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ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΔΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΠΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΟΥΝΑΔΗ 

Ή διαθήκη του καί τά ορθόδοξα λειτουργικά βιβλία 
(1521)* 

Είναι κοινός τόπος δτι ή συμβολή των Ελλήνων λογίων στην έκρηξη του 
αναγεννησιακού κινήματος των ανθρωπιστικών σπουδών στή Δύση καί ιδιαί
τερα στή Βενετία στάθηκε αποφασιστική, αν όχι καταλυτική. Παρόλα αυτά οι 
γνώσεις μας γιά τους περισσότερους περιορίζονται σέ κάποιες αστραπές πού 
δεν αρκούν γιά νά τους αποσπάσουν άπό τή - βενετσιάνικη - ομίχλη πού τους 
περιβάλλει. Κάπως έτσι, μέσα άπό στρώματα ομίχλης, αναδύεται κάπου-κάπου 
θολά ή μορφή του Χανιώτη Κωνσταντίνου Παλαιόκαπα, γιά νά ξαναχαθεϊ α
μέσως καί νά σκεπαστεί άπό άλλα στρώματα αυτή τή φορά, της παρεξήγησης 
καί της μυθολογίας. Τό βαρύτερο άπ' αυτά τά στρώματα, ή ταύτιση του δηλα
δή μέ τόν ομώνυμο πλαστογράφο, έχει - επιτέλους - διαλυθεί1. "Ηδη όμως ή ο
ξειδωμένη εικόνα του είχε δώσει λαβή γιά νέες διαστρεβλώσεις, πού ξεπερνού
σαν πιά κατά πολύ τήν απλή παραμόρφωση μιας προσωπογραφίας καί ανά
γονταν σέ σφαίρες προβληματισμών ασύγκριτα σοβαρότερων: ή εκδοτική του 
δραστηριότητα αποδόθηκε στον πλαστογράφο, συμπαρασύροντας καί υπονο
μεύοντας τό κύρος καί τήν αξιοπιστία τών έντυπων ορθόδοξων λειτουργικών 
βιβλίων2. 

Γνωρίζουμε - καί αυτό πάλι μετά άπό περιπέτειες - δτι στον Κωνσταντίνο 
Παλαιόκαπα οφείλεται ή έκδοση του Ψαλτηρίου3 πού σηματοδότησε τήν ε-

* Τό κείμενο της διαθήκης τό είχα ετοιμάσει γιά έκδοση άπό χρόνια, μέ την άμεση καθο
δήγηση, τή βιβλιογραφική πανοπλία και τή μεθοδολογία του τιμώμενου, τότε διευθυντή μου 
στό Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας (Μ. Ι. Μανούσακα, "Εκθεση πεπραγμένων..., Θησαυρί
σματα 17 (1980), 334-335): Τά σα εκ τών σων, Δάσκαλε. 

1. Ή κακοδαιμονία ξεκίνησε άπό τόν Ε. Legrand, πού άφησε ασχολίαστες καί ασύνδετες 
τίς ειδήσεις γύρω άπό τους Παλαιόκαπα. Ό Η. Omont, Catalogue de manuscrits grecs copiés à 
Paris au XVIe siècle par Constantin Palaeocappa, Annuaire de l'Association pour l'Encouragement 
des Études Grecques en France 20 (1886), 241-242 προχώρησε στην ταύτιση παρερμηνεύοντας 
μιά πληροφορία του Legrand, όπως απέδειξε ό F. Leroy, Les énigmes Palaeocappa. Notes sur un 
copiste Grec du XVIe siècle, στον τόμο Recueil commémoratif du Xe anniversaire de la Faculté de 
Philosophie et Lettres de l'Université Lovanium de Kinshasa, Λουβέν - Παρίσι 1968, 193-194 καί 
σημ. 7, ó όποιος αποκατέστησε τά πράγματα (πρβλ. όμως καί παρακάτω σημ. 2). 

2. Α. Raes, Les livres liturgiques grecs publiés à Venise, στό Mélanges Eugène Tisserant, III, Πό
λη του Βατικανού 1964 [Studi e Testi 233], 214, ó όποιος πρώτος είχε φτάσει πολύ κοντά στή 
διάκριση τών δυό ομώνυμων προσώπων, άλλα τελικά προτίμησε, φαίνεται, νά ακολουθήσει 
τίς διαφανείς προδιαγραφές της συλλογιστικής του. 

3. Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique... XVe et XVIe siècles, τ. 3, Παρίσι 1903, 264-265 (στον 
3° δηλαδή καί όχι κανονικά στον I o τόμο, πού είχε τυπωθεί στά 1885). - Πρώτοι οί Ι. καί Α. 
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ναρξη της λειτουργίας του τυπογραφείου Κουνάδη4, του οποίου ή δράση στό 
χώρο του εκκλησιαστικοί) αλλά καί του νεοελληνικοί) εντύπου υπήρξε καθορι
στική. Τό νώτο του προτελευταίου φύλλου του Ψαλτηρίου διασώζει το μονα
δικό μέχρι σήμερα γνωστό κείμενο του Παλαιόκαπα: άφοϋ εξαίρει τήν ψυχω-
φέλεια του έργου, σημειώνει οτι εκτυπώθηκε επί δόγη Λεονάρδου Loredan 
(τόν οποίο χαρακτηρίζει δίκαιο, μειλίχιο καί εύπροσήγορο) στις 9 'Ιουνίου 
1521 με δαπάνη του 'Ανδρέα Κουνάδη (πού είναι προικισμένος μέ πολλές α
ρετές, ευσεβής τα μάλιστα καί μεριμνά γιά τά θεία), πονώ 5 οε Κωνσταντίνου 
τον Παλαιοκάπον τον Κρητός, τον εκ Κνοωνίας ελκοντος τήν γενετής σειράν. 

Μόλις τέσσερις μήνες υστέρα από τήν έκδοση του Ψαλτηρίου, στίς 18 'Ο
κτωβρίου 1521, ό Παλαιόκαπας άρρωστος βαριά υπαγόρευε τή διαθήκη του. 
Οι έκτακτες συνθήκες μέσα στίς όποιες συνέβη τό περιστατικό6 φανερώνουν 
ότι δέν επέζησε πολύ - καί πάντως πρέπει νά είχε περάσει αρκετός καιρός άπό 
τό θάνατο του δταν ό Ηρακλής Γιρλάνδος στην έκδοση του Τριωοίον (31 
Μάρτη 1522)7 του αφιέρωνε λίγες επιμνημόσυνες φράσεις: ό Κωνσταντίνος, 
ενφνής καί άριστος γνώστης τής re θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας, 
αλλά και επί τοϊσοε της Θείας Γραφής διβλίοις το πάλαι πολύ κατασκη-
σάμενος, ό ενάρετος καί πασιν άνθρώποις πάνν ωφέλιμος πέθανε πρόωρα, εν-
θαλής τήν ήλικίαν ετι ων8. Πρέπει νά ήταν επομένως γύρω στά 40-45, δηλαδή 
νά είχε γεννηθεί στά 1475-1480 περίπου. 

Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς υπεύθυνος γιά τήν έκδοση του Τριωδίου ήταν 
ό Παλαιόκαπας, τόν όποιο μετά τό θάνατο του διαδέχτηκε ό Γιρλάνδος9. 'Αλ
λά τότε πρέπει κατανάγκη νά του ανήκει καί ή επιμέλεια της Παρακλητικής, ή 
οποία, ενώ ή εκτύπωση της αναγγελλόταν ώς προσεχής στό Τριώδιο, παρόλα 

Σακελλίωνες, Κατάλογος των χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος, 'Αθήνα 
1892,119 είχαν επισημάνει αντίτυπο συσταχωμένο στον κώδικα EBE 643. - "Αλλα τρία αντί
τυπα στοΰ Ν. Βέη, Τά χειρόγραφα των Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός... εκ των κατα
λοίπων..., τ. 1, 'Αθήνα 1967, 7, 204, 207 (πρβλ. καί Θ. Παπαδόπουλου, 'Ελληνική Βιβλιογρα
φία [1466 CÌ.-1800], τ. 1, 'Αθήνα 1984, 93,477). 

4. Γιά τόν εκδοτικό αυτόν οίκο ετοιμάζει εκτενή εργασία ό συνάδελφος Στ. Κακλαμάνης, 
πού είχε τήν καλωσύνη νά μου γνωστοποιήσει σχετική πρόδρομη ανακοίνωση του στό συνέ
δριο 'Αρχές τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας, Νοέμβριος 
1991). 

5. Ταπεινοφροσύνη; Ή κλασική διατύπωση είναι πάνω και δεξιότη τ ι... 
6. Τήν ημέρα πού θά τελούνταν ή κηδεία τοΰ Γάλλου πρεσβευτή Φραγκίσκου Rossi, στό 

σπίτι τοΰ οποίου κατοικούσε. Πρέπει νά ήταν σχεδόν ετοιμοθάνατος, άφοΰ δέν κατόρθωσε 
ούτε κάν νά υπογράψει τή διαθήκη του (Βλ. έδώ παρακάτω Διαθήκη, σ. 432 καί 434-435). 

7. Ε. Legrand, δ.π., τ. 1, Παρίσι 1985,173 καί τ. 3, δ.π. 1903,273-274. 
8. Ε. Legrand, δ.π., τ. 2, Παρίσι 1885,162-163 (άπό τήν πιστή ανατύπωση τοΰ 1551, πού πα

ρεξήγησε ό Omonf βλ. παραπάνω σ. 425, σημ. 1). - Φωτοαντίγραφο τοΰ προλόγου άπό τήν 
έκδοση τοΰ 1522 μοΰ έστειλε ή κυρία Evro Layton, τήν οποία ευχαριστώ καί άπό αυτήν τή 
θέση. 

9. Ε. Legrand, δ.π: Έν τήδε τή τνπονργία... πολύ μογήσας ό Παλαιόκαπας, τής ταυτησι φι
λοπονίας πρώτος ήρξατο... σπονδή τε καί προθυμία χρηοάμενος... εις όρθήν τε και ενάρ-
μοστον τής βίβλου σύνθεσιν... Ήμεϊς ουν... εν τω τοιούτω έργω διάδοχο ι... 
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αυτά κυκλοφόρησε την ίδια μέρα10, πράγμα πού σημαίνει τουλάχιστον δτι ή 

προετοιμασία των δύο εκδόσεων είχε συντελεστεί περίπου ταυτόχρονα. Έξαλ

λου ό «επί του ποιητικού υπεύθυνος» της Παρακλητικής Νικήτας ό Φαύ-

στος1 1 επαινεί τόν 'Ανδρέα Κουνάδη γιά πολλά - ανάμεσα στά άλλα κι επειδή, 

πολλών αντιγράφων σννειλεγμένων, αποκατέστησε τό κείμενο συμπληρώνον

τας το ελλεϊπον εφ' εκάστου εξ αλλήλων12: δέν μπορεί νά αμφισβητηθεί σοβα

ρά ότι τό έργο της συναγωγής των χειρογράφων καί κυρίως της αποκατάστα

σης του κειμένου οφείλεται οχι στον έμπορο Κουνάδη, άλλα στον έμπειρο κου

μπάρο του 1 3 , τόν Παλαιόκαπα. 

Ή πνευματική αυτή συγγένεια πού αποτέλεσε τό επιστέγασμα της φιλίας 

τους (οι απαρχές της οποίας χρονολογούνται από τό 151614 τουλάχιστο) ενι

σχύει τήν εύλογη καί βάσιμη πιθανότητα νά ήταν ό Παλαιόκαπας οχι μόνο ή 

ψυχή^τού τυπογραφείου (κάτι πού αποδείξαμε, πιστεύω), αλλά καί εκείνος 

πού είχε στρέψει τό ενδιαφέρον του Κουνάδη προς τίς εκδοτικές επιχειρήσεις, 

καί μάλιστα προς τήν κατεύθυνση πού έφλεγε1 5 καί τους δυό: της έκδοσης 

ορθόδοξων λειτουργικών βιβλίων. Επιπλέον τό γεγονός οτι μέ τή διαθήκη 

του άφησε τά χειρόγραφα βιβλία του στην απόλυτη διάθεση τού κουμπάρου 

του 1 6 καί ιδίως ή μαρτυρία του τυπογράφου Στέφανου Nicolini da Sabbio πώς ó 

Κουνάδη ς τόν προσέλαβε επειδή είχε ορισμένα ελληνικά έργα «πού ήθελε νά 

τυπωθούν έ π ι τ έ λ ο υ ς» 1 7 υποδηλώνουν κατά τή γνώμη μας δτι ό Παλαιό

καπας εΐχε αρχίσει τήν επεξεργασία τους πολύ νωρίτερα από τό 1520. 'Αλλά 

καί παραπέρα: ότι από τήν αρχή είχε προγραμματιστεί ή έκδοση καί τών ύπό-

10. Ε. Legrand, δ.π., τ. 1,173. 

11. Πού εΐχε συνεργαστεί μέ τόν Δημήτριο Δούκα στην έκδοση της Πολυγλώσσου το 1514 
(γιά τόν ενδιαφέροντα αυτό Βενετό λόγιο, πολεμιστή καί ναυπηγό βλ. δλη τή βιβλιογραφία 
στην εργασία μου «Κωνσταντίνος Παλαιόκαπας. Συνώνυμα καί συγγενικά τού 16ου αιώνα», 
στον επόμενο τόμο τών Θησαυρισμάτων). 

12. Τόν πρόλογο τού Fausto, πού είναι πολύτιμος καί γιά τήν έμμεση ομολογία του δτι τό 
επιτελείο τοΰ Κουνάδη επόπτευε τήν εργασία του, αφού δέν τού επιτράπηκε νά «διορθώσει» 
τά κείμενα εφαρμόζοντας στην εκκλησιαστική ύμνογραφία καί μετρική τους κανόνες της αρ
χαίας προσωδίας (!), βλ. στων Γ. Λαδά - Α. Χατζή δήμου, Προσθήκες, διορθώσεις καί 
συμπληρώσεις στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία..., 'Αθήνα 1976, 8-9. 

13. Βλ. παρακάτω, Διαθήκη, σ. 431, 432, 434. 

14. Όποτε πρωτοεμφανίζονται ταυτόχρονα ως μέλη της Ελληνικής 'Αδελφότητας (Α. 
Πάρδου, 'Αλφαβητικός κατάλογος τών πρώτων μελών της Ελληνικής 'Αδελφότητας Βενε
τίας από τό κατάστιχο 129 (1498-1530), Θησαυρίσματα 16 (1979), 343,365). 

15. Είναι χαρακτηριστική ή διαθήκη τού βικάριου της 'Αδελφότητας Παύλου Άβούρη 
(βλ. γι' αυτόν Α. Πάρδου, δ.π., 307 σημ. 48, 312, 333), τήν όποια πρόκειται νά δημοσιεύσω 
σύντομα καί μέ τήν όποια, πέρα από τά 250 δουκάτα πού αφήνει συνολικά σέ ορθόδοξα 
μοναστήρια από τό Άγιον Όρος μέχρι τό Σινά, αναθέτει στό συμπατριώτη του 'Ανδρέα 
Κουνάδη νά επιλέξει τό κατάλληλο πρόσωπο γιά νά ταξιδέψει στους 'Αγίους Τόπους καί νά 
τελέσει μνημόσυνο γιά τήν ψυχή του, σέ περίπτωση πού ό εφημέριος της 'Αδελφότητας Μι
χαήλ Σαβίνας αρνηθεί νά μεταβεί ό ίδιος (ASV, Notariato, b. 263 (Gir. Costa), protocollo φ. 42r"v 

καί αριθ. 71). 
16. Βλ. παρακάτω, Διαθήκη, σ. 431, 432,434. 

17. Φανής Μαυροειδή, «Inquisitio» patriarcale sopra un Orologio greco (1524-1527), Bollettino 
della Badia Greca di Grottaferrata, νέα σειρά, 27 (1973), 51. 
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λοιπών λειτουργικών βιβλίων, πού τελικά επιμελήθηκε ó άλλος κουμπάρος 

του Πατρινοί) εμπόρου, ό Δημήτριος Ζήνος 1 8. 

Αυτό σημαίνει, οΰτε λίγο οΰτε πολύ, οτι δεν αποκλείεται νά είχε σχέση ό 

Παλαιόκαπας με τήν προεργασία της έκδοσης του 'Ωρολογίου τού 1524, πού 

περιείχε τά επίμαχα τροπάρια εναντίον των καθολικών1 9: πρόκειται γιά ενα 

ενδεχόμενο πού ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τήν επίθεση πού είχε εξαπολύσει 

ό 'ίδιος τό 1508 ενάντια στό φιλενωτικό επιβάτη του μητροπολιτικού θρόνου 

της Μονεμβασίας 'Αρσένιο 'Αποστόλη20. Τό επεισόδιο εκείνο τόν κατατάσσει 

αναμφίβολα στην παράταξη τών ακραιφνών ορθοδόξων. 'Ιδιαίτερα μάλιστα ή 

στενή φιλία του μέ πρόσωπα πού επηρέαζαν αποφασιστικά τό περιβάλλον του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης21 καθιστά πιθανή τήν 

υπόθεση πώς αυτό τό τελευταίο γνώριζε και παρακολουθούσε από κοντά τού

τη τήν τέταρτη και πιό συγκροτημένη άπ' όλες τις προσπάθειες εκτύπωσης 

λειτουργικών βιβλίων22, αν δέν τήν ενθάρρυνε κιόλας. 

"Ενα σημαντικό νέο στοιχείο, ή διαμονή τού Παλαιόκαπα στην κατοικία 

τού Γάλλου πρεσβευτή2 3, θά πρέπει νά ερμηνευθεί μέ δυό πιθανότητες όχι 

υποχρεωτικά διαζευκ^κές, αλλά μάλλον παραπληρωματικές: αντιγραφή χει

ρογράφων γιά τό επιβλητικό πρόγραμμα εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης τού 

Φραγκίσκου 1 ο υ 2 4 και παραδόσεις μαθημάτων ελληνικής στον πρεσβευτή, ό 

όποιος αγαπούσε τά γράμματα, παρακολουθούσε μαθήματα στό Πανεπιστή

μιο της Πάντοβας και ήταν στενότατος φίλος τού ελληνιστή Νικήτα Φαύστου, 

πού εκφώνησε και τόν επικήδειο του 2 5 . Γνωρίζουμε ακόμη πώς ό προκάτοχος 

18. Ή προσωπικότητα του σημαντικού αύτοϋ Ζακυνθινοί έκδοτη αποκαταστάθηκε επιτέ
λους οριστικά άπό τόν Λ. Πολίτη, Venezia come centro della stampa e della diffusione della prima 
letteratura neoellenica, στό Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (Secoli XV-XVI). 
Aspetti e problemi, έπιμ. H.- G. Beck, M. Manoussacas, A. Pertusi, τ. 2, Φλωρεντία 1977, 454-465. 

19. Φάνης Μαυροειδή, δ.π., 43-53. - Enrica Follieri, Il libro greco per i greci nelle imprese edi
toriali romane e veneziane della prima metà del Cinquecento, στό Venezia centro..., δ.π., 491-498. 

20. Μ. Ι. Μανούσακα, 'Αρχιερείς Μεθώνης, Κορώνης και Μονεμβασίας γύρω στά 1500, 
Πελοποννησιακά 3-4 (1958-1959), 111-113,116-117. 

21. Τόσο πολύ, ώστε προκάλεσαν τήν καθαίρεση και τόν αφορισμό τοΰ 'Αρσενίου, ό όποιος 
πρωτύτερα είχε αφορίσει τόν Παλαιόκαπα (Μ. Ι. Μανούσακα, δ.π.). 

22. Evro Layton, Notes on Some Printers and Publishers of 16th Century Modern Greek Books in 
Venice, Θησαυρίσματα 18 (1981), 120-123,144. 

23. ΤΗταν ό Φραγκίσκος Rossi (βλ. παρακάτω, Διαθήκη, σ. 431 καί ιδίως 433-434). 
24. J. Irigoin, Les ambassadeurs à Venise et le commerce des manuscrits grecs dans les années 

1540-1550, στό Venezia centro..., δ.π., 399 κ.έ., ό όποιος δέν αναφέρει τό Rossi, όπως εξάλλου 
καί όσοι ασχολήθηκαν μέ τη γαλλική διπλωματική ιστορία (βλ. [G. Nicoletta], Illustrazione 
della chiesa e scuola di S. Rocco in Venezia, Monumenti storici pubiicati dalla... Deputazione Veneta 
di Storia Patria, σειρά 4\ Miscellanea, τ. 3, Βενετία 1885, 46 καί σημ. 1), εξαιτίας της σύντομης 
(1520-21) παρουσίας του. Ωστόσο υπάρχει μαρτυρία πώς καί αυτός, όπως ό προκάτοχος του 
'Ιωάννης Pins, εΐχε εντολή νά αγοράζει χειρόγραφα (Κ. Στάικου, Χάρτα της 'Ελληνικής Τυ
πογραφίας..., τ. 1, 'Αθήνα 1989, 315 καί 362 σημ. 89): Ή μαρτυρία αύτη φαίνεται πώς αποκτά 
τώρα καί συγκεκριμένο περιεχόμενο. 

25. Μ. Sanuto, I diarii..., τ. 28, έπιμ. F. Stefani-G. Berchet-N. Barozzi, Βενετία 1890, στ. 462, τ. 29, 
δ.π. 271, τ. 31, Βενετία 1891, 132, 331, τ. 32, Βενετία 1892, 37, 46. - Πρβλ. καί E. Cicogna, Delle 
iscrizioni veneziane... τ. 3, Βενετία 1830,587-588. Γιά τήν κηδεία του βλ. παρακάτω, σ. 434. 
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του πρεσβευτής 'Ιωάννης Pins υπήρξε μαθητής του Μάρκου Μουσούρου, ό ο
ποίος μάλιστα του είχε αφιερώσει τήν έκδοση των Λόγων του Γρηγορίου Θεο
λόγου τον Ναζιανζηνοΰ άπό τό τυπογραφείο του 'Ανδρέα Torresani, πεθερού 
του "Αλδου Μανούτιου2 6. Είναι φανερό πώς ό μεγάλος Κρητικός φιλόλογος 
είχε υποδείξει τό συμπατριώτη του ώς κωδικογράφο ή και ως αντικαταστάτη 
του στην εκπαίδευση του Pins μετά τήν αναχώρηση του γιά τή Ρώμη 2 7 . Ό Πα-
λαιόκαπας εξάλλου ενδιαφερόταν γιά τή διδασκαλία δίχως άλλο, αφού τό 
1518 ήταν ανάμεσα στους υποψηφίους γιά τήν έδρα των Ελληνικών στή Βενε
τία, πού είχε μείνει κενή μετά τό θάνατο του Μουσούρου28. Καί είχε τή δυνα
τότητα νά τήν ασκήσει όχι μόνο στους φιλόμουσους πρεσβευτές, άλλα καί 
στους νεαρούς Βενετούς πού επιζητούσαν ανθρωπιστική μόρφωση - καί πολύ 
περισσότερο ίσως στά παιδιά των Ελλήνων πάροικων, οι όποιοι πλησίαζαν 
τίς 5.00029 καί συνεχώς αυξάνονταν. "Οσο γιά τήν αντιγραφή κωδίκων, ή έλ
λειψη μαρτυριών ύπερσκελίζεται άπό τά στοιχεία πού αναφέραμε, άλλα καί ά
πό τήν κοινή πρακτική τών λογίων της εποχής3 0. Προφανώς ό Παλαιόκαπας 
είναι ένας άπό τους άταύτιστους γραφείς της βιβλιοθήκης του Μουσούρου31. 

Μετά άπό όλα αυτά είναι απόλυτα λογική ή πιθανότητα νά είχε συνεργα
στεί μέ τό Μουσούρο καί στό χώρο της τυπονργίας, στις εκδόσεις του "Αλδου 
καί ίδίως τού πεθερού του 'Αντρέα Torresani άπό τήν Asola32 πού τόν διαδέ
χτηκε: είναι γνωστό πώς κάθε άλλο παρά λίγοι ήταν εκείνοι πού συμμετείχαν 
ανώνυμα στην εκτύπωση ενός έργου 3 3 - ανάμεσα τους μάλιστα καί λόγιοι της 
κλάσης τού ίδιου τού Μουσούρου34 καί τού 'Αρσενίου 'Αποστόλη3 5. "Ετσι θά 

26. Ε. Legrand, δ.π., τ. 1, CXIII καί 136-143. - Βιογραφικά του Pins βλ. στή διδακτορική δια
τριβή του Γ. Μαυρομάτη, Τό πρότυπο τον «Ερωτοκρίτον», 'Ιωάννινα 1982, 93-94 καί Κ. 
Στάικου, δ.π., 315,342 καί 370 σημ. 271. 

27. Στίς 7 'Οκτωβρίου 1516 (M. Sanuto, δ.π., τ. 23, Βενετία 1888,29). 
28. Μ. Sanuto, δ.π., τ. 26, Βενετία 1889, 125-128: Ή βενετική σύγκλητος έδωσε τήν έδρα στό 

Βίκτορα Φαϋστο, γιά τόν όποιο βλ. παραπάνω, σημ. 11-12. 
29. Ν. Μοσχονά, Ι greci a Venezia e la loro posizione religiosa nel XVo secolo (Studio su docu

menti veneziani), Ό 'Ερανιστής 5 (1967), 108: "Ετος 1479. 
30. Τρ. Σκλαβενίτη, Ή δυσπιστία στό έντυπο βιβλίο καί ή παράλληλη χρήση του χειρο

γράφου, Τό βιβλίο στίς προβιομηχανικές κοινωνίες, Πρακτικά τον Α' Διεθνούς Σννεδρίον 
τον Κέντρον Νεοελληνικών Έρεννών, 'Αθήνα 1982, 284. 

31. Βλ. E. Mioni, La biblioteca greca di Marco Musuro, Archivio Veneto, σειρά V, 93 (1971), 5-
28. - Χειρόγραφα του θά υπάρχουν καί στην παρισινή Εθνική Βιβλιοθήκη. Τό πρόβλημα ό
μως είναι πώς δεν διαθέτουμε οϋτε ένα ελάχιστο δείγμα της γραφής του. 

32. "Ας σημειωθεί οτι ό γιος του Φραγκίσκος είχε αφιερώσει τήν έκδοση του Όρατίον 
(1519) στον πρεσβευτή 'Ιωάννη Pins ακριβώς (Α. Α. Renouard, Annales de l'imprimerie des 
Aide..., Παρίσι 18343, 88). 

33. "Οπως ό Χανιώτης Νικόλαος Βυζάντιος (Μ. Μανούσακα, Sept lettres inédites (1492-
1503) du recueil retrouvé de Jean Grégoropoulos, Θησανρίσματα 13 (1976), 28-32). - "Αλλος: Ph. 
Hoffman, Autres données relatives à un mystérieux collaborateur d'Aide Manuce: l'Anonymus 
Harvardianus, Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age, Temps Modernes 98 (1986), 
673-708. - Τό ίδιο βέβαια καί ό 'Ιωάννης Γρηγορόπουλος, γιά τόν όποιο βλ. καί παρακάτω, 
σημ. 35. 

34. Ε. Legrand, δ.π., τ. 1, CXIII-CXIV καί 79-82. 
35. Μ. Ι. Μανούσακα - Χ. Γ. Πατρινέλη, Ή αλληλογραφία του 'Ιωάννου Γρηγοροπούλου 
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μπορούσε νά τεκμηριωθεί μέ άνεση ή εκδοτική εμπειρία3 6 πού ασφαλώς προϋ

ποθέτει ό θεμελιακός ρόλος του Παλαιόκαπα στην επιχείρηση του Κουνάδη. 

Καί μπορούμε προπαντός νά καταλάβουμε ποιος καθοδήγησε αυτόν τόν πετυ

χημένο έμπορο, άλλα άσχετο μέ τήν αγορά του βιβλίου, στό νά στήσει καί νά 

οργανώσει μιά τόσο καίρια καί στέρεη εκδοτική προσπάθεια καταφέρνοντας 

παράλληλα ενα σοβαρότατο πλήγμα στον «αντίπαλο» οίκο "Αλδου-Torresani, 

άφοΰ του απέσπασε σημαντικά στελέχη, όπως οί τέσσερις τυπογράφοι αδελ

φοί Nicolini da Sabbio37 καί ó διορθωτής Ηρακλής Γιρλάνδος άπό τή Μάντο-

βα3^. Είναι αυτονόητο φυσικά πώς καί τήν πρόσληψη του Νικήτα Φαύστου 

τήν είχε υποδείξει στον Κουνάδη ó Παλαιόκαπας3 9. 

Διδασκαλία, μεταγραφή κειμένων, εκδόσεις: ή φυσιολογική λίγο-πολύ δρα

στηριότητα ενός πνευματικού άνθρωπου, ακόμα καί στίς μέρες μας. Ή εικόνα 

του εξαθλιωμένου, πειναλέου "Ελληνα λογίου πού έπλασαν συγγραφείς του πε

ρασμένου αιώνα στά χοντρά καρυδένια γραφεία τους ολοένα καί ξεθωριάζει. 

μετά του Μ. Μουσούρου, Ά. 'Αποστόλη, Ζ. Καλλιέργη καί άλλων λογίων της 'Αναγεννήσεως 
χρονολογουμένη (1494-1503), ΕΜΑ 10 (1960), 176-177. 

36. "Οπως τήν υπονοεί ό Γιρλάνδος (βλ. παραπάνω, ο. 426 καί σημ. 9). 
37. Φανής Μαυροειδή, δ.π., 44-45,51-52. 
38. Ό Hercules Gyrlandus είχε δημοσιεύσει άπό τις εκδόσεις Torresani τις 'Αλεξάνδρου 

Άφροδισιέως άποσημειώσεις εις τους σοφιστικούς έλεγχους τον 'Αριστοτέλη τό 1520 (αντί
τυπο στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη). Πρβλ. καί Α. Α. Renouard, δ.π., 89, πού όμως δεν αναφέρει 
τόν εκδότη, γι' αυτό καί δέ γνωρίζαμε τίποτε μέχρι τώρα γιά τό Γιρλάνδο. "Ισως μιά συστη
ματική εξέταση της τυπογραφικής παραγωγής της εποχής του νά αποκαλύψει καί άλλες 
εκδόσεις του. 
39. Γνωστός του άπό τό περιβάλλον του πρεσβευτή Rossi (βλ. παραπάνω, σ. 428). 

- Νά συνοψίσουμε: ούτε ό εκδότης Παλαιόκαπας ήταν πλαστογράφος ούτε ό Ζήνος «πολυ-
τεχνίτης καί ρημοσπίτης» ούτε ό Γιρλάνδος καί ό Φαύστος άμοιροι ελληνικής παιδείας (άλ
λα ούτε καί ασύδοτοι στην εργασία τους). Ή διερεύνηση τής αυθεντικότητας των ορθόδοξων 
λειτουργικών εκδόσεων (Α. Raes, δ.π., 209-222), πού είναι αναγκαία καί απαραίτητη, θά πρέ
πει άλλου καί όχι πιά στην αμφισβήτηση τής ηθικής, οικονομικής καί παιδευτικής επάρκειας 
των συντελεστών τους νά αναζητήσει τους άξονες της: Στην κριτική εξέταση τών κειμένων, 
μέ τήν άντιβολή τους κυρίως μέ τήν παλαιότερη χειρόγραφη παράδοση. 
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Η Δ Ι Α Θ Η Κ Η 
Βενετία 1521, 'Οκτωβρίου 18 

A.S.V., Notanato, b. 263, Girolamo Costa, protocollo φ. 45v- 46Γ, αριθ. 58 (=A') 
καί λυτό δίφυλλο αριθ. 22 (=Β'). 

Π ε ρ ί λ η ψ η : Ό Κωνσταντίνος Παλαιόκαπας άπό τά Χανιά, κατάκοιτος 
στην κατοικία του μακαρίτη πρεσβευτή της Γαλλίας στη συνοικία του Άγιου 
Μωϋσή, αναθέτει την κηδεία καί την ταφή του στό ναό του Αγίου Βλασίου 
στό μοναδικό εκτελεστή τής διαθήκης του, τόν κουμπάρο του 'Αντρέα Κουνά-
δη άπό τήν Πάτρα, στον όποιο παραγγέλλει νά εξοφλήσει τους πιστωτές του 
ρευστοποιώντας ανάλογο μέρος τής κινητής περιουσίας του καί, μετά τήν α
πόσβεση των χρεών του καί προς τόν ϊδιο μέ τή διάθεση καί τών βιβλίων του, 
νά στείλει τά υπόλοιπα κινητά υπάρχοντα του στον πατέρα καί τόν αδερφό 
του στά Χανιά. 

Α: Πρωτότυπο. Περγαμηνή 347X243. Μελάνι καστανόχρωμο ανοιχτό. - Τό 
βιβλίο (protocollo) έχει διαλυθεί στά δεκάφυλλα τετράδια πού τό αποτελού
σαν, αλλά τά φύλλα του συνδέονται μέ συνεχόμενη αρίθμηση. - Διατήρηση 
καλή. 

Β': Πρωτότυπο. Χαρτί (δίφυλλο) 322X217. Τό κείμενο στό recto του α' φύλ
λου. - 'Ανάμεσα στό τέλος του κειμένου καί τις υπογραφές κενό διάστημα 50 
χιλ. - Μελάνι βαθυκάστανο. - Γραφή πιό πρόχειρη καί βιαστική. - Διατήρηση 
πολύ καλή. - Στό νώτο του φ. 2 ή επιγραφή: Testamentuni domin<i> Constantini 
/Peléchapa de Canea rogatum /per me Hieronymum Costa notarium / Venetiarum 
sub die 18 mensis / octobris 1521, indictione 9a (sic) /Rivoalti..., στην κορυφή φα-
κέλλου διαστάσεων 161X55, πού σχη ματιζόταν μέ τρεις κάθετες διπλώσεις του 
δίφυλλου καί μιά οριζόντια. 

In nomine Dei eterni amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo quingenté
simo vigésimo primo, ¡2 indictione decima, die vero veneris decimo octavo mensis 
octobris, Rivoalti. Cum vitç suç terminum mens / 3 quisque prorsus ignoret et nil 
certius morte nihilque incertius bore eiusdem, quapropter ego Constantinus / 4 

Pelachappa de Canea gratia Domini nostri Iesu Christi sanus mente et intellectu, 
quamvis corpore languens, /5 iacens in ledo in domo ohm habitations quondam 
magnifici oratoris christianissimi regis Franchorum posita in contrata Sancii Moysi, 
/6 volens de bonis llmeisll ordinationem faceré, ideo ad llmell vocali feci Hierony
mum Costa notarium Venetiarum infrascriptum ipsumque / 7 instantissime rogavi ut 
hoc meum scriberet testamentum meam in se continens ultimam voluntatem 
illudque post mei /8 obitum compierei et roboraret cum suis clausulis necessariis et 
opportunis secundum ritum Venetiarum. 

Et in primis/9 namque animam meam altissimo Creatori Deo eiusque matri dive 
Virgini Marie totique Curie Celesti triumphant! /10 comando. Corpus vero meum, 
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quando me mori contigerit, poni volo in depositum in eclesia Sancii Blaxii 
Venetiarum /u cum Ulis exequis funeralibus prout videbitur infrascripto meo comis-
sario, quem meurn llunicumll comissarium et huius mei ultimi / u testamenti 
executorem instituo et esse volo egregium dominum Andream Gonadi de Patrassio 
meum compatrem habitantem f13 Venetiarum. Et pro anima mea volo ut ipse domi
nus Andreas faceré debeat secundum eius conscientiam, cui ipsum / u valide 
comando. 

Item volo et ordino quod de bonis meis mobilibus que habeo in hac civitate 
Venetiarum fieri /15 debeat inventarium et illa vendi debeant in parte pro satisfa-
ctione meorum creditorum. Et de meis libris /16 et aliis meis bonis mobilibus ipse 
dominus Andreas disponere possit ad eius libitum tam in accipiendi de Ulis/17pro 
eius credito quam aliter. Et de residuo vero omnium meorum mobilium quod resta-
bit et quod supererit ipse f18 dominus Andreas mittere debeat Caneam ad domum 
meum patri et fratri meis. Interogatus de interogandis i19 respondí nolle aliud nee 
aliter ordinare. 

Preterea plenissimam virtutem et potestatem do, tribuo atque confero / 20 

suprascripto meo comissario nane meam comissariam intromittendi, administrandi, 
furniendi, complendi, dandi, solvendi/21 etadunguem ac inviolabilem adimplendi ut 
ego superius ordinavi, pettendi, exigendi, recuperandi et recipiendi omne /22 et 
totum id quod mihi aut buie mee comissarie spectat et pertinet et quod in futurum 
quomodolibet spectare possit /23 ac pertinere ut predixi a quibuscumque personis, 
officiis, comissariis, comuni, collegio et universitate ac aliis quibuscumque, 
ubicumque ac / 24 apud quoscumque huiusmodi mee comissarie quomodolibet 
reperiripoterit cartam securitatis, finis et remissionis ac/25 alias quascumque cartas 
per hec mea comissaria necessarias et opportunas rogandi et fieri faciendi cum suis 
clausulis /26 necessariis et opportunis. Item in quocumque officio et iudicio tam 
eclesiástico quam secolari ubi opus fierit comparendi, f27 inquirendi, interpellandi, 
placitandi, pettendi, respondendi, advocatos tollendi, interdicta fieri faciendi, legem 
pettendi, sententias / 28 audiendi et eas executari mandali faciendi, procurandi et 
exercendi ac prout egomet testator faceré possem /29 si viverem et presens essem, 
etiam si talia forent que magis exigèrent mandatum speciale, statuens ex /30 nunc 
firmum, ratum et gratum quiequid per dictum meum comissarium ut supra actis 
gestisque fuerit modo /31 ac forma suprascriptis. 

Et hoc meum ultimum testamentum meam in se continens ultimam voluntatem 
f32 firmum ac stabile esse iudico. Si quis igitur hoc meum ultimum testamentum 
infrangere vel corrumpere presumpserit, f33 contrarium sibi habeat Deum Patrem 
Creatorem nostrum et sanetos Suos et insuper componat cum suis heredibus et f34 

successoribus suis prefato meo comissario ac eius heredibus et successoribus auri 
libras quinqué et nihilominus / 35 hec mei testamenti carta cum omnibus in ea 
contentis in sua perpetua permaneat firmitate. Signum suprascripti f36 testatoris qui 
hec fieri rogavit. + 

f37 + Io Michali Servò da la Quania fio quonda ser Leo fui ttestimonio pregamo 
e zurando. 

Ζ38 + Io Tteodoro Dimittroplo da Pattrasso fio quonda Zuane Dimittroplo fui 
ttestimognio/39 pregando et zurando. 
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1. vigésimo om. Β II 2 decima A Β1 ( supra lineam): nona Β post veneris add. et Β, 
quod deinde del. Il 4 Pelachappa A: Pelachapa Β II 6 meis, me A supra lineam II 10 
volo supra lineam in Β II 11 unicum supra lineam in A II 14 volo A: vollo Β II 16 er 
aliis... mobilibus supra lineam in Β II lineas 19 {plenissimam...) - 32 (... iudicò) et 32 
(igitur...) - 36 (... rogavit) om. Β II 26 post quocumque scripserat idicio A, quod 
deinde delevit A1 II 37 Quania A: Chania (rectius) Β quonda AB: leg. quondam 
preganto A pregando Β: leg. pregato zurando AB: leg. zurato (giurato) II 38 quonda 
A: quondam (rectius) Β II pregando AB: leg. pregato zurando A: zurado B: leg. 
zurato (giurato). - Signum tabellionis et subscriptio notarii om. 

Σ Χ Ο Λ Ι Α 

Χαρακτηρίζουμε πρωτότυπα καί τά δυό έγγραφα πού διασώζουν τη διαθή
κη επειδή γράφτηκαν άπό τόν ίδιο νοτάριο καί κυρίως επειδή καί στά δυό 
απαντούν ιδιόχειρες οι υπογραφές των μαρτύρων. Τό Α, πού περιέχει ολόκλη
ρο τό κείμενο, περιλαμβάνει δηλαδή καί τό τυπικό μέρος μέ τις νομικές ρήτρες 
πού συνοδεύουν τή διαθήκη καί πού είναι κοινές (καί μάλιστα πανομοιότυπες 
όταν προέρχονται άπό τόν ίδιο συμβολαιογράφο), καταχωρίζεται στό βιβλίο 
(protocollo) πού υποχρεωνόταν άπό τό νόμο νά τηρεί ό νοτάριος καί αποτελεί 
τή μήτρα άπό τήν οποία παράγονταν αντίγραφα σέ κάθε ζήτηση των ενδιαφε
ρομένων. Τό Β, τό λυτό, υπογράφηκε άπό τους μάρτυρες προκαταβολικά (ό
πως εξάλλου μαρτυρεί τό κενό ανάμεσα στό κείμενο καί τις υπογραφές), οι 
όποιοι πάντως είχαν τήν ευχέρεια νά ελέγξουν τήν ακρίβεια του περιεχομένου 
κατά τήν προσέλευση τους στό γραφείο του νοταρίου γιά τήν υπογραφή του 
οριστικού κειμένου στό βιβλίο-μήτρα. "Ενα τρίτο πρωτότυπο πρέπει νά στάλ
θηκε σφραγισμένο στην Cancelleria Inferiore (γιά ολα αυτά βλ. τήν περιεκτική 
εισαγωγή του G. Tamba, Bernardo de Rodulfis notaio in Venezia (1392-1399), 
[Fonti per la storia di Venezia, sez. Ili, Archivi notarili], Βενετία 1974, XIII-XVI. -
Πρβλ. καί Carla Boccato, La rilevazione delle cedole testamentarie: Procedura ed 
esempi in documenti veneziani del secolo XVII, Archivio Veneto, σειρά V, 122 
(1991), 119-122). 

4. Pelachappa (διάβ. Pelécapa): Τό επώνυμο παραδίδεται στην αρχική καί 
γνήσια μορφή του, μέ τήν οποία τό συναντούμε στον κατάλογο της 'Αδελφό
τητας καί στό επεισόδιο μέ τόν 'Αρσένιο Μονεμβασίας (βλ. παραπάνω σ. 427, 
σημ. 14 καί σ. 428, σημ. 20 αντίστοιχα). - Πρβλ. καί Ν. Παναγιωτάκη, Τό τοπω-
νύμιον Πελεκαπίνα, Κρητική Εστία 4 (1952), 66-68). - Ό Κωνσταντίνος είναι 
ό πρώτος άπ' δσους Πελέκαπα γνωρίζουμε πού έξαρχάισε τό επώνυμο του, συ
νήθεια πού ήταν τού συρμού. 

5. ...in domo olim habitationis quondam... oratoris... Francorum: Πρόκειται γιά 
τήν ca'Dandolo (M. Sanuto, δ.π., τ. 30, Βενετία 1891, 490 καί τ. 31, ο.π., 11. -
Πρβλ. καί E. Cicogna, δ.π., 586), πού αργότερα μετατράπηκε στό γνωστό Ridot
to, στην ομώνυμη calle, σημερ. αριθ. 1362 (G. Lorenzetti, Venezia e il suo estuario, 
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Τεργέστη 1974 (ανατύπωση της έκδοσης του 1963), 516. - G. Tassini, Curiosità 
veneziane, [Βενετία 1964], 567-568). - Ό πρεσβευτής της Γαλλίας Φραγκίσκος 
Rossi (Rubrius, Rubeus) είχε πεθάνει δυό μέρες νωρίτερα (M. Sanuto, δ.π., τ. 32, 
Βενετία 1892, 38. - E. Cicogna, δ.π., 587) από σύφιλη πού τόν βασάνιζε άπό χρό
νια (Μ. Sanuto, δ.π., τ. 30, στ. 55, 69, 70, 71, τ. 32, στ. 7, 8. - E. Cicogna, δ.π.). Ή 
κηδεία του είχε προγραμματιστεί γιά τις 18 ακριβώς πού συντάσσεται ή δια
θήκη του Παλαιόκαπα, άλλα τελικά εξαιτίας της βροχής αναβλήθηκε γιά τίς 20 
'Οκτωβρίου (Μ. Sanuto, δ.π., τ. 32, στ. 41, 43, 45-46, 59. - E. Cicogna, δ.π., 587-
588). Είχε διαδεχτεί τόν 'Ιωάννη Pins (γι' αυτόν βλ. παραπάνω, σ. 429) στις 24 
'Απριλίου 1520 (Μ. Sanuto, δ.π., τ. 28, Βενετία 1890,275,411,421,438), άλλα δεν 
είχε εξουσιοδότηση νά χειρίζεται κρατικές υποθέσεις (δ.π., τ. 29, δ.π. 1890,156, 
270, τ. 30, δ.π. 1891, 206 (οπού δηλώνεται πώς και ό Pins δέ χειριζόταν cosse di 
stado). - E. Cicogna, δ.π.). Ό Sanuto, δ.π. passim, καταγράφει άφθονες μικρολε-
πτομέρειες γιά cosse particular (ιδιωτικές υποθέσεις - επεισόδια μέ Γάλλου υπη
κόους κλπ.), τελετές κ.ά. (Πρβλ. και E. Cicogna, δ.π. - [G. Nicoletti], Illustrazio
ne..., 44-47). - Γιά τά πνευματικά του ενδιαφέροντα βλ. παραπάνω, σ. 428. 

10. ... in ecclesia Sancii Blaxiï. Είναι γνωστό πώς ή Βενετία είχε υποχρεώσει 
τους "Ελληνες πολύ πριν άπό τήν ίδρυση της 'Αδελφότητας του "Αγίου Νικο
λάου νά τελούν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα περιορισμένοι σέ ένα παρεκ
κλήσι του καθολικού ναού τού 'Αγίου Βλασίου στό Castello (Μ. Ι. Μανούσακα, 
Ή πρώτη άδεια (1456) της βενετικής Γερουσίας γιά τό ναό των Ελλήνων της 
Βενετίας και ο καρδινάλιος 'Ισίδωρος, Θησαυρίσματα 1 (1962), 117 σημ. 2). 

11-12. ... unicum comissarium... Andream Conadi... meum compatrem: Ή από
λυτη εμπιστοσύνη τού Παλαιόκαπα στον 'Αντρέα Κουνάδη, πού τόν ορίζει 
μοναδικό εκτελεστή της διαθήκης του, εξηγείται άπό τή στενή — στενότατη 
γιά τους καιρούς εκείνους — πνευματική τους συγγένεια: ήταν κουμπάρος 
του, δηλαδή τόν είχε στεφανώσει ή είχε βαφτίσει κάποιο άπό τά παιδιά του, α
φού ο ίδιος ό Παλαιόκαπας, δπως διαπιστώνεται άπό τή διαθήκη του, δέν είχε 
ποτέ συνάψει γάμο. 

14. ... de bonis meis mobilibus...: Όλοφάνερα ό Παλαιόκαπας δέν είχε απο
κτήσει ακίνητα στή Βενετία. 

15-17. ... illa vendi debeant... pro eius credito...: Μετά τήν εκποίηση (μικρού 
μάλλον) μέρους της κινητής περιουσίας του, ϊσως γιά τήν εξόφληση των κατα
στημάτων άπό τά όποια αγόραζε μέ πίστωση, δίνει τό ελεύθερο στον Κουνάδη 
νά διευθετήσει τά χρέη του προς αυτόν μέ οποίον τρόπο θέλει: εϊτε πουλώντας 
τά υπόλοιπα υπάρχοντα του είτε κατακρατώντας τα (ιδίως τά χειρόγραφα βι
βλία του, τά μόνα πού κατονομάζει ρητά: δέ γνωρίζουμε δμως ούτε πόσα οΰτε 
ποια ήταν). 

17-18. ... de residuo... mittere... patri et fratti meis: 'Αγνοούμε δυστυχώς τά 
ονόματα τού πατέρα και τού αδελφού του, στους οποίους εντέλλεται στον 
Κουνάδη νά στείλει οσα κινητά απομείνουν μετά τήν εξόφληση των χρεών 
του (ή ϊσως και τό ανάλογο χρηματικό ποσό). 

35-36. ...Signum testatoris: Ή υγεία του βρισκόταν πιά σέ τόσο απελπιστική 
κατάσταση, ώστε δέν ήταν σέ θέση ούτε νά καταστρώσει τήν υπογραφή του. 
'Ακόμα και ό σταυρός, μέ τόν όποιο δηλώνεται εδώ (στό εγγρ. Α') πώς έπικύ-
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ρώσε τη διαθήκη του, στην πραγματικότητα φαίνεται πώς ήταν του νοταρίου 
καί οχι δικός του. 

37. ... Michaíi Servó: Ή παρουσία τόσων Σέρβων ανάμεσα στά μέλη της 
'Αδελφότητας μέ εϊχε παρασύρει νά τόν θεωρήσω καί αυτόν ομοεθνή τους, 
παρόλο πού στό ευρετήριο των τόπων προέλευσης δέν τόν περιέλαβα τελικά 
(Α. Πάρδου, δ.π., 359 (Michail, Servo: 1505-1509, 1515-1516) καί... Β'. Γυναίκες, 
Θησαυρίσματα 17 (1980), 204 αντίστοιχα). - Ωστόσο ή απόδοση του επωνύμου 
στά ελληνικά θά πρέπει νά είναι οχι Σέρβος, άλλα Ζερβός, γιατί οι "Ελληνες -
καί έξάπαντος οι Κρητικοί - μετέγραφαν τό φθόγγο ζ μέ s: Sografo. Πραγματι
κά τό ιταλικό z προφέρεται τζ. - Πρβλ. Μ. Crusii, Turcogreciae libri octo..., Βασι
λεία 1583, 536: Κωνσταντίνος Ζερβός. 

38. Ό Πατρινός Θεόδωρος Δημητρόπουλος μου είναι άγνωστος. 'Οπωσδή
ποτε πρέπει καί αυτός νά άνηκε στό περιβάλλον του 'Αντρέα Κουνάδη. Στά 
ϊδια περίπου χρόνια πάντως μαρτυρεΐται ομώνυμη οικογένεια εγκαταστημένη 
στά Χανιά (Χρύσας Μαλτέζου, Κρητοκυθηραϊκά. Ή κρητική οικογένεια Κλα-
δούρη καί τό Συμβούλιο των ευγενών στά Κύθηρα, Θησαυρίσματα 12 (1975), 
272-276 [καί ανατύπωση στον τόμο Της ϊδιας, Βενετική παρουσία στά Κύθη
ρα. 'Αρχειακές μαρτυρίες, 'Αθήνα 1991, ΣΤ, δ.π.]), μέλη της οποίας ϊσως καί 
νά γνώριζε ó Παλαιόκαπας. 

ΚΒΕ / EIE 








