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Η διαθήκη του Αγγέλου Ακοτάντου (1436),
αγνώστου κρητικού ζωγράφου (πίν.52-53)

Μανούσος  ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

Δελτίον XAE 2 (1960-1961), Περίοδος Δ'• Σελ. 139-151
ΑΘΗΝΑ  1962



Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΚΟΤΑΝΤΟΥ (1436), 

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ* 
(Πίν. 52-53) 

Με τή διαθήκη χοϋ ' Α γ γ έ λ ο υ Ά κ ο τ ά ν τ ο υ (ή Κ ο τ ά ν τ ο υ ) , 

πού δημοσιεύω παρακάτω από τα κρατικά αρχεία της Βενετίας ', δεν έρχε

ται απλώς να προστεΟη ένα Ονομα στους καταλόγους πού έχομε των Ελλή

νων ζωγράφων πριν από την "Αλωση 2, αλλά και μας γίνονται γνωστές αρκε

τές λεπτομέρειες για τή ζωή και την εργασία του. Ό "Αγγελος έζησε και 

έδρασε κατά τα τέλη τοΰ ΙΔ' και τις αρχές τοΰ Ι Ε ' αιώνα3 στο Χάνδακα, 

την πρωτεύουσα της βενετοκρατούμενης Κρήτης ( οπού κατείχε καΐ το σημαν

τικό αξίωμα τοΰ πρωτοψάλτη ), ήταν δηλαδή σύγχρονος μέ δυο άλλους 

ζωγράφους πού ξέρομε πώς εργάστηκαν τότε στην πόλη αύτη, τον Αλέξιο 

Άπόκαυκο4, φίλο τοΰ 'Ιωσήφ Βρυεννίου8, καί το Νικόλαο Φιλανθρωπηνο 

( 1418/1419 ) 6 , συγγενή τοΰ οίκουμ. Πατριάρχη 'Ιωσήφ τοΰ Β'. "Αλλά ενφ 

oî δυο αυτοί είχαν έλθει στην Κρήτη πιθανώτατα από τήν Κωνσταντινού

πολη, ό Άγγελος Άκοτάντος, παρά τή βενετική προέλευση τοΰ επωνύμου 

* 'Ανακοίνωση στή Χριστιανική 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία ( 1 'Ιουνίου 1961). 
1. Archivio di Stato di Venezia — Duca di Candia li : Atti antichi 2, quat. 

25 bis (1443- 1457). 
2. Σ π. Π. Λ ά μ π ρ ο υ , "Ελληνες ζωγράφοι προ της 'Αλώσεως, « Νέος Έλλη-

νομνήμων », τόμ. 5 (1908), σ. 270 - 289 | αριθ. 1 - 5 4 ] . — Τ ο ΰ ϊ δ ι ο υ , "Αλλοι 
"Ελληνες ζωγράφοι προ της 'Αλώσεως και ή Ιν Ρώμχ) Καρδιώτισσα, αυτόθι, τόμ. 6 
(1909), σ. 210-224 [αριθ. α' - ιδ' J. — Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Τέσσαρες βυζαντινοί ζωγρά
φοι, αυτόθι, σ. 485-486. — Ν. Α. Β έ η , Βυζαντινοί ζωγράφοι προ της 'Αλώσεως. 
Συμβολαί είς τήν ίστορίαν της βυζαντινής γραφικής, « Βυζαντίς», τόμ. 2 (1911-
1912 ), σ. 457 - 473 καί ( Προσθήκη είς τα περί τοΰ ζωγράφου Εΰλαλίου) 618 [ αριθ. 
1-22]. 

3. 'Επομένως είναι διαφορετικός άπό το γνωστό Κρητικό ζωγράφο, "Αγγελο, πού 
έδρασε δυό αιώνες αργότερα ( βλ. γι' αυτόν ' Α ν δ ρ . Ξ υ γ γ ο π ο ΰ λ ο υ , Σχεδίασμα 
ιστορίας της θρησκευτικής ζωγραφικής μετά τήν "Αλωσιν, 'Αθήναι 1957, σ. 169 - 171 ). 

4. Βλ. Ν. Α. Β έ η , δ.π., σ. 472-473, αριθ. 22. 
5. Βλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η , Ό 'Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά το 1400, 

έν 'Αθήναις 1947, σ. 122 -123 καί 126 -130. 
6. Βλ. Μ. Ί . Μ α ν ο ύ σ α κ α , Μέτρα της Βενετίας έναντι τής έν Κρήτη επιρ

ροής τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατ' ανέκδοτα βενετικά έγγραφα ( 1418 -
1419), ΕΕΒΣ, τόμ. 30 (1960), σ. 96 - 101 καί 128- 144. 
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του ( Accontanto) \ήταν γνήσιος Κρητικός, γεννημένος στο Χάνδακα, όπου 

είχε καΐ δυο αδελφούς ( τον " Ι ω ά ν ν η , επίσης ζωγράφο, καί το Θ ε ό δ ω ρ ο, 

σχολάρχη ) καΐ άλλους συγγενείς. 

Τη διαθήκη του την είχε γράψει δ "Αγγελος με το ίδιο του το χέρι 

στην ελληνική γλωσσά, χωρίς να σημείωση καμμιά χρονολογική ένδειξη, καί 

υστέρα τήν είχε παρουσιάσει, μπροστά σε τρεις μάρτυρες, με την παράκληση 

να δημοσιευθή ευθύς μετά το θάνατο του, στο νοτάριο τοΰ Χάνδακα Γεώρ

γιο Βατάτση. Αυτός τότε συνέταξε, κάτω από το ελληνικό κείμενο, τη σχε

τική πράξη (στα λατινικά) και σημείωσε τήν ημερομηνία «die XXVI 

Aprilis, Indictione ΧΠΙΙ», παραλείποντας όμως κι' αυτός να δήλωση το 

έτος. Το πρωτότυπο αυτό της διαθήκης, παρά τήν επιθυμία τοΰ 'Αγγέλου, 

δεν Ιδημοσιεΰτηκε — όπως θα φανή παρακάτω — αμέσως μετά το θάνατο 

του και μπορούμε να θεωρήσωμε βέβαιο πώς ô νοτάριος Γεώργιος Βατάτσης 

( πού πρέπει να ήταν ήδη αρκετά ηλικιωμένος ) 2 πέθανε εν τφ μεταξύ. Για 

πολλά χρόνια παράμεινε άγνωστο, στα χέρια κάποιου δικού του, ίσως τοΰ 

αδελφού του 'Ιωάννη, πού — από αμέλεια ή σκοπιμότητα — δεν το παρου

σίαζε πουθενά. Καί μόλις το Νοέμβριο τοΰ 1457 δ 'Ιωάννης αυτός θέλησε 

να το παρουσίαση στή δουκική καγκελλαρία τού Χάνδακα, για να επικυρωθή 

και να λάβη νόμιμη δημοσιότητα. Οι αρμόδιες αρχές, αφού πρόσθεσαν κάτω 

από τήν παλαιότερη πράξη τοΰ νοταρίου Βατάτση δυο ένορκες μαρτυρίες 

κληρικών ( με ημερομηνία 7 καί 9 Νοεμβρίου 1457 ) για τή γνησιότητα της 

γραφής τοΰ 'Αγγέλου, καταχώρισαν πιστό αντίγραφο τοΰ πρωτοτύπου αύτοΰ 

(ακόμη καί με τις διαγραφές πού έφερε), καθώς καί της νοταριακής πράξεως 

1. Στα νοταριακά έγγραφα τοΰ Leonardo Marcello, notaio in Candia 1278 -
1281, a cura di M a r i o C h i a u d a n o e A n t o n i n o L o m b a r d o , Vene
zia 1960 συναντώνται, ήδη στα 1280 καί 1281, ό Iacobus Accontanto (αριθ. 158 
καί 514, σ. 58 καί 173), ό Marcus Accontanto (αριθ. 221, σ. 80), ή Kalli, 
relieta Marci Accontanto ( άριθ. 440, σ. 151 ) καί ό Petrus Accontanto ( αριθ. 
326, σ. 115)· επίσης στα συμβόλαια τοΰ Benvenuto de Brixano, notaio in Candia 
1301-1302, a cura di R a i m o n d o M o r o z z o d e l l a R o c c a , Venezia 
1950, ó Iacobus Acot^nto, filius quondam Leonardi ( αριθ. 239, 524, 525, σ. 88 
καί 189), όλοι κάτοικοι τοΰ Χάνδακα. "Αργότερα, το 1343, μαρτυρεϊται ό Hermo
laus Acotanto, comerclarius Cretae ( Σ π. Μ. Θ ε ο τ ό κ η , Θεσπίσματα της Βενε
τικής Γερουσίας 1281-1385, τεΰχ. Ι, έν 'Αθήναις 1936, σ. 247, άριθ. 20). Είναι 
πιθανό πώς άπο τό Accontanto - Accotante - Κοτάντος προέρχεται το σημερινό κρη
τικό επώνυμο Κουτάντος ( μνεία Έμμαν. Κουτάντου, χιλιάρχου Κριτσάς, τό 1878 βλ. 
στα « Κρητικά Χρονικά», τόμ. 8 (1953), σ. 196). 

2. Ό Γεώργιος Βατάτσης αναφέρεται ώς νοτάριος ήδη στα 1387 ( Μ. Ί. Μ α-
ν ο ϋ σ α κ α , Νέα ανέκδοτα βενετικά έγγραφα (1386-1420) περί τοΰ Κρητός ποιη-
τοΰ Λβονάρδου Ντελλαπόρτα, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 12 (1958), σ. 395, στ. 
6 - 8 ), άρα θα είχε γεννηθή τό αργότερο στα 1365' θα ήταν λοιπόν στα 1436 (δταν, 
καθώς θά δοΰμε, γράφτηκε ή διαθήκη) τουλάχιστο 70 χρόνων. 
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τοΰ Βατάτση καί των δυο ενόρκων μαρτυρίων πού είχαν προστεθή, στα 
επίσημα βιβλία των πράξεων τοΰ Δούκα της Κρήτης πού μας εσώθηκαν 
και πού είναι γνωστά ώς « Atti antichi». Ή καταχώριση τοΰ αντιγράφου 
αύτοΰ— το πρωτότυπο δεν έσώθηκε—έγινε στις 16 Νοεμβρίου 1457, συμ
φωνά με τη σχετική πράξη πού έχει προταχθή. Το αντίγραφο αυτό, με δλα 
τα παραπάνω σημειώματα πού προτάσσονται ή επιτάσσονται, το εκδίδω 
παρακάτω ( εγγρ. Β', βλ. καί πίν. 52 - 53 ), με τη διπλωματική μέθοδο1, σύμ
φωνα με τήν αρχή, κατά τήν οποία, δπου έ'χει χαθή το πρωτότυπο ενός εγγρά
φου, εκδίδεται δπως το πρωτότυπο το παλαιότερο (ή το μόνο) επίσημο 
αντίγραφο. 

"Αν δμως ή διαθήκη, δπως μαρτυρεί tò εκδιδόμενο αντίγραφο της, 
παρουσιάστηκε στή δημοσιότητα το Νοέμβριο τοΰ 1457, πότε τή συνέταξε 
ό "Αγγελος Άκοτάντος και τήν παρουσίασε στο νοτάριο Βατάτση ; Ό τελευ
ταίος, καθώς είδαμε, ως μόνη χρονολογική ένδειξη εσημείωσε τήν ημερομη
νία 26 'Απριλίου και τήν Ίνδικτιώνα 14. Ερωτάται λοιπόν ποιάν από τις 
πλησιέστερες προς το 1457 χρονολογίες, στις όποιες αντιστοιχεί ή 14*1 Ίνδι-
κτιών — κι' αύτες είναι το 1421, το 1436 καί το 1451 —μπορούμε να θεω-
ρήσωμε ώς χρονολογία της συντάξεως της διαθήκης από τον "Αγγελο καί 
της εμφανίσεως της στο Βατάτση ; Ευτυχώς, τήν ασφαλή απάντηση σ' αυτό 
το ερώτημα μοΰ τήν έδωκε ενα άλλο έγγραφο, πού άνακαλυ\|>α σε άλλα φύλλα 
( μισοκαταστραμμένα δυστυχώς) τοΰ ίδιου κατάστιχου των « Atti antichi», 
καί πού το εκδίδω κι* αυτό ( έγγρ. Α' ) καί για τον πρόσθετο λόγο δτι μας 
παρέχει κι' άλλες πληροφορίες για τήν οικογένεια τοΰ 'Αγγέλου. Πρόκειται 
για μιαν απόφαση τοΰ Δούκα τής Κρήτης Gerardo Dandolo, με χρονολο
γία 24 'Ιουλίου 1457 — λίγους μήνες δηλ. προγενέστερη από τή δημοσίευση 
τής διαθήκης—πού αναφέρεται στην κηδεμονία τής ορφανής κόρης τοΰ 
Αγγέλου Άκοτάντου. Το περιεχόμενο τοΰ εγγράφου είναι περίεργο καί 
κάπως διασκεδαστικό. 'Ιδού ή περίληψη του : Ό Θεόδωρος Άκοτάντος, 
σχολάρχης (rector scholarum), εκ μέρους καί τοΰ άδελφοΰ του 'Ιωάννη, 
ζωγράφου, παρουσιάστηκε στο Δούκα καί τοΰ ανάφερε πώς δ αδελφός τους 
"Αγγελος Άκοτάντος, άλλοτε ζωγράφος καί πρωτοψάλτης στο Χάνδακα, είχε 

1. Διατήρησα τα ορθογραφικά σφάλματα, που υπήρχαν πιθανώτατα καί στο 
πρωτότυπο. 'Αποκατάστησα μόνο τήν κανονική στίξη καί τα κεφαλαία στα κύρια ονό
ματα. Τις διαγεγραμμένες περικοπές τις έκλεισα μέσα σέ διπλές αγκύλες [...]]. Μέσα 
σέ άπλες αγκύλες [...] έσημείωσα τα χάσματα πού προέρχονται από το σχίσιμο τής 
επάνω δεξιάς γωνίας τοΰ δευτέρου φύλλου, στους στίχους 25-31, πού προσπάθησα να 
τα συμπληρώσω δσο μπόρεσα.'Ανάμεσα σέ διπλές κεραίες || ... || έτοποθέτησα τις λέξεις 
πού έχουν προστεθή έκ των υστέρων πάνω άπό τΙς γραμμές τοΰ εγγράφου. Στο κεί
μενο δέν έκαμα καμμιά διόρθωση" τις διορθώσεις καί παρατηρήσεις μου τις έση
μείωσα στο κριτικό υπόμνημα και στις Σημειώσεις. 
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πεθάνει χωρίς διαθήκη1. Τώρα υπάρχει μια κόρη του, ή Βαρβάρα, σε ηλι

κία γάμου (in aetate nubili), πού την κηδεμονεύει ή μητέρα της 'Ελένη. 

Ή μητέρα της αύτη, πού είναι levis cerebri ( — ελαφρόμυαλη ή ανόητη), 

σκοπεύει να τήν παντρέψη με τον 'Ιωάννη Σκουλούδη, πού πηγαινοέρχεται 

διαρκώς μπροστά από τήν πόρτα της. Οι δυό της θείοι δμως επιθυμούν να 

τήν παντρέψουν με καλύτερον, ξοδεύοντας από τή δική τους περιουσία. Ό 

Θεόδωρος μάλιστα δέχεται να τήν εχη στο σπίτι του καΐ ν' άναλάβη τήν 

κηδεμονία καί τή συντήρηση της εως να παντρευτη. Παρακάλεσαν λοιπόν το 

Δούκα να δεχτή το α'ίτημά τους και να λάβη τα κατάλληλα μέτρα για τήν 

προστασία της ορφανής κόρης. Ό Δούκας, βρίσκοντας τήν παράκληση εύλογη 

και λαμβάνοντας ύπόψει τήν κατάσταση της μητέρας της, αποφασίζει να 

εγκατασταθη ή κόρη στο σπίτι τοΰ θείου της Θεοδώρου, διατάσσει τή 

μητέρα της να μήν τήν παντρέψη χωρίς τή συναίνεση τών θείων της ( δια

φορετικά θα πλήρωση 500 ύπέρπυρα πρόστιμο ) και τον υποψήφιο γαμπρό 

'Ιωάννη Σκουλούδη να μήν τήν ενοχλή* πιά, ούτε να συχνοπερνφ ούτε να 

πλησιάζχι στο σπίτι της σ* απόσταση μικρότερη από πενήντα βήματα (per 

passus quinquaginta ), διαφορετικά θα φυλακίζεται καί θα πληρώνη 50 

ύπέρπυρα πρόστιμο κάθε φορά. 

Άπ* δλη αυτή τήν κάπως αστεία ιστορία εκείνο πού μας ενδιαφέρει 

εδώ είναι ή μαρτυρία δτι το 1457 ή κόρη τοΰ 'Αγγέλου Άκοτάντου είχε 

φτάσει σε ηλικία γάμου. "Αν δεχτούμε λοιπόν πώς ήταν είκοσι περίπου χρό

νων, τότε πρέπει να γεννήθηκε γύρω στα 1437. 'Αλλά από τήν άλλη μεριά 

έχομε τή μαρτυρία της διαθήκης τοΰ 'Αγγέλου δτι, δταν αυτός τή συνέ-

τασσε, παιδί δεν είχε, περίμενε δμως καί γι ' αυτό έγραφε δτι, αν ή γυναίκα 

του « γέννηση παιδίν άρσενικον καί ζήση καί πανδρευθη, αφήνω τα δσπίτια 

μου τον υΐοϋ μου..., ει δε γεννήσει ή γυναίκα μου παιδίν θηλυκόν, να εναι το 

όσπίτι όλον είς προικίον τοΰ θηλυκού » 2. Ή Βαρβάρα λοιπόν πρέπει να γεν

νήθηκε λίγους μόλις μήνες μετά τή σύνταξη της διαθήκης. 'Επομένως, συν

δυάζοντας τις δυό αυτές μαρτυρίες, οδηγούμαστε στο έτος 1436 ως το μόνο 

άπ* δσα αντιστοιχούν σε 14Ή ΐνδικτιώνα πού συμβιβάζεται με τα δεδομένα 

τών δυό εγγράφων. Είναι φανερό πώς πρέπει ν' αποκλειστώ τόσο το έ'τος 

1421, γιατί, αν είχε τότε γεννηθή ή Βαρβάρα, θα ήταν το 1457 σωστών 

36 χρόνων, άρα σε ηλικία πού δε θα χαρακτηριζόταν pupilla και puella 

(Α', στ. 20, 21) καί δε θα χρειαζόταν κηδεμονία, δσο και το έτος 1451, 

γιατί, αν αυτό ήταν το έτος πού γεννήθηκε ή Βαρβάρα, τότε το 1457 θα 

1. Ή διαθήκη τοΰ 'Αγγέλου δέν είχε ακόμη, καθώς είδαμε, δημοσιευθή. 
2. Βλ. "Εγγρ. Β", στ. 8 καί 19. Πρβλ. καί στ. 20-22, 31 κλπ., όπου γίνονται 

προβλέψεις καί για τις δυό περιπτώσεις πού τό μελλοντικό παιδί θα είναι εϊτε αγόρι 
είτε κορίτσι. 
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ήταν μόλις 6 χρόνων, άρα κάθε άλλο παρά σε ηλικία γάμου. "Ετσι, καταλή-

γομε στο ασφαλές συμπέρασμα πώς ή διαθήκη τοΰ 'Αγγέλου Άκοτάντου 

εγράφτηκε στα 1436. 

Το έτος αυτό 1436 δεν είναι καθόλου βέβαιο πώς ήταν και το έτος τοΰ 

θανάτου τοΰ 'Αγγέλου, γιατί τη διαθήκη του την έκαμε, καθώς μας λέει, 

επειδή επρόκειτο να ταξιδέψη στην Κωνσταντινούπολη (βλ. στ. 2) , όχι 

επειδή ήταν ετοιμοθάνατος ή άρρωστος. Δεν αποκλείεται λοιπόν να ζοΰσε 

ακόμη, δταν σε λίγους μήνες γεννήθηκε ή κόρη του Βαρβάρα. "Ετσι μάλιστα 

θα μποροΰσαν να εξηγηθούν και οί μεταγενέστερες διαγραφές πού έ'καμε στο 

κείμενο της διαθήκης του καΐ πού επαναλήφθηκαν πιστά (στ. 11-14, 17-

18, 21-22, 27-28, 33-34 και 40-42) στο αντίγραφο πού μας Ισώθηκε. 

"Αν θέλαμε τώρα να δώσωμε κάποιαν εξήγηση καί στο δτι ή διαθήκη 

τοΰ 'Αγγέλου έμεινε τόσα χρόνια αδημοσίευτη, δημοσιεύτηκε δμως αμέσως 

σχεδόν μετά τήν απόφαση τοΰ Δοΰκα για την κόρη του, θα μπορούσαμε 

ίσως να κάμωμε τήν εξής υπόθεση : Οί αδελφοί του Θεόδωρος και Ιωάν

νης δεν είχαν εμπιστοσύνη στή χήρα του Ελένη καί γι' αυτό έφρόντισαν 

ν' αποσπάσουν από τήν κηδεμονία της τήν κόρη του Βαρβάρα, μόλις έφτασε 

σε ηλικία γάμου, αποκρύπτοντας τή διαθήκη, πού ώριζε επίτροπο καί τη 

γυναίκα του (στ. 3) καί πού άφηνε καί χρήματα για τή συντήρηση τής 

γυναίκας του καί τοΰ παιδιού του (στ. 26), καί δηλώνοντας στο Δούκα πώς 

δ "Αγγελος πέθανε χωρίς διαθήκη (εγγρ. Α', στ. 5 - 6 ) . Μόλις δμως επέτυ

χαν με τήν απόφαση τοΰ Δοΰκα ν' αναλάβουν αυτοί τήν κηδεμονία τής Βαρ

βάρας, έκριναν σκόπιμο να παρουσιάσουν τή διαθήκη, για ν' αναγνωριστούν 

τα κληρονομικά δικαιώματα τής ανιψιάς τους, τώρα πού ή μητέρα της δε 

μπορούσε πια να εχη ανάμειξη στή διαχείριση τής περιουσίας. 

Με τή διαθήκη του αυτή τοΰ 1436 ό "Αγγελος Άκοτάντος, άφοΰ ορί

ζει για εκτελεστές της τή γυναίκα του, τον ανιψιό του Μιχελή Πρίγκιπα καί 

το Μανουήλ Μαρμαρά, κληροδοτεί το πατρικό του σπίτι στο παιδί του πού 

πρόκειται να γεννηθή ή, 3ν αυτό πεθάνη, στον αδελφό του τον 'Ιωάννη.'Αφή

νει επίσης διάφορα ποσά σε συγγενείς του, σε εκκλησίες για μνημόσυνα καί σε 

«.σπίτια πτωχών καλών ανθρώπων όπου έπαράρθασιν» ( = εξέπεσαν). 'Από 

τις άλλες διατάξεις τής διαθήκης του ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

γραφόμενά του ( στ. 22-24) δτι « και το παιδίν όπου θέλει γεννηθήν, αν εναι 

αρσενικόν, θέλω να μάθη πρώτον τα γράμματα καί τότε τήν ζωγραφικήν 

τέχνην' καί, αν τήν μάθη, αφήνω τον τα τεσενιάσματά μου και δλα τα πρά

γματα τής τέχνης, ει δε καί ουδέν τήν μάθη, τήν τέχνην λέγω, αφήνω τα 

τεσενιάσματά μου, τουτέστιν τα σκιάσματα και δλα τής τέχνης τοΰ αδελφού 

μου τον Ιωάννου ·», πού δείχνουν πώς ήταν επαγγελματίας ζωγράφος καί 

επιθυμούσε να μάθη καί το παιδί του καί ν' άκολουθήση τήν τέχνη του. 

"Ενδιαφέρουσες επίσης είναι οί πληροφορίες πού μας δίδει για διάφορες 
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εικόνες πού είχε στο σπίτι του : την « κεφαλή της 'Αγίας Αίκατερίνας το 
εΐκόνισμαντο στρογγνλόν», π ού το κληροδοτεί στους Σιναΐτες τοΰ Χάνδακα 
(στ. 33-34), « tò εικόνισμα τον Χριστόν το μέγαν», π ού το αφήνει στον 
αδελφό του 'Ιωάννη ( στ. 43 ) και την Ανάσταση καΐ τη Γέννηση τοΰ Χρι
στοί;, πού -θέλει να τα εκθέτουν σε προσκύνημα τις μεγάλες γιορτές στην 
εκκλησία (στ. 34-40). Δεν αναφέρει αν οι εικόνες αυτές ήταν δικά του 
έ'ργα ή αν απλώς τΙς είχε στην κατοχή του ώς πολύτιμες. Τέλος, αξίζει να 
σημειωθή δτι στη δια-θήκη μνημονεύεται (στ. 5) και «ο πνευματικός τον 
Βαρσαμονεροϋ δ κνρ'Ιωνάς », πού πρέπει να τον ταυτίσωμε ( βλ. τις Σημειώ
σεις) με τον ιερομόναχο Ίωνά Παλαμά, το γνωστό από την επιγραφή κτί-
τορα καί ανακαινιστή (1426-1431) τής κρητικής μονής Βαλσαμονέρου με 
τις περίφημες τοιχογραφίες. 

Α' 

'Απόφαση τοΰ Δούκα τής Κρήτης γα« *ή Βαρβάρα, 
κόρη τοΰ ποτέ Αγγέλου Άκοτάντου 

(24 "Ιουλίου 1457) 

(Archivio di Stato di Venezia —Duca di Candid 11 : Atti antichi 2, τετράδ. 
25 bis (1443-1457), σπάραγμα (στο τέλος τοΰ τετραδίου) πρώτο (1457 "Ιούλιος -
Αύγουστος), χωρίς σελιδαρίθμηση, φ. 4v-5r). 

(Φ. «*) Die ΧΧΙΙΙΙ Julii Ì457 

Coram dominio comparens magister Theodorus Acontanto, rector 
scolarum, exposuit nomine suo et nomine magistri Johannis, fratris 
sui,pictoris, asserens qualiter magister Angelus Acotanto, frater eorum, 

5 pictor quodam et protopsalta Grecorum in hac ciuitate, decesserat 
intestatus. Et presentialiter remansit viua vna eius filia vocata Bar
bara, que est in etate nubili, sub gubernatione Elene, matris sue, que 
Helena est leuis cerebri et videtur velie maritare Mam cum Johanne 
Sculudi, filio Micaelis, qui continue cum maxima solicitudine peruaga-

10 tur procatum cum scando assidue prope portam et in uia domus habi-
tationis. Sed ipsi duo barbani ipsius puelle intendunt maritare Mam 
de bonis eorum cum meliori sponso pro honore suo et secundum con-
ditionem facultatis bonorum eius. Vnde supplicabant dominio, quod 
dignaretur mandare quod debeat fieri preceptum prefate Helene quod 

15 non debeat maritare ipsam filiam suam sine consensu et voluntate 
ipsorum barbanorum ipsius puelle et est contentus ipse Theodorus 
tenere ipsam puellam in domo sua sub eius gubernatione ad suas ex-
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pensas, quousque ipsa maritetur, et quod debeat etiam fieri preceptum 
prefato Johani cum pena quod non debeat vagizare amplius Mam 

20 pupillam nee re[...]re se in porta uel in uia domus habitationis ipsius 
puelle, prout videbitur dominationi prouidere, pro honore ipsius or-
phane. Ea propter, intellecta dicta expositione racionabili et pya et 
habito bono respectu ad conditionem debilitatis suprascripte Helene, 
matris dicte puelle orphane, dictum est per Magnificum dominum 

25 Geraldum Dandulo, honorabilem ducham Crete, et eius consilium, 
quod debeat fieri preceptum predicte Helene quod non debeat maritare 
ipsam f'iliam suam sine consensu et Consilio ipsorum barbanorum 
suorum, sub pena yperperorum Vc , et quod ipsa puella debeat reduci 

(Φ. 5r) ad standum \ [in domo] Theodori, barbant sui, qui [ 7 
30 et prefato Johanni Sculudi quod debeat se abstinere de vagizando Ulani 

puellam et non debeat ampflius stare prope portam] habitationis dicte 
puelle nec in uia prope domum illam per passus quinquaginla, sub 
pena standi in carceribus [per menses et] soluendi yperpera quin
quaginla tociens quociens contrafecerit et quod non debeat infere inju-

35 riam de diclo nec de facto [ser Theodoro et Johanni,] barbanis supra
scripte puelle. 

Die v l t imo s u p r a s c r i p t i mens i s L a z a r u s D u o d o , gas ta ldo, re tu l i t de man

d a t o domini] se fecisse s u p r a s c r i p t a p r e c e p t a tarn Helene, m a t r i s u p r a s c r i p t e 

puel le , q u a m J o h a n n i S c u l u d i s u p r a s c r i p t o , in forma et modo s u p e r i u s con-

t e n t i s . E t h e c in te l l i gantur esse ad b e n e p l a c i t u m dominat ionis . 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 

Για το περιεχόμενο τοϋ εγγράφου αύτοΰ βλ. όσα σημείωσα παραπάνω, σ. 141 -142. 

5. et protopsalta Graecorum in hac civitate. Σέ πρόσφατη μελέτη μου ( Μ . Ί . 

Μ α ν ο ύ σ α κ α , Βενετικά έγγραφα αναφερόμενα εις την εκκλησιαστική ν Ιστορίαν της 

Κρήτης τοϋ liov . lQov αιώνος (Πρωτοπαπάδες καί πρωτοψάλται Χάνδακος), ΔΙΕΕ, 

τόμ. 15 (1961), σ. 149-233) είχα καταρτίσει ( σ. 153) τήν ακόλουθη σειρά γνω

στών πρωτοψαλτών τοϋ Χάνδακα για τήν περίοδο πού μας ενδιαφέρει εδώ : « Γ ε ώ ρ 

γ ι ο ς Π α υ λ ό π ο υ λ ο ς προ τοϋ 1391 - μετά το 1406 ( βλ. εγγρ. 3 - 5 ) . — Α ν ώ ν υ 

μ ο ς ( ; ) μετά το 1406 - προ του 1414 ( βλ. σημ. εις εγγρ. 7 ) . — ' Ε μ μ α ν ο υ ή λ 

Σ ά β ι ο ς πρό τοΰ 1414 - μετά το 1449 ; ( βλ. εγγρ. 7, 12 Α - Β ) >. Τώρα, συμπληρώ

νοντας αύτη τή σειρά, μπορούμε νά τοποθετήσωμε τον "Αγγελο Άκοτάντο στή θέση 

πιθανώτατα του παραπάνω 'Ανωνύμου (μετά το 1406 - προ τοΰ 1414), πού είχα 

ύποψιαστή. 

8 - 9 . cum Johanne Sculudi, filio Michaelis. Ό ' Ιωάννης Σκουλούδης αυτός δέ 

φαίνεται νά είναι ό ίδιος μέ τον 'Ιωάννη Σκουλούδη τοΰ 1418, για τον όποιο βλ. Μ. Ί . 

Μ α ν ο ύ σ α κ α , Μέτρα της Βενετίας κλπ., Ε Ε Β Σ , τόμ. 30 (1960), σ. 8 7 , 9 1 , 107, 

118-119 ( γ ι α άλλους Σκουλούδηδες τοΰ Χάνδακα βλ. αυτόθι, σ. 125-126). 

25. Geraldum Dandulo, honorabilem ducham Cretae. "Ο G e r a r d o D a n d o l o 

Δίλτίον της Χριστιανική: 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, Β' 10 
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εχρημάτισε Δούκας Κρήτης μεταξύ 1456 και 1459- βλ. E r n s t G e r l a n d , Das 
Archiv des Herzogs von Kandia im königl. Staatsarchiv zu Venedig, Strass-
burg 1899, σ. 36. 

29 κ.εξ. Ά π ' Ιδώ πού αρχίζει τό πέμπτο φύλλο τοΰ χειρογράφου υπάρχουν 
σημαντικά κενά, γιατί το φύλλο αυτό είναι σχισμένο σέ πολλά σημεία. Τά σημεία 
αυτά προσπάθησα να τά συμπληρώσω δπου και δσο μπόρεσα. 

Β' 

Ή διαθήκη τοΰ ζωγράφου 'Αγγέλου Άκοτάντου [ 1436 ] 
όπως καταχωρίστηκε στο κατάστιχο τοΰ Δούκα της Κρήτης 

(16 Νοεμβρίου 1457) 

( Archivio di Stato di Venezia — Duca di Candia il : Atti antichi 2, τετράδ. 
25 bis (1443-1457), τεΰχ. 6 (τελευταίο), χωρίς σελιδαρίθμηση ). 

Die XVI mensis Novembris 1457 infrascripta scriptura greca, scripta manu 
magistri Angeli Acontanto, presentata per magistrum Johannem Acontato et 
pictorem, fuit hinc inferius registrata jussu domini] de uerbo ad uerbum cum 
cancellationibus contentis in ipsa scriptura, sicut in ea continetur. 

f Aia την παράβασιν τον προπάτορος 'Αδάμ πάντες παρεδώθημεν τω 

θανάτω και τη φθορά και ουδείς εστίν των ανθρώπων, δς ζήσεται και ονχ 

δψεται θάνατον. Aia τοϋτο κάγώ δ "Α\*γγελος Κοτάντος ο ζωγράφος, ως 

άνθρωπος θνητός και ύπόχρεως τω θανάτω και μέλλω άποπλεϋσαι εν Κων-

σταντινονπόλει, διατάτομαι και την εμήν διαθήκην ποιώ είς τα ε\*μά πρά

γματα και οϋτως λέγω. Θέλω πρώτον να είναι κονμεοάριοι 6 κυρ Μανουηλ 

Μαρμαράς δ χρυσοχός, δ σύντεκνός μου, και η γυναίκα μου και δ ανεψιός μου 

δ Μι\*χελή Πρίγκνπας. "Επειτα δρδηνιάζω πρώτον να δωθοϋν ύπέρπυρα δε

καέξι ελεημοσννην δια την άγάπην τον Θεον εις δκτώ σπήτια πτωχών καλών 

ανθρώπων δποϋ επαράρ^θασιν και αφήνω να γένονν δύο σαραταήμερα, το 

ëvav va πίση δ πνευματικός τον Βαρσαμονερον δ κυρ Ίωνας και τό άλλον νά 

γένη είς τον Χριόταν τον Κεφαλά' και ή δούλη μον Ι6 ή Λουτζία μετά τον 

θάνατον μου να εναι ελεύθερη να επάρη και όσα [ρ]ούχα της εχω καμωμένα· 

και εάν θέλει ή γυναίκα μου νά επάρη τα προικιά της κατζήβελα j 7 τέτια 

ωσάν μον τα εδωκεν και δσα μου εδωκεν || εως || εδά είς δηνέρια, νά τά επάρει 

δηνέρια' αν θέλει οϋτως, αφήνω της και τα χαρίσματα της, ει δε και θέλει 

να τα ε\*πάρει δηνέρια, ονδεν της αφήνω τα χαρίσματα' και αν γεννήσει παι-

διν άρσενικόν και ζήσει και πανδρενθή, αφήνω τά δσπήτια μον τον νιου μου, 

είς το δποΐον | 9 σπήτην εγώ κατοικώ, και νά μηδέν έμπορεΐ νά τό πωλήσει ή 

νά τό αφήσει τινός, άμε νά παγένη άπα παιδιν ως παιδ'ιν και νά εναι κρατη

μένος δ υιός μον \'° να δίδει δια την ψυχήν μου ύπέρπυρα τέσσαρα κάθα χρό-

νον τεσσάρων πτωχών καλών ανθρώπων χριαζομένων ει δε και αποθάνει δ 
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υιός μου χωρίς να κόμη παιδιν ι ι εύλογητικόν, {θέλω να παγένη τό σπήτη 

μου εις τον άδελφόν μου τον Ίωάννην και να εναι κρατημένος 6 'Ιωάννης να 

δίδει κάθα χρόνον όδιά την ψυχήν μου | 1 8 νπέρπυρα δώδεκα είς έξη όσπήτια 

καλών ανθρώπων όπου επαράρθαν και να μηδέν ε μπορεί 6 'Ιωάννης το όσπήτη 

μου νά το πουλήσει ή να το αφήσει τινός, άμε να παγένη | 1 8 είς το παιδιν 

του και άπα παιδίν εως παιδιν άρσενικόν και να δίδει πάντα ψνχικόν όπου 

όρδινιάζο, ει δε και αποθάνει ο αδελφός μου 6 'Ιωάννης δίχως παιδιν άρ\14σε-

νικόν, να παγένη το όσπήτην είς την Άγίαν Αίκατερίναν είς τους Σιναΐτας, 

να πληρώνουν πρώτον το ταράδεγον εις την κάμαραν, το ό]ποϊον ταράδεγον 
15 εναι δλον τοϋ άνωγέου όπου κατοικώ εγώ με το μαγατζέν τον μικρόν 

όπου εχω άποκάτω, και τοϋ κατογέου όπου το έδωκεν ό κύρης μας τοϋ άδελ-

φοϋ μου | 1 6 τοϋ 'Ιωάννη, όταν τον επάνδρενσεν, ύπέρπυρα είκοσι και γρώσια 

τρί[α] και είμεθα κρατημένοι εγώ και ό 'Ιωάννης να το πλερώνομεν, εγώ τάς 

δύο μοίρας και ό 'Ιωάννης | " την μίαν, ωσάν το εφηκεν δρδηνίαν ό κύρις μας' 

[και τότε να είναι κρατημένοι οι Σιναΐταις να δίδουν κάθα χρόνον δια την 

ψυχήν μου νπέρπυρα δεκατέσσαρα είς | 1 8 επτά όσπήτια καλών ανθρώπων όπου 

επαράρθαν και τα επίλοιπα, όπου θέλουν πέρνην από το νίκην τοϋ σπιτιού, 

να τα πέμπουσιν είς τον Σινά όρονς~\' | '9 ει δε γεννήσει ή γυναίκα μου παιδιν 

θηλυκόν, να εναι τό όσπήτη [δ]λον είς προικίον τοϋ θηλυκοϋ, να δίδει πάν-
\ / e f \ \ e ~ Ι9Ω 9 — « * fi 1 / 

τότε τα τέσσαρα υπερπυρα το ψυχικον οπού \ αφηκα η το θηλυκόν μον παι

διν ή το άρσενικόν όπου τό θέλει κληρονομήσει και να μηδέν έμπορεί τό 

θηλνκόν να πανδρενθή εως τοϋ να γένη δεκαπέντε 2 1 χρονών, ει δε αποθάνει 

πρίχου πανδρευθή τό θηλυκόν, [να παγένη είς τον άδελφόν || μου || τον Ίωάννην 

με τέτοιαν κοντετζιόν όπου τοϋ αφήνω, το γράφω j 2 2 παράνω]' και τό παιδίν 

όπου θέλει γεννηθήν, αν εναι άρσενικόν, θέλω να μάθη πρώτον \\ τα [| γράμ

ματα και τότε την ζωγραφικήν τέχνην και, αν την μάθη, j 2 3 άφήνο του τα 

τεσενιάσματά μου και όλα τα πράγματα της τέχνης, ει δε και ουδέν την 

μάθη, την τέχνην λέγω, αφήνω τα τεσενιάσματά μου, \2i τουτέστιν τα σκιά-

σματα και όλα της τέχνης τοϋ άδελφοΰ μον τοϋ Ίωάννον. Άκομή θέλω ότι 

ή /ίδσαρεί'α μον ή περίσσεια και εϊ τι μου θέλει | 2 5 [ευρέθη εις] χρυσάφι και 

εί[ς ά]σίμι να πωληθοϋν και μέ άλλα δηνέρια όπου μοΰ θέλουν εύρεθήν, να 

τα βάλουν είς τόπον συγούρον, όπ[ού να δίδουν διάφορον, άπα τό] |2 6 όποιον 

διάφορον να άποκρατείται ή γυναίκα μου εστοντα χήρα μέ τό παιδίν εως δτον 

να πανδρενθή τό παιδίν ει δε αποθάνει τό παιδίν πρ[ίχου πανδρευθή, να παίρνη 

ή γυναί]ψκα μον νπέρπυρα εκατόν εστοντα να στέκει χήρα' [και από τό επί-

λιπόν μου καλόν αφήνω τοϋ άδελφόν μον τοϋ Θεοδώρου ύπέρπυρα πενήντα 

και τοϋ Ίωά[ννου νπέρπνρα...] | 2 8 και της αδελφής μον της Μπάρμπινας, 

της γυναίκας τοϋ κνρ Γεωργίου Μπάρμπο, τοϋ μπαρμπέρη, αφήνω ύπέρπυρα 

δέκα και τοϋ άνεψιον μου} τοϋ Μι[χελή Πρίγκιπα ύπέρπυρα... και της σάν-] 

\Μτολάς μου της Άπλαδοϋς της χήρας αφήνω ύπέρπυρα πέντε και τα επί-
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λοιπά, εϊτι θέλοχη> περισσεύσει, νά δωθοϋν είς προικιών άλλων παιδιών θηλυ
κών είς πανδρ[είαν... και εάν θέλη ή γυναί]\30κα μου να γυρεύσει τά προικιά 
της και να τα επάρη να τα ζητήσει δηνέρια, θέλω δτι να πωληθούν δλα τα 
κατζήβελα δποΰ μοϋ εδωκεν είς τα προικιά [και να τά επάρη] \31 εξω άπα τα 
χαρίσματα της· και τα βιβλία μου αφήνω τοϋ παιδιού μου, αν εναι άρσενικόν, 
να μάθη να άναγινώσκει και να παγένουν άπα παιδίν ως παιδίν, [ει ôè] \32 και 
αποθάνει μικρόν το παιδίν, να πωλούνται τα βιβλία, να δωθοϋν τα στάμενα 
ελεημοσήνη εις κάλους ανθρώπους πτωχούς όπου ήλθασιν εις πτωχίαν και 
είς χηράδες \33 γυναίκες πτωχαϊς και είς ύπανδρείαν θηλυκών πτωχών. 
[Ακόμη θέλω ή κεφαλή της Άγιας Αίκατερίνας το είκόνισμαν το στρογγιλόν 
μετά θάνατον μου να δωθή είς [τους Σι]\3*ναιταις, να το στένουν πάσα χρόνον 
είς την έορτήν της 'Αγίας είς μνημόσυνόν μου}' ακόμη θέλω μετά θάνατον 
μου τα δύο εικονίσματα της κάμερας μου, την \\ Άνάστασιν [| τοϋ Ίησοϋ 
Χριστού | 3 5 και το άλλον, την Γέννησιν τού Χριστού, να τα παγένουν είς τον 
Χριστον τον Κεφαλάν, να τα στένουν είς το μέσον, με τον πόδαν, τον εχω 
επιταυτοϋ, τήν Άνάστασιν την Λαμπράν και τήν |3 6 Γέννησιν τα Χριστού
γεννα' και από τα καλά || μου [| να κάμνουσιν τρεις λειτουργίαις, τήν Λαμπράν 
τήν Κυριακήν μίαν και τήν βο.ν άλλην και τήν Τρίτην αλλην μίαν και τά 
Χριστούγεννα αλλην μίαν |3 7 είς τάς κς', τήν επίδεον ήμέραν τών Χριστου
γέννων, και πάλιν νά γιαγέρνουν είς το σπήτι και ούτως να εναι κρατημένον 
|| να κάμνη \\ το παιδίν όπου θέλει γεννηθή, άρσενικόν ή θηλυκόν, 3 ζήση, 
κά\3*{κά}θα χρόνον ει δέ και αποθάνει το παιδίν, αφήνω τα δύο εικονίσματα 
τούτα, τήν Άνάστασιν και τήν Γέννησιν, είς τον Χριστόν τον Κεφαλάν και δποΰ 
τά ψυχικά δποΰ αφήνω νά |3 9 κάμου δύο κληζιόλαις σκλέταις με ταις πόρταις, 
νά τά σφαλίζουν μέσα, νά κρέμουνται ψιλά, τήν Λαμπράν νά στένουν το êvav 
είς το μέσον και το άλλον είς τά Χριστούγεννα' και αφήνω και τον πόδαν με 
το κοντάριν της εκκλησίας, δδιά νά στένουν {και δ αδελφός μου δ Ιωάννης, 
δποΰ θέλει κληρονομήσει το σπήτη μου, νά εναι κρατημένος |4 1 ταις τρεις 
λειτονργίαις νά κάμνη κάθα χρόνον, της Λαμπράς ταις τρεις και || τήν || μίαν 
τά Χριστόγεννα παιδιών - παιδιών του' είδε είσεβή και πέση το σπήτην είς 
|4 8 τους Σινάιταις, νά είναι κρατημένοι νά ποιοϋσιν τάς τέσσαρες λειτουργίαις 
είς τον Χριστόν τον Κεφαλάν κάθα τήν Λαμπράν και τά Χριστόγεννα κάθα 
χρόνον}' αν ά\*3ποθάνει το παιδίν, το μέλλει νά γεννηθή, το είκόνισμαν τον 
Χριστόν το μέγαν, δπού κρέμεται είς το πόρτεγον καταπρόαωπον της πόρτας, 
αφήνω τοϋ αδελφού μου τοϋ Ιωάννη. 

4 4 Nota quod sub dicta scriptura continetur hec alia scriptura : 

Die XXV j Aprilis, Indictione Xlllj, Candide, suprascriptus ser 

Angelus presentami mihi, Georgio Vaiaci, suprascriptam | 4 6 scriptu-

ram, quam dixit esse de manu sua propria, quam voluit esse suum 
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testamentum ; rogavit me, ut post mortem suam debeam reddigere in 
|4 6 publicam formam cum additionibus et clausulis consuetis. Testes ser 
Petrus Sarentino, Micaletus Demilano et Galeacius Crassan ; compiere 
et dare. 

! 4 7 Die VIj Novembris 7457 papa Andreas Janizoplo suo sacramento firmauit 

fuisse literas suprascriptas scriptae manu suprascripti magistri Angeli Acontanto 
4 8 et hoc dixit scire, quia iste testis vidit alias scripturas ipsius ser Angeli, quas 

iste ser Angelus in uita eius dedit huic testi et hoc j 4 9 modo cognoscil literas dicti 

magistri Angeli. 

j 5 0 Die VIHj mensis suprascripti, Ignatius Mezolatus, Ieromonachus, suo sacra

mento firmauit quod litere suprascriple fuerunt scripte manu suprascripti Angeli 

et hoc dixit | 5 1 scire, quia iste testis vidit multociens scripturas suprascripti ma

gistri Angeli, 

2 μέλλω· γράφε : μέλλων \ | 18 νίκην δηλ. νοίκι? || 26 πρί[χου πανδρευθή...]· συμ

πλήρωσα σύμφωνα μέ το στ. 21 : πρίχου πανδρενθή | | 28 επάνω άπα το σβημένο αδελ

φής έχει γραφτή : θείας \\ Μι[χελη Πρίγκιπα]· συμπλήρωσα το όνομα άπο τους στ. 3 -4 : 

Μιχελή Πρίγκυπας || 38 όπου τα ψυχικά όπου άφήκα' γράφε : άπου τα ψυχ. κλπ. 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 

4 · 5. επαράρθααιν ( βλ. κα'ι στ. 12, 18 ) = εξέπεσαν, έφτώχηναν ( πρβλ. τή συνώ

νυμη περίφραση τοΰ στ. 32 : ηλθασιν εις πτωχείαν ) . 

5. Ό πνευματικός τοΰ Βαρσαμονεροϋ ό κυρ Ίωνας. Πρόκειται ασφαλώς για τον 

Ιερομόναχο Ί ω ν ά Παλαμά, ηγούμενο της μονής Βαλσαμονέρου, πού μέ έξοδα του 

ανοικοδομήθηκε το 1426 και ιστορήθηκε το 1431 ό έκεΐ ναός τοΰ "Αγ. Φανουρίου, 

σύμφωνα μέ τή κτιτορική επιγραφή τή δημοσιευμένη από τον G. G e r ο 1 a, Monu

m e n t i Venet i nel l ' i sola di C r e t a , τόμ. IV, Venezia 1932, σ. 539-541 ( α ρ ι θ . 1 ) . 

Ό "Αγγελος Άκοτάντος φαίνεται πώς σχετιζόταν μέ το δραστήριο αυτό ανακαινι

στή, πού τοΰ χρωστούμε ενα άπό τα άξιολογώτερα συγκροτήματα τοιχογραφιών τής 

Κρήτης ( γ ι α τ'ις τοιχογραφίες τοΰ Βαλσαμονέρου βλ. Μ α ν ό λ η Χ α τ ζ η δ ά κ η , 

Τοιχογραφίες στην Κρήτη, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 6 (1952), σ. 7 2 - 7 5 , αριθ . 

28 κα'ι Ά ν δ ρ. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Σχεδίασμα, σ. 8 0 - 8 1 ) ' αν δμως είχε και ανά

μειξη ώς ζωγράφος στην τοιχογράφηση τής μονής — πράγμα πολύ πιθανό — δέν έχομε 

μαρτυρία. 

5. είς τον Χριστον τον Κεφάλα. Ό Χριστός ό Κεφάλας (πού μνημονεύεται κα'ι 

παρακάτω, στ. 35, 38 και 42 ) ήταν άπό τ'ις γνωστότερες εκκλησίες τοΰ Χάνδακα" 

βλ. όσα εχω σημειώσει γι ' αυτήν στή « R e v u e d e s É t u d e s Byzan t ines », τόμ. 

X V I I (1959), σ. 4 5 - 4 6 , σημ. 98. 

6. κατζίβελα. Ή λέξη ( π ο ύ άπαντ^ κα'ι παρακάτω, στ. 30) είναι γνωστή και 

σήμερα σέ Ιδιώματα κα'ι σημαίνει τα οικιακά σκεύη, κα'ι μάλιστα τα προικφα. Τή 

συναντοΰμε συχνά κα'ι σέ έγγραφα, πρβλ. Γ. Α. II ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, Νοταριακαί 

πράξεις Παξών διαφόρων νοταρίων, τών ετών 1658 - 1810, 'Αθήναι 1958, ( ευρετή

ριο) σ. 520. 

14. Εις την 'Λγίαν Αίκατερίναν είς τους Σιναΐτας. Πρόκειται για το περίφημο 



— 150 — 

σιναϊτικό μετόχι της Ά γ . Αικατερίνης στο Χάνδακα, πού ήταν και αξιόλογο κέντρο 

παιδείας κα'ι τέχνης ( β λ . και παρακάτω, στ. 42). Σ* αυτό αφήνει ό "Αγγελος και 

μιαν εικόνα της "Αγ. Αικατερίνης ( β λ . στ. 3 3 - 3 4 ) . 

14. να πληρώνουν πρώτον το ταράδεγον εις την κάμαραν. Τό ταράδεγο ( πού 

άπαντφ άλλου και μέ τον ασφαλώς μεταγενέστερο τύπο άράδεγο ) είναι ό έγγειος φό

ρος κα'ι ό φόρος οικοδομών, πού πληρωνόταν στο δημόσιο ταμείο ( τήν κάμαρα ). Για 

τη λέξη αυτή κα'ι τήν ετυμολογία της ( κατά τή γνώμη μου, από τό Ιταλ. t e r r a t i c o 

κα'ι όχι άπα τό βενετ. radego, δπως υποστήριξε ό Στέφ. Ξανθουδίδης) βλ. δσα έση-

μείωσα στό ΔΙΕΕ, τόμ. 15 (1961), σ. 225, σημ. στό στ. 24. 

23 - 24. τα τεσενιάσματά μου, τουτέατιν τα σκιάσματα. Πρόκειται για τα ζωγρα

φικά σχέδια ή ντισένια ( ίταλ. disegni, βενετ. d i s segni ) , πού τα λέγαν ελληνικά και 

άνθίβολα. Είναι χαρακτηριστικό πώς εδώ ή λέξη έχει πάρει ελληνική κατάληξη, ίσως 

από αναλογική επίδραση τοΰ συνώνυμου σκιάσματα. 

24. ή μεσαριά μου = τα οικιακά έπιπλα και σκεύη. Για τή σημασία της λέξης 

βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ , Γλωσσικά εκ Κύθνου, « Λεξικογραφικόν Άρχεϊον », τόμ. 6 

(1923), σ. 289, σημ. 2. 

28 - 29. [της σάν]τολάς μου. Πιστεύω πώς ή συμπλήρωση πού έκαμα είναι 

σωστή. "Η λ. σάντολος - λα (Ιταλ. santolo - la ) σημαίνει και σήμερα τόν ανάδοχο, 

τό νουνό. 

37. εις τάς κς', την έπίδεον ήμέραν των Χριστουγέννων. "Η λ. ίπίδεον, πού πρέ

πει νά σημαήη τήν επομένη, τήν έπαύριο, μου είναι άγνωστη. "Ισως πρόκειται για 

άντιγραφικό σφάλμα. 

39 - 40. κλιζιόλες σκλέτες μέ τές πόρτες, να σφαλίζουν μέσα. Πρόκειται για κορ

νίζες ή προθήκες πού έκλειναν μπροστά μέ δυο φύλλα, για τήν προφύλαξη τής εικό

νας. Σέ ανάλογο μεταγενέστερο κρητικό κείμενο, δημοσιευμένο πρόσφατα άπό τόν 

Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο , "Η Ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ιερέως τοΰ Μαρά τοΰ Κρητός 

( 1704), « Κρητικά Χρονικά », τόμ. 14 ( 1960), σ. 69 - 101, αναφέρονται πολλές εικό

νες ( βλ. σ. 7 7 - 7 9 ) πού είναι μέ κνιζόλα ενταγιάδα χρυσωμένη, μια μάλιστα άπ' αυ

τές ( β λ . σ. 79) είναι και μέ γιαλι όμπροστάς. Ή λέξη κνιζόλα, πού άπαντφ (αυτόθι , 

σ. 76 ) και μέ τόν τύπο κινιζόλα, προφανώς είναι ή ίδια μέ τή λ. κλιζιόλα τής δια

θήκης του Άκοτάντου κα'ι έχει ιταλική τήν προέλευση. 

Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 
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R É S U M É 

L E T E S T A M E N T D 'ANGE ACOTANTO (1436), 
P E I N T R E CRETOIS INCONNU 

( PI. 52 - 53 ) 

L'auteur publie et commente ( document Β ) le testament ( en grec 
vulgaire) d ' A n g e A c o t a n t o , peintre et protopsalte de Candie, 
d'après une copie officielle, datée du 16 novembre 1457 et conservée 
dans les Archives d 'État de Venise ( Duca di Candid H : Atti antichi 
2, cahier 25bis). En combinant les données de ce testament (qui n'of
fre comme indication chronologique que la simple date du 27 avril et 
l'indiction 14 ) avec les données d'un décret du duc de Crète ( qu'il 
publie aussi : document A ) concernant la fille orpheline du testateur 
et daté du 24 juillet 1457, l'auteur prouve que le testament a été 
rédigé en 1436. Il s'agit donc d'un testament d'un peintre crétois com
plètement inconnu, qui a travaillé à Candie peu avant la chute de 
Constantinople et au sujet duquel ce document nous fournit des ren
seignements intéressants. 

M. I. MANOUSSAKAS 
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