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Ό Μ. Χουρμούζης Βυζάντιος, θεατρικός κυρίως συγγραφέας άλλα 

καί χωρογράφος καί δημοσιογράφος, με δράση στρατιωτική και πολι

τική, πού γεννήθηκε το 1804 στο Γαλατά καί πέθανε το 1882 στο νησί 

'Αντιγόνη, απέναντι άπο τήν Κωνσταντινούπολη, μας εΐναι αρκετά γνω

στός 1. Στα χρόνια της τελευταίας δεκαετίας παρατηρείται μια «ανακά

λυψη» του πού ή ερμηνεία της θα μπορούσε να αναζητηθεί στην κα

ί. Ή κυριότερη βιβλιογραφία : Δ. Γ κ ί ν η ς - Β. Μ έ ξ α ς, 'Ελληνική Βι

βλιογραφία 1800-1863 τ. Α'- Γ' Αθήνα 1939-1957 αρ. 2537, 2541, 2694, 

2945, 3218, 3646, 6026, 8803, 8732.—Μ. Ι. Γ ε δ ε ώ ν, Άποσημειώματα Χρονο

γράφου 1800 - 1913, 'Αθήνα 1932 σ. 31-34. — Ν. Λ ά σ κ α ρ η ς, 'Ιστορία τον 

Νεοελληνικού Θεάτρου τ. Β' 'Αθήνα 1939 σ. 208 - 209. — Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά ς , 

'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 'Αθήνα 61975 σ. 286 - 287, 346, 575. — 

Μ. Μ. Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ, Μιχαήλ Χουρμούζης, 'Επιθεώρηση Τέχννης 13 (1961) 

165 - 174. — "Εργα Μ ι χ α ή λ Χ ο υ ρ μ ο ύ ζ η Ό Πλοϋτος τον 'Αριστοφάνους, 

'Αθήνα, «Κείμενα», 1972, μέ 2σέλιδη σημείωση του έκδοτη στο τέλος. — Αφιέ

ρωμα στον Χουρμούζη ((Θεατρικά» τεϋχος 19 - 22 ('Ιανουάριος - 'Απρίλιος 1978) 

3 7 - 6 8 μέ άρθρα τών Γ ι ά ν ν η Γ ο υ δ έ λ η , Γ ι ώ ρ γ ο υ Χ α τ ζ η δ ά κ η 

κ.λπ. καί ανατύπωση της κωμωδίας ((Χαρτοπαίκτης» — Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ α τ ζ η 

δ ά κ η ς , Βίοι Παράλληλοι Μ. Χουρμούζης και Σ. Καρύδης, ((Θεατρικά» τεϋχος 

23 - 30 (Μάϊος - Δεκέμβριος 1978) σ. 53 - 56. — Ό ΐ δ ι ο ς, Σοφοκλής Καρύδης, 

ό πρωτομάρτυρας τοϋ Ελληνικού Θεάτρου, ατό ϊδιο σ. 56 - 58. — Ό ϊ δ ι ο ς 

Περί της παράφρασης τοϋ «Πλούτου», στο ϊδιο, σ. 59. — Ό ϊ δ ι ο ς, Ό «Πλού

τος» καί 6 Μ. Χουρμούζης έφημ. «Ή Αυγή» 2 9 - 8 - 7 8 (επιστολή). — Γ ι ά ν 

ν η ς Σ ι δ ε ρ ή ς , Το αρχαίο δράμα ατή Νέα 'Ελληνική Σκηνή, 'Αθήνα 1976 σ. 

57 —· Μ. Χ ο υ ρ μ ο ύ ζ η ς , Ό 'Υπάλληλος, 'Αθήνα 1979. —• Δ η μ ή τ ρ ι ο ς 

Θ. Ν ά τ σ ι ο ς, Βιογραφικά Μιλτιάδη Χουρμούζη 1802 - 1882, (('Ηπειρωτική Ε

στία» 28 (1979) 2 5 - 3 6 . — Δ η μ ή τ ρ η ς Σ π ά θ η ς , Μ. Χουρμούζης, ((Σάτιρα 

και πολιτική ατή νεώτερη Ελλάδα», 'Αθήνα 1979 σ. 71 - 97. — Μ. Χ ο υ ρ μ ο ύ 

ζ η ς , Διάλογοι, 'Αθήνα 1980. 



6 

θαυτο αξία του έργου του Χουρμούζη και στις ίδεολογικοποιημένες ανα

ζητήσεις χ της εποχής μας για τίς ρίζες της στο άγνωστο, είναι αλή

θεια, παρελθόν της νεοελληνικής κοινωνίας. 

Ό χαρακτήρας αυτών τών αναζητήσεων, στην περίπτωση του 

Χουρμούζη, παίρνει μορφή πανηγυρική με παραστάσεις, επανεκδόσεις, 

άρθρα και, παρεμβάλοντας μυθευτικά στοιχεία, θολα>νει κάπως το δρόμο 

προς τήν πλήρη κατανόηση τής δράσης και του έ'ργου του στα πλαίσια 

της εποχής του. Ή συνολική μελέτη, πού θα εΐχε αυτό το σκοπό, έχει 

αφετηριακό αίτημα τήν απογραφή και τή συγκέντρωση τοΰ έργου καί 

τών μαρτυριών για τή ζωή και τή δράση του. 

Δημοσιεύονται έδώ δύο αγγελίες για βιβλία του Χουρμούζη πού 

δε γνωρίζουμε αν κυκλοφόρησαν καί αν κυκλοφόρησαν δεν εντοπίστηκε 

αντίτυπο τους : οί αγγελίες είναι για τήν ώρα μοναδικές μαρτυρίες γιά 

τα βιβλία αυτά. 

Ή πρώτη αγγελία 2 τής 15 'Απριλίου 1842 αναφέρεται τήν έκτυ-

πούμενη άπο το τυπογραφείο τοϋ 'Ηλία Χριστοφίδη στην 'Αθήνα, κω

μωδία «Χορός», σάτιρα τής νεοελληνικής κοινωνίας πού «μιμείται δσα 

τα άλλα έθνη άπέβαλλαν ή προσπαθούν ν' άποβάλλωσιν ως ολέθρια». 

Το βιβλίο με τήν άγνωστη κωμωδία τοΰ Χουρμούζη, αν κυκλοφόρησε, 

1. Φ ί λ ι π π ο ς Ή λ ι ο υ , Ή ιδεολογική χρήση τής 'Ιστορίας. Σχόλιο στή 

συζήτηση Κορδάτου - Ζεύγου. 'Ανάτυπο άπο το περιοδικό 'Αντί 46/1976, 'Αθήνα 

1976 σ. 1 - 6 . 

Ή συζήτηση γιά το έργο καί τή ζωή τοϋ Χουρμούζη, πέρα άπο κάποιες τολ

μηρές υποθέσεις, έφτασε σε μερικές περιπτώσεις καί στή «χάλκευση» στοιχείων. 

"Ετσι κάτω άπο φωτογραφία τοϋ φουστανελοφόρου άδελφοΰ(;) τής Ρουσσώς Κων. 

Χατζήσκου, γυναίκας τοΰ Μ. Χουρμ.ούζη, δηλώνεται χωρίς αμφιβολία οτι εικονί

ζεται 6 Χουρμούζης ( Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Βίοι παράλληλοι, ο.π. σ. 

53). Ή οικογένεια τοΰ κ. 'Ανδρέα Σπαθάρη, έγγονοΰ τοΰ ομώνυμου Κωνσταντι-

νουπολίτη λογίου, καί δισέγγονου τοΰ Χουρμούζη, πού παραχώρησε αντίγραφα τών 

φωτογραφιών τής συλλογής της στο αρχείο «Νεοελληνική Προσωπογραφία» τοΰ 

Κέντρου Νεοελληνικού 'Ερευνών E I E , με διαβεβαίωσε ('Οκτώβριος 1981) ότι δέν 

έχει άλλη φωτογραφία τοΰ Χουρμούζη έκτος άπο εκείνη πού δημοσίεψε ό Μανουήλ 

Γεδεών. Ό φουστανελοφόρος είναι κάποιος άπο τους Χατζήσκους τής Λαμίας, 

'ίσως αδελφός τής Ρουσσώς. Τίς πληροφορίες αυτές ή οικογένεια έδωσε καί στον 

κ. Χατζηδάκη όταν τοΰ παραχωροΰσε τή φωτογραφία για δημοσίεψη. 

2. ΓΑΚ, 'Αρχείο Βλαχογιάννη φ. 174 άρ. 83. Μονόφυλλο 0,20 Χ 0,125. Το 

άγνωστο μονόφυλλο επισήμανα ερευνώντας τους φακέλους τών Γ Α Κ γιά τα έντυπα 

τής περιόδου 1800 - 1863. Δημοσίευμα μέ απογραφή τών έντυπων αυτών καί μ ε 

περιγραφή τών άβιβλιογράφητων θά κυκλοφορήσει στή σειρά τών Δημοσιευμάτων 

τοΰ Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευνών τοΰ E I E . 

Ό Δ η μ ή τ ρ η ς Σ π ά θ η ς , Μ. Χουρμούζης ο.π. σ. 83 - 84 δημοσίεψε 

τήν αγγελία άπο φωτοτυπία πού τοΰ είχα παραχωρήσει. 
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πρέπει κατά τήν αγγελία, πού υπογράφει ό συγγραφέας, να εϊχε 80 -

96 σελίδες και να κόστιζε 1 δραχμή και 50 λεπτά. "Ας σημειωθεί δτι 

άπο το ΐδιο τυπογραφείο κυκλοφόρησε τον ΐδιο χρόνο, άλλο βιβλίο 

του Χουρμούζη : Κρητικά, συνταχθέντα κάί εκδοθέντα υπό Μ. Χουρ

μούζη Βυζαντίου, Έ ν 'Αθήναις εκ της του 'Ηλία Χριστοφίδου Τυπο

γραφίας Ή 'Αγαθή Τύχη 1842. 

ΓΑΚ, 'Αρχείο Βλαχογιάννη φάκ. 174, άρ. 83 Έντυπο 0,20 Χ 0,125 

ΑΓΓΕΛΙΑ 

Το να μιμήταί τις τα καλά, είναι και άξιέπαινον, και συμφέρον το 

να μιμήται όμως όσα τα άλλα έθνη άπέβαλλαν ή προσπαθούν ν' άπο-

βάλλωσιν ως ολέθρια, αν δεν είναι άξιολνπητος, είναι όμως αξιογέλα

στος. Τήν πτωχαλαζωνίαν μας ας παρατήρηση τις, ας είδη δτι τα πάντα 

μετρώμεν με τήν πήχην τον συρμού, και αν ήμπορη ας βαστάζη τα 

γέλοια ! 

'Ιδού οι λόγοι οΐτινες μ' επαρεκίνησαν να συντάξω μίαν Κωμωδίαν 

και να τήν ονομάσω ΧΟΡΟΣ· διότι καΐ προ πάντων εις τους χορούς 

βλέπει τις τάς γελοιωδεστέρας σκηνάς. 

Ή τιμή προσδιωρίσθη εις δραχ. 1. και λ. 50. πληρωτέα μετά 

τήν παρα2α/3ήΐ> τον βιβλίου, σνγκείμενον άπο 5-6 κόλλας τυπογραφι

κός' το όποιον ευρίσκεται νπο των πιεστηρίων τον Κ. Ηλία Χριατο-

φίδον. 

'Αθήναι, τήν 15 Άπριλλίον 1842 

Μ. ΧΟΥΡΜΟΎΖΗΣ 

Ή δεύτερη αγγελία 1 της 15 Ιουνίου 1853, δημοσιευμένη στην 

εφημερίδα 'Αθηνά στις 5 Αυγούστου 1853, αναφέρεται σέ ενα βιβλίο 

πού αποφάσισε να τυπώσει ό τυπογράφος καί έκδοτης Ν. 'Αγγελίδης : 

συναγωγή τών λόγων του Χουρμούζη στή Βουλή. Το βιβλίο, αν κυ

κλοφόρησε, πρέπει να είχε 96 - 112 σελίδες καί να κόστιζε 2 δραχμές 

όπως αναφέρει ή αγγελία πού πρέπει να ανατυπώθηκε καί σέ μονό

φυλλα για να μπορούν οί συνδρομητές «να έγγράψωσι τα ονόματα αυ

τών κάτωθι της παρούσης αγγελίας». 'Από τους λόγους του Χουρμούζη, 

πού καθώς γράφει ή αγγελία «ό Γάλλος καί ό Γερμανός καί ό Άγγλος 

άπέδωκεν της μεταφράσεως τήν τιμήν» γνωρίζουμε έναν μόνο τυπω-

1. Ευχαριστώ τον κ. Φίλιππο Ήλιου για τήν υπόδειξη της. 



8 

μένο : «Λόγος τον βουλευτού Φθιώτιδος Μ. Χουρμούζη. Εκφωνηθείς 

έν τή Βουλή κατά τήν συνεδρίασιν της 2 Σεπτεμβρίου 1853». 

'Εφημερίδα «'Αθήνα» 'Αθήνα 5 - 8 - 1853 

ΑΓΓΕΛΙΑ 

Ή φιλολογία ενός έθνους συγκροτείται εκ διαφόρων κλάδων, ών 

έκαστος ου μόνον την καθ' εαυτόν και απόλυτον έχει άξίαν, άλλα και 

τήν σχετικήν, διότι δσον σπουδαιότερον είναι το άντικείμενον, όσον 

περί μείζονος λόγου ô άγοίν τοσούτον και ό κλάδος εκείνος της φιλο

λογίας μείζον έχει το ενδιαφέρον. 

Άλλα τι σπουδαιότερον τοΰ βουλευτικού βήματος; τι δ' ύψηλότε-

ρον της βουλευτικής εντολής, ής τοσούτων πολλάκις ή αξία έταπεινώθη; 

Δεν κρίνουσιν άραγε και οι μεταγενέστεροι και ή ιστορία περί τής κα

ταστάσεως των εθνών εκ τιής πολιτικής ελευθερίας ής άπελάμβανον, 

εκ τής χρήσεως ην έποίουν ταύτης οι εντεταλμένοι να φρονρώσιν αυ

τήν ώς κειμήλιον ιερόν. Τιμώμεν τους Δημοσθένους λόγους, τιμώμεν 

τους τον Κικέρωνος, και δμως αμφότεροι οι δεινοί οϋτοι τής αρχαιό

τητος ρήτορες έξετραγώδησαν μάλλον, ή ύπερασπίσθησαν και έμεγά-

γάλυναν τήν έκπνέουσαν τών πατρίδων των ελευθερίαν. Θαυμάζομεν 

τάς από τον βήματος αγορεύσεις τών Μιραβώ, Βούρη, Σιερίδων, Φόξ, 

Φρά, Βενιαμίν Κωνστάντ καί μακαρίζομεν αυτούς διότι άνθούσης εν 

ταϊς πατρίσιν αυτών τής ελευθερίας, ελευθέρου' και ακμαίων λαών 

ηγήτορες έγένοντο 

Πλην και εν τή μικρά 'Ελλάδι, ένθα μετά τής ελευθερίας συνεπή-

χθη και το δυσκλεες τής ιδιοτέλειας νόσημα, άνεφάνησαν δμως φύ

σεις τίνες ευγενείς αΐτινες έν ονόματι τον έθνους ημών διεμαρτυρή-

θησαν και απέδειξαν, δτι εστί καί εν 'Ελλάδι το Έλληνικον φρόνημα 

δτι παρ' ήμίν το καλόν τιμάται και οι εργάται αμείβονται, αν δχι άπα 

τής Κυβερνήσεως, τουλάχιστον υπό τοΰ εθνονς. 

Τις άλλος νπερ τον Κ. Χουραούζην το ιερόν τής βουλευτικής εν

τολής ένόησε; τις άλλος ύπερ τούτον τα συμπαθείας και τήν άγάπην 

τοΰ λαον έφείλκνσε; τις <5' αγνοεί δτι και έν τώ βονλευτηρίφ δπως 

άκούσωσιν αύτοΰ συνωθοϋντο ol πολϊται, και τάς εκτυπουμένας αγο

ρεύσεις του μετά πόθου και σπουδής άνεζήτουν προς άνάγνωσιν; εις 

ποίον δ' άλλον και ο Γάλλος και ό Γερμανός και δ Άγγλος άπέδωκεν 

τής μεταφράσεως τών λόγων τήν τιμήν; "Αν δε παρ' ήμϊν τοΰ φιλοπό-

λιδος τούτου πολίτου ol λόγοι δεν άπέφερον τον ποθούμενον καρπόν, 

πλην ονδ' δλως άσυντελεϊς απέβησαν. 
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'Υπό τοιαύτας ελπίδας δ τυπογράφος ενόμισεν ό'τι και τίμιον δια 

~τήν πατρίδα, καί χρήσιμον δια την κοινωνίαν, και προς υπόδειγμα 

της μιμήσεως των καλών, καλόν ήθελε διαπράξει έργον, να συλλέξη 

•εις εν τοϋ βουλευτού Κ. Χουρμούζη τους εν τη βουλή λόγους και να 

δημοσίευση αυτούς. 

Το τεϋχος θέλει συγκροτεϊσθαι εξ 7 - 8 τυπογραφικών φύλλων, 

τιμή δέ τούτου ορίζονται δραχμαϊ δύο πληρωτέαι συνάμα τη παραλαβή 

της βίβλου. Οι φίλοι της ελευθερίας συνδρομηται παρακαλούνται να εγγρά-

ψωσι τα ονόματα αυτών κάτοίθεν της παρούσης αγγελίας. Άθήνησι 

τη 15 Ιουνίου, 1853. 

Ό Τυπογράφος καί 'Εκδότης Ν. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

Έ ν α άλλο στοιχείο 1 πού μας υποχρεώνει να έχουμε λιγότερες αμ

φιβολίες για την πατρότητα της μετάφρασης τοϋ «Πλούτου» του 'Αρι

στοφάνη (1861), πού αποδιδόταν με επιφυλάξεις καί στον Χουρμούζη, 

είναι μια κριτική παράστασης του Πλούτου στην 'Αθήνα το 1868 : 

'Εφημερίδα « Ή Νέα Γενεά» 'έτος S' αριθ. 513, 'Αθήνα 2 4 - 1 -

1868 σ. 2 

Το ελληνικον θέατρον 

Δύο πρωτοφανή (τουλάχιστον δι ημάς) δράματα, παρεστάθησαν εν 

τω έλληνικώ θεάτρω κατά τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα, ό Κοριολάνος 

.{πρόσωπον γνωστότατον τής ρωμαϊκής Ιστορίας) τραγωδία πρωτότυπος, 

συνταχθείσα υπό νεαρού ελληνικού καλάμου, και δ Πλούτος τοϋ 'Αρι

στοφάνους, μετάφρασις ή μάλλον παράφρασις επιτυχής τοϋ γνωστού 

y.aì εύδοκιμήσαντος περί ταύτα Κ. Χαρμούζη. [•••]. 

Περί δε τοϋ δευτέρου, μετ απορίας, δλων τών εναντίων άντελή-

•φθημεν. Το με δράμα, όπερ πολλάκις πρωτότυπον ανέγνωμεν και μα-

θητεύοντες και ωριμότεροι, και τις, και ακροις δακτύλοις γευσάμενος 

τών ελληνικών γραμμάτων, δεν άνέγνωσε και δεν εθαύμασε τα αρι

στουργήματα τοϋ κορυφαίου τών αρχαίων Κωμωδών, εν οΐς διαπρέπει 

το άπέρριττον καί χαριέστατον κάί εν παντι τόπω καί χρόνω άρμο-

διώτατον, «δ Πλούτος» το δράμα, λέγομεν, ύπήρξεν άριστον και θε-

Λκτικώτατον, καταγοήτευσαν το άκροατήριον καί αθρόας και αύροθμή-

τους επισπάσαν χειροκροτήσεις και ευφημίας. Και ή παράφρασις δε 

1. Ευχαριστώ τον κ. Κώστα Λάππα για τήν υπόδειξη τών σημειωμάτων πού 
αναφέρονται στο Χουρμούζη στις εφημερίδες «Ή '' Λναγεννηθεϊαα Ελλάς» τοϋ 
1836 καί «Ή Νέα Γενεά» τοϋ 1868. 
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φαίνεται δτι ήτο λίαν επιτυχής, καταστήσασα εϋληπτον το δράμα και 

τοις άπλονστάτοις. Οι ύποκριταί όμως, παρά προσδοκίαν μας, ύπε-

λείφθησαν πολύ από της άξιας τον ποιήματος. [. . .]. 

'Αλλά με δλας τάς ελλείψεις ταύτας, ή παράστασις ύπήρξεν αρί

στη, θελκτικωτάτη' και δυνάμεθα ειπείν δτι δευτέραν φοράν, των υπο

κριτών μελετημένων πλέον και παρασκευασμένων, προσερχόμενων, θέ

λει εκλάμψει κάί σύρει άθρόον το κοινον εις την θέαν του. Δαιμόνιοι 

πρόγονοι! και μετά τρισχίλια ετη τέρπετε και κατακηλειτε τον κόσμον,. 

και εφελκύετε τον Οαυμασμον καί τάς χειροκροτήσεις παντός τον πο

λιτισμού και θά τα εφελ.κύετε εις αιώνας! 

Χρήσιμο για το βιογράφο τοϋ Χουρμούζη είναι καί το σημείωμα-

τής εφημερίδας «'Αναγεννηθεΐσα Ελλάς» τοΰ 1836 πού δημοσιεύεται 

παρακάτω. Βέβαια άπο το «Ημερολόγιο» τοϋ Ν. Κασομούλη, πού ό· 

Δημ. Νάτσιος 1 το αξιοποίησε ώς πηγή για τή βιογραφία τοϋ Χουρ

μούζη, γνωρίζαμε δτι το 1836 ό Χουρμούζης βρισκόταν ώς λοχαγός 

στην περιοχή Φθιώτιδας με τήν οποία θα συνδεθεί στενά: στή Λαμία-

θα νυμφευθεί τή Ρουσσώ Κων. Χατζή(σκου) στις 2 - 12 - 1837, θα. 

κατοικήσει και αργότερα θα έκεγεϊ βουλευτής Φθιώτιδας. 

« Ή Άναγεννηθεΐσα Ελλάς» έτος Α' αριθ. 25, 'Αθήνα 5 - 9 -

1836 σ. 99 

•— Ή Κυβέρνησις πληροφορηθεϊσα τάς οποίας 6 Κ. Χουρμούζης-

εκαμεν ανακαλύψεις των Γαιανθράκων και Σιδήρου κατά τήν έπαρχίαν 

Φθιώτιδος, εστειλεν κατ' αύτάς τον Λοχαγον Κύριον Φορτεμπάχ δρυ-

κτολόγον, δστις επαρατήρησεν δτι καί οι γαιάνθρακες και 6 σίδηρος 

είναι μεγάλης ποσότητος, καί καλλίστης ποιότητος' δ ίδιος Κ. Χουρ

μούζης βέβαιοι δτι εις το χωρίον Σονρπι, ευρίσκεται λίθος ποικιλό-

χροος πολύς καί ά>ραϊος. 

•—Εϊχομεν πολλούς λόγονς νά έπαινέσωμεν τήν ενφνίαν καί τήν 

δραστηριότητα τοϋ Κυρίου Μ. Χουρμούζη, λαμβάνομεν δμως ταύτην 

τήν εύκαιρίαν δια νά τον συγχαρώμεν είλικρινώς, διότι άνεκάλνψε μίαν 

πρώτην νλην, τόσον πολύτιμον διά το Κράτος, καί ήτις καθόσον πολ

λαπλασιάζεται, κατά τόσον ημπορεί νά συντέλεση εις τήν άνάπτυξιν 

τήε εθνικής βιομηχανίας. 

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του (1877) ό Χουρμούζης στέλνει 

1. Ν ά τ σ ι ο ς, Βιογραφικά τοϋ Μιλτιάδη Χουρμούζη, δ.π. 
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Αντίτυπο Βιβλιοθήκης της Βουλής χαρισμένο άπο τον Μ. Χουρμούζη (1877) με αυτόγραφο 
σημείωμα του 
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στη Βουλή των 'Ελλήνων, πού παλιότερα ήταν μέλος της, Ινα άπο τα. 

βιβλία της Βιβλιοθήκης του : Oppiarti, De venatione lib III De 

piscatu lib V... Conlectis studio et opera Conradi Rittershusii. . . 

Λούγδουνο 1597. Στη σελίδα τίτλου του βιβλίου, πού φυλάσσεται στη 

Βιβλιοθήκη τέ Βουλής*, σημείωσε Χουρμούζης : Άρ 401 Βιβλιο

θήκης Μ. Χουρμούζη Tfj Βουλή τών Ελλήνων 1877 Μ.Χ. 

Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε δτι ό Χουρμούζης ανταποκρίθηκε 

στην έκκληση του Τιμ. Φιλήμονα, 'Εφόρου του Βουλευτηρίου άπο 2 

'Ιουλίου 1877 για αποστολή εντύπων στή Βιβλιοθήκη της Βουλής, πού· 

καλύφτηκε καί με τήν Εγκύκλιο 33, 10 'Ιουλίου 1877 του Υπουρ

γείου 'Εσωτερικών 2. 

Είναι το μόνο σίγουρο γνωστό αυτόγραφο σημείωμα τοΰ Χουρ

μούζη. Δεν σώθηκε σχετικό γράμμα του προ τή Βουλή. "Ετσι δέν ξέ

ρουμε αν έστειλε μαζί με το βιβλίο τοΰ Όππιανοϋ καί άλλα βιβλία 

άπο τα 400 πού τουλάχιστο πρέπει να περιείχε ή βιβλιοθήκη του σύμ

φωνα με το σημείωμα. 

Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών EIE 

1. Βιβλιοθήκη της Βουλής τών Ελλήνων, 'Αρχέτυπα και εκδόσεις ΙΕ' καί 

IS' αιώνος, τ. Β', 'Αθήνα 1971 σ. 197, 246. 

Σ τ ο αντίτυπο τή παράφρασης τοϋ αριστοφανικού «Πλούτου» πού φυλάσσε

ται στή Βιβλιοθήκη της Χίου υπάρχει αφιερωτικό σημείωμα, με υπογραφή τρία 

αστέρια, στον πατριάρχη 'Ιωακείμ τον Γ' . Συγκρίνοντας το πανομοιότυπο τοΰ ση

μειώματος πού δημοσίεψε ό Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Περί της παρά

φρασης τοϋ «Πλούτου», δ.π., με το σημείωμα τοϋ αντιτύπου τοϋ Ό π π ι α ν ο ϋ θχ 

μπορούσαμε νά υποστηρίξουμε δτι ϊσως είναι άπο το 'ίδιο χέρι. Παρόμοια είναι, 

καί ή μονογραφή τοΰ Χουρμούζη στο τέλος αντιτύπου τοΰ βιβλίου του Κρητικά, 

'Αθήνα 1842, πού φυλάσσεται στή Βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευ

νών E I E . 

2. Μονόφυλλο με τήν εγκύκλιο καί τήν έκκληση εντόπισα στο Δημοτικό 

'Αρχείο Ναυπλίου 1877, Ω40. 


