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ΙΣΤΟΡΙΑ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΘΝΟΥΣ 

Ο Ά . Ιί. Ματθαίου επεσήμανε τις δύο τελευταίες σελίδες του ιστορικού 

πονηματίου του Σ. Λ. Κουμανούδη, πού είχαν δημοσιεύσει οί εκδόσεις "Γψι-

λον*, στα χειρόγραφα του Σ.Α.Κ. πού φυλάγονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 

Στο προλογικό σημείωμα του 1953 έγραφα, σελ. 9: Έκ τον τέλους 

εχονσιν εκπέσει φύλλα τίνα, ολίγα πάντως. Ήταν δύο. 

Στον πρόλογο του 1983 έγραφα, σελ. 8: Άπα την όλη υφή τον μικρόν 

αυτού συγγράμματος αντιλαμβάνεται κανείς ότι ό συγγραφέας δεν ήθελε να 

το δημοσιεύσει, αλλά απλώς το θεοΜονσε είδος γνμνάσματος και ϊσως απάν

τηση σε κάποιον αντίπαλα τον. Δεν έπεσα πολύ εξω. 

των πολιτισμένων της Ευρώπης ώς ηιλοτιμηθέν να κατασκευαοθή εν πάσι 

κατά το παράδειγμα εκείνων, αν και ασθενές και όλιγόριθμον. διότι εν τω 

βασίλευα μόλις εζων τότε περί τάς 800 χιλ(ιάδας) κατ(οίκων), των δε δανει-

σΟέντων έγγυήσει τών τριών δυνάμεων έξήκοντα εκατομμυρίου φράγκων 

δεν έγινε καλλίστη χρήσις. Τω δε 1843 δι' έπαναστάσεο)ς έσννταγματίοθη η 

'Ελλάς, αν και ήδη πρότερον είχε τάς πλείοτας τών προς τοϋτο το κυβεριη-

τικόν είδος άγουσας ελευθερίας. Τω 1851 εκήρυξε το αύτόνομον της εκκλησίας 

του από τον πατριαρχείου της Κ(ων)στ(ατινου)π(ό)λεο ς, αν >:ο.Ι πράγματι από 

τον 1821 είχε τοϋτο όντως. Τω δέ 1804 ώς και πρότερον ποτέ εδοκίμασε να 

έπεκτείνί] την ελενθερίαν και επί τάς λοιπός χώρας ένθα κατοικοϋσι πολύ 

πλείονες ομογενείς, οϊτινες εις ημάς άποβλέπονσι πάντοτε και χορηγοϋσιν 

εκάστοτε λαμπράς χορηγίας νπέρ διαδόσεως της παιδείας και τών τεχνώ); 

άλλα δεν έπέτνχιν, έμποδών γενομένου τώ>ν δύο προστατριών δυνάμεων, 

αΐτινες και στρατον κατοχής επί του ßaaihiov της 'Ελλάδος άπεβίβασαν 

καθ' ον χρόνον έπολέμουν την 'Ρωσσίαν εν Κριμαία, ύποθέτουσαι την 'Ελλάδα 

ευνοϊκούς διακειμένην προς εκείνην, ενώ αύτη μόνον την Τονρκικήν τυραννίαν 

εμισει. Και τότε μεν ό "Οθων ευδοκιμεί, μετά τίνα δε έτη το έθνος δι' επανα-

στάσεως τη 10 'Οκτωβρίου 1862 έξεδίωξε τον βασιλέα τούτον, εγκαλούν 

αύτώ όχι ειλικρινή έφαρμογήν τών σενταγματικών θεσμών και επιθυμούν 

να κυβεονηθή επί τό έθνικώτερον προς τελείωσιν της μ ε γ ά λ ης τ ο ν ι δ έ α ς, 

ήτις είναι ή συνένωσις παντός τοϋ 'Ελληνικού εις εν ελεύθερον κράτος. Τότε 

ή 'Αγγλία ήοέλ.ησεν να παραχοιρήση εις την Ελλάδα τάς 7 έν τω Ίονίω πε-

λάγει νήσους με 2-50 χιλ(ιάδας) κατοίκων 'Ελλήνων, ας υποχείριους ποτέ 

γενομένας έν τα) Μεσαιώνι άλλων τε Φράγκων και χρονιώτατα τΓον Βενετώον, 

παραλαβονσα ώς ελευθέραν πολιτείαν προ 60 περίπου ετών έπροστάτευε 

* Στεφάνου Λ. Κουμανούδη, ΑΝΕΚΔΟΤΑ. Ιστορία τον 'Ελληνικού "Εθνους, 

επιμέλεια Στέφανου Χ. Κουμανούδη, 'Αθήνα, 19Η3. 



380 Σημειώματα 

δήθεν ή μάλλον κατεξονσίαζε παρά την πολλάκις εκδηλωβ'εΊοαν θέλησίν των, 

έκαμε δε νϋν την παραχώρηση' άπεκδεχομένη ϊαως παρά της 'Ελλάδος ενεργε-

τηβείσης ευγνωμοσίνην και κλίαιν προς τάς ίν γένει πολιτικός της Ιδέας εν 

τή Μεσογεί('). τάς περί διατηρήσεως των καθεστώτων, και επροξένησε τη 

'Ελλάδι βασιλέα εκ της εν Δανία βασιλενονσης γερμανικής οικογενείας τον 

Glücksburg τον Γεώργιον, μετά την Ι ελενσιν τον οποίον tv εθνική οννελεν-

σει έκνρώθη σινταγμα νέον διάφοροι τον προτέρον μάλιστα, καθ' όσον έχει 

μίαν μόνον βονλήν ανεν γερονσίας, και ετελέοθη ή ενωσις της Έπτανήσον 

γηθοσννως. Ό βασιλενς Γεώργιος λαβόη> γνναϊκα εκ της δνναστενονοης εν 

'Ρωααία οικογενείας, ελπίζεται άτε καί άποκτήσας ήδη άρρενα διάδοχον 

βαπτισθ,'ντα κατά το εν 'ΕλλΑδι επικρατούν δόγμα, ότι θα είναι αρχηγός 

ιθαγενοϋς δνναστείας επ' ενδαιμονία των αρχόμενο/,-. Είθε διατελ.ών μακράν 

πικριών οία έγένετο αντω και παντί τώ έθνει μετά την άποτνχίαν της τελεν-

ταίας εν τοις ετεσι 1866 - 68 Κρητικής κατά των Τούρκων επαναστάσεως, 

να εναρεστηση ό νεαρός βασιλενς τή νέα αντον πατρίδι και άγάγη αντήν εις 

εννομίαν και μεγαλείον. άξιον τον παλαιον τών Ελλήνων κλέυνς. 

'Ετελεί(»σεν ή ßu αντιγραφή αντη τή 25 Ίονλίον 1871, δτε και 

προσθήκαι εγένοντο και διορθώσεις- μέλλονν δ' ετι εν τρίτη τ ivi ώ τΐ-

γραψή να προστεθώσί τίνα καί άλλα νά διορθοΛώσι. πάντοτε δμΰ>ς 

κατά το πρώτον σχέδιον της σνντόμον περιληπτικότητος πλείστων 

πραγμάτων καί επόψεων, α καί εν ταΐς μηκίσταις τών ΙςΤτοριών πάντα 

όμον δεν ευρίσκονται, θά φανή δε εν τέλει αν θά γίτη το έργον άξιον 

λόγον ή παίγνιον. 'Ελπίζω το πρώπον. Σ.Λ.Κ. 

'Ελήφθη εις χείρας πάλιν τή 8 Ίονλίον 1875 και τίνα διωρθώθησαν 

ολίγα, άλλα δε προσετέθησαν. 

Μετά ετη πολλά, τον Ίονλίον τον 1888, επέδωκέ μοι εις χείρας ή 

θνγάτηρ μον "Αννα τά τετράδια ταντα, α ποτέ είχε λάβη εις άνάγνωσιν, 

και εγώ τά έπανέγνων με περιέργειαν καί ολίγα τ tra επρόοθεσα καί διώρ-

θωσα. Άλλα χρήζει το όλον και άλλοις επεξεργασίας και άντιγρα(/ ής. 

Τή 14 δε Μαρτίου 1890 έλαβα πάλιν εις χείρας τά τετράδια ταντα 

ετι και μετά τον θάνατον της Ονγατρός μον τά έλαβα εις χείρας εκ 

μνήμης προς avnjv, καί τίνα, ολίγα δμο.)ς, έπρόσθεσα τή 12 Ίονλίον 

1891. 

Σ. λ. ΚΟΥΜΑΝϋΤΛΗΣ 
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