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Ο Φίλιππος Β', βασιλιάς της Μακεδονίας από το 359 έως τη δολοφονία του 

στις Αίγες το 336, υπήρξε ο διάδοχος μιας δυναστείας που εκπροσώπησε 

τον ελληνισμό στον κατεξοχήν επισφαλή χώρο της Βορείου Ελλάδος, 

λόγω των επεκτατικών επιδρομών από βαρβαρικά φύλα (Πέρσες, 

Ιλλυρίους) και τον επεκτατισμό από την πολιτική των ισχυρών κέντρων 

της Νοτίου Ελλάδος όπως η Αθήνα. Ο Φίλιππος ήταν ο τριτότοκος υιός 

του Μακεδόνα βασιλιά Αμύντα Γ' και της Ευρυδίκης, κόρης του ηγεμόνα 

της Λύγκου, Σίρρα. γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πέλλα, την 

πρωτεύουσα του μακεδονικού βασιλείου. Την πρώτη του διοικητική 

εμπειρία  κατά τον ιστορικό Περγαμηνό  την απέκτησε μετά από ανάθεση 

της ηγεμονίας ενός μικρού τμήματος της Μακεδονίας από τον έως τότε 

βασιλιά Πέρδικκα Γ'. Την διακυβέρνηση της Μακεδονίας, ο Φίλιππος 

ανέλαβε εξ' ολοκλήρου το 359 μετά από την ήττα των μακεδονικών 

στρατευμάτων από Ιλλυριούς και τον θάνατο του βασιλιά. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι ο Φίλιππος δεν ανέλαβε την εξουσία ως νόμιμος 

διάδοχος του θρόνου, αλλά σαν επίτροπος του ανήλικου διαδόχου και 

ανιψιού του Αμύντα Γ΄. Καθώς λοιπόν ο νεαρός επίτροπος κλήθηκε να 

ηγηθεί ενός βασιλείου εδαφικώς συρρικνωμένου και εσωτερικώς 

εξασθενημένου , πρώτιστο του μέλημα ήταν να αποκρούσει τις 

επικείμενες βαρβαρικές επιθέσεις και να εξουδετερώσει τους μνηστήρες 

του θρόνου. 

 



 

Πορτρέτο του Φιλίππου Β' από ελεφαντοστό και ο θώρακας , που έφερε στο φώς η αρχαιολογική σκαπάνη  από 

την περιοχή της αρχαίας πόλης  των Αιγών , σημερινής Βεργίνας . 

      

Στην συνέχεια ο Φίλιππος επιδόθηκε εντατικά στην αναδιοργάνωση των 

στρατευμάτων του. Η στρατιωτική του μεταρρύθμιση περιελάμβανε την 

τακτική επιστράτευση των αγροτών και ποιμένων της Μακεδονίας και 

την ανανέωση του επιθετικού οπλισμού των φαλαγγιτών και των 

πολιορκητικών μέσων. Αναλυτικότερα : καταργήθηκε ο θώρακας και 

συνακόλουθα μειώθηκε το κόστος εξοπλισμού των στρατευμάτων. Επίσης 

μειώθηκε και η διάμετρος της ασπίδας και υιοθετήθηκε μακρύ δόρυ 

μήκους 3,5-4,5 μ., η σάρισα1, που έγινε και το κύριο όπλο του μακεδονικού 

πεζικού, καθώς το καθιστούσε ακαταμάχητο ιδιαιτέρως στα πεδία της 

μάχης της οποίας το έδαφος ήταν ομαλό. 

 

                                                 

1 Το βασικό επιθετικό όπλο της μακεδονικής φάλαγγας ήταν κατασκευασμένη από σκληρό ξύλο κρανιάς. 

Χαρακτηριστικό της σάρισας ήταν το μήκος της. Είχε σιδερένια αιχμή και σαυρωτήρα στο αντίθετο άκρο, ως 

αντίβαρο και για να καρφώνεται στο έδαφος. Ο φαλαγγίτης τη χειριζόταν με τα δύο χέρια. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC


 

Η σάρισα το βασικό όπλο της μακεδονικής φάλαγας. 

 Ως προς τη στρατιωτική τακτική, ο Φίλιππος εμπνευσμένος από τους 

Θηβαίους και τους στρατηγούς Επαμεινώνδα και Πελοπίδα, υιοθέτησε 

την τακτική της θηβαϊκής λοξής φάλαγγας. Παράλληλα προς την 

μεθόδευση των στρατιωτικών μεταρρυθμίσεων, ο Φίλιππος έθεσε σε 

εφαρμογή και το σχέδιο για την τελική του επικράτηση και κυριαρχία 

στον ευρύτερο μακεδονικό χώρο. Με την κατοχή της Αμφίπολης το 356 

κατοχυρώθηκε ο έλεγχος της περιοχής του Παγγαίου. Η κυριαρχία επί του 

όρους αυτού διάνοιξε νέους ορίζοντες για την οικονομία του μακεδονικού 

βασιλείου, καθώς η αξιοποίηση των πλούσιων μεταλλείων -κυρίως 

αργύρου και χρυσού- συνέβαλε καθοριστικά στην οικονομική άνθιση του 

κράτους. Η πολεμική δραστηριότητα  στην βόρεια Μακεδονία 

σφραγίστηκε με τη συντριβή του συνασπισμού των Παιόνων, των 

Ιλλυριών, των θρακικών φυλών, την κατάληψη της Απολλωνίας και την 

προσάρτηση της Ιαληψού και της Οισύμης στο μακεδονικό βασίλειο.  



 

 

Αργυρό νόμισμα τον Φιλίππου Β'. Στη μια πλευρά απεικονίζεται έφιππος νέος, στην άλλη το κεφάλι του Δία 

(Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο). 

 

Η ενίσχυση του κύρους του Φιλίππου λόγω των παραπάνω 

αλλεπάλληλων πολεμικών και οργανωτικών δραστηριοτήτων, σε 

συνδυασμό και με τη νίκη του τέθριππου στους ολυμπιακούς αγώνες, 

συνηγορούν και υπέρ της χρονικής τοποθέτησης στο 356 ως της επίσημης 

ανακήρυξής του σε βασιλιά. Στην οικονομική μεταρρύθμιση σημαντικό 

είναι το γεγονός ότι επανατέθηκε σε ισχύ ο θρακομακεδονικός 

σταθμητικός κανόνας2 του 5ου αιώνα με βάση το τετράδραχμο βάρους 

14,73 γραμμαρίων. Η νομισματική αυτή μεταρρύθμιση είχε σαν 

αποτέλεσμα την οικονομική ενοποίηση του βορείου τμήματος της 

βαλκανικής χερσονήσου, καθώς την ακολούθησαν τα νομισματοκοπεία 

της Αμφίπολης και του Χαλκιδικού Κοινού.  

                                                 
2. Οι αρχαίοι Έλληνες που είχαν πολλή μεγάλη παραγωγή νομισμάτων, έκοβαν νομίσματα .Πολλές από τις 

πόλεις είχαν τους δικούς τους σταθμητούς κανόνες  για τις υποδιαιρέσεις των νομισμάτων που εφαρμόζονταν 

και στις αποικίες τους.

 



Προτού αναφερθεί η πορεία ισχυροποίησης και επιβολής της Μακεδονίας 

στον ελλαδικό χώρο, πρέπει να προσδιοριστούν ορισμένες συντεταγμένες 

που την κατέστησαν δυνατή και που τελικά οδήγησαν στη δύση του 

παλαιού ελληνικού κόσμου και την εμφάνιση ενός νέου στον οποίο η 

Μακεδονία κατείχε αυτοκρατορικό ρόλο.  Καταρχήν ποιες προθέσεις και 

ανάγκες υπήρξαν για τις επεκτατικές βλέψεις του Φιλίππου προς τον 

νότο;  Καθώς λοιπόν η κυριαρχία του Φιλίππου στον βορρά είχε παγιωθεί, 

η φιλοδοξία του να παίξει έναν ενεργό ρόλο στη Νότια Ελλάδα σε 

συνδυασμό με το όνειρο της πανελλήνιας ιδέας , ένωσης των Ελλήνων και 

της εξόρμησής τους προς την ανατολή, τον καλούσαν στο να στραφεί 

προς την πορεία επιβολής στον ελληνικό χώρο.  Στην επικράτησή του 

στον νότιο ελλαδικό χώρο διευκόλυνε η γενικότερη πολιτική 

αποτελμάτωση των ελληνικών πόλεων. Αναλυτικότερα : η ανάλωση των 

τριών ισχυρών πόλεων-κρατών, Σπάρτης, Θήβας και Αθήνας, για την 

ηγεμονία στην Ελλάδα μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, είχε επιφέρει 

την εξασθένηση του κύρους τους ακόμα και στις κατεξοχήν σφαίρες 

επιρροής τους.  Η Σπάρτη ηττημένη από τους Θηβαίους στην Μαντίνεια 

το 362 δεν διεκδικούσε πια ηγετικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της 

Ελλάδος. 



 Παράλληλα  στην Στερεά Ελλάδα μαινόταν ο Γ΄ Ιερός πόλεμος μεταξύ 

της Δελφικής Αμφικτυονίας3 και των Φωκέων. Την εμπόλεμη αυτή 

σύρραξη είχε υποδαυλίσει η Θήβα η οποία είχε εισέλθει σε μία φάση 

παρακμής μετά το θάνατο του Πελοπίδα. Η Αθήνα, παρ' ότι ήταν σε 

καλύτερη κατάσταση, δεν είχε την αίγλη του 5ου αιώνα και η αδυναμία 

της να διατηρεί μόνιμη και αξιόλογη ναυτική δύναμη στο Βόρειο Αιγαίο 

καθιστούσε τον Φίλιππο ρυθμιστή στα θρακικά παράλια.  Η χερσαία οδός 

όμως που οδηγούσε το μακεδονικό βασίλειο προς τον νότο περνούσε και 

μέσα από τη Θεσσαλία. Δυο μεγάλες εκστρατείες σημειώνονται τα έτη 

353 και 352 με την δεύτερη εκστρατεία του Φιλίππου να καταλήγει σε 

θρίαμβο των μακεδονικών στρατευμάτων έναντι των αντίστοιχων 

θεσσαλικών. Η κατάληψη αργότερα των Παγασών πριν την άφιξη του 

αθηναϊκού στόλου, σε συνάρτηση με την συνακόλουθη ήττα των φωκικών 

στρατευμάτων, καθιστούν τον Φίλιππο βασιλιά του θεσσαλικού κάμπου. 

Με την κυριαρχία στη Θεσσαλία και την ενοποίησή της μέσα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, το μακεδονικό κράτος απέκτησε μία επιπλέον 

σημαντική πηγή οικονομικών και στρατιωτικών πόρων.  

                                                 
3. Οργάνωση των αρχαίων ελληνικών Πόλεων. Υπήρχαν αρκετές Αμφικτυονίες, με πιο γνωστή αυτή της 

Κεντρικής Ελλάδας , με κέντρο τους Δελφούς. Τα κύρια καθήκοντα μιας Αμφικτυονίας αφορούσαν κυρίως την 

εποπτεία των ιερών αυτών χώρων αλλά αποκτούσαν συχνά και πολιτική δύναμη.

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαία_Ελλάδα
http://el.wikipedia.org/wiki/Πόλη-κράτος
http://el.wikipedia.org/wiki/Δελφοί
http://el.wikipedia.org/wiki/Πολιτική


 

Το μακεδονικό Βασίλειο το 336 π.χ. 

Το 352, ο έλεγχος των θρακικών παραλίων του Παγασητικού Κόλπου τον 

καθιστά πλέον ικανό να αμφισβητήσει και το ναυτικό γόητρο των 

Αθηναίων. Η μόνη δύναμη που δεν είχε ακόμα περιέλθει στη μακεδονική 

κυριαρχία ήταν η Χαλκιδική ,μετά  τον Ολυνθιακό πόλεμο4  το 349 

ολοκληρώθηκε και αυτή η στρατηγικής σημασίας κατάκτηση, συνεπώς  

έχουμε και την καθολική υπαγωγή στη μακεδονική επικυριαρχία των 

παραλίων από τα Τέμπη έως τα Άβδηρα. Μετά το τέλος του Ολυνθιακού 

πολέμου αρχίζουν μακροχρόνιες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ 

του Φιλίππου και των Αθηναίων που καταλήγουν στην σύναψη της  

Φιλοκράτειας Ειρήνης5.   

                                                 
4 Η Όλυνθος είχε εξέχουσα θέση στα Θρακομακεδανικά παράλια, μια από τις αξιόλογες πόλεις  που 

υπεράσπιζαν   το Χαλκιδικό κοινό.  Με την καταστροφή της το 348  άνοιξε ο δρόμος για την κυριαρχία στην 

Χαλκιδική.   
5 Ονομάστηκε Φιλοκράτεια προς τιμήν του βασιλιά  Φιλίππου ΄Β . 



Με τη σύναψη αυτή το 346 ανάμεσα στις δύο πλευρές, αποφασίζονται: η 

διατήρηση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης των κεκτημένων, η παροχή 

αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση επίθεσης και η συνεργασία των δύο 

συμβαλλομένων για την καταστολή της πειρατείας. Πριν ολοκληρωθούν 

οι τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της Συνθήκης, ο Φίλιππος με 

την κατάληψη της Άμμου, διενεργεί επίθεση κατά των Φωκέων. Αυτή η 

στρατηγική του νίκη του είχε σαν αποτέλεσμα μία συνθηκολόγηση που 

του επέφερε τον απόλυτο έλεγχο και στο Aμφικτυονικό συμβούλιο. Ο 

Φίλιππος όχι μόνο γίνεται μέλος του συνεδρίου, αλλά αποκτά και τον 

πλήρη έλεγχο της πλειοψηφίας των μελών του. Επιπλέον του ανατίθεται 

και η προεδρεία των Πυθικών Αγώνων. Η συμμετοχή και ο έλεγχος του 

Φιλίππου στο συνέδριο έχει πολύ μεγάλη σημασία  όχι μόνο για τον ίδιο 

άλλα και για ολόκληρο το μακεδονικό βασίλειο καθώς το Aμφικτυονικό 

συμβούλιο  τον καθιστά ώς ισότιμο μέλος της ελληνικής κοινότητας  

εξασφαλίζοντας του έτσι  και  επίσημα  μία  ισχυρότατη θέση μέσα στον 

ελλαδικό χώρο. Το τελευταίο και σημαντικότερο στάδιο της επιβολής και 

ισχυροποίησης του Φιλίππου στην Ελλάδα ήταν η μάχη της Χαιρώνειας, 

στις 22 Αυγούστου 338, καθώς η ήττα των νοτίων Ελλήνων υπήρξε 

ολοσχερής. Μετά την νίκη του η συμπεριφορά του Φιλίππου προς τους 

ηττημένους, και ιδιαιτέρως προς την Αθήνα, υπήρξε γενναιόδωρη: της 

επέστρεψε τους αιχμαλώτους, της παρεχώρησε τον Ωρωπό και την άφηνε 

να ελέγχει τα νησιά Λήμνο, Ίμβρο και Σκύρο, όπου ήδη είχε κληρουχίες.  



Η γενναιόδωρη αυτή στάση του τον καθιστά πλέον αναμφισβήτητα ως 

τον απόλυτο ηγεμόνα σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Μετά την μάχη 

της Χαιρώνειας, την άνοιξη του 337, ο Φίλιππος συγκέντρωσε στην 

Κόρινθο τους αντιπροσώπους όλων των ελληνικών κρατών, όπου και 

πρότεινε την σύναψη μιας γενικής ειρήνης και μιας συμμαχίας της οποίας 

ο ίδιος θα ήταν ο στρατιωτικός ηγέτης. Επίσημος σκοπός της συμμαχίας ο 

πόλεμος με τον μεγάλο βασιλιά της Ανατολής και η εκδίκηση για όσα 

είχαν πράξει οι βάρβαροι στον ελλαδικό χώρο κατά τους Μηδικούς 

Πολέμους. Αυτή είναι και η τελευταία πράξη της λαμπρής πορείας του 

Φιλίππου όχι μόνο για το μακεδονικό βασίλειο άλλα και ολόκληρο τον 

ελλαδικό χώρο γενικότερα καθώς αμέσως μετά ακολούθησε η δολοφονία 

του και η επίσημη  ανακήρυξη  του γίου του ( Μεγάλου Αλεξάνδρου) ως 

βασιλιά.  Ο Φίλιππος με την πολιτική του και το μεταρρυθμιστικό του 

έργο κατόρθωσε να απαλλάξει τη Μακεδονία από κάθε απειλή, να 

εδραιώσει ένα συμπαγές κράτος με στρατιωτική, διοικητική και εδαφική 

ενότητα, να το επεκτείνει και να το καταστήσει κυρίαρχο όχι μόνο στο 

μεγαλύτερο τμήμα της χερσονήσου του Αίμου αλλά και σε ολόκληρο τον 

ελλαδικό χώρο. Ο Φίλιππος κατόρθωσε να συνενώσει τους Έλληνες σε 

ένα κοινό που είχε ως στόχους τη διασφάλιση της πανελλήνιας ειρήνης 

και την κατάλυση της περσικής ηγεμονίας. Δίχως το δικό του έργο, η 

εξόρμηση του ελληνισμού προς την Ανατολή την οποία και υλοποίησε ο 

υιός και διάδοχός του Αλέξανδρος ο Μέγας, θα ήταν ανέφικτη.  



Ο πόλεμος κατά της Περσίας (παρά το γεγονός ότι δεν έζησε ο ίδιος για 

να τον διεξάγει) και η επίσημη αναγόρευση του από το  συνέδριο της 

Κορίνθου  ως στρατηγού όλων  των Ελλήνων κατά τον ιστορικό Διόδωρο6 

πρέπει να θεωρηθεί το επιστέγασμα της λαμπρής του σταδιοδρομίας . Η 

μεγάλη προσφορά στην ιστορία έυστοχα συνοψίζεται σε ένα χωρίο του 

ιστορικού Αρριανού7 (απόσπασμα από λόγο του Αλεξάνδρου ΄Γ προς 

στους ομοεθνείς του. <<Ο Φίλιππος σας παρέλαβε πλανήτες κι άπορους 

,βρήκε τους περισσότερους ντυμένους με προβιές να βόσκουν λίγο 

πρόβατα στα βουνά..σας έδωσε χλαμύδες αντί για δέρματα....σας 

εγκατέστησε σε πόλεις και σας έδωσε νόμους και χρηστά ήθη… σας 

ανέδειξε  άρχοντες των Θεσσαλών,τους οποίους κάποτε φοβόσασταν 

μέχρι θανάτου…σας έκανε το δρόμο προς την Ελλάδα φαρδύ και 

ευκολοδιάβατο … επέβαλε την τάξη στην Πελοπόννησο και όταν 

έφθασε εκεί αναδείχθηκε ηγεμών αυτοκράτωρ όλων των Ελλήνων 

για την εκστρατεία εναντίον του Πέρση βασιλέα, πρόσθεσε αυτή την 

τιμή όχι στον εαυτό του άλλα σε όλους τους Μακεδόνες ». 

                                                 
6. Διόδωρος ΙΣΤ΄,89,1-3 .Συνέδριο της Κορίνθου και αναγόρευση του Φιλίππου σε στρατηγό αυτοκράτορα των 

Ελλήνων.

 

7 Αρριανός,Ζ,9.Αναφορά του Αλέξανδρου Γ΄ στο μεταρρυθμιστικό έργο του Φίλιππου Β΄.
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