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

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

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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δικαιολογήσωμεν, πώς εις τήν Βέροιαν τιμάται διά μνημείου ύπό των Ρωμαίων. Οί έ γ κ ε- 
κτημένοι Ρωμαίοι δέν είχον λόγους νά είναι δυσηρεστημένοι μέ τον διοικητήν. 
Έν πάση περιπτώσει ή μελέτη είναι λίαν έμπεριστατωμένη καί μεθοδικώς συντεταγμένη.

Δ. ΚΑΝΑΤΣΟΤΛΗΣ

"Ολγας Μπορίσοβνα Σπάρο, Ή άπελευθέρωση τής Ελλάδος καί ή Ρωσία, 
1821-1828. Σοβιετική "Εκδοση άπό τόν ’Οργανισμό «ΜΙΣΑ» (ΣΚΕΨΗ), Μόσχα 1965. 
Μετάφραση στήν έλληνική άπό τά ρωσικά από τόν Ά. Σαραντόπουλο, μέ θεώρηση καί 
έπιμέλεια τοϋ Ν. Σ. ’Αλεξίου, ’Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, ’Αθήνα 1971.

Τελευταία κυκλοφόρησε ή έν έπικεφαλίδι ενδιαφέρουσα μελέτη, μεταφρασμένη 
από τά ρωσικά, τής Ρωσίδος συγγραφέως "Ολγας Μπορίσοβνα Σπάρο. Τό βιβλίο αυτό 
κυκλοφόρησε έπίκαιρα στήν 'Ελλάδα μέ τήν ευκαιρία των 150 χρόνων τής έπαναστάσεως 
καί παρέχει άφθονο καί άγνωστο υλικό στον Έλληνα έρευνητή, προερχόμενο άπό ρωσι
κές Ιστορικές πηγές.

Πριν είσέλθω στήν ανάπτυξη του περιεχομένου, εχω νά προσθέσω ότι κατά τήν δε
καετία 1960-1970 κυκλοφόρησαν εδώ άλλα δύο βιβλία, πού έχουν σχέση μέ τόν άπελευ- 
θερωτικό μας άγώνα τού 1821, γραμμένα άπό τόν Ρώσο ιστορικό Gr. Arch: α) Ή Φιλική 
Εταιρεία (ρωσιστί), Μόσχα 1965. β) Ή ’Αλβανία καί ή "Ηπειρος κατά τά τέλη τοϋ 18ου 
καί άρχάς τοϋ 19ου αιώνα (ρωσιστί). "Εκδοση τής ’Ακαδημίας ’Επιστημών τής Σοβιετι
κής Ένώσεως, Μόσχα 1965. Τό βιβλίο αύτό πολύ χρήσιμο για τήν "Ηπειρο καί τήν Δυ
τική Μακεδονία, μετεφράσθη στήν έλληνική ύπό τοϋ Ι.Μ.Χ.Α. τής Εταιρείας Μακεδο
νικών Σπουδών καί κυκλοφόρησε πολυγραφημένο σέ μικρό άριθμό άντιτύπων. Στή σελίδα 
244 τοϋ έργου βλέπω ότι ή συγγραφεύς Ό. Σπάρο στήν τελευταία 20ετία εχει έκδσει καί 
άλλες δύο έργασίες σχετικές μέ τήν έπανάσταση τοϋ 1821 μέ τούς τίτλους: α) Ή έξωτερική 
πολιτική τοϋ Κάνιγκ καί τό έλληνικό ζήτημα, «Ζητήματα Ιστορίας», 1947, No 12, καί β) 
Ό ρόλος τής Ρωσίας στον άγώνα τής 'Ελλάδος για τήν ανεξαρτησία, «Ζητήματα Ιστο
ρίας» 1949, No 8.

Τό βιβλίο διαιρείται πλήν τής εισαγωγής καί τής βιβλιογραφίας σέ 8 κεφάλαια. 1. 
Πώς άρχισε τό άπελευθερωτικό κίνημα. 2. Ή μεγάλη έπανάσταση. 3. Ή έλληνική έπα
νάσταση καί ή Ρωσία. 4. Ή πολιτική τοϋ Γεωργίου Κάνιγκ. 5. Τό έλληνικό πρωτόκολλο. 
6. Ή σύμβαση τοϋ Λονδίνου τοϋ 1827. 7. Ή ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου. 8. Τό τέλος.

Στήν εισαγωγή τοϋ έργου ή "Ο. Μπ. Σπάρο γράφει ότι 7 χρόνια ύστερα άπό τήν κατα
στροφή των στρατιών τοϋ Μεγάλου Ναπολέοντα καί ένώ είχε έκμηδενισθή κάθε απελευ
θερωτική κίνηση στήν ’Ιταλία καί τήν Ισπανία, άρχισε ή έθνική έλληνική έπανάσταση 
τοϋ 1821, ή όποια μέ ταχύτητα άστραπής έξαπλώθηκε στήν αίματόβρεκτη γή τών Ελλή
νων, στήν Πελοπόννησο, σ’ ενα μέρος τής Ηπειρωτικής Ελλάδος καί σέ κάμποσα μεγάλα 
έλληνικά νησιά. Ή είδηση τής έπαναστάσεως τής Ελλάδος, μιας χώρας μεσογειακής, 
ή όποία εύρίσκετο απάνω στις υδάτινες συγκοινωνίες άπό τήν Ευρώπη πρός τήν ’Οθω
μανική αύτοκρατορία, τήν ’Αφρική καί τήν Άπω ’Ανατολή, συνετάραξε τίς εύρωπαϊκές 
κυβερνήσεις, γιατί άπό τό καθεστώς πού θά ίδρύετο στήν Ελλάδα μετά τήν άπελευθέρωσή 
της, θά έξηρτώντο ποικίλα συμφέροντα πολιτικά, οικονομικά καί στρατιωτικά. Κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον τό έλληνικό ζήτημα θά έγίνετο μοιραία πρόβλημα τής ευρωπαϊκής διπλωμα
τίας καί όταν ξέσπασε ή έλληνική έπανάσταση, ρίχθηκαν στον κάλαθο τών άχρήστων 
καί οί άρχές τής νομιμότητος καί τό status quo πού μέ τόσον πείσμα προέβαλε ό Αυστρια
κός άρχικαγκελλάριος Μέττερνιχ καί οί Ιθύνοντες τής Ευρώπης, πού προσπαθούσαν ό

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

