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«ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΦΙΔΩΤΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ»
(’Ονόματα καί ιστορική συνείδηση των Μακεδόνων 

τής Πτολεμαϊκής Αιγύπτου)1

Μετά τήν κατάκτηση τής Αίγύπτου άπό τον ’Αλέξανδρο στα 331 
π.Χ., κατέφθασαν, ώς γνωστόν, πολλοί νέοι εποικοι διαφόρων εθνοτή
των. Οι περισσότεροι ήταν Έλληνες, οί όποιοι προέρχονταν άπό τήν 
ήπειρωτική Ελλάδα καί είχαν προσελκυστεΐ άπό τήν προοπτική τής στα
διοδρομίας στή διοίκηση ή στο στρατό ή τήν ελπίδα τής αγροτικής καί 
έπαγγελματικής άποκατάστασής τους. Οί Πτολεμαΐοι τούς δέχονταν καί 
τούς χρησιμοποιούσαν άνάλογα μέ τις άνάγκες τής διοικητικής καί οικο
νομικής όργάνωσης τού νέου κράτους. Τά ανώτερα καί τά μεσαία κλιμά
κια τής διοίκησης καί του στρατού περιήλθαν αποκλειστικά στά χέρια 
Ελλήνων, δχι μόνον έπειδή οί Πτολεμαΐοι δέν έδειχναν εμπιστοσύνη 
στούς αύτόχθονες, αλλά καί γιά τό λόγο ότι δέν έβρισκαν ανάμεσα σ’ 
αύτούς άτομα μέ τά κατάλληλα προσόντα.

Κυριάρχησε, έτσι, στή χώρα μία περιορισμένη άριθμητικά τάξη 
Μακεδόνων καί άλλων Ελλήνων, ή όποια διοικούσε τόν αυτόχθονο πλη
θυσμό. Οί άντιδράσεις των ντόπιων άποφεύχθηκαν μέ τήν εύφυή πολιτική 
τού Πτολεμαίου Α', ό όποιος κατόρθωσε νά πάρει μέ τό μέρος του τό 
'Ιερατείο (σεβάστηκε τήν ντόπια θρησκεία καί παρέλαβε ορισμένους τύ
πους τής λατρείας των Φαραώ γιά τή λατρεία τού ίδίου άπό τούς Αιγυ
πτίους).

Παράγοντες στήριξης τής πολιτικής σταθερότητας στήν Αίγυπτο 
ήταν εξ άλλου ή ύπαρξη άφθονων πλουτοπαραγωγικών πηγών καί ό στρα
τός. Ό στρατός απαρτιζόταν άπό Μακεδόνες καί άπό άλλους μισθοφό
ρους, στις τάξεις των όποιων συγκαταλέγονταν έκτος άπό τούς πολυάριθ
μους Έλληνες (πού κατάγονταν άπό διάφορες περιοχές τού έλληνικοΰ 
κόσμου) καί πολλοί ξένοι (Θράκες, Σύροι, Πέρσες)1 2. Ή συντριπτική

1. Ή παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ενα μικρό τμήμα του άντίστοιχου κεφαλαίου 
τής έκπονούμενης διδακτορικής μου διατριβής.

2. Οί αύτόχθονες Αιγύπτιοι δέν χρησιμοποιήθηκαν στόν στρατό παρά μόνον άπό 
τό τρίτο τέταρτο τού 3ου αί. π.Χ. κ.έ. (έποχή τού Πτολεμαίου Δ' τοϋ Φιλοπάτορος, 221- 
204 π.Χ.), όταν ό αριθμός τών Μακεδόνων τής Αίγύπτου είχε μειωθεί καί οί μισθοφό
ροι έπιβάρυναν σημαντικά τά οικονομικά τού κράτους. Εύρεία χρήση Αιγυπτίων στρα-
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πλειοψηφία, ωστόσο, τών έγκαταστημένων στην Αίγυπτο στρατιωτών 
άποτελοΰνταν άπό Μακεδόνες, καθώς οι Πτολεμαΐοι προσπάθησαν, για 
ευνόητους λόγους, νά έχουν στην υπηρεσία τους όσο τό δυνατόν περισ
σότερους συμπατριώτες τους. Για νά συνδεθούν στενότερα οί μισθοφόροι 
τών ποικίλων εθνοτήτων μέ τή χώρα καί τόν ηγεμόνα, οί πρώτοι Πτολε- 
μαΐοι έγκατέστησαν μόνιμα πολλούς στρατιώτες στό αιγυπτιακό έδαφος, 
παραχωρώντας τους κλήρους γης.

Οί κλήροι γης είχαν μεγέθη πού έποίκιλλαν ανάλογα μέ τούς βαθ
μούς καί τό είδος τών στρατιωτικών μονάδων καί δέν άνήκαν στούς κλη
ρούχους αλλά στον βασιλέα. Φυσικό ήταν όμως σέ αρκετές περιπτώσεις 
οί άπόγονοι αυτών τών κληρούχων νά θέλουν νά άκολουθήσουν τό έπάγ- 
γελμα του πατέρα τους γιά νά τόν διαδεχθούν στον ίδιο κλήρο. Στήν πε
ρίπτωση αύτή κατατάσσονταν ώς «επίγονοι»1 καί στή συνέχεια έκπαι- 
δεύονταν. Ειδικότερα, οί μακεδονικής καταγωγής στρατιώτες κατατάσ
σονταν, εκπαιδεύονταν καί οπλίζονταν σέ ειδικά τμήματα, τά όποια τι
τλοφορούνταν «Μακεδονικά»* 1 2. Σχετικά μέ τήν κατανομή τους σέ οικι
σμούς τής ένδοχώρας φαίνεται, μέσα άπό τις άναφορές σέ Μακεδόνες, 
ότι αυτοί ήταν συγκεντρωμένοι στον Άρσινοΐτη νομό (βλ. χάρτη). Υ
πήρχαν, βέβαια, καί οί Μακεδόνες, οί όποιοι κατοικούσαν στήν ’Αλεξάν
δρεια. Αύτοί αποτελούσαν κυρίως τή φρουρά τού βασιλέως. Ή ύπαρξη 
τού σώματος αύτοΰ, πού τό στελέχωναν στρατιώτες τού Μ. ’Αλεξάνδρου, 
τοποθετείται χρονικά στήν ίδρυση τής πόλης. ’Αργότερα, ένισχύθηκε 
άπό Μακεδόνες πού ήλθαν άπό τήν πατρίδα τους γιά μόνιμη έγκατάστα- 
ση στήν Αίγυπτο.

Μέ τήν πολιτική παρακμή τού πτολεμαϊκοΰ κράτους, στά μέσα τού 
2ου αί. π.Χ., ή επιρροή τού έλληνικοΰ στοιχείου φαίνεται νά παραμερί

τιωτών έγινε, ώς γνωστόν, γιά πρώτη φορά στή μάχη κοντά στή Ραφία (217 π.Χ.). ’Εκεί, 
οί Αιγύπτιοι συνέβαλαν άποφασιστικά στή νίκη τοϋ Πτολεμαίου εναντίον τού Άντιό- 
χου, γεγονός πού ένίσχυσε τήν αυτοπεποίθησή τους καί τήν έθνική τους συνείδηση, 
καθώς άντελήφθησαν τή χρησιμότητα τους. Άπό τότε, δηλ. άπό τά τέλη τοϋ 3ου αι. 
π.Χ. καί άργότερα, οί έξεγέρσεις τοϋ ντόπιου πληθυσμοϋ διαδέχονται ή μία τήν άλλη.

1. «’Επίγονοι» άποκαλοΰνταν στό πτολεμαϊκό κράτος οί απόγονοι τών έγκαταστη
μένων στήν ύπαιθρο στρατιωτών, τών λεγομένων «κατοίκων», οί όποιοι επιστρατεύο
νταν μόνο σέ περιόδους πολέμου. Ό όρος άπαντά γιά πρώτη φορά στόν Άρριανό (VII, 
6.1), όπου «επίγονοι» χαρακτηρίζονται 30.000 «παΐδες ήβάσκοντες» βαρβαρικής κατα
γωγής, οί όποιοι εκπαιδεύτηκαν καί στελέχωσαν τίς τάξεις τοϋ στρατού τοϋ ’Αλεξάν
δρου. 'Ωστόσο, ό Ρ. Μ. Fraser, στό έργο του Ptolemaic Alexandria, τόμος 1, Oxford 
1972, σελ. 50, υποστηρίζει πώς ό όρος «έπίγονος» δέν άναφερόταν σέ στρατιώτες άλλά 
ότι ήταν νομικού περιεχομένου: άναφερόταν σέ μία συγκεκριμένη τάξη ξένων, οί όποιοι 
ζοϋσαν στήν Αίγυπτο καί δέν ήταν κατ’ άνάγκην στρατιώτες.

2. Βλ. π.χ. SB 4318, στίχ. 2.
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ζεται άπό ιθαγενείς. ’Αξιοσημείωτο είναι οτι το στρώμα των ιθαγενών, 
πού προέκυψε άπό τις επιμειξίες Ελλήνων καί ντόπιων κατά τις προη
γούμενες έποχές1 καί το όποιο κατέχει την έλληνική παιδεία, βαθμιαία 
φθάνει ως τις άνώτατες θέσεις τής γραφειοκρατίας1 2.

'Οπωσδήποτε, ή έχθρική στάση προς τήν πτολεμαϊκή μοναρχία, πού 
δείχνουν τήν εποχή αύτή οί ιθαγενείς, οφείλεται καί σε ορισμένες άρ- 
νητικές πλευρές τής κοινωνικής τους θέσης, οί όποιες υπήρχαν βέβαια 
καί προηγουμένως (άπό τά τέλη τού 3ου ai. π.Χ.), έξαιτίας όμως τής γνω
στής εσωτερικής κρίσης τού πτολεμαϊκοΰ κράτους παίρνουν μεγαλύτερες 
διαστάσεις. Οί περισσότεροι Αιγύπτιοι υποβάλλονταν σέ νομικές δε
σμεύσεις καί εμπράγματες ύποχρεώσεις πού τούς έφεραν πολύ κοντά στο 
καθεστώς των δουλοπαροίκων3. Οί υψηλοί φόροι πού είσέπραττε τό κρά
τος, καθώς καί οί αύθαιρεσίες των κατωτέρων δημοσίων υπαλλήλων προς 
τούς Αιγυπτίους4, ανάγκαζαν τούς τελευταίους νά εγκαταλείπουν τις ερ
γασίες τους καί νά αναζητούν τήν τύχη τους σέ κάποια άλλη περιοχή, 
όπου οί συνθήκες θά ήταν καλύτερες. Τό φαινόμενο αύτό, ή «άναχώρη- 
σις»5, πού παρατηρείται ήδη στήν περίοδο βασιλείας τού Πτολεμαίου Β' 
(285-246 π.Χ.), διογκώνεται κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες τού 3ου 
αί. π.Χ. καί αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο τής εσωτερικής άστάθειας 
τής πτολεμαϊκής Αίγύπτου.

Στό πλαίσιο αύτό πρέπει νομίζω νά εξεταστεί ή παρουσία τών Μα- 
κεδόνων, τούς όποιους συναντούμε ανάμεσα στούς ξένους έποίκους τής

1. ’Επιμειξίες συναντούμε ήδη άπό τον 2ο ai. π.Χ.. Βλ. τό άρθρο τού W. Ρ er e - 
mans, Égyptiens et étrangers dans l’agriculture et l’élevage en Égypte ptolémaïque, 
«Ane. Soc.» 5 (1974) 135, όπου καί oi σχετικές αναφορές.

2. N. L ew is, Greeks in Ptolemaic Egypt, Oxford 1986, σελ. 29 καί 163, σημ. 24. 
Άπό τά τέλη του 2ου αί. π.Χ. αρκετοί Αιγύπτιοι κατέχουν υψηλές θέσεις τής κρατικής 
διοίκησης. Βλ. π.χ. τό άρθρο τού Η. J. Th iss en, Zur Familie des Strategen Monko- 
res, ZPE 27 (1977) 190-1, όπου άναφέρονται οί Αιγύπτιοι άξιωματοϋχοι τριών γενεών 
τής ίδιας οικογένειας, καί U. Wile ken, U.P.Z. 11, Berlin 1957, 209 καί 215, όπου 
γίνεται αναφορά σέ κάποιον Παώ, έπιστράτηγο καί στρατηγό στήν περιοχή τής Θη- 
βαΐδος, ό όποιος είχε εναν Έλληνα ώς υφιστάμενό του. ’Επίσης ό W. Peremans, 
Un groupe d’officiers dans l’armée des Lagides, «Ane. Soc.» 8 (1977) 180-2, έπισημαίνει 
τήν παρουσία Αιγυπτίων αξιωματικών, οί όποιοι κατάγονταν άπό έλληνοαιγυπτιακές 
οικογένειες, στις τάξεις τού στρατού κατά τόν 2ο καί Ιο αί. π.Χ.

3. Μ. Rostovtzeff, Die hellenistische Welt, «Gesellshaft und Wirtschaft», 
τόμ. I, Tübingen 1955, σελ. 249 κ.έ.

4. Βλ. σχετικά Ρ. Yale, 46 (εποχή Ευεργέτη A', 246-221 π.Χ.) καί P. Col. Zenon, 
46, 256/5 π.Χ.

5. Η. Braunert, Die Binnenwanderung. Studien zur Sozialgeschichte Ägyptens 
in der Ptolemäer- und Kaiserzeit, «Bonner Historische Forschungen», 26, Bonn 1964, 
σελ. 64.
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Αίγύπτου1. Μάς είναι γνωστά τα ονόματα 270 περίπου Μακεδόνων, οί 
περισσότεροι άπό τούς όποιους κατατάσσονται χρονολογικά στήν περίο
δο από τα τέλη τοϋ 3ου ώς τά τέλη του 2ου αί. π.Χ. (194 πρόσωπα συνο
λικά καί πιό αναλυτικά 89 τον 3ο αί. καί 105 τον 2ο αϊ. π.Χ.), ένώ οί ύπό- 
λοιποι ανήκουν στον Ιο αί. π.Χ. (68) καί τον Ιο αί. μ.Χ. (6). Οί αριθμοί 
αυτοί μόνο σχετική αξία μπορούν νά έχουν, διότι συνδέονται μέ τις πη
γές πού ώς τώρα διαθέτουμε.

Τά μέχρι τούδε διαθέσιμα στοιχεία επιτρέπουν τήν υπόθεση ότι ό 
άριθμός των προσώπων, τά όποια φέρουν τό επίθετο «Μακεδών» στήν 
Αίγυπτο, φαίνεται νά διατηρείται στά ίδια περίπου έπίπεδα ώς τις αρχές 
τού 1ου αί. π.Χ., σέ αντίθεση μέ τούς υπόλοιπους "Ελληνες, οί όποϊοι 
φαίνεται νά έκλείπουν σταδιακά ώς τά τέλη τού 3ου αί. π.Χ.. Αυτή ή στα
θερή παρουσία δεν σημαίνει, φυσικά, ότι υπήρχε ένα συνεχές μεταναστευ- 
τικό ρεύμα κατοίκων τής Μακεδονίας προς τήν Αίγυπτο: ούτε οί πολιτι
κές συγκυρίες άλλα ούτε καί ή δημογραφική κατάσταση τής Μακεδονίας 
έπέτρεπαν κάτι τέτοιο. Ποιοι είναι, τότε, αυτοί πού χρησιμοποιούν τό 
έθνικό «Μακεδών»;

Είναι γνωστό ότι κατά τόν 3ο αϊ. π.Χ. όλοι οί στρατιωτικοί άξιωμα- 
τοΰχοι καί διοικητικοί υπάλληλοι τού πτολεμαϊκοΰ κράτους προσέθεταν 
μέ ύπερηφάνεια δίπλα στό όνομά τους τό έθνικό «Μακεδών» (άλλωστε 
καί ό ίδιος ό βασιλιάς τηρούσε τή συνήθεια αύτή)1 2. Οί λόγοι ήταν ότι 
ό μακεδονικός στρατός είχε καταλάβει τήν Αίγυπτο, άπό τούς Μακεδό- 
νες κατάγονταν καί οί ίδιοι οί Πτολεμαϊοι καί ό βασιλικός τους οίκος, 
καί, φυσικά, όπως σ’ όλα τά κράτη πού προέκυψαν άπό τή διάσπαση τού 
κράτους τού Μ. ’Αλεξάνδρου, οί Μακεδόνες ήταν τό κυρίαρχο στρώμα.

Ωστόσο, σύμφωνα μέ τόν Μ. Launey, άπό τά τέλη τού 3ου καί τις 
άρχές τού 2ου αϊ. π.Χ., ή εθνική σημασία τού όρου «Μακεδών» παραμε
ρίζεται καί ή λέξη μετατρέπεται σ’ εναν καθαρά στρατιωτικό όρο: ώς 
«Μακεδών» εννοείται ό στρατιώτης, ό όποιος υπηρετεί σ’ ενα άγημα 
όπου ισχύει καί εφαρμόζεται ή μακεδονική παράδοση έκπαίδευσης καί 
τακτικής3. 'Ως παράδειγμα άναφέρεται άπό τόν Launey ό «Μάρων Διο

1. Στήν παρούσα μελέτη θά ασχοληθούμε ωστόσο μέ τήν ερεονα τόν όνομάτων 
τους. Συστηματική έρευνα γι’ αύτά, καθώς καί γενικά για τήν παρουσία τών Μακεδόνων 
στήν πτολεμαϊκή Αίγυπτο καί στις άλλες χώρες τοϋ έλληνιστικοΰ κόσμου, έξ όσων 
γνωρίζω, δέν εχει γίνει ακόμη.

2. Παυσανίας VI, 3.1 : «μακεδόνα δέ αυτόν ό Πτολεμαίος έν τώ έπιγράμματι 
έκάλεσε, βασιλεύων όμως Αίγύπτου», καί X, 7.8: «έχαιρον γάρ δή μακεδόνες οί έν Αι
γύπτιο καλούμενοι βασιλείς, καθάπερ γε ήσαν».

3. Μ. Launey, Recherches sur les armées hellénistiques, Paris 1950, τόμ. 1, σελ. 
293, καί II, σελ. 1097 add. στή σελ. 293.
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νυσίου Μακεδών», πού συναντούμε σέ πάπυρο από τήν Τεβτΰνι1, για τον 
όποιο γίνεται λόγος σέ άλλο πάπυρο ότι ήταν αιγυπτιακής καταγωγής: 
«ός ήν Νεκτσάφθις Πετοσίριος»1 2.

Ή άποψη του Launey δέν φαίνεται πειστική. Τίποτα δεν αποκλείει 
τό πρόσωπο πού άναφέρθηκε νά ήθελε να έμφανίζεται ώς «Μακεδών» 
(με τήν εθνική σημασία τοϋ όρου), δεδομένου ότι ή λέξη εξακολουθούσε 
νά αποτελεί στοιχείο κοινωνικής προβολής. Ή παράλληλη ύπαρξη δύο 
διαφορετικών σημασιών τού ίδιου όρου «Μακεδών» στον ίδιο τόπο καί 
χρόνο, όπως νομίζει ό Launey, δέν φαίνεται πιθανή. Ό ίδιος δέχεται βέ
βαια ότι ή λέξη «Μακεδών» δέν συνδεόταν μέ τήν παράσταση τής εθνι
κής προελεύσεως. ’Αλλά, όπως φαίνεται άπό άλλες περιπτώσεις (βλ. πρκ.) 
καί είναι ευνόητο, ή λέξη «Μακεδών» στήν Αίγυπτο (όπως καί άλλου) 
δέν επαυσε νά δηλώνει τήν προέλευση άπό τή Μακεδονία3 4. ’Ανεξάρτητα, 
πάντως, άπό τή χρήση καί τή σημασία τού έθνικοΰ «Μακεδών», προκύ
πτουν όρισμένα χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά μέ τά όνόματα πού 
φέρουν τά πρόσωπα, τά όποια άναφέρονται ώς «Μακεδόνες». Τό πρώτο 
συμπέρασμα είναι πώς όλα τά όνόματα είναι έλληνικά. Όρισμένα άπό 
αυτά είναι γνήσια μακεδονικά, όπως τό «Πτολεμαίος», τό όποιο παρου
σιάζει καί τήν εύρύτερη διάδοση (τό συναντούμε 35 φορές σέ παπύρους 
είτε ώς κύριο όνομα είτε ώς πατρώνυμο στρατιωτών) καί διάρκεια. Άπα
ντά σέ διάφορες μεγάλες πόλεις (’Αλεξάνδρεια, Φαγιούμ, Όξύρυγχος), 
καθώς καί σέ μικρότερες (Κροκοδειλόπολις, Άκωρις, Μέμφις), άπό τον 
3ο αί. π.Χ. εως καί τόν Ιο αί. π.ΧΑ ’Επίσης, στήν περιοχή τής Όξυρύγ-

1. P. Tebt. 106 («Μάρων Διονυσίου Μακεδών», 101 π.Χ.) καί 61 (τέλη 2ου αί. π.Χ., 
«Μάρωνος Διονυσίου ος ήν Νεκτσάφθις Πετοσίριος»),

2. Ένα άλλο παράδειγμα, πού σύμφωνα με τόν Launey έπιβεβαιώνει τήν άποψή του, 
προέρχεται άπό τήν περιοχή τής ©ηβαΐδος καί χρονολογείται στά τέλη τοϋ 2ου αί. 
π.Χ. Πρόκειται γιά τούς παπύρους P. Rein. 8 (113/2 π.Χ.), όπου άναφέρεται ό Διονύ
σιος, γιός τού Κεφαλά, ώς «Πέρσης τής έπιγονής» καί Ρ. Rein. 25 (113-105 π.Χ.), όπου 
ό ίδιος άναφέρεται ώς «Μακ[εδών]». Ωστόσο ή ταύτιση τών δύο προσώπων δέν είναι 
βέβαιη καί τά συμπεράσματα πού εξάγει ό Launey επισφαλή.

3. Μέ τήν άποψη τού Launey διαφωνεί ό Ch. E dso η, στο άρθρο του imperium 
Macedonicum: The Seleucid Empire and the Literary Evidence, CPh LI1I (1958) 169, 
σημ. 59, ό όποιος υποστηρίζει δτι ό όρος «Μακεδών» εξακολουθεί νά διατηρεί τήν 
έθνική του σημασία. Όσο γιά τούς Μακεδόνες, οί όποιοι —κατά τή γνώμη του— με
ταναστεύουν στήν Αίγυπτο, στά μέσα περίπου τοϋ 2ου αί. π.Χ., πρόκειται γιά άτομα 
προερχόμενα άπό τή Μακεδονία, ύστερα άπό τήν κατάλυση τοϋ βασιλείου τής Μα
κεδονίας άπό τούς Ρωμαίους.

4. Όρισμένα παραδείγματα: Όξύρυγχος: P. Oxy. 1635 (Σπάρτακος Πτολεμαίου 
Μακεδών, 44-37 π.Χ.), 1644 (Πτολεμαίος Διονυσίου, 63/2 π.Χ.), B.G.U. 1274 (Πτολε
μαίος] Μακεδών, 218/7 π.Χ.), 1905 (Πτολεμαίος, β' μισό τοϋ 3ου αί. π.Χ.), 2396 (Πτο-
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χου, συναντούμε τά ονόματα «Παρμενίων»1 καί «Αεοννάτος»* 1 2, τά όποια 
μάς παραπέμπουν στούς αντίστοιχους στρατηγούς τού ’Αλεξάνδρου. Σέ 
μικρότερη κλίμακα συναντούμε όνόματα όπως «’Άτταλος»3, «Μαχάτας»4, 
«Άμύντας»5. «Περίτας»6, τά όποια φέρουν υψηλοί άξιωματούχοι άλλα 
καί άπλοι στρατιώτες.

’Εκτός, όμως, από τά έπιχωριάζοντα στή Μακεδονία όνόματα, οί 
έγκατεστημένοι στην Αίγυπτο Μακεδόνες έφεραν καί όνόματα Ιστορικών 
ή μυθικών προσώπων. 'Ετσι, π.χ., συναντούμε κάποιον 'Αρμόδιο, γιό τού 
Άσκληπιάδη, Μακεδόνα στό Φαγιούμ (69 π.Χ.)7, ό όποιος φέρει τό 
όνομα τού γνωστού τυραννοκτόνου. "Αλλες παρόμοιες περιπτώσεις είναι 
αυτές πού μας παραπέμπουν στον ’Αθηναίο στρατηγό Νικία («Νικίας 
’Απολλώνιου Μακεδών», στρατιώτης, 51 π.Χ., Τεβτΰνις)8, στον ρήτορα 
Λυσία («Λαοδίκη Λυσίου Μακέτα, εποχή Αύγούστου, άγνώστου προ- 
ελεύσεως)9, στον φίλο τού Όρέστη, Πυλάδη («Πυλάδης Μακεδών», 
στρατιώτης, 121 π.Χ., Τεβτΰνις)10 11, στον μυθικό προπάτορα Πέλοπα («Πέ]- 
λοπα Πέλο[πος Μακεδόνα]», Κυρήνη, Ιο μισό τού 3ου αί. π.Χ.)11, στον 
Άχιλλέα («Ήρακλείδης Άχιλλέως», στρατιώτης στήν περιοχή τής Άλε-

λεμαϊος [,..]ακρίτου Μακεδών, 213/2 π.X.) Άρσινοΐτης νομός: SB 11893 (Δημήτριος 
Πτολεμαίου, 159 π.Χ.), 12101 (Πτολεμαίος Μακεδών, 165 π.Χ.), 12569 ([Πτολεμ]αίωι 
Πτολεμαίου, 66-51 π.Χ.), 12721 (Πτολεμαίος Π[τολεμαίου], 142/1 π.Χ.) ΤεβτΟνις: Ρ. 
Tebt. 32 (Άσκληπιάδης Πτολεμαίου, 145 π.Χ.), 104 (Θέων Πτολεμαίου, Δίδυμος Πτο
λεμαίου, 92 π.Χ.), 816 (Πτολεμαίος Άμύντου, 192 π.Χ.), 1075 ([Πτ]ολεμαίου, μέσα 2ου 
αί. π.Χ.), P.S.I. 1098 (Πτολεμαίος Πτολεμαίου, 51 π.Χ.) Μέμφις: U.P.Z. I, 3, 5-8, 10-11, 
14-16, 18, 20, 22, 44-46, 51-53 (Πτολεμαίος Γλαυκίου, 164-161 π.Χ.) Έρμούπολις: Ρ. 
Rein. 20 (...γελος Πτολεμαίου, 108 π.Χ.), 21 (Άδυμος Π[το]λεμαί[ου], 108 π.Χ.), 22 
(Διονύσιος Πτολεμαίου, 107 π.Χ.), 23, 24, 25, 32 (Ίππόνικος Πτολεμαίου, 105 π.Χ.) 
Νειλόπολις: SB 7532 (Πτολεμ[αΐ]ος Ήλιοδώρου, 74 π.Χ.), 8974 (’Αλέξανδρος Πτολε
μαίου, 1ος ai.π.Χ.) Θεαδέλφεια: S.E.G. 33, 1359 (Ηλιόδωρος Πτολεμαίου, 107-101 π.Χ.).

1. S.E.G. 27, 1114 «[....... ] Παρμενίωνος Μακεδών» (267 π.Χ., άγνώστου προελεύ-
σεως έπιγραφή).

2. Ρ. Tebt. 79, 148 π.Χ.: «[...] τοϋ Λεοννάτου Μακεδόνος».
3. S.E.G. 15, 878 (3ος αί. π.Χ./ Άρσινοΐτης νομός).
4. SB 8927 (’Αλεξάνδρεια, έποχή Πτολεμαίου Ε', 203-180 π.Χ.).
5. Ρ. Cair. Zen. 59127 (256 π.Χ.) καί P.S.I. 389 (Φιλαδέλφεια, 243/2 π.Χ.: «Άμύντας 

Μενελάου Μακεδών)».
6. Ρ. Petrie III, 2 (237 π.Χ. /Ήρακλεόπολις).
7. SB 5827.
8. P.S.I. 1098.
9. B.G.U. 1059.

10. Ρ. Tebt. 819.
11. SB 10081. Πρόκειται γιά τόν Πέλοπα, γιό τού Πέλοπος καί άξιωματούχο τού 

Πτολεμαίου Γ' τού Εύεργέτη.
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ξανδρείας, 111 π.Χ.1, και «Άχιλλεύς Πανίσκου Μακεδών», στρατιώτης, 
113 π.Χ., "Ακωρις1 2) καί στον Μενέλαο («Πολέμων Μενελάου Μακε
δών», 222 π.Χ., Φαγιούμ3, καί «Άμύντας Μενελάου», στρατιώτης, Φιλα
δέλφεια, 243/2 π.Χ.)4.

Δίπλα σ’ αυτά τά όνόματα συναντούμε καί το εθνικό «Μακεδών» ώς 
κύριο όνομα σέ τρεις περιπτώσεις: α) στην Έρμούπολη, οπού άναφέρε- 
ται ό Ζήνων, γιος τοϋ Μακεδόνος, ώς ένα άπό τά μέλη τής τοπικής φρου
ράς, τά όποια αναθέτουν στο ιερό του ’Απόλλωνος5, β) στήν Ήρακλεόπο- 
λη, όπου σέ κατάλογο ονομάτων αναγράφεται καί τό όνομα «Μακεδών6, 
καί γ) σέ κατάλογο ονομάτων, καί πάλι, του 3ου ή τοϋ 2ου αί. π.Χ. (πά
πυρος αγνώστου προελεύσεως), όπου άναφέρεται κάποιος «Μακεδών»7. 
Τό όνομα αυτό μάς παραπέμπει στούς μυθικούς προπάτορες των διαφόρων 
έλληνικών φύλων καί, κατά τη γνώμη μου, ή παρουσία του συνδέεται 
με τή γνώση τής ιστορίας τής Μακεδονίας τουλάχιστον άπό τούς φορείς 
του.

Ή χρήση των συγκεκριμένων ονομάτων δέν σημαίνει αναγκαστικά 
καί σέ κάθε περίπτωση τήν πρόθεση να τονισθεΐ ή εθνική καί ιστορική 
συνείδηση άπό τούς φορείς τους. Φανερώνουν, ώστόσο, τήν ύπαρξη μιας 
Ιστορικής παιδείας καί τή γνώση των κλασικών κειμένων καί τής μυθο
λογίας. Έτσι, π.χ., ή χρήση ονομάτων πού έχουν ληφθεΐ άπό τά όμηρικά 
έπη δέν άποτελεΐ κάτι τό παράδοξο, καθώς τά έργα τοϋ 'Ομήρου διαβά
ζονταν ώς τά τέλη τής άρχαιότητος άπό τούς "Ελληνες. Στά γυμνάσια, 
όπως πληροφορούμαστε άπό τούς παπύρους, οί νέοι άσχολοΰνταν καί 
μέ τήν ανάγνωση καί σπουδή συγγραφέων πού είχαν γίνει πιά κλασικοί 
(άπό τόν "Ομηρο ώς καί τόν Εύριπίδη)8. Ιδιαίτερη θέση κατείχε έπίσης 
καί ή ρητορική, δεδομένου ότι ή σπουδή της αποτελούσε προσόν γιά μία 
καλή σταδιοδρομία στις κρατικές ύπηρεσίες, όπως δείχνουν καί τά σχε
τικά γυμνάσματα9.

Τό χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ώστόσο, κατά τή γνώμη 
μου, κάποιος «Λεωνίδης Φιλώτου Μακεδών», ό όποιος άναφέρεται σέ 
μίαέπιγραφή τοϋ 255/4 π.Χ. άπό τό Tell-Timai: «Λεωνίδην Φιλώτου Μα-

1. P. Rein. 10.
2. Ρ. Ross. Georg. 6.
3. Ρ. Hamb. 24.
4. P.S.I. 389.
5. SB 8066, Έρμούπολις, 78 π.Χ..
6. B.G.U. XIV, 2426, 1ος αί. π.Χ..
7. SB 9615.
8. Βλ. τά άποσπάσματα στόν Ρ. Oxy. 21 (Όμηρος) καί Ρ. Oxy. 419-420 (Εύριπίδης).
9. Βλ. τά άποσπάσματα στούς παπύρους τής Όξυρύγχου, π.χ. Ρ. Oxy. 216 καί 410.
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κεδόνα/τών πρώτων φίλων γυμνασιαρ/χοϋντα τό λ' έτος Λεωνίδης των 
/ πρώτων φίλων τον έαυτοΰ / πατέρα αρετής ενεκεν»1. Ό Μακεδόνας 
αυτός, ό όποιος ζεϊ στα μέσα του 3ου ai. π.Χ., ανήκε στο στενό περιβάλ
λον του βασιλιά Πτολεμαίου Β' (τούς «πρώτους φίλους») καί προφανώς 
κατείχε ένα υψηλό άξίωμα στή βασιλική αύλή, έφερε τό όνομα μιάς άπό 
τις πιό γνωστές προσωπικότητες τής ελληνικής ιστορίας των κλασικών 
χρόνων. Τό ίδιο όνομα δίνει καί στον γιό του. Ή συνύπαρξη τοϋ ôνάμα
τος αυτού μέ ένα άλλο, τό όποιο επιχωρίαζε στή Μακεδονία, καθώς καί 
μέ τό έθνικό «Μακεδών» (σε συνδυασμό καί μέ τις περιπτώσεις πού προα- 
ναφέραμε), επιτρέπουν τήν υπόθεση ότι καί για τούς έγκατεστημένους 
στήν πτολεμαϊκή Αίγυπτο Μακεδόνες ή κλασικιστική αντίληψη τής 
έλληνικής ιστορίας (πού υπάρχει σέ άντιμακεδονίζοντες πολιτικούς τοϋ 
4ου αί. π.Χ. καί επαναλαμβάνεται άπό συγγραφείς τών αύτοκρατορικών 
χρόνων καί ορισμένους σύγχρονους ιστορικούς) ήταν άνευ αντικειμένου.

Οί "Ελληνες πού εισχώρησαν στή μορφωμένη αιγυπτιακή ένδοχώ- 
ρα είχαν (μετά τά μέσα τού 3ου αί. π.Χ.) έναν πρόσθετο λόγο νά διαφυ
λάξουν τήν εθνική καί ιστορική τους συνείδηση: τήν εθνική αντίθεσή 
τους προς τούς Αιγυπτίους. Καί είναι άξιοσημείωτο τό γεγονός ότι, μέσα 
σ’ αύτά τά πλαίσια τής συγκεκριμένης αντίθεσης, οί Μακεδόνες τονί
ζουν τήν ελληνική τους ταυτότητα. Συγχρόνως, όμως, προβάλλουν τή 
μακεδονική καταγωγή τους (χρησιμοποιώντας τό έθνικό «Μακεδών»), 
όπως πολύ εύγλωττα μάς φανερώνει μία επιστολή ένός ιερέα στή Μέμφι- 
δα, στά 163 π.Χ.1 2. Στήν επιστολή αύτή, κάποιος Πτολεμαίος, γιος τού 
Γλαυκίου, Μακεδόνας (στίχ. 2) διαμαρτύρεται προς τόν διοικητή τής 
περιοχής του, έπειδή παρενοχλεΐται έπανειλημμένως άπό τούς Αιγυ
πτίους πού άποτελούν τό βοηθητικό προσωπικό τού ναού, παρά τό γεγο
νός ότι είναι «Έλλην» (στίχ. 13-14: «είσεβιάζοντο βουλόμενοι έξσπάσαι 
με καί άγαγήσαι, καθάπερ καί έν τοΐς πρότερον χρόνοις έπεχείρησαν 
οϋσης άποστάσεως, παρά τό Έλληνά με είναι»). ’Ενδεχομένως, αύτή ή 
διένεξη άνάμεσα στον Πτολεμαίο καί τούς Αιγυπτίους νά είναι προϊόν 
μιας προσωπικής αντιπάθειας καί έχθρότητας τών τελευταίων προς τόν 
ίερέα3. Δέν θά πρέπει, ώστόσο, νά παραβλέψουμε τό γεγονός ότι υπήρχε 
(όπως προαναφέρθηκε) ή έντονη εθνική αντίθεση μεταξύ Ελλήνων καί 
Αιγυπτίων. Ή ταύτιση τών Μακεδόνων μέ τούς υπόλοιπους "Ελληνες 
σέ περιοχές—εκτός τού έλλαδικοΰ χώρου—όπου ή διαφοροποίηση μέ 
τούς ντόπιους πληθυσμούς ήταν έντονη, όπως π.χ. στήν Αίγυπτο, άσφαλώς

1. SB 6665=S.E.G. 2, 864.
2. U. W i 1 c k e n, U.P.Z. I, Berlin 1927, 7.
3. Βλ. σχόλια τοΟ U. W i 1 c k e n, U.P.Z. I, σελ. 137.
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δέν ξενίζει. Τό ίδιο φαινόμενο παρατηρεϊται καί στη μητροπολιτική Ελ
λάδα τής έλληνιστικής καί αύτοκρατορικής έποχής, οπού βέβαια ή ταύ
τιση καί προπάντων ή έμφαση μέ τήν όποια αυτή προβάλλεται όφείλεται 
στις κοινές εμπειρίες άπό τή ρωμαϊκή κατάκτηση1.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης I. Κ. ΞΤΔΟΠΟΤΛΟΣ

1. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μία έπιγραφή τού έτους 143/2 π.Χ. άπό 
τήν ’Ολυμπία, στήν όποια ένας επιφανής Μακεδών άπό τή Θεσσαλονίκη, ό Δάμων, 
γιός του Νικάνορα, φρόντισε νά άνεγερθεΐ στήν ’Ολυμπία (προφανώς μέ δική του δα
πάνη) ένας χάλκινος άνδριάντας πρός τιμήν του Κοΐντου Καικιλίου Μετέλλου. Στήν 
έπιγραφή τής βάσης τοϋ ανδριάντα άναφέρονται ώς κίνητρα τής άνάθεσης ή ανδρεία 
του τιμώμενου, καθώς καί ή ευμενής διάθεσή του, μέ τήν όποια «διατελεϊ εις τε αυτόν 
καί τήν πατρίδα καί τούς λοιπούς Μακεδόνας καί τούς άλλους Έλληνας» (I. Olym
pia, 325).



SUMMARY

I. K. X y d o p o u 1 o s, «Leonidis, son of Philotas, Macedonian». 
(Names and historical consciousness of Macedonians attested in Ptolemaic 
Egypt).

The presence of Macedonians in Egypt can be easily detected through 
the preserved papyri and gives the impression that their numbers remain 
about the same until the 1st C B.C. There are approximately 270 Macedo
nians attested in Egypt, most of them belonging to the 4th and 3rd centu
ries. The presence of Macedonians is, of course, related with the use of the 
term Μακεδών. To those who bore it, that epithet meant a close connection 
to the King of Egypt (also a Macedonian) and the land where their ances
tors came from. The Macedonians of the later generations, who were born 
in Egypt, were using that epithet with a feeling of pride. It had nothing to 
do with a rather technical term (as Launey suggested), meaning those who 
belonged to a special squadron and were fighting in the Macedonian manner.

The proper names of the Macedonians attested in Egypt can be divided 
in various categories such as i) names reminding the Macedonian Royal 
House (e.g. Αμύντας, Περίτας), ii) names of mythical persons and heroes 
(e.g. Αχιλλεύς, Μενέλαος, Πέλοψ), iii) names of important historical fi
gures or generals of Alexander the Great (e.g. Νικίας, Αυσίας, Λεοννά- 
τος, Παρμενίων). It is also remarkable that, the epithet Μακεδών itself, is 
used in many cases as a proper name.

In my opinion, the use of these particular names is not coincindental. 
It reveals that these persons had received a classical education, therefore 
knew the Greek mythology and history. The most characteristic case is that 
of Λεωνίδης Φιλώτου Μακεδών (a «friend» of King Ptolemy II, who bove 
a name of one of the most important figures in Greek history together with 
a typical «Macedonian» name and the epithet Μακεδών), which allows us 
to suppose that the distinction between Greeks and Macedonians no longer 
existed—at least in Egypt. This was natural, in a country where a strong 
national contrast existed between the native Egyptians and the conquerors 
of their land and Hellenism had to be united.
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