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Δύο είδη τησ αρχαίασ Μακεδονικήσ διαλέκτου 
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Κφριε Ρρφτανθ, 

Κυρία Αναπλθρϊτρια Ρρφτανθ,   

Κφριε Κοςμιτορα, 

Κφριε Ρρόεδρε, 

Κυρίεσ και Κφριοι, 

 

Ευχαριςτήρια 

Κα ικελα να ξεκινιςω με αυτά τα λόγια για να ευχαριςτιςω το Αριςτοτζλειο 

Ρανεπιςτιμιο τθσ Κεςςαλονίκθσ και, βζβαια, τον κ. Ρρφτανθ γιϋαυτι τθν αναγόρευςι 

μου ςε επίτιμο διδάκτορα. Είναι μεγάλθ τιμι για μζνα και κα φζρω με υπερθφάνεια 

αυτό τον τίτλο κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ μου. Είμαι ςίγουροσ ότι αυτι θ τιμι 

οφείλεται περιςςότερο ςτθν αποδεδειγμζνθ γενναιοδωρία αυτοφ του Ρανεπιςτθμίου, 

όπωσ και ςτθ φιλία μου με οριςμζνουσ από τουσ κακθγθτζσ του, και όχι τόςο ςτα 

προςόντα μου. Σασ ευχαριςτϊ από καρδιάσ.  

Ευχαριςτϊ τον κακθγθτι κ. Γιαννάκθ που πιρε αυτι τθν πρωτοβουλία, κακϊσ και 

τουσ κακθγθτζσ κ.Τςοχατηίδθ και κυρία Μελίτα-Σταφρου οι οποίοι μαηί με τον κ. 

Γιαννάκθ ςυγκρότθςαν τθν Επιτροπι θ οποία υπζβαλε και ςτιριξε τθν πρόταςθ 

απονομισ αυτοφ του τίτλου ενϊπιον του Τομζα Γλωςςολογίασ και του Τμιματοσ 

Φιλολογίασ αυτοφ του Ρανεπιςτθμίου. Οι ίδιεσ ευχαριςτίεσ οφείλονται και ςτον 

Ρρόεδρο του Τμιματοσ Φιλολογίασ κ. Μαυρουδι και ςτον Κοςμιτορα τθσ 

Φιλοςοφικισ Σχολισ κ. Μαυροςκοφφθ για τθν αποδοχι τθσ πρόταςθσ του Τμιματοσ 

Φιλολογίασ.   

Θ ερευνθτικι μου δραςτθριότθτα είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με το Ρανεπιςτιμιό ςασ 

(και Ρανεπιςτιμιό μου πλζον!) εδϊ και αρκετά χρόνια. Το επιςκζφκθκα για πρϊτθ 

φορά πριν από 25 χρόνια για μια ςυμφωνία του προγράµµατοσ κινθτικότθτασ και 

ανταλλαγισ μεταξφ φοιτθτϊν και κακθγθτϊν με το πανεπιςτιμιό μου ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ Erasmus. Τα τελευταία χρόνια το επιςκζφκθκα τζςςερισ φορζσ για να 

ςυμμετάςχω ι να ςυνδιοργανϊςω ςυνζδρια και άλλεσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, 

ενϊ ιμουν μζλοσ μιασ επιτροπισ για τθν επιλογι ενόσ κακθγθτι του Τμιματόσ ςασ. 

Συνεργάςτθκα με κακθγθτζσ αυτοφ του Ρανεπιςτθμίου ςε τζςςερα βιβλία και ςε μία 

θλεκτρονικι ζκδοςθ, ςυγκεκριμζνα για τθν Encyclopedia of Ancient Greek Language 

and Linguistics, ζνα ςθμαντικό ζργο για τθν υλοποίθςθ του οποίου ςυνεργάςτθκαν 

πάνω από εκατό κορυφαίοι ελλθνιςτζσ και φιλόλογοι τθσ αρχαίασ ελλθνικισ από όλο 

τον κόςμο˙ το βιβλίο Αρχαία Μακεδονία: γλώςςα, ιςτορία, πολιτιςμόσ˙ το τριακοςτό 

πζμπτο Ετιςιο Συνζδριο του Τομζα Γλωςςολογίασ˙ τον τόμο Ο γλωςςικόσ χάρτησ τησ 

κεντρικήσ και βόρειασ Ελλάδασ κατά την αρχαιότητα, και τον ςυλλογικό τόμο Studies 

in the Ancient Greek Dialects: From Central Greece to the Black Sea, που είναι το 

αποτέλεςμα δφο ςυνεδρίων που ζλαβαν χϊρα ςτο Κέντρο Ελλθνικήσ Γλώςςασ το 2012 

και το 2015 και που κα εκδοκεί ςφντομα. Επίςθσ, το περαςμζνο ζτοσ παρζδωςα ςτον 
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εκδότθ, ο οποίοσ είναι κακθγθτισ ςε αυτό το Ρανεπιςτιμιο, το κεφάλαιο που μου 

ανζκεςε να γράψω για ζνα ςυλλογικό ζργο ςχετικά με τισ διαλζκτουσ τθσ αρχαίασ 

ελλθνικισ, του οποίου θ ζκδοςθ επίκειται από το Λνςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν. 

Θ ςυνεργαςία μου με αυτό το Ρανεπιςτιμιο κα ςυνεχιςτεί για πολφ ακόμθ, ελπίηω, 

αλλά τουλάχιςτον ζωσ τον Σεπτζμβριο του 2019, κακϊσ διάφοροι ερευνθτζσ, μεταξφ 

των οποίων ο κ. Γιαννάκθσ και εγϊ, εργαηόμαςτε ςε ζνα κοινό ερευνθτικό πρόγραμμα 

από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το οποίο ξεκινιςαμε τον περαςμζνο Οκτϊβριο και κα 

διαρκζςει τρία χρόνια. Το Κέντρο Ελλθνικήσ Γλώςςασ, το οποίο διευκφνει ο κακθγθτισ 

κ. Καηάηθσ, είναι ςυνεργαηόμενοσ φορζασ αυτοφ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ. 

Τα προςόντα ςτα οποία βαςίςτθκαν οι ςυνάδελφοι από το Αριςτοτζλειο 

Ρανεπιςτιμιο για τθν απόδοςθ ςτο πρόςωπό μου αυτισ τθσ τιμισ απορρζουν ςε 

μεγάλο βακμό από τα εκπαιδευτικά κζντρα ςτα οποία καταρτίςτθκα και ςποφδαςα 

και οφείλονται ςτουσ δαςκάλουσ μου οι οποίοι με μφθςαν ςτθ μελζτθ τθσ  Ελλθνικισ 

Φιλολογίασ. Κα ικελα με τθν ευκαιρία να αποδϊςω ςε όλουσ αυτοφσ τον οφειλόμενο 

ςεβαςμό και αναγνϊριςθ. Θ Alma Mater μου είναι το Ρανεπιςτιμιο Complutense τθσ 

Μαδρίτθσ όπου ςποφδαςα από το 1968 ζωσ το 1973. Οι κακθγθτζσ μου τθσ Κλαςικισ 

Φιλολογίασ, εκείνα τα χρόνια, διακρίνονταν για τθν εργατικότθτα και τθ ςωςτι 

προετοιμαςία τουσ και ζχαιραν εξαιρετικισ φιμθσ και εκτίμθςθσ. Άφθςαν ζνα 

ανεξίτθλο αποτφπωμα ςε πολλζσ γενιζσ φοιτθτϊν και, φυςικά, ςε εμζνα. Κα 

αναφερκϊ μόνον ςτουσ δφο με τουσ οποίουσ είχα μια πολφ ςτενι και μακρόχρονθ 

ςχζςθ: τουσ κακθγθτζσ Martín Ruipérez και Antonio Ruiz de Elvira. Ο Ruipérez μου 

δίδαξε για τρία ακαδθμαϊκά ζτθ Ελλθνικι Φιλολογία και Γλωςςολογία, με 

κακοδιγθςε ςτθ μεταπτυχιακι μου εργαςία και ιταν επόπτθσ τθσ διδακτορικισ μου 

διατριβισ. Ο Ruipérez ιταν ζνασ δθμιουργικόσ και εξαιρετικά παραγωγικόσ φιλόλογοσ 

και γλωςςολόγοσ, ςτα ηθτιματα τθσ ιςτορικισ-ςυγκριτικισ γλωςςολογίασ και του 

δομιςμοφ, όπωσ και τθσ διαχρονικισ φωνολογίασ, ακολουκϊντασ το πρότυπο του 

μεγάλου ιςτορικοφ γλωςςολόγου André Martinet. Από τον Ruiz de Elvira διδάχκθκα 

Κλαςικι Μυκολογία, Λατινικι Λογοτεχνία και Φιλολογία κατά τθ διάρκεια των τριϊν 

ετϊν των ςπουδϊν μου ςτθν Κλαςικι Φιλολογία. Αργότερα, μετά από τον γάμο μου 

με τθν αγαπθμζνθ του κόρθ, τθ María Rosa, με ςτιριξε με τθν αγάπθ του και τθν 

εμπιςτοςφνθ του. Διδάχκθκα μζςα από τθν ζρευνα και το ζργο του, κακϊσ επίςθσ και 

μζςα από τισ ςυχνζσ οικογενειακζσ ςυηθτιςεισ οι οποίεσ ιταν για μζνα μια 

πραγματικι απόλαυςθ. 

Εκφράηω τθν ευγνωμοςφνθ μου ςτο Αυτόνομο Ρανεπιςτιμιο τθσ Μαδρίτθσ, ςτο 

οποίο εργάηομαι από το 1982. Tο Ρανεπιςτιμιό μου μου παρζχει ζνα δυναμικό και 

γεμάτο ζμπνευςθ και κίνθτρα περιβάλλον και με βοικθςε πολφ κακόλθ τθν ατομικι 

και ακαδθμαϊκι μου πορεία. Οι φίλοι μου, οι ςυνάδελφοι και οι μακθτζσ μου 

βελτίωςαν τθν προςωπικι μου ηωι, τισ εμπειρίεσ μου όπωσ και τθν ακαδθμαϊκι μου 

κατάρτιςθ. Οριςμζνοι από αυτοφσ, από το Αυτόνομο και από το Complutense, είναι 

ςιμερα εδϊ για να με ςτθρίξουν και για να αποδείξουν ζμπρακτα τθ φιλία τουσ. Σασ 

ευχαριςτϊ: θ παρουςία ςασ ςε αυτι τθν τελετι είναι μια ακόμα μεγάλθ χαρά για 

εμζνα. 
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Θ οικογζνειά μου με αγκάλιαςε πάντα με τθν αγάπθ τθσ. Οι γονείσ μου ζδειχναν 

πάντοτε μεγάλθ εμπιςτοςφνθ ςτο πρόςωπό μου και ςυμπαράςταςθ, και αυτό με 

βοικθςε πάρα πολφ. Θ αδελφι μου πάντα με κοιτάηει με αγάπθ και 

αντικειμενικότθτα, και για αυτό εκτιμϊ πάντοτε τισ απόψεισ τθσ. Θ ςφηυγόσ μου, 

María Rosa, μου προςφζρει τθν τεράςτια βοικειά τθσ από τότε που γνωριςτικαμε και 

επίςθσ με διδάςκει Φιλολογία. Τα τρία μασ παιδιά, από τα οποία θ μεγάλθ μου κόρθ 

βρίςκεται ανάμεςά μασ, είναι μια αςτείρευτθ πθγι ενζργειασ, που μόνο θ ηωθράδα 

των πζντε εγγονϊν μου μπορεί να υπερβεί.  

Τϊρα κα επικεντρωκϊ ςτο κζμα τθσ ομιλίασ μου, θ οποία αςχολείται με τθν αρχαία 

Μακεδονικι διάλεκτο τθσ ελλθνικισ. Ριο ςυγκεκριμζνα κα με απαςχολιςει το κζμα 

τθσ ςφςταςθσ τθσ αρχαίασ Μακεδονικισ, αυτό που αποκαλϊ ςτον τίτλο «Δφο είδθ τθσ 

αρχαίασ Μακεδονικισ διαλζκτου». 

 

Δύο είδη τησ αρχαίασ Μακεδονικήσ διαλέκτου 

Τουσ τελευταίουσ μινεσ, μια ομάδα αποτελοφμενθ από  Ζλλθνεσ και Λςπανοφσ 

ερευνθτζσ ξεκινιςαμε τθν υλοποίθςθ ενόσ ερευνθτικοφ προγράμματοσ ςχετικά με τθν 

εξαφάνιςθ των διαλζκτων και τθν εξζλιξθ τθσ Κοινισ ςτθ βόρεια Ελλάδα κατά τθν 

αρχαιότθτα. Αυτό το ζργο, διάρκειασ τριϊν ετϊν, χρθματοδοτείται από ευρωπαϊκά 

κεφάλαια ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ HERA (αρκτικόλεξο του Humanities in the 

European Research Area). Το αντικείμενο είναι θ αναςφνκεςθ, με τισ μεκόδουσ τθσ 

ιςτορικισ κοινωνιογλωςςολογίασ, τθσ διαδικαςίασ εξαφάνιςθσ των αρχαίων 

ελλθνικϊν διαλζκτων που μιλοφνταν ςτθν Ιπειρο και ςτο αρχαίο βαςίλειο τθσ  

Μακεδονίασ και τθσ αντικατάςταςισ τουσ με τθν αττικοϊωνικι Κοινι, τουλάχιςτον ςτο 

επίπεδο τθσ γραπτισ επικοινωνίασ. Το ζργο αυτό αποτελεί μζροσ ενόσ ευρφτερου 

προγράμματοσ το οποίο υλοποιείται ςε πζντε ευρωπαϊκά πανεπιςτιμια, ςτο πλαίςιο 

του οποίου μελετοφμε διάφορεσ πολφγλωςςεσ κοινωνίεσ τθσ αρχαίασ Ευρϊπθσ, με 

ςτόχο αφ’ ενόσ τθν αναςφνκεςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςε κυρίαρχεσ και μειονοτικζσ 

γλϊςςεσ ςτισ ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ του παρελκόντοσ και αφ’ ετζρου τθν εξαγωγι 

διδαγμάτων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μελλοντικά ςτθν Ευρωπαϊκι  Ζνωςθ. 

Στθ ςυνζχεια κα αναφερκϊ ςε οριςμζνα προκαταρκτικά αποτελζςματα που αφοροφν 

τισ ελλθνικζσ διαλζκτουσ του αρχαίου βαςιλείου τθσ Μακεδονίασ. 

Ζνα ςθμαντικό μζροσ από τισ νεότερεσ ανακαλφψεισ των τελευταίων δεκαετιϊν 

προζκυψε από τθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε γφρω από το αρχαίο βαςίλειο τθσ 

Μακεδονίασ. Ασ κυμθκοφμε τθν ανακάλυψθ του παπφρου του Δερβενίου, των 

βαςιλικϊν τάφων τθσ Βεργίνασ, τισ αναςκαφζσ τθσ Ρζλλασ, όπου αποκαλφφκθκε ο 

γνωςτόσ κατάδεςμοσ τθσ Ρζλλασ και ο αποκαλοφμενοσ "τάφοσ των φιλοςόφων", τον 

τάφο τθσ Κρίςεωσ κοντά ςτθ Μίεηα, τον μεγάλο τάφο τθσ Αμφίπολθσ και τισ 

αναςκαφζσ  και τα ευριματα του "Υπογείου" ςτθ Μεκϊνθ Ριερίασ, μεταξφ άλλων. 

Τα ευριματα των τελευταίων δεκαετιϊν ςτο αρχαίο βαςίλειο τθσ Μακεδονίασ και, 

γενικά, ςτθ βόρεια Ελλάδα κατά τθν αρχαιότθτα και οι δθμοςιεφςεισ των γραπτϊν 

τεκμθρίων αυτισ τθσ γεωγραφικισ περιοχισ —με τθν πρόςφατθ ζκδοςθ του ζργου Τα 
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χρηςτήρια ελάςματα τησ Δωδώνησ— δθμιοφργθςαν μεγάλεσ προςδοκίεσ για τον 

εμπλουτιςμό τθσ γνϊςθσ μασ για αυτό το κζμα. Αντιλαμβανόμαςτε τισ δυςκολίεσ τισ 

οποίεσ αντιμετωπίηουμε: από τθ μιά μεριά, θ ζλλειψθ, θ ςυντομία, θ όψιμθ 

χρονολογία των γραπτϊν που ανακαλφφκθκαν˙ από τθν άλλθ, θ φφςθ του διακζςιμου 

υλικοφ, κακϊσ το μεγαλφτερο μζροσ των τεκμθριωμζνων λζξεων είναι 

ανκρωπωνφμια, και αυτοί οι όροι δεν είναι οι πλζον κατάλλθλοι για να προςδιοριςτεί 

με ςαφινεια μια διάλεκτοσ. 

Ραρόλα ταφτα, θ πρόςφατθ δθμοςίευςθ τθσ δίτομθσ ζκδοςθσ του ζργου Ἐπιγραφέσ 

Κάτω Μακεδονίασ, Τεφχοσ Β’, Μέροσ Α’ - Β’, Ακήνα 2015, ςτο οποίο περιλαμβάνονται 

εξακόςια τριάντα δφο κείμενα εκ των οποίων εκατόν οχτϊ δθμοςιεφονται εδϊ για 

πρϊτθ φορά, μαηί με τισ προθγοφμενεσ εκδόςεισ των επιγραφϊν τθσ Βζροιασ και του 

Λεροφ τθσ Λευκόπετρασ, ςυμπλθρϊνει τθν ζκδοςθ των επιγραφϊν τθσ Βοττίασ. Αυτζσ 

οι δθμοςιεφςεισ ανοίγουν νζεσ προοπτικζσ για τθ μελζτθ των αρχαίων ελλθνικϊν 

διαλζκτων που μιλοφνταν ςτθ γεωγραφικι περιοχι όπου βρίςκονταν οι Αιγζσ και θ 

Ρζλλα, οι διαδοχικζσ πρωτεφουςεσ του αρχαίου βαςιλείου τθσ Μακεδονίασ. 

Δυςτυχϊσ, το μεγαλφτερο μζροσ των επιγραφικϊν κειμζνων ανικουν ςτθν 

ελλθνιςτικι εποχι ι ςτθν εποχι τθσ ρωμαϊκισ κυριαρχίασ και μόνο περιλαμβάνουν 

ανκρωπωνφμια χαραγμζνα επάνω ςε επιτφμβιεσ ςτιλεσ. Δεν υπάρχουν μεγαλφτερα 

κείμενα τθσ κλαςικισ εποχισ (για να μθ μιλιςουμε για τθν αρχαϊκι εποχι) που να 

επιτρζπουν τθ δυνατότθτα μιασ πλιρουσ περιγραφισ τθσ μακεδονικισ διαλζκτου τθσ 

αρχαίασ ελλθνικισ. Ραρόλα αυτά, προςφζρουν νζα ςτοιχεία για τισ τοπικζσ 

διαλεκτικζσ παραλλαγζσ. Σκοπόσ αυτισ τθσ διάλεξθσ είναι θ αναγνϊριςθ και θ 

ιςτορικι ερμθνεία ακριβϊσ τζτοιων γλωςςικϊν παραλλαγϊν που μασ προςφζρουν τα 

ζγγραφα τθσ Μακεδονίασ. 

 

Κοινά χαρακτηριςτικά ςτισ επιγραφζσ των Αιγών και τησ Πζλλασ 

Μια ανάγνωςθ των επιγραφικϊν και άλλων μαρτυριϊν που βρζκθκαν ςτισ Αιγζσ και 

ςτθν Ρζλλα (όπωσ είναι χρυςά επιςτόμια και φφλλα που περιζχουν αρζσ), όχι όμωσ 

λογοτεχνικϊν κειμζνων, αναδεικνφουν οριςμζνα κοινά χαρακτθριςτικά των δφο 

διαδοχικϊν πρωτευουςϊν του αρχαίου βαςιλείου τθσ Μακεδονίασ.  

Ρρϊτον, τα γραπτά τεκμιρια που διατθρικθκαν είναι γραμμζνα ςε δφο διαφορετικζσ 

διαλζκτουσ: μία πρϊτθ, τθν οποία μποροφμε να ονομάςουμε ςυμβατικά «αττικι-

ιωνικι-κοινι», ονομαςία θ οποία υποδεικνφει ότι δεν υπάρχουν χαρακτθριςτικά που 

να επιτρζπουν να αποδοκεί ζνα κείμενο ςτθ μία ι ςτθν άλλθ από αυτζσ τισ 

διαλζκτουσ, και μία άλλθ τθν οποία μποροφμε να ονομάςουμε «δωρικι-

βορειοδυτικι» ςτο μζτρο που δεν είναι δυνατόν να αποδϊςουμε ζνα κείμενο ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ «δωρικι ι βορειοδυτικι» διάλεκτο. Οριςμζνα από τα κείμενα είναι 

υβρίδια και αντανακλοφν χαρακτθριςτικά και των δφο παραλλαγϊν. 

Ο πάπυροσ του Δερβενίου είναι γραμμζνοσ ςε ζνα υβριδικό είδοσ που ςυνδυάηει 

ιωνικά και αττικά ςτοιχεία και που παρουςιάηει ένα τουλάχιςτον ςίγουρο δωρικό 

ςτοιχείο. 
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Δεφτερον, το μεγαλφτερο μζροσ των ανκρωπωνυμίων που μαρτυροφνται ςτισ 

επιγραφζσ των Αιγϊν και τθσ Ρζλλασ αποτελοφν τμιμα του κοινοφ ταμείου των 

επιγραφϊν τθσ Μακεδονίασ. 

Τρίτον, ςτα επιγραφικά κείμενα των Αιγϊν και τθσ Ρζλλασ εμφανίηεται ζνασ ςχετικά 

υψθλόσ βακμόσ ςφγχυςθσ ανάμεςα ςτισ γραφζσ <E, H, I, EI> κακϊσ και ανάμεςα ςτα 

<O, Ω, OY>. Θ ερμθνεία αυτϊν των γραφικϊν εναλλαγϊν δεν είναι ςαφισ. Μποροφν 

να υποδεικνφουν ότι το E προφερόταν ωσ κλειςτό και γινόταν I, ι ότι οι ομιλθτζσ 

άνοιγαν τθ προφορά του I και του Y τα οποία γίνονταν ζτςι E και O, αντίςτοιχα, ι 

απλά ότι πρόκειται για λάκθ ςτθ γραφι. 

Ο κατάδεςμοσ τθσ Ρζλλασ που δθμοςιεφτθκε τθ δεκαετία του χίλια εννεακόςια 

ενενιντα αντανακλά πιςτά εκείνα τα «δωρικά-βορειοδυτικά» χαρακτθριςτικά που 

υπάρχουν ςτα επιγραφικά κείμενα που ανακαλφφκθκαν ςτθν Ρζλλα. Ραρατθροφνται 

διάφορεσ περιπτϊςεισ ςφγχυςθσ ανάμεςα ςτα ίδια γράμματα <E, H, I, EI> και <O, Ω, 

OY>, κακϊσ και μια δωρικι διαλεκτικι παραλλαγι. Από τθν άλλθ πλευρά, εκείνο που 

κακιςτά αυτόν τον κατάδεςμο ζνα κείμενο με ιδιαίτερθ ςθμαςία είναι το γεγονόσ ότι 

επιβεβαιϊνει χαρακτθριςτικά που υποδεικνφουν μια παραλλαγι δωρικισ διαλζκτου 

που δεν ςυμπίπτει με καμία άλλθ δωρικι παραλλαγι. Στον κατάδεςμο τθσ Ρζλλασ 

μαρτυρείται μια τοπικι διάλεκτοσ. Τα μακεδονικά επιγραφικά κείμενα τα οποία 

ταξινομιςαμε νωρίτερα ωσ δωρικά-βορειοδυτικά πικανϊσ εκπροςωποφν επίςθσ τθν 

ίδια τοπικι διάλεκτο. Αλλά ο ςφντομοσ χαρακτιρασ αυτϊν των τεκμθρίων που ζχουν 

εκδοκεί δεν επιτρζπει τθν περιγραφι περιςςοτζρων χαρακτθριςτικϊν τθσ τοπικισ 

βορειοδυτικισ δωρικισ διαλζκτου που μιλιόταν ςτο αρχαίο βαςίλειο τθσ Μακεδονίασ.  

 

Διαφορζσ μεταξφ των επιγραφών των Αιγών και τησ Πζλλασ 

Ραρά τθν ανεπάρκεια του υλικοφ, υπάρχουν δφο διαφορζσ μεταξφ των διαλεκτικϊν 

ςτοιχείων που μασ προςφζρουν οι επιγραφζσ των Αιγϊν και τθσ Ρζλλασ. Αυτζσ οι 

διαφορζσ ζχουν ςχζςθ με τα πιο εντυπωςιακά χαρακτθριςτικά τθσ μακεδονικισ 

διαλζκτου. Ενϊ ςε ογδόντα επιγραφζσ των Αιγϊν υπάρχουν τζςςερα παραδείγματα 

όπου χρθςιμοποιοφνται τα ςφμφωνα Β, Δ, Γ, αντί των Φ, Κ, Χ, αντίςτοιχα, ςτισ εκατόν 

πενιντα επιγραφζσ από τθν Ρζλλα δεν υπάρχει κανζνα παράδειγμα αυτοφ του τφπου. 

Υπάρχει μόνο ζνα1 ςτθν Τφριςςα, πόλθ πλθςίον τθσ Ρζλλασ, εάν είναι ςωςτι θ 

ανάγνωςθ που πραγματοποίθςαν οι εκδότεσ του τόμου Ἐπιγραφέσ Κάτω Μακεδονίασ.  

Εκτόσ από τισ Αιγζσ και τθν Ρζλλα, τα υπόλοιπα παραδείγματα με τθ χριςθ των 

θχθρών ςυμφϊνων Β, Δ, Γ αντί των άθχων δαςζων Φ, Κ, Χ που ζχουν τεκμθριωκεί 

προζρχονται από τθ Βζροια και τθν Άνω Μακεδονία (Λυγκθςτίσ), δθλαδι, από τον 

αρχαίο πυρινα του βαςιλείου, όχι από τισ πεδιάδεσ (οφτε από τθν υπόλοιπθ Κάτω 

Μακεδονία οφτε από τα νότια εδάφθ τθσ Ραιονίασ (Ρζλλα, Λχναί) και τθ Μυγδονία 

(Χαλάςτρα, Σίνδοσ, Κζρμεσ, Λθτι) που κατακτικθκαν μετά τουσ μθδικοφσ πολζμουσ. 

Ωςτόςο μερικά —πικανϊσ δευτερογενι— παραδείγματα εμφανίηονται ςτισ 

                                                           
1
 Το όνομα Βάλακροσ. 
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επιγραφζσ που βρζκθκαν ςε εδάφθ που κατακτικθκαν από τον Φίλιππο ανατολικά 

του ποταμοφ Στρυμόνα (Νζοσ Μαρμαράσ) και ςτθν Αμφίπολθ2.  

Ζνα άλλο γνωςτό χαρακτθριςτικό τθσ μακεδονικισ διαλζκτου είναι θ εμφάνιςθ των 

θχθρϊν ςυμφϊνων αντί για τα αντίςτοιχα άθχα ςτιγμιαία. Στισ Αιγζσ υπάρχουν πζντε 

περιπτϊςεισ όπου εμφανίηεται το Γ αντί του Κ, ενϊ ςτθν Ρζλλα δεν υπάρχει οφτε μία 

τζτοια περίπτωςθ. Στθ Λευκόπετρα μαρτυροφνται οριςμζνα αντιπαραδείγματα όπου 

χρθςιμοποιείται το Ρ αντί του Β, τα οποία όμωσ κα μποροφςαν να ερμθνευτοφν ωσ 

υπερδιορκϊςεισ3. 

Τα γνωςτά μζχρι ςιμερα ςτοιχεία αποδεικνφουν ότι θ χριςθ των θχθρϊν Β, Δ, Γ αντί 

των άθχων δαςζων Φ, Κ, Χ ι αντί των άθχων κλειςτϊν Ρ, Τ, Κ τεκμθριϊνεται ειδικά 

ςτθν περιοχι του αρχαίου βαςιλείου τθσ Μακεδονίασ, αλλά όχι ςτα εδάφθ τθσ Κάτω 

Μακεδονίασ. Τα ςτοιχεία είναι λιγοςτά και επομζνωσ θ ιςχφσ του επιχειριματοσ ότι 

αυτό το ιςόγλωςςο μπορεί να διακρίνει δφο διαλεκτικζσ παραλλαγζσ είναι κάπωσ 

περιοριςμζνθ. Είναι όμωσ θ πιο πικανι εκδοχι με βάςθ το υλικό που ζχουμε ςτθ 

διάκεςι μασ. Ελπίηουμε ότι θ ανεφρεςθ και άλλων επιγραφϊν κα επιβεβαιϊςει (ι κα 

διαψεφςει) τθν παραπάνω εκδοχι. 

Θ διάκριςθ δφο διαλεκτικϊν περιοχϊν εντόσ του βαςιλείου τθσ Μακεδονίασ με βάςθ 

τθν φπαρξθ ι όχι των γραφικϊν εναλλαγϊν μεταξφ των θχθρϊν <Β, Δ, Γ> και των 

δαςζων <Φ, Κ, Χ> ι των άθχων <Ρ, Τ, Κ> ταιριάηει απόλυτα με τθν εκδοχι που 

διατφπωςαν οι ιςτορικοί, βαςιηόμενοι ςε ιςτορικά ςτοιχεία. Οι ιςτορικοί που 

μελζτθςαν αυτό το ηιτθμα ςυμφωνοφν ότι θ μεταφορά τθσ πρωτεφουςασ ζλαβε χϊρα 

τθν εποχι του Αρχελάου Αϋ (413-399 π.Χ.), του βαςιλιά ο οποίοσ είχε προςκαλζςει 

ςτθν αυλι τον Ευριπίδθ και τον Αγάκωνα των Ακθνϊν, όπωσ και τον ηωγράφο Ηεφξθ, 

τον πιο διάςθμο τθσ εποχισ του, ι τθν εποχι του Αμφντα Γϋ (393 και 392-370 π.Χ.). 

Είναι ςαφζσ ότι ο Αρχζλαοσ επεδίωκε τθ διεκνοποίθςθ του Μακεδονικοφ βαςιλείου. 

Θ μεταφορά τθσ πρωτεφουςασ είχε πολιτικό ςκοπό να ελζγξει τισ “ςυμμάχουσ πόλεισ” 

οι οποίεσ είχαν ενςωματωκεί ςτο μακεδονικό βαςίλειο μετά τουσ μθδικοφσ πολζμουσ 

και πικανόν διζκεταν καταςτατικό πόλεων, αλλά όχι εκνϊν. Θ μεταφορά τθσ 

μακεδονικισ πρωτεφουςασ από τισ Αιγζσ, ςτο εςωτερικό του βαςιλείου, ςτθν Ρζλλα, θ 

οποία είχε πρόςβαςθ ςτθ κάλαςςα μζςω των εκβολϊν του ποταμοφ Λουδία, ταιριάηει 

καυμάςια με τον ςτόχο του βαςιλιά να επιβάλει τθν επικυριαρχία του ςτισ 

«ςυμμάχουσ πόλεισ». Συνζπειεσ αυτισ τθσ πολιτικισ ιταν θ γλωςςικι ςφγκλιςθ και θ 

διεκνοποίθςθ. ‘Ζνα άλλο ςτοιχείο που μπορεί να ενιςχφςει αυτι τθν άποψθ είναι το 

εξισ: Ενϊ ςτισ Αιγζσ εμφανίηεται μόνο ζνασ ξζνοσ, ςτα κείμενα τθσ Ρζλλασ ο αρικμόσ 

των καταγεγραμμζνων ξζνων ανζρχεται ςτουσ επτά. Από κάκε άποψθ, θ Ρζλλα ιταν θ 

πιο ςθμαντικι πόλθ τθσ Μακεδονίασ ήδθ το 380 π.Χ., γι’ αυτό και ο Ξενοφϊν τθν 

αποκαλοφςε «μεγίςτη τῶν ἐν Μακεδονίᾳ πόλεων» (cf. Ξ., Ἑλλ. 5,2,13). 

 

                                                           
2
 Ο τφποσ βεφαίωσ είναι υπερδιόρκωςθ αντί του βεβαίωσ), κακϊσ και ςτθ Μεκϊνθ το Βουλομάγα με το 

αρχικό γράμμα <Φ> διορκωμζνο με ΒΟ θ αντίςτροφα. 
3
 ὑπροςςθῆνε αντί του ὑβριςθῆναι και ὑπρείςῃ αντί του ὑβρείςῃ. 
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Η υιοθέτηςη τησ αττικήσ διαλζκτου  

Τα επιγραφικά κείμενα ςτα οποία μαρτυρείται ο διαλεκτικόσ τφποσ τον οποίο 

ςυμβατικά ονομάηουμε «αττικο-ιωνικι-κοινι» δεν αντιπροςωπεφουν μια 

παραδοςιακι τοπικι διάλεκτο ς’ αυτι τθ γεωγραφικι περιοχι, αλλά είναι πικανϊσ το 

αποτζλεςμα τθσ υιοκζτθςθσ ενόσ ξζνου τοπικοφ διαλεκτικοφ τφπου.  

Ενϊ τα ελλθνικά πολιτικά κζντρα που βρίςκονται ςτον νότο τθσ Μακεδονίασ 

εμφανίηουν μια ςχετικά ομοιόμορφθ διαλεκτικι εικόνα, που απειλείται μόνο από τθν 

ανάδυςθ τθσ κοινισ, το αρχαίο Μακεδονικό βαςίλειο ςτερείται διαλεκτικισ 

ομοιομορφίασ ιδθ από τισ πρϊιμεσ επιγραφζσ. Αυτι θ παραλλαγι οφείλεται εν μζρει 

ςτισ κατακτιςεισ παλαιϊν αποικιϊν από τουσ Μακεδόνεσ βαςιλείσ κατά τθν περίοδο 

μεταξφ των μθδικϊν πολζμων και των μζςων του 4ου π.Χ. αιϊνα, όταν το μακεδονικό 

βαςίλειο εξαπλϊκθκε από τον Φίλιππο Βϋ ςτθ Χαλκιδικι Χερςόνθςο και προσ τα 

Ανατολικά ςε περιοχζσ τισ οποίεσ ζωσ τότε κατείχαν κρακικοί λαοί4. 

Μποροφμε να φανταςτοφμε αυτό που ςυνζβθ μετά από τισ κατακτιςεισ αν 

ςκεφτοφμε αυτό που επανθλειμμζνα ζχει ςυμβεί ςτθν πρόςφατθ ιςτορία ανά τον 

κόςμο. Οι πλθκυςμοί οι οποίοι, προερχόμενοι από διαφορετικά μζρθ και μιλϊντασ 

διαφορετικζσ διαλζκτουσ μιασ γλϊςςασ, εγκαταςτάκθκαν ςε νζεσ πόλεισ ζχαςαν τισ 

παλαιζσ διαλζκτουσ τισ οποίεσ μιλοφςαν όταν ζφταςαν ςτθ νζα πόλθ και 

δθμιοφργθςαν μια νζα διάλεκτο, θ οποία διατθρεί ςτοιχεία των διαφόρων διαλζκτων 

που μιλοφςαν οι πρϊτοι κάτοικοι, και αυτό ζγινε μζςα ςε τρεισ γενεζσ. Τοφτο ςυνζβθ 

πρόςφατα με μετανάςτεσ των τελευταίων δεκαετιϊν ςτθν Αμερικι ι τθν Αυςτραλία 

και αλλοφ, και το ίδιο πικανϊσ ςυνζβθ ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου κατά τθν 

ελλθνιςτικι εποχι.  

Το μακεδονικό βαςίλειο ζπαιξε ζναν ρόλο-κλειδί ςτθ δθμιουργία και διάδοςθ τθσ 

αττικοϊωνικισ κοινισ5. Ππωσ είναι γνωςτό, τα πρϊτα επίςθμα γραπτά του 

μακεδονικοφ βαςιλείου βρζκθκαν εκτόσ του μακεδονικοφ βαςιλείου και είναι 

γραμμζνα ςτθν κοινι. Κατά πάςα πικανότθτα, θ μακεδονικι αυλι υιοκζτθςε (και 

επζβαλε) ζναν τφπο γλϊςςασ βαςιςμζνο ςτθν ομιλοφμενθ αττικι διάλεκτο εκτόσ των 

ςυνόρων τθσ Αττικισ. Αυτόσ ο τύποσ εξελίχκθκε ςταδιακά και ζγινε το επίςθμο 

όργανο για τθ γραπτι και πικανόν για τθν ομιλοφμενθ τυπικι επικοινωνία6. Δεν 

                                                           
4
 Σε άλλεσ περιοχέσ του αρχαίου βαςιλείου τθσ Μακεδονίασ αναγράφονται διαφορετικζσ διάλεκτοι: 

ιωνικι βορειοδυτικι ςτισ ευβοϊκζσ αποικίεσ (Πλυνκοσ, Τορϊνθ, Δίκαια, Μζνδθ *αποικία τθσ Ερζτριασ+, 
Αμφίπολισ *αποικία των Ακθνϊν που ιδρφκθκε το 437]), νθςιωτικι ιωνικι ςτισ αποικίεσ που ιδρφκθκαν 
από τισ Κυκλαδικζσ νιςουσ (Άκανκοσ, Στάγειρα, Εννζα Οδοί, Σκιϊνθ), αττικι ςτισ πόλεισ οι οποίεσ ιταν 
μζλθ τθσ Δθλιακισ Συμμαχίασ (Άργιλοσ, Βζργθ, Μεκϊνθ *αποικία τθσ Ερζτριασ+, Θράκλειον *μακεδονικι 
πόλθ+, Άφυτισ, κτλ.), κορινκιακι (Ροτίδαια), και κοινι αττικοϊωνικι. Οι πόλεισ Τορϊνθ, Άκανκοσ, 
Μζνδθ, Σκιϊνθ και Αμφίπολισ μετά το 424 π.Χ. δεν ςυμμετείχαν ςτο Κοινό των Χαλκιδζων, αλλά 
ςυνεργάηονταν με τισ πόλεισ οι οποίεσ ιταν εχκρικζσ προσ τθν Ακινα. 
5
 Ππωσ προτείνουν με αξιόπιςτα επιχειριματα οι Brixhe-Panayotou (Verbum 11, 1988, 245-260). 

6
 Θ ςύγχρονθ κοινή Ελλθνική ιταν επίςθσ το αποτζλεςμα μιασ ςυνειδθτισ επιλογισ. 
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γνωρίηουμε τουσ λόγουσ οφτε τον ακριβι χρόνο, αλλά μποροφμε να κάνουμε κάποιεσ 

υποκζςεισ γφρω από αυτό το ηιτθμα7.  

Πςον αφορά τον ακριβι χρόνο κατά τον οποίο το μακεδονικό βαςίλειο ζλαβε τθν 

απόφαςθ να υιοκετιςει τθν αττικι διάλεκτο, αξίηει τον κόπο να τονίςουμε ότι μια 

επιγραφι (IGII2 236, 338/7 B.C.) που βρζκθκε ςτθν Ακινα, όπου καταγράφεται ο 

όρκοσ των Ακθναίων ωσ μελϊν τθσ Κορινκιακισ Συμμαχίασ, ςτθν οποία ο Φίλιπποσ Βϋ 

εκλζχτθκε ανϊτεροσ ςτρατιωτικόσ διοικθτισ τθσ γενικισ ςυμμαχίασ, μαρτυρεί τουσ 

τφπουσ θάλαςςαν και Θεςςαλῶν με διπλό -ςς-, και όχι με διπλό -ττ-. Πντωσ, θ 

θμερομθνία τθσ ίδρυςθσ τθσ Κορινκιακισ Συμμαχίασ αποτελεί τθν πιο παλαιά 

μαρτυρία του διπλοφ -ςς- ςτθν Ακινα, ζνα από τα διακριτικά χαρακτθριςτικά εκείνθσ 

τθσ διαλζκτου που αργότερα κα ονομαηόταν «κοινι». Είναι πικανό ότι ςτθ ςυνζλευςθ 

τθσ Κορίνκου, ςτθν οποία τα ελλθνικά κράτθ υπζγραψαν τθν κοινι ειρήνθ υπό τθν 

θγεςία του Φιλίππου Βϋ, το μακεδονικό βαςίλειο όχι μόνον επζβαλε το περιεχόμενο 

τθσ ςυμφωνίασ αλλά προςδιόριςε και τθ μορφι τθσ γλϊςςασ που με τον καιρό κα 

γινόταν γνωςτι ωσ «κοινι». 

 

Συμπεράςματα 

Συμπεραςματικά, τα γλωςςικά ςτοιχεία που διακζτουμε μασ επιτρζπουν να 

κακορίςουμε ζνα ιςόγλωςςο που διαχωρίηει τον αρχικό πυρινα του αρχαίου 

βαςιλείου τθσ Μακεδονίασ (Άνω Μακεδονία, Αιγζσ και Βζροια), όπου τα θχθρά 

ςφμφωνα <Β, Δ, Γ> εμφανίηονται περιςταςιακά αντί των άθχων δαςζων <Φ, Κ, Χ> ι 

των άθχων κλειςτϊν <Ρ, Τ, Κ>, ςε αντίκεςθ με τισ “ςυμμάχουσ πόλεισ” τθσ Κάτω 

Μακεδονίασ και τθσ Ρζλλασ όπωσ και ςτισ μετζπειτα νζεσ κατακτιςεισ ςτα ανατολικά 

του Αξιοφ ποταμοφ. Σε όλεσ αυτζσ τισ περιοχζσ, όπωσ και ςτισ υπόλοιπεσ ελλθνικζσ 

διαλζκτουσ, δεν εμφανίηονται τζτοιεσ εναλλακτικζσ γραφζσ. Αυτι θ διάκριςθ 

ςυμφωνεί απόλυτα με τα ιςτορικά ςτοιχεία που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ και με τισ 

κεωρίεσ που ζχουν διατυπωκεί από τουσ ιςτορικοφσ. 

Θ ςυνφπαρξθ διαφόρων γλωςςικϊν παραλλαγϊν ςτο αρχαίο βαςίλειο τθσ 

Μακεδονίασ και θ απουςία κάποιασ γραπτισ μορφισ τθσ τοπικισ μακεδονικισ 

διαλζκτου πικανόν βοικθςαν ςτο να υιοκετθκεί θ παραλλαγι τθσ «αττικοϊωνικισ-

κοινισ» ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα ωσ γλωςςικόσ τφποσ για τα επίςθμα ζγγραφα 

του βαςιλείου. Θ υιοκζτθςθ τθσ αττικοϊωνικισ-κοινισ ιταν ζνα βιμα προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ γλωςςικισ ςφγκλιςθσ και τθσ κοινωνικισ διεκνοποίθςθσ του 

μακεδονικοφ βαςιλείου. 

Ζνασ από τουσ ςκοποφσ αυτισ τθσ διάλεξθσ ιταν να καταδειχκεί θ χρθςιμότθτα των 

ποριςμάτων τθσ ιςτορικισ γλωςςολογίασ προκειμζνου να περιγραφοφν οι κοινωνικζσ 

                                                           
7
 “Θ αύξθςθ των επιγραφικών κειμένων ςυνδέεται με τον θγετικό ρόλο τθσ Μακεδονίασ από τα μέςα 

του 4ου π. Χ. αιώνα, γεγονόσ που κατά κάποιον τρόπο υποχρέωςε τουσ Μακεδόνεσ να υιοκετήςουν το 
μιλθςιακό αλφάβθτο και τθν αττική κοινή ωσ όργανο κταρχήν τθσ γραπτήσ επικοινωνίασ” (A. 
Ραναγιώτου ςτο Ιςτορία τησ ελληνικήσ γλώςςασ: από τισ αρχζσ ζωσ την φςτερη αρχαιότητα,  
Κεςςαλονίκθ, 2014, 373). 
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ςυνκικεσ και εξελίξεισ κάκε ιςτορικισ περιόδου. Ρροςπάκθςα να δείξω ότι θ 

γλωςςολογία είναι απαραίτθτθ για τθ γνϊςθ τθσ ιςτορίασ. Ελπίηω να τα κατάφερα.       

Σασ ευχαριςτϊ! 

 


