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δτι πολλοί Μεγαροβΐτοι, άνησυχοΰντες Ix της άρξαμένης υπό Ρώσων μονα

χών σλαβοβουλγαρικής προπαγάνδας άνά τα χωρία της επαρχίας Μοναστη

ρίου, συνέπηξαν έπαναστατικήν δργάνωσιν, ήτις δμως, προδοθεΐσα υπό του 

μητροπολίτου Πελαγονίας Βενεδίκτου, δεν ήδυνήθη να δράση, συλληφθέν

τος του αρχηγού της και μεταχθέντος είς Κωνσταντινοΰπολιν, δπου καΐ άπέ-

θανεν εϊς τάς φύλακας. Έ ν τέλει δημοσιεύεται και δμμετρος Ιξιστόρησις 

τών γεγονότων, δχι πολύ ποιητική, υπό του Ικ Φλωρίνης Δημ. Γ. Τσιαπάνου. 
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΙ 

Α. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η , Μακεδόνικη προσωπογραφία ('Από του 148 

π.Χ. μέχρι τών χρόνων του Μ. Κωνσταντίνου). Θεσσαλονίκη 1955. ( ^ Ε λ 

ληνικά. Παράρτημα 8). 8°ν, σ . 183. 

Ποίαν σημασίαν Ιχει δ καταρτισμός προσωπογραφίας πλήρους τών 

γνωστών οπωσδήποτε προσώπων μιας Ιστορικής περιόδου δια τήν πληρε-

στέραν γνώσιν αυτής δέν έχει ανάγκην να Ιρμηνευθή. Βεβαίως και άνευ τών 

προσωπογραφικών έργων Ιπί τη βάσει τών εΙδήσεων τών συγγραφέων και 

τών Επιγραφών είναι δυνατόν να γραφή ή πολιτική ιστορία ενός λαοΰ είς 

τάς μεγάλας αυτής γραιμάς. Αί περισωθεΐσαι δμως έπιγραφαί, τών οποίων 

το πλήθος όσημέραι αυξάνει εκ τών νέων ευρημάτων, δλίγαι μόνον αναφέ

ρονται είς σπουδαία πολιτικά γογονότα' αί πλεΐσται αναφέρονται είς τοπικά 

γεγονότα και πρόσωπα, οίον λατρείας, αγώνας, δωρεάς, ευεργεσίας, τιμάς 

προς επιτόπιους εύεργέτας ή άρχοντας κ.τ.τ., τα όποια έάν δέν £χουν τήν 

σημασίαν τών μεγάλων πολιτικών γεγονότων, είναι δμως σπουδαία δια τήν 

γνώσιν του αρχαίου βίου, του τε δημοσίου καί του Ιδιωτικού και του θρη

σκευτικού. Τήν σπουδαιότητα δ' αυτών αυξάνει το γεγονός, δτι περί του 

κατ' ΐδίαν βίου τών πόλεων καί πολλάκις καί επαρχιών ολοκλήρων σπα

νίως δμιλοΰν οί συγγραφείς. Κατά ταύτα ή συγκέντρωσις τών ονομάτων τών 

είτε είς τήν γενικήν είτε είς τήν τοαικήν ίστορίαν κατά μίαν ώρισμένην πε-

ρίοδον δρασάντων προσώπων μετά σημειώσεως τών ιδιοτήτων καί τής δρ ί· 

σεως αυτών αποτελεί χρησιμώτατον βοήθημα δια τους περί τήν περίοδον 

ταύτην ασχολούμενους Ιστορικούς καθώς καί τους αρχαιολόγους, προς ερ-

μηνείαν τών εκάστοτε ευρισκομένων νέων επιγραφών' Ιδιαιτέραν δέ σημα

σίαν έχει δια τα δημογραφικά προβλήματα, τα προβλήματα δηλονότι τής 

συγκροτήσεως του πληθυσμού τών πόλεων καί τών επαρχιών Ιξ Ινός ή πλειό

νων Ιθνών. 

Προσωπογραφίαι, άφορώσαι είς τήν Μακεδονίαν, ως παρατηρεί ó 
συγγραφεύς εν τφ προλόγψ του έργου του, έχουν εκδοθή μέχρι τούδε δύο, 

ή μέν υπό του Berve δια τους χρόνους του Μ. 'Αλεξάνδρου, ή δέ υπό του 

Schoch, περιλαμβάνουσα τους άπο του βασιλέως τούτου μέχρι του 168 π.Χ. 

χρόνους. Τρίτη έρχεται ή παρούσα, ή οποία περιλαμβάνει τους άπο του 
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148 π.Χ. χρόνους μέχρι των χρόνων του Διοκλητιανοΰ και του Μ. Κωνστα

ντίνου, δηλ. τήν κατ' Ιξοχήν Ρωμαιοκρατίαν. Καιά τους χρόνους τούτους 

ή Μακεδονία άπο κράτους άλλοτε ελευθέρου καΐ Ισχυρού ευρίσκεται μεταβε· 

βλημένη είς έπαρ'χίαν ρωμαϊκήν, κατ* άκολουθίαν δε και ή Ιστορία της έχει 

μεταβληθή άπο κρατικής είς Ιπαρχιακήν, °0,τι αποτελεί το περιεχόμενον 

αυτής είναι ή τοπική διοίκησις και ή σχέσις αυτής προς τήν κεντρικήν, at 

τοπικά! λατρεΐαι και τα συναφή προς αΰτας ίερά, εορταΐ καΐ πανηγύρεις, το 

έμπόριον καΐ τα επαγγέλματα και ή δργάνωσις αυτών, ως και τα πρόσωπα, 

επισημότερα ή ασημότερα, τα οποία κατά τίνα τρόπον 2δρασαν εντός τής δ-

λης επαρχιακής ζωής και των δποίων τά ονόματα μας περιέσωσαν κυρίως at 

επιγραφαί. 

*0 συγγραφεύς, ασχολούμενος άπο ετών μέ τα προβλήματα τής δημο

τικής και επαρχιακής οργανώσεως τής Μακεδονίας κατά τήν Ρωμαιοκρατίαν, 

δρθώς αντελήφθη τήν χρησιμότητα τής προσωπογραφίας των χρόνων αυτής 

δια τους μελετώντας τήν σΰγχρονον Ιπαρχιακήν μακεδονικήν ίστορίαν, άλλα 

καΐ τήν Ιν γένει ρωμαϊκήν. "Οθεν και συγκεντρώσας τήν σχετικήν υλην κα

τήρτισε καΐ εξέδωκε το παρόν βιβλίον. Το Ιργον δεν ήτο ευκολον, διότι τήν 

ΰλην παρείχον κυρίως at Ιπιγραφαί. Και είναι μεν αληθές δτι δ Μακεδών 

λόγιος Μ. Δήμιτσας είς το γνωστόν του Ιργον « Ή Μακεδονία Ιν λίθοις 

φθεγγομένοις καΐ Ιν μνημείοις σωζομένοις» προσεπάθησε να συγκέντρωση 

τάς μέχρι του 1896 γνωστός Ιπιγραφάς, άλλ' Ικτος του δτι πολλαΐ τούτων 

είναι κακώς Ικδεδομέναι προσετέθησαν έκτοτε αλλαι πολλαί, νεώτερον ευρε-

θεϊσαι, at δποΐαι, μή συγκεντρωθεΐσαι δυστυχώς μέχρι τοΰδε είς Ινα τόμον, 

ευρίσκονται εγκατεσπαρμένοι είς διάφορα δυσπρόσιτα πολλάκις δημοσιεύ

ματα καί δή καί είς τοπικός μακεδόνικος εφημερίδας. Ό συγγραφεύς φιλο

τίμως ΙργασθεΙς κατώρθωσε μετά πολλού κόπου να συγκέντρωση δλον το 

έκδεδομένον καί εν τισι καί άνέκδοτον ύλικόν και να καταρτίση Ιργον κατά 

το δυνατόν άρτιον. 

Τα ονόματα κατατάσσονται μεθοδικώς, συσχετίζονται προς άλληλα, 

Οσάκις ι'πάρχει τις σχέσις καί δή συγγενική, καταρτιζομένων, δπου τοΰτο 

είναι δυνατόν, καί γίνεαλογικών δένδρων, και σχολιάζεται δεόντως ή δράσις 

τών προσώπων, παρατιθεμένης και τής σχετικής βιβλιογραφίας. Πίνακες 

τών τίτλων, των αξιωμάτων, τών επαγγελμάτων κτλ. συμπληροΰσι το έργον 

καί διευκολύνουν τους είδικώτερον περί τι τών τοιούτων ασχολούμενους 

Ιρευνητάς. Πολύ μεγαλύτερα θα ήτο ή διευκόλυνσις, δν προσετίθεντο και πί

νακες τών Ονομάτων τών τόπων καί τών θεών, ως καί τών διαφόρων θιά

σων, κολλεγίων, θρησκευτικών ή άλλων συλλόγων καί συνηθειών. Το βι

βλίον Ιν γένει αποτελεί απόκτημα δια τήν ίστορικήν έπιστήμην, διότι πληροί 

ύφιστάμενον κενόν καί μάλιστα δια χρόνους δλιγώτερον γνωστούς, σπουδαιό

τατους δμως δια τήν μεταγενεστέραν διάπλασιν του βίου του Ιλληνικοΰ 2θνους. 
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Πλην τούτου δμως αποτελεί κα! δμεσον κα! άποστομωτικήν απάντησιν είς 

τους εξακολουθοΰντας να άμφισβητώσι τον έλληνισμόν των Μακεδόνων. "Ο 

Ο. Hoffmann είς το παλαιότερον αύτοΰ περί των αρχαίων Μακεδόνων κα! 

της γλώσσης αυτών έργον του, συγκεντρώσας τα προσωπικά ονόματα αυ

τών, απέδειξε τον Ιλληνισμόν των. Το προκείμενον βιβλίον δια της συγκεν

τρώσεως 1479 ονομάτων, τα όποια, πλην τίνων ρωμαϊκών ή ελληνορωμαϊ

κών, οφειλομένων είς τήν φυσικήν Ιπίδρασιν της Ρωμαιοκρατίας, και ελα

χίστων θρακικών, προερχομένων κυρίως εκ γειτονικών προς τήν πέραν του 

Νέστου Θρ<?κην περιοχών, είναι άπαξάπαντα Ιλληνικά, καί αυτά ακόμη, τα 

προερχόμενα έκ τών βορειοτάτων περιοχών, ως της Λυγκηστίδος καί της 

Παιονικής Δερριόπου, αποδεικνύει δτι ó 'Ελληνισμός της Μακεδονίας εξη-

κολοΰθησε να υφίσταται αμείωτος μέχρι καί του Δ' μ.Χ. αιώνος. Δυστυχώς 

δια τους μετέπειτα χρόνους αί επιγραφικά! πηγαι στειρεύουν, δια να αντι

κατασταθούν από του ΙΑ' α'ιώνος καί εφεξής ΰπό τών αγιορείτικων εγγρά

φων, τα όποια, δπως αί πάλαια! επιγραφαί, άποτελοΰσι τεκμήρια αναντίρ

ρητα της συνεχίσεως του Ελληνισμού μέχρι τών εσχάτων χρόνων. 

ΣΤ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΛΗΣ 
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