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290 Φ. Πέτσα, Διόρθωσις επιγραφής 'Αγ. ’Αχίλλειου

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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Βενετία καί ζητά μέ υπόμνημα' προς τό Δόγη νά έξακολουθήση ή καταβολή τής παλιός 
τιμητικής χορηγίας καί σ’ αύτόν, μοναδικό διάδοχο καί νόμιμο κληρονόμο τοϋ Παναγιώτη 
Παπαγιάννη. Στις 13 Ίανουαρίου 1703 ή βενετική Γερουσία, προς τήν όποια διαβιβάστη
κε τό υπόμνημα τοϋ Πρόκου, στηριγμένη στήν παλιότερη απόφασή της τής 14 Μαΐου 1596, 
έγκρίνει τήν τακτική χορήγηση των έκατό δουκάτων τό χρόνο, ικανοποιώντας έτσι καί 
τόν τελευταίο αυτό γνωστό άπόγονο τοϋ Ματθαίου Παπαγιάννη.

I. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ 1

1 Τό ύπόμνημα αυτό (από τή Δεσμίδα 1307 τής σειράς Senato Terra) είναι καί τό 
πρώτο από τά τρία έγγραφα πού έκδίδει (μεταφρασμένα) ό κ. Μέρτζιος.
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