφω · *hékʰ�ː > ἔχω) εί-
ναι πιθανότατα μεταγενέστερη από την αποηχη-
ροποίηση των κληρονομημένων ηχηρών δασέ-
ων ακόμη και από τις μυκηναϊκές πινακίδες (βλ. 
Lejeu�e 1972, 56 κ.ε.). 
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9.3
Η υπόθεση της τριβοποίησης

Σε αρκετές μελέτες του ο ��tz�p�ul�s (1987b, 2000, 2006, 2007a) υποστηρίζει 
ότι οι γραφές B, Δ και Γ για τα Φ, Θ και Χ, αντίστοιχα, στις μακεδονικές επιγρα�B, Δ και Γ για τα Φ, Θ και Χ, αντίστοιχα, στις μακεδονικές επιγρα�, Δ και Γ για τα Φ, Θ και Χ, αντίστοιχα, στις μακεδονικές επιγρα-
φές που είναι γραμμένες στην κοινή καθώς και στις «γλώσσες» που αποδίδο-
νται στη μακεδονική δείχνουν ότι τα άηχα δασέα και τα ηχηρά κλειστά τρά-
πηκαν σε τριβόμενα σε πρώιμη εποχή. Οι γραφές Β, Δ και Γ θα μπορούσαν να 
δηλώνουν την εξέλιξη των άηχων δασέων (Φ, Θ και Χ) σε άηχα τριβόμενα και 
την παράλληλη μετατόπιση των ηχηρών κλειστών (Β, Δ και Γ) σε ηχηρά τριβό-
μενα. Με άλλα λόγια, η γραφή με Β, Δ, Γ αντί των Φ, Θ, Χ θα μπορούσε να ερμη-
νευτεί με βάση την ακόλουθη σειρά αλλαγών: 

1 τα ηχηρά κλειστά τρέπονται σε ηχηρά τριβόμενα ή προσεγγιστικά (b, d, 
g > ß, ð, γ)·

2 τα κλειστά άηχα δασέα τρέπονται σε άηχα τριβόμενα (pʰ, thʰ, kʰ > f, θ, χ)·
3 τα άηχα τριβόμενα τρέπονται σε ηχηρά (f, θ, χ > ν, ð, γ).

Όπως παρατήρησε ο Brixhe (1999, 58 κ.ε.), αν και δεν είναι αδύνατη μια τέ�Brixhe (1999, 58 κ.ε.), αν και δεν είναι αδύνατη μια τέ� (1999, 58 κ.ε.), αν και δεν είναι αδύνατη μια τέ-
τοια ακολουθία αλλαγών, δεν είναι καθόλου οικονομική και προϋποθέτει μια 
πρώιμη χρονολογία για την τριβοποίηση των κλειστών, μια αλλαγή που θε-
ωρείται ότι διαδόθηκε τον 1ο αιώνα π.Χ. (βλ. Lejeu�e 1972, 55, 61). Είναι αλή�Lejeu�e 1972, 55, 61). Είναι αλή� 1972, 55, 61). Είναι αλή-
θεια ότι σε άλλες διαλέκτους απαντούν γραφές που είναι πιθανό να θεωρη-
θούν αποτέλεσμα μιας πρώιμης τριβοποίησης (βλ. Lejeu�e ό.π., 54 κ.ε.), αλλά 
τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι τόσο συχνές όσο θα ήταν στη μακεδονική. Η ερ-
μηνεία της περιστασιακής γραφής Β, Δ, Γ ως αποτέλεσμα της πρώιμης τριβο-
ποίησης των άηχων δασέων στη μακεδονική εξηγεί μεν τη μεταβολή εκ των 
έσω αλλά προϋποθέτει μια πρώιμη χρονολόγηση που δεν έχει παράλληλό της 
στην ιστορία της ελληνικής. 

Επιπλέον, γραφές όπως δαπινά αντί ταπεινά που αναφέρθηκαν πιο πάνω 
(5.3), υποστηρίζει ο ��tz�p�ul�s, θα υποδείκνυαν επίσης ότι η ηχηροποίηση των 
άηχων κλειστών και των δασέων κλειστών πραγματοποιήθηκε ήδη από τον 4ο 
αιώνα π.Χ. ή ακόμη νωρίτερα. Έτσι, το μακεδονικό φωνολογικό σύστημα θα 
ήταν παρόμοιο με αυτό που εμφανίζει η σύγχρονη ισπανική και με εκείνο που 
αποκαταστάθηκε για τη γοτθική, γλώσσες στις οποίες τα ηχηρά κλειστά έχουν 
δύο φωνητικές πραγματώσεις ανάλογα με το περιβάλλον. Στην ισπανική, ενώ 
τέτοια φωνήματα πραγματώνονται ως κλειστά μετά από παύση, μετά από ένρι-
νο σύμφωνο (/�/, /�/, /ɲ/) ή, στην περίπτωση του /d/, μετά από πλευρικό τρι-
βόμενο (/l/, /ʎ/), πραγματώνονται ως τριβόμενα στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 
Στη γοτθική τα /b, d, g/ πραγματώθηκαν ως προσεγγιστικά [β, ð, ɣ] μεταξύ φω-
νηέντων. Ωστόσο, δεν είναι αυτή η περίπτωση της μακεδονικής, στην οποία δύο 
από τις τρεις υποτιθέμενες περιπτώσεις ηχηρού αντί του αναμενόμενου άηχου 
κλειστού εμφανίζονται στην αρχή της λέξης, πιθανόν μετά από παύση: οἰκτίρετε, 
δαίμονες φίλοι, δαπινὰ γὰρ ἰμὲ φίλων πάντων (στ. 6 του κατάδεσμου της Πέλλας) 
και ]νος, Βορδινο[ στον κατάλογο των Μακεδόνων που συνήψαν το σύμφωνο με 
την Αθήνα (IG 1³.89.72, 423/2 π.Χ.). Όπως είναι γνωστό, σε τέτοιο περιβάλλον τα 
κλειστά παρουσιάζουν μια σταθερότητα καθ’ όλη την ιστορία της ελληνικής. 

Σύμφωνα με τον ��tz�p�ul�s (2000, 115 κ.ε.), η τροπή των ηχηρών και των 
άηχων κλειστών σε τριβόμενα μπορεί να εξηγηθεί ως αποτέλεσμα εσωτερι-
κής εξέλιξης της ελληνικής και δεν οφείλεται σε λεξική ή φωνητική παρεμ-
βολή κάποιας άλλης γλώσσας. Τέτοιου είδους προφορά θα ήταν περισσότερο 
κάποιο ισόγλωσσο που θα μοιραζόταν η μακεδονική με τη θεσσαλική διάλε-
κτο της Περραιβίας, όπου τα ανθρωπωνύμια παρουσιάζουν το ίδιο φαινόμενο: 
Δρεβέλαος (= *Τρεφέλεως), Βουλονόα (= Φυλονόα). Όπως είδαμε, το ισόγλωσσο 
δείχνει να οφείλεται σε μετανάστευση μακεδονικού πληθυσμού μετά την κα-
τάκτηση της περιοχής τον 5ο αιώνα π.Χ (βλ. �elly 2007, 196 κ.ε.). 
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9.4
Η υπόθεση της παρεμβολής

Όπως είδαμε, η απόπειρα για εκ των έσω φωνητική ερμηνεία των γραφών 
που εξετάζονται εδώ δεν είναι συμβατή, στην περίπτωση της εξέλιξης των 
κλειστών σε τριβόμενα, με τη χρονολόγηση της φωνητικής αυτής αλλα-
γής στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής, ενώ στην περίπτωση σύμπτωσης 
ηχηρών και άηχων κλειστών έρχεται σε αντίθεση με τη σταθερότητα των 
άηχων κλειστών κατά την ιστορία της ελληνικής και, επιπλέον, δεν έχει 
παράλληλα σε άλλες γλώσσες. �άτω από τέτοιες περιστάσεις, είναι ασφα-
λέστερο να καταφεύγει κανείς στην πιθανότητα η ηχηροποίηση να οφείλε-
ται σε λάθος μεταφορά στη μακεδονική ενός φθόγγου από μια ξένη γλώσ-
σα. Με άλλα λόγια, η γραφή των ηχηρών κλειστών στη θέση των δασέων 
μπορεί να ερμηνευτεί με την υπόθεση ότι οι φυσικοί ομιλητές μιας γλώσ-
σας εφαρμόζουν με λάθος τρόπο μια αρθρωτική συνήθεια για την προφο-
ρά ενός φθόγγου της μητρικής τους γλώσσας στην προφορά ενός φθόγ-
γου μιας άλλης γλώσσας ο οποίος μοιάζει αλλά δεν ταυτίζεται πλήρως με 
τον δικό τους. Γενικά, η γλωσσική παρεμβολή αναφέρεται στη λανθασμέ-
νη εφαρμογή γνώσης από τη μητρική σε έναν δεύτερο γλωσσικό κώδικα. 
Όπως είδαμε, η μεταφορά διαφέρει από τον λεξικό δανεισμό στο εξής: ενώ 
ο δανεισμός δεν προϋποθέτει ότι ο χρήστης ενός δανεισμένου όρου είναι 
δίγλωσσος, η φωνητική παρεμβολή υπονοεί πάντοτε δίγλωσσους ομιλητές 
στον βαθμό που αντικατοπτρίζει μια απόπειρα εφαρμογής γνώσης από τη 
μητρική γλώσσα σε ένα δεύτερο γλωσσικό σύστημα. Στην περίπτωση αυτή 
έχουμε να κάνουμε με τη μεταφορά ενός φθόγγου από μια ζωντανή γλώσ-
σα σε φθόγγο της μακεδονικής και όχι με μεταφορά μιας λέξης από μια ξέ-
νη νεκρή γλώσσα.

Η υπόθεση της φωνητικής παρεμβολής εξηγεί με αρκετά πειστικό τρόπο 
την περιστασιακή παρουσία ηχηρών κλειστών στη μακεδονική και συμφωνεί 
με την πληροφορία που δίνουν οι αρχαίες πηγές σε σχέση με το ότι ένα μέρος 
του μακεδονικού πληθυσμού δεν μιλούσε ελληνικά. Οι γραφές Β, Δ, Γ αντί για 
Φ, Θ, Χ είναι ιδιαίτερα συχνές στα κύρια ονόματα. Με εξαίρεση το Βερενίκα, οι 
γραφές με τα Β, Δ και Γ δεν εμφανίζονται στα ανθρωπωνύμια ατόμων υψη-
λής κοινωνικής θέσης, κάτι το οποίο συμφωνεί με τη γενικευμένη άποψη ότι 
οι μακεδόνες βασιλείς μιλούσαν ελληνικά και κυβερνούσαν μη Έλληνες. Η 
υπόθεση της φωνητικής παρεμβολής εξηγεί επίσης το γεγονός ότι αυτό που 
βρίσκουμε στην πραγματικότητα είναι περιστασιακές γραφές με Β, Δ, Γ αντί  
Φ, Θ, Χ αλλά όχι το αντίστροφο, γεγονός το οποίο αποκλείει την πιθανότητα 
σύμπτωσης ηχηρών και δασέων.

Οι αρχαίες πηγές τονίζουν τη χρήση της μακεδονικής σε καταστάσεις 
αναστάτωσης και αναταραχής (βλ. Πλούταρχος, Αλέξανδρος 51.6· Ευμένης 
14.11), ή ως όχημα οικειότητας και φιλικής, συναισθηματικής συνδιαλλα-
γής (βλ. Ψευδο��αλλισθένης 3.32) ή ως ενδείκτη εθνοτικής ταυτότητας (βλ. 
Διόδωρος Σικελιώτης 17.101.2). Η χρήση της μακεδονικής διαλέκτου για τέ-
τοιες επικοινωνιακές λειτουργίες τονίζει τον χαρακτήρα της ως ποικιλίας 
χαμηλού κύρους, συγκριτικά με την αττικοϊωνική κοινή, η οποία χρησιμο-
ποιούνταν στην επίσημη επικοινωνία από πολύ νωρίς. Μια τέτοια κατάστα-
ση θυμίζει έντονα τις περιπτώσεις (κοινωνικής) διγλωσσίας [digl�ssi�], φαι-
νόμενο που εμφανίζεται σε δίγλωσσες κοινότητες που χρησιμοποιούν μια 
«υψηλή» ποικιλία ενός γλωσσικού κώδικα για την επίσημη επικοινωνία και 
μια «χαμηλή» για τους πιο οικείους και ανεπίσημους τομείς της κοινωνι-
κής διεπίδρασης.³⁶ Οι αρχαίες πηγές αναφέρουν επίσης την απουσία κατα-
νόησης της μακεδονικής (Curtius 6.9.34–36, 6.11.4), και το χαρακτηριστικό 
αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό στο πλαίσιο της υπόθεσης της φωνητικής 
παρεμβολής. 

36 Σε κοινωνίες με δύο ποικιλίες της ίδιας 
γλώσσας, η ποικιλία με υψηλό γόητρο χρησιμο-
ποιείται στις δημόσιες και επίσημες περιστάσεις 
επικοινωνίας, ενώ η ποικιλία χαμηλού κύρους 
περιορίζεται σε γενικές γραμμές σε οικείες και 
ανεπίσημες επαφές και σε ιδιωτικές συναλλαγές 
(βλ. Fergus�� 1959). Για το φαινόμενο της (κοι-
νωνικής) διγλωσσίας σε δίγλωσσες κοινότητες 
όπου μιλιούνται δύο άσχετες μεταξύ τους γλώσ-
σες βλ. Fish��� 1967.
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10
Συμπέρασμα

Η γλωσσική κατάσταση που αναδύεται από τη μελέτη των τεκμηρίων που βρέ-
θηκαν στη γεωγραφικά πολύμορφη αλλά πολιτικά ενιαία περιοχή της αρχαίας 
Μακεδονίας δεν είναι παρά ένα γλωσσικό μωσαϊκό που αποτελείται από το-
πικές ελληνικές διαλέκτους και πιθανώς από τουλάχιστον μία μη ελληνική 
ινδοευρωπαϊκή γλώσσα· ένα γλωσσικό παράστρωμα το οποίο υποδεικνύεται 
μόνο από ορισμένες «γλώσσες» και δύο ή τρία φωνητικά χαρακτηριστικά που 
μάλλον παραπέμπουν στη φρυγική αλλά και στη θρακική, σε κείμενα που εί-
ναι γραμμένα πάντοτε στην ελληνική. Άλλες γλώσσες, όπως η ιλλυρική, είναι 
πιθανό να μιλήθηκαν στο βασίλειο της Μακεδονίας, αλλά δεν διατηρήθηκαν 
στις γραπτές μαρτυρίες ούτε μνημονεύονται από αρχαίους συγγραφείς.³⁷ Ένας 
αριθμός ξένων ανθρωπωνυμίων που παρατίθενται σε κείμενα της αρχαίας ελ-
ληνικής παραπέμπουν επίσης σε ομιλητές φρυγικής, θρακικής και ιλλυρικής. 

Η άγνωστη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα που αναφέρθηκε πιο πάνω εξακολου-
θούσε μάλλον να είναι ζωντανή κατά την εποχή των πρώτων γραπτών μαρτυ-
ριών τον 5ο αιώνα π.Χ. Παρέμεινε και διατηρήθηκε τουλάχιστον στον βαθμό 
που τα ίχνη της παρεμβολής της στην προφορά της ελληνικής είναι ανιχνεύ-
σιμα στα ελληνικά κείμενα. Οι τοπικές ελληνικές διάλεκτοι που μιλιούνταν 
στις πόλεις�κράτη που προσαρτήθηκαν στο μακεδονικό βασίλειο αντικατα-
στάθηκαν σταδιακά από την αττικοϊωνική κοινή για τις ανάγκες της γραπτής 
γλώσσας, καθώς και για τις αυξανόμενες επικοινωνιακές λειτουργίες από τα 
μέσα του 4ου αιώνα, νωρίτερα από ό,τι σε άλλες ελληνικές περιοχές. �αθώς 
η αττικοϊωνική κοινή αύξησε τις επικοινωνιακές της λειτουργίες, η μακεδο-
νική διάλεκτος, η οποία προφανώς δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για τη σύντα-
ξη δημόσιων εγγράφων, έπαψε επίσης να χρησιμοποιείται και για τη σύνταξη 
ιδιωτικών κειμένων. Η ρωμαϊκή κατάκτηση το 168 π.Χ. πιθανώς επιτάχυνε 
την παρακμή των τοπικών διαλέκτων και ενίσχυσε τη χρήση της αττικοϊωνι-
κής κοινής. Ύστερα από τη μετατροπή της Μακεδονίας σε ρωμαϊκή επαρχία, οι 
τοπικές ελληνικές διάλεκτοι και η άγνωστη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα έπαψαν 
να χρησιμοποιούνται και πολύ σύντομα εξαφανίσθηκαν τελείως. Η τελευταία 
αναφορά για τη χρήση της μακεδονικής διαλέκτου στον προφορικό λόγο χρο-
νολογείται στις αρχές της μεταχριστιανικής περιόδου, αφού, όπως αναφέρει ο 
Στράβων (7.7.8), κάποιοι (ἔνιοι) Μακεδόνες ήταν δίγλωττοι (δηλαδή μιλούσαν 
την κοινή και την τοπική διάλεκτο).³⁸

Μετάφραση Μ. Χρίτη

37 Για ένα κεραμικό θραύσμα στο οποίο εί-
ναι χαραγμένη μια επιστολή στην καρική βλ. SEG 
48.847 (Μυγδονία, Θέρμη, 6ος αι. π.Χ.).

38 Η βασίλισσα �λεοπάτρα γνώριζε άριστα 
τη μακεδονική (βλ. Πλούταρχος, Αντώνιος 27.5).
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1
Εισαγωγή

Το ζήτημα εάν η γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων αποτελούσε διάλεκτο της 
αρχαίας ελληνικής ή διαφορετική γλώσσα έχει προσελκύσει την προσοχή τα 
τελευταία τριάντα χρόνια. Μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε στον ακαδημαϊκό 
χώρο, ιδιαίτερα εκτός Ελλάδας, η άποψη ότι η αρχαία μακεδονική ήταν ξεχω-
ριστή ινδοευρωπαϊκή γλώσσα λίγο�πολύ συγγενική με την ελληνική, πιθανόν 
μέλος του θρακοφρυγικού κλάδου (στο εξής Θρακοφρυγική Υπόθεση). Τα τε-
λευταία όμως χρόνια η άποψη αυτή υποχωρεί όλο και περισσότερο δίνοντας τη 
θέση της στην πεποίθηση ότι οι Μακεδόνες μιλούσαν μια ελληνική διάλεκτο 
(στο εξής Ελληνική Υπόθεση), μολονότι από τον 4ο κιόλας αιώνα π.Χ. η μακε-
δονική διοίκηση χρησιμοποιούσε στον γραπτό λόγο πρώτα την αττική και στη 
συνέχεια την αττικοϊωνική κοινή, μέχρι, εντέλει, τον πλήρη αποκλεισμό της 
καθομιλουμένης (βλ. P���y�t�u 2007� για μια χρήσιμη επισκόπηση).¹

Έχουμε στη διάθεσή μας πολλά δεδομένα που έχουν επισημανθεί προκει-
μένου να στηρίξουν την Ελληνική Υπόθεση:

α �άποιες αρχαίες πηγές αναφέρουν ότι οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες και 
μιλούσαν μια διάλεκτο παρόμοια με τη διάλεκτο της Αιτωλίας και της 
Ηπείρου.

β Οι περισσότερες από τις μακεδονικές «γλώσσες» που παραδίδονται από 
τον Ησύχιο μπορούν να ερμηνευτούν ως ελληνικές λέξεις με κάποιες 
φωνητικές ιδιαιτερότητες: π.χ. ἀδῆ· οὐρανός. Μακεδόνες (ΑΕ αἰθήρ), δώ-
ραξ· σπλὴν ὑπὸ Μακεδόνων (ΑΕ θώραξ), δανῶν· κακοποιῶν. κτείνων (πιθα-
νόν *θανόω = ΑΕ θανατόω· πρβ. μακεδ. δάνος για το ΑΕ θάνατος σύμφωνα 
με τον Πλούταρχο, Ηθικά 2.22c), γόλα (γόδα χγφ.)· ἔντερα (πιθανόν γολά 
= αττ. χολή ‘χολή’, ‘χοληδόχος κύστη’, ομηρ. χολάδες ‘έντερα’).²

γ Η συντριπτική πλειοψηφία των Μακεδόνων έφερε ελληνικά ονόματα: 
Φίλιππος, Ἀλέξανδρος, Περδίκκας, Ἀμύντας κλπ.

δ Ένας μικρός αριθμός σύντομων, κατά κανόνα, επιγραφών μαρτυρεί μια 
ελληνική γλωσσική ποικιλία συγγενική με τη δωρική. Τα εκτενέστερα 
κείμενα είναι ο περίφημος κατάδεσμος από την Πέλλα (στο εξής ΠΕΛ-
ΛΑ, βλ. Παράρτημα, σελ. 287), περ. 380–350 π.Χ. (SEG 43.434· πρβ. Βου-
τυράς 1993· V�utir�s 1996, 1998· Dub�is 1995) και ένα αίτημα προς το 
μαντείο του Δία στη Δωδώνη (στο εξής ΔΩΔΩΝΗ), που μπορεί να έχει 
μακεδονική προέλευση (βλ. 5.2 παρακάτω).

ε Τέλος, η Άννα Παναγιώτου και ο Μιλτιάδης Χατζόπουλος έχουν μελε-
τήσει επιμελώς τις μακεδονικές επιγραφές που είναι γραμμένες σε αττι-
κή διάλεκτο ή σε αττικοϊωνική κοινή και έχουν εντοπίσει έναν αριθμό 
χαρακτηριστικών τα οποία αποδίδουν σε μακεδονικό υπόστρωμα.

Η αρχαία μακεδονική  
ως ελληνική διάλεκτος:  
Κριτική επισκόπηση  
της πρόσφατης έρευνας 

1 Λόγω περιορισμένου χώρου, οι επιγρα-
φικές μαρτυρίες θα είναι εδώ ελάχιστες. Για 
περισσότερα παραδείγματα παραπέμπω στις δη-
μοσιεύσεις της Παναγιώτου και του Χατζόπου-
λου. Οφείλω να ευχαριστήσω τον Alc�r�c Al��s� 
Dé�iz για κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις του. 

2 Σε ορισμένες περιπτώσεις οι «γλώσσες» 
είναι τυπικές ελληνικές λέξεις που έχουν ειδική 
σημασία ή, για κάποιο λόγο, θεωρήθηκαν χαρα-
κτηριστικές της μακεδονικής (S�w� 2006, 117–
118): πρβ. βηματίζει· τὸ τοῖς ποσὶ μετρεῖν, ἀργιόπους 
(πιθανόν αντί ἀργίπους)· ἀετός ή θούριδες· νύμφαι, 
Μοῦσαι. 

Julián Méndez Dosuna
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Παρʼ όλα αυτά, η Ελληνική Υπόθεση δεν έχει ακόμη αποκτήσει καθολική 
αποδοχή. Μεταξύ αυτών που σήμερα την αμφισβητούν αναφέρουμε τον C�lvi� 
(2007, 2010), ο οποίος δεν θίγει καν το ζήτημα,³ τον Adr�d�s (2005, 36–37), ο 
οποίος εκφράζει μερικές επιφυλάξεις και τηρεί στάση αναμονής ενόψει νεότε-
ρων στοιχείων και τον ��rr�cks (2010, 79 και 122, υποσ. 1), ο οποίος αμφιταλα���rr�cks (2010, 79 και 122, υποσ. 1), ο οποίος αμφιταλα� (2010, 79 και 122, υποσ. 1), ο οποίος αμφιταλα-
ντεύεται ανάμεσα σε «μια εξαιρετικά παρεκκλίνουσα ελληνική διάλεκτο ή μια 
ινδοευρωπαϊκή διάλεκτο με πολύ στενή συγγένεια με την ελληνική».

Στόχος μου στο κείμενο αυτό είναι μια κριτική αποτίμηση των γλωσσικών 
τεκμηρίων που προτείνονται τα τελευταία χρόνια υπέρ ή κατά της Ελληνικής 
Υπόθεσης. 

2 
Τα πρωτοϊνδοευρωπαϊκά ( Π Ι Ε ) κλειστά σύμφωνα στη μακεδονική

Στη ρίζα του μακεδονικού ζητήματος βρίσκεται το πρόβλημα της εξέλιξης στην 
κυρίως αρχαία ελληνική (στο εξής ελληνική για συντομία) και τη μακεδονική 
των ινδοευρωπαϊκών συμφώνων που παραδοσιακά αποκαθίστανται ως ηχη-
ρά δασέα κλειστά (*bʰ, *dʰ, *gʰ).⁴ Χωρίς καμία αμφισβήτηση, τα ΠΙΕ *bʰ, *dʰ, 
*gʰ εξελίχθηκαν στην ελληνική σε άηχα δασέα /pʰ tʰ kʰ/ (γραφήματα Φ, Θ, Χ). 
Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της Θρακοφρυγικής Υπόθεσης, στη μακεδονι-
κή, όπως στη θρακοφρυγική και σε άλλους ινδοευρωπαϊκούς κλάδους, τα *bʰ, 
*dʰ, *gʰ τράπηκαν σε ηχηρά κλειστά /b d g/ (γραφήματα Β Δ Γ). Έτσι, η αηχο�dʰ, *gʰ τράπηκαν σε ηχηρά κλειστά /b d g/ (γραφήματα Β Δ Γ). Έτσι, η αηχο�, *gʰ τράπηκαν σε ηχηρά κλειστά /b d g/ (γραφήματα Β Δ Γ). Έτσι, η αηχο�gʰ τράπηκαν σε ηχηρά κλειστά /b d g/ (γραφήματα Β Δ Γ). Έτσι, η αηχο� τράπηκαν σε ηχηρά κλειστά /b d g/ (γραφήματα Β Δ Γ). Έτσι, η αηχο�b d g/ (γραφήματα Β Δ Γ). Έτσι, η αηχο� d g/ (γραφήματα Β Δ Γ). Έτσι, η αηχο�d g/ (γραφήματα Β Δ Γ). Έτσι, η αηχο� g/ (γραφήματα Β Δ Γ). Έτσι, η αηχο�g/ (γραφήματα Β Δ Γ). Έτσι, η αηχο�/ (γραφήματα Β Δ Γ). Έτσι, η αηχο-
ποίηση στην ελληνική και η αποδάσυνση στη μακεδονική θεωρήθηκε ότι εξη-
γούν την αντίθεση ανάμεσα π.χ. στα αττ. Φερενίκη vs. μακεδ. Bερενίκα (εξατ-
τικισμένο ως Βερενίκη) (< ΠΙΕ *bʰer�), αττ. Φάλακρος vs. μακεδ. Βάλακρος (αττ. 
φαλακρός), αττ. Φυλομάχη vs. μακεδ. Βουλομάγα (φῡλο� < ΠΙΕ *bʰh₂u-sl�)⁵ ή το 
προαναφερθέν θώραξ vs. μακεδ. δώραξ.

�ατά πάσα πιθανότητα, η Θρακοφρυγική Υπόθεση αποτελεί λανθασμέ-
νη εκτίμηση. Αφετηρία μου θα αποτελέσει η εργασία του Χατζόπουλου (��t���t-
z�p�ul�s 2007�),⁶ που συνιστά την πιο λεπτομερή και επεξεργασμένη μέχρι 
σήμερα παρουσίαση της Ελληνικής Υπόθεσης. Η εξαιρετική αυτή συμβολή 
αποτελεί το αποκορύφωμα σχεδόν δύο δεκαετιών αδιάλειπτης έρευνας του 
συστήματος συμφώνων της μακεδονικής (βλ. ��tz�p�ul�s 1987�, 1998, 1999), 
και εδράζεται σε προηγούμενες προτάσεις δύο ελλήνων επιστημόνων, του Χα-
τζιδάκι (1896, 1911) και του Μπαμπινιώτη (1992�, 1992b). Ο Χατζόπουλος υπο-
στηρίζει ότι μια μη ελληνική αποδάσυνση των ΠΙΕ *bʰ, *dʰ, *gʰ > /b d g/ δεν 
εξηγεί ικανοποιητικά τη διαφορά μεταξύ της κυρίως ελληνικής και της μακε-
δονικής, από τη στιγμή που οι επιγραφικές μαρτυρίες αποδεικνύουν πέραν πά-
σης αμφιβολίας ότι τα ΠΙΕ καθαρά κλειστά σύμφωνα *p, *t, *k υπέστησαν και 
αυτά ηχηροποίηση: πρβ. π.χ. Ἄρτεμις Διγαία ἐν Βλαγάνοις (= Ἄρτεμις Δικαία ἐν 
Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος παράλληλα με το προαναφερθέν Βάλακρος (αττ. Φάλα-
κρος), Βορδῖνος (ΑΕ Πορτῖνος),⁸ Δρεβέλαος (αττ. Τρεφέλεως)⁹ κλπ.

Το σύστημα συμφώνων της μακεδονικής σε σχέση με εκείνο της κυρίως ελ-
ληνικής εξηγείται καλύτερα ως αποτέλεσμα μετατόπισης συμφώνων (L�ut�
verschiebu�g) εντός της ελληνικής και μπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής:¹⁰

Για τον χρόνο της ηχηροποίησης στη μακεδονική δεν είμαστε βέβαιοι, αλ-
λά υπάρχουν σχετικές ενδείξεις σε επιγραφές του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ.: πρβ. 

3 Ο C�lvi� (1999, 279) σημειώνει απλώς ότι 
«η άγνοιά μας για τη γλωσσική κατάσταση στη 
Μακεδονία παραμένει σχεδόν πλήρης».

4 Το αμφιλεγόμενο ζήτημα αν τα ΠΙΕ μέσα 
σύμφωνα (�edi�e) ήταν πράγματι ηχηρά δασέα ή 
όχι δεν θα μας απασχολήσει εδώ. 

5 Όνομα γυναίκας από τη Μακεδονία που 
έκανε πολλές αφιερωματικές προσφορές στη 
Δήλο (IG 11.2.161Β.102, 186.5 κλπ., περίπου 
278 π.Χ.).

6 Η ανακοίνωση του Χατζόπουλου στο 4ο 
Συνέδριο Αρχαίας Ελληνικής Διαλεκτολογίας 
(Βερολίνο) έγινε τον Σεπτέμβριο του 2001 και το 
κείμενο υποβλήθηκε για δημοσίευση το 2002, αλ-
λά τα πρακτικά εκδόθηκαν μόλις το 2007. 

7 Πρβ. ἐν Βλαγάνοις Ἀρτέμιδι Δειγαίᾳ (SEG 
37.590, 2–3, Αιγές, 189 μ.Χ.). Ο Χατζόπουλος συν-
δέει το τοπωνύμιο *Βλάγανα και το επίθετο Βλα-
γανῖτις με τη «γλώσσα» βλαχάν· ὁ βάτραχος (Ησύ-
χιος). �ατά περίεργο τρόπο, ο Πλούταρχος (Ηθικά 
292Ε4–8 [= Αίτια Ελληνικά]), η πρώτη αρχαία πηγή 
που καταγράφει αυτό το μακεδονικό χαρακτη-
ριστικό, φαίνεται να υπονοεί ότι, σε αντίθεση 
με τους κατοίκους των Δελφών, οι Μακεδόνες 
δεν ηχηροποιούν το /p/ (και τα υπόλοιπα άηχα 
κλειστά): οὐ γὰρ ἀντὶ τοῦ φ τῷ β χρῶνται Δελφοί, 
καθάπερ Μακεδόνες «Βίλιππον» καὶ «βαλακρόν» καὶ 
«Βερονίκην» λέγοντες, ἀλλʼ ἀντὶ τοῦ π· καὶ γὰρ τὸ 
πατεῖν «βατεῖν» καὶ τὸ πικρὸν «βικρὸν» ἐπιεικῶς κα-
λοῦσιν [γιατί στους Δελφούς δεν χρησιμοποιούν 
το β αντί του φ και να λέγουν σαν τους Μακεδό-
νες «Βίλιππον», «βαλακρόν» και «Βερονίκην», 
αλλά στη θέση του π: έτσι για το πατεῖν λέγουν 
«βατεῖν» και για το πικρόν «βικρόν»]. 

8 Το ανθρωπωνύμιο αυτό που απαντά σε μια 
συνθήκη των Αθηναίων με τον Περδίκκα Βʹ της 
Μακεδονίας και τον Αρραβαίο των Λυγκηστών 
(IG 3.89.72, 423/2 π.Χ.;) είναι άπαξ λεγόμενο. Ο 
τύπος Πορτῖνος εμφανίζεται στη Θεσσαλία.

9 Πρβ. Δρεβελάου (SEG 55.600.2, Δολίχη [βό-
ρεια Θεσσαλία], 3ος αι. π.Χ.).

10 Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί αν τα /pʰ/ 
και /b/ τράπηκαν σε εξακολουθητικά διχειλικά 
[φ] και [β] ή εξελίχθηκαν ένα βήμα παραπέρα σε 
χειλοδοντικά [f] και [v]. Για ευκολία χρησιμο�f] και [v]. Για ευκολία χρησιμο�] και [v]. Για ευκολία χρησιμο�v]. Για ευκολία χρησιμο�]. Για ευκολία χρησιμο-
ποιώ τα [f] και [v] σε όλο το κείμενο. Για παρόμοι�f] και [v] σε όλο το κείμενο. Για παρόμοι�] και [v] σε όλο το κείμενο. Για παρόμοι�v] σε όλο το κείμενο. Για παρόμοι�] σε όλο το κείμενο. Για παρόμοι-
ους λόγους παραμένει αβέβαιο αν το αποτέλεσμα 
της αποκλειστοποίησης του /d/ ήταν ένα οδοντι�d/ ήταν ένα οδοντι�/ ήταν ένα οδοντι-
κοφατνιακό σύμφωνο όπως στην ισπανική ή με-
σοδοντικό όπως στη νέα ελληνική.

Π Ι Ε Γενική ελληνική Μακεδονική

*p,*t, *k 
*bh, *dh, *gh

*b, *d, *g

/p t k/
/ph th kh/ (/f θ x/ σε μερικές διαλέκτους)

/b d g/ (~ [β ð γ] σε κάποια περιβάλλοντα)

(Π Τ Κ)
(Φ Θ Χ)
(Β Δ Γ)

>
>
>

  /p t k/ (Π Τ Κ) ~ [b d g] (Β Δ Γ)
  /f θ x/ (Φ Θ Χ) ~ [v ð γ] (Β Δ Γ)
 /b d g/ (Β Δ Γ) ~ [v ð γ] (Β Δ Γ)
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το προαναφερθέν Βορδῖνος, Βερεννώ (SEG 35.775· Αιγές, περίπου 350 π.Χ) και 
δαπῑνά πιθανόν για το ταπεινά στο ΠΕΛΛΑ, στ. 6 (Dub�is 1995, 195–196). Οι πα�Dub�is 1995, 195–196). Οι πα� 1995, 195–196). Οι πα-
ρατηρήσεις που ακολουθούν συμπληρώνουν τις απόψεις του Χατζόπουλου 
(��tz�p�ul�s 2007�).

Σε αντίθεση με την κυρίαρχη άποψη, είμαι πεπεισμένος ότι, στα πιο ευνοϊ-
κά περιβάλλοντα, η τροπή των δασέων και ηχηρών κλειστών σε εξακολουθη-
τικά/τριβόμενα (αποκλειστοποίηση) ήταν ήδη σε ισχύ κατά την κλασική περί-
οδο σε ορισμένες, αν όχι σε όλες τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους: δηλαδή, τα 
λάθος, τόδε προφέρονταν με τριβόμενα ([láθ�s], [tóðe]) όπως στα νέα ελληνικά 
(για την πρώιμη αποκλειστοποίηση των /b d g/ στην αρχαία ελληνική, πρβ. 
Mé�dez D�su�� 1991–1993· 2009, 82–84).¹¹ Η μακεδονική από αυτή την άποψη 
δεν αποτελούσε εξαίρεση στη γενική τάση της φωνητικής εξέλιξης της αρχαί-
ας ελληνικής.

Η Ελληνική Υπόθεση είναι τυπολογικά αδιάσειστη.¹² Ομολογουμένως, η 
περίπτωση της μακεδονικής αποτελεί εξαίρεση στην ιστορία του συμφωνι-
σμού της ελληνικής, όπου η ηχηροποίηση σχεδόν περιορίζεται σε θέση με-
τά από ρινικό σύμφωνο: πρβ. ΑΕ πέντε [pé�te] > νέα ελλ. ['pe(�)de]. Ωστόσο 
η ηχηροποίηση κλειστών και τριβόμενων σε περιβάλλοντα μεταξύ αντηχη-
τικών φθόγγων (Φ__Φ, R__Φ, Φ__R) είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο αφο�R__Φ, Φ__R) είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο αφο�__Φ, Φ__R) είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο αφο�R) είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο αφο�) είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο αφο-
μοίωσης στις διάφορες γλώσσες του κόσμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εί-
ναι τα άηχα κλειστά της λατινικής όπως εξελίχθηκαν στην ισπανική: πρβ. ΑΕ 
κατά > δημώδης λατ. c�t� > ['k�d�] > ισπ. c�d� ['k�ða] ‘κάθε’· λατ. p�tre(m) > 
['p�dɾe] > ισπ. p�dre ['p�ðɾe] ‘f�ther’· ΑΕ Στέφανος > L�t. Steph��us (ph = [f]) 
> ισπ. Esteb�� [es'teβ��]· ΑΕ ῥάφανος > λατ. R�ph��us > ισπ. ráb��� ['raβ���] 
‘ραπάνι’· λατ. trif�liu(m) > ισπ. tréb�l ['tɾeβ�l], ‘τριφύλλι’.¹³ Αντίθετα, τα κλει�tɾeβ�l], ‘τριφύλλι’.¹³ Αντίθετα, τα κλει�ɾeβ�l], ‘τριφύλλι’.¹³ Αντίθετα, τα κλει�eβ�l], ‘τριφύλλι’.¹³ Αντίθετα, τα κλει�β�l], ‘τριφύλλι’.¹³ Αντίθετα, τα κλει��l], ‘τριφύλλι’.¹³ Αντίθετα, τα κλει�], ‘τριφύλλι’.¹³ Αντίθετα, τα κλει-
στά παρέμειναν άηχα σε αρχική θέση (λατ. p�tre� > ισπ. p�dre) και μετά από 
σύμφωνο: p�rte� > p�rte ‘μέρος’, �ltu� > �lt� ‘ψηλός’, sy�ph��i� (δημώδης 
λατ. *su�p��i�) > ισπ. z��p�ña ‘ποιμενικός αυλός, σύριγξ’, γαλικιανά z���z��-
f�ña ‘λατέρνα’. Ας σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τα νεοελληνικά /v ð γ/, που 
είναι πλήρη φωνήματα (π.χ. δίνω /'ði��/ vs. ντύνω /'di��/), τα ισπανικά τρι�di��/), τα ισπανικά τρι�/), τα ισπανικά τρι-
βόμενα (ή προσεγγιστικά) [β ð γ] είναι απλώς συμφραστικά αλλόφωνα των /b 
d g/: π.χ. di�s ['dj�s] ‘θεός’ μετά από παύση, el di�s [el'dj�s] ‘ο θεός’ ή u� di�s 
['u�'dj�s] ‘ένας θεός’ αλλά l� di�sa [l�'ðj�s�] ‘η θεά’, a Di�s [a'ðj�s] ‘στον Θεό’ 
και p�r Di�s [p�ɾ'ðj�s] ‘από τον Θεό’.¹⁴

Ένα δεύτερο κύμα ηχηροποίησης εξαπλώνεται σήμερα σε διάφορες σύγ-
χρονες ισπανικές διαλέκτους. Οι αλλαγές που μαρτυρούνται στην ισπανική 
όπως μιλιέται στα �ανάρια Νησιά μπορούν να ρίξουν κάποιο φως στην περί-
πτωση της αρχαίας μακεδονικής. Στη διάλεκτο αυτή η ηχηροποίηση επηρεά-
ζει τα κλειστά και το προστριβόμενο [t∫]: p�t� ['p�d�] ‘πόδι (ζώου)’, �uch�ch� 
[�u'dʒ�dʒ�] ‘αγόρι’ (πρότυπη ισπ. ['p�t�], [�u't∫�t∫�]). Η διαδικασία εξαρτάται 
από το περιβάλλον και έτσι το /p/ στο p�t� είναι άηχο μετά από παύση αλλά 
ηχηρό μετά από φωνήεν σε συνεκφορά (s��dhi), π.χ. la p�t� [l�'b�d�]. Η απο�l�'b�d�]. Η απο�'b�d�]. Η απο�b�d�]. Η απο�]. Η απο-
κλειστοποίηση έχει αρχίσει να εξαπλώνεται και στις απολήξεις της ηχηροποί-
ησης των /p t k/, έτσι ώστε τα la p�t� [la'b�d�] ή [la'βaða] ‘το πόδι’ και la b�t� 
[la'β�d�] ή [la'βaða] ‘το φόρεμα’ να είναι ίσως ομόηχα με το l�v�d� [la'βaða] 
‘πλυμένος (θηλ.)’ (πρότυπη ισπ. [la'p�t�], [la'β�t�], [la'βaða] αντίστοιχα).¹⁵

Τα επιγραφικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η ηχηροποίηση στην αρχαία μα-
κεδονική μπορεί να λειτούργησε κατά πολύ με παρόμοιο τρόπο. Από την άλλη, 
γλώσσα με ηχηρά εμποδιστικά χωρίς όμως άηχα ομόλογά τους θα αποτελούσε 
σπάνιο φαινόμενο από τυπολογική άποψη. Για τον λόγο αυτό, μια ανεξάρτητη 
από τα περιβάλλοντα, γενική ηχηροποίηση των /p t k/ > /b d g/, /f θ x/ > /v 
ð γ/ στη μακεδονική είναι απίθανη. Όπως και στην ισπανική των �αναρίων 
Νήσων, η ηχηροποίηση μαρτυρείται ευρύτατα στην αρχή λέξης. Είναι πιθανό 
η ηχηροποίηση συμφώνων σε αρχική θέση να προήλθε από τη γενίκευση μιας 

11 �ατά αρκετά περίεργο τρόπο, οι υπο-
στηρικτές της «νέας προφοράς της αττικής δι-
αλέκτου» (δηλαδή ο Te�d�rss�� (1974) και οι 
επίγονοί του) έχουν συνήθως την εικόνα μιας 
κάπως σχιζοφρενικής διαλέκτου, εξαιρετικά νε-
ωτεριστικής ως προς τον φωνηεντισμό της και 
εξαιρετικά συντηρητικής ως προς το σύστημα 
συμφώνων της. 

12 Αρκετά χρόνια πριν είχα την ευκαιρία να 
συζητήσω ορισμένα από αυτά τα ζητήματα με τον 
Χατζόπουλο (βλ. ��tz�p�ul�s 1999, 235· 2007�, 
162, 165, υποσ. 1). Τα επαναφέρω εδώ για μια πιο 
λεπτομερή και διεξοδική επισκόπηση. 

13 Τα περιβάλλοντα ηχηροποίησης μπορεί 
να διαφέρουν ελαφρά από τη μια γλώσσα στην 
άλλη. Παρόμοιες φωνητικές διαδικασίες επενέρ-
γησαν και σε άλλες ρομανικές γλώσσες. Ας σημει-
ωθεί η εξέλιξη λατ. f- > ισπ. h� > ø: λατ. f�t� > ισπ. 
h�d� ['aða] ‘νεράιδα’.

14 Η σχετική γενίκευση που μπορεί να δια-
τυπωθεί είναι ότι η αποκλειστοποίηση παρεμπο-
δίζεται αν προηγείται οποιοδήποτε ομοργανικό 
στοματικό κλειστό: πρβ. robot débil [r�'β�d'deβil] 
‘ασθενές ρομπότ/μηχανή’ (σε αντίθεση με το voz 
débil ['b�(ð)'ðeβil], ‘αδύναμη φωνή’ abad débil 
[a'ba(ð)'ðeβil] ‘ανίσχυρος ηγούμενος’).

15 Ευχαριστώ τον Alc�r�c Al��s� Dé�iz, 
που κατάγεται από το L�s P�l��s του Gr�� C��L�s P�l��s του Gr�� C�� P�l��s του Gr�� C��P�l��s του Gr�� C�� του Gr�� C��Gr�� C�� C��C�-
��ri�, για μερικές από πρώτο χέρι πληροφορίες 
για την ηχηροποίηση στην ισπανική των �ανα-
ρίων Νήσων.
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παραλλαγής σε συνεκφορά (s��dhi),¹⁶ π.χ. ἁ Φερενίκα, ὁ Tρεβέλαος εκφερόμε-
νο ως [h�ːvere�ík�ː], [h�drevél�ː�s])· για την ηχηροποίηση μετά από αντηχη�h�ːvere�ík�ː], [h�drevél�ː�s])· για την ηχηροποίηση μετά από αντηχη�ːvere�ík�ː], [h�drevél�ː�s])· για την ηχηροποίηση μετά από αντηχη�vere�ík�ː], [h�drevél�ː�s])· για την ηχηροποίηση μετά από αντηχη�ík�ː], [h�drevél�ː�s])· για την ηχηροποίηση μετά από αντηχη�k�ː], [h�drevél�ː�s])· για την ηχηροποίηση μετά από αντηχη�ː], [h�drevél�ː�s])· για την ηχηροποίηση μετά από αντηχη�h�drevél�ː�s])· για την ηχηροποίηση μετά από αντηχη�él�ː�s])· για την ηχηροποίηση μετά από αντηχη�l�ː�s])· για την ηχηροποίηση μετά από αντηχη�ː�s])· για την ηχηροποίηση μετά από αντηχη��s])· για την ηχηροποίηση μετά από αντηχη�])· για την ηχηροποίηση μετά από αντηχη-
τικά, πρβ. Βορδῖνος για το Πορτῖνος, Ἀμβίλογος για το Ἀμφίλοχος ή το όνομα του 
μήνα Ξανδικός (< Ξανθικός).¹⁷ Ο Χατζόπουλος (��tz�p�ul�s 1999, 239· 2007�, 
165, 170) παραθέτει μερικές περιπτώσεις ηχηροποίησης δασέων πριν από ρινι-
κό (π.χ. Σταδμείας, Σταδμέας για το Σταθμέας), οι οποίες όμως μπορεί να εμπί-
πτουν στο φαινόμενο της αφομοίωσης κλειστών συμφώνων στο τέλος συλ-
λαβής προς ακόλουθο /m/: πρβ. *γράφμα > γράμμα, *ἀφῖκ-μαι > ομηρ. ἀφῖγμαι 
(πιθανόν [�phîːŋ��i]̯).¹⁸

Έχει επανειλημμένα υποστηριχτεί από τους υπέρμαχους της Θρακοφρυγι-
κής Υπόθεσης ότι η ηχηροποίηση των συμφώνων στη μακεδονική είναι χαρα-
κτηριστικό που περιορίζεται σε ανθρωπωνύμια και τοπωνύμια και ότι, ακό-
μη και στο πεδίο της ονοματολογίας, δεν εμφανίζει κανονικότητα ή αποτελεί 
ακόμη και εξαίρεση. �ανένα από τα δύο αυτά επιχειρήματα δεν ισχύει. 

Αφενός, ηχηροποίηση μαρτυρείται και σε άλλες λέξεις πέρα από ανθρωπω-
νύμια στον κατάδεσμο της ΠΕΛΛΑΣ (δαπῑνά για το ταπεινά) και σε κείμενα γραμ-
μένα στην αττική ή στην �οινή (π.χ. ὑβό για το ὑπό ή το υπερδιορθωμένο βεφαί-
ως για το βεβαίως)¹⁹ καθώς και στις μακεδονικές «γλώσσες» του Ησύχιου.

Όσον αφορά το δεύτερο σημείο κριτικής, ο Χατζόπουλος (��tz�p�ul�s 2007�, 
171) παρατηρεί ότι ηχηροποίηση μαρτυρείται μόνο σε μια περιορισμένη περιοχή 
της �άτω Μακεδονίας, στη Βοττιαία (Αιγές, Βέροια) και την Πιερία. Το ισόγλωσ-
σο διεισδύει και στη βόρεια Θεσσαλία (Περραιβία, βόρεια Πελασγιώτις). 

Η ανάμιξη των διαλέκτων −σε συνδυασμό με τη συγχρονική διαφοροποίη-
ση− μπορεί να ερμηνεύσει την έλλειψη κανονικότητας της ηχηροποίησης. Για 
παράδειγμα, τα λατινικά �p�, �t�, �k� στην ιταλική τρέπονται περιστασιακά σε 
ηχηρά �v�, �d�, �g� (R�hlfs 1966, §194, 199, 205): δημ. λατ. *p�uperu� > ιταλ. 
p�ver� ‘φτωχός’, λατ. Episc�pu� > vesc�v� ‘επίσκοπος’ σε αντίθεση με τα λατ. 
�ep�te� > ιταλ. �ip�te ‘εγγονός’, λατ. �pe� > ιταλ. �pe ‘μέλισσα’· λατ. p�tre� 
> ιταλ. p�dre ‘πατέρας’, λατ. str�t� > ιταλ. str�d� ‘δρόμος’ σε αντίθεση με τα 
λατ. pr�tu� > ιταλ. pr�t� ‘λιβάδι’, λατ. vit�� > vit� ‘ζωή’· λατ. spic�� > spig� 
‘στάχυ’, λατ. p�c�re > ιταλ. p�g�re ‘πληρώνω’ σε αντίθεση με τα λατ. urtic�� > 
ιταλ. �rtic� ‘τσουκνίδα’, λατ. ��icu� > ιταλ. ��ic� ‘φίλος’. Η Τοσκάνη, η περι-
οχή στην οποία αναπτύχθηκε αρχικά η σύγχρονη πρότυπη γλώσσα, ήταν στην 
ουσία μια ουδέτερη ζώνη μεταξύ των ηχηροποιητικών βόρειων ιταλικών δια-
λέκτων και των μη ηχηροποιητικών νότιων. 

Σε μια πρωτοπόρα μελέτη ο Τζιτζιλής (2008) επιχειρεί να εντοπίσει πιθανά 
υπολείμματα της αρχαίας μακεδονικής στο σύγχρονο ιδίωμα της ορεινής Πιε-
ρίας. Έτσι, με πειστικό τρόπο, ανάγει το διαλεκτικό φρούτα ‘πλεκτή διακόσμη-
ση στην περιφέρεια ενός υφαντού’ στο αρχ. μακεδ. *ἀφρῦς -ῦτος ‘φρύδι’ (πρβ. 
Ησύχιος ἀβροῦτες· ὀφρῦες. Μακεδόνες), λέξη συγγενική με το αττ. ὀφρῦς -ύος < 
*h₃bʰr(e)u��.²⁰ Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει την ύπαρξη δύο μακεδονικών 
ποικιλιών: μίας με ηχηροποίηση (*ἀβρῦς) και μίας χωρίς ηχηροποίση (*ἀφρῦς).

Όσον αφορά την εξέλιξη των *bʰ, *dʰ, *gʰ, ο Χατζόπουλος (��tz�p�ul�s 
2007�, 172) επισημαίνει σχετικά τα εξής:

α Το άηχο K- στο ανθρωπωνύμιο Κεβαλῖνος (αττ. Κεφαλῖνος) είναι ασύμ-
βατο με τη Θρακοφρυγική Υπόθεση, σύμφωνα με την οποία θα αναμε-
νόταν ο τύπος Γεβαλῖνος.²¹ Το K- στο Κεφαλῖνος / Κεβαλῖνος προκύπτει 
από την εφαρμογή δύο πανελλήνιων φωνητικών διαδικασιών, δηλαδή 
της αηχοποίησης των ΠΙΕ *bʰ, *dʰ, *gʰ και της αποδάσυνσης (νόμος του 
Gr�ss����), π.χ. *gʰebʰl� > πρωτοελλ. *kʰepʰ�l� > ΑΕ [kepʰ�l�] (κεφαλ�) 
> [kef�l�] (κεφαλ�) > μακεδ. [kev�l�] (κεβαλ�).²²

β Το όνομα Βέτταλος μοιάζει με τοπική παραλλαγή των εθνωνυμίων αττ. 
Θετταλός, βοιωτ. Φετταλός, θεσσ. Πετθαλός, το έτυμο των οποίων θα πρέ-
πει να περιείχε ένα αρχικό χειλοϋπερωικό δασύ *gʷʰ�. Σύμφωνα με τη 

16 Σε γενικές γραμμές, και με τις υπόλοι-
πες μεταβλητές σταθερές, τα σύμφωνα είναι πιο 
ανθεκτικά στην εξασθένηση στην αρχή λέξης 
απʼ ό,τι στο εσωτερικό λέξης, αλλά ο εμπειρικός 
αυτός κανόνας εμφανίζει ορισμένες χτυπητές 
και όχι πλήρως κατανοητές εξαιρέσεις: πρβ. λατ. 
p�ce� > βασκ. p�ke / b�ke ‘ειρήνη’ (Michele�� 
1977, 238–240, 529 κ.ε.).

17 Πρβ. Ἀμβίλογῳ, IG 9.2.325B.6, Αιγίνιον 
(Θεσσαλία, σημ. �αλαμπάκα), ρωμαϊκή εποχή.

18 Προφανώς η αφομοίωση στο Σταδμo έχει 
να κάνει μόνο με ηχηροποίηση σε αντίθεση με τα 
γράμμα, ἀφῖγμαι όπου περιλαμβάνεται και επέ-
κταση της ρινικότητας.

19 Πρβ. ��tz�p�ul�s 1991, 38–43, �ο. 7.5, 
Αμφίπολη, μετά το 357 π.Χ.

20 Ο Τζιτζιλής σημειώνει ότι η λέξη φρούτα 
επιβεβαιώνει την ακρίβεια του ἀβροῦτες του Ησύ-
χιου, το οποίο συχνά διορθώνεται σε ἀβροῦϝες. 
Ένα λήμμα ἄβροτες· ὀφρύες έχει παρεισφρή-
σει από το λεξικό του �υρίλλου στο γλωσσά-
ρι του Ησύχιου. Η εναλλαγή α/ο στο αρκτικό 
φωνήεν είναι προβληματική. Είναι άραγε το ΑΕ 
ὀ- και το μακεδ. ἀ- διαφορετικές εξελίξεις του 
ΠΙΕ h₃�; Είναι μάλλον απίθανο. Ο S�w� (2007, 
177–178) αρέσκεται στην ιδέα μιας τροπής /�/ > 
/a/, η οποία θα μπορούσε να εξηγήσει το ἀ- στο 
ἀβροῦτες καθώς και στη μακεδονική «γλώσσα» 
του Ησύχιου ἄλιζα· λεύκη τὸ δένδρον (το χφ. έχει 
λεύκη τῶν δενδρῶν ‘λεύκη/λέπρα των δέντρων’), 
που ο S�w� συνδέει με το θεσσαλικό τοπωνύμιο 
Ὀλιζών ‘άλσος από λεύκες’ και με το ὀλίζων (δη-
λαδή ὀλείζων). Η ετυμολογία αυτή όμως είναι 
αμφίβολη και, όπως ο ίδιος ο S�w� παραδέχεται, 
οι συνθήκες της τροπής /�/ > /a/ είναι ασαφείς. 
Εναλλακτικά, το μακεδ. ἀφρύς θα μπορούσε να 
εξηγηθεί ως αναδρομικός σχηματισμός από το 
συνηρημένο ᾱ̔ φρύς (<ᾱ̔  ὀφρύς)· πρβ. ΝΕ αυγό που 
σχηματίστηκε μετά το τά αυγά, το οποίο προέκυ-
ψε από λανθασμένη επανανάλυση του συνηρη-
μένου ταὐγά [t�’vγa] < [t�u̯’γ�] < [t�u̯’�] < [t��’̯�] 
< ΑΕ τὰ ᾠά).

21 Βέβαια το μέχρι σήμερα αμάρτυρο *Γε-
βαλῖνος θα μπορούσε να είναι ηχηρή παραλλαγή 
του Κεβαλῖνος.

22 Ο Νόμος του Gr�ss���� επενέργησε μό�Gr�ss���� επενέργησε μό� επενέργησε μό-
νο μετά την τροπή των ΠΙΕ δασέων σε άηχα. Η 
αλλαγή αυτή είναι πιθανόν μεταγενέστερη της 
μυκηναϊκής (Lejeu�e 1972, 57), πρβ. θεhός (μυκ. 
te-� [tʰehós]) > θεός. Με πρωιμότερη χρονολό-
γηση θα περιμέναμε μια εξέλιξη θεhός > †τεhός 
> †τεός.
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Θρακοφρυγική Υπόθεση στη μακεδονική θα αναμενόταν ένας τύπος με 
*Γε-. Το Βέτταλος πρέπει να είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης *gʷʰe > *kʷʰe 
> [pʰe] > [fe] > [ve] με μια μετακίνηση kʷe > pe που είναι χαρακτηριστική 
της αιολικής.²³ Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Τζιτζιλής (ό.π., 239–
240) έχει εντοπίσει στα σημερινά ιδιώματα της ορεινής Πιερίας το επι-
τατικό πρόθημα πατρου-, το οποίο αντιστοιχεί στο τετρα� της �ΝΕ (πρβ. 
τετράξανθος):²⁴ π.χ. πατράγγουλους ‘πολύ άγουρος’ (πρβ. �ΝΕ άγουρος < 
ἄωρος), πατροχείλας ‘με χοντρά χείλια’, πατρογύνικα ‘γεροδεμένη γυναί-
κα, αντρογυναίκα’. Ο Τζιτζιλής ανάγει το πατρου� στο αρχ. θεσσ. πετρο� 
(< *kʷet��), που μπορεί να ήταν είτε δάνειο από τη θεσσαλική στη μακε�kʷet��), που μπορεί να ήταν είτε δάνειο από τη θεσσαλική στη μακε��), που μπορεί να ήταν είτε δάνειο από τη θεσσαλική στη μακε-
δονική είτε παραλλαγή της καθομιλουμένης σε μια περιοχή εντός της 
επικράτειας της αρχαίας μακεδονικής η οποία διέθετε δύο χαρακτηρι-
στικά κοινά με την αιολική, δηλαδή kʷe > πε και *� > ορ / ρο.

Οι Παναγιώτου και Brixhe έχουν αφιερώσει διάφορες μελέτες τους στο ζή�Brixhe έχουν αφιερώσει διάφορες μελέτες τους στο ζή� έχουν αφιερώσει διάφορες μελέτες τους στο ζή-
τημα του συμφωνισμού της μακεδονικής (Brixhe & P���y�t�u 1988, 1994b· 
Brixhe 1999· P����y�t�u 2007�, 439). Ο Brixhe (1999) ασκεί κριτική στην Ελ�P����y�t�u 2007�, 439). Ο Brixhe (1999) ασκεί κριτική στην Ελ� 2007�, 439). Ο Brixhe (1999) ασκεί κριτική στην Ελ�Brixhe (1999) ασκεί κριτική στην Ελ� (1999) ασκεί κριτική στην Ελ-
ληνική Υπόθεση με επιχειρήματα που φαίνονται εύλογα (βλ. ��tz�p�ul�s 
2007� για μια λεπτομερή αντίκρουσή τους). Οι Παναγιώτου και Brixhe πιστεύ�Brixhe πιστεύ� πιστεύ-
ουν ότι ανθρωπωνύμια όπως τα Βερενίκη ή Κεβαλῖνος αποτελούν απομεινάρια 
της ονοματολογίας ενός θρακοφρυγικού φύλου που αφομοιώθηκε από τους 
Μακεδόνες, αλλά η ερμηνεία αυτή δεν είναι πιθανή. Όπως σημειώθηκε παρα-
πάνω, η ηχηροποίηση δεν περιορίζεται αποκλειστικά ούτε στα ανθρωπωνύ-
μια ούτε στα δασέα της πρωτοϊνδοευρωπαϊκής.²⁵

Σε πρόσφατο άρθρο του ο O’Neil (2006, 205) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
η αρχαία μακεδονική διατήρησε την αρχική ηχηρή προφορά των ΠΙΕ δασέων 
κλειστών. Συγκεκριμένα λέει:

Το γεγονός ότι οι Μακεδόνες φαίνεται ότι αναπαρέστησαν αυτούς τους φθόγ-
γους τόσο με ηχηρά όσο και με δασέα κλειστά ήδη από πολύ πρώιμη εποχή, δεί-
χνει μάλλον πως τους αντιλαμβάνονταν ως διαφορετικούς τόσο από τα ηχηρά 
κλειστά όσο και από τα δασέα της υπόλοιπης ελληνικής. Οι Μακεδόνες διατήρη-
σαν ακόμη τα ηχηρά δασέα ως ξεχωριστά φωνήματα από τα ηχηρά κλειστά, δι-
ατηρώντας την αρχική ΠΙΕ ηχηρή προφορά, αλλά οι υπόλοιποι Έλληνες τα αντι-
λαμβάνονταν ως ηχηρά κλειστά.

Η πρόταση του O’Neil δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για τους παρακάτω λό�O’Neil δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για τους παρακάτω λό�’Neil δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για τους παρακάτω λό�Neil δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για τους παρακάτω λό� δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για τους παρακάτω λό-
γους: 

α Η διατήρηση της «αρχικής» προφοράς των ΠΙΕ *bʰ, *dʰ, *gʰ είναι απίθα-
νη, εφόσον δασέα ηχηρά κλειστά απαντούν μόνο στην Ινδία.

β Αν τα υποθετικά ηχηρά δασέα /bʰ dʰ gʰ/ ήταν ξεχωριστά φωνήματα, οι 
φυσικοί ομιλητές της μακεδονικής δεν θα πρέπει να είχαν πρόβλημα με 
την προφορά τους. Πώς μπορεί να αντιλαμβάνονταν οι μη μακεδόνες Έλ-
ληνες τα σύμφωνα αυτά, είναι άσχετο με το ζήτημα που μας απασχολεί.

γ Η θεωρία του O’Neil δεν μπορεί να ερμηνεύσει την παρουσία του τ στον 
τύπο γενέσται (αττ. γενέσθαι) στο ΠΕΛΛΑ στ. 8. Ένα υποθετικό /dʰ/ θα 
έπρεπε να είχε παρασταθεί είτε ως γενέσθαι (με δασύτητα) είτε ως *γε-
νέσδαι / *γενέζαι (με ηχηρότητα).²⁶

δ Ο O’Neil δεν λαμβάνει υπόψη την ηχηροποίηση των απλών κλειστών 
στους τύπους π.χ. Διγαία για το Δικαία, δαπῑνά για το ταπεινά κλπ.

3
Άλλα φαινόμενα του συμφωνισμού της αρχαίας μακεδονικής

Ο Χατζόπουλος (��tz�p�ul�s 2007b) διερευνά την εξέλιξη των χειλοϋπερωι-
κών στην αρχαία μακεδονική. Με επιφύλαξη προτείνει ότι το ανθρωπωνύμιο 
Ἐπόκιλλος (< *h₃ekʷ�) μαρτυρεί την τροπή του τύπου *kʷi > [kʲi] > κι. Σύμφωνα 

23 Το Βέτταλος μπορεί να αποτελεί δάνειο 
από τη θεσσαλική (η διαφορά μεταξύ θεσσ. -τθ- 
[tth] και μακεδ. -ττ- [tt] είναι αμελητέα). Ο ισχυ-
ρισμός του Χατζόπουλου (��tz�p�ul�s 2007�, 
173) ότι το Φέτταλος, ο πρόγονος του μακεδ. Βέτ-
ταλος, είναι μεταγενέστερο της μυκηναϊκής περι-
όδου δεν είναι αδιαμφισβήτητος. Είναι γεγονός 
ότι τα kʷ, gʷ, kʷʰ αναπαρίστανται ακόμη με ειδι-
κά συλλαβογράμματα (η σειρά q�) στη γραμμική 
Β, αλλά η συγχώνευση χειλοϋπερωικών και χει-
λικών θα πρέπει να συνέβη σε πρωιμότερη εποχή 
στην πρωτοαιολική.

24 Πρβ. τετράγγουρον ‘μεγάλο αγγούρι’ 
(Ηρωδιανός, Σούδα).

25 Ο Brixhe (2010, 65) έχει χαμηλώσει τον 
τόνο των παλαιότερων ισχυρισμών του και κάνει 
πλέον λόγο για «χαρακτηριστικό με γεωγραφική 
εξάπλωση».

26 Το <στ> αναπαριστά πιθανόν το [stʰ]. Το 
δασύ /tʰ/ έχει υποστεί τριβοποίηση εκτός εάν 
προηγείται /s/, και επομένως το Θ, που αναπαρί�s/, και επομένως το Θ, που αναπαρί�/, και επομένως το Θ, που αναπαρί-
στανε το τριβόμενο /θ/, δεν ήταν πλέον κατάλ-
ληλο γράφημα για τα συμπλέγματα [stʰ] (Lejeu�e 
1972, 47, υποσ. 7. 110, υποσ. 8· Mé�dez D�su�� 
1985, 333–394).
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με τα δεδομένα μας, πρόκειται για ισόγλωσσο κοινό με τη θεσσαλική: πρβ. *kʷis 
> κις (αττ. τις) στην ανατολική θεσσαλική (Πελασγιώτις). Η μαρτυρία, ωστόσο, 
ενός και μόνο ανθρωπωνυμίου δεν είναι επαρκής. Επιπλέον, τόσο το /k/ στο 
ανατ. θεσσ. κις όσο και το /t/ στο δυτ. θεσσ. (Θεσσαλιώτις) τις είναι ανώμαλοι 
τύποι (αντί του αναμενόμενου *πις) που οφείλονται πιθανώς σε κάποια παρεκ-
κλίνουσα φωνητική εξέλιξη χαρακτηριστική για τις γραμματικές λέξεις.

Με βάση τα ανθρωπωνύμια Ἱκκότα, Ἱκκότιμος (< *h₁ekʹw��), Ὄκκος (< *h₃ekʷ�) 
και Λυκκηία (παράγωγο του *Λύκκος < *lukʷ�), ο Χατζόπουλος προτείνει και πάλι 
με επιφύλαξη μια τροπή *kʷ� > κκο στη μακεδονική, με ενίσχυση της κλειστο-
ποίησης που ενδεχομένως προκαλείται από την αποβολή του χειλικού στοιχεί-
ου. Μια τέτοια ερμηνεία, ωστόσο, είναι αβάσιμη.²⁷ Από τη μία, το ἵππος / ἵκκος 
παραμένει γρίφος για την ελληνική φωνολογία με τη μη αναμενόμενη δάσυνσή 
του, την παρουσία του φωνήεντος ι- και το διπλό -ππ- / -κκ-. Εν πάση περιπτώσει, 
τα διπλά -ππ- / -κκ- –όπως και αν ερμηνεύονται– εμφανίζονται σε όλες τις αρ-
χαίες ελληνικές διαλέκτους. Όσο για τους τύπους Ὄκκος και Λυκκηία, η μορφή 
τους μπορεί να εξηγηθεί εναλλακτικά, και πειστικότερα, με βάση τον εκφραστι-
κό αναδιπλασιασμό, που αποτελεί κοινό τόπο για τα ανθρωπωνύμια.

Ο Χατζόπουλος σημειώνει ότι το τοπωνύμιο Βάττυνα (συγγενές ίσως του 
βᾶσσα/βῆσσα) και το προαναφερθέν Βέτταλος φαίνεται να υποδεικνύουν ότι 
το πρωτοελλ. �tʰj� εξελίχτηκε στη μακεδονική σε -ττ-. Σε ορισμένες αναθημα-
τικές επιγραφές που βρέθηκαν στο ιερό του Απόλλωνα στην Ξηρολίμνη �οζά-
νης ο θεός αποκαλείται Με(σ)ζωρίσκος/Με(σ)ζoρίσκος.²⁸ Ο Χατζόπουλος ερμη-
νεύει κατά πειστικό τρόπο την προσφώνηση αυτή ως παράγωγο ενός σύνθετου 
μέσ(σ)ο- (< ΠΙΕ *�edʰj��) + ὄρος (< ΠΙΕ *h₃er�) με τη σημασία ‘(μέρος) στη μέση 
των βουνών’ (εναλλακτικά μέσ(σ)ο- + ὅρος < *w�rw�� ‘ενδιάμεσο σύνορο’).²⁹ 
Βάσει αυτών προτείνει μια εξέλιξη �tj� > �t ʲ - >�tˢ� > �tt� η οποία είναι κοινή με τη 
βοιωτική. Πιστεύει ότι η γραφή ζ στο Με(σ)ζωρίσκος / Με(σ)ζoρίσκος αντιστοι-
χεί στο ενδιάμεσο στάδιο �tˢ�.

Οι ισχυρισμοί, ωστόσο, του Χατζόπουλου παρουσιάζουν πολλά προβλήματα: 
α Η προφυλακτική/προχωρητική αφομοίωση �tˢ� > �tt� δεν φαίνεται εύ�tˢ� > �tt� δεν φαίνεται εύ�� > �tt� δεν φαίνεται εύ�tt� δεν φαίνεται εύ�� δεν φαίνεται εύ-

λογη από φωνητική άποψη (Mé�dez D�su�� 1991–1993), ενώ η απου�Mé�dez D�su�� 1991–1993), ενώ η απου�é�dez D�su�� 1991–1993), ενώ η απου��dez D�su�� 1991–1993), ενώ η απου� D�su�� 1991–1993), ενώ η απου�D�su�� 1991–1993), ενώ η απου� 1991–1993), ενώ η απου-
ράνωση (προσθίωση) �t ʲ t ʲ � > �tt� είναι πιο πιθανή.

β Από όσο γνωρίζω, η γραφή ζ για το αποτέλεσμα της εξέλιξης του *thj εμ-
φανίζεται αποκλειστικά σε αρχαϊκές επιγραφές της �ρήτης (7ος–6ος αι. 
π.Χ.), πρβ. ὄζοι, ἀνδάζαθαι (αττ. ὅσοι, ἀναδάσασθαι), βλ. Buck 1955, 70.³⁰ 
Επιπλέον, το σίγμα στο σζ παραμένει ανεξήγητο: μήπως ο Χατζόπουλος 
εννοεί ένα υβρίδιο των ζ και σ; Προς το παρόν προτιμώ να ερμηνεύσω 
τις γραφές ζ, σζ με όρους μιας διαδικασίας ηχηροποίησης ([�s�] > [�z�]), 
που είναι συμβατή τόσο με την ηχηροποίηση των υπόλοιπων τριβόμε-
νων /f θ x/ όσο και με τις επιγραφικές μαρτυρίες (πρβ. Διονύζιος για το 
Διονύσιος στο ��tz�p�ul�s 1991, 38–43, �ο. 7.19, Αμφίπολη, μετά το 357 
π.Χ.)³¹ και τις «γλώσσες» του Ησύχιου (πρβ. Ζειρηνίς· Ἀφροδίτη ἐν Μακε-
δονίᾳ = Σειρηνίς).

γ Με όλο τον σεβασμό προς τον Χατζόπουλο, το -ττ- στο μακεδονικό Βέτ-
ταλος και το βοιωτικό Φετταλός δεν είναι αδιαφιλονίκητη απόδειξη 
οποιασδήποτε στενής σχέσης μεταξύ μακεδονικής και βοιωτικής. Πρό-
κειται περί τυχαίας σύμπωσης.

δ Τέλος, η άποψη του Χατζόπουλου, που βασίζεται στον Brixhe, ότι το 
-ττ- είναι αρχαϊκό χαρακτηριστικό της μακεδονικής, δεν είναι εύστο-
χη. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η απουράνωση �t ʲ t ʲ � > �tt� –ή, χά�t ʲ t ʲ � > �tt� –ή, χά�� > �tt� –ή, χά�tt� –ή, χά�� –ή, χά-
ριν του επιχειρήματος, η προφυλακτική/προχωρητική αφομοίωση [ttˢ] 
> [tt]– φαίνεται εξίσου νεωτεριστική σε σχέση με το *t�ʰ�j όσο και η προ�tt]– φαίνεται εξίσου νεωτεριστική σε σχέση με το *t�ʰ�j όσο και η προ�]– φαίνεται εξίσου νεωτεριστική σε σχέση με το *t�ʰ�j όσο και η προ�t�ʰ�j όσο και η προ��ʰ�j όσο και η προ�ʰ�j όσο και η προ��j όσο και η προ�j όσο και η προ� όσο και η προ-
στριβοποίηση συνοδευόμενη από προληπτική/υποχωρητική αφομοίω-
ση [t ʲ t ʲ ] > [ttˢ] > [ss] (σσ).

27 Ο διπλασιασμός σε ετεροσυλλαβικά συ-
μπλέγματα Σ.w και Σ.j δεν είναι αποτέλεσμα ενί-
σχυσης της άρθρωσης αλλά προκύπτει από μερι-
κό επανασυλλαβισμό (πρβ. Βορέας > Βορε̯ᾶς > *Βορ.
jᾶς > *Βορ.ρjᾶς > Βορρᾶς· βλ. Mé�dez D�su�� 1994). 
Για διπλασιασμό με διατήρηση του [w], πρβ. λατ. 
�qu� > ιταλ. �cqu� ['�k.kw�].

28 Μεσζορίσκῳ (SEG 49.846.2, 2ος αι. π.Χ.), 
Μεζωρίσκῳ (SEG 49.847, 2ος/1ος αι. π.Χ.), [Μεσ]
ζορί[σκῳ] (SEG 49.849.2–3, περ. 1ος αι. π.Χ.), 
[Μεσζ]ωρίσκῳ (SEG 49.850.1, περ. 150–200 μ.Χ.), 
Μεσ[ζορίσκῳ] (SEG 49.851.1, περ. 150–200 μ.Χ.). Η 
ανάγνωση Μεσιώρισκος του πρώτου εκδότη, που 
υιοθετήθηκε από το SEG, είναι εμφανώς λανθα-
σμένη.

29 Η σημασία αυτή θα μπορούσε να αντι-
στοιχεί στη σημασία του μέσσορος ‘ενδιάμεσος 
οριοδείκτης’ στο Tab. Heracl. 1.63, 69.

30 Πρβ. και ζ για το *ts (< *ds) και *tw σε δύο 
αχαϊκές αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας (Mé�dez 
D�su�� 1991, 32–33): hέ ̄ζατο (αττ. καθήσατο) στο 
SEG 17.442.4 (�ρότων, 550–500 π.Χ.;) και τέζαρα 
(αττ. τέτταρα) στο SEG 19.628.3 (Σίρις/Μεταπόντι-
ον, 550–500 π.Χ.;).

31 Βλ. το ήδη αναφερθέν υπερδιορθωμένο 
βεφαίως στην ίδια επιγραφή (στ. 6).
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4
Τα φωνήεντα της αρχαίας μακεδονικής
4.1

Ένα ᾱ που αντιστοιχεί στο αττικοϊωνικό η μαρτυρείται περιστασιακά σε μα-
κεδονικές επιγραφές γραμμένες σε αττική διάλεκτο και στην �οινή. Περιπτώ-
σεις �ᾱ (< -ᾱο) σε γενική ενικού πρωτόκλιτων αρσενικών (ιων. -εω, αττ. �ου) 
μαρτυρούνται επίσης συχνά, πρβ. Εὐρυδίκᾱ Σίρρᾱ Εὐκλείᾱι (SEG 36.556, Αιγές, 
350–300 π.Χ.). 

Στον κατάδεσμο της Πέλλας συναντούμε τις εξής περιπτώσεις μη αττικού ᾱ:
– ᾱ για το αττ.�ιων. η: Θετίμᾱς (στ. 2), γᾶμαι (στ. 4), ἄλλᾱν (στ. 4, 6), ἐρήμᾱ 

(στ. 6) κλπ.
– γενική πληθυντικού -ᾶν (< -ᾱων) (ιων. -έων, αττ. -ῶν): τᾶν ἀλλᾶν πασᾶν 

(στ. 1), χρᾶν (στ. 2).
Ο Τζιτζιλής (2008, 236, 240) παραθέτει πολλές λέξεις από το σημερινό ιδί-

ωμα της ορεινής Πιερίας που διατηρούν το αρχαίο ᾱ: αλικία (<  ᾱ̔λικίᾱ) vs. �ΝΕ 
ηλικία [ili'ci�] (< αττ. ἡλικία), χειρολάβα (αττ. χειρολάβη), υλατόμους [il�'t��us] 
(πρβ. δωρ. ὑλᾱτόμος, Θεόκριτος 17.9 = αττ. ὑλοτόμος), ζdαν´ ['zd�ɲ] ‘στήθος (ζώ�zd�ɲ] ‘στήθος (ζώ�ɲ] ‘στήθος (ζώ-
ου)’ (< *στ ́ᾱνιον· πρβ. Ησύχιος, στήνιον· στῆθος).

4.2

Η γραφή ΟΥ για το Υ απαντά σποραδικά σε ανθρωπωνύμια και γεωγραφικά 
ονόματα σε επιγραφές σε αττική διάλεκτο, πρβ. για παράδειγμα το προαναφερ-
θέν Βουλομάγα (= Φυλομάχη), Φούσκος για το Φύσκος (IG 10.700.1, Θεσσαλονίκη, 
2ος αι. μ.Χ.), Ἡρακλεῖ Κουναγίδᾳ για το Κυναγίδαι (SEG 2.436.7–9, Στύβερρα, περ. 
198 μ.Χ.). Πρβ. και Ησύχιος, ἀβροῦτες· ὀφρῦς. Οι γραφές αυτές θεωρούνται ακλό-
νητες ενδείξεις ότι το πρωτοελλ. /u(ː)/ διατήρησε την πισινή άρθρωσή του στη 
μακεδονική σε αντίθεση με το αττ.�ιων. μπροστινό /y(ː)/ (Παναγιώτου 1993, 
11· P���y�t�u 2007�, 438· Brixhe & P���y�t�u 1994b, 213· Brixhe 1999, 47–49).

Στο ίδιο πνεύμα, ο Τζιτζιλής (2008, 236, 240) παραθέτει διάφορες λέξεις  
του ιδιώματος της ορεινής Πιερίας με [u] αντί για το [i] της �ΝΕ (< ΑΕ υ): 
αγούμν´αστους [a'γu�ɲ�stus] ‘άγαρμπος, ασουλούπωτος’ (πρβ. �ΝΕ αγύμνα-
στος [a'ʝi���st�s]), κουνάχτηρ´ [ku'ɲ�xtir ʲ ] ‘πειραχτήρι’ (πρβ. ελληνιστική 
ελλ. κυνίζω ‘κάνω/προσποιούμαι το σκυλί, ζω σαν σκυλί’), το προαναφερθέν 
φρούτα ['frut�] (< αρχ. μακεδ. *ἀφρῦς -ῦτος· για την αφαίρεση φωνηέντων, πρβ. 
ὀφρύδιον > �ΝΕ φρύδι ['friði]). 

Η διατήρηση του κληρονομημένου /u(ː)/ στην αρχαία μακεδονική είναι σί�u(ː)/ στην αρχαία μακεδονική είναι σί�(ː)/ στην αρχαία μακεδονική είναι σί-
γουρα πιθανή αλλά όχι τόσο βέβαιη όσο πιστεύεται από τους ειδικούς. Από 
τη μια μεριά, στην περίπτωση του [y], η οπισθίωση ([y] > [u]) είναι μια τροπή 
τόσο φυσική όσο και η αποχειλικοποίηση ([y] > [i]). Από την άλλη, υπό συν�y] > [i]). Από την άλλη, υπό συν�] > [i]). Από την άλλη, υπό συν�i]). Από την άλλη, υπό συν�]). Από την άλλη, υπό συν-
θήκες που δεν είναι πλήρως κατανοητές, ορισμένες λέξεις έχουν [u] για το 
αρχαίο υ σε όλες τις νεοελληνικές διαλέκτους (Newt�� 1972, 19–23):³² πρβ. 
μουστάκι [�us't�ci] (ΑΕ μύσταξ, -ακος), κουλούρι [ku'luri] (ΑΕ κολλύρα, κολλύρι-
ον παράλληλα με τα κολλούρα, κολλούριον), φούσκα ['fusk�] (ΑΕ φύσκη και φύ-
σκα). Σε κάποιες διαλέκτους η αλλαγή αυτή εμφανίζει κανονικότητα: γυναίκα 
[γy'�ek�] > σύγχρονη διάλεκτος των Μεγάρων [ ʝu’�ek�] (�ΝΕ [ ʝi'�ek�]). Εν�y'�ek�] > σύγχρονη διάλεκτος των Μεγάρων [ ʝu’�ek�] (�ΝΕ [ ʝi'�ek�]). Εν�'�ek�] > σύγχρονη διάλεκτος των Μεγάρων [ ʝu’�ek�] (�ΝΕ [ ʝi'�ek�]). Εν��ek�] > σύγχρονη διάλεκτος των Μεγάρων [ ʝu’�ek�] (�ΝΕ [ ʝi'�ek�]). Εν�] > σύγχρονη διάλεκτος των Μεγάρων [ ʝu’�ek�] (�ΝΕ [ ʝi'�ek�]). Εν� ʝu’�ek�] (�ΝΕ [ ʝi'�ek�]). Εν�ʝu’�ek�] (�ΝΕ [ ʝi'�ek�]). Εν�u’�ek�] (�ΝΕ [ ʝi'�ek�]). Εν�’�ek�] (�ΝΕ [ ʝi'�ek�]). Εν��ek�] (�ΝΕ [ ʝi'�ek�]). Εν�] (�ΝΕ [ ʝi'�ek�]). Εν� ʝi'�ek�]). Εν�ʝi'�ek�]). Εν�i'�ek�]). Εν�'�ek�]). Εν��ek�]). Εν�]). Εν-
διαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και το αρχαίο οι υπέστη ανάλογη εξέλι-
ξη, π.χ. κοιλία [cy'li�] > [cu'li�] > [t∫u'li�] > σύγχρονη διάλεκτος των Μεγάρων 
[tsu'li�] ‘κοιλιά’ (�ΝΕ [ci'ʎa]). Η ουράνωση των υπερωικών /k/ και /γ/ στα 
παραδείγματα αυτά προϋποθέτει ένα στάδιο [y] τόσο για το υ όσο και για το οι 
της αρχαίας ελληνικής.

4.3

Ο κατάδεσμος της Πέλλας περιλαμβάνει τέσσερις περιπτώσεις ανορθογραφίας 
που αφορούν σύγχυση των I και E και των O και Y και οι οποίες έχουν συζητηθεί 

32 Για την τροπή /y(ː)/ > /u(ː)/ στις αρχαίες 
διαλέκτους πρβ. Mé�dez D�su�� 1993c, 117–120.
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διεξοδικά: διελέξαιμι (στ. 3) αντί διελίξαιμι, πάλLιν (στ. 3) αντί πάλιν,³³ ἀνορόξα-
σα (στ. 3) αντί ἀνορύξασα και ἰμέ (στ. 6) αντί εἰμί.³⁴ Η Παναγιώτου (1993, 14) πα-
ραθέτει μερικές ανορθογραφίες με E αντί του Ι σε ύστερες επιγραφές σε αττική 
διάλεκτο, π.χ. Ἀρτεμεσίου αντί Ἀρτεμισίου (185 μ.Χ.), χάρεν αντί χάριν (2ος αι. 
π.Χ.;). Τις ερμηνεύει ως στένωση του /e/ σε /i/ και ουδετεροποίηση των /e/ 
και /i/ στο περιβάλλον του /r/.³⁵ Ο Dub�is (1995, 194) επισημαίνει απλώς την 
ύπαρξη «ενός γραφηματικού δισταγμού μεταξύ e, ei και i» και «ενός δισταγμού 
στη γραφική αναπαράσταση των φωνηέντων που ενυπάρχει εκ των προτέρων 
στη γλώσσα του συντάκτη ή του μακεδόνα χαράκτη του ελάσματος».

Οι γραφές δαπινά για το ταπεινά και ἰμέ για το εἰμί στο ΠΕΛΛΑ, στ. 6 –αν δεν 
είναι απλά και μόνο «ολισθήματα της γραφίδας»– μπορεί να μαρτυρούν τη 
συγχώνευση των /eː/ (<EI>) και /iː/ (<I>). Αν και σχετικά σπάνιες (πρβ. Πανα�eː/ (<EI>) και /iː/ (<I>). Αν και σχετικά σπάνιες (πρβ. Πανα�ː/ (<EI>) και /iː/ (<I>). Αν και σχετικά σπάνιες (πρβ. Πανα�EI>) και /iː/ (<I>). Αν και σχετικά σπάνιες (πρβ. Πανα�>) και /iː/ (<I>). Αν και σχετικά σπάνιες (πρβ. Πανα�iː/ (<I>). Αν και σχετικά σπάνιες (πρβ. Πανα�ː/ (<I>). Αν και σχετικά σπάνιες (πρβ. Πανα�I>). Αν και σχετικά σπάνιες (πρβ. Πανα�>). Αν και σχετικά σπάνιες (πρβ. Πανα-
γιώτου 1993, 10), ανάλογες ανορθογραφίες μαρτυρούνται σε επιγραφές σε ατ-
τική διάλεκτο και σε �οινή: Ἀρτεμεισίων (= Ἀρτεμισίων) (SEG 37.583, Σπάρτω-
λος, περίπου 352/1 π.Χ.)· πρβ. και την περίπτωση του I αντί � στα τὸν Μάνιτα 
και τὸ κνῖμα (εικάζουμε αντί Μάνητα και κνῆμα) σε μια αποσπασματική επιγρα-
φή οροθεσίας (SEG 40.542.8 και 17, Μυγδονία, 359–336 π.Χ.).³⁶ Ιωτακιστικές 
ανορθογραφίες αυτού του τύπου εντοπίζονται σε όλη την ελληνόφωνη επι-
κράτεια και, κατά συνέπεια, έχουν μικρή αξία για την αποκατάσταση της φω-
νητικής της αρχαίας μακεδονικής.

Η Παναγιώτου (1993, 14–17· P���y�t�u 2007�, 438) καταγράφει επίσης ορι-
σμένες εναλλαγές των Ω και ΟΥ σε ύστερες επιγραφές σε αττική διάλεκτο, τις 
οποίες θεωρεί ένδειξη στένωσης του /ɔː/ > [�ː] που ενισχύθηκε από γειτονι��ː] που ενισχύθηκε από γειτονι�ː] που ενισχύθηκε από γειτονι-
κό έρρινο: Κάνουν αντί Κάνων (SEG 36.626.22, 323–303 π.Χ.), οὐνή αντί ὠνή σε 
πολλά εμπορικά συμβόλαια από την Όλυνθο και άλλες αποικίες στη Χαλκιδι-
κή (μέσα 4ου αι. π.Χ.) (��tz�p�ul�s 1988), ζοῦσα αντί ζῶσα (Vulić 1948, 165, �ο 
341· G�r�� T�plic�, λίγο μετά το 212 μ.Χ.), κλπ.³⁷

Με βάση τα παραπάνω παραδείγματα καθώς και του βεβαιοταί = βεβαιω-
ταί (SEG 37.583, Στρέψα, 400–348 π.Χ.), οι Brixhe (1999, 47) και ��tz�p�ul�s 
(2007�, 164) υποθέτουν ότι οι διακρίσεις στην ποσότητα των φωνηέντων εί-
χαν χαθεί ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ., αλλά οι επιγραφικές μαρτυρίες είναι πο-
λύ ισχνές για να τεκμηριώσουν έναν τόσο ριψοκίνδυνο ισχυρισμό. Το όμικρον 
στο βεβαιοταί αντιπροσωπεύει πιθανότατα αρχαϊκή γραφή.

Ο O’Neil (2006, 197) ερμηνεύει τις ανορθογραφίες διελέξαιμι, ἰμε και ἀνορό-
ξασα κυριολεκτικά ως ένδειξη μιας πιο ανοιχτής προφοράς των βραχέων υ και 
ι. Αντίθετα, οι Brixhe (1999, 45–51) και ��tz�p�ul�s (2007�, 169) τις ερμηνεύ�Brixhe (1999, 45–51) και ��tz�p�ul�s (2007�, 169) τις ερμηνεύ� (1999, 45–51) και ��tz�p�ul�s (2007�, 169) τις ερμηνεύ���tz�p�ul�s (2007�, 169) τις ερμηνεύ� (2007�, 169) τις ερμηνεύ-
ουν ως υπερδιορθώσεις που μαρτυρούν στένωση των βραχέων /e/ και /�/. 
Υποθετικά, το φαινόμενο αυτό ήταν παράλληλο με τη στένωση των μακρό-
χρονων μεσαίων φωνηέντων και πρέπει να θεωρηθεί γενικό χαρακτηριστικό 
μιας ευρύτερης περιοχής που περιλάμβανε τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη 
Βοιωτία. Σύμφωνα με τον Brixhe (ό.π., 50�51), η τάση αυτή επιβίωσε στις νέ�Brixhe (ό.π., 50�51), η τάση αυτή επιβίωσε στις νέ� (ό.π., 50�51), η τάση αυτή επιβίωσε στις νέ-
ες βορειοελληνικές διαλέκτους, όπου τα άτονα /e �/ τράπηκαν κανονικά σε /i 
u/: παιδί [pe'ði] > βόρ. διάλεκτοι [pi'ði], πολύ [p�'li] > βόρ. διάλεκτοι [pu'ʎi].

Η υπόθεση αυτή συναντά μια σειρά από αντιρρήσεις:
α Τα βραχέα και μακρά μεσαία φωνήεντα σπάνια έχουν κοινή εξέλι-

ξη. Στην πραγματικότητα, και κάτω από τις ίδιες συνθήκες, τα βραχέα 
έχουν τη φυσική τάση να ανοίγουν, ένω τα μακρά τη φυσική τάση να 
κλείνουν.

β Στη θεσσαλική, τα κληρονομημένα μακρά μεσαία φωνήεντα τράπη-
καν σε /eː/ και /�ː/: π.χ. μεί = μή, χούρα = χώρα, κλπ. Στη βοιωτική, το 
πρωτογενές /εː/ ανυψώθηκε σε /eː/ (π.χ. μεί = μή) και το /eː/ (< /ei/) 
σε /iː/ (π.χ. ἔχῑ- = ἔχει). Οι μαρτυρίες που έχουν συγκεντρώσει ο Brixhe 
(1985, 366 κ.ε., 370–371· στο Brixhe 1999, 50) και ο G�rcía R��ó� (1987, 
126–128· στο ��tz�p�ul�s 2007�, 169) για την υποτιθέμενη στένωση ή 

33 Ο Βουτυράς (V�utir�s 1998, 8–9) ερμη-
νεύει το <L> ως λανθασμένη εκκίνηση για τη χά�L> ως λανθασμένη εκκίνηση για τη χά�> ως λανθασμένη εκκίνηση για τη χά-
ραξη ενός E, που ο χαράκτης άφησε εσκεμμένα 
ανολοκλήρωτη για να χαράξει τη σωστή γραφή I.

34 Βλ. επίσης Διονυσοφῶντος με το Υ χαραγ-
μένο πάνω σε ένα Ο, που αποτελεί προφανώς δι-
όρθωση μιας ανορθογραφίας του ίδιου του χαρά-
κτη (V�utir�s ό.π., 9).

35 Οι πιο συχνά μαρτυρούμενες εναλλαγές 
των <E> και <I> σε προφωνηεντική θέση (π.χ. ἰορ-
τή αντί ἐορτή, Μαρέας αντί Μαρίας) πρέπει να ερ-
μηνευτούν διαφορετικά (βλ. παρακάτω). Για την 
ουδετεροποίηση των /e/ και /i/, η Παναγιώτου 
προϋποθέτει ένα αφηρημένο υποπροσδιορισμέ-
νο αρχιφώνημα /E/. Όμως, τα αφηρημένα αρχι�E/. Όμως, τα αφηρημένα αρχι�/. Όμως, τα αφηρημένα αρχι-
φωνήματα είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα 
που στερείται «ψυχολογικής πραγματικότητας». 
Σε περιβάλλοντα ουδετεροποίησης οι ομιλητές 
αναγνωρίζουν συγκεκριμένα πλήρως προσδιορι-
σμένα φωνήματα ή αλλόφωνα και όχι αφηρημέ-
να υποπροσδιορισμένα αρχιφωνήματα (Mé�dez 
D�su�� 1993c).

36 Από όσο γνωρίζω, πουθενά δεν μαρτυ-
ρείται όνομα ποταμού Μάνης, �ητος. Ύποπτη εί-
ναι και η ισοδυναμία κνῖμα = κνῆμα. Αφενός η 
λέξη εμφανίζεται σε κενό κειμένου. Εξάλλου η 
λέξη κνῆ(σ)μα ‘δήγμα, δάγκωμα’ (πρβ. κναίω) πο-
λύ δύσκολα υπάγεται σε γεωγραφική περιγραφή. 
Οι πιο κατάλληλες από σημασιολογική άποψη 
λέξεις κνήμη ‘πλαγιά όρους’, κνημός ‘βραχίονας 
όρους’ δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για 
ένα ουσιαστικό δηλωτικό ενέργειας **κνῆμα.

37 Όπως και η ίδια η Παναγιώτου (1993, 
15, υποσ. 55) καθιστά σαφές, μερικές από αυτές 
τις ανορθογραφίες θα μπορούσαν να έχουν μορ-
φολογική ή συντακτική αφετηρία: π.χ. ο τύπος 
ζοῦσα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι περίπτωση 
τετραμερούς αναλογίας: ποιῶν : ποιοῦσα = ζῶν : x. 
Η διάκριση της Παναγιώτου μεταξύ εναλλαγών 
σε τονισμένη και άτονη θέση φαίνεται να μην 
έχει καμία σχέση με αυτά.
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ανύψωση των βραχύχρονων /e/ και /�/ στη Βοιωτία και τη Θεσσαλία 
είναι ανεπαρκείς και, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, χωρίς κάποια ση-
μασία εδώ. 

γ Οι ανορθογραφίες ἱορτή αντί ἑορτή και το υπερδιορθωμένο Μαρέα 
αντί Μαρία (πρβ. θιός αντί θεός στη βοιωτική και σε πολλές ακόμη δι-
αλέκτους) δεν αποτελούν ένδειξη κλειστής άρθρωσης του βραχύχρο-
νου /e/, αλλά ένδειξη συνίζησης: εα, εο > ε̯α, ε̯ο > jα, jο (Mé�dez D�su�� 
1991–1992,1993�, 1993b, 2002).

δ Ισχνές είναι και οι μαρτυρίες για την τροπή /�ː/ > /uː/ στη μακεδονική. 
Προφανώς, οὐνή είναι ο αναμενόμενος τύπος για το *wosnā στην ευβο-
ϊκή όπως μιλιόταν στη Χαλκιδική (πρβ. θεσσ. ὀννά). Τα αττ. ὠνή, δωρ., 
βοιωτ. ὠνά είναι σίγουρα δευτερογενή (��tz�p�ul�s 1988, 45). Με εξαί���tz�p�ul�s 1988, 45). Με εξαί� 1988, 45). Με εξαί-
ρεση το Κάνουν, που θα μπορούσε να είναι θεσσαλικό ανθρωπωνύμιο, οι 
εν λόγω ανορθογραφίες εμφανίζονται σε ύστερες επιγραφές (2ος–5ος 
αι. μ.Χ.).

ε Με όλο τον σεβασμό στον Brixhe, δεν μπορεί να υπάρχει σχέση μεταξύ 
της στένωσης/ανύψωσης των μακρών μεσαίων φωνηέντων στη θεσ-
σαλική και των αλλαγών που παρατηρούνται στις νεοελληνικές βό-
ρειες διαλέκτους. Πρώτον, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επισυμ-
βαίνουν οι αλλαγές αυτές διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Δεύτερον, 
είναι γνωστό ότι οι αλλαγές στις νεοελληνικές διαλέκτους είναι σχετι-
κά πρόσφατες (Newt�� 1972, 189 κ.ε.). Η αποβολή των άτονων ψηλών 
φωνηέντων προηγείται της στένωσης/ανύψωσης των άτονων μεσαί-
ων φωνηέντων, έτσι ώστε τα δευτερογενή /i u/ δεν αποβάλλονται: το 
ἔμεινε ['e�i�e] δίνει ['e��i], και όχι †['e��].³⁸ Η αποβολή των ψηλών 
φωνηέντων είναι πιο πρόσφατη από άλλους γνωστούς φωνολογικούς 
κανόνες όπως η μεταρινική ηχηροποίηση σε συμπλέγματα του τύπου 
ΝΤ: έτσι, ἀμανιτάριον > μανιτάρι [���i't�ri] > [maɲ't�r] με άηχο κλειστό, 
σε αντίθεση με το πάντα ['p��d�]. Η ουράνωση προηγείται και αυτή της 
αποβολής των ψηλών φωνηέντων, δηλαδή εφαρμόζεται μόνο σε πρω-
τογενείς [�i] ακολουθίες: [���i't�ri] > *[��ɲi't�r] > [��ɲ't�r], σε αντί��i] ακολουθίες: [���i't�ri] > *[��ɲi't�r] > [��ɲ't�r], σε αντί�] ακολουθίες: [���i't�ri] > *[��ɲi't�r] > [��ɲ't�r], σε αντί����i't�ri] > *[��ɲi't�r] > [��ɲ't�r], σε αντί�'t�ri] > *[��ɲi't�r] > [��ɲ't�r], σε αντί�t�ri] > *[��ɲi't�r] > [��ɲ't�r], σε αντί�] > *[��ɲi't�r] > [��ɲ't�r], σε αντί���ɲi't�r] > [��ɲ't�r], σε αντί�ɲi't�r] > [��ɲ't�r], σε αντί�i't�r] > [��ɲ't�r], σε αντί�'t�r] > [��ɲ't�r], σε αντί�t�r] > [��ɲ't�r], σε αντί�] > [��ɲ't�r], σε αντί���ɲ't�r], σε αντί�ɲ't�r], σε αντί�t�r], σε αντί�], σε αντί-
θεση με το ἔμεινε ['e�i�e] > ['e��i], και όχι †['emɲi].

Με λίγα λόγια, συμφωνώ με το συμπέρασμα του Βουτυρά (V�utir�s 1998, 9, 
23) ότι οι τύποι διελέξαιμι, ἰμέ και ἀνορόξασα στον κατάδεσμο της Πέλλας είναι 
πιθανόν απλά λάθη χωρίς φωνητική σημασία. Συνήθως οι κατάδεσμοι είναι 
γεμάτοι λάθη και η ΠΕΛΛΑ δεν αποτελεί εξαίρεση. Όπως σημειώνει ο Βουτυ-
ράς, η σύγχυση στα διελέξαιμι και ἀνορόξασα οφείλεται πιθανώς στην εγγύτη-
τα ενός E και ενός O στην ίδια λέξη. Η ερμηνεία αυτή ισχύει και για το Διονο-
σοφῶντος που διορθώθηκε από τον χαράκτη σε Διονυσοφῶντος στον στίχο 1.

4.4

Ο Brixhe (2008) υποστηρίζει ότι η τροπή του άτονου /�/ (<O>) σε [�] (<E>) σε τε�Brixhe (2008) υποστηρίζει ότι η τροπή του άτονου /�/ (<O>) σε [�] (<E>) σε τε� (2008) υποστηρίζει ότι η τροπή του άτονου /�/ (<O>) σε [�] (<E>) σε τε��/ (<O>) σε [�] (<E>) σε τε�/ (<O>) σε [�] (<E>) σε τε�O>) σε [�] (<E>) σε τε�>) σε [�] (<E>) σε τε�E>) σε τε�>) σε τε-
λική συλλαβή λέξης αποτελεί φαινόμενο με συγκεκριμένη γεωγραφική εξά-
πλωση. Η αλλαγή μαρτυρείται στη Θράκη, τη Θάσο, τη Μακεδονία (άπαξ: Πλα-
τορες αντί Πλατορος στο IG 10.296, Θεσσαλονίκη, 2ος αι. μ.Χ.) και τη Θεσσαλία 
με μία πιθανή μεταγενέστερη περίπτωση στη Λάρισα (Κόϊντες Θράσωνες, IG 
9.2.791, ρωμαϊκή εποχή) και πολλές εμφανίσεις στην Ιστιαιώτιδα: τὲν πάντα 
χρόνεν (αττ. τὸν πάντα χρόνον, SEG 36.548.4, Ματρόπολις, τέλη 3ου αι. π.Χ.), τύ-
τεις (αττ. τοῦτοις, ό.π. στ. 4), Κλίανδρες (αττ. Κλέανδρος, ό.π. στ. 11), παρ πετρίτεν 
ἔτες (αττ. παρὰ τὸν τέταρτον ἔτος, SEG 37.494.10, Γόμφοι, τέλη 3ου αι. π.Χ.), δικα-
στείρρεις (αττ. δικαστηρίοις, ό.π. στ. 12), κλπ.

Όπως οι περισσότεροι επιστήμονες που ασχολήθηκαν στο παρελθόν με το 
ζήτημα, ο Brixhe ερμηνεύει τα δεδομένα αυτά ως εξασθένηση φωνηέντων που 
προκλήθηκε από έναν ισχυρό δυναμικό τόνο σε μη τελική συλλαβή. �ατά την 

38 Το γεγονός αυτό συνάδει με τη γεωγρα-
φική κατανομή και των δύο αλλαγών. Η αποβο-
λή ψηλών φωνηέντων είναι πιο διαδεδομένη 
από τη ανύψωση μεσαίων φωνηέντων. Οι ονο-
μαζόμενες ημιβόρειες διάλεκτοι (που μιλιούνται 
σε περιοχές της Ηπείρου, Θράκης και Μικράς Ασί-
ας, καθώς και στη Λευκάδα, τη Σκύρο, τη Μύκο-
νο) αποβάλλουν τα άτονα /i u/ (κώφωση) χωρίς 
να ανυψώνουν τα /e �/: δηλαδή το χέρι λέγεται 
['çer] όπως στις βόρειες διαλέκτους, αλλά το παι-
δί είναι [pe'ði] όπως στις νότιες. Αυτή η γεωγρα�pe'ði] όπως στις νότιες. Αυτή η γεωγρα�'ði] όπως στις νότιες. Αυτή η γεωγρα�i] όπως στις νότιες. Αυτή η γεωγρα�] όπως στις νότιες. Αυτή η γεωγρα-
φική εικόνα αποτελεί ισχυρό επιχείρημα ότι η 
αποβολή ψηλών φωνηέντων προηγείται χρονικά 
της στένωσης/ανύψωσης μεσαίων φωνηέντων.
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άποψή μας η ανύψωση των μεσαίων φωνηέντων στις νεοελληνικές βόρει-
ες διαλέκτους αποτελεί και αυτή εκδήλωση της φωνηεντικής εξασθένησης. Ο 
Brixhe παραθέτει παραδείγματα φωνητικών αλλαγών ως ένδειξη παρουσίας 
δυναμικού τόνου στην περιοχή: 

α αποκοπή της θεματικής γενικής ενικού -οιο > -οι στην Πελασγιώτιδα· 
β συγκοπή, π.χ. θεσσ. ξενδόκοι·
γ αφομοίωση συμφώνων στην αρχή της συλλαβής («t�ute c��s���e �p�t�ute c��s���e �p� c��s���e �p�c��s���e �p� �p��p-

puy��te»): Ττυλίχνας αντί Πτυλίχνας·³⁹
δ �υράνωση συμφώνων πριν από /j/.
�ανένα από τα επιχειρήματα του Brixhe δεν είναι ακλόνητο:
α Οι επιγραφικές μαρτυρίες για τη συγκεκριμένη αλλαγή στη Μακεδονία 

είναι ισχνές (ένα παράδειγμα σε ιλλυρικό ανθρωπωνύμιο!) και ύστε-
ρες.

β Δεν μπορεί να υπάρχει συνέχεια μεταξύ της υποτιθέμενης εξασθένησης 
του τελικού /�/ και τροπής του σε [�] και στη σύγχρονη τροπή του άτο��/ και τροπής του σε [�] και στη σύγχρονη τροπή του άτο�/ και τροπής του σε [�] και στη σύγχρονη τροπή του άτο-
νου /�/ > /u/ στις βόρειες διαλέκτους (και τί γινεται με την τροπή /e/ > 
/i/;). Αφενός οι συνθήκες των εν λόγω αλλαγών είναι ανόμοιες, αφετέ�i/;). Αφενός οι συνθήκες των εν λόγω αλλαγών είναι ανόμοιες, αφετέ�/;). Αφενός οι συνθήκες των εν λόγω αλλαγών είναι ανόμοιες, αφετέ-
ρου οι τροπές [�] > [�] (κεντρικοποίηση) και [�] > [u] (στένωση/ανύψω��] > [�] (κεντρικοποίηση) και [�] > [u] (στένωση/ανύψω�] > [�] (κεντρικοποίηση) και [�] > [u] (στένωση/ανύψω��] > [u] (στένωση/ανύψω�] > [u] (στένωση/ανύψω�u] (στένωση/ανύψω�] (στένωση/ανύψω-
ση) είναι εντελώς διαφορετικές. Οι διαδοχικές τροπές [�] > [�] > [u] (ή, 
στην άλλη περίπτωση, [e] > [�] > [i]) δεν είναι φυσιολογικές.

γ Δεν μαρτυρούν όλες οι φωνητικές διαδικασίες που αναφέρει ο Brixhe 
την ανάπτυξη ενός ισχυρού «μη τελικού» δυναμικού τόνου. Οι γλώσσες 
με δυναμικό τόνο δεν είναι πιο επιρρεπείς στην ουράνωση συμφώνων 
που προκαλείται από το y�d ή στην αφομοίωση συμφώνων στο τέλος 
συλλαβής από τις γλώσσες με μελωδικό τονισμό (τονικού ύψους).

δ Όπως έχω δείξει σε προηγούμενη μελέτη μου (Mé�dez D�su�� 2007�, 
367–377),⁴⁰ στη σύγχρονη τσακωνική μαρτυρείται μια αλλαγή που θυμί-
ζει έντονα την αλλαγή στην Ιστιαιώτιδα: ΑΕ ἄρτος > τσακ. ['��de], ἱστός 
> [i'tʰe], ὄνος > ['��e], ἄλλος > ['ale], τυρός > [cu're]. Τα δεδομένα της τσα�cu're]. Τα δεδομένα της τσα�'re]. Τα δεδομένα της τσα�re]. Τα δεδομένα της τσα�]. Τα δεδομένα της τσα-
κωνικής δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο τόνος δεν έχει καμία σχέση με το ζήτη-
μα, αφού η αλλαγή επηρέαζει αδιάκριτα και το τονισμένο και το άτονο 
/�/. Όπως και στην Ιστιαιώτιδα, το /�/ στην τελική συλλαβή τράπηκε 
σε /e/ δίπλα σε οδοντικά και ουρανικά, ενώ παρέμεινε αμετάβλητο μετά 
από χειλικά και υπερωικά: πρβ. θεσσ. Ιστ. ξενδόκοι (SEG 36.548.19)· Ἀστό-
λαος (ό.π., 20)· στην τσακωνική, τόπος > ['t�p�], ἄνθρωπος > ['�t∫ʰ�p�] 
‘παιδί’, ἔριφος > ['erif�] ‘κατσίκι’, λύκος > ['ʎuk�]. Πιθανόν, η προσθίωση 
του /�/ πυροδοτήθηκε από αφομοίωση προς τα γειτονικά σύμφωνα. 

5
Τα διαλεκτικά χαρακτηριστικά της αρχαίας μακεδονικής
5.1

Η ένδεια επιγραφικού υλικού γραμμένου στη θεωρούμενη ως τοπική καθο-
μιλουμένη περιορίζει σημαντικά τις γνώσεις μας για την αρχαία μακεδονική. 
Έχουμε ήδη σημειώσει ότι το μη αττικοϊωνικό μακρό ᾱ μαρτυρείται αφειδώς 
σε ανθρωπωνύμια τόσο στα λίγα διαθέσιμα διαλεκτικά κείμενα όσο και στις 
πιο πολυάριθμες επιγραφές στην αττική διάλεκτο και στην �οινή.

Τα χαρακτηριστικά της ΠΕΛΛΑΣ έχουν υποβληθεί σε διεξοδική μελέτη από 
τους ειδικούς (V�utir�s 1998, 20–34· Dub�is 1995· Brixhe 1999· ��tz�p�ul�s 2007�· 
P���y�t�u 2007�· O’Neil 2006· Τζιτζιλής 2008). Στο κείμενο αυτό (βλ. Παράρτημα, 
σελ. 287) εμφανίζονται ορισμένα διαλεκτικά στοιχεία τα οποία φαίνεται να πα-
ραπέμπουν στη δωρική και πιο συγκεκριμένα στη βορειοδυτική δωρική: 

1 ᾱ για το αττ.�ιων. η: Θετίμᾱς (στ. 2), γᾶμαι (στ. 4), ἄλλᾱν (στ. 4, 6), κλπ.·
2 -ᾶν στη γενική πληθυντικού της 1ης κλίσης: τᾶν ἀλλᾶν πασᾶν (στ. 1), 

χρᾶν (στ. 2)·

39 Η περιγραφή του Brixhe δεν είναι ακρι-
βής. Εύκολα αποδεικνύεται ότι η αφομοίωση σε 
συμπλέγματα ΣΣ επηρεάζει κανονικά τις συλ-
λαβικές εξόδους (δηλ. “c��s���es �ppuyées”). 
Στην ελληνική όμως οι σύνθετες εμβάσεις συλ-
λαβής στην αρχή λέξης επανασυλλαβοποιήθη-
καν σε συνεκφορά μετά από φωνήεν. Πράγματι, 
το παράδειγμα του Brixhe, ὁ ἐπὶ Ττυλίγχας (SEG 
36.548.21), είναι χαρακτηριστικό καθώς το ἐπὶ 
Πτο ([epip.tο]) αφομοιώνεται σε ἐπὶ Ττο ([epit.tο])· 
πρβ. και οἱ ττολίαρχοι και ἀρχιττολιαρχέντος (IG 
9.2.1233.1, 2, Φάλαννα, 3ος αι. π.Χ.).

40 Ο Brixhe δεν αναφέρεται σε αυτή τη με-
λέτη μολονότι ήταν παρών κατά την ανακοίνω-
σή της στο Βερολίνο (20 Σεπτεμβρίου 2001).
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3 αποκοπή της πρόθεσης παρά (πριν από σύμφωνο) και αποκοπή της κατά 
(μόνο πριν από οδοντικά κλειστά): παρκαττίθεμαι (στ. 2)·

4 δοτική ενικού ἐμίν (= αττ.�ιων. ἐμοί )·
5 επιρρήματα σε -κα: ὁπόκα (στ. 3)·⁴¹
6 υφαίρεση του Θεο� > Θε� στα Θετίμᾱς (στ. 2), Θετίμᾱ (στ. 7)·
7 ευκτική σε χρονική πρόταση με αναφορά στο μέλλον: ὁπόκα διελ<ί>ξαιμι 

καὶ ἀναγνοίην (στ. 3)·
8 στ αντί σθ: γενέσται (στ. 8).
Τα χαρακτηριστικά 1–5 είναι κοινά σε όλες τις δωρικές διαλέκτους.⁴² Ούτε η 

διατήρηση του ᾱ ούτε η υποθετική διατήρηση της προφοράς [u(ː)] (βλ. 4.2) απο�u(ː)] (βλ. 4.2) απο�(ː)] (βλ. 4.2) απο-
τελούν διαγνωστικά χαρακτηριστικά για γενετική ταξινόμηση, αφού αποτε-
λούν απλώς αρχαϊσμούς κληρονομημένους από την πρωτοελληνική. Τα χαρα-
κτηριστικά 2–3 είναι νεωτερισμοί, όχι όμως τυπικοί της δωρικής. Οι καταλήξεις 
της γεν. εν. αρσ. -ᾱ και της γεν. πλ. -ᾶν απαντούν και στη λεσβιακή, την ύστερη 
θεσσαλική και περιστασιακά στη βοιωτική. Η αποκοπή στις προθέσεις παρά και 
κατά πριν από οδοντικά κλειστά είναι χαρακτηριστικό όλων των δωρικών δια-
λέκτων αλλά απαντά και στην αρκαδική, τη βοιωτική και τη θεσσαλική. 

Πιο σημαντικά είναι τα χαρακτηριστικά 4–5, που είναι αποκλειστικά της δω-
ρικής και της βοιωτικής.⁴³ Υφαίρεση εμφανίζεται περιστασιακά στη βοιωτική 
και σε διάφορες δωρικές διαλέκτους (δελφική, κωική και, κυρίως, μεγαρική). 
Τα χαρακτηριστικά 7–8 παραπέμπουν απευθείας στη βορειοδυτική δωρική. 

Σε σχέση με τη διαλεκτική ταξινόμηση της αρχαίας μακεδονικής ο Brixhe 
(1999, 45) επισημαίνει δύο σημαντικά στοιχεία στην ΠΕΛΛΑ:

1 Σε αντίθεση με τη θεσσαλική, η οποία εμφανίζει διπλό -μμ- για τα συ-
μπλέγματα *-ms� και *�sm� (*γάμμαι, ὑμμέων = αττ. γῆμαι, ὑμῶν), στην 
ΠΕΛΛA οι απολήξεις αυτών των συμπλεγμάτων έχουν ένα μόνο -μ- με 
αναπληρωματική έκταση του προηγούμενου φωνήεντος: πρβ. γᾶμαι 
(στ. 4), ὑμῶ<ν> (πινακ. ὑμῶμ, στ. 5).⁴⁴ Περιέργως, το ὑμῶν δεν συνά-
δει με τη μαρτυρία ενός αποσπάσματος από την κωμωδία του Στράτ-
τι (5ος αι. π.Χ.) Μακεδόνες (απ. 29 Orth = PCG 29), το οποίο παρατίθεται 
από τον Αθήναιο (7.323b)· στο απόσπασμα αυτό ένας χαρακτήρας –πιθα-
νόν Μακεδόνας– εκφέρει τις λέξεις ὕμμες Ὡττικοί ‘εσείς, λαέ της Αττι-
κής’. Ο C�lvi� (1999, 279) αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την αξιοπιστία 
της πηγής, αλλά ο Χατζόπουλος (2007b, 234) επισημαίνει το εθνωνύμιο 
Κραννέστης στο IG 10.2.2.36.2 (Ηράκλεια Λυγκηστίς, 2ος–3ος αι. μ.Χ.), το 
οποίο θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε ένα τοπωνύμιο *Κράννα που θυμί-
ζει το Κραννών, πόλη στη θεσσαλική Πελασγιώτιδα (πρβ. λεσβ. κράννα, 
δωρ., αρκ. κρά̄να, αττ.�ιων. κρήνη < *kr�s�ā ‘κρήνη, πηγή’).⁴⁵

2 Ο Brixhe σημειώνει ακόμη ότι η αθέματη δοτική πληθυντικού δαίμο-
σι (στ. 3) δεν είναι συμβατή με τη θεσσαλική (ο αναμενόμενος τύπος θα 
ήταν δαιμόνεσσι).⁴⁶ Ο O’Neil (2006, 197) πιστεύει ότι δεν μπορεί να είναι 
ούτε βορειοδυτική δωρική, για την οποία θα περιμέναμε το θεματοποι-
ημένο δαιμόνοις, αλλά ο ισχυρισμός αυτός είναι αβάσιμος καθώς, όπως 
έχει ήδη επισημάνει ο Brixhe, η θεματική κατάληξη -οις δεν είναι γενι-
κευμένη στη βορειοδυτική δωρική (Mé�dez D�su�� 1985, 473 κ.ε.).

Έχουμε ήδη αναφερθεί σε ορισμένα χαρακτηριστικά της αρχαίας μακεδονι-
κής που μπορεί να έχουν επιβιώσει στις σύγχρονες διαλέκτους. Εκτός από (1) 
τη διατήρηση του αρχαίου ᾱ (αττ.�ιων. η > �ΝΕ /i/) και (2) την προφορά του αρ�i/) και (2) την προφορά του αρ�/) και (2) την προφορά του αρ-
χαίου υ ως [u], τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί, ο Τζιτζιλής (2008, 231–235) ση�u], τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί, ο Τζιτζιλής (2008, 231–235) ση�], τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί, ο Τζιτζιλής (2008, 231–235) ση-
μειώνει την παρουσία από ίχνη για δύο ακόμη μακεδονοδωρικά ισόγλωσσα: 

3 Διατήρηση του αρχαίου /w/ (�) ως [v], χαρακτηριστικό που θα μπορού�w/ (�) ως [v], χαρακτηριστικό που θα μπορού�/ (�) ως [v], χαρακτηριστικό που θα μπορού�v], χαρακτηριστικό που θα μπορού�], χαρακτηριστικό που θα μπορού-
σε να είναι κοινό με τη θεσσαλική: βρόζους (�ΝΕ ρόζος), συγγενικό πιθα-
νόν με τα ῥάδαμνος, ῥόδαμνος, ὀρόδαμνος (< *ϝρόδαμνος) ‘κλαδί, μίσχος’, 
και λεσβ. βρίζα (αττ. ῥίζα)· ζώβλικους ‘μικροκαμωμένος και δυνατός’, το 

41 Οι Brixhe, Παναγιώτου και O’Neil υπο�Brixhe, Παναγιώτου και O’Neil υπο�, Παναγιώτου και O’Neil υπο�O’Neil υπο�’Neil υπο�Neil υπο� υπο-
στηρίζουν ότι το ὁπόκα είναι ισοδύναμο του αττ.�
ιων. ὁπόταν. Επομένως, κατά την άποψή τους, η 
ΠΕΛΛΑ μαρτυρεί τη χρήση του κα στην αρχαία 
μακεδονική. �αι οι δύο ισχυρισμοί είναι λανθα-
σμένοι. Τα δωρ. ὅκα, ὁπόκα αντιστοιχούν στα αττ.�
ιων. ὅτε, ὁπότε (< εν. ουδ. *h₁j�d + �k� και �te). Τα 
δωρικά ισοδύναμα των αττ.�ιων. ὅταν, ὁπόταν 
είναι ὅκα κα, ὁπόκα κα ή στις αποκομμένες παραλ-
λαγές ὅκκα, ὁπόκκα (λακ., μεγαρ., ροδ. κλπ.· για 
την αποκοπή πρβ. Ruijgh 1996, 402, 424, 490). Από 
την άλλη, μολονότι η χρήση του κα με ευκτική σε 
χρονικές και υποθετικές προτάσεις μαρτυρείται 
αφειδώς στη βορειοδυτική δωρική (πρβ. ἐπεί κά τι 
πάθοι Κλεοπάτρα, SGDI 2171.11–12, Δελφοί, 100–50 
π.Χ.), το τροπικό μόριο δεν είναι υποχρεωτικό 
(Cresp� 1993). Ορισμένοι μελετητές δέχονται την 
υπόθεση του W�cker��gel ότι το ὅκα ανάγεται 
στο μορφολογικά διαφανές *ὅδ κα με κανονι-
κή αποβολή ενός τελικού κλειστού συμφώνου, 
ενώ το ὅκκα προέκυψε από την αφομοίωση του 
μορφολογικά αδιαφανούς *ὅδκα (πρβ. M�li��s 
Tej�d� 1992, 337–338, υποσ. 28). Η εξήγηση αυτή 
όμως αποκλείεται από το γεγονός ότι, σε αντί-
θεση με τα ὅκα και ὁπόκα, τα ὅκκα και ὁπόκκα 
συντάσσονται πάντοτε με υποτακτική (όπως τα 
αττ.�ιων. ὅταν, ὁπόταν) ή με ευκτική. 

42 Ο Dub�is (1995, 192) σημειώνει δύο ακό�Dub�is (1995, 192) σημειώνει δύο ακό� (1995, 192) σημειώνει δύο ακό-
μη λεξιλογικούς δωρισμούς: τέλος αντί γάμος και 
καταγράφω ‘καταριέμαι’ αντί καταδέω ‘δένω (με 
ξόρκι/κατάρα)’

43 Η δοτική ενικού της πρωτοπρόσωπης 
αντωνυμίας δεν μαρτυρείται ούτε στη βοιωτι-
κή ούτε στα αποσπάσματα της �όρυννας, αλλά ο 
Απολλώνιος Δύσκολος (Περί αντωνυμιών 104bc) 
αναφέρει τον τύπο ἐμύ (= ἐμoί) ως βοιωτικό. Αυ-
τός είναι και ο τύπος που χρησιμοποιεί ο Θηβαίος 
έμπορος στους Αχαρνής του Αριστοφάνη (στ. 895).

44 Να σημειωθεί ότι, όπως σε πολλές δω-
ρικές διαλέκτους, η γενική πληθυντικού ὑμῶ<ν> 
πρέπει να είναι ένας τύπος του γρήγορου λόγου. 
Η συναίρεση εω > ω, μη αναμενόμενη εκτός Αττι-
κής, πρέπει να αποδοθεί στη γραμματική υπόστα-
ση των αντωνυμιών.

45 Ο Alc�r�c Al��s� Dé�iz μού υπενθυμίζει 
ότι η αρκαδική δεν είναι γεωγραφικά ομοιογενής 
από αυτή την άποψη: ενώ η πρώτη αναπληρω-
ματική έκταση είναι γενική σε άλλες πόλεις, ο 
Ορχομενός εμφανίζει διπλά σύμφωνα: ὀφέλλον̣σ̣ι, 
ἔ[κ]̣ρ̣ινναν (IPArk 15A.33 και 49, περ. 360–350 
π.Χ.). Διαφωνώ πλήρως με την άποψη του Χατζό-
πουλου, που βασίζεται στον Brixhe, ότι τα διπλά 
σύμφωνα της θεσσαλικής, της λεσβιακής, της 
αρκαδικής και –πιθανόν– της μακεδονικής είναι 
αρχαΐζον χαρακτηριστικό, δηλαδή στάδιο προγε-
νέστερο της αναπληρωματικής έκτασης, καθώς 
η απλοποίηση των διπλών συνοδευόμενη από 
αναπληρωματική έκταση (�ΦΣː� > �ΦːΣ�) φαίνεται 
πως δεν μαρτυρείται σε σύγχρονες γλώσσες.

46 Όπως είναι γνωστό, η κατάληξη -σι εμ-
φανίζεται σε μια επιγραφή από τη Θεσσαλιώτιδα: 
χρε̄́μασιν (IG 9.2.257.4, Θετόνιον, 5ος αι.).
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οποίο ο Τζιτζιλής ανάγει στο ΑΕ *ζωϝίλος (πρβ. Zωίλος ως ανθρωπωνύ-
μιο).⁴⁷ Για τη διατήρηση του � στην αρχαία μακεδονική, πρβ. και Οαδίστη 
(= Ϝᾱδίστη, αττ. Ἡδίστη· SEG 41.575, Πέλλα, περ. 350–250 π.Χ.), Ουαδῆα (= 
Ϝᾱδεῖα, αττ. Ἡδεῖα· EAM 1.94a.2, Εορδαία, 2ος–1ος αι. π.Χ.).

4 Εναλλαγή μεταξύ /a/ (< αρχαίο /aː/) και /u/ (< αρχαίο ω /ɔ:/) σε δύο 
λέξεις: βατσ̌νόμαρου [v�t∫'����ru] ‘βατόμουρο’ που μαρτυρείται στην 
Έλαφο και ο Τζιτζιλής ετυμολογεί ως σύνθετο των βατσινιά ‘βάτος’ + 
μάρο ‘μούρο’ (< *μᾶρον αποκαταστημένο με βάση το αλβ. mare ‘αρκτο-
στάφυλος ή αρκουδοκούμαρο’), αντίθετα προς το πιο διαδεδομένο 
βατσ̌νόμoυρου [v�t∫'���uru] με βʹ συνθετικό το μούρο (πιθανόν από το 
μῶρον· πρβ. �ΝΕ βατόμoυρο, μούρο)· ο τύπος μαρ᾽κούτ̂ [��r ʲ'kut ʲ ] ‘ανόη���r ʲ'kut ʲ ] ‘ανόη�'kut ʲ ] ‘ανόη�kut ʲ ] ‘ανόη�] ‘ανόη-
τος’ στην Έλαφο, που ετυμολογείται ως σύνθετο των *μᾱρός και *κοῦτος 
(�ΝΕ κουτάβι),⁴⁸ σε αντίθεση με το πιο διαδεδομένο μουρ᾽κούτ̂ [�ur ʲ'kut ʲ ] 
από το ΑΕ μωρός. Μαρτυρείται επίσης η κλητική μαρέ (= μωρέ). Ο Τζιτζι-
λής συγκρίνει την αντίθεση αυτή με το δωρ., βοιωτ. πρᾶτος vs. πρῶτος 
στις άλλες διαλέκτους και το αρκ. δάρις, λακ. (;) δάρειρ⁴⁹ vs. αττ.�ιων. 
δῶρον ‘παλάμη, πιθαμή’.

Τα τρία πρώτα χαρακτηριστικά δεν είναι πολύ χρήσιμα για την ταξινόμηση 
των διαλέκτων, αφού, όπως ειπώθηκε παραπάνω, πρόκειται για αρχαϊσμούς 
που δεν μπορούν να αποδείξουν στενή γενετική συγγένεια. Όσο για την εναλ-
λαγή [�] � [u], που ερμηνεύεται ως απομεινάρι μιας αρχαίας διαλεκτικής αντί��] � [u], που ερμηνεύεται ως απομεινάρι μιας αρχαίας διαλεκτικής αντί�] � [u], που ερμηνεύεται ως απομεινάρι μιας αρχαίας διαλεκτικής αντί�u], που ερμηνεύεται ως απομεινάρι μιας αρχαίας διαλεκτικής αντί�], που ερμηνεύεται ως απομεινάρι μιας αρχαίας διαλεκτικής αντί-
θεσης μεταξύ δωρικού ᾱ και μη δωρικού ω, η ερμηνεία του Τζιτζιλή είναι πα-
ρακινδυνευμένη. �αταρχάς, η μαρτυρία για τα αρχαία *μᾶρον και *μᾱρός δεν 
είναι ισχυρή. Επιπλέον, το μακρό ω του μῶρον είναι αμφίβολο: το ωμέγα στη 
«γλώσσα» του Ησύχιου μῶρα· συκάμινα είναι πιθανό να οφείλεται σε ανορθο-
γραφία, αφού το μόρον γράφεται πάντοτε με όμικρον. Ομοίως, δεν μαρτυρεί-
ται τύπος *μᾱρός. Όλες οι αρχαίες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του Σώφρω-
να (μωρότερος, απ. 74) που έγραφε σε δωρική, έχουν απαράλλαχτα μωρός με ω. 
Το [a] στο βατσ̌νόμαρου (βόρ. διάλεκτοι) μπορεί να είναι ανώμαλη εξέλιξη σε 
άτονη θέση. Ας σημειωθεί ότι και το [u] στο μούρο της �ΝΕ είναι εξίσου ανώ-
μαλος σχηματισμός.⁵⁰ Όσο για το [a] στα μαρ᾽κούτ̂, μαρέ, θα πρέπει να συμπε-
ριληφθεί στον κατάλογο των ανώμαλων σχηματισμών που εμφανίζονται ως 
παραλλαγές του μωρέ σε απροσχεδίαστο καθημερινό λόγο (�llegr�): πρβ. μω-
ρέ, μπρε, βρε, ρε ως τα πλέον διαδεδομένα.⁵¹ Τέλος, η ετυμολογία των τύπων 
δάρις, δάρειρ και η συσχέτισή τους με το δῶρον είναι αβέβαια. Ο Τζιτζιλής (ό.π., 
235–236) εντοπίζει δύο ισόγλωσσα που αποτελούν χαρακτηριστικά της μακε-
δονικής και της αρχαίας βορειοδυτικής δωρικής:

1 /er/ > /ar/: πλακαρός ‘πεπλατυσμένος’ (�ΝΕ πλακερός)· πραπόδ᾽ [pr�'p�ðʲ] 
‘πλεκτό χαμηλό υπόδημα που φοριέται πάνω από τις κάλτσες’ < *παρπόδι-
ον < ΑΕ περιπόδιον· κουλοβάρδακους ‘κοντός’ (τσακ. κολοβέρδικο ‘πολύ κο-
ντός’, Μάνη κολόβερδος ‘κουτσός’), υποθετικά από το *κολόϝερδος, σύν-
θετο του κόλος ‘χωρίς κέρατα’ και *ϝέρδα ‘ουρά’ (πρβ. κόλουρος ‘με κοντή 
ουρά’).⁵²

2 /εːr/ > /aːr/, /reː/ > /raː/: σαρδακιά̯ζου ‘χτυπώ, δέρνω’ < *σᾱρδακῶ < *σηρ-
δακῶ < σηδρακῶ (πρβ. Ησύχιος σηδρακεῖ· κτυπεῖ).

Πέρα από το γεγονός ότι η ετυμολογία ορισμένων από τις παραπάνω λέξεις 
είναι κάθε άλλο παρά βέβαιη, κανένα από τα δύο χαρακτηριστικά δεν αποτε-
λεί σαφή ένδειξη στενής συγγένειας μεταξύ αρχαίας βορειοδυτικής δωρικής 
και σύγχρονου ιδιώματος της ορεινής Πιερίας ως απογόνου της αρχαίας μα-
κεδονικής. 

Αναμφισβήτητα, η τροπή /er/ > /�r/ είναι χαρακτηριστικό της βορειοδυτι�er/ > /�r/ είναι χαρακτηριστικό της βορειοδυτι�/ > /�r/ είναι χαρακτηριστικό της βορειοδυτι��r/ είναι χαρακτηριστικό της βορειοδυτι�/ είναι χαρακτηριστικό της βορειοδυτι-
κής δωρικής και ηλειακής (Buck 1955, 23–24· Mé�dez D�su�� 1985, 395–412): 
δυτ. λοκρ. φάρειν, ματάρα, δάρματα (αττ. φέρειν, ματέρα, δέρματα), ηλ. φάρε̄ν, 
ϝάργον (αττ. ἔργον). Αλλά η τροπή /er/ > /ar/ είναι μια φυσιολογική εξέλιξη 

47 �αι οι δύο ετυμολογήσεις είναι αρκετά 
θεωρητικές. 

48 Το βʹ συνθετικό θα μπορούσε να συσχετι-
σθεί με το κουτός της �ΝΕ το οποίο συνήθως ανά-
γεται στο κοττός ‘κόκκορας’.

49 Ησύχιος: δάρ[ε]ιρ· τὸ ἀπὸ τοῦ μεγάλου δα-
κτύλου ἐπὶ τοῦ μικροῦ διάστημα, δάριν· σπιθαμήν· 
Ἀρκάδες.

50 Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το μούρο 
είναι αναδρομικός σχηματισμός με βάση σύνθετα 
του τύπου «βατόμουρο».

51 Πρβ. J�seph 1997, ο οποίος καταγράφει 
πενήντα έξι παραλλαγές του μωρέ στις νεοελλη-
νικές διαλέκτους.

52 Μπορεί να πρόκειται και για αστείο πα-
ράγωγο του κολοβός.
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που μαρτυρείται σε πολλές γλώσσες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της 
νέας ελληνικής: ΑΕ ἐργαλεῖον, ἐργάτης > ΝΕ αργαλιό [arγa'ʎ�], αργάτης.⁵³ Επο-
μένως, η σύμπτωση μεταξύ της αρχαίας βορειοδυτικής δωρικής και του σύγ-
χρονου ιδιώματος της ορεινής Πιερίας μπορεί να είναι τυχαία.

Η υποθετική τροπή /εːr/ > /�ːr/ (δεν φαίνεται να μαρτυρούνται περιπτώ�r/ > /�ːr/ (δεν φαίνεται να μαρτυρούνται περιπτώ�/ > /�ːr/ (δεν φαίνεται να μαρτυρούνται περιπτώ��ːr/ (δεν φαίνεται να μαρτυρούνται περιπτώ�ːr/ (δεν φαίνεται να μαρτυρούνται περιπτώ�r/ (δεν φαίνεται να μαρτυρούνται περιπτώ�/ (δεν φαίνεται να μαρτυρούνται περιπτώ-
σεις /rεː/ > /raː/) δεν έχει ισοδύναμό της στις αρχαίες βορειοδυτικές δωρικές 
διαλέκτους.

Τέλος, ο Τζιτζιλής επισημαίνει δύο ακόμη ενδιαφέρουσες συμπτώσεις με-
ταξύ αρχαίας θεσσαλικής και του ιδιώματος της ορεινής Πιερίας:

1 Την προαναφερθείσα τροπή *kʷe > πε: πρβ. θεσσ. πετρο- (αττ. τετρα�), 
βόρ. ιδιώμ. της σημερινής μακεδονικής πατράγγουλος, πατραχείλας.

2 ζα� αντί δια�: πρβ. ομηρ. ζάθεος ‘πολύ θεϊκός’ με επιτατική σημασία, βόρ. 
ιδιώμ. της σημερινής μακεδονικής ζαγριά̯ζει ‘(για κλωστή) σχηματίζω 
κόμπους και βγάζω χνούδι) < *δια-γραιάζω.⁵⁴

5.2

Περαιτέρω στοιχεία που ίσως σχετίζονται με την ταξινόμηση της αρχαίας μα-
κεδονικής θα μπορούσε να μας προσφέρει ένα αδημοσίευτο χρηστήριο έλα-
σμα που βρέθηκε στη Δωδώνη το 1930 και χρονολογείται προκαταρκτικά από 
τους επιμελητές της επικείμενης έκδοσης στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. (Δά-
καρης, Βοκοτοπούλου & Χριστίδης υπό έκδ., αριθ. 2493A, Μουσείο Δωδώνης, 
871).⁵⁵ Τα διαλεκτικά του χαρακτηριστικά υποδεικνύουν ότι το αίτημα αυτό 
για χρησμό μπορεί να ήταν γραμμένο στη μακεδονική (Mé�dez D�su�� 2007b, 
283–284).

Το κείμενο όπως μεταγράφηκε από τους εκδότες έχει ως εξής:

Ζεῦ καὶ Διώνη, ἦ ἔσσονται παῖ-
δες ἐκ τᾶς γυναικὸς Κεβαλίωι
τᾶς νῦν ἔχει κ[α]ὶ ζώσοντι;

«Ζευ και Διώνα, θα αποκτήσει ο �εβάλιος παιδιά 
από την τωρινή του γυναίκα, και θα ζήσουν;» 
Το κείμενο δεν μπορεί να είναι αττικοϊωνικό με βάση τα παρακάτω χαρα-

κτηριστικά: 
– ᾱ στα Διώνᾱ (στ. 1), τᾶς (στ. 2, 3) vs. αττ.�ιων. Διώνη, τῆς·
– διπλό -σσ� στο ἔσσονται (στ. 1) vs. αττ.�ιων. ἔσονται·
– χρήση του «άρθρου» ως αναφορικού: τᾶς νῦν ἔχει (στ. 3).⁵⁶
Βοιωτική προέλευση ούτε καν συζητείται:
– γραφές ΑΙ στα ἔσσονται (στ. 1), γυναικός (στ. 2), κ[α]ί (στ. 3) και ΕΙ στο ἔχει 

(στ. 3)· η βοιωτική του 4ου αιώνα εμφανίζει Η (/εː/) και Ι (/iː/) αντίστοι�iː/) αντίστοι�ː/) αντίστοι-
χα: ἔσσονθη, γυνηκός, κή, ἔχῑ.⁵⁷

– *dj, *gʷj > ζ στα Ζεῦ (στ. 1), ζώσοντι (στ. 3) σε αντίθεση με το δ στα βοιωτ. 
Δεῦ, δώσονθι.

– ἐξ > ἐκ πριν από σύμφωνο στο ἐκ τᾶς (στ. 3) vs. βοιωτ. ἐς τᾶς.
– μη δασέα κλειστά σε καταλήξεις 3ου πληθ. ἔσσονται (στ. 1), ζώσοντι (στ. 

3) σε αντίθεση με τα βοιωτ. �νθη, -νθι.
– θεματική δοτική ενικού -ωι (Κεβαλίωι, στ. 2) σε αντίθεση με το βοιωτ. 

-οι.⁵⁸
Μερικά χαρακτηριστικά δύσκολα συμβιβάζονται με τη θεσσαλική:
– � (/εː/) και Ω (/ɔː/) στα ἦ (στ. 1), Διώνα (στ. 1), Κεβαλίωι (στ. 2), ζώσοντι 

(στ. 3)· η θεσσαλική θα είχε κανονικά EI (/eː/) και ΟΥ (/�ː/)·
– ἐξ > ἐκ πριν από σύμφωνο στο ἐκ τᾶς (στ. 3) αντί του θεσσ. ἐς τᾶς·
– θεματική δοτική ενικού -ωι (Κεβαλίωι, στ. 2) αντί του θεσσ. -ου (ή �οι)·⁵⁹
– μη δασέα κλειστά σύμφωνα στις καταλήξεις 3ου πληθ. ἔσσονται (στ. 1), 

ζώσοντι (στ. 3) αντι των θεσσ. �νθαι (�νθειν στη Λάρισα), �νθι.

53 �άποιο ρόλο θα πρέπει να έπαιξε και η 
εξ αποστάσεως αφομοίωση e__a > a__a. Μάλιστα 
το /e/ είναι άτονο στα πλακερός, περιπόδιον και 
κολόβερδος. 

54 Το πρόθημα ζα- θεωρούνταν συνήθως 
αιολικό χαρακτηριστικό στον Όμηρο, αλλά το 
λεσβιακό ζά ως πρόθεση και το ζα- ως προρρη-
ματικό εμφανίζονται μόνο σε ύστερες επιγραφές 
και σε «γλώσσες». Η θεσσαλική έχει διέ. Ο S�w� 
(2009) υποστηρίζει με πειστικό τρόπο ότι το ζά 
αποτελεί μάλλον ομηρισμό που πέρασε στη λε-
σβιακή ποιητική παράδοση.

55 Δεκαοχτώ μήνες πριν από τον πρόωρο 
θάνατό του ο Τάσος Χριστίδης μού έστειλε ένα 
αντίγραφο μιας προκαταρκτικής μορφής (Μάιος 
2003) του τόμου της Δωδώνης. Το αντίγραφο δεν 
περιελάμβανε ούτε φωτογραφίες ούτε απεικονί-
σεις των ελασμάτων. Για περισσότερες λεπτομέ-
ρειες βλ. Mé�dez D�su�� 2007b· 2008, 53.

56 Η χρήση αυτή είναι συχνή στον Όμηρο 
και τον Ηρόδοτο αλλά δεν μαρτυρείται σε ιωνι-
κές επιγραφές.

57 Το επιχείρημα αυτό δεν είναι αποφασι-
στικής σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες γραφές 
απαντούν περιστασιακά σε βοιωτικές επιγρα-
φές του πρώιμου 4ου αιώνα. Ας σημειωθεί ότι το 
παῖς (πιθανόν δισύλλαβο πάϊς, από προγενέστερο 
πάϝις) δεν συναιρέθηκε σε *πῆς στη βοιωτική.

58 Λίγες εμφανίσεις του -ωι σε επιγραφές 
του 4ου αιώνα θα μπορούσαν να είναι αυθεντι-
κές. Ο V�tter� (1995) τις ερμηνεύει ως δάνεια, 
αλλά, κατά τη γνώμη μου, η υπόθεση αυτή είναι 
ασβάσιμη. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις -υ [�øː] 
(3ος αι. π.Χ.) και -ει [�εː] (2ος αι. π.Χ.) δεν σχετίζο-
νται με το εν λόγω ζήτημα.

59 Το -oυ (Πελασγιώτις, Θεσσαλιώτις) είναι 
η ομαλή φωνητική εξέλιξη του -ωι: [ɔːi̯] > [�ː]. 
Δοτικές βορειοδυτικού δωρικού τύπου σε -οι μαρ-
τυρούνται στη δυτική Θεσσαλία: το -oι ([ɔːi̯] > [�i̯]) 
απαντά στο �ιέριο (Θεσσαλιώτις) και το -ει ([�i̯] > 
[ei̯]) στη Ματρόπολη (Ιστιαιώτις). Για το θεσσ. -oι, 
βλ. Lejeu�e 1941· για το -ει, βλ. Mé�dez D�su�� 
2007�, 367–377.
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Τα περισσότερα από τα διαλεκτικά χαρακτηριστικά του κειμένου θα μπο-
ρούσαν να είναι της βορειοδυτικής δωρικής,⁶⁰ αλλά μια τέτοια προέλευση 
μοιάζει να αντικρούεται από τους μέλλοντες ἔσσονται (στ. 1), ζώσοντι (στ. 3). 
Σε δωρικό κείμενο θα περιμέναμε τους «δωρικούς μέλλοντες» ἐσσέονται, ζω-
σέοντι. Αν και όχι εντελώς αδύνατος, ένας μέλλοντας ηρακλεωτικού τύπου με 
συνίζηση και απορρόφηση του y�d (ἐσσέονται > ἐσσιό̯νται > ἐσσόνται) είναι εξαι-
ρετικά απίθανος.⁶¹

Ομολογουμένως, μερικά από τα χρηστήρια κείμενα της Δωδώνης εμφα-
νίζουν διαλεκτική μίξη. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις είναι προφανές 
ότι δωρικά στοιχεία έχουν διεισδύσει σε μη δωρικό κείμενο. Υπεύθυνα για τα 
λάθη αυτά θα πρέπει να ήταν τα μέλη του τοπικού προσωπικού του μαντείου, 
στα οποία κατά πάσα πιθανότητα υπαγορεύονταν τα ερωτήματα από αναλφά-
βητους ερωτώντες. Από απροσεξία, αντικαθιστούσαν με τύπους της δικής τους 
διαλέκτου τους αντίστοιχους τύπους της καθομιλουμένης του ερωτώντος 
(Mé�dez D�su�� 2008, 68–69). Για παράδειγμα, ο Lhôte (2006, �ο 91, τέλη 4ου 
αι. π.Χ.) συνδυάζει το μακρό ᾱ στα τύχᾱι ἀγαθᾶι (στ. 1), ἐργασίας (στ. 2), τὰν Δι-
ώνᾱν (στ. 2), πρᾶσσοι (στ. 4) με αττικ.�ιων. τύπους όπως ἐπερωτᾶι (στ. 1), εἰ (στ. 
2), εὐτυχοῖ (στ. 3). Για τον ίδιο λόγο, η παρείσφρηση μη δωρικών μελλόντων σε 
δωρικό κείμενο είναι απίθανη. 

Το όνομα του ερωτώντος θα μπορούσε να μας δώσει κάποιο στοιχείο για 
την καταγωγή του. Το Κεβάλιος είναι ισοδύναμο του αμάρτυρου *Κεφάλιος, 
με τη χαρακτηριστική ηχηροποίηση της μακεδονικής· πρβ. αττ. Κέφαλος, Κε-
φαλῖνος σε αντιθεση με το μακεδ. Κεβαλῖνος, που ήταν αρκετά δημοφιλές κα-
τά την ελληνιστική περίοδο σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε 
ωστόσο ότι τα ανθρωπωνύμια είναι ασθενής ταξινομικός δείκτης, καθώς εί-
ναι εύκολος ο δανεισμός τους από γλώσσα σε γλώσσα ή από διάλεκτο σε διά-
λεκτο. Παρʼ όλα αυτά, αν η προτεινόμενη από τους εκδότες χρονολογία είναι 
σωστή, ο δανεισμός είναι μάλλον απίθανος, καθώς την εποχή εκείνη τα μακε-
δονικά ονόματα στερούνταν κύρους. Τα μακεδονικά ανθρωπωνύμια έγιναν 
της μόδας μόνο μετά τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου, περισσότερο από πενή-
ντα χρόνια αργότερα. 

6

Συμπερασματικά, οι γλώσσες που καταγράφονται από τον Ησύχιο και τα λίγα 
κείμενα που γράφτηκαν πιθανόν στο τοπικό ιδίωμα υποδεικνύουν ότι η μακε-
δονική ήταν αρχαία ελληνική διάλεκτος. Πρέπει να ήταν στενή συγγενής της 
βορειοδυτικής δωρικής, με εξαίρεση δύο σημαντικά χαρακτηριστικά: την ηχη-
ροποίηση των κλειστών /p t k/ σε [b d g] και των τριβόμενων /f θ s x/ σε [v ð z 
γ] και πιθανόν τον μέλλοντα του συνήθη σιγματικού τύπου. 

Μετάφραση Μ. Αραποπούλου

60 Η θεματική δοτική ενικού Κεβαλίωι δεν 
είναι εξαίρεση, αφού το -oι ως χαρακτηριστικό 
της βορειοδυτικής δωρικής εμφανίζεται μόνο 
στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. (βλ. Mé�dez D�su�� 
1985, 413 κ.ε.).

61 Για τη συνίζηση και την απορρόφηση του 
y�d στους μέλλοντες της ηρακλεωτικής, πρβ. 
Mé�dez D�su�� 1993b. Μερικά υποτιθέμενα πα�é�dez D�su�� 1993b. Μερικά υποτιθέμενα πα��dez D�su�� 1993b. Μερικά υποτιθέμενα πα� D�su�� 1993b. Μερικά υποτιθέμενα πα�D�su�� 1993b. Μερικά υποτιθέμενα πα� 1993b. Μερικά υποτιθέμενα πα-
ραδείγματα «ηρακλεωτικών» μελλόντων στα 
ελάσματα της Δωδώνης είναι εξαιρετικά αμφίβο-
λα (Mé�dez D�su�� 2008, 76–77).



The ge�er�l ch�r�cter �f the l��gu�ge �f the ki�gd�� �f ��-
cie�t M�ced��i� ��d its rel�ti�� t� Greek h�s si�ce ��tiqui-
ty bee� the subject �f deb�te, �fte�ti�es c�l�red by te�si��, 
s��eti�es c��ducted ��t �ecess�rily �� strictly scie�tific 
gr�u�ds, but ge�er�lly sch�l�rly criteri� h�ve prev�iled. The 
deb�te rev�lves �r�u�d tw� ��i� theses: ��e sch��l �f th�ught 
h�lds th�t M�ced��i�� is �� i�depe�de�t I�d��Eur�pe�� l��-
gu�ge (e.g., O. Μüller, G. Meyer, M. V�s�er, ��d �thers); the 
sec��d sch��l �f th�ught believes th�t M�ced��i�� is p�rt �f 
the di�lect ge�gr�phy �f A�cie�t Greek (e.g., G. N. ��tzid�kis, 
Ο. �������, ��d �thers). A� ��sh��t �f the sec��d p�siti�� 
is represe�ted by � �u�ber �f sch�l�rs wh� h�ve bee� w�rk-
i�g �� the t�pic duri�g the l�st tw� �r three dec�des ��d h�ld 
th�t A�cie�t M�ced��i�� bel��gs t� the N�rth�Wester� di�lect 
gr�up, with cl�se �ffi�ities t� the D�ric gr�up. The ��i� diffi-
culty i� t�ckli�g the pr�ble� �f ide�tific�ti�� �f M�ced��i�� 
is the fr�g�e�t�ry ��teri�l, which c��sists �f c�. 150 gl�sses, 
�ppr�xi��tely 200 pr�per ���es (��thr�p��y�s ��d pl�ce 
���es), � c�rpus �f epigr�phic�l ��teri�l writte� i� Attic k�i�e 
but with cert�i� surviv�ls ��d/�r i�flue�ce fr�� the sp�ke� 
l��gu�ge �f M�ced��i��, ��d � �u�ber �f refere�ces i� ��cie�t 
�uth�rs. ��wever, the �chieve�e�ts �f hist�ric�l li�guistics 
��d di�lect�l�gy �f A�cie�t Greek duri�g the l�st three dec�des 
h�ve �uch c��tributed t� the cl�rific�ti�� �f the issue �f the 
l��gu�ge �f the ��cie�t M�ced��i��s. T� the s��e e�d �f cru-
ci�l i�p�rt��ce �re �ls� the fi�ds �f �rch�e�l�gic�l exc�v�ti��s 
i� the �re�, the study �f which h�s �dded �� i�terdiscipli��ry 
t�uch t� the wh�le ��tter, � f�ct th�t ��ects the i�terpret�ti�� 
�f the li�guistic ��teri�l �s well.

The studies i� the prese�t v�lu�e represe�t the �ccu�u-
l�ted k��wledge �f f�ur sch�l�rs wh� speci�lize i� the study 
�f the l��gu�ge ��d culture �f ��cie�t Greece, �f M�ced��i� 
i� p�rticul�r. As required by the ��ture �f the t�pic, their �p-
pr��ch is i�terdiscipli��ry. The first study f�cuses �� the his-
t�ry �f ��cie�t M�ced��i� up t� the �elle�istic peri�d, the 
sec��d study ex��i�es the �rch�e�l�gic�l fi�ds, the third 
study t�ckles the issue �f the phil�l�gic�l d�t� ��d the li�guis-
tic ��p �f M�ced��i�, where�s the l�st ch�pter f�cuses �� the 

ex��i��ti�� �f the l��gu�ge issue. The c����� fe�ture th�t 
fu�cti��s �s the u�ifyi�g thre�d f�r �ll f�ur ess�ys is the �b-
jective study �f the relev��t issues by f�ur �uth�rities i� the 
study �f the l��gu�ge, the hist�ry ��d the �rch�e�l�gy �f ��-
cie�t M�ced��i�. The ��i� f�cus �f the v�lu�e is the rel�ti�� 
�f M�ced��i�� t� A�cie�t Greek, ��re specific�lly its p�siti�� 
withi� the di�lect ge�gr�phy �f ��cie�t Greece, �� e��rt sup-
p�rted by evide�ce fr�� the c��tigu�us discipli�es �f phil�l-
�gy, hist�ry, ��d �rch�e�l�gy.

Pr�fess�r Z�hr�t’s ess�y gives �� �utli�e �f hist�ric�l f�cts 
whereby M�ced��i� bec��e � le�di�g p�wer, ��i�ly duri�g 
the reig� �f Perdicc�s, Philip, ��d Alex��der. I� this study ��e 
fi�ds � hist�ric�l �utli�e �f the begi��i�gs �f the ki�gd�� �f 
M�ced��i� b�sed �� the �ldest refere�ces by ��cie�t hist�-
ri��s, ��i�ly �er�d�tus ��d Thucydides. The tw� hist�ri��s 
were ��t th�t dist��t fr�� the f�cts they �re rel�ti�g, ��d their 
v�y�ges �r�ed the� with � f��ili�rity with the c��diti��s ��d 
the f�cts the�selves i� the regi��. Further��re, i� their w�rks 
they ��ke �� excursus �� the �lder hist�ry �f M�ced��i�: i� 
�er�d�tus (8.137�.) �� the f�u�di�g �f the M�ced��i�� ki�g-
d��, ��d i� Thucydides (2.99) �b�ut its ev�luti�� up t� the Per-
si�� W�rs. The tw� hist�ri��s ex��i�e the e�rly hist�ry �f M�c-
ed��i� i� the fr��ew�rk �f referri�g t� eve�ts �f the hist�ry �f 
Greece i� ge�er�l, f�r, �s they believed, the eve�ts i� the tw� �r-
e�s were rel�ted t� ��e ���ther. Z�hr�t t�lks �f the exp��si�� 
�f the M�ced��i�� ki�gd�� �s well �s its rel�ti��s t� b�th the 
�eighb�ri�g ��ti��s ��d t� the Athe�i��s, especi�lly duri�g 
the Pel�p���esi�� W�r. The ess�y cl�ses by �e�ti��i�g Philip’s 
e��rt t� u�ite the Greeks i� their c����� e��rt t� lu�ch �� 
excursi�� �g�i�st the Persi��s, �s decided i� the C��gress �t 
C�ri�th (337 BC), ��d fi��lly the p�ssi�g �f the le�dership t� his 
s�� Alex��der, wh� w�s t� fulfill his f�ther’s pl�� t� pu�ish the 
Persi��s, the �ld e�e�y �f the �elle�es. I� su�, the ess�y pr�-
vides the ge�er�l hist�ric�l b�ckgr�u�d withi� which M�ced�-
�i� c��e i�t� hist�ry, w�s �rg��ized ��d ev�lved i�t� � gre�t 
w�rld p�wer �f ��tiquity; it �ls� pr�vides the fr��ew�rk withi� 
which ��e sh�uld re�d the rest �f the ess�ys �f the b��k. 
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Arthur Muller discusses the �rch�e�l�gic�l evide�ce, which 
p�i�ts t� � picture si�il�r t� th�t fr�� �ther regi��s �f Greece, 
�s f�r �s the city pl���i�g, the te�ples ��d s��ctu�ries, ��d the 
beliefs �f the M�ced��i��s t�w�rds their de�d ��d the like �re 
c��cer�ed. I� M�ced��i� the i�stituti�� �f ki�gship survived 
till quite rece�tly, � f�ct th�t ��ers the rese�rcher the �pp�r-
tu�ity t� d�cu�e�t with specific evide�ce the structure �f the 
ki�gd�� �f M�ced��i�, ��d �t the s��e ti�e t� be �ble t� ��ke 
��re pl�usible hyp�theses with reg�rd t� this i�stituti�� i� 
prehist�ric Greece. As ��ted by Arthur Muller, “fr�� this �ec-
ess�rily i�c��plete �verview we derive �t the s��e ti�e the 
se�se �f f��ili�rity, �f di�ere�ce, ��d �f the �rigi��lity �f M�c-
ed��i�� ���u�e�ts”. By the ter� familiarity we refer t� the 
f�ct th�t �ll relev��t fe�tures �re Greek, ���ely “the f�r�s ��d 
their expressi��, –fr�� city pl���i�g ��d reside�ces, s��ctu�r-
ies ��d t��bs t� ��teri�l pr�ducti�� i� ge�er�l– [i�] the cus-
t��s, w�y �f life ��d beliefs th�t c�uld be c���ected with these 
���u�e�ts, ��d [i�] religi�us pr�ctices ��d buri�l cust��s”. 
As f�r the fe�ture �f difference, he refers t� the f�ct th�t i� M�c-
ed��i� ��e �ls� �eets cert�i� fe�tures which �re c��pletely 
�bse�t fr�� Greece �f the city�st�tes, e.g., the p�l�ces, �e��-
ri�l gr�ves, ��d the c�urt �rt, �ll �f which �re �ss�ci�ted with 
the i�stituti�� �f ki�gship, s��ethi�g th�t i� the rest �f Greece 
w�s give� up fr�� �� e�rly peri�d. Yet, “this di�ere�ce is �l-
w�ys tr��sl�ted i�t� � l��gu�ge with exclusively Greek types, 
i�deed � l��gu�ge ch�r�cterized by �� ���zi�g c�here�ce, 
si�ce the �rchitecture �f the f�c�des �� the p�l�ces ��d M�c-
ed��i�� t��bs is esse�ti�lly ide�tic�l, �s is the w�ll dec�r�ti�� 
�f p�l�ces, �rist�cr�tic reside�ces, ��d ���u�e�t�l t��bs”. Fi-
��lly, with respect t� the fe�ture �f originality, the �uth�r cl�i�s 
th�t 4th�ce�tury M�ced��i� h�d ��t si�ply b�rr�wed fr�� the 
�ther Greek city�st�tes f�r�s ��d ��dels but i� ��st c�ses its 
c��tributi�� t� their further ev�luti�� w�s cruci�l. 

Rece�t studies sh�w th�t M�ced��i� h�d ���y i�ve�ti��s 
th�t i� the p�st were �ss�ci�ted with �ther ce�ters �f ��tiq-
uity, such �s the c��structi�� �f l�rge reside�ti�l c���u�ities 
�� t�p �f elev�ted �re�s, l�rge c�l����des i� public buildi�gs, 
c��p�site �rchitectur�l style, the structur�l style i� h�use 
dec�r�ti��s, ��d the pict�ri�l style i� the ��s�ics. I� cert�i� 
i�st��ces, like p�i�ti�g, M�ced��i� is the ��ly pl�ce th�t pre-
serves such � style. Muller c��cludes his study by st�ti�g th�t 
future rese�rch will re�ffir� the speci�l p�siti�� �f M�ced��i� 
i� the study �f civiliz�ti�� �f ��cie�t Greece.

The fi�di�gs �f Arthur Muller pr�ve t� be �f speci�l sig�ifi-
c��ce f�r the i�terpret�ti�� �f the li�guistic ��teri�l, which is 
�tte�pted i� the �ext tw� ess�ys �f the v�lu�e. This f�ct sup-
p�rts the view th�t, �s i� the c�se �f the �rch�e�l�gic�l ��te-
ri�l, the M�ced��i�� l��gu�ge t�� is cl�sely rel�ted t� A�cie�t 
Greek �s ��e �f its di�lects.

The �ext tw� ch�pters t�ckle the issue �f the l��gu�ge �f M�c-
ed��i�. M�re specific�lly, withi� � phil�l�gic�l fr��ew�rk, Pr�-
fess�r E�ili� Cresp� discusses the li�guistic st�te �f ��cie�t 
M�ced��i�, c��cludi�g th�t M�ced��i�� is � di�lect �f Greek 

with speci�l c���ecti��s t� the N�rth�Wester� Greek di�lects, � 
c��clusi�� th�t fi�ds further supp�rt i� the l�st ess�y by Juliá� 
Mé�dez D�su��. E�ili� Cresp� ��ers � ge�er�l ev�lu�ti�� �f 
the l��gu�ges ��d di�lects which, directly �r i�directly, �re �t-
tested i� ��cie�t M�ced��i� i� writte� d�cu�e�ts �f the 5th–
4th ce�turies BC. 

Acc�rdi�g t� the �uth�r, the li�guistic picture th�t e�erg-
es fr�� the ex��i��ti�� �f these d�cu�e�ts disc�vered i� 
the ge�gr�phic�lly �ultiv�ried but p�litic�lly u�ified regi�� 
�f M�ced��i� p�i�ts t� � li�guistic ��s�ic c��sisti�g �f l�c�l 
Greek di�lects ��d �t le�st ��e ��re I�d��Eur�pe�� l��gu�ge. 
With reg�rd t� this I�d��Eur�pe�� l��gu�ge Cresp� t�lks �f � 
“li�guistic �dstr�te”, which is �ttested ��ly i� s��e gl�sses i� 
Greek texts �f the �re�, �s well �s t� tw� �r three ph���l�gic�l 
fe�tures th�t r�ther p�i�t t� Phrygi�� ��d Thr�ci��. Further-
��re, it is p�ssible th�t �ther l��gu�ges were �ls� used, such 
�s Illyri��, which h�ve ��t bee� preserved i� texts �r i� refer-
e�ces by ��cie�t �uth�rs. Fi��lly, s��e f�reig� ��thr�p��y�s 
�e�ti��ed i� texts �f Greek writers, p�i�t t� spe�kers �f Phry-
gi��, Thr�ci��, ��d Illyri��. Pr�fess�r Cresp� is �f the �pi�i�� 
th�t the u�k��w� I�d��Eur�pe�� l��gu�ge w�s still i� �r�l use 
�t the ti�e �f the first writte� texts i� the 5th ce�tury, ��d we 
��y �ssu�e th�t it w�s preserved i�s�f�r �s its tr�ces i� the 
pr��u�ci�ti�� �f Greek �re visible i� Greek texts. O� the �ther 
h��d, the l�c�l Greek di�lects used i� the city�st�tes th�t were 
�ccessed by the ki�gd�� �f M�ced��i� were gr�du�lly repl�ced 
i� the writte� l��gu�ge by Attic�I��ic k�i�e, perh�ps eve� �t �� 
e�rlier ti�e th�� i� �ther Greek territ�ries �s � �e��s t� c�pe 
with the c���u�ic�tive �eeds duri�g the �id�4th ce�tury. The 
l�c�l M�ced��i�� di�lect, which w�s ��st likely �ever used �s 
the l��gu�ge �f st�te d�cu�e�ts, ce�sed t� be used f�r writi�g 
priv�te d�cu�e�ts �s well, �s it w�s superseded i� �ll fu�cti��s 
by Attic�I��ic k�i�e.

The dis�ppe�r��ce r�te �f the l�c�l di�lects w�s �cceler�ted 
duri�g the R���� c��quest �f M�ced��i� i� 168 BC, while the 
r�le �f Attic�I��ic k�i�e w�s further stre�gthe�ed. It is duri�g 
this peri�d th�t the �r�l use �f the l�c�l di�lects ��d �f the u�-
k��w� I�d��Eur�pe�� l��gu�ge f�ded. As � result, these l�c�l 
l��gu�ges dis�ppe�red c��pletely, where�s the l�st refere�ce 
t� the M�ced��i�� di�lect i� the �r�l speech c��es fr�� the 
e�rly p�rt �f the Christi�� er� whe� Str�b� (7.7.8) rep�rts th�t 
s��e (ἔνιοι) M�ced��i��s were bili�gu�l (δίγλωττοι), i.e., they 
sp�ke the k�i�e ��d the l�c�l di�lect.

The l�st ess�y by Pr�fess�r Juliá� Mé�dez D�su�� is � c�reful 
��d det�iled ���lysis �f the li�guistic ��teri�l th�t spe�ks i� 
f�v�r �f M�ced��i�� bei�g � di�lect �f A�cie�t Greek (the s��
c�lled “�elle�ic �yp�thesis”, �s he ��tes). The l��gu�ge h�s 
���y fe�tures i� c����� with the N�rth�Wester� Greek di�-
lects. D�su�� g�es �� discussi�g �ll the evide�ce i� supp�rt 
�f his view, e.g., ��cie�t testi���ies with reg�rd t� the Greek 
ide�tity �f the M�ced��i��s, the gl�sses fr�� �esychius’ Lexi-
c�� (5th c. AD), like ἀδ�· ο�ρανός. Μακεδόνες (AG α�θήρ), δώ�ἀδ�· ο�ρανός. Μακεδόνες (AG α�θήρ), δώ�· ο�ρανός. Μακεδόνες (AG α�θήρ), δώ�ο�ρανός. Μακεδόνες (AG α�θήρ), δώ�. Μακεδόνες (AG α�θήρ), δώ�Μακεδόνες (AG α�θήρ), δώ� (AG α�θήρ), δώ�α�θήρ), δώ�), δώ�δώ-
ραξ· σπλὴν ὑπὸ Μακεδόνων (AG θώραξ), δανῶν· κακοποιῶν. 
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κτείνων (p�ssibly *θανόω = ΑG θανατόω; cf. M�ced. δάνος f�r 
AG θάνατος �cc�rdi�g t� Plut�rch 2.22c), γόλα (γόδα �s.)· ἔντε�θάνατος �cc�rdi�g t� Plut�rch 2.22c), γόλα (γόδα �s.)· ἔντε� �cc�rdi�g t� Plut�rch 2.22c), γόλα (γόδα �s.)· ἔντε�γόλα (γόδα �s.)· ἔντε� (γόδα �s.)· ἔντε�γόδα �s.)· ἔντε� �s.)· ἔντε�· ἔντε� ἔντε�ἔντε-
ρα (perh�ps γολά = Attic χολή ‘g�ll, bile’, ���eric χολάδες ‘i�� (perh�ps γολά = Attic χολή ‘g�ll, bile’, ���eric χολάδες ‘i��γολά = Attic χολή ‘g�ll, bile’, ���eric χολάδες ‘i�� = Attic χολή ‘g�ll, bile’, ���eric χολάδες ‘i��χολή ‘g�ll, bile’, ���eric χολάδες ‘i�� ‘g�ll, bile’, ���eric χολάδες ‘i��χολάδες ‘i�� ‘i�-
testi�es’), βηματίζει· τὸ τοῖς ποσὶ μετρεῖν, ἀργιόπους (perh�ps 
f�r ἀργίπους)· ἀετός, �r θούριδες· νύμφαι, Μο�σαι, etc.; ��thr��ἀργίπους)· ἀετός, �r θούριδες· νύμφαι, Μο�σαι, etc.; ��thr��)· ἀετός, �r θούριδες· νύμφαι, Μο�σαι, etc.; ��thr��· ἀετός, �r θούριδες· νύμφαι, Μο�σαι, etc.; ��thr�� ἀετός, �r θούριδες· νύμφαι, Μο�σαι, etc.; ��thr��ἀετός, �r θούριδες· νύμφαι, Μο�σαι, etc.; ��thr�� �r θούριδες· νύμφαι, Μο�σαι, etc.; ��thr��θούριδες· νύμφαι, Μο�σαι, etc.; ��thr�� νύμφαι, Μο�σαι, etc.; ��thr��νύμφαι, Μο�σαι, etc.; ��thr��, Μο�σαι, etc.; ��thr��Μο�σαι, etc.; ��thr��, etc.; ��thr�-
p��y�s like Φίλιππος, ’Αλέξανδρος, Περδίκκας, ’Αμύντας, etc.; 
i�scripti��s, with the ��st sig�ific��t the curse t�blet �f Pell� 
d�ti�g t� c�. 380–350 BC. I� his study D�su�� ��ers �� i��depth 
��d fully d�cu�e�ted ���lysis �f the �v�il�ble evide�ce ��d its 
speci�l ch�r�cteristics, ��i�ly fr�� the p�i�t �f view �f ph�-
�etics ��d ph���l�gy, pr�vi�g the cl�se c���ecti�� �f M�ced�-
�i�� t� the rest �f the ��cie�t Greek di�lects. Of c�urse, M�ce-
d��i�� �ls� sh�ws cert�i� ph��etic fe�tures th�t di�er fr�� �ll 
�ther Greek di�lects, e.g., the v�ici�g �f the v�iceless st�ps /p 
t k/ t� [b d g] ��d �f the v�iceless c��ti�u��ts /f θ s x/ t� [v ð z 
γ], �lth�ugh with reg�rd t� this p�i�t ��e c�uld thi�k �f si�il�r 
ch��ges th�t t��k pl�ce i� �ther di�lects �f Greek l�ter ��, i.e., 
the pr��u�ci�ti�� �f /b d g/ �s c��ti�u��ts [v ð γ] r�ther th�� 
�s v�iced st�ps, � suggesti�� first ��de by G. B�bi�i�tis sever�l 
ye�rs �g�.

I� c��clusi��, the f�ur ess�ys �f the b��k help i� � decisive w�y 
i� cl�rifyi�g the ide�tity �f the l��gu�ge �f the ki�gd�� �f ��-
cie�t M�ced��i�. The hist�ric�l evide�ce, the �rch�e�l�gic�l 
fi�ds �l��g with ele�e�ts �f culture, t�gether with the phil�-
l�gic�l ��d li�guistic ��teri�l �� d�ubt pl�ce A�cie�t M�ced�-
�i�� ����g the di�lects �f A�cie�t Greek. M�re p�rticul�rly 
the l�st tw� ess�ys by E�ili� Cresp� ��d Juliá� Mé�dez D�su��, 
wh� ���lyze ��d discuss the li�guistic evide�ce, cl�ssify M�c-
ed��i�� ����g the N�rth�Wester� Greek di�lects with str��g 
si�il�rities t� the D�ric gr�up. Whe� the hist�ric�l, �rch�e�-
l�gic�l, phil�l�gic�l, ��d �ther relev��t evide�ce �lig�s with 
the li�guistic evide�ce the fi��l �utc��e is � �uch ��re c��-
plete ��d fuller picture, s��ethi�g th�t is the �i� �f this v�l-
u�e ��d, h�pefully, the e�d result �f the c��bi�ed evide�ce �f 
the ess�ys i� it.

I wish t� th��k Pr�fess�r I. N. ��z�zis, Preside�t �f the 
Ce�tre f�r the Greek L��gu�ge, Pr�fess�r A�t��i�s Re�g�k�s, 
Direct�r �f the Li�guistics Divisi�� �f the Ce�ter, f�r their e�-
thusi�stic e�d�rse�e�t �f the pr�ject �f the ��cie�t Greek di�-
lects ��d their c��st��t supp�rt, the tr��sl�t�rs �f the texts, 
��d the pers���el �f the Divisi�� �f Li�guistics �f the Ce�ter, 
especi�lly M�ri� Ar�p�p�ul�u, M�ri� Chriti, ���st��ti�� G�-
k�p�ul�u, A��� Lich�u, ��d ��teri�� Zi���� f�r their �ssist-
��ce �� edit�ri�l ��tters ��d the prep�r�ti�� �f the texts f�r 
public�ti��, �s well �s f�r the �ver�ll h��dli�g �f the �ppr�-
pri�te p�perw�rk with respect t� the successful c��pleti�� �f 
the pr�ject.

The prese�t v�lu�e h�s bee� pl���ed �s � p�rt �f the Ac-
ti�� “A�cie�t Greek Di�lects �f vit�l i�p�rt��ce f�r the c��-
ti�uity �f the Greek l��gu�ge ��d the cultur�l tr�diti�� – A 
d�cu�e�t�ti�� pr�ject f�r the supp�rt �f the curricul� i� 
the U�iversities’ Dep�rt�e�ts �f L��gu�ge ��d Liter�ture”, 
which is i�ple�e�ted thr�ugh the Oper�ti���l Pr�gr���e 

“Educ�ti�� ��d Life�l��g Le�r�i�g” �f The Mi�istry �f Educ�-
ti�� ��d Religi�us A��irs, Culture ��d Sp�rts, ��d is c��fu�ded 
by the E.U. (Eur�pe�� S�ci�l Fu�d) ��d by N�ti���l Res�urces 
(NSRF 2007–2013). We �re theref�re gr�teful t� the Mi�istry f�r 
selecti�g this pr�ject �s � p�rt �f its devel�p�e�t pl���i�g. 
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1
Introduction

Th�ugh hist�ries �f M�ced��i� were writte� �� �u�er�us �cc�si��s i� ��-
tiquity, ���e �f these h�ve c��e d�w� t� us.¹ As � rule, i�f�r��ti�� �b�ut 
M�ced��i� duri�g the peri�d bef�re Philip II w�s p�ssed �� ��ly whe� it �r 
its rulers bec��e i�v�lved i� Greek hist�ry ge�er�lly �r whe� they h�d dipl�-
��tic, �ilit�ry, �r s��e �ther type �f rel�ti��s with specific Greek city�st�tes; 
withi� this c��text, hist�ri��s h�d the �pp�rtu�ity duri�g their ex��i��ti�� 
�f Greek hist�ry t� c��sider M�ced��i� �s well. This h�ppe�ed t� � gre�ter 
exte�t f�r the first ti�e duri�g the �ge �f the Persi�� W�rs, whe� M�ced�-
�i� twice c��e u�der Persi�� c��tr�l, the Persi�� �i�g Xerxes twice ��rched 
thr�ugh its territ�ry, ��d the M�ced��i�� �i�g Alex��der I w�s f�rced t� t�ke 
p�rt i� Xerxes’ c��p�ig� �g�i�st Greece. M�ced��i� ��ce �g�i� �ppe�red �� 
the Greek h�riz�� whe� duri�g the Pentekontaetia the Athe�i�� ��v�l st�te ex-
p��ded t� its b�rders ��d cl�shes bec��e i�evit�ble. Fi��lly, ���y li�ks with 
Greek hist�ry resulted duri�g the Pel�p���esi�� W�r, p�rticul�rly its first 
h�lf, whe� �ilit�ry �per�ti��s were c��ducted chiefly i� the Ch�lcidice pe�-
i�sul� ��d �eighb�ri�g regi��s, ��d whe� the M�ced��i�� �i�g Perdicc�s II 
sided �lter��tely with the Athe�i��s ��d the Sp�rt��s. We �we �ur ��st v�lu-
�ble i�f�r��ti�� �� the ��cie�t hist�ry �f M�ced��i� d�w� t� the e�d �f the 
5th ce�tury t� �er�d�tus ��d Thucydides, the f�r�er � hist�ri�� �f the Per-
si�� W�rs, the l�tter �f the Pentekontaetia ��d the Pel�p���esi�� W�r. Neither 
�uth�r w�s chr���l�gic�lly f�r�re��ved fr�� the eve�ts they were describ-
i�g; by virtue �f their tr�vels they were s��eh�w f��ili�r with the c��diti��s 
i� the regi��, ��d i� their w�rks they �dded � digressi�� �� the e�rlier hist�ry 
�f M�ced��i�: �er�d�tus (8.137� .) �� the f�u�di�g �f the ki�gd�� �f M�ce�(8.137� .) �� the f�u�di�g �f the ki�gd�� �f M�ce��.) �� the f�u�di�g �f the ki�gd�� �f M�ce�) �� the f�u�di�g �f the ki�gd�� �f M�ce-
d��, ��d Thucydides (2.99) �� its ev�luti�� d�w� t� the Persi�� W�rs. �er���er�-
d�tus t��k as his st�rti�g-p�i�t the ��rr�tive �f a �issi�� �f �i�g Alex��der 
I �f M�ced�� t� Athe�s i� the spri�g �f 479, ��d Thucydides beg�� fr�� the 
descripti�� �f the i�cursi�� �f the Thr�ci�� �i�g Sit�lces �g�i�st M�ced��i� 
i� l�te f�ll 429, which t��k pl�ce with the Athe�i��s’ c��se�t.² �er�d�tus ��d 
Thucydides ex��i�ed e�rly M�ced��i�� hist�ry, st�rti�g fr�� descripti��s 
�f eve�ts i� Greek hist�ry, si�ce f�r b�th hist�ri��s eve�ts i� the tw� regi��s 
were i�terc���ected. 

�er�d�tus �e�ti��s three br�thers, desce�de�ts �f Te�e�us (��d thus �f 
�er�cles, s�� �f Zeus), wh� left Arg�s ��d �rrived vi� Illyri� i� Upper M�ced�-
�i� – i� �er�d�tus, this ter� de��ted the �re� betwee� the Pieri�� M�u�t�i�s 
��d Mt. Oly�pus. There they e�tered service �s shepherds i� the c�urt �f the 
l�c�l ki�g. Whe� the ki�g expelled the� ��t l��g �fterw�rds, �fter cr�ssi�g 
� river they c��e t� ���ther p�rt �f M�ced��i�, where they settled i� the 

The history of Macedonia
in the pre-Hellenistic period*

* All d�tes i� this �rticle refer t� BC �ge.
1 I� c��tr�st, t�d�y there is � c��sider�ble 

�u�ber �f hist�ries �f M�ced��i�, �f which ��ly 
s��e �re �e�ti��ed here, pri��rily the ��st re-
ce�t: Geyer 1930; ������d 1972; ������d & 
Griffith 1979; S�kell�ri�u 1982; Erri�gt�� 1986; 
B�rz� 1990, 1999.

2 F�r �� �ssess�e�t �f b�th texts ��d �d-
diti���l s�urces c��cer�i�g the e�rly hist�ry �f 
M�ced��i� see Z�hr�t 1984.
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f��thills �f Mt. Ber�i�� �e�r the s��c�lled “G�rde�s �f Mid�s”. They c��-
quered this regi��, ��d with it �s their b�se they c��quered the rest �f M�c-
ed��i�. The y�u�gest br�ther, Perdicc�s, bec��e the f�u�der �f the dy��sty. 
This hist�ry �f the f�u�di�g �f the M�ced��i�� ki�gd�� t�kes us t� the �re� 
�r�u�d the l�wer ��li�c���, which �er�d�tus c��sidered t� be the regi�� 
�� either side �f the river, which he c�lled Makedonis. �ere �� the ��rther� 
sl�pes �f the Pieri�� M�u�t�i�s, the existe�ce �f Aeg�e, the first c�pit�l �f the 
M�ced��i�� ki�gd�� (i.e., ��der��d�y Vergi�� with its re��w�ed t��bs), 
h�s bee� c��fir�ed f�r s��e dec�des ��w.

It is here where the pr�cess �f f�r�i�g the M�ced��i�� ki�gd�� beg�� 
fr�� the �id�7th ce�tury BC. I�iti�lly the M�ced��i��s c��quered Pieri� 
s�uth �f the ��uth �f the ��li�c���, f�ll�wed by B�tti�e�, which exte�ded 
�r�u�d the Ther��ic Gulf �s f�r �s the Axius. They the� cr�ssed the river ��d 
c��quered the pl�i�s �re� �s f�r �s ��der� Thess�l��iki. Thus they prev�iled 
thr�ugh�ut the e�tire Ther��ic Gulf regi��; fi��lly, sh�rtly bef�re the e�d �f 
the 6th ce�tury, they �ls� c��quered the �eighb�ri�g regi��s t� the west ��d 
��rthwest, viz. E�rd�e� ��d Al��pi�. E�rd�e� exte�ded westw�rd bey��d the 
��u�t�i� r��ge th�t e�cl�ses the ce�tr�l pl�i�. Its c��quest ��de p�ssible 
exp��si�� t�w�rds Upper M�ced��i�, where l�y Ly�cestis, Orestis, ��d Eli�Ly�cestis, Orestis, ��d Eli-
�ei�, regi��s surr�u�ded by ��u�t�i�s th�t h�d their �w� rulers. The exte�t 
t� which they bel��ged t� the ki�gd�� �f M�ced�� depe�ded �� the p�wer �f 
successive ce�tr�l regi�es. I� ��y c�se, these regi��s w�uld ��ly c��e u�der 
the rule �f the M�ced��i�� ki�g �fter the f�ilure �f Xerxes’ expediti��. 

2
Early history of Macedonia

The e�rliest begi��i�gs �f M�ced��i�� hist�ry re��i� shr�uded i� d�rk�ess. 
Our first reli�ble i�f�r��ti�� c��cer�s the �ge �f Persi�� d��i���ce �ver Eu-
r�pe�� territ�ry.³ I� 510, the Persi�� ge�er�l Meg�b�zus c��quered the ��rth� I� 510, the Persi�� ge�er�l Meg�b�zus c��quered the ��rth-
er� c��st�l regi�� �f the Aege�� ��d �ccepted thr�ugh dipl���tic ch���els 
the surre�der �f the��ki�g A�y�t�s I. Thus M�ced��i�, still we�k ��d c��-
fi�ed t� the pl�i� �r�u�d the Ther��ic Gulf, c��e u�der Persi�� d��i��ti�� 
with�ut � fight, t� �ll �ppe�r��ces �s � v�ss�l st�te u�der the g�ver���ce �f 
the l�c�l dy��sty. The first ki�g w�s A�y�t�s I, wh� c�. 496 w�s succeeded by 
his s�� Alex��der I, u�der wh�se rule the c�u�try succeeded i� thr�wi�g �� 
the Persi�� y�lk f�r � �u�ber �f ye�rs, si�ce the I��i�� rev�lt h�d i�terrupt-
ed rel�ti��s with Persi�� v�ss�l ��d subject st�tes i� the B�lk��s. Duri�g this 
peri�d �f � free M�ced��i�, specific�lly i� 496, �er�d�tus �e�ti��s th�t Alex-
��der I �ppe�red i� Oly�pi�. App�re�tly Alex��der w�s the first M�ced��i�� 
t� p�rticip�te i� the Oly�pic G��es, h�vi�g first bee� c��pelled t� pr�ve his 
Greek desce�t. F�ur ye�rs l�ter, freed�� w�s �lre�dy � thi�g �f the p�st, si�ce 
�fter the suppressi�� �f the I��i�� rev�lt ��d the rec�very �f the regi��s �� 
either side �f the str�its �f the �ellesp��t, the Persi�� ge�er�l M�rd��ius �p-
pe�red with b�th l��d ��d se� f�rces t� reest�blish Persi�� rule �s f�r �s the 
b�rders �f  Thess�ly.

Thus were cre�ted the presupp�siti��s f�r the c��p�ig� �f Xerxes 
(480/79), i� the c�urse �f which Persi�� l��d f�rces, �fter ��rchi�g thr�ugh 
Thr�ce, �et up with the fleet th�t w�s s�ili�g �l��g the c��st �t Ther�e (the 
�re� �f ��der��d�y Thess�l��iki). Alex��der w�s c��seque�tly f�rced t� �c�c��seque�tly f�rced t� �c-
c��p��y the Persi�� �r�y, ��d thus we fi�d M�ced��i�� s�ldiers ��d their 
ki�g f�ll�wi�g the Persi�� �r�y u�til the B�ttle �f Pl�t�e�. But whe� the Per-
si��s were defe�ted �t Pl�t�e� ��d their survivi�g f�rces withdrew fr�� Eu-
r�pe, Alex��der �ppe�rs t� h�ve defected fr�� the Gre�t �i�g, first tur�i�g 
�g�i�st the Persi��s wh� were i� retre�t ��d sh�rtly there�fter �ccupyi�g 

3 O� M�ced��i� duri�g the peri�d �f the 
Persi�� W�rs see Z�hr�t 1992 ��d 2011.
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E��e� ��d�i (the l�ter A�phip�lis), which �s u�til the� h�d bee� u�der Per-
si�� c��tr�l. There he t��k s� ���y s�ldiers �s pris��ers �f w�r, th�t by sell-
i�g the� �s sl�ves he w�s �ble t� c��struct � gilded st�tue which w�s set up 
i� the te�ple p�rtic� �f Delphi, where there were �ther dedic�ti��s by st�tes 
�f ��i�l��d Greece ��d Sicily i� �e��ry �f the Greek vict�ries �t S�l��is, 
Pl�t�e�, ��d �i�er�. App�re�tly the M�ced��i�� ki�g, wh� h�d f�r �b�ut � 
ye�r bee� �� the side �f the Persi��s, succeeded i� g�i�i�g �ccept��ce t� the 
gr�up �f “Persi�� W�r vict�rs”. �e �ls� ����ged t� persu�de �er�d�tus th�t 
he h�d �lw�ys bee� � secret supp�rter �f the Greeks. The picture pr�vided 
by �er�d�tus �f this frie�d �f the Greeks �� the M�ced��i�� thr��e exerted 
� l�sti�g i�flue�ce, ��d resulted i� Alex��der hi�self –wh� i� his ti�e h�d 
c�ll�b�r�ted with the Persi��s– �cquiri�g the epithet “Philhelle�e”, i� c��-
tr�st with the �ther Alex��der, wh� f�ught �g�i�st the Persi��s ��d w�s l�ter 
c�lled “the Gre�t”. 

Alex��der ��t ��ly tur�ed �g�i�st the retre�ti�g Persi��s; he �ls� c��-
quered the regi��s betwee� the Axius ��d the Stry���, ���ely Crest��i�, 
Mygd��i�, ��d Bis�lti�. This very quickly br�ught hi� i�t� c��flict ��t ��ly 
with �eighb�ri�g Thr�ci�� tribes, but with the Athe�i��s (cf. Z�hr�t 2007), 
wh�se ��v�l st�te �fter Xerxes’ f�iled c��p�ig� i�cluded � l�rge �u�ber �f 
Greek cities �l��g the sh�res �f the ��rther� Aege��. I� the Stry��� �re� i� 
p�rticul�r, the Athe�i��s h�d bec��e dis�gree�ble ��t�g��ists, f�r they h�d 
set their sights �� the f�rest we�lth i� the c�u�try’s hi�terl��d required f�r 
ship c��structi��, �s well �s the �i�es l�c�ted there. O�e �f the few pieces 
�f i�f�r��ti�� we h�ve f�r this peri�d is � �e�ti�� th�t f�ll�wi�g his re-
tur� fr�� Th�s�s i� 463, the Athe�i�� ge�er�l Ci��� w�s �ccused �f �ct-
i�g �g�i�st Athe�i�� i�terests, si�ce it w�s presu�ed th�t he w�s bribed by 
�i�g Alex��der ��t t� expl�it the �pp�rtu�ity f�r further c��quests i� M�c-
ed��i�, th�ugh this w�uld h�ve bee� �� e�sy ��tter f�ll�wi�g the vict�ry 
�g�i�st Th�s�s. It is �ls� sig�ific��t th�t � few ye�rs e�rlier, the Athe�i�� p�l-
itici�� The�ist�cles, wh� h�d bee� �str�cized ��d c��de��ed t� de�th i� 
�bse�ti�, f�u�d refuge �t the c�urt �f the M�ced��i�� ki�g �fter fleei�g Ath-
e�s. Further��re, the Myce��e��s wh� esc�ped fr�� their h��el��d i� the 
w�ke �f Argive �tt�cks, ����ged t� settle i� M�ced��i� u�der Alex��der’s 
pr�tecti��. �is s�� Perdicc�s, f�ll�wi�g his f�ther’s ex��ple, �ls� received, 
i� 446, the �isti�e��s, wh� were expelled fr�� their h��el��d �t Eub�e� by 
the Athe�i��s i� 446. 

Whe� Alex��der died i� the �id�5th ce�tury, he h�d �pp�re�tly ��t suf-
ficie�tly e�sured the successi�� ����g his five s��s, ����g wh�� Perdicc�s 
II �ppe�red �s success�r, while i� the f�ll�wi�g peri�d tw� �f his br�thers �p-
pe�r exercisi�g p�wer i� di�ere�t p�rts �f the M�ced��i�� ki�gd��. Athe�i-
�� �tte�pts t� settle c�l��ists �l��g the M�ced��i�� b�rders c��ti�ued ��d 
i�deed e�j�yed p�rti�l success, �s e.g. i� 436, whe� A�phip�lis w�s f�u�ded 
�� the l�wer Stry���. This city c��tr�lled p�ss�ge �cr�ss the river as well as 
the r�ute i�t� the hi�terl��d.⁴ ��wever, whe� the Athe�i��s g�t t� the p�i�t 
�f supp�rti�g �� i�ter��l riv�l t� Perdicc�s, his br�ther Philip (wh� ruled the 
�re� �r�u�d the L�wer Axius, fr�� which he w�s l�ter expelled) �s well �s Der-
d�s �f Eli�ei�, Perdicc�s �b�lished the �lli��ce he h�d c��cluded with with 
the Athe�i��s duri�g the first ye�rs �f his rule ��d i� 433 pursued c�ll�b-
�r�ti�� with disgru�tled Athe�i�� �llies i� the Ch�lcidice �� the ��e h��d, 
��d �� the �ther with Sp�rt� ��d C�ri�th, which �fter its defe�t i� C�rcyr� 
(C�rfu) w�s seeki�g reve�ge. A�d i� f�ct, i� the f�ll�wi�g ye�r the M�ced�-
�i�� ki�g ����ged t� i�cite the C�ri�thi�� c�l��y �f P�tid�e� �� the isth�us 
�f P�lle�e, the i�h�bit��ts �f B�tti�e� further ��rth, ��st �f the Ch�lcidi��s 
wh� dwelt i� Sith��i�, ��d � l�rge �u�ber �f i�l��d cities, t� rev�lt �g�i�st 

4 Reg�rdi�g these eve�ts ��d their descrip-
ti�� by Thucydides see Z�hr�t 2006�, �s well �s 
Z�hr�t 2010 f�r the i�p�rt��ce �f M�ced��i� i� 
the �utbre�k �f the Pel�p���esi�� W�r.
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Athe�s. Thr�ugh�ut the e�tire w�r he ��de l��d �v�il�ble f�r settle�e�t i� 
Mygd��i� t� th�se B�tti�e��s ��d Ch�lcidi��s wh� rev�lted.⁵

Thus the Athe�i��s f�u�d the�selves i� 432 f�ci�g ��t ��ly the M�ced�-
�i�� ki�g, but �ls� th�se �f their �llies wh� h�d rev�lted, i�cited by Perdicc�s. 
��stilities s��� f�cused �� rec�veri�g the cities th�t h�d rev�lted; � te�p�-
r�ry �gree�e�t w�s �chieved with the M�ced��i�� ki�g i� 432, ��d �� �lli-
��ce w�s f�r�ed i� 431. But �s e�rly �s the su��er �f 429, Perdicc�s w�s se-
cretly se�di�g � th�us��d M�ced��i��s t� Ac�r���i� t� supp�rt the Sp�rt��s. 
The Athe�i��s bec��e �w�re �f this ��d s� i� the f�ll�wi�g wi�ter i�cited the 
Thr�ci�� ki�g Sit�lces �g�i�st the M�ced��i�� ki�g; Sit�lces’ i�v�si�� i� L�w-
er M�ced��i� w�s �� utter f�ilure. The chief c��tributi�� t� s�vi�g Perdicc�s 
bel��ged t� the c�v�lry �f Upper M�ced��i�. F�r the �ext f�ur ye�rs Perdicc�s 
w�s left i� pe�ce by the Athe�i��s, wh� h�d the� u�dert�ke� �per�ti��s �� 
�ther fields �f b�ttle. The vict�ries they �chieved c�lled f�rth fe�r, h�wever, 
s� i� c��cert with the Ch�lcidi��s Perdicc�s i�cited i� 424 the disp�tch �f � 
Pel�p���esi�� f�rce t� the ��rther� the�ter �f w�r. �e w�s pri��rily i�ter-
ested i� receivi�g �ilit�ry supp�rt �g�i�st Arrh�b�eus, the ruler �f Ly�ces-
tis. I�deed, Perdicc�s twice ����ged t� pr��pt his �ew �llies t� i�terve�e i� 
Upper M�ced��i�, th�ugh with�ut the successful �utc��e he h�d h�ped f�r, 
��d s� i� 423/2 he ��ce �g�i� e�tered i�t� � tre�ty with the Athe�i��s, which 
he ��i�t�i�ed f�r �b�ut five ye�rs, u�til he ��ce ��re te�p�r�rily w�� �ver 
Athe�s’ riv�ls. A si�il�rly questi���ble p�licy may h�ve e�r�ged b�th the 
Athe�i��s as well as the Sp�rt��s, th�ugh i� reg�rd t� Perdicc�s we sh�uld 
be�r i� �i�d th�t he �eeded ��t ��ly t� defe�d hi�self �g�i�st the Athe�i��s, 
but �ls� t� c��fr��t e��rts t� g�i� i�depe�de�ce by the rulers �f Upper M�c-
ed��. It �ust �ls� be �ck��wledged th�t he ����ged t� successfully ���eu����eu-
ver his w�y betwee� w�rri�g p�rties ��d thus preserve t� � c��sider�ble ex-
te�t the i�depe�de�ce ��d territ�ri�l i�tegrity �f his ki�gd��. 

F�te reserved � ��re f�rtu��te peri�d �f rule f�r his s�� ��d success�r 
Archel�us (413–399), si�ce f�ll�wi�g the Sicili�� dis�ster pressure by the 
Athe�i��s h�d ce�sed. Rel�ti��s with the Athe�i��s were �t ��ce reversed, 
si�ce the l�tter depe�ded �� M�ced��i�� ti�ber f�r shipbuildi�g. Archel�us’ 
esse�ti�l i�p�rt��ce duri�g this peri�d w�s i� the field �f d��estic p�licy, 
�ilit�ry ref�r�s, ��d cultur�l �spir�ti��s. Thus, he ��t ��ly pr���ted the 
est�blish�e�t �f cities i� M�ced��i�⁶ ��d h�ste�ed the exte�si�� �f its r��d 
�etw�rk, but �ls� e�b�rked �� the f�r��ti�� �f � he�vily��r�ed i�f��try. At 
the s��e ti�e, he secured ��d p�rtly exte�ded the b�u�d�ries �f his ki�g-
d��. �is “cultur�l p�licy” w�s especi�lly ��tew�rthy. T� be sure, Pi�d�r h�d 
�lre�dy c��p�sed �� e�c��iu� t� Alex��der I ��d i�deed it is presu�ed th�t 
the p�et h�d resided f�r � ti�e i� his c�urt, just �s Mel��ippides the dithy-
r��bist �f Mel�s ��d �ipp�cr�tes �f C�s l�ter s�j�ur�ed �t the c�urt �f his 
success�r, Perdicc�s II. M�ced��i�’s subst��tive i�tegr�ti�� i�t� Greek cul-
ture, h�wever, w�s �wed t� Archel�us. �e e�trusted the dec�r�ti�� �f his p�l-
�ce t� the �utst��di�g p�i�ter Zeuxis, ��d i�vited �u�er�us Greek p�ets t� 
his c�urt, i�cludi�g the epic p�et Ch�erilus �f S���s, the �usici�� Ti��th-
eus �f Miletus, �s well �s the Athe�i�� tr�gic p�ets Ag�th�� ��d Euripides, 
wh� i�ter �li� pr�duced his tr�gedy the Bacchae there. Fi��lly, t� Archel�us 
is �wed the est�blish�e�t �f gy���stic ��d �usic�l c��tests, the Olympia, 
which he�cef�rth t��k pl�ce �s ��ti���l M�ced��i�� c��tests �t Di��, i� the 
f��thills �f Mt. Oly�pus. I� the fi��l ye�rs �f his reig�, Archel�us successfully 
i�terve�ed i� Thess�ly �� beh�lf �f the persecuted �rist�cr�tic f��ily �f the 
Aleu�d�e, re�lized territ�ri�l g�i�s, ��d secured his i�flue�ce i� L�riss�. A�d 
s� the presupp�siti��s f�r further exp��si�� �f M�ced��i�� p�wer were �l-
re�dy � give� whe� Archel�us w�s �ss�ssi��ted i� 399. 

5 O� this issue �s well �s further �� rel�-
ti��s betwee� the M�ced��i��s ��d Ch�lcidi��s 
cf. Z�hr�t 1971.

6 O� urb��is� i� M�ced��i� cf. ��tz�p�u-
l�s 1996, especi�lly p. 469�. �� the i�p�rt��ce �f 
Archel�us. See �ls� Muller i� this v�lu�e.
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3
Macedonia during 399 – 359

A� A�eric�� c�lle�gue �stutely �bserved: “M�ced��i�� ki�gs te�ded t� die 
with their b��ts ��” (C�r�ey 1983, 260), ��d i�deed the ye�rs betwee� 399 ��d 
359 were rife with tur��il ��d disputes �ver the thr��e, by re�s�� �f which 
M�ced�� w�s u��ble t� ret�i� the p�siti�� it h�d �chieved u�der Archel�us. 
It w�s ��ly i� the sec��d h�lf �f these f�rty��dd ye�rs th�t there were s��e 
i�terv�ls duri�g which M�ced�� ��t ��ly ����ged t� c��s�lid�te its p�wer 
d��estic�lly, but �ls� t� prese�t s��e p�wer i� f�reig� ���irs. We sh�ll ��w 
sh�w whe� ��d h�w this ��ce ��re bec��e p�ssible.

Duri�g just the first six ye�rs �f this peri�d, the M�ced��i��s h�d �� few-
er th�� f�ur ki�gs, �f wh�� we k��w ��ly th�t ��st �et � vi�le�t de�th. We 
c�� g�i� � cle�rer picture �f M�ced��’s pr�ble�s duri�g the e�rly ye�rs �f the 
reig� �f A�y�t�s III, wh� ����ged t� �sce�d t� the thr��e i� 393.⁷ As s��� �s 
he �ssu�ed p�wer, he w�s thre�te�ed by the Illyri��s ��d c��cluded � defe�-
sive �lli��ce with the Ch�lcidi�� Le�gue (Koinon), which �fter the Pel�p���e-
si�� W�r h�d bec��e �� i�p�rt��t p�wer �l��g the Aege��’s ��rther� c��st. 
The c�st �f this �lli��ce f�r A�y�t�s w�s the c��cessi�� �f A�the�us, � fertile 
v�lley s�uthe�st �f Ther�e. It w�s ��ly i� the sec��d h�lf �f the 380s th�t he 
h�d secured his rule sufficie�tly t� be �ble t� request the retur� �f the l��ds 
he h�d e�rlier c��ceded t� the Ch�lcidi��s. N�t ��ly did the l�tter refuse; they 
�tt�cked M�ced�� ��d f�rced A�y�t�s t� tur� f�r help t� the Sp�rt��s, wh� 
i� 382 se�t �� expediti���ry f�rce t� the ��rth. After three ye�rs �f w�r, they 
c��pelled the Ch�lcidi��s t� diss�lve their ��i���. Acc�rdi�g t� Xe��ph��, 
the Sp�rt��s ��d their �llies �ssu�ed ��i� resp��sibility f�r w�gi�g this w�r. 
The M�ced��i��s did ��t see� t� h�ve ��y �e��r�ble �ilit�ry p�rticip�-
ti��, th�ugh there w�s � v�lu�ble c��tributi�� by the c�v�lry �f Derd�s, ruler 
�f Eli�ei� ��d his c�v�lry. Derd�s ��d his regi�� �re described �s bei�g i�de-
pe�de�t �f the M�ced��i�� ki�g, ��d it �ppe�rs th�t the �ther rulers �f Upper 
M�ced�� bec��e i�depe�de�t �t th�t ti�e. 

Is�cr�tes �ls� expressed his �pi�i�� �f these eve�ts. I� his Panegyric (pub-
lished i� 380), Is�cr�tes c��de��ed Sp�rt�� p�licy �f th�t ti�e i� h�rsh l��-
gu�ge, �e�ti��i�g �s �� ex��ple the f�ct th�t the Sp�rt��s helped the M�ce-
d��i�� ki�g A�y�t�s, the Sicili�� tyr��t Di��ysius, ��d the Persi�� Gre�t 
�i�g i� �rder t� stre�gthe� their d��i��ti��. If Is�cr�tes wished t� be see� 
�s credible i� his c��de���ti�� �f Sp�rt�� p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud� credible i� his c��de���ti�� �f Sp�rt�� p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud�credible i� his c��de���ti�� �f Sp�rt�� p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud� i� his c��de���ti�� �f Sp�rt�� p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud�i� his c��de���ti�� �f Sp�rt�� p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud� his c��de���ti�� �f Sp�rt�� p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud�his c��de���ti�� �f Sp�rt�� p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud� c��de���ti�� �f Sp�rt�� p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud�c��de���ti�� �f Sp�rt�� p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud� �f Sp�rt�� p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud��f Sp�rt�� p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud� Sp�rt�� p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud�Sp�rt�� p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud� p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud�p�licy, he c�uld ��t h�ve i�clud�, he c�uld ��t h�ve i�clud�he c�uld ��t h�ve i�clud-
ed i� the tri� �f rulers �� the b�rders �f the the�� Greek w�rld �f city�st�tes 
�� utterly i�sig�ific��t M�ced��i�� ki�g. Si�il�rly, the Athe�i�� Aeschi�es 
ch�r�cterized A�y�t�s �s � ��j�r p�litic�l f�ct�r, whe� �t � tri�l i� 343 he 
�e�ti��s th�t i� the 370s A�y�t�s h�d se�t � deleg�ti�� t� � P��helle�ic c��-
gress, ��d w�s c��plete ��ster �f his �w� decisi��s. It w�s precisely �t this 
ti�e th�t A�y�t�s bec��e s�ught��fter ��d the Athe�i��s c��cluded �� �lli-
��ce with hi�, the c��te�ts �f which �re u�f�rtu��tely ��t k��w� but which 
w�uld cert�i�ly h�ve c��cer�ed the f�rced exp��si�� �f Athe�i�� se� p�wer. 
We le�r� th�t �s e�rly �s 375 the ti�ber required f�r shipbuildi�g w�s c��-
i�g fr�� M�ced��i�. C��seque�tly, there w�s ��ce ��re � de���d f�r M�ce-
d��i�� ship�buildi�g ti�ber, ��d thus this �gree�e�t is � further pr��f th�t 
the ki�gd�� �f M�ced��i� h�d retur�ed t� the r��ks �f th�se st�tes i� � p�si-
ti�� t� pursue �� i�depe�de�t p�licy. A�y�t�s did the s��e thi�g i� the 370s 
�g�i�st his s�uther� �eighb�rs �s well, whe� he ��t ��ly reg�i�ed rule �ver 
Eli�ei�, but est�blished the b�u�d�ries betwee� this regi�� i� Upper M�ce-
d��i� ��d Perrh�ebi�� D�liche. I� �dditi��, f��ily b��ds were cre�ted with 
Sirr�s, the ruler �f Ly�cestis wh�se d�ughter bec��e A�y�t�s’ sec��d wife i� 
the first h�lf �f the 380s �t the l�test ��d wh� prese�ted hi� with three heirs: 

7 O� A�y�t�s III cf. Z�hr�t 2006b.
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Alex��der II, Perdicc�s III, ��d Philip II. Thus we see th�t i� the 370s, M�ced�-
�i� h�d reg�i�ed stre�gth, ��d th�t A�y�t�s III w�s hi�self �ble t� t�ke up 
Archel�us’ ��biti��s reg�rdi�g f�reig� p�licy. 

F�r the �eg�tive i��ge �f A�y�t�s f�r�ed b�th by l�ter s�urces �s well �s 
��der� sch�l�rs, his s�� Philip II is u�i�te�ti���lly resp��sible, �s the l�t-
ter ��t ��ly �versh�d�wed �ll his predecess�rs with his �chieve�e�ts, but 
led ���y hist�ri��s t� disti�guish hi� �s the g�d�se�t s�vi�r �f � M�ced��i� 
su�k i� ch��s. I� f�ct, A�y�t�s with persiste�ce ��d vig�r gr�du�lly ����ged 
t� �verc��e the ch��s cre�ted �fter Archel�us’ �ss�ssi��ti�� �s well �s t� be�-
efit fr�� p�wer shifts �r�u�d M�ced��i�, ��d thus beque�th his s��s � rel�-
tively st�ble ki�gd��. 

The successi�� t� the thr��e i� 370/69 w�s � s���th ��e, which sh�ws 
th�t by this ti�e A�y�t�s h�d secured �rder i� the re�l�. I� the �e��ti�e, 
the Illyri��s were �f ���ther �pi�i��, ��d i�v�ded M�ced��i�. A rel�tive �f 
the r�y�l h�use livi�g i� exile t��k �dv��t�ge �f the justified �bse�ce �f the 
y�u�g ki�g Alex��der II ��d �tt�cked M�ced��i� fr�� the E�st. At this diffi-
cult ���e�t, the quee� ��ther Eurydice requested �ssist��ce fr�� the Athe-
�i�� ge�er�l Iphicr�tes, wh� w�s �lre�dy e�g�ged i� �ilit�ry �per�ti��s i� 
the l�wer Stry���. �e gl�dly seized the �pp�rtu�ity t� put the M�ced��i�� 
ki�g i� his debt, which he ����ged t� d�, expelli�g the w�uld�be usurper �f 
the thr��e. Thus Alex��der’s rule w�s secured, ��d sh�rtly �fterw�rds he t�� 
we�t i�t� �cti��, rushi�g t� the �id �f the Aleu�d�e i� L�riss� �g�i�st the ty-
r��t �f Pher�e. The M�ced��i�� ki�g ��de his �ppe�r��ce, t�ki�g the cities 
�f L�riss� ��d Cr�����, which he kept f�r hi�self. The Thess�li�� ��bles were 
��t ��ticip�ti�g such � tur� �f eve�ts ��d f�r this re�s�� tur�ed f�r help t� 
the Theb��s, wh� se�t their ge�er�l Pel�pid�s.⁸ The l�tter, ��rchi�g ��rth-
w�rd with his �r�y, freed Cr����� ��d L�riss� fr�� M�ced��i�� rule. I� the 
�e��ti�e, Alex��der II w�s f�rced t� retur� t� M�ced��i�, �s his br�ther�i��
l�w Pt�le�y h�d rev�lted �g�i�st hi�. B�th p�rties i� this civil w�r �ppe�led 
t� Pel�pid�s ��d i�vited hi� t� serve �s �rbitr�t�r. �e �ssu�ed the r�le �f 
�edi�t�r betwee� the �pp��e�ts. T� e�sure the dur�bility �f the settle�e�t 
i�p�sed by Pel�pid�s, Alex��der surre�dered t� hi� his y�u�gest br�ther 
Philip �s well �s thirty �f the s��s �f ��ble f��ilies. A�d s� we see th�t M�ce-
d��i�’s p�siti�� �f p�wer �s �chieved by A�y�t�s III ��d i�herited by Alex��-
der II w�s ��ce �g�i� l�st, ��d th�t the M�ced��i�� st�te ��ce ��re c��e u�-
der the i�flue�ce �f successive ruli�g p�wers i� Greece, ��d this thr�ugh its 
�w� f�ult. This situ�ti�� w�uld c��ti�ue f�r � little l��ger; sh�rtly �fter the 
withdr�w�l �f Pel�pid�s f�ll�wi�g the settle�e�t �f civil strife i� the wi�ter 
�f 369/8, Alex��der II w�s �ss�ssi��ted. 

O�e �f his cl�sest rel�tives, Pt�le�y u�dert��k the g�ver��e�t ����ge-
�e�t �s the gu�rdi�� �f Perdicc�s, Alex��der’s y�u�ger br�ther. ��wever, the 
frie�ds �f the �urdered ruler c��sidered Pt�le�y � usurper ��d i� the su�-
�er �f 368 tur�ed t� Pel�pid�s, wh� ��ce �g�i� i�v�ded M�ced��i�. Pt�le�y 
w�s c��pelled t� decl�re his willi�g�ess t� c��clude �� �gree�e�t ��d c��-
�it hi�self t� e�suri�g p�wer t� Alex��der’s br�thers Perdicc�s ��d Philip. 
Further��re, he w�s f�rced t� e�ter �� �gree�e�t with Thebes ��d pr�vide 
h�st�ges t� gu�r��tee he w�uld h���r the �gree�e�t. M�ced��i� bec��e yet 
�g�i� � p�w� i� the h��ds �f f�reig� p�wers �s � c��seque�ce (yet �g�i�) �f 
i�ter��l u�rest. 

I� 365 Perdicc�s III ����ged t� free hi�self �f Pt�le�y’s gu�rdi��ship. 
S��� �fter �ssu�i�g p�wer, he dee�ed it pr�per t� rely �� the Athe�i��s 
��d i� c�ll�b�r�ti�� with their ge�er�l Ti��theus –wh� w�s the� c��duct-
i�g �ilit�ry �per�ti��s �l��g the M�ced��i�� c��st ��d �ppe�rs �t this ti�e 
t� h�ve c��quered the cities �f Pyd�� ��d Meth��e, which were i�depe�de�t 

8 O� the hist�ry �f M�ced��i� duri�g the 
Theb�� hege���y cf. ��tz�p�ul�s 1985.
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�f M�ced��i�– �ppe�rs t� h�ve ��rched with hi� �g�i�st the Ch�lcidi��s ��d 
A�phip�lis. I� the Ch�lcidice, Ti��theus subdued P�tid�e� ��d T�r��e, but 
�cc��plished ��thi�g �g�i�st A�phip�lis. C�ll�b�r�ti�� with Ti��theus 
�pe�ed the M�ced��i�� ki�g’s eyes t� the Athe�i��s’ exp��si��ist ��biti��s, 
but �ls� t� their –�fter �ll– li�ited c�p�bilities, thus e�h��ci�g his �w� self�
c��fide�ce. I� ��y c�se, Perdicc�s s��� defected ��d secured A�phip�lis, i�-
st�lli�g � �ilit�ry g�rris�� there. O� the wh�le, M�ced��i� �cquired � �ew 
i�petus �fter Perdicc�s, �s the legiti��te success�r, r�se t� the thr��e by 
brushi�g �side i�iti�l difficulties. �e w�s ��w �ble t� �dv��ce the further c��-
s�lid�ti�� �f the st�te ��d secure it fr�� �utside thre�ts. I� 361/60, the p�l-
itici�� C�llistr�tus, wh� h�d esc�ped fr�� Athe�s, u�dert��k t� ref�r� the 
cust��s syste� �f M�ced��i� ��d sig�ific��tly i�cre�se its reve�ues. Further-
��re, it w�uld see� th�t Pl�t�’s stude�t Euphreus, wh� re��i�ed f�r quite 
s��e ti�e �t Perdicc�s’ c�urt, t�gether with Pl�t� i�duced the ki�g t� cede 
p�rt �f the rule �f e�ster� M�ced��i� t� his br�ther Philip. Als�, it �ppe�rs th�t 
Perdicc�s subjug�ted the pri�cip�lities �f Upper M�ced��i� ��ew. Fi��lly, he 
decided t� c��fr��t the Illyri��s, wh� fr�� the ti�e �f A�y�t�s III h�d bee� 
striki�g M�ced��i� c��ti�u�usly, ��d t� expel the�. I� the e�d, h�wever, he 
w�s crushed ��d fell �� the b�ttlefield with 4,000 �f his M�ced��i��s. 

4
The period of Philip II
4.1
The exp��si�� �f the ki�gd�� ��d the rel�ti��s with s�uther� Greece 

I� this situ�ti��, Perdicc�s’ br�ther Philip pr�ceeded with deter�i��ti��, �il-
it�ry c��pete�ce ��d dipl���tic skill, with the g��l �f first st�bilizi�g M�ce-
d��i� ��d the� le�di�g it �� �� exp��si��ist c�urse, t�ki�g full �dv��t�ge �f 
�pp�rtu�ities �s these �ppe�red.⁹ �e s��� ����ged t� sideli�e the prete�d-
ers t� the thr��e wh� �l��st �lw�ys prese�ted the�selves �t such ���e�ts 
i� M�ced��i�, ��d the� t� pr�ceed t� securi�g the b�rders �f his �w� ki�g-
d�� ��d th�se �f �eighb�ri�g regi��s. I� this e��rt he �et the f�ll�wi�g sit� f�ll�wi�g sit�sit-
u�ti�� the� prev�ili�g i� Greece: The Sp�rt��s, wh� h�d bee� beh�vi�g f�r 
ye�rs like the rulers �f �ll �f Greece, ��d wh� betwee� 382 ��d 379 h�d eve� 
i�terve�ed �� beh�lf �f the the��ki�g �f M�ced��i�, h�d l�st their le�dership 
p�siti�� i� the w�ke �f their defe�t �t Leuctr� (371). Betwee� 357 ��d 355, the 
Athe�i��s bec��e e�br�iled i� disputes with s��e �f their �llies, ��d the 
Sec��d Athe�i�� Le�gue h�d �t �ll begu� t� bre�k d�w�. Theb�� p�wer w�s 
�ls� gr�du�lly w��i�g: while � dec�de e�rlier the Theb��s h�d exercised � de�while � dec�de e�rlier the Theb��s h�d exercised � de-
cisive i�flue�ce �s f�r ��rth �s M�ced��i�, ��d eve� i�t� the Pel�p���ese, 
they were ��w f�ili�g i� their �tte�pt t� rei� i� the �eighb�ri�g Ph�ci��s. 
Ar�u�d the begi��i�g �f su��er 356, the l�tter �ccupied the Delphic s��c-
tu�ry ��d ����ged with the �id �f its �ccu�ul�ted tre�sures t� f�r� � l�rge 
�erce��ry �r�y ��d prev�il �ver the �ther �e�bers �f the A�phicty��y. Fi-
��lly, eve� the situ�ti�� i� Thr�ce f�v�red Philip, si�ce the l�c�l ki�g C�tys, 
wh� h�d ��ce ��re ����ged t� u�ite his re�l�, w�s �ss�ssi��ted i� the su�-
�er 360 ��d Thr�ce disi�tegr�ted i�t� three i�dividu�l ki�gd��s due t� the 
e�sui�g c��flicts �ver the successi��. Thus, i� the 350s Philip h�d �lre�dy 
�chieved ��tew�rthy vict�ries �� �ll the b�rders �f his ki�gd��. 

The wester� ��d ��rther� b�rders prese�ted the fewest difficulties: I� 
e�rly su��er 358 Philip ��rched �g�i�st the Illyri��s, wh� were c��pelled 
t� c��cede exte�sive territ�ry �s f�r �s L�ke Ochrid. Tw� ye�rs l�ter, whe� the 
Illyri�� ki�g �llied hi�self with the P�e��i��s, Thr�ci��s, ��d Athe�s �g�i�st 
Philip, it w�s sufficie�t t� se�d his trusted ge�er�l P�r�e�i�� �g�i�st hi�. Af-
ter this, c�l� prev�iled i� the regi�� f�r ��re th�� � dec�de, chiefly bec�use 

9 Liter�ture �� Philip II: Ellis 1976; C�wk-
well 1978; Griffith 1979; ��tz�p�ul�s & L�uk�-
p�ul�u 1980; Br�df�rd 1992; ������d 1994�; Le 
Rider 1977, 1996.
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i� the l�te 350s the regi�� h�d bee� further secured whe� Philip i�st�lled 
his br�ther�i��l�w Alex��der �s ruler �f Epirus, thus ��ki�g the c�u�try � 
s�rt �f v�ss�l st�te, while he �ls� ���exed P�r�u�e�, which l�y betwee� Epirus 
��d M�ced��i�. A���g the �eighb�ri�g pe�ples wh� h�d h�ped t� be�efit �t 
M�ced��i�’s expe�se f�ll�wi�g the defe�t �f Perdicc�s II were the P�e��i��s, 
settled i� the �iddle Axius. I�iti�lly Philip ����ged t� re�ssure the� with 
���ey ��d pr��ises, but l�ter, whe� they �tt�cked, he defe�ted the� ��d 
c��pelled the� t� sub�it. I� 356 the ki�g �f the P�e��i��s j�i�ed the �b�ve�
��ted �lli��ce; sh�rtly �fterw�rd his c�u�try w�s defi�itively subdued. 

I� 357, Philip beg�� t� �dv��ce e�stw�rd c��pleti�g his rule �l��g the 
M�ced��i�� c��st. �e first t��k A�phip�lis, which c��tr�lled b�th the Stry-
��� p�ss�ge �s well �s �ccess t� the i�l��d regi��, where the we�lth�pr�duc-
i�g s�urces �f preci�us �et�ls ��d ti�ber reserves were l�c�ted.¹⁰ N�t l��g 
�fterw�rd, he �tt�cked Pyd�� �� the M�ced��i�� c��st. The Athe�i��s, wh� 
�t the ti�e held Pyd�� ��d were exerti�g cl�i�s �� A�phip�lis, decl�red w�r. 
Philip, h�wever, resp��ded t� their decl�r�ti�� by �ppr��chi�g the Ch�lcid-
i�� Le�gue, t� which he pr��ised the Athe�i�� city �f P�tid�e�. This �ust 
h�ve h�ppe�ed i� the f�ll�wi�g ye�r (356); h�wever, while he w�s besiegi�g 
the city, he received � request f�r �ssist��ce fr�� the Greek i�l��d c�l��y �f 
Cre�ides �e�r Ne�p�lis (��der��d�y ��v�l�), which w�s bei�g thre�te�ed by 
� Thr�ci�� ruler. Philip �ppe�red sudde�ly ��d i�st�lled � �ilit�ry g�rris�� i� 
the city, which he re�f�u�ded by givi�g it the ���e Philippi.¹¹

With this city, Philip �cquired ��t �erely ��e ��re str�tegic site i� the 
e�st, but �ls� secured the �pp�rtu�ity t� expl�it t� his �w� pr�fit the rich 
g�ld dep�sits �f the P��g�i�� t� his �w� �dv��t�ge. N�tur�lly the ruler �f the 
Thr�ci��s i� wh�se regi�� Philippi w�s l�c�ted w�s �dded t� the �b�ve���ted 
�lli��ce, ��d �t the e�d �f the ye�r bec��e subject t� Philip, while the l�tter 
further exp��ded his rule �s f�r �s the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me� exp��ded his rule �s f�r �s the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me�exp��ded his rule �s f�r �s the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me� his rule �s f�r �s the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me�his rule �s f�r �s the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me� rule �s f�r �s the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me�rule �s f�r �s the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me� �s f�r �s the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me��s f�r �s the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me� f�r �s the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me�f�r �s the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me� �s the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me��s the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me� the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me�the Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me� Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me�Nestus. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me�. I� f�ll 355 Philip �tt�cked Me-
th��e, the l�st str�tegic Athe�i�� site �� his c��st, ��d f�ll�wi�g � l��g siege 
succeeded i� f�rci�g it t� surre�der. This w�s �ls� � pr�p�g��d� vict�ry, si�ce 
the Athe�i��s h�d ��ered �� �ssist��ce t� the city, th�ugh �fter the c��clu-
si�� �f the w�r �g�i�st their �llies they were free t� d� s�. Philip c��sidered 
this w�rthy �f � sec��d �tte�pt. I� spri�g 353 he ��rched e�st �f the Nestus, 
t� d���ge the Athe�i��s’ �llied Greek cities �l��g the c��st ��d i�press the 
Thr�ci�� ruler �f the regi��. This brief experi�e�t �pp�re�tly h�d � h�ppy 
�utc��e f�r Philip. I� the f�ll �f 352, Philip retur�ed t� Thr�ce ��d �dv��ced 
with light�i�g speed bey��d the river �ebrus (��der��d�y Evr�s) �g�i�st 
Cers�bleptes, the ruler �f the e�ster���st �f the three Thr�ci�� ki�gd��s, 
wh� w�s �ls� f�rced t� surre�der �s v�ss�l. 

The �per�ti��s described t� this p�i�t pri��rily served the securi�g ��d 
exp��si�� �f the M�ced��i�� st�te, ��d were directed by �ll the Greek city�
st�tes �g�i�st the Athe�i��s. ��wever, betwee� the tw� c��p�ig�s t� ce�-
tr�l ��d e�ster� Thr�ce, eve�ts �ccurred th�t were t� e�sure Philip decisive 
i�flue�ce i� ce�tr�l Greece. The �ctive rulers ����g his predecess�rs h�d �l��ctive rulers ����g his predecess�rs h�d �l-
w�ys pursued three �bjectives: subjug�ti�� �f the rulers �f Upper M�ced�-
�i�, c��quest �f the ��uth �f the Stry��� s� th�t by this r�ute they c�uld 
secure Bis�lti� with its we�lth �f preci�us �et�ls ��d free the�selves fr�� 
��y p�ssible Athe�i�� pressure �� the sh�res �f their ki�gd��, �s well �s the 
exte�si�� �f their i�flue�ce i�t� Thess�ly. Philip quickly �chieved the first 
tw� �bjectives ��d i�deed surp�ssed his predecess�rs i� this reg�rd, si�ce t� 
the west he ��t ��ly subjug�ted the l��ds �f Upper M�ced��i� th�t u�til th�t 
ti�e h�d bee� i�depe�de�t, but �dv��ced the wester� b�rders �f M�ced��i� 
�s f�r �s L�ke Ochrid. T� the e�st, he re�ched ��t ��ly the Stry��� but �s f�r 
�s the Nestus, g�i�i�g c��tr�l �f the preci�us �et�l dep�sits i� b�th Bis�lti� 

10 O� A�phip�lis bef�re ��d �fter its ��-
�ex�ti�� cf. ��tz�p�ul�s 1991.

11 C�ll�rt 1937 is eve� ��w�d�ys w�rth 
re�di�g �s reg�rds Philippi.
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�s well �s the P��g�i��. S��� he tur�ed t� the third �bjective he h�d i�her-
ited ��d tur�ed his i�flue�ce i� Thess�ly t� g��d �cc�u�t.¹² �ere he ����ged 
t� expl�it t� his �w� be�efit existi�g te�si��s betwee� the Thess�li�� Le�gue 
��d the tyr��t �f Pher�e. �e i�terve�ed f�r the first ti�e i� 358, securi�g the 
p�siti�� �f his �ewly�w�� frie�ds ����g the cl�ss �f  Thess�li�� ��bles. Phil-
ip i�terve�ed � sec��d ti�e i� 355 �� beh�lf �f the Thess�li�� Le�gue ��d it 
w�s ��ly the� th�t he re�dered it c�p�ble �f u�dert�ki�g i� c��p��y with the 
Theb��s the S�cred W�r �g�i�st the Ph�ci��s, wh� f�r �ver � ye�r h�d bee� 
with i�pu�ity i� Delphi. App�re�tly, Philip h�d re�lized th�t the c��plic�ted 
situ�ti�� i� ce�tr�l Greece �ight give hi� the �pp�rtu�ity t� g�i� i�flue�ce 
here �s well thr�ugh pers���l i�terve�ti��; such i�flue�ce c�uld perh�ps be 
l�ter i�v�ked �g�i�st the Athe�i��s.¹³

I� the f�ll �f 354 it see�ed th�t the S�cred W�r h�d c��e t� �� e�d. Philip 
s�w �� p�ssibility f�r i�terve�i�g i� this w�r, ��d i� the spri�g �f 353 he pr�-
ceeded �g�i�st Thr�ce. But it w�s �t this p�i�t th�t the l��ged�f�r tur� �f 
eve�ts t��k pl�ce i� ce�tr�l Greece, i.e., the re�ig�iti�g �f c��flicts betwee� 
Thess�li��s ��d the tyr��ts �f Pher�e. The l�tter tur�ed t� the Ph�ci��s, the 
f�r�er t� Philip. �e �ppe�red ��d i�iti�lly h�d � �u�ber �f vict�ries, but l�ter 
�fter su�eri�g tw� defe�ts he w�s f�rced t� withdr�w t� M�ced��i�. ��wever, 
he retur�ed i� 352, �ssu�i�g ge�er�l c�����d �f the f�rces �f the Thess�li�� 
Le�gue ��d i�flicted � crushi�g bl�w �� the Ph�ci��s. N�t l��g �fterw�rd the 
Ph�ci��s ��d their p�rt �f P�g�s�e succu�bed. It w�s �f c�urse �bvi�us th�t 
he �eeded t� expl�it his successes t� d�te ��d legiti�ize his p�siti�� �s c��-
���der �f the Thess�li�� �r�y. A�d s� Philip ��ved his f�rces �g�i�st Ther� s� Philip ��ved his f�rces �g�i�st Ther�s� Philip ��ved his f�rces �g�i�st Ther� Philip ��ved his f�rces �g�i�st Ther�Philip ��ved his f�rces �g�i�st Ther� ��ved his f�rces �g�i�st Ther���ved his f�rces �g�i�st Ther-
��pyl�e, the� held by the Ph�ci��s, i� �rder t� de�l the decisive bl�w �g�i�st 
the usurpers �f the s��ctu�ry. This h�wever w�s �� l��ger � ��tter th�t c��-
cer�ed ��ly Philip ��d the Thess�li��s �� the ��e h��d ��d the Ph�ci��s �� 
the �ther. P�ssessi�� �f Ther��pyl�e w�uld ��w �pe� the w�y s�uthw�rd f�r 
the M�ced��i�� ki�g; s� he f�u�d the p�ss�ge cl�sed by the f�rces �f the Ph�-
ci��s, Athe�i��s, Ach�e��s, Sp�rt��s, ��d the expelled tyr��ts �f Pher�e, ��d 
w�s f�rced ��ce ��re t� retre�t. This resulted i� the c��ti�u�ti�� �f c��flict 
i� ce�tr�l Greece with�ut his p�rticip�ti�� ��d the �utu�l we�ri�g d�w� �f 
�pp��e�ts. A�d this �f c�urse served Philip’s purp�ses; thus he tur�ed f�r � 
ti�e t� �ther t�rgets i� the ��rth, i.e., Thr�ce ��d Epirus �� the ��e h��d, ��d 
�� the �ther t� rest�ri�g his rel�ti��s with the Ch�lcidi�� Le�gue. This c��li-
ti�� h�d by ��w fulfilled its r�le �s Philip’s �lly i� the w�r �g�i�st the Athe-
�i��s ��d h�d bee� tur�ed i�t� � f�reig� c�rps �g�i�st the ever�exp��di�g 
M�ced��i�; its f��lish�ess i� refusi�g t� sub�it g�ve Philip the ch��ce t� i�-
terve�e, le�di�g i� 348 t� the destructi�� �f Oly�thus, t� the Le�gue’s diss�lu-
ti��, ��d t� the ���ex�ti�� �f its territ�ry. N�t eve� the �ilit�ry �lli��ce the 
Ch�lcidi��s h�d c��cluded with the Athe�i��s i� the su��er �f 349 pr�tect-
ed the� fr�� this. 

I� f�ct, duri�g �ll these ye�rs, the Athe�i��s h�d ��t ����ged � si�gle 
�ilit�ry vict�ry �g�i�st Philip. F�r his p�rt, Philip h�d �v�ided ��y seri�us 
c��flict wh�ts�ever with the Athe�i��s; r�ther, he h�d pr�vided t�ke�s �f his 
re�di�ess t� c��clude � pe�ce. At the s��e ti�e, �fter 352 his �ilit�ry �per�-
ti��s sig�ific��tly decre�sed, th�ugh he did ��t give up his g��l �f pl�yi�g 
� le�di�g r�le i� Greece. But he c�uld ���rd t� w�it. At l�st, whe� i� 346 the 
Ph�ci��s were i� their de�th thr�es, they c��cluded their c�pitul�ti�� with 
Philip, ��d it w�s t� hi� they �wed the �ilder ter�s �f the surre�der i� re-
l�ti�� t� the de���ds �f s��e �f the A�phicty��y’s �ther �e�bers.¹⁴ Phil-
ip c�uld ��w believe th�t he h�d regul�ted the situ�ti�� i� ce�tr�l Greece i� 
� ����er f�v�r�ble t� hi�self. ��vi�g thus pr�vided f�r his ��g�i�g i�flu-
e�ce i� this regi��, he ret�i�ed f�r hi�self the Ph�ci��s’ tw� v�tes �� the 

12 O� the ��ture ��d chr���l�gy �f these 
i�terve�ti��s cf. Griffith 1970.

13 O� the s��c�lled Third S�cred W�r cf. i� 
ge�er�l Buckler 1989. ������d 1937 re��i�s 
i�p�rt��t f�r the chr���l�gy �f the e�rly ye�rs 
�f this w�r.

14 F�r � list �f s�urces c��cer�i�g the sur-
re�der see Be�gts�� 1975, 318�.
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A�phicty��ic C�u�cil, while �ls� t�ki�g pers���l �dv��t�ge �f the v�tes �f 
the Thess�li��s ��d their �eighb�rs.

Sh�rtly bef�re this, e.g., i� the spri�g �f 346, he h�d �ls� c��cluded � pe�ce, 
with the Athe�i��s, the s��c�lled Pe�ce �f Phil�cr�tes, ���ely �� the b�sis �f 
the existi�g st�tus qu�.¹⁵ Thus the Athe�i��s were f�rced t� give up A�phip�.¹⁵ Thus the Athe�i��s were f�rced t� give up A�phip-
�lis ��d �ther regi��s they h�d l�st �l��g the c��st �f M�ced��i� ��d Thr�-
ci��. I� their pl�ce, Philip gu�r��teed the� p�ssessi�� �f the Thr�ci�� Cher-
s��ese, which w�s �f vit�l i�p�rt��ce f�r the Athe�i��s. �e de���str�ted i� 
the c�urse �f �eg�ti�ti��s f�r pe�ce th�t this w�s � ge�ui�e �ct �f g��d will 
�� his p�rt: while c��sult�ti��s were ��g�i�g i� Athe�s reg�rdi�g the ter�s 
pr�p�sed by hi�self i� Pell�, Philip ��rched with light�i�g speed �g�i�st 
Cers�bleptes ��d f�rced hi� ��ce ��re t� �ck��wledge M�ced��i�� supre�� ��d f�rced hi� ��ce ��re t� �ck��wledge M�ced��i�� supre�-
�cy. Fr�� there it w�s ��ly � sh�rt dist��ce t� the Chers��ese. Despite the 
pred��i���ce Philip ��ce �g�i� de���str�ted i� 346, he gr��ted the Athe-
�i��s � pe�ce �� rel�tively f�v�r�ble ter�s.¹⁶

It w�uld s��� be sh�w�, h�wever, th�t Philip h�d i�vested excessive ex-
pect�ti��s i� this pe�ce, ��d th�t it w�s i�p�ssible t� �� the ��e h��d but-
tress his i�flue�ce i� Greece while si�ult��e�usly ��i�t�i�i�g g��d rel�ti��s 
with the Athe�i��s.¹⁷ I� the first ph�se, he c��fi�ed hi�self �ver the �ext 
ye�rs t� c��s�lid�ti�g ��d exp��di�g his rule i� the ��rth. I� 345 he u�der-
t��k � c��p�ig� �g�i�st the Illyri��s, while i� 344 he pr�ceeded t� t�ke �ili-
t�ry �e�sures i� Thess�ly. I� wi�ter 343/2 he �ppe�red i� Epirus ��d by ��er-
i�g its ruler � �u�ber �f Greek c��st�l cities thus drew hi� eve� cl�ser. Next, 
�� �d�i�istr�tive ref�r� w�s �cc��plished i� Thess�ly fr�� which Philip 
c��s�lid�ted his c��tr�l i� this regi�� eve� ��re. A�d s�, h�vi�g secured re-
l�ti��s i� the s�uth (Thess�ly), the s�uthwest (Epirus), ��d the ��rthwest �s 
f�r �s Illyri�, i� 342/1 the c��p�ig� i� Thr�ce c�uld begi�. 

S�uth �f Thess�ly Philip w�s ��t seeki�g territ�ri�l exp��si�� �f his ki�g-
d��, th�ugh he by �� �e��s resig�ed fr�� exp��di�g his i�flue�ce there 
t��. At the s��e ti�e, it bec��e �bvi�us th�t he w�s c��ti�u�lly curryi�g the 
Athe�i��s’ f�v�r ��d �tte�pti�g t� �v�id � c��flict with the�. �e first de�-
��str�ted this i� the su��er �f 346, whe� despite their �lli��ce with Philip 
the Athe�i��s t��k �� p�rt i� the c��p�ig� �g�i�st the Ph�ci��s, ��d se�t �� 
represe�t�tive t� the A�phicty��ic C�u�cil. They risked eve� gre�ter pr�v�-
c�ti�� �t the Pythi�� G��es by se�di�g �� represe�t�ti�� t� the g��es bei�g 
held u�der Philip’s le�dership. I� light �f the Athe�i��s’ st��ce i� f�v�r �f the 
Ph�ci��s duri�g the te��ye�r S�cred W�r ��d give� the ge�er�l cli��te th�t 
prev�iled ����g the �e�bers �f the A�phicty��y, it w�uld h�ve bee� e�sy 
f�r Philip t� pr�v�ke the decl�r�ti�� �f � �ew S�cred W�r, this ti�e �g�i�st the 
Athe�i��s. N�t ��ly did he �v�id � �ilit�ry �per�ti�� �g�i�st the Athe�i��s; 
sh�rtly l�ter he t��k c�re th�t � decisi�� by the A�phicty��ic C�u�cil t��k 
Athe�i�� i�terests i�t� �cc�u�t. O� the �ther h��d, i� 344 he supp�rted Sp�r-
t�’s �pp��e�ts i� the Pel�p���ese, givi�g the� ���ey ��d se�di�g �erce��r-
ies, thus pr�v�ki�g �� �pp�si�g �issi�� by the Athe�i��s t� the Pel�p���ese.

�ere is reve�led the dile��� th�t Philip c�uld ��t �v�id, ��d which i� the 
e�d led t� the ch��ge i� his p�licy. A g��d �gree�e�t with the Athe�i��s i� 
the w�ke �f the bl�ws �g�i�st the� i� rece�t ye�rs w�uld cert�i�ly ��t be e�sy 
t� �chieve. O� the c��tr�ry, his si�ult��e�us �tte�pts t� exp��d his �w� i�-
flue�ce i� Greece �ust h�ve further disturbed their rel�ti��s ��d ��de r�p-
pr�che�e�t ��re difficult. I� the begi��i�g, Philip h�ped t� �chieve s��e-
thi�g with v�ri�us c��cessi��s, ��d i� the wi�ter �f 344/3 he pr�p�sed t� the 
Athe�i��s �eg�ti�ti��s f�r the revisi�� �f the pe�ce tre�ty �f 346; the Athe�i-
��s br�ught these �eg�ti�ti��s t� � f�ilure with their excessive de���ds. I� 
the f�ll�wi�g ye�r, 343, Philip re�cted by exercisi�g his i�flue�ce ��ce �g�i� 

15 F�r � cl�ssific�ti�� �f s�urces ��d refer-
e�ce t� e�rlier �e�ti��s see Be�gts�� �p. cit., 
312�.

16 Acc�rdi�g t� M�rkle (1974) ��d Ellis 
(1982), �s �f 346 Philip still h�d the �i� �f we�k-
e�i�g the Theb��s t� the be�efit �f the Athe�i-
��s (s��ethi�g which, �s we sh�ll see, �ctu�lly 
�ccurred �fter the b�ttle �f Ch�er��e�); these 
pl��s, h�wever, were thw�rted by the ��chi��-
ti��s �f Athe�i�� p�litici��s. Si�ce �ur ��i� 
s�urces f�r the Pe�ce �f Phil�cr�tes �re the �r�-
ti��s delivered by De��sthe�es ��d Aeschi�es 
three ye�rs l�ter �t the tri�l �� the disp�tchi�g 
�f ��b�ss�d�rs (On the False Embassy), ��d si�ce 
b�th �e� sp�ke �t the tri�l fr�� their �w� side 
��d i� their l�ter refere�ces t� th�se eve�ts were 
��t �bjective, Philip’s �ctu�l i�te�ti��s c�� �� 
l��ger be deter�i�ed with ��y cert�i�ty; h�w-
ever, we will �ls� see th�t fr�� th�t peri�d the 
M�ced��i�� ki�g w�s seeki�g t� re�ch be i� g��d 
ter�s with the Athe�i��s.

17 See Wüst 1938 �s well �s Ryder 1994.
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�� the d��estic ���irs �f Greek cities such �s Elis, Meg�r�, ��d Eub�e� – i� 
�ther w�rds very cl�se t� Athe�s. F�ll�wi�g this w�r�i�g, he �ppr��ched the 
Athe�i��s i� the spri�g �f 342 with � �ew pr�p�s�l t� better their �utu�l re-
l�ti��s. Up�� �g�i� �eeti�g with � refus�l, he u�derst��d th�t � fi��l c��-
fr��t�ti�� w�s ��w u��v�id�ble. ��wever, he hi�self w��ted t� deter�i�e 
the c��diti��s u�der which this w�uld �ccur. S� he ��w ��rched t� c��quer 
Thr�ce, which u�til th�t ti�e h�d ��i�t�i�ed rel�ti��s �f l��se depe�de�ce 
�� M�ced��i�, with the g��l �f ���exi�g the e�tire regi�� �s f�r �s the �elle-
sp��t. P�ssessi�g these regi��s, he c�uld bri�g the Athe�i��s t� their k�ees. 

The c��p�ig� �g�i�st Thr�ce, h�wever, w�s ��t ��ly �g�i�st the Athe-
�i��s: The Gre�t �i�g h�d rec�vered Cyprus i� 344 ��d Ph�e�ici� i� 343, ��d 
t� judge fr�� ��g�i�g �r���e�t, his �ext �bjective w�s t� rec�ver Egypt. Of 
c�urse, the picture prese�ted by the Persi�� ki�gd�� duri�g rece�t dec�des¹⁸ 
did ��t c��prise �� �l�r�i�g pr�spect �r thre�t f�r M�ced��i�, but the� 
�g�i�, � rec��stituted Persi�� E�pire c�uld �lter the b�l��ce �f p�wer i� the 
Aege��. ��wever, this c�uld be preve�ted by the exp��si�� �f M�ced��i� t� 
the �ellesp��t. 

Philip w�s ��t the ��ly ��e wh� c��sidered � fi��l c��flict with the Athe-
�i��s �s u��v�id�ble, �lth�ugh he wished t� �v�id it; De��sthe�es t�� s�w 
w�r �s the ��ly w�y �ut. I� c��tr�st, h�wever, with Philip, the Athe�i�� De�-
�sthe�es w�rked with deter�i��ti�� t�w�rds the g��l �f bri�gi�g this c��flict 
�b�ut. I� f�ct he succeeded thr�ugh t�rgeted pr�v�c�ti��s t� i�fl��e the cri-
sis, ��d, fi��lly, i� the spri�g �f 340 he pr�p�sed � P��helle�ic �lli��ce �g�i�st 
Philip, the �elle�ic Le�gue, which i� �dditi�� t� Athe�s i�cluded Eub�e�, 
Meg�r�, C�ri�th ��d its c�l��ies Leuc�s (Lefk�d�) ��d C�rcyr� (C�rfu), �s well 
�s Ach�e� ��d Ac�r���i�, th�ugh it h�d � purely defe�sive ch�r�cter.

F�ll�wi�g Thr�ce’s subjug�ti��, Philip led his f�rces �g�i�st Peri�thus, 
which, h�wever, he w�s u��ble t� t�ke, pri��rily bec�use it w�s supp�rted 
by the i�h�bit��ts �f Byz��tiu� ��d the Persi�� s�tr�ps bey��d the Pr�p��-
tis. A�d s� i� the f�ll �f 340 he �tte�pted �� �tt�ck �� Byz��tiu�. The Athe-
�i�� ge�er�l Ch�res w�s s�ili�g with his fleet i� the vici�ity i� �rder t� guide 
ships c��i�g fr�� the Bl�ck Se� l��ded with gr�i� thr�ugh the str�its i�t� the 
Aege��. While this fleet w�s g�theri�g, Ch�res �et f�r � discussi�� with the 
Persi�� ge�er�ls. Philip �ust ��w h�ve bee� defi�itely persu�ded �f the i�ev-
it�bility �f w�r, ��d the Athe�i�� fleet, lyi�g bef�re hi� like b��ty ripe f�r the 
t�ki�g, w�s � gre�ter te�pt�ti�� th�� w�iti�g f�r perh�ps � ye�r f�r � si�il�r 
ch��ce. A�d s� he t��k the ships duri�g Ch�res’ �bse�ce ��d t�gether with 
rich b��ty f�u�d hi�self with � decl�r�ti�� �f w�r by the Athe�i��s. It �ust 
h�ve bee� �bvi�us t� hi� th�t this c�uld h�ve bee� the c��seque�ce. O�e c�� 
��ly w��der whether he �ctu�lly w��ted t� eli�i��te the Athe�i��s i� w�r �r 
whether with this bl�w �g�i�st their fleet he wished t� persu�de the� �f their 
��v�l i�feri�rity t��. I� ��y c�se, the Athe�i��s did ��t c��cer� hi� �t �ll; 
r�ther he c��ti�ued his �ilit�ry �per�ti��s �g�i�st Byz��tiu�. But the city 
w�s ��w bei�g successfully supp�rted by the Athe�i��s, ��d i� the spri�g �f 
339 Philip w�s f�rced t� suspe�d �per�ti��s. But i�ste�d �f ��rchi�g �g�i�st 
the Athe�i��s, he ��rched �g�i�st the Scythi��s �e�r the ��uth �f the D��-
ube t� secure his �ew �cquisiti�� Thr�ce �� this side �s well, bef�re retur�-
i�g t� M�ced��i� thr�ugh the l��d �f the Trib�lli. Up�� retur�i�g he s��� re-
ceived � c�ll f�r help fr�� his frie�ds i� ce�tr�l Greece. 

N�tur�lly Philip h�d ��t f�rg�tte� the Athe�i��s, wh� u�til th�t ti�e h�d 
bee� u��ble t� i�cite their �llies �g�i�st hi�, ��d thus he hi�self u�dert��k 
t� is�l�te the city further, se�di�g trusted �ss�ci�tes t� prese�t �� �ccus�ti�� 
�g�i�st Athe�s t� the A�phicty��ic C�u�cil. The repr��ch l�dged �g�i�st 
the� h�d bee� �dr�itly ch�se�: duri�g the c�urse �f the w�r �g�i�st the 

18 F�r the situ�ti�� �t th�t peri�d i� the 
Persi�� ki�gd�� cf. Z�hr�t 1983.
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Ph�ci��s, the Athe�i��s h�d hu�g v�tives i� �e��ry �f their vict�ry �g�i�st 
the Persi��s ��d the Theb��s i� 479 �t the s��ctu�ry �f Ap�ll� bef�re it w�s 
c��secr�ted. The Athe�i�� s�crilege w�s evide�t, ��d due t� the ��j�rity r�-
ti� i� the A�phicty��ic C�u�cil it w�s ��ticip�ted th�t Athe�s w�uld be c��-
de��ed t� p�yi�g � l�rge fi�e. N�tur�lly the Athe�i��s w�uld ��t p�y, ��r 
give� such c�use w�uld the Theb��s be �ble t� �v�id p�rticip�ti�g i� � due S�-
cred W�r f�r the p�y�e�t �f the debt. This pl��, which h�d bee� w�ve� with 
excepti���l cu��i�g, f�iled bec�use Athe�i�� i�terests �t Delphi were bei�g 
represe�ted by Aeschi�es’ riv�l De��sthe�es, wh� with excepti���l dexter-
ity ����ged t� deflect the A�phicty��y’s ��ger ��t� little A�phiss�, s� th�t 
� S�cred W�r w�s �� the ��e h��d decl�red, but t��k � di�ere�t c�urse fr�� 
th�t Philip h�d pl���ed. F�r the Theb��s wh�� Philip h�d w��ted t� tur� 
�g�i�st the Athe�i��s f�r his �w� i�terests with�ut bei�g i�v�lved, ��t ��-
ly st��d by the citize�s �f A�phiss�, but tur�ed �g�i�st Philip ��d t��k c��-
tr�l �f  Ther��pyl�e fr�� hi� by f�rce. It thus bec��e i�p�ssible f�r the rest 
�f the �e�bers �f the A�phicty��y t� le�d their tr��ps s�uth ��d �dv��ce 
�g�i�st A�phiss�. I� the f�ll �f 339 they were f�rced t� seek help fr�� Philip, 
wh� h�d just retur�ed fr�� his D��ube c��p�ig�. A�d s� eve�ts led t� w�r i� 
ce�tr�l Greece, which Philip �b�ve �ll wished t� �v�id, ��d �f c�urse f�r hi� 
t� be pl�ced �t its he�d, ��d which eve� �fter its decl�r�ti�� he e�de�v�red t� 
settle it with repe�ted �eg�ti�ti��s. But the decisi�� t� �ilit�rily i�terve�e 
w�s ��w u��v�id�ble, ��d the decisive b�ttle t��k pl�ce i� e�rly August 338 
�t Ch�er��e�, with the M�ced��i�� ki�g e�ergi�g vict�ri�us. �e c�uld ��w 
��ce ��re regul�te his rel�ti��s with the Greeks.¹⁹

�is l��g�ti�e �lly Thebes w�s severely pu�ished f�r defecti�g t� the e�e�y 
c��p. A per���e�t M�ced��i�� �ilit�ry g�rris�� w�s st�ti��ed �� C�d�e�, 
the Acr�p�lis �f Thebes, ��d exiles were �ll�wed t� retur�, which br�ught 
Philip’s frie�ds b�ck ��d led t� � ch��ge i� regi�e. The B�e�ti�� Le�gue w�s 
��t diss�lved, ��d thus the Theb��s, wh� l�st their le�dership p�siti�� i� 
B�e�ti�, were �eutr�lized. The re�f�u�di�g �f B�e�ti�� cities destr�yed by 
the Theb��s duri�g their rule �ls� served this purp�se. C��seque�tly, these 
�e�sures h�d ��e ��d ��ly ��e g��l: the �ilit�ry p�wer �f Thebes h�d t� be 
reduced, ��d Thebes subjected t� the c��tr�l �f h�stile �eighb�rs.

I� 346 the Athe�i��s h�d �chieved � f�v�r�ble pe�ce, �s f�r �s Greek rel�-
ti��s �re c��cer�ed ��d c��cluded �� �lli��ce with Philip. This pe�ce ��d �l-
li��ce were l�ter exte�ded t� Philip’s success�rs, ��d thus c��sidered “eter-
��l”. We h�ve �lre�dy discussed Philip’s pursuit �f the Athe�i��s’ g��d will 
duri�g the f�ll�wi�g ye�rs �s well �s De��sthe�es’ e��rt t� frustr�te every 
r�ppr�che�e�t, t� cre�te � u�ited fr��t �f Greek cities �g�i�st Philip, ��d 
fi��lly t� i�stig�te � decisive cl�sh with hi�. Thus i� Philip’s eyes the Athe-
�i��s the�selves �ppe�red guilty ��d ��de �thers �ppe�r s� �s well, while 
deservi�g �� le�ie�cy by virtue �f their rigid st��ce. A�d yet, he sh�wed 
the� u�expectedly gre�t le�ie�cy. Despite his �eg�tive experie�ces, Philip 
de�lt with the Athe�i�� de��cr�cy with �ercy; he left it u�t�uched, ��d did 
��t eve� c��sider i�v�di�g Attic�. Further��re, he �ll�wed the Athe�i��s 
t� ret�i� their p�ssessi��s �utside Attic�, i�cludi�g Le���s, I�br�s, Skyr�s, 
��d S���s, ��ly c��pelli�g the� t� surre�der the Thr�ci�� Chers��ese t� 
hi�. Si�ce the Athe�i��s depe�ded �� gr�i� i�p�rts fr�� the Bl�ck Se� re-
gi��, the l�ss �f the Thr�ci�� Chers��ese �ust h�ve f�rced the� t� ��i�-
t�i� � frie�dly st��ce t�w�rds Philip, ��d ��de the� e�i�e�tly �w�re �f the 
p�ssibility �f � bl�ck�de �f the �ellesp��t. Further��re, the Athe�i��s ��w 
h�d �� p�ssibility t� prep�re �r u�dert�ke � ��v�l c��p�ig� �g�i�st Philip. 
F�r this re�s��, wh�tever h�d re��i�ed �f the Sec��d Athe�i�� Alli��ce w�s 
��w diss�lved.²⁰

19 F�r the �e�sures t�ke� �t th�t ti�e cf. 
R�ebuck 1948.

20 O� the est�blish�e�t �f pe�ce ��d �� �l-
li��ce betwee� the Athe�i��s ��d Philip see Sch-
�itt 1969, 1�.
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We k��w sc�rcely ��ythi�g �b�ut the tre�t�e�t �f �ther Greek cities, es-
peci�lly th�se wh�se �r�ies t��k p�rt i� the b�ttle �f Ch�er��e�. C�ri�th ��d 
A�br�ci� were c��pelled t� receive M�ced��i�� g�rris��s. T�gether with 
Thebes, these were the three l�c�ti��s where M�ced��i�� tr��ps were i��, these were the three l�c�ti��s where M�ced��i�� tr��ps were i��these were the three l�c�ti��s where M�ced��i�� tr��ps were i�� were the three l�c�ti��s where M�ced��i�� tr��ps were i��were the three l�c�ti��s where M�ced��i�� tr��ps were i�� the three l�c�ti��s where M�ced��i�� tr��ps were i��the three l�c�ti��s where M�ced��i�� tr��ps were i�� three l�c�ti��s where M�ced��i�� tr��ps were i��three l�c�ti��s where M�ced��i�� tr��ps were i�� l�c�ti��s where M�ced��i�� tr��ps were i��l�c�ti��s where M�ced��i�� tr��ps were i�-
st�lled, ��d this see�s t� h�ve sufficed f�r Philip. I� ��y eve�t, these sites 
were ch�se� with gre�t c�re: C�ri�th c��tr�lled �ccess t� the Pel�p���ese, 
��d the �rder s��� i�p�sed there gu�r��teed the pe�i�sul�’s g��d c��duct. 
A�br�ci�, which l�y betwee� Aet�li� ��d Epirus, tw� e�ergi�g regi��s th�t 
u�til the� h�d bee� supp�rted by Philip but were u�w�rthy �f his trust, c��-
tr�lled ��rthwest Greece. Fi��lly, he k�ew the Theb��s pers���lly ��d w�s 
�w�re �f their e��rts t� i�p�se their �w� rule i� ce�tr�l Greece. T� preve�t 
��ythi�g �f the s�rt, his �w� frie�ds �eeded t� �ssu�e the rei�s �f p�wer i� 
Thebes, ��d si�ce there were ��t � gre�t ���y �f the� ��d they were c��-
fr��ti�g the h�stility �f the De��s, he h�d t� secure their supp�rt by the i�-
p�siti�� �f � M�ced��i�� g�rris��.

These were the �e�sures t�ke� i��edi�tely �fter the b�ttle �f Ch�er��e�, 
which h�wever were very di�ere�t �s reg�rds their ter�s �f pe�ce: the tre�t-
�e�t �f f�r�er �ilit�ry �pp��e�ts is i� ��tew�rthy dispr�p�rti�� t� their �c-
tu�l guilt. A�d the s��e is true �f the �e�sures Philip t��k i� the Pel�p���ese. 
All th�se wh� bel��ged t� the �pp�si�g �lli��ce i� the ��rther� Pel�p���ese 
f�u�d le�ie�cy, while Sp�rt�, which re��i�ed �eutr�l, w�s sig�ific��tly we�k-
e�ed by bei�g f�rced t� surre�der b�rder regi��s t� her h�stile �eighb�rs Mes-
se�e, Meg�l�p�lis, Tege�, ��d Arg�s t� her �w� detri�e�t. It w�s ��t �b�ut t� 
eli�i��te Sp�rt� c��pletely, �erely t� stre�gthe� its �eighb�rs �t Sp�rt�’s 
expe�se. Of these city�st�tes, ���e w�s i� � p�siti�� t� �ssu�e le�dership �f 
the e�tire Pel�p���ese. They �wed their territ�ri�l g�i�s t� Philip, ��d thus �s 
l��g �s Sp�rt� existed ��d still th�ught �f rec�veri�g its f�rcibly surre�dered 
l��ds, these st�tes c�uld ��t f�rget wh� their frie�d ��d �lly w�s.

Thr�ugh the �rr��ge�e�ts �utli�ed here, Philip e�sured th�t the f�r�er 
ruli�g p�wers �f Greece w�uld �� l��ger be i� � p�siti�� t� pl�y the r�le �f his 
�pp��e�ts. All three h�d bee� we�ke�ed ��d ����g �ther thi�gs pl�ced u�-
der supervisi��: the Theb��s thr�ugh the ch��ge i� g�ver��e�t, the p�sses-
si�� �f C�d�e� ��d the stre�gthe�i�g ��d �ultiplyi�g �f i�dividu�l cities i� 
the B�e�ti�� Le�gue; the Sp�rt��s thr�ugh territ�ri�l l�sses ��d distrust �f 
h�stile city�st�tes surr�u�di�g the�, ��d the Athe�i��s just thr�ugh the l�ss 
�f the Thr�ci�� Chers��ese ��d the diss�luti�� �f wh�t little re��i�ed fr�� 
their ��v�l �lli��ce. The di�ere�ces i� tre�t�e�t bec��e cle�rer if we ��te 
wh�t the Athe�i��s ret�i�ed ��d by c��p�ris�� wh�t p�te�ti�l w�s re��ved 
fr�� the �ther city�st�tes. Thebes ��d Sp�rt� were str��g l��d p�wers ��d 
�s such were u�d�ubtedly we�ke�ed. Athe�s’ p�wer w�s b�sed �� its fleet, 
which Philip left u�der their c��tr�l, eve� th�ugh he h�d ��thi�g c��p�r�-
ble with which t� c��fr��t the�. The le�ie�t tre�t�e�t �f the Athe�i��s c��-
seque�tly c�used gre�ter surprise, ��d ��tur�lly there h�ve bee� e��rts t� 
i�terpret it. Thus it is presu�ed th�t Philip wished t� preserve the Athe�i�� 
fleet t� be �ble t� use it l�ter i� � w�r �g�i�st the Persi��s.²¹ This �ls� expl�i�s 
Philip’s c��st��t c�urti�g �f the Athe�i��s’ g��d will, which is �lre�dy cle�rly 
discer�ed �s e�rly �s 348. This is u�d�ubted, �s such rel�tive le�ie�cy t�w�rds 
the Athe�i��s �ight h�ve bee� �bserved i� the p�st.

4.2
Pl���i�g the expediti�� �g�i�st the Persi��s

This bri�gs us t� the questi�� �f whether Philip w�s seri�usly c��te�pl�ti�g 
the p�ssibility �f � c��p�ig� �g�i�st the Persi��s ��d h�d directed his p�li-
cy i� the s�uther� B�lk��s �cc�rdi�gly. I� �ur liter�ry tr�diti��, the ide� �f � 

21 See e.g. Griffith 1979, 619f; Ellis 1976, 
11�., 92 ��d C�wkwell 1978, 111�., � hyp�thesis 
��de �lre�dy f�r the Pe�ce �f Phil�cr�tes.



96 Michael Zahrnt

e N

c��p�ig� �g�i�st the Persi��s is first f�u�d i� 346, �lth�ugh i� � l�ter s�urce. 
Di�d�rus, i� c��ti�ui�g his �cc�u�t �f the e�d �f the w�r �g�i�st the Ph�ci��s, 
spe�ks �f Philip’s desire t� be pr�cl�i�ed �uth�rized ge�er�l �f (�ll) the Greeks 
��d le�der �f the c��p�ig� �g�i�st the Persi��s. Di�d�rus (�r his s�urce) cer-
t�i�ly k�ew th�t this desire, which w�s �ttributed t� Philip i� 346, bec��e re�l-
ity �fter the f�ct, whe� there w�s the p�ssibility �f �� u�justified e�rly d�ti�g 
�fter the f�ct. O� the �ther h��d, the pl�� f�r � w�r �g�i�st the Gre�t �i�g w�s 
��t i� itself u�re�listic, if we c��sider the situ�ti�� i� the Persi�� st�te �s Is�-
cr�tes describes it i� � letter �ddressed t� the M�ced��i�� ki�g i� the su��er 
�f the s��e ye�r. The letter’s �i� w�s t� i�cite Philip t� � c��p�ig� �g�i�st the 
Persi�� st�te. Is�cr�tes c�uld h�ve sub�itted � si�il�r pl�� �s � pr�p�s�l t� the 
M�ced��i�� ki�g ��ly if he c�uld c�u�t �� the l�tter’s c��sideri�g it fe�sible 
due t� the u�derlyi�g b�l��ce �f p�wer ��d the situ�ti�� i� the Persi�� st�te. 
Als�, this w�s ��t the first ti�e Is�cr�tes h�d publicly pr�cl�i�ed the pl�� f�r 
� Persi�� w�r. Alre�dy i� his Panegyric (380), he h�d pr�p�g��dized f�r c��fr�-
ter�ity ����g the Greeks ��d � c��p�ig� �g�i�st the Persi��s, ��d he c�uld 
��t h�ve h�ped f�r ��y success with this text if his re�ders were ��t persu�d-
ed �f the p�ssibility �f re�lizi�g � w�r �g�i�st the Gre�t �i�g. O�e �f his re�d-
ers w�s cert�i�ly J�s��, the tyr��t �f Pher�e, wh� �t th�t ti�e represe�ted the 
��j�r p�wer i� ce�tr�l Greece. Ar�u�d the e�d �f the 370s, his ����u�ce�e�t 
th�t he w�uld u�dert�ke � c��p�ig� �g�i�st the Persi��s h�d bee� credible. 
The hist�ricity �f this cl�i� is v�uched f�r: �� the ��e h��d, it is �e�ti��ed by 
Is�cr�tes i� 346 i� his letter t� Philip, ��d �� the �ther h��d �s � credible i�� i� 346 i� his letter t� Philip, ��d �� the �ther h��d �s � credible i��i� 346 i� his letter t� Philip, ��d �� the �ther h��d �s � credible i�� 346 i� his letter t� Philip, ��d �� the �ther h��d �s � credible i��i� his letter t� Philip, ��d �� the �ther h��d �s � credible i�� his letter t� Philip, ��d �� the �ther h��d �s � credible i��his letter t� Philip, ��d �� the �ther h��d �s � credible i�� letter t� Philip, ��d �� the �ther h��d �s � credible i��letter t� Philip, ��d �� the �ther h��d �s � credible i�� t� Philip, ��d �� the �ther h��d �s � credible i��t� Philip, ��d �� the �ther h��d �s � credible i�� Philip, ��d �� the �ther h��d �s � credible i��Philip, ��d �� the �ther h��d �s � credible i��, ��d �� the �ther h��d �s � credible i����d �� the �ther h��d �s � credible i�� �� the �ther h��d �s � credible i���� the �ther h��d �s � credible i�� the �ther h��d �s � credible i��the �ther h��d �s � credible i�� �ther h��d �s � credible i���ther h��d �s � credible i�� h��d �s � credible i��h��d �s � credible i�� �s � credible i���s � credible i�� � credible i��� credible i�� credible i��credible i�� i��i�-
ter�edi�ry f�r the ��biti��s �f J�s�� we h�ve Xe��ph��, wh� w�s �� l��ger 
livi�g whe� the w�rk Philip w�s writte�, ��d wh� prese�ts the tyr��t J�s�� re-
ferri�g t� his pl��s t� subjug�te the Gre�t �i�g ��d expl�i�i�g the p�ssibility 
�f re�lizi�g his w�rds �s f�ll�ws: “F�r I k��w,… with wh�t type �f f�rces (��d 
this c��cer�ed b�th the �r�y �f Cyrus duri�g his �dv��ce withi� the c�u�-
try �s well �s the �r�y �f Agesil�us) the Persi�� ki�g �rrived �t the bri�k �f 
destructi��”.²²

�ere, Xe��ph�� h�s J�s�� �rgue f�r �ilit�ry �per�ti��s i� which he hi�-
self t��k p�rt. Is�cr�tes h�d �lre�dy give� his �tte�ti�� t� these ex��ples i� 
380, ��d i� the 2�d ce�tury P�lybius be�efited by e�pl�yi�g the� whe� i� 
referri�g t� Philip’s pl�� f�r � c��p�ig� �g�i�st the Persi�� ki�g he ��ers � 
fl�shb�ck �f the de���str�ted i��bility �f the Persi��s �g�i�st Greek �r�ies 
(Is�cr�tes, Panegyric 142–9; P�lybius 3.6.9 14). P�lybius d�es ��t refer t� the 
ti�e �t which this pl�� w�s c��ceived by the M�ced��i�� ki�g, si�ce he w�s 
��ly i�terested i� its presupp�siti��s, which were �lre�dy give� fr�� the 
e�rly 4th ce�tury. After the successful retur� �f the 10,000 (Greek �erce-
��ries), ��d eve� ��re f�ll�wi�g Agesil�us’ �per�ti��s i� wester� Asi� Mi-
��r, the i�c�p�bility ��d �ilit�ry f�ili�gs �f the Persi��s h�d bec��e �ll t�� 
cle�r. It w�s c��seque�tly e�tirely re�listic f�r Is�cr�tes i� his Panegyric i� 
380 t� �e�ti�� � P��helle�ic c��p�ig� �g�i�st the Persi�� ki�g. Si�il�rly, 
sh�rtly there�fter J�s��, tyr��t �f Pher�e, c�uld publicly c��te�pl�te � w�r 
with the Persi��s with�ut fe�r �f ridicule, si�ce i� �dditi�� J�s�� w�s �t th�t 
ti�e represe�ti�g the l�rgest l��d p�wer i� ce�tr�l Greece, i.e., i� � regi�� 
wh�se ge�er�l le�dership Philip h�d �ssu�ed i� 352. A�d b�sic�lly, it w�s 
��ly ��e �f the territ�ries ���exed by M�ced��i�, which i� the �e��ti�e 
h�d bee� c��s�lid�ted ��d exp��ded i� �ll directi��s. I� c��p�ris��, dur-
i�g the first ye�rs �f Philip’s rule the Persi�� st�te prese�ted �� i��ge th�t 
��de �� �tt�ck �g�i�st it ��re te�pti�g th�� �t the begi��i�g �f the ce�-
tury. This w�s eve� ��re the c�se f�ll�wi�g the c��pleti�� �f the sec��d 
ph�se �f M�ced��i�’s rise fr�� 352 t� 346, ��d �t its c��clusi�� Is�cr�tes, i� 
his �pe� letter t� the M�ced��i�� ki�g, urged hi� t� u�dert�ke � c��p�ig� 

22 O� Philip’s presu�ed pl��s i� 346 see 
Di�d�rus 16.60.5. F�r the situ�ti�� i� the Persi�� 
st�te see Is�cr�tes, Philip 99–104, ��d f�r J�s��’s 
pl��s see ibid., 119�.; Xe��ph��, Hellenica 6.1.12.
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�g�i�st the Persi��s. The success �f such �� u�dert�ki�g w�uld ��w be ��re 
fe�sible. Als�, � sy��psis �f Philip’s �cti��s ��d �ctivities c�uld de���str�te 
th�t duri�g his lifeti�e, his chief c��cer� w�s M�ced��i�’s p�wer ��d ex-
p��si��. Fr�� this st��dp�i�t, pl���i�g f�r � Persi�� w�r �ight h�ve pl�yed 
� r�le i� his thi�ki�g fr�� very e�rly ��. Fi��lly, we �ust �sk whe� s��e-
thi�g �f the s�rt �ight h�ve e�erged ��d t� wh�t exte�t it deter�i�ed his 
B�lk�� p�licy. 

Bef�re his rise t� the thr��e, Philip h�d lived f�r � �u�ber �f ye�rs �s � 
h�st�ge i� Thebes, i� the h�use �f the ge�er�l P���e�es. I� e�rly 353, the l�t-
ter u�dert��k � �issi�� with 5,000 �e� t� Asi� Mi��r, h�ste�i�g t� the �id �f 
the s�tr�p Art�b�zus, wh� h�d rev�lted. Philip f�cilit�ted his p�ss�ge thr�ugh 
M�ced��i� ��d Thr�ce, ��d c��seque�tly w�s �w�re �f h�w ���y s�ldiers 
were required f�r the risky �ilit�ry e�terprise �g�i�st the �r�y �f the Gre�t 
�i�g. I� �dditi��, Philip w�s i�f�r�ed �f P���e�es’ vict�ries f�ll�wi�g his 
bre�k with Art�b�zus ��d �f his flight t� M�ced��i�. O�e ��y thus e�sily 
i��gi�e th�t �s e�rly �s the l�te 350s, Philip h�d tur�ed t� the ide� �f � c��-
p�ig� �g�i�st the Persi��s. But the c��diti��s required f�r such �� u�dert�k-
i�g ��d the l��g �bse�ce due t� the c��p�ig� were ��t yet f�v�r�ble. �e w�s 
�lre�dy �t w�r with the Athe�i�� ��v�l f�rce, ��d �lth�ugh the Athe�i��s h�d 
��t yet ����ged t� i�jure hi� –r�ther, they were l�si�g ��e �fter ���ther �lly 
(�r b�se)– �evertheless, �s p�ssible �llies �f the Gre�t �i�g they �ight still be-
c��e d��ger�us. Als�, i� 352 Philip h�d secured Thess�ly �g�i�st the tyr��ts 
�f Pher�e ��d the �dv��ce �f the Ph�ci��s, but h�d ��t ����ged t� t�ke Ther-
��pyl�e. A�d thus the p�ssibility t� exercise � decisive i�flue�ce �� ���irs i� 
ce�tr�l ��d s�uther� Greece did ��t yet exist.

Philip, h�wever, c�uld prep�re f�r � w�r �g�i�st the Persi��s i� ���th-
er w�y. I��edi�tely �fter his withdr�w�l fr�� Ther��pyl�e, he led his �r-
�y �g�i�st Thr�ce �s f�r �s the Pr�p��tis. This c��p�ig� w�s ��tur�lly �ls� 
� sh�w �f f�rce t� the Athe�i��s, � cle�r w�r�i�g th�t �t ��y ti�e he c�uld 
thre�te� their gr�i� i�p�rts ��d h�ldi�gs i� the Chers��ese. The subjug�-
ti�� �f Cers�bleptes, h�wever, �s Philip’s v�ss�l ��d the M�ced��i�� ki�g’s 
�lli��ce with Byz��tiu�, ��d perh�ps with �ther cities �l��g the c��st, si-
�ult��e�usly secured � regi�� th�t w�uld s��ed�y be �eeded f�r the l��d 
�r�y’s ��rch �g�i�st Asi� Mi��r. The pl�� f�r such � c��p�ig�, which w�s 
�lre�dy pl�yi�g s��e r�le i� Philip’s thi�ki�g, �ust h�ve see�ed eve� ��re 
�ppe�li�g sh�rtly �fterw�rd, whe� the Gre�t �i�g ��t ��ly f�iled yet �g�i� t� 
rec�ver Egypt, but u�rest br�ke �ut i� Egypt’s �eighb�ri�g s�tr�pies i� c��se-
que�ce �f this defe�t. It d�es ��t see� t� h�ve bee� � c�i�cide�ce th�t begi�� d�es ��t see� t� h�ve bee� � c�i�cide�ce th�t begi��d�es ��t see� t� h�ve bee� � c�i�cide�ce th�t begi�� ��t see� t� h�ve bee� � c�i�cide�ce th�t begi����t see� t� h�ve bee� � c�i�cide�ce th�t begi�� see� t� h�ve bee� � c�i�cide�ce th�t begi��see� t� h�ve bee� � c�i�cide�ce th�t begi�� t� h�ve bee� � c�i�cide�ce th�t begi��t� h�ve bee� � c�i�cide�ce th�t begi�� h�ve bee� � c�i�cide�ce th�t begi��h�ve bee� � c�i�cide�ce th�t begi�� bee� � c�i�cide�ce th�t begi��bee� � c�i�cide�ce th�t begi�� � c�i�cide�ce th�t begi��� c�i�cide�ce th�t begi�� c�i�cide�ce th�t begi��c�i�cide�ce th�t begi�� th�t begi��th�t begi�� begi��begi�-
�i�g i� the fall �f 351 ��d f�r the �ext year ��d a h�lf, we he�r ��thi�g �b�ut 
�ilit�ry �per�ti��s by Philip �g�i�st the Athe�i��s, ��d th�t these st�rted 
��ce �g�i� ��ly i� c���ecti�� with his �tt�ck �g�i�st the Ch�lcidi�� Le�gue, 
while eve� duri�g th�t peri�d Philip c��ti�ued his pe�ceful �vertures t� the 
Athe�i��s. S� there is �uch t� �rgue i� f�v�r �f the hyp�thesis th�t �s e�rly �s 
the l�te 350s, Philip h�d c��ceived the pl�� f�r � w�r �g�i�st the Persi��s, ��d 
th�t his p�licy t�w�rd Greece w�s directed t�w�rds this e�d. This p�licy ��y 
h�ve relied up�� the f�ll�wi�g thi�ki�g: f�r � c��p�ig� �g�i�st the Persi��s, 
Greeks were �eeded, if ��t �s c��fighters the� �t le�st �s f�v�r�bly�disp�sed, 
�eutr�l �bservers, ��d he h�d t� e�sure th�t they w�uld ��t be �r�used by the 
Gre�t �i�g behi�d his b�ck, ��d perh�ps c�use difficulties. The l�tter chief-
ly c��cer�ed Athe�s, wh�se city ��d h�rb�r f�r�ed � city�w�ll which c�uld 
h�rdly be c��quered ��d which c�uld i� �� c�se bec��e � Persi�� �ilit�ry 
b�se �� Eur�pe�� territ�ry. It w�uld be prefer�ble, �f c�urse, t� wi� �ver the 
Athe�i��s ��d their ��v�l experie�ce f�r hi�self, s� th�t he c�uld �pp�se the 
Persi�� fleet with �� equiv�le�t f�rce.²³

23 This is �ls� the view �f th�se sch�l�rs 
�e�ti��ed i� ��te 21 �b�ve. A���g the�, El-
lis c��siders th�t Philip w�s �lre�dy t�yi�g with 
the ide� �f � Persi�� w�r fr�� l�te 350; C�wk-
well ��d Griffith �ccept s��ethi�g �f the s�rt 
�s cert�i� ��ly duri�g the peri�d �f the Pe�ce 
�f Phil�cr�tes. N�tur�lly, such � c��curre�ce �f 
views ����g ��re rece�t sch�l�rs c�uld ��t g� 
u�questi��ed. Thus, Erri�gt�� (1981) rejects 
�ll three �f the �b�ve termina post quem, �ttrib-
uti�g t� Philip the i�iti�l ide� f�r � c��p�ig� 
�g�i�st the Persi��s t� sh�rtly bef�re the b�ttle 
�f Ch�er��e�. Si�ce his dipl���tic str�tegy i� 
ce�tr�l Greece f�iled, he w��ted t� rec��cile the 
Greeks t� M�ced��i�� p�wer; with the pl�� f�r � 
c��p�ig� �g�i�st the Persi��s he pr�ceeded t� � 
dr���tic gesture f�r the Greeks’ p�rt, e�br�ci�g 
� ��ti���l c�use �s his �w�. Acc�rdi�g t� Buckler 
(1996), ��y p�ssible �tte�pts by Philip t� est�b-
lishi�g his hege���y i� Greece left �� tr�ces be-
hi�d the�. As f�r his ��biti��s vis�à�vis the Per-
si�� st�te, ��ly �ssu�pti��s c�� be ��de, while 
his �ctu�l �bjective till the e�d w�s the Athe�i-
��s. Excessive the�retic�l �bjecti��s �re super-
flu�us �fter the exte�sive refere�ces i� the text.
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Up�� gr�spi�g Philip’s i�te�ti��s, ��e will better c��prehe�d his p�licy 
t�w�rds the �ther Greek city�st�tes, which w�s e�tirely di�ere�t fr�� th�t 
t�w�rds the b�rb�ri��s �f Illyri� ��d Thr�ce, wh�� he freque�tly �tt�cked 
with�ut sh�wi�g ��y p�rticul�r restr�i�t. Philip struck �g�i�st the Greeks ��-
ly whe� �bs�lutely �ecess�ry, but with such f�rce th�t � si�gle strike w�s suffi-
cie�t. After his vict�ry, he sh�wed � pr�per cle�e�cy. But he preferred whe�� his vict�ry, he sh�wed � pr�per cle�e�cy. But he preferred whe��his vict�ry, he sh�wed � pr�per cle�e�cy. But he preferred whe�� vict�ry, he sh�wed � pr�per cle�e�cy. But he preferred whe��vict�ry, he sh�wed � pr�per cle�e�cy. But he preferred whe��, he sh�wed � pr�per cle�e�cy. But he preferred whe��he sh�wed � pr�per cle�e�cy. But he preferred whe�� sh�wed � pr�per cle�e�cy. But he preferred whe��sh�wed � pr�per cle�e�cy. But he preferred whe�� � pr�per cle�e�cy. But he preferred whe��� pr�per cle�e�cy. But he preferred whe��cle�e�cy. But he preferred whe�� But he preferred whe�-
ever p�ssible t� �v�id w�r �g�i�st the s�uther� Greeks �lt�gether. The l�tter 
pr�ved �� illusi��, but �fter the vict�ry �t Ch�er��e�, Philip ��ce �g�i� ����but �fter the vict�ry �t Ch�er��e�, Philip ��ce �g�i� ���-
�ged t� regul�te his rel�ti��s with the Greeks i� the s�uth ��d ��ce ��d f�r �ll 
l�y fir� f�u�d�ti��s f�r his future pl��s. The g��l �f cre�ti�g the presupp�si� g��l �f cre�ti�g the presupp�si�g��l �f cre�ti�g the presupp�si� �f cre�ti�g the presupp�si��f cre�ti�g the presupp�si� cre�ti�g the presupp�si�cre�ti�g the presupp�si� the presupp�si�the presupp�si� presupp�si�presupp�si-
ti��s f�r his safe ��d le�gthy �bse�ce ��d � successful �tt�ck �� the Persi�� 
st�te w�s served by the �rr��ge�e�ts i�stituted i��edi�tely �fter his vic-
t�ry, which �re e�sily u�derst��d withi� the fr��ew�rk here described. B�th 
his ge�er�us le�ie�cy t�w�rds the Athe�i��s �s well �s his h�rsh tre�t�e�t �f 
the Theb��s were i� Philip’s i�terest. I� c��tr�st t� the c�se �f the Athe�i�� 
fleet, it �ppe�rs th�t p�rticip�ti�� by Theb�� h�plites i� � w�r �g�i�st the 
Persi��s h�d less sig�ific��ce; Philip c�uld recruit � sufficie�tly l�rge i�f��try 
f�rce i� M�ced��i�. O� the �ther h��d, the Theb��s were still the str��gest 
Greek l��d p�wer, ��d by virtue �f their p�litic�l ��biti��s c�uld pr�ve d��-
ger�us if they disturbed the pe�ce i� ce�tr�l Greece duri�g Philip’s �bse�ce.

With the excepti�� �f the Theb��s, Philip ��r��lly reserved le�ie�t ter�s 
f�r his w�r �dvers�ries, but despite his ��der�te beh�vi�r t�w�rds the� cre-
�ted s�u�d f�u�d�ti��s f�r the c��s�lid�ti�� �f M�ced��i�� rule i� Greece. 
Further��re, �s reg�rds the Sp�rt��s he h�d we�ke�ed � �eutr�l but p�te�-
ti�lly d��ger�us p�wer. I� the e�d, h�wever, these were ��ly p�rti�l �e�sures, 
��d Philip rightly d�ubted the exte�t t� which they c��prised �s � wh�le � 
s�lid f�u�d�ti�� f�r the c��tr�l �f Greece. F�r this c�use, he w�uld �eed �� 
�rr��ge�e�t th�t i�cluded �ll the st�tes ��d th�t w�uld ��t �ut���tic�lly be 
see� �s � �e��s f�r i�p�si�g M�ced��i�� supre��cy. The best thi�g w�uld 
be � c����� i�stituti��, s��ethi�g �lre�dy existi�g i� Greek tr�diti��, but 
which w�uld ��t refer t� the hege���ic syste�s �f the Athe�i��s, Sp�rt��s, 
�r Theb��s. 

Thus, Philip c��ve�ti���lly secured the st�tus qu� he hi�self h�d e�ect-
ed with � P��helle�ic pe�ce tre�ty (the common peace), the s��c�lled Le�gue 
�f C�ri�th, which w�uld �ls� f�r� the b�sis f�r Alex��der’s rel�ti��s with 
the �ther Greek st�tes.²⁴ I� the first h�lf �f 337, �t Philip’s i�vit�ti�� there 
c��ve�ed i� C�ri�th represe�t�tives �f the Greek st�tes, ��d �s h�d h�p-
pe�ed i� previ�us tre�ties �f c����� pe�ce, they �greed t� � c����� pe�ce 
f�r the freed�� ��d �ut����y �f �ll Greeks. N�t ��ly were �ilit�ry �tt�cks 
�g�i�st e�ch �e�ber �f this pe�ce f�rbidde�; the �gree�e�t, i� �dditi�� t� 
gu�r��teei�g the existi�g territ�ri�l i�tegrity �f �e�ber�st�tes, �ls� gu�r-
��teed their existi�g c��stituti��s fr�� bei�g �verthr�w�. Further��re, 
the �gree�e�t i�cluded � ���d�t�ry e�f�rce�e�t cl�use th�t �bliged e�ch 
sig��t�ry t� pr�vide �ilit�ry �ssist��ce t� victi�s �f �tt�ck, ��d t� c��sider 
�ll th�se wh� disturbed this pe�ce �s e�e�ies. E�rlier pe�ce tre�ties h�d �ls� 
c��t�i�ed a si�il�r cl�use, except th�t i� these there h�d bee� the pr�ble� 
�f h�w it c�uld �blig�t�rily be deter�i�ed wh� h�d vi�l�ted the pe�ce, ��d 
h�w s��cti��s �g�i�st the vi�l�t�r were t� be v�lid. F�r the first ti�e i�stitu-
ti��s were cre�ted which w�uld ��t ��ly �versee the �bserv��ce �f its pr�vi-
si��s, but which w�uld t�ke �ll �ecess�ry �e�sures t� rest�re the �rder whe� 
�eeded. At the he�rt �f this c����� pe�ce w�s � “C�u�cil”, � c���ittee (Koi-
non) �f the Greeks, �� which �ll p�rticip��ts were represe�ted by deleg�tes 
wh�se decisi��s were bi�di�g f�r �ll �e�bers. F�r the i�ple�e�t�ti�� �f the 
decisi��s �f the “C�u�cil”, there w�s cre�ted the �ffice �f “hege���”, wh� 

24 F�r �� �ver�ll ��d det�iled �ppr�is�l �f 
the s�urces see Sch�itt 1969, 3�. Jeh�e 1994, 
139�. is fu�d��e�t�l reg�rdi�g Philip II’s Le�gue 
�f C�ri�th. Cf. Perl��� 1985 f�r further i�f�r��-
ti�� �� the “b�ckgr�u�d �f the i�ter�st�te rel�-
ti��s duri�g the 4th ce�tury”.
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�ssu�ed the le�dership f�r executive decisi��s by the Koinon. As w�s t� be ex-
pected, Philip w�s elected t� this �ffice. 

I� pr�vidi�g subst��ce t� the Le�gue �f C�ri�th, Philip est�blished his le�d-
ership i� Greece �� � c��ve�ti���l leg�l b�sis, ��d thus he se�led the rise �f 
M�ced��i� �� �� i�ter��ti���l l�w. F�r this, he �d�pted the existi�g c��pre-
he�sive c��tr�cts f��ili�r t� the Greeks, devel�pi�g it further �fter cre�ti�g 
� b�dy f�r supervisi�g ��d i�ple�e�ti�g �f decisi��s, ��d �ddi�g the �ffice 
�f “hege��� �f the ��i���” with executive resp��sibility. ��wever, the best 
pr�visi��s ��d ter�s i� the �gree�e�t w�uld h�ve h�d �� v�lue if the le�der 
ch�se� �t th�t ti�e h�d ��t represe�ted � p�wer which �� ��e i� the s�uther� 
B�lk��s w�uld h�ve d�red questi��, eve� i� the �bse�ce �f �gree�e�ts.

The Le�gue �f C�ri�th w�s u�questi���bly the ��st e�ective ge�er�l 
pe�ce tre�ty c��cluded up t� th�t ti�e, ��d it see�ed th�t it w�uld speedily 
gu�r��tee the ��i�te���ce �f pe�ce. T� be sure, this pe�ce h�d bee� i�p�sed 
by the vict�r ��d w�s � �e��s �f c��s�lid�ti�g his supre��cy ��d gu�r��-
teei�g his rule i� Greece, but �� this wi��er cl��ked the wh�le ��tter ��st 
skillfully i� the ���tle �f � ge�er�l i�terst�te pe�ce i� � f�r� �ccepted by �ll 
st�tes, f�r the �chieve�e�t ��d c��ti�u��ce �f which ���y v�i� e��rts h�d 
bee� ��de i� Greece �ver � fifty�ye�r peri�d. It w�s thus t� be expected th�t 
specific�lly the s��ller st�tes w�uld welc��e the �ew �rr��ge�e�t, si�ce 
thr�ugh it they c�uld ��ticip�te pr�tecti�� fr�� their ��re p�werful �eigh-
b�rs. Als�, pe�ce �ppe�red ge�er�lly secured withi� Greece ��w, ��d f�r the 
s�ke �f pe�ce it w�s p�ssible f�r � st�te eve� t� �ccept s��e c��cessi��s t� its 
i�depe�de�ce. But the gu�r��tee �f the existi�g st�tus qu� w�s first ��d f�re-
��st the pers�� �f the “hege���” hi�self, ��d the C����� Pe�ce, the v�w 
p�rti�lly preserved i� i�scripti��s, �ls� i�cludes the �blig�ti�� ��t t� l��k 
d�w� �� the rule �f Philip ��d his success�rs. I� �ll this, h�wever, Philip w�s 
��t �i�i�g �t est�blishi�g � direct f�r� �f rule i� the Greek cities, but �ere-
ly its i�direct i�p�siti�� �s � presupp�siti�� f�r � w�r with the Persi��s, �f 
which he �pp�re�tly h�d i� �i�d t� be the le�der �s e�rly �s the l�te 350s. The 
f�ct th�t he w�s c��ti�u�usly f�rced t� p�stp��e these pl��s w�s the f�ult �f 
his �pp��e�ts i� Greece, Athe�s i� p�rticul�r. N�w, h�wever, it �ppe�red th�t 
��thi�g w�uld st��d i� his w�y. 

At Philip’s suggesti��, the “C�u�cil” �f C�ri�th decided i� f�v�r �f w�r 
�g�i�st the Persi�� ki�gd��. Alre�dy i� the spri�g �f 336 � M�ced��i�� �r� i� the spri�g �f 336 � M�ced��i�� �r�i� the spri�g �f 336 � M�ced��i�� �r� the spri�g �f 336 � M�ced��i�� �r�the spri�g �f 336 � M�ced��i�� �r� spri�g �f 336 � M�ced��i�� �r�spri�g �f 336 � M�ced��i�� �r� �f 336 � M�ced��i�� �r��f 336 � M�ced��i�� �r� 336 � M�ced��i�� �r�� M�ced��i�� �r� M�ced��i�� �r�M�ced��i�� �r� �r�ar-
�y �f 10,000 s�ldiers h�d cr�ssed the �ellesp��t, i�iti�lly t� i�cite the Greek 
cities �f Asi� Mi��r t� rev�lt. Philip w�uld f�ll�w ��ce his f�rces were fully 
�r�ed. But this �ever h�ppe�ed, bec�use the ki�g fell victi� t� �ss�ssi��-
ti�� i� the f�ll �f 336. This ti�e, the ch��ge i� ruler pr�ceeded with�ut pr�b-
le�s. Whe� Alex��der e�b�rked �� his c��p�ig� �g�i�st the Persi��s i� e�r-
ly 334, he c�uld �ct i� full c��fide�ce �� the f�u�d�ti��s l�id by his f�ther; 
�fter s��e ce�turies whe� pe�ple beg�� t� c�ll hi� the “Gre�t”, they were 
�verl��ki�g the f�ct th�t he w�s �ctu�lly the s�� �f �� eve� Gre�ter.

Translation D. Kazazis
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1
Introduction

M�ced��i� pr�vides � u�ique i��ge �f Greece, firstly fr�� the viewp�i�t �f 
its ge�gr�phy, with its rich �lluvi�l s�il, br��d pl�te�us, ��d ��r��lly s���th 
c��stli�es, �ll �f which �re i� c��tr�st t� the fr�g�e�t�ti�� �f the ��re Medi-
terr��e�� l��dsc�pes �f the rest �f Greece. But it �ls� is u�ique fr�� the view-
p�i�t �f hist�ry: despite the �bse�ce �f �� Ach�e�� ki�gd�� i� M�ced��i�, 
its tr��siti�� t� the Ir�� Age c�i�cided �cc�rdi�g t� lege�d with the i�st�ll�-
ti�� �f � ����rchy with its c�pit�l �t Aeg�e (��der��d�y Vergi��) ��d, ��st 
i�p�rt��tly, this ��cie�t f�r� �f p�litic�l �rg��iz�ti�� w�s ret�i�ed there 
thr�ugh�ut its e�tire hist�ry, whe� ��i�l��d Greece w�s divided i�t� poleis. 
M�ced��i� –i� the wider ge�gr�phic�l se�se– did ��t experie�ce the p�liti-
c�l phe���e��� �f the city�st�te except thr�ugh Greek c�l��ies f�u�ded i� 
the ��rther� Aege�� duri�g the �rch�ic peri�d. I� the 5th ce�tury, ki�g Al� 5th ce�tury, ki�g Al�th ce�tury, ki�g Al�, ki�g Al�ki�g Al-
ex��der I exp��ded his re�l�, which w�s �rigi��lly c��fi�ed t� B�tti�e� ��d 
Pieri�, ���exi�g territ�ries t� b�th west ��d e�st �t the expe�se �f �eighb�r-
i�g ki�gd��s. I� the 4th ce�tury, tw� excepti���l ki�gs, Philip II ��d his s�� 
Alex��der the Gre�t, exp��ded M�ced��i�’s rule, the f�r�er t� � l�rge p�rt 
�f the city�st�tes �f Greece ��d the sec��d t� Asi�, exte�di�g the b��rders �f 
�elle�is� f�r bey��d its ��tur�l birthpl�ce.

But M�ced��i� is �ls� disti�guished fr�� the rest �f Greece fr�� the st��d-
p�i�t �f hist�ri�gr�phy, si�ce it re��i�ed esse�ti�lly �utside the r�ute �f the 
Gr��d T�ur, i.e., the tr�vels �f sch�l�rs, ��tiqu�ri��s, ��d the liter�ti wh� first 
��de the ��cie�t ���u�e�ts �f Greece k��w� betwee� the 17th ��d 19th 
ce�turies. The first scie�tific �issi�� t� M�ced��i�, u�der Lé�� �euzey, d�t�Lé�� �euzey, d�t�é�� �euzey, d�t��� �euzey, d�t�, d�t-
ed t� 1861. Alth�ugh �fter the liber�ti�� �f Greece i� 1827 there w�s �� e��r-
��us e��rt expe�ded t� bri�g t� light the c����� herit�ge th�t c��tributed 
t� cre�ti�� �f the ide�tity �f the �ewly�f�r�ed st�te, M�ced��i� re��i�ed 
u�der Turkish rule u�til 1912, ��d the Ott���� �uth�rities there did little 
t� pr���te �rch�e�l�gic�l rese�rch. After W�rld W�r I, exc�v�ti��s l��g re-
t�i�ed their sp�r�dic ch�r�cter, si�ce M�ced��i� did ��t ge�er�te the s��e 
i�terest �s the regi��s which were c��sidered Greek p�r excelle�ce, viz. the 
Greece �f the city�st�tes. The filli�g �f these g�ps h�s bee� rece�t but i�pres-
sive, �lbeit still i�c��plete. It w�s triggered by spect�cul�r disc�veries like 
th�t �f the ���u�e�t�l t��bs �f Vergi�� i� 1977, ��d h�s be�efited fr�� the 
u�ique ge�p�litic�l situ�ti�� i� the B�lk��s. Duri�g the l�st few dec�des, �r-
ch�e�l�gic�l �uth�rities, �b�ve �ll the services �f the Mi�istry �f Culture, Ar��uth�rities, �b�ve �ll the services �f the Mi�istry �f Culture, Ar-
ist�tle U�iversity �f Thess�l��iki, ��d the Arch�e�l�gic�l S�ciety �t Athe�s, 
h�ve i�te�sified b�th syste��tic ��d rescue exc�v�ti��s, e.g., �l��g the r�ute 
�f the �ew Eg��ti� Od�s, c��tributi�g t� the subst��ti�l e�rich�e�t �f �ur 
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k��wledge �b�ut M�ced��i� with the disc�very �f ���ther Greece, � r�y�l 
Greece just �s �d�ir�ble �s th�t �f the city�st�tes. With�ut ex�gger�ti��, we 
��y s�y th�t M�ced��i� is the pl�ce where the re�ew�l �f the spirit �f cl�ssi-
c�l �rch�e�l�gy is t�ki�g pl�ce. 

N��etheless, M�ced��i� c����t ��er the i�p�si�g rui�s �f te�ples �r 
public buildi�gs f��ili�r t� us fr�� the rest �f Greece. This is ��t due t� the 
p�rticul�r cultur�l c��figur�ti�� �f the regi��, but t� the �bse�ce �f dur�-
ble buildi�g ��teri�ls, si�ce ��rble qu�rryi�g w�s c��fi�ed t� the sl�pes �f 
Mt. Ber�i��. �e�ce we �bserve �t the s��e ti�e the sc�rcity �f ���u�e�t�l 
buildi�gs, their gre�ter fr�gility due t� the use �f s�ft li�est��e, ��d fi��lly 
the l��ti�g �f buildi�g ��teri�ls, which w�s f�r ��re syste��tic th�� else-
where, ��d fr�� which ��ly the ���u�e�t�l t��bs esc�ped �s they were 
pr�tected by bei�g c�vered by e�rth.

It is �pp�re�t th�t �� �cc�u�t �f the e�tirety �f ��teri�l culture fr�� �r-
ch�ic, cl�ssic�l, ��d �elle�istic M�ced��i�, �s well �s �f the high v�lu�e �f 
rece�t disc�veries exceeds the p�ssibilities �f this brief survey. F�r this re�-
s�� we will f�cus �� s��e key �spects th�t c��stitute the u�ique�ess �f M�c-
ed��i�, ��d specific�lly �� the fields �f city pl���i�g ��d �� p�l�ce, d��estic, 
��d fu�er�ry �rchitecture. We decided ��t t� bre�k up the ele�e�ts th�t f�r� 
� u�ity, seei�g thus �ll types �f ���u�e�ts withi� their surr�u�di�g c��text, 
i.e., e�tire c��plexes f�r�ed by h�uses, p�l�ces, �r t��bs. Theref�re, the 
p�i�ti�gs �� the fu�er�ry ���u�e�ts, which c��prise i�v�lu�ble evide�ce 
�s u�ique ex��ples �f l�rge�sc�le Greek p�i�ti�g which h�s bee� irretriev-
�bly l�st, will be c��sidered withi� the c��text �f the t��bs they �d�r�ed. 
Si�il�rly, the luxury pr�ducts �f i�dustri�l w�rksh�ps will �ls� be ex��i�ed 
withi� the c��text �f the t��bs where they were dep�sited �s � sig� �f piety 
t�w�rd the de�d �� the p�rt �f � p�rticul�r elite. Fi��lly, the ��s�ics will be 
de�lt with �s p�rt �f the c��plex �f h�uses ��d p�l�ces.

2
City planning and monumental complexes 
2.1
Tr�diti���l city pl���i�g 

Due t� the �bse�ce �f exte�sive exc�v�ti��s, �ur k��wledge �f city pl��-
�i�g i� M�ced��i�� cities re��i�s i��dequ�te, with � few i�p�rt��t excep-
ti��s. A�cie�t settle�e�ts devel�ped with�ut � predeter�i�ed pl��, i� �c-
c�rd��ce with wh�t Le C�rbusier c�lled “d��key urb��is�” (urb��is�e de 
l’â�e), where the r��d �etw�rk w�s deter�i�ed by the r�utes f�ll�wed by 
be�sts �f burde�. The ��rr�w ��d wi�di�g r��ds �f the �ld city �f Oly�thus, 
f�u�ded duri�g the �rch�ic �ge by the B�tti�e��s i� the Ch�lcidice �� � ��r-
r�w hill t� the e�st �f the l�ter city, ��ers ��e �f the ��st ch�r�cteristic 
ex��ples. Rece�t exc�v�ti��s h�ve pr�vided i�f�r��ti�� �b�ut Ai��e, the 
c�pit�l �f the ki�gd�� �f Eli�ei� i� Upper M�ced��i�. Its h�uses ��d public 
buildi�gs, built i�cre�e�t�lly �ver three successive steep pl�te�us, reve�l � 
��re ��biti�us f�r� �f urb�� �rg��iz�ti�� �s e�rly �s the l�te �rch�ic peri-
�d, l��g bef�re the u�ific�ti�� �f the M�ced��i�� ki�gd�� by Philip II. The 
urb�� pl���i�g �f Aeg�e, the ki�gd��’s first c�pit�l, �ls� �ppe�rs t� h�ve 
relied �� the pri�ciple �f gr�du�ted terr�ces which exte�ded �ver the sl�pe 
bel�w the �cr�p�lis. 

We d� ��t yet k��w �uch �b�ut the urb�� pl���i�g �f Greek c�l��ies 
f�u�ded duri�g the �rch�ic �ge i� the ��rther� Aege��. ��wever, the ex��-
ples �f St�gir� ��d Argilus, b�th c�l��ies �f A�dr�s, sh�w th�t the regul�r 
pl��s with which we �re f��ili�r fr�� c�l��ies i� Sicily, S�uth It�ly, ��d the 
Bl�ck Se� were ��t the rule. 
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2.2
The urb�� pl���i�g �f the ge��eters

I� the cl�ssic�l ��d �elle�istic peri�ds, h�wever, ���y cities were cre�ted, re�
f�u�ded, �r exp��ded i� M�ced��i� �� the b�sis �f precisely this pri�ciple �f 
� regul�r pl��, which w�s defi�ed by �etw�rks �f r��ds i�tersecti�g �t right 
��gles ��d which w�s further el�b�r�ted by �ipp�d��us �f Miletus. Oly�thus 
��ers �ur e�rliest ex��ple �f this. �ist�ric�l c��diti��s ��d the ch��ge i� the 
city’s r�le which t��k pl�ce i� 432 whe� it bec��e the c�pit�l �f the c��fed-
er�cy �f the B�tti�e��s ��d Ch�lcidi��s, led t� the cre�ti�� �f �ew reside�ti�l 
qu�rters with �r�u�d five hu�dred h�uses. The pl�te�u which exte�ds ��rth 
�f the hill �� which the �ld city w�s built w�s divided by f�ur �ve�ues ru�-
�i�g N�S, built �t irregul�r i�terv�ls. These �ve�ues, �f which the ��st i�-
p�rt��t h�d � width �f 9 � (30 ft), were i�tersected by twe�ty r��ds ru��i�g 
E�W with � width �f 5 � (17 ft). The r��ds deli�ited the reside�ti�l bl�cks, 
which h�d � width �f 35.60 � (120 ft) ��d v�ryi�g le�gths, depe�di�g �� the 
dist��ce betwee� the N�S �ve�ues. Ne�r the ce�ter �f this syste�, thr�ugh 
which the ��i� �ve�ue p�ssed, there w�s � public sp�ce where the p�litic�l 
��d c���erci�l �g�r�s were �pp�re�tly l�c�ted; ���ther �re� t� the west w�s 
perh�ps i�te�ded f�r s��e ki�d �f s��ctu�ry. The �ew qu�rters quickly filled 
with h�uses th�t were built �l��g the w�lls t� �cc����d�te the p�pul�ti�� 
i�flux resulti�g fr�� the Athe�i�� r�ids �g�i�st the cities �f Ch�lcidice dur-
i�g the Pel�p���esi�� W�r. A supple�e�t�ry reside�ti�l qu�rter w�s built t� 
the e�st i� the first h�lf �f the 4th ce�tury, sh�rtly bef�re the city’s c��quest 
��d destructi�� by Philip II i� 348. 

Pell� –the “gre�test city i� M�ced��i�” �cc�rdi�g t� Xe��ph�� (Hellenica 
5.2.13) ��d �t the ti�e still � c��st�l city– �ls� �wed its i�p�si�g city pl��, 
which �ppe�rs t� h�ve bee� cre�ted i� the first h�lf �f the 4th ce�tury, t� its 
�ew r�le �fter bec��i�g the c�pit�l �f the M�ced��i�� ki�gd�� by the de-
cisi�� �f either Archel�us (l�te 5th c.) �r ��re likely his success�r A�y�-
t�s III. O� �� �cr�p�lis with � slight i�cli�e, the e��r��us p�l�ce (see bel�w 
3.3.2) see�ed det�ched fr�� the city th�t exte�ded t� the s�uth. ��wever, 
the city ��d p�l�ce were j�i�ed i� � u�ique ��d cle�rly structured rect��gu-
l�r grid. The E�W r��ds, sep�r�ted fr�� ��e ���ther by 110 t� 150 �, were 
9 � wide with the excepti�� �f the ��i� r��d, which h�d � width �f 15 � 
��d f�r�ed p�rt �f the ��j�r r��d �rtery li�ki�g the hi�terl��d �f wester� 
M�ced��i� with Thess�l��iki. The N�S r��ds, which were 47 � fr�� ��e ��-
�ther, were 6 � wide with the excepti�� �f the tw� i� the �iddle, which h�d 
� width �f 9 � ��d led fr�� the p�l�ce d�w� t� the h�rb�r. At the ce�ter �f 
this grid, which w�s deli�ited by these r��ds ��d bisected by the E�W r��d 
s� �s t� h�ve � better fu�cti��, there exte�ded the e��r��us �re� �f the 
��i� fi���ci�l �g�r� (see bel�w 4). The bl�cks cre�ted by the r��ds �r�u�d 
this ce�tr�l z��e i�cluded s��ctu�ries, public ���u�e�ts, ��d luxuri�us 
priv�te reside�ces (see bel�w 3.2); hu�bler h�uses w�uld h�ve �ccupied the 
peripher�l bl�cks. 

Eve� th�ugh the prese�t st�te �f rese�rch d�es ��t �ll�w us t� rec��struct 
with cert�i�ty be�e�th Byz��ti�e ��d R���� levels the reside�ti�l pl��s �f 
�ther cl�ssic�l ��d �elle�istic cities, we ��y sur�ise th�t the s��e se�rch f�r 
fu�cti���lity pred��i��ted withi� the fr��ew�rk �f � structured rect��gu-
l�r r��d �etw�rk. We ��y cite �s ex��ples �f this Di��, � �id�sized t�w� th�t 
�wed its i�p�rt��ce exclusively t� its r�le �s the s�cred city �f the M�ced��i-
��s fr�� the �ge �f ki�g Archel�us, ��d Thess�l��iki, which w�s f�u�ded i� 
315 by C�ss��der �t the site �f ��cie�t Ther�e. Thus, the M�ced��i�� ki�g-
d�� p�rticip�ted t� � l�rge exte�t i� the urb��iz�ti�� ��ve�e�t th�t ch�r�c-
terized the �elle�istic �ge. 
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2.3
The public f�cilities �f cities 

F�r � cultiv�ted Greek �f the 2�d ce�tury AD, � city th�t h�d “�either �d�i�“�either �d�i��either �d�i-
�istr�tive buildi�gs ��r � gy���siu�, �either � the�ter ��r �� �g�r�, ��r � 
f�u�t�i� with ru��i�g w�ter” (P�us��i�s 10.4.1) w�s ��t w�rthy �f bei�g c�l�” (P�us��i�s 10.4.1) w�s ��t w�rthy �f bei�g c�l� (P�us��i�s 10.4.1) w�s ��t w�rthy �f bei�g c�l-
led � city. The cities �f M�ced��i� u�questi���bly p�ssessed �ll the public f�-
cilities th�t ch�r�cterized Greek urb�� life, eve� if these re��i� t� � l�rge ex-
te�t u�k��w�.

Ap�rt fr�� Pell�, rece�t exc�v�ti��s h�ve begu� t� yield evide�ce �f the 
public ce�ter �f ��cie�t Miez� by the f��thills �f Ber�i�� �e�r Lefk�di� 
(N��us�), �lth�ugh the buildi�gs there h�ve esse�ti�lly bee� destr�yed d�w� 
t� the b�se �f the w�lls. The ��rthwest c�r�er �f � very ��biti�us ���u�e�-
t�l c��plex (�t le�st 300 � 100 �) ���ifestly c��structed i� � u�if�r� f�shi�� 
i� the sec��d h�lf �f the 4th ce�tury h�s bee� reve�led. It i�cluded �t le�st 
three terr�ces exte�di�g �ver � f�irly s���th hillside f�ci�g e�st, surr�u�-
ded by l��g st��s (peristyles) ��d buildi�gs, ��d c���ected by st�irc�ses ��d 
r��ps. O� the ��rr�w ��rth side �f the �iddle terr�ce, there w�s � s�rt �f ��-
�u�e�t�l p�ss�gew�y betwee� tw� r��ps, with �� i�teri�r w�ll th�t i�cluded 
e�g�ged c�lu��s, while �b�ve this st��d � s��ll D�ric distyle in antis te�ple. 
The c��plex cul�i��ted �� the wester� terr�ce, which h�d � l�rge Γ�sh�ped 
structure with eleve� hestiatoria (b��quet h�lls) ��d hydr�ulic i�st�ll�ti��s. 
This c��plex �pp�re�tly u�ited the public fu�cti��s �f the �g�r� with reli-
gi�us w�rship, give� th�t it h�s bee� pr�p�sed th�t the upper terr�ce be ide�-
tified �s �� Asclepieu�. Reg�rdless �f its r�le, h�wever, this p�rticul�r c��-
plex ��kes Miez� ��e �f the ��st i�p�rt��t cities i� the ki�gd��, ��eri�g 
��e �f the e�rliest ex��ples �f the e�cl�sed public sp�ce �f “I��ic type”. 

I�f�r��ti�� fr�� liter�ry s�urces sheds s��e light t� the i�tellectu�l life 
�f the M�ced��i�� ki�gd��, such �s the f�ct th�t Euripides lived f�r s��e 
ye�rs �t the c�urt �f Archel�us. The M�ced��i�� ki�gs’ f��d�ess f�r liter�ry 
�rts is �bvi�us fr�� the the�ter l�c�ted � little bel�w the p�l�ce �f Aeg�e. O��O�-
ly the f�u�d�ti��s �f the skene, the gutter surr�u�di�g the �rchestr� (di���the gutter surr�u�di�g the �rchestr� (di��-
eter 28.5 �), the first r�w �f se�ts, ��d the r�di�ti�g st�irs �f the cavea (koilon) 
were ��de �f st��e; the re��i�i�g structure w�s �f w��d. It w�s i� this the-
�ter th�t Philip II w�s �ss�ssi��ted i� 336 while celebr�ti�g the ��rri�ge �f 
his d�ughter t� ki�g Alex��der �f Epirus. The s��ctu�ry �f the Ny�phs �e�r 
Miez� is �ls� c���ected with the M�ced��i�� r�y�l h�use. Withi� � verd��t 
l��dsc�pe, � c��plex �f st��s h�s bee� u�c�vered where, �cc�rdi�g t� Plut�r-
ch (Alexander 7), Philip II kept Alex��der is�l�ted fr�� the c�urt t� be educ�t-
ed by his ped�g�gue Arist�tle.

There w�s �ls� � the�ter �t Di�� �e�r the s��ctu�ry �f Di��ysus, �utside 
the w�lls s�uth �f the city, �t le�st fr�� the er� whe� ki�g Archel�us est�b-
lished dr���tic c��tests i� h���r �f the Oly�pi�� g�ds; Euripides prese�ted 
his Bacchae there. This cl�ssic�l the�ter w�s repl�ced i� the �elle�istic �ge 
by � structure th�t w�s i� ���y w�ys i���v�tive. I� c��tr�st t� the pr�ctice 
i� Greek the�ters, the koilon w�s ��t built �� � ��tur�l sl�pe, but r�ther w�s 
l�c�ted �t�p �� �rtifici�l fill. O� the side �f the parodoi, it e�ded i� � si�ple 
sl�pe with�ut the usu�l ret�i�i�g w�ll, while the st��ds were ��de �f l�rge 
cl�y bricks th�t �ust h�ve h�d � ��rble revet�e�t. M�rble h�d �ls� bee� used 
fr�� � cert�i� height upw�rd �� the i�p�si�g skene buildi�g which t�d�y is 
l�rgely destr�yed, th�ugh we c�� sur�ise its �rr��ge�e�t –� tw���isled skene 
with paraskenia �� b�th sides, ��d � proskenion i� fr��t– ��d its �rder, which 
w�s D�ric with e�g�ged c�lu��s. Bel�w the �rchestr� (di��eter 26 �) w�s � 
r�re det�il, “Ch�r��’s st�irc�se”, thr�ugh which �ct�rs p�rtr�yi�g ch�r�cters 
�sce�di�g fr�� the U�derw�rld �ppe�red. 
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As reg�rds the gy���siu�, � pl�ce f�r physic�l �s well �s i�tellectu�l 
tr�i�i�g f�r y�u�g Greeks, we h�ve �rch�e�l�gic�l d�t� ��ly f�r the ��e i� 
A�phip�lis. Built i� the sec��d h�lf �f the 4th ce�tury, it f�ithfully f�ll�wed 
the est�blished type �f the gy���siu� �t Oly�pi�, i�cludi�g the p�l�estr� 
(47 � 36 �) t� which �ccess w�s pr�vided by � ���u�e�t�l st�irw�y, ��d tw� 
ru�w�ys (le�gth: 1 st�de), ��e �f the� c�vered (the xystos), the �ther �pe� 
(the paradromis). The p�l�estr� pre�ises, which were i�te�ded f�r physic�l 
exercise, the c�re �f the b�dy (b�ths), �s well �s educ�ti��, sy�p�si�, ��d the 
w�rship �f �ercules ��d �er�es, the p�tr�� g�ds �f �thletes, were disp�sed 
�r�u�d � D�ric peristyle c�urty�rd. 

B�ths were ���ther ele�e�t �f urb�� ��e�ities. Pell� gives us the e�rli-
est ex��ple �f public b�ths i� ��rther� Greece; its b�ths were built i� the l�te 
4th ce�tury i� � reside�ti�l bl�ck i� the ��rthe�st p�rt �f the city. This very 
c�refully-fi�ished buildi�g –with � ���u�e�t�l e�tr��ce, fl��rs with pebble 
��s�ics ��d ��rble revet�e�ts– i�cluded tw� r���s with �sse�bl�ges �f i�-
dividu�l b�thtubs, �s well �s � l�rge p��l. �e�ti�g w�s pr�vided by �� u�der-
gr�u�d h�t��ir c��duit, which is the e�rliest f�reru��er �f the R���� hy-
p�c�ust k��w� t� us i� Greece. I� Thess�l��iki, be�e�th the s�uthwest c�r�er 
�f the R���� �g�r�, p�rt �f � �elle�istic (2�d c.) b�th c��plex h�s bee� exc�-
v�ted, where we ��y discer� pri��rily � l�vely circul�r h�ll with twe�ty�five 
b�thtubs, �s well �s the �dj�ce�t t�ver�. 

2.4
S��ctu�ries

Alth�ugh �� sig�ific��t re��i�s �f s��ctu�ries i� M�ced��i� �re preserved, 
there is �� d�ubt th�t �� this �spect the regi�� did ��t di�er fr�� the rest �f 
Greece �s reg�rds its p��the�� ��d buildi�gs, �r �s f�r �s its ritu�l ��d v�tive 
pr�ctices �re c��cer�ed. 

The e�rliest k��w� s��ctu�ries �re th�se i� Di��, �rr��ged �utside the 
w�lls s�uth �f the city. This l�c�ti�� sh�ws th�t they were the s��ctu�ries ��t 
��ly �f the i�h�bit��ts �f Di��, but �f �ll the M�ced��i��s, f�r wh�� Di�� 
w�s their s�cred city. The ��st i�p�rt��t �f these w�s the s��ctu�ry �f Ol-
y�pi�� Zeus, where the i�scripti��s th�t c��cer�ed the c����� ���irs �f 
the M�ced��i��s were set up, ��d where the gre�t celebr�ti�� �f the Oly�pi� 
with �thletic ��d dr���tic c��tests w�s held. At the site, � ���u�e�t�l �l-
t�r (le�gth 22 �) h�s bee� reve�led, with which �� i���v�tive �ech��is� f�r 
hec�t��bs is c���ected. It �ll�wed thirty�three �xe� desti�ed f�r the s��e 
s�crifice t� be b�u�d i� three r�ws. The ��ly k��w� ex��ple th�t c�uld be 
c��p�red with these r�ws �f bl�ck �� which � ri�g w�s f�ste�ed is i� I��i�, �t 
the s��ctu�ry �f Ap�ll� �t Cl�r�s. Ne�r the s��ctu�ry �f Oly�pi�� Zeus were 
the te�ples �f Zeus �ypsist�s, De�eter, Di��ysus, Asclepius, ��d Aphr�dite 
��d Arte�is. The l�st tw� were succeeded i� the 2�d ce�tury by the s��ctu-
�ry �f Isis, with � p�ss�gew�y sy�b�lizi�g the river Nile le�di�g t� the �lt�r, 
which w�s �d�r�ed with st�tues �f the bull Apis. A �u�ber �f excepti���lly 
fi�e sculptures were preserved �t this s��ctu�ry, esse�ti�lly in situ. 

Arch�e�l�gic�l exc�v�ti��s h�ve br�ught t� light � s��ller �u�ber �f 
s��ctu�ries th�� ��e w�uld expect i� the ki�gd��’s tw� successive c�pit�ls, 
�t le�st �� the b�sis �f the testi���y �f i�scripti��s. At Aeg�e we k��w �f the 
s��ctu�ry �f the M�ther �f the G�ds Cybele i� the e�ster� p�rt �f the city, �s 
well �s th�t �f Arte�is Euclei� �� the �utskirts �f the public �re�. I� this l�t-
ter s��ctu�ry were f�u�d be�utiful ��rble st�tues, v�tives by Eurydice, the 
��ther �f Philip II. At Pell�, � �u�ber �f s��ctu�ries with �u�er�us p�rt�-
ble fi�ds h�ve bee� exc�v�ted, ��i�ly cl�y v�tive ��eri�gs: the Thes��ph�-
ri��, �utside the city w�lls, i�cluded � l�rge circul�r buildi�g with c�rvi�gs �f 
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� ritu�l purp�se hew� i� the fl��r; these ��y be ide�tified with the ch��bers 
(megara) �e�ti��ed by the liter�ry s�urces i� c���ecti�� with the celebr�-
ti�� �f the Thes��ph�ri�. A s��ctu�ry �f Aphr�dite, ���ther dedic�ted t� the 
M�ther �f the G�ds, ��d � third dedic�ted t� � l�c�l her��he�ler, D�rr��, with 
�� u�usu�l circul�r buildi�g surr�u�ded by three s��ll s�tellite tholoi h�ve 
bee� f�u�d withi� the w�lls. 

2.5
Urb�� f�rtific�ti��s

Th��ks t� Philip II ��d his success�rs, chiefly Alex��der ��d De�etrius P�l-
i�rcetes, the devel�p�e�t �f p�li�rcetics, i.e., the �rt �f besiegi�g cities, re�-
dered ���y defe�sive tech�iques �utd�ted. But the w�lls �f M�ced��i�� cit-
ies, which �re preserved i� very g��d c��diti��, p�rticul�rly i� their upper 
secti��s, d� ��t �ll�w ��y esti��ti��s reg�rdi�g the c�rresp��di�g devel-
�p�e�t �f the p�ssive defe�se �f cities. Alth�ugh there �re very few cities 
f�r which we �re fully �w�re �f the �utli�e �f their w�lls, we c�� c��clude 
fr�� the existi�g re��i�s th�t M�ced��i�� w�lls, like th�se �f the Greek city�
st�tes, were �d�pted t� the gre�test p�ssible exte�t t� the terr�i�, i� �rder t� 
expl�it t� the ��xi�u� this defe�sive �dv��t�ge. At Aeg�e, we fi�d ��e �f 
the r�re c�ses where the upper city f�r�s � ge�ui�e defe�sive refuge which 
is sep�r�ted by �� i�depe�de�t f�rtific�ti�� fr�� the w�lls �f the city. I� the 
s��e w�y, i� c�ses �f �ew cities with � regul�r city pl�� the �utli�e �f the 
w�lls deter�i�ed by the c��figur�ti�� �f the terr�i� w�s e�tirely i�depe�d-
e�t �f the i�ter��l reside�ti�l �rg��iz�ti��. This is cle�r i� Oly�thus, �s well 
�s i� the w�lls �f Pell�, �lth�ugh the l�tter’s �ver�ll �utli�e is ��t k��w�. O�ly 
Di�� gives the i�pressi�� th�t the rect��gul�r �utli�e �f its w�lls, wh�se first 
ph�se d�tes t� the �ge �f C�ss��der (c�. 300 BC), w�s c��figured �� the b�sis �f 
its r��d �etw�rk, with g�tes cle�rly �lig�ed with the ��i� r��d �xes. The re�-
s�� is th�t i� this p�rticul�r c�se the city w�s built �� �� esse�ti�lly level site.

As reg�rds defe�sive ele�e�ts –t�wers �t regul�r i�terv�ls, ��re freque�t-
ly rect��gul�r th�� r�u�d, the disp�siti�� �f d��rs– ��d buildi�g tech�iques 
–��r��lly � b�se �f l�rge li�est��e bl�cks with � w�ll �f u�b�ked bricks– 
these did ��t di�er �t �ll fr�� wh�t we h�ve l��g k��w� �b�ut Greek �ilit�ry 
�rchitecture. Nevertheless, tw� cities deserve �e�ti�� f�r the p�rticul�r fe�-
tures �f their f�rtific�ti��s, which i� ��y eve�t pred�te their i�c�rp�r�ti�� 
i�t� the M�ced��i�� ki�gd��. At St�gir� (� c�l��y �f A�dr�s ��d the birth-
pl�ce �f Arist�tle), which h�d bee� built �� tw� hills �f � pr����t�ry i� the 
e�ster� Ch�lcidice, exc�v�ti��s h�ve rece�tly u�c�vered p�rt �f the first w�ll, 
th�t �f the �rch�ic �ge, t�gether with � g�te. There �re tw� fr�g�e�ts pre-
served fr�� the g�te’s l��g li�tel th�t �re �d�r�ed with � l�w relief depicti�g 
� wild b��r (the sy�b�l �� the city’s c�i��ge) f�ci�g � li��. T� d�te, it is ��ly 
fr�� Th�s�s th�t we h�ve evide�ce f�r p�ss�gew�ys with relief dec�r�ti�� (� 
s��ctu�ry e�tr��ce, the city g�tes). 

A�phip�lis w�s �� Athe�i�� c�l��y �e�r the ��uth �f the Stry��� river 
which w�s c��quered i� 357 by Philip II ��d bec��e �f cruci�l i�p�rt��ce f�r 
his ki�gd��. Its f�rtific�ti��s i�cluded � s��ll i��er e�cl�sure w�ll (2.2 k�) 
e�c��p�ssi�g ��ly the urb�� ce�ter, ��d � l�rge surr�u�di�g w�ll (7.5 k�) 
th�t pr�tected the e�tire settle�e�t. The l�tter prese�ts i� its ��rther� sec-
ti�� tw� ��tew�rthy fe�tures d�ti�g t� the peri�d �f the first st�te (5th c.). 
Al��g the Stry���, �t the f��t �f the hillside, � u�ique syste� �f t�ll, ��rr�w 
dr�i�s h�s bee� cre�ted �t the b�se �f the w�ll. This syste� �ll�wed fl�wi�g 
w�ter t� p�ss thr�ugh the w�ll with�ut fl��di�g the city’s i��er surr�u�d-
i�gs. I� the s��e p�rt �f the w�ll, the g�te th�t �pe�ed �� the river side led 
directly t� � w��de� bridge, i� wh�se excepti���l re��i�s tw� ph�ses ��y 
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be discer�ed. The e�rliest ph�se ��y be ide�tified with the bridge �e�ti��ed 
by Thucydides (4.103 ��d 108) i� his descripti�� �f the b�ttles betwee� the 
Athe�i�� Cle�� ��d the Sp�rt�� Br�sid�s (422 BC). The deck �f the bridge w�s 
supp�rted by � h�st �f piles, ��u�ted �� the b��ks ��d i� the river bed itself. 
These re��i�s �re u�ique i� Greece. 

3
Living quarters and their decoration: houses and palaces 
3.1
Tr�diti���l h�uses ��d h�uses i� the �ew cities 

Alth�ugh ���y sites i� M�ced��i� h�ve yielded ex��ples �f d��estic �rchi-
tecture, exc�v�ti��s h�ve r�rely bee� exte�sive e��ugh t� ��er us c��plete 
pl��s �f e�tire buildi�g bl�cks �r eve� reside�ces. ��wever, ����g such r�re 
c�ses is Argilus, which is ch�r�cterized by � type �f three�r��� �rch�ic h�use, 
with �� �rr��ge�e�t we �ls� �eet elsewhere: � l�rge tr��sverse sp�ce le�d-
i�g t� tw� s��ll r���s f�r�i�g � s�rt �f �ezz��i�e.

I� the �ew cities �f the cl�ssic�l �ge, the well�k��w� type �f Greek h�use 
with � pastas (st��) prev�iled; this h�d � �e�rly squ�re gr�u�d pl�� ��d its 
r���s l��ked ��t� � s��ll i��er c�urty�rd with ��e side c�vered. The ��st 
ch�r�cteristic ex��ples �re f�u�d i� Oly�thus, repe�ted i� ide�tic�l f�shi�� 
i� buildi�g bl�cks �f te� h�uses e�ch. The ��i� h�use –with � s��ll andron 
(sy�p�siu� r���), kitche�, b�th, ��d bedr���s �r w��e�’s qu�rters �� the 
upper fl��r– l��ked by w�y �f � tr��sverse st�� ��t� � p�ved c�urty�rd �� the 
s�uth, which i� tur� w�s surr�u�ded by tw� �uxili�ry r���s. ��uses �f this 
type, built �� l�ts with the s��e t�t�l �re� f�r �ll f��ilies (300 �²), i�iti�lly 
expressed �� eg�lit�ri�� tre�d. ��wever, the �lter�ti��s �bserved i� ���y 
�f these –their divisi�� �r i� c��tr�st, exp��si�� �t the expe�se �f �eighb�r-
i�g h�uses– �ttest t� the re�ppe�r��ce �f i�equ�lities ��d the desire �f the 
richest reside�ts t� �cquire l�rger, if p�ssible peristyle, c�urty�rds. It w�s just 
this type �f ��re sp�ci�us reside�ce, like the s��c�lled Vill� �f G��d F�rtu�e, 
th�t bec��e ge�er�lized �fter the city’s exp��si�� �utside its w�lls i� the first 
h�lf �f the 4th ce�tury. The l�ve �f luxury w�s expressed duri�g the s��e pe-
ri�d with fl��r ��s�ics c��p�sed �f river pebbles, pl�ced i� the andrones �f 
�r�u�d te� h�uses, which �re ����g the �ldest k��w� ex��ples fr�� Greece. 
These c�stly fl��rs, which were exclusively w�rked i� bl�ck ��d white ��d 
which were ��st pr�b�bly i�it�ti��s �f w�ve� c�rpets, c�rried represe�t�-
ti��s �f fl�r�l ��tifs �r �ulti�figure sce�es, fr��ed by b��ds with v�ryi�g 
�rie�t�ti�� t� be visible t� the b��queters wh� w�uld h�ve bee� recli�i�g 
�� c�uches (anaklintra) �l��g the r���’s f�ur w�lls. The ��s�ics h�ve depic-
ti��s inter alia �f Beller�ph�� sl�yi�g the Chi��er�, griffi�s dis�e�beri�g 
deer, se��h�rses, ��d Nereids. 

3.2
The �rist�cr�tic h�uses �f Pell� 

We �ls� k��w �f �id�sized h�uses with � pastas fr�� Pell�. But here, the e��r-
��us �rist�cr�tic h�uses th�t c��e t� light i� the 1950s i� reside�ti�l qu�r-
ters s�uth �f the �g�r� �re ��re ��tew�rthy. They were s� l�rge –betwee� 
2000 ��d 3000 �²– th�t there were �� ��re th�� tw� �r three per bl�ck. They 
�ll fe�tured � D�ric �r I��ic peristyle c�urty�rd, �r�u�d which r���s were 
disp�sed i� f�ur wi�gs. The ��i� wi�g, which h�d �� upper fl��r, w�s �� the 
��rther� side ��d l��ked s�uth. It g�thered t�gether the recepti�� �re�s, p�r-
ticul�rly the l�rge b��quet h�lls ��d livi�g r���s. The s�uth wi�g w�s i�te�d-
ed f�r utilit�ri�� sp�ces. The luxury �f these h�uses, which d�te t� the fi��l 
qu�rter �f the 4th ce�tury, is expressed b�th i� their fl��rs ��d i� their w�ll 
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revet�e�ts, �ttesti�g t� i�cre�sed we�lth i� the c�pit�l sh�rtly �fter the �ge 
�f Alex��der. 

The h�uses th�t h�ve bee� exc�v�ted, p�rticul�rly th�se �f Di��ysus with 
its tw� peristyle c�urty�rds (D�ric �� the s�uth, I��ic �� the ��rth) ��d the 
��use �f the Abducti�� �f �ele� h�ve yielded i� �ll ��re th�� te� pebble ��-
s�ics. The vestibules �f the b��quet r���s were dec�r�ted with ��s�ics fe�tur-
i�g ge��etric ��tifs, like the i�scribed squ�res �r checkerb��rds �f l�ze�ges 
which were i�it�ti��s �f c�stly fl��rs with ��rble i�l�ys (opus sectile). I� the 
andrones the�selves, the ��s�ics depicted b�th the ce�tr�l ��tif �f the r��� 
�s well �s �� the thresh�ld �f the e�tr��ce sce�es with livi�g figures, fr�� 
which the h�uses’ c��ve�ti���l ��der��d�y ���es c��e. The subjects were 
i�spired b�th by �yth�l�gy, i�cludi�g the �bducti�� �f �ele�, �� A��z���-
��chy ��d � fe��le Ce�t�ur p�uri�g � lib�ti��, �s well �s the w�rld �f Di��y-
sus, like the sce�e with the g�d ��u�ted �� � le�pi�g p��ther, �s well �s fr�� 
the w�rld �f the (r�y�l, ��st likely) hu�t, like � sce�e fr�� � deer hu�t sig�ed 
by G��sis, ��d � depicti�� �f � li���hu�t th�t ��y reflect the f���us epis�de i� 
which Cr�terus s�ved Alex��der’s life. Fi��lly, �ther sce�es h�ve c�����pl�ce 
subjects, like ��i��l fights fe�turi�g griffi�s (�lre�dy k��w� fr�� Oly�thus) �r 
c��p�siti��s with rich fl�r�l dec�r�ti��. All these ��s�ics were �d�pted t� the 
p�i�t �f view �f th�se wh� w�uld h�ve see� the� up�� e�teri�g the r���. 

The pict�ri�l represe�t�ti��s �re ch�r�cterized by � ge�ui�e p�i�terly 
style, which is expressed b�th i� b�ld c��p�siti�� –freque�tly pyr��id�l– 
with the pl�ce�e�t �f successive pl��es i� the b�ckgr�u�d ��d � perspec-
tive prese�t�ti�� �f b�dies, �s well �s skilful e�pl�y�e�t �f c�l�rs. This l�t-
ter is discreet, but with fi�e gr�d�ti��s f�r re�deri�g ��sses ��d sh�di�g. 
It is �bvi�us th�t the ��s�icists were i�spired by l�rge�sc�le p�i�ti�g. Fr�� 
� tech�ic�l st��dp�i�t, they pl�y with v�ri�us sizes �f pebbles, h�ve res�rt 
t� ������de �r se�i�preci�us ��teri�ls t� depict sh�des �f gree� ��d blue 
��d perh�ps the eyes �f figures, ��d fi��lly, e�pl�y thi� cl�y �r le�d b��ds �s 
gr�phic ele�e�ts t� ��re precisely defi�e �utli�es ��d det�ils. 

As reg�rds the w�lls, the c��structi�� tech�ique th�t e�pl�yed u�b�ked 
bricks �t�p � st��e b�se required th�t they be c��ted i� pl�ster t� give the i�-
pressi�� �f � ��re expe�sive ��teri�l. Preserved ex��ples like th�se i� Pel-
l� ��d A�phip�lis �re r�re, precisely bec�use �f the fr�gility �f the ��teri-
�ls. They �re sufficie�t, h�wever, f�r us t� ide�tify the use �f p�i�ters’ �e��s 
th�t i�it�te c�refully�fi�ished st��e c��structi��s, suggesti�g eve� c�l�rful 
��rbles. This is � “structur�l/��s��ry style” th�t d�ubtless w�s the M�ced�-
�i�� h�rbi�ger �f the First P��pei�� style. The ��use �f the W�ll Pl�sters i� 
Pell� testifies t� the i�ve�ti�� �f ���ther w�ll p�i�ti�g tech�ique. The high 
w�lls (5 m) �f �� e��r��us exedr� h�ve dec�r�ti�� �� tw� levels. I� the l�wer 
secti��, the t�ich�b�te st��es �re p�i�ted i� the “structur�l/��s��ry style”, 
while the upper w�ll fe�tures � p�i�terly depicti�� with the blue �f the skies 
depicted betwee� pil�sters, i� �� illusi��ist tech�ique th�t ��kes the r��� 
see� l�rger th�� it is. 

3.3
M�ced��i�� p�l�ces 

R�y�lty i�plies p�l�ces, �� �rchitectur�l type th�t w�s u�k��w� i� the rest �f 
Greece i� the cl�ssic�l �ge. The M�ced��i�� ����rchy built �t b�th �f its suc-
cessive c�pit�ls, Aeg�e ��d Pell�, r�y�l reside�ces th�t �re ��re represe�t�-
tive �f p�l�ce �rchitecture whe� c��p�red t� p�l�ces i� �ther r�y�l c�pit�ls 
i� the Greek w�rld like th�t �t Perg��u�, which w�s c��fi�ed by its cr��ped 
site �� the �cr�p�lis, �r the p�l�ce �f Alex��dri�, which is k��w� ��ly fr�� 
liter�ry s�urces.
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3.3.1
Aegae 

I� the ��cie�t c�pit�l �f the M�ced��i�� ki�gs, Aeg�e (Vergi��), the p�l�ce 
�ccupied � re��rk�ble l�c�le ����g the f��thills �f the Pieri�� M�u�t�i�s, 
fr�� which it d��i��ted the pl�i� ��d the ��li�c��� v�lley t� the ��rth. It 
w�s p�rti�lly exc�v�ted by Lé�� �euzey i� 1861, ��d thr�ugh�ut the 20th ce�� Lé�� �euzey i� 1861, ��d thr�ugh�ut the 20th ce��i� 1861, ��d thr�ugh�ut the 20th ce�� 1861, ��d thr�ugh�ut the 20th ce��, ��d thr�ugh�ut the 20th ce�-
tury it w�s �� �bject �f ���y rese�rch �issi��s which rep�siti��ed it withi� 
its ��cie�t c��text. I� the wester� p�rt �f the city, the p�l�ce, t�gether with 
the �dj�ce�t the�ter, �g�r�, s��ctu�ry �f Arte�is Euclei�, ��d �ther public 
���u�e�ts, f�r�ed the p�litic�l ce�ter �f Aeg�e.

The pl�� tr��sferred i�t� u�precede�ted di�e�si��s (104.5 � 88.70 � ��d 
� t�t�l �re� �f 9.250 �²) the pri�ciples �f the Greek h�use, with r���s �rr�yed 
�r�u�d � peristyle c�urty�rd. This p�rticul�r c�urty�rd, �e�suri�g 44 � 44 �, 
w�s surr�u�ded by � si�ple D�ric c�l����de. The s�uth st�� e�sured �ccess 
t� the f�ur andrones (b��quet h�lls) i� the s�uth, ��d ��st likely ��re �ffici�l, 
wi�g, which h�d � r��� �t e�ch e�d, while the �ther tw� i� the �iddle sh�red 
� l�rge c����� vestibule. I� the e�st wi�g, which w�s u�questi���bly the ��-
ly ��e with �� upper st�ry, � tholos i�scribed i� � squ�re r��� w�s dedic�ted 
t� the w�rship �f �ercules P�tr��s, the �ythic�l ��cest�r �f the r�y�l h�use 
�f M�ced��i�. I� the west wi�g, three e��r��us r���s (c�. 300 �²) ��d � r��f 
with�ut i�ter��l c�lu�� supp�rts –� true c�rpe�ters’ fe�t– h�sted symposia.

��wever, �cc�rdi�g t� �ll the pr�p�sed rec��structi��s, wh�t disti�-
guished this p�l�ce fr�� the �rg��iz�ti�� �f � si�ple h�use w�s the tre�t-
�e�t �f its exteri�r f�c�des, which were visible fr�� the city �� the ��rth ��d 
e�st, �s well �s the gr��deur �f its e�tr��ce. The ��rth wi�g exte�ded t� the 
�uter side with � b�lc��y, which w�s built �t�p � ret�i�i�g w�ll (height 6 �) 
��d which w�s pr�b�bly c�vered with � peristyle. The prese�ce �f D�ric p�rti-
c�s i� fr��t �f the e�st wi�g �� either side �f the e�tr��ce is cert�i�. The pr�-
pyl�� pr�per (le�gth 10 �) with �� I��ic f�ç�de �� its upper fl��r, led t� the 
i�teri�r st�� vi� three successive r���s sep�r�ted by triple d��rs.

Bey��d the �pp�re�t ��desty �f the ��teri�ls used f�r the w�lls, which 
were ��de �f u�b�ked bricks set �t�p � li�est��e b�se, the luxury �f the c��-
structi�� is expressed i� � v�riety �f w�ys, i�cludi�g the qu�lity �f pl�ster �� 
the w�lls, which were �d�r�ed with s�lid c�l�rs but cert�i�ly with p�i�ted 
c��p�siti��s �f livi�g figures �s well, the e��r��us ��rble thresh�lds �f the 
���u�e�t�l d��rs, the precisi�� �f the cutti�g ��d c�rvi�g �f buildi�g ��-
teri�ls th�t g�ve the p�l�ce �t Aeg�e its ch�r�cteriz�ti�� �s the “P�rthe��� �f 
N�rther� Greece”, ��d fi��lly, the fl��rs i� the v�ri�us r���s, which fe�ture 
�pus sectile �r pebble ��s�ic fl��rs. The best�preserved ��s�ic, i� �� ��dr�� 
i� the s�uth wi�g, prese�ts �� excepti���l circul�r fl�r�l c��p�siti�� sur-
r�u�ded by � ��e��der ��d p�sts, while the c�r�ers �f the c��p�siti�� de-
pict fe��le figures with b�dies e�di�g i� i�verted l�tus fl�wers fr�� which 
te�drils e�erge.

T�d�y rese�rchers �ccept � d�te f�r this buildi�g i� the third qu�rter �f the 
4th ce�tury. As reg�rds the �uch less�c�refully c��structed h�use ���exed t� 
the wester� p�rt �f the p�l�ce, which i�cluded r���s �� b�th sides �f � peri-
style c�urty�rd, this is c��sidered either � c��plex �f ��cill�ry sp�ces ��-
�exed t� the p�l�ce, �r � buildi�g th�t repl�ced the p�l�ce �fter its first de-
structi��, u�d�ubtedly by �� e�rthqu�ke. 

3.3.2
Pella 

Of the three hills surr�u�di�g Pell� �� the ��rth, the p�l�ce �ccupies the �id-
dle ��e. It is �dj�ce�t t� the w�ll ��d thus �verl��ks the city, fully i�c�rp�r�ted 
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i�t� its pl�� (see �b�ve 2.2), ��d further i� the dist��ce, the Ther��ic Gulf. 
This w�s � c��plex �f i�pressive size (esti��ted �re� c�. 60,000 �²) ��d c����²) ��d c���) ��d c��-
plexity, which required e��r��us e�rthw�rks. ��wever, b�th its p��r st�te �f 
c��serv�ti�� –give� th�t the re��v�l �f buildi�g ��teri�ls fr�� the l�te 14th 
ce�tury destr�yed ��st secti��s d�w� t� f�u�d�ti���level– �s well �s the i�-
c��plete exc�v�ti��s still le�ve ���y u���swered questi��s c��cer�i�g the 
pl�ce�e�t ��d fu�cti�� �f v�ri�us r���s. 

The pl�� depl�ys ��tithetic�lly �t le�st six c��plexes �f r���s �rr��ged 
�r�u�d peristyle c�urty�rds, �rg��ized i� tw� series. Of the three s�uther� 
c��plexes, �t le�st tw� prese�t � c����� fr��t t�w�rds the city i� the f�r� �f 
� st�� with c�lu��s set �� � crepis (height 2 �). The D�ric c�l����de (le�gth 
154 �) w�s i�terrupted by � superb ���u�e�t�l pr�pyl�� wh�se f�ç�de 
(le�gth 15 �) c��bi�ed the I��ic �rder �f the upper st�ry with f�ur D�ric c�l-
u��s �� the gr�u�d level. Structured i� three p�rts, this pr�pyl�� led directly 
t� the s�uthe�st c��plex, which �ppe�rs t� h�ve bee� the �ffici�l/f�r��l p�rt 
�f the p�l�ce, �rr�yed �r�u�d � peristyle c�urty�rd (35 � 30 �) with �� �lt�r 
�t its ce�ter. Apses were f�r�ed �t the e�ds �f the ��rth st��, ��d the ��rth 
wi�g i�cluded �� e��r��us �bl��g r��� (22 � 12 � ��d � rest�red height �f 
12 �), wh�se w�lls were structured i� �cc�rd��ce with �� I��ic style i� tw� 
levels. The s��ller r���s i� the ��rthe�st p�rt �f the c��plex �b�ve ��y 
h�ve bee� livi�g r���s, perh�ps th�se �f the pers���el. The ce�tr�l secti�� 
i�cluded tw� c�urty�rds (width �f sides 50 �) with D�ric peristyles; �ll the 
gr�ups �f r���s were �� their ��rth side. The huge p��l (7 � 5 �) ��rthe�st �f 
the ��rth c�urty�rd desig��tes this ce�tr�l secti�� �s the p�l�ce’s p�l�estr�. 
As reg�rds the west secti��, the tw� e��r��us c��plexes th�t c��p�sed it 
re��i�ed u�fi�ished, ret�i�i�g the ��biti�us f�r� �f their �rigi��l c��cep-
ti��, ��d we c�� ��ly sur�ise th�t it i�cluded g�rde�s �� the s�uthwest ��d 
b�rr�cks �� the ��rthwest. The p�l�ce’s c��structi�� e�c��p�ssed the e�tire 
4th ��d p�rt �f the 3rd ce�tury. 

3.3.3
Palace architecture 

Despite their di�ere�ces i� di�e�si��s ��d c��plexity, these tw� excepti��-
�l ex��ples �f p�l�ce �rchitecture sh�re s��e fe�tures, i�cludi�g their sc�le 
�f c��p�siti��, the �e��s by which their sple�did f�c�des were i�c�rp�r�ted 
perfectly i�t� the l��dsc�pe, d��i��ti�g the city fr�� their pr��i�e�t set-
ti�g, ��d fi��lly their �rg��iz�ti�� �� terr�ces sep�r�ted ��d highlighted by 
p�rts �f the wh�le. These were ch�r�cteristic fe�tures �f �elle�istic �rchitec-
ture, wh�se pr�ve���ce is �fte� �ttributed t� Perg��u�. If h�wever the e�rly 
d�ti�g f�r the p�l�ces �t Aeg�e ��d Pell� �re c��fir�ed –with the first ph�se 
�f the f�r�er d�ti�g t� the peri�d �f Archel�us, ��d its full devel�p�e�t t� 
the reig� �f Philip II– the� this te�de�cy t� cre�te �� �rchitecture �f prestige 
�s � sy�b�l �f r�y�l p�wer c�uld very well be � M�ced��i�� i�ve�ti��. The 
tw� p�l�ces �ls� sh�re the s��e �rchitectur�l v�c�bul�ry, such �s e�g�ged 
se�i�c�lu��s �� either side by pil�sters.

There re��i�s the pr�ble� �f the fu�cti�� �f these p�l�ces, which c��ti�-
ues t� be � subject �f dispute. While it is evide�t th�t the p�l�ce �t Pell� si�ul-
t��e�usly h�used �ll �f the �d�i�istr�tive ��d p�litic�l �ech��is� �s well �s 
c�urt life, we ��y sur�ise th�t the p�l�ce �t Aeg�e served the �eeds �f the l�t-
ter exclusively, withi� � fr��ew�rk �f se�s���l ��d festive �ccup�ti��s, with-
�ut h�wever bei�g �bliged t� �ccept rest�r�ti��s th�t ide�tify �e�rly �ll its 
r���s �s b��quet h�lls.
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4
Artistic and artisanal production

Fr�� the �id�4th ce�tury ��d the reig� �f Philip II there beg�� t� be s��e �p��4th ce�tury ��d the reig� �f Philip II there beg�� t� be s��e �p�4th ce�tury ��d the reig� �f Philip II there beg�� t� be s��e �p-
p�re�t di�ere�ti�ti�� �f w�rksh�ps i� the M�ced��i�� ki�gd�� fr�� th�se 
�f the Greek city�st�tes, which h�d � l��g�st��di�g prese�ce i� M�ced��i�.

W�rksh�ps c�� be �ppr��ched i�iti�lly thr�ugh their pr�ducti��, k��w� 
b�th fr�� p�rt�ble �s well �s ����p�rt�ble fi�ds, w�rks �f �rt �r �bjects �f 
d�ily use, i� setti�gs �f every s�rt – s��ctu�ries ��d public �re�s, h�uses ��d, 
�b�ve �ll, ce�eteries. We k��w �f �rigi��l M�ced��i�� pr�ducts fr�� the l�te 
�rch�ic peri�d such �s silvered p�ttery �r ��ph�r�s with sub�ge��etric �r-
���e�t, wh�se pl�ce �f pr�ducti�� re��i�s � ��tter �f discussi��. Duri�g 
the �rch�ic ��d �uch �f the cl�ssic�l �ge, �rtistic ��d �rtis���l pr�ducti�� 
depe�ded t� � l�rge exte�t �� the tech�iques ��d ��dels i�p�rted fr�� ��-
j�r ce�ters �f Greece i� the wider se�se. Whe� ��t i�it�ti�g these directly, 
the l�c�l pr�ducts �f the Greek city�st�tes �f M�ced��i� ��d the ce�ter �f the 
M�ced��i�� ki�gd�� were gre�tly i�flue�ced by the�, th�ugh with�ut �l-
w�ys c��peti�g with their high qu�lity. This is p�rticul�rly the c�se f�r ce-
r��ic w�res –p�ttery ��d figuri�es– ��d sculpture, which were i�flue�ced by 
I��i�, Attic�, ��d Th�s�s, while �et�l�w�rki�g ��d silver� ��d g�lds�ithi�g 
were ch�r�cterized by gre�ter �rigi��lity.

The phe���e��l gr�wth i� the p�wer �f M�ced��i� �wed t� Philip II �l-
tered this situ�ti��, pr�vidi�g �� i�petus t� � ge�ui�e c�urt �rt. W�rksh�ps 
resp��ded t� the �eeds �f the r�y�l h�use ��d �rist�cr�cy by f�ll�wi�g �ew 
p�ths, ��de fe�sible th��ks t� the we�lth �f d���rs, ��d li�ited by �r be�-
efiti�g fr�� the r�w ��teri�ls �v�il�ble. Alth�ugh it did ��t p�ssess ��rble, 
M�ced��i� w�s rich i� c��structi�� ti�ber ��d preci�us �et�ls, th��ks t� the 
�i�es i� the P��g�i�� which h�ve rece�tly dr�w� the i�terest �f rese�rch-
ers. At the s��e ti�e, M�ced��i�� �rchitecture beg�� fr�� th�t ti�e ��w�rd 
t� disti�guish itself �s reg�rds buildi�g types (p�l�ces, �rist�cr�tic h�uses, 
t��bs), � c��plex stylistic v�c�bul�ry, ��d dec�r�ti��. M�ced��i��s i�vited 
disti�guished �rtists t� the c�urt, i�cludi�g the p�i�ters Zeuxis ��d Apelles 
��d the sculpt�rs Lysippus ��d Le�ch�res. I� p�i�ti�g, these pers���lities f�-
v�red the �ppe�r��ce �f �rigi��l ��ve�e�ts devel�ped by M�ced��i�� �rt-
ists, ��d they i�spired ���y tech�ic�l i���v�ti��s i�t� the ��s�icists. The 
repert�ire �f silver� ��d g�lds�iths w�s e�riched by M�ced��i�� ��tifs such 
�s the �ercules k��t, the sy�b�l �f the Arge�d�e, ��d especi�lly by e�ster� 
��tifs, which bec��e k��w� f�ll�wi�g Alex��der’s c��quests. Iv�ry�c�rvi�g 
��d gl�ss��ki�g i� tur� pr�duced luxury w�rks �f �i�i�ture sculpture ��d 
t�blew�re. Se�i�preci�us ��teri�ls freque�tly �d�r�ed c��p�siti��s �� fur-
�iture, s�rc�ph�gi, ��d luxuri�us c�uches (klines), �ttesti�g t� the high level 
�f qu�lity M�ced��i�� �rtis��s h�d �cquired. While M�ced��i�� w�rksh�ps, 
�s reg�rds pr�ducti�� �f l�rge ��d s��ll�sc�le sculpture, bel��g t� �� e��r-
��us �elle�istic k�i�e, i� the field �f cer��ics they �cquired fr�� the l�te 
4th ce�tury �� �ut����y expressed by �rigi��l w�rks such �s the v�ses dec�-
r�ted i� the s��c�lled “West Sl�pe” style �r cups (skyphoi) with relief figures 
pr�duced i� Pell� ��d its s�tellite w�rksh�ps.

��wever, �s pl�ces �f w�rk ��d pr�ducti��, w�rksh�ps �re ��t e�sily ide�-
tified �t �rch�e�l�gic�l sites. Whe� they �re ��t c��fused with c��structi�� 
sites, they �re rec�g�iz�ble th��ks t� the prese�ce �f p�rticul�r f�cilities �r 
specific tech�ic�l i�st�ll�ti��s (kil�s, presses) �s well �s by p�rt�ble fi�ds such 
�s defective pr�ducts ��d rejects (w�sters), pr�ducti�� t��ls (��lds), �r eve� 
st�red ��teri�ls. We sh�uld �ls� p�i�t �ut th�t �ur percepti�� �f �rtis���l 
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�ctivities i� the M�ced��i�� �re� c��es, �s elsewhere, fr�� exc�v�ti��s, 
which �re i� �� w�y exh�ustive, ��d th�t s��e �etw�rks ��d fields �f pr�duc-
ti�� h�ve ��t left ide�tifi�ble re��i�s.

S��e ge�er�l ch�r�cteristics c�� be dr�w� fr�� this still i�c��plete pic-
ture, th�ugh they c����t be viewed �s cert�i�ties. Ap�rt fr�� the pr�cessi�g 
�f �gricultur�l r�w pr�ducts t� pr�duce wi�e ��d �live �il, w�rksh�ps were 
�l��st exclusively urb��. I� Greek city�st�tes (Oly�thus, Argilus) ��d the cit-
ies �f M�ced��i� (Petres, Ber�e�, Aeg�e, Eui� [��d. P�ly�yl�s]) there were �� 
“�rtis��s’ qu�rters”. Eve� if there were gr�upi�gs, w�rksh�ps were ge�er�lly 
sc�ttered �ver the urb�� �re� –i� reside�ti�l qu�rters, �e�r public squ�res– 
�r the suburb�� �re�, which they sh�red with ce�eteries. Public �uth�rities 
were ��t i�terested i� the cre�ti�� �f w�rksh�ps, which were i�st�lled wher-
ever they were per�itted s� l��g �s they did ��t i�pede s��e ��re ��bi-
ti�us urb�� pr�ject. N�r��lly, they were si�ple pr�ducti�� u�its �e�rly �l-
w�ys c���ected t� � p�i�t �f s�le, ��d thus they bel��g t� the c�teg�ry �f 
s��ll�sc�le priv�te e�terprises. T� d�te there is �� evide�ce f�r l�rge�sc�le 
pr�ducti�� f�cilities bey��d s��e c��ce�tr�ti��s �f i�st�ll�ti��s, such �s the 
gr�ups �f kil�s i� Eui�.

The �g�r� �f the c�pit�l Pell� w�s � ��t�ble excepti��. Its �g�r� w�s � 
huge c��plex still �t the exc�v�ti�� st�ge, which c�rresp��ded t� te� build-
i�g bl�cks i� the regul�r reside�ti�l city pl�� (262 � 238 �). The c��plex w�s 
dedic�ted t� �rtis���l ��d c���erci�l �ctivities c��ducted i� wh�t were 
d�ubtless l�c�l re�t�l u�its, w�rksh�ps�sh�ps with tw� �dj�ce�t r���s, fre-
que�tly equipped with � well ��d pr�tected u�der st��s, ��d with �ccess t� 
either the ��i� r��d �r ��e �f the peripher�l r��ds. I� the u�its �f the e�st-
er� wi�g, ��ld���de cl�y pr�ducts, v�ses, ��d terr�c�tt� figuri�es were 
��de ��d s�ld, si�ce qu��tities �f ��lds, relief v�ses, ��d figuri�es h�ve bee� 
f�u�d there. I� the u�its �f the wester� wi�g, fr�gr��ces, figuri�es, �et�l �b-
jects, ��d jewelry were ��de. The s�uther� wi�g w�s dev�ted t� c���erce 
i� liquid ��d s�lid f��dstu�s. The peristyle buildi�g i� the s�uthwest c�r�er 
�f the �g�r� ��d its ��rther� wi�g h�used the �d�i�istr�ti�� �f this ec�-
���ic ce�ter �f b�th the c�pit�l ��d the ki�gd��. The Pell� �g�r� thus c��-
prised �� excepti���l c�se where the public �uth�rities h�d �rg��ized �r-
tis���l pr�ducti�� ��d c���erce ��d f�cilit�ted its sp�ti�l c��ce�tr�ti��, 
f�ll�wi�g the pr��pti�gs �f Arist�tle: “The �g�r� f�r �erch��dise �ust be 
di�ere�t fr�� the free �g�r�, ��d i� ���ther pl�ce; it �ust h�ve � site c��ve-
�ie�t f�r the c�llecti�� there �f �ll the g��ds se�t fr�� the se�p�rt ��d fr�� 
the c�u�try” (Politics 12.6 [1331b]). There re��i�s � questi�� c��cer�i�g the 
t�t�l �bse�ce �f kil�s c��te�p�r�ry with the �g�r� ��d u�der its c��tr�l, 
� phe���e��� th�t ��y perh�ps be c���ected with the prese�ce �f ���y 
�ther p�ttery ��d �et�lw�rki�g w�rksh�ps, which were equipped with � 
syste� �f kil�s ��d f�u�d i� tw� �ther buildi�g bl�cks, ��e t� the ��rth ��d 
the �ther t� the s�uth �f the �g�r�.

5.
The world of the dead 

As elsewhere i� Greece, the gr�ves �f �rdi��ry pe�ple were i� ��st c�ses ex-
tre�ely si�ple, disti�guished by � stele th�t �fte� c�rried reliefs �r p�i�ted 
livi�g figures such �s �t Aeg�e. M�ced��i� h�s yielded � h�st �f si�il�r ���-
u�e�ts, s��e �f which were �f high qu�lity. The ele�e�t th�t ch�r�cteriz-
es this p�rticul�r regi�� is the ��re gr��di�se t��bs �f the �e�bers �f the 
elite, which were ��t cust���ry i� the rest �f Greece.
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5.1
M��u�e�t�l cist (ch��ber) t��bs 

Cist (ch��ber) t��bs were regul�r u�dergr�u�d squ�re ch��bers �f v�ryi�g 
di�e�si��s, built with l�rge st��es ��d c�vered with � fl�t r��f ��de �f l�rge 
sl�bs, supp�rted by st��e be��s where this w�s required by the t��b’s di-
�e�si��s. They did ��t h�ve � d��r, si�ce they were �ccessible ��ly thr�ugh 
their r��f bef�re they were per���e�tly se�led shut. The l�rgest such t��bs 
c��t�i�ed �� ��tech��ber bef�re the ��i� ch��ber, ��d �d�pted speci�l 
�e��s �f r��fi�g. This ���u�e�t�l type, which �ppe�rs t� h�ve bee� the p�r 
excelle�ce s�rt �f t��b f�r the elite i� the �rch�ic ��d cl�ssic�l �ges, is f�irly 
widespre�d i� M�ced��i�.

I� the �rch�ic ��d cl�ssic�l ce�etery �f Liv�di� i� Ai��e, twelve ���u�e�-
t�l, perh�ps r�y�l, t��bs h�ve c��e t� light. S��e �f these were surr�u�ded 
by �� e�cl�sure w�ll. The l�rgest (t��b A) i�cluded � ch��ber (4 � 4 �) with 
� r��f pr�b�bly supp�rted by � c�lu�� ��d w��de� be��s. The �rchitectur�l 
fi�ds �ll�w us t� rest�re with cert�i�ty �b�ve the ch��ber � D�ric naïskos with 
fu�er�ry fu�cti��.

At Aeg�e, the cist t��b �f P�l�titsi� (c�. 350 BC) prese�ts tw� i�ter��l sup-
p�rt c�lu��s ��d � r��f c��p�sed �f tw� r�ws �f l�rge ����liths; it w�s �l-
s� c�vered by � ��u�d (tu�ulus). But it w�s i� the gre�t toumba �f Vergi��, 
�� e��r��us tu�ulus with � di��eter �f 110 � ��d � height �f 12–13 �, th�t 
the ��st spect�cul�r cist t��b w�s u�c�vered. By virtue �f the ��i� the�e 
�f its p�i�ted dec�r�ti��, it is c�lled the “T��b �f Perseph��e”. Three w�lls 
�f the l�rge ��rtu�ry ch��ber (3.5 � 2.10 �, height 3 �) i�clude � red l�wer 
z��e, � ��rr�w b��d with �pp�si�g griffi�s �� either side �f � fl�wer �� � blue 
b�ckgr�u�d, ��d i� the upper secti�� �� i�pressive c��p�siti�� re�dered 
�� � white b�ckgr�u�d. O� ��e w�ll, � be�rded ��d disheveled Plut�� is rush-
i�g ��t� his ch�ri�t, lifti�g i� his p�werful grip Perseph��e, wh� exte�ds her 
�r�s t�w�rds her f�ll�wer i� desp�ir, while �er�es g�es �� bef�re the ch�r-
i�t. O� the �dj�ce�t w�ll, there is � depicti�� �f � se�ted ��ur�i�g De�eter, 
��d �� the �pp�site w�ll �re the three F�tes wh� were prese�t �t the sce�e. 
The brushstr�kes �f the preli�i��ry dr�ft reve�l direct i�pr�vis�ti��, while 
the skill i� the re�deri�g �f perspective, ��ve�e�t, ��d the distributi�� �f 
c�l�rs is w�rthy �f � gre�t �rtist, Nik���chus �cc�rdi�g t� ��e hyp�thesis. 
Reg�rdless �f the p�i�ter’s ide�tity, the t��b is d�ted t� c�. 340 BC exclusively 
�� the b�sis �f stylistic criteri�, si�ce its l��ti�g h�s left �� tr�ces �f the p�rt-
�ble gr�ve g��ds th�t �ust h�ve bee� gr�uped t�gether �� shelves �b�ve the 
f�urth w�ll.

The six ���u�e�t�l cist t��bs reve�led �fter 1962 �t Derve�i �e�r Thes-
s�l��iki, h�wever, yielded excepti���l p�rt�ble fi�ds, f�r the ��st p�rt 
br��ze ��d silver v�ses ��d sy�p�siu� ute�sils, g�ld wre�ths ��d di�de�s, 
��d br��ze ��d ir�� we�p��s. I� the l�rgest t��b B (c�. 3 � 2 �), which is d�t-
ed t� c�. 330, were disc�vered b�th the c�rb��ized re��i�s �f ��e �f the very 
few p�pyri th�t h�ve bee� f�u�d i� Greece, which c��t�i�ed �� Orphic text 
th�t h�s bee� �uch c���e�ted up�� (see p. 121, this v�lu�e) �s well �s � 
��sterpiece �f M�ced��i�� t�reutics, the f���us Derve�i Cr�ter. This ���-
u�e�t�l v�se, ��de �f � c�pper�ti� �ll�y, with � height �f 76.6 � (excludi�g 
its v�lute h��dles) c��t�i�ed the ch�rred b��es �f the dece�sed. It is e�tire-
ly c�vered with relief dec�r�ti�� i�spired by the w�rship �f Di��ysus. Ap�rt 
fr�� the ��i� sce�e �� the belly �f the v�se, which represe�ts Di��ysus ��d 
Ari�d�e surr�u�ded by d��ci�g s�tyrs ��d ��e��ds, the b�se ��d �eck were 
dec�r�ted with reliefs ��d dec�r�tive b��ds. I� the ce�ter �f the v�lutes �� 
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the h��dles �re ��le busts, ��d f�ur se�ted st�tuettes sculpted i� the r�u�d 
(Di��ysus, � Sile�us, ��d tw� ��e��ds) were �dded �� the sh�ulder.

Less gr��di�se but equ�lly i�teresti�g is the cist t��b II �f tu�ulus A �t 
Ai�ei� (��d. Ne� Mich��i���), fr�� the sec��d h�lf �f the 4th ce�tury. The 
p�i�ti�gs �� its f�ur w�lls repr�duce the i�teri�r �f � gynaikonitis (w��e�’s 
qu�rters). Ab�ve � z��e with fe��le he�ds c���ected by � fl�r�l scr�ll, d�-
�estic birds i� vivid c�l�rs, fe��le busts h��gi�g �l��g the w�ll, ��d �ther 
ch�r�cteristic �bjects bel��gi�g t� the w�rld �f w��e� �re depicted.

The T��b �f the Phil�s�phers i� Pell� (c�. 300 BC) dr�ws its ���e fr�� the 
p�i�ti�g �f six “phil�s�phers” �r i�tellectu�ls �� the i��er w�lls �f its very 
l�rge ��rtu�ry ch��ber (4 � 2 �). This is � u�ique subject i� fu�er�ry p�i�t-
i�g, th�ugh it w�s widespre�d i� the R���� er�. O� the b�sis �f �ur exist-
i�g k��wledge, these p�rticul�r represe�t�ti��s �re the cl�sest li�ks c���ect-
i�g us with the cl�ssic�l pr�t�types �f i��ges �f the i�tellectu�ls. This ��y 
h�ve bee� the t��b �f � wise ��� –perh�ps �f the �str����er pictured �� the 
t��b’s west w�ll– �r �f s��e p�tr�� �f letters. I� ��y c�se, bey��d their i�-
tri�sic i�terest �s w�rks by � gre�t �rtist, these represe�t�ti��s �ttest t� the 
vit�lity �f i�tellectu�l life i� the ki�gd��’s c�pit�l.

5.2
M�ced��i�� t��bs: ge�er�l �verview 

Bey��d s��e experi�e�t�ti��, the quest f�r ���u�e�t�lity by cist t��b 
�rchitecture i� the e�d w�s c��fr��ted by their r��fi�g pr�ble�. Alth�ugh 
Greek �rchitecture �v�ided the v�ult f�r � l��g ti�e, i� these u�dergr�u�d 
c��structi��s its use w�s i�p�sed �s the ��ly s�luti�� c�p�ble �f withst��d-
i�g the weight �f the fill �b�ve � l�rge fu�er�ry ch��ber. 

Fr�� this ��tur�l ev�luti�� �f the cist t��b there derived the s��c�lled 
M�ced��i�� t��b, � speci�l �rchitectur�l phe���e��� fully h�r���ized 
with its �w� pl�ce ��d ti�e which c��stituted M�ced��i�’s best�k��w� �r-
ch�e�l�gic�l i���v�ti��. The M�ced��i�� t��b w�s �� u�dergr�u�d buildi�g 
c��structed �f l�rge li�est��e bl�cks th�t i�cluded � fu�er�ry ch��ber ��d 
�fte� �� ��tech��ber, ��d which w�s r��fed by � v�ult. This type �f r��fi�g 
�ll�wed e�tr��ce i�t� the ch��ber thr�ugh � d�uble ��rble d��r i�c�rp�r�t-
ed i�t� the f�ç�de, which h�d � ��re �r less ���u�e�t�l f�r� with e�g�ged 
D�ric �r I��ic c�l����des, ��d �� e�t�bl�ture sur��u�ted by �� �ttic �r pedi-
�e�t which h�d �� �rchitectur�l rel�ti�� t� the rest �f the c��structi��. I� 
s��e c�ses � p�ss�ge (dromos) led t� the t��b. The e�tire buri�l w�s c�vered 
by � tu�ulus, �t�p which � s�cred gr�ve w�s pl��ted, �s �e�ti��ed by Pl�t� 
(Laws 947d�e). This type �f fu�er�ry ���u�e�t w�s �bvi�usly i�te�ded ��ly 
f�r the �ilit�ry, �rist�cr�tic, �r the pri�cely elite.

The ��re th�� ��e hu�dred t��bs bel��gi�g t� this c�teg�ry �re f�u�d 
chiefly i� ce�tr�l M�ced��i�. M�st �re �t Aeg�e –where the M�ced��i�� 
pri�ces c��ti�ued t� be buried eve� �fter the tr��sfer �f the c�pit�l t� Pell�–, 
Miez� (Lefk�di�, N��us�), ��d Agi�s Ath���si�s, while there �re is�l�ted ex-
��ples �f such ���u�e�ts �t Pell�, Di��, ��d A�phip�lis. Outside the b�r-
ders �f ��cie�t M�ced��i�, there �re �� ��re th�� te� k��w� t��bs �f this 
type; these �re f�u�d pri��rily i� s�uther� Greece ��d Asi� Mi��r. The d�t-
i�g �f these ���u�e�ts is a priori difficult, si�ce their v�ri�us f�r�s –���e is 
ide�tic�l t� ��y �ther– d� ��t f�ll i� � li�e�r pr�gressi��, ��d l��ti�g h�s �l-
��st c��pletely de�uded the� �f the p�rt�ble fu�er�ry gifts th�t c��prise 
the ��st secure evide�ce f�r d�ti�g. ��wever, they �ll f�ll withi� � li�ited 
chr���l�gic�l ti�e�fr��e, with the e�rliest bei�g pl�ced sh�rtly �fter the 
�id�4th ce�tury, the l�rgest ��d ��st i�p�rt��t betwee� the l�te 4th ce�tury 
��d the �id�3rd, ��d the l�test t� the �id�2�d ce�tury. 
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Like the cist t��bs, the richest M�ced��i�� t��bs h�d p�i�ted dec�r�-
ti�� b�th �� the i�teri�r �f the fu�er�ry ch��ber i� the f�r� �f c��plete 
p�i�ti�gs �r z��es �s well �s �� their f�ç�de, where there w�s �bu�d��t sp�ce 
i� the i�terc�lu��i�ti��s, the e�t�bl�ture –D�ric �et�pes ��d I��ic friezes– 
pedi�e�ts, ��d cr�w�i�g ele�e�ts. We fi�d sce�es �f still life i� z��es with 
we�p��s ��d g�rl��ds, repe�ted the�es �f b�ttles �r ch�ri�ts, is�l�ted per-
s���ges �s well �s s��e excepti���l c��p�siti��s, � �u�ber �f which �re �t-
tributed t� ��j�r p�i�ters �f the sec��d h�lf �f the 4th ce�tury k��w� fr�� 
liter�ry s�urces. 

Si�ce there is very little i�f�r��ti�� �� fu�er�ry cust��s ��d pr�ctices 
c���ected with the M�ced��i�� t��bs, we c�� ��ly p�i�t �ut s��e ��j�r 
ch�r�cteristics. I� the buri�l ch��ber there w�s �e�rly �lw�ys � c�uch (kline) 
�r � st��e i�it�ti�� �f � c�uch, but thr��es were r�rer. D�ubtless we sh�uld 
�d�it th�t the f�r�er ch�r�cterized the ��le buri�ls, ��d the l�tter the fe-
��le ��es, �s is specific�lly c��fir�ed by � t��b i� Eretri� th�t i�cluded tw� 
c�uches with ��le ���es ��d tw� thr��es with fe��le ���es, �s well �s ge�-
er�lly by Greek �rt, with its c��ve�ti���l depicti��s �f the ��le �s � sy�-
p�si�st ��d his wife �� � thr��e i� w�rks th�t e�c��p�ss the full r��ge �f 
l�rge� ��d s��ll�sc�le sculpture fr�� the �rch�ic peri�d d�w� t� the fu�er-
�ry sy�p�si� �f the R���� �ge. As i� the �ther t��bs, buri�l w�s e�pl�yed 
����g the M�ced��i��s i� p�r�llel with cre��ti��, i� which c�se the pyre 
w�s �e�r the t��b. The v�tive ��eri�gs th�t �cc��p��ied the de�d –v�ses, 
we�p��s, jewellery, figuri�es– did ��t di�er fr�� th�se �f �ther t��bs ex-
cept f�r their qu��tity ��d qu�lity. Ap�rt fr�� � herôon i� the gre�t tu�ulus 
�t Aeg�e, we h�ve �� �ther �rch�e�l�gic�l evide�ce f�r the w�rship �f the de-
ce�sed �e�bers �f the M�ced��i�� elite.

5.3
M�ced��i�� t��bs: �rchitectur�l ��d p�i�ti�g ex��ples 
5.3.1
The tombs at Aegae

Ap�rt fr�� their c����� fe�tures, s��e M�ced��i�� t��bs deserve speci�l 
�e�ti�� due t� their �rchitectur�l f�r� �r their gr�ve g��ds. The e�rliest 
t��b �f this type is the s��c�lled T��b �f Eurydice fr�� Aeg�e, which w�s 
disc�vered i� 1987. It is �� u�dergr�u�d structure i� the sh�pe �f �� irregu-
l�r p�r�llel�gr�� (c�. 10.7 � 7.7 t� 7.9 �), i� which the v�ult is i�scribed with-
�ut re�chi�g the exteri�r. This p�rticul�r f�r� w�s the pr�duct �f � c��bi-
��ti�� �f the tr�diti���l type �f cist t��b with � type �f r��fi�g which its 
builders d�ubtless did ��t yet fully c��tr�l. The p�r�us f�ç�de with d�uble 
d��r is u�dec�r�ted, ��d �cc��p��ied by � bli�d w�ll. I� c��tr�st, �� the i�-
teri�r, �� the w�ll �t the re�r �f the sp�ci�us buri�l ch��ber (5.51 � 4.48 �, 
height 5.8 �), the expected ���u�e�t�l f�ç�de pr�jects like �� �ptic�l illu-
si��: f�ur I��ic se�i�c�lu��s, re�dered i� relief ��d p�i�ted ��rble stucc�, 
fr��e � ce�tr�l d��r ��d tw� wi�d�ws, supp�rti�g � c�l�rful I��ic e�t�bl�-
ture with p�l�ettes �� � blue b�ckgr�u�d. I� fr��t �f this w�ll is � ���u-
�e�t�l ��rble thr��e (height 2 �) with sculptured ��d �b�ve �ll, p�i�ted 
dec�r�ti��. The b�ck is �ctu�lly � picture p�i�ted i� the e�c�ustic tech�ique 
sh�wi�g � fr��t�l depicti�� �f the chth��i�� divi�e c�uple Plut�� ��d Perse-
ph��e, triu�ph��t �� � f�ur�h�rse ch�ri�t with g�ll�pi�g h�rses. A l��ted 
��rble s�rc�ph�gus c��t�i�ed the �shes �f the dece�sed w����, wh� w�s 
wr�pped i� � purple cl�th ��d �cc��p��ied by preci�us �bjects. The fr�g-
�e�ts s�ved fr�� the t��b’s pill�gi�g suggest � d�ti�g �f c�. 340 BC. This 
��y h�ve bee� the t��b �f Philip II’s ��ther Eurydice, wh� died �t �b�ut the 
�ge �f seve�ty.
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��wever, the best�k��w� M�ced��i�� t��b is th�t which w�s ide�tified 
with the t��b �f Philip II, f�ll�wi�g its disc�very i� 1977 �� the wester� side 
�f the gre�t toumba �t Aeg�e. The D�ric f�ç�de (le�gth 5.5 �) w�s its ��st 
spect�cul�r p�rt, with � l�rge d��r fl��ked by tw� c�lu��s set betwee� pi-
l�sters, which supp�rt � full D�ric e�t�bl�ture with �rchitr�ve, triglyphs, 
��d c�r�ice. The wh�le c��plex is cr�w�ed by �� excepti���l p�i�ted frieze 
(height 1.1 �) th�t depicts � hu�ti�g sce�e with seve� hu�ters �� f��t, three 
riders, five �r six wild ��i��ls (� li��, deer, � be�r) ��d �i�e d�gs i� � l��d-
sc�pe with trees, steles, ��d r�cks. T�w�rds the ce�ter �f the c��p�siti��, 
tw� riders –perh�ps Philip ��d Alex��der– �re �tt�cki�g � li��, while �t the 
right edge the l��dsc�pe �f the r�cks ��d c�ves fr�� which � be�r e�erges 
u�d�ubtedly rec�lls the �eg�lithic s�l�r �bserv�t�ry �t Buz�vgr�d (i� ��d-
er� Bulg�ri�), sy�b�lizi�g Scythi�, where Philip h�d w�ged � vict�ri�us c��-
p�ig�. The skill i� the re�deri�g �f perspective ��d i� the c��p�siti�� reve�ls 
� gre�t �rtist, � pi��eer i� l��dsc�pe p�i�ti�g. The ��tech��ber (4.5 � 3.30 �) 
��d the squ�re buri�l ch��ber (width �f sides 4.5 �), r��fed with � circul�r 
v�ult (height 5.3 �) c��ce�led very rich p�rt�ble fi�ds th�t were u�c�vered 
ex�ctly �s they h�d bee� dep�sited �t buri�l. I� the buri�l ch��ber, � ��rble 
s�rc�ph�gus i� fr��t �f the re�r w�ll c��t�i�ed � g�ld larnax h�ldi�g the cre-
��ted b��es �f the dece�sed wr�pped i� � purple cl�th, �� t�p �f which h�d 
bee� pl�ced � g�ld wre�th �f ��k le�ves. I� fr��t �f the s�rc�ph�gus, �t�p � 
w��de� kline dec�r�ted with iv�ry figures, �ll the dece�sed’s �r��r (sw�rd, 
d�gger, ir�� ��d g�ld cuir�ss, gre�ves) h�d bee� pl�ced, while � c�llecti�� �f 
silver, br��ze, ��d cl�y ute�sils (cr�ters ��d dri�ki�g v�ses, � sp��� ��d l�-
dle, � br��ze pitcher) w�s set �� � w��de� t�ble. Fi��lly, i� the c�r�er �f the 
ch��ber were �� iv�ry shield ��d its br��ze c�ver, �ther sets �f gre�ves, � gilt 
silver di�de�, ��d �� ir�� hel�et. The ��tech��ber with its u�usu�l di�e�-
si��s �ctu�lly h�used ���ther buri�l. I�side � sec��d ��rble s�rc�ph�gus, ��-
�ther g�ld larnax with si�pler dec�r�ti�� c��t�i�ed fe��le b��es wr�pped i� 
� g�ld ��d purple cl�th, �s well �s � ��g�ifice�t g�ld di�de�. The �ther fu�er-
�ry gifts i�cluded � g�ld wre�th �f �yrtle le�ves, � g�ld quiver ��d its �rr�ws, 
��d the re��i�s �f � piece �f w��de� fur�iture with iv�ry dec�r�ti��. M��y 
�rchitectur�l i�dic�ti��s testify t� the t��b’s c��structi�� i� tw� di�ere�t 
peri�ds, with the f�ç�de ��d ��re c�refully�fi�ished ��tech��ber h�vi�g l�t-
er bee� �dded t� the ��i� ch��ber, which w�s cle�rly built i� gre�ter h�ste. 
These fe�tures, the excepti���l rich�ess �f the p�rt�ble fi�ds –this is the ��-
ly M�ced��i�� t��b f�u�d c��t�i�i�g � g�ld larnax– the d�tes �f the v�ri�us 
c�teg�ries �f fu�er�ry gifts, �s well �s the ��thr�p�l�gic�l ���lysis itself �ll 
led exc�v�t�r M���lis A�dr��ik�s t� ide�tify the t��b i� questi�� �s th�t �f 
Philip II, wh� w�s �ss�ssi��ted i� 336 �t Aeg�e, ��d wh� w�s h�stily cre��ted 
by Alex��der, wh� quickly �eeded t� �ssu�e the rei�s �f p�wer �t Pell�. The 
de�d w���� i� the fe��le t��b w�s ide�tified by A�dr��ik�s �s Philip’s l�st 
wife Cle�p�tr�. The ide�tific�ti�� �f the de�d ��� with Philip, l��g � subject 
�f discussi��, is ��w te�di�g t� prev�il �ver �ther pr�p�sed ide�tific�ti��s.

I� the gre�t toumba �t Aeg�e, the s��c�lled T��b �f the Pri�ce is �dj�ce�t 
t� the previ�us t��b. It is slightly s��ller, prese�ti�g � si�ple D�ric f�ç�de 
with�ut c�lu��s. Pl�ced betwee� c�r�er pil�sters, the ��rble d��r is fl��ked 
by tw� relief shields. There t�� the �rchitr�ve �b�ve the e�t�bl�ture �ust 
h�ve c�rried � l�rge p�i�ti�g, th�ugh it w�uld h�ve bee� �� s��e �rg��ic ��-
teri�l (le�ther �r � w��d p��el) which h�s left �� tr�ces. I� c��tr�st, the t��b 
is disti�guished t�d�y chiefly f�r the p�i�ted frieze (height 24 c�) i� its ��-
tech��ber, �� wh�se f�ur w�lls � ch�ri�t r�ce u�f�lds with � ��t�ble v�riety 
b�th i� the g�ll�pi�g �f the h�rses �s well �s i� its perspective. I� the ��i� 
ch��ber, � st��e “t�ble” h�d � circul�r depressi�� f�r the pl�ce�e�t �f the 
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silver hydri� c��t�i�i�g the cre��ted b��es �f �� ephebe, c�vered by � purple 
cl�th. There w�s � g�ld wre�th �f ��k le�ves �� the sh�ulder �f the hydri�. The 
p�rt�ble fu�er�ry gifts –� w��de� kline with iv�ry dec�r�ti��, silver t�ble-
w�re, ��d we�p��s– c��fir� the r�y�l desce�t �f the y�uthful dece�sed, wh� 
��y be ide�tified �s Alex��der IV, wh� w�s �ss�ssi��ted by C�ss��der i� 310. 

O�e �f the ��st be�utiful M�ced��i�� t��bs, th��ks t� the eleg��ce �f 
its f�ç�de, is the R���i�s T��b, ���ed �fter the exc�v�t�r wh� br�ught it t� 
light i� 1938 �e�r the s��c�lled T��b �f Eurydice, with which it ��y be c��-
p�red i� ���y respects. Its l�rge ��rble d��r bel��gs t� � tetr�style I��ic f�-
ç�de wh�se se�i�c�lu��s �re �tt�ched t� pil�sters. The b�ses �f the c�lu��s, 
c��fi�ed t� � si�gle t�rus, the �rchitr�ve with ��ly tw� b��ds, the ��rr�w 
frieze –with � v�lute �r���e�t, le�ves, ��d white fl�wers �� � blue gr�u�d– 
��d fi��lly, the l�w pedi�e�t �ll c��tribute t� the light�ess �f its pr�p�rti��s. 
A frieze with p�i�ted dec�r�ti�� ide�tic�l t� th�t �� the f�ç�de, which h�wev-
er h�s bee� �l��st e�tirely l�st, dec�r�ted the ��tech��ber (4.56 � 2.5 �) ��d 
the squ�re ��i� ch��ber (width �f sides 4.56 �). I� the s��e buri�l ch��ber, 
� built t�ble ��d pri��rily � ���u�e�t�l ��rble thr��e dec�r�ted b�th with 
sculpture (sphi�xes supp�rti�g the �r��rests) ��d p�i�ti�gs (b�ttles �f grif-
fi�s i� the l�wer p�rt) is �� less i�pressive th�� the thr��e fr�� the T��b �f 
Eurydice. Its l��ti�g i� ��tiquity resulted i� the dis�ppe�r��ce �f �ll the p�r-
t�ble �bjects, s� th�t the d�ti�g �f the R���i�s T��b relies exclusively �� �r-
chitectur�l criteri�, th�t pl�ce it c�. 300 BC.

5.3.2
The tombs of Mieza 

Ne�r Miez� (Lefk�di�, N��us�) there ste�dily c��e t� light fr�� the 19th ce�-
tury u�til 2004 � gr�up �f eight ���u�e�t�l t��bs, �ll f�u�d stripped �f their 
p�rt�ble fu�er�ry gifts. Alth�ugh they �re ��t the equ�ls �f the r�y�l t��bs �t 
Aeg�e, the �rchitecture �r dec�r�ti�� �f � �u�ber �f the� �re �f c��p�r�ble 
i�terest. The ��st ��tew�rthy t��b, which w�s u�c�vered i� 1954, w�s, �� 
the b�sis �f its di�e�si��s, ���ed the Gre�t T��b �r T��b �f Judg�e�t fr�� 
the ��i� subject �f the figur�l dec�r�ti�� �� its f�ç�de. The �e�rly squ�re fu-
�er�ry ch��ber (4.82 � 4.90 �, height 5.26 �) h�s p�i�ted dec�r�ti�� �f ��rble 
stucc� which depicts � t�ll t�ich�b�te �b�ve which rise I��ic pil�sters with �� 
�rchitr�ve, resulti�g i� the wh�le givi�g the i�pressi�� �f � r��� surr�u�ded 
by � peristyle. The �bl��g ��tech��ber is ��t very deep, but it is �uch l�rg-
er ��d higher th�� the buri�l ch��ber itself (6.50 � 2.12 �, height 7.70 �) be-
c�use it supp�rts � tw��level ���u�e�t�l f�ç�de �f �e�rly equ�l le�gth ��d 
height (8.68 � 8.60 �). The l�wer D�ric level i�cludes f�ur se�i�c�lu��s be-
twee� c�r�er pil�ster ��d � D�ric frieze wh�se eleve� �et�pes �re dec�r�ted 
with � p�i�ted sce�e �f � Ce�t�ur���chy, while the fr��t �f the pr�jecti�g 
c�r�ice fe�tured � b��d with fl�r�l ��tifs �� � blue b�ckgr�u�d. The upper 
level is I��ic: �� � b�se dec�r�ted with � b�ttle �f Greeks (�r M�ced��i��s) ��d 
b�rb�ri��s (�r Persi��s), which is d��e i� pl�ster relief, rise six se�i�c�lu��s 
betwee� c�r�er pil�sters, supp�rti�g �� I��ic e�t�bl�ture (tw��z��e �rchi-
tr�ve, de�til b��d) sur��u�ted by � pedi�e�t. As reg�rds the pedi�e�t�l 
dec�r�ti��, we k��w ��ly th�t its tech�ique w�s ide�tic�l t� th�t �f the b�se. 
The i�terc�lu��i�ti��s �f b�th levels �re p�i�ted, depicti�g cl�sed f�lse wi�-
d�ws �� the upper fl��r, ��d �� the l�wer ��e prese�ti�g p��els/scree� w�lls 
sur��u�ted by i�depe�de�t pers���ges li�ked by the c����� the�e �f the 
desce�t t� ��des. These p��els c��prise the ��i� figur�l dec�r�ti�� �f the 
f�ç�de. T� the left �f the d��r �re depicted the dece�sed �s � M�ced��i�� �ffi-
cer re�dy t� dep�rt ��d the psych�p��p �er�es, le�di�g the de�d t� the U�-
derw�rld. T� the right �f the d��r �re depicted chth��i�� deities ide�tified by 
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i�scripti��s: � se�ted Ae�cus ��d Rh�d����thys le��i�g �� his st��, �w�iti�g 
the dece�sed i� �rder t� judge his s�ul. Despite the rel�tive l�ck �f �rigi��lity, 
the tw� p�i�ters t� wh�� these sce�es �re �ttributed de���str�te high tech-
�ic�l expertise. This t��b is d�ted t� the l�te 4th ce�tury.

The eleg��t tetr�style I��ic f�ç�de �f the slightly�l�ter T��b �f the P�l-
�ettes rec�lls th�t �f the R���i�s T��b. This t��b �wes its ���e t� the 
p�lychr��e fl�r�l dec�r�ti�� c�veri�g the re�r �f its ��rr�w ��tech��ber: 
� u�ique c��p�siti�� with three l�rge p�l�ettes, l�tus bl�ss��s ��d w�ter 
fl�wers �� � blue b�ckgr�u�d, which ev�kes �� U�derw�rld l��dsc�pe. These 
fl�r�l ��tifs �re repe�ted �� the f�ç�de, b�th �� the �rchitr�ve’s b��ds ��d 
the si�� �s well �s �� the l�rge �cr�teri�. The p�i�ti�g �� the pedi�e�t p�r-
tr�ys � ��� ��d � w���� (��des ��d Perseph��e?) recli�i�g ��d f�ci�g e�ch 
�ther, �s �� sy�p�siu� c�uches (anaklintra).

The �i�ch T��b with its si�ple D�ric f�ç�de with�ut c�lu��s �wes its 
���e t� the D��ish �rch�e�l�gist wh� studied it i� the l�te 19th ce�tury, pre-
servi�g i�f�r��ti�� �� the p�i�ted dec�r�ti�� �f the b�ckgr�u�d i� the bur-
i�l ch��ber, which t�d�y h�s bee� c��pletely l�st. It depicted � M�ced��i�� 
h�rse��� �tt�cki�g � Persi�� s�ldier. This w�s cert�i�ly the t��b �f �� �ffic-
er fr�� the first h�lf �f the 3rd ce�tury.

The T��b �f Lys�� ��d C�llicles, tw� br�thers wh� �re ���ed (� r�re �c-
curre�ce) i� � p�i�ted i�scripti�� �� the li�tel �ver the t��b’s d��r, is ��e 
�f the s��llest M�ced��i�� t��bs (3.92 � 3.05 �), ��d is u�ique i� ���y re-
spects. It i�cludes � ti�y ��tech��ber with � fl�t r��f th�t pr�jected t�w�rds 
the ��i� ch��ber. The l�tter is dec�r�ted with tr��pe l’�eil p�i�ted pil�s-
ters j�i�ed by � fl�r�l g�rl��d �d�r�ed with ribb��s. The lu�ettes defi�ed by 
the v�ult �� the ch��ber’s ��rr�w sides �re t�ke� up by represe�t�ti��s �f 
cuir�sses, hel�ets, gre�ves, ��d sw�rds. Betwee� the p�i�ted pil�sters �re 
twe�ty�tw� �iches, seve�tee� with i�scripti��s, which h�d received the �sh-
es �f f�ur ge�er�ti��s �f dece�sed bel��gi�g t� the s��e f��ily. This is the 
l�test t��b i� Miez�; it w�s built �r�u�d the e�d �f the 3rd ce�tury ��d re-
��i�ed i� use u�til the R���� c��quest. 

5.3.3
Agios Athanasios 

The ce�etery be�e�th the toumba �f Agi�s Ath���si�s, wh�se ��cie�t ���e re-
��i�s i� d�ubt, lies �b�ut 20 k� west �f Thess�l��iki. It h�s yielded ���y rich 
M�ced��i�� t��bs. T��b II, u�c�vered i� 1994, is ��e �f the ce�etery’s ex�, u�c�vered i� 1994, is ��e �f the ce�etery’s ex�u�c�vered i� 1994, is ��e �f the ce�etery’s ex� 1994, is ��e �f the ce�etery’s ex�is ��e �f the ce�etery’s ex-
cepti���l ���u�e�ts. Its si�gle squ�re ch��ber (width �f sides 3 �) i�cludes 
the usu�l dec�r�ti�� i� z��es. I� c��tr�st, the p�i�ted dec�r�ti�� �� the D�ric 
f�ç�de is �f gre�ter i�terest. O� either side �f the d��r ��d be�e�th tw� l�rge 
shields, tw� y�uths wr�pped i� cl��ks (chlamydes) gu�rd the t��b e�tr��ce. 
��wever, ��i�ly bel�w the �rchitr�ve ��d betwee� pil�sters, there is � sy�-
p�siu� sce�e �� � l��g I��ic frieze fe�turi�g twe�ty�five pe�ple. At the ce�-
ter �f the c��p�siti��, the sy�p�si�sts surr�u�d the h�st (u�questi���bly 
the dece�sed). T� the right, the t�rch�lit �rriv�l �f � s��ll gr�up �f ��u�ted 
guests is depicted, ��d t� the left ���ther gr�up �f M�ced��i�� �ilit�ry c�� 
be ��de �ut. Fr�� the l��ted p�rt�ble v�tives, the very few re��i�s per�itted 
the ide�tific�ti�� �f � luxuri�us kline ��d �r��r. This w�s pr�b�bly the t��b �f 
� high�r��ki�g �ilit�ry �fficer fr�� the l�st qu�rter �f the 4th ce�tury.

5.4
R�ck�cut t��bs

Fr�� the l�te 4th t� the l�te 2�d ce�tury, t��bs with � l�rge v�ulted ch��� 2�d ce�tury, t��bs with � l�rge v�ulted ch����d ce�tury, t��bs with � l�rge v�ulted ch���e�tury, t��bs with � l�rge v�ulted ch��� t��bs with � l�rge v�ulted ch��-
ber th�t were hew� directly i�t� r�cks, with �� �ccess c�rrid�r, �re freque�tly 
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f�u�d i� ���y regi��s �f M�ced��i� where there w�s suit�ble s�ft li�est��e 
subs�il. Such c�ses c��cer� pri��rily the e�vir��s �f Pell�, Miez�, ��d Ver�i�, 
where d�ze�s �f r�ck�cut t��bs h�ve c��e t� light, s��e �f the� c��p�sed 
�f tw� �dj�i�i�g ide�tic�l ch��bers. But the ��st i�pressive ���u�e�t w�s 
rece�tly disc�vered i� Pell�. It w�s � c��plex th�t c�vered �� �re� �f 63 �², 
with seve� u�dergr�u�d ch��bers with v�ulted r��f ��d p�i�ted w�lls, dis-
tributed �r�u�d � sp�ce �ccessed by � l��g dromos. The c��plex w�s i� use 
fr�� the e�rly 3rd t� the sec��d h�lf �f the 2�d ce�tury. R�ck�cut t��bs �re 
� c����� type i� the e�ster� Mediterr��e��, which pl�ces M�ced��i� i� the 
i�terpl�y �f i�flue�ces ��d exch��ges i� the regi�� duri�g ��tiquity. ��wev-
er, s��e �f these p�rticul�r t��bs i� M�ced��i� �re disti�guished by virtue �f 
their �rchitectur�l f�ç�de, � peculi�rity th�t is u�d�ubtedly �wed t� the i�flu-
e�ce �f the M�ced��i�� t��b type. 

6
Conclusion

Fr�� this �ecess�rily i�c��plete �verview we derive �t the s��e ti�e the 
se�se �f f��ili�rity, �f di�ere�ce, ��d �f the �rigi��lity �f M�ced��i�� ���-
u�e�ts. “F��ili�rity”, bec�use �ll these ���u�e�ts were Greek; i� their 
f�r�s ��d ���ifest�ti��s –fr�� city pl���i�g ��d reside�ces, s��ctu�ries 
��d t��bs t� ��teri�l pr�ducti�� i� ge�er�l– i� the cust��s, the w�y �f life 
��d beliefs th�t c�uld be c���ected with these ���u�e�ts, ��d i� religi�us 
pr�ctices ��d buri�l cust��s, we fi�d ��ce �g�i� the fu�d��e�t�l ele�e�ts 
�f Greek civiliz�ti�� th�t cl�ssic�l �rch�e�l�gy h�d l��g br�ught t� light �s re-
g�rds the w�rld �f the city�st�tes.

“Di�ere�ce”, bec�use i� M�ced��i� we e�c�u�ter ele�e�ts wh�lly u�-
k��w� i� the Greece �f the city�st�tes, i�cludi�g p�l�ces, ���u�e�t�l t��bs, 
��d c�urt �rt, which �re c���ected with � p�rticul�r p�litic��ec����ic struc-
ture, ���ely th�t �f r�y�lty. This “�ther” Greece is theref�re � r�y�l Greece, 
��e d��i��ted by �� extre�ely we�lthy cl�ss, i� c��tr�st t� the Greece �f the 
city�st�tes. Nevertheless, this di�ere�ce is �lw�ys tr��sl�ted i�t� � l��gu�ge 
with exclusively Greek types, i�deed � l��gu�ge ch�r�cterized by �� ���zi�g 
c�here�ce, si�ce the �rchitecture �f the f�c�des �� the p�l�ces ��d M�ced�-
�i�� t��bs is esse�ti�lly ide�tic�l, �s is the w�ll dec�r�ti�� �f p�l�ces, �rist�-
cr�tic reside�ces, ��d ���u�e�t�l t��bs.

Fi��lly, “�rigi��lity”, bec�use it is bec��i�g ever ��re �bvi�us �s we �c-
quire ��re ex�ct d�tes th�t 4th ce�tury M�ced��i� ��t ��ly received Greek 
types, but c��tributed decisively t� their devel�p�e�t i� ��st fields. Rese�rch 
��w �ttributes t� M�ced��i� i�ve�ti��s th�t h�d previ�usly bee� �ttributed 
t� �ther ki�gd��s �r regi��s �f the ��cie�t w�rld, such �s the c��structi�� 
�f l�rge reside�ti�l c��plexes �rticul�ted i� terr�ces, sp�ci�us peristyle pub-
lic sp�ces, c��plex �rchitectur�l types, the “structur�l/��s��ry style” i� the 
dec�r�ti�� �f h�uses, ��d the pict�ri�l style i� ��s�ics. Further��re, i� s��e 
c�ses such �s l�rge�sc�le p�i�ti�g, M�ced��i� is the ��ly pl�ce where these 
f�r�s �re preserved. O�g�i�g rese�rch ��d future disc�veries will d�ubtless 
c��fir� the p�siti�� –f��ili�r, di�ere�t, ��d �rigi��l– which M�ced��i� h�s 
rece�tly �cquired i� the study �f Greek civiliz�ti��.

Translation D. Kazazis
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1
Introduction1

The prese�t ch�pter gives �� �verview �f the l��gu�ges ��d di�lects directly 
�r i�directly �ttested i� the ��cie�t ki�gd�� �f M�ced�� fr�� the first d�cu-
�e�t�ry evide�ce i� the 5th ce�tury BC t� the e�d �f the 4th ce�tury BC. M�st 
d�cu�e�ts c��e fr�� the 4th ce�tury BC, while ��ly � few �re relev��t t� 
givi�g � fi��l ��swer t� wh�t �t � ti�e w�s the c��te�ti�us issue �f the ��ture 
�f the M�ced��i�� speech bef�re the reig� �f Philip II (360/59–338 BC).

Duri�g the l�st dec�des �f the 20th ce�tury, �rch�e�l�gic�l rese�rch i� the 
��cie�t ki�gd�� �f the Te�e�id�e ��de gre�t �dv��ces.² M��y �rch�e�l�gi-
c�l sites were exc�v�ted �r expl�red ��d ���y d�cu�e�ts were f�u�d ��d 
published (see ��tz�p�ul�s 2006, 16f.). A���g �ther thi�gs, such disc�veries 
��d i�vestig�ti��s settled the bitter questi�� �f the ��cie�t M�ced��i�� l��-
gu�ge �l��st i� � defi�itive ����er. A further c��seque�ce �f such �dv��ces 
is th�t we h�ve g�i�ed � �ew i�sight i�t� the hist�ry �f the M�ced��i�� ki�g-
d�� bef�re �elle�istic ti�es (see R�is��� & W�rthi�gt�� 2010). 

I� the �bse�ce �f �ew d�cu�e�ts �f equ�l sig�ific��ce t� th�t �f the curse 
t�blet f�u�d i� Pell� i� 1986 (see Appe�dix, p. 287), I will li�it �yself t� list-
i�g the Greek di�lects �ttested i� the ��cie�t ki�gd�� �f M�ced�� bef�re the 
e�erge�ce �f the Attic�I��ic k�i�e ��d t� dr�wi�g � fi�e�gr�i�ed descripti�� 
�f the M�ced��i�� Greek di�lect, el�b�r�ti�g �� studies c�rried �ut by Brixhe, 
Dub�is, ��tz�p�ul�s, M�ss��, ��d P���y�t�u, ����g �thers.

2
The nature of the evidence

Depe�di�g �� the ��teri�l used f�r writi�g ��d �� the w�y the texts h�ve 
c��e d�w� t� us, the d�cu�e�t�ry evide�ce c��cer�ed with the l��gu�g-
es ��d di�lects sp�ke� i� the ��cie�t ki�gd�� �f M�ced�� f�lls i�t� tw� c�t-
eg�ries. A first gr�up c��sists �f ���et�ry lege�ds ��d �f epigr�phic d�cu-
�e�ts c�rved �r p�i�ted �� st��e,³ scr�tched �� sheets �f le�d, �r e�gr�ved 
�� g�ld l��ell�e �r �� �ther ��teri�ls. They d�te fr�� the 5th ce�tury BC 
��w�rds ��d h�ve c��e d�w� t� us i� � direct ����er. I�scripti��s �� st��e 
h�ve � public �r � priv�te c��te�t, but ��st �f the �ther ��teri�ls be�r pri-
v�te d�cu�e�ts.⁴ The s� c�lled Derve�i p�pyrus, which w�s f�u�d withi� � fu-
�er�ry ���u�e�t cl�se t� Thess�l��iki ��d which c��t�i�s � phil�s�phic�l 
tre�tise i� the f�r� �f �� �lleg�ric�l c���e�t�ry t� �� Orphic p�e� th�t re-
l�ted the birth �f the g�ds, bel��gs t� this gr�up by its d�te (�id 4th c. BC) ��d 
by the pl�ce �f the disc�very.⁵

The sec��d gr�up h�s bee� tr��s�itted thr�ugh �ediev�l ���uscripts 
��d c�� be divided i�t� three cl�sses. They c��sist �f ��tices give� by ��cie�t 
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1 I �� gr�teful t� Ge�rgi�s Gi����kis ��d t� 
Juliá� Mé�dez D�su�� f�r c���e�ts ��d c�rrec-
ti��s t� previ�us dr�fts.

2 The s� c�lled Te�e�id�e �r Arge�d�e 
were the three br�thers desce�d��ts �f Te�e�-
us, wh� c��e fr�� Arg�s ��d �rrived t� Leb�e� 
i� Upper M�ced��i�, whe�ce they first c��-
quered the regi�� �f Ber�e� ��d Aeg�e (��d. 
Vergi��), their future c�pit�l, ��d the� the rest 
�f L�w M�ced��i� (see �er�d�tus 8.137–9). Ar-
g�s, i� this c��text, pr�b�bly refers t� the Arg�s 
Orestic�� i� the regi�� �f Orestis �� the west 
f�ce �f the Pi�dus ��u�t�i�s.

3 The text �f ��st t��bst��es fr�� Ver-
gi�� is p�i�ted.

4 ��tz�p�ul�s (1996, v�l. 2, 15–8) disti�-
guishes the f�ll�wi�g types �f public d�cu�e�ts: 
tre�ties, r�y�l letters, gr��ts ��d dedic�ti��s, 
��d decrees ��d l�ws �f the cities. Priv�te i�-
scripti��s f�ll i� fu�er�ry d�cu�e�ts, c�t�-
l�gues, dedic�ti��s, ��d deeds �f s�le.

5 See Ts��ts���gl�u, P�r�ss�gl�u & ��ure-
�e��s 2006; Ber��bé 2004 ��d 2005.
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liter�ry �uth�rs �b�ut the speech �f the ��cie�t M�ced��i��s, �f �r�u�d 140 
gl�sses explicitly �ttributed t� the M�ced��i��s by ��cie�t lexic�gr�phers 
��d p�rticul�rly by the lexic�� c��piled ��d �ttributed t� �esychius, ��d �f 
�yth�l�gic�l, pers���l ��d pl�ce ���es qu�ted by liter�ry �uth�rs.⁶

3
Two outstanding features

The ��st pr��i�e�t fe�ture �f the li�guistic situ�ti�� i� M�ced��i� duri�g 
the peri�d u�der c��sider�ti�� is th�t �ll the survivi�g evide�ce, fr�� se-
pulchr�l ���u�e�ts t� public i�scripti��s, is writte� i� Greek, reg�rdless 
�f wh�tever ��y be �e��t by the str�y �llusi��s t� the sp�ke� M�ced��i�� 
(see 9.4 bel�w) ��d i�depe�de�tly �f the i�terpret�ti�� �f � �u�ber �f gl�sses 
which �pp�re�tly �re ��t u�derst��d�ble �s Greek. 

A sec��d re��rk�ble fe�ture is th�t the d�cu�e�ts f�u�d i� the ��cie�t 
ki�gd�� �f M�ced�� displ�y � high di�lect�l diversity, r��gi�g fr�� N�rth�
West I��ic i� the Eub�e�� c�l��ies (Oly�thus, T�r��e, Dic�e�, Me�de, Meth-
��e, A�phip�lis⁷), t� I�sul�r I��ic i� the c�l��ies disp�tched by the Cycl�dic 
isl��ds (Ac��thus, St�gir�, E��e� ��d�i, Sci��e), Attic i� the cities th�t were 
�e�bers �f the Delic�Attic le�gue (Meth��e, �er�clei��, Aphytis, ��d s� ��⁸), 
C�ri�thi�� (P�tid�e�), ��d t� the Attic�I��ic k�i�e. The Derve�i p�pyrus is 
writte� i� I��ic with �� Attic �verl�y. While the Greek p�litic�l ce�ters situ-
�ted t� the s�uth �f M�ced�� h�ve � rel�tive di�lect�l u�if�r�ity, ��ly thre�t-
e�ed by the e�erge�ce �f the k�i�e, the p�litic�l �re� �f M�ced�� l�cks di�-
lect�l u�if�r�ity �lre�dy bef�re the e�rly i�flue�ce �f the Attic�I��ic k�i�e �ll 
�ver the c�u�try. 

4
The Macedonian dialect of Greek

U�til 1986 M�ced��i�� c�uld rightly be c�lled � Restsprache, � l��gu�ge p��r-
ly d�cu�e�ted.⁹ Alth�ugh � gre�t �u�ber �f i�scripti��s h�d bee� f�u�d i� 
���y pl�ces �f the ��cie�t M�ced��i�� st�te ��d �� i�te�se w�rk �f editi�� 
h�d bee� c�rried �ut i� the previ�us dec�des, the d�cu�e�ts th�t c�uld be d�t-
ed bef�re 400 BC c��t�i� ��ly brief texts, ��st �f which h�ve bee� c�rved, e�-
gr�ved, scr�tched, �r p�i�ted �� p�ts �r �� e�sily tr��sp�rted �bjects, which 
c�uld h�ve bee� br�ught t� M�ced�� fr�� s��e �ther pl�ce. F�r this re�s��, 
there w�s � widely spre�d view th�t there did ��t exist pr�per M�ced��i�� 
d�cu�e�ts �f �� e�rly d�te but ��ly texts br�ught there fr�� s��ewhere else. 
O�e ����g ���y ex��ples is � ri�g f�u�d i� Ch�l�str� (Mygd��i�) but c��-
i�g fr�� Si�d�s th�t be�rs the i�scripti�� δῶρον (SEG 31. 649, c�. 480 BC). 

The ��j�rity �f the epigr�phic d�cu�e�ts f�u�d i� the ��cie�t ki�gd�� 
�f M�ced�� c�� be d�ted fr�� the begi��i�g �f the 4th ce�tury BC ��w�rds 
��d �re writte� i� the Attic�I��ic k�i�e �r �re str��gly i�flue�ced by it.¹⁰ 
Si�ce this v�riety �f Greek c��e i�t� bei�g ��t e�rlier th�� the 5th ce�tury BC 
��d the M�ced��i��s settled i� the e�ster� p�rt �f the ��u�t�i�s �f Oly�pus 
i� the 8th �r 7th ce�tury BC (see f�. 2), it is �bvi�us th�t the Attic�I��ic k�i�e 
c����t h�ve bee� the �rigi��l speech �f the M�ced��i�� ki�gd��.

U�der such circu�st��ces, rese�rchers h�d t� rely �� ��cie�t s�urces i� 
�rder t� fi�d �ut clues �b�ut the �rigi��l M�ced��i�� speech (see B�bi�i�tis 
1992).¹¹ Nevertheless, the �cc�u�t give� by the ��cie�t s�urces is c��tr�dic-
t�ry ��d c��tr�versi�l. Acc�rdi�g t� �er�d�tus (5.22, 8.137–9), the M�ced��–9), the M�ced��9), the M�ced�-
�i�� ki�gs were Greeks.¹² But i�s�f�r �s M�ced��i��s �re listed by Thucydides 
(2.80.5–7, 2.81.6, 4.124.1) ��d Arist�tle (Politics 1324b) ����g �ther b�rb�r-
i�� pe�ples, the ki�g w�uld h�ve reig�ed �ver � ����Greek p�pul�ti��. Is�-
cr�tes (Philip 108 ��d 154), i� � speech i�te�ded t� persu�de Philip t� t�ke 

6 A �u�ber �f gl�sses give� by �esychius 
with �r with�ut their �rigi� ��y be t�ke� fr�� 
A�eri�s, � M�ced��i�� lexic�gr�pher wh� c��-
piled � gl�ss�ry i� the 3rd ce�tury BC.

7 A�phip�lis w�s f�u�ded by the Athe�i��s 
i� 437 BC, but ��st citize�s were ��t Athe�i��s 
(see Thucydides 4.106.1). 

8 F�r � list �f �e�bers �f the Deli�� Le�gue 
see ���se� & Nielse� 2004, 1356f.

9 Still i� 1999 Der Neue Pauly, s.v. “M�ked�-
�isch”, c�lls M�ced��i�� � Trümmersprache. M�re 
precisely, the E�glish versi�� s�ys th�t M�ced�-
�i�� “��ly survives i� s��ll fr�g�e�ts”.

10 See Brixhe & P���y�t�u 1988. Disti�c-
tive k�i�e fe�tures �ppe�r i� the ��st ��cie�t 
i�scripti��s f�u�d i� M�ced��; see ��tz�p�u-
l�s 1996, v�l. 2, �� 5 (Oleve�i, Ju�e 345): τα�τα, 
ε�ς, ἔτους, βασιλέως; �� 6 (Philippi, 330): μηθένα, 
Φιλώταν, τὴν χώραν, τέως, ἕως, Θραιξίν, τὰ δὲ 
ἕλη. ��i�e w�s �d�pted by the M�ced��i�� ki�gs 
�s their �ffici�l vehicle �f c���u�ic�ti��, �s 
i�ferred fr�� the di�lect �f i�scripti��s set up 
�br��d fr�� �id�4th ce�tury BC; e.g., IG 12.2.526 
(Eresus, 336 ��d �fter) i� Ae�lic �f Asi� Mi��r, 
but the resp��ses �f Philip II ��d �f A�tig��us 
i� k�i�e (see Rh�des & Osb�r�e 2003, �� 83); I. 
Priene 156 (Prie�e, 334 ��d �fter) with the dedic�-
ti�� by Alex��der �f the te�ple (ναόν) t� Athe�� 
(Ἀθηναίηι i� I��ic) P�li�s (see Rh�des & Osb�r�e 
�p. cit., �� 86). The tre�ty �f Philip II with A�-
phip�lis (357/6 BC) by which the supp�rters �f 
Athe�s �re b��ished fr�� the city w�s pr�b�bly 
i�p�sed by the M�ced��i�� ki�g ��d it is ��te-
w�rthy th�t it is writte� i� Wester� I��ic (SIG3 
194; ��tz�p�ul�s �p. cit., v�l. 2, �� 40; Rh�des & 
Osb�r�e �p. cit., �� 49).

11 O� the b�sis �f the liter�ry evide�ce 
������d (1994b) h�lds th�t �� Ae�lic di�lect 
w�s sp�ke� i� L�w M�ced��i� ��d � ��rth�west 
di�lect i� Upper M�ced��i�.

12 The e�rliest �e�ti�� �f the M�ced��i�� 
���e �ppe�rs i� �esi�d, fr. 7, where the ep��y-
��us ��cest�r M�ced�� is s�id t� be the s�� �f 
Zeus ��d �f ��e �f Deuc�li��’s d�ughters. 
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�� the le�dership �f the Greeks, st�tes th�t the ki�g w�s the ��ly Greek wh� 
dee�ed it w�rthy t� rule � pe�ple wh� were ��t �f the s��e r�ce (μόνος γὰρ 
τῶν Ἑλλήνων ο�χ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). Further��re, De��). Further��re, De�� Further��re, De�-
�sthe�es (Third Olynthiac 24, Third Philippic 31, On the False Embassy 308) ��d 
�ther �uth�rs stressed th�t ��t ��ly the M�ced��i��s but �ls� Philip hi�self 
were ��� Greeks. 

Other ��der� �uth�rs, h�wever, c�uld ��t believe th�t Euripides, Ag�th-
��, G�rgi�s, ��d �thers c�uld h�ve lived there, c��p�sed ��d pl�yed tr�ge-
dies ��d �ther liter�ry w�rks, if the ki�g ��d his c�urt did ��t spe�k Greek. As 
f�r the �tt�cks by De��sthe�es �g�i�st Philip �s � b�rb�ri��, they h�ve t� be 
t�ke� �s �ere �buses, which by the w�y �re c��tr�dicted by the f�ct th�t the 
ki�g t��k p�rt i� the Oly�pic G��es �s his predecess�rs h�d d��e si�ce ��re 
th�� � ce�tury e�rlier (see �er�d�tus 5.24). As rep�rted by Livy (31.29.15), 
M�ced��i��s, Aet�li��s, ��d Ac�r���i��s sp�ke the s��e l��gu�ge. 

5
The curse tablet of Pella1³

The e�rliest M�ced��i�� d�cu�e�t th�t is l��g e��ugh t� be t�ke� �s di�lec-
t�l w�s f�u�d i� Pell� i� 1986 ��d published i� 1993 (see V�utir�s 1993, 1996, 
1998; Bull. épigr. 1994, 413; Dub�is 1995; O’Neil 2006). It is scr�tched �� � sheet 
�f le�d i� the Milesi�� �lph�bet, ��d h�s bee� d�ted �r�u�d the �iddle �f the 
4th ce�tury BC. The c��te�t �f its �i�e i�scribed li�es is � ��gic�l curse th�t 
� w���� i� l�ve �ddresses �g�i�st the eve�tu�l ��rri�ge �f � ��� c�lled Di-
��ys�ph�� with � w���� c�lled Theti��. Its ��i� di�lect�l fe�tures �re �s 
f�ll�ws: 

Ph��etics ��d Ph���l�gy
– first c��pe�s�t�ry le�gthe�i�g: γᾶμαι, ὑμῶμ;¹⁴
– rete�ti�� �f *�ː;
– c��tr�cti�� �f *�ː�ː > �ː;
– �pe�i�g �f [i] ��d [u]: διελέξαιμι ��d ἀνορόξασα f�r διελίξαιμι ��d ἀνο�

ρύξασα;
– hyph�eresis �f [e�] > [e]: Θετίμα;
– �ssi�il�ti�� �f [ig�] > [iː�]: γίνομαι;
– �erger �f <EI> ��d <I>: π�λειν f�r π�λιν, �με f�r ε�μί, δαπιν� f�r τα�π�λειν f�r π�λιν, �με f�r ε�μί, δαπιν� f�r τα� f�r π�λιν, �με f�r ε�μί, δαπιν� f�r τα�π�λιν, �με f�r ε�μί, δαπιν� f�r τα�, �με f�r ε�μί, δαπιν� f�r τα��με f�r ε�μί, δαπιν� f�r τα� f�r ε�μί, δαπιν� f�r τα�ε�μί, δαπιν� f�r τα�, δαπιν� f�r τα�δαπιν� f�r τα� f�r τα�τα-

πειν�;
– fric�tiviz�ti�� �f [tʰ] i�directly de���str�ted by the spelli�g <στ>, 

which st��ds f�r [stʰ]: γενέσται f�r γενέσθαι;¹⁵
– v�ici�g �f /t/ > [d], if δαπιν� is t� be u�derst��d �s ταπειν� (see 5.3 

bel�w).¹⁶
M�rph�l�gy
– ge�itive si�gul�r �f �����sculi�e ��u�s i� -aː;
– plur�l d�tive δαιμόσι;
– si�gul�r d�tive �f the first pers�� pr���u� ἐμίν, �ls� �ttested i� epi-

gr�phic ��d liter�ry D�ric;
– te�p�r�l �dverbs ��d c��ju�cti��s e�di�g i� �κα: οποκα, τοκα;
– �p�c�pe �f the sh�rt fi��l v�wel �f κατ� i� its fu�cti�� �s � preverb 

bef�re � de�t�l st�p (παρκαττίθεμαι), but ��t bef�re � vel�r st�p: κα�παρκαττίθεμαι), but ��t bef�re � vel�r st�p: κα�, but ��t bef�re � vel�r st�p: κα�κα-
ταγρ�φω, συγκαταγηρᾶσαι. There is �� �p�c�pe i� ἀναγνοίην.

The Pell� curse t�blet reve�led � �ew di�lect �f A�cie�t Greek. Its di�lec-
t�l fe�tures d� ��t c�i�cide with ��y �ther di�lect k��w� s� f�r ��d it h�s �� 
tr�ce �f i�flue�ce �f the Attic�I��ic k�i�e. The l�ve defixio pr�vides � �ew f�r� 
�f N�rth�West D�ric ��d h�s �� p�r�llel i� the liter�ry di�lects. The curse t�b-
lets k��w� s� f�r �re �ll writte� i� the l�c�l di�lect �f the pl�ce where they 
were f�u�d, ��d there is �� re�s�� t� thi�k th�t this t�blet d�es ��t c��f�r� 

13 F�r the text see Appe�dix, p. 287.
14 The pers���l pr���u� ὔμμες qu�ted by 

Athe��eus (7.323b) fr�� the c��edy e�titled 
Macedonians by Str�ttis is c��tr�dicted by the 
Pell� curse t�blet. F�r the p�ssibility th�t the 
eth�ic �ραννέστης (IG 10.2.2.1.36, R���� peri�d) 
�ttests the s��e Ae�lic devel�p�e�t �f the ��-
cie�t cluster �sn- betwee� v�wels see ��tz�p�u-
l�s 2007b, 233f.

15 The spelli�gs <στ> (��d <σστ>) i�ste�d 
�f <σθ> i� γενέσθαι is i�terpreted �s � device t� 
represe�t the pl�sive v�lue �f <θ> i� this c��text 
�g�i�st the fric�tive v�lue �f <θ> i� �ther e�vi�θ> i� �ther e�vi�> i� �ther e�vi-
r���e�ts (Mé�dez D�su�� 1985, 389–94).

16 The curse t�blet h�s ΔΑΓΙΝΑ where the Γ 
is u�derst��d �s � scrib�l err�r f�r Π.
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t� this ge�er�l rule. Si�ce the Pell� curse t�blet displ�ys � c��bi��ti�� �f di�-
lect�l fe�tures th�t di�er fr�� �ll �ther l�c�l �r liter�ry di�lects, the p�ssibil-
ity th�t it w�s writte� i� s��e �ther di�lect�l �re� ��d the� br�ught t� Pell� 
�ust be excluded. Bei�g exclusively �ttested i� ��cie�t M�ced�� (cf. Mé�dez 
D�su�� 2007b ��d 6 bel�w), this di�lect c�� be rightly c�lled M�ced��i��. It is 
�s p��rly ��d l�tely d�cu�e�ted �s f�r i�st��ce the P��phyli�� di�lect, but 
there is �� d�ubt �b�ut the f�ct th�t it is � Greek di�lect. 

A �u�ber �f fe�tures �f the Pell� curse t�blet �re c��fir�ed �s M�ced�-
�i�� by gl�sses:

5.1
Ope�i�g �f [i] ��d [u]

The M�ced��i�� gl�ss ἄβροτες· ὀφρύες (see �esychius ἀβρο�τες· ὀφρ�ς. 
Μακεδόνες) �ls� p�i�ts t� the �erger �f [�] ��d [u] if ἄβροτες st��ds f�r 
ἀβρό�ες. Likewise, the M�ced��i�� ���th’s ���e Α�δυναῖος i� ��cie�t 
s�urces �ppe�rs �lter��tively �s Α�δωναῖος, Ἀϊδωναῖος ��d Α�δναῖος. Fur�Ἀϊδωναῖος ��d Α�δναῖος. Fur�ϊδωναῖος ��d Α�δναῖος. Fur�ωναῖος ��d Α�δναῖος. Fur�ναῖος ��d Α�δναῖος. Fur-
ther c�ses �f �erger �f E ��d I ��d �f O ��d Y i� i�scripti��s writte� i� k�i�e 
h�ve bee� c��vi�ci�gly expl�i�ed by Brixhe (1999, 47f.) �s M�ced��i�� fe�-
tures preserved i� the l�c�l k�i�e.

5.2
γίγνομαι > [gí:����i]

The �ssi�il�ti�� γίγνομαι > [gí:����i] is �ls� f�u�d i� �ther di�lects ��d �eed 
��t be �scribed t� Attic�I��ic i�flue�ce.

5.3 V�iced ��d v�iceless pl�sives

If δαπιν� is t� be i�terpreted �s ταπειν�, �s suggested by Dub�is (1995) ��d 
ge�er�lly �ccepted, the� � v�iced st�p ��y st��d f�r the expected c�rre-
sp��di�g v�iceless pl�sive. Other pr�b�ble i�st��ces �ppe�r i� �� Attic i�-
scripti�� (IG 1³.89, Athe�s, 423/2 BC) th�t rec�rds � tre�ty betwee� the ki�g 
Perdicc�s II �f M�ced�� ��d Athe�s. Tw� pers���l ���es –��t �ttested else�–��t �ttested else���t �ttested else-
where– give� i� the list �f M�ced��i��s wh� sw�re the tre�ty with the Athe�– give� i� the list �f M�ced��i��s wh� sw�re the tre�ty with the Athe� give� i� the list �f M�ced��i��s wh� sw�re the tre�ty with the Athe-
�i��s �re Βορδῖνος (li�e 72), which ��y st��d f�r Πορτῖνος, derived fr�� 
πόρτις ‘c�lf ’, ��d Βυργῖνος (li�e 61), which rec�lls Attic Φυρκῖνος (see M�ss�� 
1998; ��tz�p�ul�s 2006, 43).¹⁷

��tz�p�ul�s (1987�; 2006, 42) i�terprets the epithet Διγαῖα (�ls� writte� Δει�Δει-
γαῖα ��d eve� Δειγέα) �s Δικαία, which is �s �� �ttribute t� Arte�is. This ter� 
�ppe�rs i� � gr�up �f i�scripti��s fr�� the R���� peri�d f�u�d i� the territ�ry 
�f Aeg�e (��der��d�y Vergi��) ��d rec�rdi�g deeds �f ���u�issi�� (see SEG 
27.277; Bull. épigr. 1977, 269; 1984, 250). If this i�terpret�ti�� is c�rrect, the epi-
thet w�uld be � further c�se �f the spelli�g �f � v�iced f�r � v�iceless pl�sive.¹⁸ 

The sp�r�dic use �f � v�iced pl�sive i� pl�ce �f the expected v�iceless st�p 
h�s p�r�llels i� the district �f Trip�lis i� Perrh�ebi�, i� ��rther� Thess�ly. 
Acc�rdi�g t� ��tz�p�ul�s (2007�, 167–76), such spelli�gs refl ect � pr��u��–76), such spelli�gs refl ect � pr��u��76), such spelli�gs reflect � pr��u�-
ci�ti�� sh�red i� s�uther� M�ced�� ��d i� ��rther� Thess�ly. �elly (2007, 
196f.), h�wever, p�i�ted �ut th�t the di�lect�l fe�tures c����� t� Trip�lis �f 
Perrh�ebi� ��d t� M�ced�� �re due t� the settle�e�t �f M�ced��i�� p�pul�-
ti�� i� this ��rther� district �f Thess�ly, whe� it fell u�der the p�wer �f the 
M�ced��i�� ki�gs i� �id 5th ce�tury BC.¹⁹

6
Further recently found documents

Other e�rly d�cu�e�ts f�u�d i� M�ced�� �fter the Pell� l�ve defixio �re writ-
te� i� the Attic�I��ic k�i�e �r �re str��gly i�flue�ced by it. They �re brief 

17 F�r Σταδμέας, � deriv�tive fr�� σταθμός, 
i� the s��e list, see 8 bel�w.

18 F�r Βλαγαν(ε)ῖτις see bel�w f�. 26.
19 F�r the spelli�gs �f v�iced i�ste�d �f 

v�iceless see 8 bel�w.
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texts �r c��sist �f lists �f pers���l ���es �r l�ck di�lect�l fe�tures e��ugh t� 
�ll�w us t� �scert�i� their di�lect. 

A���g the five d�cu�e�ts f�u�d i� Ai��e (Eli�ei�), ��e �f the�, � gr�f-
fiti p�i�ted �� � j�r writte� i� the Milesi�� �lph�bet th�t c�uld be d�ted �t the 
begi��i�g �f the 5th ce�tury BC, h�s the phr�se […]�λιος ἐμὶ τ�ς Δολίο (‘I �� 
the pr�perty �f �alis, the d�ughter �f D�li�s’). This i�scripti�� c�� be I��ic be-
c�use �f the η i� the �rticle ��d the ge�itive e�di�g �ιος �f � ��u� with � ���i-
��tive i� �ις. The �ther d�cu�e�ts d� ��t tell us ��ythi�g �s f�r �s the di�lect 
is c��cer�ed.²⁰

A gr�up �f curse t�blets f�u�d i� Pyd�� (Pieri�) ��d d�t�ble �t the e�d �f 
the 4th ce�tury BC c��sist ��i�ly �f lists �f pers���l ���es (see Curber� & 
J�rd�� 2003). O�e �f the� h�s καταδεσσμεύω (li�e 1) τὰς γλώσσας, εἴ τις (li�e 
7), ��d δυν�σσθω (li�e 10) �l��gside with � �u�ber �f k�i�e fe�tures.

A fr�g�e�t�ry judici�l curse t�blet fr�� Areth�us� (see M�sch��isi�ti, 
Christidis & Gl�r�ki 1997; SEG 47.885, e�rly 3rd ce�tury BC) h�s ��ly three 
f�r�s th�t �re �f s��e help i� �scert�i�i�g its di�lect: the plur�l fe�i�i�e 
ge�itive πασᾶν, which displ�ys the D�ric c��tr�cti�� [�ːɔː] > [�ː], ��d sever�l 
�ccurre�ces �f ὅσοι ��d �f γρ�φω. 

Juliá� Mé�dez D�su�� (2007b) h�s c�lled the �tte�ti�� t� �� �r�cul�r ques-
ti�� f�u�d i� the s��ctu�ry �f D�d��� ��d pr�b�bly �sked by � M�ced��i�� 
(see Mé�dez D�su�� i� this v�lu�e). Despite its brevity, the text prese�ts � 
c��bi��ti�� �f di�lect�l fe�tures th�t d� ��t ��tch ��y �ther di�lect. Si�ce 
the ���e �f the c��sult��t is �εβ�λιος, � deriv�tive fr�� κεφαλή, with β i��κεφαλή, with β i��, with β i��with β i��β i�� i�-
ste�d �f φ (see �esychius κεβαλή· κεφαλή), �s Β�λακρος i�ste�d �f Φ�λακρος, 
Βίλιππος i�ste�d �f Φίλιππος (see �er�di��us 1.281, ��d bel�w 9.2) ��d �ther 
M�ced��i�� ex��ples, the pr�b�bility �f hi� bei�g � M�ced��i�� is high. 

7
Personal names

Sever�l M�ced��i�� i�scripti��s c��t�i� c�t�l�gues �r lists �f pers���l ���es.²¹ 
Bei�g the li�guistic evide�ce s� sc��ty ��d the issue �f l��gu�ge s� disputed, 
it is �� surprise if pers���l ���es h�ve dr�w� �uch �tte�ti��, bec�use their 
f�r� c�� shed light �� the l��gu�ge �f th�se be�ri�g such ���es.²²

M�ced��i�� pers���l ���es �re ��stly Greek. This is v�lid b�th f�r the 
���es directly �ttested �s well �s f�r the ���es d�cu�e�ted by liter�ry 
s�urces.²³ The t�t�l �u�ber �f Greek �s �g�i�st ����Greek ���es re��i�ed 
c��st��t �ver ti�e. F�ll�wi�g ��tz�p�ul�s (2000, 103), they f�ll i�t� the f�l-
l�wi�g gr�ups: 

1 ���es with � cle�r Greek ety��l�gy which c�� be c��sidered �s l�c�l 
bec�use they diverge fr�� the ph��etic st��d�rds �f Attic�I��ic k�i�e 
(e.g., Μαχ�τας) �r bec�use they re��i�ed pr�ctic�lly c��fi �ed t� M�c�Μαχ�τας) �r bec�use they re��i�ed pr�ctic�lly c��fi �ed t� M�c�) �r bec�use they re��i�ed pr�ctic�lly c��fi�ed t� M�c-
ed��i��s thr�ugh�ut ��tiquity (e.g., Πατερῖνος);

2 p��helle�ic Greek ���es: �αλλίμαχος, Ἀπολλώνιος;
3 ide�tifi�ble f�reig� ���es: Ἀμ�δοκος ��d Ἀμ�τοκος (Thr�ci��), Πλ�� 

τωρ (Illyri��), Δούλης (spre�d �ll �ver M�ced��, but with�ut Greek ety� (Illyri��), Δούλης (spre�d �ll �ver M�ced��, but with�ut Greek ety�ύλης (spre�d �ll �ver M�ced��, but with�ut Greek ety�λης (spre�d �ll �ver M�ced��, but with�ut Greek ety-
��l�gy);

4 ���es with�ut � re�dily rec�g�iz�ble Greek ety��l�gy but which �ev-
ertheless c����t be �scribed t� ��y ide�tifi�ble ����Greek li�guistic 
gr�up (e.g., Βορδῖνος).

8
The spellings B, Δ, Γ instead of Φ, Θ, Χ

M�ced��i�� i�scripti��s fr�� the 4th ce�tury BC ��w�rds �ttest �cc�si���l 
spelli�gs �f β, δ, �r γ where the �ther Greek di�lects h�ve φ, θ, �r χ, respec-

20 See ��r��itr�u�Me�tesidi 1993; Bull. épi-
gr. 1994, 385; Brixhe 1999, 42f.; P���y�t�u�Tri��-
t�phyll�p�ul�u 2007b.

21 IG 1³.89 (Athe�s, 423/2) rec�rds � tre�ty 
�f �lli��ce betwee� Athe�s ��d the M�ced��i�� 
ki�g Perdicc�s II th�t e�ds with � list �f f�urty�
five ���es �f M�ced��i��s. A c�t�l�gue �f thirty 
ep��y��us priests �f the �ew city �f ��li�d�i� 
is registered i� ��tz�p�ul�s 1996, v�l. 2, �� 62 
(e�d �f the 4th ce�tury BC). The sixty�five ���u-
�e�ts –��st �f the� fu�er�ry steles– f�u�d i� 
Vergi�� register eighty��i�e pers���l ���es. 
A list �f thirty���e pers���l ���es �ppe�rs i� 
��tz�p�ul�s �p. cit., v�l. 2, 79 (Mygd��i�, Lete, 
c�. 350–300 BC). A� u�published le�d defixio 
(SEG 49.750, Or�i�k�str� Mygd��i�, cl�ssic�l pe-
ri�d) gives the ���es �f the s��s �f � cert�i� 
Ὥσπερος: Διογένης, �ρίτων, Ἰοβίλης, Ἐπ�ναρος 
��d Μένων.

22 M�st epithets �f g�ds, pl�ce ���es, ��d 
���th ���es �re �ls� Greek.

23 F�r M�ced��i�� pers���l ���es see the 
Lexicon of Greek Personal Names [LGPN] IV.
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tively. I�st��ces �f β f�r φ �re ��re freque�t, but there �re �ls� c�ses �f δ f�r θ 
��d �f γ f�r χ. The fe�ture is s� freque�t th�t it see�s t� c��stitute � M�ced�-
�i�� shibb�leth, i.e., � disti�guishi�g pr�ctice th�t is i�dic�tive �f ��e’s s�ci�l 
�r regi���l �rigi�.²⁴

S��e epigr�phic i�st��ces �f v�iced pl�sives f�r the ph��etic result �f the 
I�d��Eur�pe�� �spir�tes �re �s f�ll�ws (see P���y�t�u 1993): Βερνίκα (SEG 
35.798, Aeg�e, e�d �f the 4th ce�tury BC), Βερεννώ (SEG 35.775, Aeg�e, c�. 350 
BC), �έββα (SEG 35.804, Aeg�e 300–275 BC, hyp�c�ristic �f the ���e �έβαλος). 
��tz�p�ul�s (1987�) c�lled �tte�ti�� t� the fe�i�i�e pers���l ���es Βίλα, 
Βιλίστα, Βιλιστίχη, which c��stitute � c��plete series th�t ��tches Φίλα, 
Φιλίστα, Φιλιστίχη. Βίλιστος is f�u�d twice i� the ephebic lists fr�� Styberr� 
(see P�p�z�gl�u 1988).

A� Orphic g�ld l��ell� �ttests the fe�i�i�e pers���l ���e Βουλομ�γα 
(SEG 40.541, Meth��e, c�. 350–300 BC). The first ele�e�t �f the c��p�u�d 
pr�b�bly represe�ts Φυλο� ��d the sec��d cert�i�ly c�rresp��ds t� Attic�
I��ic �μ�χη (see M�ss�� 1984; ��tz�p�ul�s 2007�, 171). 

M�ced��i�� gl�sses i�clude Βίλιππος i�ste�d �f Φίλιππος, Βερενίκα i�-
ste�d �f Φερενίκα, the pl�ce ���e Βέροια f�u�ded �s Φέρωνα �cc�rdi�g t� 
�er�di��us (1.281), ��d the �ppell�tives κεβ�λα �g�i�st κεφαλή (see �esy-
chius κεβαλή· κεφαλή) ��d ἄβροτες �r ἀβρο�τες i�ste�d �f ὀφρύες ‘eyebr�ws’. 
Gl�sses with the �pic�l �r the vel�r v�iced pl�sives �re: ἀδ� if it c�rresp��ds 
t� α�θήρ ‘sky’; δ�νος t� θ�νατος ‘de�th’; ἄδραια t� α�θρία ‘bright we�ther’; 
Πύδνα, if derived fr�� πυθμήν ‘b�tt��’; ��d γόλα t� χόλος ‘g�ll’.

Liter�ry �uth�rs use w�rds th�t exhibit this fe�ture: C�lli��chus, fr. 657, 
κεβλή ‘he�d’; Arist�ph��es, Birds 303, κεβλήπυρις (‘red�c�p bird’); Euph��κεβλήπυρις (‘red�c�p bird’); Euph��εβλήπυρις (‘red�c�p bird’); Euph�-
ri�� 108 κεβλήγονος ‘b�r� fr�� the he�d’ �pplied t� Athe��; ��d Nic��der, 
Alexifarmaca 433, κεβλήγονος i� the se�se �f ‘with its seed i� its he�d’. The 
�e���y� �περβερεταῖος see�s t� c�rresp��d t� Attic ὑπερφερέτης. Ac��περβερεταῖος see�s t� c�rresp��d t� Attic ὑπερφερέτης. Ac�περβερεταῖος see�s t� c�rresp��d t� Attic ὑπερφερέτης. Ac�ερεταῖος see�s t� c�rresp��d t� Attic ὑπερφερέτης. Ac�ρεταῖος see�s t� c�rresp��d t� Attic ὑπερφερέτης. Ac�αῖος see�s t� c�rresp��d t� Attic ὑπερφερέτης. Ac� see�s t� c�rresp��d t� Attic ὑπερφερέτης. Ac-
c�rdi�g t� Plut�rch, M�ced��i��s use β i�ste�d �f φ, while Delphi��s use β 
i� lieu �f π.²⁵

P�rticul�r �tte�ti�� deserves the pers���l ���e Σταδμέας (IG 1³.89.64, Ath-
e�s, 423/2 BC), referred t� ��e �f the M�ced��i��s wh� w�s led by Perdicc�s 
II ��d sig�ed the tre�ty �f �lli��ce with the Athe�i��s �e�ti��ed �b�ve (5.3). 
If it derives fr�� σταθμός, � �ew �ccurre�ce �f δ f�r θ is t� be �dded (see M�s-
s�� 1998, 118). The ���e Σ̣ταλμέας i� � M�ced��i�� i�scripti�� is pr�b�bly the 
s��e ���e ��d is p�r�llel t� Ἀδεῖα Σταδ[μ]εί[ου], the deriv�tive Σταθμίας �f 
which �ppe�rs i� M��ti�e� �f Arc�di�. If this i�terpret�ti�� h�lds, the sp�r�dic 
spelli�g �f v�iced i�ste�d �f �spir�tes w�uld g� b�ck t� the l�st qu�rter �f the 
5th ce�tury BC. If the ���e �f the l�ke Βοίβη, situ�ted i� the Thess�li�� pl�i�, 
represe�ts Φοίβη ‘bright’, this w�uld be ���ther i�st��ce �f the s��e ch��ge 
(see ��tz�p�ul�s 2007�, 170; �elly 2007, 212f.).²⁶ N�te th�t wh�t we fi�d is the 
�cc�si���l spelli�g Β, Δ, Γ i�ste�d �f Φ, Θ, Χ, but ��t the �ther w�y �r�u�d, � f�ct 
th�t excludes the p�ssibility �f �rgui�g f�r � �erger betwee� v�iced ��d �spi-
r�tes. The ��ly is�l�ted �ccurre�ce �f Φ f�r Β is βεφαίως i�ste�d �f βεβαίως i� � 
deed �f s�le �f 352–350 BC f�u�d i� A�phip�lis (see ��tz�p�ul�s 1996, v�l. 2, �� 
88). (N�te th�t this city w�s c��quered by Philip II ��ly i� 357 BC.)

9
Interpretations of the spellings Β, Δ, Γ instead of Φ, Θ, Χ
9.1
The N���Greek �yp�thesis

A ��st repe�ted view (th�t g�es b�ck t� P. �retsch�er ��d th�t ��ly relied 
�� the gl�sses) h�lds th�t the spelli�g �f � v�iced pl�sive i� the pl�ce �f � h�-
��rg��ic v�iceless �spir�te sh�ws th�t M�ced��i�� w�s �� I�d��Eur�pe�� 

24 The ter� shibboleth is pr�perly �pplied 
t� this phe���e��� by Mé�dez D�su�� (2007b, 
284).

25 Moralia 292e 4–7 (= Questiones Graecae): 
ο� γὰρ ἀντὶ το� φ τῷ β χρῶνται Δελφοί͵ καθ�περ 
Μακεδόνες “Βίλιππον” καὶ “βαλακρόν” καὶ 
“Βερονίκην” λέγοντες͵ ἀλλʼ ἀντὶ το� π.

26 ��tz�p�ul�s (1987�; 2006, 42) i�terprets 
the epithet Βλαγαν(ε)ῖτις �f Arte�is, i� � gr�up 
�f i�scripti��s registeri�g liber�ti�� �cts f�u�d 
i� the territ�ry �f Aeg�e, �s � c�se �f spelli�g �f 
� v�iced f�r �� �spir�te pl�sive (see SEG 27.277; 
Bull. épigr. 1977, 269; 1984, 250). Βλαγαν(ε)ῖτις 
w�uld refer t� the f�ct th�t Arte�is w�s w�r-
shipped ἐν Β(λ)αγ�νοις, ��d the pl�ce ���e 
c�uld be i�terpreted �s ‘i� (the pl�ce �f) fr�gs’ 
�� the b�sis �f the gl�ss βλαχ�ν· ὁ β�τραχος. I� 
���ther i�scripti�� Arte�is is c�lled [τῶν β]
ατρ�χων.
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l��gu�ge i� which the i�herited v�iced �spir�tes l�st their �spir�ti�� (*bʰ > b, 
*dʰ > d, *gʰ > g). This, �f c�urse, g�es �g�i�st wh�t h�ppe�ed i� Greek, where, 
�s k��w�, the i�herited v�iced �spir�tes were dev�iced (*bʰ > pʰ, *dʰ > tʰ, *gʰ 
> kʰ) �t � d�te e�rlier th�� the Myce��e�� t�blets ��d the �d�pt�ti�� �f the 
Li�e�r B script t� the ��t�ti�� �f Greek.²⁷ Acc�rdi�g t� �retsch�er, M�ced�-
�i�� ��d Greek di�ered fr�� ��e ���ther bec�use they were di�ere�t I�d��
Eur�pe�� l��gu�ges.

The �b�ve hyp�thesis is err��e�us. As p�i�ted �ut by P���y�t�u (1993, 
28), � v�iced pl�sive st��ds f�r the c�rresp��di�g i�herited v�iced �spir�te 
��ly sp�r�dic�lly.²⁸ The result �f the tre�t�e�t �f the I�d��Eur�pe�� �spi-
r�tes i� M�ced��i�� i�scripti��s is ge�er�lly spelled φ, θ, �r χ: e.g., Θέμιδος 
(SEG 39.567�, Eli�ei�, Ai��e, 5th ce�tury BC); Μαχ�τας Λικκύρου i� � fu�er-
�ry epit�ph (SEG 54.612, Orestis, Pe�t�vrys��, �id�4th ce�tury BC); βασιλέως 
Φιλίππου �� s��e tiles (SEG 2005.682); Θεοτέλους (SEG 50.264, Pyd��, l�te 5th/
e�rly 4th ce�tury BC; cf. SEG 47.944).²⁹

N�te h�wever th�t �� �ppell�tive, pers���l ���e, �r pl�ce ���e �ccurs 
with b�th �lter��tive spelli�gs i� the s��e d�cu�e�t, � f�ct th�t w�uld dis-
pr�ve i� � defi�itive ����er the hyp�thesis th�t M�ced��i�� is � ����Greek 
I�d��Eur�pe�� l��gu�ge.

T� c��clude, spelli�gs Β, Δ, �r Γ i�ste�d �f Φ, Θ, �r Χ f�r the i�herited v�iced 
�spir�tes �ccur ��ly sp�r�dic�lly ��d �re f�r fr�� bei�g the result �f �� u�-
c��diti��ed s�u�d l�w. N�r is the devel�p�e�t �f the �spir�tes t� v�iced pl�-
sives c��diti��ed by � give� ph��etic e�vir���e�t �r by the d�te �r the ge�-
gr�phic �rigi� �f the d�cu�e�t; r�ther, it is pr�b�bly � s�ci�li�guistic p�tter� 
th�t expl�i�s its �cc�si���l �ccurre�ce.

9.2
The B�rr�wi�gs �yp�thesis 

Brixhe & P���y�t�u (1994b), Brixhe (1999) ��d P���y�t�u (2001, 322f. = P��(1994b), Brixhe (1999) ��d P���y�t�u (2001, 322f. = P�� Brixhe (1999) ��d P���y�t�u (2001, 322f. = P�-
��y�t�u 2007�) h�ve suggested th�t spelli�gs with � v�iced pl�sive sh�w th�t 
M�ced��i�� �ssi�il�ted v�c�bul�ry, pl�ce ���es, ��d pers���l ���es fr�� 
p�pul�ti��s wh� i�h�bited M�ced�� but sp�ke �� I�d��Eur�pe�� l��gu�ge i� 
which the i�herited �spir�tes l�st their �spir�ti��. 

The hist�ric�l M�ced��i��s w�uld h�ve bee� the pr�duct �f fusi�� �f tw� 
li�guistic gr�ups; ��e th�t sp�ke � Greek di�lect �ki� t� the N�rth�West di�-
lects which w�s i� use till the e�d �f the �elle�istic peri�d, ��d ���ther th�t 
sp�ke � v�riety �f Phrygi��. As rep�rted by �er�d�tus (7.73), the �e�bers �f 
this l�tter gr�up were c�lled Βρύγες bef�re their �igr�ti�� fr�� Thr�ce t� the 
A��t�li�� pe�i�sul�, where they g�t the ���e Φρύγες. The l��gu�ge �f the 
Bryges bec��e exti�ct i� the 5th ce�tury �fter h�vi�g c�used � str��g i�p�ct 
�� the religi�� ��d �� the pers���l ���es �f the M�ced��i�� ruli�g cl�ss, �t-
testi�g thereby the sig�ific��t r�le pl�yed by the spe�kers �f this l��gu�ge i� 
the ge�esis �f the hist�ric�l M�ced��i�� e�tity.

O�e �f the fe�tures �f the l��gu�ge sp�ke� by the Bryges –�ls� �bserved i� 
their eth�ic ���e– is th�t the i�herited I�d��Eur�pe�� �spir�te pl�sives l�st 
their �spir�ti��: thus, we fi�d i� Phrygi�� edaes fr�� the r��t *dʰeh1- ‘pl�ce, 
d�’, ��d Ne��Phrygi�� αββερετ (five �ccurre�ces) ��d αββερετορ (three �c-
curre�ces) fr�� the r��t *bʰer- ‘c�rry, be�r’.³⁰

The l��gu�ge �f the Bryges –� v�riety �f Phrygi�� th�t c�� be c�lled Bry�–� v�riety �f Phrygi�� th�t c�� be c�lled Bry�� v�riety �f Phrygi�� th�t c�� be c�lled Bry-
gi�� f�r c��ve�ie�ce– bec��e pr�gressively is�l�ted i� M�ced��, where the 
��j�rity �f the p�pul�ti�� were spe�kers �f Greek, ��d fi��lly dis�ppe�red 
bef�re �ur first d�cu�e�ts. Tr�ces �f it �re left i� the pr��u�ci�ti�� �f pl�ce 
���es ��d pers���l ���es ��d i� gl�sses br�ught t�gether by lexic�gr�phers 
�t � ti�e whe� the l��gu�ge h�d l��g bee� de�d.³¹

27 After Lejeu�e, the ter� pre�Myce��e�� 
(pre-mycénienne) refers t� the peri�d bef�re the 
�d�pt�ti�� �f the Li�e�r B script f�r the ��t�-
ti�� �f Greek.

28 “… did ��t ch�r�cterize the e�tire 
M�ced��i�� l��gu�ge but ��ly the l��gu�ge 
�f ��e �f the tribes �f the ��� h���ge��us 
M�ced��i�� ��ti�� bef�re the ti�e �f Philip II.”

29 The Pell� curse t�blet h�s Διονυ-
σοφῶντος (twice), καταγρ�φω, χηρᾶν, 
παρθένων, Θετίμα (three ti�es), παρκαττίθεμαι, 
φίλ[ο]ι (twice), ��d φυλ�σσετε.

30 The Bryges were pr�b�bly �ls� resp��-
sible f�r the w�veri�g betwee� v�iced ��d u�-
v�iced i� the M�ced��i�� pr��u�ci�ti�� �f the 
Greek pl�sives (see 5.3 �b�ve).

31 Si�ce the i�herited v�iced �spir�tes �ls� 
l�st their �spir�ti�� i� Thr�ci�� (see Brixhe & 
P���y�t�u 1994�, 199), this l��gu�ge ��y h�ve 
�ls� bee� resp��sible �f the �rigi� �f the v�iced 
pl�sives i� M�ced��i��.
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The b�rr�wi�g �f Brygi�� lexic�l ite�s i�t� the Greek di�lect �f M�ced�� 
w�uld expl�i�, ����g �thers, � �u�ber �f fe�tures �f M�ced��i��, ���ely 
the high freque�cy �f u�expected v�iced pl�sives i� specific �re�s �f the lexi-
c�� such �s pers���l ��d pl�ce ���es, the �bse�ce �f d�uble spelli�gs f�r the 
���e �f the s��e i�dividu�l, ��d the irregul�r distributi�� �f the v�iced pl�-
sives: Βουκεφ�λας vs. �έβων, Φίλιππος vs. Βιλίστα, ��d s� ��. 

The “Brygi��” i�terpret�ti�� �f the M�ced��i�� spelli�gs with v�iced pl�-
sives i� the pl�ce �f �spir�tes h�s bee� the subject �f �� i�te�se ��d sh�rp dis-
cussi��. ��tz�p�ul�s (2000, 2007�; see �ls� Dub�is, Bull. épigr. 2000, 210; �elly 
2007) c�lled the �tte�ti�� �� the pers���l ���es �εβαλῖνος ��d Βέτταλος (EKM 
Ber�i� 4, 223 BC; cf. SEG 54.603), which deserve � det�iled c��sider�ti��.³²

Alth�ugh there �re �� ex��ples i� M�ced��i�� �f � v�iced pl�sive �s � 
result �f �� i�herited l�bi�vel�r �spir�te, the ge�itive �f the pers���l ���e 
Βεττ�λου h�s �� i�iti�l c��s����t th�t ch��ged �t the s��e ti�e �s did the l�-
bi�vel�rs bef�re [e]. Βέτταλος is pr�b�bly the s��e ���e �s the eth�ic “Thes-
s�li��”. The c��tr�st betwee� Attic Θετταλός ��d B�e�ti�� Φετταλός i�di-
c�tes th�t, reg�rdless �f its ety��l�gy, wh�tever the �ld i�iti�l c��s����t 
w�uld h�ve bee�, it w�s devel�ped i� the s��e w�y �s the l�bi�vel�r *gʷʰ- 
f�ll�wed by [e].³³ N�w si�ce the dev�ici�g *gʷʰe- > *kʷʰe- is �f pre�Myce��e-
�� d�te,³⁴ while the l�ss �f the l�bi�vel�rs bef�re [e] is p�st�Myce��e�� (�s 
sh�w� by the existe�ce �f � specific series �f syll�b�gr���es t� ��te l�bi�-
vel�rs, �s i� e-qe-ta [hekʷét�ːs], qe-to [kʷéth�s], cf. πίθος, ��d s� ��), it results 
th�t if such devel�p�e�t t��k pl�ce �t the s��e ti�e thr�ugh�ut the Greek 
spe�ki�g �re�, Βέτταλος �ust h�ve c��e up i� the p�st�Myce��e�� peri�d 
(see Dub�is, Bull. épigr. 2000, 210; �elly 2007, 213; ��tz�p�ul�s 2007b, 230f.). I� 
�ther w�rds, we c�� rec��struct the f�ll�wi�g seque�ce �f ch��ges:

1 pre�Myce��e�� dev�ici�g �f �spir�tes: *bʰ, *dʰ, *gʰ, *gʷʰ > pʰ, tʰ, kʰ, kʷʰ;
2 p�st�Myce��e�� tre�t�e�t �f l�bi�vel�rs bef�re [e(ː)];
3 �cc�si���l M�ced��i�� spelli�g Β, Δ, Γ f�r Φ, Θ, Χ. 
We c�� s�fely c��clude th�t the M�ced��i�� v�iced pl�sives devel�ped �l-

re�dy i� p�st�Myce��e�� ti�es. 
�εβαλῖνος derives fr�� the r��t *gʰebʰ(e)l- wit�essed i� O�G gebal ‘skull’ 

(see Ch��tr�i�e, DELG s.v. κεφαλή). The first pl�sive i� �εβαλῖνος is i� keepi�g 
with wh�t is expected i� Greek, but its sec��d c��s����t prese�ts the ch�r�c-
teristic M�ced��i�� v�iced pl�sive i�ste�d �f the expected v�iceless �spir�te 
�f �ther Greek di�lects. The regul�r ph��etic �utc��e w�uld be �εφαλῖνος i� 
Greek ��d *Γεβαλῖνος i� the supp�sed Brygi��. �εβαλῖνος is ��t � b�rr�wi�g 
fr�� Brygi�� *Γεβαλῖνος, but the result �f � p�rti�l ph��etic i�terfere�ce �� 
Greek �εφαλῖνος. I� �ther w�rds, we c�� rec��struct the f�ll�wi�g seque�ce 
�f ch��ges f�r Greek: 

1 i�herited f�r�: *ghebʰ(e)l�; 
2 pre�Myce��e�� dev�ici�g �f i�herited v�iced �spir�tes: kʰepʰal�; 
3 p�st�Myce��e�� dissi�il�ti�� �f �spir�tes (Gr�ss����’s L�w): kepʰal�;³⁵
4 p�rti�l ph��etic i�terfere�ce c�used by � ����Greek I�d��Eur�pe�� 

l��gu�ge i� which the i�herited �spir�te pl�sives l�st their �spir�ti��: 
kebal(īnos).

If this chr���l�gic�l seque�ce �f ch��ges h�lds, the c��clusi�� t� be dr�w� 
is th�t the i�flue�ce �f the supp�sed ����Greek l��gu�ge �� the M�ced��i�� 
di�lect �f Greek is p�st�Myce��e��. 

It sh�uld be ��ted th�t �εβαλῖνος is ��t the Brygi�� �utc��e, but � hy�βαλῖνος is ��t the Brygi�� �utc��e, but � hy�αλῖνος is ��t the Brygi�� �utc��e, but � hy-
brid th�t �ixes t�gether � Greek ��d � Brygi�� tre�t�e�t �f the i�herited �s-
pir�tes. This �e��s th�t �εβαλῖνος is ��t � lexic�l ite� b�rr�wed �s such by 
Greek, but � Greek w�rd th�t u�derwe�t the tr��sfer �f � pl�sive �s � result �f 
the ph��etic i�terfere�ce c�used by the c��s����t th�t the s��e w�rd h�d i� 

32 F�r �εβαλῖνος see IG 11.2.137, Del�s, 313–
302; 145, Del�s, 302 BC ��d 154, Del�s, 296 BC; T�-
t�ki 1998, 339; ��tz�p�ul�s 2007a, 171, f�. 79; f�r 
Βέτταλος see EKM Ber�i� 4, 223 BC; SEG 54.603.

33 There is �� i�st��ce �f � v�iced pl�sive 
resulti�g fr�� �� i�herited �spir�te l�bi�vel�r 
*gʷʰ (e.g., νείφει < *sneigʷʰ-, ὄφις < *ogʷʰi-, θερμός 
< *gʷʰer-, θείνω, φόνος < *gʷʰen-, *gʷʰon-).

34 Thus, to-no (thórnos ‘ch�ir’) is writte� 
with the s��e i�iti�l c��s����t �s to-so (tós(s)os 
‘s� �uch’), but ��t -do-ke (dóːke ‘(he) g�ve’). See 
Lejeu�e 1972, 30.

35 The dissi�il�ti�� �f �spir�tes �r Gr�ss-
����’s L�w (*tʰréphoː > τρέφω; *hékʰoː > ἔχω) is 
��st pr�b�bly l�ter th�� the dev�ici�g �f the i�-
herited v�iced �spir�tes ��d the Myce��e�� t�b-
lets (cf. Lejeu�e 1972, 56f.).
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���ther l��gu�ge sp�ke� i� the s��e c���u�ity. We �re de�li�g ��t with � 
lexic�l b�rr�wi�g �f � f�reig� w�rd but with the tr��sfer �f � f�reig� s�u�d t� 
� Greek w�rd. This le�ds t� the c��clusi�� th�t �εβαλῖνος is the �utc��e �f � 
ph��etic i�terfere�ce betwee� l��gu�ges sp�ke� i� the s��e c���u�ity. 

9.3
The Fric�tiviz�ti�� �yp�thesis

I� � �u�ber �f studies, ��tz�p�ul�s (1987b, 2000, 2006, 2007�) �rgues th�t the 
spelli�gs B, Δ, ��d Γ f�r Φ, Θ, ��d Χ, respectively, i� M�ced��i�� i�scripti��s 
writte� i� k�i�e ��d i� gl�sses �ttributed t� M�ced��i��, sh�w th�t the v�ice-
less �spir�tes ��d the v�iced pl�sives bec��e fric�tives �t �� e�rly d�te. The 
spelli�gs Β, Δ, Γ w�uld reflect the devel�p�e�t �f the v�iceless �spir�tes (Φ, Θ, 
Χ) i�t� v�iceless fric�tives ��d the p�r�llel shift �f the v�iced pl�sives (Β, Δ, Γ) 
i�t� v�iced fric�tives. I� �ther w�rds, the spelli�gs Β, Δ, Γ f�r Φ, Θ, Χ w�uld be 
�cc�u�ted f�r by the f�ll�wi�g shift ch�i�: 

1 v�iced pl�sives shift i�t� v�iced fric�tives �r �ppr�xi���ts (b, d, g > ß, 
ð, ɣ); 

2 aspir�ted v�iceless pl�sives bec��e v�iceless fric�tives (pʰ, tʰ, kʰ > f, θ, 
χ);

3 v�iceless fric�tives bec��e v�iced (f, θ, χ > v, ð, γ). 
As Brixhe (1999, 58f.) h�s re��rked, such � shift ch�i� while ��t i�p�ssible 

is highly u�ec����ic�l ��d presupp�ses �� e�rly d�te f�r the fric�tiviz�ti�� 
�f the pl�sives, � ch��ge t�ke� t� h�ve spre�d i� the 1st ce�tury BC (see Leje-
u�e 1972, 55, 61). It is true th�t i� �ther di�lects there �re spelli�gs th�t �re 
pr�b�bly t� be �cc�u�ted f�r �s the result �f �� e�rly fric�tiviz�ti�� (see Leje-
u�e �p. cit., 54�.), but such c�ses �re ��t �s freque�t �s they w�uld be i� M�c-
ed��i��. The i�terpret�ti�� �f the �cc�si���l spelli�gs Β, Δ, Γ �s the result �f 
the e�rly fric�tiviz�ti�� �f the v�iceless �spir�tes i� M�ced��i�� gives �� i�-
ter��l �cc�u�t f�r the shift but presupp�ses �� e�rly d�te th�t l�cks p�r�llels 
i� the hist�ry �f Greek.

Further��re, spelli�gs such �s δαπιν� f�r ταπειν� th�t we h�ve see� �b�ve 
(5.3), ��tz�p�ul�s �rgues, w�uld �ls� i�dic�te th�t the v�ici�g �f the v�ice-
less pl�sives ��d �f the �spir�te pl�sives t��k pl�ce �lre�dy i� the 4th ce�tury 
BC �r eve� e�rlier. Thus, the M�ced��i�� ph���l�gic�l syste� w�uld ��tch 
wh�t is f�u�d i� ��der� Sp��ish ��d is rec��structed f�r G�thic, l��gu�g-
es i� which v�iced pl�sives h�ve tw� ph��etic re�liz�ti��s depe�di�g �� the 
e�vir���e�t. I� Sp��ish, while such ph��e�es �re re�lized �s pl�sives �fter 
p�use, �fter � ��s�l c��s����t (/�/, /�/, /ɲ/), �r, i� the c�se �f /d/, �fter � 
l�ter�l fric�tive (/l/, /ʎ/), they �re re�lized �s fric�tives i� the re��i�i�g c�s-
es. I� G�thic, /b, d, g/ were re�lized �s �ppr�xi���ts [ß, ð, ɣ] betwee� v�wels. 
��wever, this is ��t wh�t is f�u�d i� M�ced��i��, where tw� �f the three �l-
leged i�st��ces �f � v�iced i�ste�d �f the expected v�iceless pl�sive �ppe�r �t 
the begi��i�g �f � w�rd, pr�b�bly �fter p�use: ο�κτίρετε, δαίμονες φίλοι, δα�ο�κτίρετε, δαίμονες φίλοι, δα�, δαίμονες φίλοι, δα�δαίμονες φίλοι, δα� φίλοι, δα�φίλοι, δα�, δα�δα-
πινὰ γὰρ �μὲ φίλων π�ντων (li�e 6 �f the Pell� curse t�blet) ��d ]νος, Βορδινο[ 
i� the list �f M�ced��i��s wh� c��ducted the tre�ty with Athe�s (IG 1³.89.72, 
423/2 BC). As k��w�, i� such e�vir���e�t pl�sives �re st�ble thr�ugh�ut the 
hist�ry �f Greek. 

Acc�rdi�g t� ��tz�p�ul�s (2000, 115f.), the shift �f the v�iced ��d v�ice-
less pl�sives i�t� fric�tives c�� be expl�i�ed �s the �utc��e �f �� i�ter��l 
devel�p�e�t �f Greek ��d is ��t due t� ��y lexic�l �r ph��etic i�terfere�ce 
fr�� s��e �ther l��gu�ge. R�ther, such pr��u�ci�ti�� w�uld be �� is�gl�ss 
sh�red by the M�ced��i�� ��d the Thess�li�� di�lect �f Perrh�ebi�, where 
pers���l ���es ���ifest the s��e phe���e���: Δρεβέλαος (= *Τρεφέλεως), 
Βουλονόα (= Φυλονόα). As we h�ve see�, the is�gl�ss see�s t� be due t� the 
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�igr�ti�� �f M�ced��i�� p�pul�ti�� subseque�t t� their c��quest �f the re-
gi�� i� the 5th ce�tury BC (see �elly 2007, 196f.).

9.4
The I�terfere�ce �yp�thesis

As we h�ve see�, the �tte�pt t� ��er �� i�ter��l ph��etic expl���ti�� �f 
the spelli�gs u�der c��sider�ti�� is �t �dds, i� the c�se �f the devel�p�e�t 
�f the pl�sives i�t� fric�tives, with the chr���l�gy �f this s�u�d ch��ge 
i� the hist�ry �f A�cie�t Greek, while i� the c�se �f the �erger �f v�iced 
��d v�iceless pl�sives it c��es up �g�i�st the st�bility �f the v�iceless pl�-
sives i� the hist�ry �f Greek, i� �dditi�� t� the f�ct th�t it l�cks ��y p�r�l-
lels i� �ther l��gu�ges. U�der such circu�st��ces, it see�s s�fer t� res�rt 
t� the p�ssibility th�t the v�ici�g is due t� the wr��g tr��sfer t� M�ced��i-
�� �f � s�u�d fr�� � f�reig� l��gu�ge. I� �ther w�rds, the spelli�g �f v�iced 
pl�sives i� lieu �f �spir�tes ��y be �cc�u�ted f�r by �ssu�i�g th�t ��tive 
spe�kers �f � l��gu�ge ��ke � wr��g �pplic�ti�� �f �� �rticul�t�ry h�bit 
i� the pr��u�ci�ti�� �f � give� s�u�d �f their ��tive l��gu�ge t� the pr�-
�u�ci�ti�� �f � s�u�d �f � sec��d l��gu�ge th�t is si�il�r but ��t ide�tic�l 
t� their �w�. I� ge�er�l, l��gu�ge i�terfere�ce refers t� the wr��g �ppli-
c�ti�� �f k��wledge fr�� the ��tive l��gu�ge t� � sec��d li�guistic c�de. 
As we h�ve see�, tr��sfer di�ers fr�� lexic�l b�rr�wi�g i� th�t, while b�r-
r�wi�g d�es ��t presupp�se th�t the user �f � b�rr�wed ter� is � bili�gu�l 
spe�ker, ph��etic i�terfere�ce i�plies � bili�gu�l spe�ker i�s�f�r �s it re-
flects the te�t�tive �pplic�ti�� �f  k��wledge fr�� the ��tive l��gu�ge t� � 
sec��d li�guistic syste�. �ere we �re de�li�g with the tr��sfer �f � s�u�d 
fr�� � livi�g l��gu�ge t� � M�ced��i�� s�u�d, ��t �f � w�rd fr�� � f�reig� 
de�d l��gu�ge.

The ph��etic i�terfere�ce hyp�thesis expl�i�s i� � r�ther c��vi�ci�g 
w�y the r��d�� �ccurre�ce �f the v�iced pl�sives i� M�ced��i�� ��d �grees 
with the i�f�r��ti�� th�t ��cie�t s�urces give with respect t� the f�ct th�t 
p�rt �f the M�ced��i�� p�pul�ti�� did ��t spe�k Greek. The spelli�gs Β, Δ, 
Γ f�r Φ, Θ, Χ �re p�rticul�rly freque�t i� pers���l ���es. With the excep-
ti�� �f Βερενίκα, spelli�gs with Β, Δ �r Γ d� ��t �ppe�r i� pers���l ���es 
f�r i�dividu�ls �f higher st�tus, � f�ct th�t is i� �gree�e�t with the ge�er�li-
z�ti�� �cc�rdi�g t� which M�ced��i�� ki�gs sp�ke Greek ��d reig�ed �ver 
����Greeks. The ph��etic i�terfere�ce hyp�thesis �ls� �cc�u�ts f�r the f�ct 
th�t wh�t we re�lly fi�d �re �cc�si���l spelli�gs Β, Δ, Γ i�ste�d �f Φ, Θ, Χ, but 
��t the �ther w�y �r�u�d, � f�ct th�t excludes the p�ssibility �f �rgui�g f�r � 
�erger betwee� v�iced ��d �spir�tes. 

A�cie�t s�urces stress the use �f M�ced��i�� i� excited ��d �git�ted 
st�tes (see Plut�rch, Alexander 51.6; Eumenes 14.11) �r �s � vehicle �f f��ili�r, 
frie�dly �r ��ective i�terch��ge (see Ps.�C�llisthe�es 3.32) �r as a ��rk �f 
eth�ic ide�tity (see Di�d�rus Siculus 17.101.2). The use �f the M�ced��i�� di� ide�tity (see Di�d�rus Siculus 17.101.2). The use �f the M�ced��i�� di�ide�tity (see Di�d�rus Siculus 17.101.2). The use �f the M�ced��i�� di� (see Di�d�rus Siculus 17.101.2). The use �f the M�ced��i�� di�see Di�d�rus Siculus 17.101.2). The use �f the M�ced��i�� di� Di�d�rus Siculus 17.101.2). The use �f the M�ced��i�� di�Di�d�rus Siculus 17.101.2). The use �f the M�ced��i�� di� 17.101.2). The use �f the M�ced��i�� di�The use �f the M�ced��i�� di-
�lect f�r such c���u�ic�tive fu�cti��s p�i�ts t� its ch�r�cter �s � l�w pres-
tige v�riety i� rel�ti�� t� the Attic�I��ic k�i�e, which w�s used f�r f�r��l 
c���u�ic�ti�� fr�� �� e�rly d�te. Such � situ�ti�� cl�sely re�i�ds the p�t-
ter� c�lled digl�ssi�, � situ�ti�� th�t is s�id t� �ccur i� bili�gu�l s�cieties th�t 
use � higher v�riety �f � li�guistic c�de f�r f�r��l c���u�ic�ti�� ��d � l�w-
er v�riety f�r f��ili�r ��d i�f�r��l spheres �f s�ci�l i�ter�cti��.³⁶ A�cie�t 
s�urces �ls� �e�ti�� the u�i�telligibility �f M�ced��i�� (Curtius 6.9.34–6, 
6.11.4), � fe�ture th�t c�� be re�dily u�derst��d u�der the ph��etic i�terfer-
e�ce hyp�thesis. 

36 I� s�cieties with tw� v�rieties �f the 
s��e l��gu�ge, the high prestige v�riety is used 
i� public ��d i� f�r��l c���u�ic�ti��, while 
the l�w prestige v�riety is ge�er�lly c��fi�ed t� 
f��ili�r, i�f�r��l ��d priv�te i�terch��ge (see 
Fergus�� 1959). F�r digl�ssi� i� bili�gu�l s�cie-
ties i� which tw� u�rel�ted l��gu�ges �re sp�ke� 
cf. Fish��� 1967.
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10
Conclusion

The li�guistic situ�ti�� th�t e�erges fr�� the c��sider�ti�� �f the d�cu-
�e�ts f�u�d i� the ge�gr�phic�lly �ultif�r� but p�litic�lly u�it�ry �re� �f 
��cie�t M�ced�� is �� ��re th�� � li�guistic ��s�ic ��de up �f l�c�l Greek 
di�lects ��d pr�b�bly �ls� �f �t le�st ��e ����Greek I�d��Eur�pe�� l��gu�ge, 
� li�guistic adstratum, �f which ��ly � �u�ber �f gl�sses ��d tw� �r three ph�-
�etic fe�tures th�t pr�b�bly p�i�t t� Phrygi�� but �ls� t� Thr�ci�� ��y be 
hi�ted �t i� the d�cu�e�ts �lw�ys writte� i� Greek. Other l��gu�ges, such 
�s Illyri��, �re likely t� h�ve bee� sp�ke� i� the ki�gd�� �f M�ced��, but 
they �re �either preserved i� d�cu�e�ts ��r �e�ti��ed by ��cie�t liter�ry 
w�rks.³⁷ A �u�ber �f f�reig� pers���l ���es qu�ted i� Greek texts �ls� p�i�t 
t� spe�kers �f Phrygi��, Thr�ci��, ��d Illyri��. 

The u�ide�tified I�d��Eur�pe�� l��gu�ge referred t� �b�ve w�s pr�b�bly 
still �live �t the ti�e �f �ur first writte� d�cu�e�ts i� the 5th ce�tury BC. It 
w�s kept ��d persisted, �t le�st while the i�p�ct �f its i�terfere�ce �� the 
pr��u�ci�ti�� �f Greek c�� be tr�ced i� the Greek texts. The l�c�l Greek di�-
lects sp�ke� i� the city�st�tes th�t were ���exed t� the M�ced��i�� ki�gd�� 
were pr�gressively repl�ced by the Attic�I��ic k�i�e f�r writi�g purp�ses, �s 
well �s f�r �� i�cre�si�g �u�ber �f c���u�ic�tive fu�cti��s si�ce the �id-
dle �f the 4th ce�tury BC, �t �� e�rlier d�te th�� i� �ther Greek �re�s. As the 
Attic�I��ic k�i�e i�cre�sed its c���u�ic�tive fu�cti��s, the M�ced��i�� di-
�lect, which �pp�re�tly w�s �ever used f�r writi�g public d�cu�e�ts, ce�sed 
t� be used f�r writi�g priv�te d�cu�e�ts �s well. The R���� c��quest �f 168 
BC pr�b�bly �cceler�ted the dec�de�ce �f the l�c�l di�lects ��d stre�gthe�ed 
the us�ge �f the Attic�I��ic k�i�e. After bec��i�g � R���� pr�vi�ce, the l�c�l 
Greek di�lects �l��g with the u�ide�tified I�d��Eur�pe�� l��gu�ge we�t �ut 
�f use ��d dis�ppe�red i� � sh�rt l�pse �f ti�e. The l�test �e�ti�� �f the M�c-
ed��i�� di�lect f�r sp�ke� use d�tes fr�� the begi��i�g �f �ur c����� er�, 
whe�, �s rep�rted by Str�b� (7.7.8), s��e (ἔνιοι) M�ced��i��s were δίγλωττοι 
(i.e., spe�kers �f k�i�e ��d �f the l�c�l di�lect).³⁸

37 F�r � p�ttery sherd i�scribed with � 
tr�de letter i� C�ri��, see SEG 48.847 (Mygd��i�, 
Ther�e, 6th ce�tury BC).

38 Quee� Cle�p�tr� h�d full c�����d �f 
M�ced��i�� (see Plut�rch, Antonius 27.5).
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Introduction

The questi�� �f whether the l��gu�ge �f ��cie�t M�ced��i��s w�s � Greek di-
�lect �r � di�ere�t l��gu�ge h�s �ttr�cted c��sider�ble �tte�ti�� duri�g the 
p�st three dec�des. U�til rece�tly, the ide� th�t A�cie�t M�ced��i�� w�s � 
sep�r�te I�d��Eur�pe�� l��gu�ge ��re �r less cl�sely rel�ted t� Greek, p�ssi-
bly � �e�ber �f the Thr�c��Phrygi�� br��ch (he�cef�rth, the Thr�c��Phry-
gi�� �yp�thesis), d��i��ted the �c�de�ic sce�e, especi�lly �utside Greece. 
But i� the l�st few ye�rs, this ide� h�s i�cre�si�gly receded t� the persu�-
si�� th�t M�ced��i��s sp�ke � Greek di�lect (he�cef�rth, the Greek �yp�th-
esis), eve� th�ugh �s e�rly �s the 4th ce�tury BC the M�ced��i�� �d�i�istr�-
ti�� used i� writi�g first Attic ��d the� the Attic�I��ic k�i�e, virtu�lly t� the 
c��plete exclusi�� �f the ver��cul�r (see P���y�t�u 2007� f�r � c��ve�ie�t 
survey).¹

Sever�l f�cts h�ve bee� p�i�ted �ut �s evide�ce i� supp�rt �f the Greek 
�yp�thesis: 

a S��e ��cie�t s�urces st�te th�t the M�ced��i��s were Greek ��d sp�ke 
� di�lect si�il�r t� th�t �f Aet�li� ��d Epirus.

b M�st �f the M�ced��i�� gl�sses tr��s�itted by �esychius �re i�ter-
pret�ble �s Greek w�rds with s��e disti�ctive ph��etic peculi�rities: 
e.g., ἀδ�· ο�ρανός. Μακεδόνες (A�Gk α�θήρ), δώραξ· σπλὴν ὑπὸ Μακε�Μακε-
δόνων (A�Gk θώραξ ‘tru�k, chest’), δανῶν· κακοποιῶν. κτείνων (p�s� (A�Gk θώραξ ‘tru�k, chest’), δανῶν· κακοποιῶν. κτείνων (p�s-
sibly *θανόω = A�Gk θανατόω; cf. M�ced. δάνος f�r A�Gk θάνατος �c-
c�rdi�g t� Plut�rch, Moralia 2.22c), γόλα (γόδα �s.)· ἔντερα (p�ssibly f�r 
γολά = Att. χολή ‘g�ll’, ‘g�ll bl�dder’, ���. χολάδες ‘guts’).²

c The �verwhel�i�g ��j�rity �f the M�ced��i��s b�re Greek ���es: 
Φίλιππος, Ἀλέξανδρος, Περδίκκας, Ἀμύντας, etc.

d A few ��d, f�r the ��st p�rt, sh�rt i�scripti��s �ttest t� � v�riety �f 
Greek cl�se t� D�ric. The l��gest texts �re the f���us curse t�blet �f 
Pell� (he�cef�rth, pella; see Appe�dix, p. 287), c�. 380–350 BC (SEG 
43.434; cf. V�utir�s 1993, 1996, 1998; Dub�is 1995) ��d � c��sult�ti�� t� 
the �r�cle �f Zeus �t D�d��� (he�cef�rth, dodoNa) which �ight be �f 
M�ced��i�� �rigi� (see 5.2 bel�w).

e L�st but ��t le�st, A��� P���y�t�u ��d Milti�des ��tz�p�ul�s h�ve 
p�i�st�ki�gly se�rched the M�ced��i�� i�scripti��s writte� i� Attic �r 
i� the Attic�I��ic k�i�e ��d h�ve ide�tified sever�l fe�tures th�t they 
�scribe t� � M�ced��i�� substr�te.

I� spite �f this, the Greek �yp�thesis h�s ��t yet �chieved u�ivers�l rec�g-
�iti��. T� �e�ti�� just s��e rece�t disbelievers, C�lvi� (2007, 2010) d�es ��t 
eve� bri�g up the issue,³ Adr�d�s (2005, 36–7) expresses s��e reserv�ti��s �� 

Ancient Macedonian as  
a Greek dialect:  
A critical survey  
on recent work 

1 F�r l�ck �f sp�ce, epigr�phic�l refere�ces 
will here be kept t� � �i�i�u� (f�r ��re ex��-
ples I refer t� P���y�t�u’s ��d ��tz�p�ul�s’ pub-
lic�ti��s). I h�ve t� th��k Alc�r�c Al��s� Dé�iz 
f�r s��e i�teresti�g suggesti��s.

2 I� s��e c�ses the gl�sses �re st��d�rd 
Greek w�rds th�t h�d � speci�l �e��i�g �r, f�r 
s��e re�s��, were reg�rded �s typic�lly M�ced�-
�i�� (S�w� 2006, 117–18): cf. βηματίζει· τὸ τοῖς 
ποσὶ μετρεῖν, ἀργιόπους (p�ssibly f�r ἀργίπους)· 
ἀετός, �r θούριδες· νύμφαι, Μο�σαι.

3 C�lvi� (1999, 279) si�ply st�tes th�t “�ur 
ig��r��ce �f the li�guistic situ�ti�� i� M�ced�� 
re��i�s �l��st c��plete”.

Julián Méndez Dosuna
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the pr�ble� ��d suspe�ds judge�e�t u�til further i�f�r��ti�� is �v�il�ble 
t� us, ��rr�cks (2010, 79 with 122, f�. 1) hesit�tes betwee� “� highly �berr��t 
Greek di�lect �r �� I�d��Eur�pe�� di�lect very cl�sely rel�ted t� Greek”.

I� this p�per I i�te�d t� ��er � critic�l �ppr�is�l �f the li�guistic evide�ce 
th�t h�s bee� pr�duced i� rece�t ye�rs i� f�v�r �f ��d �g�i�st the Greek �y-
p�thesis.

2
The P I e plosive consonants in Macedonian

At the r��t �f the M�ced��i�� questi�� lies the pr�ble� �f the �utc��es i� 
(ge�er�l) Greek ��d i� M�ced��i�� �f the IE c��s����ts tr�diti���lly rec��-
structed �s v�iced �spir�ted st�ps (*bʰ, *dʰ, *gʰ).⁴ U�c��tr�versi�lly, PIE *bʰ, 
*dʰ, *gʰ ev�lved i� Greek i�t� v�iceless �spir�tes /pʰ tʰ kʰ/ (writte� Φ, Θ, Χ). 
Acc�rdi�g t� the pr�p��e�ts �f the Thr�c��Phrygi�� �yp�thesis, i� M�ced�-
�i��, like i� Thr�c��Phrygi�� ��d i� ���y �ther IE br��ches, *bʰ, *dʰ, *gʰ be-
c��e v�iced st�ps /b d g/ (writte� Β, Δ, Γ). Thus, Greek dev�ici�g ��d M�c-
ed��i�� de�spir�ti�� were believed t� �cc�u�t f�r the c��tr�st betwee�, e.g., 
Att. Φερενίκη vs. M�ced. Βερενίκα (Atticized �s Βερενίκη) (< PIE *bʰer-), Att. 
Φάλακρος vs. M�ced. Βάλακρος (Att. φαλακρός ‘b�ld’), Att. Φυλομάχη vs. 
M�ced. Βουλομάγα (φῡλο� < PIE *bʰh₂u-sl-)⁵ �r the �b�ve��e�ti��ed θώραξ 
vs. M�ced. δώραξ.

I� �ll pr�b�bility, the Thr�c��Phrygi�� �yp�thesis is just � �isc��cepti��. 
My st�rti�g p�i�t will be ��tz�p�ul�s’ (2007�) ess�y,⁶ which is the ��st th�r-
�ughly det�iled ��d devel�ped prese�t�ti�� �f the Greek �yp�thesis t� d�te. 
This �utst��di�g c��tributi�� is the cul�i��ti�� �f �l��st tw� dec�des �f u�-
i�terrupted rese�rch �� M�ced��i�� c��s����tis� (see ��tz�p�ul�s 1987�, 
1998, 1999), ��d builds �� previ�us pr�p�s�ls by tw� pr��i�e�t Greek sch�l-
�rs, ���ely ��tzid�kis (1896, 1911) ��d B�bi�i�tis (1992�, 1992b). ��tz�p�u-
l�s �rgues th�t � ����Greek de�spir�ti�� �f PIE *bʰ, *dʰ, *gʰ > /b d g/ d�es ��t 
�cc�u�t s�tisf�ct�rily f�r the di�ere�ce betwee� ��i�stre�� Greek ��d M�c-
ed��i��, si�ce i�scripti���l evide�ce pr�ves bey��d d�ubt th�t the PIE pl�i� 
st�ps *p, *t, *k �ls� u�derwe�t v�ici�g: cf. e.g., Ἄρτεμις Διγαία ἐν Βλαγάνοις (= 
Ἄρτεμις Δικαία ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος besides �f�re�e�ti��ed Βάλακρος 
(Att. Φάλακρος), Βορδῖνος (A�Gk Πορτῖνος),⁸ Δρεβέλαος (Att. Τρεφέλεως),⁹ etc.

The c��s����tis� �f M�ced��i�� vis�à�vis ��i�stre�� Greek is best ex-
pl�i�ed �s resulti�g fr�� �� i��er�Greek Lautverschiebung th�t c�� be repre-
se�ted �s f�ll�ws:¹⁰

The d�te �f the M�ced��i�� v�ici�g is u�cert�i�, but there is evide�ce �f 
it i� i�scripti��s d�ted t� the 5th ��d 4th ce�turies BC: cf. �f�re�e�ti��ed 
Βορδῖνος, Βερεννώ (SEG 35.775, Aeg�e, c�. 350 BC) ��d δαπῑνά p�ssibly f�r 
ταπεινά i� pella, l. 6 (Dub�is 1995, 195–6). The f�ll�wi�g few re��rks c��ple�–6). The f�ll�wi�g few re��rks c��ple�6). The f�ll�wi�g few re��rks c��ple-
�e�t ��tz�p�ul�s’ (2007�) views.

C��tr�ry t� the prev�le�t �pi�i��, I �� persu�ded th�t, i� the ��st f�v�r�-
ble c��texts, the spir��tiz�ti�� �f the �spir�tes ��d v�iced st�ps w�s �lre�dy 
u�der w�y i� the cl�ssic�l peri�d i� s��e, if ��t ��st �f the ��cie�t Greek 
di�lects: i.e., λάθος, τόδε were pr���u�ced with fric�tives ([láθ�s], [tóðe]) �s 

4 The c��tr�versi�l questi�� �f whether the 
PIE mediae were �ctu�lly v�iced �spir�tes �r ��t 
�eed ��t c��cer� us here.

5 N��e �f � M�ced��i�� w���� wh� ��de 
sever�l ��eri�gs �t Del�s (IG 11.2.161Β.102, 186.5, 
etc., c�. 278 BC).

6 ��tz�p�ul�s prese�ted his ess�y �s � p�-
per i� the 4th C��fere�ce �� A�cie�t Greek Di�-
lect�l�gy held i� Berli� i� Septe�ber 2001 ��d 
sub�itted it f�r public�ti�� e�rly i� 2002, but 
the pr�ceedi�gs �f the c��fere�ce were ��t pub-
lished u�til 2007.

7 Cf. ἐν Βλαγάνοις Ἀρτέμιδι Δειγαίᾳ (SEG 
37.590, 2–3, Aeg�e, 189 AD). ��tz�p�ul�s re-
l�tes the pl�ce ���e *Βλάγανα ��d the epithet 
Βλαγανῖτις t� the gl�ss βλαχάν· ὁ βάτραχος (�e-
sychius). Curi�usly e��ugh, Plut�rch (Moralia 
292e 4–8 [= Quaestiones Graecae]), the first ��cie�t 
s�urce rep�rti�g �� the M�ced��i�� fe�ture, 
see�s t� i�ply th�t, u�like Delphi��s, M�ced�-
�i��s did ��t v�ice /p/ (��d the �ther v�iceless 
st�ps): ο� γὰρ ἀντὶ το� φ τῷ β χρῶνται Δελφοί, 
καθάπερ Μακεδόνες “Βίλιππον” καὶ “βαλακρόν” 
καὶ “Βερονίκην” λέγοντες, ἀλλ’ ἀντὶ το� π· καὶ 
γὰρ τὸ πατεῖν “βατεῖν” καὶ τὸ πικρὸν “βικρὸν” 
ἐπιεικῶς καλο�σιν (“F�r Delphi��s d� ��t use 
Β f�r Φ (�s M�ced��i��s d� whe� they s�y 
Βίλιππος, βαλακρός ��d Βερονίκη [f�r Φίλιππος, 
Φάλακρος ��d Φερονίκη]), but f�r Π; f�r they 
[i.e., Delphi��s] ��tur�lly pr���u�ce πατεῖν 
‘tre�d’ �s βατεῖν ��d πικρός ‘bitter’ �s βικρός”).

8 This PN i� �� Athe�i�� tre�ty with Perdic-
c�s II �f M�ced��i� ��d Arrh�b�eus �f Ly�ces-
t�e (IG 3.89.72, 423/2 BC?) is � h�p�x. The f�r� 
Πορτῖνος �ccurs i� Thess�ly.

9 Cf. Δρεβελάου (SEG 55.600.2, D�liche 
[��rther� Thess�ly], 3rd c. BC).

10 It is difficult t� �scert�i� whether /pʰ/ 
��d /b/ spir��tized t� bil�bi�l [φ] ��d [β] �r 
ev�lved ��e step further i�t� l�bi�de�t�l [f] ��d 
[v]. F�r c��ve�ie�ce, I use [f] ��d [v] �ll thr�ugh-
�ut this p�per. F�r si�il�r re�s��s, it re��i�s u�-
cert�i� whether the �utc��e �f the spir��tiz�-
ti�� �f /d/ w�s de�ti��lve�l�r like i� Sp��ish �r 
i�terde�t�l like i� M�der� Greek.

P Ι Ε General Greek Macedonian

*p,*t, *k 
*bh, *dh, *gh

*b, *d, *g

/p t k/
/ph th kh/ (/f θ x/ in some dialects)
/b d g/ (~ [β ð γ] in some contexts)

(Π Τ Κ)
(Φ Θ Χ)
(Β Δ Γ)

>
>
>

  /p t k/ (Π Τ Κ) ~ [b d g] (Β Δ Γ)
 /f θ x/ (Φ Θ Χ) ~ [v ð γ] (Β Δ Γ)
 /b d g/ (Β Δ Γ) ~ [v ð γ] (Β Δ Γ)
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i� M�der� Greek (f�r the e�rly spir��tiz�ti�� �f /b d g/ i� A�cie�t Greek, cf. 
Mé�dez D�su�� 1991–3; 2009, 82–4).¹¹ M�ced��i�� w�s i� this respect �� ex�–3; 2009, 82–4).¹¹ M�ced��i�� w�s i� this respect �� ex�3; 2009, 82–4).¹¹ M�ced��i�� w�s i� this respect �� ex�–4).¹¹ M�ced��i�� w�s i� this respect �� ex�4).¹¹ M�ced��i�� w�s i� this respect �� ex-
cepti�� t� � ge�er�l tre�d i� the ph��etic ev�luti�� �f A�cie�t Greek.

The Greek �yp�thesis is typ�l�gic�lly c�ge�t.¹² Ad�ittedly, the c�se �f 
M�ced��i�� is excepti���l �s f�r �s the hist�ry �f Greek c��s����tis� is c��-
cer�ed, where we see th�t v�ici�g is c��fi�ed t� p�st��s�l p�siti��: cf. A�Gk 
πέντε [pé�te] > M�Gk ['pe(�)de]. But v�ici�g �f st�ps ��d fric�tives i� i�ters�-
��r��t c��texts (V__V, R__V, V__R) is � widespre�d �ssi�il�t�ry phe���e��� 
i� the l��gu�ges �f the w�rld. A� illustr�tive ex��ple is the c�se �f L�ti� st�ps 
i� Sp��ish: cf. A�Gk κατά > VL�t. cata > ['k�d�] > M�Sp. cada ['k�ð�] ‘every’; L�t. 
patre(m) > ['p�dɾe] > M�Sp. padre ['p�ðɾe] ‘f�ther’; A�Gk Στέφανος > L�t. Stepha-
nus (ph = [f]) > M�Sp. Esteban [es'teβ��] ‘Stephe�’, A�Gk ῥάφανος > L�t. raphanus 
> M�Sp. rábano ['r�β���] ‘r�dish’, L�t. defensa(m) > Sp. (di�l.) devesa ‘h�cie�d�’ 
(st��d�rd dehesa), L�t. trifoliu(m) > Sp. trébol ['tɾeβ�l] ‘cl�ver’.¹³ By c��tr�st, st�ps 
re��i�ed v�iceless i� w�rd�i�iti�l p�siti�� (L�t. patrem > Sp. padre) ��d �fter � 
c��s����t: partem > parte ‘p�rt’, altum > alto ‘high’, symphonia (VL�t. *sumponia) 
> Sp. zampoña ‘rustic pipe, syri�x’, G�llici�� zanfoña ‘hurdy�gurdy’. Cruci�lly, u�-
like M�der� Greek /v ð γ/, which �re full�fledged ph��e�es (e.g., δίνω /'ði��/ ‘I 
give’ vs. ντύνω /'di��/ ‘I dress’), M�der� Sp��ish fric�tive (�r �ppr�xi���t) [β ð 
γ] �re �ere c��text�depe�de�t �ll�ph��es �f /b d g/, e.g., dios ['dj�s] ‘g�d’ �fter 
� p�use, el dios [el'dj�s] ‘the g�d’ �r un dios ['u�'dj�s] ‘� g�d’ but la diosa [l�'ðj�s�] 
‘the g�ddess’, a Dios [�'ðj�s] ‘t� G�d’ ��d por Dios [p�ɾ'ðj�s] ‘by G�d’.¹⁴

A sec��d w�ve �f v�ici�g is curre�tly spre�di�g �cr�ss v�ri�us ��der� 
Sp��ish di�lects. The ch��ges d�cu�e�ted i� the Sp��ish sp�ke� i� C���ry Is-
l��ds ��y shed s��e light �� A�cie�t M�ced��i��. I� C���ri�� Sp��ish v�ic-
i�g ��ects st�ps ��d ��ric�te [t∫]: pata ['p�d�] ‘leg (�f �� ��i��l)’, muchacho 
[�u'dʒ�dʒ�] ‘b�y’ (st��d�rd ['p�t�], [�u't∫�t∫�]). The pr�cess is c��text�de-
pe�de�t, thus /p/ i� pata is v�iceless �fter � p�use but v�iced �fter � v�wel i� 
s��dhi, e.g., la pata [l�'b�d�]. Spir��tiz�ti�� h�s begu� t� spre�d t� the �ut-
c��es �f the v�ici�g �f /p t k/ s� th�t la pata [l�'b�d�] �r [l�'β�ð�] ‘the leg’ ��d la 
bata [l�'β�d�] �r [l�'β�ð�] ‘the r�be’ ��y be h���ph���us with lavada [l�'β�ð�] 
‘w�shed (fe�.)’ (st��d�rd [l�'p�t�], [l�'β�t�], [l�'β�ð�] respectively).¹⁵

The i�scripti���l d�t� suggest th�t v�ici�g i� A�cie�t M�ced��i�� ��y 
h�ve �per�ted very �uch i� � si�il�r w�y. O� the �ther h��d, � l��gu�ge with 
v�iced �bstrue�ts but �� v�iceless c�u�terp�rts w�uld be � typ�l�gic�l r�rity. 
F�r this re�s��, c��text�free ge�er�l v�ici�g /p t k/ > /b d g/, /f θ x/ > /v ð γ/ 
i� M�ced��i�� is u�likely. Like i� C���ri�� Sp��ish, v�ici�g is �bu�d��tly �t-
tested i� w�rd�i�iti�l p�siti��. Argu�bly, v�ici�g �f w�rd�i�iti�l c��s����ts 
resulted fr�� the ge�er�liz�ti�� �f � s��dhi�v�ri��t,¹⁶ e.g., ἁ Φερενίκα, ὁ 
Tρεβέλαος pr���u�ced �s [h�ːvere�ík�ː], [h�drevél�ː�s]); f�r v�ici�g �fter s�-
��r��ts, cf. Βορδῖνος f�r Πορτῖνος, Ἀμβίλογος f�r Ἀμφίλοχος, �r the ���th’s 
���e Ξανδικός (< Ξανθικός).¹⁷ ��tz�p�ul�s (1999, 239; 2007�, 165, 170) cites 
s��e i�st��ces �f �spir�tes v�iced bef�re � ��s�l (e.g., Σταδμείας, Σταδμέας 
f�r Σταθμέας), but these �ight f�ll u�der the rubric �f �ssi�il�ti�� �f syll�-
ble�fi��l st�ps t� � f�ll�wi�g /�/: cf. *γράφμα > γράμμα, *ἀφῖκ�μαι > ���. 
ἀφῖγμαι (pr�b�bly [�phîːŋ��i]̯).¹⁸

It h�s bee� repe�tedly �rgued by the pr�p��e�ts �f the Thr�c��Phrygi�� 
�yp�thesis th�t c��s����t v�ici�g i� M�ced��i�� is � fe�ture restricted t� 
PNs ��d pl�ce ���es ��d th�t, eve� i� the re�l� �f �����stics, v�ici�g is ir-
regul�r ��d eve� excepti���l. Neither �f these tw� �rgu�e�ts is c�ge�t.

O� the ��e h��d, v�ici�g is d�cu�e�ted i� w�rds �ther th�� PNs i� pella 
(δαπῑνά f�r ταπεινά) ��d i� texts writte� i� Attic �r i� ��i�e (e.g., ὑβό f�r ὑπό 
�r hyperc�rrect βεφαίως f�r βεβαίως),¹⁹ �s well �s i� �esychius’ M�ced��i�� 
gl�sses.

11 Curi�usly e��ugh, the �dhere�ts �f the 
“New S�u�d �f Attic” (i.e. Te�d�rss�� 1974 ��d 
his epig��es) te�d t� i��gi�e � s��ewh�t schiz-
�phre�ic di�lect th�t is extre�ely i���v�tive �s 
reg�rds v�c�lis� ��d extre�ely c��serv�tive �s 
reg�rds c��s����tis�.

12 Sever�l ye�rs �g� I h�d the �pp�rtu�ity 
t� discuss s��e �f these issues with ��tz�p�ul�s 
(see ��tz�p�ul�s 1999, 235; 2007�, 162, 165, f�. 
1). I bri�g the� up here �g�i� f�r � ��re det�iled 
��d c��prehe�sive �verview.

13 The c��texts f�r v�ici�g ��y v�ry slight-
ly fr�� ��e l��gu�ge t� ���ther. Si�il�r ph��et-
ic pr�cesses �per�ted i� �ther R����ce l��gu�g-
es. N�te th�t L�t. f- > Sp. h- > Ø�: L�t. fata > M�Sp. 
hada ['�ð�] ‘f�iry’.

14 The relev��t ge�er�liz�ti�� is th�t 
spir��tiz�ti�� is bl�cked by ��y preced-
i�g h���rg��ic �r�l �cclusi��: cf. robot dé-
bil [r�'β�d'deβil] ‘we�k r�b�t’ (�s �g�i�st voz 
débil ['b�(ð)'ðeβil] ‘feeble v�ice’ �r abad débil 
[�'b�(ð)'ðeβil] ‘we�k �bb�t’).

15 I th��k Alc�r�c Al��s� Dé�iz, � ��tive �f 
L�s P�l��s de Gr�� C���ri�, f�r s��e first�h��d 
i�f�r��ti�� �� C���ri�� v�ici�g.

16 Ge�er�lly spe�ki�g, �ther thi�gs bei�g 
equ�l, c��s����ts �re ��re resist��t t� le�iti�� 
i� w�rd�i�iti�l p�siti�� th�� i� w�rd�i�ter��l 
p�siti��, but this rule �f thu�b k��ws �f s��e 
gl�ri�g, ��t fully u�derst��d excepti��s: cf. L�t. 
pacem > B�sque pake / bake ‘pe�ce’ (Michele�� 
1977, 238–40, 529�.).

17 Cf. Ἀμβίλογῳ, IG 9.2.325B.6, Aegi�i�� 
(Thess�ly, ��d. ��l��b�k�), R���� peri�d.

18 Obvi�usly, �ssi�il�ti�� i� Σταδμ� i�-
v�lves ��ly v�ici�g �s �g�i�st γράμμα, ἀφῖγμαι 
which i�clude spre�di�g �f ��s�lity.

19 Cf. ��tz�p�ul�s 1991, 38–43, �� 7.5, A�-
phip�lis, �fter 357 BC.
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As f�r the sec��d p�i�t �f criticis�, ��tz�p�ul�s (2007�, 171) �bserves th�t 
v�ici�g is �ttested ��ly i� � reduced �re� �f L�wer M�ced��i�, B�tti�e� ��d 
Pieri�. The is�gl�ss pe�etr�tes i�t� ��rther� Thess�ly (Perrh�ebi�, ��rther� 
Pel�sgi�tis).

Di�lect �ixture –c��bi�ed with sy�chr��ic v�ri�ti��– c�� �cc�u�t f�r the 
irregul�rity �f v�ici�g. F�r i�st��ce, L�ti� �p�, �t�, �k� �re �cc�si���lly v�iced 
t� It�li�� �v�, �d�, �g� (R�hlfs 1966, §194, 199, 205): VL�t. *pauperum > M�It. 
povero ‘p��r’, L�t. episcopum > vescovo ‘bish�p’ �s �g�i�st L�t. nepotem > M�It. 
nipote ‘gr��ds��’, L�t. apem > M�It. ape ‘bee’; L�t. patrem > M�It. padre ‘f�ther’, 
L�t. strata > M�It. strada ‘street’ �s �g�i�st L�t. pratum > M�It. prato ‘�e�d�w’, 
L�t. vitam > vita ‘life’; L�t. spicam > spiga ‘e�r �f c�r�’, L�t. pacare > M�It. pagare 
‘t� p�y’ �s �g�i�st L�t. urticam > M�It. ortica ‘thizzle’, L�t. amicum > M�It. ami-
co ‘frie�d’. Tusc��y, the regi�� where the ��der� st��d�rd �rigi��lly devel-
�ped, w�s cruci�lly � bu�er z��e betwee� v�ici�g ��rther� It�li�� di�lects 
��d ����v�ici�g s�uther� It�li�� di�lects.

I� � pi��eeri�g p�per, Tzitzilis (2008) tries t� ide�tify s��e p�ssible re�-
���ts �f A�cie�t M�ced��i�� i� the ��der� ver��cul�r sp�ke� i� the �re� 
�f Upper Pieri�. Thus, he pl�usibly tr�ces the di�lect�l w�rd φρούτα ‘k�itted 
dec�r�ti��s i� the b�rder �f � g�r�e�t’ b�ck t� A�M�ced. *ἀφρ�ς ��τος ‘eye���τος ‘eye��τος ‘eye-
br�w’ (cf. �sch. ἀβρο�τες· ὀφρ�ες. Μακεδόνες), � c�g��te �f Att. ὀφρ�ς -ύος < 
*h₃bʰr(e)uH�).²⁰ This see�s t� c��fir� the existe�ce �f tw� M�ced��i�� v�rie-
ties, ��e with v�ici�g (*ἀβρ�ς) ��d ���ther ��e with�ut v�ici�g (*ἀφρ�ς).

As it reg�rds the ev�luti�� �f *bʰ, *dʰ, *gʰ, ��tz�p�ul�s (2007�, 172) ��kes 
tw� perti�e�t re��rks:

a V�iceless �� i� the PN �εβαλῖνος (Att. �εφαλῖνος) is i�c��p�tible with 
the Thr�c��Phrygi�� Ηyp�thesis, �cc�rdi�g t� which we sh�uld expect 
�� �utc��e Γεβαλῖνος.²¹ �� i� �εφαλῖνος / �εβαλῖνος results fr�� the 
�pplic�ti�� �f tw� P����elle�ic ph��etic pr�cesses, ���ely dev�ici�g 
�f *bʰ, *dʰ, *gʰ ��d de�spir�ti�� (Gr�ss����’s L�w), i.e., *gʰebʰ� > Pr�t��
Gk *kʰepʰal� > Gk [kepʰ�l�] (κεφαλ�) > [kef�l�] (κεφαλ�) > M�ced. [kev�l�] 
(κεβαλ�).²²

b The PN Βέτταλος l��ks like � l�c�l v�ri��t �f the eth�ic Att. Θετταλός, 
B�e�t. Φετταλός, Thess. Πετθαλός, wh�se ety��� �ust h�ve h�d �� 
i�iti�l �spir�te l�bi�vel�r *gʷʰ�. The Thr�c��Phrygi�� �yp�thesis 
w�uld h�ve i� M�ced��i�� �� �utc��e with *Γε�. Βέτταλος �ust be 
the result �f � devel�p�e�t *gʷʰe > *kʷʰe > [pʰe] > [fe] > [ve], with � 
shift Kʷe > Pe, � typic�l fe�ture �f Ae�lic.²³ I�teresti�gly, Tzitzilis (�p.
cit., 239–40) h�s g�thered evide�ce �f the i�te�sifyi�g prefix πατρου� 
i� prese�t�d�y di�lects �f Upper Pieri�, which c�rresp��ds t� st��d-
�rd τετρα� (cf. M�Gk τετράξανθος ‘very bl��d’),²⁴ e.g., πατράγγουλους 
‘very u�ripe’ (cf. M�Gk ἄγουρος < ἄωρος), πατροχείλας ‘thick�lipped’, 
πατρογύνικα ‘vir�g�’. Tzitzilis tr�ces πατρου� b�ck t� A�cie�t Thess�l� ‘vir�g�’. Tzitzilis tr�ces πατρου� b�ck t� A�cie�t Thess�l-
i�� πετρο� (< *kʷet�-), which c�uld be either � l��� fr�� Thess�li�� t� 
M�ced��i�� �r � ver��cul�r v�ri��t �ttested i� �� �re� withi� A�cie�t 
M�ced��i�� th�t sh�res tw� Ae�li�� fe�tures, ���ely kʷe > πε ��d *� 
> ορ / ρο.

P���y�t�u ��d Brixhe h�ve dev�ted sever�l p�pers t� the questi�� �f M�c-
ed��i�� c��s����tis� (Brixhe & P���y�t�u 1988, 1994b; Brixhe 1999; P��-
��y�t�u 2007�, 439). Brixhe (1999) criticizes the Greek �yp�thesis with spe-
ci�us �rgu�e�ts (see ��tz�p�ul�s 2007� f�r � det�iled resp��se). P���y�t�u 
��d Brixhe �re �f the �pi�i�� th�t PNs like Βερενίκη �r �εβαλῖνος �re the 
residue i� �����stics �f � Thr�c��Phrygi�� tribe th�t w�s �ssi�il�ted by the 
M�ced��i��s, but this expl���ti�� is u�likely. As i�dic�ted �b�ve, v�ici�g is 
�either exclusive t� PNs, ��r t� the PIE �spir�tes.²⁵

20 Tzitzilis ��tes th�t φρούτα c��fir�s the 
�ccur�cy �f �esychius’ ἀβρο�τες, which is fre-
que�tly c�rrected t� ἀβρο��ες. A� e�try ἄβροτες· 
ὀφρύες h�s bee� i�terp�l�ted fr�� Cyrillus’ lexi-
c�� i�t� �esychius’ gl�ss�ry. The α/ο v�ri�ti�� 
i� the i�iti�l v�wel is pr�ble��tic. Are A�Gk ὀ� 
��d M�ced. ἀ� di�ere�t �utc��es �f PIE h₃�? This 
is u�likely. S�w� (2007, 177–8) t�ys with the ide� 
�f � ch��ge /�/ > /�/, which c�uld �cc�u�t f�r 
the ἀ� �f ἀβρο�τες ��d �f �esychius’ M�ced��i-
�� gl�ss ἄλιζα· λεύκη τὸ δένδρον ‘white p�pl�r’ 
(the �s. h�s λεύκη τῶν δενδρῶν ‘lepr�sy �f the 
trees’), which S�w� c���ects with the Thess�l-
i�� pl�ce ���e Ὀλιζών ‘white p�pl�r gr�ve’ ��d 
with ὀλίζων (i.e., ὀλείζων). But this ety��l�gy is 
d�ubtful ��d, �s S�w� hi�self �ck��wledges, the 
c��diti��s �f the ch��ge /�/ > /�/ �re u�cle�r. 
Alter��tively, M�ced. ἀφρύς c�uld be expl�i�ed 
�s � b�ck�f�r��ti�� fr�� c��tr�cted ᾱ̔ φρύς  
(< ᾱ̔  ὀφρύς); cf. M�Gk αυγό ‘egg’ f�r�ed �fter τὰ 
αυγά, which �r�se thr�ugh � f�lse re���lysis �f 
c��tr�cted τα�γά [t�’vγ�] < [t�u̯’γ�] < [t�u̯’�] < 
[t��’̯�] < A�Gk τὰ ᾠά).

21 Of c�urse, the �s yet u��ttest-
ed *Γεβαλῖνος c�uld be � v�iced v�ri��t �f 
�εβαλῖνος.

22 Gr�ss����’s L�w �per�ted ��ly �fter the 
PIE �spir�tes bec��e v�iceless. The ch��ge pr�b-
�bly p�std�tes Myce��e�� (Lejeu�e 1972, 57), 
cf. θεhός (Myc. te-o [tʰehós]) > θεός. A� e�rlier 
d�te sh�uld h�ve us expect �� ev�luti�� θεhός > 
†τεhός > †τεός.

23 Βέτταλος �ight be � l��� fr�� Thes-
s�li�� (the di�ere�ce betwee� Thess. �τθ� [ttʰ] 
��d M�ced. �ττ� [tt] is �egligible). ��tz�p�ul�s’ 
(2007�, 173) cl�i� th�t Φέτταλος, the f�rebe�r �f 
M�ced. Βέτταλος, is t� be situ�ted �t � p�st�Myc-
e��e�� d�te is ��t c��pelli�g. Ad�ittedly, kʷ, 
gʷ, gʷʰ �re still represe�ted with speci�l syll�b�-
gr��s (the q� series) i� Li�e�r B, but the �erger 
�f l�bi�vel�rs ��d l�bi�ls �ight h�ve t�ke� pl�ce 
�t �� e�rlier d�te i� Pr�t��Ae�li��.

24 Cf. τετράγγουρον ‘l�rge cucu�ber’ 
(�er�di��us, Sud�).

25 Brixhe (2010, 65) h�s t��ed d�w� his 
f�r�er cl�i�s ��d spe�ks i� ��re ge�er�l ter�s 
�f �� “�re�l fe�ture”.



e N

Ancient Macedonian as a Greek dialect: A critical survey on recent work 137137

I� � rece�t �rticle, O’Neil (2006, 205) c��cludes th�t A�cie�t M�ced��i�� 
preserved the �rigi��l v�iced pr��u�ci�ti�� �f PIE �spir�te pl�sives. 

�e s�ys:

The fact that Macedonians seem to have represented these sounds by both voiced 
and aspirated stops from the earliest recorded times, should be taken to show that 
they heard them as something distinct from both the voiced stops and the stand-
ard Greek aspirates. Macedonians still kept the voiced aspirates as separate pho-
nemes from the voiced plosives preserving the original PIE voiced pronunciation, 
but these were heard by other Greeks as voiced plosives.

O’Neil’s pr�p�s�l is u��ccept�ble �� sever�l c�u�ts:
a The preserv�ti�� �f the “�rigi��l” pr��u�ci�ti�� �f PIE *bʰ, *dʰ, *gʰ is 

u�likely si�ce �spir�te v�iced st�ps �re ��ly �ttested i� I�di��.
b If the hyp�thetic�l v�iced �spir�tes /bʰ dʰ gʰ/ h�d bee� disti�ct ph�-

�e�es i� M�ced��i��, ��tive spe�kers sh�uld h�ve h�d �� tr�uble with 
spelli�g. As t� h�w ����M�ced��i�� Greeks �ight h�ve he�rd these 
c��s����ts, it is irrelev��t t� the issue u�der discussi��.

c O’Neil’s the�ry is i�c�p�ble �f �cc�u�ti�g f�r the spelli�g τ i� γενέσται 
(Att. γενέσθαι) i� pella l. 8. A hyp�thetic�l v�lue /dʰ/ sh�uld h�ve bee� 
represe�ted either �s γενέσθαι (�spir�ti��) �r �s *γενέσδαι / *γενέζαι 
(v�ice).²⁶

d O’Neil d�es ��t t�ke �cc�u�t �f the v�ici�g �f pl�i� st�ps i�, e.g., Διγαία 
f�r Δικαία, δαπῑνά f�r ταπεινά, etc.

3
Other phenomena concerning the consonantism  
of Ancient Macedonian

��tz�p�ul�s (2007b) expl�res the ev�luti�� �f l�bi�vel�rs i� A�cie�t M�ce-
d��i��. �e te�t�tively suggests th�t the PN Ἐπόκιλλος (< *h₃ekʷ�) �ttests t� � 
shift *kʷi >[kʲi] > κι. Purp�rtedly, this is �� is�gl�ss sh�red with Thess�li��, cf. 
*kʷis > κις (Att. τις) i� E�ster� Thess�li�� (Pel�sgi�tis). ��wever, the evide�ce 
�f ��e si�gle PN is ��t sufficie�t. M�re�ver, b�th /k/ i� EThess. κις ��d /t/ i� 
WThess. (Thess�li�tis) τις �re irregul�r �utc��es (f�r expected *πις) th�t �re 
pr�b�bly due t� � devi��t ph��etic ev�luti�� typic�l �f gr����tic�l w�rds.

O� the b�sis �f the PNs Ἱκκότα, Ἱκκότιμος (< *h1ek´wo�), Ὄκκος (< *h₃ekʷ�) 
��d Λυκκηία (� deriv�te �f *Λύκκος < *lukʷ�), ��tz�p�ul�s te�t�tively p�s-
its �� ev�luti�� *k ʷo > κκο i� M�ced��i��, with � rei�f�rce�e�t �f �cclusi�� 
�llegedly triggered by the l�ss �f the l�bi�l �ppe�dix. ��wever, such �� i�-
terpret�ti�� is u�w�rr��ted.²⁷ O� the ��e h��d, ἵππος / ἵκκος re��i�s � c�-
�u�dru� i� Greek ph���l�gy with its u�expected �spir�ti��, ι�v�c�lis� ��d 
ge�i��te �ππ� / �κκ�. At ��y r�te, ge�i��te �ππ� / �κκ� –wh�tever their expl�-
��ti��– �re p����elle�ic. As f�r Ὄκκος ��d Λυκκηία, expressive ge�i��ti��, 
� c�����pl�ce phe���e��� i� PNs, is � ��re c��vi�ci�g �lter��tive.

��tz�p�ul�s ��tes th�t the pl�ce ���e Βάττυνα (p�ssibly rel�ted t� βᾶσσα/
β�σσα) ��d t� the �f�re��e�ti��ed Βέτταλος see�s t� i�dic�te th�t PrGk �tʰj� 
ev�lved i�t� M�ced. �ττ�. I� s��e dedic�ti��s f�u�d i� Ap�ll�’s s��ctu�ry �t 
Xer�li��i �f ��z��i the g�d is c�lled Με(σ)ζωρίσκος / Με(σ)ζ�ρίσκος.²⁸ ��t�ζ�ρίσκος.²⁸ ��t�.²⁸ ��t-
z�p�ul�s pl�usibly i�terprets this epiklesis �s � deriv�te �f � c��p�u�d �f 
μέσ(σ)ο� (< PIE *medʰjo�) + ὄρος (< PIE *h ₃er�) �e��i�g ‘(� pl�ce) i� the �id-
dle �f the ��u�t�i�s’ (�lter��tively μέσ(σ)ο� + ὅρος < *worwo� ‘�� i�ter�edi-
�te b�u�d�ry’).²⁹ O� this b�sis, ��tz�p�ul�s p�stul�tes �� ev�luti�� �tj� > �tʲ� > 
-t ˢ� > �tt� sh�red with B�e�ti��. �e is �f the �pi�i�� th�t the spelli�g ζ i� Με(σ)
ζωρίσκος / Με(σ)ζ�ρίσκος c�rresp��ds t� �� i�ter�edi�te st�ge �t ˢ�.

��wever, ��tz�p�ul�s’ cl�i�s �re pr�ble��tic �� sever�l c�u�ts:

26 The spelli�g <στ> p�ssibly st��ds f�r 
[stʰ]. Aspir�te /tʰ/ h�d u�derg��e spir��tiz�ti�� 
except i� the p�siti�� �fter /s/, s� th�t Θ, ��w 
represe�ti�g fric�tive /θ/, w�s �� ��re � suit-
�ble spelli�g f�r [stʰ] clusters (Lejeu�e 1972, 47, 
f�. 7; 110, f�. 8; Mé�dez D�su�� 1985, 333–94).

27 Ge�i��ti�� i� heter�syll�bic C.w ��d C.j 
clusters is ��t the e�ect �f � stre�gthe�i�g �f 
�rticul�ti��, but �f p�rti�l resyll�bific�ti�� (cf. 
Βορέας > Βορε̯ᾶς > *Βορ.jᾶς > *Βορ.ρjᾶς > Βορρᾶς; 
see Mé�dez D�su�� 1994). F�r ge�i��ti�� with 
[w] preserved, cf. L�t. aqua > It. acqua ['�k.kw�].

28 Μεσζορίσκῳ (SEG 49.846.2, 2�d c. 
BC), Μεζωρίσκῳ (SEG 49.847, 2�d/1st c. BC), 
[Μεσ]ζορί[σκῳ] (SEG 49.849.2–3, c�. 1st c. BC), 
[Μεσζ]ωρίσκῳ (SEG 49.850.1, c�. 150–200 AD), 
Μεσ[ζορίσκῳ] (SEG 49.851.1, c�. 150–200 AD). The 
re�di�g Μεσιώρισκος �f the first edit�r, �d�pted 
by the SEG, is de���str�bly f�lse.

29 This �e��i�g w�uld c�rresp��d cl�sely 
t� th�t �f μέσσορος ‘i�ter�edi�te b�u�d�ry�
st��e’ i� Tab.Heracl. 1.63, 69.
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a A persever�t�ry �ssi�il�ti�� �t ˢ� > �tt� l�cks ph��etic pl�usibility (Mé�-
dez D�su�� 1991–3), where�s dep�l�t�liz�ti�� (fr��ti�g) �tʲtʲ� > �tt� is 
��re likely.

b T� the best �f �y k��wledge, the spelli�g ζ f�r the �utc��e �f *thj �c-
curs exclusively i� �rch�ic Cret�� i�scripti��s (7th-6th ce�turies BC), 
cf. ὄζοι, ἀνδάζαθαι (Att. ὅσοι, ἀναδάσασθαι), see Buck 1955, 70.³⁰ M�re-
�ver, the sig�� i� the spelli�g σζ re��i�s u�expl�i�ed: is ��tz�p�ul�s 
thi�ki�g �f � hybrid �f <ζ> ��d <σ>? Pr�visi���lly I prefer t� i�terpret 
the spelli�gs ζ, σζ i� ter�s �f � v�ici�g pr�cess ([�s�] > [�z�]), which is 
c��siste�t b�th with the v�ici�g �f the �ther fric�tives /f θ x/ ��d with 
the evide�ce f�u�d i� i�scripti��s (cf. Διονύζιος f�r Διονύσιος i� ��t-
z�p�ul�s 1991, 38–43, �� 7.19, A�phip�lis, �fter 357 BC)³¹ ��d i� �esy�� 7.19, A�phip�lis, �fter 357 BC)³¹ ��d i� �esy� 7.19, A�phip�lis, �fter 357 BC)³¹ ��d i� �esy-
chius’ gl�sses (cf. Ζειρηνίς· Ἀφροδίτη ἐν Μακεδονίᾳ = Σειρηνίς).

c Pace ��tz�p�ul�s, �ττ� i� M�ced. Βέτταλος ��d B�e�t. Φετταλός is �� 
i�c��test�ble pr��f �f ��y cl�se rel�ti��ship betwee� M�ced��i�� ��d 
B�e�ti��. The c�i�cide�ce is si�ply �ccide�t�l.

d Fi��lly, ��tz�p�ul�s’s ide�, i�spired by Brixhe, th�t �ττ� is �� �rch�iz-
i�g fe�ture �f M�ced��i�� is �isguided. Argu�bly, dep�l�t�liz�ti�� �tʲtʲ� 
> �tt� –�r, f�r the s�ke �f the �rgu�e�t, persever�t�ry �ssi�il�ti�� [ttˢ] 
> [tt]– �ppe�rs just �s i���v�tive vis�à�vis *t⁽ʰ⁾j �s ��ric�ti�� f�ll�wed 
by ��ticip�t�ry �ssi�il�ti�� [tʲtʲ] > [ttˢ] > [ss] (σσ).

4
The vowels of Ancient Macedonian
4.1

ᾱ c�rresp��di�g t� Att.�I��. η is �cc�si���lly d�cu�e�ted i� M�ced��i�� i�-
scripti��s writte� i� Attic �r i� the ��i�é. I�st��ces �f �ᾱ (< �ᾱο) i� the ge�i-
tive si�gul�r �f the ��sculi�es �f the first decle�si�� (I��. �εω, Att. �ου) �re 
�ls� well d�cu�e�ted, e.g., Ε�ρυδίκᾱ Σίρρᾱ Ε�κλείᾱι (SEG 36.556, Aeg�e, 350–
300 BC).

I� pella we fi�d the f�ll�wi�g c�ses �f ����Attic ᾱ:
– ᾱ f�r Att.�I��. η: Θετίμᾱς (l. 2), γᾶμαι (l. 4), ἄλλᾱν (li�es 4, 6), ἐρήμᾱ (l. 6), 

etc.;
– ge�itive plur�l �ᾶν (< �ᾱων) (I��. �έων, Att. �ῶν): τᾶν ἀλλᾶν πασᾶν (l. 1), 

χρᾶν (l. 2).
Tzitzilis (2008, 236, 240) cites sever�l w�rds fr�� the ��der� di�lect �f 

Upper Pieri� with rete�ti�� �f �� ��cie�t ᾱ: αλικία ‘�ge’ (<  ᾱ̔λικίᾱ) vs. st��d-
�rd M�Gk ηλικία [ili'ci�] (< Att. ἡλικία), χειρολάβα ‘pl�ugh�h��dle’ (cf. Att. 
χειρολάβη), υλατόμους [il�'t��us] ‘w��dcutter’ (cf. D�r. ὑλᾱτόμος, The�cri-
tus 17.9 = Att. ὑλοτόμος), ζdαν´ ['zd�ɲ] ‘bre�st (�f �� ��i��l)’ (< *στ ᾱ́̄νιον; cf. 
�sch. στήνιον· στ�θος).

4.2

The spelli�g ΟΥ f�r Υ �ccurs sp�r�dic�lly i� PNs ��d i� ge�gr�phic ���es i� i�-
scripti��s writte� i� Attic, cf. f�r i�st��ce the �lre�dy �e�ti��ed Βουλομάγα 
(= Φυλομάχη), Φούσκος f�r Φύσκος (IG 10.700.1, Thess�l��iki, 2�d c. AD), 
Ἡρακλεῖ �ουναγίδᾳ f�r �υναγίδαι (SEG 2.436.7–9, Styberr�, c�. 198 AD). Cf. 
�ls� �esychius ἀβρο�τες· ὀφρ�ς. These spelli�gs �re believed t� be c��pel�esychius ἀβρο�τες· ὀφρ�ς. These spelli�gs �re believed t� be c��pel�sychius ἀβρο�τες· ὀφρ�ς. These spelli�gs �re believed t� be c��pel-
li�g evide�ce th�t PrGk /u(ː)/ ret�i�ed its b�ck �rticul�ti�� i� M�ced��i�� �s 
�g�i�st Att.�I��. fr��ted /y(ː)/ (P���y�t�u 1993, 11; 2007�, 438; Brixhe & P�-
��y�t�u 1994b, 213; Brixhe 1999, 47–9)

I� the s��e vei�, Tzitzilis (ibid.) cites sever�l w�rds i� the Upper Pie-
ri� di�lect with [u] i� pl�ce �f st��d�rd M�Gk [i] (< A�Gk υ): αγούμν´αστους 
[�'γu�ɲ�stus] ‘clu�sy’ (cf. st��d�rd M�Gk αγύμναστος [�'ʝi���st�s] ‘u�fit’), 

30 N�te �ls� ζ f�r *ts (< *ds) ��d *tw i� tw� 
Ach�e�� c�l��ies �f M�g�� Gr�eci� (Mé�dez D�-
su�� 1991, 32–3): hέ̄ζατο (Att. καθήσατο) i� SEG 
17.442.4 (Cr�t��, 550–500 BC?) ��d τέζαρα (Att. 
τέτταρα) i� SEG 19.628.3 (Siris/Met�p��tu�, 
550–500 BC?).

31 N�te the �lre�dy �e�ti��ed hyperc�r-
rect βεφαίως i� the s��e i�scripti�� (l. 6).
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κουνάχτηρ´ [ku'ɲ�xtir ʲ] ‘w�g, pest’ (cf. �ellGk κυνίζω ‘pl�y the d�g’), the �f�re�
�e�ti��ed φρούτα ['frut�] (< A�M�ced. *ἀφρ�ς ��τος; f�r v�wel �ph�eresis, 
cf. ὀφρύδιον > M�Gk φρύδι ['friði]).

Rete�ti�� �f i�herited /u(ː)/ i� A�cie�t M�ced��i�� is cert�i�ly p�ssible, 
but it is ��t �s sure �s sch�l�rs h�ld. O� the ��e h��d, i� the c�se �f [y], b�ck-
i�g ([y] > [u]) is � shift �s ��tur�l �s the del�bi�liz�ti�� ([y] > [i]) is. O� the �ther 
h��d, u�der c��diti��s ��t fully u�derst��d, sever�l w�rds h�ve [u] f�r �� ��-
cie�t υ i� �ll ��der� di�lects (Newt�� 1972, 19�23):³² cf. μουστάκι [�us't�ci] 
‘�ust�che’ (A�Gk μύσταξ �ακος), κουλούρι [ku'luri] ‘ri�g�sh�ped bre�d’ 
(A�Gk κολλύρα, κολλύριον besides κολλούρα, κολλούριον), φούσκα ['fusk�] 
‘bl�dder’, ‘bubble’ (A�Gk φύσκη, �ls� φύσκα). I� � few di�lects this ch��ge is 
regul�r, e.g., γυναίκα [γy'�ek�] > ��der� Meg�ri�� [ʝu'�ek�] ‘w����’ (st��d-
�rd M�Gk [ʝi'�ek�]). I�teresti�gly, ��cie�t οι h�s u�derg��e � si�il�r ev�lu-
ti��, e.g., κοιλία [cy'li�] > [cu'li�] > [t∫u'li�] > ��der� Meg�ri�� [tsu'li�] ‘belly’ 
(st��d�rd M�Gk [ci'ʎ�]). The p�l�t�liz�ti�� �f vel�r /k/ ��d /γ/ i� these ex-
��ples presupp�ses � st�ge [y] b�th f�r A�Gk υ ��d οι.

4.3

pella c��t�i�s f�ur �isspelli�gs i�v�lvi�g c��fusi�� �f I ��d E ��d �f O ��d Y 
which h�ve bee� �uch discussed: διελέξαιμι (l. 3) f�r διελίξαιμι, πάλLιν (l. 3) 
f�r πάλιν,³³ ἀνορόξασα (l. 3) f�r ἀνορύξασα ��d �μέ (l. 6) f�r ε�μί.³⁴ P���y�t�u 
(1993, 14) cites � few �isspelli�gs �f E f�r Ι i� l�te i�scripti��s writte� i� Attic, 
e.g., Ἀρτεμεσίου f�r Ἀρτεμισίου (185 AD), χάρεν f�r χάριν (2�d c. AD?). She i��2�d c. AD?). She i�� AD?). She i�-
terprets the� i� ter�s �f � r�isi�g �f /e/ t� /i/ ��d � �eutr�liz�ti�� �f /e/ ��d 
/i/ i� the vici�ity �f /r/.³⁵ Dub�is (1995, 194) si�ply ��tes the existe�ce �f 
“[u�e] hésit�ti�� gr�phique e�tre e, ei ��d i” ��d “u�e hesit�ti�� d��s l� gr�-
phie des v�yelles d’�rrière i�hére�te à l� l��gue du réd�cteur �u du gr�veur 
��céd��ie� de l� l��elle”.

The spelli�gs δαπινά f�r ταπεινά ��d �μέ f�r ε�μί i� pella, l. 6 – if they �re 
��t pl�i� ‘slips �f the stylus’ – �ight �ttest t� the �erger �f /eː/ (<EI>) ��d /
iː/ (<I>). Th�ugh rel�tively i�freque�t (cf. P���y�t�u 1993, 10), si�il�r �is-
spelli�gs �re d�cu�e�ted i� i�scripti��s writte� i� Attic ��d i� the ��i�e: 
Ἀρτεμεισίων (= Ἀρτεμισίων) (SEG 37.583, Sp�rt�l�s, c�. 352/1 BC); cf. �ls� I f�r 
� i� τὸν Μάνιτα ��d τὸ κνῖμα (supp�sedly f�r Μάνητα ��d κν�μα) i� � fr�g-
�e�t�ry de��rc�ti�� �f b�u�d�ries (SEG 40.542.8 ��d 17, Mygd��i�, 359–336 
BC).³⁶ It�cistic �isspelli�gs �f this type �re f�u�d �ll �ver the Greek�spe�ki�g 
territ�ry ��d, c��seque�tly, c����t c�u�t �s � disti�ctive fe�ture �f A�cie�t 
M�ced��i��.

P���y�t�u (1993, 14–17; 2007�, 438) �ls� rec�rds � few exch��ges �f Ω ��d 
ΟΥ i� l�te i�scripti��s writte� i� Attic, which she believes t� be evide�ce 
f�r � r�isi�g /ɔː/ > [�ː] th�t w�s b��sted by � �eighb�ri�g ��s�l: �άνουν f�r 
�άνων (SEG 36.626.22, 323–303 BC), ο�νή f�r ὠνή i� sever�l deeds �f s�le 
fr�� Oly�thus ��d �ther c�l��ies i� the Ch�lcidice (�id�4th c. BC; ��tz�p�u�4th c. BC; ��tz�p�u� c. BC; ��tz�p�u�. BC; ��tz�p�u� BC; ��tz�p�u-
l�s 1988), ζο�σα f�r ζῶσα (Vulić 1948, 165, �� 341, G�r�� T�plic�, � little �fter 
212 AD), etc.³⁷

O� the b�sis �f the �b�ve ex��ples ��d �f βεβαιοταί = βεβαιωταί (SEG 
37.583, Streps�, 400–348 BC), Brixhe (1999, 47) ��d ��tz�p�ul�s (2007�, 164) 
supp�se th�t the disti�cti��s �f v�wel qu��tity h�d bee� l�st �s e�rly �s the 
4th ce�tury BC, but the epigr�phic evide�ce is t�� sle�der t� subst��ti�te such 
�� �dve�tur�us cl�i�. O�icr�� i� βεβαιοταί is pr�b�bly �� �rch�ic spelli�g.

O’Neil (2006, 197) i�terprets the �isspelli�gs διελέξαιμι, �με ��d ἀνορόξασα 
�t f�ce v�lue �s evide�ce �f � ��re �pe� pr��u�ci�ti�� �f sh�rt υ ��d ι. By 
c��tr�st, Brixhe (1999, 45–51) ��d ��tz�p�ul�s (2007�, 169) i�terpret the� 
�s hyperc�rrecti��s �ttesti�g t� � r�isi�g �f sh�rt /e/ ��d /�/. Allegedly, this 

32 F�r /y(ː)/ > /u(ː)/ i� ��cie�t di�lects, cf. 
Mé�dez D�su�� 1993c, 117–20.

33 V�utir�s (1998, 8–9) i�terprets <L> �s 
� f�lse st�rt f�r �� E, which the e�gr�ver c��-
sci�usly left i�c��plete t� e�gr�ve the c�rrect 
spelli�g I.

34 N�te �ls� Διονυσοφῶντος with the Υ 
e�gr�ved up�� �� Ο, which is �bvi�usly the c�r-
recti�� �f � �isspelli�g by the e�gr�ver hi�self 
(V�utir�s �p cit., 9).

35 The ��re freque�tly �ttested exch��g-
es �f <E> ��d <I> i� ��tev�c�lic p�siti�� (e.g., 
�ορτή f�r ἐορτή, Μαρέας f�r Μαρίας) �re t� be 
expl�i�ed di�ere�tly (see bel�w). F�r the �eu-
tr�liz�ti�� �f /e/ ��d /i/, P���y�t�u p�sits �� 
�bstr�ct u�derspecified �rchiph��e�e /E/. But 
�bstr�ct �rchiph��e�es �re � the�retic�l �rte-
f�ct l�cki�g “psych�l�gic�l re�lity”. I� �eutr�li-
z�ti�� c��texts, spe�kers ide�tify c��crete fully 
specified ph��e�es �r �ll�ph��es r�ther th�� 
�bstr�ct u�derspecified �rchiph��e�es (Mé�dez 
D�su�� 1993c).

36 As f�r �s I k��w, � river ���e Μάνης 
�ητος is ��where �ttested. The equiv�le�ce 
κνῖμα = κν�μα is �ls� suspect. O� the ��e h��d, 
the w�rd �ccurs i� � l�cu��. M�re i�p�rt��tly, 
κν�(σ)μα ‘scr�tch’ (cf. κναίω) c�� h�rdly fit i�t� 
� ge�gr�phic�l descripti��. Se���tic�lly ��re 
suit�ble κνήμη ‘sh��k �f � ��u�t�i�’, κνημός 
‘sh�ulder �f � ��u�t�i�’ c����t be the b�sis �f 
�� �cti�� ��u� κν�μα.

37 As P���y�t�u herself (1993, 15, f�. 55) 
��kes cle�r, s��e �f these �isspelli�gs c�uld 
h�ve � ��rph�l�gic�l �r sy�t�ctic ��tiv�ti��, 
e.g., the f�r� ζο�σα c�uld well be � c�se �f f�ur�
p�rt ���l�gy: ποιῶν : ποιο�σα = ζῶν : x. P���y�-
t�u’s disti�cti�� betwee� exch��ges i� stressed 
��d u�stressed p�siti�� see�s t� be irrelev��t.
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phe���e��� w�s p�r�llel t� the r�isi�g �f l��g �id�v�wels ��d h�s t� be c��-
sidered � ge�er�l fe�ture �f � wider �re�, which i�cluded M�ced��i�, Thess�ly 
��d B�e�ti�. Acc�rdi�g t� Brixhe (�p. cit., 50–1), this te�de�cy survived i�t� 
��der� ��rther� di�lects, where u�stressed /e �/ bec��e regul�rly /i u/: 
παιδί [pe'ði] > NM�Gk [pi'ði], πολύ [p�'li] > NM�Gk [pu'ʎi].

This hyp�thesis c��fr��ts sever�l �bjecti��s:
a Sh�rt ��d l��g �id�v�wels r�rely ev�lve j�i�tly. Actu�lly, �ther thi�gs 

bei�g equ�l, sh�rt �id�v�wels te�d ��tur�lly t� �pe�, while l��g �id�
v�wels te�d ��tur�lly t� cl�se.

b I� Thess�li��, i�herited l��g �id�v�wels bec��e /eː/ ��d /�ː/, e.g., μεί 
= μή, χούρα = χώρα, etc. I� B�e�ti�� pri��ry /εː/ r�ised t� /eː/ (e.g., μεί 
= μή) ��d /eː/ (< /ei/) w�s r�ised t� /iː/ (e.g., ἔχῑ� = ἔχει). The evide�ce 
g�thered by Brixhe (1985, 366�., 370–1; cited by Brixhe 1999, 50) ��d by 
G�rcí� R��ó� (1987, 126–8; cited by ��tz�p�ul�s 2007�, 169) f�r the �l-
leged r�isi�g �f sh�rt /e/ ��d /�/ i� B�e�ti� ��d i� Thess�ly is i�suffi-
cie�t ��d, f�r the ��st p�rt, irrelev��t.

c The �isspelli�gs ἱορτή f�r ἑορτή ��d hyperc�rrect Μαρέα f�r Μαρία (cf. 
θιός f�r θεός i� B�e�ti�� ��d i� ���y �ther di�lects) �re �� evide�ce �f 
� cl�se �rticul�ti�� �f sh�rt /e/; they �re evide�ce f�r sy�izesis: εα, εο > 
ε̯α, ε̯ο > ϳα, ϳο (Mé�dez D�su�� 1991–2, 1993�, 1993b, 2002).

d The evide�ce f�r � M�ced��i�� ch��ge /�ː/ > /uː/ is �ls� fli�sy. De-
���str�bly, ο�νή is the expected �utc��e �f *wosnā i� the Eub�e�� 
sp�ke� i� the Ch�lcidic (cf. Thess. ὀννά). Att. ὠνή, D�r., B�e�t. ὠνά �re 
�ssuredly sec��d�ry f�r�s (��tz�p�ul�s 1988, 45). With the excepti�� 
�f �άνουν, which c�uld be the ���e �f � Thess�li�� pers��, the �is-
spelli�gs �t issue �ccur i� l�te i�scripti��s (2�d–5th c. AD).

e Pace Brixhe, there c�� be �� rel�ti��ship betwee� the r�isi�g �f l��g 
�id�v�wels i� Thess�li�� ��d the ch��ges �bserved i� ��der� ��rth-
er� di�lects. First, the c��diti��s i� which the respective ch��ges �p-
er�te �re quite di�ere�t fr�� ��e ���ther. Sec��d, the ch��ges �f 
the ��der� di�lects �re k��w� t� be rel�tively rece�t (Newt�� 1972, 
189�.). The l�ss �f u�stressed high v�wels precedes the r�isi�g �f u�-
stressed �id�v�wels i� such � w�y th�t sec��d�ry /i u/ �re ��t l�st: 
ἔμεινε ['e�i�e] g�es t� ['e��i], ��t t� †['e��].³⁸ �igh v�wel l�ss is 
��re rece�t th�� �ther well k��w� ph���l�gic�l rules like p�st��s�l 
v�ici�g i� NT clusters: thus ἀμανιτάριον > μανιτάρι [���i't�ri] ‘�ush-
r���’ > [��ɲ't�r] with � v�iceless st�p �s �g�i�st πάντα ['p��d�]. P�l��v�iceless st�p �s �g�i�st πάντα ['p��d�]. P�l�� st�p �s �g�i�st πάντα ['p��d�]. P�l�-
t�liz�ti�� �ls� precedes high v�wel l�ss, i.e., it �pplies ��ly t� pri��ry 
[�i] seque�ces: [���i't�ri] > *[��ɲi't�r] > [��ɲ't�r] �s �g�i�st ἔμεινε 
['e�i�e] > ['e��i], ��t †['e�ɲi].

I� sh�rt, I e�d�rse V�utir�s’ (1998, 9, 23) c��clusi�� th�t διελέξαιμι, �μέ 
��d ἀνορόξασα i� pella �re pr�b�bly pl�i� slips �f �� ph��etic sig�ific��ce. 
Typic�lly curse t�blets �b�u�d i� �ist�kes ��d pella is �� excepti��. As 
V�utir�s ��tes, the c��fusi�� i� διελέξαιμι ��d ἀνορόξασα is pr�b�bly due 
t� the pr�xi�ity �f �� E ��d �� O i� the s��e w�rd. This expl���ti�� is �l-
s� v�lid f�r Διονοσοφῶντος, which w�s c�rrected by the e�gr�ver hi�self t� 
Διονυσοφῶντος i� li�e 1.

4.4

Brixhe (2008) p�stul�tes �� �re�l shift �f u�stressed /�/ (<O>) t� [�] (<E>) i� 
w�rd fi��l syll�bles. The ch��ge is d�cu�e�ted i� Thr�ce, Th�s�s, M�ced�-
�i� (��ly ��e i�st��ce: Πλατορες f�r Πλατορος i� IG 10.296, Thess�l��iki, 
2�d c. AD) ��d i� Thess�ly with ��e p�ssible l�te i�st��ce i� L�riss� (�όϊντες 
Θράσωνες, IG 9.2.791, R���� peri�d) ��d ���y �ccurre�ces i� �esti�e�tis: 

38 This f�ct is c��siste�t with the ge�-
gr�phic�l distributi�� �f b�th ch��ges. �igh 
V�wel L�ss is �uch ��re widespre�d th�� Mid�
V�wel R�isi�g. S��c�lled se�i���rther� di�lects 
(sp�ke� i� sc�ttered p�rts �f Epirus, Thr�ce, ��d 
Asi� Mi��r, �s well �s i� Lefk�d�, Skyr�s, ��d 
Myk���s) delete u�stressed /i u/, but d� ��t 
r�ise /e �/: i.e. χέρι is ['çer] like i� ��rther� di�-
lects, but παιδί is [pe'ði] like i� s�uther� di�lects. 
This ge�gr�phic�l c��figur�ti�� str��gly sug-
gests th�t �igh V�wel L�ss pred�tes Mid�V�wel 
R�isi�g.
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τὲν πάντα χρόνεν (Att. τὸν πάντα χρόνον, SEG 36.548.4, M�tr�p�lis, l�te 3rd c. 
BC), τύτεις (Att. το�τοις, ibid. l. 4), �λίανδρες (Att. �λέανδρος, ibid. l. 11), παρ 
πετρίτεν ἔτες (Att. παρὰ τὸν τέταρτον ἔτος, SEG 37.494.10, G��ph�i, l�te 3rd c. 
BC), δικαστείρρεις (Att. δικαστηρίοις, ibid. l. 12), etc.

Like ��st sch�l�rs wh� h�ve previ�usly de�lt with the pr�ble�, Brixhe i�-
terprets these d�t� i� ter�s �f � v�wel we�ke�i�g triggered by � ‘����fi��l’ 
str��g stress �cce�t (“l’é�erge�ce préc�ce d’u� �cce�t à d��i���te i�te�-
sive”). Allegedly, Mid�V�wel R�isi�g i� ��der� ��rther� Greek di�lects is ��-
�ther ���ifest�ti�� �f v�wel we�ke�i�g. Brixhe cites sever�l s�u�d ch��ges 
�s evide�ce f�r � str��g stress �cce�t i� the �re�:

a �p�c�pe �f the the��tic ge�itive si�gul�r i� Pel�sgi�tis �οιο > �οι;
b sy�c�pe i�, e.g., Thess. ξενδόκοι;
c �ssi�il�ti�� �f syll�ble�i�iti�l c��s����ts (“t�ute c��s���e �ppuy��-

te”): Ττυλίχνας f�r Πτυλίχνας;³⁹
d p�l�t�liz�ti�� �f c��s����ts bef�re /j/.
N��e �f Brixhe’s �rgu�e�ts is c��pelli�g:
a The epigr�phic�l evide�ce f�r the ch��ge i� M�ced��i� is sle�der (��e 

ex��ple i� �� Illyri�� PN!) ��d l�te.
b There c�� be �� c��ti�uity betwee� the �lleged we�ke�i�g �f w�rd�fi-

��l /�/ t� [�] ��d the ��der� shift �f u�stressed /�/ > /u/ i� ��rther� 
di�lects (��d wh�t �b�ut /e/ > /i/?). O� the ��e h��d, the c��diti��s �f 
the ch��ges �t issue �re dissi�il�r. O� the �ther h��d, the ch��ges [�] > 
[�] (ce�tr�liz�ti��) ��d [�] > [u] (r�isi�g) �re utterly di�ere�t. A se-
que�ce �f ch��ges [�] > [�] > [u] (�r, f�r th�t ��tter, [e] > [�] > [i]) is u�-
��tur�l.

c N�t �ll �f the ph��etic pr�cesses �dduced by Brixhe �ttest t� the devel-
�p�e�t �f � str��g “����fi��l” stress. Stress�l��gu�ges �re ��t ��re 
pr��e t� c��s����t p�l�t�liz�ti�� i�duced by y�d �r t� �ssi�il�ti�� �f 
syll�ble�fi��l c��s����ts th�� pitch� �r t��e�l��gu�ges �re.

d As I h�ve sh�w� i� � previ�us �rticle (Mé�dez D�su�� 2007�, 367–77),⁴⁰ 
M�der� Ts�k��i�� �ttest t� � ch��ge which is str��gly re�i�isce�t �f 
the ch��ge i� �esti�e�tis: A�Gk ἄρτος > Ts�k. ['��de] ‘bre�d’, ἱστός > 
[i'tʰe] ‘��st’, ὄνος > ['��e] ‘d��key’, ἄλλος > ['�le] ‘�ther’, τυρός > [cu're] 
‘cheese’. The Ts�k��i�� d�t� cle�rly de���str�te th�t �cce�t is irrele-
v��t t� the issue, si�ce the shift ��ects i�di�ere�tly stressed ��d u�-
stressed /�/. As i� �esti�e�tis, /�/ i� the l�st syll�ble bec��e /e/ i� 
c��t�ct with de�t�ls ��d p�l�t�ls, but re��i�ed u�ch��ged �fter l�bi-
�ls ��d vel�rs: cf. �ist. Thess. ξενδόκοι (SEG 36.548.19); Ἀστόλαος (ibid. 
20); i� Ts�k��i��, τόπος > ['t�p�] ‘pl�ce’, ἄνθρωπος > ['�t∫ʰ�p�] ‘kid’, 
ἔριφος > ['erif�] ‘kid, y�u�g g��t’, λύκος > ['ʎuk�] ‘w�lf ’. Argu�bly, /�/�
fr��ti�g w�s triggered by �ssi�il�ti�� t� the �eighb�ri�g c��s����ts.

5
The dialectal features of Ancient Macedonian
5.1

Due t� the sc�rcity �f epigr�phic ��teri�l writte� i� wh�t we ide�tify �s the 
l�c�l ver��cul�r, �ur k��wledge �f A�cie�t M�ced��i�� is still very li�ited. 
We h�ve �lre�dy ��ted th�t ����Attic�I��ic l��g ᾱ is �bu�d��tly d�cu�e�ted 
i� PNs b�th i� the few di�lect�l texts �v�il�ble ��d i� the ��re �u�er�us i�-
scripti��s writte� i� Attic ��d i� the ��i�e.

The fe�tures �f pella (see Appe�dix, p. 287) h�ve bee� th�r�ughly scruti-
�ized by sch�l�rs (V�utir�s 1998, 20–34; Dub�is 1995; Brixhe 1999; ��tz�p�ul�s 
2007�; P���y�t�u 2007�; O’Neil 2006; Tzitzilis 2008). A �u�ber �f di�lect�l fe�-
tures see� t� p�i�t t� D�ric ��d ��re specific�lly t� N�rth�Wester� D�ric:

39 Brixhe’s descripti�� is i��ccur�te. Ad-
�ittedly, �ssi�il�ti�� i� CC clusters typic�lly �f-
fects syll�ble c�d�s (i.e., “c��s���es �ppuyées”). 
But, i� Greek w�rd�i�iti�l c��plex ��sets were 
resyll�bified i� s��dhi �fter � v�wel. Actu�lly, 
Brixhe’s ex��ple ὁ ἐπὶ Ττυλίγχας (SEG 36.548.21) 
is � c�se i� p�i�t with ἐπὶ Πτ� ([epip.t�]) be-
i�g �ssi�il�ted t� ἐπὶ Ττ� ([epit.t�]); cf. �ls� οἱ 
ττολίαρχοι ��d ἀρχιττολιαρχέντος (IG 9.2.1233.1, 
2, Ph�l����, 3rd c. BC).

40 Brixhe f�ils t� �e�ti�� this p�per eve� 
th�ugh he �tte�ded its �r�l prese�t�ti�� i� Ber-
li� (20th Septe�ber 2001).
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1 ᾱ f�r Att.�I��. η: Θετίμᾱς (l. 2), γᾶμαι (l. 4), ἄλλᾱν (li�es 4, 6), etc.;
2 �ᾶν i� the ge�itive plur�l �f the first decle�si��: τᾶν ἀλλᾶν πασᾶν (l. 1), 

χρᾶν (l. 2);
3 �p�c�pe �f παρά (bef�re ��y c��s����t) ��d �f κατά (��ly bef�re de��p�c�pe �f παρά (bef�re ��y c��s����t) ��d �f κατά (��ly bef�re de�-

t�l st�ps): παρκαττίθεμαι (l. 2);
4 d�tive si�gul�r ἐμίν (= Att.�I��. ἐμοί);
5 �dverbs i� �κα: ὁπόκα (l. 3);⁴¹
6 hyph�eresis Θεο� > Θε� i� Θετίμᾱς (l. 2), Θετίμᾱ (l. 7);
7 �pt�tive i� � te�p�r�l cl�use referri�g t� the future: ὁπόκα… 

διελ<ί>ξαιμι καὶ ἀναγνοίην (l. 3);
8 στ f�r σθ: γενέσται (l. 8).
Fe�tures 1–5 �re sh�red by �ll D�ric di�lects.⁴² Neither the rete�ti�� �f ᾱ 

��r the hyp�thetic�l rete�ti�� �f the pr��u�ci�ti�� [u(ː)] (see 4.2) �re di�g-
��stic f�r purp�ses �f ge�etic cl�ssific�ti��, si�ce they �re �ere �rch�is�s i�-
herited fr�� Pr�t��Greek. Fe�tures 2–3 �re i���v�ti��s, but ��t exclusive t� 
D�ric. The e�di�gs �f the ge�. sg. ��sc. �ᾱ ��d the ge�. pl. �ᾶν �re �ls� f�u�d i� 
Lesbi��, i� l�te Thess�li��, ��d �cc�si���ly i� B�e�ti��. Ap�c�pe �f παρά ��d 
�p�c�pe �f κατά bef�re de�t�l st�ps is � p���D�ric fe�ture, but it is �ls� f�u�d 
i� Arc�di��, i� B�e�ti��, ��d i� Thess�li��.

M�re sig�ific��t �re fe�tures 4–5, which �re exclusive t� D�ric ��d t� 
B�e�ti��.⁴³ �yph�eresis �ccurs �cc�si���lly i� B�e�ti�� ��d i� sever�l D�ric 
di�lects (Delphi��, C���, ��d especi�lly Meg�ri��). Fe�tures 7–8 p�i�t direct-
ly t� NW D�ric.

C��cer�i�g the di�lect cl�ssific�ti�� �f A�cie�t M�ced��i��, Brixhe (1999, 
45) stresses tw� i�p�rt��t f�cts i� pella:

1 U�like Thess�li��, which h�s ge�i��te �μμ� f�r *�ms� ��d *�sm� clus-
ters (*γάμμαι, ὑμμέων = Att. γ�μαι, ὑμῶν), i� pella the �utc��es �f 
these clusters h�ve si�gle �μ� with c��pe�s�t�ry le�gthe�i�g �f the 
precedi�g v�wel: cf. γᾶμαι (l. 4), ὑμῶ<ν> (t�b. ὑμῶμ, l. 5).⁴⁴ Curi�usly, 
ὑμῶν is �t �dds with the evide�ce �f � fr�g�e�t qu�ted by Athe��e-
us 7.323b (Str�ttis fr. 29 Orth = PCG 29) fr�� The Macedonians, � c��-
edy c��p�sed by Str�ttis (5th c. BC), i� which � ch�r�cter, p�ssibly � 
M�ced��i��, utters the w�rds ὕμμες Ὡττικοί ‘y�u, Attic f�lk’. C�lvi� 
(1999, 279) re��i�s u�decided �s t� the reli�bility �f this piece �f i�f�r-
��ti��, but ��tz�p�ul�s (2007b, 234) ��tes the eth�ic �ραννέστης i� 
IG 10.2.2.36.2 (�er�cle� Ly�cestis, 2�d – 3rd c. AD), which c�uld c�rre�.2.36.2 (�er�cle� Ly�cestis, 2�d – 3rd c. AD), which c�uld c�rre�.36.2 (�er�cle� Ly�cestis, 2�d – 3rd c. AD), which c�uld c�rre�2�d – 3rd c. AD), which c�uld c�rre�– 3rd c. AD), which c�uld c�rre�3rd c. AD), which c�uld c�rre� c. AD), which c�uld c�rre�c. AD), which c�uld c�rre� AD), which c�uld c�rre-
sp��d t� � pl�ce ���e *�ράννα re�i�isce�t �f �ραννών, � city i� Thes-
s�li�� Pel�sgi�tis (cf. Lesb. κράννα, D�r. Arc. κρά̄να, Att.�I��. κρήνη < 
*krasnā ‘f�u�t�i�’).⁴⁵

2 Brixhe �ls� ��tes th�t the �the��tic d�tive plur�l δαίμοσι (l. 3) is ��t 
c��p�tible with Thess�li�� (the expected f�r� w�uld be δαιμόνεσσι).⁴⁶ 
O’Neil (2006, 197), believes th�t it c����t be NW D�ric either, f�r which 
��e sh�uld expect the��tized δαιμόνοις, but this cl�i� is u�w�rr��ted 
si�ce, �s Brixhe h�d �lre�dy ��ted, the the��tic e�di�g �οις is ��t ge�-
er�l i� NW D�ric (Mé�dez D�su�� 1985, 473�.).

We h�ve �lre�dy referred t� s��e fe�tures �f A�cie�t M�ced��i�� th�t 
��y h�ve survived i� ��der� ver��cul�rs. I� �dditi�� t� (1) the preserv�ti�� 
�f ��cie�t ᾱ (Att.�I��. η > M�Gk /i/) ��d (2) the pr��u�ci�ti�� �f ��cie�t υ �s 
[u], which h�ve bee� �lre�dy discussed, Tzitzilis (2008, 231–5) ��tes the exist-
e�ce �f tr�ces �f tw� further M�ced��i���D�ric is�gl�sses:

3 Preserv�ti�� �f ��cie�t /w/ (�) �s [v], which c�uld �ls� be � fe�ture 
sh�red with Thess�li��: βρόζους ‘k��b’ (st��d�rd M�Gk ρόζος ‘c�llus’) 
supp�sedly rel�ted t� ῥάδαμνος, ῥόδαμνος, ὀρόδαμνος (< *�ρόδαμνος) 
‘br��ch, twig’ ��d Lesb. βρίζα (Att. ῥίζα); ζώβλικους ‘s��ll ��d wiry’, 

41 Brixhe, P���y�t�u ��d O’Neil �ssu�e 
th�t ὁπόκα is equiv�le�t t� Att.�I��. ὁπόταν. Ac-
c�rdi�gly, i� their view, pella �ttests t� the use 
�f κα i� A�cie�t M�ced��i��. B�th cl�i�s �re i�-
c�rrect. D�r. ὅκα, ὁπόκα c�rresp��d t� Att.�I��. 
ὅτε, ὁπότε (< �. sg. *h₁jod + �ka ��d �te). The D�ric 
equiv�le�ts �f Att.�I��. ὅταν, ὁπόταν �re ὅκα κα, 
ὁπόκα κα �r their �p�c�p�ted versi��s ὅκκα, 
ὁπόκκα (L�c., Meg�r., Rh�d., etc.; f�r the �p�c�pe 
see Ruijgh 1996, 402, 424, 490). O� the �ther 
h��d, eve� th�ugh the use �f κα with the �pt�-
tive i� te�p�r�l ��d c��diti���l cl�uses is well 
d�cu�e�ted i� NW D�ric (cf. ἐπεί κά τι πάθοι 
�λεοπάτρα, SGDI 2171.11–12, Delphi, 100–50 
BC), the ��d�l p�rticle is ��t �blig�t�ry (Cresp� 
1993). S��e subscribe t� W�cker��gel’s hyp�th-
esis th�t ὅκα g�es b�ck t� ��rph�l�gic�lly tr��s-
p�re�t *ὅδ κα with regul�r l�ss �f � w�rd�fi��l 
st�p, while ὅκκα resulted fr�� the �ssi�il�ti�� 
�f ��rph�l�gic�lly �p�que *ὅδκα (cf. M�li��s 
Tej�d� 1992, 337–8, f�. 28). But this expl���-
ti�� is ruled �ut by the f�ct th�t, u�like ὅκα ��d 
ὁπόκα, ὅκκα ��d ὁπόκκα �re �l��st i�v�ri�bly 
c��structed with the subju�ctive (like Att.�I��. 
ὅταν, ὁπόταν) �r with the �pt�tive.

42 Dub�is (1995, 192) ��tes tw� further lexi-
c�l D�ricis�s: τέλος f�r γάμος ��d καταγράφω 
‘t� register (i� � curse)’ f�r καταδέω ‘t� bi�d f�st 
(with � spell)’.

43 The d�tive si�gul�r �f the first pers�� 
pr���u� is ��t �ttested either i� B�e�ti�� �r i� 
C�ry���’s fr�g�e�ts, but Ap�ll��ius Dysc�lus 
(De pronominibus 104bc) rep�rts the f�r� ἐμύ (= 
ἐμ�ί) �s B�e�ti��. This is �ls� the f�r� used by 
the Theb�� �erch��t i� Arist�ph��es’ Achar-
nians (l. 895).

44 N�te th�t, like i� ���y D�ri�� di�lects, 
the ge�itive plur�l ὑμῶ<ν> �ust be �� allegro 
f�r�. The c��tr�cti�� εω > ω, u�expected �ut-
side Attic, is t� be �ttributed t� the gr����tic�l 
st�tus �f pr���u�s.

45 Alc�r�c Al��s� Dé�iz re�i�ds �e th�t 
Arc�di�� is ��t ge�gr�phic�lly h���ge�e-
�us i� this respect, while the first c��pe�s�-
t�ry le�gthe�i�g is ge�er�l i� �ther t�w�s, Or-
ch��e�us h�s ge�i��tes: ὀφέλλον̣σι̣, ἔ[κ]ρ̣ινναν 
(IPArk 15A.33 ��d 49, c�. 360–350). I fully dis�gree 
with ��tz�p�ul�s’ ide�, b�rr�wed fr�� Brixhe, 
th�t the ge�i��tes �f Thess�li��, Lesbi��, Arc�-
di��, ��d –��ybe– M�ced��i�� �re �� �rch�izi�g 
fe�ture, i.e., � st�ge previ�us t� c��pe�s�t�ry 
le�gthe�i�g, f�r dege�i��ti�� cu� c��pe�s�-
t�ry le�gthe�i�g (�VCː� > �VːC�) see�s t� be u�-
he�rd��f i� prese�t�d�y l��gu�ges.

46 As is k��w�, the e�di�g �σι �ccurs i� 
�� i�scripti�� fr�� Thess�li�tis: χρέ̄μασιν (IG 
9.2.257.4, Thet��iu�, 5th c.).
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which Tzitzilis tr�ces b�ck t� A�Gk *ζω�ίλος (cf. Zωίλος �s � PN).⁴⁷ 
F�r the preserv�ti�� �f � i� A�cie�t M�ced��i��, cf. �ls� Οαδίστη (= 
Ϝᾱδίστη, Att. Ἡδίστη; SEG 41.575, Pell�, c�. 350–250 BC), Ουαδ�α (= 
Ϝᾱδεῖα, Att. Ἡδεῖα; EAM 1.94�.2, E�rd�e�, 2�d–1st c. BC).

4 V�ri�ti�� betwee� /�/ (< ��cie�t /�ː/) ��d /u/ (< ��cie�t ω /ɔ:/) i� 
tw� w�rds: βατσν̌όμαρου [v�t∫'����ru] ‘r�spberry’ d�cu�e�ted �t El�-
ph�s, which Tzitzilis ety��l�gizes �s � c��p�u�d �f βατσινιά ‘br��-
ble’ + μάρο ‘berry’ (< *μᾶρον rec��structed �� the b�sis �f Alb. mare 
‘be�rberry’, �s �g�i�st ��re widespre�d βατσν̌όμ�υρου [v�t∫'���uru] 
whith � sec��d �e�ber μούρο (�llegedly fr�� μῶρον) (cf. St��d�rd 
M�Gk βατόμ�υρο ‘r�spberry’, ‘bl�ckberry’, μούρο ‘�ulberry’); � v�ri��t 
μαρ᾽κούτ̂ [��r ʲ'kut ʲ ] ‘dull’, ‘idi�t’ �t El�ph�s, which is ety��l�gized �s � 
c��p�u�d �f *μᾱρός ��d *κο�τος (St��d�rd M�Gk κουτάβι) ‘puppy’,⁴⁸ 
i� c��tr�st t� ��re widespre�d μουρ᾽κούτ̂ [�ur ʲ'kut ʲ ] fr�� A�Gk 
μωρός ‘stupid’. The v�c�tive μαρέ (= μωρέ) is �ls� d�cu�e�ted. Tzitzi-
lis c��p�res this c��tr�st t� D�r., B�e�t. πρᾶτος vs. πρῶτος i� the �ther 
di�lects ��d Arc. δάρις, L�c. (?) δάρειρ⁴⁹ vs. Att.�I��. δῶρον ‘bre�dth �f 
the h��d’.

The first three fe�tures �re ��t very useful f�r purp�ses �f di�lect cl�ssifi-
c�ti�� si�ce, �s i�dic�ted �b�ve, they �re �rch�is�s th�t c����t pr�ve � cl�se 
ge�etic rel�ti��ship. As f�r the v�ri�ti�� [�] � [u] i�terpreted �s � re����t 
�f �� ��cie�t di�lect�l c��tr�st betwee� D�ric ᾱ ��d ����D�ric ω, Tzitzilis’ 
i�terpret�ti�� is h�z�rd�us. T� begi� with, the evide�ce f�r ��cie�t *μᾶρον 
��d *μᾱρός is we�k. M�re�ver, the l��g ω �f μῶρον is d�ubtful: ��eg� i� �e-
sychius’ gl�ss μῶρα· συκάμινα is likely t� be � �isspelli�g, si�ce �therwise 
μόρον �lw�ys h�s �� ��icr��. Likewise, � f�r� *μᾱρός is u��ttested. All ��-
cie�t s�urces, i�cludi�g S�phr�� (μωρότερος fr. 74) wh� wr�te i� D�ric, i�-
v�ri�bly h�ve μωρός with ω. The [�] i� M�M�ced. βατσν̌όμαρου c�� be �� ir-
regul�r �utc��e i� u�stressed p�siti��. N�te th�t the [u] �f st��d�rd M�Gk 
μούρο is �� less irregul�r.⁵⁰ As f�r [�] i� μαρ᾽κούτ̂, μαρέ, it is t� be i�cluded i� 
the list �f the irregul�r �utc��es st�rti�g �s �llegr� v�ri��ts �f μωρέ: cf. μωρέ, 
μπρέ, βρέ, ρέ �s the ��st widespre�d.⁵¹ Fi��lly, the ety��l�gy �f δάρις, δάρειρ 
f�r�s ��d their rel�ti��ship with δῶρον �re u�cert�i�.

Tzitzilis (�p. cit., 235–6) ide�tifies tw� is�gl�sses specific t� M�ced��i�� 
��d ��cie�t NW D�ric:

1 /er/ > /�r/: πλακαρός ‘br��d, fl�tte�ed’ (st��d�rd M�Gk πλακερός); 
πραπόδʼ [pr�'p�ð ʲ] ‘� type �f g�iter’ < *παρπόδιον < A�Gk περιπόδιον; κου�περιπόδιον; κου�; κου�κου-
λοβάρδακους ‘sh�rt’ (Ts�k. κολοβέρδικο ‘very sh�rt’, M��i κολόβερδος 
‘h�bbler’), purp�rtedly fr�� *κολόϝερδος � c��p�u�d �f κόλος ‘p�lled’ 
��d *ϝέρδα ‘t�il’ (cf. κόλουρος ‘with sh�rt t�il’).⁵²

2 /εːr/ > /�ːr/, /reː/ > /r�ː/: σαρδακιά̯ζου ‘I hit, be�t’ < *σᾱρδακῶ < *σηρ�εːr/ > /�ːr/, /reː/ > /r�ː/: σαρδακιά̯ζου ‘I hit, be�t’ < *σᾱρδακῶ < *σηρ�ιά̯ζου ‘I hit, be�t’ < *σᾱρδακῶ < *σηρ�άζου ‘I hit, be�t’ < *σᾱρδακῶ < *σηρ�σηρ-
δακῶ < σηδρακῶ (cf. �sch. σηδρακεῖ· κτυπεῖ).

I� �dditi�� t� the f�ct th�t the ety��l�gy �f s��e �f the w�rds �t issue is 
f�r fr�� cert�i�, �either �f the tw� fe�tures is cle�r evide�ce �f ��y cl�se �f-
fi�ity betwee� ��cie�t NW D�ric ��d the ��der� ver��cul�r �f Upper Pieri� 
�s � desce�d��t �f A�cie�t M�ced��i��. U�de�i�bly, the ch��ge /er/ > /�r/ is 
ch�r�cteristic �f NW D�ric ��d Ele�� (Buck 1955, 23–4, Mé�dez D�su�� 1985, 
395–412): WL�cr. φάρειν, ματάρα, δάρματα (Att. φέρειν, ματέρα, δέρματα), El. 
φάρε̄ν, �άργον (Att. ἔργον). But /er/ > /�r/ is � ��tur�l ch��ge d�cu�e�ted i� 
���y l��gu�ges �f the w�rld, i�cludi�g M�der� Greek: A�Gk ἐργαλεῖον, ἐργά�ἐργαλεῖον, ἐργά-
της > M�Gk αργαλιό [�rγ�'ʎ�] ‘l���’, αργάτης ‘w�rker’.⁵³ S�, the c�i�cide�ce 
betwee� A�cie�t NW D�ric ��d the ��der� ver��cul�r �f Upper Pieri� �ight 
be �ccide�t�l. The hyp�thetic�l ch��ge /εːr/ > /�ːr/ (�� i�st��ces �f /rεː/ > /
r�ː/ see� t� be �ttested) h�s �� equiv�le�t i� ��cie�t NW D�ric di�lects.

47  B�th ety��l�gies �re quite specul�tive.
48 The sec��d �e�ber c�uld be c���ected 

t� st��d�rd M�Gk κουτός ‘stupid’, which is usu-
�lly tr�ced b�ck t� κοττός ‘r��ster’.

49 �sch. δάρ[ε]ιρ· τὸ ἀπὸ το� μεγάλου δα�δάρ[ε]ιρ· τὸ ἀπὸ το� μεγάλου δα-
κτύλου ἐπὶ το� μικρο� διάστημα, δάριν· σπιθα-
μήν· Ἀρκάδες.

50 I��gi��bly, μούρο c�uld be � b�ck�f�r-
��ti�� fr�� c��p�u�ds �f the βατόμουρο type.

51 Cf. J�seph 1997, wh� rec�rds fifty�six 
v�ri��ts �f μωρέ i� the ��der� di�lects.

52 O�e c�uld thi�k �f � pl�yful deriv�te �f 
κολοβός ‘t�illess, sh�rt�t�iled’.

53 Dist��t �ssi�il�ti�� e__a > a__a �ust 
h�ve �ls� pl�yed � r�le. I�teresti�gly, /e/ 
is u�stressed i� πλακερός, περιπόδιον, ��d 
κολόβερδος.
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54 The prefix ζα� used t� be c��sidered t� 
be �� Ae�lic fe�ture i� ���er, but Lesbi�� ζά �s 
� prep�siti�� ��d ζα� �s � preverb �ccur ��ly i� 
l�te i�scripti��s ��d i� gl�sses. Thess�li�� h�s 
διέ. S�w� (2009) pl�usibly �rgues th�t ζά �ust be 
� ���ericis� th�t ��de its w�y i�t� the Lesbi�� 
p�etic tr�diti��.

55 S��e eightee� ���ths bef�re his pre-
��ture de�th, T�s�s Christidis se�t �e � c�py �f 
� preli�i��ry versi�� (M�y 2003) �f the D�d��� 
v�lu�e. The c�py did ��t i�clude either ph�t�-
gr�phs �r f�csi�iles �f the t�blets. F�r further 
det�ils, see Mé�dez D�su�� 2007b; 2008, 53.

56 This use is freque�t i� ���er ��d �er�-
d�tus, but is ��t �ttested i� I��ic i�scripti��s.

57 This �rgu�e�t is ��t decisive si�ce these 
spelli�gs �re �cc�si���lly d�cu�e�ted i� e�rly 
4th�ce�tury B�e�ti�� i�scripti��s. N�te th�t 
παῖς (p�ssibly disyll�bic πάϊς, fr�� e�rlier πά�ις) 
did ��t c��tr�ct t� *π�ς i� B�e�ti��.

58 A few i�st��ces �f �ωι i� 4th�ce�tury 
i�scripti��s c�uld be ge�ui�e. V�tter� (1995) 
expl�i�s the� �w�y �s b�rr�wi�gs, but, t� �y 
�i�d, this hyp�thesis is u�w�rr��ted. The l�ter 
�utc��es �υ [�øː] (3rd c. BC) ��d �ει [�εː] (2�d c. 
BC) �re irrelev��t t� the prese�t issue.

59 �ου (Pel�sgi�tis, Thess�li�tis) is the regu�ου (Pel�sgi�tis, Thess�li�tis) is the regu� (Pel�sgi�tis, Thess�li�tis) is the regu-
l�r ph��etic �utc��e �f �ωι: [ɔːi]̯ > [�ː]. D�tives 
�f the NW D�ric type i� ��ι �re �ttested i� West-
er� Thess�ly: ��ι ( [ɔːi]̯ > [�i]̯) �ccurs i� Cieriu� 
(Thess�li�tis) ��d �ει ([�i]̯ > [ei]̯) i� M�tr�p�lis 
(�esti�e�tis). F�r Thess. ��ι, see Lejeu�e 1941; f�r 
�ει, see Mé�dez D�su�� 2007�, 367–77.

60 The the��tic d�tive si�gul�r �εβαλίωι is 
�� excepti�� si�ce ��ι, ch�r�cteristic �f NW D�r-
ic, sh�ws up ��ly i� the l�te 3rd ce�tury BC (see 
Mé�dez D�su�� 1985, 413�.).

61 F�r sy�izesis ��d y�d �bs�rpti�� i� the 
futures �f �er�cle��, cf. Mé�dez D�su�� 1993b. 
S��e �lleged ex��ples �f “�er�cle��” futures i� 
the D�d��e�� l��ell�e �re extre�ely u�cert�i� 
(Mé�dez D�su�� 2008, 76–7).

Fi��lly, Tzitzilis �ls� ��tes tw� i�teresti�g c�i�cide�ces betwee� A�cie�t 
Thess�li�� ��d the Upper Pieri� di�lect:

1 The �f�re��e�ti��ed *k ʷe > πε: cf. Thess. πετρο� (Att. τετρα�), M�-
M�ced. πατράγγουλος, πατραχείλας.

2 ζα� f�r δια�: cf. ���. ζάθεος ‘very divi�e’ with � stre�gthe�i�g �e��-
i�g, M�M�ced. ζαγριά̯ζει ‘it gets t��gled ��d fr�ys (s�id �f � y�r�)’ < 
*δια�γραιάζω.⁵⁴

5.2.

Further evide�ce th�t �ight be relev��t f�r the cl�ssific�ti�� �f A�cie�t M�c-
ed��i�� c�uld be pr�vided by �� u�published �r�cul�r t�blet f�u�d �t D�d�-
�� i� 1930 ��d pr�visi���lly d�ted by its edit�rs i� the e�rly 4th ce�tury BC 
(D�k�ris, V�k�t�p�ul�u & Christidis, f�rthc��i�g, �� 2493A, D�d��� Muse�� 2493A, D�d��� Muse� 2493A, D�d��� Muse-
u�, 871).⁵⁵ Its di�lect�l fe�tures suggest th�t this c��sult�ti�� �ight be writ-
te� i� M�ced��i�� (Mé�dez D�su�� 2007b, 283–4).

The text tr��scribed by the edit�rs re�ds �s f�ll�ws:

Ζε� καὶ Διώνα, ἦ ἔσσονται παῖ�
δες ἐκ τᾶς γυναικὸς �εβαλίωι
τᾶς ν�ν ἔχει κ[α]ὶ ζώσοντι;

“Zeus ��d Di���, sh�ll �eb�li�s h�ve childre� fr�� the wife he h�s ��w, 
��d sh�ll they survive?”

The text c����t be Attic�I��ic �� �cc�u�t �f the f�ll�wi�g fe�tures:
– ᾱ i� Διώνᾱ (l. 1), τᾶς (li�es 2, 3) vs. Att.�I��. Διώνη, τ�ς;
– d�uble �σσ� i� ἔσσονται (l. 1) vs. Att.�I��. ἔσονται;
– the use �f the “�rticle” �s � rel�tive: τᾶς ν�ν ἔχει (l. 3).⁵⁶
A B�e�ti�� �rigi� is �ls� �ut �f the questi��:
– spelli�gs ΑΙ i� ἔσσονται (l. 1), γυναικός (l. 2), κ[α]ί (l. 3) ��d ΕΙ i� ἔχει (l. 

3); 4th�ce�tury B�e�ti�� h�s Η (/εː/) ��d Ι (/iː/): ἔσσονθη, γυνηκός, κή, 
ἔχῑ;⁵⁷

– *dj, *gwj > ζ i� Ζε� (l. 1), ζώσοντι (l. 3) �s �g�i�st δ i� B�e�t. Δε�, 
δώσονθι;

– ἐξ > ἐκ bef�re � c��s����t i� ἐκ τᾶς (l. 3) vs. B�e�t. ἐς τᾶς;
– �����spir�ted st�ps i� third plur�l e�di�gs ἔσσονται (l. 1), ζώσοντι (l. 3) 

�s �g�i�st B�e�t. �νθη, �νθι;
– the��tic d�tive si�gul�r �ωι (�εβαλίωι, l. 2) vs. B�e�t. �οι.⁵⁸
S��e fe�tures �re h�rdly c��p�tible with Thess�li��:
– � (/εː/) ��d Ω (/ɔː/) i� ἦ (l. 1), Διώνα (l. 1), �εβαλίωι (l. 2), ζώσοντι (l. 3). 

Thess�li�� sh�uld ��r��lly h�ve EI (/eː/) ��d ΟΥ (/�ː/);
– ἐξ > ἐκ bef�re � c��s����t i� ἐκ τᾶς (l. 3) vs. Thess. ἐς τᾶς;
– the��tic d�tive si�gul�r. �ωι (�εβαλίωι, l. 2) vs. Thess. �ου (�r -οι);⁵⁹
– �����spir�ted st�ps i� third plur�l e�di�gs ἔσσονται (l. 1), ζώσοντι (l. 3) 

vs. Thess. -νθαι (-νθειν i� L�riss�), -νθι.
M�st �f the di�lect�l fe�tures �f the text c�uld be NW D�ric,⁶⁰ but such �� 

�rigi� is i�c��p�tible with the futures ἔσσονται (l. 1), ζώσοντι (l. 3). I� � D�r-
ic text we sh�uld expect the “D�ric” futures ἐσσέονται, ζωσέοντι. Th�ugh ��t 
c��pletely i�p�ssible, � future �f the �er�cle�� type with sy�izesis ��d y�d 
�bs�rpti�� (ἐσσέονται > εσσιό̯νται > ἐσσόνται) is highly i�pr�b�ble.⁶¹

Ad�ittedly, s��e �f the D�d��� �r�cul�r texts exhibit � di�lect�l �ixture. 
But i� ��st c�ses it is evide�t th�t D�ric fe�tures h�ve i�truded i�t� � ��� 
D�ric text. The �e�bers �f the l�c�l st�� �f the s��ctu�ry, t� wh�� the c��-
sult�ti��s were dict�ted by illiter�te c��sult��ts, �re pr�b�bly resp��sible f�r 
these �ist�kes. I��dvertedly, they substituted f�r�s �f their �w� di�lect f�r 
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the c�rresp��di�g f�r�s �f the ver��cul�r �f the c��sult��t (Mé�dez D�su�� 
2008, 68–9). F�r i�st��ce, Lhôte (2006, �� 91, l�te 4th c. BC) c��bi�es l��g ᾱ 
τύχᾱι ἀγαθᾶι (l. 1), ἐργασίας (l. 2), τὰν Διώνᾱν (l. 2), πρᾶσσοι (l. 4) with Attic�
I��ic f�r�s like ἐπερωτᾶι (l. 1), ε� (l. 2), ε�τυχοῖ (l. 3). F�r this re�s��, the i�tru-
si�� �f ����D�ric futures ἔσσονται, ζώσοντι i�t� � D�ric text is u�likely.

The ���e �f the c��sult��t c�uld give us � hi�t �b�ut his pr�ve���ce. 
�εβάλιος is the equiv�le�t �f u��ttested *�εφάλιος, with the v�ici�g ch�r-
�cteristic �f M�ced��i��; cf. Att. �έφαλος, �εφαλῖνος �s �g�i�st M�ced. 
�εβαλῖνος, which e�j�yed � cert�i� p�pul�rity duri�g the �elle�istic peri�d 
�ll �ver Greece. O�e �ust rec�g�ize th�t PNs �re � p��r i�dex f�r cl�ssific�t�-
ry purp�ses si�ce they �re e�sily b�rr�wed fr�� ��e l��gu�ge �r ��e di�lect 
i�t� ���ther. This ��twithst��di�g, if the d�te suggested by the edit�rs is c�r-
rect, � b�rr�wi�g is u�likely si�ce �t th�t ti�e M�ced��i�� PNs l�cked pres-
tige. M�ced��i�� PNs bec��e f�shi���ble ��ly �fter Alex��der’s c��quests 
��re th�� fifty ye�rs l�ter.

6

By w�y �f c��clusi��, the gl�sses rec�rded by �esychius ��d the few d�cu-
�e�ts p�ssibly writte� i� the l�c�l idi�� i�dic�te th�t M�ced��i�� w�s � 
Greek di�lect. It �ust h�ve bee� � cl�se sibli�g t� NW D�ric Greek except f�r 
tw� cruci�l fe�tures: the v�ici�g �f pl�sive /p t k/ t� [b d g] ��d �f fric�tive /f θ 
s x/ t� [v ð z γ], ��d p�ssibly the future �f the �rdi��ry sig��tic type.





L� ��ture de l� l��gue des ��cie�s M�céd��ie�s �i�si que s�� 
lie� �vec l� l��gue grecque f�it depuis l��gte�ps l’�bjet de dis-
cussi��s, qui se s��t p�rf�is dér�ulées d��s u�e ��bi��ce très 
te�due et s��s �ppr�che vérit�ble�e�t scie�tifique ��is qui, 
e� gé�ér�l, s’�ppuy�ie�t sur des critères scie�tifiques. Deux 
thèses f��d��e�t�les ��t prév�lu sur ce sujet. U�e éc�le de li�-
guistes et de phil�l�gues s�ute��it que le ��céd��ie� ét�it u�e 
l��gue i�d��eur�pée��e à p�rt e�tière (e�tre �utres O. Μüller, 
G. Meyer, M. V�s�er) et u�e sec��de éc�le de li�guistes et de 
spéci�listes c��sidér�it que le ��céd��ie� ét�it u� di�lecte du 
grec ��cie� (e�tre �utres G. Ν. ��tzid�kis, Ο. �������). Au 
c�urs des deux �u tr�is der�ières déce��ies, l� recherche s’est 
dével�ppée �u sei� de l� deuxiè�e éc�le de spéci�listes, sel�� 
l�quelle le ��céd��ie� c��stitue u� di�lecte du grec ��cie� 
qui prése�te de ���breuses si�ilitudes �vec les di�lectes grecs 
��rd��ccide�t�ux, ��t���e�t le d�rie�. L’�bst�cle pri�cip�l 
�uquel s’est t�uj�urs heurtée l� recherche d��s l’étude de l’��-
cie� ��céd��ie� est le peu de ��tériel d��t �� disp�se et qui 
est c��stitué d’e�vir�� 150 « gl�ses » et de 200 ���s pr�pres 
(���s de pers���es et ���s de lieux), d’u� c�rpus d’i�scrip-
ti��s qui s��t rédigées e� k�i�é �ttique ��is qui ��t c��servé 
des élé�e�ts et des i�flue�ces de l� l��gue p�rlée d��s l� M�-
céd�i�e ��tique et, e�fi�, de ���breuses référe�ces relevées 
chez les �uteurs ��cie�s. Au c�urs des der�ières déce��ies, 
les pr�grès de l� li�guistique hist�rique et de l� di�lect�l�gie 
du grec ��t f�rte�e�t c��tribué à ��éli�rer et à �ppr�f��dir 
l’étude de l� l��gue de l’��cie� r�y�u�e de M�céd�i�e. Les dé-
c�uvertes �rché�l�giques ��t ég�le�e�t c��tribué e� ce se�s 
et leur i�terprét�ti�� �j�ute u�e di�e�si�� pluridiscipli��ire 
à l’étude, t�ut e� �id��t ég�le�e�t à l’i�terprét�ti�� des d��-
�ées li�guistiques. 

Les qu�tre textes que c��pre�d ce v�lu�e c��stitue�t u� 
c��ce�tré des c����iss��ces de qu�tre spéci�listes de l� M�cé-
d�i�e ��tique qui ��t �d�pté, c���e l’exige l� ��ture du sujet, 
u�e �ppr�che pluridiscipli��ire. Le pre�ier texte se c��ce�-
tre sur l’hist�ire de l� M�céd�i�e, du début jusqu’à l� péri�de 
hellé�istique, le deuxiè�e se pe�che sur les d���ées �rché�-
l�giques, le tr�isiè�e p�rle des té��ig��ges littér�ires sur l� 

M�céd�i�e ��tique et le der�ier ch�pitre tr�ite plus systé��-
tique�e�t des d���ées li�guistiques. Le fil c��ducteur de ces 
qu�tre textes est l’étude �bjective des questi��s perti�e�tes 
p�r qu�tre s���ités de l’étude de l� l��gue, de l’hist�ire et de 
l’�rché�l�gie de l� M�céd�i�e ��tique. Le sujet ce�tr�l de ce 
v�lu�e est l� pl�ce du ��céd��ie� p�r r�pp�rt �u grec ��cie� 
et, plus p�rticulière�e�t, p�r r�pp�rt à l� c�rte di�lect�le de 
l� Grèce ��tique, et s’�ppuie sur les té��ig��ges �pp�rtés p�r 
les scie�ces �pp�re�tées que s��t l� phil�l�gie, l’hist�ire et 
l’�rché�l�gie.

D��s s�� étude, le pr�fesseur Z�hr�t p�sse e� revue les d��-
�ées hist�riques qui ��t f�it de l� M�céd�i�e u�e puiss��ce 
d��i���te, ��t���e�t grâce à Perdicc�s, Philippe et Alex��-
dre. L’�uteur re���te �u t�ut début de l’hist�ire du r�y�u�e 
de M�céd�i�e, à p�rtir des pre�iers té��ig��ges d’hist�rie�s 
de l’A�tiquité, pri�cip�le�e�t d’�ér�d�te et de Thucydide. Ces 
deux hist�rie�s �’ét�ie�t p�s chr���l�gique�e�t très él�ig�és 
des évè�e�e�ts qu’ils rel�te�t et, grâce à leurs v�y�ges, ils 
c����iss�ie�t bie� les c��diti��s et les évè�e�e�ts qui �v�ie�t 
eu lieu d��s cette régi��. De plus, leurs écrits s��t p�rse�és de 
digressi��s sur l’hist�ire ��cie��e de l� M�céd�i�e : �ér�d�te 
(8.137 et suiv.) p�rle de l� f��d�ti�� du r�y�u�e de M�céd�i�e 
et Thucydide (2.99) de s�� év�luti�� jusqu’�ux guerres �édi-
ques. �ér�d�te et Thucydide, qui pe�s�ie�t que les f�its qui se 
dér�ul�ie�t d��s ch�cu�e de ces deux régi��s ét�ie�t liés e�-
tre eux, p�rt�ie�t de l� descripti�� d’évè�e�e�ts de l’hist�ire 
grecque p�ur étudier e� �ê�e te�ps les débuts de l’hist�ire de 
l� M�céd�i�e. D��s s�� texte, le pr�fesseur Z�hr�t étudie l’ex-
p��si�� du r�y�u�e de M�céd�i�e �i�si que ses rel�ti��s t��t 
�vec les peuples v�isi�s qu’�vec les Athé�ie�s, t�ut p�rticuliè-
r�e�t pe�d��t l� guerre du Pél�p���èse. Il c��clut s�� étude 
sur les te�t�tives de Philippe p�ur u�ir les Grecs d��s u�e ex-
péditi�� c���u�e c��tre les Perses, qui �v�it été décidée �u 
« C��grès » de C�ri�the e� 337 �v. J.�C. et sur le p�ss�ge du p�u-
v�ir à s�� fils Alex��dre qui c��crétiser� fi��le�e�t les pr�-
jets de s�� père vis��t à pu�ir les Perses, e��e�is tr�diti���els 
des Grecs. E� résu�é, ce texte ��us f�ur�it le c�dre hist�rique 
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gé�ér�l d��s lequel l� M�céd�i�e � é�ergé et � év�lué p�ur de-
ve�ir u�e puiss��ce ���di�le d��s l’A�tiquité, �i�si que le c�-
dre d��s lequel d�ive�t être repl�cés les textes suiv��ts.

Arthur Muller étudie les d���ées �rché�l�giques qui resti-
tue�t u�e i��ge si�il�ire à celle des �utres régi��s grecques, 
d��s l’�rg��is�ti�� des villes, les te�ples et les s��ctu�ires, 
les c��p�rte�e�ts et les cr�y��ces vis�à�vis des ��rts. Le 
f�it que l� r�y�uté se s�it ��i�te�ue e� M�céd�i�e jusque ré-
ce��e�t per�et �u chercheur de s’�ppuyer sur des d���ées 
c��crètes p�ur étudier l’�rg��is�ti�� du r�y�u�e de M�céd�i-
�e et, e� �ê�e te�ps, d’él�b�rer des hyp�thèses plus s�lides 
qu��t à cette i�stituti�� d��s l� Grèce préhist�rique. C���e 
le s�ulig�e Arthur Muller, « L’i�pressi�� qui ress�rt de ce sur-
v�l des ���u�e�ts de M�céd�i�e, f�rcé�e�t i�c��plet, est 
à l� f�is celle d’u�e f��ili�rité, d’u�e �ltérité et d’u�e �rigi-
��lité ». Le ter�e familiarité f�it référe�ce �u f�it que t�us les 
élé�e�ts c��cer�és s��t grecs, t��t d��s leurs f�r�es et leurs 
expressi��s, « qu’il s’�gisse de l’urb��is�e et de l’h�bit�t, des 
s��ctu�ires, des t��bes, de l� pr�ducti�� ��térielle e� gé�é-
r�l – �ussi bie� que d��s les �œurs, f�r�es de vie et cr�y��-
ces que l’�� peut �ss�cier à ces ���u�e�ts, d��s les pr�tiques 
religieuses et les c�utu�es fu�ér�ires ». Le ter�e d’altérité f�it 
référe�ce, sel�� Arthur Muller, �u f�it que l’�� tr�uve ég�le-
�e�t e� M�céd�i�e des élé�e�ts t�t�le�e�t i�c���us d��s 
l� Grèce des cités�ét�ts, c���e les p�l�is, les t��be�ux c��-
�é��r�tifs et l’�rt de c�ur, élé�e�ts liés à l’i�stituti�� de l� 
r�y�uté, ce que le reste de l� Grèce �v�it �b��d���é �ssez tôt. 
Cepe�d��t, « cette �ltérité se tr�duit t�uj�urs d��s u� l��g�-
ge de f�r�es �bs�lu�e�t grecques, et ce �vec u�e ét�����te 
c�hére�ce ». E�fi�, c��cer���t l’élé�e�t d’originalité, Arthur 
Muller s�utie�t que l� M�céd�i�e du IVᵉ siècle �’� p�s seule-
�e�t hérité des f�r�es et des ��dèles des �utres cités�ét�ts 
grecs ��is que, d��s l� plup�rt des d���i�es, elle � c��tribué 
de ���ière décisive à leur év�luti�� ultérieure e� f�r�es et 
styles ��uve�ux. 

Les réce�tes études ���tre�t que l� M�céd�i�e prése�-
te des c�r�ctéristiques qui, d��s le p�ssé, ét�ie�t �ttribuées 
à d’�utres ce�tres du ���de ��tique c���e, p�r exe�ple, 
les gr��ds e�se�bles réside�tiels c��struits e� terr�sses, les 
gr��ds esp�ces publics e�t�urés de c�l����des, les f�r�es �r-
chitectur�les c��plexes, le style structurel d��s l� déc�r�ti�� 
des ��is��s et le style figur�tif d��s les ��s�ïques, t��dis que, 
d��s cert�i�s c�s, c���e l� pei�ture, l� M�céd�i�e est l� seule 
régi�� �ù ces f�r�es s��t préservées. Muller c��clut s�� étude 
�vec l� c��victi�� que les recherches c��fir�er��t à l’�ve�ir l� 
pl�ce i�p�rt��te que d�it �ccuper l� M�céd�i�e d��s l’étude 
de l� civilis�ti�� hellé�ique. 

Ces c��clusi��s du pr�fesseur Arthur Muller revête�t u�e 
i�p�rt��ce p�rticulière p�ur l’i�terprét�ti�� des d���ées li�-
guistiques que l’�� retr�uve d��s les deux études suiv��tes et 
re�f�rce�t le p�i�t de vue sel�� lequel, c���e �vec les déc�u-
vertes �rché�l�giques, le ��céd��ie� est étr�ite�e�t lié à l� 
l��gue grecque e� t��t que c��stitu��t l’u� de ses di�lectes.

Les deux textes suiv��ts tr�ite�t de l� l��gue p�rlée d��s l� 
M�céd�i�e ��tique. E�ili� Cresp� prése�te, d��s u� c�dre à l� 
f�is li�guistique et phil�l�gique, l� situ�ti�� li�guistique qui 
prév�l�it d��s l� M�céd�i�e ��tique et �b�utit à l� c��clusi�� 
que le ��céd��ie� c��stitue u� di�lecte du grec ��cie� d�v��-
t�ge �pp�re�té �ux di�lectes grecs ��rd��ccide�t�ux, ce que 
c��fir�e �u�delà de t�ut d�ute Juliá� Mé�dez D�su�� d��s le 
texte suiv��t.

Plus spécifique�e�t, E�ili� Cresp� pr�cède à u�e év�lu�-
ti�� gé�ér�le des l��gues et des di�lectes qui, directe�e�t 
�u i�directe�e�t, s��t �ttestés d��s le r�y�u�e ��tique de 
M�céd�i�e grâce à des écrits d�tés des Vᵉ et IVᵉ siècles �v. 
J.�C. D’�près l’�uteur, l� situ�ti�� li�guistique qui ress�rt de 
l’étude des d�cu�e�ts tr�uvés d��s l� régi�� de M�céd�i�e, 
gé�gr�phique�e�t très diversifiée ��is p�litique�e�t u�i-
fiée, suggère u�e ��s�ïque li�guistique c��stituée de di�-
lectes grecs l�c�ux et pr�b�ble�e�t d’�u ��i�s u�e �utre 
l��gue i�d��eur�pée��e. Cresp� qu�lifie cette der�ière d’ 
« adstratum li�guistique », �ttesté d��s seule�e�t d��s quel-
ques « gl�ses » de textes écrits e� grec �i�si que p�r deux �u 
tr�is tr�its ph��étiques qui re�v�ie�t plutôt �u phrygie� et 
�u thr�ce. D’�utres l��gues, c���e l’illyrie�, ét�ie�t pr�b�-
ble�e�t utilisées ég�le�e�t ��is elles �’��t p�s été préser-
vées d��s des d�cu�e�ts et �e s��t p�s �e�ti���ées p�r les 
�uteurs ��cie�s. E�fi�, quelques ���s de pers���es d’�ri-
gi�e étr��gère, �e�ti���és p�r des �uteurs grecs, re�v�ie�t 
à des l�cuteurs de phrygie�, thr�ce et illyrie�. Cresp� pe�se 
que l� l��gue i�d��eur�pée��e i�c���ue ét�it �pp�re��e�t 
u�e l��gue t�uj�urs viv��te à l’ép�que des pre�iers d�cu-
�e�ts écrits du Ve siècle �v. J.�C. et �� peut supp�ser qu’elle 
s’est c��servée suffis���e�t l��gte�ps p�ur que l’i�p�ct 
de s�� i�terfére�ce sur l� pr����ci�ti�� du grec l�isse des 
tr�ces d��s les textes grecs. D’�utre p�rt, les di�lectes grecs 
l�c�ux utilisés d��s les cités�ét�ts qui fure�t ���exés �u 
r�y�u�e de M�céd�i�e fure�t pr�gressive�e�t re�pl�cés 
d��s l� l��gue écrite p�r l� k�i�é i��ie��e��ttique, et ceci 
peut�être plus tôt que d��s les �utres régi��s grecques, d��s 
le c�dre de l� c���u�ic�ti�� �d�i�istr�tive cr�iss��te à 
p�rtir du �ilieu du IVᵉ siècle. Le di�lecte l�c�l ��céd��ie�, 
qui �’� s��s d�ute j���is été utilisé p�ur l� réd�cti�� de d�-
cu�e�ts publics, � cessé d’être utilisé d��s les d�cu�e�ts 
privés ég�le�e�t et � été re�pl�cé d��s t�utes ses f��cti��s 
p�r l� k�i�é i��ie��e��ttique.

Le décli� des di�lectes l�c�ux s’est �ccéléré �vec l� c��quê-
te r���i�e e� 168 �v. J.�C., �l�rs que p�r�llèle�e�t l’us�ge de 
l� k�i�é i��ie��e��ttique se re�f�rç�it. C’est pe�d��t cette pé-
ri�de que se�ble�t �v�ir cessé l’us�ge d��s l� l��gue �r�le des 
di�lectes grecs l�c�ux �i�si que de l� l��gue i�d��eur�pée��e 
i�c���ue, qui ��t fi�i p�r disp�r�ître c��plète�e�t. L� der-
�ière référe�ce �u di�lecte ��céd��ie� e� t��t que l��gue 
p�rlée re���te �ux débuts de l’ère chrétie��e l�rsque, c��-
�e le �e�ti���e Str�b�� (7.7.8), cert�i�s (ἔνιοι) M�céd��ie�s 
ét�ie�t « δίγλωττοι » (c’est�à�dire qu’ils p�rl�ie�t à l� f�is l� 
k�i�é et le di�lecte l�c�l). 
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D��s le der�ier texte de ce v�lu�e, le pr�fesseur Juliá� Mé�dez 
D�su�� se livre à u�e ���lyse �tte�tive, dét�illée et �ppr�f��-
die des d���ées li�guistiques qui f��de�t le p�i�t de vue sel�� 
lequel le ��céd��ie� c��stitue u� di�lecte du grec ��cie� (ce 
que l’�� �ppelle « L’hyp�thèse grecque »). E� e�et, ce di�lecte 
prése�te de ���breux élé�e�ts qui per�ette�t de l’i�clure 
d��s le gr�upe des di�lectes ��rd��ccide�t�ux. Juliá� D�su�� 
é�u�ère et ���lyse t�us les élé�e�ts qui re�f�rce�t ce p�i�t 
de vue, élé�e�ts tirés de té��ig��ges ��cie�s sur l� l’ide�tité 
grecque des M�céd��ie�s, « gl�ses » du lexic�gr�phe �ésy-
chius (Vᵉ s. �p. J.�C.), c���e ἀδ�· ο�ρανός. Μακεδόνες (gr. ��c. 
α�θήρ), δώραξ· σπλὴν ὑπὸ Μακεδόνων (gr. ��c. θώραξ), δανῶν· 
κακοποιῶν. κτείνων (pr�b�ble�e�t *θανόω = gr. ��c. θανα-
τόω· cf. ��céd. δάνος p�ur le gr. ��c. θάνατος d’�près Plut�rque 
2.22c), γόλα (γόδα �s.)· ἔντερα (pr�b�ble�e�t γολά = �tt. χο-
λή ‘ bile ’, ‘ vésicule bili�ire ’, ���ère χολάδες ‘ i�testi�s ’), βη-
ματίζει· τὸ τοῖς ποσὶ μετρεῖν, ἀργιόπους (s��s d�ute �u lieu de 
ἀργίπους)· ἀετός �u θούριδες· νύμφαι, Μο�σαι etc. ; ���s de 
pers���es c���e Φίλιππος, Ἀλέξανδρος, Περδίκκας, Ἀμύντας 
etc. ; plusieurs i�scripti��s, d��t l� plus i�p�rt��te est celle 
tr�uvée sur l� t�blette de ��lédicti�� de Pell� et qui re���te 
à 380�350 �v. J.�C. ; i�scripti��s ��céd��ie��es rédigées e� 
l��gue �ttique et e� k�i�é i��ie��e��ttique. L’�uteur prése�te 
u�e ���lyse f�uillée et d�cu�e�tée du ��tériel li�guistique 
et de ses c�r�ctéristiques spécifiques, pri�cip�le�e�t du 
p�i�t de vue ph��étique et ph���l�gique, et dé���tre le lie� 
étr�it qui u�it l� l��gue ��céd��ie��e �ux �utres di�lectes 
grecs. Bie� sûr, le ��céd��ie� prése�te ég�le�e�t cert�i�es 
c�r�ctéristiques ph��étiques spécifiques qui di�ère�t de t�us 
les �utres di�lectes grecs, c���e l’év�luti�� des �cclusives 
s�urdes /p t k/ e� �cclusives s���res [b d g] et des fric�tives 
s�urdes /f θ s x/ e� fric�tives s���res [v ð z γ], �ê�e si, d��s ce 
c�s, �� p�urr�it supp�ser u�e év�luti�� si�il�ire à celle qu’��t 
c���ue d’�utres di�lectes plus t�rd, à s�v�ir l’év�luti�� de  
/b d g/ e� spir��tes [v ð γ], p�i�t de vue qu’�v�it expri�é il y � 
quelques ���ées Ge�rges B�bi�i�tis.

E� c��clusi��, les qu�tre textes de ce v�lu�e c��tribue�t de 
���ière décisive à cl�rifier l’ide�tité de l� l��gue du r�y�u�e 
de M�céd�i�e ��tique. Les té��ig��ges hist�riques, les d��-
�ées �rché�l�giques et les élé�e�ts culturels, les té��ig��ges 
phil�l�giques et li�guistiques repl�ce�t i�c��test�ble�e�t le 
��céd��ie� p�r�i les di�lectes du grec ��cie�. Plus p�rticu-
lière�e�t, les deux der�iers textes d’E�ili� Cresp� et de Juliá� 
Mé�dez D�su��, qui ���lyse�t les d���ées li�guistiques, cl�s-
se�t le ��céd��ie� p�r�i les di�lectes du gr�upe ��rd��cci-
de�t�l, �vec des lie�s étr�its �vec l� br��che du d�rie�. L�rsque 
les té��ig��ges hist�riques, �rché�l�giques, phil�l�giques et 
�utres s’�cc�rde�t �vec les d���ées li�guistiques, �� �btie�t 
u�e i��ge fi��le plus �b�utie et plus c��plète ; c’est juste�e�t 
l’�bjectif p�ursuivi p�r les études prése�tées d��s ce v�lu�e et 
��us pe�s��s qu’il � été �ttei�t.

Je s�uh�ite, p�ur fi�ir, re�ercier le pr�fesseur I. N. ��-
z�zis, préside�t du Ce�tre de l� l��gue grecque �i�si que le 

pr�fesseur A�t��i�s Re�g�k�s, directeur du dép�rte�e�t de 
Li�guistique du Ce�tre, p�ur �v�ir d���é leur �cc�rd e�th�u-
si�ste �u pr�gr���e c��cer���t les di�lectes grecs ��cie�s 
et p�ur leur s�utie� i�c��diti���el, les tr�ducteurs des textes 
�i�si que le pers���el du CLG et, t�ut p�rticulière�e�t, M�ri� 
Ar�p�p�ul�u, M�ri� Chriti, ���st��ti�� G�k�p�ul�u, A��� Li-
ch�u et ��teri�� Zi����, à l� f�is p�ur leur �ide d��s l’él�b�r�-
ti�� et l� prép�r�ti�� à l� public�ti�� des textes et p�ur l’effi-
c�cité �vec l�quelle elles ��t géré l� c��plexité des pr�cédures 
bure�ucr�tiques �écess�ires.

Ce t��e � été c��çu d��s le c�dre de l’Acti�� « Di�lectes 
grecs ��cie�s d’u�e i�p�rt��ce hist�rique cruci�le p�ur l� 
c��ti�uité de l� l��gue grecque et de l� tr�diti�� culturelle – 
U� pr�jet de d�cu�e�t�ti�� desti�é �u supp�rt des curricu-
l� d��s les Dép�rte�e�ts u�iversit�ires de L��gue et Littér�-
ture » ; cette �cti�� est �ise e� œuvre à tr�vers le Pr�gr���e 
�pér�ti���el « Éduc�ti�� et f�r��ti�� t�ut �u l��g de l� vie » 
du Mi�istère de l’Éduc�ti�� et des Cultes, de l� Culture et des 
Sp�rts, et c�fi���cée p�r l’U�i�� eur�pée��e (F��ds s�ci�l 
eur�pée� – FSE) et des ress�urces ��ti���les (NSRF 2007–2013). 
N�us te���s d��c à re�ercier ég�le�e�t ch�leureuse�e�t le 
�i�istère de l’Éduc�ti�� p�ur �v�ir décidé d’i�tégrer ce pr�jet 
d��s s�� pl�� de dével�ppe�e�t.
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1
Introduction

De ���breuses hist�ires de l� M�céd�i�e ��t été écrites pe�d��t l’A�tiquité, 
s��s qu’�ucu�e de ces �euvres �’�it pu p�rve�ir jusqu’à ��s j�urs.¹

E� gé�ér�l, les i�f�r��ti��s d��t ��us disp�s��s sur l� M�céd�i�e pe�-
d��t l� péri�de précéd��t Philippe II �e ��us ��t été tr��s�ises que l�rsque 
le p�ys �u ses chefs ét�ie�t i�pliqués d��s l’hist�ire de l� Grèce �u l�rsqu’ils 
�v�ie�t des rel�ti��s dipl���tiques, �ilit�ires �u �utres �vec des cités�Ét�ts 
grecques. C’est seule�e�t d��s ces c��textes que les hist�rie�s ��t eu l� p�s-
sibilité, d��s leur étude de l’hist�ire grecque, de se pe�cher ég�le�e�t sur l� 
M�céd�i�e. Et cel� � été l�rge�e�t le c�s, p�ur l� pre�ière f�is, l�rs des guer�. Et cel� � été l�rge�e�t le c�s, p�ur l� pre�ière f�is, l�rs des guer-
res �édiques, l�rsque l� M�céd�i�e s’est retr�uvée deux f�is s�us d��i��ti�� 
perse, que le r�i perse Xerxès est p�rti deux f�is e� expéditi�� e� tr�vers��t 
s�� territ�ire et que le r�i Alex��dre I de M�céd�i�e � été �bligé de p�rtici-
per à l� c��p�g�e de Xerxès c��tre l� Grèce. L� M�céd�i�e ré�pp�r�ît d��s 
l’h�riz�� grec l�rsque, pe�d��t « l� péri�de des ci�qu��te ��s » (Pentécontaé-
tié), l� puiss��ce ��riti�e �thé�ie��e s’éte�d jusqu’à ses fr��tières et que 
les c��flits devie��e�t i�évit�bles. E�fi�, l’hist�ire de l� M�céd�i�e se �êle à 
��i�tes reprises à celle de l� Grèce pe�d��t l� guerre du Pél�p���èse, ��t��-
�e�t pe�d��t l� pre�ière ��itié de cette guerre, l�rsque les �pér�ti��s �i-
lit�ires se dér�ule�t esse�tielle�e�t d��s l� pé�i�sule de Ch�lcidique et d��s 
les régi��s v�isi�es et que le r�i de M�céd�i�e Perdicc�s II se r��ge t��tôt du 
côté des Athé�ie�s t��tôt du côté des Sp�rti�tes. Les i�f�r��ti��s les plus 
précieuses que l’�� � sur l’hist�ire ��tique de l� M�céd�i�e jusqu’à l� fi� du Vᵉ 
siècle, ��us les dev��s à �ér�d�te et à Thucydide, hist�rie�s des guerres �é-
diques p�ur le pre�ier et de l� Pentécontaétié et de l� guerre du Pél�p���èse 
p�ur le sec��d. Ces deux écriv�i�s �’ét�ie�t p�s chr���l�gique�e�t très él�i-
g�és des f�its qu’ils r�pp�rt�ie�t et, grâce à leurs v�y�ges, ét�ie�t f��ili�risés 
�vec cette régi�� ; de plus, ils ��t �j�uté t�us les deux d��s leurs �euvres des 
digressi��s sur l’hist�ire ��térieure de l� M�céd�i�e : �ér�d�te (8.137 et suiv.) 
sur l� f��d�ti�� du r�y�u�e de M�céd�i�e et Thucydide (2.99) sur s�� év�-
luti�� jusqu’�ux guerres �édiques. Le pre�ier p�rt du récit d’u�e expéditi�� 
du r�i Alex��dre I de M�céd�i�e à Athè�es �u pri�te�ps 479 et le sec��d de 
l� descripti�� de l’i�v�si�� de l� M�céd�i�e p�r le r�i Sit�lcès de Thr�ce à l� 
fi� de l’�ut���e 429, qui � eu lieu e� �cc�rd �vec les Athé�ie�s.² �ér�d�te et 
Thucydide étudie�t l’hist�ire des débuts de l� M�céd�i�e e� se f��d��t sur l� 
descripti�� d’évè�e�e�ts de l’hist�ire grecque c�r, p�ur eux, ces f�its qui se 
dér�ul�ie�t d��s les deux régi��s ét�ie�t liés e�tre eux. 

�ér�d�te �e�ti���e tr�is frères, desce�d��ts de Té�é��s et d��c ég�-
le�e�t d’�ér�clés, fils de Zeus, qui, p�rtis d’Arg�s e� p�ss��t p�r l’Illyrie, 

Histoire de la Macédoine
pendant la période pré-hellénistique*

* T�utes les d�tes �e�ti���ées d��s le texte 
se réfèrer��t à l� péri�de �v��t J.�C.

1 P�r c��tre, il existe �uj�urd’hui u� �ssez 
gr��d ���bre d’hist�ires de l� M�céd�i�e, d��t 
��us �e �e�ti���er��s que quelques�u�es et 
��t���e�t les plus réce�tes : Geyer 1930 ; ���-
���d 1972 ; ������d & Griffith 1979 ; S�kell�-
ri�u 1982 ; Erri�gt�� 1986 ; B�rz� 1990, 1999.

2 P�ur u�e év�lu�ti�� des deux textes �i�si 
que des s�urces supplé�e�t�ires d’i�f�r��ti��s 
sur les débuts de l� péri�de ��céd��ie��e, v�ir 
Z�hr�t 1984.
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�rrivère�t d��s l� ��ute M�céd�i�e – ter�es qui rec�uvre�t chez �ér�d�te l� 
régi�� située e�tre les ���ts Piérie�s et le ���t Oly�pe. Là, ils tr�v�illère�t 
c���e bergers à l� c�ur du r�i l�c�l. Qu��d ce der�ier les ch�ss� peu de te�ps 
�près, ils �tteig�ire�t, �près �v�ir tr�versé u� fleuve, u�e �utre p�rtie de l� 
M�céd�i�e �ù ils s’i�st�llère�t, �u pied du Ver�i�� près de ce qu’�� �ppelle 
« les J�rdi�s de Mid�s ». À p�rtir de cette régi�� qu’ils �ccupère�t, ils c��qui-
re�t le reste de l� M�céd�i�e. Le plus jeu�e frère, Perdicc�s, devi�t le chef de l� 
dy��stie. Cette hist�ire de l� f��d�ti�� du r�y�u�e de M�céd�i�e ��us ��è�e 
d��s l� régi�� du b�s ��li�c���, là �ù �ér�d�te situe u�e régi�� qui s’éte�d 
de ch�que côté du fleuve et �ppelée M�céd��is ; c’est d��s cette régi��, sur 
le fl��c ��rd du ���t Piéri�, qu’� été c��fir�ée il y � quelques diz�i�es d’��-
�ées l’existe�ce d’Aigé�i, l� pre�ière c�pit�le du r�y�u�e ��céd��ie�, à s�-
v�ir l’�ctuelle Vergi�� �ux célèbres t��bes. 

C’est à cette régi�� que c���e�ce à se c��stituer le r�y�u�e ��céd��ie� 
à p�rtir du �ilieu du VIIᵉ siècle �v. J.�C. Les M�céd��ie�s �ccupère�t d’�b�rd 
l� Piérie, �u sud de l’e�b�uchure de l’��li�c���, puis l� B�ttie qui s’éte�d�it 
le l��g du g�lfe Ther��ïque jusqu’à l’Axi�s. E�suite, ils tr�versère�t le fleuve 
et �ccupère�t l� pl�i�e jusqu’à l’�ctuelle ville de Thess�l��ique. Ils ét�blire�t 
�i�si leur d��i��ti�� sur t�ute l� régi�� �ut�ur du Ther��ïque et, p�ur fi�ir, 
peu �v��t l� fi� du VIᵉ siècle, �ccupère�t ég�le�e�t les régi��s li�itr�phes 
de l’�uest et du ��rd��uest, l’É�rdée et l’Al��pie. L’É�rdée s’éte�d�it �u�delà 
de l� ch�î�e ���t�g�euse qui fer�e l� pl�i�e ce�tr�le à l’�uest. L� c��quête 
de cette p�rtie � per�is l’exte�si�� vers l� ��ute M�céd�i�e �ù se tr�uv�ie�t 
Ly�c�s (Ly�cestide), l’Orestide et l’Eli�ée, des régi��s qui ét�ie�t e�t�urées 
de ���t�g�es et qui �v�ie�t leurs pr�pres chefs ; qu��t à s�v�ir d��s quelle 
�esure elles �pp�rte��ie�t �u p�s �u r�y�u�e de M�céd�i�e, cel� dépe�d�it 
de l� puiss��ce de ch�que p�uv�ir ce�tr�l e� pl�ce. Ces régi��s �e pure�t ce-
pe�d��t p�sser s�us l� d��i��ti�� du r�i ��céd��ie� qu’�près l� déf�ite de 
l� c��p�g�e de Xerxès. 

2
L’hist�ire ��tique de l� M�céd�i�e

Les t�ut débuts de l’hist�ire de l� M�céd�i�e de�eure�t �bscurs. Les pre�iè-
res i�f�r��ti��s fi�bles c��cer�e�t l� péri�de de d��i��ti�� perse sur le ter-
rit�ire eur�pée�.³ E� 510, le gé�ér�l perse Még�b�ze c��quit les côtes ��rd de 
l� �er Égée et �ccept�, p�r v�ie dipl���tique, l� décl�r�ti�� de s�u�issi�� du 
r�i ��céd��ie� d’�l�rs, A�y�t�s I. Ai�si l� M�céd�i�e, Ét�t e�c�re f�ible et 
li�ité à l� pl�i�e côtière �ut�ur du Ther��ïque, est p�ssée s��s c��b�t s�us 
d��i��ti�� perse, �pp�re��e�t e� t��t qu’Ét�t v�ss�l, s�us �d�i�istr�ti�� 
de l� dy��stie l�c�le. Le pre�ier r�i fut A�y�t�s I puis, à p�rtir de 496 e�vi-
r��, ce fut Alex��dre I , s�us lequel le p�ys p�rvi�t à ébr��ler p�ur quelques 
���ées le j�ug perse, d��s l� �esure �ù l� rév�luti�� i��ie��e �v�it r��pu 
le lie� �vec les Ét�ts b�lk��iques v�ss�ux et �ssujettis à l� Perse. C’est à cette 
ép�que de l� M�céd�i�e libre, et ��t���e�t e� 496, qu’Alex��dre I fit s�� �p-
p�riti�� à Oly�pie, c���e le r�pp�rte �ér�d�te. App�re��e�t, Alex��dre 
fut le pre�ier M�céd��ie� à p�rticiper �ux Jeux �ly�piques, �près �v�ir dû 
pr�uver s�� �rigi�e grecque. Qu�tre ��s plus t�rd, cette liberté �’ét�it plus 
que du p�ssé puisque, �vec l� répressi�� de l� rév�luti�� i��ie��e et l� récu-
pér�ti�� des régi��s situées de p�rt et d’�utre du détr�it de l’�ellesp��t, le 
gé�ér�l perse M�rd��i�s déb�rqu� �vec s�� i�f��terie et s� fl�tte et rét�blit l� 
d��i��ti�� perse jusqu’�ux c��fi�s de l� Thess�lie.

C’est �i�si que se �ire�t e� pl�ce les c��diti��s i�dispe�s�bles à l� c��-
p�g�e de Xerxès (480/79), �u c�urs de l�quelle l’i�f��terie perse, �près �v�ir 
�v��cé à tr�vers l� Thr�ce, re�c��tr� l� fl�tte qui ��vigu�it le l��g de l� côte 

3 Au sujet de l� M�céd�i�e de l’ép�que des 
guerres �édiques, v�ir Z�hr�t 1992 et 2011.
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à Ther�è (près de l� ville �ctuelle de Thess�l��ique). Alex��dre dut e�suite 
suivre l’�r�ée perse et l’�� vit �i�si des s�ld�ts ��céd��ie�s et leur r�i suivre 
l’�r�ée perse jusqu’à l� b�t�ille de Pl�tées. Or, �près l� déf�ite des Perses à Pl�-
tées et le retr�it d’Eur�pe des tr�upes qui �v�ie�t survécu, il se�ble qu’Alex��-
dre �it t�ur�é le d�s �u Gr��d R�i, qu’il se s�it ret�ur�é d’�b�rd c��tre les Per-
ses qui b�ttire�t e� retr�ite et, peu �près, qu’il se s�it e�p�ré ég�le�e�t des 
« Neuf R�utes » (E��e� ��d�i), jusqu’�l�rs s�us d��i��ti�� perse et future 
A�phip�lis. Là, il fit pris���iers telle�e�t de s�ld�ts qu’e� les ve�d��t c��-
�e escl�ves il put f�briquer u�e st�tue pl�quée d’�r qui fut dép�sée �u p�rti-
que du te�ple de Delphes, �ù se tr�uv�ie�t d’�utres ��r��des pr�ve���t des 
Ét�ts grecs de Grèce �étr�p�lit�i�e et de Sicile, e� s�uve�ir des vict�ires re�-
p�rtées p�r les Grecs à S�l��i�e, Pl�tées et �i�ère e� Sicile. De t�ute évide�-
ce, le r�i ��céd��ie� qui, pe�d��t u� �� e�vir��, s’ét�it tr�uvé �ux côtés des 
Perses, réussit à se f�ire �ccepter d��s le gr�upe des « v�i�queurs des guerres 
�édiques ». Il réussit �ê�e à c��v�i�cre �ussi �ér�d�te qu’il ét�it t�uj�urs 
u� ��i secret des Grecs. L’i��ge év�quée p�r �ér�d�te de l’��i des Grecs sur 
le trô�e ��céd��ie� � exercé u�e gr��de i�flue�ce et � �b�uti à ce qu’Alex��-
dre lui��ê�e, qui e� s�� te�ps �v�it c�ll�b�ré �vec les Perses, s�it sur����é 
Alex��dre « le Gréc�phile », p�r �pp�siti�� à l’�utre Alex��dre qui les �v�it 
c��b�ttus et qui � reçu le ��� d’Alex��dre « le Gr��d ».

Alex��dre �e s’est p�s seule�e�t ret�ur�é c��tre les Perses qui b�tt�ie�t 
e� retr�ite, il s’est ég�le�e�t e�p�ré des régi��s situées e�tre l’Axi�s et le 
Stry���, l� Crest��ie, l� Mygd��ie et l� Bis�ltie. Ce qui l’��e�� très bie�tôt 
e� c��flit ��� seule�e�t �vec les tribus thr�ces v�isi�es ��is �ussi �vec les 
Athé�ie�s (c��p. Z�hr�t 2007), d��t l� puiss��ce ��v�le, �près l’échec de l� 
c��p�g�e de Xerxès, c��pre��it de ���breuses cités grecques sur les côtes 
��rd de l’Égée ; t�ut p�rticulière�e�t d��s l� régi�� du Stry���, les Athé-
�ie�s s’ét�ie�t révélés de piètres �dvers�ires c�r ils c��v�it�ie�t l� richesse 
f�restière, i�dispe�s�ble à l� c��structi�� de ��vires, qui se tr�uv�it à l’i�té-
rieur du p�ys �i�si que les �i�es qui s’y tr�uv�ie�t. P�r�i les r�res i�f�r��-
ti��s que ��us �v��s sur cette ép�que, il est �e�ti���é que le gé�ér�l �thé-
�ie� Ci���, e� 463, �près s�� ret�ur de Th�s�s, � été �ccusé d’�v�ir �gi c��tre 
les i�térêts �thé�ie�s c�r il �ur�it été s�ud�yé p�r le r�i Alex��dre et �’�ur�it 
p�s s�isi l’�cc�si�� de c��quérir d�v��t�ge de territ�ires e� M�céd�i�e, ce qui 
lui �ur�it été f�cile �près l� vict�ire c��tre Th�s�s. Il f�ut s�ulig�er ég�le�e�t 
que, quelques ���ées plus tôt, l’h���e p�litique �thé�ie� Thé�ist�cle qui 
�v�it été b���i et c��d���é à ��rt p�r c��tu��ce, �près s’être e�fui d’Athè-
�es, �v�it pr�vis�ire�e�t tr�uvé refuge à l� c�ur du r�i ��céd��ie�. Les My-
cé�ie�s eux �ussi qui, �près �v�ir été �tt�qués p�r les Argie�s, se s��t e�fuis 
de leur p�trie, ��t pu s’i�st�ller e� M�céd�i�e, s�us l� pr�tecti�� d’Alex��-
dre. S�� fils, Perdicc�s, suivit s�� exe�ple et �ccueillit e� 446 les h�bit��ts 
d’�istiée, ch�ssés p�r les Athé�ie�s de leur p�trie e� Eubée.

Qu��d Alex��dre est ��rt �u �ilieu du Vᵉ siècle, il �’�v�it évide��e�t 
p�s suffis���e�t prép�ré s� successi��. P�r�i ses ci�q fils, c’est Perdicc�s II 
qui �pp�r�ît c���e le successeur, t��dis que p�r l� suite, deux de ses frères 
�ssu�er��t le p�uv�ir d��s di�ére�tes p�rties du r�y�u�e ��céd��ie�. Les 
te�t�tives des Athé�ie�s p�ur ét�blir des c�l��ies �ux fr��tières de l� M�cé-
d�i�e c��ti�uère�t et c���ure�t �ê�e quelques succès, c���e p�r exe�-
ple e� 436 �vec l� f��d�ti�� d’A�phip�lis e� �v�l du Stry���. Cette ville d�-
�i��it le fleuve �i�si que le p�ss�ge vers l’i�térieur du p�ys.⁴ Or, l�rsque les 
Athé�ie�s e� �rrivère�t à s�ute�ir l’�dvers�ire i�ter�e de Perdicc�s, à s�v�ir 
le frère de Philippe, qui rég��it sur l� régi�� située e� �v�l de l’Axi�s et d’�ù 
il fut ch�ssé plus t�rd, �i�si que Derd�s l’Éli�i�te, Perdicc�s ���ul� l’�lli��ce 
qu’il �v�it c��clue �vec les Athé�ie�s pe�d��t les pre�ières ���ées de s�� 

4 Au sujet de ces évè�e�e�ts et des sui-
v��ts �i�si que de leur descripti�� p�r Thucy-
dide, v�ir Z�hr�t 2006� et, sur l’i�p�rt��ce de l� 
M�céd�i�e d��s l’écl�te�e�t de l� guerre du Pé-
l�p���èse, v�ir Z�hr�t 2010.
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règ�e et, e� 433, recherch� l� c��pér�ti��, d’u�e p�rt, des �lliés déçus des 
Athé�ie�s e� Ch�lcidique et, d’�utre p�rt, de Sp�rte et de C�ri�the qui, �près 
s� déf�ite à C�rf�u, cherch�it à pre�dre s� rev��che. Et de f�it, l’���ée suiv��-
te, le r�i ��céd��ie� réussit à e�tr�î�er d��s l� défecti�� c��tre Athè�es l� 
c�l��ie c�ri�thie��e de P�tidée située d��s l’isth�e de P�llè�e, les h�bit��ts 
de l� B�ttie plus �u ��rd, l� ��j�rité des Ch�lcidie�s qui h�bit�ie�t Sith��ie, 
�i�si qu’u� gr��d ���bre de cités à l’i�térieur des terres. Pe�d��t t�ute l� du-
rée de l� guerre, il �it à disp�siti�� des B�ttie�s et des Ch�lcidie�s qui �v�ie�t 
f�it défecti�� des territ�ires d��s l� régi�� de Mygd��ie.⁵

Ai�si, e� 432, les Athé�ie�s se retr�uvère�t ��� seule�e�t f�ce �u r�i de l� 
M�céd�i�e, ��is �ussi f�ce à ses �lliés qui, dressés p�r Perdicc�s, �v�ie�t f�it 
défecti��. Leurs �pér�ti��s �ilit�ires se c��ce�trère�t cepe�d��t peu �près 
sur l� récupér�ti�� des villes qui �v�ie�t f�it défecti�� puis, e� 432, u� �c-
c�rd pr�vis�ire fut �bte�u �vec le r�i ��céd��ie� et, e� 431, u�e �lli��ce fut 
c��clue. P�urt��t, dès l’été 429, Perdicc�s e�v�ie e� c�chette des �illiers de 
M�céd��ie�s e� Ac�r���ie p�ur s�ute�ir les L�cédé���ie�s. Les Athé�ie�s 
s’e� �perç�ive�t et, l’hiver suiv��t, ils dresse�t c��tre le r�i de M�céd�i�e 
le r�i de Thr�ce Sit�lcès, d��t l’i�v�si�� e� B�sse M�céd�i�e s’�vér� t�t�le-
�e�t i�fructueuse ; c’est pri�cip�le�e�t à l� c�v�lerie de l� ��ute M�céd�i�e 
que Perdicc�s d�it s�� s�lut. Perdicc�s � dés�r��is l� p�ix pe�d��t qu�tre ��s 
�vec les Athé�ie�s qui se l��ce�t d��s des �pér�ti��s guerrières sur d’�utres 
fr��ts. Cepe�d��t, les vict�ires que ceux�ci re�p�rte�t l’i�quiète�t et �vec 
les Ch�lcidie�s, e� 424, il i�cite l’e�v�i d’u�e �r�ée du Pél�p���èse sur le 
fr��t ��rd de l� guerre ; ce qui l’i�téresse pri�cip�le�e�t, c’est d’�pp�rter u� 
s�utie� �ilit�ire c��tre Arrh�b�i�s, le chef de Ly�c�s. De f�it, Perdicc�s réus-
sit p�r deux f�is à i�citer ses ��uve�ux �lliés à i�terve�ir e� ��ute M�céd�i-
�e, s��s t�utef�is re�p�rter le succès esc��pté ; d��c, e� 423/2, il c��clut à 
��uve�u u�e tr�ité �vec les Athé�ie�s, �cc�rd qu’il respecte pe�d��t ci�q ��s 
e�vir�� �v��t de s’�ss�cier u�e ��uvelle f�is pr�vis�ire�e�t �vec les �dver-
s�ires d’Athè�es. Il se peut qu’u�e telle p�litique d’hésit�ti��s �it pr�v�qué l� 
c�lère à l� f�is des Athé�ie�s et des Sp�rti�tes ��is il f�ut dire, à l� déch�rge 
de Perdicc�s, qu’il �’�v�it p�s seule�e�t à résister �ux Athé�ie�s ��is qu’il 
dev�it �ussi f�ire f�ce �ux �spir�ti��s i�dépe�d��tistes des chefs de l� ��ute 
M�céd�i�e ; il f�ut rec����ître qu’il réussit à ����euvrer �vec succès e�tre 
les p�rties e� c��flit et à préserver �i�si d��s u�e l�rge �e�sure l’i�dépe�-
d��ce et l’i�tégrité territ�ri�le de s�� r�y�u�e. 

Le s�rt réserv� des c��diti��s plus f�v�r�bles de g�uver���ce à s�� fils 
et successeur Archél��s, qui dirige� le r�y�u�e de 413 à 399, d��s l� �esure 
�ù, �près le dés�stre e� Sicile, les Athé�ie�s �v�ie�t cessé leurs pressi��s. Les 
r�pp�rts �vec les Athé�ie�s s’i�versère�t �ussitôt c�r ceux�ci dépe�d�ie�t, 
p�ur l� c��structi�� de leurs ��vires, du b�is de M�céd�i�e. L’i�p�rt��ce du 
rôle j�ué p�r Archél��s dur��t cette péri�de tie�t esse�tielle�e�t à s� p�liti-
que i�térieure, ses réf�r�es �ilit�ires et ses ��biti��s culturelles. E� e�et, il 
� ��� seule�e�t e�c�ur�gé l� f��d�ti�� des cités de M�céd�i�e⁶ et �ccéléré 
l’exte�ti�� de s�� rése�u r�utier ��is il � �ussi e�t��é l� c��stituti�� d’u�e 
i�f��terie l�urde�e�t �r�ée. E� �ê�e te�ps, il � sécurisé les fr��tières de 
l’Ét�t et les �, e� p�rtie, éte�dues. Il f�ut s�ulig�er p�rticulière�e�t s� « p�liti-
que culturelle ». Bie� sûr, Pi�d�re �v�it déjà ch��té les l�u��ges d’Alex��dre I 
et il est supp�sé être resté ég�le�e�t quelque te�ps à s� c�ur, t�ut c���e 
le p�ète dithyr��bique Mél��ippidès de Mil�s et �ipp�cr�te de C�s de�eu-
rère�t plus t�rd à l� c�ur de s�� successeur, Perdicc�s II. Né����i�s, c’est 
à Archél��s que l� M�céd�i�e d�it s� vérit�ble i�tégr�ti�� à l� civilis�ti�� 
hellé�ique. C’est lui qui ch�rge de l� déc�r�ti�� de s�� p�l�is le re��rqu�-
ble pei�tre Zeuxis et qui i�vite de ���breux p�ètes grecs à s� c�ur, c���e 

5 V�ir à ce sujet �i�si qu’�u sujet des �utres 
rel�ti��s M�céd��ie�s�Ch�lcidie�s Z�hr�t 1971.

6 Au sujet de l’urb��is�e de l� M�céd�i�e, 
v�ir ��tz�p�ul�s 1996 et ��t���e�t l’i�p�r-
t��ce d’Archél��s p. 469 et suiv. V�ir �ussi Muller 
d��s ce t��e.
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le p�ète épique Chéril�s de S���s, le �usicie� Thi��thée de Milet, �i�si que 
les p�ètes tr�giques d’Athè�es Ag�th�� et Euripide qui y ���t�, e�tre �utres, 
s� tr�gédie Les Bacchantes. E�fi�, c’est à lui que l’�� d�it ég�le�e�t l� cré�ti�� 
des jeux gy��iques et des c��c�urs de �usique qui se dér�ul�ie�t c���e de 
c��c�urs ��céd��ie�s ��ti���les à Di��, �ux pieds de l’Oly�pe, s�us le ��� 
de « Jeux �ly�piques ». Au c�urs des der�ières ���ées de s�� règ�e, Arché-
l��s � �ê�e réussi à i�terve�ir e� f�veur du peuple �rist�cr�tique persécu-
té des Aleu�des, à g�g�er des territ�ires et à �sse�ir s�� e�prise sur L�riss�. 
T�utes les c��diti��s �écess�ires à l’exp��si�� ��céd��ie��e ét�ie�t d��c 
réu�ies l�rsque, e� 399 �v. J.�C., Archél��s fut �ss�ssi�é.

3
La Macédoine dans les années 399–359

U�e c�llègue ��éric�i�e � f�it cette re��rque t�ut à f�it perti�e�te : « Les 
r�is ��céd��ie�s ��ur�ie�t e� gé�ér�l ch�ussés de leurs g�dill�ts » (C�r�ey 
1983, 260) ; de f�it, e�tre 399 et 359, ce �e s��t que tr�ubles, c��test�ti��s et 
b�t�illes p�ur le trô�e qui ��t e�pêché l� M�céd�i�e de c��server l� p�si-
ti�� que lui �v�it f�it g�g�er Archél��s. Ce �’est qu’�u c�urs de l� deuxiè�e 
��itié de ces qu�r��te ���ées que l� M�céd�i�e � pu, p�r i�ter�itte�ce, ��� 
seule�e�t c��s�lider s�� �ut�rité à l’i�térieur du p�ys ��is �ussi u� cert�i� 
p�uv�ir à l’étr��ger. N�us ���trer��s plus l�i� qu��d et p�urqu�i cel� � été 
p�ssible.

Rie� qu’�u c�urs des pre�iers six ���ées de cette péri�de, les M�céd�-
�ie�s ��t eu p�s ��i�s de qu�tre r�is, d��t �� s�it seule�e�t qu’ils ��t c���u, 
p�ur l� plup�rt, u�e ��rt vi�le�te. Les pre�ières ���ées du règ�e d’A�y�t�s 
III, qui � réussi de s’e�p�rer du trô�e e� 393 �v. J.�C., ��us d���e�t u�e i��-
ge plus cl�ire des difficultés re�c��trées p�r l� M�céd�i�e.⁷ Dès qu’il pre�d le 
p�uv�ir, il est �e��cé p�r les Illyrie�s et c��clut u�e �lli��ce défe�sive �vec 
l� « Ligue » (Koinon) des Ch�lcidie�s qui, �près l� guerre du Pél�p���èse, s’est 
�vérée être u� f�cteur i�p�rt��t de p�uv�ir sur les côtes ��rd de l’Égée. Le 
prix à p�yer p�r A�y�t�s p�ur cette �lli��ce fut l� cessi�� d’A�thé���te, v�l-
lée fertile située �u sud�est de Ther�è. Ce �’est qu’�u c�urs de l� deuxiè�e 
��itié des ���ées 380, �ù il �v�it �ssis s�� p�uv�ir e� tel p�i�t, qu’il put récl�-
�er les territ�ires qu’il �v�it cédés �ux Ch�lcidie�s. N�� seule�e�t ces der-
�iers refusère�t de les lui re�dre ��is ils �tt�quère�t l� M�céd�i�e et �bligè-
re�t A�y�t�s à de���der de l’�ide �ux Sp�rti�tes ; ceux�ci e�v�yère�t e� 382 
u� c�rps d’expéditi�� d��s le ��rd et, �près tr�is ���ées de guerre, �bligère�t 
les Ch�lcidie�s à diss�udre leur c��liti��. D’�près Xé��ph��, cette guerre � 
été �e�ée surt�ut p�r les Sp�rti�tes et leurs �lliés. Les M�céd��ie�s �’��t �f-
fert �ucu�e p�rticip�ti�� �ilit�ire �é��r�ble, �ê�e si l� c��tributi�� de 
Derd�s, le chef de l’Éli�ée, et de s� c�v�lerie, fut précieuse. Derd�s et s� ré-
gi�� s��t décrits c���e ét��t i�dépe�d��ts du r�i ��céd��ie� et il se�ble 
que les �utres chefs de l� ��ute M�céd�i�e �ie�t ég�le�e�t pris leur i�dépe�-
d��ce à ce ���e�t�là.

Ces évè�e�e�ts f��t l’�bjet d’�bserv�ti��s ég�le�e�t de l� p�rt d’Is�cr�-
te : D��s s�� Panégyrique, publié e� 380 �v. J.�C., il stig��tise dure�e�t l� p�li-
tique sp�rti�te de l’ép�que, e� �e�ti�����t c���e exe�ple que les Sp�rti�-
tes ��t �idé le r�i ��céd��ie� A�y�t�s, le tyr�� de Sicile Di��ysi�s et le Gr��d 
R�i de Perse, �fi� d’�ccr�ître leur s�uver�i�eté. Si Is�cr�te v�ul�it être crédible 
l�rsqu’il c��d���e l� p�litique sp�rti�te, il �’�ur�it p�s dû c��pter �u ���-
bre des tr�is puiss��ts qui rég��ie�t �ux fr��tières de ce qu’ét�it �l�rs le ���-
de grec des cités�Ét�ts u� r�i ��céd��ie� t�t�le�e�t i�sig�ifi��t. De �ê�e, 
l’Athé�ie� Eschi�e prése�te A�y�t�s c���e u� f�cteur p�litique f��d��e�-
t�l l�rsque, �u c�urs d’u� pr�cès e� 343, il �e�ti���e que celui�ci �v�it e�v�yé, 

7 Au sujet de ce r�i, c��p. Z�hr�t 2006b.
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�u c�urs des ���ées 370, u�e délég�ti�� à u� c��grès p��hellé�ique et qu’il 
ét�it p�rf�ite�e�t ��ître de ses décisi��s. P�ur les Athé�ie�s, c’est juste�e�t 
à ce ���e�t�là qu’A�y�t�s devi�t très s�llicité, l�rsqu’ils c��clure�t u�e �l-
li��ce �vec lui, d��t le c��te�u reste ��lheureuse�e�t i�c���u. Cette �lli��ce 
dev�it e� t�us c�s cert�i�e�e�t c��cer�er l’exp��si�� f�rcée de l� puiss��ce 
��v�le �thé�ie��e. Déjà e� 375, ��us �ppre���s que le b�is i�dispe�s�ble à l� 
c��structi�� des ��vires pr�ve��it de M�céd�i�e. Il y �v�it d��c de ��uve�u 
u�e de���de de b�is ��céd��ie� p�ur l� c��structi�� de ��vires et cet �cc�rd 
c��stitue u�e preuve supplé�e�t�ire que le r�y�u�e de M�céd�i�e �v�it re-
g�g�é le r��g des Ét�ts e� �esure de �e�er u�e p�litique �ut����e. A�y�t�s 
�git de �ê�e pe�d��t les ���ées 370 �vec ses v�isi�s du sud, de telle s�rte que 
��� seule�e�t il récupér� l� s�uver�i�eté sur l’Éli�ée ��is qu’il déli�it� ég�-
le�e�t les fr��tières e�tre cette régi�� de l� ��ute M�céd�i�e et D�lichée e� 
Perrhébie. E� �utre, se créère�t des lie�s f��ili�ux �vec Sirrh�s, le chef de Ly�-
c�s, d��t l� fille devi�t, �u plus t�rd �u c�urs de l� pre�ière ��itié des ���ées 
380, l� deuxiè�e ép�use d’A�y�t�s et lui d���� tr�is successeurs, Alex��dre 
II, Perdicc�s III et Philippe II. N�us v�y��s d��c qu’�u c�urs des ���ées 370 l� 
M�céd�i�e �v�it retr�uvé u�e p�siti�� de f�rce et qu’A�y�t�s III � pu s’�tt�-
cher lui �ussi �ux ��biti��s d’Archél��s e� ��tière de p�litique extérieure.

Qu��t à l’i��ge �ég�tive qui est d���ée d’A�y�t�s t��t d��s des s�urces 
p�stérieures i�v�l��t�ire que chez des chercheurs ��der�es, le resp��s�ble 
e� est s�� fils Philippe II qui ��� seule�e�t � f�it, p�r ses expl�its, de l’��-
bre à t�us ses prédécesseurs ��is qui � �ussi c��duit de ���breux hist�rie�s 
à l’ériger e� s�uveur e�v�yé p�r les dieux d’u�e M�céd�i�e pl��gée d��s le 
ch��s. E� ré�lité, A�y�t�s � réussi pe�d��t u�e l��gue péri�de et grâce à s� 
té��cité à dissiper pr�gressive�e�t le ch��s qu’�v�it pr�v�qué l’�ss�ssi��t 
d’Archél��s, à tirer pr�fit des ch��ge�e�ts de p�uv�ir �ut�ur de l� M�céd�i-
�e et à léguer à ses fils u� r�y�u�e rel�tive�e�t st�ble.

E� 370/69, l� successi�� �u trô�e se fit s��s difficultés, ce qui ���tre 
qu’A�y�t�s �v�it rét�bli l’�rdre. Cepe�d��t les Illyrie�s �’ét�ie�t p�s de cet 
�vis et ils e�v�hire�t l� M�céd�i�e. U� p�re�t de l� f��ille r�y�le qui viv�it 
e� exil pr�fit� de l’�bse�ce justifiée du jeu�e r�i Alex��dre II p�ur �tt�quer le 
p�ys p�r l’est. F�ce à ces difficultés, l� rei�e��ère Eurydice de���d� l’�ide du 
gé�ér�l �thé�ie� Iphicr�te qui ét�it e�g�gé �ux �pér�ti��s �ilit�ires d��s l� 
régi�� e� �v�l du Stry���. Celui�ci s�isit v�l��tiers l’�cc�si�� d’�bliger �i�-
si le r�i ��céd��ie�, ce qu’il réussit à f�ire, et de ch�sser l’usurp�teur pré-
s��ptif du trô�e. Ai�si le p�uv�ir d’Alex��dre � pu être �ssis et, peu �près, lui 
�ussi, il est p�ssé à l’�cti��, e� se p�rt��t �u sec�urs des Aleu�des de L�riss� 
c��tre le tyr�� de Phères. Le r�i ��céd��ie� s’e�p�r� des villes de L�riss� et 
de Cr����, qu’il g�rd� p�ur lui. Les ��bles thess�lie�s, qui �e s’�tte�d�ie�t 
p�s à cette t�ur�ure des évè�e�e�ts, se t�ur�ère�t �l�rs vers les Théb�i�s 
qui e�v�yère�t leur gé�ér�l Pél�pid�s.⁸ Celui�ci p�rtit e� expéditi�� �vec s�� 
�r�ée vers le ��rd et libér� Cr���� et L�riss�. E�trete�ps, Alex��dre II �v�it 
dû re�trer e� M�céd�i�e �ù s�� ge�dre Pt�lé�ée s’ét�it s�ulevé c��tre lui. 
Les deux p�rties e� c��flit d��s cette guerre civile s’�dressère�t à Pél�pid�s 
et le prire�t c���e �rbitre. Celui�ci se ch�rge� de j�uer l’i�ter�édi�ire e�tre 
les deux �dvers�ires. Afi� de g�r��tir l� dur�bilité l’�rr��ge�e�t i�p�sé p�r 
Pél�pid�s, Alex��dre lui livr� e� �t�ges s�� jeu�e frère, Philippe, �i�si que tr-
e�te fils de f��illes de ��bles. L� p�siti�� de f�rce qu’�v�it �cquise l� M�cé-
d�i�e grâce à A�y�t�s III et qui ét�it héritée p�r Alex��dre II fut d��c perdu 
e� péril et l’Ét�t ��céd��ie�, p�r s� f�ute, p�ss� de ��uve�u s�us l’i�flue�ce 
des di�ére�tes puiss��ces dirige��tes e� Grèce. Et cel� dev�it durer e�c�re 
quelque te�ps. E� e�et, peu �près le dép�rt de Pél�pid�s à l� fi� du c��flit, à 
l’hiver 369/8, Alex��dre II fut �ss�ssi�é.

8 Sur l’hist�ire de l� M�céd�i�e pe�d��t le 
règ�e des Théb�i�s, v�ir ��tz�p�ul�s 1985.
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U� de ses p�re�ts les plus pr�ches, Pt�lé�ée, se ch�rge �ux ���ires de r�y-
�u�e e� t��t que tuteur de Perdicc�s, plus jeu�e frère d’Alex��dre. Cepe�-
d��t, les ��is du r�i �ss�ssi�é c��sidère�t celui�ci c���e u� usurp�teur et 
se t�ur�e�t l’été de 368 vers Pél�pid�s qui e�v�hit à ��uve�u l� M�céd�i�e. 
Pt�lé�ée est �bligé d’�ccepter de c��clure u� �cc�rd et de s’e�g�ger à g�-
r��tir le p�uv�ir �ux frères d’Alex��dre, Perdicc�s et Philippe. Il est e� �utre 
�bligé de c��clure u� �cc�rd �vec Thèbes et de livrer des �t�ges, à titre de g�-
r��tie p�ur le respect de l’�cc�rd. U�e f�is de plus, l� M�céd�i�e devie�t u� 
j�uet e�tre les ��i�s de puiss��ces étr��gères et ce – u�e f�is e�c�re – à c�use 
de tr�ubles i�ter�es. 

E� 365, Perdicc�s III réussit à se déb�rr�sser de l� tutelle de Pt�lé�ée. Aus-
sitôt �près �v�ir pris le p�uv�ir, il juge b�� de s’�ppuyer sur les Athé�ie�s, de 
c��pérer �vec leur gé�ér�l Ti��thée – qui �è�e à cette ép�que des �pér�-
ti��s �ilit�ires sur les côtes ��céd��ie��es et � �l�rs, se�ble�t�il, c��quis 
les cités de Pyd�� et Méth��e, i�dépe�d��tes de l� M�céd�i�e, – et de ��r-
cher �vec lui c��tre les Ch�lcidie�s et A�phip�lis. D��s l� pé�i�sule de Ch�l-
cidique, Ti��thée s�u�et les villes de P�tidée et de T�r��e ��is éch�ue �vec 
A�phip�lis. L� c�ll�b�r�ti�� �vec Ti��thée � �uvert les yeux du r�i ��cé-
d��ie� sur les ��biti��s exp��si���istes des Athé�ie�s ��is �ussi sur leurs 
c�p�cités t�ut de �ê�e li�itées et lui � d���é d�v��t�ge d’�ssur��ce. Bie�-
tôt Perdicc�s ret�ur�e s� veste, s’e�p�re d’A�phip�lis et y i�st�lle u�e g�r-
�is��. L� M�céd�i�e retr�uve d��c u� ��uvel i�pulsi�� �vec Perdicc�s qui, 
e� t��t qu’héritier lég�l du trô�e, � per�is de sur���ter les difficultés i�iti�-
les. Il peut dés�r��is tr�v�iller à l� c��s�lid�ti�� de l’Ét�t et à s� sécurité vis�
à�vis de l’extérieur. E� 361/60, l’h���e p�litique C�llistr�te, qui s’ét�it e�fui 
d’Athè�es, e�trepre�d de réf�r�er le systè�e d�u��ier de l� M�céd�i�e et 
d’�ug�e�ter sig�ific�tive�e�t ses recettes. E� �utre, il se�ble que le disciple 
de Pl�t��, Euphrée, qui est resté �ssez l��gte�ps à l� c�ur de Perdicc�s, �it, 
�vec Pl�t��, i�cité le r�i à céder à s�� frère Philippe u�e p�rtie de l� s�uver�i-
�eté sur l� M�céd�i�e �rie�t�le. Il se�ble ég�le�e�t que Perdicc�s �it à ��u-
ve�u s�u�is les chefs de l� ��ute M�céd�i�e. E�fi�, il décid� d’��r��ter et de 
ch�sser les Illyrie�s qui, depuis l’ép�que d’A�y�t�s III, e��uy�ie�t c��ti�uel-
le�e�t l� M�céd�i�e. M�is il fut fi��le�e�t écr�sé et t��b� sur le ch��p de 
b�t�ille �vec 4.000 de ses s�ld�ts ��céd��ie�s. 

4
La période de Philippe II
4.1
Lʼ exp��si�� du r�y�u�e et les rel�ti��s �vec l� Grèce du sud

D��s ces circ��st��ces, le frère de Perdicc�s Philippe décide, �vec c��péte�ce 
�ilit�ire et h�bileté dipl���tique, d’e�trepre�dre d��s u� pre�ier te�ps de 
st�biliser l� M�céd�i�e puis, d��s u� deuxiè�e te�ps, de l� �e�er sur l� v�ie 
de l’exp��si���is�e, e� tir��t p�rti de t�utes les �cc�si��s.⁹ Il réussit r�pide-
�e�t à éc�rter les préte�d��ts �u trô�e qui se ���ifeste�t presque t�uj�urs 
d��s ces ���e�ts�là e� M�céd�i�e et e�trepre�d de sécuriser les fr��tières 
de s�� r�y�u�e et des régi��s v�isi�es. À cet ég�rd, il se tr�uve e� f�ce l� si-
tu�ti�� suiv��t �l�rs e� Grèce : les Sp�rti�tes qui, pe�d��t de ���breuses ��-
�ées, se c��p�rt�ie�t c���e chefs de t�ute l� Grèce et qui, e�tre 382 et 379, 
ét�ie�t �ê�e i�terve�us e� f�veur du r�i de M�céd�i�e d’�l�rs, �v�ie�t perdu 
leur p�siti�� hégé���ique �près leur déf�ite à Leuctres (371). Les Athé�ie�s 
s’ét�ie�t e�g�gés e�tre 357 et 355 d��s des ��r��te�e�ts �vec quelques u�s de 
leurs �lliés et, e� t�ut, l� deuxiè�e �lli��ce ��v�le �thé�ie��e c���e�ç�it à 
se diss�udre. Les Théb�i�s c���e�ç�ie�t peu à peu eux �ussi à perdre de leur 
p�uv�ir : �l�rs qu’u�e déce��ie plus tôt ils exerç�ie�t u�e i�flue�ce décisive 

9 Litér�ture c��cer���t Philippe II : Ellis 
1976 ; C�wkwell 1978 ; Griffith 1979 ; ��tz�p�u-
l�s & L�uk�p�ul�u 1980 ; Br��df�rd 1992 ; ���-
���d 1994� ; Le Rider 1977, 1996.
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jusqu’e� M�céd�i�e et �ê�e jusque d��s le Pél�p���èse, ils éch�u�ie�t dé-
s�r��is d��s leurs e��rts p�ur réfré�er leurs v�isi�s les Ph�cidie�s. Ceux�ci, 
�u début de l’été 356, s’e�p�rère�t du s��ctu�ire de Delphes et, grâce �ux tré-
s�rs qui y ét�ie�t ���ssés, réussire�t à c��stituer u�e gr��de �r�ée de �er-
ce��ires et à d��i�er les �utres �e�bres de l’A�phicty��ie. E�fi�, �ê�e l� 
situ�ti�� e� Thr�ce ét�it f�v�r�ble à Philippe puisque le r�i C�tys, qui �v�it de 
��uve�u réussi à u�ifier s�� Ét�t, fut �ss�ssi�é pe�d��t l’été de 360 et que l� 
Thr�ce fut dé���telée e� tr�is petits r�y�u�es suite �ux c��flits p�ur l� suc-
cessi��. Ai�si, Philippe �v�it déjà re�p�rté des vict�ires ���ifestes �u c�urs 
des ���ées 350 sur t�utes les fr��tières de s�� r�y�u�e. 

Ce s��t les fr��tières �ccide�t�les et septe�tri���les qui prése�t�ie�t le 
��i�s de difficultés : Dès le début de l’été 358, Philippe p�rtit e� expéditi�� 
c��tre les Illyrie�s qui fure�t c��tr�i�ts de céder d’i�p�rt��ts territ�ires �l-
l��t jusqu’�u l�c d’Ochride. L�rsque, deux ��s plus t�rd, le r�i des Illyrie�s 
s’�lli� �ux Pé��es, �ux Thr�ces et à Athè�es c��tre Philippe, il lui suffit d’e�-
v�yer c��tre lui s�� gé�ér�l de c��fi��ce P�r�é�i��. Après cel�, le c�l�e ré-
g�� d��s l� régi�� pe�d��t plus que dix ���ées : e� e�et, à l� fi� des ���ées 
350, Philippe � pu re�f�rcer l� sécurité de l� régi�� e� i�st�ll��t s�� ge�dre 
Alex��dre à l� tête de l’Épire et e� f�is��t �i�si du p�ys u�e s�rte d’Ét�t v�ss�l, 
t�ut e� ���ex��t l� P�r�vée, e�tre l’Épire et l� M�céd�i�e. P�r�i les v�isi�s 
qui espér�ie�t, �près l� déf�ite de Perdicc�s II, tirer pr�fit de l� situ�ti�� �ux 
dépe�s de l� M�céd�i�e, se tr�uv�ie�t �ussi les Pé��es, qui se s��t i�st�llés �u 
��ye� Axi�s. Au début, Philippe réussit à les c�l�er à c�up d’�rge�t et de pr�-
�esses ��is, qu��d plus t�rd ils l’�tt�quère�t, il les v�i�quit et les �blige� à se 
s�u�ettre. E� 356, le r�i des Pé��es �dhér� à l’�lli��ce sus�e�ti���ée puis, 
plus t�rd, s�� p�ys se s�u�it défi�itive�e�t.

E� 357, Philippe e�t��e s� pr�gressi�� vers l’est p�ur p�r�chever s�� hé-
gé���ie sur le litt�r�l de l� M�céd�i�e. Il c��quiert d’�b�rd A�phip�lis qui 
c��trôl�it à l� f�is le p�ss�ge du Stry��� et l’�ccès à l’i�térieur du p�ys, ré-
gi�� riche e� �ét�ux précieux et e� réserves de b�is.¹⁰ Peu �près il s’�tt�que 
à Pyd��, située sur les riv�ges ��céd��ie�s. Les Athé�ie�s, qui �ccup�ie�t 
�l�rs Pyd�� et reve�diqu�ie�t A�phip�lis, lui décl�rère�t l� guerre. Philip-
pe rép��dit e� se r�ppr�ch��t du Koinon des Ch�lcidie�s, �uxquels il pr��it 
l� cité �thé�ie��e de P�tidée. Cel� � dû se p�sser l’���ée suiv��te, e� 356, 
��is, �l�rs qu’il ét�it t�uj�urs e� tr�i� d’�ssiéger l� ville, il reçut u�e de���-
de d’�ide de l� p�rt de l� c�l��ie grecque de Cré�ides, qui se tr�uv�it derrière 
Né�p�lis, l’�ctuelle ��v�l�, et qui ét�it �e��cée p�r u� chef thr�ce. Philippe 
fit s�ud�i� s�� �pp�riti�� et i�st�ll� u�e g�r�is�� d��s l� ville qu’il rebâtit e� 
lui d�����t le ��� de Philippes.¹¹

Avec cette ville, Philippe �e c��quiert p�s seule�e�t u� p�i�t str�té-
gique de plus à l’est ��is il s’�ssure l� p�ssibilité d’expl�iter p�ur s�� pr�pre 
c��pte les riches gise�e�ts d’�r du P��gée. Le chef des Thr�ces, d��s l� ré-
gi�� duquel se tr�uv�it l� ville de Philippes, se j�ig�it bie� sûr à cette c��liti�� 
et, à l� fi� de l’���ée, se s�u�it à Philippe, t��dis que celui�ci éte�d�it s�� hé-
gé���ie jusqu’�u Nest�s. À l’�ut���e 355, Philippe �tt�que Méth��e, der�ier 
lieu str�tégique des Athé�ie�s sur s�� litt�r�l et, �près u� l��g siège, l’�blige 
à c�pituler. E� ter�es de pr�p�g��de, ce fut là e�c�re u�e vict�ire, puisque 
les Athé�ie�s �e fure�t d’�ucu�e �ide, bie� qu’�près l� fi� de l� guerre c��tre 
leurs �lliés, ils �ie�t eu les ��i�s libres p�ur lui ��rir cette �ide. Philippe e� 
pr�fite p�ur f�ire u�e deuxiè�e te�t�tive et, à l’�ut���e 353, il p�rt e� expé-
diti�� à l’est du Nest�s, �fi� de s’e� pre�dre �ux cités côtières grecques �lliées 
des Athé�ie�s et de dést�biliser le chef thr�ce de cette régi��. Cette te�t�-
tive li�itée d��s le te�ps se�ble �v�ir eu u�e issue f�v�r�ble p�ur Philippe. 
À l’�ut���e 352, Philippe re�tre e� Thr�ce et l��ce u�e expéditi�� écl�ir �u�

10 Au sujet d’A�phip�lis �v��t et �près s�� 
���exi��, c��p. ��tz�p�ul�s 1991.

11 C��cer���t l� cité de Philippes, il est e�-
c�re i�téress��t de lire l’�uvr�ge de C�ll�rt 1937.
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delà de l’Èbre c��tre Cers�blèpte, chef de l’u� des tr�is r�y�u�es thr�ces si-
tué le plus à l’est, qui est �bligé de se s�u�ettre lui �ussi c���e v�ss�l.

Les �pér�ti��s �ilit�ires décrites jusque là �v�ie�t p�ur �bjectif pri�ci-
p�l l’exp��si�� et l� sécurité de l’Ét�t ��céd��ie� et ét�ie�t u�ique�e�t 
dirigées p�r t�us les Ét�ts grecs c��tre les Athé�ie�s. Cepe�d��t, e�tre les 
deux c��p�g�es �e�ées e� Thr�ce ce�tr�le et �rie�t�le s��t i�terve�us des 
évé�e�e�ts qui ��t dû �ssurer à Philippe u�e i�flue�ce sur l� Grèce ce�tr�-
le d’u�e i�p�rt��ce décisive. Les chefs les plus é�ergiques p�r�i ses prédé-
cesseurs  �v�ie�t t�uj�urs p�ursuivi tr�is �bjectifs : s�u�ettre les chefs de l� 
��ute M�céd�i�e, c��quérir l’e�b�uchure du Stry���, �fi� de s’�ssurer p�r 
cette v�ie l’�ccès à l� régi�� de l� Bis�ltie riche e� �ét�ux précieux, se déb�r-
r�sser de t�ute pressi�� de l� p�rt des Athé�ie�s sur les côtes du r�y�u�e et 
éte�dre leur i�flue�ce à l� Thess�lie. Philippe � �ttei�t r�pide�e�t les deux 
pre�iers �bjectifs, f�is��t �ê�e �ieux que ses prédécesseurs : à l’�uest, il �’� 
p�s seule�e�t ���exé les territ�ires de l� ��ute M�céd�i�e jusqu’�l�rs i�dé-
pe�d��ts ��is il � �ussi rep�ussé les fr��tières de l� M�céd�i�e jusqu’�u l�c 
d’Ochride et, à l’est, il est �rrivé ��� seule�e�t jusqu’�u Stry��� ��is �ussi 
jusqu’�u Nest�s et � pris le c��trôle des gise�e�ts de �ét�ux précieux à l� 
f�is de l� Bis�ltie et du P��gée. Puis il s’�tt�que r�pide�e�t �u tr�isiè�e �b-
jectif d��t il s’est f�it l’héritier et expl�ite s�� i�flue�ce e� Thess�lie.¹² Là, il 
réussit à tirer p�rti des te�si��s exist��tes e�tre le Koinon des Thess�lie�s et 
le tyr�� de Phères. Il i�tervie�t p�ur l� pre�ière f�is e� 358 p�ur sécuriser l� 
p�siti�� de ses ��uve�ux ��is de l� cl�sse des ��bles thess�lie�s. Il i�tervie�t 
u�e sec��de f�is e� 355 e� f�veur du Koinon des Thess�lie�s et c’est se lui per-
�et �i�si d’e�trepre�dre, �vec les Théb�i�s, l� Guerre s�crée c��tre les Ph�ci-
die�s qui, depuis plus d’u� ��, s’ét�ie�t i�st�llés i�pu�é�e�t à Delphes. M�-
�ifeste�e�t, Philippe �v�it c��pris que l� c��plexité de l� situ�ti�� e� Grèce 
ce�tr�le p�uv�it lui d���er l’�cc�si��, à tr�vers s�� i�terve�ti�� pers���el-
le, d’exercer là �ussi s�� i�flue�ce, u�e i�flue�ce qui p�urr�it être fructueu-
se�e�t utilisée plus t�rd c��tre les Athé�ie�s.¹³

À l’�ut���e 354, l� Guerre s�crée p�rut t�ucher déjà à s� fi�. Philippe 
�’e�trevit �ucu�e p�ssibilité d’i�terve�ir d��s cette guerre et, �u pri�te�ps 
353, il se ret�ur�� c��tre l� Thr�ce. M�is c’est �l�rs que l� situ�ti�� e� Grèce 
ce�tr�le pre�d l� t�ur�ure �tte�due, à s�v�ir l� recrudesce�ce des c��flits 
e�tre Thess�lie�s et tyr��s de Phères. Ces der�iers se t�ur�e�t vers les Ph�-
cidie�s et les pre�iers vers Philippe. Celui�ci re�p�rte �u début quelques 
vict�ires ��is e�suite, �près �v�ir subi deux déf�ites, il est c��tr�i�t de b�t-
tre e� retr�ite e� M�céd�i�e. M�is, dès 352, il revie�t, pre�d e� ch�rge le 
c�����de�e�t gé�ér�l des f�rces du Koinon des Thess�lie�s et p�rte u� 
c�up f�t�l �ux Ph�cidie�s. Peu �près, Phères �i�si que s�� p�rt, P�g�ses, suc-
c��be�t. Il ét�it bie� sûr évide�t qu’il dev�it tirer p�rti des succès re�p�rtés 
jusque là et légiti�er s� p�siti�� de chef de l’�r�ée des Thess�lie�s. Philippe 
e��è�e d��c ses tr�upes c��tre les Ther��pyles, �ccupées p�r les Ph�ci-
die�s qui, �fi� de p�rter le c�up de grâce �ux usurp�teurs du s��ctu�ire. M�is 
là ce �’ét�it plus seule�e�t l’���ire de Philippe et des Thess�lie�s d’u� côté 
et des Ph�cidie�s, de l’�utre. L� c��quête des Ther��pyles �ur�it �uvert �u 
r�i ��céd��ie� l� v�ie vers le sud : �i�si il tr�uv� le p�ss�ge bl�qué p�r les 
tr�upes ph�cidie��es, �thé�ie��es, �chée��es, sp�rti�tes et celles des ty-
r��s ch�ssés de Phères et fut c��tr�i�t e�c�re u�e f�is de b�ttre e� retr�ite. 
L� c��séque�ce e� fut que les c��flits c��ti�uère�t e� Grèce ce�tr�le s��s 
lui, �e���t à u�e usure récipr�que des deux côtés. Cette situ�ti�� bé�éfi-
ci� à Philippe qui, pe�d��t u� te�ps, se t�ur�� vers d’�utres �bjectifs d��s 
le ��rd, à l� f�is e� Thr�ce et e� Épire, et se c��s�cr� �u rét�blisse�e�t de 
ses rel�ti��s �vec le Koinon des Ch�lcidie�s. Cette c��liti�� �’�v�it dés�r��is 

12 Sur l� ��ture et l� chr���l�gie de ces i�-
terve�ti��s, c��p. Griffith 1970.

13 Au sujet de l� s�i�dis��t tr�isiè�e Guer-
re s�crée e� gé�ér�l, c��p. Buckler 1989. Sur 
l� chr���l�gie des pre�ières ���ées de guerre, 
������d 1937 reste t�uj�urs �ussi i�p�rt��t.
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plus de rôle à j�uer e� t��t qu’�llié de Philippe d��s l� guerre c��tre les Athé-
�ie�s et ét�it deve�ue u� c�rps étr��ger à u�e M�céd�i�e e� plei�e exp��-
si�� : ��is s� bêtise c��sist��t à �e p�s v�ul�ir se s�u�ettre � d���é à Philip-
pe u�e �cc�si�� d’i�terve�ir qui � �e�é, e� 348, à l� destructi�� d’Oly�the, à 
l� diss�luti�� de ce Koinon et à l’���exi�� de ses territ�ires. Mê�e l’�lli��ce 
�ilit�ire que les Ch�lcidie�s �v�it c��clue �vec les Athé�ie�s à l’été 349 �’� 
p�s pu leur éviter cette déf�ite.

E� ré�lité, �u c�urs de t�utes ces ���ées, ces der�iers �’�v�ie�t d’�illeurs 
re�p�rté �ucu�e vict�ire �ilit�ire c��tre Philippe. Celui�ci �v�it de ��uve�u 
��� seule�e�t évité t�ut ��r��te�e�t sérieux �vec les Athé�ie�s ��is �v�it 
�ussi d���é de ���breux sig�es de s� v�l��té de p�ix. Après 352, il réduisit 
se�sible�e�t le ���bre de ses �pér�ti��s �ilit�ires, s��s p�ur �ut��t re���-
cer à s�� �bjectif de j�uer u� rôle décisif e� Grèce. Il p�uv�it cepe�d��t �t-
te�dre. E�fi�, l�rsqu’e� 346 les Ph�cidie�s fure�t à l’�g��ie, ils c�pitulère�t 
et c��clure�t u� tr�ité �vec Philippe, grâce �uquel ils bé�éficière�t de cl�u-
ses �ssez bie�veill��tes p�r r�pp�rt à celles que récl���ie�t cert�i�s �utres 
�e�bres de l’A�phicty��ie.¹⁴ Philippe p�uv�it dés�r��is se dire qu’il �v�it 
réglé l� situ�ti�� e� Grèce ce�tr�le e� s� f�veur. Veill��t à ��i�te�ir s�� i�-
flue�ce d��s cette régi��, il se f�it d���er les deux v�ix des Ph�cidie�s �u 
C��seil de l’A�phicty��ie et réussit ég�le�e�t à f�ire j�uer e� s� f�veur les 
v�ix des Thess�lie�s et des �utres v�isi�s.

Peu �v��t, �u pri�te�ps 346, u� tr�ité de p�ix �v�it ég�le�e�t été c��-
clu �vec les Athé�ie�s, « l� P�ix de Phil�cr�te », à s�v�ir sur l� b�se du st�tu 
qu�.¹⁵ Ai�si, les Athé�ie�s dure�t re���cer à A�phip�lis et à d’�utres régi��s 
situées sur les côtes de M�céd�i�e et de Thr�ce. E� c��trep�rtie cepe�d��t, 
Philippe leur g�r��tit l� p�ssessi�� de l� Chers��èse de Thr�ce, d’u�e i�p�r-
t��ce vit�le p�ur les Athé�ie�s. Cel� c��stitu�it de s� p�rt u� geste �uthe�ti-
que de b���e v�l��té et il le pr�uv� �ux Athé�ie�s pe�d��t les �ég�ci�ti��s 
p�ur l� p�ix. T��dis qu’à Athè�es se dér�ule�t les c��sult�ti��s sur les cl�uses 
pr�p�sées p�r lui��ê�e à Pell�, Philippe l��ce u�e expéditi�� écl�ir c��tre 
Cers�blèpte et le c��tr�i�t à rec����ître à ��uve�u l� s�uver�i�eté des M�cé-
d��ie�s. À p�rtir de là, il lui �ur�it été très f�cile de s’�tt�quer à l� Chers��èse. 
M�is ��lgré l� supéri�rité d��t il f�it preuve u�e f�is de plus, il c��cède �ux 
Athé�ie�s e� 346 u�e p�ix �ux c��diti��s rel�tive�e�t f�v�r�bles.¹⁶

Cepe�d��t, il dev�it r�pide�e�t s’�vérer �l�rs que Philippe �v�it i�vesti 
d��s cette p�ix de tr�p gr��ds esp�irs et qu’il �e lui ét�it p�s p�ssible de re�-
f�rcer s�� i�flue�ce e� Grèce t�ut e� réussiss��t à g�rder de b���es rel�-
ti��s �vec les Athé�ie�s.¹⁷ Au c�urs des ���ées suiv��tes, il se c��te�t� d��s 
u� pre�ier te�ps de c��s�lider et d’éte�dre s�� hégé���ie d��s le ��rd. E� 
345, il p�rt e� c��p�g�e c��tre les Illyrie�s et, e� 344, il i�st�ure des �esu-
res �ilit�ires e� Thess�lie. À l’hiver 343/2, �� le retr�uve e� Épire �ù il ��re 
à s�� chef quelques cités grecques sur l� côte e� éch��ge d’u�e �ss�ci�ti�� 
plus étr�ite. Puis il se l��ce d��s u�e réf�r�e �d�i�istr�tive e� Thess�lie qui 
lui per�et d’�sse�ir d�v��t�ge s�� c��trôle sur l� régi��. M�i�te���t qu’il 
� c��s�lidé les rel�ti��s �u sud, à s�v�ir e� Thess�lie, �u sud��uest, à s�v�ir 
e� Épire, et �u ��rd��uest jusqu’e� Illyrie, il peut e�t��er s�� expéditi�� e� 
Thr�ce e� 342/1.

Philippe �e cherch� p�s à éte�dre s� s�uver�i�eté territ�ri�le �u sud de 
l� Thess�lie, s��s p�ur �ut��t re���cer e� qu�i que ce s�it à éte�dre s�� i�-
flue�ce. E� �ê�e te�ps, il est cl�ir qu’il cherch� c��ti�uelle�e�t à �bte�ir 
les b���es grâces des Athé�ie�s et à éviter le c��flit �vec eux. Il e� d���� l� 
preuve u�e pre�ière f�is à l’été 346 l�rsque les Athé�ie�s, ��lgré leur �lli��-
ce �vec Philippe, �e p�rticipère�t p�s à s� c��p�g�e c��tre les Ph�cidie�s 
et �’e�v�yère�t �ucu� représe�t��t �u C��seil d’A�phicty��ie et, u�e �utre 

14 P�ur u�e liste des s�urces rel�tives à l� 
c��clusi�� du tr�ité, v�ir Be�gts�� 1975, 318 
et suiv.

15 Sur l� cl�ssific�ti�� des s�urces et l� 
�e�ti�� de référe�ces plus ��cie��es, v�ir 
Be�gts�� 1975, 312 et suiv.

16 D’�près M�rkle (1974) et Ellis (1982), e� 
346, Philippe �v�it e�c�re l’i�te�ti�� d’���iblir 
les Théb�i�s e� f�veur des Athé�ie�s (ce qu’il fit 
e� e�et, c���e ��us le verr��s, �près l� b�t�ille 
de Chér��ée) ; ��is ces pl��s fure�t déj�ués p�r 
des ��chi��ti��s �urdies p�r des p�liticie�s 
�thé�ie�s. Ét��t d���é que les s�urces pri�cip�-
les d��t ��us disp�s��s sur l� P�ix de Phil�cr�te 
s��t les deux disc�urs pr����cés p�r Dé��s-
thè�e et Eschi�e tr�is ��s plus t�rd, l�rs du pr�-
cès sur l’e�v�i d’��b�ss�deurs (Sur l’Ambassade), 
que t�us les deux, l�rs de ce pr�cès, p�rlère�t de 
leur côté ���ire et que, l�rs de leurs �e�ti��s 
ultérieures de ces évè�e�e�ts, ils �e fire�t p�s 
preuve d’�bjectivité, �� �e peut p�s c��clure de 
f�ç�� cert�i�e sur les vérit�bles i�te�ti��s de 
Philippe, �ê�e si, c���e ��us le verr��s, le r�i 
��céd��ie� �spir�it déjà être e� de b��s ter�es 
�vec les Athé�ie�s.

17 V�ir à ce sujet Wüst 1938 �i�si que Ryder 
1994.
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f�is, l�rsqu’ils lui fire�t u� ��r��t e�c�re plus gr��d e� �’e�v�y��t p�s de dé-
lég�ti�� �ux jeux Pythiques qui se dér�ul�ie�t s�us s�� égide. F�ce à l� p�si-
ti�� des Athé�ie�s e� f�veur des Ph�cidie�s �u c�urs des dix ���ées que dur� 
l� Guerre S�crée et f�ce �u cli��t gé�ér�l qui rég��it p�r�i les �e�bres de 
l’A�phicty��ie, Philippe �ur�it pu �isé�e�t décle�cher u�e ��uvelle Guerre 
S�crée, c��tre les Athé�ie�s cette f�is. N�� seule�e�t il se g�rd� de l��cer 
u�e �pér�ti�� �ilit�ire c��tre les Athé�ie�s ��is, e� plus, il �euvr� u� peu 
plus t�rd à u�e décisi�� du C��seil d’A�phicty��ie �fi� que celle�ci prît e� 
c��pte les i�térêts d’Athè�es. D’�utre p�rt, e� 344, il s�uti�t les �dvers�ires 
de Sp�rte d��s le Pél�p���èse e� leur d�����t de l’�rge�t et e� e�v�y��t des 
�erce��ires, pr�v�qu��t �i�si u�e expéditi�� �thé�ie��e c��tr�ire d��s le 
Pél�p���èse.

C’est là qu’�pp�r�ît le dile��e �uquel Philippe �’� p�s pu éch�pper et qui 
l’� c��duit fi��le�e�t à ch��ger s� p�litique. U� �cc�rd �vec les Athé�ie�s 
�près les c�ups p�rtés c��tre eux ces der�ières ���ées �’ét�it évide��e�t 
p�s ch�se f�cile. Au c��tr�ire, ses e��rts p�r�llèles p�ur éte�dre s� pr�pre i�-
flue�ce e� Grèce ��t dû ébr��ler e�c�re d�v��t�ge leurs rel�ti��s et re�dre 
les ch�ses plus difficiles. Au début, Philippe espér�it �bte�ir quelque ch�se e� 
éch��ge de diverses c��cessi��s et, à l’hiver 344/3, il pr�p�s� �ux Athé�ie�s 
des �ég�ci�ti��s e� vue de l� révisi�� de leur tr�ité de p�ix de 346. Les Athé-
�ie�s, �vec leurs préte�ti��s excessives, �e�ère�t ces �ég�ci�ti��s à l’échec. 
Philippe ré�git e� 343 e� i�terve���t de ��uve�u d��s les ���ires i�térieu-
res de cités grecques c���e Elis, Még�re et l’Eubée, c’est�à�dire tres pr�che 
à Athè�es. Après cet �vertisse�e�t, il �ppr�che les Athé�ie�s �u pri�te�ps 
342 �vec u�e ��uvelle pr�p�siti�� p�ur ��éli�rer leurs rel�ti��s. Après �v�ir 
essuyé u� ��uve�u refus, il c��pre�d qu’il �e p�urr� p�s éviter l� c��fr��t�-
ti��. M�is il v�ul�it décider lui��ê�e des c��diti��s d��s lesquelles celle�ci 
�ur�it lieu. Al�rs il ��rche ��i�te���t p�ur c��quérir l� Thr�ce, qui e�trete-
��it jusque là des lie�s de dépe�d��ce �ssez lâches �vec l� M�céd�i�e, d��s le 
but d’���exer à s�� Ét�t t�ute l� régi�� jusqu’à l’�ellesp��t. E� s’e�p�r��t de 
ces régi��s, il p�urr�it l’e�p�rter sur les Athé�ie�s.

Or l’expéditi�� c��tre l� Thr�ce �’ét�it p�s dirigée seule�e�t c��tre les 
Athé�ie�s. E� 344, le Gr��d R�i �v�it récupéré Chypre, e� 343 l� Phé�icie et, à 
e� juger p�r l’�r�e�e�t e� c�urs, l’�bjectif suiv��t ét�it de récupérer l’Égyp-
te. Bie� sûr, vu l’i��ge que prése�t�it le r�y�u�e perse �u c�urs des der�iè-
res déce��ies,¹⁸ cel� �e c��stitu�it �i u� d��ger �i u�e �e��ce p�ur l� M�� cel� �e c��stitu�it �i u� d��ger �i u�e �e��ce p�ur l� M�-
céd�i�e ��is u� e�pire perse à ��uve�u st�bilisé p�uv�it très bie� ��difier 
l’équilibre des p�uv�irs d��s l� régi�� de l’Égée, ce que p�uv�it �é����i�s 
préve�ir u�e exp��si�� de l� M�céd�i�e jusqu’à l’�ellesp��t.

Philippe �’ét�it p�s le seul à c��sidérer c���e i�évit�ble u� c��flit 
défi�itif �vec les Athé�ie�s ��lgré s� v�l��té de l’éviter. Dé��sthè�e lui �us� Dé��sthè�e lui �us-
si c��sidér�it l� guerre c���e l� seule issue p�ssible. C��tr�ire�e�t cepe�-
d��t à Philippe, Dé��sthè�e tr�v�ill�it �vec déter�i��ti�� e� ce se�s. De f�it, 
il réussit, grâce à des pr�v�c�ti��s ciblées, à �ttiser l� crise et à c��stituer, e�-
fi�, �u pri�te�ps 340, u�e �lli��ce p��hellé�ique c��tre Philippe, le Koinon 
des �ellè�es qui, �utre Athè�es, c��pre��it l’Eubée, Még�re, C�ri�the et ses 
c�l��ies Leuc�de et C�rf�u, �i�si que l’Ach�ïe et l’Ac�r���ie, �lli��ce à c�r�c-
tère cepe�d��t pure�e�t défe�sif.

Après l� s�u�issi�� de l� Thr�ce, Philippe ��rche �vec ses tr�upes sur Pé-
ri�the d��t, �é����i�s, il �’�rrive p�s à s’e�p�rer, ��t���e�t p�rce qu’elle 
ét�it s�ute�ue p�r les h�bit��ts de Byz��ce et les s�tr�pes perses �u�delà de 
l� Pr�p��tide. Ai�si, à l’�ut���e 340, il te�te u� �ss�ut c��tre Byz��ce. P�s 
très l�i� de là, se tr�uv�it �vec s� fl�tte le gé�ér�l �thé�ie� Ch�rès, qui �v�it 
p�ur �issi�� de c��duire e� �er Égée, e� p�ss��t p�r le détr�it, les ��vires 

18 C��cer��t l� situ�ti�� �l�rs du r�y�u�e 
perse, v�ir Z�hr�t 1983.



162 Michael Zahrnt

F R

ch�rgés de blé qui �rriv�ie�t de l� Mer N�ire. Pe�d��t que cette fl�tte se r�s-
se�bl�it, Ch�rès re�c��tr� les gé�ér�ux perses. Philippe fut �l�rs défi�itive-
�e�t c��v�i�cu du c�r�ctère i�évit�ble de l� guerre, et l� fl�tte �thé�ie��e 
qui se prése�t�it dev��t lui c���e u�e pr�ie t�ute prête représe�t� u�e te�-
t�ti�� e�c�re plus gr��de que celle d’�tte�dre peut�être e�c�re u� �� qu’u�e 
telle �cc�si�� se représe�te. Pr�fit��t de l’�bse�ce de Ch�rès, il s’e�p�re des 
��vires et, e� plus de l’é��r�e buti� récupéré, il p�rvie�t à ce que les Athé-
�ie�s lui décl�re�t l� guerre. Il dev�it bie� sûr se d�uter de cette c��séque�ce 
de ses �ctes. O� peut se de���der seule�e�t s’il v�ul�it vr�i�e�t �eutr�liser 
les Athé�ie�s d��s l� guerre �u si, �vec ce c�up p�rté à leur fl�tte, il v�ul�it les 
c��v�i�cre de leur i�féri�rité e� �er �ussi. Qu�iqu’il e� s�it, il �e se pré�c-
cup� p�s du t�ut d��s u� pre�ier te�ps des Athé�ie�s ��is c��ti�u� ses �pé-
r�ti��s �ilit�ires c��tre Byz��ce. M�is l� ville ét�it dés�r��is s�ute�ue p�r 
les Athé�ie�s et, �u pri�te�ps 339, Philippe fut c��tr�i�t d’i�terr��pre ses 
�pér�ti��s. Or, �u lieu de ��rcher c��tre les Athé�ie�s, il ��rche c��tre les 
Scythes près de l’e�b�uchure du D��ube, �fi� de sécuriser de ce côté�ci ég�-
le�e�t s� ��uvelle �cquisiti�� que c��stitu�it l� Thr�ce, puis il ret�ur�e e� 
M�céd�i�e e� p�ss��t p�r le p�ys des Trib�lles. Il reç�it �l�rs bie�tôt u� �ppel 
à l’�ide de l� p�rt de ses ��ies e� Grèce ce�tr�le. 

Philippe �’�v�it évide��e�t p�s �ublié les Athé�ie�s. Ceux�ci �’�v�ie�t 
p�s réussi jusqu’�l�rs à ��biliser leurs �lliés c��tre lui et il e�treprit �i�si 
d’is�ler d�v��t�ge l� ville, e� e�v�y��t des h���es de c��fi��ce dép�ser u�e 
pl�i�te �uprès du C��seil d’A�phicty��ie c��tre Athè�es. Le grief qu’il lui re-
pr�ch�it �v�it été très h�bile�e�t ch�isi : Les Athé�ie�s, pe�d��t l� guerre 
c��tre les Ph�cidie�s, �v�ie�t suspe�du �u s��ctu�ire d’Ap�ll�� de Delphes, 
�v��t �ê�e que celui�ci �e s�it s��ctifié, des ex�v�t� e� s�uve�ir de leur vic-
t�ire c��tre les Perses et les Théb�i�s e� 479. Le c�r�ctère i�pie de cet �cte 
ét�it évide�t et, ét��t d���é les équilibres �u sei� du C��seil d’A�phicty�-
�ie, il ét�it cl�ir que les Athé�ie�s �ll�ie�t être c��d���és à p�yer u�e f�rte 
��e�de. Ils �’�ll�ie�t évide��e�t p�s p�yer et, �rgu��t du �ê�e prétexte, 
les Théb�i�s �e p�urr�ie�t p�s ��� plus éviter de p�rticiper à u�e due Guer-
re S�crée. Ce pl�� �urdi �vec u�e ruse excepti���elle éch�u� c�r les i�térêts 
�thé�ie�s à Delphes fure�t défe�dus d��s ce te�ps p�r Éschi�e, l’�dvers�ire 
de Dé��sthè�e, qui réussit �vec bri� à dét�ur�er l� c�lère des A�phicty�-
�ie�s vers l� petite A�phiss� ; �i�si, u�e Guerre S�crée � bie� été décl�rée 
��is p�s celle qu’�v�it pl��ifiée Philippe. E� e�et, les Théb�i�s qu’il s�uh�i-
t�it, d��s s�� i�térêt et s��s y être i�pliqué, ret�ur�er c��tre les Athé�ie�s, 
��� seule�e�t �pp�rtère�t leur s�utie� �ux cit�ye�s d’A�phiss� ��is se re-
t�ur�ère�t ég�le�e�t c��tre Philippe et lui reprire�t vi�le��e�t le c��trôle 
des Ther��pyles. Il fut d��c i�p�ssible p�ur les �utres A�phicty��ie�s de 
�e�er leurs tr�upes vers le sud et de ��rcher c��tre A�phiss�. À l’�ut���e 
339, ils fure�t c��tr�i�ts d’�ppeler à l’�ide Philippe qui reve��it juste de s� 
c��p�g�e d��s l� régi�� du D��ube. Les évè�e�e�ts �b�utire�t �i�si à u�e 
guerre e� Grèce ce�tr�le, u�e guerre que Philippe v�ul�it ��� seule�e�t évi-
ter à t�ut prix ��is d��t il �e v�ul�it surt�ut p�s pre�dre l� tête ; d’�illeurs, 
il ess�y� p�r l� suite de régler cette guerre p�r de ���breuses te�t�tives de 
�ég�ci�ti��s. L� décisi�� cepe�d��t d’i�terve�ir �ilit�ire�e�t ét�it deve�ue 
i�évit�ble et l� b�t�ille décisive eut lieu �u début du ��is d’��ût 338 à Chér�-
�ée �vec l� vict�ire du r�i de M�céd�i�e. Dés�r��is celui�ci p�uv�it à ��u-
ve�u �rg��iser ses r�pp�rts �vec les Grecs c���e il l’e�te�d�it.¹⁹

Thèbes, qui �v�it été l��gte�ps s�� �lliée, fut sévère�e�t pu�ie d’être 
p�ssée à l’e��e�i. U�e g�r�is�� ��céd��ie��e fut i�st�llée à de�eure à l� 
C�d�ée, l’Acr�p�le de Thèbes, et le ret�ur des exilés fut �ut�risé, ce qui e�-
tr�î�� u� ch��ge�e�t et ��e�� �u p�uv�ir les ��is de Philippe. Le Koinon 

19 Au sujet des �esures qu’il prit �l�rs, v�ir 
R�ebuck 1948.
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bé�tie� �e fut p�s diss�us et les Théb�i�s, e� perd��t leur p�siti�� d��i���te 
e� Bé�tie, fure�t �i�si �eutr�lisés. Des cités bé�tie��es qui �v�ie�t été détru-
ites p�r les Théb�i�s du te�ps de leur d��i��ti�� fure�t rec��struites. Ces 
�esures �e vis�ie�t qu’u� seul et �ê�e �bjectif : l� puiss��ce �ilit�ire de 
Thèbes dev�it être ���iblie et se s�u�ettre �u c��trôle de cités�Ét�ts e��e-
�ies v�isi�es.

E� 346, les Athé�ie�s �v�ie�t �bte�u, p�ur les équilibres grecques, u�e 
p�ix f�v�r�ble et �v�ie�t c��clu u�e �lli��ce �vec Philippe. Cette p�ix et cet-
te �lli��ce s’éte�dire�t plus t�rd �ux desce�d��ts de Philippe et fure�t �i�si 
c��sidérées c���e illi�itées d��s le te�ps. N�us �v��s déjà év�qué le f�it 
que Philippe cherch�it à s’�ttirer les b���es grâces des Athé�ie�s pe�d��t 
les ���ées suiv��tes, �i�si que les e��rts de Dé��sthè�e p�ur f�ire éch�uer 
t�ute te�t�tive d’�ppr�che, p�ur créer u� fr��t des cités grecques c��tre Phi-
lippe et, e�fi�, p�ur pr�v�quer u� c��flit décisif �vec lui. Ai�si, �ux yeux de 
Philippe, les Athé�ie�s �pp�r�iss�ie�t eux��ê�es et f�is�ie�t �pp�r�ître ég�-
le�e�t d’�utres c���e c�up�bles �l�rs que, vu leur i�flexibilité, ils �e �éri-
t�ie�t �ucu�e i�dulge�ce. P�urt��t, c��tre t�ute �tte�te, il fit preuve à leur 
ég�rd d’u�e gr��de clé�e�ce. Philippe, ��lgré ses expérie�ces �ég�tives, 
���ifest� de l’i�dulge�ce à l’ég�rd de l� dé��cr�tie �thé�ie��e, à l�quelle il 
�e t�uch� p�s et il �e s��ge� �ê�e p�s à e�v�hir l’Attique. E� �utre, les Athé-
�ie�s fure�t �ut�risés à c��server leurs c��quêtes h�rs de l’Attique, c���e 
Li���s, I�br�s, Skyr�s et S���s, et dure�t seule�e�t céder l� Chers��èse 
de Thr�ce à Philippe. C���e les Athé�ie�s dépe�d�ie�t des i�p�rt�ti��s de 
céré�les de l� régi�� de l’�ellesp��t, l� perte de l� Chers��èse de Thr�ce dut 
les �bliger à �bserver u�e �ttitude bie�veill��te à l’ég�rd de Philippe et leur 
fit e�trev�ir cl�ire�e�t l’éve�tu�lité d’u� bl�cus de l� Mer N�ir. De plus, les 
Athé�ie�s �’ét�ie�t plus e� �esure �i de prép�rer �i d’e�trepre�dre u�e ex-
péditi�� ��v�le c��tre Philippe. C’est p�ur cette r�is�� que l� sec��de Alli��-
ce �thé�ie��e, �u ce qu’il e� rest�it, fut elle �ussi diss�ute.²⁰

C��cer���t le tr�ite�e�t réservé à d’�utres villes grecques et ��t���e�t 
à celles d��t les tr�upes �v�ie�t p�rticipé à l� b�t�ille de Chér��ée, ��us �e 
s�v��s p�s gr��d ch�se. C�ri�the et A�br�cie fure�t c��tr�i�tes d’�ccepter 
u�e g�r�is�� ��céd��ie��e. Avec l’Acr�p�le de Thèbes, cel� f�is�it tr�is cités 
�ù ét�ie�t i�st�llées des tr�upes ��céd��ie��es et �pp�re��e�t cel� suffi-
s�it à Philippe. Ces tr�is e�dr�its �v�ie�t été �é����i�s ch�isis �vec le plus 
gr��d s�i�. L� g�r�is�� de C�ri�the �v�it le c��trôle sur l’�ccès �u Pél�p��-
�èse et l’�rdre qui fut i�p�sé peu �près g�r��tit l� p�siti�� ��ic�le de l� pé-
�i�sule. A�br�cie, qui ét�it située e�tre l’Ét�lie et l’Épire, deux régi��s é�er-
ge�tes et s�ute�ues jusqu’�l�rs p�r Philippe ��is qui �’ét�ie�t p�s dig�es de 
s� c��fi��ce, c��trôl�it l� Grèce ��rd��ccide�t�le. E�fi�, il c����iss�it bie� 
les Théb�i�s et leurs te�t�tives p�ur d��i�er e� Grèce ce�tr�le. P�ur c��trer 
cet �bjectif, ses ��is dev�ie�t pre�dre les rê�es d��s cette ville ��is, c���e 
ceux�ci �’ét�ie�t p�s très ���breux et qu’ils dev�ie�t f�ire f�ce à l’h�stilité de 
l’Asse�blée du peuple, il s’�ssur� de leur s�utie� e� leur i�p�s��t u�e g�r�i-
s�� ��céd��ie��e. 

Ce s��t là les �esures qui fure�t prises juste �près l� b�t�ille de Chér��ée 
et qui prése�te�t des di�ére�ces i�p�rt��tes qu��t �ux c��diti��s de p�ix : 
le tr�ite�e�t réservé �ux ��cie�s �dvers�ires �ilit�ires est re��rqu�ble�e�t 
dispr�p�rti���é p�r r�pp�rt à leur vérit�ble culp�bilité. Il e� v� de �ê�e 
p�ur les �esures prises p�r Philippe d��s le Pél�p���èse. T�us ceux qui �p-
p�rte��ie�t à l� c��liti�� e��e�ie du ��rd du Pél�p���èse s��t tr�ités �vec 
i�dulge�ce, t��dis que Sp�rte qui ét�it restée �eutre est f�rte�e�t ���iblie, 
puisqu’elle d�it céder des régi��s li�itr�phes à ses v�isi�s e��e�is, c���e 
l� Messé�ie, Még�l�p�lis, Tégée et Arg�s. Là, l’�bjectif �’ét�it p�s d’��é��tir 

20 C��cer���t l’�cc�rd de p�ix et d’�lli��ce 
e�tre Athé�ie�s et Philippe, v�ir Sch�itt 1969, 
1 et suiv.
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t�t�le�e�t Sp�rte ��is si�ple�e�t de re�f�rcer, à s�� détri�e�t, l� p�siti�� 
de ses v�isi�s. P�r�i ces cités�Ét�ts, �ucu�e �’ét�it e� �esure d’�ssurer l’hé-
gé���ie sur l’e�se�ble du Pél�p���èse. Elles dev�ie�t l’exte�si�� de leurs 
territ�ires à Philippe et �i�si, t��t qu’il y �v�it Sp�rte et que celle�ci s��ge�it à 
récupérer les c��cessi��s qu’elle �v�it été �bligée de f�ire, ces Ét�ts �e p�ur-
r�ie�t p�s �ublier qui ét�it leur ��i et �llié.

Avec les �esures esquissées ici, Philippe � veillé à ce que les ��cie��es 
f�rces d��i���tes e� Grèce �e s�ie�t plus e� �esure de lui f�ire c��curre�-
ce. Ces tr�is puiss��ces �v�ie�t été ���iblies et �ises, e�tre �utres, s�us sur-
veill��ce : les Théb�i�s, �vec le ch��ge�e�t de régi�e, l’�ccup�ti�� de l� C�d-
�ée et le re�f�rce�e�t et l� �ultiplic�ti�� des cités du Koinon des Bé�tie�s, 
les Sp�rti�tes, �vec les pertes de territ�ires et l� �éfi��ce des cités�Ét�ts e�-
�e�ies qui les e�t�ur�ie�t, et les Athé�ie�s, juste �vec l� perte de l� Cher-
s��èse de Thr�ce et l� diss�luti�� de ce qui rest�it de leur �lli��ce ��v�le. 
Les di�ére�ces de tr�ite�e�t �pp�r�isse�t plus cl�ire�e�t si l’�� c��p�re 
ce qu’��t c��servé les Athé�ie�s �vec le p�te�tiel d��t ��t été privées les 
�utres cités�Ét�ts. Thèbes et Sp�rte qui représe�t�ie�t de f�rtes puiss��ces 
à terre ��t été s��s d�ute ���iblies e� t��t que telles. L� puiss��ce des Athé-
�ie�s ét�it f��dée sur leur fl�tte, l�quelle Philippe � l�issé s�us leur �ut�rité, 
bie� qu’il �e pût leur e� �pp�ser u�e se�bl�ble. C’est ce tr�ite�e�t i�dulge�t 
vis�à�vis des Athé�ie�s qui � évide��e�t pr�v�qué l� plus gr��de surprise 
et �uquel �� � ess�yé de tr�uver u�e explic�ti��. O� supp�se que Philippe � 
v�ulu c��server l� fl�tte �thé�ie��e p�ur p�uv�ir l’utiliser ultérieure�e�t 
d��s u�e guerre c��tre les Perses.²¹ Cel� expliquer�it ég�le�e�t le f�it qu’il � 
t�uj�urs cherché, cl�ire�e�t depuis déjà 348, à s’�ttirer l� bie�veill��ce des 
Athé�ie�s. Ce der�ier est i�c��test�ble puisqu’�� �v�it déjà �bservé d��s le 
p�ssé u�e rel�tive i�dulge�ce vis�à�vis des Athé�ie�s.

4.2
Les pl��s p�ur l’expéditi�� c��tre les Perses

Ce qui ��us ��è�e à l� questi�� de s�v�ir si Philippe e�vis�ge�it sérieuse-
�e�t l’éve�tu�lité d’u�e expéditi�� c��tre les Perses et s’il �v�it �rie�té e� 
c��séque�ce s� p�litique d��s le sud des B�lk��s. D��s l� tr�diti�� litér�i-
re, l’idée d’u�e expéditi�� c��tre les Perses �pp�r�ît p�ur l� pre�ière f�is e� 
346, d’�près bie� sûr u�e s�urce p�stérieure. Di�d�re, �près �v�ir �e�ti���é 
l� fi� de l� guerre c��tre les Ph�cidie�s, év�que le s�uh�it de Philippe d’être 
pr�cl��é gé�ér�l �ut�risé e� chef des Grecs et chef de l� c��p�g�e c��tre les 
Perses. Di�d�re, �u s� s�urce, s�v�it évide��e�t que ce s�i�dis��t s�uh�it de 
Philippe e� 346 ét�it deve�u ré�lité p�r l� suite et il s’ �git d’u� f�it qui � été 
��tid�té de ���ière i�justifiée. D’u� �utre côté, le pr�jet d’u�e guerre c��tre 
le Gr��d R�i �’�v�it rie� d’i�vr�ise�bl�ble e� t��t que tel, si l’�� pe�se à l� 
situ�ti�� de l’Ét�t perse, telle que l� décrit Is�cr�te d��s u�e lettre �dressée �u 
r�i de M�céd�i�e pe�d��t l’été de l� �ê�e ���ée. Avec cette lettre, le rhéteur 
�thé�ie� s�uh�it�it i�citer Philippe à se l��cer d��s u�e c��p�g�e c��tre 
l’Ét�t perse. Or Is�cr�te �e p�uv�it pr�p�ser u� tel pr�jet �u r�i ��céd��ie� 
que s’il ét�it e� �esure d’i��gi�er que celui�ci c��sidér�it u�e telle pr�p�si-
ti�� c���e ré�liste, e� r�is�� des équilibres des f�rces exist��t �l�rs et de l� 
situ�ti�� de l’Ét�t perse. Ce �’ét�it p�s ��� plus l� pre�ière f�is qu’Is�cr�te 
pr�cl���it publique�e�t le pl�� d’u�e guerre c��tre les Perses. Déjà e� 380, 
d��s s�� Panégyrique, il �v�it �ilité p�ur u�e réc��cili�ti�� e�tre les Grecs et 
u�e expéditi�� c��tre les Perses et il �e p�uv�it espérer �ucu� succès de cette 
pr�p�g��de si ses lecteurs �’�v�ie�t p�s été c��v�i�cus du c�r�ctère pl�usi-
ble d’u�e guerre c��tre le Gr��d R�i. P�r�i ses lecteurs, �� c��pt�it évide�-
�e�t J�s��, tyr�� de Phères, qui représe�t�it �l�rs l� plus f�rte puiss��ce e� 

21 V�ir p�r ex. Griffith 1979, 619 et suiv., El-
lis 1976, 11 et suiv., 92 et C�wkwell 1978, 111 et 
suiv., hyp�thèse déjà �v��cée à pr�p�s de l’ép�-
que de l� P�ix de Phil�cr�te.
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Grèce ce�tr�le. Vers l� fi� des ���ées 370, s�� �����ce d’u�e c��p�g�e c��-
tre les Perses ét�it deve�ue crédible. Le c�r�ctère hist�rique de ces �ffir��-
ti��s est t�ut à f�it f��dé : d’u�e p�rt, ce pl�� est �e�ti���é p�r Is�cr�te e� 
346 d��s s� lettre à Philippe et, d’�utre p�rt, ��us �v��s u� p�rte�p�r�le fi�ble 
des ��biti��s de J�s�� e� l� pers���e de Xé��ph��, qui �’ét�it plus e� vie à 
l’ép�que �ù l’œuvre Philippe ét�it écrit, et qui prése�t tyr�� J�s�� e� p�rl��t 
de ses pl��s de subjuguer le Gr��d R�i et l� pr�b�bilité que ses p�r�les devie�-
�e�t ré�lité  c���e suivi : « P�rce que je s�is... �vec quel ge�re de tr�upes – et 
ceci c��cer�e à l� f�is l’�r�ée de Cyrus l�rs de s� ��rche vers l’i�térieur du 
p�ys et l’�r�ée d’Agésil�s – le r�i perse � frôlé l� c�t�str�phe ».²²

Xé��ph�� f�it ici p�rler J�s�� sur des �pér�ti��s �ilit�ires �uxquelles il � 
lui��ê�e p�rticipé. Is�cr�te s’ét�it déjà pe�ché sur ces exe�ples e� 380 et, �u 
IIᵉ siècle, P�lybe les � ég�le�e�t utilisés à s�� pr�fit l�rsque, év�qu��t le pr�-
jet de Philippe d’u�e expéditi�� c��tre le r�i perse, il f�it rétr�spective�e�t 
référe�ce à l’i�puiss��ce �vérée des Perses c��tre les �r�ées grecques (Is�-
cr�te, Panégyrique 142–149, P�lybe 3.6.9–14). P�lybe �e p�rle p�s du ���e�t 
�ù le r�i ��céd��ie� � c��çu ce pr�jet c�r ce qui l’i�téresse ce s��t seule�e�t 
les c��diti��s i�dispe�s�bles à l� ré�lis�ti�� de ce pr�jet et qui ét�ie�t déjà 
�cquises depuis le début du IVᵉ siècle. Après le ret�ur réussi des Dix �ille (les 
10.000 �erce��ires grecs) et surt�ut �près les �pér�ti��s �e�ées p�r Agésil�s 
d��s l’�uest de l’Asie �i�eure, l’i�c�p�cité et les f�iblesses �ilit�ires des Per-
ses ét�ie�t �pp�rues cl�ire�e�t. L� référe�ce d’Is�cr�te d��s s�� Panégyrique 
e� 380 à u�e c��p�g�e p��hellé�ique c��tre le r�i perse ét�it d��c t�ut à f�it 
ré�liste. De �ê�e, u� peu plus t�rd, J�s��, le tyr�� de Phères, p�uv�it év�quer 
publique�e�t u�e guerre �vec les Perses s��s cr�i�dre de se ridiculiser puis-
que, e� plus, il représe�t�it �l�rs l� plus gr��de puiss��ce e� Grèce ce�tr�le, 
d��s u� Ét�t d��t Philippe prit le c�����de�e�t gé�ér�l e� 352. Et cet Ét�t 
�e c��stitu�it e� f�it qu’u�e si�ple ���exe de l� M�céd�i�e, qui s’ét�it e�tre-
te�ps c��s�lidée et éte�due vers t�utes les directi��s. F�ce à elle, dur��t les 
pre�ières ���ées de g�uver�e�e�t de Philippe, l’Ét�t perse prése�t�it u�e 
i��ge qui re�d�it plus te�t��te qu’�u début du siècle u�e �tt�que c��tre lui. 
Ceci v�ut d’�ut��t plus �près l� deuxiè�e ph�se de ���tée e� puiss��ce de l� 
M�céd�i�e qui v� de 352 à 346 et à l� fi� de l�quelle Is�cr�te, d��s u�e lettre 
�uverte �u r�i de M�céd�i�e, exh�rte celui�ci à e�trepre�dre u�e expéditi�� 
c��tre les Perses. U�e telle e�treprise �v�it dés�r��is d�v��t�ge de ch��ces 
de réussir. Le résu�é des �ctes et �cti��s de Philippe p�urr�it ���trer ég�le-
�e�t que, t�ut �u l��g de s� vie, s�� pri�cip�l s�uci fut le p�uv�ir et l’exte�-
si�� de ce p�uv�ir. D��s ce c��texte, le pr�jet d’u�e guerre c��tre les Perses 
p�urr�it �v�ir i�flue�cé très tôt ses réflexi��s et �� peut se de���der qu��d 
cel� � pu se pr�duire, qu��d ce pr�jet � pu pre�dre f�r�e et d��s quelle �e-
sure il � déter�i�é s� p�litique d��s l� pé�i�sule b�lk��ique.

Av��t s�� �ccessi�� �u trô�e, Philippe �v�it vécu quelques ���ées c���e 
�t�ge à Thèbes, d��s l� ��is�� du gé�ér�l P���é�ès. Au début de 353, ce der-
�ier e�trepre�d �vec 5.000 s�ld�ts u�e expéditi�� e� Asie �i�eure p�ur p�r-
ter sec�urs �u s�tr�pe Art�b�ze qui s’ét�it rév�lté. Philippe lui f�cilit� �l�rs l� 
tr�versée de l� M�céd�i�e et de l� Thr�ce et sut, p�r c��séque�t, c��bie� de 
s�ld�ts ét�ie�t �écess�ires p�ur cette e�treprise �ilit�ire risquée c��tre l’�r-
�ée du Gr��d R�i. E� plus, Philippe eut c����iss��ce des vict�ires de P��-
�é�ès, �près l� rupture de ce der�ier �vec Art�b�ze et s� fuite e� M�céd�i�e. 
O� peut d��c �isé�e�t i��gi�er que Philippe ��urriss�it, déjà à l� fi� des ��-
�ées 350, l’idée d’u�e c��p�g�e c��tre les Perses. M�is les c��diti��s d’u�e 
telle e�treprise et de l� l��gue �bse�ce qu’elle e�tr�î�er�it �’ét�ie�t p�s e�-
c�re pr�pices. Il ét�it déjà e� guerre c��tre les f�rces ��v�les �thé�ie��es et, 
�ê�e si les Athé�ie�s �’�v�ie�t p�s jusqu’�l�rs réussi à lui �uire et perd�ie�t 

22 Sur les pr�jets supp�sés de Philippe 
vers 346, v�ir Di�d�re 16.60.5. Sur l� situ�ti�� de 
l’Ét�t perse, v�ir Is�cr�te, Philippe 99–104, et sur 
les pr�jets de J�s�� v�ir Is�cr�te, Philippe 119 et 
suiv., Xé��ph��, Les Helléniques 6.1.12.
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à c�use de lui leurs �lliés (�u leurs b�ses) l’u� �près l’�utre, ils p�uv�ie�t ��l-
gré t�ut s’�vérer d��gereux si j���is ils s’�lli�ie�t �u Gr��d R�i. E� 352 ég�-
le�e�t, Philippe s’ét�it �ssuré l� Thess�lie f�ce �ux tyr��s de Phères et à l� 
��rche e� �v��t des Ph�cidie�s ��is �’�v�it p�s réussi à s’e�p�rer des Ther-
��pyles. Il �e lui ét�it d��c p�s e�c�re p�ssible de j�uer u� rôle décisif d��s 
les ���ires du ce�tre et du sud de l� Grèce.

Philippe p�uv�it cepe�d��t prép�rer d’u�e �utre f�ç�� u�e guerre c��tre 
les Perses. Aussitôt �près s�� dép�rt des Ther��pyles, il �è�e s�� �r�ée 
c��tre l� Thr�ce jusqu’à l� Pr�p��tide. Cette c��p�g�e c��stitu�it �ussi évi-
de��e�t u�e dé���str�ti�� de f�rce à l’�dresse des Athé�ie�s, u�e f�ç�� 
cl�ire de les �vertir qu’il p�uv�it à t�ut ���e�t �e��cer leurs i�p�rt�ti��s 
de céré�les �i�si que leurs c��quêtes d��s l� Chers��èse. L� s�u�issi�� de 
Cers�blèpte, �é����i�s, c���e v�ss�l de Philippe, et l� c��clusi�� d’u�e �l-
li��ce e�tre le r�i ��céd��ie� et Byz��ce et éve�tuelle�e�t d’�utres cités 
côtières, lui g�r��tiss�ie�t e� �ê�e te�ps u�e régi�� qu’il �ur�it u� j�ur be-
s�i� de tr�verser �vec s�� �r�ée p�ur ��rcher sur l’Asie �i�eure. Le pr�jet 
d’u�e telle c��p�g�e, qui �ccup�it déjà les pe�sées de Philippe, � dû lui p�r�î-
tre be�uc�up plus �ttir��t u� peu plus t�rd, l�rsque ��� seule�e�t le Gr��d 
R�i éch�u�, u�e f�is de plus, à récupérer l’Égypte ��is �ussi que, suite à cette 
déf�ite, des tr�ubles écl�tère�t d��s les s�tr�pies v�isi�es de l’Égypte. Evi-
de�e�t ce �’est p�s u� h�s�rd si, à p�rtir de l’�ut���e 351 et pe�d��t u� �� 
et de�i e�c�re, �� �’e�te�d plus p�rler d’�pér�ti��s �ilit�ires de Philippe 
c��tre les Athé�ie�s, si celles�ci �e repre��e�t que l�rs de l’�tt�que c��tre le 
Koinon des Ch�lcidie�s et si Philippe, pe�d��t cette péri�de, f�it des pr�p�si-
ti��s de p�ix �ux Athé�ie�s. T�ut pl�ide d��c e� f�veur de l’hyp�thèse sel�� 
l�quelle Philippe �v�it, dès l� fi� des ���ées 350, c��çu le pr�jet d’u�e guerre 
c��tre les Perses et �v�it �rie�té e� ce se�s s� p�litique vis�à�vis de l� Grèce. 
Ce p�litique s’�ppuy�it peut�être sur le r�is���e�e�t suiv��t : p�ur u�e c��-
p�g�e c��tre les Perses, il �v�it bes�i� des Grecs, si��� c���e c��p�g���s 
d’�r�es, du ��i�s c���e �bserv�teurs �eutres et bie� disp�sés à s�� ég�rd, 
et il dev�it s’�ssurer qu’ils �e ser�ie�t p�s i�cités derrière s�� d�s p�r le Gr��d 
R�i à pr�v�quer d’éve�tuelles difficultés. E� cel�, il pe�s�it surt�ut à Athè-
�es, d��t l� ville et le p�rt f�r��ie�t u� �ur qui �e p�uv�it p�s être c��quis 
et �e p�uv�ie�t e� �ucu� c�s servir de b�se �ilit�ire perse sur u� territ�ire 
eur�pée�. Il v�l�it be�uc�up �ieux qu’il �ette les Athé�ie�s et leur expé-
rie�ce ��v�le de s�� côté, �fi� de p�uv�ir �pp�ser à l� fl�tte perse u�e puis-
s��ce équiv�le�te.²³ Si l’�� � à l’esprit les i�te�ti��s de Philippe, �� c��pre�d 
�ieux l� p�litique qu’il �e��it e�vers les �utres Ét�ts grecs et qui ét�it t�ut à 
f�it di�ére�te de celle qu’il �e��it e�vers les B�rb�res d’Illyrie et de Thr�ce 
�uxquels il s’�tt�qu�it régulière�e�t et e�vers lesquels il �e f�is�it p�s preu-
ve de rete�ue p�rticulière. Il �e p�rt�it des c�ups �ux Grecs que l�rsque cel� 
ét�it �bs�lu�e�t �écess�ire, ��is �vec u�e telle f�rce qu’u� seul c�up suffi-
s�it. Après ses vict�ires, il se ���tr�it �l�rs c�l�e et ��g���i�e. Il préfér�it 
cepe�d��t, qu��d c’ét�it p�ssible, éviter t�ute guerre c��tre les Grecs du sud, 
ce qui s’�vér� u�e illusi�� ; ��is �près l� vict�ire de Chér��ée, Philippe p�r-
vi�t à �rr��ger ses rel�ti��s �vec les Grecs du sud et à p�ser des b�ses s�lides 
et défi�itives e� vue de ses pr�jets futurs. P�ur servir ses �bjectifs vis��t à 
�ettre e� pl�ce les c��diti��s �écess�ires à u�e �bse�ce l��gue et s��s ris-
que et à u�e �tt�que réussie c��tre l’Ét�t perse, il i�st�ur�, juste �près l� vic-
t�ire, des �esures qui pre��e�t t�ute leur sig�ific�ti�� d��s le c��texte qui 
� été décrit. T��t s� clé�e�ce ��g���i�e e�vers les Athé�ie�s que le rude 
tr�ite�e�t i�fligé �ux Théb�i�s rép��d�ie�t à ses i�térêts. C��tr�ire�e�t à 
l� fl�tte �thé�ie��e, il se�ble que l� p�rticip�ti�� des h�plites théb�i�s à u�e 
guerre c��tre les Perses ét�it ��i�s i�p�rt��te. Philippe p�uv�it recruter e� 

23 C’est ég�le�e�t l’�vis des chercheurs 
qui s��t �e�ti���és à l� ��te e� b�s de p�ge 21. 
P�r�i eux, Ellis c��sidère que Philippe c�ress�it 
l’idée d’u�e guerre c��tre les Perses depuis l� 
fi� de l’���ée 350, �l�rs que C�wkwell et Griffith 
s��t c��v�i�cus que c’ét�it seule�e�t à l’ép�que 
de l� P�ix de Phil�cr�te. U�e telle c��verge�ce 
de vues e�tre chercheurs ��der�es �’�ll�it évi-
de��e�t p�s rester i�c��testée. Ai�si, Erri�g-
t�� (1981), rejette les tr�is chr���l�gies sus�e�-
ti���ées et pe�se que Philippe � c��çu l’idée 
d’u�e c��p�g�e c��tre les Perses peu �v��t l� 
b�t�ille de Chér��ée. S� t�ctique dipl���tique 
e� Grèce ce�tr�le �y��t éch�ué, il � v�ulu, s�us 
l’�ut�rité de l� puiss��ce ��céd��ie��e, réc��-
cilier les Grecs ; �vec s�� pr�jet d’u�e c��p�g�e 
c��tre les Perses il �cc��plit u� geste dr���ti-
que de l� p�rt des Grecs e� �dhér��t à u�e c�use 
��ti���le et e� l� f�is��t sie��e. Sel�� Buckler 
(1996), les éve�tuelles te�t�tives de Philippe 
p�ur �sse�ir s�� hégé���ie e� Grèce �’��t p�s 
l�issé de tr�ces ��is, e� ce qui c��cer�e ses ��-
biti��s vis�à�vis de l’Ét�t perse, �� �e peut que 
f�ire des hyp�thèses, t��dis que s�� �bjectif ul-
ti�e ét�it t�uj�urs les Athé�ie�s. Après les l��-
gues référe�ces �e�ti���ées d��s le texte, il se-
r�it superflu d’�v��cer des �bjecti��s excessives.
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M�céd�i�e u�e i�f��terie suffis��te. D’u� �utre côté, les Théb�i�s représe�-
t�ie�t e�c�re l� puiss��ce grecque terrestre l� plus f�rte et p�uv�ie�t très 
bie�, vu leurs ��biti��s p�litiques, se révéler d��gereux si, pe�d��t l’�bse�-
ce de Philippe, ils pr�v�qu�ie�t des tr�ubles e� Grèce ce�tr�le.

Les Théb�i�s �is à p�rt, Philippe tr�it�it gé�ér�le�e�t �ssez bie� ses �d-
vers�ires de guerre ��is, ��lgré cette �ttitude ��dérée, il sut créer des b�ses 
s�lides p�ur �sse�ir l’hégé���ie ��céd��ie��e e� Grèce. E� �utre, �vec les 
Sp�rti�tes, il � ���ibli u�e puiss��ce �eutre ��is p�te�tielle�e�t d��gereu-
se. M�is t�ut cel� �e c��stitu�it fi��le�e�t que quelques �esures p�rtielles 
et Philippe se de���d�it à juste titre si elles c��stitu�ie�t �u t�t�l u�e b�se 
suffis���e�t s�lide p�ur c��trôler l� Grèce. À cette fi�, il f�ll�it u�e �esure 
qui c��cer�ât t�us les Ét�ts et qui �e ser�it p�s c��sidérée �ut���tique�e�t 
c���e u� ��ye� d’i�p�ser l� d��i��ti�� de l� M�céd�i�e. Le �ieux ser�it 
u�e régle�e�t�ti�� c���u�e, ce qui exist�it déjà d��s l� tr�diti�� des Grecs 
��is qui �e dev�it p�s re�v�yer �ux systè�es hégé���iques des Athé�ie�s, 
des Sp�rti�tes �u des Théb�i�s.

Ai�si, Philippe �it e� pl�ce p�r c��ve�ti�� le régi�e qu’il �v�it lui��ê�e 
i�st�uré �vec u� tr�ité de p�ix p��hellé�ique (la paix commune), le « Koinon 
de C�ri�the », qui dev�it plus t�rd c��stituer ég�le�e�t l� b�se des rel�ti��s 
e�tre Alex��dre et les �utres Ét�ts grecs.²⁴ Au c�urs de l� pre�ière ��itié de 
l’���ée 337, sur u�e i�vit�ti�� de Philippe, se réu�ire�t à C�ri�the des repré-
se�t��ts des Ét�ts grecs et, c���e cel� se f�is�it �ux tr�ités d’�v��t, ils ��t �c-
c�rdé à l� paix commune p�ur l� liberté et l’�ut����ie de t�us les Grecs. N�� 
seule�e�t les �gressi��s �ilit�ires e�tre les �e�bres de ce pr�cessus p�cifi-
que fure�t i�terdites, ��is ce p�cte, �utre qu’il g�r��tiss�it le st�tut territ�-
ri�l exist��t de ch�que Ét�t, g�r��tiss�it ég�le�e�t leurs c��stituti��s exis-
t��ts c��tre t�ut éve�tuel re�verse�e�t. De plus, il c��pre��it u�e cl�use 
exécut�ire c��tr�ig���te qui �blige�it ch�que p�rtie c��tr�ct��te à f�ur�ir 
u�e �ide �ilit�ire �ux victi�es d’�gressi��s et à c��sidérer c���e des e�-
�e�is t�us ceux qui tr�ubl�ie�t l� p�ix. Les �cc�rds de p�ix ��térieurs c��te-
��ie�t eux �ussi u�e telle cl�use ��is là, le pr�blè�e ét�it de s�v�ir c���e�t 
c��st�ter qu’u� Ét�t �v�it vi�lé l� p�ix et c���e�t dev�it f��cti���er le sys-
tè�e de s��cti��s. Là, p�ur l� pre�ière f�is, ét�ie�t créées des l�is qui �ll�ie�t 
per�ettre ��� seule�e�t de surveiller le respect des disp�siti��s ��is �ussi 
de pre�dre, si �écess�ire, des �esures exécut�ires et de rét�blir l’�rdre. Le 
��y�u de cette paix commune ét�it u� « C��grès », le Koinon des Grecs, �u sei� 
duquel t�utes les puiss��ces p�rticip��tes ét�ie�t représe�tées p�r des délé-
gués, d��t les décisi��s ét�ie�t c��tr�ig���tes p�ur t�us les �e�bres. Afi� 
d’�ppliquer les décisi��s du « C��grès », fut créée l� f��cti�� de « chef », qui 
ét�it ch�rgé de l’exécuti�� des décisi��s du Koinon. C���e �� s’y �tte�d�it, 
ce fut Philippe qui fut élu p�ur �ssu�er cette f��cti��.

E� �ttribu��t u� st�tut �u Koinon de C�ri�the, Philippe � ét�bli s�� hégé-
���ie e� Grèce sur u�e b�se juridique c��tr�ctuelle et il � scellé l� ���tée 
e� puiss��ce de l� M�céd�i�e �u dr�it i�ter��ti���l. C’est p�urqu�i il �d�p-
te le pr�t�c�le déjà exist��t et f��ilier �ux Grecs et le dével�ppe e� cré��t 
u� c�rps surveill�it et pre��it les décisi��s et e� y �j�ut��t l� f��cti�� de 
str�tège du Koinon, resp��s�ble de l’exécuti�� des décisi��s. Cepe�d��t, les 
�eilleures cl�uses et disp�siti��s d��s cet �cc�rd �’�ur�ie�t eu �ucu�e v�leur 
si le chef qui �v�it été élu �l�rs �’�v�it p�s représe�té u�e puiss��ce que, �ê-
�e s��s �cc�rds, pers���e d��s le sud des B�lk��s �’�ur�it �sé c��tester.

Le Koinon de C�ri�the c��stitu� i�c��test�ble�e�t l� tr�ité de p�ix gé�é-
r�le le plus effic�ce qui eût j���is été c��clu et qui se�bl�it e� �esure d’�s-
surer très r�pide�e�t le ��i�tie� de l� p�ix. Cette p�ix �v�it bie� sûr été i�-
p�sée p�r le v�i�queur et ét�it u� ��ye� p�ur lui de c��s�lider s� d��i��ti�� 

24 P�ur u�e év�lu�ti�� c��plète d’e�-
se�ble des s�urces, v�ir Sch�itt 1969, 3 et suiv. 
C��cer���t le Koinon de C�ri�the de Philippe 
II, le ���uel de Jeh�e 1994, 139 et suiv., est f��-
d��e�t�l. E� plus, p�ur le « b�ckgr�u�d �f the 
i�ter�st�te rel�ti��s duri�g the f�urth ce�tury » 
v�ir Perl��� 1985.
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et d’�ssurer s�� hégé���ie sur l� Grèce ��is t�ut cel� �v�it été f�it très h�-
bile�e�t, s�us le c�uvert d’u� �cc�rd de p�ix gé�ér�l et i�terét�tique, u� �c-
c�rd qui �v�it été recherché e� v�i� d��s u�e f�r�e �ccept�ble p�r t�us les 
Ét�ts et qui �v�it été, e� l’esp�ce de ci�qu��te ��s, l’�bjet de ���breuses te�-
t�tives e� Grèce. Ai�si il ét�it évide�t que spéci�le�e�t les plus petits Ét�ts 
�ll�ie�t s�luer ce ��uvel �rr��ge�e�t puisqu’ils �ll�ie�t p�uv�ir, grâce à lui, 
bé�éficier d’u�e pr�tecti�� c��tre leurs v�isi�s plus puiss��ts. L� p�ix se�-
bl�it �i�si gé�ér�le�e�t être �ssurée ��i�te���t à l’i�térieur de l� Grèce 
et, e� s�� ���, il ét�it pr�b�ble qu’u� Ét�t �cceptât �ê�e de f�ire quelques 
c��cessi��s sur s�� i�dépe�d��ce. Cepe�d��t c’ét�it l� pers���e �ê�e du 
« chef » qui c��stitu�it e� pri�rité l� g�r��tie du régi�e e� vigueur et, d��s l� 
P�ix C���u�e, d��s le ser�e�t d��t des extr�its ��t été c��servés d��s des 
i�scripti��s, est i�clus ég�le�e�t l’e�g�ge�e�t à �e p�s �épriser l� s�uve-
r�i�eté de Philippe �u de ses successeurs. P�urt��t, �vec t�utes ces �esures, 
Philippe �e cherch�it p�s à i�p�ser directe�e�t s� s�uver�i�eté sur les cités 
grecques ��is si�ple�e�t à leur i�p�ser i�directe�e�t cette s�uver�i�eté, 
e� t��t que c��diti�� pré�l�ble et i�dispe�s�ble à u�e guerre c��tre les Per-
ses, de l�quelle il s��ge�it s��s d�ute être le c�����d��t déjà depuis l� fi� 
des ���ées 350. Il dev�it le f�it de rep�rter s��s cesse ce pr�jet à ses �dvers�i-
res e� Grèce, ��t���e�t à Athè�es. M�is il se�bl�it dés�r��is que plus rie� 
�e lui f�is�it �bst�cle.

Sur pr�p�siti�� de Philippe, le « C��grès » de C�ri�the décid� l� guerre 
c��tre le r�y�u�e perse. Déjà �u pri�te�ps 336 u�e divisi�� ��céd��ie��e de 
10.000 s�ld�ts �v�it tr�versé l’�ellesp��t p�ur i�citer d��s u� pre�ier te�ps 
les cités grecques d’Asie �i�eure à l� séditi��. Philippe dev�it suivre �près 
�v�ir ter�i�é ses prép�r�tifs de guerre. M�is il �’e� eut p�s le te�ps. Le r�i fut 
�ss�ssi�é à l’�ut���e 336. Cette f�is�ci, l� successi�� se dér�ul� s��s heurts. 
Et l�rsque, �u début de l’���ée 334, Alex��dre e�t��� s� c��p�g�e c��tre les 
Perses, il put le f�ire e� s’�ppuy��t e� t�ute c��fi��ce sur les b�ses ét�blies 
p�r s�� père et, l�rsque, quelques siècles plus t�rd, �� se �it à l’�ppeler « le 
Gr��d », �� �ubli� que, fi��le�e�t, il ét�it le fils d’u� r�i e�c�re plus Gr��d.

Traduction J. Bar
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1
Introduction

L� M�céd�i�e d���e de l� Grèce u�e i��ge �rigi��le. Du p�i�t de vue de l� 
gé�gr�phie d’�b�rd, �vec ses riches terres �lluvi�les et ses pl�te�ux t�bul�i-
res, ses côtes s�uve�t pl�tes, qui c��tr�ste�t �vec le ��rcelle�e�t des p�ys�-
ges grecs plus �éditerr��ée�s. Du p�i�t de vue de l’hist�ire �ussi : si elle �’� 
p�s c���u de r�y�u�e �chée�, le p�ss�ge à l’âge du Fer c�rresp��d p�ur elle, 
sel�� l� lége�de, à l’i�st�ll�ti�� d’u�e ����rchie �vec Aigé�i (Vergi��) p�ur 
c�pit�le ; surt�ut, cette f�r�e d’�rg��is�ti�� p�litique ��cie��e y � persisté 
à tr�vers t�ute l’hist�ire, qu��d l’esse�tiel de l� Grèce se divis�it e� poleis. L� 
M�céd�i�e – �u se�s gé�gr�phique�e�t l�rge – �’� c���u ce phé���è�e p�-
litique de l� cité�Ét�t qu’à tr�vers les c�l��ies grecques i�pl��tées à l’ép�que 
�rch�ïque d��s le N�rd de l’Égée. Au Vᵉ siècle le r�i Alex��dre I �gr��dit vers 
l’�uest et l’est, �ux dépe�s des r�y�u�es v�isi�s, s�� territ�ire i�iti�le�e�t 
c��t���é à l� B�ttie et l� Piérie. Au IVᵉ siècle deux r�is excepti���els, Phi-
lippe II et s�� fils Alex��dre le Gr��d, éte�dire�t l’�ut�rité de l� M�céd�i�e, 
le pre�ier sur u�e gr��de p�rtie des cités�Ét�ts de l� Grèce, l’�utre de l’Asie, 
p�rt��t l’hellé�is�e bie� �u�delà de s�� berce�u ��turel.

Du p�i�t de vue de l’hist�ri�gr�phie e�fi�, l� M�céd�i�e se disti�gue ég�-
le�e�t du reste de l� Grèce. Elle est pr�tique�e�t restée à l’éc�rt du Gr��d 
T�ur, ces v�y�ges d’érudits, ��tiqu�ires et s�v��ts qui du XVIIᵉ �u XIXᵉ siècle 
��t les pre�iers f�it c����ître les ���u�e�ts ��tiques de Grèce : l� pre�iè-
re �issi�� scie�tifique e� M�céd�i�e, celle du Fr��ç�is Lé�� �euzey, d�te de 
1861. Al�rs que l’i�dépe�d��ce grecque e� 1827 ét�it r�pide�e�t suivie d’u� 
v�ste e��rt de �ise �u j�ur d’u� p�tri��i�e c���u� qui � c��tribué à f�rger 
l’ide�tité du jeu�e ét�t, l� M�céd�i�e rest�it s�us d��i��ti�� turque jusqu’e� 
1912 : les �ut�rités �tt����es �’y ��t guère f�v�risé l� recherche �rché�l�-
gique. Après le pre�ier c��flit ���di�l, les f�uilles s��t l��gte�ps restées 
sp�r�diques, l� M�céd�i�e s�u�r��t d’u� rel�tif dési�térêt p�r r�pp�rt à ce 
que l’�� c��sidér�it c���e l� Grèce p�r excelle�ce, celle des cités. Le r�t-
tr�p�ge est à f�is réce�t et vig�ureux, et l�i� d’être �chevé ; il � été pr�v�qué 
p�r des déc�uvertes spect�cul�ires, c���e celle des t��bes ���u�e�t�les 
de Vergi�� e� 1977, et f�v�risé �ussi p�r le c��texte gé��p�litique p�rticulier 
des B�lk��s. Depuis quelques déce��ies, les �cteurs de l’�rché�l�gie, �u pre-
�ier r��g desquels les services du Mi�istère de l� Culture, l’U�iversité Aris-
t�te de Thess�l��ique et l� S�ciété �rché�l�gique d’Athè�es, ��t �ultiplié les 
f�uilles, pr�gr���ées et préve�tives c���e sur le tr�cé de l� ��uvelle Eg��-
ti� : ils ��t f�it c��sidér�ble�e�t pr�gresser l� c����iss��ce de l� M�céd�i�e, 
révél��t �i�si u�e �utre Grèce, u�e Grèce r�y�le t�ut �ussi prestigieuse que 
celle des cités. O� peut s��s ex�gér�ti�� dire que c’est là que se f�it �ctuelle-
�e�t le re��uvelle�e�t des d���ées e� �rché�l�gie cl�ssique.

Αrthur Muller
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P�urt��t, l� M�céd�i�e �’� p�s les rui�es i�p�s��tes de s��ctu�ires �u de 
���u�e�ts publics, f��ilières d��s le reste de l� Grèce : cel� �e tie�t p�s à 
des f�r�es p�rticulières de l� civilis�ti�� de cette régi��, ��is surt�ut à l’�b-
se�ce de ��téri�u de c��structi�� durs – le ��rbre �’est extr�it que sur les 
pe�tes du Ver�i��. D’�ù à l� f�is l� r�reté des c��structi��s ���u�e�t�les, 
leur plus gr��de fr�gilité due à l’e�pl�i de c�lc�ires te�dres et e�fi� le pill�-
ge des ��téri�ux de c��structi��, bie� plus systé��tique qu’�illeurs, �uquel 
�’��t pr�tique�e�t éch�ppé que les t��bes ���u�e�t�les, pr�tégées p�r 
leur e�f�uisse�e�t.

Re�dre c��pte de l’e�se�ble de l� culture ��térielle de l� M�céd�i�e 
�rch�ïque, cl�ssique et hellé�istique, �i�si que du f�is���e�e�t des déc�u-
vertes réce�tes est évide��e�t h�rs de p�rtée de cette c�urte c��tributi��. 
Aussi s’y c��ce�trer��t��� sur les �spects pri�cip�ux qui f��t l’�rigi��lité de 
l� M�céd�i�e, e� p�rticulier d��s les d���i�es de l’urb��is�e, de l’�rchitec-
ture p�l�ti�le, d��estique et fu�ér�ire. O� � pris le p�rti de �e p�s sép�rer 
ce qui v� e�se�ble – �utre�e�t dit de l�isser t�utes les c�tég�ries de ���u-
�e�ts d��s leurs c��textes, d��s le t�ut que c��stitue�t l� ��is��, le p�l�is 
�u l� t��be. Ai�si les pei�tures des ���u�e�ts fu�ér�ires, les seuls té��i-
g��ges de ce qu’ét�it l� gr��de pei�ture grecque irré�édi�ble�e�t perdue 
et à ce titre des d�cu�e�ts d’u�e i�p�rt��ce d�cu�e�t�ire i�esti��ble, se-
r��t�elles év�quées à pr�p�s des t��be�ux qu’elles déc�re�t ; de �ê�e, les 
pr�ducti�� d’�rtis���t de luxe le ser��t à pr�p�s des t��bes e�c�re �ù les � 
dép�sées l� piété e�vers les ��rts d’u�e cert�i�e élite, et les ��s�ïques à pr�-
p�s des ��is��s et p�l�is.

2
Urbanisme et ensembles monumentaux
2.1
L’urb��is�e tr�diti���el

F�ute de f�uilles exte�sives, l’urb��is�e des villes de M�céd�i�e est e�c�-
re ��l c���u, à de ��t�bles excepti��s près. Les �ggl��ér�ti��s ��cie��es, 
se s��t dével�ppées s��s pl�� préét�bli, sel�� ce que Le C�rbusier �ppel�it 
« l’urb��is�e de l’â�e », �ù les che�i�e�e�ts �uletiers c�����de�t le ré-
se�u de l� v�irie : l� vieille ville d’Oly�the f��dée p�r les B�ttie�s e� Ch�lci-
dique sur u�e c�lli�e étr�ite e� est à l’ép�que �rch�ïque l’u� des �eilleurs 
exe�ples, �vec ses rues étr�ites et t�rtueuses. Les f�uilles réce�tes ��t f�it 
c����ître l� ville d’Ai��i, c�pit�le du r�y�u�e ély�ée� e� h�ute M�céd�i�e : 
ses ��is��s et édifices publics ét�gés sur les tr�is pl�te�ux successifs d’u�e 
h�uteur esc�rpée �tteste�t l’existe�ce d’u�e �rg��is�ti�� urb�i�e plus ��bi-
tieuse dès l� fi� de l’ép�que �rch�ïque, bie� �v��t d��c l’u�ific�ti�� du r�y�u-
�e de M�céd�i�e p�r Philippe II. De �ê�e, l’urb��is�e d’Aigé�i, l� pre�ière 
c�pit�le du r�y�u�e près de l’�ctuelle Vergi��, se�ble rep�ser sur le pri�cipe 
de terr�sses ét�gées le l��g de l� pe�te depuis l’�cr�p�le.

O� �e c����ît p�s e�c�re l’urb��is�e des c�l��ies grecques i�st�llées à 
l’ép�que �rch�ïque e� Égée septe�tri���le : les exe�ples de St�gyre et d’Ar-
gil�s, c�l��ies d’A�dr�s, ���tre�t cepe�d��t que le pl�� régulier qu’��t f�it 
c����ître les f��d�ti��s c�l��i�les de Sicile, de Gr��de Grèce et de Mer N�ire 
�’ét�it p�s l� règle.

2.2
L’urb��is�e des gé��ètres

Aux ép�ques cl�ssique et hellé�istique, c’est cepe�d��t sur le pri�cipe de ce 
pl�� régulier défi�i p�r des rése�ux de rues qui se c�upe�t à ��gle dr�it et 
repe�sé p�r �ipp�d���s de Milet que s��t créées, ref��dées �u �gr��dies 
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plusieurs villes de M�céd�i�e. L’exe�ple le plus ��cie� est celui d’Oly�the : 
les circ��st��ces hist�riques et le ch��ge�e�t de st�tut de l� ville, deve�ue 
e� 432 c�pit�le fédér�le des B�ttie�s et des Ch�lcidie�s, ��t c��duit à l’i�s-
t�ll�ti�� d’u� ��uve�u qu�rtier de près de 500 ��is��s. Le pl�te�u �ll��gé �u 
��rd de l� c�lli�e qu’�ccup�it l� vieille ville � été l�ti p�r qu�tre �ve�ues ��rd�
sud, irrégulière�e�t esp�cées, d��t l� pri�cip�le est l�rge de 9 � (30 pieds), 
c�upées p�r plus d’u�e vi�gt�i�e de rues est��uest l�rges de 5 � (17 pieds). 
Ces rues déli�ite�t des îl�ts d’h�bit�ti��s l�rges de 35,60 � (120 pieds), ��is 
d��t l� l��gueur v�rie �vec l’éc�rte�e�t des �ve�ues ��rd�sud. Près du ce�tre 
du disp�sitif, desservi p�r l’�ve�ue pri�cip�le, ét�it réservé u� esp�ce public, 
gr�up��t s��s d�ute �g�r� p�litique et c���erci�le ; vers l’�uest u� �utre es-
p�ce ét�it réservé peut�être p�ur u� s��ctu�ire. Ce ��uve�u qu�rtier s’est r�-
pide�e�t de�sifié �vec des ��is��s c��struites le l��g du re�p�rt p�ur �c-
cueillir les �fflux de p�pul�ti�� �u fur et à �esure des r�ids �thé�ie�s c��tre 
les villes de Ch�lcidique dur��t l� guerre du Pél�p���èse, t��dis qu’u� qu�r-
tier supplé�e�t�ire ét�it c��struit vers l’est dur��t l� pre�ière ��itié du IVᵉ 
siècle, peu �v��t l� prise de l� ville et s� destructi�� p�r Philippe II e� 348.

C’est �ussi à s�� ch��ge�e�t de st�tut, à s�v�ir s�� �ccessi�� �u r��g de 
c�pit�le du r�y�u�e ��céd��ie� p�r décisi�� d’Archél��s à l� fi� du Vᵉ siècle 
�u plutôt de s�� successeur A�y�t�s III, que Pell�, « l� plus gr��de des villes 
de M�céd�i�e » sel�� Xé��ph�� (Helléniques 5.2.13) et �l�rs e�c�re côtière, 
d�it s�� urb��is�e ��bitieux, qui se�ble �v�ir été �is e� pl�ce d��s l� pre-
�ière ��itié du IVᵉ siècle. Sur u�e �cr�p�le peu esc�rpée, l’i��e�se p�l�is 
r�y�l (ci�dess�us 3.3.2) p�r�ît à l’éc�rt de l� ville qui s’éte�d vers le sud ; ville 
et p�l�is s��t cepe�d��t réu�is d��s u� rése�u �rth�g���l u�ique et cl�ire-
�e�t hiér�rchisé. Les v�ies �uest�est, esp�cées de 110 à 150 �, s��t l�rges de 
9 � à l’excepti�� de l� v�ie pri�cip�le, l�rge de 15 �, seg�e�t urb�i� de l’�rtè-
re qui réu�iss�it l’�rrière p�ys de M�céd�i�e �ccide�t�le à Thess�l��ique ; les 
v�ies ��rd�sud, esp�cées de 47 �, s��t l�rges de 6 �, s�uf deux d’e�tre elles, 
l�rges de 9 �, qui �e��ie�t du p�l�is �u p�rt. Au ce�tre de ce disp�sitif, b�r-
dée p�r ces deux v�ies et tr�versée p�r l’�rtère est��uest et d��c desservie �u 
�ieux, est réservée u�e i��e�se pl�ce, �g�r� à v�c�ti�� éc����ique pri�ci-
p�le�e�t (ci�dess�us 4). Les îl�ts �ll��gés dessi�és p�r les rues s��t �ccupés 
�ut�ur de cette z��e ce�tr�le p�r des s��ctu�ires, des ���u�e�ts publics et 
de luxueuses de�eures privées (ci�dess�us 3.2), t��dis que les ��is��s plus 
��destes dev�ie�t se rép�rtir d��s les îl�ts de l� périphérie.

Mê�e si l’ét�t �ctuel de leur expl�r�ti�� �e per�et p�s de re���ter �vec 
certitude, s�us les ét�ts byz��ti� et r���i�, �u pr�jet d’i�pl��t�ti�� cl�ssi-
que �u hellé�istique d’�utres villes, �� peut supp�ser que c’est l� �ê�e re-
cherche de f��cti����lité d��s le c�dre d’u�e v�irie �rth�g���le hiér�rchisée 
qui � présidé à leur urb��is�e : p�r exe�ple à Di��, �ggl��ér�ti�� ��deste 
qui �e d�it s�� i�p�rt��ce qu’à s�� rôle de ville s�i�te des M�céd��ie�s de-
puis le r�i Archél��s, �u à Thess�l��ique, f��dée e� 315 p�r C�ss��dre sur le 
site de l’��cie��e Ther�è. Le r�y�u�e de M�céd�i�e p�rticipe d��c l�rge-
�e�t �u ��uve�e�t d’urb��is�ti�� qui c�r�ctérise l’ép�que hellé�istique.

2.3
Les équipe�e�ts urb�i�s

P�ur u� Grec cultivé du IIᵉ siècle de ��tre ère, �e �érite p�s le ��� de ville 
« u�e �ggl��ér�ti�� qui �e p�ssède �i édifices �d�i�istr�tifs, �i gy���se, �i 
théâtre, �i pl�ce publique, �i f��t�i�es �li�e�tées e� e�u c�ur��te » (P�us�-
�i�s 10.4.1). Les villes de M�céd�i�e p�sséd�ie�t �ssuré�e�t t�us ces équipe-
�e�ts qui c�r�ctérise�t l� vie urb�i�e grecque, �ê�e s’ils s��t e�c�re l�i� 
d’être c���us.
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E� deh�rs de Pell�, c’est le ce�tre public de l� ville ��tique de Miez�, �u pied 
du Ver�i�� près de Leuc�di� (N��uss�), que les f�uilles réce�tes c���e�ce�t 
à f�ire c����ître, bie� qu’il s�it rui�é pr�tique�e�t jusqu’à l� b�se des �urs. O� 
y � �is �u j�ur l’extré�ité ��rd��uest d’u� e�se�ble ���u�e�t�l très ��bi-
tieux (�u ��i�s 300 � 100 �), ���ifeste�e�t c��struit de f�ç�� u�it�ire d��s l� 
deuxiè�e ��itié du IVᵉ siècle. Il c��p�rte �u ��i�s tr�is terr�sses ét�gées sur 
u�e pe�te �ssez d�uce vers l’est, b�rdées de l��gs p�rtiques et de c��structi��s, 
réu�ies p�r des esc�liers et des r��pes. Sur le petit côté ��rd de l� terr�sse i�-
ter�édi�ire, u�e s�rte de c�ul�ir ���u�e�t�l e�tre deux r��pes, �vec u� �ur 
i�térieur structuré de c�l���es e�g�gées et, e� c��treh�ut, u� petit te�ple d�-
rique �vec deux c�l���es in antis. L’e�se�ble cul�i�e d��s l� terr�sse �uest, 
qui p�rte u�e gr��de c��structi�� disp�sée e� Γ, �vec ��ze hestiatoria �u s�lles 
de b��quets, et des ��é��ge�e�ts hydr�uliques. Ce c��plexe regr�upe à l’évi-
de�ce les f��cti��s publiques d’u�e �g�r� et des f��cti��s religieuses : �� � pr�-
p�sé d’ide�tifier l� terr�sse supérieure �vec u� Asclépiei�� ; qu�i qu’il e� s�it, il 
f�it de Miez� l’u�e des villes les plus i�p�rt��tes du r�y�u�e, et l’u�e des �ttes-
t�ti��s les plus ��cie��es de pl�ce publique fer�ée de « type i��ie� ».

Les s�urces littér�ires f��t c����ître l� vie i�tellectuelle du r�y�u�e de 
M�céd�i�e : �i�si, Euripide vécut quelques ���ées à l� c�ur d’Archél��s. Le 
g�ût p�ur les lettres des r�is de M�céd�i�e tr�uve s�� illustr�ti�� d��s le 
théâtre e� c��treb�s du p�l�is d’Aigé�i (Vergi��). Seules les f��d�ti��s du 
bâti�e�t de scè�e, le c���l périphérique de l’�rchestr� (di��ètre 28,5 �), le 
pre�ier r��g de sièges et les esc�liers r�y�����ts du koilon ét�ie�t e� pierre : 
t�ut le reste ét�it c��struit e� b�is. C’est là que fût �ss�ssi�é Philippe II e� 336, 
�u ���e�t �ù il célébr�it les ��ces de s� fille Clé�pâtre �vec le r�i d’Épire, 
Alex��dre. C’est e�c�re à l� ��is�� r�y�le de M�céd�i�e qu’est lié le s��ctu�i-
re des Ny�phes, près de Miez� : d��s u� c�dre ��turel verd�y��t, � été �is �u 
j�ur u� e�se�ble de p�rtiques �ù, sel�� Plut�rque, Philippe II is�l� de l� c�ur 
r�y�le Alex��dre p�ur qu’il y s�it f�r�é p�r s�� précepteur Arist�te.

U� théâtre exist�it à Di�� près du s��ctu�ire de Di��ys�s, h�rs les �urs �u 
sud de l� ville, �u ��i�s depuis que le r�i Archél��s i�st�ur� u� c��c�urs scé-
�ique e� l’h���eur des dieux de l’Oly�pe ; Euripide y fit j�uer ses Bacchantes. 
Ce théâtre cl�ssique fut re�pl�cé à l’ép�que hellé�istique p�r u�e c��struc-
ti�� �rigi��le à plusieurs p�i�ts de vue : c��tr�ire�e�t à l’h�bitude des théâ-
tres grecs, le koilon �’est p�s �ppuyé à u�e pe�te ��turelle, ��is c��stitué d’u� 
re�bl�i �rtificiel ; du côté des parodoi il se ter�i��it e� si�ple t�lus, s��s l’h�-
bituel �ur de terr�sse ; les gr�di�s s��t c��struits e� l�rges briques cuites, 
qui dev�ie�t être revêtues de ��rbre. M�rbre e�c�re, à p�rtir d’u�e cert�i�e 
h�uteur, p�ur l’��bitieux bâti�e�t de scè�e, très rui�é : �� e� devi�e l’�ge�-
ce�e�t – skènè à deux �efs, e�c�drée de paraskenia et précédée du proskenion 
– et l’�spect : �rdre d�rique, �vec des c�l���es e�g�gées. S�us l’�rchestr� (di�-
�ètre 26 �), u� « p�ss�ge ch�r��ie� », p�rticul�rité r�re, per�ett�it l’�pp�ri-
ti�� d’�cteurs ce�sés s�rtir du ���de i�fer��l.

E� f�it de gy���se, ce lieu de f�r��ti�� t��t physique qu’i�tellectuelle 
des jeu�es Grecs, �� �e c����ît �rché�l�gique�e�t que celui d’A�phip�lis. 
I�st�llé d��s l� deuxiè�e ��itié du IVᵉ siècle, il rép��d t�ut à f�it �u type fixé 
p�r le gy���se d’Oly�pie, �vec s� p�lestre (47 � 36 �), à l�quelle �� �ccéd�it 
p�r u� esc�lier ���u�e�t�l, et u�e d�uble piste de c�urse l��gue d’u� st�de, 
c�uverte (le xyste) et à l’�ir libre (l� paradromis). Les esp�ces de l� p�lestre dé-
v�lus à l’exercice physique, �ux s�i�s du c�rps (b�i�s), ��is �ussi à l’e�seig�e-
�e�t, �ux b��quets et �u culte d’�ér�klès et �er�ès, pr�tecteurs des �thlè-
tes, se rép�rtiss�ie�t �ut�ur d’u�e c�ur péristyle d’�rdre d�rique.

Autre élé�e�t du c��f�rt urb�i�, les b�i�s. C’est Pell� qui d���e l’exe�-
ple des b�i�s publics les plus ��cie�s de Grèce septe�tri���le, i�st�llés à l� fi� 
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du IVᵉ siècle d��s u� îl�t du ��rd�est de l� ville. L’édifice très s�ig�é – e�trée 
���u�e�t�le, p�ve�e�ts à ��s�ïque de g�lets, pl�c�ges de ��rbre – c��-
p�rte deux s�lles �vec des e�se�bles de b�ig��ires i�dividuelles, �i�si qu’u�e 
gr��de pisci�e ; le ch�u��ge est �ssuré p�r u� c�ul�ir d’�ir ch�ud e� s�us�s�l, 
le plus ��cie� précurseur c���u e� Grèce du systè�e r���i� de l’hyp�c�us-
te. À Thess�l��ique, s�us l’��gle sud��uest de l’�g�r� r���i�e ��t été p�rtiel-
le�e�t expl�rés d’�utres b�i�s d’ép�que hellé�istique (IIᵉ s.) : �� e� c����ît 
pri�cip�le�e�t u�e belle s�lle circul�ire �vec vi�gt�ci�q b�ig��ires, �i�si que 
l� t�ver�e �tte���te.

2.4
S��ctu�ires

Mê�e e� l’�bse�ce de vestiges ��jeurs de s��ctu�ires e� M�céd�i�e, il est 
cl�ir que de ce p�i�t de vue cette régi�� �e se disti�gue p�s du reste de l� Grè-
ce, �i p�ur le p��thé��, �i p�ur les bâti�e�ts, �i p�ur les pr�tiques rituelles 
et v�tives.

Les s��ctu�ires les plus ��cie�s c���us se tr�uve�t à Di��, regr�upés h�rs 
les �urs, �u sud de l� ville : cette situ�ti�� ���tre bie� qu’ils �’ét�ie�t p�s 
ceux des seuls h�bit��ts de Di��, ��is les s��ctu�ires de l’e�se�ble des M�-
céd��ie�s, d��t Di�� ét�it l� ville s�i�te. Le plus i�p�rt��t ét�it celui de Zeus 
Oly�pie�, lieu d’�ffich�ge des d�cu�e�ts c��cer���t les ���ires c���u�es 
des M�céd��ie�s, �ù ét�it célébré l� gr��de fête des Oly�pi� �vec c��c�urs 
gy��iques et scé�iques. O� y � �is �u j�ur u� �utel ���u�e�t�l, l��g de 
22 �, �uquel ét�it �ss�cié u� �rigi��l disp�sitif p�ur héc�t��bes, qui per-
�ett�it d’�tt�cher sur tr�is r��gs tre�te tr�is bœufs desti�és à être i���-
lés e� �ê�e te�ps : le seul p�r�llèle c���u à ces r��gées de bl�cs �uxquels 
est scellé u� ���e�u se tr�uve e� I��ie, d��s le s��ctu�ire d’Ap�ll�� à Cl�r�s. 
Avec se s��ctu�ire v�isi��ie�t ceux de Zeus �ypsist�s, de Dé�éter, de Di��y-
s�s, d’Asclépi�s, d’Aphr�dite et d’Arté�is. À ces der�iers succéd� �u IIᵉ siècle. 
le s��ctu�ire d’Isis, �vec u� c���l sy�b�lis��t le Nil �e���t à l’�utel �r�é de 
st�tues du bœuf Apis ; ce s��ctu�ire � livré d’excepti���elles sculptures pr�-
tique�e�t in situ.

D��s les deux c�pit�les successives du r�y�u�e, peu de s��ctu�ires e�c�-
re ��t été révélés p�r l’�rché�l�gie, p�r r�pp�rt à ce que l�isse�t �tte�dre les 
té��ig��ges épigr�phiques. À Aigé�i, �� c����ît le s��ctu�ire de l� Mère des 
Dieux, Cybèle, d��s l� p�rtie �rie�t�le de l� ville, et celui d’Arté�is Euklei�, 
e� b�rdure de l� z��e publique : �� � recueilli d��s ce der�ier de belles st�-
tues de ��rbre, ��ertes p�r Eurydice, l� �ère de Philippe II. À Pell�, plusieurs 
s��ctu�ires ��t été f�uillés, riches de très ���breuses tr�uv�illes ��bilières, 
p�rticulière�e�t de terres cuites v�tives : h�rs les �urs, le Thes��ph�ri��, 
�vec u�e gr��de c��structi�� circul�ire regr�up��t des f�sses rituelles, peut�
être les megara que �e�ti���e�t les s�urces littér�ires à pr�p�s de l� fête des 
Thes��ph�ries ; intra muros, u� s��ctu�ire d’Aphr�dite, u� �utre de l� Mère 
des Dieux, u� �utre e�fi� d’u� hér�s l�c�l guérisseur, D�rr��, �vec u� curieux 
bâti�e�t circul�ire b�rdé de tr�is petites tholoi s�tellites.

2.5
F�rtific�ti��s urb�i�es

Philippe II et ses successeurs, Alex��dre et Dé�étri�s P�li�rcète pri�cip�le-
�e�t, ��t f�it f�ire à l� p�li�rcétique, l’�rt de pre�dre les villes, des pr�grès 
qui �v�ie�t re�du c�duques bie� des tech�iques de défe�se. M�is les re�p�rts 
de villes de M�céd�i�e, tr�p ��l c��servés surt�ut p�ur les p�rties h�utes, 
�e per�ette�t p�s d’év�luer si l� défe�se p�ssive des villes �v�it f�it des pr�-
grès e� ret�ur. R�res s��t les villes d��t �� c����ît i�tégr�le�e�t le tr�cé des 
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f�rtific�ti��s ; ��is d’�près ce que l’�� e� v�it, c���e ceux des cités grec-
ques, les re�p�rts ��céd��ie�s se c��f�r�e�t �ut��t que p�ssible �u relief, 
�fi� d’e� expl�iter t�utes les c�p�cités défe�sives. Aigé�i est l’u� des r�res c�s 
�ù l� ville h�ute est u� vérit�ble réduit défe�sif is�lé p�r u�e f�rtific�ti�� i�-
dépe�d��te de celle de l� ville. De l� �ê�e f�ç��, d��s le c�s des villes ��u-
velles à urb��is�e régulier, le tr�cé i�p�sé p�r l� c��figur�ti�� du terr�i� 
est t�ut à f�it i�dépe�d��t de l’�rg��is�ti�� i�ter�e : c’est cl�ir p�ur Oly�-
the, et �ê�e si s�� tr�cé est l�i� d’être c���u d��s t�utes ses p�rties, le re�-
p�rt de Pell� illustre lui �ussi cette situ�ti��. Ce �’est guère qu’à Di�� que l’�� 
peut �v�ir l’i�pressi�� que le tr�cé rect��gul�ire du re�p�rt, d��t l� pre�iè-
re ph�se est d�tée de l’ép�que de C�ss��dre, vers 300, se ��dèle sur celui de l� 
v�irie, �vec des p�rtes qui se tr�uve�t bie� �lig�ées sur les �xes pri�cip�ux : 
c’est qu’e� l’�ccurre�ce l� ville est i�st�llée sur u� site pr�tique�e�t pl�t.

Qu��t �ux élé�e�ts défe�sifs – t�urs à i�terv�lles réguliers, plus s�u-
ve�t rect��gul�ires que r��des, disp�siti�� des p�rtes – et �ux tech�iques 
de c��structi�� – le plus s�uve�t s�cle e� gr��d �pp�reil de bl�cs de c�lc�i-
re, supp�rt��t u�e élév�ti�� e� brique crue – elles �e di�ère�t e� rie� de ce 
que l’�� c����ît depuis l��gte�ps de l’�rchitecture �ilit�ire grecque. Deux 
villes �érite�t cepe�d��t �e�ti�� p�ur des p�rticul�rités de leurs re�p�rts 
d’�illeurs ��térieurs à leur i�tégr�ti�� d��s le r�y�u�e ��céd��ie�. À St�gy-
re, c�l��ie d’A�dr�s et p�trie d’Arist�te ét�blie sur les deux c�lli�es d’u� pr�-
���t�ire de Ch�lcidique �rie�t�le, les f�uilles ��t réce��e�t f�it c����ître 
u� seg�e�t de l� pre�ière �ur�ille, d’ép�que �rch�ïque, �vec u�e p�rte. Du 
l��g li�te�u de celle�ci s��t p�rve�us deux fr�g�e�ts : il est déc�ré d’u� b�s�
relief représe�t��t f�ce à f�ce u� s��glier, l’e�blè�e ���ét�ire de l� ville, et 
u� li��. Jusqu’à prése�t, �� �e c����iss�it qu’à Th�s�s des p�ss�ges déc�rés 
de reliefs, e�trée de s��ctu�ire et p�rtes de l� ville.

Près de l’e�b�uchure du Stry���, A�phip�lis est u�e f��d�ti�� �thé-
�ie��e t��bée e� 357 �ux ��i�s de Philippe II qui e� fit u� p�i�t �évr�lgi-
que de s�� r�y�u�e. S� f�rtific�ti�� c��p�rte u�e petite e�cei�te i�térieure 
(2,2 k�) qui �e pr�tège que le ce�tre urb�i�, et u�e gr��de e�cei�te d��t les 
7,5 k� �brite�t t�ute l’�ggl��ér�ti��. Cette der�ière prése�te d��s s�� tr��-
ç�� ��rd deux p�rticul�rités re��rqu�bles, qui re���te�t �u pre�ier ét�t, 
d�té du Vᵉ siècle. Le l��g du Stry���, �u b�s de l� pe�te, u�e suite de h�uts et 
étr�its reg�rds est �é��gée d��s le b�s du �ur : ce disp�sitif u�ique per�et-
t�it �ux e�ux de ruisselle�e�t de tr�verser le re�p�rt s��s i���der ses �b�rds 
i�ter�es. D��s le �ê�e secteur, l� p�rte qui �uvre e� directi�� du fleuve d��-
�e directe�e�t sur u� p��t de b�is, d��s les excepti���els vestiges duquel �� 
disti�gue deux ét�ts : le plus ��cie� p�urr�it c�rresp��dre à l� c��structi�� 
év�quée p�r Thucydide (4.103 et 108) d��s s�� récit des c��b�ts e�tre l’Athé-
�ie� Clé�� et le L�cédé���ie� Br�sid�s e� 422. Le t�blier du p��t ét�it sup-
p�rté p�r u�e f�rêt de pieux, e�f��cés d��s les berges et le lit �ê�e du fleu-
ve : ces vestiges s��t u�iques e� Grèce.

3
L’habitat et son décor : maisons et palais
3.1
M�is��s tr�diti���elles et ��is��s de villes �euves

Plusieurs sites de M�céd�i�e ��t livré des exe�ples d’�rchitecture d��es-
tique, �ê�e si r�res s��t ceux �ù les f�uilles s��t suffis���e�t exte�sives 
p�ur d���er des pl��s c��plets de qu�rtiers �u �ê�e de ��is��s. Tel est ce-
pe�d��t le c�s à Argil�s, qui se sig��le p�r u� type de ��is�� �rch�ïque à tr�is 
v�lu�es, d��t �� retr�uve l’�ge�ce�e�t �illeurs : u� gr��d esp�ce tr��sver-
s�l dessert deux petites pièces à �ezz��i�e.
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D��s les villes ��uvelles d’ép�que cl�ssique d��i�e l� f�r�e bie� c���ue 
de l� ��is�� grecque à pastas, de pl�� pr�che du c�rré, d��t les pièces d���e�t 
sur u�e petite c�ur i�térieure �vec u� côté c�uvert. Les exe�ples les plus év�-
c�teurs se tr�uve�t à Oly�the, répétés à l’ide�tique d��s les îl�ts de dix ��i-
s��s : le c�rps pri�cip�l, �vec u� petit andron �u s�lle de b��quet, cuisi�e, s�lle 
d’e�u et ch��bres �u gy�écée à l’ét�ge, �uvre p�r u� p�rtique tr��svers�l e� 
directi�� de l� c�ur d�llée �u sud, elle��ê�e e�c�drée de deux pièces à v�c�-
ti�� utilit�ire. Cette ��is�� type, sur u�e p�rcelle de 300 �², l� �ê�e p�ur 
t�utes les f��illes, rép��d�it �rigi�elle�e�t à u�e v�l��té ég�lit�ire : ��is 
les tr��sf�r��ti��s subies p�r ���bre d’e�tre elles – divisi�� �u �u c��tr�i-
re �gr��disse�e�t �ux dépe�s des ��is��s v�isi�es – té��ig�e�t du ret�ur 
des i�ég�lités et du s�uh�it des plus riches de disp�ser de c�urs plus gr��des, 
si p�ssible péristyles ; c’est cette f�r�e de de�eure plus c��f�rt�ble, c���e 
l� M�is�� dite de l� B���e F�rtu�e, qui s’est gé�ér�lisée l�rsque l� ville s’est 
éte�due h�rs les �urs, d��s l� pre�ière ��itié du IVᵉ siècle. Le g�ût p�ur le 
luxe s’est �ussi ���ifesté à ce ���e�t p�r l’i�st�ll�ti��, d��s les andrones de 
��i�s d’u�e diz�i�e ��is��s, de ��s�ïques de g�lets de rivière, p�r�i les plus 
��cie��es c���ues e� Grèce ; e� ��ir et bl��c seule�e�t, ces p�ve�e�ts chers 
qui dev�ie�t i�iter des t�pis textiles, représe�t�ie�t des ��tifs végét�ux �u 
des scè�es à plusieurs pers����ges, e�c�drés de b��des d’�rie�t�ti��s di�é-
re�tes, de f�ç�� à être lues p�r les dî�eurs �ll��gés sur les lits disp�sés c��tre 
les qu�tre �urs de l� pièce : Bellér�ph�� terr�ss��t l� Chi�ère, des gri���s 
dév�r��t des cerfs, des hipp�c��pes, des Néréïdes…

3.2
Les de�eures �rist�cr�tiques de Pell�

Des ��is��s à pastas rel�tive�e�t ��destes s��t c���ues à Pell�. M�is ce s��t 
les v�stes ��is��s �rist�cr�tiques, �ises �u j�ur pe�d��t les ���ées ci�qu��-
te d��s les qu�rtiers �u sud de l’�g�r�, qui �érite�t ici l’�tte�ti��. Elles s��t 
si gr��des – e�tre 2.000 et 3.000 �² – qu’il �’y e� � que deux �u tr�is p�r îl�t. 
Elles disp�se�t t�utes d’u�e c�ur péristyle, d�rique �u i��ique, �ut�ur de l�-
quelle s’�rg��ise�t les pièces e� qu�tre �iles. L� pri�cip�le, �vec u� ét�ge, est 
�u ��rd et d���e vers le sud : c’est là que se tr�uve�t les pièces de récepti��, 
e� p�rticulier les gr��des s�lles de b��quet, et d’h�bit�ti��, l’�ile sud ét��t 
réservée �ux esp�ces utilit�ires. Le luxe de ces de�eures du der�ier qu�rt du 
IVᵉ siècle se ���ifeste t��t d��s les p�ve�e�ts que d��s le revête�e�t des 
�urs : il té��ig�e de lʼ�fflux des richesse d��s l� c�pit�le du r�y�u�e peu 
�près l’ép�que d’Alex��dre.

Les quelques ��is��s f�uillées, e� p�rticulier celle du Di��ys�s, �vec ses 
deux c�urs péristyles, d�rique �u sud, i��ique �u ��rd, et celle de l’e�lève-
�e�t d’�élè�e, ��t livré u� e�se�ble de plus d’u�e diz�i�e de ��s�ïques de 
g�lets. Celles à ��tifs gé��étriques, c���e des c�rrés i�scrits �u des d�-
�iers de l�s��ges, équip�ie�t les vestibules des s�lles de b��quets : ce type 
de déc�r i�it�it les luxueux d�ll�ges e� opus sectile de ��rbre. Les andrones 
eux��ê�es ét�ie�t �r�és de ��s�ïques �vec des scè�es figurées, à l’�rigi�e 
de l� désig��ti�� c��ve�ti���elle des ��is��s, �ussi bie� e� ��tif pri�cip�l 
�u ce�tre de l� pièce qu’e� p�ill�ss�� à l’e�trée. Les thè�es s��t t��tôt tirés 
du �ythe, c���e l’e�lève�e�t d’�élè�e, u�e A��z�����chie, u�e Ce�t�u-
resse f�is��t u�e lib�ti��, t��tôt du ���de de Di��ys�s c���e le dieu che-
v�uch��t u�e p��thère b��diss��te, t��tôt e�c�re du ���de de l� ch�sse que 
l’�� devi�e r�y�le : ch�sse �u cerf, sig�ée de G�ôsis, et ch�sse �u li��, peut�
être éch� du célèbre épis�de �u c�urs duquel Cr�tér�s s�uv� l� vie d’Alex��-
dre ; d’�utres e�fi� ��t des sujets b���ls, c���e des c��b�ts d’��i��ux et 
de gri���s, déjà c���us à Oly�the, �u des déc�rs végét�ux, disp�sés e� de 
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luxuri��tes c��p�siti��s. T�utes ces ��s�ïques s��t disp�sées du p�i�t de 
vue u�ique de celui qui e�tre d��s l� pièce.

Les p���e�ux figurés s��t c�r�ctérisés p�r u� vérit�ble style pictur�l, qui 
se tr�duit t��t p�r l� h�rdiesse de l� c��p�siti��, s�uve�t pyr��id��te, �vec 
des superp�siti��s de pl��s ét�gés e� pr�f��deur et des c�rps prése�tés e� 
perspective, que p�r l’e�pl�i ��îtrisé des c�uleurs : l� p�lychr��ie est dis-
crète, ��is �vec des dégr�dés subtils p�ur re�dre les v�lu�es et le jeu de l’��-
bre et de l� lu�ière. À l’évide�ce, c’est de l� gr��de pei�ture que s’i�spire�t 
les ��s�ïstes. Du p�i�t de vue tech�ique, ils j�ue�t sur les t�illes di�ére�tes 
de g�lets, ��t rec�urs à des ��téri�ux �rtificiels �u se�i�précieux p�ur �bte-
�ir des verts et des bleus et peut�être �ussi p�ur les yeux des pers����ges ; e�-
fi�, ils i�tr�duise�t de fi�es l��es de terre cuite �u de pl��b, c���e u� élé-
�e�t gr�phique qui précise c��t�urs et dét�ils.

Qu��t �ux �urs, leur tech�ique de c��structi��, e� brique crue sur u� s�-
cle de pierre, �ppel�it u� e�duit p�ur d���er l’illusi�� d’u� ��téri�u plus ri-
che ; r�res s��t les exe�ples p�rve�us, c���e à Pell� et A�phip�lis, e� r�i-
s�� de l� fr�gilité �ê�e des ��téri�ux. Ils s��t suffis��ts cepe�d��t p�ur 
rec����ître des i�it�ti��s e� pei�ture de c��structi��s s�ig�ées e� pierre, 
suggér��t �ê�e des ��rbres p�lychr��es : ce « style structur�l » est à c�up 
sûr l’��técéde�t ��céd��ie� du pre�ier style p��péie�. L� M�is�� �ux e�-
duits de Pell� ���tre l’i�ve�ti�� d’u� �utre pr�cédé de l� pei�ture p�riét�le ; 
les �urs h�uts de ci�q �ètres d’u�e v�ste exèdre ��t reçu u� déc�r à deux �i-
ve�ux : e� b�s s��t pei�ts les bl�cs d’u� s�cle du style structur�l ; e� h�ut est 
pei�te u�e g�lerie �uverte, �vec e�tre les pil�stres le bleu du ciel, pr�cédé il-
lusi���iste qui �gr��dit l� pièce.

3.3
P�l�is ��céd��ie�s

L� r�y�uté i�plique le p�l�is, f�r�e �rchitectur�le i�c���ue d��s le reste de 
l� Grèce cl�ssique. L� ����rchie ��céd��ie��e � élevé des réside�ces r�y�les 
d��s ch�cu�e des c�pit�les successives du r�y�u�e, Aigé�i et Pell� : elles s��t 
bie� plus év�c�trices de l’�rchitecture p�l�ti�le que les p�l�is des �utres c�pi-
t�les r�y�les du ���de grec, c���e celui de Perg��e, c��tr�i�t p�r l’esp�ce 
li�ité d’u�e �cr�p�le étr�ite, �u d’Alex��drie, que l’�� �’i��gi�e qu’à tr�vers 
les s�urces littér�ires.

3.3.1 Aigéai

D��s l’��cie��e c�pit�le des r�is de M�céd�i�e, Aigé�i, le p�l�is �ccupe u�e 
situ�ti�� re��rqu�ble, sur les der�iers c��tref�rts de Piérie, d’�ù il d��i�e 
vers le ��rd l� pl�i�e et l� v�llée de l’��li�c���. P�rtielle�e�t �is �u j�ur dès 
1861 p�r L. �euzey, il � f�it t�ut �u l��g du xxe siècle l’�bjet de plusieurs c��-
p�g�es d’expl�r�ti��, qui l’��t repl�cé d��s s�� c�dre ��tique : d��s l� p�rtie 
�ccide�t�le de l� ville, il c��stitue, �vec le théâtre v�isi�, l’�g�r�, le s��ctu�i-
re d’Arté�is Euklei� et d’�utres c��structi��s publiques, le ce�tre p�litique 
d’Aigé�i.

Le pl�� p�rte à des di�e�si��s j���is �ttei�tes – 104,5 � 88,50 �, surf�-
ce de 9.250 �² – le pri�cipe de l� ��is�� grecque �vec ses esp�ces distribués 
�ut�ur d’u�e c�ur péristyle. Celle�ci, de 44 � 44 �, est b�rdée d’u�e s�bre c�-
l����de d�rique. Le p�rtique sud d���e �ccès �ux qu�tre andrones �u s�lles de 
b��quet de l’�ile sud, vr�ise�bl�ble�e�t l� plus �fficielle : u�e à ch�que ex-
tré�ité de l’�ile, les deux �utres �u ce�tre, c�����dés p�r u� gr��d vestibu-
le c���u�. D��s l’�ile �rie�t�le, s��s d�ute l� seule qui dev�it disp�ser d’u� 
ét�ge, u�e th�l�s i�scrite d��s u�e pièce c�rrée ét�it c��s�crée �u culte d’�é-
r�clès P�trô�s, l’��cêtre �ythique de l� ��is�� r�y�le de M�céd�i�e. D��s 
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l’�ile �rie�t�le, tr�is pièces i��e�ses (c� 300 �²) et p�urt��t s��s supp�rt i�-
térieur – expl�it de ch�rpe�tier ! – �brit�ie�t des symposia.

Ce qui disti�gue cepe�d��t le p�l�is de l’�rg��is�ti�� d’u�e si�ple ��i-
s��, c’est, d��s t�utes les restituti��s pr�p�sées, le tr�ite�e�t des f�ç�des 
extérieures visibles depuis l� ville, �u ��rd et à l’est, et l� ��jesté de l’e�trée. 
L’�ile ��rd ét�it d�ublée vers l’extérieur d’u�e terr�sse sur u� s�utè�e�e�t 
de six �ètres de h�uteur, qui p�urr�it �v�ir été c�uverte d’u� p�rtique. L’exis-
te�ce de p�rtiques d�riques dev��t l’�ile est, de p�rt et d’�utre de l’e�trée, est 
qu��t à elle �ssurée ; le pr�pyl�� pr�pre�e�t dit, l�rge de 10 �, �vec u� ét�ge 
i��ique e� f�ç�de, c��duit à l� g�lerie i�térieure à tr�vers u�e successi�� de 
tr�is pièces sép�rées p�r des p�rtes triples.

Au�delà de l� ��destie �pp�re�te des ��téri�ux des �urs, c��struits e� 
briques crues sur u� s�ub�sse�e�t de c�lc�ire, le luxe de l� c��structi�� se 
���ifeste de plusieurs f�ç��s : d��s l� qu�lité des e�duits des �urs, pei�ts 
d’�pl�ts de c�uleurs ��is s��s d�ute �ussi de c��p�siti��s figurées, d��s 
le ��rbre des i��e�ses seuils des p�rtes ���u�e�t�les, d��s l� précisi�� 
de l� stéré�t��ie des pièces �rchitectur�les, qui � pu f�ire qu�lifier le p�l�is 
d’Aigé�i de « P�rthé��� du l� Grèce du N�rd », d��s les s�ls e�fi� des di�é-
re�tes pièces, d�ll�ges de ��rbre et p�ve�e�ts de ��s�ïques de g�lets. L� 
�ieux c��servée, d��s l’u� des andrones de l’�ile sud, représe�te u�e superbe 
c��p�siti�� végét�le circul�ire, cei�te d’u� �é��dre et de p�stes ; d��s les 
éc�i�ç��s, des figures fé�i�i�es ter�i�ées e� fleurs de l�tus re�versées d’�ù 
s’éch�ppe�t des ri�ce�ux.

O� s’�cc�rde �uj�urd’hui p�ur d�ter cette c��structi�� du tr�isiè�e qu�rt 
du IVᵉ siècle. Qu��t à l� de�eure �cc�lée à l’�uest du p�l�is, �vec des pièces 
sur deux côtés seule�e�t d’u�e c�ur péristyle, et de c��structi�� bie� ��i�s 
s�ig�ée, elle est c��sidérée t��tôt c���e u� e�se�ble de l�c�ux de service 
�j�utés �u p�l�is, t��tôt c���e u� édifice de re�pl�ce�e�t �près l� pre�iè-
re destructi�� de celui�ci, s��s d�ute du f�it d’u� séis�e.

3.3.2
Pella

Des tr�is c�lli�es qui b�rde�t Pell� �u ��rd, le p�l�is �ccupe celle du �i-
lieu : �d�ssé �u re�p�rt, il d��i�e �i�si l� ville, �u pl�� régulier de l�quelle 
il est p�rf�ite�e�t i�tégré (ci�dessus, 2.2), et le g�lfe ther��ïque �u�delà. Il 
s’�git d’u� e�se�ble d’u�e ��pleur – �� e� esti�e l’e�prise �u s�l à e�vir�� 
60.000 �² – et d’u�e c��plexité i�pressi�����tes, qui � exigé d’é��r�es tr�-
v�ux de terr�sse�e�t. M�is l’ét�t de c��serv�ti�� – l� récupér�ti�� des ��-
téri�ux de c��structi�� depuis l� fi� du xive siècle � rui�é le p�l�is jusqu’�ux 
f��d�ti��s d��s l� plup�rt de ses p�rties – et l’i��chève�e�t de l� f�uille, t�u-
j�urs e� c�urs, l�isse�t e�c�re bie� des i�certitudes sur l’�spect et l� f��cti�� 
des di�ére�ts p�rties.

Le pl�� juxt�p�se �u ��i�s six e�se�bles de pièces distribuées �ut�ur 
de c�urs péristyles, disp�sés sur deux r��gs. Deux �u ��i�s des tr�is e�se�-
bles sud prése�t�ie�t vers l� ville u� fr��t c���u�, s�us l� f�r�e d’u�e g�-
lerie à c�l���es dressées sur u� s�ub�sse�e�t de 2 � de h�uteur ; l� c�l��-
��de d�rique l��gue de 154 � ét�it i�terr��pue p�r u� gr��di�se pr�pyl�� 
s�ill��t, d��t l� f�ç�de l�rge de 15 � superp�s�it u� �rdre i��ique �ux qu�tre 
c�l���es d�riques du rez�de�ch�ussée. Articulé e� tr�is pièces, ce pr�pyl�� 
d����it �ccès directe�e�t à l’e�se�ble sud�est, qui se�ble �v�ir été l� p�r-
tie �fficielle du p�l�is, disp�sée �ut�ur d’u�e c�ur péristyle de 35 � 30 � �vec 
u� �utel �u ce�tre ; les extré�ités de l� g�lerie ��rd f�r�e�t des �bsides, et 
l’�ile ��rd c��p�rte u�e v�ste s�lle b�rl��gue (22 � 12 �, 12 � de h�uteur 
restituée) d��t les �urs s��t structurés p�r u� �rdre d’�pplique i��ique sur 
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deux �ive�ux. Les esp�ces plus petits de l’e�se�ble ��rd�est, e� c��tre�h�ut, 
p�urr�ie�t être des pièces d’h�bit�ti�� (du pers���el ?). L� p�rtie ce�tr�le 
c��p�rte deux c�urs de 50 � de côté, à péristyles d�riques, �vec ch�cu�e des 
gr�upes de pièces sur leur côté ��rd. L� v�ste pisci�e (7 � 5 �) �u ��rd�est de 
l� c�ur ��rd désig�e cette p�rtie ce�tr�le c���e l� p�lestre du p�l�is. Qu��t 
à l� p�rtie �ccide�t�le, les deux i��e�ses e�se�bles qui l� c��p�se�t s��t 
restés i��chevés d��s l� f�r�e ��bitieuse i�iti�le�e�t prévue : il p�urr�it 
s’�gir de j�rdi�s �u sud��uest et de c�ser�es �u ��rd��uest. L� c��structi�� du 
p�l�is s’est échel���ée sur t�ut le IVᵉ siècle et �u�delà �u IIIᵉ siècle.

3.3.3
Architecture palatiale

Au�delà de leurs di�ére�ces d��s leurs di�e�si��s et c��plexité, ces deux 
exe�ples excepti���els d’�rchitecture p�l�ti�le ��t e� c���u� l’��pleur de 
l� c��p�siti��, l� p�rf�ite i�tégr�ti�� d��s le p�ys�ge de leurs superbes f�-
ç�des, belvédères qui d��i�e�t l� ville, et l’�rg��is�ti�� e� terr�sses qui dé-
t�che�t et s�ulig�e�t des p�rties de l’e�se�ble. Ce s��t là des c��st��tes de 
l’�rchitecture hellé�istique, d��t �� �ttribue s�uve�t le �érite à Perg��e. 
M�is si les d�t�ti��s h�utes des p�l�is d’Aigé�i et de Pell� – le pre�ier ét�t de 
ce der�ier d�ter�it de l� péri�de d’Archél��s et s�� plei� dével�ppe�e�t du 
règ�e de Philippe II – se c��fir��ie�t, cette te�d��ce à l� �ise e� scè�e d’u�e 
�rchitecture de prestige, sy�b�lique du p�uv�ir r�y�l, p�urr�it e� f�it bie� 
être u�e i�ve�ti�� de l� M�céd�i�e. Les deux p�l�is p�rt�ge�t �ussi le �ê�e 
v�c�bul�ire �rchitectur�l, �vec l’i�ve�ti�� de f�r�es c��plexes, c���e les 
de�i�c�l���es �cc�lées de p�rt et d’�utre de pil�stres p�r exe�ple.

Reste le pr�blè�e de l� f��cti�� de ces p�l�is, t�uj�urs discutée : s’il est 
évide�t que celui de Pell� �brit�it à l� f�is t�ute l� ��chi�e �d�i�istr�tive et 
p�litique du r�y�u�e et s� vie de c�ur, celui d’Aigé�i p�urr�it �v�ir été réser-
vé à celle�ci, d��s le c�dre d’u�e �ccup�ti�� s�is���ière et festive, s��s qu’il 
f�ille �ccepter p�ur �ut��t les rec��stituti��s d��s lesquelles l� qu�si t�t�lité 
des esp�ces ét�ie�t des s�lles de b��quet.

4
Production artistique et artisanale

C’est à p�rtir du �ilieu du IVᵉ siècle et de Philippe II que l’�� c���e�ce à 
disti�guer u�e spécificité des �teliers du r�y�u�e ��céd��ie� p�r r�pp�rt à 
ceux des cités grecques i�st�llées de l��gue d�te e� M�céd�i�e.

Les �teliers peuve�t être cer�és d’�b�rd à tr�vers leurs pr�ducti��s, c���ues 
p�r les tr�uv�illes t��t ��bilières qu’i���bilières, d’�rt �u qu�tidie��es, sur 
des sites de t�utes ��tures – s��ctu�ires et z��es publiques, h�bit�ts et surt�ut 
�écr�p�les. O� c����ît p�ur le h�ut �rch�ïs�e des pr�ducti��s ��céd��ie�-
�es �rigi��les, c���e l� cér��ique �rge�tée �u des ��ph�res à déc�r subgé�-
�étrique, d��t le lieu de f�bric�ti�� est e�c�re sujet à discussi��. À l’ép�que 
�rch�ïque et pe�d��t u�e gr��de p�rtie de l’ép�que cl�ssique, l� pr�ducti�� �r-
tistique et �rtis���le est l�rge�e�t dépe�d��te des ��des et ��dèles i�p�rtés 
des gr��ds ce�tres d’u�e Grèce c��prise �u se�s l�rge : les pr�ducti��s l�c�les 
des cités grecques de M�céd�i�e et �u sei� du r�y�u�e de M�céd�i�e s’e� i�s-
pire�t l�rge�e�t qu��d elles �e les i�ite�t p�s directe�e�t, s��s �rriver t�u-
j�urs à leur h�uteur. C’est p�rticulière�e�t vr�i de l� cér��ique – v�ses et figu-
ri�es – et de l� sculpture, i�flue�cée p�r le ���de i��ie�, l’Attique et Th�s�s, 
�l�rs que l� t�reutique et l’�rfèvrerie s��t plus �rigi��les.

L� f�r�id�ble ���tée e� puiss��ce que l� M�céd�i�e d�it à Philippe II 
ch��ge l� d���e e� suscit��t u� vérit�ble �rt de c�ur. Les �teliers rép��de�t 
�ux bes�i�s de l� ��is�� r�y�le et de l’�rist�cr�tie e� e�pru�t��t des v�ies 
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�euves, per�ises p�r l� richesse des c�����dit�ires, c��tr�i�tes �u f�v�ri-
sées p�r les ��tières pre�ières disp��ibles : si elle �’� p�s de ��rbre, l� M�-
céd�i�e est riche e� b�is de ch�rpe�te et e� �ét�ux précieux, grâce �ux �i-
�es du P��gée que l’�� c���e�ce à étudier. L’�rchitecture ��céd��ie��e 
se disti�gue dés�r��is, à l� f�is d��s les types de bâti�e�ts (p�l�is, ��is��s 
�rist�cr�tiques, t��bes), d��s le v�c�bul�ire de f�r�es c��p�sites et d��s 
le déc�r. O� f�it �ppel à des ��îtres prestigieux, les pei�tres Zeuxis, Apelle et 
d’�utres, les sculpteurs Lysippe et Le�ch�rès. E� pei�ture, ces pers����lités 
��t f�v�risé l’écl�si�� de c�ur��ts �rigi��ux, que des �rtistes ��céd��ie�s 
��t dével�ppés, et i�spiré �ux ��s�ïstes plusieurs i���v�ti��s tech�iques. 
Le répert�ire des �rfèvres s’e�richit �l�rs de ��tifs ��céd��ie�s, c���e le 
�œud d’�ér�clès, sy�b�le des Argé�des, et surt�ut �rie�t�ux, qu’�v�it f�it 
c����ître l� c��quête d’Alex��dre. Le tr�v�il de l’iv�ire et du verre d���e�t 
eux �ussi lieu à des pr�ducti��s de luxe, petite pl�stique et v�isselle ; p�rf�is 
ces ��téri�ux se�i�précieux vie��e�t déc�rer e�se�ble des �eubles, c��res 
et s��ptueuses klinès, té��i�s du �ive�u de qu�lité �ttei�ts p�r l’�rtis���t 
��céd��ie�. Si p�ur l� pl�stique, gr��de et petite, les �teliers ��céd��ie�s 
s’i�sère�t d��s u�e v�ste koinè hellé�istique, d��s le d���i�e de l� cér��ique 
ils pre��e�t dès l� fi� du ive s. u�e �ut����ie qui se ���ifeste d��s des pr�-
ducti��s �rigi��les, tels les v�ses à déc�r�ti�� « West sl�pe » �u les b�ls à re-
liefs figurés, pr�duits à Pell� et d��s des �teliers s�tellites.

E� rev��che, c���e lieux de pr�ducti�� et de tr�v�il, les �teliers éch�p-
pe�t tr�p s�uve�t sur le terr�i�. Qu��d ils �e se c��f��de�t p�s �vec le ch��-
tier de c��structi�� �u de p�se, ils se rec����isse�t à l� prése�ce d’��é-
��ge�e�ts spécifiques �u d’i�st�ll�ti��s tech�iques p�rticulières (f�urs, 
press�irs), ��is �ussi à des tr�uv�illes ��bilières c���e des r�tés et déchets, 
des �utils de pr�ducti�� (��ules) �u e�c�re des st�cks de ��téri�ux. E�c�-
re f�ut�il s�ulig�er que l’�ppréhe�si�� des �ctivités �rtis���les d��s l’esp�ce 
��céd��ie� est c���e �illeurs tribut�ire de f�uilles qui s��t l�i� d’être ex-
h�ustives, et que cert�i�es filières et d���i�es de pr�ducti�� �’��t p�s l�issé 
de vestiges rec����iss�bles.

De cette i��ge e�c�re l�rge�e�t l�cu��ire se dég�ge�t quelques tr�its gé-
�ér�ux qui �e peuve�t cepe�d��t c��stituer des certitudes. E� deh�rs de l� 
tr��sf�r��ti�� de ��tières pre�ières �gric�les p�ur l� pr�ducti�� de vi� et 
d’huile, les �teliers s��t presque exclusive�e�t urb�i�s. D��s les cités grec-
ques (Oly�the, Argil�s) et les villes de M�céd�i�e (Petres, Ver�i�, Aigé�i, Eui� 
[P�ly�yl�s]), il �’y � p�s de « qu�rtiers �rtis���ux » : �ê�e s’il existe des re-
gr�upe�e�ts, les �teliers s��t gé�ér�le�e�t dispersés d��s l’esp�ce urb�i� 
– d��s les qu�rtiers d’h�bit�ti��, à pr�xi�ité des pl�ces publiques – �u pé-
riurb�i�, qu’ils se p�rt�ge�t �vec les �écr�p�les. L� puiss��ce publique �e 
s’i�téresse p�s à l’i�pl��t�ti�� des �teliers, qui s’i�st�lle�t là �ù �� les l�isse 
le f�ire t��t qu’ils �e gê�e�t p�s u� pr�jet urb�i� plus ��bitieux. Il s’�git e� 
gé�ér�l d’u�ités de pr�ducti�� ��destes, presque t�uj�urs �ss�ciées à u� es-
p�ce de ve�te : elles relève�t de l� petite e�treprise privée. O� �e c����ît p�s 
de gr��de ���uf�cture – t�ut �u plus des c��ce�tr�ti��s d’i�st�ll�ti��s c��-
�e les c��plexes de f�urs de Eui�.

L’�g�r� de l� c�pit�le Pell� est u�e excepti�� re��rqu�ble. Il s’�git d’u� i�-
�e�se c��plexe, e�c�re e� c�urs d’expl�r�ti��, équiv�le�t à dix îl�ts de l’urb�-
�is�e régulier de l� ville (262 � 238 �). L’e�se�ble est dédié à des �ctivités �r-
tis���les et c���erci�les : celles�ci pre��ie�t pl�ce d��s des u�ités s��s d�ute 
�ises e� l�c�ti��, �teliers�b�utiques de deux pièces e� e�fil�de, s�uve�t équi-
pés d’u� puits, �brités s�us les p�rtiques, les u�s �uvr��t vers l’espl���de ce�-
tr�le, les �utres vers les rues périphériques. D��s les u�ités de l’�ile est �� f�bri-
qu�it et ve�d�it des �bjets e� terre cuite ��ulés, v�ses et terres cuites figurées : 



180 Arthur Muller

F R

�� y � retr�uvé qu��tité de ��ules, de v�ses à relief et de figuri�es ; d��s celles 
de l’�ile �uest, des p�rfu�s, des figuri�es e�c�re, des �bjets �ét�lliques et des 
bij�ux. L’�ile sud ét�it ��ectée �u c���erce de de�rées liquides et s�lides. Le 
bâti�e�t péristyle de l’��gle sud��uest de l’�g�r� �i�si que s�� �ile ��rd �bri-
t�ie�t l’�d�i�istr�ti�� de ce ce�tre éc����ique de l� c�pit�le et du r�y�u�e. 
L’�g�r� de Pell� est �i�si u� c�s excepti���el �ù l� puiss��ce publique � �rg��isé 
l� pr�ducti�� �rtis���le et le c���erce et f�v�risé leur c��ce�tr�ti�� sp�ti�le, 
d��s l� lig�e des préc��is�ti��s d’Arist�te : « Qu��t à l’�g�r� des ��rch��dises, 
elle d�it être disti�cte et bie� sép�rée [de l’�g�r� libre], per�ett��t u�e c��ce�-
tr�ti�� f�cile de t�us les pr�duits i�p�rtés p�r �er �u e� pr�ve���ce du terri-
t�ire » (Politique 7.12.6 [1331b]). Reste l� questi�� de l’�bse�ce t�t�le de f�urs 
c��te�p�r�i�s de l’�g�r� d��s s�� e�prise – à �ettre peut�être e� r�pp�rt �vec 
l� prése�ce de plusieurs �utres �teliers, de cér��istes, de �ét�llurgistes, équi-
pés d’e�se�bles de f�urs, d��s u� îl�t �u ��rd et u� �utre �u sud de l’�g�r�.

5
Le monde des morts

C���e d��s le reste de l� Grèce, l� t��be du c���u� des ��rtels ét�it le 
plus s�uve�t f�rt si�ple, sig��lée p�r u�e stèle, s�uve�t figurée, e� relief �u 
pei�te, c���e à Aigé�i. L� M�céd�i�e � livré qu��tité de ces ���u�e�ts, 
p�rf�is de gr��de qu�lité. E� rev��che, c’est l� t��be plus ��bitieuse des éli-
tes, i�h�bituelle d��s le reste de l� Grèce, qui disti�gue l� M�céd�i�e.

5.1
Les t��bes à ciste ���u�e�t�les

Les t��bes à ciste s��t de vérit�bles ch��bres s�uterr�i�es de f�r�e qu�-
dr��gul�ire et de di�e�si��s v�ri�bles ; elles s��t c��struites e� gr��d �p-
p�reil et c�uvertes d’u� t�it pl�t de gr��des d�lles éve�tuelle�e�t s�ute�ues 
p�r des p�utres de pierre si les di�e�si��s de l� t��be l’exige�t. Elles �e pré-
se�te�t p�s de p�rte : �� y �ccéd�it p�r le t�it �v��t l� fer�eture défi�itive. 
Les plus gr��des de ces t��bes c��p�rte�t u� vestibule e� �v��t de l� ch��-
bre pri�cip�le et �d�pte�t des s�luti��s p�rticulières p�ur l� c�uverture. Ce 
type de ���u�e�t qui se�ble �v�ir été l� t��be des élites �ux ép�ques �r-
ch�ïque et cl�ssique est �ssez rép��du e� M�céd�i�e.

À Ai��i, d��s l� �écr�p�le �rch�ïque et cl�ssique de Liv�di� � été �is �u 
j�ur u�e d�uz�i�e de t��bes ���u�e�t�les, peut�être r�y�les, d��t cert�i-
�es ét�ie�t e�t�urées d’u� e�cl�s. L� plus gr��de d’e�tre elles, l� t��be A, 
c��p�rt�it u�e ch��bre de 4 � 4 � d��t le t�it ét�it �pp�re��e�t supp�rté 
p�r u�e c�l���e et des p�utres de b�is ; surt�ut, les fr�g�e�ts �rchitectur�ux 
recueillis per�ette�t de restituer �u�dessus de l� ch��bre u� naïskos d�rique 
à f��cti�� fu�ér�ire.

À Aigé�i, l� t��be à ciste de P�l�titsi� d�tée des �le�t�urs de 350 prése�te 
deux supp�rts i�térieurs et u�e c�uverture de deux �ssises de gr��ds bl�cs ; 
elle est rec�uverte d’u� tu�ulus. M�is c’est d��s l� gr��de toumba de Vergi��, 
u� i��e�se tu�ulus de 110 � de di��ètre p�ur 12 à 13 � de h�uteur, qu’� été 
déc�uvert l� t��be à ciste l� plus spect�cul�ire, qui d�it �u thè�e pri�cip�l 
de s�� déc�r pei�t s�� ��� de T��be de Perséph��e. Tr�is �urs de l� gr��de 
ch��bre fu�ér�ire (3,50 � 2,10 �, h�uteur 3 �) prése�te�t u�e z��e i�férieure 
r�uge, u�e étr�ite frise de gri���s �pp�sés de p�rt et d’�utre d’u�e fleur sur 
f��d bleu et d��s l� p�rtie supérieure u�e i�pressi�����te c��p�siti�� sur 
f��d bl��c : sur u� �ur, u� Plut�� b�rbu et hirsute s’él��ce sur s�� ch�r pré-
cédé d’�er�ès, e�lev��t de s�� br�s puiss��t u�e ��rè désespérée qui te�d 
les br�s vers s� c��p�g�e de jeu ; sur le �ur c��tigu, u�e Dé�éter e� deuil 
triste�e�t �ssise, et sur le �ur e� f�ce tr�is M�ires �ssiste�t à l� scè�e. Les 
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tr�cés prép�r�t�ires révèle�t l’i�pr�vis�ti�� directe ; l� ��îtrise de l� pers-
pective et du ��uve�e�t, l� virtu�sité de l� rép�rtiti�� des c�uleurs s��t cel-
les d’u� gr��d �rtiste : �� � suggéré le ��� de Nic���ch�s. Qu�i qu’il e� s�it, 
l� t��be est d�tée d’e�vir�� 340, sur critères stylistiques seule�e�t : e� e�et, 
du ��bilier fu�ér�ire qui dev�it être �ccu�ulé sur des ét�gères ��é��gées 
sur le qu�triè�e �ur, le pill�ge de l� t��be �’� rie� l�issé.

Les six t��bes ���u�e�t�les à ciste �ises �u j�ur à p�rtir de 1962 à Der-
ve�i, près de Thess�l��ique, ��t qu��t à elles livré u� ��bilier excepti���el, 
c��stitué p�ur l’esse�tiel de v�ses et d’uste�siles p�ur le b��quet e� br��ze 
e� �rge�t, de c�ur���es e� �r et de di�dè�es, d’�r�es e� br��ze et e� fer. 
D��s l� t��be B, l� plus gr��de (c� 3 � 2 �), que l’�� d�te de 330 e�vir��, les 
restes c�rb��isés d’u� p�pyrus, l’u� des très r�res déc�uverts e� Grèce, �vec 
u� texte �rphique s�uve�t c���e�té (v�ir p. 189 d��s ce t��e), et u� chef 
d’œuvre de l� t�reutique ��céd��ie��e, le f��eux cr�tère de Derve�i. Ce v�-
se ���u�e�t�l e� br��ze d�ré, h�ut de 76,6 c� (s��s les ��ses e� v�lute) 
c��te��it les �sse�e�ts brûlés du défu�t ; il est e�tière�e�t rec�uvert d’u�e 
déc�r�ti�� e� relief, i�spirée du culte di��ysi�que : �utre l� scè�e pri�cip�le 
sur l� p��se, qui représe�te Di��ys�s et Ari��e e�t�urés de S�tyres et Mé��-
des d��s��t, des reliefs et des frises �r�e�t l� b�se et le c�l, des pr�t��és ��s-
culi�es le ce�tre des v�lutes des ��ses ; à cel� s’�j�ute�t qu�tre st�tuettes e� 
r��de�b�sse �ssises sur l’ép�ule : Di��ys�s, u� Silè�e et deux Mé��des.

Bie� plus ��deste ��is t�ut �ussi i�téress��te est l� t��be à ciste II du 
tu�ulus A d’Ai�e�i, de l� deuxiè�e ��itié du IVᵉ siècle. Les pei�tures sur les 
qu�tre p�r�is repr�duise�t u� i�térieur de gynaikonitis ; �u�dessus d’u�e frise 
de têtes fé�i�i�es reliées p�r u� ri�ce�u végét�l à l� vive p�lychr��ie s��t 
représe�tés des �ise�ux f��iliers, des pr�t��és fé�i�i�es �ccr�chées �u �ur, 
et d’�utres �bjets c�r�ctéristiques de l� sphère fé�i�i�e.

L� T��be des Phil�s�phes à Pell�, des �le�t�urs de 300, d�it s�� ��� à l� 
représe�t�ti�� pei�te de six « phil�s�phes » �u i�tellectuels sur les p�r�is de 
l� très gr��de ch��bre fu�ér�ire (4 � 2 �) : c’est u� thè�e u�ique d��s le d�-
��i�e de l� pei�ture fu�ér�ire ��is qui � c���u u�e gr��de f�rtu�e à l’ép�que 
r���i�e. E� l’ét�t �ctuel des c����iss��ces, ces pei�tures s��t les ��ill��s 
les plus pr�ches des ��dèles cl�ssiques à l’�rigi�e de ces i��ges de lettrés. Il 
p�urr�it s’�gir de l� t��be d’u� s�v��t – l’�str����e du �ur �uest de l� t��-
be ? – �u d’u� pr�tecteur de l� vie i�tellectuelle : qu�i qu’il e� s�it, �u�delà de 
leur i�térêt i�tri�sèque c���e œuvres d’u� gr��d ��ître, ces pei�tures té-
��ig�e�t de l� viv�cité de l� vie i�tellectuelle d��s l� c�pit�le du r�y�u�e.

5.2
Les t��be�ux ��céd��ie�s : �ppr�che d’e�se�ble

Au delà de quelques expéri�e�t�ti��s, l� recherche de ���u�e�t�lité des 
t��bes à ciste se heurt�it évide��e�t �u pr�blè�e de l� c�uverture. L’�rchi-
tecture grecque � l��gte�ps répug�é à l’us�ge de l� v�ûte : p�ur ces c��struc-
ti��s s�uterr�i�es, elle s’est cepe�d��t i�p�sée c���e seule s�luti�� c�p�-
ble de résister dur�ble�e�t �u p�ids des terres �ccu�ulées sur u�e ch��bre 
fu�ér�ire de di�e�si��s ��bitieuses.

C’est cette év�luti�� ��r��le de l� t��be à ciste qui est à l’�rigi�e du t��-
be�u dit ��céd��ie�, phé���è�e �rchitectur�l p�rticulier et bie� circ��scrit 
à l� f�is d��s le te�ps et d��s l’esp�ce, qui c��stitue l’�rigi��lité �rché�l�gi-
que de l� M�céd�i�e l� plus l�rge�e�t c���ue. Il s’�git d’u�e c��structi�� 
s�uterr�i�e ré�lisée e� gr��d �pp�reil de bl�cs de c�lc�ire, c��p�rt��t u�e 
ch��bre fu�ér�ire s�uve�t précédée d’u� vestibule, et c�uverte p�r u�e 
v�ûte : ce type de c�uverture �ut�rise l’e�trée p�r u�e p�rte, �l�rs à d�uble 
b�tt��t e� ��rbre, i�tégrée d��s u�e f�ç�de. Celle�ci reç�it u� tr�ite�e�t 
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���u�e�t�l plus �u ��i�s c��plexe, �vec c�l����des d’�pplique, d�riques 
�u i��iques, e�t�ble�e�t sur���té d’u� �ttique �u d’u� fr��t��, qui �e pré-
se�te p�s de r�pp�rt �rchitect��ique �vec le reste de l� c��structi��. P�rf�is 
u� c�ul�ir �u dromos d���e �ccès à l� t��be. Le t�ut est c�uvert d’u� tertre de 
terre �u tu�ulus, d��t �� s�it p�r Pl�t�� (Lois 947d�e) qu’il ét�it pl��té d’u� 
b�is s�cré. Ce type de ���u�e�t fu�ér�ire est à l’évide�ce réservé à u�e élite, 
�ilit�ire, �rist�cr�tique �u pri�cière.

Plus d’u�e ce�t�i�e de t��bes rép��de�t à cette défi�iti��, e� ��j�rité 
e� M�céd�i�e ce�tr�le ; les plus ���breuses se tr�uve�t à Aigé�i, �ù les pri�-
ces de M�céd�i�e ��t c��ti�ué à se f�ire e�terrer, �ê�e �près que Pell� fût 
deve�ue leur c�pit�le, à Miez� (Leuc�di��N��uss�), Aghi�s Ath���si�s, �l�rs 
qu’�illeurs, c���e à Pell�, à Di��, A�phip�lis, ce s��t des ���u�e�ts is�-
lés. ��rs des li�ites de l� M�céd�i�e ��tique, �� �’e� c����ît �ê�e p�s u�e 
diz�i�e, e� Grèce �éridi���le surt�ut et e� Asie Mi�eure. L� d�t�ti�� de ces 
���u�e�ts est a priori difficile : leurs f�r�es v�riées – il �’y e� p�s deux p�-
reils – �e s’i�sère�t p�s d��s u�e série à év�luti�� li�é�ire et les pill�ges les 
��t presque t�us privés de leur ��bilier, élé�e�t d�teur le plus précis. Ils e�-
tre�t cepe�d��t t�us d��s u�e f�urchette chr���l�gique étr�ite, les plus ��-
cie�s d�t��t de peu �près le �ilieu du IVᵉ siècle, les plus gr��ds et sig�ific�tifs 
de l� fi� du siècle et jusqu’�u �ilieu du IIIᵉ t��dis que le plus réce�t d�ter�it 
du �ilieu du IIᵉ siècle.

C���e les t��bes à ciste, les plus riches des t��be�ux ��céd��ie�s pré-
se�t�ie�t u� déc�r pei�t, t��t à l’i�térieur de l� ch��bre fu�ér�ire, s�us f�r-
�e de p���e�ux c��plets �u de frises, qu’e� f�ç�de, �ù e�trec�l���e�e�ts, 
e�t�ble�e�ts – �ét�pes d�riques et b��de�ux c��ti�us i��iques – fr��-
t��s et c�ur���e�e�ts ��r�ie�t des esp�ces pr�pices. O� y tr�uve des ��tu-
res ��rtes de frises d’�r�es et de guirl��des, des ��tifs répétés de c��b�ts 
�u de ch�rs, �u e�c�re des pers����ges is�lés, ��is �ussi quelques c��p�si-
ti��s excepti���elles : cert�i�es s��t �ttribu�bles à de gr��ds pei�tres de l� 
deuxiè�e ��itié du IVᵉ siècle c���us p�r les s�urces littér�ires.

O� s�it peu de ch�ses sur les rites et c�utu�es fu�ér�ires liés �u t��be�u 
��céd��ie�. T�ut �u plus peut �� relever quelques c��st��tes. Ai�si, u� lit 
�u s�� i�it�ti�� e� pierre est�il presque t�uj�urs prése�t d��s l� ch��bre 
fu�ér�ire ; le trô�e est e� rev��che plus r�re. S��s d�ute f�ut�il �d�ettre que 
le pre�ier c�r�ctéris�it les t��bes ��sculi�es, le sec��d les t��bes fé�i�i-
�es : �� e� tr�uve c��fir��ti�� p��ctuelle�e�t d��s u�e t��be d’Érétrie, qui 
c��p�rt�it deux lits désig�és p�r des ���s ��sculi�s et deux trô�es désig�és 
p�r des ���s fé�i�i�s, et plus gé�ér�le�e�t d��s l’�rt grec �vec les représe�-
t�ti��s c��ve�ti���elles de l’h���e e� b��queteur et de l’ép�use trô���te, 
depuis l� pl�stique �rch�ïque, gr��de et petite, jusque d��s les b��quets fu-
�ér�ires d’ép�que r���i�e. C���e p�ur les �utres t��bes, i�hu��ti�� et 
i�ci�ér�ti��, �vec bûcher ��� l�i� de l� t��be, s��t ég�le�e�t usités. Qu��t 
�ux ��r��des qui �cc��p�g�e�t le défu�t : v�ses, �r�es, bij�ux, figuri�es, el-
les �e se disti�gue�t de celles des �utres t��bes que p�r leur ���bre et leur 
qu�lité. E� deh�rs d’u� hérô�� d��s le gr��d tu�ulus d’Aigé�i, l’�rché�l�gie 
�’�ppre�d rie� sur le culte re�du à ces défu�ts de l’élite ��céd��ie��e.

5.3
Les t��be�ux ��céd��ie�s : quelques exe�ples, 
�rchitecture et pei�ture
5.3.1
Tombes d’Aigéai

Au�delà de leurs tr�its c���u�s, quelques t��be�ux ��céd��ie�s �érite�t 
u�e �e�ti�� p�rticulière, p�ur leur f�r�e �rchitectur�le �u leur ��bilier. À 
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Aigé�i, l� t��be dite d’Eurydice déc�uverte e� 1987, est le plus ��cie� t��-
be�u de ce type. C’est u�e c��structi�� s�uterr�i�e e� f�r�e de p�r�llélépi-
pède irrégulier (c� 10,7 � 7,7 à 7,9 �) d��s lequel est i�scrite l� v�ûte, qui �e 
f�it d��c p�s s�illie à l’extérieur : cette f�r�e p�rticulière résulte de l� c��-
bi��is�� de l� f�r�e tr�diti���elle de l� t��be à ciste �vec l’e�pl�i d’u� type 
de c�uverture que les c��structeurs �e ��îtris�ie�t s��s d�ute p�s e�c�re. L� 
f�ç�de e� p�r�s �vec s� p�rte à deux v��t�ux �e prése�te �ucu� déc�r ; elle 
est d�ublée d’u� �ur �veugle. E� rev��che, c’est à l’i�térieur, sur le �ur de 
f��d de l� très gr��de ch��bre fu�ér�ire (5,51 � 4,48 �, h�ute de 5,8 �), que se 
tr�uve rep�rtée, e� tr��pe l’œil, l� f�ç�de ���u�e�t�le �tte�due : re�dues 
e� relief et stuc pei�t, qu�tre de�i�c�l���es i��iques e�c�dre�t u�e p�rte 
ce�tr�le et deux fe�êtres, et supp�rte�t u� e�t�ble�e�t i��ique à l� vive p�-
lychr��ie, �vec u� ��the�i�� bl��c sur f��d bleu. Dev��t ce �ur, u� ���u-
�e�t�l trô�e de ��rbre, h�ut de 2 �, �u déc�r pl�stique et surt�ut gr�phi-
que : le d�ssier est e� f�it u� t�ble�u pei�t à l’e�c�ustique, qui représe�te, vu 
de f�ce, le c�uple des divi�ités i�fer��les, Plut�� et Perséph��e, e� ��jesté 
sur u� qu�drige l��cé �u g�l�p. U� c��re e� ��rbre – pillé – c��te��it les ce�-
dres de l� défu�te e�vel�ppées d��s u� tissu p�urpre et des �bjets précieux. 
Les tess��s qui ��t éch�ppé �u pill�ge de l� t��be suggère�t u�e d�te vers 
340 : il p�urr�it s’�gir de l� t��be d’Eurydice, l� �ère de Philippe II, ��rte 
âgée de 70 ��s e�vir��.

Le t��be�u ��céd��ie� dés�r��is le plus c���u est celui que l’�� ide�ti-
fie c���e celui de Philippe II, �is �u j�ur e� 1977 d��s l� p�rtie �ccide�t�le 
de l� gr��de toumba d’Aigé�i. L� f�ç�de d�rique, l�rge de 5,5 �, est l� p�rtie 
l� plus spect�cul�ire de cette t��be : l� gr��de p�rte est e�c�drée p�r deux 
c�l���es pl�cées e�tre des pil�stres, qui supp�rte�t u� e�t�ble�e�t d�rique 
c��plet, �rchitr�ve, triglyph�� et c�r�iche. U�e excepti���elle frise pei�te 
de 1,1 � de h�ut c�ur���e le t�ut : elle représe�te u�e scè�e de ch�sse �vec 
sept ch�sseurs à pied, tr�is c�v�liers, ci�q �u six bêtes f�uves (li��, chevreuils, 
�urs), �euf chie�s, d��s u� déc�r d’�rbres, de stèles et r�chers. Vers le ce�-
tre de l� c��p�siti��, deux c�v�liers – Philippe et Alex��dre ? – �tt�que�t u� 
li�� ; à l’extré�ité dr�ite, le p�ys�ge de r�chers et de c�ver�es d’�ù s�rt u� 
�urs représe�te cert�i�e�e�t l’�bserv�t�ire s�l�ire �ég�lithique de Buz�-
vgr�d, et sy�b�lise l� Scythie �ù Philippe ve��it d’e�ectuer u�e c��p�g�e 
vict�rieuse. L� ��îtrise de l� perspective et de l� c��p�siti�� révèle�t l’œu-
vre d’u� gr��d ��ître, pi���ier de l’�rt du p�ys�ge. Le vestibule (4,50 � 3,3 �) 
et l� ch��bre fu�ér�ire c�rrée (4,50 � de côté), c�uvertes de l� v�ûte e� ber-
ce�u h�ute de 5,3 �, recél�ie�t u� très riche ��bilier, retr�uvé c���e dép�sé 
�u ���e�t des fu�ér�illes. D��s l� ch��bre fu�ér�ire, c��tre �ur de f��d, u� 
c��re de ��rbre c��te��it u� larnax �u b�îte e� �r �vec les �sse�e�ts c�lci-
�és du défu�t e�vel�ppés d��s u� tissu p�urpre, sur���té d’u�e c�ur���e de 
feuilles de chê�e e� �r. E� �v��t, sur u� lit de b�is à déc�r figuré e� �r et iv�ire 
ét�it dép�sé t�ut s�� �r�e�e�t défe�sif : épée, p�ig��rd, cuir�sse e� fer et �r, 
j��bières ; sur u�e t�ble de b�is, u� e�se�ble d’uste�siles e� �rge�t, br��ze 
et terre cuite : cr�tères et v�ses à b�ire, cuillère et puisette, cruche de br��ze… 
E�fi�, d��s l’��gle de l� ch��bre, u� b�uclier chryséléph��ti� et s�� étui e� 
br��ze, d’�utres j��bières, u� di�dè�e e� �rge�t d�ré et u� c�sque de fer. Le 
vestibule de di�e�si��s excepti���elle �brit�it e� f�it u�e �utre sépulture : 
d��s u� sec��d c��re de ��rbre, u� �utre larnax e� �r �u déc�r plus s�bre 
c��te��it des �sse�e�ts fé�i�i�s e�vel�ppés d��s u� tissu p�urpre et �r �i�-
si qu’u� superbe di�dè�e e� �r ; le ��bilier c��p�rt�it �ussi u�e c�ur���e de 
�yrte e� �r, u� c�rqu�is e� �r �vec ses flèches, �i�si que les restes de �euble 
de b�is déc�rés d’�r et d’iv�ire. Plusieurs i�dices �rchitectur�ux révèle�t que 
l� t��be � été c��struite e� deux te�ps, l� f�ç�de et le vestibule plus s�ig�é 
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ve���t s’�j�uter à l� ch��bre pri�cip�le, ���ifeste�e�t c��struite plus hâti-
ve�e�t. Ces c�r�ctéristiques, l� richesse excepti���elle du ��bilier – il s’�git 
de l� seule t��be ��céd��ie��e �vec larnax e� �r –, les d�t�ti��s des di�é-
re�tes c�tég�ries de ��bilier, l’���lyse ��thr�p�l�gique �ê�e, ��t c��duit 
le f�uilleur, M���lis A�dr��ik�s, à ide�tifier l� t��be e� questi�� c���e cel-
le de Philippe II, �ss�ssi�é e� 336 à Aigé�i et i�hu�é e� hâte p�r u� Alex��dre 
pressé de pre�dre les rê�es du r�y�u�e à Pell�, et celle de s� der�ière ép�use, 
Clé�pâtre. L��gue�e�t discutée, cette ide�tific�ti�� est e� p�sse de s’i�p�-
ser c��tre d’�utres pr�p�siti��s.

D��s l� gr��de toumba d’Aigé�i, l� t��be dite du Pri�ce v�isi�e �vec l� 
précéde�te. U� peu plus petite, elle prése�te u�e f�ç�de d�rique s�bre, s��s 
c�l���es : pl�cée e�tre les pil�stres d’��gle, l� p�rte de ��rbre est e�c�drée 
de deux b�ucliers e� relief. Là �ussi, le c�ur���e�e�t �u�dessus de l’e�t�ble-
�e�t dev�it recev�ir u�e gr��de pei�ture, ��is sur u� ��téri�u �rg��ique 
(cuir �u p���e�u de b�is) qui �’� l�issé �ucu�e tr�ce. E� rev��che, l� t��be 
se sig��le �uj�urd’hui surt�ut p�r l� frise pei�te, h�ute de 24 c�, de s�� vesti-
bule : u�e c�urse de ch�rs s’y dével�ppe sur les qu�tre �urs, d��s u�e re��r-
qu�ble v�riété t��t du g�l�p des chev�ux que de l� perspective. D��s l� ch��-
bre pri�cip�le, u�e « t�ble » de pierre creusée d’u�e c�vité circul�ire recev�it 
u�e hydrie d’�rge�t, c��te���t les �sse�e�ts c�lci�és d’u� �d�lesce�t, re-
c�uverts d’u� tissu p�urpre ; sur l’ép�ule de l’hydrie, u�e c�ur���e de feuilles 
de chê�e e� �r. Le ��bilier fu�ér�ire – lit de b�is à déc�r�ti�� d’iv�ire, v�issel-
le e� �rge�t, �r�es – c��fir�e que le jeu�e défu�t ét�it de s��g r�y�l : peut�il 
s’�gir d’Alex��dre IV, �ss�ssi�é p�r C�ss��dre e� 310 ?

L’u� des plus be�ux t��be�ux ��céd��ie�s p�ur l’élég��ce de s� f�ç�de 
est l� t��be Rh���i�s, du ��� du f�uilleur qui l� �it �u j�ur e� 1938, ��� 
l�i� de l� t��be dite d’Eurydice, �vec l�quelle l� c��p�r�is�� s’i�p�se sur 
plusieurs p�i�ts. L� gr��de p�rte de ��rbre s’�uvre d��s u�e f�ç�de i��ique 
tetr�style d��t les de�i�c�l���es s��t �cc�lées à des pil�stres. Les b�ses ré-
duites à u� t�re, l’�rchitr�ve à deux f�sces seule�e�t, l� frise étr�ite – u� ri�-
ce�u de v�lutes, de feuilles et fleurs bl��ches sur f��d bleu – le fr��t�� b�s 
e�fi�, t�ut c��c�urt à l� légèreté des pr�p�rti��s. U�e frise pei�te ide�tique 
à celle de l� f�ç�de, ��is presque e�tière�e�t perdue, déc�r�it le vestibule 
(4,56 � 2,5 �) et l� ch��bre pri�cip�le c�rrée (4,56 � de côté). D��s celle�ci, 
u�e t�ble ��ç���ée et surt�ut u� trô�e ���u�e�t�l e� ��rbre, �u déc�r 
pl�stique (les sphy�ges qui s�utie��e�t les �cc�ud�irs) et pei�t (c��b�ts de 
gri���s d��s l� p�rtie i�férieure), à pei�e ��i�s i�pressi�����t que le trô�e 
de l� t��be d’Eurydice. Le pill�ge ��cie� � f�it disp�r�ître t�ut le ��bilier : 
�ussi l� d�t�ti�� de l� t��be Rh���i�s �e rep�se�t�elle que sur les critères �r-
chitectur�ux, qui i�vite�t à l� pl�cer �ut�ur de 300.

5.3.2
Tombes de Mieza

À pr�xi�ité de Miez� (Leuc�di��N��uss�) � été pr�gressive�e�t �is �u j�ur, 
depuis le XIXᵉ siècle jusqu’à 2004, u� e�se�ble de huit t��be�ux ���u�e�-
t�ux, t�us retr�uvés dép�uillés de leur ��bilier fu�ér�ire. S’ils �’ég�le�t p�s 
les t��bes r�y�les d’Aigé�i, l’�rchitecture �u le déc�r de cert�i�s d’e�tre eux 
�’e� �érite�t p�s ��i�s d’être sig��lés. L� plus re��rqu�ble est l� Gr��de 
T��be, ��� qu’elle d�it à ses di�e�si��s, �u t��be du Juge�e�t, d’�près le 
thè�e pri�cip�l du déc�r figuré de f�ç�de, déc�uverte e� 1954. L� ch��bre 
fu�ér�ire presque c�rrée (4,82 � 4,90 �, h�ute de 5,26 �) est revêtue d’u� dé-
c�r stuqué qui représe�te u� h�ut s�cle sur���té de pil�stres i��iques c�u-
r���és d’u�e �rchitr�ve : le t�ut d���e l’illusi�� d’u�e pièce e�t�urée d’u� 
péristyle. Le vestibule b�rl��g est peu pr�f��d, ��is bie� plus l�rge et h�ut 
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que l� ch��bre fu�ér�ire elle��ê�e (6,50 � 2,12 �, h�uteur 7,70 �) : c’est qu’il 
sert de supp�rt à u�e ���u�e�t�le f�ç�de à deux �ive�ux, pr�tique�e�t �us-
si l�rge que h�ute (8,68 � 8,60 �). Le �ive�u i�férieur d�rique c��p�rte qu�-
tre de�i�c�l���es e�tre des pil�stres d’��gle, u�e frise d�rique d��t les ��ze 
�ét�pes s��t �r�ées d’u�e ce�t�ur���chie pei�te ; sur le fr��t de l� c�r�iche 
s�ill��te se dével�ppe u� b��de�u de végét�ux sur f��d bleu. Le �ive�u supé-
rieur est i��ique : sur u� s�cle déc�ré d’u� c��b�t e�tre Grecs (�u M�céd�-
�ie�s) et B�rb�res (�u Perses), ré�lisé e� relief �u ��rtier de ch�ux, s’élève�t 
six de�i�c�l���es e�tre des pil�stres d’��gle, qui supp�rte�t u� e�t�ble�e�t 
i��ique (�rchitr�ve à deux f�sces, frise de de�ticules) sur���té d’u� fr��t�� : 
du déc�r de celui�ci �� �e c����ît guère que l� tech�ique, ide�tique à celle du 
s�cle. Aux deux �ive�ux, les e�trec�l���e�e�ts s��t pei�ts ; f�usses fe�êtres 
fer�ées à l’ét�ge, �u �ive�u i�férieur �urs�écr��s sur���tés de pers����ges 
i�dépe�d��ts ��is réu�is p�r le thè�e de l� desce�te d��s l’��dès : c’est le 
déc�r figuré pri�cip�l de l� f�ç�de. À g�uche de l� p�rte, le défu�t représe�té 
e� �fficier ��céd��ie�, prêt à p�rtir, et �er�ès psych�p��pe qui le c��duir� 
�ux E�fers ; à dr�ite de l� p�rte, les divi�ités i�fer��les désig�ées p�r des i�s-
cripti��s, É�que �ssis et Rh�d����te �ppuyé sur u� bât��, �tte�de�t de juger 
s�� â�e. À déf�ut de gé�ie et d’i�spir�ti��, les deux pei�tres �uxquels �� �t-
tribue ces figures f��t preuve d’u�e gr��de ��îtrise tech�ique. L� t��be est 
d�tée de l� fi� du IVᵉ siècle.

L’élég��te f�ç�de i��ique tetr�style de l� T��be des P�l�ettes, u� peu 
plus réce�te, �’est p�s s��s év�quer celle de l� t��be Rh���i�s. L� t��be 
d�it s�� ��� �u déc�r végét�l à l� vive p�lychr��ie qui t�pisse le pl�f��d de 
l’étr�it vestibule : u�e c��p�siti�� u�ique de très gr��des p�l�ettes, fleurs 
de l�tus et fleurs d’e�u sur f��d bleu, év�c�ti�� d’u� p�ys�ge des E�fers. Ces 
��tifs végét�ux s��t repris d��s l� f�ç�de, t��t e� frise d��s l’e�t�ble�e�t et 
sur l� si�� que s�us l� f�r�e de gr��ds �cr�tères. D��s le fr��t��, u�e pei�-
ture représe�te u� h���e et u�e fe��e �ll��gés f�ce à f�ce, c���e sur u� 
lit de b��quet : ��dès et Perséph��e ?

L� t��be �i�ch, à l� s�bre f�ç�de d�rique s��s c�l���es, d�it s�� ��� 
à l’�rché�l�gue d���is qui l’étudi� à l� fi� du XIXᵉ siècle et grâce �uquel �� 
c����ît l� pei�ture du f��d de l� ch��bre fu�ér�ire, �uj�urd’hui e�tière�e�t 
perdue : elle représe�t�it u� c�v�lier ��céd��ie� �tt�qu��t u� f��t�ssi� per-
se. C’est s��s d�ute l� t��be d’u� �fficier, de l� pre�ière ��itié du IIIᵉ siècle.

L� t��be de Lys�� et C�lliclès, deux frères que désig�e, f�it excepti���el, 
u�e i�scripti�� pei�te sur le li�te�u de l� p�rte, est l’u� des plus petits t��-
be�ux ��céd��ie�s (3,92 � 3,05 �), u�ique à plusieurs p�i�t de vue. Il c��-
p�rte u� �i�uscule vestibule à t�it pl�t e� s�illie sur l� ch��bre pri�cip�le. 
Celle�ci est déc�rée de p�r�st�des e� tr��pe l’œil, réu�ies p�r u�e guirl��de 
végét�le �r�ée de b��delettes ; les lu�ettes déli�itées p�r l� v�ûte sur les pe-
tits côtés s��t �ccupées p�r des représe�t�ti��s de cuir�sses, c�sques, c�é�i-
des b�ucliers et épées. E�tre les p�r�st�des pei�tes s��t réservées vi�gt�deux 
�iches, d��t dix�sept désig�ées p�r des i�scripti��s ��t �ccueilli les ce�dres 
de qu�tre gé�ér�ti��s de défu�ts de l� �ê�e f��ille. Il s’�git de l� plus ré-
ce�te des t��bes de Miez�, ré�lisée vers l� fi� du iiiᵉ s. et e� us�ge jusqu’à l� 
c��quête r���i�e.

5.3.3
Aghios Athanasios

L� �écr�p�le tu�ul�ire d’Aghi�s Ath���si�s – le ��� ��tique du site est e�-
c�re discuté –, à u�e vi�gt�i�e de kil��ètres à l’�uest de Thess�l��ique, � li-
vré plusieurs riches t��bes ��céd��ie��es. L� t��be II �ise �u j�ur e� 1994 
vie�t s’�j�uter à l� liste des ���u�e�ts excepti���els. L� ch��bre u�ique, 
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c�rrée (3 � de côté) prése�te l’h�bituel déc�r de z��es. Le déc�r pei�t de l� 
f�ç�de d�rique est e� rev��che du plus gr��d i�térêt : de p�rt et d’�utre de l� 
p�rte, s�us deux gr��d b�ucliers, deux jeu�es ge�s e�vel�ppés de chl��ydes 
g�rde�t l’e�trée du t��be�u ; surt�ut, s�us l’�rchitr�ve, e�tre les p�r�st�des, 
se dével�ppe e� u�e l��gue frise i��ique u�e scè�e de b��quet à vi�gt�ci�q 
pers����ges : �u �ilieu, les sy�p�si�stes �ut�ur du ��ître de ��is��, s��s 
d�ute le défu�t ; à dr�ite u� petit gr�upe d’i�vités �rriv��t à chev�l, écl�irés 
p�r des p�rteurs de t�rche ; à g�uche u� �utre gr�upe de �ilit�ires ��céd�-
�ie�s. Du ��bilier pillé, d’i�fi�es restes ��t per�is de rec����ître l� prése�-
ce d’u�e s��ptueuse klinè et d’�r�es. Il s’�git pr�b�ble�e�t de l� t��be d’u� 
�ilit�ire de h�ut gr�de, d��s le der�ier qu�rt du IVᵉ siècle.

5.4
T��bes rupestres

À p�rtir de l� fi� du IVᵉ siècle et jusqu’à l� fi� du iie, les t��bes rupestres à 
gr��de ch��bre v�ûtée creusée directe�e�t d��s l� r�che, �vec u� c�ul�ir 
d’�ccès, s��t fréque�tes d��s plusieurs régi��s de M�céd�i�e �ù le substr�t 
de c�lc�ire te�dre s’y prête. C’est le c�s e� p�rticulier des �b�rds de Pell�, de 
Miez�, de Ver�i�, �ù quelques diz�i�es de t��bes rupestres ��t été �ises �u 
j�ur ; cert�i�es prése�te�t deux ch��bres ide�tiques e� e�fil�de. M�is le ��-
�u�e�t le plus excepti���el � été �is �u j�ur réce��e�t à Pell� : il s’�git d’u� 
c��plexe c�uvr��t 63 �², �vec sept ch��bres s�uterr�i�es v�ûtées, �ux �urs 
pei�ts, rép�rties �ut�ur d’u� esp�ce �uquel c��duit u� l��g dromos ; il � été 
utilisé du début du IIIᵉ siècle jusque d��s l� deuxiè�e ��itié du IIᵉ. Les t��bes 
rupestres à ch��bre s��t u� type fréque�t e� Méditerr��ée �rie�t�le, ce qui 
pl�ce l� M�céd�i�e d��s le jeu des i�flue�ces et éch��ges d��s cette régi�� du 
���de ��tique ; u� cert�i� ���bre de celles de M�céd�i�e se disti�gue�t ce-
pe�d��t p�r u�e f�ç�de �rchitecturée : s��s d�ute f�ut�il v�ir d��s cette p�r-
ticul�rité l’i�flue�ce du t��be�u ��céd��ie�.

6
Conclusion

L’i�pressi�� qui ress�rt de ce surv�l des ���u�e�ts de M�céd�i�e, f�rcé-
�e�t i�c��plet, est à l� f�is celle d’u�e f��ili�rité, d’u�e �ltérité et d’u�e �ri-
gi��lité. F��ili�rité, p�rce que t�ut est grec. D��s les f�r�es et les �pp�re�ces 
– qu’il s’�gisse de l’urb��is�e et de l’h�bit�t, des s��ctu�ires, des t��bes, de 
l� pr�ducti�� ��térielle e� gé�ér�l – �ussi bie� que d��s les �œurs, f�r�es 
de vie et cr�y��ces que l’�� peut �ss�cier à ces ���u�e�ts, d��s les pr�tiques 
religieuses et les c�utu�es fu�ér�ires, �� retr�uve les f��d��e�t�ux de l� 
civilis�ti�� grecque que l’�rché�l�gie cl�ssique � f�it c����ître depuis l��g-
te�ps d��s le ���de des cités.

Altérité, p�rce qu’�� tr�uve e� M�céd�i�e des élé�e�ts �bs�lu�e�t i�-
c���us juste�e�t de l� Grèce des cités : p�l�is et t��bes ���u�e�t�les, �rt 
de c�ur, liés à u�e structure p�litique et s�ci�le p�rticulière, l� r�y�uté. Cette 
�utre Grèce, c’est d��c u�e Grèce r�y�le, d��i�ée p�r u�e cl�sse très riche, 
à l’�pp�sé de l� Grèce des poleis. Cepe�d��t, cette �ltérité se tr�duit t�uj�urs 
d��s u� l��g�ge de f�r�es �bs�lu�e�t grecques, et ce �vec u�e ét�����te c�-
hére�ce : f��d��e�t�le�e�t, l’�rchitecture de l� f�ç�de du p�l�is et celle de l� 
t��be ��céd��ie��e s��t ide�tiques, de �ê�e que s��t ide�tiques le déc�r 
p�riét�l du p�l�is, de l� ��is�� �rist�cr�tique et de l� t��be ���u�e�t�le.

Origi��lité e�fi�, p�rce qu’il �pp�r�ît de plus e� plus, �u fur et à �esure 
que les d�t�ti��s se précise�t, que l� M�céd�i�e du IVᵉ siècle. �’� p�s seule-
�e�t été u� récept�cle de f�r�es grecques. D��s l� plup�rt des d���i�es, el-
le � puiss���e�t c��tribué à leur év�luti�� ; surt�ut, �� lui re�d dés�r��is 
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des i�ve�ti��s que l’�� �ttribu�it ��guère à d’�utres r�y�u�es �u d’�utres ré-
gi��s du ���de ��tique : l� �ise e� scè�e de gr��ds e�se�bles �rticulés e� 
terr�sses, les gr��ds esp�ces publics péristyles, les f�r�es c��p�sites e� �r-
chitecture, le style structur�l p�ur le déc�r des ��is��s, le style pictur�l p�ur 
les ��s�ïques… D��s cert�i�s c�s e�fi�, c���e p�ur l� gr��de pei�ture, elle 
est d’�illeurs pr�tique�e�t le seul c��serv�t�ire de ces f�r�es. Nul d�ute que 
les recherches e� c�urs et les tr�uv�illes futures �e fer��t que c��fir�er l� 
pl�ce réce��e�t �cquise p�r l� M�céd�i�e, f��ilière, �utre et �rigi��le, d��s 
l’étude de l� civilis�ti�� grecque.
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1
Introduction1

Cet �rticle prése�te u�e vue d’e�se�ble des l��gues et di�lectes �ttestés de 
���ière directe �u i�directe d��s l’��cie� r�y�u�e de M�céd�i�e, depuis 
les pre�iers té��ig��ges �pp�rtés p�r des d�cu�e�ts du Vᵉ siècle �v. J.�C., 
jusqu’à l� fi� du IVᵉ siècle �v. J.�C. L� plup�rt de ces d�cu�e�ts re���te�t �u 
IVᵉ siècle �v. J.�C. ��is seuls quelques�u�s s��t e� �esure d’�pp�rter u�e ré-
p��se défi�itive à ce qu’� été à u�e ép�que l� questi�� c��tr�versée de l� ��-
ture du p�rler ��céd��ie� �v��t le règ�e de Philippe II (360/59–338 �v. J.�C.). 

Dur��t les der�ières déce��ies du XXᵉ siècle, les f�uilles �rché�l�giques 
d��s le r�y�u�e ��tique des Té�é�ides ��t be�uc�up pr�gressé.² De ���-
breux sites �rché�l�giques ��t f�it l’�bjet d’exc�v�ti��s et d’expl�r�ti��s 
qui ��t per�is de tr�uver et de publier de ���breux d�cu�e�ts (v�ir ��tz�-
p�ul�s 2006, 16 et suiv.). Ces recherches et ces déc�uvertes ��t per�is, e�tre 
�utres, de régler de ���ière presque défi�itive l� difficile questi�� de l� l��-
gue ��céd��ie��e ��tique. Ces �v��cées ��us ��t ég�le�e�t per�is d’�p-
p�rter u� ��uvel écl�ir�ge à l’hist�ire du r�y�u�e de M�céd�i�e �v��t l� pé-
ri�de hellé�istique (v�ir R�is��� & W�rthi�gt�� 2010). 

E� l’�bse�ce de ��uve�ux té��ig��ges �ussi i�p�rt��ts que celui de l� t�-
blette de ��lédicti�� tr�uvée à Pell� e� 1986 (v�ir Appe�dix, p. 287), je �e 
c��te�ter�i de �e�ti���er les di�lectes grecs �ttestés d��s l’��cie� r�y�u�e 
de M�céd�i�e �v��t l’�pp�riti�� de l� k�i�é i��ie��e��ttique et de d���er u�e 
descripti�� dét�illée du di�lecte grec ��céd��ie�, e� p�rt��t des études e�ec-
tuées p�r Brixhe, Dub�is, ��tz�p�ul�s, M�ss�� et P���y�t�u, e�tre �utres.

2
La nature des documents trouvés

E� f��cti�� du ��tériel utilisé p�ur écrire et de l� ���ière d��t les textes 
��us s��t p�rve�us, �� peut diviser les té��ig��ges recueillis sur les l��gues 
et les di�lectes p�rlés d��s l’��cie� r�y�u�e de M�céd�i�e e� deux c�tég�-
ries. U�e pre�ière c�tég�rie est c��stituée de lége�des ���ét�ires et de d�-
cu�e�ts épigr�phiques sculptés �u pei�ts sur pierre,³ gr�ssière�e�t gr�vés 
sur des feuilles de pl��b �u gr�vés sur des l��elles e� �r �u d’�utres sup-
p�rts. Ils s��t d�tés à p�rtir du Vᵉ siècle �v. J.�C. et ��us s��t p�rve�us de ��-
�ière directe. Le c��te�u des i�scripti��s sur pierre est de ��ture publique �u 
privée ��is le c��te�u de l� plup�rt des �utres supp�rts est de ��ture privée.⁴ 
O� tr�uve ég�le�e�t cl�ssé d��s cette c�tég�rie, de p�r s� d�te (�ilieu du IVᵉ 
s. �v. J.�C.) et de p�r le lieu de s� déc�uverte, le p�pyrus de Derve�i, qui � été 
tr�uvé à l’i�térieur d’u� ���u�e�t fu�ér�ire près de Thess�l��ique et qui 
c��tie�t u� tr�ité phil�s�phique s�us l� f�r�e d’u� c���e�t�ire �llég�rique 
sur u� p�è�e �rphique rel�t��t l� ��iss��ce des dieux.⁵

Emilio Crespo

Langues et dialectes 
dans la Macédoine antique

1 Je re�ercie Ge�rgi�s Gi����kis et Juliá� 
Mé�dez D�su�� p�ur les c���e�t�ires et c�r-
recti��s qu’ils ��t f�r�ulés sur les versi��s pré-
céde�tes.

2 Ceux que l’�� � �ppelés les Té�é�ides 
�u Argé�des ét�ie�t tr�is frères desce�d��ts de 
Té�é��s qui s��t p�rtis d’Arg�s p�ur �rriver à 
Lébée e� ��ute M�céd�i�e, d’�ù ils c��quire�t 
d’�b�rd l� régi�� de Bér�i� et Aigé�i, leur future 
c�pit�le, puis le reste de l� B�sse M�céd�i�e (v�ir 
�ér�d�te 8.137–139). Arg�s, d��s ce c��texte, 
f�it pr�b�ble�e�t référe�ce à Arg�s Orestic�� 
d��s l� régi�� d’Orestide sur l� f�ce �ccide�t�le 
de l� ch�î�e du Pi�de.

3 Le texte de l� plup�rt des pierres t��b�les 
de Vergi�� est pei�t.

4 ��tz�p�ul�s (1996, 2e t��e, 15–18) dis-
ti�gue les types de d�cu�e�ts publics suiv��ts : 
tr�ités, �issives r�y�les, d��s et dédic�ces, et 
décrets et l�is des cités. Les i�scripti��s privées 
se divise�t e� d�cu�e�ts fu�ér�ires, c�t�l�gues, 
dédic�ces et �ctes de ve�te.

5 V�ir Ts��ts���gl�u, P�r�ss�gl�u & ��ure-
�e��s 2006 ; Ber��bé 2004 et 2005.
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L� sec��de c�tég�rie de té��ig��ges ��us est p�rve�ue �u tr�vers de ��-
�uscrits �édiév�ux et peut être divisée e� tr�is gr�upes. Il s’�git d’i�dic�ti��s 
d���ées p�r des �uteurs littér�ires ��cie�s sur le p�rler des ��cie�s M�céd�-
�ie�s, d’e�vir�� 140 gl�ses explicite�e�t �ttribuées �ux M�céd��ie�s p�r des 
lexic�gr�phes ��cie�s, e� p�rticulier p�r le lexique c��pilé et �ttribué à �é-
sychius, �i�si que de ���s �pp�rte���t à l� �yth�l�gie, de ���s de pers��-
�es et de t�p��y�es cités p�r des �uteurs littér�ires.⁶

3
Deux traits dominants

Le tr�it le plus ��rqu��t de l� situ�ti�� li�guistique e� M�céd�i�e dur��t l� 
péri�de e� questi�� est que t�ute l� d�cu�e�t�ti�� qui � survécu, des ��-
�u�e�ts fu�ér�ires �ux i�scripti��s publiques, est rédigée e� grec, i�dépe�-
d���e�t de ce que peuve�t v�ul�ir dire les �llusi��s ép�rses �u ��céd��ie� 
p�rlé (v�ir 9.4 ci�dess�us) et i�dépe�d���e�t de l’i�terprét�ti�� d’u� cer-
t�i� ���bre de gl�ses qui �e peuve�t �pp�re��e�t p�s être c��prises c��-
�e ét��t du grec. 

U� deuxiè�e tr�it ��t�ble est que les d�cu�e�ts tr�uvés d��s l’��cie� 
r�y�u�e de M�céd�i�e �ffiche�t u�e gr��de diversité di�lect�le �ll��t de l’i�-
�ie� ��rd��ccide�t�l d��s les c�l��ies eubée��es (Oly�the, T�r��e, Dicé�, 
Me�dé, Méth��e, A�phip�lis⁷) à l’i��ie� i�sul�ire d��s les c�l��ies f��dées 
p�r les îles des Cycl�des (Ac��the, St�gyre, E��e� ��d�i (les Neuf R�utes), 
Sci��e), à l’�ttique d��s les cités �e�bres de l� Ligue de Dél�s (Méth��e, �é-
r�cli��, Aphytis etc.⁸), �u c�ri�thie� (P�tidée) et à l� k�i�é i��ie��e��ttique. 
Le p�pyrus de Derve�i est rédigé e� i��ie� �vec u�e c�uche �ttique. Al�rs que 
les ce�tres p�litiques grecs situés �u sud de l� M�céd�i�e prése�te�t u�e re-
l�tive u�if�r�ité di�lect�le, �e��cée u�ique�e�t p�r l’é�erge�ce de l� k�i-
�é, l� régi�� p�litique de M�céd�i�e ���qu�it déjà d’u�if�r�ité di�lect�le 
�v��t de subir l’i�flue�ce préc�ce de l� k�i�é i��ie��e��ttique sur l’e�se�-
ble du p�ys.

4
Le dialecte macédonien du grec

Jusqu’e� 1986, �� p�uv�it qu�lifier à juste titre le ��céd��ie� de Restspra-
che, u�e l��gue très peu d�cu�e�tée.⁹ Mê�e si de ���breuses i�scripti��s 
�v�ie�t été tr�uvées d��s de ���breux e�dr�its de l’��cie� Ét�t de M�céd�i-
�e et qu’u� tr�v�il i�te�se d’éditi�� �v�it été e�ectué �u c�urs des déce��ies 
p�ssées, les d�cu�e�ts qui p�uv�ie�t être d�tés d’�v��t 400 �v. J.�C. �e c��te-
��ie�t que de c�urts textes, d��t l� plup�rt �v�ie�t été sculptés, gr�vés, gr�s-
sière�e�t gr�vés �u pei�ts sur des v�ses �u sur des �bjets f�cile�e�t tr��s-
p�rt�bles et qui p�uv�ie�t �v�ir été r��e�és d’�illeurs e� M�céd�i�e. C’est 
p�urqu�i le p�i�t de vue sel�� lequel il �’exist�it p�s de d�cu�e�ts ��cie�s 
pr�pres à l� M�céd�i�e ��is seule�e�t des textes r�pp�rtés d’�illeurs ét�it 
l�rge�e�t rép��du. U�e b�gue tr�uvée à Ch�l�str� (Mygd��ie) ��is qui ve-
��it de Si�d�s et qui p�rte l’i�scripti�� δῶρον (SEG 31.649, e�v. 480 �v. J.�C.) e� 
est u� exe�ple p�r�i de ���breux �utres. 

Les d�cu�e�ts épigr�phiques tr�uvés d��s l’��cie� r�y�u�e de M�céd�i-
�e peuve�t, d��s leur ��j�rité, être d�tés à p�rtir du début du IVᵉ siècle �v. J.�
C. et s��t écrits e� k�i�é i��ie��e��ttique �u f�rte�e�t i�flue�cés p�r celle�
ci.¹⁰ Ét��t d���é que cette v�riété de grec �’est p�s �pp�rue �v��t le Vᵉ siècle 
�v. J.�C. et que les M�céd��ie�s se s��t ét�blis d��s l� p�rtie �rie�t�le des 
���t�g�es de l’Oly�pe �u VIIIe �u VIIe siècle �v. J.�C. (v�ir ��te e� b�s de p�ge 
2), il est évide�t que l� k�i�é i��ie��e��ttique �’� p�s pu être l� l��gue d’�ri-
gi�e du r�y�u�e de M�céd�i�e.

6 U� cert�i� ���bre de gl�ses d���ées p�r 
�ésychius, �vec �u s��s i�dic�ti�� de leur �ri-
gi�e, ��t pu être prises à A�éri�s, u� lexic�gr�-
phe ��céd��ie� qui � c��pilé u� gl�ss�ire �u 
IIIᵉ siècle �v. J.�C.

7 A�phip�lis � été f��dée p�r les Athé�ie�s 
e� 437 �v. J.�C. ��is les cit�ye�s, d��s leur ��j�-
rité, �’ét�ie�t p�s des Athé�ie�s (v�ir Thucydide 
4.106.1).

8 P�ur l� liste des �e�bres de l� Ligue de 
Dél�s, v�ir ���se� & Nielse� 2004, 1356 et suiv.

9 Jusqu’e� 1999, à l’e�trée « M�ked��isch » 
de Der Neue Pauly, le ��céd��ie� est qu�lifié 
de Trümmersprache (« l��gue résiduelle »). Plus 
précisé�e�t, l� versi�� ��gl�ise dit que le ��-
céd��ie� « �e survit que s�us f�r�e de petits 
fr�g�e�ts ».

10 V�ir Brixhe & P���y�t�u 1988. Des tr�its 
c�r�ctéristiques de l� k�i�é �pp�r�isse�t d��s 
les i�scripti��s les plus ��cie��es tr�uvées e� 
M�céd�i�e ; v�ir ��tz�p�ul�s 1996, 2e t��., �� 5 
(Oleve�i, Jui� 345) : τα�τα, ε�ς, ἔτους, βασιλέως ; 
�� 6 (Philippes, 330) : μηθένα, Φιλώταν, τὴν 
χώραν, τέως, ἕως, Θραιξίν, τὰ δὲ ἕλη. L� k�i�é 
� été �d�ptée p�r les r�is ��céd��ie�s e� t��t 
qu’�util �fficiel de c���u�ic�ti��, c���e cel� 
ress�rt du di�lecte des i�scripti��s rédigées h�rs 
de M�céd�i�e à p�rtir du �ilieu du IVᵉ siècle �v. 
J.�C. ; p�r ex. IG.12.2.526 (Erés�s, 336 et suiv.) e� 
é�lie� d’Asie �i�eure, ��is les rép��ses de Phi-
lippe II et d’A�tig���s e� k�i�é (v�ir Rh�des & 
Osb�r�e 2003, �� 83) ; I. Priene 156 (Prie�e, 334 
et suiv.) �vec l� dédic�ce p�r Alex��dre du te�-
ple (ναόν) dédié à Athé�� (Ἀθηναίηι e� i��ie�) 
P�li�s (v�ir Rh�des & Osb�r�e �p. cit., �� 86). Le 
tr�ité de Philippe II �vec A�phip�lis (357/6 �v. J.�
C.), p�r lequel les p�rtis��s d’Athè�es s��t b��-
�is de l� cité, � pr�b�ble�e�t été i�p�sé p�r le 
r�i ��céd��ie� et il est i�téress��t de ��ter qu’il 
est rédigé e� i��ie� �ccide�t�l (SIG³ 194 ; ��tz�-
p�ul�s �p. cit., 2e t��.,��. 40 ; Rh�des & Osb�r�e 
�p. cit., �� 49).
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Les chercheurs ��t d��c dû s’�ppuyer sur les s�urces ��cie��es p�ur es-
s�yer de déc�uvrir des i�dices sur le p�rler ��céd��ie� d’�rigi�e (v�ir B�-
bi�i�tis 1992).¹¹ Né����i�s, les élé�e�ts f�ur�is p�r ces s�urces ��cie��es 
s��t c��tr�dict�ires et sujets à c��tr�verse. D’�près �ér�d�te (5.22, 8.137�
139), les r�is ��céd��ie�s ét�ie�t des Grecs.¹² M�is d��s l� �esure �ù Thu-
cydide (2.80.5�7, 2.81.6, 4.124.1) et Arist�te (Politique 1324b) cl�sse�t les M�-
céd��ie�s p�r�i d’�utres peuples b�rb�res, le r�i �ur�it �l�rs rég�é sur u�e 
p�pul�ti�� ��� grecque. Is�cr�te (Philip 108 et 154), d��s u� disc�urs vis��t à 
persu�der Philippe de pre�dre l� tête des Grecs, décl�re que le r�i ét�it le seul 
Grec à esti�er qu’il v�l�it l� pei�e de diriger u� peuple qui �’ét�it p�s de l� 
�ê�e r�ce (μόνος γὰρ τῶν Ἑλλήνων ο�χ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). 
E� �utre, Dé��sthè�e (3e Olynthienne 24 ; 3e Philippique 31 ; Sur l’ambassade 308) 
et d’�utres �uteurs ��t s�ulig�é que ��� seule�e�t les M�céd��ie�s ��is 
ég�le�e�t Philippe lui��ê�e �’ét�ie�t p�s des Grecs. 

Or, d’�utres �uteurs ��der�es �e p�uv�ie�t p�s cr�ire qu’Euripide, Ag�-
th��, G�rgi�s et d’�utres �ie�t pu vivre là, c��p�ser et j�uer des tr�gédies 
et �utres �euvres littér�ires si le r�i et s� c�ur �e p�rl�ie�t p�s grec. Qu��t 
�ux �tt�ques de Dé��sthè�e qui tr�ite Philippe de b�rb�re, elles d�ive�t être 
c��sidérées c���e de si�ples i�jures, qui s��t d’�illeurs c��tredites p�r le 
f�it que le r�i � p�rticipé �ux Jeux Oly�piques, t�ut c���e l’�v�ie�t f�it ses 
prédécesseurs plus d’u� siècle �up�r�v��t (v�ir �ér�d�te 5.24). C���e le 
r�pp�rte Tite�Live (31.29.15), les M�céd��ie�s, les Ét�lie�s et les Ac�r���ie�s 
p�rl�ie�t l� �ê�e l��gue. 

5
La tablette de malédiction de Pella1³

Le texte ��céd��ie� le plus ��cie� qui s�it suffis���e�t l��g p�ur être 
c��sidéré c���e représe�t�tif d’u� di�lecte � été tr�uvé à Pell� e� 1986 et 
publié e� 1993 (v�ir V�utir�s 1993, 1996, 1998 ; Bull. Épigr. 1994, 413 ; Dub�is 
1995 ; O’Neil 2006). Il est gr�ssière�e�t gr�vé sur u�e feuille de pl��b e� �l-
ph�bet �ilésie� et d�te e�vir�� du �ilieu du IVᵉ siècle �v. J.�C. Le c��te�u de 
ses �euf lig�es c��siste e� u� ��uv�is s�rt qu’u�e fe��e ���ureuse jette sur 
le ��ri�ge i��i�e�t d’u� h���e du ��� de Di��ys�ph�� �vec u�e fe��e 
du ��� de Théti��. Ses pri�cip�ux tr�its di�lect�ux s��t les suiv��ts ; 

Ph��étique et Ph���l�gie 
– pre�ier �ll��ge�e�t c��pe�s�t�ire : γᾶμαι, ὑμῶμ ;¹⁴
– c��serv�ti�� de *�ː ;
– c��tr�cti�� de *�ː�ː > �ː ;
– �uverture de [i] et [u] : διελέξαιμι et ἀνορόξασα p�ur διελίξαιμι et 

ἀνορύξασα ;
– hyphérèse de [e�] > [e] : Θετίμα ;
– �ssi�il�ti�� de [ig�] > [iː�] : γίνομαι ;
– fusi�� de <EI> et <I> : π�λειν p�ur π�λιν, �με p�ur ε�μί, δαπιν� p�ur 

ταπειν� ;
– év�luti�� e� fric�tive de [tʰ] i�directe�e�t dé���trée p�r l� gr�phie 

<στ>, p�ur tr��scrire le [stʰ] : γενέσται p�ur γενέσθαι ;¹⁵
– év�luti�� e� s���re de /t/ > [d], si δαπιν� d�it être c��sidéré c���e 

équiv�le�t de ταπειν� (v�ir 5.3 ci�dess�us).¹⁶
M�rph�l�gie
– gé�itif si�gulier e� -aː des ���s ��sculi�s e� -a ;
– d�tif pluriel δαιμόσι ;
– d�tif si�gulier du pr���� de l� pre�ière pers���e ἐμίν, ég�le�e�t �t-

testé e� d�rie� épigr�phique et littér�ire ;
– dési�e�ce d’�dverbes et de c��j��cti��s de te�ps e� �κα : οποκα, τοκα ;

11 Sur l� b�se des d���ées littér�ires, ���-
���d (1994b) esti�e qu’u� di�lecte é�lie� ét�it 
p�rlé e� B�sse M�céd�i�e et qu’u� di�lecte ��rd�
�ccide�t�l ét�it p�rlé e� ��ute M�céd�i�e.

12 L� pre�ière �e�ti�� du ��� Macédonien 
�pp�r�ît chez �ési�de, fr�g�e�t 7, �ù l’��cêtre 
ép��y�e M�céd�i�e est prése�té c���e ét��t 
le fils de Zeus et d’u�e des filles de Deuc�li��.

13 P�ur le texte, v�ir Appe�dix, p. 287.
14 Le pr���� pers���el ὔμμες cité p�r 

Athe�ée (7.323b) et tiré de l� c��édie Les Macé-
doniens de Str�ttis est c��tredit p�r l� t�blette 
de Pell�. S’�giss��t de l’hyp�thèse sel�� l�quelle 
le ��� eth�ique �ραννέστης (IG 10.2.2.1.36, pé-
ri�de r���i�e) �tteste du �ê�e dével�ppe�e�t 
é�lie� de l’��cie� gr�upe de c��s���es -sn- e�tre 
v�yelles, v�ir ��tz�p�ul�s 2007b, 233 et suiv.

15 Les gr�phies <στ> (et <σστ>) �u lieu de 
<σθ> c���e d��s γενέσθαι s��t i�terprétées 
c���e u� ��ye� de représe�ter le c�r�ctère 
d’�cclusive de l� c��s���e <θ> d��s ce c��texte, 
p�r �pp�siti�� �u c�r�ctère de fric�tive de l� �ê-
�e c��s���e <θ> d��s des e�vir���e�e�ts dif�θ> d��s des e�vir���e�e�ts dif�> d��s des e�vir���e�e�ts dif-
fére�ts (Mé�dez D�su�� 1985, 389�394).

16 Sur l� t�blette �� � ΔΑΓΙΝΑ �ù le Γ est 
i�terprété c���e u�e erreur d��s l’écriture de 
l� lettre Π.
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– �p�c�pe de l� v�yelle brève fi��le de κατ� e� t��t que préfixe verb�l 
dev��t u�e �cclusive de�t�le (παρκαττίθεμαι), ��is p�s dev��t u�e �c-
clusive vél�ire : καταγρ�φω, συγκαταγηρᾶσαι. Il �’y � p�s d’�p�c�pe 
d��s ἀναγνοίην.

L� t�blette de ��lédicti�� de Pell� � révélé u� ��uve�u di�lecte du grec 
��cie�, d��t les tr�its �e c�rresp��de�t à �ucu� �utre di�lecte c���u à ce 
j�ur et d��s lequel �� �e tr�uve �ucu�e tr�ce d’u�e i�flue�ce de l� k�i�é i�-
�ie��e��ttique. Le defixio ���ureux ��re u�e ��uvelle f�r�e de d�rie� ��rd�
�ccide�t�l qui �’� p�s d’équiv�le�t d��s les di�lectes littér�ires. Les t�blettes 
de ��lédicti�� jusqu’�l�rs c���ues s��t t�utes écrites d��s le di�lecte l�c�l 
de l’e�dr�it �ù elles ��t été tr�uvées et il �’y � �ucu�e r�is�� de pe�ser que 
cette t�blette dér�ge à cette règle. Ét��t d���é que l� t�blette de Pell� prése�-
te u�e c��bi��is�� de tr�its di�lect�ux di�ére�ts de t�us les �utres di�lectes 
l�c�ux �u littér�ires, �� d�it exclure l� p�ssibilité qu’elle �it été rédigée d��s 
u�e �utre régi�� di�lect�le �v��t d’être �pp�rtée à Pell�. Ce di�lecte ét��t ex-
clusive�e�t �ttesté d��s l� M�céd�i�e ��tique (v�ir Mé�dez D�su�� 2007b 
et 6 ci�dess�us), �� peut l’�ppeler à juste titre ��céd��ie�. Il est �ussi peu et 
t�rdive�e�t d�cu�e�té que le p��phylie� p�r exe�ple ��is il �e f�it �ucu� 
d�ute qu’il s’�git d’u� di�lecte grec. 

Plusieurs tr�its c�r�ctéristiques de l� t�blette de Pell� s��t c��fir�és c��-
�e ét��t ��céd��ie�s p�r des gl�ses :

5.1
Ouverture de [i] et [u]

L� gl�se ��céd��ie��e ἄβροτες· ὀφρύες (v�ir �ésychius ἀβρο�τες· ὀφρ�ς. 
Μακεδόνες) i�dique ég�le�e�t u�e fusi�� de [�] et [u] si ἄβροτες c�rresp��d 
bie� à ἀβρό�ες. De �ê�e, le ��� de ��is ��céd��ie� Α�δυναῖος, que l’�� 
tr�uve d��s les s�urces ��cie��es, �pp�r�ît �lter��tive�e�t s�us les f�r�es 
Α�δωναῖος, Ἀϊδωναῖος et Α�δναῖος. D’�utres c�s de fusi�� de E et I et de O et 
Y d��s les i�scripti��s écrites e� k�i�é ��t été expliqués de ���ière c��v�i�-
c��te p�r Brixhe (1999, 47 et suiv.) c���e des tr�its ��céd��ie�s c��servés 
d��s l� k�i�é l�c�le.

5.2
γίγνομαι > [gí;����i]

L’�ssi�il�ti�� γίγνομαι > [gíː����i] se retr�uve ég�le�e�t d��s d’�utres di�-
lectes et �e d�it p�s être �ttribuée à u�e i�flue�ce de l’i��ie���ttique.

5.3
Les �cclusives s���res et s�urdes

Si δαπιν� c�rresp��d bie� à ταπειν�, c���e le suggère Dub�is (1995) et c��-
�e cel� est gé�ér�le�e�t �d�is, u�e �cclusive s���re peut �l�rs se substituer 
à l’�cclusive s�urde c�rresp��d��te que l’�� �tte�dr�it. O� retr�uve d’�utres 
exe�ples pr�b�bles de ce phé���è�e d��s u�e i�scripti�� �ttique (IG 1³.89, 
Athè�es, 423/2 �v. J.�C.) qui retr��scrit u� tr�ité e�tre le r�i Perdicc�s II de 
M�céd�i�e et Athè�es. O� tr�uve d��s l� liste des M�céd��ie�s qui ��t prêté 
ser�e�t sur le tr�ité �vec les Athé�ie�s deux ���s de pers���es – �ttestés 
�ulle p�rt �illeurs – qui s��t Βορδῖνος (lig�e 72), peut�être p�ur Πορτῖνος, dé-
rivé de πόρτις ʻ ve�u ʼ, et Βυργῖνος (lig�e 61), qui r�ppelle l’�ttique Φυρκῖνος 
(v�ir M�ss�� 1998 ; ��tz�p�ul�s 2006, 43).¹⁷

��tz�p�ul�s (1987� ; 2006, 42) i�terprète l’épithète Διγαῖα (ég�le�e�t écri-
te Δειγαῖα et �ê�e Δειγέα) c���e ét��t l’épithète Δικαία, qui qu�lifie Arté-
�is. O� tr�uve ce ter�e d��s u� gr�upe d’i�scripti��s de l� péri�de r���i�e 
qui ��t été tr�uvées sur le territ�ire d’Aigé�i (Vergi��) et qui c��tie��e�t des 

17 Au sujet de Σταδμέας, u� dérivé de 
σταθμός, d��s l� �ê�e liste, v�ir plus l�i� 8.
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�ctes d’��r��chisse�e�t (v�ir SEG 27.277 ; Bull. Épigr. 1977, 269 ; 1984, 250). Si 
cette i�terprét�ti�� est c�rrecte, cette épithète c��stituer�it u� �utre exe�-
ple de l� gr�phie d’u�e c��s���e s���re à l� pl�ce d’u�e c��s���e �cclusive 
s�urde.¹⁸

L� substituti�� �cc�si���elle d’u�e c��s���e �cclusive s���re à l’�cclusi-
ve s�urde �tte�due � s�� équiv�le�t d��s le district de Trip�lis e� Perrhébie, 
d��s le ��rd de l� Thess�lie. D’�près ��tz�p�ul�s (2007�, 167–176), de telles 
gr�phies s��t le reflet d’u�e pr����ci�ti�� c���u�e �u sud de l� M�céd�i�e 
et �u ��rd de l� Thess�lie. T�utef�is, �elly (2007, 196 et suiv.) s�ulig�e que les 
tr�its di�lect�ux c���u�s à Trip�lis e� Perrhébie et à l� M�céd�i�e s��t à 
�ettre �u c��pte de l’ét�blisse�e�t de l� p�pul�ti�� ��céd��ie��e d��s ce 
district du ��rd de l� Thess�lie, qu��d celui�ci est t��bé s�us l� c�upe des r�is 
��céd��ie�s �u �ilieu du Vᵉ siècle �v. J.�C.¹⁹

6
Autres documents récemment découverts

D’�utres d�cu�e�ts tr�uvés e� M�céd�i�e �près le defixio ���ureux de Pell� 
s��t écrits e� k�i�é i��ie��e��ttique �u ��t f�rte�e�t subi s�� i�flue�ce. Il 
s’�git de textes brefs, de listes de ���s de pers���es �u de textes qui �e pré-
se�te�t p�s suffis���e�t de tr�its di�lect�ux p�ur p�uv�ir ide�tifier le di�-
lecte utilisé. 

Sur les ci�q d�cu�e�ts tr�uvés à Ai��i (Eli�ée), l’u� d’eux, u�e i�scrip-
ti�� pei�te sur u�e j�rre, écrite e� �lph�bet �ilésie� et qui p�urr�it d�ter 
du début du Vᵉ siècle �v. J.�C., c��tie�t l� phr�se : […]�λιος ἐμὶ τ�ς Δολίο (« je 
suis l� pr�priété de �alis, l� fille de D�li�s »). Le η d��s l’�rticle et l� dési�e�ce 
de gé�itif e� �ιος d’u� ��� d��t le ���i��tif est e� �ις f��t pe�ser à u�e i�s-
cripti�� i��ie��e. Les �utres d�cu�e�ts �e ��us dise�t rie� sur le di�lecte 
utilisé.²⁰

U� gr�upe de t�blettes de ��lédicti�� tr�uvées à Pyd�� (Piérie) et p�u-
v��t d�ter de l� fi� du IVᵉ siècle �v. J.�C. c��siste pri�cip�le�e�t e� des listes 
de ���s de pers���es (v�ir Curber� & J�rd�� 2003). O� tr�uve sur l’u�e d’el-
les les ter�es καταδεσσμεύω (lig�e 1) τὰς γλώσσας, εἴ τις (lig�e 7) et δυν�σσθω 
(lig�e 10) �i�si qu’u� cert�i� ���bre de tr�its c�r�ctéristiques de l� k�i�é.

U� fr�g�e�t de t�blette judici�ire tr�uvé à Aréth�us� (v�ir M�sch��isi�ti, 
Christidis & Gl�r�ki 1997 ; SEG 47.885, début du IIIᵉ s. �v. J.�C.) �e c��tie�t que 
tr�is f�r�es e� �esure de ��us �ider à ide�tifier le di�lecte utilisé : le gé�itif 
fé�i�i� pluriel πασᾶν, qui ���tre l� c��tr�cti�� d�rie��e [�ːɔː] > [�ː] et plu-
sieurs �ccurre�ces de ὅσοι et de γρ�φω. 

Juliá� Mé�dez D�su�� (2007b) � �ttiré l’�tte�ti�� sur u�e questi�� �r�cu-
l�ire tr�uvée �u s��ctu�ire de D�d��e et pr�b�ble�e�t p�sée p�r u� M�céd�-
�ie� (v�ir Mé�dez D�su�� d��s ce t��e). M�lgré s� brièveté, le texte ��re u�e 
c��bi��is�� de tr�its di�lect�ux qui �e c�rresp��de�t à �ucu� �utre di�lec-
te. Ét��t d���é que le ��� du c��sult��t est �εβ�λιος, u� dérivé de κεφαλή, 
�vec u� β �u lieu d’u� φ (v�ir �ésychius κεβαλή· κεφαλή), c���e Β�λακρος 
�u lieu de Φ�λακρος, Βίλιππος �u lieu de Φίλιππος (v�ir �ér�die� 1.281, et ci�
�près 9.2) et c���e d’�utres exe�ples ��céd��ie�s, il est très pr�b�ble que 
ce c��sult��t �it été u� M�céd��ie�. 

7
Noms de personnes

Plusieurs i�scripti��s ��céd��ie��es c��p�rte�t des c�t�l�gues �u des 
listes de ���s de pers���es.²¹ Les preuves li�guistiques s��t si ��igres et 
l� questi�� de l� l��gue telle�e�t c��tr�versée qu’il �’est p�s surpre���t 
que les ���s de pers���es �ie�t f�it l’�bjet d’u�e gr��de �tte�ti��, d��s l� 

18 Au sujet de Βλαγαν(ε)ῖτις, v�ir plus l�i� 
��te e� b�s de p�ge 26.

19 Au sujet des gr�phies de c��s���es s�-
��res à l� pl�ce de s�urdes, v�ir plus l�i� 8.

20 V�ir ��r��itr�u�Me�tesidi 1993 ; Bull. 
Épigr. 1994, 385 ; Brixhe 1999, 42 et suiv. ; P���y�-
t�u�Tri��t�phyll�p�ul�u 2007b.

21 IG I3.89 (Athè�es, 423/2) c��cer�e u� 
tr�ité d’�lli��ce e�tre Athè�es et le r�i ��céd�-
�ie� Perdicc�s II qui se ter�i�e p�r u�e liste de 
qu�r��te�ci�q ���s de M�céd��ie�s. U� c�t�-
l�gue de tre�te prêtres ép��y�es de l� ��uvelle 
cité de ��li�d�i� est répert�rié p�r ��tz�p�ul�s 
1996, 2e t��., �� 62 (fi� du IVᵉ siècle �v. J.�C.). Les 
s�ix��te�ci�q ���u�e�ts – des stèles fu�ér�ires 
p�ur l� plup�rt – déc�uverts à Vergi�� c��pte�t 
qu�tre�vi�gt��euf ���s de pers���es. O� tr�uve 
u�e liste de tre�te�et�u� ���s chez ��tz�p�u-
l�s �p. cit., 2e t��., 79 (Mygd��ie, Leté, e�v. 
350–300 �v. J.�C.). U� defixio de pl��b ��� pu-
blié (SEG 49.750, Or�i�k�str�, Mygd��ie, péri�de 
cl�ssique) d���e les ���s des fils d’u� cert�i� 
Ὥσπερος : Διογένης, �ρίτων, Ἰοβίλης, Ἐπ�ναρος 
et Μένων.
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�esure �ù l� f�r�e des ���s peut écl�irer l� l��gue utilisée p�r ceux qui les 
p�rt�ie�t.²²

Les ���s ��céd��ie�s s��t p�ur l� plup�rt des ���s grecs. Cel� v�ut �us-
si bie� p�ur les ���s directe�e�t �ttestés que p�ur les ���s ét�yés p�r des 
s�urces littér�ires.²³ L� pr�p�rti�� de ���s grecs p�r r�pp�rt �ux ���s ��� 
grecs est restée c��st��te �u fil du te�ps. C���e le dit ��tz�p�ul�s (2000, 
103), ces ���s se divise�t e� deux gr�upes qui s��t : 

1 Les ���s d��t l’éty��l�gie grecque est cl�ire et qui peuve�t être c��si-
dérés c���e l�c�ux c�r ils s’éc�rte�t des ��r�es ph��étiques de l� 
k�i�é i��ie��e��ttique (p�r ex. Μαχ�τας) �u s��t restés presque exclu-
sive�e�t c��t���és �ux M�céd��ie�s t�ut �u l��g de l’��tiquité (p�r 
ex. Πατερῖνος) ;

2 Les ���s grecs p���hellé�iques : �αλλίμαχος, Ἀπολλώνιος ;
3 Les ���s étr��gers ide�tifi�bles : Ἀμ�δοκος et Ἀμ�τοκος (de Thr�ce), 

Πλ�τωρ (d’Illyrie), Δούλης (rép��du d��s t�ute l� M�céd�i�e, ��is 
s��s éty��l�gie grecque) ;

4 Les ���s d��t l’éty��l�gie grecque �’est p�s directe�e�t rec����is-
s�ble ��is qui, �é����i�s, �e peuve�t être �ttribués à �ucu� gr�upe 
li�guistique ����grec ide�tifi�ble (p�r ex. Βορδῖνος).

8
Les graphies B, Δ, Γ au lieu de Φ, Θ, Χ

Les i�scripti��s ��céd��ie��es d�tées à p�rtir du IVᵉ siècle �v. J.�C. �tteste�t 
de gr�phies �cc�si���elles de β, δ �u γ là �ù les �utres di�lectes grecs ��t φ, 
θ �u χ, respective�e�t. Les exe�ples de β à l� pl�ce de φ s��t plus fréque�ts 
��is �� tr�uve �ussi des exe�ples de δ à l� pl�ce de θ et de γ à l� pl�ce de χ. Ce 
tr�it est telle�e�t fréque�t qu’il se�ble c��stituer u� shibboleth ��céd��ie�, 
i.e. u�e pr�tique c�r�ctéristique qui i�dique l’�rigi�e s�ci�le �u régi���le de 
quelqu’u�.²⁴

Quelques exe�ples épigr�phiques d’�cclusives s���res c���e f�r�es 
ph��étiques issues des �spirées i�d��eur�pée��es (v�ir P���y�t�u 1993) se 
prése�te�t c���e suit : Βερνίκα (SEG 35.798, Aigé�i, fi� du IVᵉ s. �v. J.�C.), 
Βερεννώ (SEG 35.775, Aigé�i, e�v. 350 �v. J.�C.), �έββα (SEG 35.804, Aigé�i 300-
275, di�i�utif du ��� �έβαλος). ��tz�p�ul�s (1987�) �ttire l’�tte�ti�� sur 
les ���s de fe��es c���e Βίλα, Βιλίστα, Βιλιστίχη, qui c��stitue�t u�e sé-
rie c��plète c�rresp��d��t à Φίλα, Φιλίστα, Φιλιστίχη. O� tr�uve deux f�is 
Βίλιστος d��s les listes d’éphèbes pr�ve���t de Stuberr� (v�ir P�p�z�gl�u 
1988).

U�e l��elle �rphique e� �r �tteste du ��� de fe��e Βουλομ�γα (SEG 40. 
541, Méth��e, e�v. 350–300 �v. J.�C.). Le pre�ier élé�e�t de ce ��t c��p�sé 
c�rresp��d pr�b�ble�e�t à Φυλο� et le sec��d c�rresp��d cert�i�e�e�t à 
l’i��ie���ttique �μ�χη (v�ir M�ss�� 1984 ; ��tz�p�ul�s 2007�, 171). 

Les gl�ses ��céd��ie��es �e�ti���e�t Βίλιππος �u lieu de Φίλιππος, 
Βερενίκα �u lieu de Φερενίκα, le ��� de ville Βέροια f��dée s�us le ��� de 
Φέρωνα d’�près �ér�die� (1.281) et les ���s c���u�s κεβ�λα �u lieu de 
κεφαλή (v�ir �ésychius κεβαλή· κεφαλή) ; ἄβροτες �u ἀβρο�τες �u lieu de 
ὀφρύες ʻ s�urcils ʼ. Les gl�ses c��pre���t des �cclusives s���res �pic�les �u 
vél�ires s��t ἀδ�, si ce ��t c�rresp��d à α�θήρ ̒  ciel ̓  ; δ�νος c�rresp��d��t à 
θ�νατος ʻ ��rt ʼ ; ἄδραια c�rresp��d��t à α�θρία ʻ be�u te�ps ʼ ; Πύδνα, si ce 
ter�e est u� dérivé de πυθμήν ̒  f��d ’ ; et γόλα c�rresp��d��t à χόλος ̒  bile ’.

Les �uteurs littér�ires utilise�t des ��ts qui prése�te�t cette c�r�c-
téristique : C�lli��que, fr. 657, κεβλή ʻ tête ʼ ; Arist�ph��e, Les oiseaux, 303, 
κεβλήπυρις (ʻ �ise�u à crête r�uge ʼ) ; Euph�ri�� 108 κεβλήγονος ʻ �ée de l� 
tête ʼ qui s’�pplique à Athé�� ; et Nic��dre, Alexifarmaca, 433, κεβλήγονος �u 

22 L� plup�rt des épithètes qu�lifi��t des 
dieux, des t�p��y�es et des ���s de ��is s��t 
ég�le�e�t grecques.

23 Sur les ���s de pers���es ��céd��ie�s 
v�ir le Lexicon of Greek Personal Names [LGPN] IV.

24 C’est à juste titre que Mé�dez D�su�� 
(2007b, 284) �pplique le ter�e shibboleth à ce 
phé���è�e.
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se�s de ʻ qui � s� se�e�ce d��s s� tête ʼ. Le ��� du ��is �περβερεταῖος se�-
ble c�rresp��dre à l’�ttique ὑπερφερέτης. D’�près Plut�rque, les M�céd��ie�s 
utilise�t le β �u lieu du φ, �l�rs que les Delphie�s utilise�t le β �u lieu du π.²⁵

Le ��� Σταδμέας (IG I³.89.64, Athè�es, 423/2 �v. J.�C.), qui se réfère à l’u� 
des M�céd��ie�s qui ét�it �vec Perdicc�s II et qui � sig�é le tr�ité d’�lli��ce 
�vec les Athé�ie�s �e�ti���é plus h�ut (5.3), �érite u�e �tte�ti�� p�rticu-
lière. S’il vie�t de σταθμός, il f�ut �l�rs �j�uter u�e ��uvelle �ccurre�ce d’u� δ 
à l� pl�ce d’u� θ (v�ir M�ss�� 1998, 118). Le ��� Σ̣ταλμέας tr�uvé sur u�e i�s-
cripti�� ��céd��ie��e est pr�b�ble�e�t le �ê�e ��� et est à �ettre e� p�-
r�llèle �vec Ἀδεῖα Σταδ[μ]εί[ου], d��t �� retr�uve l� f�r�e dérivée Σταθμίας 
à M��ti�ée e� Arc�die. Si cette i�terprét�ti�� est l� b���e, l� substituti�� �c-
c�si���elle de c��s���es s���res �ux �spirées re���ter�it �u der�ier qu�rt 
du Vᵉ siècle �v. J.�C. Si le ��� du l�c Βοίβη, situé d��s l� pl�i�e de Thess�-
lie, c�rresp��d à Φοίβη ̒ brill��tʼ, cel� c��stituer�it u� �utre exe�ple de cette 
�ê�e substituti�� (v�ir ��tz�p�ul�s 2007�, 170 ; �elly 2007, 212 et suiv.).²⁶ 
N�t��s que ��us �e tr�uv��s qu’�cc�si���elle�e�t les gr�phies Β, Δ, Γ �u lieu 
de Φ, Θ, Χ ��is p�s l’i�verse, ce qui exclut l’hyp�thèse d’u�e fusi�� e�tre s�-
��res et �spirées. Le seul c�s is�lé �ù l’�� � u� Φ à l� pl�ce d’u� Β est celui de 
βεφαίως �u lieu de βεβαίως, tr�uvé d��s u� �cte de ve�te de 352�350 �v. J.�C. 
à A�phip�lis (v�ir ��tz�p�ul�s 1996, 2e t��., �� 88). (Il f�ut ��ter que cette 
cité �’� été c��quise p�r Philippe II qu’e� 357 �v.  J.�C.).

9
Interprétation des graphies Β, Δ, Γ au lieu de Φ, Θ, Χ
9.1
L’hyp�thèse ����grecque

Sel�� u� p�i�t de vue récurre�t (qui re���te à P. �retsch�er et qui �e se f��-
d�it que sur les gl�ses), l� gr�phie d’u�e �cclusive s���re à l� pl�ce d’u�e �s-
pirée s�urde h���rg��ique pr�uve que le ��céd��ie� ét�it u�e l��gue i�d��
eur�pée��e d��s l�quelle les �spirées s���res issues de l’i�d��eur�pée� ��t 
perdu leur �spir�ti�� (*bʰ > b, *dʰ > d, *gʰ > g). Cette év�luti�� v� évide��e�t 
à l’e�c��tre de ce qui s’est p�ssé e� grec �ù, c���e �� le s�it, les �spirées s�-
��res ��t perdu leur c�r�ctère s���re (*bʰ > pʰ, *dʰ > tʰ, *gʰ > kʰ) à u�e péri�de 
��térieure �ux t�blettes �ycé�ie��es et à l’�d�pt�ti�� du Li�é�ire B à l� ��t�-
ti�� du grec.²⁷ Sel�� �retsch�er, le ��céd��ie� et le grec dev�ie�t leur di�é-
re�ce �u f�it qu’il s’�giss�it de deux l��gues i�d��eur�pée��es di�ére�tes.

Cette hyp�thèse est err��ée. C���e l’� s�ulig�é P���y�t�u (1993, 28), 
cette substituti�� d’u�e �cclusive s���re à l’�spirée s���re héritée c�rres-
p��d��te �e se retr�uve qu’�cc�si���elle�e�t.²⁸ Les f�r�es issues des �spi-
rées i�d��eur�pée��es s��t gé�ér�le�e�t �rth�gr�phiées d��s les i�scrip-
ti��s ��céd��ie��es φ, θ �u χ : p�r ex. Θέμιδος (SEG 39.567�, Eli�ée, Ai��i, Vᵉ 
s. �v. J.�C.) ; Μαχ�τας Λικκύρου d��s u�e épit�phe fu�ér�ire (SEG 54.612, Ores-
tide, Pe�t�vrys��, �ilieu du IVᵉ s. �v. J.�C.) ; βασιλέως Φιλίππου sur quelques 
��rce�ux de terre cuite (SEG 2005.682) ; Θεοτέλους (SEG 50.264, Pyd��, fi� du 
Vᵉ/début du IVᵉ s. �v. J.�C. ; cf. SEG 47.944).²⁹

Il f�ut ��ter cepe�d��t qu’�ucu� subst��tif, ��� pr�pre �u ��� de lieu 
�’�pp�r�ît d��s u� �ê�e d�cu�e�t �vec les deux gr�phies �lter��tive�e�t, 
ce qui per�ettr�it de rejeter défi�itive�e�t l’hyp�thèse sel�� l�quelle le ��-
céd��ie� ser�it u�e l��gue i�d��eur�pée��e ����grecque.

P�ur c��clure, les gr�phies Β, Δ �u Γ �u lieu de Φ, Θ �u Χ p�ur les �spirées 
s���res issues de l’i�d��eur�pée� �e se retr�uve�t qu’�cc�si���elle�e�t et 
s��t l�i� d’être le résult�t d’u�e l�i ph��étique ��� régie p�r des règles [i�-
c��diti���el]. L’év�luti�� des �spirées e� �cclusives s���res �e dépe�d p�s 
��� plus d’u� e�vir���e�e�t ph��étique d���é �i de l� d�te �u de l’�rigi�e 

25 Moralia 292e (= Questiones Graecae) : 4–7. 
ο� γὰρ ἀντὶ το� φ τῷ β χρῶνται Δελφοί͵ καθ�περ 
Μακεδόνες [Β]ίλιππον καὶ βαλακρόν καὶ 
Βερονίκην λέγοντες͵ ἀλλ’ ἀντὶ το� π.

26 ��tz�p�ul�s (1987� ; 2006, 42) i�terprète 
l’épithète Βλαγαν(ε)ῖτις qu�lifi��t Arté�is d��s 
u� gr�upe d’i�scripti��s répert�ri��t des �ctes 
de libér�ti�� et tr�uvé sur le territ�ire d’Aigé�i 
c���e u� exe�ple de substituti�� d’u�e s���re 
à u�e �cclusive �spirée (v�ir SEG 27.277 ; Bull. 
Épigr. 1977, 269 ; 1984, 250). Βλαγαν(ε)ῖτις fer�it 
référe�ce �u f�it qu’Arté�is ét�it �d�rée ἐν Β(λ)
αγ�νοις et le ��� du lieu p�urr�it être i�terpré� et le ��� du lieu p�urr�it être i�terpré-
té c���e sig�ifi��t ʻ là �ù (se tr�uve�t) les gre-
��uilles ʼ, à p�rtir de l� gl�se βλαχ�ν· ὁ β�τραχος. 
Sur u�e �utre i�scripti�� Arté�is est �ppelée 
[τῶν β]ατρ�χων.

27 Après Lejeu�e, le ter�e pré-mycénienne 
se réfère à l� péri�de précéd��t l’�d�pt�ti�� du 
Li�é�ire B à l� ��t�ti�� du grec.

28 «… elle �’ét�it p�s c�r�ctéristique de 
l’e�se�ble de l� l��gue ��céd��ie��e, ��is de 
l� l��gue de l’u�e des eth�ies de cet e�se�ble 
hétér�gè�e que c��stitu�ie�t les M�céd��ie�s 
�v��t l’ép�que de Philippe II ». 

29 Sur l� t�blette de ��lédicti�� de Pell� 
�� � Διονυσοφῶντος (deux f�is), καταγρ�φω, 
χηρᾶν, παρθένων, Θετίμα (tr�is f�is), παρ-
καττίθεμαι, φίλ[ο]ι (deux f�is) et φυλ�σσετε.
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gé�gr�phique du d�cu�e�t ; c’est pr�b�ble�e�t plutôt u� sché�� s�ci��li�-
guistique qui explique s�� �ccurre�ce �cc�si���elle.

9.2
L’hyp�thèse des e�pru�ts 

Brixhe & P���y�t�u (1994b), Brixhe (1999) et P���y�t�u (2001, 322 et suiv. = 
P���y�t�u 2007�) ��t suggéré que les gr�phies d’�cclusives s���res ���tre�t 
que les M�céd��ie�s �ssi�il�ie�t le v�c�bul�ire, les t�p��y�es et les ���s 
de pers���es tels qu’ils ét�ie�t utilisés p�r les p�pul�ti��s qui h�bit�ie�t l� 
M�céd�i�e ��is p�rl�ie�t u�e l��gue i�d��eur�pée��e d��s l�quelle les �spi-
rées issues de l’i�d��eur�pée� �v�ie�t perdu leur �spir�ti��. 

Les M�céd��ie�s de l� péri�de hist�rique �ur�ie�t été issus de l� fusi�� de 
deux gr�upes li�guistiques : u� gr�upe qui p�rl�it u� di�lecte grec �pp�re�té 
�ux di�lectes du ��rd��uest et e� us�ge jusqu’à l� fi� de l� péri�de hellé�isti-
que, et u� �utre gr�upe qui p�rl�it u�e v�riété de phrygie�. C���e le r�pp�r-
te �ér�d�te (7.73), les �e�bres de ce der�ier gr�upe ét�ie�t �ppelés Βρύγες 
�v��t leur �igr�ti�� de Thr�ce vers l� pé�i�sule ���t�lie��e, �ù ils ��t pris 
le ��� de Φρύγες. L� l��gue des Bryges � disp�ru �u Vᵉ siècle, ��� s��s �v�ir 
eu u� f�rt i�p�ct sur l� religi�� et les ���s de l� cl�sse dirige��te ��céd�-
�ie��e, �ttest��t �i�si du rôle i�p�rt��t j�ué p�r les l�cuteurs de cette l��-
gue d��s l� ge�èse de l’e�tité hist�rique ��céd��ie��e.

U�e des c�r�ctéristiques de l� l��gue p�rlée p�r les Bryges – que l’�� �b-
serve ég�le�e�t d��s leur ��� eth�ique – est que les �cclusives �spirées hé-
ritées de l’i�d��eur�pée� ��t perdu leur �spir�ti�� : �i�si �� tr�uve e� phry-
gie� le ter�e edaes d��t l� r�ci�e est *dʰeh₁- ̔  pl�cer, f�ire ̓  et e� �é��phrygie� 
αββερετ (ci�q �ccurre�ces) et αββερετορ (tr�is �ccurre�ces) d��t l� r�ci�e est 
*bʰer- ʻ p�rter ʼ.³⁰

L� l��gue des Bryges – u�e v�riété de phrygie� que l’�� peut �ppeler, p�ur 
des r�is��s pr�tiques, brygie� – � perdu pr�gressive�e�t du terr�i� e� M�-
céd�i�e, �ù l� ��j�rité de l� p�pul�ti�� p�rl�it grec, et � fi��le�e�t disp�ru 
�v��t l’ép�que des pre�iers d�cu�e�ts qui ��us s��t p�rve�us. Il e� reste 
des tr�ces d��s l� pr����ci�ti�� des ���s de pers���es et des t�p��y�es 
�i�si que d��s les gl�ses recueillies p�r les lexic�gr�phes à u�e ép�que �ù l� 
l��gue �v�it disp�ru depuis l��gte�ps.³¹

Les e�pru�ts d��s le di�lecte grec de M�céd�i�e d’élé�e�ts lexic�ux bry-
gie�s expliquer�ie�t, e�tre �ut�res, u� cert�i� ���bre de tr�its du ��céd�-
�ie�, à s�v�ir le très gr��d ���bre d’�cclusives s���res d��s des c�tég�ries 
lexic�les spécifiques �ù �� �e les �tte�dr�it p�s – c���e les ���s de pers��-
�e et de lieu –, l’�bse�ce de d�uble �rth�gr�phe p�ur le ��� d’u�e �ê�e per-
s���e, �i�si que l� rép�rtiti�� i�ég�le des �cclusives s���res : Βουκεφ�λας vs. 
�έβων, Φίλιππος vs. Βιλίστα etc. 

L’i�terprét�ti�� « brygie��e » des gr�phies ��céd��ie��es qui substi-
tue�t les �cclusives s���res �ux �spirées � f�it l’�bjet de discussi��s i�te�ses 
et p�i�tues. ��tz�p�ul�s (2000, 2007� ; v�ir ég�le�e�t Dub�is, Bull. Épigr. 2000, 
210 ; �elly 2007) � s�ulig�é le c�s des ���s �εβαλῖνος et Βέτταλος (EKM Bér�i� 
4, 223 �v. J.�C. ; cf. SEG 54.603) qui �érite�t u�e �tte�ti�� p�rticulière.³² 

Bie� que l’�� �’�it p�s d’exe�ples e� ��céd��ie� d’�cclusive s���re issue 
d’u�e l�bi�vél�ire �spirée, l� c��s���e i�iti�le du gé�itif du ��� Βεττ�λου 
� ch��gé e� �ê�e te�ps que les l�bi�vél�ires dev��t [e]. Βέτταλος est s��s 
d�ute le �ê�e ��� que le ��� eth�ique « thess�lie� ». Le c��tr�ste e�tre 
l’�ttique Θετταλός et le bé�tie� Φετταλός ���tre que, i�dépe�d���e�t de 
s�� éty��l�gie et quelle qu’�it pu être l’��cie��e c��s���e i�iti�le, celle�ci 
� suivi l� �ê�e év�luti�� que l� l�bi�vél�ire *gʷh- dev��t [e].³³ Or, puisque l� 
perte de l� s���rité *gʷʰe- > *kʷʰe- d�te de l� péri�de pré��ycé�ie��e,³⁴ �l�rs 

30 Les Bryges ��t pr�b�ble�e�t été ég�le-
�e�t resp��s�bles du fl�tte�e�t e�tre c��s��-
�es s�urdes et s���res d��s l� pr����ci�ti�� e� 
��céd��ie� des �cclusives grecques (v�ir 5.3 
ci�dessus).

31 Puisque les �spirées s���res issues de 
l’i�d��eur�pée� ��t ég�le�e�t perdu leur �spi-
r�ti�� d��s le di�lecte de Thr�ce (v�ir Brixhe  & 
P���y�t�u 1994�, 199), cette der�ière l��gue � 
�ussi pu être à l’�rigi�e des �cclusives s���res e� 
��céd��ie�.

32 Au sujet de �εβαλῖνος v�ir IG 11.2.137, 
Dél�s, 313–302 ; 145, Dél�s, 302 �v. J.�C. et 154, Dé-
l�s, 296 �v. J.�C. ; T�t�ki 1998, 339 ; ��tz�p�ul�s 
2007�, 171 ��te e� b�s de p�ge 79 ; p�ur Βέτταλος 
v�ir EKM Bér�i� 4, 223 �v. J.�C. ; SEG 54.603.

33 Il �’existe p�s d’exe�ple d’�cclusive s�-
��re issue d’u�e l�bi�vél�ire �spirée *gʷʰ (p�r ex. 
νείφει < *sneigʷʰ-, ὄφις < *ogʷʰi-, θερμός < *gʷʰer-, 
θείνω, φόνος < *gʷʰen-, *gʷʰon-).

34 Ai�si, to-no (thórnos ̒  siège ̓  est écrit �vec 
l� �ê�e c��s���e i�iti�le que to-so (tós(s)os 
ʻ t��t ̓ ) ��is p�s -do-ke (dóːke ̒  (il) � d���é ̓ ). V�ir 
Lejeu�e 1972, 30.
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que l� chute des l�bi�vél�ires dev��t [e] d�te de l� péri�de p�st��ycé�ie�-
�e (c���e le ���tre l’existe�ce d’u�e série spécifique de syll�b�gr���es 
p�ur ��ter les l�bi�vél�ires, c���e d��s e-qe-ta [hekʷét�ːs], qe-to [kʷétʰ�s], 
cf. πίθος etc.), il e� résulte que, si u�e telle év�luti�� est i�terve�ue e� �ê�e 
te�ps d��s t�ut l’esp�ce gréc�ph��e, Βέτταλος � dû �pp�r�ître pe�d��t l� 
péri�de p�st��ycé�ie��e (v�ir Dub�is, Bull. Épigr. 2000, 210 ; �elly 2007, 213 ; 
��tz�p�ul�s 2007b, 230 et suiv.). E� d’�utres ter�es, �� peut rec��stituer l� 
ch�î�e d’év�luti�� c���e suit :

1 perte de s���rité pré��ycé�ie��e des �spirées : *bʰ, *dʰ, *gʰ, *gʷʰ > pʰ, 
tʰ, kʰ, kʷʰ ;

2 tr�ite�e�t p�st��ycé�ie� des l�bi�vél�ires dev��t [e(ː)] ;
3 gr�phies �cc�si���elles e� ��céd��ie� Β, Δ, Γ p�ur Φ, Θ, Χ. 
N�us p�uv��s d��c c��clure de ���ière �ssez sûre que les �cclusives s�-

��res ��céd��ie��es se s��t déjà dével�ppées à l’ép�que p�st��ycé�ie��e. 
�εβαλῖνος est issu de l� r�ci�e *gʰebʰ(e)l- que l’�� retr�uve d��s l’��cie� 

h�ut �lle���d gebal ʻcrâ�eʼ (v�ir Ch��tr�i�e, DELG s.v. κεφαλή). L� pre�ière 
�cclusive d��s �εβαλῖνος v� d��s le se�s de ce que l’�� �tte�d e� grec ��is �� 
retr�uve, d��s l� deuxiè�e c��s���e, l’�cclusive s���re ��céd��ie��e c�-
r�ctéristique à l� pl�ce de l’�spirée s�urde que l’�� �tte�dr�it et que l’�� tr�u-
ve d��s d’�utres di�lectes grecs. L� f�r�e ��r��le devr�it être �εφαλῖνος e� 
grec et *Γεβαλῖνος d��s le supp�sé brygie�. �εβαλῖνος �’est p�s u� e�pru�t 
du brygie� *Γεβαλῖνος ��is le résult�t d’u�e i�terfére�ce ph��étique p�rtiel-
le d��s le grec �εφαλῖνος. E� d’�utres ter�es, �� peut rec��stituer l� ch�î�e 
d’év�luti�� p�ur le grec c���e suit : 

1 f�r�e héritée de l’i�d��eur�pée� : *gʰebʰ(e)l� ; 
2 perte de s���rité pré��ycé�ie��e des �spirées s���res héritées de 

l’i�d��eur�pée� : kʰepʰal� ;
3 dissi�il�ti�� p�st��ycé�ie��e des �spirées (L�i de Gr�ss����) : 

kepʰal� ;³⁵
4 i�terfére�ce ph��étique p�rtielle d’u�e l��gue i�d��eur�pée��e ��� 

grecque d��s l�quelle les �cclusives �spirées ��t perdu leur �spir�ti�� : 
kebal(īnos).

Si cette ch�î�e chr���l�gique d’év�luti�� est c�rrecte, l� c��clusi�� e� 
est que l’i�flue�ce de l� l��gue s�i�dis��t ��� grecque sur le di�lecte ��céd�-
�ie� du grec re���te à l’ép�que p�st��ycé�ie��e. 

Il f�ut ��ter que �εβαλῖνος �e représe�te p�s l� f�r�e issue directe�e�t 
e� brygie� ��is u� hybride qui �él��ge les tr�ite�e�ts grec et brygie� des 
�spirées héritées de l’i�d��eur�pée�. Ce qui sig�ifie que �εβαλῖνος �’est p�s 
u� élé�e�t lexic�l e�pru�té e� l’ét�t p�r le grec ��is u� ��t grec d��s le-
quel s’est substitué u�e �cclusive, suite à u�e i�terfére�ce ph��étique pr�v�-
quée p�r l� c��s���e que ce ��t p�sséd�it d��s u�e �utre l��gue p�rlée d��s 
l� �ê�e c���u��uté. Il s’�git là ��� p�s de l’e�pru�t d’u� ter�e étr��ger 
��is de l� tr��sp�siti�� d’u� s�� étr��ger d��s u� ��t grec. Ce qui ��us ��è-
�e à l� c��clusi�� que �εβαλῖνος est le résult�t d’u�e i�terfére�ce ph��éti-
que e�tre diverses l��gues p�rlées d��s l� �ê�e c���u��uté. 

9.3
L’hyp�thèse de l� fric�tis�ti��

D��s de ���breuses études, ��tz�p�ul�s (1987b, 2000, 2006, 2007�) s�utie�t 
que les gr�phies B, Δ et Γ p�ur Φ, Θ et Χ respective�e�t, relevées d��s les i�s-
cripti��s ��céd��ie��es écrites e� k�i�é et d��s les gl�ses �ttribuées �u ��cé-
d��ie�, ���tre�t que les �spirées s�urdes et les �cclusives s���res ��t év�lué 
e� fric�tives �ssez tôt. Les gr�phies Β, Δ, Γ reflèter�ie�t l’év�luti�� des �spi-
rées s�urdes (Φ, Θ, Χ) e� fric�tives s�urdes �i�si que le p�ss�ge p�r�llèle des 

35 Le phé���è�e de dissi�il�ti�� des �s-
pirées �u L�i de Gr�ss���� (*tʰrépʰoː > τρέφω ; 
*hékʰoː > ἔχω) est très pr�b�ble�e�t p�stérieur à 
l� perte de s���rité des �spirées s���res héritées 
de l’i�d��eur�pée� et �ux t�blettes �ycé�ie��es 
(v�ir Lejeu�e 1972, 56 et suiv.).



F R

198 Emilio Crespo

�cclusives s���res (Β, Δ, Γ) à des fric�tives s���res. E� d’�utres ter�es, les gr�-
phies Β, Δ, Γ p�ur Φ, Θ, Χ se justifier�ie�t p�r l� ch�î�e d’év�luti�� suiv��te : 

1 p�ss�ge des �cclusives s���res à des fric�tives �u �ppr�xi���tes s���-
res (b, d, g > ß, ð, ɣ) ;

2 les �cclusives s�urdes �spirées devie��e�t des fric�tives s�urdes  
(pʰ, tʰ, kʰ > f, θ, χ) ;

3 Les fric�tives s�urdes devie��e�t s���res (f, θ, χ > ν, ð, ɣ). 
C���e Brixhe (1999, 58 et suiv.) l’� f�it �bserver, u�e telle ch�î�e d’év�lu-

ti��, �ê�e si elle �’est p�s i�p�ssible, �’est cepe�d��t p�s du t�ut éc����i-
que et présupp�se que l� fric�tis�ti�� des �cclusives �it eu lieu �ssez tôt, u� 
ch��ge�e�t supp�sé s’être rép��du �u Iᵉʳ siècle �v. J.�C. (v�ir Lejeu�e 1972, 
55, 61). Il est vr�i qu’il existe d��s d’�utres di�lectes des gr�phies qui s’expli-
que�t pr�b�ble�e�t p�r u�e fric�tis�ti�� préc�ce (v�ir Lejeu�e �p. cit., 54 
et suiv.) ��is ces c�s �e s��t p�s �ussi fréque�ts qu’ils le ser�ie�t e� ��céd�-
�ie�. I�terpréter les gr�phies �cc�si���elles Β, Δ, Γ c���e ét��t le résult�t 
de l� fric�tis�ti�� préc�ce des �spirées s�urdes e� ��céd��ie� peut re�dre 
c��pte du ch��ge�e�t �u �ive�u i�ter�e ��is présupp�se que celui�ci s�it 
i�terve�u très tôt, ce qui �’� p�s d’équiv�le�t d��s l’hist�ire du grec.

E� �utre, ��tz�p�ul�s s�utie�t que les gr�phies du type δαπιν� p�ur 
ταπειν�, que ��us �v��s év�quées plus h�ut (5.3), pr�uver�ie�t ég�le�e�t 
que les �cclusives s�urdes et les �cclusives �spirées s��t deve�ues s���res 
dès le IVᵉ siècle �v. J.�C. �u �ê�e �v��t. Ai�si, le systè�e ph���l�gique ��cé-
d��ie� ser�it équiv�le�t à ce que l’�� � e� esp�g��l ��der�e et à ce que l’�� 
� rec��stitué p�ur le g�thique, l��gues d��s lesquelles les �cclusives s���res 
d���e�t deux ré�lis�ti��s ph��étiques e� f��cti�� de l’e�vir���e�e�t. E� 
esp�g��l, �l�rs que ces ph��è�es d���e�t des �cclusives �près u�e p�use, 
�près u�e c��s���e ��s�le (/�/, /�/, /ɲ/) �u, d��s le c�s de /d/, �près u�e 
fric�tive l�tér�le (/l/, /ʎ/), ils d���e�t des fric�tives d��s t�us les �utres c�s. 
E� g�thique, /b, d, g/ ��t d���é les �ppr�xi���tes [ß, ð, ɣ] e� p�siti�� i�ter-
v�c�lique. Or ce �’est p�s ce que l’�� tr�uve e� ��céd��ie� �ù deux exe�ples 
sur les tr�is supp�sés d’u�e �cclusive s���re à l� pl�ce de l’�cclusive s�ur-
de �tte�due s��t �bservés �u début d’u� ��t, s��s d�ute �près u�e p�use : 
ο�κτίρετε, δαίμονες φίλοι, δαπινὰ γὰρ �μὲ φίλων π�ντων (lig�e 6 de l� t�blet-
te de ��lédicti�� de Pell�) et ]νος, Βορδινο[ d��s l� liste des M�céd��ie�s qui 
��t �ég�cié le tr�ité �vec Athè�es (IG I³.89.72, 423/2 �v. J.�C.). C���e �� le 
s�it, d��s u� tel e�vir���e�e�t, les �cclusives reste�t st�bles t�ut �u l��g de 
l’hist�ire du grec. 

D’�près ��tz�p�ul�s (2000, 115 et suiv.), l’év�luti�� e� fric�tives des �cclu-
sives s���res et s�urdes peut s’expliquer c���e ét��t le résult�t d’u�e év�lu-
ti�� i�ter�e �u grec et �’est p�s due à u�e quelc��que i�terfére�ce lexic�le �u 
ph��étique d’u�e �utre l��gue. Cette pr����ci�ti�� ser�it plutôt u�e is�gl�s-
se p�rt�gée p�r le di�lecte ��céd��ie� et le di�lecte thess�lie� de Perrhébie, 
�ù l’�� retr�uve le �ê�e phé���è�e d��s les ���s de pers���es : Δρεβέλαος 
(= *Τρεφέλεως), Βουλονόα (= Φυλονόα). C���e ��us l’�v��s vu, l’is�gl�sse 
se�ble être due à l� �igr�ti�� de l� p�pul�ti�� ��céd��ie��e qui � suivi l� 
c��quête de l� régi�� �u Vᵉ siècle �v. J.�C. (v�ir �elly 2007, 196 et suiv.).

9.4
L’hyp�thèse de l’i�terfére�ce

C���e ��us l’�v��s vu, pr�p�ser u�e explic�ti�� ph��étique i�ter�e des 
gr�phies e� questi�� v�, d��s le c�s de l’év�luti�� des �cclusives e� fric�tives, 
à l’e�c��tre de l� chr���l�gie de ce ch��ge�e�t ph��étique d��s l’hist�ire 
du grec ��cie�, �l�rs que l� fusi�� des �cclusives s�urdes et s���res est e� 
c��tr�dicti�� �vec l� st�bilité des �cclusives s�urdes d��s l’hist�ire du grec, 
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e� plus du f�it que ce phé���è�e �e c����ît p�s d’équiv�le�t d��s d’�utres 
l��gues. D��s ces c��diti��s, l’hyp�thèse l� plus sûre se�ble être celle sel�� 
l�quelle l’év�luti�� e� s���re est due à l� tr��sp�siti�� err��ée e� ��céd�-
�ie� d’u� s�� pr�ve���t d’u�e l��gue étr��gère. E� d’�utres ter�es, l� subs-
tituti�� des �cclusives s���res �ux �spirées p�urr�it s’expliquer p�r le f�it 
que les l�cuteurs d’u�e l��gue �pplique�t de ���ière i�c�rrecte u�e h�bi-
tude �rticul�t�ire d��s l� pr����ci�ti�� d’u� s�� d���é de leur l��gue ��-
ter�elle à l� pr����ci�ti�� d’u� s�� d��s u�e sec��de l��gue si�il�ire ��is 
p�s ide�tique à l� [�u] leur. E� gé�ér�l, �� p�rle d’i�terfére�ce li�guistique e� 
c�s d’�pplic�ti�� i�c�rrecte à u� sec��d c�de li�guistique d’u� phé���è�e 
c���u d��s s� l��gue ��ter�elle. C���e ��us l’�v��s vu, l� tr��sp�siti�� 
di�ère de l’e�pru�t lexic�l e� ce se�s que, �l�rs que l’e�pru�t �e présupp�se 
p�s que l’us�ger d’u� ter�e e�pru�té s�it bili�gue, l’i�terfére�ce ph��éti-
que i�plique, elle, que le l�cuteur s�it bili�gue, d��s l� �esure �ù elle reflète 
u�e te�t�tive de tr��sp�siti�� d’u� élé�e�t c���u de l� l��gue ��ter�elle 
d��s u� sec��d systè�e li�guistique. Ici ��us �v��s ���ire à l� tr��sp�siti�� 
d’u� s�� d’u�e l��gue viv��te d��s u� s�� ��céd��ie� et ��� p�s à l’e�pru�t 
d’u� ��t d’u�e l��gue ��rte étr��gère.

L’hyp�thèse de l’i�terfére�ce ph��étique explique de ���ière plutôt 
c��v�i�c��te les �ccurre�ces �lé�t�ires des �cclusives s���res e� ��céd�-
�ie� et est c��p�tible �vec l’i�f�r��ti�� d���ée p�r les s�urces ��cie��es, 
sel�� l�quelle u�e p�rtie de l� p�pul�ti�� ��céd��ie��e �e p�rl�it p�s grec. 
Les gr�phies Β, Δ, Γ p�ur Φ, Θ, Χ s��t p�rticulière�e�t fréque�tes d��s les 
���s de pers���es. À l’excepti�� de Βερενίκα, �� �e retr�uve p�s les gr�phies 
�vec Β, Δ �u Γ d��s les ���s de pers���es de h�ut r��g, ce qui v� de p�ir �vec 
l’idée gé�ér�le sel�� l�quelle les r�is ��céd��ie�s p�rl�ie�t grec et rég��ie�t 
sur des p�pul�ti��s ��� grecques. L’hyp�thèse de l’i�terfére�ce ph��étique 
per�et ég�le�e�t d’expliquer le f�it que, si l’�� tr�uve les gr�phies �cc�si��-
�elles Β, Δ, Γ �u lieu de Φ, Θ, Χ, �� �e tr�uve p�s le phé���è�e i�verse, ce qui 
exclut l’�rgu�e�t d’u�e fusi�� e�tre les s���res et les �spirées. 

Les s�urces ��cie��es s�ulig�e�t l’us�ge du ��céd��ie� s�it d��s des 
ét�ts d’excit�ti�� et d’�git�ti�� (v�ir Plut�rque, Vie d’Alexandre 51.6 ; Vie d’ 
Eumène 14.11), s�it e� t��t que vecteur d’éch��ges f��iliers, ��ic�ux �u se�-
ti�e�t�ux (v�ir Pseud��C�llisthè�e 3.32), s�it c���e u�e ��rque d’ide�ti-
té eth�ique (v�ir Di�d�re de Sicile 17.101.2). L’us�ge du di�lecte ��céd��ie� 
d��s ce c��texte de rel�ti��s s�ulig�e le c�r�ctère peu prestigieux de cette 
v�riété li�guistique p�r r�pp�rt à l� k�i�é i��ie��e��ttique, qui ét�it utilisée 
depuis l��gte�ps d��s le c��texte de rel�ti��s �fficielles. Cette situ�ti�� res-
se�ble f�rt à ce qu’�� �ppelle l� digl�ssie, u� phé���è�e ce�sé �pp�r�ître 
d��s les s�ciétés bili�gues qui utilise�t u�e v�riété de c�de li�guistique su-
périeure p�ur l� c���u�ic�ti�� �fficielle et u�e v�riété i�férieure d��s les 
sphères i�f�r�elles et f��ilières d’i�ter�cti�� s�ci�le.³⁶ Des s�urces ��cie�-
�es �e�ti���e�t ég�le�e�t le c�r�ctère i�i�telligible du ��céd��ie� (Cur-
tius 6.9.34–36, 6.11.4), u� tr�it que l’hyp�thèse de l’i�terfére�ce ph��étique 
peut directe�e�t expliquer. 

10
Conclusion

L� situ�ti�� li�guistique qui ress�rt de l’ex��e� des d�cu�e�ts tr�uvés d��s 
l� régi�� gé�gr�phique�e�t �ultif�r�e ��is p�litique�e�t u�it�ire de l� 
M�céd�i�e ��tique �’est rie� d’�utre qu’u�e ��s�ïque li�guistique, f�ite de 
di�lectes grecs l�c�ux et s��s d�ute ég�le�e�t d’�u ��i�s u�e l��gue i�d��
eur�pée��e ��� grecque, u� adstratum li�guistique, d��t seule�e�t quel-
ques gl�ses et deux �u tr�is tr�its ph��étiques, qui désig�e�t pr�b�ble�e�t 

36 D��s les s�ciétés qui c����isse�t deux 
v�ri��tes de l� �ê�e l��gue, l� v�ri��te supé-
rieure est utilisée p�ur l� c���u�ic�ti�� publi-
que et �fficielle, �l�rs que l� v�ri��te i�férieure 
est gé�ér�le�e�t c��t���ée à l� sphère f��iliè-
re, i�f�r�elle et privée (v�ir Fergus�� 1959). Au 
sujet de l� digl�ssie d��s les s�ciétés bili�gues �ù 
deux l��gues ��� �pp�re�tées s��t p�rlées, v�ir 
Fish��� 1967.
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37 Au sujet d’u�e lettre c���erci�le i�s-
crite sur u� fr�g�e�t de p�terie et rédigée e� 
c�rie�, v�ir SEG 48.847 (Mygd��ie, Ther�è, VIᵉ 
s. �v. J.�C).

38 L� rei�e Clé�pâtre ��îtris�it p�rf�ite-
�e�t le ��céd��ie� (v�ir Plut�rque, Vie d’An-
toine 27.5).

le phrygie� ��is �ussi le di�lecte de Thr�ce, peuve�t être décelés d��s les d�-
cu�e�ts t�uj�urs écrits e� grec. D’�utres l��gues, c���e l’illyrie�, ��t vr�i-
se�bl�ble�e�t été p�rlées d��s le r�y�u�e de M�céd�i�e ��is elles �’��t 
été �i c��servées d��s des d�cu�e�ts �i �e�ti���ées d��s des �euvres litté-
r�ires ��cie��es.³⁷ U� cert�i� ���bre de ���s de pers���es étr��gers cités 
d��s des textes grecs désig�e�t ég�le�e�t des l�cuteurs de phrygie�, thr�ce 
et illyrie�. 

L� l��gue i�d��eur�pée��e ��� ide�tifiée d��t �� � p�rlé plus h�ut ét�it 
s��s d�ute u�e l��gue t�uj�urs viv��te à l’ép�que de ��s pre�iers d�cu�e�ts 
écrits du Vᵉ siècle �v.  J.�C. Elle � duré �u ��i�s suffis���e�t l��gte�ps p�ur 
que l’i�p�ct de s�� i�terfére�ce sur l� pr����ci�ti�� du grec l�isse des tr�-
ces d��s les textes grecs. Les di�lectes grecs l�c�ux p�rlés d��s les cités�ét�ts 
���exés �u r�y�u�e de M�céd�i�e ��t été pr�gressive�e�t re�pl�cés p�r l� 
k�i�é i��ie��e��ttique, p�ur l’écriture �i�si que p�ur u� ���bre cr�iss��t de 
f��cti��s de c���u�ic�ti��, à p�rtir du �ilieu du IVᵉ siècle �v.  J.�C., plus tôt 
que d��s les �utres régi��s grecques. Au fur et à �esure que l� k�i�é i��ie�-
�e��ttique ét�it de plus e� plus utilisée p�ur des f��cti��s de c���u�ic�ti��, 
le di�lecte ��céd��ie�, qui �’� �pp�re��e�t j���is été utilisé p�ur l� réd�c-
ti�� de d�cu�e�ts publics, � cessé ég�le�e�t d’être utilisé p�ur l� réd�cti�� 
de d�cu�e�ts privés. L� c��quête r���i�e de 168 �v.  J.�C. � pr�b�ble�e�t �c-
céléré le décli� des di�lectes l�c�ux et re�f�rcé l’us�ge de l� k�i�é i��ie��e�
�ttique. Après que l� M�céd�i�e est deve�ue u�e pr�vi�ce r���i�e, les di�-
lectes grecs l�c�ux �i�si que l� l��gue i�d��eur�pée��e ��� ide�tifiée ��t 
cessé d’être utilisés et ��t r�pide�e�t disp�ru. L� der�ière �e�ti�� du di�lec-
te ��céd��ie� e� t��t que di�lecte p�rlé d�te du début de ��tre ère �ù, c��-
�e le r�pp�rte Str�b� (7.7.8), quelques (ἔνιοι) M�céd��ie�s ét�ie�t δίγλωττοι 
(i.e., p�rl�ie�t l� k�i�é et le di�lecte l�c�l).³⁸

Traduction J. Bar
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1
Introduction

L� questi�� de s�v�ir si l� l��gue des ��cie�s M�céd��ie�s ét�it u� di�lecte 
grec �u u�e l��gue di�ére�te � f�it l’�bjet d’u�e �tte�ti�� c��sidér�ble �u 
c�urs des tr�is der�ières déce��ies. Jusque réce��e�t, l’idée que l’��cie� 
��céd��ie� ét�it u�e l��gue i�d��eur�pée��e à p�rt, plus �u ��i�s pr�che 
du grec et �pp�rte���t pr�b�ble�e�t à l� br��che thr�c��phrygie��e (d’�ù 
l’hyp�thèse thr�c��phrygie��e), � d��i�é d��s les �ilieux u�iversit�ires, 
��t���e�t h�rs de Grèce. Or, �u c�urs des der�ières ���ées, cette idée � de 
plus e� plus cédé le p�s à l� c��victi�� que les M�céd��ie�s p�rl�ie�t u� di�-
lecte grec (d’�ù l’hyp�thèse grecque), �ê�e si dès le IVᵉ siècle �v.  J.�C. l’�d�i-
�istr�ti�� ��céd��ie��e utilis�it p�ur écrire d’�b�rd l� k�i�é �ttique puis l� 
k�i�é i��ie��e��ttique, pr�tique�e�t à l’exclusi�� t�t�le de l� l��gue ver��-
cul�ire (v�ir P���y�t�u 2007� p�ur u�e b���e vue d’e�se�ble).¹

Plusieurs élé�e�ts ��t été �v��cés c���e preuves à l’�ppui de l’hyp�-
thèse grecque :

a Cert�i�es s�urces ��cie��es i�dique�t que les M�céd��ie�s ét�ie�t des 
Grecs et p�rl�ie�t u� di�lecte se�bl�ble à celui de l’Ét�lie et de l’Épire.

b L� plup�rt des gl�ses ��céd��ie��es tr��s�ises p�r �ésychius peu-
ve�t être i�terprétées c���e des ��ts grecs p�rteurs de cert�i�es p�r-
ticul�rités ph��étiques disti�ctives : p�r ex. ἀδ�· ο�ρανός. Μακεδόνες 
(gr. ��c. α�θήρ), δώραξ· σπλὴν ὑπὸ Μακεδόνων (gr. ��c. θώραξ ʻ tr��c, 
p�itri�e ʼ), δανῶν· κακοποιῶν. κτείνων (s��s d�ute *θανόω = gr. ��c. 
θανατόω ; cf. ��céd. δάνος p�ur le grec ��c. θάνατος d’�près Plut�r� ; cf. ��céd. δάνος p�ur le grec ��c. θάνατος d’�près Plut�r�δάνος p�ur le grec ��c. θάνατος d’�près Plut�r� p�ur le grec ��c. θάνατος d’�près Plut�r�θάνατος d’�près Plut�r� d’�près Plut�r-
que, Moralia 2.22c), γόλα (γόδα �s.)· ἔντερα (s��s d�ute p�ur γολά = �tt. 
χολή ̒  bile ̓ , ̒  vésicule bili�ire ̓ , ���. χολάδες ̒  e�tr�illes ̓ ).²

c U�e ��j�rité écr�s��te de M�céd��ie�s p�rt�it des ���s grecs : 
Φίλιππος, Ἀλέξανδρος, Περδίκκας, Ἀμύντας, etc.

d Quelques i�scripti��s, brèves p�ur l� plup�rt, �tteste�t d’u�e v�riété 
de grec pr�che du d�rie�. Les textes les plus l��gs s��t ceux de l� cé-
lèbre t�blette de ��lédicti�� de Pell� (ci��près PELLA, v�ir Appe�dix, 
p. 287), e�v. 380–350 �v. J.�C. (SEG 43.434 ; cf. V�utir�s 1993, 1996, 1998 ; 
Dub�is 1995) et d’u�e c��sult�ti�� de l’�r�cle de Zeus à D�d��e (ci�
�près DODONE) qui p�urr�ie�t être d’�rigi�e ��céd��ie��e (v�ir 5.2 
ci�dess�us).

e E�fi� et surt�ut, A��� P���y�t�u et Milti�de ��tz�p�ul�s ��t s�ig�eu-
se�e�t ex��i�é les i�scripti��s ��céd��ie��es rédigées e� �ttique 
�u e� k�i�é i��ie��e��ttique et ��t ide�tifié plusieurs tr�its qu’ils �t-
tribue�t à u� substr�t ��céd��ie�.

M�lgré cel�, l’hyp�thèse grecque �’est p�s e�c�re u�iverselle�e�t �d�ise. 

L’ancien Macédonien  
en tant que dialecte grec :  
une étude critique  
des travaux récents

1 P�r ���que de pl�ce, les référe�ces épi-
gr�phiques ser��t ici réduites �u �i�i�u� 
(p�ur d�v��t�ge d’exe�ples, je re�v�ie �ux pu-
blic�ti��s de P���y�t�u et ��tz�p�ul�s). Je d�is 
re�ercier Alc�r�c Al��s� Dé�iz p�ur ses quel-
ques suggesti��s i�téress��tes. 

2 P�rf�is, les gl�ses s��t des ��ts grecs 
st��d�rd qui �v�ie�t u�e sig�ific�ti�� p�rti-
culière �u qui, p�ur cert�i�es r�is��s, ét�ie�t 
c��sidérés c���e typique�e�t ��céd��ie�s 
(S�w� 2006, 117–118) : cf. βηματίζει· τὸ τοῖς ποσὶ 
μετρεῖν, ἀργιόπους (s��s d�ute p�ur ἀργίπους)· 
ἀετός �u θούριδες· νύμφαι, Μο�σαι.

Julián Méndez Dosuna
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P�ur �e�ti���er quelques i�crédules réce�ts, C�lvi� (2007, 2010) �’év�que 
�ê�e p�s l� questi��,³ Adr�d�s (2005, 36–37) expri�e quelques d�utes sur 
le sujet et réserve s�� juge�e�t d��s l’�tte�te d’i�f�r��ti��s supplé�e�t�i-
res, ��rr�cks (2010, 79 �vec 122, ��te e� b�s de p�ge 1) hésite e�tre « u� di�-
lecte grec t�ut à f�it �berr��t �u u� di�lecte i�d��eur�pée� très étr�ite�e�t 
lié �u grec ».

D��s cet �rticle, je s�uh�ite �e livrer à u�e év�lu�ti�� critique des preuves 
li�guistiques qui ��t été pr�duites ces der�ières ���ées p�ur �u c��tre l’hy-
p�thèse grecque.

2
Les consonnes occlusives proto-indo-européennes ( P I e ) en macédonien

Le pr�blè�e qui est à l� b�se de l� questi�� ��céd��ie��e est celui de l’év�lu-
ti�� e� grec (gé�ér�l) et e� ��céd��ie� des c��s���es i�d��eur�pée��es (IE) 
tr�diti���elle�e�t restituées e� �cclusives �spirées s���res (*bʰ, *dʰ, *gʰ).⁴ 
Il �e f�it �ucu� d�ute que les PIE *bʰ, *dʰ, *gʰ ��t d���é e� grec les s�urdes 
�spirées /pʰ tʰ kʰ/ (tr��scrites Φ Θ Χ). D’�près les défe�seurs de l’hyp�thèse 
thr�c��phrygie��e, e� ��céd��ie� c���e e� thr�c��phrygie� et d��s plu-
sieurs �utres br��ches i�d��eur�pée��es, *bʰ, *dʰ, *gʰ ��t d���é les �cclusi-
ves s���res /b d g/ (tr��scrites Β Δ Γ). Ai�si, �� � c��sidéré que l� perte de l� 
s���rité e� grec et l� perte de l’�spir�ti�� e� ��céd��ie� p�uv�ie�t expli-
quer le c��tr�ste e�tre p�r ex. l’�tt. Φερενίκη vs. ��céd. Βερενίκα (Βερενίκη 
s�us s� f�r�e �tticisée) (< PIE *bʰer-), l’�tt. Φάλακρος vs. ��céd. Βάλακρος 
(�tt. φαλακρός ̒  ch�uve ̓ ), l’�tt. Φυλομάχη vs. ��céd. Βουλομάγα (φῡλο� < PIE 
*bʰh₂u-sl-)⁵ �u e�c�re le ter�e sus�e�ti���é θώραξ vs. ��céd. δώραξ.

Sel�� t�ute pr�b�bilité, l’hyp�thèse thr�c��phrygie��e déc�ule si�ple-
�e�t d’u�e c��cepti�� err��ée. M�� p�i�t de dép�rt ser� le tr�v�il de ��tz�-
p�ul�s (2007�), qui c��stitue à ce j�ur l� prése�t�ti�� l� plus dét�illée et l� plus 
�ppr�f��die de l’hyp�thèse grecque. Cette re��rqu�ble c��tributi�� repré-
se�te le p�i�t cul�i���t de presque deux déce��ies de recherche i�i�terr��-
pue sur le c��s����tis�e ��céd��ie� (v�ir ��tz�p�ul�s 1987�, 1998, 1999) et 
se f��de sur les pr�p�siti��s ��térieures de deux é�i�e�ts phil�l�gues grecs, 
��tzid�kis (1896, 1911) et B�bi�i�tis (1992�, 1992b).⁶ ��tz�p�ul�s s�utie�t 
qu’u�e perte de l’�spir�ti�� ��� grecque des PIE *bʰ, *dʰ, *gʰ > /b d g/ �e re�d 
p�s c��pte de ���ière s�tisf�is��te de l� di�ére�ce e�tre le grec d��i���t et 
le ��céd��ie�, d��s l� �esure �ù les élé�e�ts de preuve que c��stitue�t les 
i�scripti��s ���tre�t s��s �ucu� d�ute que les si�ples �cclusives PIE *p, *t, *k 
��t subi elles �ussi u� phé���è�e de s���ris�ti�� : cf. p�r ex. Ἄρτεμις Διγαία 
ἐν Βλαγάνοις (= Ἄρτεμις Δικαία ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος à côté du Βάλακρος 
sus�e�ti���é (�tt. Φάλακρος), Βορδῖνος (gr. ��c. Πορτῖνος),⁸ Δρεβέλαος (�tt. 
Τρεφέλεως),⁹ etc.

L� �eilleure explic�ti�� que l’�� puisse d���er �u c��s����tis�e ��céd�-
�ie� vis�à�vis du grec d��i���t est qu’il résulter�it d’u�e tr��sp�siti�� (Lau-
tverschiebung) �u sei� �ê�e du grec qui peut être représe�tée c���e suit :¹⁰

O� �e s�it p�s très bie� à quelle ép�que est �pp�rue l� s���rité e� ��céd�-
�ie� ��is �� e� tr�uve des preuves d��s des i�scripti��s d�tées des Vᵉ et IVᵉ 

3 C�lvi� (1999, 279) dit si�ple�e�t que 
« ��tre ig��r��ce de l� situ�ti�� li�guistique e� 
M�céd�i�e de�eure pr�tique�e�t t�t�le ».

4 L� questi�� c��tr�versée de s�v�ir si les 
PIE mediae ét�ie�t vérit�ble�e�t des �spirées s�-
��res �u p�s �e ��us c��cer�e p�s ici.

5 N�� d’u�e fe��e ��céd��ie��e qui � 
f�it plusieurs ��r��des à Dél�s (IG 11.2.161Β.102, 
186.5, etc. ; e�v. 278 �v. J.�C.).

6 ��tz�p�ul�s � prése�té ce tr�v�il s�us l� 
f�r�e d’u�e c��tributi�� l�rs de l� 4è�e C��fé-
re�ce sur l� di�lect�l�gie grecque ��cie��e qui 
s’est te�ue à Berli� e� septe�bre 2001 et l’� f�it 
publier �u début de l’���ée 2002, ��is le c��p-
te�re�du de l� c��fére�ce �’� p�s été publié 
�v��t 2007.

7 Cf. ἐν Βλαγάνοις Ἀρτέμιδι Δειγαίᾳ (SEG 
37.590, 2–3, Aigé�i, 189 �p. J.�C.). ��tz�p�ul�s lie 
le t�p��y�e *Βλάγανα et l’épithète Βλαγανῖτις 
à l� gl�se βλαχάν· ὁ βάτραχος (�ésychius). As-
sez curieuse�e�t, Plut�rque (Moralia 292e 4–8 
[= Quaestiones Graecae]), pre�ière s�urce ��ci-
e��e f�is��t ét�t du tr�it ��céd��ie�, se�ble 
suggérer que, c��tr�ire�e�t �ux Delphie�s, 
les M�céd��ie�s �e s���ris�ie�t p�s le /p/ (�i 
les �utres �cclusives s�urdes) : ο� γὰρ ἀντὶ το� 
φ τῷ β χρῶνται Δελφοί, καθάπερ Μακεδόνες 
« Βίλιππον » καὶ « βαλακρόν » καὶ « Βερονίκην » 
λέγοντες, ἀλλὰ ἀντὶ το� π∙ καὶ γὰρ τὸ πατεῖν 
« βατεῖν » καὶ τὸ πικρὸν « βικρὸν » ἐπιεικῶς 
καλο�σιν [C�r les Delphie�s �’utilise�t p�s le B 
à l� pl�ce du Φ (c���e le f��t les M�céd��ie�s 
qu��d ils dise�t Βίλιππος, βαλακρός et Βερονίκη 
[p�ur Φίλιππος, Φάλακρος et Φερονίκη]), ��is à 
l� pl�ce du Π ; e� e�et, ils [i.e., les Delphie�s] pr�-
���ce�t ��turelle�e�t πατεῖν (ʽ ��rcher sur ̓ ) 
« βατεῖν » et πικρός (ʽ ��er ̓ ) « βικρός »].

8 Ce ��� de pers���e �e�ti���é d��s u� 
tr�ité �thé�ie� e�tre Perdicc�s II de M�céd�i�e 
et Arrh�b�iοs de Ly�cestes (IG 3.89.72, 423/2 �v. 
J.�C. ?) est u� h�p�x. O� tr�uve l� f�r�e Πορτῖνος 
e� Thess�lie.

9 Cf. Δρεβελάου (SEG 55.600.2, D�liche 
[Thess�lie du ��rd], IIIᵉ siècle �v.  J.�C.).

10 Il est difficile de dire si /ph/ et /b/ ��t 
év�lué vers les spir��tes bil�bi�les [φ] et [β] �u 
vers les l�bi�de�t�les [f] et [v]. P�ur des r�is��s 
pr�tiques, j’utiliser�i [f] et [v] t�ut �u l��g de cet 
�rticle. De �ê�e, il �’est p�s cert�i� que l’év�-
luti�� e� spir��te du /d/ �it �b�uti à u�e �lvé��
de�t�le c���e e� esp�g��l �u à u�e i�ter�de�-
t�le c���e e� grec ��der�e.

P Ι Ε grec général macédonien

*p,*t, *k 
*bh, *dh, *gh

*b, *d, *g

/p t k/
/ph th kh/ (/f θ x/ dans certains dialectes)
/b d g/ (~ [β ð γ] dans certains contextes)

(Π Τ Κ)
(Φ Θ Χ)
(Β Δ Γ)

>
>
>

/p t k/ (Π Τ Κ) ~ [b d g] (Β Δ Γ)
/f θ x/ (Φ Θ Χ) ~ [v ð γ] (Β Δ Γ)
/b d g/ (Β Δ Γ) ~ [v ð γ] (Β Δ Γ)
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siècles �v. J.�C. : cf. les ter�es sus�e�ti���és Βορδῖνος, Βερεννώ (SEG 35.775, 
Aigé�i, e�v. 350 �v. J.�C.) et δαπῑνά pr�b�ble�e�t p�ur ταπεινά d��s PELLA, l. 
6 (Dub�is 1995, 195–196). Les quelques �bserv�ti��s suiv��tes c��plète�t le 
p�i�t de vue de ��tz�p�ul�s (2007�).

C��tr�ire�e�t à l’�pi�i�� qui prév�ut, je suis c��v�i�cu que, d��s les 
c��textes les plus f�v�r�bles, l’év�luti�� e� spir��tes des �spirées et des �c-
clusives s���res ét�it déjà e� c�urs pe�d��t l� péri�de cl�ssique d��s cert�i�s, 
si��� d��s l� plup�rt, des di�lectes grecs ��cie�s : i.e., λάθος, τόδε ét�ie�t pr��λάθος, τόδε ét�ie�t pr��, τόδε ét�ie�t pr��τόδε ét�ie�t pr�� ét�ie�t pr�-
���cés �vec des fric�tives ([láθ�s], [tóðe]) c���e e� grec ��der�e (c��cer�θ�s], [tóðe]) c���e e� grec ��der�e (c��cer��s], [tóðe]) c���e e� grec ��der�e (c��cer-
���t l’év�luti�� préc�ce e� spir��tes de /b d g/ e� grec ��cie�, cf. Mé�dez 
D�su�� 1991–1993 ; 2009, 82–84).¹¹ Le ��céd��ie� �’� p�s à cet ég�rd f�it ex-
cepti�� à u�e te�d��ce gé�ér�le d��s l’év�luti�� ph��étique du grec ��cie�.

L’hyp�thèse grecque est ég�le�e�t s�lide du p�i�t de vue typ�l�gique.¹² 
O� s�it que le c�s du ��céd��ie� est excepti���el p�ur ce qui est de l’hist�i-
re du c��s����tis�e grec, �ù l’�� c��st�te que le phé���è�e de s���ris�-
ti�� est c��t���é à l� p�siti�� p�st���s�le : cf. gr. ��c. πέντε [pé�te] > gr. ��d. 
[‘pe(�)de]. M�is le phé���è�e de s���ris�ti�� des �cclusives et des fric�tives 
e� p�siti�� e�tre s����tes (V__V, R__V, V__R) est u� phé���è�e d’�ssi�il�-
ti�� l�rge�e�t rép��du d��s les l��gues à tr�vers le ���de. Le c�s des �cclu-
sives l�ti�es e� esp�g��l e� est u�e illustr�ti�� : cf. gr. ��c. κατά > v. l�t. cata 
> ['k�d�] > esp. ��d. cada ['k�ð�] ʻ ch�que ʼ ; l�t. patre(m) > ['p�dɾe] > esp. ��d. 
padre ['p�ðɾe] ʻ père ʼ ; gr. ��c. Στέφανος > l�t. Stephanus (ph = [f]) > esp. ��d. 
Esteban [es'teβ��] ʻ Stéph��e ʼ, gr. ��c. ῥάφανος > l�t. raphanus > esp. ��d. rá-
bano ['r�β���] ̒  r�dis ̓ , l�t. defensa(m) > esp. (di�l.) devesa ̔  h�cie�d� ̓  (st��d�rd 
dehesa), l�t. trifoliu(m) > esp. trébol ['tɾeβ�l] ʻ trèfl e ʼ.¹³ P�r c��tre, les �cclusi�β�l] ʻ trèfl e ʼ.¹³ P�r c��tre, les �cclusi��l] ʻ trèfle ʼ.¹³ P�r c��tre, les �cclusi-
ves c��serve�t leur c�r�ctère s�urd qu��d elles se situe�t à l’i�iti�le d’u� ��t 
(l�t. patrem > esp. padre) et �près u�e c��s���e : partem > parte ʻ p�rtie ʼ, al-
tum > alto ʻ h�ut ʼ, symphonia (vl�t. *sumponia) > esp. zampoña ʻ flûte de p��, sy-
ri�x ̓ , g�licie� zanfoña. À l’i�verse des ph��è�es du grec ��der�e /v ð γ/, qui 
s��t des ph��è�es à p�rt e�tière (p�r ex. δίνω /'ði��/ ʻ je d���e ʼ vs. ντύνω 
/'di��/ ̒  j’h�bille ̓ ), les fric�tives (�u �ppr�xi���tes) [β ð γ] de l’esp�g��l ���β ð γ] de l’esp�g��l ��� ð γ] de l’esp�g��l ���γ] de l’esp�g��l ���] de l’esp�g��l ��-
der�e s��t de si�ples �ll�ph��es de /b d g/ dépe�d��t du c��texte, p�r ex. 
dios ['dj�s] ̒  dieu ̓  �près u�e p�use, el dios [el'dj�s] ̒  le dieu ̓  �u un dios ['u�'dj�s] 
ʻ u� dieu ʼ ��is la diosa [l�'ðj�s�] ʻ l� déesse ʼ, a Dios [�'ðj�s] ʻ à Dieu ʼ et por Dios 
[p�ɾ'ðj�s] ̒  p�r Dieu ̓ .¹⁴

U�e deuxiè�e v�gue de s���ris�ti�� se rép��d �ctuelle�e�t d��s divers 
di�lectes esp�g��ls ��der�es. Les ��dific�ti��s �bservées d��s l’esp�g��l 
p�rlé �ux îles C���ries peuve�t écl�irer cert�i�s ��gles de l’��cie� ��céd�-
�ie�. D��s l’esp�g��l des C���ries, l� s���ris�ti�� t�uche les �cclusives et 
l’��riquée [t∫] : pata ['p�d�] ̒  p�tte (d’u� ��i��l) ̓ , muchacho [�u'dʒ�dʒ�] ̒  g�r-
ç�� ʼ (st��d�rd ['p�t�], [�u't∫�t∫�]). Ce pr�cessus dépe�d du c��texte, �i�-
si /p/ d��s pata est s�urd �près u�e p�use ��is s���re �près u�e v�yelle e� 
s��dhi, p�r ex. la pata [l�'b�d�]. L’év�luti�� e� spir��tes � c���e�cé à s’éte�-
dre �ux f�r�es issues de l� s���ris�ti�� de /p t k/ de s�rte que la pata [l�’b�-
d�] �u [l�'β�ð�] ̒  l� p�tte ̓  et la bata [l�'β�d�] �u [l�'β�ð�] ̒  l� r�be ̓  peuve�t de�β�d�] �u [l�'β�ð�] ̒  l� r�be ̓  peuve�t de��d�] �u [l�'β�ð�] ̒  l� r�be ̓  peuve�t de�β�ð�] ̒  l� r�be ̓  peuve�t de��ð�] ̒  l� r�be ̓  peuve�t de-
ve�ir des h���ph��es de lavada [l�'β�ð�] ʻ l�vée ʼ (fé�.) (st��d�rd [l�'p�t�], 
[l�'β�t�], [l�'β�ð�] respective�e�t).¹⁵

Les d���ées extr�ites des i�scripti��s suggère�t que l� s���ris�ti�� e� 
��cie� ��céd��ie� � pu �gir de ���ière t�ut à f�it si�il�ire. D’�utre p�rt, 
u�e l��gue p�sséd��t des c��s���es �bstru��tes s���res s��s c��trep�rties 
s�urdes c��stituer�it u�e r�reté du p�i�t de vue typ�l�gique. C’est p�urqu�i 
u�e s���ris�ti�� gé�ér�le et i�dépe�d��te du c��texte de /p t k/ > /b d g/,  
/f θ x/ > /v ð γ/ e� ��céd��ie� est i�pr�b�ble. C���e e� esp�g��l des C����θ x/ > /v ð γ/ e� ��céd��ie� est i�pr�b�ble. C���e e� esp�g��l des C���� x/ > /v ð γ/ e� ��céd��ie� est i�pr�b�ble. C���e e� esp�g��l des C����γ/ e� ��céd��ie� est i�pr�b�ble. C���e e� esp�g��l des C����/ e� ��céd��ie� est i�pr�b�ble. C���e e� esp�g��l des C���-
ries, l� s���ris�ti�� est �b��d���e�t �ttestée à l’i�iti�le d’u� ��t. O� peut 

11 Assez curieuse�e�t, les p�rtis��s de l� 
« N�uvelle ph��étique de l’�ttique » (i.e. Te�-
d�rss�� 1974 et ses disciples) ��t te�d��ce à 
i��gi�er u�e s�rte de di�lecte schiz�phrè�e qui 
ser�it extrê�e�e�t ��v�teur p�ur ce qui est du 
v�c�lis�e et extrê�e�e�t c��serv�teur p�ur ce 
qui est du c��s����tis�e.

12 Il y � plusieurs ���ées, j’�i eu l’�cc�-
si�� de discuter cert�i�es de ces questi��s �vec 
��tz�p�ul�s (v�ir ��tz�p�ul�s 1999, 235 ; 2007�, 
162, 165, ��te de b�s de p�ge 1). J’e� tr�ite à 
��uve�u ici �fi� d’e� d���er u�e visi�� plus dé-
t�illée et plus c��plète.

13 Les c��textes de l� s���ris�ti�� peu-
ve�t légère�e�t v�rier d’u�e l��gue à l’�utre. 
O� retr�uve des pr�cessus ph��étiques si�il�i-
res d��s d’�utres l��gues r����es. N�t��s que 
le l�t. f- > esp. h- > Ø� ; l�t. fata > esp. ��d. hada 
['�ð�] ̒  fée ʼ.

14 E� gé�ér�l, �� c��sidère que l’év�lu-
ti�� e� spir��te est bl�quée p�r t�ute �cclusi�� 
�r�le h���rg��ique qui précède : cf. robot débil 
[r�'β�d'deβil] ʻ r�b�t f�ible ʼ (p�r �pp�siti�� à 
voz débil ['b�(ð)'ðeβil] ʻ v�ix f�ible ʼ �u à abad débil 
[�'b�(ð)'ðeβil] ʻ �bbé f�ible ʼ).

15 Je re�ercie Alc�r�c Al��s� Dé�iz, �ri-
gi��ire de L�s P�l��s de Gr�� C���ri�, p�ur 
�’�v�ir f�ur�i des i�f�r��ti��s de pre�ière 
��i� sur l� s���ris�ti�� d��s l� l��gue des C�-
��ries.
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�v��cer que l� s���ris�ti�� des c��s���es à l’i�iti�le des ��ts � résulté de l� 
gé�ér�lis�ti�� d’u�e v�ri��te de s��dhi,¹⁶ p�r ex. ἁ Φερενίκα, ὁ Tρεβέλαος 
pr����cés [h�ːvere�ík�ː], [h�drevél�ː�s]) ; s’�giss��t de l� s���ris�ti�� �près 
des s����tes, cf. Βορδῖνος p�ur Πορτῖνος, Ἀμβίλογος p�ur Ἀμφίλοχος �u le 
��� de ��is Ξανδικός (< Ξανθικός).¹⁷ ��tz�p�ul�s (1999, 239 ; 2007�, 165, 
170) cite quelques exe�ples d’�spirées s���risées dev��t u�e ��s�le (p�r 
ex. Σταδμείας, Σταδμέας p�ur Σταθμέας) ��is ces exe�ples p�urr�ie�t être à 
�ettre �u c��pte de l’�ssi�il�ti�� des �cclusives situées e� fi� de syll�be �u 
/�/ qui suit : cf. *γράφμα > γράμμα, *ἀφῖκ-μαι > ���. ἀφῖγμαι (pr�b�ble�e�t 
[�phîːŋ��i]̯).¹⁸

Les défe�seurs de l’hyp�thèse thr�c��phrygie��e ��t t�uj�urs s�ute�u 
que l� s���ris�ti�� des c��s���es e� ��céd��ie� est u� tr�it qui �e c��cer�e 
que les ���s de pers���es et les t�p��y�es et que, �ê�e d��s le d���i�e de 
l’�����stique, l� s���ris�ti�� est u� phé���è�e i�h�bituel et �ê�e excep-
ti���el. Aucu� de ces deux �rgu�e�ts �’est c��clu��t.

D’u�e p�rt, l� s���ris�ti�� est ét�yée d��s des ��ts �utres que les ���s 
de pers���es d��s PELLA (δαπῑνά p�ur ταπεινά) et d��s des textes rédigés e� 
�ttique �u e� k�i�é (p�r ex. ὑβό p�ur ὑπό �u l� f�r�e hyperc�rrecte βεφαίως 
p�ur βεβαίως),¹⁹ de �ê�e que d��s les gl�ses ��céd��ie��es d’�ésychius.

S’�giss��t du sec��d élé�e�t de critique, ��tz�p�ul�s (2007�, 171) f�it �b-
server que l� s���ris�ti�� �’est �ttestée que d��s u�e regi�� li�itée de l� b�s-
se M�céd�i�e, B�ttie et Piérie. L’is�gl�sse pé�ètre e� Thess�lie du ��rd (Per-
rhébie, Pel�sgi�tis septe�tri���le).

U� �él��ge de di�lectes – �ss�cié à des v�ri�ti��s sy�chr��iques – peut 
expliquer le c�r�ctère irrégulier de l� s���ris�ti��. P�r exe�ple, les �p�, �t�, 
-k� l�ti�s s��t p�rf�is s���risés p�ur d���er les �v�, �d�, �g� it�lie�s (R�hlfs 
1966, §194, 199, 205) : vl�t. *pauperum > it. ��d. povero ̒  p�uvre ̓ , l�t. episcopum > 
vescovo ʻ évêque ʼ p�r �pp�siti�� �u l�t. nepotem > it. ��d. nipote ʻ petit�fils ʼ, 
l�t. apem > it. ��d. ape ʻ �beille ʼ ; l�t. patrem > it. ��d. padre ʻ père ʼ, l�t. strata > 
it. ��d. strada ʻ rue ʼ p�r �pp�siti�� �u l�t. pratum > it. ��d. prato ʻ pr�irie ʼ, 
l�t. vitam > vita ʻ vie ʼ ; l�t. spicam > spiga ʻ épi de blé ʼ, l�t. pacare > it. ��d. paga-
re ʻ p�yer ʼ p�r �pp�siti�� �u l�t. urticam > it. ��d. ortica ʻ �rtie ʼ, l�t. amicum > 
it. ��d. amico ʻ ��i ʼ. L� T�sc��e, régi�� �ù l’it�lie� ��der�e st��d�rd s’est 
d’�b�rd dével�ppé, � c��stitué u�e z��e t��p�� cruci�le e�tre les di�lectes 
it�lie�s du ��rd s���ris��ts et les di�lectes it�lie�s du sud ��� s���ris��ts.

D��s u� �rticle d’�v��t�g�rde, Tzitzilis (2008) ess�ie d’ide�tifier d’éve�-
tuels vestiges d’��cie� ��céd��ie� d��s l� l��gue ver��cul�ire ��der�e p�r-
lée d��s l� régi�� de l� h�ute Piérie. Ai�si il f�it re���ter de ���ière �ssez 
pl�usible le ter�e di�lect�l φρούτα ʻ �r�e�e�ts tric�tés e� b�rdure d’u� vê�φρούτα ʻ �r�e�e�ts tric�tés e� b�rdure d’u� vê� ʻ �r�e�e�ts tric�tés e� b�rdure d’u� vê-
te�e�t ʼ à l’��cie� ��céd��ie� *ἀφρ�ς ��τος ʻ s�urcil ʼ (cf. �sch. ἀβρο�τες· 
ὀφρ�ες. Μακεδόνες), u� ��t �pp�re�té à l’�tt. ὀφρ�ς �ύος < *h₃bʰr(e)uH�).²⁰ 
Ceci se�ble c��fir�er l’existe�ce de deux v�riétés ��céd��ie��es, u�e �vec 
s���ris�ti�� (*ἀβρ�ς) et u�e �utre s��s s���ris�ti�� (*ἀφρ�ς).

S’�giss��t de l’év�luti�� de *bʰ, *dʰ, *gʰ, ��tz�p�ul�s (2007�, 172) f�it deux 
re��rques perti�e�tes :

a Le �� s�urd d��s le ��� �εβαλῖνος (�tt. �εφαλῖνος) est i�c��p�tible 
�vec l’hyp�thèse thr�c��phrygie��e, sel�� l�quelle �� �tte�dr�it l� 
f�r�e Γεβαλῖνος.²¹ Le �� d��s �εφαλῖνος / �εβαλῖνος est l’�b�utisse�Γεβαλῖνος.²¹ Le �� d��s �εφαλῖνος / �εβαλῖνος est l’�b�utisse�.²¹ Le �� d��s �εφαλῖνος / �εβαλῖνος est l’�b�utisse��εφαλῖνος / �εβαλῖνος est l’�b�utisse� / �εβαλῖνος est l’�b�utisse��εβαλῖνος est l’�b�utisse� est l’�b�utisse-
�e�t de deux pr�cessus ph��étiques p��hellé�iques, à s�v�ir l� per-
te de l� s���rité de *bʰ, *dʰ, *gʰ et l� perte de l’�spir�ti�� (l�i de Gr�ss-
����), c’est�à�dire *gʰebʰ� > pr�t��gr. *kʰepʰal� > gr. [kepʰ�l�] (κεφαλ�) > 
[kef�l�] (κεφαλ�) > ��céd. [kev�l�] (κεβαλ�).²²

b Le ��� Βέτταλος resse�ble à u�e v�ri��te l�c�le du ��� eth�ique �tt. 
Θετταλός, bé�t. Φετταλός, thess. Πετθαλός, d��t l� r�ci�e � dû �v�ir 

16 E� gé�ér�l et d��s des c��diti��s t�ut 
à f�it ide�tiques, les c��s���es résiste�t �ieux 
�u phé���è�e de lé�iti�� à l’i�iti�le d’u� ��t 
qu’à l’i�térieur du ��t ��is cette règle e�piri-
que c����ît quelques excepti��s fl�gr��tes et 
p�s t�t�le�e�t c��prises : cf. l�t. pacem > b�s-
que pake / bake ̒  p�ix ̓  (Michele�� 1977, 238–240, 
529etsuiv.)

17 Cf. Ἀμβίλογῳ, IG 9.2.325B.6, Aigi�i�� 
(��l��b�k�, Thess�lie), péri�de r���i�e.

18 M��ifeste�e�t, l’�ssi�il�ti�� d��s 
Σταδμ� �’i�plique que l� s���ris�ti�� p�r �pp�-
siti�� à γράμμα, ἀφῖγμαι qui i�clue�t u�e exte��γράμμα, ἀφῖγμαι qui i�clue�t u�e exte��, ἀφῖγμαι qui i�clue�t u�e exte��ἀφῖγμαι qui i�clue�t u�e exte�� qui i�clue�t u�e exte�-
si�� de l� ��s�lité.

19 Cf. ��tz�p�ul�s 1991, 38–43, �� 7.5, A�-
phip�lis, �près 357 �v. J.�C.

20 Tzitzilis relève que φρούτα c��fi r�φρούτα c��fi r� c��fir-
�e l’ex�ctitude du ἀβρο�τες d’�ésychius, qui 
est s�uve�t c�rrigé e� ἀβρο��ες. U�e e�trée 
ἄβροτες· ὀφρύες tirée du lexique de Cyrille � été 
i�terp�lée d��s le gl�ss�ire d’�ésychius. L’�lter-
���ce α/ο e� v�yelle i�iti�le p�se pr�blè�e. Le 
ὀ� grec. ��c. et le ἀ� ��céd��ie� c��stitue�t�
ils des év�luti��s di�ére�tes de PIE h₃� ? Cel� 
est peu pr�b�ble. S�w� (2007, 177–178) se pl�ît 
à l’idée d’u� p�ss�ge /�/ > /�/, qui p�urr�it ex-
pliquer le ἀ� de ἀβρο�τες et de l� gl�se ��cé�ἀ� de ἀβρο�τες et de l� gl�se ��cé�� de ἀβρο�τες et de l� gl�se ��cé�ἀβρο�τες et de l� gl�se ��cé� et de l� gl�se ��cé-
d��ie��e d’�ésychius ἄλιζα· λεύκη τὸ δένδρον 
ʻ peuplier bl��c ̓  (le �s. � λεύκη τῶν δενδρῶν 
ʻ lèpre des �rbres ̓  ), que S�w� r�tt�che �u t�p�-
�y�e thess�lie� Ὀλιζών ̒  b�squet de peupliers 
bl��cs ̓ et �u ��t ὀλίζων (i.e., ὀλείζων). M�is cet�ὀλίζων (i.e., ὀλείζων). M�is cet� (i.e., ὀλείζων). M�is cet�ὀλείζων). M�is cet�). M�is cet-
te éty��l�gie est discut�ble et, c���e le rec��-
��ît S�w� lui��ê�e, les c��diti��s du p�ss�ge 
/�/ > /�/ �e s��t p�s cl�ires. C���e �lter��tive, 
le ter�e ��céd. ἀφρύς p�urr�it s’expliquer p�r 
u�e rétr��f�r��ti�� à p�rtir de l� f�r�e c��tr�c-
tée ᾱ̔ ̄φρύς (< ᾱ̔  ὀφρύς) ; cf. gr.��d. αυγό ̒  �euf  ̓ qui 
s’est f�r�é �près τὰ αυγά, qui est issu d’u�e ��u�τὰ αυγά, qui est issu d’u�e ��u� αυγά, qui est issu d’u�e ��u�αυγά, qui est issu d’u�e ��u�, qui est issu d’u�e ��u-
velle ���lyse err��ée de l� f�r�e c��tr�ctée 
τα�γά [t�’uγ̯�] < [t�u̯’γ�] < [t�u̯’�] < [t��’̯�] < gr. 
��c. τὰ ᾠά).

21 Évide��e�t, l� f�r�e ��� e�c�re �ttes-
tée *Γεβαλῖνος p�urr�it être u�e v�ri��te s���re 
de �εβαλῖνος.

22 L� l�i de Gr�ss���� �’est i�terve�ue 
qu’�près l’év�luti�� e� s�urdes des �spirées PIE. 
L� ��dific�ti�� est pr�b�ble�e�t i�terve�ue 
�près l� péri�de �ycé�ie��e (Lejeu�e 1972, 57), 
cf. θεhός (�yc. te-o [tʰehós]) > θεός. À u�e ép��θεός. À u�e ép��. À u�e ép�-
que ��térieure, �� s’�tte�dr�it à u�e év�luti�� 
θεhός > †τεhός > †τεός.
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e� p�siti�� i�iti�le l� l�bi�vél�ire �spirée *gʷʰ�. Sel�� l’hyp�thèse 
thr�c��phrygie��e, �� devr�it �v�ir e� ��céd��ie� u�e f�r�e e� *Γε�.  
Βέτταλος d�it être le résult�t d’u�e év�luti�� *gʷʰe > *kʷʰe > [pʰe] > [fe] > 
[ve], �vec u� p�ss�ge Kʷe > Pe, tr�it typique de l’é�lie�.²³ De ���ière i�-
téress��te, Tzitzilis (�p.cit., 239–240) � r�sse�blé des preuves du pré-
fixe �ug�e�t�tif πατρου– d��s les di�lectes �ctuels de l� h�ute Piérie, 
qui c�rresp��d �u τετρα– st��d�rd (cf. gr. ��d. τετράξανθος ʻ �rchi�
bl��d ʼ),²⁴ p�r ex. πατράγγουλους ʻ très vert ʼ (cf. gr. ��d. ἄγουρος < 
ἄωρος), πατροχείλας ̒  �ux lèvres ép�isses ̓ , πατρογύνικα ̒  vir�g� ̓ . Tzit�), πατροχείλας ̒  �ux lèvres ép�isses ̓ , πατρογύνικα ̒  vir�g� ̓ . Tzit�πατροχείλας ̒  �ux lèvres ép�isses ̓ , πατρογύνικα ̒  vir�g� ̓ . Tzit� ̒  �ux lèvres ép�isses ̓ , πατρογύνικα ̒  vir�g� ̓ . Tzit�πατρογύνικα ̒  vir�g� ̓ . Tzit� ̒  vir�g� ̓ . Tzit-
zilis f�it re���ter πατρου� à l’��cie� thess�lie� πετρο� (< *kʷet�-), qui 
p�urr�it être s�it u� e�pru�t du ��céd��ie� �u thess�lie� s�it u�e v�-
ri��te ver��cul�ire �ttestée d��s u�e régi�� de l’��cie��e M�céd�i�e 
qui p�rt�ge deux tr�its é�lie�s, à s�v�ir kʷe > πε et * � > ορ / ρο.

P���y�t�u et Brixhe ��t c��s�cré plusieurs �rticles à l� questi�� du c��s�-
���tis�e ��céd��ie� (Brixhe & P���y�t�u 1988, 1994b ; Brixhe 1999 ; P�-
��y�t�u 2007�, 439). Brixhe (1999) critique l’hyp�thèse grecque sur l� b�se 
d’�rgu�e�ts spécieux (v�ir ��tz�p�ul�s 2007� p�ur u�e rép��se dét�illée). 
P���y�t�u et Brixhe s��t d’�vis que des ���s c���e Βερενίκη �u �εβαλῖνος 
s��t des reliqu�ts e� �����stique d’u�e tribu thr�c��phrygie��e qui ��t été 
�ssi�ilés p�r les M�céd��ie�s, ��is cette explic�ti�� est peu pr�b�ble. C��-
�e ��us l’�v��s déjà dit, le phé���è�e de s���ris�ti�� �e se li�ite p�s exclu-
sive�e�t �ux ���s de pers���es �i �ux �spirées PIE.²⁵

D��s u� �rticle réce�t, O’Neil (2006, 205) �rrive à l� c��clusi�� que l’��cie� 
��céd��ie� � préservé l� pr����ci�ti�� s���re �rigi��le des �cclusives �spi-
rées du PIE. Il écrit :

Le f�it que les M�céd��ie�s se�ble�t �v�ir représe�té ces s��s p�r des 
�cclusives à l� f�is s���res et �spirées dès l’ép�que l� plus ��cie��e c���ue 
devr�it être i�terprété c���e pr�uv��t qu’ils e�te�d�ie�t ces s��s c���e 
quelque ch�se de di�ére�t à l� f�is des �cclusives s���res et des �spirées du 
grec st��d�rd. Les M�céd��ie�s ��t c��servé les �spirées s���res e� t��t que 
ph��è�es disti�cts des �cclusives s���res, préserv��t �i�si l� pr����ci�-
ti�� s���re �rigi��le des c��s���es PIE, ��is celles�ci ét�ie�t perçues p�r les 
�utres Grecs c���e des �cclusives s���res.

L� pr�p�siti�� de O’Neil est i��ccept�ble p�ur plusieurs r�is��s :
a L� préserv�ti�� de l� pr����ci�ti�� « �rigi��le » des PIE *bʰ, *dʰ, *gʰ est 

peu pr�b�ble ét��t d���é que les �cclusives s���res �spirées �e s��t 
�ttestées qu’e� i�die�.

b Si les supp�sées �spirées s���res /bʰ dʰ gʰ/ �v�ie�t été des ph��è�es 
disti�cts e� ��céd��ie�, les l�cuteurs d��t c’ét�it l� l��gue ��ter�elle 
�’�ur�ie�t p�s dû �v�ir de pr�blè�es d’�rth�gr�phe. Qu��t à l� ques-
ti�� de s�v�ir c���e�t les Grecs ��� ��céd��ie�s ��t pu percev�ir 
ces c��s���es, elle est s��s r�pp�rt �vec l’�bjet de cette discussi��.

c L� thé�rie de O’Neil �e peut p�s expliquer l� gr�phie τ d��s γενέσται 
(�tt. γενέσθαι) d��s PELLA l. 8. U� hyp�thétique /dʰ/ �ur�it dû être 
représe�té s�it p�r l� f�r�e γενέσθαι (�spir�ti��) s�it p�r l� f�r�e 
*γενέσδαι / *γενέζαι (s���ris�ti��).²⁶

d O’Neil �e tie�t p�s c��pte de l� s���ris�ti�� des �cclusives ��� �spi-
rées d��s, p�r ex., Διγαία p�ur Δικαία, δαπῑνά p�ur ταπεινά, etc.

3
Autres phénomènes concernant le consonantisme 
en ancien macédonien

��tz�p�ul�s (2007b) se pe�che sur l’év�luti�� des l�bi��vél�ires e� ��cie� ��-
céd��ie�. Il te�te u�e hyp�thèse sel�� l�quelle le ��� Ἐπόκιλλος (< *h₃ekʷ�) 

23 Βέτταλος p�urr�it être u� e�pru�t du 
thess�lie� (l� di�ére�ce e�tre le thess. �τθ� [tth] 
et le ��céd. �ττ� [tt] est �églige�ble). L’�ffi  r���ττ� [tt] est �églige�ble). L’�ffi  r���� [tt] est �églige�ble). L’�ffir��-
ti�� de ��tz�p�ul�s (2007�, 173) sel�� l�quelle 
Φέτταλος, ��cêtre du ��céd. Βέτταλος, d�it re�, ��cêtre du ��céd. Βέτταλος, d�it re�Βέτταλος, d�it re�, d�it re-
���ter à u�e d�te p�st��ycé�ie��e �’est p�s 
c��v�i�c��te. O� s�it que kʷ, gʷ, gʷʰ s��t e�c�re 
représe�tés p�r des syll�b�gr���es spéci�ux 
(les séries q� ) d��s le Li�é�ire B ��is l� fusi�� 
des l�bi�vél�ires et des l�bi�les p�urr�it �v�ir eu 
lieu à u�e d�te ��térieure e� pr�t��é�lie�.

24 Cf. τετράγγουρον ʻgr�s c��c��breʼ 
(�ér�di��e, Sud�).

25 Brixhe (2010, 65) � édulc�ré ses �ffir��-
ti��s ��térieures et p�rle e� ter�es plus gé�é-
r�ux d’u� « tr�it disti�ctif �ré�l ».

26 L� gr�phie <στ> c�rresp��d s��s d�ute à 
[stʰ]. L’�spirée /tʰ/ �v�it év�lué e� spir��te s�uf 
qu��d elle ét�it pl�cée �près u� /s/, de s�rte que 
Θ, qui représe�te ��i�te���t l� fric�tive /θ/, �e 
c��stitu�it plus u�e gr�phie �déqu�te p�ur les 
gr�upes [stʰ] (Lejeu�e 1972, 47, ��te e� b�s de 
p�ge 7; 110, ��te e� b�s de p�ge 8 ; Mé�dez D�-
su�� 1985, 333–394).
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�ttester�it d’u�e év�luti�� *kʷi >[kʲi] > κι. D’�illeurs, c’est u�e is�gl�sse p�rt��κι. D’�illeurs, c’est u�e is�gl�sse p�rt��. D’�illeurs, c’est u�e is�gl�sse p�rt�-
gée �vec le thess�lie�, cf. *kʷis > κις (�tt. τις) e� thess�lie� �rie�t�l (Pel�sgi��κις (�tt. τις) e� thess�lie� �rie�t�l (Pel�sgi�� (�tt. τις) e� thess�lie� �rie�t�l (Pel�sgi��τις) e� thess�lie� �rie�t�l (Pel�sgi��) e� thess�lie� �rie�t�l (Pel�sgi�-
tis). Cepe�d��t, le té��ig��ge �pp�rté p�r u� seul ��� �e suffit p�s. De plus, le 
/k/ du thess. �rie�t�l κις et le /t/ du thess. �ccide�t�l (Thess�li�tis) τις c��sti�κις et le /t/ du thess. �ccide�t�l (Thess�li�tis) τις c��sti� et le /t/ du thess. �ccide�t�l (Thess�li�tis) τις c��sti�τις c��sti� c��sti-
tue�t des f�r�es irrégulières (�� �tte�dr�it *πις), qui s��t pr�b�ble�e�t dues 
à u�e év�luti�� ph��étique dévi��te typique des ter�es gr����tic�ux.

À p�rtir des ���s Ἱκκότα, Ἱκκότιμος (< *h₁ek´wo�), Ὄκκος (< *h₃ekʷ�) et 
Λυκκηία (u� dérivé de *Λύκκος < *lukʷ�), ��tz�p�ul�s ess�ie de p�ser c���e 
pri�cipe u�e év�luti�� *kʷo > κκο e� ��céd��ie�, �vec u� re�f�rce�e�t de 
l’�cclusi�� s�i�dis��t décle�ché p�r l� perte de l’�ppe�dice l�bi�l. Or cette i�-
terprét�ti�� �’est p�s f��dée.²⁷ D’u�e p�rt, ἵππος / ἵκκος de�eure u�e é�ig�ἵππος / ἵκκος de�eure u�e é�ig� / ἵκκος de�eure u�e é�ig�ἵκκος de�eure u�e é�ig� de�eure u�e é�ig-
�e e� ph���l�gie grecque �vec s�� �spir�ti�� i��tte�due, s� v�yelle ι et s� 
d�uble c��s���e �ππ� / �κκ�. E� t�us c�s, les d�ubles c��s���es �ππ� / �κκ� – 
quelle qu’e� s�it l’explic�ti�� – s��t u� phé���è�e p��hellé�ique. Qu��t à 
Ὄκκος et Λυκκηία, u�e gé�i��ti�� d’�rigi�e expressive, phé���è�e b���l 
d��s les ���s de pers���es, est u�e �lter��tive plus c��v�i�c��te.

��tz�p�ul�s relève que le t�p��y�e Βάττυνα (s��s d�ute �pp�re�té à 
βᾶσσα/β�σσα) et le ��� Βέτταλος précité se�ble�t i�diquer que le pr�t��
gr. �tʰj� � év�lué e� �ττ� e� ��céd��ie�. D��s cert�i�es dédic�ces tr�uvées 
�u s��ctu�ire d’Ap�ll�� à Xer�li��i d��s le district de ��z��i le dieu est �p-
pelé Με(σ)ζωρίσκος / Με(σ)ζ�ρίσκος.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré�Με(σ)ζωρίσκος / Με(σ)ζ�ρίσκος.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré�(σ)ζωρίσκος / Με(σ)ζ�ρίσκος.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré�σ)ζωρίσκος / Με(σ)ζ�ρίσκος.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré�)ζωρίσκος / Με(σ)ζ�ρίσκος.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré�ζωρίσκος / Με(σ)ζ�ρίσκος.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré� / Με(σ)ζ�ρίσκος.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré�Με(σ)ζ�ρίσκος.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré�(σ)ζ�ρίσκος.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré�σ)ζ�ρίσκος.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré�)ζ�ρίσκος.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré�ζ�ρίσκος.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré��ρίσκος.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré�ρίσκος.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré�.²⁸ ��tz�p�ul�s d���e u�e i�terpré-
t�ti�� pl�usible de cette �ppell�ti�� e� e� f�is��t u� dérivé d’u� ��t c��-
p�sé de μέσ(σ)ο� (< PIE *medʰjo�) + ὄρος (< PIE *h₃er�) sig�ifi��t ʻ(u� e�dr�it) 
�u �ilieu des ���t�g�esʼ (�u e�c�re μέσ(σ)ο� + ὅρος < *worwo� ʻu�e fr��tière 
i�ter�édi�ireʼ).²⁹ Sur cette b�se, ��tz�p�ul�s p�stule u�e év�luti�� �tj� > �tʲ� > 
-tˢ� > �tt� p�rt�gée �vec le bé�tie�. Il c��sidère que l� gr�phie ζ d��s Με(σ)
ζωρίσκος / Με(σ)ζ�ρίσκος c�rresp��d à u� st�de i�ter�édi�ire �tˢ�.

Cepe�d��t les �ffir��ti��s de ��tz�p�ul�s p�se�t pr�blè�e sur plusieurs 
p�i�ts :

a U�e �ssi�il�ti�� pr�gressive �tˢ� > �tt� �’est p�s pl�usible du p�i�t de 
vue ph��étique (Mé�dez D�su�� 1991–1993), �l�rs que l� dép�l�t�lis�-
ti�� (��téri�ris�ti��) �tʲtʲ� > �tt� est plus vr�ise�bl�ble.

b D’�près ce que je s�is, l� gr�phie ζ p�ur tr��scrire le résult�t de *thj 
se retr�uve exclusive�e�t d��s les i�scripti��s �rch�ïques crét�ises 
(VIIe–VIe s. �v. J.�C.), cf. ὄζοι, ἀνδάζαθαι (�tt. ὅσοι, ἀναδάσασθαι), v�ir 
Buck 1955, 70.³⁰ D’�utre p�rt, le sig�� d��s σζ de�eure i�expliqué : 
��tz�p�ul�s pe�se�t�il à u� hybride de <ζ> et <σ>? P�ur le ���e�t, je 
préfère i�terpréter les gr�phies ζ, σζ c���e résult��t d’u� pr�cessus 
de s���ris�ti�� ([�s�] > [�z�]), ce qui est c�hére�t à l� f�is �vec l� s���ri-
s�ti�� des �utres fric�tives /f θ x/ et �vec les té��ig��ges �pp�rtés p�r 
les i�scripti��s (cf. Διονύζιος p�ur Διονύσιος chez ��tz�p�ul�s 1991, 
38–43, �� 7.19, A�phip�lis, �près 357 �v.  J.�C.)³¹ et les gl�ses d’�ésy-
chius (cf. Ζειρηνίς· Ἀφροδίτη ἐν Μακεδονίᾳ = Σειρηνίς).

c M�lgré t�ut le respect que je d�is à ��tz�p�ul�s, �ττ� d��s le ��céd��ττ� d��s le ��céd��� d��s le ��céd�-
�ie� Βέτταλος et le bé�tie� Φετταλός �e c��stitue p�s l� preuve irréfu�Βέτταλος et le bé�tie� Φετταλός �e c��stitue p�s l� preuve irréfu� et le bé�tie� Φετταλός �e c��stitue p�s l� preuve irréfu�Φετταλός �e c��stitue p�s l� preuve irréfu� �e c��stitue p�s l� preuve irréfu-
t�ble d’u� quelc��que lie� étr�it e�tre le ��céd��ie� et le bé�tie�. Il 
s’�git d’u�e si�ple c�ï�cide�ce.

d E�fi�, l’idée de ��tz�p�ul�s, i�spirée p�r Brixhe, sel�� l�quelle �ττ� est 
u� tr�it �rch�ïs��t du ��céd��ie� est err��ée. O� �v��cer� que le pr�-
cessus de dép�l�t�lis�ti�� �tʲtʲ� > �tt� – �u, dis��s plutôt ici, l’�ssi�il�-
ti�� pr�gressive [ttˢ] > [tt] – �pp�r�ît t�ut �ussi ��v�teur p�r r�pp�rt à 
*t⁽ʰ⁾j que le pr�cessus d’��ric�ti�� suivi p�r u�e �ssi�il�ti�� ��ticip�-
t�ire [tʲtʲ] > [ttˢ] > [ss] (σσ).

27 Le red�uble�e�t de c��s���e d��s les 
gr�upes hétér�syll�bes C.w et C.j �’est p�s le ré-
sult�t d’u� re�f�rce�e�t de l’�rticul�ti�� ��is 
d’u�e resyll�bis�ti�� p�rtielle (cf. Βορέας > 
Βορε̯ᾶς > *Βορ.jᾶς > *Βορ.ρjᾶς > Βορρᾶς ; v�ir Mé�̯ᾶς > *Βορ.jᾶς > *Βορ.ρjᾶς > Βορρᾶς ; v�ir Mé�ᾶς > *Βορ.jᾶς > *Βορ.ρjᾶς > Βορρᾶς ; v�ir Mé� > *Βορ.jᾶς > *Βορ.ρjᾶς > Βορρᾶς ; v�ir Mé�Βορ.jᾶς > *Βορ.ρjᾶς > Βορρᾶς ; v�ir Mé�.jᾶς > *Βορ.ρjᾶς > Βορρᾶς ; v�ir Mé�ᾶς > *Βορ.ρjᾶς > Βορρᾶς ; v�ir Mé� > *Βορ.ρjᾶς > Βορρᾶς ; v�ir Mé�Βορ.ρjᾶς > Βορρᾶς ; v�ir Mé�.ρjᾶς > Βορρᾶς ; v�ir Mé�ρjᾶς > Βορρᾶς ; v�ir Mé�jᾶς > Βορρᾶς ; v�ir Mé�ᾶς > Βορρᾶς ; v�ir Mé� > Βορρᾶς ; v�ir Mé�Βορρᾶς ; v�ir Mé�; v�ir Mé-
�dez D�su�� 1994). P�ur le red�uble�e�t �vec 
c��serv�ti�� du [w], cf. l�t. aqua > it. acqua [‘�k.
kw�].

28 Μεσζορίσκῳ (SEG 49.846.2, IIᵉ s. �v. J.�C.), 
Μεζωρίσκῳ (SEG 49.847, IIᵉ / Iᵉʳ s. �v. J.�C.), [Μεσ]
ζορί[σκῳ] (SEG 49.849.2–3, e�v. Iᵉʳ s. �v. J.�C.), 
[Μεσζ]ωρίσκῳ (SEG 49.850.1, e�v. 150–200 �p. 
J.�C.), Μεσ[ζορίσκῳ] (SEG 49.851.1, e�v. 150–200 
�p. J.�C.). L� v�ri��te Μεσιώρισκος du pre�ier 
réd�cteur, �d�pté p�r le SEG, est i�c��test�ble-
�e�t f�usse.

29 Cette sig�ific�ti�� ser�it très pr�che de 
celle de μέσσορος ̒  j�l�� i�ter�édi�ire ̓  d��s Tab. 
Heracl. 1.63, 69.

30 N�t��s ég�le�e�t l� gr�phie ζ p�ur *ts 
(< *ds) et *tw d��s deux c�l��ies �chée��es de 
l� Gr��de Grèce (Mé�dez D�su�� 1991, 32–33) : 
hέ̄ζατο (�tt. καθήσατο) d��s SEG 17.442.4 (Cr�-
t��e, 550–500 �v. J.�C. ?) et τέζαρα (�tt. τέτταρα) 
d��s SEG 19.628.3 (Siris/Mét�p��te, 550–500 �v. 
J.�C ?).

31 N�t��s l� f�r�e hyperc�rrecte déjà 
�e�ti���ée βεφαίως, d��s l� �ê�e i�scrip�βεφαίως, d��s l� �ê�e i�scrip�, d��s l� �ê�e i�scrip-
ti�� (l. 6).
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4
Les voyelles en ancien macédonien
4.1

Le ᾱ c�rresp��d��t �u η i��.��tt. est p�rf�is �ttesté d��s les i�scripti��s ���ᾱ c�rresp��d��t �u η i��.��tt. est p�rf�is �ttesté d��s les i�scripti��s ��� c�rresp��d��t �u η i��.��tt. est p�rf�is �ttesté d��s les i�scripti��s ���η i��.��tt. est p�rf�is �ttesté d��s les i�scripti��s ��� i��.��tt. est p�rf�is �ttesté d��s les i�scripti��s ��-
céd��ie��es rédigées e� �ttique �u e� k�i�é. Des exe�ples de �ᾱ (< �ᾱο) �u 
gé�itif ��sculi� si�gulier de l� pré�ière décli��is�� (i��. �εω, �tt. �ου) s��t 
ég�le�e�t bie� ét�yés, p�r ex. Ε�ρυδίκᾱ Σίρρᾱ Ε�κλείᾱι (SEG 36.556, Aigé�i, 
350–300 �v. J.�C.).

D��s PELLA �� retr�uve les exe�ples de ᾱ �����ttique suiv��ts :
– ᾱ p�ur l’i��.��tt. η : Θετίμᾱς (l. 2), γᾶμαι (l. 4), ἄλλᾱν (lig�es 4, 6), ἐρήμᾱ 

(l. 6), etc. ;
– gé�itif pluriel �ᾶν (< �ᾱων) (i��. �έων, �tt. �ῶν) : τᾶν ἀλλᾶν πασᾶν (l. 1), 

χρᾶν (l. 2).
Tzitzilis (2008, 236, 240) cite plusieurs ��ts du di�lecte ��der�e de l� h�u-

te Piérie qui ��t c��servé u� ᾱ ��cie� : αλικία ʻ âge ʼ (<  ᾱ̔λικίᾱ) vs. gr. ��d. 
st��d�rd ηλικία [ili'ci�] (< �tt. ἡλικία), χειρολάβα ʻ ���che de ch�rrue ʼ (cf. 
�tt. χειρολάβη), υλατόμους [il�'t��us] ʻ bûcher�� ʼ (cf. d�r. ὑλᾱτόμος, Thé�c. 
17.9 = �tt. ὑλοτόμος), ζdαν´ ['zd�ɲ] ʻ p�itr�il ʼ (d’u� ��i��l) (< *στ ᾱ́̄νιον ; cf. 
�sch. στήνιον· στ�θος).

4.2

L� gr�phie ΟΥ p�ur Υ se retr�uve çà et là d��s les ���s de pers���es et les 
���s gé�gr�phiques sur les i�scripti��s rédigées e� �ttique, cf. p�r exe�ple 
le ter�e déjà �e�ti���é Βουλομάγα (= Φυλομάχη), Φούσκος p�ur Φύσκος (IG 
10.700.1, Thess�l��ique, ΙΙe s. �p. J.�C.), Ἡρακλεῖ �ουναγίδᾳ p�ur �υναγίδαι 
(SEG 2.436.7–9, Styberr�, e�v. 198 �p. J.�C.). Cf. ég�le�e�t �ésychius ἀβρο�τες· 
ὀφρ�ς. Ces gr�phies s��t c��sidérées c���e l� preuve irréfut�ble que le 
pr�t��gr. /u(ː)/ � c��servé s�� �rticul�ti�� p�stérieure e� ��céd��ie� 
c��tr�ire�e�t �u /y(ː)/ ��téri�risé e� i��.��tt. (P���y�t�u 1993, 11 ; 2007�, 
438 ; Brixhe & P���y�t�u 1994b, 213 ; Brixhe 1999, 47–49).

D��s le �ê�e esprit, Tzitzilis (ibid.) cite plusieurs ��ts du di�lecte de l� 
h�ute Piérie c��p�rt��t u� [u] à l� pl�ce du gr. ��d. st��d�rd [i] (< gr. ��c. 
υ) : αγούμν´αστους [�'γu�ɲ�stus] ̒  g�uche ʼ (cf. gr. ��d. st��d�rd αγύμναστος 
[�'ʝi���st�s]  ʻ���qu��t d’exercice ʼ), κουνάχτηρ´ [ku'ɲ�xtirʲ] ʻ peste ʼ (cf. gr. 
hell. κυνίζω ʻ f�ire le chie� ʼ), le ��t précité φρούτα ['frut�] (< ��c. ��céd. 
*ἀφρ�ς ��τος ; p�ur l’�phérèse de l� v�yelle, cf. ὀφρύδιον > gr. ��d. φρύδι 
['friði]).

L� c��serv�ti�� du /u(ː)/ hérité e� ��cie� ��céd��ie� est cert�i�e�e�t 
p�ssible ��is elle �’est p�s �ussi sûre que le pe�se�t les phil�l�gues. D’u�e 
p�rt, d��s le c�s de [y], l� p�stéri�ris�ti�� ([y] > [u]) est u�e év�luti�� �ussi 
��turelle que l� perte de l� l�bi�lité ([y] > [i]). D’�utre p�rt, d��s des c��di-
ti��s que l’�� �e c��pre�d p�s bie�, plusieurs ��ts c��p�rte�t u� [u] p�ur 
u� ��cie� υ d��s t�us les di�lectes ��der�es (Newt�� 1972, 19–23) :³² cf. 
μουστάκι [�us't�ci] ʻ ��ust�che ʼ (gr. ��c. μύσταξ �ακος), κουλούρι [ku'luri] 
ʻ p�i� e� f�r�e d’���e�u ̓  (gr. ��c. κολλύρα, κολλύριον e� plus de κολλούρα, 
κολλούριον), φούσκα ['fusk�] ʻ �utre ʼ, ʻ bulle ʼ (gr. ��c. φύσκη, ég�le�e�t 
φύσκα). D��s cert�i�s di�lectes, cette ��dific�ti�� est h�bituelle, p�r ex. 
γυναίκα [γy'�ek�] > �ég�rie� ��der�e [ʝu'�ek�] ʻ fe��e ʼ (gr. ��d. st��� [γy'�ek�] > �ég�rie� ��der�e [ʝu'�ek�] ʻ fe��e ʼ (gr. ��d. st���γy'�ek�] > �ég�rie� ��der�e [ʝu'�ek�] ʻ fe��e ʼ (gr. ��d. st���y'�ek�] > �ég�rie� ��der�e [ʝu'�ek�] ʻ fe��e ʼ (gr. ��d. st���'�ek�] > �ég�rie� ��der�e [ʝu'�ek�] ʻ fe��e ʼ (gr. ��d. st����ek�] > �ég�rie� ��der�e [ʝu'�ek�] ʻ fe��e ʼ (gr. ��d. st���'�ek�] ʻ fe��e ʼ (gr. ��d. st����ek�] ʻ fe��e ʼ (gr. ��d. st��-
d�rd [ʝi'�ek�]). Il est i�téress��t de ��ter que l’��cie� οι � c���u u�e év�lu�'�ek�]). Il est i�téress��t de ��ter que l’��cie� οι � c���u u�e év�lu��ek�]). Il est i�téress��t de ��ter que l’��cie� οι � c���u u�e év�lu�οι � c���u u�e év�lu� � c���u u�e év�lu-
ti�� si�il�ire, p�r ex. κοιλία [cy'li�] > [cu'li�] > [t∫u'li�] > �ég�rie� ��der�e 
[tsu'li�] ̒  ve�tre ̓  (gr. ��d. st��d�rd [ci'ʎ�]). L� p�l�t�lis�ti�� des vél�ires /k/ 
et /γ/ d��s ces exe�ples présupp�se u� st�de [y] p�ur les deux ph��è�es υ 
et οι du grec ��cie�.

32 Au sujet de /y(ː)/ > /u(ː)/ d��s les  
di�lectes ��cie�s, cf. Mé�dez D�su�� 1993c, 
117–120.
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4.3

D��s PELLA, �� tr�uve qu�tre c�s d’���rth�gr�phie i�pliqu��t u�e c��fu-
si�� e�tre I et E et e�tre O et Y et qui ��t f�it l’�bjet de ���breuses discus-
si��s : διελέξαιμι (l. 3) p�ur διελίξαιμι, πάλLιν (l. 3) p�ur πάλιν,³³ ἀνορόξασα 
(l. 3) p�ur ἀνορύξασα et �μέ (l. 6) p�ur ε�μί.³⁴ P���y�t�u (1993, 14) cite quel�ἀνορύξασα et �μέ (l. 6) p�ur ε�μί.³⁴ P���y�t�u (1993, 14) cite quel� et �μέ (l. 6) p�ur ε�μί.³⁴ P���y�t�u (1993, 14) cite quel��μέ (l. 6) p�ur ε�μί.³⁴ P���y�t�u (1993, 14) cite quel� (l. 6) p�ur ε�μί.³⁴ P���y�t�u (1993, 14) cite quel�ε�μί.³⁴ P���y�t�u (1993, 14) cite quel�.³⁴ P���y�t�u (1993, 14) cite quel-
ques c�s d’���rth�gr�phie i�pliqu��t u� E à l� pl�ce d’u� Ι d��s des i�scrip�Ι d��s des i�scrip� d��s des i�scrip-
ti��s t�rdives rédigées e� �ttique, p�r ex. Ἀρτεμεσίου p�ur Ἀρτεμισίου (185 
�p. J.�C.), χάρεν p�ur χάριν (ΙΙe s. �p. J.�C. ?). Elle i�terprète ces c�s c���e ré-
sult��t d’u�e fer�eture (élév�ti��) de /e/ à /i/ et d’u�e �eutr�lis�ti�� de /e/ 
et /i/ �u c��t�ct de /r/.³⁵ Dub�is (1995, 194) relève si�ple�e�t l’existe�ce 
d’« [u�e] hésit�ti�� gr�phique e�tre e, ei et i » et « u�e hésit�ti�� d��s l� gr�-
phie des v�yelles d’�rrière i�hére�te à l� l��gue du réd�cteur �u du gr�veur 
��céd��ie� de l� l��elle ».

Les gr�phies δαπινά p�ur ταπεινά et �μέ p�ur ε�μί d��s PELLA, l. 6 – si elles 
�e c�rresp��de�t p�s à de si�ples « glisse�e�ts du p�i�ç�� » – p�urr�ie�t �t-
tester de l� fusi�� e�tre /eː/ (<EI>) et /iː/ (<I>). Mê�e si elles s��t rel�tive�e�t 
peu fréque�tes (cf. P���y�t�u 1993, 10), �� retr�uve des exe�ples d’���r-
th�gr�phie si�il�ires d��s des i�scripti��s rédigées e� �ttique et e� k�i�é : 
Ἀρτεμεισίων (= Ἀρτεμισίων) (SEG 37.583, Sp�rt�l�s, e�v. 352/351 �v. J.�C.) ; cf. 
ég�le�e�t I p�ur � d��s τὸν Μάνιτα et τὸ κνῖμα (s�i�dis��t p�ur Μάνητα et 
κν�μα) d��s u�e dé��rc�ti�� fr�g�e�t�ire de fr��tières (SEG 40.542.8 et 17, 
Mygd��ie, 359–336 �v. J.�C.).³⁶ Des c�s d’���rth�gr�phies it�cistes de ce type 
se retr�uve�t sur t�ut le territ�ire gréc�ph��e et, p�r c��séque�t, �e peuve�t 
p�s être c��sidérés c���e u� tr�it disti�ctif de l’��cie� ��céd��ie�.

P���y�t�u (1993, 14–17 ; 2007�, 438) relève ég�le�e�t quelques c�s d’�lter-
���ce e�tre Ω et ΟΥ d��s des i�scripti��s t�rdives rédigées e� �ttique, qu’elle 
esti�e être u�e preuve d’u�e fer�eture (élév�ti��) /ɔː/ > [�ː] f�v�risée p�r 
l� ��s�le v�isi�e : �άνουν p�ur �άνων (SEG 36.626.22, 323–303 �v. J.�C.), ο�νή 
p�ur ὠνή d��s plusieurs �ctes de ve�te à Oly�the et d��s d’�utres c�l��ies de 
l� Ch�lcidique (�ilieu du IVᵉ s. �v. J.�C. ; ��tz�p�ul�s 1988), ζο�σα p�ur ζῶσα 
(Vulić 1948, 165, �� 341 ; G�r�� T�plic�, peu �près 212 �p. J.�C.) etc.³⁷

À p�rtir des exe�ples ci�dessus et de βεβαιοταί = βεβαιωταί (SEG 37.583, 
Streps�, 400–348 �v. J.�C.), Brixhe (1999, 47) et ��tz�p�ul�s (2007�, 164) sup-
p�se�t que les disti�cti��s de qu��tité v�c�lique ��t été perdues dès le IVᵉ s. 
�v. J.�C. ��is les preuves épigr�phiques s��t tr�p �i�ces p�ur ét�yer u�e �f-
fir��ti�� �ussi h�s�rdeuse. L’��icr�� d��s βεβαιοταί est pr�b�ble�e�t u�e 
gr�phie �rch�ïque.

O’Neil (2006, 197) i�terprète les c�s d’���rth�gr�phie διελέξαιμι, �με et 
ἀνορόξασα p�ur ce qu’ils s��t, à s�v�ir c���e l� preuve d’u�e pr����ci�ti�� 
plus �uverte du υ et du ι brefs. P�r c��tre, Brixhe (1999, 45–51) et ��tz�p�u�υ et du ι brefs. P�r c��tre, Brixhe (1999, 45–51) et ��tz�p�u� et du ι brefs. P�r c��tre, Brixhe (1999, 45–51) et ��tz�p�u�ι brefs. P�r c��tre, Brixhe (1999, 45–51) et ��tz�p�u� brefs. P�r c��tre, Brixhe (1999, 45–51) et ��tz�p�u-
l�s (2007�, 169) les i�terprète�t c���e des hyperc�rrecti��s �ttest��t d’u�e 
fer�eture du /e/ et du /�/ brefs. Ce phé���è�e ét�it s�i�dis��t p�r�llèle à l� 
fer�eture des se�i�v�yelles l��gues et d�it être vu c���e u� tr�it gé�ér�l 
d’u�e régi�� plus éte�due, i�clu��t l� M�céd�i�e, l� Thess�lie et l� Bé�tie. Se-
l�� Brixhe (�p. cit., 50–51), cette te�d��ce � survécu d��s les di�lectes ��der-
�es du ��rd, �ù /e �/ ��� �cce�tués s��t ��r��le�e�t deve�us /i u/ : παιδί 
[pe'ði] > gr. ��d. du ��rd [pi'ði], πολύ [p�'li] > gr. ��d. du ��rd [pu'ʎi].

Cette hyp�thèse se heurte à plusieurs �bjecti��s :
a Les v�yelles ��ye��es brèves et l��gues év�lue�t r�re�e�t e�se�ble. 

E� f�it, et d��s des c��diti��s t�ut à f�it ide�tiques, les v�yelles ��ye�-
�es brèves ��t u�e te�d��ce ��turelle à l’�uverture �l�rs que les l��-
gues ��t te�d��ce à se fer�er.

b E� thess�lie�, les v�yelles ��ye��es l��gues héritées ��t d���é /eː/ et /
�ː/, p�r ex. μεί = μή, χούρα = χώρα, etc. E� bé�tie� pri��ire /εː/ est p�ssé 

33 V�utir�s (1998, 8–9) i�terprète le <L> 
c���e le début r�té d’u� E, que le gr�veur � dé-
libéré�e�t l�issé i��chevé p�ur gr�ver l� lettre 
c�rrecte I.

34 N�t��s ég�le�e�t Διονυσοφῶντος �vec 
le Υ gr�vé p�r�dessus u� Ο, ce qui c��stitue ���Υ gr�vé p�r�dessus u� Ο, ce qui c��stitue ��� gr�vé p�r�dessus u� Ο, ce qui c��stitue ���Ο, ce qui c��stitue ���, ce qui c��stitue ��-
�ifeste�e�t l� c�rrecti�� d’u�e f�ute d’�rth�-
gr�phe p�r le gr�veur lui��ê�e (�p. cit., 9).

35 Les c�s plus fréque��e�t �ttestés que 
s��t les �lter���ces e�tre <E> et <I> l�rsqu’ils 
se tr�uve�t dev��t u�e v�yelle (p�r ex. �ορτή 
p�ur ἐορτή, Μαρέας p�ur Μαρίας) d�ive�t être 
expliqués di�ére��e�t (v�ir ci��près). S’�gis-
s��t de l� �eutr�lis�ti�� de /e/ et /i/, P���y�t�u 
p�se c���e pri�cipe u� �rchiph��è�e �bstr�it 
s�us�spécifié /E/. M�is les �rchiph��è�es �bs-
tr�its s��t u� �rtéf�ct thé�rique qui ���que de 
« ré�lité psych�l�gique ». D��s des c��textes de 
�eutr�lis�ti��, les l�cuteurs ide�tifie�t des ph�-
�è�es �u des �ll�ph��es c��crets t�t�le�e�t 
spécifiés plutôt que des �rchiph��è�es �bstr�its 
s�us�spécifiés (Mé�dez D�su�� 1993c).

36 D’�près ce que je s�is, le ��� d’u� fleuve 
Μάνης �ητος �’est �ttesté �ulle p�rt. L’équiv�� �ητος �’est �ttesté �ulle p�rt. L’équiv��ητος �’est �ttesté �ulle p�rt. L’équiv�� �’est �ttesté �ulle p�rt. L’équiv�-
le�ce κνῖμα = κν�μα est ég�le�e�t d�uteuse. 
D’�b�rd, le ��t �pp�r�ît d��s u�e l�cu�e ��is, ce 
qui est plus i�p�rt��t, c’est que κν�(σ)μα ̒  ér��κν�(σ)μα ̒  ér��(σ)μα ̒  ér��σ)μα ̒  ér��)μα ̒  ér��μα ̒  ér�� ̒  ér�-
flure ̓  (cf. κναίω) peut difficile�e�t c�drer �vec 
u�e descripti�� gé�gr�phique. Des ter�es plus 
�ppr�priés du p�i�t de vue sé���tique c���e 
κνήμη ̒  pied d’u�e ���t�g�e ̓ , κνημός ̒  c��tre� ̒  pied d’u�e ���t�g�e ̓ , κνημός ̒  c��tre�κνημός ̒  c��tre� ̒  c��tre-
f�rt d’u�e ���t�g�e ̓  �e peuve�t p�s être à l� 
b�se d’u� ��� d’�cti�� c���e κν�μα.

37 C���e le ���tre cl�ire�e�t P���y�t�u 
(1993, 15, ��te de b�s de p�ge 55), cert�i�s de ces 
c�s d’���rth�gr�phie p�urr�ie�t �v�ir u�e ��ti-
v�ti�� ��rph�l�gique �u sy�t�xique ; p�r ex. l� 
f�r�e ζο�σα p�urr�it bie� être u� c�s d’���l�gie 
à qu�triè�e pr�p�rti���elle : ποιῶν : ποιο�σα = 
ζῶν : x. L� disti�cti�� que f�it P���y�t�u e�tre 
les �lter���ces e� p�siti�� �cce�tuée et ��� �c-
ce�tuée �e p�r�ît p�s perti�e�te.
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à /eː/ (ex. μεί = μή) et /eː/ (< /ei/) est p�ssé à /iː/ (ex. ἔχῑ� = ἔχει). Les preu�μεί = μή) et /eː/ (< /ei/) est p�ssé à /iː/ (ex. ἔχῑ� = ἔχει). Les preu� = μή) et /eː/ (< /ei/) est p�ssé à /iː/ (ex. ἔχῑ� = ἔχει). Les preu�μή) et /eː/ (< /ei/) est p�ssé à /iː/ (ex. ἔχῑ� = ἔχει). Les preu�) et /eː/ (< /ei/) est p�ssé à /iː/ (ex. ἔχῑ� = ἔχει). Les preu�ἔχῑ� = ἔχει). Les preu�� = ἔχει). Les preu�ἔχει). Les preu�). Les preu-
ves recueillies p�r Brixhe (1985, 366 et suiv., 370–371 ; cité p�r Brixhe 1999, 
50) et p�r G�rcí� R��ó� (1987, 126–128 ; cité p�r ��tz�p�ul�s 2007�, 169) 
c��cer���t l� préte�due fer�eture du /e/ et du /�/ brefs e� Bé�tie et e� 
Thess�lie s��t i�suffis��tes et, p�ur l� plup�rt, ��� perti�e�tes.

c Les gr�phies i�c�rrectes ἱορτή p�ur ἑορτή et hyperc�rrectes Μαρέα 
p�ur Μαρία (cf. θιός p�ur θεός e� bé�tie� et d��s de ���breux �utres 
di�lectes) �e s��t p�s l� preuve de l’�rticul�ti�� fer�ée d’u� /e/ bref ; 
elles s��t l� preuve d’u�e sy�izèse : εα, εο > ε̯α, ε̯ο > ϳα, ϳο (Mé�dez D��εα, εο > ε̯α, ε̯ο > ϳα, ϳο (Mé�dez D��, εο > ε̯α, ε̯ο > ϳα, ϳο (Mé�dez D��εο > ε̯α, ε̯ο > ϳα, ϳο (Mé�dez D�� > ε̯α, ε̯ο > ϳα, ϳο (Mé�dez D��ε̯α, ε̯ο > ϳα, ϳο (Mé�dez D��̯α, ε̯ο > ϳα, ϳο (Mé�dez D��α, ε̯ο > ϳα, ϳο (Mé�dez D��, ε̯ο > ϳα, ϳο (Mé�dez D��ε̯ο > ϳα, ϳο (Mé�dez D��̯ο > ϳα, ϳο (Mé�dez D��ο > ϳα, ϳο (Mé�dez D�� > ϳα, ϳο (Mé�dez D��ϳα, ϳο (Mé�dez D��, ϳο (Mé�dez D��ϳο (Mé�dez D�� (Mé�dez D�-
su�� 1991–1992, 1993�, 1993b, 2002).

d L� preuve d’u� p�ss�ge e� ��céd��ie� /�ː/ > /uː/ est ég�le�e�t té�ue. 
M��ifeste�e�t, ο�νή est l� f�r�e �tte�due p�ur *wosnā d��s le di�lec-
te eubée� p�rlé e� Ch�lcidique (cf. thess. ὀννά). L� f�r�e �tt. ὠνή, le 
d�r., le bé�t. ὠνά s��t �ssuré�e�t des f�r�es sec��d�ires (��tz�p�u�ὠνά s��t �ssuré�e�t des f�r�es sec��d�ires (��tz�p�u� s��t �ssuré�e�t des f�r�es sec��d�ires (��tz�p�u-
l�s 1988, 45). À l’excepti�� de �άνουν, qui p�urr�it être le ��� d’u�e 
pers���e thess�lie��e, �� retr�uve les gr�phies i�c�rrectes e� ques-
ti�� d��s des i�scripti��s t�rdives (IIᵉ–Vᵉ s. �p. J.�C.).

e M�lgré t�ut le respect que je d�is à Brixhe, il �e peut p�s y �v�ir de r�p-
p�rt e�tre l� fer�eture des v�yelles ��ye��es l��gues e� thess�lie� et 
les ��dific�ti��s �bservées d��s les di�lectes ��der�es du ��rd. Pre-
�ière�e�t, les c��diti��s d��s lesquelles i�tervie��e�t ces ��dific�-
ti��s s��t t�ut à f�it di�ére�tes les u�es des �utres. Deuxiè�e�e�t, 
�� s�it que les ��dific�ti��s d��s les di�lectes ��der�es s��t rel�tive-
�e�t réce�tes (Newt�� 1972, 189 et suiv.). L� chute des v�yelles h�utes 
��� �cce�tuées précède l� fer�eture des v�yelles ��ye��es ��� �c-
ce�tuées, de telle ���ière que les /i u/ sec��d�ires �e t��be�t p�s : 
ἔμεινε ['e�i�e] p�sse à ['e��i] et p�s à †['e��].³⁸ L� chute de l� v�yel� ['e�i�e] p�sse à ['e��i] et p�s à †['e��].³⁸ L� chute de l� v�yel-
le h�ute est u� phé���è�e plus réce�t que d’�utres règles ph���l�gi-
ques bie� c���ues c���e l� s���ris�ti�� p�st��s�le d��s les gr�upes 
NT : �i�si ἀμανιτάριον > μανιτάρι [���i't�ri] ̒  ch��pig��� ̓  > [��ɲ't�r] 
�vec u�e �cclusive s�urde p�r r�pp�rt à πάντα ['p��d�]. L� p�l�t�lis��πάντα ['p��d�]. L� p�l�t�lis�� ['p��d�]. L� p�l�t�lis�-
ti�� précède ég�le�e�t l� chute de l� v�yelle h�ute, i.e., elle �e s’�p-
plique qu’�ux séque�ces [�i] pri��ires : [���i't�ri] > *[��ɲi't�r] > 
[��ɲ't�r] c��p�ré à ἔμεινε ['e�i�e] > ['e��i], et ��� †['e�ɲi].

P�ur résu�er, j’�dhère à l� c��clusi�� de V�utir�s (1998, 9, 23) sel�� l�-
quelle διελέξαιμι, �μέ et ἀνορόξασα d��s PELLA s��t pr�b�ble�e�t de si�-
ples f�utes s��s i�p�rt��ce ph��étique. Le f�it que les t�blettes de ��lédic-
ti�� s�ie�t tru�ées d’erreurs est �ssez typique et PELLA �e f�it p�s excepti��. 
C���e le relève V�utir�s, l� c��fusi�� d��s διελέξαιμι et ἀνορόξασα est pr��διελέξαιμι et ἀνορόξασα est pr�� et ἀνορόξασα est pr��ἀνορόξασα est pr�� est pr�-
b�ble�e�t due à l� pr�xi�ité d’u� E et d’u� O d��s le �ê�e ��t. Cette expli-
c�ti�� v�ut ég�le�e�t p�ur Διονοσοφῶντος, qui � été c�rrigé p�r le gr�veur 
lui��ê�e e� Διονυσοφῶντος à l� lig�e 1.

4.4

Brixhe (2008) p�stule u� p�ss�ge �ré�l du /�/ (<O>) ��� �cce�tué �u [�] 
(<E>) d��s les der�ières syll�bes des ��ts. Cette ��dific�ti�� est �ttestée e� 
Thr�ce, à Th�s�s, e� M�céd�i�e (u� seul exe�ple : Πλατορες p�ur Πλατορος 
d��s IG 10.296, Thess�l��ique, IIe s. �p. J.�C.), e� Thess�lie �vec u� exe�ple 
t�rdif p�ssible à L�riss� (�όϊντες Θράσωνες, IG 9.2.791, péri�de r���i�e) et 
de ���breuses �ccurre�ces à �esti�i�tis : τὲν πάντα χρόνεν (�tt. τὸν πάντα 
χρόνον) (SEG 36.548.4, Métr�p�lis, fi� IIIᵉ s. �v. J.�C.), τύτεις (�tt. το�τοις) (ibid. 
l. 4), �λίανδρες (�tt. �λέανδρος) (ibid. l. 11), παρ πετρίτεν ἔτες (�tt. παρὰ τὸν 
τέταρτον ἔτος) (SEG 37.494.10, G��ph�i, fi� IIIᵉ s. �v. J.�C.), δικαστείρρεις (�tt. 
δικαστηρίοις) (ibid. l. 12), etc.

38 Ce f�it est c�hére�t �vec l� rép�rtiti�� 
gé�gr�phique des deux types de ��dific�ti��. 
L� chute de l� v�yelle h�ute est be�uc�up plus 
rép��due que l� fer�eture de l� v�yelle ��ye�-
�e. Les di�lectes que l’�� �ppelle se�i�septe�-
tri���ux (p�rlés d��s des régi��s ép�rpillées de 
l’Épire, de l� Thr�ce et de l’Asie �i�eure, �i�si 
qu’à Leuc�de, Skyr�s et Myk���s) suppri�e�t les 
/i u/ ��� �cce�tués, ��is �’élève�t p�s /e �/ : i.e. 
χέρι est ['çer], c���e d��s les di�lectes septe�� est ['çer], c���e d��s les di�lectes septe�-
tri���ux, ��is πεδί est [pe'ði], c���e d��s les 
di�lectes du sud. Cette c��figur�ti�� gé�gr�phi-
que l�isse f�rte�e�t pe�ser que l� chute de l� 
v�yelle h�ute précède l� fer�eture de l� v�yelle 
��ye��e.
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C���e l� plup�rt des li�guistes qui se s��t déjà pe�chés sur le pr�blè�e, 
Brixhe i�terprète ces d���ées c���e tr�duis��t u� ���iblisse�e�t v�c�li-
que décle�ché p�r u� �cce�t t��ique f�rt « ����fi��l » (« l’é�erge�ce préc�-
ce d’u� �cce�t à d��i���te i�te�sive »). L� fer�eture des v�yelles ��ye��es 
d��s les di�lectes grecs ��der�es du ��rd est s�i�dis��t u�e �utre ���ifest�-
ti�� de l’���iblisse�e�t v�c�lique. Brixhe cite quelques exe�ples de ch��ge-
�e�ts ph��étiques c���e preuves d’u� �cce�t t��ique f�rt d��s l� régi�� :

a �p�c�pe du gé�itif si�gulier thé��tique à Pel�sgi�tis �οιο > �οι ;
b sy�c�pe d��s p�r ex. thess. ξενδόκοι ;
c �ssi�il�ti�� des c��s���es e� début de syll�be (« t�ute c��s���e �p-

puy��te ») : Ττυλίχνας p�ur Πτυλίχνας ;³⁹
d p�l�t�lis�ti�� des c��s���es dev��t /j/.
Aucu� des �rgu�e�ts de Brixhe �’est c��v�i�c��t :
a Les preuves épigr�phiques d’u� tel ch��ge�e�t e� M�céd�i�e s��t �i�-

ces (u� seul exe�ple d��s u� ��� de pers���e illyrie� !) et t�rdives.
b Il �e peut p�s y �v�ir de c��ti�uité e�tre le s�i�dis��t ���iblisse�e�t 

du /�/ e� fi� de ��t p�ss��t à [�] et le p�ss�ge ��der�e du /�/ ��� �c-
ce�tué �u /u/ d��s les di�lectes du ��rd (et qu’e� est�il de /e/ > /i/?). 
D’u� côté, les c��diti��s des ��dific�ti��s e� questi�� �e se resse�-
ble�t p�s. De l’�utre, les ��dific�ti��s [�] > [�] (ce�tr�lis�ti��) et [�] > [u] 
(fer�eture) s��t c��plète�e�t di�ére�tes. U�e séque�ce de ��dific�-
ti��s [�] > [�] > [u] (�u, d��s l’�utre c�s, [e] > [�] > [i]) �’est p�s ��turelle.

c Les pr�cessus ph��étiques i�v�qués p�r Brixhe �’�tteste�t p�s t�us 
du dével�ppe�e�t d’u� « �cce�t t��ique ����fi��l f�rt ». Les l��gues 
�cce�tuelles �e s��t p�s d�v��t�ge e�cli�es à l� p�l�t�lis�ti�� de l� 
c��s���e i�duite p�r le y�d �u à l’�ssi�il�ti�� des c��s���es e� fi� de 
syll�be que les l��gues à t�� �u t���les.

d C���e je l’�i ���tré d��s u� �rticle précéde�t (Mé�dez D�su�� 2007�, 
367–377),⁴⁰ le ts�k��ie� ��der�e �tteste d’u�e ��dific�ti�� qui r�p-
pelle f�rte�e�t l� ��dific�ti�� à �esti�i�tis : gr. ��c. ἄρτος > ts�k. 
['��de] ʻ p�i� ʼ, ἱστός > [i'tʰe] ʻ �ât ʼ, ὄνος > ['��e] ʻ â�e ʼ, ἄλλος > ['�le] 
ʻ �utre ʼ, τυρός > [cu're] ʻ fr���ge ʼ. Les d���ées sur le ts�k��ie� ����τυρός > [cu're] ʻ fr���ge ʼ. Les d���ées sur le ts�k��ie� ���� > [cu're] ʻ fr���ge ʼ. Les d���ées sur le ts�k��ie� ���-
tre�t cl�ire�e�t que l’�cce�t �’est p�s perti�e�t e� l’�ccurre�ce, puis-
que l� ��dific�ti�� ��ecte i�di�ére��e�t le /�/ �cce�tué et ��� �c-
ce�tué. C���e à �esti�i�tis, /�/ e� der�ière syll�be est deve�u /e/ �u 
c��t�ct des de�t�les et des p�l�t�les ��is s’est ��i�te�u �près les l�-
bi�les et les vél�ires : cf. �est. thess. ξενδόκοι (SEG 36.548.19, Ἀστόλαος 
(ibid. 20) ; e� ts�k��ie�, τόπος > ['t�p�] ʻ lieu ʼ, ἄνθρωπος > ['�t∫h�p�] 
ʻ e�f��t ʼ, ἔριφος > ['erif�] ʻ chevre�u ʼ, λύκος > ['ʎuk�] ʻ l�up ʼ. O� peut 
�v��cer que l’��téri�ris�ti�� de /�/ � été décle�chée p�r l’�ssi�il�ti�� 
�ux c��s���es v�isi�es.

5
Les traits dialectaux de l’ancien macédonien
5.1

Ét��t d���é l� r�reté du ��tériel épigr�phique rédigé e� u�e l��gue que l’�� 
ide�tifie c���e l� l��gue ver��cul�ire l�c�le, ��tre c����iss��ce de l’��cie� 
��céd��ie� reste e�c�re très li�itée. N�us �v��s déjà �e�ti���é que le ᾱ 
l��g ��� i��ie���ttique est l�rge�e�t �ttesté d��s les ���s de pers���es, à 
l� f�is d��s les quelques textes di�lect�ux disp��ibles et d��s les i�scripti��s 
plus ���breuses rédigées e� �ttique et e� k�i�é.

Les tr�its de PELLA (v�ir Appe�dix, p. 287) ��t f�it l’�bjet d’u� ex��e� 
c��plet et �i�utieux de l� p�rt des phil�l�gues (V�utir�s 1998, 20–34 ; Du-
b�is 1995 ; Brixhe 1999 ; ��tz�p�ul�s 2007� ; P���y�t�u 2007� ; O’Neil 2006 ; 

39 L� descripti�� de Brixhe est i�ex�cte. 
O� s�it que l’�ssi�il�ti�� d��s les gr�upes CC 
��ecte de ���ière typique les c�d�s des syll�-
bes (i.e. « c��s���es �ppuyées »). Or, e� grec, 
les �tt�ques c��plexes à l’i�iti�le d’u� ��t ��t 
été resyll�bisées e� s��dhi �près u�e v�yelle. 
De f�it, l’exe�ple de Brixhe ὁ ἐπὶ Ττυλίγχας (SEG 
36.548.21) e� est u�e illustr�ti�� �vec ἐπὶ Πτ� 
([epip.t�]) qui � été �ssi�ilé e� ἐπὶ Ττº ([epit.t�]) ; 
cf. ég�le�e�t οἱ ττολίαρχοι et ἀρχιττολιαρχέντος 
(IG 9.2.1233.1, 2, Ph�l����, IIIᵉ s. �v. J.�C.).

40 Brixhe ��et de �e�ti���er cet �rticle 
bie� qu’il �it été prése�t l�rs de s� prése�t�ti�� 
�r�le à Berli� (20 septe�bre 2001).
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Tzitzilis 2008). U� cert�i� ���bre de tr�its di�lect�ux se�ble�t désig�er le 
d�rie� et, plus p�rticulière�e�t, le d�rie� ��rd��ccide�t�l :

1 ᾱ p�ur i��.��tt. η : Θετίμᾱς (l. 2), γᾶμαι (l. 4), ἄλλᾱν (lig�es 4, 6), etc. ;
2 �ᾶν �u gé�itif pluriel de l� pré�ière décli��is�� : τᾶν ἀλλᾶν πασᾶν (l. 

1), χρᾶν (l. 2) ;
3 �p�c�pe de παρά (dev��t t�ute c��s���e) et de κατά (seule�e�t de�παρά (dev��t t�ute c��s���e) et de κατά (seule�e�t de� (dev��t t�ute c��s���e) et de κατά (seule�e�t de�κατά (seule�e�t de� (seule�e�t de-

v��t les �cclusives de�t�les) : παρκαττίθεμαι (l. 2) ; 
4 d�tif si�gulier ἐμίν (= i��.��tt. ἑμοί) ;
5 �dverbes e� �κα : ὁπόκα (l. 3) ;⁴¹
6 hyphérèse Θεο� > Θε� d��s Θετίμᾱς (l. 2), Θετίμᾱ (l. 7) ;
7 �pt�tif d��s u�e pr�p�siti�� te�p�relle re�v�y��t �u futur : ὁπόκα… 

διελ<ί>ξαιμι καὶ ἀναγνοίην (l. 3) ;
8 στ p�ur σθ : γενέσται (l. 8).
O� retr�uve les tr�its 1–5 d��s t�us les di�lectes d�rie�s.⁴² Ni l� c��ser-

v�ti�� du ᾱ �i celle supp�sée de l� pr����ci�ti�� [u(ː)] (v�ir 4.2) �e s��t des 
sy�ptô�es per�ett��t u�e cl�ssific�ti�� gé�étique, puisque ce s��t de purs 
�rch�ïs�es hérités du pr�t��grec. Les tr�its 2–3 s��t des i���v�ti��s ��is qui 
�e s��t p�s exclusives �u d�rie�. O� retr�uve les dési�e�ces du gé�itif ��scu-
li� si�gulier �ᾱ et du gé�. pl. �ᾶν ég�le�e�t e� lesbie�, e� thess�lie� t�rdif et 
�cc�si���elle�e�t e� bé�tie�. L’�p�c�pe de παρά et de κατά dev��t les �cclu�παρά et de κατά dev��t les �cclu� et de κατά dev��t les �cclu�κατά dev��t les �cclu� dev��t les �cclu-
sives de�t�les est u� tr�it p���d�rie�, ��is �� le tr�uve �ussi e� �rc�die�, e� 
bé�tie� et e� thess�lie�.

Plus i�p�rt��ts s��t les tr�its 4–5, qui s��t exclusifs �u d�rie� et �u 
bé�tie�.⁴³ O� retr�uve �cc�si���elle�e�t l’hyphérèse e� bé�tie� et d��s plu-
sieurs di�lectes d�rie�s (delphie�, di�lecte de C�s et p�rticulière�e�t �ég�-
rie�). Les tr�its 7-8 désig�e�t directe�e�t le d�rie� ��rd��ccide�t�l.

S’�giss��t de l� cl�ssific�ti�� di�lect�le de l’��cie� ��céd��ie�, Brixhe 
(1999, 45) �et l’�cce�t sur deux élé�e�ts i�p�rt��ts d��s PELLA :

1 Au c��tr�ire du thess�lie�, qui prése�te u�e d�uble c��s���e �μμ� 
p�ur les gr�upes de c��s���es *�ms� et *�sm� (*γάμμαι, ὑμμέων = �tt. 
γ�μαι, ὑμῶν), d��s PELLA ces gr�upes de c��s���es ��t d���é u� seul 
-μ� �vec �ll��ge�e�t c��pe�s�t�ire de l� v�yelle précéde�te : cf. γᾶμαι 
(l. 4), ὑμῶ<ν> (t�b. ὑμῶμ, l. 5).⁴⁴ Curieuse�e�t, ὑμῶν v� à l’e�c��tre de 
l� preuve �pp�rtée p�r u� fr�g�e�t cité p�r Athé�ée 7.323b (Str�ttis fr. 
29 Orth = PCG 29) et tiré de l� c��édie les Macédoniens, créée p�r Str�ttis 
(Ve s. �v. J.�C.) : d��s cette c��édie, u� des pers����ges, s��s d�ute u� 
M�céd��ie�, s’écrie « ὕμμες Ὡττικοί » [v�us, peuple de l’Attique]. C�l�ὕμμες Ὡττικοί » [v�us, peuple de l’Attique]. C�l� Ὡττικοί » [v�us, peuple de l’Attique]. C�l�Ὡττικοί » [v�us, peuple de l’Attique]. C�l� » [v�us, peuple de l’Attique]. C�l-
vi� (1999, 279) reste perplexe sur l� fi�bilité de cette i�f�r��ti�� ��is 
��tz�p�ul�s (2007b, 234) relève l� f�r�e eth�ique �ραννέστης d��s IG 
10.2.2.36.2 (�er�clei� Ly�cestis, IIᵉ–IIIᵉ s. �p. J.�C.), qui p�urr�it c�rres-
p��dre à u� ��� de lieu *�ράννα r�ppel��t �ραννών, u�e cité de Pe��ράννα r�ppel��t �ραννών, u�e cité de Pe� r�ppel��t �ραννών, u�e cité de Pe��ραννών, u�e cité de Pe�, u�e cité de Pe-
l�sgi�tis e� Thess�lie (cf. lesb. κράννα, d�r. �rc. κρά̄να, i��.��tt. κρήνη < 
*krasnā ‘f��t�i�e’).⁴⁵

2 Brixhe f�it ég�le�e�t �bserver que le d�tif pluriel �thé��tique δαίμοσι 
(l. 3) �’est p�s c��p�tible �vec le thess�lie� (�� �tte�dr�it l� f�r�e 
δαιμόνεσσι).⁴⁶ O’Neil (2006, 197) pe�se que ce �e peut p�s être ��� plus 
du d�rie� ��rd��ccide�t�l, p�ur lequel �� �tte�dr�it l� f�r�e thé��ti-
sée δαιμόνοις, ��is cette �ffir��ti�� est discut�ble d��s l� �esure �ù, 
c���e Brixhe l’� déjà f�it �bserver, l� dési�e�ce thé��tique e� �οις 
�’est p�s gé�ér�lisée e� d�rie� ��rd��ccide�t�l (Mé�dez D�su�� 1985, 
473 et suiv.).

N�us �v��s déjà �e�ti���é cert�i�s tr�its de l’��cie� ��céd��ie� qui 
p�urr�ie�t �v�ir survécu d��s les l��gues ver��cul�ires ��der�es. Outre (1) 
l� c��serv�ti�� du ᾱ ��cie� (i��.��tt. η > gr. ��d. /i/) et (2) le f�it que le υ 

41 Brixhe, P���y�t�u et O’Neil présu�e�t 
que ὁπόκα est équiv�le�t à l’i��.��tt. ὁπόταν. De 
�ê�e, sel�� eux, PELLA �tteste de l’utilis�ti�� 
de κα e� ��cie� ��céd��ie�. Ces deux �ffir��-
ti��s s��t i�c�rrectes. Le d�r. ὅκα, ὁπόκα c�rre-
sp��d à l’i��.��tt. ὅτε, ὁπότε (< �. sg. *h₁jod + -ka 
et �te). Les équiv�le�ts d�rie�s de l’i��.��tt. ὅταν, 
ὁπόταν s��t ὅκα κα, ὁπόκα κα �u leurs versi��s 
�p�c�pées ὅκκα, ὁπόκκα (l�c., �ég�r., rh�d., 
etc. ; �u sujet de l’�p�c�pe v�ir Ruijgh 1996, 402, 
424, 490). E� �utre, �ê�e si l’utilis�ti�� de κα 
�vec l’�pt�tif d��s les pr�p�siti��s te�p�relles 
et c��diti���elles est bie� �ttestée e� d�rie� 
��rd��ccide�t�l (cf. ἐπεί κά τι πάθοι �λεοπάτρα, 
SGDI 2171.11–12, Delphes, 100–50 �v. J.�C.), l� p�r-
ticule ��d�le �’est p�s �blig�t�ire (Cresp� 1993). 
Cert�i�s s�uscrive�t à l’hyp�thèse de W�cker-
��gel, sel�� l�quelle ὅκα re���ter�it à u� *ὅδ 
κα, tr��sp�re�t du p�i�t de vue ��rph�l�gique, 
�vec u�e chute ��r��le de l’�cclusive e� p�si-
ti�� fi��le du ��t, t��dis que ὅκκα résulter�it 
de l’�ssi�il�ti�� d’u� *ὅδκα, �p�que du p�i�t 
de vue ��rph�l�gique (cf. M�li��s Tej�d� 1992, 
337–338, ��te de b�s de l� p�ge 28). M�is cette 
explic�ti�� est exclue p�r le f�it que, c��tr�i-
re�e�t à ὅκα et ὁπόκα, ὅκκα et ὁπόκκα s��t 
presque i�v�ri�ble�e�t c��struits �vec le sub-
j��ctif (c���e l’i��.��tt. ὅταν, ὁπόταν) �u �vec 
l’�pt�tif.

42 Dub�is (1995, 192) relève deux �utres 
d�ricis�es lexic�ux : τέλος p�ur γάμος et 
καταγράφω ʻ e�registrer (sur u�e t�blette) ʼ p�ur 
καταδέω ʻ e�v�ûter (p�r u� ch�r�e) ʼ.

43 Le d�tif si�gulier du pr���� de l� 1ère 
pers���e �’est �ttesté �i e� bé�tie� �i d��s les 
fr�g�e�ts de C�ry��� ��is Ap�ll��ius Dysc�lus 
(De Pronominibus 104bc) �e�ti���e l� f�r�e ἐμύ 
(= ἐμ�ί) c���e ét��t bé�tie��e. C’est ég�le�e�t 
l� f�r�e utilisée p�r le ��rch��d théb�i� d��s l� 
pièce d’Arist�ph��e Les Acharniens (l. 895).

44 N�t��s que, c���e d��s de ���breux 
di�lectes d�rie�s, le gé�itif pluriel ὑμῶ<ν> d�it 
être u�e v�ri��te allegro. L� c��tr�cti�� εω > ω, 
i��tte�due �illeurs qu’e� �ttique, est à �ettre �u 
c��pte du st�tut gr����tic�l des pr����s.

45 Alc�r�c Al��s� Dé�iz �e r�ppelle que 
l’�rc�die� �e prése�te p�s à cet ég�rd d’h���-
gé�éité gé�gr�phique ; �l�rs que le pre�ier �l-
l��ge�e�t c��pe�s�t�ire est gé�ér�l d��s les 
�utres villes, Orch��e��s � des d�ubles c��s��-
�es : ὀφέλλον̣σ̣ι, ἔ[κ]ρ̣ινναν (IPArk 15A.33 et 49, 
e�v. 360–350). Je �e suis p�s du t�ut d’�cc�rd �vec 
l’idée de ��tz�p�ul�s, e�pru�tée à Brixhe, sel�� 
l�quelle les d�ubles c��s���es du thess�lie�, du 
lesbie�, de l’�rc�die� et – peut�être – du ��céd�-
�ie� représe�te�t u� tr�it �rch�ïs��t, i.e., u� st�-
de ��térieur à l’�ll��ge�e�t c��pe�s�t�ire, c�r 
le déd�uble�e�t �vec �ll��ge�e�t c��pe�s�-
t�ire (�VCː� > �VːC�) �e se�ble p�s être u� phé��-
�è�e c���u d��s les l��gues d’�uj�urd’hui.

46  
C���e �� le s�it, �� tr�uve l� dési-

�e�ce �σι d��s u�e i�scripti�� de Thess�li�tis : 
χρέ̄μασιν (IG 9.2.257.4, Thet��iu�, Vᵉ s.).
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��cie� est pr����cé [u], d��t �� � déjà discuté, Tzitzilis (2008, 231–235) relève 
des tr�ces de deux �utres is�gl�sses ��céd��ie��d�rie� :

3 L� c��serv�ti�� du /w/ ��cie� (�) e� t��t que [v], qui p�urr�it ég�le��) e� t��t que [v], qui p�urr�it ég�le�) e� t��t que [v], qui p�urr�it ég�le-
�e�t c��stituer u� tr�it p�rt�gé �vec le thess�lie� : βρόζους ̒  b�sse ̓  (gr. 
��d. st��d�rd ρόζος ̒  c�l ̓ ) s�i�dis��t �pp�re�té à ῥάδαμνος, ῥόδαμνος, 
ὀρόδαμνος (< *�ρόδαμνος) ʻ br��che, r��e�u ʼ et le lesb. βρίζα (�tt. 
ῥίζα) ; ζώβλικους ̒  petit et résist��t ̓ , que Tzitzilis f�it re���ter �u grec 
��cie� *ζω�ίλος (cf. Zωίλος c���e ��� de pers���e).⁴⁷ S’�giss��t 
de l� c��serv�ti�� du � e� ��cie� ��céd��ie�, cf. ég�le�e�t Οαδίστη  
(= Ϝᾱδίστη, �tt. Ἡδίστη ; SEG 41.575, Pell�, e�v. 350–250 �v. J.�C.), Ουαδ�α 
(= Ϝᾱδεῖα, �tt. Ἡδεῖα ; EAM 1.94�.2, E�rdée, ΙIᵉ–Ιᵉ s. �v. J.�C.).

4 L’�lter���ce e�tre /�/ (< /�ː/ ��cie�) et /u/ (< ω /ɔ;/ ��cie�) d��s deux 
��ts : βατσ̌νόμαρου [v�t∫’����ru] ʻ fr��b�ise ʼ, �ttesté à Él�ph�s, d��t 
Tzitzilis explique l’éty��l�gie p�r u� c��p�sé de βατσινιά ʻ r��ce ʼ + 
μάρο ̒  b�ie ̓  (< *μᾶρον rec��struit sur l� b�se de l’�lb. mare ̒  busser�le ̓ ), 
p�r r�pp�rt à l� f�r�e plus rép��due βατσ̌νόμ�υρου [v�t∫'���uru] �vec 
u� sec��d élé�e�t μούρο (s�i�dis��t de μῶρον) (cf. gr. ��d. st��d�rd 
βατόμ�υρο ̒  fr��b�ise ̓ , μούρο ̒  �ûre ̓ ) ; u�e v�ri��te μαρ᾽κούτ̂ [��rj’kutj] 
ʻ b�r�é ʼ, ʻ idi�t ʼ à Él�ph�s, expliquée éty��l�gique�e�t c���e u� 
c��p�sé de *μᾱρός et *κο�τος (gr. ��d. st��d�rd κουτάβι) ̒  chi�t ̓ ,⁴⁸ p�r 
c��tr�ste �vec l� f�r�e plus rép��due μουρ᾽κούτ̂ [�urj'kutj] du grec ��-
cie� μωρός ʻ stupide ʼ. Le v�c�tif μαρέ (= μωρέ) est ég�le�e�t �ttesté. 
Tzitzilis c��p�re ce c��tr�ste �vec celui qui existe e�tre le d�rie� et 
bé�tie� πρᾶτος et πρῶτος d��s les �utres di�lectes et e�tre l’�rc�die� 
δάρις, le l�c��ie�. (?) δάρειρ⁴⁹ et l’i��.��tt. δῶρον ʻ p�u�e de l� ��i� ʼ.

Les tr�is pre�iers tr�its �e s��t p�s très utiles p�ur u�e cl�ssific�ti�� di�-
lect�le d��s l� �esure �ù, c���e ��us l’�v��s dit plus h�ut, ils c��stitue�t 
des �rch�ïs�es qui �e per�ette�t p�s de pr�uver u� lie� gé�étique étr�it. 
S’�giss��t de l’�lter���ce [�] � [u], c��sidérée c���e le vestige d’u� c��tr�s-
te di�lect�l ��cie� e�tre le ᾱ d�rie� et le ω ����d�rie�, l’i�terprét�ti�� de 
Tzitzilis est h�s�rdeuse. T�ut d’�b�rd, les preuves d’u� ��cie� *μᾶρον et 
*μᾱρός s��t �i�ces. De plus, le ω l��g de μῶρον est discut�ble : l’��eg� d��s 
l� gl�se d’�ésychius μῶρα· συκάμινα est pr�b�ble�e�t u� c�s d’���rth�gr��μῶρα· συκάμινα est pr�b�ble�e�t u� c�s d’���rth�gr�� συκάμινα est pr�b�ble�e�t u� c�s d’���rth�gr��συκάμινα est pr�b�ble�e�t u� c�s d’���rth�gr�� est pr�b�ble�e�t u� c�s d’���rth�gr�-
phie puisque, p�r �illeurs, μόρον est t�uj�urs écrit �vec u� ��icr��. De �ê�μόρον est t�uj�urs écrit �vec u� ��icr��. De �ê� est t�uj�urs écrit �vec u� ��icr��. De �ê-
�e, il �’existe p�s de f�r�e *μᾱρός �ttestée. T�utes les s�urces ��cie��es, y 
c��pris S�phr�� (μωρότερος fr�g�e�t 74) qui écriv�it e� d�rie�, �tteste�t 
i�v�ri�ble�e�t de μωρός �vec u� ω. Il se peut que le [�] d��s l� f�r�e ��céd. 
��d. βατσ̌νόμαρου c�rresp��de à u�e f�r��ti�� irrégulière e� p�siti�� ��� 
�cce�tuée. N�t��s que le [u] du grec ��der�e st��d�rd μούρο �’est p�s ��i�s 
irrégulier.⁵⁰ Qu��t �u [�] d��s μαρ᾽κούτ̂, μαρέ, il f�ut l’i�clure d��s l� liste des 
f�r��ti��s irrégulières c���e�ç��t c���e des v�ri��tes allegro de μωρέ : 
cf. μωρέ, μπρέ, βρέ, ρέ, p�r�i les plus rép��dues.⁵¹ E�fi �, l’éty��l�gie des f�r�μωρέ, μπρέ, βρέ, ρέ, p�r�i les plus rép��dues.⁵¹ E�fi �, l’éty��l�gie des f�r�, μπρέ, βρέ, ρέ, p�r�i les plus rép��dues.⁵¹ E�fi �, l’éty��l�gie des f�r�μπρέ, βρέ, ρέ, p�r�i les plus rép��dues.⁵¹ E�fi �, l’éty��l�gie des f�r�, βρέ, ρέ, p�r�i les plus rép��dues.⁵¹ E�fi �, l’éty��l�gie des f�r�βρέ, ρέ, p�r�i les plus rép��dues.⁵¹ E�fi �, l’éty��l�gie des f�r�, ρέ, p�r�i les plus rép��dues.⁵¹ E�fi �, l’éty��l�gie des f�r�ρέ, p�r�i les plus rép��dues.⁵¹ E�fi �, l’éty��l�gie des f�r�, p�r�i les plus rép��dues.⁵¹ E�fi�, l’éty��l�gie des f�r-
�es δάρις, δάρειρ �i�si que leur p�re�té �vec δῶρον s��t i�cert�i�es.

Tzitzilis (�p.cit., 235–236) ide�tifie deux is�gl�sses spécifiques �u ��céd�-
�ie� et à l’��cie� d�rie� ��rd��ccide�t�l :

1 /er/ > /�r/ : πλακαρός ʻ l�rge, ét�lé ʼ (gr. ��d. st��d�rd πλακερός) ; 
πραπόδ᾽ [pr�'p�ðj] ʻ u� ge�re de guêtre ʼ < *παρπόδιον < gr. ��c. περιπό�παρπόδιον < gr. ��c. περιπό� < gr. ��c. περιπό�περιπό-
διον ; κουλοβάρδακους ʻ c�urt ’ (ts�k. κολοβέρδικο ʻ très c�urt ʼ, M��i 
κολόβερδος ̒  qui b�îte ̓ ), e� pri�cipe de *κολό�ερδος u� ��t c��p�sé de 
κόλος ̒  éc�r�é ̓  et de *�έρδα ̒  queue ̓  (cf. κόλουρος ̒  à l� queue c�urte ̓ ).⁵²

2 /εːr/ > /�ːr/, /reː/ > /r�ː/ : σαρδακιά̯ζου ̒ je fr�ppe, je b�tsʼ < *σᾱρδακῶ < 
*σηρδακῶ < σηδρακῶ (cf. �sch. σηδρακεῖ· κτυπεῖ).

Outre le f�it que l’éty��l�gie de cert�i�s des ��ts e� questi�� est l�i� 
d’être �vérée, �ucu� des deux tr�its �e c��stitue de preuve cl�ire d’u�e quel-

47 Les deux éty��l�gies s��t pure�e�t 
thé�riques.

48 Le sec��d élé�e�t p�urr�it être à r�p-
pr�cher du gr. ��d. st��d�rd κουτός ̒  stupide ʼ, 
que l’�� f�it e� gé�ér�l re���ter à κοττός ̒ c�qʼ.

49 �ésychius. δάρ[ε]ιρ· τὸ ἀπὸ το� μεγάλου 
δακτύλου ἐπὶ το� μικρο� διάστημα, δάριν· 
σπιθαμήν· Ἀρκάδες.

50 O� p�urr�it i��gi�er que μούρο s�it u�e 
rétr��f�r��ti�� sur l� b�se de c��p�sés du type 
βατόμουρο.

51 Cf. J�seph 1997, qui � relevé ci�qu��-
te�six v�ri��tes de μωρέ d��s les di�lectes ���μωρέ d��s les di�lectes ��� d��s les di�lectes ��-
der�es.

52 O� p�urr�it s��ger à u� dérivé ludique 
de κολοβός ̒  s��s queue, à l� queue c�urte ʼ.
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c��que étr�ite p�re�té e�tre l’��cie� d�rie� ��rd��ccide�t�l et l� l��gue ver-
��cul�ire ��der�e de l� h�ute Piérie e� t��t que desce�d��t de l’��cie� ��-
céd��ie�. I�c��test�ble�e�t, l� substituti�� /er/ > /�r/ est c�r�ctéristique 
du d�rie� ��rd��ccide�t�l et de l’élée� (Buck 1955, 23–24, Mé�dez D�su�� 
1985, 395–412) : l�cr. �ccide�t�l φάρειν, ματάρα, δάρματα (�tt. φέρειν, ματέρα, 
δέρματα), él. φάρε̄ν, �άργον (�tt. ἔργον). M�is /er/ > /�r/ est u�e ��difi c��), él. φάρε̄ν, �άργον (�tt. ἔργον). M�is /er/ > /�r/ est u�e ��difi c��φάρε̄ν, �άργον (�tt. ἔργον). M�is /er/ > /�r/ est u�e ��difi c��̄ν, �άργον (�tt. ἔργον). M�is /er/ > /�r/ est u�e ��difi c��ν, �άργον (�tt. ἔργον). M�is /er/ > /�r/ est u�e ��difi c��, �άργον (�tt. ἔργον). M�is /er/ > /�r/ est u�e ��difi c���άργον (�tt. ἔργον). M�is /er/ > /�r/ est u�e ��difi c�� (�tt. ἔργον). M�is /er/ > /�r/ est u�e ��difi c��ἔργον). M�is /er/ > /�r/ est u�e ��difi c��). M�is /er/ > /�r/ est u�e ��dific�-
ti�� ��turelle ét�yée d��s de ���breuses l��gues d��s le ���de, y c��pris 
e� grec ��der�e : gr. ��c. ἐργαλεῖον, ἐργάτης > gr. ��d. αργαλιό [�rγ�'ʎ�] 
ʻ �étier à tisser ʼ, αργάτης ʻ �uvrier ʼ.⁵³ D��c, l� c��c�rd��ce e�tre le d�rie� 
��rd��ccide�t�l ��cie� et l� l��gue ver��cul�ire ��der�e de l� h�ute Piérie 
p�urr�it être u�e si�ple c�ï�cide�ce. L� substituti�� supp�sée /εːr/ > /�ːr/ 
(�ucu� exe�ple de /rεː/ > /r�ː/ �e se�ble �ttesté) �’� p�s d’équiv�le�t d��s 
les ��cie�s di�lectes d�rie�s ��rd��ccide�t�ux.

E�fi�, Tzitzilis relève ég�le�e�t deux c�ï�cide�ces i�téress��tes e�tre 
l’��cie� thess�lie� et le di�lecte de l� h�ute Piérie :

1 Le *kʷe > πε sus�e�ti���é : cf. thess. πετρο� (�tt. τετρα�), ��céd. ��d. 
πατράγγουλος, πατραχείλας.

2 ζα� p�ur δια� : cf. ���. ζάθεος ʻ très divi� ʼ, qui � u�e f��cti�� de re�-
f�rce�e�t, ��céd. ��d. ζαγριά̯ζει ̒  il s’e��êle et s’effil�che ̓  (à pr�p�s 
d’u� fil à tisser) < *δια�γραιάζω.⁵⁴

5.2

D’�utres preuves susceptibles d’être perti�e�tes p�ur l� cl�ssific�ti�� de l’��-
cie� ��céd��ie� p�urr�ie�t pr�ve�ir d’u�e t�blette �r�cul�ire i�édite tr�u-
vée à D�d��e e� 1930 et pr�vis�ire�e�t d�tée p�r ses éditeurs du début du 
IVᵉ s. �v.  J.�C. (D�k�ris, V�k�t�p�ul�u & Christidis, à p�r�ître, �ο 2493A, �usée 
de D�d��e, 871).⁵⁵ Ses tr�its di�lect�ux l�isse�t pe�ser que cette c��sult�ti�� 
p�urr�it être écrite e� ��céd��ie� (Mé�dez D�su�� 2007b, 283–284).

Le texte retr��scrit p�r les éditeurs se prése�te c���e suit :

Ζε� καὶ Διώνα, ἦ ἔσσονται παῖ�
δες ἐκ τᾶς γυναικὸς �εβαλίωι
τᾶς ν�ν ἔχει κ[α]ὶ ζώσοντι;

« Zeus et Di���, �eb�li�s �ur��t�il des e�f��ts de s� fe��e �ctuelle et ceux�
ci survivr��t�ils ?»

Le texte �e peut p�s être i��ie���ttique e� r�is�� des tr�its suiv��ts :
– ᾱ d��s Διώνᾱ (l. 1), τᾶς (lig�es 2, 3) vs. i��.��tt. Διώνη, τ�ς ;
– le d�uble �σσ� d��s ἔσσονται (l. 1) vs. i��.��tt. ἔσονται ;
– l’utilis�ti�� de « l’�rticle » c���e pr���� rel�tif : τᾶς ν�ν ἔχει (l. 3).⁵⁶
U�e �rigi�e bé�tie��e est ég�le�e�t h�rs de questi�� :
– les gr�phies ΑΙ d��s ἔσσονται (l. 1), γυναικός (l. 2), κ[α]ί (l. 3) et ΕΙ d��s 

ἔχει (l. 3). E� bé�tie� du IVes.�� � Η (/εː/) et Ι (/iː/) : ἔσσονθη, γυνηκός, 
κή, ἔχῑ ;⁵⁷

– *dj, *gʷj > ζ d��s Ζε� (l. 1), ζώσοντι (l. 3) c��p�ré �u δ e� bé�t. Δε�, δώ�ζ d��s Ζε� (l. 1), ζώσοντι (l. 3) c��p�ré �u δ e� bé�t. Δε�, δώ� d��s Ζε� (l. 1), ζώσοντι (l. 3) c��p�ré �u δ e� bé�t. Δε�, δώ�Ζε� (l. 1), ζώσοντι (l. 3) c��p�ré �u δ e� bé�t. Δε�, δώ� (l. 1), ζώσοντι (l. 3) c��p�ré �u δ e� bé�t. Δε�, δώ�ζώσοντι (l. 3) c��p�ré �u δ e� bé�t. Δε�, δώ� (l. 3) c��p�ré �u δ e� bé�t. Δε�, δώ�δ e� bé�t. Δε�, δώ� e� bé�t. Δε�, δώ�Δε�, δώ�δώ-
σονθι ;

– ἐξ > ἐκ dev��t c��s���e d��s ἐκ τᾶς (l. 3) vs. bé�t. ἐς τᾶς ; 
– les �cclusives ��� �spirées d��s les dési�e�ces de l� tr�isiè�e pers���les �cclusives ��� �spirées d��s les dési�e�ces de l� tr�isiè�e pers��-

�e du pluriel ἔσσονται (l. 1), ζώσοντι (l. 3) p�r r�pp�rt �u bé�t. �νθη, 
-νθι ;

– le d�tif si�gulier thé��tique e� �ωι (�εβαλίωι, l. 2) vs. bé�t. �οι.⁵⁸
Cert�i�s tr�its s��t difficile�e�t c��p�tibles �vec le thess�lie� :
– � (/εː/) et Ω (/ɔː/) d��s ἦ (l. 1), Διώνα (l. 1), �εβαλίωι (l. 2), ζώσοντι (l. 

3). E� thess�lie� �� devr�it �v�ir ��r��le�e�t EI (/eː/) et ΟΥ (/�ː/) ;

53 L’�ssi�il�ti�� à dist��ce e__a > a__a � dû 
ég�le�e�t j�uer u� rôle. Il est i�téress��t de ��-
ter que le /e/ �’est p�s �cce�tué d��s πλακερός, 
περιπόδιον et κολόβερδος.

54 Le préfixe ζα� ét�it h�bituelle�e�t 
c��sidéré c���e u� tr�it é�lie� chez ���ère, 
��is les f�r�es lesbie��es ζά e� t��t que pré�ζά e� t��t que pré� e� t��t que pré-
p�siti�� et ζα� e� t��t que préfixe verb�l �e se 
retr�uve�t que d��s des i�scripti��s t�rdives et 
d��s des gl�ses. Le thess�lie� � διέ. S�w� (2009) 
�v��ce l� thèse pl�usible que ζά d�it être u� h��ζά d�it être u� h�� d�it être u� h�-
�éris�e qui s’est glissé d��s l� tr�diti�� p�éti-
que lesbie��e.

55 Dix�huit ��is e�vir�� �v��t s�� décès 
pré��turé, T�s�s Christidis �’� e�v�yé u�e c�-
pie d’u�e versi�� préli�i��ire (��i 2003) du 
v�lu�e sur D�d��e. L� c�pie �e c��pre��it �i 
ph�t�s �i f�c�si�ilés des t�blettes. P�ur plus de 
dét�ils, v�ir Mé�dez D�su�� 2007b ; 2008, 53.

56 Cet us�ge est fréque�t chez ���ère et 
�ér�d�te ��is �’est p�s �ttesté d��s les i�scrip-
ti��s i��ie��es.

57 Cet �rgu�e�t �’est p�s décisif d��s l� 
�esure �ù ces gr�phies �e s��t qu’�cc�si���el-
le�e�t �ttestées �u début du 4è�e s. d��s des 
i�scripti��s bé�tie��es. N�t��s que παῖς (s��s 
d�ute l� f�r�e dissyll�bique πάϊς, ve���t d’u� 
��cie� πά�ις) �e s’est p�s c��tr�cté e� *π�ς e� 
bé�tie�.

58 Quelques exe�ples de �ωι d��s des i�s�ωι d��s des i�s� d��s des i�s-
cripti��s du IVᵉ siècle p�urr�ie�t être �uthe�ti-
ques. V�tter� (1995) e� f�it des e�pru�ts ��is, 
à ��� �vis, cette hyp�thèse est h�s�rdeuse. Les 
f�r��ti��s ultérieures �υ [�øː] (IIIᵉ s. �v. J.�C.) et 
-ει [�εː] (IIe s. �v. J.�C.) �e s��t p�s perti�e�tes ici.
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– ἐξ > ἐκ dev��t c��s���e d��s ἐκ τᾶς (l. 3) vs. thess. ἐς τᾶς ;
– le d�tif si�gulier thé��tique e� �ωι (�εβαλίωι, l. 2) vs. thess. �ου (�u 

-οι) ;⁵⁹
les �cclusives ��� �spirées d��s les dési�e�ces de l� tr�isiè�e pers��-

�e du pluriel ἔσσονται (l. 1), ζώσοντι (l. 3) vs. thess. �νθαι (�νθειν à L�riss�), 
-νθι.L� plup�rt des tr�its di�lect�ux du texte p�urr�ie�t être du d�rie� ��rd�
�ccide�t�l,⁶⁰ ��is cette �rigi�e est i�c��p�tible �vec les futurs ἔσσονται (l. 1), 
ζώσοντι (l. 3). D��s u� texte e� d�rie�, �� devr�it �v�ir les futurs « d�rie�s » 
ἐσσέονται, ζωσέοντι. Mê�e s’il �’est p�s t�t�le�e�t i�p�ssible, u� futur de 
type hér�clée� �vec sy�izèse et �bs�rpti�� du y�d (ἐσσέονται > εσσιό̯νται > 
ἐσσόνται) est très i�pr�b�ble.⁶¹

Il est vr�i que cert�i�s textes �r�cul�ires de D�d��e �tteste�t d’u� �él��-
ge di�lect�l. M�is, d��s l� plup�rt des c�s, il est évide�t que des tr�its d�rie�s 
se s��t glissés d��s u� texte ��� d�rie�. Les �e�bres du pers���el l�c�l du 
s��ctu�ire, �uxquels les c��sult�ti��s ét�ie�t dictées p�r des c��sult��ts illet-
trés, s��t pr�b�ble�e�t resp��s�bles de ces erreurs. Ils ��t substitué p�r i��d-
vert��ce des f�r�es de leur pr�pre di�lecte �ux f�r�es c�rresp��d��tes de l� 
l��gue ver��cul�ire du c��sult��t (Mé�dez D�su�� 2008, 68–69). P�r exe�-
ple, Lhôte (2006, �ο 91, fi� IVᵉ s. �v. J.�C.) �ss�cie le ᾱ l��g τύχᾱι ἀγαθᾶι (l. 1), 
ἐργασίας (l. 2), τὰν Διώνᾱν (l. 2), πρᾶσσοι (l. 4) �ux f�r�es i��ie��es��ttiques 
c���e ἐπερωτᾶι (l. 1), ε� (l. 2), ε�τυχοῖ (l. 3). C’est p�urqu�i l’i�trusi�� des fu�ἐπερωτᾶι (l. 1), ε� (l. 2), ε�τυχοῖ (l. 3). C’est p�urqu�i l’i�trusi�� des fu� (l. 1), ε� (l. 2), ε�τυχοῖ (l. 3). C’est p�urqu�i l’i�trusi�� des fu�ε� (l. 2), ε�τυχοῖ (l. 3). C’est p�urqu�i l’i�trusi�� des fu� (l. 2), ε�τυχοῖ (l. 3). C’est p�urqu�i l’i�trusi�� des fu�ε�τυχοῖ (l. 3). C’est p�urqu�i l’i�trusi�� des fu� (l. 3). C’est p�urqu�i l’i�trusi�� des fu-
turs ��� d�rie�s ἔσσονται, ζώσοντι d��s u� texte d�rie� est i�pr�b�ble.

Le ��� du c��sult��t p�urr�it ��us d���er u� i�dice sur s�� �rigi�e. 
�εβάλιος est l’équiv�le�t d’u� *�εφάλιος ��� �ttesté, �vec l� s���ris�ti�� c�� est l’équiv�le�t d’u� *�εφάλιος ��� �ttesté, �vec l� s���ris�ti�� c���εφάλιος ��� �ttesté, �vec l� s���ris�ti�� c�� ��� �ttesté, �vec l� s���ris�ti�� c�-
r�ctéristique du ��céd��ie� ; cf. �tt. �έφαλος, �εφαλῖνος c��p�ré �u ��céd. 
�εβαλῖνος, qui ét�it �ssez p�pul�ire pe�d��t l� péri�de hellé�istique d��s 
t�ute l� Grèce. Il f�ut �d�ettre que les ���s de pers���es �e c��stitue�t p�s 
u� i�dex très riche à des fi�s de cl�ssific�ti��, ét��t d���é qu’ils s��t f�cile-
�e�t l’�bjet d’e�pru�ts d’u�e l��gue �u d’u� di�lecte à l’�utre. M�lgré cel�, 
si l� d�te suggérée p�r les éditeurs est c�rrecte, u� e�pru�t est peu pr�b�-
ble puisque, à cette ép�que, les ���s de pers���es ��céd��ie�s ���qu�ie�t 
de prestige. Les ���s ��céd��ie�s �e s��t deve�us à l� ��de qu’�près les 
c��quêtes d’Alex��dre, plus de ci�qu��te ��s plus t�rd.

6

P�ur c��clure, les gl�ses recueillies p�r �ésychius et les quelques d�cu�e�ts 
peut�être rédigés d��s l’idi��e l�c�l i�dique�t que le ��céd��ie� ét�it u� 
di�lecte grec. Il � dû être u� c�usi� pr�che du grec d�rie� ��rd��ccide�t�l, 
s�uf p�ur ce qui est de deux tr�its cruci�ux : l’év�luti�� des �cclusives (pl�si-
ves) /p t k/ e� s���res [b d g] et des c��s���es fric�tives /f θ s x/ e� s���res [v 
ð z γ], �i�si pr�b�ble�e�t que le futur �rdi��ire sig��tique.

Traduction J. Bar

59 ��υ (Pel�sgi�tis, Thess�li�tis) c�rresp��d 
à l’év�luti�� ph��étique ��r��le de �ωι : [ɔːi]̯ > 
[�ː]. Les d�tifs e� ��ι du type d�rie� ��rd��cci�ι du type d�rie� ��rd��cci� du type d�rie� ��rd��cci-
de�t�l s��t �ttestés e� Thess�lie �ccide�t�le : �� 
retr�uve ��ι([ɔːi]̯ > [�i]̯) à Cieriu� (Thess�li�tis) 
et �ει ([�i]̯ > [ei]̯) à M�tr�p�lis (�esti�i�tis). P�ur 
le thess. ��ι, v�ir Lejeu�e (1941) ; p�ur �ει, v�ir 
Mé�dez D�su�� 2007�, 367–377.

60 Le d�tif si�gulier thé��tique �εβαλίωι 
�e c��stitue p�s u�e excepti�� puisque ��ι, c��ι, c��, c�-
r�ctéristique du d�rie� ��rd��ccide�t�l, �e f�it 
s�� �pp�riti�� qu’à l� fi� du IIIᵉ siècle �v. J.�C. 
(v�ir Mé�dez D�su�� 1985, 413 et suiv.).

61 Au sujet de l� sy�izèse et de l’�bs�rpti�� 
du y�d d��s les futurs de l’hér�clée�, cf. Mé�dez 
D�su�� 1993b. Cert�i�s s�i�dis��t exe�ples de 
futurs « hér�clée�s » d��s les l��elles de D�d��e 
s��t extrê�e�e�t i�cert�i�s (Mé�dez D�su�� 
2008, 76–77).
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Die Eige��rt der ��ked��ische� Spr�che i� der A�tike u�d ihr 
Verhält�is zu� Griechische� w�r seit �ltersher Gege�st��d v�� 
Diskussi��e�, die sich bisweile� i� st�rk �ufgel�de�er At��-
sphäre u�d �h�e stre�g wisse�sch�ftliches Rüstzeug �bspiel-
te�; gewöh�lich jed�ch f��d der Di�l�g �uf der Gru�dl�ge wis-
se�sch�ftlicher �riterie� st�tt. Es si�d zwei Gru�dthese�, u� 
die heru� sich die Wisse�sch�ftler bei� v�rliege�de� The�� 
bewege�. Ei�e Gruppe v�� Spr�chwisse�sch�ftler� u�d Phil�-
l�ge� vertr�t die Mei�u�g, d�s M�ked��ische stelle ei�e u��b-
hä�gige i�d�ger���ische Spr�che d�r (z.B. O. Müller, G. Meyer, 
M. V�s�er u.�.), währe�d ei�e zweite Gruppe v�� Spr�chwis-
se�sch�ftler� u�d Spezi�liste� d�für ei�tr�t, d�s M�ked��i-
sche sei ei� �ltgriechischer Di�lekt (z.B. G. N. ��tzid�kis, O. 
������� u.�.). I� de� letzte� zw��zig �der dreißig J�hre� h�t 
sich u� dieses The�� i� R�h�e� der zweite� �be� ge����te� 
Spezi�liste�gruppe ei�e F�rschu�gs�ktivität e�twickelt, ��ch 
der d�s M�ked��ische ei�e� �ltgriechische� Di�lekt d�rstellt, 
der viele Äh�lichkeite� �it de� ��rdwestliche� griechische� 
Di�lekte� �ufweist, speziell �it de� d�rische�. Gru�dlege�des 
N�chteil bei der Erf�rschu�g der Spr�che der �lte� M�ked��e� 
w�r u�d ist ��ch i��er d�s spärliche M�teri�l, d�s �us u�ge-
fähr 150 Gl�sse� u�d u� die 200 Eige����e� besteht (Pers�-
�e����e� u�d Orts���e�) s�wie ei� C�rpus v�� I�schrifte�, 
die i� der �ttische� ��i�é �bgef�sst si�d, �ber �uch Ele�e�te 
u�d Ei�flüsse der �ü�dliche� Spr�che des ��tike� M�ked�-
�isch bew�hre�, u�d schließlich viele Zit�te ��tiker Schriftstel-
ler. Der F�rtschritt der hist�rische� Spr�chwisse�sch�ft u�d 
der Di�lektku�de der griechische� Spr�che h�t i� de� letzte� 
J�hrzeh�te� bedeute�d zu ei�er bessere� u�d v�llstä�digere� 
A��äheru�g �� die Spr�che des ��tike� M�ked��ie�s beigetr�-
ge�. I� diese Richtu�g h�be� �uch die Fu�de beigesteuert, die 
v�� der �rchä�l�gische� F�rschu�g ��s Licht gebr�cht wurde� 
u�d dere� I�terpret�ti�� ei�e� f�chübergreife�de� Blick �uf 
die Bewältigu�g des g��ze� The��s wirft u�d s� �uch bei der 
I�terpret�ti�� der spr�chliche� Gegebe�heite� hilft.

Die vier i� diese� B��d e�th�lte�e� Texte stelle� d�s k��-
ze�trierte Wisse� v�� vier Spezi�liste� für die Erf�rschu�g des 
��tike� M�ked��ie�s d�r u�d f�lge� ei�er f�chübergreife�de� 

A��äheru�g, wie es die N�tur des F�rschu�gsgege�st��des er-
f�rdert. Der erste Text k��ze�triert sich �uf The�e�, die die 
Geschichte M�ked��ie�s betre�e� v�� Begi�� der hist�ri-
sche� Zeit bis zur helle�istische� Peri�de, der zweite beschäf-
tigt sich �it der �rchä�l�gische� S�chl�ge, i� d�r�uf f�lge�de� 
werde� die phil�l�gische� Zeug�isse des ��tike� M�ked��ie�s 
diskutiert, währe�d i� letzte� ei�e syste��tische Diskussi�� 
über li�guistische Gegebe�heite� geführt wird. Ge�ei�s��er 
Ne��er, der �ls verbi�de�des Ele�e�t der vier Arbeite� wirkt, 
ist die �bjektive U�tersuchu�g der betre�e�de� The�e� durch 
vier exzelle�te �e��er der Spr�che, der Geschichte u�d der �r-
chä�l�gische� Situ�ti�� des ��tike� M�ked��ie�s. I� Ze�tru� 
des B��des steht die Stellu�g des M�ked��ische� i��erh�lb 
des Altgriechische� u�d zw�r speziell �ls Mitglied der Di�lekt-
ge�gr�phie des Altgriechische�; d�bei helfe� die Zeug�isse �us 
de� N�chb�rwisse�sch�fte�: der Phil�l�gie, der Geschichte 
u�d der Archä�l�gie.

I� Pr�fess�r Z�hr�ts U�tersuchu�g wird ei� Überblick über die 
hist�rische� Bedi�gu�ge� gegebe�, die zu� Aufstieg M�ked�-
�ie�s �ls Führu�gs��cht beitruge�, bes��ders u�ter Perdik-
k�s, Philipp u�d Alex��der. Es wird ei� hist�rischer Rückblick 
v�� de� A�fä�ge� des ��ked��ische� Reiches ��h��d der 
erste� Zeug�isse der ��tike� �ist�riker, bes��ders �er�d�ts 
u�d Thukydides’, v�rge����e�. Diese beide� �ist�riker w�-
re� zeitlich de� v�� ih�e� beschriebe�e� Ereig�isse� �icht 
sehr fer� u�d d��k ihrer Reise� �it de� Verhält�isse� u�d Ge-
scheh�isse� i� dieser Gege�d recht gut vertr�ut. Außerde� 
gibt es i� ihre� Werke� Exkurse über die ältere Geschichte M�-
ked��ie�s: bei �er�d�t (8.137�.) über die Grü�du�g des ��ke-
d��ische� �ö�igreiches u�d bei Thukydides (2.99) über sei�e 
E�twicklu�g bis zu de� Perserkriege�. �er�d�t u�d Thukydi-
des u�tersuche� die ��ked��ische Frühgeschichte ��lässlich 
der Beschreibu�g v�� Ereig�isse� der griechische� Geschich-
te, d� diese Begebe�heite� i� de� beide� Gege�de�, wie sie 
gl�ubte�, �itei���der i� Verbi�du�g st��de�. Z�hr�t u�ter-
sucht die Erweiteru�ge� des ��ked��ische� Reiches u�d sei-
�e Beziehu�ge� s�w�hl zu de� N�chb�rvölker� wie �uch de� 
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Athe�er� bes��ders währe�d des Pel�p���esische� �rieges. 
Die Studie schließt �it de� Versuch Philipps, die Grieche� zu 
ei�ige�, u� ge�ei�s�� gege� die Perser v�rgehe� zu kö��e�, 
wie es �uf de� ���gress v�� ��ri�th 337 v.Chr. beschl�sse� 
w�rde� w�r, ebe�s� wie die Über��h�e der Führu�g M�ke-
d��ie�s durch sei�e� S�h� Alex��der, der schließlich die Plä-
�e sei�es V�ters zur Bestr�fu�g der Perser, des Erbfei�ds der 
Grieche�, verwirkliche� s�llte. Diese U�tersuchu�g gibt u�s 
die �llge�ei�e� hist�rische� ���ture� des Auft�uche�s, der 
E�twicklu�g u�d des Aufstiegs M�ked��ie�s zur ��tike� Welt-
��cht s�wie de� R�h�e�, i� de� die f�lge�de� Studie� des 
B��des gesehe� werde� �üsse�.

Arthur Muller u�tersucht die �rchä�l�gische� Gegebe�heite�, 
die ei� Bild �bgebe�, d�s je�e� der ��dere� griechische� Ge-
ge�de� äh�elt: bei der Org��is�ti�� der Städte, bei de� Te�-
pel� u�d �eiligtü�er�, der Ei�stellu�g gege�über de� T�te� 
u�d de� e�tspreche�de� A�sch�uu�ge�. D�ss sich i� M�ke-
d��ie� die �ö�igsherrsch�ft �ußer�rde�tlich l��ge hielt, gibt 
de� F�rscher die Gelege�heit, �it k��krete� D�te� die Org�-
�is�ti�� des ��ked��ische� �ö�igreichs zu er�ittel�, �ber 
�uch zugleich die �yp�these� zu dieser I�stituti�� i� prähis-
t�rische� Grieche�l��d zu u�terb�ue�. Wie Arthur Muller es 
bezeich�e�derweise �usdrückt: „V�� diese� ��twe�digerwei-
se u�v�llk���e�e� Überblick �eh�e� wir gleichzeitig d�s 
Gefühl der Vertr�utheit, der Verschiede�heit u�d der Origi-
��lität der ��ked��ische� De�k�äler �it“. Mit de� Begri� 
„Vertr�utheit“ bezieht er sich �uf die T�ts�che, d�ss �lle dies-
bezügliche� Ele�e�te griechisch si�d, w�s die F�r�e� u�d die 
M��ifest�ti��e� ��geht, „v�� Städteb�u u�d de� ��us, de� 
�eiligtü�er� u�d de� Gräber� bis zur ��terielle� Pr�dukti-
�� überh�upt– wie �uch i� de� Sitte�, der Lebe�s�rt u�d de� 
Au��ssu�ge�, die �it diese� De�k�äler� i� Verbi�du�g ge-
br�cht werde� kö��e�, de� religiöse� Pr�ktike� u�d Beerdi-
gu�gsbräuche� fi�de� wir gru�dlege�de Ele�e�te der griechi-
sche� �ultur wieder, welche die kl�ssische Archä�l�gie sch�� 
seit L��ge� ��s Licht gebr�cht h�t, w�s die Welt der St�dtst��-
te� ��geht“. D�s Ele�e�t der „Verschiede�heit“ bezieht sich 
��ch Arthur Muller �uf die T�ts�che, d�ss i� M�ked��ie� �uch 
Ele�e�te begeg�e�, die i� Grieche�l��d der St�dtst��te� völ-
lig u�bek���t si�d: die P�läste, die ���u�e�t�le� Gr�b��l�-
ge� u�d die höfische �u�st, Ele�e�te, die �it der I�stituti�� 
der M���rchie verbu�de� si�d, welche d�s übrige Grieche�-
l��d sch�� zie�lich früh hi�ter sich gel�sse� h�tte. Tr�tzde� 
�ber „lässt sich diese Verschiede�heit i��er i� ei�e Spr�che 
�it �usschließlich griechische� Type� übersetze�, die v�� ei-
�er erst�u�liche� ��häre�z ch�r�kterisiert ist, d� die Architek-
tur der F�ss�de� bei de� P�läste� u�d ��ked��ische� Gräber� 
i� Wese�tliche� gleich ist, ebe�s� wie der Dek�r der Wä�de 
i� de� P�läste�, de� �rist�kr�tische� �äuser� u�d ���u�e�-
t�le� Gr�b��l�ge�“. W�s e�dlich d�s Ele�e�t der „Origi��li-
tät“ ��geht, �ei�t Arthur Muller, d�ss d�s M�ked��ie� des 4. 
Jh.s �icht ei�f�ch Type� u�d V�rbilder v�� de� ��dere� grie-
chische� St�dtst��te� über��h�, s��der� �uf de� �eiste� 

Gebiete� e�tscheide�d �uch zu ihrer Weitere�twicklu�g zu 
�eue� F�r�e� u�d Rhyth�e� beitrug.

Die letzte� F�rschu�ge� weise� ��ch, d�ss M�ked��ie� 
Merk��le bietet, die früher ��dere� Ze�tre� der ��tike� Welt 
zugeschriebe� wurde� –wie z. B. die Errichtu�g gr�ßer terr�s-
se�för�ig ��gelegter B�uk��plexe, die gr�ße� v�� Säule� u�-
gebe�e� Räu�e, die �itei���der verbu�de�e� Architekturty-
pe�, der B�ustil bei� Dek�r der �äuser u�d der bildh�fte Stil 
bei de� M�s�ike�. I� besti��te� Fälle�, wie i� der Gr�ß��le-
rei, ist M�ked��ie� �ußerde� d�s ei�zige Gebiet, w� diese F�r-
�e� erh�lte� si�d. Muller schließt sei�e U�tersuchu�g �it der 
Überzeugu�g, d�ss die F�rschu�ge� i� der Zuku�ft de� bedeu-
te�de� R��g bestätige� werde�, de� M�ked��ie� bei der Erf�r-
schu�g der griechische� �ultur ei��eh�e� s�llte.

Diese Befu�de v�� Pr�f. Arthur Muller erh�lte� bes��de-
res Gewicht i� Verbi�du�g �it der I�terpret�ti�� der li�gu-
istische� D�te� i� de� beide� f�lge�de� U�tersuchu�ge� des 
B��des u�d bestärke� die A�sicht, d�ss, wie es �uch bei de� �r-
chä�l�gische� Fu�de� der F�ll ist, s� �uch d�s M�ked��ische 
e�g �it der griechische� Spr�che �ls ei�er ihrer Di�lekte ver-
bu�de� ist.

Die beide� f�lge�de� Studie� beschäftige� sich �it der Spr�-
che des ��tike� M�ked��ie�s. E�ili� Cresp� präse�tiert i��er-
h�lb ei�es li�guistisch�phil�l�gische� R�h�e�s die spr�chliche 
L�ge i� ��tike� M�ked��ie� u�d zieht de� Schluss, d�ss d�s 
M�ked��ische ei�e� �ltgriechische� Di�lekt d�rstellt, der eher 
�it de� ��rdwestliche� griechische� Di�lekte� i� Verbi�du�g 
steht, w�s je�seits �ller Zweifel i� der f�lge�de� Studie v�� Ju-
liá� Mé�dez D�su�� belegt werde� k���.

I� Ei�zel�e�: I� der U�tersuchu�g v�� Pr�f. E�ili� Cresp� 
wird ei�e �llge�ei�e Ei�schätzu�g der Spr�che� u�d Di�lekte 
v�rge����e�, die direkt �der i�direkt i� ��tike� �ö�igreich 
M�ked��ie� �uf geschriebe�e� D�ku�e�te� bezeugt si�d, die 
i�s 5. u�d 4. Jh. v.Chr. d�tiert werde�. De� Aut�r zuf�lge zeigt 
der spr�chliche Zust��d, der sich �us de� Studiu� der Zeug-
�isse ergibt, die i� de� ge�gr�phische� vielgest�ltige�, �ber 
p�litisch ei�heitliche� Gebiet M�ked��ie�s gefu�de� wurde�, 
ei� spr�chliches M�s�ik �us l�k�le� griechische� Di�lekte� u�d 
w�hrschei�lich �i�deste�s ei�er ��dere� i�d�ger���ische� 
Spr�che. Cresp� bezeich�et diese i�d�ger���ische Spr�che 
�ls „li�guistisches Adstr�t“, d�s �ur v�� Gl�sse� i� griechi-
sche� Texte� bezeugt ist, s�wie v�� zwei �der drei ph��eti-
sche� Merk��le�, die eher �ufs Phrygische u�d Thr�kische 
verweise�. W�hrschei�lich wurde� �uch ��dere Spr�che� be-
�utzt –wie d�s Illyrische–, die sich �ber weder i� Texte� erh�l-
te� h�be� ��ch v�� ��tike� Aut�re� zitiert werde�. Schließ-
lich verweise� gewisse Pers��e����e� fre�der �erku�ft, die 
i� Texte� griechischer Aut�re� erschei�e�, �uf Sprecher des 
Phrygische�, Thr�kische� u�d Illyrische�. Die u�bek���te i�-
d�ger���ische Spr�che, s� gl�ubt Cresp�, lebte �lle� A�schei� 
��ch ��ch i� der Zeit der erste� geschriebe�e� Texte des 5. Jh.s 
v.Chr.; wir dürfe� ���eh�e�, d�ss sie sich we�igste�s s� l��ge 
geh�lte� h�t, wie ihre I�terfere�zspure� i� der Ausspr�che des 
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Griechische� i� griechische� Texte� �ufspürb�r si�d. A�derer-
seits wurde� die l�k�le� griechische� Di�lekte, die i� de� i�s 
��ked��ische Reich ei�gegliederte� St�dtst��te� verwe�det 
wurde�, i� geschriebe�e� W�rt �ll�ählich v�� der �ttisch�i�-
�ische� ��i�é �bgelöst, u�d zw�r vielleicht früher �ls i� de� 
��dere� griechische� Gege�de� wege� der w�chse�de� k��-
�u�ik�tive� Fu�kti��e� der Verw�ltu�g seit der Mitte des 4. 
Jh.s. Der l�k�le ��ked��ische Di�lekt, der w�hl �ie zu� Abf�s-
se� ö�e�tlicher Schriftstücke verwe�det wurde, verschw��d 
�uch �us de� geschriebe�e� Priv�ttexte�, d� er i� �lle� sei�e� 
Fu�kti��e� v�� der �ttisch�i��ische� ��i�é ersetzt wurde.

Der Verf�ll der örtliche� Di�lekte wurde v�� der rö�ische� 
Er�beru�g 168 v.Chr. u�d durch de� gleichzeitig verstärkte� 
Gebr�uch der �ttisch�i��ische� ��i�é beschleu�igt. I� die-
ser Zeit schei�t der �ü�dliche Gebr�uch der örtliche� grie-
chische� Di�lekte s�wie der u�bek���te� i�d�ger���ische� 
Spr�che sei� E�de gefu�de� zu h�be�. Die letzte Erwäh�u�g 
des ��ked��ische� Di�lekts �ls gespr�che�er Spr�che st���t 
v�� Begi�� der ��chchristliche� Zeit, �ls, wie Str�b�� berich-
tet (7.7.8) ei�ige (ἔνιοι) M�ked��e� δίγλωττοι w�re�, �ls� die 
��i�é u�d de� örtliche� Di�lekt spr�che�.

I� der letzte� U�tersuchu�g des B��des (Pr�f. Juliá� Mé�dez 
D�su��) erf�lgt ei�e behuts��e, det�illierte u�d grü�dliche 
A��lyse der li�guistische� D�te�, welche die A�sicht stütze�, 
d�ss d�s M�ked��ische ei� �ltgriechischer Di�lekt ist (die s�-
ge����te „Griechische �yp�these“, wie bezeich�e�derwei-
se bet��t wird). U�d zw�r zeigt dieser Di�lekt viele Ele�e�te, 
die ih� i� die Gruppe der ��rdwestliche� Di�lekte ei��rd�e�. 
D��� schreitet Pr�f. D�su�� zur Aufzählu�g u�d ���lytische� 
Erörteru�g �ller Ele�e�te, welche �bige A�sicht stütze�, Ele-
�e�te �us ��tike� Zeug�isse� zur „Griechischkeit“ der M�ke-
d��e�, Gl�sse� des Lexik�gr�phe� �esych (5. Jh. �.Chr.) wie 
z.B. ἀδ� ο�ρανός. Μακεδόνες (ΑGr α�θήρ), δώραξ· σπλὴν ὑπὸ 
Μακεδόνων (ΑGr θώραξ‚ ‘Brust, Ru�pf ’), δανῶν· κακοποιῶν· 
κτείνων (w�hrschei�lich *θανόω = ΑGr θανατόω; vgl. ��ked. 
δάνος für d�s ΑGr θάνατος ��ch Plut�rch 2.22c), γόλα (M��u-
skript γόδα)· ἔντερα (ver�utlich γολά = �tt. χολή ‘G�lle’, ‘G�l-
le�bl�se’, h��. χολάδες ‘Ei�geweide’), βηματίζει· τὸ τοῖς ποσὶ 
μετρεῖν, ἀργιόπους (w�hrschei�lich st�tt ἀργίπους)· ἀετός, �der 
θούριδες· νύμφαι, Μο�σαι u.�.; Pers��e����e� wie Philipp�s, 
Alex��dr�s, Perdikk�s, A�y�t�s u.�.; i�schriftliches M�teri-
�l, bei de� d�s i� die J�hre 380–350 v.Chr. d�tierte Fluchtäfel-
che� �us Pell� ei�e� ze�tr�le� R��g ei��i��t; ��ked��ische 
I�schrifte�, verf�sst �uf Attisch �der i� der �ttisch�i��ische� 
��i�é. D��� �i��t der F�rscher ei�e grü�dliche u�d belegte 
A��lyse des li�guistische� M�teri�ls u�d sei�er bes��dere� 
Merk��le v�r, v�r�eh�lich i� ph��etisch�ph���l�gischer �i�-
sicht u�d beweist die e�ge Beziehu�g des M�ked��ische� zu 
de� ��dere� Di�lekte� des Griechische�. N�türlich weist d�s 
M�ked��ische �uch gewisse bes��dere ph��etische Merk��le 
�uf, die sich v�� �lle� ��dere� griechische� Di�lekte� u�ter-
scheide� wie die Sti��h�ftwerdu�g der Verschlussl�ute  
/p t k/ zu [b d g] u�d der Reibel�ute /f θ s x/ zu [v ð z γ], �bw�hl 

��� �uch hier �yp�these� zu E�twicklu�ge� ��stelle� kö��te, 
die sich i� äh�licher F�r� i� ��dere� Di�lekte� später �bspiel-
te�, �ls� die Frik�tivieru�g v�� /b d g/ zu [v ð γ], ei�e These, 
die Ge�rgi�s B�bi�i�tis ei�ige J�hre zuv�r �ufgestellt h�tte.

Die vier Arbeite� tr�ge� f�lglich e�tscheide�d zur Aufkläru�g 
der Ide�tität der Spr�che des ��tike� M�ked��e�reichs bei. Die 
hist�rische� Zeug�isse, die �rchä�l�gische� D�te� u�d die kul-
turelle� Ele�e�te, die phil�l�gische� u�d li�guistische� Zeug-
�isse lege� v�rbeh�ltl�s die Zu�rd�u�g des M�ked��ische� zu 
de� ��tike� griechische� Di�lekte� ��he. Bes��ders die bei-
de� letzte� Studie� E�ili� Cresp�s u�d Juliá� Mé�dez D�su-
��s, welche die li�guistische� Gegebe�heite� ���lysiere� u�d 
diskutiere�, �rd�e� d�s M�ked��ische u�ter die griechische� 
Di�lekte ei� u�d weise� es de� Di�lekte� der ��rdwestliche� 
Gruppe zu, die e�ge Beziehu�ge� zu� D�rische� �ufweist. S�ll-
te� sich die hist�rische�, �rchä�l�gische�, phil�l�gische� u�d 
��dere diesbezügliche Zeug�isse �it de� li�guistische� Befu�-
de� i� Ei�kl��g bri�ge� l�sse�, ist d�s letztliche Bild �bgeru�-
det u�d v�llstä�dig; die Arbeite� dieses B��des strebe� ebe� 
dieses Ziel �� u�d wir gl�ube�, sie h�be� es erreicht.

Zu� Schluss �öchte ich �ich bei Pr�f. I. N. ��z�zis, de� 
V�rsitze�de� des Ze�tru�s für die Griechische Spr�che, u�d 
bei Pr�f. A�t��i�s Re�g�k�s, de� Leiter der li�guistische� 
Abteilu�g des Ze�tru�s, für die begeisterte Billigu�g des Pr�-
gr���s der ��tike� Di�lekte u�d sei�e v�rbeh�ltl�se U�ter-
stützu�g bed��ke�, bei de� Übersetzer� der Texte s�wie bei� 
Pers���l des Ze�tru�s, bes��ders bei de� Phil�l�gi��e� M�-
ri� Ar�p�p�ul�u, M�ri� Chriti, ���st��ti�� G�k�p�ul�u u�d 
A��� Lich�u u�d bei der Sekretäri� ��teri�� Zi���� ei�erseits 
für die �ilfe durch die Lekt�rieru�g der Texte u�d ��dererseits 
für die effizie�te Erledigu�g der k��plizierte� bür�kr�tische� 
Verf�hre�.

Der v�rliege�de B��d wurde i� R�h�e� der Akti�� „Alt�„Alt�Alt-
griechische Di�lekte ze�tr�ler hist�rischer Bedeutu�g für die 
���ti�uität des Griechische� u�d der griechische� �ultur � D�-
ku�e�t�ti��swerk für die U�terstützu�g der Studie�gä�ge der 
phil�l�gische� Se�i��re �� de� U�iversitäte�“ k��zipiert. Sie 
wird re�lisiert durch d�s Pr�gr��� „Ausbildu�g u�d lebe�s�„Ausbildu�g u�d lebe�s�Ausbildu�g u�d lebe�s-
l��ge Bildu�g“ des Mi�isteriu�s für Bildu�g u�d Religi��, �ul�“ des Mi�isteriu�s für Bildu�g u�d Religi��, �ul� des Mi�isteriu�s für Bildu�g u�d Religi��, �ul-
tur u�d Sp�rt u�d wird v�� der Eur�päische� U�i�� (Eur�pä-
ischer S�zi�lf��ds) u�d ��ti���le� Mittel� (ESPA 2007–2013) 
k�fi���ziert. Wir d��ke� desh�lb �uch de� Mi�isteriu� für die 
Auf��h�e des v�rliege�de� Pr�jekts i� sei�e Pl��u�g.
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1
Einleitung

Geschichte� M�ked��ie�s wurde� i� Altertu� �ehrf�ch verf�sst, d�ch ist 
kei�es dieser Werke �uf u�s gek���e�.¹ Für die Zeit v�r Philipp II. erf�hre� 
wir über M�ked��ie� zu�eist �ur d��� etw�s, we�� d�s L��d �der sei�e �err-
scher i� de� R�h�e� der ges��tgriechische� Geschichte hi�ei�gez�ge� wur-
de� u�d �it ei�zel�e� griechische� St��te� dipl���tisch, �ilitärisch �der 
�uf s��stige� Wege i� Verbi�du�g tr�te�, griechische �ist�riker �ls� Ver��-
l�ssu�g h�tte�, bei der Beh��dlu�g griechischer Geschichte �uch M�ked��i-
e� zu berücksichtige�. D�s gesch�h i� größere� U�f��g erst��ls i� der Zeit 
der Perserkriege, �ls M�ked��ie� zwei��l u�ter persische �errsch�ft geriet, 
der Perserkö�ig Xerxes zwei��l durch d�s L��d z�g u�d der M�ked��e�kö-
�ig Alex��dr�s I. sich sei�e� Feldzug gege� �ell�s ��schließe� �usste. Er-
�eut tr�t M�ked��ie� i� de� Gesichtskreis der Grieche�, �ls sich währe�d der 
Pe�tek��t�ëtie d�s �the�ische Seereich bis �� sei�e Gre�ze� erstreckte u�d 
��llisi��e� u�ver�eidlich wurde�. Schließlich erg�be� sich z�hlreiche Ver-
bi�du�ge� zur griechische� Geschichte i� Pel�p���esische� �rieg, bes��-
ders i� desse� erster �älfte, �ls sich die ���pfh��dlu�ge� zu� gr�ße� Teil 
�uf der Ch�lkidische� ��lbi�sel u�d i� dere� N�chb�rsch�ft �bspielte� u�d 
�ls der M�ked��e�kö�ig Perdikk�s II. �bwechsel�d �uf der Seite der Athe�er 
u�d der Sp�rt��er st��d. D��it verd��ke� wir u�sere wertv�llste� N�chrich-
te� über die ältere Geschichte M�ked��ie�s bis zu� E�de des 5. Jh.s �er�d�t 
u�d Thukydides, de� �ist�riker� ei�erseits der Perserkriege, ��dererseits 
der Pe�tek��t�ëtie u�d des Pel�p���esische� �rieges. Beide Schriftsteller 
st��de� de� v�� ih�e� geschilderte� Ereig�isse� zeitlich �icht �llzu fer�, bei-
de w�re� �ufgru�d ihrer Reise� �it de� Verhält�isse� i� diese� Gebiet ei-
�iger��ße� vertr�ut u�d beide h�be� zude� i� ihr Werk ei�e� Exkurs zur 
ältere� Geschichte M�ked��ie�s ei�gefügt, �er�d�t über die Grü�du�g des 
��ked��ische� Reiches, Thukydides über desse� E�twicklu�g bis zu de� Per-
serkriege�; �er�d�t t�t dies ��lässlich der Schilderu�g ei�er Ges��dtsch�ft 
des M�ked��e�kö�igs Alex��dr�s I. i� Athe� i� Frühj�hr 479, Thukydides i�-
�erh�lb ei�es Berichtes über de� Ei�f�ll des Thr�kerkö�igs Sit�lkes i� M�ke-
d��ie� i� Spätherbst 429, der �it de� Athe�er� �bgespr�che� gewese� w�r 
(�dt. 8.137�.; Thuk. 2.99).² �er�d�t u�d Thukydides h�be� �ls� die ��ked�-
�ische Frühzeit ��lässlich der Schilderu�g v�� Ereig�isse� der griechische� 
Geschichte beh��delt, weil für sie die Gescheh�isse i� beide� Gebiete� �itei-
���der i� Beziehu�g st��de�.

�er�d�t berichtet v�� drei Brüder�, die N�chk���e� des Te�e��s u�d 
d��it �uch des Zeuss�h�es �er�kles w�re� u�d �uf der Flucht �us Arg�s über 
Illyrie� ��ch Ober��ked��ie� gel��gte�, d�s ��ch sei�e� Spr�chgebr�uch i� 

Geschichte Makedoniens
in vorhellenistischer Zeit*

* F�lglich beziehe� sich �lle i� Text ge�F�lglich beziehe� sich �lle i� Text ge-
����te� J�hresz�hle� �uf die Zeit v�r Christi 
Geburt.

1 De�gege�über gibt es heute ei�e erfreu-
lich gr�ße Z�hl v�� Geschichte� M�ked��ie�s, 
v�� de�e� hier �ur ei�ige zu�eist �euere ge-
����t sei� s�lle�: Geyer 1930; ������d 1972; 
������d & Griffith 1979; S�kell�ri�u 1982; Er-
ri�gt�� 1986; B�rz� 1990, 1999.

2 Auswertu�g beider Texte s�wie zusätz-
licher Quelle� zur ��ked��ische� Frühzeit i� 
Z�hr�t 1984.
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Bereich der Pierische� Berge u�d des Oly�p��ssivs zu suche� ist; hier ver-
di�gte� sie sich de� d�rt herrsche�de� �ö�ig �ls �irte�. V�� diese� ��ch ei-
�iger Zeit vertriebe�, k��e� sie ��ch Überquere� ei�es Flusses i� ei�e� ��-
dere� Teil M�ked��ie�s, w� sie sich u�terh�lb des Ber�i�� i� der Nähe der 
s�ge����te� Gärte� des Mid�s ��siedelte�. Sie ��h�e� dieses Gebiet i� Be-
sitz u�d er�berte� v�� hier �us d�s übrige M�ked��ie�. Der jü�gste der Brü-
der, Perdikk�s, wurde zu� Ah�herr� der Dy��stie. Diese Grü�du�gsgeschich-
te bri�gt u�s i� de� Bereich des u�tere� ��li�k���, w� �er�d�t beiderseits 
des Flusses ei�e L��dsch�ft ���e�s M�ked��is ke��t u�d w� seit ei�ige� J�hr-
zeh�te� �� N�rdh��g der Pierische� Berge Aig�i, die erste ��uptst�dt des ��-
ked��ische� Reiches, ��chgewiese� ist, �ä�lich d�s heutige Vergi�� �it sei-
�e� berüh�te� Gräber�.

V�� hier ��h� etw� �b der Mitte des 7. Jh.s der Pr�zess der Reichsbildu�g 
sei�e� A�f��g. Als erstes er�berte� die M�ked��e� d�s südlich der ��li�k-
����ü�du�g gelege�e Pierie� s�wie ��schließe�d die B�tti�i�, die sich ri�gs 
u� de� Ther��ische� G�lf bis zu� Axi�s erstreckte. D��� überschritte� sie 
diese� u�d besetzte� die Ebe�e bis zu� heutige� Thess�l��iki. D��it h�t-
te� sie d�s ges��te Gebiet u� de� G�lf i� ihre ���d gebr�cht u�d schließlich 
kurz v�r de� E�de des 6. Jh.s �uch die i� Weste� u�d N�rdweste� ��gre�-
ze�de� L��dsch�fte� E�rd�i� u�d Al��pi� besetzt. V�� diese� l�g die E�r-
d�i� je�seits des Bergrücke�s, der die Ze�tr�lebe�e i� Weste� �bschließt; ih-
re I�besitz��h�e er�öglichte d�s Ausgreife� ��ch Ober��ked��ie�, i� de� 
Ly�k�s, Orestis u�d Eli�ei� l�ge�, L��dsch�fte�, die v�� Berge� u�schl�sse� 
w�re�, die eige�e �errscher h�tte� u�d dere� Zugehörigkeit zu� ��ked��i-
sche� Reich v�� der Stärke der jeweilige� Ze�tr�lregieru�g �bhi�g. Diese Ge-
biete dürfte� de� M�ked��e�kö�ig �llerdi�gs erst ��ch de� Scheiter� des 
Xerxeszuges zugef�lle� sei�.

2
Die Frühgeschichte von Makedonien

Die A�fä�ge der ��ked��ische� Geschichte liege� i� Du�kel�. Die erste� 
sichere� N�chrichte� betre�e� die Zeit der Perserherrsch�ft �uf eur�päi-
sche� B�de�:³ U� 510 er�berte der persische Feldherr Meg�b�z�s d�s Ge-
biet �� der N�rdküste der Ägäis u�d ��h� �uf dipl���tische� Wege die U�-
terwerfu�g des d���lige� M�ked��e�kö�ig A�y�t�s I. e�tgege�. D��it w�r 
d�s ��ch schw�che u�d �uf die �üste�ebe�e ri�gs u� de� Ther��ische� G�lf 
beschrä�kte M�ked��ie� k��pfl�s u�ter persische Oberh�heit ger�te�, �l-
le� A�schei� ��ch �ls V�s�lle�st��t u�ter der ��gest���te� Dy��stie. �ö-
�ig w�r zuerst A�y�t�s I., �b etw� 496 sei� S�h� Alex��dr�s I., u�ter de� 
d�s L��d für ei�ige J�hre die persische �errsch�ft �bschüttel� k���te, weil 
der I��ische Aufst��d die Verbi�du�g zu de� persische� V�s�lle� bzw. U�-
tert��e� �uf der B�lk��h�lbi�sel u�terbr�che� h�tte. I� diese Zeit ei�es frei-
e� M�ked��ie�, u�d zw�r i�s J. 496, dürfte Alex��dr�s’ Auftrete� i� Oly�pi� 
f�lle�, v�� de� �er�d�t berichtet. Alex��dr�s w�r ��e�sichtlich der erste 
M�ked��e, der �� de� Oly�pische� Spiele� teil��h�, u�d er h�tte sich sei-
�e Zul�ssu�g erst durch de� N�chweis sei�er griechische� Abku�ft erkä�p-
fe� �üsse�. Sch�� vier J�hre später w�r es �llerdi�gs �it der Freiheit v�rbei, 
�ls ��ch der Niederwerfu�g des I��ische� Aufst��ds u�d der Rücker�beru�g 
der Gebiete beiderseits der Meere�ge� der persische Feldherr M�rd��i�s �it 
L��dheer u�d Fl�tte erschie� u�d die persische �errsch�ft bis hi� zur Gre�ze 
zu Thess�lie� wiederherstellte.

D��it w�re� die V�r�ussetzu�ge� für de� Xerxeszug (480/79) gesch��e�, 
bei de� d�s persische L��dheer ��ch sei�e� M�rsch durch Thr�kie� u�d die 
Fl�tte ��ch ihrer F�hrt e�tl��g der �üste i� Ther�e (i� Gebiet des heutige� 

3 Zu M�ked��ie� i� Zeit�lter der Perser-
kriege vgl. Z�hr�t 1992 u�d 2011.
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Thess�l��iki) zus���e�tr�fe�. Bei� weitere� V�r��rsch �usste Alex��d-
r�s �eeresf�lge leiste�, u�d s� fi�de� wir ��ked��ische S�ld�te� u�d ihre� 
�ö�ig bis hi� zur Schl�cht bei Pl�t�i�i i� Gef�lge des Perserheeres. Als �ber 
die Perser hier geschl�ge� wurde� u�d ihre überlebe�de� Truppe� �us Eur�-
p� �bz�ge�, schei�t Alex��dr�s v�� Gr�ßkö�ig �bgef�lle� zu sei� u�d sich 
zuerst gege� die �brücke�de� persische� Truppe� gew��dt u�d we�ig spä-
ter d�s ��ch v�� de� Perser� geh�lte�e E��e�h�d�i, d�s spätere A�phip�lis, 
besetzt zu h�be�; d�bei h�be er s� viele S�ld�te� i� sei�e ���d gebr�cht, d�ss 
er �us dere� Verk�uf ei� verg�ldetes St��dbild h�be herstelle� u�d �uf de� 
Te�pelv�rpl�tz i� Delphi �ufstelle� l�sse� kö��e�, w� �uch Weihu�ge� grie-
chischer St��te� des Mutterl��des s�wie Sizilie�s ��lässlich der bei S�l��is, 
Pl�t�i�i u�d �i�er� erf�chte�e� Siege st��de�. O�e�sichtlich w�r es de� 
M�ked��e�kö�ig, der etw� ei� J�hr l��g �uf persischer Seite �itgez�ge� w�r, 
gelu�ge�, i� die Sch�r der ‘Sieger der Perserkriege’ �ufge����e� zu werde�. 
Auch k���te er �er�d�t d�v�� überzeuge�, stets ei� hei�licher Freu�d der 
Grieche� gewese� zu sei�. �er�d�ts Bild ei�es Grieche�freu�des �uf de� M�-
ked��e�thr�� h�t ��chh�ltig gewirkt u�d d�zu geführt, d�ss der Alex��dr�s, 
der sei�erzeit �it de� Perser� k��periert h�tte, zur U�terscheidu�g v�� de� 
Alex��dr�s, der gege� sie gekä�pft h�tte u�d später �ls „der Gr�ße“ bezeich-
�et wurde, de� Bei���e� „Philhelle�“ erhielt.

Alex��dr�s h�tte sich �icht �ur gege� die �bziehe�de� Perser gew��dt, 
s��der� �uch i� de� Besitz der zwische� Axi�s u�d Stry��� gelege�e� L��d-
sch�fte� �rest��i�, Mygd��i� u�d Bis�lti� gesetzt. D�s br�chte ih� sehr b�ld 
i� ���flikt �icht �ur �it be��chb�rte� thr�kische� Stä��e�, s��der� �uch 
�it de� Athe�er� (vgl. Z�hr�t 2007), dere� ��ch de� Scheiter� des Xerxes-
zuges gegrü�detes Seereich z�hlreiche Grieche�städte �� der ��rdägäische� 
�üste u�f�sste u�d die bes��ders i� Bereich der Stry����ü�du�g u���ge-
�eh�e Riv�le� wurde�, d� sie ei� begehrliches Auge �uf die Schi�b�uh�lz-
v�rk���e� i� L��desi��ere� u�d �uf die d�rtige� Bergwerke gew�rfe� h�t-
te�. Zu de� we�ige� N�chrichte�, die wir für diese Zeit besitze�, gehört die 
N�tiz, d�ss der �the�ische Feldherr �i��� i� J. 463 ��ch sei�er Rückkehr v�� 
Feldzug gege� Th�s�s ��gekl�gt w�rde� sei, gege� �the�ische I�teresse� ge-
h��delt zu h�be�, d� er, v�� �ö�ig Alex��dr�s best�che�, die Gelege�heit 
zu weiterreiche�de� Er�beru�ge� i� M�ked��ie� �icht ge�utzt h�be, �bw�hl 
d�s ��ch de� Erf�lg gege� die Th�sier leicht �öglich gewese� wäre. Bezeich-
�e�d ist �uch, d�ss we�ige J�hre zuv�r der �str�kisierte u�d i� Abwese�heit 
zu� T�de verurteilte �the�ische P�litiker The�ist�kles �uf sei�er Flucht v�-
rübergehe�d Auf��h�e bei� M�ked��e�kö�ig gefu�de� h�tte. Auch Myke-
�er, die v�r de� A�gri�e� der Argiver �us ihrer St�dt gefl�he� w�re�, k���-
te� sich u�ter Alex��dr�s i� M�ked��ie� �iederl�sse�. Sei� S�h� Perdikk�s 
f�lgte sei�e� Beispiel u�d ��h� i� J. 446 die v�� de� Athe�er� �us ihrer �ei-
��t �uf Eub�i� vertriebe�e� �isti�ier �uf.

Als Alex��dr�s u� die J�hrhu�dert�itte st�rb, h�tte er ��e�b�r sei�e 
N�chf�lge u�ter sei�e� fü�f Söh�e� �icht hi�reiche�d gesichert. V�� diese� 
wird zw�r Perdikk�s II. �ls N�chf�lger ge����t, d�ch erschei�e� zwei sei�er 
Brüder i� der F�lgezeit �ls I�h�ber v�� Teilherrsch�fte� i��erh�lb des �ö�ig-
reichs M�ked��ie�. Auch gi�ge� die �the�ische� Versuche, sich �� de� Gre�-
ze� M�ked��ie�s festzusetze�, weiter u�d w�re� teilweise s�g�r erf�lgreich, 
s� i� J. 436 �it der Grü�du�g v�� A�phip�lis �� u�tere� Stry���; diese 
St�dt beherrschte s�w�hl de� Überg��g über de� Fluss �ls �uch de� Weg i�s 
L��desi��ere.⁴ Als die Athe�er d��� �ber d�r�� gi�ge�, i��er��ked��ische 
Geg�er des Perdikk�s, �ä�lich sei�e� Bruder Philipp�s, der d�s Gebiet u� de� 
u�tere� Axi�s beherrscht h�tte, d��� �ber vertriebe� wurde, u�d de� Eli�i-
�te� Derd�s, zu u�terstütze�, kü�digte Perdikk�s d�s Bü�d�is, d�s er i� de� 

4 Zu diese� u�d de� f�lge�de� Ereig�is-
se� u�d ihrer Schilderu�g durch Thukydides vgl. 
Z�hr�t 2006� s�wie zur Bedeutu�g M�ked��ie�s 
für de� Ausbruch des Pel�p���esische� �rieges 
Z�hr�t 2010.
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erste� J�hre� sei�er �errsch�ft �it Athe� geschl�sse� h�tte, �uf u�d such-
te i� J. 433 die Zus���e��rbeit zu� ei�e� �it Athe�s u�zufriede�e� Bü�d-
�er� �uf der Ch�lkidische� ��lbi�sel, zu� ��dere� �it Sp�rt� u�d ��ri�th, 
d�s ��ch sei�er Niederl�ge v�r ��rkyr� �uf R�che s���. T�tsächlich gel��g es 
de� M�ked��e�kö�ig i� f�lge�de� J�hr, die �uf de� Isth��s der P�lle�e ge-
lege�e k�ri�thische ��l��ie P�teid�i�, fer�er die �ördlich d�v�� w�h�e�de� 
B�tti�ier, die �eiste� der �uf der Sith��i� u�d i� dere� �i�terl��d siedel�de� 
Ch�lkidier s�wie ei�e gr�ße Z�hl v�� Städte� des Bi��e�l��des zu� Abf�ll v�� 
Athe� zu bewege�; de� �bgef�lle�e� B�tti�ier� u�d Ch�lkidier� stellte er für 
die D�uer des �rieges Siedlu�gsl��d i� der Mygd��i� zur Verfügu�g.⁵

D��it st��de� die Athe�er i� J. 432 �icht �ur de� M�ked��e�kö�ig, s��-
der� �uch de� v�� diese� zu� Abf�ll gebr�chte� Bü�d�er� gege�über. Ihre 
�ilitärische� Akti��e� k��ze�trierte� sich ��ch kurzer Zeit �llerdi�gs d�r-
�uf, die �bgef�lle�e� Städte zurückzugewi��e�, währe�d �it de� M�ked�-
�e�kö�ig 432 ei� te�p�räres Abk���e� u�d 431 ei� Bü�d�is zust��de k�-
�e�. Aber sch�� i� S���er 429 schickte Perdikk�s zur U�terstützu�g der 
L�ked�i���ier hei�lich ei�t�use�d M�ked��e� ��ch Ak�r���ie�. De� Athe-
�er� blieb d�s �icht verb�rge�, u�d s� hetzte� sie i� d�r�u��lge�de� Wi�ter 
de� M�ked��e�kö�ig de� Thr�kerkö�ig Sit�lkes �uf de� ��ls; desse� I�v�si-
�� i� Nieder��ked��ie� blieb �llerdi�gs weitgehe�d wirku�gsl�s, w�bei d�s 
��uptverdie�st �� der Rettu�g des Perdikk�s der �us Ober��ked��ie� st��-
�e�de� Reiterei zuk��. Mehr �ls vier J�hre h�tte Perdikk�s �u� Ruhe v�r de� 
Athe�er�, die i�zwische� �uf ��dere� �riegssch�uplätze� e�g�giert w�re�. 
Ihre d�rt erru�ge�e� Erf�lge ließe� ih� �llerdi�gs d�s Schli��ste befürch-
te�, u�d s� betrieb er 424 zus���e� �it de� Ch�lkidier� die E�tse�du�g ei-
�es pel�p���esische� �eeres �uf de� �ördliche� �riegssch�upl�tz, w�bei es 
ih� i� erster Li�ie u� �ilitärische U�terstützu�g gege� Arr�b�i�s, de� �err-
scher v�� Ly�k�s, gi�g. T�tsächlich k���te Perdikk�s sei�e �eue� Verbü�de-
te� zwei��l zu ei�e� Ei�s�tz i� Ober��ked��ie� bewege�, �llerdi�gs �icht 
�it de� v�� ih� erh��te� Erf�lg, s� d�ss er 423/2 wieder ei���l ei�e� Ver-
tr�g �it de� Athe�er� schl�ss, der etw� fü�f J�hre hielt, bis sich Perdikk�s 
v�rübergehe�d er�eut Athe�s Geg�er� ��schl�ss. Ei�e s�lche Sch�ukelp�li-
tik ��g zw�r Athe�er� wie Sp�rt��er� ei� Ärger�is gewese� sei�, d�ch s�ll-
te� wir Perdikk�s zuguteh�lte�, d�ss er sich �icht �ur der Athe�er erwehre� 
�usste, s��der� �uch �it de� U��bhä�gigkeitsbestrebu�ge� der �ber��ke-
d��ische� Fürste� �usei���derzusetze� h�tte, u�d ��erke��e�, d�ss er sich 
erf�lgreich zwische� de� kä�pfe�de� P�rteie� hi�durchl�viere� u�d d��it 
die U��bhä�gigkeit u�d territ�ri�le I�tegrität sei�es Reiches weitgehe�d er-
h�lte� k���te.

Sei�e� S�h� u�d N�chf�lger Archel��s, der v�� 413 bis 399 regierte, w�r 
ei�e glücklichere Regieru�gszeit beschiede�, d� ��ch der sizilische� ��t�st-
r�phe der �the�ische Druck f�rtgef�lle� w�r. D�s Verhält�is zu de� Athe�er� 
kehrte sich ger�dezu u�, d� diese �uf ��ked��isches Schi�b�uh�lz ��gewie-
se� w�re�. Archel��s’ eige�tliche Bedeutu�g l�g i�des �uf de� Gebiet der I�-
�e�p�litik, sei�e� �ilitärische� Ref�r�e� u�d sei�e� kulturelle� Bestrebu�-
ge�. S� h�t er �icht �ur die Urb��isieru�g M�ked��ie�s v�r��getriebe�⁶ u�d 
de� Ausb�u sei�es Str�ße��etzes f�rciert, s��der� �uch �it der Sch��u�g 
ei�es schwerbew���ete� Fußv�lkes beg���e�. P�r�llel d�zu h�t er die Gre�-
ze� sei�es Reiches gesichert u�d teilweise s�g�r erweitert. �erv�rzuhebe� ist 
i�sbes��dere sei�e ‘�ulturp�litik’. Zw�r h�tte sch�� Pi�d�r ei� E�k��i�� �uf 
Alex��dr�s I. verf�sst u�d ��geblich s�g�r ei�e Zeitl��g �� desse� ��f geweilt 
wie u�ter sei�e� N�chf�lger Perdikk�s II. der Dithyr��be�dichter Mel��ip-
pides v�� Mel�s u�d der Arzt �ipp�kr�tes v�� ��s, �ber der eige�tliche A�-
schluss M�ked��ie�s �� die griechische �ultur ist Archel��s zu verd��ke�: S� 

5 Vgl. hierzu s�wie zu de� weitere� ��ke-
d��isch�ch�lkidische� Beziehu�ge� Z�hr�t 1971.

6 Vgl. �llge�ei� zur Urb��isieru�g M�ke-
d��ie�s ��tz�p�ul�s 1996, s�wie speziell zu Ar-
chel��s’ Bedeutu�g ebd. 469�. S. ebe�f�lls Muller 
i� diese� B��d.
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übertr�g er die Ausgest�ltu�g sei�es P�l�stes kei�e� Geri�gere� �ls de� M�-
ler Zeuxis u�d h�lte z�hlreiche griechische Dichter �� sei�e� ��f, s� de� Epi-
ker Ch�iril�s v�� S���s, de� Musiker Ti��the�s v�� Milet s�wie �us Athe� 
die Tr�giker Ag�th�� u�d Euripides, der hier u�ter ��dere� sei�e „B�kche�“ 
zur Au�ühru�g br�chte. Schließlich geht �uf ih� die Stiftu�g gy��ischer u�d 
�usischer Spiele zurück, die f�rt�� u�ter de� N��e� ‘Oly�pi�’ �ls ��ti���-
le ��ked��ische Festspiele i� Di�� �� Fuße des Oly�p durchgeführt wurde�. 
I� de� letzte� J�hre� sei�er �errsch�ft k���te Archel��s s�g�r i� Thess�lie� 
zugu�ste� der bedrä�gte� Adelsf��ilie der Aleu�de� ei�greife�, territ�ri�le 
Gewi��e ��che� u�d sei�e� Ei�fluss i� L�ris� sicher�. Die V�r�ussetzu�ge� 
für ei�e weitere M�cht�usdeh�u�g M�ked��ie�s w�re� �ls� gegebe�, �ls Ar-
chel��s i� J. 399 er��rdet wurde.

3
Makedonien während der Periode 399 – 359

Ei�e ��erik��ische ��llegi� h�t tre�e�d festgestellt: „M�ced��i�� ki�gs 
te�ded t� die with their b��ts ��“ (C�r�ey 1983, 260 ) – u�d t�tsächlich si�d 
die J�hre v�� 399 bis 359 v�ll v�� Wirre� u�d Thr��streitigkeite�, i� de�e� 
die u�ter Archel��s erreichte Stellu�g M�ked��ie�s �icht geh�lte� werde� 
k���te. Erst i� der zweite� �älfte dieser vierzig J�hre g�b es wieder Zeite�, i� 
de�e� M�ked��ie� �icht �ur i��erlich gefestigt w�r, s��der� �uch ��ch �u-
ße� hi� ei�e gewisse M�cht d�rstellte, u�d es wird sich zeige�, w��� u�d w�-
ru� dies i��er wieder ei���l �öglich w�r.

Erst ei���l s�he� die M�ked��e� i� de� �ächste� sechs J�hre� �icht we-
�iger �ls vier �errscher, v�� de�e� wir eige�tlich �ur wisse�, d�ss sie zu�eist 
ei�es gew�lts��e� T�des st�rbe�. Deutlicher f�sse� kö��e� wir die Schwie-
rigkeite� M�ked��ie�s i� de� erste� Regieru�gsj�hre� A�y�t�s’ III., der 
393 �uf de� Thr�� gel��gte.⁷ B�ld ��ch sei�e� Regieru�gs��tritt s�h er sich 
durch die Illyrer bedr�ht u�d schl�ss �it de� Ch�lkidische� Bu�d, der ��ch 
de� E�de des Pel�p���esische� �rieges zu ei�e� bedeute�de� M�chtf�kt�r 
�� der N�rdküste der Ägäis gew�rde� w�r, ei�e Defe�siv�lli��z, für die er �it 
der Abtretu�g der A�the�us, des fruchtb�re� südöstlich v�� Ther�e gelege-
�e� T�ls, z�hlte. Erst i� der zweite� �älfte der 380er J�hre h�tte er sei�e �err-
sch�ft s� weit gesichert, d�ss er d�s de� Ch�lkidier� überl�sse�e L��d zurück-
f�rder� k���te. Diese verweigerte� �icht �ur die Rückg�be, s��der� gri�e� 
ihrerseits i� M�ked��ie� ei� u�d zw��ge� A�y�t�s, sich �� die Sp�rt��er zu 
we�de�, die i� J. 382 ei� �eer i� de� N�rde� schickte� u�d i� ei�e� dreijäh-
rige� �rieg die Auflösu�g des Ch�lkidische� Bu�des erzw��ge�. Dieser �rieg 
wurde ��ch de� Bericht Xe��ph��s h�uptsächlich v�� de� Sp�rt��er� u�d 
ihre� Verbü�dete� getr�ge�. Die M�ked��e� h�be� d���ch kei�e �e��e�s-
werte Truppe���cht beigesteuert, wertv�lle �ilfe h�be �llerdi�gs Derd�s, 
der Fürst der Eli�ei�, �it sei�er Reiterei geleistet. Dieser Derd�s u�d sei� Ge-
biet werde� �ls v�� M�ked��e�kö�ig u��bhä�gig geschildert, u�d �uch die 
��dere� �ber��ked��ische� Fürste�tü�er schei�e� sich d���ls l�sges�gt 
zu h�be�.

Zu diese� Ereig�isse� h�t sich �uch der Athe�er Is�kr�tes geäußert: I� sei-
�e� i� J. 380 verö�e�tlichte� Panegyrikos geißelt er die d���lige sp�rt��i-
sche P�litik �it h�rte� W�rte�, w�bei er �ls Beispiele u.�. die T�ts�che ��-
führt, d�ss die Sp�rt��er de� M�ked��e�kö�ig A�y�t�s, de� sizilische� 
Tyr���e� Di��ysi�s u�d de� persische� Gr�ßkö�ig zur Vergrößeru�g ihrer 
�errsch�ft verhülfe�. We�� Is�kr�tes �it sei�er Verurteilu�g der sp�rt��i-
sche� P�litik gl�ubwürdig bleibe� w�llte, k���te er kei�e� v�llk���e� be-
deutu�gsl�se� M�ked��e�kö�ig i� sei� Tri� der d���lige� M�chth�ber �� 
de� Gre�ze� der griechische� P�liswelt �uf�eh�e�. Äh�lich h�t der Athe�er 

7 Vgl. zu diese� �errscher Z�hr�t 2006b.
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Aischi�es A�y�t�s �ls durch�us gewichtige� p�litische� F�kt�r bezeich�et, 
we�� er i� ei�e� Pr�zess des J. 343 d�v�� spricht, d�ss dieser i� de� 370er 
J�hre� bei ei�e� ges��tgriechische� ���gress vertrete� u�d �err sei�er ei-
ge�e� E�tscheidu�ge� gewese� sei. V�� de� Athe�er� wurde A�y�t�s s�g�r 
ger�dezu u�w�rbe�, �ls diese ei� Bü�d�is �it ih� �bschl�sse�, desse� I�-
h�lt leider u�bek���t ist, d�s �ber sicher �it de� d���ls f�rcierte� Ausb�u 
der �the�ische� See��cht zus���e�hi�g. Sch�� zu� J. 375 höre� wir d�v��, 
d�ss d�s d�für be�ötigte Schi�b�uh�lz �us M�ked��ie� k��. Desse� Schi�-
b�uh�lz w�r �ls� wieder gefr�gt, u�d s� ist dieser Vertr�g ei� weiteres Zeug-
�is d�für, d�ss d�s �ö�igreich wieder i� die Reihe derje�ige� St��te� zurück-
gekehrt w�r, die ei�e selbstä�dige P�litik betreibe� k���te�. D�s t�t A�y�t�s 
i� de� 370er J�hre� �uch gege�über sei�e� südliche� N�chb�r�, �ls er �icht 
�ur die Eli�ei� wieder u�ter sei�e �errsch�ft br�chte, s��der� �uch die Gre�-
ze zwische� dieser �ber��ked��ische� L��dsch�ft u�d de� perrh�ibische� 
D�liche festlegte. Fer�er g�b es f��iliäre Verbi�du�ge� zu Sirr�s, de� �err-
scher v�� Ly�k�s, desse� T�chter Eurydike späteste�s i� der erste� �älfte der 
380er J�hre A�y�t�s’ zweite Fr�u wurde u�d ih� die drei N�chf�lger Alex��-
dr�s II., Perdikk�s III. u�d Philipp II. geb�r. Wir sehe� �ls�, d�ss M�ked��ie� i� 
de� 370er J�hre� wieder erst�rkt w�r u�d d�ss A�y�t�s s�g�r �� die �uße�-
p�litische� A�biti��e� des Archel��s ��k�üpfe� k���te.

Für d�s �eg�tive Bild, d�s s�w�hl die spätere� Quelle� �ls �uch �euere 
F�rscher v�� A�y�t�s zeich�e�, ist u�gew�llt sei� S�h� Philipp II. ver��t-
w�rtlich, der �icht �ur die Leistu�ge� �ller sei�er V�rgä�ger i� de� Sch�t-
te� gestellt, s��der� �uch z�hlreiche �ist�riker d�zu verleitet h�t, ih� �ls de� 
ger�dezu g�ttges��dte� Retter ei�es i� Ch��s versu�ke�e� M�ked��ie� er-
schei�e� zu l�sse�. T�tsächlich h�t sch�� A�y�t�s �it Ausd�uer u�d T�tkr�ft 
�ll�ählich d�s Ch��s überwu�de�, d�s ��ch Archel��s’ Er��rdu�g e�tst��-
de� w�r, w�bei er �llerdi�gs �uch v�� de� M�chtverschiebu�ge� ri�gs u� 
M�ked��ie� heru� pr�fitierte, u�d er h�t sei�e� Söh�e� ei� ei�iger��ße� 
k��s�lidiertes Reich hi�terl�sse�.

Der Thr��wechsel des J. 370/69 verlief �h�e Schwierigkeite�; sch�� dies 
zeigt, d�ss A�y�t�s wieder ge�rd�ete Verhält�isse gesch��e� h�tte. Die Illy-
rer w�re� i�des ��derer Mei�u�g u�d fiele� i� M�ked��ie� ei�. Die d�durch 
bedi�gte Abwese�heit des ju�ge� �ö�igs Alex��dr�s II. �utzte ei� A�gehöri-
ger des �errscherh�uses, der i� der Verb���u�g lebte u�d �u� v�� Oste� her 
i�s L��d ei�fiel. I� ihrer N�t w��dte sich die �ö�igi��utter Eurydike �� de� 
�the�ische� Feldherr� Iphikr�tes, der i� Gebiet des u�tere� Stry��� �perier-
te, u�d b�t ih� u� �ilfe. Dieser ergri� �it Freude� die Gelege�heit, sich de� 
M�ked��e�kö�ig zu verpflichte�; u�d i� der T�t gel��g es ih�, de� Präte�-
de�te� zu vertreibe�. Alex��dr�s’ �errsch�ft w�r d��it gesichert, u�d we�ig 
später k���te er selber �ktiv werde�, �ls ih� die thess�lische� Aleu�de� ge-
ge� de� Tyr���e� v�� Pher�i zu �ilfe riefe�. Der M�ked��e�kö�ig erschie� 
u�d er�berte die Städte L�ris� u�d �r�����, die er �llerdi�gs für sich behielt. 
Diese We�du�g der Di�ge h�tte der thess�lische Adel �icht erw�rtet; er w��d-
te sich d�her �� die Theb��er, die de� Feldherr� Pel�pid�s e�ts��dte�.⁸ Die-
ser z�g �it ei�e� �eer ��ch N�rde� u�d befreite �r����� u�d L�ris� v�� 
der ��ked��ische� �errsch�ft. Alex��dr�s II. h�tte i�zwische� ��ch M�ke-
d��ie� zurückkehre� �üsse�, d� sich sei� Schw�ger Pt�le��i�s gege� ih� er-
h�be� h�tte. Beide Bürgerkriegsp�rteie� w��dte� sich �� Pel�pid�s u�d rie-
fe� ih� �ls Schiedsrichter ��. Dieser erschie� u�d ver�ittelte zwische� de� 
Riv�le�. U� die D�uerh�ftigkeit der v�� ih� herbeigeführte� Regelu�g zu 
sicher�, ließ er sich Alex��dr�s’ jü�gste� Bruder Philipp u�d dreißig Söh�e 
führe�der F��ilie� �ls Geisel� stelle�. Wir sehe� �ls�, d�ss die u�ter A�y�-
t�s III. erreichte u�d v�� Alex��dr�s II. ererbte M�chtstellu�g M�ked��ie�s 

8 Vgl. zur Geschichte M�ked��ie�s i� der 
Zeit der theb��ische� �ege���ie ��tz�p�u-
l�s 1985.
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sch�ell wieder verspielt w�r u�d d�ss d�s L��d er�eut u�ter de� Ei�fluss der 
derzeitige� �ege���i�l��cht i� Grieche�l��d geriet, d�ss dies �ber i�f�lge 
eige�e� Verschulde�s gesch�h. U�d s� s�llte es ��ch ei�ige Zeit weitergehe�. 
De�� k�u� w�r Pel�pid�s ��ch Beilegu�g des i��ere� Zwistes �bgez�ge�, �ls 
Alex��dr�s II. i� Wi�ter 369/8 er��rdet wurde.

Als ei�er der �ächste� Verw��dte� über��h� Pt�le��i�s �ls V�r�u�d 
des Perdikk�s, des jü�gere� Bruders des Alex��dr�s, die Regieru�gsgeschäfte. 
Die Freu�de des er��rdete� �errschers s�he� i� ih� �llerdi�gs ei�e� Usur-
p�t�r u�d w��dte� sich i� S���er 368 �� Pel�pid�s, der er�eut i� M�ked�-
�ie� ei�rückte. Pt�le��i�s �usste sich zu� Abschluss ei�es Vertr�ges bereit 
erkläre� u�d sich verpflichte�, Alex��dr�s’ Brüder�, �ls� Perdikk�s u�d Phi-
lipp, die �errsch�ft zu bew�hre�. Fer�er �usste er ei� Bü�d�is �it Thebe� 
�bschließe� u�d �ls G�r��tie sei�er Bü�d�istreue Geisel� stelle�. Er�eut w�r 
M�ked��ie� zu� Spielb�ll �uswärtiger Mächte gew�rde�, u�d dies wiederu� 
i�f�lge i��erer Wirre�.

365 gel��g es Perdikk�s III., sich sei�es V�r�u�ds Pt�le��i�s zu e�tledi-
ge�. B�ld ��ch Über��h�e der �errsch�ft hielt er es für ger�te�, sich �� die 
Athe�er ��zuleh�e�, �it de� v�r de� �üste� M�ked��ie�s �periere�de� 
Str�tege� Ti��the�s zus���e�zu�rbeite�, der d���ls die v�� M�ked��ie� 
u��bhä�gige� Städte Pyd�� u�d Meth��e er�bert zu h�be� schei�t, u�d ge-
�ei�s�� �it ih� gege� die Ch�lkidier u�d gege� A�phip�lis v�rzugehe�. 
Auf der Ch�lkidische� ��lbi�sel gew��� Ti��the�s P�teid�i� u�d T�r��e, 
gege� A�phip�lis k���te er jed�ch �ichts �usrichte�. Die Zus���e��rbeit 
�it Ti��the�s dürfte de� M�ked��e�kö�ig die Auge� über die Athe�er, ih-
re ��chtp�litische� A�biti��e� u�d ihre i�zwische� d�ch begre�zte� Mög-
lichkeite� geö��et u�d sei� Selbstvertr�ue� gestärkt h�be�; jede�f�lls fiel 
er b�ld �b u�d sicherte A�phip�lis durch ei�e Bes�tzu�g. I�sges��t h�tte 
M�ked��ie� �ls� wieder Auftrieb, ��chde� �it Perdikk�s der recht�äßige 
�errscher de� Thr�� bestiege� u�d die A�f��gsschwierigkeite� überwu�-
de� h�tte. Nu� k���te er d�r�� gehe�, d�s Reich weiter zu k��s�lidiere� u�d 
��ch �uße� �bzusicher�. 361/60 h�t der �us Athe� gefl�he�e P�litiker ��llis-
tr�t�s d�s Z�llwese� i� M�ked��ie� ref�r�iert u�d die Ei�kü�fte erheblich 
gesteigert. Fer�er s�ll sich der Pl�t��schüler Euphr�i�s lä�gere Zeit �� Per-
dikk�s’ ��f �ufgeh�lte� u�d Pl�t�� de� �ö�ig besti��t h�be�, sei�e� Bruder 
Philipp �it ei�e� Teilfürste�tu� i� Oste� M�ked��ie�s zu beleh�e�. Auch 
schei�t Perdikk�s wieder die ���d �uf die �ber��ked��ische� Fürste�tü-
�er gelegt zu h�be�. Schließlich beschl�ss er, de� Illyrer�, die seit de� Zeite� 
A�y�t�s’ III. i��er wieder M�ked��ie� hei�gesucht h�tte�, die Lust zu wei-
tere� Ei�fälle� �uszutreibe�, wurde �ber schließlich i� ei�er gr�ße� Schl�cht 
besiegt u�d fiel �it 4000 sei�er M�ked��e�.

4
Die Herrschaft von Phillip II
4.1
Die Erweiteru�g des Reiches u�d die Beziehu�ge� zu Süd�Grieche�l��d

I� dieser Situ�ti�� gi�g Perdikk�s’ Bruder Philipp �it E�tschl�sse�heit, �ili-
tärischer Tüchtigkeit u�d dipl���tische� Geschick d�r��, M�ked��ie� erst 
ei���l zu st�bilisiere� u�d d��� u�ter Aus�utzu�g sich jeweils biete�der Ge-
lege�heite� �uf Exp��si��skurs zu bri�ge�.⁹ Die f�st i��er i� s�lche� Situ�-
ti��e� i� M�ked��ie� �uftrete�de� Präte�de�te� k���te er r�sch beseitige�, 
d��� schritt er zur Sicheru�g der Gre�ze� des Reiches u�d ihres V�rfeldes. 
D�bei k�� ih� die L�ge i� Grieche�l��d e�tgege�: Die Sp�rt��er, die sich lä�-
gere Zeit �ls �erre� g��z Grieche�l��ds gebärdet u�d i� de� J�hre� 382–379 
s�g�r zugu�ste� des d���lige� M�ked��e�kö�igs ei�gegri�e� h�tte�, w�re� 

9 Liter�tur zu Philipp II.: Ellis 1976; C�wk-
well 1978; Griffith 1979; ��tz�p�ul�s & L�uk��
p�ul�u 1980; Br�df�rd 1992; ������d 1994�; Le 
Rider 1977, 1996.
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seit der Niederl�ge bei Leuktr� (371) �ls führe�de M�cht �usgesch�ltet. Die 
Athe�er w�re� v�� 357 bis 355 i� Ausei���dersetzu�ge� �it ei�ige� ihrer 
Bu�desge��sse� verwickelt, u�d überh�upt kr�chte der Zweite Athe�ische 
Seebu�d i� �lle� Fuge�. Auch die M�cht der Theb��er br�ch zu�eh�e�d zu-
s���e�: ��tte� sie zeh� J�hre zuv�r ��ch de� e�tscheide�de� Ei�fluss bis 
hi��uf ��ch M�ked��ie� u�d selbst �uf der Pel�p���es �usgeübt, s� w�re� 
sie jetzt sch�� bei� Versuch, die be��chb�rte� Ph�ker zu züchtige�, geschei-
tert. Diese h�tte� viel�ehr zu Begi�� des S���ers 356 d�s �eiligtu� v�� 
Delphi besetzt u�d k���te� �it �ilfe der d�rtige� Schätze ei� gr�ßes Söld-
�erheer �ufstelle� u�d sich gege� die ��dere� Mitglieder der A�phikty��ie 
beh�upte�. Schließlich w�r �uch die Situ�ti�� i� Thr�kie� für Philipp gü�s-
tig, ��chde� hier der �ö�ig ��tys, der d�s Reich ��ch ei���l h�tte ei�e� kö�-
�e�, i� S���er 360 er��rdet u�d Thr�kie� i� de� d�r�ufhi� �usbreche�de� 
Thr��f�lgekä�pfe� i� drei Teilreiche �usei���dergebr�che� w�r. S� s�he� 
de�� sch�� die 50er J�hre ��seh�liche Erf�lge Philipps �� �lle� Gre�ze� des 
Reiches.

Die West� u�d N�rdgre�ze� bereitete� die geri�gste� Schwierigkeite�: 
Sch�� i� Frühs���er 358 z�g Philipp gege� die Illyrer, die zu u�f��grei-
che� Gebiets�btretu�ge� bis hi� zu� Ochridsee gezwu�ge� wurde�. Als sich 
der Illyrerkö�ig zwei J�hre später �it P�i��e�, Thr�ker� u�d Athe� gege� 
Philipp verbü�dete, ge�ügte es, de� bewährte� Feldherr� P�r�e�i�� gege� 
ih� zu schicke�. D�r�ufhi� herrschte für �ehr �ls zeh� J�hre v�� dieser Sei-
te her Ruhe, zu��l ��chde� E�de der 50er J�hre hier ei�e weitere Absiche-
ru�g erf�lgt w�r, i�de� Philipp sei�e� Schw�ger Alex��dr�s i� Epeir�s �ls 
�errscher ei�setzte, d�s L��d zu ei�er Art V�s�lle�st��t ��chte u�d die zwi-
sche� Epeir�s u�d M�ked��ie� gelege�e L��dsch�ft P�r�u�i� ���ektierte. 
Zu de� N�chb�r�, die ��ch der Niederl�ge Perdikk�s’ III. geh��t h�tte�, �uf 
��ste� M�ked��ie�s Gewi��e zu ��che�, gehörte� �uch die �� �ittlere� 
Axi�s siedel�de� P�i��e�. A�f��gs h�tte Philipp sie durch Geldz�hlu�ge� 
u�d Versprechu�ge� d�zu bew�ge�, Ruhe zu h�lte�, we�ig später �ber ��-
gegri�e�, besiegt u�d zu� Geh�rs�� gebr�cht. 356 schl�ss sich der P�i��e�-
kö�ig der �be� ge����te� ���liti�� ��, kurz d�r�uf wurde sei� L��d e�dgül-
tig u�terw�rfe�.

Mit de� Ausgreife� ��ch Oste� u�d der Abru�du�g der �errsch�ft �� de� 
�üste� M�ked��ie�s beg��� Philipp 357. Als erstes er�berte er A�phip�lis, 
d�s s�w�hl de� Überg��g über de� Stry��� �ls �uch de� Zug��g i�s L��des-
i��ere �it sei�e� Edel�et�llv�rk���e� u�d ��lzbestä�de� k��tr�llierte;¹⁰ 
we�ig später gri� er d�s �� der ��ked��ische� �üste gelege�e Pyd�� ��. Die 
Athe�er, die d���ls Pyd�� bes�ße� u�d A�phip�lis be��spruchte�, erklär-
te� ih� de� �rieg, d�ch p�rierte Philipp diese �riegserkläru�g �it ei�er A�-
�äheru�g �� de� Ch�lkidische� Bu�d, de� er d�s �the�ische P�teid�i� zu 
versch��e� verspr�ch. D�s s�llte i� �ächste� J. 356 geschehe�, �ber ��ch 
währe�d der Bel�geru�g der St�dt erreichte ih� ei� �ilfegesuch der i� �i�-
terl��d v�� Ne�p�lis, de� heutige� ��v�l�, gelege�e� griechische� ��l��ie 
�re�ides, die sich durch ei�e� Thr�kerfürste� bedr�ht s�h. Philipp erschie� 
u�d legte ei�e Bes�tzu�g i� die St�dt, die er u�ter de� N��e� Philipp�i �eu 
grü�dete.¹¹

Mit ihr gew��� er �icht �ur ei�e� weitere� Stützpu�kt i� Oste�, s��der� 
�uch die Möglichkeit, die reiche� Edel�et�llv�rk���e� des P��g�i�� für 
sich �uszubeute�. N�türlich schl�ss sich der Thr�kerfürst, i� desse� Gebiet 
Philipp�i l�g, der �be�ge����te� ���liti�� ��, �it de� Erf�lg, d�ss er �� 
E�de des J�hres ei� V�s�ll Philipps w�r u�d d�ss dieser sei�e �errsch�ft bis 
zu� Nest�s �usgedeh�t h�tte. I� �erbst 355 gri� Philipp Meth��e, de� letz-
te� �the�ische� Stützpu�kt �� sei�e� �üste�, �� u�d k���te es ��ch lä�gerer 

10 Vgl. zu A�phip�lis v�r u�d ��ch der A�-
�exi�� der St�dt ��tz�p�ul�s 1991.

11 Zu Philipp�i ist i��er ��ch lese�swert 
C�ll�rt 1937.
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Bel�geru�g zur ��pitul�ti�� zwi�ge�. D�s w�r �uch ei� pr�p�g��distischer 
Gewi��, de�� die Athe�er h�be� der St�dt kei�e �ilfe gebr�cht, �bw�hl sie 
��ch de� E�de des Bu�desge��sse�krieges die �ä�de frei geh�bt hätte�. D�s 
w�r Philipp ei�e� zweite� Versuch wert: I� Frühj�hr 353 �perierte er östlich 
des Nest�s, w�hl u� de� �it Athe� verbü�dete� Grieche�städte� �� der �üs-
te zu sch�de� u�d u� de� Thr�kerfürste�, der i� diese� Gebiet herrschte, zu 
beei�drucke�. Dieser zeitlich beschrä�kte Test schei�t zu Philipps Zufriede�-
heit �usgef�lle� zu sei�: I� �erbst 352 kehrte er ��ch Thr�kie� zurück u�d 
z�g i� Eil�ärsche� über de� �ebr�s (heutiges Evr�s) gege� �ersebleptes, de� 
�errscher des östlichste� der drei thr�kische� Teilreiche, der sich ih� �ls V�-
s�ll u�ter�rd�e� �usste.

Die bisher skizzierte� U�ter�eh�u�ge� die�te� v�r�eh�lich der Si-
cheru�g u�d Ausweitu�g des ��ked��ische� Reiches u�d w�re� u�ter de� 
griechische� St��te� ei�zig gege� die Athe�er gerichtet. Zwische� die bei-
de� Züge i�s �ittlere u�d östliche Thr�kie� f�lle� jed�ch Ereig�isse, die Phi-
lipp ei�e� e�tscheide�de� Ei�fluss i� Mittelgrieche�l��d sicher� s�llte�. Die 
t�tkräftige� �errscher u�ter sei�e� V�rgä�ger� h�tte� stets drei Ziele ver-
f�lgt: die U�ter�rd�u�g der �ber��ked��ische� Fürste�, d�s Erreiche� der 
Stry����ü�du�g, u� �uf diese� Wege die �� Edel�et�lle� reiche Bis�lti� 
zu sicher� s�wie �ögliche� �the�ische� Druck �uf die �üste� ihres Reiches 
�bzuschüttel�, u�d die Ausweitu�g des Ei�flusses ��ch Thess�lie�. Die bei-
de� erste� Ziele h�tte Philipp sch�ell erreicht u�d hier s�g�r sei�e V�rgä�-
ger überb�te�, i�de� er i� Weste� �icht �ur die �ber��ked��ische� ���t�-
�e sei�er �errsch�ft u�terstellte, s��der� die ��ked��ische Westgre�ze bis 
zu� Ochridsee v�rsch�b, u�d i�de� er i� Oste� �icht �ur de� Stry���, s��-
der� s�g�r de� Nest�s erreichte u�d �ebe� de� Edel�et�llv�rk���e� der 
Bis�lti� �uch dieje�ige� des P��g�i�� u�ter sei�e ���tr�lle br�chte. Auch der 
dritte� ih� v�rgegebe�e� Aufg�be h�t er sich b�ld zugew��dt u�d sei�e� 
Ei�fluss i� Thess�lie� gelte�d ge��cht.¹² D�bei k���te er die Sp���u�ge� 
zwische� de� Thess�lische� Bu�d u�d de� Tyr���e� v�� Pher�i für sich �us-
�utze�: Ei� erstes Ei�greife� erf�lgte sch�� 358 u�d sicherte die Stellu�g der 
�eu gew���e�e� Freu�de i� thess�lische� Adel. Ei� zweites M�l gri� Philipp 
355 zugu�ste� des Thess�lische� Bu�des ei� u�d versetzte diese� überh�upt 
erst i� die L�ge, zus���e� �it de� Theb��er� ei�e� �eilige� �rieg gege� 
die Ph�ker zu erö��e�, die sch�� �ehr �ls ei� J�hr l��g u�gestr�ft i� Delphi 
s�ße�. O�e�sichtlich h�tte Philipp deutlich erk���t, d�ss ih� diese Verwick-
lu�g i� Mittelgrieche�l��d �öglicherweise die Ch��ce erö��ete, durch per-
sö�liches Ei�greife� hier Ei�fluss zu gewi��e�, ei�e� Ei�fluss, der d��� viel-
leicht �uch gege� die Athe�er gelte�d ge��cht werde� k���te.¹³

Aber sch�� i� �erbst 354 schie� der �eilige �rieg zu ei�e� E�de zu k��-
�e�. Philipp s�h kei�e Möglichkeit, i� diese� ei�zugreife�, u�d w��dte 
sich i� Frühj�hr 353 erst ei���l gege� Thr�kie�. Aber d��� g�b es i� Mit-
telgrieche�l��d d�ch die erseh�te We�de, �ä�lich ei� Wieder�uffl���e� 
der �ä�pfe zwische� de� Thess�ler� u�d de� Tyr���e� v�� Pher�i. Letzte-
re w��dte� sich �� die Ph�ker, erstere �� Philipp. Dieser erschie�, err��g ��-
f��gs �uch Erf�lge, �usste d��� �ber zwei Niederl�ge� ei�stecke� u�d sich 
��ch M�ked��ie� zurückziehe�. Aber sch�� 352 kehrte er zurück, über��h� 
de� Oberbefehl über die Streitkräfte des Thess�lische� Bu�des u�d schlug die 
Ph�ker ver�ichte�d. �urz d�r�uf fiele� Pher�i u�d sei� ��fe� P�g�s�i. N�-
türlich l�g es ��he, die bisher erru�ge�e� Erf�lge �uszu�utze� u�d die Stel-
lu�g �ls thess�lischer Oberbefehlsh�ber zu legiti�iere�, u�d s� setzte Phi�
lipp sei�e Truppe� gege� die v�� de� Ph�ker� geh�lte�e� Ther��pyle� i� 
M�rsch, u� de� e�tscheide�de� Schl�g gege� die Te�pelräuber zu führe�. 
Aber d�s w�r kei�e A�gelege�heit �ehr, die �ur Philipp u�d die Thess�ler 

12 Zu� Ch�r�kter dieser I�terve�ti��e� 
u�d zu ihrer Chr���l�gie vgl. Griffith 1970.

13 Vgl. �llge�ei� zu� s�ge����te� Dritte� 
�eilige� �rieg Buckler 1989; zur Chr���l�gie der 
erste� �riegsj�hre ist i��er ��ch wichtig ���-
���d 1937.
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ei�erseits s�wie die Ph�ker ��dererseits betr�f. Der Besitz der Ther��pyle� 
hätte de� M�ked��e�kö�ig de� Weg ��ch Süde� geö��et, u�d s� f��d er de� 
P�ss durch Truppe� der Ph�ker, der Athe�er, der Achäer, der Sp�rt��er u�d 
der �us Pher�i vertriebe�e� Tyr���e� besetzt u�d �usste wieder �bziehe�. 
Die F�lge w�r, d�ss die �ä�pfe i� Mittelgrieche�l��d �h�e ih� weitergi�ge� 
u�d die Geg�er sich hier gege�seitig �ufriebe�. Philipp k���te d�s �ur recht 
sei�, u�d s� w��dte er sich für J�hre ��dere� Ziele� i� N�rde� zu, �ä�lich 
ei�erseits Thr�kie� u�d Epeir�s, ��dererseits der Regelu�g des Verhält�isses 
zu� Ch�lkidische� Bu�d. Dieser h�tte sei�e R�lle �ls Verbü�deter Philipps i� 
desse� �rieg �it de� Athe�er� lä�gst �usgespielt u�d w�r i� st�rk erweiter-
te� M�ked��ie� zu ei�e� Fre�dkörper gew�rde�, u�d die T�rheit, Philipp 
durch U�b�t�äßigkeit ei�e ���dh�be zu� Ei�greife� zu liefer�, führte 348 
zur Zerstöru�g Oly�ths, zur Auflösu�g des Bu�des u�d zur Ei�verleibu�g sei-
�es Territ�riu�s. D�v�r bew�hrte die Ch�lkidier �uch �icht ei� i� S���er 
349 �bgeschl�sse�es W��e�bü�d�is �it de� Athe�er�.

Überh�upt w�r es diese� i� �ll diese� J�hre� �icht gelu�ge�, gege� Phi-
lipp �ilitärische Erf�lge zu erziele�. Dieser wiederu� h�t �icht �ur d�r�uf 
verzichtet, er�sth�ft gege� die Athe�er v�rzugehe�, s��der� s�g�r i��er 
wieder sei�e Bereitsch�ft zu� Friede� sig��lisiert. Zugleich gi�ge� sei�e �i-
litärische� Aktivitäte� ��ch de� J. 352 �erklich zurück, �h�e d�ss er d�s Ziel 
�ufgegebe� hätte, die e�tscheide�de R�lle i� Grieche�l��d zu spiele�. Aber 
er k���te w�rte�. Als die Ph�ker schließlich i� J. 346 �� E�de w�re�, h�be� 
sie ihre ��pitul�ti�� Philipp gege�über �usgespr�che�, u�d ih� h�tte� sie es 
�uch zu verd��ke�, d�ss die Bedi�gu�ge� �ilder �usfiele�, �ls es ���che Mit-
glieder der A�phikty��ie verl��gt h�tte�.¹⁴ Philipp k���te gl�ube�, die L�ge 
i� Mittelgrieche�l��d i� für ih� gü�stige� Si��e geregelt zu h�be�. Für sei-
�e� d�uerh�fte� Ei�fluss i� diese� Gebiet w�r sch�� d�durch ges�rgt, d�ss er 
die beide� Sti��e� der Ph�ker i� A�phikty��e�r�t erh�lte� h�tte u�d �uch 
dieje�ige� der Thess�ler u�d ihrer U�w�h�er für sich ei�setze� k���te.

�urz zuv�r, �ä�lich i� Frühj�hr 346, w�r es �uch zu� Friede�sschluss �it 
de� Athe�er�, de� s�ge����te� Phil�kr�tesfriede�, gek���e�, u�d zw�r 
�uf der Gru�dl�ge des gege�wärtige� Besitzst��des.¹⁵ Die Athe�er �usste� 
�ls� �uf A�phip�lis u�d ��dere �� der ��ked��isch�thr�kische� �üste ver-
l�re�geg��ge�e Plätze verzichte�; d�für g�r��tierte Philipp �ber de� Besitz 
der für die Athe�er lebe�s��twe�dige� thr�kische� Chers��es. D�ss d�s sei-
�erseits ei� echtes E�tgege�k���e� w�r, h�t er de� Athe�er� ��ch wäh-
re�d der Friede�sverh��dlu�ge� de���striert: Währe�d i� Athe� über die 
v�� ih� i� Pell� v�rgeschl�ge�e� Bedi�gu�ge� ber�te� wurde, führte er ei-
�e� Blitzfeldzug gege� �ersebleptes u�d zw��g diese� er�eut zur A�erke�-
�u�g der ��ked��ische� Oberh�heit. V�� hier �us wäre es ei� ��tze�spru�g 
�uf die Chers��es gewese�. Tr�tz sei�er er�eut de���strierte� Überlege�-
heit h�t Philipp de� Athe�er� i� J. 346 ei�e� verhält�is�äßig gü�stige� Frie-
de� gewährt.¹⁶

Es s�llte sich i�des b�ld zeige�, d�ss Philipp �� diese� Friede� zu h�he Er-
w�rtu�ge� gek�üpft h�tte u�d d�ss es ih� u��öglich w�r, de� eige�e� Ei�-
fluss i� Grieche�l��d zu verstärke� u�d gleichzeitig zu ei�e� gute� Verhält-
�is zu de� Athe�er� zu gel��ge�.¹⁷ V�rdergrü�dig beschrä�kte er sich i� de� 
�ächste� J�hre� d�r�uf, sei�e �errsch�ft i� N�rde� zu sicher� u�d �uszu-
b�ue�. 345 u�ter��h� er ei�e� Zug gege� die Illyrer, 344 führte er i� Thes-
s�lie� ei�ige �ilitärische M�ß��h�e� durch. I� Wi�ter 343/2 erschie� er i� 
Epeir�s, versch��te desse� �errscher ei�ige Grieche�städte �� der �üste u�d 
b��d ih� d�durch ��ch e�ger �� sich. D��� wurde i� Thess�lie� ei�e Ver-
w�ltu�gsref�r� durchgeführt, durch die Philipp d�s L��d ��ch fester i� de� 
Gri� bek��. N�chde� jetzt die Verhält�isse i� Süde�, �ls� Thess�lie�, i� 

14 Zus���e�stellu�g der Quelle� zu� ��-
pitul�ti��svertr�g bei Be�gts�� 1975, 318f.

15 Zus���e�stellu�g der Quelle� u�d Ne�-
�u�g älterer Liter�tur bei Be�gts�� 1975, 312�.

16 N�ch M�rkle (1974) u�d Ellis (1982) h�t-
te Philipp i� J. 346 s�g�r die Absicht geh�bt, die 
Theb��er zugu�ste� der Athe�er zu schwä-
che� (w�s, wie wir ��ch sehe� werde�, ��ch der 
Schl�cht bei Ch�ir��ei� t�tsächlich gesch�h), 
d�ch seie� diese Plä�e durch die M�che�sch�f-
te� �the�ischer P�litiker vereitelt w�rde�. D� 
u�sere ��uptquelle� für d�s Zust��dek���e� 
des Phil�kr�tesfriede�s die beide� Rede� si�d, 
die De��sthe�es u�d Aischi�es drei J�hre später 
währe�d des Ges��dtsch�ftspr�zesses geh�lte� 
h�be�, u�d d� die beide� i� Pr�zess ��türlich i� 
eige�er S�che spr�che� u�d es �uch bei spätere� 
Äußeru�ge� zu de� d���lige� Ereig�isse� �it 
der W�hrheit �icht i��er ge��u ��h�e�, l�sse� 
sich Philipps t�tsächliche Absichte� zw�r �icht 
�ehr �it Sicherheit er�ittel�, d�ch werde� 
wir ��ch sehe�, d�ss sich der M�ked��e�kö�ig 
sch�� d���ls u� ei� gutes Ei�ver�eh�e� �it 
de� Athe�er� be�ühte.

17 Vgl. zu� F�lge�de� Wüst 1938 s�wie Ry-
der 1994.
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Südweste�, �ls� Epeir�s, u�d ��ch N�rdweste�, �ls� zu de� Illyrer� hi�, gesi-
chert w�re�, k���te der Thr�kie�feldzug der J. 342/1 begi��e�.

Südlich v�� Thess�lie� h�t Philipp kei�e territ�ri�le Erweiteru�g sei�es 
�errsch�ftsbereichs ��gestrebt, �ber kei�eswegs d�r�uf verzichtet, sei�e� 
Ei�fluss �uch hier �uszudeh�e�. Deutlich wird d��ebe� ei� stetes Werbe� 
u� die Athe�er u�d d�s Be�ühe�, ei�e� Zus���e�st�ß �it ih�e� zu ver-
�eide�. Ei� erstes M�l bewies er dies i� S���er 346, �ls sich die Athe�er 
tr�tz des zwische� ih�e� u�d Philipp bestehe�de� Bü�d�isses �icht �� des-
se� V�rgehe� gege� die Ph�ker beteiligt u�d �uch kei�e� Vertreter i� de� 
A�phikty��e�r�t geschickt h�tte� u�d �ls sie �� de� Pythie� ei�e ��ch stär-
kere Pr�v�k�ti�� w�gte�, i�de� sie es u�terließe�, zu de� u�ter Philipps Lei-
tu�g durchgeführte� Spiele� ei�e Festges��dtsch�ft zu schicke�. A�gesichts 
der pr��ph�kische� ��ltu�g der Athe�er währe�d des zeh�jährige� �eili-
ge� �rieges u�d der �llge�ei�e� Sti��u�g u�ter de� A�phikty��e� wäre es 
Philipp ei� leichtes gewese�, de� Beschluss ei�es er�eute� �eilige� �rieges, 
jetzt gege� die Athe�er, herbeizuführe�. Er h�t �icht �ur �uf ei� �ilitärisches 
V�rgehe� gege� die Athe�er verzichtet, s��der� we�ig später s�g�r für ei�e� 
Beschluss des A�phikty��e�r�tes ges�rgt, der ihre I�teresse� berücksichtig-
te. A�dererseits u�terstützte er 344 Sp�rt�s Geg�er �uf der Pel�p���es durch 
Geld u�d die E�tse�du�g v�� Söld�er� u�d pr�v�zierte d�durch ei�e �the�i-
sche Gege�ges��dtsch�ft �uf die Pel�p���es.

�ier zeigt sich d�s Dile���, �us de� Philipp �icht her�usk�� u�d d�s 
schließlich zu ei�er Ä�deru�g sei�er P�litik führte: Ei� gutes Ei�ver�eh�e� 
�it de� Athe�er� w�r ��ch de� i� de� letzte� J�hre� gege� sie geführte� 
Schläge� sicher �icht leicht zu erreiche�. Die gleichzeitige� Versuche, de� 
eige�e� Ei�fluss i� Grieche�l��d �uszuweite�, �usste� hi�gege� die Bezie-
hu�ge� ��ch �ehr trübe� bzw. ei�e A��äheru�g erschwere�. A�f��gs h��te 
Philipp, durch E�tgege�k���e� etw�s zu erreiche�, u�d b�t de� Athe�er� 
i� Wi�ter 344/3 Verh��dlu�ge� über ei�e Revisi�� des Friede�svertr�ges 
v�� 346 ��; die Athe�er br�chte� diese Verh��dlu�ge� durch überz�ge�e 
F�rderu�ge� zu F�ll. Philipp re�gierte, i�de� er i� f�lge�de� J. 343 er�eut 
Ei�fluss �uf die i��ere� A�gelege�heite� griechischer Städte ��h�, �ä�lich 
i� Elis, Meg�r� u�d �uf Eub�i�, u�d d��it sch�� i� der u��ittelb�re� Nähe 
Athe�s. N�ch dieser W�r�u�g tr�t er i� Frühj�hr 342 �it ei�e� er�eute� A�-
geb�t, die gege�seitige� Beziehu�ge� zu verbesser�, �� die Athe�er her��; 
�ls er wieder �uf Ableh�u�g stieß, w�r ih� kl�r, d�ss ei�e e�dgültige Ausei-
���dersetzu�g �icht zu ver�eide� w�r. Aber die Bedi�gu�ge�, u�ter de�e� 
d�s geschehe� würde, w�llte er selbst festlege�. De�� �u� schritt er zur Er-
�beru�g Thr�kie�s, d�s bisher �ur i� l�se� Abhä�gigkeitsverhält�is zu M�-
ked��ie� gest��de� h�tte, u� d�s ges��te Gebiet bis hi� zu de� Meere�ge� 
sei�e� Reich ei�zuverleibe�. Mit dere� Besitz w�r es �öglich, die Athe�er i� 
die ��ie zu zwi�ge�.

Der Zug gege� Thr�kie� w�r �ber sicher �icht �ur gege� die Athe�er ge-
richtet: 344 h�tte der persische Gr�ßkö�ig Zyper�, 343 Phö�ikie� zurückge-
w���e�, u�d �it der Rücker�beru�g Ägypte�s w�r ��ch de� d���ls durch-
geführte� Rüstu�ge� durch�us zu rech�e�. D�s w�re� zw�r ��ch de� Bild, 
welches d�s Perserreich i� de� letzte� J�hrzeh�te� geb�te� h�tte,¹⁸ kei�e 
beä�gstige�de� Aussichte� u�d ließ für M�ked��ie� sicher kei�erlei Bedr�-
hu�g erw�rte�, w�hl �ber k���te ei� wieder k��s�lidiertes Perserreich d�s 
Gleichgewicht der �räfte i� der Ägäis verä�der�; de� k���te jed�ch ei�e ei-
ge�e M�cht�usdeh�u�g bis zu de� Meere�ge� hi� v�rbeuge�.

Philipp w�r �icht der ei�zige, der die e�dgültige Ausei���dersetzu�g zwi-
sche� ih� u�d de� Athe�er� für u�ver�eidlich hielt, s� sehr er sie �uch zu 
ver�eide� wü�schte. Auch der Athe�er De��sthe�es s�h kei�e� ��dere� 

18 Vgl. zur d���lige� Situ�ti�� i� Perser-
reich Z�hr�t 1983.
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Ausweg �ls ei�e� �rieg, �ber i� U�terschied zu Philipp �rbeitete er zielstre-
big �uf desse� Ausbruch hi�. T�tsächlich gel��g es ih�, durch gezielte Pr�-
v�k�ti��e� die �rise weiter ��zuheize� u�d schließlich i� Frühj�hr 340 ei-
�e� gege� Philipp gerichtete� �elle�ische� Bu�d zust��de zu bri�ge�; dieser 
u�f�sste �ebe� Athe� die Ge�ei�de� Eub�i�s, Meg�r�, ��ri�th �it sei�e� 
��l��ie� Leuk�s u�d �erkyr� s�wie Ach�i� u�d Ak�r���ie�, h�tte �ber ei�e� 
rei� defe�sive� Ch�r�kter.

N�ch der U�terwerfu�g Thr�kie�s führte Philipp sei�e Truppe� gege� 
Peri�th, d�s er �ber �icht ei��eh�e� k���te, zu��l es durch die Byz��tier 
u�d die persische� S�tr�pe� je�seits der Pr�p��tis u�terstützt wurde. D�r-
�ufhi� versuchte er i� �erbst 340 ei�e� Überf�ll �uf Byz��z. I� sei�er Nähe 
kreuzte der �the�ische Feldherr Ch�res, der die Aufg�be h�tte, die �us de� 
Schw�rz�eergebiet ei�tre�e�de� Getreideschi�e i� u�d durch die Ägäis zu 
geleite�, u�d der, währe�d sich diese Fl�tte s���elte, �it de� persische� 
Feldherre� zu ei�er Besprechu�g zus���e�tr�f. Philipp �uss jetzt e�d-
gültig v�� der U�ver�eidb�rkeit des �rieges überzeugt gewese� sei�, u�d 
die gri�bereit v�r ih� liege�de Fl�tte w�r zu verl�cke�d, �ls d�ss er �uf ei-
�e s�lche Gelege�heit ��ch ei� g��zes J�hr hätte w�rte� w�lle�. Als� k�-
perte er sie währe�d Ch�res’ Abwese�heit u�d h��delte sich zusätzlich zu 
der reiche� Beute die �the�ische �riegserkläru�g ei�. D�ss diese erf�lge� 
würde, �uss ih� kl�r gewese� sei�. Es fr�gt sich �ur, �b er t�tsächlich die 
Athe�er i� �rieg �iederri�ge� �der �b er sie �icht durch de� Schl�g gege� 
die Getreidefl�tte v�� ihrer U�terlege�heit �uch zur See überzeuge� w�ll-
te. Jede�f�lls h�t er sich u� die Athe�er fürs erste �icht gekü��ert, s��-
der� sei�e Oper�ti��e� gege� Byz��z f�rtgesetzt. Dieses wurde jetzt �ber 
erf�lgreich durch die Athe�er u�terstützt, u�d i� Frühj�hr 339 �usste Phi-
lipp sei�e Oper�ti��e� �bbreche�. Aber st�tt gege� die Athe�er z�g er ge-
ge� die Skythe� ��he der D���u�ü�du�g, u� sei�e Neuerwerbu�g Thr�-
kie� �uch v�� dieser Seite her zu sicher�, u�d d��� durch d�s Gebiet der 
Trib�ller ��ch M�ked��ie� zurück. �ier erreichte ih� b�ld ei� �ilferuf sei-
�er Freu�de i� Mittelgrieche�l��d.

De�� ��türlich h�tte Philipp die Athe�er �icht vergesse�. Diese h�tte� 
bisher ihre Bu�desge��sse� �icht gege� ih� ��bilisiere� kö��e�, u�d s� ver-
suchte er, die St�dt weiter zu is�liere�, i�de� er durch Str�h�ä��er i� A�-
phikty��e�r�t ei�e �l�ge gege� sie ei�bri�ge� ließ. Der gege� sie erh�be�e 
V�rwurf w�r geschickt gewählt: Die Athe�er h�tte� währe�d des Ph�kische� 
�rieges i� ��ch �icht geweihte� Ap�ll��te�pel v�� Delphi Weihg�be� �ufge-
hä�gt, die �� ihre� Sieg über Perser u�d Theb��er i� J. 479 eri��er� s�llte�. 
Der �the�ische Religi��sfrevel w�r evide�t u�d die Verurteilu�g der St�dt 
zu ei�er h�he� Geldstr�fe sch�� �ufgru�d der Mehrheitsverhält�isse i� A�-
phikty��e�r�t zu erw�rte�. N�türlich würde� die Athe�er �icht z�hle�, u�d 
der Teil��h�e �� de� d��� fällige� �eilige� �rieg würde� sich die Theb��er 
sch�� �ufgru�d des A�l�sses �icht e�tziehe� kö��e�. Dieser über�us r�ffi-
�iert ers���e�e Pl�� �issl��g, d� De��sthe�es’ Geg�er Aischi�es d���ls die 
�the�ische� I�teresse� i� Delphi vertr�t u�d �it ei�er geschickte� Gege�kl�-
ge de� Z�r� der A�phikty��e� �uf d�s klei�e A�phiss� �ble�ke� k���te, s� 
d�ss es zw�r zu ei�e� �eilige� �rieg k��, dieser �ber ei�e� ��dere� Verl�uf 
��h�, �ls Philipp gepl��t h�tte. De�� die Theb��er, die Philipp i� sei�e� I�-
teresse, j� s�g�r �� sei�er Stelle gege� die Athe�er ei�setze� w�llte, stärkte� 
�icht �ur de� A�phiss�ier� de� Rücke�, s��der� w��dte� sich s�g�r gege� 
Philipp u�d e�trisse� ih� die ���tr�lle über die Ther��pyle�. D��it w�r es 
de� übrige� A�phikty��e� u��öglich gew�rde�, ihre Truppe� ��ch Süde� 
zu führe� u�d �ilitärisch gege� A�phiss� v�rzugehe�, u�d i� �erbst 339 
�usste� sie de� ger�de v�� der D���u zurückgekehrte� Philipp herbeirufe�. 
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S� w�r es jetzt d�ch zu� �rieg i� Mittelgrieche�l��d gek���e�, de� über-
h�upt u�d d��� selbst zu führe� Philipp h�tte ver�eide� w�lle� u�d de� er 
�uch ��ch sei�e� Ausbruch durch wiederh�lte Verh��dlu�gs��geb�te bei-
zulege� versuchte. Aber die �ilitärische E�tscheidu�g w�r �icht �ehr zu u�-
gehe�, u�d sie fiel A�f��g August 338 bei Ch�ir��ei� ei�deutig zugu�ste� des 
M�ked��e�kö�igs. Jetzt k���te dieser er�eut d�r�� gehe�, sei� Verhält�is zu 
de� Grieche� zu regel�.¹⁹

Der l��gjährige Verbü�dete Thebe� wurde für sei�e� Übertritt i�s fei�dli-
che L�ger schwer bestr�ft: Auf der ��d�ei� v�� Thebe� wurde ei�e ��ked�-
�ische Bes�tzu�g st�ti��iert u�d de� Verb���te� die Rückkehr gest�ttet; d�s 
br�chte Philipps Freu�de �� die M�cht u�d führte zu ei�e� Regieru�gswech-
sel. Der B�i�tische Bu�d wurde �icht �ufgelöst; �uf diese� Wege s�llte� die 
Theb��er, die jetzt ihre führe�de Stellu�g i� B�i�tie� verl�re� h�tte�, �eut-
r�lisiert werde�. Diese� Zweck die�te �uch die Wiederherstellu�g v�� b�i-
�tische� Städte�, welche die Theb��er i� der Zeit ihrer �errsch�ft zerstört 
h�tte�. S� h�tte� �lle diese M�ß��h�e� ei� u�d d�sselbe Ziel: Thebe� s�llte 
�ls L��d��cht geschwächt werde� u�d der ���tr�lle fei�dlicher N�chb�r� 
u�terstellt sei�.

Die Athe�er h�tte� i� J. 346 ei�e� für griechische Verhält�isse gü�stige� 
Friede� erh�lte� u�d �it Philipp ei� Bü�d�is geschl�sse�. Friede u�d Bü�d-
�is wurde� später �uf Philipps N�chk���e� �usgeweitet u�d d��it für ewig 
erklärt. V�� Philipps Werbe� u� die Athe�er i� de� f�lge�de� J�hre� w�r 
ebe�s� sch�� die Rede wie v�� De��sthe�es’ Versuche�, jede A��äheru�g 
zu hi�tertreibe�, ei�e Fr��t griechischer St��te� gege� Philipp �ufzub�ue� 
u�d schließlich de� E�tscheidu�gsk��pf �it ih� herbeizuführe�. Die Athe-
�er h�tte� sich �ls� i� Philipps Auge� �ehr �ls schuldig ge��cht u�d ��de-
re schuldig werde� l�sse�; �uch hätte� sie wege� ihrer ��lsst�rrigkeit kei�e 
G��de verdie�t. U�d d�ch wurde ih�e� diese i� u�erw�rtete� M�ße zuteil. 
S� h�t Philipp die �the�ische De��kr�tie tr�tz �ller schlechte� Erf�hru�ge�, 
die er �it ihr ge��cht h�tte, �icht ��get�stet, j� er ist �icht ei���l i� Attik� 
ei�gerückt. Fer�er durfte� die Athe�er ihre �uswärtige� Besitzu�ge� Le�-
��s, I�br�s, Skyr�s u�d S���s beh�lte� u�d �usste� lediglich die thr�kische 
Chers��es �� Philipp �btrete�. D� die Athe�er v�� der Getreideei�fuhr �us 
de� Schw�rz�eergebiet �bhä�gig w�re�, �usste die Weg��h�e der thr�ki-
sche� Chers��es sie zu� W�hlverh�lte� Philipp gege�über verpflichte� u�d 
ih�e� die Möglichkeit der Sperru�g des �ellesp��t v�r Auge� führe�. Fer-
�er s�llte� die Athe�er kei�e Möglichkeit �ehr h�be�, zur See gege� Philipp 
�rieg v�rzubereite� �der zu führe�. Desh�lb wurde der Zweite Athe�ische 
Seebu�d, �der w�s v�� diese� ��ch übrig w�r, �ufgelöst.²⁰

Über die Beh��dlu�g ��derer griechischer St��te�, zu��l derer, die Trup-
pe� ��ch Ch�ir��ei� geschickt h�tte�, wisse� wir k�u� etw�s. ��ri�th u�d 
A�br�ki� �usste� ei�e ��ked��ische Bes�tzu�g �uf�eh�e�. Zus���e� �it 
der theb��ische� Burg w�re� d�s drei St�ti��ieru�gs�rte, u�d diese schei-
�e� Philipp �uch ge�ügt zu h�be�. Allerdi�gs w�r die Verteilu�g dieser G�r-
�is��e� geschickt gewählt: Dieje�ige i� ��ri�th k��tr�llierte de� Zug��g �uf 
die Pel�p���es, u�d die kurze Zeit später hier gesch��e�e Ord�u�g g�r��-
tierte d�s W�hlverh�lte� dieser ��lbi�sel. A�br�ki� k��tr�llierte N�rdwest-
grieche�l��d u�d l�g zwische� Epeir�s u�d Ait�lie�, zwei ju�ge� �ufstrebe�-
de� u�d bisher v�� Philipp geförderte� St��te�, de�e� �ber �icht zu tr�ue� 
w�r. Die Theb��er schließlich k���te er persö�lich, u�d er wusste v�� ihre� 
Bestrebu�ge�, Mittelgrieche�l��d zu beherrsche�. U� d�s zu verhi�der�, 
�usste� sei�e Freu�de i� der St�dt d�s �eft i� der ���d beh�lte�, u�d d� die-
se �icht �llzu z�hlreich w�re� u�d der De��s i� Opp�siti�� zu ih�e� st��d, 
�usste� sie durch ei�e ��ked��ische Bes�tzu�g gesichert werde�.

19 Vgl. zu de� d���ls getr��e�e� M�ß��h-
�e� R�ebuck 1948.

20 Vgl. zu� Friede�sschluss u�d Bü�d�is 
zwische� Philipp u�d Athe� Sch�itt 1969, 1�.
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S�weit die u��ittelb�r ��ch der E�tscheidu�g bei Ch�ir��ei� getr��e�e� 
M�ß��h�e�, die ei�e gr�ße Verschiede�heit der Friede�sbedi�gu�ge� �uf-
weise� u�d bei de�e� die Beh��dlu�g der ehe��lige� �riegsgeg�er i� ei�e� 
teilweise �erkwürdige� Missverhält�is zu ihrer t�tsächliche� Schuld steht. 
Äh�liches gilt für Philipps M�ß��h�e� �uf der Pel�p���es. A�gehörige der 
ei�stige� geg�erische� ���liti�� i� N�rde� der ��lbi�sel wurde� gesch��t, 
Sp�rt� hi�gege�, d�s �eutr�l gebliebe� w�r, e�tscheide�d geschwächt, i�de� 
es �� sei�e fei�dliche� N�chb�r� Messe�ie�, Meg�l�p�lis, Tege� u�d Arg�s 
Gre�zgebiete �btrete� �usste. D�bei gi�g es �icht d�ru�, Sp�rt� v�llstä�-
dig zu eli�i�iere�, s��der� s�llte� lediglich die N�chb�r� �uf desse� ��ste� 
gestärkt werde�. V�� diese� St��te� w�r kei�er i� der L�ge, ei�e �ege��-
�ie über die g��ze Pel�p���es �ufzurichte�. Sie verd��kte� ihre� Gebietszu-
w�chs Philipp, u�d s�l��ge Sp�rt� existierte u�d �uf Rückgewi��u�g der er-
zwu�ge�e� Abtretu�ge� s���, durfte� diese St��te� �icht vergesse�, wer ihr 
Freu�d u�d Verbü�deter w�r.

Mit de� hier skizzierte� Regelu�ge� h�tte Philipp d�für ges�rgt, d�ss die 
ei�stige� �ege���i�l�ächte Grieche�l��ds �icht wieder i� die L�ge k��-
�e� s�llte�, ei�e �it der sei�e� k��kurriere�de R�lle zu über�eh�e�. Alle 
drei w�re� geschwächt u�d �ußerde� u�ter Aufsicht gestellt: die Theb��er 
durch de� Regieru�gswechsel, die Bes�tzu�g �uf der ��d�ei� u�d die Stär-
ku�g s�wie Ver�ehru�g der ei�zel�e� b�i�tische� Bu�desstädte, die Sp�r-
t��er durch territ�ri�le Ei�buße� u�d d�s Misstr�ue� der sie u�gebe�de� 
fei�dliche� St��te�, die Athe�er �llerdi�gs �ur durch de� Verlust der thr�-
kische� Chers��es u�d die Auflösu�g der bescheide�e� Reste des Seebu�des. 
Die U�terschiede i� der Beh��dlu�g werde� ��ch deutlicher, we�� wir be-
tr�chte�, w�s die Athe�er behielte� u�d welches vergleichb�re P�te�ti�l de� 
��dere� St��te� ge����e� w�r. Thebe� u�d Sp�rt� w�re� L��d�ächte u�d 
�ls s�lche ei�deutig geschwächt w�rde�. Die Stärke der Athe�er beruhte �uf 
ihrer Fl�tte, u�d diese h�tte Philipp ih�e� bel�sse�, �bw�hl er ihr �ichts Ver-
gleichb�res e�tgege�zusetze� h�tte. Die sch��e�de Beh��dlu�g der Athe�er 
�uss f�lglich ��ch �ehr erst�u�e�, u�d ��� h�t sie ��türlich zu deute� ver-
sucht. S� h�be Philipp die �the�ische Fl�tte erh�lte� w�lle�, u� sie für ei-
�e� �rieg gege� d�s Perserreich verwe�de� zu kö��e�.²¹ D�s erkläre �uch 
sei� stetes Werbe� u� die Athe�er, d�s seit de� J. 348 ei�deutig feststellb�r 
sei. Letzteres ist u�bestreitb�r, j� ei�e gewisse Sch��u�g der Athe�er ist �uch 
sch�� v�rher zu be�b�chte�.

4.2
Die Plä�e für de� Feldzug gege� Persie�

D�s führt u�s zu der Fr�ge, �b w��� Philipp er�sth�ft �it de� Ged��ke� ei-
�es Zuges gege� d�s Perserreich gespielt u�d sei�e P�litik �uf der südliche� 
B�lk��h�lbi�sel d���ch �usgerichtet h�t. I� u�serer Überlieferu�g t�ucht der 
Ged��ke ei�es Perserzuges zu� erste� M�l für d�s J. 346 �uf, �llerdi�gs i� 
ei�er spätere� Quelle. Di�d�r spricht i� A�schluss �� de� Bericht über die 
Bee�digu�g des Ph�kerkrieges v�� Philipps Wu�sch, zu� bev�ll�ächtige� 
Feldherr� der Grieche� er����t zu werde� u�d de� �rieg gege� die Perser zu 
führe�. Di�d�r �der sei� Gewährs���� wusste� ��türlich, d�ss dieser de� 
�ö�ig für d�s J. 346 zugeschriebe�e Wu�sch später Wirklichkeit gew�rde� 
w�r, u�d kö��te� ih� zu U�recht hi��ufd�tiert h�be�. A�dererseits h�tte der 
Pl�� ei�es �rieges gege� de� Gr�ßkö�ig i� J. 346 �ichts U�re�listisches �� 
sich, we�� wir die L�ge i� Perserreich betr�chte�, wie sie Is�kr�tes i� ei�e� 
i� S���er dieses J�hres �� de� M�ked��e�kö�ig gerichtete� Se�dschreibe� 
schildert. Mit diese� Schreibe� w�llte er Philipp für ei�e� Feldzug gege� d�s 
Perserreich gewi��e�. Is�kr�tes k���te de� M�ked��e�kö�ig ei�e� s�lche� 

21 Vgl. z.B. Griffith 1979, 619f.; Ellis 1976, 
11f., 92 u�d C�wkwell 1978, 111�., ver�ute� dies 
s�g�r sch�� für die Zeit des Phil�kr�tesfriede�s.
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Pl�� �ur d��� v�rtr�ge�, we�� er d��it rech�e� durfte, d�ss dieser der�rtige 
V�rschläge �ufgru�d der d���lige� M�chtverhält�isse u�d der L�ge i� Per-
serreich für durchführb�r h�lte� würde. Auch tr�t Is�kr�tes �icht zu� ers-
te� M�l �it de� Pl�� ei�es Perserkrieges �� die Ö�e�tlichkeit. Sch�� i� Pa-
negyrikos des J. 380 h�tte er für Aussöh�u�g u�ter de� Grieche� u�d ei�e� 
Zug gege� d�s Perserreich gew�rbe�, u�d er hätte �icht h��e� kö��e�, �it 
dieser Schrift irge�detw�s zu erreiche�, we�� sei�e Leser v�� der U�durch-
führb�rkeit ei�es �rieges gege� de� Gr�ßkö�ig überzeugt gewese� wäre�. Zu 
de� Leser� gehörte sicher �uch der Tyr��� I�s�� v�� Pher�i, der d���ls die 
größte M�cht i� Mittelgrieche�l��d repräse�tierte; dieser k���te gege� E�-
de der 70er J�hre �it sei�er A�kü�digu�g, er werde gege� d�s Perserreich 
ziehe�, Gl�ube� fi�de�. Die �ist�rizität dieser Beh�uptu�g ist verbürgt: Zu� 
ei�e� spricht Is�kr�tes i� J. 346 i� sei�e� Se�dschreibe� �� Philipp d�v��, 
zu� ��dere� h�be� wir für I�s��s A�biti��e� �it Xe��ph�� ei�e� Gewährs-
����, der zu� Zeitpu�kt der Abf�ssu�g des Philippos �icht �ehr lebte u�d 
der de� Tyr���e� v�� sei�e� Pl��, de� Gr�ßkö�ig zu u�terwerfe�, spreche� 
u�d dies f�lge�der��ße� für durchführb�r erkläre� lässt: „De�� ich weiß, ... 
durch w�s für Streitkräfte – u�d d�s gilt s�w�hl für d�s �eer des �yr�s bei sei-
�e� M�rsch i�s L��desi��ere wie für d�s des Agesil��s – der Perserkö�ig be-
reits �� de� R��d des Verderbe�s gebr�cht wurde“.²²

A� de� U�ter�eh�u�ge�, �it de�e� Xe��ph�� I�s�� hier �rgu�e�tie-
re� lässt, h�tte er selbst teilge����e�. Mit diese� Beispiele� �rbeitete �uch 
sch�� Is�kr�tes i� J. 380, u�d i� 2. Jh. h�t sich der �ist�riker P�lybi�s ihrer 
ebe�f�lls bedie�t, we�� er Philipps Pl�� ei�es Feldzugs gege� de� Gr�ßkö-
�ig �uf die erwiese�e U�fähigkeit der Perser gege�über griechische� �eere� 
zurückführt (Is�kr�tes, Panegyrikos 142–149; P�lybi�s 3.6.9–14). P�lybi�s s�gt 
�icht, w��� der M�ked��e�kö�ig diese� Pl�� gef�sst h�tte, d� es ih� �ur u� 
desse� V�r�ussetzu�ge� geht. Diese w�re� sch�� seit de� Begi�� des 4. Jh.s 
gegebe�. Seit de� erf�lgreiche� Rückzug der 10.000 griechische� Söld�er 
u�d �ehr ��ch seit de� Oper�ti��e� des Agesil��s i� westliche� �lei��sie� 
w�re� Schwäche u�d �ilitärische U�terlege�heit der Perser u�übersehb�r 
gew�rde�. Es w�r f�lglich durch�us re�listisch, we�� Is�kr�tes i� J. 380 i� sei-
�e� Panegyrikos v�� ei�e� ge�ei�s��e� Zug �ller Grieche� gege� de� Gr�ß-
kö�ig spr�ch. Desgleiche� k���te we�ig später der Tyr��� I�s�� v�� Pher�i 
l�ut über ei�e� Perserkrieg ��chde�ke�, �h�e befürchte� zu �üsse�, �usge-
l�cht zu werde�. U�d d�bei repräse�tierte I�s�� d���ls �ur die größte L��d-
��cht i� Mittelgrieche�l��d, �ä�lich d�s Gebiet, desse� Oberbefehlsh�ber 
Philipp i� J. 352 wurde. U�d d�s w�r i� Gru�de �ur ei� A��ex zu� i�zwi-
sche� k��s�lidierte� u�d ��ch �lle� Richtu�ge� hi� erweiterte� M�ked��i-
e�. De�gege�über b�t d�s Perserreich i� de� erste� J�hre� v�� Philipps Re-
gieru�g ei� Bild, d�s ��ch stärker �ls zu Begi�� des J�hrhu�derts zu ei�e� 
Ei�f�ll verl�cke� �usste. D�s gilt erst recht ��ch de� Abschluss der zweite� 
Ph�se des Aufstiegs M�ked��ie�s, die v�� 352 bis 346 reichte u�d �� dere� 
E�de Is�kr�tes de� M�ked��e�kö�ig i� ei�e� ��e�e� Brief zu ei�e� �riegs-
zug gege� d�s Perserreich �u��rderte. Jetzt h�tte ei�e s�lche U�ter�eh�u�g 
erst recht re�listische Aussichte� �uf Erf�lg. Auch dürfte der Abriss v�� Phi-
lipps Akti��e� u�d Aktivitäte� gezeigt h�be�, d�ss es ih� zeit sei�es Lebe�s 
u� M�cht u�d u� dere� Erweiteru�g gi�g. Bei dieser Ei�stellu�g k��� der 
Pl�� ei�es Perserkrieges bei sei�e� Überlegu�ge� sch�� recht früh ei�e R�lle 
gespielt h�be�, u�d wir h�be� �bschließe�d zu fr�ge�, w��� er �ufget�ucht 
sei� ��g, w��� er Gest�lt ��ge����e� h�be� kö��te u�d i�wiefer� er sei�e 
P�litik �uf der B�lk��h�lbi�sel besti��t h�t.

V�r sei�er Thr��besteigu�g h�tte Philipp ei�ige J�hre �ls Geisel i� Thebe� 
i� ��use des Feldherr� P���e�es gelebt. A�f��g 353 wurde dieser �it 5.000 

22 Philipps ��gebliche Plä�e i� J. 346: Di-
�d�r�s 16.60.5, L�ge i� Perserreich: Is�kr�tes, 
Philipp 99–104; I�s��s Plä�e: Is�kr�tes, Philipp 
119f.; Xe��ph��, Hellenika 6.1.12.



234 Michael Zahrnt

d e

S�ld�te� ��ch �lei��sie� e�ts��dt, u� de� �ufstä�dische� S�tr�pe� Art�b�-
z�s zu �ilfe zu k���e�. Philipp erleichterte ih� d���ls de� Durchzug durch 
M�ked��ie� u�d Thr�kie� u�d wusste f�lglich, wie viele S�ld�te� für de� Ei�-
s�tz gege� ei� gr�ßkö�igliches �eer �usreichte�. Desgleiche� erfuhr Philipp 
v�� P���e�es’ Erf�lge�, späteste�s ��chde� Art�b�z�s sich �it ih� über-
w�rfe� h�tte u�d ��ch M�ked��ie� gefl�he� w�r. Es ist �ls� gut v�rstellb�r, 
d�ss Philipp sch�� gege� E�de der 50er J�hre �it de� Ged��ke� ei�es ei�-
��l zu führe�de� Perserkrieges spielte. Aber ��ch w�re� die Verhält�isse für 
ei�e s�lche U�ter�eh�u�g u�d die durch sie bedi�gte lä�gere Abwese�heit 
u�gü�stig. Mit der See��cht Athe� l�g er i� �rieg, u�d we�� die Athe�er 
ih� �uch bis jetzt �icht h�tte� sch�de� kö��e�, s��der� ei�e� Verbü�de-
te� bzw. Stützpu�kt ��ch de� ��dere� �� ih� verl�re�, �ls �ögliche Verbü�-
dete des Gr�ßkö�igs k���te� sie durch�us ei� Ärger�is werde�. Auch h�tte 
Philipp i� J. 352 zw�r Thess�lie� gege� die Tyr���e� v�� Pher�i u�d die v�r-
dri�ge�de� Ph�ker gesichert, �icht �ber die Ther��pyle� besetze� kö��e�. 
D��it w�r die Möglichkeit ei�er e�tscheide�de� Ei�fluss��h�e �uf die Ver-
hält�isse i� Mittel� u�d Südgrieche�l��d ��ch �icht gegebe�.

Aber ei�e� Perserkrieg k���te Philipp �uch �uf ��dere� Wege v�rbe-
reite�. U��ittelb�r ��ch de� Rückzug v�� de� Ther��pyle� führte er sei� 
�eer gege� Thr�kie� u�d bis �� die Pr�p��tis. N�türlich w�r dieser Zug �uch 
ei�e De���str�ti�� gege�über de� Athe�er�, ei� deutlicher �i�weis d�r�uf, 
d�ss er jederzeit ihre Getreidezufuhr u�d ihre Besitzu�ge� �uf der Chers�-
�es bedr�he� kö��e. Aber die U�ter�rd�u�g des �ersebleptes �ls V�s�ll u�d 
Philipps Bü�d�isse �it Byz��z u�d eve�tuell ��dere� �üste�städte� sicher-
te� gleichzeitig ei� Gebiet, d�s er derei�st für de� M�rsch ei�es L��dheeres 
gege� �lei��sie� be�ötige� würde. Der Pl�� ei�es s�lche� Zuges, der jetzt 
sicher sch�� ei�e R�lle i� Philipps Überlegu�ge� spielte, �usste kurze Zeit 
später ��ch �ttr�ktiver erschei�e�, �ls �icht �ur de� Gr�ßkö�ig wieder ei�-
��l die Rücker�beru�g Ägypte�s �issl��g, s��der� �ls i�f�lge dieser Nieder-
l�ge �uch i� de� �� Ägypte� ��gre�ze�de� S�tr�pie� U�ruhe� �usbr�che�. 
Es schei�t kei� Zuf�ll zu sei�, d�ss wir v�� �erbst 351 �� für ei�ei�h�lb J�hre 
�ichts v�� U�ter�eh�u�ge� Philipps gege� Athe� höre�, d�ss diese erst i� 
Zus���e�h��g �it sei�e� V�rgehe� gege� de� Ch�lkidische� Bu�d wieder 
�ufge����e� wurde� u�d d�ss Philipp de� Athe�er� selbst i� dieser Zeit 
Friede�sv�rschläge u�terbreitete. S� spricht vieles d�für, d�ss Philipp de� 
Pl�� ei�es �rieges gege� d�s Perserreich sch�� �� E�de der 50er J�hre ge-
f�sst h�tte u�d d�ss er d���ch sei�e P�litik i� Grieche�l��d �usrichtete. Die-
se dürfte �uf f�lge�der Überlegu�g �ufgeb�ut gewese� sei�: Für ei�e� Per� 
serzug be�ötigte er die Grieche�, we�� sch�� �icht �ls Mitkä�pfe�de, s� 
d�ch �ls w�hlw�lle�d Neutr�le, u�d er �usste sicherstelle�, d�ss sie �icht i� 
sei�e� Rücke� v�� Perserkö�ig �ufgest�chelt werde� u�d ih� Schwierig-
keite� bereite� k���te�. Letzteres g�lt i� erster Li�ie für Athe�, w� St�dt u�d 
��fe� ei�e schwer ei�zu�eh�e�de Festu�g bildete� u�d �uf kei�e� F�ll ei� 
persischer Stützpu�kt �uf de� eur�päische� Festl��d werde� durfte�. N�ch 
besser w�r es �llerdi�gs, die Athe�er �it ihrer See��cht u�d ��utische� Er-
f�hru�g für sich zu gewi��e�, u� der persische� Fl�tte etw�s Gleichwertiges 
e�tgege�stelle� zu kö��e�.²³

��t ��� erst ei���l diese I�te�ti��e� Philipps erf�sst, d��� wird �uch 
sei�e P�litik gege�über de� verschiede�e� griechische� St��te� verstä�dli-
cher, die s� g��z ��ders w�r �ls gege�über de� B�rb�re� Illyrie�s u�d Thr�-
kie�s, gege� die er des Öftere� zu Felde z�g u�d de�e� gege�über er �uch 
�icht zi�perlich w�r. Bei de� Grieche� h�t Philipp �ur zugeschl�ge�, we�� 
es u�bedi�gt �ötig w�r, d��� �ber �uch s� kräftig, d�ss ei� Schl�g ge�ügte. 
N�ch de� Sieg k���te er w�hld�sierte Milde zeige�. N�ch besser w�r es �ber, 

23 Dies ist �uch die A�sicht der i� A��. 21 
ge����te� F�rscher, v�� de�e� Ellis de� M�ke-
d��e�kö�ig sch�� �� E�de der 350er J�hre �it 
de� Ged��ke� ei�es Perserkrieges spiele� lässt, 
währe�d C�wkwell u�d Griffith derlei erst für 
die Zeit des Phil�kr�tesfriede�s �ls ei�iger��-
ße� gesichert ���eh�e�. Ei�e der�rtige Über-
ei�sti��u�g �euerer F�rscher k���te ��türlich 
�icht u�widerspr�che� bleibe�, u�d s� h�t Er-
ri�gt�� (1981) �lle drei zeitliche� A�sätze ver-
w�rfe� u�d Philipp erst kurz v�r der Schl�cht 
bei Ch�ir��ei� de� Ged��ke� ei�es Perserkrie-
ges f�sse� l�sse�. N�chde� sei�e Dipl���tie i� 
Mittelgrieche�l��d gescheitert sei, h�be er die 
Grieche� d�durch �it der ��ked��ische� M�cht 
versöh�e� w�lle�, d�ss er �it de� Pl�� ei�es 
Perserkrieges ei�e dr���tische griechische Ge-
ste �usführte, �.�.W.: d�ss er sich ei� ��ti���les 
A�liege� zu eige� ��chte. Für Buckler (1996) 
h�be� Philipps �ögliche Versuche, ei�e �ege-
���ie über Grieche�l��d zu errichte�, kei�erlei 
Spure� hi�terl�sse�, k��� über sei�e A�biti�-
�e� gege�über de� Perserreich �ur spekuliert 
werde� u�d w�re� bis zu� Schluss sei� eige�t-
liches Ziel die Athe�er. N�ch de� Ausführu�ge� 
i� Text dürfte sich ei�e �usführliche Widerle-
gu�g erübrige�.
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we�� de� Grieche� gege�über �ufs Zuschl�ge� überh�upt verzichtet werde� 
k���te. Letzteres h�tte sich �ls illus�risch erwiese�, �ber ��ch de� Sieg bei 
Ch�ir��ei� k���te Philipp er�eut d�r�� gehe�, sei� Verhält�is zu de� Grie-
che� zu regel� u�d e�dgültig die Weiche� für sei�e weitere� Plä�e zu stelle�. 
Diese� Ziel der Sch��u�g der V�r�ussetzu�ge� für ei�e u�gefährdete lä�ge-
re Abwese�heit u�d für ei�e� erf�lgreiche� A�gri� �uf d�s Perserreich die�-
te� die u��ittelb�r ��ch de� Sieg durchgeführte� Regelu�ge�, die v�r de� 
i�zwische� er�rbeitete� �i�tergru�d verstä�dlich werde�. Die weitgehe�-
de Sch��u�g der Athe�er e�tspr�ch ebe�s� Philipps I�teresse� wie die h�rte 
Beh��dlu�g der Theb��er. A�ders �ls i� F�lle der �the�ische� Fl�tte schie� 
die Mitwirku�g der theb��ische� ��plite� �� Perserkrieg we�iger wichtig 
zu sei�. Fußs�ld�te� k���te Philipp i� M�ked��ie� i� ge�üge�der Z�hl rek-
rutiere�. A�dererseits w�re� die Theb��er i��er ��ch die stärkste griechi-
sche L��d��cht u�d k���te� �ufgru�d ihrer ��chtp�litische� A�biti��e� 
gefährlich werde�, we�� sie i� Philipps Abwese�heit die Ruhe i� Mittelgrie-
che�l��d störte�.

Sieht ��� v�� de� Theb��er� �b, s� h�t Philipp sei�e� �riegsgeg�er� zu-
�eist �ilde Bedi�gu�ge� gewährt, �ber bei �ller Mäßigu�g i� U�g��g �it 
ih�e� s�lide Gru�dl�ge� für die Et�blieru�g ei�er ��ked��ische� �ege��-
�ie über Grieche�l��d gesch��e�. Fer�er h�t er �it de� Sp�rt��er� ei�e �eu-
tr�le, �ber p�te�tiell gefährliche M�cht geschwächt. Aber es w�re� letztlich 
Ei�zel��ß��h�e� gewese�, u�d Philipp zweifelte zu Recht d�r��, d�ss sie i� 
ihrer Ges��theit ei�e s�lide Gru�dl�ge für ei�e ���tr�lle Grieche�l��ds d�r-
stellte�. D�zu bedurfte es ei�er Ord�u�g, die �lle St��te� u�f�sste u�d �icht 
s�f�rt �ls ��ked��isches �errsch�fts�ittel durchsch�ut wurde. A� beste� 
w�r ei� I�stru�e�t�riu�, d�s bei de� Grieche� i�zwische� Tr�diti�� h�tte, 
�ber �icht �� die �ege���i�lsyste�e der Athe�er, Sp�rt��er �der Theb��er 
��k�üpfte.

S� h�t Philipp de� v�� ih� herbeigeführte� Zust��d durch ei�e ges��t-
griechische Friede�s�rd�u�g (koine eirene) vertr�glich �bgesichert, de� s�ge-
����te� ��ri�thische� Bu�d, der die Gru�dl�ge �uch v�� Alex��ders Bezie-
hu�ge� zu de� griechische� St��te� bilde� s�llte.²⁴ I� der erste� �älfte des 
J. 337 vers���elte� sich �uf Ei�l�du�g Philipps Vertreter der griechische� 
St��te� i� ��ri�th u�d verei�b�rte� wie bei frühere� k�i�e eire�e�Verträ-
ge� die Freiheit u�d Aut����ie �ller �elle�e�. Auch w�r �icht �ur jeder �i-
litärische A�gri� �uf ei�e� Friede�steil�eh�er u�ters�gt, s��der� zusätz-
lich zur G�r��tie des gege�wärtige� territ�ri�le� Besitzst��des der St��te� 
sicherte der Vertr�g �uch ihre d���lige� Verf�ssu�ge� gege� jegliche� U�-
sturz. Fer�er e�thielt der Vertr�g ei�e �blig�t�rische Exekuti��skl�usel u�d 
verpflichtete jede� Friede�steil�eh�er, Opfer� v�� Aggressi�� �ilitärische 
�ilfe zu leiste� u�d Friede�sstörer �ls Fei�de zu betr�chte�. Ei�e äh�liche 
Besti��u�g h�tte� �uch frühere Friede�sschlüsse e�th�lte�, �ur h�tte es 
d�rt stets d�s Pr�ble� gegebe�, �uf welche� Wege verbi�dlich festgestellt 
werde� k���te, wer de� Friede� gebr�che� h�tte, u�d wie d��� die Str�f-
��ß��h�e� i� G��g gesetzt werde� s�llte�. Jetzt wurde� erst��ls I�stitu-
ti��e� gesch��e�, die �icht �ur die Ei�h�ltu�g der Besti��u�ge� überw�-
che� s�llte�, s��der� die gegebe�e�f�lls �uch Zw��gs��ß��h�e� ergreife� 
u�d die gestörte Ord�u�g wiederherstelle� k���te�. D�s �er�stück dieser 
k�i�e eire�e w�r ei� Sy�edri��, ei� Gre�iu�, i� de� �lle teil�eh�e�de� 
Mächte durch Abge�rd�ete repräse�tiert w�re� u�d desse� E�tscheidu�ge� 
für �lle Mitgliedsst��te� bi�de�d w�re�. U� die Beschlüsse des Sy�edri��s 
�uszuführe�, wurde d�s A�t des �ege��� gesch��e�, der bei Bu�desexeku-
ti��e� die Führu�g über��h�. I� dieses A�t wurde erw�rtu�gsge�äß Phi-
lipp gewählt.

24 Zus���e�stellu�g u�d grü�dliche 
Auswertu�g der Quelle� bei Sch�itt 1969, 3�. 
Gru�dlege�d zu� ��ri�thische� Bu�d Philipps 
II. ist jetzt Jeh�e 1994, 139�.; vgl. fer�er zu� 
„b�ckgr�u�d �f the i�ter�st�te rel�ti��s duri�g 
the f�urth ce�tury“ Perl��� 1985.
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Mit de� v�� ih� i�s Lebe� gerufe�e� ��ri�thische� Bu�d h�t Philipp sei-
�e V�r��chtstellu�g i� Grieche�l��d �uf ei�e vertr�gliche Gru�dl�ge gestellt 
u�d d��it de� Aufstieg M�ked��ie�s �uch völkerrechtlich besiegelt. D�zu h�t 
er ei� de� Grieche� i�zwische� vertr�utes Vertr�gswerk über����e�, dieses 
�ber weitere�twickelt, i�de� er ei� Aufsichts� u�d E�tscheidu�gsgre�iu� 
schuf u�d für die Durchführu�g v�� desse� Beschlüsse� d�s A�t des Bu�des-
feldherr� hi�zufügte. Aber die schö�ste� Ord�u�ge� u�d Vertr�gsbesti�-
�u�ge� wäre� �ichts wert gewese�, we�� der d���ls gewählte �ege��� 
�icht ei�e M�cht verkörpert hätte, der �uch bei vertr�gl�se� Zust��d �uf der 
südliche� B�lk��h�lbi�sel kei�er �ehr zu widerspreche� gew�gt hätte.

Der ��ri�thische Bu�d w�r fr�gl�s der beste �ller bisher �bgeschl�sse�e� 
�llge�ei�e� L��dfriede� u�d schie� �� eheste� die Aufrechterh�ltu�g ei�es 
Friede�szust��ds g�r��tiere� zu kö��e�. Dieser Friede w�r zw�r v�� Sieger 
�uferlegt w�rde� u�d ei� Mittel, sei�e Supre��tie zu k��s�lidiere� u�d sei-
�e V�rherrsch�ft i� �ell�s zu sicher�, d�ch h�tte dieser d�s G��ze geschickt 
i� die F�r� ei�es �llge�ei�e� L��dfriede�s ei�gekleidet, u� desse� Zust��-
dek���e� u�d D�uerh�ftigkeit i� ei�er für �lle St��te� ���eh�b�re� F�r� 
��� sich i� �ell�s fü�fzig J�hre l��g vergeblich be�üht h�tte. S� w�r zu er-
w�rte�, d�ss ger�de die klei�ere� St��te� die Neuregelu�g begrüße� würde�, 
d� sie v�� ihr ei�e� Schutz gege� ihre �ächtigere� N�chb�r� erw�rte� k���-
te�. Auch schie� jetzt der i��ergriechische Friede �llge�ei� gesichert zu sei�, 
u�d d�für ��chte ���cher St��t Abstriche �� der eige�e� U��bhä�gigkeit i� 
��uf �eh�e�. Aber g�r��tiert w�r der jetzige Zust��d i� erster Li�ie i� der 
Pers�� des �ege��� – u�d s� e�thielt der i�schriftlich teilweise erh�lte�e 
Eid der k�i�e eire�e �uch die Verpflichtu�g, die �errsch�ft Philipps u�d sei-
�er N�chf�lger �icht zu beseitige�. Bei �ll de� gi�g es Philipp �ber �icht u� 
die Aufrichtu�g ei�er u��ittelb�re� �errsch�ft über die griechische� St��-
te�, s��der� ei�zig u� ihre i�direkte Beherrschu�g �ls V�r�ussetzu�g für 
de� Perserkrieg, de� zu führe� er sich ��e�sichtlich sch�� gege� E�de der 
50er J�hre v�rge����e� h�tte. D�ss er diese Plä�e i��er wieder h�tte zu-
rückstelle� �üsse�, w�r die Schuld sei�er Geg�er i� Grieche�l��d, bes��ders 
i� Athe�, gewese�. Jetzt s�llte ih� �ber �uch �ichts �ehr �ufh�lte�.

Auf A�tr�g Philipps beschl�ss d�s Sy�edri�� de� �rieg gege� d�s Perser-
reich. Bereits i� Frühj�hr 336 überquerte ei� ��ked��isches �eer v�� 10.000 
M��� de� �ellesp��t, u� zu�ächst die Grieche�städte �lei��sie�s zu� Abf�ll 
zu bri�ge�; Philipp würde f�lge�, s�b�ld die Rüstu�ge� v�lle�det wäre�. D�zu 
k�� es �icht �ehr, d� der �ö�ig ��ch i� �erbst 336 er��rdet wurde. Dies��l 
v�llz�g sich der �errscherwechsel pr�ble�l�s: Als Alex��der A�f��g 334 zu 
sei�e� Zug gege� d�s Perserreich �ufbr�ch, k���te er dies i� feste� Vertr�u-
e� �uf die v�� sei�e� V�ter gesch��e�e� Gru�dl�ge� tu�, u�d we�� ��� ih� 
ei�ige J�hrhu�derte später de� Gr�ße� zu �e��e� beg���, h�tte ��� überse-
he�, d�ss er eige�tlich der S�h� ei�es ��ch Größere� gewese� w�r.
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1
Einleitung

M�ked��ie� bietet ei� ei�zig�rtiges Bild Grieche�l��ds: zu�ächst hi�sicht-
lich sei�er B�de�besch��e�heit �it de� reiche� Schwe��l��de�, de� brei-
te� ��chebe�e� u�d sei�e� i� Allge�ei�e� fl�che� �üste� i� Gege�s�tz zu 
der Zerrisse�heit der �ehr �ittel�eerische� Gege�de� des übrige� Grie-
che�l��ds. Aber �uch hi�sichtlich der Geschichte: Tr�tz des Fehle�s ei�es 
�chäische� �ö�igtu�s i� M�ked��ie� fiel ��ch de� Myth�s sei� Überg��g 
i� die Eise�zeit �it der Grü�du�g ei�er M���rchie (��uptst�dt Aig�i, heuti-
ges Vergi��) zus���e�, u�d w�s d�s Wichtigste ist: diese ��tike F�r� ei�er 
p�litische� Org��is�ti�� hielt sich d�rt währe�d der ges��te� D�uer sei�er 
Geschichte, �ls der ��uptteil Grieche�l��ds i� poleis �ufgesp�lte� w�r. M�-
ked��ie� –i� weitere� ge�gr�phische� Si��– k���te d�s p�litische Phä��-
�e� des St�dtst��ts �ur durch die griechische� Pfl��zstädte, die währe�d der 
�rch�ische� Zeit i� der N�rdägäis gegrü�det w�rde� w�re�. I� 5. Jh. erwei-
terte �ö�ig Alex��dr�s I. sei� Reich, d�s ��fä�glich �uf B�tti�i� u�d Pierie� 
beschrä�kt w�r, i�de� er Gebiete i� Weste� u�d Oste� zu L�ste� der be��ch-
b�rte� �ö�igreiche ���ektierte. I� 4. Jh. erweiterte� zwei �ußer�rde�tliche 
�ö�ige, Philipp II. u�d sei� S�h�, Alex��der der Gr�ße, de� �errsch�ftsbe-
reich M�ked��ie�s, ersterer i� ei�e� gr�ße� Teil der griechische� St�dtst��-
te� u�d der zweite i� Asie�, w�bei er die Gre�ze� des Grieche�tu�s weit über 
sei�e ��türliche �ei�st�tt hi��us v�rsch�b.

D�ch M�ked��ie� u�terscheidet sich v�� übrige� Grieche�l��d �uch 
hi�sichtlich der Geschichtsschreibu�g, d� es i� Wese�tliche� �ußerh�lb der 
R�ute der Gr��d T�ur blieb, der Reise� �ls� v�� Gelehrte�, Altertu�ske�-
�er� u�d Weise�, welche die ��tike� De�k�äler Grieche�l��ds zu� erste� 
M�l bek���t ��chte� (17. bis 19. Jh.). Die erste wisse�sch�ftliche Missi�� i� 
M�ked��ie� u�ter der Leitu�g des Fr��z�se� Lé�� �euzey f��d 1861 st�tt. 
Obsch�� gleich ��ch der U��bhä�gigkeit Grieche�l��ds 1827 ei� gew�ltiger 
Versuch u�ter����e� wurde, d�s ge�ei�s��e Erbe her�uszustelle�, d�s zur 
Bildu�g der Ide�tität des �eugegrü�dete� St��ts beitrug, blieb M�ked��ie� 
u�ter türkischer �errsch�ft bis 1912, u�d die �s���ische� Behörde� förder-
te� die �rchä�l�gische F�rschu�g k�u�. N�ch de� 1. Weltkrieg behielte� die 
Ausgr�bu�ge� ��ch ei�e l��ge Zeit ihre� sp�r�dische� Ch�r�kter, d� M�ke-
d��ie� �icht d�s gleiche I�teresse herv�rrief wie d�s �ls d�s eige�tliche Grie-
che�l��d betr�chtete, d�s Grieche�l��d der St�dtst��te�. D�s Fülle� dieser 
Lücke erf�lgte kürzlich u�d w�r ei�drucksv�ll, ist �ber ��ch l��ge �icht �bge-
schl�sse�. Es wurde �usgelöst durch spekt�kuläre E�tdecku�ge� wie 1977 der 
���u�e�t�le� Gr�bstätte� i� Vergi�� u�d v�� bes��dere� ge�p�litische� 
U�stä�de� �uf de� B�lk�� begü�stigt. I� de� letzte� J�hrzeh�te� h�be� die 
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�rchä�l�gische� Stelle�, v�r �lle� die Behörde� des �ultur�i�isteriu�s, die 
Arist�teles�U�iversität Thess�l��iki u�d die Archä�l�gische Gesellsch�ft i� 
Athe� die syste��tische� Ausgr�bu�ge� wie �uch die Rettu�gsgr�bu�ge� 
wie bei der �eue� Eg��ti��Aut�b�h� vervielf�cht u�d tr�ge� s� wese�tlich 
zur Bereicheru�g u�serer �e��t�isse v�� M�ked��ie� durch die E�tdecku�g 
ei�es ��dere� Grieche�l��ds bei, ei�es kö�igliche� Grieche�l��ds, d�s ebe�-
s� st�u�e�swert ist wie je�es der St�dtst��te�. Wir kö��e� �h�e Übertrei-
bu�g s�ge�, d�ss ebe� d�rt die Er�eueru�g der F�kte� der kl�ssische� Ar-
chä�l�gie erf�lgt.

De���ch h�t M�ked��ie� �icht die i�p�s��te� Rui�e� v�� Te�pel� �der 
ö�e�tliche� Gebäude� v�rzuzeige�, die wir v�� übrige� Grieche�l��d ke�-
�e�. D�s liegt �icht �� der bes��dere� kulturelle� M�rph�l�gie der Gege�d, 
s��der� bes��ders �� M��gel h�rter B�u��teri�lie�, d� der M�r��r�bb�u 
sich �uf die Ber�i����ä�ge beschrä�kte. D�her ist gleichzeitig d�s geri�ge 
V�rk���e� v�� M��u�e�t�lb�ute� zu be�b�chte�, ihre größere Zerbrech-
lichkeit wege� des Gebr�uchs weiche� ��lkstei�s u�d schließlich der R�ub 
v�� B�u��teri�lie�, der viel syste��tischer �ls ��dersw� betriebe� wurde 
u�d de� �ur die M��u�e�t�lgräber e�tgi�ge�, weil sie durch die Aufschüt-
tu�ge� geschützt w�re�.

Ei� Ei�gehe� �uf die Ges��theit der ��terielle� �ultur des �rch�ische�, 
kl�ssische� u�d helle�istische� M�ked��ie�s wie �uch �uf die Fülle der kürz-
liche� E�tdecku�ge� übersteigt ��e�sichtlich die Möglichkeite� des v�rlie-
ge�de�, kurze� ��pitels. D�her werde� wir u�s �uf die gru�dlege�de� Aspek-
te k��ze�triere�, welche die Ei�zig�rtigkeit M�ked��ie�s �us��che�, u�d 
zw�r bes��ders �uf die Bereiche des Städteb�us u�d der P�l�st�, ��us� u�d 
Gr�b�rchitektur. Wir h�be� es v�rgez�ge�, �icht zu tre��e�, w�s ei� G��zes 
bildet, i�de� wir �lle ��teg�rie� v�� De�k�äler� i� ihre� U�feld bew�h-
re�, i� ihrer Ei�heit, die v�� de� W�h�h�us, de� P�l�st �der de� Gr�b gebil-
det wird. D�her werde� die M�lereie� �uf de� Gr�bde�k�äler�, Zeuge� u�-
schätzb�re� Wertes �ls ei�zig�rtige Beispiele für die griechische Gr�ß��lerei, 
die u�widerruflich verl�re� ist, i� R�h�e� der v�� ih�e� gesch�ückte� Grä-
ber u�tersucht werde�. E�tspreche�d werde� die luxuriöse� Erzeug�isse der 
Werkstätte� ebe�f�lls i� R�h�e� der Gräber u�tersucht, w� sie ei�e fr���e 
Elite für die T�te� hi�terlegte, u�d schließlich werde� die M�s�ike� �ls Teile 
v�� �äuser� u�d P�läste� u�tersucht. 

2
Städtebau und monumentale Gebäudekomplexe 
2.1
Der tr�diti��elle Städteb�u

Wege� des Fehle�s �usgedeh�ter Gr�bu�ge� bleibe� u�sere �e��t�isse des 
Städteb�us der ��ked��ische� Städte u�ge�üge�d; es gibt �ber ei�ige be-
deute�de Aus��h�e�. Die ��tike� Siedlu�ge� e�twickelte� sich �h�e Pl��, 
ge�äß der v�� Le C�rbusier s� ge����te� „Städteb�u des Esels“ (urb��is�e 
de l’â�e), bei de� d�s Str�ße��etz v�� de� Wege� besti��t wird, welche� 
die Zugtiere f�lge�. Die Altst�dt v�� Oly�th, die i� der �rch�ische� Zeit v�� 
de� B�ttiäer� �uf der Ch�lkidike �uf ei�e� e�ge� �ügel i� Oste� gegrü�det 
wurde, bietet �it ihre� e�ge� u�d spir�lför�ige� Str�ße� ei�s der bezeich-
�e�dste� Beispiele. Die kürzliche� Gr�bu�ge� g�be� Auskü�fte über Ai��e, 
die ��uptst�dt des �ö�igreichs v�� Eli�ei� i� Ober��ked��ie�. Die �äuser 
u�d ö�e�tliche� Gebäude wurde� stufe�för�ig �uf drei steile�, �ufei���der 
f�lge�de� Pl�te�us geb�ut u�d l�sse� ei�e ehrgeizigere F�r� städtischer Or-
g��is�ti�� sch�� �� E�de der �rch�ische� Zeit erke��e�, l��ge v�r der Ei�i-
gu�g des �ö�igreichs M�ked��ie� durch Philipp II. Aber �uch die A�l�ge v�� 
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Aig�i, der erste� ��uptst�dt des Reiches bei� heutige� Vergi��, beruht �f-
fe�b�r �uf de� Pri�zip der Terr�sse�, die sich stufe�för�ig �� der Fl��ke u�-
terh�lb des Burgbergs �usdeh�e�.

Wir ke��e� ��ch �icht de� Städteb�u der griechische� Pfl��zstädte, die 
i� der �rch�ische� Zeit i� der N�rdägäis gegrü�det wurde�. Die Beispiele v�� 
St�gir� u�d Argil�s, ��l��ie� v�� A�dr�s, zeige� gleichw�hl, d�ss der ��r-
��le B�upl��, de� wir v�� ��l��ie� i� Sizilie�, Gr�ßgrieche�l��d u�d �� 
Schw�rze� Meer ke��e�, �icht die Regel w�r.

2.2
Der Städteb�u der Ge��eter

I� der kl�ssische� u�d helle�istische� Zeit wurde� viele Städte M�ked��ie�s 
gesch��e�, wiedergegrü�det �der erweitert �uf ebe� diese� Pri�zip des ge-
regelte� Pl��s, der v�� Str�ße��etze� besti��t wird, die sich vertik�l sch�ei-
de�, u�d de� �ipp�d���s �us Milet weiter �us�rbeitete. D�s älteste Beispiel 
gibt u�s Oly�th. Die hist�rische� Bedi�gu�ge� u�d die Verä�deru�g i� der 
R�lle der St�dt, die 432 ��uptst�dt des Bu�des der B�ttiäer u�d Ch�lkidäer 
wurde, führte� zur Sch��u�g ei�es �eue� Viertels �it u�gefähr fü�fhu�dert 
�äuser�. Die ��chebe�e, die sich i� N�rde� des �ügels erstreckt, �uf de� 
die �lte St�dt erb�ut w�r, wurde v�� vier breite� Str�ße� i� N�rd�Süd�Rich-
tu�g �ufgeteilt, die i� u�regel�äßige� Abstä�de� ��gelegt w�re�. Die B�u-
lev�rds, v�� de�e� die wichtigste ei�e Breite v�� 9� (30 Fuß) h�tte, wurde� 
v�� �ehr �ls zw��zig Str�ße� v�� ei�er Breite v�� 5� (17 Fuß) i� Ost�West�
Richtu�g gekreuzt. Diese Str�ße� begre�zte� �äuseri�sel� �it ei�er Breite 
v�� 35,60� (120 Fuß) u�d ei�er Lä�ge, die je ��ch der E�tfer�u�g zwische� 
de� N�rd�Süd�B�ulev�rds schw��kte. N�he der Mitte dieses Geflechts, �� der 
der ��uptb�ulev�rd v�rbeiführte, g�b es ei�e� ö�e�tliche� R�u�, w� sich 
��e�sichtlich die p�litische u�d k���erzielle Ag�r� bef��d, währe�d ei�e 
��dere Fläche ��ch Weste� vielleicht für ei� �eiligtu� besti��t w�r. Dieses 
�eue Viertel füllte sich sch�ell �it �äuser�, die lä�gs der M�uer� errichtet 
wurde�, u� die herei�strö�e�de� Bevölkeru�gswelle� währe�d der �the�i-
sche� Überfälle �uf die Städte der Ch�lkidike i� Pel�p���esische� �rieg �uf-
zu�eh�e�. Ei� zusätzliches Viertel wurde gege� Oste� i� der 1. �älfte des 4. 
Jh.s geb�ut – kurz v�r der Ei���h�e u�d Zerstöru�g der St�dt durch Philipp 
II. (348).

Auch Pell� jed�ch – die „größte St�dt M�ked��ie�s“ ��ch Xe��ph�� (Hel-
lenika 5.2.13) u�d d���ls ��ch �� der �üste gelege�– verd��kt ihre ��biti�-
�ierte A�l�ge, die sich ��schei�e�d i� der 1. �älfte des 4. Jh.s her�usbildete, 
der Verä�deru�g ihrer R�lle ��ch ihrer Er�e��u�g zur ��uptst�dt des ��-
ked��ische� �ö�igreichs e�tweder durch Archel��s �� E�de des 5. Jh.s �der 
höchstw�hrschei�lich durch sei�e� N�chf�lger A�y�t�s III. Auf ei�e� leicht 
ge�eigte� Burgberg fiel der riesige P�l�st (s.u. 3.3.2) i�s Auge, �bgesch�itte� 
v�� der St�dt, die sich ��ch Süde� erstreckte. D�ch die St�dt u�d der P�l�st 
verei�igte� sich i� ei�e� ei�zig�rtige� u�d kl�r ge�rd�ete� rechteckige� Ge-
flecht. Die Str�ße� v�� West ��ch Ost, die v��ei���der 110 bis 150� e�tfer�t 
w�re�, h�tte� ei�e Breite v�� 9�, �it Aus��h�e der ��uptstr�ße, die 15� 
breit w�r u�d ei�e� Absch�itt der gr�ße� Verkehrs�der bildete, die d�s Bi�-
�e�l��d West��ked��ie�s �it Thess�l��iki verb��d. Die Str�ße� v�� N�rd 
��ch Süd, die 47� v��ei���der e�tfer�t w�re�, h�tte� ei�e Breite v�� 6�, 
�it Aus��h�e der beide� �ittlere�, die 9� breit w�re� u�d v�� P�l�st zu� 
��fe� führte�. I� der Mitte dieses Geflechts, d�s v�� diese� zwei Str�ße� be-
gre�zt u�d v�� der Verkehrs�der Ost�West gesch�itte� wurde u�d s� bes-
ser bedie�t werde� k���te, erstreckte sich der gr�ße R�u� der v�r�eh�lich 
k���erzielle� Ag�r� (s.u. 4). Die �äuseri�sel�, die v�� de� Str�ße� ru�d u� 
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diese ze�tr�le Z��e gebildet wurde�, u�f�sste� �eiligtü�er, ö�e�tliche M�-
�u�e�te u�d luxuriöse Priv�thäuser (s.u. 3.2), währe�d die ei�f�chere� �äu-
ser w�hl die R��di�sel� ei���h�e�.

Selbst we�� d�s heutige F�rschu�gs�ive�u es �icht erl�ubt, �it Sicher-
heit u�ter de� byz��ti�ische� u�d rö�ische� Schichte� die B�uplä�e ��-
derer kl�ssischer u�d helle�istischer Städte zu rek��struiere�, kö��e� wir 
ver�ute�, d�ss �uch bei ihre�  Städteb�u d�s gleiche Strebe� ��ch Fu�kti�-
��lität i� R�h�e� ei�es ge�rd�ete� rechteckige� Str�ße��etzes v�rherrsch-
te. Als Beispiel kö��e� Di��, ei�e �ittelgr�ße Siedlu�g, die ihre Bedeutu�g 
�usschließlich ihrer R�lle �ls heiliger St�dt der M�ked��e� seit der Zeit des 
�ö�igs Archel��s verd��kt, u�d Thess�l��iki ��geführt werde�, d�s 315 v�� 
��ss��dr�s �� der Stelle des �lte� Ther�e gegrü�det wurde. D�s �ö�igreich 
M�ked��ie� h�t �ls� gr�ße� A�teil �� der Verstädteru�g, welche die helle-
�istische Zeit ch�r�kterisiert.

2.3
Die ö�e�tliche� Ei�richtu�ge� der Städte

Für ei�e� kultivierte� Grieche� des 2. Jh.s. v.Chr. ist ei�e �e�schliche Nieder-
l�ssu�g �h�e „Verw�ltu�gsgebäude, Sp�rtei�richtu�ge�, The�ter, Ag�r� u�d 
Bru��e� �it fließe�de� W�sser“ (P�us��i�s 10.4.1) �icht würdig, de� N��e� 
„St�dt“ zu tr�ge�. Die Städte M�ked��ie�s verfügte� zweifels�h�e über �lle 
ö�e�tliche� Ei�richtu�ge�, die d�s griechische St�dtlebe� ke��zeich�ete�, 
�uch we�� sie gr�ße�teils u�bek���t bleibe�. 

Außer Pell� h�be� die kürzliche� Gr�bu�ge� beg���e�, Gru�dzüge zu� 
ö�e�tliche� Ze�tru� des ��tike� Miez� zu liefer�, ei�er St�dt �� de� Aus-
läufer� des Ber�i�� bei Lefk�di� (bei N��uss�), �bsch�� die d�rtige� B�ute� 
bis �uf d�s Fu�d��e�t des M�uerwerks i� Wese�tliche� zerstört si�d. E�t-
deckt wurde die N�rdwestspitze ei�es sehr ehrgeizige� M��u�e�t�lk��ple-
xes (300 � 100� we�igste�s), der ��e�sichtlich �uf ei�heitliche Weise i� der 
2. �älfte des 4. Jh.s geb�ut wurde. Er u�f�sst we�igste�s drei Stufe�terr�sse�, 
die sich �uf ei�e� zie�lich ebe�e� Abh��g ��ch Oste� �usdeh�e�, v�� lä�g-
liche� Säule�h�lle� (Peristyles) s�wie ��dere� B�ute� u�gebe� u�d durch 
Treppe�häuser u�d schiefe Ebe�e� verbu�de� si�d. Auf der e�ge� N�rdsei-
te der �ittlere� Terr�sse gibt es ei�e Art ���u�e�t�le� ��rrid�r zwische� 
zwei schiefe� Ebe�e� �it ei�er I��e�w��d, die zus���e�gew�chse�e Säu-
le� e�thält, währe�d weiter �be� sich ei� klei�er d�rischer A�te�te�pel �it 
zwei Säule� befi�det. Der ���plex gipfelt �uf der Westterr�sse, die ei�e� 
gr�ße� B�u i� Γ�F�r� �it elf Hestiatoria (Sy�p�sie�räu�e�) u�d W�sseri�-
st�ll�ti��e� trägt. I� diese� ���plex w�re� ��e�sichtlich die ö�e�tliche� 
Fu�kti��e� der Ag�r� �it der religiöse� Verehru�g verbu�de�, zu��l v�rge-
schl�ge� wurde, die �bere Terr�sse �it ei�e� Asklepi�s��eiligtu� zu ide�-
tifiziere�. D�ch u��bhä�gig v�� sei�er R�lle ��cht dieser ���plex Miez� zu 
ei�e� der bedeute�dste� Städte des Reiches, d�s ei�s der älteste� Muster ei-
�es geschl�sse�e� R�u�s „i��ische� Typs“ bietet.

I�f�r��ti��e� �us liter�rische� Quelle� werfe� Licht �uf d�s geistige Le-
be� i� ��ked��ische� �ö�igreich, wie die T�ts�che, d�ss Euripides ei�ige 
J�hre �� ��f des Archel��s lebte. Die Liebe der ��ked��ische� �ö�ige zur 
Liter�tur zeigt sich deutlich �� de� The�ter, d�s sich ei� we�ig u�ter de� 
P�l�st v�� Aig�i befi�det. Nur die Büh�e�fu�d��e�te, der u�l�ufe�de Ri��-
stei� der Orchestr� (Durch�esser 28,5�), die erste Sitzreihe u�d die ster�för-
�ige� Treppe� des Koilon w�re� �us Stei�, währe�d der ges��te übrige B�u 
�us ��lz w�r. D�rt wurde Philipp II. 336 er��rdet, �ls er die ��chzeit sei�er 
T�chter �le�p�tr� �it de� �ö�ig v�� Epeir�s Alex��dr�s feierte. Mit de� ��-
ked��ische� ��f wird �uch d�s Ny�phe�heiligtu� bei Miez� i� Verbi�du�g 
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gebr�cht. I� ei�er s�ttgrü�e� L��dsch�ft ist ei� ���plex v�� Säule�h�lle� 
e�tdeckt w�rde�, w� ��ch Plut�rch (Alexander 7) Philipp II. sei�e� S�h� Alex-
��der v�� ��f is�liert hielt, d��it ih� sei� Päd�g�ge Arist�teles u�gestörter 
erziehe� k���te. 

Ei� The�ter g�b es �uch i� Di�� bei� Di��ys�s��eiligtu� �ußerh�lb der 
M�uer� i� Süde� der St�dt we�igste�s seit der Zeit, �ls �ö�ig Archel��s The-
�terwettkä�pfe zu Ehre� der �ly�pische� Götter ei�führte. Euripides führ-
te d�rt sei�e Bakchen �uf. Dieses kl�ssische The�ter wurde i� der helle�isti-
sche� Zeit durch ei�e� B�u ersetzt, der i� vieler �i�sicht b�h�breche�d w�r. 
I� Gege�s�tz zu de� übliche� griechische� The�ter� w�r d�s Koilon �icht �uf 
ei�e� ��türliche� ���g ��gelegt, s��der� �uf ei�er kü�stliche� Aufschüt-
tu�g. Auf der Seite der Parodoi e�dete es i� ei�er ei�f�che� Böschu�g �h�e 
die übliche Stütz��uer, währe�d die Sitzreihe� �us gr�ße� T��ziegel� be-
st��de�, die ei�e M�r��rverkleidu�g getr�ge� h�be� �üsse�. M�r��r wur-
de �uch �b ei�er gewisse� �öhe bei� ��spruchsv�lle� Skēnē der Büh�e ver-
we�det, die jetzt sehr zerstört ist; wir kö��e� �ber ihre A��rd�u�g ver�ute�: 
ei�e zweischiffige Skēnē �it Paraskēnia (�ulisse�räu�e) �uf beide� Seite� u�d 
ei� Proskēnion (R��pe) v�r�, s�wie ihre� Stil: d�risch �it zus���e�gew�ch-
se�e� Säule�. U�ter der Orchestr� (Durch�esser 26�) g�b es ei� selte�es De-
t�il: die charōneia Klimax (“U�terweltstreppe”), �uf der die Sch�uspieler i� 
Erschei�u�g tr�te�, we�� sie Pers��e� spielte�, die �us der U�terwelt her-
�ufk��e�.

W�s d�s Gy���si�� betri�t, Ort für körperliche u�d geistige Erziehu�g 
der ju�ge� Grieche�, verfüge� wir �ur über �rchä�l�gische D�te� des The�-
ters v�� A�phip�lis. Erb�ut i� der 2. �älfte des 4. Jh.s f�lgt es treu de� übli-
che� Typ des Gy���si�� i� Oly�pi�: Es u�f�sst die P�lästr� (47 � 36�), zu der 
der Zug��g �uf ei�er ���u�e�t�le� Treppe erf�lgte, u�d die beide� B�h�e� 
(ei� St�di�� l��g) für die Läufer, dere� ei�e überd�cht (Xystos) u�d der ��dere 
i� Freie� (Paradromis) w�r. Die Räu�lichkeite� der P�lästr�, die für die kör-
perliche Ertüchtigu�g besti��t w�re�, die �örperpflege (Bäder), �ber �uch 
die Erziehu�g, die Sy�p�sie� u�d de� �ult des �er�kles u�d des �er�es, die 
Schutzgötter der Athlete�, w�re� u� ei�e� v�� Säule� u�gebe�e� ��f d�ri-
sche� Stils verteilt.

Die Bäder bilde� ei� weiteres Ele�e�t städtischer A��eh�lichkeite�. Pel-
l� bietet u�s d�s älteste Beispiel für ei� ö�e�tliches B�d i� N�rdgrieche�l��d, 
d�s E�de des 4. Jh.s i� ei�er �äuseri�sel i� N�rd�ste� der St�dt geb�ut wur-
de. D�s s�rgfältig �usged�chte Gebäude –�it ei�e� ���u�e�t�le� Ei�g��g, 
Fußböde� �it �iesel��s�ik u�d M�r��rverkleidu�g– u�f�sst zwei ��lle� 
�it Ei�zelbäder� s�wie ei� gr�ßes Becke�. Die Beheizu�g erf�lgte �ittels ei-
�er u�terirdische� Leitu�g �it heißer Luft, die de� älteste� V�rläufer der 
rö�ische� B�de�heiz��l�ge d�rstellt, der u�s i� Grieche�l��d bek���t ist. 
I� Thess�l��iki ist u�ter der Südwestecke der rö�ische� Ag�r� ei� Teil ei-
�es helle�istische� B�des (2. Jh.) �usgegr�be� w�rde�, w� wir bes��ders ei�e 
schö�e Ru�dh�lle �it fü�fu�dzw��zig Bäder� u�d die ��gre�ze�de T�ver�e 
erke��e� kö��e�. 

2.4
�eiligtü�er

Obsch�� kei�e bedeute�de� Überreste v�� �eiligtü�er� i� M�ked��ie� er-
h�lte� si�d, besteht kei� Zweifel, d�ss sich i� dieser �i�sicht die Gege�d �icht 
v�� übrige� Grieche�l��d u�terscheidet: weder hi�sichtlich des P��the�� 
u�d de� Gebäude� ��ch de� zere���ielle� u�d Weihgesche�kpr�ktike�.

Die älteste� u�s bek���te� �eiligtü�er befi�de� sich i� Di��, k��ze�t-
riert �ußerh�lb der M�uer� i� Süde� der St�dt. Diese L�ge beweist, d�ss es 
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�icht �ur �eiligtü�er für die Ei�w�h�er Di��s w�re�, s��der� �ller M�ke-
d��e�, für die Di�� ihre heilige St�dt d�rstellte. D�s bedeute�dste �eiligtu� 
w�r je�es des Oly�pische� Zeus, w� die I�schrifte� �ufgestellt wurde�, die 
sich �uf die ge�ei�s��e� A�gelege�heite� der M�ked��e� bez�ge�, u�d d�s 
gr�ße Fest der Oly�pische� Götter �it gy��ische� u�d sze�ische� Wett-
kä�pfe� gefeiert wurde. D�rt wurde ei� ���u�e�t�ler Alt�r v�� 22� Lä�ge 
e�tdeckt, �it de� ei� �rigi�eller Mech��is�us für �u�dert�pfer verbu�de� 
w�r, der erl�ubte, i� drei Reihe� je dreiu�ddreißig Ochse� ��zubi�de�, die für 
d�s gleiche Opfer besti��t w�re�. D�s ei�zige bek���te Beispiel, d�s �it die-
se� Reihe� v�� Stei�blöcke� zu vergleiche� ist, �uf de�e� ei� Ri�g befestigt 
w�r, befi�det sich i� I��ie� i� Ap�ll���eiligtu� i� �l�r�s. N�he bei� �eilig-
tu� des Oly�pische� Zeus bef��de� sich die Te�pel des Zeus �ypsist�s, der 
De�eter, des Di��ys�s, des Asklepi�s, der Aphr�dite u�d der Arte�is. Die bei-
de� letztere� wurde� i� 2. Jh. v�� ei�e� Isis��eiligtu� �bgelöst, �it ei�e� 
��rrid�r, der de� Nil sy�b�lisierte, der zu� Alt�r führte, welche� St��dbil-
der des Bulle�g�tts Apis sch�ückte�; i� diese� �eiligtu� erhielte� sich �u-
ßer�rde�tliche Skulpture� in situ.

I� de� beide� �ufei���der f�lge�de� ��uptstädte� des �ö�igreichs h�t 
der Sp�te� der Archä�l�ge� we�iger �eiligtü�er �ls �ufgru�d der i�schrift-
liche� Zeug�isse erw�rtet ��s Licht gebr�cht. I� Aig�i ke��e� wir d�s �ei-
ligtu� der Götter�utter �ybele i� östliche� Teil der St�dt s�wie d�s �eilig-
tu� der Euklei� Arte�is �� R��d der St�dtz��e; i� diese� letzte� �eiligtu� 
wurde� schö�e M�r��rst��dbilder gefu�de�, Weihgesche�ke der Mutter 
v�� Philipp II. Eurydike. I� Pell� si�d ei�ige �eiligtü�er �it reiche� beweg-
liche� Fu�de� �usgegr�be� w�rde�, bes��ders Weihgesche�ke �us T��: d�s 
Thes��ph�ri��, �ußerh�lb der St�dt��uer�, u�f�sste ei�e� gr�ße� Ru�d-
b�u �it Ei�höhlu�ge� �� B�de� �it zere���ielle� Zweck, die vielleicht �it 
de� Megara ide�tifiziert werde� kö��e�, die i� Zus���e�h��g �it de� Fest 
der Thes��ph�rie� i� liter�rische� Quelle� erwäh�t werde�. I��erh�lb der 
M�uer� wurde� ei� Aphr�dite��eiligtu� gefu�de�, ei�s der Götter�utter 
u�d ��ch ei�s, d�s D�rr�� geweiht w�r, ei�e� l�k�le� �eiler��er�s, �it ei-
�e� u�gewöh�liche� Ru�db�u, der v�� drei klei�e� Tr�b��te��Tholoi u�-
gebe� ist.

2.5
St�dtbefestigu�ge�

D��k Philipp II. u�d sei�e� N�chf�lger�, bes��ders Alex��der u�d De�etri�s 
P�li�rketes, ließ die E�twicklu�g der �u�st der Städtebel�geru�g viele Ver-
teidigu�gstech�ike� �ls ver�ltet erschei�e�. Aber die M�uer� der ��ked��i-
sche� Städte, die i� ei�e� sehr schlechte� Zust��d erh�lte� si�d, bes��ders 
ihre �bere� Teile, erl�ube� kei�e Ei�schätzu�g bezüglich der e�tspreche�-
de� E�twicklu�g der p�ssive� Städteverteidigu�g. Obw�hl wir de� M�uer-
u�l�uf �ur bei sehr we�ige� Städte� ke��e�, kö��e� wir �us de� v�rh��-
de�e� Überreste� schließe�, d�ss die ��ked��ische� M�uer� wie �uch je�e 
der griechische� St�dtst��te� sich de� B�de�gegebe�heite� s� weit wie �ög-
lich ��p�sste�, u� de� Verteidigu�gsv�rteil bis zu� Äußerste� �uszuschöp-
fe�. I� Aig�i begeg�e� wir ei�e� der selte�e� Fälle, w� die Oberst�dt ei�e 
wirkliche, befestigte Verteidigu�gszuflucht bietet, die u��bhä�gig v�� de� 
St�dt��uer� ist. Auf e�tspreche�de Weise wird der M�ueru�l�uf (i� de� Fäl-
le� �euer Städte �it regel�äßige� Städteb�upl��) v�� der B�de�besch�f-
fe�heit besti��t u�d ist völlig u��bhä�gig v�� der Besiedlu�g i� I��ere�. 
Diese T�ts�che wird i� Oly�th deutlich, �ber �uch bei de� M�uer� v�� Pell�, 
�bsch�� ihr M�ueru�l�uf �icht i� sei�er Gä�ze bek���t ist. Nur Di�� erweckt 
de� Ei�druck, d�ss die rechteckige M�uer��l�ge, dere� erste Ph�se �uf die 
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Zeit ��ss��ders (c�. 300 v.Chr.) zurückzuführe� ist, sich �uf der Gru�dl�ge des 
Wege�etzes her�usgebildet h�t u�d T�re �ufweist, die �it de� ��uptstr�ße�-
�chse� �uf ei�er Ger�de� liege�. Der Gru�d ist, d�ss die St�dt i� v�rliege�de� 
F�ll �uf überwiege�d ebe�e� B�de� geb�ut ist.

W�s die Verteidigu�gsk��p��e�te� ��geht –Tür�e i� regel�äßige� Ab-
stä�de�, öfter viereckig �ls ru�d, A��rd�u�g der Türe�– u�d die B�utech�i-
ke� –gewöh�lich ei� Fu�d��e�t �us gr�ße� ��lkstei�e�, d�s ei�e W��d �us 
u�gebr���te� Ziegel� trug– u�terscheide� sie sich i� Nichts v�� de�, w�s 
wir sch�� l��ge über die griechische Militär�rchitektur wisse�. D�her �üsse� 
zwei Städte erwäh�t werde� wege� der Bes��derheite� ihrer Festigu�gs��l�-
ge�, die �ußerde� v�r ihre� A�schluss ��s ��ked��ische �ö�igreich geb�ut 
wurde�. I� St�gir�, ei�er Pfl��zst�dt v�� A�dr�s u�d �ei��t des Arist�teles, 
die �uf de� beide� �ügel� ei�er L��dzu�ge der östliche� Ch�lkidike ��gelegt 
wurde, e�tdeckte� die Gr�bu�ge� kürzlich ei�e� Absch�itt der erste� M�uer 
�us der �rch�ische� Zeit �it ei�e� T�r. V�� sei�e� lä�gliche� Türsturz h�-
be� sich zwei Fr�g�e�te erh�lte�, die �it ei�e� B�srelief verziert si�d, d�s 
ei�e� Eber (Mü�ze�ble� der St�dt) �it ei�e� Löwe� vis�à�vis �bbildet. Nur 
v�� Th�s�s h�tte� wir bis heute Ele�e�te für Durchgä�ge �it Reliefsch�uck 
(ei� Ei�g��g i� ei� �eiligtu� u�d St�dtt�re).

A�phip�lis ist ei�e �the�ische ��l��ie ��he der Stry����Mü�du�g; die 
St�dt wurde 357 v�� Philipp II. ei�ge����e� u�d erwies sich �ls �eur�lgi-
scher Pu�kt sei�es Reiches. Ihre Befestigu�g u�f�sst ei�e klei�e I��e�u�w�l-
lu�g (2,2k�), die �ur d�s städtische Ze�tru� �bdeckt, u�d ei�e gr�ße U�w�l-
lu�g (7,5k�), welche d�s ges��te St�dtgebiet schützt. Die zweite U�w�llu�g 
bietet i� �ördliche� Absch�itt zwei be�erke�swerte Ele�e�te, die sich �uf 
die Zeit des erste� Reiches (5. Jh.) zurückführe� l�sse�. Lä�gs des Stry��� 
h�tte sich �� de� Ausläufer� des ���ges ei� ei�zig�rtiges Syste� v�� h�he� 
u�d e�ge� Schächte� �� der M�uerb�sis her�usgebildet, d�s es de� W�sser 
erl�ubte, durch die M�uer zu fließe�, �h�e die i��ere U�gebu�g der St�dt zu 
überschwe��e�. I� gleiche� Absch�itt führte d�s T�r, d�s sich i� Flussrich-
tu�g ö��ete, direkt zu ei�er ��lzbrücke, �� dere� v�rzügliche� Überreste� 
zwei Ph�se� zu erke��e� si�d. Die ältere k��� �it der Brücke gleichgesetzt 
werde�, die v�� Thukydides (4.103 u�d 108) bei der Beschreibu�g der �ä�p-
fe zwische� de� Athe�er �le�� u�d de� Sp�rt��er Br�sid�s (422 v.Chr.) er-
wäh�t wird. Die Brücke�decke wurde v�� z�hlreiche� Pfeiler� gestützt, die 
�� Ufer u�d i� Flussbett befestigt w�re�. Es h��delt sich u� i� Grieche�l��d 
ei�zig�rtige Überreste.

3
Das Haus und sein Schmuck: Häuser und Paläste
3.1
Tr�diti��elle �äuser u�d �äuser der Neustädte

Obsch�� viele Gege�de� M�ked��ie�s Beispiele für ��us�rchitektur gelie-
fert h�be�, w�re� die Ausgr�bu�ge� selte� �usgedeh�t ge�ug, u� u�s g��-
ze Plä�e v�� ��rrees �der selbst �äuser� zu biete�. Zu diese� selte�e� Fälle� 
gehört gleichw�hl Argil�s, für d�s ei� Typ ei�es dreiräu�ige� �rch�ische� 
��uses ch�r�kteristisch ist, �it ei�er Gliederu�g, die wir �uch ��dersw� fi�-
de�: ei� gr�ßer Querr�u� führt zu zwei klei�e� Zi��er�, die �ls Zwische�-
gesch�sse gest�ltet si�d.

I� de� �eue� Städte� der kl�ssische� Zeit herrscht der �llbek���te Typ 
des griechische� ��uses �it ei�er Pastas (Säule�h�lle), d�s ei�e� f�st qu�-
dr�tische� Gru�driss h�t u�d desse� Räu�e i� ei�e� klei�e� I��e�h�f �it 
ei�er überd�chte� Seite blicke�. Die bezeich�e�dste� Beispiele fi�de� sich 
i� Oly�th; sie wiederh�le� sich �bs�lut gleich �uf W�h�i�sel� �it zeh� 
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�äuser�. Der ��uptkörper des ��uses –�it ei�e� klei�e� Andrōn (‘Mä��er-
ge��ch’), d.h. R�u� für Sy�p�sie�, �üche, B�d u�d Zi��er �der Fr�ue�ge-
�ächer i� Obergesch�ss– blickt �ittels ei�er tr�verse� Säule�h�lle �uf de� 
pl�tte�gedeckte� ��f i� Süde�, der sei�erseits v�� zwei Nebe�räu�e� u�-
gebe� ist. �äuser dieses Typs w�re� �uf P�rzelle� geb�ut, die für �lle F��ilie� 
gleich gr�ß w�re� (300q�) u�d ��f��gs ei�e �ivelliere�de Te�de�z �usdrück-
te�. Die Verä�deru�ge� jed�ch, die i� viele� d�v�� zu be�b�chte� si�d –ih-
re Aufteilu�g �der i� Gege�teil: ihre Erweiteru�g zu L�ste� der N�chb�rhäu-
ser–, bezeuge� d�s Wieder�uft�uche� der U�gleichheite� u�d d�s Bestrebe� 
der reichere� Ei�w�h�er, sich größere �öfe, �öglichst �it Säule� u�gebe�, 
zuzulege�. Ebe� dieser Typ des geräu�igere� ��uses, wie der s�ge����te� 
„Vill� zu� Gute� Glück“, w�r derje�ige, der ��ch der Erweiteru�g der St�dt 
�ußerh�lb der M�uer� i� der 1. �älfte des 4. Jh.s üblich wurde. Die Liebe zu� 
Luxus zeigte sich i� der gleiche� Zeit �� de� Fußb�de���s�ike� �us Flusskie-
sel�, die i� de� Andrōnes v�� c�. zeh� �äuser� ��gelegt wurde� u�d zu de� äl-
teste� u�s bek���te� Beispiele� i� Grieche�l��d zähle�. Diese teure� Böde�, 
die �usschließlich schw�rzweiß u�d sehr w�hrschei�lich I�it�ti��e� v�� 
W��dteppiche� w�re�, truge� D�rstellu�ge� �it pfl��zliche� The�e� �der 
Sze�e� �it viele� Pers��e�, die v�� Bä�der� �it verschiede��rtiger Orie�-
tieru�g ei�ger�h�t w�re�, s�d�ss sie v�� de� Gäste�, die �uf de� Ruhebette� 
(Anaklintra) lä�gs der vier Wä�de des R�u�s l�ge�, gesehe� werde� k���te�. 
Die M�s�ike zeige� u�ter A�dere� Beller�ph��tes, der die Chi��ir� besiegt, 
Greife�, die �irsche reiße�, Seepferdche� u�d Nereïde�.

3.2
Die �rist�kr�tische� �äuser Pell�s

Diesbezügliche �äuser �ittlerer Größe �it ei�er Pastas si�d u�s �uch �us Pel-
l� bek���t. Aber hier si�d be�erke�swerter die riesige� Arist�kr�te�häuser, 
die i� de� 50er J�hre� i� de� Viertel� südlich der Ag�r� ��s Licht k��e�. Sie 
si�d s� gr�ß –zwische� 2000 u�d 3000q�–,  d�ss es d�v�� �icht �ehr �ls zwei 
�der drei pr� �äuseri�sel gibt. Sie verfüge� �lle über ei�e� d�rische� �der i�-
�ische� säule�u�st��de�e� ��f, u� de� heru� die Zi��er i� vier Flügel� 
��ge�rd�et si�d. Der ��uptflügel �it ei�e� Obergesch�ss befi�det sich �uf 
der N�rdseite u�d blickt ��ch Süde�. D�rt k��ze�triere� sich die E�pf��gs-
räu�e, bes��ders die gr�ße� ��lle� für die Sy�p�sie� u�d Aufe�th�ltsräu-
�e, währe�d der Südflügel für die Nebe�räu�e besti��t ist. Der Luxus die-
ser �äuser des letzte� Viertels des 4. Jh.s zeigt sich s�w�hl �� de� Böde� �ls 
�uch �� der W��dverkleidu�g u�d bezeugt de� w�chse�de� Reichtu� i� der 
��uptst�dt kurz ��ch der Alex��derzeit. 

Die �usgegr�be�e� �äuser, bes��ders d�s des Di��ys�s �it de� zwei Pe-
ristylhöfe�, ei�e� d�rische� i� Süde� u�d ei�e� i��ische� i� N�rde�, s�-
wie d�s ��us des R�ubs der �ele�� h�be� u�s i�sges��t �ehr �ls zeh� �ie-
sel��s�ike gesche�kt. Die V�rzi��er der ��lle� für die Sy�p�sie� si�d �it 
M�s�ike� �it ge��etrische� M�tive� gesch�ückt: ei�geschriebe�e Vier-
ecke �der Pfeiler �it R�ute�, die N�ch�h�u�ge� der luxuriöse� Fußböde� 
i� �pus sectile�Tech�ik. I� de� Andrōnes selbst stelle� die M�s�ike s�w�hl i� 
Ze�tr�l��tiv des Zi��ers wie �uch �uf der Ei�g��gsschwelle Sze�e� �it le-
be�de� Gest�lte� d�r, v�� de�e� die heutige� k��ve�ti��elle� N��e�sbe-
zeich�u�ge� der �äuser k���e�. Die The�e� si�d v�� der Myth�l�gie i�-
spiriert (R�ub der �ele��, A��z��e�schl�cht u�d ei�e �e�t�uri�, die ei� 
Tr��k�pfer d�rbietet) u�d der Welt des Di��ys�s (Sze�e �it G�tt �uf ei�e� 
P��ther, der h�chspri�gt), �ber �uch v�� der Welt der –höchstw�hrschei�lich 
kö�igliche�– J�gd (Sze�e �it �irschj�gd, u�terschriebe� v�� ei�e� gewis-
se� G��sis, u�d ei�e D�rstellu�g ei�er Löwe�j�gd, die vielleicht die Epis�de 



Das andere Griechenland: Die Archäologie Makedoniens 245

d e

wiedergibt, i� der �r�ter�s Alex��der d�s Lebe� gerettet h�tte). A�dere D�r-
stellu�ge� schließlich h�be� gewöh�liche The�e� wie Tierkä�pfe �it Grei-
fe�, bereits �us Oly�th bek���t, �der ���p�siti��e� �it reiche� Pfl��ze�-
dek�r. Alle diese M�s�ike si�d de� Blickwi�kel des Betr�chters zugewe�det, 
we�� er die ��lle betritt.

Die bildliche� D�rstellu�ge� zeich�e� sich durch ei�e� echte� ��leri-
sche� Stil �us, der s�w�hl i� der küh�e� ���p�siti�� (�ft pyr��ide��rtig, 
�it der A�bri�gu�g �ufei���der f�lge�der A�sichte� i� �i�tergru�d u�d 
ei�er perspektivische� D�rbietu�g der �örper) �ls �uch i� geschickte� Ge-
br�uch der F�rbe� sei�e� Ausdruck fi�det. Die Bu�theit ist deze�t, �it fei�e� 
Abtö�u�ge� zur Wiederg�be der M�sse� u�d des �elldu�kels. Es ist deutlich, 
d�ss die M�s�ikkü�stler v�� der Gr�ß��lerei i�spiriert werde�. I� tech�i-
scher �i�sicht spiele� sie �it de� verschiede�e� �ieselgröße�, behelfe� sich 
�it kü�stliche� �der h�lbedle� M�teri�l, u� die grü�e� u�d bl�ue� Nu��-
ce� �der �uch die Auge� der Gest�lte� wiederzugebe�, u�d be�utze� schließ-
lich fei�e T��� �der Bleibä�der �ls gr�fische Ele�e�te zur ge��uere� Besti�-
�u�g der U�risse u�d Det�ils.

W�s die Wä�de ��geht, erf�rderte ihre B�utech�ik �it u�gebr���te� 
R�hziegel� �uf ei�er Stei�b�sis de� Verputz �it Mörtel, u� die Illusi�� ei�es 
teure� M�teri�ls zu erwecke�. Die erh�lte�e� Beispiele wie die i� Pell� u�d 
A�phip�lis si�d wege� der E�pfi�dlichkeit der M�teri�lie� selte�. Sie rei-
che� jed�ch �us, u� de� Gebr�uch ��lerischer Mittel �uszu��che�, welche 
die s�rgfältige� Stei�b�ute� ��ch�h�e� u�d s�g�r die bu�te� M�r��rstücke 
��deute�. Es h��delt sich u� ei�e� „Strukturstil“, der zweifels�h�e de� ��-
ked��ische� V�rläufer des „1. P��pej��ische� Stils“ d�rstellt. D�s „��us des 
Verputzes“ i� Pell� bezeugt die Erfi�du�g ei�er ��dere� Tech�ik der W��d-
��lerei. Die h�he� Wä�de (5�) ei�er riesige� Estr�de tr�ge� Sch�uck �uf 
zwei Ebe�e�. I� u�tere� Absch�itt si�d die Stei�e des T�ich�b�t i� „Struk-
turstil“ ge��lt, währe�d i� �bere� ei�e ��e�e Säule�h�lle ��lerisch wie-
dergegebe� wird: �it de� �i��elsbl�u zwische� de� Pfeiler�, i� ei�er Illusi-
��stech�ik, die d�s Zi��er größer erschei�e� lässt.

3.3 M�ked��ische P�läste

I� Gef�lge der M���rchie steht der P�l�st, ei� �rchitekt��ischer Typ, der i� 
übrige� Grieche�l��d der kl�ssische� Zeit u�bek���t w�r. Die ��ked��ische 
M���rchie errichtete i� beide� �ufei���der f�lge�de� ��uptstädte�, Aig�i 
u�d Pell�, kö�igliche �äuser, die repräse�t�tiver �ls die P�l�st�rchitektur i� 
Vergleich zu de� P�läste� i� ��dere� Reside�ze� der griechische� Welt w�r, 
wie je�e� i� Perg����, der v�� e�ge� R�u� des Burgbergs beschrä�kt wurde, 
�der de� P�l�st i� Alex��dri�, de� wir �ur �us liter�rische� Quelle� ke��e�.

3.3.1
Aigai

I� Aig�i, der �lte� Reside�z der ��ked��ische� �ö�ige, �i��t der P�l�st ei-
�e herrliche L�ge �uf de� Ausläufer� der pierische� Berge ei�, v�� w� er die 
Ebe�e u�d d�s Ali�k����T�l gege� N�rde� beherrscht. 1891 wurde er teilwei-
se v�� Lé�� �euzey �usgegr�be� u�d w�r i� g��ze� 20. Jh. Objekt vieler F�r-
schu�gs�issi��e�, die ih� wieder i� sei�e� ��tike� R�h�e� versetzte�. I� 
Westteil der St�dt bildet der P�l�st zus���e� �it de� ��he� The�ter, der 
Ag�r�, de� �eiligtu� der Euklei� Arte�is u�d ��dere� ö�e�tliche� Gebäu-
de� d�s p�litische Ze�tru� v�� Aig�i.

Der Pl�� überträgt i� u�erhörte Di�e�si��e� (104,5 � 88,50� u�d 9.250q� 
Fläche) d�s Pri�zip des griechische� ��uses �it de� Räu�e�, die u� ei�e� 
säule�best��de�e� ��f verteilt si�d. Der ��f �it sei�e� Di�e�si��e� 44 � 
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44 � wurde v�� ei�er schlichte� d�rische� Säule�reihe begre�zt. Die südli-
che Säule�h�lle sicherte de� Zug��g zu de� vier Andrōnes des südliche� (u�d 
höchstw�hrschei�lich �ffiziellste�) Flügels, der jeweils ei�e ��lle �� jeder ih-
rer Spitze� h�tte, währe�d die übrige� zwei i� der Mitte sich ei�e� gr�ße� ge-
�ei�s��e� V�rr�u� teilte�. I� Ostflügel, der zweifels�h�e der ei�zige w�r, 
der ei� Obergesch�ss trug, st��d ei� Tholos, u�schriebe� v�� ei�er vierecki-
ge� ��lle, der de� �ult des �er�kles P�tr��s geweiht w�r, des �ythische� 
Ah�herr� des ��ked��ische� �ö�igsh�uses. I� Westflügel l�ge� drei riesige 
Räu�e (c�. 300 q�), die Sy�p�sie� beherbergte�, �it ei�e� D�ch �h�e i��e-
re Abstützu�ge� –ei�e w�hre Meisterleistu�g der Schrei�er.

W�s �ber de� P�l�st v�� der Ei�richtu�g ei�es ei�f�che� ��uses u�ter-
scheidet, ist –�lle� v�rgeschl�ge�e� Rek��strukti��e� ge�äß– die Beh��d-
lu�g der Auße�f�ss�de�, die v�� der St�dt i� N�rde� u�d Oste� zu sehe� w�-
re�, s�wie der prächtige Ei�g��g. Der N�rdflügel wurde �� der Auße�seite 
v�� ei�e� B�lk�� verlä�gert, der �uf ei�er Stütz��uer (6 � h�ch) geb�ut u�d 
vielleicht v�� ei�e� Peristyl bedeckt w�r. Die Existe�z d�rischer Peristyle v�r 
de� Ostflügel, beiderseits des Ei�g��gs, ist i�desse� �bgesichert. D�s eige�t-
liche Pr�pyl�� (10 � l��g) �it i��ischer F�ss�de i� Obergesch�ss führt zur 
i��ere� Säule�h�lle durch drei �ufei���der f�lge�de Räu�e, die durch drei-
f�che Türe� getre��t werde�.

Über die ��e�sichtliche Bescheide�heit der M�teri�lie� �� de� Wä�de� 
hi��us, die �us u�gebr���te� Ziegel �uf ei�e� �reidestei�fu�d��e�t errich-
tet si�d, drückt sich der Luxus des B�us �uf vielfältige Art �us, wie die Qu�-
lität des Verputzes der Wä�de, die �it kl�re� F�rb�berfläche� gesch�ückt 
si�d, �ber �uch �it Ge�äldek��p�siti��e� lebe�der Gest�lte�, die riesige� 
M�r��rschwelle� der ���u�e�t�le� Türe�, die Ge��uigkeit des Sch�eide�s 
u�d Beh�ue�s der B�u��teri�lie�, die de� P�l�st v�� Aig�i die Bezeich�u�g 
„der P�rthe��� N�rdgrieche�l��ds“ verliehe� h�t u�d schließlich die Böde� 
der verschiede�e� Räu�e, die ei�e Verkleidu�g v�� ge��etrisch ��ge�rd�e-
te� M�r��r� �der �ieselstei���s�ike� �ufweise�. D�s �� beste� erh�lte�e 
M�s�ik i� ei�e� Andrōn des Südflügels zeigt ei�e wu�derb�re, kreisför�ige 
Pfl��ze�k��p�siti��, die v�� ei�e� Mä��der u�d Spir�l�ä��der u�gebe� 
ist, währe�d i� de� Ecke� der ���p�siti�� Fr�ue�gest�lte� �it �örper� 
�bgebildet si�d, die i� u�gekehrte L�tusblüte� �usl�ufe�, �us de�e� R��-
ke� sprieße�.

Die F�rscher �kzeptiere� heute ei�e D�tieru�g dieses Gebäudes i�s 3. Vier-
tel des 4. Jh.s. W�s d�s ��us ��geht, d�s de� Westteil des P�l�stes ��gefügt 
wurde u�d Räu�e �ur �uf zwei Seite� ei�es Peristylh�fs u�f�sst u�d ei�e 
viel we�iger gepflegte B�uweise zeigt, s� wird dieser B�u e�tweder �ls ���-
plex v�� Nebe�räu�e� ��gesehe�, der de� P�l�st hi�zugefügt wurde, �der 
�ls B�u, der de� P�l�st ��ch sei�er erste� Zerstöru�g, zweifels�h�e durch ei� 
Erdbebe�, ersetzte.

3.3.2
Pella

V�� de� drei �ügel�, die Pell� i� N�rde� u�gebe�, �i��t der P�l�st de� 
�ittlere� ei� u�d, i�de� er die M�uer t��giert, beherrscht die St�dt, völlig 
ei�gegliedert i� ihre� regelh�fte� Pl�� (s.�. 1.2), u�d die Bucht v�� Ther�e. 
Es h��delt sich u� ei�e� ���plex v�� ei�drucksv�ller Größe (geschätzte Flä-
che 60.000 q�) u�d ���pliziertheit; riesige Aussch�chtu�gs�rbeite� w�re� 
d�für �ötig. I�desse� l�sse� sei�e schlechte Erh�ltu�g –seit de� E�de des 14. 
Jh.s wurde� durch de� R�ub v�� B�u��teri�lie� die �eiste� Teile bis zu de� 
Fu�d��e�te� �bgetr�ge�– u�d �uch die �icht bee�dete� Ausgr�bu�ge� ��ch 
viele Fr�ge� zur L�ge u�d Fu�kti�� der verschiede�e� Räu�e ��e�.
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Der B�upl�� reiht ��tithetisch we�igste�s sechs ��lle�k��plexe ��ei�-
��der; diese ��lle� verteile� sich ru�d u� die Peristylhöfe, die i� zwei Reihe� 
��ge�rd�et si�d. V�� de� drei südliche� ���plexe� h�be� we�igste�s zwei 
ei�e ge�ei�s��e Fr��t zur St�dt hi� i� Gest�lt ei�er ��lle �it Säule�, die �uf 
ei�e� 2 � h�he� Fu�d��e�t stehe�. Die d�rische Säule�reihe (Lä�ge 154 �) 
wird v�� ei�e� v�rzügliche�, ���u�e�t�le� V�rt�r u�terbr�che�, desse� 
Stir�seite (Lä�ge 15 �) de� i��ische� Stil des Obergesch�sses �it de� vier 
d�rische� Säule� des Erdgesch�sses verk�üpfte. Dieses dreigegliederte V�r-
t�r führte direkt zu� Süd�stk��plex, der ��e�b�r der �ffizielle Teil des P�-
l�stes u�d ru�d u� ei�e� Peristylh�f (35 � 30 �) �it ei�e� Alt�r i� der Mitte 
��gelegt w�r; �� R��d der �ördliche� Säule�h�lle g�b es Ark�de�, währe�d 
der N�rdflügel ei�e riesige lä�gliche ��lle (�it Fläche 22 � 12 � u�d rek��s-
truierte �öhe 12 �) u�f�sste, dere� Wä�de i� i��ische� Stil i� zwei Ebe�e� 
gegliedert w�r. Die höher gelege�e�, klei�ere� Räu�e des N�rd�stk��plexes 
kö��e� Aufe�th�ltsräu�e (vielleicht des Pers���ls) gewese� sei�. Der ��upt-
teil u�f�sst zwei �öfe (Breitseite� je 50 �) �it d�rische� Peristyl, währe�d 
�lle Zi��ergruppe� �uf sei�er N�rdseite liege�. D�s riesige W�sserbecke�  
(7 � 5 �) i� N�rd�ste� des N�rdh�fs weist diese� ze�tr�le� Teil �ls die P�läs-
tr� des P�l�stes �us. W�s de� Westteil ��geht, bliebe� die beide� gew�ltige� 
���plexe, die ih� bilde�, u�v�lle�det u�d bew�hrte� die ehrgeizige F�r� ih-
rer ursprü�gliche� ���zepti��; wir kö��e� �ur ver�ute�, d�ss sie Gärte� i� 
Süd�ste� u�d ��ser�e� i� N�rdweste� u�f�sste�. Der B�u des P�l�stes d�u-
erte d�s g��ze 4. Jh. u�d ei�e� Teil des dritte�.

3.3.3
Palastarchitektur

Tr�tz der U�terschiede i� de� Di�e�si��e� u�d ihrer ���pliziertheit teile� 
sich diese �ußer�rde�tliche� Beispiele der P�l�st�rchitektur gewisse Merk-
��le: die Größe der Gest�ltu�g, die Art, wie ihre herrliche� F�ss�de� perfekt 
i� die L��dsch�ft ei�gegliedert si�d u�d v�� ihrer überr�ge�de� L�ge her die 
St�dt beherrsche�, u�d schließlich ihre A��rd�u�g �uf Terr�sse�, welche die 
Teile des G��ze� tre��e� u�d u�terstreiche�. Es h��delt sich u� bezeich-
�e�de Merk��le der helle�istische� Architektur, dere� �erku�ft �ft Perg�-
��� zugeschriebe� wird. We�� sich jed�ch die frühe� D�tieru�ge� der P�-
läste v�� Aig�i u�d Pell� bestätige� –die erste Ph�se des letztere� wird i� die 
Zeit des Archel��s zurückgeführt u�d die sei�er v�lle� E�tf�ltu�g i� die Re-
gieru�gszeit Philipps II.–, kö��te diese Te�de�z zur Sch��u�g ei�er Archi-
tektur v�� F�r��t �ls Sy�b�l kö�iglicher M�cht durch�us ei�e E�tdecku�g 
M�ked��ie�s sei�. Beide P�läste teile� sich �uch d�s gleiche �rchitekt��ische 
V�k�bul�r durch die Erfi�du�g zus���e�gesetzter Type� wie die ��lbsäu-
le�, die sich �uf beide� Seite� �it Pfeiler� verei�ige�.

Bleibt d�s Pr�ble� der Fu�kti�� dieser P�läste, die weiterhi� Gege�st��d 
v�� Ausei���dersetzu�ge� ist. We�� es deutlich ist, d�ss der P�l�st v�� Pell� 
gleichzeitig de� ges��te� Verw�ltu�gs� u�d p�litische� App�r�t des Reiches 
wie �uch d�s höfische Lebe� u�terbri�ge� k���te, dürfe� wir ver�ute�, d�ss 
der P�l�st v�� Aig�i �ur de� Bedürf�isse� des ��flebe�s die�te –i� R�h�e� 
der j�hreszeitliche� u�d festliche� Beschäftigu�ge�, �h�e d�ss wir jed�ch 
verpflichtet wäre�, Rek��strukti��e� zu �kzeptiere�, die f�st �lle Räu�lich-
keite� �it Sy�p�si�����lle� gleichsetze�.

4
Künstlerische und handwerkliche Produktion

Ab der Mitte des 4. Jh.s u�d der �errsch�ft Philipps II. begi��t ei�e gewisse Dif-
fere�zieru�g der Werkstätte� des M�ked��e�reiches v�� je�e� Werkstätte� 
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der griechische� St�dtst��te� sichtb�r zu werde�, die sch�� l��ge J�hre i� 
M�ked��ie� existierte�.

De� Werkstätte� k��� ��� zu�ächst �ufgru�d ihrer Pr�dukti�� �äher-
k���e�, die v�� bewegliche� �ls �uch u�bewegliche� Fu�de� her bek���t 
ist, �u�stwerke �der Allt�gsgege�stä�de �� Orte� jeder Art – �eiligtü�er� 
u�d ö�e�tliche� Z��e�, �äuser� u�d bes��ders Nekr�p�le�. Aus der reif�r-
ch�ische� Zeit ke��e� wir �rigi��l���ked��ische Pr�dukte wie die Silber-
ker��ik �der die A�ph�re� �it subge��etrische� Dek�r, dere� �erstel-
lu�gs�rt u�stritte� bleibt. I� der �rch�ische� u�d ei�e� gr�ße� Teil der 
kl�ssische� Zeit hä�ge� die kü�stlerische u�d h��dwerkliche Pr�dukti�� i� 
h�he� M�ß v�� de� Tech�ike� u�d V�rbilder� �b, die �us de� gr�ße� Ze�t-
re� des weitere� Grieche�l��d i�p�rtiert werde�. We�� sie sie �icht direkt 
��ch�h�e�, s� si�d d�ch die l�k�le� Pr�dukte der griechische� St�dtst��-
te� M�ked��ie�s u�d des Mittelpu�kts der ��ked��ische� Reiches i� h�he� 
Gr�de d�v�� i�spiriert, �h�e �ber i��er �it dere� h�he� Qu�lität wetteifer� 
zu kö��e�. D�s gilt bes��ders für die �er��ik –V�se� u�d St�tuette�– u�d 
die Bildh�uerei, die v�� I��ie�, Attik� u�d Th�s�s beei�flusst si�d, währe�d 
die Gr�vierku�st u�d die Silbersch�iedeku�st v�� größerer Origi��lität ge-
ke��zeich�et si�d.

Der erst�u�liche M�chtzuw�chs M�ked��ie�s, der �uf Philipp II. zurück-
zuführe� ist, ä�dert die L�ge u�d gibt de� A�schub für ei�e echte ��fku�st. 
Die Werkstätte� erfülle� die Bedürf�isse des �ö�igsh�uses u�d der Arist�-
kr�tie u�d schl�ge� �eue Wege ei�, w�s d��k de� Reichtu� der Sp��s�re� 
�öglich ist, u�d werde� beschrä�kt �der begü�stigt v�� verfügb�re� R�h-
��teri�l. Obw�hl M�ked��ie� kei�e� M�r��r h�t, ist es reich �� B�uh�lz u�d 
Edel�et�lle� d��k der Bergwerke i� P��g�i��, die v�r �urze� d�s I�teresse 
der F�rscher �uf sich gez�ge� h�be�. Die ��ked��ische Architektur begi��t 
zu je�e� Zeitpu�kt herv�rzutrete�: zur gleiche� Zeit, w�s die Gebäudetype� 
��geht (P�läste, �rist�kr�tische �äuser, Gräber), ihre k��plexe ��rph�l�gi-
sche Vielf�lt u�d de� Dek�r. Die M�ked��e� rufe� �� ihre� ��f �usgezeich�e-
te �ü�stler wie die M�ler Zeuxis u�d Apelles s�wie die Bildh�uer Lysipp�s u�d 
Le�ch�res. I� der M�lerei begü�stige� diese Persö�lichkeite� d�s Erschei�e� 
�rigi�eller Strö�u�ge�, die v�� de� ��ked��ische� �ü�stler� e�twickelt 
werde�, u�d i�spiriere� die M�s�ikkü�stler zu viele� tech�ische� Neueru�-
ge�. Die The�e� der Silbersch�iede werde� durch ��ked��ische M�tive be-
reichert, wie de� ���te� des �er�kles, Sy�b�l der Arge�de�, u�d bes��ders 
östliche, die ��ch de� Er�beru�ge� Alex��ders bek���t werde�. Die Be�rbei-
tu�g des Elfe�bei�s u�d des Gl�ses räu�t �uch ihre� Pl�tz für luxuriöse Wer-
ke der �lei�pl�stik u�d des Tischgeschirrs. Die h�lbedle� M�teri�lie� sch�ü-
cke� �ft Möbele�se�bles, S�rk�ph�ge u�d luxuriöse Klinen u�d bezeuge� d�s 
h�he Qu�litäts�ive�u, d�s die ��ked��ische� ���dwerker erreicht h�tte�. 
We�� �uch die ��ked��ische� Werkstätte�, w�s die Pr�dukti�� v�� gr�ße� 
u�d klei�e� Skulpture� betri�t, i� ei�e riesige helle�istische Koiné ei�ge�rd-
�et werde� �üsse�, erl��ge� sie i� Bereich der �er��ik �b E�de des 4. Jh.s 
ei�e Aut����ie, die sich �it �rigi�elle� Werke� äußert: s� die V�se� �it de� 
Dek�r des s�ge����te� Westh��g�Stils �der die Becher (Skyphoi) �it Relief-
figure�, die i� Pell� u�d d��it verbu�de�e� Werkstätte� hergestellt werde�.

D�gege� si�d die Werkstätte� �ls Orte der Pr�dukti�� u�d der Arbeit �� 
de� �rchä�l�gische� Stätte� �icht leicht �uszu��che�. We�� sie �icht �it 
de� B�ustelle� verwechselt werde�, l�sse� sie sich d��k der spezielle� A�l�ge 
�der besti��ter tech�ischer A�l�ge� (Öfe�, Presse�), �ber �uch beweglicher 
Fu�de wie fehlerh�fter Erzeug�isse u�d Abfälle, Gussf�r�e� �der s�g�r gel�-
gerter M�teri�lie� erke��e�. Wir �üsse� �uch d�r�uf hi�weise�, d�ss u�se-
re Au��ssu�g v�� h��dwerkliche� Aktivitäte� i� ��ked��ische� R�u� wie 
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�uch ��dersw� �uf Gr�bu�ge� beruht, die kei�eswegs v�llstä�dig si�d, u�d 
d�ss besti��te Pr�dukti��s�etze u�d –�bsch�itte kei�e ide�tifizierb�re� 
Überbleibsel hi�terl�sse� h�be�.

Diese� ��ch u�v�llk���e�e� Bild si�d gewisse �llge�ei�e Merk��le 
zu e�t�eh�e�, die �llerdi�gs �icht sicher si�d. Über die Ver�rbeitu�g der 
l��dwirtsch�ftliche� R�hst��e zu Wei� u�d Olive�öl si�d die Werkstät-
te� f�st �usschließlich städtischer N�tur. I� de� griechische� St�dtst��te� 
(Oly�th, Argil�s) u�d de� ��ked��ische� Städte� (Petres, Ber�i�, Aig�i, 
Eui� [heutiges P�ly�yl�s]) existiere� kei�e Viertel �it Gewerbebetriebe�. 
Auch we�� es ei�e gewisse Gruppe�bildu�g gibt, si�d die Werkstätte� i� 
Allge�ei�e� i� städtische� R�u� verstreut –i� de� W�h�viertel� ��he der 
ö�e�tliche� Plätze– �der �� St�dtr��d, de� sie sich �it de� Nekr�p�le� 
teile�. Die ö�e�tliche M�cht i�teressiert sich �icht für die Sch��u�g v�� 
Werkstätte�, die sich d� �iederl�sse�, w� es ih�e� erl�ubt ist, i�s�fer� sie 
kei�e� ehrgeizigere� B�upl�� behi�der�. Es h��delt sich gewöh�lich u� 
schlichte Pr�dukti��sei�heite�, die f�st i��er �it ei�er Verk�ufsstelle ver-
k�üpft si�d u�d f�lglich zur ��teg�rie des klei�e� Priv�tu�ter�eh�e�s ge-
zählt werde�. Bis heute gibt es kei�e �i�weise für gr�ße Gewerbebetriebe, 
�bgesehe� v�� ei�ige� ���ze�tr�ti��e� v�� Ei�richtu�ge� wie die ���-
plexe der Öfe� i� Eui�. 

Die Ag�r� der ��uptst�dt Pell� stellt ei�e be�erke�swerte Aus��h�e d�r. 
Es h��delt sich u� ei�e� riesige� ���plex (��ch i� St�diu� der Gr�bu�-
ge�), der zeh� W�h�i�sel� des ��r��le� B�upl��s der St�dt (262 � 238 �) 
e�tspricht. Der ���plex ist für die gewerbliche� u�d k���erzielle� Aktivi-
täte� besti��t, die sich i� zweifell�s ge�ietete� l�k�le� Ei�heite� �bspiel-
te�, Werkstätte��Läde� �it zwei be��chb�rte� Zi��er�, �ft �usgest�ttet �it 
Bru��e� u�d geschützt u�ter de� Säule�h�lle�, �it Zug��g zur ��uptstr�-
ße �der Nebe�str�ße�. I� de� Ei�heite� des Ostflügels wurde� Erzeug�isse 
�us geg�sse�e� T��, V�se� u�d T��st�tuette� hergestellt; es wurde� Me�-
ge� v�� Gussf�r�e�, Reliefgefäße u�d St�tuette� gefu�de�. I� de� Ei�heite� 
des Westflügels wurde� Duftst��e hergestellt, St�tuette�, Met�ll�bjekte u�d 
Sch�uck. Der Südflügel w�r de� ���del flüssiger u�d fester N�hru�gs�ittel 
v�rbeh�lte�. Der Peristylb�u der südliche� Ag�r��Ecke beherbergte wie �uch 
der N�rdflügel die Verw�ltu�g dieses Wirtsch�ftsze�tru�s der ��uptst�dt 
u�d des Reiches. Die Ag�r� v�� Pell� stellt f�lglich ei�e� �ußergewöh�liche� 
F�ll d�r, w� die ö�e�tliche M�cht die Gewerbepr�dukti�� u�d de� ���del �r-
g��isiert u�d ihre räu�liche ���ze�tr�ti�� begü�stigt h�tte u�d Arist�teles’ 
Au��rderu�g f�lgte: „W�s die W�re��g�r� ��geht, �uss diese kl�r erke��-
b�r u�d deutlich [v�� freie� M�rkt] getre��t sei� u�d die ���ze�tr�ti�� �l-
ler Erzeug�isse erleichter�, die über d�s Meer �der d�s Festl��d i�p�rtiert 
werde�“ (Politik 7.12.6 [7.1331b]). Es bleibt ei�e Fr�ge zu� völlige� Fehle� v�� 
Öfe� �us der gleiche� Zeit, ei� Phä���e�, d�s vielleicht �it der A�wese�heit 
vieler ��derer �er��ik� u�d Met�llwerkstätte� zu erkläre� ist, die �it ei�e� 
Ofe�syste� �usgerüstet w�re� u�d sich �uf zwei ��dere� W�h�i�sel� bef��-
de�, die ei�e i� N�rde�, die ��dere i� Süde� der Ag�r�. 

5
Die Welt der Toten

Wie i� übrige� Grieche�l��d u�terschiede� sich die Gräber der gewöh�li-
che� Sterbliche� �eiste�s durch ei�e Stele, die �ft relief�rtige �der ge��l-
te lebe�de Gest�lte� trug wie i� Aig�i. M�ked��ie� h�t ei�e Me�ge äh�licher 
De�k�äler, v�� de�e� ei�ige v�� h�her Qu�lität si�d. D�s Ele�e�t jed�ch, 
d�s d�s Gebiet ch�r�kterisiert, si�d die prächtigere� Gräber der Mitglieder 
der Elite, die i� übrige� Grieche�l��d u�gewöh�lich w�re�.
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5.1
Die ���u�e�t�le� ��ste�gräber (����ergräber)

Die ��ste�gräber (����ergräber) si�d ��r��le, u�terirdische, viereckige 
����er� verschiede�er Aus��ße, die �it gr�ße� Stei�e� erb�ut u�d v�� 
ei�e� ebe�e� D�ch �us gr�ße� Pl�tte� bedeckt werde�, die wiederu� v�� 
Stei�b�lke� gestützt werde�, w� d�s v�� de� Aus��ße� des Gr�bs her �ötig 
ist. Sie h�be� kei�e Tür u�d si�d �ur v�� D�ch �us zugä�glich, bev�r sie e�d-
gültig verschl�sse� werde�. Die größte� u�f�sse� ei�e� V�rr�u� v�r de� 
ze�tr�le� R�u� u�d zeige� bes��dere Arte� der Bed�chu�g. Dieser ���u-
�e�t�le Typ, der ��e�b�r die eige�tliche Gr�bes�rt der Elite i� der �rch�i-
sche� u�d kl�ssische� Zeit w�r, ist i� M�ked��ie� zie�lich verbreitet.

I� der �rch�ische� u�d kl�ssische� Nekr�p�le v�� Liv�di� i� Ai��e k��e� 
zwölf ���u�e�t�le –vielleicht kö�igliche– Gräber ��s Licht, v�� de�e� ei�i-
ge v�� ei�er M�uer u�gebe� w�re�. D�s größte (Gr�b A) u�f�sste ei�e ���-
�er (4 � 4�) �it ei�e� D�ch, d�s höchstw�hrschei�lich �uf ei�er Säule u�d 
��lzb�lke� ruhte. Die �rchitekt��ische� Fu�de erl�ube� u�s, �it Sicherheit 
über der ����er ei�es d�rische� Naïskos (Te�pelche�) �it Gr�bfu�kti�� zu 
rek��struiere�.

I� Aig�i zeigt d�s ��ste�gr�b v�� P�l�titsi� (c�. 350 v.Chr.) zwei i��ere 
Pfeilerstütze� u�d ei� D�ch �us zwei Reihe� gr�ßer M���lithe, d�s ebe�f�lls 
v�� ei�e� �ügel (Tu�ulus) bedeckt wird. Aber i� der gr�ße� Tumba v�� Ver-
gi��, ei�e� riesige� Tu�ulus �it ei�e� Durch�esser v�� 110 � u�d ei�er 
�öhe v�� 12 �der 13 �, wurde d�s spekt�kulärste ����ergr�b gefu�de�, 
d�s wege� des ze�tr�le� The��s des ge��lte� Dek�rs „Gr�b der Perseph�-
�e“ ge����t wird. Drei Wä�de der gr�ße� T�te�k���er (3,50 � 2,10 �, �ö-
he 3�) zeige� ei�e r�te U�terz��e, ei�e� e�ge� Fries �it ��tithetisch ��ge-
�rd�ete� Greife� u�d beiderseits Blüte� �uf bl�ue� Gru�d, u�d i� �bere� 
Absch�itt ei�e ei�drucksv�lle ���p�siti�� �uf weiße� Gru�d. Auf der ei�e� 
W��d stür�t ei� bärtiger Plut�� �it zerz�uste� ���re� �uf sei�e� W�ge� 
v�r�� u�d hebt �it sei�e� st�rke� Ar� Perseph��e h�ch, die verzweifelt ih-
re �ä�de zu der ihr f�lge�de� Gest�lt �usstreckt, währe�d v�r de� W�ge� 
�er�es geht. Auf der ��gre�ze�de� W��d ist die tr�uer�de De�eter sitze�d 
�bgebildet, u�d �uf der W��d gege�über si�d die der Sze�e beiw�h�e�de� 
drei M�ire� d�rgestellt. Die Pi�selstriche des E�twurfs e�thülle� die direk-
te I�pr�vis�ti��, währe�d d�s Geschick bei der Wiederg�be der Perspektive 
u�d der Bewegu�g s�wie die F�rbverteilu�g zu ei�e� gr�ße� �ü�stler gehö-
re�, der ei�er �yp�these ��ch Nik���ch�s w�r. U��bhä�gig v�� der Ide�ti-
tät des M�lers wird d�s Gr�b �usschließlich �ufgru�d stilistischer �riterie� 
u� 340 d�tiert, d� sei�e Ber�ubu�g kei�e Spur der bewegliche� Gr�bbeig�be� 
zurückließ, die �uf Reg�le� �� der vierte� W��d verei�igt w�re�. 

Die sechs ���u�e�t�le� ��ste�gräber, die ��ch 1962 i� Derve�i bei Thes-
s�l��iki e�tdeckt wurde�, sche�kte� u�s d�gege� �usgezeich�ete bewegli-
che Fu�de, die �eist Br��ze� u�d Silbergefäße s�wie Sy�p�si���Geschirr 
e�th�lte�, g�lde�e �rä�ze u�d Di�de�e s�wie Br��ze� u�d Eise�w��e�. I� 
größte� Gr�b B (c�. 3 � 2 �), d�s u� 330 v.Chr. d�tiert wird, wurde� s�w�hl 
verk�hlte Überreste ei�es der g��z we�ige� i� Grieche�l��d gefu�de�e� P�-
pyri �it ei�e� reich k���e�tierte� �rphische� Text (s. S. 259–260 des v�r-
liege�de� B��des) e�tdeckt �ls �uch ei� Meisterwerk ��ked��ischer T�reu-
tik, der berüh�te �r�ter v�� Derve�i. Dieses ���u�e�t�le Gefäß �us ei�er 
Legieru�g v�� Br��ze u�d Zi�� (76,6 c� h�ch �h�e die spir�lför�ige� Gri�e) 
e�thielt die verk�hlte� Gebei�e des T�te� u�d ist g��z v�� ei�e� Reliefde-
k�r bedeckt, der v�� Di��ys�s��ult i�spiriert ist. Außer der ze�tr�le� Sze�e 
�uf de� B�uch des Gefäßes, die Di��ys�s u�d Ari�d�e d�rstellt, wie sie v�� 
S�tyr� u�d Mä��de� u�t��zt werde�, si�d B�sis u�d ��ls �it Reliefs u�d 
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dek�r�tive� Absch�itte� gesch�ückt, währe�d i� der Mitte der Spir�le� �� 
de� Gri�e� �ä��liche Büste� u�d �� der Schulter des Gefäßes vier sitze�de 
St�tuette� i� V�llrelief (Di��ys�s, Sile� u�d zwei Mä��de�) ��gebr�cht si�d.

We�iger prächtig, �ber gleicher��ße� i�teress��t ist d�s �iste�gr�b II des 
Tu�ulus A i� Ai�ei� (heutiges Ne� Mich��i���) �us der 2. �älfte des 4. Jh.s. 
Die M�lereie� �uf de� vier Wä�de� zeige� d�s I��ere ei�es Fr�ue�ge��chs 
(Gynaikōnitēs). Über ei�e� Absch�itt �it Fr�ue�köpfe�, die durch ei�e� spi-
r�lför�ige� Pfl��ze�dek�r verbu�de� si�d, si�d �it i�te�siver Bu�theit 
��usvögel, �� der W��d hä�ge�de Fr�ue�büste� u�d ��dere bezeich�e�de 
Objekte �us der Fr�ue�welt �bgebildet.

D�s „Gr�b der Phil�s�phe�“ i� Pell� (c�. 300 v.Chr.) verd��kt sei�e� N��e� 
der ��lerische� D�rstellu�g der sechs „Phil�s�phe�“ �der I�tellektuelle� �uf 
de� I��e�wä�de� sei�er sehr gr�ße� Gr�bk���er (4 � 2 �). Es h��delt sich 
u� ei� ei�zig�rtiges The�� der Gr�b��lerei, d�s gleichw�hl gr�ße Verbrei-
tu�g i� der rö�ische� Zeit f��d. Aufgru�d u�serer �e��t�isse si�d die D�r-
stellu�ge� die �ächste� Glieder, die u�s �it de� kl�ssische� V�rbilder� die-
ser Gelehrte�bilder verbi�de�. Vielleicht h��delt es sich u� d�s Gr�b ei�es 
Weise� –vielleicht des Astr����e�, der �uf der Westw��d des Gr�bs d�rge-
stellt ist– �der ei�es P�tr��s der Gelehrs��keit. Auf jede� F�ll bezeuge� diese 
D�rstellu�ge� je�seits ihres I�teresses �ls Werke ei�es gr�ße� �ü�stlers die 
�r�ft des geistige� Lebe�s i� der Reichsh�uptst�dt.

5.2
Die ��ked��ische� Gräber: Allge�ei�e Betr�chtu�g

Über ei�iges Experi�e�tiere� hi��us stieß die Suche ��ch M��u�e�t�lität 
der ��ste�gräber schließlich �uf d�s Pr�ble� der Bed�chu�g. Obsch�� die 
griechische Architektur für l��ge Zeit die �uppel �ied, wurde ihr Gebr�uch 
bei diese� u�terirdische� B�ute� erzwu�ge�: �ls ei�zige Lösu�g, welche d�s 
Gewicht der Aufschüttu�ge� über ei�er gr�ße� Gr�bk���er tr�ge� k���te.

Aus dieser ��türliche� E�twicklu�g des ��ste�gr�bs erg�b sich d�s s�ge-
����te ��ked��ische Gr�b, ei� bes��deres �rchitekt��isches Phä���e�, d�s 
völlig �bgesti��t ist �uf die k��krete Gege�d u�d Zeit u�d die bek���teste 
�rchä�l�gische Neuheit M�ked��ie�s d�rstellt. Es h��delt sich u� ei�e� u�-
terirdische� B�u �us gr�ße� ��lkstei�blöcke�, der ei�e T�te�k���er u�-
f�sst, �ft ei�e� V�rr�u� h�t u�d �it ei�e� �uppeld�ch versehe� ist. Diese Be-
d�chu�gsweise erl�ubt de� Zug��g zur ����er �ittels ei�er zweiflügelige� 
M�r��rtür, die i� die Fr��tseite i�tegriert ist, welche ei�e �ehr �der we�iger 
k��plexe ���u�e�t�le F�r� �it d�rische� �der i��ische� verw�chse�e� 
Säule�reihe� h�t, u�d ei� Gebälk �ufweist, d�s v�� ei�er G�lerie �der ei�e� 
Giebel gekrö�t wird, der kei�e �rchitekt��ische Beziehu�g zu� Restb�u h�t. 
I� besti��te� Fälle� führt ei� ��rrid�r (Dromos) zu� Gr�b. D�s Gr�be�se�ble 
wird v�� ei�e� Tu�ulus bedeckt, �uf de� ei� heiliger ��i� ��gelegt wurde, 
wie Pl�t� berichtet (Nomoi 947d�e). Dieser Gr�b��ltyp ist ��e�sichtlich �ur 
für ei�e �ilitärische, �rist�kr�tische �der Pri�ze�elite besti��t. 

Über hu�dert Gräber, l�k�lisiert bes��ders i� Ze�tr�l��ked��ie�, gehö-
re� dieser ��teg�rie ��. Die �eiste� befi�de� sich i� Aig�i –w� die Pri�ze� 
M�ked��ie�s s�g�r ��ch ��ch der Verlegu�g der ��uptst�dt ��ch Pell� be-
gr�be� wurde�–, Miez� u�d Agi�s Ath���si�s, währe�d es ��dersw� wie i� 
Pell�, Di�� u�d A�phip�lis �ur verei�zelte De�k�äler gibt. Außerh�lb der 
Gre�ze� des ��tike� M�ked��ie�s existiere� �icht �ehr �ls zeh� bisher be-
k���te Gräber, die sich v�r�eh�lich i� Südgrieche�l��d u�d �lei��sie� be-
fi�de�. Die D�tieru�g dieser De�k�äler ist v�� v�r�herei� schwierig, zu��l 
ihre verschiede�e� Gest�lte� –kei�s ist de� ��dere� g��z gleich– �icht i� 
ei�e Reihe ei�er li�e�re� E�twicklu�g ei�ge�rd�et werde� kö��e� u�d der 
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Gr�br�ub sie f�st völlig der bewegliche� Gr�bbeig�be� e�tblößt h�t, die de� 
sicherste� A�h�ltspu�kt für ei�e D�tieru�g liefer� kö��te�. D�ch l�sse� sie 
sich �lle i� ei�e beschrä�kte chr���l�gische Reihe�f�lge bri�ge�: die ältes-
te� kurz ��ch der Mitte des 4. Jh.s u�d die größere� u�d bedeute�dere� i� der 
Zeit �b E�de des 4. Jh.s bis Mitte des 3. Jh.s, währe�d d�s jü�gste i� die Mitte 
des 2. Jh.s d�tiert werde� k���.

Wie die ��ste�gräber truge� �uch die reichere� ��ked��ische� Gräber 
ei�e� ge��lte� Dek�r s�w�hl i� I��ere� der T�te�k���er i� der F�r� v�ll-
stä�diger Bilder �der Absch�itte �ls �uch i� der Fr��t�l��sicht, w� es reich-
lich Pl�tz zwische� de� Säule� g�b, i� Säule�gebälk –d�rische Met�pe� u�d 
i��ische Friese– die Giebel u�d die Bekrö�u�ge�. Wir begeg�e� Stilllebe� 
i� Absch�itte� �it W��e� u�d Girl��de�, sich wiederh�le�de The�e� �it 
Schl�chte� �der Streitw�ge�, verei�zelte Gesichter, �ber �uch ei�ige herv�r-
r�ge�de ���p�siti��e�, v�� de�e� ei�ige gr�ße�, �us liter�rische� Quelle� 
bek���te� M�ler� der 2. �älfte des 4. Jh.s zugerech�et werde�.

D� die I�f�r��ti��e� über die Best�ttu�gssitte� u�d �bräuche, die sich 
�it de� ��ked��ische� Gräber� verbi�de�, sehr spärlich si�d, kö��e� wir 
�ur �uf ei�ige ��upt�erk��le hi�weise�. F�st durchgehe�d i� der T�te�-
k���er v�rh��de� ist ei� Bett (Klinē) �der ei�e I�it�ti�� �us Stei�, währe�d 
der Thr�� selte�er ist. Wir kö��e� �ls� �it Sicherheit ���eh�e�, d�ss die 
�li�e die �ä��liche� Gräber, der Thr�� die Fr�ue�gräber ch�r�kterisiert; d�s 
wird v�� ei�e� Gr�b i� Eretri� bestätigt, d�s zwei �li�e� �it Mä��er���e� 
u�d zwei Thr��e �it Fr�ue����e� e�thielt; d�s selbe wird �uch v�� der grie-
chische� �u�st �llge�ei� bestätigt �it ihre� k��ve�ti��elle� Abbildu�ge� 
des M���es �ls Sy�p�si��teil�eh�er u�d sei�er G�tti� �uf ei�e� Thr�� bei 
Werke�, die d�s ges��te Spektru� v�� de� Gr�ß� u�d �lei�pl�stike� der �r-
ch�ische� bis zu de� Gr�bsy�p�sie� der rö�ische� Zeit �bdecke�. Die Be-
st�ttu�g wird wie bei de� übrige� Gräber� zus���e� �it der Ei�äscheru�g 
v�rge����e�, i� welche� F�ll der Feuerstelle sich bei� Gr�b befi�det. Die 
de� T�te� begleite�de� Weihgesche�ke –V�se�, W��e�, Sch�uck, St�tuet-
te�– u�terscheide� sich v�� de� ��dere� Gräber� �ur durch ihre Me�ge u�d 
Qu�lität. Außer ei�e� Herôon i� gr�ße� Tu�ulus v�� Aig�i verfüge� wir über 
kei�e ��dere� �rchä�l�gische� �i�weise �uf de� �ult dieser T�te� der ��ke-
d��ische� Elite.

5.3
Die ��ked��ische� Gräber: Architekt��ische u�d M�lereibeispiele
5.3.1
Gräber von Aigai

Über ihre ge�ei�s��e� Merk��le hi��us s�llte� gewisse ��ked��ische Grä-
ber wege� ihrer �rchitekt��ische� F�r�gebu�g �der ihrer Beig�be� ges��-
dert erwäh�t werde�. I� Aig�i ist d�s s�ge����te „Gr�b der Eurydike“, d�s 
1987 e�tdeckt wurde, d�s älteste Gr�b dieses Typs. Es h��delt sich u� ei�e� 
u�terirdische� B�u i� F�r� ei�es u�regel�äßige� P�r�llel�gr���s (c�. 10,7 
� 7,7 bis 7,9 �), i� de� die �uppel ei�geschriebe� ist, �h�e bis zur Auße�-
seite zu reiche�. Die v�rliege�de F�r� ist Pr�dukt ei�er Verbi�du�g des tr�-
diti��elle� ��ste�gr�b�Typs u�d ei�er Art Bed�chu�g, welche die Erb�uer 
zweifels�h�e ��ch �icht ge�üge�d beherrsche�. Die F�ss�de �us Tu�stei� 
�it d�ppelflügliger Tür trägt kei�erlei Sch�uck u�d wird v�� ei�er bli�de� 
W��d begleitet. D�gege� erschei�t i� I��ere�, �� der W��d i� �i�tergru�d 
der sehr gr�ße� Gr�bk���er (5,51 � 4,48 �, �öhe 5,8 �), �ls �ptische Täu-
schu�g die erw�rtete ���u�e�t�le Fr��t�l��sicht: vier i��ische ��lbsäule�, 
wiedergegebe� �it Reliefs u�d be��lte� M�r��rverputz, u�r�h�e� ei�e 
ze�tr�le Tür u�d zwei Fe�ster u�d stütze� ei� bu�tes i��isches Gebälk �it 
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weiße� A�the�i�� �uf bl�ue� Gru�d. V�r dieser W��d befi�det sich ei� ��-
�u�e�t�ler M�r��rthr�� (�öhe 2 �) �it Skulpture�� u�d bes��ders ge��l-
te� Dek�r. Die Rücke�leh�e ist i� Wirklichkeit ei� �it E�k�ustik�Meth�de 
ge��ltes Bild, d�s e� f�ce d�s P��r der chth��ische� Götter, Plut� u�d Perse-
ph��e i� Triu�ph �uf ei�e� Viergesp��� �it g�l�ppiere�de� Pferde� d�r-
stellt. Ei� ger�ubter M�r��rs�rk�ph�g e�thielt die Asche der T�te�, die i� 
ei�e� Purpurst�� gewickelt ist u�d v�� wertv�lle� Gege�stä�de� begleitet 
wird. Die v�� Gr�br�ub gerettete� Fr�g�e�te l�sse� �uf ei�e D�tieru�g u� 
340 schließe�; vielleicht h��delt es sich u� d�s Gr�b Eurydikes, der Mutter 
Philipp II., die �it u�gefähr 70 J�hre� st�rb.

D�ch d�s bek���teste ��ked��ische Gr�b ist je�es, d�s �ls Gr�b Philipps 
II. ��ch sei�er E�tdecku�g 1977 �uf der Südseite der gr�ße� Toumba i� Aig�i 
ide�tifiziert wurde. Die d�rische Fr��t�l��sicht (Lä�ge 5,5 �) ist sei� spekt�-
kulärster Teil: ei�e gr�ße Tür wird v�� zwei Säule� ei�ger�h�t, die zwische� 
Pfeiler� stehe�, welche ei� v�llk���e�es d�risches D�chgebälk (�it Archi-
tr�v, Triglyphe� u�d Gesi�s) tr�ge�. D�s G��ze wird v�� ei�e� herrliche�, 
ge��lte� Fries (�öhe 1,1 �) gekrö�t, der ei�e J�gdsze�e �it siebe� Jäger� 
zu Fuß zeigt, drei Reiter, fü�f �der sechs wilde Tiere (ei�e� Löwe�, Rehe, ei-
�e� Bäre�) u�d �eu� �u�de i� ei�er L��dsch�ft �it Bäu�e�, Säule� u�d Fel-
se�. Zur Mitte der ���p�siti�� hi� greife� zwei Reiter –vielleicht Philipp u�d 
Alex��der– ei�e� Löwe� ��, währe�d �� rechte� R��d die Felse�l��dsch�ft 
�it de� �öhle�, �us der ei� Bär her�usk���t, u�bezweifelb�r �uf d�s �e-
g�lithische S���e��bserv�t�riu� v�� Buz�vgr�d (Bulg�rie�) verweist u�d 
Skythie� sy�b�lisiert, w� Philipp ei�e� siegreiche� Feldzug u�ter����e� 
h�tte. D�s Geschick bei der Wiederg�be der Perspektive u�d bei der ���p�-
siti�� e�thüllt ei�e� gr�ße� �ü�stler, B�h�brecher der L��dsch�fts��lerei. 
Die V�rk���er (4,50 � 3,3 �) u�d die qu�dr�tische Gr�bk���er (Seite�lä�-
ge 4,50 �), die �it ei�er Zyli�derkuppel (�öhe 5,3 �) überd�cht si�d, b�r-
ge� sehr reiche bewegliche Fu�de, die ge��u s� v�rgefu�de� wurde�, wie 
sie bei der Best�ttu�g �bgelegt w�rde� w�re�. I� der Gr�bk���er st��d v�r 
der W��d ei� M�r��rs�rk�ph�g, der ei�e g�lde�e Larnax �it de� verbr���-
te� Gebei�e� des T�te� e�thielt, die i� ei�e� Purpurst�� gewickelt w�re�, 
�uf de� ei� g�lde�er �r��z v�� Eiche�blätter� l�g. V�r de� S�rk�ph�g w�r 
�uf ei�e �it Elfe�bei�figure� gesch�ückte� ��lzkli�e die ges��te Rüstu�g 
des T�te� gelegt w�rde� (Schwert, D�lch, ��r�isch �us Eise� u�d G�ld s�wie 
Bei�schie�e�), währe�d �uf ei�e hölzer�e Klinē ei� E�se�ble v�� silber�e�, 
br��ze�e� u�d T��geräte� zu fi�de� w�r (Mischkrüge u�d Tri�kgefäße, Löf-
fel u�d Schöpfgefäß, Br��zek���e). I� der Ecke der ����er g�b es schließ-
lich ei�e� g�ldelfe�bei�er�e� Schild u�d sei�e Br��zehülle, weitere Bei�-
schie�e�, ei� verg�ldetes Silberdi�de� u�d ei�e� Eise�hel�. Die V�rk���er 
beherbergte �it ihre� u�gewöh�liche� Di�e�si��e� i� Wirklichkeit ei�e 
zweite Best�ttu�g. I� ei�e� zweite� M�r��rs�rk�ph�g e�thielt ei�e zwei-
te g�lde�e Larnax �it ei�f�chere� Dek�r Gebei�e ei�er Fr�u, die i� g�ldpur-
pur�e� St�� gewickelt w�re�, s�wie ei� prächtiges G�lddi�de�. Die übrige� 
Gr�bbeig�be� u�f�sste� ei�e� G�ldkr��z �it Myrte�blätter�, ei�e� g�lde-
�e� �öcher �it ihre� Pfeile� wie �uch die Überreste ei�es Möbelstücks �us 
��lz �it Elfe�bei�dek�r. Viele �rchitekt��ische I�dizie� bezeuge�, d�ss d�s 
Gr�b zu zwei verschiede�e� Zeite� geb�ut wurde: Die F�ss�de u�d die s�rg-
fältiger ge�rbeitete V�rk���er w�re� hi�terher der ��uptk���er ��ge-
fügt w�rde�, die ��e�sichtlich i� größerer Eile errichtet w�rde� w�r. Diese 
Merk��le, der �ußer�rde�tliche Reichtu� der bewegliche� Fu�de –es h��-
delt sich u� d�s ei�zige ��ked��ische Gr�b �it ei�er g�lde�e� Larnax–, die 
D�tieru�ge� der verschiede�e� ��teg�rie� der Gr�bbeig�be� s�wie die ��th-
r�p�l�gische A��lyse selbst führte� de� Ausgräber M���lis A�dr��ik�s d�zu, 



254 Arthur Muller

d e

d�s u�tersuchte Gr�b �it je�e� Philipps II. zu ide�tifiziere�, der 336 i� Ai-
g�i er��rdet u�d desse� Leiche eile�ds v�� Alex��der ei�geäschert wurde, 
der b�ld die Zügel des Reichs i� Pell� i� die ���d �eh�e� s�llte. Die T�te des 
Fr�ue�gr�bs wurde ebe�f�lls v�� A�dr��ik�s �it der letzte� G�tti� Philipps, 
�le�p�tr�, ide�tifiziert. Die Ide�tifizieru�g des T�te� �it Philipp w�r l��ge 
Zeit Gege�st��d v�� Diskussi��e�, schei�t sich �ber gege� die übrige� V�r-
schläge durchgesetzt zu h�be�.

Diese� Gr�b i� der gr�ße� Toumba v�� Aig�i be��chb�rt ist d�s s�ge����-
te Pri�ze��Gr�b. Ei� we�ig klei�er, bietet es ei�e schlichte d�rische F�ss�de 
�h�e Säule�. Zwische� zwei Eckpfeiler� befi�det sich die M�r��rtür, die v�� 
zwei Reliefschilde� ei�ger�h�t ist. D�rt �uss �uch die Bekrö�u�g über de� 
D�chgebälk ei� gr�ßes Ge�älde getr�ge� h�be�, �ber �uf �rg��ische� M�te-
ri�l (Fell �der ��lz�b�kus), s�d�ss kei�e Spure� zurückgebliebe� si�d. D�ge-
ge� zeich�et sich d�s Gr�b heute bes��ders durch de� ge��lte� Fries (�öhe 
24 c�) sei�er V�rk���er, �uf dere� vier Wä�de� sich ei� W�ge�re��e� �it 
be�chte�swerter M���igf�ltigkeit e�tf�ltet, s�w�hl bei� G�l�pp der Pferde 
�ls �uch bei der Perspektive �us. I� der Mitte der ��uptk���er w�r �uf ei�e� 
stei�er�e� „Tisch“ ei�e ru�de �öhlu�g für d�s Abstelle� der silber�e� �yd-
ri� ��gebr�cht, welche die ei�geäscherte� Gebei�e ei�es �er��w�chse�de� 
e�thielt, die �it ei�e� Purpurtuch bedeckt w�re�; �uf der Schulter der �yd-
ri� g�b es ei�e� g�lde�e� �r��z �us Eiche�blätter�. Die bewegliche� Gr�bbei-
g�be� –��lzkli�e �it Elfe�bei�dek�r, silber�e Tischgeschirr u�d W��e�– be-
stätige� die kö�igliche �erku�ft des ju�ge� T�te�, der vielleicht �it de� v�� 
��ss��der 310 er��rdete� Alex��der IV. gleichgesetzt werde� k���.

Ei�s der wege� der Eleg��z sei�er F�ss�de schö�ste� ��ked��ische� Grä-
ber ist d�s s�g. R���i�s�Gr�b; R���i�s hieß der Ausgräber, der es 1938 ��s 
Licht br�chte. Es liegt i� der Nähe des s�ge����te� „Gr�bs der Eurydike“, �it 
de� es i� vielerlei �i�sicht zu vergleiche� ist. Die gr�ße M�r��rtür ist i� 
ei�e i��ische, viersäulige F�ss�de ei�ge�rd�et, dere� ��lbsäule� �it Pfei-
ler� zus���e�gew�chse� si�d. Die Füße der Säule�, die sich �uf ei�e Spir�-
le beschrä�ke�, d�s Architr�v �it �ur zwei Bä�der�, der sch��le Sch�uck-
fries –�it Spir�lsch�uck, Blätter� u�d weiße� Blüte� �uf bl�ue� Gru�d– u�d 
schließlich d�s �iedrige Giebelfeld tr�ge� zur Leichtigkeit der Pr�p�rti��e� 
bei. Ei� Sch�uckfries �it ge��lter Dek�r�ti��, die je�er der F�ss�de ge��u 
gleicht, der �ber f�st g��z verl�re� ist, sch�ückte die V�rk���er (4,56 � 
2,5 �) u�d die qu�dr�tische ��uptk���er (Seite�lä�ge 4,56 �). I� der glei-
che� T�te�k���er si�d –�icht we�iger ei�drucksv�ll �ls der Thr�� des Eu-
rydike�Gr�bs– ei� geb�uter Tisch u�d bes��ders ei� ���u�e�t�ler M�r��r-
thr�� �it pl�stische� (Sphi�ge�, die die Gri�e h�lte�) u�d ge��lte� Dek�r 
(Greife�kä�pfe i� u�tere� Absch�itt) zu sehe�. Der ��tike Gr�br�ub trug 
zu� Verschwi�de� �ller bewegliche� Objekte bei, s� d�ss die D�tieru�g des 
R���i�s�Gr�bs �usschließlich �uf �rchitekt��ische� �riterie� beruht, die es 
i� die Zeit u� 300 v.Chr. setze�.

5.3.2
Gräber von Mieza

Bei Miez� (Lefk�di�, N��uss�) k�� i� 19. Jh. bis 2004 et�ppe�weise ei� E�-
se�ble v�� �cht M��u�e�t�lgräber� ��s Licht, die �lle ihrer bewegliche� 
Gr�bbeig�be� ber�ubt w�re�. Obsch�� sie �it de� �ö�igsgräber� v�� Aig�i 
�icht k��kurriere� kö��e�, weise� die Architektur �der der Dek�r ei�iger 
d�v�� ei�e äh�liche A�ziehu�gskr�ft �uf. D�s be�erke�swerteste, 1954 e�t-
deckt, heißt wege� sei�er Di�e�si��e� „Gr�ßes Gr�b“ �der „Gr�b des T�te�-
gerichts“ (��ch de� ��uptthe�� des Bilddek�rs sei�er F�ss�de). Die f�st qu�-
dr�tische T�te�k���er (4,82 � 4,90 �, �öhe 5,26 �) trägt ei�e� ge��lte� 
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Dek�r �us M�r��rverputz, der ei�e� h�he� T�ich�b�t �bbildet, �uf de� sich 
i��ische Pfeiler �it Architr�v erhebe�, s�d�ss d�s G��ze die Illusi�� ei�es 
Zi��ers erweckt, d�s v�� ei�e� Peristyl u�gebe� ist. Die lä�gliche V�rk��-
�er h�t kei�e gr�ße Tiefe, ist �ber viel größer u�d höher �ls die eige�tliche 
Gr�bk���er (6,50 � 2,12 �, �öhe 7,70 �), d� sie ei�e ���u�e�t�le F�ss�de 
zweier Ebe�e� stützt, die f�st die gleiche Lä�ge u�d �öhe h�t (8,68 � 8,60 �). 
Die u�tere d�rische Ebe�e u�f�sst vier ��lbsäule� zwische� Eckpfeiler�, ei-
�e� d�rische� Fries, desse� elf Met�pe� �it ei�e� ge��lte� �e�t�ure�k��pf 
gesch�ückt si�d, währe�d sich �uf der Met�pe des v�rkr�ge�de� Si�ses ei� 
B��d �it Pfl��ze���tive� �uf bl�ue� Gru�d e�tf�ltet. Die höhere Ebe�e ist 
i��isch: �uf ei�er B�sis, die dek�riert ist �it ei�er Schl�chte�sze�e zwische� 
Grieche� (�der M�ked��e�) u�d B�rb�re� (�der Perser�), die �it ei�e� Re-
lief v�� ��lk�örtel wiedergegebe� wird, erhebe� sich sechs ��lbsäule� zwi-
sche� Eckpfeiler� u�d tr�ge� ei� i��isches D�chgebälk (Architr�v �it zwei 
Sekt�re�, gezäh�tes B��d), d�s v�� ei�e� Giebeldreieck bekrä�zt wird; über 
desse� Dek�r wisse� wir �ur, d�ss sei�e Tech�ik je�er der B�sis gleich w�r. 
Die Räu�e zwische� de� Säule� si�d �uf beide� Ebe�e� be��lt u�d bilde� 
geschl�sse�e Schei�fe�ster i� der Et�ge �b, währe�d sie �uf der u�tere� Ebe-
�e Bilder �it Pers��e� zeige�, die �ur durch d�s ge�ei�s��e The�� des Ab-
stiegs i� de� ��des verbu�de� si�d. Diese Bilder ��che� de� ��uptbilder-
sch�uck der F�ss�de �us. Li�ks v�� der Tür si�d der T�te �ls ��ked��ischer 
Offizier �bgebildet, fertig zu� Aufbruch, u�d der Seele�geleiter �er�es, der 
ih� i� die U�terwelt führe� wird. Rechts v�� der Tür si�d chth��ische G�tt-
heite� d�rgestellt u�d durch I�schrifte� festgelegt: Ai�k�s sitzt u�d Rh�d�-
���thys ist �uf sei�e� St�b gestützt; sie erw�rte� de� T�te�, u� sei�e Seele 
zu richte�. Tr�tz des rel�tive� M��gels �� Origi��lität beweise� die beide� 
M�ler, de�e� diese D�rstellu�ge� zugeschriebe� werde�, h�he h��dwerkli-
che Meistersch�ft. D�s Gr�b wird ��s E�de des 4. Jh.s d�tiert.

Die eleg��te i��ische F�ss�de �it vier Säule� des etw�s jü�gere� „Gr�bs 
der A�the�ie�“ eri��ert �� je�e des R���i�s�Gr�bs. Es verd��kt sei�e� N�-
�e� de� bu�te� Pfl��ze�dek�r, der de� �i�tergru�d der e�ge� V�rk���er 
bedeckt: ei�e ei�zig�rtige ���p�siti�� �it drei gr�ße� A�the�ie�, L�tus-
blüte� u�d W�sserblu�e� �uf bl�ue� Gru�d, die �uf ei�e L��dsch�ft i� der 
U�terwelt verweist. Diese Pfl��ze���tive wiederh�le� sich �uf der F�ss�-
de, s�w�hl bei de� Bä�der� des Architr�vs u�d der Tr�ufleiste �ls �uch �uf 
de� gr�ße� Akr�tere�. I� Giebelfeld zeigt ei�e ��lerische D�rstellu�g ei-
�e� M��� u�d ei�e Fr�u, die sich gege�über liege� wie �uf ei�e� Ruhebett 
(Anaklintron) bei� Sy�p�si�� (vielleicht ��des u�d Perseph��e).

D�s �i�ch�Gr�b �it ei�er schlichte� d�rische� F�ss�de �h�e Säule� ver-
d��kt sei�e� N��e� de� dä�ische� Archä�l�ge�, der es �� E�de des 19. Jh.s 
u�tersuchte u�d I�f�r��ti��e� zu� ge��lte� Dek�r des �i�tergru�ds i� 
der T�te�k���er rettete, der heute völlig verschwu�de� ist. Die D�rstellu�g 
zeigte ei�e� ��ked��ische� Reiter, der ei�e� persische� S�ld�te� ��greift. Es 
h��delt sich �it Sicherheit u� ei� Offiziersgr�b �us der 1. �älfte des 3. Jh.s.

D�s „Gr�b des Lys�� u�d ��llikles“, zweier �uf ei�er ge��lte� I�schrift �uf 
de� Türsturz �it N��e� ge����te� Brüder, w�s ei�e gr�ße Aus��h�e ist, ist 
ei�s der klei�ste� ��ked��ische� Gräber� (3,92 � 3,05 �) u�d i� vieler �i�-
sicht ei�zig�rtig. Es u�f�sst ei�e wi�zige V�rk���er �it fl�che� D�ch, d�s 
i� die ��uptk���er kr�gt. Letztere ist �it be��lte� Pfeiler� gesch�ückt, 
die �it der Tech�ik der �ptische� Illusi�� wiedergegebe� u�d �itei���der 
durch ei�e �it Bä�der� gesch�ückte Pfl��ze�girl��de verbu�de� si�d. Die 
Ty�p���, die v�� der �uppel �� de� Sch��lseite� der ����er begre�zt wer-
de�, werde� v�� D�rstellu�ge� �it ��r�ische�, �el�e�, Bei�schie�e� u�d 
Schwerter� ei�ge����e�. Zwische� de� ge��lte� Pfeiler� befi�de� sich 
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zweiu�dzw��zig Nische�, v�� de�e� siebzeh� beschriftet si�d, welche die 
Asche v�� vier Ge�er�ti��e� v�� T�te� der gleiche� F��ilie �ufge����e� 
h�tte�. Es h��delt sich u� d�s jü�gste Gr�b v�� Miez�, d�s u� d�s E�de des 3. 
Jh.s ��gelegt wurde u�d bis zur rö�ische� Er�beru�g i� Gebr�uch blieb.

5.3.3
Agios Athanasios

Die Nekr�p�le u�ter der Toumba des Agi�s Ath���si�s, desse� ��tiker N��e 
u�stritte� bleibt, befi�det sich i� ei�er E�tfer�u�g v�� c�. 20 k� westlich 
v�� Thess�l��iki u�d h�t u�s viele reiche ��ked��ische Gräber gesche�kt. 
D�s 1994 e�tdeckte Gr�b II zählt zu de� �ußer�rde�tliche� De�k�äler�. Sei�e 
ei�zig�rtige qu�dr�tische ����er (Breitseite� 3�) e�th�lte� de� gewöh�-
liche� Dek�r i� Absch�itte�. Der ge��lte Dek�r der d�rische� F�ss�de bie-
tet d�gege� größeres I�teresse. Beiderseits der Tür bew�che� u�ter zwei 
gr�ße� Schilde� zwei i� �riegs�ä�tel (Chlamydes) gehüllte Jü�gli�ge de� Ei�-
g��g zu� Gr�b��l. D�ch bes��ders u�ter de� Architr�v u�d zwische� de� 
Pfeiler� e�twickelt sich �uf ei�e� lä�gliche� i��ische� Fries ei�e Sy�p�si-
���Sze�e �it fü�fu�dzw��zig Pers��e�. I� der Mitte u�gebe� die Sy�p�-
si��gäste de� ��usherr�, der zweifels�h�e der T�te ist, währe�d rechts die 
A�ku�ft –i� Licht der F�ckelträger– ei�er klei�e� Gruppe beritte�er Gäste 
�bgebildet ist; li�ks ist ei�e ��dere Gruppe v�� ��ked��ische� Militärs zu 
erke��e�. V�� de� ger�ubte� bewegliche� Weihgesche�ke� erl�ubte� �ur 
g��z we�ige Überreste die L�k�lisieru�g ei�er luxuriöse� Klinē u�d Bew��-
�u�g. Es h��delt sich höchstw�hrschei�lich u� d�s Gr�b ei�es h�chr��gige� 
Militärs �us de� letzte� Viertel des 4. Jh.s.

5.4
I� Stei� geh�ue�e Gräber

Seit de� E�de des 4. bis zu� E�de des 2. Jh.s begeg�e� die Gräber �it gr�ßer 
kuppelgedeckter ����er, die direkt i� Felse� geh�ue� si�d u�d ei�e� Zu-
g��gsk�rrid�r h�be�, �ft u�d i� viele� Gege�de� M�ked��ie�s, w� es geeig-
�ete�, weiche� ��lkstei�u�tergru�d gibt. Diese Fälle betre�e� bes��ders die 
U�gebu�g v�� Pell�, Miez� u�d Ber�i�, w� Dutze�de i� Stei� geh�ue�e Grä-
ber ��s Licht gek���e� si�d, v�� de�e� ei�ige �us zwei ��ei���derliege�-
de� völlig gleiche� ����er� bestehe�. Aber d�s ei�drucksv�llste De�k��l 
wurde kürzlich i� Pell� e�tdeckt. Es h��delt sich u� ei�e� ���plex, der ei�e 
Fläche v�� 63 q� bedeckt, �it siebe� u�terirdische� ����er�, die ei� �up-
peld�ch u�d be��lte Wä�de �ufweise� u�d sich u� ei�e� R�u� sch�re�, zu 
de� ei� l��ger Dromos (Zug��g) führt. Der ���plex w�r v�� Begi�� des 3. bis 
zur 2. �älfte des 2. Jh.s i� Gebr�uch. Die i� Stei� geh�ue�e� ����ergräber 
si�d ei� häufiger Typ des östliche� Mittel�eers, w�s M�ked��ie� i� der A�ti-
ke i�s Spiel der wechselseitige� Ei�flüsse i� dieser Regi�� bri�gt. Gleichw�hl 
steche� ei�ige der ��ked��ische� Gräber durch ihre �rchitekt��isch gest�l-
tete F�ss�de herv�r, ei�e Bes��derheit, die zweifels�h�e �uf de� Ei�fluss des 
��ked��ische� Gr�btyps zurückzuführe� ist.

6
Folgerung

V�� diese� ��twe�digerweise u�v�llk���e�e� Überblick �eh�e� wir 
gleichzeitig d�s Gefühl der Vertr�utheit, der Verschiede�heit u�d der Origi-
��lität der ��ked��ische� De�k�äler �it. „Vertr�utheit“, d� �lles griechisch 
ist. I� de� F�r�e� u�d M��ifestieru�ge� –v�� Städteb�u u�d de� ��us, de� 
�eiligtü�er� u�d de� Gräber� bis zur ��terielle� Pr�dukti�� überh�upt– 
wie �uch i� de� Sitte�, der Lebe�s�rt u�d de� Überzeugu�ge�, die �it diese� 
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De�k�äler� i� Verbi�du�g gebr�cht werde� kö��e�, de� religiöse� Pr�kti-
ke� u�d Beerdigu�gsbräuche� fi�de� wir gru�dlege�de Ele�e�te der grie-
chische� �ultur wieder, welche die kl�ssische Archä�l�gie sch�� seit L��ge� 
��s Licht gebr�cht h�t, w�s die Welt der St�dtst��te� ��geht.

„Verschiede�heit“, d� wir i� M�ked��ie� de� St�dtst��te� Grieche�l��ds 
völlig u�bek���te Ele�e�te ��tre�e�: die P�läste, die ���u�e�t�le� Gr�b��-
l�ge� u�d die höfische �u�st, die sich �it ei�er bes��dere� p�litisch�s�zi�le� 
Struktur verbi�de�, �ä�lich der M���rchie. Dieses „��dere“ Grieche�l��d ist 
f�lglich ei� kö�igliches Grieche�l��d, d�s v�� ei�er sehr reiche� �l�sse be-
herrscht wird (i� Gege�s�tz zu de� St�dtst��te� Grieche�l��ds). D�ch lässt 
sich diese Verschiede�heit i��er i� ei�e Spr�che �it �usschließlich griechi-
sche� Type� übersetze�, die v�� ei�er erst�u�liche� ��häre�z ch�r�kterisiert 
ist, d� die Architektur der F�ss�de� bei de� P�läste� u�d ��ked��ische� Grä-
ber� i� Wese�tliche� gleich ist, ebe�s� wie der Dek�r der Wä�de i� de� P�läs-
te�, de� �rist�kr�tische� �äuser� u�d ���u�e�t�le� Gr�b��l�ge�.

„Origi��lität“ schließlich, d� i��er kl�rer wird, je ge��uere D�tieru�ge� 
wir erh�lte�, d�ss d�s M�ked��ie� des 4. Jh.s �icht bl�ß die griechische� Ty-
pe� über��h�, s��der� i� de� �eiste� Bereiche� e�tscheide�d �uch zu ihrer 
E�twicklu�g beitrug. Die F�rschu�g billigt jetzt M�ked��ie� Erfi�du�ge� zu, 
die früher ��dere� Reiche� �der Gege�de� der ��tike� Welt zugeschriebe� 
wurde� wie die Errichtu�g gr�ßer terr�sse�för�ig ��gelegter B�uk��plexe, 
die gr�ße� v�� Säule� u�gebe�e� ö�e�tliche� Räu�e, die zus���e�gesetz-
te� Architekturtype�, der B�ustil bei de� Dek�r der �äuser u�d der bildh�fte 
Stil bei de� M�s�ike�. I� besti��te� Fälle�, wie i� der Gr�ß��lerei, ist M�ke-
d��ie� �ußerde� d�s ei�zige Gebiet, w� diese F�r�e� erh�lte� si�d. Die sich 
f�rtsetze�de� F�rschu�ge� u�d die kü�ftige� Fu�de werde� zweifels�h�e 
de� R��g bestätige�, de� M�ked��ie� –vertr�ut, verschiede� u�d �rigi�ell� 
i� Studiu� der griechische� �ultur kürzlich ei�ge����e� h�t.

Übersetzung G. Blümlein
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1
Einführung1

Dieser Artikel gibt ei�e� Überblick über die Spr�che� u�d Di�lekte, die direkt 
�der i�direkt i� ��tike� �ö�igreich M�ked��ie� bezeugt si�d: v�� de� ers-
te� schriftliche� Zeug�isse� des 5. bis zu� E�de des 4. Jh.s v.Chr. Die �eiste� 
Belege st���e� �us de� 4. Jh., u�d �ur we�ige kö��e� ei�e e�dgültige A�t-
w�rt �uf die ei�st u�stritte�e Fr�ge des Ch�r�kters der Spr�che der M�ked�-
�e� v�r der �errsch�ft Philipps II. (360/59–338 v.Chr.) gebe�.

I� de� letzte� J�hrzeh�te� des 20. Jh.s h�t die �rchä�l�gische F�rschu�g 
i� ��tike� �ö�igreich der Te�e�ide� gr�ße F�rtschritte verzeich�et.² A� 
viele� �rchä�l�gische� Stätte� wurde� Gr�bu�ge� u�d F�rschu�ge� v�r-
ge����e�, u�d z�hlreiche Objekte s�he� d�s Licht der Ö�e�tlichkeit (s. 
��tz�p�ul�s 2006, 16f.). U�ter A�dere� be��tw�rtete� diese E�tdecku�ge� 
u�d F�rschu�ge� f�st e�dgültig die u�stritte�e Fr�ge ��ch der ��tike� ��-
ked��ische� Spr�che. Ei�e weitere ���seque�z dieser E�tdecku�ge� ist, d�ss 
wir ei�e tiefer gehe�de �e��t�is der Geschichte des ��ked��ische� �ö�ig-
reichs v�r der helle�istische� Zeit (vgl. R�is��� & W�rthi�gt�� 2010) gewi�-
�e� k���te�.

Wege� des Fehle�s �euer Zeug�isse, die de� des Fluchtäfelche�s gleich-
kä�e�, d�s 1986 i� Pell� (s. Appe�dix, S. 287) gefu�de� wurde, beschrä�ke 
ich �ich �uf die Erf�ssu�g der griechische� Di�lekte, die i� ��tike� �ö�ig-
reich v�� M�ked��ie� v�r de� Auft�uche� der �ttisch�i��ische� ��i�é be-
zeugt si�d, s�wie �uf ei�e det�illierte Beschreibu�g des ��ked��isch�grie-
chische� Di�lekts u�ter Verwertu�g u.�. der U�tersuchu�ge� v�� Brixhe, 
Dub�is, ��tz�p�ul�s, M�ss�� u�d P���y�t�u.

2
Die Art der Zeugnisse

E�tspreche�d de� Schreib��teri�l u�d der Art u�d Weise, wie diese Texte 
�uf u�s k��e�, gehöre� die Zeug�isse, welche die i� ��tike� �ö�igreich M�-
ked��ie� gespr�che�e� Spr�che� u�d Di�lekte betre�e�, zwei ��teg�rie� ��. 
Die erste Gruppe besteht �us Mü�zlege�de� u�d epigr�phische� Belege�, die 
i� Stei� ei�ge�eißelt �der �it F�rbe ge��lt,³ ku�stl�s i� Bleiblättche� ei�-
geritzt �der s�rgfältig i� G�ldblättche� �der ��dere M�teri�lie� ei�gr�viert 
si�d. Sie si�d i�s 5. Jh. v.Chr. u�d d���ch zu d�tiere� u�d direkt �uf u�s gek��-
�e�. Die Stei�i�schrifte� si�d ö�e�tliche� �der priv�te� Ch�r�kters, d�ch 
die �eiste� Belege �uf de� übrige� M�teri�lie� si�d priv�ter N�tur.⁴ Der be-
rüh�te P�pyrus v�� Derve�i – er wurde i� I��ere� ei�es Gr�b��ls bei Thes-
s�l��iki gefu�de� u�d e�thält ei�e phil�s�phische Abh��dlu�g i� F�r� ei�es 
�lleg�rische� ����e�t�rs zu ei�e� �rphische� Gedicht, d�s die E�tstehu�g 

Emilio Crespo

Sprachen und Dialekte 
im antiken Makedonien 

1 Ich d��ke Ge�rgi�s Gi����kis u�d Juliá� 
Mé�dez D�su�� für die ����e�t�re u�d die 
��rrekture� i� de� v�r�usgehe�de� Textf�s-
su�ge�.

2 Die s�ge����te� Te�e�ide� �der Arge�-
de� w�re� drei Brüder, N�chk���e� des Te�e-
��s, die v�� Arg�s st���e� u�d bis ��ch Leb�i� 
i� Ober��ked��ie� k��e�, w� sie zuerst d�s 
Gebiet v�� Ber�i� u�d Aig�i (heutiges Vergi��) 
ei���h�e�, �ls� ihrer zukü�ftige� ��uptst�dt, 
u�d i� der F�lge Nieder��ked��ie� (s. �er�d�t 
8.137–139). Bei Arg�s h��delt es sich w�hl u� 
Arg�s Orestik�� i� Gebiet v�� Orestis �� der 
Westseite des Pi�dus.

3 Der Text der �eiste� Gr�bstele� i� Vergi-
�� ist ge��lt.

4 ��tz�p�ul�s (1996, 2. Bd., 15–18) u�ter-
scheidet f�lge�de Type� v�� ö�e�tliche� D�ku-
�e�te�: Verträge, kö�igliche Briefe, Gesche�ke 
u�d Weihu�ge�, Psephis�e� u�d st��tliche Ge-
setze. Die I�schrifte� priv�te� Ch�r�kters u�f�s-
se� Gr�btexte, Liste�, Weihu�ge� u�d ��ufver-
träge (s. Appe�dix, s. 287).
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der Götter erzählte – gehört i� diese Gruppe wege� sei�er D�tieru�g (Mitte 
des 4. Jh.s v.Chr.) u�d wege� des Orts, �� de� er e�tdeckt wurde.⁵ 

Die zweite ��teg�rie u�f�sst Zeug�isse, die �ittels �ittel�lterlicher 
���dschrifte� überliefert si�d u�d i� drei Gruppe� ei�geteilt werde� kö�-
�e�: die ei�e Gruppe besteht �us Be�b�chtu�ge� ��tiker Aut�re� zur Spr�che 
der ��tike� M�ked��e�, die zweite Gruppe u�f�sst c�. 140 Gl�sse�, die v�� 
de� ��tike� Lexik�gr�phe� u�d bes��ders v�� de� Lexik��, d�s de� �esy-
chi�s zugeschriebe� wird, �usdrücklich de� M�ked��e� zugewiese� wurde�, 
u�d die dritte Gruppe u�f�sst �yth�l�gische N��e�, Pers��e�� u�d Orts��-
�e�, die v�� verschiede�e� Aut�re� ��geführt werde�.⁶

3
Zwei besondere Kennzeichen

D�s her�usr�ge�dste �e��zeiche� des spr�chliche� Zust��ds i� M�ked��ie� 
i� der zu u�tersuche�de� Zeit ist, d�ss �lle erh�lte�e� Zeug�isse, v�� Gr�b-
�äler� bis zu St��tsi�schrifte�, �uf Griechisch verf�sst si�d, u��bhä�gig d�-
v��, w�s die sp�r�dische� A�spielu�ge� �uf d�s gespr�che�e M�ked��isch 
(s.u. 9.4) bedeute� u�d u��bhä�gig v�� der I�terpret�ti�� vieler Gl�sse�, die 
�icht �ls griechische zu verstehe� si�d.

Ei� weiteres be�erke�swertes �e��zeiche� ist, d�ss die i� Archiv des ��-
tike� �ö�igreichs v�� M�ked��ie� gefu�de�e� D�ku�e�te ei�e gr�ße di�-
lekt�le Vielf�lt �ufweise�; v�� N�rdwesti��ische� der euböische� ��l��ie� 
(Oly�th, T�r��e, Dik�i�, Me�de, Meth��e, A�phip�lis)⁷ bis zu� I�seli��i-
sche� der Pfl��zstädte, die v�� de� kykl�dische� I�sel� gegrü�det wurde� 
(Ak��th�s, St�gir�, E��e� ��d�i, Ski��e), de� Attische� i� de� Städte�, die 
Mitglieder des Delisch�Attische� Seebu�ds w�re� (Meth��e, �er�klei��, 
Aphytis usw.),⁸ de� ��ri�thische� (P�teid�i�) bis hi� zur �ttisch�i��ische� 
��i�é. Der P�pyrus v�� Derve�i ist i� i��ische� Di�lekt �it �ttische� A�-
strich geschriebe�. Währe�d die griechische� p�litische� Ze�tre� südlich 
v�� M�ked��ie� durch ei�e rel�tive Di�lekth���ge�ität geke��zeich�et 
si�d, die �ur v�� Auft�uche� der ��i�é bedr�ht wurde, fehlt �uf de� St��ts-
gebiet M�ked��ie�s die Di�lekth���ge�ität sch�� v�r de� frühe� Ei�fluss 
der �ttisch�i��ische� ��i�é �uf d�s g��ze L��d.

4
Der makedonische Dialekt des Griechischen

Bis 1986 k���te d�s M�ked��ische zu Recht �ls Restsprache, �ls Spr�che �it 
���gelh�fte� Belege�⁹ bezeich�et werde�. Obw�hl ei�e gr�ße A�z�hl I�-
schrifte� i� z�hlreiche� Gege�de� des ��tike� ��ked��ische� St��tes gefu�-
de� wurde� u�d tr�tz der i�te�sive� Publik�ti��s�ktivität i� de� verg��ge-
�e� J�hrzeh�te� e�th�lte� die Zeug�isse, die v�r 400 v.Chr. d�tiert werde� 
kö��te�, �ur kurze Texte, v�� de�e� die �eiste� s�rgfältig �der ku�stl�s gr�-
viert �der �uf V�se� �der leicht tr��sp�rt�ble� Objekte ge��lt wurde�, die 
��ch M�ked��ie� ei�geführt w�rde� sei� dürfte�. D�her g�b es die sehr weit 
verbreitete A�sicht, es gebe kei�e frühe� D�ku�e�te des M�ked��ische� 
selbst, s��der� �ur Texte, die v�� ��dersw� herei�gek���e� seie�. Ei�s der 
viele� Beispiele ist ei� Ri�g, der i� Ch�l�str� (Mygd��i�) gefu�de� wurde, 
�ber �us Si�d�s st���t. Dieser Ri�g trägt die Aufschrift δῶρον (SEG 31.649, 
c�. 480 v.Chr.).

Die Mehrz�hl der i�schriftliche� Zeug�isse, die i� ��tike� �ö�igreich M�-
ked��ie� gefu�de� wurde�, k��� i� de� Begi�� des 4. Jh.s v.Chr. u�d später 
d�tiert werde�, ist i� der �ttisch�i��ische� ��i�é �bgef�sst �der st�rk v�� ihr 
beei�flusst.¹⁰ D� die deutliche Vielf�lt des Griechische� �icht v�r de� 5. Jh. 
greifb�r ist u�d die M�ked��e� sich i� 8. �der 7. Jh v.Chr. �� der Ostseite des 

5 S. Ts��ts���gl�u, P�r�ss�gl�u & ��ure-
�e��s 2006, ebe�s� Ber��bé 2004 u�d 2005.

6 Ei�e A�z�hl Gl�sse�, die �esychi�s �it 
�der �h�e ihre �erku�ft überliefert, kö��e� �us 
A�eri�s geschöpft sei�, ei�e� ��ked��ische� 
Lexik�gr�phe�, der ei� Gl�ss�r i� 3. Jh. v.Chr. 
verf�sste.

7 A�phip�lis wurde 437 v. Chr. v�� de� 
Athe�er� gegrü�det, �ber die �eiste� Bürger 
w�re� kei�e Athe�er (s. Thukydides 4.106.1).

8 Zu de� Städte�, die de� Delische� See-
bu�d ��gehörte�, s. ���se� & Nielse� 2004, 
1356f. u.�.

9 N�ch 1999 wird i� Le��� „M�ked��isch“ 
i� Der Neue Pauly d�s M�ked��ische �ls Trümmer-
sprache bezeich�et. I� der e�glische� F�ssu�g 
dieses Werkes heißt es ge��uer, d�ss d�s M�ke-
d��ische „�ur i� klei�e� Fr�g�e�te� �uf u�s 
gek���e� ist“.

10 S. Brixhe & P���y�t�u 1988. U�terschei� & P���y�t�u 1988. U�terschei�P���y�t�u 1988. U�terschei�1988. U�terschei� U�terschei-
du�gs�erk��le der ��i�é erschei�e� �uf de� 
�eiste� ��tike� I�schrifte�, die i� M�ked��ie� 
gefu�de� wurde�; s. ��tz�p�ul�s 1996, 2. Bd., Nr. 
5 (Oleve�i, Ju�i 345): τα�τα, ε�ς, ἔτους, βασιλέως; 
Nr. 6 (Philipp�i, 330): μηθένα, Φιλώταν, τὴν 
χώραν, τέως, ἕως, Θραιξίν, τὰ δὲ ἕλη. Die ��i�é 
wurde v�� de� ��ked��ische� �ö�ige� �ls �f-
fizielles ����u�ik�ti��s�ittel ei�geführt, wie 
der Di�lekt der I�schrifte� ��deutet, die �ußer-
h�lb M�ked��ie�s �b der Mitte des 4. Jh.s v.Chr. 
verf�sst wurde�; z.B. IG 12.2.526 (Eres�s, ��ch 
336) i� Ä�lische� �lei��sie�s, währe�d die A�t-
w�rte� Philipps II. u�d A�tig���s’ i� der ��i�é 
�bgef�sst si�d (s. Rh�des & Osb�r�e 2003, Nr. 
83); Ι. Priene 156 (Prie�e, ��ch 334) �it der Wei-
hi�schrift Alex��ders für de� Te�pel (ναόν) für 
Athe�e (Ἀθηναίηι i� I��ische�) P�li�s (s. Rh�des 
& Osb�r�e s.�., Nr. 86). Der P�kt Philipps II. �it 
A�phip�lis (357/6 v.Chr.), �it de� die A�hä�ger 
Athe�s �us der St�dt verb���t wurde�, ist w�hr-
schei�lich v�� ��ked��ische� �ö�ig �uferlegt 
w�rde�; es ist be�erke�swert, d�ss er i� Westi�-
�isch geschriebe� ist (SIG³ 194; ��tz�p�ul�s s.�., 
2. Bd., Nr. 40; Rh�des & Osb�r�e s.�., Nr. 49).
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Oly�p ��siedelte� (s. A��.2), ist kl�r, d�ss die �ttisch�i��ische ��i�é �icht 
die Ausg��gsspr�che des ��ked��ische� �ö�igreichs gewese� sei� k���. 

U�ter s�lche� Bedi�gu�ge� �usste� die F�rscher sich �uf ��tike Quelle� 
stütze�, u� Ele�e�te des Früh��ked��ische� �usfi�dig zu ��che� (s. B�bi-
�i�tis 1992).¹¹ I�desse� si�d die Beschreibu�ge� der ��tike� Quelle� �ufei�-
��derst�ße�d u�d widersprüchlich. L�ut �er�d�t (5.22, 8.137–139) w�re� die 
��ked��ische� �ö�ige Grieche�.¹² D�ch we�� die M�ked��e� v�� Thukydi-
des (2.80.5–7, 2.81.6, 4.124.1) u�d Arist�teles (Politik 1324b) zu ��dere� b�rb�-
rische� Völker gezählt werde�, hätte der �ö�ig über ei�e �ichtgriechische 
Bevölkeru�g geherrscht. Is�kr�tes (Philipp 108 u�d 154) äußert i� ei�er Re-
de, die geschriebe� wurde, u� Philipp d�v�� zu überzeuge�, die Führersch�ft 
über die Grieche� zu über�eh�e�, d�ss der �ö�ig der ei�zige Grieche sei, der 
gl�ube, es l�h�e sich, ei� V�lk zu regiere�, d�s �icht zu sei�e� St��� ge-
hörte (μόνος γὰρ τῶν Ἑλλήνων ο�χ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). D�r�μόνος γὰρ τῶν Ἑλλήνων ο�χ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). D�r� γὰρ τῶν Ἑλλήνων ο�χ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). D�r�γὰρ τῶν Ἑλλήνων ο�χ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). D�r� τῶν Ἑλλήνων ο�χ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). D�r�τῶν Ἑλλήνων ο�χ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). D�r� Ἑλλήνων ο�χ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). D�r�Ἑλλήνων ο�χ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). D�r� ο�χ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). D�r�ο�χ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). D�r� ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). D�r�ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας). D�r� γένους ἄρχειν ἀξιώσας). D�r�γένους ἄρχειν ἀξιώσας). D�r� ἄρχειν ἀξιώσας). D�r�ἄρχειν ἀξιώσας). D�r� ἀξιώσας). D�r�ἀξιώσας). D�r�). D�r-
über hi��us bet��te� De��sthe�es (Dritte Olynthische Rede 24, Dritte Rede ge-
gen Philipp 31, Über die Truggesandschaft 308) u�d ��dere Aut�re�, �icht �ur die 
M�ked��e�, s��der� s�g�r Philipp selbst sei kei� Grieche.

A�dere zeitge�össische Aut�re� k���te� i�desse� �icht gl�ube�, d�ss Eu-
ripides, Ag�th��, G�rgi�s u�d ��dere i� M�ked��ie� lebe�, ihre Tr�gödie� 
u�d ��dere Werke d�rt hätte� schreibe� u�d �u�ühre� kö��e�, we�� der �ö-
�ig u�d sei� ��f kei� Griechisch spr�che�. Betre�s der A�gri�e des De��s-
the�es gege� Philipp �ls „B�rb�re�“ �üsse� diese �ls rei�e Beschi�pfu�ge� 
�ufgef�sst werde�, die übrige�s i� Gege�s�tz zur T�ts�che stehe�, d�ss der 
�ö�ig �� de� Oly�pische� Spiele� teil��h� wie �uch sei�e V�rf�hre� �ehr 
�ls hu�dert J�hre zuv�r (s. �er�d�t 5.24). Wie Livius berichtet (31.29.15), spr�-
che� die M�ked��e�, Ait�lier u�d Ak�r���e� die gleiche Spr�che. 

5
Das Fluchtäfelchen von Pella1³

Der früheste ��ked��ische Text, der l��g ge�ug ist, u� ih� �ls di�lekt�l ��se-
he� zu kö��e�, wurde 1986 i� Pell� gefu�de� u�d 1993 publiziert (s. V�utir�s 
1993, 1996, 1998; Bull. épigr. 1994, 413; Dub�is 1995; O’Neil 2006). Er ist ku�stl�s 
i� �ilesische� Alph�bet i� ei� Bleiblättche� ei�geritzt u�d wurde u�gefähr 
i� die Mitte des 4. Jh.s v. Chr. d�tiert. Der I�h�lt der Verse ist ei�e Verwü�-
schu�g, die ei�e verliebte Fr�u gege� die bev�rstehe�de �eir�t zwische� ei-
�e� M��� ���e�s Di��ys�ph�� u�d ei�er Fr�u ���e�s Theti�� richtet. Die 
gru�dlege�de� Di�lektke��zeiche� des Textes si�d f�lge�de:

Ph��etik u�d Ph���l�gie
– Erste Ers�tzdeh�u�g: γᾶμαι, ὑμῶμ;¹⁴
– Erh�ltu�g v�� *�ː;
– ���tr�kti�� v�� *�ː�ː zu �ː;
– Ö��u�g v�� [i] u�d [u] i� [e] u�d [�]: διελέξαιμι u�d ἀνορόξασα st�tt 

διελίξαιμι u�d ἀνορύξασα;
– �yphärese v�� [e�] > [e]: Θετίμα;
– Assi�il�ti�� v�� [ig�] > [iː�]: γίνομαι;
– Zus���e�f�ll v�� <ΕΙ> u�d <Ι>: π�λειν st�tt π�λιν, �με st�tt ε�μί, δα�ΕΙ> u�d <Ι>: π�λειν st�tt π�λιν, �με st�tt ε�μί, δα�> u�d <Ι>: π�λειν st�tt π�λιν, �με st�tt ε�μί, δα�Ι>: π�λειν st�tt π�λιν, �με st�tt ε�μί, δα�>: π�λειν st�tt π�λιν, �με st�tt ε�μί, δα�π�λειν st�tt π�λιν, �με st�tt ε�μί, δα� st�tt π�λιν, �με st�tt ε�μί, δα�π�λιν, �με st�tt ε�μί, δα�, �με st�tt ε�μί, δα��με st�tt ε�μί, δα� st�tt ε�μί, δα�ε�μί, δα�, δα�δα-

πιν� st�tt ταπειν�;
– U�w��dlu�g v�� [tʰ] i� Reibel�ut, w�s i�direkt �� der Verbi�du�g 

<στ> zu erke��e� ist, die d�s [stʰ] vertritt: γενέσται st�tt γενέσθαι;¹⁵
– Sti��h�ftwerdu�g v�� /t/ zu [d], we�� δαπιν� �ls ταπειν� �ufzuf�s�δαπιν� �ls ταπειν� �ufzuf�s� �ls ταπειν� �ufzuf�s�ταπειν� �ufzuf�s� �ufzuf�s-

se� ist (s. u. 5.3).¹⁶
M�rph�l�gie
– Ge�. Sg. �uf ��ː der ��sk. Subst. �uf �a;
– D�t. Pl. δαιμόσι;

11 Aufgru�d der liter�rische� Zeug�isse 
�ei�t ������d (1994b), d�ss i� Nieder��ked�-
�ie� ei� ä�lischer Di�lekt u�d i� Ober��ked��i-
e� ei� ��rdwestlicher Di�lekt gespr�che� wurde.

12 Die früheste Erwäh�u�g des N��e�s 
„��ked��isch“ erschei�t i� Frg. 7 v�� �esi�d, 
w� es heißt, d�ss der berüh�te Urv�ter M�ked�� 
ei� S�h� des Zeus u�d ei�er der Töchter Deuk�li-
��s gewese� sei.

13 Zu� Text s. Bild I �uf S. 287.
14 D�s Pers���lpr����e� ὔμμες, d�s v�� 

Athe��i�s zitiert wird (7.323b) u�d �us der ��-
�ödie Makedonen des Str�ttis st���t, steht i� 
Widerspruch zu� Fluchtäfelche� v�� Pell�. Zur 
W�hrschei�lichkeit, d�ss der V�lks���e �ραν��ραν-
νέστης (IG 10.2.2.1.36, rö�ische Zeit) die glei-
che ä�lische E�twicklu�g des ��tike� Clusters 
-sn- zwische� V�k�le� bezeugt, s. ��tz�p�ul�s 
2007b, 233f.

15 Die Schreibu�ge� <στ> (u�d <σστ>) st�tt 
<σθ> i� Typ γενέσθαι werde� �ls Mittel i�terpre�σθ> i� Typ γενέσθαι werde� �ls Mittel i�terpre�> i� Typ γενέσθαι werde� �ls Mittel i�terpre�γενέσθαι werde� �ls Mittel i�terpre� werde� �ls Mittel i�terpre-
tiert, de� geschl�sse�e� Wert v�� <θ> i� der k���θ> i� der k���> i� der k��-
krete� U�gebu�g wiederzugebe�, i� Gege�s�tz 
zu� „geriebe�e�“ Wert v�� <θ> i� ��dere� U��θ> i� ��dere� U��> i� ��dere� U�-
gebu�ge� (s. Mé�dez D�su�� 1985, 389–394).

16 D�s Fluchtäfelche� h�t de� Typ ΔΑΓΙΝΑ, 
w� d�s Γ �ls Fehler des Gr�veurs (st�tt Π) �ufge�Γ �ls Fehler des Gr�veurs (st�tt Π) �ufge� �ls Fehler des Gr�veurs (st�tt Π) �ufge�Π) �ufge�) �ufge-
f�sst wird.
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– D�t. Sg. der 1. Pers�� des Pr����e�s ἐμίν, d�s �uch i� D�rische� der 
I�schrifte� u�d liter�rische� Texte bezeugt ist;

– Te�p�r�l�dverbie� u�d ���ju�kti��e� �it der E�du�g �κα: οποκα, 
τοκα;

– Wegf�ll des kurze� E�dv�k�ls der Präp�siti�� κατά, we�� sie �ls Prä-
verb v�r ei�e� geschl�sse�e� De�t�l fu�giert (παρκαττίθεμαι), �ber 
�icht v�r ei�e� geschl�sse�e� Vel�r: καταγρ�φω, συγκαταγηρᾶσαι. 
Bei� Typ ἀναγνοίην gibt es kei�e� Wegf�ll.

D�s Fluchtäfelche� v�� Pell� e�thüllte ei�e� �eue� Di�lekt des Altgriechi-
sche�. Sei�e di�lekt�le� Merk��le decke� sich �icht �it irge�dei�e� ��de-
re�, bisher bek���te� Di�lekt u�d weist kei�erlei Spure� des Ei�flusses der 
�ttisch�i��ische� ��i�é �uf. D�s er�tische Fluchtäfelche� bietet ei�e� �eu-
e� Typ ei�es ��rdwestliche� D�risch u�d h�t kei�e P�r�llele i� de� liter�ri-
sche� Di�lekte�. Die bisher bek���te� Fluchtäfelche� si�d �lle i� örtliche� 
Di�lekt der Gege�d geschriebe�, i� der sie gefu�de� wurde�, u�d es gibt kei-
�e� Gru�d zur A���h�e, d�ss dieses Täfelche� ei�e Aus��h�e v�� der Regel 
d�rstellt. D� d�s Fluchtäfelche� v�� Pell� ei�e Verbi�du�g di�lekt�ler Merk-
��le �ufweist, die sich v�� �lle� ��dere� l�k�le� �der liter�rische� Di�lek-
te� u�terscheidet, ist die W�hrschei�lichkeit �uszuschließe�, es kö��e i� ir-
ge�dei�er ��dere� Di�lektgege�d geschriebe� w�rde� u�d d��� ��ch Pell� 
verbr�cht w�rde� sei�. D� der Di�lekt �usschließlich i� ��tike� M�ked��ie� 
bezeugt ist (s. Mé�dez D�su�� 2007b u�d 6 u�te�), k��� er zu Recht „��ked�-
�isch“ ge����t werde�. Die Zeug�isse d�für si�d zw�r s� dürftig wie z.B. für 
de� p��phylische�, �ber es k��� kei�e� Zweifel gebe�, d�ss es sich u� ei�e� 
griechische� Di�lekt h��delt.

Z�hlreiche Merk��le des Fluchtäfelche�s v�� Pell� si�d �ls ��ked��isch 
durch Gl�sse� bezeugt:

5.1
Ö��u�g v�� [i] u�d [u]

Die ��ked��ische Gl�sse ἄβροτες ὀφρύες (s. �esychi�s ἀβρο�τες· ὀφρ�ς. 
Μακεδόνες) zeigt �uch d�s Zus���e�f�lle� v�� [ο] u�d [u], f�lls ἄβροτες 
ἀβρό�ες e�tspricht. I� äh�licher Weise erschei�t der ��ked��ische M���ts-
���e Α�δυναῖος i� ��tike� Quelle� �bwechsel�d �ls Α�δωναῖος, Ἀϊδωναῖος 
u�d Α�δναῖος. Weitere Fälle des Zus���e�f�lls v�� E u�d I s�wie v�� O u�d 
Y i� ��i�é�I�schrifte� si�d überzeuge�d v�� Brixhe (1999, 47f.) �ls ��ked��(1999, 47f.) �ls ��ked���ls ��ked�-
�ische Merk��le, welche i� der örtliche� ��i�é erh�ltet si�d, i�terpretiert 
w�rde�.

5.2
γίγνομαι > [gí:����i]

Die Assi�il�ti�� γίγνομαι > [gí:����i] begeg�et �uch i� ��dere� Di�lekte� 
u�d br�ucht �icht de� �ttisch�i��ische� Ei�fluss zugeschriebe� zu werde�. 

5.3
Sti��h�fte u�d sti��l�se Verschlussl�ute

Wird δαπιν� �ls ταπειν� i�terpretiert, wie Dub�is (1995) v�rschlägt u�d wie es 
�llge�ei� �kzeptiert wird, bedeutet d�s, d�ss ei� sti��h�fter Verschlussl�ut 
�� der Stelle des zu erw�rte�de� e�tspreche�de� sti��l�se� Verschluss� 
l�uts erschei�t. A�dere w�hrschei�liche Fälle t�uche� i� ei�er �ttische� I�-
schrift �uf (IG 1³.89, Athe�, 423/2 v.Chr.), �uf der ei� P�kt zwische� de� ��-
ked��ische� �ö�ig Perdikk�s II. u�d Athe� verzeich�et ist. Zwei V�r���e�, 
die ��dersw� �icht bezeugt si�d, si�d i� der Liste der M�ked��e� �ufgeführt, 
die de� Vertr�g �it de� Athe�er� schl�sse�: Βορδῖνος (Z. 72), d�s Πορτῖνος 
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e�tspreche� k���, Ableitu�g v�� πόρτις ‘ju�ges ��lb’ u�d Βυργῖνος (Z. 61), 
d�s �� �tt. Φυρκῖνος eri��ert (s. M�ss�� 1998; ��tz�p�ul�s 2006, 43).¹⁷ 

��tz�p�ul�s (1987�; 2006, 42) i�terpretiert d�s Adjektiv Διγαῖα (�uch Δει�Διγαῖα (�uch Δει� (�uch Δει�Δει-
γαῖα, �ber �uch Δειγέα geschriebe�) �ls Δικαία, ei�e Bezeich�u�g, die der Ar�Δικαία, ei�e Bezeich�u�g, die der Ar�, ei�e Bezeich�u�g, die der Ar-
te�is zugeschriebe� wird. Dieser Begri� begeg�et i� ei�er Gruppe v�� I�-
schrifte� der rö�ische� Zeit, die i� der Gege�d v�� Aig�i (heutiges Vergi��) 
gefu�de� wurde� u�d die Akte v�� Skl�ve�befreiu�ge� verzeich�e� (s. SEG 
27.277; Bull. épigr. 1977, 269; 1984, 250). Tri�t diese I�terpret�ti�� zu, k��� d�s 
Adjektiv ei� weiterer F�ll für die Ausspr�che ei�es sti��h�fte� ��stelle ei�es 
sti��l�se� Verschlussl�utes sei�.¹⁸

Die sp�r�dische Verwe�du�g ei�es sti��h�fte� Verschlussl�utes ��stel-
le des zu erw�rte�de� sti��l�se� h�t P�r�llele� i� der Gege�d v�� Trip�-
lis, i� Perrh�ibi� (N�rdthess�lie�). N�ch ��tz�p�ul�s (2007�, 167–176), gebe� 
s�lche Schreibu�ge� ei�e Ausspr�che wieder, die Süd��ked��ie� u�d N�rd-
thess�lie� ge�ei�s�� w�r. �elly (2007, 196f.), be�erkt gleichw�hl, d�ss die 
ge�ei�s��e� di�lekt�le� Merk��le i� Trip�lis, Perrh�ibi� u�d M�ked��ie� 
�uf die Sessh�ftwerdu�g der ��ked��ische� Bevölkeru�g i� diese� �ördli-
che� Absch�itt Thess�lie�s zurückzuführe� seie�, �ls er v�� de� ��ked��i-
sche� �ö�ige� i� der Mitte des 5. Jh.s v.Chr. er�bert w�rde� w�r.¹⁹

6
Einige weitere kürzlich gefundene Zeugnisse

A�dere D�ku�e�te der frühe� Peri�de, die ��ch de� er�tische� Fluchtä-
felche� v�� Pell� gefu�de� wurde�, si�d i� der �ttisch�i��ische� ��i�é ge-
schriebe� �der st�rk v�� ihr beei�flusst. Es h��delt sich e�tweder u� kurze 
Texte u�d Liste� �it Pers��e����e� �der u� ��dere Zeug�isse, welche kei-
�e hi�reiche�de� Di�lekt�erk��le �ufweise�, die es u�s erl�ubte�, ihre� Di-
�lekt ge��u festzulege�.

U�ter de� fü�f Texte�, die i� Ai��e (Eli�ei�) gefu�de� wurde�, befi�det 
sich ei� �uf ei�e V�se ge��ltes Gr�ffiti i� �ilesische� Di�lekt, d�s �� de� 
Begi�� des 5. Jh.s v.Chr. d�tiert werde� kö��te. D�ri� fi�de� wir de� S�tz 
[…]�λιος ἐμὶ τ�ς Δολίο („Ich gehöre der –�li, T�chter des D�li�s“). Diese I���λιος ἐμὶ τ�ς Δολίο („Ich gehöre der –�li, T�chter des D�li�s“). Diese I�� ἐμὶ τ�ς Δολίο („Ich gehöre der –�li, T�chter des D�li�s“). Diese I��ἐμὶ τ�ς Δολίο („Ich gehöre der –�li, T�chter des D�li�s“). Diese I�� τ�ς Δολίο („Ich gehöre der –�li, T�chter des D�li�s“). Diese I��τ�ς Δολίο („Ich gehöre der –�li, T�chter des D�li�s“). Diese I�� Δολίο („Ich gehöre der –�li, T�chter des D�li�s“). Diese I��Δολίο („Ich gehöre der –�li, T�chter des D�li�s“). Diese I�� („Ich gehöre der –�li, T�chter des D�li�s“). Diese I�-
schrift k��� i��isch sei� wege� des η i� Artikel u�d der E�du�g des Ge�i�η i� Artikel u�d der E�du�g des Ge�i� i� Artikel u�d der E�du�g des Ge�i-
tivs �ιος ei�es Subst��tivs �it N��i��tiv �uf -ις. Die ��dere� Texte biete� 
u�s kei�e� �i�weis, w�s de� Di�lekt ��geht.²⁰

Ei�e Gruppe Fluchtäfelche�, die i� Pyd�� (Pierie�) gefu�de� u�d ��s E�de 
des 4. Jh.s v.Chr. d�tiert werde� kö��e�, besteht h�uptsächlich �us Liste� v�� 
Pers��e����e� (s. Curber� & J�rd�� 2003). Ei�e d�v�� h�t die Type� κατα�κατα-
δεσσμεύω (Z. 1) τὰς γλώσσας, εἴ τις (Z. 7) u�d δυν�σσθω (Z. 10), zus���e� �it 
z�hlreiche� Merk��le� der ��i�é.

Auf ei�e� fr�g�e�t�rische� juristische� Fluchtäfelche� �us Arethus� (s. 
M�sch��isi�ti, Christidis & Gl�r�ki 1997; SEG 47.885, frühes 3. Jh. v.Chr.) fi�de� 
wir �ur drei Type�, die ei� we�ig bei der Di�lektbesti��u�g helfe�: de� Ge�. 
Pl. Fe�. πασᾶν, der die d�rische ���tr�kti�� [�:ɔː] > [�ː] zeigt, u�d d�s häufige 
Auft�uche� v�� ὅσοι u�d γρ�φω. 

 Juliá� Mé�dez D�su�� (2007b) h�t die Auf�erks��keit �uf ei�e A�fr�ge i� 
der Or�kelstätte gele�kt, die i� �eiligtu� v�� D�d��� gefu�de� wurde u�d 
w�hrschei�lich v�� ei�e� M�ked��e� f�r�uliert wurde (s. Mé�dez D�su�� 
i� v�rliege�de� B��d). Obw�hl der Text kurz ist, bietet er ei�e Verbi�du�g 
v�� Di�lekt�erk��le�, die zu kei�e� ��dere� Di�lekt p�sse�. D� der N��e 
des Ber�ters �εβ�λιος ist –�bgeleitet v�� κεφαλή �it β st�tt φ (s. �esychi�s 
κεβαλή· κεφαλή), wie der Typ Β�λακρος st�tt Φ�λακρος, Βίλιππος st�tt Φίλιπ�· κεφαλή), wie der Typ Β�λακρος st�tt Φ�λακρος, Βίλιππος st�tt Φίλιπ�κεφαλή), wie der Typ Β�λακρος st�tt Φ�λακρος, Βίλιππος st�tt Φίλιπ�), wie der Typ Β�λακρος st�tt Φ�λακρος, Βίλιππος st�tt Φίλιπ�Β�λακρος st�tt Φ�λακρος, Βίλιππος st�tt Φίλιπ� st�tt Φ�λακρος, Βίλιππος st�tt Φίλιπ�Φ�λακρος, Βίλιππος st�tt Φίλιπ�, Βίλιππος st�tt Φίλιπ�Βίλιππος st�tt Φίλιπ� st�tt Φίλιπ�Φίλιπ-
πος (s. �er�di���s 1.281, u�d u�te� 9.2) u�d ��dere ��ked��ische Beispiele–, 
ist er sehr w�hrschei�lich M�ked��e gewese�. 

17 Zu Σταδμέας, Ableitu�g v�� σταθμός �uf 
der gleiche� Liste s.u. 8. 

18 Zu Βλαγαν(ε)ῖτις s. u. A��. 26.
19 Zur Orth�gr�phie v�� Sti��h�fte� st�tt 

Sti��l�ser s.u.8.
20 S. ��r��itr�u�Me�tesidi 1993; Bull. épigr. 

1994, 385; Brixhe 1999, 42f.; P���y�t�u�Tri��t�-
phyll�p�ul�u 2007b.
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7
Personennamen

Zie�lich viele ��ked��ische I�schrifte� e�th�lte� N��e�sliste�.²¹ Bei s� 
dürftige� spr�chliche� Zeug�isse� u�d �it ei�er s� u�stritte�e� Spr�che�-
fr�ge k��� es �icht überr�sche�, d�ss die V�r���e� s� gr�ßes I�teresse her-
v�rgerufe� h�be�, d� ihre F�r� ei� we�ig Licht �uf die Spr�che der Sprecher 
werfe� k���, welche diese N��e� truge�.²²

Die ��ked��ische� Pers��e����e� si�d überwiege�d griechisch. D�s gilt 
s�w�hl für die N��e�, die direkt überliefert si�d �ls �uch für je�e, die i� li-
ter�rische� Quelle� bezeugt si�d.²³ Die Ges��tz�hl der griechische� N��e� 
gege�über de� �ichtgriechische� blieb i� L�ufe der J�hre k��st��t. N�ch 
��tz�p�ul�s (2000, 103) gehöre� sie f�lge�de� ��teg�rie� ��: 

1 N��e� �it rei� griechischer Ety��l�gie, die �ls l�k�l ��gesehe� wer-
de� kö��e�, weil sie v�� de� ph��etische� Muster� der �ttisch�i��i-
sche� ��i�é �bweiche� (z.B. Μαχ�τας) �der weil ihr Gebr�uch sich i� 
der Pr�xis i� der ges��te� A�tike �ur �uf die M�ked��e� beschrä�kte 
(z.B. Πατερῖνος);

2 Ge�ei�griechische N��e�: �αλλίμαχος, Ἀπολλώνιος;
3 Erke��b�re Fre�d���e�: Ἀμ�δοκος u�d Ἀμ�τοκος (thr�kisch), Πλ�τωρ 

(illyrisch), Δούλης (i� g��z M�ked��ie� verbreitet, �ber �h�e griechische 
Ety��l�gie);

4 N��e� �h�e direkt erke��b�re griechische Ety��l�gie, die jed�ch 
�icht ei�er erke��b�r �ichtgriechische� Spr�chgruppe zuzu�rd�e� 
si�d (z.B. Βορδῖνος). 

8
Die Schreibungen Β, Δ, Γ statt Φ, Θ, Χ

Die ��ked��ische� I�schrifte� �b de� 4. Jh. v.Chr. bezeuge� gelege�tliche 
Schreibu�ge� v�� β, δ, γ d�rt, w� die ��dere� griechische� Di�lekte φ, θ, χ h��β, δ, γ d�rt, w� die ��dere� griechische� Di�lekte φ, θ, χ h��, δ, γ d�rt, w� die ��dere� griechische� Di�lekte φ, θ, χ h��δ, γ d�rt, w� die ��dere� griechische� Di�lekte φ, θ, χ h��, γ d�rt, w� die ��dere� griechische� Di�lekte φ, θ, χ h��γ d�rt, w� die ��dere� griechische� Di�lekte φ, θ, χ h�� d�rt, w� die ��dere� griechische� Di�lekte φ, θ, χ h��φ, θ, χ h��, θ, χ h��θ, χ h��, χ h��χ h�� h�-
be�. Fälle v�� β st�tt φ si�d häufiger, d�ch gibt es �uch Fälle v�� δ st�tt θ u�d 
γ st�tt χ. D�s Merk��l ist s� häufig, d�ss es ei� ��ked��isches shibb�leth zu 
sei� schei�t, d.h. ei�e Pr�ktik, die d�zu die�t, die gesellsch�ftliche �der ge�-
gr�phische �erku�ft ei�er Pers�� herv�rzuhebe�.²⁴

Ei�ige Fälle v�� I�schrifte�, bei de�e� sti��h�fte Verschlussl�ute für die 
ph��etische Wirku�g der i�d�ger���ische� ��uchl�ute be�utzt werde�, 
si�d f�lge�de (s. P���y�t�u 1993): Βερνίκα (SEG 35.798, Αig�i, E�de des 4. Jh.s 
v.Chr.), Βερεννώ (SEG 35.775, Aig�i, c�. 350 v.Chr.), �έββα (SEG 35.804, Aig�i, 
300–275 v.Chr., Di�i�utiv für �έβαλος). ��tz�p�ul�s (1987�) le�kte die Auf��έβαλος). ��tz�p�ul�s (1987�) le�kte die Auf�). ��tz�p�ul�s (1987�) le�kte die Auf-
�erks��keit �uf die weibliche� N��e� Βίλα, Βιλίστα, Βιλιστίχη, die ei�e g���Βίλα, Βιλίστα, Βιλιστίχη, die ei�e g���, Βιλίστα, Βιλιστίχη, die ei�e g���Βιλίστα, Βιλιστίχη, die ei�e g���, Βιλιστίχη, die ei�e g���Βιλιστίχη, die ei�e g���, die ei�e g��-
ze Reihe bilde�, die Φίλα, Φιλίστα, Φιλιστίχη e�tspricht. Der N��e Βίλιστος 
begeg�et zwei��l �uf de� Ephebe�liste� �us Styberr� (s. P�p�z�gl�u 1988).

Auf ei�e� �rphische� G�ldblech ist der weibliche V�r���e Βουλομ�γα be�Βουλομ�γα be� be-
zeugt (SEG 40.541, Meth��e, c�. 350–300 v.Chr.). D�s erste Best��dteil des zu-
s���e�gesetzte� W�rtes repräse�tiert w�hl Φυλο� u�d d�s zweite e�tspricht 
sicher de� �ttisch�i��ische� �μάχη (s. M�ss�� 1984; ��tz�p�ul�s 2007�, 171). 

Die ��ked��ische� Gl�sse� u�f�sse� de� Typ Βίλιππος st�tt Φίλιπ�Βίλιππος st�tt Φίλιπ� st�tt Φίλιπ�Φίλιπ-
πος, Βερενίκα st�tt Φερενίκα, de� Orts���e� Βέροια, N��e� der St�dt, die 
��ch �er�di���s (1.281) �ls Φέρωνα gegrü�det wurde, u�d die G�ttu�gs���Φέρωνα gegrü�det wurde, u�d die G�ttu�gs��� gegrü�det wurde, u�d die G�ttu�gs��-
�e� (Appell�tiv�) κεβ�λα st�tt κεφαλή (s. Ηesychi�s κεβαλή· κεφαλή); ἄβρο�κεβ�λα st�tt κεφαλή (s. Ηesychi�s κεβαλή· κεφαλή); ἄβρο� st�tt κεφαλή (s. Ηesychi�s κεβαλή· κεφαλή); ἄβρο�κεφαλή (s. Ηesychi�s κεβαλή· κεφαλή); ἄβρο� (s. Ηesychi�s κεβαλή· κεφαλή); ἄβρο�Ηesychi�s κεβαλή· κεφαλή); ἄβρο�esychi�s κεβαλή· κεφαλή); ἄβρο�κεβαλή· κεφαλή); ἄβρο�· κεφαλή); ἄβρο�κεφαλή); ἄβρο�); ἄβρο�ἄβρο-
τες �der ἀβρο�τες st�tt ὀφρύες ‘Auge�br�ue�’. Gl�sse� �it Apik�l �der p�� �der ἀβρο�τες st�tt ὀφρύες ‘Auge�br�ue�’. Gl�sse� �it Apik�l �der p��ἀβρο�τες st�tt ὀφρύες ‘Auge�br�ue�’. Gl�sse� �it Apik�l �der p�� st�tt ὀφρύες ‘Auge�br�ue�’. Gl�sse� �it Apik�l �der p��ὀφρύες ‘Auge�br�ue�’. Gl�sse� �it Apik�l �der p�� ‘Auge�br�ue�’. Gl�sse� �it Apik�l �der p�-
l�t�le�, sti��h�fte� Verschlussl�ute� si�d die Type�: ἀδ�, w�hrschei�lich 
α�θήρ ‘�i��el’ e�tspreche�d, δ�νος, d�s θ�νος ‘T�d’ e�tspricht, ἄδραια, d�s 
α�θρία ‘Schö�wetter’ e�tspricht, Πύδνα, f�lls es v�� πυθμήν ‘B�de�’ k���t 
u�d γόλα st�tt χόλος ‘G�lle’. 

21 I� IG 1³.89 (Athe�, 423/2) ist der Bü�d-
�isvertr�g zwische� Athe� u�d de� ��ked��i-
sche� �ö�ig Perdikk�s II. verzeich�et; er e�det 
�it ei�er Liste v�� 45 M�ked��e�. Ei�e Liste v�� 
dreißig Ep��y�e Priester� der �eue� St�dt ��-
li�d�i� ist bei ��tz�p�ul�s �ufgeführt 1996, 2. 
Bd., Nr. 62 (E�de des 4. Jh.s v.Chr.). Die 65 Gr�b-
�äler –die �eiste� si�d Gr�bstele�–, die i� Ver-
gi�� gefu�de� wurde�, erwäh�e� 89 V�r���e�. 
Ei�e Liste �it 31 N��e� wird i� ��tz�p�ul�s 
s.�., 2. Bd., 79 (Mygd��i�, Lete, c�. 350–300 v.Chr.) 
v�rgelegt. Ei� u�verö�e�tlichtes Bleifluchtä-
felche� (SEG 49.750, Or�i�k�str�, Mygd��i�, 
kl�ssische Zeit) gibt die N��e� der Söh�e ei�es 
gewisse� Ὥσπερου: Διογένης, �ρίτων, Ἰοβίλης, 
Ἐπ�ναρος u�d Μένων.

22 Die �eiste� Bei���e� der Götter, die 
Orts���e� u�d die M���ts���e� si�d ebe�f�lls 
griechisch.

23 Zu de� ��ked��ische� Pers��e����e� 
s. Lexicon of Greek Personal Names [LGPN] IV.

24 Der Begri� shibboleth wird v�� Mé�dez 
D�su�� für d�s k��krete Phä���e� gebr�ucht 
(2007b, 284).
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Wörter �it diese� Merk��l erschei�e� �uch i� der ��tike� Liter�tur: 
��lli��ch�s, Fr. 657, κεβλή ‘��pf ’; Arist�ph��es, Vögel 303, κεβλήπυρις ‘R�t�κεβλήπυρις ‘R�t� ‘R�t-
kehlche�’; Euph�ri�� 108, κεβλήγονος ‘�us de� ��pf geb�re�’, Bei���e, 
der sich �uf Athe�� bezieht; Nik��der, Alexipharmaka 433, κεβλήγονος i� der 
Bedeutu�g ‘�it de� S��e�k�r� i� sei�e� ��pf ’. Der M���ts���e �περ��περ-
βερεταῖος schei�t de� �ttische� ὑπερφερέτης zu e�tspreche�. N�ch Plut-
�rch be�utzte� die M�ked��e� β st�tt φ, währe�d ��� i� Delphi β st�tt π 
be�utzte.²⁵

Bes��dere Auf�erks��keit verdie�t der N��e Σταδμέας (IG 1³.89.64, 
Athe� 423/2 v.Chr.), der sich �uf ei�e� M�ked��e� bezieht, der u�ter der 
Führu�g v�� Perdikk�s II. de� �be� erwäh�te� (5.3) Bü�d�isvertr�g �it de� 
Athe�er� �itu�terschrieb. We�� der N��e v�� σταθμός k���t, d��� h��-
delt es sich u� ei�e� weitere� F�ll, w� δ st�tt θ begeg�et (s. M�ss�� 1998, 
118). Der N��e Σ̣ταλμέας �uf ei�er ��ked��ische� I�schrift ist w�hrschei��Σ̣ταλμέας �uf ei�er ��ked��ische� I�schrift ist w�hrschei��̣ταλμέας �uf ei�er ��ked��ische� I�schrift ist w�hrschei��ταλμέας �uf ei�er ��ked��ische� I�schrift ist w�hrschei�� �uf ei�er ��ked��ische� I�schrift ist w�hrschei�-
lich der gleiche N��e u�d k��� �it Ἀδεῖα Σταδ[μ]εί[ου] vergliche� werde�, 
v�� de� Σταθμίας k���t, d�s i� M��ti�ei� (Ark�die�) v�rk���t. Ist diese 
I�terpret�ti�� richtig, würde u�s der sp�r�dische Gebr�uch der sti��h�fte� 
st�tt der beh�uchte� L�ute zurück i�s letzte Viertel des 5. Jh.s v.Chr. bri�ge�. 
We�� der N��e des Sees Βοίβη, der i� der thess�lische� Ebe�e liegt, Φοίβη 
‘str�hle�d’ repräse�tiert, würde er ei�e� weitere� F�ll der gleiche� Verä�-
deru�g d�rstelle� (s. ��tz�p�ul�s 2007�, 170; �elly 2007, 212f.).²⁶ Es sei be-
�erkt, d�ss d�s, w�s wir fi�de�, die gelege�tliche Schreibu�g Β, Δ, Γ st�tt Φ, 
Θ, Χ ist, �ber �icht u�gekehrt, w�s die Möglichkeit �usschließt, d�s Zus���, Χ ist, �ber �icht u�gekehrt, w�s die Möglichkeit �usschließt, d�s Zus���Χ ist, �ber �icht u�gekehrt, w�s die Möglichkeit �usschließt, d�s Zus��� ist, �ber �icht u�gekehrt, w�s die Möglichkeit �usschließt, d�s Zus��-
�e�f�lle� v�� sti��h�fte� u�d ��uchl�ute� zu beh�upte�. D�s ei�zige M�l, 
w� Φ st�tt Β �uft�ucht, ist i� Typ βεφαίως st�tt βεβαίως, i� ei�e� ��ufver�Φ st�tt Β �uft�ucht, ist i� Typ βεφαίως st�tt βεβαίως, i� ei�e� ��ufver� st�tt Β �uft�ucht, ist i� Typ βεφαίως st�tt βεβαίως, i� ei�e� ��ufver�Β �uft�ucht, ist i� Typ βεφαίως st�tt βεβαίως, i� ei�e� ��ufver� �uft�ucht, ist i� Typ βεφαίως st�tt βεβαίως, i� ei�e� ��ufver�βεφαίως st�tt βεβαίως, i� ei�e� ��ufver� st�tt βεβαίως, i� ei�e� ��ufver�βεβαίως, i� ei�e� ��ufver�, i� ei�e� ��ufver-
tr�g 352–350 v.Chr., der i� A�phip�lis gefu�de� wurde (s. ��tz�p�ul�s 1996, 
2. Bd., Nr. 88). Be�erke�swert, d�ss diese St�dt erst 357 v.Chr. v�� Philipp II. 
er�bert wurde.

9
Die Interpretation der Schreibung Β, Δ, Γ statt Φ, Θ, Χ
9.1
Die �icht�griechische �yp�these

Die verbreitetste A�sicht (sie lässt sich �uf P. �retsch�er zurückführe� u�d 
wird �ur v�� de� Gl�sse� gestützt) bei�h�ltet, d�ss Ausspr�che u�d Schrei-
bu�g ei�es sti��h�fte� Verschlussl�utes ��stelle ei�es h���rg��e� sti��-
l�se� ��uchl�utes zeige�, d�ss d�s M�ked��ische ei�e i�d�ger���ische 
Spr�che w�r, i� der die überk���e�e� sti��h�fte� ��uchl�ute ihre� ��uch 
verl�re� (*bʰ > b, *dʰ > d, *gʰ > g). D�s steht ��türlich i� Gege�s�tz zu de�, 
w�s i� der griechische� Spr�che gesch�h, w� bek���tlich die überk���e�e� 
sti��h�fte� ��uchl�ute zu sti��l�se� wurde� (*bʰ > pʰ, *dʰ > tʰ, *gʰ > kʰ) – 
früher �ls die �yke�ische� Täfelche� u�d v�r der A�p�ssu�g v�� Li�e�r B für 
die griechische Schrift.²⁷ N�ch �retsch�er u�terschiede� sich die ��ked��i-
sche u�d griechische Spr�che v��ei���der, weil es sich u� verschiede�e i�-
d�ger���ische Spr�che� h��delte.

Diese The�rie ist irrig. Wie P���y�t�u herv�rhebt (1993, 28), gibt es ei�e� 
sti��h�fte� Verschlussl�ut ��stelle des e�tspreche�de� ererbte� sti��-
h�fte� ��uchl�uts �ur sp�r�disch.²⁸ D�s Result�t der Beh��dlu�g der i�d�-
ger���ische� ��uchl�ute �uf de� ��ked��ische� I�schrifte� wird �llge-
�ei� �it φ, θ �der χ wiedergegebe�: z.B. Θέμιδος (SEG 39.567�, Eli�ei�, Ai��e, 
5. Jh. v.Chr.); Μαχ�τας Λικκύρου i� ei�e Gr�bi�schrift (SEG 54.612, Orestis, 
Pe�t�vrys��, Mitte 4. Jh. v.Chr.); βασιλέως Φιλίππου �uf ei�ige� �er��iktä�βασιλέως Φιλίππου �uf ei�ige� �er��iktä� Φιλίππου �uf ei�ige� �er��iktä�Φιλίππου �uf ei�ige� �er��iktä� �uf ei�ige� �er��iktä-
felche� (SEG 2005.682); Θεοτέλους (SEG 50.264, Pyd��, E�de 5.Jh. � A�f��g 4. Jh. 
v.Chr.; vgl. SEG 47.944).²⁹

25 Moralia 292e4–7 (= Questiones Graecae): ο� 
γὰρ ἀντὶ το� φ τῷ β χρῶνται Δελφοί, καθ�περ 
Μακεδόνες „Βίλιππον“ καὶ „βαλακρὸν“ καὶ „Βε-
ρονίκην“ λέγοντες͵ ἀλλ’ ἀντὶ το� π.

26 ��tz�p�ul�s (1987�; 2006, 42) i�terpre-
tiert d�s Beiw�rt Βλαγαν(ε)ῖτις �it Bezug zur 
Arte�is (i� ei�er I�schrifte�gruppe, w� Skl�-
ve�befreiu�ge� verzeich�et si�d u�d die i� der 
Gege�d v�� Aig�i gefu�de� wurde�) �ls F�ll ei-
�er Ausspr�che ei�es sti��h�fte� st�tt ei�es 
�spirierte� Verschlussl�uts (s. SEG 27.277; Bull. 
épigr. 1977, 269; 1984, 250). Βλαγαν(ε)ῖτις würde 
sich �uf die T�ts�che beziehe�, d�ss Arte�is ἐν 
Β(λ)αγ�νοις verehrt wurde, u�d der Orts���e 
kö��te �ls „Fr�schgege�d“ i�terpretiert werde� 
�ufgru�d der Gl�sse βλαχ�ν· ὁ β�τραχος. I� ei�er 
��dere� I�schrift wird Arte�is [τῶν β]ατρ�χων 
ge����t.

27 Lejeu�e zuf�lge bezieht sich der Begri� 
prämykenisch (pre-mycénienne) �uf die Zeit v�r der 
A�p�ssu�g v�� Li�e�r B für die Wiederg�be der 
griechische� Spr�che.

28 «…er ch�r�kterisierte d�s M�ked��ische 
�icht i� sei�er Ges��theit, s��der� die Spr�che 
ei�es der Stä��e des u�gleich�rtige� G��ze�, 
d�s die M�ked��e� v�r der Zeit Philipps II. bil-
dete�». 

29 D�s Fluchtäfelche� v�� Pell� h�t Δι�Δι-
ονυσοφῶντος (zwei��l), καταγρ�φω, χηρᾶν, 
παρθένων, Θετίμα (drei��l), παρκαττίθεμαι, 
φίλ[ο]ι (zwei��l) u�d φυλ�σσετε.
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Gleichw�hl sei be�erkt, d�ss kei� G�ttu�gs���e, Pers��e����e� �der 
Orts���e �it beide� �lter��tive� Schreibu�ge� i� gleiche� Text begeg�et, 
w�s die �yp�these des M�ked��ische� �ls �ichtgriechischer i�d�ger���i-
scher Spr�che e�dgültig de�e�tiere� würde. 

U� �bzuschließe�: Die Schreibu�ge� Β, Δ �der Γ st�tt Φ, Θ �der Χ für die 
ererbte� sti��h�fte� ��uchl�ute begeg�e� �ur sp�r�disch u�d si�d weit d�-
v�� e�tfer�t, Result�t ei�es �it �llge�ei�er Geltu�g L�utgesetzes zu sei�. 
Außerde� wird die E�twicklu�g der ��uchl�ute zu sti��h�fte� Verschlus-
sl�ute� weder v�� ei�e� besti��te� ph��etische� U�feld ��ch v�� der 
Chr���l�gie �der der ge�gr�phische� �erku�ft des Textes geregelt; w�hr-
schei�licher ist die Existe�z ei�es s�zi�lli�guistische� U�terb�us, der dieses 
gelege�tliche Erschei�e� erklärt.

9.2
Die Leh�hyp�these

Brixhe & P���y�t�u (1994b), Brixhe (1999) u�d P���y�t�u (2001, 322f. = P�-
��y�t�u 2007�) schl�ge� v�r, die Schreibu�g �it sti��h�fte� Verschluss-
l�ut zeige, d�ss d�s M�ked��ische W�rtsch�tz, Orts� u�d Pers��e����e� v�� 
V�lksgruppe� �ssi�ilierte, die i� M�ked��ie� w�h�te�, �ber ei�e i�d�ger-
���ische Spr�che spr�che�, i� der die überk���e�e� ��uchl�ute ihre Aspi-
r�ti�� verl�re� h�tte�.

Die M�ked��e� der geschichtliche� Zeit werde� d�s Ergeb�is der Ver-
sch�elzu�g zweier Spr�chgruppe� gewese� sei�. Die ei�e spr�ch ei�e� de� 
��rdwestliche� Di�lekte� verw��dte� griechische� Di�lekt, der bis zu� E�de 
der helle�istische� Zeit be�utzt wurde, u�d die ��dere spr�ch ei�e phrygi-
sche V�ri�ti��. Wie �er�d�t berichtet (7.73), hieße� die Mitglieder der zwei-
te� Gruppe Βρύγες v�r ihrer E�igr�ti�� v�� Thr�kie� zur ���t�lische� ��lb�Βρύγες v�r ihrer E�igr�ti�� v�� Thr�kie� zur ���t�lische� ��lb� v�r ihrer E�igr�ti�� v�� Thr�kie� zur ���t�lische� ��lb-
i�sel, w� sie de� N��e� Phryger ����h�e�. Ihre Spr�che verschw��d �b de� 
5. Jh., ��chde� sie ei�e� st�rke� Ei�fluss �uf die Religi�� u�d die Pers��e�-
���e� der herrsche�de� �l�sse M�ked��ie�s �usgeübt h�tte u�d s� die be-
deute�de R�lle belegte, welche die Sprecher dieser Spr�che bei der E�tste-
hu�g der ��ked��ische� I�dividu�lität i� der hist�rische� Zeit spielte�. 

Ei� Merk��l der v�� de� Bryge� gespr�che�e� Spr�che, d�s wir �uch i� 
ihre� St���es���e� be�b�chte� kö��e�, ist, d�ss die überk���e�e� i�-
d�ger���ische� geschl�sse�e� ��uchl�ute ihre Beh�uchu�g verl�re�: s� be-
geg�et i� Phrygische� der Typ edaes v�� der Wurzel *dʰeh₁- ‘stelle, tue’, u�d 
d�s �euphrygische αββερετ (begeg�et fü�f��l) u�d αββερετορ (drei��l) v�� 
der Wurzel *bʰer� ‘tr�ge’.³⁰

 Die Spr�che der Bryge� – ei�e Art Phrygisch, die wir zur Erleichteru�g 
brygisch �e��e� kö��e�– wurde i� M�ked��ie� �ll�ählich �� de� R��d 
gedrä�gt, w� die Mehrheit der Bevölkeru�g Griechisch spr�ch u�d erl�sch 
schließlich v�r de� Erschei�e� u�serer erste� Belege. Diese Spr�che h�t ihre 
Spure� i� de� Orts���e� u�d Pers��e����e� s�wie i� Gl�sse� hi�terl�sse�, 
die v�� de� Lexik�gr�phe� ges���elt wurde�, �ls die Spr�che sch�� lä�gst 
verschwu�de� w�r.³¹

Die E�tleihu�g brygischer W�rte i� griechische� Di�lekt M�ked��ie�s 
würde u�ter A�dere� zie�lich viele Merk��le des M�ked��ische� erkläre� 
u�d zw�r die h�he Freque�z �icht zu erw�rte�der sti��h�fter Verschlussl�u-
te i� W�rtsch�tzbereiche� wie Pers��e�� u�d Orts���e�, d�s Fehle� v�� D�p-
pelschreibu�ge� des selbe� Pers��e����e�s des gleiche� I�dividuu�s s�wie 
die u�regel�äßige Verteilu�g der sti��h�fte� Verschlussl�ute: Βουκεφ�λας 
�ebe� �έβων· Φίλιππος �ebe� Βιλίστα, usw. 

Die „brygische“ I�terpret�ti�� der Schreibu�ge� i� M�ked��ische� 
�it sti��h�fte� Verschlussl�ute� ��stelle v�� Aspir�te� w�r Gege�st��d 

30 Die Bryge� w�re� �uch w�hl ver��tw�rt-
lich für d�s Schw��ke� zwische� sti��h�fte� 
u�d sti��l�se� L�ute� bei der ��ked��ische� 
Ausspr�che der griechische� Verschlussl�ute 
(s.�. 5.3).

31 D� die ererbte� sti��h�fte� ��uchl�ute 
i� Thr�kische� ebe�f�lls ihre Beh�uchu�g ver-
l�re� (s. Brixhe & P���y�t�u 1994�, 199), k��� 
diese Spr�che ebe�f�lls ver��tw�rtlich für die 
�erku�ft der sti��h�fte� Verschlussl�ute des 
M�ked��ische� sei�.
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lebh�fter u�d heftiger Diskussi��e�. ��tz�p�ul�s (2000, 2007�; s. �uch Du-
b�is, Bull. épigr. 2000, 210; �elly 2007) le�kte die Auf�erks��keit �uf die Per-
s��e����e� �εβαλῖνος u�d Βέτταλος (EKM Ber�i� 4, 223 v.Chr.; s. SEG 54.603), 
die ei�er det�illierte� Betr�chtu�g bedürfe�.³²

We�� es �uch i� M�ked��ische� kei�e Beispiele für sti��h�fte Ver-
schlussl�ute gibt, die sich �us ererbte� l�bi�vel�re� ��uchl�ute� ergebe� 
hätte�, h�t der Pers��e����e i� Ge�itiv Βεττ�λου ei�e� A�f��gsk��s����t, 
der sich i� der gleiche� Zeit wie die L�bi�vel�re v�r [e] ä�derte. Βέτταλος ist 
w�hrschei�lich der St���es���e „Thess�ler“. Der Gege�s�tz zwische� de� 
�ttische� Θετταλός u�d de� bö�tische� Φετταλός deutet ��, d�ss, u��bhä��Θετταλός u�d de� bö�tische� Φετταλός deutet ��, d�ss, u��bhä�� u�d de� bö�tische� Φετταλός deutet ��, d�ss, u��bhä��Φετταλός deutet ��, d�ss, u��bhä�� deutet ��, d�ss, u��bhä�-
gig v�� sei�er Ety��l�gie u�d w�s �uch i��er der A�f��gsk��s����t ge-
wese� sei� ��g, er sich �uf die gleiche Weise wie der L�bi�vel�r *gʷʰ- v�r [e] 
e�twickelte.³³ D� der Verlust der Sti��h�ftigkeit *gʷʰe� > *kʷʰe� i� die v�r�y-
ke�ische Zeit d�tiert wird,³⁴ währe�d der Verlust der L�bi�vel�re v�r [e] ��ch-
�yke�isch ist (wie die Existe�z ei�er besti��te� Reihe v�� Silbe�buchst�-
be�, �it de�e� die L�bi�vel�re wiedergegebe� wurde�, z.B. e-qe-ta [hekʷét�ːs], 
qe-to [kʷéth�s], vgl. πίθος usw. zeigt), k���e� wir zu de� Schluss, d�ss, we�� 
ei�e s�lche E�twicklu�g gleichzeitig i� g��ze� griechischspr�chige� R�u� 
st�ttf��d, �uss Βέτταλος ��ch�yke�isch sei� (s. Dub�is, Bull. épigr. 2000, 210; 
�elly 2007, 213; ��tz�p�ul�s 2007b, 230f.). Wir kö��e�, �it ��dere� W�rte�, 
die f�lge�de Ä�deru�gsreihe rek��struiere�: 

1 V�r�yke�ischer Verlust der Sti��h�ftigkeit bei Aspir�te�: *bʰ, *dʰ, 
*gʰ, *gʷʰ > pʰ, tʰ, kʰ, kʷʰ;

2 N�ch�yke�ische Beh��dlu�g der L�bi�vel�re v�r [e(ː)];
3 Gelege�tliche Schreibu�g i� M�ked��ische� Β, Δ, Γ st�tt Φ, Θ, Χ.
Wir kö��e� de� sichere� Schluss ziehe�, d�ss die ��ked��ische� sti��-

h�fte� Verschlussl�ute sich bereits i� der ��ch�yke�ische� Zeit e�twickelt 
h�tte�. �εβαλῖνος k���t v�� der Wurzel *gʰebʰ(e)l- d�s i� Alth�chdeutsche� 
gebal ‘Schädel’ bezeugt wird (s. Ch��tr�i�e, DELG s.v. κεφαλή). Der erste Ver�κεφαλή). Der erste Ver�). Der erste Ver-
schlussl�ut i� �εβαλῖνος befi�det sich i� Ei�kl��g �it de�je�ige�, der i� 
Griechische� zu erw�rte� ist, �ber der zweite ���s����t bietet de� bezeich-
�e�de� ��ked��ische� sti��h�fte� Verschlussl�ut st�tt des zu erw�rte�-
de� sti��l�se� ��uchl�uts der ��dere� griechische� Di�lekte. D�s ��r��le 
ph��etische Ergeb�is wäre �εφαλῖνος i� Griechische� u�d *Γεβαλῖνος i� ��� i� ��-
ge����e�e� Brygische�. �εβαλῖνος ist kei� Leh�w�rt (�us de� brygische� 
*Γεβαλῖνος), s��der� d�s Ergeb�is ei�er teilweise� ph��etische� I�terfere�z 
des griechische� �εφαλῖνος. A�ders ges�gt: Wir kö��e� de� Verl�uf der Ver-
ä�deru�ge� i� Griechische� f�lge�der��ße� rek��struiere�:

1 Ererbter Typ: *ghebh(e)l�;
2 V�r�yke�ischer Verlust der ererbte� sti��h�fte� ��uchl�ute: khe-

phal�;
3 N�ch�yke�ische Dissi�ul�ti�� v�� ��uchl�ute� (Gr�ss����’sches 

Gesetz): kephal;³⁵
4 Teilweise ph��etische I�terfere�z, die v�� ei�er �ichtgriechische�, 

�ber i�d�ger���ische� Spr�che herv�rgerufe� wurde, i� der die ererb-
te� geschl�sse�e� ��uchl�ute ihre Beh�uchu�g verl�re�: kebal(īnos).

We�� diese chr���l�gische Reihe�f�lge der Verä�deru�ge� sti��t, ist 
die sich ergebe�de F�lgeru�g, d�ss der Ei�fluss der hyp�thetische� �ichtgrie-
chische� Spr�che �uf de� ��ked��ische� Di�lekt ��ch�yke�isch ist. 

Es ist d�r�uf hi�zuweise�, d�ss �εβαλῖνος kei� brygisches, s��der� ei� 
hybrides Result�t ist, d�s ei�e griechische u�d ei�e brygische E�twicklu�g 
der ererbte� ��uchl�ute ver�e�gt. D�s bedeutet, d�ss �εβαλῖνος kei� W�rt 
ist, d�s sich d�s Griechische i� dieser F�r� geliehe� h�t, s��der� ei� griechi-
sches W�rt, d�s de� W��del ei�es Verschlussl�uts wege� der ph��etische� 

32 Zu �εβαλῖνος s. IG 11.2 137, Del�s, 313–
302; 145, Del�s, 302 v.Chr. u�d 154, Del�s, 296 
v.Chr.; T�t�ki 1998, 339; ��tz�p�ul�s 2007�, 171, 
A��. 79; zu Βέτταλος s. EKM Ber�i� 4, 223 v.Chr.; 
SEG 54.603.

33 Es gibt kei�e� F�ll ei�es sti��h�fte� 
Verschlussl�utes, der sich �us ei�e� ererbte� �s-
pirierte� L�bi�vel�r *gʷʰ (z.B. νείφει < *sneigʷʰ�, 
ὄφις < *οgʷʰi�, θερμός < *gʷʰer�, θείνω, φόνος < 
*gʷʰen�, *gʷʰon�) ergäbe.

34 S� wird d�s W�rt to-no (thórnos ‘Thr��’) 
�it de� gleiche� A�f��gsk��s����te� geschrie-
be� wie t��s� (tós(s)os ‘s� viel’), �ber �icht �do-ke 
(dó:ke ‘(er) g�b’). S. Lejeu�e 1972, 30.

35 Die Dissi�ul�ti�� der ��uchl�ute �der 
d�s Gr�ss����’sche Gesetz (*tʰréphoː > τρέφω· 
*hékʰoː > ἔχω) ist später �ls der Verlust der 
Sti��h�ftwerdu�g der ererbte� sti��h�fte� 
��uchl�ute, s�g�r ��ch später �ls die �yke�i-
sche� Täfelche� (s. Lejeu�e 1972, 56f.).
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I�terfere�z �it��chte, welche der ���s����t herv�rgerufe� h�t, de� d�s 
gleiche W�rt i� ei�er ��dere� Spr�che h�tte, die i� der gleiche� Ge�ei�sch�ft 
gespr�che� wurde. Es h��delt sich �icht u� ei� Leh�w�rt �us ei�er Fre�d-
spr�che, s��der� u� die Übertr�gu�g ei�es fre�de� L�uts i� ei� griechisches 
W�rt. D�s führt zu� Schluss, d�ss �εβαλῖνος d�s Ergeb�is ei�er ph��etische� 
I�ter�kti�� zwische� Spr�che� ist, die i� der gleiche� Spr�chge�ei�sch�ft 
gespr�che� wurde�. 

9.3 
Die �yp�these der Frik�tivieru�g

I� z�hlreiche� sei�er U�tersuchu�ge� beh�uptet ��tz�p�ul�s (1987b, 2000, 
2006, 2007�), d�ss die Schreibu�ge� B, Δ u�d Γ für Φ, Θ u�d Χ i� de� ��ke�2007�), d�ss die Schreibu�ge� B, Δ u�d Γ für Φ, Θ u�d Χ i� de� ��ke�Δ u�d Γ für Φ, Θ u�d Χ i� de� ��ke� u�d Γ für Φ, Θ u�d Χ i� de� ��ke�Γ für Φ, Θ u�d Χ i� de� ��ke� für Φ, Θ u�d Χ i� de� ��ke�Φ, Θ u�d Χ i� de� ��ke�, Θ u�d Χ i� de� ��ke�Θ u�d Χ i� de� ��ke� u�d Χ i� de� ��ke�Χ i� de� ��ke� i� de� ��ke-
d��ische� I�schrifte�, die i� der ��i�é geschriebe� si�d s�wie i� de� Gl�s-
se�, die de� M�ked��ische� zugerech�et werde�, zeige�, d�ss die sti��l�-
se� ��uchl�ute u�d die sti��h�fte� Verschlussl�ute zu ei�er frühe� Zeit i� 
Frik�tive u�gew��delt wurde�. Die Schreibu�ge� Β, Δ u�d Γ kö��te� die E�t�Β, Δ u�d Γ kö��te� die E�t�, Δ u�d Γ kö��te� die E�t�Δ u�d Γ kö��te� die E�t� u�d Γ kö��te� die E�t�Γ kö��te� die E�t� kö��te� die E�t-
wicklu�g der sti��l�se� ��uchl�ute (Φ, Θ u�d Χ) zu sti��l�se� Frik�tive� 
u�d die p�r�llel d�zu verl�ufe�de U�stellu�g der sti��h�fte� Verschlus-
sl�ute (Β, Δ u�d Γ) zu sti��h�fte� Frik�tive� beku�de�. Mit ��dere� W�r�Β, Δ u�d Γ) zu sti��h�fte� Frik�tive� beku�de�. Mit ��dere� W�r�, Δ u�d Γ) zu sti��h�fte� Frik�tive� beku�de�. Mit ��dere� W�r�Δ u�d Γ) zu sti��h�fte� Frik�tive� beku�de�. Mit ��dere� W�r� u�d Γ) zu sti��h�fte� Frik�tive� beku�de�. Mit ��dere� W�r�Γ) zu sti��h�fte� Frik�tive� beku�de�. Mit ��dere� W�r�) zu sti��h�fte� Frik�tive� beku�de�. Mit ��dere� W�r-
te�: Die Schreibu�g Β, Δ, Γ st�tt Φ, Θ, Χ kö��te �ufgru�d der f�lge�de� Ä�de�Β, Δ, Γ st�tt Φ, Θ, Χ kö��te �ufgru�d der f�lge�de� Ä�de�, Δ, Γ st�tt Φ, Θ, Χ kö��te �ufgru�d der f�lge�de� Ä�de�Δ, Γ st�tt Φ, Θ, Χ kö��te �ufgru�d der f�lge�de� Ä�de�, Γ st�tt Φ, Θ, Χ kö��te �ufgru�d der f�lge�de� Ä�de�Γ st�tt Φ, Θ, Χ kö��te �ufgru�d der f�lge�de� Ä�de� st�tt Φ, Θ, Χ kö��te �ufgru�d der f�lge�de� Ä�de�Φ, Θ, Χ kö��te �ufgru�d der f�lge�de� Ä�de�, Θ, Χ kö��te �ufgru�d der f�lge�de� Ä�de�Θ, Χ kö��te �ufgru�d der f�lge�de� Ä�de�, Χ kö��te �ufgru�d der f�lge�de� Ä�de�Χ kö��te �ufgru�d der f�lge�de� Ä�de� kö��te �ufgru�d der f�lge�de� Ä�de-
ru�gsreihe i�terpretiert werde�: 

1 W��del der sti��h�fte� Verschlussl�ute zu sti��h�fte� Frik�tive� 
�der Appr�xi��tive� (b, d, g > β, ð, γ);

2 Die geschl�sse�e� sti��l�se� ��uchl�ute werde� zu sti��l�se� Fri-
k�tive� (pʰ, tʰ, kʰ > f, θ, χ);

3 Die sti��l�se� Frik�tive werde� zu sti��h�fte� ( f, θ, χ > v, ð, γ).
Wie Brixhe be�erkte (1999, 58f.), ist ei�e der�rtige Ä�deru�gsreihe, we�� 

�uch �icht u��öglich, s� d�ch g��z u�ök����isch u�d setzt ei�e� frühe� 
Zeitpu�kt für die A�rik�tieru�g der Verschlussl�ute v�r�us, ei� Wechsel, v�� 
de� ��� ���i��t, d�ss er sich i� 1. Jh. v.Chr. �usbreitete (s. Lejeu�e 1972, 55, 
61). Es sti��t, d�ss i� ��dere� Di�lekte� Schreibu�ge� begeg�e�, die w�hr-
schei�lich �ls Result�t ei�er v�rzeitige� Frik�tivieru�g ��gesehe� werde� (s. 
Lejeu�e s.�., 54�.), �ber s�lche Fälle si�d �icht s� häufig, wie sie i� M�ked��i-
sche� gewese� sei� dürfte�. Die I�terpret�ti�� der gelege�tliche Schreibu�g 
Β, Δ, Γ, �ls Result�t der frühzeitige� Frik�tivieru�g der sti��l�se� ��uchl�u�, Δ, Γ, �ls Result�t der frühzeitige� Frik�tivieru�g der sti��l�se� ��uchl�u�Δ, Γ, �ls Result�t der frühzeitige� Frik�tivieru�g der sti��l�se� ��uchl�u�, Γ, �ls Result�t der frühzeitige� Frik�tivieru�g der sti��l�se� ��uchl�u�Γ, �ls Result�t der frühzeitige� Frik�tivieru�g der sti��l�se� ��uchl�u�, �ls Result�t der frühzeitige� Frik�tivieru�g der sti��l�se� ��uchl�u-
te i� M�ked��ische� gibt zw�r ei�e i�ter�e Erkläru�g, setzt �ber ei�e frühe 
D�tieru�g v�r�us, zu der es i� der Geschichte des Griechische� kei�e P�r�lle-
le gibt. 

Außerde�, s� beh�uptet ��tz�p�ul�s, würde� Schreibu�ge� wie die �be� 
��geführte� (5.3) δαπιν� st�tt ταπειν� ei�e� �i�weis d�r�uf gebe�, d�ss die 
Sti��h�ftwerdu�g der sti��l�se� Verschlussl�ute u�d der beh�uchte� Ver-
schlussl�ute sich bereits �b de� 4. Jh. v.Chr. �der s�g�r ��ch früher durchsetz-
te. S� wäre d�s ��ked��ische L�utsyste� de� heutige� sp��ische� u�d de�-
je�ige� äh�lich, d�s für d�s G�tische rek��struiert wurde, Spr�che� �ls�, bei 
de�e� die sti��h�fte� Verschlussl�ute je ��ch U�feld zwei ph��etische Re�-
lisieru�ge� h�be�. Währe�d i� Sp��ische� s�lche Ph��e�e �ls geschl�sse�e 
��ch ei�er P�use, ��ch ei�e� ��s�le� ���s����te� (/�/, /�/, /ɲ/) �der i� F�ll 
v�� /d/ ��ch ei�e� l�ter�le� Frik�tiv (/l/, /ʎ/) re�lisiert werde�, werde� sie 
�ls Frik�tive i� de� übrige� Fälle� re�lisiert. I� G�tische� wurde� /b, d, g/ �ls 
Appr�xi��tive [β, ð, ɣ] zwische� V�k�le� re�lisiert. D�ch ist dies �icht der F�ll 
i� M�ked��ische�, i� de� zwei v�� drei hyp�thetische� Fälle� ei�es sti��-
h�fte� st�tt ei�es zu erw�rte�de� sti��l�se� Verschlussl�ut �� W�rtbegi�� 
erschei�e�, w�hrschei�lich ��ch ei�er P�use: ο�κτίρετε, δαίμονες φίλοι, δαπινὰ 
γὰρ �μὲ φίλων πάντων (Z. 6 des Fluchtäfelche�s v�� Pell�) u�d ]νος, Βορδινο[ 
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�uf der Liste der M�ked��e�, die de� P�kt �it Athe� �bschl�sse� (IG 1³.89.72, 
423/2 v.Chr.). Bek���tlich weise� die Verschlussl�ute i� s�lche� U�feld ei�e 
St�bilität währe�d der ges��te� Geschichte des Griechische� �uf. 

N�ch ��tz�p�ul�s (2000, 115f.) k��� der W��del der sti��h�fte� u�d 
sti��l�se� Verschlussl�ute zu Frik�tive� �ls Ergeb�is ei�er i��ere� E�t-
wicklu�g des Griechische� erklärt werde� u�d ist �icht �uf ei�e W�rt� �der 
L�uti�terfere�z �us ei�er ��dere� Spr�che zurückzuführe�. Ei�e der�rtige 
Ausspr�che wird �ehr irge�dei�e Is�gl�sse gewese� sei�, welche der ��-
ked��ische �it de� thess�lische� Di�lekt v�� Perrh�ibi� teilte, w� die Per-
s��e����e� d�s gleiche Phä���e� �ufweise�: Δρεβέλαος (= *Τρεφέλεως), 
Βουλονόα (= Φυλονόα). Wie wir gesehe� h�be�, schei�t die Is�gl�sse �uf die 
Migr�ti�� der ��ked��ische� Bevölkeru�g ��ch der Er�beru�g des Gebiets 
i� 5. Jh. v.Chr. zurückzuführe� sei� (s. �elly 2007, 196f.). 

9.4
Die I�terfere�z��yp�these 

Wie wir s�he�, ist der Versuch ei�er i�ter�e� ph��etische� Exegese der 
hier u�tersuchte� Schreibu�ge� �icht k��p�tibel i� F�ll der E�twicklu�g 
der Verschlussl�ute zu Frik�tive� �it der D�tieru�g dieses L�utwechsels i� 
der Geschichte des Altgriechische�, währe�d sie i� F�ll des Zus���e�f�lls 
v�� sti��h�fte� u�d sti��l�se� Verschlussl�ute� i� Gege�s�tz zur St�-
bilität der sti��l�se� Verschlussl�ute i� der Geschichte des Griechische� 
gerät u�d �ußerde� kei�e P�r�llele� i� ��dere� Spr�che� �ufweist. U�-
ter diese� U�stä�de� ist es sicherer, ��zu�eh�e�, d�ss die Sti��h�ftwer-
du�g �uf ei�e fehlerh�fte Übertr�gu�g ei�es L�uts �us ei�er fre�de� Spr�-
che i�s M�ked��ische zurückzuführe� ist. A�ders ges�gt: Die Schreibu�g 
der sti��h�fte� Verschlussl�ute ��stelle der ��uchl�ute k��� �it der �y-
p�these i�terpretiert werde�, d�ss die ��türliche� Sprecher ei�er Spr�che 
�uf f�lsche Weise ei�e Artikul�ti��sgew�h�heit der Ausspr�che ei�es L�u-
tes v�� ihrer Mutterspr�che bei der Ausspr�che ei�es L�uts ei�er fre�de� 
Spr�che ��we�de�, die ihre� L�ut äh�lich, �ber �it ih� �icht g��z ide�-
tisch ist. Allge�ei� bezieht sich die spr�chliche I�terfere�z �uf die irrtü�li-
che �e��t�is��we�du�g v�� der Mutterspr�che �uf ei�e� zweite� Spr�ch-
k�dex. Wie wir gesehe� h�be�, u�terscheidet sich die Übertr�gu�g v�� der 
lexik�lische� E�tleh�u�g durch F�lge�des: Währe�d die E�tleh�u�g �icht 
v�r�ussetzt, d�ss der Be�utzer ei�es e�tliehe�e� Begri�s zweispr�chig ist, 
�ei�t die ph��etische I�terfere�z i��er zweispr�chige Sprecher, i�s�fer� 
es ei�e� Versuch ei�er �e��t�is��we�du�g v�� der Mutterspr�che �uf ei� 
zweites Spr�chsyste� reflektiert. I� diese� F�ll h�be� wir es �it der Über-
tr�gu�g ei�es L�uts �us ei�er lebe�de� Spr�che i� ei�e� L�ut des M�ked�-
�ische� u�d �icht �it der Übertr�gu�g ei�es W�rts �us ei�er t�te� Fre�d-
spr�che zu tu�.

Die �yp�these der ph��etische� I�terfere�z erklärt zie�lich überzeuge�d 
d�s gelege�tliche Auft�uche� sti��h�fter Verschlussl�ute i� M�ked��ische� 
u�d sti��t �it der N�chricht der ��tike� Quelle� überei�, d�ss ei� Teil der 
��ked��ische� Bevölkeru�g kei� Griechisch spr�ch. Die Schreibu�ge� Β, Δ, Γ 
st�tt Φ, Θ, Χ si�d bes��ders häufig bei de� Pers��e����e�. Mit Aus��h�e v�� 
Βερενίκα erschei�e� die Schreibu�ge� �it Β, Δ u�d Γ �icht bei de� N��e� v�� 
Pers��e� v�� h�he� gesellsch�ftliche� R��g, w�s zu der �llge�ei�e� These 
p�sst, d�ss die ��ked��ische� �ö�ige Griechisch spr�che� u�d über Nichtgrie-
che� herrschte�. Die �yp�these der ph��etische� I�terfere�z erklärt �uch, 
d�ss wir d�s, w�s wir i� der Wirklichkeit fi�de�, gelege�tliche Schreibu�ge� 
�it Β, Δ, Γ st�tt Φ, Θ, Χ si�d, �ber �icht u�gekehrt, w�s die W�hrschei�lichkeit 
des Zus���e�f�lls v�� sti��h�fte� u�d ��uchl�ute� �usschließt. 
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36 I� Gesellsch�fte� �it zwei S�rte� der 
gleiche� Spr�che wird die S�rte �it h�he� Pre-
stige bei ö�e�tliche� u�d �ffizielle� ����u�i-
k�ti��s��lässe� be�utzt, währe�d die S�rte �it 
geri�ge� Prestige sich i� Allge�ei�e� �uf f��i-
liäre u�d i��ffizielle ���t�kte u�d �uf de� priv�-
te� U�g��g beschrä�kt (s. Fergus�� 1959). Zu� 
Phä���e� der (gesellsch�ftliche�) Zweispr�-
chigkeit [digl�ssi�] i� zweispr�chige� Ge�ei�-
sch�fte�, i� de�e� zwei Spr�che� gespr�che� 
werde�, die �itei���der �ichts zu tu� h�be� s. 
Fish��� 1967.

37 Zu ei�e� �er��ikfr�g�e�t, �uf de� ei� 
Brief �uf ��risch ei�geritzt ist s. SEG 48.847 (Myg-
d��i�, Ther�e, 6. Jh. v.Chr.).

38 �ö�igi� �le�p�tr� spr�ch v�rzüglich M�-
ked��isch (s. Plut�rch�s, Antonius 27.5).

Die ��tike� Quelle� bet��e� de� Gebr�uch des M�ked��ische� i� Situ�ti�-
�e� v�� Aufruhr u�d U�ruhe� (s. Plut�rch�s, Alexander 51.6; Eumenes 14.11) 
�der �ls I�stru�e�t v�� Vertr�utheit u�d freu�dsch�ftlicher, gefühlv�ller 
Versöh�u�g (s. Pseud����llisthe�es 3.32) �der �ls I�diz eth�ischer Ide�tität 
(s. Di�d�r�s Siculus 17.101.2). Der Gebr�uch des ��ked��ische� Di�lekts für 
s�lche k���u�ik�tive� Fu�kti��e� bet��t sei� �iedriges Prestige i� Ver-
gleich zur �ttisch�i��ische� ��i�é, die i� der �ffizielle� ����u�ik�ti�� sch�� 
sehr früh be�utzt wurde. Ei� s�lcher Zust��d eri��ert lebh�ft �� die Fälle v�� 
Zweispr�chigkeit, ei�e� Zust��d, i� de� zweispr�chige Ge�ei�sch�fte� ei�e 
„h�he“ Spr�chs�rte ei�es Spr�chk�dexes für de� �ffizielle� U�g��g be�utze� 
u�d ei�e „�iedrige“ für die f��iliäre� u�d i��ffizielle� Bereiche der s�zi�le� 
I�ter�kti��.³⁶ Die ��tike� Quelle� berichte� �uch v�� der U�verstä�dlichkeit 
des M�ked��ische� (Curtius 6.9.34–36, 6.11.4), u�d dieses Merk��l k��� sich 
i� R�h�e� der �yp�these der ph��etische� I�terfere�z be�erkb�r ��che�. 

10
Folgerung

Der li�guistische Zust��d, der sich �us der U�tersuchu�g der Zeug�isse er-
gibt, die i� ge�gr�phisch vielfältige�, �ber p�litisch ei�heitliche� Gebiet des 
��tike� M�ked��ie� gefu�de� wurde�, ist lediglich ei� Spr�ch��s�ik, d�s 
�us l�k�le� griechische� Di�lekte� u�d w�hrschei�lich �us we�igste�s ei�er 
�ichtgriechische� i�d�ger���ische� Spr�che besteht; ei� spr�chliches Ad-
str�t, �uf d�s �ur besti��te Gl�sse� hi�weise�, u�d zwei �der drei ph��eti-
sche Merk��le, die eher �uf d�s Phrygische, �ber �uch �ufs Thr�kische ver-
weise� i� Texte�, die stets �uf Griechisch geschriebe� si�d. A�dere Spr�che�, 
wie d�s Illyrische, wurde� w�hrschei�lich i� �ö�igreich M�ked��ie� gespr�-
che�, si�d �ber �icht i� Texte� erh�lte� u�d werde� �uch �icht v�� ��tike� 
Aut�re� erwäh�t.³⁷ Ei�e A�z�hl fre�der Pers��e����e�, die i� Texte� des 
Altgriechische� �ufgeführt si�d, verweise� ebe�f�lls �uf Sprecher des Phry-
gische�, Thr�kische� u�d Illyrische�.

 Die �be� ��geführte u�bek���te i�d�ger���ische Spr�che w�r w�hl 
��ch i� der Zeit der erste� schriftliche� Texte i� 5. Jh. v.Chr. lebe�dig. Sie 
hielt sich we�igste�s i� de� M�ße, wie die Spure� ihrer I�terfere�z i� der 
Ausspr�che des Griechische� i� de� griechische� Texte� erke��b�r si�d. 
Die l�k�le� griechische� Di�lekte, die i� de� St�dtst��te� gespr�che� wur-
de�, welche de� ��ked��ische� �ö�igreich ei�gegliedert wurde�, wurde� 
i� L�uf der Zeit v�� der �ttisch�i��ische� ��i�é für die Bedürf�isse der ge-
schriebe�e� Spr�che, �ber �uch für die w�chse�de� k���u�ik�tive� Fu�k-
ti��e� seit der Mitte des 4. Jh.s ersetzt, �ls� früher �ls i� ��dere� griechische� 
Gebiete�. D� die �ttisch�i��ische ��i�é ihre k���u�ik�tive� Fu�kti��e� 
ver�ehrte, wurde der ��ked��ische Di�lekt, der ��e�b�r �ie für die Abf�s-
su�g �ffizieller Schriftstücke verwe�det w�rde� w�r, �uch �icht �ehr für die 
Abf�ssu�g priv�ter Texte verwe�det. Die rö�ische Er�beru�g 168 v.Chr. be-
schleu�igte w�hrschei�lich de� Niederg��g der l�k�le� Di�lekte u�d ver-
stärkte de� Gebr�uch der �ttisch�i��ische� ��i�é. N�ch der U�w��dlu�g 
v�� M�ked��ie� i� ei�e rö�ische Pr�vi�z wurde� die l�k�le� griechische� 
Di�lekte u�d die u�bek���te i�d�ger���ische Spr�che �icht �ehr be�utzt 
u�d verschw��de� sehr b�ld völlig. Die letzte Erwäh�u�g des ��ked��ische� 
Di�lekts i� �ü�dlicher Rede d�tiert �� de� Begi�� der ��chchristliche� Zeit, 
d�, wie Str�b�� berichtet (7.7.8), ei�ige (ἔνιοι) M�ked��e� δίγλωττοι w�re� 
(�ls� die ��i�é u�d de� l�k�le� Di�lekt spr�che�).³⁸

Übersetzung G. Blümlein
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1
Einführung

Die Fr�ge, �b die Spr�che der ��tike� M�ked��e� ei�e� griechische� Di�lekt 
�der ei�e u�terschiedliche Spr�che d�rstellte, h�t i� de� letzte� dreißig J�h-
re� bes��dere Auf�erks��keit erf�hre�. Bis v�r �urze� herrschte i� �k�de-
�ische� R�u�, bes��ders �ußerh�lb Grieche�l��ds, die A�sicht v�r, d�s ��tike 
M�ked��isch sei ei�e eige�e i�d�ger���ische Spr�che, die �it de� Griechi-
sche� �ehr �der we�iger verw��dt u�d w�hrschei�lich Mitglied des Thr�-
kisch�phrygische� Zweigs (i� F�lge�de�: Thr�kisch�phrygische �yp�these) 
sei. Diese A�sicht weicht i� de� letzte� J�hre� jed�ch i��er �ehr zurück u�d 
��cht der Überzeugu�g Pl�tz, d�ss die M�ked��e� ei�e� griechische� Di�lekt 
spr�che� (i� F�lge�de� Griechische �yp�these), �bsch�� die ��ked��ische 
Verw�ltu�g bereits seit de� 4. Jh. v.Chr. i� geschriebe�e� W�rt zuerst die �tti-
sche u�d d��� die �ttisch�i��ische ��i�é be�utzte, bis zu� völlige� Ausschluss 
der U�g��gsspr�che (s. P���y�t�u 2007� für ei�e� �ützliche� Überblick).¹

Als Beweis zur Stützu�g der Griechische� �yp�these h�be� wir �ehrere 
T�ts�che� zur Verfügu�g:

a Ei�ige ��tike Quelle� führe� ��, d�ss die M�ked��e� Grieche� seie� u�d 
ei�e� Di�lekt spräche�, der de� v�� Ait�lie� u�d des Epeir�s äh�ele.

b Die �eiste� ��ked��ische� Gl�sse�, die v�� �esychi�s überliefert wer-
de�, kö��e� �ls griechische Wörter �it gewisse� ph��etische� Eige�-
tü�lichkeite� i�terpretiert werde�: z.B. ἀδ�· ο�ρανός. Μακεδόνες (ΑGr 
α�θήρ), δώραξ· σπλὴν ὑπὸ Μακεδόνων (ΑGr θώραξ ‘Brust’, ‘Ru�pf ’’), 
δανῶν· κακοποιῶν. κτείνων (w�hrschei�lich *θανόω = ΑGr θανατόω; 
vgl. ��ked. δάνος für d�s ΑGr θάνατος ��ch Plut�rch�s, Moralia 2.22c), 
γόλα (M��uscript γόδα)· ἔντερα (ver�utlich für γολά = �tt. χολή ‘G�lle’, 
‘G�lle�bl�se’, h��. χολάδες ‘Ei�geweide’).²

c Die erdrücke�de Mehrheit der M�ked��e� trug griechische N��e�: 
Φίλιππος, Ἀλέξανδρος, Περδίκκας, Ἀμύντας usf.

d Ei�e klei�e A�z�hl i� der Regel kurzer I�schrifte� bezeugt ei�e grie-
chische Spr�chv�ri��te, die �it de� D�rische� verw��dt ist. Die �us-
führlichste� Texte si�d d�s berüh�te Fluchtäfelche� v�� Pell� (i� F�l-
ge�de� PELLA, s. Appe�dix, S. 287), c�. 380–350 v.Chr. (SEG 43.434; vgl. 
V�utir�s 1993, 1996, 1998; Dub�is 1995) u�d ei� Gesuch �� die Or�kel-
stätte des Zeus i� D�d��� (i� F�lge�de� DODONA), d�s ��ked��ische 
�erku�ft h�be� k��� (s.u. 5.2).

e Schließlich h�be� A��� P���y�t�u u�d Milti�des ��tz�p�ul�s dieje�i-
ge� ��ked��ische� I�schrifte� grü�dlich u�tersucht, die i� �ttische� 
Di�lekt �der der �ttisch�i��ische� ��i�é �bgef�sst si�d, u�d ei�ige 
ch�r�kteristische� Merk��le �ufgespürt, die sie de� ��ked��ische� 
Substr�t zurech�e�.

1 Wege� R�u����gels werde� hier �ur we-
�ige I�schrifte�zeug�isse ��geführt. Für �ehr 
Beispiele verweise ich �uf die Publik�ti��e� v�� 
P���y�t�u u�d ��tz�p�ul�s. D��k schulde ich 
Alc�r�c Al��s� Dé�iz für ei�ige i�teress��te 
V�rschläge.

2 I� besti��te� Fälle� si�d die Gl�sse� ty-
pische griechische Wörter, die ei�e Spezi�lbe-
deutu�g h�be� �der �us irge�dei�e� Gru�d �ls 
bezeich�e�d für d�s M�ked��ische ��gesehe� 
wurde� (S�w� 2006, 117–118): vgl. βηματίζει· τὸ 
τοῖς ποσὶ μετρεῖν, ἀργιόπους (w�hrschei�lich 
st�tt ἀργίπους)· ἀετός �der θούριδες· νύμφαι, 
Μο�σαι.

Julián Méndez Dosuna

Das antike Makedonisch 
als griechischer Dialekt:
Kritischer Überblick über 
die jüngste Forschung
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Gleichw�hl ist die Griechische �yp�these ��ch �icht �llge�ei� �kzeptiert. 
V�� de� heutige� Zweifler� führe ich C�lvi� (2007, 2010) ��, der die Fr�ge 
�icht ei���l ��rührt³, Adr�d�s (2005, 36–37), der ei�ige V�rbeh�lte zu� Aus-
druck bri�gt u�d �uf �eue D�te� w�rtet, u�d ��rr�cks (2010, 79 u�d 122, A��. 
1), der zwische� „ei�e� �ußer�rde�tlich �bweiche�de� griechische� Di�lekt 
u�d ei�e� i�d�ger���ische� Di�lekt schw��kt, der de� Griechische� e�g 
verw��dt ist“.

Ich be�bsichtige i� diese� Text ei�e kritische Ei�schätzu�g der spr�ch-
liche� Zeug�isse v�rzu�eh�e�, die i� de� letzte� J�hre� für �der gege� die 
Griechische �yp�these v�rgebr�cht wurde�.

2
Die Urindogermanischen (IDG) Verschlusskonsonanten 
im Makedonischen

�er�pu�kt der ��ked��ische� Fr�ge ist d�s Pr�ble� der E�twicklu�g der i�-
d�ger���ische� ���s����te� i� Griechische� u�d M�ked��ische�, die her-
kö��licherweise �ls sti��h�fte, beh�uchte Verschlussl�ute rek��struiert 
werde� (*bʰ, *dʰ, *gʰ).⁴ Zweifell�s e�twickelte� sich idg. *bʰ, *dʰ, *gʰ i� Grie-
chische� zu sti��l�se� Aspir�t� /pʰ tʰ kʰ/ (Gr�phe�e Φ Θ Χ). N�ch de� A��Φ Θ Χ). N�ch de� A�� Θ Χ). N�ch de� A��Θ Χ). N�ch de� A�� Χ). N�ch de� A��Χ). N�ch de� A��). N�ch de� A�-
hä�ger� der Thr�kisch�phrygische� �yp�these w��delte� sich i� M�ked�-
�ische� (wie i� Thr�kisch�phrygische� u�d i� ��dere� i�d�ger���ische� 
Zweige� *bʰ, *dʰ, *gʰ zu sti��h�fte� Verschlussl�ute� /b d g/ (Gr�phe�e Β 
Δ Γ). D�her ��h� ��� ��, d�ss der Verlust der Sti��h�ftigkeit i� Griechi� Γ). D�her ��h� ��� ��, d�ss der Verlust der Sti��h�ftigkeit i� Griechi�Γ). D�her ��h� ��� ��, d�ss der Verlust der Sti��h�ftigkeit i� Griechi�). D�her ��h� ��� ��, d�ss der Verlust der Sti��h�ftigkeit i� Griechi-
sche� u�d der Wegf�ll des ��uchs i� M�ked��ische� de� Widerspruch erklä-
re� zwische� z.B. de� �tt. Φερενίκη vs. ��ked. Bερενίκα (�ttisch: Βερενίκη) (< 
idg. *bʰer�), �tt. Φάλακρος vs. ��ked. Βάλακρος (�tt. φαλακρός ‘gl�tzköpfig’), 
�tt. Φυλομάχη vs. ��ked. Βουλομάγα (φῡλο� < idg. *bʰh₂u-sl�)⁵ �der d�s �be� 
��geführte θώραξ vs. ��ked. δώραξ.

�öchstw�hrschei�lich beruht die Thr�kisch�phrygische �yp�these �uf ei-
�er f�lsche� Ei�schätzu�g. Mei� Ausg��gspu�kt wird die Arbeit v�� ��tz��
p�ul�s sei� (2007�)⁶, welche die det�illierteste u�d �usge�rbeitetste Präse�-
t�ti�� der Griechische� �yp�these bis heute d�rstellt. Dieser �usgezeich�ete 
Beitr�g ist der �öhepu�kt v�� f�st zwei J�hrzeh�te� u�u�terbr�che�er F�r-
schu�g �� ���s����te�syste� des M�ked��ische� (s. ��tz�p�ul�s 1987�, 
1998, 1999), u�d beruht �uf v�rhergehe�de� V�rschläge� zweier griechischer 
Wisse�sch�ftler, v�� ��tzid�kis (1896, 1911) u�d B�bi�i�tis (1992�, 1992b). 
��tz�p�ul�s �rgu�e�tiert, d�ss ei� �icht griechischer ��uchwegf�ll i� idg. 
*bʰ, *dʰ, *gʰ > /b d g/ de� U�terschied zwische� de� eige�tliche� Griechische� 
u�d de� M�ked��ische� �icht hi�reiche�d erklärt, zu��l die i�schriftliche� 
Zeug�isse über jede� Zweifel beweise�, d�ss �uch die idg. rei�e� Verschlus-
sk��s����te� *p, *t, *k ei�er Sti��h�ftwerdu�g u�terl�ge�: Vgl. z.B. Ἄρτε�Ἄρτε-
μις Διγαία ἐν Βλαγάνοις (= Ἄρτεμις Δικαία ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r� Διγαία ἐν Βλαγάνοις (= Ἄρτεμις Δικαία ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r�Διγαία ἐν Βλαγάνοις (= Ἄρτεμις Δικαία ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r� ἐν Βλαγάνοις (= Ἄρτεμις Δικαία ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r�ἐν Βλαγάνοις (= Ἄρτεμις Δικαία ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r� Βλαγάνοις (= Ἄρτεμις Δικαία ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r�Βλαγάνοις (= Ἄρτεμις Δικαία ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r� (= Ἄρτεμις Δικαία ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r�Ἄρτεμις Δικαία ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r� Δικαία ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r�Δικαία ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r� ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r�ἐν Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r� Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r�Βλαχάνοις),⁷ Βάλαγρος p�r�),⁷ Βάλαγρος p�r�Βάλαγρος p�r� p�r-
�llel zu de� v�rher ��geführte� Βάλακρος (�tt. Φάλακρος), Βορδῖνος (ΑGr 
Πορτῖνος),⁸ Δρεβέλαος (�tt. Τρεφέλεως)⁹.

D�s ���s����te�syste� des M�ked��ische� lässt sich i� Vergleich �it 
je�e� des eige�tlich Griechische� besser �ls Result�t ei�er Lautverschiebung 
i��erh�lb des Griechische� erkläre� u�d k��� f�lge�der��ße� rek��stru-
iert werde�:¹⁰

3 C�lvi� (1999, 279) �erkt �ur ��: „U�ser 
Nichtwisse� über de� Spr�chzust��d i� M�ked�-
�ie� bleibt weiterhi� ��hezu t�t�l“.

4 Die u�stritte�e Fr�ge, �b die idg. sti��-
h�fte Verschlussl�ute (�edi�e) wirklich sti��-
h�fte beh�uchte L�ute w�re� �der �icht, be-
schäftigt u�s hier �icht.

5 N��e ei�er Fr�u �us M�ked��ie�, die 
�uf Del�s z�hlreiche Weihgesche�ke stiftete (IG 
11.2.161Β.102, 186.5, usf., c�. 278 v.Chr.).

6 ��tz�p�ul�s’ Mitteilu�g �uf de� 4. ���-
gress für Altgriechische Di�lekt�l�gie (Berli�) 
erf�lgte i� Septe�ber 2001, u�d der Text wurde 
2002 zur Publik�ti�� ei�gereicht, �ber die Sit-
zu�gsberichte erschie�e� erst 2007.

7 Vgl. ἐν Βλαγάνοις Ἀρτέμιδι Δειγαίᾳ (SEG 
37.590, 2–3, Aig�i, 189 �.Chr.). ��tz�p�ul�s bri�gt 
de� Orts���e� *Βλάγανα u�d d�s Adjektiv Βλα� u�d d�s Adjektiv Βλα�Βλα-
γανῖτις �it der Gl�sse βλαχάν· ὁ βάτραχος (�e� �it der Gl�sse βλαχάν· ὁ βάτραχος (�e�βλαχάν· ὁ βάτραχος (�e� ὁ βάτραχος (�e�ὁ βάτραχος (�e� βάτραχος (�e�βάτραχος (�e�(�e-
sychi�s) i� Verbi�du�g;  Merkwürdigerweise 
schei�t Plut�rch�s (Moralia 292e4–8 [= Quaestio-
nes Graecae]), die erste ��tike Quelle, die diese 
��ked��ische Bes��derheit verzeich�et, ��zu-
deute�, d�ss die M�ked��e� i� Gege�s�tz zu de� 
Ei�w�h�er� v�� Delphi d�s /p/ (u�d die übrige� 
sti��l�se� Verschlussl�ute) �icht sti��h�ft 
��che�: ο� γὰρ ἀντὶ το� φ τῷ β χρῶνται Δελφοί, 
καθάπερ Μακεδόνες „Βίλιππον“ καὶ „Βαλακρὸν“ 
καὶ „Βερονίκην“ λέγοντες, ἀλλὰ ἀντὶ το� π: καὶ 
γὰρ τὸ πατεῖν „βατεῖν“ καὶ τὸ πικρὸν „βικρὸν“ 
ἐπιεικῶς καλο�σιν [weil ��� i� Delphi �icht 
d�s Β st�tt des Φ be�utzt (wie die M�ked��e� 
„Βίλιππον“, „Βαλακρὸν“ u�d „Βερονίκην“ [für 
Φίλιππος, Φάλακρος u�d Φερονίκη] s�ge�), s���ίλιππος, Φάλακρος u�d Φερονίκη] s�ge�), s���λιππος, Φάλακρος u�d Φερονίκη] s�ge�), s���Φάλακρος u�d Φερονίκη] s�ge�), s��� u�d Φερονίκη] s�ge�), s���Φερονίκη] s�ge�), s���] s�ge�), s��-
der� ��stelle v�� π: de�� (i� Delphi) st�tt πατεῖν 
‘trete�’ s�gt ��� βατεῖν u�d st�tt πικρός ‘bitter’ 
βικρός).

8 Dieser Pers��e����e begeg�et i� ei�e� 
Vertr�g der Athe�er �it Perdikk�s II. v�� M�-
ked��ie� u�d Arr�b�i�s v�� de� Ly�geste� (IG 
3.89.72, 423/2 v. Chr.?) u�d ist s��st �icht über�?) u�d ist s��st �icht über�) u�d ist s��st �icht über-
liefert (h�p�x leg��e���). Der Typ Πορτῖνος be-
geg�et i� Thess�lie�.

9 Vgl. Δρεβελάου (SEG 55.600.2, D�liche 
[N�rdthess�lie�], 3. Jh. v.Chr.).

10 Es ist schwer festzustelle�, �b /ph/ u�d 
/b/ zu Bil�bi�le� wurde�  [φ] u�d [β] �der sich 
ei�e� Schritt weiter e�twickelte� zu L�bi�de�-
t�le� [f] και [v]. Zur Verei�f�chu�g verwe�de 
ich [f] u�d [v] i� ges��te� Text. Aus äh�liche� 
Grü�de� bleibt u�sicher, �b d�s Result�t des 
Wegf�lls der Geschl�sse�heit v�� /d/ ei� �lve-
�l�rde�t�ler ���s����t w�r wie i� Sp��ische� 
�der ei� i�terde�t�ler wie i� Neugriechische�.

I d g Allg. Griechisch Makedonisch

*p,*t, *k 
*bh, *dh, *gh

*b, *d, *g

/p t k/
/ph th kh/ (/f θ x/ in einigen Dialekten)

/b d g/ (~ [β ð γ] in gewissen Umfeldern)

(Π Τ Κ)
(Φ Θ Χ)
(Β Δ Γ)

>
>
>

  /p t k/ (Π Τ Κ) ~ [b d g] (Β Δ Γ)
 /f θ x/ (Φ Θ Χ) ~ [v ð γ] (Β Δ Γ)
 /b d g/ (Β Δ Γ) ~ [v ð γ] (Β Δ Γ)
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Über die Zeit der Sti��h�ftwerdu�g i� M�ked��ische� si�d wir �icht 
sicher, es gibt �ber e�tspreche�de I�dizie� i� I�schrifte� des 5. u�d 4. Jh.s 
v.Chr.: Vgl. d�s �be� erwäh�te Βορδῖνος, Βερεννώ (SEG 35.775, Aig�i, c�. 350 
v.Chr.) u�d δαπῑνά w�hrschei�lich für ταπεινά i� ΠΕΛΛΑ, Z. 6 (Dub�is 1995, 
195–196). Die sich ��schließe�de� Be�b�chtu�ge� ergä�ze� die A�sichte� 
v�� ��tz�p�ul�s (2007�). 

I� Gege�s�tz zur herrsche�de� Mei�u�g bi� ich d�v�� überzeugt, d�ss i� 
de� gü�stigste� U�felder� die Frik�tivieru�g der beh�uchte� u�d sti��-
h�fte� Verschlussl�ute bereits i� der kl�ssische� Zeit i� besti��te�, we�� 
�icht i� �lle� ��tike� griechische� Di�lekte� i� �r�ft w�r: d.h. λάθος, τόδε 
wurde� �it Frik�tiv �usgespr�che� ([láθ�s], [tóðe]) –wie i� Neugriechische� 
(zur frühe� Frik�tivieru�g v�� /b d g/ i� Altgriechische� vgl. Mé�dez D�su-
�� 1991–1993; 2009, 82–84).¹¹ D�s M�ked��ische stellte u�ter diese� Blick�; 2009, 82–84).¹¹ D�s M�ked��ische stellte u�ter diese� Blick� 2009, 82–84).¹¹ D�s M�ked��ische stellte u�ter diese� Blick-
wi�kel kei�e Aus��h�e v�� der ge�erelle� Te�de�z der ph��etische� E�t-
wicklu�g des Altgriechische� d�r.

Die Griechische �yp�these ist typ�l�gisch zwi�ge�d.¹² Zugegebe�er-
��ße� stellt der F�ll des M�ked��ische� ei�e Aus��h�e i� der Geschichte 
des griechische� ���s����te�syste�s d�r, w� sich die Sti��h�ft��chu�g 
f�st �ur �uf die Stelle ��ch de� N�s�lk��s����te� beschrä�kt: Vgl. ΑGr πέ�ΑGr πέ�Gr πέ�πέ-
ντε [pé�te] > NGr ['pe(�)de]. Gleichw�hl ist die Sti��h�ft��chu�g v�� Ver� [pé�te] > NGr ['pe(�)de]. Gleichw�hl ist die Sti��h�ft��chu�g v�� Ver-
schluss� u�d Frik�tive� i� U�feld v�� S���re� (V__V, R__V, V__R) ei� ver-
breitetes Assi�il�ti��sphä���e� i� verschiede�e� Spr�che� der Erde. 
Ch�r�kteristisches Beispiel ist, wie sich die sti��l�se� Verschlussl�ute des 
L�tei�ische� i� Sp��ische� e�twickelt h�be�: Vgl. AGr. κατά > v�lksl�t. cata > 
['k�d�] > sp��. cada ['k�ð�] ‘jeder’; l�t. patre(m) > ['p�dɾe] > sp��. padre ['p�ðɾe] 
‘V�ter’; AGr. Στέφανος > l�t. Stephanus (ph = [f]) > sp��. Esteban [es'teβ��] ‘Ste�β��] ‘Ste���] ‘Ste-
f��’ AGr. ῥάφανος > l�t. Raphanus > sp��. rábano ['r�β���] ‘R�diesche�’; L�t. 
defensa(m) > sp��. (di�l.) devesa ‘��zie�d�’ (��chspr�che dehesa), l�t. trifoliu(m) 
> sp��. trébol ['tɾeβ�l] ‘�lee’.¹³ D�gege� bliebe� die Verschlussl�ute i� A��β�l] ‘�lee’.¹³ D�gege� bliebe� die Verschlussl�ute i� A���l] ‘�lee’.¹³ D�gege� bliebe� die Verschlussl�ute i� A�-
f��gsstellu�g (l�t. patrem > sp��. padre) u�d ��ch ei�e� ���s����te� sti��-
l�s: partem > parte ‘Teil’, altum > alto ‘h�ch’, symphonia (v�lksl�t. *sumponia) > 
sp��. zampoña ‘�irte�flöte’, g�lizisch zanfoña ‘Dreh�rgel’. �ier sei ��ge�erkt, 
d�ss i� Gege�s�tz zu de� �eugriechische� /v ð γ/, die v�llstä�dige Ph��e�e 
si�d (z.B. δίνω /'ði��/ ‘ich gebe’ vs. ντύνω /'di��/‘ich kleide’), die sp��ische� 
Frik�tive (�der ���äher�d) [β ð γ] bl�ß k��text�bhä�gige All�ph��e v�� /b d 
g/ si�d: z.B. dios ['dj�s] ‘G�tt’ ��ch ei�er P�use, el dios [el'dj�s] ‘der G�tt’ �der 
un dios ['u�'dj�s] ‘ei� G�tt’, �ber la diosa [l�'ðj�s�] ‘die Götti�’, a Dios [�'ðj�s] 
‘de� G�tt’ u�d por Dios [p�ɾ'ðj�s] ‘v�� G�tt’.¹⁴

Ei�e zweite Welle der Sti��h�ftwerdu�g breitet sich heute i� verschie-
de�e� sp��ische� Di�lekte� �us. Die Ä�deru�ge�, die i� Sp��ische� bezeugt 
werde�, wie es �uf de� ����rische� I�sel� gespr�che� wird, kö��e� ei� Licht 
�uf de� F�ll des ��tike� M�ked��isch werfe�. I� diese� Di�lekt beei�flusst 
die Sti��h�ftwerdu�g Verschlussl�ute u�d Frik�tive [t∫]: pata ['p�d�] ‘Fuß 
(v�� Tier)’, muchacho [�u'dʒ�dʒ�] ‘Ju�ge’ (Mustersp��. ['p�t�], [�u't∫�t∫�]). 
Der Pr�zess hä�gt v�� U�feld �b, u�d s� ist d�s /p/ i� pata sti��l�s ��ch ei-
�er P�use, �ber sti��h�ft ��ch ei�e� V�k�l i� S��dhi, z.B. la pata [l�'b�d�]. 
Die Frik�tivieru�g h�t beg���e�, sich �uch i� de� Ausläufer� der Sti��h�ft-
werdu�g v�� /p t k/ �uszubreite�, s�d�ss la pata [l�'b�d�] �der [l�'β�ð�] ‘der 
Fuß’ u�d la bata [l�'β�d�] �der [l�'β�ð�] ‘d�s �leid’ vielleicht ge��u s� kli��β�d�] �der [l�'β�ð�] ‘d�s �leid’ vielleicht ge��u s� kli���d�] �der [l�'β�ð�] ‘d�s �leid’ vielleicht ge��u s� kli��β�ð�] ‘d�s �leid’ vielleicht ge��u s� kli���ð�] ‘d�s �leid’ vielleicht ge��u s� kli�-
ge� wie lavada [l�'β�ð�] ‘gew�sche� (fe�.)’ (Mustersp��. [l�'p�t�], [l�'β�t�], 
[l�'β�ð�] de�e�tspreche�d).¹⁵

Die epigr�phische� D�te� weise� d�r�uf hi�, d�ss die Sti��h�ftwerdu�g 
i� ��tike� M�ked��isch vielleicht �uf sehr äh�liche Weise fu�kti��ierte. A�-
dererseits wäre ei�e Spr�che �it sti��h�fte� Obstrue�te�, �ber �h�e ihre 

11 Die A�hä�ger der „�eue� Ausspr�che 
des �ttische� Di�lekts“ (�ls� Te�d�rss�� 1974 
u�d sei�e Epig��e�) h�be� �erkwürdigerwei-
se d�s Bild ei�es gewisser��ße� schiz�phre�e� 
Di�lekts v�r Auge�, der �ußergewöh�lich i���-
v�tiv ist, w�s die V�k�lisieru�g ��geht, u�d �u-
ßergewöh�lich k��serv�tiv, w�s sei� ���s����-
te�syste� betri�t.

12 V�r ei�ige� J�hre� h�tte ich die Gele-
ge�heit, besti��te Fr�ge� dieser Art �it ��tz��
p�ul�s zu diskutiere� (s. ��tz�p�ul�s 1999, 235; 
2007�, 162, 165, A��. 1). Ich führe sie hier wieder 
��, u� ei�e� det�illiertere� u�d �usführlichere� 
Überblick zu gebe�.

13 Die U�felder für Sti��h�ftwerdu�g u�-
terscheide� sich vielleicht leicht v�� ei�er Spr�-
che zur ��dere�. Äh�liche ph��etische Pr�zesse 
wirkte� �uch �uf ��dere r����ische Spr�che�. 
�ier sei be�erkt die E�twicklu�g v�� l�t. f- > 
sp��. h-: l�t. fata > sp��. hada [‚�ð�] ‘Fee’.

14 Ver�llge�ei�er�d kö��te ��� s�ge�, 
d�ss die Frik�tivieru�g behi�dert wird, we�� ir-
ge�dei� h���rg��er �r�ler Verschlussl�ut v�r-
��geht: vgl. robot débil [r�'β�d'deβil] ‘schw�cher 
R�b�ter’ (i� Gege�s�tz zu voz débil ['b�(ð)'ðeβil] 
‘schw�che Sti��e’ �der abad débil [�'b�(ð)'ðeβil] 
‘schw�cher Abt’).

15 Ich d��ke Alc�r�c Al��s� Dé�iz, der �us 
L�s P�l��s �uf Gr�� C���ri� st���t, für ei�ige 
I�f�r��ti��e� �us erster ���d zur Sti��h�ft-
werdu�g i� Sp��ische� der ����rische� I�sel�.
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sti��l�se� E�tsprechu�ge� typ�l�gisch ei� selte�es Phä���e�. Aus diese� 
Gru�d ist ei�e v�� U�feld u��bhä�gige, �llge�ei�e Sti��h�ftwerdu�g v�� 
/p t k/ > /b d g/, /f θ x/ > /v ð γ/ i� M�ked��ische� u�w�hrschei�lich. Wie 
�uch i� Sp��ische� der ����rische� I�sel� ist ei�e Sti��h�ftwerdu�g �� 
W�rtbegi�� reichlich bezeugt. W�hrschei�lich k�� die Sti��h�ftwerdu�g 
v�� ���s����te� i� A�f��gsstellu�g v�� der Ge�er�lisieru�g ei�er S��dhi�
V�ri��te¹⁶ z.B. ἁ Φερενίκα, ὁ Tρεβέλαος �usgespr�che� �ls [h�ːvere�ík�ː], 
[h�drevél�ː�s]); zur Sti��h�ftwerdu�g ��ch S���re� vgl. Βορδῖνος für 
Πορτῖνος, Ἀμβίλογος für Ἀμφίλοχος �der de� M���ts���e� Ξανδικός (< 
Ξανθικός).¹⁷ ��tz�p�ul�s (1999, 239; 2007�, 165, 170) führt ei�ige Fälle v�� 
Sti��h�ftwerdu�g v�� ��uchl�ute� v�r ei�e� N�s�l (z.B. Σταδμείας, Σταδ�Σταδμείας, Σταδ�, Σταδ�Σταδ-
μέας für Σταθμέας), die jed�ch vielleicht zu� Phä���e� der Assi�il�ti�� v�� 
Verschlussk��s����te� �� Silbe�schluss �it de� F�lgel�ut /�/ gehöre�: 
Vgl. *γράφμα > γράμμα, *ἀφῖκ-μαι > h��. ἀφῖγμαι (vielleicht [�phîːŋ��i]̯).¹⁸

V�� de� V�rkä�pfer� der Thr�kisch�phrygische� �yp�these ist wieder-
h�lt �rgu�e�tiert w�rde�, d�ss die Sti��h�ftwerdu�g der ���s����te� i� 
M�ked��ische� ei� Merk��l ist, d�s sie sich �uf Pers��e����e� u�d Orts��-
�e� beschrä�kt u�d s�g�r �uf de� Gebiet der O����t�l�gie kei�e Regelh�f-
tigkeit zeigt �der s�g�r ei�e Aus��h�e d�rstellt. �ei�s der beide� Argu�e�te 
ist zwi�ge�d.

Ei�erseits wird Sti��h�ftwerdu�g �uch i� ��dere� Wörter� �ls Pers��e�-
���e� bezeugt: i� Fluchtäfelche� v�� PELLA (δαπῑνά st�tt ταπεινά) u�d i� 
�ttische� �der ��i�é�Texte� ὑβό st�tt ὑπό �der d�s überk�rrigierte βεφαίως 
st�tt βεβαίως)¹⁹ s�wie i� de� ��ked��ische� Gl�sse� des �esychi�s.

W�s de� zweite� �ritikpu�kt betri�t, be�erkt ��tz�p�ul�s (2007�, 171), 
d�ss ei�e Sti��h�ftwerdu�g �ur i� ei�er begre�zte� Gege�d v�� Nieder-
��ked��ie� bezeugt ist (B�tti�i� u�d Pierie�). Die Is�gl�sse dri�gt �uch i�s 
�ördliche Thess�lie� (Perrh�ibi�, N�rdpel�sgi�tis).

Die Di�lekt�ischu�g k��� –i� Verbi�du�g �it der sy�chr��ische� Di�e-
re�zieru�g� de� Regel���gel der Sti��h�ftwerdu�g erkläre�. Beispielsh�l-
ber werde� die l�tei�ische� L�ute -p-, -t-, -k- i� It�lische� bisweile� i� sti��-
h�fte -v-, -d-, -g- verw��delt (R�hlfs 1966, §194, 199, 205): V�lksl�t. *pauperum 
> it�l. povero ‘�r�’, l�t. episcopum > it�l. vescovo ‘Bisch�f ’ i� Gege�s�tz zu� l�t. 
nepotem > it�l. nipote ‘E�kel’, l�t. apem > it�l. ape ‘Bie�e’· l�t. patrem > it�l. padre 
‘V�ter’, l�t. strata > it�l. strada ‘Str�ße’ i� Gege�s�tz zu� l�t. pratum > it�l. prato 
‘Wiese’, l�t. vitam > vita ‘Lebe�’· l�t. spicam > spiga ‘Ähre’, l�t. pacare > it�l. pagare 
‘bez�hle�’ i� Gege�s�tz zu l�t. urticam > it�l. ortica ‘Bre���essel’, l�t. amicum > 
it�l. amico ‘Freu�d’. Die T�sk���, w� sich zu Begi�� die ��der�e ��chspr�che 
her�usbildete, w�r eige�tlich ei�e �eutr�le Z��e zwische� de� „sti��h�f-
te�“ Di�lekte� N�rdit�lie�s u�d de� „�icht sti��h�fte�“ des Süde�s.

I� ei�er b�h�breche�de� U�tersuchu�g versucht Tzitzilis (2008) ver-
�utliche Überreste des ��tike� M�ked��ische� i� ��der�e� Di�lekt des 
pierische� Bergl��ds �uszu��che�. S� führt er überzeuge�d d�s di�lekt�le 
φρούτα ‘gefl �chte�e Verzieru�g �� S�u� ei�es Gewebes’ �uf d�s �lt��ke� ‘gefl�chte�e Verzieru�g �� S�u� ei�es Gewebes’ �uf d�s �lt��ke-
d��ische *ἀφρ�ς ��τος ‘Br�ue’ (vgl. �esychi�s ἀβρο�τες· ὀφρ�ες. Μακεδόνες) 
zurück, d�s �it de� �tt. ὀφρ�ς �ύος < *h₃bʰr(e)uH- verw��dt ist.²⁰ D�s schei�t 
die Existe�z zweier ��ked��ischer V�ri��te� zu bestätige�: ei�er �it Sti��-
h�ftwerdu�g (*ἀβρ�ς) u�d ei�er �h�e Sti��h�ftwerdu�g (*ἀφρ�ς).

W�s die E�twicklu�g v�� *bʰ, *dʰ, *gʰ, ��geht, verweist ��tz�p�ul�s (2007�, 
172) diesbezüglich �uf F�lge�des:

a D�s sti��l�se K- i� Pers��e����e� �εβαλῖνος (�tt. �εφαλῖνος) ist u���εβαλῖνος (�tt. �εφαλῖνος) ist u�� (�tt. �εφαλῖνος) ist u���εφαλῖνος) ist u��) ist u�-
verei�b�r �it der Thr�kisch�phrygische� �yp�these, ��ch der der Typ 
Γεβαλῖνος²¹ zu erw�rte� wäre. D�s �� i� �εφαλῖνος / �εβαλῖνος ergibt 
sich �us der A�we�du�g zweier p��helle�ischer Ph��etikpr�zesse, 

16 Allge�ei� si�d die ���s����te� �it de� 
übrige� v�ri�ble� ���st��te� widerst��dsfähi-
ger gege� die Schwächu�g �� W�rtbegi�� �ls 
i� W�rti��ere�, �ber diese D�u�e�regel weist 
besti��te �u��lle�de Aus��h�e� �uf, die �icht 
g��z verstä�dlich si�d: vgl. l�t. pacem > b�skisch 
pake / bake ‘Friede�’ (Michele�� 1977, 238–240, 
529�.).

17 Vgl. Ἀμβίλογῳ, IG 9.2.325B.6, Aigi�i�� 
(Thess�lie�, heute ��l��b�k�), Rö�erzeit.

18 O�e�sichtlich h�t die Assi�ilieru�g i� 
Σταδμ� �ur �it der Sti��h�ftwerdu�g zu tu� i� 
Gege�s�tz zu γράμμα, ἀφῖγμαι, w� �uch die Er�γράμμα, ἀφῖγμαι, w� �uch die Er�, ἀφῖγμαι, w� �uch die Er�ἀφῖγμαι, w� �uch die Er�, w� �uch die Er-
weiteru�g der N�s�lität e�th�lte� ist.

19 Vgl. ��tz�p�ul�s 1991, 38–43, Nr. 7.5, 
A�phip�lis, ��ch 357 v.Chr.

20 Tzitzilis �erkt ��, d�ss d�s W�rt φρούτα 
die Ge��uigkeit v�� ἀβρο�τες des �esychi�s be�ἀβρο�τες des �esychi�s be� des �esychi�s be-
stätigt, d�s häufig zu ἀβρο��ες k�rrigiert wird. 
Ei� Le��� ἄβροτες· ὀφρύες ist �us de� Lexik�� 
des �yrill�s i�s Gl�ss�r des �esychi�s ei�ge-
dru�ge�. Der Wechsel α/ο i� A�f��gsv�k�l ist 
pr�ble��tisch. Si�d �ls� d�s AGr. ὀ� u�d d�s ���ὀ� u�d d�s ���� u�d d�s ��-
ked. ἀ� verschiede�e E�twicklu�ge� des idg. h3-? 
Eher u�w�hrschei�lich. S�w� (2007, 177–178) 
liebäugelt �it der Idee ei�es W��dels /�/ > /�/, 
der d�s ἀ� i� ἀβρο�τες erkläre� kö��te s�wie i� 
der ��ked��ische� Gl�sse des �esychi�s ἄλι�ἄλι-
ζα· λεύκη τὸ δένδρον (d�s M��uskript h�t λεύκη 
τῶν δενδρῶν ‘P�ppel/Lepr� der Bäu�e’), d�s 
S�w� �it de� thess�lische� Orts���e� Ὀλιζών 
‘P�ppelh�i�’ u�d �it ὀλίζων (d.h. ὀλείζων) ver�ὀλίζων (d.h. ὀλείζων) ver� (d.h. ὀλείζων) ver�ὀλείζων) ver�) ver-
bi�det. Diese Ety��l�gie jed�ch ist zweifelh�ft 
u�d, wie S�w� selbst zugibt, die Bedi�gu�ge� des 
W��dels /�/ > /�/ si�d u�kl�r. Alter��tiv kö��te 
d�s ��ked. ἀφρύς �ls rückwirke�de Bildu�g v�� 
k��tr�hierte� ᾱ̔ φρύς (< ᾱ̔  ὀφρύς) erklärt werde�; 
vgl. ΝGr αυγό ‘Ei’, d�s ��ch τὰ αυγά gebildet wur�Gr αυγό ‘Ei’, d�s ��ch τὰ αυγά gebildet wur�αυγό ‘Ei’, d�s ��ch τὰ αυγά gebildet wur� ‘Ei’, d�s ��ch τὰ αυγά gebildet wur�τὰ αυγά gebildet wur� αυγά gebildet wur�αυγά gebildet wur� gebildet wur-
de, d�s sich �us der irrtü�liche� Wieder���ly-
se des k��tr�hierte� τα�γά [t�'vγ�] < [t�u̯'γ�] < 
[t�u̯'�] < [t��'̯�] < AGr. τὰ ᾠά) erg�b.

21 Freilich kö��te d�s bis heute �icht 
bezeugte*Γεβαλῖνος ei�e kl��gliche V�ri�ti�� 
v�� �εβαλῖνος sei�.
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�ä�lich de� der Sti��l�swerdu�g v�� idg. *bʰ, *dʰ, *gʰ u�d de� ��uch-
verlust (Gr�ss����’sches Gesetz), z.B. *gʰebʰ- > pr�t�gr. *kʰepʰal� > gr. 
[kepʰ�l�] (κεφαλ�) > [kef�l�] (κεφαλ�) > ��ked. [kev�l�] (κεβαλ�).²²

b Der N��e Βέτταλος sieht �us wie ei�e l�k�le V�ri��te der St���be�Βέτταλος sieht �us wie ei�e l�k�le V�ri��te der St���be� sieht �us wie ei�e l�k�le V�ri��te der St���be-
zeich�u�ge� �tt. Θετταλός, bö�t. Φετταλός, thess. Πετθαλός, dere� Ety�Θετταλός, bö�t. Φετταλός, thess. Πετθαλός, dere� Ety�, bö�t. Φετταλός, thess. Πετθαλός, dere� Ety�Φετταλός, thess. Πετθαλός, dere� Ety�, thess. Πετθαλός, dere� Ety�Πετθαλός, dere� Ety�, dere� Ety-
��� ei�e� beh�uchte� A�f��gsl�bi�vel�r e�th�lte� h�be� �uss: *gʷʰ�. 
Ge�äß der Thr�kisch�phrygische� �yp�these würde ��� i� M�ked�-
�ische� ei�e� Typ �it *Γε� erw�rte�. Βέτταλος �uss d�s Result�t der 
E�twicklu�g *gʷʰe > *kʷʰe > [pʰe] > [fe] > [ve] �it ei�er Verschiebu�g Kʷe 
> Pe sei�, die �e��zeiche� des Ä�lische� ist.²³ I�teress��t ist die T�ts�-
che, d�ss Tzitzilis (s.�., 239–240) i� de� heutige� Idi��e� i� Bergl��d 
v�� Pierie� die verstärke�de V�rsilbe πατρου- ge�rtet h�t, die de� τε�τε-
τρα� des NGr (vgl. τετράξανθος‚ g��z bl��d’) e�tspricht:²⁴ z.B. πατράγ�� des NGr (vgl. τετράξανθος‚ g��z bl��d’) e�tspricht:²⁴ z.B. πατράγ�τετράξανθος‚ g��z bl��d’) e�tspricht:²⁴ z.B. πατράγ�‚ g��z bl��d’) e�tspricht:²⁴ z.B. πατράγ�πατράγ-
γουλους ‘sehr u�reif ’ (vgl. NGr άγουρος < ἄωρος), πατροχείλας ‘�it dik� ‘sehr u�reif ’ (vgl. NGr άγουρος < ἄωρος), πατροχείλας ‘�it dik�άγουρος < ἄωρος), πατροχείλας ‘�it dik� < ἄωρος), πατροχείλας ‘�it dik�ἄωρος), πατροχείλας ‘�it dik�), πατροχείλας ‘�it dik�πατροχείλας ‘�it dik� ‘�it dik-
ke� Lippe�’, πατρογύνικα ‘stä��ige Fr�u, M���weib’. Tzitzilis führt 
πατρου� �uf d�s ��tike thess. πετρο� (< *kʷet��) zurück, d�s e�tweder 
ei� Leh�w�rt des M�ked��ische� �us de� Thess�lische� w�r �der ei�e 
V�ri��te der U�g��gsspr�che i� ei�e� Gebiet i� Bereich des ��tike� 
M�ked��ische�, d�s zwei Merk��le �ufwies, die �uch d�s Ä�lische h�t-
te, �ä�lich kʷe > πε u�d * � > ορ / ρο.

P���y�t�u u�d Brixhe h�be� ei�ige ihrer Studie� der Fr�ge des ���s�-
���tis�us des M�ked��ische� gewid�et (Brixhe & P���y�t�u 1988, 1994b; 
Brixhe 1999; P���y�t�u 2007�, 439). Brixhe (1999) übt �it pl�usible� Argu-
�e�te� �� der Griechische� �yp�these �ritik (s. ��tz�p�ul�s 2007� für ei�e 
det�illiertere Widerlegu�g). P���y�t�u u�d Brixhe gl�ube�, d�ss Pers��e�-
���e� wie Βερενίκη �der �εβαλῖνος Überreste der O����t�l�gie ei�es Thr��Βερενίκη �der �εβαλῖνος Überreste der O����t�l�gie ei�es Thr�� �der �εβαλῖνος Überreste der O����t�l�gie ei�es Thr���εβαλῖνος Überreste der O����t�l�gie ei�es Thr�� Überreste der O����t�l�gie ei�es Thr�-
kisch�phrygische� St���es si�d, der v�� de� M�ked��e� �ssi�iliert wurde; 
diese I�terpret�ti�� ist �ber �icht sehr w�hrschei�lich. Wie �be� ��ge�erkt, 
beschrä�kt sich die Sti��h�ftwerdu�g �icht �usschließlich weder �uf Pers�-
�e����e� ��ch �uf die ��uchl�ute des Uri�d�ger���ische�.²⁵

I� ei�e� v�r we�ige� J�hre� erschie�e�e� Artikel k���t O’Neil (2006, 
205) zu de� Schluss, d�ss d�s ��tike M�ked��isch die ursprü�glich sti��h�f-
te Ausspr�che der idg.  beh�uchte� Verschlussl�ute bew�hrte. Er s�gt:

Die T�ts�che, d�ss die M�ked��e� ��e�b�r diese L�ute s�w�hl �it 
sti��h�fte� �ls �uch �it beh�uchte� Verschlussl�ute� sch�� seit sehr 
früher Zeit wiederg�be�, zeigt, d�ss sie sie �ls verschiede� �u��sste� –s�-
w�hl v�� de� sti��h�fte� Verschlussl�ute� �ls �uch v�� de� ��uchl�ute� 
des übrige� Griechisch. Die M�ked��e� bew�hrte� ��ch die sti��h�fte� 
��uchl�ute �ls v�� de� sti��h�fte� Verschlussl�ute� verschiede�e Ph�-
�e�e, w�bei sie die ursprü�glich idg. sti��h�fte Ausspr�che beibehielte�, 
�ber diese wurde� v�� de� übrige� Grieche� �ls sti��h�fte Verschlussl�u-
te w�hrge����e�.

O’Neils V�rschl�g k��� �us f�lge�de� Grü�de� �icht �kzeptiert werde�:
a Die Beibeh�ltu�g der „ursprü�gliche�“ Ausspr�che v�� idg. *bʰ, *dʰ, *gʰ 

ist u�w�hrschei�lich, d� beh�uchte sti��h�fte Verschlussl�ute �ur 
i� I�dische� begeg�e�. 

b Wäre� die hyp�thetische� sti��h�fte� ��uchl�ute /bʰ dʰ gʰ/ u�-
terschiedliche Ph��e�e i� M�ked��ische�, dürfte� die ��türliche� 
Sprecher des M�ked��ische� kei�e Pr�ble�e �it ihrer Ausspr�che ge-
h�bt h�be�. Wie die �icht��ked��ische� Grieche� diese ���s����-
te� gehört h�be� �öge�, h�t �it de� u�s hier beschäftige�de� The�� 
�ichts zu tu�.

c O’Neils The�rie k��� die Existe�z des τ i� Typ γενέσται (�tt. γενέ�τ i� Typ γενέσται (�tt. γενέ� i� Typ γενέσται (�tt. γενέ�γενέσται (�tt. γενέ� (�tt. γενέ�γενέ-
σθαι) i� ΠΕΛΛΑ Z. 8 �icht i�terpretiere�. Ei� hyp�thetisches /dʰ/ hätte 

22 D�s Gr�ss����sche Gesetz wirkte erst 
��ch de� W��del der idg. Aspir�t� i� sti��l�se. 
Diese Ä�deru�g ist w�hrschei�lich später �ls die 
�yke�ische (Lejeu�e 1972, 57), vgl. θεhός (�yk. 
te-o [thehós]) > θεός. Bei ei�er frühere� D�tieru�g 
würde� wir ei�e E�twicklu�g θεhός > †τεhός > 
†τεός erw�rte�.

23 Βέτταλος k��� ei� Leh�w�rt �us de� 
Thess�lische� sei� (der U�terschied zwische� 
thess. -τθ- [tth] u�d ��ked. -ττ- [tt] ist �icht der 
Rede wert). ��tz�p�ul�s’ Beh�uptu�g ( 2007�, 
173), Φέτταλος, der V�rf�hre des ��ked. Βέττα�Φέτταλος, der V�rf�hre des ��ked. Βέττα�, der V�rf�hre des ��ked. Βέττα�Βέττα-
λος, sei später �ls die �yke�ische Zeit, ist �icht 
u�bestritte�. Es ist ei�e T�ts�che, d�ss kʷ, gʷ, kʷʰ 

i� Li�e�r B ��ch �it spezielle� Syll�b�gr���e� 
(die Reihe q�) wiedergegebe� werde�, �ber die 
Versch�elzu�g v�� L�bi�vel�re� u�d L�bi�le� 
k��� sich i� ei�er frühere� Ep�che i� Pr�t�ä�li-
sche� �bgespielt h�be�.

24 Vgl. τετράγγουρον ‘gr�ße Gurke’ (�er��τετράγγουρον ‘gr�ße Gurke’ (�er�� ‘gr�ße Gurke’ (�er�-
di���s, Sud�).

25 Brixhe (2010, 65) h�t de� T�� sei�er 
frühere� Beh�uptu�ge� ge�äßigt u�d spricht 
�u��ehr v�� „Merk��l �it ge�gr�phischer 
Ausbreitu�g“.



276 Julián Méndez Dosuna

d e

e�tweder �ls γενέσθαι (�it Beh�uchu�g) �der �ls *γενέσδαι / *γενέζαι 
(�it Sti��h�ftigkeit) wiedergegebe� werde� �üsse�.²⁶

d O’Neil berücksichtigt �icht die Sti��h�ftwerdu�g der ei�f�che� Ver-
schlussl�ute i� de� Type� z.B. Διγαία für Δικαία, δαπῑνά für ταπεινά 
usw.

3
Weitere Konsonantismusphänomene im antiken Makedonisch

��tz�p�ul�s (2007b) erf�rscht die E�twicklu�g der L�bi�vel�re i� ��tike� 
M�ked��isch. U�ter V�rbeh�lt schlägt er v�r, d�ss der Pers��e����e Ἐπό�Ἐπό-
κιλλος (< *h₃ekʷ�) de� W��del des Typs *kʷi > [kʲi] > κι bezeugt. Als� h��delt es 
sich u� ei�e Is�gl�sse, die �uch d�s Thess�lische betri�t: Vgl. *kʷis > κις (�tt. 
τις) i� Ostthess�lische� (Pel�sgi�tis). D�s Zeug�is i�desse� ei�es ei�zige� 
Pers��e����e�s reicht �icht �us. Außerde� si�d s�w�hl d�s /k/ i� �stthes-
s�lische� κις wie �uch d�s /t/ i� westthess�lische� (Thess�li�tis) τις �����le 
Type� (st�tt des zu erw�rte�de� *πις), die w�hrschei�lich �uf irge�dei�e �b�), die w�hrschei�lich �uf irge�dei�e �b-
weiche�de Ph��etike�twicklu�g zurückzuführe� si�d, die bezeich�e�d für 
die gr����tische� Wörter ist. 

Auf der Gru�dl�ge der Pers��e����e� Ἱκκότα, Ἱκκότιμος (< *h₁ek΄wo�), 
Ὄκκος (< *h₃ekʷ�) u�d Λυκκηία (�bgeleitet v�� *Λύκκος < *lukʷ�) schlägt 
��tz�p�ul�s –wieder �it V�rbeh�lte�� ei�e� W��del *kʷo > κκο i� M�ke�κκο i� M�ke� i� M�ke-
d��ische� v�r, �it verstärkter Verschließu�g, die eve�tuell v�� Abst�ße� 
des l�bi�le� Ele�e�ts herv�rgerufe� wird. Ei�e s�lche I�terpret�ti�� ist �ber 
u�verbürgt.²⁷ Ei�erseits bleibt ἵππος/ ἵκκος �it sei�er u�erw�rtete� Beh�u-
chu�g, der Präse�z des V�k�ls ι- u�d de� d�ppelte� -ππ- / -κκ- ei� Rätsel für 
die griechische Ph���l�gie. Jede�f�lls erschei�e� die d�ppelte� -ππ- / -κκ- 
–wie �uch i��er sie erklärt werde� �öge�– i� �lle� griechische� Di�lekte�. 
W�s die Type� Ὄκκος u�d Λυκκηία betri�t, k��� ihre F�r� �lter��tiv u�d 
überzeuge�der �uf der B�sis der expressive� Verd�ppelu�g erklärt werde�, 
ei�es gewöh�liche� Phä���e�s bei de� Pers��e����e�.

��tz�p�ul�s �erkt ��, d�ss der Orts���e Βάττυνα (vielleicht verw��dt 
�it βᾶσσα/β�σσα) u�d d�s ger�de ��geführte Βέτταλος �� e�b�r d�r�uf hi��βᾶσσα/β�σσα) u�d d�s ger�de ��geführte Βέτταλος �� e�b�r d�r�uf hi��/β�σσα) u�d d�s ger�de ��geführte Βέτταλος �� e�b�r d�r�uf hi��β�σσα) u�d d�s ger�de ��geführte Βέτταλος �� e�b�r d�r�uf hi��) u�d d�s ger�de ��geführte Βέτταλος �� e�b�r d�r�uf hi��Βέτταλος �� e�b�r d�r�uf hi�� ��e�b�r d�r�uf hi�-
weise�, d�ss d�s pr�t�gr. -tʰj- sich i� M�ked��ische� zu -ττ- e�twickelte. 
Auf ei�ige� Weihi�schrifte�, die i� Ap�ll���eiligtu� i� Xir�li��i (��z��i) 
gefu�de� wurde�, wird der G�tt Με(σ)ζωρίσκος/Με(σ)ζ�ρίσκος ge����t.²⁸ 
��tz�p�ul�s i�terpretiert überzeuge�d diese A�rede �ls Ableitu�g v�� ei-
�e� zus���e�gesetzte� μέσ(σ)ο- (< idg. *medʰjo�) + ὄρος (< idg. *h₃er�) �it der 
Bedeutu�g ‘(Gege�d) i��itte� der Berge’ (�lter��tiv μέσ(σ)ο- + ὅρος < *wor-
wo� ‘Zwische�gre�ze’).²⁹ Auf dieser Gru�dl�ge schlägt er ei�e E�twicklu�g �tj- 
> -tʲ- > -tˢ- > -tt- v�r, die ebe�s� i� Bö�tische� st�ttfi�de. Er gl�ubt, d�ss die 
Schreibu�g ζ i� Με(σ)ζωρίσκος / Με(σ)ζ�ρίσκος ei�e� Zwische�st�diu� -tˢ- 
e�tspricht.

��tz�p�ul�s’ Beh�uptu�ge� si�d i� vieler �i�sicht pr�ble��tisch: 
a Die pr�gressive Assi�il�ti�� -tˢ- > -tt- schei�t i� ph��etischer �i�sicht 

�icht schlüssig (Mé�dez D�su�� 1991–1993), währe�d die E�tp�l�t�li-
sieru�g (fr��ti�g) �tʲtʲ� > �tt� w�hrschei�licher ist.

b Mei�es Wisse�s erschei�t die Schreibu�g ζ �ls Result�t der E�twick-
lu�g v�� *thj �usschließlich i� �rch�ische� I�schrifte� �ret�s (7.–6. Jh. 
v.Chr), vgl. ὄζοι, ἀνδάζαθαι (�tt. ὅσοι, ἀναδάσασθαι), s. Buck 1955, 70.³⁰ 
Außerde� bleibt d�s Sig�� i� σζ u�geklärt: Mei�t ��tz�p�ul�s viel�σζ u�geklärt: Mei�t ��tz�p�ul�s viel� u�geklärt: Mei�t ��tz�p�ul�s viel-
leicht ei� �ybrid v�� ζ u�d σ? V�rläufi g i�terpretiere ich die Schrei�σ? V�rläufi g i�terpretiere ich die Schrei�? V�rläufig i�terpretiere ich die Schrei-
bu�ge� ζ, σζ lieber �it Begri� e� ei�es Pr�zesses der Sti��h�ftwer�ζ, σζ lieber �it Begri� e� ei�es Pr�zesses der Sti��h�ftwer�, σζ lieber �it Begri� e� ei�es Pr�zesses der Sti��h�ftwer�σζ lieber �it Begri� e� ei�es Pr�zesses der Sti��h�ftwer� lieber �it Begri�e� ei�es Pr�zesses der Sti��h�ftwer-
du�g ([�s�] > [�z�]), die s�w�hl zur Sti��h�ftwerdu�g der übrige� 
Reibel�ute /f θ x/ �ls �uch zu de� i�schriftliche� Zeug�isse� p�sst 

26 <στ> gibt w�hrschei�lich [stʰ] wieder. 
Der ��uchl�ut /tʰ/ h�t ei�e Reibu�g erf�hre�, 
es sei de�� wir h�be� ei� v�rhergehe�des /s/, 
u�d f�lglich w�r d�s Θ, d�s de� Reibel�ut /θ/ 
wiederg�b, kei� geeig�etes Gr�phe� �ehr für 
die Gruppe� [stʰ] (Lejeu�e 1972, 47, A��. 7; 110, 
A��. 8; Mé�dez D�su�� 1985, 333–394).

27 Die Verd�ppelu�g i� ��derssilbische� 
Cluster C.w u�d C.j ist �icht Ergeb�is ei�er ver-
stärkte� Artikulieru�g, s��der� ergibt sich �us 
der teilweise� Resyll�bieru�g (vgl. Βορέας > Βο�Βορέας > Βο� > Βο�Βο-
ρε̯ᾶς > *Βορ.jᾶς > *Βορ.ρjᾶς > Βορρᾶς; s. Mé�dez 
D�su�� 1994). Zur Verd�ppelu�g u�ter Beibeh�l-
tu�g des [w], vgl. l�t. aqua > it�l. acqua ['�k.kw�].

28 Μεσζορίσκῳ (SEG 49.846.2, 2. Jh. v.Chr.), 
Μεζωρίσκῳ (SEG 49.847, 2. /1. Jh. v.Chr.),  
[Μεσ]ζορί[σκῳ] (SEG 49.849.2–3, c�. 1. Jh. v.Chr.), 
[Μεσζ]ωρίσκῳ (SEG 49.850.1, c�. 150–200 �.Chr.), 
Μεσ[ζορίσκῳ] (SEG 49.851.1, c�. 150–200 �.Chr.). 
Die Les�rt Μεσιώρισκος des erste� �er�usge�Μεσιώρισκος des erste� �er�usge� des erste� �er�usge-
bers, die v�� der SEG �d�ptierte, ist ��e�sicht-
lich f�lsch.

29 Diese Bedeutu�g kö��te der Bedeutu�g 
v�� μέσσορος ‘d�zwische� befi �dliches Gre�zzei�μέσσορος ‘d�zwische� befi �dliches Gre�zzei� ‘d�zwische� befi�dliches Gre�zzei-
che�’ i� Tab. Heracl. 1.63, 69 e�tspreche�.

30 Vgl. �uch ζ für *ts (< *ds) u�d *tw i� zwei 
�chäische� Pfl��zstädte� Gr�ßgrieche�l��ds 
(Mé�dez D�su�� 1991, 32–33): hέ̄ζατο (�tt. καθή� (�tt. καθή�καθή-
σατο) i� SEG 17.442.4 (�r�t��, 550–500 v.Chr.?) 
u�d τέζαρα (�tt. τέτταρα) i� SEG 19.628.3 (Siris/
Met�p��ti��, 550–500 v.Chr.?).
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(vgl. Διονύζιος für Διονύσιος i� ��tz�p�ul�s 1991, 38–43, Nr. 7.19, A�-
phip�lis, ��ch 357 v.Chr.)³¹ u�d die Gl�sse� �esychi�s (vgl. Ζειρηνίς· 
Ἀφροδίτη ἐν Μακεδονίᾳ = Σειρηνίς).

c Bei �lle� Respekt für ��tz�p�ul�s: D�s -ττ- i� ��ked��ische� Βέττα�Βέττα-
λος u�d d�s bö�tische Φετταλός si�d kei�e u�bestreitb�re� Beweise 
für irge�dei�e e�ge Beziehu�g zwische� de� M�ked��ische� u�d de� 
Bö�tische�. Es h��delt sich u� ei�e� rei�e� Zuf�ll.

d Schließlich ist ��tz�p�ul�s’ A�sicht, die sich �uf Brixhe stützt, d�ss d�s 
-ττ� ei� �rch�isches �e��zeiche� des M�ked��ische� sei, �icht tre�e�d. 
Wir dürfe� beh�upte�, d�ss die E�tp�l�t�lisieru�g �tʲtʲ� > �tt� –�der die, 
wege� des Argu�e�ts, pr�gressive Assi�il�ti�� [ttˢ] > [tt]– ebe�s� �eu 
erschei�t (i� Verbi�du�g �it *t�ʰ�j) wie die A� rik�tivieru�g, die v�� ei�*t�ʰ�j) wie die A� rik�tivieru�g, die v�� ei�) wie die A�rik�tivieru�g, die v�� ei-
�er pr�leptische� Assi�il�ti�� [tʲtʲ] > [ttˢ] > [ss] (σσ) begleitet ist.

4
Die Vokale des antiken Makedonisch
4.1

Ei� ᾱ, d�s de� �ttisch�i��ische� η e�tspricht, ist gelege�tlich i� ��ked��i�ᾱ, d�s de� �ttisch�i��ische� η e�tspricht, ist gelege�tlich i� ��ked��i�, d�s de� �ttisch�i��ische� η e�tspricht, ist gelege�tlich i� ��ked��i�η e�tspricht, ist gelege�tlich i� ��ked��i� e�tspricht, ist gelege�tlich i� ��ked��i-
sche� I�schrifte� bezeugt, die i� �ttische� Di�lekt u�d der ��i�é �bgef�sst 
si�d. Fälle v�� �ᾱ (< �ᾱο) i� Ge�itiv Si�gul�r M�skuli� der erste� Dekli��ti�ᾱ (< �ᾱο) i� Ge�itiv Si�gul�r M�skuli� der erste� Dekli��ti� (< �ᾱο) i� Ge�itiv Si�gul�r M�skuli� der erste� Dekli��ti�ᾱο) i� Ge�itiv Si�gul�r M�skuli� der erste� Dekli��ti�) i� Ge�itiv Si�gul�r M�skuli� der erste� Dekli��ti-
�� (i��. -εω, �tt. �ου) si�d ebe�f�lls gut bezeugt, vgl. Ε�ρυδίκᾱ Σίρρᾱ Ε�κλείᾱι 
(SEG 36.556, Aig�i, 350–300 v.Chr.). 

Auf de� Fluchtäfelche� v�� Pell� begeg�e� wir f�lge�de� Fälle� ei�es 
�icht�ttische� ᾱ:

– ᾱ für �tt.�i��. η: Θετίμᾱς (Z. 2), γᾶμαι (Z. 4), ἄλλᾱν (Z. 4, 6), ἐρήμᾱ (Z. 6) 
usf.;

– Ge�. Plur. -ᾶν (< -ᾱων) (i��. -έων, �tt. -ῶν): τᾶν ἀλλᾶν πασᾶν (Z. 1), χρᾶν 
(Z. 2).

– Tzitzilis (2008, 236, 240) führt �ehrere Wörter des heutige� Idi��s des 
pierische� Bergl��ds ��, die d�s ��tike ᾱ bew�hre�: αλικία (<  ᾱ̔λικίᾱ) 
vs. NGr ηλικία [ili'ci�] ‘Alter’ (< �tt. ἡλικία), χειρολάβα (�tt. χειρολάβη), 
υλατόμους [il�'t��us] ‘��lzfäller’ (vgl. d�r. ὑλᾱτόμος, The�krit 17.9 = 
�tt. ὑλοτόμος), ζdαν´ ['zd�ɲ] ‘Brust (ei�es Tiers)’ (< *στ ᾱ́̄νιον· vgl. �esy-
chi�s, στήνιον· στ�θος).

4.2

Die Schreibu�g ΟΥ für Υ begeg�et sp�r�disch bei Pers��e����e� u�d ge��ΟΥ für Υ begeg�et sp�r�disch bei Pers��e����e� u�d ge�� für Υ begeg�et sp�r�disch bei Pers��e����e� u�d ge��Υ begeg�et sp�r�disch bei Pers��e����e� u�d ge�� begeg�et sp�r�disch bei Pers��e����e� u�d ge�-
gr�phische� N��e� �uf I�schrifte� i� �ttische� Di�lekt, vgl. zu� Beispiel 
d�s bereits ��geführte Βουλομάγα (= Φυλομάχη), Φούσκος für Φύσκος (IG 
10.700.1, Thess�l��iki, 2. Jh. �.Chr.), Ἡρακλεῖ �ουναγίδᾳ für �υναγίδαι (SEG 
2.436.7–9, Styberr�, c�. 198 �.Chr.). Vgl. �uch �esychi�s, ἀβρο�τες· ὀφρ�ς. 
Diese Schreibu�ge� gelte� �ls u�erschütterliche I�dizie�, d�ss d�s pr�t�gr. 
/u(ː)/ sei�e hi�tere Artikul�ti�� i� M�ked��ische� bew�hrt h�t –i� Gege�-
s�tz zur �tt.�i��. v�rdere� /y(ː)/ (P���y�t�u 1993, 11; 2007�, 438; Brixhe & P�-
��y�t�u 1994b, 213; Brixhe 1999, 47–49).

I� gleiche� Geist führt Tzitzilis (�p.cit.) ei�ige Wörter des Idi��s i� 
pierische� Bergl��d �� �it [u] st�tt [i] des ΝGr (< ΑGr υ): αγούμν´αστους 
[�'γu�ɲ�stus] ‘schl��pig, plu�p’ (vgl. ΝGr αγύμναστος [�'ʝi���st�s]), κου�γu�ɲ�stus] ‘schl��pig, plu�p’ (vgl. ΝGr αγύμναστος [�'ʝi���st�s]), κου�u�ɲ�stus] ‘schl��pig, plu�p’ (vgl. ΝGr αγύμναστος [�'ʝi���st�s]), κου�ΝGr αγύμναστος [�'ʝi���st�s]), κου�Gr αγύμναστος [�'ʝi���st�s]), κου�αγύμναστος [�'ʝi���st�s]), κου� [�'ʝi���st�s]), κου�κου-
νάχτηρ´ [ku'ɲ�xtirj] ‘Witzb�ld’ (vgl. d�s helle�istisch�griech. κυνίζω ‘spiele 
de� �u�d, lebe wie ei� �u�d’), d�s �bige φρούτα ['frut�] (< �lt��ked. *ἀφρ�ς 
-�τος· zur V�k�l�phärese vgl. ὀφρύδιον > ΝGr φρύδι ['friði]). 

Die Bew�hru�g des ererbte� /u(ː)/ i� ��tike� M�ked��isch ist sicher 
�öglich, �ber �icht s� sicher, wie die F�chleute gl�ube�. Ei�erseits ist i� F�ll 
v�� [y] die hi�tere Artikul�ti�� ([y] > [u]) ei� ebe�s� ��türlicher W��del wie 

31 S. d�s bereits ��geführte, überk�rrigier-
te βεφαίως i� der gleiche� I�schrift (Z. 6).
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die E�tl�bi�lisieru�g ([y] > [i]). A�dererseits h�be� ei�ige Wörter u�ter �icht 
g��z ei�sichtige� Bedi�gu�ge� [u] für d�s ��tike υ i� �lle� �eugriechische� 
Di�lekte� (Newt�� 1972, 19–23):³² Vgl. μουστάκι [�us't�ci] ‘Sch�urrb�rt’ (ΑGr 
μύσταξ, -ακος), κουλούρι [ku'luri] ‘Brezel’ (ΑGr κολλύρα, κολλύριον p�r�llel 
zu κολλούρα, κολλούριον), φούσκα ['fusk�] ‘Bl�se, Luftb�ll��’ (ΑGr φύσκη 
u�d φύσκα). I� ei�ige� Di�lekte� weist dieser W��del ei�e Regel�äßigkeit 
�uf: γυναίκα [γy'�ek�] > ��der�er Di�lekt v�� Meg�r� [ʝu'�ek�] ‘Fr�u’ (NGr 
[ʝi'�ek�]). I�teress��t ist die T�ts�che, d�ss �uch d�s ��tike οι ei�e e�tspre�οι ei�e e�tspre� ei�e e�tspre-
che�de E�twicklu�g durch��chte, z.B. κοιλία [cy'li�] > [cu'li�] > [t∫u'li�] > ���κοιλία [cy'li�] > [cu'li�] > [t∫u'li�] > ��� [cy'li�] > [cu'li�] > [t∫u'li�] > ��-
der�er Di�lekt v�� Meg�r� [tsu'li�] ‘B�uch’ (ΝGr [ci'ʎ�]). Die P�l�t�lisieru�g 
der Vel�re /k/ u�d /γ/ i� diese� Beispiele� setzt ei� St�diu� [y] s�w�hl für 
d�s υ �ls �uch für d�s οι des Altgriechische� v�r�us.

4.3

D�s Fluchtäfelche� v�� Pell� weist vier Fälle v�� Rechtschreibfehler� �uf, 
welche die Verwechslu�g v�� I u�d E u�d v�� O u�d Y betre�e� u�d die �us-
führlich diskutiert wurde�: διελέξαιμι (Z. 3) st�tt διελίξαιμι, πάλLιν (Z. 3) st�tt 
πάλιν,³³ ἀνορόξασα (Z. 3) st�tt ἀνορύξασα u�d �μέ (Z. 6) st�tt ε�μί.³⁴ P���y�t�u 
(1993, 14) führt ei�ige Rechtschreibfehler �it E st�tt I i� spätere� I�schrifte� 
i� �ttische� Di�lekt �uf z.B. Ἀρτεμεσίου st�tt Ἀρτεμισίου (185 �.Chr.), χάρεν 
st�tt χάριν (2. Jh. v.Chr.?). Sie i�terpretiert sie �ls Ste��se des /e/ zu /i/ u�d 
Neutr�lisieru�g v�� /e/ u�d /i/ i� U�feld v�� /r/.³⁵ Dub�is (1995, 194) weist 
lediglich �uf die Existe�z „ei�es Schreibschw��ke�s zwische� e, ei u�d i‟ „hi� 
u�d „ei�es Bede�ke�s i� der schriftliche� Wiederg�be der V�k�le, d�s sch�� 
v�rher i� der Spr�che des Aut�rs �der des ��ked��ische� Gr�veurs des Täfel-
che�s v�rh��de� w�r‟.

Die Schreibu�ge� δαπινά für ταπεινά u�d �μέ für ε�μί i� PELLA, Z. 6 –we�� 
sie �icht bl�ß „Ausrutscher des Gri�els“ si�d– bezeuge� vielleicht die Ver-
sch�elzu�g v�� /eː/ (<EI>) u�d /iː/ (<I>). We�� �uch rel�tiv selte� (vgl. P�-
��y�t�u 1993, 10), si�d e�tspreche�de Rechtschreibfehler i� I�schrifte� i� 
�ttische� Di�lekt u�d i� der ��i�é bezeugt: Ἀρτεμεισίων (= Ἀρτεμισίων) (SEG 
37.583, Sp�rt�l�s, c�. 352/1 v.Chr.); vgl. �uch de� F�ll v�� I st�tt � i� τὸν Μάνι-
τα u�d τὸ κνῖμα (wir ver�ute� st�tt Μάνητα u�d κν�μα) i� ei�er fr�g�e�t��) i� ei�er fr�g�e�t�-
rische� Gre�zstei�i�schrift (SEG 40.542.8 u�d 17, Mygd��i�, 359–336 v.Chr.).³⁶ 
J�t�zistische Rechtschreibfehler dieses Typs si�d i� ges��te� griechisch-
spreche�de� R�u� �uszu��che� u�d si�d f�lglich v�� geri�ge� Wert für die 
Rek��strukti�� der Ph��etik des ��tike� M�ked��isch.

P���y�t�u (1993, 14–17; s. 2007�, 438) verzeich�et ebe�f�lls gewisse Wech-
sel v�� Ω u�d ΟΥ i� spätere� I�schrifte� i� �ttische� Di�lekt, die sie �ls I��Ω u�d ΟΥ i� spätere� I�schrifte� i� �ttische� Di�lekt, die sie �ls I�� u�d ΟΥ i� spätere� I�schrifte� i� �ttische� Di�lekt, die sie �ls I��ΟΥ i� spätere� I�schrifte� i� �ttische� Di�lekt, die sie �ls I�� i� spätere� I�schrifte� i� �ttische� Di�lekt, die sie �ls I�-
diz ei�er Ste��se v�� /ɔː/ > [�ː] ��sieht, welche v�� ei�e� be��chb�rte� N�-
s�l verstärkt wurde: �άνουν st�tt �άνων (SEG 36.626.22, 323–303 v.Chr.), ο�νή 
st�tt ὠνή i� viele� ���delsverträge� v�� Oly�th u�d ��dere� Pfl��zstädte� 
�uf der Ch�lkidike (Mitte des 4. Jh.s v.Chr.) (��tz�p�ul�s 1988), ζο�σα st�tt 
ζῶσα (Vulić, 1948, 165, Nr. 341, G�r�� T�plic�, kurz ��ch 212 �.Chr.), usf.³⁷

Auf der Gru�dl�ge dieser Beispiele s�wie �uch de� βεβαιοταί = βεβαιω�βεβαιοταί = βεβαιω� = βεβαιω�βεβαιω-
ταί (SEG 37.583, Streps�, 400–348 v.Chr,) �eh�e� Brixhe (1999, 47) u�d ��tz��
p�ul�s (2007�, 164) ��, d�ss die U�terschiede i� der V�k�lqu��tität bereits i� 
4. Jh. v.Chr. verl�re� geg��ge� w�re�, �ber die i�schriftliche� Zeug�isse si�d 
viel zu schw�ch, u� ei�e der�rt risk��te Beh�uptu�g belege� zu kö��e�. D�s 
O�ikr�� i� βεβαιοταί ist höchstw�hrschei�lich ei�e �rch�ische Schreibu�g.

O’Neil (2006, 197) i�terpretiert die Rechtschreibfehler διελέξαιμι, �με u�d 
ἀνορόξασα buchstäblich �ls I�diz für ei�e ��e�ere Ausspr�che der kurze� 
L�ute υ u�d ι. D�gege� i�terpretiere� sie Brixhe (1999, 45–51) u�d ��tz�� 
p�ul�s (2007�, 169) �ls Überk�rrekture�, die ei�e Ste��se der kurze� L�ute 

32 Zu� W��del /y(ː)/ > /u(ː)/ i� de� ��-
tike� Di�lekte� vgl. Mé�dez D�su�� 1993c, 
117–120.

33 V�utir�s (1998, 8–9) i�terpretiert d�s <L> 
�ls f�lsche� Ausg��gspu�kt für die Gr�vur ei�es 
E, de� der Gr�veur bewusst u�v�lle�det ließ, u� 
die richtige Schreibweise I v�rzu�eh�e�.

34 S. �uch Διονυσοφῶντος �it de� Y �uf 
ei� O gr�viert, w�s ��e�sichtlich ei�e ��rrektur 
ei�es Rechtschreibfehlers des gleiche� Gr�veurs 
d�rstellt (V�utir�s s.�. 9).

35 Die �� häufigste� bezeugte� Wechsel 
v�� <E> u�d <I> i� v�rv�k�ler P�siti�� (z.B. �ορτή 
st�tt ἐορτή, Μαρέας st�tt Μαρίας) �üsse� ��ders 
i�terpretiert werde� (s.u.). Für die Neutr�lisie-
ru�g v�� /e/ u�d /i/, setzt P���y�t�u ei� �b-
str�ktes, �ur u�terdefi�iertes Archiph��e� /E/ 
v�r�us. D�ch si�d die �bstr�kte� Archiph��e�e 
ei� the�retisches Gebilde, d�s „psych�l�gischer 
Re�lität“ er���gelt. I� ei�e� U�feld der Neu-
tr�lisieru�g erke��e� die Sprecher k��krete, 
t�t�l defi�ierte Ph��e�e �der All�ph��e wieder 
u�d kei�e �bstr�kte�, �ur u�terdefi�ierte� Ar-
chiph��e�e (Mé�dez D�su�� 1993c).

36 Mei�es Wisse�s ist �irge�ds ei� Fluss��-
�e Μάνης, �ητος bezeugt. Verdächtig ist �uch die 
Äquiv�le�z κνῖμα = κν�μα. Ei�erseits erschei�t 
d�s W�rt i� ei�er Textleerstelle. D�rüber hi�-
�us ist d�s W�rt κν�(σ)μα ‘Biss’ (vgl. κναίω) �ur 
sehr schwer ei�er ge�gr�phische� Beschreibu�g 
zuzu�rd�e�. Die i� se���tischer �i�sicht p�s-
se�dste� Wörter κνήμη ‘Bergfl ��ke’, κνημός ‘Ge�κνήμη ‘Bergfl ��ke’, κνημός ‘Ge� ‘Bergfl��ke’, κνημός ‘Ge�κνημός ‘Ge� ‘Ge-
birgs�r�’ kö��e� kei�e Gru�dl�ge für ei� Sub-
st��tiv sei�, d�s ���dlu�g ��e�b�rt **κν�μα.

37 Wie �uch P���y�t�u selbst (1993, 15, 
A��. 55) kl�rstellt, kö��te� ei�ige dieser Recht-
schreibfehler ei�e� ��rph�l�gische� �der sy�-
t�ktische� Ausg��gspu�kt h�be�: z.B. der Typ 
ζο�σα kö��te sehr w�hl ei� F�ll ei�er vierteili� kö��te sehr w�hl ei� F�ll ei�er vierteili-
ge� A��l�gie sei�: ποιῶν : ποιο�σα = ζῶν : x. P�-
��y�t�us U�terscheidu�g zwische� Wechsel� i� 
bet��ter u�d u�bet��ter P�siti�� steht ��e�b�r 
d�zu i� kei�erlei Zus���e�h��g.
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/e/ u�d /�/ bezeuge�. Mut��ßlich gi�g dieses Phä���e� p�r�llel zur Ste-
��se der l��ge� Mittelv�k�le u�d �üsse �ls ge�erelles �e��zeiche� ei�es 
weitere� Gebiets ��gesehe� werde�, d�s M�ked��ie�, Thess�lie� u�d B�öti-
e� u�f�sste. N�ch Brixhe (s.�. 50–51) überlebte diese Te�de�z i� de� �eu-
e� ��rdgriechische� Di�lekte�, w� die t��l�se� /e �/ der Regel ��ch i� /i u/ 
verw��delt w�rde� seie�: παιδί [pe'ði] > ��rdgr. Di�lekte [pi'ði], πολύ [p�'li] > 
��rdgr. Di�lekte [pu'ʎi].

Diese �yp�these ruft ei�e Reihe v�� Widersprüche� herv�r:
a Die kurze� u�d l��ge� Mittelv�k�le h�be� selte� ei�e ge�ei�s��e 

E�twicklu�g. I� der T�t h�be� –u�ter de� gleiche� Bedi�gu�ge�– die 
kurze� die ��türliche Te�de�z zur Ö��u�g, währe�d die l��ge� die ��-
türliche Te�de�z h�be�, sich zu schließe�.

b I� Thess�lische� w��delte� sich die ererbte� l��ge� Mittelv�k�le zu  
/eː/ u�d /�ː/: z.B. μεί = μή, χούρα = χώρα, usw. I� Bö�tische� wurde d�s 
ursprü�gliche /εː/ zu /eː/ (z.B. μεί = μή) erhöht u�d d�s /eː/ (< /ei/) zu 
/iː/ (z.B. ἔχῑ� = ἔχει). Die Zeug�isse, die Brixhe (1985, 366�., 370–371, 
bei Brixhe 1999, 50) u�d G�rcí� R��ó� (1987, 126–128, bei ��tz�p�ul�s 
2007�, 169) zur ��ge����e�e� Ste��se �der Erhöhu�g des kurze� /e/ 
u�d /�/ i� Bö�tie� u�d Thess�lie� ges���elt h�be�, si�d �icht �usrei-
che�d u�d hier größte�teils bedeutu�gsl�s. 

c Die Rechtschreibfehler ἱορτή st�tt ἑορτή u�d d�s überk�rrigierte Μα�ἱορτή st�tt ἑορτή u�d d�s überk�rrigierte Μα� st�tt ἑορτή u�d d�s überk�rrigierte Μα�ἑορτή u�d d�s überk�rrigierte Μα� u�d d�s überk�rrigierte Μα�Μα-
ρέα st�tt Μαρία (vgl. θιός st�tt θεός i� Bö�tische� u�d i� viele� ��de� st�tt Μαρία (vgl. θιός st�tt θεός i� Bö�tische� u�d i� viele� ��de�Μαρία (vgl. θιός st�tt θεός i� Bö�tische� u�d i� viele� ��de� (vgl. θιός st�tt θεός i� Bö�tische� u�d i� viele� ��de�θιός st�tt θεός i� Bö�tische� u�d i� viele� ��de� st�tt θεός i� Bö�tische� u�d i� viele� ��de�θεός i� Bö�tische� u�d i� viele� ��de� i� Bö�tische� u�d i� viele� ��de-
re� Di�lekte�) si�d kei� I�diz für ei�e geschl�sse�e Artikul�ti�� des 
kurze� /e/, s��der� I�diz für ei�e Sy�izese: εα, εο > ε̯α, ε̯ο > jα, jο (Mé��εα, εο > ε̯α, ε̯ο > jα, jο (Mé��, εο > ε̯α, ε̯ο > jα, jο (Mé��εο > ε̯α, ε̯ο > jα, jο (Mé�� > ε̯α, ε̯ο > jα, jο (Mé��ε̯α, ε̯ο > jα, jο (Mé��̯α, ε̯ο > jα, jο (Mé��α, ε̯ο > jα, jο (Mé��, ε̯ο > jα, jο (Mé��ε̯ο > jα, jο (Mé��̯ο > jα, jο (Mé��ο > jα, jο (Mé�� > jα, jο (Mé��α, jο (Mé��, jο (Mé��ο (Mé�� (Mé�-
dez D�su�� 1991–1992, 1993�, 1993b, 2002).

d Dürftig si�d �uch die Zeug�isse zu� W��del /�ː/ > /uː/ i� M�ked�-
�ische�. O�e�sichtlich ist ο�νή der zu erw�rte�de Typ für d�s *wosnā 
i� Euböische�, wie es �uf der Ch�lkidike gespr�che� wurde (vgl. thess. 
ὀννά). D�s �tt. ὠνή, d�r., bö�t. ὠνά si�d sicher seku�där (��tz�p�ul�s 
1988, 45). Mit Aus��h�e v�� �άνουν, d�s ei� thess�lischer Pers��e���άνουν, d�s ei� thess�lischer Pers��e��, d�s ei� thess�lischer Pers��e�-
���e sei� kö��te, t�uche� die bes�gte� Rechtschreibfehler i� späte-
re� I�schrifte� �uf (2.–5. Jh. �.Chr.).

e Bei �lle� Respekt v�r Brixhe: Es k��� kei�e Beziehu�g zwische� der 
Ste��se/Erhöhu�g der l��ge� Mittelv�k�le i� Thess�lische� u�d de� 
Verä�deru�ge� gebe�, die bei de� �eugriechische� Di�lekte� des N�r-
de�s zu be�b�chte� si�d. Erste�s u�terscheide� sich die Bedi�gu�ge�, 
u�ter de�e� diese Verä�deru�ge� v�r sich gehe�, st�rk v��ei���der. 
Zweite�s ist bek���t, d�ss die Verä�deru�ge� i� de� �eugriechische� 
Di�lekte� rel�tiv ju�g si�d (Newt�� 1972, 189�.). D�s Abst�ße� der 
u�bet��te� h�he� V�k�le geht der Ste��se/Erhöhu�g der u�bet��-
te� Mittelv�k�le v�r�us, s�d�ss die seku�däre� /i u/ �icht �bgest�ße� 
werde�: ἔμεινε ['e�i�e] ergibt ['e��i], u�d �icht †['e��].³⁸ D�s Abst��ἔμεινε ['e�i�e] ergibt ['e��i], u�d �icht †['e��].³⁸ D�s Abst�� ['e�i�e] ergibt ['e��i], u�d �icht †['e��].³⁸ D�s Abst�-
ße� der h�he� V�k�le ist jü�ger �ls ��dere bek���te ph���l�gische 
Regel� wie die p�st��s�le Sti��h�ftwerdu�g i� Gruppe� des Typs ΝΤ: 
s� ἀμανιτάριον > μανιτάρι [���i't�ri] ‘Pilz’ > [��ɲ't�r] �it sti��l�se� 
Verschlussl�ut i� Gege�s�tz zu πάντα ['p��d�]. Auch die P�l�t�lisie�πάντα ['p��d�]. Auch die P�l�t�lisie� ['p��d�]. Auch die P�l�t�lisie-
ru�g geht de� Abst�ße� der h�he� V�k�le v�r�us, gilt �ls� �ur i� pri-
�ärer [�i] Reihe�f�lge: [���i't�ri] > *[��ɲi't�r] > [��ɲ't�r], i� Gege�-
s�tz zu ἔμεινε ['e�i�e] > ['e��i], u�d �icht †['e�ɲi].

�urz, ich sti��e der F�lgeru�g V�utir�s’ (1998, 9, 23) zu, d�ss die Type� 
διελέξαιμι, �μέ u�d ἀνορόξασα �uf de� Fluchtäfelche� w�hrschei�lich bl��, �μέ u�d ἀνορόξασα �uf de� Fluchtäfelche� w�hrschei�lich bl���μέ u�d ἀνορόξασα �uf de� Fluchtäfelche� w�hrschei�lich bl�� u�d ἀνορόξασα �uf de� Fluchtäfelche� w�hrschei�lich bl��ἀνορόξασα �uf de� Fluchtäfelche� w�hrschei�lich bl�� �uf de� Fluchtäfelche� w�hrschei�lich bl�-
ße Fehler �h�e ph��etische Bedeutu�g si�d. Gewöh�lich si�d die Fluchtäfel-
che� v�ller Fehler, u�d PELLA stellt d� kei�e Aus��h�e d�r. Wie V�utir�s be-
�erkt, liegt die Verwechslu�g v�� διελέξαιμι u�d ἀνορόξασα w�hrschei�lich 

38 Diese T�ts�che steht i� Ei�kl��g zu der 
ge�gr�phische� Verteilu�g beider Wechsel. D�s 
Abst�ße� h�her V�k�le ist verbreiteter �ls die 
Erhöhu�g v�� Mittelv�k�le�. Die s�ge����-
te� h�lb�ördliche� Di�lekte, die i� Gebiete� des 
Epeir�s, Thr�kie�s u�d �lei��sie�s s�wie �uf 
Levk�d�, Skyr�s u�d Myk���s gespr�che� wer-
de�, st�ße� die u�bet��te� /i u/ �b, �h�e  
/e �/ zu erhöhe�: �ls� χέρι heißt ['çer] wie i� de� 
�ördliche� Di�lekte�, �ber παιδί ist [pe'ði] wie i� 
de� südliche�. Dieses ge�gr�phische Bild ist ei� 
st�rkes Argu�e�t d�für, d�ss die Abst�ßu�g h�-
her V�k�le der Ste��se/Erhöhu�g der Mittelv�-
k�le v�r��geht.
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�� der Nähe ei�es E u�d ei�es O i� gleiche� W�rt. Diese I�terpret�ti�� gilt 
�uch für Διονοσοφῶντος, d�s v�� Gr�veur i� Διονυσοφῶντος k�rrigiert wur�Διονοσοφῶντος, d�s v�� Gr�veur i� Διονυσοφῶντος k�rrigiert wur�, d�s v�� Gr�veur i� Διονυσοφῶντος k�rrigiert wur�Διονυσοφῶντος k�rrigiert wur� k�rrigiert wur-
de (i� Z.1).

4.4

Brixhe (2008) tritt d�für ei�, d�ss die Verschiebu�g des u�bet��te� /�/ (<O>) 
zu [�] (<E>) i� ei�er E�dsilbe ei� Phä���e� �it k��kreter ge�gr�phischer 
Verbreitu�g ist. Der Wechsel ist i� Thr�kie� bezeugt, �uf Th�s�s, i� M�ked��i-
e� (��p�x: Πλατορες st�tt Πλατορος IG 10.296, Thess�l��iki, 2. Jh. �.Chr.) u�d 
i� Thess�lie� �it ei�e� w�hrschei�lich spätere� F�ll i� L�ris� (�όϊντες Θρά-
σωνες, IG 9.2.791, rö�ische Zeit) u�d häufige� V�rk���e� i� der �isti�i�tis: 
τὲν πάντα χρόνεν (�tt. τὸν πάντα χρόνον) (SEG 36.548.4, M�tr�p�lis, E�de des 
3. Jh.s v.Chr.), τύτεις (�tt. το�τοις) (s.�. Z. 4), �λίανδρες (�tt. �λέανδρος) (s.�.  
Z. 11), παρ πετρίτεν ἔτες (�tt. παρὰ τὸν τέταρτον ἔτος) (SEG 37.494.10, G��ph�i, 
E�de des 3. Jh.s v.Chr.), δικαστείρρεις (�tt. δικαστηρίοις) (s.�. Z. 12), u.v.�.

Wie die �eiste� Wisse�sch�ftler, die sich i� der Verg��ge�heit �it de� 
The�� beschäftigte�, i�terpretiert Brixhe diese D�te� �ls V�k�l�bschwä-
chu�g, die v�� ei�er st�rke� dy���ische� Bet��u�g i� der „Nichte�dsilbe“ 
herv�rgerufe� w�rde� sei („l’é�erge�ce préc�ce d’u� �cce�t à d��i���te 
i�te�sive“). U�seres D�fürh�lte�s ist �uch die Erhöhu�g der Mittelv�k�le i� 
de� �eugriechische� Di�lekte� i� N�rde� ei� Zeiche� für die V�k�lschwä-
chu�g. Brixhe führt Beispiele für ph��etische Wechsel �ls I�diz der Präse�z 
ei�er dy���ische� Bet��u�g i� de� Gebiet ��: 

a Wegf�ll des the��tische� Ge�itivs Si�gul�r �οιο > �οι i� der Pel�sgi��οιο > �οι i� der Pel�sgi�� > �οι i� der Pel�sgi��οι i� der Pel�sgi�� i� der Pel�sgi�-
tis;

b Sy�k�pe z.B. thess. ξενδόκοι;
c Assi�ilieru�g v�� ���s����te� �� Silbe���f��g („t�ute c��s���e �p-

puy��te“): Ττυλίχνας st�tt Πτυλίχνας;³⁹
d P�l�t�lisieru�g v�� ���s����te� v�r /j/.
�ei�s der Argu�e�te v�� Brixhe ist u�widerlegb�r:
a Die i�schriftliche� Zeug�isse für de� k��krete� Wechsel i� M�ked��i-

e� si�d dürftig (ei� Beispiel i� ei�e� illyrische� Pers��e����e�!) u�d 
�us späterer Zeit.

b Es k��� kei�e� Zus���e�h��g zwische� der ��ge����e�e� Schwä-
chu�g des E�d� /�/ u�d sei�es W��dels i� [�] u�d der ��der�e� Ver-
schiebu�g des u�bet��te� /�/ > /u/ i� de� �ördliche� Di�lekte� ge-
be� (u�d w�s p�ssiert �it de� W��del /e/ > /i/?). Ei�erseits si�d die 
Bedi�gu�ge� für die bes�gte� Wechsel u�gleich, ��dererseits si�d die 
Wechsel [�] > [�] (Ze�trieru�g) u�d [�] > [u] (Ste��se/Erhöhu�g) völlig 
u�terschiedlich. Der �ufei���derf�lge�de Wechsel [�] > [�] > [u] (�der 
i� ��dere� F�ll [e] > [�] > [i]) ist �icht ��türlich.

c Nicht �lle v�� Brixhe ��geführte ph��etische Pr�zesse bezeuge� die 
E�twicklu�g ei�er st�rke� Bet��u�g „�icht �� E�de“. Die Spr�che� 
�it dy���ischer Bet��u�g si�d �icht ��fälliger für die P�l�t�lisie-
ru�g, die v�� de� y�d herv�rgerufe� wird �der für die Assi�il�ti�� 
v�� ���s����te� �� Silbe�e�de �ls Spr�che� �it �usik�lische� T�� 
(T��höhe).

d Wie ich i� ei�er �ei�er v�r�usgeg��ge�e� U�tersuchu�ge� gezeigt 
h�be (Mé�dez D�su�� 2007�, 367–377),⁴⁰ wird i� ��der�e� Ts�k��i-
sche� ei� Wechsel bezeugt, der st�rk �� de� Wechsel i� der �isti�i�-
tis eri��ert: ΑGr ἄρτος > ts�k. [‘��de] ‘Br�t’, ἱστός > [i’tʰe] ‘M�st’, ὄνος 
> [‘��e] ‘Esel’, ἄλλος > [‘�le] ‘��derer’, τυρός > [cu’re] ‘�äse’. Die D��ἄλλος > [‘�le] ‘��derer’, τυρός > [cu’re] ‘�äse’. Die D�� > [‘�le] ‘��derer’, τυρός > [cu’re] ‘�äse’. Die D��τυρός > [cu’re] ‘�äse’. Die D�� > [cu’re] ‘�äse’. Die D�-
te� des Ts�k��ische� zeige� kl�r, d�ss die Bet��u�g �ichts �it u�se-
rer Fr�ge zu tu� h�t, d� der Wechsel u�terschiedsl�s d�s bet��te wie 

39 Brixhes Beschreibu�g ist u�ge��u. Es 
lässt sich leicht ��chweise�, d�ss die Assi�il�-
ti�� i� Ge�i��te� CC die Silbe��usgä�ge (d.h. 
„c��s���es �ppuyées“) regelh�ft beei�flusst. I� 
Griechische� jed�ch wurde� die zus���e�ge-
setzte� Silbe���fä�ge �� W�rtbegi�� �eusyll�-
biert i� S��dhi ��ch ei�e� V�k�l. I� der T�t ist 
Brixhes Beispiel ὁ ἐπὶ Ττυλίγχας (SEG 36.548.21) 
ke��zeich�e�d, d� d�s ἐπὶ Πτ� ([epip.t�]) zu  
ἐπὶ Ττ� ([epit.t�]) �ssi�iliert wird; vgl. �uch �ἱ 
ττολίαρχοι u�d ἀρχιττολιαρχέντος (IG 9.2.1233.1, 
2, Ph�l����, 3. Jh. v.Chr.).

40 Brixhe bezieht sich �icht �uf diese U�-
tersuchu�g, �bsch�� er bei ihrer V�rstellu�g i� 
Berli� (20. Septe�ber 2001) ��wese�d w�r.
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d�s u�bet��te /�/ beei�flusst. Wie i� der Isti�i�tis w��delte sich d�s 
/�/ i� der Schlusssilbe i� /e/ �ebe� De�t�le� u�d P�l�t�le�, währe�d 
es ��ch L�bi�le� u�d Vel�re� u�verä�dert blieb: vgl. thess. (�isti�i�-
tis) ξενδόκοι (SEG 36.548.19); Ἀστόλαος (ebe�d�rt S. 20); i� Ts�k��i�Ἀστόλαος (ebe�d�rt S. 20); i� Ts�k��i� (ebe�d�rt S. 20); i� Ts�k��i-
sche� τόπος > ['t�p�] ‘Pl�tz, Gege�d’, ἄνθρωπος > ['�t∫ʰ�p�] ‘�i�d’, ἔρι�τόπος > ['t�p�] ‘Pl�tz, Gege�d’, ἄνθρωπος > ['�t∫ʰ�p�] ‘�i�d’, ἔρι� > ['t�p�] ‘Pl�tz, Gege�d’, ἄνθρωπος > ['�t∫ʰ�p�] ‘�i�d’, ἔρι�ἄνθρωπος > ['�t∫ʰ�p�] ‘�i�d’, ἔρι� > ['�t∫ʰ�p�] ‘�i�d’, ἔρι�ἔρι-
φος > ['erif�] ‘Ziecklei�’, λύκος > ['ʎuk�] ‘W�lf ’. W�hrschei�lich wurde 
die Fr��t�lisieru�g v�� /�/ v�� ei�er Assi�il�ti�� zu be��chb�rte� 
���s����te� �usgelöst. 

5
Die dialektalen Kennzeichen des antiken Makedonisch
5.1

Die Dürftigkeit des i�schriftliche� M�teri�ls, d�s i� der �ls l�k�le U�g��gs-
spr�che ��gesehe�e� geschriebe� ist, beschrä�kt u�sere �e��t�isse des ��-
tike� M�ked��isch erheblich. Wir h�be� bereits ��ge�erkt, d�ss d�s �icht-
�ttisch�i��ische l��ge ᾱ reichlich s�w�hl i� Pers��e����e� i� de� we�ige� 
verfügb�re� Di�lekttexte� �ls �uch i� de� z�hlreichere� I�schrifte� i� �tti-
sche� Di�lekt u�d der ��i�é bezeugt ist.

Die ch�r�kteristische� �e��zeiche� v�� PELLA (s. Appe�dix, S. 287) si�d 
v�� de� F�chleute� ei�er grü�dliche� U�tersuchu�g u�terz�ge� w�rde� 
(V�utir�s 1998, 20–34; Dub�is 1995; Brixhe 1999; ��tz�p�ul�s 2007�; P���y�-
t�u 2007�; O’Neil 2006; Tzitzilis 2008). I� diese� Text erschei�e� besti��te 
di�lekt�le Ele�e�te, die �uf d�s D�rische, ge��uer ges�gt: �uf d�s N�rdwest-
d�rische zu verweise� schei�e�: 

1 ᾱ für d�s �tt.�i��. η: Θετίμᾱς (Z. 2), γᾶμαι (Z. 4), ἄλλᾱν (Z. 4, 6), usf.;
2 �ᾶν i� Ge�itiv Plur�l der 1. Dekli��ti��: τᾶν ἀλλᾶν πασᾶν (Z. 1), χρᾶν  

(Z. 2);
3 Ap�k�pe der Präp�siti��e� παρά (v�r ���s����t) u�d κατά (�ur v�r 

de�t�le� Verschlussl�ute�): παρκαττίθεμαι (Z. 2);
4 D�t. Sg. ἐμίν (= �tt.�i��. ἐμοί);
5 Adverbie� �uf -κα: ὁπόκα (Z. 3);⁴¹
6 �yphärese v�� Θεο� > Θε� i� Θετίμᾱς (Z. 2), Θετίμᾱ (Z. 7);
7 Opt�tiv i� Te�p�r�ls�tz �it Zuku�ftsbezug: ὁπόκα...διελ<ί>ξαιμι
καὶ ἀναγνοίην (Z. 3);
8 στ st�tt σθ: γενέσται (Z. 8).
Die �e��zeiche� 1–5 si�d �lle� d�rische� Di�lekte� ge�ei�.⁴² Weder die 

Bew�hru�g v�� ᾱ ��ch die hyp�thetische Bew�hru�g der Ausspr�che [u(ː)] 
(s. 4.2) stelle� di�g��stische Ch�r�kteristik� für ei�e ge�etische �l�ssifizie-
ru�g d�r, d� sie lediglich v�� Pr�t�griechische� ererbte Arch�is�e� si�d. Die 
�e��zeiche� 2–3 si�d Neueru�ge�, �ber �icht typisch für d�s D�rische. Die 
E�du�ge� des Ge�. Si�g. M�sk. -ᾱ u�d des Ge�. Pl. -ᾶν si�d �uch i� Lesbische� 
��zutre�e�, i� Spätthess�lische� u�d gelege�tlich i� Bö�tische�. Die Ap�-
k�pe bei de� Präp�siti��e� παρά u�d κατά v�r de�t�le� Verschlussl�ute� ist 
für �lle d�rische� Di�lekte ch�r�kteristisch, begeg�et �ber �uch i� Ark�di-
sche�, Bö�tische� u�d Thess�lische�. 

Bedeute�der si�d die �e��zeiche� 4–5, die �usschließlich zu� D�rische� 
u�d Bö�tische� gehöre�.⁴³ �yphärese erschei�t gelege�tlich i� Bö�tische� u�d 
i� verschiede�e� d�rische� Di�lekte� (Delphisch, ��isch u�d bes��ders Meg�-
risch). Die �e��zeiche� 7–8 verweise� direkt �uf d�s ��rdwestliche D�risch.

Bezüglich der di�lekt�le� �l�ssifizieru�g des ��tike� M�ked��isch weist 
Brixhe (1999, 45) �uf zwei wichtige Ele�e�te i� PELLA hi�:

1 I� Gege�s�tz zu� Thess�lische�, d�s ei� d�ppeltes -μμ- für die 
Gruppe� *-ms� και *�sm� (*γάμμαι, ὑμμέων = �tt. γ�μαι, ὑμῶν) �uf�, ὑμμέων = �tt. γ�μαι, ὑμῶν) �uf�ὑμμέων = �tt. γ�μαι, ὑμῶν) �uf� = �tt. γ�μαι, ὑμῶν) �uf�γ�μαι, ὑμῶν) �uf�, ὑμῶν) �uf�ὑμῶν) �uf�) �uf-
weist, h�be� die E�du�ge� dieser Gruppe� i� PELLA �ur ei� -μ- �it 

41 Brixhe, P���y�t�u u�d O’Neil si�d der 
Mei�u�g, d�ss ὁπόκα de� �tt.�i��. ὁπόταν äqui�ὁπόκα de� �tt.�i��. ὁπόταν äqui� de� �tt.�i��. ὁπόταν äqui�ὁπόταν äqui� äqui-
v�le�t ist. F�lglich bezeuge PELLA de� Gebr�uch 
v�� κα i� ��tike� M�ked��isch. Beide Beh�up�κα i� ��tike� M�ked��isch. Beide Beh�up� i� ��tike� M�ked��isch. Beide Beh�up-
tu�ge� si�d f�lsch. Die d�rische� ὅκα, ὁπόκα 
e�tspreche� de� �tt.�i��. ὅτε, ὁπότε (< Si�g. Neu�ὅτε, ὁπότε (< Si�g. Neu�, ὁπότε (< Si�g. Neu�ὁπότε (< Si�g. Neu� (< Si�g. Neu-
tr. *h1jod + -ka u�d �te). Die d�rische� Äquiv�le�-
te� der �tt.�i��. ὅταν, ὁπόταν si�d ὅκα κα, ὁπόκα 
κα �der i� de� weggef�lle�e� V�ri��te� ὅκκα, 
ὁπόκκα (l�k., �eg�r., rh�d. usw. zur Ap�k�pe 
vgl. Ruijgh 1996, 402, 424, 490). Obw�hl ��derer-
seits der Gebr�uch des κα �it Opt�tiv i� Te�p��κα �it Opt�tiv i� Te�p�� �it Opt�tiv i� Te�p�-
r�l� u�d Bedi�gu�gssätze� i� ��rdwestliche� 
D�risch reichlich bezeugt ist (vgl. ἐπεί κά τι πά�ἐπεί κά τι πά� κά τι πά�κά τι πά� τι πά�τι πά� πά�πά-
θοι �λεοπάτρα, SGDI 2171.11–12, Delphi, 100–50 
v.Chr.), ist die M�d�lp�rtikel �icht �blig�t�risch 
(Cresp� 1993). Gewisse F�rscher �kzeptiere� 
W�cker��gels �yp�these, d�ss ὅκα �uf d�s ��r�ὅκα �uf d�s ��r� �uf d�s ��r-
ph�l�gisch durchsichtige *ὅδ κα �it regelh�fte� 
Wegf�ll ei�es geschl�sse�e� Schlussk��s����-
te� zurückzuführe� sei, währe�d ὅκκα sich �us 
der Assi�il�ti�� des ��rph�l�gisch u�kl�re� 
*ὅδκα (vgl. M�li��s Tej�d� 1992, 337–338, A��. 
28) ergebe� h�be. Diese Erkläru�g ist i�desse� 
�uszuschließe�, weil i� Gege�s�tz zu ὅκα u�d 
ὁπόκα, ὅκκα u�d ὁπόκκα stets �it de� ���ju�k�, ὅκκα u�d ὁπόκκα stets �it de� ���ju�k�ὅκκα u�d ὁπόκκα stets �it de� ���ju�k� u�d ὁπόκκα stets �it de� ���ju�k�ὁπόκκα stets �it de� ���ju�k� stets �it de� ���ju�k-
tiv (wie i� �tt.�i��. ὅταν, ὁπόταν) �der �it de� 
Opt�tiv k��struiert werde�.

42 Dub�is (1995, 192) verweist �uf zwei wei-
tere lexik�l�gische D�ris�e�: τέλος st�tt γάμος 
u�d καταγράφω ‘verfluche’ st�tt καταδέω ‘bi�de 
(�it Eid /Fluch)’.

43 Der D�tiv Si�gul�r des Pr����e�s i� der 
1. Pers�� ist weder i� Bö�tische� ��ch i� de� 
Fr�g�e�te� der ��ri��� bezeugt, �ber Ap�l-
l��ius Dysc�lus (De pronominibus 104bc) führt 
de� Typ ἐμύ (=ἐμ�ί) �ls bö�tisch ��. D�s ist �uch 
der Typ, de� der theb��ische ��uf���� i� de� 
Acharnern des Arist�ph��es gebr�ucht (V. 895).
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Ers�tzdeh�u�g des v�r�usgehe�de� V�k�ls: vgl. γᾶμαι (Z. 4), ὑμῶ<ν> 
(T�f. ὑμῶμ, Z. 5).⁴⁴ Merkwürdigerweise p�sst d�s ὑμῶν �icht zu de� 
Zeug�is ei�es Fr�g�e�ts �us Str�ttis (5. Jh. v. Chr.) ���ödie Makedo-
nen (Fr. 29 Orth = PCG 29), d�s v�� Athe��i�s 7.323B ��geführt wird; 
i� dieses Fr�g�e�t spricht ei�e Pers�� –w�hrschei�lich M�ked�-
�e� die W�rte ὕμμες Ὡττικοί (‘ihr, V�lk v�� Attik�’) �us. C�lvi� (1999, 
279) begeg�et der Zuverlässigkeit der Quelle skeptisch, �ber ��tz�p-
�ul�s (2007b, 234) verweist �uf de� St���es���e� �ραννέστης i� IG 
10.2.2.36.2 (�er�klei� Ly�kestis, 2.–3. Jh. �.Chr.), der ei�e� Orts���e� 
*�ράννα e�tspreche� kö��te, der �� �ραννών eri��ert, ei�e St�dt i� 
der thess�lische� Pel�sgi�tis (vgl. lesb. κράννα, d�r., �rk. κρά̄να, �tt.�
i��. κρήνη < *krasnā ‘Quelle’).⁴⁵

2 Brixhe ver�erkt weiterhi�, d�ss der �the��tische D�tiv Plur�l (Z. 3) 
�icht �it de� Thess�lische� k��p�tibel ist (der zu erw�rte�de Typ 
wäre δαιμόνεσσι).⁴⁶ O’Neil (2006, 197) gl�ubt, d�ss es �uch kei� ��rd�δαιμόνεσσι).⁴⁶ O’Neil (2006, 197) gl�ubt, d�ss es �uch kei� ��rd�).⁴⁶ O’Neil (2006, 197) gl�ubt, d�ss es �uch kei� ��rd-
westliches D�risch ist, bei de� wir d�s the��tisierte δαιμόνοις erw�r-
te� würde�, �ber diese Beh�uptu�g ist u�begrü�det, d�, wie Brixhe 
bereits gezeigt h�t, die the��tische E�du�g -οις i� ��rdwestliche� D�� i� ��rdwestliche� D�-
risch �icht �llge�ei� ist (Mé�dez D�su�� 1985, 473�.).

Wir h�be� u�s sch�� �uf besti��te �e��zeiche� des ��tike� M�ked�-
�isch bez�ge�, die vielleicht i� ��der�e� Di�lekte� überlebt h�be�. Außer 
(1) der Bew�hru�g des ��tike� ᾱ (�tt.�i��. η > ΝGr /i/) u�d (2) der Ausspr��ᾱ (�tt.�i��. η > ΝGr /i/) u�d (2) der Ausspr�� (�tt.�i��. η > ΝGr /i/) u�d (2) der Ausspr��η > ΝGr /i/) u�d (2) der Ausspr�� > ΝGr /i/) u�d (2) der Ausspr��ΝGr /i/) u�d (2) der Ausspr��Gr /i/) u�d (2) der Ausspr�-
che des ��tike� υ �ls [u], die bereits bespr�che� wurde�, verzeich�et Tzitzilis 
(2008, 231–235) die Präse�z v�� Spure� für zwei weitere ��ked��isch�d�ri-
sche Is�gl�sse�: 

3 Bew�hru�g des ��tike� /w/ (�) �ls [v], ei� �e��zeiche�, d�s es �uch 
i� Thess�lische� gebe� kö��te: βρόζους ‘Auswuchs, ���rre�’ (NGr ρό�βρόζους ‘Auswuchs, ���rre�’ (NGr ρό� ‘Auswuchs, ���rre�’ (NGr ρό�ρό-
ζος ‘Schwiele, �üh�er�uge’), w�hrschei�lich verw��dt �it ῥάδαμνος, 
ῥόδαμνος, ὀρόδαμνος (< *�ρόδαμνος) ‘Zweig, Ste�gel’, u�d lesb. βρίζα 
(�tt. ῥίζα)· ζώβλικους ‘klei�gew�chse� u�d stä��ig’, d�s Tzitzilis �uf 
d�s AGr *ζω�ίλος (vgl. Zωίλος �ls Pers��e����e�) zurückführt.⁴⁷ Zur 
Bew�hru�g des � i� ��tike� M�ked��isch vgl. �uch Οαδίστη (= Ϝᾱδίστη, 
�tt. Ἡδίστη; SEG 41.575, Pell�, c�. 350–250 v.Chr.), Ουαδ�α (= Ϝᾱδεῖα, �tt. 
Ἡδεῖα; EAM 1.94�.2, E�rd�i�, 2.–1. Jh. v.Chr.).

4 Wechsel zwische� /�/ (< ��tikes /�ː/) u�d /u/ (< ��tikes ω /ɔ:/) i� zwei 
Wörter�: βατσ̌νόμαρου [v�t∫'����ru] ‘Br��beere’, d�s i� El�ph�s be�βατσ̌νόμαρου [v�t∫'����ru] ‘Br��beere’, d�s i� El�ph�s be�ν̌όμαρου [v�t∫'����ru] ‘Br��beere’, d�s i� El�ph�s be�νόμαρου [v�t∫'����ru] ‘Br��beere’, d�s i� El�ph�s be� [v�t∫'����ru] ‘Br��beere’, d�s i� El�ph�s be-
zeugt ist u�d d�s Tzitzilis �ls Zus���e�setzu�g v�� βατσινιά ‘Str�uch’ 
+ μάρο ‘M�ulbeere’ (< *μᾶρον rek��struiert �uf der B�sis des �lb. ma-
re ‘Bäre�tr�ube’) ety��l�gisiert, i� Gege�s�tz zu de� verbreitetere� 
βατσ̌νόμ�υρου [v�t∫’���uru] �it de� 2. Best��dteil μούρο (ver�utlich 
v�� μῶρον; vgl. ΝGr βατόμ�υρο, μούρο); der Typ μαρ᾽κούτ̂ [��rj'kutj] ‘tö-
richt’ i� El�ph�s, d�s �ls Zus���e�setzu�g v�� *μᾱρός u�d *κο�τος (ΝGr 
κουτάβι) ‘Welpe’ ety��l�gisiert wird,⁴⁸ i� Gege�s�tz zu de� verbreite�) ‘Welpe’ ety��l�gisiert wird,⁴⁸ i� Gege�s�tz zu de� verbreite-
tere� μουρ᾽κούτ̂ [�urj'kutj] v�� ΑGr μωρός ‘töricht’. Bezeugt ist ebe�f�lls 
der V�k�tiv μαρέ (= μωρέ). Tzitzilis vergleicht diese� Widerspruch �it 
de� d�r., bö�t. πρᾶτος vs. πρῶτος i� de� ��dere� Di�lekte� u�d d�s �rk. 
δάρις, l�k. (?) δάρειρ⁴⁹ vs. �tt.�i��. δῶρον ‘���dfläche, Sp���e’.

Die drei erste� �e��zeiche� si�d für die Di�lektkl�ssifizieru�g �icht be-
s��ders �ützlich, d� es sich, wie �be� ges�gt, u� Arch�is�e� h��delt, die 
ei�e e�ge ge�etische Verw��dtsch�ft �icht ��chweise� kö��e�. W�s de� 
Wechsel [�] � [u] ��geht, der �ls Überbleibsel ei�es ��tike� di�lekt�le� Ge-
ge�s�tzes zwische� d�rische� ᾱ u�d �ichtd�rische� ω i�terpretiert wird, 
s� ist Tzitzilis’ I�terpret�ti�� risk��t. Zu�ächst ist d�s Zeug�is für die ��ti-
ke� *μᾶρον u�d *μᾱρός �icht v�lid. D�rüber hi��us ist d�s l��ge ω i� μῶρον 

44 Es sei ��ge�erkt, d�ss, wie i� viele� d�-
rische� Di�lekte�, der Ge�. Pl. ὑμῶ<ν> ei� Typ 
der �llegr� sei� �uss. Die ���tr�kti�� εω > ω, 
�ußerh�lb Attik�s �icht zu erw�rte�, �uss de� 
gr����tik�lische� St�tus der Pr����e� zuge-
rech�et werde�.

45 Alc�r�c Al��s� Dé�iz eri��ert �ich 
d�r��, d�ss d�s Ark�dische i� dieser �i�sicht 
ge�gr�phisch �icht h���ge� ist: Währe�d die 
erste Ers�tzdeh�u�g i� ��dere� Städte� �llge-
�ei� ist, zeigt Orch��e��s D�ppelk��s����te�: 
ὀφέλλον̣σ̣ι, ἔ[κ]ρ̣ινναν (IPArk 15A.33 u�d 49, c�. 
360–350 v.Chr.). Ich bi� völlig ��derer Mei�u�g 
�ls ��tz�p�ul�s, der sich �uf Brixhe stützt, d�ss 
die D�ppelk��s����te� des Thess�lische�, des 
Lesbische�, des Ark�dische� u�d –w�hrschei�-
lich� des M�ked��ische� ei� �rch�isiere�des 
�e��zeiche� ist, d.h. ei� früheres St�diu� �ls 
d�s der Ers�tzdeh�u�g, d� die Auflösu�g der 
D�ppell�ute, begleitet v�� ei�er Ers�tzdeh�u�g 
(�VCː� > �VːC�), ��e�b�r i� ��der�e� Spr�che� 
�icht ��chzuweise� ist.

46  
Bek���tlich erschei�t die E�du�g �σι i� 

ei�er I�schrift �us der Thess�li�tis: χρ�́μασιν (IG 
9.2.257.4, Thet��i��, 5. Jh.).

47 Beide ety��l�gische� Erkläru�ge� si�d 
reichlich the�retisch.

48 Der 2. Best��dteil kö��te �it κουτός 
des NGr i� Verbi�du�g gebr�cht werde�, d�s ge-
wöh�lich �uf κοττός ‘��h�’ zurückgeführt wird.

49 �esychi�s: δάρ[ε]ιρ· τὸ ἀπὸ το� μεγάλου 
δακτύλου ἐπὶ το� μικρο� διάστημα, δάριν σπιθα� ἐπὶ το� μικρο� διάστημα, δάριν σπιθα�ἐπὶ το� μικρο� διάστημα, δάριν σπιθα� το� μικρο� διάστημα, δάριν σπιθα�το� μικρο� διάστημα, δάριν σπιθα� μικρο� διάστημα, δάριν σπιθα�μικρο� διάστημα, δάριν σπιθα� διάστημα, δάριν σπιθα�διάστημα, δάριν σπιθα�, δάριν σπιθα�δάριν σπιθα� σπιθα�σπιθα-
μήν Ἀρκάδες.
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zweifelh�ft: D�s O�eg� i� �esychi�s Gl�sse μῶρα· συκάμινα ist w�hrschei��μῶρα· συκάμινα ist w�hrschei�� συκάμινα ist w�hrschei��συκάμινα ist w�hrschei�� ist w�hrschei�-
lich �uf ei�e� Rechtschreibfehler zurückzuführe�, d� μόρον i��er �it O�i-
kr�� geschriebe� wird. Ebe�s� ist kei� Typ *μᾱρός bezeugt. Alle ��tike� 
Quelle�, ei�schließlich S�phr��s (μωρότερος Fr. 74), der �uf D�risch schrieb, 
h�be� gleichbleibe�d μωρός �it ω. D�s [�] i� βατσ̌νόμαρου (�ördl. Di�lekte) 
��g ei�e �����le E�twicklu�g i� u�bet��ter P�siti�� sei�. Es sei be�erkt, 
d�ss �uch d�s [u] i� μούρο des ΝGr ei�e ebe�s� �����le Bildu�g ist.⁵⁰ Bezüg�μούρο des ΝGr ei�e ebe�s� �����le Bildu�g ist.⁵⁰ Bezüg� des ΝGr ei�e ebe�s� �����le Bildu�g ist.⁵⁰ Bezüg�ΝGr ei�e ebe�s� �����le Bildu�g ist.⁵⁰ Bezüg�Gr ei�e ebe�s� �����le Bildu�g ist.⁵⁰ Bezüg-
lich [�] i� μαρ᾽κούτ̂, μαρέ, werde� sie i� die Liste der �����le� Bildu�ge� 
�ls V�ri�ti��e� v�� μωρέ i� u�gepl��ter Allt�gsrede (�llegr�) �ufge����e� 
werde� �üsse�: vgl. μωρέ, μπρέ, βρέ, ρέ �ls die �� weiteste� verbreitete�.⁵¹ 
Schließlich ist die Ety��l�gie der Type� δάρις, δάρειρ u�d ihre Beziehu�g zu 
δῶρον u�sicher. 

Tzitzilis (s.�. 235–236) ��cht zwei Is�gl�sse� �us, die �e��zeiche� des M�-
ked��ische� u�d des ��tike� ��rdwestliche� D�risch si�d:

1 /er/ > /�r/: πλακαρός ‘erweitert’ (ΝGr πλακερός); πραπόδ᾽ [pr�'p�ðj] 
‘gestrickter, fl�cher Schuh, der über de� Strü�pfe� getr�ge� wird’ < 
*παρπόδιον < AGr περιπόδιον; κουλοβάρδακους ‘kurz’ (ts�k. κολοβέρ�περιπόδιον; κουλοβάρδακους ‘kurz’ (ts�k. κολοβέρ�; κουλοβάρδακους ‘kurz’ (ts�k. κολοβέρ�κουλοβάρδακους ‘kurz’ (ts�k. κολοβέρ� ‘kurz’ (ts�k. κολοβέρ�κολοβέρ-
δικο ‘sehr kurz’, M��i κολόβερδος ‘l�h�’), hyp�thetisch v�� *κολό�ερ-
δος, zus�s��e�gesetzt �us κόλος ‘�h�e �ör�er’ u�d *�έρδα ‘Schw��z’ 
(vgl. κόλουρος ‘�it kurze� Schw��z’).⁵²

2 /εːr/ > /�ːr/, /reː/ > /r�ː/: σαρδακιά̯ζου ‘schl�ge, prügle’ < *σᾱρδακῶ < 
*σηρδακῶ < σηδρακῶ (vgl. �esychi�s σηδρακεῖ· κτυπεῖ).

Abgesehe� v�� der T�ts�che, d�ss die Ety��l�gie ei�iger der �bige� Wör-
ter �lles ��dere �ls sicher ist, stellt kei�s der beide� �e��zeiche� ei� kl�res 
I�diz für die e�ge Verw��dtsch�ft zwische� de� ��tike� ��rdwestliche� D�-
risch u�d ei�es ��der�e� Idi��s des pierische� Bergl��des �ls Abkö��li�g 
des ��tike� M�ked��isch d�r. Zweifels�h�e ist der Wechsel /er/ > /�r/ �e��-
zeiche� des ��rdwestliche� D�risch u�d des Elische� (Buck 1955, 23–24, Mé�-
dez D�su�� 1985, 395–412): westl. l�kr. φάρειν, ματάρα, δάρματα (�tt. φέρειν, 
ματέρα, δέρματα), el. φάρε̄ν, �άργον (�tt. ἔργον). Aber der Wechsel /er/ > /�r/ 
ist ei�e ��türliche E�twicklu�g, die i� viele� Spr�che� der Welt bezeugt ist, 
ei�schließlich des Neugriechische�: ΑGr ἐργαλεῖον, ἐργάτης > ΝGr αργαλιός 
[�rγ�'ʎ�] ‘Webstuhl’, αργάτης ‘Arbeiter’.⁵³ F�lglich k��� d�s Zus���e�f�lle� 
des ��tike� ��rdwestliche� D�risch �it de� ��der�e� Idi�� des pierische� 
Bergl��ds zufällig sei�. Der hyp�thetische W��del /εːr/ > /�ːr/ (Fälle /rεː/ > 
/r�ː/ schei�e� �icht belegt zu sei�) h�t kei� Äquiv�le�t i� de� ��tike� ��rd-
westliche� d�rische� Di�lekte�.

Schließlich weist Tzitzilis �uf zwei i�teress��te Fälle des Zus���e�f�lls 
v�� ��tike� Thess�lisch �it de� Idi�� des pierische� Bergl��ds hi�:

1 Der �be� ��geführte Wechsel *kʷe > πε: vgl. thess. πετρο- (�tt. τετρα�), 
�ördl. Idi�� des heutige� M�ked��isch πατράγγουλος, πατραχείλας.

2 ζα� st�tt δια�: vgl. ���. ζάθεος ‘sehr göttlich’ �it verstärke�der Bedeu�ζα� st�tt δια�: vgl. ���. ζάθεος ‘sehr göttlich’ �it verstärke�der Bedeu�� st�tt δια�: vgl. ���. ζάθεος ‘sehr göttlich’ �it verstärke�der Bedeu�δια�: vgl. ���. ζάθεος ‘sehr göttlich’ �it verstärke�der Bedeu��: vgl. ���. ζάθεος ‘sehr göttlich’ �it verstärke�der Bedeu�ζάθεος ‘sehr göttlich’ �it verstärke�der Bedeu� ‘sehr göttlich’ �it verstärke�der Bedeu-
tu�g, �ördl. idi��. Des heutige� M�ked��isch ζαγριά̯ζει ‘(v�� F�de� 
ges�gt) er bildet ���te� u�d fusselt’ < *δια-γραιάζω.⁵⁴

5.2

Weitere Ele�e�te, die vielleicht �it der �l�ssifizieru�g des ��tike� M�ked�-
�isch i� Verbi�du�g zu bri�ge� si�d, kö��te u�s ei� u�verö�e�tlichtes Or�-
keltäfelche� biete�, d�s 1930 i� D�d��� gefu�de� wurde u�d v�rläufig v�� 
de� wisse�sch�ftliche� Mit�rbeiter� der bev�rstehe�de� Publik�ti�� �� de� 
A�f��g des 4. Jh.s v.Chr. d�tiert wird (D�k�ris, V�k�t�p�ul�u & Christidis i� 
Erschei�e� begri�e�: Nr. 2493A, Museu� D�d���, 871).⁵⁵ Sei�e di�lekt�le� 
�e��zeiche� weise� d�r�uf hi�, d�ss diese Or�kelbefr�gu�g �uf M�ked��isch 
geschriebe� sei� kö��te (Mé�dez D�su�� 2007b, 283–284).

50 Wir kö��e� ���eh�e�, d�ss μούρο ei�e 
Rückbildu�g �uf der Gru�dl�ge v�� ���p�sit� 
des Typs „βατόμουρο“ ist.

51 Vgl. J�seph 1997, der 56 V�ri��te� v�� 
μωρέ i� de� �eugriechische� Di�lekte� ver� i� de� �eugriechische� Di�lekte� ver-
zeich�et.

52 Es k��� sich �uch u� ei�e witzige Ablei-
tu�g v�� κολοβός h��del�.

53 Ei�e gewisse R�lle werde� �uch die 
Fer��ssi�il�ti�� e__a > a__a gespielt h�be� �üs-
se�. U�d zw�r ist d�s /e/ u�bet��t i� πλακερός, 
περιπόδιον u�d κολόβερδος.

54 D�s Präfix ζα� hielt ��� gewöh�lich 
für ei� ä�lisches Merk��l i� ���er, d�ch er-
schei�e� d�s lesbische ζά �ls Präp�siti�� u�d 
ζα� �ls Präverb �ur i� spätere� I�schrifte� u�d 
i� Gl�sse�. D�s Thess�lische h�t διέ. S�w� (2009) 
beh�uptet überzeuge�d, d�ss ζά eher ei�e� ���ζά eher ei�e� ��� eher ei�e� ��-
�eris�us d�rstellt, der i� die lesbische P�esie-
tr�diti�� ei�gedru�ge� ist.

55 Achtzeh� M���te v�r sei�e� frühe� T�d 
schickte �ir T�s�s Christidis ei�e ��pie ei�er 
V�rf�r� (M�i 2003) des D�d����B��des. Die ��-
pie bei�h�ltete weder Ph�t�gr�phie� ��ch Ab-
bildu�ge� der Täfelche�. Für �ehr Ei�zelheite� 
s. Mé�dez D�su�� 2007b; 2008, 53.
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Der v�� de� �er�usgeber� tr��skribierte Text sieht s� �us:

Ζε� καὶ Διώνα, ἦ ἔσσονται παῖ�
δες ἐκ τᾶς γυναικὸς �εβαλίωι
τᾶς ν�ν ἔχει κ[α]ὶ ζώσοντι;

«Zeus u�d Di��, wird �eb�li�s �it sei�er jetzige� Fr�u
�i�der h�be�, die lebe� werde�?»

Der Text k��� �ufgru�d f�lge�der Ch�r�kteristik� �icht �ttisch�i��isch 
sei�:

– ᾱ i� Διώνᾱ (Z. 1), τᾶς (Z. 2, 3) vs. �tt.�i��. Διώνη, τ�ς;
– D�ppel -σσ� i� ἔσσονται (Z. 1) vs. �tt.�i��. ἔσονται;
– Gebr�uch des „Artikels“ �ls Rel�tivpr��.: τᾶς ν�ν ἔχει (Z. 3).⁵⁶
Ei�e bö�tische �erku�ft steht �ußer Fr�ge:
– Schreibu�g ΑΙ i� ἔσσονται (Z. 1), γυναικός (Z. 2), κ[α]ί (Z. 3) u�d ΕΙ i� 

ἔχει (Z. 3); d�s Bö�tische des 4. Jh.s weist Η (/εː/) bzw. Ι (/iː/) �uf: ἔσσον� (Z. 3); d�s Bö�tische des 4. Jh.s weist Η (/εː/) bzw. Ι (/iː/) �uf: ἔσσον�Η (/εː/) bzw. Ι (/iː/) �uf: ἔσσον� (/εː/) bzw. Ι (/iː/) �uf: ἔσσον�εː/) bzw. Ι (/iː/) �uf: ἔσσον�ː/) bzw. Ι (/iː/) �uf: ἔσσον�Ι (/iː/) �uf: ἔσσον� (/iː/) �uf: ἔσσον�ἔσσον-
θη, γυνηκός, κή, ἔχῑ;⁵⁷

– *dj, *gʷj > ζ i� Ζε� (Z. 1), ζώσοντι (Z. 3) i� Gege�s�tz zu δ i� bö�t. Δε�, 
δώσονθι;

– ἐξ > ἐκ v�r ���s����t i� ἐκ τᾶς (Z. 3) vs. bö�t. ἐς τᾶς;
– Nicht beh�uchte Verschlussl�ute bei E�du�ge� der 3. Plur. ἔσσονται (Z. 

1), ζώσοντι (Z. 3) i� Gege�s�tz zu� bö�t. �νθη, �νθι;
– The��tischer D�t. Sg. -ωι (�εβαλίωι, Z. 2) i� Gege�s�tz zu� bö�t. �οι.⁵⁸
Ei�ige Merk��le si�d �ur schwer �it de� Thess�lische� zu verei�b�re�:
– � (/εː/) u�d Ω (/ɔː/) i� ἦ (Z. 1), Διώνα (Z. 1), �εβαλίωι (Z. 2), ζώσοντι (Z. 

3); d�s Thess�lische hätte regelh�ftes EI (/eː/) u�d ΟΥ (/�ː/);
– ἐξ > ἐκ v�r ���s����t i� ἐκ τᾶς (Z. 3) st�tt des thess. ἐς τᾶς;
– The��tischer D�t. Si�g. -ωι (�εβαλίωι, Z. 2) st�tt thess. -ου (�der �οι);⁵⁹
– Nicht beh�uchte, geschl�sse�e ���s����te� bei de� E�du�ge� der 3. 

Pers�� Pl. ἔσσονται (Z. 1), ζώσοντι (Z. 3) st�tt des thess. �νθαι (�νθειν i� 
L�ris�), �νθι.

Die �eiste� Di�lektk�erk��le des Textes kö��te� zu� ��rdwestliche� 
D�risch gehöre�,⁶⁰ �ber ei�e s�lche �erku�ft schei�t v�� de� Futurf�r�e� 
ἔσσονται (Z. 1), ζώσοντι (Z. 3) widerlegt zu werde�. I� ei�e� d�rische� Text 
würde� wir die „d�rische� Futur�“ ἐσσέονται, ζωσέοντι erw�rte�. We�� �uch 
�icht g��z u��öglich, ist d�ch ei� Futur her�kle�tische� Typs �it Sy�izese 
u�d Abs�rbieru�g des y�d (ἐσσέονται > εσσιό̯νται > ἐσσόνται) �ußer�rde�tlich 
u�w�hrschei�lich.⁶¹

Zugegebe�er��ße� weise� ei�ige der Or�keltexte D�d���s Di�lekt�i-
schu�g �uf. I� de� �eiste� Fälle� jed�ch ist kl�r, d�ss d�rische Ele�e�te i� 
ei�e� �ichtd�rische� Text ei�gedru�ge� si�d. Ver��tw�rtlich für diese Feh-
ler �üsse� die Mitglieder des l�k�le� Or�kelpers���ls gewese� sei�, de�e� 
höchstw�hrschei�lich die Fr�ge� v�� A��lph�bete� diktiert wurde�. Aus U�-
�uf�erks��keit ersetzte� sie e�tspreche�de Type� der U�g��gsspr�che des 
Fr�ge�de� �it Type� ihres eige�e� Di�lekts (Mé�dez D�su�� 2008, 68–69). 
Z.B. verbi�det Lhôte (2006, Nr. 91, E�de des 4. Jh.s v.Chr.) d�s l��ge ᾱ i� τύχᾱι 
ἀγαθᾶι (Z. 1), ἐργασίας (Z. 2), τὰν Διώνᾱν (Z. 2), πρᾶσσοι (Z. 4) �it �tt.�i��. Ty� (Z. 1), ἐργασίας (Z. 2), τὰν Διώνᾱν (Z. 2), πρᾶσσοι (Z. 4) �it �tt.�i��. Ty�ἐργασίας (Z. 2), τὰν Διώνᾱν (Z. 2), πρᾶσσοι (Z. 4) �it �tt.�i��. Ty� (Z. 2), τὰν Διώνᾱν (Z. 2), πρᾶσσοι (Z. 4) �it �tt.�i��. Ty�τὰν Διώνᾱν (Z. 2), πρᾶσσοι (Z. 4) �it �tt.�i��. Ty� Διώνᾱν (Z. 2), πρᾶσσοι (Z. 4) �it �tt.�i��. Ty�Διώνᾱν (Z. 2), πρᾶσσοι (Z. 4) �it �tt.�i��. Ty� (Z. 2), πρᾶσσοι (Z. 4) �it �tt.�i��. Ty�πρᾶσσοι (Z. 4) �it �tt.�i��. Ty� (Z. 4) �it �tt.�i��. Ty-
pe� wie ἐπερωτᾶι (Z. 1), ε� (Z. 2), ε�τυχοῖ (Z. 3). Aus de� gleiche� Gru�d ist d�s 
Ei�dri�ge� v�� �ichtd�rische� Futurf�r�e� ἔσσονται, ζώσοντι i� ei�e� d�ri�ἔσσονται, ζώσοντι i� ei�e� d�ri�, ζώσοντι i� ei�e� d�ri�ζώσοντι i� ei�e� d�ri� i� ei�e� d�ri-
sche� Text u�w�hrschei�lich.

Der N��e des Befr�ge�de� kö��te u�s ei�e� �i�weis �uf sei�e �erku�ft 
gebe�. �εβάλιος ist de� u�bezeugte� *�εφάλιος äquiv�le�t (durch die ch�-
r�kteristische Sti��h�ftwerdu�g des M�ked��ische�; vgl. �tt. �έφαλος, �ε��έφαλος, �ε�, �ε��ε-
φαλῖνος i� Gege�s�tz zu� ��ked. �εβαλῖνος, d�s i� der helle�istische� Zeit 

56 Dieser Gebr�uch ist bei ���er u�d �er�-
d�t häufig, �ber i� i��ische� I�schrifte� �icht 
bezeugt.

57 Dieses Argu�e�t ist �icht v�� e�tschei-
de�der Bedeutu�g, d� diese Schreibu�ge� gele-
ge�tlich i� bö�tische� I�schrifte� des frühe� 4. 
Jh.s begeg�e�. Es sei be�erkt, d�ss παῖς (w�hr�παῖς (w�hr� (w�hr-
schei�lich zweisilbiges πάϊς, v�� ei�e� frühere� 
πά�ις) i� Bö�tische� �icht zu *π�ς k��tr�hiert 
wurde.

58 Nur we�ige Fälle v�� -ωι �uf I�schrif� �uf I�schrif-
te� des 4. Jh.s kö��te� �uthe�tisch sei�. V�tter� 
(1995) i�terpretiert sie �ls Leh�wörter, �ber die-
se �yp�these ist �.E. u�begrü�det. Die spätere� 
E�twicklu�ge� -υ [�øː] (3. Jh. v.Chr.) u�d -ει [�εː] 
(2. Jh. v.Chr.) h�be� �it der v�rliege�de� Fr�ge 
�ichts zu tu�.

59 D�s -�υ (Pel�sgi�tis, Thess�li�tis) ist die 
��r��le ph��etische E�twicklu�g v�� -ωι: [ɔːi]̯ > 
[�ː]. D�tive ��rdwestlich�d�rische� Typs �uf -οι 
si�d i� Westthess�lie� bezeugt: -�ι ( [ɔːi]̯ > [�i]̯) 
begeg�et i� �ieri�� (Thess�li�tis) u�d -ει ([�i]̯ > 
[ei]̯) i� M�tr�p�li (�isti�i�tis). Zu� thess. -�ι, s. 
Lejeu�e 1941; zu� -ει, s. Mé�dez D�su�� 2007�, 
367–377.

60 Der the��tische D�t. Sg. �εβαλίωι ist 
kei�e Aus��h�e, d� -�ι �ls �e��zeiche� des 
��rdwestliche� D�risch erst �� E�de des 3. Jh.s 
v.Chr. �uft�ucht (s. Mé�dez D�su�� 1985, 413�.).

61 Zur Sy�izese u�d der Abs�rbieru�g des 
y�d i� de� Futurf�r�e� des �er�kle�tische� 
vgl. Mé�dez D�su�� 1993b. Ei�ige hyp�thetische 
Beispiele „her�kle�tischer“ Futurf�r�e� �uf 
de� Täfelche� v�� D�d��� si�d �ußer�rde�tlich 
zweifelh�ft (Mé�dez D�su�� 2008, 76–77).
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i� g��z Grieche�l��d zie�lich p�pulär w�r. Gleichw�hl �üsse� wir ��erke�-
�e�, d�ss die Pers��e����e� ei� schw�cher �l�ssifizieru�gsi�dex si�d, d� 
ihre E�tleh�u�g �us ei�er Spr�che i� die ��dere �der v�� Di�lekt zu Di�lekt 
leicht ist. Tr�tz �llede� ist die E�tleh�u�g, we�� die v�� de� �er�usgeber� 
v�rgeschl�ge�e D�tieru�g sti��t, eher u�w�hrschei�lich, d� die ��ked�-
�ische� N��e� i� je�er Zeit der Aut�rität er���gelte�. Die ��ked��ische� 
Pers��e����e� k��e� erst ��ch Alex��ders Er�beru�ge� �ehr �ls fü�fzig 
J�hre später i� M�de. 

6

Wir kö��e� de� Schluss ziehe�, d�ss die v�� �esychi�s verzeich�ete� Gl�s-
se� u�d die we�ige� Texte, die w�hrschei�lich i� l�k�le� Idi�� geschriebe� 
wurde�, d�r�uf hi�weise�, d�ss d�s M�ked��ische ei� griechischer Di�lekt 
w�r. Es �uss ei� e�ger Verw��dter des ��rdwestliche� D�risch gewese� sei� 
–�it Aus��h�e zweier bedeute�der Merk��le: der Sti��h�ftwerdu�g der 
Verschlussl�ute /p t k/ i� [b d g] u�d der Reibel�ute /f θ s x/ i� [v ð z γ] u�d 
w�hrschei�lich des Futurs des gewöh�liche� sig��tische� Typs. 

Übersetzung G. Blümlein





[Θετί]μ̣ας καὶ Διονυσοφῶντος τὸ τέλος καὶ τὸν γάμον καταγράφω καὶ τᾶν ἀλλᾶν πασᾶν γυ-
[ναικ]ῶν καὶ χηρᾶν καὶ παρθένων, μάλιστα δὲ Θετίμας, καὶ παρκαττίθεμαι Mάκρωνι καὶ
[τοῖς] δ̣αίμοσι. καὶ ὁπόκα ἐγὼ ταῦτα διελ<ί>ξαιμι καὶ ἀναγνοίην πάλ{L}ιν ἀνορ<ύ>ξασα,
4. [τόκα] γ̣ᾶμαι Διονυσοφῶντα, πρότερον δὲ μή· μὴ γὰρ λάβοι ἄλλαν γυναῖκα ἀλλ’ ἢ ἐμέ,
[ἐμὲ δ]ὲ συνκαταγηρᾶσαι Διονυσοφῶντι καὶ μηδεμίαν ἄλλαν. ἱκέτις ὑμῶ<ν> γίνο-
μαι· Φίλ;]αν οἰκτίρετε δαίμονες φίλ[ο]ι, ΔAΓINAΓAPIME φίλων πάντων καὶ ἐρήμα· ἀλλὰ
[���]α φυλάσσ̣ετε ἐμὶν ὅ[π]ως μὴ γίνηται τ̣α[ῦ]τα καὶ κακὰ κακῶς Θετίμα ἀπόληται.
8.[���]. AΛ [���]. YNM..EΣ ΠΛHΝ ἐμός, ἐμὲ δὲ [ε]ὐ[δ]αίμονα καὶ μακαρίαν γενέσται.
[���]TO[.].[���].[..]..E.EΩ[;]A.[.]E..MEΓE[���].

Διαλεκτικός κατάδεσμος σε μολύβδινο έλασμα γραμμένος σε «μετευκλείδειο» αλφάβητο. 
Πέλλα. Περίπου 350 – 325 π.X. Bουτυράς 1993 (προκαταρκτική δημοσίευση)· 
πρβ. Bουτυράς 1996 και κυρίως 1998. 

Dialect love defixio on sheet of lead, written in the Milesian alphabet. Pella,  
ca 375–350 BC. Voutiras 1993 (preliminary publication); Voutiras 1996, and  
mainly 1998.
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