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B I ΒΛΙΟΚΡΙΣΙ Al

Θεοδώρου X. Σαρικάκη, Ρωμαίοι άρχοντες τής επαρχίας Μακεδονίας, μέρ. 
Α'. ’Από τής ίδμύσεως τής έπαρχίας μέχρι τών χρόνων τοϋ Αύγούστου (148-27 π.Χ.), Θεσ
σαλονίκη 1971 [Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βι
βλιοθήκη άριθμ. 36].

Είναι μία προσωπογραφία τών Ρωμαίων αρχόντων καί υπαλλήλων, οί όποιοι έστέλ- 
λοντο κατά τήν ρωμαιοκρατίαν είς τήν έπαρχίαν Μακεδονίαν καί αποτελεί τό Α' μέρος 
τού όλου έργου. Τό Β' θά έκδοθή μελλοντικώς καί άναφέρεται είς τούς Ρωμαίους άρχον
τας τής έπαρχίας κατά τούς αύτοκρατορικούς χρόνους.

Προσωπογραφίαι τών Ρωμαίων άρχόντων τής έπαρχίας Μακεδονίας συνετάχθησαν 
έπανειλημμένως κατάτό παρελθόν είτε αΰτοτελώς (ώς ύπό τού Augustus Zumpt, Com- 
mentationes Epigraphicae II, Berolini 1854, 151-272, De Macedoniae Romanorum provinciae 
praesidibus qui fuenmt usque ad imperatorem T. Vespasianum, ένθα διερευνώνται ζητή
ματα, άφορώντα είς τούς διοικητάς τής έπαρχίας Μακεδονίας άπό τής ίδρύσεώς της μέχρι 
τού αύτοκράτορος Βεσπανιανοΰ, ύπό τοϋ Hugo Gaeb I er, Die antiken Münzen Nord-Grie
chenlands III, 1, Berlin 1906; Macedonia und Paionia 6-8 καί Zur Münzkunde Makedoniens 
III, Makedonien als römische Provinz έν Zeitschrift für Numismatik 23 (1902) 764/5, ύπό 
του Fr. G e yer, RE XIV (1928) 764/5 έν λ. Makedonia καί τού W. J as h e ms k i, The 
Origins and History of the proconsular and the propraetorian Imperium to 27 B. C., Roma 
1966, 129-131. Βλ. καί Jürgen Deininger, Gnomon 37 (1965) 633) είτε είς τά πλαίσια 
μιας εύρυτέρας μακεδονικής προσωπογραφίας (ώς ύπό Δ. Κ α ν α τ σ ο ύλη, Μακεδο
νική προσωπογραφία (’Από τοϋ 148 π.Χ. μέχρι τών χρόνων τοϋ Μ. Κωνσταντίνου), Θεσ
σαλονίκη 1955, Παράρτημα Ελληνικών άριθ. 8 καί Συμπλήρωμα τής Μακεδονικής Προ
σωπογραφίας, δημοσιευθέν είς τά «Μακεδονικά» 7 (1966/7) 158-199. Βλ. καί Ιστορία τής 
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1964, 174-176, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου άριθ. 
71, μετά τινων προσθηκών, νέων όνομάτων). Άλλ’ ολαι αύταί είναι έλλιπεΐς, ένώ έν τώ 
μεταξύ νέαι έπιγραφαί καί νομίσματα εύρέθησαν καί παρεμφερείς μελέται έξεδόθησαν. 
Τά νέα αΰτά στοιχεία κατέστησαν άναγκαίαν τήν σύνταξιν τής προσωπογραφίας.

Τό έργον διαιρείται είς δύο μέρη, είς τήν Εισαγωγήν, ένθα δίδεται συνοπτική είκών 
τής καταστάσεως τής Μακεδονίας, καί άναφέρονται τά συμπεράσματα ολοκλήρου τής 
έρεύνης, καί τό κύριον μέρος, είς τό όποιον έξετάζονται οί Ρωμαίοι άρχοντες τής έπαρχίας. 
Τοΰτο διαιρείται πάλιν είς δύο άνισα μέρη· είς τό πρώτον περιλαμβάνονται όσοι τών αρ
χόντων είναι βέβαιοι καί άσφαλεϊς, ένώ είς τό δεύτερον οί άβέβαιοι, περί τών όποιων μό
νον ένδείξεις έχομεν, ώς καί έκεΐνοι, οί όποιοι κακώς συμπεριελήφθησαν ύπό τών παλαιο- 
τέρων έρευνητών είς τούς πίνακας τών άρχόντων. Θά ήδύνατό τις βέβαια έδώ νά παρατη- 
ρήση ότι είναι άσκοπος ή παράθεσις όνομάτων τών άβεβαίων έπαρχιακών αγώνων. Έχο
μεν όμως τήν γνώμην ότι όρθώς ό σ. περιέλαβε καί τούτους έν παραρτήματι, καθ’ όσον ή 
παράθεσις αύτών θά διευκολύνη τυχόν είς τό μέλλον τούς έρευνητάς, οί όποιοι έκ τής 
άνακαλύψεως νέων έπιγραφών ή νομισματικών στοιχείων θά οδηγηθούν είς τήν άνεύρεσιν 
τής άληθείας.

Οί έπαρχιακοί άρχοντες έξετάζονται κατά κατηγορίας, ώς διοικηταί, πρεσβευταί καί



ταμίαι, καί τά ονόματα των ταξινομούνται κατά χρονολογικήν σειράν άπό του 148 π.Χ. 
μέχρι τοϋ τέλους τής δημοκρατίας.

Εις τήν έπικεφαλίδα έκαστου λήμματος τίθεται έν αρχή τό όνομα τοϋ προσώπου πλή
ρες καί άκολούθως τό αξίωμα, τό όποιον είχεν εις τήν έπαρχίαν καί ό χρόνος δράσεώς του 
έν αυτή. Κατόπιν αναγράφονται όλαι αί πηγαί, φιλολογικαί καί επιγραφικοί, αί όποϊαι 
άναφέρονται εις τό έξεταζόμενον πρόσωπον καί έν συνεχεία ό σ. προβαίνει μέ βάσιν τάς 
παρατεθείσας πηγάς είς τήν ερευνάν. Εις τάς υποσημειώσεις άναγράφεται ή ειδική βι
βλιογραφία καί έξετάζονται έπί μέρους ζητήματα.

Ή προσωπογραφία περιλαμβάνει 46 διοικητάς τής Μακεδονίας1, 13 πρεσβευτής καί 
15 ταμίας, είς δέ τό Β' μέρος 26 έν όλφ άβεβαίους Ρωμαίους άρχοντας (δηλ. άνθυπάτους, 
πρεσβευτάς, ταμίας). Πίνακες Ρωμαίων αρχόντων τής Μακεδονίας είχον συνταγή καί 
παλαιότερον, καθώς είδομεν καί ό σ. ό ίδιος αναφέρει. Οϋτως ό G e y e r, έ.ά., τό 1928, έπα- 
ναλαμβάνων πιστώς τόν Η. G a e b 1 e r, Die antiken Münzen III, 1, 6 κ.έ. καί Zf N 23 (1902) 
141 κ.έ. καί 24 (1903) 245 κ.έ., περιέλαβεν είς τόν κατάλογον των Ρωμαίων άρχόντων τής 
Μακεδονίας μέχρι τοϋ έτους 28 π.Χ. 38 έν γένει διοικητάς τής έπαρχίας (pro constile, prae- 
tores, propraetore), έξ ών 6 άμφισβητουμένους, όπως χαρακτηρίζονται άπό τόν σ., άρα 32, 
καί ενα μικρόν άριθμόν legati procons. καί quaetores τής έπαρχίας Μακεδονίας. Άργότε- 
ρον, μετά τό 1955, συνεκεντρώθησαν ύπό τοϋ Δ. Κανατσούλη, ε.ά., 43 (έξ ών, πιθα
νώς, 2 άνώνυμοι) procons. (άνθύπατοι), praetores (στρατηγοί) καί propraetore έξ ών άμ- 
φισβητούμενοι, κατά τά ανωτέρω, 4, δηλ. 39 διοικηταί, 3 πρεσβευταί (legati) καί 6 ταμίαι 
(quaetores)2.

Κατά ταϋτα ό σ. διά τής μελέτης του ταύτης προσέθεσεν είς τούς fasti τών Ρωμαίων 
άρχόντων τής έπαρχίας 7 διοικητάς, 10 πρεσβευτάς καί 8 ταμίας τής Μακεδονίας. Καί 
είναι μέν άληθές ότι τινές έξ αυτών, ώς ό γνωστός Γάϊος ’Αντώνιος, ό praet. procons. έν 
Μακεδονία κατά τό έτος 43 π.Χ., ό Q. Minucius Rufus, legatus έν Μακεδονία κατά τά έτη 
110-106 π.Χ., ό L. Calpumius Piso, lagatus τό 43 π.Χ., ό L. Valerius Flaccus, legatus τό 57-55 
π.Χ. καί ό ταμίας P. Sentius τό 62/1 π.Χ. έπεσημάνθησαν μέν μεμονωμένως ώς Ρωμαίοι 
άρχοντες τής Μακεδονίας ύπό διαφόρων έρευνητών, είς ούδένα όμως τών δημοσιευθέν- 
των μέχρι σήμερον fasti έχουν περιληφθή.

Πλήν τής συμβολής ταύτης ό κ. Σαρικάκης έπέτυχε νά χρονολογήση τινάς τών γνω
στών άρχόντων έπακριβέστερον καί όρθότερον. Ούτω π.χ. πειστικώτατα άποδεικνύει 
έπικαλούμενος (σελ. 32) τήν φράσιν τής έπιγραφής Syl. II3, 704 κ: έτους ώς Μακε- 
δόνες άγουσιν τριακοστοϋ (148-30 π.Χ.= 110 π.Χ.) ότι ό στρατηγός έν Μακε
δονία Gn. Cornelius Sisenna ήσκησε τά καθήκοντά του τό έτος 118 π.Χ. καί όχι τό 121/20 
ιιρό τοϋ Sex. Pompeius, ώς παλαιότερον έπιστεύετο. Όμοίως ό στρατηγός έν Μακεδονία 
Rubriusτοποθετείται άντί τών έτών 70-68 τό 67 ή τό 66 π.Χ., ό quaestor Aesilas τό 94-92 π.Χ.

Προσέτι εύστόχως διέκρινεν:
1. Άντί ένός Q. Ancharius δύο, τόν Q. Ancharius, τόν άντιταμίαν, έν Μακεδονία (;) 

τό 73-71 ή περί τό 65, καί ενα άλλον, τόν Q. Ancharius, τόν στρατηγόν άνθύπατον κατά 
τό 55/4 π.Χ.

410 Βιβλιοκρισίαι (Θ. Σαρικάκη, Ρωμαίοι άρχοντες τής έπαρχίας Μακεδονίας)

1. Ύπελογίσαμεν 46 καί όχι 47, όπως βλέπομεν είς τήν προσωπογραφίαν τών Ρωμαίων 
άρχόντων, διότι ό είς έκ τών Gn.Tremellius Scrofa καί Μ. Nonnius Sufenas, ό πρώτος, θά 
πρέπει νά ήτο ό διοικητής τής Μακεδονίας, ό έτερος τής Κρήτης.

2. Είς τούτους θά ήτο δυνατόν νά προστεθή μετά πολλής έπιφυλάξεως καί ό Μ. Cas
sius Paulinus (Βλ. Δ. Κανατσούλη, Προσωπογραφία, άριθ. 694).



Βιβλιοκρισίαι (Θ. Σαρικάκη, Ρωμαίοι άρχοντες τής έπαρχίας Μακεδονίας) 411

2. Τόν Μ. Minucius Rufus, procons. έν Μακεδονία 109-106 άπό τόν αδελφόν του Q. 
Minucius Rufus, legatus έν Μακεδονία 110-106 π.Χ.

3. Τόν γνωστόν μόνον υπό τόν τύπον Q. Hortensius (Hortalus), praet. procons. έν Μα- 
κεδονίμ 44-42 από τόν L. Hortensius, legatus έν Μακεδονία (;) τό 85 π.Χ.

4. Τόν L. Tremellius Scrofa, quaestor έν Μακεδονία τό 143 ή 142 π.Χ. από τόν Gn. 
Tremellius Scrofa, legatus έν Μακεδονίμ (;) 85 π.Χ. καί

5. Έν τέλει εις τόν περιληφθέντα κατ’ έπανάληψιν εις τούς πίνακας των Ρωμαίων αρ
χόντων διοικητήν Μακεδονίας ύπό τόν τύπον L. Rubrius Culleolus 70-68 π.Χ. (Βλ. Η. G a e- 
bler, Geyer, Κανατσούλην) διακρίνει δύο πρόσωπα: τόν Rubrius, στρατηγόν 
έν Μακεδονίμ τό 67 ή 66 π.Χ., καί τόν L. Culleolus, procons. έν Μακεδονία τό 59/8 π.Χ.

’Ενδιαφέρουσα είναι ή δράσις ώρισμένων διοικητών, ώς του Μετέλλου τού Μακεδο
νικού, τού Γναίου Κορνηλίου Σισέννα, τού Τίτου Διδίου, τού Γναίου Σεντίνου, τού Γναίου 
Κορνηλίου Δολαβέλλα, τού Μάρκου Λουκούλου, τού Καλπουρνίου Πείσωνος (περί τού 
όποιου βλ. κατωτέρω), τού Κοΐντου Όρτηνσίου, τού ’Ιουνίου Βρούτου, τού Άσινίου Πολ- 
λίωνος καί τού Λικινίου Κράσσου, διότι μάς παρέχει πολυτίμους πληροφορίας περί τής 
κρατούσης τότε εις Μακεδονίαν καί τήν κυρίως Ελλάδα καταστάσεως. ’Ενδιαφέροντα 
είναι καί τά όσα ό σ. αναφέρει περί τών πρεσβευτών καί ταμιών τής έπαρχίας, οί όποιοι 
ώς υφιστάμενοι τών διοικητών έβοήθουν αύτούς εις τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των. 
Έκτος τούτων ύπήρχον βεβαίως καί άλλοι κατώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι, ώς οί γραφείς, 
οί κήρυκες, οί ραβδούχοι καί οί άνδρες τού στενού περιβάλλοντος τών διοικητών (comités), 
περί αυτών όμως δεν εχομεν σχετικάς ειδήσεις κατά τούς χρόνους τής δημοκρατίας, δι' 
ö καί δέν περιελήφθησαν εις χωριστήν κατηγορίαν (πρβλ. σελ. 9, σημ. 2, ένθα άναφέρον- 
ται δύο γνωστά όνόματα αυτών).

Ενδιαφέροντα έπίσης είναι καί δσα ό σ. αναφέρει (σελ. 13) περί τών καταχρήσεων 
τής ρωμαϊκής διοικήσεως, ώς καί περί τής άρπαγής καλλιτεχνικών έργων τής Ελλάδος 
καί τής Μακεδονίας είδικώτερον (σελ. 15-17) υπό τών Ρωμαίων διοικητών. "Αν καί μεμο
νωμένοι περιπτώσεις ήσαν βεβαίως γνωσταί καί προηγουμένως, έν τούτοις ή συγκέντρω- 
σις όλων αυτών τών περιπτώσεων δεικνύει κατά τρόπον σαφή τήν στυγνήν έκμετάλλευσιν 
τών έλληνικών χωρών ύπό τής Ρώμης, ώς καί τήν αρπαγήν τού έλληνικού πλούτου ύπό 
τών άντιπροσώπων αυτής.

Έξ άλλου αί συνεχείς έπεμβάσεις τών Ρωμαίων διοικητών είς τάς έσωτερικάς ύπο- 
θέσεις τών πόλεων τής κυρίως Ελλάδος, τάς όποιας έπίσης συνεκέντρωσεν ό σ. (σελ. 18- 
20), μαρτυρούν τήν πλήρη έξάρτησιν τής Ελλάδος άπό τάς ρωμαϊκός άρχάς τής Μακε
δονίας καί συγχρόνως αποτελούν τήν καλυτέραν άπόδειξιν τής έξαρτήσεως ταύτης.

Οί πολεμικοί αγώνες τών διοικητών κατά τών περιστοιχιζόντων τήν έπαρχίαν έχθρών 
περιγράφονται έν συντομίμ είς τάς σελίδας 20-24. "Αν καί μέ αύτούς ήσχολήθησαν λεπτο- 
μερέστερον πολλοί έρευνηταί παλαιότερον (πρβλ. σελ. 24, σημ. 1, ένθα ούτοι άναφέρονται), 
έν τούτοις ή συνοπτική έξιστόρησις αυτών νομίζομεν ότι ήτο απαραίτητος έδώ, διότι 
συμπληρώνει όλην τήν εικόνα περί τής κρατούσης κατά τούς χρόνους τής δημοκρατίας 
καταστάσεως είς τήν έπαρχίαν. "Αλλωστε ή περιγραφή τών αγώνων τούτων γίνεται έπί 
τή βάσει νέων στοιχείων, τά όποια χρησιμοποιεί ό συγγραφεύς.

Οί παρατιθέμενοι τρεις χάρται διευκολύνουν τόν αναγνώστην είς τήν παρακολούθησιν 
τών πολεμικών αγώνων τής Ρώμης εις τά Βαλκάνια, διότι είς αύτούς (ιδίως είς τόν χάρτην 
τών σελ. 24/5) σημειώνονται αί πόλεις καί αί περιοχαί, ένθα συνήφθησαν αί κυριώτεραι 
μάχαι. Τέλος ό αλφαβητικός πίναξ τών έπαρχιακών άρχόντων βοηθεΐ πολύ είς τήν ταχυ- 
τέραν άνεύρεσιν αύτών, ό δε πίναξ τών πηγών, ό όποιος περιλαμβάνει τάς έν άρχή τών 
λημμάτων πηγάς, δεικνύει τόν πλούτον τών μαρτυριών, αί όποΐαι έχρησιμοποιήθησαν διά 
τήν σύνθεσιν τής μελέτης. Ό έλλείπων γενικός πίναξ όνομάτων καί πραγμάτων θά δοθή,



ώς καί ό ίδιος συγγραφεύς αναφέρει (σελ. 217 σημ.) είς τό δεύτερον μέρος τού έργου, τό 
όποιον θά περιλαμβάνω τούς έπαρχιακούς άρχοντας των αύτοκρατορικών χρόνων.

Τό έργον συνετάχθη μέ μέθοδον καί πολλήν έπιμέλειαν καί έξαντλεϊ άπό πάσης άπό- 
ψεως τό θέμα. Ό συγγραφεύς έν αύτώ συνεκέντρωσεν δλας ανεξαιρέτως τάς πηγάς, τάς 
άναφερομένας είς τούς Ρωμαίους άρχοντας της έπαρχίας Μακεδονίας, καί τήν σχετικήν 
βιβλιογραφίαν, ώστε είναι δυνατόν να καταστή εύκολωτέρα ή σύνταξις μιας ιστορίας τής 
σκοτεινής αύτής περιόδου τής Μακεδονίας. Διά τής προσωπογραφίας προστίθεται ικανός 
άριθμός νέων αρχόντων, αγνοουμένων ή μή περιληφθέντων είς τούς πίνακας, διορθώνονται 
εσφαλμένοι άπόψεις τών προηγουμένων έρευνητών ώς προς τά πρόσωπα καί τον χρόνον 
δράσεως αύτών. Πλήθος δέ προβλημάτων έξετάζονται τό πρώτον καί δίδεται Ικανοποιη
τική λύσις.

Γενικώς ήμποροϋμεν νά είπωμεν ότι είναι ή πληρεστέρα καί πλέον ολοκληρωμένη 
προσωπογραφία τών Ρωμαίων αρχόντων τής έπαρχίας Μακεδονίας άπό όσας έχουν γραφή 
μέχρι σήμερον.

Δ. ΚΑΝΑΤΣΟΤΛΗΣ

412 Βιβλιοκρισίαν (Θ. Σαρικάκη, Ή έν Μακεδονίςι δράσις του Πείσωνος)

Θεοδώρου Σαρικάκη, 'Η έν Μακεδονία δράσις τού Πείσωνος. «Πλάτων» 
8 (1966), σελ. 317-336.

Έν αύτή διαπραγματεύεται ό σ. έν έκτάσει περί τής δράσεως τού όνομαστοϋ Ρωμαίου 
διοικητοϋ τής Μακεδονίας Λ. Καλπουρνίου Πείσωνος Καισωνίνου κατά τά έτη 57 μέχρι 
55 π.Χ. Ή μελέτη διακρίνεται διά τήν καλήν διάρθρωσιν. Χωρίζεται είς 4 μέρη: είς τό 
πρώτον ό σ. έξετάζει τάς συνθήκας, ύπό τάς όποιας παρεχωρήθη είς τόν Πείσωνα ή έπαρ- 
χία τής Μακεδονίας, είς τό δεύτερον τήν προ τής άφίξεως αύτού ύπάρχουσαν κατάστασιν 
έν Μακεδονίςι, είς τό τρίτον τήν στρατιωτικήν δράσιν αύτού καί είς τό τέταρτον τήν διοι
κητικήν δράσίν του ώς κυβερνήτου τής Μακεδονίας. Είς τό τελευταϊον έξετάζει έν πρώ- 
τοις τά μέτρα, τά όποια έφήρμοσεν ό Πείσων κατά τού γηγενούς πληθυσμού καί άκο- 
λούθως κατά τών έγκατεστημένων Ρωμαίων είς τήν έπαρχίαν.

Επειδή αί πληροφορίαι περί τού Πείσωνος προέρχονται άποκλειστικώς σχεδόν άπό 
τόν έχθρικώς διακείμενον Κικέρωνα, ό σ. προσπαθεί νά έξακριβώση μέχρι ποιου σημείου 
δύνανται νά γίνουν ταΰτα πιστευτά. Ό Κικέρων είς τόν στρατιωτικόν τομέα παρουσιάζει 
τόν Πείσωνα παντελώς ανίκανον καί ότι μόνον συμφοράς έπροκάλεσεν είς τόν ρωμαϊκόν 
στρατόν, ώς προς δέ τήν διοίκησιν τής έπαρχίας έμφανίζει τούτον ώς τόν πλέον άσυνεί- 
δητον έπαρχιακόν άρχοντα τής Ρώμης, όπου οί μέν γηγενείς έταλαιπωροϋντο δεινώς, 
οί δέ έγκατεστημένοι είς τήν έπαρχίαν Ρωμαίοι άπηνώς έδιώκοντο. Ό σ., μή δεχόμενος 
ταϋτα έξ όλοκλήρου, τάς μέν αποτυχίας τού Πείσωνος αποδίδει είς τάς ανεπαρκείς δυνά
μεις, μέ τάς όποιας έφοδιάσθη άπό τήν Ρώμην, τό δέ ότι μετ’ αύτόν μέχρι τού 49 π.Χ. έπε- 
κράτησε σχετική ειρήνη είς τήν Μακεδονίαν νομίζει ότι αποτελεί άπόδειξιν ότι ή στρα
τιωτική δράσις αύτού δέν ύπήρξε τόσον άτυχής, όπως τήν παρουσιάζει ό Κικέρων. Ώς προς 
τήν διοικητικήν δράσίν του είς τήν έπαρχίαν ό σ. προσπαθεί νά δείξη ότι αί καταπιεστικοί 
μέθοδοι αύτού δέν διέφερον τών μεθόδων τών άλλων Ρωμαίων διοικητών. Είς τινας μάλιστα 
περιπτώσεις ό Πείσων ελαβεν εύεργετικά μέτρα ύπέρ τών έλληνικών πόλεων κατά τών 
Ρωμαίων πιστωτών. Άλλ’ έναντίον τών έγκατεστημένων Ρωμαίων είς τήν Μακεδονίαν 
ήτο άμείλικτος. Είς τό σημεϊον όμως τούτο ό σ. έπρεπε νά κάμη διάκρισιν τών έγκατεστη
μένων άπλώς έν Μακεδονίςι Ρωμαίων άπό τούς τραπεζίτας καί τούς έμπορευομένους (ne- 
gotiatores, συμπραγματευόμενοι) καί τούς δημοσιώνας (publicani), τούς όποιους 
ό Πείσων ώς άνήκοντας είς τήν ιππικήν τάξιν έχθρεύετο. Μόνον ούτως είναι δυνατόν νά
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