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Μ. ΧΟΥΡΜΟΤΖΗΣ 

Βιογραφικές συμπληρώσεις 

Π Π Ο 1861 Ο Μ. ΧΟΤΡΜΟΤΖΗΣ,ΐ πέντε χρόνια μετά τήν επάνοδο του 

J . άπο τήν Ε λ λ ά δ α στην Κωνσταντινούπολη, σε επιμνημόσυνο λόγο για 

τον 'Ιωάννη Ψ υ χ ά ρ η 2 στην 'Εμπορική Σχολή της Χάλκης, απευθυνόμε

νος προς τους μαθητές της εΐπε: « 'Όταν ε ίχα τήν ήλικίαν σας ήκουα πάν

τοτε μετ ' ωφελείας τους γέροντας και αν ήξεύρω τι χρήσιμον το χρεω

στώ εις τάς νουθεσίας τ ω ν διότι, άφοΰ κατά δυστυχίαν μου ουδέποτε 

ηύτύχησα, ως ύμεΐς σήμερον, να διδαχθώ τα γράμματα, ένεκα τών τότε 

περιστάσεων, ήκουσα δμως τάς πατρικας συμβουλάς τών γερόντων... εξ 

ών ή πλέον ωφέλιμος ήτον να άναγινώσκω βιβλία... και τ ω Οντι δι' εν

δελεχούς και επανειλημμένης αναγνώσεως χρησίμων βιβλίων (και μεταξύ 

τών χρησίμων τα ρομάντζα δεν συμπεριλαμβάνονται) κατώρθωσα να μά

θω ολίγα γραμματάκια. . . Άνορθογραφώ ακόμη και συχνότατα σολοι-

κίζω». 

Το 1873 σέ διάλεξη του στον (('Εν Κωνσταντινουπόλει Έλληνικον 

1. Βιβλιογραφία για τον Χουρμούζη μέ εύστοχες επισημάνσεις για το έργο του 

δημοσίευσε ό Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Έργογραφικά τον Μ. Χουρμούζη. 'Αγ

γελίες για τήν κωμωδία «Χορός» και για συναγωγή βουλευτικών λόγων, περ. Μέ

λισσα τών Βιβλίων, τ. Γ ' (1977-1981), 5-12. Για τον Κωνσταντινουπολίτη λόγιο 

καί πολιτικό βλ. τις συνθετικές μελέτες τών Δημ. Σπάθη, «Μ. Χουρμούζης», στον 

τόμο Σάτιρα και Πολιτική στη Νεώτερη 'Ελλάδα. Άπο τον Σολ.ωμο ώς τον Σεφέρη, 

της Εταιρε ίας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού καί Τέχνης, 'Αθήνα 1979, σ. 

71-97, Τάσου Αιγνάδη, Ό Χουρμούζης. Ίστορία-Θεατρο, 'Αθήνα 1986, Κ. Γ. Κα-

σίνη, Μ. Χουρμούζης, Παρωδική Μικρογραφία Μυθιστορημάτων, 'Αθήνα 1999. Βλ. 

επίσης Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, « Ό Μ. Χουρμούζης ως στρατιωτικός ('Ανα

φορά περί τών έκδουλεύσεών του)», Έπετηρίς τοϋ "Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπον

δών, τ . 7 (1991-1992), σ. 211-222. 

2. Για τον 'Ιωάννη Ψυχάρη (1802-1861;), πάππο τοϋ ομώνυμου γλωσσολόγου 

καί λογοτέχνη, βλ. Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα Χρονογράφου 1800-1913, 'Αθήνα 

1932, σ. 229-230 καί του 'ίδιου, "Ιστορία τών τοϋ Χρίστου πενήτων, 'Αθήνα 1939, 

σ. 165, 168, 173, 175. Ό επιμνημόσυνος λόγος εκδόθηκε σέ φυλλάδιο (βλ. Δ. Γκί-

νης - Β. Μέξας, "Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. Γ', 'Αθήνα 1957, άρ. 8732). 'Απόσπα

σμα βλ. στο Τ. Αιγνάδης, δ.π., σ. 275-277. 
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Φιλολογικόν Σύλλογον» με θέμα «Συνοπτικός παραλληλισμός των ηθών 

και των εθίμων ως και τίνων περιέργων τών επί 'Ομήρου 'Αχαιών προς 

τίνα τών νεωτέρων Ε λ λ ή ν ω ν » 3 άρχιζε με τη φράση: « Έ π ί του βήματος 

της φαεινής ταύτης φιλολογικής κρηπίδος άναβαίνων καί εγώ, δστις ούδ' 

άκρω δακτύλω, το δή λεγόμενον, έγεύθην ποτέ φιλολογικής αμβροσίας, 

δικαίως προκαλώ τα μειδιάματα, συνάμα δε καί την άνάμνησιν του " Κ α ι 

κόρκορος εν λαχάνοις καί Σαούλ εν π ρ ο φ ή τ α ι ς " » . 

Έ κ τ ο ς άπό τις δυο αυτές παροιμιακές φράσεις, πού τις βρίσκουμε 

την πρώτη στον 'Αριστοφάνη {Σφήκες, στίχ. 239) καί τη δεύτερη στην 

Παλαιά Διαθήκη {Βασίλευαν Ά, Κ, 24), στην 'ίδια διάλεξη παρεμβάλλει 

εκατό περίπου παραθέματα άπο την Ίλιάδα καί την 'Οδύσσεια, άπο την 

Κνοον Άνάβασιν του Ξενοφώντος, άπο τα Ειδύλλια του Θεόκριτου, άπο 

τον ' Αθηναίο, άπο τον Πλούταρχο καί άπο την Καινή Διαθήκη, στα όποια 

μέ ακρίβεια παραπέμπει, γεγονός πού επιτρέπει τήν υπόθεση ότι κατείχε 

πλούσια βιβλιοθήκη ή ότι μπορούσε να προσφεύγει σέ βιβλιοθήκες της 

Κωνσταντινούπολης. Το 'ίδιο διαπιστώνουμε καί σέ όλες σχεδόν τις αγο

ρεύσεις του στή Βουλή (1851-1856). Περιορίζομαι σέ ένα άπο τα πολλά 

παραδείγματα: στή συνεδρία τής 10ης 'Ιουλίου 1855, 4 ελέγχοντας τον 

Υ π ο υ ρ γ ό τών Στρατιωτικών Σπυρομήλιο καί τήν ομάδα τών «ψευδαφο-

σιωμένων» στον "Οθωνα, ή όποια προκαλούσε «καί τής πατρίδος τήν ζ η -

μίαν καί του θρόνου τήν βλάβην», παρέπεμψε σέ στίχους του 'Αριστοφάνη 

(Ιππείς, στίχ. 475-478): 

Έγώ μεν αντίκα μάΚ εις ανλήν Ιών 

υμών απάντων τάς ξννωμοσίας ερώ 

και τάς ξυνόδους τάς ννκτερινάς εν τγ\ πόλει 

και πάνθ', α νπονργοϊς και βασιλεϊ ξννώμνντε. 

Ό Χουρμούζης όταν, έ'φηβος ακόμη, έφυγε άπό τήν Κωνσταντινού

πολη «είχε μάθει ολίγα γ ρ α μ μ α τ ά κ ι α » 5 σέ Ινα άπό τα σχολεία της, 6 στο 

3. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ό εν Κωσταντινονπόλει 'Ελληνικός Φιλολο
γικός Σύλλογος, τ . Ζ ' (1872-1873), 126-146. Μνεία άλλων διαλέξεων του Χουρμού
ζη στην Κωνσταντινούπολη, βλ. Κ. Γ. Κασίνης, ό'.π., σ. 44-46. 

4. Για το κείμενο τής αγόρευσης, βλ. Τ. Λιγνάδης, δ.π., σ. 196-300. 

5. Τ. Λιγνάδης, δ.π., σ. 275. 
6. Στις άρχες του 19ου αιώνα λειτουργούσαν σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευ

σης, μεταξύ τών οποίων ή «ΙΙροκαταρκτική σχολή τής Πατριαρχικής Ακαδημίας», 
Σχολεΐον 'Αρρένων στο Μετόχιο τοΰ Παναγίου Τάφου, στα Θεραπεία, στο Σταυρο
δρόμι κ.ά. Βλ. Τρύφ. Εύαγγελίδης, Ή παιδεία επί Τουρκοκρατίας, 'Αθήνα 1936, 
τ. Α', σ. 27, 38, 43. 
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πρόγραμμα του οποίου περ[.λαμβανόταν και ή διδασκαλία στοιχείων της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας, αν κρίνουμε άπο μια αυτοβιογραφική του 

μαρτυρία: ό δάσκαλος του έδίδασκε την κλίση των ρημάτων τ ύ π τ ω 

και ζ ε υ γ ν υ μ ι καί γ ια να γίνει κατανοητή ή σημασία τους τα «εφήρ

μοζε» στους μαθητές. «Το τνπτω με το ζενγννμι (φάλαγγα) — γ ρ ά φ ε ι — 

ήσαν τότε το Α και το Ω τών πλείστων διδασκάλων μας, έξ ών εις καί ό 

διδάσκαλος του γράφοντος». 7 Μπορούμε να θεωρήσουμε πιθανό Οτι στην 

'Αθήνα, δπου έζησε μετά το 1834, είχε τή δυνατότητα να ενισχύσει την 

άρχαιομάθειά του καί να εύρύνει τίς γνώσεις τ ο υ 8 μελετώντας στη βιβλιο

θήκη του νεοσύστατου (1837) Πανεπιστημίου, πού το 1841 είχε δεκα

πέντε χιλιάδες βιβλία καί το 1850 διπλάσια. 9 Στην Κωνσταντινούπολη 

επίσης, δπου επέστρεψε το 1856, είχε πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, όπως 

προκύπτει άπο το βιβλίο του Ή νήσος 'Αντιγόνη, πού εκδόθηκε το 1869, 1 0 

άλλα καί άπο άρθρα στην εφημερίδα του Αρμονία (1864-1868). Σ τ ι ς σ. 

15-16 της «Αντιγόνης» παραθέτει «μεταφρασμένην εννοείται» — δ π ω ς 

γράφει— όλιγόστιχη περιγραφή του νησιού — ά π ο το βιβλίο του Πέτρου 

Γυλλίου (Gyllii) De Bosporo Thracio L i b . I l l , πού εκδόθηκε στο L u g -

d u n u m B a t a v o r u m το 1 6 3 2 1 1 καί στή σ. 31 επισημαίνει σφάλμα του 

J o s e p h H a m m e r στο βιβλίο του 'Ιστορία της 'Οθωμανικής Αυτοκρατο

ρίας, πού το σχετικό με τήν Κωνσταντινούπολη κεφάλαιο του είχε μετα

φρασθεί το 1855 άπο τον Α. Ι. Κ ο μ π ό τ η . 1 2 'Αντλεί επίσης πληροφορίες 

άπο τή Βοσπορομαχία του εγκατεστημένου στην Κωνσταντινούπολη Γάλ

λου «Σενιορ Μομάρς, πρώτου δραγουμάνου του έν Κωνσταντινουπόλει πρέ-

σβεως της Αυστρίας» (εκδόθηκε στή Αιψία το 1766), άπο τήν Κωνσταν-

τινιάδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντίου του Σιναίου (1844) 

7. Μ. Χουρμούζης, «Γράμματα καί Τέχναι», εφ. Αρμονία (6 'Ιουνίου 1864) 
καί Γ. Χατζηδάκης, « Ό ηθοποιός Μιχαήλ Τριαντάφυλλου καί ό συγγραφέας Μ. 
Χουρμούζης», περ. Θεατρικά, άρ. φ. 19-22, Ίανουάριος-Άπρίλιος 1978, σ. 47. 

8. Για τή φιλομάθεια του Χουρμούζη κατά τήν Ε π α ν ά σ τ α σ η , βλ. Δημ. Σ π ά 
θης, «Μ. Χουρμούζης», δ.π. σ. 76-77 καί Κ. Γ. Κασίνης, δ.π., σ. 74. 

9. Ι. Πανταζίδης, Χρονικοί' της πρώτης πεντηκονταετίας τοϋ Πανεπιστημίου 
Αθηνών, 'Αθήνα 1889, σ. 47 καί 113. 

10. Ό Χουρμούζης είχε αξιόλογη για τήν εποχή βιβλιοθήκη, όπως προκύπτει 
άπο τή δωρεά του διακοσίων βιβλίων στο ναό τοϋ Σωτήρος στην 'Αντιγόνη. Βλ. Μ. 
Χουρμούζης, Ή νήσος 'Αντιγόνη, Κωνσταντινούπολις 1869, σ. 69 καί Γ. Κ. Κα
σίνης, δ.π., σ. 44, 46. 

11 . 'Αντίτυπο τοϋ σπανιότατου αύτοΰ βιβλίου υπάρχει στή Γεννάδειο Βιβλιο
θήκη. 

12. Τον πλήρη τίτλο, βλ. Δ. Γκίνης - Β. Μέξας, δ.π., τ. Β', σ. 450, άρ. 6520. 
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καί άπο την Κωνσταντινούπολιν τοΰ Σκαρλάτου Βυζαντίου (1862) . 1 3 

"Αν οι πληροφορίες γ ια την παιδεία του Χουρμούζη ανιχνεύονται σπα

νίως στα κείμενα του, οι ειδήσεις πού παρέχει ό 'ίδιος γ ια τη δράση του 

στην Ε π α ν ά σ τ α σ η καί στην 'Οθωνική περίοδο, μολονότι σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι αόριστες καί σε άλλες αντιφατικές, 1 4 μας βοηθούν να 

παρακολουθήσουμε τήν πορεία του, ώς τήν αναχώρηση του άπο την Ε λ 

λάδα το 1856. 

Τήν άνοιξη τοΰ 1821, ένα χρόνο μετά το θάνατο τού πατέρα του έφυγε 

άπο τήν Κωνσταντινούπολη καί ήλθε στην " Τ δ ρ α . 1 0 Σ ε αναφορά του προς 

τον "Οθωνα (5 Φεβρουαρίου 1856) γράφει: «Τον Άπρίλ ιον τού 1821 έγ-

καταλείψας πατρικήν περιουσίαν καί μέλλον εύπορώτατον ήλθον ε'ις τήν 

Ε λ λ ά δ α οχι δια να ζητήσω άσφάλειαν ζωής.. . άλλα να συναγωνισθώ μετά 

τών αδελφών μου δια της πατρίδος τήν αύτονομίαν». 1 6 Το 1864 απαντών

τας σε δημοσίευμα τού Βρετανικού 'Αστέρος σημ,ειώνει: « 'Από τον 

Μάϊον τού 1821 μέχρι τοΰ Μαρτίου 1856 συνεζυμώθημεν μετά τών Ε λ 

λήνων εν αύτη τη Ε λ λ ά δ ι » 1 7 καί σε αγόρευση του στή Βουλή στις 20 ' Ιου

νίου 1855 ανέφερε ώς χρόνο άφιξης του τον 'Ιούνιο: « Έ λ θ ώ ν εις τήν Ε λ 

λάδα τον Ίούνιον τού 1821 νέος δεν απέκτησα άλλο ει μή λεύκας τρίχας 

καί έ'ντιμον πενίαν». 1 8 

Παρά τις διαφορές πού παρουσιάζουν οι τρεις αυτές αναφορές της ά

φιξης του στην Ε λ λ ά δ α είναι βέβαιο οτι το καλοκαίρι τού 1821 είχε εν

ταχθεί στο πλήρωμα της γολέτας « Α μ φ ι τ ρ ί τ η » τοΰ Υδραίου Λαζάρου 

Μπρούσκου καί τον 'Ιούλιο συμμετείχε στις επιχειρήσεις τοΰ τρινησίου 

στόλου στή θαλάσσια περιοχή της Σάμου καί της 'Εφέσου. Σ τ ι ς επιχει

ρήσεις αυτές αναφέρθηκε καί σε αγορεύσεις του στή Βουλή στις 21 Νοεμ

βρίου 1821 («'Ανήκει εις τους ναυάρχους Κριεζήν καί Κανάρην, εις τους 

Μέξας καί τους Άναργυραίους καί λοιπούς, οίτινες ειδον αυτόν ναυμα-

χοϋντα έξωθεν της Σάμου») καί στις 25 'Ιουλίου 1853 («Εύτυχήσας να 

13. Βλ. Μ. Χουρμούζης, Ή νήσος 'Αντιγόνη, σ. 18, 21. 
14. Τα κενά πού υπάρχουν στή βιογραφία του Χουρμούζη έχουν επισημάνει ό 

Λιγνάδης, δ.π., σ. 33, ό Σπάθης, δ.π., σ. 71 καί 72 καί ό Κασίνης, δ.π., σ. 73. 
15. Μ. Χουρμούζης, δ.π., σ. 85. 
16. Χαρ. Δημακοπούλου, δ.π., σ. 218. 
17. Μ. Χουρμούζης, εφ. 'Αρμονία (28 Νοεμβρίου 1864). Βλ. καί Γ. Κοτανίδης, 

Μ. Χουρμούζης, Ό τυχοδιώκτης, 'Αθήνα 1978, σ. 11, Τ. Λιγνάδης, δ.π., σ. 311-
312 καί Δ. Σπάθης, δ.π., σ. 73. 

18. Τ. Λιγνάδης, δ.π., σ. 27 καί 202. 
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ευρεθώ κατά το 1821 εντός ελληνικής όλκάδος και απέναντι κινητών Βε-

ζουβίων... φρίττω ένθυμούμενος δτι ολίγοι τινές άνδρες, έπιβάται ακά

τιων, κατεσκόρπιζον εις τα ύψη του ουρανού και εις τα βάθη της θαλάσ

σης τάς μ,εταβατικάς Αίτνας τών Τούρκων») . 1 9 

'Αμέσους μετά την επιχείρηση στη Σ ά μ ο έλαβε μέρος στον ' Α γ ώ ν α 

στην Πελοπόννησο: το Σεπτέμβριο του 1821 στην πολιορκία της Τριπο-

λιτσάς («κατά την πρώτην δι' εφόδου άλωσίν της» «είσπηδήσας εις Τρί-

πολιν κατά την ωραν της ζοοοου»^ στη μάχη των 1 ρικορφων εναντίον 

του ' Ι μ π ρ α ή μ στις 23 'Ιουνίου 1825 («πολεμήσας τον ' Ι μ π ρ α ή μ εν Τρι-

κόρφοις»). 2 1 στη μάχη του Φαλήρου στις 22 'Απριλίου 1827 («ηύτύχησα 

να πληγοοθώ πλησίον του ένδοξου Καραϊσκάκη την αυτήν στιγμήν κ α θ ' 

ην σφαίρα θανατηφόρος έκοπτε το νήμα της πολυτιμότατης ζωής του 

αειμνήστου»), 2 2 οι πληροφορίες, δμο:>ς. αυτές δεν επιβεβαιώνονται άπο 

άλλες πηγές. 

Σ τ ι ς αυτοβιογραφικές του ειδήσεις γ ια τή δράση στην Ε π α ν ά σ τ α σ η 

δεν αναφέρει τή συμμετοχή του το 1822 στην «'Αρμοστεία τών νήσων 

Α ι γ α ί ο υ » 2 3 γ ια την οποία, λίγα χρόνια πριν πεθάνει, συνέταξε «Μνημό-

νιον» και το έστειλε στον Γ. 'Αριστε ίδη-Πάππη, βιογράφο του Βενιαμίν 

Αεσβίου, ό όποιος το δημοσίευσε το 1889. 2 4 'Αναφέρεται κυρίως στον Βε-

19. Τή συμμετοχή του στη ναυμαχία τονίζει και στην αναφορά του στον "Οθω-

να (Χαρ. Δημακοπούλου, δ.π., σ. 218). Τα παραθέματα άπο τις αγορεύσεις του, βλ. 

Τ, Λιγνάδης, δ.π., σ. 83 και 146. Τα ονόματα τών πλοιάρχων της ναυτικής μοίρας, 

μεταξύ τών οποίων και το όνομα του Μπρούσκου, βλ. 'Αντώνιος Α. Μιαούλης, ((Συ

νοπτική ιστορία τών υπέρ της ελευθερίας της άναγεννηΟείσης Ελλάδος γενομένων 

ναυμαχιών», στον τόμο Άλεξάνορον Δ. Κριεζή, Απομνημονεύματα, επιμέλεια Έ μ μ . 

ΙΙρωτοψάλτη, 'Αθήνα 1956, σ. 131. 

20. Βλ. παράθεμα άπο αγόρευση του της 21ης 'Ιουνίου 1855, Τ. Λιγνάδης, 

δ.π., σ. 202 και αναφορά του στον "Οθωνα, Χαρ. Δημακοπούλου, δ.π., σ. 218. 

21 . Τ. Αιγνάδης, δ.π. 

22. Χαρ. Δημακοπούλου, δ.π. και Αιγνάδης, δ.π. 

23. Για την «'Αρμοστεία του Αιγαίου» βλ. Γ. Δημακόπουλος, Ή διοικητική 

όργάνωσις κατά την Έλληνικήν Επανάσταση* 1821-1827, 'Αθήνα 1966, σ. 118-

123, Γιάννης Κορίνθιος, (('Ανέκδοτα έγγραφα σχετικά με την αποστολή τών 'Αρμο

στών στη Χάξο στα 1822», περ. Παρνασσός, τ. 23, άρ. 2 (Άπρίλιος-Ίούνιος 1981), 

200-224 και Ί ω ά ν . Μουτζούρης, Ή 'Αρμοστεία τών νήσων τον Αιγαίον Πελάγους 

στα χρόνια της 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως, 'Αθήνα 1984. 

24. Γ. Άριστε ίδης-Πάππης, Σνμπλήρωμα εις την κατά το έτος 1880 εκδο-

θεΐσαν υπ' αντοϋ βιογραφίαν Βενιαμίν τον Αεσβίου, 'Αθήνα 1889. Μνεία του «Μνη

μονίου» και αποσπάσματα βλ. Γωξάνη 'Αργυροπούλου, Ό Βενιαμίν Αέσβιος και ή 

ευρωπαϊκή σκέψη τον 18ου αιώνα, 'Αθήνα 1983, σ. 89, 104, 117 και ' Ιωάννης Μου-
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νιαμίν, πού είχε ορισθεί «συναρμοστής του Κωνσταντίνου Μεταξά, Μαΐ

στρου του Δικαίου». Στην «Αρμοστε ία» μετείχαν επίσης ό Υ δ ρ α ί ο ς Νι

κόλαος Οικονόμου, ό Σπετσιώτης Νικόλαος Γκίνης καί ώς «πρωτοκολ-

λητής» ό Σάββας 'Οδυσσέως. Κατά το «Μνημόνιο» του Χουρμούζη «περί 

τα τέλη 'Ιουλίου [1822] άνεχώρησαν οι Ά ρ μ ο σ τ α ί εκ της "Τδρας, με το 

ύπο τήν διαταγήν των τεθέν πλοϊον του Υδραίου Ί ω . Γκίλη, έχοντες και 

άρχηγον της φρουράς τον Ί ω ά ν . Λ. Κοκκίνην καί ώς ύπαξιωματικον τον 

γράφοντα [δηλαδή τον Χουρμούζην]». 

Παρά το γεγονός οτι ή «Αρμοστεία», πού αποστολή της ήταν «ό ορ

γανισμός τοπικών διοικήσεων, ή έγκαθίδρυσις Έ π α ρ χ ω ν καί Ά ν τ ε π ά ρ -

χων καί ή εΐ'σπραξις προσόντων προς την Διοίκησιν» επισκέφθηκε μικρά 

νησιά τών Κυκλάδων καί τή Σάμο, ό Χουρμούζης, ώς «υπαξιωματικός 

της φρουράς» παρέμεινε στή Νάξο με τον Βενιαμίν, τον όποιον χαρα

κτηρίζει «πολύτιμον καί έθνωφελή». Στην προχωρημένη ηλικία του ο 

Χουρμούζης οχι μόνο διατηρεί τις αρετές καί το ύφος τών παλαιοτέρου 

κειμένων του, άλλα καί παρέχει, παρά τήν παρέλευση πενήντα χρόνων άπο 

την Ε π α ν ά σ τ α σ η , έγκυρες πληροφορίες γ ια τήν κατάσταση πού επικρα

τούσε στο νησί, όπως διαπιστώνουμε καί άπο άλλες πηγές, καί κυρίως 

για τον Μιχαήλ Μαρκοπολίτη, προύχοντα της Νάξου, καί τή στάση του 

στον πρώτο χρόνο του ' Α γ ώ ν α . 2 5 Σ τ ή συνέχεια συνόδευσε τον Βενιαμίν 

στην Πάρο, Σαντορίνη καί στή Σ ά μ ο . 

Ή παρουσία καί ή συμβολή του Χουρμούζη κυρίως στα πολιτικά, 

άλλα καί στα στρατιωτικά γεγονότα τών πρώτων δεκαετιών του ελληνι

κού κράτους έχει μελετηθεί συστηματικά, κυρίως μετά το 1960. Μικρή 

προσφορά στην έρευνα ας θεωρηθούν, έκτος άπο τήν αναδημοσίευση τοΰ 

«Μνημονίου», τρία έ'γγραφα πού έστειλε άπο τον "Αγιο Θεόδωρο της 

Φθιώτιδας, δπου υπηρετούσε ώς αξιωματικός της Ό ρ ο φ υ λ α κ ή ς στον 'Αν

δρέα Λόντο αμέσως μετά τήν 3η Σεπτεμβρίου τού 1 8 4 3 . 2 6 

τζούρης, Ή 'Αρμοστεία τών νήσων τον Αιγαίον Πελάγους στα χρόνια της 'Ελλη

νικής 'Επαναστάσεως, 'Αθήνα 1984, σ. 93, 95, 115, 134-137. Φωτοτυπία τοΰ σπα

νιότατου φυλλαδίου (16 σελίδες), πού σώζεται στή Δημόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλή

νης, οφείλω στην κυρία Κλεοπάτρα Καρίνου. 

25. Για τον Μαρκοπολίτη, βλ. Ν. Κεφαλληνιάδης, « Ό πύργος τοΰ Μαρκοπο

λίτη εις Άκαδήμους Νάξου καί ό οίκος τών Πολιτών (1643-1851)», Έπετηρις της 

Εταιρείας Κνκλαδικών Σπονδών, τ . 6 (1967), 616-802, οπού (σ. 701-721) τεκμη

ριωμένες απόψεις για τή δράση τοΰ Μαρκοπολίτη κατά τήν 'Επανάσταση. 

26. Τα έγγραφα μοΰ παρέδωσε ή φιλόλογος—φοιτήτρια μου το 1 9 8 1 — κυρία 

"Εφη 'Αντωνοπούλου με άλλα έγγραφα άπο το οικογενειακό της 'Αρχείο της περιό-
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Παραθέτω το κείμενο του «Μνημονίου», όπως δημοσιεύθηκε από 

τον Γ. ' Α ρ ι σ τ ε ί δ η - Π ά π π η : 

« 'Από του 1805 το όνομα του Βενιαμίν [Λεσβίου] διεφημίζετο ως αν

δρός πολυτίμου καί έθνωφελοΰς. Ό τότε διοικητής της νήσου "Υδρας, ό 

Ιστορικός Γεώργιος Δ. Βούλγαρης (πατήρ του επίσης Ιστορικού Δημ. 

Βούλγαρη), άφοΰ έπέφερεν εις τήν πατρίδα του τήν τάξιν και ήσυχίαν 

ηθέλησε να προσκαλέση και τον Βενιαμίν, ίνα διδάξη καί τήν νεολαίαν 

αυτής. 'Αλλ' ή μετ ' ολίγον έμφάνισις του υπό τον Συνέβην (Σινεάβιν κατά 

Παπαρρηγόπουλον) ρωσικού στόλου ανέτρεψε σύν άλλοις καί τον οιλο-

πάτριδα αυτού σκοπον τού ιστορικού εκείνου ανδρός. 

Κ α τ ά δε το 1822 ή Κυβέρνησις διώρισεν άρμοστας ίνα περιέλθωσι 

τάς νήσους προ τακτοποίησιν των επιτόπιων ανωμαλιών καί σύναξιν τών 

φόρων καί εράνων δια τήν ύπηρεσίαν τού στόλου. 'Ιδού το διάταγμα. 

Προσωρινή Διοίκησις της Ε λ λ ά δ ο ς 

Ό Πρόεδρος τού 'Εκτελεστικού διακηρύττει 

Α ' . Ό σοφολογιώτατος Βουλευτής κύριος Βενιαμίν Λεσβίος, ό Μι-

νίστρος τού Δικαίου κύριος Κωνστ. Μεταξάς, ό κύριος Νικόλαος Οικονό

μου εκ τών προυχόντων της ν. "Υδρας καί ό κύριος Βασίλειος Νικολάου 

Γκίνης (Σπετσιοοτης) διορίζονται άρμοσταί εις τάς νήσους τού Αιγαίου 

Πελάγους καί τάς Σποράδας. 

Β ' . Συνδιορίζεται ό κύριος Σάββας 'Οδυσσεύς επιφορτισμένος να 

κρατή το γενικον πρωτόκολλον τών πράξεων αυτών. 

Γ' . Οι κύριοι 'Αρμοσταί θέλουν ακολουθήσει κατά τάς όποιας θέλουν 

λάβει οδηγίας εγγράφους τού Μινίστρου τών 'Εσωτερικών. 

Δ ' . Ό Μινίστρος τών 'Εσωτερικών να ένεργήση τήν παρούσαν δια-

ταγήν. 

Έ ν Κορίνθω τή α' Μαρτίου 1822 

Ό Πρόεδρος: Ά. Μαυροκορδάτος 

Ό Μινίστρος άρχιγραμματεύς της 'Επικρατείας καί τών 'Εξωτερι

κών υποθέσεων Θ. Νέγρης. 

Μόλις δε περί τα τέλη 'Ιουλίου άνεχώρησαν ο'ι Ά ρ μ ο σ τ α ί εκ της "Υ-

δου 1821-1850. Θεωρώ υποχρέωση μου να τήν ευχαριστήσω θερμότατα για τήν ευ
γενική προσφορά της. Παρόμοιο έγγραφο του Χουρμούζη προς τον Δημήτριο Καλ
λέργη της 15 Σεπτεμβρίου 1843 άπο τον Ά γ ι ο Θεόδωρο υπάρχει στα 'Αρχεία τοΰ 
Μουσείου Μπενάκη. Βλ. Γ. Σμπιλίρης, «'Αρχείο Δημητρίου Καλλέργη 1824-1867», 
περ. Τετράδια 'Εργασίας, του Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευνών, 6 (1983), 157. 
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δρας με το υπό την διαταγήν των τεθέν πλοΐον του Υδραίου Ί ω . Γκίλη 

έχοντες και άρχηγον της φρουράς των τον Ί ω ά ν . Λ. Κοκκίνην και ως 

υπαξιωματικό ν τον γράφοντα ταΰτα (δηλ. τον Μ. Χουρμούζην). 

ΚαΙ πρώτος γραμματεύς ήτο Σάββας 'Οδυσσεύς, δεύτερος ό θ . Ε 

λευθεριάδης (παρηκολούθει και ό αδελφός του Γεώργιος, ό έπειτα επί δε

κάδας ετών διατελέσας 'Ιεροψάλτης Σύρου) και τρίτος ό Κυδωνιεύς Π α 

ναγιώτης Ά μ μ α ν ί τ η ς , σπάνιος καλλιγράφος και ταχυγράφος. Ή κυβέρ-

νησις έδωκεν εις τους άρμοστάς και τον ύπόδικον Λυκοΰργον Λογοθέτην 

τον Σάμιον, 'ίνα έξετάσωσιν έπιτοπίως τα κ α τ ' αυτού και πράξωσιν ό,τι 

εγκρίνουν. 

Καί πρώτον μετέβησαν εις Τήνον, δπου και διέμειναν 12 ημέρας. 

Έ κ ε ϊ διηρέθησαν εις δύο, προς ταχυτέραν διεκπεραίωσιν της εντολής 

τοον, καί ο μεν Μεταξάς μετά του Γκίνη μετέβησαν εις "Ανδρον κτλ., ό 

Βενιαμίν μετά του Οικονόμου, των γραμματέο^ν καί της φρουράς εις Νά-

ξον, οπού συνέλαβον καί έφυλάκισαν εν τ ω πλοίω τον Μ. Μαρκοπολίτην, 

ως σκανδαλωδώς άντιποιηθέντα έξουσίαν, ην ουδείς τ ω έδωκε, καί μετά 

15 ημερών διαμονήν εν τη Νάξω μετέβησαν εις την Πάρον, δπου τη μεσι

τεία του γέρου Μαυρογένους απέλυσαν τον Μαρκοπολίτην, αφού έπλήρω-

σε 1000 γρ. (160 κολονάτα) πρόστιμον, καί έδωκε έγγραφον δι' ου ύπέ-

σχετο να μη άναμιχθή πλέον εις τα της πατρίδος του Νάξου. Ε κ ε ί θ ε ν με

τέβησαν ε'ις Σαντορίνην, δπου μία μερίς έχουσα επί κεφαλής τον Σπυρί

δωνα Καοΰστον (έμποροπλοίαρχον εύκατάστατον) έφαίνετο εναντία του 

αγώνος. Καί κ α τ ' αρχάς δεν ήθελαν να δεχθώσι τους άρμοστάς, οι όποιοι 

έβιάσθησαν να τους άπειλήσωσιν δτι θα πάθουν, ετοίμασαν μάλιστα και 

τάς ειδοποιήσεις περί αποκλεισμού της νήσου. 'Αλλ' έπί τέλους οίκονομή-

θησαν τα π ρ ά γ μ α τ α καί λαβόντες τους εράνους καί τους (ρόρους μετέ

βησαν εις την Σάμον, δπου εις μάτην έπί 16 ημέρας έπροσπαθοΰσαν να 

λάβωσι τους εράνους καί τους φόρους, ώστε έβιάσθησαν ν' άπολύσωσι τον 

Αυκούργον, δστις εντός 6 ημερών κατώρθωσε να δοθώσι καί οι φόροι καί 

οι έρανοι. 

Μίαν Κυριακήν ίερουργήσαντος τού άρχιερέως άνέβη εις τον άμβωνα 

ό αείμνηστος Βενιαμίν καί έπί μίαν ώραν ώμίλησε περί ομονοίας (διότι 

ήσαν τότε οι Σάμιοι διηρημένοι εις Καρμ,ανιόλους καί Καλικάντζαρους) 

καί περί τών προς την κοινήν πατρίδα καθηκόντων ενός εκάστου καί όλων 

όμου, ουδείς δε εμεινεν άδάκρυτος καί όταν κατέβη τού άμβωνος δλοι 

έσπευδον ν' άσπασθώσι την δεξιάν του. Ή ομιλία του έγίνετο καταληπτή 

εις πάντας, ή δε απαγγελία του καί το παρρησιαστικόν του επέβαλλε σέ

βας. ΎΙΙτο δέ ό αείμνηστος μύωψ, έχων ήμίκλειστον τον άριστερον όφθαλ-
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μόν, το ανάστημα μέτριον, την γενειάδα κατάλευκον και ουχί μακράν ή 

δασεΐαν. Το βήμα του ήτο ήμελημένον, σοβαρός και ολίγα τα λόγια του* 

απότομος πολλάκις εις τάς απαντήσεις του και ενίοτε πικρός, αγαπούσε 

δε συχνά να περιδιαβάζη. 

'Ιδού δύο παραδείγματα. "Οτε συνελήφθη ό Μαρκοπολίτης ήλθεν ή 

σύζυγος του (Ντου[ν]τού, γυνή κανονικού κάλλους) και υπό το κράτος της 

άγανακτήσεως λέγει τ ω άειμνήστω: "Δάσκαλε, δάσκαλε, εγώ είμαι υπή

κοος Φραντζέζα και ε χ ω ράμματα για τη γούνα σου" . Ό δε αείμνηστος με 

ολην την άπάθειαν τήν λέγει: " " Ε χ ω κ' εγώ, κυρά, γούνα γ ια τα ράμμα

τα σου. Μόν' κόπιασε τώρα στο κ α λ ό " . Ό Μόραλης, έπαρχος τότε της 

Σάμου, ομιλών έν ώρα γεύματος περί τίνος υποθέσεως, έσύγχισε τον Βε

νιαμίν, δστις ήγέρθη όργίλως καί του λέγει: " " Α ! του διαβόλου υιέ, δεν 

σιωπαίνεις πλέον ! " καί άναχωρήσας εκ της τραπέζης έπήγεν εις περίπα-

τον πλνέον των δύο ωρών. Ό Σάμου Κύριλλος έπροσκάλεσεν εις γεύμα 

τους άρμοστάς μετά των ακολούθων αύτοΰ. Το γεύμα ήτον όντως δεσπο-

τικόν. Έ ν τη αίθούση είχεν ό Σάμου τήν εικόνα του έλαιογραφημένην και 

εις μέγα σχήμα. Τήν έπλησίασε λοιπόν ό Βενιαμίν καί τήν παρετήρει, ό 

δε Σάμου τον ήρώτησε: " Μ ε ομοιάζει, δ ιδάσκαλε;" . " Κ α θ ό λ ο υ " , λέγει 

ό Βενιαμίν. " Π ώ ς καθόλου", άπήντησεν ό Σάμου, " ά φ ο ΰ δσοι τήν βλέ

πουν λέγουν ότι είμαι απαράλλακτος" . " Ψ ε ύ μ α τ α σέ το λέν. Ή Πανιε-

ρότης σου είσαι πλέον τού δέοντος ζωηρός καί άνακατόνεσαι εις δλα, έν 

ω αυτή, ως το βλέπεις, είναι σεμνή καί ήσυχος" . 

Καί έν τούτοις έξέπνευσεν ό αείμνηστος Βενιαμίν, ώς καί ό Θ. Νέγρης 

επί της ψάθας.» 

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α * 

! 

'Εξοχότατε ! 

Ενλογητος ό Θεός καί δεδοξασμένον το Πανάγιον δνομά τον Ι 

Δόξα και ευγνωμοσύνη αϊώνιος και προς υμάς ενεργέται της Πατρίδος. 
rH 3η ϊβρίου θέ?χι εϊσθαι ή λαμπρότερα ήμερα δια τον Πολύπαθη 

"Ελληνα, τα δε ονόματα Σας θ' αναφέρονται καί άπα ημάς τους ζώντας 

καί άπα τάς επερχομένας γενεάς με Σέβας και ενθουσιασμόν ! 

Kai πάλιν καί μνριάκις δόξα καί ευγνωμοσύνη προς υμάς εύεργέται 

της Πατρίδος! 

* Τηρείται ή ορθογραφία των έγγραφων. 
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'Επιστολή του Χουρμούζη προς τον αγωνιστή του 1821 και συνοργανωτή 

του κινήματος της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 'Ανδρέα Αόντο. 

(Βλ. έγγραφο, άρ. 1, σ. 291.) 
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Ή πάλλουσα από ενθουσιασμον καρδία μου και τα ρέοντα εκ των ο

φθαλμών μου δάκρυα δεν μ' αφήνουν να εκτανθώ περισσότερον. 

'Ασπάζομαι νοερώς τάς χείρας σας και ύποσημειοϋμαι με Σέβας βα-

θύτατον, της Ύ(μετέρας) 'Ε(ξοχότητος) 

ώς υιός και δούλος 

Χουρμούζης 
3Εν Άγίφ Θεοδώρα) (Φθιώτις) 

την 6 7βρίου 1843, 7 ώρα π.μ. 

Στη σ. δ' της επιστολής: Προς την Α.'Ε. τον επί τών Στρατιού-

τικών Γραμματέα κ.τ.λ., κ.τ.λ., Κύριον "Α. Αόντον, εις 'Αθήνας. 

2 

Έξοχώτατε, 

Συγχωρήσατε την τόλμην μου ! Πέμπτη ημέρα σήμερον μετά την εν-

δοξον 3 7βρίου και ακόμη ο νέος όρκος δεν εφάνη. 

Βραδντης τοϋ όρκου εις τοιαύτας περιστάσεις;... "Εχω τους λόγους 

μου... Είναι καλόν και επισήμως και δια τών εφημερίδων να ήσυχάση 

και τών γειτόνων μας δ θαυμασμός και ο φόβος. 

Συγχωρήσατε, επαναλάμβανα), την τόλμην μου, ήτις δεν προέρχεται 

από αύθάδειαν. Μήπως και 6 οβολος της χήρας άπερίφθη; 

Ανάθεμα την την χρηματικήν μου άπορίαν, ήτις δεν με άφίνει να σας 

εκθέσο) προφορικώς δ,τι δυσκολεύομαι να σας γράψω... Θα λάβω καν την 

συγκατάθεσίν σας να σας καθυποβάλλω κάποτε δ,τι ώς εκ της θέσεως μου 

γνωρίζω ώφέλιμον και άναγκαϊον; 

'Υποσημειοϋμαι με Σέβας βαθύτατον, της Ύ(μετέρας) Έ(ξοχότητος) 

ταπεινότατος δούλος 

Χουρμούζης 

Έν Αγία) Θεοδώρα) (Φθιώτις) 

την 8 7βρίου 1843. 

Στη σ. δ' της επιστολής: Προς την Α.Ε. τον επί τών Στρατ. Γραμ

ματέα κ.τ.λ., κ.τ.λ., Κύριον Άνδρέαν Αόντον, Εις Αθήνας. 
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3 

'Εξοχότατε, 

Μήτε ανθάδειαν παρακαλώ, μήτε άναίδειαν να εκλάβητε τάς οποίας 

εύσεβάστως σας καθυποβάλλω ολίγας παρατηρήσεις. Είναι προϊόν της 

3 Ίβρίου, είναι άφοσίωσις εις την νέαν τάξιν των πραγμάτων. 

'Ως εις εκ των αναρίθμητων ελληνικών θυμάτων της Βαναροκρατίας 

καί τίνων αύλοδονλων, είμαι συγγνωστέος δια την τόλμην μου ταύτην, 

την οποίαν εν μέρει προκαλεί κάί ή φυσική μακροθυμία της 'Υ(μετέρας) 

Έ(ξοχότητος). 

Kai ή 'Ιστορία και αυτά τα επί τών ημερών μας συμβάντα μας διδά

σκουν δτι εΐν' αδύνατον να προοδεύση οποία δήποτε μεταρύθμισις με τα 

άτομα του προηγουμένου συστήματος, τουλάχιστον με τα περισσότερα. 

Πά>ς είναι δυνατόν να μην εύγνωμονή προς την Ξενοκρατίαν, δστις 

από αυτήν άπεκατέστη από άτιμος επίσημος, από πτωχός πλούσιος; 

δστις χρεωστών την ϋπαρξίν του, την θέσιν του, την εύτυχίαν του εις τον 

Βαυαρον καί άπα τον όποιον ήλπιζε περισσοτέραν πρόοδον, να μή μνησί

κακη και να μην άντιπράττη κατά τοϋ έξόσαντος την Βαυαροκρατίαν; 

"Ελειψαν ποτέ από την ατυχή 'Ελλάδα (καθώς και αφ' δλας τάς κοι

νωνίας) ο'ι Έφιάλται, οι "Ανντοι, οι Προκροϋσται και οι Τζήνοι; Ποσάκις 

οι εκ φύσεως και εκ συστήματος μέλανες ούτοι κακούργοι επαρησιάσθησαν 

εις την A.A. κάί εφλυάρησαν το «εις Κοίρανος εις Βασιλεύς!», ποσάκις 

οι κατά την 3 7βρίου μετεϊχον άποσκορακισθέντες συγχαιρόμενοι αλλή

λους είπον: «οψε μεν αμφότεροι, άλλα νουν εσχήκαμεν»! ! ! 

Τοιαύτα και άλλα μύρια έχοντες ύπ' δψιν, μή προς Θεον απατήσουν 

πάλιν τήν αγαθότητα σας βεβαιώσεις άφοσιώσεως! Ένθυμηθήτε ποίοι 

έσυραν εις τάς φύλακας όις κακούργους κατά το 1833 τους πρωταγωνι-

στάς· ποίοι υπέγραψαν καί ενήργησαν τον περί Τύπου νόμον του 1837· 

ποίοι ενήργησαν και υπεστήριζαν τα μεταβατικά τοϋ Φαλάριδος τής 'Η

πείρου και τον εκπατρισμον τον ολέθρων τοϋ 1838-39, ποίοι τέλος πάν

των παρέλυσαν τήν κοινίονίαν μας διαβάλλοντες εως χθες, συκοφαντοϋν-

τες καί προδίδοντες τους τίμιους και ενάρετους δι' ενα προβιβασμόν, διά 

μίαν θέσιν, δι ενα Σταυρόν, δι όλίγην σταφίδα! Μεταξύ μυρίων άλλων 

ενθυμούμαι καί μίαν ήμέραν καθ' ην με ηύρατε εις τήν οϊκίαν ενός επισή

μου, τον οποίον αμφότεροι ύποθέταμεν διά τίμιον. Δικαία άγανάκτησις 

σας εβίασε νά εκφράσητε πίκρας αληθείας κατά τού συστήματος τοΰ 1841. 

"Επίσης καί ο υποφαινόμενος έκφράσθη συμφώνως μετά τής Ύ(μετέρας) 
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'Ε(ξοχότητος). Τη επαύριον επαρησιάσθην Of νπόθεσίν μου εις τον*... και 

ήκονσα με εκπλήξω αυτολεξι και με προσθήκην επιπλήξεως δσα τω δντι 

εΐπα!Ι 'Έκτοτε εδάγκασα τα χείλη μου, άπεσύρθην εις τίνα γωνίαν, καί, 

ώς νεκρός μεταξύ ζώντων, διήγον τω δντι ζωην νεκράν, δ'ότι πολλάκις 

με ε?.ειπεν και ο άρτος. 

Τοιαύτη ελεϊνη ούσα ή κοινωνία μας, ουδέν άλλο φάρμακον παρά το 

της 3 7βρίου εδννατο να την θεραπεύση. "Ας γίνωσι λοιπόν μαθήματα τα 

παθήματα, μήπως δευτέρα πλάνη εσεται χείρων της πρύπης. 

'Έξαιτονμενος και αύθις την μακροθυμίαν σας δια την τόλμην μου 

ταύτην ύποσημειοϋμαι εύσεβάστο^ς 

ταπεινότατος δοϋλος σας 

Χουρμούζης 

"Εν Άγίω Θεοδώρα) (Φθιώτις) 

την 12 Ίβρίον 1843. 

Υ.Γ. Οι γείτονες εδιπλασίασαν τάς φρουράς των Στρατώνων των, 

ημείς ΰέ άρχίσαμεν νά δίδωμεν τον νέον δρκον από προχϋες. 

Σ τ η σ. δ' της επιστολής: Προς την Α.Ε. τον επί των Στρατιωτικών 

Γραμματέα κ.τ.λ., κ.τ.λ. Κνριον Άνδρέαν Αόντον, εις 'Αθήνας. 

ΒΑΣ. ΒΛ. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ 

] Ιαραλείπετα!. το όνομα. 
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