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Σύγχρονοι καί συμπολΐται τοϋ Αλεξάνδρου Νερουλή, περί τοϋ όποιου 
to σημείωμά μου εις την ’Επετηρίδα τοΰ παρελθόντος έτους, έγένοντο οί 
Μιχαήλ—ό κατόπιν μεταλλάξας τό όνομα εις Έρμόδωρον—Ληστάρχης καί 
'Ιερώνυμος Λίταρχος.

'Ως προς τό έπώνυμον, παρατηροϋμεν ότι τοϋτο από τοϋ τέλους τοΰ 
ΙΕ', αίώνος καί εντεύθεν άπαντα ώς Ληστάρχης, Λήσταρχος, Λίταρχος, 
Λίταρδος καί Λιτάρχης. ΤΗτο δ’ ή οικογένεια έκ τών πρώτων έν Ζακύν- 
θφ, αί όποΐαι επί Βενετοκρατίας, έγγεγραμμέναι εις την Χρυσόβιβλον 
[Libro d’oro] μεταξύ τών εύγενών, άπετέλεσαν τό έξ 150 μελών Συμβού- 
λιον τής Μεγαλοπρεπούς Κοινότητος τής Νήσου. Ή οικογένεια αυτή μέ
χρι σήμερον σφζομένη έν Ζακύνθφ διετήρησε τό πρώτον έπώνυμον αυτής, 
τό καί άρχαιότερον, Ληστάρχης.

Τοϋ Έρμοδιόρου, γεννηθέντος κατά τάς άρχάς τοϋ ΙΣΤ'. αίώνος, πα
τήρ έγένετο δ ίερεύς Φίλιππος, υιός ή αδελφός τοϋ Φραγκίσκου, όστις τήν 
20 ’Ιανουάριου 1531 παρέμενεν έν Άγκώνι τής ’Ιταλίας1, καί όστις έπι- 
στρέψας εις Ζάκυνθον έγένετο συμβολαιογράφος1 * 3. Οΰτος έκ τής συζύγου 
του Θεοδώρας3, αγνώστου έπωνυμου, έσχε τρεις υιούς, τούς: ΙΙέτρον ιε
ρέα, γενόμενον καί τοϋτον συμβολαιογράφον4 5, Άνδρέαν καί Μιχαήλ (Έρ
μόδωρον), άπέθανε δέ κατά Δεκέμβριον τοΰ 1553 η άρχάς τοΰ 1554, τής 
διαθήκης του συνταχθείσης τήν 12 Δεκεμβρίου 1553°. "Οτι δέ ή πατρίς 
τοϋ Έρμοδώρου ήτο ή Ζάκυνθος, καί ούχί, ώς φρονοΰσί τινες, ή Χίος, 
ούδεμία υπάρχει αμφιβολία.

Περί τοΰ Έρμοδώρου Ληστάρχου πολλά παρά διαφόρων έχουσι γρα-

1 Βλ. συμβ)γράφον Ζακύνθου Ν. Φραγκόπουλον, σελ. 354, 360.
3 Τ’ αρχεία τούτου από I Αΰγ. 1539 μέχρις 9 Άπριλ. 1553 τηρούνται, ώς καί

τών άλλων συμβ)γράφων, παρά τφ Άρχειοφυλακείιρ Ζακύνθου. Τήν συμβολαιογρα
φικήν ήδύναντο νά έξασκώσι καί Ιερείς εις τάς Βενετοκρατουμένας τότε χώρας, 
διαταγή όμ'ος τοϋ Γεν. Προβλεπτοϋ Θαλάσσης Α. Πιζάνη άπό 25 Μαΐου 1631 καί
Νόμο) έκ 33 άρθρων τοΰ Γ. Προβλ. Θαλάσσης Α. Δονά άπό 10 Μαρτίου 1770, άπη- 
γορεύθη έπί ποινή εις τούς κληρικούς ή έξάσκησις τοϋ επαγγέλματος τοϋ συμβο
λαιογράφου.

5 Αΰτη, χήρα ούσα, κατέλιπε, διά τής άπό 2 Σεπτ. 1554 διαθήκης της, συντα
χθείσης παρά τφ συμβολαιογράφο) Θ. Παρίση, σελ. 367, μέρος τής περιουσίας της 
εις τά τέκνα της.

i Διετέλεσε συμβολαιογράφος άπό 24 Όκτ. 1549 μέχρι 15 Άπρ. 1560,
■~> Συμβολαιογρ. Θ. Παρίσης σελ. 369,
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φή1. Παρέρχομαι δθεν δι’ ολίγων διά τοΰ σημειώματος μου τούτου τά τοΰ 
βίου του, συμπληρών κενά τινα δι’ άγνωστων πληροφοριών, ειλημμένων 
έξ επισήμων εγγράφων.

Οΰτος έν τφ κολλεγίφ τής Ρώμης εκπαιδευτείς καί εγκρατής γενό- 
μενος τής τε Ελληνικής καί Λατινικής, άνεχώρησεν έκεΐθεν, άπεχθα- 
νόμενος την αυλήν τής Ροηιης, τήν συστηματικώς τούς "Ελληνας σπου
δαστής προσηλυτίζουσαν 1 * 3, καί μετέβη εις τό Πανεπιστήμιον τής Φερρά- 
ρας, οπού έσπούδασε τήν ιατρικήν. Έκ Φερράρας μετέβη εις Χίον, ως 
φαίνεται εξ επιστολής του από 11 Φεβρουάριου 153ο προς τον Ματθαίον 
Δεβαρήν, εν τή νήσφ δέ ταύτη διέτριβε καί κατά τό '538, ώς δεικνύει 
ετέρα επιστολή του κατά τό έτος εκείνο έκ Χίου προς τον έξοχον λατι
νιστήν καί ελληνιστήν’Ίλερμον ΒουδαΤον [1467—1540].

Έκει εύρίσκετο καί κατά Μάϊον τοΰ 1541, δτε είχε πληρώσει τριά
κοντα καί έν φλωρία διά τήν εξαγοράν τοΰ αιχμαλώτου ’Αντωνίου Ζερ
βού3.’Εκ Χίου δέ, δπου διηύθυνε σχολεϊον καί μετήρχετο τήν ιατρικήν4, 
μετέβη εις Ρώμην, πιθανόν προ τής 26 Νοεμβρίου 1543, ώς ή επιστολή του 
προς τον μαθητήν του ’Αλέξανδρον Νερουλήν, εκεί δ’ ευρισκομένου, μνη
μονεύει αύτοΰ έν έπιστολή του δ ’Ιάκωβος Διασωρΐνος. Κατόπιν μετέβη 
εις Φερράραν, δπου τό 1546 διωρίσθη καθηγητής εις τό εκεί Πανεπιστή
μιων διδάσκων τά ελληνικά γράμματα °. Έκεΐθεν άπηύθυνε τήν από 15 
Δεκεμβρίου 1547 προς τον Ματθαίον Δεβαρήν έπιστολήν του καί έκεΐ 
έλαβεν έπιστολήν παρά τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου Διονυσίου Β' κατά 
τήν β' αυτού πατριαρχείαν, παροτρύνουσαν αυτόν νά μεταβή εις Κων
σταντινούπολή καί διδάξη έν τή πατριαρχική Άκαδημίφ.

Άναχωρήσας έκ Φερράρας δ Έρμόδωρος διήλθεν έκ Ζακύνθου, προς 
έπίσκεψιν των οικείων του, τής ευκαιρίας δ’εκείνης έπωφεληθεΐσα ή 
Μπέτα, θυγάτηρ Σίμου τοΰ Μπούα καί σύζυγος Νικολάου Μαλανδρίνου 
έξουσιοδότησεν αυτόν καί τον Νικόλαον Βλασόπουλον, τήν 22 ’Οκτωβρίου

1 Μεταξύ των περί Έρμοδώρου άρχαιότερον γραψάντων καταλέγονται και οΐ : 
Κρουσιος, Μ. Παρανίκας, Π. Ρουσάνος, Λ. Μουσχοξΰδης, Παπαδόπουλος Βρετός>
Κ Σάθας, Π. Χιώτης, Μ. Γεδεών, Ε. Eegrand, Ν. Κατραμης.

3 Κ α τ ρ α μ ή. Φιλολ. ’Λνάλεκτα Ζακύνθου 940.
8 Συμβολαιογράφος Β. Φραγκόπουλος, 146
" Νομίζω οτι ό Κατραμης σφάλλεται γράφων οτι τό 1581 Δημήτριος ό Μαρ- 

μαρατος άπέστειλεν έκ Κέρκυρας πρός τον Έρμόδωρον έπιστολήν, διότι τό 1581 ό 
Έρμοδωρος δέν έζη, έκτος αν ό θάνατος αύτοΰ ήτο άγνωστος είς τον Μαρμα- 
ράτον.

s Μετά τόν Έρμόδωρον έδίδαξεν έν τφ αύτφ Πανεπιστήμια) ό Βαρισανός 
Άχ. A. Κ ύ ρ ο υ, «Οί "Ελληνες τής Αναγεννήσεως», 95.
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1548, ϊνα εξαγοράσουν τον σύζυγόν της, αιχμάλωτον οντα, άντ'ι έβδομή- 
κοντα φλωρίων Ρ

Ό Έρμόδωρος έν Κωνσταντινουπόλει, κατά τό διάστημα τής έν τή 
πατριαρχική ’Ακαδημία διδασκαλίας του, έγραψε προτρεπτικόν εις τους 
σπουδάζοντας νέους καί διάφορα άλλα πονήματα.

Έκ Κ]πόλεα>ς μετέβη εις Χίον, δπου πλέον όριστικώς έγκατεστάθη, 
νυμφευτείς την Μπετίναν, αγνώστου επώνυμου, έξ ής έ'σχε μίαν καί μό
νην θυγατέρα, Θεοδαιροΰλαν όνόματι, συζευχθεΐσαν τον έκ Χίου Όρέγ- 
γιον Μαρτινέγκον, έξ ής συζυγίας έγεννήθη υιός, λαβών τό όνομα τοϋ 
πάππου του Έρμόδωρος * 2.

Τής μεγάλης αξίας τοΰ Έρμοδώρου Ληστάρχου πολλοί των συγχρό
νων του, των έπί παιδείρ έξεχόντων, ευφήμως μνημονεύουσι, πολλαί δ’ 
εινε καί αί προς διαφόρους διαμειφθεΐσαι έπιστολαί του 3 * *.

Ό χρόνος τοΰ θανάτου του είναι ά'γνωστος. Κατά τον Γ. Ζολώταν ι, 
άπέθανεν ουτος προ τοΰ 1575. ΙΙάντως έξ έγγράφου φαίνεται ότι δεν έ'ζη 
τό 1581", κατά πάσαν δέ πιθανότητα, άπέθανεν έν Χίφ, όπόθεν ή οικο
γένεια του μετέβη είς Ζάκυνθον, δπου την 26 ’Οκτωβρίου 1584, ή χήρα 
αύτοΰ έ'δωκεν είς τον Άνδρέαν Μπράτην άμπέλιόν της είς θέσιν Σκαντα
λιού 6 καί την 3 Νοεμβρίου 1595 η αυτή χήρα τοϋ Έρμοδώρου καί ή θυ- 
γάτηρ της Θεοδωροόλα κατέστησαν έπίτροπον αυτών, έν Ζακΰνθφ εΰρι~ 
σκόμεναι, τον εγγονον Έρμόδωρον ή Άρμόδωρον Όρέγγιον 7.

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΛΙΤΑΡΧΟΣ

Ουτος έγεννήθη άρχομένου τοΰ ΙΣΤλ αίώνος, ήτο δέ υιός τοΰ ίερέως 
Πέτρου, αδελφού τοΰ Έρμοδιόρου, έφημερίου τοΰ έν τή πόλει Ζακύνθου 
ναοΰ τής Άναλήψεως, καί έσποΰδασεν έν Ίταλίςι λαβών τό δίπλωμα τής 
Νομικής. Είς πλεΐστα έγγραφα τοΰ ’Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου άπαντά 
πάντοτε μέ τό έπώνυμον Λίταρδος, Λίταρχος, ένφ δ θεΐός του Έρμόδω
ρος, ως εΐδομεν, έγράφετο Ληστάρχης.

Κάτοχος ό 'Ιερώνυμος εΰρείας μορφώσεως, ως μαρτυρεΐται έξ επι
στολής τοΰ συγχρόνου αυτοΰ Διονυσίου Κατηλιανοΰ, επισκόπου Κυθήρο)ν,

ί Συμβολαιογράφος Ίω. Δρακόπουλος, 28.
2 Συμβολαιογράφος Γ. Πικρίδης, 171.
3 Έπιστολαί του έδημοσιεύθησαν υπό Λαμίου, Χιώτου, Λάμπρου (βλ. και

περιοδικόν «Έλλ. Φιλολ. Σύλλογος Κ)πόλεως», ΙΑ' 1878). Κατραμή καί Legrand.
1 «‘Ιστορία Χίου», Λ'. 378.
6 Συμβολαιογράφος Μ. Μαρτινέγκος, 90.
* Συμβολαιογράφος Α. Μαρτινέγκος, Βιβλ. Γ'. 1.
7 Συμβολαιογράφος Γ. Πικρίδης, 171,
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καλοϋντος αυτόν: ρητορικώτατον και μεγαλόνοα 1, έγραψε πολλά φιλοπο- 
νήματα, τά όποια άπωλέσθησαν. ΕΙχεν αδελφήν ’Άνναν όνόματι, την 
οποίαν συνέζευξε μετά τοϋ Νικολάου Μονδίνου εκ των πρώτων οικογε
νειών Ζακύνθου, ως δηλοϊ ή προικοδότησις αυτής από 1 Δεκεμβρίου 1588 3. 
Γηραλέος πλέον συνέταξε την διαθήκην του, την 18 Όκτ. 1599 3 καί άπέ- 
ιΐανε μετ’ δλίγας ημέρας, την 26 Όκτ. ίδιου έτους1.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ * i

Άαιραμής, Ένθ·’ ανώτερο), 300.
3 Συμβολαιογρ. Γ. Πικρίδης, 53, 55, 59 καί Μ. Μαρτινέγκος. 
3 Συμβολαιογρ. Γ. Πικρίδης, 27.
i Συμβολαιογρ. Μ. Μαρτινέγκος, Γ'.
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