
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΝΕΡΟΥΛΗΣ

Μεταξύ των επιφανών ανδρών, οί οποίοι άσβεστον διετήρησαν την 
φλόγα τού Ελληνικού πνεύματος κατά τούς χαλεπούς τής δουλείας χρό
νους, έπαξίως καταλέγεται καί ό έκ Ζακύνθου ίερεύς ’Αλέξανδρος ό Νε
ρούλης.

Ό ιστορικός II. Χιώτης εις έ'κθεσίν του 1 ύποβληθεΐσαν, τή 26 Αύ- 
γούστου 1860, προς τούς καθηγητας Γκαρέζιο, ΓΙεϋρόν καί άββάν Ίω- 
άννην Μπολϊνο, διευθυντάς τής βιβλιοθήκης τού έν Τορίνιρ Β. Πανεπι
στημίου, περί τού κώδικος 11.6 τού άποκειμένου έν τή αυτή βιβλιοθή
κη, αναφέρει, ότι διεξερχόμενος τον κώδικα τούτον περιέχοντα λεξιλο
γίου νεοελληνικής γλώσσης καί τινα γραμματικά γυμνάσματα ανωνύμου 
μετά καί διαφόρων έπιστολοίν τών Νερούλη, Λήσταρχου, Κορινθίου, τού 
Επισκόπου Φιλαδέλφειας καί άλλων συγγραφέων, παρετήρησεν, ότι πάν
τα τά έν αύτφ αναγραφόμενα—έκτος τών δύο πρώτων φύλλων—ήσαν 
πονήματα τού ’Αλεξάνδρου Νερούλη, συγγραφέως διαφόρων έ'ργο)ν, τινά 
τών οποίων συνέταξε προς χρήσιν τών μαθητών του.

Ό Νερούλης ήτο έ'ως τότε άγνωστος καί εις αυτόν τον Χιώτην, περί 
τά πάτρια άσχολούμενον, καί άμνημόνευτος παρά πάντων τών περί την 
νέαν γραμματολογίαν άσχολουμένων.

Έκ μιας τα>ν πρωτευουσόόν τής Ζακύνθου οικογενειών, έκ πατρός Νι
κολάου καί μητρός Ειρήνης * 3, έγεννήθη ό ’Αλέξανδρος έν Ζακύνθω, περί 
τό 1520, ως δηλοΰται έκ χειρογράφων του, έσπούδασε δ’ έν Παταυίφ καί 
άνηγορεύθη διδάκτωρ τής φιλοσοφίας καί τής Ελληνικής καί Λατινικής 
φιλολογίας έν Ρώμη.

Ό Νερούλης προηγουμένως είχε μαθητεύσει παρά τώ συμπολίτη του 
καί σοφω Έρμοδώρω Ληστάρχιρ, ό όποιος, κατά πάσαν πιθανότητα, τον

1 «La Venezia». Siena, anno ii Giornale, 13 Maggio 1861.
3 Έκ τοϋ Νικολάου Νερουλή καί τής συζύγου του Ειρήνης έγεννήθησαν τρία 

τέκνα, ’Αλέξανδρος, Πιέρος (Πέτρος) καί 'Ελένη, ών τά δύο τελευταία ήσαν έγγα
μα, όταν ή χήρα μήτηρ των συνέταξε τήν άπό 21 Σ/βρίου 1561 διαθήκην της. Βλ. 
συμβ/γρ. Ίω. Δρακόπουλον σ. 40.
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παρέλαβε μεθ’εαυτού ε’ις Χίον, δπου παρέμεινεν αρκετόν χρόνον της ζωής 
τοο, ώς ιατρός και διευθυντή; σχολείου.

Ό χρόνος τής έγκαταστάσεως τοΰ Έρμοδώρου έν Χίω ήτο περί τύ 
1533, ως φαίνεται έξ επιστολή; του προς τον Ματθαίον Δεβαρήν. Ό Θ. 
Ζυγομαλά;, εις επιστολήν του προς τον Κρούσιον, αναφέρει δτι ύπήρ- 
χον τότε εν Χίφ τέσσαρες μαθηταί τοΰ Έρμοδοίρου καί δτι πλείονες 
των δέκα ειχον επιστρέφει εις τάς πατρίδας των. Καί ουδενός μεν των 
μαθητών τούτων αναφέρει τά ονόματα, μεταξύ όμως αυτών υποθέτει ό 
Λεγράνδ δτι ήσαν οί Αλέξανδρος Νερουλής έκ Ζακύνθου, ’Ιωάννης Δια- 
σωρινός έκ Ρόδου, ’Ιάκωβος Βασιλικός Ήρακλείδης, Ήγεμών τής Μολ- 
δαυίας καί Δημήτριος, γραμματεύς τοΰ ΊΙρακλείδου. Συγχρόνως παρα
θέτει καί έγγραφα, έκ των οποίων φαίνεται δτι τα τέσσαρα ταΰτα πρό
σωπα ειχον καλώς έκπαιδευθή υπό τοΰ Έρμοδώρου. Διά τούς δύο μάλι
στα πρώτους προσθέτει δτι τό Ελληνικόν χειρόγραφον LXIV, 111. 7 τής 
Ιθνικής βιβλιοθήκης τοΰ Τορίνου παρέχει αδιαφιλονίκητα δείγματα1.

’Όντως εις τό φύλλον 5(3 εύρίσκεται επιστολή τοΰ Νερούλη προς τον 
Έρμόδωρον, τής οποίας αί πρώται καί τελευταιαι γραμμαί έχουσιν, ώς 
εξής:

«Λαβών τήν παρά σοΰ προς ημάς πεμφθεΐσαν ποθεινοτάτην επιστο
λήν .... ούτε τι έτερον ισχύσειεν αν έξαλεΐψαι τήν αγάπην τού κυρίου 
καί καθηγητοΰ ημών Έρμοδώρου».

Ό Νερούλης, μετά τήν άναχώρησιν τοΰ διδασκάλου Έρμοδώρου εκ 
Χίου, παρέμεινεν εκεί επί τινα ακόμη χρόνον. Έξ επιστολής του, γραφεί- 
σης προς αυτόν, φαίνεται δτι τή 26 Νοεμβρίου 1543 ήτο ακόμη έν Χίορ: 
«’Αλέξανδρος κυρίφ Έρμοδοόριρ τφ Ληστάρχφ έν κυρίφ χαίρειν. Σοφώτα- 
τε καί φρονιμώτατε αύθέντα, χρόνος ου μικρός παρήλθεν έξ δτου περ 
ούθ’ ημείς......... Έρρωσθε. ’Από Χίου, ρφμγ' νοεμβρίου κζ'.».

Τήν 12ίανουαρίου 1544 εύρίσκετο εις Βικεντίαν, ώς δηλοΐ ή εξής 
επιστολή του προς τον Κερκυραΐον Ματθαίον Δεβαρήν.

«’Αλέξανδρος Ματθαίφ Δεβαρή, Γεώργιος δ Βλακούδης ήτήσατό με 
άπόλυσιν τής προς εμέ συνουσίας, ούδέν ού'τε έγκαλών μοι, ώς αυτός μαρ
τυρεί, ούτε προϊσχόμενος άλλο, εί μή δτι σοι βούλοιτο συνεΐναι καί σε 
θεραπεύειν, εΐπερ τινά καί άλλον. Έγό) δέ δτι μεν άντ’ εμού σε προκέ- 
κρικε, καί έπαινώ αυτόν καί θαυμάζω εί μόνον έξ ιδίας γνώμης τούτο έν- 
τεθύμηται' εί δέ μή, έκδέχοιτό ποτέ ύπ’ άλλου τοΰ αυτού παραπεφάσθαι 
ώστε σε άπολιπόντα έκείνψ συνεΐναι. ’Αλλά τούτο μέν σοι μελήσει' έμέ 
δέ νΰν έν καί μόνον έλύπησε, τό μή πρότερον τοΰτ’ έπελθεΐν αύτφ ποιή-

^•Ε. Legrand, «Bibliographie H6Uenique-· XV καί XVI αίώνος p. 252.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:47 EEST - 3.236.241.27



Αλέξανδρος ό Νερουλής. 81

ίΐ<4ΐ πριν με τφ καρδινάλει περί αυτού λόγους προσενεγκεΐν" οπερ ίσθ’ 
ότι καί έπιδεδωκέναι. Έρρωσο, καί ει τίνος άλλου χρίζεις, θαρρούντως 
μοι ώς άδελφφ μήνυε. Έκ Βικεντίας βλ επί δέκα ίανουαρίου φφμδλ ο σος 
Αλέξανδρος Νερουλής.»

Έξ άλλης εκτενούς απαντητικής επιστολής τού Νερούλη προς τον 
Άνδρέαν Τελούνταν 1 φαίνεται ότι ό πρώτος οΰτος κατά ’Οκτώβριον τού 
1545 εύρίσκετο εν Ζακύνθφ. Έκ τής άπαντήσεως άποσπώμεν τά εξής: 
«’Ενθυμήσεις την πάλαι μοι πεμφθεΐσαν επιστολήν, άριστ’ Άνδρέα, απο
λογίαν εκείνης, εί καί χρονίως σοι πέμπω- συν ή καί βιβλίδια δύο μοι πέ- 
πομφας. "Εν μεν ή τού θεολογικωτάτου Γρηγορίου τραγψδία, τό δ’ έτερον 
ό τού σοφού ποιητού ’Αντωνίου Έπαρχου θρήνος ήν τής Ελλάδος . .. . »

ΤΙ επιστολή σημειοΰται έκ Ζακύνθου, Πυανεψιώνος νουμηνίφ τού 
ρφμε

’Επίσης έξ άλλης έπιστολής του γραφείσης ένα μήνα κατόπιν προς 
τον ’Εμμανουήλ Καντακουζηνόν, ό Νερούλης φαίνεται ευρισκόμενος έν 
Βενετίφ. Εις την επιστολήν αναγιγνώσκεται: ό έμός καθηγητής καί δε
σπότης έν Ρώμη, διάγων σέ τε καί τούς όντως φίλους προσαγορεύει».

Τον Νερούλην εΰρίσκομεν έν Βενετίρ καί κατά τά έτη 1540 καί 1550. 
Ό Λεγράνδ αναφέρει 3, ότι ό έκ Μονεμβασίας κόμης Γεώργιος Κορίνθιος 
κατείχε πλουσίαν βιβλιοθήκην άνήκουσαν εις τον Κρήτα Μάρκον Μαμου- 
νάν καί ότι ευχαρίστως έδάνειζε τά βιβλία της εις τούς συμπατριιότας, οί 
όποιοι είχον ανάγκην αυτών. Επίσης μάς γνωρίζει, ότι κατείχε τρία δελ
τία, διά των οποίων ό Νερούλης έζήτει παρά τού Κορινθίου, επί δανείφ, 
τόμους τινάς βιβλίων. Τά δελτία ταύτα, έκ Βενετίας άποσταλέντα, φέρου- 
σι χρονολογίαν τό μέν 24 ’Ιουλίου 1540, τά δέ άλλα 3 καί 6 ’Ιουλίου 1850. 
Τό πρώτον τούτων έχει, ώς ακολούθως: «’Αλέξανδρος Νερούλης τφ σο- 
φφ Κορινθίφ Ένετίαις. Καθ’ ημέραν τή σή φιλοσοφίμ ου παύομαι χρισ
μένος βιβλίοις. Καί γάρ συμβέβηκέ μοι τό τής φυσιολογικής αληθούς 
προφητείας «έλαφος τρέχει έπί τάς πηγάς τών ύδάτων», κάγό> τρέχω εις 
την πηγήν τών σών βιβλίων, διψών έμέ ποτισθήναι έξ αυτών. Άξιώ σε 
τοίνυν δούναι τφ παιδί τάς τού ήθικωτάτου Εύριπίδου επτά τραγωδίας καί 
Φρυνίχου Άττικωιάτου έκλογήν. μφμ'. Μεταγειτνιώνος ζ'. φθίνοντος, 
ήγουν κδ' Ιουλίου. * 8

1 Ό Α. Τελουντας έγραψεν επιστολήν πρός τόν Νερούλην διά τόν θρή
νον τοΰ συγχρόνου του ’Αντωνίου Έπαρχου, Κερκυραίου. Ή επιστολή άρχεται οΰ- 
τω : Άνδρέας Τελουντάς Άλεξάνδρφ τφ Νερούλη εύ πράττειν. Τά σά μοι κομι- 
σθέντα γράμματ’ άναγνού; .... ’Έρρωσο. Έλαφηβολιώνος ζ'. ίσταμένου ρφμδ'. 
Ένετίησιν . . Τφ σοφφ και έλλογίμφ άνδρί Άλεξάνδρφ τφ Νερούλη, Ζακυνθίφ.>

8 ’Ένθ’ ανωτέρω.

ΕΓ1ΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Ιε' 6
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Τον Νερουλήν απαντώ εν Ζάκυνθο) καί κατά το έτος 1553, οτε την 
17 Ιουνίου τοΰ έτους εκείνου έ'καμεν ανταλλαγήν κτημάτων του μετά τί
νος Στάθη Παπαδάτου έκ Μαχαιράδων 1.

Ό Νερουλής διετήρει αλληλογραφίαν προς τούς εξής· ιερέα Φίλιππον 
Λήσταρχον, Έρμόδωρον Λήσταρχον, Άνδρε αν Τελούνταν, Ίωάννην Μεν- 
διόνιον, Ματθαίον Δεβαρήν, Εμμανουήλ Καντακουζηνόν, Νικήταν τον 
Φαΰστον, Ίωάννην Ζυγομαλάν, ρήτορα Ναυπλίου, Γαβριήλ Σεβήρον, Αν
τώνιον’Έπαρχον καί μοναχόν Πέτρον Άβούρην.

Προσκληθείς εις τό γυμνάσιον Παταυίου έδίδασκε τα Ελληνικά γράμ
ματα. Ό κύκλος τοΰ ενδιαφέροντος καί τής συγγραφικής του δράσεως 
εκεί φαίνεται έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 11 κώδικος τής βιβλιοθήκης τοΰ Πανεπι
στημίου τοΰ Τορίνου τοΰ περιέχοντος χρονολογίαν μερικήν, μέθοδον τοΰ 
εύρίσκειν τήν αρχήν έκάστου μηνός, ειδήσεις πώς εύρίσκεται τό νομικόν 
φάσκα, ΙΙασχάλιον συν Θεφ Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ, επιστολήν προς 
Ίωάννην τον Ζυγομαλάν, συλλογήν τών Άποστολικών κανόνων, κεφά
λαια διάφορα περί ιεροσύνης, πραγματείαν περί μοιχείας, σκέψεις περί 
θεολογίας καί περί τά παλαιά ιστορικά, πόσα άριθμοΰνται τά πταίσματα 
τοΰ Κάϊν, ά'λωσιν Κορώνης, τφ ςιηιλδ'. * 2, μικρόν χρονικόν περί Άλιτζέρης, 
περί τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου πώς έκτισε ναούς έ'ξ, κανόνας περί φθο
ράς παρθενίας, Νικολάου τοΰ όσιωτάτου Πατριάρχου Κ/πόλεως προς ’Α
ναστάσιον καθηγούμενον τοΰ Σινά, περί δισύλλαβων, τρισυλλάβων . .. . 
ποδών μετρική, Άμμωνίου τοΰ φιλοσόφου έξήγησιν εις τάς πέντε δια
φοράς, μύθους γυμνασμάτων ρητορικών μετά προοιμίου, σημειώσεις έξ 
’Αλεξάνδρου Τραλλιανοΰ, έξήγησιν σημαίας Σικελικής, αποφθέγματα καί 
νουθεσίας.

Πάντα ταΰτα είναι γεγραμμένα διά τοΰ αύτοΰ γραφικού χαρακτήρος 
καί δι’ δμοιοχρόου μελάνης, έντεϋθεν δέ συμπεραίνει ό Χιώτης, δτι είναι 
συγγράμματα τοΰ Νερούλη3.

Έπιστρέψας ο Νερούλης εις Ζάκυνθον έχειροτονήθη ιερεύς υπό τοΰ 
επισκόπου Κεφαλληνίας—Ζακύνθου Λοβέρδου, ό)ς τούτο φαίνεται έν τε 
τοΐς μαρτυρικοΐς τής χειροτονίας του, τών συμπατριωτών του όμολογούν- 
των αυτόν: «άνδρα σοφωτατον, εύανθή τής Ελλάδος φωνήν, τρίβωνα τής 
θείας γραφής και εν απλοϊκή καί μελιρρύτφ γλοίσση κήρυκα τοΰ Ευαγ
γελίου» ως και εν τφ ενταλτηρίφ γράμματι τοΰ επισκόπου, απάντων κα- 
ταγεγραμμένων έν τφ αύτφ κώδικα.

Συμβ/γράφοι διάφοροι παρά τφ Άρχειοφυλακείφ Ζακύνθου.
Βλ. Π. X ι οϊ τ ο υ, «Σειράς 'Ιστορικών ‘Απομνημονευμάτων», τόμ. Γ”, σ. 85.

3 Βλ. -Εθνικής Βιβλιοθήκης», τόμ. ΙΑ', σ.407. Ν. Κ α τ ρ α μ ή , Φιλολογι
κά Άνάλεκτα Ζακύνθου, σ. 247. Λ. X. Ζ ώ η, Λεξικόν Ζακύνθου, σ. 719.
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Δέν γνωρίζω διά ποιαν αιτίαν ή Βενετική Πολιτεία εχορήγησεν εις 
τον Νερουλήν τό δικαίωμα ν’ άναγορεύη δημοσίους συμβολαιογράφους. 
Εις έγγραφον τοϋ 1576, τηρούμενου παρά τφ ’Αρχειοφυλακείο Ζακύνθου, 
ευρίσκω δτι ό εύλ. ίερεύς κ. ’Αλέξανδρος Νερουλής δρ. κόμης Παλατινος1 
και 'Ιππότης εκ των άνωτέρων [de spron d’oro], δυνάμει τής άποστολικής 
και αύτοκρατορικής εξουσίας, χορηγηθείσης αυτφ υπό τοΰ αίδ. Κ°υ Όλι- 
βιέρ Μαϊόλα (δείκνυται τό προνόμιόν του από 2 ’Ιουνίου 1562, ίνδ. ε'. 
καταχωρισμένου υπό τοϋ Ούαλερίου Βουστουνίτσα άποστολικοΰ Συμβο
λαιογράφου), τον γονυκλιτώς έμφανισθέντα ενώπιον αΰτοϋ Άνδρέαν Γκο- 
νέμην ποτέ Μιχαήλ έκ κώμης Σκουλικάδων τής Ζακύνθου καί μετά σε
βασμού αιτουμενον νά γίνη συμ/γράφος καί συνήθης δικαστής καί τού
τον γνωρίσας κατάλληλον καί ευσυνείδητου καί διά γραμμάτων καί δι’ 
άλλιον προσόντων κατηρτισμένον, κατέστησε δημόσιον συμβολαιογράφον.

Όμοίως ευρίσκω άναγορευθέντας ΰπ’ αϋτοΰ συμβολαιογράφους τούς: 
Νικόλαον Χαρτάν ποτέ Ίωάννου τή 16 Άπρ. 1567, ’Ιάκωβον Γαβριηλό- 
πουλον ποτέ Λαυρέντιου τή 22 Άπρ. 1567 καί Πέτρον Μπράτην τοϋ 
"Εκτορος τή 31 Όκτ. 1569.

Χάριν περιεργείας καταχωρίζω κατωτέρω, ώς ε'χει, μίαν τοιαύτην 
πράξιν άναγορεύσεοίς συμβολαιογράφου.

«Εις τό ό'νομα τής ύπεραγίας καί άπλουστάτης καί καθαρωτάτης 
Τριάδος, τοϋ πατρός φημί καί υιοΰ καί αγίου πνεύματος καί τής ΰπερά- 
γνου μαρίας καί θεομήτορος, καί τοΰ τιμίου καί ζωοποιοΰ σταυρού, καί 
τής στρατιάς των άσιομάτων καί πάντων των αγίων. Διά τοΰ παρόντος 
πρηβιλεγγίου νά ήξεύρη πας τις καί καθ’ έ'καστος άνθρωπος, δτι ό εκλαμ
πρότατος αύθέντης ό μισέρ ’Αλέξανδρος Νερούλης, ών δοτόρος καί καβα- 
λιέρης σπιρινδόρος, κόντε κόμιτης καί παλαδΐνος, ό υιός τοϋ μεγαλειοτά- 
του αύθεντός μισέρ Νικολάου Νερούλη, διά τής άποστολικής καί βασιλι
κής εξουσίας, ής ε'χει ό άνωθεν εκλαμπρότατος ρηθείς, ό μισέρ ’Αλέξαν
δρος, άνέθηκε καί έποίησε τον παρόν κΰρ. Γεώργιον Βαλέντη Χανιώτη 
υιόν τοΰ ποτέ κΰρ. Βασιλείου, πούπλικον καί δημόσιον νοτάριον ορδινά- 
ριον. ’Επειδή καί καταλεπτώς εξέταξεν τούτον ακριβώς καθόις έ'θος έστί, 
καί είδε καί καλώς έγνιόρισε αυτόν άξιον τοΰ ύπηρετεΐν καί ενεργείν καί 
ποιεΐν μετά πάσης καθαριότητος ενόρκως τε ά'μα συν φόβψ θεού, απάνω 
εις τήν ψυχήν αύτοΰ τοΰ γράφειν δημοσίως τάς γραφάς επί πάσαν πόλιν 
καί χώραν καί τόπον, τοΰ ποιεΐν έγγράφως καί θέτειν κόπιες καί κάθε

·>■ Ούτως εκαλούντο οί έν τοΐς Παλατινάτοις (αΰτοκρατορικοΐς φρσυρίοις) τε- 
ταγμένοι αύτοκρατορικοί επίτροποι, Παλατινή δέ κομητεία έλέγετο ή εις τόν Κό- 
μητα Παλατΐνον υποκείμενη χώρα.
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84 Λεωνίδα X. Ζιόη — ’Αλέξανδρος 6 Νερούλης.

γραφήν όποΰ θά ήθελε είσθαι κατά την συνήθειαν κα'ι τάξιν των δημο
σίων νοταρίων ποΰπλικων ταμπελιονάτων καί όρδιναρίων και τά έξης, 
Καί δι’ αυτό ασφαλές έποίησε τό παρόν πρηβιλλέγγιον ό άνω ειρημένος 
εκλαμπρότατος αυθέντης, ό μισέρ ’Αλέξανδρος Νερουλής, ό κάντε κόμιτης 
καί παλαδΐνος συν τά εξής. Ενώπιον των υπογεγραμμένων άξιοπίστο:ιν 
καί παρακαλετών μαρτύρων μισέρ σταμάτη μεγάλη καί μρ. νικολοΰ ματ- 
ξουράνη καί μρ.τζόρτζη μαρκιανοΰ λεγομένου βοΰρτζη καί μρ. γίλα παΐ- 
6η καί μρ. νικολοΰ παπαγιανοποΰλου τοΰ πτ. παυλου, ακόμη ήσαν καί πλή
θος μαρτύρων αρχόντων, 1δ·37.» A

'Ο χρόνος τοΰ θανάτου τοΰ ’Αλεξάνδρου Νερουλή παραμένει άγνω
στος.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ 1

1 Συμβ/γρ. Α. Ρωμανός παρά τφ Άρχειοφυλακείψ Ζακύνθου.
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