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ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΑ ΚΑΙ
ΤΟΥ

ΑΠΟΘΗΣΑΥΡΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Σ. Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ

Απο τα κατάλοιπα του Στεφάνου Κουμανούδη, τα όποια κατατέ
θηκαν πρόσφατα στην Ε.Β.Ε., δημοσιεύω εδώ ενα κείμενο, πού το
νομίζω κατάλληλο για να δείξει και την έκταση τών ενδιαφερόντων του
εκλεκτού εκείνου λογίου και την ποιότητα τών κρίσεων του. Την παρου
σίαση συμπληρώνω με ολίγες παρατηρήσεις, όσες έκρινα απαραίτητες
για να λάβει αφορμή ό αναγνώστης να προσέξει χαρακτηριστικές μορφές
άπο τήν λογιοσύνη στα έσχατα της οθωνικής δυναστείας 1 .
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1. Τό κείμενο έχει καταταχθεί με τα στοιχεία φ. 36. Ευχαριστώ πολύ τον
φίλο επιμελητή τοΰ Τμήματος Χειρογράφων της Ε.Β.Ε. Παναγιώτη Νικολόπουλο και
το εκλεκτό του επιτελείο για δλες τίς διευκολύνσεις τις όποιες μου παρέχει στις
έρευνες μου στο αρχείο Κουμανούδη.
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Ό Μανούσης να γίνη υπουργός; αλλ' είναι Wetterfahne. "Εστω
δμως' λοιπόν
Μανούσης
Διομήδης
ΣΊμος οικονομίας
Χαλικιόπουλος
Μωραϊτίνης δικαιοσύνης
Φίλιππος εκπαιδεύσεως
'Ιδού όπου δεν συγκροτείται ύπουργεϊον πλήρες διότι τι να κάμης
τον Μανούσην η τον Χαλικιόπουλον υπουργούς των εσωτερικών ή τών
εξωτερικών ποϋ οι τών ναυτικών ή τοϋ στρατού;
Έκ της νέας γενεάς υπουργοί γενόμενοι από ενδεκαετίας κ' εδώθεν.
Κ. Κωλοκοτρόνης
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Ι. Δαμιανός
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"Ολοι ούτοι δεν εΐχον άναμιχθή είς τα τής επαναστάσεως.
Σχόλια
Ή ιστορία στην όποια διακονούμε έ'χει, κανονικά, φορείς τους
ανθρώπους, καί, μάλιστα, συνηθέστερα, τα άτομα. *Ας μην μου άντιπαρατηρηθεΐ ή ολίγη σημασία την οποία έχει ή ατομική παρουσία μέσα
στην μακροδιάστατη ιστορία. Πρώτον, γιατί ό λόγος εδώ δεν είναι

Κ. θ . Δημαράς, ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΓ ΚΟΓΜΑΝΟΓΔΗ

δ

για μακρό- άλλα για μικροδιάστατη Ιστορία. Δεύτερον γιατί ή μακροδιάστατη ιστορία είναι κάπως σαν τις γραμμικές έγγραφες των μετρη
τών: κοιταγμένες άπο κάποιαν απόσταση δίνουν την εντύπωση μιας
γραμμής τραβηγμένης μέ το κοντύλι, και μόνο δταν κοιτάξουμε προ
σεκτικά, διαπιστώνουμε δτι αύτη ή κοντύλια είναι καμωμένη άπο πυκνές
βραχύτατες τεθλασμένες. Τέλος, γιατί ή πολύ μακροδιάστατη ιστορία
ξεπερνάει και την παρουσία του άνθρωπου επάνω στην γήινη σφαίρα,
καταλήγει σέ κάτι πού έλεγαν τόσο περίεργα άλλοτε ((φυσική ιστορία»
και παύει νά ενδιαφέρει τον ιστοριογράφο.
Ό Σ . Α. Κουμανούδης, επιγραφικός, λεξικογράφος, βιβλιογράφος,
καί, επάνω άπο δλα, ανθρωπιστής, ενδιαφερόταν πολύ για το άτομο"
αναφέρομαι στους χαρακτηρισμούς του, δσους έσημείωσα έδώ τώρα,
άλλα καί σέ μία σειρά άπο εκδηλώσεις του, πού είχαν μείνει οι περισ
σότερες, ως τους καιρούς μας, στην αφάνεια: τα διάφορα στιχηρά ή
πεζά κείμενα, μέ τα όποια επεδίωκε νά καθαρίζει την σκέψη του ή
το θυμικό του, καί τα όποια είχε αφήσει σχεδόν δλα αδημοσίευτα.
Ά π ο αυτά, έναν αισθητό αριθμό είχε παρουσιάσει πρίν άπο ολίγα χρόνια
ό Νίκος Βέης 2 , άλλα σήμερα, οπού τά κατάλοιπα του Κουμανούδη έχουν
εναποτεθεί στο τμήμα χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης, διαπι
στώνουμε την μεγάλη σημασία την οποία είχαν για τη ζωή του οι
εγγραφές αυτές, πού είναι πολλότατες καί ποικίλες. Ά π ο αυτές, άποσπόρι μιας μεγαλύτερης μελέτης μου, ή οποία πρόκειται νά ιδεί άλλου
το φως, ξεχωρίζω ολίγες τις όποιες παρουσιάζω καί σχολιάζω, στην
ελάχιστη αναλογία πού μου είναι μπορετό.
Πρόκειται αποκλειστικώς για κείμενα τά όποια αναφέρονται σέ
πρόσωπα του καιρού του. Ή προσωπογραφία έχει στην Ελλάδα πολύ
αμεληθεί, καθώς, άπο πολύ παλαιότερα κιόλας χρόνια είχε περάσει
στην αρμοδιότητα άλλων συλλογικών λειτουργιών, καί κατεξοχήν του
συναξαρίου. 'Εγκώμια πολλά έγράφθηκαν για πρόσωπα πού έπαιξαν
κάποιον ρόλο στην ελληνική ζωή, άλλα τά καθαυτό βιογραφικά μελε
τήματα, πού μας επιτρέπουν νά ερμηνεύσουμε τις δράσεις τών προσώπων
αυτών, τις αντιδράσεις πού μπορούσε να είχε ένας τρίτος εμπρός στις
πρωτοβουλίες τους, αυτά είναι τόσο σπάνια, πού δταν θυμίσει καενίς
τον Κοραή του Θερειανοΰ, να δυσκολεύεται αν θέλει νά προχωρήσει σέ
Ινα δεύτερο όνομα. Καί βέβαια, μιλούμε έδώ για ενα δριο, πάντως ως
2. Άρχεϊον
τοϋ Θρακικού λαογραφικού καί γλωσσικού θησαυρού, τ. ΙΔ',
1947-1948, σσ. 305-347. 'Από τήν σελίδα 336 ώς το τέλος, βιογραφικό σκαρίφημα.
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προς τις διαστάσεις. Στην άλλη άκρη, είναι οι απλοί χαρακτηρισμοί,
οι όλιγόλογες κρίσεις, πού, δταν ξέρουμε άπα ποιόν προέρχονται, μπο
ρούν να προσφέρουν πολλή χρησιμότητα' κι ανάμεσα στα δύο άκρα,
δλο το ιδεατό πλήθος των μονογραφιών, των σχεδαρίων, τών οποίων
επίσης είμαστε ως τους καιρούς μας στερημένοι. Ό Στέφανος Κουμανούδης, αλλότριος άπο τα ερευνητικά και συγγραφικά αυτά είδη, άλλα
προσεκτικός έταστής καί κριτής τών συνανθρώπων του, λιγόλογος και
συνοφρυωμένος, δπως θέλει νά δείχνει τήν εικόνα του, σκεπάζοντας
προσεκτικά τήν θυμοσοφία του, είταν πολύ κατάλληλος για νά μας
αφήσει επιγραμματικές μνήμες για τους ανθρώπους του καιρού του.
Ή μεγάλη δυσκολία στην αξιοποίηση τών κρίσεων αυτών, είναι πού
έχουμε ανεπάρκεια στις γνώσεις μας αναφορικά με έναν μεγάλον αριθμό
προσώπων άπο εκείνα για τα όποια έ'χει εκφρασθεί έτσι.
"Αφησα πρίν νά νοηθεί δτι δέν είναι το σύνολο τών κρίσεων του
πού είχε μείνει στην αφάνεια. Στην πραγματικότητα, γνωρίζω ενα
μόνο επίγραμμα του, ενα δίστιχο, δημοσιευμένο δσο εκείνος έζοΰσε.
"Ισα ίσα δ,τι χρειάζεται για νά μείνει ανοικτή μια θύρα σε κάθε πιθα
νότητα' άλλωστε, στην τότε μικρή αθηναϊκή κοινωνία, είταν γνωστές
οι κάθε είδους στιχουργικές, αυτοσχέδιες ή άλλες επιδόσεις του. 'Εδώ
πρόκειται για τήν ιδιόρρυθμη μορφή του Ζήση Σωτηρίου, του οποίου
τά χαρακτηριστικά είταν τρία: πατριωτισμός, φιλελευθερισμός, άνιδιοτέλεια. Άγκαλά και τά γράμματα του είταν λιγοστά, προέβαινε σε
δημοσιεύσεις καί σε παλαιότερα χρόνια, άλλα ιδίως στα μεταγενέστερα,
με εθνικό περιεχόμενο τά υστέρα αυτά. Το πρόσωπο είναι πολύ πάρα
γνωστό ώστε νά τον παρουσιάσει κάνεις αναλυτικά με τέτοιο τρόπο'
έσημείωσα μόνο δ,τι μπορεί νά βοηθήσει τήν ερμηνεία του επιγράμμα
τος πού του αφιέρωσε ό Κουμανούδης' ας προσθέσω δτι καθώς είταν ό
Ζήσης Σωτηρίου διορισμένος φύλακας στην 'Ακρόπολη, ό Κουμανούδης
θα είχε συνεχώς επαφές μαζί του:
Λ

Αν δλοι εμιμούμεθα τον Ζήβην Σωτηρίου
δεν θά 'χε χρείαν ή Ελλάς Ευρώπης Συνεδρίου3.

3. Είναι πάντως δημοσιευμένο στο π. Εστία, Δελτίο της 20 'Ιουλίου 1880,
μέ μικρές διαφορές. Ό Σωτηρίου είχε πεθάνει στίς 17 τοΰ μηνός. Ό Ν. Βέης, s.a.,
σ. 308, το δημοσιεύει άπο δύο χειρόγραφα, άπο τά όποια δέν διακρίνουμε αν είναι
κανένα αυτόγραφο. Περιέργως γράφει «συνεδρίας», καί σέ σημείωση υποβάλλει:
«ίσως συνεδρίου».

Κ. θ. Δημαρ«ς, ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΓ ΚΟΓΜΑΚΟΓΔΗ
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"Ομως, άπο έδώ και πέρα ό δρόμος μας γίνεται ολοένα πιο δύσ
βατος* περνούμε στην ατομική κριτική, και δχι στην γενική καί αόριστη
επίκριση μιας κρατικής, ή, ας είναι και μιας εθνικής, πολιτικής: θα έπρεπε
να μπορούσαμε να ξέρουμε το γιατί τής κάθε γνώμης τήν οποία εκφράζει
ό Κουμανούδης. Για τον Ζήση Σωτηρίου, άπο οσα γνωρίζουμε άπο τήν
ζωή του και άπο τήν δράση του, και άπο τήν λαμπρή νεκρολογία του
Δελτίου τής Ε σ τ ί α ς , θέμα δεν υπάρχει. Πριν δμως περάσω στο μακρό
πεζό μας κείμενο, του οποίου ή παρουσίαση αποτελεί τον κύριο σκοπό
του δημοσιεύματος μας τούτου, εχω να σταματήσω σε ενα άλλο στιχηρο τοϋ Κουμανούδη, παρουσιασμένο κι εκείνο άπο τον Νίκο Βέη,
αθησαύριστο, νομίζω, ως τότε* σύντομο είναι το στιχούργημα, νομίζω
σκόπιμο να το ξαναδούμε ολόκληρο ε δ ώ 4 . 'Επιγράφεται, καθώς έκανε
συχνά ό Κουμανούδης σ' αυτά τα «εις εαυτόν», άπο τήν ημερομηνία
κατά τήν οποία έγράφθηκε:
Τή 24 Μαρτίου
"Ετη

δλα τριάκοντα

κι

οκτώ

δπον ζω στάς

'Αθήνας

εϊς τεσσάρων

ανθρώπων

κατεχάρην
5

1884

καί είπα'

δπου έλειψαν τέτοια
τέτοια

θανάτους

καλά
μυαλά,

ήθη καί άμποτε

και τά ταίρια

δά

τους δλα νά λείψουν.

Τίνες ήσαν οι τέσσαρες,
ας σας εϊπω, κ είπέτε
10

σεις αν δίκαιον είχα ή
Περικλής

Σοφιανόπουλος
Κλεομένης

θα γραφή

πρώτος,

Αιγίου
<5' άρρύθμως

εις τους στίχους

Χαράλαμπος

τότε

δχι.

βουλευτής

ήτο δεύτερος, τρίτος
15

τώρα,
με

εδώ'

Σακελλαριάδης,

4. i.â., σσ. 314-315. Κατέστησα καί έδώ τήν στίξη, κατά τήν αντίληψη μου,
κάπως ευκρινέστερη. 'Αντιστάθηκα στον πειρασμό να προβώ σέ διορθώσεις. Το δημο
σίευμα τοϋτο τοϋ Νίκου Βέη δέν παρέχει εμπιστοσύνη ώς προς τήν επιμέλεια για τήν
απόδοση τοϋ άρχικοΰ κειμένου" παρά τοϋτο, δμως, μέ τρομάζει ή αυθαιρεσία τών διορ
θώσεων, καί αφήνω τήν ευθύνη στον αρχικό εκδότη, ώσπου να γίνει επανέκδοση
άπο το αυτόγραφο. Τόσο προσεκτικός μετρικός δπως εΐταν ό Κουμανούδης μας
φαίνεται περίεργο να έσπασε τον ανάπαιστο, καί χωρίς λόγο, στους στίχους 1,
17 καί 25* εκεί δπου εΐταν απαραίτητο, στον στ. 15, απολογείται.
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καθώς άρρυθμος ήτο και
Τετάριθμος ερχετ εδώ
και Δημήτριος

ο

ζών.

Πανταζής

'Αθηνών δ γνωστός
κουφαρίδας.
'Εάν βάλης εις τούτους
ακόμη

20

Άναστάσιον

Γούδαν ώς

πέμπτον

καί τον Τάσον Γεννάδιον
ενα ζώντα
είπες
25

δλαις ταΐς

λέραις

δπον εθρεψεν ο τόπος
Ή

έκτον,

και ενα θανόντα,
ορθώς
αυτός.

ημερομηνία αύτη θα μας απασχολήσει καί αναφορικά με το

πεζό. Ώραΐα το λέει δ Michelet, ότι οί κρίσεις μας πάντοτε πρέπει να
χρονολογούνται" εκείνος το λέει άπο πνεύμα δικαιοσύνης προς τους
κρινόμενους, άλλα έμεΐς θα το επεκτείνουμε καί προς τον κρίνοντα,
για να ξαναδούμε καλύτερα την μορφή του. 24 Μαρτίου του 1884 είναι
ή ημέρα του θανάτου του Δημητρίου Πανταζή" συγκεκριμένα, απέθανε
την νύχτα της 23 προς 24. Μικρή τότε ή 'Αθήνα, δ Κουμανούδης έπληροφορήθηκε αμέσως τον θάνατο του παλαιού 'Αθηναίου (δεν ξέρω τί
θα πει κουφαρίδας), εξέτασε τήν συνείδηση του, καί έβαλε σε στίχους
το αποτέλεσμα του ελέγχου. Θαυμάζουμε τήν αμεσότητα τών αντι
δράσεων του. Άλλου γράφω για ενα άλλο ερέθισμα, εκείνο πού τον
έκανε να γράψει το σκληρό επίγραμμα του για τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο: «είσαι Παπαρρηγόπουλε οχ' Ιστορίας συγγραφεύς/άλλά
της νεολαίας μας κολακικος διαφθορεύς». . . 5 Εκείνο είναι του 1888,
χρονολογημένο κι αυτό με ακρίβεια: 23 'Ιανουαρίου. 1880, 1888* αυτή
ή εμπειρία μου δίνει τήν πεποίθηση καί για τα σχετικά με τον θάνα
το του Πανταζή, καί μου επιτρέπει να χαράξω έτσι βαθύτερα ενα τυπι
κό σημάδι στον χαρακτήρα του Κουμανούδη.
Ή πεζή έγγραφη πού θα μας άποσχολήσει άπο έδώ καί πέρα, δεν
είναι χρονολογημένη. Γραμμένη άπο έναν άνθρωπο πού έζησε επάνω άπο
ογδόντα χρόνια, χάνει μεγάλο μέρος άπο τήν αξία της, δταν δεν μπορεί
να τοποθετηθεί μέσα στα συμφραζόμενα της, να εκφράσει τις εμπειρίες
πού έπροκάλεσαν έναν τόσο μακρό καί έμπερίστατο στοχασμό. Κι εμάς,
άλλωστε, αυτά τα εξήντα κάπου ονόματα, άπο τα δποΐα έ'νια περνούν πε
ρισσότερο άπο μία φορά, μας φέρνουν στην πρώτη θεώρηση κάποια αμη
χανία, κάποια απορία. Ευτυχώς, δμως, τά στοιχεία δσα παρέχονται είναι
5. Δημοσιευμένο άπο τον Νίκο Βέη, ε.α., σ. 308.
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αρκετά για να περισφίξουν άπο πολύ κοντά τον χρόνο της συγγραφής.
Βεβαίως, ή πρώτη φράση πού χτυπάει ενδεικτικά στα μάτια μας,
άφου μας έ'χει ζαλίσει αυτό το πλήθος των ονομάτων και αύτη ή ιδανική
κυβέρνηση, την οποία Θέλει να στήσει, χωρίς να ξέρουμε αν είναι ενα
παιχνίδι του νου, μία πρόσκληση επίλεκτων έξω άπο κάθε έννοια χρόνου,
βεβαίως, λέω, ή πρώτη φάση πού μας δένει με κάτι υπαρκτό, είναι
όταν γράφει ό Κουμανούδης: «Ρητέον λοιπόν οτι ό βασιλεύς δεν πταίει».
'Απάντηση στον Τρικούπη, «Τις πταίει;»; "Οχι: απλή συνάντηση παρο
μοίων προβληματισμών. Ά π ο τα ονόματα πού αναφέρονται στην αρχή
του κειμένου, πού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην διακυβέρνηση
της χώρας καί δεν έχρησιμοποιήθηκαν, δύο, ό Διομήδης Κυριακού και
ό Ά λ . Μωραϊτίνης, έγιναν πρωθυπουργοί, καί δύο, ό Ε. Σίμος και ό
Π. Χαλικιόπουλος έγιναν υπουργοί, καί οι τέσσερεις πριν άπο τήν εποχή
του άρθρου του Τρικούπη (29 'Ιουνίου 1874). Άλλωστε, πριν φθάσω
στα θετικά, θα έλεγα ακόμη οτι ό τρόπος με τον όποιο παρουσιάζεται ό
Θ. Μανούσης, πού χαρακτηρίζεται Wetterfahne, δηλαδή άνεμοδούρα,
ξεπερνάει τήν έννοια ενός διαλεκτικού παιγνιδιού καί μας βεβαιώνει οτι
το σημείωμα τούτο είναι γραμμένο πριν άπο τον Νοέμβριο του 1858,
πριν άπο τον θάνατο του Μανούση.
Προς τήν 'ίδια περίοδο, άλλωστε, μετά τα αποθετικά, μας φέρνουν
καί τα θετικά στοιχεία. Αναφέρομαι στον τελευταίο πίνακα, με τα
είκοσι ονόματα, άπο Κολοκοτρώνη Ιως Άμβροσιάδη· γεννάει δύο προ
βλήματα, με τον Ράλλη καί τον Θεοχάρη, άλλα το πώς μπορεί να ερ
μηνευθεί ή παρουσία τους στον πίνακα, δεν έχει καν λόγο να μας απα
σχολήσει: εκείνο πού μένει καθαρό είναι οτι δλοι αυτοί είναι «εκ της
νέας γενεάς», καί έγιναν υπουργοί «άπο ένδεκαετίας κ' έδώθεν». Πάντως,
ο'ι δεκαοκτώ έγιναν υπουργοί άπο τα 1847 καί πέρα ως τα 1858. Συνε
πώς, κρατώντας άπο τήν μια μεριά το δριο τών παλαιοτέρων διορισμών,
1847, καί άπο τήν άλλη το δριο του θανάτου του Θ. Μανούση, το 1858,
νομίζω οτι μπορούμε να τοποθετήσουμε με πολλή πεποίθηση τήν ένδεκαετία ανάμεσα στα χρόνια αυτά, 1847 καί 1858. Πρόκειται, δηλαδή,
για τήν εποχή «της γενικής απελπισίας», δπως τήν λέει, ακριβώς, ό
Π. Χαλικιόπουλος, μιλώντας για το 1859.
Από εκεί καί πέρα, πολλά θα είχε κανείς να παρατηρήσει, παρα
κολουθώντας τον σαραντάχρονο Κουμανούδη να στοχάζεται επάνω στα
πολιτικά της πατρίδας του. 'Ολίγα άπο αυτά, δσα μας βοηθούν για να
γνωρίσουμε τον χαρακτήρα ενός άπο τους σημαντικούς εκπροσώπους
της νέας μας παιδείας, θα είχα κι εγώ να επισημάνω έδώ. Πρώτιστα,
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σ' αύτον τον ανθρωπιστή, πού αναζητεί με το φανάρι τους ανθρώπους
όσοι θα μπορέσουν νά βελτιώσουν την πολιτεία, καταλήγουμε σε μία
στατιστική θεώρηση των φαινομένων: «Λοιπόν παρά το μη προσληφθήναι 4 άνδρας εις την άνωτάτην διοίκησιν κακοδαιμονεΐ ή πατρίς;
Ου πείθομαι)). Διαλεκτικά, άλλωστε, παραμερίζει ενστάσεις και επι
χειρήματα για να συμπεράνει

μία οργανική αιτία τοΰ φαινομένου.

Λειψανδρεία διαπιστώνει, καί μας δίνει, με τις παρατηρήσεις του,
τις διαστάσεις τοΰ κακοΰ: άπα τα ελάχιστα

πρόσωπα δσα ξεχωρίζει

(άπο τα όποια Οσα μας είναι γνωστά, ή όσα ανακαλύπτουμε στις ημέρες
μας, είναι στ' αλήθεια δ,τι μπορούσε τότε να ξεχωρίσει

μέσα στην

διανόηση του τόπου), τα περισσότερα έδοκιμάσθ^καν στην εξουσία. Ό
Άσώπιος, όταν ό Κουμανούδης τον μελετάει, είναι κοντά στα έβδομηνταπέντε του χρόνια" ό Μανούσης θα πεθάνει μέσα στον χρόνο. Ά λ 
λα θαυμάζουμε την ακρίβεια της επιλογής του: Άσώπιος, Μανούσης, Χαλικιόπουλος, Σίμος. Οί άνθρωποι στους οποίους σήμερα δουλεύουμε,
άλλους για να ολοκληρωθεί ή μορφή τους, άλλους για να τους βγά
λουμε άπο τήν αφάνεια, είναι οί άνθρωποι του. 'Ωστόσο, ας σημειω
θεί καί τούτο, άπο τήν λογιοσύνη, σχεδόν αποκλειστικά, αναζητεί τα πρό
σωπα με τα όποια θα κάνει τήν ιδεατή κυβέρνηση του' για τούτο δεν
κατορθώνει να ολοκληρώσει

ούτε ενα Υπουργείο:

«πού οί των ναυ

τικών καί τοΰ στρατού;».
Καί κάτι ακόμη: ή ανάγκη δέν τον κάνει να παραβλέψει τις κρίσεις.
Αυστηρός,

«αυστηρότατος», ε'ίταν τα επίθετα πού τοΰ προσέγραφαν

συνηθέστερα όσοι είχαν να κάνουν μαζί του. Κάποιοι χαρακτηρισμοί
του μας βοηθοΰν να δούμε τα πρόσωπα πού τον απασχολούν. Ό

Ά

σώπιος θα σύρεται άπο τους υπαλλήλους του* τό ξέρουμε

τα

άπο

τραβήγματα του με τον Ειρηναίο. Ό Φίλιππος 'Ιωάννου είναι υποκεί
μενος στην κολακεία καί «βραδύτατος εις τας σκέψεις καί τάς πράξεις».
Ό

Γ. Μαυροκορδάτος, έγινε κι εκείνος Υπουργός"

σωστά

διέβλεπε

τήν μελλοντική πολιτεία του: «ήθελε τα κάμει Ολα βυζαντινά καί δέν
συμφέρει». Τέλος θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα σχετικά με τον Μανούση:
δέν ψέγει το ήθος του" ή εικόνα τήν οποία μεταχειρίζεται δέν δηλώνει Οτι
αλλάζει σύμφωνα με τα συμφέροντα της στιγμής, άλλα ότι έ'χει κάτι ε
ρασιτεχνικό πού δέν τοΰ επιτρέπει να μένει σταθερά σέ μία γραμμή ενδια
φερόντων. Πραγματικά, το σκόρπισμα τούτο, πού τό παρουσιάζουν καί οί
σπουδές του καί οί κατόπιν ασχολίες του, έ'βλαψε πολύ καί τήν συγ
γραφική του παραγωγή καί τήν υστεροφημία του.
Κ. Θ.
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