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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ I.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
---------- — ·»ΟΟΘ <ίΓ~Γ·" -----------------------

0 αύτοκράτωρ Παύλος Α* βασιλεύσας πέντε έτη 
άπέθανεκατάτό I 801. Δίς νυμφευθεΐς κατά πρώτον με 
την Ούϊλελμίναν τού Χεσε-Δαρμστάδ, και το δεύτερον 
μετά της Μαρίας, Σοφίας Δωροθέας Δουκε'σσης της 
Βιτεμβέργης, έγε'ννησε τέββαρας υιούς έξ αύτής τον 
Αλέξανδρον, τόν Κωνσταντίνον, τόν Μιχαήλ καί τόν 
Νικόλαον, κατε'χοντα ση'μερον τόν Θρόνον πασών τών 
Ρωσσιών. 0 Νικόλαος καταριθμείται άκόμη μεταξύ 
τών νέων βασιλέων, διότι έγεννη'θη τήν 25 Ιουνίου 
1796· καί μ’ολον τούτο όπόσα συμβεβηκότα ασυ
νήθη συνέβησαν άφότου έβασίλευσεν, δπόσαι περι
στάσεις άνέδειξαν τόν χαρακτήρά του ανένδοτον καί 
έδραϊον, άλλά δικασθέντα άντιφατικώς άπό τους 
συγχρόνους, σπεύδοντας άείποτε νά έκδώσωσι τήν 
περί τών μεγάλων άνδρών ετυμηγορίαν των, άνήκου
σαν εις μόνους τους μεταγενεστέρους.

Η αύτοκρατόρισσα μήτηρ του έφρόντισε περί τής 
άνατροφής του προσλαβούσαεΐςτό έργον τούτο βοηθόν, 
τόν στρατηγόν Λανσδόρφιον. Μεταξύ τών καθηγητών 
οί όποιοι ίδίδαξαν τόν Νικόλαον είναι γνωστοί πρό 
πάντων ό Σύμβουλος' τής επικράτειας Αδελούγγιος καί 
ό Κ. Στόρχιος ώς καθηγητής τών πολιτικών καί οι
κονομικών επιστημών. Αλλ’ ό βασιλόπαις διέπρεπε 
πρό πάντων είς τήν σπουδήν τών στρατιωτικών επι
στημών καί ιδίως τής οχυρωματικής* παρέργως ήσχο- 
λεϊτο περί τάς τέχνας καί περί τήν μουσικήν μά
λιστα,' τήν οποίαν άγαπών ένθέρμως, έσύνθεσε τι- 
νά εμβατήρια άσματα (marches) έμφαίνοντα πολλήν 
δεξιότητα περί τήν τέχνην.

Παρά τοίς άρχαίοις έθνεσι μόν’ οί φιλόσοφοι περί- 
ήρχοντο τάς ξένας επικράτειας καί έσύναζον τάς διε
σπαρμένος κατά τήν οικουμένην γνώσεις. Είς’ τόν 
αιώνα μας αϊ περιηγήσεις θεωρούνται ώς άναγκαΐον 
συμπλήρωμα ελευθερίου άγωγής καί αύτών τών βα- 
σιλοπαίδων, άφότου μάλιστα μεγαλοφσής τις αύτο

κράτωρ, Πέτρος ό Μέγας, περιήλθε τήν Εύρώπην μα- 
θητεύων καί είς αύτάς τάς βαναύσους τέχνας, διά νά 
γίνη άξιος νά πολιτίση Κράτος άπέραντον πλήν άπο- 
λίτευτον τότε άκόμη καί βάρβαρον, ό Νικόλαος πε
ριήλθε μέγα μέρος τής Εύρώπης μετά τήν γενικήν 
είρήνευσιν τοΰ 1815, ιδίως έπεσκέφθη τήν Αγγλίαν 
καί μετά ταϋτα ώδοιπόρησεν εντός τών επαρχιών τής 
Ρωσσίας. Διαμείνας έν Βερολίνω ήράσθη τής πρω
τοτόκου θυγατρός τού Βασιλέως τής Προυσίας, τήν ο
ποίαν ένυμφεύθη, άφού αΰτη έβαπτίσθη είς τό ορθόδο
ξον δόγμα καί ώνομάσθη Αλεξάνδρα Θεοδωρόβνα.

Ο αύτοκράτωρ Νικόλαος δέν άνέβη έπί τού θρό
νου άθορύβως ώς συμβαίνει ώς έπί τό πλεΐστον είς 
τάς άπολύτους Μοναρχίας. Τό δικαίωμα τής διαδο
χής τοΰ θρόνου έν τη Ρωσσία δέν είναι κανονισμένου 
μέ τόσην άκρίβειαν όσην είς άλλα έθνη, όπου διομολο- 
γεϊταιτό γνως-όν άξίωμα,ΙεΚοΐ est mort,vivele Roi. 
Πολλάκις οί αΰτοκράτορες άποθνήσκοντες άφησαν διά 
διαθήκης τά σκήπτρα είς άλλον παρά είς τόν πρωτό
τοκον διάδοχον. Αλέξανδρος ό αύτοκράτωρ άπέθανεν 
άτεκνος καί άδιάθετος* κατά τούς νόμους τό στέμμα 
τής αύτοκρατορίας μετέβαινεν είς τόν Κωνσταντίνον. 
Αλλ’ αύτός, ζώντος εΐσέτι του άδελφοΰ του, αύθορμή- 
τως ή κατ’ άδελφικήν προτροπήν, έναπέθεσεν είς χεϊ- 
ράς του έπίσημον τήν παραίτησίν του. Τό έγγραφον 
τούτο ένσφράγιστον καταθέσας ό Αλέξανδρος ε;' 
Γερουσίαν, διέταξε νά άνοιγή μόνον μετά τό· 
τόν του, χωρίς όμως ν’ άποκαλύψη τό μυστ 
τό πολιτικόν τούτο σώμα. Τώ ό'ντι άπεσ'1' 
τά τόν θάνατόν 4ου, άλλ’ ό Νικόλαος δέν 
σκήπτρα πριν ή λάβη γράμματα παρά το.
Δουκός Κωνσταντίνου έπαναλαμβάνοντοςτάς αύ 
μολογήσεις περί τής παραιτήσεώς του άπό τόν θρ. 
Εβοάδυνεν άραγε, διότι έπίστευεν ότι δέν δύναται νι 
παραιτηθή.άπό δικαίωμα μήπω γεννηθέν, καί ότι δέ'. 
είναι άπίθανοννά μετανοήση ό Κωνσταντίνος διά τοιαύ
την γενναίαν άπόφασιν, ή διότι βέβαιος ών περί τής 
άμεταθέτου τοΰ Κωνσταντίνου άποφάσεως, έδειξεν, εύ- 
πρεπείας χάριν, υπομονήν; όπως καί άν έχη τό πράγ
μα, άξιέπαινος ή άποχή τής πορφύρας μέχρι τής δευ- 
τέρας διομολογήσεως τού Κωνσταντίνου. Κατά τήν 8
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iavvooxpiou 1S26 ό στρατό; ώφειλε νά όρζισθή πίστιν 
εις τον νέον Αύτοκράτορα' άλλ’ αίφνης τινκ τάγ
ματα επαναστάτησαν, άρνούμενα νά όρκισθώσιν, 
επί προφάσει τοΰ οτι, ό Μέγας Δούς Κωνσταντίνο; 
δεν παρητηθη. Τότ άνεκαλύφθη μακρά άλυσσος συ-

λείαν ζατάπαυσιν της στάσιως, καταπολεμηθεΐσαν άπό 
την μόνασαν πίστην ένοπλον δύνχμιν. Οι συνωμόται 
κατεδικάσθησαν εις δρακοντίου; ποινάς, τάς οποίας ό 
Αύτοκράτωρ μετέβαλεν έπί τό έπιεικέστερον.

Κατά την βασιλείαν ταύτην τρεις μεγάλοι πόλεμοι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ'. Αύτοκράτωρ ‘Ρωσσίας.

■ιωμοσίας,ήτις εις πολλά;τής Ρωσσίας επαρχίας εκτει
νόμενη, άπε'πεμπεν ηλεκτρικούς σπινθήρας στασιασμοΰ. 
Τί ήθελον οι συνωμόται; Εκ της μακράς άνακρίσεως ά· 
πεδείχθη ότι δέν υπήρχε σκοπός ώριμος καί ώρισμε'νος.

0 Νικόλαος διά της δραστηριότατος του καί τής 
άναμφισβητήτου ανδρείας του συνήργησεν είςτήντε-

έξερράγησαν, οϊ δυο έξωτερικεί καί ό εις εμφύλιος, «α
τά τούς οποίου; ή Ρωσσία έθριάμβευσεν. *

<0
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έριβάνσκης, ούτως έπωνομασθείς από την κατά τό 
έριβάν γενομενην νίκην. Διά τής συνθήκης τοΰ Τουκ-

μεντζαΐ, συνομολογηθείσης μεταξύ Ρωσσία; καί Περσί
ας, την 22 Φεβρουχρ 1828, ό πόλεμος «ύτος ετελείω 
σε, καί ή Ρωσσία εσχημάτισε σύνορα ασφαλή καί εΰϋ- 
πεοάσπιστα διά τής κατακτη'σεως των δύω Νομών 
Ναχσιβάν καί Εριβάν, απέκτησε κατά την Κασπίαν ε- 
λευθέραν την ναυτιλλίαν καί έπορίσθη μέγα χρηματικόν 
ποσόν διά τά; δαπάνα; τοΰ πολε'μου. Κατά τό 1834, 
συμφώνως μετά τής Αγγλίας ό Αύτοκράτωρ έκανόνισε 
τά δικαίωμα τής διαδοχής τοΰ πολύπαιδος βασιλε'ως 
τής Περσίας Φετχ-Αλή αναγόρευσα; τον εγκονόν του 
Μεχεμέδ Μιρζα.

0 κατά,τής Τουρκίας διαφωνία τής Ρωσσίας ήρχι- 
σεν ευθύς μετά την εκρηξιν τής Ελληνικής έπαναστά
σεως, κατά την Μολδαβίαν, Βλαχίαν καί Ελλάδα. Η 
Τουρκία απεστειλε πληθύν στρατευμάτων εις τάς δυω 
ύπερδουναβίους επαρχίας, τά όποια διε'μεινον εν αύταις 
καί άφοΰ οί ύπερ τής Ελλάδος έπαναστατήσαντες έφυ- 
γαδεΰθησαν, ή επεσαν ένδόξως. έν τή Κωνσταντινουπό- 
λει καί καθ’ όλας τάς μεγάλαςπόλεις ή όθωμανική κυ- 
βε'ρνησις συνελάμβανε, κατεδίωκε καί έλαιμητόμει τούς 
προϋ'χοντας τών έλλήνων. Κατά τήνήμε'ραν τοΰ πάσχα 
καθ'ήν ό χριστιανισμός όλος έπανηγύριζε τήν άνάστασιν 
τοΰ Χοιστοΰ, (1821) ό αοίδιμος Πατριάρχης Γρηγόρως 
άπέθανε δι’ αγχόνης τον εύδοξον τοΰ μαρτυρίου θάνατον, 
εν τη εκκλησία τοΰ Φαναριού. Συγχρόνως ή Ελληνική ε- 
πανάστασις παντού άνεπετάννυε τήν κυανόλευκου ση
μαίαν της. Η Ρωσσία, καίτοι δείξασα κατ’ άρχάς διά 
τοΰ Αύτοκράτορος Αλεξάνδρου βαρυθυμίαν κατά τής Ελ 
ληνικής έπαναστάσεως, ώς γέννημα τοΰ αύτοΰ πνεύμα
τος,τό όποιον ένεφύσησεν εις τήν Ιταλίαν, Ισπανίαν, καί 
έτάραττε τήν Γερμανίαν καί τήν Γαλλίαν, διεμαρτυρετο 
κατά τής αγχόνης τοΰ Πατριάρχου, των αρχιερέων καί 
των προυχόντων ώς καθυβοιζουσης τήν όρθόδοξονπίστιν 
τής οποίας έκηρύχθη προστάτης, κατά τήν έν Καϊνάρτζι 
συνθήκην,περιε'θαλπε φιλανθρώπως τούς εις τήν έπικρά- 
τειάν της καταφυγόντας Ελληνας παρεπονεϊτο διότι ε
ναντίον των συνθηκών διέμενον Τουρκικά στρατεύματα 
έν Μολδαβία, καί Βλαχία καί άπέκοουε τήν ύπόνοιαντής 
Πόρτας, τοΰ ότι αί επαναστάσεις ύπεκινήθησαν άπό αυ
τήν. Μεταξύ τούτων ό Πρέσβυς τής Ρωσσίας Σρογγανόφ 
άιεχώρησεν άπό Κωνσταντινουπόλεως καί αΐ διπλωμα
τικά! σχέσεις μεταξύ τών δύω έπικρατειών διεκόπησαν. 
Η κατάστασις αϋτηδιήρκεσε καίπαρετάθη μέχρι τήςέν 
Ακ-κερμανίω συνθήκης, μετά τήν όποιαν όΚ.Ρεβωπειέρε 
ές-άλη ώςπρέσβυςτής Ρωσσίας εϊς Κωνσταντινούπολή.

Η συνθήκη αΰτη δεν ήτο παρά ανακωχή πολέμου, 
διότι εάν ή Τουρκία ένέδωκεν έίς τινάς αιτήσεις τής 
έωσσίας, έπραξε τούτο έπ’ έλπίδι τοΰ νά καιροφυλακτή- 
ση έπιτηδειοτέραν εποχήν ρήξεως, συμφώνως μέ τό σύ
στημα τής αναβολής τό όποιον έπρέσβευεν. 0 Αΰτοκ- 
ράτωρ Νικόλαος επίσης επιδεικνύουν ειρηνικά φρονήμα
τα, δέν έλησμόνει ότι όλος ό λαός του άνταπεκρίνετο εις 
τής καρδίας του τήν δραστηριώτέραν έπιθυμίαν, καί έ
πνεε πόλεμον δένέλησμόνει ότι ό Αλέξανδρος άπέθανε 
μετανοών, διότι έγκατέλειψεν αβοήθητου ομόθρησκον 
έθνος ΰπέρπίστεως καί ελευθερίας μαχόμενον.

Τά πράγματα τής Ελλάδος κυρίως περιέπλεκον 
τάς σχέσεις τών δύω επικρατειών, ότε ό Κάνιγγ 
έστειλε τον Αοΰκα τοΰ Ούελλιγκτόν έίς Πετρού- 
πολιν διά νά πραγματευθή καί νά συνυπογράψη μετά 
τοΰ Κόμητος Νεσσελοόδ τό περίφημου πρωτόκολλου

τής 4 Απριλίου 1826,τήν πρώτην κρηπίδατής διπλω
ματικής άναγνωρίσεω; τοΰ Ελληνικού έθνους, ό με
γαλοφυής ούτο; ίπουργός τής Μεγάλης Βρεταννίας 
έγνώριζεν άριστα, ότι καί ό Αύτοκράτωρ καί όλ’ ή 
Ρωσσία επιθυμεί τής Ελλάδος τήν αύτονομίαν. At’ αυ
τής λοιπόν τής αποστολής καί τής συνομολογήσεως τής 
συμβάσεως ταύτης, ή Αγγλία έξεπλήρωσε τούς φιλαν
θρωπικούς προς τήν Ελλάδα σκοπούς της καί συγχρό
νως έπρόλαβε τής Ρωσσίας τήν αύθόρμητον καί ορμη
τικήν ύπερ τής Ελλάδος επικουρίαν, ή πράξις αΰτη, 
τής όποιας αμέτοχος έμεινεν ή Γαλλία ασχολημένη 
τότε με τούς εσωτερικούς της σπαραγμούς, διαπρέπει 
μεταξύ τών ένδοξοτέρων πράξεων τοΰ Αύτοκράτορος 
Νικολάου καί εφελκύει τήν αιώνιον εύγνωμοσύνην τής 
ανεξαρτήτου Ελλάδος, έν αύτή άπεφασίζετο μεταξύ 
τών δύω επικρατειών. 1. ή αύτονομία τής Ελλάδος, 
ϋπό τον όρον τής άναγνωρίσεω; τής κυριαρχίας τοΰ 
Σουλτάνου καί τής πληρωμής φόρου τινός άπαξ καί 
διά παντός προσδιορισθησομένου. 2. ή εκλογή τών αρ
χόντων γινομένη άπό τούς Ελληνας, διατηρούμενης εις 
τήν Πόρταν ένεργείας τινός ώς προς τον διορισμόν των. 
3. Πλήρης έλευθερία ε’μπορίου καί εσωτερικής διοική- 
σεως. 4. έξαγόρασις τών Τουρκικών ιδιοκτησιών παρά 
τών έλλήνων. 5. ϊποχρέωσις τών δύω αύλών, περί 
τής πραγματοποιήσεως τών διατάξεων τούτων καί 
τοΰ προσδιορισμού τών ορίων.

Τής Γαλλίας έβασίλευε τότε Κάρολός ό ί. όστις κι
νούμενος άπό αίσθημα φιλανθρωπίας καί χριστιανισμού 
ιδιαιτέρως άντεπιστέλλων πρός τον εν Αγγλία πρέσβυν 
του Πρίγγιπα Πολινιάκ, διεταξεν αύτόν νά προσφέρω 
εϊς τήν Αγγλίαν τήν σύμπραξιν τής Γαλλίας εις όλας 
τάς υπέρ έλλήνων ληφθησομένας άποφάσεις καί τήν 
πλήρη άποδοχήν τοΰ πρωτοκόλλου τής 4 Απριλίου.

έκ ταύτης τής τριπλής σύμπνοιας έγεννήθη ή έν 
Αονδίνφ ύπογραφεΐσα σύμβασις τής 6 Ιουλίου 1827 
μεταξύ Ρωσσίας, Αγγλίας καίΓαλλίας, σύμβασις σω
τήριος πρός τήν Ελλάδα, άλλά μοναδική εϊς τά χρονικά 
τής διπλωματίας, καθό φέρουσα άνώμαλόν τινα κατά- 
στασιν εις τά πράγματα τής Εύρώπης καί εις τάς σχέ
σεις τών εθνών, διότι έπροκήρυττε πόλεμον κατά τής 
Τουρκίας έν πλήρει ειρήνη καί μεταξύ τής Εύρωπαίκής 
εύδίας έσφυρηλάτει τάς βόμβας τοΰ Ναβαρίνου.

At τρεις Δυνάμεις συνωμολόγουν ότι έάν εντός ενός 
μηνός ή Πόρτα δέν δεχθή τήν μεσολάβησιν, άναγκά- 
ζονται νά πλησιάσωσι τήν έλλάδα άποστέλλουσαι καί 
δεχόμεναι προξένους, έάν ή Πόρτα ή οί έλληνες δέν 
δεχθώσι τήν προτεινομένην εκεχειρίαν, θέλουσι μετα- 
χειρισθή όλα τά μέσα πρός παΰσιν τών αμοιβαίων εχ
θροπραξιών. έάν δέ δέν επαρκέσωσι τά μέσα ταΰτα, 
αί τρεις Δυνάμεις σ^νυπεχρεοΰντο νά συντελέσωσιν εις 
τήν εΐρηνοποίησιν ταύτην δι’ άλλων μέσων, τά όποια 
οί έν Λονδίνω δύω πρέσβεις τής Γαλλίας καί τής Ρωσ
σίας καίό Ϋπουργός τών εξωτερικών τής Αγγλίας διε- 
τάττοντο νά εΰρωσι μετά κοινήν σύσκεψιν.

Οί έν Κωνσταντινουπόλει τρεις πρέσβεις δέν κατώρ- 
θωσαν νά πείσωσι τήν Πόρταν περί τής άποδοχής τών 
έν τή συνθήκη περιεχομένων άρχών, καίτοι βοηθηθέν- 
τε; όπωσοΰν άπό τήν Αύστριακήν καί Προυσιακήν 
Πρεσβείαν. Μεταξύ τών άντιστάσεων καί άναβλητικών 
ενστάσεων τής Πόρτας, έξερράγη ή τοΰ Ναβαρίνου ναυ
μαχία, καί ή Γαλλία διά τής συνδρομή; τής Ρωσσικής
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της καί διά τήν έλλειψιν πυροβολικού τής πολιορκίας.
Η Βάρνα,προμάχων κλείων τήν δίοδον τών Βαλκανίων, 
θεωρουμένων εως τότε, ώς αί Θερμοπύλαι τής Εύρω
παϊκής Τουρκίας, άντιτάξασα ανδρικήν καί πολλάκις 
έπιθετικήν κατά τών πολιορκούντων Ρώσσων άντίστα- 
σιν, παρεδόθη άπό τόν Γιουσούρ πασά, κατηγορηθέντα 
άπό τήν Πόρταν έπί προδοσία. 0 αύτοκράτωρ άνέδειξε 
δραστηριότητα καί άνδρείαν άξιομίμητον κατά τήν 
έκστρατείαν ταύτην,παρών ποτέ μέν είς τήν πολιορκίαν 
τής ίπραίλας, διευθύνων άλλοτε τήν διάβασιν τοΰ 
Προύτου, καί παρευρεθείς είς Σούμλαν καί είς Βάρναν, 
οθεν μάλιστα άποπλεύσας έπί άτμοπλόου, έκινδύνευσε 
νά καταποντισθή είς τά έξηγριωμένα κύματα τοΰ Εύ- 
ξείνου ή νά όιφθή είς έχθρικήν παραλίαν, μέχρις ότου 
τό πλοϊον, φέρον Καίσαρα καί τήν τύχην του, άπεβί- 
βασεν αύτόν άτάραχον μετά τετραη'μερον τρικυμίαν 

είς όδυσσόν.
Τοΰ χειμώνας ή δριμύτης έθεσε πέρας είς τήν άξιο- 

μνημόνευτον ταύτην έκστρατείαν έκτιμηθεϊσαν άντιφα- 
τικώς άπό τούς στρατιωτικούς κριτικούς, καί κατακρι- 
θεΐσαν άπό τούς όπαδούςτής Ναπολεοντίου σχολής, δια- 
τεινομένους δτι ό Βικενστείν ώφειλε παραλείπων καί τήν 
Σούμλαν καί τήν Βάρναν νά όρμήση πρός τήν Αιδος 
καί νά λακτίσιρ πρός κέντρον τοΰ Τουρκικού Κράτους.

0 αύτοκράτωρ τοιοϋτον άποτέλεσμα έπεθύμει, καί 
διά τοΰτο τήν αρχηγίαν τής δευτε'ρας έκστρατείας άνέ- 
θεσεν είς τόν άρχηγόν τών Γενικών επιτελών τοΰ στρα
τού (chef dEtat major) στρατηγόν Διέβιτζ. 0 Σουλ
τάνος δυσαρεστημένος καί αύτός, άπό τόν Μέγαν Βε- 
ζίρην παρέδωσε τήν άρχιστρατηγίαν καί τό βεζιράτον, 
είς τόν Ρεσίδ πασά.

Αύτός αποφασίζει νά προσβάλη πρώτον τόν στρατη
γόν Ροθ κατέχοντα τήν Βάρναν, άφοΰ δέ τόν τροπώσει 
καί κυριεύσει τήν Βάρναν νά όρμήση κατά του Αιέβιτζ 
καί μεμονωμένου νά τόν καταβάλη. Τω όντι έφορμή- 
σας κατά τοΰ Ροθ συνήψε μάχην αΐματηράν καί πει
σματώδη, άλλ’ άπαυδη'σας στρέφεται πρός τήν Πρέβε- 
δαν κοτεχομένην άπό τούς Ρώσσους καί τήν κανονοβολεΐ.
0 Αιέβιτζ πολιορκών τότε τήν Σιλίστραν, εννοεί τό 
σχέδιον τοΰ Ρεσσίτη καί άντεπιστρέφων κατ’ αύτοΰ τό 
στρατη'γημά του, καταπίπτει αίφνης είς Πραβάδι, συ- 
νενοΰται κρυφίως μετά τοΰ Ρόθ καί άπομονώνει τόν 
Βεζίρην άπό τό στρατόπεδον τής Σούμλας, διά τής κα- 
τακρατήσεως τών τεσσάρων οδών, δι’ ών οϋτος ήδύνα- 
το νά συγκινωνήση. Αύτός έννοεϊ ότι έπαγιεύθη, θη- 
ριοΰται άπό τήν άπελπισίαν, όρμά πανστρατιά νά διά
σχιση τόν Ρωσσικόν στρατόν, καί άπωθεϊται’ έπανέρ- 
χεται καί πάλιν άποκρούεταΐ'ό στρατός του άποκάμνει, 
καταθορυβεϊται, καί τρέπεται είς φυγήν κατασφαζόμε- 
νος. Είς ολίγων ώρών διάστημα (14 ίουνίου 1829) 
έξέλιπεν ό στρατός τοΰ Βεζίρη.

ί) Αιέβιτζ προτείνει ειρήνην είς τόν Βιζήρην, άλλ’ 
αύτός διστάζει νά τήν άποδεχθή. Παραλαβών τότε 
μετά τοΰ στρατού του καί τό έκπολιορκήσαν τήνΣιλί- 
στραν στράνευμα, ό διέβιτζ άρμα πρός τόν Εμον(Παλ- 
κάνι) τόν άναβαίνει, μετά τινα πεισματώδη άψιμαχίαν, 
καί καταβάς είς τάς πεδιάδας εισέρχεται αμαχητί είς 
τήν Αδριανούπολιν τήν 11 Αύγούστου 1829.

έν τη Ασία ό στρατηγός Πασκεβίτζ φέρων είσέτι 
αμάραντου τό στέμμα τής κατά τών Περσών νίκης του, 
έμεγαλούργει κατά τήν Ασιατικήν Τουρκίαν. Κατά τήν

διπλωματίας άπές-ειλεν ύπό τδν άντις-ράτηγον Μαιζών ι 
τον ς-ρατόν της είς Πελοπόννησον. Κατά την άξιομνη- 
μόνευτον ταότην θαλασσίαν συμπλοκήν, ό ναύαρχος 
Χαϊδέν έστολάρχει τοϋ Ρωσσικού στόλου. Οί τρεις ί 
πρέσβεις άνεχώρησαν έκ Κωνσταντινουπόλεως.

Εξιστορη'σαμεν λεπτομερε'στερον ίσως τοϋ δέοντος 
τάς περί ίΰλλάδος διαπραγματεύσεις καί τά έπελθόντα 
αποτελέσματα, διότι εν τή, Ρωσσία καί μάλιστα έπί 
τοΰ Νικολάου, όλη ή διπλωματική έργασία συγκεν- 
τροϋται είς χεϊρας τοΰ αύτοκοάκτορος. Είς αυτόν λοι
πόν άνη'κει ή τιμή τοΰ έργου τούτου, τό όποιον διά μό
νην τήν Ρωσσίαν είχε διπλήν ωφέλειαν, τήν έξασθέ- 
νησιν τής Τουρκίας ζαί τήν έκπολέμωσιν αύτής πρός 
ολην σχεδόν τήν Εύρώπην, καί τήν άπελευθερωσιν τής 
Ελλάδος, ήτις καθίστα τόν Νικόλαον δημοτικόν έν τή 
Ρωσσία, ένώ ή ναυμαχία τοΰ Ναβαρίνου καίτοι περι- 
καλύψασα μέ δόξαν τά όπλα τής Γαλλίας καί τής Αγ
γλίας έκρίθη άντιφατικώς άπά τούς πολιτικούς άνδρας 
τών δύω τούτων έπικρατειών, διότι άπησθένησε τήν 
Τουρκικήν έπικράτειαν, τής οποίας ή διατη'ρησις θεω 
ρεΐται καί ση'μερον ώς έν στοιχειον τής Ευρωπαϊκής 
ισορροπίας, ταραττομένης άδιακόπως, καί άδιακόπως 
πρεσβευομένης ώς δόγμα πολιτικόν.

Οί έκ τών Ελληνικών πραγμάτων προκύπτοντες έν 
Κωνσταντινουπόλει έρεθισμοί, ή άργοπορία’τής Πόρ
τας τοΰ νά έκτβλέσιρ τάς διατάξεις τής συνθη'κης τοΰ 
Ακ-κερμάνου καί ή έγκαθίδρυσις είς τό ίπουργεϊον τών 
εξωτερικών φανατικού τίνος ήθωμανοΰ τοΰ Περτέβ έ 
φένδη, ίιπηρέτουν τούς φιλοπολέμους σκοπούς τοΰ Αύ- 
τοκράτορος. Μετά τήν έναλλαγήν τινών ανωφελών 
διακοινώσεων, ό Αύτοκράτωρ άνη'γγειλεν είς όλας τάς 
αύλάς, τήν πρόθεσιν τοΰ νά διεκδίκηση τά δίκαιά του 
διά τών όπλων, διομολογών πρός τούτοις ότι απέχει 
παντός σκοποΰ κατακτήσεως. ή Πόρτα διά τοΰ Περ
τέβ έξέδωκε διακη'ρυξιν (πεγιά-ναμέ) περίφημον, έν 
ή πάσαν μετά τής Ρωσσίας ειρήνην ώνόμαζεν ανακω
χήν καί έχθράν τής Τουρκίας πάσαν χριστιανικήν έπι- 
κράτειαν.

Τά στρατεύματα έκινήθησαν αμφοτέρωθεν. ΤάΡωσ- 
σικά διέβησαν τόν Προΰτον ύπό τήν οδηγίαν τοΰ ς·ρα- 
τάρχου (Feld —Marchal) Βιτγγενστέίν. 0 αύτοκρά
τωρ ύπήγεν είς τό στρατόπεδον, άλλά παρά πάσαν 
προσδοκίαν του δέν ευρεν άληθεϊς δλας τάς σταλεΐσας 
παρά τών στρατηγών εκθέσεις περί τής δυνάμεως τών 
στρατιωτικών σωμάτων, καί περί τής προπαρασκευής 
τών άναγκαίων πρός έπιθετικόν πόλεμον γεφυρών, υπο
ζυγίων καί έφοδίων. Η άφροντισία αΰτη έφερε δυσκο
λίας τινάς είς τάς στρατιωτικός έπιχειρήσεις καί ίσως 
παρέτεινε τόν πόλεμον έπί δύω έτη, ένώ ό αύτοκράτωρ 
ήλπιζεν ότι μία έκς-ρατεία ήθελε τό πάν τελειώσει. Εν 
τούτοις ή Βλαχία καί ή Μολδαβία κατεσχέθησαν, ή 
Ιπραίλα μετά τρίμηνον γενναίανάντίστασιν,τό Ματζίν, 
Χίρσοβα,Τούλτζα καί Κουστέντζε ήλώθησαν παρά τών 
Ρώσσων, οίτινες τόν Δούναβιν διέβησαν υπό τό πΰρ 
δέκα πέντε χιλιάδων Τούρκων.

Εντός τής Σούμλας έστρατοπέδευεν ό κυριώτερος
Τουρκικός στρατός έκ 50,000 άνδρών, μεταξύ τών 
όποιων ήσαν δεκακισχίλιοι ιππείς. Τήν πόλιν ταύτην 
οί Ρώσσοι περιστοιχήσαντες έπετήρουν, άλλά δέν ήμ- 
πόρουν νά προκαλέσωσιν είς συμπλοκήν τόν Τουρκικόν 
στρατόν ή νά τήν πολιορκήσωσι διά τήν τοποθεσίαν

έκς-ρατείαν τοΰ 1 828 έκυρίευσε τά φρούρια, Κάρσ,Ποτι, 
Αχάλ—καλασι, Αχίλτζίκ καί άλλα τινά ύποδεέσερα 
καί έστησε τήν Ρωσσικήν σημαίαν είς τάς όχθας τοΰ 
Εύφοάτου έπί τό Τοπράκ—καλά. Κατά δέ τήνέκς-ρα- 
τιίαν τοΰ 1829 διελθΐυν τά όρη τοΰ Σαγγαυλοβ, ένίκησεν 
έντή αύτη ημέρα δύω νίκα; καί δύω στρατούς, καί τήν 
9 Ιουλίου 1829. είσήλθεν θριαμβευτικώς είς Ερζου- 
ρούμ, πόλιν όχυρομενην, πλουσίαν καί κατοικυυμέ- 
νην άπό εκατόν χιλιάδων κατοίκους.

II Πόρτα καταπτοηθεϊσα έζήτει συμβουλάς παρά 
τών πρέσβεων τών μεγάλων επικρατειών. Αύταί δ’ ό- 
μοφώνως παεήνουν τήν αποδοχήν όλων τών Ρωσσικών 
προτάσςων. Μετά τινας δισταγμούς ΰπεγράφη ή τής 
Αδριανουπόλεως συνθη'κη τήν 14 7βρίου 1829 περιέ- 
χουσα τούς εξής ορισμούς. II Ρωσσία αποδίδει είς 
τήν Τουρκίαν όλους τούς τόπους, πόλεις καί φρούρια τούς 
οποίους κατέκτησεν. Τών δύω Βασιλείων ή οροθεσία ορι
ζόμενη ώς καί πρότερον παρά τοΰ Προύτου μέχρι τής j 
μετά τοΰΔουνάβεως συνενώσεώςτου, συνεχίζεται δια τοΰ 
Δουνάβεως μέχρι τοΰ στομίου τοΰ Αγίου Γεωργίου, τής 
δεξιάς όχθης μενούσης Τουρκικής, καί διατηρούμενων 
είς τήν έξουσίαν τής Ρωσσίας όλων τών νησιδίων. Η 
δεξιά δέ αΰτη όχθη, κατά τό μέρος καθ ό ή διώρυξ 
τοΰ αγίου Γεωργίου διαχωρίζεται άπά τήν τοΰ Σου- 
λινά, μένει άκατοίκητος έπί δύο ώρών διάστημα 
καί έπ’αύτών τών Ρωσσικών νησιδίων δένήμπορεϊ 
νά ένεγερθή άλλο τί παρά υγειονομικά καταστήματα.

Κατά τήν Ασίαν ή Ρωσσία κρατούσα τά φρούρια 
Ανάπας, Ποτι, Αχαλτζίκ, Ανζκούρ καί Αχαλκάλασι 
πρός τακτοποίησιν τών συνόρων της, άποδιδει όλα 
τά λοιπά. Η Βλαχία καί Μολδαβία ό'ιοικοΰνται ύπό 
τήν Τουρκικήν κυριαρχίαν, άπό ισοβίους ηγεμόνας δι’ ι
διαιτέρας καί αύτονόμου διοικήσεως, ύπό τόν όρον 
πληρωμής φόρου άπαξ προσδιωρισθέντος. II Σερβία 
απολαμβάνει όλα τά ωφελήματα τά ύπέρ αύτής 
συνομολογηθέντα, έν τή συνθήκη τοΰ Ακ-Κερμάν.

0 Τουρκία υποβάλλεται νά πληρώση είς τον αύ- 
τοκράτορα δέκα έκατομμύρια φλωρία Ολλανδικά διά 
δαπάνας τοΰ πολέμου, καί 1, 500, 000 προς άπο- 
ζημίωσιν τών όσων οί έμποροι Ρώσσοι έπαθον άπο τα 
1808 μέχρι τοΰ τέλους του πολέμου.

II δίοδοςτώνπορθμών τοΰ Βοσπόρουκαί Ελλησπόντου 
κηρύττεται ελεύθερα άδιακρίτωςείς τα. εμπορικά πΛοΐα 
όλων τών έθνών. ΰπάγοντα άπό τής Μεσογείου είς τόν 
Ευξεινον ή έναλλάξ.

ίΐ 'Πόρτα παραδέχεται πληρέστατα τήν περί Ελ
λάδος συνθήκην τής 6 Ιουλίου 1827 καί τήν πρόσ
θετον πράξιν τής 22·Μαρτίου 1829.

Αύταί είναι αί κυριώτεραι διατάξεις τής Συνθήκης 
ταύτης καί τών δύω χωριστών παραρτημάτων (actes 
separes) αιτινες κανονίζουσι τάς νέας δημοσίους σχέσεις 
μεταξύ Τουρκίας καί Ρωσσίας. Ο Αύτοκράτωρ διε- 
κήρυξεν δτι δέν σκοπεύει κατακτήσεις· έτετραγώνισε 
μέν τά άνατολικά τής Ρωσσίας όρια, διετη'ρησεν ό- 
ροθετικά τινα πλεονεκτήματα κατά τον Δούναβιν, άλλ’ 
όπόσας πόλεις, φρούρια καί τόπους άπέδωκεν είς τήν 
Τουρκίαν! Τριών ημιαυτόνομων έπικρατειών ή ΰπαρ- 
ξις καθιεροΰται. Είς τούς περί Βλαχίας καί Μολδα
βίας έκτεθέντας κανονισμούς έπί τοΰ πολέμου έδόθη 
νόμιμός ισχύς, έτέθησαν άρχαί διοικητικού οργανισμού 
καί κανόνες τών μεταξύ δουλοπαροίκων χαί αρχόντων 
σχέσεων,οίόποϊοιδμως έχουσιν ώςέρμηνευτάςκαί εφαρ-

μοστας μνόους τούς άρχοντας δηλ. τό έν τών δύω δια- 
δικαζομένων μερών. Αξιομνημόνευτοςτωόντι ήδιάταξις 
ή άνοίγουσα τούς πορθμούς ώς τό έμπόριον όλου τοΰ κό- 
σμουκαί ώςπρός τούτο ό Αύτοκράτωρ άντεπροσώπευσεν 
όλον τόν πολιτισμένον κόσμον, ό περί τής συνθήκης 
τής 6 Ιουλίου ορισμός έχει τί γενναϊον καί μεγαλοπρε
πές, καί τοι καθιερωθείς άφοΰ ή Πόρτα διεκοίνωσε είς 
τούς δύω Πρέσβεις τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας ότι 
αποδέχεται τήν περί Ελλάδος μεσολάβησιν.

Ο Αύτοκράτωρ Νικόλαος τροπαιοΰχος, κατά δύω 
πολέμους δείξας άληθή αύτάρκειαν κατά τήν συνθήκην 
τής Αδριανουπόλεως, ήσχολεΐτο περί τά έσωτερικά τής 
έπικρατείας του, ότε ή έπανάστασις τού Ιουλίου έγέν- 
νησε νέαν τάξιν πραγμάτων καί ή'νοιξε, νέαν παλιτικής 
σκηνήν, έπί τής οποίας άναφαίνονται οί πρωταθληταί 
τοΰ Ευρωπαϊκού κόσμου.

Το φιλελεύθερον ύπουργείον τοΰ Μαρτινεάκ, φιλικώ- 
ί τατον προς τήν Ρωσσικήν πολιτικήν, άνετράπη παρά 

τού φιλαγγλου Πρίγγιπος ΓΙολινιάκ, καταστραφέντος 
τραγικώτατα μέ αύτήν τήν δυναστείαν τοϋ πρωτοτόκου 
κλάδου τών Βουρβόνων, ύπό τής ίουλιανής έπαναστά- 
σεως. Αμα έφθασεν είς Πετρούπολιν ή είδησις αΰτη ό 
Αύτοκράτωρ Νικόλαος έλυπήθη καί ήγανάκτησε βλέ
πων διαρρεον τό οικοδόμημα τών συνθηκών τών 1814 
καί 1815 καί τών συνεδρίων τής ιερά; συμμαχίας, τοΰ 
οποίου κύριος άρχιτέκτων ήτον ό άδελφός του Αλέξαν
δρος. Τόν στρατηγόν Αθαλέν απεσταλμένου τοΰ Φιλίπ
που έδέχθη ψυχρώς, καί ύπερηφάνως άπεκριθη είς τήν 
έπιστολήν του, έν ή ούτος έπιδεξίως καί μέ ΰφος άπά- 
δον 'ίσως πρός άρτίστατον άρχηγόν μεγάλου έθνους 
συντρίψαντος χθές τάς άλύσσουςτου, ύπεδείκνυεν ότι 
δήθεν έξ άνάγκης έδέχθη τά σκήπτρα διά νά χαλινώση 
τό δημοκρατικόν πνεύμα, καί νά εξασφάλιση τήν ήσυ
χίαν τής Εύρώπης καί τήν συντήρισιν τοΰ συνταγματι
κού χάρτου,τοΰ οποίου τήν σοβαρότητα έγνώριζεν (έλε- 
γεν)όμακαρίτης καί σεβαστός άδελφός σας Αλέξανδρος.

0 Νικόλαος άρχίζων τήν έπιστολήν του διά τής έξης 
φράσεως Des evenemens a jamais deplorables oat 
place Votre Majeste dansune cruelle alternative, 
δεικνύει προφανώς τήν δυσαρέσκειάν του διά τά γεγονό
τα καί πρό πάντων διακηρύττει ότι θέλει διατηρίσει 
μετά τών συμμάχων του άπαραμειώτου; τάς συνθήκας, 
άπαράλλακτον τήν τοπογραφικήν διαίρεσιν τών Εύρω- 
παϊκών επικρατειών.

Οαύτοκράτωρ βαρυθυμήσας διά τήν ΐουλιανήν έπα- 
νάστασιν ήθέλησεν άραγε νά διακηούξη πόλεμον κατά 
τής Γαλλίας ώς οί Γάλλοι ιστορικοί διατείνονται; Είς 
τούτου άραγε έτεινον αί τότε διαταχθεισαι πολεμικαί 
έτοιμασίαι; Τούτο αμφίβολον- άλλά ή Πολονική έπα- 
νάστασις έκραγεΐσα αίφνης έδωσεν άλ.λας μέριμνας 
καί άλλας άσχο^ίας είς τήν Ρωσσικήν κυβέρνησιν.

Π Πολονία τρις κατακερματισθεΐσα, εύρεν άναψυ- 
χήν τινα, συγκροτηθεϊσα κατά τό 1815 είς βασίλειον 
διαφυλάττον ιδιαιτέραν τινα ΰπαρξιν, παρά τοΰ αύτο
κράτορος Αλεξάνδρου, συνεργεία τοΰ έπιστηθίου φίλου 
του, Τζα ρτορόσκυ, Αλλά πόθοι παρελθούσης καί τοι πο- 
λυταοάχου αύτονομίας, ύποτρεφόμενοι άπό μυρίας πο· 
λιτικαςκαί φιλολογικά; έταιρείας,αιφνης ήψεκτρίσθησαν 
βαθύτατα άπό τόν κοινωνικόν σεισμόν τής Γαλλίας. 
'Γήν νύκτα τής 29 Νοεμβρίου 1830 ή Πολονική επα- 
νάστασις ήρχισεν- ό άντιβασιλεύων Μέγα; Δούξ Κων
σταντίνος μετά τοΰ μείναντο; πιστού στρατεύματος
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βασεν είς τό απέναντι τών Θεραπειών μέρος τής Α
σίας. Ο έπικουρικός ούτος στρατός πολλάκις επιθεω
ρηθείς, πολλάκις θαυμασθείς άπό τον Σουλτάναν, άνε- 
χώρησεν, άλλά πρό τής αποδημίας του, ό Κόμης Ορλόφ 
ύπέγραψε τήν περίφημου συνθήκην τοΰ Χουνκιάρ-ΐσκέ- 
λεσι, διά τής οποίας συνωμολογεΐτο έπί οκτώ έτη έπι 
μαχία μεταξύ Ρωσσίας καί Τουρκίας, καί ό Ελλήσ- · 
ποντος έκλείετο είς όλα τά πολεμικά πλοία τών άλλων 
έθνών, έκτός τών τής Ρωσσίας. II συνθήκη αυτή δέν 
άνενωήθη μετά τήν έκπνευσίν της, ό Ελλήσποντος 
έκηρύχθη κλειστός είς όλων τών έθνών τά πολεμικά 
πλοία άνεξαιρέτως·καί τοϋτο έθεώρησεν ιός κατόρθωμα 
ή Δυτική Διπλωματία, άλλά, το καθ’ ημάς νομίζομεν 
ότι ήθελεν ήναι συμφωνότερον μέ τό δημόσιον ναυτι
κόν δίκαιον κα! συμφέρον τής Δύσεως, έάν τό άνάπα- 
λιν ή είσοδος τοΰ Ελλησπόντου έκηούττετο έλευθέοα 
είς τά πολεμικά πλοία όλων τών εθνών. Διά τούτο μά
λιστα θεωροΰμεν ότι ό αύτοκράτωρ έθριάμβευσε καί 
διά τής συνθήκης τοΰ Χουνκιαρ - ίσκελέσι καταθορυβή- 
σας καί προκαλέσας τρόπον τινά τήν Εύρώπην καί ά- 
ποκλείσας ΰς-εροντάςνήας της άπό τόν Ελλήσποντον καί 
έπομένως άπό τόν Εύ'ξεινονπόντον,τόν όποιον θεωρεί ήδη 
ώς κλεινήν θάλασσανή μάλλον ώς Ρωσσικήλ·7ι)/ζηζ.(α\

0 αύτοκράτωρ πολλάκις ώδοιπόρησε πρός τήν Γερ
μανίαν συσφίγγων τούς συμμαχικούς δεσμούς μετά τών 
Γερμανών ηγεμόνων καί άντιτάττων σύνδεσμον ισχυ
ρόν έναντίον τών συνταγματικών έπικρατειών καί μά
λιστα όταν αύται συνεδέθησαν μέ τήν πομπώδη τετρα
πλήν συνθήκην μεταξύ Γαλλίας, Αγγλίας, Πορτογαλ
λίας καί Ισπανίας. Κατά τό 1840 συνέπραξε μετά τής 
Αγγλίας καί τής λοιπής Εύρώπης κατά τοΰ άντ ιβασιλέως 
τής Αίγυπτου, συντείνας είς τήν άπομόνωσιν τής Γαλ
λίας καί είς τήν δισρρηξιν τής άπό τής έπαναστάσεως 
τοΰ Ιουλίου ύπαρχούσης έπιστηθίου συνεννοήσεως.

Οί εξωτερικοί πόλεμοι καί αί έπί τά έθνη έπενέργειαι, 
είναι τό έλάχιστον μέρος τής ιστορίας τών συνταγμα
τικών έθνών άδιακόπως κυμαινομένων έπί έσωτερικούς 
σάλους. Αλλά τής Ρωσσίας βασιλευομένης άπό τόν 
Νικόλαον τά έπισημότερα συμβεβηκότα είναι όσα έν 
τάχει έσκιαγραφήσαμεν, συμβεβηκότα μεταξύ τών ό
ποιων θά ζωγραφίσει ή ίς-ορία τόν έξοχον τοΰτον άνδρα.

Ο Νικόλαος ήσχολήθη συντόνως είς τών εσωτερι
κών τής Ρωσσίας τήν έπί τό κρεΐτον μεταρρύθμισιν 
συνέταξε κώδηκα διοικητικών νόμων, ό όποιος χρήζει 
ιδιαιτέρας έξετάσεως καί κρίσεως· ή δωροδοκία κατα
πολεμείται αύστηρώς, ή έκπαίδευσις έλαβε τινάς προό
δους έπί τής Βασιλείας ταύτης, ή δημοσία πίστις έξ-:· 
τάθη μέ τό έμπόριον καί μέ τάς εύκολίας τών έσωτε» 
ρικών συγκοινωνιών, ΐ’πό τόν Νικόλαον άνεπτύχθη έπ’ 
άπειρον τό πιστωτικόν σύστημα, διά τής "κυβερνητι
κής τραπέζης, έκδιδούσης άναρίθμητα τραπεζητικά 
γραμμάτια, καί ή χρήσις τοΰ μεταλλικού νομίσματος 
έγινε σπανία έν»ός τοΰ Κράτους. Η μεγάλη τών γραμ
ματίων κυκλοφορία καί ή πληθύς αύτών συνεκέντρωσεν 
είς τό ταμεΐον τής Κυβερνήσεως ύπέρογκον ποσόν με
ταλλικού, χρησίμευαν ώς ταμίευμα έξασφαλιζον τών 
γραμματίων τήν έξαργύρωσιν. έζ αύτοΰ τοΰ ταμιεύ
ματος ό αύτοκράτωρ έδάνεισε τεσσαράκοντα εκατομ
μύρια φράγκων είς τήν Γαλλικήν τράπεζαν καί τριά-

(α) 0 αύτοκράτωρ αύΟορίΑτίτως διά τοΰ Κ.ΒρουΆφ υπεσχεθη εις 
την Αγγλίαν την μη άνανε'ωσιν της συνθήκης ταύτης,ύπο τονορον της 
συνδρομή; τϊ.ς ύπ«ρ τ)ΰ Σουλτάνςν,χπίιλουμινου την Αίγυπτον.

άπεσύρθη· προσωρινή τις κυβε'ρνησις συνέστη, ήτις άν- 
τικατεστάθη μετ’όλίγον διά τής δικτατορίας τοΰ ς-ρα- 
τηγοΰ Σλοπίκι, παραιτηθέντος καί αύτοΰ ύστερον. II 
αρχιστρατηγία έδόθη είς τόν Ρετζιβιλ, ή δε Πολονική 
Βουλή παραφερομένη άπό παράφρονα καϊ όλέθριον εν
θουσιασμόν, έπιπτε καθεκάστην είς λάθη ακατανόητα.
0 Διέβιτζ Ζαβαλκάνσκι (ύπερέμιυς) είσε'ρχεται είς Πο· 
λονίαν με 120,000 στρατεύματα και μέ 400 κανό
νια καί συγκροτείται όχι μακράν τής Βαρσοβίας ή έν 
Γραχόβη μάχη πεισματική, άλλά μή άποφασίσασα τήν 
τύχην τής Πολονικής έπαναστάσεως. Εις τά δεινά τής 
άλληλοκτονίας προστήθεται καί τής χολοροίας ή θανα
τηφόρος έπιφοίτησις. Μετά τήν μάχην τής όστρολέγ- 
γας, ή Βαρσοβία κατατούχεται άπο αιματώδη οχλαγω
γίαν, καί κατά τάς ϊδιοτρόπους αύτής παραφοράς ή Πο- 
λονία άλλαζεικυβερνη'σειςκαί άρχης-ρατήγους. ΟΜέγας 
Δούξ Κωνςαντΐνος άποθνη'σκει, ομοίως καί ό φρατάρχης 
Διέβιτζ, τόν όποιον πρό τοΰ θανάτου του εΐσέτι ό Αύτο
κράτωρ άντεκατέστησεν είς τήν άρχηστρατηγίαν διά ’
τοΰ Πασκέβιτζ έριβάνσκι, καί ύπ’αύτόν ό Ρωσσικός ί 
στοατός συμποσούμενος είς εκατόν είκοσι χιλιάδας άν
δρας καταλαμβάνει τήν Βαρσοβίαν παραδοθεΐσαν 7 Σε
πτεμβρίου 1831 μετά τρομεράν άντίςασιν. ί) πόλεμος 
ούτος ήτο μέν όλιγοχρόνιος, άλλά πεισματώδης καί φο
νικός· καί ή Πολονία έπεσε τείνουσα άνωφελώς τάς χεϊ- 
ρας της πρός έθνος μεμακρυσμε'νον κα! πρός κυβέρνησιν 
φιλαύτως άσχολουμένην είς τήν ιδίαν συντη'ρισιν.

Η σύγχρονος σχεδόν άπέσβεσις τής ΓΙολονικής έπα- 
ναστάσεως καί τών Ιταλικών στασιασμών κατέπαυσε 
τάς άνησυχίας τής Μοναρχικής Εύρώπης, τής οποίας 
προεξήχεν ό Αύτοκράτωρ Νικόλαος. Η επιρροή του ή
θελεν είναι απέραντος έάν δέν κατεπτόει ένίοτε καί αύ
τήν τήν Αυστρίαν ή άδιάκοπος έπί τήν Τουρκίαν έπενέρ- 
γεια τοΰ αύτοκράτορος. Οί Ρώσσοι διά τής συνθήκης 
τοΰ Καϊνάρδτζι 1774 ήλθον είς τάς ό'χθας τοΰ Εύξεί- 
νου Πόντου* διά τής έν Κωνσταντινουπόλει συνθήκης 
άφίχθησαν είς τό Κουβάν καί είς τήν Κριμαίαν διά τής 
έν Βουκουρεστίω είσέδυσαν εις τήν Βεσαραβίαν καί έ- 
ποτίσθησαν τά υδατα τοΰ Προύτου· διά τής έν Αδρια- 
νουπόλει ύφήρεσαν τό σχηματιζόμενον Δέλτα άπό τά 
στόμια τοΰ Δουνάβεως, άλλ’ εΐσέτι δέν είχον κατασκη
νώσει είς τάς άνθηράς τοΰ Βοσπόρου όχθας. ό Νικόλαος 
κατώρθωσε τοϋτο χάρις είς τήν έπίκλησιν τοΰ Σουλ
τάνου Μαχμούδ.. ό άντιβασιλϊύς τής Αίγυπτου άφοΰ 
δια τοΰ υιοΰ του Ιπραχήμ έκυρίευσεν τήν δυσπόρθητον 
Ακιαν, (Πτολαιμαίδα} ένίκησεν είς Χόμς καί Βεΰλάν 
τόν Χουσε’ίν πασά δήμιον τών Γιανιτσάρων, κατετρό- 
πωσε κατά τήν συστάδη μάχην τής Κονίας (Εικόνιον) 
τους Τούρκους στρατηγουμένους άπό τόν μέγαν Βεζό- 
ρην Ρεσίδ-Μεχεμέδ, έδύνατο νά όομήση καί νά είσέλ
θη άπολέμος είς Κωνσταντινούπολή · άλλ’έσταμάτη- 
σεν αίφνης εις Εικόνιον, άπειλούμενος άπό τήν διπλω
ματίαν και ίσως καταπληττόμενος άπό τό άνίκητον 
σέβας τών ίίθωμανών πρός τόν ύπέρτατον τοΰ Ισλαμι
σμού άρχηγόν. Αύτός περίτρομος έπρόκρινε νά προ- 
στατεύθη άπό τήν Ρωσσίαν παρά νά κόψη τόν αύχένα 
είς τόν ισχυρόν του υπήκοον, ένώ λοιπόν ή Γαλλία 
διά τοΰ άντιπροσώπου της Βαρένε ήσχολεΐτο έν τή 
Κουτάχια νά συνδιαλλάξω διά συνθήκης τόν Σουλτάναν 
μέ τήν Αίγυπτον, έπ’ έλπίδι τοΰ νά προλάβη τήν έ- 
πέμβασιν τής Ρωσσίας, στόλος Ρωσσικός έφερεν άπό 
όδη σσοΰ πεντακισχιλίους Ρώσσους καί τούς άπεβί-

Τήν 12(24) Μαίου 1819 έν Κενσιγκτώνι τής Αγ
γλίας ή Δούκισσα τής Κέντης, νύμφη τοΰ τότε Βασι- 
λέω; τής Αγγλίας, Γεωργίου τοΰ Γ. καί άδελφή τοΰ 
ή'δη βασιλεύοντος τοΰ Βελγίου Λεοπόλδου τής Κοβούρ- 
γης, έτεκε θυγάτριον. Τό συμβάν τούτο ήσπάσαντο 
μετά μεγάλης χαράς οί γονείς, διότι τό γεννηθέν ήν 
παιδίον μονογενές. Αλλ’ ή αύλή, άλλά τό δημόσιον, 
καί όσοι έπιμετρώσι τήν προσπάθειαν των πρός τών 
συμβάντων τήν πολιτικήν σημασίαν ή'κουσαν τούτο με
τά πολλής αδιαφορίας, διότι τό παιδίον, άν και έκ βα
σιλικής γεννεάς, άπήχεν δμως τοσοΰτον τοΰ θρόνου, 
ώστε ούδέ μία πιθανότης ΰπήρχεν ότι ήθελε ποτέ προ
σεγγίσει αύτόν. 0 Δούξ τής Κέντης ήν τφ ό'ντι ό τέ
ταρτος υιός Γεωργίου τοΰ Γ'. Είχε λοιπόν πρό αύτοΰ 
ώς έπιδόξους διαδόχους τοΰ θρόνου τούς τρεις αδελ
φούς του, καί τά τέκνα αύτών.

Αλλά τί ή. τό πρώτον εκείνο τόσον γλυκύ καί τόσον 
μεγαλοπρεπής συγχρόνως τοΰ βρέφους μειδίαμα; Αγ
γελός τις έκ τών θεόθεν έπιτετραμμένων τήν τύχην 
τών άνθρώπων, καταβάς τό έφίλησεν ίσως είς τό μέ
τωπον, καί έπέθεσεν άοράτως εις τήν κεφαλη'ν του τή;

κοντά εις τήν Αγγλικήν, ένώ ή Ρωσσία έπί τά δύω 
παρελθόντα έτη έπρομήθευσεν άφθονα σιτηρά είς τήν 
Ευρώπην, ό αύτοκράτωρ τή έδάνεισε χ ρήματα διά τών 
οποίων έδύνατο νά πληρώση τού; Ρώσσους ιδιόκτητα; 
διά τήν αγοράν τών σιτηρών.

Τήν παρούσαν ήσυχίαν τής Ρωσσικής επικράτειας 
διαποικίΰλουσι μόν αί ένιαύσιαι έκστρατεΐαι κατά τής 
Σιρκασίας, στάδιον όπου κατ’ έτος καταναλίσκονται 
τάγματα καί χρήματα Ρωσσικά, άλλά τό όποιον χρη
σιμεύει ώς γυμναστήριον τοΰ Ρωσσικοΰ στρατοΰ, κα
θώς ή Αλγερία άσχολεΐ καί ύποτρεφει τήν άρήϊον τών 
Γάλλων δραστηριότητα. 0 πολιτισμός θά δαμάση προ
σεχώς τάς άντιστάσεις ταύτας καί ή έπιτυχία θέλει 
βραβεύσει ,τόσους πόνους καί τόσας θυσίας!

Ο νυΰς φρίσσει άναλογιζόμενος τό άχανές τήςΡωσ 
σικής αύτοκρατορίας, τό πολύφυλλον καί πολύθρησκον 
τοΰ πληθυσμού, τάς άδιακόπους άπαιτουμένας μέρι
μνας διά νά έπιβάλη ενότητά τινα είς τό πολύμορφον 
καί ποικίλλων τών κοινωνικών συμβεβηκότων, νά συ 
στείλη τήν ορμήν εις τινα μέρη, νά είσάξη τήν κίνησιν 
είς άλλα, νά πολιτίζη τών μέν τήν βαρβαρότητα, τών 
δέ νά συνέχη τήν άκαιρον έπί τούς νεωτερισμούς τάσιν, 
νά έκχέη έφ’ άπαντα διευθυσιν σύγχρονον καί τείνουσαν 
πρός συνεξομοίωσιν καί πρός πρόοδον. Ποιαν ευθύνην 
άναλαμβάνουν οί απόλυτοι ηγεμόνες ένώπιον τοΰ ©εοΰ, ί 
καί ένώπιον τής ιστορίας, ή όποια είναι ή έτυμηγορία 
τής άνθρωπότητος! Οταν αύτοί καταστέλλουσι τάς ά- 
κέρους μεταβολάς έξορμώσας άπό τόν λαόν, οφείλουν 
αύτοί οί ίδιοι γινόμενοι πολιτισταί τών λαών των, νά 
διαχέωσι βελτίωσιν καί πρόοδον βαθμιαίαν καί νά όδη- 
γώσιν αύτούς είς τόν πρός ό'ν όρον τής άνθρωπότητος.

Τοιοΰτον έργον αποταμιεύεται μάλιστα είς τούςαύ- 
τοκράτορας τής Ρωσσίας καί ό Νικόλαος είναι άξιος νά 
κατανόηση τό μέγιστον τοΰ έργου καί τό μέγιστον τής 
εύθύνης! Π. Α.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ.
Βασίλισσσα τής Αγγλίας.

Βασιλίσσης τό στέμμα; Τό κοράσιον βαπτισθέν ώνο
μάσθη -Ά.1ε£αγδρΐ?α. ΒΙΚΤΩΡΙΑ.

έθη'λαζεν άκόμη ή Βικτωρία όταν άπέθανεν ό Πάπ- 
πος της, ό Βασιλεύς Γεώργιος ό Γ’. καί διεδέχη αύτόν 
ό πρωτότοκος τών υιόν του, Γεώργιος ό Δ*, ώστε άντί 
έγγονου, έγινεν ή Βικτωρία ανεψιά τοΰ Βασιλέως, καί 
έπλησίασεν ουτω τόν θρόνον κατά μίαν βαθμίδα.

Γεωργίου τοΰ Δ'. διάδοχος ήν ή θυγάτηρ τοΰ Καρ- 
λόττα, άν ό Βασιλεύς δέν ε’γέννα υιόν. Ο Βασιλεύς υιόν 
δέν έγέννησε, καί ή Καρλόττα άπέθανεν έπί τοκετού, 
καί μετ’ αύτής συναπέθανε καί τό παιδίον της, ή τελευ
ταία έλπίς τής κατ’ εύθείαν διαδοχής Γεωργίου τοΰ Α’. 
0 δέ σύζυγός της Αεοπόλδος, άντί Βασιλέως ή καν συ
ζύγου τής Βασιλίσσης τής Αγγλίας, ώς ήν προωρισμέ- 
νος νά γίνη, εξελέχθη Βασιλεύς τής έλλάδος, και πα
ραιτηθείς έστάλη Βασιλεύς τοΰ Βελγίου.

Διάδοχο; τοΰ θρόνου τής Αγγλίας έμεινεν έπομένως 
ό δεύτερος άδελφός Γεωργίου τοΰ Δ’, ό Δούξ τής ίόρκης, 
καί μετ’ έκείνον τά τέκνα του. Αλλά τά τέκνα του άπε- 
θανον τό έν κατόπιν του άλλου, καί τέλος άπέθανε καί 
αύτός, ώστε ό διαδοχή, καί μετ’ ού πολύ καί ό θρόνος, 
περιήλθεν είς τόν γ’. αδελφόν, τον Δούκα τής Κλαρεν- 
τίας, Γουϊλέλμον τόν Δ*. Η έλπίς καί τουτου νά θέση τό 
στέμμα έπί τήν κεφαλήν τών υιών του, πρωίμως έμα- 
ταιώθη. Πριν έτιάναβή τόν θρόνον, άωρος θάνατος άνη'ρ- 
πασε τά τέκνα του έν βρεφική ηλικία, καί έκτοτε τέσ- 
σαρες άλλεπάλληλοι τής Βασιλίσσης άποβολαί άπέσβε- 
σαν όλοκλη'ρως τήν γενεάν του· έπρεπεν ώρα μετά τόν 
θάνατον τοΰ Γουϊλέλμου νά περιέλθη ό θρόνος κατά φυ
σικήν τάξιν εΐς τόν τέταρτον άδελφόν, τόν Δούκα τής Κέν
της, καί μετ’ αύτόν, άν είχεν υιόν, είς τόνυίόν αύτοΰ. Αλλ' 
ό Δούξ τής Κέντης είχε προαποθάνει χωρίς άλλου παι
διού, καί ουτω μετά τοσαύτας, ώς θεόθεν παρασκευα- 
σθείσας περιπετείας, διάδοχος άνηγορευθη τοΰ θρόνου ή 
Βικτωρία., καί τήν (8) 20 Ιουλίου 1837, Βασίλισσα 
τής Αγγλίας!

Οί Αγγλοι ήσπάσαντο μετ’ ένθουσιασμοϋ τήν χαριέσ- 
σαν όκτωκαιδεκαετή παρθένον, άναβάσαν τόν θρόνον τής 
Αννη; καί τής έλισάβετ. όδηγόν τών πρώτων βημά
των της εις τόν δημόσιον βίον έχουσα τήν μητέρα της, 
γυναίκα χαρακτήρος έξοχου, κλίνουσαν δέ έκδιαθέσεω; 
πρός τό Βι·)ΐχ}>ττ\ προοδευτικόν σύστημα, ΐπεκύρωσεν, 
άμα ένθρονισθεΐσα τό ύπουργεΐον τό προεδρευόμενον υ
πό τοΰ Μελβούρν, δς-ις νέος τότε, ευχαρις τούς τρόπους 
καί περιποιητικός, θυμίαμα καίων σεβασμού καί κολα
κείας έπιτηδείου ούχ’ ήττον πρός τήν νεάνιδα ή πρός 
τήν βασιλίδα, άπέκτησεν ΐδιαιτάτως τήν βασιλικήν εύ
νοιαν. Είς τό ύπουργεΐον τούτο διέπρεπον άνδρες οίοι ό 
Παλμερστιαν καί ό Ρυσσελ.

Αλλά μετά δύω έτη αί βουλαί έκηρύχθησαν κατά τοΰ 
ύπουργείου τούτου, καί ή βασίλισσα, βιαζομένη νά έν- 
δώση είς τήν φωνήν^τοΰ έθνους, προσεκάλεσε τον Κ. Ρο
βέρτον Πείλ, τόν τότε άρχηγόν τοΰ Τορικοϋ κόμματος, 
νά σύνθεση νέαν κυβέρνησιν. ό Κ. Πείλ δμως, ώς πρώ
την συνθήκην έζήτησε τήν άπό τά άνάκτορα αποβολήν 
τών κυρίων αίτινες ύπηρέτουν τήν βασίλισσαν, διότι έ- 
γνώριζεν δτι αί πλεΐς-at άνήκον εις τό κόμμα τών άντι- 
πάλων του. Αλλ ή βασίλισσα έθεώρησε τήν τοιαύτην ά- 
ξίωσιν ώ; ύπερβολικήν, καί ώς προσβλητικήν αύτής.τής 
ιδίας, καί άπ’ έναντίας τής θελήσεως τών βουλών διετη'- 
ρησε τούς Βιγους είς τά πράγματα έπί έν έτος άκόμη.

Αλλά κατά τήν 3 Σεπτ. 1811, τής βουλής άποφαν-
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θείσης έκ νέρυ δτι ούδεμίαν έχει πρός το υπουργείου έμ- 
πιστόσύνην, διεδεχθη τόν Μέλβουρν καί Παλμεςρώνα, 
ό Πείλ καί ό Βελλιγχτών, ήτοι άχτι τοΰ Βιγικοΰ αντι
κατέστη τό μέτριον Τορικόν ύπουργεϊον, διατηρηθέν με - 
χρι τών 1846, ότε δεινοί καιροί σιτοδεία; κατέλαβαν 
τήν Αγγλίαν, καί προ πάντων την Ιρλανδίαν. Τότε ό 
Πείλπρός τούς και·
ρους πολιτευόμε
νος, καί εννοών ότι 
πρέπει νά τροπο- 
ποζώνται αί ίδέαι 
προς τάς περιστά
σεις, έπρέσβευσεν 
ώς σωτηριώδη την 
έπί'τινα καιρόν καί 
έπί τινας συνθήκας 
έλευθέεαν τών ξέ - 
νων σιτηρών εισά
γω γηνεϊςΑγγλίαν.
Αλλ’ή τοιαυτη αρ
χή δυσηρε'σει τούς 
γαιούχουςτών άρι- 
ζΌκρατών, τους ά- 
ποτελοϋντας τήνί- 
σχυροτε'ραν τοΰ το- 
ρικοΰ συστήματος 
φάλαγκα,ώς άντι- 
κρυς προσβάλλου ■ 
σατά συμφέροντα 
των· δι’ ό άπεσπά- 
σθησανόλοι του αρ
χηγού των, ός-ις ε
πιμόνων εις τάς πε
ρί σωτηρίας της 
πατρίδος ιδέας του 
έθυσίασενείςαύτάς 
προθύμως καί τήν 
ύπουργικήντου θέ- 
σιν, καί τήντοΟ κο- 
ματάρχου επιρρο
ήν. Παργτήθη άρα 
τοΰ υπουργείου εις 
ό δέν έδύνατο νά 
διαμείνη, άνευ τής 
συνδρομής τών φυ
σικών φίλων του, 
καί ή βασίλισσα 
προσεκάλεσε τόν 
Λόρδον ίωάννην 
Ρύσσελ,νά συνδιά- 
ση νέον ύπουργεϊον.
Αλλά μάτην προ-
σεπάδησεν αύτός έπί τρεις ήμέρας’ούδεις έτόλμα ν’ άνα- 
δεχθή τό εϊς τόνΠείλ δυσβάστακτον φανέν βάρος, καί 
οί Βίγοι εις τά υπερβολικά γαίροντες μέτρα, έννόουνότι 
ήθελον έχει καθ’εαυτών ού μόνον τούς άκρους, άλλά καί 
τούς μέτριους Τόρεις αύτους. Ηναγκάσθη άρα νά μείννι 
άκων είς τήν διεύθυνσιν τών πραγμάτων ό Κ. Πείλ, καί 
τότε ή δέσιςιτοΰάγγ&ικοΰ υπουργείου περιεργότατον φαι- 
νόμενον έδειζε, άποδεικνύον πόση είναι εις τα έθνος 
έκεΐνο τών’ιδεών ή^έπιρροή. ό πρωθυπουργός έπολε- 
μειτο ύπό τών φίλων του καί έβοηθεϊτο ϋπό τών έχ-

0 Πρίγγιψ ΑΛΒΕΡΤΟΣ, Σύζυγος τής Βασιλίσσης τής Αγγλίας.

θρών του· ό αρχηγός του τορικου συστήματος, άπο· 
βαλών τάς τορρικάς ιδέας έπρότεινε καί εστήριζ» τάς 
άρεστάς εις τού; Βίγους.

Αλλ’ ή κατάστασις αυτή έπί πολύ δέν ήν δυνατόν 
νά όιρκέσν), καί ό Κ. Πείλ, μή έχων τήν συνδρομήν 
τών φυσικών του συμμάχων, ούδε δυνάμενος νά μετα- 

βί, εντελώς είς τά 
τάγματα τών αιω
νίων του αντιπά
λων, παρητηθη τέ
λος όριστικώς, δι
ευκόλυνα; όμως 
τήνθέσιν του διά
δοχου του Λόρδου 
Ρυσσελ,διά τής ΰ- 
ποστηρίξεως,ήνύ- 
πεσχέθη είς όλας 
τάς εμφρονας καί 
μέτριας πράξεις 
αύτοΰ.

Τοιαυται ήσαν 
αί μέχρι τοΰδε φά
σεις τής κυβεονή- 
σεως τής Βικτω
ρίας. Τά δέ πρώ· 
τιςα τών έργων της 
ήσαν ή κατατρό- 
πωσις τής δυνά- 
μεως τοΰ Αιγυ
πτίου κατακτητοΰ 
εϊς τά παράλια τής 
Συρίας, ή έκτασις 
τής ιδίας επιρροής 
καί ή κατάκτησις 
μεγάλων καί πλου · 
σίων έπαρχιών είς 
Ινδίας, ή ταπείνω- 
σις καί είς τό Ευ
ρωπαϊκόν έμπόρι- 
ον άνέωξις τοΰ οΰ- 
ρανίουκράτουςτής 
Κίνας μετά τής 
κατακτη'σεως τής 
νήσου Χογκόγκης, 
καί ή δεινή πάλη 
κατά τής πείνης 
καί τών συμφορών 
όσαι κατατρίχουσι 
τήν ίρλανδίαν.

Τήν 28 ίαν- 
νουαρίου (ΙΟ Φευ· 
βρουαρίου 1840)

ένυμφεόθη ή βασίλισσα τόν πρίγκιπα Αλβέρτον τής 
Σαξονίας, Κομβουργης Γόθας, κατά 3 μήνας νεώ- 
τερόν της, καί έσχε μέχρι τοΰδε τρεις θυγατέ
ρας καί δόω υιούς. Δέν πρέπει δέ ν άποσκοπή- 
σωμεν καί τήν έπίσκεψιν τής Βασιλίσσης τής 
Αγγλίας είς Γαλλίαν, καί τήν του Βασιλε'ως τής 
Γαλλίας καί Αύτοκράτορος τής Ρωσσίας είς Λον· 
δίνον, διότι αί άμαιβαΐαι αυται φιλοφροσύνης και 
έμπιστοσύνης ένδύξεις ίσως νά προαγγέλλωσι τήν 
ευδαιμονίαν του κόσμου, τήν εμμονον φιλίω-

σιν τών μεγάλων δυνάμεων, έξασφαλίζουσαν καί έγ- 
γυωμίνην την ισορροπίαν καί σωτηρίαν τών ελασσονών.

Είς τήν Ανωτέρω έπίτομον βιογραφεκήν έκθεσιν »ϊ- 
δομεν δύω κυρίως ονόματα’εγκαταμιγνύμενα, καί διαι- 
ροΰντα είς δύω μάλιστα φάσεις τήν σύγχρονον βρετα
νικήν βασιλείαν, τό τοΰ Πείλ καί τοΰ 'Ρύσσελ, τών αρ
χηγών τών δύω αντιπάλων καί άλλήλως διαδεχόμενων 
ύπουργείων του τορικοϋ καί τοΰ Βιγικοΰ. Τών άνδρών 
τούτων αί σκιαγραφίαι είσί τό άναγκαΐον συμπλήρωμα 
τής βασιλικής έκείνης εΐκόνος, ήτις τότε μόνον παρου
σιάζεται ΰπότό αληθές φώς της, ότε, ώς έν τώ όπισθεν 
έκτιθεμένω πίνακι, φαίνεται περιφοιχιζομένη ύπό τών 
άνδρών ούςή άνασσα έξηλέζατο, κατά καιρούς ώς έρ- 
γάτας τής εύημερίας τοΰ έθνους έφ’ ού βασιλεύει. Διά 
τοΰτο θέλομε·/ παρουσιάσει άλληλοδιαδόχως έν μικρο
γραφία καί τάς εικόνας τών δύω τούτων αρχηγών τοΰ 
πριν καί τοΰ νΰν υπουργείου, καί μετά ταΰτα ίσως καί 
τών πρωτίστων έκ τών έπιλοίπων μελών αύτών.

Κατά τό 1805 δύω παιδί» διεκρίνοντο είς τό σχο- 
λεϊον τοΰ Αρρω μεταξύ τών συμμαθητών των, διεφερον 
δέ τά μέγιστα μεταξύ των, καί όλίγην συμπάθειαν εί· 
χον πρός άλληλα. Τοΰ μέν οί διδάσκαλοι έθαύμαζον 
τήν οξύνοιαν, την τής άντιλήψεως ζωηρότητα, τόν αψί
κορον ενθουσιασμόν, τήν άνήσυχον ταχύτητα μεθ’ής με- 
τέβαινενάπό αντικειμένου είς άντικείμενον, συγχωνεΰον 
όλα εις ψυχήν φλογέράν. Τοΰ δε έπτρνουν τήν ένδελεχή 
επιμέλειαν, τήν επίμονον έρευναν, τήν εμβριθή κρίσιν, 
καί τήνέξαισίαν μνήμην. Αμφοτέρων έγνώρισενό κόσμος 
τό όνομα. 0 μεν έκαλεϊτο Βύρων, ό δέ 'Ροβέρτος Πείλ.

Ούτος έγεννήθη τήν 5 Φευρ. 1788 είς Βούρυ, χωρίον 
τής Αγγλίας άπό γονείς αφανείς. ί> πατήρ του, μικρός 
έμπορος κατ’ άρχάς, ηΰξησε κατ’ ολίγον δι’ έπιμελείας 
τήν περιουσίαν του καί ιδίως διέπρεψε διά μιας τών 
έφευρεσεων έκείνων, ών τά αποτελέσματα διαμένουσιν 
εύεργετοΰντα έπ’ αιώνας τήν ανθρωπότητα, άλλ’ ών άγ- 
νωμόνως λησμονοΰνται οί αύτουργοί. Εφεΰρε τάς κλωςι- 
κάς μηχανάς, καί αύταί άν όχι δόξαν, τφ έφερον όμως 
πλούτον μέγιςον καί τόν βαθμόν Βαρονέτου. ί) υιός του 
βοήθεια του πατρικού χρυσοΰ, καί τής έπιρροήςήν ούτος 
τώ έδιδεν,έξελέχθη τό 1809 βουλευτής της χώρας Κα- 
σχέλης. Εί δέ καί νέος, καί αφανής, καί άνευ προηγου
μένων καί σχέσεων, άλλά τοσαύτην έδειξεν ικανότητα, 
τοσούτω διεκρίθη διά τής άοκνου περί τήν εργασίαν έ
πιμελείας του, διά τής ορθής περί τά πράγματα κρί- 
σεώς του, διά τής εύγλωτίας ήν ανέπτυξε κατά πρώτον 
ύπερασπισθείς τήν είς τόν Βασιλικόν λόγον άπάντησιν, 
καί έπιτυχώς άντιπαλεύσας πρός τούςτά πρώτα φέρον
τας έπί τοΰ βουλευτικού βήματος, ώστε διά μιας άπέ- 
κτησεν έν ττ, βουλή μεγάλην επιρροήν· μετέπειτα, κατά 
τά 1810 διωρίσθη ύπογραμματεύς τών αποικιών, καί 
κατά τά 1812 γραμματεύς Ιρλανδίας, άφ’ής δέσεως 
παρητήθη κατά τά 1819, καί έξελέγη άπό της κυβερ- 
νήσεως πρόεδρος τής Τραπέζης, ύπερ’ ής νέους νόμους 
έπρότεινε καί κατώρθωσε. Τέλος κατά τά 1822 συγ- 
κροτηθέντος τοΰ τορικου υπουργείου Σιδμούθ, κατε- 
τάχθη έν αύτφ ώς υπουργός τών έσωτερικών, καί διέ- 
μείνε μέχρι τών 1827, ότε άναλαβόντος του ένδοξου 
Κάνιγκος τήν διεύθυνσιν τών πραγμάτων, άπεσύρθη ό 
Πείλ, μετά πέντε άλλων συναδελφών του.

Αλλ’ ούδείς γνωρίζει όσον οί έλληνες πόσον βραχεία 
ήν ή υπουργεία τοΰ Κάνιγκος, καί ότι άωρος θάνατος 
διέκοψε κατά τό 1828 τό εύγενές ς-άδιοντοΰ μεγάλου

έκείνου ένδρός. Τότε προεδρεύοντος του Λόρδου Βελλιγ- 
κτώνος, έπανήλβεν ό Πείλ είς τά πράγματα, πάλιν ώς 
υπουργός τών έσωτερικών. Αλλά τότε ό άνεμος έπνεε 
πρός τούς Βίγους. Το Τορικόν ίιπουργεΐον ηναγκάσδη νά 
λοξοδρομή άπό παραχωρήσεων είς παραχωρήσεις, καί 
δι’ αύτών μόνων έξηγόρασεν έπί δύω έτη τών Βιγων 
τήν ανοχήν καί τήν αποφυγήν τοΰ έμφυλίου πολέμου.

Κατά τό 1830 όμως εύρέθη αίφνης απέναντι της 
έπαχθοΰς αύτώ Ιουλιανής έπαναστάσεως τής Γαλλίας, 
καί έν τη Αγγλική βουλή έκινήθη τό ζήτημα της έκλο- 
γίκής μεταρρυθμίσεως. Μεταξύ τών δύω τούτων σκο
πέλων, τό ίπουργεϊον τοΰ Βελιγκτώνος δεν έδύνατο νά 
σωθή, έχον έχθράν πρός αϋτό τήυ νέαν της Γαλλίας πο
λιτικήν, καί ορθήν κατ’ αύτοΰ τών έν Αγγλία μεταρρύ
θμισών τήν γνώμην. Αμα λοιπόν έφάνη μειονοψηφοΰν 
εϊς τι ζήτημα, ύπεχώρησεν εις τούς Βίγους τήν θέσιν.

Κατά δέ τό 1839 ϊδομεν ότι ή φορά τών πραγμά
των έκάλει τούς Τόρεις είς τήν διεύθυνσιν τοΰ κράτους. 
Αλλ’ ό Πείλ άπαιτήσας τήν αποβολήν τών Κυρίων τής 
Βασιλίσσης, αίτινες διέκειντο έχθρικώς πρός τό κόμμα 
του, καί άποτυχών άπεσύρθη, μέχρtς ού κατά τά 1841, 
τών Βίγων μή δυναμένων πλέον κατ’ ούδένα τρόπον νά 
διεμείνωσιν εις τήν έξοναίαν,έξομαλυνθείσης δε καί τής 
περί τάς κυρίας τής αύλής δυσκολίας, δι’ οΐκειοθελοΰς 
μακρύνσεως τινών έξ αύτών, ό Κ. 'Ροβέρτος Πείλ ώνο- 
μάσθη υπουργός τών Οικονομικών, καί ώς πρωθυπουρ
γός συνεκρότησεν ύπουργεϊον εις ο κατετάχθησαν μετ’ 
αύτοΰ τά όπισθεν σημειούμενα δεκατρία άλλα μέλη.

Τό ύπουργεϊον τοΰτο διετηρήθη ΐσχυρώς καί έμφρό- 
νως διευθυνόμενον μέχρι τών 1846, ότε, τό είπομεν, ό 
Πείλ βλέπων τούς καιρούς προοδεύοντας ταχύτερον τών 
τορικών ιδεών, και κατασπευδομένους υπό τής Ιρλανδι
κής συμφοράς, ένόμισεν άπευκταΐον μέν νά προτίμηση 
κομματικάς προλήψεις καί σχέσεις άπό τήν έθνικήν σω
τηρίαν, αδύνατον δέ νά εξακολουθήσει κυβερνών ύπό τήν 
σημαίαν τών αντιπάλων του, καί ού μόνον έγκατέλιπεν 
αύτοϊς τήν αρχήν, άλλά καί τοΐς έχορήγησε καί τήν βοή
θειαν του διάνά ςτιριχθώσι, δούς μέγα εις τούςπολιτευο- 
μένους έκάς-ου τόπου καί χρόνου μάθημα, ότι εις τάς εύ- 
γενεϊς ψυχάς ή φιλοδοξία είναι κινοΰν δευτερεΰον, καί 
πρώτισον ή φιλοπατρία, ή μάλλον, ότι παρ’ αύταις ή 
αληθής δόξα πηγάζει άπό τά αληθώς ένδοξα έργα.

Τοΰ Πείλ ό χαρακτήρ είναι ευθύς, ακέραιος, γενναίος, 
καί πατριωτικός. Η ίκανότηςτοΰ άνδρός περί τήν διεύ- 
θυνσιν τών υποθέσεων είναι έκ τών σπανιωτάτων. Καί 
ώς ^ήτωρ δέ διακρίνεται μεταξύ τών πρωτίστων, άν 
όχι διά τής φαντασίας τήν ζωηρότητα είς τούς λόγους 
του, ή διά τόν σαρκασμόν όστις είναι τό σύνηθες άλας 
τής αγγλικής εύγλωττίας, άλλά διά τήν ευκρίνειαν, διά 
τήν μέθοδον τών έκθέσ:ών του, διά τό πλήθος τών πραγ
ματικών αποδείξεων, άς αντλεί εις μνήμην άκένωτον, 
καί δι* αύτών, ώς καί διά της άκαταμαχήτου του λο
γικής καταβάλλει τούς άντιπάλοι/ς του.

Μέγα μέρος τοΰ Αγγλικού λαοΰ έχει πρός αύτόν 
προσηλωμένους τούς οφθαλμούς, ώς πρός φυσικόν διά
δοχον τοΰ παρόντος υπουργείου. Οί θερμότεροι τόρεις 
τόν κατηγόρησαν ώς £ίψασπιν όταν έκήρυξεν ότι αί δο- 
ξασίαι τών κομμάτων πρέπει νά μεταβάλλονται κατά 
τά ς άνάγκας τοΰ έθνους, καί όχι αύταί κατ’ έκείνας. Αλλ’ 
όλοι οί απροκατάληπτοι πολΐται τιμώσιν έν αύτώ τόν 
έμφρονα καί ένάρετον πατριώτην, καί αυτοί οί αντίπα
λοί του έν ώ τόν πολεμώσι τόν σέβονται. A. Ρ. Ρ·

2.
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ΛΟΥΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Βασιλεύ; των Γάλλων.

0 Λουί Φίλιππος Βασιλεύς των Γάλλων έγεννήθη 
την 6 όκτωβρίου 1773 άπά τον Λουί Φίλιππον Δοΰχα 
τοΰ Σλάρτρε, μετονομασθέντα ΰς-ερον δούκα τοΰ όρ- 
λεαν, καί άπά την θυγατέρα τοΰ Πρίγγιπος Πεντιε'βρε, 
ζώντος εΐσε'τι τοΰ Πάππου του Δουχός τοΰ όρλεάν δια-
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ΛΟΪΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Βασιλεύς των Γάλλων.

πρέψαντος εν πολέμοις χαί γενναίως άντιπολιτευδε'ντος 
κατά τοΰ υπουργείου Μωπού· εξεπαιδεύθη δέ παρά τής 
Κ. Ζενλίς επισήμου συγγραφε'ως.

0 πατήρ του νΰν βασιλεύοντος των Γάλλων έπολέ- 
μησε χατά θάλασσαν, εύρεθείς έν τη αμφισβητούμενη 
συμχλοχη τοΰ Ούεσοάν ήτο μέλος χαί πρόεδρος τμή- 
ματος τής συνελεόσεως των προύχόντων ή οποία παρά 
τοΰ ύπουργοΰ Καλάνε συγχαλεσθεΐσα, διελυθη άπρα
κτος άφοΰ χατές-ρεψεν αυτόν. Μετά τών δικας-ικών συ

νεδρίων (parlemens) έκήρυξε δίς επί τοΰ ύπουργοΰ 
Βριένε ότι τό δικαίωμα τοΰ έπιψηφίζειν τούς φόρους εις 
μόνον την συνε'λευσιν των τάξεων (Etats generaux) 
άνη'κει. Κατά τήν συγχάλεσιν αύτής,ό Δούξ τοΰ όρλεάν 
έξελέχθη μέλος, έντάς της περίφημου ταύτης συνελεύ- 
σεως είχεν όλίγην επιρροήν, άλλα φίλος των ενδοξότε
ρων μελών της, ψηφηφορών μετά τής πλειονοψηφίας ύ- 
πεβλέπετο χαί έφθονεϊτο παρά τής αυλής· ό φθόνος δε 
ούτος ήμείβετο παρά τοΰ λαοΰ χατά τάς πρώτας έξά-

ψεις τήςεπανας-άσεως, καί κατά την 14 Ιουλίου 1789 
περιέφερον εις τάς οδούς τών Παρισίων τόν ανδριάντα 
του μαζή με τον τοΰ Νέχερ. ίσως τινές φασιασμοί ύπε- 
κινήθησαν άπά τά χρήματα τοΰ όρλεάνς, (Louis Ega- 
lite) ΦίλιπποςΙσότης μετονομασθέντος· άλλ’ή Γαλλική 
επανάφασις ώρμάτο άπά γενιχωτέρας αιτίας, παρα τάς 
υποκινήσεις ένός φιλοδόξου. 0 έπι τής έπαναστάσεως 
διαγωγή του ήμπορεΐ νά διχασθή διαφόρως^ αλλα δεν 
υπάρχει παρά μία φωνή άγαναχτήσεως περί τής έπιψη-

ίσεώ; του κατά τήν δίκην τοΰ βασιλεως τών Γάλλων 
Λουί ις. Αφοΰ αύτάς διχασθεις έκηρύχθη ένοχος παρά 
τής Συνόδου, είσήχθη τά τρομερόν περί τής έφ*υμος·εας 
ποινής ζήτημα. Οί αντιπρόσωποι προσεκαλοΰντο δι 
όνομαςοκής χλήσεως νά ψηφηφορήσωσι, καί οί καλού
μενοι χατεψήφιζον οί μέν εξορίαν, οί δέ κράτησιν, οϊδέ 
θάνατον· τινές εδιδον ψήφον αΐτιολογημένην. Μεταξύ 
αυτών, ό Φίλιππος Ισότης άκούων τόνομά του έπιφω- 
νούμενον είπε τά έξης’ « Περί μόνων τών καθηκόντων 
μου άσχολούμενος καί πεποιθώς ότι όσοι έτόλμησαν ή 
τολμήσωσι νά προσβάλωσι την τοΰ λαοΰ κυριαρχίαν 
είναι άξιοι θανάτου, χαταψ-ηφίζω θάνατον. » Τήν έπι· 
φώνησιν ταύτην έδέχθησαν αγανακτήσεως καί καταφρο- 
νήσεως ψιθυρισμοί. Η άδικος αυτή καί αιματώδης κα- 
ταψήφισις, δεν άπη'λλαξε τάν όρλεάν άπά τάν θάνατον, 
διότι κατηγορηθείς ώς συνένοχος τοΰ ςρχπ\γΛ Δουμου- 
ριέ, θέλοντος νά στρέψη τά όπλα τής πατρίδος κατά 
τής Συνόδου, καί κατατροπώνων αύτήνν’ άποκαταςήση 
τήν συνταγματικήν Μοναρχίαν τοΰ 1791, ίσως ύπο 
τον Δοΰκα τοΰ Σίαρτρε, νΰν δε βασιλεύοντα τών Γάλ
λων, έφυλακίσθη καίτοι αντιπρόσωπος απαραβίαστος 
καί έθανατώθη.

0 Δούξ τοΰ Σιάρτρε εύτυχε'ς-ερος τοΰ πατρός του ήτο 
ξένος εις τα πολιτικά κατ’ εκείνην τήν εποχήν. Διατα- 

* χθείς παρέλαβΐνέν Βανδόμη, τά όποιον διώκει σύνταγ
μα, το 14 τών ιππέων, ώρκίσθη τόν νέογόρκον καί όπή- 
γεν εις Βαλανσιέν όπου διαχείμασεν. Πριν δέ αναχωρή
σει άπά Βανδόμε έλύτρωσεν άπά τούς όνυχας τυΰ όχλου 
ιερέα τινά άρνούμενον να όρκισθή τάν συνταγματικόν 
όρκον, πράς τούτοι; ριφθείς ά ίδιος εις τον ποταμον διέ- 
σωσεν αξιωματικόν τινα του μηχανικού πνιγόμενον 
Δια τας δύο ταύτα; πράξεις r πόλις τώ προσήνεγκε
στέμμα ώς βραβεϊον πατρκοτισμοΰ.

Τήν 20 Απριλίου 1792 ή Γαλλία είχε κηρύξει πό
λεμον κατά τής Αυστρίας, Ο Δούζ του Σιάρτρε πολε- 
μήσας προίτην φοράν άπά τον στρατηγόν Μωαπούζε 
διεκρίθη, καί διορισθεΐς υποστράτηγος άνέλαβε τήν 
διεύθυνσιν μιας μοίρας τών ιππέων διοικουμένη; άπά 
τον υποστράτηγον Λουκνέρ.

Η Γαλλία κατ’ εκείνην τήν εποχήν εσωτερικώς διε- 
ταραττετο άπά έπαναστάσεις, αι όποιαι ώς τελευταΐον 
αποτέλεσμα εφερον τάν θάνατον τού Λουί 1Τ . καί τήν 
παντοκρατορίαν τής Συνόδου, Ο Δούξ τοΰ Βρουνσβίκ 
μέ εκατόν δέκα χιλιάδων στρατόν εϊσέδυεν εις το Γαλ
λικόν έ’δαφος. 0 ς·ρατηγικάς Δουμουριέ ς-ρατοπεδεύσας 
τότε εις τάς θέσεις τοΰ Γραμπρέ καί ίλετ έγραψε πράς 
τον υπουργόν τοΰ πολέμου. « Περιμένω τούς Προύσους. 
Τα εις Γραμπρέ καί ίλέτ ςδατόπεδα είναι αί Θεομοπΰλαι 
τής Γαλλίας· άλλ’ έσομςμ εύτυχές-ερος τοΰ Λεωνίδου. »

Ο Προυσικάς στρατός προσέβαλεν εις Βαλμύ τάν 
Τρατον τοΰ Κελερμάν διηρημενον εις δύω γραμμάς, 
έξ ών ή μία διωκεϊτο άπά τάν Δοΰκα τοΰ Σιάρτρε, άν- 
τιστράτηγον πρά ολίγου διορισθέντα. Μετά πεισμα
τώδη κανονοβολισμάν οί Προΰσοι έφώρμησαν κατά φά
λαγγας- ό Κελλερμάν καί αύτάς εις φάλαγγας σχημα- 
τίσας τόν στρατόν του διέταξεν αϋτον νά μείνη ακλό
νητος καί νά μή πυροβολήση· τότε φωνή ενθουσιώδης 
ήκούσθη καθ’ όλας τάς φάλαγγας, Zijra το έθνος. Οί 
Προΰσοι καταπληχθέντες άπά τά θαρραλέον σχήμα τοΰ 
Γαλλικού ς-ρατοΰ ύπεχώρησαν· δευτέρανδέ έφοδον έπι- 
χειρήσας ό Δούξ τοΰ Βρουνσβίκ καί άποκρουσθείς ύπε- ι 
χώρησεν όλοτελώς καί έξεκένωτε τήν Γαλλίαν, ή δέ

νίκη τοΰ Βαλμύ, συνεργουντος τοΰ Λουκάς τοΰ Σιάρτρε, 
και τοι μικρά, ενεθάρρυνε τάν στρατόν καί ένθουσίασεν 
όλην τήν Γαλλίαν.

όλίγος καιρός παρήλθε μετά τήν μάχην ταύτην καί 
ό Δουμουριέ έπανας-άτησεν· ή δέ Σύνοδος άποκαλέσασα 
αύτάν προδότην, έπι 300,000 φράγκοις άπεκήρυξε τήν 
κεφαλήν του, έσύστησε τήν περιβόητον επί τής κοινής 
σωτηρίας επιτροπήν, καί έξωστράκισε μεθ’ όλης τής 
γεννεάς τών Βουρβόνων καί τήν οικογένειαν τοΰ όρλεάν. 
0 πατήρ μετά τών δύω υιών του Μοντπανσιέ καίΒω- 
ζολαί καθείρχθη εις τάς εϊρκτάς τής Μασσαλίας. 0 
πατήρ δικασθείς κατεδικάσθη εις θάνατον. 0 Δούξ τοΰ 
Σιάρτρε μετά τήν έζοστράκισιν τής οικογένειας του, 
παρακαλέσας πρότερον τάν πατέρα του νά φυγαδευθη 
πανοικί εις τάς όμοσπόνδους Πολιτείας, καί μή κατωρ- 
θώσας τούτο, χατέφυγεν εις τούς Λύστριακούς.

ένταΰθα τελειώνει ό στρατιωτικός βίος τοΰ Λουί 
Φιλίππου καί αρχίζει ή μακρά τής εξορίας δοκιμασία, 
κατά τήν οποίαν είναι αξιέπαινος, διότι ουδέποτε μετά 
τών άλλων μετανας-ατών Γάλλων, έφερε τά όπλα κατά 
τής πατρίδος του. Ο Ναπολέων όμιλών περί τών Βουο · 
βόνων είπε· « Τουλάχιςον αυτοί (δηλ. οί όρλεάν) δεν 
ο εστράτευσαν κατά τής πατρίδος των. » 0 άρχιδούξ 
Κάρολος τώ προσήνεγκεν, ώς λέγεται, ύπηρεσίαν εις 
τόν στρατόν του, άλλ’ αύτάς άνεχοίρησεν εις Ελβετίαν, 
όπου επροσπάθησε νά εύρη άσυλον δι’ εαυτόν χαί διά 
τήν αδελφήν του Αδελαΐδα. λφοΰ έτοποθέτησεν αύτήν 
μετά τής διδασκαλίσση; της τής Κ. Ζενλίς εις έν μο- 
ναστήριον, άγνωστος καί πένης προσήλθεν εις τό σχο- 
λεΐον τοΰ Ρείσχενοι πόλιν τών Γριζών, καί άφοΰ έξε- 
τάσθη παρά τών καθηγητών έγινε δεκτός ώς διδάσκα
λο; τής γεωγραφίας, ιστορίας, μαθηματικών καί τής 
Γαλλικής καί Αγγλικής γλώσσης. Η περίστασις αϋτη 
τοΰ βίου τοΰ Λουί Φιλίππου διαδραματισθεΐσα, παρε- 
στάθη πρώτον εις τό δραματικόν Γυμνάσιον τών Πα
ρισίων, καί ύστερον εις πολλά θέατρα τών Παρισίων, 
Ο Δούξ τοΰ όρλεάν άνακαλυφθείς έν τη έλβετία, κα- 
ταδιωκόμενος, καί άπά τούς Γάλλους μεταναστάτας 
οϊτινες δέν έσυγχώρουν τά έπαναστιατικά του φρονή
ματα, ώρμήθη εις μακρυνάς περιηγήσεις. ίπήγεν εις 
Δανίαν, Νορβεγίαν, διέτρεξε καί αύτήν τήν Λαπονίαν 
καί έφθασε μέχρι τοΰ άρκτικωτάτου σημείου τοΰ κό
σμου δηλ. τού ακρωτηρίου τής Αρκτου. Επιστρέψας 
εις Σουηδίαν διέτριψεν άγνωστος τινάς μήνας έν Στο- 
κόλμ. Επιθυμών νά γίνη θεατής αύλικοΰ τίνος χορού, 
κατώοθωσε νά είσαχθή εις υψηλόν τι Οεωρεΐον, έλπί- 
ζων ότι κανείς δέν θέλει τάν γνωρίσει· άλλ’ άνεγνωρί- 
σθη άπά τόν πρέσβυν τής Γαλλίας, δστις τάν έδειξεν 
εις τό πρωθυπουργόν άγνοοΰντα καί αύτήν τήν έν Στο- 
κάλμ παρουσίαν του. Ο άντιβασιλεύων τότε τής Σουη
δίας μαθών τυΰτο yapa τοΰ πρωθυπουργού του, τον 
προσεκαλεσε να καταβή εις τήν αίθουσαν, καί τάν ένε- 
πλησε περιποιήσεων.

Τά κυβερνών κατ’ εκείνην τήν εποχήν τήν Γαλλίαν 
διευθυντήριον, έπρότεινεν εις τήν μητέρα τοΰ Λουκάς 
νά έλευθερώση τβύς |ύω υιούς της, καί να άοη τήν επί 
τών κτημάτων της κατάσχεσιν, ύπο τον όρον τοΰ ότι 
ά Δούξ τοΰ όρλεάν μετά τών δύω αδελφών τμυ θέλουν 
αποδημήσει εις Αμερικήν. Μετά μακράν έν τη Αμερική 
αποδημίαν οί τρεις αδελφοί επέστρεψαν εις Αγγλίαν, 
όπου διέμεινον τινά έτη. Εις Αγγλίαν άπέθανεν ό εις 
τών αδελφών Μοντπενσιε, όδέ Βωζολέ χατατρυχόμενος
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άπό την αύτήν ςηθικήν ασθένειαν άπέθανεν είς Μελίτην 
όπου υπήγε μετά τοΰ άδελφοΰ του πρός αλλαγήν άέρος.

Ο Δούξ τοΰ όρλεάν την 25 9βρίου 1809 ένυμ- 
φεύθη τήν θυγατέρα τοΰ Βασιλέως τών δύω Σικελιών 
Μαρίαν Αμαλίαν, γυναΐχα πλήρη κοσμιότητος καί α
ρετών, αί όποϊαι έμελλον ν άνταμειφθώσι μίαν ήμέραν 
διά τής λαμπροτέρας τύχης.

Μέχρι τής πτώσεως τοΰ Ναπολέοντος, (1814) δέν 
διεποίκιλλεν άλλο τήν μονότονόν του ζωήν, παρά ή είς 
Κάδιξ μετάβασίς του γενομένη κατά ποόσκλησιν τής 
εν αύτή τή πόλει συγκροτηθείσης Ισπανικής Κυβερνη' 
σεως, εναντίον τοΰ Βεσιλέως Ιωσήφ Βονοπάρτου κατέ
χοντας τόν Ισπανικόν θρόνον. Αλλ’ ήναγκάσθη εύθύς ν’ 
αναχώρηση, διότι οί Αγγλοι δέν ή'θελον αύτόν συμμέ- 
τοχον τής επιρροής των.

II πολύπαθης οικογένεια τών Βουρβόνων έπέςφεψε 
τέλος είς Γαλλίαν μετά τά τρομερά δυστυχήματα τοΰ 
Ναπολέοντος, έπέστρεψε συνοδεύουσα τά καταξεσχί 
ζοντα τό έδαφος τής πατρίδος ξενικά στρατεύματα 
Ο Δούς τοΰ Ορλεάν έφθασε καί αύτός είς Παρίσια, άλλ’ 
αίφνης ό Ναπολέων άνεφα'νη είς τάς ό'χθας τής Προ- 
βάνς. 6 βασιλεύς Λούε Ιΐί. έδωσεν είς τόν Δοΰκα τοΰ 
όρλεάν τήν στρατηγίαν τών Αρκτικών Νομών άλλ’ 
ένώ κατεγίνετο μετά τοΰ στρατάρχου Μορτιέ νά επι
θεώρηση τά φρούρια, ό τηλέγραφος άνήγγελε τήν έξης 
διαταγήν τοΰ Ναπολέοντος. « 0 αύτοκράτωρ είσέρχε 
» ται είς Παρίσια παρακολουθούμενος άπό τά ς-^λέντα 
» ς·ρ*τεύματα διά νά τάν πολεμήσωσιν. Αί πολιτικαί 
» καί ς·ρ«τιωτικαι άρχαί δέν πρέπει ν’ άκούσουν άλλας 
» διαταγάς παρά τάς έδικάς του, καί οφείλουν εύθύς ν’ 
» άνυψώσωσι τήν τρίχρουν σημαίαν. »

Ο Βασιλεύς έφυγεν εί; Γκάν, καί μετ’ αύτόν ό 
Δούς τοΰ όρλεάν είς Αγγλίαν, άφήνων τήν ςφ“τη- 
γίαν είς τόν ςφ^τάρχην Μορτιέ.

Η δευτέρα βασιλεία τοΰ Ναπολέοντος διαρκέσασα 
εκατόν ήμέρας πεοαιοΰται είς τήν περίφημον μάχην 
τοΰ Βατερλώ. 0 ήρω; παρητήθη καί καταφυγών, ώς 
ό Θεμιστοκλής, είς τήν εστίαν τοΰ άσπονδοτέρου εχ
θρού του, τής Αγγλικής Κ,υβερνήσεως, άφηρπάγη έκεΐί 
θεν καί έξωρίσθη είς τήν νήσον τής Αγίας Ελένης, όί 
Βουρβόνοι πάλιν επανήλθον καί μετ’ αύτών ό δούξ τοΰ 
Ορλεάν, οστις έπαναλαβών δλην τήν μεγάλην του πε
ριουσίαν έζη ίδιωτικώς, άλλ’ άντιθέτως ώς πρός τάς 
άπηρχαιωμένας προλήψεις καί τάς όπισθοπόρους ρο- 
πάς τής βασιλευούσης οικογένειας. Τά τέκνα του έπαί- 
δευεν είς τά δημόσια σχολεία, περιεποιεϊτο τούς εν
δεείς τεχνίτας καί συγγραφείς, έθεοάπευε τούς δια- 
πρέποντας είς τήν άντιπολίτευσιν ρήτορας, καί έφείλ- 
κυε μέ κάθε τρόπον τήν άγάπην τοΰ λαοΰ. 0 Βασιλεύς 
διά διατάγματος έπέστρεψεν είς δλα τά μέλη τήςΒα 
σιλικής οικογένειας νά συνεδριαζωσιν είς τήν Γερου
σίαν, τής οποίας ήσαν μέλη κατά τό Σύνταγμα. 0 
Λουϊ Φίλιππος συνεδριάσας εύθύς, ώμίλησεν κατά τήν 
συζήτησιν τής άπαντήσεως είς τόν Βασιλέα, έπιμένων 
είς τήν έξάλειψεν περιόδου τινός, δι’ ής οί σφόδρα βα
σιλικοί έζήτουν καταδιώξεις καί άντεκδικήσεις κατά 
τών φιλελευθέρων. Η ομιλία αΰτη άπήρεσεν είς τούς 
βασελικούς· τό διάταγμα επιτρέπον ε’ς τά μέλη τής 
Βασιλικής οικογένειας νά συνεδριαζωσιν άνεκλήθη, καί 
ό δούξ τοΰ όρλεάν δίς άπεμακρύνθη τών Παρισίων διά 
νά κατευνάση, τοΰ Βασιλέως καί τών αύλικών τάς υπό
νοιας καί τούς φόβους. Αλλ’ έπιφρέψας ύστερον ήσχο-

λήθη μάλιστα πρό; τήν διοίκησιν καί αΰξησιν τής με
γάλης του περιουσίας, δεήγε βίον οικονομικόν, ελευθέ
ριον, κοινωνικόν καί ευεργετικόν πρός τούς πάσ/οντας.

Τήν 1 G Σβρίου 1824 ό Λουί ΙΗ άπέθανεν άφίνων 
είς χεϊρας τοΰ Καρόλου I τά σκήπτρα· Αφοΰ τό ύπουρ- 
γεϊον μετέβη άπό τον Βιλέλε εις τόν Μαρτινίακ, καί 
άπό αύτόν όνειροπολήσαντα νά συμβιβάση τού; Βορβό- 
νους μέ τό έθνος, τήν ελευθερίαν μέ τόν Κάρολον, είς 
τόν πρίγγιπα Πολινιάκ έπιστήθιον φίλον τοΰ Βασιλέως 
καί γνωστόν διά τά φιλοδεσποτικά του φρονήματα, 
αύτός άναλαβών τάς ήνίας διέλυσε τάς Βουλάς· τό δ’ 
εκλογικόν σώμα άπέστειλε φιλελευθεροτέρους βουλευ- 
τάς. ό βασιλεύς διέλυσε πκλ-ν τάς βουλάς πριν ή συγ- 
κροτηθώσι, καί διά διατάγματος μετερρύθμισε τόν ε
κλογικόν νόσον καί έπαυσε τήν ελευθεροτυπίαν.

Η ίουλιανή έπανάστασις έξερράγη, καί αί τρεις έν- 
δοςαι τοΰ Ιουλίου ήμέραι έξεσφενδόνισαν τόν δυστυχή 
Κάρολον μεθ’δ>ης τής οικογένειας του, τρίτον καί ανε
πιστρεπτί είς τήν εξορίαν.

0 Δούξ τοΰ όρλεάν διέμεϊνεν είς τήν εξοχήν τοΰ Νελ- 
λύ, καί έσπούδαζε τά γινόμενα, προσυνεννοημένος βε
βαίως μέ πολλούς τών πρωτουργών τοΰ δράματος τού 
Ιουλίου, ιδίως μέ τόν Λαφφίτε, Θιέρςκλ. Δύω αντιπρό
σωποι ελθόντες είς Νελλύ τόν έπρότρεψαν να επανέ/.θη 
είς Παρίσια, μετέβη εύθύς εις τήν οικίαν του, όπου ελ- 
θοΰσα επιτροπή έξ αντιπροσώπων καί Γερουσιαστών 
συγκείμενη, τόν προσεκάλεσαν ν’ άναλάβει τήν άντιβα- 
σιλείαν.

Αφοΰ άνέλαβε τήν άντιβασιλείαν, ή Βουλή τήν 7 
(ν. ε.) Αύγούστου έξέδωκε θέσπισμα διά τοΰ οποίου κη ■ 
ρύττει χηρεύονπα τόν θρόνον τής Γαλλίας ώς έκ τής πα- 
ραβιάσεως τοΰ συντάγματος, τής ηρωικής άντιστάσεως 
τών Παρισινών, καί τής άποχωρίσεως δλων τών με
λών τοΰ πρωτοτόκου κλάδου τών Βουρβόνων, μετερρύθ- 
μιζε τινά άρθρα τοΰ Συντάγματος, καί ύπό τόν όρον 
τής άποδοχής αύτοΰ άπένεμεν έν όνόματι τοΰ Γαλλικού 
λαοΰ καί πρός όφελος αύτοΰ, τάν θρόνον τής Γαλλίας 
είς τόν Λουί Φίλιππον τοΰ όρλεάν, καί είς τού; άπογό- 
νους του κατ’ άρρενογονίαν, άποκλειομένων τών γυναι
κών καί τών άπογόνων των.

Εύθύς μετά τήν έπιψήφησιν τής διακηρύξεως ταύ
της, ή βουλή ολόκληρος παρευρεθεϊσα εις του Δουκός 
άνη'γγειλεν αύτώ τήν άπόφασιν της. 0 Δουζ απεδέχθη 
καί τό έσπέρας όγδοήκοντα περίπου γερουσιασταί προ- 
σελθόντες έξέφρασαν τήν αποδοχήν τοΰ βουλευτικού 
θεσπίσματος.

Τήν 9 (ν. ε ) Αύγούστου μεταξύ κανονοβολισμών 
καί τυμπανοκρουσιών ό Δούξ τον Ορλεάν προσήλθεν είς 
τό Βουλευτη'ριον μετά τών δύω υιών του,συνωόευμένος 
καί άπό τεσσαρας στρατάρχας' όρθιος δ άκούσας άνα- 
γινωσκομένην τήν διακη'ρυξιν τής Βουλής, καί τής Γε
ρουσίας την άποδοχήν, έπιφώνησε τα εζης.

« Κ. Γερουσιασταί καί Κ. Βουλευταί. Ανέγνων μετά 
απλείστης προσοχής τής Βουλής τήν διακη'ρυξιν καί 
» τής Γερουσίας τήν άποδοχήν, και μελετη'σας συντό- 
ν νως όλας τάς λέξεις, αποδέχομαι χωρίς έπιφύλαςιν ή 
» κλεψιφροσύνην τούς περισχομένους ορούς καί ύποχρεω· 
» σεις καί τόν άπονεμόμενόν μοι τίτλον τοΰ Βασιλέως 
β τών Γάλλων. Είμαι δ’ έτοιμος νά όρκισθώ τήν δια- 
» τη'ρησιν αύτών «. Τείνας δ εύθύς τήν χεϊρα και ά- 
β σκεπής τήν κεφαλήν,τής όμηγύρεω; δλης αύθορμη'τως 
» έγερθείση; έξεφώνησε τόν έξη; όρκον.

« όμνυω ένώπιον Θεοΰ, νά διατηρη'σω πιστώς τον 
» συνταγματικόν χάρτην μέ τά; περιλαμβανομένας έν 
» τή διακηρύξει μεταρρυθμίσεις, νά μή κυβερνώ παρά 
λ διά τών νόμων καί συμφώνως μέ τούς νόμους, ν’άπο· 
» νέμω διά τών άρχών έκάστω τό δίκαιον καί έν πάσι 
β νά πράττω άποβλέπων μ,όνον πρός τό συμφέρον, τήν 
» εύδαιμονίαν καί τήν δόξαν τοΰ Γαλλικού λαοΰ. β

Μετά ταΰτα ύπογράψας τά πρακτικά, καί δεχθείς 
παρά τών στραταρχών τό ξίφος καί τήν χεϊρα τής δι
καιοσύνης, έξεφώνησε λόγον σύντομον.

Η ΔΟΪΚΗΣΑ ΤΟΥ ΟΓΛΕΑΝ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΙΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡίΣΣΙΩΝ.

Ενταύθα τελειώνει τό πρώτον μέρος τής βιογραφίας 
τοΰ Λουί Φιλίππου. Στρατηγός τής Γαλλικής δημοκρα
τίας, φυγάς περιφερόμενος είς ξένην γήν καί πορισθείς 
τά προς τό ζήν καί δι’ αύτής τής διδασκαλίας πολύ- 
πλουτος πρίγγιψ μετά τήν έπιστροφήν τών Βουρβόνων, 
διά τοΰ συνδιασμοΰ εύτυχών περιστάσεων, διά τής ε
πιτήδειας καί φιλ ελευθέρας διαγωγής του άναβάς έπί 
τοΰ θρόνου τής Γαλλίας άρχίζει τήν δεκαεπταετή βα
σιλείαν του, τη'ν όποιαν θέλομεν προσεχώς έξιςτορη'σίΐ.

Π.Α.
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ΠΑΡΕΡΓΑ.
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.

— Εις μίαν πόλιν τις Σκωτείας έτελέσθη την 30 
Ιουνίου ε. ε· γάμο; μεταξύ δύω νυμφίων, ών ή ηλικία 
συνεποσοΰτο όμοΰ είς 145 έτη. 6 νυμφίος ην ετών 71 
ή δέ νύμφη 74. Πρό πεντήκοντα ήδη ετών ό Κ.. Κάμ
πβελλ έζητησε την τότε νε'αν καί θάλλουσαν Κ. έδμι- 
στων είς γάμον, άλλ’οϊ γονείς τήν ήρνήθησαν, καί τήν 
συνέζευξον μετ άλλου τινός πλουσιωτέρου. Απελθών 
είς Αμερικήν, ένυμφεόθη καί ό Κάμπβελ, ίσως διά νά 
εκδιχηθή χατάτής αδιαφορίας της μνηστής του. Είκοσι 
έτη έζησαν έχάτιροι εν συζυγική εύδαιμονία, καί τότε 
έχη'ρευσεν εν Αμερική ό αρχαίος νυμφίος, καί μετ’ 
ολίγον έχη'ρευσε καί έν Σκωτεία ή νύμφη.

Τότε ό πιστός έραστής γράφει καί ζητεί αύθις τήν 
χεΐρα τής έρωμε'νης του· άλλ’ ή επιστολή φθάνει ολίγον 
έξώρας II Κυρία Εδμιστων είχε νυμφιυθή έκ δευτε'ρου 
Από πείσμα αποφασίζει καί ό Κάμπβελλ νά προσέλθρ 
εις δευτέραν γάμου κοινωνίαν. Μετά τριάκοντα άλλα 
έτη, έφ’ ών άμφότεροι έφύλαττον έντήκαρδία των τό 
σπέρμα τοΰ προίτου έρωτος, ό θάνατος έθραυσε πάλιν 
τά δεσμά άμφοτε'οων, καί τότε πλε'ον διέπλευσε τον Ω
κεανόν ότοσοϋτον καιρόν ύπομείνα; καί επιμείνας, πα- 
ρουσιάσθη είς τήν άγαπητήν τής καρδίας του, έγε'νετο 
δεκτός, έζητησε τήν 29 Ιουνίου τήν εκκλησιαστικήν ά
δειαν, καί ένυμφεύθη τήν 30, διότι έκρινεν ότι ή χρο
νοτριβή ε’ς τάς περιστάσεις του ήτον άτοπος.

— Ο Κ. Εσσερ, πλοίαρχος Ολλανδός διευθύνετο έκ 
Κοινισβε'ργης είς Ρήγαν, τήν Ρωσσικήν πόλιν. Τοΰ ή- 
μιολίου (γολέτας) του χαλουμε'νης ή Λθηνά τό πλήρω
μα συνε'χειτο έζ ενός υποπλοιάρχου καί τεσσάρων ναυ
τών, συνέπλεε δέ μετ’ αύτοΰ καί ή γυνή του μέ τρία 
άνήλιχα τέκνα της. Εν τώ μέσω τής Βαλτικής,έν θυελ 
λώδει νυκτί, έπήλθεν αίφνης κατά τής Αθήνας καί συ- 
νεκρούσθη μετ’ αυτής τό Αγγλιχόν βρίκιον ό ’Λστήρ, 
διοικούμενον ϋπό τού πλοιάρχου Ρόβσωνος. Υπό τοΰ 
βιαίου κλονισμού τρεις ναΰται τοΰ ήμιολίου έπεσαν εϊς 
τήν θάλασσαν καί έπνίγησαν, ό όέ τέταρτος μετά τοΰ 
πλοιάρχου μόλις έσώθησαν κρεμασθίντες είς τήν πρύ
μνην τοΰ Αστέρος, όθεν μετά βίας κατόρθωσαν νά ά- 
ναβώσιν είς τό βρίκιον τοΰτο. Επί τής Αθήνα; έμεινεν 
επομένως μόνη ή δυστυχής Κυρία Εσσερ μέ τά τρία μι
κρά παιδία της, καί τον υποπλοίαρχον, όστις όμως 
κατέκειτο βαρέως πληγωθείς είς τήν σύγκρουσιν. Τότε 
ή γενναία αΰτη γυνή,άπό τήν φιλοστοργίαν της έμπνεο 
μενη καί ένθυμουμένη τόν κίνδυνον τών παιδιών της, 
έπολλαπλασίασε τάς δυνάμεις καί τήν δραστηριότητα 
της. Αναπολήσασα δέ όσας άμυδράς ναυτικά; γνώσεις 
είχε λαβει κατά ποάξιν συμπλέουσα μετά τοΰ άνδρός 
της, άνέλαβε νά διευθύνρ μόνη τό πλοϊον, καί ότέ μέν 
τόν πλοίαρχον, ότέ δέ τόν ύποπλοίαρχον, ότέ δέ τούς 
ναύτας άναπληροΰσα, έπάλαισεν άύκνως καίάδιακόπως 
έπί όλας δεκαοκτώ ημέρας χαί δεκαοκτώ νύκτας κατά 
τών στοιχείων, καί τέλος, μετ’άπιστεύτους άγώνας,κα
τώρθωσε νάκατάξη τό πλοϊόν της είς τήν Ρήγαν.

Ολον τό ναυτικόν τής Ρήγας, πληροφορηθέν τό θαυ- 
μάσιοντοΰτο κατόρθωμα,κατεσκεύασε νομισματόσημον 
άπομνημονεΰον τήνπεβίστασιν ταύτην, καί έπρόσφιρεν

αυτό εις τήν ήρω’ίία όμοΰ μετά τετρακισ/ιλίων δραχ
μών. Μετ ολίγον δέ τό Αγγλικόν πλοϊον έπανέφερε 
σώον καί τόν άνδρα τη; καί τόν άλλον ναύτην.

— Προ τινων ετών εύρέθη έν τινι νήσω παρά τήν 
δυτικήν όχθην τή; Αφρικής, νέον τι εϊδο. κοπριάς, τής 
θερμοτέρας άπό τάς μέχρι τοΰδε γνωστάς, καί επομέ
νως ώφελιμωτέρας πρός λύπανσιν τών γαιών. Η κοπρία 
αΰτη, κληθεΐσα ΖιιυάκοΓ, είναι κόπρος έναποτιθεαένη 
ύπό θαλασσίων πτηνών. Ευρωπαϊκά πλοία συνέρρευ- 
σαν είς τήν νήσον εκείνην,καί ή κοπρία έγίνετο άντικεί- 
μενον δραστηριότατου εμπορίου- μετ’ ολίγον δέ έξην- 
τλήθη παντάπασι, προς λύπην καί τών γεωπόνων καί 
τών έμπορων. Αλλ ί-α παρηγορηθώσιν άμφότεροι ή 
αύτή ΰλη τοΰΓουάνου εύρέθη εϊς τάς Χίγχας λεγομένας 
νήσους παρα τήν Περουβικήν ακτήν. Τό βάθος τοΰ σω
ρού αυτής έπί τών νήσων τούτων είναι είκοσι άγγλι- 
κών πήχεων- τοσαύτη δέ ώς έγγιστα είναι ή όλη ποσό- 
της της, ώστε άν έζορύττωνται κατ’ έτος 20,000 τό
νοι,δέν θέλει έξαντληθή ακόμη έπί 5,575 έτη,μή θ-ω- 
ρουμένου τοΰ νεωστί ε’ναποτιθεμένου γουάνου, όπεο 
λογίζεται είς 125 τόνους καθ’ήμέραν ή 45,625 τόνου; 
κατ’έτος. II παράδοξος αΰτη ποσότης εκπλήττει μό
νου; τούς μή γνωρίζοντας ότι οί θαλασσοπόροι τοΰ με
σημβρινού ήιεανοΰ πολλάκις άπαντώσι περί ταΰτα τά 
μέρη τόσον άμετρον πλήθος θαλασσίων πτηνών, ώστε 
ή επιφάνεια τής θαλάσσης κρύπτεται εντελώς ύπ’αύτά. 
Φαίνεται δέ ότι όλα ταΰτα τά πτερωτά έθνη προσδιό
ρισαν ώς έκ συνθήκης τάς νήσου; Χίγχας διά ταύτην 
των τήν άνάγκην!

— Τό Ηφαίστιον τής νήσου Φόγου παρά τό Πράσι
νον άκρωτήριον είς τήν μεσημβρινήν άμερικήν,σοεστόν 
πρό πεντήκοντα ετών, έξερράγη αίφνης κατά τήν 9 
τοΰ Απριλίου τοΰ ένεστώτος έτους περί τήν 7, 112 ώ
ραν μ. μ. Υπόγεια βροντή ήκούσθη τρις έκ διαλειμμά
των, χαί έσεισε βιαίω; τήν γήν. Είς τήν τρίτην βοήν, 
συμοάσαν μίαν ώραν μετά τήν πρώτην, οί κρατήρες 
ήνειόχθησαν, καί άνέπεμψαν πυκνόν καπνόν, όστις κα- 
τεκάλυψε τόν ορίζοντα. Γιγαντιαϊοι βράχοι έσφενδονί- 
ζοντο πρός τόν ούρανόν, και είς τήν γήν έπιπτε στάχτη 
ραγδαία. Εξ επτά δέ στομίων έρρευσαν ποταμοί φλε- 
γομένης λάβας, καταβιβρώσκοντες παν τό έμποδών, 
άμπέλους, δένδρα, φυτείας, άγροικίας καί ζώα, καί έν 
διαστήματι τεσσάρων ώρών τρία μίλια διατρέξαντες 
έβύθισαν είς τήνθάλασσαν τά πύρινα κύματά των. Κατ’ 
εύτυχίαν οί άνθρωποι, τρομαξαντες έκ τής βοής ήτις 
προανήγγειλε τήν εκρηξιν, είχον φύγει μαχράν, καί μό ■ 
νον έν εξαετές παιδίον έπρόφθασε καί τό κατακαλυψε, 
τε'σσαρες δε άνθροιποι έπληγώθησαν.

— Τό γαλλιχον διχροτον ή Νικήτρια, άφοΰ κατά 
τόν παρελθόντα Απρίλιον προσβληθέν αίφνηδίως ύπό 
πολλών πλοίων Κογχιχιγνικών, κατε'στρεψεν αύτά καί 
τά κατεβύθισεν, ειδεν έπιπλεούσας έπί τής θαλάσσης 
διαφόρου; λέμβους αύτών. Ανελκύσαντες δ αύτάς οϊ 
Γάλλοι,εύρον ότι ήσαν κατεσκευασμέναιόλαι έκλεπτών 
συγκεκολλημένων σιδηρών πετάλλων ή φύλλων, χωρίς 
παντάπασι ξύλου. Τινά τών παραδόξων τούτων ναυτι
κών κατασκευασμάτων έστάλησαν είς τό μουσεΐον τών 
Ηαρισίων.

**»

ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΤΟϊ
ΠΑΥΛΟΥ ΦΕΓΑΛΟΥ.

(PAUL FEVAL)
Μιταφρασίίν έκ τοΰ Γα'λικι,ϋ λπό A. Ρ.Ρ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ.

Α'.
Τό Βασιλικόν Διάταγμα.

ΠΕΡΙ τά τέλη τοΰ Μαίου τοΰ έτους 1662, είς τάς δύω 
μετά μεσημβρίαν, λαμπρά συνοδεία ένοπλων ιππέων 
προκύπτουσα έκ τής Νιας 'Οδοΰ, είσήλθεν είς τήν με
γάλην τής Αισαβώνος πλατείαν. Οί πτερωτοί λόφοι των 
εκυμάτουν άγερόχως,οί δέ ίπποι των καλπάζοντες έςε- 
νοχώρουν τού; ήσυχους πολίτας, οίτινες έκολλώντο εις 
τούς τοίχους, καί έψιθύριζον παν άλλο ή εύλογείας.

Αλλ’οί ιππείς άδιαφοροΰντεςέπροχώρουνπάντοτε'ώς 
δέ παρήλλαξε τήνγωνίαν τήςΝέαςόδοΰ καί ότελευταϊος 
αύτών, άμέσως ήχησαν λαμπρώς αί σάλπιγγες-και όλη 
ή συνοδεία εσχημάτισε κύκλον περί Εύριόντινα,εύπρεπή 
τήν μορφήν,όστις άμελώς ε’γγίσας τόν πίλον του, έξετύ- 
λιξε περγαμηνόν φέρον τήν σφραγίδα τής Βραγαντίας.

— Δαιμονοσαλπιγκταί π’άνάθεμά σας, είπε μέ φω
νήν τραχεΐαν,ήτις παντελώς δένσυνήδε μέ τόνχαρίεντα 
τρόπον τής ιππασίας του, — έκόπηκεν ή αναπνοή σας; 
Μα τούς προγόνους μου, οίτινες ήσαν άρχοντες καί κύριοι 
τής Βιντιμιλλίαςεί; τήν ώραίαν χώραν τής Ιταλίας,σαλ- 
πίζετε καλήτερα, ή είς τό γύρισμα θά σάς ξυλοφορτώσω.

Καί στραφείς πρός τήν συνοδείαν του,
— Οί χαμένοι θαρρούν, έπρόσθεσε, πώς θά καθήσω ν 

άναγνώσω τό διάταγμα τοΰ μεγαλειοτάτου Βασιλε'ως είς 
ε’κοσι, τριάκοντα χαφτομ,ύγιδες ξιππασμένους,ποΰ άπό 
τον φόβον οΰτ’αύτίά δέν έχουν ν’ άκούσουν! Αί! φυσάτε 
σεις χάχαδες! Σαλπίζετε ώς νά γεμίσ’ ή πλατεία, καί 
όσαι πέτραι τόσαι νά τήν σκεπάσουν κεφαλαί πολιτών.

— Εύγε, κύριε Κόντη Βιντιμίλλη, έκραξαν δέκα ώς 
δώδεκα φωναί. Τιμή καί σέβας είς τάς διαταγας τοΰκρα- 
ταιοτάτου Δον Αλφόνσου τής Βραγαντίας, Βασιλέως τής 
Πορτογαλλίας.

- -Καί υποταγή είς τάς θελήσεις τοΰ πρωθυπουργού 
του, προσέθηκάν τινες ταπεινή τή φωνή.

Αί σάλπιγγες έπανέλαβον τήν θορυβώδη των κλήσιν. 
έζ’ όλων δέ τών παρακειμένων οδών πλήθος πολιτών 
ήρχισε νά πλημμυρή τήν πλατείαν, καί μετ’ ού πολύ 
έπληρώθη κατά γράμμα ή εύχή τοΰ Κυρίου Κόντη,διότι 
τό λιθόστρωμα δλον έκρύβη ϋπό κύματα κεφαλών με- 
λαγχρύων καί έμπροσθεν έξηρισμένων, ώς συνήθιζαν ό 
Οχλος καί οϊ τεχνϊται έν Λισαβώνι. Ολα δε τά πρόσω- 
πα εζεφρα,ον περιέργειαν, αλλα συγχρόνως και τοομον 
διότι κατά τούς καιρού; τούτους, βασιλικόν διάταγμα, 
κηρυττομενον έν ήχφ σαλπίγγων καί διά στόματος τοΰ 
αύλικοΰ Κυρίου Κόντη, προανήγγειλλε βεβαίως δήμο 
σιαν τινά συμφοράν.

Μεταξύ τοΰ λαοΰ τούτου, όστις ηύ'ξανεν άπό ς-ιγμής 
είς Τιγμήν? επεχράτει όμως σιωπή βαθύτατη, ούδείς έ- 
τολμα ν άνοιξη τό στόμα, καί όσοι ώθούμενοι ύπό τοΰ 
σάλου εύρισκοντο εμπρός τών ποδών τών ίππων τής 
συνοδείας, εκείνοι κύπτοντες τήν κεφαλήν, προσύλον τούς 
οφθαλμούς είς τό έδαφος, ένα έξ αύτών, νέον μόλις πρό-

σε,βον,φοροΰντα ένδυμα εργάτου υφαντού, καί έπ’αύτοΰ 
I ξίφος κρεμάμενον άπό σκυτίνην ζώνην, έφερεν ή ή σύμ- 

πτωσις, ή ή ιδία του θέλςσις,πλησιέστατα τοΰ Κόντη,
ώστε εις μόνος ςρατιώτης ΐππεύς τούς έξεχώριζε.

— Είς τήν ψυχήν τών προγόνων μου! έκραξεν ό Κόντης
πρός τού; σαλπιγκτάς, έξακολουθοΰντας νά συγκαλώσι 
τούς πολίτας, — θά σιωπήσετε, κατεργάριδες τέλος 
πάντων;

Αλλ’ οι δυστυχείς, τεθορυβημένοι άπό τόν πάταγον 
τών οργάνων των, δέν ηχούσαν τήν φωνήν του. Τότε ό 
Κόντης έκοκκίνισεν ώς άστακός, καί κεντήσας τόν ίπ
πον του, έχτύπησεν ένα σαλπιγκτήν μέ τοΰξίφουςτου τήν 
λαβήν είς τό πρόσωπον, ώςε τόαίμα άνέβλυσεν. Αί σάλ
πιγγες έσιώπησαν έν τφ άμα, άλλ’ υπόκωφος ψυθιρι- 
σμός διέτρεξε δι’ όλου τοΰ πλήθους.

— Κύριοι είπεν ό Εμμανουήλ Αντουνέζος, άξιωμα- 
τικός τών βασιλικών περιπόλων, — ώραΐο; αστεϊσμός 
δέν ήτον; τί λέγετε;

— Εξαίρετος, άπήντησεν ό χορός.
έν τούτοι; ό σαλπιγκτής έσπόγκιζε τό αϊμά του μέ

τάς χεΐοάς του, καί χλονούμενος έπί τοΰ ίππου, έφαίνε- 
το ώς άρτι λειποθυμών. Τότε ό νέος υφαντής, περί ού 
ωμιλήσαμεν ανωτέρω, περιελθόν γύρω τής συνοδείας, 
επλησιασεν εις αύτόν, καί τώ έ'δοσε μέ τήν άκραν τοΰ 
ξίφους του έν χειρόμακτρον έκ λευκοΰ ύφάσματος. ό 
τραυματίας τά ήρπασε μέ μεγάλην σπουδήν, καί άνοι
ξα; αυτό, ειδεν είς τήν μιαν γωνίαν του κεντημένα πα
ράσημα, άλλά δέν έπροσεξεν είς αύτά, διότι ήν άνυπό- 
μ,ονο; νά έπιθέση εις τήν πληγήν του τό ΰφασμα, καί έ- 
ς-ρεψε μόνον εύγνώμον βλέμμα πρός τόν νεανίαν ός-ις ή- 
σύχως έπανήλθεν είς τήν θέσιν του πλησίον τοΰ Κόντη.

— Ακούσατε! άκούσατε! είπον οϊ βασιλικοί κήρυκες.
6 Κόντης τότε άνεσηκώθη είς τού; άναυολεΐς του, ή- 

νοιξε βραδέως τό περγαμηνόν καί πριν άναγνώσ-ρ έσφεν- 
δόνισεν έπί τοΰ όχλου πέριξ βλέμμα είρωνίας καί περί, 
φρονήσεως.

— Ακούσατε όχλε! άκούσατε άγενεΐς καί χυδαίοι! 
είπεν έμφαντικώς. Πρός μόνους σάς άποτείνεται τοΰτο, 
μα τούς εύγενείς μου προγόνους! — « έν όνόματι καί 
βσυλήσει τοΰ ί ψηλότατου καί Κραταιοτάτου ίΐγϊμόνος, 
Αλφόνσιυ τοΰ Εκτου, βασιλε'ως τής Πορτογαλλίας καί 
τών Αλβάργων εκατέρωθεν τών θαλασσών, καί τής Α.- 
φρικής, Κυριάρχου τής Γουινέας, καί τών καταχτήσεων, 
τής θαλασσοπλοΐας, τοΰ εμπορίου τής Αιθιοπίας τής Α- 
ραβείας, τής Περσίας, τών Ινδιών, καί λοιπών χωρών 
άνακεκαλυμμένων ή άνακαλυπτέων, διετάχθη καί δια- 
τάττεται:

1. Πρός άπαντα; τούς άστούς τής φίλης πόλεως Λι- 
σαβώνος νά άνοίγωσι τάς πύλας των άμα συμάνη το ά- 
νακλητήριον τής εσπέρας. Τοΰτο δε έν πνεύματι ελεη
μοσύνης, όποί; οϊ έπαίται, οί οδοιπόροι καί οί προσκυ- 
νηταί εθρίσκωσι πανταχοΰ καί πάντοτε άσυλον.

2. Πρός άπαντα; τούς ρηθέντας άστούς τής ρηθείσης 
πόλεως ν’ άφαιοέσωσι τάς κιγκλίδας καί τά θυρώματα 
τά κλείοντα διά νυκτάς τά παράθυρα αύτών έξωθεν τών 
ρσθέντων θυρωμάτων ε’φευρεθέντων ύπό τής δυσπις-ίας, 
χαι διδόντων υπόνοιαν ότι έν τρ βασιλική ταύτη πόλει 
ύπα'ρχουσι κακούργοι καί κλέπται.

Απηγορεύθη καί άπαγορεύεται:
1. Εις άπαντα; τού; ρηθέντας ν’ άνάπτωσιν αυτοί 

οί ίδιοι ή δι’ άλλων, ώς εϊθις-αι, λύχνους ή φανούς ϋπε- 
ράνω τών θυοών των τοΰτο δέ πρός οικονομίαν,καί ποός
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— Τόσον ώγε πολλάκις έγρονθοκόπήσα τόν ένδοξόν 
του πατέρα, είπε καθ εαυτόν ό λντουνέζος· έπρόσθεσε 
δέ μεγαλοφώνως·

— Εύγενέστατε Κύριε, εγώ υπέρ πάντα άλλον δύνα
μαι νά μαρτυρήσω πόσον αισχρόν είναι τό ψεύδος τούτο.

— Δέν μέ μέλλει! ΰκούσατε σείς καί ό λαός καί άν 
μεταξύ υμών ή μεταξύ τού λαού ύπάρχη τις έχων τήν 
τόλμην νά επικύρωση τούς λόγους τού επαίτου αύτού,τού 
άγύρτου,, τόν προσκαλώ εϊς μονομαχίαν.

Οί συνοδεύοντές τον έκλιναν καί πάλιν τήν κεφαλήν, 
μεταξύ δε τού λαού κάνεις δέν άπεκρίθη. Μετά τήν ά- 
σκοπον δέ ταύτην κομπορρημοσύνην,ό Κόντης έπέβη τού 
ίππου ένός τών στρατιωτών, καί ή συνοδεία άνεχώρησεν 
άπό τήν πλατείαν. Αλλά πριν ή παραλλάξω τήν γωνίαν 
τής Νιας 'Οόοΰ, μεταστραφείς ό αΰλικός,καί άπείλών 
μέ τόνγρόνθον,

— Κρύψου, κρύψου,είπε, πρός τόν αόρατον ήδη εχθρόν 
του, διότι, εϊς τήν ψυχήν μου σέ λέγω, έγώ θά σέ ζητήσω.

— Ονομάζομαι, άν όρίζη ή έξοχότης σας, έψιθύρισε 
φωνή τις εις τό αύτίον του, Ασκάνιος Μακαρόνης τής λ- 
κουαμένδας.

0 Κόντης επιστραφείς βιαίως είδε πλησίον του ένα 
τών βασιλικών περιπόλων κύπτοντα τόσον εις τά εμπρός 
ώστε τό μέτωπόντου ήγγιζε τήν χέτην τού ίππου του. 
__ Κ,αί τί μέ μέλλει τό όνομά σου; άπήντησεν άποτόμω ς.

— Τό όνομά μου, άν όρίζη ή πανευγενεία της, είναι ό
νομα εντίμου ιππότου τού Παταυίου κατατρεχθέντος υ
πό τής τύχης, καί...

— Αυτός δ άνθρωπος είναι παράφρων, ε’φώναξεν δ 
Κόντης.

ft συνοδεία είχε προπορευθή τινα βήματα. 0 Ιταλός 
έλαβε τότε τόν ίππον τού Κόντη άπό τόν χαλινόν.

— 0 έξοχότης σας πολύ βιάζεται ειπεν. ένόμιζα 
δίχως ότι έπεθύμει νά γνωρίζη τό όνομα τοΰ αύθάδους 
εκείνου νέου, δστις. . .

— Τόήξεύρεις,ύπε'λαβενό Κόντης; Πεντήκοντα φλω- 
ρία δι’ αυτό τό ονομα.

— Απαγε! Χρήματα εις εμέ!
— Πεντήκοντα δουβλόνια.
— ft έξοχότης σας μέ υβρίζει. Ιππότης τοΰ Πα- 

ταυΐου ... πεντήκοντα δουβλόνια.
— Α! βέβαια. Λέγεσαι εύγενής· εκατόν δουβλόνια.
— Κάπως βαρύτερα είναι. Ιδού, διπλάσιασε τήν πο

σότητα, καί συμβιβαζόμεθα.
— Εγω, είπε μετά μεγάλης σπουδής ό Κόντης. Αλλ’ 

δγρήγορα τό όνομά του, θέλω τό όνομά του.
— Λοιπόν, έξοχώτατε .. .
— Λοιπόν;
— Δέν τό ήζεύρω.
— Αθλιε! άνέκραξεν ό αΰλικός, τολμάς νά με περί- 

παίζης;
— Ο Θεός φυλάξαι! ήθελησα μόνον νά ειμεθα έν τά

ξει, καί νά γίνουν μεθοδικώτερόν πως τά πράγματα ... 
Εϊς τό Παταύϊον αύτόν τόν τρόπον μεταχειρίζονται, καί 
δέν έχουν άδικον. Προλαμβάνουν οΰτω τάς έριδας . . . 
Τώρα κατασπαζομαι τάς χεερας τής εξοχότητάς σας,καί 
κηρύττομαι ό πάντων τών δούλων της ταπεινότατος. Αό- 
ριονθά έχω τό όνομα. — έτοιμάσατε τά δουβλώνια.

Ταΰτα δέ είπών ό Ιταλός, ές-ράφη πρός μίαν τώνπλα- 
γίων οδών, καί ε’πανήλθεν εις τήν πλατείαν. 0 δέ Κόν
της, προφθάσας τήν συνοδείαν του, διεσκεδασε πολύ την 
Αυτού Μεγαλειότητα, τόν Δον Αλφόνσον, διηγηθείς τήν

όφελος τού βαλαντίου τών ρηθένςων άφών, οϊτινες είσί 
τέκνα τοΰ βασιλεως.

2. Εις άπαντας τού; ρηΟεντας να φ*ρωσι δάδας εις 
τας οδού, κατά τό διάβημα τής νυκτός, έπιτρεπομένου 
όμως αύτοΐς, νά τάς μεταχειρίζωνται από τής ανατολής 
μέχρι τής δύσεως τοΰ ήλιου.

3. Τέλος εις άπαντας τούς ρηθέντας αύς-ούς τής ρη- 
θείσης πόλεως Λισαβώνος νά φέρουσιν όποιον δήποτε 
δπλον διαλήψεως ή καταφοράς ή καί πυροβόλον. Πρός 
ασφάλειαν δ’ αύτών καί προφύλαξιν τοϊ; επιτρέπεται 
μόνον νά έχωσι ξ·φη, άλλα προσυλωμένα στερεώς εις 
τήν θήκην των.

Ταύτα διαταξας ό ψηθείς f ψηλότατος καί Κραταιό- 
τατος ίίγεμων λλφόνσος ό Εκτος, Βασιλεύς τής Πορτο- 
γαλλίας καί των Αλγάρβων, έκατέρωθεν τών θαλασσών, 
τής Αφρικής, κτλ. υπέγραψε τό παρόν διάταγμα, σφρα- 
γισθέν καί διά τής ιδιαιτέρας σφραγίδος του.

υπέγραψα εγώ ό Βαίΐ.Μζ
«Πίσι τοΐς έντευξομένοις· ό Θεάς διαφυλάττοιϋμάς».
Ο Κόντης Βιντιμίλλης έσιώπησενεϊς δλον δέ τόπλή- 

θος εκείνο ούτε λέξις δένήσκούσθη προφερομένη· άλλ’ιός 
διά μυςηρ ιώδους τινός σημείου καθείς έγνώρισε τούγεί- 
τονός του τήν σφοδράν άγανάκτησιν διά τήν μεγάληνκαί 
άσύγνωστον αύτήν ΰβριν, τήν γενομένην πρός ολόκληρον 
τόν τόν λαόν τής Λισαβώνος εν πλη'ρει μεσημβρία, καί 
διά τήν βεβήλωσιν τών αρχαίων καί σεβασμίων τύπων 
τής νομοθεσίας τών Πορτογα'λλων. όταν δ’ ό Κόντης 
διέταξε την άναχώρησιν, τό κΰμα τοΰ όχλου άπεσύρθη 
σκυθρωπώς πειθαρχούν.

— At? έκραξεν ά αΰλικός όργιζόμενος· ήλπιζα αυτά 
τά κτήνη πώς θά σιληπορδήσουν. Νά ίδήτε όμως, δέν 
θά μάς δώσουν ούτε καν αιτίαν νά μετρίσωμεν τήν ρά- 
χιν των μέ τάς θήκας μας.

Αλλ’ένώ ετει ελεγεν, ή κεφαλή τού ίππου του έκτύ- 
πησεν εϊς εν πρόσκομμα. Ην δέ τούτο ό νέος υφαντής, 
δστις βεβυθισμένος, ώς φαίνεται εϊς βαθύ τι ονειροπό
λημα, δέν ύπεχώρησεν ώς οί λοιποί όλοι διά ν’ άφήση 
τόπον εις τήν συνοδείαν.

— Αύτός άς πληρώση δι’δλους είπε.
Καί έκτύποσε τόννέον μέ τό πλατύ τής λεπίδος του.

■— Καλά τήν κατέφεοες! ειπεν δ έμμανουήλ Αν- 
τ.ουνεζος, δ άξιαματικός τών περιπόλων.

— ίίμπορώ καί καλλήτερα! άπεκρίθη γελών ό Κόν
της, καί ύψωσεν εκ δευτέρου τό δπλον του.

Αλλ’ ενώ ή χεΐρτου ήν τεταμένη άκόμη ό νέος άνε- 
πήδησε, καί άνασπάσα: τό ξίφος ώς αστραπή, δίεκέν- 
τησεν τόν ίππον τού Κόντη καί τόν έρριψε νεκρόν πρό 
ποδών του Επειτα δέ κτύπων καί αύτόν κατά μέσον 
τό πρόσωπον,
“Τούτο, τόν ειπεν, ό λαός τής Λισαβώνος, εις σε 

τόν υιόν τού κρεοπώλου.
Οί ς-ρατιώται όλοι θαμβός καί έκπληξις, εμεινον ά- 

χίνητοι εϊς τήνθέσιν των. όταν δ’ό Κόντης άνές-ηλυσ- 
• σώνκαί άφοίζων, ό νέος εργάτης ειχ εν ή'δη συναναμιγή εϊς 

τόν όχλον, καί καιρός δεν ήν πλέον πρός καταδίωξίν του.
—Μ’έ'φυγεν! ειπεν ώς μυκώμενος ό Κόντης· έπειτα 

στραφείς προς τήν συνοδείαν, επρόσθεσεν·
— Ηχούσατε τόν άνθρωπον αύτόν, Κύριοι; 
όλοι ένευσαν σιωπώντίς.
—Ειπεν υιόν κρεοπώλου; Δέν είπε;
—- Εύγενέστατε Κύριε,άπεκρίθη εις τών σωματοφυ

λάκων. Είπε συκοφαντίαν πάραφοονα. Γνωρίζονμεν ό- 
λ.οι τήνεύγενήσας καταγωγήν.

διακύοιξιν τού διατάγματος καί τήνέκπληξιν τού.λαού. 
ΙΙερί τού υφαντού όμως δέν άνέφερε τίποτε.

Μετά δέ του Κόντη τήν άναχώρησιν τό πλήθος έμει- 
νεν ακόμη έπί τινα λεπτά εϊς τήν πλατείαν άφωνον καί 
ακίνητον. Επειτα δέ καθείς έρριψε δειλόν βλέμμα πρός 
τόν γείτονα του, φοβούμενος τήν παρουσίαν μυστικών 
κατασκόπων τού Κόντη. Μετά βραχύν δισταγμόν, 
ταχεΐαί τινες λέξεις ήκούσθησαν πανταχού, καί παντα- 
χοΰ αί λέξεις αύται ήσαν αί ίδιαι.
—- Απόψε εις τό οίνωπολεΐον τής Αλκαντάρας.,.Μήλη
σμονείτε τό σύνθημα.

Ο νέος μας υφαντής ός-ις δέν εκρύβη, άλλά μόνον συ· 
νανεμίγη μέ τόν λαόν, άκούων πέριξ του πολλάκις επα
ναλαμβανομένους τούς λόγους τούτους, έδιπλασίασε τήν 
προσοχήν του, έπ’ έλπίδι ότι ίσως ήθελε τις τών πολι
τών, ήττον εχέμυθος άπό τούς λοιπούς, προφέρει αύτό 
τό σύνθημα. Αλλά μάτην, διότι έκας-ος προέτρεπε τόν 
άλλον νά μή τό λησμονήση, καί ούίέν άλλο.

Βαθμηδόν έξερ^ύη το πλήθος, καί επί τής πλατείας 
τρεις μόνον άνθρωποι έμενον, εις γέρων, καλούμενος Γά- 
σπαρ όρτας Βαζος, συντεχνιάρχης τών βυρσοδεψών τής 
Λισαβώνος, ό γνωστός ήμΐν ήδη Ασκάνιος Μακαρόνης 
Δελλ’Ακουαμόντας,ιππότης τού Παταυίου καί ό ύφαντής.
— Υιέ μου, είπε πρός αύτόν ό γέρων μυστηριωδώς, α
πόψε, εϊς τό οϊνοπολεϊον τής Αλκαντάρας· μή λησμόνη
σες τό σύνθημα.
— Το έλησμόνησα, άπεκρίθη άποτόλμω; ό νεανίας.
— Το έλησμονήσαμεν, φίλτατε Κύριε, έπρόσθεσε πλη- 
σιάσας ό Μακαρόνης.

0 γέρων ήκόντησε πρός τόν εργάτην δύσπις-ον βλέμ
μα, καί
— Τόσον νέος! είπε ταπεινή τη φωνή.
— Λοιπόν, παμφίλτατε Κύριε, ειπεν ό Ασκάνιος. Αύτό 
τό δαιμονοσύνθημα εις τήν γλώσσαν μέ τριγυοίζει.
— Ητον ποτέ καιρός, είπε σιγαλά ό γέρων δακτυλοδει- 
κτών τήν μακράν μαχαίραν καί τόν τετριμμένον πίλον 
τού Παταυοΰ έφ’ού έλαμπε μικρός αργυρούς άστήρ.— 
Ητον ποτέ καιρός όταν τό σύνθημα ήτον έν Αισαβώνι: 
Αγχόνη διά τούς κατασκόπους καί τούς μαχαιροβίους.. 
ωρα σου καλή, άδελφέ" σε δέ, νέε, σ εύχομαι εντιμώ- 
τερον επιτήδευμα.

0 γέρων ταύτα είπών άνεχώρησεν. ό δέ τεχνίτης, 
ς-αυρώσας τάς χειράς του εϊς τό ς·ήθός του, ε’φαίνετο εϊς 
σκέψεις βεβυθισμένος, εν ώ ό Ιταλός τόν παρετήρει, συλ- 
λογιζόμενος πώς νά κερδίση τά τετρακόσια τουδουβλώνια 
—‘•Παλληκάρι μου, είπε τέλος, δέν άπηντήθημεν κά
που, νομίζω
-όΖ; .
— Διάβολε! δέν είναι φλύαρος, εψυθύρισεν ό Παταυός. 
Αδιάφορον! όλοι των ονομάζονται έρνάνοι, Ρούαι ή 
Βάσκοι. Αρκεί νά εκλέξω έκ τών τριών . . . Πώς όχι, 
Κύριε έρνάνε; ...

Ο τεχνίτης έμακρύνθη χωρίς νά ςφέψη τήν κεφαλήν.
— Κακά έκλεξα, έσυλλογίσθη ό Μακαρόνης. Επρεπε νά 
ειπώ Ρούη . . . Αί! κύριε Δον Ρούη .... Δέν αποκρίνε
ται, . . . Λοιπόν, Κύριε Δόν Βάσκε!.. . A ! πολλά κα
λά! έστάθη.

Τώ οντι ό νέος τεχνίτης είχε στρέψει τήν κεφαλήν, 
καί διεμέτρα τόν μαχαιροφόρον μας μέ βλέμμα ύπερή- 
φανον συγχρόνως καί ήμερον.
— Εχεις λοιπον μεγάλην επιθυμίαν νά μάθης το όνομά 
μου; τώ είπε.

— Επιθυμίαν άνεκδιήγητον, φίλτατε.
—Σέ ύπεσχάθησαν νά σοίτό πληρώσουν δέν είνε αληθές;
— Απαγε! ό Ασκάνιος Μακαρόνης τής Ακουαμόνδας ! 
—Αύτό είναι τ’όνομά μου, φίλε κύριε·—ιππότης τοΰ 
Παταυίου ! — είναι ό τόπος τής γεννήσεώς μου— καί, 
χάρις τώ θεω, έχω τήν καρδίαν άρκετά υπερήφανου καί 
τό βαλάντιον άρκετά πλήρες ....
—Σιωπή! ονομάζομαι Σίμων.
— όραϊον όνομα. Σίμων τί;
—Σιωπή, σέ λέγω ... Πήγαινε με τ’ όνομα τούτο εϊς 
τόν Κοντήν, καί είπε τον ότι θά μέ εύρη χωρίς νά μέ ζη 
τήση, καί τότε θά μάθιρ τι άξίζει ό βραχίων ένός ... ένός 
πολίτου τής Λισαβώνος, κύριέ μου. Καλήν έντάμωσιν.

0 Ιταλός τόν παρηκολούθησε διά τοΰ βλέμματος μέ- 
χρις δτου παραλλάξας μίαν τών γωνιών τής πλατείας, 
είσήλθεν εϊς τήν άρχαίαν οδόν, τήν καλουμένην σ Κρα
νίου τόπον », ήτις έφερε πρός τήν συνοικίαν τών εύγενων.

— Σίμων, είπε καθ’έαυτόν, Σίμων. όπως δήποτε, δέν 
ήτον ούτε Βάσκος, ούτε έρνάνος, ού'τε Ρούης. Καί όμως 
εστοιχημάτιζα πώς ήτον έρνάνος. ... Τί νά εϊπώ εν 
τούτοις εις αύτόν τόν όψίπλουτον κρεωπώλην,τόν Κον
τήν; Σίμων ! είναι τό ήμισυ τοΰ ονόματος, καί κατά 
συνείδησιν καί δικαιοσύνην έπρεπε νά μέ δώση τά έκα- 
τόν δουβλώνια. Αλλά δέν θά τό θεώρηση κατ’αΰτόν τόν 
τρόπον κ’ εκείνος. Λς ίδωμεν! Απόψε θά εΰρεθώ εις τήν 
θύραν τού οινοπωλείου τής Αλκαντάρας, εκεί θά δια- 
τρεξουν άξιοθεατα πράγματα, καί τό περίφημου προπα
τορικόν μου παλάτιον τής Ακουαμόνδας δίδω δι’ έν μα- 
ραβέδι,άνδέν εδρω έκεϊ τόν κύρ Σίμωνα μου, ός-ις πρόςτό 
παρόν είναι τό βεβαιότερου μέρος τής κληρονομιάς μου.

Β7
Αντώνιος Κοίτης Βίντφιίλλης.

ft Δόνα Αουϊοβίκα Γυσμάνη, χήρα Ιωάννου τού Δ’.
τής Βραγαντίας, Βασιλεως τής Πορτογαλλίας, άντεβα- 
σίλευε κατά τούς νόμους τούκράτους καί τού άνδρόςτης 
τήν διαθήκην. Οί ειδήμονες τής ΐςορίας, όσοι γνωρίζου- 
σι τά συμβάντα τής έπανορθώσεως τής Πορτογαλλικής 
δυναςείας, ενθυμούνται βεβαίως πόσον ή γενναία καί 
εύγενής αΰτη γυνή ενεψύχωσε καί ύπεςήριξε τόν Δούκα 
Ιωάννην εϊς την πάλιν του τήν κατά τών Ισπανών, ό 
πρωτότοκος υιός του Δόν Αλφόνσοςήν όκτωκαιδεκαετής, 
εις τών ηγεμόνων εκείνων ους ή θεία οργή επιβάλει ενίο
τε εις τά έθνη τής γης, άνθρωπος εύήθης καί πονηρός.

Η άνατροφήτου ύπήρξεν αύςηρά, ίσως αύςηροτέρα 
τοΰ δέοντος ώς πρός διάνοιαν ασθενή ώς τήν έδικήν του. 
0 διδάσκαλός του Αζηβέδος, καί μετ’αύτόν ό παιδαγω
γός του όδημίρας,άμφότεροι άνδρες σοβαρού χαρακτή
ρας καί άδυσωπήτων άρχών, τόν είχον κρατήσει πολύ 
καί μετά τήυ παιδικήν ηλικίαν άκόμη ύπο τάν χαλει- 
νόν τής διηνεκούς των επιτηρήσεως. Αλλ’ ενίοτε τόν ά- 
πέπτυε, βοησούμενος ύπό δούλων άπίς·ων, άνθρωπαρίων 
μισητών, ών τό γένος περιτοιχίζει συνήθως τών ηγεμό
νων τά άτομα. Δι αύτών κατώρθου ν’άποδιδράσκη τήν 
νύκτα- αυτοί τήν ημέραν εφερον πρός αύτόν παίδας χυ
δαίους, ήν τά χαμερπή αισθήματα καί αί αϊσχρολο- 
γίαι κατεθελγον νέον τόν Βασιλέα.

Οΰτω είσήχθησαν είς τά ανάκτορα δύο παΐδες έκ 
τών εσχάτων του όχλου τάξεων, ό Αντώνιος καί ό Ιωάν
νης ΚόντηςΒιντιμίλλης, ών όπατήρ,τόεπαγγβλμα κρεω- 
πώλης, κατήγετο έκ τής εν τη επαρχία Γενούης πόλεως 
Βιντιμιλλιας, καί κατφκει εϊς Κάμπο Λίδον, Εύσωμοι
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χαΐ οί $υο καί εΰ'ρω^οι, όταν ό δχλος τών παίδων, είς 
οσους πρόθυμοι δούλοι ήνοιγον τούς κνίπους τών ανα
κτόρων, έπάλαιον χάριν παιδιάς προς διασκέδασιν τοΰ 
βασιλέως, αύτοί ώς έπί τό πλεΐστον ένίκων. Διά τοΰτο 
ό Αλφονσος τούς διέκρινε μεταξύ όλων, καί έκυριεύθη ά
πό σφοδράν πρός αύτούςφιλίαν. Τό άθλιον παιδίον! έθαύ- 
μαζε τοσούτω μάλλον τήν υπεροχήν τής σωματικής ρώ
μης καί επιδεξιότατος, όσω αϋτος πεσών καί κτυπήσας 
έπικινδύνως όταν ήν ηλικίας τριών ετών, ές·ερήθη έκτο
τε τής χρήσεως καί τών σωματικών του δυνάμεων. Εν 
τούτοις ηύζανε, καί έφθασε τέλος είς ανδρικήν ήλικίαν. 
Τότε καί αί διασκεδάσεις του μετεβληθεϊσαι,έλαβον μάλ
λον επιλζ,ψιμον χαρακτήρα- καί τότε άντί νά λησμονήση 
του; Κόντας, έζ εναντίας προσήλωσε τόν Αντώνιον έτι 
μάλλον είς εαυτόν, καί τόν άνέδιξε πρώτον Κύριον τής αυ
λής, και τόν μάλλον εύνοούμενον έκ τών αύλικών του τόν 
δέ ίωάννην διώρισεν άρχιδιάκονον τής Σοβρεδέλλας.

Ποτέ ευνοούμενος βασιλέως δέν ένεπνεύσε περισσότε
ρον ουδέ γενικιυτερον φόβον άπό τοΰτον τόν Αντώνιον 
Κοντήν. Καθείς τον άνηγόρευε μεγαλοφώνως Πανευγενέ- 
ς·ατον, άν καί όλοι έγνώριζον τήν ευτελή του καταγωγήν 
καί μονον τό ονομά του προφερόμενον, ενέπνεε τρόμον είς 
όλους. Τό μόνον δέ πράγμα ούτινος έφερεΐτο άκόμη, ήν 
ύπος-η'ριξις άληθοΰςτινος ευπατρίδου εκ τών πριό ίων γε
νών, διότι όσους άγώνας καί άν κατέβαλε, δέν κατόρ
θωσε νά πρωσηλώση είς εαυτόν έκτός όψιπλούτων καί 
τών έλάσσονος τάξεως εύγενών- ούχ’ ήττον δμως ήν ί- 
σχυρώτατος, καί περιεςοιχίζετο αύτός μόνος άπά περισ
σοτέρους αύλικούς παρά ό Βασιλόπαις Δον Πέτρος, ό ά
δελφός τοΰ Δον Αλφόνσου, καί ή Δόνα Λουδοβίκο Γυσμα- 
νη, ή άντιβασιλίς τής Πορτογαλλίας, οί δύω όμοΰ.

0 Βασιλόπαις ήν εύμορφο; νεανίας, κατά πάντα τοΰ 
άδελφοΰ του διάφορος, καί οί Πορτογάλλοι τά άριφα οίω 
νιζόμενοι περί αύτοϋ, έλεγον ότι λυπηρόν είναι νά κάθη- 
ται εις τόν θρόνον βασιλεύς παράφρων, ένώ παρά τόν θρό
νον αύτόν έθαλλεν ηρωικός βλαςώς τοΰ οίκου τών βασι
λέων. Αλλ’ ήςευρον δτι ή άντιβασίλισσα ήν αύς·ηρά, καί 
ότι άν καί ήγάπα περιπαθέστατα τόν δεύτερον τών υιών 
της, έτροτίμα όμως άκόμη τόν Αλφόνσον, καί ήθελε μι
σήσει τόν Δόν Πέτρον, άν είχεν εισχωρήσει ποτέ προδο
σίας ιδέα είς τήν καρδίαν του. Αλλά καί αύτός ό βασι- 
λόπαις,άγαθόςώνάδελφός καί πιςώς υπήκοος, ήνείλικρι- 
νώς καίάπροσποιήτω; άφωσιωμένος είς τόν πρωτότοκον.

Η βασιλίς έπί τών πρώτων έτών τής άνηλικιότητος 
τοϋ Αλφόνσου έκυβέρνα τήν επικράτειαν δραφιρίως. Αλ
λα, καθ όσον ήλικιοΰτο ό βασιλεύς, άποσυρομένη έκείνη 
άπό τά πράγματα, αν καί χωρίς νά παραιτηθή τής υπέρ
τατης αρχής, άφιέρου όλας της σχεδόν τάς στιγμάς είς 
αύστηράς θρησκευτικά; ασκήσεις, καί κατοικη'σασα τήν 
μονήν τής Θεομήτορος, δέν επανήρχετο είς τά έγκόσμια 
έκτός δίαν οί όγδοήκοντα, οί ίπουργοί, οί Ταξιάρχαι ή 
οι Βαθμούχοι έπεκαλοΰντο τάς συμβουλάς της. Κινού
μενοι άπό σέβας πρός τόν εύγενή χαρακτήρα της, άπά 
άγάπην πρός αύτήν, οί πλεΐςοι τή ΰπε'κρυπτον τοΰ πρω
τοτόκου υίοΰ της τήν έκδιαίτησιν, ήτις ηΰζανεν όσημέραι. 
Διά τοΰτο έν τή άγνοια της τόν έξελάμβανεν ώς νέον α
σθενές μέν έχοντα πνεΰμα,καί ούχί τών ίχανοτέρων πρός 
τό κυβερνάνάλλά δέν ήξευρεν δτι ή καρδία του ήν τό κα· 
τοικητήριον δλων τών κακιών,καί ότι είς τήν Χερσόννη- 
σον δλην δέν ύπήρχε φαυλόβιος έκείνου κακοηθέστερος.

II άπονενοημένη έκείνη προκήρυξις, ήν ίδομεν δια- 
σαλπιζομένην έν πλήροι μεσημβρία έν τή μεγάλη πλα

τεία τής πόλεως,δεν ήν πράγμα παράδοξον κατ’έκείνην 
τήν εποχήν έξ εναντίας καθ’εκάστην έβλεπεν ή Λισαβών 
όμοιον τι θέαμα, δόλιον τοΰ Κόντη έφεύρεμα, έπινοού- 
μενον πρός διασκάδασιν τοΰ πτωχοΰ παράφοονος όστις 
έκάθητο είς τόν θρόνον. Αλλά τοΰτο δένήρκει άκόαη-δ- 
ταν ή νύξ ήπλοΰτο έπί τίς πόλεως, τότε αί οδοί αυ
τής έγίνοντο έκατοντάκις κινδυνωδέστεραι άπό τού; χει
ροτέρους κλεπτοτόπους τής Σιέρας τών Καλδιράων. 0 
Κόντης είχεν δργανίσει πολυάνθρωπον συμμορίαν καλου- 
μενην τωτ βασι.1ιχω> πτριπύ,Ιωχ·, καί ύποδιαιρουμέ- 
νην είς δύω τάγματα διακρινόμενα διά τής ιχολής των. 
Τό πρώτον, συγκείμενον έκ πεζών, έφερεν έριθρόν έπεν- 
δύτην μέ λευκά έπφράμματα, καί εκαλείτο ci ίύατα.-

(fixos)- οί δέ στρατιώται τοΰ δευτέρου έκαλοΰντο 
Κομπασταί (porradas), και έφερον πέτασον, επενδυ
τήν καί περισκελίδας, δλα κυανά, κατάστιχα μέ κεντι- 
τούς άργυροΰς αστέρας- έπί τοΰ πετάσου των δ’ έφερον 
άντί στλεγγίδος άργυράν ήμισέλινον, ώ; νά μή ήσαν 
χριστιανοί, άλλά λάτραι τοΰ Τεργαμάντου ή τοΰ Μωά
μεθ. Απεκαλοΰντο δέ άκόμη καί γαστρίμαργοι ώς έκ 
τών έςεώντων, καί Ίππόται τοΰ Στιρεο'ψατοζ τϊ,ί 
ένδυμασίαν των. Τοΰτο μάλιστα τό τελευταϊον όνομα 
άπέδιδ ον αύτοί εις έ χυτούς. Τό σώμα τοΰτο τώνγαςρι- 
μαργων καί κομπαστών έστρατολογεΐτο μεταζύ τών 
έςολεστάτων άνθρώπων παντός έθνους, καί ό θέλων νά 
καταταχθή είς αύτό,ήρκει νά δείξη ότι ήν άπεσκληρη- 
μένρς πρός τήν μοχθηρίαν.

Δι’όλης τής ήμέρας οί βασιλικοί περίπολοι,Ευστα
θείς, τε καί Κοριχασιαι, έφερον τήν στολήν σωματοφυ
λάκων τής αύλής,ώς μόνον διακριτικόν σημεϊον έχοντες 
εις τόν πέτασον των μικρόν άργυροΰν αστερίσκον. Εκ 
τούτου εννοείται, δτι ό εύγενής ήμών φίλος, Ασκάνιος 
Μακαρόνης Δελλ Ακουαμόνδας, είχε τήν τιμήν νά υ
πηρέτη είς τό έντιμον τοΰτο σώμα. 0 δέ Κόντης διε- 
φύλαξε δι’ εαυτόν τήν άνωτάτην αύτοΰ διεύθυνσιν.

Βοήθεια λοιπόν τών περιπόλων αύτών παράδοξος 
πανήγυρις έτελεϊτο πάσαν νύκτα είς τάς οδούς τής Λι- 
σαβώνος. Είς τάς ένδεκα τής νυκτός, μίαν ώραν μετά 
τό άνακλητήριον, ήρχιζε τό xvrrtfior τοΰ ΒασιΛέως. 
Τότε Κομπασταί καί Ευσταθείς δ.εδέχοντο άλλήλους 
εις τάς οδούς καί είς τάς τριόδους, ώς τοποθετούνται 
οι κυνηγ-οί είς τά δάση διά νά περιμένωσι τήν άγραν. 
Και αν- κατά τήν άπαισίαν έκείνην ώραν συνέπιπτεν 
έξωρίσασά τις κυρία ή γυνή τις άστοΰ νά έπανέρχηται 
είς τόνοίκόν της, ούαί είς αύτην, οί θηρευταί έσάλπιζον 
οί Εύσταθεϊς ίρρίπτοντο ώς είς τό δάσος οί κΰνες, καί 
οι Κομπασταί, προηγουμένου τοΰ Βασιλέως, ήκολού- 
θουν τό κυνήγιον μέ δλην τών ίππων των τήν ταχύτητα. 
Δεν ύπήρχε σχεδόν οικογένεια μή εξυβρισθεϊσα δεινήν 
τινα υβριν τοιαύτης φύσεως, —καί οί κάτοικοι τής χερ
σονήσου είναι μνησίκακοι.

Αλλ έως τότε ή άγάπη πρός τήν νόμιμον έκείνην 
δυναστείαν, τήν άρτίως έπανελθοΰσαν είς τόν προγονέ 
κόν θρόνον της, κατεσίγαζε τήν γενικήν δυσαρέσκειαν, 
όλαός εγόγγυζε καί ήπείλει, πανταχοϋ δμως καί πάν
τοτε ό λαός άπειλεϊ καί γογγύζει, ώστε φόβος δέν ήτον 
κανείς. Αλλά κατά τάς άρχάς τοΰ ένεςώτος έτους 1662 
ή δυσαρέσκεια έλαβε σοβαρώτερον χαρακτήρα. Αί συν- 
τεχνίαι συνήρχοντο είς μυστικά; εταιρείας, καί τά πάν
τα άνήγγελον προσεχές τό κίνημα, έννοεϊται δ’ ότι τό 
βασιλικόν διάταγμα τό δημοσίως άναγνωσθέν ένώπιον 
μας, δέν συνετέλεσε πολύ είς τό νά κατευνάση τήν όρ-
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τής μορφής, τήν αύτήν υπεροψίαν τοΰ βλέμματος. Ε
καλείτο δέ αύ'τη Δόνα Χιμένα δέ Βασκογκέλλος τοΰ 
Σούζα, κόμισσα τής Καστελμελχώρας.

ίΐ δέ άλλη ήν νεάνις δεκαέξ έτών ηλικίας. Τό χα
ρίεν της πρόσωπον έκαλύπτετο όλον σχεδόν ύπό ήμι- 
κάλυμμα μέλαν τριχάπτου. ένίοτε έρριπτεν ύπόκρυφα 
βλέμματα πρός τήν βασίλισσαν, και τότε αί παρειαί 
τηςήρυθρίων, καί οί οφθαλμοί της έξέφραζον βαθύ σέ
βας, άλλά συγχρόνως καί άγάπην καί φόβον. Αυτή δέ 
ήν ή Δόνα ίνές δέ Καδαυάλ, μονογενής καί ορφανή θυ- 
γάτηρ τοΰ ομωνύμου Δουκός, ή πλουσιωτάτη κληρονό
μος τοΰ βασιλείου, διατελοΰσα ύπό τήν κηδεμονίαν τής 
χήρας κομίσσης Κα^ί^μεχώρας, ήτις ήν και αύτή τής 
γενεάς τών Καόαυαλων.

11 Δόνα Χιμένα έγονάτιζε πλησίον τής βασιλίσσης, 
ήτις έ'σφιγγε τήν χεϊρα της είς τάς έδικάς της. Η δέ 
ίνές έκάθητο προ τών ποδών των είς προσκεφάλαιον.
—Χιμένα, έλεγεν ή βασίλισσα, πόσον σ’ επεθύμησα, 
κόρη μου! Ιδού, φεΰ! καί σύ τώρα έχήρευσας!
— Η Υμετέρα Μεγαλειότης, καί ό Βασιλεύς ό υιός της 
άπωλέσατε ένα τών πιστών υπηκόων Σας, είπεν ή κό
μισσα, προσπαθούσα νά διατηρήση τά πρόσωπον σο ■ 
βαράν καί άθριπτον- άλλ’ έν δάκρυ έρρευσε βραδέως έπί 
τής παρειάς της. — έγώ δέ . . . έγώ άπώλεσα . . .

Αλλά δέν έδυνήθη νά συμπληρώση τόν λόγον της, 
καί ή κεφαλή της έκυψεν είς τά στήθος της. Η δέ βα
σίλισσα κλίνασα τήν έφίλησεν είς τό μέτωπον.
— Ευχαριστώ, εύχαρις-ώ τήν Μεγαλειότητα σας, είπεν 
ή Κόμισσα άνεγειρομένη. 0 Θεός μοί άφησε δύο υιούς.
—Πάντοτε καρτερική καί πάντοτε εύσεβής, είπε τα
πεινή τή φωνή ή βασίλισσα, ό Θεός τήν ηύλόγησε, 
διότι τή έχάρισε υιούς ανταξίους της . . . Είπέ μοι περί 
τών υιών σου, έπρόσθεσεν. όμοιχζουσι πάντοτε μεταζύ 
των οσον ώμοίαζον όταν ήσαν μικροί;
— Πάντοτε, Μεγαλειοτάτη.
—Κατά τήν καρδίαν, έλπίζω, ώς καί κατά τό πρό
σωπον . . . Παράδοξος ήτον ή όμοιότης των. έγώ ήτις 
ήμην τοΰ Λουδοβίκου άνάδοχας, δέν έδυνάμην νά τον 
διακρίνω άπό τόν άδελφόν του. Είχον τό ίδιον πρόσω
πον, τό ίδιον άνάστημα, τήν ιδίαν φωνήν. Διά τοΰτο 
μή διακρίνουσα τόν βαππστικόν μου, άπεφάσισα νά 
τούς άγαπώ άμφοτέρους έπίσης.

H Κόμισσα τή έφίλησε τάς χεϊρας μετά περιπαθούς 
σιβασμοΰ, καί ή Δόνα Λουδοβίκο έξηκολούθησε.
— Τούς άγαπώ, διότι είναι υιοί σου, Χιμένα. Δέν άνέ- 
θρεψας σύ, τήν Δόναν Αίκατερίναν, τήν άγαπητήν θυ
γατέρα μου; έν ώ μέ άπησχόλουν αί φροντίδες τής 
κυβερνήσεως, σύ ήγρύπνεις έπ’ αύτής, σύ τήν έδιδα 
σκες νά μέ άγαπα. Η χρεωστοΰσα ευγνωμοσύνην δέν 
είσαι σύ, κόμισσα.

Ταΰτα δ’ εί^οΰσα ή Δόνα Λουδοβίκο έκλινε τήν κε
φαλήν είς τήν χεϊρα της, διότι καί το άντικείμενον ά
κόμη τοΰτο τής συνδιαλέξεως άνεκάλει θλιβερός ιδέας 
είς τήν μεγάλην αύτήν βασίλισσαν, είς ήν ή τύχη έπε- 
φύλαττεν έπώδυνον γήρας. II θυγέτηρ τής Αίκατερίνας 
ή Βραγαντίή, είχε πρό όλίγου άπέλθει είς Αγγλίαν, 
όπου . συνεβασίλευε μετά Καρόλου τοΰ Στεβαρδίδου. 
Γνωστόν είναι πόσων δυστυχιών, πόσμν πικριών ήν 
πρόξενος ό γάμος ούτος είς τήν νέαν Αίκατερίναν. Ισως 
έπιστολή τις αύτής είχεν αναγγείλει είς τήν μητέρα 
της όλας τάς θλίψεις τής νέας βασιλίσσης, όλας τάς 
ύβρεις καί τάς περιφρονήσεις, είς άς τήν έξέθετεν ό 
εκδεδιητημένος Κάοολ.ος ό Δεύτερος.

γήν τοΰ λαοΰ. Διά τής ανήκουστου καί άπαραδειγματί-
t Ζ ~- > ' **στου εις όλην την ισοοριαν τυραννικής αυτής πραζεως, 

όλαι αί οϊκίαι έκτεθειμέναι είς τήν διάκρισιν τής συμ
μορίας τών κακούργων εκείνης, ήτις διέτρεχε τήν πό
λιν διά νυκτός ύπό τήν προστασίαν τοΰ βασιλέως, έμε
νον απροστάτευτοι κατά τής λεηλασίας- διότι άφηοοΰν 
το άπό τούς πολίτα; καί οί λύχνοι,καί οί φανοί καί αύ
τή ή άδεια τής όπλοφορΐας, πράγμα έως τότε άνήκου- 
στον είς τήν Πορτογαλλίαν.

Τήν προσβολήν ταύτην συνησθάνθησαν πικρώς όλοι 
οί τεχνΐται καί έμποροι τής Λισαβώνος,άνθρωποι άλ
λως ειρηνικοί ήσυχοι· Επανελθόντες δέ οΐκαδε, είς τάς 
περιέργοϋς τών γυναικών των ερωτήσεις άπήντων διά 
κατηφοΰς σιωπής. Οταν οί κόρακες σιωπώσι, προμη- 
νύεται, λέγουσι, θύελλα.

Γ
' Ή μονή τής Θεομήτορος.

Η έν Αισαβώνι μονή τής Θεομήτορος, κειμένη απέ
ναντι τών άνακτόρων τής Χαβρέγας, ανέκαθεν εϊθισται 
νά δέχηται επισκέψεις επισήμων υποκειμένων, ώς φέρ 
είπεΐν έχρησίμευεν άλλοτε είς καταφύγιον καί ήσυχα- 
στήριον τής βασιλίσσης Δόνας Αίκατερίνας. Τό οικο
δόμημα τοΰτο ήν εύρύχωρον τετράπλευρον, έπιμηκες 
έζωθεν, έσωθεν δ’ είχε διπλοΰν περιστύλιον ώοειδοΰς 
σχήματος. II άντιβασίλισσα Αονα Λουδοβίκοι, ήγεμυ- 
νεύουσα συγχρόνως καί άσκητεύουσα, έπρόσθεσεν εις 
αύτήν μικράν στοάν ΰπότεγον, συνδέουσαν τήν μονήν 
μέ τ’ άνάκτορα τής Χαβρέγας, ώστε άκωλύτως καθιέ· 
ρουν είς τόν θεόν δλας τάς στιγμάς όσας δέν άπησχο- 
λουν αί κυβερνητικά! με'ριμναι.

Εντός τής μονής κατείχε θάλαμον, δστις κελλιον 
μέν δέν έδύνατο νά κληθή, έξ αιτίας τής έκτάσεως του, 
άλλ’ είχε τήν σκευήν εφάμιλλον τών εύτελεστέρων οι
κημάτων τών ένδεεστέρων καλογραιών" μίαν κλίνην, 
τινά σκαμνί», έν προσευχητήριον έμπρός ένός ς-αυροΰ, 
καί ή εικίον τοΰ άγιου Αντωνίου, προστάτου τής Λι- 
σαβώνος, ήσαν τά μόνα έπιπλα τοΰ μεγάλου τουτου 
θαλάμου, δπου τό φώς τής ήμέρας, ωχρόν καί μόλις 
είσδύον διά τών πόλυχρώμων ύαλίων ένός μόνου με
γάλου παραθύρου, άπερροφάτο άπό τούς τοίχους, ολους 
κεκαλυμμένους άπά αρχαία παράσημα, έν οίς όιεπρε- 
πε κυρίως ό σταυρός τής Βραγαντίας.

Είς τ .ν θάλαμον τοΰτον εύρίσκομενΔόναν Αόυδοβίκαν 
τήν Γυσμανίδα, χήραν τοΰ Ιωάννου τής Πορτογαλλίας.

Κατά τήν έποχήν ταύτην τών 1662 τήν είχε κα
ταλάβει τά γήρας, 'άλλ’ ό χρόνος, επαργύρωσα; τήν 
κόμην της, δέν κατέστρεψεν ού'τε τοΰ ήθους της τήν 
μεγαλοπρέπειαν, ούτε τής μορφής της τήν ύπερήφα 
νον έκφρασιν. Επ' αύτής μάλις-α έπέλαμπε τό κάλλος 
εκείνο, δπεο ύπό τό βασιλικόν μόνον στέμμα άπαυγα- 
ζει τάς λαμπροτέρας ακτίνας του. Ο βλέπων την κατ 
άρχάτ, ήθελεν έννοήσει έκ πρώτης δψεως ότι ήν ή καρ- 
τερόψυχος έκείνη γυνή, ή ανδρικήν έχουσα τήν καρ
δίαν, ήτις έν τή στιγμή τοΰ κινδύνου, άνασπάσασα 
τήν σπάθην τοΰ άνδρός της διστάζοντος, κατέκτησε 
τόν θρόνον, καί μετά ταΰτα έκάθησεν είς τάς βαθμίδας 
αύτοΰ ώς ταπεινή σύζυγος καί ώς υπήκοος ευπειθής.

Παρ’ αύτήν δ’ ήσαν δυω άλλαι γυναϊκες, ών ή μία, 
έπιβάσα ήδη τών πρώτων τής παρηληκιότης ορίων, 
άλλά διατηρούσα είσέτι έξοχον κάλλος, είχέ τινα ο
μοιότητα μετά τής βασιλίσσης, τήν αύτήν έμβοίθειαν
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—Τίδηλοΐτοΰτο;ύπέλαβεν ή βασίλισσα.Βλέπω δτινέφος 
έκάλυψε τής κυρία; τό μέτωπον. ίσως επιθυμεϊνά μονάση;
—Αν συνευδοκη ή Μεγαλειοτάτη, είπεν ή κόμισσα, ή 
ίνές Καδαυάλη είναι μνης-ή τοΰ νεωτέρςυ υιοΰ μου.
—Εξαίρετου! Δέν σέ είπα, άγαπητή μου, ότι θέλεις 
νυμφευθή τινα άξιόν σου; Καδαυαλοι καί Βασκογκέλ- 
λοι! Δέν ήτον ευκολον να ένωθώσι δύω εύγενέστερα 
γένη . .. 0 δέ πρωτότοκος Σούζας;
— 0 πρωτότοκος, Μεγαλειοτάτη, είναι κόμης τής Κα- 
στελμελχώρας, καί, τό καλλήτερον καί έντιαωτερον, 
είναι βαπτιστικός Σας ... 0 άλλος δέν είχε τίποτε, 
καί ή Δόνα ίνές τόν ήγάπα.
—Κόμης τής Καστελμελχώρας. Λαμπρός τίτλος, Χι- 
μένα! Ποτέ δέν έφερε προδότης αύτόν ... Καί ό Λουδο
βίκος μου είναι βεβαίως εύγενής καρδια. Δέν είναι;
— Ελπίζω, βασίλισσα.
— Ευδαίμων μήτερ! είπε ς*ενάζουσα ή βασίλισσα.

Αί λέξεις αυται τη άνεκάλεσαν δλην τήν θλίψιν της
πάλιν. Πριν δέ άναλάβη τόν λογον, ό κώδων τής μο
νής έσήμανε τόν εσπερινόν, καί αί τρεις κυρίαι είσήλ- 
θον είς τήν εκκλησίαν. Καθείς έννοεΐ τί προσηυχήθη 
Δόνα Λουδοβίκα ή Γυσμανίς εκείνην τήν εσπέραν είς 
τόν Θεόν. Αλλ’ ό Θεός δεν τήν εϊσήκουσε, διότι τόσον 
άύκνως έπηγρύπνει ό Κόντη; ώστε είς τόν Βασιλέα 
χαιρός δέν έμενε μετάνοιας.

Δ'
Τό οίνοπωλεϊον της ’Αλχαντάρας.

Η νύξ επροχώρει σκοτεινή ήδη, καί τά φώτα έσβό- 
νοντο άλληλοδιαδόχως είς όλας τάς οικίας τής Λισα- 
βώνος. 0 ουρανός ήν νεφελώδης καί άσέληνος καί άν 
είς μικρά διαστη'ματα δέν έφεγγόν τινες λύχνοι προ 
τών πυλών πλουσίων τινών πολιτών, όλιγωρούντων 
πρός τήν βασιλικήν άπαγόρευσιν, καί άν ύπό τινας ει
κόνας τής Παναγίας δέν έκαιον σπάνιά τινα αγιοκέρια, 
ή πόλις ήθελεν είσθαι βεβυθισμένη είς εντελές σκότος.

Συνήθως κατά τήν τοιαότην ώραν αΐ οδοί ήσαν έρη
μοι, καί μόλις λιμώττοντές τινες νυκτοκλέπται ετόλ- 
μων νά συνερίσωσι δειλώς καί ύπηκεκρυμμένως πρός 
τούς εύκλεεϊς άγώνας τών βασιλικών περιπόλων. Αλλά 
τήν εσπέραν ταύτην πανταχόθεν έφαίνοντο πολυάριθμα 
άνθρώπων συστήματα περιπατοΰντα έντή σκοτία, καί 
διευθυνόμενα πρός τό αύτά μέρος. Οί νυκτοπλανεΐς δια- 
βάται ούτοι έβαδιζον έν βαθύτατη σιωπή μέ βήμα 
ταχύ, ϊς*αντο ενίοτε άκροώμενοι, καί μετά ταΰτα έβά- 
διζον πάλιν χωρίς ν’ άποστρέψωσι τήν κεφαλήν, καί 
κρύπτυντες έπιμελώς το πρόσωπον είς τήν καλυπτραν 
τοΰ πλατέως μανδύου των.

Διέβαινον δέ τήν πόλιν κατά μήκος, προσαναβαίνον- 
τις τόνΤάγον, καί οσω μάλλον έπλησιαζον είς τόπροά- 
στειον τής Αλκαντάρας, τόσω ό άριθμός των ηϋζάνετο, 
ώς*ε μέχρι τέλους ώμοιαζεν άληθής λυτανία. Αλλ δσω 
έπυκνοΰντο οί ς*οΐχοί των, τοσούτω ηδξανεν ή περίσκε- 
ψις μεθ’ ής έπροχώρουν είς τάς τριόδους, καί όταν δύω 
σώματα συναπηντώντο, διέβαινον τό έν πλησίον τοΰ 
άλλου, χωρίς νά προσομιληθώσι, καί εξηκολούθαυν τήν 

σιωπηλ.ήν των πορείαν.
II τελευταία τοΰ προαστείου οικία .ήν οικοδό

μημα ταπεινόν χαί μακρύ στερεά; τοιχοδομίας έκ 
λίθων σύννομων, καί άνεγερθέν, ώς φαίνεται κατ 
άρχάς διά νά χρησιμεύσω είς γυμνάσιον ίππικοϋ.

— Και εγώ έχω δυο υιούς, ύπέλαβε στενάζουσα ή βα
σίλισσα. Είθε νά ώμοίαζον! διότι ό Πέτρος μου είναι 
ακέραιος χαρακτήο.

Η κόμισσα δέν άπεκρίθη.
— Καί ό άλλος επίσης, καί ό άλλος επίσης έσπευσε 
νά προσθε'ση ή βασίλισσα. Είμαι άδικος πρός τόν Αλ- 
φόνσον, είς ον οφείλω σέβας καί υποταγήν, ώς είς τόν 
διάδοχον τοΰ άνδρός μου. έκεΐνοςθέ) εικατας-ήσειεύίαί- 
μονα τήνΠορτογαλλίαν... Δεν λέγεις, κόμισσα, τίποτε; 
=Παρακάλω τόν Θεόν, Κύριε, νά εύλογή ση τόν βα
σιλέα Δον Αλφόνσον.
— ©έλει τον ευλογήσει, Ουγατερ* διότι ό Αλφόνσος, 
ό,τι καί άν λε'γουν, είναι καλός χριφιανός, καί. . .
— Ο,τικαίάνλέγουν! επανέλαβε μέ έκπληξιν ή κόμισσα.
— Αύτό ού δέν τά ήξευρεις, άπήντησεν ή βασίλισσα 
μέ φωνήν ύποτρέμουσαν. Πρό τόσου καιρού ζ^ς μακράν 
τής αύλής!... Λέγουσι... μοί έδόθησαν μυστικά! πλη- 
ροφορίαι... συκοφαντιαι, θύγατερ ... λέγουσιν ότι ό Αλ· 
φόνσο; είναι σκληρός καί διεφθαρμένος... Λέγουσι . ..
— Ψεύδη!
— Ναι, ναι... καί όμως... ώ! όρθώς λέγε'ς θυγατερ 
είναι ψεύδη, συκοφαντιαι, σπερμολογίαι τής Ισπανίας.
— ίσως, είπε δειλώς ή Κόμισσα. Η ίμετέρα μεγα- 
λειότης έδυνήθη ίσως νά εξακρίβωση ;.. .

Εσιώπησεν, ή δέ βασίλισσα τήν ήτε'νιζεν ασκαρδα
μυκτί, καί απελπισία καί παραφορά έζωγραφίζετο εις 

τό βλέμμα της.
— Δέν έτόλμησα! άπεκρίθη ώς άγωνιώσακαι με φωνήν 
ήτις μόλις ήκούσθη,—Τον αγαπώ τόσον! . .. Αλλά καί 
είναι όλα ταΰτα ανύπαρκτα, τόήξεύρω. Το αίμα τών 
Βραγαντιδών είναι άδολον, καί εύγενείς μόνον θερμαίνει
καρδίας, τό ήξεύριτε, ψεύδονται ψεύδονται οί ανόσιοι.

Η Δόνα Λουδοβίκα έπρόφερε τάς λέξεις ταυτας μέ 
φωνήν έκλείπουσαν, καί καταβληθεϊσα άπό τήν ψυχι
κήν ταραχη'ν της, κατέπεσεν είς τό κάθισμά, της καί 
έκλεισε τούς οφθαλμούς- Αμέσως δέ ή κόμισσα καί ή 
νέα κόρη έσπευσαν νά τήν περιποιηθώσιν.
—Αφετε, είπεν ή βασίλισσα, Δέν λειποθυμεΐ πλε'ον ός*ις 
πρό χρόνων συνήθισε πασχών. Σάς ζητώ συγγνώμην, 
κόμισσα. Σ’ έλύπησα, καί τήν καλήν αύτήν νέαν. Αλ
λά,σέ βεβαιώ, ό ς-οχασμός είναι φρικώδης. Δέν τούς πι
στεύω* δένθέλω νά τούςπιφεύσω. Πρέπει νά έλθητις, νά 
έλθγ τις είς δν νά έχω εντελή εμπιστοσύνην, —σύ, επί 
παραδείγματι,Χιμένα,σύ ήτις ποτέ δέν εψεύσθης,-— καί 
νά μέ είπής ότι ό υιός μου παρέβη τά βασιλικά του κα- 
βη'κοντα, ήθέτησε τής τιμής τούς όρους. Τότε ... Αλλά 
δέν θά μοί τό είπής ποτέ, ποτέ! Δέν είναι άληθές ;
—Απαγε !
—Οχι! διότι άν μοί τό εΐπης, θά σέ πιστεύσω, Χιμέ- 
να, καί θ’ άποθάνω. *

Η βασίλισσα μετά ταΰτα έμεινε βεβυθισμένη είς μα
κράν σιωπήν. — Η δέ κόμισσα, σεβόμενη καί συμπα
θούσα τήν θλίψιν της, δέν έτόλμα νά τήν διασκέψη. Τέ
λος ώς έξυπνήσασα, καί βεβιασμένως ύπομειδιάσασα. 
—Τω όντι, άγαπηΐη' μου, είπεν ή Δόνα Λουδοβίκα 
πρός τήν Δόναν ίνές, μέ πένθιμον σέ ύποδέχθημεν τρό
πον . . . Χαριεστάτην νέαν επιτροπεύεις κόμισσα, καί 
σ ευχαριστώ ότι τήν έφερες είς τήν αυλήν τοΰ υιοΰ 
μου τοΰ βασιλέως* Αν καί είναι μία τών εύγενεφάτων, 
θέλομεν επιμεληθή νά τη δώσωμεν σύζυγον άξιον της*

ΤήςΙνές τό πρόσωπον, φλογερόν μέχρι τοΰδε, ώχρία- 
σεν αίφνηδίως.

Τότε δέ τό είχε μισθώσει ό οίνοπιόλης Τιγουέλης
Οσόριος, ότι; έκέρδιζε πολλά πωλών γαλλικούς οίνους 
είς τούς παρά τή αύλή εύγενείς* διότι οσάκις αύτοί ήρ- 
χοντο είς τής Αλκαντάρας τά ανάκτορα, τήν συνήθη 
διαμονήν Αλφόνσου τοΰ Δ , ήναγκαζοντο νά διαβαίνω- 
σιν εμπρός τής θυρας του, και οσάκις διήρχοντο, ό οί- 
νοπώλης πάντοτε τούς άπεδεκάτιζε. Διά τοΰτο ό Μι- 
γουέλης ήν, έφαίνετο κάν, ένθερμος υπηρέτης τοΰ άρ- 
χοντος Κόντη, καί όλων τών περί τόν Βασιλέα, καί έ- 
κήρυττε μεγαλοφώνως ότι ποτέ ένδοξοτέραν κυβέρνησιν 
δέν είχεν η Πορτογαλλία. Αν καί τοιαυτα; τώ επέβαλ
λε τό συμφέρον του δοξασίας, δέν άπέφευγεν όμως ό 
Μιγουέλήςνά πωλή τόν οίνον του καί εις τούς δυσηρε- 
στημένους. Εξ εναντίας μάλιστα, όταν είχε βεβαιότη
τα ότι δέν τόν άκούει ούτε κανείς άρχων, ούτε κανείς 
άρχοντος δούλος, μετεμορφοΰτο αίφνης τούς τρόπους 
καί τήν γλώσσαν, καί έλεγε κατανυκτικώτατα πράγ
ματα περί τής θλιβερά; τυχηςτοΰλαοΰ τής Λισαβώνος, 
Τότεό Κόντης έγίνετο όψιπλουτος βάναυσδς, είς δν ήρ- 
μοζαν τά άνάκροκα καί τά τρίχαπτα δσον ήλεοντή είς 
τόν όνον τοΰ μύθου* ό χυδαίο; αύτός αΰλικός ήν ή πλη. 
γή τής Πορτογαλλίας, καί όταν ήθελε κρεμασθή μακρύς 
πλατύς εϊς τάς επάλξεις τών ανακτόρων,ή ήμερα εκείνη 
θά ήτον ήμερα χαρμόσυνος.

Οσάκις ό Μιγουέλη; διέκοπτε διά μιας τούς στα 
σιαστικούς τούτους λόγους, ήν βέβαιον ότι μακρόθεν 
ώσφραίνετο πτερωτόν τινα πίλον, ή κεντητόν επενδυ
τήν. Πρέπει δέ, άποδίδοντες αύτώ δικαιοσύνην, νά ό- 
μολογήσωμεν ότι ποτέ ξενοδόχος δέν είχε τήν όσφρη- 
σιν όξυτέραν άπό αύτόν.

Εμπρός τής οικίας τοΰ ανθρώπου τούτου εστάθησαν 
τά πρώτα τών άνθρώπων στίφη, όλοι ώρεξαν τήν χεΐ
ρα είς τόν οικοδεσπότην, καθη'μενον εϊς τής θυρας του 
τό κατώφλιον, καί προφέροντες κρυφίως λέξιν τινά, 
είσήλθον. Μετ’ αύτού; είσήλθον κατά τόν αύτόν τρό
πον οϊ επόμενοι, καί ή.άπέραντος κοινή αίθουσα τοΰ 
οινοπωλείου ύπερεπλήσθη άνθροίπων.

Κατά τήν αύτήν ώραν, είς μίαν τών έρημων ήδη ο
δών τής κάτω πόλεως,άνθρωπός τις έβάδίζε, καί πάλιν 
ε’πεστρεφεν, ώς άν είχεν πλανηθή είς τόν σκοτεινόν ε
κείνον λαβύρινθον, όστις μή έχων ποσώς εργαστήρια, 
καί συγκείμενος έκ μεγάλων οίκων,εκαλείτο ή συνοικία 
τών εΰγενών. Είς όλίγην δ’ άπόστασιν οπίσια αύτοΰ, 
άλλος άνθρωπος έφαίνετο ώς άν έκ προθέσεως έμιμεϊτο 
όλα τΰυ τά κινήματα, όταν ό πρώτος ίστατο, ίστατο 
καί αύτός. όταν εκείνος έπαλινδρόμει, αύτός έγίνετο 
άφαντο; ϋπό τήν πλησιεστέραν πύλης αψίδα, έπερίμε- 
νεν ώ; νά διέλθη εκείνος, καί έπειτα ήρχιζεν άμέσως 
πάλιν νά τόν άκολουθή κατά πόδας,

— Σκότος τά εξώτατον! έλεγενό πρώτος καθ’εαυτόν. 
Είναι δέκα έτη άφ’ ότου άνεχώρησα άπό τήν Λισαβώνα. 
Τότε ήμην παιδίον* έκτοτε όλα ήλλαξαν. Δέν γνωρίζω 
πλέον τήν πόλιν. Δέν θά μέ στείλη κανένα διαβάτην ή 
τύχη* ή καί κανένα κλέπτην, όστις λαμβάνων τά βα- 
λάντιόν μου νά εύαρεστηθή νά μοί δείξη τόν δρόμον;

— Αδελφούλη μου, διενοεΐτο ό άλλος* τί γυρίζεις, τί 
στριφογιρίζεις; Εγώ έκαμα όρκον, όρκον μέγαν είς τόν 
εαυτόν μου, ότι θά μέ φέρης κέρδος 400 δουβλωνίων,καί 
κύριέ μου, ποτέ δέν παραβαίνω, είμή όσους όρκους κά
μω πρός άλλους.

Εως τότε ό υφαντής Σίμων,— διότι ό άναγνώς*ηςέν- 
νόησε βεβαίως εκ τών λόγων τοΰ Ασκανίου Μακαρόνου

i ότι εκείνος ήτον,—δέν είχε παρατηρήσει τήν παρουσίαν 
αύτοΰ. Αλλ’ εν ώ έβάδιζεν άνω καί κάτω, μεταςραφείς 
αίφνηδίως, εύρέθη καταντικρύ τοΰ Παταυοΰ.—0 δρό- 
μος πρός τό οίνοτωλεΐον τής Αλκαντάρας; είπε.

— Εκεί πηγαίνω, άπεκρίθη ό Μακαρόνης, μεταβάλ- 
λων τήν φωνήν του.

-—Αν επιτρεπετε, κύριε ιππευ, να σας συναάευσω. 
—Μέ άνέκφρας*ον άγαλλίασιν, εύγενές*ατε κύριε.. Διότι 

[ είσθε εύγενής* ώ! βέβαια! Τοΰτο φαίνεται... καί μεταξύ 
εύγενών,—κ εγώ εύγενής είμαι—ή καλή άνατροφή α
παιτεί νά μήν άρνώμεθα μικρά; τοιαυτας υπηρεσίας.

—Ούτω φρονώ, κύριε ΐππεΰ.
0 Σίμων είπε τάς λέξεις ταυτας μέ τρόπον ξηρόν,και 

καταοιβάσας τόν κεκρυφαλον έπί τοΰ προσώπου του, έ- 
ξηκολουθησε τόν δρόμον του μέσπεΰδον βήμα. Τό αύτό 
έπραξε καί ό Μακαρόνης, δς*ις πολλάκις ήθελε ν’ άπο- 
τείνη τόν λόγον είς τόν σύντροφόν του, άλλ’άνεχαιτίζετο 
άπό τον φόβον μή προδοθή. Ο Ιταλός ήν τεσσαρακοντου- 
της,ή ίσως ετών πέντε καί τριάκοντα, υψηλός,ίσχνός;άλλ’ 
έχων τά μέλη άνάλογα, καί τόσον εύλίγιςα καί μυώδη, 
ώστε ήθελε; είπεΐ ότι ή φύσις τόν εμόρφωσεν επίτηδες 
διά σχοινοβάτην. Περίπατων έσχηματίζετο θεατρικώς, 
έπτυσσε τόν μανύόαν του έπητεδευτώς, και προσήρειδι 
τόν γρό.νθον είς τό πλευράν, ό δέ Σίμων ήν μικρόσωμος, 
ώς σχεδόν όλοι οί Πορτογάλλοι, άλλά τό έλαφοόν, το 
σχεδόν σκιρτών βήμα του, ώς καί ή εύουτης τών ώμων 
του άπεδείκνυον ότι ή βραχυτης τοΰ άναστήματός του 
δέν ήν αποτέλεσμα άσθενείας. ένίοτε ό Παταυός τόν ύ- 
πέβλεπε κρυφίως καί ες*ατικώς, ίσως ερευνών κκθ’έαυ- 
τόν,πόσα ό Κύριος Κόντης ήθελε προσθέσει είς τά συμ- 
φωνηθέντα διά μίαν καλήν καί βαθεΐαν εγχειριδίου πλη - 
γήν είς τό πλευράν τοΰ αύθάδους εκείνου άγνώς*ου. Αλλ’ 
άφ’ ότου άπέθανεν ό όράτιο; Κοκλής, ή υπερβολική τόλ
μη δέν υπήρξε ποτέ τό επικρατές-ερον τών ίταλώνέλάτ- 
τομα. Σκεφθείς επομένως ότι ύπό τό κράσπεδον τοΰ μαν- 
δίου τοΰ Σιμωνος ϋπεφαίνετο όπισθεν ή άκρα άξιολό- 
γου ξίφους, έμεινεν ήσυχος.

— Τί χρησιμεύει νά τόν φονευσω; έλεγε καθ εαυτόν* 
—άφ’οΰ δέν μ’ έγνώρισεν. Αν έμβη είς τά οίνοπωλεϊον 
έμβαίνω μαζή του* άν τόν αποβάλλουν, άρχίζω πάλιν 
νά τόν παρακολουθώ, καί τόν άκολουθώ μέχρι τής κα
τοικίας του* καί άνεκάλυψα άπαξ τήν κατοικίαν τινός, 
πλησιάζω ν’ άνακαλύψω καί τ’ό'νομά του.

Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν έφθασαν είς τήν άκραν τοΰ 
προαστείου,εμπρός είς τό οίνοπωλεϊον τής Αλκαντάρας.
Τό οίνοπωλεϊον ήν σκοτεινόν καί κανέν φώς δέν έλαμπε 
είς τά παράθυρα* ό δέ αγαθός Μιγουέλης όσόριος, κα- 
θήμενος πάντοτε είς τής θυρας του τήν φλιάν, έκάπνιζε 
τό σιγάρον του μέ τήν άξιοπρέπειαν εκείνην ήτις χα
ρακτηρίζει πάντα Ισπανόν καί Πορτογάλλον έκτελοΰντα 
τό επίσημον τοΰλ έργον.

—ίδού, εδώ είναι* είπεν ό Παταυός δεικνυων τό ξε
νοδοχείου* έμβαίνετε; —Ναί.

— έχετε λοιπόν τό σύνθημα ;
— Οχι, Καί σείς ;
— Ω εγώ δέν έχω άνάγκην συνθη'ματος- Θα ίδήτε 

.. . Μιγουέλη, Α κατεργάρη, ποιους έχεις εκεί μέσα 
είς τήν μεγάλην αίθουσαν;

— Κατεργάρη, άνέκραξεν ό Μιγουέλης, όλος έντρο
μο; άμα άνεγνώρισε τήν φωνήν τοΰ Μακαρόνου. Ποιος 
τολμά νά όνομάσνι κατεργάρην τόν αύλικόν οίνοπώλην*

! κανείς πραγματευτής, βάζω στοίχημα, άπό τήν άνω
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του,καί κατ’ολίγον ήδη τοΰ θορύβονκατευνασθέντος,δέν 
είχε πλέον «λπιδα νάέπιτύχη αύθιςείς τήν αύτήνέπιχεί- 
ρησιν.Εμεινενεπομένως είςτήνθέσιν του καίκατεβίβασε 
μόνον τόνπΐλόντου είς τούς οφθαλμούς του. — Παιδία,έλε- 
γεν ό Γάσπαρ,είςον δέν είχ ε γίνει φροντίςνάδοθή τήςπροε- 
δρίας ό κόδων, — παιδία, ακούετε τούς πρεαβυτέρους, 
—Θάνατος είς τούς αύλοδόλους! άπεκρίνοντο όμοθυ- 
μυδόν οί μαθητευόμενοι καίοί μικροπωληταί. Θάνατος 
είς τόν υίον τοΰ μακελλάρου.
— Βέβαια, βέβαια- ό'μως σιωπήσατε ολίγον έπανελάμ- 
βανεν όδυςνχής πρόεδρος. Βραγχνιάζω φωνάζων, καί 
ολίγον άν έξακολουθήση άκόμη κατ’ αύτόν τόν τρόπον, 
δένθά ήμπορέσω πλέοννά σάς δώσω τάς συμβουλάς μου.

0 Σίμων ή'κουε κινών τήν κεφαλήν.
Είς αύτούς λοιπόν, έλεγε κάθ’ εαυτόν, τούς ανικά

νους γέροντας, είς αυτά τά φλύαρα παιδία πρέπει νά 
στηριχθώ διά νά εκπληρώσω τήν εντολήν ήν μ’ έδο- 
σεν ό πατήρ μου είς τήν νεκρικήν κλίνην του. Αλ.λά 
έκλογήν άλλην δέν έχω... Ας περιμείνωμεν, καί πλη- 
οωθήσεται τά θέλημα τοΰ κυρίου.
—Φίλοι καί συμπολίται, έπανέλαβεν ό Γάσπαρ όρτας 
Βάζος, ωφελούμενος βραχείας διαλήψεως τοΰ θορύβου, 
κάνεις δέν άγνοεΐ ότι (πάτησα τό έβδομηΛοςόν τρίτον 
έτος τής ηλικίας μου τήν ή μέραν τοΰ τρισενδόξου οσίου 
Αντωνίου, τοΰ προστάτου του δημαρχείου μας. Πρό 
ένδεκα (τών καί επτά μηνών έχω τήν τιμήν?νά είμ.αι 
συντεχνιάρχης τών βυρσοδεψών, δερματουργών, λευ- 
καντών καί σκυτοτόμων τής Λισαβώνος. Αύτά όλα εί
ναι, ώ νέκνα μου, εγγυήσεις, όςις δύναται νά είπή, ώς 
εγώ' είμαι τούτο ή είμαι εκείνο, καί προσέτι έχω νά 
τρώγω πέντε φλωρία καθ’ημέραν άπό τής πρώτης 1α- 
νουαρ. έως του άγιου Σιλβες-ρου^ εκείνος δικαιούται.. . 
—Καί πώς λοιπόν; τί δηλοΐ τούτο; ύπέλαβον εκατόν 
παρωργισμέναι φωναί. Διότι ειμεθα πτωχοί θέλετε νά 
μάς άφαιρέσητε τόν λόγων.
—Μάς συνεκαλέσατε έδώ διά .ν' άντικαταςήσητε τήν 
τυοαννίαν τοΰ βαλαντίου άντί τής τυραννίας τής σπάθης; 
—Μά τόν άγιον Μαρτίνον .. .
—Μά τόν άγιον Γίλιον ...
—Μά τόν άγιον Ραφαήλ! είσαι ζαναμωραμένος, Κύρ 
Γάσπαρ όρτα Βάζε, καί άς έχης φαλακράν τήν κεφα
λήν, καί άς τρώγης πέντε φλωρία τήν ημέραν.

0 γέρων βυρσοδέψης (γερθείς, (κτύπα τάς χείρας 
καί ήθελε νά έπιβάλη σιωπήν, διά ν’ άνακαλέση ή διά ν» 
έξηγήση τούς λόγους του. Αλλά μάτην ήγωνίζετο, διότι 
ή ταραχή ηΰξανεν άντί νά έλατωθή, καίό γέρων εξαντλη
θείς,κατέπεσε βαρέως είς τήνέδραντου. Τότε έπανήλθεν 
ή σιωπή, καί εΐ; τών πρεσβυτέρων έλθέον έκάθησεν παρά 
τόν Ορταν Βαζον, δια νά τόν άντικαταστήσιρ είς τήν 
προεδρίαν.

— Ακούσατε τόν Βαλθάσαρ, έκραξε ς-εντόριος φωνή έκ 
τών τελευταίων καί πυκνοτάτων τάξεων έξελθοΰσα.— 
0 Βαλθάσαρ θά σάς είπή τί πρέπει νά γίνη.
—Ποιος είναι αύτός ό Βαλθάσαρ; έρώτησεν ό πρόεδρος. 
—Είναι ό Βαλθάσαρ, άπήντησεν ή ιδία φωνή.
— Εύγε, καλή άπόκφισις ανέκραξαν πανταχόθεν.

Καί γέλως άσβεςως (κλόνισε τής αιθούσης τά τείχη- 
τόσον είναι εύ'κολον νά μετατραπή δημώδους συνελεύ· 
σ;ως ή άγανάκτησις είς εύθυμίαν, καί τ’ άνάπαλιν.
—Πρόσελθε καί όμίλει, ειπεν ό πρόεδρος.

( ακολουθεί )

πόλιν. Εξω χυδαίοι, έγώ εύγενεΐς μόνον δέχομαι.
—Καλά, Θαυμάσια! καλέ μου Μιγουέλη. Καϊ έπει- 

δή ειμεθα εύγενεΐς, Θα μάς στρώσης νά δειπνήσωμεν είς
τήν μεγάλην σου αίθουσαν. Πήγαινε!

Ταΰτα λέγων, ό Μακαρόνης, έλαβε τόν όσόριον άπό
τούς ώμους, τόν περιεδίνησεν ώς φρόφιγγα περΐέαυτόν, 
καί είσήλθεν. Αλλ’έν ώ έμελλε νάύπερβή τό κατώφλιον 
τής αιθούσης, ςκβαρά χειρ τάν συνέλαβε και αύτόν, καί 
τώ επέβαλε τήν αύτήνκυκλικήν κίνησιν. Επειδή όμως 
ό κλονισμός υπήρξε πολύ ισχυρότερος, επεσεν αυτός είς 
τήν άλλην άκοαν τοΰ προδόμου.

— Καλήν έντάμωσιν,κύριε Ασκάνιε Μακαρόνη όελλ 
Ακουαμόνδη, ειπεν ή ειρωνική φωνή τοΰ νέου ύφαντοΰ. 
Περιμείνατέ με εδώ’ έκλεισα τήν θύραν τοΰ δρόμου, καί 
τώρα θά κλείσω καί τής αιθούσης τήν θύραν.

Καί τώ ό'ντι είσελθών αμέσως ό Σίμων, (διπλοκλεί
δωσε τήν θύραν.

0 δε Ασκάνιος έγερθείςόλος κατεπεπονημένος, έψαυ- 
σεν άλληλοδιαδόχω; όλα τά μέλη του διά νά ίδή άν 
δέν ήν κάνέν βεβλαμμένον.
— Μ’εγνώρισεν! είπε μεμψίμοιρων. Καλά έκαμα νά μή 
δοκιμάσω τήνμάχαιραν μέ τόνδιαβολάνθρωπονέχειτόν 
γρόθον τοΰ ίίρακλε'ους,καί θά φροντίσω νά τόν επιτηρώ μα- 
κρόθεν είς τό έξης. Εντούτοις άς είδώμεν άν ειπεν αλήθειαν.

Δοκιμάσας επομένως ν’ άνοιξη τήν έζω θύραν,τήν εύρε 
κλεινόν.Οσον δέ διά τήν τής αιθούσης, ού'τε τό κλειθρόν, 
της δέν (τόλμησε να εγγίση'άλλά πλησιάσας τόοΰςτου 
εις τήν οπήν, «προσπάθησε ν’άκούσητίέλέγετο εντός, πλήν 
είς μάτην εννόησε δέ μόνον ό'τι μέγας έγίνετο θόρυβος, 
καί ότι συγκεχυμέναι φωναι συνεκρούοντο πολλαχώς.
— Επεσαμεν είς τήν παγίδα,είπε καθ’έαυτόν. Αν ή έ 
πάρατος αύτη θύρα τοΰ δρόμου δέν ήτον κλεισμένη, έ- 
λάμβανα τόν ίππον τοΰ άχρείου αύτοΰ Μιγουέλη, καί 
μετά μίαν ώραν, όλοι αύτοί οί πολΐται, έμπεριλαμβα- 
νομενου καί τυΰ νέου συντρόφου μου, κατετίθεντο ασφα
λώς είς τάς φυλακάς τών άνακτόρων.

ΑλΛ’εύτυχώςδιά τούς πολίτας τής Λισαβώνος,ήαύτή 
ιδέα έπήλθε καί είς τόν Σίμωνα, καί τής θύρας ή βαρεία 
κλείς έκειτο είς τό βάθος τοΰ κόλπου τοΰέπενδύτου του.

Καθ’ ήν δέ στιγμήν είσήλθεν ό Σίμων εις τήν αίθου
σαν όπου ήσαν συνηθροισμέναι αί συντεχνίαι τής Λισα- 
βώνος, ή συζη'τησις ήν τόσον ζωηρά,ώστε κανείς δέν τόν 
παοετη'ρησε. Λιασχίσας επομένως ώς έδυνήθη τόν ό
μιλον, έκάθησεν είς τήν πρώτην σειράν αντίκρυ τήςτρα- 
πέζηι,όπου ιστατο μόνος ό Γάσπαρ όρτας Βάζος,ό συν
τεχνιάρχης τών βυρσοδεψών,καί πρόεδρος τής εταιρίας.

II όμήγυρις ήν, ώς έρρέθη, λίαν πολυάνθρωπος. Οί 
συντεχνιάρχαι κύκλω έστώτες περί τόν πρόεδρον, άπε 
τέλουν τήν πρώτην σειράν, όπίσω δ’ αύτών έτάττοντο 
οί έργοστασιάρχαι καί μετ’αύτούς οίπωληταί καίάπο- 
χειρωβίωτοι. λγνοών τάς διατάξεις ταύτας, ό Σίμων 
έτάχθη μεταξύ τών συντεχνιαρχών. Ρ.ψας δέ τόν μαν
δύαν του, έφάνη φε'ρων ένδυμα ούχί μέν οίον τό τών 
εύγενών, άλλ’ όμως διαφέρον, τοΰ πρωινού καί δμοιον 
πρός τό τών εύπορων άστώνϊ ό έπενδύτης του έκ νέου 
έριούχουτής Κοίμορας είχε ρογμάς, δι’ ών έξήρχοντο 
κόρυκοι άνακρόκου, βαρεία δέ χρυσή άλυσσος έκρέματο 
έπί τοΰ στήθους του. όταν δέ περιβλεψα'μενος είδεν ότι 
περιεστοιχίζετο άπό κεφαλάς σεβάσμιας καί πολιάς, 
ήθέλησε νά οπισθοδρόμηση πρός τάς άπωτέρας τάξεις, 
άλλά καιρός δέ ήν πλέον διότι ή οδός ήν είχε διασχίσει 
παραγ-κωνίζων βιαίως. τόν όμιλον συνεκλείσθη ό'πισθέν
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