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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

Στο πολύημο βιβλίο τοΰ καθηγητοΟ τής Πολυτεχνικής Σχολής τοΰ Άριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γιά τις εκκλησίες τοΰ Νομού Φλωρίνης, πού κυκλοφόρησε 
τελευταία τό Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοΰ Αίμου1, δημοσιεύεται εικόνα έπιγραφής, 
πού βρίσκεται στά έρείπια τοΰ Ναού των 'Αγίων Αποστόλων στή νησίδα τοΰ 'Αγίου Α
χίλλειου τής Μικρής Πρέσπας. Στην περιγραφή τής εικόνας2 καί στό κείμενο3 παρέ
χονται οί διαστάσεις τοΰ λίθου, μεταγραφή τής έπιγραφής μέ κεφαλαία γράμματα καί πα
ραπομπή εις Ί. Ί β ά V ω φ, Ή πρωτεύουσα τοΰ τσάρου Σαμουήλ στήν Πρέσπα, Bulle
tin de la Société Archéologique Bulgare, I. Σόφια 1910, σ. 70. Καί στήν περιγραφή 
τής εικόνας καί στό κείμενο παρέχεται ή πληροφορία, ότι ή έπιγραφή είναι «έντοιχι- 
σμένη στό ναό».

Είκ. 1. Άποψη τής νησίδας τοϋ Άγιου Αχίλλειου άπό βορρά.

Όταν, άπό τό 1959-1961, σέ αλλεπάλληλες επισκέψεις στή νησίδα τοΰ Αγίου ’Αχίλ
λειου (είκ. 1) γιά περισυλλογή τυχαίων προχριστιανικών ευρημάτων καί ένέργεια μικρής

1 Νικολάου Κ. Μουτσοπούλου, ’Εκκλησίες τοΰ Νομοΰ Φλωρίνης. Έκ· 
δοσις του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τοΰ Αίμου, άριθ. 69. Θεσσαλονίκη 1964.

2 "Εν. άν. πίν. 11.
3 Έν. άν. σελ. 6 καί σημ. 3.
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σκαφικής ερευνάς σέ έλληνιστικά έρείπια1, είχα τήν ευκαιρία, μέ οδηγό τό πρόσφατο 
τότε βιβλίο τοϋ καθηγητοϋ κ. Στ. Πελεκανίδη2, νά περιέλθω τά βυζαντινά μνημεία τής 
νησίδας, βρήκα ανάμεσα στα έρείπια τής εκκλησίας τήν έπιγραφή, τήν ξεχώρισα καί τή 
φωτογράφησα για μελέτη καί δημοσίευση. Ή δημοσίευση καθυστέρησε, γιατί έπρεπε 
νά λυθοϋν ώρισμένα προβλήματα, πού παρουσίαζε ή έπιγραφή. ’Αλλά δέν πρέπει νά βρα- 
δύνη περισσότερο ή δημοσίευση τοϋ κειμένου, γιατί άλλοι, ανύποπτοι γιά τά λάθη τής 
δημοσίευσης αυτής, είναι πιθανό ότι θά περιλάβουν τήν έπιγραφή μέ τά λάθη της σέ με
γαλύτερη συλλογή έπιγραφών ή θά βγάλουν άπ’ αυτή συμπεράσματα λανθασμένα.

Καί πρώτα άπ’ όλα ή έπιγραφή δέν είναι πιά «έντοιχισμένη στό ναό». Είναι στημένη 
στα έρείπια γιά φωτογραφία, πού πήρα τό 1961 καί δημοσιεύεται έδώ (είκ. 2), όπως φαί

Είκ. 2. 'Ελληνική επιγραφή ρωμαϊκών χρόνων στήν εκκλησία των Άγιων Αποστόλων.

1 Ίδέ κυρίως Άρχαιολ. Δελτίον 17, 1961-62, Χρονικά σελ. 219 κ.έξ. καί πρβ. Bull. 
Coir. Hellen., Chron. 1959, σελ. 765 κ.έξ. καί Chron. 1961, σελ. 795 κ.έξ.

2 Σ. Πελεκανίδη, Βυζαντινά καί Μεταβυζαντινά Μνημεία τής Πρέσπας. Έκ- 
δοσις τοϋ 'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθ. 35. Θεσσαλονίκη 1960.
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νεται καί από τή φωτογραφία πού δημοσιεύει ό καθ. κ. Μουτσόπουλος. Καί δέν είναι κυ- 
βόλιθος. Ό κύβος, όπως τον εννοούμε τουλάχιστον οί αρχαιολόγοι, δέν μπορεί νά εχη 
διαστάσεις πλευρών αυτές, πού δίνει ό καθ. κ. Μουτσόπουλος, «όψη: 0,725, βάθος: 0,66 
καί ύψος 0,86». Άλλ’ αυτά είναι σχετικά ασήμαντα. Τα λάθη άναγνώσεως καί μεταγραφής 
είναι σημαντικώτερα. Ό καθ. κ. Μουτσόπουλος παρατηρεί ότι ό Ίβάνωφ «παραθέτει 
σκαρίφημα τής έπιγραφής λανθασμένο» καί παρέχει ό ίδιος τό κείμενο τής έπιγραφής 
ώς έξής:

[ΑΝ] Το)Ν{ν}ι 0<Ν> AEICIA 
Κ(ΑΙ) ΙΟΥΛΙΟΝ KPlCnON 
ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΗ ΚΑΙ ΕΥ 
ΕΡΓΕΤ<Η)Ν TEIM-C ΧΑ 
PIN AI<C> ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΝ 
ΝΕΙΧΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ 
ΟΥ ΚΑΙ Τ[ΙΜΟ]ΛΑΟΥ ΙΟΥ 

ΔΙΟΝΥΟΙΟΥ

’Αλλά, μέ τή βοήθεια τής εικόνας τού καθ. κ. Μουτσοπούλου καί τής δικής μας, θά 
ίδούμε ότι τό κείμενο τής έπιγραφής δέν λέει αυτά τα πράγματα.

Ό πρώτος στίχος είναι δυσανάγνωστος. Ή συμπλήρωση άπό τόν καθ. κ. Μουτσό- 
πουλο (ή τούς φοιτητάς του;) είναι αύθαίρετη. "Ο,τι διαβάζεται είναι: πρώτα μέρος 
καθέτου κεραίας, πού μπορεί ν’ άνήκη σέ I (λιγώτερο πιθανό σέ Μ ή Ν), Π ή Τ (απίθανο 
σέ Υ, Φ ή Ψ). "Υστερα στή σειρά διαβάζεται σίγουρα: Ω N N I Ο. Άπό τά ακόλουθα εξ 
γράμματα βέβαια είναι μόνο τά δύο I. ’Από τά άλλα τό πρώτο μπορεί νά είναι A ή Λ. Τό 
ακόλουθο, όπως καί τό μεθεπόμενο, μπορεί νά είναι Ε ή Σ. Τό τελευταίο είναι μάλλον Α.

Λυπούμαι πού δέν διαβάζω καί δέν συμπληρώνω τόν πρώτο στίχο. Άλλα τί νά κάνουμε; 
'Υπάρχουν καί πράγματα πού δέν ξέρουμε ή δέν μπορούμε, όσο κι αν προσπαθήσουμε. 
'Οπωσδήποτε είναι κέρδος ν’ άποκλείσουμε τήν ανάγνωση τού κ. Μ., πού διάβασε άδί- 
στακτα [ΑΝ]ΤωΝ|ν|ιΟ(Ν) AEICIA. Γιατί τό πρώτο γράμμα τού έπόμενου στίχου (Κ) 

ασφαλώς δέν πρέπει νά θεωρηθή συντομογραφία τού συμπλεκτικού συνδέσμου «καί». 
Είναι άπλούστατα τό απαραίτητο praenomen τού ’Ιουλίου Κρίσπου. Χαρακτηριστική 
είναι ή απόσταση τού Κ άπό τό nomen gentile, πού ακολουθεί. Στό διάστημα αύτό θά 
μπορούσε νά χωρέση ολόκληρο τό «καί». "Ωστε δέν υπάρχει συντομογραφία, αλλά τό 
πρώτο γράμμα τού praenomen, πού ολόκληρο πρέπει νά είναι Κ(ΟΙΝΤΟΣ). 'Οπωσδή
ποτε καί τό νόημα δέν έπιτρέπει νά προηγείται τού τιτλούχου Κ. ’Ιουλίου Κρίσπου άλλο 
όνομα χωρίς τίτλους στην αιτιατική καί νά συνδέεται συμπλεκτικά μέ τό όνομα τού Κρί
σπου.

Σφάλμα έπιγραφικό είναι καί ή τοποθέτηση τού Η σέ γωνιώδεις άγγύλες στό στίχο 4. 
Γιατί τό Η υπάρχει σέ σύμπλεγμα καί στή λέξη ΕΥΕΡΓΕΤΗΝ, όπως υπάρχει καί στήν 
έπομένη λέξη ΤΕΙΜΗΣ.

Άλλα τό σπουδαιότερο λάθος γίνεται στό στίχο 5. ’Εδώ ό καθ. κ. Μουτσόπουλος 
διαβάζει ΔΙ(0) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΝ, ένω είναι εύανάγνωστο: ΔΓ Έπιμελητών.Άλλωστε ακο
λουθούν τά δύο ονόματα τών ’Επιμελητών. Ό πρώτος είναι Νείχαρχος (έτσι), υίός τού 
Δημητρίου. Ό δεύτερος δέν είναι κατ’ ανάγκην Τιμόλαος.Ό,τι διαβάζεται είναι: Τ—ΛΑΟΥ. 
Ό άριθμός τών έλλειπόντων γραμμάτων δέν είναι βέβαιος. Καί ή (προϋπάρχουσα ίσως 
τής έπιγραφής) φθορά τού λίθου κατά τό σημείο αύτό καί τό σύστημα τής γραφής (μέ ή 
χωρίς συντομογραφίες) καί ή έλλειψη κάθε ίχνους γράμματος στό κενό απαγορεύουν 
συμπλήρωση τού όνόματος. 'Οπωσδήποτε νομίζω πώς είναι λάθος καί ή άνάγνωση ΙΟΥ, 
δηλαδή (υ)ίοΰ. Τό I είναι καθαρά γραμμένο καί διατηρείται εύδιάκριτο, άλλα είναι φανερό,

!9
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πώς εδώ είναι λάθος τοϋ χαράκτη. Έπρεπε νά έπαναληφθή τό άρθρο στή γενική, δηλαδή 
ΤΟΥ, όπως καί στο όνομα του πρώτου ’Επιστάτη. ’Έτσι πρέπει νά διαβάσουμε καί νά 
μεταγράψουμε (μέ τις έπιφυλάξεις, πού άνέφερα, για τό δεύτερο μισό τού πρώτου στίχου):

Η.ΩΝΝΙΟ..Ι.Ι.
Κ. ’Ιούλιον Κρϊσπον 
τον άρχιερή καί ευ
εργέτην τειμής χά- 
ριν. ΔΤ ’Επιμελητών 
Νειχάρχου τού Δημητρί- 
ου καί Τ--λάου (τ)ού 
Διονυσίου.

Αύτά γιά τήν ώρα. Ή έπιγραφή πάντως (καί ό τόπος προελεύσεως) έπιβάλλει περισ
σότερη μελέτη καί πληρέστερη διαπραγμάτευση. ’Αλλά νά σταματήση τουλάχιστον τό 
κακό τής έπαναλήψεως ένός λανθασμένου κειμένου.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΘΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

’Από τρία βενετικά έγγραφα τοϋ IH' αΙώνα, πού ανακάλυψε καί δημοσίευσε πρόσφατα 
ό γνωστός ιστοριοδίφης κ. Κωνστ. Μέρτζιος1, αντλούμε μερικές συμπληρωματικές πλη
ροφορίες για τήν οικογένεια τών Παπαγιάννηδων τού ’Αργυροκάστρου, στήν όποια ανή
κε καί ό Ματθαίος ή Μάνθος Παπαγιάννης, πού μάς άπασχόλησε στή μελέτη μας τή δη
μοσιευμένη στις σελ. 237-255 τού τόμου αυτού τών «Μακεδονικών».

Σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες λοιπόν τών έγγράφων αύτών, ό Ματθαίος Παπαγιάννης 
πού, όπως είδαμε, κατά τίς άντιτουρκικές του ένέργειες στή Βόρειο Ήπειρο, είχε χάσει 
όλη τήν περιουσία του, έχασε στήν αιχμαλωσία καί τούς τρεις γιούς του, άπομένοντας 
στό τέλος μέ ένα καί μοναδικό παιδί, τήν κόρη του ’Αργυρή. Στις 14 Μαΐου 1596 ή βενε
τική Γερουσία, αναγνωρίζοντας τίς θυσίες του αύτές, καθώς καί τίς άλλες του πολύτιμες 
υπηρεσίες πρός τή Γαληνότατη, τού παραχώρησε μιά τιμητική σύνταξη έκατό δουκάτων 
τό χρόνο. Τό ποσό αύτό, πού ήρθε νά προστεθή στόν τακτικό μηνιαίο μισθό τών δώδεκα 
σκούδων, πού, καθώς είδαμε (βλ. παραπάνω, σ. 243), ό Παπαγιάννης πέτυχε από τούςΤσπα- 
νούς κατά τό ταξίδι του στή Μαδρίτη (1574), έξακολούθησε νά καταβάλλεται από τά βε
νετικά ταμεία τακτικά καί στούς απογόνους του. “Ετσι, άπό τίς 27 Μαρτίου 16462 ό μισθός 
αυτός άρχισε νά είσπράττεται κανονικά άπό τήν κόρη τοϋ Ματθαίου ’Αργυρή καί αργό
τερα -μετά τό θάνατό της μάλλον—άπό τόν Παναγιώτη Παπαγιάννη, ανεψιό τοϋ Ματ
θαίου. Άπό τό 1685 καί πέρα τό προνόμιο τής χορηγίας αύτής πέρασε στό γιο τοϋ Πανα
γιώτη Σίμωνα. Ό θάνατος όμως τού Σίμωνα αύτοϋ, πού βρήκε τό γιό του Πρόκο βρέφος, 
προκάλεσε καί τή διακοπή τής καταβολής τής χορηγίας. Έτσι, τό Νοέμβριο τοϋ 1702 
ό Πρόκος Παπαγιάννης, ήλικίας τώρα 25 χρόνων, έρχεται άπό τό ’Αργυρόκαστρο στή

1 Κ ω V. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μικρός Έλληνομνήμων. Τεύχος δεύτερον, «’Ηπειρωτική 
Εστία», τ. 9 (1960), σ. 107-108.

2 Πού θά είναι ίσως καί τό έτος τοϋ θανάτου του, όπότε τήν έποχή τής δράσης του 
στή Βόρειο "Ηπειρο (1572-1576) θά πρέπη νά ήταν άκόμη έφηβος.
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