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ΙΙΕ ΙΊΤ 12Χ Ε Ν  1Σ 11 ΑΝ ΙΑ
E U  Α Ν  Α  Σ Τ  Α Σ Ε Ω Ν .

Αί καθ ’ έκάστην συμβαίνουσαι έν 'Ισπανία 
τα ρ α χ α ί μ α ;  ένθυρίζουσι τ ά  πολυάριθμα συμ 
β ά ν τ α , άτινα συνέβησαν έν τή  δυστυχεί ταύτη  
χ ώ ρ α  από τ ή ; άρχή ; του α ίώ νο ; τούτου κ α τά  
τ ή ;  δυ να στεία ; τώ ν  Βαυρβονων. Αιότι άν ύπάρ- 
χη λ α ό ; εις τόν όποιον ή βασιλική οικογένεια 
έπρεπε νά ή προσφιλή;, είναι 6 Ισ π α ν ικ ό ;, όστις 
χάριν τώ ν  Βουρβόνων έχυσε τοσοΰτον αίμ α  καί 
μόνο; έν όλη τή Ευρώπη ά ν τέτα ζε  στή θο ; κ α τά  
Ν απολέοντος τοΰ Μ εγάλου.

Κ αί έν τού το ι; ό σκληρό; Φερδινχνδος ά μ α  
έπανέβη έπί τοΰ θρόνου τήν 2 2  Μ αστίου τοΰ 
1813 ,  ¿λησμόνησε καί όρκον καί τ ά  π ά ντα  
καί κ ατεπ άτη σεν  ά μ έ σ ω ; τό  σύνταγμ α  τώ ν  
Κ ορτώ ν ’  ά π ’ εκείνη; τ ή ; ήμερα; δύναταί τ ι ;  νά 
εί'πη ότι ή ρζατο πόλεμος διηνεκή; μ ετα ξύ  β α 
σ ιλεία ; καί λαοΰ , π όλ εμ ο ; εκδη λωθεί; δ ιά  π ο
λυαρίθμων στάσεω ν  καί συνωμοσιών, α ΐτινε; 
άν καί αποτυγχάνονται, διτρέθιζον τό κ α τά  τής 
βασιλείας μίσος τοΰ λαοΰ.

Βλέπομεν τό  αύτό έτος 1 8 1 4  τόν σ τρ α τη 
γόν Μίναν έπανιστάμενον ύπερ τοΰ σ υ ντά γμ α 
τος τώ ν  Κ ορτών, νικηθέντα καί άναγκασθέντα 
νά μ εταναστεύση  εις Γαλλίαν μ ετά  πολλών 
ά ςιω μ ατικ ώ ν  τοΰ στρατοΰ  του.

’Ολίγον χρόνον κατόπ ιν , οί γενναίοι σ τρ α τη 
γοί Λασΰ καί Πορβιέ άκολουθοΰντε; τό  π αράδειγ 
μ α  του , ά λ λ ’ έπλήρωσαν τήν ατυχίαν τω ν  διά  
τ ή ; ζω ή ς  τω ν .

Κ α τ ά  τ ά ;  ά ρ χ ά ; τοΰ 1 8 2 0 , οί 'Ρ ιέγ ο ;, 
Κουϊρόμας, ’Ά ρ /.ο ς , Ά γου έρο ; και Βανσΰ, έπανί- 
σ τα ν τα ι μ.ετά π ολλώ ν  τ α γ μ ά τ ω ν  εις τήν επαρ
χίαν Κ ά δικ ο ;, καί ό Ό δονν έλ , κόμη ; τοΰ Ά β ι -  
σ β ά λ , π εμ οθεί; μ ετά  πολλοΰ στρατοΰ  νά το ΰ ; 
πολεμήση, ένοΰται μ ετ ' αύτώ ν εϊ; Ό κάναν. Ί Ι  
έπ ανάστασις θριαμβεύει. 'θ  λαός κ α τα λ α ρ .-  
βάνεται Οπό ενθουσιασμού κ.αί έν τ ώ  μ έσω  τώ ν  
ήχων τοΰ νάνον ίοΰ  'Ριέγνυ, έθνικοΰ ά σμ α το ς  
τώ ν  Ισ π α ν ώ ν , τό  π ολίτευμα  κ α τα λύ ετα ι καί 
αντικ αθ ίσταται υπό συνταγματικού με τήν ό· 
νομασίαν ατό  σύνταγμ α  τώ ν  Κ ορ τώ ν »

'II Βασιλική φρουρά δ ιατα χ θ εΐσα  υπό τοΰ 
βασιΰέως, εγείρεται, εις Μ αδρίτην τόν ’Ιούλιον 
τοΰ 1 8 2 2  ίνα έγ κ αταστή ση  πάλιν τόν δ εσ π ο - 
τισμόν, απ οτυγχάνει τοΰ σκοπού τ η ; καί ό ό 
σον υποκριτή; τοσοΰτον καί σκληρά; βασιλεύς, 
καταδικ άζει εί; θάνατον το ΰ ; αρχηγού;· τόν 
’Ιούλιον όμ ως τοΰ 1 8 23 , Γ α λλ ικ ό ; σ τ ο α τ ό ; ΰπο 
τήν αρχηγίαν τοΰ δουκός τή ς Α γγουλέμη ; κ α τ α 
λύει τήν κυβέρνησιν τώ ν  Κ ορτών.

Τφ 1 8 2 4 , ό Βεσσιέ έπ ανίσταται κ α τά  Φερ- 
δινάνδου ιού  έβδομου κ α τά  παρακίνησίν του 
άπ οκαλώ ν αυτόν Φαρμασώνον καί φιλελεύθερον 
υιότι δεν είχεν Ιπανορθώσει τ ό  Ίεροδικείον.
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01 Βαλτές, Μανζανάρες, Τόρρως, Βιδάχης, 
Μαρκέζ, Σαφράς, Μιλάνος και Μίνας, άπαντες 
ανώτεροι άξιωματικοί μετά πολλών άλλων έ- 
γείρουσιν επαναστάσεις κατά τα τελευταία δέ
κα έτνι τής Βασιλείας Φερδινάνδου του εβδόμου 
καί, έζαιρουριένωντώνδύο τελευταίων, άπαντες 
οί λοιποί άποθνησκουσιν ώς ή'ρωες ή επί του 
πεδίου τής μάχης ή έπί τού ικριώματος.

Κατά την αυτήν περίπου εποχήν τά πληρώ
ματα τών έν Κάδικι πλοίων έπανίστανται, ό 
δέ διοικητής Κάδικος φονεύεται υπό τίνος επα
ναστάτου στρατιώτου.

Ώς γνωστόν, ό Φερδινάνδο; έτελείωσε τήν 
βασιλείαν του καταργών τόν νόμον οστις άπέ- 
κλειε τοϋ ’Ισπανικού θρονου τάς γυναίκας καί 
άφίνων διάδοχον τήν τριετή θυγατέρα του Ισα
βέλλαν ύπό τήν άντιβασιλείαν τής μητρός της 
Χριστίνης, άποκλείων οϋτω τόν αδελφόν του 
Λόν Κάρο),ον.

Ό  στρατ . ■ Αόν ξάντες Ααδράν έδωκϊ τό 
σύνθημα τής Καρλικής έπαναστάσεως εύθύς 
μ.ετά τόν θάνατον Φερδινάνδου τοϋ έβδομου καί 
έτουφεκίσθη· τό τόσω λυπηρόν τέλος αύτοϋ δεν 
εμπόδισε τους ςρατηγούς Μουρένον καί ’Εσν.ού- 
γΐαν, Ζαρουγέ, τόν κόμητα Ούρβινστόνδον, τόν 
συνταγματάρχην Ζουμάλαν, νά μιμηθώσι τά 
παράδειγμά του.

Τω 1835, ό Αόν Γαετάνος Καρδέρος έπανί- 
σταται εις Μαδρίτην μέ έν τάγμα άκροβολις-ών 
ϊνα έπανορθώσρ τό σύνταγμα τοϋ 1812, άλλ’ 
αποτυγχάνει καθώς καί ό στρατός τών Βορείων 
τμημάτων ¿γερθείς τόν αυτόν περίπου χρόνον.

Τω 1837 τρισχίλιοι Έθνοφύλακες υπό τήν 
αρχηγίαν τριών άνθυπολοχαγών έπανίστανται 
καί άναγκάζουσι τήν άντιβασίλισσαν Μαρίαν 
Χριστίναν νά παραδεχθρ τό σύνταγμα τοϋ 
1812.

Τώ 1838, οί στρατηγοί Ναρβαέζ καί Κόρ
δοβας έγείρουσιν εις Σιβύλλην κίνημά τι υπέρ 
τοϋ αύτοϋ συντάγματος, υύτινος άποτυχόντος 
ήναγκάσθησαν νά δ.απετεύσωσιν εις τό εξωτε
ρικόν.

Τώ 1840 6 στρατός ένωθείς Οπό τάςδιατα- 
γ’άς τοϋ Έσπαρτέρου αναγκάζει τήν Μαρίαν 
Χριστίναν νά παραιτηθή τής άντιβασιλεία; τήν 
οποίαν αί Κόρται εμπιστεύονται εις τόν ’Εσπάρ- 
ταρον.

Μετ’ ού πολυν χρόνον οί στρατηγοί Κόλχας, 
Όδονέλ Λεώνης καί Βόρσος τίθενται έπί κεφα 
λής στρατιωτικής στάσεως εις Π τμπελούνχν,
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Σ α ρ α γ ώ σ α ν  κ α ί  Μ α δ ρ ίτ η ν ,  ϊ ν α  κ α τ α ρ ρ ίψ ω σ ι  τ ο ύ ς  

π ρ ο ο δ ε υ τ ικ ο ύ ς  ώ ς  τ ό ν  'Ε σ π ε ρ τ έ ρ ο ν .  ’Αποτυγχά- 
ν ο υ σ ι*  κ α ί  ο ί  μ έ ν  δ ύ ο  τ ε λ ε υ τ α ί ο ι  μ ε τ ά  π ο λ λ ώ ν  

ά λ λ ω ν  α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν  τ ο υ φ ε κ ί ζ ο ν τ α ι ,  οί δ έ  δ ύ ο  

π ρ ώ τ ο ι  δ ι α σ ώ ζ ο ν τ α ι  μ ε τ α ν α σ τ ε ύ ο ν τ ε ς .

Τω 1843 οί Πριμ, Όρτέλας, Σερράνος, Ναρ- 
βαέζ, Κόλχας, Αύγέρος, Λάρας, Άλπίερος μετά 
πολλών άλλων, τών μέν μεμονωμένων. τών δ έ  

μετάτών ταγμάτων των, έπανίστανται καί κα- 
ταργοϋσι τήν άντιβασιλείαν τοϋ Έσπαρτέρου.

Τό αύτό ετος εις Καταλωνίαν έπανίστανται 
τάγματά τινα ύπό τήν αρχηγίαν τών ’Αμετλέφ, 
Βετλέρα καί Πάρ ύπέρ τών Junta central, εις 
Βαρκελλώνην μάλιστα σχηματίζεται λόχος έκ 
μ,όνων αξιωματικών, ονομαζόμενος ιερός λόχος.

Τώ 1844 ή ’Ισαβέλλα έκηρύχθη ένήλιξ καί 
αμέσως άνεκάλεσεν έκ τής εξορίας τήν μητέρα 
της, άλλα μετ’ όλίγας ημέρας ό συνταγματάρ
χης Βοννέ έπανίσταται μετά τινων ταγμάτων 
πεζικού εις Άλικάντην οί στρατηγοί Σαντα- 
κρούζ καί 'Ρούϊζ μιμούνται τό παράδειγμά του 
εις Καρθαγένην υέ τό σύνταγμα τής Γιιώνης- 

, ό Βοννέ συλληφθείς έτουφεκίσθη μετά τριάκοντα 
άξιωματικών τών έπαναστατών. Οί δέ έν Καρ- 
θαγένρ ήναγκάσθησαν νά μεταναστιύσωσιν εις 
’Αλγερίαν.

’Ολίγους μήνας κατόπιν ό Στρατηγός Ζουρβά- 
ρας μετά τών υιών του, άξιωματικών καί τού
των, έτουφεκίσθησαν έπαναστατήσαντες εις τά 
περίχωρα τής 'Ριόγίας.

Τώ 1846 άπασα σχ εδόν ή φρουρά τής Κά
δικος έπανίσταται ύπό τήν άρχηγίαν τών ύπο- 
στρατήγων Σολίς καί 'Ρουβίνου, έπίσης καί ό 
στρατηγός Ίμάρτης εις παλαιάν Καστιλλίαν, 
άλλ άποτυγχάνουσι καθώς καί οί ’Αμετλέρ καί 
Βετλήρος κινηθέντες τάς άρχάς τού 1848 εις 
Καταλωνίαν.

Τόν Μάϊον τοϋ αύτοϋ έτους ό ταγματάρχης 
Βουκέτας έπανίσταται είς Μαδρίτην μέ τά τάγ
μα τής 'Ισπανίας,καί τόν 'Ιούλιον οί Πορτάλ καί 
Γουτλερέτ είς Σιβύλλην μεθ’ ένός τάγματος πε
ζικού καί δύο ίλών ιππικού, άλλά ένικήθησαν 
ύπό τών βασιλικών στρατευμάτων, οίδέ διασω- 
θέντες δραπετεύουσιν είς Πορτογαλλίαν.

Τόν ’Ιανουάριον τοϋ 1 854, ό ύποστράτηγος 
Χόρας έπανίσταται μετά τοϋ τάγματός του εις 
Σαραγώσαν, άλλ'έπεσε μαχόμενος γενναίως κα
τά τών βασιλικών στρατευμάτων, διότι άλλοι 
αξιωματικοί ύποσχεθέντες νά τόν ύποστηρίξωσι, 
παρέβησαν τόν λόγον των.
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Τόν ’Ιούλιον τοϋ αύτοϋ έτους οί στρατηγοί 
Αούλοφ, Όδοννέλ, Μεδένας, καί Σερράνος έπί 
κεφαλής τού τάγματος τοϋ πρίγκηπος καί δύο 
χιλιάδων ιππέων, έδραμον κατά τής Μαδρίτης, 
όλίγας δ ’ ημέρας κατόπιν ό στρατηγός Μάνους 
Ζουνιγας τούς μιμείται μέ τό τάγμα τής Να- 
βάρρας είς Βαρκελλώναν τό αύτό κάμνει καί ό 
γενικός διοικητής τοϋ πριγκητάτου 'Ρόχας μεθ’ 
όλης τής φρουράς. Πρό τοϋ τέλους τοϋ 'Ιουλίου 
όλος ό στρατός είχε συμμερισθρ τό έν Μαδρίτρ 
κίνημα τοϋ Όδοννέλ καί λοιπών. Ή ιρι.Ιε.Ιεύθε- 
ρος ενωσις πανταχού θριαμβεύει και μάλιστα 
μετά τήν μάχην τοϋ Βικαλβάρου ύπεβαλλε συν- 
θήκας είς τήν αυλήν. Καί ουτω τόν 'Οκτώβριον 
ό πρωθυπουργός Ναρβαέζ άποκαθίσταται ύπό
τοϋ Όδοννέλ.

Τώ 1855, ό ταγματάρχης Πορράχης έπανί- 
σ τα τα ι είς Σαρραγώσαν μετά δύο λόχω ν έπί 
κεφαλής τ ώ ν  οποίων έξέρχετα ι τής πόλεως άνα- 
κηρύττω ν Κάρολον τόν έκτον" άλλά μετά τινας 
ήμέοας δ ιαλυθέντω ν τώ ν  στρατευμάτων του 
έτουφεκίσθη είς τήν επαρχίαν τής Λορίδας.

Τόν ’Ιούλιον τοϋ 1856, ό στρατηγός 'Ρούϊζ, 
γενικός διοικητής τών έν Γερώνη στρατευμά
των, έπανίσταται μετά μέρους στρατιωτών 
κατά τοϋ υπουργείου Όδοννέλ, ό δέ 'Ρίος 'Ρόζας 
συνταγματάρχης είς Γαλλικίαν καί ό Φαλκών 
στρατηγός εις Σαραγώσαν μετά τών στρατευ
μάτων των* τόν μιμούνται έπίσης οί συνταγμα- 
τάρχαι Γουοίας καί'Ρέγος, μεταδίδουσι τό κίνη
μα ό μέν είς Λογρόνον ό δέ είς Μάλαγαν, άλλ’ 
άποτυχόντες, άλλοι μέν έτουφεκίσθησαν, άλλοι 
δέ μετηνάστευσαν είς Γαλλίαν.

Τόν ’Ιούλιον τοϋ 1859 ανακαλύπτεται είς 
Άλικάντην, Σιβύλλην καί ά/.λας πόλεις μεγάλη 
στρατιωτική συνομωσία- Λύο λοχαγοί καί τέσ- 

ρες ύπολς  δ.ν/ίί'ονται ισοβίους είς
κάτεργον

καί Λόρκαν στάσις είς τήν επαρχίαν τής Μουρό- 
νας· τούς στασιαστάς τούτους, τριακοσίους τόν. 
άριθμόν, ή κυβέρνησις άνεκήρυξεν ώς δημοκρατι
κούς· κατεβλήθησαν δέ τήν 4 ’Ιουλίου.

Τώ 1865 μεγάλαι ταραχαί συμβαίνουσιν 
είς τό πανεπιστήμιου τής Μαδρίτης, ώστε ή 
κυβέρνησή άναγκάζεται νά διακόψη τάς παρα
δόσεις έπί τινα χρόνον.

Τόν Ιανουάριον τοϋ 1866 άρχονται αί τα 
ραχαί τών προοδευτικών ύπό τήν άρχηγίαν 
τοϋ Πριμ διά τής έπαναστάσεως ταγμάτων τι- 
νών είς Άρανζουεζ καί Όκάγναν* τρ 9 έπανί- 
σταται ή Βαρκελώνη, τρ 18 τουφεκίζονται είς 
Μαδρίτην δύο άξιωματικοί, ώς συνομώσαντες 
κατά τών καθεστώτων. Τρ 20 ό Πριμ διαβαί
νει τά σύνορα καί καταφεύγει είς Πορτογαλίαν 
τή 22 δέ οί έπαναστάται τών έπαρχιών Κατα- 
λωνίας καί Βαλεντίας διαλύονται έξ ολοκλήρου.

Τόν Σεπτέμβριον τοϋ αύτοϋ έτους γίνονται 
είς Μαδρίτην 54 φυλακίσεις καί έζορϋαε. Με
ταξύ τών έξορισθέντων καί φυλακισθέντων ήσαν 
καί ό 'Ρίος 'Ρόζας, πρόεδρος τής Γερουσίας, αρ
χαίος έπαναστάτης, ό Σαλαβέρας, ό Σερράνος 
καί άλλοι.

Τόν Αύγουστον τοϋ 1867 νέα στάσις είς 
Καταλωνίαν, καταπνιγεισα ύπό τών βασιλικών
στρατευμάτων.

Έπιθυμούμεν ώστε ή έπανάστασις τοϋ Σε
πτεμβρίου τοϋ 1868, ή έκδιώξασα τούς Βουρ- 
βόνους έκ τής Ισπανίας νά ήναι ή τελευταία* 
νά δώσρ δέ άληθώς έλευθερίαν είς τούς άδελ- 
φούς Ισπανούς, καθ’ όσον έπί τοϋ Ισπανικού 
θρόνου άνεβη ήδη γόνος τοϋ ίπποτικοϋ καί αλη
θούς βασίλέως, Βίκτωρος Εμμανουήλ τοϋ Β'. 

Έν Έρμουπόλει τή 14 Μαρτίου 1872.
Ν. Κ. X. . . .

σάρες ύπολοχαγοί καταδικάζονται ίσοζίιος είς 
τό κάτεργον τής Όλιβάνοας. Είς δέ τήν Σιβύλ
λην είς ύπολοχαγός τοϋ πυροβολικού, ?ί καί 
εύγενής, καταδικάζεται είς τόν δι’ αγχόνη; θά
νατον καί άποθνήσκει γενναίως.

Τώ 1860, ό στρατιωτικός διοικητής τών 
Βαλερίων νήσων Όρτίγας παρουσιάζεται είς ά 
γιον Κάρολον μετά τής έκ τρισχιλίων άνδρών 
φρουράς τών νήσων, σκοπεύων νά άνακηρύξρ βα
σιλέα τόν μετ’ αύτοϋ κόμητα Μοντεμολόν. Ό  
στρατηγός άκούσας τόν σκοπόν του τόν εγκα
ταλείπει, ούτος δε συλληφθείς,τουφεκίζεται με
τά τινας ήμέρας είς 1’ολώσαν.

Τώ 1861 συνέβη ή ύπό τούς Άλβεστάρ

ΟΙ ΕΚ  Μ Η ΔΕΝ Ο Σ Μ Ε ΓΑ Λ Ο Ι

(Συνέχεια- "οε φυλ. ΙΘ '.)
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Λομονόσοβ. (α) ή Μιχαήλ Βασίλεβιτζ. —— 
Ποιητής καί φιλόλογος Ρώσσος, δικαίως κλη
θείς ό πατήρ τής 'Ρωοσ χής ποεήσεακ' έγεννή-

(j) LonieaasoT.
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δη έν Φολγομόρ τώ 1711 ύπό πτωχότάτου 
άλιέως.

Τή βοηθεία γέρο ντο; ίερέω; άφιέρει τά; ώ 
ρας του ει; την σπουδήν, και τοιαύτας έκαμε 
προόδους, ώστε ό διδάσκαλός του τόν συνεβού 
λευσε νά μεταβή τερός έξακολούθησιν αύτών εις 
την πρωτεύουσαν.

"Τπήγεν εις τά σχολεία της Μόσχας καί έ- 
τελείωσε τάς σπουδάς του έν τη ακαδημία της 
Πετρουπόλεως, ένθα καί έπεδόδη ιδίως εις την 
χημείαν, τήν φυσικήν καί τά μαθηματικά.

’Αλλά ωθούμενος ύπ’ ακατανίκητου κλίσεως 
εις την ποίησιν, έδράςατο τής περιστάσεως καθ' 
ίν κατελήφθη τό Κόθεν καί έγραψε λαμπροτά- 
την ωδήν, ήν άριέρωσεν εις την αύτοκράτειραν 
Άννην.

Τ ώ  1714 έλαβε τό δίπλωμα μέλους τής 
’Ακαδημίας τής Πετεουπόλεως, καί μετά 5 
έτη τό τού καθηγητοΰ τής χημείας καί πρύτα
νεως τής ακαδημία; ταύτης.

Έτελεύτησε τω 1765.
Η συλλογή των απαντων αυτού σύγκειται 

έξ είκοσάδος τόμων καί είναι δείγμα τρανόν 
των βαθύτατων του γνώσεων.

Εγραψε περί αστρονομίας, φυσικής, χρονολο 
γ ια ς , μ αθημ ατικώ ν, κα ί μετεωρο/.ογίας, άπο- 
δείζας έν πασ ι το ϊς έργοις του μεγαλορυ'ίαν 
κα ί πολυμάθειαν μ εγ ίσ τη ν .
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Μάρθα (άδελρη). Γαλλίς μοναχή γενννι- | 
θεΤσα έν Θορεζ υπό χωρικών πενήτων, τή 26 
Οκτωβρίου 1748.

Νεάνις έτι είσήλδεν εις τήν μονήν τής ¿*»- 
σχοπϊσεως. Κατά τήν έκρηξιν τής Γαλλικής 
έπαναστάσεως ή αδελφή Μάρθα έδραμεν ό
πως βοηθή τους πληγωμένους αιχμαλώτους 
καί τούς αναπήρους, χάριν των οποίων έξόδευ- 
σε συμπασαν τήν περιουσιαντης, συνισταικένην 
εί; 40 0  φράγκα !

Φλεγομένη ϋπό τού αισθήματος τή; εύσπλαγ- 
χνιας, προϋχωρει χωρίς έμπόδιόν τι νά τήν ανα
χαίτιση· χάριν των πτωχών έτρεχεν εις κώ
μα; καί πόλεις αιτούσα τά έλεος τών χριστι
ανών, εί; τήν άπλήν καί συγκινητικήν ευγλωτ
τίαν τή: οποίας, ούδείς ποτε ήδυνήθη ν’άνθέζν).

Τω 1805 μεγάλη πυρκαϊά άπετέφρωσε τά 
3J4 μικρά; τίνος κωμοπόλεως παρά τήν Βενιορ- 
τ*ονην. J1 άόελρή Μαρθα, ήτις ήν ή έκ τών

πρωτων δραμούσα όπως βοηθήση τά θύματα, 
επληροφορή ίη ότι έντάς οικίας περικυκλωθείση; 
ήιη ϋπό τών φλογών, εύρίσκοντο κεκλεισμ-ένοι, 
πτωχή τις γυνή *αί δύο βρέφη. ’Έδραμε πά- 
ραυτα προς τού; γενναιότερους, καί ένθαρρύνου- 
σα αυτούς τούς παρεκάλει θερυ.ώς όπως σώσωσι 
τους ατυχείς εκείνους. Ά λλ ’ εις μ.άτην ; Καί 
εν τούτοι; τά πύρ έςηκολούθη μαινόμενο.ν καί 
καταστρεφον !

Π άόελρή Μαρθα, ώθουμένη ύπό μ.υστηριώ- 
οους όρμή; εύσπλαγχνίας,έρρίφθη εις τας φλόγας 
καί ιό; έκ θαύματος ήδυνήθη νά διασώση τούς 
υυτ* εχ.ει;ου; άττο βεβαίου θανάτου.

Τώ 1807, ένώ περιεπάτει εις τήν όχθην τού 
Αουμπς (Οοη1>>), είδε παϊδα παρασυρό ̂ ενον 
υπό του ρεύματος. Δεν έσκέφΟη παντάπασιν- 
άλε,ά και τοι ήγνοει τό κολυμβαν, έρρίφθη εις 
τά υόατα καί μέ ύπερανθρώπους προσπάθεια; 
κατωρθωσε νά άρπάση αύτόν άπο τού Χάρωνος 
τήν αγκάλην, Ό  πόλεμος οστις κατά τήν επο
χήν έκεΐνην κατέστρεφε τήν Ευρώπην, προσέοε- 
ρι τή αδελφή Μάρθα πεδίον εϋρϋ τών ενερ
γειών της.

Επεδόθη όλη εις τήν νοσηλείαν τών πλη
γωμένων, έν τοϊς νοσοκομ.είοις, έν τοίς στρατο- 
πεδοις, ύπο τό πύρ τών τηλεβόλων, οπουδήπο
τε τελο; πάντων ήδύνατο νά ή ωφέλιμος. "Αο
κνος, ενεργητική, θαρραλέα καί άφοσιωμένη, 
έλατρεύετο ύπό τών στρατιωτών,, οϊτινες έθεώ- 
ρουν αυτήν (ό; άγίαν.

Ούδ' αί Κυβερνήσεις ώκνησαν ν' άναγνωρί- 
σωσι τας αρετάς της. Έπαρασημοφόρησαν αυ
τήν ή I αλλία, ή ΘΡωσσία, ή ΙΙρωσσία καί ή 
Αυστρία. Ί] Γεωργική εταιρία τής Βεζαντζόνης, 
τή άπενειμε χρυσούν μετάλλειον μέ τήν έπι- 
γραφήν, «τιμή εί: τήν αρετή;».

Ή αδελφή Μάρθα άπέθανεν έν Παρισίοις τή 
29 Μαρτίου, 1834.
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Μισκίν Πέτρος Φραγκίσκος Μαρία; (α). Διά
σημος αστρονόμος γεννηθείς έν Λαών τή 16 
Αΰγούστου 1744 ύπό γονέων πτωχών.

Περατώσας τάς σπουδάς αυτού, τή άρωγή 
προστάτου τινός μετέβη εϊς Παρισίους, όπου συ
νήψε φιλίαν μετά τού περιφήμου Λαλάνδ.

’Αφιερωθείς ιδιαζόντως εις τήν έρευναν τών

(> )  Miibain,

ϊ Δ I -  -  Ο 2

κομητών, άνεκάύυψεπολ'λού; τοιούτου: καί ύπε- 
λόγισε τά άπαρτίζοντα αϋτού; στοιχεία, όπως 
καπά νέαν αύτών επάνοδον τούς αναγνώριση, 

Μαθηματικός ακριβής, παρατηρητή; άοκνος, 
πολλάκι; έδωκε συμβουλάς εις πεπαιδευμέ
νους εκτιμώντας ούκ ολίγον τά φώτα καί τά; 
συμβουλάς του.

Ίίδημοσίευσε διάφορα συγγράμματα ώστρο- 
νομικά, μεταςύ τών όποιων τους τομου; τών 
Connaissances des tem ps, άπό τού 178 6  
μέχρι τού 1794.

Άπεβίωσεν έν Ισπανία τή 20 Σεπτεμβρίου
1805 .
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Μέσμερος Φραγκίσκο; ’Αντώνιος (α) ’Ιατρός 
άποθανατιαθείς ένεκα τή; άνακαλύψεώς του 
τού ζωικού μαγνητισμού. ’Εγεννήθη τή 23 
Μαίου 1734 έν Ίτζμόγκ τή; άνω Σοεβίας, έν
θα διέμενεν ό πατήρ αϋτού, όστι; ήτο δασο- 
φύλαξ τού ’Επισκόπου τή; Κωνσταντία;.

Τάς σπουδά; αϋτού έκαμεν έν τώ πανεπιστη- 
μίω τή; Βιέννη;" ειτα χαριν άσκησεω; επειραθη 
νά θεραπεύσγ τά; άσθενεία; διά τού μαγνήτου, 
και επέτυχε πληρέστατα.

Περί τό 1778 μετέβη εί; Παρισίους, όπου 
έγραψε τά ’Αποιιγηηοπύματά του .-τιρί τοΰ 
ζωϊχον μαγι i/tcaj/oD·

Ά λλ ’ είτε ένεκα άμαθεία;, ιΐτε ένεκα χα- 
μερπών ενεργειών, ούδείς έδωκε πιστιν εί; τήν 
άνακάλυψίν του, καί έν τή Άκαόημια τών επι
στημών κατηγορ-ήθη έπί άγυρτεία.

Ή κυβέρνησι; τω προσέφερε 20,000 φ ρ ά γ
κων διά τό μυστικόν του, άλλ’ αύτό; άπερριψω 
τήν προσφοράν.

Ή μεγάλη συγκίνησις τού κοινού ή παρα- 
χθεΐσα έκ τών πειραμάτων του, ύπεχρεωσε 
τήν κυβέρνησιν νά συστήση επιστημονικήν επι
τροπήν ΐνα έζετάση τήν νέαν τή; θεραπείας του 
μέθοδον. Άλλα κατά κακήν τύχην ή γνωμο 
δότησις τή; έν λόγω έπιτροπή; ήτο διά τον 
Μεσμερον δυσμενής.

Τότε άνεχώρησεν εις Αγγλίαν, άφ’ βπου μετέ
βη εις Γερμανίαν, καί τέλος εις Σουηδίαν.

’Ενταύθα ό μέγα; άνήρ ¿τελεύτησε τή, 5 
Μαρτίου 1815, τεθλιμμένος, χωρίς νά ΐδή τόν. 
θρίαμβον τής αξιοθαύμαστου αυτού έφευρέσεως.

(Ο  Mesmer.

Δακούζας Νικόλαος (α). Καρδινάλιος. Εί; 
τών ένδοΕωτέριον επιστημόνων τού αΐώνό; του, 
γεννηθείς περί τό 1401 έν τώ χωρίω d i  C u z a  
επί τού Μοζέλλα, ύπό πτωχών άλιέων.

Διηγούνται ότι παιδιόθεν έί,έπληττεν έπι 
τοσούτον διά τών εύφυεστάτων αύτού απαν
τήσεων εύγενή τινα κύριον συμπατριώτην του, 
ώστε ούτος άπεφάσισε νά τόν προστατευση καί 
νά παρέξνι αύτώ τά μέσα τή; μορφώσεώ; του.

Έφοίτησεν έν ταϊς όνομαστοτέραις άκαδη- 
μίαις τή; ’Ιταλίας καί Γερμανίας, καί είκοσι- 
διετής έλαβεν έν Παδού-ρ τό δίπλωμα διδά- 
κτορος τού Κανονικού δικαίου.

Μίτο άριστο; μαθηματικός, νομικός καί θε- 
ολ.όγο;· κάτοχος δε τή; Ελληνική;, Εβραϊκής 
καί Λατινική;.

Διά τή; μεγάλη; του ευγλωττία; έν τώ συ- 
νεδρίω τής Βασιλείας (1441), επέτυχε τήν 
προστασίαν τού Ιΐάπα Ευγενείου Δ ·, όστι, ε- 
πεμψεν αύτόν εις Γαλλίαν ω ; άποστολ.ικον 
Πρέσβυν.

Ό Νικόλαος Ε'. τόν έχειροτόνησε Καρδινά
λιον (1448), δωρήσας αύτώ τήν έπισκοπίαν 
τοΰ Βρίξεν καί τού Τυρόλου.

Έςέδωκε διάφορα ιστορικά καί θεολογικά 
συγγράμματα, έν οίς τό μνήμη; άξιον α'Η κα
θολική' συμφωνία» όπερ ή'ιώθη των επαίνων 
τοΰ φιλολογικού κόσμου.

“Εγραψε πρός δε διατριβήν οπερι τής κινη» 
σεως τή: γής», όργον άξιόλογον καί πλήρες 
όρ θο τά τω ν συλλογισμών. Άπεθανε τόν αυγου- 
στον τού 1464.
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Παλεστρίνη; ’Ιωάννης (β). Μέγας μουσικο- 
διδάσκος καί αναμορφωτή; τή; μουσική:, γεν
νηθείς έν Παλεστρίνρ, πόλει τού Παπικού ̂ κρά
τους, ύπό γονέων όπωροπωλών, περί τό 1504.

Προσελήφθη κατ’ «ρχάς ψάλτη; έν τινι εκ
κλησία τής 'Ρώμη;’ μετ’ ού πολύ όμ ω ς έγεινεν 
εί; τών πλέον διακεκριμένων μαθητών τού 
ττερι^τν,ΛΟυ G o u d ill lG S ,

Τω 1551 έγεινεν εκκλησιαστικός διδασκα-
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(ct) Da Cuia. 
(ξ ) ra le s lria is .
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λος έν τώ ναώ τού 'Αγίου Πέτρου έν Βατικάνω, 
καί πρώτος ούτο; έφερε τον ανωτέρω τίτλον.

Μετά τέσσαρα έτη ¿δημοσίευσε πέντε μελο- 
ποιηθήσας λειτουργίας, άς αφιέρωσε προ; τόν 
Πάπαν Ιούλιον Γ'.

Τά έργον του τούτο έπεκροτήθη παρ’ δλων, 
διά τήν βαθείαν τής τέχνης γνώσιν ήτις έν αύ- 
τώ διαφαίνεται.

Τό άποθανατίσαν τό ονομά του έργον είναι 
τό έπιγραφέν ΐπιπΛήζης, ένθα διαλάμπουσι, 
σαφήνεια, γλαφυρότη;, καί μεγαλοπρεπής ά- 
πλότη;.

Eívat αξιοθαύμαστο; πρός δε ή λειτουργία 
του ή άφιερωθείσχ εις τόν Πάπαν Μάοκελλον, 
ήτις καί έφερεν αϋτω τό εισόδημα συντάξεως 
μηνιαίας έκ τριών σκούδων !

Είσελθών πάλιν ώς διδάσκαλος εις τό Βα- 
τικάνον τώ 1571, έμεινεν έκεϊ ώς τοιούτος μέ
χρι τού θανάτου του, έπισυμβάντος τω 1594. 
’Επί τού μνήματός του έτέθη ή έξη; επιγραφή: 
«Joannes Petrus A loysius, Musicae Prin
ceps«. "Ητοι: ’Ιωάννης Πέτρος Άλο'ίσιος, πρίγ- 
κιψ τής Μουσικής. Καί Οντως ήτο άξιος νά ό- 
νομάζηται κεφαλή τής μεγάλης 'Ρωμαϊκής 
Σχολής.
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Νολλέτ άββάς ’Ιωάννης Αντώνιος (α). Υιός 
άπλού γ'εωργού, γεννηθείς περί τό 1700 έν 
Πιμπρέ τής έπαρχιας τού Νοϋόν.

Ό  Νολλέτ είναι ό σγγραφεύς του πρώτου 
εγχειριδίου τής φυσικής, ό'περ είναι άξιον μνείας 
διά τήν φιλολογικήν του αξίαν.

Ό  Νολλέτ ένηγκαλίσθη προίμως τό έκκλη- 
σιαστι*όν στάδιον, άλλ’ άμα έγεινε διάκονος, 
έπεδόθη όλοψύχως εις τήν σπουδήν τής φυσικής.

Πρώτος αύτός έξέθηκε καί ανέπτυξε τήν 
περί φωτός θεωρείαν τού Νεύτονος, καί καθεϊ- 
ξε τήν έδραν τής πειραματικής φυσικής έν τή 
Σχολή τού πυροβολικού Αελαφέρ.

Έκτος τού ανωτέρω περί φυσικής συγγράμ
ματος, έξέδωκεν έγχειρίδ.ον έπιγραφόμενον, 
«Πειραματική τέχνη», διάφορα φυλλάδια καί 
άρθρα ποικίλα, άφορώντα τόν ήλεκτρισμόν,

Έτελεύτησεν έν Παοισίοις τή 24 ’Απριλίου 
1770.
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ΓΙεσαντρέ (α).'Ενδοξος ποιητής τή; Γαλλίας, 
γεννηθείς έν Τολώση ύπό τίνος τεχνίτου κατά 
τό 1638.

Έπιδοθείς εις τά γράμματα,άνευ τή; βοήθειας 
διδασκάλων, ους ή πενιχρά του θέσις δέν τω  
έπέτρεπε να προσλάβγ, έπροτίμησε τήν Λατι
νικήν καί Γαλλικήν ποιήσιν.

”Εγραψεν αξιόλογα ποιήματα εις άμφοτέρας 
τάς γλώσσας ταύτας, καί νέο; είσέτι, έξέδωκε 
τήν πρώτην αυτού Τραγιυδίαν αΓέτα», ήτις έ- 
πεκροτήθη παρ’ ό'λων.

’Ακολούθοις έγραψε, την θ υ σ ία ν  τον 'Αβρα
άμ, τόν Ιωσηγ .ται.Ιούμτνον, καί τό> θάνατ ν 
του Νίρωνος.

Διηγούνται περί τή; τελευταίας τραγωδίας 
τό έπόμενον ανέκδοτον, άξιον δντως ιδιαιτέρας 
μνείας.

Ό  Πεσαντρέ συνείθιζε νά γράφνι τά πλειότε- 
ρα τών έργων του εί; τά καπηλεία. 'Ημέράν 
τινα έςεοχόμενος άπό τίνος τοιούτου, λησμόνη- 
σεν έπί μια; τραπέζης τεμάχιον χάρτου έφ’ ού 
είχε γράψει, «ενταύθα θέλει φονευθή ό βασι
λεύς». Ό  κύριος τού καπηλειού, τρομάξας έκ 
τών λέξεων τούτων, καί φοβούμενος δυστύχη
μά τι, κατήγγειλε τόν ποιητήν εις τάς άρχάς, 
ό'στις και πάραυτα συνελήφθη.

Ευτυχώς ή ύπόθεσις έδικάσθη, καί ή διευ- 
κρίνισις τού πράγματος έπήνεγκε τήν γενικήν 
ευθυμίαν.
’Απεβίωσεν ό Πεσαντρέ έν Παρισίοις τω 1709.
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Περιέρ Καζιμΐρος (β). Έγεννήθη έν Γρενόβλιρ 
τή 2 1 ’Οκτωβρίου 1777, υπό γονέων ποταπών 
καί κατέστη εις τών μεγαλειτέρας έπιρροής 
υπουργών τών διαπρεψάντων έν Γαλλία μετά 
τήν Ίουλιανήν έπανάστασιν τού 1830-

'Γήν πρώτην έκπαίδευσιν έλαβεν έν Λυών 
είτα μετέβη εις Παρισίους, όπου ήδυνήθη νά με- 
θέξνι εις ολας τάς φάσεις τής έπαναστάσεω; 
καί έπεδόθη εί; τά πολιτικά έν μέσφ τών φρι- 
κωδών εκείνων τού λαού ταραχών.

Καταταχθείς τώ 1798 εί; τό σώμα τών 
Μηχανικών τού στρατού τή; Ιταλία;, διεκρίθη

(x ) Nollet. ( » )  P ech iílré , 
(δ) Périer,
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προ πάντων υπό τήν Μαντούην και έν ταϊς 
λοιπαΐς έκστρατείαις.

Μετά τήν ειρήνην τού 1815 άπεσύρθη εις 
τόν ιδιωτικόν βίον, καί μετά δύο έτη έδημο- 
σίευσε τρεις πολιτικά; διατριβά; καταστησάσας 
γνωστόν τ ’ όνομά του.

Η πολιτική του ήν καθαρώς συνταγματική, 
καί έτεινεν εί; τό νά έμποόίση τήν ανανέωσή 
τών αρχαίων καταχρήσεων, πρός άς έφαίνετο 
ώθουαένη ή κυβέρνησις τών Βουρβόνων.

’Εκλεχθείς Πληρεξούσιος τώ 1824, έλαβεν 
έδραν εί; τήν πτέρυγα τή; άντιδράσεως καί 
διεξήγαγε μέγαν καί πεισματώδη αγώνα μετά 
τού ΰπουγοΰ Βιλλέτ, ένεκα τού όποιου έξελέ- 
χθη έκ νέου τω 1827 καί 1831.

Κατά τάς σπουδαία; ήμερα; τού ’Ιουλίου 
ό Περιέρ ένηγκαλίσθη τήν μ,ερίδα τού λαού. Ε 
πέτυχε νά κατευνάσν) τήν μανίαν τού οχλου 
διά τής ευγλωττία; του, καί ένεκα αύτού πολ
λά θύματα έσώθησαν.

Έγένετο πρόεδρος τού νομοθετικού σώματος, 
καί ακολούθως πιόεδρος τού υπουργικού συμ
βουλίου, θέσιν ήν εδέχθη μέ μ.όνον τόν σκοπόν 
νά σώσή τήν Γαλλίαν άπό νέα δυστυχήματα. 
Ό Περιέρ ήτο ό διατάξας τήν έντελή κατά 
τών 'Ολλανδών έκστρατείαν, οϊτινες είχον λεη
λατήσει τό Βέλγιον.

Κατά τήν πτώσιν τή; Βασσαραβίας ερεθι
σμό; τού όχλου ήπείλει τήν ζωήν τού στρατη
γού Σεβαστιάνη, ήν εσωσεν ό Περιέρ διά τού 
θάρρους του καί τή; ήρωϊκή; του σταθερότη- 
τος.

Ό  ένδοξος ούτος άνήρ, όστις τοσαύτας προ- 
σήνεγκε τή πατρίδι του έκδουλεύσεις, άπέθα- 
νεν ύπό χολέρας έν Παρισίοις τή 6 Απριλίου 
1832.

Ό νεκρός αύτού αναπαύεται εις τό νεκροτα- 
φεΐον Λασαί, καί έπί τού τάφου του οί συμπο- 
λΐταί του άνήγειρον μεγαλοπρεπές μαυσωλεΐον.
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Περούτσης Βαλδάσσαρ (α) .Διάσημος ζωγρά
φος, άρχιτέκτων καί γλύπτης, γνωστός ύπό 
τό όνομα Βαλδάσσαρ ό έκ Σιέννης· έγεννήθη έν 
’Ατσιαγιάνω ύπό γονέων πενεστάτων περί τό 
1 4 8 1 .‘

Νεαρός καί στερούμενο; τών μέσων, έπορεύθη

εις 'Ρώμην, ένθα επεδόθη εις τήν σπουδήν τών 
μεγάλων έργων τής άρχαιότητος καί έν μικρώ 
διασιήματι χρόνου κατέστη ιεροφάντης τών 
τριών αδελφών τεχνών.

Ό  Περούτσης πρέπει νά θεωρήται ώς ό ε
φευρέτης τών θεατρικών σκηνών, καθόσον αί 
πρώτχι σκηναί έζωγραφήθησαν ύπ' αύτού διά 
τήν παράστασιν τής Α ανανδρίας, κωμωδίας 
τού Καρδιναλίου τή; Βιββιένης.

Ώς άρχιτέκτων κατεσκεύασε τό έξαίσιον 
μαυσωλεΐον τού ’Αλεξάνδρου Σ ι '., τό μέγαρον 
τών Πριγκίπων Κίνκη καί όιάφορα άλλα αξιο
θαύμαστα έργα.

Ή ζωγραφική του μεγαλοφύία δύναται νά 
διακριθή ευκόλως εις τάς δύο λαμπρά; εικόνας 
τάς παριστώσχς, τή. προσχύνησιντών μάγων, 
καί την θιοτόκον χαΛνητονσαν ί>ι οθόνης 
τόν χοιμ · μενον 7 ηοοΰν· Ή τελευταία κοσμεί 
σήμερον το Μουσεΐον τών Ιίαρισίων.

’Ετελεύτησεν ό Περούτσης τώ 1536.
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Πινέλλη; Βαρθολομαίος (α). Μέγας γλύπτης 
τής ’Ιταλίας, υιός άπλουστάτου έκμαγματουρ- 
γού, έγεννήθη έν'Ρώμιρ τόν Νοέμβριον τού 1781.

Παιδιόθεν, παιδιά; χάριν, έμιμεΐτο θαυμα- 
σίως τά χονδροειδή τού πατρός του έργα καί 
έντεύθεν κατεδείκνυε τήν μεγαλοφυ'ίαν του, καί 
τό υψος εις 8 ή°ελε φθάσει ποτέ.

Προστατευθείς ύπό τίνος Άββά Αεβιτζάρη 
τή; Βολωνίας, έσπούδασε τήν ιχνογραφίαν καί 
γλυπτικήν καί έτελειοποιήθη εις τήν τέχνην, 
κατασκεύασα; τά μεγάλα έργα, άπερ ήσαν έ- 
φάαιλλα μέ έκεΐνα τών μεγάλων Ιταλών τών 
παρελθόντων αιώνων.

Τό 1809, έδημοσίευσε θαυμασίαν συλλογήν 
τών ήθών τή; 'Ρώμη; καί τών περίχωρων αυ
τή;, ή; ένεκα απέκτησε τήν προστασίαν καί 
αγάπην τού καλλιτέχνου Κάϊσερμαν.

’Αλλά τό έργον όπερ όιαιώνισε τό ονομά 
του, ην ή εΐκονογράφησις τών «'Ιστορικών πρά
ξεων τής Ρώμης».

Μετά τούτο, εικονογράφησε τόν Μανιώδη 
Ορ.Ιάνδο!\ τόν Τη,Ιίμαχον, την Αίνιιάδα 
χαι την θείαν Κώμο,δίαν, έργα έξομοιούντα 
αΰτά ν μέ τούς Μοργεν καί Τόσκους.

’Δπέθανεν έν ’Ρώμη τήν Ιην ’Απριλίου 1835.

(x ) P erim i. (χ) Pinelli.



4 6 4 I  A I 1 2  0  2

37.

Ό  έκ Καραβάγκιου Πολύδωρας. —- Έγεν- 
νήθ7) έν Καραβαγκίω, κωμοπόλει τή; Λομβαρ
δίας, τώ 1 495.

Τά πρώτα τής νεότητάς του έτν;, διήλθε μετ- 
ερχόμενος τον βοηθόν κτίστου (πηλοφόρος). Είτα 
έχρημάτισεν υπηρέτη; ζωγράφου.

Έμπνευσθεί; ύπό του πρό; την ζωγραφικήν 
έρωτος, έπεδόθη άλω; εις αυτήν, καί λέγεται 
ότι τάς νύκτας ολοκλήρους του χειμώνος δι- 
ήνυεν εργαζόμενος.

Ο ύ τ ω  μ ε τ α ξ ύ  τή ς  α γ ω ν ία ς  κ α ί  τ ω ν  σ τερ ή  
σεων, έπ ερ α ίω σ ε  τ ό  π ρ ώ το ν  α υ τού  έργον , όπερ 
ά ν έδε ιξ ιν  α ύ τόν  δ ιά σ η μ ο υ  ζω γ ρ ά φ ο ν .

Τά έργα του είσίν αξιοθαύμαστα διά τήν δύ- 
ναμιν τής έκφράσεως ναι τό ζωηρόν τοΰ χρωμα
τισμού, καί τοι δε όλίγιστα, διατηρούνται είσ- 
έτι έν τοϊς Μουσείοις τού Λονδίνου καί των 
Παρισίων.

Άπέθανεν έν Μεσσήνη τώ 1313.

38.

Πιτζάρος Φραγκίσκος. (α)'Εγεννήθη τό 1475 
έν Φρουτιέλλω τής Έστρεμαδούρας. ΤΗτο δε 
νόθος υιός εύγενοΰς, έγκαταλελειμένος καί οΰδε 
καν άνάγνωσιν γνωρίζων.

Καθά διηγούνται,κατά τήν νεότητά του κα- 
τεγείνετο επιστατών τά ποίμνια τού πατρός 
του εί; τήν εξοχήν.

Μετά ταϋτα, βαρυνθεί; τόν βίον εκείνον, ου
δόλως συμβιβαζόμενου μέ τά; κλίσεις του, ά- 
πήλθεν εί; τάς 'Ινδίας, ό'που ένηγκαλίσθη τό 
στάδιον τών οπλών. *

Ζηλεύσας τόν Νούγνες Βαλβόν διά τήν άνα- 
κάλυψίν του τής θαλάσση; τού Νότου, απεφά- 
σισε νά κατακτήση το Περού.

Άνεχούρησε τόν Σεπτέμβριον τού 1 ¡52 1 έκ 
Παναμά, συνοδευόμενος ύπό τού Αιέγου δ ’ Ά λ- 
μάγρου, καί άνεκάλυψε τον παραλίαν τής Π ε
ρουβιανής Αύτοκρατορίας" άλλ’ ήναγκάσθη είτα 
νά προσδράμφ εις τόν Κάρολον Ε'. όπως επι
τυχή τά μέσα ών έστερείτο, ΐνα έξακολουθήσφ 
τάς έρευνας του.

Επέτυχε παρ’ αύτού τρία πλοία" έκίνησε 
τόν Φεβρουάριον τού 1531 πρός τήν νήσον τής

ΙΙούνας καί έκυρίευσεν αυτήν μετά πεισματώδη 
τών ’Ιθαγενών άντίστχσιν.

Εύθύς μετά τούτο ένίκησε τακτικόν στρατόν 
περιμ,ένοντχ αύτόν όπως τόν προσβάλη έν Κα- 
ζαμάρκα καί ήχμαλώτισεν αύτόν τόν Αύτο- 
κράτορα, θν ακολούθως έτιμώρησε με θάνατον.

Μετά τοιαύτην νίκην έάλω ευκόλως τό Πε
ρού, ευρών μικράν μόλις ύπό τών ’Ιθαγενών άν- 
τίστασιν.

Κακόν όμως έστάθη τό τέλος του. Τυφλωθείς 
ύπό τών τιμών καί τής ισχύος, έτυράννησε καί 
έπίεσε τού; συντρόφου; του, οιτινες τόν εφό- 
νευσαν τώ 1541.
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Ιΐίκλερ ’Ιωάννης, (α) Διάσημο; γλύπτης λί
θων σκληρών" είδε τό οώς εν Νεαπόλει τώ
1 7 3 4 .

Ό πατήρ του, μετριώτατος ξυλογράφος, έ- 
πειράθη νά τόν γύμνασή είς τήν τέχνην του, 
άλλ’ ό νεαρός ’Ιωάννης,αίσθανο'μενος ότι ό προ
ορισμός του έκάλει αύτόν αλλαχού, ήθέλησε νά 
σπουδάση ιχνογραφίαν ύπό διασήμ.ους διδασκά
λους.

Είς Ηραχ,Ιής, νιχητης τοΰ Ν ιμ ιαΙου  Λ έο ν 
τας, έδόξασε τ ’ ονομά του καί χατέστησεν αύ
τόν άζιον τής προστασίας τού Ίίυσήφ Β'., ό'στις 
έκάλεσεν αύτόν εί; Βιέννην μ.έ πλούσιας προσ
φοράς.

Ό Πίκλερ άπέρριψε μετριοφρονώ; τήν τιμήν, 
αποφασισμένος νά εγκατασταθή έν 'Ρώμη, ό
πως τελειοποιηθή είς τήν τέχνην του.

Έγκατέλιπε μεγάλην ποσότητα αγαλμάτων 
περικοσμούντων τά πρώτιστα τών μουσείων.

Άπέθανε δε τή 25 Ίαννουαρίου 1791.
"II προτομή τού διασήμου τούτου καλ.λιτέ- 

χνου εύρίσκεται είς τό Πάνθεον.
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Κινόλτ Φίλιππος, (β) Λυρικός ποιητής γάλ* 
λος, γεννηθείς περί τό 1635 ύπό πτωχού άρ
τοπώλου.

Δεκαπενταετής, έδημοσίευσε διαφόρου; δρα
ματικά; συγγραφάς, έν αίς τήν κωμωδίαν έπι- 
γραφομένην οι ’ Λ ν τ ιρ α σ τα ι, έπιτυχούσαν θαυ- 
μασίως.

(* ) Pizârra («) PiUor 
(I). Qninaull.

Ε ίτ α , δ ι α δ ο χ ι κ ώ ς ,  έ ξ έ δ ω κ ε  τόν  ' Λ διάχρ τον 
έραντήν- τή ν  Κ ω μ ω ύ αν  άν ιυ  χωμ χ ’ΐν, τόν  
θ ά ν α τον  τοΰ Κόρου κ αί τόν  ’Λ στρ Λ ψ , τ ρ α 
γω δ ία ν  γ εν ικ ώ ς απ οθαυ μ ,ασθεϊσαν .

Α λ λ ά  π ά ν τ α  τ ά  έρ γ α  τ α ύ τ α  ή σ α ν  α ί ά π α ρ -  
χ α ί τή ς  μ ε γ α λ ο φ υ ΐα ς  τού  Κ ιν ό λ τ . Έ π ε δ ό θ η  
αΰτός ανενδότους είς τήν άνάλυ σιν  τ ώ ν  έργω ν 
τών μ ε γ ά λ ω ν  σ υ γ γ ρ α φ έω ν .

"Έ γραψ εν α κ ο λ ο ύ θ ω ς  τή ν  Έ ρω τόιρο.τον μη
τέρα καί τήν ' Λ ριιίδχ, όπερ ε σ τ ι  τ ό  ό ι α σ η μ ο τ ε -  
ρον έργον του .

Ό  Κ ιν ό λ τ  έθεωρήθη εν Γ α λ λ ί α  ώ ς  ό  π α τ ή ρ  
καί τ ό  π ρότυ π ον  τή ν  λυρικής τ ρ α γ ω δ ία ς .

’Α π έθ αν ε  τή  2 6  Ν οεμβρίου 1 8 6 8 .

("Κ π ετ α ι  τ ό  τ έ λ ο ς ) .
Α. Σ. ΑΙΒΑβΗΝΟΙΙΟΓΛΟΣ.

ΕΚ ΓΩΜ Α ί νΣΙΙΜΩίΝ ΑίΚΩΝ ΤΟΥ 
Α. ΦΟΓΚΕ.

Ή  δ'χη το' Λαβα.Ι.Γίτ, τής Κ υρίας Λα- 
βαΛ .Ιιτ χαΐ τών τριών Ά γ γ .Ιω ν  (1815 — 
1819).

A. ΕΡΑΜ.)

(συνεχεία* toc ç-υλλ. 1 θ ' .)

Ο Λ ,α β α λ λ έτ  έπ αύθη  φυσιν.ώς τζχρχ  τ ώ ν  
Β ου ρβόνω ν , οϊτινες ά ν τ ε κ α τ έ σ τ η σ α ν  α ύ τόν  8ι 
ένός α ν α ξίου , τού  κ ό μ η το ς  Antoine Francois 
Gland Ferrand.

Γεννηθείς έν έ τ* ι  1754 έ ξ  ο ικ ογ ένειας άνη - 
κούσης ε ί ; τόν  δ ικ α σ τ ικ ό ν  κ ό σ μ ο ν , ό Ferrand 
δ ε κ α ο κ τ α ε τ ή ;  ώ ν  μόνον, χάριν  τ ή ;  π εριουσίας 
κ αί τ ή ;  κ α τ α γ ω γ ή ς  τ ο υ , υπ ήρξε σ ύ μ β ο υ λ ο ς  έν 
τ ή  επ ιτρ οπ ή  τ ο ύ  κοινοβουλίου τ ώ ν  Π αρισίω ν . 
Π επ ροικ ισμένος ύπ ό το ύ  έ ν σ τ ικ το υ  τ ή ;  α τ ο μ ι 
κής σ υ ν τη ρ ή σ ε ω ς , όπ ερ  δεν  τόν  έ γ κ α τ έ λ ιπ ε  π ο 
σ ώ ς , ό  Ferrand μ ε τ η ν ά σ τε υ σ ε ν  έκ τ ώ ν  π ρ ώ 
τ ω ν ,  ο π ό τ ε  ο λ ίγ ο ι εύγενεΐς ή π ρ ίγ κ η π ες  έσ κ έ - 
φ θ η σα ν  ν ά  τ ό  π ρ ά ξω σ ιν , έν έ τ ε ι  1789. " Α π α ξ  
είς α σ φ α λ έ ς  μ έρος εύρεθείς άφήκεν έλευθέοαν 
τή ν  έ κ δ ή λ ω σ ιν  τ ώ ν  Β α σ ιλ ικ ώ ν  α ύ τού  φ ρονη μ ά
τ ω ν  δ ιά  π λ ή θ ο υ , α ν όη τω ν  άρθρω ν . Γ ενόμενος 
δ ε κ τ ό ς  έν τ ώ  σ υ μ β ο υ λ ίω  τού  π ρίγ κ η π ος  Co- 
n o l é ,  μ ετέπ ε ·.τα  έν τ ώ  μ ε γ ά λ φ  σ υ μ β ο υ λ ίω  
τ ή ς  β α σ ιλ ε ία ς , δ ιά  μόνης τή ς  π ρ ω ίμ ου  φρονή-

σεώς του έγένετο εις τών φανατικωτέρων βα- 
σιλοφρόνων.

Έν έτει 1802, όταν ή αύτοκρατορική κυβέρ- 
νησις ήνοιξεν όλα; ελευθέρους τάς θύοχς τής 
Γαλλίας, ό ΡβϊΤΐιηΙ έπανήλθεν. άλλ’ ούχί άνευ 
τή; άδειας τού βασιλέως. Βοηθούμενος ύπό τής 
άνικανότητο; καί άμ.αθείας του ήδυνήθη νά συ- 
νομώση άνευ κινδύνου, άλλ’ ούχί καί άφοβως" 
καί όταν ή παρουσία τών στρατιωτών τής ιε
ρά; Συμμαχίας τόν ένεθάρρυνεν, ήτο μέλος τού 
βασιλικού εκείνου κομητάτου, όπερ πρώτον 
έπρόφερε πρός γενικόν θαυμασμόν τής Γαλλίας 
τά όνομα τών Βουρβόνων.

Άνταμειφθείς διά τήν τοσαύτην του άφοσίω- 
σιν καί θάρρος, διά θέσεως υπουργού καί διά τού 
διορισμού του είς τήν γενικήν διεύθυνσιν τών 
ταχυδρομείων, ό ΡβΓΓαι^ πρός τοίς αλλοις 
ήτο καί είς τών επιτρόπων τών επιφορτισμένων 
να προετοιμάσωσι τά σύνταγμα. Ό  παλ.αιός 
σύμ.βουλος τών επιτροπών έπίστευσεν, ότι τό 
παραχωρούμενον τούτο σύνταγμα ήθελε γίνει 
δεκτόν, ήρκει μόνον νά συζητηθή έν τώ Κοινο
βούλιο), διότι είχε πεποίθησιν εϊσέτι εί; τό Κοι
νοβούλιο-/ τοσαύτην, ώστε καί έδημοσίευσεν 
ύπό τον τίτλον —  Διαμαρτύρησις τού Κοινο
βουλίου τών Παρ-.σίων —  ανώνυμόν τι άρθρον, 
τό όποιον έσπευσεν αμέσως νά διάψευση, άμα 
ό 1̂ ^ 11̂ 818 τώ είχε καταδείξει τάς έν αΰ- 
τώ κινδυνώδεις ανοησίας.

Μέλος τής επιτροπής περί έξετάσεως τών α
ναφορών τών άφορωσών τήν άπόδοαιν τών μή 
πωληθέντων κτημάτων τών μεταναστατών, ό 
Γ θγγβικΙ, παρουσίασε κατά τόν Σεπτέμ,βριην 
τού 1 8 1 4 ,  νομοσχέδιου περί τού αντικειμένου 
τούτου. Είς τάς παρατηρήσεις του έν τω νο- 
μοσχεδίω τούτω, έγραψε τήν άνοητον εκείνην 
φράσιν περί τών βασιλικών τή; δεςιας πτέρυ
γας, ή'τις επλήρωσε χαρα; έν τώ  παλατίω του 
τή; νήσου "Ελβας τόν Ναπολεοντα, πάντοτε 
προσεκτικόν καί άριθμούντα μ.ετ’ ελπίδων αύ- 
ξανουσών τά λάθη τών εχθρών του (*).

(1) Όφείλομεν ν’ άναιρέρωμεν έν τούτψ χάριν 
το3 συγγραρέω; τήν περίφημου ταύτην ρρααιν, διότι 
έχει σ/έιtv μέ τήν δίκην. Ιδού αΰτη. Είναι γνωστόν 
ότι οί αυτόχθονε; ώ; και οί μετανάσται ηύχοντο πά
θη δυνάμει ευτυχή τινα μεταβολήν τ&ν πραγμάτων, 
καίτοι, μή τρλμωντε; εϊσέτι νά ελπίζωϊΐν εί; αϋτήχ. 
Καταπεπονημένοι ϋπο τώ ν δυοτυ/μών κα-.  τοραχΦν 
πά-,τε; ήσαν διατεθειμένοι ο’ύτω ,-πάντε; εΤχυΊ καταν.
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Ούτο; είναι ό νοήμων καί γενναίος εκείνος έ- \ 
φευρετής τών καθαρών, τών ήμ· καθαρών καί ! 
τών ακαθάρτων, τόν όποιον ό Λαβαλλέτ εύρεν 
εις τό μέγαρον τού ταχυδρομείου τήν πρωίαν 
τής 20 Μαρτίου, έπιθυμούντα νά μεταναστεύση 
τό ταχύτερον. "Οταν διά ψοφοδεών αποκτή
σεων ό Ferrant! τέλος έλαβε τήν άδειαν ταύ
την, άνευ τή; όποιας έπίστευεν ότι ή ζωή του , 
διακινδύνευε, μετέβη είς Orléans, έγκαθιδρύθη 
είρηνικώς είς τό κτήμά του, οπερ είχε πλη
σίον τή; πόλεως ταύτης, καί δεν επανήλθε 
πλησίον τών αγαπητών κυρίων του, είμή όταν j 
είδεν αύτούς έν άσφαλεία.

Πρέπει νά πιστεύσωμεν τώρα δ,τι όστερώ- 
τερον ό Λαβαλλέτ λέγει, ή ο,τι θά είπωσιν οί 
οίλοι του περί τή; έν τώ μεγάρω τού ταχυ
δρομείου τήν 20 Μαρτίου γενομένης έπαναστά- 
σεως ;

’’Αν άκούση τις τόν Λαβαλλέτ ήθελε νομί
σει δτι ήτο όλω; τυχαία ή συνέπεια τού γεγο
νότος τή; μετά τού Σεβαστιανού συναντήσεως 
του, καί ή κατά τήν ημέραν εκείνην μετάβασί; 
του εις τό ταχυδρομείου. Μετέβη οπως λάβη 
πληροφορίας καί επανερχόμενος οικαδε ήθελεν 
άρκεσθή νά γροεψορ είς Φοντενεβλώ ζητών τού 
Αϋτοκράτοοος διαταγάς διά τά έγκαταλει- 
φθέν τανυδρομεΐον. Τό είδος τή; άδειας τή; 
ζητηθείση; παρά τού κόαητος FerraDd, δέν 
ήθελε δώση, είμή ώ ; ιδιώτης, οπως απαλλαγή 
τών άπαιτήσεών του, χωρίς νά έννοήση τήν 
χρήσιν, ήν ήδύναντο νά κάμωσιν αυτής* τέλος 
ό Κύριος Vaulabelle πιστεύει δτι ό Λαβαλλέτ 
ύπό τών παλαιών τμηματαρχών του ήναγκά- 
οθη ν' άναλάοη τήν ύπηοεσίαν.

’Αλλά τά πράγματα δέν έγένοντο ουτω"

τήσει φρονοΰντε; ιά αΰτά, oi μέν κατ’ ευθείαν βαί- 
νοντε; χ ωρι; ποτέ νά παρεκκλίνωαιν, οί δέ διερχόμενοι 
κατά τό μδλλον καί ήττον άπάσας τά; επαναστατι
κά; οάσει; έν at; εόρέθησαν.

Βλέπει τι; καλώ; £τι τό έξαιρετικόν πνεΟμα τΐξ; 
τοιαϋτη; έποχΤ,; καί θρησκεία; δέ» είναι πονηριά καί 
δτι δλα τά κόμματα έχουσι τού; ανθρώπου; τή; πα 
ραμονή; των καί έκείνου; τή; επαύριον.

Ό  Κυρ. Κόμη; Ferrand, διά νά παύσωμεν νά όμι- 
λώμεν περί άοσ ανθρώπου τούτου, όπήρξεν άργότερον 
Γερουσιαστή; τή; Γαλλία;, καί θέλουσι τό πιστεύσει; 
μέλ»; τή< Γαλλική; ’Ακαδημίας! ΕΤναι δμω; αλη
θές δτι διωρίσθη παρά του βασιλέως, :να διοργανίση 
t r y  Άκαδήμίάν έν ε-st

καί έξ όλων τών αποδεικτικών εγγράφων εξά
γεται δτι τά πράγματα συνέβησαν άλλως ή 
ώς ανωτέρω εΐπομεν καί ώς ήτο φυσικόν καί 
αναγκαίου νά συμβώσιν. ‘Ο Λαβαλλέτ ώφειλε 
χάοιν τής ύποθέσεώς του νά είπη τά εναντία 
καί άργότερον αΰτός ό ΐδιος δέν ήδυνήθη νά 
τά διαψεύση. Ά λλ’ ό όρθάς λόγος τά διαψεύδει. 
“Απαξ είσέτι ήτο ταυτισμένος μέ τήν μεγάλην 
ταύτην υπηρεσίαν. Ούδεί; έτερος ή αύτός ήδύ- 
νατο νά τήν διεξαγάγη κατά τήν στιγμήν ε
κείνην καθ’ ήν ό βασιλεύς έγκατέλιπε τήν θέσιν 
του* καί, καθώς καί αύτη ή βασιλεία, ώφειλε 
διά ματαίαν τυπικότητα νά διακινδυνεύσει τήν 
σπουδαίαν ταύτην έκδικησιν. καί είς αρχαίος 
υπάλληλος τού Αύτοκράτορος δέν ώφειλε νά 
έγκαθιδριθή εί; τήν θέσιν του, δταν ήδη ό Αύ- 
τοκράτωρ έπανήρχετο νά άναλάβη τήν ίδικήν 
του ;

Τά βέβαιον είναι δτι δ Ναπολέων ά'παξ εγ
καθιστάμενος είς τό Κεραμεικάν καί προβαί- 
νων είς τόν διοργανισμάν τών γενικών λειτουρ
γών τής Αυτοκρατορίας, περατώνει τά έργον 
τούτο λέγων* α Δώσατε διορισμούς είς όλους 
τούς κυρίου; τούτους, ώς πρός τόν Λαβαλλέτ 
δέν έχει ανάγκην. Κατέκτησε το ταγυδρο- 
μεΐον ».

Ό Λαβαλλέτ, δστις διηγείται τό ανέκδοτον· 
είς τά απομνημονεύματά του, προσθέτει δτι ό 
Ναπολέων είπε τούτο μέ τόνον κατά τό ήυ.ισυ 
άστεϊον καί κατά τό ή'μισυ έγγικτικόν. *0 Αύ- 
τοκοάτιορ δέν ήνάπα νά ώτελώνται άτή έαυτώνι έ *  1 I
οί άνθρωποί του.

Είναι άναμφισβήτητον τό γεγονός, (όιότι άπό 
τού Λαβαλλέτ μανθάνοιχεν αύτό,) δτι ό Ααβαλ- 
λέτ έζήτπ,'ε κατά τήν αυτήν πρωίαν τής 20 
Μαρτίου, παρά τού Στρατηγού Λεσόλ, άρχιδιοι- 
κητού τής εθνοφυλακή; τών Παρισίων, από
σπασμα όπως ποοστατεύστ] τό ταχυδρομ.είον. 
Ό  πρίγκηψ βΔ-τηΒηοέπ^, τόν όποιον ό Λα
βαλλέτ συνεβουλεύθη περί τού αντικειμένου 
τούτου, τώ  είπεν ώς άνθρωπος φρόνιμος.

α Έχετε άδικον νά λάβητε τήν πρωτοβου
λίαν, αφήσατε νά έλθη ό Αύτοκράτωρ»,

Δέν δύναταί τι; ν’ άρνηθή έπί πλέον δτι ό 
Λαβαλλέτ δέν έλαβε κατά τήν αύτήν πρωίαν, 
ώ; γενικός διευθυντής τών ταχυδρομείων, ολα 
τά μέτρα άτινα ήδύναντο νά συντείνωσιν είς 
τήν παλινόρθωσιν τού Αύτοκράτορος. Αιέταξε 
τήν κατάσχεσιν τών εφημερίδων καί μεταξύ 
τών άλλων τόύ ΜοηΐίβιΐΓ, όστις έμελλε νά

φέργ, είς τάς επαρχίας προκήρυξιν, άναγγελου- 
σαν τάς τελευταίας πράξεις τής φυγούσης βα
σιλείας. Άπέστειλεν έπί τών κυριωτέρων όδών 
ταχυδρόμους, επιφορτισμένου; ν’ άναγγείλωσι 
τήν άναχώρησιν τού βασιλέως καί τήν άφιξίν 
του είς τό Κεραμεικάν τού Ναπολέοντος, δστις
ήτο ακόμη καθ’ όδόν.

Ταύτα πάντα σήμερον άμερολήπτως κρινό- 
μενα, μάς φαίνονται ώ ; φυσική συνέπεια τής 
θέσεως άφοσιωμένου θεράποντος, δστις βλέπει 
έπανερχόμενον τόν Κύριόν του, τότε οτε ό θρό
νος είναι κενός καί δλαι αί ζωτικαι δυνάμεις ύ- 
ποκύπτουσιν άνευ άντιστάσεως καί δισταγμού 
είς τόν κύοιον, 8ν πάντες προθύιιως υποδέ
χονται.

Ά λλ ’ εάν ό Λαβαλλέτ είναι δι’ δλας τάς 
πράξεις ταύτας δικαιολογημένο; ύπό τών αναγ
κών τής θέσεώς του διά τού όρθαύ λόγου, πρέ
πει νά όμολογήσωμεν όμως δτι ή διαγωγή του 
ήθελε λάβει άλλον χαρακτήρα, έάν άπεδεικνύ- 
ετο δτι άπό τού 1814 μέχρι τού 1815 συν· 
ετέλεσεν είς τό νά προπαρασκευάση τήν επά
νοδον τού Αύτοκράτορος. Τούτο ήθελεν είσθαι 
ή βάσις τής δίκης. Ά ς  ύπομείνωμεν λοιπόν.

Τέλος υπήρχε συνωμοσία έκ βοναπαρτιστι 
κού κόμματος εί; τήν πρώτην παλινόρθωσή ;
Ό Λαβαλλέτ ύπήρε μέλος τής συνωμοσίας 
ταύτης ;

“Οτι υπήρξαν μυστικαί σχέσεις μεταξύ τού 
δεσμώτου τή; Νήσου, καί τών πιστών αύτού, 
δέν δυνάμεθα ν’ αμφιβάλλωμεν. Καθόσον ή Γαλ
λία άπεμακρύνετο τών Βουεβόνων, ήτο φυσικόν 
εκείνοι δι’ ούς ό Αύτοκράτωρ έξεπροσώπει τήν 
Γαλλίαν, νά τόν πληροφορώσι κρυφίως καί συ
νεχώς περί παντός ό,τι έκαμνον, οπως προετοι- 
μάσωσι τήν επάνοδόν του, οί φίλοι του καί οί
εχθροί του.

Έκ τών συνεννοήσεων τούτων μεταξύ τών 
Αύτοκρατορικών καί τού Αύτοκράτορος, ή ίςο- 
ρία δέν συνέλαβεν επ’ αύτοφόρω είμή μίαν μό
νην, ήτοι τήν συνέντευξιν τού Ρ1ϋΓγ <1ί ΟΙΐΔ- 
1)οη1οη μετά τού βασιλέως τής νήσου “Ελβας. 
Ή συνέντευξις αύτη δύναται νά συγκεφαλαιωθή 
εί; τάς έξή; λέξεις. «Σάς περιμένουσι». Τό τοι- 
ούτον δέν είναι συνωμοσία, άλλ’ είναι ή επι- 
βεβαίωσις μετά λεπτομερειών ακριβών τής κα- 
ταστάσεως τών πραγμάτων ήν ό Ναπολέων 
αρκετά καλώς έμάντευσεν.

Ό  ΡΙιίΓΥΐΗ Οΐ^ΐιαηΐοη άπεστάλη, ώς εί
παν, παρά τού 8αΥ3ΓΓΥ ί3Υ3ΐ1βΙΙβ καί Μθ-

r e t ; Ό  Λαβαλλέτ τά άρνεϊται. Λέν ήγνόει έν 
τούτοι; τήν άναχώρησιν τού νέου απεσταλμέ
νου διά τήν νήσον Έλβαν, διότι βλέπομεν είς 
τ ’ απομνημονεύματα, τόν δούκα Bassaao, 
λέγοντα. «Ό  Κύρ. F leury di Chaboulon δσ- 
τις τά γνωρίζει καλώς, άνεχώρησε πρό δέκα
πεντε ήμ.ερών . . , .»

Ά λλ ’ άπαξ είσέτι τούτο δέν ήτο συνωμοσία. 
Συνωμοτεΐν είναι προπαρασκευάζειν έπανάστα- 
σιν διά τή; λαθραίας συναθροίσεως πάντων τών 
Ολικών μέσων, διά πραξικοπήματος, διά τής 
διανομής χρημάτων έξ αγοράς άφοσιώσεως. 
Ταύτα πάντα ήσαν ανωφελή.

Υπήρξε συνομωσία μία μόνη έπί τής πρώ
της παλινορθώσεως ή ή τή; δενδροστοιχίας τών 
χηρών είς τά Ήλύσια Πεδία ; Έκεΐ παρά τω  
Στρατηγώ Berton, μέλλοντι συνωμότη τού 
Saum ur, συνηθροίζοντο ό Dronet d' E rlon, 
Λεφέβρ Desnonettes, ό κόμης T liibaudeau , 
M aut, καί D avout, οιτινες προυκειτο νά έκ- 
διώξωσι τούς Βουρβόνους καί ν’ άναγορεύσω- 
σι τόν Δύτοκράτορα. Είναι γνωστόν δτι τό 
πραξικόπημα τούτο κακώς συλληφθέν, άνευ ρι
ζών, έματαιώθη άθλίως καί ή επάνοδο; τού 
Ναπολέοντος ήδύνατο μόνη νά σώση προσωρι- 
νώς τούς πρωταιτίους.

Ά λλ ’ ό λαβαλλέτ έμεινε ξένος εις πάντα 
ταύτα. Ό  ορθός λόγος, ή αγχίνοιά του, έγγυ- 
ώνται περί τούτου. Δέν είχον, είπε, γνώσιν περί 
τούτων* άφρων τις τώ  ώαίλησεν έτεροι τόν 
έξήτασαν περί τού αντικειμένου τούτου. Εις τό 
πλήθος τών εκμυστηρεύσεων, παρετήρησε πά- 
ραυτα οτι δλος ό κόσμος είχε γ'νώσιν έκτός τής
Κυβερνήσεως.

’Αλλ’ έάν δλος ό κόσμος τό ¿γνώριζε, έςή- 
γετη δτι οί επιτήδειοι καί οί δειλοί, ήθελον πε- 
ριορισθή είς αισθηματικήν αποδοχήν. Κατά τήν 
ώραν τής πράξεως οί ζωηροί καί οί πιστοί εύ- 
ρέθησαν μόνοι. Οί έτεροι, ό Davoust παραδείγ
ματος χάριν, ύπεχώρησαν εγκαίρως χάριν εαυ
τών, έάν ούχί χάριν τών όπαδών τ ω ν .

Ά λλω ς τε ό ήρως τής προδοσίας ό Fouch£ 
ήτο είς τών έμπεπιστευμένουν. Τούτο ήρκει 
οπως απομακρύνη τόν Λαβαλλέτ, καθ' ού ό 
Φουσέ ήτο κακώς διατεθειμένος. Ό  Λαβαλ
λέτ μακράν τού νά λάβη μέρος είς τήν κινδυ
νώδη ταότην καί παιδαριώδη πράξιν, έκαμε 
πρός τούς αρχηγούς τής ύποθέσεώς ταύτης εύ- 
νοϊκάς παραστάσεις. αΤίνι δικαιώματι, τοΐς 
είπε, διαθέτετε τόν «ϋτοκράτορα άνεν τή; συγ-
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καταθεσεώ; του ; 'Εάν a s οτύχητε, καί τούτο 
είναι πιθανώτατον, θέλετε παράσχει είς τού; 
εχθρούς τού Ναπολέοντο; τήν αφορμήν, τ η ν  
οποίαν ούτο; ζητώσιν, tva τόν ςείλλωσιν εί; την 
άκραν τού κόσμου, καί tow; ΐνα τόν καταστρέ- 
ψωσι διά παντό; !» Καί πράγματι, ό T alle
yrand ειχεν Ο ίη ειδοποιήσει τά; δυνάμει;, εΐ; 
τό συγκροτηθέν συνέδριον, περί τών κινδύνων 
σϊτινες ήίΰναντο νά προέλθωσιν ώς έκ τής γει
τονία; τή; νήσου “Ελβα; πρό; τήν μοναρχικήν 
Γαλλίαν.

Καί έν τούτοι; άμα τήν 20 Μαρτίου το 
έσπερας ειδε τόν Λαβαλλέτ, ό Ναπολέων ού
ρων τό ώτίον του.— "α ! ιδού, σείς Κύριε συνω- 
μότα ! —  "Οχι αληθώς, Μεγαλειότατε άπεκρι- 
θη οΰτο;· καί πρέπει νά γνωρίζητε, εάν καλώ; 
σάς έπληροφόρησαν, οτι δέν ήθελον ν’άναιιιχθώ 
εΐ; ύπόθεσιν έν ή (*) ό Λαβαλλέτ έμελλε νά 
όμιλήση, περί τού Δουκός τού Έτράντ' άλλ’ ό 
Ναπολέων τόν άπέκρουσεν* ήδη ό Fouche εί- 
χεν έγκαθιδρυθή εΐ; τό υπουργείο1. τής ’Αστυ
νομίας.

Ό  Λαβαλλέτ ειχεν άλλως τε απέναντι του 
Ναπολέοντο; ίδιάζουσαν δέσιν, ή'τις έπιτάτ- 
τουσα αύτώ τήν πίστιν, άπήτει συνάμα καί 
τήν μεγαλειτέραν έπιφύλαξιν. ’Αναχωοών διά 
τήν ‘Ρωσσίαν ό Αΰτοκράτωρ τώ ενεπιστεύθη 
1 ,600,000 ©ραγ. εις χρυσόν, ποσόν προερχό- 
μενον έκ τών οικονομιών του. Ό  Λαβαλλέτ 
έκρυψε τό ποσόν τούτο εί; τόν έν Βεριέρη Πύρ
γον του επί τής μεγάλη; όδού τής άγούση; άπό 
Βερσαλίας εις 'Ραμπουλιέ. Πεντήκοντα τέσσαρε; 
θήκαι έπιδεξίω; μεταμορφωμένοι εΐ; τόσου; 
τόμους εις 40ν· φέροντας τόν τίτλον τή: πα- 
λαιάς καί νέα: Ιστορία;, έκαστος τών όποιων 
περιείχε 30 ,000  φραγ. έκρύβησαν ΰπά τά φύλ
λα τού πατώματος τή; μ.εγάλης αιθούσης. Οί 
Πρώσσοι τούς οποίου; ό Λαβαλλέτ έφιλοζένησεν 
έν Βεριέργ) έστρατοπέδευσαν έπί τινας τμέρα; 
επί τού θησαυρού τούτου, οστι; άνησύχει πολύ 
τόν Λαβαλλέτ καί τώ εμπόδιζε πάσαν σκέψιν,

(1 )  Ό  Λαβαλλέτ είχε δίκαιον ν’ άποφεύγη τόν 
Fcurhé. Ό  άνθρωπο; οΰτο; καίτοι ένθαρρΰ-.ων τήν 
ύποτεθεϊσαν Βοναπαρτικήν συνωμοσίαν, εΐχ.ν έγ- 
γίάψει τό ονομα τοΟ Λαβαλλέτ εΐ; κατάλογον τινά 
υπόπτων ανθρώπων, ο'ίτι ε; έπρόκειτο νά συλληφθώ 
σιν. Ό  Λαβαλλέτ ειδοποιηθεί; έκρύβη ήμερα; τινά; 
εί; οίκίσκον γειτονεΰο.τα μέ τό μέγαρον τά κατοι- 
κοόμίνβν παρά'τί,ς '.δουκίσσητ τοΟ Saios-Len.

σκοπούσαν νά υπηρέτηση, τόν Βασιλέα. "Ενεκα 
τούτου ό Λαβαλλέτ ήναγκάσδη νά κράτηση; 
μυστικήν αλληλογραφίαν μετά τή; νήσου "Ελ
βα;, ένθα ;ιατώρθωσε νά μετακόμιση; 800 ,000  

I φρ. διά τού πρίγκηπο; Ευγενίου.
’Αλλά δεν βλέπει τις. δτι εάν ό Λαβαλλέτ. 

έμπεπιστευμένος ών τού Ναπολέοντο;, έλάυβα- 
νε μέρος εί; τήν συνωμοσίαν τού LaJlemand 
ο: συνωμόται δέν ήθελαν περιμένει όπω; ένερ- 
γήσωσιν δι 100.000 φρ. ά; όπεσχετο πάντοτε 
καί τά ; όποια; ουδέποτε έστελλεν ό τραπεζί
τη; H a i n g u e r l o t ,  θεμοτοφύλαξ τών 
μεγίστων κεφαλαίων τού πρίγκηπο; Ιερωνύμου 
Βοναπάρτου ;

Τελευταϊον επιχείρημα είναι δτι ή συνωυ.ο- 
σία τού Lallemand μετεχειρίζετο τ ’ δνομα 
τού Αϋτοκράτορος, αλλά σχεδόν άπεδείχθη σή
μερον ότι ό φαινόμενο; σκοπό; αύτή; ήτο ή 
παλινόρδωσις τή; Αυτοκρατορία; μόνον.

Έκ πάντων τούτων εξάγεται δτι ό Λαβαλ
λέτ, πιστό; εί; τόν Κύριόν του, κατέχων τά' 
πλέον ενδόμυχα μυστήρια του, ώφειλε χάρι; εις' 
τήν πείραν τή; υπηρεσία; τών ταχυδρομείων, νά 
ήναι τό άναπόφευκτον ένωτικόν σημεΐον Μετα
ξύ τών μυστικών αλληλογραφιών τών Παρισίων 
καί τή; νήσου "Ελβα:, άλλά δέν συνώμοσε" 
ποτέ.

"Αλλως, έκτό; ριψοκίνδυνων τινών πολιτικών, 
ίσως όλιγώτερον ©ανατικών υπέρ τού Ναπολέον
το; καί τή; Κυβερνήσεώ; του παρ’ όσον φρο- 
νούσι, τί; συνωμ.ότει τότε ; όλο; ό κόσμο; καί. 
ούδείς. Σινωμότουν εί; τά σύνορα, εί; τά; γι«> - 
νία; τών όδών, λέγει ό R ovigo (απομνημο
νεύματα) καί ούδεί; έ/.τό; τής Κυβερνήσεώ; 
ήγνόει τά διατρέχοντα. Συμφωνούμεν, άλλ' ή 
γενική αδτη συνωμοσία δέν ομοιάζει ποσώς συ
νωμοσίαν. Σωωμότουν ωσαύτως υπέρ τού Να
πολέοντο; έντό; τή; τυφλή; ταύτη; Αύλή;, 
ήτις μετεχειρίζετο τήν Γαλλίαν ώ ; πόλιν δορυ- 
άλωτον, ήτι; ήρνεϊτο ολόκληρον παρελθόν ίσό- 
τητο; καί δόξης, ή'τις έταπείνου καί καθίστα. 
λιμώττοντα τόν στρατόν, ή'τις ήπείλει τήν π ε
ριουσίαν τών χωρικών. Τήν άληθή συνωμ,οσίαν 
ζητήσατε την εί; τά; κτηνωδίας ένό; δουκό; 
τού Berry, εί; τήν ψυχρότητα μια; δουκίσση; 
τού Angouléme. Εί; τήν άνυπόφοραν άλαζο - 
νείαν τών άνιάτων τού Ccblentz καί τών ή- 
ρώων τή; λεγεώνο; τού Gondé, εί; τά ; απαι
τήσει; τή; εύγενεία; καί τού κλήρου.

Ό  Ναπολέων ό ίδιος, οστι; μετεχειρίζετο
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άστειευόμενο; τόν Λαβαλλέτ ώ ; συνωμότην, 
γνωρίζει καλώ; πρό; ποίου; αποτείνεται. Εί; 
τού; Βουρβόνου; μόνον καί ούχί εί; τού; δρα
στήριους άφοσιωμένου; του οφείλει ό Ναπολέινν 
τήν άνάκτησιν τή; εξουσίας.

Τί λέγει εί; τόν Βενιαμίν Κωνστάντ ; ΤΗλ- 
θα άνευ προειδοποιήσει«;, άνευ ούδεμιά; προπα- 
ρασκευή;, άνευ συνεννοτσεως, κρατών εί; τά; 
χείρά; μου τά ; εφημερίδα; τών Παρισίων καί 
τόν λόγον τού κυρίου Ferrand. Όταν ειδον 
δτι εγραφον περί τού Στρατού καί τών εθνικών 
άγαθών, περί τή; ευθεία; γραμμής καί τή; 
καμπύλη;, είπον κατ’ έμαιιτόν, ή Γαλλία μοί 
ανήκει (*).

Ό  Αΰτοκράτωρ έπανελδόνν εί; τό Κεραυ,ει- 
κόν προσέφερεν εί; τόν Λαβαλλέτ τήν δυσκο- 
λωτέραν μεταξύ τών μεγκλειτέοων λειτουργαών 
τή; Αυτοκρατορίας, τό ΰπουργεΐον τών Έσιυτε 
ρικών. Ό  Λαβαλλέτ άπεποιήθη, επιφύλαξα; 
δι’ έαυτόν τήν υπηρεσίαν, ή / κάλλιον έγνώριζε 
πάση; άλλης. Προβιβασθείς εί; τό αξίωμα τού 
Γερουσιαστού, τήν 2 ’Ιουνίου 1815, έσχε μό
λε; τόν καιρόν νά λάβη μέρος εις τήν έντιμον 
ταύτην βουλήν καί μετά ήμερα; είκασιν, έλάμ- 
βανε διά πρώτην φοράν τόν λόγον, ΐνα ζητήστι 
δπω; οί νόμοι πραγματευόμενοι περί τή; παραι- 
τήσεω; τού Ναπολέοντο; καί τή; συστάσεω; 
κυβερνητική; επιτροπής, σταλώσι δι’ εκτάκτων 
ταχυδρόμων.

Τήν 8 ’Ιουλίου, ό Λουδοβίκο; XVIII έπανέ- 
καμπτεν έπί τού θρόνου καί ό Λαβαλλέτ πε- 
παυμένος, έγκατέλιπε τό μέγσρον τών ταχυ
δρομείων.

Τότε ήρχισεν ή μεγάλη σειρά τών εκδική
σεων.

Ό  Λαβαλλέτ επιπτεν υπό τά κτύπημα τού 
διαβοήτου διατάγματος τή; 6 Μαρτίου 1815, 
όπερ διέταττε νά καταδιώξωσι τόν Ναπολέ- 
οντα καί τού; όπαδού; αύτού (3).

(1) Άηομνημονώματα tsu íx»Tev9i¡;j.ip«u ini Bhij-
¡AÍV Kjvjtivt.

(2). "Αρθρ. 3. 'Ωσαύτως θέλουσι καταδιωχθή 
καίτιμωρηθή ώ; αυτουργοί καί oúvéiO yot έπαναστά- 
σεως πάντε; οί πολιτικοί καί στρατιωΐιάίΛ βίοικηταί, 
άργηγοί τε ή υπάλληλοι, πληρωταί ή είιπράκτορε;

Έπίση; συμπεριελήφθη μεταξύ τών υπόπτων 
τών προσδιορισθέντων έν τή βασιλική προκηρύ
ξει τού Cambrai (*) καί όταν ό Fouche έπε- 
φορτίσθη νά σύνταξη, τόν κατάλογον τή; προ
γραφή;, ό Λαβαλλέτ ώφειλε νά έννοήσγ, ότι ήτο 
καταδεδικασμενο; έκ τού προτέρου.

Εί'πομεν δτι ό Λαβαλλέτ περιεφρόνει άνευ 
έπιφυλάξεω; τόν επικίνδυνον αύτάν άνθρωπον, 
τόν ικανόν νά παραστήσνι έαυτόν άναπόφευκτον 
δι’ όλου; τού; νικήτας. "Αλλοτε ειχεν άντιπρά- 
ξει αύτώ, άρνηθεί; νά τώ παράσχη τό απόρρη
τον τών επιστολών διά τά; άνάγκα; τή; Α 
στυνομία; του. 'Ο Fouche ουδέποτε έσυγχώ- 
ρησεν αύτάν διά τούτο.

Ωσαύτως δταν ή καταιγί; ήσχιζε νά μυκα- 
ται. οί φίλοι τού Λαβαλλέτ, έξ ών είχε πολ
λούς, άνησύχουν δι’ αυτόν περισσότερον καί αύ
τού τού ίδιου Λαβαλλέτ. Ή πριγκηπέσσα τού 
Voude Mont Lorraine, ήτι; κατά τά έκα* 
τονθήμερον είχεν ενεργήσει ύπέρ τού κυρίου de 
V itrolies, ένθερμου βασιλικού, τότε δεσμώτου 
τού Κράτους, είδοποιήθη παρά τού εντίμου 
τούτου άνθρωπου περί τού κινδύνου τόν οποίον 
διέτρεχεν ό Λαβαλλέτ. Ό Fouche καί ό T al
leyrand έμπνεόμενοι άπό τά δύο όλεθρκότερα 
πάθη τή; άνθροιπίνη; φύσεω;, δηλ. τού μίσους 
καί τού φόβου, ωθούμενοι Οπό τών πριγκήπων 
καί υπό τή; πριγκηπέση; τού Augoulem e, 
προέτεινον, ώ ; έλεγον, πλέον τών εκατόν θυμά
των προωρισμένων ?, διά τήν έξορίανο διά τόν θά
νατον. "Ωφειλε λοιπόν νά σπεύσή νά φύγηι. Ό  
Fouchio ίδιο; διέταξε νά εΐπωσι τή πριγκηπεσ- 
στρ δτι ό Λαβαλλέτ ήθελε κάμει καλά νά εγκα- 
ταλεί'|η τήν Γαλλίαν. Eivat αληθές δχ.ω; δτι 
τκύτοχρόνως τώ νρνείτο τό διαβατήριον.

Μ- όλα ταύτα ά Λαβαλλέτ δέν έπίστευσει 
εί; τόν κίνδυνον, βασιζόμενος έπί τή; άθωότη- 
τός του, καί βέβαιο; ών ότι εί; οϋδεμίαν συνω
μοσίαν άνεμίχθη, είπε πρό; έαυτόν οτι τέλος 
πάντων, πάντα ταύτα ήθελον θεωρηθή ώ ; πλημ
μέλημά τι δι’ δ ήθελε καταδικ*σ£ή εί; πέντε 
ετών φυλάκισιν τό πολύ. Ή σύζυγό; του επα- 
σχε, διότι ήτον Ιγγυος πέντε μηνών. Προτιμώ- 
τερον επομένως ήτο δι’ αυτόν νά ριψοκινδυνεύσει 
καταδίκην τινά καί ν’ άποτίσή τήν φυλάκισίν
του εί; Παρισιού;, παρά νά έγκαταλείψη) τήν

τών δημοσίων χρημάτων, προσέτι δέ καί οί άπλοΓ σύζυγόν του Ιγγυον, τήν θυγατέρα του, τού;
Τ.ολτται ο’ίτινε; ήθελον φωραθή φανερά ή λάθρα βοη- φίλου; του καί τήν περιουσίαν του.
Οήσαντε; καί συντελίσα ·τεσ εις τήν έπάνοδον τοϋ Βο- —  ------------------------
ναπάοτου. ■ (1) Ίδε τήν ϊέχην τοί Στρατάρχου Νέϋ.
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Ένώ όμως κατείχετο ό δυστυχή; ύπό τών 
σκέψεων τούτων δι’ έαυτόν, συνάμ.α έβίαζε, 
παρεκάλει έκ μέρους του τό Labedoyere νά 
διαφύγγ] τήν βασιλικήν έκδίκησιν, καί έζήτει 
νά τόν φοβίσ·/) με τά αύτά επιχειρήματα, τά 
όποια μετεχειρίζοντο ματαίως ταο’ αύτω οί 
αληθείς φίλοι του !

"Οτι ό Λαβαλλέτ έπίστευσεν δτι ώφειλε νά 
ύποχωρήση ένεκχ τής άνησυχίας των φίλων 
του, άπόόειςις είναι ότι έστειλε διά μέσου τή; 
πριγκηπέσση; επιστολήν ποόςτόν Ταλλεϋράνδον, 
έν ή έξήγει τήν διαγωγήν του κατά τήν 20 
Μαρτίου και έν ή έζήτει δικαστάς !

Δεν ήργησαν ό'μοος νά τόν εύχαριστήσωσι. 
Τήν 8 ’Ιουλίου, ένώ ¿προγευμάτιζε μετά τή; 
συζύγου του και τού Κ. Meneval, τόν ¿ζήτη
σαν έκ μέρου; τού Κ. Decazes. Κατέβη και 
εύρέθη ενώπιον πέντε κλητήρων τού Κ. Deca
zes, οί'τινες έφ’ άμάξης τόν ώδήγησαν εις τήν 
’Αστυνομίαν. Ό  Κ. Decazes έπη,νεΐτο άλλοτε 
παρά τού Λαβαλλέτ, προσενεγκόντο; αύτω πολ
λά; υπηρεσίας, διό και δεν έδίστασε, νά κα- 
τ  ακρινή έτι περισσότερον ενώπιον αύτού τήν 
αυστηρότητα των μέτρων άπερ έλάμβχνον.

ΈπΙ δέκα πέντε ήμερα; ό Λαβαλλέτ έτά- 
φη, οΰτους είπεϊν, ζών, άνευ ειδήσεων εις ρυ
παρόν τι δωμάτιον, τού όποιου τό παρά- 
θυρον Ικειτο εί; ΰψο; τριών μέτρων. Ήούνατο 
νά τό άνοιξη τή βοήθεια σιδηοού μεγάλου έργα- 
λείου, άλλ’ άπνιτούντο νά έχη Δυνάμει; άθλη- 
τού. Έπροσπάθησε ματαίω; νά τό άνοιξη όλί- 
γον, άλλ’ επί τέλους συγκατανεύει νά άναπνεύ- 
ση τήν δυσώδη ατμόσφαιραν τού δωματίου του. 
Ή  ελλειψις καθαρού άέρος, ή άθλιότης των τρο
φών, ή ανησυχία καί ή απόλυτος μόνωσις, πά- 
ραυτα έπ-έφερον εις τόν Ααβαλλετ ασθένειαν 
τινα τού στήθους,έπιταχύνασαν τήν δίκην του. 
Έφοβήθησαν μήπως άποθάννι προ τή; ώρας.

Έν τούτοι; τήν 24 ’Ιουλίου έφάνη τά περί
φημου διάταγμα τή; προγραφή; υπογεγραμμέ
νου ϋπό τού Δουκός τού Ότράντ, έν φ έβλεπέ 
τις διά τού άθλιωτέρου τρόπου τήν άρνησιν τών 
βασιλικών υποσχέσεων τή; 28 ’Ιουλίου.

Υπόσχομαι, εϊχεν είπεϊ κατ’ αΰτήν εκείνην 
τήν ημέραν ό Λουδοβίκος XVIII, εγώ, όστις ου
δέποτε παρέβην τήν ΰπόσχεσίν μου, νά συγχω
ρήσω τού; πεπλανημένους Γάλλους. Δεν θέλω 
εξαιρέσει τής χάριτος ταύτης είμή μόνον τούς 
άοχηγού; καί τού; ύποκινήσαντας τήν σκευω

ρίαν ταύτην. Καί ούτοι δέ θελ ουσι· παραδοδή 
εις τήν έκδίκησιν τών δύο βουλών, ήτοι, αί δύο 
βουλαι έσονται οί δικασταί των».

(άκολουθεΐ)
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(’ fi* Τ3ΰ ‘ ΙτΛλ'ΧΟ-)

<ι Γή ! γή ! ο ανέκραξε ναύτη; τις έκ τή; ύ- 
ψηλοτέρας κεραίας τού μεγάλου ιστού. Τή, χ α 
ροποιώ; ταύτης είδήσεω; μ.όλις γνωσθείσης, 
τών έπιβατών τινέ; μεν παιγνιόχαρτα, τινές 
δέ βιβλία, (διασκεδάσει; πάντοτε εύαρέστους 
έντός πλοίου) έρριψαν μακράν αύτών, άλλοι δε 
τού στενοχώρου κοιτωνίσκου των ασμένως έξ- 
ήλθον πάντες τέλος, ώσεί ύπό ηλεκτρικής ώ- 
θούμενοι δυνάμεως, συνηθροίσθη ;.εν εις τό ύψη - 
λότερον τού καταστρώματος μέρος-

Δέν θέλιο διηγηδή τά τού διάπλου μας· τοι- 
αύτας αφηγήσεις τών Κ. Κ. Ευγενίου 2ύη, Έ - 
δουάρδου Καρβιέρου, Α. Ζάλ κλπ. αρκετά; άκο
σμο ; άνέγνω. ’Αλλά θέλω παραλείψει τάς έκ- 
θέσεις τών μυκομένων κυμάτων, τών κραυγών 
τών ναυτών, τών κρότων τών xà.lu>r, τά συ
νήθη ταύτα καί γνωστά έκ τών ναυτικών περι
γραφών, τών όποιων τοσαύτη άπό τή; Αίτειά- 
ôoç κατάχρησις έγένετο- δεν θέλω είκονίσει 
τήν μεγάλην άμα καί ώραίαν φρίκην οργίλου 
θαλάσσης, ούτε έλαχίστη ναυαγίου όσμή θά 
ύπάρχη έν τή διηγήσει μου. Έν ένί λόγω δύ- 
ναταί τι; νά πιστεύσν) έαυτόν, ευρισκόμενον εις 
τήν Opera Comique, ένθα αί τής θαλάσσης 
σκηναί τοσούτον ήσυχοι καί είρηνικαί είσι. Τά 
διηγηθησόμενα είναι άπλή άφήγησις αισθημά
των, περιπαθές οσον αληθές έλεγεΐον. Ούδέν 
θέλω ύποκρύψει, διότι πάντα είναι άγνά καί 
ευπρεπή καί ύπ’ οϋδενός ήλλοιώθη ό ώς ή αύγή 
ωραίας εαρινή; ήμέρας καθαρός έρως τούτος, ό 
πάντοτε έν τή-, άναμνήσει μου διατηρήσας εύω- 
δίαν άπλοϊκότητο;, ής, θέλω προσπαθήσει νά 
μή στερηθή.
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Είχε δύσει καί ή έξηκοστή τρίτη άπό τού 
απόπλου μας ήμέρα,έκ τού 'Ρΐου Ίανε'ίρου,(ΪΙίθ 
de-Janeiro) διά τινα τής Γαλ.ύίας λιμένα, 
καί ούδαμού γή έφαίνετο" αλλά μεθ’ οποίας ευ
τυχία:, μεθ’ οποίας χαράς, τήν έπιοΰσαν εΐδο- 
μεν τεμάχιο; γής χλοερά; καί όρη κατάφυτα 1 
Έως έκεΐ, ούδαμού είχομεν ίδει γην, ή δέ μο
νοτονία τού ουρανού και τή; θαλάσση;, θέαμα 
όχι τόσον επαγωγόν όσον τό φαντάζονται όσοι 
τήν θάλασσαν εΠον διά μ.εσου τού πρίσματος 
πλουσία; καί ύπερβολική; ποιήσεως, κατέστη 
αφόρητος. Μετά τήν έν τώ ορμω, ύπό χαρμο- 
σύνων λοφίσκων καί καλλιεργημένων λόφων πε- 
ριβεβλημένω, άφιςίν μας, έκαστος προητοιμά- 
σθη όπως άναβή εις τήν ’Όρταν,(Ι) εφ’ όσον τό 
δυνατόν κομψότερον. Αί κυρίαι, ώς πάντοτε, 
έδωκαν τό σημειον, τούς ωραιότερους κόσμους 
των καί τά καλλίτερα ένδόμ.ατα έκ τή; απο
θήκης, εί; ήν τά είχον περιορίσει άπό τή; άνα- 
χωρήσεώς μα;, έξαγαγούσαι. "Οταν οί πάν- 
τε; ήτοιμάσθησαν, έρριψαν εί; τήν θάλασσαν 
τήν λέμβον, ήτις, όλα τά ιστία καί πάσα; τάς 
κώπας εις ένέργειαν έχουσα, διευθύνθη εις τήν 
αποβάθραν τού λιμένας. Λέμβοι τινέ; άλιεων, 
σκελετό; άμερικανικού πλοίου τριών ιστίων νε- 
ναυαγηκώτος εις τά μέρη ταύτα, καί μικρόν τι 
Δανικόν βρίκιον, προσορμησθέν δι’ ύδρευσιν, έ- 
μαρτύρουν ότι ό λιμήν ούτο; δεν έπεσκέπτετο 
συχνάκις, καί ότι τά πλοία προσήγγιζον μόνον 
εις τόν όρμον τούτον, ώς ευρισκόμενον πλησίον 
τών Ευρωπαϊκών λιμένων. Έν τούτοις, όσα έκ 
τών Ινδιών ήρχοντο πλοία, ήναγκάζοντο έκ 
τού μεγάλου αύτών διάπλου νά σταθμεύσωσι 
δι’ άνανέωσιν ζωοτροφιών.

‘Η θέα τής άκτής καί τής πόλεως ήτο σκυ
θρωπή. "Ανθρωποί τινες, ήλιοκαεΐς καί ρακεν- 
δύται, κοιμώμενοι έπί τή; όχθης καί έχοντες 
άρκετήν πρός τούς λαζαρόνου; τή; Νεαπόλεως 
ομοιότητα, όδοί στεναί καί ε-ηυ,οι, οικία*, χα- 
μηλαί καί όλαι έξωτερικώ; κεκλεισμέναι, δια- 
βάται τινες σπάνιοι, μεταξύ τών όποιων παρε- 
τήρειτις γραίας, σχεδόν ερμητικώς κεκαλυμ- 
μένας, διά χονδρού κυανού καί έριούχου πέ
πλου, πολλαί δόκιμοι γειτνιαζόύσης τινός μο
νής, βαδίζουσαι γυμνόποδες έπί τών γωνιωδών

' ! )  ιή; ιών Άζίρχδν'ΡίΐΛτ,-.

καί ανωμάλων λιθοστρώτων τής όδού, καί έξ 
επαγγέλματος έπαϊται, ζώντες διά δύο εικο
σάδων καθ’ έκάστην* (1) ιδού ή παρουσιασθεΐσα 
εις τήν θέαν υας είκών άμα τή έπί τή όχθηι  ̂  ̂ ÿ » *»/ F '*«,αποοιοασει μα;, σιοτι οι ευ“ οροι γ,ατοικ,οι τη; 
πόλεως ταύτης, ώ ; καί εί; τούς μεσημβρινούς 
τόπους, δέν εξέρχονται κατά τό διάστημα τή; 
ημέρας. Μ’ όΧον τούτο, ότε ή εΐδησις τή; ά- 
φιξεώ; μας διεδόθη εις τήν πόλιν, πολλοί πε
ρίεργοι τών νησιωτών έξήλθον τών οικιών των.
Ό διοικητής μάλιστα, έσχε τήν ευγένειαν νά 
πέμ.ψο εις ύπάντησίν μας, τινάς τών έβενοχρόων 
δούλων του μετά κανίστρων, πεπληρωμένων 
χρυσομήλων, λεμονιών καί βανάνων. Ή φίλο- 
φρόνησι; αύτη, μ.ά; έφάνη καλό; οιωνός, μά; 
άνεκάλεσε δε τήν εγκάρδιον φιλοξενίαν τού κα- 
σίκου (2) Guacanagari πρός τόν Κολόμβον, 
κατά τήν εί; τόν "Αγιον Σωτήρα (San Salvador) 
άφιξίν του. Δι’ έπισκέψεώς μ.ας ηύχγαριστήσα- 
μεν τόν αγαπητόν τούτον άνθρωπον, όστις έ
φάνη προσηνής έξαιρέτως. *Ητο βρασίλιανος 
τήν θρησκείαν, αλλά πρό τινων ετών είχεν υ
πάγει εις τήν Αΰλήν τή; Λισοώνος, όπου, διά 
τή; συνέσεώς του, επέτυχε τά ; πρώτα; πολι
τικά; θέσει;. Ή ύπόληψι;, ήν έχαιρε παρά τή 
διοικήσει τή; Δόνα Μαρίας, συνέτεινε νά γί\7), 
μετ’ ού πούώ, διοικητής τή; νήσου 'Ραιϊόλης, 
όπου ήγαπήθη ύπό πάντων. ’Ολίγον μετά τήν 
άφιξίν μας, εί'δομεν ερχομένους εις τήν οικίαν 
τού διοικητού, τον έξαρχον ηγούμενον, τόν ε
πιθεωρητήν τών τελωνείων, τόν πρόεδρον τού 
δικαστηρίου καί τόν άνώτερον αξιωματικόν τοΰ 
στρατού, ώς αντιπροσώπους τών θρησκευτικών, 
πολιτικών καί στρατιωτικών υπαλλήλων, πα- 
ρορμηθέντας, άναμφιβόλιο:, ύπό τής περιεργείας, 
διότι πρό δύο έτών ούδέν γαλλικόν πλοΐον 
είχε προσορμισθή εί; τόν λιμ.ένα τούτον.

'Ο Φερνάνδο; Κορέγος (ουτω ό διοικητής ε
καλείτο) μάς προσεκάλεσεν εις δεϊπνον,έν ώ ή- 
σαν καί οί ανωτέρω ρηθέιτες. Είμαι βέβαιος 
ότι καί εις αυτόν τόν ΒρΛλάτ Σαβαεΐνον (Bril
lât—Savarin) τό γεύμα τούτο, ένθα ή ποικι
λία τών φαγητών ήμιλλάτο πρός τήν τελειό
τητα τών προετοιμασιών των, καί ένθα οί 
εκλεκτότεροι τής ’Ισπανίας oïvot ύπήρχον, ήθε
λε φανή τερπνόν. 'Ο άμφιτρύων έκαμε τάς τι-

(4 ) ει$η χχΧχίνσυ Πΰρτο^χλλιχου
e j  ίκ ζτζσ τχ

(*2) ‘ Η γετώ ν τω ν  αγρ ίων τ^ς ’ Αμερικής.
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μάς (filles houneurs) τού συμποσίου τούτου 
τοσοΰτον ΐλαρώς καί χαριέντω; ώστε ευχαριστή
σαμε-/ τον Θεόν διότι μα; ερριψεν εις τήν νή- 
σον ταύτην. Ό  Φίρνάνόος Κορρέγος είχε τρεις 
θυγατέρας, αΐτινες παρευρίσκοντο εις τό δείπνον. 
Ή (/.ία έξ αύτών, ή πρωτότοκος, μόλις δεκαεξα- 
έτις, ήτο έέαισίου καλ/.ονή;· πρόσωπον είχεν 
ώοειδες, οφθαλμούς μέλανας, ζωηρούς, καί εκ
φραστικούς άφατου θέλγητρου, εύπλόκάμον δέ 
εις υακρούς βοστρύχου; κόμην, ακτινοβολούσαν 
ώς τά πτερά τού κόρακος.

’Ανάστημα δέν ε ίχ ε  πολύ υψηλόν, καί ο εν 
ώμοίαζε τάς Ευρωπαίας μας, αϊτινες αναπτύσ
σονται τοσοΰτον ενωρίς. Εί καί έσκόπευον νά 
τήν ύπανορεύσωσι μ.ετ’ ού πολύ, τό αρτιγενές 
στήθος τη; δέν είχεν ακόμη πάλλει εξ έρωτος, 
ούτε τό ύαλινοβαφές στόμα αύτ ής, ό'περ διά ! 
κάλυκα ροιάς άρτίω; άνοίξαντα ήθελεν έκλάοει 
τις, είχεν ακόμη προφέρει τάς δύο ταύτας 
μαγικάς λέξεις. Σε αγαπώ ! 'Αγνή νεάνις, δεν 
ήξευρεν ότι ή ζωή είναι εσπαρμενη μέ σκοπέλους 
καί ότι βαδίζων τις τό στάδιον αυτή; έγκατα 
λείπει έντός των βάτων πολλάς πλανα;- ήτο 
φαίδρα καί άμέριμνος ώ; είναι τις όταν έχη τήν 
ηλικίαν τη;, διά τήν αύρι ,·ν μή φροντίζουσα, 
δια τό μέλλον μή ανησυχούσα καί τού βιβλίου 
τής ζωή; φυλλολογήσασα μόνον τάς παιδικά; 
καί άπλοϊκάς σελίδας. Δυστυχή; κόρη ! ή,λέραι 
τινές μόνον ήσύχου εύτυχίας καί ή.εμίας γαλή
νιου τή εμενον.

Μετά τό δείπνον, ή δόνα Λεωνία (ούτως ή 
νιάνε; αυτή εκαλείτο) έπαιξεν εί; τό κλειύοκύμ- 
βαλον τεμάχιον ληφθεν έκ τού Pré auxlleris 
μετ’ ευφυΐας καί έπιτηδειότητος σχεόόν ακατα
νόητου. Εις τήν νήσον ταύτην ύπεραγαπώσι 
τήν μουσικήν, πρό πάντων δε τό κλειδοκύμβα
λου. Όπόσον ευτυχής ήμην άκούων τά. θελκτι
κά; μελωδίας τού Έρόλδου! Έφερόμην ήίη διά 
των πτερύγων τής ευτυχίας εί; τάς ήδείας 
τή; Γαλλίας οχθας’ ήσπαζόμην διά τή; δια 
νοία; τήν γηραιάν μητέρα μου,τήν άόελφή/ μου 
καί φίλους τινάς τή; παιδική; ήλικίας, τούς ό
ποιους ειχον άφίσει πρό τοσούτου καιοού. Φεύ ! 
’’Ωφειλον ακόμη νά διέλθω πολλάς ημέρας μα
κράν αύτώ»· δέν έμάντευον όμως «πασαν τήν 
ευδαιμονίαν άμα καί πικρίαν, αΐτινες μοί έπε- 
φυλάσσοντο εις τόν τόπον τούτον.

c Λοιπόν, κύριοι, εις τήν λέμβον 1 μάς εΐπεν 
ό πλοίαρχο;· δυτικό; άνεμο; άπεμάκρυνε πολύ

τό πλοίον μας, ή δέ λέμβο; μετά δυσκολίας 
θέλει τό φθάσει».

Δέν ήτο εΰκολον ν’ άποχαιρετήσωμεν τόν 
διοικητήν,άλλ’ ή δεδικαιολογημένη έπιμονή τού 
πλοιάρχου ύπερίσχυσε των προσπαθειών τού 
Φερνάνδου Κ,ορρέγου,δστι; συ^ή/εσε ν’ άποχωρή- 
σωμ,εν έπί τώ όρω να έπανέλθωμεν ΐνα τήν έπιού- 
σαν διέλθωμεν εις τήν οικίαν του. Μετά τοιαύτη; 
έρασμιότητος καί έπιμονή; μας προσεκάλεσεν, 
ώστε παρεδέχθημεν, διότι πάσα αποποίησις ή- 
θελεν είσθε αγένεια. Μετά τήν εις τό πλοίον 
κφιζιν, όλοι οί έπιβάται συνηθροισμένοι έπί τού 
καταστρώματος, έλεγον ποικιλοτρόπως τά τή; 
φιλοφρονητική; υποδοχή; τού διοικητού' έγώ 
μόνο; μετεβην εις τόν κοιτωνίσκον μου. Έρηυ.ίας 
ειχον ανάγκην όπως ονειροπολήσω· άλλόκοτόν 
τι συνέβαινεν έν έμοί- άναζητών δέ εις τό βάθος 
τής καρδίας μου το αίτιον, ένόμιζα ότι ευρίσκω 
έκεΐ τό σπέρμα τού διά τήν Λεωνίαν έρωτός 
μου. Άλλά καί πρός τϊ νά γνωρίσω τήν αιτίαν 
των συγκινήσεων μου, των οποίων τό αόριστον 
καί τό μυστηριώδες ήρκουν νά μέ καθιστώσι 
τοσοΰτον ευτυχή ;

Μήπως δέν ύπάρχουσι κατά τά; πρώτας 
ταύτας παραφοράς τή; καρδίας χαραί καί ενθου
σιασμοί, μετέχοντες έκστάσεω; καί διαφεύγον- 
τες άπό τήν όιϋλιστικήν άνάλυσιν τού ορθού λ.ό- 
γου ; Φυλάττωμεν τήν εύτυχίαν όταν έρχηται 
νά μάς εΰρτι, διότι είναι λίαν σπανία καί πρόσ
καιρος,

Τήν πρωίαν τής επαύριον, οτε ό ήλιος έπε- 
δείκνυτο εις τήν ανατολήν, ποικιλόχοουν κα- 
θιστών τήν θάλασσαν διά των πρώτων πορφυ
ρών καί χρυσών άκτίνων του, περιεπάτουν έπί 
τή; γεφύρας μετά τού αξιωματικού τή; φυλα
κής, περιμένων τήν δι’ "Ορταν άναχώρησιν. Ό  
άνεμος είχε παυσει καί μ.όνον έλαφοά αΰρα 
έρυτίδου τήν επιφάνειαν τής θαλάσση;. Τά πάν
τα έν ένί λόγω ύπέσχοντο λαμποάν ημέραν. Ή 
λέμβο; ώλίσθαινεν έπί τή; θαλάσσης μετά τα- 
χύτητος παγοδρόμου,δι’ 0 καί μ,ετά τινα; στιγ- 
μάς άφίχθημεν. Καθ’ όσον έπλησιάζομεν εις 
αυτήν, ή καρδία μου έπαλλε μετα περισ- 
σοτέρα; ταχύτητας καί κατά παράδοξον άντί- 
φασιν ήδη εφλεγόμην ύπο τής έπιθυμία; νά ΐδω 
τήν Λεωνίαν, ένω πρό τή; άφίςεώ; μου έπεθύ- 
μουν νά μή έγκαταλείψω ποτέ τό πλοίον. Εις 
τό δέκατο/ όγδοον έτος ό έρως είναι πλήρης 
ές εκείνων τών άντιίέσεων, άς ό μάλλον προ
χωρημένο; εις τά τού βίου θεωρεί ύπερηφά,ω;
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ώς παιδαριώδεις, 
κίαν τού κυρίου 
Αεωνίαν εις τι
αύτη εύρίσκεται έκεϊ τοσοΰτον ενωρίς»; έρώτη- 
σα έμαυτόν. Δαθραίόν τι βλέμμα έξ έκείνων 
άτινα έννοούαιν όσοι τήν διάλεκτον τών ερα
στών ήςεύρουσιν, άπήντησεν εις τήν έρώτησιν 
ταύτην. ΤΩ τή; άφροσύνης μου ! έάν έσυλλογι- 
ζάμην οτι τήν επαύριον ή θάλασσα ώφειλε νά 
μάς χωρίσ/ι διά παντός, ήθελον άναμφιβόλως 
αποκρούσει τό αίσθημα, όπερ έγεννάτο έν έμοί' 
άλλα δέν μέ άπησχόλει τότε δυστυχώς τό μέλ
λον. 'Γπήγαινον νά διέλθω ολόκληρον ημέραν 
πλησίον αύτή;· μέ ήρκει τούτο, διότι μίαν η 
μέραν ευτυχία; έθεώρουν ώς αιωνιότητα. Πόσοι 
άνθρωποι δέν έθεώρησαν έν τή, ζωή των δώδεκα 
τοιαύτας ώρα; ώ; παρομοίαν μακαριότητα !

Μετά τά πρόγευμα, ό διοικητής μάς ώδήγη- 
σεν εις τάς ιδιοκτησία; του,Εκτεινόμενα; άρκετά 
μακράν έν αύτή τή νήσω. Καθ’ όλην τήν διάρ
κειαν τής έπισκέψεως ταύτη; έβάδιζον πλη
σίον τής Λεωνίας. 'Οσάκις δέ έπρόκειτο νά πη- 
δήσωμεν ρυάκιον ή χάνδακα,έλάμβανον τήν εΰ- 
χαρίστησιν νά τή προσφέρω τήν χείρα, ήν έδέ- 
χετο μεθ’ απλοϊκής έγκαταλείψεως, έρυθριώσα 
καί ταπεινού τα τούς οφθαλμούς όταν έπίεζον 
τήν ίδικήν τη; μετά μεγίστης όρμής. Ένθάρρυν- 
θείς έκ τών προεισαγωγικών τούτων, κατέστην 
τολμηρότερο; καί άπεφάσισα ν’ άποκαλύψω τόν 
έρωτά μου, αλλά καί πάλιν αίνιγματωδώς.

« Πόσον ωραίος τόπος! καί πόσον ευτυχή; 6ά 
ήμην νά κατοικήσω έδώ !

—  ’Εάν τοσοΰτον σάς άρέσκει ό τόπο; μας, 
δέν είναι δύσκολον νά κατοικήσητε έδώ, κύριε’ 
άλλ’ άστεΐζεσθε άναμφιβόλως. Μοί διηγήθησαν 
τοσαύτα καλά διά τήν Γαλλίαν σας, ώστε δέν 
δύναμαι νά πιστεύσω τήν επιθυμίαν, τήν οποίαν 
άρτίω; μοί έξεφράσατε. "Αλλως τε ένθυμοΰμαι 
καί τάς χθεσινά; ομιλία; σας περί τή; πρός 
τήν πατριόα αγάπης σας καί τή; ευτυχίας νά 
τήν ύπηρετήσητε. Εννοείτε λοιπόν, κύριε, ότι ή 
απιστία μου βασίζεται.

—  “Ο,τι κάμνει ν’ άγαπα τις τόν τόπον του 
είναι αί τής μητράς θωπεϊαι, αί τής μητρός φρον· 
τíδεςj ή φιλία άδελφής, ή άφοσίώσις τών παι
δικών συντρόφων μας καί αύτή ή οικία, ό κή
πος, μάρτυρες τή; πρώτης μας χαράς, τό δέν
δρου τά όποιον έποτίσαμεν καί υπό τήν σκιάν 
τού όποιου έκοιμήθημεν. Καί, τό πνεύμα δίδει 
ζωήν εις όλα τά άψυχα ταύτα αντικείμενα, τά

μνήσεών μας καί τά όποια μάς προσαοτώσιν 
εις τήν πατρίδα μάς. Έάν έλέγετε είρ τούς Έσκι- 
μώους νά έγκαταλείψωσι τάς ψυχρά; ώς ό πά
γος καλύβας των καί τάς χιονοσκεπείς πεδιά
δας των διά τόν ώραΐον τής ’Ιταλίας ουρανόν ή 
τάς ήδυπαθείας τή; ζωή; τών ανατολικών, ήθε- 
λον σάς άπαντήσει ότι ό τόπο; των είναι προ- 
τιμώτερος πάντων τούτων, ’ΐδού ή ειλικρινής 
έςήγησις τών χθεσινών ζωηρών πόθων μου διά 
τήν γενέθλιάν μου γήν. Ά λλ ’ Ó,τι χθες είπον,δέν 
θέλω τό εϊπει πλέον σήμερον.

—  «Έάν δέν έφοβούμην μή φανώ αδιάκρι
τος, ήθελον σάς έρωτήσει, κύριε, τις ή αιτία 
τής τοσοΰτον ταχεία; μεταβολή; σας».

Έκλινε τήν κεφαλήν ΐνα κρύψγ τήν άθώαν 
άπάτην τής έρωτήσεώς τής.

«Έ/όμιζον ότι τήν έμαντεύσαΐε, δόνα Λεοι- 
νία- άλλ’ άφού ήπάτήθην, έπιτρέψατέ μοι νά 
φυλ.άςω τό μυστικόν μου».

Ή αμηχανία καί ταραχή αυτής, μοί είπον 
περισσότερα τών όσων ήθελε νά μοί άπα'νΐήση. 
Φοβούμενο; μή τήν ενοχλήσω, εξακολουθώ-/ τήν 
συνδιάλεξιν ταύτην, έβαδίζομεν έπί πολύ, χω-> 
ρίς να προφέρω ούτε λέξιν. Έκαθίσαμέν πρός 
στιγμήν εις τού; πρόποδας λοφίσκου. ’Ενώπιον 
ήμών έςετείνετο πεδιάς άπέραντο;. Παράτηρή: 
σα; δέ πολ.λά λέυκάνθευ,α έκεΐ πλησίον, ετρεξα 
νά δρεψω έν.

«Τά σεμνόν τούτο άνθος, τή είπον, μεγα- 
λω; παρ’ ήμΐν ευνοείται. Οί έρασταί έξετάζαύσί 

j τά πέταλα αύτόύ διά νά μάθωσι τόν βαθμόν 
τού έρωτος τή; έρωμ.ένη; των. Ιδού δέ πώς».

Τότε άπέσπασα έν προ; εν όλα τά πέταλα 
τού λευκάνθεμου, προφέρων τούς μοιραγωγικόύς 
λόγους, άφού δέ άνενέωσα τήν κλίμακα του 
τύπου, έστάθην εί; έν όΛΙγον.

«Τήν δοκιμήν ταύτην έκαμα υι’ υμάς’ φαί
νεται δέ ότι μέ αγαπάτε ολίγον.

’Ερυθριάσασα έταπείνωσε τούς οφθαλμούς. 
«Τό διαψεύδετε, δέν έχει οΰτω;»
Ή χειρ αύτή;, ήν μοί προσέφερε, καί ήν τινα 

έντός τής ίδικής μου έλησμόνησα, ΰπήρξεν ή 
εύγλωττοτέρα άπάντησις. ’Επειδή ό ήλιος ήρ- 
χισε νά κλίν»r πρό; τήν δύσιν, ή δέ ώρα τού 
γεύματος μάς έκάλει είς τήν πάλιν, εΐδομέν 
τού; λοιπούς, τούς όποιους εΐχομεν άφίσει νά 
προπορευθώσιν, έρχομ.ένους πρός άναζήτησίν μας. 
Έπροθυμοποιήθημεν νά τούς άκόλουθήσωμεν. 
Τήν πρωίαν τή; επαύριον, τίρό τής τού · ήλιου

Πριν ή είσέλθω εί; τήν οί- 
Φερνάνδου, παρετήρησα τήν 

παράθυρο-/ τής οικίας. «Αιατί

ό π ο ια  σ χ η μ α τ ίζ ο ν τ α ι  ώ ς  κ ο μ β β λ ό γ ιο ν  τ ώ ν  ά ν α -
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ανατολής, τό πλοϊον ώφειλε ν’ άνέλξη τήν άγ
κυραν καί άποπλεύση. Ή  Λεωνία, μαθούσα την 
όλεθρίαν ταύτην εΐδησιν, ώχρίασεν αίφνης καί 
μικρού δεϊν έλειποθύμει.

Καθ’ δν καιοόν, ό πλοίαρχος καί οί έπιβά- 
ται, άπεχαιρέτων καί ευχαριστούν τόν Φερνάν- 
δον Κορρέγον, έγώ, πλησιάσας την Λεωνίαν, τή 
είπον χαμηλή τη φωνή:

«Λεν θ’ αναχωρήσω αϋριον μετ’ αυτών την 
έννάτην ώραν θά ήμαι έδώ».

Βλ

Την πρωίαν τής έπιούσης, ή θάλασσα ήφριζε 
μακρόθεν, οΰρ'.ος δέ άνεμος ηΰνόει την άναχώ- 
ρησιν. Τότε ό πλοίαρχος, διέταξε ν’ άναπετά- 
σωσι τά ιστία καί την πρώραν νά στρέψωσιν 
εύθύ απέναντι τής Γαλλίας. Τό πλοϊον έσκίο- 
τησεν ώς νέος αίγαγρος έπί τού όρους. Ήτο 
ταχύτατου, ή τρόπις αύτοϋ ευκίνητος καί ε
λαφρά, αί Si πλευραί υψηλαί καί λεπταί, σχί- 
ζουσαι τά κύματα μετ’ ευστροφίας νέου ίππου, 
τρέχοντος εις τό ιπποδρομίου. 'Ότε άφίχθη εις 
τήν ακτήν τής "Ορτας,είδον μόνον την κορυφήν 
τών έστιών, βαθύς S i στεναγμός διέφυγε του 
στήθους μου. Έπί μίαν ώραν έμενον εις τήν 
αΰτήν θέσιν, παρατηρών μηχανικώς τόν όλκόν 
τού πλοίου, ώς εί πάσα ελπίς επανόδου άπέ- 
δρα μετ’ αύτοϋ’ άλλα μετ’ ού πολύ ή είκών 
τής Λεωνία; μοί έφάνη ώ ; ή ίρις μετά τήν 
θύελλαν, καί μετ’ αυτής ή ευτυχία ! Ειτα 
¿σχημάτιζαν διά τής φαντασίας μου ανέκφρα
στους χίμαιρας, έσυλλογιζόμην τό εύφρόσυνον 
τού Χακτά καί τής Άτάλάς, εις τήν έρηυ.ίαν 
τών δασών τής Λουησιάνης (Louisiane). Πό
σον ή πάσχουσα καρδια είναι εφευρετική! Τήν 
έννάτην ώραν ΰπήγον εις τού Φερνάνδου, ένθα 
εύρον μόνον μαύρην τινά, ήτις ήλθε νά μοί 
άνοιξη, καί τήν Λεωνίαν κεντώσαν εις τό όω- 
μάτιόν της. Λεν είχον ανάγκην μακράς έπιθεω- 
ρήσεως, όπως πεισθώ ότι δέν είχε κοιμηθή καί 
ότι ή τής προτεραίας ΰπόσχεσίς μου σπουδαίως 
τήν είχεν ανησυχήσει’ οί κεκμηκότε; αϋτής οφ
θαλμοί καί τό ώχρόν πρόσωπόν της, έμαρτύ- 
ρουν ότι είχε ταραχθή τήν νύκτα. Λοιπόν ήμην 
ευτυχή; ! διατί ; διότι ΰπέφερε δι* έμε. Ύπήρ- 
χεν έν τή χαρά ταύτη είδός τι άγριας ηδονής· 
ήθελον εύχαριστηθή περισσότερον, νομίζω, εάν
τήν ίβλεπον κατά τήν στιγμ.ήν ταύτην κατα-
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βεβλημένην, άσθενή μάλιστα’ εί; τοσαύτην μα
ταιότητα μάς ώθεϊ ό έρως!

—  ’Ά  ! ήλθατε τέλος, κύριε ! είπε Six  φω
νή; ήτις μ’ έκαμε νά σκιρτήσω έξ ευτυχίας* 
τίνι τρόπω κατωρθώσατε νά έλθητε; τό πλοΐόν 
σας δέν άνεχώρησεν άκόμη;

—  ’ΐδοϋ, παρατηρήσατε, τή είπον δίδων αύτή 
συγχρόνως τό τηλεσκόπιον τού πατρός της,όπερ 
εύρίσκετο εκεί, δέν διακρίνετε εις τόν ορίζοντα 
λευκόν τ ι ;

—  Ναι, καί τό όποιον φαίνεται πλέον μ,ετά 
ταχύτητος.

—  Είναι αύτό Λεωνία, βλέπετε οτι ήτο και
ρός. ’Αλλά δι’ όποιας δήποτε θυσίας ήθελον έλθει 
εδώ καί έάν μοί έχρειάζετο πρός τούτο ιός εις 
τόν Λεάνδρον, νά διέλθω όλον τό μέρος τούτο 
κολυμβητί ή νά ριφθώ έκ τής μεγάλης κεραίας 
εντός τής θαλάσση;’ μή έχων όμως άνάγκην νά 
προστρέξω εις τά ύστατα ταύτα μέσα, χθες τό 
εσπέρας, έπέτυχον ιδιαιτέραν συνδιάλεξιν μετά 
τού πλοιάρχου" πάσα προσποίησες ήθελεν είσθαι 
άνωφελής, όιότι ώμ.ίλουν μετ’ άγχίνοος καί 
χρηστού άνθρώπου’ διό καί οϋτε κουφότης, 
άλλ’ οίίτε κίνδυνος υπήρχε νά τώ όμολογησω 
τά πάντα. Ιδού τί τω  είπον:

«Πλοίαρχε, δύνασθε νά μ’ εύεργετήσητε με- 
γαλως καί πρός τούτο έπεθύμησα νά σάς ομιλή
σω’ εις πάντα άλλον έκτάς ύμών ήθελον κρύψει 
τήν άληθή αιτίαν τής αίτήσεώ; μου, άλλ’ ή- 
ξεύρων τά δίκαιον καί ειλικρινές τού χαρακτή- 
ρός σας,έχω πεποίθησιν ότι θέλετε άπαραβάτως 
τηρήσει τό μυστικόν μου, τό όποιον θέτω ύπό 
τήν προστασίαν σας. Αγαπώ τήν πρωτότοκον 
τού διοικητοΰ Φερνάνδου θυγατέρα, ήτις μέ άν- 
ταγαπά διότι μοί τό είπε χωρίς νά ψευσθή τό 
στόμα της’ τή ώρκίσθην νά επανέλθω, δθεν ο
φείλω νά τηρήσω τόν όρκον μου. ’Ήδη όπως 
μή ή έν τη νήσοι διαμονή μου θεωρηθή ύποπτος, 
εύρον μέσον τΓ πρέπει νά έχω αποδεικτικόν 
μαρτυρούν ότι συνεχείς άσθένειαι έκ τών οποίων 
ύπέφερον διαρ/.ούντος τού ταξειδίου, άπήτουν 
άνάπαυσιν έπί τινα καιρόν. Τήν νύκτα ταυτην, 
θέλω αγρυπνήσει, όπως οί κόποι τής αϋπνίας δώ - 
σωσιν εις τό πρόσωπόν μου οψιν άδυναμίας καί 
άτονίας, ήτις έσεται ή δέουσα άπόδειξις τού 
σφαλερού τής υγείας μου. Βλέπετε οτι δέν 
είργάσθην άπερισκέπτως καί ότι έλαβα τά προ- 
φυλακτικά ταύτα μέτρα, όπως προλάβω πάσαν 
κακεντρεχή έςήγησιν. Θέλω νά σάς είμαι εύγνώ- 
μωνϊ.
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Μετά τινας εναντιότητας τάς οποίας άνε- 
σκεύασα όσον ήδυνήθην καλλίτερον ό λοχαγός 
βλέπων ότι ή περί τής εις “Ορταν επανόδου 
μου άπίφασις ήτο άμετάτρεπτος, ύπεχώρησεν 
εις τήν παράκλησίν μου, είπών μοι δι’ ύφους ευ
μενούς ,

αΉξεύρω τάς όρμάς καί τά πάθη τής νεό
τητας’ ή έλπίς καί τά καθήκον μου μοί ύπηγό- ι 
ρευσαν τάς παρατηρήσεις, τάς οποίας σάς έκα
μα’ ούδέν έχω πλέον νά προσθέσω' έστέ ευτυ
χής.»

«Άλιέα τινά, διερχόμ.ενον πολύ πλησίον ημών, 
έκάλεσα, ή δέ λέμβος αύτού μ.έ ώδήγησεν εν
ταύθα' ιδού πώς εύρίσκομαι πλησίον υμών, Λεω- 
νία.Ή Θεία πρόνοια αρκούντως μ’ έβοήθησε’ θά 
είναι άρά γε πάντοτε ούτως εύμ.ενής ;»

Ή νεάνις μέ παρετήρησε διά τών μελαίνων 
καί έρωτολήπτων οφθαλμών της.

αΘά μείνετε ήδη πάντοτε μεθ’ ημών, ώ !  
δέν έχει ούτω :

—  "Ολα τά όνειρα τής ζωής μου είναι κα
τώτερα τής πραγματικότητας ταύτης, άλλα 
τοσοΰτον μεγάλη ευδαιμονία δέν έδόθη εις τούς 
ανθρώπους. Έν τούτοις ή εύνοια τού ουρανού 
πίπτει έπί τινας μετ’ έλευθεριότητος απεριο
ρίστου. Σίο Βίλλιαμ Τάρρις ό ’Αμερικανός, είναι 
έξ εκείνων τών ολίγων προωρισμένων νά μή 
περιμένωσι τήν αιωνιότητα διά νά ζήσωσιν ευ
τυχείς, διότι γεύονται εις τόν κόσμον τούτον 
τούς καρπούς τής γης τής επαγγελίας.

—  Σάς καθικετεύω, κύριε, μή μοί όμιλεΐτε 
περί τού άνθρώπου τούτου’ ουδέποτε ή καρδία 
μου συνεκινήθη βλέπουσα αύτόν, ουδέποτε οί 
οφθαλμοί του είσέδυσαν εις τήν ψυχήν μου. "Ο
ταν ήρχετο έδώ, τόν έβλεπον άνευ ενδιαφέρον
τος καί εύχαριστήσεως, καί μοί ητο εντελώς 
αδιάφορος' ήδη μοί απαρέσκει, τόν άποστρέφο* 
μαι' εις τήν πρώτην του δ ’ έπίσκεψιν θέλω α
παλλαγή τής ένοχλήσεώς του' ουδέποτε δα
κτύλιος γάμου θέλει μάς ενώσει, ώς έσχεδία- 
ζεν ό πατήρ μου. 'Υπάρχει έκεϊ, μοί είπε θέ- 
τουσα τήν χεΐρα έπί τής καρδίας της, τί ίσχυ- 
ροτερον πασών τών ανθρωπίνων θελήσεων. "Αγ
γελος χρυσοπτέρυγος ένεφανίσθη τήν νύκτα ταύ- 
την εις τά όνειρόν μου, μέ κάνιστρον πλήρες ά- 
σαμάντων καί μυστηριωδών αντικειμένων άναμ- 
φιβόλω; εί >αι ή ευτυχία τήν οποίαν ό ώραϊος 
«γγελιαφόρος ούτος τού ουρανού μοί έπροφή- 
τευσεν.»

Ή αδυναμία άμα καί ή άνδρία, ήν ή Λεωνία

έδείκνυε, δέν «.’ έςέπληττον’ καταγεμένης έκ 
τής Γρενάδης έκ μητρός, έρρεεν εις τάς φλέβα; 
της αίμ.α μαύρης, ό δέ συνδυασμός ούτος τής 
Ισπανικής υπερηφάνειας, τής ’Αφρικανικής fsp- 
μότη-ος (im pelU O site) καί τού γυναικείου εύ* 
μεταβόλου, καθίστων ταύτην πλάσνα θελκτι
κόν. "Εν καί μ.όνον βι· λίον έγνώριζε. τον Ca- 
moens, αί δέ ζωηραί σελίδες τού Πορτογάλ- 
λου ποιητού, είχον επί μάλλον αναπτύξει τάς 
διάπυρους δυνάμεις της. Πολλάκις άναμφιβό- 
λω; θά έρρευσαν δάκουα έκ τών όφθαλμ,ών της, 
έκ τής διηγήσεως τών άτυχων έρούτων τής ω 
ραίας Ίνέζ (Inez) καί τού περιφήμου δόν Πέ
τρου, ή δέ πίστις, ώς καί ή καρτερική υπομονή 
τής περιφήμου ταύτης ερωμένης, τήν ειχον ού
τως είπεΐν, φωτίσει.

Ο Φερνάνδος Κορρέγο; δέν έβράδυνε νά κα- 
ταβή. Τώ άνεκοίνωσα τόν σκοπόν τής είς τήν 
πόλιν διαμονής μου, προφασιζόμ.ενος ότι τό ώ- 
ραϊον κλίμα αύτή; θέλει μοί εί<αι σωτηριώδες. 
Μ' έδέχθη μ,ετά καλωσύνης όλω; πατρικής, ά- 
πήτησε μάλιστα να μείνω παρ’ αύτώ καί διέ
ταξε νά μοί δώσωσι πάν τό άναγκαιοϋν μοι. 
Μοί ήτο δύσκολον νά εύρίσκωααι μ.ονος μετά 
τής Λεωνίας. Ά λ λ ’ ή Ναίμη, ή φαιά τήν οποίαν 
ειχεν ώς ακόλουθον, καθίστα τάς συνεντεύ
ξεις μας μάλλον συχνάς και μακράς' αύτη ήτο 
εις ήμάς καί μικ ό; ταχυδρόμος, τής, ούχί διά 
γραμρ,άτων, άλλά διά συμβόλων συνεννοήσεώς 
μας’ είχον μάθει είς Βρασιλίαν τήν διάλεκτον 
τών άνθέων. Όποία ευφρόσυνος ποίησις είς τάς 
σιγηράς ταύτας συνομιλίας! Τό ρόδον, τό όποιον 
σάς φέρει φίλημα έκ τής αγαπητής σας,δέν φαί
νεται έμβεβαμμ.ένον εί; τήν ερωτικήν πνοήν ; Ό 
νάρκισος, τό ϊον, ή καμελία, όλα τέλος τά άν
θη εχουσι τήν έμβληαατικήν σημασίαν των, 
ήτις εκφράζει πλειότερα τού προφορικ.ού λόγου, 
ήτις μ,εταφράζει τό απροσδιόριστον τής ψυχή? 
καί τό αόριστον τού έρωτος. Δεκαπέντε ήμέραι 
παρήλθον ούτως ευχαρίστως.

Ή Ναίμη, επιτήδεια, καί πανούργος όσον 
θαλαμηπόλος τού Μαριβώ, είχεν επιτύχει μ.έχρι 
τής ημέρας εκείνης διά τής βοεμικής της δεςιό- 
τητος, νά κάλυψη, άπά τά βλέμματα απάντων 
τών έν τώ εΐκω τόν πρός τήν Λεωνίαν έρωτά 
μου. Ή γυνή (ή φαιά) αυτη, είχεν έξ ολοκλήρου 
άφοσιωθή είς εμέ’ ήξεύρων όποίάν μαγείαν έ- 
ξασκούσιν έπί τών τοιούτου χρώματος γυναικών 
τά χρυσά, τή έδοικα περιδέραιου χρυσόκολλας, 
όπερ είς τό 'Ρίον είχον αγοράσει’ έν τγ, ύπερβο-
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λή τής ευγνωμοσύνης της, προέβη εις το νά <ρι- 
λρ του; πόδας μου καί μέ χαιρέτα καθ’ έκά- 
στην δι’ «σπασμών ^ΔίααΐΔΐηΔ) (α). Άλλ' ό 
Φερνάνδος, όστις δέν έστερείτο έξησκημένου 
πνεύματος, δέν ήπατήθη πλέον έπί πολύ. Διότι 
"δ πρός τόν σίρ Βόλλιαά Τάρρις σχυθρωπότης. 
κ*ι προφύλαξις τής θυγκτρός του, διήγειραν ύπο· 
\οί«ς. Μας κατεσκόπευε, καί εσπέραν τινα καθ’ 
ήν ϊύρισκόμην γονυπετής πρός τής Λεωνίας, μάς 
παρετήοησε" την πρωίαν τής έπιούσης ό υπηρέ
της του ήλθε νά με είδοποιήση ο τι ό κύριός του 
έπεθύμει νά μοί άμιλήση. Προησθάνθην τήν αι
τίαν του διαβήματος τούτου. Μετέβην πάραυτα 
μέ βήμα σταθερόν, διότι είχον ήσυχον τήν συ- 
νείδησίν μου καί ήμην βέβαιος δτι, έάν μ’ έπέ- 
πληττεν αύστηρώς, δεν ήθελε μέ περιφοονήσει.

«Είπών, κύριε, νά σάς ζητήσουν πρό ολίγου, 
καλώς προεμάντευσα τήν αβρότητά σας, πεισ- 
θείς δτι ήθέλετε έλθει αμέσως. Εύαρεστηθήτε νά 
καθήσητε, Δεν αγνοείτε βεβαίως δτι πρό τής 
άφίςεώς σας, ύπόσχεσις επίσημος έδόθη εις τόν 
σίρ Βίλλιαμ Τόρρις, επίσης δέ δτι σέβομαι ώς 
ιερόν τόν δρκον μου μετά σεβασμού Καστίλ- 
λιαναύ. Έν τούτοι; επειδή ή ευτυχία τής θυ- 
γατρό; μου δεν δύναται νά θυσιασθή καί εις 
αυτήν τήν ιερότητα τού όρκου, άς ίδωμεν, κύ
ριε, τ.ίς εισθε ύμεΐ; ; διότι δεν σάς γνωρίζοι" 
έάν δε ή πρό; τήν θυγατέρα μου αγάπη μέ κά- 
μνη νά θυσιάσω έντιμον αρχήν, δεν δύναται νά 
προβή αύτη μέχρι τής παραιτήσεούς μου άπό 
τής εξουσίας καί τού καθήκοντος.

—  Σάς ευχαριστώ, κύριε, διά τήν ειλικρί
νειαν σας καί τήν καλωσύνην μεθ’ ή; μέ μετα- 
χειρίζεσθε. 2ϊαί, αγαπώ τήν θυγατέρα σας έξ 
όλης μου τής ψυχής. Ό  Θεό; μόνο; είναι μάρ- 
τυς δτι ήθελον καταβάλλει πάσαν άνθρωπίνην 
προσπάθειαν, δπως έπιτύχω αύτήν διά τής συ- 
ναινέσεώ; σας. Ήδη οφείλω ν’ απαντήσω εις 
τό δεύτερον μέρος τής έρωτήσεώς σας. Περιου
σίαν μέν δέν έχω, ή δε οικογένεια μ.ου, ήτις 
τιμάται εις τόν τόπον μας, κατέβαλε πάσαν 
προσπάθειαν δπως μοί δοθή παίδευσις όμοία 
παντός νεανίου τού κόσμου. "ΐδού πάντες οί διά 
τήν έπιτυχίαν τής θυγατρός σας τίτλοι μου, 
οίτίνες είναι λίαν ανεπαρκείς καί μέ καθιστώ- 
σιν άξιον μομφής, διότι έτόλμησα ν’ αγαπήσω 
τήν θυγατέρα σας,
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—  Προ παντός άλλου, κύριε, έχετε ανάγκην 
τής άδειας των γονέων σας- ημιολία Ποοτογαλ- 
λική, ήτις κάμνει τήν δημοσίαν υπηρεσίαν τής 
Λισβώνος, αναχωρεί μετά δύο ημέρας διά τήν 
πόλιν ταύτην· εάν θελήσητε θά ομιλήσω εις τον 
πλοίαρχον νά σάς δεχθή.

—— Σάς είμαι λίαν ευγνώμων, κύριε" θέλω 
ώοεληθή τής ευκαιρίας ταύτης. Λάβετε λοιπόν 
τήν καλωσύνην νά ζητήσητε τήν θίσιν μου εις 
τό πλοίον τούτο.

Ό  Φερνάνδος Κορρέγος είχεν ύπεκφύγει έπι- 
δεξίως τό τής περιουσίας ζήτημα" δεν ήθέλησε 
νά λάβη ώς δπλον εναντίον μου τήν έλλειψιν 
τής περιουσίας καί νά φανή τοιουτοτρόπως μι
κροπρεπής. Καθό ευφυής, προύτίμησε νά ένερ- 
γήσν) τά τής άναχωρήσεώς μου" ή απουσία, διε- 
νοεϊτο, είναι τό καλλίτερον ιατρικόν διά τήν 
ασθένειαν ταύτην, τήν όποιαν καλοΰσιν έρωτα. 
Διά τού μέσου τούτου (έπυροβόλει, άφού προη
γουμένως απέδιδε πάσας τού πολέμου τάς τι
μάς") άπεποιεΐτο έντέχνως. "Οσον τό κατ’ έμέ, 
έπρεπε ν’ αναχωρήσω, διότι υπήρχε κατεπεί- 
γουσα ανάγκη" δέν είχον χρήματα καί δέν ή- 
δυνάμην νά μείνω έπί πλέον εί; τήν οικίαν τού 
διοικητού. Δύο λοιπόν ήμέραι μοί έμειναν μόνον 
νά διέλθω παοά τή Λεωνία. Δύο ήμέραι ! καί 
ταύτας άκόμη Οπό τήν κρυφίαν έπαγρύπνησιν 
τού πατρός της, δστις ώς σκιά αύτή; πανταχού 
τήν ήκολούθει. Έν τούτοι;, εκείνην, ή ελπίς, ό 
μόνο; καλός σύντροφος (le bail genie) έκ των 
κακών ήμερων μας, ό μόνος πολικός άστήρ τού 
θαλασσοπόρου, τήν καθίστα ίσχυράν απέναντι 
τών άποθαρρύνσεών της, καί έμετρίαζε τήν δρι- 
μύτητα τών αγωνιών τη;" άλλ’ έγώ κατειλημ- 
μένος ΰπά τής σκληράς αμφιβολίας, έπεθύμουν. 
νά ίδω τήν. γήν ήμιανοιγομένην υπό τά βήματά 
μου, καταπίνουσάν με έντός τού χάους. Φεύ! 
ή ιστορία τών άλγηδόνων μου δέν θέλει φθάσει 
πλέον μέχρις έκείνης. Τί ένδιαφέρει τούς λοι-

Δέκα ημέρας βραδύτερου, άφίχθην εις τό Τά- 
γον (Tage) απέναντι τής πρωτευαύσης τής Λυ- 
σιτανίας καί έκεϊθεν εις Μασσαλίαν, ένθα έμεινα 
ήμέρας τινας. Πριν ή ύπάγω εις τήν οικίαν μου 
έμεινα εϊς τήν δχθην τής θαλάσσης, ίνα έμπι- 
στευθώ εις τήν αύ'ραν αυτής τού; λυπηρούς δια
λογισμούς μου, τούς πόθους μου, έλπίζων ότι
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ήθελεν αύτη τούς μεταφέρει εί; τό είδωλον. 
τής ψυχής μου" άλλ’ ή αύρα έν τή άλητική αυ
τής πορεία, έλησμόνει τήν παραγγελίαν μου 
καί ή Λεωνία μέ κατηγορεί σιωπηλώς έν τή 
καρδία της. Είτα ΰπήγον είς τήν οικίαν μου, 
όπου μ’ έδέχθησαν, ώς τόν άσωτον υιόν. "Οταν 
διηγήθην τό συμβάν τού ταξειδίου μου, τοσού- 
τω μάλλον μ* έξώρκισαν νά μή τού; έγκατα- 
λείψω πλέον. Ό  Πατήρ μου, ών γέρων πλέον, 
είχεν ανάγκην τών φροντίδων μου" δέν ήδυνή- 
θην νά τω άποποιηθώ τήν ύστάτην ταύτην ϊ- 
κανοποίησιν. Είχε λοιπόν άποφασισθή νά υείνω 
ένα μήνα έν τή οικογένεια μου καί μετά ταύτα 
ν’ αναχωρήσω. ’Αλλά, φεύ ! ή ειμαρμένη δέν εί 
χεν αποφασίσει ούτω. Sic fata nun. volouere. 
Συνήντησα θελκτικήν νεάνιδα καί βαθμηδόν ή | 
άνάανησις τής Αεωνίας έζηλείφετα" ό έρως είναι | 
τοσούτον φυσικός καί τ,οσούτον κα/τ επειγόντως 
καταλαμβάνεται ύπό τούτου ή νεαρά καρδία, 
ώστε προσκολλάται είς τήν πρώτην φανταστι
κήν νύμφην, ήτις τώ. υπομειδιά. Έν τούτο»; ή 
επίκλησις τής Λεωνίας μ’ έτάραττε, σκυθρω- 
πότης καί τύψεις συνειδότος μέ κανελάμβανον. 
είχον όμώσει νά έπανέλθω.

Δ'.

Τό δεύτερον έτος άπό τής επανόδου μου δέν 
είχεν άκόμη συμπληρωθή, ότε έλαβον επιστο
λήν τής Λεωνίας, περιέχουσα.ν τά έξής.

«Ήλπισα, κύριε, οίς τήν ειλικρίνειαν υμών" 
άλλ’ ήπατήθην. Ό  πατήρ μου είχεν αποφασίσει 
νά σάς δεχθή διά γαμβρόν του, άλλ’ ύμεϊς δέν 
ήλθατε, "Ηδη ότε πάσα έλπίς επιγείου ευτυ
χίας μοί άνηρπάγη, θά εΰχωμαι αιωνίως είς τό 
μοναστήριον τή; Αγίας Άννης. Έπί τή; φλιάς 
τού κόσμου, δν άρτίω; έγκατέλειψα, άπηύθυ- 
να εύχάς είς τόν ουρανόν διά τήν ευτυχίαν σας.

Ύγιαινε διά παντός.
Λεωνία F . . .  ο

Εϊς τόν δέκατον όγδοον αιώνα, οι ποιηταί 
ήθελον κάμει έλεγείον, τήν ίππβτικήν ταύτην | 
πίστιν έχον θέμα.’Αλλά σήμερον, έν έτει 1859 
πολλαί θέλουσιν είπει, « Διατί δέν ΰπανδρεύετο 
μετά τού σίρ Βίλλιαμ Τόρρις;ήθελεν εισθαι πλού
σια καί ευτυχής. Ούτω καί οι οικονομολόγοι τής 
εποχής μας ήθελον συλλογιβθή.

7 Π καιροί ! «  ήθη Ι
έ ;  « Γ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ.

Ή αληθής ίκανότης, ή αληθής μεγαλοφυία 
φέρει απλότητά τ ιν α ,  ήτις καθίστγσιν αύτήν 
ήττον άνήσυχον, ήττον θορυβώδη, ήττον σπεύ- 
δουσαν νά άναφανή, παρά ρ.ία φαινομένη καί 
ψευδής ίκανότης, τήν όποιαν έκλαμβάνομεν ώς 
αγαθήν, κ«ί ή’τις δεν είναι εΐμή μάταιος ζήλος 
έπιδείζεως, άνευ μέσων, πρός έπιτυχίαν. Ό  μέν 
ακούει ήχον τυμπάνου καί θέλει νά γείνη στρα
τηγός" ό δέ βλέπει νά οίκσδομώσι καί νομίζει 
εαυτόν αρχιτέκτονα.

Ή καλαισθησία αγαπά νά δτμιουγή καί νά 
δίδη μόνη τήν αξίαν είς τά πράγματα» 'Ο 
σον ό νόμος τού συρμού είναι ασταθής καί κατα
στρεπτικός, τόσον ό τή; καλαισθησίας είναι οι
κονόμος καί διαρκής.

Τό ύποτρέφον κατ’ εξοχήν τάς φωνασκίας 
καί τούς κλαθμυρισμούς τών παίδων, είναι ή 
προσοχή τήν οποίαν τοΐς παρέχομεν, είτε ΰπο- 
χωρούντες εί; τάς απαιτήσεις των, είτε άντιλέ- 
γοντες. Πολάκις δέ, όπως κλαίωσιν ολόκληρον 
ημέραν, άρκεΐ μόνον νά παρατηρήσωσιν ότι δέν 
θέλομεν νά κλαίωσι.

]. ]. ΚΟΥ^ΕΑΥ.

Έάν ποτέ ή ματαιοδοξία κατέστησέ τινα 
ευτυχή έπί τή; γης, βεβαιότατα ό ευτυχής 
εκείνος θά ήτο μωρός.

Προτιμώτερον νά άρνηθ-ρ τις τήν ευγένειαν 
παρά την αρετήν ή σύζυγος ένός άνθρακέως εί
ναι παλλώ άξιοσεβαστωτέρα τή; έταίρας ένός 
ηγεμόνας.

”Λ κοινή γνώμη 1 πόσον δυσφόρητος καί 
δυστινακτΛ; είναι ό ζυγός: σου I τεάντοτε μάς 
φέρει; εις. τήν αδικίαν. Τό παρελθόν αγαθόν
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λησμονείτε διά τού παρόντος κακού' το παρελ-1 
θόν κακόν διατϊ νά μή εξαλείφεται δι’ ούδενός 
καλοΟ ;

ΙΩ Α Ν Ν Ο Γ  Κ Α Μ Π Ο Γ Ρ Ο Γ Λ Ο Γ .

ΣΤΙΧΟΙ ΕΚΦΩΙΝΗΘΕιΝΤΕΣ 

ΕΠ Ι Τ Ο Γ  Τ Α Φ θ Γ

Α Ρ Ι Σ Τ -  Κ Υ Π Ρ Ι Α Ν Ο Υ  («)

Ή  μέθη τ7,; νεανική; χαρ2ς μετριασΟήτω 
και καταστίΐλατε μικρόν τήν εύγενή ορμήν. 
Μαρμάρου στήλη ττρό υμών λευκή· τό βήμα στήτω 
και κλίνατε τήν κεφαλήν έδώ έπι στιγμήν.

Κ υ π ρ ι α ν ό ς !  Βαθύγλυπτον Ιδού τό όνομά του. 
Και ήτο γεννεας πατήρ, διδάσκαλός μας ήτο.
Δέν άντηχεΤ είς τάς ψυ*/ά; υμών τό δίδαγμά του, 
ώς δτε τής φαίδρας υμών νεότητας ήγεΤτο ;

Ώς οτε ή φωνή αύτου, φωνή τής Ιστορίας, 
τό παρελθόν ένώπιον υμών ζωογονούσα, 
αιώνων βίον είς στιγμάς απέδιδε βραχείας 
τά; άρετάς, τήν εύκλειαν προγόνων έςυμνούσα ;

Καθηγεμών νεότητος αύτφ έμπιστευθείσης, 
πραύς, άλλ* &μα αυστηρός, ώς μητρική; θωπεία;

(* )  £Ω; γνω ττόν, 5 φιλολογικές ονλλογοος «ΠχρνχτιόςΒ 
έόήφισε την ϊνα λ ώ α α ? ι αύτοΰ άνεγεροιν μνημείου έτ;ι του 

τάφου του γυμναοιάρχου Κυπριανού, οϋτινο; πλεΤϊτα τώ ν  
μ ελώ ν έχρημάτισαν μαΟηταί του μακαρίτου. Τ ην 2αν 
'Απριλίου, ίιμε'ραν κυριακην, σ υμ -ας  ό ουλλογο; έπορευ^η 

είς  τό νεκροταφεΤον καί έπ ί του τάφου τοΰ έν  μακχ ρί'ρ τη  
λήξε ι οοφοΰ Γυμνασιάρχου, έξεφώνησχν^ τη  εντολή τ 3δ 

συλλόγου, δ μέν πρόεδρος αύτοΰ σχετικόν λόγον, ο δέ γ ν ω -  

ςός ποιητης κ . Ί ω . Καμπουρουγλους τό α νωτερω άςιόλογον 
ποίημα, δπερ ουκ ολίγον συνεκίνησε τους πολλούς εν τώ' νε
κροταφεία παρευρεΟεντα; είς την συγκινητικήν τ ε λ ε τή ν

2ηιι. Ίλιοσου,

γλυκύτης μετά πατρική; στοργή; συνενωθείσης, 
έξήγεφε τό φρόνημα θερμαίνων τά; καροία;.

Και αληθή αίιθήματα Έλληνι/.ά Ιμπνίων, 
ΰπό ήλίοο θαλπωρήν προγονικών γραμμάτων, 
έμέτρει κάθε βήμά τοι> μ’ Ϊνα παλμόν γενναΤον 
κ’ έοώρει πόθου; εύγινεΤς, τού; πόθους αύτοΰ πλάττων-

Εί; τοΰ παρόντα: τό βτενόν έκεΤνο; έποοκάλει 
τον άπειλοΰντα ξενισμόν, οστις τό π5ν θά φθείρη 
τών έρειπίων μας αύτών άρνούμενο; τά κάλλη 
καί άβεβαίου μέλλοντος τρόπαια θά έγείρη.

Άλλ’ ήγωνίσθη κατ’ αύτοΰ ό μύστης τής σοφίας, 
ήν μυριάστερον ήμΤν κατέλιπεν ό δόων 
άρχαΤο; "Ελλην, ήλιος περιφανοΰς πορείας,
—Τήν νύκτα λάμπει ή πληθύ; αστέρων ουρανίων----

Ό  μελετών τύν "Ομηρον, τόν Πλάτωνα λατρεύων 
καί νύκτας δλα; έπ’ αύτοΰ τήν κεφαλήν του κλινών, 
αγών' άνέλαβε βαρύν έλπίζων και πιστεύων, 
και δπεσε «πειθόμενος τοΐ; ρήμασιν εκείνων«.

’Ιδού τί αί μαρμάριναι έκεϊναι λέξεις ψάλλουν, 
’Ελπίδα εί; τά στήθη μας παρέχοοσαι θερμήν.
Τοΰ μέλλοντος ο! στέιοανο1 έπι μνημείων θάλλουν, 
ί!κλίναιε τήν κεταλήν έδώ έπί στιγμήν.

"Οστις πρό τάοων σταματϊ παρελθοοσών ελπίδων 
καί προσλαμβάνει οδηγόν πολύτιμον νεκρόν, 
έκεΤνο; βαίνει άσιραλώς, έκεΤνον μόνον είδον 
μέ βήμα βαινοντα βραδύ, άλλ’ οχ_'- σφαλερόν.

Τά μνήματα χαράττουσι τών ζώντων τήν πορείαν, 
καί π2; νεκρός, διδάσκαλο: έμπρό; μα; ά-αζή. 
ΖωογονεΤ τήν αρετήν, μαστίζει τήν κακίαν, 
τά μ,εγαλεΐον ταπεινοί, τό αϊσθημ’ άνυψοΤ.

Ώ  θάνατε, ώ τή; ζωής τοΰ κόσμου παραστάτα, 
ώ δακρυφόρε οδηγέ τής πλάνη; τών θ.ητών, 
όδοιπορο ύντων έν νοκτί, ώ κεραυνέ προστάτα, 
δειχνύων μέ τήν λ ά μ ψ ιν  σου τόν δρόμον πρόαύτών,

Μή τόν νεκρόν σου, μή φθονής, αν ελαβα δυνάμεις 
τήν εύελπιν άνάμνηειν αύτοΰ νά εξυμνήσω, 
άπό τοΰ χώματος νεκροΰ μετά δειλής παλάμης, 
άν άνθη έδρεψα, μ ’ «¿τά τά μέλλον ν* κοϊμή«1».

άνόρυξιν λίθων πρός άνοικοδόμησιν τού Δημο
τικού Καταστήματος ικανά τεμάχια σπονδύλων, 
επιστυλίων, κιονοκράνων, θριγκών καί αετω
μάτων, τό δέ πάντων σπουδαιότερον Ά  ν- 
δ ρ ι ά ς μαρμάρινος είς φυσικόν μέγεθος άνδράς 
(άλλ’ άνευ κεφαλής άτυχώς), επί τής κυκλικής 
βάσεω; τού όποιου άναγινώσκονται τά γράμ
ματα «ΚΑΛΕ η κατά συγκοπήν ΚΑΑΐΒΡΑΣΙ
Α ΑΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ»

Παρά τό Σώμα τού άνδριάντος εΰρέθη κεφα
λή τεθραυσμένη, μόλι; πτρισιόζαυσα τό μέτρον 
τού άρχικού μεγέθους καί κόμην βοστυχώδη 
όπισθεν.

Ή κατασκευή τού άνδριάντος φαίνεται άνή- 
κουσα είς τήν λαμπ.οτέραν περίοδον τή; 'Ελ
ληνική; τέχνη;. Καθόσον δ’ ό Παυσανία; άναφέ- 
ρεί περί τού Τάφου τού Βρασίδα (ϊδέ Πα,υσ. 
σελ. 226 § 4), οτι πεποίήται ούτο; πρό; δυσ- 
μάς τής άγοράς τή; αρχαίας Σπάρτης, άπέχει 
δε τού πάφου ού πολύ τό θέατρον— θέας άςιον, 
— πιθανόν ότι ό άνδριάς ούτος έστίν ό τού 
Βρασίδα στηθείς έπί τού κενοταφίου.

Καί ταύτα μέν γράφομεν, όπως άμυδράν 
περί τών ανακαλύψεων τούτων ιδέαν παοάσχω- 
μεν τοϊς ΚΚ.. συνδρομηταίς ήμών, ούόέ τήν 
έλαχίστην άλλως, έχοντε; άςίωσιν αρχαιολο
γική; πολυπραγμοσύνη;. Θά χαρώμεν 6’ έπί 
πολύ έάν έκ τούτων δοθή έτι άφορμή καί τοίς 
περί τήν Αρχαιολογίαν άσχολουμένοις εί; μελέ
τα ; εμβριθείς περί τών άνακαλ,υφθέντοιν τούτων 
αρχαιολογικών κειμηλίων καί είς νέας έρεύνας.

Άγγέλλομεν έν τούτοι; τώ κοινώ, ότι ύπέρ 
τών αρχαιοτήτων τούτων έλήφθησαν ήδη μέτρα 
πρόσφορα Οπό τε τή; Επιτροπή;, τού Κ. Νο
μάρχου καί τού Δημάρχου Κ. Α. Μελετοπούλου.

γ *  "Εξωθεν τού Νομαρχιακού καταστήματος 
Πετρών, άνασκαφή; γενομένης πρός κατασκευήν 
οχετού, εύρέθη Σαρκοφάγος τις έκ λευκού μαρ
μάρου, 8ν τήν παρελθούσαν Τρίτην μετέφερον 
έξωθεν τή; Δημαρ/ίας. Έπί μέν τή; προσόψεως 
φέρει £ξ άρρενα τέκνα, έξ ών τά μέν έν τώ κέν
τρο) δύω, έναγκαλισμένα όντα, κρατούσι τό μέν 
δάδα άνεστοαμμένην, τό δέ στέφανον' τά ε- 
τερα δύω πλησίον αύτών, έπί μέν τή; μιάς 
χεφός κρατεί έκαστον τόν μανδύαν, επί δέ τής 
άλλης τό μέν στέφανον, τό δέ (δέν διακρινεται)* 
τά δέ ετερα δύω έπί τών άκρων, τό μέν έν φέ
ρει λαγωόν κρατούμενον έκ τών οπισθίων πο- 
δών, τό δέ κρατεί πινάκιον οπωρών' έπί τής 
αντιθέτου δέ πλευράς φέρει δύω πτερωτά ζώα,

Ε Φ Ε Τ Ρ Ε Σ Ε ΙΣ  Κ Α Ι  Α Ν Α Κ Ι Λ Τ ’ Ϊ’ Ε ΙΣ .

Σπουδαΐαι κατ’ αύτάς έγένοντο ανακαλύψεις 
άρχαιολογικαί έν Σπάρτη.

Έν τώ κήπω τή; πρός άνατολας τού' Σχε
δίου κειμένης οικίας τη; πόλεως τού κ. Άντ. 
Φουστάνου, άνεκαλύφθη έκ τυχηράς συμπτω- 
σεως ψ η φ ι δ ω τ ό ν ,  ή διά τό πρωτότυπον 
περίεργος κατασκευή τοΰ όποιου καθίστησιν 
αύτό ύπέρτερον τών μέχρι τοΰδε γνωστών εν 
Έλλάδι.

Έν κανονικώ τετραγώνω, οΰ έκάστη πλευρά 
δίπηχύς έστιν,ανεστραμμένοι; κάθηται γυνή εύ
σωμος, γυμνή, άνθεσι δ’ έστεμμένη έπιχαρίτως 
έπί Ταύρου ταχύ βαίνοντος, έκατερωθεν δ ευ
τράπελος ίσταται δυάς ερώτων πτερωτών, μετά 
γοήτρου συγκρατούσα άνωθεν τής γυναικεία; ε
κείνης καλλονής λεπτόν πέπλον.

Τό ηδυπαθές τούτο σύμπλεγμα παριστά 
πιθανώς τήν Ευρώπην, ήν παίζουσαν έπι τή; 
άκτή; ή'ρπασε, κατά τήν μυθολογίαν, ό φλο
γερός Ζ ε ύ ς καί μετήγαγε τή τερπνή των ερώ
των συνοδεία εί; Κ ρήτην, ενθα  εκ τού ί'ειου 
τούτου π ρ α ξ ικο π ή μ α το ς  εΐδον τό  φ ώ ς τ  ύ II- 
λίου οί Μίνω;, Σ αρπηδών καί 'Ραδαμανθύςΐ

Τό ψ η ο ι δ ω τ ό ν  δ ’ έν γ έ ν ε ι ,  συννομολο- 
γημένον κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ώ ς  έκ  μ ικρώ ν τετρ ά  , ω ν ι-  
κ ώ ν  ψ η φ ίω ν  π ο ικ ίλ ω ν  ω ρα ίω ν χ ρ ω μ α τ ισ μ ώ ν ,

V » . . . . - Vέν οίς ε-ι και νύν απαστραπει η χάρις και ,ω - 
ηοότη;, έστίν ίσως προϊόν καλλαισθησια; Ρω
μαϊκή;, ή ανάγεται είς τούς χρόνον; τού παρακ- 
μάσαντος Ελληνισμού, ότε οί Περσικοί θησαυ
ροί άνέπτυξαν τήν πολυτελείαν καί προήγαγον 
έπί πο/.ύ τάς ιδιωτικά; κτήσεις.

Επίσης έν τώ πρός άρκτον τής Σπαρίης. 
κτήματι τού Κ. Παναγιωτοπόλου καί παρά :όν 
τάφου τού λεωνίδα άνεκαλύφδησαν κατά τήν
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έ'χοντα κεφαλήν άετοΰ, με τον ένα δ ’ έκ τών 
εμπρόσθιων ποδών κρατοΰσι κρίνην ίσταμένην* 
έκ των δύω παραπλεύρων μερών είναι άνά εν 
τέκνον, φέρον έπί μέν τής μια; χειρός χοιρίδιον 
κρεμάμενον, κάτωθεν δ ’ αύτοΰ σκύλον δρθιον, 
έπί τής άλλης δε χειρός ^ότίαλον ήμικαμπύλον 
καί κρηπιδωτόν. Έκ τής τεθραυσμένης δέ πλα
κάς ήτις εΰρέθη πλησίον αύτοΰ, έχουσα γράμ
ματα Λατινικά, εξάγεται οτι ό Σαρκοφάγος αυ
τός είναι έκ τών αρχαίων χρόνων των Ρω
μαίων.

Λ* Άνεκαλύφθη καί 114 πλανήτης, εις τό 
σύμ.πλεγμ,α τών αστεροειδών.

Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Α .

Αί άγγλ*καί εφημερίδες δημοσιεύουσι περίερ
γον τινα ςατιςνκήν,ύποβληθεϊσαν εις τό έπί τής 
έκπαιδεύσεως συμβούλιον τοΰ Λονδίνου, έπί τοΰ 
άριθμοΰ τών παίδων οϊτινες συχνάζουσι, καί 
εκείνων, οϊτινες έπρεπε νά συχνάζωσιν εις τά 
σχολεία τής μητροπόλεως. Έκ τής έκθέσεω; 
ταύτης έξάγεται οτι 6 πληθυσμός τοΰ Λονδίνου 
άνήρχετο κατά τον Απρίλιον τοΰ 1871 εις

3 ,295,006 κατοίκους, ών 691,600 ησαν παΐ* 
δες ηλικίας 3 — 1 3 έτών. Έκ τοΰ άριθμοΰ αύ
τοΰ, 97,-307 έξίπαιδεύοντο κατ’ οίκον ή έν 
σχολείοις, έν σίς ή τιμή τής παραδοχή; υπερ
βαίνει τά έν φράγκον καθ’ εβδομάδα, 9,009 δε 
παϊδες έντό; φιλανθρωπικών καταστημάτων· 
υπολείπονται λοιπόν 394,693 παϊδες άνήκον· 
τες εις τάξιν ήτις εκπαιδεύεται έν τοις προκα- 
ταρκτικοϊς σχολείοις. Έκ τούτων 198,000 δεν 
έσύχναζον ποσώς εί; αύτά. Έκ τών τελευταίων 
95,970 έφαίνοντο έχοντες άφορμ,άς δικαιολο- 
γουμένας’ άλλά αί υπόλοιποι 80,000 ούδεμίαν 
είχον, "Έδει δθεν νά ληφθή πρόνοια περί 478, 
000 νίων. Τά μέχρι σήμερον σχολεία δεν δύ- 
νανται νά περιλ.άβωσι πλέον τών 360,000 
μαθητών. Ενώπιον τής καταστάσεω; αύτής τό 
συικβούλιον δέν έδίστασε καί άπεφάσισε νά ζη- 
τήση, τά μέσα όπως άνεγείρφ καταστήματα 
σχολείων ικανά νά περιλάοωσιν 100,090 παι·
δων. Τά σνολεϊα ταΰτα θέλουσι διανεμηθή 

, , , , ϊ , ~ > / κατά τας αναγκας μεταςυ των όιαφορων ενο
ριών τής πρωτευούσης.
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