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Εισαγωγή
Η Βιλελμίνη φον Πλύσκω (Juliane Wilhelmine Detlefine von Plüskow), το γένος Witzleben, γεννήθηκε στις 16. 9. 1793 στο Eckernförde του ΣλέσβιχΧόλσταïν και απεβίωσε στις 7. 4. 1872 στη Βαμβέργη της Βαυαρίας. 1
Το έτος 1814 παντρεύτηκε τον Carl Philipp Gottfried von Plüskow (1789 –
1821), με τον οποίο ήταν αρραβωνιασμένη από το 1807. Έμεινε χήρα σε ηλικία
μόλις 28 ετών και χρειάστηκε να μεγαλώσει μόνη τα πέντε παιδιά της, που ήταν ακόμη μικρά. Γνωρίζουμε από το ημερολόγιό της ότι αντιμετώπισε πολλές
δυσκολίες. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που συγκέντρωσε
ο πατέρας της βασίλισσας Αμαλίας, πριν προτείνει στην κόρη του την Βιλελμίνη φον Πλύσκω ως μεγάλη κυρία της Τιμής, φαίνεται ότι ανταποκρίθηκε με επιτυχία στο δύσκολο αυτό έργο.
Όταν τα παιδιά της ενηλικιώθηκαν, θέλησε να εργαστεί και δέχθηκε τη θέση
της μεγάλης κυρίας της Τιμής της βασίλισσας της Ελλάδας. Ήρθε στην Αθήνα
στα τέλη του 1839 και γρήγορα αποδείχθηκε κατάλληλη για τη θέση της, χρήσιμη και αποτελεσματική. Μετά το θάνατο της Ιουλίας φον Νόρντενφλυχτ (Julia
von Nordenflycht), αγαπημένης παιδαγωγού της βασίλισσας Αμαλίας, τον Ιούλιο του 1842, την αντικατέστησε στο ρόλο της μεγαλύτερης ηλικιακά, πιστής,
έμπειρης και εχέμυθης γυναίκας, που η ορφανή από την ηλικία των δύο ετών
Αμαλία φαίνεται ότι είχε ανάγκη.
Κατοίκησε αρχικά στο τότε προσωρινό παλάτι, στη σημερινή πλατεία Κλαυθμώνος. Όταν το βασιλικό ζευγάρι επρόκειτο να μεταφερθεί στο νέο παλάτι, στο
σημερινό κτήριο της Βουλής, η κυρία φον Πλύσκω επενέβη στην τελική διαμόρφωση του κτηρίου, καθώς ζήτησε να χωριστεί στα δύο το σαλόνι του δευτέρου ορόφου, το οποίο βρισκόταν πάνω από την «αίθουσα του θρόνου» της
βασίλισσας Αμαλίας και είχε τις ίδιες διαστάσεις με αυτή. Έτσι δημιουργήθηκαν δύο χώροι, σαλόνι και γραφείο, που ήταν ένα γωνιαίο δωμάτιο με ένα παράθυρο προς την ανατολή και δύο προς τον νότο.2
Από το ημερολόγιο προκύπτει σε γενικές γραμμές ποια ήταν τα καθήκοντά
της. Βρισκόταν σε καθημερινή επαφή με ξένους διπλωμάτες και μετέφερε στη
βασίλισσα κάθε πληροφορία, που με τον ένα ή άλλο τρόπο περιερχόταν στην
αντίληψή της. Ήταν εργατική, πολύ μορφωμένη, γνώριζε γαλλικά και αγγλικά
και μάθαινε ελληνικά και ισπανικά. Αγαπούσε το διάβασμα και αφιέρωνε το
χρόνο της τόσο στη λογοτεχνία, όσο και στον ξένο τύπο, που έφτανε τακτικά
στην Αθήνα με το ταχυδρομείο. Ασφαλώς δεν επενέβαινε σε θέματα πολιτικής,
αλλά κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ικανοποιεί κάθε επιθυμία
της βασίλισσας Αμαλίας, εκπεφρασμένη ή όχι. Στα πλαίσια αυτά αναλάμβανε
και λεπτές αποστολές. Τον Μάρτιο του 1844, δηλαδή λίγο μετά τα γεγονότα της
3ης Σεπτεμβρίου, γράφει η βασίλισσα Αμαλία στον πατέρα της: Για μένα είναι
πραγματικό ευτύχημα και Θεία ευεργεσία που έχω κοντά μου την Πλύσκω. Είναι μια πολύ έξυπνη και συγχρόνως ευχάριστη, εύθυμη γυναίκα, πολύ έντιμη,
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Τις σχετικές με την οικογένεια Πλύσκω πληροφορίες οφείλουμε στον απόγονό της Jürgen von
Plüskow (Γιούργκεν φον Πλύσκω) ο οποίος έθεσε στη διάθεσή μας πολύτιμο υλικό από το οικογενειακό του αρχείο. Τον ευχαριστούμε και από αυτή τη θέση.
2
Βλ. Ανέκδοτες Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας προς τον πατέρα της, 1836-1853, Μεταγραφή, Εισαγωγή, Μετάφραση, Σημειώσεις Βάνα Μπούσε – Μίχαελ Μπούσε, Βιβλιοπωλείον
της Εστίας, Αθήνα 2011, τόμ. 1, σ. 351.
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πιστή χριστιανή, ήρεμη και συγχρόνως εχέμυθη σαν τάφος. Τους ακούει όλους
χωρίς να εκφράζει γνώμη, τους δηλώνει ότι θα μεταφέρει πιστά τα λόγια τους
και θα τους εξυπηρετήσει και όλοι την σέβονται και την εκτιμούν. Αν δεν την είχα αυτόν τον καιρό, δεν ξέρω τι θα είχαμε απογίνει, γιατί πολλά πράγματα έγιναν μέσω της Πλύσκω.1
Σε μία περίπτωση φαίνεται ότι επισκέφθηκε τον καγκελάριο της Αυστρίας
Μέττερνιχ εκτελώντας μυστική αποστολή με άγνωστο περιεχόμενο και ασφαλώς ασύμβατη με τη θέση της. Στην Αθήνα είχαν κυκλοφορήσει σχετικές φήμες, που όμως διαψεύστηκαν. Στη συνάντηση αυτή αναφέρεται και η βασίλισσα Αμαλία. 2
Το 1862 ακολούθησε τους βασιλείς στην εξορία. Διατήρησε τη θέση της και
στη Βαμβέργη, όπου πέθανε και ετάφη.
Το ημερολόγιο καλύπτει μικρό μόνο διάστημα της πολυετούς παραμονής της
στο περιβάλλον της βασίλισσας Αμαλίας και ακριβέστερα την εποχή από την 1η
Μαΐου 1846 μέχρι τη 2α Ιανουαρίου 1854. Αρχικά έγραφε καθημερινά και με
αρκετές λεπτομέρειες, αλλά από τον Δεκέμβριο του 1849 το ενδιαφέρον της για
το ημερολόγιο μειώνεται σταδιακά και η καταγραφή γίνεται ελλειπής και αποσπασματική.
Το ημερολόγιο της κυρίας φον Πλύσκω δεν προοριζόταν για δημοσίευση. Αντίθετα περιέχει αρκετές απόρρητες πληροφορίες, που δεν γνωρίζουμε από
άλλες πηγές, με κορυφαίες αυτές που αναφέρονται στην απόπειρα δολοφονίας
της βασίλισσας Αμαλίας με αρσενικό.
Τα γεγονότα δεν συνέβησαν απαραιτήτως την ημέρα καταγραφής τους στο
ημερολόγιο. Αυτό είναι απολύτως εμφανές από τον Ιανουάριο του 1848 και
μετά, αλλά συνέβαινε και προγενέστερα, όπως προκύπτει από την καταγραφή
της 25ης Μαΐου 1846.
Το κείμενο έχει γραφεί για αποκλειστική χρήση της συντάκτριάς του και για
τον λόγο αυτό περιέχει πολλά δυσνόητα σημεία, συντμήσεις, και λακωνικές διατυπώσεις. Κάποια πρόσωπα, από τα οποία μάλιστα μερικά αναφέρονται και
με το κανονικό τους όνομα, υποδηλώνονται με τρόπο συνθηματικό. Επειδή το
ενδιαφέρον που παρουσιάζει το κείμενο είναι αποκλειστικά ιστορικό, δόθηκε
έμφαση στη διαύγεια και όχι στη διατήρηση του τηλεγραφικού και συχνά συνθηματικού ύφους.
Το χειρόγραφο είναι ανώνυμο και αποτελείται από 194 αριθμημένες σελίδες.
Φυλάσσεται στο Αρχείο του Στάιερμαρκ της Αυστρίας (Steiermärkisches
Landesarchiv), το οποίο μας παραχώρησε αντίγραφο του κειμένου, καθώς και
την άδεια να το μελετήσουμε και να το δημοσιεύσουμε.
Μαραθώνας, Μάιος 2014
Βάνα και Μίχαελ Μπούσε
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Βλ. Ανέκδοτες Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 1, σ. 529.
Βλ.ό. π., τόμ. 1, σ. 611.
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Μάιος 1846
1. Κάνει ζέστη και έχει πολλή υγρασία. Άνθισαν οι πρώτες πικροδάφνες. Εδώ
και οχτώ μέρες έχουμε φράουλες. Έκανα το δεύτερο μέρος της ισπανικής
leccion1 περπατώντας στον κήπο με τον δάσκαλό μου.2 Το μάθημα – άσκηση
στην ομιλία – πήρε τέλος, όταν ο κύριος και η κυρία μου επέστρεψαν από τον
έφιππο περίπατό τους. Dîner3˙στα αριστερά μου καθόταν κάποιος μοίραρχος,
γαλλομαθής.
2. Ξαφνικό κρύο, που ο αέρας κάνει ιδιαίτερα αισθητό. Φοβούμαι ότι θα βρέξει.
Μία προγραμματισμένη εκδρομή στο Πεντελικό αναβλήθηκε για αύριο. Δέχθηκα αρκετές επισκέψεις, έγραψα γράμματα και το βράδυ έκανα τον περίπατό
μου στον κήπο έχοντας παρέα μου την Elise4 και φορώντας ζεστό camail.5
Νωρίτερα είχαμε θαυμάσει μαζί ωραίες λιθογραφίες της πινακοθήκης του Μονάχου. Το βράδυ παίξαμε διάφορα παιχνίδια.
3. Είχαμε πραγματικά πολύ καλό καιρό, ο αέρας ήταν ψυχρός, αλλά ευχάριστος. Εκμεταλλεύτηκα τη διαδρομή με την άμαξα, για να πω διάφορα πράγματα στον Perglas.6 Όταν φτάσαμε στο Πεντελικό, η [βασιλική] συντροφιά ανέβηκε αμέσως στα άλογα και κατευθύνθηκε προς την κορυφή του βουνού. Εμείς,
δηλαδή οι κυρίες που μείναμε κάτω, Gasser,7 Lentz,8 Παΐκου,9 Μπασκλαβάνη10
και εγώ, κάναμε έναν ωραίο περίπατο στο Καστέλο της Ροδοδάφνης.11 Κατόπιν προχωρήσαμε σε σημεία από όπου είχαμε θέα. Στο βάθος είδαμε το κου-
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Μάθημα.
Ο επιτετραμμένος της Ισπανίας Las Navas. Προερχόταν από εξαιρετικά επιφανή οικογένεια,
η οποία ανήγε την καταγωγή της στον κατακτητή του Περού Francisco Pizarro. Βλ. L. Thouvenel, La Grèce du Roi Othon, correspondance de M. Thouvenel avec sa famille et ses amis,
Calman Lévy, Παρίσι 1890, σ. 99.
3
Το κύριο γεύμα, το οποίο μπορούσε να είναι το μεσημέρι ή το βράδυ, καθώς και το επίσημο
γεύμα.
4
Elise Rennenkampff, κυρία της Τιμής της βασίλισσας Αμαλίας.
5
Κάπα με κουκούλα. Η συγκεκριμένη είχε εσωτερική επένδυση, για να προστατεύει από το
κρύο.
6
Βαρόνος Maximilian Pergler von Perglas. Αντικατέστησε τον επόμενο χρόνο, τον Ιούνιο του
1847, τον Karl von Gasser ως απεσταλμένος της Βαυαρίας στην Αθήνα.
7
Σύζυγος του απεσταλμένου της Βαυαρίας Karl von Gasser. Ο Gasser διατέλεσε επιτετραμμένος της Βαυαρίας στο Ναύπλιο και την Αθήνα από το 1833 ως τις αρχές του 1835 και απεσταλμένος της Βαυαρίας στην Αθήνα από το 1843 μέχρι το 1847.
8
Σύζυγος του γραμματέα της ρωσικής διπλωματικής αποστολής Paul Lentz.
9
Σύζυγος του Α. Παΐκου. Ο Ανδρόνικος Πάικος, νομομαθής από τη Θεσσαλονίκη, διατέλεσε
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επανειλημμένα υπουργός Εξωτερικών και Δικαιοσύνης
και αργότερα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
10
Βασιλική Μπασκλαβάνη, ανεψιά του Κωλέττη. Μετά το θάνατό του (1847) διορίστηκε κυρία
της Τιμής της βασίλισσας Αμαλίας. Το 1849 παντρεύτηκε τον Δημήτριο Χατζίσκο, βουλευτή
Λαμίας, ανεψιό του Χατζηπέτρου. Ψηλή και πολύ άσχημη λέει ο L. Thouvenel, Βλ. όπ. π. σ.
31.
11
Πρόκειται για κτίσμα το οποίο ανήκε στη δούκισσα της Πλακεντίας και είχε από το 1840 αρχίσει να κατασκευάζεται βάσει σχεδίων του Γάλλου αρχιτέκτονα André Couchaud. Το έργο συνεχίστηκε με την επίβλεψη του Christian Hansen και προσθήκες στα σχέδια από τον ίδιο και
πιθανώς από τους Κλεάνθη και Γεωργαντά. Το 1847, μετά την καταστροφή του σπιτιού της
στον ελαιώνα της Αθήνας, η δούκισσα αδιαφόρησε για την περάτωση του «Καστέλου της Ροδοδάφνης». Το κτήριο ολοκληρώθηκε το 1961 με χρήματα του ελληνικού Δημοσίου και αρχιτέκτονα τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή και ανήκει σήμερα στο Δήμο Πεντέλης. Βλ. σχετικά: Όλγα
Μπαδήμα-Φουντουλάκη, Η Δούκισσα της Πλακεντίας και οι Αρχιτέκτονές της, Επτάλοφος, Αθήνα 2011, σ. 106 κ. ε.
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τούκι.1 Κατόπιν περπατήσαμε μέχρι το Μετόχι, που βρίσκεται στην αντίθετη
μεριά. Μέχρις ενός σημείου μας συνόδευσαν και οι κύριοι. Επιτέλους οι έφιπποι εκδρομείς επέστρεψαν ευχαριστημένοι από τη βόλτα τους. Ήταν πέντε και
μισή και καθήσαμε αμέσως να φάμε. Ακολούθησαν παιχνίδια και χορός μέχρι
τις δέκα, οπότε θεώρησα σωστό να υπενθυμίσω ότι έπρεπε να επιστρέψουμε,
γιατί έκανε ψύχρα και είχε υγρασία. Στις έντεκα και μισή ήμαστε στο παλάτι.
4. Σήμερα ο καιρός δεν ήταν για μακρινούς περιπάτους. Ωστόσο η βασίλισσα
αψήφησε την κακοκαιρία και πήρε το πρωινό της στον κήπο. Εγώ, αν και έπεφτε ψιλή βροχή, έκανα και το βράδυ τον περίπατό μου στον κήπο ανάμεσα στα
λουλούδια που ευωδίαζαν. Συνομίλησα κάτω από τους κίονες του ναού του
Ολυμπίου Διός με τους Gasser και το ζεύγος Τρικούπη. Κατά τη διάρκεια της
ημέρας με είχαν επισκεφθεί ο Weiß,2 ο Werther3 και άλλοι που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Το βράδυ, μετά το φαγητό, παίξαμε à la guerre και «σκότωσα τον τρελό» προς μεγάλη του απογοήτευση.
5. Είδα τις Μεγαλειότητες στις έξι το πρωί, πριν αναχωρήσουν για τον Μαραθώνα. Κατόπιν περπάτησα μέχρι τις εφτά. Ο καιρός ήταν ήπιος και ο περίπατός μου ευχάριστος. Κατόπιν κάθησα και έγραψα μέχρι την ώρα που μου έφεραν πολλά γράμματα από τους αγαπημένους μου, τον Josias ,4 την Lotte,5 την
Lise,6 την Tine7 και την Hännchen. Η χαρά μου ήταν μεγάλη. Με επισκέφθηκαν
η εξοχότητά του ο βαρόνος και η κυρία Gasser. Έκανα επισκέψεις μέχρι την
ώρα του μαθήματος των ισπανικών. Ο δάσκαλός μου μιλάει συχνά για τις περιπέτειες της πατρίδας του και ακόμη περισσότερο για τον εαυτό του. Η οικογένειά του υπέφερε πολλά για την πατρίδα. Στα δεινά της συνέβαλε και η αχαριστία των ανθρώπων. Το βράδυ πήγα στο σπίτι του κυρίου W.[ erther]. Οι εκδρομείς επέστρεψαν από τον Μαραθώνα νωρίς, λίγο μετά τις εννέα, ικανοποιημένοι από το έργο της ημέρας.
6. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις και στη συνέχεια θεώρησα ότι ο μέτριος καιρός
– ούτε πολύ καλός, ούτε κακός – ήταν ευκαιρία για να κάνω κι εγώ τις επισκέψεις που είχα πολλές φορές αναβάλει. Κατόπιν ήρθε η Elise. Μετά το φαγητό ο
πρίγκιπας8 και η συνοδεία του με αποχαιρέτησαν πολύ φιλικά. Πριν φύγουν
από την Αθήνα επισκέφθηκαν μαζί με τον βασιλιά και τη βασίλισσα την Ακρόπολη – ο καιρός ήταν καλός και είχε πανσέληνο. Αμέσως μετά πήγαν με την
1

Πρόκειται για πανδοχείο κοντά στον Σταυρό Μεσογείων. Πρβλ. Friedrich-Gottlieb Welcker,
Tagebuch einer griechischen Reise, Wilhelm Hertz, Βερολίνο 1865, τόμ. 1, σ. 125. Ο Welcker
γράφει ότι το όνομά του ήταν Προς τον Σταυρόν.
2
Ο Victor Weiß von Starkenfels διατέλεσε από το 1844 ως το 1847 γραμματέας της αυστριακής αποστολής στην Ελλάδα. Μετά από σύντομη θητεία στο Ιάσιο επέστρεψε στις αρχές του
1849 ως προσωρινός αντικαταστάτης του απεσταλμένου Prokesch von Osten, ο οποίος είχε
μετατεθεί στο Βερολίνο. Ωστόσο μετά από λίγο ανακλήθηκε, πράγμα στο οποίο ασφαλώς συνέβαλε και η αντιπάθεια που έτρεφε προς αυτόν η Βασίλισσα Αμαλία. Βλ. Ανέκδοτες Επιστολές
της Βασίλισσας Αμαλίας προς τον πατέρα της, 1836-1853, Μεταγραφή, Εισαγωγή, Μετάφραση,
Σημειώσεις Βάνα Μπούσε – Μίχαελ Μπούσε, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2011, τόμ. 2 σ.
449 κ.ε .
3
Ο Karl Anton von Werther ήταν από το 1845 μέχρι το 1849 απεσταλμένος της Πρωσίας στην
Ελλάδα.
4
Josias von Plüskow [1815-1894], πρωτότοκος γιος της κυρίας φον Πλύσκω.
5
Lotte ( † 1851), αδελφή της κυρίας φον Πλύσκω.
6
Φίλη της κυρίας φον Πλύσκω.
7
Tine (Wilhelmine Ernestine Bertha, 1.1.1842 --) εγγονή της κυρίας φον Πλύσκω, κόρη του γιου της Josias.
8
Πρόκειται για τον Αλέξανδρο της Έσσης (Alexander von Hessen), ο οποίος επισκεπτόταν
την Ελλάδα και συνόδευσε τον Όθωνα και την Αμαλία σε προγραμματισμένο ταξίδι τους στην
Πελοπόννησο. Βλ. Ανέκδοτες Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 70 κ.ε.
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άμαξα στον Πειραιά και επιβιβάστηκαν σε ένα ρωσικό μπρίκι για το Ναύπλιο.
Από εκεί θα πάνε από τη στεριά στην Κόρινθο και σε άλλα μέρη.
7. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με την άμαξα. Περάσαμε πρώτα από
το κτήμα του Λουριώτη.1 φτάσαμε μέχρι την παραλία και προχωρήσαμε κατά
μήκος της. Επιστρέψαμε από τα χωράφια με το βαμβάκι και κάνοντας το γύρο
της Ακρόπολης. Το βράδυ με επισκέφθηκαν οι εξοχότητες τους οι βαρόνοι,2 ο
Weiß και η Elise. Είχε φύγει ο πρύτανης του διπλωματικού σώματος,3 όταν
δημιουργήθηκε ένα είδος brouillerie,4 ο W.[eiß] είπε κάτι μισόλογα και εγώ είπα
ότι θέλω να μάθω περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Δημιουργήθηκε βαριά ατμόσφαιρα και για πρώτη φορά [επικράτησε τόση ησυχία που] ακούσαμε το ρολόι
μου να χτυπάει. Γέλασα πολύ - από μέσα μου.
8. Ένα billet,5 το οποίο έλαβα νωρίς το πρωί, με εξευμένισε. Η βασίλισσα πήρε
το πρωινό της στον κήπο. Είχα υπηρεσία και μιλώντας δήθεν γενικά έφερα την
κουβέντα σε ταξίδια τα οποία αποφασίζονται με υπερβολική βιασύνη.6 Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο της με την άμαξα. Περάσαμε από τον «Ειρηνόδρομο»,7 κατόπιν κατευθυνθήκαμε προς τη Μουνυχία προχωρώντας δίπλα στη θάλασσα, προσπεράσαμε τον Πειραιά, διασχίσαμε το δρόμο που οδηγεί στο Δαφνί,8 πήραμε πάλι τον τρενόδρομο και αφού κάναμε μερικά ζιγκζαγκ περάσαμε από το χώρο που γίνονται τα γυμνάσια του στρατού και επιστρέψαμε στην πόλη. Το βράδυ ήρθαν ο β.[αρόνος] W.[erther] και ο Piscatory.9
Ο πρώτος έφυγε, αλλά ο Piscatory έμεινε μέχρι τα μεσάνυχτα.
9. Φοβήθηκα ότι είχε αποκαλυφθεί η προδοσία μου, σχετικά με κάποιον κύριο,
και ότι θα προκληθεί τρομερή brouillerie. Φαίνεται όμως ότι δεν χρειάζεται να
ανησυχώ. Μετά από διακοπή αρκετών ημερών έκανα ισπανικά, τα οποία μου
κινούν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον. Μετά περπάτησα στον κήπο μαζί
με την Elise για μία ώρα περίπου. Η βραδιά ήταν υπέροχη. Αργά το βράδυ ήρθε ο β.[αρόνος] Pr.[ okesch], ο οποίος ήταν τελικά πολύ aimable.10 Ήταν εδώ η
Elise και μία ζωγραφιά της που παρίστανε άνθη τον συγκίνησε. Όταν έφυγε η
Elise, μιλήσαμε πολλή ώρα για την εμπορική συμφωνία και για την υγεία της
γυναίκας του, η οποία, δόξα τω Θεώ, έχει βελτιωθεί πολύ.

1

Στη γωνία των σημερινών οδών Όθωνος και Αμαλίας. Στο κτήμα αυτό οικοδομήθηκε μετά την
έξωση του Όθωνα το μέγαρο της Λουκίας Α. Λουριώτη (κατόπιν Βαλλιάνου – Νεγρεπόντη). Το
κτήριο, με τη μεταγενέστερη επέκτασή του, είναι περισσότερο γνωστό ως οικία Νεγρεπόντη.
Χρησιμοποιήθηκε προσωρινά ως κατοικία του διαδόχου Κωνσταντίνου μετά τον γάμο του με
την πριγκίπισσα Σοφία το 1889. Βλ. Βλ. Κώστας Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον
3
20ον αιώνα, Μέλισσα, Αθήνα 1996 (1η έκδοση 1966), σ. 182 κ. ε.
2
Ο von Werther και ο Prokesch von Osten.
3
Αυτή την εποχή πρύτανης του διπλωματικού σώματος ήταν ο Άγγλος απεσταλμένος Lyons.
4
Παρεξήγηση, διάσταση, διχόνοια.
5
Σύντομη επιστολή.
6
Ήθελε να μεταπείσει τη βασίλισσα, που είχε προγραμματίσει να φύγει για ταξίδι προσεχώς.
7
Irenodromos στο χειρόγραφο. Ειδυλλιακή διαδρομή μέσα από τον ελαιώνα, στην οποία η βασίλισσα Αμαλία είχε δώσει αυτό το όνομα και αφιερώσει στην αδελφή της Φρειδερίκη. Το όνομα (Friederike) προέρχεται ετυμολογικά από τη λέξη Friede, που σημαίνει ειρήνη, ηρεμία. Η
χρήση του ονόματος περιοριζόταν ασφαλώς στο περιβάλλον της βασίλισσας Αμαλίας. Βλ.
(Beaulieu-Marconnay Wilhelm Ernst von), Athen im Frühjahr 1851, Schnellpressendruck der
Schulzeschen Buchdruckerei, Ολδεμβούργο 1852, σ. 53.
8
Η Ιερά οδός.
9
Théobald Piscatory (1799-1870), απεσταλμένος της Γαλλίας στην Αθήνα από το 1843 μέχρι
το 1847. Είχε λάβει μέρος στον Αγώνα του 1821 ως φιλέλληνας (1824-1826) και είχε το 1826
συνοδεύσει στο Παρίσι τον γιο του Κανάρη.
10
Ευγενικός, αξιαγάπητος.
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10. Φαίνεται ότι, ευτυχώς για μένα, η προδοσία δεν αποκαλύφθηκε. Ο λόγος
ήταν ότι δεν ήθελαν να φανούν ειλικρινής προς το ένα μόνο από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ήρθαν οι βαρόνοι Pr.[ okesch] και Werther, για να αποχαιρετήσουν. Με τον τελευταίο συζήτησα ορισμένα πράγματα. Αργότερα ήρθε ο
Κωλέττης και έμεινε μέχρι την ώρα που η βασίλισσα έστειλε να με φωνάξουν.
Βγήκα με την άμαξα για επισκέψεις. Το βράδυ whist.1
11. Ο αέρας και η σκόνη με ανάγκασαν να μείνω μέσα. Ο κύριος von W.[eiß]
έφερε τα γράμματα νωρίς – αλλά από την Bertha2 δεν είχα γράμμα! Οι επιστολές του Roß3 και της κυρίας von Kudr.[iaffsky]4 ήταν διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες. Explication6 ανάμεσα στον W.[eiß] και σε μένα. Το αποτέλεσμα ήταν
να μου διηγηθεί πολλά και ενδιαφέροντα. Τον έδιωξα, να πάει να κοιμηθεί, γιατί
είχε μείνει μερικές νύχτες άυπνος.
12. Tourbillons7 σε ακόμη χειρότερη μορφή από χθες. Σήμερα ήμουν πολύ μελετηρή. Το βράδυ περπάτησα στον κήπο με την Elise. Ήταν υπέροχα, γιατί είχε πέσει ο αέρας. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Κωλέττη και τον Touret.8
13. Βγήκα για επισκέψεις νωρίς, επειδή δεν ήθελα να χάσω την ώρα των ισπανικών. Κάναμε εντατικό μάθημα, χρησιμοποιώντας μάλιστα και τον
Stieler.9 Το βράδυ whist.
14. Για πρώτη φορά εδώ και αρκετό καιρό πήγα με την άμαξα λίγο πιο μακριά.
Ήταν μαζί μου και η Elise. Πήγαμε στο Δαφνί. Ο καιρός ήταν υπέροχος, ο αέρας καθαρός. Το βράδυ ο W.[eiß] έστειλε πάνω τον υπηρέτη του Wendland10
να ρωτήσει αν είμαι εδώ.11 Την καταφατική απάντηση εκμεταλλεύτηκε, αντί γι’
αυτόν, ο Pisc.[atory]. Φλυαρήσαμε μέχρι τα μεσάνυχτα αναλύοντας από πολλές απόψεις τα ζητήματα του κράτους.
15. Έκανα επισκέψεις. Μετά πήγα μέχρι το Φάληρο. Το βράδυ ήρθε ο W.[eiß].
Κατηγόρησε τον P.[iscatory] για προδοσία. Του μίλησα για τον Pr.[ okesch].
Ρωσική διακοίνωση του Nesselrode.12 Έξαλλες δηλώσεις του Pers[iani]13 κ.
λπ.

1

Παιχνίδι με παιγνιόχαρτα, από το οποίο προήλθε το μπριτζ. Η κυρία φον Πλύσκω συμμετέχει
για να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα άτομα.
2
Κόρη της κυρίας φον Πλύσκω (1816-1870), σύζυγος του Ernst Friedrich Heinrich von
Lancken.
3
Ο Ο Λουδοβίκος Ρος (Ludwig Roß,1806-1859) ήταν την εποχή αυτή καθηγητής στο πανεπιστήμιο της γερμανικής πόλης Halle.
4
Marianne Wiesenthau, από το Ολδεμβούργο. Συνόδευσε τη Βασίλισσα Αμαλία, όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα, ως κυρία της Τιμής. Παντρεύτηκε τον Αυστριακό αξιωματικό του ναυτικού
Ludwig von Kudriaffsky και αποχώρησε από την υπηρεσία της βασίλισσας Αμαλίας και από
την Ελλάδα τον Μάρτιο του 1845.
6
Δόθηκαν εξηγήσεις.
7
Δυνατός αέρας με ανεμοστρόβιλο.
8
Ο φιλέλληνας Α. Ιλαρίων Τουρέ (A. Hilarion Touret).
9
Joseph Stieler (1781-1858), Γερμανός ζωγράφος ειδικευμένος στις προσωπογραφίες. Ζωγράφισε πολλά πορτρέτα κατά παραγγελίαν του βασιλιά Λουδοβίκου Α’ της Βαυαρίας. Εδώ
γίνεται αναφορά σε απεικονίσεις έργων του.
10
Γραμματέας του Όθωνα.
11
Στα δωμάτια της κυρία φον Πλύσκω, που βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο.
12
Ο Κάρολος κόμης Νέσσελροντ (1780-1862) είχε διατελέσει υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Από το 1844 είχε τη θέση του αρχικαγκελαρίου την οποία διατήρησε μέχρι το 1856.Τώρα
είχε στείλει στον Περσιάνη την εντολή να απαιτήσει την εξόφληση του δανείου της Ελλάδας.
Βλ. Ανέκδοτες Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 78.
13
Ο Περσιάνης, ελληνικής καταγωγής, ήταν διπλωματικός υπάλληλος της Ρωσίας. Αντικατέστησε το 1843 τον Κατακάζη, ο οποίος είχε ανακληθεί. Αρχικά ως επιτετραμμένος.
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16. Ο καημένος ο G.[asser] βρήκε το μπελά του για μία ιστορία που έχει σχέση
με κλεμμένα μπιζέλια. Συνεστίαση της αντιπολίτευσης.1 Έκανα μερικές επισκέψεις και μετά πήγα με την άμαξα μέχρι το Καματερό. Έκανε πολλή ζέστη. Το
βράδυ ήρθε ο Weiß. Παιδαριώδεις τσακωμοί των νεαρών διπλωματών.2
17. Πήγα με την άμαξα, μαζί με την Elise, στη μουσική [της Κυριακής] 3 και μετά σχεδόν μέχρι το Φάληρο. Είχαμε τόσο βυθιστεί στη συζήτηση, που δεν
πρόσεξα ότι πέρασε η ώρα. Την απόλαυση της μουσικής μου χάλασε ο Gasser
με μία διήγηση διπλωματικού περιεχομένου, της οποίας το αντικείμενο γνώριζα
απέξω κι ανακατωτά. Ωραίο compliment4 αυτό, ότι η Elise, όταν είναι distrait,5
μοιάζει σαν να είναι πουδραρισμένη με αλεύρι. Στις δέκα έκλεισα την πόρτα
μου.
18. Βγήκα αργά για περίπατο με την E.[lise] και πήγαμε με την άμαξα στο Καματερό. Το βράδυ είχα ως συνήθως την πρόθεση να κλείσω την πόρτα μου
νωρίς, αλλά δυστυχώς ο υπηρέτης αργοπόρησε τόσο με τις βλακείες του, ώστε
ήρθε ο Rech[en]b[er]g,6 ο οποίος έμεινε μέχρι τις έντεκα και μισή. ΄Ηταν όμως
πολύ amusant7 με τον τρόπο και τις διηγήσεις του.
19. Στις εφτά και μισή το πρωί είδαμε το πλοίο να έρχεται. Μετά χάθηκε πίσω
από τον βράχο της Μουνυχίας. Στις εννέα παρά τέταρτο έφτασε εδώ ο πρίγκιπας Wasa.8 Η χαρά ήταν μεγάλη.
20. Κάνει ξαφνικά πολλή ζέστη. Σοβαρή και ιδιαίτερα δυσάρεστη αναστάτωση
στο διπλωματικό σώμα. 9 Οι πάντες προσπαθούν να αποφύγουν την ευθύνη
και να τη φορτώσουν στον Weiß. Ωστόσο τελικά την ανέλαβε ο ίδιος ο Lyons
και μάλιστα εγγράφως. Ο Weiß συμπεριφέρθηκε όπως έπρεπε. Αλλά η συμπεριφορά του Περσιάνη προς τον Heid.[enstam] 10 ήταν άθλια. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Κωλέττη και τον Τζαβέλλα.

1

Τα γεύματα αυτά, κατά το γαλλικό πρότυπο, ήταν μέσο έκφρασης της αντιπολίτευσης. Η συνεστίαση έδινε την ευκαιρία να εκφωνηθούν λόγοι με πολιτικό χαρακτήρα.
2
Υπονοεί τους απεσταλμένους της Αυστρίας και της Πρωσίας Weiß και Werther.
3
Λίγο έξω από την πόλη, δεξιά της οδού Πατησίων, περίπου στο σημερινό Πεδίον του ΄Αρεως,
η στρατιωτική ορχήστρα έπαιζε κάθε Κυριακή μουσική για το κοινό, τον χειμώνα από τις 3μ.μ.
και το καλοκαίρι από τις 6 μ.μ. Η ορχήστρα έπαιρνε θέση σε ένα ξύλινο περίπτερο σε σχήμα
ροτόντας, άσπρου χρώματος, με στέγη, ανοιχτό στο πλάι, που είχε χώρο για είκοσι μουσικούς
περίπου. Μερικοί στρατιώτες παρατεταγμένοι κυκλικά γύρω από το περίπτερο και χωροφύλακες διασφάλιζαν την τάξη. Παρών ήταν και ο αρχηγός της χωροφυλακής. Ο Όθων και η Αμαλία
μετέβαιναν έφιπποι και παρέμεναν εκεί για λίγη ώρα. Την ορχήστρα του στρατού διηύθυνε ο
φιλέλληνας, ταγματάρχης Α. Ιλαρίων Τουρέ. Βλ. Edmond About, La Grèce Contemporaine, σ.
ου
ον
428 και Κώστα Μπίρη, Αι Αθήναι από του 19 εις τον 20 αιώνα, σ. 111.
4
Φιλοφρόνημα.
5
Αφηρημένη.
6
Julius von Rechenberg, γραμματέας της πρωσικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα.
7
Διασκεδαστικός.
8
Ο Γουσταύος Βάζα, πρίγκιπας της Σουηδίας και αδελφός της μητριάς της Βασίλισσας Αμαλίας Καικιλίας, ήταν γιος του βασιλιά της Σουηδίας Γουσταύου Δ’ Αδόλφου Βάζα, ο οποίος είχε
κηρυχθεί έκπτωτος του θρόνου του το 1809.
9
Ο Lyons, ως πρύτανης του διπλωματικού σώματος, ζήτησε από τον Γουσταύο την άδεια να
τον επισκεφθεί το διπλωματικό σώμα. Επρόκειτο για εκδήλωση αβρότητας προς την Βασίλισσα Αμαλία. Ο Piscatory και ο Περσιάνης όμως, οι οποίοι δεν είχαν προηγουμένως ερωτηθεί,
αρνήθηκαν να προσέλθουν, οπότε η επίσκεψη ματαιώθηκε. Ο Γουσταύος, ο οποίος ζούσε στη
Βιέννη, απευθύνθηκε στον Weiß, ως εκπρόσωπο της Αυστρίας, και δήλωσε ότι ευχαριστεί, αλλά δεν έχει χρόνο και γι’ αυτό δεν χρειάζεται το διπλωματικό σώμα να τον επισκεφθεί. Βλ. Ανέκδοτες Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 80.
10
Ο Περσιάνης απαίτησε από τον Σουηδό απεσταλμένο Heidenstam να διαμαρτυρηθεί για το
γεγονός ότι το διπλωματικό σώμα εξέφρασε την πρόθεση να υποβάλει τα σέβη του στον Γου-
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21. Με επισκέφθηκαν ο Lyons, ο Weiß και η κυρία von H.[eidenstam] για το
θέμα [που δημιουργήθηκε]. Χθες και σήμερα έκανα μαζί με την Elise ωραίους
περιπάτους με την άμαξα. Πήγαμε και στον Βοτανικό Κήπο, όπου μας ξενάγησε ο Χαιρέτης.1
22. Συναντήθηκαν ο Pisc.[atory] και ο Μαυροκορδάτος εδώ, σε μένα. Πέθανε
χθες ο Villalta.2 Ο καημένος ο Las Navas είναι απαρηγόρητος. Είμαι ίσως η
μόνη που γνωρίζει την αιτία. Θα ήθελα να τον δω, για να τον ηρεμήσω. Dîner˙
καθόμουν ανάμεσα στον Γιατράκο3 και τον Βλαχόπουλο.4 Πέρασα με την άμαξα από τα Σεπόλια. Κηδεύτηκε ο V.[illalta] και μόνο τότε μαθεύτηκε ότι ήταν
στρατιωτικός.
23. Εκδρομή στο Πεντελικό με δυνατό αέρα και σκόνη. Κατά τα άλλα ήταν ωραία. Έκανε περισσότερη δροσιά από ό, τι τις τελευταίες ημέρες. Στην άμαξά
μου ήταν μαζί μου το ζεύγος Gasser και ο Κωλέττης. Στην εκδρομή πήραν μέρος και ο Ρ. Ραγκαβής, ο Σαχίνης,5 η νύφη του6 και η Ελένη Κριεζή. Επίσης ο
Πλαπούτας, ο Βούρος, ο Γαρδικιώτης [Γρίβας] και ο Weiß, συντροφιά ζωηρή
και εύθυμη. Επιστρέψαμε τα μεσάνυχτα.
24. Το απόγευμα [η βασιλική συντροφιά] πήγε εκδρομή με την άμαξα στην Ελευσίνα. Το φως ήταν υπέροχο, η ζέστη όχι υπερβολική. Πέρασαν εξαιρετικά
ευχάριστα. Επέστρεψαν στις εννέα. Μαζί τους ήταν όσοι κύριοι της Αυλής είχαν
υπηρεσία.
25. Έκανα λάθος στην ημερομηνία. Χθες είχε μόνο τη μουσική [της Κυριακής].
Διασκέδαση με καταιγίδα. Εγώ έμεινα μέσα. Κοίταξα διάφορες χαλκογραφίες,
ώσπου να ηρεμήσει ο ζωηρός κυνηγός. Κατόπιν κατέβηκα στον κήπο, όπου
συνάντησα την Elise και περπατήσαμε μαζί. Η εκδρομή στην Ελευσίνα ήταν
στις 25 του μήνα.
26. Εκδρομή στη Χασιά.7 Ενώ οι βασιλείς με την έφιππη συνοδεία τους πήραν
την ανηφόρα, οι πέντε κυρίες που είχαμε μείνει κάτω, Παΐκου, Καρπούνη,8 Ρίζου, η Elise και εγώ, διασχίσαμε το χωριό και κατευθυνθήκαμε προς τα βουνά.
Φτάσαμε μέχρι το σημείο από όπου φαίνεται κάτω η ρομαντική χαράδρα, καθήσαμε στη σκιά για να ξεκουραστούμε και γυρίσαμε πίσω με την ησυχία μας.
Κατόπιν εγώ και η κυρία Καρπούνη περπατήσαμε μέχρι την άλλη πλευρά, από
όπου είδαμε την πεδιάδα της Αθήνας να απλώνεται ειρηνική και μαγευτική μέσα στο φως του ηλίου που έδυε σκορπίζοντας τις ακτίνες του. Ακούσαμε μουσική και καταλάβαμε ότι επέστρεψαν οι βασιλείς με την έφιππη συνοδεία τους.
Dîner. Ελληνικοί και άλλοι χοροί. Στις δέκα κατεβήκαμε το κακοτράχαλο βουνό.
Στις έντεκα και μισή επιστρέψαμε ασφαλείς και όλοι κατάκοποι στα σπίτια μας.
Ο Weiß είχε το νου του σε μηχανορραφίες που απέτυχαν και γι’ αυτό είχε όλη
σταύο, ο οποίος ήταν μέλος της έκπτωτης δυναστείας της Σουηδίας. Ο Heidenstam, ο οποίος
δήλωνε απών από την πρωτεύουσα, αρνήθηκε να το κάνει. Βλ. ό. π., τόμ. 2, σ. 81.
1
Διευθυντής του φυτωρίου, το οποίο αποτελούσε συνέχεια του Βοτανικού Κήπου. Βλ. Alexander Bofilias, Erster Botanischer Garten Athens und Versuchsbaumschule in Gut Haseki στον
τόμο Amalie, Oldenburg 2004, σ. 67.
2
Απεσταλμένος της Ισπανίας στην Ελλάδα.
3
Ο Γεώργιος Γιατράκος, βουλευτής.
4
Ο Αλέξανδρος Βλαχόπουλος, από το 1841 μέχρι το 1843 υπουργός των Στρατιωτικών.
5
Ο Γεώργιος Σαχίνης, πλοίαρχος, υπασπιστής του ΄Οθωνα.
6
Η Παναγιωτίτσα Μαυρομιχάλη, από το 1843 σύζυγος του γιου του Γεωργίου Σαχίνη, Δημητρίου. Βλ. Νεοελληνισμού Απαρχές. Προσωπογραφίες από την Ελλάδα του Όθωνα. Εισαγωγή,
επεξηγηματικές σημειώσεις: Χαρίκλεια Δημακοπούλου, σ. 183.
7
Η Φυλή.
8
Η Γερμανίδα σύζυγος του Ιωάννη Καρπούνη, μητέρα της Ασπασίας Καρπούνη, της μετέπειτα
κυρίας της Τιμής. Βλ. Σωτηρία Αλιμπέρτη, Αμαλία, η Βασίλισσα της Ελλάδος, σ. 66.
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την ημέρα τις κακές του. Τον κορόιδευα. Έλαβα το Denkmal1 εκ μέρους του
Μεγάλου Δούκα – μεγάλη χαρά για μένα!
27. Συνόδευσα τη βασίλισσα στην παρέλαση που έγινε στο χώρο των γυμνασίων. Υπομείναμε τη σκόνη, που ήταν αρκετή. Κατόπιν βγήκα με την άμαξα. Η
βραδιά ήταν ωραία, αλλά έπρεπε δυστυχώς να επιστρέψουμε στις οχτώ, γιατί
είχε επίσημο γεύμα. Καθόμουν ανάμεσα στον Τρικούπη και τον Δεληγιάννη2
και νύσταζα πολύ.
28. Δεν μπόρεσα δυστυχώς να απολαύσω το πανηγύρι της Καισαριανής,3 εξαιτίας της φοβερής σκόνης. Δειπνήσαμε στις οχτώ στον κήπο. Ο άνεμος είχε
κοπάσει και ήταν πολύ όμορφα. Στις εννέα και μισή ο κύριος και η κυρία μου
αναχώρησαν, για να επιβιβαστούν στο πλοίο για το Ναύπλιο. Θλίψη και δάκρυα. Μέχρι τις δέκα περπατούσα με την περίλυπη Elise στην τεράτζα4.
29. Αλληλογραφία. Με επισκέφθηκαν ο Κριεζής,5 ο Weiß και ο Rheineck.6 Το
απόγευμα ήρθε ο Las Navas. Δεν κάναμε τελικά μάθημα, μου διηγήθηκε τα
σχετικά με τον δυστυχή Villalta. Στις εφτά πήγα με την Elise στο Φάληρο. Επιστρέψαμε και καθήσαμε ακόμη για λίγο μαζί. Έδωσα στον W.[eiß] την αρχή
του μίτου της Αριάδνης.
30. Αξιοποιώ το χρόνο μου, τον οποίο σήμερα μπορώ να διαθέσω χωρίς να με
διακόπτουν,7 για να γράψω και να διαβάσω όσα είχαν συγκεντρωθεί. Η Elise
δεν μπορεί να συνηθίσει τη μοναξιά. Με επισκέφθηκε ο Touret με ένα φίλο του.
Μεγάλη καταιγίδα με δυνατή βροχή. Το βράδυ, καθώς ετοιμαζόμαστε να βγούμε με την άμαξα, άρχισε πάλι να βρέχει, προφανώς από malice.8 Και μόλις έδιωξα την άμαξα, σταμάτησε. Περπατήσαμε μία ώρα στον κήπο. Η θερμοκρασία είχε πέσει πολύ. Υπέροχη ευωδιά. Κατόπιν καθήσαμε και οι δύο στο τραπέζι, στο οποίο συνηθίζω να εργάζομαι, με την lecture9 μας, αλλά την περισσότερη ώρα φλυαρούσαμε.
31. Βγήκαμε με την άμαξα για περίπατο, ενώ έκανε πολύ κρύο. Περάσαμε από
τη μουσική [της Κυριακής], όπου επίσης κρύωναν. Προηγουμένως είχα κάνει
μία μακρά επίσκεψη στον Piscatory και τον διασκέδασα αφάνταστα με την ιστορία του Gasser, που θέλησε να με εκθέσει στον Κωλέττη. Το βράδυ ήρθε ο
Weiß. Διασκέδασα κι εγώ με τη σειρά μου πολύ. Γέλασα τόσο που η Elise απόρησε με την ευθυμία μου.

1

Βιβλίο αφιερωμένο στη μητριά της βασίλισσας Αμαλίας Καικιλία (1807-1844), το οποίο εκδόθηκε το 1845, λίγο μετά το θάνατό της, στο Ολδεμβούργο, σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.
Δεν διατέθηκε μέσω του εμπορίου, δόθηκε σε επιλεγμένα πρόσωπα. Συγγραφέας ήταν ο
Wilhelm von Eisendecher, γραμματέας του μεγάλου δούκα του Ολδεμβούργου.
2
Ο στρατηγός Κανέλλος Δεληγιάννης, πρόεδρος της Βουλής.
3
Εορταζόταν με μεγάλη συμμετοχή κόσμου η εορτή της Αναλήψεως.
4
Τεράτζες ονομάζονται στα έγγραφα κατασκευής του παλατιού οι επίπεδες επιφάνειες που
σχηματίστηκαν στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του οικοδομήματος με τους τοίχους, οι οποίοι
κτίστηκαν για να συγκρατήσουν τα χώματα των επιχωματώσεων. Βλ. Αικ. Δεμενεγή- Βιριράκη,
Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών, 1836-1986, σ. 216 κ. ε.
5
Ο Αντώνιος Κριεζής ήταν τον Ιανουάριο του 1845 Αυλάρχης.
6
Ο Γερμανός βαρόνος Eduard Rheineck ήταν σύζυγος της Ευφροσύνης Μαυροκορδάτου. Η
κόρη τους Βιλελμίνη Ράινεκ διορίστηκε τον Ιανουάριο του 1851 κυρία της Τιμής της βασίλισσας
Αμαλίας. Έμεινε στη θέση αυτή τρία χρόνια και κατόπιν έφυγε, για να παντρευτεί τον Αριστείδη
Βαλτατζή, τραπεζίτη από την Κωνσταντινούπολη. Βλ. Σωτηρία Αλιμπέρτη, ό. π., σ. 63 και Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 678.
7
Λόγω απουσίας των βασιλέων.
8
Από κακία.
9
Εδώ, κείμενο ως διδακτική ύλη.
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Ιούνιος [1846]
1. Με ξύπνησαν οι κανονιοβολισμοί,1 οι οποίοι οδήγησαν αμέσως τη σκέψη
μου στη σωστή κατεύθυνση. Ο νους μου πήγε στον βασιλιά και προσευχήθηκα
μέσα από την καρδιά μου στον Θεό γι’ αυτόν και για τη βασίλισσα. Πήγαμε στη
Δοξολογία, όπου μας απένειμαν βασιλικές τιμές – όχι σε μας βέβαια αλλά μάλλον στην άμαξα του παλατιού!2 Ο καιρός ήταν ωραίος. Δεχθήκαμε τα επίσημα
συγχαρητήρια των διπλωματών. Στον περίπατο, δώσαμε τρεις φορές την εντολή να κάνει στάση η άμαξα, πρώτα κοντά στο χώρο της μουσικής [της Κυριακής] πάνω στη chaussée3, μετά στο Καματερό και τελευταία φορά στον κήπο.
Δεν φυσούσε και η φωταγωγημένη Ακρόπολη ήταν πολύ ωραίο θέαμα.4Το
βράδυ έγινε στο στρατώνα τελετή λαμπαδηφορίας.5 Το Hôtel d’ Orient,6 καθώς
το φώτιζε η μεγάλη φωτιά από απέναντι, φαινόταν σαν να έχει φωταγωγηθεί με
κάποιο μαγικό τρόπο. Ήρθε γράμμα από τη βασίλισσα.
2. Με επισκέφθηκε ο Faber.7 Η επίσκεψή του είχε χαρακτήρα απολογίας. Επίσης ο Weiß και ο Skarlinsky. Ήρθαν επίσης ο Boisguilbert8 και ο d’ Ault Dumeriel, για να αποχαιρετήσουν. Έκανα τις επισκέψεις μου και μετά πήγα περίπατο
με την άμαξα στο Φάληρο, μόνη μου. Το βράδυ μου έκανε παρέα η Elise.
3. ΄Ηρθαν αρκετοί επισκέπτες – ένας από αυτούς ήταν ο Τυπάλδος9 – και διέκοψαν το ισπανικό μας μάθημα, το οποίο όμως πλησίαζε στο τέλος του. Κατεβήκαμε όλοι στον κήπο. Μαζί μας ήταν ο δάσκαλος μου και η Elise που εξυμνούσε το φεγγάρι. Είναι λίγο αδιάθετη αυτόν τον καιρό. Αργά το βράδυ ήρθε ο
Weiß, ο οποίος μας διάβασε πολύ ωραία αυστριακά κείμενα.
4. Με επισκέφθηκε ο Weiß. Η Elise βγήκε ιππασία με την Κριεζή. Εγώ κατέβηκα με την άμαξα στον Πειραιά και επισκέφθηκα την Καρατζά10 και τον καλό μας
Röser,11 ο οποίος βρίσκεται στο λοιμοκαθαρτήριο.
5. Έλαβα επιστολή [της βασίλισσας] από την Τριπολιτσά. Το απόγευμα έκανα
μερικές επισκέψεις. Μετά το μάθημα των ισπανικών κατεβήκαμε στον κήπο,
όπου η Elise και εγώ παίξαμε πρώτα μισή ώρα κυνηγητό και μετά «μυθιστορηματικές ιστορίες». Το βράδυ με επισκέφθηκαν ο Weiß και ο Rechenberg.
6. Με επισκέφθηκαν ο Church,12 η κυρία Παπαδοπούλου και ο Faber! Ο πρώτος είχε πολλά να μου διηγηθεί για τις ομορφιές του Βοσπόρου.13 Είδε και τον
1

Ημέρα των γενεθλίων του Όθωνα.
Πρόσωπα της Αυλής μέσα στη βασιλική άμαξα εκπροσωπούσαν τους βασιλείς που, όπως
αναφέρεται λίγο πιο πάνω, απουσίαζαν από την πρωτεύουσα.
3
Τεχνητά δημιουργημένη ανύψωση του εδάφους.
4
Η Ακρόπολη φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1834 με δαδιά από ξύλο
πεύκου. Ήταν πρωτοβουλία του Λ. Ρος. Βλ. Ludwig Ross, Erinnerungen und Mittheilungen aus
Griechenland, σ. 89.
5
«Großer Zapfenstreich» στο κείμενο.
6
Βρισκόταν στην οδό Αιόλου, απέναντι από το στρατώνα του πυροβολικού. Βλ. Edmond
About, La Grèce Contemporaine, σ. 417.
7
Γραμματέας της διπλωματικής αποστολής της Βαυαρίας.
8
Την εποχή αυτή επισκέπτης. Τον Οκτώβριο του 1846 επέστρεψε στην Αθήνα ως επιτετραμμένος της γαλλικής διπλωματικής αποστολής.
9
Γεώργιος Τυπάλδος, υπασπιστής του Δημητρίου Υψηλάντη, γερουσιαστής.
10
Η Αικατερίνη Μπότσαρη, σύζυγος του Γεωργίου Καρατζά.
11
Bernard Röser (Ρέζερ), ιδιαίτερος γιατρός του Όθωνα και κυρίως της Αμαλίας. Επέστρεφε
από ταξίδι στα Ιεροσόλυμα. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 45.
12
Ο φιλέλληνας Sir Richard Church. Αυτή την εποχή μέλος της ελληνικής Γερουσίας.
13
Ο Lyons είχε στείλει τον Church, ως προσωπικό του αγγελιοφόρο, στον απεσταλμένο της
Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη Stratford Canning εν όψει ταξιδιού, που επρόκειτο να κάνει ο
τελευταίος στο Λονδίνο. Πρβλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 59.
2
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σουλτάνο την ώρα που επέστρεφε άπρακτος στο παλάτι του, επειδή η θάλασσα είχε λίγο κύμα. Ούτε ο ίδιος ο καπουδάν πασάς1 δεν αντέχει την τρικυμία.
Πολύ θα ήθελα να έβλεπα αυτή την πόλη των θαυμάτων της παλιάς ελληνικής
αυτοκρατορίας. Αχ, να μην υπήρχε το εμπόδιο της υποχρεωτικής παραμονής
στο λοιμοκαθαρτήριο! Το απόγευμα βγήκαμε για περίπατο και έκανε πραγματικά κρύο.
7. [Στη λειτουργία άκουσα ένα] καλό κήρυγμα, το οποίο όμως για να γίνει
χρειάστηκε να το απαιτήσω εγώ.2 Πρέπει να υπάρξει ένας χώρος μέσα στο
παλάτι και για μας, ώστε να εκτελούμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα.3 Έκανα
πολλές επισκέψεις. Πήγα και στη μουσική [της Κυριακής]. Ήταν εκεί ο Touret
και η γυναίκα του, ο Nikludoff,4 ο Weiß, ο Faber. Κατόπιν πήγαμε με την άμαξα
μέχρι τους μύλους στο Μενίδι. Στην επιστροφή συναντήσαμε τον Las Navas en
groom5 και μας κάλεσε να πάμε στον κήπο του. Είχε όμως πια σκοτεινιάσει
πολύ. Το βράδυ ήρθαν l’ un après l’ autre6 ο Weiß, ο Rechenberg, και ο
Rheineck, δηλαδή τα απομεινάρια του φιλολογικού μας κύκλου. Μας διάβασαν
αυστριακά ποιήματα.
8. Αχ! Πόσοι επισκέπτες ήρθα σήμερα! Γιορτάσαμε όπως αρμόζει τη δεύτερη
μέρα της Πεντηκοστής. Αργότερα έκανα με τη σειρά μου διάφορες επισκέψεις.
Κατόπιν μελέτησα για πολλή ώρα ισπανικά. Το βράδυ βρήκα δροσιά στον κήπο, όπου περπάτησα μέσα στο σεληνόφως.
9. Γνώρισα την κυρία Unger[-Sabatier], 7 μία αξιαγάπητη γυναίκα. Ο συμπαθητικός αξιωματικός του «Tyne»8 ήρθε και με αποχαιρέτησε [πριν φύγει το πλοίο]. Χθες ήταν εδώ και η οικογένεια Glaskock. Ασφαλώς κανείς από αυτούς δεν
ήρθε επειδή του το συνέστησε ο «λέων».9 Μας επισκέφθηκε ο Weiß. Πήγαμε
περίπατο με την άμαξα στην Κηφισιά. Ήταν ρομαντικά.
10. Δέχθηκα την επίσκεψη του Hahn10 και του Rechenberg. Αργότερα ήρθε ο
Rheineck με ένα γράμμα του β.[αρόνου] Pr.[okesch] από το έτος 1830, για να
μου δώσει μία απόδειξη πίστης και φιλίας. Γι’ αυτό αγαπώ τον Rh.[eineck]. Το
βράδυ ήρθε ο Weiß. Μας διάβασε ωραία κείμενα από την Κάτω Αυστρία. Είχα
προηγουμένως μελετήσει τα ισπανικά μου με ιδιαίτερη επιμέλεια και είχα απολαύσει για λίγο το σεληνόφως με την Elise.
1

Αρχηγός του στόλου, αργότερα υπουργός των Ναυτικών της Τουρκίας.
Ιερέας της Βασίλισσας Αμαλίας από το 1839 ως τις αρχές του 1852 ήταν ο Asmus Heinrich
Friedrich Lüth. Τον διαδέχθηκε ο Hansen. Την εποχή αυτή ο Lüth είχε παραδοθεί στο ποτό και
παραμελούσε τα καθήκοντά του.
3
Η κυρία φον Πλύσκω, όπως και η βασίλισσα Αμαλία, ήταν διαμαρτυρόμενη ενώ ο ναός του
παλατιού ήταν αφιερωμένος στο καθολικό δόγμα.
4
Γραμματέας της διπλωματικής αποστολής της Ρωσίας στην Αθήνα
5
Ιδιαίτερα καλοντυμένος.
6
Ο ένας μετά τον άλλο.
7
Η Karoline Unger-Sabatier βρισκόταν από τον Απρίλιο του 1846 στην Ελλάδα και διέμενε
στην οικία της γαλλικής διπλωματικής αποστολής στα Πατήσια. ΄Ηταν παλαιότερα διάσημη
τραγουδίστρια της όπερας. Κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα τραγούδησε μόνο σε ιδιωτικές
συγκεντρώσεις Βλ. Thouvenel, ό.π., σ. 62 κ.ε.
8
Πλοίο του αγγλικού πολεμικού ναυτικού.
9
Υπονοεί τον Lyons.
10
Ο Hahn (1800;-1867) ήταν Ελβετός. Ήρθε στην Ελλάδα το 1825 και κατατάχθηκε στο τάγμα
του Φαβιέρου. Μετά το τέλος του Αγώνα έμεινε στην Ελλάδα και υπηρέτησε στο στρατό. Ήταν
αφοσιωμένος στον Όθωνα. Έγινε διοικητής της φρουράς της πρωτεύουσας, αργότερα υπασπιστής του Όθωνα και επιθεωρητής του στρατού. Αποχώρησε με το βαθμό του αντιστρατήγου. Επέστρεψε στην πατρίδα του το 1865 και πέθανε δύο χρόνια αργότερα. Βλ. Bart-KehrigKorn, Die Philhellenenzeit, Max Heuber Verlag, Μόναχο 1960, σ. 128.
2
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11. Ο Μουσούρος1 βγήκε από το λοιμοκαθαρτήριο. Μου έφερε ένα ωραίο φυλαχτό. Πήγα με την άμαξα μέχρι τη θάλασσα, για να δω αν έρχονται οι Μεγαλειότητες, που όμως δεν φάνηκαν. Το βράδυ βγήκε ο Röser από το λοιμοκαθαρτήριο. Μας διηγήθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιστορίες από το ταξίδι του.
12. Οι Μεγαλειότητες ήρθαν τη νύχτα, στη μία και μισή. Στην Καλαμάτα έζησαν
ένα φοβερό σεισμό.2 Ένα χωριό καταστράφηκε σχεδόν ολόκληρο.3 Μερικοί
άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί τραυματίστηκαν. Τα τραύματά τους περιποιήθηκε αμέσως ο Βούρος.4 Ο Βασιλιάς βοήθησε προσφέροντας μεγάλα ποσά.
Ως προς τα άλλα, δηλαδή την αγάπη του λαού, την ομορφιά των περιοχών και
τον καιρό, το ταξίδι ήταν θαυμάσιο. Παίξαμε και με υποχρέωσαν να κάνω την
μπάνκα.
13. Δέχθηκα πολλές επίσημες επισκέψεις. Έκανα μόνη μου έναν περίπατο με
την άμαξα ως το Φάληρο, αλλά κοιμόμουν σχεδόν όλη την ώρα, έπρεπε να
αναπληρώσω τον ύπνο που έχασα τη νύχτα. Το βράδυ ήρθε ο κ. von Weiß και
έμεινε μέχρι τις δώδεκα.
14. Συνεχίστηκαν οι επίσημες επισκέψεις. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον
Κωλέττη και τον Τρικούπη. Ληστές απήγαγαν τη δούκισσα [της Πλακεντίας],
την έσυραν στα βουνά και εκείνη έστειλε [αγγελιοφόρο] για λύτρα. Αποφασίστηκε να σταλούν χωροφύλακες, αλλά εντωμεταξύ την απελευθέρωσαν κάποιοι χωρικοί. Οι ληστές διέφυγαν. Πήγα στη μουσική με την Elise. Με επισκέφθηκαν ο Pisc.[atory] και οι Γερμανοί διπλωμάτες. Ο Faber υποψιάζεται ότι κάτι
ετοιμάζεται, τον έχει επηρεάσει η ιστορία με τους ληστές. Πήγα στο Καματερό
και μετά στον κήπο. Το βράδυ ξεφύλλισα κείμενα του [E.T.A] Hoffmann.
15. Περπάτησα στον κήπο σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, για την απαραίτητη σωματική άσκηση. Με επισκέφθηκε η κα Μάσσων.5 Το βράδυ [μου έκαναν παρέα] ο κύριος von Weiß και η Elise. Επισκέφθηκα τη δούκισσα [της
Πλακεντίας] εκ μέρους της βασίλισσας.
16. Εκδρομή στην Κεκροπία.6 Μαζί μου [στην άμαξα] ήταν η πολύ νέα κυρία
Σαχίνη, ο Κωλέττης και ο Weiß. Καιρός ευχάριστος. Όσο οι καβαλάρηδες ήταν
απασχολημένοι με την επίσκεψη του σπηλαίου του Πανός στον Υμηττό, εμείς
κάναμε έναν περίπατο σε διάφορες πηγές και κάποιες υπέροχες συκιές. Ακολούθησε χορός. Επιστρέψαμε στις δύο μετά τα μεσάνυχτα. Επιτέλους! Όλα τα
κεριά στο σαλόνι του κήπου είχαν καεί σχεδόν μέχρι κάτω. Υπέροχη νύχτα –
εκείνη την ώρα ανέτειλε η σελήνη, που ήταν στο τελευταίο της τέταρτο.

1

Ο Κωστάκης Μουσούρος ήταν απεσταλμένος της Τουρκίας στην Αθήνα από τον Ιούνιο του
1840 ως τον Νοέμβριο του 1848. Ήταν ΄Ελληνας και ο Αλέξανδρος Ραγκαβής γράφει ότι άρχισε τη σταδιοδρομία του ως γραμματέας υγειονομείου κάποιας νήσου του Αιγαίου, ίσως της Τήνου. Βλ. Αλέξανδρος Ραγκαβής, Απομνημονεύματα, τόμοι 1 και 2 Βιβλιοπωλείον της Εστίας,
Εκδότης Γεώργιος Κασδόνης Αθήνα 1894 -1895, τόμοι 3 και 4 Πυρσός, Αθήνα 1930 , τόμ. 2
σ. 163. Είχε επίσης διατελέσει γραμματέας του Prokesch. Βλ. Thouvenel, ό.π., σ. 86.
2
Ο σεισμός αυτός έγινε στις 10 Ιουνίου 1846 στις 4 το πρωί. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας
Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 86.
3
Το χωριό ήταν η Μικρομάνη. Βλ. ό. π., τόμ. 2, σ. 87.
4
Τους βασιλείς συνόδευε στο ταξίδι τους ο γιατρός του Όθωνα, καθηγητής του Πανεπιστημίου,
Ιωάννης Βούρος, επειδή ο Röser απουσίαζε.
5
Η σύζυγος του εγκατεστημένου στην Ελλάδα, γνωστού Σκώτου Φιλέλληνα, Εδουάρδου
Μάσσων.
6
Εννοεί το Κορωπί. Η λέξη του κειμένου (Cekropia) απηχεί ίσως συζητήσεις ως προς την ετυμολογία του τοπωνυμίου. Κεκροπία είναι αρχαίο και ιδίως ποιητικό όνομα της Ακρόπολης. Υπήρχε όμως και συνώνυμο τοπωνύμιο. Βλ. W. M. Leake, Die Demen von Attika, σ. 35.
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17. Η δούκισσα ανταπέδωσε την επίσκεψή μου. Τη συνόδευε ο Χάνσεν.1 Οι
σεισμοί στη Μεσσηνία συνεχίζονται και καταστρέφουν πόλεις και χωριά.
18. Ανασκαφές. Έκανα επισκέψεις και μετά γύρισα και πήρα την Elise για έναν
μικρό περίπατο με την άμαξα. Το βράδυ ήρθε ο Weiß. Είχα μία σοβαρή συνομιλία με τον Βούρο σχετικά με την Elise! Θα μεσιτεύσω για μία καλή πράξη.2
Με επισκέφθηκε η κα Μάσσων.
19. Και πάλι ειδήσεις από τους ληστές. Σταμάτησαν τα βασιλικά άλογα αλλά,
ακριβώς επειδή ήταν τα βασιλικά, τα άφησαν να φύγουν, για να μη χάσουν οριστικά τη δυνατότητα να αμνηστευθούν. Γενική είναι η πεποίθηση ότι δεν
πρόκειται για συνηθισμένους ληστές.3 Με επισκέφθηκαν ο Σπυρομίλιος και ο
Ρέντης. Ο L.[as] N.[avas] έμεινε και μετά το μάθημα των ισπανικών και πήρε
μαζί μας το τσάι. Στις έντεκα [τη νύχτα] ο κύριος και η κυρία μου κατέβηκαν στο
Φάληρο, για να επιβιβαστούν σε πλοίο για την Κόρινθο.4 Στο ταξίδι τους συνοδεύουν η Μπόταση5 και η Elise.
20. Οργή του Weiß για τα ψωμάκια με βούτυρο. Έκανα πολλές επισκέψεις.
Πήγα περίπατο με την άμαξα. Παρακολούθησα στους χώρους του Wendland
τη δοκιμή της χορωδίας. Ωραίες ανδρικές φωνές. Μου αρέσει ιδιαίτερα ο ύμνος
Oh Sanctissima. Οι ταξιδιώτες6 επέστρεψαν στις δύο τη νύχτα.
21. [Στη λειτουργία άκουσα ένα] καλό κήρυγμα. Αργότερα έφτασαν [από το εξωτερικό] κάποιες ανησυχητικές πληροφορίες. Εντωμεταξύ τα [βασιλικά] άλογα
αφηνίασαν στο δρόμο για τα Πατήσια. Ο Pisc.[atory],7 ο W.[eiß] και Thouvenel8
έτρεξαν να βοηθήσουν. Δεν ήταν σοβαρό. Το βράδυ με επισκέφθηκαν η Elise
(μαζί κατεβήκαμε στον κήπο) και ο κύριος von W.[eiß]. Οι ειδήσεις [που ήρθαν]
δεν ήταν τόσο κακές, όσο αρχικά υπήρχε φόβος ότι θα είναι. Ήρθε συγχρόνως
μία γαλλική διακοίνωση, την οποία είχε προκαλέσει ο Lemaître9 και η οποία έχει σχέση με τον προϋπολογισμό [του κράτους].
22. [Έλαβα] γράμματα από τους αγαπημένους μου, την Bertha, τον Otto10 και
την Isidora.11Πόσο τυχερή είναι αυτή η τελευταία! Ως ημερομηνία του γάμου
τους ορίστηκε η 19η Ιουνίου. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Μουσούρο και
τον Stopford.12

1

Πρόκειται για τον Χριστιανό Χάνσεν.
Η Elise παρουσίαζε προβλήματα υγείας. Η καλή πράξη ήταν ένα θαλάσσιο ταξίδι που θα βελτίωνε την υγεία της. Βλ. πιο κάτω.
3
Επρόκειτο για τον γνωστό Σπύρο Μπίμπιση. Βλέπε και πιο κάτω.
4
Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 90.
5
Η Ελένη Μπόταση ήταν κυρία της Τιμής της Βασίλισσας Αμαλίας από τον Μάρτιο του 1845
μέχρι τον Ιούλιο του 1847.
6
Ο Όθων, η Αμαλία και ο αδελφός της μητριάς της Γουσταύος Βάζα.
7
Η κατοικία του Piscatory, και συγχρόνως έδρα της γαλλικής διπλωματικής αποστολής, βρισκόταν στα Πατήσια, σε απόσταση τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων από την Αθήνα, σε οικία η
οποία ανήκε στον Σπυρίδωνα Τρικούπη. Βλ. Thouvenel, ό.π., σ. 32 και 47.
8
Ο Thouvenel (1818-1866) ήρθε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1845, αρχικά ως γραμματέας
της γαλλικής διπλωματικής αποστολής. Το 1847 αντικατέστησε τον Piscatory. Το 1849 του δόθηκε ο βαθμός του απεσταλμένου (ministre). Το 1850 ανακλήθηκε από την Ελλάδα και διορίστηκε απεσταλμένος στο Μόναχο. Αργότερα διατέλεσε πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη
(1855-1860) και υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας. Βλ. Thouvenel, ό.π., σ. 454.
9
Μετά τον θάνατο του Ρεγνύ (1841) είχε κληθεί από τη Γαλλία ο διαπρεπής οικονομολόγος
Lemaître, ο οποίος συνεργάστηκε και στη δημιουργία του καταστατικού της Εθνικής Τραπέζης
της Ελλάδος του 1843.
10
Γιος της κυρία φον Πλύσκω.
11
Αρραβωνιαστικιά του προηγουμένου.
12
Stopford, Sir Robert (1768-1847), ναύαρχος του αγγλικού στόλου.
2
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23. Ο κύριος και η κυρία μου πήγαν στον Μαραθώνα. Το βράδυ ήρθε ο Weiß.
Ένας κάκτος άνθισε και το λουλούδι του σκόρπισε το υπέροχο άρωμά του. Εξομολογήσεις της Elise.
24. Η Elise κι εγώ πήγαμε με την άμαξα στην Κηφισιά για να προϋπαντήσουμε
[τους εκδρομείς]. Έκανε φοβερή ζέστη και, μέχρι τις επτά που ήρθαν, μείναμε
στη σπηλιά, όπου είχε δροσιά. Φάγαμε κάτω από μεγάλες βερικοκιές. Στις έντεκα επιστρέψαμε στο παλάτι.
25. Ζέστη, όλα καίνε. Αποφεύγω να κινούμαι. Το βράδυ έκανα έναν περίπατο
στον κήπο. Ο W.[eiß] έγραψε ένα παραμύθι για ένα αστέρι και ένα λουλούδι
και μας το διάβασε. Είναι πολύ όμορφο.
26. Η γιούκα άνθισε. Είναι υπέροχη. Η Μπόταση έφυγε για να πάει στη μητέρα
της. Φαίνεται ότι πέθανε ο αδελφός της. Αυτός ήταν και ο λόγος που άλλαξε το
πρόγραμμα του βασιλικού ταξιδιού. Περίπατος με την άμαξα στο Δαφνί. Ευχάριστη δροσιά. Προαίσθημα. Επίσκεψη του Piscatory.
27. Χαριτωμένη θήκη για εργόχειρο από την Elise. Combat de generosité1 εξαιτίας του [βασιλικού] ταξιδιού. Η κυρία Κριεζή παραπονιέται, αλλά επικρατώ
εγώ και στη θέση μου συνοδεύει η Elise τη βασίλισσα.
28. Πηγαίνουν στη Σύρο με το ατμόπλοιο «΄Οθων». Συνοδεύουν τον πρίγκιπα
Wasa. Θα φύγουν απόψε στις έντεκα και μισή. Προηγουμένως η Elise κι εγώ
πήγαμε στη μουσική [της Κυριακής], όπου μόλις προλάβαμε ένα κομμάτι. Δεν
ήταν πόλκα, γιατί απουσίαζε ο Touret. Ξαφνικά φύσηξε δυνατός άνεμος, ο οποίος έδιωξε την αποπνικτική ζέστη. Κάπου θα πρέπει να έβρεξε ή να έγινε
πάλι κάποιος σεισμός. Με επισκέφθηκαν ο L.[as] N.[avas] με την Madame Unger-Sabatier,2 η οποία τραγούδησε για χάρη μου μερικά κομμάτια, παρόλο που
[καθώς ερχόταν] είχε καταπιεί σκόνη. Τραγούδησε πολύ ωραία! Μετά το μάθημα πήγα στον κήπο με τον L.[as] N.[avas], για να θαυμάσουμε τη γιούκα. Ο
δημοσιογράφος εκείνος, του οποίου η παρουσία με φοβίζει, περπατούσε αθόρυβα στον κήπο πολύ μετά την ώρα που ο κήπος κλείνει για το κοινό.
Ιούλιος [1846]
5. Ασχολήθηκα με την αλληλογραφία μου (έγραψα δύο επιστολές στην οικογένειά μου με αφορμή τα γενέθλια που γιορτάζουν την 20η του μήνα) και έτσι δεν
μπόρεσα να συνεχίσω το ημερολόγιό μου. Δεν συνέβη μέχρι στιγμής και τίποτε
το σπουδαίο. Ήρθε μόνο ένα γράμμα της κυρίας μου με την πληροφορία ότι ο
πρίγκιπας Wasa επιστρέφει μαζί της, γιατί δεν βρήκε θέση στο ατμόπλοιο της
εταιρείας Lloyd,3 γεγονός που με έκανε να γελάσω με την καρδιά μου. Μόλις
την 3η του μήνα τους επέτρεψε ο θυελλώδης άνεμος να επιστρέψουν. Η βασί1

Ευγενής άμιλλα.
Βλ. πιο πάνω σ. 9, υποσ. 6.
3
Δεν ήταν δυνατόν να κρατήσει κανείς θέση εκ των προτέρων. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας
Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 92. Το πλοίο ερχόταν από την Κωνσταντινούπολη. Από το 1843 υπήρχε μεταξύ Τεργέστης και Κωνσταντινούπολης ένα δρομολόγιο κάθε μήνα. Το πλοίο έφευγε
από την Τεργέστη την 8η του μήνα και έφτανε στην Κωνσταντινούπολη την 18η. Από εκεί έφευγε την 24η και επέστρεφε στην Τεργέστη την 4η του επόμενου μήνα. Προσέγγιζε στην Κέρκυρα, Σύρο, Χίο, Σμύρνη και τα Δαρδανέλλια. Την Αθήνα, η οποία είχε εβδομαδιαία συγκοινωνία με την Σύρο (κάθε 10η, 13η, 26η, 29η το βράδυ από Πειραιά προς Σύρο και 11η, 14η, 27η,
30η, το βράδυ από Σύρο προς Πειραιά), εξυπηρετούσε αυτή η γραμμή δύο φορές το μήνα. Βλ.
Σοφοκλή Γ. Νικολαΐδη και Αριστ. Ξανθόπουλου, «Αι πρώται συμβάσεις των Ελληνικών Ταχυδρομείων δια την μεταφοράν αλληλογραφίας εις το εξωτερικόν, 1833 – 1860», ανάτυπο από τη
Φιλοτέλεια, τεύχη 384 – 392, σ. 11 κ.ε.
2
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λισσα βρήκε να την περιμένει ένα δώρο εκ μέρους του Conde,1 ένα βιβλίο για
την Αλάμπρα σε πολυτελή έκδοση,2 magnifique.3 Το ταξίδι ήταν amusant4 και
από πολιτική άποψη επιτυχημένο. Και σε κάποιο άλλο θέμα ίσως υπάρξουν
αποτελέσματα, ένα ποίημα τρυφερό σαν οπτασία νεράιδας!5
Χθες πήγαν με τα άλογα στη Χελιδονού και το Ηράκλειο. Όσοι δεν ιππεύουμε
ακολουθήσαμε με την άμαξα μέχρι την Κηφισιά. Ανάμεσα σε αυτούς ήμαστε και
εμείς (εννοώ την Elise και τον εαυτό μου). Μετά πήγαμε με τα πόδια μέχρι τη
Χελιδονού, αλλά ο κύριος και η κυρία μου είχαν στο μεταξύ φυσικά φύγει. Επιστρέψαμε με την ησυχία μας στην Κηφισιά μέσα στο πιο όμορφο σεληνόφως.
Στο δρόμο συναντήσαμε τον Lebzeltern και τον Weiß, που έκαναν αμέσως μεταβολή και γύρισαν μαζί μας. Τους δόθηκε, με δική μου ευθύνη, η άδεια να επιστρέψουν στην Αθήνα με τη βασιλική άμαξα. Η επιστροφή ήταν υπέροχη,
στο δρόμο μας το φεγγάρι έπαιζε κρυφτό. Φτάσαμε στο παλάτι στις δέκα και
μισή.
Σήμερα ευχάριστη επίσκεψη στο σχολείο.6 ΄Ηταν μαζί και ο πρίγκιπας. Τα κορίτσια τραγούδησαν καλύτερα από πέρυσι. Έκανα μόνη μου έναν περίπατο με
την άμαξα: πήρα τον δρόμο προς το Μενίδι, πέρασα μέσα από τα Πατήσια και
επέστρεψα από την οδό που οδηγεί στο Ηράκλειο. Στο δρόμο συνάντησα τον
κύριο και την κυρία μου. Αμέσως μετά με προσπέρασε ο Piscatory και με χαιρέτησε με μεγάλο σεβασμό, προφανώς από κεκτημένη ταχύτητα. Περπάτησα
στον κήπο μέσα στο σεληνόφως.
6. Η βασίλισσα συνόδευσε τον πρίγκιπα Wasa μέχρι το Λουτράκι, ο βασιλιάς
μέχρι το ατμόπλοιο «Όθων». Οι χαιρετιστήριοι κανονιοβολισμοί ήταν εκκωφαντικοί. Ο Γάλλος ναύαρχος βρισκόταν σε μεγαλύτερη απόσταση και γι’ αυτό οι
δικοί του ήταν οι πιο ευχάριστοι. Θάλασσα καλή και ούριος άνεμος. Το φως και
η δύση στον Ισθμό ήταν ένα υπέροχο θέαμα. Ο αποχαιρετισμός πολύ συγκινητικός και για τα δύο μέρη. Η επιστροφή μέχρι το Καλαμάκι κωμική εξαιτίας των
δύο υπηρετών που συνόδευαν έφιπποι. Χτυπούσαν τα άλογα με το μαστίγιο κι
αυτά έτρεχαν σαν δύο μικρές γάτες. Το πιο όμορφο σεληνόφως που μπορεί να
φανταστεί κανείς. Η παρέα του κυρίου von W.[eiß] ήταν πολύ ευχάριστη και οι
νεαρές κοπέλες έκαναν σαν παλαβές, γελούσαν και έκαναν αστεία. Η Φωτεινή7
σχεδίαζε γελοιογραφίες. Στη μία ήμαστε στον Πειραιά. Φωταγωγημένα πλοία,
ρουκέτες, ελληνικό πυρ κ.λπ. Μαγεία. Κρίμα που όλα κάποτε τελειώνουν. Έτσι
τελείωσε κι αυτό το θαλασσινό ταξίδι.
7. Πρώτη μέρα μοναξιάς. Κάπως θλιβερή. Τη μισή μέρα κοιμόμουν. Μόλις σήμερα το πρωί έλαβα το γράμμα της Bertha, μου το έστειλε ο Wendland. Το
διάβασα με χαρά. Χθες βράδυ δεν ήξερα ότι είχε έρθει και παραπονιόμουν ότι
δεν είχα γράμματα. Αναπλήρωσα το χαμένο μάθημα ισπανικών και απόλαυσα
το σεληνόφως. Το βράδυ ήρθε ο κύριος von Weiß και διηγήθηκε ότι ο Kudriaffsky θα τοποθετηθεί πιθανότατα στη Βιέννη. Πέθανε το μικρότερο από τα παι1

Conde de las Navas
Owen Jones και Jules Goury, Plans elevations, sections and details of the Alambra from
drawings taken on the spot in 1834 by the late M. Jules Goury and in 1843 and in 1837 by
Owen Jones, Archt., Λονδίνο 1842-45.
3
Υπέροχο.
4
Διασκεδαστικό.
5
Η φράση δεν εξαίρεται στο χειρόγραφο. Εκτιμώ ωστόσο ότι αυτά ήταν λόγια της βασίλισσας
Αμαλίας και επεξηγούν την προηγούμενη πρόταση.
6
Στο σχολείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το οποίο βρισκόταν υπό την αιγίδα της Αμαλίας.
7
Η Φωτεινή Μαυρομιχάλη ήταν κυρία της Τιμής της βασίλισσας Αμαλίας από τον Απρίλιο του
1844 ως τα τέλη του 1850.
2
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διά του Heidenstam. Πέθανε ο αδελφός της Μπόταση και από την λύπη της και
η γιαγιά τους.
8. Η Αυλή εόρτασε τα γενέθλια της βασίλισσας της Βαυαρίας και τα γενέθλια
του μεγάλου δούκα του Ολδεμβούργου μαζί.1 Στο γεύμα πήραν μέρος ο Faber,
οι δύο ιερωμένοι [της Αυλής] και ο Röser. Πήγα με την Elise στο Δαφνί. Είχε
δροσιά και ήταν πανσέληνος. Ο Touret έφερε την μπάντα του στρατού πίσω
από τον κήπο και έπαιζαν μέχρι τις έντεκα το βράδυ. Μαγευτική βραδιά.
9. Έκανα επισκέψεις από τις δύο μέχρι τις τρεις. Ήμουν τυχερή, γιατί φαίνεται
ότι μετά έκανε περισσότερη ζέστη. Ο Γάλλος ναύαρχος βγήκε από το λοιμοκαθαρτήριο και χθες με επισκέφθηκε μαζί με τους επιτελείς του. Το βράδυ ο κύριος von Weiß μου διάβασε κείμενα γραμμένα με μεγάλη ευαισθησία. Μιλήσαμε
για περασμένα γεγονότα, την 3η Σεπτεμβρίου κ. λπ. Ευχάριστη συζήτηση.
10. Έκανα επισκέψεις που είχα αναβάλει πολλές φορές και μετά πήγα με την
άμαξα στο Φάληρο. Ήταν εκεί πολλοί από την αντιπολίτευση, έφιπποι. Το
βράδυ είχα εδώ την Elise και τον Weiß, στον οποίο, χωρίς να το καταλάβω,
έβαλα ψήλους στ’ αυτιά, πολύ ενοχλητικούς.
11. Οι φόβοι του L.[as] N.[avas] δεν επαληθεύτηκαν μέχρι στιγμής. Ήταν άρρωστος. Ήρθε όμως και μου υπαγόρευσε [στα ισπανικά] ποιήματα του Villalta
γεμάτα ευαισθησία. Αργά το βράδυ ήρθε και ο Weiß, για να εκφράσει με χίλιους τρόπους τις επιφυλάξεις του, να ευχαριστήσει για ένα επεξηγηματικό billet2
που του έστειλα κ.λπ. Τον θύμωσα με τη διαπίστωση ότι μοιάζει στον Brassier,
έχει την ίδια μανία να ψάχνει παντού κρυφά νοήματα.
12. Γιορτάζω τα γενέθλια του αγαπημένου μου Josias με το να τον σκέπτομαι.
Είθε να εκπληρωθούν οι ευσεβείς του πόθοι! Εκκλησιαστήκαμε χωρίς να το
περιμένουμε, γιατί ο Lüth, που πρόκειται να πάρει την άδειά του, δεν μπόρεσε
να φύγει για το ταξίδι που σχεδιάζει να κάνει. Κι αυτό επειδή έφεραν στο σπίτι
του από την Λαμία τον δόκτορα Ussing3 βαριά άρρωστο. Πίστευαν ότι η κατάστασή του είναι απελπιστική, αλλά φαίνεται ότι οι γιατροί της Αυλής θα καταφέρουν να τον σώσουν. Πήγα στη μουσική με την Elise και μετά στο Φάληρο,
όπου συζητήσαμε πολλά θέματα από αυτά που πάνε κατευθείαν στην καρδιά.
Το βράδυ με επισκέφθηκαν ο κύριος von Weiß, ο Επαμεινώνδας4 και ο Touret.
13. Τη νύχτα έπιασε φωτιά στην πόλη,5 αλλά εγώ δεν το πήρα είδηση, παρόλο
που δεν με έπαιρνε ο ύπνος, καθώς οι σκνίπες επέστρεψαν πολύ επιθετικές.
Σηκώθηκα μάλιστα, για να τις αντιμετωπίσω. Στις τέσσερις το πρωί συνόδευσα
τη βασίλισσα στο μπάνιο. Όταν σηκώθηκα, είχε ακόμη φεγγάρι και χαιρέτησα
το αγαπημένο μου αστέρι, την Capella. Στην άμαξα ευχήθηκα στη βασίλισσα
κάθε ευτυχία για τον μεγάλο δούκα, ο οποίος γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά του.
Ρόδισε η αυγή και βγήκε ο ήλιος. Η δροσιά και η απόλυτη ησυχία μου δημιούργησαν ένα υπέροχο συναίσθημα. Αργότερα έκανε πολλή ζέστη, είχε αέρα και
σκόνη. Έκανα επισκέψεις και το βράδυ πήγα νωρίς για ύπνο.

1

Η βασίλισσα της Βαυαρίας Τερέζα, μητέρα του Όθωνα είχε γεννηθεί στις 8. 7. 1792. Ο μέγας
δούκας του Ολδεμβούργου, Παύλος Φρειδερίκος Αύγουστος, πατέρας της βασίλισσας Αμαλίας, είχε γεννηθεί στις 13. 7.1783.
2
Σημείωμα.
3
Johan Louis Ussing, Δανός φιλόλογος, αργότερα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης. Η σύζυγος του Lüth ήταν Δανέζα.
4
Ο ταγματάρχης Επαμεινώνδας Βασιλείου.
5
Στις μία και μισή τη νύχτα έπιασε φωτιά, η οποία σβήστηκε γρήγορα. Κάηκε ένα σπίτι. Βλ.
Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 99.
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15. Συνόδευσα πάλι τη βασίλισσα στο μπάνιο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Dîner˙
καθόμουν ανάμεσα στον [Γάλλο] ναύαρχο και τον Legras. Πήγα με την άμαξα
στο Δαφνί, μαζί με την Elise, η οποία μου χάρισε, στις
16 του μήνα, μία δαγεροτυπία του Μεγάλου Δούκα. Η βασίλισσα την είχε περιφρονήσει αλλά σε μένα έδωσε μεγάλη χαρά. Την νύχτα της
17ης είδα στον ύπνο μου πολλά αναμμένα κεριά τοποθετημένα με τάξη, που
όμως δεν είχαν καεί όλα στον ίδιο βαθμό, ούτε μου έκαναν την αποκρουστική
εντύπωση που θα μπορούσε να περιμένει κανείς.
Μαλώνω το φίλο μου τον «άχρωμο»1 για την bouderie2 του και τη σιωπή του.
Από τον τόνο της φωνής μου, ματιές ή και λόγια, ούτε κι εγώ δεν ξέρω πώς, είχε βγάλει το συμπέρασμα, δύσπιστος καθώς είναι, ότι ερχόταν υπερβολικά
συχνά. Άρχισε να με επισκέπτεται μόνον υπό την επίσημη ιδιότητά του, παρόλο που αυτό τον στενοχωρούσε. Όταν είδε ότι οργίστηκα με όλα αυτά, χάρηκε
και το ίδιο βράδυ ήρθε και μου διάβασε δύο ενδιαφέροντα κείμενα, αναμνήσεις
του κυρίου von Pr.[okesch]. Το ένα είχε να κάνει με το Ναύπλιο, το άλλο με τις
Σπέτσες. Χθες μαζεύτηκαν και τραγούδησαν στους χώρους του Wendland.
Ακούγονταν πολύ δυνατά μέχρις εδώ και αυτό δεν άρεσε στον Rechenberg,
που είχε έρθει να με επισκεφθεί.
18. Χθες και σήμερα έκανε μεγάλη ζέστη. Πήγα με την άμαξα στο Δαφνί. Στο
δρόμο συνομίλησα με την Unger[-Sabatier]. Με επισκέφθηκε ο Parisini.3 Επιθυμεί να του δοθεί παράσημο. Μου έφερε νέες συνθέσεις του. Μαζί με την Elise κάναμε το γύρο της Ακρόπολης με την άμαξα και μετά πήγαμε στο Φάληρο.
Το βράδυ ήρθε ο κύριος von W.[eiß] και μας διάβασε τέσσερις πράξεις από το
έργο του, που έχει τον τίτλο Manzur. Έχει πολλά ωραία σημεία! Πριν από δύο
νύχτες ένας αξιωματικός πυροβόλησε και σκότωσε κάποιο νεαρό άνδρα. Κίνητρο ήταν η ζήλεια. Ο Piscatory με επισκέφθηκε σε αυτό το διάστημα δύο φορές, τη μία μετά την άλλη. Έχασε την ψυχραιμία του, επειδή σε μία περίπτωση
μειοψήφησε η κυβέρνηση στη Βουλή, και μιλάει απρόσεχτα. Τον κορόιδεψα για
τις ανησυχίες του και έφυγε καθησυχασμένος και σιγοτραγουδώντας χαρούμενα. Με επισκέφθηκε ο Lyons για να εκφράσει τις ευχαριστίες του για το διορισμό του γαμπρού του στο Ο.[λδεμβούργο].4 Είχε κάπως πεσμένα τα φτερά
του. Του μίλησα πολλή ώρα για το αγγλικό υπουργείο. 5 Είπε ότι το υπουργείο
που θα πάρει τώρα την εξουσία δεν θα έχει την ισχύ που διέθετε το προηγούμενο, του Peel, και ότι γι’ αυτόν τον λόγο λυπάται για την παραίτησή του τελευταίου!!!
19. Ένας αξιωματικός, γαμπρός του Ζωγράφου,6 πυροβόλησε και σκότωσε
ένα νέο άνδρα στο δρόμο, κοντά στο σπίτι του. Ήταν νύχτα. Ισχυρίζονται ότι
αιτία ήταν η ζήλεια. Ο δράστης ομολόγησε.
Ένας άνδρας και δύο μικρά αγόρια κάηκαν με φρικτό τρόπο από έκρηξη πυρίτιδας στα Πατήσια. Αιτία μία ανεξήγητη αμέλεια.
1

Το άτομο αυτό αναφέρεται έντεκα φορές στο κείμενο και από τα συμφραζόμενα προκύπτει
στενή σχέση του με την αυστριακή αποστολή. Ίσως πρόκειται για τον Weiß (άσπρος).
2
Κατήφεια.
3
Ιταλός μουσικός και καθηγητής μουσικής στην Αθήνα.
4
Πρόκειται για τον Βαυαρό Würzburg, ο οποίος είχε διατελέσει επί μακρό διάστημα διαγγελέας
του Όθωνα, αλλά με την απομάκρυνση των Βαυαρών μετά το 1843 από το δημόσιο, και επομένως και από το στράτευμα, είχε χάσει τη θέση του. Ήταν παντρεμένος με τη μεγαλύτερη από
τις δύο κόρες του Lyons, Άννη (Annie). Η Βασίλισσα Αμαλία είχε παρακαλέσει επίμονα τον πατέρα της και είχε επιτύχει το διορισμό του στο Ολδεμβούργο.
5
Με τον όρο εννοείται η κυβέρνηση.
6
Κωνσταντίνος Ζωγράφος (1796-1859).
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20. Τα καημένα τα παιδιά πέθαναν, ο άνδρα ζει.1 Χθες πήγαμε στον Πειραιά,
για να ακούσουμε στρατιωτική μουσική. Μιλήσαμε με τον Γάλλο ναύαρχο και
την οικογένεια Almeida.2 Έλαβα επιστολές με ευχάριστα νέα, στον Faust3 δόθηκε το ολλανδικό παράσημο. Ευχαριστήθηκα και επειδή αυτό εκφράζει ευαρέσκεια προς το πρόσωπό του, αλλά και επειδή χάρηκε ο ίδιος πολύ. Επίσης
νομίζω ότι με περιμένει μία μεγάλη χαρά, ότι δηλαδή θα μου σταλεί το πορτρέτο της Bertha (ίσως και της Leneke). Αυτό που ελπίζαμε σχετικά με τον [την]
Tr. δεν εκπληρώθηκε. Ασφαλώς δεν ήταν για το καλό των γιών του [της], διαφορετικά ο καλός Θεός θα είχε επιτρέψει την πραγματοποίηση του ευσεβούς
αυτού πόθου.
21. Γιόρτασα τα χθεσινά διπλά γενέθλια4 πηγαίνοντας μόνη με την άμαξα στο
Καματερό και με τη σκέψη προσηλωμένη όλη την ώρα στους αγαπημένους
μου. Σήμερα είχαμε κονσέρτο στο σαλόνι μου. Τραγούδησαν ο Fabrichese,5 ο
Galliani6 και ο Weiß, κυρίως οι δύο πρώτοι. Περιέλαβαν στο πρόγραμμα και
μία σύνθεση αφιερωμένη σε μένα, πραγματικά πολύ όμορφη. Ο Wendland και
ο Paul αποτελούσαν το ακροατήριο. Ο Piscatory συμπαραστεκόταν. Συζήτησα
κρυφά μαζί του τη δυνατότητα ενός θαλάσσιου ταξιδιού για την Elise.7
22 και 23. Συνόδευσα [τη βασίλισσα] στον Σκαραμαγκά και το Χαϊδάρι – μέχρι
τη θάλασσα. Στο ωραιότερο σημείο ναυπηγούν ένα καΐκι και αυτό δυσαρέστησε τη βασίλισσα. Ωστόσο η επιλογή της θέσης είναι σωστή, οι άνθρωποι δεν
είναι καθόλου κουτοί! Στις εννέα και τέταρτο είχαμε επιστρέψει στο παλάτι.
Κοιμήθηκα νωρίς. Την 23η βγήκα με την άμαξα. Πήρα τον τρενόδρομο, προχώρησα κατά μήκος της παραλίας, προσπέρασα τη Μουνυχία και τον Πειραιά
και, ακολουθώντας το δρόμο για το Δαφνί, έφτασα μέχρι το εκκλησάκι στο
βουνό. Το βράδυ περίμενα μάταια τον P.[iscatory] μέχρι τις έντεκα περίπου. Ο
Μουσούρος μου πρότεινε τον γέρο Ρίζο8 ως τον πιο κατάλληλο απεσταλμένο
για την Κωνσταντινούπολη. Προσποιήθηκα ότι η πρόταση με ενθουσίασε και
τον συμβούλευσα να το πει οπωσδήποτε στον Κωλέττη, οπότε έδειξε μία περίεργη αμηχανία.
24. Με επισκέφθηκε ο Las Navas και μάλιστα μεσημεριάτικα, μέσα στη ζέστη.
Έχει ακόμη κάποια ατονία, αλλά καλύτερη όψη από ό, τι πριν αρρωστήσει. Θα
πάει για λίγο καιρό στο Ναύπλιο και αυτό το οφείλει στον P.[iscatory].9 Βγήκα
με την άμαξα περίπατο και πήγα μέχρι τα Πατήσια περνώντας από τον παλιό
αγωγό του νερού. Ήταν μαζί μου και η Ελίζε. Μακριά στον ορίζοντα είδαμε μία
φωτιά. Βλέπαμε ότι ήταν φωτιά, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιο

1

Σε ένα σπίτι στα Πατήσια είχε σημειωθεί έκρηξη από ανάφλεξη μπαρούτης, που είχε προκληθεί από αμέλεια. Είχαν τραυματιστεί ένας άνδρας και δύο παιδιά. Υπέκυψαν τελικά και οι
τρεις στα εγκαύματά τους.
2
Ο Almeida (1781-1847), ο μόνος γνωστός Πορτογάλος φιλέλληνας, ήταν παντρεμένος με την
κόρη του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου Ζωή.
3
Προσωπική της γνωριμία στην πατρίδα. Προσωπικού ενδιαφέροντος για την ίδια και οι ειδήσεις που ακολουθούν.
4
Του γιου της Otto και της αδελφής της Lotte.
5
Μουσικός που ζούσε στην Αθήνα.
6
Ωρολογοποιός στην Αθήνα.
7
Η Elise Rennenkampf και η κυρία φον Πλύσκω έκαναν ως προσκεκλημένες του Γάλλου
ναυάρχου ένα ταξίδι στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Οι γιατροί είχαν συστήσει για την
Elise Rennenkampf ένα ταξίδι για λόγους υγείας. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π.,
τόμ. 2, σ. 106.
8
Ιάκωβος (Ιακωβάκης) Ρίζος-Νερουλός.
9
Ο οποίος του εξασφάλισε τη μεταφορά με κάποιο γαλλικό πλοίο.
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μέρος καιγόταν. Ούτε ήξεραν να μας πουν. Το βράδυ ήρθε ο Βούρος. Για λίγο.
Και ο κύριος von W.[eiß], ο οποίος ήταν μελαγχολικός. Πόσο τα βαριέμαι αυτά!
25. Έδωσα χαρά στην Καρπούνη. Άδικη μοιρασιά, η κυρία μου διεκπεραιώνει
τα δυσάρεστα, ενώ εγώ έχω την τύχη να μεταφέρω τα δώρα [της] στους ανθρώπους. Κατόπιν πήγα με την άμαξα στο Φάληρο περνώντας γύρω από την
Ακρόπολη. Ο αέρας ήταν ευχάριστος, αν και εξακολουθούσε να κάνει ζέστη.
Την ημέρα είχαμε έξω 36 βαθμούς στη σκιά.1 Το βράδυ με επισκέφθηκε ο κύριος von W.[eiß]. Δεν ήταν εύθυμος, αλλά ούτε και τόσο βαρετός όσο χθες.
Μου διάβασε μία έκθεση ιδεών με πολιτικό περιεχόμενο. Είχα και την ιστορία
της νυχτερίδας, που έκανε τη συνηθισμένη της επίσκεψη. Ο P.[iscatory] δεν
ήρθε. Le traître!2 Διάβασα ένα κήρυγμα, που φανέρωνε πρακτικό πνεύμα. Το
θέμα ήταν: Σημείωσα πρόοδο. Έκλεισα το ταχυδρομείο μου. Διάβασα Herder3
με μεγάλη χαρά. Με επισκέφθηκε κάποιος για να ευχαριστήσει. Το βράδυ πήγα
με την άμαξα στη θάλασσα. Έστριψα αριστερά και εκεί κάθησα στην παραλία.
Άκουγα τα κύματα να παφλάζουν, κοίταζα το νέο φεγγάρι και άφησα τις σκέψεις μου να πετάξουν πάνω από τα σύννεφα. Ήμουν ευτυχισμένη, είχα την αίσθηση ότι διαισθάνομαι κάποιες αλήθειες. Ο χλιαρός, υγρός, αλλά ζωογόνος
αέρας με ανακούφισε μετά τη ζέστη της ημέρας. Όταν επέστρεψα ανέβηκε στα
δωμάτιά μου η Elise.
27. Πρώτα σκεφθήκαμε να πάμε να διαλέξουμε μαλλί, αλλά εγώ ζεσταινόμουν
πολύ και πήγαμε στο Δαφνί. Ήταν υπέροχα. Εγώ διηγόμουν για το Sierhagen,4
η Elise για την Κοπεγχάγη και τους εκεί πρίγκιπες, μερικούς από τους οποίους
γνώριζα από παλιά. Επιστρέψαμε στο παλάτι μετά τις εννέα. Αμέσως μετά ήρθε ο κύριος von W.[eiß] με το βιβλίο του Pückler Südöstlicher Bildersaal5 από
το οποίο μας διάβασε μερικά ενδιαφέροντα σημεία, που αναφέρονται στον
v.[on Pr.[okesch]. Στη συνέχεια μας διάβασε ποιήματα του τελευταίου αλλά,
όταν φτάσαμε στην αποτίμηση, εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις. Αυτό δημιούργησε froissements.6 Ο νέος αυτός άνδρας [ο Weiß] είναι εδώ και μερικές
ημέρες πάλι δύσθυμος, ο καημένος. Δεν μπορώ βέβαια να ρωτήσω ποια είναι
η αιτία, γιατί εκφράστηκα σε μία περίπτωση εναντίον του και τώρα θα πρέπει
να περιμένω ώσπου να με εμπιστευθεί.
28. Απόψε μου διάβασε μία επιστολή από τον φίλο και προστάτη του, μοναδική στο είδος της, που τον στενοχώρησε γιατί θεωρεί ότι τον μειώνει. Ο επιστολογράφος επαναλαμβάνει συνέχεια τις ίδιες επισημάνσεις για σφάλματα του
[Weiß], τα οποία όμως ο ίδιος προκαλεί, χωρίς βέβαια να το αντιλαμβάνεται.
Αντιθέτως αποφεύγει επιμελώς κάθε λέξη που θα εξέφραζε αναγνώριση για τα
όσα [ο Weiß] προσφέρει. Είναι φανερό ότι υπάρχει ζήλεια. Ήρθε ο Piscatory
και τότε εκείνος έφυγε.
Ο Piscatory μου μετέφερε για άλλη μία φορά την πρόσκληση του Γάλλου
ναυάρχου να ταξιδέψω με γαλλικό πλοίο στην Κωνσταντινούπολη.
29. Κανόνισα τα πάντα για το ταξίδι. Παρακάλεσα την Elise να με συνοδεύσει
και της είπα ψέματα ότι δήθεν κατάφερα τη βασίλισσα να της δώσει άδεια, ενώ
1

Πρόκειται για βαθμούς Ρεομύρ (Réaumur). Ένας βαθμός Ρεομύρ αντιστοιχεί με 0,80 βαθμού
Κελσίου.
2
Ο προδότης.
3
Johann Gottfried von Herder, Γερμανός συγγραφέας, θεολόγος και φιλόσοφος.
4
Έκταση στην περιοχή Bad Segeberg του κρατιδίου της βόρειας Γερμανίας Holstein, η οποία
ανήκε στην αριστοκρατική οικογένεια Sierhagen.
5
Τρίτομο έργο του πρίγκιπα Hermann von Pückler Muskau, το οποίο αναφέρεται στο ταξίδι
του στην Ελλάδα.
6
Ψυχρότητα.
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όλα γίνονται για χάρη της, επειδή ο Βούρος θεωρεί ότι η κατάσταση της υγείας
της απαιτεί οπωσδήποτε ένα θαλάσσιο ταξίδι. Δεν πρέπει όμως να το καταλάβει. Αμέσως πήγαμε στη θάλασσα και εκεί με τη φαντασία μας καταστρώσαμε
τα σχέδια για το ταξίδι μας. Το βράδυ ήρθε ο W.[eiß]. Η οργή του για το ταξίδι
ήταν κωμική. Προηγουμένως μας είχε διαβάσει από την πέμπτη πράξη [του
έργου του].
30. Πήγαμε με την άμαξα μέχρι το Δαφνί. Είχα υπολογίσει λάθος την ώρα που
θα ανατείλει το φεγγάρι. Ήθελα στην επιστροφή να απολαύσω τον αντικατοπτρισμό του στη θάλασσα, αλλά ήταν πια πολύ χαμηλά στον ορίζοντα. Κατά τα
άλλα ήταν ωραία, στην αρχή μάλιστα έκανε τόση δροσιά, που μου έκανε εντύπωση. Αργότερα έκανε πάλι πολλή ζέστη.
Στους χώρους του Wendland είχε μαζευτεί η ομάδα της χορωδίας. Ήρθαν και
έδωσαν ένα «κονσέρτο» για μας. Ανέβηκε για λίγο και ο κύριος von W.[eiß].
Είχε έρθει και το μεσημέρι, επειδή ήθελε να συμφιλιωθούμε, και είχε φέρει ένα
βιβλίο για την Κωνσταντινούπολη. Η γριά Ranger1 είναι ετοιμοθάνατη. Εγκαταλείπει πρόθυμα αυτόν τον κόσμο, αλλά θα ήθελε να μπορούσε να δει μία τελευταία φορά την Irene της. Αργά το βράδυ μου έστειλε ο Rechenberg ένα σημείωμα, για να μου πει ότι κατέπλευσε ο Γάλλος ναύαρχος.
31. Ο ναύαρχος με επισκέφθηκε ο ίδιος, για να σχεδιάσουμε σε γενικές γραμμές το ταξίδι. Μαζί του ήταν και ο κυβερνήτης του ατμοπλοίου καθώς και η γυναίκα του, μία Σκοτσέζα, η οποία κάνει και αυτή tour.2 Αργότερα ήρθαν και μερικοί κύριοι του état-major.3 Όλοι δέχονται με μεγάλη ευγένεια τις αλλαγές που
θα προκαλέσει η φιλοξενία μας στο πλοίο. Mystification4 περιβάλλει τους αρραβώνες του κυρίου von Brassier. Επικράτησε σύγχυση ως προς το ποιος θα
συνόδευε τη βασίλισσα. Πήγα με την άμαξα μόνη περίπατο μέχρι τα Πατήσια
από τον δρόμο που οδηγεί στο Μενίδι. Αυτή τη φορά είχα υπολογίσει σωστά τη
θέση της σελήνης. Το βράδυ ήρθε ο κύριος von W.[eiß]. Αργότερα και η Elise,
που είχε επιστρέψει από τον περίπατο με τη βασίλισσα. Ξεφυλλίσαμε μερικά
βιβλία του κυρίου von Prokesch, για να προετοιμαστούμε για το ταξίδι μας.
Αύγουστος [1846]
1. Έκανα μερικές επισκέψεις και κατόπιν πήγα μόνη στο Φάληρο, όπου συνάντησα τον ναύαρχο και διόρθωσα ορισμένα πράγματα σχετικά με το ταξίδι. Επέστρεψα και πηγαινοερχόμουν στην τεράτζα5 του κήπου, όταν ήρθε να με επισκεφθεί ο Las Navas. Ταξίδεψε και εκείνος για λίγο καιρό με τον ναύαρχο και
η όψη του έχει βελτιωθεί, αν και εξακολουθεί ο δυστυχής να αισθάνεται εξάντληση. Είδαμε την Elise πάνω, στο παράθυρο του δωματίου μου, και ανεβήκαμε. Στη συντροφιά προστέθηκε και ο Weiß. Αργότερα ήρθαν ο Fabrichese
και ο Galliani. Ο Las Navas έφυγε, γιατί δεν άντεχε να ακούσει μουσική.

1

Η οικονόμος του Prokesch.
Αρχικά το μακρύ ταξίδι στην Ελβετία, Ιταλία και αργότερα και στην Ελλάδα, το οποίο από τα
τέλη του 18ου αι. έκαναν νεαρά μέλη της αγγλικής αριστοκρατίας, για να συμπληρώσουν τη
μόρφωσή τους. Αργότερα, περιοδεία.
3
Επιτελείο, εδώ προφανώς του Γάλλου ναυάρχου.
4
Ασάφεια ελλείψει σαφών πληροφοριών.
5
Οι τοίχοι που κτίστηκαν για να συγκρατήσουν τις επιχωματώσεις στον περιβάλλοντα χώρο
του παλατιού διαμόρφωσαν επίπεδες επιφάνειες οι οποίες στα έγγραφα κατασκευής αναφέρονται ως τεράτζες. Η μεσημβρινή τεράτζα σώζεται μέχρι σήμερα. Βλ. Αικ. Δεμενεγή Βιριράκη,
Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών, 1836-1986, σ. 216κ. ε.
2
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Σεπτέμβριος [1846]
22. Ο Ernst1 ζήτησε τη συγκατάθεσή μου για να αρραβωνιαστεί τον Οκτώβριο.
Με πόση χαρά του την έδωσα!!!
Μου λένε ότι θα έπρεπε να είχα κρατήσει λεπτομερές ημερολόγιο [στο ταξίδι].2
Μα εγώ δεν κράτησα καθόλου ημερολόγιο! Πού θα έβρισκα το χρόνο μέσα σε
τόσες απολαύσεις; Ήταν εξάλλου περιττό, γιατί υπάρχουν πολλές περιγραφές
της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ποτέ δεν θα ξεχάσω όσα ωραία
πράγματα είδα, ούτε την ευγένεια και την καλοσύνη, που στο Βόσπορο και σε
όλο το ταξίδι μου έδειξε ο εξαίρετος γέρο-ναύαρχος και, μπορώ να πω, ολόκληρο το πλήρωμα. Στις 4 Αυγούστου αφήσαμε πίσω μας τη Μουνυχία και στις
4 Σεπτεμβρίου επιστρέψαμε. Περάσαμε μέσα στο «Triton» 3 το χρόνο της υγειονομικής απομόνωσης, που εξαιτίας μίας απροσεξίας είχε επιμηκυνθεί κατά
τρεις ημέρες, και βγήκαμε στη στεριά στις 14 του μήνα. Το διάστημα όμως αυτό κύλησε πολύ ευχάριστα για μας, κυρίως επειδή οι Μεγαλειότητες μας επισκέφθηκαν επανειλημμένα, αλλά και χάρις στις ωραίες βόλτες που κάναμε με
το Fanal.4
Οκτώβριος [1846]
Η 1η του μήνα, ημέρα της ονομαστικής εορτής του βασιλιά, γιορτάστηκε με εκδρομή όλο κέφι στο Πεντελικό. Πρέπει να αναφέρω ότι η βασίλισσα είναι εδώ
και οχτώ ημέρες λίγο αδιάθετη. Συγχρόνως είναι άρρωστος ο Röser και απουσιάζει ο Βούρος! Με το τελευταίο ατμόπλοιο ήρθε ο Werther με τη νεαρή γυναίκα του, η οποία είναι πολύ ευχάριστος άνθρωπος.
3. Αργά το βράδυ έστειλε η βασίλισσα να με φωνάξουν. Πίστευε ότι είχε φάει ή
πιει κάτι που την έβλαψε. Αισθανόταν σουβλιές στο στομάχι. Τη νύχτα έστειλε
ο Röser κάτι, το οποίο πήρε και μετά κοιμήθηκε καλά. Την 1η του μήνα έφυγε
το πλοίο μου, το «Triton».
4. Σήμερα, μετά από πολλές συννεφιασμένες μέρες, ο ουρανός είναι καθαρός
και γαλανός. Πήγα μόνη στη λειτουργία και άκουσα ένα καλό κήρυγμα με θέμα
τη χρηστή διαχείριση. Ο Κωλέττης ήρθε να με επισκεφθεί για πρώτη φορά αφότου αρρώστησε. Φαίνεται να είναι πολύ καλά. Πήγα στη μουσική της [Κυριακής] με τους Kurowsky,5 Las Navas, Weiß και Thouvenel. Μετά πήγα περίπατο
με την άμαξα προς τα Πατήσια και επέστρεψα από τον δρόμο που περνάει γύρω από την Ακρόπολη. Το βράδυ ήρθαν οι τακτικοί μου επισκέπτες. Κοιμήθηκα στην πολυθρόνα για να αναπληρώσω τον ύπνο που είχα χάσει τη νύχτα.
Πέρασε και ο βαρόνος Werther σαν κομήτης.
5. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα. Φτάσαμε μέχρι πέρα
από το Δαφνί, στη θάλασσα. Υπέροχο φεγγάρι. Γυρίσαμε στο παλάτι περνώ-

1

Γιος της κυρίας φον Πλύσκω.
Πρόκεται για το ταξίδι με την Elise Rennenkampf το οποίο αναφέρεται και στις Επιστολές της
βασίλισσας Αμαλίας, όπου παρατίθεται και απόσπασμα επιστολής της κυρίας φον Πλύσκω
προς τη βασίλισσα με ενδιαφέρουσα περιγραφή της συνάντησής της με τον Μωχάμετ Άλη. Βλ.
Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 117.
3
«Τρίτων», γαλλικό πολεμικό πλοίο.
4
Προφανώς βοηθητικό πλοίο του γαλλικού στόλου.
5
Ξένος ταξιδιώτης. Τον αναφέρει και η Lüth. Βλ. Χριστιάνα Λυτ, Στην Αθήνα του 1847-1848, σ.
76.
2
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ντας από την Ακρόπολη. Η ευτυχία που έρχεται πολύ αργά είναι το θέμα του
έργου Του έρωτα και των κυμάτων.1
6. Το ταχυδρομείο δεν ήρθε. Η βασίλισσα αισθανόταν σήμερα το πρωί τόσο
άσχημα, που ο Röser αναγκάστηκε να έρθει ο ίδιος να τη δει. Δήλωσε ότι δεν
πρόκειται για κάτι το επικίνδυνο. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε έναν περίπατο με
την άμαξα. Παρακάμψαμε τους αγωγούς του νερού και φτάσαμε μέχρι το Μαρούσι. Το βράδυ είχα εδώ το ζεύγος Werther. Όταν αυτοί έφυγαν, ήρθε ο Rechenberg.
7. Ονομαστική εορτή της βασίλισσας. Ήθελε να πάει οπωσδήποτε στη δοξολογία, εκεί όμως αναγκάστηκε να καθίσει, τόσο ήταν καταβεβλημένη.
Ήρθε το ταχυδρομείο. Έλαβα ένα αγαπητό γράμμα για τα γενέθλιά μου από τη
Lotte και ένα σημειωματάκι από τη Lise. Παρέλαση του στρατού. Συνόδευσα
την βασίλισσα στη μουσική [της Κυριακής], όπου δεν ήταν κανένας. Μετά περάσαμε από τη γέφυρα του Καματερού, κάναμε αριστερά προς το Χαϊδάρι και
φτάσαμε μέχρι πέρα από το Δαφνί, σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Μου φαίνεται ότι
το «Triton» μου επέστρεψε.
10. Υπόνοια δηλητηριασμού [της βασίλισσας]! Μόλις ήρθε ο Röser και μου είπε ότι και ο Landerer3 και o Stenzer,4 ήπιαν από το ίδιο εκείνο κρασί και είχαν
τα ίδια συμπτώματα και ότι έκανε μία πρόχειρη εξέταση στο κρασί και βρήκε
ίχνη αρσενικού. Τρέμω σύγκορμη από τη φρίκη μου. Απόψε θα κάνουν μία
περισσότερο ακριβή ανάλυση. Θα ήταν απαίσιο! Η βασίλισσα είναι ακόμη άρρωστη. Ο Θεός να την προστατεύσει και να μην αφήσει μία ενδεχομένως εγκληματική πράξη να επιτύχει το σκοπό της. Στις 6 του μήνα αυτοκτόνησε ο
Λόντος, όπως φαίνεται από απελπισία για τα πολιτικά πράγματα. 5 Συνόδευσα
τη βασίλισσα. Περίπατος με την άμαξα προς το Χαϊδάρι. Το βράδυ η βασίλισσα
ήταν λίγο καλύτερα. Ακόμη δεν μπορώ να συνέλθω!
11. Στην εκκλησία έκλαψα και αισθάνθηκα την καρδιά μου να ελαφρώνει! Η
βασίλισσα είναι λίγο καλύτερα, αλλά δεν ήρθε φυσικά στην εκκλησία. Είθε να
μη της μείνει τίποτε και, όσο για το μέλλον, ο Θεός να την προστατεύει. Πήγα
στη μουσική [της Κυριακής] και μετά στο Καματερό. Το βράδυ ήρθαν οι τακτικοί
μου επισκέπτες. Schicksalsstrumpf.6
12. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία! Τα αποτελέσματα του πειράματος δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Διαπίστωσαν ότι το κρασί που ήπιε η βασίλισσα περιείχε αρσενικό. Πολύ μικρή ποσότητα όμως. Ο Θεός να δώσει να μην της είχαν δώσει κι άλλη παρόμοια δόση νωρίτερα. Αν πρόκειται μόνο γι’ αυτήν την
τελευταία, θα περάσει χωρίς να αφήσει ίχνη! Είχα τέτοιο φόβο στην καρδιά,
που κάλεσα τον Κωλέττη να έρθει και του τα διηγήθηκα ζητώντας τη γνώμη του
1

O τίτλος του θεατρικού έργου «Des Meeres und der Liebe Wellen» του αυστριακού ποιητή
Franz Grillparzer, παρεφθαρμένος.
3
Χημικός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών με πλούσιο συγγραφικό έργο, μέρος του
οποίου μεταφράστηκε στα ελληνικά. Ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα. Βλ. Friedrich Gottlieb
Welcker, Tagebuch einer griechischen Reise, Wilhelm Hertz, Βερολίνο 1865, τόμ.1, σ. 85.
4
Xaverius Stenzer, υπηρέτης της βασίλισσας Αμαλίας.
5
Ο Λόντος είχε αποσυρθεί από την πολιτική από τον Αυγούστο του 1845, όταν επήλθε ρήξη
μεταξύ Κωλέττη και Μεταξά, και αυτοκτόνησε την 6η Οκτωβρίου 1846 (Ιουλ.ημερ.). Στάθηκε
μπροστά σε καθρέπτη, λέει ο Δραγούμης, έβαλε το στόμιο πιστολιού στο στόμα του, πυροβόλησε και έπεσε ανάσκελα. Ζούσε από μία, πολύ μικρή σύνταξη 220-240 δρχ. το μήνα, και εξέφραζε βαθιά λύπη για τα πολιτκές εξελίξεις. Ανήκε στο αγγλικό κόμμα και την προηγουμένη της
αυτοκτονίας του επισκέφθηκε ένα από τα πλέον εξέχοντα στελέχη του, τον πρώην ηγεμόνα της
Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσο. Τα αίτια της αυτοκτονίας του παρέμειναν άγνωστα. Βλ. Νικόλαος
η
Δραγούμης, Ιστορικαί Αναμνήσεις, Ερμής, Αθήνα 1973 (1 έκδοση 1879), τόμ. Β’ σ. 65 κ.ε.
6
Τραγωδία σε τρεις πράξεις των Ignaz Franz Castelli και Alois Jeitteles. Λειψία 1818.
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για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Ο Röser είναι καλός γιατρός και επιδεικνύει μεγάλο ζήλο αλλά, όταν πρόκειται να αποφασισθεί ποια είναι τα ενδεδειγμένα μέτρα, δεν του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Τον πιέζω όλη την ώρα να
το πει στον βασιλιά όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες
αλλαγές. Ο Κωλέττης θα κάνει μυστική έρευνα. Αλλά τι ωφελούν όλα αυτά χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Ωστόσο δεν επιτρέπεται ποτέ να αδρανούμε, όταν
γνωρίζουμε ότι το κακό παραμονεύει. Η βασίλισσα δεν επιτρέπεται να υποψιαστεί τίποτε. Της απαγορεύθηκε για την ώρα το κρασί. Παρακολουθώ όμως με
φόβο κάθε γουλιά που πίνει ο βασιλιάς. Η επίσκεψη του Κωλέττη κίνησε δυστυχώς την περιέργεια όλων και γι’ αυτό αναγκάστηκα να πω ψέματα.
13. Αφού η βασίλισσα πήρε όλα τα φάρμακα που της έδωσαν για τα συμπτώματα και επειδή διαπιστώθηκε ότι είχε και διαλείποντα πυρετό, της έδωσαν σήμερα και μία μεγάλη δόση κινίνου, η οποία την έφερε σε κατάσταση νάρκωσης.
Ωστόσο, και παρά τις παρακλήσεις μας, βγήκε με την άμαξα. Τη συνόδευσα
εγώ. Το μόνο που κατορθώσαμε ήταν να επιστρέψει μία ώρα νωρίτερα. Το
βράδυ εμφανίστηκε στο δείπνο. Το μεσημέρι έκανα επισκέψεις και κατόπιν δέχθηκα μερικές, μεταξύ των οποίων και της χαριτωμένης κυρίας von Bucharin.1
Το διπλωματικό σώμα μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει ευχάριστες γυναίκες.
14. Η βασίλισσα είναι πολύ άσχημα, έχει ιδίως πόνους στην κοιλιά. Τις βάζουν
καταπλάσματα και, επειδή δεν τα ανέχεται καθόλου, τις έβαλαν 20 βδέλλες.
Μετά από αυτό το βράδυ ήταν καλύτερα. Για μία στιγμή που βρέθηκα πάνω
[στα δωμάτιά μου] δέχθηκα τη Λαίδη Lyons, η οποία μόλις επέστρεψε από το
ταξίδι της.
15. Κατά τις τρεις [η βασίλισσα] σηκώθηκε από το κρεβάτι και ξάπλωσε στον
καναπέ, ο πόνος είχε υποχωρήσει. Στο μεταξύ δέχθηκα το ζεύγος Werther, τον
Weiß, τον Rechenberg, τη Μαυρομιχάλη, την Κριεζή, τον Las Navas. Όλοι ήρθαν, για να μάθουν νέα.
16. Σήμερα είναι τα γενέθλια της αγαπημένης μου Bertha.2 Θεέ μου πόσο Σε
ευγνωμονώ που ευδόκησες να μας προστατέψεις όλο αυτόν τον καιρό καθώς
και για τα αμέτρητα καλά που μας έδωσες. Η κυρία μου είναι καλύτερα, μόνο
που δυσανασχετεί, γιατί την υποχρεώνουν να μείνει στο κρεβάτι. Είδα την κυρία Τρικούπη, την πριγκίπισσα Καρατζά, τον Kurowsky και τον Ρ.[ίζο] Ραγκαβή. Το βράδυ χρειάστηκε να κατέβω κάτω [στα βασιλικά διαμερίσματα]. Οι τακτικοί μου επισκέπτες έμειναν και με περίμεναν μέχρι να επιστρέψω, πράγμα
για το οποίο τους μάλωσα.
17. Αγαπημένε μου Ernst, ο Θεός να σε προστατεύει ! Ελπίζω να πέρασες τη
σημερινή εορταστική για σένα ημέρα με χαρούμενη καρδιά! Ήσαστε άραγε
χθες και σήμερα μαζί; Η βασίλισσα σηκώθηκε για μερικές ώρες από το κρεβάτι.
Αρκέστηκα σε έναν περίπατο στον κήπο. Της έβαλαν και πάλι βδέλλες.
18. Δεν πήγα για εκκλησιασμό, επειδή η βασίλισσα έπρεπε να πάρει ένα λουτρό. Χρειάστηκε να μείνει πάλι όλη την ημέρα στο κρεβάτι, πράγμα που δεν της
αρέσει καθόλου. Έτσι όμως θα γίνει πιο γρήγορα καλά. Πήγα στον Κωλέττη, ο
οποίος μου μίλησε σοβαρά και επίμονα σχετικά με την τελευταία συζήτηση που
είχαμε μαζί καθώς και για τον Μπίμπιση,3 ο οποίος δέχεται την απονομή χάριτος μόνο υπό όρους, πράγμα που δημιουργεί μεγάλες υποψίες. Και για τα δύο
1

Σύζυγος του γραμματέα της ρωσικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα.
Πρόκειται για την κόρη της.
3
Πρόκειται για τον ληστή Σπύρο Μπίμπιση. Για τα πεπραγμένα του και περαιτέρω βιβλιογραφία βλ. Αρ. Παπανικολάου Κρίστενσεν, Χρ. Λυτ, Στην Αθήνα του 1847-1848, σ. 216, καθώς και
Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 60 κ. ε.
2
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θέματα θα μιλήσει με τον βασιλιά, ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα.
Μερικές φορές μου φαίνεται σαν να πρόκειται για κακό όνειρο, τα γεγονότα
όμως είναι αδιάψευστοι μάρτυρες.
19. Ο Röser είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση της βασίλισσας. Δεν της
επιτρέπει όμως να σηκωθεί. Εκείνη έχει αντιρρήσεις αλλά συμμορφώνεται,
γιατί υποβλήθηκε και πάλι σε λουτρό και αισθάνεται αδυναμία. Είδα ενδιαμέσως πολλούς, οι οποίοι ήρθαν να ρωτήσουν πώς είναι. Επίσης τον Piscatory
με τη γυναίκα του, που μόλις επέστρεψαν [από τη Γαλλία]. Μου έφερε ένα ωραίο επιτραπέζιο κουδούνι.
20. Αυστηρή επιστολή του Enth. προς τον «άχρωμο». Συντριβή. Αποκατάσταση μέσω του M. K. Η βασίλισσα σηκώθηκε από το κρεβάτι. Έχει επανακτήσει
τις δυνάμεις της. Ήρθε για επίσκεψη το ζεύγος Werther. Είχε προηγηθεί ο
Μαυροκορδάτος και πολλοί άλλοι.
21. Από χθες η βασίλισσα είναι λιγότερο καλά και νομίζω ότι αιτία είναι το ότι
ασχολήθηκε πολλή ώρα με πολιτικά θέματα. Ωστόσο ο Röser είναι ικανοποιημένος με την κατάστασή της. Με επισκέφθηκαν οι κυρίες Piscatory και
Bucharin και είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους. Το βράδυ ήρθαν ο
Rechenberg και οι τακτικοί επισκέπτες μου.
22. Πρώτη έξοδος [με τη βασίλισσα] μετά την ασθένεια [της]. Βγήκαμε με την
άμαξα, περάσαμε από το Δαφνί και φτάσαμε μέχρι το σημείο από το οποίο είναι ορατή η θάλασσα. Μετά, περνώντας από το Χαϊδάρι, πήραμε για την επιστροφή τον συντομότερο δρόμο και διασχίσαμε το ρυάκι. Έτσι επιστρέψαμε
στο παλάτι σχεδόν μισή ώρα πριν δύσει ο ήλιος. Το βράδυ ήρθαν οι τακτικοί
επισκέπτες μου και ο Las Navas. Ο Λόντος μεταφέρθηκε στον Πειραιά, ενώ
τον συνόδευαν οι πολυπληθείς φίλοι του.1
23. Δεύτερη έξοδος μετά την ασθένεια. Με επισκέφθηκε ο Piscatory με grande
uniforme.2 Σήμερα βγήκαμε με την άμαξα και περάσαμε από τους αγωγούς του
νερού.3 Επιστρέψαμε ένα τέταρτο πριν από τη δύση του ηλίου. Το πρωί η βασίλισσα περπάτησε στον κήπο για πρώτη φορά μετά την ασθένεια της. Επίσημη εμπιστευτική συζήτηση με τον βαρόνο W.[erther] σχετικά με τον κόμητα
Ravensberg.
24. Έκανα επί ώρες σειρά επισκέψεων στην πόλη. Στο δρόμο συνάντησα τη
βασίλισσα, που για πρώτη φορά έκανε πάλι τον περίπατό της με τα πόδια. Υπέροχος καιρός. Ο Piscatory είναι πολύ άρρωστος, ο δυστυχής. Αιτία οι πονοκέφαλοι από τους οποίους υποφέρει εδώ και πολλά χρόνια. Η βασίλισσα πληροφορήθηκε ότι η ασθένειά της προκλήθηκε από κάτι βλαβερό, που ήταν στο
1

Η εκκλησία καθώς και το κράτος είχαν αρνηθεί να τελέσουν την κηδεία του Λόντου, επειδή
είχε αυτοκτονήσει. Η οικογένειά του και οι φίλοι του, οι οποίοι απαιτούσαν επίσημη κηδεία, μετέφεραν τη σορό στον Πειραιά και από εκεί με πλοίο στη Βοστίτσα, όπου την εμπιστεύτηκαν
στον δήμαρχο. Ο Λόντος ενταφιάστηκε το 1847, ύστερα από επέμβαση του αδελφού του, υπουργού τότε των Εξωτερικών. Σχετικά με την αυτοκτονία του Λόντου βλ. και Επιστολές της
Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ, σ. 142 κ. ε.
2
Μεγάλη στολή.
3
Η Αθήνα, που την εποχή αυτή υπέφερε από λειψυδρία, εξακολουθούσε να στερείται υδρευτικού δικτύου και κάλυπτε στοιχειωδώς τις ανάγκες της από πηγές, πηγάδια και υπολείμματα
του Αδριάνειου υδραγωγείου, τα οποία σε ορισμένα σημεία ήταν υπέργεια και ορατά. Το μεγαλύτερο καλά ορατό τμήμα αγωγού στα όρια της πόλης εκτεινόταν από τον Κολωνό μέχρι την
Κυψέλη. Άλλα καλά ορατά υπολείμματα υπήρχαν στο Φαληρικό Δέλτα. Σε αυτά τα δύο σημεία
φαίνεται ότι, κατά περίσταση, αναφέρεται η κυρία φον Πλύσκω. Βλ. Johann Adolph Sommer,
Athènes et ses Environs (χάρτης) και Répertoire analytique et descriptif pour la carte d’
Athènes et ses environs publiée en 1841, Fr. Wild, Μόναχο 1841.
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κρασί, αλλά όχι τι ήταν αυτό! Απαιτεί να απολυθεί ο υπεύθυνος για τα κρασιά.
Ο Weiß μου διάβασε μία αναφορά σχετικά με σχέδια συνωμοσίας. Αχ! Δεν τα
γνωρίζει όλα! Αισθάνομαι το μεγάλο αυτό μυστικό να βαραίνει την καρδιά μου,
παρόλο που έκανα ότι περνούσε από το χέρι μου. Από κει και πέρα στηρίζω
τις ελπίδες μου στον Θεό. Ο άνθρωπος όμως παραμένει αδύναμος!
25. Εξαιτίας της βροχής η βασίλισσα έκανε πάλι έναν περίπατο προς το Δαφνί
στον οποίο έπρεπε να τη συνοδεύσω.1 Το πρωί άκουσα ένα καλό κήρυγμα,
αλλά είχε λίγο κόσμο.
26. Δέχθηκα την ευχάριστη επίσκεψη της βαρόνης Werther. Η χαριτωμένη αυτή νεαρή γυναίκα μου έκανε διάφορες εκμυστηρεύσεις. Πρώτη φορά αποχωρίζεται τον άνδρα της, ο οποίος πήγε να προϋπαντήσει τον πρίγκιπα Albrecht.2
Ήταν πολύ λυπημένη. Δέχθηκα την αναπάντεχη επίσκεψη του Piscatory, για
τον οποίο νόμιζα ότι είναι ακόμη στο κρεβάτι. Συζητήσαμε την εδώ κατάσταση.
Και εκείνος με προειδοποίησε να προσέχω, γιατί υπάρχει κίνδυνος δόλιας επιβουλής. Αχ! Ούτε αυτός γνωρίζει όλη την αλήθεια! Ωστόσο, για να γίνει το έγκλημα, πρέπει να το επιτρέψει ο Θεός!
27. Αποκαρδιωτικά γράμματα από τους πατεράδες [της Elise και του Weiß ],
που ωστόσο δικαιολογημένα θέτουν ορισμένους όρους.3 Απελπισία [εκ μέρους
των δύο ερωτευμένων], αλλά με χρόνο και υπομονή θα γίνει το φύλλο της μουριάς μεταξωτό φουστάνι. Ο πρίγκιπας [Albrecht] παρουσιάστηκε σήμερα [στην
Αυλή] με τους δύο κυρίους που τον συνοδεύουν, τον αυλικό Stockhausen και
τον λοχαγό von Raben. Και βρήκε την ώρα που έκανα μάθημα ισπανικών για
να με τιμήσει με την παρουσία του. Dîner. Καθόμουν ανάμεσα στον πρίγκιπα
[Albrecht] και τον Stockhausen. Αποχαιρετισμός, κατά κάποιον τρόπο, των
ερωτευμένων, που δεν θα βλέπονται κάθε βράδυ στα διαμερίσματά μου, ώσπου οι πατεράδες τους να λάβουν τις τελικές αποφάσεις. Και όταν τυχαίνει να
συναντηθούν στα διαμερίσματά μου, θα συμπεριφέρονται σαν να ήταν ξένοι,
παρά τον [ερωτικό] πυρετό.
28. Αντάλλαξα επιστολές με τον βαρόνο Werther, όλες σχετικά με τον υψηλό
προσκεκλημένο, ο οποίος την πρώτη μέρα, αν και είχε κακοκαιρία, επισκέφθηκε τις αρχαιότητες και τον πρωθυπουργό. Έκανα μεγάλο γύρο επισκέψεων. Η
βασίλισσα άρχισε πάλι να επιστρέφει κατά τη γνώμη μου πολύ αργά από τον
περίπατό της, με το φως του φεγγαριού και μέσα στο κρύο. Πέρασα την πρώτη
μου μελαγχολική, μοναχική βραδιά [χωρίς τους Elise και Weiß]. Δέχθηκα ευτυχώς την επίσκεψη του βαρόνου Werther και της γυναίκας του. Νωρίτερα είχε
δειπνήσει στο σπίτι τους ο πρίγκιπας. Ευτυχώς που δεν υπέκυψα χθες στις
παρακλήσεις [των Elise και Weiß] να μείνουν απόψε τα πράγματα όπως ήταν
μέχρι τώρα!
29. Πολύ κρύος άνεμος. Έκανα σειρά επισκέψεων. Άρχισα πάλι με ζήλο τα ισπανικά. Dîner σε μικρό κύκλο. Καθόμουν ανάμεσα στον πρίγκιπα και το λοχαγό Raben. Μετά το γεύμα συνομίλησα αρκετή ώρα με τους συνοδούς του
πρίγκιπα αποβλέποντας σε μία παρτίδα μπιλιάρδο, που όμως δεν έπαιξαν.
Δυστυχώς. Η βραδιά ωστόσο έκλεισε ευχάριστα.
30. Φοβερό κρύο. Το πρωί ήμουν στα διαμερίσματα της βασίλισσα. Το μεσημέρι τόλμησα να βγω με τον Cassini4 μου παρά τον θυελλώδη βοριά. Υποχρε1

΄Ηταν Κυριακή και, αν ο καιρός ήταν καλός, η Αμαλία θα πήγαινε στη μουσική (της Κυριακής).
Βλ. πιο πάνω, σ. 5, υποσ. 3.
2
Πρίγκιπας της Πρωσίας, της οποίας ο Werther ήταν απεσταλμένος.
3
Βλέπε και «Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. σ. 139.
4
Όνομα αλόγου.
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ωτικός περίπατος με την Elise. Απόψε ήταν πάλι ευτυχισμένη, επειδή αύριο είναι καλεσμένη σε μία δεξίωση. Σχέδια δολοφονίας!
31. Χαιρόμουν που είχα το μάθημα των ισπανικών και με αυτό μία δικαιολογία
για να μείνω μέσα. Το μάθημα τελικά δεν έγινε εξαιτίας ενός dîner στο σπίτι του
Τρικούπη. Μελέτησα μόνη μου. Το βράδυ δέχθηκα την επίσκεψη του κυρίου
von Weiß – συγκινητική στη μοναξιά μου. Το πρωί είχα μία εμπιστευτική συζήτηση με τον βαρόνο Werther, όχι και τόσο διπλωματική, του τα είπα όλα μία κι
έξω. Για τη διπλωματία δεν υπάρχω πια. Με επισκέφθηκε «L’ Épine».1
Τελικά θλιβερός μήνας για μένα αυτός που μας πέρασε. Κυριάρχησε στη ζωή
μου ένας φόβος, που όμοιο του δεν είχα αισθανθεί μέχρι τώρα. Από όλους
τους κινδύνους θεωρώ το ύπουλο δηλητήριο τον πιο απαίσιο. Και τι μέτρα να
λάβει κανείς; Μόνο η χάρη του Θεού μπορεί να προστατεύσει, όπως το έκανε
και σε αυτή την περίπτωση. Από αυτή την επίγνωση πηγάζει το συναίσθημα
της εμπιστοσύνης και η ανείπωτη ευγνωμοσύνη στον Θεό που αισθάνομαι. Και
τόσο ενισχύθηκαν τα συναισθήματα αυτά από της πρόσφατες φριχτές εμπειρίες, που δεν μπορώ παρά να υμνώ τον Κύριο.
Νοέμβριος [1846]
1. Η σημερινή Κυριακή ήταν τόσο παγερή, που δεν βγήκα καθόλου. Είχα τη
χαρά να με επισκεφθεί ο καλός μου ναύαρχος [του γαλλικού στόλου]. Σήμερα
εκκλησιάστηκε η βασίλισσα για πρώτη φορά μετά την ασθένειά της και αποδείχθηκε ότι καλώς δεν το έκανε την προηγούμενη Κυριακή, όταν το είχε επιτρέψει ο Röser και το απέτρεψα εγώ με τις διαμαρτυρίες μου. Με δυσκολία ανέχθηκε το εκκλησιαστικό όργανο κ.λπ. Dîner με την παρουσία του διπλωματικού
σώματος προς τιμήν του πρίγκιπα [Albrecht]. Καθόμουν ανάμεσα στον πρίγκιπα και τον Piscatory. Αμέσως μετά ήρθε ο κύριος von Weiß.
2. Εκμεταλλεύτηκα το γεγονός ότι κάνει ανυπόφορο κρύο, για να ματαιώσω
δεκατέσσερις επισκέψεις [που έπρεπε να κάνω]. Dîner en famille.2 Καθόμουν
ανάμεσα στον πρίγκιπα Albrecht και τον Stockhausen. Ήταν καλεσμένος και ο
βαρόνος Werther.
3. Ο κύριος με την κυρία μου και τον πρίγκιπα, καθώς και όλες τις κυρίες της
Τιμής, τη δεσποινίδα Κριεζή, τους βαρόνους Werther και R.[echenberg] και
τους κυρίους του βασιλιά που είχαν υπηρεσία, πήγαν στη Φυλή. Εγώ έκανα
επισκέψεις και πέρασα την περισσότερη ώρα στο σπίτι της κυρίας Werther. Είδα για πολύ λίγο τον Weiß και μελέτησα με ζήλο ισπανικά. Στις οχτώ καθήσαμε
στο τραπέζι. Όλη η παρέα ήταν σε πολύ καλή διάθεση. Λένε ότι η Αγγλία θα
κάνει κατάσχεση στους δασμούς που καταβάλλονται στη Σύρο για να εισπράξει τις οφειλές [του ελληνικού κράτους]. Εκλεκτή συμπεριφορά αυτή! Αν βέβαια
είναι αλήθεια.
7. Πω, πω! Δεν έγραψα τρεις μέρες, η τεμπέλα! Δεν συνέβη όμως και τίποτε,
εκτός από τα συνηθισμένα. Ξελιγωθήκαμε να περιμένουμε το ταχυδρομείο.
Προχθές το βράδυ ήρθε επιτέλους και μου έφερε γράμμα του αγαπημένου μου
Josias, ο οποίος με είχε αφήσει ασυνήθιστα πολύ καιρό χωρίς ειδήσεις του.
Στις 4 του μήνα αναχώρησε ο κόμης R.[echenberg] παίρνοντας μαζί του 200
μπουκάλια σαμπάνια. Φυσάει συνεχώς κρύος βοριάς και γι’ αυτό περιορίζομαι
σε πρωινούς περιπάτους στον κήπο. Μελετώ με επιμέλεια ισπανικά και πλέκω
1
2

Το αγκάθι. Εννοεί τον Piscatory.
Σε οικογενειακό κύκλο.
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με το βελονάκι. Ένα βράδυ αργά με επισκέφθηκε το ζεύγος Werther. Η κυρία
έφερε να μου δείξει το εργόχειρό της και χρειάστηκε να μου δείξει το πόδι της,
που είναι εξαιρετικά μικρό.
8. Πολύ καλό κήρυγμα με θέμα την αγάπη και το μίσος. Dîner. Με επισκέφθηκαν ο Κωλέττης και ο συγκλητικός Schlüter από το Αμβούργο. Ήταν συμφοιτητής του Πλύσκω.1
9. Έλαβα γράμματα από τον Ernst και την Marie Ziegesar.2 Αποπνέουν ευτυχία και με έκαναν και εμένα ευτυχισμένη. Ο Θεός να τους ευλογεί! Είμαι πανευτυχής για αυτόν το γάμο. Φοβόμουν πολύ μήπως ο Ernst μείνει ανύπαντρος.
10-15. Το κρύο και ένα συνάχι με ανάγκασαν να περιοριστώ σε περίπατο στον
κήπο. Στο διάστημα αυτό ο Κωλέττης ήταν πολύ άρρωστος. Τώρα βρίσκεται
προς μεγάλη μου χαρά εκτός κινδύνου. Σήμερα ήταν η πρώτη ωραία μέρα μετά από πολύ καιρό, χωρίς αέρα, φωτεινή και δροσερή. Άκουσα ένα καλό κήρυγμα με θέμα την αγάπη και την τήρηση των ιερών κανόνων.
16. Οι γιατροί ελπίζουν ότι ο Κωλέττης, μετά την κρίση της περασμένης νύχτας,
είναι εκτός κινδύνου. Χθες η Elise και εγώ πήγαμε στη μουσική [της Κυριακής],
όπου χάρις στον καλό καιρό είχε έρθει πολύς κόσμος, το διπλωματικό σώμα
και το πλήρωμα του «Triton». Μας περιτριγύρισαν και μας έκαναν συντροφιά.
17. Πήγα με την άμαξα στον Πειραιά. Στο δρόμο συνάντησα τον Βούρο και τον
ρώτησα τι κάνει ο Κωλέττης. Είναι καλύτερα, πράγμα το οποίο μου επιβεβαίωσε και ο Werther, ο οποίος ερχόταν κατευθείαν από εκεί. Βροχή. Δύο ψυχές
που βγήκαν μόνες για περίπατο θα πρέπει να έγιναν μούσκεμα!
22. Είμαι ασυγχώρητη γιατί αμέλησα το ημερολόγιό μου. Φταίει το ασυνήθιστα
δυνατό κρύο και η αγωνία μου για τον Κωλέττη. Σήμερα είναι, δόξα τω Θεώ,
καλύτερα. Στη μουσική [της Κυριακής] μίλησα πολλή ώρα με τον Piscatory, ο
οποίος είναι πολύ καλά. Έκανα την αποχαιρετιστήρια επίσκεψή μου στον πρίγκιπα.
23. Ο χορός ήταν πολύ όμορφος. Όταν τελείωσε, ο πρίγκιπας A.[lbrecht] με
αποχαιρέτησε ιδιαιτέρως, με χειραψία. Το βράδυ αναχώρησε.
27. Αφίχθη ο πρίγκιπας Oscar.3 Δέχθηκε το quartier4 που του προσφέρθηκε
στο παλάτι. Είναι ένας πολύ ψηλός νεαρός με καλοσυνάτο παιδικό πρόσωπο.
Στο dîner πήραν μέρος η Αυλή και ο Heidenstam. Γείτονάς μου από τα δεξιά ο
commandant d’ escadre5 Crusenstern. Μιλάμε μαζί αγγλικά. Τις τελευταίες ημέρες είχα να διαπραγματευτώ διάφορα πολιτικά ζητήματα. Μίλησα και με τον
«άχρωμο» και τον προειδοποίησα ότι με τον τρόπο του και τη συμπεριφορά
του πληγώνει τους συναδέλφους του. Ο Κωλέττης κάπνισε το πρώτο του τσιμπούκι. Θα τον μεταφέρουν σήμερα σε άλλο δωμάτιο. Ο Κουντουριώτης συμπεριφέρεται miserable.6
28. Ζεστός σιρόκος, που σήκωνε τόση σκόνη, ώστε αρκέστηκα σε περίπατο
στον κήπο και έτσι έφτασα μελετώντας μέχρι τον τρίτο Καρχηδονικό πόλεμο
και πιο πέρα. Την υπόλοιπη ώρα την πέρασα φιλοσοφώντας. Dîner˙ καθόμουν
δίπλα στον υπασπιστή [του Σουηδού πρίγκιπα, ναύαρχο] Haftner. Δυστυχώς!
1

Του συζύγου της, ο οποίος είχε αποβιώσει στις 18 Ιανουαρίου 1821.
Γιος της κυρία φον Πλύσκω και η σύζυγός του.
3
Γιος του βασιλιά της Σουηδίας Όσκαρ.
4
Κατάλυμα. Το ότι κατέλυσε στο παλάτι είναι αξιοσημείωτο λόγω της δυναστικής αντιζηλίας
που υπήρχε μεταξύ της οικογένειας της μητριάς της Αμαλίας Καικιλίας (1807-1844) και της
σουηδικής βασιλικής οικογένειας. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ.161.
5
Διοικητής ναυτικής μοίρας.
6
Άθλια.
2
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Θα προτιμούσα στη θέση του να βρισκόταν ο [Γάλλος] ναύαρχος. Ο Κριεζής
δεν είναι ευχαριστημένος.
29. Περίπατοι. Dîner σε οικογενειακό κύκλο. Παίξαμε μπιλιάρδο και «à la
guerre». Νωρίτερα είχα συνοδεύσει [τη βασίλισσα] στη μουσική της [Κυριακής].
Φοβερή σκόνη.
30. Εκδρομή στη Φυλή, δηλαδή στη Χασιά. Υπέροχος καιρός, καλοκαιρινός. Οι
κύριοι πήγαν στα ερείπια και στη Μονή Κλειστών. Εμείς περπατήσαμε μέχρι το
σημείο από το οποίο έχει κανείς πανοραμική άποψη της πεδιάδας της Ελευσίνας κ.λπ. Gouter1 σε σκηνή. Υπέροχη επιστροφή μέσα στο σεληνόφως. Ο νεαρός πρίγκιπας γελούσε κατά τη διάρκεια του gouter εις βάρος του Σαχίνη τόσο πολύ, που παραλίγο να πέσει από το κάθισμα εκστρατείας στο οποίο καθόταν. Dîner. Δίπλα μου καθόταν ο κυβερνήτης Crusenstern.
Δεκέμβριος [1846]
1. Σήμερα ήταν η ημέρα του Oscar. Πρώτα μας αποχαιρέτησε και κατόπιν ο
βασιλιάς τον επισκέφθηκε στη φρεγάτα του «Eugenie». 2 Το μπρίκι [που τη συνοδεύει] ονομάζεται «Nordenskiold».
2. Ο Fabricius,3 ο οποίος ήρθε εδώ ως kornak,4 μου έφερε από το Χόλσταϊν
μεγάλα γράμματα και μικρά ενθύμια. Ένα φλιτζάνι που μου στέλνει ο κόμης
Heinrich Rantzau φέρει την επιγραφή Kiel και με συγκίνησε. Όλα χωρίς εξαίρεση μου έδωσαν μεγάλη χαρά. Πήγα με την άμαξα στο Φάληρο παρά τον
πραγματικά απαίσιο καιρό και είδα τα σουηδικά πλοία, που πηγαινοέρχονταν.
3. Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά και προσπαθώ να γιατρευτώ με χαμομήλι και
νηστεία. Ο Piscatory με επισκέφθηκε, αλλά δεν μου είπε τίποτε. Για το θέμα
που τον απασχολεί μου μίλησε ο Werther, που ήρθε το βράδυ. Γιατί άραγε; Με
φοβάται; Αλλά πάλι, γιατί;
4. Σήμερα του παραπονέθηκα για το θέμα. Γέλασε και δεν ήξερε τι να πει. Με
επισκέφθηκαν όλοι οι διπλωμάτες. Εγώ με τη σειρά μου επισκέφθηκα τον Κωλέττη, τον οποίο, δόξα τω Θεώ, βρήκα σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που
περίμενα. Έκανε κιόλας αστειάκια και γελούσε κάτω από τα μουστάκια του,
όπως το συνηθίζει. Έκανα μία σειρά επισκέψεων και επέστρεψα κάνοντας το
γύρο της Ακρόπολης. Ο αέρας προμηνούσε καταιγίδα. Το βράδυ whist
5. Μετά το γεύμα έκανα επισκέψεις και έναν μικρό περίπατο με την άμαξα. Σήμερα το πρωί πέθανε ο Βέλγος επιτετραμμένος5 από εγκεφαλικό. Δυστυχισμένη οικογένεια. Στα ξένα και με τέτοια λύπη! Το βράδυ whist à trois.
6. Στη μουσική της [Κυριακής] είχε πολύ κόσμο. Μίλησα με Γερμανούς, Έλληνες, Γάλλους, Ισπανούς, Ρώσους και Τούρκους.
1

Πρόχειρο γεύμα.
΄Ηταν η ονομαστική εορτή του βασιλιά της Σουηδίας, ο οποίος ονομαζόταν Oscar, όπως και ο
γιος του. Στον εορτασμό δεν πήρε μέρος η βασίλισσα Αμαλία. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας
Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 165.
3
Ο φιλέλληνας Fabricius (Φαμπρίτσιους) είχε επιστρέψει μετά την 3η Σεπτεμβρίου 1843 στη
Δανία και είχε καταταγεί στον στρατό με το βαθμό του συνταγματάρχη. Είχε σταλεί αυτή την
εποχή στην Ελλάδα ως κομιστής του ανωτάτου παρασήμου της Δανίας προς τον Όθωνα. Βλ.
Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ.165.
4
Οδηγός ελεφάντων. Το μεγαλύτερο και παλαιότερο παράσημο της Δανίας παριστάνει έναν
ελέφαντα από χρυσό και άσπρο σμάλτο, ο οποίος φέρει από τη μία πλευρά τον σταυρό και
από την άλλη το μονόγραμμα του εκάστοτε βασιλιά της Δανίας.
5
Πρόκειται για τον Constantin François Rodenbach, απεσταλμένο του Βελγίου στην Αθήνα
από το 1842. Είχε διαδεχθεί τον πρώτο απεσταλμένο του Βελγίου στην Αθήνα Benjamin Mary.
2

29

8. Επισκέφθηκα τον [Γάλλο] ναύαρχο μαζί με την Elise. Ήρθε και το ζεύγος
Piscatory. Ο ναύαρχος είναι άρρωστος. Αποχαιρετήσαμε τον Phabannes στο
λοιμοκαθαρτήριο. Ο κύριος von R.[ennenkampff] έγραψε στην Elise ότι δίνει τη
συγκατάθεσή του για το γάμο. Ακολούθησαν ιαχές χαράς!
9. Σήμερα ανακοινώθηκε ο αρραβώνας. Μετά από αυτό η Elise πήρε την άδεια
να απουσιάσει από το whist και συναντήθηκε με τον W.[eiß] στο σαλόνι μου.
Αργότερα έγινα και εγώ μάρτυρας της ευτυχίας της.
10. Σήμερα κλείνω εφτά χρόνια εδώ και, καθώς κοιτάζω πίσω και κάνω τον
απολογισμό, ευγνωμονώ τον Θεό! Το βράδυ οι ερωτευμένοι συναντήθηκαν στο
σαλόνι μου.
11. Έκανα επισκέψεις και έναν μικρό περίπατο με την άμαξα. Το βράδυ είχε
whist και έτσι έχασα την επίσκεψη του ζεύγους Werther, που είχαν έρθει να με
δουν.
12. Ο πρίγκιπας Λουιτπόλδος1 βρίσκεται στο λοιμοκαθαρτήριο. Whist à trois.
Φυσάει πολύ ενοχλητικός σιρόκος.
18. [Οι βασιλείς] πηγαίνουν κάθε μέρα με τα άλογα στο λοιμοκαθαρτήριο. Μία
φορά πήγε [η βασίλισσα] με την άμαξα και τη συνόδευσα εγώ. Φυσούσε πολύ
δυνατός αέρας, όπως και όλες τις τελευταίες ημέρες. Για τον λόγο αυτό δεν έχει
έρθει ακόμη το ατμόπλοιο της 15ης του μήνα. Η βασίλισσα έμεινε [στο λοιμοκαθαρτήριο] μισή ώρα. Στην επιστροφή περάσαμε από το άσπρο σπίτι, μετά
μέσα από τον Ελαιώνα και ακολουθήσαμε το δρόμο που πάει στο Δαφνί μέχρι
την είσοδο του Βοτανικού Κήπου. Κάθε μέρα ζω σε εκνευρισμό, ησυχάζω μόνο
όταν το βράδυ ακούσω τις Μεγαλειότητες να επιστρέφουν. Θα ήταν φοβερό, αν
κάποιο απρόβλεπτο περιστατικό ανάγκαζε τη βασίλισσα να μπει στο λοιμοκαθαρτήριο. Ο Τσάμης2 «αιχμαλωτίστηκε» από ένα βρεγμένο ρούχο, που κυμάτιζε απλωμένο στον δυνατό αέρα. Τι ανοησία!
Στις 15 του μήνα πέθανε ξαφνικά ο δευτερότοκος γιος του καημένου του Ραγκαβή,3 όπως φαίνεται από οστρακιά η οποία δεν είχε εκδηλωθεί κανονικά. Ο
πρίγκιπας Λουιτπόλδος πηγαινοέρχεται απέναντι στα νησιά,4 γι’ αυτό περνάω
ήσυχες μέρες.
19. Επιτέλους έβρεξε λίγο! Αργά χθες το βράδυ ήρθε το ατμόπλοιο και μου έφερε γράμματα από τον Josias και τον Otto. Ήρθε ο Weiß και διηγήθηκε πολλά
και διάφορα. Για την ακρίβεια αυτό συνέβη χθες, σήμερα είχε dîner. Καθόμουν
ανάμεσα στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο [της Βουλής]. Ο Κωλέττης βγήκε
χθες για πρώτη φορά μετά την ασθένειά του και με διπλωματική ευγένεια πέρασε αμέσως από τον Περσιάνη και άφησε την κάρτα του με ευχές. Ήταν του
Αγίου Νικολάου.5 Δόθηκε χορός στης κυρίας Χατζοπούλου και σήμερα δίνεται
στης κυρίας Green.6 Δεν μπορούμε να πάμε εξαιτίας του πένθους της Αυλής
για τη μεγάλη δούκισσα.7
20. Μίλησα για μία στιγμή με τον «Épine». Ανησυχεί, επειδή ο καημένος ο
ναύαρχος είναι πολύ άρρωστος. Θέλησε να του πάει τον Βούρο να τον εξετά-
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Ο νεότερος αδελφός του Όθωνα.
Ο Τσάμης Καρατάσσος, υπασπιστής του Όθωνα.
3
Βλ. Αλεξάνδρος Ραγκαβής, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 140.
4
Μέχρι να συμπληρωθούν οι ημέρες της υγειονομικής κάθαρσης.
5
Ονομαστική εορτή του τσάρου.
6
Σύζυγος του Άγγλου γενικού προξένου.
7
Πρόκειται για τη μεγάλη δούκισσα της Ρωσίας Μαρία. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας,
ό. π., τόμ. 2, σ. 173.
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σει, αλλά δεν τον βρήκε. Έκανα σειρά επισκέψεων και κατόπιν το γύρο της Ακρόπολης. Το βράδυ έβαλα να θερμάνουν τους χώρους. Whist.
21. Σήμερα είναι τα γενέθλια της αγαπημένης μου κυρίας! Πριν αρχίσουν τα
συγχαρητήρια, έπιασα τον Βούρο και του ζήτησα να πάει το απόγευμα στον
[Γάλλο] ναύαρχο. Ο κύριος και οι κυρία μου θα γευματίσουν στο λοιμοκαθαρτήριο. Θα είναι εκεί δύο χορωδίες. Η πόλη φωταγωγήθηκε και επικρατεί ενθουσιασμός. Η Φωτεινή, ο Κριεζής κι εγώ ήπιαμε σαμπάνια στην υγεία της
[βασίλισσας]. Η καημένη η Μπόταση έλαβε την είδηση του θανάτου της αδελφής της και πήγε στη μητέρα της. Το βράδυ ήρθε το ζεύγος Werther. Η «Χιονάτη» ήταν υπερβολικά τρυφερή, πράγμα που σόκαρε τον Aulach και τον […].1
23. Ο πρίγκιπας Λουιτπόλδος βγήκε από το λοιμοκαθαρτήριο. Τον συνοδεύουν
δύο κόμητες Palavicini και ο κύριος von Speidler. Νεαροί όλο κέφι. Dîner. Με
επισκέφθηκε το ζεύγος Gasser.
24. Την παραμονή των Χριστουγέννων περάσαμε ωραία. Την εορταστική βραδιά περιέγραψα en detail2 στο γράμμα που έστειλα στη Bertha. Υπέροχο σμαραγδένιο κολιέ κ. λπ.
25 και 26. Επισκέψεις. Περίπατος με την άμαξα. Ο καιρός ήταν τόσο ζεστός,
τόσο ωραίος, που περπάτησα στον κήπο χωρίς εσάρπα. Οι καμέλιες είναι γεμάτες λουλούδια. Το βράδυ ήρθε ο Röser. Χθες με είχε επισκεφθεί το ζεύγος
των μνηστευμένων, το οποίο εόρτασε την παραμονή των Χριστουγέννων μαζί
μας. Την 27η δόθηκε dîner για το διπλωματικό σώμα. Με επισκέφθηκαν ο
Lyons και ο Werther.
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου είχαμε πολύ δυνατό σιρόκο, αλλά και ημέρες χωρίς
αέρα, εναλλάσσονταν υπέροχες ζεστές ημέρες με ψυχρές. Ο κύριος, η κυρία
μου και ο υψηλός επισκέπτης έκαναν εκδρομές στην Ελευσίνα και τη Φυλή. Σε
αυτή τη δεύτερη εκδρομή οι Ελληνίδες κυρίες της Τιμής ήταν αδιάθετες και ετοιμαζόμουν να συνοδεύσω εγώ, αλλά ανέλαβε η Κριεζή. Έμεινα εδώ και έκανα έναν υπέροχο περίπατο με την άμαξα. Έφτασα μέχρι το Δαφνί. Επίσης μελέτησα ισπανικά. Χθες έφαγε εδώ ο Κωλέττης και μάλιστα en famille. Ήταν η
πρώτη φορά μετά την αρρώστια του. Προηγουμένως ήρθε να μου κάνει επίσκεψη και μίλησε πολύ έξυπνα. Το βράδυ ήρθε ο κύριος von Weiß. Ο χρόνος
έκλεισε με πολύ κέφι, δηλαδή με ένα μεγάλο χορό. Ευχαριστώ τον Θεό, τον
Ουράνιο Πατέρα, για όλα τα καλά και ωραία που μου χάρισε το χρόνο που πέρασε και τον ικετεύω να μου αφήσει όσα με τόση ευμένεια μου έδωσε. Και να
ευλογεί τα παιδιά μου και το νέο ζευγάρι, τον Ernst και τη Marie.
Ιανουάριος 1847
1. Ο κύριος, η κυρία μου και ο υψηλός επισκέπτης έκαναν μία εκδρομή στη
σπηλιά του Υμηττού.3 Ο καιρός ήταν υπέροχος. Πήγα στα παιδιά των Καρπούνη ένα μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο,4 αλλά δεν βρήκα κανέναν στο σπίτι και
συνέχισα τον περίπατό μου με την άμαξα μέχρι το Φάληρο. Εκεί, σε πολλά
σημεία είχε ανοίξει το έδαφος, γιατί για ένα διάστημα κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής καταιγίδας έβρεξε πολύ δυνατά. Ένα σπιτάκι είχε καταρρεύσει,
το νερό είχε γκρεμίσει τοίχους, είχε μπει στα σπίτια και είχε αναγκάσει τους κατοίκους τους να καταφύγουν στον πρώτο όροφο. Για τις καλλιέργειες όμως, με1

Δυσανάγνωστο.
Λεπτομερώς.
3
Το Σπήλαιο των Νυμφών στη Βάρη.
4
Οι Έλληνες εόρταζαν τα Χριστούγεννα με το παλαιό ημερολόγιο.
2
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τά από μία τόσο μακρά περίοδο ξηρασίας, η βροχή ήταν ευεργεσία και οι άνθρωποι ήταν απασχολημένοι με το όργωμα και τη σπορά. Ο ουρανός ήταν αίθριος, ο αέρας καθαρός, σαν να είχε πλυθεί, υπέροχος.
2. Για να είμαι ακριβής, όλα όσα διηγήθηκα πιο πάνω ανήκουν στη σημερινή
ημερομηνία. Εξαιρείται η εκδρομή στη σπηλιά του Υμηττού. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο promenade.1 Και τώρα πρέπει να δικαιολογήσω
γιατί δεν έγραψα αμέσως στο ημερολόγιό μου όσα συνέβησαν: Χθες έκανα επισκέψεις στις κυρίες του διπλωματικού σώματος και επωφελήθηκα για να κάνω έναν περίπατό με την άμαξα. Προηγουμένως είχα δεχθεί πολλές επισκέψεις
από ιερωμένους και το ναυτικό. Το βράδυ δόθηκε χορός στης κυρίας von Gasser. Πολύ όμορφος. Είχε φεγγάρι και ο καιρός ήταν ήπιος. Η βραδιά στη βεράντα ήταν απολαυστική. Επιστρέψαμε στο παλάτι στις τρεις και μισή το πρωί.
Στο σουπέ με οδήγησε στο τραπέζι ο Sir Edmund [Lyons].
3. Οι κύριοι μου και ο υψηλός επισκέπτης πήγαν στην Πεντέλη. Εγώ με την
Φωτεινή [Μαυρομιχάλη] στη μουσική της [Κυριακής]. Ο αέρας ήταν τόσο καθαρός, που έβλεπε κανείς από ψηλά τις Θερμοπύλες και τη Μήλο! Όταν επιστρέψαμε στο παλάτι έκανα και έναν περίπατο στον κήπο, όπου ήρθε και με βρήκε
ο κύριος von W.[eiß].
4. Τίποτε το ιδιαίτερο. Το βράδυ παίξαμε «à la guerre».
5. Οι βασιλείς με όλη τη συνοδεία τους και τον υψηλό επισκέπτη έκαναν μία
εκδρομή στον Μαραθώνα. Έλειπε μόνον ο μαρκήσιος André S. Προγευματίσαμε όλοι μαζί, αλλά κατόπιν χώρισαν οι δρόμοι μας.
6. Δόθηκε στο παλάτι χορός σε περιορισμένο κύκλο, που κράτησε μόνο μέχρι
τη μία και μισή, επειδή την
7η του μήνα είχε προγραμματιστεί εκδρομή στην Κερατέα και η αναχώρηση είχε οριστεί για τις οχτώ το πρωί. Φυσούσε δυνατός βοριάς, έκανε κρύο και εξέφρασα αντιρρήσεις για το σχέδιο συνολικά. Δεν εισακούστηκα, αλλά πέτυχα να
μη πάρει μέρος η Elise, η οποία έχει ασθενική constitution2 και θα κινδύνευε να
αρρωστήσει. Επέστρεψαν στις έντεκα περίπου το βράδυ και στις εννέα το
πρωί της
8ης του μήνα ο πρίγκιπας [Λουιτπόλδος] αποχαιρέτησε τη βασίλισσα. Ο βασιλιάς τον συνόδευσε μέχρι τον Πειραιά. Η βασίλισσα ήταν πολύ καλή μαζί μου,
ενώ εγώ δεν μπορούσα να ξεχάσω την χθεσινή μου συμπεριφορά, δηλαδή την
επιμονή μου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα έβαλα με τον εαυτό μου, επειδή την
είχα παιδέψει. Πίστευα όμως ότι ήταν καθήκον μου. Την
9η είχαν όλα λησμονηθεί και ήμαστε πάλι ευχαριστημένες και οι δύο. Μία άμαξα γεμάτη δώρα έκανε δρομολόγια όλη την ημέρα, έργο ευγενικό αλλά και μελαγχολικό.3 Ένα από τα δρομολόγια το ανέλαβα εγώ. Το βράδυ whist.
10 – 13. Είχα ρευματικούς πόνους στο αυτί και στα ούλα και δεν βγήκα με την
άμαξα, επειδή είχε χιονίσει και έκανε κρύο. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις. Το
βράδυ whist. Κατόπιν ήρθε ο κύριος von Weiß και είχε την τύχη να μας προλάβει, πριν αποσυρθούμε. Μελέτησα εντατικά τα ισπανικά μου.
Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα [η πρώτη του έτους]. Έχουμε καλό καιρό, αλλά
κάνει κρύο. Στη μουσική της [Κυριακής] ήμουν αρχικά μέλος της ακολουθίας,
αλλά στη συνέχεια ανέλαβα τη συνοδεία [της βασίλισσας]. Ο χορός [του παλατιού] ήταν λαμπρός και οι ωραίες καινούργιες τουαλέτες πολλές. Ο Piscatory,
1
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πρύτανης του διπλωματικού σώματος, ήταν εξαιρετικά aimable.1 Χόρεψε μάλιστα contredance2 ως αντικαταστάτης του επιτετραμμένου του, παρά τους πονοκεφάλους του. Στις δύο και μισή ήμουν πάλι στα δωμάτιά μου. Το άλλο πρωί
έβγαλε ο P.[iscatory] έναν πολύ ωραίο λόγο, πολύ αξιοπρεπή και λίγο συγκινητικό.
14. Ο βασιλιάς με ρώτησε αν ζήτησα από τον Πονηρόπουλο να απολύσει από
το υπουργείο των Οικονομικών ένα νεαρό υπάλληλο, όπως ισχυρίζεται ο
Π.[ονηρόπουλος]. Εξοργίστηκα. Ενημέρωσα φυσικά τον βασιλιά [πώς έχουν τα
πράγματα]. Επικρατεί γενική ικανοποίηση για την απόλυση των στρατηγών.3
15. Ήρθε ο Kolbe4 – τον έστειλε ο Πονηρόπουλος – για να μου εκθέσει ολόκληρη την υπόθεση για την οποία πρόκειται και η οποία αφορά τον κουνιάδο
του. Αρνήθηκα να ακούσω τη διήγησή του και τον διαβεβαίωσα ότι δεν διανοήθηκα να ζητήσω την απόλυσή του κουνιάδου του για τον πολύ απλό λόγο ότι
αγνοούσα την ύπαρξή του. Έφυγε καθησυχασμένος. Το βράδυ ήρθε ο κύριος
von Weiß.
16. Ο βασιλιάς επέπληξε τον Πονηρόπουλο, επειδή έκανε χρήση του ονόματός
μου κατά τρόπο ανάρμοστο. Εκείνος αρνείται ότι το είπε και δηλώνει εξοργισμένος με την ιστορία. Εξακολουθεί να κάνει φρικτό κρύο comparatively.5 Φυσάει δυνατός βοριάς. Το πλοίο της 12ης του μήνα δεν ήρθε.
Ήρθε τελικά στις 18 του μήνα συγχρόνως με το ταχυδρομείο που έρχεται από
το Καλαμάκι. Δεν ήξερα ποιο γράμμα να διαβάσω πρώτο και ποιο δεύτερο, τις
χριστουγεννιάτικες χαρές του Josias ή το μελαγχολικό γράμμα της Bertha.
Whist. Πέτυχα να δοθεί στην Elise η άδεια να αποσυρθεί.
19 και 20. Και τις δύο μέρες συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την
άμαξα. Φυσούσε πολύ δυνατός βοριάς. Στον ελαιώνα είχαμε κάθε είδους περιπέτειες, που συνδυάστηκαν με μεγάλο amusement,6 φωνές και δυνατά τριξίματα της άμαξας. Κατεβήκαμε και στο τέλος όλα πήγαν καλά. Επιστρέψαμε
στο παλάτι κάπως καθυστερημένα. Whist.
21. Μάθημα ισπανικών χωρίς ισπανικά. Συζητήσαμε για την Πορτογαλία.
Soirée στης κυρίας von Gasser. Είχε πολλούς καλεσμένους. Έπαιξα μία παρτίδα whist με τον Heidenstam, τον Τυπάλδο και την κυρία Σούτσου. Επέστρεψα στις έντεκα. Μπροστά στο παλάτι ήταν σταματημένη η άμαξα του Κωλέττη.
22. Και σήμερα τα ίδια, το μάθημα των ισπανικών σχεδόν δεν έγινε. Ο επιπόλαιος δάσκαλός μου άργησε να έρθει – αιτία ήταν ο ναύαρχός μου – και έφυγε
πολύ νωρίς – σε αυτό αιτία ήταν ο Piscatory. Τι να πει κανείς! Στη Βουλή τσα-
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Αξιαγάπητος.
Καντρίλια. Ήταν χορός ζωηρός.
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δεν του χαιρέτησε ο Λουιτπόλδος. Αντιμέτωποι με το δίλημμα να ζητήσουν συγγνώμη ή να
απολυθούν, παραιτήθηκαν και στράφηκαν προς την αντιπολίτευση. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ.179 κ. ε.
4
Ο Kolbe (1793-1860) ήταν φιλέλληνας και είχε πολεμήσει στην Επανάσταση, παρέμεινε επομένως στη θέση του και μετά το 1843 σύμφωνα με το σύνταγμα του 1844. Είχε έρθει κατά την
αρχή της Επανάστασης στο Μεσολόγγι ως απεσταλμένος των γερμανικών φιλελληνικών συλλόγων. Είχε παραμείνει στην πόλη, όπου κατά τη διάρκεια της πολιορκίας είχε τη θέση του υποδιοικητή των οχυρώσεων. Αργότερα υπηρέτησε σε διοικητικές θέσεις του στρατού υπό τον
Καποδίστρια, και του ναυτικού υπό τον Όθωνα. Πέθανε στον Πόρο. Ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα. Βλ. W.Barth, / M. Kehrig-Korn, Die Philhellenenzeit, σ. 155.
5
Συγκριτικά (με αλλού ή άλλοτε).
6
Διασκέδαση.
2
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κώνονται συνέχεια, ο Κολίνος,1 ο Χαριτίδης κ.λπ. Φυσάει συνέχεια βοριάς.
Whist.
23. Με επισκέφτηκαν πολλά μέλη του πληρώματος του «Triton» και έχω εδώ
ένα γάντι που δεν ξέρω σε ποιον πρέπει να το επιστρέψω. Με επισκέφθηκε η
Καρατζά.2 Δεν φαίνεται να είναι σε καλύ κατάσταση, είναι χλωμή, αδύνατη και
φαίνεται άρρωστη. Έκλεισα την πόρτα μου νωρίς.
24. Ο Μουσούρος αρνήθηκε στον Τσάμη [Καρατάσσο] τη θεώρηση του διαβατηρίου του για την Πόλη. Στο παλάτι δόθηκε χορός σε περιορισμένο κύκλο,
πολύ εύθυμος, κατά τον οποίο λέχθηκε η περίφημη φράση: Je croyais que le
Roi et sa garantie aurait mérité plus de respect que Vous ne lui en avez
montré.3 Πολλά επιφωνήματα, αμηχανία κ.λπ. Η ρωσική αποστολή ήταν παρούσα για πρώτη φορά ύστερα από το πένθος και χόρεψε με την ψυχή της.
Μέχρι τις 31 του μήνα βρισκόμαστε σε διαρκή αναταραχή εξαιτίας εκείνου του
συμβάντος. Fachés.4 Ανταλλαγή διακοινώσεων. Συντάσσονται διακοινώσεις
και τηλεγραφήματα. Τελείως ξαφνικά αρρώστησε σοβαρά ο Gasser. Η κατάστασή του όμως βελτιώνεται. Συγχρόνως αρρώστησαν ο Werther και ο Θεοχάρης.5 Έχουμε δηλαδή τρεις ασθενείς που κατοικούν στο ίδιο κτήριο.
28. Η σημερινή είναι ημέρα μνήμης και θλίψης, αλλά και ευλάβειας και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, που προστατεύει τις χήρες και τα ορφανά.6
29 και 30. Αντάλλαξα επιστολές με τον Josias και τον καθηγητή Roß. Έλαβα
απάντηση και διηγήσεις.
31. Στο παλάτι δόθηκε ένας πολύ όμορφος ανεπίσημος χορός. Νωρίτερα η
βασίλισσα είχε βγει περίπατο με την άμαξα και την είχα συνοδεύσει εγώ. Με
βροντές και κεραυνούς πήγαμε στο Δαφνί και φτάσαμε μέχρι τη θάλασσα. Ο
χορός ήταν πολύ εύθυμος. Είχαν έρθει πολλοί Ρώσοι.
Φεβρουάριος [1847]
1-6. Ο καιρός ήταν το μεγαλύτερο διάστημα καλός. Δεν συνέβη τίποτε το ιδιαίτερο. Τη νύχτα της 6ης του μήνα μου χάλασε το πρόγραμμα η υγεία μου. Είχα
δυνατούς πόνους στο στήθος. Αισθανόμουν τόσο άσχημα, που αναγκάστηκα
να μείνω στο κρεβάτι. Η βασίλισσα με επισκέφθηκε τρεις φορές, την τελευταία
φορούσε μία μαγευτική τουαλέτα χορού. Ο καιρός είχε ζεστάνει και φυσούσε
δυνατός αέρας, τόσο που τα παράθυρα άνοιξαν από μόνα τους. Έσβησαν τα
φώτα – ίσως ήταν η στιγμή που έγινε το έγκλημα που οδήγησε στο θλιβερό
σκάνδαλο!7 Περίεργη εμφάνιση Αγγλίδων που περιφέρονταν φορώντας πράσινα βελούδα, κ.λπ.
1

Ο Κωνσταντίνος (Κολίνος) Κολοκοτρώνης.
Η πρώην κυρία της Τιμής Αικατερίνη Μπότσαρη, σύζυγος Γεωργίου Καρατζά. Για τους λόγους της απομάκρυνσής της από το παλάτι βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ.
1, σ. 551 κ. ε.
3
Κύριε, πίστευα ότι ο βασιλιάς και η εγγύησή του αξίζουν μεγαλύτερο σεβασμό από αυτόν που
εσείς δείξατε. Φράση που είπε ο Όθων απευθυνόμενος στον Μουσούρο και με την οποία κορυφώθηκε η ελληνοτουρκική κρίση. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. «Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 188.
4
Δυσαρέσκειες, ερεθισμοί.
5
Νικόλαος Γ. Θεοχάρης.
6
Επέτειος του θανάτου του συζύγου της κυρίας φον Πλύσκω.
7
Ο διαγγελέας του Όθωνα Δημήτριος Πλαπούτας είχε πληγώσει σοβαρά τον ανθυπολοχαγό
Πετμεζά, τον οποίο είχε συλλάβει επ’ αυτοφόρω με τη γυναίκα του. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 195.
2
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7. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις. Πρώτος ήρθε ο πιστός νεαρός δάσκαλός μου.
Ο γιατρός μου επέτρεψε να βγω περίπατο με την άμαξα και να πάρω μέρος
στο dîner. Το απόγευμα ήρθαν ο Werther και ο Piscatory en famille.1 Ο Weiß
είναι άρρωστος. Αδέξιο billet2 του Lindermeyer3 προς την Elise.
8-17. Σε αυτό το διάστημα υποτροπίασε η αρρώστια μου. Στις 11 του μήνα
ωστόσο ήμουν στο χορό του παλατιού. Την ίδια μέρα ήρθε ένα τουρκικό ατμόπλοιο και έθεσε διορία τριών ημερών: Ή pater peccavi4 ή ο Μ.[ουσούρος] θα
ζητήσει να λάβει το διαβατήριό του. Πράγμα που συνέβη στις 14 του μήνα και
στις 15 έφυγε με το ατμόπλοιο. Επικρατεί φιλοπόλεμο πνεύμα. Οι πάντες βγάζουν τα όπλα που είχαν φυλαγμένα και τα θέτουν σε ετοιμότητα. Στη εορτή
που γίνεται κάθε χρόνο στους κίονες του ναού του Ολυμπίου Διός5 ένας πλησίασε και είπε: Ε, βασιλιά, θα πάμε στην Πόλη;
Η μεγάλη χαρουπιά θα φυτευτεί στις 16 του μήνα. Έβρεξε, πράγμα που ωφέλησε τις ρίζες της Ασλάουγκας.6 Μου έβαλαν βδέλλες.
18 και 19. Είμαστε απασχολημένοι με τα φυτά. Σαλαντίν και χιόνι στα βουνά.
Τη νύχτα έβρεξε. Είχαμε διάφορες ιστορίες χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.
Καυγάς στη Βουλή. Κάθε βράδυ whist. Ο καημένος ο V.[iktor]7 έχει υπηρεσία.
Η ημέρα της 18ης8 εορτάστηκε στις 14, γιατί δεν θα μπορούσε να τελεστεί δοξολογία σε περίοδο νηστείας. Στις 15 του μήνα αποχώρησε ο Μουσούρος. Τι
θα ακολουθήσει άραγε;
Γενική αναταραχή και φιλοπόλεμη διάθεση. Στις 20 του μήνα ήρθαν ειδήσεις
από την Κωνσταντινούπολη. Στον Weiß προκάλεσαν ανησυχία – πιστεύει ότι
τον περιμένει μπόρα, εννοείται από τον St.[ürmer].9 Για μένα αυτό είναι ακατανόητο. Στις 24 του μήνα μας αιφνιδίασε ξαφνική μπόρα που πότισε τους μεγάλους ωραίους φοίνικες που ανέφερα10 πιο πάνω και έκανε μούσκεμα την κυρία μου. Το ταχυδρομείο ήρθε με καθυστέρηση και δεν έφερε αυτό που περιμένουν από τη Βιέννη.
25. Χωρίς ήλιο και χωρίς τον «άχρωμο». Και τα δύο ασυνήθιστα πράγματα.
Νομίζω όμως ότι αυτός ο τελευταίος χτύπησε την πόρτα, όταν παίζαμε whist.
26. Το ίδιο και σήμερα: δεν ήρθε. Ο Piscatory ήρθε, αλλά εκείνη την ώρα έκανα
ισπανικά και το μόνο που μπορούσε να πει ήταν να ρωτήσει αν έχω «θύελλα»11 μέσα στην καρδιά μου!
1

Οικογενειακώς.
Σύντομη επιστολή.
3
Anton Hermann Lindermayer. Βαυαρός στρατιωτικός γιατρός.
4
Παροιμιακή έκφραση που προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη και σημαίνει παραδοχή
σφάλματος. Δηλαδή ή ο Όθων θα παραδεχθεί ότι το σφάλμα είναι δικό του ή ο Μουσούρος θα
αναχωρήσει.
5
Την Καθαρά Δευτέρα, τα Κούλουμα, γιόρταζαν οι Αθηναίοι στα ερείπια του ναού του Ολυμπίου Διός. Ας σημειωθεί ότι στο ίδιο σημείο παλαιότερα οι Τούρκοι κάτοικοι της Αθήνας, οι οποίοι
πίστευαν ότι ο αρχαίος ναός ήταν παλάτι που έκτισε ο Σολομών, ιδρυτής της Αθήνας, για τη
σύζυγό του Βαλκίδα, προσεύχονταν, έκαναν δεήσεις για βροχή και γιόρταζαν το μπαϊράμι. Βλ.
Κώστα Η. Μπίρη, Τα Αττικά του Εβλιά Τσελαμπή, Αι Αθήναι και τα περίχωρά των κατά τον
17ον αιώνα, Αθήναι 1959, σ. 47.
6
Ονόμαζαν μία φοινικιά στον βασιλικό κήπο. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π.,
τόμ. 2, σ. 208.
7
Ο Weiß
8
Τα Αποβατήρια του Όθωνα. Με το ελληνικό ημερολόγιο η 6η Φεβρουαρίου.
9
Bartolomäus Stürmer. Κόμης. Απεσταλμένος της Αυστρίας στην Κωνσταντινούπολη.
10
Η «Ασλάουγκα» ήταν συστάδα φοινίκων. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ.
2, σ. 208.
11
Πιθανή αναφορά στην εχθρική για την Ελλάδα στάση του πρεσβευτή της Αυστρίας στην
Κωνσταντινούπολη Stürmer, στον οποίο λίγο πιο κάτω δίνει το παρωνύμιο «θυελλώδης».
2
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27. Νωρίς το πρωί είχε σκοτεινά σύννεφα και καταιγίδα με βροχή, αλλά μετά ο
ουρανός καθάρισε και ο αέρας ήταν ευχάριστος. Βγήκα για περίπατο με την
άμαξα. Συνάντησα το ζεύγος Piscatory με μερικά μέλη του πληρώματος του
«Triton». Ο Piscatory έμεινε πίσω και μου διηγήθηκε μερικές ενδιαφέρουσες
λεπτομέρειες από μία ανώνυμη επιστολή προς τον β[ασιλιά] της Γ.[αλλίας]. Είναι ασφαλώς πλαστή. Whist à trois. Όνειρο για 12 εκατομμύρια.
28. Ο Φεβρουάριος τελείωσε την Κυριακή με ωραίο καιρό, όπως είναι και το
σωστό. Για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό πήγαμε με την Elise στη μουσική
της [Κυριακής]. Μιλήσαμε με μέλη του πληρώματος του «Triton» και άλλους.
Το βράδυ whist.
Μάρτιος [1847]
1. Οι δύο Ελληνίδες κυρίες της Τιμής έκαναν μία εκδρομή, ήθελαν να πάνε στη
σπηλιά της βασίλισσας, αλλά δεν τη βρήκαν. Είχαν γενικά διασκεδαστικές περιπέτειες. Το ταχυδρομείο ήρθε νωρίς και έφερε καλά νέα. Ο Cl.1 είναι με το
μέρος μας. Το βράδυ ήρθαν η Elise και ο Weiß en passant.2 Σε αυτούς προστέθηκε και ο Las Navas, ο οποίος ήθελε να μου διηγηθεί τα σχετικά με την εκδρομή.
3. Ένα τουρκικό ατμόπλοιο έφερε ένα «ραβασάκι» του σουλτάνου στον βασιλιά
και έφυγε πάλι αμέσως. Ο Ααλή Εφέντης3 χρησιμοποιεί αυτή τη φορά κάπως
πιο ήπιους τόνους. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο βαρόνος Werther en passant.
4. Dîner, Mollerus. Με επισκέφθηκαν ο Κωλέττης και ο Touret, ο οποίος ασχολείται συνέχεια με δαγεροτυπίες.
5 και 6. Ο βασιλιάς είναι άρρωστος. Ανταλλαγή επιστολών με τον Piscatory. Το
ταξίδι στην Πάτρα ματαιώθηκε. Προβληματισμός. Ο Röser αναλύει στον βασιλιά κάθε είδους φυματιώδεις καταστάσεις και εξοργίζει τη βασίλισσα. Τον μαλώνω και υπόσχεται να μην το ξανακάνει.
7. Το πρωί δέχθηκα όσους έρχονται να ρωτήσουν για την υγεία του βασιλιά.
Ανώνυμη επιστολή!!! Οι αρραβωνιασμένοι.
8. Και σήμερα πρωινές επισκέψεις από όσους ήρθαν να ρωτήσουν για την υγεία του βασιλιά. […]4 Ο Church! Αυτός σπανίως έρχεται. Βροχή και σιρόκος
που κάνει βαριά την ατμόσφαιρα. Το βράδυ ήρθε ο Weiß. Έχει προθέσεις
προδοσίας (που στρέφονται κατά του πηδαλιούχου).
9. Έλαβα ένα γράμμα από τη Lotte και χάρηκα, γιατί εξέφραζε τη χαρά όλων
τους για τα μικροπράγματα που τους έστειλα. Ευχαριστώ τον Θεό που μου
έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Ο «άχρωμος» πηδάει από τη χαρά του, επειδή η
πρωτοβουλία του, αν και εσπευσμένη, επικυρώθηκε και μάλιστα επαινέθηκε.
Το βράδυ ήρθε ο κύριος von Weiß. Την ημέρα είδα τους P.[iscatory] και
Werther.
10. Επιτέλους ο καιρός έφτιαξε, μας είχε κουράσει ο σιρόκος και η καθημερινή
βροχή. Το διπλωματικό σώμα αναπτύσσει δράση, ετοιμάζουν μία διακοίνωση.
Με επισκέφθηκε «το βιβλίο».5 Ο «άχρωμος» ήρθε δύο φορές. Η διακοίνωση

1

Θα πρέπει να εννοεί τον Μέττερνιχ του οποίου το όνομα ήταν Clemens.
Περνώντας (για λίγο).
3
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Ααλή είχε με επιστολή του απαιτήσει από τον Κωλέττη την έκφραση μεταμέλειας προς τον Μουσούρο.
4
Δυσανάγνωστο.
5
Εννοεί προφανώς τον Werther (Βέρθερο), κατά το ομώνυμο βιβλίο του Γκαίτε.
2
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είναι πολύ έντονη, ο «θυελλώδης»1 θα εκπλαγεί. Το βράδυ πληροφορήθηκα το
περιεχόμενο και έκανα μερικές παρατηρήσεις προς το ηπιότερο, αλλά δεν τις
έλαβαν υπόψη.
11. Συνόδευσα τη βασίλισσα στην έξοδό της με την άμαξα. Ο βασιλιάς μπόρεσε να βγει, αλλά μόνο στον κήπο. Ήμουν όλο το βράδυ μόνη. Ήταν η πρώτη
φορά εδώ και πολύ καιρό.
12. Ο βασιλιάς βγήκε έξω με τη βασίλισσα. Εγώ πήγα το μεσημέρι στα Πατήσια, όπου δεν βρήκα κανέναν. Τελειώσαμε τα ισπανικά νωρίτερα, επειδή ο
L.[as] N.[avas] ήθελε να πάει να βρει τον Fischer. Κατέβηκα να περπατήσω
στον κήπο, όπου συνάντησα την Elise. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Weiß και ο
Piscatory en passant.
13. Στις δέκα το βράδυ δύο κανονιοβολισμοί ανήγγειλαν την άφιξη του διαδόχου [της Βαυαρίας] στον Πειραιά. Μισή ώρα αργότερα ο βασιλιάς έφυγε με την
άμαξα για κάτω. Αλλά στο δρόμο συνάντησε τον διάδοχο, ο οποίος είχε πάρει
μία αγοραία άμαξα και ερχόταν προς την πόλη. Έφτασαν εδώ στις έντεκα και
μισή. Ο διάδοχος φορούσε το σκονισμένο ταξιδιωτικό του ένδυμα.
14. Πήγα στη μουσική της [Κυριακής]. Ο καιρός ήταν κακός. Είχε λίγο κόσμο,
αλλά ήταν amusant,2 γιατί συγκεντρώθηκαν όλοι γύρω από την άμαξά μας, για
να ζεσταθούν. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Κωλέττη και τον Ρ[ήγα]
Παλ.[αμήδη], ο οποίος μου μαθαίνει τουρκικά.
15. Τρομερό κρύο! Βοριάς και χιόνια στα βουνά. Ο Werther διέκοψε το μάθημα
μου των ισπανικών, που στη συνέχεια εκφυλίσθηκε σε χαλαρή συζήτηση. Μάταια περίμενα το ταχυδρομείο μέχρι τα μεσάνυχτα. Τίποτε.3
16 – 21. Οι μέρες κύλησαν ομοιόμορφα. Την 19η δέχθηκα κάποιες
confidences,4 τις οποίες άκουσα σιωπηλή. Το απόγευμα με επισκέφθηκε ο
Κωλέττης. Ο L.[as] N.[avas] μας άφησε μόνους. Συζητήσαμε πολλή ώρα. Την
20η πήγα επιτέλους στον Πειραιά να επισκεφθώ τον [Γάλλο] ναύαρχο. Ο καημένος ο γέρος! Αν και υποφέρει πολύ, μου φέρθηκε ευγενικά όπως πάντα. Αργότερα ήρθε ο Piscatory. Η πύλη δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει. Έρχονται και άλλου είδους ειδήσεις, που δείχνουν πόσο καλό είναι που απαλλαχθήκαμε από τον Μ.[ουσούρο]. Το ζεύγος Gasser πήρε μέρος στο dîner. [Με επισκέφθηκαν] ο κύριος von G.[asser] και ο κόμης Ricciardelli. Η απόφαση που
βγήκε μετά την έκτη δίκη του τον δικαίωσε, παρά το χρήμα και τις ραδιουργίες
[των αντιπάλων του]. Την 21η η κυρία Piscatory διοργάνωσε στο σπίτι της
μουσικό πρωινό. Πολύς beau monde.5 Έπαιξαν ωραία κομμάτια. Έπαιξαν
προς τιμήν μου τον ύμνο του Σλέσβιχ και του Χόλσταϊν.
22. Ήρθε ο Fischer με σπουδαίες ειδήσεις. Μαγειρεύονται πολλά, κρυφά και
φανερά, με σκοπό την καταστροφή. Για τα φανερά το μόνο που μπορεί να πει
κανείς είναι: Κάνε το ορθό και να μη φοβάσαι το κακό˙ τίποτε άλλο. Για όσα ετοιμάζονται στα κρυφά πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ποιο είναι το Θέλημα του
καλού Θεού θα φανεί στο μέλλον και εμείς θα πρέπει να το αποδεχτούμε. Ήρθε το απόγευμα, για να μου μιλήσει ιδιαιτέρως. O άλλος ήρθε το βράδυ.

1

Εννοεί τον απεσταλμένο της Αυστρίας στην Κωνσταντινούπολη Stürmer παραφράζοντας λίγο
το όνομά του.
2
Διασκεδαστικό.
3
Ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες στο πρωτότυπο.
4
Εμπιστευτικές πληροφορίες.
5
Ωραίος κόσμος, ωραίες γυναίκες.
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23. Δεν ήρθε ατμόπλοιο. Μικρό dîner με την παρουσία διπλωματών. Καθόμουν
ανάμεσα στον Lyons και τον Werther. Amusant.1
24. Είπα στον Weiß ότι με δυσαρέστησε με την έλλειψη τακτ που έδειξε σε μία
περίπτωση απέναντι στον L.[as] N.[avas], τον οποίο προσέβαλε. Κατά τη συνήθεια του δεν παραδέχθηκε το λάθος του. Επομένως οι σχέσεις μας έχουν
ψυχρανθεί. Εφόσον συνέβη, δεν μπορούσα να μη μιλήσω.
[Πληροφορήθηκα] ελεεινά σχέδια της πιο κακόβουλης αντιπολίτευσης κατά του
Έλληνα πρωθυπουργού. [Τον] προειδοποίησα. Δέχθηκα μερικές επισκέψεις
και μία πρόσκληση εκ μέρους της κυρίας von G.[asser] στην οποία δεν μπορώ
να ανταποκριθώ εξαιτίας μίας απρέπειας της Elise (ωραίο ζευγάρι, κανένας
από τους δύο δεν διαθέτει τακτ). Τώρα είναι απαρηγόρητη. Την καθησυχάζω
λέγοντας ότι δεν ήθελα να πάω. Το αποτέλεσμα ήταν να με γεμίσει κολακείες!!!
25 και 26. Η τιμωρία μου [για την προειδοποίηση που απηύθυνα στον Κωλέττη] ήταν ότι [οι διπλωματικοί υπάλληλοι] δεν ήρθαν να με δουν και δεν μου ανακοίνωσαν τις διακοινώσεις που είχαν λάβει. Έστειλαν αντιθέτως ένα σημείωμα με ανησυχητικά υπονοούμενα (που κατόπιν αποδείχθηκαν μάλλον αβάσιμα). Ήρθαν τελικά το απόγευμα και το βράδυ. Για να τους ευχαριστήσω φώναξα και την Elise. Στην πραγματικότητα, επειδή ήταν εκεί και η κυρία von
Werther. Εκείνος [ο Werther] με επισκέφθηκε en passant.2 Έστειλαν τον Hunoldstein ως αγγελιοφόρος.3 ΄Ηρθε με το ατμόπλοιο. Ζήλεια της κυρίας von Gasser για την ανθηρή του εμφάνιση. Θυμίζει ακόμη πολύ τον «πρώτο εξάδελφο».
27. El primer hermoso dia, hare muchos!4 Το μεσημέρι πήγα με την άμαξα στα
Σεπόλια, μαζί με την Elise, για να απολαύσω το θέαμα των οπωροφόρων δέντρων, που είναι ανθισμένα. Ο γιατρός πήρε μέρος στο γεύμα. Χθες κάλεσα
τον Arneth για το θέμα του Almeida. Ο «άχρωμος» είναι τώρα μυημένος στο
διπλωματικό μυστικό.
28. Πήγα με την άμαξα περίπατο στο Καματερό, γιατί δεν μου αρέσει να πηγαίνω στη μουσική της [Κυριακής] μόνη μου.
29. 30. και 31. Βγήκα με την άμαξα τις μεσημεριανές ώρες, αντάλλαξα μπιλιέτα
στα ισπανικά και σημείωσα πρόοδο στις προφορικές μου επιδόσεις στη γλώσσα αυτή. Το ταχυδρομείο από την Αγγλία έφερε περίεργες ειδήσεις, εκεί εμφανίζουν την Αυστρία να λέει άλλα πράγματα από αυτά που λέει εδώ, πράγμα
που προκάλεσε δικαιολογημένη έκπληξη και οργή και μου φόρτωσε την επίσκεψη του «άχρωμου» και μάλιστα στις δέκα το βράδυ. Στις 31 εμφανίστηκαν
στον ορίζοντα σαν τεράστια πουλιά τρία αγγλικά πλοία. Μπήκαν στον Πειραιά,
όπου έκαναν αισθητή την παρουσία τους με κανονιοβολισμούς. Ασφαλώς δεν
πρόκειται για το κύκνειο άσμα τους.5 Επισκέφθηκα τις κυρίες von W.[erther] και
Piscatory. Καλή η ιστορία για τα κάρβουνα της κυρία von G.[asser]. Η μερική
έκλειψη της σελήνης δεν ήταν ορατή, επειδή είχε σύννεφα. Φαινόταν κάτι σαν
ομίχλη που περνούσε από πάνω της. Οι ωραίες γιορτές πλησιάζουν. Είθε ο
Θεός να δώσει την ευλογία του!
1

Διασκεδαστικό.
Ως περαστικός (για λίγο).
3
Ο Λουδοβίκος Α’ της Βαυαρίας έστελνε στο γιο του τον υπασπιστή του βαρόνο Hunoldstein
με έγγραφα τα οποία δεν ήθελε να εμπιστευτεί στο ταχυδρομείο. Δεν είχαν σχέση όμως με την
ελληνική πολιτική, αλλά με τη βαυαρική. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2,
σ. 216.
4
Η πρώτη υπέροχη μέρα. Κάνω πολλά πράγματα.
5
΄Ηταν τα πολεμικά «Rodney», «Albion», και «Vanguard», προπομπός του αγγλικού στόλου.
Βλ. και Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 215.
2
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Απρίλιος [1847]
1. Μεγάλη Πέμπτη. Σήμερα είχαμε την Πρώτη Κοινωνία δύο παιδιών. Η ερώτηση στην οποία έπρεπε να απαντήσει το αγόρι ήταν η Πέμπτη Εντολή1 και το
καημένο, όταν ήταν μικρό, είχε την ατυχία να σκοτώσει ένα φίλο του με ένα
σκουριασμένο όπλο, με το οποίο έπαιζε χωρίς να γνωρίζει ότι είναι γεμάτο.
2. Η τελετή της Πρώτης Κοινωνίας κύλησε εορταστικά, ήρεμα και με αξιοπρέπεια. Τα παιδιά που πήραν μέρος ήταν σχετικά πολλά. Είχα φροντίσει ο ξένος
κόσμος να μείνει μακριά. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε ένα μακρύ περίπατο με
την άμαξα. Ο ουρανός ήταν σκεπασμένος με σύννεφα.
3. Άλλαξε το ημερήσιο πρόγραμμα, το φαγητό ορίστηκε στις τρεις, γιατί ο διάδοχος δεν μπορεί να φάει αργότερα, τον βλάπτει. Το πρόγευμα, το παίρνουν
[όλοι μαζί] στο δωμάτιό του. Η Elise προγευματίζει μαζί μου. Τα μεσάνυχτα
πήγαμε στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Έξω ήταν ωραία, μέσα έκανε φοβερή ζέστη. Επιστρέψαμε στις δύο και μισή με ένα κάπως θαμπό φεγγάρι. Η
Μπόταση αρρώστησε δύο φορές.
4. Με επισκέφθηκε ο διάδοχος. Έχει κάποιες στενοχώριες! Υπαρξιακά προβλήματα! Και διάφορα άλλα. Έμεινε μέχρι την ώρα του φαγητού και έτσι αναγκάστηκα να αλλάξω στα γρήγορα, μέσα σε πέντε λεπτά. Μετά τα φαγητό επέστρεψα στα διαμερίσματά μου και βρήκα τον Werther και τη γυναίκα του να με
περιμένουν. Αργότερα περπάτησα λίγο στον κήπο. Η καημένη η Auguste2 μου
είναι άρρωστη, την πονάει ο λαιμός της. Δεν μπόρεσε να μεταλάβει. Χθες πήρα
μεγάλη χαρά, όταν ο βασιλιάς μου χάρισε το υπέροχο σκίτσο του Όρους των
Ελαιών, το οποίο μου είχε αρέσει περισσότερο από όλα όσα περιείχε το λεύκωμα του κυρίου Doussault.3 ΄Ηταν ευχάριστη έκπληξη.
5. Εκδρομή στην Πεντέλη. Το ζεύγος Werther, η κυρία Gasser και εγώ καθόμαστε στο πρώτο coupé,4 οι έξι κύριοι σε αυτό που ακολουθούσε. Ωραίος καιρός. Περπατήσαμε. Ακολούθησαν παιχνίδια και χορός. Στις δέκα είχαμε επιστρέψει στο παλάτι.
6. Εορτασμός της ημέρας της Ανεξαρτησίας στο μνημείο του Καραϊσκάκη με
μακροσκελείς πανηγυρικούς, που είχαν σκοπό να διεγείρουν το φρόνημα. Καταχειροκροτήθηκαν. Αυτόν τον καιρό τα βράδια διαβάζω ισπανικά.
7. Ιπποδρομίες. Πολύ σκόνη και ακόμη περισσότερος αέρας. Λίγα άλογα. Το
πρώτο βραβείο κέρδισε ο Ράλλης, το δεύτερο ο Boisguilbert, το τρίτο ο Σούτσος. Μεθυσμένα άλογα, πτώση αναβάτη, άλογα που δεν υπακούουν αλλά
φεύγουν και διάφορα παρόμοια. Αγωγιάτες υπήρχαν, και μάλιστα οχτώ. Το
ωραίο είναι ότι και από αυτούς πολλοί τραυματίστηκαν.
8. Μεγάλο dîner. Καθόμουν ανάμεσα στον Κωλέττη και τον Ρ.[ήγα]
Παλ.[αμήδη]. Αφάνταστα μεγάλη ευθυμία στο τέλος του γεύματος. Το βράδυ
ισπανικά.

1

Για διαμαρτυρομένους και καθολικούς το Ου φονεύσεις είναι η Πέμπτη Εντολή.
Η καμαριέρα της κυρίας φον Πλύσκω.
3
Charles Doussault (1814-1880), Γάλλος ζωγράφος, αρχιτέκτων, λιθογράφος και γλύπτης. Ταξίδεψε στην Ανατολή και έζησε για ένα διάστημα στην Κωνσταντινούπολη (1845-;), όπου ζωγράφισε δύο προσωπογραφίες του σουλτάνου. Βλ. Thieme Ulrich και Becker Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart (1907-1908), Wilhelm
Engelmann Verlag, Λειψία 1999, τόμ. 9, σ. 518 και Annales de la Société Academique de
Nantes et du Département de la Loire Inférieure, Bulletin des Séances, Imprimerie de Mme
Veuve Camille Mellinet, 1949, τόμ. 20, σ. 86-88.
4
Διθέσια άμαξα.
2
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9. Στις 6 το πρωί ο κύριος και η κυρία μου έφυγαν για τον Μαραθώνα. Πέρασα
την ημέρα μου με μία σειρά από αναποδιές, ασήμαντες αλλά πολύ δυσάρεστες. Η αρχή έγινε με έναν καυγά που άνοιξαν οι καμαριέρες κ.λπ. Μετά βγήκα
για επισκέψεις με λάθος άμαξα. Αναγκάστηκα να υποστώ έναν πολύ ευερέθιστο Weiß, επειδή απουσίαζε η αγαπημένη του, αλλά και εξαιτίας άλλων πληγμάτων [που έχει δεχθεί]. Με φώναξαν εσπευσμένα να υποδεχτώ τους βασιλείς,
που όμως δεν είχαν επιστρέψει, και όταν αργότερα ζήτησα να μου αλείψουν
μία φέτα ψωμί με βούτυρο για να καταπραΰνω την πείνα μου, τη στιγμή που
πήγαινα να τη βάλω στο στόμα μου επέστρεψαν πραγματικά. Ήταν πολύ ευχαριστημένοι με την ωραία ημέρα που πέρασαν και που για μένα ήταν πολύ
άσχημη.
10. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα σε δύο Άγγλους αξιωματικούς του ναυτικού και
έκανα χρέη μεταφραστή. Ήταν το πρώτο γεύμα της βασίλισσας στον κήπο [εφέτος]. Soirée1 στης κυρίας von G.[asser] η οποία μάταια περίμενε και τον διάδοχο [της Βαυαρίας]. Το γαλλικό ναυτικό απουσίαζε και ο χορός ήταν υποτονικός. Επέστρεψα στο παλάτι νωρίς.
11. Μεγάλος χορός στο παλάτι. Λαμπρός και ζωηρός. Έκανε όμως πολλή ζέστη. Marine sans fin.2 Συνέχεια στις φιλικές σχέσεις [που είχα συνάψει την
προηγουμένη με τους Άγγλους]. Πρόσκληση για ένα small dancing party3 στο
Vanguard.4
12. Πρωινός περίπατος. Βροχή που υποδεχθήκαμε με ευγνωμοσύνη και που
κράτησε έξι ώρες. Τα πάντα δροσίστηκαν και πρασίνισαν. Φαίνεται ότι επέστρεψε ο Pr.[okesch]. Θα έχω άραγε γράμμα από την αγαπημένη μου Bertha;
Το βράδυ ήρθε ο Las Navas και έμεινε να μου κάνει παρέα, ώσπου να έρθει το
ταχυδρομείο. Ήρθε στις 11 και έφερε σε όλους από κάτι, σε μένα όμως τίποτε!
13. Ο μαρτυριάρης επέστρεψε! Τελικά είχα γράμμα από την Bertha. Το πήρα
τελευταία από όλους – το έφεραν με τις εφημερίδες. Τώρα είμαι ευχαριστημένη! Το βράδυ ήρθε ο Werther, που είχε πολύ κακή διάθεση.
14. Περίπατοι. Επισκέψεις. Το βράδυ ήρθαν ο L.[as Navas] και ο von
Pr.[okesch] en passant. Η τσαγιέρα μου του υπέβαλε τα σέβη της.5
15. Επίσημη πρώτη επίσκεψη. Το βράδυ ήρθε ο Piscatory. Ήταν ενδιαφέρων
και διασκεδαστικός.
16. Έκανα διάφορες επισκέψεις και κατόπιν ένα σύντομο περίπατο με την άμαξα. Υπέροχη καθαρή ατμόσφαιρα. Ήρθε ο Weiß και μετά ο L.[as Navas].
Την ώρα που ο Weiß έφευγε απογοητευμένος είχε την τύχη να δει την αγαπημένη του. Η κυρία von Werther ήρθε να αποχαιρετήσει για ένα διάστημα εξαιτίας της σκάλας.6
17. Πρωινός περίπατος. Έμεινα στο μέσα, όπου πέρασα πολύ ευχάριστα. Δύο
φορές ήρθε ο κύριος von Weiß. Η Elise του ανακοίνωσε την προσεχή παρασημοφόρησή του. Πέρασε και ο κύριος von Prokesch για λίγο.
18. Η κυρία Piscatory έδωσε ένα dejeuner dansant7 για παιδιά. Μετά το φαγητό
πήγα κι εγώ με την πρόθεση να μείνω μία ώρα περίπου, αλλά τα παιδιά είχαν
στο μεταξύ εκτοπιστεί από τους μεγάλους, που δεν ήταν καθόλου όμορφοι με
1

Πρόσκληση για διασκέδαση τις βραδινές ώρες.
Ναυτικοί χωρίς τελειωμό.
3
Μικρός χορός.
4
Ένα από τα τρία αγγλικά πολεμικά πλοία που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
5
Φαίνεται ότι χύθηκε το τσάι.
6
Λόγω εγκυμοσύνης. Τα δωμάτια της κυρίας φον Πλύσκω βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο.
7
Πρόγευμα με χορό.
2
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τις ταλαιπωρημένες τουαλέτες που φορούσαν. Βγήκα με τον Piscatory στον
κήπο, ο οποίος είναι πολύ ωραίος, και μιλήσαμε για τη νέα κυβέρνηση, που
ορκίστηκε την
19η του μήνα. Ο Κωλέττης είχε ξεχάσει την ορκωμοσία και έστειλαν ένα χωροφύλακα να τον φέρει. Όταν επιτέλους πήγε, διαπίστωσε ότι είχε ξεχάσει το κείμενο του όρκου. Τελικά οι επίσημοι, ανάμεσά τους και ο επίσκοπος, αναγκάστηκαν να περιμένουν πάνω από μία ώρα. Θα μπορούσε να πει κανείς ευφυολογώντας ότι τους δόθηκε χρόνος να το σκεφτούν. Χθες το βράδυ με επισκέφθηκε ο κύριος von Prokesch. Σήμερα ο L.[as Navas]. Και οι δύο μου μίλησαν
για το Λονδίνο κ. λπ. Μέχρι τις
25 δεν ήμουν και τόσο καλά και γι’ αυτό έχασα ένα μάθημα ισπανικών. Η Αγγλία πρόκειται να εγείρει οικονομικές απαιτήσεις. Εδώ έχουν λάβει την απόφαση να μην πληρώσουν, επειδή στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούσαν να
προβάλουν απαιτήσεις και οι άλλοι δύο πιστωτές1 και δεν θα ήταν δυνατόν να
ικανοποιηθούν. Έτσι κι αλλιώς δεν θα βρίσκαμε ησυχία, γιατί δεν αποσκοπούν
στα λίγα αυτά χρήματα, πρόθεσή τους είναι η υπονόμευση του νεοσύστατου
κράτους. Είναι επομένως καλύτερα να αρνηθούμε την πληρωμή και να αφήσουμε τα πράγματα να οδηγηθούν στα άκρα. Θα δούμε αν η Ευρώπη θα επιτρέψει να καταρρεύσει το μικρό αλλά πολύτιμο αυτό οχυρό. Τη θέληση του
Θεού πρέπει πάντοτε να την αποδεχόμαστε.
26. Χθες μοίρασαν κάποιοι χρήματα, για να δημιουργηθεί φασαρία στη μουσική [της Κυριακής]. Το σχέδιο ήταν να φωνάξουν: Κάτω το υπουργείο. Πήγα κι
εγώ εκεί με την άμαξα – ήθελα να είμαι κοντά στη βασίλισσα για οτιδήποτε θα
μπορούσε να συμβεί. Ήταν φανερό ότι είχαν ληφθεί μέτρα. Έβλεπε κανείς παντού μικρούς στρατιωτικούς σχηματισμούς, παλικάρια κ.λπ. Ο Τζαβέλλας και ο
Βέικος έσπευσαν έφιπποι προς την άμαξά μου. Κανείς δεν τόλμησε να βγάλει
μιλιά. Ήρθαν και οι Μεγαλειότητες και έκαναν δύο φορές το γύρο. Μετά έστρεψαν τα άλογά τους για να φύγουν και τότε ο L.[as] N.[avas] μου είπε να φύγω
και εγώ.
27. Μετά από τα χθεσινά, έχουμε λιγότερο κακές ειδήσεις σε όλα τα μέτωπα.
Τώρα οι περισσότεροι συμβουλεύουν να μην πληρώσουμε, ενώ πριν έλεγαν:
Πληρώστε, πληρώστε! Θέλει άραγε το bulldog2 με την ηπιότητα που υιοθέτησε
να εξαπατήσει τους βοηθούς του, για να επιτεθεί στη συνέχεια ακόμη πιο αποτελεσματικά, ή μήπως νομίζει ότι μπλοφάροντας θα επιτύχει το σκοπό του χωρίς να θυσιάσει την αξιοπρέπειά του; Δεν το γνωρίζω. Ή μήπως ντράπηκε για
την κακία του, όταν βρέθηκε vis è vis3 με έναν αδύναμο αντίπαλο. Θα δούμε.
Το βράδυ με επισκέφτηκε ο Piscatory en passant, επίσης ο Weiß, ο Prokesch
και ο L.[as] N.[avas]. Αυτός ο τελευταίος έμεινε περισσότερο.
28. Ο εξαίρετος Pr. R.4 έγραψε ο ίδιος προσωπικά στο Λονδίνο και την Πετρούπολη. Πιστεύουμε ότι σε αυτόν οφείλεται το ηπιότερο λεξιλόγιο [που υιοθέτησε η Αγγλία] και η γενική κατακραυγή στην Ευρώπη εναντίον της πολιτικής
του Πάλμερστον. Βγήκα με την άμαξα για επισκέψεις και μετά για ένα μικρό
περίπατο στο δρόμο προς το Δαφνί. Το βράδυ μελέτησα ισπανικά διαβάζοντας
τις διαπραγματεύσεις των Κόρτες στην Gaceta de Madrid.5 O L.[as] N.[avas]
ανέλαβε το σχολιασμό. Με επισκέφθηκε ο βαρόνος Werther en passant. Ήρθε
1

Η Γαλλία και η Ρωσία.
Μπουλντόγκ. Η Αγγλία προσωποποιημένη ίσως από τον Πάλμερστον.
3
Πρόσωπο με πρόσωπο.
4
Ο βασιλιάς της Πρωσίας. Το R. σημαίνει Rex.
5
Ισπανική εφημερίδα.
2
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ένα ρωσικό ατμόπλοιο από την Οδησσό, αφού προηγουμένως πέρασε από
την Κωνσταντινούπολη. [Δεν έφερε] τίποτε το ιδιαίτερο.1 Οι Ά[γγλοι] διπλωμάτες θέλουν οι εδώ συνάδελφοί τους να κάνουν προτάσεις για τη λύση της διαφοράς [με την Τουρκία]. Η Ρωσία θεωρεί λάθος και τη συμπεριφορά του Μουσούρου και τη φράση του βασιλιά. Διάλεξε την εύκολη λύση. Δεν θέλει να αναγνωρίσει το συμβάν ως σοβαρό, όπως κάνουν όλοι οι άλλοι. Ζητεί ειρήνη!
29. Το πρωί περπάτησα στον κήπο, η βροχή είχε δροσίσει την ατμόσφαιρα και
αναζωογονήσει τα φυτά. Έκανα επισκέψεις και ήμουν τυχερή, από επτά κυρίες
βρήκα στο σπίτι μόνο μία και αυτή δεν ήταν υπερβολικά φλύαρη. Ήταν amusant2 για μένα να την ακούω. Το βράδυ ήμουν μόνη. Μελέτησα εντατικά. Κατά
τις δέκα ήρθε για λίγο η Elise, που γύριζε από ένα δεύτερο δείπνο στης κυρίας
von Werther, στο οποίο ήταν μαζί με τον Pr.[okesch] και τον Weiß. Ήθελε να
μου διηγηθεί ότι ο Pr.[okesch] είπε ότι τις προηγούμενες ημέρες ασχολήθηκε
με δυσάρεστες υποθέσεις, τις οποίες διεκπεραίωσε στο σπίτι του!
30. Έφτασαν κακόβουλες ρωσικές διακοινώσεις, των οποίων το περιεχόμενο
μαθεύτηκε από το στόμα ενός συγκεκριμένου ατόμου3, δεν υπάρχουν αντίγραφα. Γι’ αυτό πιστεύω ότι δεν είναι όλα αλήθεια. Βγήκα με την άμαξα περίπατο
με την Elise και είχαμε διάφορες περιπέτειες, αναγκαστήκαμε δύο φορές να κατέβουμε από την άμαξα, πρώτα επειδή μία γέφυρα είχε πάθε ζημία, κατόπιν
επειδή βρεθήκαμε σε πολύ στενό δρόμο αντιμέτωποι με άλλη άμαξα. Στο τέλος
αγρίεψαν τόσο πολύ τα άλογα, που με κόπο τα συγκράτησε ο Hölzel. Το βράδυ ήρθε ο Prokesch και μας διέκοψε την ώρα που διαβάζαμε την ισπανική εφημερίδα. Έμεινε περίπου μιάμιση ώρα. Όταν έφυγε συνεχίσαμε για λίγο την
ανάγνωση του λόγου του Martinez de la Rosa.4
Μάιος [1847]
1. Μαγευτική γιορτή στα Πατήσια για την Πρωτομαγιά. Κήπος και αυλή ήταν
φωταγωγημένα.5 Πλήθος κόσμου, όλη η Αθήνα. Λαμπερό φεγγάρι. Επιστρέψαμε στο παλάτι στις δώδεκα.
Μέχρι τις 6 του μήνα, που ο κύριος και η κυρία μου έφυγαν στις έξι το πρωί
μαζί με τον διάδοχο [της Βαυαρίας] για ταξίδι, απόλαυσα τον υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό κατεβαίνοντας πρωί και βράδυ στον κήπο και κάνοντας αρκετά μακρινούς περιπάτους. Έκανα επίσης επισκέψεις. Τα βράδια μελετούσα ισπανικά
διαβάζοντας εφημερίδες. Μία φορά με επισκέφθηκε ο βαρόνος Prokesch και
μία ο κύριος von Weiß, βράδυ. Ήρθε όμως και μέρα. Χθες τσακωθήκαμε, επειδή προσπάθησε να εμποδίσει τη συμμετοχή της Elise στο ταξίδι ως συνοδού
της βασίλισσας και δεν ανέχομαι ανάμειξη σε ζητήματα της υπηρεσίας. Σήμερα
συνεχίζω τη ροή της διήγησης, που είχα διακόψει τόσες ημέρες.
1

Έφερε τις ρωσικές διακοινώσεις που αναφέρονται λίγο πιο κάτω. Βλ. και Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 231.
2
Διασκεδαστικό.
3
Στο πρωτότυπο διαβάζουμε «durch des Kratzenden Mund». Ρώσος διπλωμάτης με το όνομα
Krachinsky αναφέρεται ότι υπηρέτησε στη ρωσική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη.
4
Francisco Martinez de la Rosa (1787-1862), Ισπανός ποιητής και δραματουργός, πολιτικός
και διπλωμάτης.
5
Στο σπίτι του Γάλλου απεσταλμένου. Οι Γάλλοι, που την εποχή αυτή επηρέαζαν αποφασιστικά την πολιτική του ελληνικού βασιλείου, εόρταζαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα την εορτή του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου, ονομαστική εορτή του βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου Φιλίππου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε λειτουργία, πρόγευμα, γεύμα δείπνο, χορό και φωταψία
στον κήπο του Γάλλου απεσταλμένου. Βλ. Thouvenel, ό. π., 124.
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7. Εκμεταλλεύθηκα το γεγονός ότι είμαι μόνη και έγραψα πολλές επιστολές. Το
μεσημέρι επισκέφθηκα μαζί με το ζεύγος Piscatory τον [Γάλλο] ναύαρχο στο
«Triton». Η συζήτηση ήταν ευχάριστη και ζωηρή. Ο καημένος ο άρρωστος έχει
συνέλθει αρκετά και ήταν πολύ χαρούμενος που έβλεπε πάλι ses dames.1
Μοιράσαμε το χρόνο ανάμεσα σε ένα πλουσιότατο γεύμα με ωραία μουσική
και το «μπαλκόνι»2. Όμορφη βραδιά. Στον Πειραιά υπήρχε μεγάλη κίνηση. Παντού γύρω μας έπαιζαν μουσική. Στις επτά και μισή έφυγε το πλοίο που μεταφέρει την αρνητική διακοίνωση. Εμείς κατεβήκαμε από το πλοίο στο οποίο ήμαστε προσκεκλημένοι στις οχτώ. Είχα προηγουμένως παρακολουθήσει τη
βραδινή προσευχή, που γίνεται με επισημότητα. Μου θύμισε το ταξίδι μας
[στην Κωσταντινούπολη] και με ευχαρίστησε. Στις εννέα είχαμε επιστρέψει.
8. Έγραψα γράμματα. Είχαμε βροχή με καταιγίδα. Με επισκέφθηκαν οι Αργυρόπουλοι από την Κωνσταντινούπολη. Οι δυστυχισμένοι!3 Βγήκα με την άμαξα
για επισκέψεις και περίπατο. Το βράδυ ήρθε ο Las Navas.
9. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις. Φρόντισα την αλληλογραφία μου. ΄Ημουν καλεσμένη στους Werther για φαγητό και εκεί συνάντησα τον ερωτευμένο για
πρώτη φορά μετά από την brouillerie μας. Μου φέρθηκε ευγενικά, αλλά βεβιασμένα. Το βράδυ καθήσαμε στη βεράντα, όπου ήταν πολύ όμορφα. Ήρθε ο
Κωλέττης από πάνω, από τους Gasser,4 που είχαν dîner, αλλά τον πήρε αμέσως ο Prokesch και αποσύρθηκαν στα μέσα δωμάτια.
10. Έκανα διάφορες επισκέψεις και το βράδυ πήγα στο σπίτι της κυρίας Περσιάνη. Έπαιξα χαρτιά με τις κυρίες Heidenstam και Bucharin. [Μερικοί] χόρεψαν στους ήχους του πιάνου. Στις έντεκα όμως εγώ γύρισα στο παλάτι, μαζί με
την Elise.
11. Έκανα αμέτρητες επισκέψεις. Το βράδυ ήμουν καλεσμένη στο σπίτι των
Piscatory σε dîner. Εκεί ήταν ο Prokesch και ο Weiß, ένας πρόξενος από το
Seringp[o]ur,5 ένας attaché από την Κωνσταντινούπολη με το όνομα Doussault
και δύο σημαίνοντα πρόσωπα, τα οποία εγώ δεν γνώριζα. Αλλά προπάντων
ήταν εκεί ο Κωλέττης. Μετά από ένα γεύμα, στο οποίο επικράτησε γενική ευθυμία, κατεβήκαμε στον κήπο, όπου μας περίμεναν ο κυβερνήτης του πλοίου6
και ο υπασπιστής του. Καθήσαμε στον κήπο. Όμορφη βραδιά! Στις εννέα ήμουν στο παλάτι.
12. Νωρίς το πρωί έλαβα επιστολή της βασίλισσας. Θα λείψουν περισσότερες
ημέρες [από όσες είχε προγραμματιστεί]. Από την Πάτρα θα πάνε με το πλοίο
στο Μεσολόγγι, μετά με τα άλογα στη Λιβαδειά και κατόπιν θα επιστρέψουν.
Έκανα πολλές επισκέψεις.
13. Σήμερα είναι της Αναλήψεως και με το παλιό και με το νέο ημερολόγιο. Για
τους Έλληνες διπλή γιορτή, γιατί συμπίπτει με την Πρωτομαγιά τους. Το βράδυ
ήμουν στο δρόμο του περιπάτου.7 Είδα πολλούς ανθρώπους και λίγες άμαξες.
Διατρέξαμε (ήταν μαζί μου και η Elise) το δρόμο με την άμαξα μία φορά προς
1

Τις κυρίες του.
Η κυρία Πλύσκω είχε ταξιδέψει με αυτό το πλοίο στην Κωνσταντινούπολη και προφανώς χαρακτήριζε έτσι κάποιο τμήμα του πλοίου.
3
Ο Αργυρόπουλος ήταν ο απεσταλμένος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και, όπως
προκύπτει από την πληροφορία που μας δίνει το κείμενο, είχε ανακληθεί ή τουλάχιστον κληθεί
προσωρινά από την κυβέρνησή του στην Αθήνα.
4
Ο Werther και ο Gasser έμεναν με τις οικογένειές τους στο ίδιο σπίτι, πάνω και κάτω.
5
Περιοχή στην Ινδία.
6
΄Ισως του «Triton», με το οποίο είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη.
7
Η αρχή της οδού Πατησίων. Βλ. και About Edmond, La Grèce Contemporaine, Hachette, Παρίσι 1854, σ.427.
2
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τα πάνω και άλλη μία προς τα κάτω και κατόπιν, θεωρώντας ότι είχα εκπληρώσει το καθήκον μου,1 έδωσα εντολή να κατευθυνθούμε προς το Φάληρο,
όπου ήταν πολύ πιο δροσερά και ευχάριστα. Το βράδυ δέχθηκα επίσημη επίσκεψη από την αυστριακή διπλωματική αποστολή, πράγμα που με έκανε να
γελάσω ενδόμυχα και μάλιστα πολύ. Φάνηκα πάντως μεγαλόψυχη: έστειλα να
φωνάξουν την Elise. Έφυγαν γρήγορα.
14. Δέχομαι κάθε μέρα πολλές επισκέψεις. Το ίδιο και σήμερα. Με επισκέφθηκε και ο Κωλέττης˙ μαζί με τον Piscatory. Έκανα τις συνηθισμένες επισκέψεις
μου και μετά πήγα με την άμαξα στο δρόμο του περιπάτου. Συνάντησα την Elise, που ανέβηκε στην άμαξά μου. Αργότερα περιμάζεψα και τους Gasser, των
οποίων είχαν αφηνιάσει τα άλογα. Το βράδυ ήρθε ο δάσκαλός μου και μου
διάβασε την υπέροχη κωμωδία Tonto y mas tonto.2
15. Με επισκέφθηκαν μέλη του πληρώματος του «Triton». Ασχολήθηκα με την
αλληλογραφία μου. Κάνει τρομερή ζέστη. Επισκέφθηκα την κυρία von Werther
και βρήκα εκεί τον Lyons. Η κυρία von Werther αισθάνεται πολύ καλύτερα και
πιστεύει ότι σε οχτώ μέρες θα μπορεί να κινείται άνετα. Προφήτευσα ότι θα
χρειαστεί τέσσερις εβδομάδες. ΄Ηταν εκεί και η κυρία Piscatory, που με αυτήν
τη ζέστη νοσταλγεί διπλά τον Λίβανο. Ο Röser πρέπει να πάει στη Σύρο και είναι πολύ θυμωμένος. Αργότερα ξέχασε την οργή του και ήταν πολύ amusant.3
21. Στις μέρες που μεσολάβησαν δεν συνέβη τίποτε το αξιοσημείωτο. Δέχθηκα
πολλές επισκέψεις και έκανα άλλες τόσες. Είχαμε πολλή ζέστη. Έκανα περιπάτους πρωί και απόγευμα και μελέτησα ισπανικά. Αντάλλαξα μακροσκελή
γράμματα με τις οικογένειες των τριών γιων μου. Η Marie του Otto έκανε πάλι
κοριτσάκι. Καλοδεχούμενο! Δύο φορές φόρεσε ο Γρίβας άδικα τη στολή του,
ώσπου σήμερα, την τρίτη φορά, επέστρεψαν πραγματικά οι βασιλείς από το
ταξίδι τους, το οποίο είχαν παρατείνει για λίγες ημέρες. Φάγαμε στον κήπο και
με ήλιο και το βράδυ με το φως του φεγγαριού. Η βασίλισσα γύρισε ηλιοκαμένη. Οι νεαρές κυρίες [της Τιμής] είναι άρρωστες. Το βράδυ αμέσως μετά το φαγητό με επισκέφθηκε ο Werther για πολύ λίγο.
22. Δροσιά που αναζωογονεί και δυνατός αέρας. Έκανα επισκέψεις. Πήγα με
την άμαξα στο Καματερό φορώντας ζεστή εσάρπα. Ισπανικά.
23. Πεντηκοστή – η όμορφη γιορτή. Στο γεύμα πήραν μέρος ο Gasser και ο
Arneth. Ο Lüth λείπει και επομένως δεν είχε λειτουργία! Το βράδυ περίπατος
στον κήπο. Ο Prokesch en passant.
24. Συνόδευσα τη βασίλισσα στη μουσική της [Κυριακής] και σε περίπατο στο
πάνω τμήμα του Αμαλιοδρόμου. Υπέροχος καιρός, αηδόνια, υπέροχο σεληνόφως. Περπατήσαμε πολύ, περάσαμε τη γέφυρα του Μενιδιού4 και μετά ανεβήκαμε στην άμαξα. Επιστρέψαμε λίγο πριν από τις εννέα και μισή. Βρήκαμε στο
παλάτι τον Werther, ο οποίος αργότερα ζήτησε την άδεια και κατέβηκε κάτω
[στον βασιλιά].
25. Έκανα επισκέψεις και περίπατο. Το βράδυ ήρθε ο λοχαγός V. και «το φως
του πρωινού» που έμεινε λιγότερο από ώρα. Είχε έρθει για να μου επαινέσει

1

Εκπροσωπεί την Αυλή σε εποχή που η βασίλισσα απουσιάζει.
Ένας βλάκας και ένας ακόμη πιο βλάκας.
3
Διασκεδαστικός.
4
Ο δρόμος που οδηγούσε στο Μενίδι ήταν η Πατησίων. Στην απόληξη της οδού Σοφοκλέους,
στο ύψος της σημερινής Βαρβακείου Αγοράς, βρισκόταν παλαιότερα η Μενιδιάτικη πόρτα του
τείχους του Χατζή Αλή Χασεκή, από όπου άρχιζε ο δρόμος για τα Πατήσια. Βλ. Κώστα Η. Μπίρη, Τα πρώτα σχέδια των Αθηνών, Ιστορία και ανάλυσίς των, Αθήναι 1933, σ. 4.
2
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σε κάθε τόνο τον ταξιδεύοντα «δηλητηριώδη βάτραχο». Πώς είναι δυνατόν να
υποκύπτει κανείς σε παρόμοια πράγματα!
26. Τίποτε το αξιοσημείωτο. Επισκέψεις, αλληλογραφία, σύντομος περίπατος
με την άμαξα. Αργότερα ήρθε ο Piscatory, αλλά δεν έμεινε πολύ. Συνόδευσα τη
βασίλισσα σε περίπατο στην οδό […].1 Σκόνη που στροβιλιζόταν από τον αέρα, αστραπές, κεραυνοί και δυνατή βροχή. Κακοκαιρία χωρίς προηγούμενο
(έπαιξε ρόλο το ότι ήταν πανσέληνος). Το βράδυ υπέροχο σεληνόφως, το οποίο θαύμασα παρέα με τον δάσκαλό μου.
28. Δρόσισε αρκετά. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε ένα μακρύ περίπατο με την
άμαξα. Περάσαμε από το σπίτι του Ruff2 στον Ελαιώνα και μετά από τα Άσπρα
σπίτια, τον Πειραιά, τη Μουνιχία, το Φάληρο και επιστρέψαμε στο παλάτι κάνοντας το γύρο της Ακρόπολης.
29. Συνόδευσα πάλι τη βασίλισσα, περάσαμε από το κτήμα του Λουριώτη, μετά από την παραλία, το βαμβακοχώραφο και επιστρέψαμε. Υπέροχο σεληνόφως. Το βράδυ: Numancia.3
30. Η μέρα αυτή έχει σβήσει από τη μνήμη μου, επειδή φύγαμε την
31η για τον Πόρτο Ράφτη.4 Όταν φτάσαμε εκεί, επιβιβαστήκαμε στο πλοίο και
το απόγευμα ήμαστε στην Κάρυστο. Οι Μεγαλειότητες ανέβηκαν στα άλογα και
κατευθύνθηκαν προς την επάνω πόλη, ενώ εγώ και ο Πάλλης μείναμε στον
κήπο του Παπαρρηγόπουλου. Προηγουμένως περάσαμε μέσα από ένα μικρό
καταρράχτη. Δειπνήσαμε στην παραλία [και κοιμηθήκαμε στο πλοίο].
Ιούνιος [1847]
1. Στις πέντε και μισή βγήκαμε στη στεριά. Στην πλησιέστερη εκκλησία έψαλαν
δοξολογία. Κατόπιν οι άλλοι πήγαν με τα άλογα σε ένα ναό του Ποσειδώνα
που βρισκόταν ψηλά.5 Εγώ έμεινα σε έναν πανέμορφο κήπο με τα βιβλία μου
και πολύ ευχαριστημένη. Μετά το γεύμα κοιμήθηκα δύο ώρες ξαπλωμένη πάνω σε χαλιά, κάτω από μία αμυγδαλιά, ενώ γύρω κελαηδούσαν τα αηδόνια.
Στις πέντε επέστρεψαν ο κύριος και η κυρία μου. Η βασίλισσα μου έφερε πολύ νόστιμα κεράσια από τα μέρη που είχε πάει και που βρίσκονταν σε μεγαλύτερο ύψος. Φάγαμε σε μία βεράντα απολαμβάνοντας την υπέροχη θέα που
απλωνόταν μπροστά μας. Το βράδυ ανεβήκαμε πάλι στο πλοίο και στις
2 του μήνα ξύπνησα στην Άνδρο. Οι άλλοι έφυγαν για το εσωτερικό του νησιού, ενώ εγώ έμεινα στην ακτή6 και έκανα τον περίπατό μου μέσα σε χωράφια
σπαρμένα με σιτηρά. Στο γεύμα ήμαστε πάλι όλοι μαζί. Βάλαμε πλώρη για ένα
δεύτερο λιμάνι,7 όπου όμως δεν έμεινα πολύ στη στεριά, αλλά επέστρεψα στο
πλοίο, για να διαβάσω και να θαυμάσω από εκεί την περιοχή. Το dîner μας
ένωσε πάλι όλους. Φύγαμε για ένα τρίτο λιμάνι,8 όπου φτάσαμε το σούρουπο,
για την ακρίβεια βρεθήκαμε μπροστά στο Κάστρο. Χιλιάδες παρέλασαν κρατώντας κεριά και τραγουδώντας. Χορέψαμε έναν αντικριστό χορό και διασκεδάσαμε με παιχνίδια.
1

Δυσερμήνευτο. Βλ. και Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 241.
Albert Ruff, Βαυαρός. Από αυτόν, ή μάλλον από το σπίτι του, πήρε το όνομα η περιοχή.
3
Έργο του Θερβάντες.
4
Η ελληνική ονομασία ήταν Ραφτηλιμήν ή Ραφτηλιμάνι, γράφει ο P. O. Brönsted, Reisen und
Untersuchungen in Griechenland, Firmin Didot, Παρίσι 1826, τόμ. 1, σ. 4.
5
Για το ταξίδι αυτό βλ: Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 247 κ.ε.
6
Το λιμάνι του Γαυρίου. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 251.
7
Το λιμάνι του Κορθιού. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 252.
8
Στο λιμάνι του Κάστρου. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 253.
2
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3. Στις πέντε το πρωί βγήκαμε από το πλοίο. Κοριτσάκια ντυμένα στα άσπρα
κ.λπ. Μαζί μου έμεινε ο Σαχίνης και είχε τη φαεινή ιδέα να με πάει σε έναν αιρετικό,1 από το σχολείο του οποίου η θέα είναι σύμφωνα με μία παλιά περιγραφή του Tournefort πανέμορφη.2 Μετά επισκεφθήκαμε κήπους. Στην εκκλησία συναντήσαμε τη βασιλική παρέα. Πολυέλαιος που κουνιόταν. Γευματίσαμε
στη βεράντα ενός σπιτιού κάπου ψηλά. Ακροάσεις. Στις δύο επιβιβαστήκαμε
στο πλοίο υπό τις επευφημίες του λαού. Ξύπνησα στο λιμάνι του Πόρου.
4. Στις τέσσερις και μισή το πρωί βρισκόμουν στο κατάστρωμα και κοίταζα καταγοητευμένη τη στεριά. Επίγειος παράδεισος. Από το λεμονοδάσος έφτανε το
τραγούδι των αηδονιών ως εμάς. Μετά μπήκαμε στη βάρκα του πλοίου και
αποβιβάσαμε το σημαντικότερο μέρος της συντροφιάς στη στεριά. Ανέβηκαν
στα ζώα και κατευθύνθηκαν προς τον ναό [του Ποσειδώνα]. Ο Σαχίνης και εγώ
επισκεφθήκαμε ένα μοναστήρι με μία περίφημη πηγή.3 Η τοποθεσία ήταν ωραία. Εδώ περιμέναμε μία ώρα τις Μεγαλειότητες. Όταν ήρθαν, διασχίσαμε ολόκληρο το λιμάνι κατά μήκος της πόλης μέχρι το ναύσταθμο, ενώ ηχούσαν τα
κανόνια και το πλήθος ακολουθούσε με αλαλαγμούς χαράς. Επιβιβαστήκαμε
στο «Λουδοβίκος», όπου, πεινασμένοι καθώς ήμαστε, πέσαμε σαν τις ακρίδες
και καταβροχθίσαμε το πρωινό του κυβερνήτη. Αποζημιώθηκε όμως γιατί πήρε
μέρος στο δικό μας γεύμα στον κήπο του Τομπάζη4 κάτω από μία θεόρατη συκιά. Ήμαστε είκοσι άτομα. Από εκεί ξεκινήσαμε για το λεμονοδάσος, όσοι ίππευαν από τη στεριά, εγώ από τη θάλασσα. Στο λεμονοδάσος συνάντησα πάλι
τους έφιππους εκδρομείς, αλλά, για να φτάσω μέχρις εκεί, χρειάστηκε να περπατήσω σε δρόμους συνεχώς ανηφορικούς για τρία τέταρτα της ώρας. Η κάθοδος ήταν εξίσου δύσκολη, επειδή ακολουθήσαμε ένα τρομακτικά απότομο
μονοπάτι. Τελικά φτάσαμε σε ένα μύλο με μαγευτική θέα. Βλέπαμε όλα τα μέρη
που είχαμε επισκεφθεί, το Λεοντάρι5 και την πλατιά θάλασσα. Στα πόδια μας
απλωνόταν ένα μεγάλο δάσος από όπου τα αρώματα και τα τραγούδια των
αηδονιών έφταναν μέχρις εμάς. Αναχωρήσαμε από το νησί στις τέσσερις και
στις εννέα το βράδυ φτάσαμε στον Πειραιά, ενώ έβρεχε δυνατά. Χρειάστηκε να
περιμένουμε μισή ώρα, γιατί δεν μας είχαν αναγνωρίσει, παρόλο που είχαμε
εκτοξεύσει ρουκέτα. Μόνο η Auguste είχε αναγνωρίσει το ατμόπλοιο από το
σχήμα του, αλλά υπήρξε η γνωστή φωνή βοώντος εν τη ερήμω.
5. Η βαρόνη Werther έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Με επισκέφθηκαν ο βαρόνος Perglas με τη γυναίκα του καθώς και όλοι οι φίλοι διπλωμάτες.
Το βράδυ ήρθε ο Las Navas και ο κύριος von Prokesch en passant.
6. Πέθανε η Μοναρχίδου6 και πήγα στο σπίτι της όπου έχουν εκθέσει τη σορό
σε κοινή θέα. Δεν συμφωνώ με αυτή τη συνήθεια. Δεν έδινε καθόλου την εντύπωση νεκρής και θα τη θάψουν σε δεκατέσσερις ώρες από τη στιγμή του θανάτου. Την καημένη! Ελπίζω να είναι πραγματικά νεκρή – ανατριχιάζω και που
1

Τον Θεόφιλο Καΐρη.
Η σχολή του Θ. Καΐρη βρισκόταν έξω από την Χώρα στο ψηλότερο σημείο του λόφου στον
οποίο είναι κτισμένη η πόλη. Βλ. Christian August Brandis, Mittheilungen über Griechenland,
Brockhaus, Λειψία 1842, τόμ. 1, σ. 299. Ο Tournefort δεν αναφέρει τίποτε σχετικά με τη θέα
της περιοχής, την οποία δεν φαίνεται να επισκέφθηκε. Βλ. Pitton de Tournefort, Relation d un
voyage du Levant, Chez Anisson et Posuel, Lyon 1717, τόμ. 2, σ. 34 κ.ε.
3
Η μονή της Ζωοδόχου Πηγής.
4
Γεώργιος Ιακώβου Τομπάζης. Διηύθυνε τον Ναύσταθμο του Πόρου.
5
Η νησίδα Μόδι ανατολικά του Πόρου ονομάζεται και Λεοντάρι λόγω του σχήματός της.
6
Μαρία Μοναρχίδου (1804 –1847), κόρη του ναυάρχου Νικολάου Αποστόλη και σύζυγος του
γερουσιαστή Αναγνώστου Μοναρχίδου. Μία από τις τέσσερις επιτίμους κυρίες της βασίλισσας
Αμαλίας. Η θέση τους ήταν ανώτερη των κυριών της Τιμής
2
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το σκέπτομαι.1 Πέρασα με την άμαξα από το δρόμο του περιπάτου, όπου ήταν
πολύς κόσμος και πήγα στο χώρο της μουσική της [Κυριακής], η οποία ωστόσο σήμερα ματαιώθηκε λόγω της κηδείας.
7. Έφυγαν ο Gasser και η γυναίκα του. Χθες είχε δοθεί dîner προς τιμήν του.
Σήμερα δόθηκε dîner προς τιμήν του Perglas. Έκανα πολλές επισκέψεις. Είχα
την υπόθεση του Μεταξά.2 Πήγα με την άμαξα στο Φάληρο. Τα αγγλικά πλοία
σαλπάρουν˙ εντυπωσιακό θέαμα. Το βράδυ ήρθε ο L.[as] N.[avas].
8. Ο Sabatier.3 Διηγήθηκε ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με τα γεγονότα στα
Ιωάννινα. Έκανα επισκέψεις και έναν μικρό περίπατο με την άμαξα. Το βράδυ
ευτυχώς μόνη. Απερίγραπτο αίσθημα κόπωσης εξαιτίας των ματιών μου που
δακρύζουν συνεχώς.
9. Ο πολύ δυνατός αέρας που φυσούσε με κράτησε μέσα. Ήταν σιρόκος. Όταν έκανα τον πρωινό μου περίπατο, δεν είχε αρχίσει ακόμη να φυσάει. Το
βράδυ ήρθε ο L.[as] N.[avas]. Διαδίδεται ότι πέθανε ο Βούρος. Ελπίζω να σημαίνει ότι θα ζήσει πολλά χρόνια.4
10. Ένα πλοίο έχει αγκυροβολήσει στο Φάληρο. Η Auguste υποστηρίζει ότι είναι το «Triton». Σήμερα είχαμε temps des dames5 και γι’ αυτό περπατήσαμε σε
όλους τους δρόμους του κήπου. Ήρθαν ο Perglas και η γυναίκα του. Έμεινα
μέσα, επειδή φυσούσε πολύ δυνατός αέρας. Έβρεξε.
11. Φαίνεται ότι ο Weiß θέλει να επιστρέψει [στη Γερμανία].6 Το βράδυ μου έβαλαν βδέλλες.
12. Είχε πολλή δροσιά. Έκανα έναν ευχάριστο πρωινό περίπατο. Πολυάριθμες
επισκέψεις. Ήρθαν ο βαρόνος Werther και το απόγευμα ο Weiß. Ο κύριος von
Pr.[okesch] είναι άρρωστος. Το βράδυ ήρθε ο L.[as] N.[avas]. Μπουρνούζι από
σίντζ.7 Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του κυρίου von Reyneval. Είναι επομένως
αλήθεια ότι φεύγει το «Triton».
13. Ο αέρα κόπασε και έκανα μερικές επισκέψεις καθώς και έναν μικρό περίπατο με την άμαξα. Ο κύριος von Weiß μου κράτησε παρέα διαβάζοντάς μου,
ώσπου ήρθε η Elise. Δέχθηκα κατά τη διάρκεια της ημέρας πολλές επισκέψεις.
Μέχρι τις

1

Την εποχή αυτή ήταν διαδεδομένος ο φόβος ότι θα μπορούσε να υπάρξει νεκροφάνεια.
Κάποιος κόμης Μεταξάς, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον πατέρα της βασίλισσας Αμαλίας, μέγαλο δούκα του Ολδεμβούργου, έφερε στην κυρία φον Πλύσκω δύο λιθογραφίες στις οποίες
απεικονίζονταν ο μέγας δούκας και ο γιος του αντιστοίχως. Τα πορτρέτα άρεσαν στη βασίλισσα Αμαλία και τα κράτησε για τον εαυτό της, αλλά, όπως προκύπτει από το κείμενο, ο δωρητής
είχε κάποια υπόθεση που ήθελε να διευθετήσει και γι’ αυτό είχε απευθυνθεί στην κυρία φον
Πλύσκω. Βλ. και Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 194.
3
Ο Sabatier είχε διατελέσει γραμματέας της γαλλικής αποστολής στην Αθήνα. Αυτή την εποχή
ήταν πρόξενος της Γαλλίας στα Ιωάννινα. Είχε υπηρετήσει στο εκστρατευτικό σώμα των Γάλλων υπό τον Μαιζών και είχε συμμετάσχει στον επιτελείο που έφτιαξε τον γνωστό αξιόπιστο
χάρτη της Ελλάδας. Το 1851 του δόθηκε η θέση του επιτετραμμένου στην Κωνσταντινούπολη.
Στη συνέχεια έγινε γενικός πρόξενος της Γαλλίας στην Αλεξάνδρεια και αργότερα προήχθη σε
πρεσβευτή. Για τις ταραχές που αναφέρονται στο κείμενο βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 251.
4
Κυκλοφορούσαν διαρκώς διάφορες ανυπόστατες διαδόσεις. Ο Ιωάννης Βούρος γεννήθηκε το
1808 και απεβίωσε το 1885.
5
Ωραίος καιρός.
6
Ο Weiß ήταν γραμματέας πρεσβείας και η θέση του αυτή δεν τον ικανοποιούσε. Το Νοέμβριο
του 1847 η βασίλισσα Αμαλία παρακαλεί τον πατέρα της να ζητήσει από τον Μέττερνιχ να διορίσει τον Weiß επιτετραμμένο της Αυστρίας στο Ολδεμβούργο. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας
Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 342.
7
Γράφει Schintz. Είναι είδος υφάσματος.
2
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21 του μήνα είχα τόσο λίγο χρόνο στη διάθεσή μου, που παραμέλησα τελείως
το ημερολόγιό μου. Οι μέρες περνούσαν με διάφορες ασχολίες και τα βράδια
με επισκέπτες. Την 17η του μήνα είδαμε στη Μουνυχία Βεδουίνους ναυαγούς˙
οι δυστυχείς! Ο ναύαρχος είχε στείλει την μπάντα του. Ήταν πολύ ενδιαφέρον.
Ήταν και η βραδιά πολύ όμορφη.1 Ο καημένος ο ναύαρχος είναι πολύ άρρωστος! Χθες μετά τη μουσική της [Κυριακής] πήγα με την άμαξα στο αστεροσκοπείο, όπου μου δόθηκε η δυνατότητα να δω τον πολικό αστέρα να διέρχεται από τον μεσημβρινό.2 Είδα επίσης το πρώτο τέταρτο της σελήνης. Στο κάτω μέρος το περιέβαλε κάτι σαν δαντέλα σε σχήμα ακανόνιστο.
Σε αυτό το σημείο του κειμένου παρεμβάλλεται ένα αίνιγμα στην ισπανική
γλώσσα.
27. Για μερικές μέρες είχα πυρετό και πονόλαιμο. Δέχθηκα ωστόσο κάποιες,
λίγες, επισκέψεις, ακόμη και τα βράδια. Σιγά – σιγά υποχώρησε. Επίσης συνόδευσα τη βασίλισσα σε δύο ωραίους περιπάτους με την άμαξα˙ και τις δύο φορές είχε φεγγάρι. Τη μία φορά πήραμε την οδό προς το Δαφνί, περάσαμε μέσα
από τον ελαιώνα, προσπεράσαμε τον Πειραιά, προχωρήσαμε κατά μήκος της
παραλίας μέχρι την καμπίνα για τους λουομένους και επιστρέψαμε στο παλάτι
κάνοντας το γύρο της Ακρόπολης. Την άλλη φορά πήγαμε από τα Σεπόλια,
περάσαμε το Χαϊδάρι και το Δαφνί και καταλήξαμε στη θάλασσα. Από εκεί επιστρέψαμε από την ευθεία οδό.3 Σήμερα επισκέφθηκα την κυρία von Heidenstam στο Μαρούσι. Είχε πολύ ωραία δροσιά. Τη θέα δεν πρόλαβα να την απολαύσω, γιατί στο παλάτι αργήσαμε να σηκωθούμε από το γεύμα και, όταν έφτασα στο προορισμό μου, φώτιζε τη φύση το λιγοστό φως του φεγγαριού. Η
επιστροφή ήταν πολύ ευχάριστη. Αλλά και στον πηγαιμό η δύση του ηλίου ήταν μοναδικά ωραία. Σύννεφα τριανταφυλλιά και χρυσαφένια και γαλάζιες ακτίνες σε σχήμα στέμματος ακουμπούσαν πάνω στα βουνά, που είχαν πάρει το
σκούρο γκρίζο χρώμα του ατσαλιού.
28. Καιρός υγρός και αποπνικτικός, που προμήνυε βροχή. Σύντομη νεροποντή. Δρόσισε αισθητά. Περίπατος με την άμαξα στο Καματερό. Ισπανικά. Με
επισκέφθηκε ο βαρόνος von Prokesch.
29. και 30. Την ημέρα ωραίος καιρός, τα βράδια πολλή δροσιά. Έκανα τους
τακτικούς μου περιπάτους με την άμαξα. Έκανα μάθημα ισπανικών ή, πιο σωστά, διαβάσαμε ενδιαφέροντα ιστορικά διηγήματα. Διαβάσαμε και την αλληλογραφία μεταξύ Las Navas και Istúriz,4 που και αυτή κατά το μεγαλύτερο μέρος
ήταν στα ισπανικά.
1

Για τους ναυαγούς αυτούς βλέπε περισσότερα: Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π.,
τόμ. 2, σ. 262.
2
Για τον απλό παρατηρητή τα άστρα, όταν διέρχονται από τον μεσημβρινό ενός τόπου, βρίσκονται στο πιο υψηλό ή το πιο χαμηλό σημείο τους. Οι σχετικές παρατηρήσεις ανήκουν στις
απλούστερες αστρονομικές παρατηρήσεις και ήταν διαδεδομένες την εποχή αυτή. Εξάλλου η
κυρία φον Πλύσκω είχε τη δυνατότητα λόγω της θέσης της στην Αυλή να κάνει αυτές τις παρατηρήσεις από το καινούργιο υπερσύγχρονο αστεροσκοπείο της Αθήνας με τον περιστρεφόμενο
τρούλο και το ισχυρό τηλεσκόπιο, δωρεά, όπως και ολόκληρο το αστεροσκοπείο, του Γεωργίου
Σίνα. Βλ. Hans Hermann Russack, Deutsche bauen in Athen, Wilhelm Limpert, Βερολίνο 1942,
σ. 108 κ.ε.
3
Την Ιερά οδό.
4
Francisco Javie de Istúriz (1790-1871), Ισπανός διπλωμάτης και πολιτικός. Ο Thouvenel
γράφει ότι ήταν παλαιότερα δάσκαλος του Las Navas, ο οποίος αντιπαθούσε τους Έλληνες και
κατέβαλε απεγνωσμένες προσπάθειες να φύγει όσο το δυνατόν γρηγορότερα από την Ελλάδα.
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Ιούλιος [1847]
1. Υπέροχος περίπατος με την άμαξα από τα Σεπόλια προς το Δαφνί. Προηγουμένως είχα επισκεφθεί τη βαρόνη Werther, η οποία είναι πολύ καλά. Ο […]1
είχε φάει στο σπίτι της και φλυαρήσει πολύ, ενώ ο «παγετός»2 άκουγε προσεκτικά. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Prokesch en passant.
2. και 3. Το ίδιο πρόγραμμα: Στο νερό του κήπου,3 επισκέψεις και περίπατος
με την άμαξα, ισπανικά, έξοδος.
4. Μετάβαση στη μουσική [της Κυριακής] μέσα σε ανεμοθύελλα και εξαιρετικά
ενοχλητική σκόνη. Επιστρέψαμε στο παλάτι από το δρόμο της Ακρόπολης. Με
επισκέφθηκε ο Piscatory en passant.
5. Περίπατος μέχρι το Καματερό. Έλαβα τα διηγήματα του Θερβάντες.
6. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με τα πόδια. Απολαυστική βραδιά,
δροσερή, υπέροχη.
7. Έκανα μερικές επισκέψεις και τίποτε περισσότερο – αιτία ο αέρας και η
σκόνη. Το βράδυ ήρθαν πρώτα ο κύριος von Weiß και μετά ο Las Navas, ο
οποίος τώρα μένει στα Πατήσια4 και συμμετέχει σε όλα, ακόμη και στα θαλάσσια λουτρά.
8. Είχε προγραμματιστεί να εορταστούν τα γενέθλια της μητέρας του βασιλιά
και τα γενέθλια του αδελφού της βασίλισσας με μία εκδρομή στην Πεντέλη.
΄Ηρθαν όμως θλιβερές ειδήσεις από τη Μάνη, όπου ένας νεαρός Μαυρομιχάλης σκοτώθηκε σε εμφύλια συμπλοκή.5 Ο βασιλιάς έπρεπε συνεννοηθεί με
τους υπουργούς, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, και η εκδρομή ματαιώθηκε. Ο βασιλιάς, εξαίρετος σε όλα, έκανε ό, τι μπορούσε για να σώσει την
οικογένεια, η οποία θεωρώ ότι θα θυσιαστεί στο βωμό των πολιτικών συμφερόντων. Είναι σκόπιμο και θα γίνει. Γι’ αυτό και χρησιμοποιήθηκε το Σύνταγμα
ως άλλοθι. Μία μεγάλη νυχτερίδα με φόβισε και με έστειλε στο κρεβάτι μου.
9. Κατέβηκα στο νερό του κήπου. Κατόπιν έκανα ένα μπάνιο με λιναρόσπορο.
Δέχθηκα πολλούς επισκέπτες. Αργότερα έκανα και εγώ επισκέψεις και έναν
περίπατο με την άμαξα στο δρόμο του περιπάτου, για να δροσιστώ. Το βράδυ
ήρθε ο Las Navas, που ήταν στενοχωρημένος, επειδή δεν έχει λάβει γράμμα
από τον πατέρα του.
10. Μακρύς περίπατος με την άμαξα στο Δαφνί. Επισκέψεις δεν έκανα. Το
βράδυ με επισκέφθηκε ο Prokesch en passant. Κατά τη διάρκεια της ημέρας
είχε έρθει και ο Werther. Άρχισα να διαμαρτύρομαι ότι οι υπουργοί έρχονται
στο παλάτι τις πιο ακατάλληλες ώρες και έτσι έκοψα κάθε συζήτηση για την

Έγραφε με κάθε ταχυδρομείο στον Istúriz και του ζητούσε να ενεργήσει ώστε να ανακληθεί. Βλ.
Thouvenel, ό. π., σ. 99.
1
Δυσανάγνωστο.
2
Στο κείμενο Glatteis. ΄Ισως υπαινίσσεται τον Perglas.
3
Φαίνεται ότι έκανε χρήση κάποιου υδάτινου πόρου του κήπου για ιαματικούς λόγους (χρησιμοποιεί το ρήμα brunnen). Ο κήπος δεν είχε ούτε πηγή, ούτε πηγάδι. Η ύδρευσή του γινόταν
από αρχαίο αγωγό, του οποίου το νερό έφερναν στην επιφάνεια με αντλίες.
4
Έμενε τον χειμώνα στην πόλη μαζί με τον Thouvenel σε ένα σπίτι που είχαν νοικιάσει από
τον Ιανουάριο 1847. Βλ. Thouvenel, ό.π., σ. 91 και 99.
5
Σε προστριβές που είχαν δημιουργηθεί στη Μάνη με αφορμή τις εκλογές πυροβολήθηκε θανάσιμα ένας από τους γιους του Αντωνίου Μαυρομιχάλη. Το γεγονός αποτέλεσε αρχή βεντέντας που οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην απομάκρυνση της Φωτεινής Μαυρομιχάλη από την
υπηρεσία της βασίλισσας. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., σ. 257 κ.ε.
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υπόθεση στη Μάνη. Αργότερα ήρθε η καθησυχαστική είδηση ότι ο Γερμανός1
παραδόθηκε στα βασιλικά στρατεύματα και έτσι έληξε το επικίνδυνο αυτό ζήτημα.
11. Ήρθαν για να εκφράσουν τη λύπη τους, υποτίθεται, για τη ματαίωση της
εκδρομής και, σαν να μην έφτανε αυτό, ειρωνεύτηκαν τις κυρίες. Περίπατος με
την άμαξα στο Καματερό. Το βράδυ ήρθε ο κύριος von Weiß πολύ ανήσυχος
για την Elise, η οποία παιδιαρίζει και δεν θέλει να καλέσει το γιατρό. Αισθάνθηκε άσχημα στην εκκλησία και δυσκολεύτηκα να την πείσω να φύγει. Το βράδυ
έπεσα νωρίς για ύπνο, επειδή στις
12 του μήνα θα πήγαινα στις τέσσερις το πρωί με τη βασίλισσα στη θάλασσα
για μπάνιο. Απόλαυσα την όμορφη ανατολή του ηλίου. Όταν επιστρέψαμε, εκείνη πήρε το πρωινό της, ενώ εγώ κατέβηκα στο νερό του κήπου. Μετά περπατήσαμε μέχρι τις 7. Αργότερα, επειδή η Μαυρομιχάλη είναι άρρωστη, πρότεινα να τη συνοδεύσω εγώ, πράγμα που έγινε δεκτό και έτσι έκανα την ωραία
διαδρομή του Αμαλιοδρόμου. Γύρισα αργά. Τα αστέρια φώτιζαν τον ουρανό.
Κάθησα κάτω από τον ξάστερο ουρανό του καλού Θεού και γιόρτασα σιωπηρά
τα γενέθλια του Josias μου. Μία θλιβερή παρεμβολή ήταν η Α. Μαυρομιχάλη,2
που ήρθε και με βρήκε απελπισμένη, γιατί είχε η δυστυχισμένη λάβει την είδηση, που αργότερα διαψεύστηκε, ότι πολιορκούν και τον άνδρα της. Έξαλλη ζητούσε να δει τον βασιλιά και τη βασίλισσα, πράγμα το οποίο μπόρεσα να επιτύχω
για χάρη της αμέσως. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για συνωμοσία παρουσιάστηκαν δήθεν ως όνειρο – μηχανή της κόλασης.3
13. Σήμερα, που είναι τα γενέθλια του μεγάλου δούκα [του Ολδεμβούργου],
έγινε επιτέλους η εκδρομή στην Πεντέλη. Πήραν μέρος ο Perglas, οΤυπάλδος,
ο Θεοχάρης, ο Ρ. Ραγκαβής, ο Καρπούνης, ο Κωλέττης, ο Μουρούζης, ο Μελιγγός, ο Röser και o Πάλλης. Γέλασαν, έπαιξαν και χόρεψαν. Επέστρεψαν τα
μεσάνυχτα. Ο ουρανός ήταν γεμάτος άστρα.
Εγώ πήγα στην κυρία Καρπούνη, που είχε τα γενέθλιά της. Έκανα ένα μοναχικό περίπατο την ώρα που έδυε ο ήλιος. Όταν έπεσε το σκοτάδι, ο έναστρος
ουρανός ήταν υπέροχος.
14. Βγήκα για επισκέψεις – έκανε πολλή ζέστη. Το βράδυ όμως, που βγήκα με
την άμαξα, είχε δροσιά. Επιτέλους μελέτησα πάλι ισπανικά. Νωρίτερα με είχε
επισκεφθεί ο κύριος von Weiß.
15. Στις τέσσερις το πρωί συνόδευσα τη βασίλισσα στη θάλασσα. Το πρωινό,
πριν ακόμη χαράξει, ήταν ακόμη ωραιότερο από ό, τι την πρώτη φορά. Dîner˙
καθόμουν ανάμεσα στον Τζαβέλλα και τον Καρακατζάνη.4 Αργότερα η δεσποινίς von Rheineck5 δανείστηκε την άμαξά μου και εγώ πήγα περίπατο με τα πόδια. Η άμαξα αυτή έχει ένα υπέροχο άλογο και έναν πολύ ευγενικό αμαξά. Αυτό τον γλίτωσε από μεγάλη «μπόρα», γιατί ήθελα να παραπονεθώ, αλλά με

1

Γερμανός Μαυρομιχάλης, μέλος της οικογένειας Μαυρομιχάλη. Πέθανε το 1876.
Αναστασία Μαυρομιχάλη, σύζυγος Χαριλάου Μαυρομιχάλη, δευτερότοκου γιου του Ιωάννη
Πιέρρου Μαυρομιχάλη, του επονομαζόμενου Κατσή.
3
Μηχάνημα που περιείχε μπαρούτη και ωρολογιακό μηχανισμό και το οποίο χρησιμοποιούσαν
για να προκαλέσουν έκρηξη. Είχε επανειλημμένα χρησιμοποιηθεί σε απόπειρες δολοφονίας.
4
Ο Γ. Καρακατζάνης ήταν ένας από τους γερουσιαστές που είχε διορίσει ο Όθων επί πρωθυπουργίας Κωλέττη. Βλ. Γιάνης Κορδάτος, ό, π, τόμ. 3, σ. 377.
5
Η Βιλχελμίνη, κόρη του φιλέλληνα Eduard von Rheineck και της Ευφροσύνης Μαυροκορδάτου, ήταν επί τρία χρόνια κυρία της Τιμής και έφυγε για να παντρευτεί τον τραπεζίτη Αριστείδη
Βαλτατζή στην Κωνσταντινούπολη. Βλ. Σωτηρία Αλιμπέρτη, ό.π. σ. 63.
2
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παρακάλεσε και τώρα άλλαξα γνώμη. Πήγα νωρίς για ύπνο και κοιμήθηκα εκπληκτικά καλά. Το επιδόρπιο ήταν από βατόμουρα.
16. Με επισκέφθηκαν αρκετοί διπλωμάτες, αλλά δεν ασχοληθήκαμε με τη διπλωματία. Ο Χατζηχρήστος διορίστηκε υπασπιστής. Επισκέφθηκα την κυρία
Παΐκου και μετά κατευθύνθηκα με αργό ρυθμό μέχρι τη μικρή γέφυρα στο Καματερό. Το βράδυ μελέτησα ισπανικά με ιδιαίτερη επιμέλεια.
17. Έλαβα πρόσκληση να παραστώ στα βαφτίσια του μικρού γιου των Wether,
όποτε αυτά γίνουν. Χάρηκα που η μητέρα με διάλεξε να επροσωπήσω τη δική
της μητέρα. Πάλι μου πήραν την άμαξά μου. Ο Miedanner θα τα χάσει με το
ταλέντο της κυρίας von Perglas για την ιππασία. Επειδή μου επέστρεψαν αργά
την άμαξά μου, βγήκα με φεγγάρι. Το βράδυ ήρθε ο Wether en passant.
18. Όλα εντάξει. Έκανα έναν μακρύ περίπατο με την άμαξα και πήγα νωρίς για
ύπνο, επειδή την
19η, στις τέσσερις το πρωί, θα συνόδευα τη βασίλισσα στη θάλασσα. Ήταν το
πιο όμορφο πρωινό και η πιο ωραία ανατολή ηλίου (στις πέντε και 5 λεπτά)
που είδα εφέτος. Επιστρέψαμε κατά τις εφτά και περπατήσαμε για ένα διάστημα στον κήπο. Αργότερα μισοκοιμήθηκα στην αναπαυτική πολυθρόνα. Το
βράδυ συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα. Η σκόνη έκανε
σχεδόν αόρατο το νέο φεγγάρι, που διαγραφόταν αχνά στον ουρανό.
20. Σήμερα είναι τα διπλά γενέθλια των αγαπημένων μου. Οι ευχές της καρδιάς
μου ταξιδεύουν στο γιο μου και την αδελφή μου. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε
περίπατο με την άμαξα μέχρι το Δαφνί και παραπέρα. Ωραίο φεγγάρι. Το σημείο από όπου ανατέλλει ο ήλιος πέρασε από τον μεσημβρινό.
21. Η σημερινή είναι η πρώτη πολύ ζεστή μέρα. Έκανα δύο επισκέψεις και μετά πήγα με την άμαξα μέχρι το Φάληρο. Εκεί, δίπλα στο έλος,1 είχε πολλή
δροσιά. [΄Ηρθε ο Las Navas και] μετά από πολλές μέρες διαβάσαμε πάλι ισπανικά κείμενα, δηλαδή την περισσότερη ώρα φλυαρήσαμε.
22. Με επισκέφθηκε ο κύριος von Werther με τη γυναίκα του, το παιδί και τον
Rheineck. Καλά έκαναν, αλλά τι να ήθελαν άραγε; Πρώτη φορά βγήκαμε με την
άμαξα τόσο αργά, πήγαμε στο Καματερό. Το βράδυ έμεινα μόνη και διάβασα
το Madsalune.2
23. Την ημέρα έκανε ζέστη, το βράδυ όμως ψύχρα. Με επισκέφθηκαν ο κύριος
von Weiß και ο Piscatory, και το βράδυ ο κόμης de Las Navas. Ήρθε εδώ από
τα Πατήσια για να ζητήσει συγγνώμη, επειδή σήμερα δεν μπόρεσε να κάνει το
μάθημα. Τον πίεσα να πιει ένα φλιτζάνι τσάι και αμέσως μετά έφυγε πολύ βιαστικός. Αυτό θα πει ευγένεια! Βγήκα με την άμαξα περίπατο και πέρασα από
τα Σεπόλια.
24. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις. Dîner. Πήραν μέρος ο Κωλέττης και ο Touret.
Μετά από το φαγητό συζήτησα πολλή ώρα με τον πρώτο. Ο Γάλλος ταγματάρχης3 εξιστορούσε διάφορα στον βασιλιά με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να

1

Το έλος απλωνόταν κατά μήκος του Φαληρικού Όρμου, σε ολόκληρο το Φαληρικό Δέλτα. Στις
αρχές του 19ου αι. ο Κηφισός δεν έφθανε ως τη θάλασσα, αλλά κατέληγε σε διακλαδώσεις που
δημιουργούσαν έναν εκτεταμένο υδροβιότοπο. Ήδη όμως από τα πρώτα χρόνια της βασιλείας
του Όθωνα είχαν, σκάβοντας κανάλια, οδηγήσει το νερό του Κηφισού στην κοίτη του, ώστε να
διασχίζει το έλος και να εκβάλλει στη θάλασσα. Βλ. Sommer Johann Adolph, Athènes et ses
Environs (χάρτης) και Répertoire analytique et descriptif pour la carte d’ Athènes et ses environs publiée en 1841, Fr. Wild, Μόναχο 1841, σ. 28.
2
Έργο του Δανού συγγραφέα Etlar Carit (έγραφε με το ψευδώνυμο Karl Brosboell), το οποίο
εκδόθηκε το 1841 και μεταφράστηκε στα γερμανικά το 1844.
3
Δηλαδή ο Touret.
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σηκωθούμε από το τραπέζι. 4 Αρχίσαμε να φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τον
βραδινό μας περίπατο. Τελικά ξεκινήσαμε για το Καματερό μόνο με μισή ώρα
καθυστέρηση. Αργά το βράδυ με επισκέφθηκε ο κύριος von Prokesch. Τον κατέβασα η ίδια κάτω για consigne.1 Έξω η βραδιά ήταν υπέροχη. Η κυρία von
Werther έκανε την πρώτη της επίσκεψη [αφότου γέννησε] στη βασίλισσα.
25. Άκουσα ένα καλό κήρυγμα, που αναφερόταν σε ψευδοπροφήτες. Μακρά
επίσκεψη του ταγματάρχη Κουρτέση. Πήγα μαζί με την Elise στη μουσική [της
Κυριακής]. Ήταν εκεί όχι αυτός που ήλπιζε να δει, αλλά αυτός που φοβόταν ότι
θα συναντήσει. Επιστρέψαμε περνώντας από τα Σεπόλια. Όμορφος περίπατος
μέσα στο σεληνόφως.
26. Έκανα μερικές επισκέψεις που έπρεπε να γίνουν και μετά προσέφερα στον
εαυτό μου την ευχαρίστηση ενός υπέροχου, αργού περιπάτου με την άμαξα
στο Φάληρο. Το βράδυ ήρθε ο κύριος von Prokesch να δει εμένα προσωπικά
και κατόπιν ο Las Navas. Διαβάσαμε επιτέλους και πάλι ισπανικά κείμενα.
27. Σήμερα είχα την αίσθηση ότι κάνει πολλή ζέστη. Το βράδυ μακρινός περίπατος με την άμαξα στο Δαφνί. Μετά πήγα νωρίς για ύπνο. Ο Κωλέττης είναι
άρρωστος.
28. Το πρωί σηκώθηκα νωρίς, στις πέντε και μισή, για να υποδεχθώ τη βασίλισσα που γύριζε από τη θάλασσα και να τη συνοδεύσω στον περίπατό της
στον κήπο. Στις έξι πέρασαν με την άμαξα ο Piscatory και ο Las Navas και μας
είδαν κατάπληκτοι να περπατούμε τόσο νωρίς στον κήπο. Το βράδυ ο τελευταίος μου είπε ότι δεν περίμεναν να μας δουν εκείνη την ώρα και ότι λίγο έλειψε να μη μας αναγνωρίσουν. Έκανα μερικές επισκέψεις. Μετά έκανα έναν περίπατο με την άμαξα. Έφτασα μέχρι τον γερμανικό μύλο και το δρόμο του περιπάτου. Το φεγγάρι έστελνε στη γη ένα γλυκό φως.
29. Έκανα επισκέψεις και μετά προχώρησα με την άμαξα, έκανα το γύρο της
Ακρόπολης και έφτασα ως το Φάληρο, από όπου γύρισα την ώρα που ανέτελλε το φεγγάρι. Όταν επέστρεψα, είχε ανοίξει το σαλόνι μου και βρήκα τον κύριο
von Weiß να με περιμένει. Αργότερα ήρθε ο Piscatory. Άκουσα διηγήσεις ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές. Έκανε όμως ζέστη.
30. Νωρίς το πρωί είδα [από το παλάτι] τον αγαπητό μου ναύαρχο να αγκυροβολεί στη Μουνυχία. Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα αισθανόμουν τόση χαρά
στη θέα της γαλλικής σημαίας. Παραβρέθηκα στη βάπτιση του μικρού Werther.
Τον έβγαλαν Μαξ [ιμιλιανό], το όνομα του βαρόνου Perglas. Ο κύριος von Prokesch εκπροσωπούσε τον γέρο βαρόνο Werther και εγώ την κόμισσα Oriola.2
Παρόντες ήταν ακόμη η δεσποινίς Reineck, ο κύριος και η κυρία Θεοχάρη, ο
von Weiß, ο Rechenberg, ο Lindermeyer και ο Hahn. Déjeuner dinatoire.3 Το
κήρυγμα το αποσιωπώ καλύτερα.4
31. Ο Las Navas με επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας και γι’ αυτό τον
απάλλαξα από την υποχρέωση να έρθει το βράδυ. Πριν βγω για περίπατο με
την άμαξα, με επισκέφθηκαν ο Werther και ο Perglas και μοιραστήκαμε τη χαρά μας για το νεοφώτιστο. Έκανα έναν αργό περίπατο με την άμαξα μέχρι τη
4

Ο Όθων μπορούσε να συζητεί επί ώρες και λόγω του πρωτοκόλλου οι πάντες αδρανούσαν
και περίμεναν να ολοκληρώσει.
1
΄Ωστε να αναιρέσει για την ειδική αυτή περίπτωση τις αυστηρές εντολές (consigne) που είχαν
οι φρουροί για τις νυχτερινές ώρες.
2
Μητέρα της κυρίας Werther, βλ. πιο πάνω.
3
Πολύ πλούσιο γεύμα.
4
Κήρυγμα του Lüth, ιερέα της βασίλισσας, ο οποίος είχε περιπέσει σε δυσμένεια, επειδή ήταν
πότης και παραμελούσα τα καθήκοντά του. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ.
2, σ. 270.
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μικρή γέφυρα. Την ώρα που έδυε ο ήλιος, ο ουρανός ήταν ωραιότερος από
ποτέ. Είναι αλήθεια πως το ηλιοβασίλεμα μπορεί να πάρει τόσες διαφορετικές,
υπέροχες μορφές, που κάθε φορά να νομίζει κανείς πως αυτό που βλέπει είναι
ανυπέρβλητο. Σήμερα όμως η μαγεία του ήταν απερίγραπτη: ένα ακτινωτό
σχέδιο στα χρώματα του ουράνιου τόξου πάνω σε ένα αραχνοΰφαντο φόντο
χρώματος ροδαλού ως πορφυρού. Θεέ μου πόσο εκτυφλωτική θα είναι η ομορφιά στις αίθουσες του Ουρανού. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Piscatory καταγοητευμένος και αυτός από τον βραδινό ουρανό.
Αύγουστος [1847]
1. Ευχάριστη έκπληξη: το κήρυγμα ήταν πολύ καλό! Δέχθηκα πολλές επισκέψεις, μεταξύ άλλων τον βαρόνο Τοσίτσα1 που ερχόταν από το Λιβόρνο και πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια. Όταν του ζήτησα να δώσει τους χαιρετισμούς μου
στον αδελφό του, με ρώτησε με επιτιμητικό ύφος: Καλά, στον αντιβασιλέα δεν
θα μεταφέρω κάτι εκ μέρους σας; οπότε του ζήτησα να πει και σε εκείνον τα
καλύτερα λόγια.2 Ωραίος περίπατος με την άμαξα. Τη νύχτα ο αστερισμός του
ιχθύος πέρασε από τον μεσημβρινό. Ήρθε ο κύριος von Weiß, ο οποίος δήλωσε ότι είναι απασχολημένος με το συγγραφικό του έργο και έχει κατακουραστεί.
2. Πολύ πρωί στη θάλασσα για μπάνιο. Ξύπνησα τη Φωτεινή. Ήταν ένα πανέμορφο πρωινό, ο ουρανός καθαρός και χρυσαφένιος. [Στο Φάληρο στάθμευαν]
μερικά γαλλικά πολεμικά πλοία. Πρώσος ζωγράφος. Έκανα έναν περίπατο με
την άμαξα μέχρι πολύ πέρα από τα Πατήσια. Με επισκέφθηκε ο Las Navas.
Πέρασε και ο κύριος von Weiß για λίγο και έφερε την είδηση ότι έρχονται αγγλικά πολεμικά πλοία με χρήμα και πολλούς ενόπλους. Έλαβα γράμμα από
την αγαπημένη μου αδελφή Lotte, που είχε τη μεγάλη καλοσύνη να μου γράψει
την ημέρα των γενεθλίων της, και από τον Ludwig Pl.[üskow].
3. Αρχίσαμε να ποζάρουμε για τον μεγάλων διαστάσεων αναμνηστικό πίνακα
του δούκα του Montpensier στις Vinsennes. 3 Ο καλλιτέχνης ονομάζεται
Papety. Έκανα έναν περίπατο με την άμαξα και πέρασα από τα Πατήσια. Το
βράδυ ο κύριος von Prokesch … πέρασε από τον μεσημβρινό.4 Φαίνεται ότι
υπερίσχυσε ο Stürmer ! Επιτιμήθηκε από τον Cl.5
4. Με κούρασαν αφάνταστα οι συνεχείς προτροπές [από τον ζωγράφο] να κάθομαι ακίνητη. Αργότερα dîner και γρήγορος περίπατος με την άμαξα στον
1

Ο Μιχαήλ Τοσίτσας (1787-1856). Ήταν πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια.
Η κυρία φον Πλύσκω είχε γνωρίσει τον Μωχάμετ Άλη στην Κωνσταντινούπολη. Βλ. πιο πάνω
σ. 19, υποσ. 2.
3
Το έργο αυτό του Dominique Louis Papéty (1815-1849), ελαιογραφία διαστάσεων 331Χ 218
εκ. τιτλοφορείται «Η επίσκεψη του Δούκα του Μονπανσιέ στα μνημεία της Αθήνας το 1847».
Απεικονίζονται μεταξύ άλλων προσώπων ο Όθων, η Αμαλία και μέλη της Αυλής.
4
Ειρωνικά και μεταφορικά: η επιρροή του Prokesch βρέθηκε στο κατώτατο σημείο.
5
Από τον Μέττερνιχ, του οποίου το όνομα ήταν Clemens. Ο υπουργός της Τουρκίας Ααλή είχε
με επιστολή του απαιτήσει από τον Κωλέττη την έκφραση μεταμέλειας προς τον Μουσούρο. Ο
Κωλέττης είχε στείλει την επιστολή στον Μέττερνιχ, που μεσίτευε στο θέμα του Μουσούρου,
για να αποδείξει την απροθυμία της Πύλης να συμβιβαστεί. Πριν όμως λάβει απάντηση από
την Βιέννη, έφθασε στην Αθήνα στις 10 Αυγούστου (παλαιό ημερ.) επιστολή του Stürmer προς
τον Prokesch η οποία περιείχε τελεσίγραφο της Πύλης προς την ελληνική πλευρά. Βλ. Κυριακίδης Επαμεινώνδας, Ιστορία του Συγχρόνου Ελληνισμού από της ιδρύσεως του Βασιλείου της
Ελλάδος μέχρι των ημερών μας 1832 – 1892, Ν. Γ. Ιγγλέσης, Αθήνα 1892, τόμ.1, σ. 573. Ο
Prokesch ωστόσο είχε στείλει στη Βιέννη υπόμνημα, στο οποίο υποστήριζε ότι η διακυβέρνηση
του Κωλέττη ήταν η μόνη δυνατή και η μόνη επωφελής για τη χώρα την παρούσα στιγμή. Βλ.
Thouvenel, ό.π., σ. 134.
2
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Πειραιά όπου μαζί με την Elise επισκεφθήκαμε τον [Γάλλο] ναύαρχο πάνω στο
«Inflexible».1 Όταν επέστρεψα στο παλάτι βρήκα τον Las Navas να με περιμένει. Διαβάσαμε και συζητήσαμε.
5. Το πορτρέτο της βασίλισσας, που έγινε για τον πίνακα, τελείωσε. Είναι καλό.
Δεν βγήκα έξω – το μάτι μου έχει ερεθιστεί από τον αέρα. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Piscatory, που δεν έμεινε όμως πολύ. Συζητήσαμε από πολλές
απόψεις για το θέμα του Cl: Πτώση .2
6. Συνόδευσα τη βασίλισσα στη θάλασσα. Έκανα μερικές επισκέψεις και μετά
ένα μικρό περίπατο με την άμαξα. Το βράδυ στις δέκα ήρθε ο Piscatory για το
θέμα του καθολικού επισκόπου της Νάξου, ο οποίος πρέπει να παρουσιαστεί
[στους βασιλείς]. Ο Κωλ.[έττης] το είχε ξεχάσει και αυτό με ανάγκασε να κατέβω στον κήπο και να περπατήσω αρκετά. Μετά χρειάστηκε να πάω να χαιρετήσω και την κυρία Piscatory, που περίμενε στην άμαξα μαζί με τον Las Navas
και τον Papety μπροστά στη μεγάλη είσοδο. Ωραία βραδιά πέρασα!
7. Έκανα πάλι μερικές επισκέψεις και κατόπιν πήγα με την άμαξα προς το
Δαφνί. Το βράδυ με επισκέφθηκαν ο ένας μετά τον άλλο ο Las Navas, ο Duquesne, ο Prokesch και ο Werther. Οι Γερμανοί διπλωμάτες είχαν επιστρέψει
από ταξίδι στα νησιά.
8. Πολύ καλό κήρυγμα με θέμα τον Ιησού και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή: Ο υιός
του Θεού και ο τέλειος άνθρωπος. Ο φρέσκος αέρας του βουνού έφερε καινούργιες ιδέες.3 Πήγα με την άμαξα στη μουσική [της Κυριακής], παρά τον αέρα και τη σκόνη. Έπεσα νωρίς για ύπνο, για να σηκωθώ στις τέσσερις το πρωί.
Στο dîner πήρε μέρος η Ιερά Σύνοδος.
9. Πήγα με τη βασίλισσα για μπάνιο. Σαν σήμερα, πριν από ένα χρόνο, μόλις
είχαμε φτάσει στην Κωνσταντινούπολη. Έναρξη των εργασιών της Βουλής με
πολλή ζέστη και λίγο κόσμο. Ο Papety θα ζωγραφίσει τον βασιλιά και τη βασίλισσα έφιππους. Η βασίλισσα δέχτηκε να ποζάρει νωρίτερα για χάρη μου. Χάρηκα, αν και αισθάνθηκα αμηχανία. Το βράδυ ήρθε ο Las Navas. Πέρασε επίσης για πολύ λίγο ο κύριος von Weiß.
10. Έκανα επισκέψεις. Καματερό. Las Navas.
11. Καταιγίδα και βροχή που κράτησε τέσσερις ώρες! Ζωντάνεψαν όλα τα φυτά! Έκανα έναν περίπατο με την άμαξα. Πήρα την οδό Πειραιώς για να αποφύγω τη βασανιστική σκόνη. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο κύριος von Weiß. Είχε
μία φαινομενική επιτυχία που έκανε τη διαφωνία να πάρει νέα, αμφίβολη τροπή. Βασίστηκε στην άποψη του C. και του P.4 ενώ θα έπρεπε να δει και να κρίνει μόνος του!!! Εγώ δεν αισθανόμουν καλά και νύσταζα φοβερά, ίσως εξαιτίας
της δεύτερης σημερινής καταιγίδας. Ξέσπασε τη νύχτα και τη συνόδευε δυνατή
βροχή.
12. Έκανα δύο περιπάτους στον κήπο, τον ένα μόνη μου και τον άλλο συνοδεύοντας τη βασίλισσα. Στο γεύμα πήρε μέρος ο Perglas. Το βράδυ περίπατος
με την άμαξα μέχρι τα Σεπόλια. Αργότερα έμεινα μόνη.
13. Έκανα επισκέψεις και κατόπιν πήγα μέχρι το Φάληρο. Ο Las Navas επέστρεψε από το Ναύπλιο. Στο ταξίδι συνάντησαν κακοκαιρία και για ένα διάστημα ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, που το ατμόπλοιο έγειρε από τη μία μεριά. Οι
1

Γαλλικό πολεμικό πλοίο.
Ίσως υπονοεί ότι ο Prokesch είχε περιέλθει σε δυσμένεια.
3
Ο ιερέας της βασίλισσας Lüth περνούσε το καλοκαίρι μαζί με την οικογένειά του στην Καισαριανή. Βλ. Χριστιάνα Λυτ, Στην Αθήνα του 1847-1848, ο.π. σ. 41.
4
Ίσως εννοεί τον Μέττερνιχ (τον οποίο αναφέρει και πιο πάνω με το όνομά του, Cl[emens]) και
τον Prokesch.
2
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επιβάτες τρομοκρατήθηκαν, στο κατάστρωμα βράχηκαν τα πάντα, αλλά το επεισόδιο είχε αίσιο τέλος. Το «Inflexible», που το όνομά του το θέλει να μην
κάμπτεται, έγειρε τόσο πολύ, που έσπασε μία κεραία1 του πλοίου. Ήρθε η είδηση ότι απέδρασε ο Κριεζώτης.2 Μεγάλη αναστάτωση. Έφυγε στρατός. Ο
P[iscator]y πήρε μέρος στο υπουργικό συμβούλιο. Ο Κωλέττης εξακολουθεί να
βρίσκεται στο Ναύπλιο. Μεγάλη αγωνία που διατηρήθηκε και την
14η του μήνα. Ο Γαρδικιώτης μας αναχωρεί [για να αντιμετωπίσει την εξέγερση]. Ο Σαχίνης αναλαμβάνει ρόλο αυλάρχη. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο. Το βράδυ ήρθε ο Las Navas, επίσης ο Prokesch en passant. Είδα ένα
περίεργο όνειρο.
15. Το ίδιο πρόγραμμα με χθες. Πρώτα πήγαμε στη μουσική [της Κυριακής]. Ο
Μαυρομιχάλης και εγώ διηγηθήκαμε ο ένας στον άλλο τα όνειρά μας. Το δικό
του είναι τρομακτικό, το άλογό του μεταμορφώθηκε σε μαύρο φίδι και μετά σε
μικρό σκύλο. Το πρώτο σημαίνει φίλος πιστός, το δεύτερο εχθρός. Απέναντι,
στη Χαλκίδα, έχει ξεσπάσει καταιγίδα.3 Ο Κωλέττης δεν επέστρεψε.4
16. Δέχθηκα μακρά επίσκεψη του «αρχηγού» 5 και του «υποτακτικού» του. Ήταν όσο γινόταν πιο καταθλιπτική. Απαρίθμησε όλα τα σφάλματα που έγιναν.
Δεν βρήκε κανένα ελαφρυντικό. Στο τέλος τον ρώτησα μήπως εννοεί ότι φταίω
εγώ προσωπικά και γι’ αυτό μου απευθύνει όλες αυτές τις αιτιάσεις, όταν για
τις εξελίξεις ευθύνονται οι συνθήκες και οι εχθρικές ενέργειες του Ly[on]’s και
του είπα ότι ζητάει πράγματα περίπου αδύνατα. Ο αρχηγός ρώτησε μετά τον
υποτακτικό του: Πιστεύετε ότι όλα όσα είπαμε έκαναν έστω και την παραμικρή
εντύπωση στην κα φον Πλύσκω; Εγώ δεν το πιστεύω, γιατί με άκουσε με τη μεγαλύτερη απάθεια. Το βράδυ με επισκέφθηκαν ο κύριος von Weiß και αργότερα ο Las Navas.
17-20. Είμαστε διαρκώς απασχολημένοι με την εξέγερση στη Χαλκίδα που είναι μπροστά στην πόρτα μας. Κυκλοφορούν διαρκώς ψεύτικες φήμες. Ο Γαρδικιώτης περίμενε να συγκεντρώσει περισσότερους άνδρες για να επιτεθεί. Με
τόσο λίγους δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Τώρα ήρθε η πληροφορία ότι κατέλαβε κιόλας μερικά οχυρώματα. Ένα από τα προηγούμενα βράδια επισκέφθηκε ο Prokesch τις Μεγαλειότητες. Χθες είχε καταιγίδα με βροχή.
Το απόγευμα, ή μάλλον το βράδυ, εγώ και η Elise βγήκαμε με την άμαξα. Στην
οδό Πατησίων είδα χιλιάδες ανθρώπους συγκεντρωμένους και έβαλα να ρωτήσουν τι συμβαίνει: Κανόνι εις την Χαλκίδα! ήταν η απάντηση. Μεγάλη αναστάτωση. Ο Hölzel ήθελε να δει το ορεινό πυροβολικό και πήγαμε ως εκεί. Παριστάναμε τις εύθυμες, αλλά μέσα μας φοβόμαστε μήπως λάβουμε κάποια κακή είδηση, επειδή από το πρωί περιμέναμε νέα και δεν είχαν έρθει.
1

Ξύλινο δοκάρι, στη μέση στερεωμένο οριζόντια προς το κατάρτι (ιστό), στο οποίο αναρτάται
το ιστίο.
2
Η κυβέρνηση, φοβούμενη ότι ο Ν. Κριεζώτης, βουλευτής Ευβοίας, θα οργανώσει εξέγερση,
τον κρατούσε φυλακισμένο στο φρούριο της Χαλκίδας με την κατηγορία ότι το 1843 είχε βάλει
να συλλάβουν κάποιον Πετεινάρη και του είχε αφαιρέσει χρήματα, καθώς και για κάποιες ακόμη παράνομες ενέργειες. Οπαδοί όμως του Κριεζώτη δωροδόκησαν τους φύλακες και τον
βοήθησαν να δραπετεύσει. Βλ. Επαμεινώνδας Κυριακίδης, ό.π., τόμ. 1, σ. 564.
3
Εννοεί την εξέγερση του Κριεζώτη, για την οποία βλέπε περισσότερο αναλυτικά στις Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 287 κ.ε.
4
Βρισκόταν στο Ναύπλιο για ιδιωτικούς λόγους. Εκεί πληροφορήθηκε τα σχετικά με τον Κριεζώτη γεγονότα, αλλά προτίμησε να δείξει ότι δεν θορυβείται και έμεινε στο Ναύπλιο.
5
΄Ισως εννοεί τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Α. Μαυροκορδάτο. Ανήκε στο φιλοαγγλικό κόμμα και οι σχέσεις του με τον Κωλέττη ήταν εχθρικές. Στη Βουλή διέθετε μόνο 12 βουλευτές, αλλά ασκούσε ακόμη σημαντική επιρροή στην Αθήνα και τις άλλες μεγάλες πόλεις. Βλ. Γιάνης
Κορδάτος, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, ό.π. τόμ. 3, σ. 414.
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21. Τη νύχτα ήρθε η καλή είδηση ότι δόθηκε τέλος στην εξέγερση και ότι ο Κριεζώτης, βαριά πληγωμένος από τους δικούς του, τράπηκε σε φυγή. Το βράδυ
ήρθε ο κύριος von Weiß.
22. Τη νύχτα επικράτησε μεγάλη αναστάτωση: Ο Touret είδε ένα τμήμα στρατού να κινείται προς την περιοχή του παλατιού κραδαίνοντας τα όπλα και, επειδή δεν μπορούσε να φανταστεί τίποτε άλλο εκτός από ανταρσία, ξύπνησε
τον διοικητή της φρουράς της πόλης, που όμως δεν πίστεψε την εκδοχή του
Touret. Αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν ένας λόχος που επέστρεφε και ο αρχηγός
του είχε κάνει το λάθος να μην αναγγείλει την είσοδο του στην πόλη. Για αυτήν
την άνευ αδείας joyeuse entrée1 οδηγήθηκε στο κρατητήριο. Το βράδυ μουσική
στη Μουνυχία. Υπέροχη βραδιά. Οι βασιλείς συνομίλησαν με τους ανθρώπους
έφιπποι. Ο γέρος ναύαρχος φαίνεται να είναι καλύτερα στην υγεία του. Μέχρι
την
29η δεν συνέβη τίποτε το ιδιαίτερο. Την 25η, που ήταν τα γενέθλια του βασιλιά
της Βαυαρίας, πήραν μέρος στο γεύμα ο Perglas ο Arneth και ο Röser. Δέχθηκα αυτές τις ημέρες πολλές επισκέψεις. Ήρθε και ο Κωλέττης, ο οποίος με έβαλε να του διηγηθώ το όνειρό μου κ.λπ. Επισκέφθηκα τον [Γάλλο] ναύαρχο
μαζί με την Elise. Ήταν μία υπέροχη βραδιά με μουσική, βαρκάδα en canot2
κ.λπ. Υποχρέωσα τον Las Navas να μας συνοδεύσει στους βραδινούς περιπάτους, επειδή είχε πανσέληνο. Αλλά τώρα πέρασαν πια οι πρώτες μέρες και το
φεγγάρι αργεί να βγει. Διάβασα μερικά ισπανικά διπλωματικά έγγραφα, που
ήταν πολύ καλά διατυπωμένα. Έχω όμως διαφορετικές απόψεις. Ο Κριεζώτης
κατέφυγε στα Ψαρά και ψάχνει γιατρό στη Χίο για το χέρι του, που έχει μολυνθεί, αλλά κανείς δεν δέχεται.3 Ο γιος του Γρίβα ήταν ετοιμοθάνατος.4 Τώρα είναι ο ίδιος ο Θεόδωρος Γρίβας πολύ άρρωστος αλλά δεν θέλει να φέρει γιατρό
από την Πρέβεζα, επειδή φοβάται μήπως τον δηλητηριάσουν.5 Μας περιτριγυρίζουν εξέγερση και πολιτική καταιγίδα. Θα έρθουν άραγε ακόμη πιο κοντά
μας; Από την Κωνσταντινούπολη ήρθε η είδηση ότι πραγματοποίησαν τελικά
τις απειλές τους και αφαίρεσαν από τους Έλληνες προξένους την exequatur.6
Το πορτρέτο της βασίλισσας! Με επισκέφθηκε ο Piscatory και μου έφερε το
πορτρέτο του βασιλιά.7 Πήγα στη μουσική [της Κυριακής] περνώντας από τα
Σεπόλια. Με επισκέφθηκε ο Perglas.
30. Είχα καλά νέα από την αγαπημένη μου Bertha. Δοξάζω τον Θεό! Πήγα με
την άμαξα στο Φάληρο. Με επισκέφθηκαν ο Las Navas και για λίγο ο κύριος
von Weiß. Ο πρώτος μου διηγήθηκε μία φριχτή ιστορία που συνέβη στο Παρίσι
στην haute volée.8 Πω, πω… Πού μπορεί λοιπόν να οδηγήσει τον άνθρωπο
το πάθος!
31. Ο βαρόνος Prokesch ανήγγειλε την επίσκεψή του τρεις φορές. Τις δύο έβαλε τα στομάχια μας σε δοκιμασία, την τρίτη ήρθε. Το βράδυ ήρθε μόνο για

1

Εύθυμη είσοδος.
Είδος βάρκας.
3
Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 293 κ.ε.
4
Ο Δημήτριος Γρίβας.
5
Η είδηση δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές.
6
Άδεια άσκησης του αξιώματος από το κράτος το οποίο φιλοξενεί τον πρόξενο. Η πληροφορία
ήταν ανακριβής.
7
Τα αναφερόμενα πορτρέτα είχε ίσως ζωγραφίσει ο Papety. Της βασίλισσας Αμαλίας ήταν υδατογραφία. Βλ. Thieme Ulrich και Becker Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
von der Antike bis zur Gegenwart (1907-1908), ό.π. τόμ. 26, σ. 220.
8
Υψηλή κοινωνία.
2
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χάρη μου. Μεγάλη φιλοφροσύνη! Ο Piscatory με επισκέφθηκε την ημέρα in politics.1 Με την άμαξα στο Δαφνί.
Σεπτέμβριος [1847]
1. Ο αγαπητός μου γέρο ναύαρχος δεν θα έρθει για την αποχαιρετιστήρια ακρόαση, γιατί δεν είναι καλά. Η παράδοση του πλοίου στον διάδοχό του τον
κούρασε τόσο πολύ, που λιποθύμησε. Αποχαιρετιστήριες επισκέψεις των
«Τριτώνων»2 – για την ακρίβεια de l’ état major.3
΄Εκανα επισκέψεις και κατόπιν πήγα με την άμαξα μέχρι το Καματερό. Με
επισκέφθηκε ο Las Navas και μου διηγόταν ολόκληρο σχεδόν το βράδυ ιστορίες μυθιστορηματικού περιεχομένου από την πατρίδα του. Στη γλώσσα του φυσικά. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Οι διηγήσεις του μου θύμισαν του αρχαίους
Μαυριτανούς. Τι θερμόαιμοι άνθρωποι!
2. Βροχή που μας αναζωογόνησε. Ο ναύαρχός μου απέπλευσε! Ένας ζωγράφος από το Eckernförde! Πολύ ωραίες ζωγραφιές. Έκανα περίπατο με την άμαξα στο Φάληρο. Έκανε πολλή ψύχρα. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο κύριος
von Weiß. Αργότερα είχαμε το θλιβερό συμβάν με το καναρίνι μου, που το
σκότωσε η γάτα. Καημένο ζωάκι! Κελαηδούσε τόσο χαρούμενο μέσα στο δωμάτιο. Τώρα βουβάθηκε και φταίχτης είναι τα ποντίκια. Δεν θα ξαναπάρω καναρίνι!
3. Ο Κωλέττης είναι πολύ άρρωστος! Πήγα επίσκεψη στα Πατήσια, όπου όμως
απουσίαζαν όλοι. Μετά πήρα το δρόμο για το Μενίδι. Το βράδυ ήρθε ο Las
Navas.
4. Η κατάσταση του Κωλέττη χειροτέρεψε! Φυτεύτηκαν φοίνικες μπροστά στο
παλάτι. Περίπατος με την άμαξα στο Δαφνί. Το βράδυ ήρθε ο Piscatory. Και ο
Prokesch en passant. Την ημέρα είχαν περάσει ο Werther και ο Perglas. Πρόκειται για, κατά κάποιον τρόπο, συλλυπητήριες επισκέψεις. Ο βασιλιάς πήγε να
δει τον Κωλέττη και εκείνος χάρηκε.
5. Εξακολουθούμε να ανησυχούμε για τον Κωλέττη. Έχει απίστευτη αντοχή!
Ακούσαμε ένα κήρυγμα (ο Λυτ επέστρεψε από το ταξίδι του στα νησιά πριν
από τρεις μέρες). Με επισκέφθηκαν αρκετοί, μεταξύ αυτών και ο καινούργιος
ναύαρχος, ο οποίος φαίνεται να εντυπωσιάζει κάπως τον Autran.4 Ήρθε ο Las
Navas και μου έφερε μία μικρή αχτίδα ελπίδας σχετικά με την κατάσταση του
Κωλέττη. Όλες οι άλλες πληροφορίες που είχαμε όμως είναι αποκαρδιωτικές.
Πήγα στη μουσική [της Κυριακής] με βαριά καρδιά. Γενική είναι η οδύνη για την
κατάστασή του, με εξαίρεση φυσικά την κακή αντιπολίτευση. Η Elise δεν συνάντησε στη μουσική της [Κυριακής] αυτόν που περίμενε. Με την άμαξα στο
Δαφνί. Το βράδυ ο καλός Piscatory μου έφερε την πληροφορία ότι η κατάσταση του Κωλέττη τουλάχιστον δεν χειροτέρεψε.
6. Βρισκόμαστε σε συνεχή ταραχή εξαιτίας του Κωλέττη – γενική είναι η πεποίθηση ότι πλησιάζει το τέλος του. Ο βασιλιάς πήγε και τον είδε. Εγώ, από τη
μεριά μου, είχα με τον Piscatory μία συζήτηση confidentielle.5 Είχα ζητήσει από
τον Perglas και τον Werther να τον ειδοποιήσουν σχετικά, όποιος από τους
δύο τον συναντήσει πρώτος. Το έκανα κρυφά από τον Rheineck, που ήταν
1

Για πολιτικά θέματα.
Μέλη του πληρώματος του γαλλικού πολεμικού πλοίου «Triton»
3
Οι περί τον ναύαρχο ανώτεροι αξιωματικοί.
4
Αξιωματικός του γαλλικού στόλου.
5
Εμπιστευτική.
2
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εδώ. Με τον Rheineck είχα τσακωθεί λίγο και γι’ αυτό εκείνος βγαίνοντας μου
είπε ότι ο υγρός και ζεστός καιρός του προκάλεσε μεγάλη μελαγχολία και δυσθυμία. (Δεν έφυγε επειδή ήρθαν οι δύο διπλωμάτες, αλλά επειδή τον φώναξε
η βασίλισσα). Συνόδευσα εκτάκτως τη βασίλισσα σε περίπατο με την άμαξα
στην οδό Πειραιώς. Στρίψαμε δεξιά προς το άσπρο σπίτι, περάσαμε μέσα από
τους αγρούς, βγήκαμε στο δρόμο για το Δαφνί και φτάσαμε μέχρι κάτω στη θάλασσα. Όταν επέστρεψα, βρήκα τον Las Navas να με περιμένει.
7. Η κατάσταση του Κωλέττη παραμένει αμετάβλητη. Πρέπει να έχει πολύ δυνατό οργανισμό, αφού αντέχει τόσον καιρό. Στον βασιλιά είπε ότι σε οχτώ ως
δέκα μέρες από σήμερα θα έχει συνέλθει τελείως. Οι γιατροί όμως δεν έχουν
καμία ελπίδα. Συνόδευσα τη βασίλισσα: Σεπόλια, Χαϊδάρι, στο δρόμο για το
Δαφνί και επιστροφή. Το βράδυ ήρθε ο Prokesch en passant.
8. Φαίνεται ότι το τέλος του Κωλέττη δεν είναι πια μακριά! Δέχθηκα πολλές επισκέψεις και έκανα κι εγώ μερικές, τις οποίες έπρεπε να είχα κάνει από καιρό.
Πήγα και στην καημένη την Κριεζή, που της πέθανε το μικρότερο από τα παιδιά της και είναι σαν να τα έχει χαμένα. Το βράδυ ήρθε ο Las Navas. Αναπληρώσαμε τις ώρες ανάγνωσης που είχαμε χάσει τον τελευταίο καιρό και μελετήσαμε με μεγάλη επιμέλεια, κάναμε ακόμη και μετάφραση. Όλη την ώρα όμως
στήναμε αυτί – ένας σκύλος ούρλιαζε, έπεφτε βροχή, θόρυβοι έρχονταν απ’
έξω. Στον περίπατο που έκανα με την άμαξα στο Φάληρο με γοήτευσε πάλι ο
πανέμορφος βραδινός ουρανός με τη ρόδινή του λάμψη. Λουρίδες γαλαζοπράσινες σε πορτοκαλί φόντο.
12. Μέχρι σήμερα βρισκόμασταν σε νευρική διέγερση, η ελπίδα και η απογοήτευση διαδέχονταν η μία την άλλη. Αυτό μέχρι σήμερα το πρωί στις έξι, όταν
μετά από μακρά επιθανάτια αγωνία όλα τελείωσαν. Ο Θεός ας τον αναπαύσει!
Χθες τον είδα για τελευταία φορά. Μου έσφιξε πολλές φορές το χέρι, σαν για
να με αποχαιρετήσει. Ξαπλωμένος καθώς ήταν φαινόταν να διαθέτει ακόμη
δυνάμεις. Θλιβερή μέρα! Όλοι οι φίλοι διπλωμάτες ήρθαν για να εκφράσουν τη
συμμετοχή τους στη θλίψη μας. Όλη την ημέρα ο κόσμος συνέρρεε στο σπίτι
του για να αποχαιρετήσει τον νεκρό. Πήγα με την άμαξα στα Πατήσια και τον
γερμανικό μύλο. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Piscatory για μισή ώρα en passant.
13. Σήμερα ήταν η κηδεία του Κωλέττη. Πολλές χιλιάδες άνθρωποι, ολόκληρη
η πόλη – μόνο μερικοί κακεντρεχείς απουσίαζαν1 – πέρασαν από το σπίτι του
και μετά τον συνόδευσαν μέχρι την τελευταία του κατοικία. Του απονεμήθηκαν
όλες οι τιμές. Όταν το σώμα του δόθηκε στη γη, τη στιγμή που οι ομοβροντίες
έπεφταν πάνω από τον τάφο του, φοβεροί κεραυνοί από τα σύννεφα που
πλησίαζαν και πλήθαιναν από ώρα σκέπασαν με τον κρότο τους τα αδύναμα
γήινα υποκατάστατά τους. Αμέσως μετά ξέσπασε δυνατή βροχή, που όμοιά
της είχαμε χρόνια να δούμε. Ο ελληνικός ουρανός τον έκλαιγε! Συγχρόνως όμως έδινε το σημάδι ότι η δράση του θα έδινε καρπούς στο μέλλον. 2 Το απόγευμα που συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα, στο δρόμο
για το Δαφνί και ακριβέστερα εκεί που τελειώνει ο ελαιώνας, βρεθήκαμε σε ένα
σημείο που ο δρόμος είχε πλημμυρίσει και δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε
μπρος ούτε πίσω. Με μεγάλη δυσκολία διασχίσαμε το σημείο αυτό και, για να
αποφύγουμε άλλα επικίνδυνα σημεία, κατευθυνθήκαμε προς τον Πειραιά μέσα
1

Δεν παρέστησαν στην κηδεία του Κωλέττη ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Ανδρέας Μεταξάς. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 308.
2
Η παρηγορητική ερμηνεία στην οποία συμφώνησαν Όθων και Αμαλία. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 308.
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από τα χωράφια. Ήταν μία θεοσκότεινη νύχτα, έβρεχε και τριγύρω άστραφτε.
Ήταν δύσκολο να βρει κανείς το δρόμο. Περάσαμε και άλλα μέρη που είχαν
πλημμυρίσει, αλλά το νερό δεν ήταν τόσο ορμητικό, όσο την πρώτη φορά: Η
περιπλάνηση του βασιλιά Ληρ. Εξαιτίας του καιρού δεν είχαν μπορέσει να ανάψουν τους φανούς. Αισθανθήκαμε ευτυχείς, όταν σώες και ασφαλείς επιστρέψαμε στο παλάτι. Το βράδυ με επισκέφθηκαν ο Las Navas και ο Prokesch
en passant.
14. Επισκέφθηκα το σπίτι του Κωλέττη. Μου προξένησε μεγάλη θλίψη αυτή η
επίσκεψη, ιδίως η εικόνα του γέρου, πιστού Κανάκη1 και της ανεψιάς του Κωλέττη Βασιλικής.2 Επισκέφθηκα και την Καρπούνη και διασκέδασα με τα παιδιά
της. Μετά διέτρεξα μία φορά με την άμαξα το δρόμο του περιπάτου. Οι συνεχείς αστραπές προμηνούσαν βροχή.
15. Με επισκέφθηκαν ο Schwarzhuber3 και πολλοί άλλοι. Το απόγευμα επισκέφθηκα τη βαρόνη Werther και μετά πήγα περίπατο με την άμαξα στο δρόμο
που οδηγεί στο Καματερό. Το βράδυ ήρθαν ο Las Navas και en passant ο
Werther.
16. Το πορτρέτο της βασίλισσας. Έλαβα πολλά γράμματα από τους αγαπημένους μου. Pompadour4 της Καρπούνη από μαλλιά των παιδιών [της]. Λιθογραφία του Κωλέττη. Το βράδυ βγήκα μόνη μου περίπατο με την άμαξα και πήγα
στο Φάληρο. Είχε φεγγάρι. Αργά το βράδυ με επισκέφθηκε ο Piscatory en passant. Είχαμε συναντηθεί και την ημέρα πολλές φορές.
17. Από την ημέρα της κηδείας εναλλάσσονται καταιγίδες και βροχή. Τα βράδια
ο καιρός φτιάχνει. Έκανα διάφορες επισκέψεις και κατόπιν ένα μικρό περίπατο
με την άμαξα. Το βράδυ ήρθε ο Las Navas. Πρωθυπουργός διορίστηκε ο Τζαβέλλας, υπουργός των Εξωτερικών ο Γλαράκης. Την ημέρα με επισκέφθηκε ο
Prokesch en passant. Ο Perglas είναι λίγο μουτρωμένος, επειδή προσκλήθηκε
σε κυνήγι μόνον ως έφιππος συνοδός.
18. Δεν υπήρξαν événements.5 Το βράδυ έκανα έναν ωραίο περίπατο με την
άμαξα στο δρόμο προς το Δαφνί. Αργότερα περπάτησα στον κήπο για μισή
ώρα. Είχε φεγγάρι και οι φοίνικες αποτελούσαν μαγευτική εικόνα. Μέχρι και τις
27 του μήνα δόθηκαν dîners και επικράτησε ασυνήθιστα μεγάλη δραστηριότητα. Κάθε μέρα διάφοροι βουλευτές εμφανίζονταν στο παλάτι και πάντα τους
συνόδευαν υπουργοί. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις. Ο Μπίμπισης τριγυρίζει
έξω από την Αθήνα και ακούγεται ότι ο ένας ή ο άλλος τον συνάντησε. Ο ίδιος
είπε ότι οι Μεγαλειότητες πέρασαν τέσσερις φορές από δίπλα του σε διάστημα
δέκα ημερών. Ήταν την ώρα που έκαναν τον έφιππο περίπατό τους και εκείνος
ήταν κάθε φορά κρυμμένος σε διαφορετικό μέρος. Χθες η βασίλισσα είχε την
εντύπωση ότι τον είδε. Λένε ότι τη νύχτα πολλές φορές κοιμάται στην πόλη.
Προχθές ολόκληρη η Αθήνα αναστατώθηκε, επειδή ο Γάλλος ναύαρχος έκανε

1

Ο υπηρέτης του Κωλέττη.
Η Βασιλική Μπασκλαβάνη, κόρη της αδελφής του Κωλέττη.
3
Ο Theodor Ritter von Schwarzhuber ήταν από το 1841 μεταφραστής της αυστριακής διπλωματικής αποστολής στην Κωνσταντινούπολη. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη το Νοέμβριο
του 1850. Την επίσκεψή του στην κυρία φον Πλύσκω, την οποία γνώριζε από το ταξίδι της
στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρει σε επιστολή προς τον πατέρα του. Βλ. σε διαδικτυακή έκδοση: Österreichisches Staatsarchiv, Die Briefe des Theodor Ritter von Schwarzhuber, 1847,
27, σ. 661.
4
Είδος περούκας που προστίθεται στα μαλλιά. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να καταστήσει εφικτές κομμώσεις που αποδίδονταν στη μαρκησία de Pompadour (1721-1764).
5
Γεγονότα.
2
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γυμνάσια en feu1 κοντά στη Σαλαμίνα και είχε σχηματιστεί πυκνό σύννεφο. Ο
κόσμος νόμισε ότι Γάλλοι και Άγγλοι πιάστηκαν στα χέρια. Το θέαμα ήταν ωραίο, ένα σωρό αστραπές που άναβαν και έσβηναν. Συγχρόνως βροντές που
έκαναν τα τζάμια να τρίζουν. Η Παναγιωτίτσα2 νόμισε ότι είναι κάποια φοβερή
καταιγίδα και προσευχόταν γονατιστή μπροστά στο εικόνισμα της Παρθένου.
Έτυχε να γνωρίζω τι συμβαίνει και δεν ανησύχησα. Ο Νοταράς και άλλοι έσπευσαν έφιπποι και οπλισμένοι να συναντήσουν τις Μεγαλειότητες [που είχαν
βγει], επειδή δεν ήξεραν τι γίνεται.
28. Dîner. Περίπατος με την άμαξα. Το βράδυ ο κύριος von Prokesch en passant.
29. Οι Μεγαλειότητες έφυγαν για ταξίδι τριών ημερών.3 Έμεινα χωρίς άλογα και
πήγα με τα πόδια στην κυρία Καρπούνη, πράγμα που προκάλεσε γενική κατάπληξη. Προηγουμένως με είχε επισκεφθεί ο Piscatory. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Las Navas.
30. Άργησα στη δοξολογία4 αλλά δεν έφταιγα εγώ – άρχισε πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Με καθησύχασε το γεγονός ότι ένας υπουργός, ο πρόεδρος
της Γερουσίας, αρκετοί γερουσιαστές και άλλοι ήρθαν μετά από εμάς. Μας αποδόθηκαν στρατιωτικές τιμές. Το «Inflexible» ήρθε από τον Πόρο, αγκυροβόλησε στη Μουνυχία, σημαιοστολίστηκε και χαιρέτισε με κανονιοβολισμούς.
Χαιρόσουν να το βλέπεις. Κατόπιν έφυγε για τη Σμύρνη. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις. Αργότερα έκανα και εγώ δύο, μία από αυτές στον Piscatory, τον οποίο
ευχήθηκα για τα γενέθλιά του. Τον επισκέφθηκα στα Πατήσια, όπου πήγα με
την άμαξα. Κάτω, στην πλατεία έπαιζαν μουσική.5 Είχαν οργανώσει φαντασμαγορία με στεφάνια ποτισμένα με πίσσα. Εγώ, η δεσποινίς von Rheineck, ο
Κριεζής και ο Röser τα απολαύσαμε από τον εξώστη του βασιλιά.6 Αργότερα
με επισκέφθηκε ο Las Navas.
Οκτώβριος [1847]
1. Με επισκέφθηκαν διάφοροι διπλωμάτες για να μου ευχηθούν λόγω της χθεσινής εορτής. Πήγα με την άμαξα στο Καματερό. Περπάτησα στον κήπο. Το
βράδυ στις εφτά ήρθε η είδηση ότι επιστρέφουν οι Μεγαλειότητες. Στο παλάτι
απουσίαζαν οι πάντες. Η μεγάλη αναστάτωση που επικράτησε ήταν συγχρόνως για γέλια και για κλάματα. Ήρθαν στις οχτώ και μισή και χρειάστηκε να περιμένουν για να ετοιμαστεί το souper.7 Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Γρίβας
δεν είχε ετοιμάσει τίποτε, αφού ο βασιλιάς είχε ακριβώς αυτό το πρόγραμμα
από την αρχή και ποτέ δεν ήρθε αντίθετη διαταγή. Του είχε μπει η ιδέα ότι δεν
θα έρχονταν και την ίδια γνώμη είχε όλο το προσωπικό του παλατιού. Ήμουν η
μόνη που περίμενα την επιστροφή.
2. Είχα φοβερό πονοκέφαλο. Κατάφερα να επαναφέρω την ισορροπία στον
εσωτερικό μου κόσμο με τον εξής τρόπο: Μία έβγαινα στον καθαρό αέρα, μία
ξάπλωνα. Κατόρθωσα ευτυχώς να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου και να
1

Με πραγματικά πυρά.
Η Παναγιωτίτσα Σαχίνη, σύζυγος του Δ. Σαχίνη. Βλ και πιο πάνω, σ. 6.
3
Είχαν πάει στη Θήβα, για να αποφύγουν τον εορτασμό στην πρωτεύουσα της ονομαστικής
εορτής του Όθωνα. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 316.
4
Για την ονομαστική εορτή του Όθωνα.
5
Στην πλατεία Συντάγματος.
6
Ο εξώστης που στηρίζεται πάνω στους δώδεκα δωρικούς κίονες προς την πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Υπήρχε πρόσβαση μόνο από τα βασιλικά δωμάτια.
7
Βραδινό γεύμα.
2
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αναπληρώσω τις δύο κυρίες που είχαν συνοδεύσει τη βασίλισσα στο ταξίδι και
κοιμόνταν για να συνέλθουν από την κούραση. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον
περίπατο με την άμαξα – Ειρηνόδρομος,1 αφρισμένη θάλασσα, Περαιάς, Δαφνί, θεαματική όσο και θλιβερή δασική πυρκαγιά, σκοτεινή καταιγίδα που πλησίαζε. Μόλις επιστρέψαμε στο παλάτι, άρχισε να βρέχει. Πάνω σε ένα τραπέζι
είδα ένα αναμμένο κερί. Είπα αμέσως να το σβήσουν. Να μη δούμε το παλάτι
να καίγεται! Παρά την καταιγίδα με επισκέφθηκαν ο Las Navas και ο βαρόνος
Werther en passant. Άλλαξε το καθημερινό πρόγραμμα (εργασίας, γευμάτων,
εξόδου των βασιλέων).
3. Τις τελευταίες ημέρες τεμπέλιασα. Έφταιγε βέβαια, ως ένα σημείο, το ότι
έπρεπε να τακτοποιήσω την αλληλογραφία μου, αλλά θα είχα βρει χρόνο και
για άλλα πράγματα, αν ήμουν λίγο πιο γρήγορη. Ο πονοκέφαλος μου πέρασε
γρήγορα, φαίνεται ότι μία από τις αιτίες του ήταν οι συχνές αλλαγές του καιρού.
Συνάντησα πολλούς διπλωμάτες, dîner κ.λπ. Η χθεσινή ονομαστική εορτή της
βασίλισσας εορτάστηκε με εκδρομή στη Σαλαμίνα par terre et par mer.2 Εγώ
πήγα δια θαλάσσης μαζί με την κυρία von Perglas, την κυρία Σαχίνη, τον Σαχίνη, τον Κριεζή, τον Μαυρομιχάλη και τον Röser. Θαυμάσιος καιρός, υπέροχη
διαδρομή. Προγευματίσαμε στο μοναστήρι3 και γευματίσαμε στα Αμπελάκια.
Επιστρέψαμε αργά. Για τον εορτασμό είχαν οργανώσει φωτιές, ελληνικό πυρ,
ρουκέτες, μουσική, στεφάνια ποτισμένα με πίσσα, λαμπαδηδρομία με αγόρια.
Ήταν μία υπέροχη μέρα.
9. Πολλοί ήρθαν και ευχήθηκαν εκ των υστέρων. Μία σχετική με το θέμα γραπτή αναίδεια του «άχρωμου» είχε ως αποτέλεσμα να πάρει η «Χιονάτη» ένα
πικρό μάθημα. Το βράδυ ήρθε ο Las Navas. Πήγα με την άμαξα στο Φάληρο.
Για την ακρίβεια αυτά συνέβησαν χθες. Σήμερα σημειώθηκε έκλειψη ηλίου. Είχε όμως σύννεφα και ένα περίεργο φως, που σε τρόμαζε. Τα πουλιά κούρνιασαν να κοιμηθούν. Κατά αραιά διαστήματα έβγαινε ο ήλιος από τα σύννεφα και
τότε μπορούσαμε να τον παρατηρήσουμε. Το κάναμε από τον κήπο χρησιμοποιώντας χρωματιστά γυαλιά. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο, επειδή
η Φωτεινή ήταν αδιάθετη και η Μπόταση είχε πάει στο γάμο της αδελφής της.
Επομένως η μόνη που είχε υπηρεσία ήταν η Elise και γι’ αυτό προστέθηκα κι
εγώ. Πήγαμε από τον τρενόδρομο, αλλά άρχισε να ψιχαλίζει και γυρίσαμε ένα
τέταρτο νωρίτερα. Τότε άρχισε να βρέχει περισσότερο, ακούγαμε τη βροχή. Το
βράδυ ήρθε ο βαρόνος Prokesch en passant.
10. Το κήρυγμα ήταν καλό: Ο Θεός είναι αγάπη κ.λπ. Μετά ήρθε ο Piscatory en
passant. Κανείς άλλος. Έκανα επισκέψεις και μετά πήγα με την άμαξα στο Καματερό. Επιστρέφοντας συνάντησα τις Μεγαλειότητες, που είχαν βγει ιππεύοντας. Περπάτησα στον κήπο και πέρασα το βράδυ με lecture.4 Σπάνια είχα μία
τόσο ήσυχη μέρα. Ο Παπακώστας5 επιτέθηκε κάπου, αλλά κατατροπώθηκε.
11. Το ταχυδρομείο μου έφερε πολλά γράμματα και ευχάριστα νέα. Του Josias
του χάρισε η γυναίκα του το τέταρτο κοριτσάκι. Θέλημα Θεού! Πολλές φορές
πράγματα που βαθύτατα επιθυμούμε αποδεικνύεται αργότερα ότι δεν ήταν για
το καλό μας. Επομένως καλοδεχούμενο το κοριτσάκι που μας χάρισε ο Θεός!
1

Irenodromos στο χειρόγραφο. Ειδυλλιακή διαδρομή μέσα από τον ελαιώνα, στην οποία η βασίλισσα Αμαλία είχε δώσει αυτό το όνομα και αφιερώσει στην αδελφή της Φρειδερίκη. Βλ. πιο
πάνω σ. 3 υποσ. 7.
2
Και δια ξηράς και δια θαλάσσης.
3
Της Φανερωμένης.
4
Διάβασμα.
5
Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 302.
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Όλοι, η Bertha, ο Lancken,1 η Lise και η αγαπημένη μου Lotte εκφράζουν στα
γράμματά τους τη συμμετοχή τους στη θλίψη μας για το θάνατο του Κωλέττη.
Οι τρεις τελευταίοι γράφουν πόσο χάρηκαν που γνωρίστηκαν μεταξύ τους και η
Bertha πόσο αυτό την ευχαρίστησε. Αναφέρει επίσης ότι την ευχαρίστησε το
φιλικό γράμμα της Hegewisch, η οποία γράφει ότι ο σύζυγό της είναι γοητευμένος από το αγαπημένο μου Holstein. Το βράδυ έκανα έναν όμορφο περίπατο
με την άμαξα περνώντας από τα Σεπόλια. Με επισκέφθηκε ο Piscatory en passant. Ο Las Navas, διακριτικός όπως πάντα, αποσύρθηκε.
12. και 13. Έγραψα πολλά γράμματα και δεν μπόρεσα να βγω περίπατο με την
άμαξα. Βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με τον Piscatory, ο οποίος έχει αναπτύξει
μεγάλη κινητικότητα. Ήρθε μία πρώτη φορά και έφερε μαζί του τον
Heidenstam. Ήρθε και δεύτερη και βρήκε εδώ τον Las Navas. Ήταν βράδυ, ζήτησε να δει τον βασιλιά un moment 2 και κατέληξε να μείνει μαζί του τρεις ώρες.
Ήρθε και τρίτη φορά, όταν η βασίλισσα είχε φύγει για τον περίπατό της. Το
βράδυ με επισκέφθηκε ο Pr. [okesch] en passant.
14. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο, ο οποίος διήρκεσε σχεδόν ολόκληρη την ημέρα. Πήγαμε με την άμαξα προς την Ελευσίνα. Το βράδυ – κανένας.3
15. Επειδή παρεμβάλλονται πολλές εορτές, τερματίστηκε το πένθος της Αυλής.
Αλλά δεν υπήρξε τίποτε το ιδιαίτερο ή εορταστικό. Νωρίς το πρωί και μετά το
déjeuner ήρθε ο Piscatory. Πήγα με την άμαξα στο Φάληρο. Ο καιρός ήταν ήπιος. Έφερα νερό από τη θάλασσα. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Las Navas και
έμεινε μόνο μία ώρα. Ερχόταν από το μεγάλο dîner που έδωσε για τα μέλη του
διπλωματικού σώματος ο βαρόνος Werther.
16. Ο Θεός να ευλογήσει τη Bertha μου και τα σημερινά γενέθλιά της! Πέρασα
ένα μεγάλο μέρος της ημέρας στον καθαρό αέρα, το πρωί δύο ώρες στον κήπο, το απόγευμα σχεδόν άλλες δύο με την άμαξα, πρώτα στα Πατήσια και μετά
μέχρι το ravin4 με τις πικροδάφνες. Προηγουμένως μετέφερα στον Piscatory
προφορικά την ανάθεση μίας αποστολής. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Weiß
και αργότερα ο Don Josef Pizarro. Νωρίτερα σήμερα γνώρισα τον νέο Βέλγο
επιτετραμμένο.5 Έχει πολύ ευχάριστους τρόπους.
17. Ο Θεός να ευλογεί τον Ernst μου! Το κήρυγμα ήταν σήμερα καλό. Έκανα
έναν ωραίο περίπατο με την άμαξα στο Καματερό και απόλαυσα την υπέροχη
δύση, ενώ μέσα μου γιόρταζα [τα γενέθλια του γιου μου]. Η κυρία Vermersch
συμπεριφέρεται με ζωντάνια και απλότητα. Φαίνεται ότι το ζεύγος θα αποτελέσει καλή acquisition6 για την αθηναϊκή κοινωνία. Εκείνος έχει κλίση στη μουσική. Το βράδυ ήρθε ο Piscatory en passant.
18. Επισκέφθηκα την κυρία von Heidenstam και συνάντησα στο σπίτι της τον
P. Εξέφρασε καλοπροαίρετα inquiètude7 αλλά τον καθησύχασα. Βγήκα με την
άμαξα, έκανα το γύρο του λόφου του Φιλοπάππου έφτασα μέχρι την οδό Πειραιώς και από εκεί επέστρεψα. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Γλαράκη και
τον Αναστάσιο Μαυρομιχάλη.
1

Ernst Friedrich Heinrich von Lancken, σύζυγος της Bertha, κόρης της κυρίας φον Πλύσκω.
Για μία στιγμή.
3
Ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες και λανθασμένα.
4
Ρεματιά.
5
Isidore Vermersch. Γεννήθηκε στις Βρυξέλλες το 1808. Υπηρέτησε στο διπλωματικό σώμα
και μετά το 1852 σε διοικητικές θέσεις. Βλ. Fer Veldekens, Le livre d’ or de l’ Ordre de Léopold
et de la Croix de Fer, Βρυξέλλες 1858, τόμ. 1, σ. 411.
6
Νέο απόκτημα.
7
Ανησυχία.
2
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19. Επέστρεψαν στην Αθήνα η κυρία von Prokesch και η κυρία Περσιάνη. Ήρθε η είδηση του θανάτου του αρχιδούκα Φρειδερίκου. Τι κρίμα για τον αξιαγάπητο νέο άνδρα, βρισκόταν στο άνθος της ηλικίας του. Πήγα με την άμαξα στο
Καματερό. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο κύριος Ramirez.
20. Με επισκέφθηκαν η κυρία von Prokesch και η κυρία Piscatory. Η τελευταία
με προσκάλεσε σε εκδρομή στον Πόρο, που θα γίνει αύριο. Την ευχαρίστησα.
Φεύγει η Elise. Περίπατος στο Δαφνί με την άμαξα. Συνάντησα τη βασίλισσα
αργά. Έψαχνε τον βασιλιά σε διάφορα μέρη και, όταν έφτανε κάπου από όπου
είχε περάσει, εκείνος είχε ήδη φύγει. Η δεσποινίς Μπόταση επιστρέφει, αρκετά
περιπλανήθηκε στη θάλασσα με τη μικρή της γολέτα. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Piscatory en passant.
21. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις. Εκδρομή [στον Πόρο]. Ο Thouvenel επέστρεψε στην Αθήνα.1
22. Έξαλλη σήμερα η Βουλή για τη χθεσινή απόφαση της Γερουσίας, με την
οποία αμφισβητείται η νομιμότητά της.2 Το βράδυ ο βασιλιάς φώναξε στο παλάτι τον Piscatory. Πήγα με την άμαξα στο Μενίδι περνώντας από τα Πατήσια
23. Ζεστός αέρας που προμηνύει καταιγίδα. Το απόγευμα δρόσισε και το εκμεταλλεύθηκα για να κάνω επισκέψεις. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο κύριος von
Prokesch en passant. Αργότερα ο Las Navas.
24. Εκκλησιασμός. Επισκέψεις. Με την άμαξα στον Πειραιά. Αγγελιοφόρος.3
25. Η καταιγίδα που μου προφήτεψε ξέσπασε και ήταν φοβερή. Γι’ αυτό και έμεινα από νωρίς στο παλάτι διαβάζοντας τον Leinweber. Το βράδυ με επισκέφθηκαν ο Las Navas καθώς και ο Piscatory en passant.
26. Βγήκα παρά τη βροχή, για να πάω στην Καρπούνη ένα δώρο εκ μέρους
της βασίλισσας. Κατόπιν επισκέφθηκα την κυρία von Prokesch. Το βράδυ φύσηξε νοτιοανατολικός άνεμος, που ερχόταν από τη θάλασσα.
27. Έντονες διαβουλεύσεις για την απάντηση του πρωθυπουργού στη Γερουσία.4 Κατόπιν συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με την άμαξα στον ελαιώνα. Δρόμοι με πολλά ζιγκ-ζαγκ. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο κύριος Pizarro και
έγινε αιτία να μου δημιουργηθούν αμφιβολίες για κάποιο πολιτικό θέμα.
1

Από ιδιωτικό ταξίδι στη Γαλλία.
Στη συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου η Γερουσία, κατά τη συζήτηση με θέμα την απάντηση
του Σώματος στον βασιλικό λόγο, με τον οποίο ο Όθων είχε κηρύξει την έναρξη της Συνόδου
της δευτέρας βουλευτικής περιόδου, κατέληξε στη διαπίστωση ότι κατά τις προηγούμενες εκλογές της Βουλής είχαν γίνει σε πολλές περιοχές νοθείες και η παρούσα Βουλή ήταν παράνομη. Η αντιπαράθεση των δύο Σωμάτων προερχόταν από το γεγονός ότι η Βουλή είχε εκλεγεί
επί Κωλέττη, ενώ οι περισσότεροι γερουσιαστές είχαν διοριστεί ακόμη επί Μαυροκορδάτου, γι’
αυτό και δεν υπάκουαν στις επιθυμίες του Όθωνα, αν και τυπικά είχαν διοριστεί από αυτόν. Βλ.
Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την πρώτην σύνοδον της δευτέρας βουλευτικής
περιόδου, εκ του δημοσίου τυπογραφείου, Αθήνα 1847, σ. 91 κ. ε. και Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 323 κ. ε.
3
Η βασίλισσα Αμαλία γράφει την ίδια μέρα στον πατέρα της ότι ήρθε ο Ουστίνωφ, πρεσβευτής
της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, και βρίσκεται στον Πειραιά, στο λοιμοκαθαρτήριο. Η άφιξη του Ουστίνωφ, ο οποίος έμεινε για ένα διάστημα στην Αθήνα, ίσως είχε σχέση με την εξεύρεση λύσης στη διαμάχη της Ελλάδας με την Τουρκία (αφορμή τα Μουσουρικά) η οποία βρισκόταν σε κρίσιμη φάση. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 324.
4
Πρόκειται για ανταπάντηση του Όθωνα στην απάντηση της Γερουσίας στον βασιλικό λόγο. Ο
Όθων δεν έκανε δεκτή την απάντηση της Γερουσίας που χαρακτήριζε παράνομη τη Βουλή με
το επιχείρημα ότι επεμβαίνει εις δικαιώματα αποδοθέντα αποκλειστικώς υπό του Συντάγματος
εις το έτερον νομοθετικόν Σώμα. Την απάντησή του αυτή διάβασε την επομένη ο πρωθυπουργός Κίτσος Τζαβέλλας κατά την τακτική συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου της Γερουσίας. Βλ.
Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την πρώτην σύνοδον της δευτέρας βουλευτικής
περιόδου ό. π., σ. 127.
2
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28. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με την άμαξα. Πήραμε αρκετές φορές λάθος δρόμο. Επιστροφή, επιστροφή! Με επισκέφθηκε ο κύριος Rodrigo.
Το βράδυ ο βαρόνος von Prokesch en passant.
29. Έβρεχε και συνόδευσα για τρίτη φορά τη βασίλισσα. Σήμερα πήγαμε στην
Ελευσίνα. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Las Navas και en passant ο βαρόνος
Werther. Τους παρακάλεσα να με απαλλάξουν από κάθε πολιτική συζήτηση.
30. Έκανα επισκέψεις. Μετά πήγα στο Φάληρο. Ευχάριστος καιρός. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Τζαβέλλα και τον Captain Moore.1
31. Καταιγίδα και δυνατή βροχή μας έφεραν πάλι στην περιοχή της Ελευσίνας,
εμένα απροετοίμαστη. Όταν σταμάτησε η βροχή κατεβάσαμε την κουκούλα του
landaulet2 και ήταν πολύ ωραία. Το βράδυ για πρώτη φορά whist. Οι δύο Ελληνίδες νεαρές κυρίες της Τιμής είχαν πάει στο γάμο της δεσποινίδας Θεοφιλά.3
Νοέμβριος [1847]
1. Ξύπνησα από τη δυνατή καταιγίδα. Περπάτησα στον κήπο κρατώντας ομπρέλα. Για τρίτη φορά [συνόδευσα τη βασίλισσα] στην Ελευσίνα. Φοβερό
κρύο. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Ουστίνωφ και τον Δεληγιάννη. Αργότερα
με επισκέφθηκε ο Piscatory en passant.
2. Και για τέταρτη φορά στην Ελευσίνα! Καημένη βασίλισσα! Έβρεχε συνέχεια,
φυσούσε δυνατός αέρας και έκανε πολύ κρύο. Για να αλλάξουμε λίγο κατευθυνθήκαμε πρώτα προς τον Πειραιά. Μετά, au risque4 να βυθιστούμε, περάσαμε κοντά από τα εργοστάσια και μπήκαμε στο δρόμο για το Δαφνί. Φτάσαμε
μέχρι το εκκλησάκι στο βουνό.5 Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Ramirez, ο οποίος
μου διάβασε γράμματα από την πατρίδα του.
3. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα. Πήραμε το δρόμο για
το Δαφνί και φτάσαμε μέχρι τη λοκάντα.6 Δεν προχωρήσαμε περισσότερο, επειδή ο καιρός ήταν ελεεινός και η βασίλισσα λυπήθηκε τους ανθρώπους.7 Το
βράδυ whist.
4. Επιτέλους η καημένη η βασίλισσα μπόρεσε να βγει πάλι να περπατήσει. Ο
καιρός δεν είναι ακόμη πολύ καλός, αλλά η βροχή, που το πρωί δεν μας είχε
επιτρέψει να κάνουμε τον περίπατό μας στον κήπο, σταμάτησε. Το απόγευμα
με επισκέφθηκε ο Piscatory δύο φορές. Ήρθαν ειδήσεις από τον Κριεζώτη, ο
οποίος έγινε καλά και σχεδιάζει νέες επιθέσεις. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο
Prokesch για μισή ώρα. Ο Las Navas είναι άρρωστος. Κυκλοφορεί η φήμη ότι
χρεοκόπησε η τράπεζα του Λονδίνου. Αδύνατον!

1

John Moore, κυβερνήτης πολεμικού πλοίου του αγγλικού στόλου. Για την μετέπειτα σταδιοδρομία του βλ. S.Eardley-Wilmot, Life of Vice Admiral Edmund Lord Lyons G.C.B., With an account of Naval Operations in the Black See and Sea of Azoff 1854-56, Sampson Low, Marston
and Company, Λονδίνο 1898, σ. 142 κ.ε.
2
Λαντωλέ (μικρό λαντώ).
3
Κόρη του γιατρού Ιακώβου Θεοφιλά.
4
Διακινδυνεύοντας.
5
Ο Άγιος Ηλίας πριν από το Δαφνί, στα δεξιά του δρόμου.
6
Πανδοχείο. Η Frederika Bremer, η οποία επισκέφτηκε την Ελλάδα 12 χρόνια αργότερα, περιγράφει το πανδοχείο στο Δαφνί ως μικρό, αλλά ευχάριστο. Βλ. Frederika Bremer Bremer,
Greece and the Greeks, translated by Mary Howitt, Hurst and Blackett, Publishers, Λονδίνο
186, τόμ. 2, σ. 193.
7
Τον αμαξά, τον ιππέα που προπορευόταν και ενδεχομένως άλλους συνοδούς.
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5. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα! Πήγαμε στο Χαϊδάρι.
Μου επέτρεψαν να απουσιάσω από το whist, επειδή με επισκέφθηκε ο Las
Navas, αν και είναι άρρωστος και του το είχαν απαγορεύσει.
6. Επιτέλους ο καιρός έφτιαξε και επωφελήθηκα για να κάνω ένα κύκλο επισκέψεων, που έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν. Συνομίλησα με την κυρία Piscatory στο σπίτι του Las Navas. Κατά τη διάρκεια της ημέρας με επισκέφθηκαν
ο Piscatory, ο Daveluy1 κ.ά. Το βράδυ whist.
7. Δέχθηκα πολλούς επισκέπτες, διπλωμάτες και άλλους. Επισκέφθηκα τη
Μπασκλαβάνη και μετά πήγα στη μουσική [της Κυριακής] με τη δεσποινίδα von
Rheineck. Πολύ κρύο, λίγος κόσμος. Επιστρέψαμε νωρίς, αφού συνομιλήσαμε
με τον Las Navas, τον Thouvenel και τον Touret, ο οποίος αργότερα στο dîner
του παλατιού καθόταν δίπλα μου. Από την άλλη μεριά καθόταν ο Δεληγιάννης.
Με επισκέφθηκε ο Piscatory en passant.
11. Δεν έγραψα τις προηγούμενες ημέρες, ήμουν πολύ απασχολημένη με lecture. Τη σημερινή μέρα όμως αξίζει να την αναφέρω, γιατί ήμουν καλεσμένη σε
ισπανικό dîner. Οικοδεσπότες ήταν ο Las Navas και ο Thouvenel.2 Ήταν επίσης καλεσμένοι η οικογένεια Piscatory και ο Daveluy. Ωραιότατα φαγητά, ιδιαίτερα το olla potrida3 και ένα άλλο με κοτσύφια. Ήταν συνάμα πολύ amusant.4
Και μετά το γεύμα καπνίσαμε όλοι τσιγάρα. Το βράδυ ήμουν καλεσμένη στους
Werther, σε μουσική βραδιά. Αλλά επειδή με φώναξαν στο βασιλικό τραπέζι
και μετά η βασίλισσα ήθελε να παίξει whist, δεν θέλησα να πω τίποτε [και δεν
πήγα].
12. Ο Hugo Plessen5 βρίσκεται στην Αθήνα και χαίρομαι πολύ. Το απόγευμα
με επισκέφθηκε ο Las Navas. Το βράδυ δεν γινόταν να έρθει πάλι, επειδή ήταν
προγραμματισμένο whist.
13. Έκανα επισκέψεις που έπρεπε να γίνουν. Στο τραπέζι αστεϊσμοί για την
πολύ θλιβερή επιδημία χολέρας. Με επισκέφθηκε ο Piscatory en passant.
14. Επιτέλους λίγος ήλιος, αλλά και ενοχλητικός άνεμος, που με ανάγκασε να
επιστρέψω στο παλάτι, αμέσως μετά από μερικές επισκέψεις. Με επισκέφθηκε
ο Hugo Pleßen. Το βράδυ whist.
15. Περπάτησα δύο ώρες στον κήπο. Δεν κρύωνα, αλλά όταν μπήκα μέσα αισθάνθηκα την ανάγκη να ντυθώ πολύ ζεστά. Το απόγευμα ήρθε ο Las
Navas.Το μεσημέρι έφαγα στο σπίτι του Piscatory. Ήταν επίσης καλεσμένοι ο
Hugo [Plessen], ο Gasparin και η σύζυγός του, 6 ο Las Navas, ο Thouvenel, ο

1

Amédée Daveluy (1799-1867), Γάλλος φιλόλογος. Διορίστηκε το 1846 πρώτος διευθυντής
της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Πέθανε στην Αθήνα.
2
Ο Las Navas και ο Γάλλος επιτετραμμένος Thouvenel κατοικούσαν αυτή την εποχή μαζί στην
Αθήνα. Ο Thouvenel, ο οποίος αρχικά έμενε στην κατοικία του Γάλλου απεσταλμένου Piscatory στα Πατήσια, είχε κατορθώσει να του επιτραπεί η μετοίκηση στην Αθήνα, όπου οι νεότεροι
είχαν περισσότερες διασκεδάσεις. Βλ. Thouvenel, La Grèce du Roi Othon,, ό.π., σ. 91. Μετά
την ανάκληση του Las Navas επέστρεψε στα Πατήσια. Ωστόσο τον Απρίλιο του 1848, όταν
πλέον ηγείτο ο ίδιος της γαλλικής αποστολής, γράφει στην αδελφή του ότι επειδή τα γαλλικά
χρεώγραφα δεν γίνονταν δεκτά, εξαιτίας της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία, θα αναγκαζόταν, για
να περιορίσει τα έξοδά του, να εγκαταλείψει τα Πατήσια και να επιστρέψει στην Αθήνα. Βλ.
Thouvenel, ό.π., σ. 178. Στο τέλος του 1849, μετά το γάμο του, κατοικούσε στην πλατεία των
Ανακτόρων. Thouvenel, ό.π., σ. 265.
3
Ένα είδος σούπας με βάση το κρέας και λαχανικά.
4
Διασκεδαστικά, ευχάριστα.
5
Βαρόνος, με την οικογένεια του οποίου η κυρία φον Πλύσκω διατηρούσε φιλικές σχέσεις.
6
Agénor ΄Etienne de Gasparin (1810-1871), κόμης, Γάλλος πολιτικός και συγγραφέας και η
σύζυγός του Valérie (1813-1894), Ελβετίδα συγγραφέας από τη Γενεύη.
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Boisguilbert, ο Μάσσων,1 ο Σιλήβεργος,2 ο Σταύρος,3 και ο Daveluy. Μετά το
φαγητό ήρθε ο κύριος von Prokesch και μαζί του ο W.[eiß].
21. Τις ημέρες που μεσολάβησαν δεν συνέβη τίποτε το αξιοσημείωτο, μόνο
που γυρίσαμε πίσω στο καλοκαίρι, κάνει δηλαδή ζέστη και ο καιρός είναι καλός, αν και όχι τόσο υγιεινός ενδεχομένως. Χθες και σήμερα συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατό της με την άμαξα μέχρι τη θάλασσα και τον αγωγό του
νερού. Ήταν υπέροχα. Το βράδυ ξάστερος ουρανός και λαμπρό φεγγάρι. Ο
Hugo με επισκέφθηκε μερικές φορές και διασκεδάσαμε γελώντας ακόμα και για
πράγματα, που σε άλλους δεν θα φαίνονταν ίσως αστεία. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις, τις περισσότερες εξαιτίας του αυριανού χορού. Μερικοί ήρθαν να
ζητήσουν διορισμούς. Είναι τρελοί οι άνθρωποι! Ακόμη και διπλωμάτες! (δεν
αναφέρεται το τρελοί σε αυτούς σε αυτή την περίπτωση). Το μεσημέρι επισκέφθηκα την κόμισσα Gasparin και την κυρία Piscatory, όπου συνάντησα τον
ναύαρχο, ο οποίος επέστρεψε.
22. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατό της με την άμαξα. Πήγαμε στο Χαϊδάρι περνώντας από το Δαφνί και φτάσαμε μέχρι τη θάλασσα. [Το βράδυ] ο
χορός ήταν πολύ επιτυχημένος, αν και ήταν πολλοί αυτοί που απουσίασαν
εξαιτίας κάποιας ασθένειας ή πένθους. Για όσους χόρευαν ήταν ασφαλώς πιο
ευχάριστος από άλλους παλαιότερους, επειδή είχαν περισσότερο χώρο. Κράτησε μέχρι τις τρεις το πρωί. Ο Hugo διασκέδασε πολύ και εγώ διασκέδαζα
που τον έβλεπα εδώ.
23. Από παρεξήγηση ήρθε [να μας πάρει για τον περίπατο] άμαξα με τέσσερα
άλογα, επειδή μέχρι εκείνη τη στιγμή έβρεχε δυνατά. 4 Από κει και μετά όμως
έπεσαν μόνο μερικές σταγόνες και η βασίλισσα δυσαρεστήθηκε που αναγκάστηκε να βγει με την άμαξα, γιατί την επομένη ενός χορού προτιμάει να περπατάει. Άλλος ένας λόγος που ο περίπατος δεν ήταν ευχάριστος ήταν ότι έκανε
πολύ κρύο, το οποίο το βράδυ έδωσε τη θέση του σε πολύωρη καταιγίδα με
βροντές. Το βράδυ με επισκέφθηκαν ο Piscatory en passant και ο Las Navas,
τον οποίο έδιωξα νωρίτερα από ό, τι συνήθως, γιατί μου έλειπε ύπνος.
24. Με επισκέφθηκε ο Hugo, ο οποίος χθες είχε φύγει, πριν προλάβω να τον
συναντήσω. Ήρθε και ο Piscatory αρκετές φορές, μέχρι την ώρα που έφυγα για
να κάνω επισκέψεις σε αρρώστους. Το βράδυ ήρθε ο Prokesch en passant.
25. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον πρόεδρο της Γερουσίας και τον Hugo.
Φλυαρήσαμε πολύ. Βουβάθηκε ωστόσο μπροστά στη χάρη και την ομορφιά
της Φωτεινής. Επιτέλους σκότωσαν τον Μπίμπιση. Τον έφεραν εδώ, βεβαιώθηκαν ότι είναι αυτός και τον παράχωσαν.
26. Κακός καιρός, που όμως βελτιώθηκε αρκετά και έτσι μπόρεσε η βασίλισσα
να βγει με άμαξα δύο ίππων και με συνοδεία τις κυρίες που είχαν υπηρεσία.
Μία από αυτές ήταν και η Βασιλική [Μπασκλαβάνη] που για πρώτη φορά εμφανίστηκε επιτέλους ως κυρία της Τιμής. Εγώ έμεινα μέσα και δέχθηκα τον
Piscatory, που κάθησε μαζί μου πολλή ώρα. Προηγουμένως είχαν έρθει οι νεαρές σύζυγοι των Γερμανών διπλωματικών υπαλλήλων, στις οποίες είχαν υποβάλει την ιδέα ότι η βασίλισσα τις βρήκε στο χορό υπερβολικά ζωηρές. Ή-

1

Ο Σκώτος φιλέλληνας Εδουάρδος Μάσσων.
Νικόλαος Σιλήβεργος, πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το 1836 ως το 1865.
3
Γεώργιος Σταύρος ή Σταύρου (1788-1869), διοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος
από την ημέρα της ίδρυσής της ως την ημέρα του θανάτου του (1842-1869).
4
Τέσσερα άλογα, για να μπορούν να τραβούν την άμαξα και σε δρόμους πλημμυρισμένους ή
χωματόδρομους με λάσπη.
2
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μουν σε θέση να τις καθησυχάσω και να τις διαβεβαιώσω ότι κάτι τέτοιο δεν
συμβαίνει. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Werther.
27. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με
την άμαξα στο Δαφνί. Δύο φορές είδα τον Piscatory. Ο αρχιμανδρίτης του πατριάρχη της Ιερουσαλήμ έφερε στις Μεγαλειότητες δώρα εκ
μέρους του πατριάρχη. Στη βασίλισσα έφερε ένα μικρό κομματάκι του Τιμίου
Σταυρού σε σχήμα σταυρού, λεπτό σαν τρίχα, αλλά πολύ καλά διακριτό. Είναι
τοποθετημένο μέσα σε ένα μικρό σταυρό διακοσμημένο με μπριγιάντια και
τέσσερα ροζ ρουμπίνια στις άκρες του. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος μπορεί να
πιστέψει ότι [το ξύλο αυτό] προέρχεται από τον Σταυρό πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Κύριος, με πόσο αντικρουόμενα συναισθήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζει αυτό το αντικείμενο! Γι’ αυτόν που το πιστεύει είναι κάτι το ιερό. Αλλά
τότε πώς είναι δυνατόν να αισθανθεί τον εαυτό του άξιο να το φορέσει στο λαιμό του, ακόμη και αν δεχθούμε ότι το θεωρεί φυλαχτό και όχι κόσμημα. Ας
προστατέψει τη κυρία μου και χωρίς να το φοράει! Στον βασιλιά [ο πατριάρχης]
έστειλε έναν απολύτως όμοιο σταυρό.
28. Καλός καιρός. Έκανα μερικές επισκέψεις με την άμαξα και μετά πήρα το
δρόμο για τα Πατήσια. Η παρουσία του Las Navas και του Μαυρομιχάλη με
ανάγκασαν να σταματήσω στη μουσική της [Κυριακής], από ευγένεια. Το έκανα
όμως ευχαρίστως εξαιτίας της ωραίας μουσικής. Ο Touret έβαλε να παίξουν
μία πόλκα και, όταν τελείωσε, έφυγα. Δεν είχα ξεμακρύνει ακόμη, όταν ήρθαν
οι Μεγαλειότητες, οπότε γύρισα πίσω διακριτικά και άκουσα ακόμη δύο ωραία
κομμάτια. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Piscatory en passant. Ο δύστυχος! Είχε
πολύ δυνατό πονοκέφαλο. Είχαμε συνομιλήσει στη μουσική της [Κυριακής],
όπως είχα μιλήσει και με τον Cartwright,1 που ήταν μαζί του. Είχα συνομιλήσει
εξάλλου και με τον Werther, το ζεύγος Καρπούνη, την κυρία Τυπάλδου,2 τον
Σούτσο3 κ.λπ.
29. Υπέροχος καιρός! Μετά το déjeuner επισκέφθηκα τη νεαρή κυρία Σαχίνη, η
οποία πενθεί την πεθερά της. Κατόπιν πήγα με την άμαξα μέχρι τη γέφυρα στο
Καματερό. Το απόγευμα ήρθε ο Las Navas. Αυτός ο υποχόνδριος περιμένει
από εμένα να τον παρηγορήσω. Το βράδυ whist.
30. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι αρκετά καλός. Βγήκα μόνο για επισκέψεις,
αλλά στη διαδρομή απόλαυσα τον καθαρό αέρα. Στο δρόμο συνάντησα τον
Las Navas, ο οποίος μου διηγήθηκε ότι έλαβε γράμματα από την πατρίδα του.
Το βράδυ whist. Είθε με το τέλος αυτού του μήνα να φύγουν η γρίππη και η
ευλογιά, που έφεραν το θάνατο σε πολλούς ανθρώπους, και είθε να μη μας
έρθει τον επόμενο μήνα η χολέρα. Στο γαλλικό ατμόπλοιο, που ήρθε σήμερα
από την Κωνσταντινούπολη, είχε εμφανισθεί ένα κρούσμα. Ας γίνει το θέλημα
του Θεού!
Δεκέμβριος [1847]
1. Ο μήνας μπήκε άσχημα, μας έφερε κρύο και μία ψυχρή επιστολή από το
Βορρά,4 γεμάτη δασκαλίστικες συμβουλές, που δεν σέβονται ούτε την πίστη
1

John Cartwright, γενικός πρόξενος της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη.
Σύζυγος του γερουσιαστή Γ. Τυπάλδου.
3
Ο Σκαρλάτος Σούτσος.
4
Επιστολή του τσάρου η οποία είχε φθάσει την προηγουμένη στην Αθήνα και την οποία επέδωσε ο Περσιάνης στον Όθωνα την 1η Δεκεμβρίου. Αποτελούσε απάντηση σε επιστολή που
είχε απευθύνει στον τσάρο ο Όθων ακολουθώντας συμβουλή της Αυλής του Μονάχου με την
2
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ούτε το συναίσθημα της αξιοπρέπειας. Αυτός είναι ο φίλος που θα έδινε, υποτίθεται, πατρικές συμβουλές και στον οποίο οφείλαμε να απευθυνθούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη. Αλλά, όπως σωστά λέει το πρώτο σημείο του ορίζοντα,1
φανταζόμαστε πάντοτε τους ανθρώπους όπως θα έπρεπε να είναι και όχι όπως πραγματικά είναι. Δεν βγήκα. Με επισκέφθηκε ο Las Navas, ο οποίος είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό φορέας της γρίππης. Το βράδυ ήρθε ο κύριος von
Prokesch, ο οποίος φτερνίστηκε 60 φορές! Είχε έρθει en passant.
2. Έκανα διάφορες επισκέψεις. Πήγα και στην κυρία von Heidenstam, η οποία
έχει γρίππη όπως και πολλοί άλλοι. Το βράδυ ήρθε ο Piscatory en passant.
3. Στο dîner πήραν μέρος πολλοί από τους συνηθισμένους επισκέπτες και
γνωστούς μου, ανάμεσά τους διπλωμάτες και ναύαρχοι. Το απόγευμα έκανα
μερικές επισκέψεις που έπρεπε να γίνουν. Μετά ήρθε ο Las Navas. Απρονοησία του να βγει χωρίς να είναι καλά. Του το είπε και ο Piscatory, που επίσης
κατέφθασε. Το βράδυ ο Werther en passant.
4. Δεν βγήκα με την άμαξα, επειδή φυσούσε κρύος αέρας. Αντί γι’ αυτό διάβασα με τον Las Navas ισπανικές εφημερίδες. Το φως του ηλίου την ώρα που
έδυε ήταν υπέροχο και συγχρόνως κάπως τρομακτικό, η Αίγινα φαινόταν σαν
να ήταν τυλιγμένη μέσα σε ροζ κουκούλι και λίγο αργότερα έβλεπες παντού
στον ορίζοντα ένα χρυσαφί που έμοιαζε να βγαίνει μέσα από φωτιά. Με επισκέφθηκε ο βαρόνος Perglas, ήπιαμε τσάι και μετά έφυγε.
5. Κάνει πολύ κρύο. Στην εκκλησία ήταν ένας σκύλος – μεγάλη αναστάτωση.
Δέχθηκα πολλές επισκέψεις. Εγώ όμως έμεινα μέσα και απόλαυσα τη χειμωνιάτικη μέρα μέσα από το σαλόνι μου. Το βράδυ whist.
Τα νέα μέχρι τις 12 του μήνα είναι ότι η καημένη η Auguste2 ήταν πολύ άρρωστη και δεν έχει ακόμη συνέλθει, ότι συνέβησαν πολλά δυσάρεστα στον τομέα
της πολιτικής και ότι είχε κακοκαιρία. Χθες μου είπε ο Las Navas ότι ήρθε ο
διάδοχός του και εκείνος φεύγει. Ο Piscatory διορίστηκε στη Μαδρίτη. Έτσι χάνει κανείς τους φίλους του!
Μέχρι τις 19 του μήνα είχαμε δυστυχώς κακό καιρό και αρρώστιες. Δόθηκε
dîner για να αποχαιρετήσουμε τον [Γάλλο] ναύαρχο και τον Duquesne. Σήμερα
έχουμε λιακάδα. Η ανταρσία στην Πάτρα τελείωσε, όταν οι αντάρτες φορτωμένοι με πολλά χρήματα φυγαδεύτηκαν από τα αγγλικά πλοία.3
21. Οι επίσημες τελετές [για τα γενέθλια της βασίλισσας] έγιναν με τον τρόπο
που γίνονται κάθε χρόνο. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα και ο αέρας φυσούσε με τέτοια μανία που σου πιανόταν η αναπνοή. Στο
τραπέζι καθόμουν ανάμεσα στον Prokesch και τον Piscatory, ο οποίος δυστυχώς εορτάζει αυτή την ημέρα για τελευταία φορά εδώ μαζί μας. Λυπάμαι, τελικά, πολύ [που φεύγει].

ελπίδα ότι ο τσάρος θα τον στηρίξει έναντι της Τουρκίας στη γνωστή διένεξη που είχε δημιουργηθεί με αφορμή το επεισόδιο του Μουσούρου. Επρόκειτο για πολιτικά και διπλωματικά λανθασμένη κίνηση, η οποία περιέπλεξε το ζήτημα ακόμη περισσότερο. Βλ. και Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 345.
1
Εννοεί τον Prokesch-Osten. Το δεύτερο συνθετικό του ονόματός του (Ανατολή) του δόθηκε
για τη μακροχρόνια δράση του στην Ανατολική Μεσόγειο.
2
Η καμαριέρα της κυρίας φον Πλύσκω.
3
Είχαν στασιάσει δύο λόχοι του 8ου τάγματος της οροφυλακής. Επικεφαλής της εξέγερσης ήταν ο λοχαγός Μερεντίτης. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 351 κ.ε.
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23. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Βούλγαρη και τον Αμερικανό κυβερνήτη
πλοίου Engler.1 Η Auguste με βοήθησε να ντυθώ. Είναι ακόμη χλωμή και εξασθενημένη.
Μέχρι τις 24 η κυρία μας, που θα μπορούσε θαυμάσια να ονομάζεται «κυρία
ανοιχτοχέρα» είχε για μας πολλές εκπλήξεις και ωραία δώρα. Μας σκέφθηκε
όλους και ήταν πολύ γενναιόδωρη. Αυτή τη φορά το ωραίο μου κολιέ ήταν κατά
το ήμισυ δώρο του βασιλιά.
25. Θεϊκή μέρα με καιρό καλοκαιρινό και πολύ καθαρή ατμόσφαιρα. Βγήκα με
την άμαξα για περίπατο και επισκέψεις. Το απόγευμα με επισκέφθηκε για πολύ
λίγο ο Las Navas. Επίσης σημειώθηκε μία σεισμική δόνηση. Το βράδυ whist.
Προηγουμένως είχαν πάρει μέρος στο βασιλικό γεύμα ο Lüth και ο Arneth.
26. Ο καιρός δεν λέει ακόμη να στρώσει, άλλαξε πάλι προς το χειρότερο. Ήταν
αργά, όταν ήρθε να με επισκεφθεί η κυρία Piscatory. Ο Las Navas είναι άρρωστος. Προηγουμένως είχαν έρθει αρκετοί για να δουν το παλάτι.2
27. Επίσκεψη στο αμερικανικό ατμόπλοιο. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
επειδή ο τροχός του δεν είναι ορατός και επειδή ούτε καπνό βγάζει ούτε μυρίζει. Ο λιθάνθρακας γυάλιζε, σχεδόν σαν να περιείχε χρυσάφι. Είναι το ατμόπλοιο «Princeton», στο οποίο, πριν από μερικά χρόνια, έγινε εκείνο το μεγάλο
δυστύχημα κοντά στην Ουάσιγκτον, όταν εξερράγη ένα κανόνι. Το βράδυ
whist, το οποίο έμεινε στη μέση. Ο Piscatory έγινε δεκτός σε ακρόαση. Είχαμε
δει τη «Vedette»3 να πλησιάζει στην ακτή. Η επιστολή4 αν και très séche5 έγινε
αποδεκτή και συνεπώς αναμένουμε την επιστροφή του φεουδάρχη.6
28. Απαίσιος καιρός, βροχή με χώμα. Δεν βγήκα. Με επισκέφθηκε ο Las Navas
κουβαλώντας βιβλία. Το βράδυ whist.
29. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Βούλγαρη και τον αυλικό [του βασιλιά της
Δανίας] Fabricius. Τον έβαλα και μου διηγήθηκε νέα από τη Νορβηγία, για την
αδελφή Hedchen και την οικογένειά της και μερικά πρόσωπα που είχα γνωρίσει άλλοτε εκεί.
30. Κακός καιρός, κατάλληλος για επισκέψεις. Στη συνέχεια διάβασα ισπανικά˙
το κάνω τώρα κάθε μέρα. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο κύριος von Prokesch en
passant. Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων δεν ήρθε το ταχυδρομείο.
31. Ο χρόνος έκλεισε με άσχημο καιρό και για μένα με πονοκέφαλο. Στον κήπο
φυτέψαμε με καταρρακτώδη βροχή. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο
με την άμαξα. Έπιασε φωτιά [στην πόλη]. Το άθλιο σπίτι της δούκισσας της
Πλακεντίας κάηκε ολοσχερώς.7 Κυκλοφορούν αμέτρητες αντικρουόμενες εκ1

Κυβερνήτης του αμερικανικού πολεμικού ατμοπλοίου «Princeton», το οποίο αναφέρει λίγο
πιο κάτω.
2
Το παλάτι εθεωρείτο αξιοθέατο και επιτρεπόταν σε μέλη ξένων πληρωμάτων να επισκεφθούν
ορισμένους χώρους.
3
Γαλλικό πολεμικό πλοίο με το οποίο ο αναχώρησε ο Piscatory από την Ελλάδα. Βλ. Thouvenel, La Grèce du Roi Othon, ο.π., σ. 160.
4
Ο υπουργός των Εξωτερικών Γ. Γλαράκης έστειλε επιστολή στον Τούρκο υπουργό των Εξωτερικών Ααλή, στην οποία εξέφραζε τη λύπη της ελληνικής κυβέρνησης για τον Μουσούρο
προσωπικά σε σχέση με το γνωστό διπλωματικό επεισόδιο. Την επιστολή μετέφερε στην
Κωνσταντινούπολη ο Nikloudoff, ένας από τους γραμματείς της ρωσική αποστολής στην Αθήνα. Βλ. Επαμεινώνδας Κυριακίδης, ό.π., τόμ. 1. σ. 576 .
5
Στεγνή, δηλαδή ψυχρή και όχι φιλική.
6
Εννοεί τον Μουσούρο.
7
Το σπίτι, γράφει η βασίλισσα Αμαλία, βρισκόταν τελείως έξω από την πόλη κοντά στον ελαιώνα και κάηκε ολοσχερώς, επειδή φυσούσε δυνατός βοριάς. Φαίνεται ότι η φωτιά δεν επεκτάθηκε και ήταν το μόνο σπίτι που κάηκε. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ.
2, σ. 361. Το σπίτι αυτό ανήκε στη δούκισσα και ήταν ξύλινο και πολύ απλό. Βλ. Όλγα Μπαδή-
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δοχές για το πώς έγινε.1 Τη νύχτα μαινόταν φοβερή καταιγίδα, που δεν με άφησε να κοιμηθώ. Ο περασμένος χρόνος έφερε χαρές και λύπες˙ για μένα υπερτερούν τα θετικά και ευχαριστώ ταπεινά μέσα από την καρδιά μου τον Θεό.
Τα δυσάρεστα με άγγιξαν μόνο επειδή συμμετέχω ειλικρινά σε ό, τι έχει σχέση
με τον σεβαστό μου κύριο και τη σεβαστή μου κυρία, οι οποίοι πολλά υπέστησαν από την κακία και την αδικία των εχθρών τους. Ωστόσο τα υπερέβησαν και
αυτό αποδεικνύει ότι ο Θεός τους προστατεύει. Τους έθεσε υπό την προστασία
Του και επομένως τι μπορούν να τους κάνουν οι εχθροί τους, όσο ισχυροί και
αν είναι;
Ιανουάριος 1848
1. Ας είναι ευλογημένο το νέο έτος! Βροχή με σιρόκο. Αργότερα ο καιρός άνοιξε. Μέχρι αργά το βράδυ δεχόμουν τους πολυάριθμους επισκέπτες, που είχαν
την καλοσύνη να έρθουν να ευχηθούν για την Πρωτοχρονιά. Στο βασιλικό τραπέζι πήραν μέρος ο Perglas και η γυναίκα του. Είδαν και το χριστουγεννιάτικο
δέντρο της βασίλισσας κ.λπ.
2. Υπέροχος καιρός. Οι επισκέψεις εξακολουθούν. Ανταπέδωσα μερικές από
αυτές. Ήρθε ο Las Navas, αλλά δεν κάναμε μάθημα, συζητήσαμε, γιατί σεβαστήκαμε το ότι ήταν Κυριακή. Το κήρυγμα του νεαρού Schwab2 ήταν καλό, αν
και το κήρυγμά του τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων μου άρεσε περισσότερο. Φαίνεται ότι σήμερα η παρουσία του Lüth του θύμιζε κάποια πράγματα
και του προκαλούσε αμηχανία. Το βράδυ ήρθε ο Piscatory en passant.
3. Ο Las Navas, η πιστή αυτή ψυχή, ήρθε πρωί, πρωί στις 9, επειδή δεν ευκαιρούσε το απόγευμα. Περίπατος στον κήπο με μπόρα. Έκανα επισκέψεις.
Whist. Το ταχυδρομείο δεν ήρθε.
4. Μετά το petit déjeuner3 βγήκα και κατευθύνθηκα στα Πατήσια με την ελπίδα
ότι θα βρω την κυρία Piscatory στο σπίτι της. Τη συνάντησα όμως chemin
faisant,4 είχε την ίδια σκέψη με μένα και ερχόταν να με συναντήσει. Είπαμε αυτά που είχαμε να πούμε και στη συνέχεια έκανα μερικές επισκέψεις, που έπρεπε να γίνουν.
Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Piscatory και τον Ρήγα Παλαμήδη. Ο Las Navas ήρθε μετά τις δέκα. Το ταχυδρομείο έφερε την είδηση του θανάτου μίας
θείας του βασιλιά και ματαιώθηκε ο χορός σε περιορισμένο κύκλο, που είχε οριστεί για μεθαύριο και δινόταν κυρίως προς τιμήν της κυρίας Piscatory. Ο Las
Navas είναι στενοχωρημένος. Αιτία είναι η ακατάσχετη φλυαρία και οι ραδιουργίες σχετικά με το παράσημο που στέλνουν στο βασιλιά του, αλλά και με αυτό
που απονεμήθηκε στον ίδιο. Τον παρηγόρησα όσο μπορούσα.
Οι ραδιουργίες εξακολούθησαν μέχρι την 7η του μήνα και ο βασιλιάς κυριολεκτικά αναγκάστηκε να επιβάλει τη θέλησή του. Γευμάτισα στο σπίτι των
Werther. Ήταν επίσης καλεσμένοι το ζεύγος Piscatory, ο Las Navas, το ζεύγος
Perglas, ο Thouvenel, ο Boisguilbert, ο Rechenberg και ο Μάσσων (ως συντα-

μα-Φουντουλάκη, Η Δούκισσα της Πλακεντίας και οι Αρχιτέκτονές της, Επτάλοφος Α.Β.Ε.Ε.,
Αθήνα 2011, σ. 56.
1
Φαίνεται ότι είχε πάρει φωτιά η καμινάδα.
2
Michael Schwab, διαμαρτυρόμενος ιερέας. Παιδαγωγός των τέκνων του Prokesch (από το
1848). Βλ. Ραγκαβής τόμ. 1, σ. 145.
3
Το πρωινό γεύμα.
4
Πηγαίνοντας προς τα εκεί.
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ξιδιώτης)1. Αποχαιρέτησα τον Piscatory! Αργότερα με επισκέφθηκε ο Las Navas και μεσολάβησα για να μπορέσει να ευχαριστήσει προσωπικά τις Μεγαλειότητες [ για το παράσημο ].
8. Νωρίς το πρωί ήρθε ο Las Navas να με αποχαιρετήσει. Σαν να αποχωριζόταν γιος τη μητέρα του. Του εύχομαι κάθε καλό! Ο Θεός να τον κάνει ευτυχισμένο. Φυσούσε δυνατός αέρας και έβρεχε, αλλά απέπλευσαν. Αποχαιρέτησαν με κανονιοβολισμό το παλάτι και μετά προχώρησαν γρήγορα. Ο θυελλώδης άνεμος υποχώρησε μετά από λίγο.
Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από αυτούς που έφυγαν. Το βράδυ ήρθε ο βαρόνος Werther en
passant.
9. Κάνει ωραίο καιρό στους τίμιους και ειλικρινείς ταξιδιώτες. Ο Fischer έλαβε
γράμμα τους γεμάτο καλοσύνη και ευγένεια και ειδοποίησα αμέσως γραπτώς
τον Thouvenel. Έκανα μερικές επισκέψεις, πέρασα από τη μουσική [της Κυριακής], όπου άκουσα μία πόλκα, και μετά κατευθύνθηκα στο Καματερό. Στην
επιστροφή συνάντησα τις Μεγαλειότητες. Το βράδυ whist. Βγήκα με την άμαξα.
Στη διαδρομή συνάντησα τον Βούρο, ο οποίος έχει ακόμη αξιοθρήνητη όψη.
Του είπα πολλά επιμένοντας ότι πρέπει να πιέσει τον εαυτό του να βγει από
αυτή την κατάσταση.
10. Συνόδευσα τη βασίλισσα και ο καιρός ήταν, όπως συνήθως όταν τη συνοδεύω, κακός. Η οδός Ερμού είχε μεταβληθεί σε πλατύ ποτάμι. Οι άνθρωποι
πατούσαν μέσα στο νερό, που τους έφτανε μέχρι πάνω από τον αστράγαλο,
και το ρεύμα ήταν τόσο ισχυρό που παρέσυρε τα άλογα, τα οποία παρέκλιναν
προς το πλάι. Μετά ο καιρός άνοιξε και έφτιαξε. Το βράδυ whist. Κατά τη διάρκεια της ημέρας με επισκέφθηκε ο Thouvenel. Πέθανε η Madame Adelaϊde.2
11. Σύντομο γράμμα από την Bertha, που περιείχε πάντως καλές ειδήσεις, έγραφε ότι είναι όλοι καλά και απολαμβάνουν τις ημέρες των Χριστουγέννων.
Έκανα από τώρα μερικές ευχετήριες επισκέψεις για το νέο έτος. Το βράδυ με
επισκέφθηκε ο Perglas en passant.
12. Χθες συνάντησα κατά τη διάρκεια της ημέρας εκπροσώπους του γαλλικού
και του αγγλικού στόλου. Η λαίδη Arundel γέννησε τον πρώτο της γιο.3 Αργότερα, στο dîner, καθόμουν ανάμεσα στον Κολοκοτρώνη και τον Seimour,4 κυβερνήτη του πλοίου Spartan, ο οποίος έχει ταξιδέψει πολύ και μιλάει τη γλώσσα μας, πράγμα σπάνιο για Άγγλο. Έχει καλοσυνάτο πρόσωπο και είναι ευχάριστος συνομιλητής. Σήμερα έκανα και άλλες επισκέψεις για την πρωτοχρονιά. Το βράδυ ήρθε ο βαρόνος Prokesch en passant. Τη νύχτα είχαμε καταιγίδα και δυνατή βροχή.
13. Γιορτάστηκε η ελληνική Πρωτοχρονιά με το συνηθισμένο τρόπο και με την
εξής σειρά: Πρώτοι υπέβαλαν τα σέβη και τις ευχές τους οι employés de la
cour.5 Στις δέκα μετάβαση στην εκκλησία. Μέχρι εκείνη την ώρα ο καιρός ήταν
αίθριος, αργότερα μεταβλητός. Baise main6 που κράτησε μέχρι τη μία. Μετά το
déjeuner συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα. Στον τρενό1

Ως συνταξιδιώτης του ζεύγους Piscatory και του Las Navas, που αποχωρούσαν.
Αδελφή του βασιλιά της Γαλλίας Louis Philippe. Βλ. Thouvenel, ό. π., σ. 391.
3
Πρόκειται για τη νεότερη από τις κόρες του Λάιονς, Μίνα (Minna), που ήταν παντρεμένη με
τον Κόμη του Άρουντελ και Σάρεϋ (Earl of Arundel and Surrey), μετέπειτα δούκα του Νόρφολκ
(Norfolk).
4
F. Beauchamp Seymour, αργότερα λόρδος Alcester.
5
Υπάλληλοι της Αυλής.
6
Χειροφίλημα.
2
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δρομο αναγκαστήκαμε να κατέβουμε και εγώ να βγάλω τις γαλότσες1 μου, για
να μη λερωθούν από τη λάσπη. Ήταν αστείο. Ωστόσο η καταρρακτώδης βροχή
είχε προκαλέσει διάφορες καταστροφές και είχε γκρεμίσει τον περίβολο μερικών κήπων. Αυτό έκανε και για μας τη διέλευση αδύνατη κι έτσι κάναμε μεταβολή, πήραμε άλλο δρόμο από το συνηθισμένο, περάσαμε από το Χαϊδάρι και
βγήκαμε στο δρόμο για το Δαφνί. Στο μεταξύ ο καιρός είχε φτιάξει. Το βράδυ
δόθηκε μεγάλος χορός στο παλάτι, εξαιρετικά λαμπρός. Πολλές ήταν οι ωραίες τουαλέτες. Της βασίλισσας είχε χρώμα ροζ και ασημί. Πόσο μου έλειψαν οι
φίλοι μου! Ο χορός τελείωσε κατά τις τρεις.
14. Έχουμε κακό καιρό. Ωστόσο έκανα έναν περίπατο στον κήπο, αν και ήταν
περασμένη η ώρα. Αργότερα έκανα μερικές επισκέψεις, που δεν είχα προλάβει
να κάνω τις προηγούμενες ημέρες. Το βράδυ whist.
15. Το πρωί έκανα τον περίπατό μου με βροχή. Το απόγευμα τελείως αναπάντεχα έφτιαξε ο καιρός˙ τον απόλαυσα από το δωμάτιό μου. Νωρίτερα με είχε
επισκεφθεί ο Hamil.2 Μου έδωσε ένα σημείωμα για κάποια χάρη γραμμένο σε
χαρτί που φέρει σφραγίδα! Άλλη επίσκεψη δεν είχα, πράγμα σπάνιο. Μελέτησα
με ζήλο ισπανικά και μετά ξάπλωσα να κοιμηθώ για λίγο, αλλά δεν με άφησαν
τα πουλιά. Το βράδυ whist.
28. Πέρασαν ακριβώς 27 χρόνια!3 Τι πόνος ήταν εκείνος για μένα! Πόσο άδεια
μου φαινόταν η ζωή, πόση εγκαταλειμμένη ένιωθα. Ο Θεός με βοήθησε και έμμεσα, δίνοντας μου ειλικρινείς και πιστούς φίλους, και άμεσα, σταλάζοντας παρηγοριά και δύναμη στην καρδιά μου. Τον δοξάζω και τον ευγνωμονώ που με
βοήθησε να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να γίνουν τίμιοι άνθρωποι και να βρουν
το δρόμο τους, ενώ συγχρόνως μου επέτρεψε να εξακολουθήσω να είμαι χρήσιμη σε άλλους και μου χάρισε υγεία και αισιοδοξία. Δοξάζω το όνομά του και
σήμερα και κάθε μέρα για όλα τα αμέτρητα καλά με τα οποία με ευλόγησε. Μου
συνέβη κάτι το υπέροχο! Χθες τη νύχτα είδα στο όνειρό μου τον ακριβό μου
Πλύσκω. Δεν είχε πεθάνει, λέει, αλλά είχε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό
μου, κρυμμένος όμως. Δεν κατάλαβα τον λόγο, κατάλαβα μόνο ότι θα ζούσαμε
από δω και πέρα για πάντα μαζί. Αισθάνθηκα τόσο ευτυχισμένη! Για μένα το
όνειρο αυτό αποδεικνύει ότι οι ψυχές μας ποτέ δεν χώρισαν και θα ενωθούν
για πάντα, όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
Τις προηγούμενες ημέρες αμέλησα το ημερολόγιο, επειδή είχα πολλά γράμματα να γράψω, τα οποία και αυτά κάτι σαν ημερολόγιο είναι. Και συνέβησαν
πράγματα ανέλπιστα – δεν ήρθε ο Μουσούρος.4 Όταν ο Θεός είναι μαζί μας,
ποιος έχει τη δύναμη να στραφεί εναντίον μας! Κυκλοφόρησα αρκετά αυτές τις
ημέρες, πήγα δύο φορές στις συγκεντρώσεις που οργανώνει κάθε Πέμπτη η
βαρόνη Prokesch, επίσης σε έναν έκτακτο μικρό χορό που έδωσε το ζεύγος
Werther και σε μία παρτίδα whist στο σπίτι των Perglas. Τα πρωινά έκανα τακτικά τον περίπατό μου στον κήπο, αλλά τα απογεύματα δεν βγήκα με την άμαξα, επειδή έκανε κρύο. Τις τρεις τελευταίες φορές το ταχυδρομείο μέσω Αυστρίας άργησε πολύ να έρθει. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Prokesch en passant.
1

Από το γαλλικό galoche, το οποίο πάλι είναι παραφθορά του ελληνικού καλόπους (ή καλάπους, δηλαδή καλαπόδι υποδηματοποιού). Την εποχή αυτή αποσπώμενο κάλυμμα των υποδημάτων.
2
Η ανάγνωση του ονόματος αβέβαιη.
3
Από την ημέρα που πέθανε ο σύζυγός της.
4
Ο Μουσούρος είχε ένα ατύχημα που καθυστέρησε την επιστροφή του στην Αθήνα. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 368.
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29. Σήμερα στις δύο το μεσημέρι πέθανε ο σεβάσμιος γέροντας Πετρόμπεης, ο
οποίος συνέβαλε στην απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό περισσότερο
από κάθε άλλον θυσιάζοντας την πριγκιπική του θέση, παιδιά, συγγενείς και
περιουσία. Τριάντα δύο μέλη της οικογένειάς του έπεσαν στον πόλεμο.
31. Ο Γαρδικιώτης μας αρρώστησε και κινδυνεύει η ζωή του. Ας ελπίσουμε ότι
οι τέσσερις αφαιμάξεις και οι διακόσιες βδέλλες [που του έβαλαν] θα τον σώσουν για την ώρα. Θα ήταν μεγάλη απώλεια. Ευτυχώς σώθηκε!
Φεβρουάριος [1848]
Μέχρι την 6η του μήνα δεν συνέβη τίποτε το αξιοσημείωτο. Απελπιστικά κακός καιρός. Σήμερα όμως έφτιαξε. Οι Lancken1 μου έστειλαν με το τελευταίο
ταχυδρομείο μία ωραία χαλκογραφία: Die Blüte Griechenlands.2 Μακάρι να επέστρεφε η χρυσή αυτή εποχή. Ήταν ωραία αυτή η ιδέα των παιδιών μου και
τα ευχαρίστησα. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατό της με την άμαξα.
Κάναμε διάφορες διαδρομές, περάσαμε και από τη μουσική [της Κυριακής] και
μετά κατευθυνθήκαμε προς το Καματερό για να δούμε τις ανθισμένες αμυγδαλιές. Πολύ όμορφο θέαμα. Η σημερινή ημέρα – επέτειος της απόβασης του
βασιλιά στο Ναύπλιο – εορτάστηκε όπως κάθε χρόνο. Το πρωί είχε επίσημο
εκκλησιασμό και παρέλαση, την οποία για πρώτη φορά είδαν και ομόρφυναν οι
φοίνικες. Το βράδυ είχε μεγάλο ανακτορικό χορό.
7. Υπέροχος καιρός, για τον οποίο είμαστε διπλά ευγνώμονες μετά από τόσες
μέρες κακοκαιρία. Με την άμαξα στο Φάληρο. Έχω τρομερό συνάχι. Το βράδυ
whist.
8. Κρεβατώθηκαν οι δεσποινίδες von R. [heineck] και Μπασκλαβάνη. Το συνάχι μου χειροτέρεψε εξαιτίας της καλοκαιρίας, όσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο. Περίπατος με την άμαξα στα Πατήσια, υπέροχη δύση του ηλίου! Dîner. Πήραν μέρος τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Αργότερα με επισκέφθηκε ο Perglas en
passant.
9. Ο Μουσούρος μπορεί να μη γνωρίζει τις δέκα εντολές κατέχει όμως την ενδέκατη, δηλαδή: Μη λάβεις υπόψη σου καμία προειδοποίηση. Παρά τα διάφορα σημάδια που του έστειλε ο Θεός, καταπλέει σήμερα περιτριγυρισμένος από
μαύρα σύννεφα και μάλιστα, όπως λένε, με τη γυναίκα και το παιδί του, μεγάλη
συνοδεία, μουσικούς κ.λπ. Είναι όμως υποχρεωμένος να μείνει άλλες ένδεκα
ημέρες στο λοιμοκαθαρτήριο. Αλλά τι πείσμα! Περίπατος με την άμαξα στο Καματερό. Το βράδυ whist.
10. Δόθηκε ένας ανεπίσημος χορός, που ήταν πολύ ζωηρός παρά την αποπνικτική ζέστη. Η βασίλισσα χόρεψε και διασκέδασε πραγματικά, γιατί δεν πονούσε το πόδι της. Είμαι κρυωμένη και μου επέτρεψαν να φύγω μετά το τέλος του
cotillon.
11. Επισκέφθηκα για λίγο την κυρία von Pr.[okesch], που είναι άρρωστη. Το
βράδυ με επισκέφθηκε ο κύριος von Pr.[okesch] en passant.
1

Πρόκειται για την κόρη της Bertha και τον σύζυγό της Ernst Friedrich Heinrich von Lancken.
Αντίγραφο του περίφημου πίνακα του Γερμανού αρχιτέκτονα και ζωγράφου Karl Friedrirch
Schinkel (1781-1841) Blick in Griechenlands Blüte (Εικόνα από την Ελλάδα του χρυσού αιώνα). Ο μεγάλων διαστάσεων πίνακας ολοκληρώθηκε το 1825 και ήταν δώρο της πόλης του Βερολίνου για το γάμο της πριγκίπισσας Λουίζας της Πρωσίας με τον πρίγκιπα Φρειδερίκο της
Ολλανδίας. Ο πίνακας αποτελεί από το 1932 μέρος των συλλογών των Μουσείων του Βερολίνου, όπου εκτίθεται και σήμερα. Βλ. Thieme Ulrich και Becker Felix, Allgemeines Lexikon der
bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart (1907-1908), ό.π. τόμ. 30, σ. 78.
2
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12. Δυνατός σιρόκος. Έκανα έναν περίπατο στον κήπο, το απόγευμα το κρυολόγημά μου με κράτησε μέσα. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο βαρόνος W.[erther]
en passant. Κατά τη διάρκεια της ημέρας δέχθηκα πολλές επισκέψεις.
13. Έπεσε δυνατή βροχή που κράτησε μέχρι τις τρεις και μισή και στάθηκε η
αιτία που συνόδευσα εγώ τη βασίλισσα στον περίπατό της με την άμαξα. Ο
καιρός είχε βελτιωθεί και ήταν ήπιος. Το βράδυ whist.
14. Όμορφος ανοιξιάτικος καιρός. Τον απόλαυσα το πρωί στον κήπο και το
βράδυ σε έναν περίπατο μέχρι το Φάληρο. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο βαρόνος von Pr.[okesch].
15. Τα σημερινά Αποβατήρια1 της βασίλισσας γιορτάστηκαν με το συνηθισμένο
τρόπο, επίσημο εκκλησιασμό, παρέλαση, μακρύ περίπατο με την άμαξα, χορό
που ήταν πολύ brillant.2 Για πρώτη φορά οι καλεσμένοι έκαναν χρήση της μεγάλης σκάλας.3 Η δεσποινίς Μπασκλαβάνη είχε αναρρώσει σχεδόν τελείως και
μπόρεσε, στα πλαίσια της υπηρεσία της, να μείνει στο χορό μέχρι μετά τα μεσάνυχτα.
16. 17. 18. Τίποτε το ιδιαίτερο. Το βράδυ της 18ης με επισκέφθηκε ο βαρόνος
Pr.[okesch].
19. Πολύ ωραίος χορός στο σπίτι του βαρόνου Perglas. Όλοι, αρχίζοντας από
πολύ ψηλά, ήταν πραγματικά en train.4 Γυρίσαμε στο παλάτι στις τέσσερις και
μισή. Ακούσαμε φασαρία από την πόλη και, επειδή κανένας δεν ήξερε τι συμβαίνει, πήγε ο Touret να δει. Επέστρεψε ύστερα από λίγο κάθιδρος λέγοντας
ότι δεν πρόκειται για τίποτε το σημαντικό.
20. Ο Μουσούρος βγήκε από το λοιμοκαθαρτήριο, αλλά φοβήθηκε να έρθει
στην πόλη σήμερα, που ήταν η πρώτη Κυριακή της Αποκριάς, και επισκέφθηκε
τον ναό στην Αίγινα περιμένοντας να περάσει η σημερινή μέρα. Μουσική της
[Κυριακής], περίπατος γύρω από την Ακρόπολη με την άμαξα, το βράδυ άνευρο whist με πολλά γέλια.
21. Πολύ νωρίς το πρωί επέστρεψε ο Μουσούρος. Κανείς δεν του έδωσε σημασία, κανείς δεν τον χαιρέτησε. Μόνον ο Άγγλος συνάδελφός του έτρεξε αμέσως με τους Griffith5 και Black,6 να τον επισκεφθεί. Ύστερα από πολύ καιρό
έκανα πάλι επισκέψεις˙ το κρυολόγημά μου με είχε αναγκάσει να τις αναβάλω.
Δέχθηκα τον Perglas και τον Thouvenel. Το βράδυ whist. Ο Touret μου παρέδωσε ολόφρεσκες παραφυάδες από την κλαίουσα του τάφου του Ναπολέοντα
στην Αγία Ελένη. Τις έφερε το «Vedette», που επέστρεψε σήμερα. Τις φύτεψαν
μέσα σε μία μεγάλη γλάστρα και διατηρούνται πολύ ωραία. Προορίζονται για
την Α. Μ. τη βασίλισσα.

1

Η επέτειος της ημέρας που πάτησε για πρώτη φορά ελληνικό έδαφος.
Λαμπρός, ζωηρός.
3
Η μεγάλη σκάλα του κτηρίου της Βουλής αρχίζει κάτω με μία κεντρική σκάλα 25 βαθμίδων και
χωρίζεται κατόπιν σε δύο, μία δεξιά και μία αριστερά από την κεντρική, με 23 βαθμίδες η κάθε
μία. Είναι από τα ελάχιστα μέρη του εσωτερικού του κτηρίου, που σώζονται όπως αρχικά κατασκευάστηκαν. Βλ. Αικατερίνη Δεμενεγή-Βιριράκη, ό.π., σ. 57-67. Οι εργασίες στο κλιμακοστάσιο τελείωσαν στο τέλος του 1847 και τα εγκαίνια της μεγάλης σκάλας έγιναν την 1η /13η
Ιανουαρίου 1848. Βλ. Αικατερίνη Δεμενεγή- Βιριράκη, ό.π., σ. 67.
4
Σε καλή διάθεση.
5
Γραμματέας της αγγλικής διπλωματικής αποστολής.
6
James Black, Άγγλος εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Ήταν σύζυγος της Τερέζας Μακρή, που
ενέπνευσε τον Βύρωνα. Υπήρξε πρόξενος της Αγγλίας στο Μεσολόγγι. Βλ. Μαρία Γ. Καρατζά,
Ο Παλιός Καθρέφτης, Εικόνες από την εποχή του Όθωνος, Ίκαρος, Αθήνα 1970, σ. 35.
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22. Σήμερα έβρεχε όλη την ημέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
Το μεσημέρι σηκώθηκε και δυνατός άνεμος, που συνέχισε crescendo1 μέχρι τα
μεσάνυχτα. Το πρωί περπατήσαμε μία ώρα στον κήπο, από όπου γυρίσαμε
μουσκεμένες μέχρι το κόκκαλο. Το απόγευμα πήγαμε περίπατο με την άμαξα,
που ήταν όμως κλειστή. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο βαρόνος Pr.[okesch] en
passant.
23. Σήμερα ο καιρός ήταν υπέροχος και μας αποζημίωσε για χθες. Δέχθηκα
πολλές επισκέψεις. Ανταπόδωσα κάποιες από αυτές και κατόπιν έκανα τον
γύρο της Ακρόπολης με την άμαξα. Το βράδυ whist.
24. Σήμερα ήταν η εμβόλιμη2 μέρα του δίσεκτου έτους και την περάσαμε όπως
της άρμοζε, δηλαδή ο βασιλιάς δέχθηκε σε ακρόαση τον, για μας, ακατονόμαστο Τούρκο επιτετραμμένο. Σχεδόν μου προξένησε οίκτο, περισσότερο όμως
ναυτία. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Τζαβέλλα και τον Touret.
25. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι πολύ ωραίος. Έκανα πολλές επισκέψεις.
Κατόπιν πήγα με την άμαξα προς την οδό Πατησίων. Το βράδυ whist.
26. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα. Διασχίσαμε τον όμορφο καταπράσινο ελαιώνα περνώντας από πολύ κακούς δρόμους. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο βαρόνος Prokesch en passant.
27. Συνόδευσα και πάλι τη βασίλισσα. Προηγουμένως είχαμε πάει στη μουσική
[της Κυριακής]. Το πρωί στην εκκλησία βαπτίστηκε μετά τη λειτουργία ο μικρός
Διονύσιος Lüth. Ο βαρόνος Werther έκανε χρέη νονού εκπροσωπώντας τον
διάδοχο του Ολδεμβούργου πρίγκιπα Πέτρο! Δευτερευόντως νονοί είμαστε ο
Hill και εγώ.3 Το βράδυ whist.
28. Σήμερα το μόνο αξιοσημείωτο γεγονός ήταν ότι η γυναίκα του Τούρκου απεσταλμένου έγινε δεκτή σε ακρόαση στο παλάτι. Η καημένη κόντευε να λιποθυμήσει. Της συμπαραστάθηκα με το να της ρίχνω φιλικές ματιές και να αναμειγνύομαι στη συζήτηση, ώσπου το αίμα άρχισε να κυκλοφορεί πάλι κανονικά
στις φλέβες της.
29. Ο μήνας έκλεισε με ωραίο καιρό και αφού το τέλος είναι καλό συγχωρούμε
τα προηγούμενα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τα news4
που μας έρχονται από το Μόναχο. Από αυτά το μόνο που μένει είναι ντροπή
και θλίψη. Όχι βέβαια για το ότι τώρα [η Lola Montez]5 έφυγε. Κάθε άλλο! Αλλά
για όσα προηγήθηκαν και για το ότι τα πράγματα έφτασαν ως αυτό το σημείο.
Μάρτιος [1848]
1. Επισκέψεις και περίπατος με την άμαξα. Με επισκέφθηκε ο βαρόνος
Pr.[okesch] en passant.
2. Soirée6 στις κυρίας von Pr.[okesch]. Έμεινα μόνο μία ώρα, η οποία όμως
ήταν αρκετή για να προκαλέσω, χωρίς καθόλου να φταίω, μία brouillerie7 που
1

Δυναμώνοντας συνεχώς.
Όταν υιοθετήθηκε το Ιουλιανό ημερολόγιο, κάθε τέταρτος χρόνος είχε δύο φορές την 24η
Φεβρουαρίου ( την δις έκτην ημέρα πριν από τις καλένδες του Μαρτίου, δηλαδή πριν από την
1η Μαρτίου), γι’ αυτό και ονομάστηκε δίσεκτος. Σήμερα η ημέρα αυτή προστίθεται ως η 29η
Φεβρουαρίου.
3
Βλ. και Χριστιάνα Λυτ, Στην Αθήνα του 1847-1848, ό. π. σ. 159.
4
Τα νέα.
5
Ευνοουμένη του Λουδοβίκου Α΄ της Βαυαρίας, τυχοδιώκτρια από τη Σκωτία, η οποία εμφανιζόταν με ψεύτικο όνομα ως Ισπανίδα χορεύτρια.
6
Βραδινή πρόσκληση, βεγγέρα.
7
Παρεξήγηση, διάσταση, διχόνοια.
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μπορεί να έχει πολιτικές προεκτάσεις, πράγμα που δεν περίμενα να μου συμβεί τώρα στα γεράματα.
3. Με επισκέφθηκε ο «παγετός»1 εξαιτίας αυτού που συνέβη. Συνόδευσα τη
βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα. Δόθηκε στο παλάτι ένας ανεπίσημος
χορός. Έκανε ζέστη και η εμπάθεια, που όλοι αισθάνονταν αλλά προσπαθούσαν να κρύψουν, δημιούργησε δυσάρεστη ατμόσφαιρα. Παίχθηκε η δεύτερη
πράξη του ελληνοτουρκικού έργου˙ κυκλοφορούσε με χλωμό visage,2 δεν ήξερε από πού να πιαστεί, η αγωνία του φαινόταν. Χορεύτηκε με πολλή κέφι ο
Großvatertanz.3
4. Με επισκέφθηκαν και τα δύο μέρη και έδωσαν εξηγήσεις. Αργότερα λύθηκε
η παρεξήγηση. Ήρθαν και οι δύο πλευρές να μου το ανακοινώσουν, επειδή τελικά, αν και άθελά μου, το θέμα αφορούσε και εμένα. Σήμερα έχει υπέροχη,
καθαρή ατμόσφαιρα. Το βράδυ whist.
5. Πήρα το θάρρος να πάω μόνη μου στη μουσική [της Κυριακής], που συγκεντρώνει πάντα πολύ κόσμο. Η Πρωσία4 και η Βαυαρία5 με έβαλαν στη μέση.
Αργότερα μίλησα με τους Pohland και Faber. Είχε συγκεντρωθεί λαός πολύς,
ανάμεσά τους και μεταμφιεσμένοι. Η οδός Πατησίων είχε μετατραπεί σε κανονικό corso,6 πολλές άμαξες, καβαλάρηδες και περιπατητές πηγαινοέρχονταν
με τον υπέροχο αυτό καιρό. Ο Χατζηχρήστος τραυμάτισε το γόνατό του. Το
άλογό του, το οποίο δεν είναι εκπαιδευμένο και είναι πολύ ζωηρό, πέρασε ξυστά δίπλα στον τοίχο. Θα απουσιάσει από την υπηρεσία ολόκληρη την εβδομάδα. Επιπολαιότητα, που θα περίμενε κανείς μόνο από νέο άνθρωπο! Whist.
6. Απόλαυσα τη γιορτή που γίνεται στους στύλους7 από το παράθυρό μου. Εκείνη την ώρα ήρθε να με επισκεφθεί ο βαρόνος Pr.[okesch]. Τι στιγμή που
μπήκε στο δωμάτιο, του έγραφα ένα σημείωμα που ήθελα να του στείλω για το
βράδυ. Το έδωσα στον ίδιο. Συζητήσαμε για την αλλαγή της κυβέρνησης στη
Γαλλία, είδηση που είχε φέρει το πρωί το «Diligente».8
12. Περάσαμε την εβδομάδα κάνοντας ανησυχητικές υποθέσεις για τις πιθανές
εξελίξεις στη Γαλλία. Κανονικά θα έπρεπε να είχε έρθει το γαλλικό ατμόπλοιο
[της γραμμής], αλλά μέχρι στιγμής δεν φάνηκε. Μας ήρθε όμως από όλα τα
σημεία του ορίζοντα, σαν ουρανοκατέβατη, ή ίδια είδηση, ότι δηλαδή ο Λουδοβίκος Φίλιππος παραιτήθηκε, τον διαδέχθηκε ο κόμης των Παρισίων και η δούκισσα της Ορλεάνης ανακηρύχθηκε αντιβασίλισσα. Είναι άραγε αλήθεια; Και
ποια μορφή έχει το νέο καθεστώς; 9 Θα το μάθουμε μάλλον αύριο, αν όχι απευθείας, τουλάχιστον από το αυστριακό ατμόπλοιο. Υπάρχει φυσικά μεγάλη
1

Στο κείμενο Glatteis. ΄Ισως υπαινίσσεται τον Perglas.
Πρόσωπο. Αναφέρεται στον Μουσούρο που παρευρέθηκε στον χορό. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 385.
3
Ο χορός του παππού˙ παλιός γερμανικός χορός, που πήρε το όνομά του από την αρχή του
τραγουδιού που τον συνόδευε και ο οποίος φαίνεται ότι αρχικά χορευόταν στους γάμους. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, Verlag von S. Hirzel, Λειψία 1854,
τόμ. 9, σ. 588.
4
Ο Werther.
5
Ο Perglas.
6
Δρόμος για παρελάσεις και μεταφορικά δρόμος στον οποίο περιφέρονται οι περιπατητές για
να δουν και να τους δουν.
7
Την Καθαρά Δευτέρα (τα Κούλουμα).
8
Γαλλικό πολεμικό πλοίο.
9
Ο Λουδοβίκος Φιλίππος είχε παραιτηθεί υπέρ του εγγονού του, κόμη των Παρισίων, ο οποίος
ήταν ανήλικος. Την αντιβασιλεία κατά την πρόνοια του Λουδοβίκου Φιλίππου θα ασκούσε η
μητέρα του ανήλικου βασιλιά, δούκισσα της Ορλεάνης. Εντωμεταξύ όμως είχε προκηρυχθεί
δημοκρατία.
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αγωνία. Κατά τα άλλα δεν συνέβη τίποτε το ιδιαίτερο. Περίπατοι με την άμαξα
και μερικές συναντήσεις τα βράδια. Ο […]1 έκανε αίτηση να καταταγεί στον
πρωσικό στρατό, αν προλάβει, αν δεν εκραγεί δηλαδή εντωμεταξύ πόλεμος.
18. Τις ημέρες που μεσολάβησαν λάβαμε επισήμως την ανακοίνωση ότι η
Γαλλία ανακηρύχθηκε σε δημοκρατία. Στην Ιταλία επικρατεί σύγχυση, στη Γερμανία παρατηρούνται κινήσεις στρατευμάτων, αλλά και σε μας εδώ μεγαλώνει
η αναστάτωση με κάθε μέρα που περνάει. Άλλοι θέλουν την αλλαγή της κυβέρνησης και άλλοι δεν την θέλουν. Ο καθένας συμβουλεύει και συγχρόνως
διαβεβαιώνει ότι δεν θέλει να δώσει συμβουλές. Πού θα καταλήξουν όλα αυτά
δεν γνωρίζει προφανώς κανένας. Ο βασιλιάς ζυγίζει την κατάσταση. Χθες κυκλοφορούσε η φήμη ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει émeute,2 για να βλάψει μία ενδεχόμενη νέα κυβέρνηση και άλλα παρόμοια. Παίζαμε whist, αλλά η παρτίδα
διακόπηκε, επειδή ήρθαν ο διοικητής της Αθήνας και ο μοίραρχος της χωροφυλακής. Μετά κοιμηθήκαμε ήσυχα. Ο λέων [Lyons] θέλει να μας τυραννάει, ο
παγετός [Perglas;] πιέζει, η Ανατολή [Prokesch von Osten] δεν εκφράζεται για
την ώρα, το βιβλίο [Werther] μας λυπάται κάπως και ο κόσμος έχει τρελαθεί.
19. Ο Κουντουριώτης δέχθηκε να σχηματίσει κυβέρνηση. Υπήρχε η φήμη ότι
στη μουσική [της Κυριακής] θα προκληθεί αναστάτωση. Τίποτες.3 Τη νύχτα
κλείστηκαν όλοι φοβισμένοι στα σπίτια τους. Εμείς όμως πήγαμε με την άμαξα
στο αστεροσκοπείο, για να δούμε το τρομακτικό θέαμα της κόκκινης έκλειψης
της σελήνης. Ο καιρός ήταν ήπιος, η πόλη ήσυχη και ο έναστρος ουρανός υπέροχος.
20. Λάβαμε γράμματα από τον Piscatory: Η δημοκρατία θα δώσει τα χρήματα.4
Ο Thouvenel, πολύ σωστός και λογικός, εμπόδισε banquet5 που ετοίμαζαν οι
συμπατριώτες του καθώς και κάθε άλλης μορφής εκδήλωση.
21. Απέραντη είναι η οργή της πολικής αρκούδας6 για τη νέα κυβέρνηση. Ο
λέων [Lyons] οργίζεται και απορεί συγχρόνως. Ο πρώτος [ο Περσιάνης] είδε
προφανώς κάποια ωραία σχέδιά του να ματαιώνονται – παίζει περίεργο ρόλο.
Πήγαμε στην εκκλησία, όπου εκφωνήθηκαν ωραίοι λόγοι, που όμως διακόπηκαν. Whist.
22. Τι ειδήσεις κι αυτές που έρχονται από τη Γερμανία! Παντού αναστάτωση!
Οι πάντες έτοιμοι να διαδηλώσουν! Εδώ πάλι είχαν προαναγγείλει για σήμερα
émeute.7 Το βράδυ με επισκέφθηκε ο βαρόνος Prokesch.
23. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις και έκανα και εγώ πολλές. Ωραίος καιρός.
Whist.
24. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατό της με την άμαξα. Ο καιρός ήταν
στην αρχή αρκετά καλός, αργότερα είχαμε καταιγίδα. Κρύο. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο βαρόνος W.[erther].
25. Συνόδευσα και πάλι τη βασίλισσα. Έκανε αρκετό κρύο. Dîner˙ καθόμουν
ανάμεσα στον Κουντουριώτη και τον Καλλιφρονά.

1

Δυσανάγνωστο.
Εξέγερση.
3
Ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες στο χειρόγραφο
4
Η Γαλλία είχε ανακηρυχθεί σε δημοκρατία, αλλά η νέα διακυβέρνηση είχε την πρόθεση να
συνεχίσει την πολιτική της προηγούμενης ως προς το ελληνικό θέμα και να δώσει την οικονομική βοήθεια, που είχε υποσχεθεί η Γαλλία.
5
Συνεστίαση. Μορφή πολιτικής εκδήλωσης, που συνηθιζόταν αυτή τη εποχή στη Γαλλία. Υπό
το πρόσχημα προπόσεων εκφωνούσαν πολιτικούς λόγους.
6
Εννοεί τη Ρωσία.
7
Εξέγερση.
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26. Φυσούσε φοβερός αέρας και γι’ αυτό έκανα μόνο μερικές επισκέψεις και
δεν βγήκα καθόλου για περίπατο. Το βράδυ whist.
27. Στην Αυστρία παραχώρησαν σύνταγμα. Ο Μέττερνιχ παραιτήθηκε και έφυγε.1 Ο αρχιδούκας Albrecht και η αρχιδούκισσα Hildegarde αποχώρησαν επίσης. Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί. Η μία φήμη διαδέχεται την άλλη και
όλες μιλούν για ανατροπή.
30. Με επισκέπτονται πολλοί, ανάμεσα σε αυτούς και ο «βιρτουόζος», με εμπιστευτικές προειδοποιήσεις για εκτεταμένη συνωμοσία που αποσκοπεί, ούτε
λίγο ούτε πολύ, στην ανατροπή του θρόνου. Αν και δεν πιστεύω όλα όσα ακούω, πήγα με κάπως βαριά καρδιά στο σπίτι των Perglas, που έδιναν το μεσημέρι ένα ανεπίσημο γεύμα. Αργότερα παίξαμε μία ζωηρή παρτίδα whist και
ξεχάσαμε για λίγο την κακή εποχή στην οποία ζούμε.
31. Τελείωσε και αυτός ο μήνας και ο Θεός εξακολουθεί να μας προστατεύει.
Απρίλιος [1848]
1. Οι ειδήσεις που ήρθαν από τη Γαλλία δεν είναι καθησυχαστικές, ιδίως σε ότι
έχει σχέση με το χρήμα, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις˙ πλήρης στασιμότητα.
2. Ωραίος καιρός. Έκανα πέντε επισκέψεις, που έπρεπε να γίνουν, και κατόπιν
πήγα στη μουσική [της Κυριακής]. Ήταν εκεί πολύς κόσμος και συνομίλησα με
αρκετούς γνωστούς. Το βράδυ whist.
3. Επισκέφθηκα την κυρία von Pr.[okesch]. Ήταν ξαπλωμένη στον καναπέ.
Ήρθε κι εκείνος. Οι προοπτικές είναι ζοφερές. Whist. Στο παλάτι, στο σαλόνι
μου, κόσμος πάει κι έρχεται! Μέχρι τις
6 του μήνα δεχόμουν συνεχώς πληροφορίες για κάποια συνωμοσία που προετοιμαζόταν στα κρυφά. Η μέρα όμως πέρασε πολύ όμορφα: στην εκκλησία υπήρχε μεγάλη εγκαρδιότητα και ενθουσιασμός, ενώ το κήρυγμα του Michael
[Schwab], προσαρμοσμένο στην ημέρα και με τις κατάλληλες νουθεσίες συγκίνησε πολλούς μέχρι δακρύων. Ακολούθησε παρέλαση. Το βράδυ μερικές
poupées2 (φοιτητές), που ήταν βαλτοί, έκαναν οι καημένοι μία προσπάθεια
μπροστά στο παλάτι και στους στρατώνες, αλλά τις έφαγαν για τα καλά και το
θέμα έληξε.
10. Χαιρόμαστε που ο κίνδυνος πέρασε, αν και δεν μπορούμε να χωνέψουμε
τόσο εύκολα τις γιγαντιαίες αλλαγές που γίνονται στην Ευρώπη.
11. Το ατμόπλοιο έφερε πολλά ενδιαφέροντα γράμματα και τον βαρόνο Hohenhausen, έκτακτο απεσταλμένο του βασιλιά Μαξιμιλιανού Β΄. 3 Είναι ένας καλοπροαίρετος ηλικιωμένος κύριος.
15. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Hohenhausen και τον γαμπρό (άντρας της
κόρης) του Brandt.
16. Ο Hohenhausen, μέχρι σήμερα που αναχώρησε, έτρωγε κάθε μέρα στο
παλάτι, εκτός από μία φορά που ο Perglas έδωσε προς τιμήν του ένα επίσημο
dîner. Πριν μπει στο πλοίο για να φύγει, ήρθε στη μουσική [της Κυριακής] για
1

Ο Μέττερνιχ εξαναγκάστηκε από την πανικόβλητη αυστριακή Αυλή να παραιτηθεί στις 13
Μαΐου. Επειδή δεχόταν σωρεία απειλών εγκατέλειψε εσπευσμένα τη Βιέννη με τη γυναίκα του,
ενώ τα παιδιά τους φυγαδεύτηκαν με το τρένο. Βλ. Aus Metternichs nachgelassenen Papieren
herausgegeben von dem Sohne des Staatskanzlers Fürsten Richard Metternich Winneburg.
Verlag Wilhelm Braumüller, Βιέννη 1883, τόμ. 5, σ. 541 κ.ε. Σύνταγμα δεν δόθηκε.
2
Κούκλες, δηλαδή ανδρείκελα.
3
Τον είχε στείλει ο αδελφός του Όθωνα, για να αναγγείλει την ανάρρησή του στο θρόνο της
Βαυαρίας. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 410.
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να δει και να απολαύσει άλλη μία φορά τις Μεγαλειότητες. Ήμουν μέλος της
συνοδείας, όπως ήμουν και στην εκδρομή στη Σαλαμίνα, που έγινε την προηγουμένη. Το βράδυ [έπαιξα] whist με δύο αφηρημένους συμπαίκτες.
17. Το πρωί έβρεξε, αλλά μετά ο καιρός έφτιαξε. Η μέρα ήταν κρύα, ωστόσο
την ώρα που έδυε ο ήλιος, ο ουρανός φωτίστηκε με ένα υπέροχο φως. Ο Υμηττός ντυμένος στα κόκκινα ήταν πιο όμορφος παρά ποτέ. Αλλά και αργότερα, τη νύχτα, ο ουρανός ήταν γεμάτος αστέρια, που έλαμπαν δυνατά και υπέροχα. Το βράδυ whist. Οι αφηρημένοι έπαιζαν ευτυχώς αυτή τη φορά μαζί.
Ολόκληρη αυτή την εβδομάδα οι Ελληνίδες κυρίες της Τιμής δεν έφαγαν μαζί
μας, επειδή το βράδυ πηγαίνουν στην εκκλησία.
18. Το ταχυδρομείο μας έφερε ειδήσεις για νέες αναταραχές και ζοφερές προοπτικές για κάθε γωνιά της Ευρώπης. Πόσο πιο ήσυχη είναι εδώ η κατάσταση
και πόσο ευγνωμονούμε τον καλό Θεό γι’ αυτό! Και ειδικά επειδή μπορέσαμε
να εορτάσουμε ανενόχλητοι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί φτάσαμε στις
23 του μήνα και γιορτάζουμε όλοι το Πάσχα, και τα δύο δόγματα, όπως και το
1847. Μόνο μία φορά στα εκατό χρόνια συμβαίνει να συμπέσει η εορτή αυτή
δύο συνεχή έτη με το νέο και με το παλαιό ημερολόγιο. Πρόκειται λοιπόν για
κάτι σπάνιο και ειδικά επειδή συμβαίνει σε αυτό το ξεχωριστό έτος που διανύουμε. Ήταν όμορφη εβδομάδα. Η ελαφριά αδιαθεσία της βασίλισσας είχε ως
αποτέλεσμα να τη συνοδεύω κάθε μέρα στη μόνη έξοδό της, τον περίπατο με
την άμαξα. Ο καιρός ήταν ωραίος και η συζήτηση αληθινή ψυχαγωγία˙ έχει εκλεκτό χαρακτήρα και επιδιώκει την αληθινή ευσέβεια˙ εμένα με βοήθησε ο
Θεός, για να γίνω αυτό που είμαι, και τον ευγνωμονώ. Τη νύχτα της Ανάστασης παρακολουθήσαμε την ακολουθία στην Καπνικαρέα˙ έκανε ζέστη. Ήταν
όμως ωραία και η διάρκεια της μικρότερη από άλλες φορές. Στις δύο ήμαστε
στο παλάτι. Στο βασιλικό γεύμα πήραν μέρος οι δύο Γερμανοί ιερωμένοι.
26. Σήμερα στο βασιλικό γεύμα πήρε μέρος η Ιερά Σύνοδος. Το βράδυ ήρθε ο
βαρόνος Prokesch.
27.΄Ηρθε η είδηση ότι οι αμνηστευθέντες1 στράφηκαν εναντίον της εξουσίας.
Εναντίον τους έχει σταλεί ο Μαμούρης, ο οποίος θέλησε να θέσει όρους, αλλά
δεν κέρδισε τίποτε.
28. Έστειλαν και τον Γαρδικιώτη στη Θήβα. Κάθε μέρα περίπατος με την άμαξα και whist.
29. Οι Τούρκοι άφησαν ελεύθερο τον Θεόδωρο Γρίβα, αφού εγγυήθηκε γι’ αυτόν ο Άγγλος πρόξενος. Whist.
30. Ο Μαμούρης έφτασε αισίως στον προορισμό του και άρχισε τις επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών. Ακόμη δεν υπάρχουν αποτελέσματα.2
Μάιος [1848]
1. Δεν έχουμε ακόμη ειδήσεις. Εξαιρετικά ήπιος καιρός. Το σιτάρι στα χωράφια
κυματίζει με τον άνεμο και ένα υπέροχο άρωμα πλημμυρίζει την πεδιάδα. Πήγα
με την άμαξα στη θάλασσα. Μέχρι τις

1

Πρόκειται για τους Βελέντζα, Παπακώστα, Μπαλατσό, Κοντογιάννη, οι οποίοι είχαν αμνηστευθεί πριν από ένα μήνα περίπου, με την τότε αλλαγή της κυβέρνησης. Βλ. Επιστολές της
Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 415.
2
Ο Μαμούρης επικράτησε και απώθησε τους στασιαστές πέρα από τα σύνορα. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν προσωρινό. Βλ. Επαμεινώνδας Κυριακίδης, ό.π., τόμ. 1, σ. 572.
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4 του μήνα κάθε μέρα που περνούσε έφερνε στο φως και ένα καινούριο παρακλάδι της συνομωσίας. Ακόμη και ο Καλλέργης κάλεσε σε εξέγερση, παρόλο
που δεν έχει κανένα αξίωμα. Το βράδυ ήρθε ο βαρόνος Prokesch.
5. Απόπειρα δολοφονίας κατά του Μουσούρου. Γενική αναστάτωση που εκφράστηκε με διάφορους τρόπους, αποτροπιασμό, οργή, ακόμη και εκτίμηση
ότι πρόκειται για έργο της Νέμεσης. Ο πυροβολισμός δεν βρήκε ευτυχώς το
στόχο του, τον τραυμάτισε στο βραχίονα. Ο δολοφόνος, υπηρέτης του Κονεμένου,1 που τον έφερε μάλιστα από την Κωνσταντινούπολη, είναι Έλληνας που
έχει γεννηθεί εκεί, αλλά έχει τουρκική υπηκοότητα. Φαίνεται ότι τον ώθησε στην
πράξη του ο φανατισμός, δεν γνωρίζουμε όμως τίποτε με βεβαιότητα. Ο Lyons
κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εκείνη προκάλεσε την πράξη με το να ανακοινώσει ότι εισέβαλαν Τούρκοι στη χώρα.2 Θα πρέπει να έχει χάσει τα λογικά του.
Καθύβρισε τον μοίραρχο,3 τον procureur du roi4 κ.λπ.
6. Επισκέφθηκα την καημένη τη γυναίκα [του Μουσούρου] η οποία, όταν έγινε
το έγκλημα, βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο. Είναι πολύ καταβεβλημένη φυσικά,
αλλά συγχρόνως ευτυχής που το τραύμα δεν ήταν θανατηφόρο. Βροχή με
μορφή καταιγίδας δρόσισε ευτυχώς λίγο την ατμόσφαιρα. Whist.
7. Τα σύννεφα συσσωρεύονταν στον ορίζοντα όλη την ημέρα και το βράδυ ξέσπασε φοβερή καταιγίδα με καταρρακτώδη βροχή και αλλεπάλληλες αστραπές που κράτησε μέχρι τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Η βροχή συνεχίστηκε λιγότερο δυνατή και την 8η του μήνα. Μέχρι την
14η ήμαστε σε συνεχή αναστάτωση εξαιτίας των ειδήσεων που έρχονταν από
κάθε γωνιά [του βασιλείου] για απόπειρες εξέγερσης και συγχρόνως γενναία
αντίσταση του πληθυσμού. Γενική είναι η οργή εναντίον της αντιπολίτευσης,
που έφερε τους Τούρκους στη χώρα. Στρατός και εθελοντές μεμονωμένοι ή
οργανωμένοι σε σώματα κατευθύνονται προς τα σημεία των ταραχών. Στην
Τουρκία άλλαξε η κυβέρνηση. Μέχρι την
21η επικράτησε η ίδια αναστάτωση, μόνο που η οργή διαρκώς μεγαλώνει, επειδή οι Τούρκοι προκαλούν φριχτές καταστροφές, ενώ η αντιπολίτευση ή καλύτερα οι επαναστάτες επιμένουν ότι δεν πρόκειται για Τούρκους. Η αντιπολίτευση περιμένει να έρθουν εδώ μερικοί αιχμάλωτοι, για να τους παρουσιάσει
ως απόδειξη. Την Πέμπτη 18 του μήνα εγκαινιάστηκε στο παλάτι το ημερήσιο
πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιόδου με ένα dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον

1

Ο Απόστολος Ναδίρης, Έλληνας από τη Χάλκη της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος είχε έρθει
στην Αθήνα για να σπουδάσει ιατρική και εργαζόταν ως υπηρέτης του Κονεμένου. Ο ένοχος
διέφυγε, αλλά συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή. Βλ. Επαμεινώνδας Κυριακίδης, ό.π., Α’
σ. 577, L. Thouvenel, ό.π., σ.183. Μετά την έκτιση της ποινής του άνοιξε βιβλιοπωλείο και
νυμφεύτηκε την κόρη του Γ. Βλαχούτση. Βλ. Ραγκαβής, τόμ. 1, σ. 153.
2
Και η βασίλισσα Αμαλία αναφέρεται σε Τούρκους οι οποίοι επανδρώνουν τα σώματα των
στασιαστών.Πρόκειται ασφαλώς για Τουρκαλβανούς. Την άνοιξη του 1847 είχε σημειωθεί στην
Αλβανία εξέγερση μερικών μπέηδων υπό τον Zenel Göleka, η οποία είχε σύντομα κατασταλεί
δημιουργώντας πρόσθετους ατάκτους. Εξάλλου ο Γρίβας καλούσε ευθέως ενόπλους από την
Ελλάδα και την τουρκική επικράτεια να καταταγούν στις δυνάμεις του. Βλ. Koliopoulos John S.,
Brigands with a cause: brigandage and irredentism in modern Greece, 1821-1912, Claredon
Press, Οξφόρδη 1987, σ. 125 κ.ε.
3
Τον μοίραρχο της χωροφυλακής Γενοβέλη, τον οποίο ο Lyons θεωρούσε ότι είχε προειδοποιήσει. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 419.
4
Γενικός εισαγγελέας. Βλ. Georg Ludwig von Maurer, Das griechische Volk in öffentlicher,
kirchlicher und privat-rechtlicher Beziehung vor und nach dem Freiheitskampfe bis zum 31. Juli
1834, J. C. B. Mohr, Χαϊδελβέργη 1835, τόμ. 3, σ. 320.
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Κουντουριώτη και τον Ρόδιο.1 Την 19η πέρασαν από εδώ 300 Μανιάτες που
κατευθύνονταν προς τα σύνορα. Μαζί τους ήταν και ο γερο Τσαλαφατίνος.2
28. Οι αντάρτες υπέστησαν μεγάλες απώλειες, είχαν νεκρούς και τραυματίες,
και απωθήθηκαν πέρα από τα σύνορα. Ο Βελέντζας τραυματίστηκε. Έγιναν και
άλλες παράλογες απόπειρες ανατροπής, οι οποίες όμως θεωρούνται ασήμαντες. Η αντιπολίτευση δεν αρνείται πια τη συμμετοχή της σε αυτή την αθλιότητα, οργίζεται μόνον εναντίον του αρχηγού της, που δεν την διηύθυνε σωστά.
Είχε την υποχρέωση [λένε] ή να φερθεί με περισσότερη τόλμη ή να δεχθεί χωρίς όρους το υπουργείο που του είχε προσφέρει ο βασιλιάς, οπότε και θα είχε
πάρει στα χέρια του την εξουσία. Αρχίζουν δηλαδή να κατανοούν ότι χωρίς την
προστασία του βασιλιά δεν μπορούν να καταφέρουν τίποτε. Ο καιρός έχει εκτροχιαστεί, όπως και οι άνθρωποι. Βρέχει και κάνει ασυνήθιστα πολύ κρύο γι’
αυτή την εποχή. Εμένα μου αρέσει, αν και δεν το λέω δυνατά. Για την υγεία βέβαια δεν είναι καλό, για τη φύση όμως… Ο κήπος εμφανίζεται ακμαίος και
δροσερός όσο ποτέ άλλοτε.
Ιούνιος [1848]
3. ΄Ηρθε ο κύριος Canning. Δεν συνέβη τίποτε το ιδιαίτερο. Μας έφερε τα
γράμματά μας, τα οποία μάλλον δεν θα είχαμε λάβει διαφορετικά, επειδή η
Τεργέστη είναι αποκλεισμένη από το στόλο της Σαρδηνίας – Νεάπολης. Ο
προηγούμενος αποκλεισμός, από τη Βενετία, έχει αρθεί. Με ποιον τρόπο άραγε; Την κατέλαβαν οι δικοί μας; Και πώς θα μας έρχονται στο μέλλον οι ειδήσεις; Ασφαλώς σε αραιά διαστήματα, όπως και τώρα.
5. Άρχισε η ζέστη. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Canning και τον Δρόσο
Μανσόλα.3 Επισκέφθηκα τη δυστυχισμένη Περσιάνη, η οποία έχει γίνει αγνώριστη μετά το θάνατο του παιδιού της. Χθες παρηγορούσα την Καρπούνη που
τη νύχτα της 2ας προς την 3η του μήνα έχασε το αγόρι από τα δίδυμα. Η δύση
του ηλίου ήταν πανέμορφη. Το βράδυ ήρθε ο Thouvenel.
8. Εορτάσαμε τα γενέθλια της δούκισσας Φρειδερίκης4 στην Πεντέλη. Ήταν
όμορφα και είχε δροσιά. Πήραν μέρος η λαίδη και η δεσποινίς Canning (εκείνος
δεν μπόρεσε να συμμετάσχει γιατί έπαθε κρίση ποδάγρας), ο Κολλίνος, η κυρία Θεοχάρη, η κυρία Κουντουριώτη με την κόρη και το γιό της, ο Ρόδιος με
την κόρη του, η Ελένη Κριεζή και μερικοί κύριοι. Ο βασιλιάς, η βασίλισσα και η
παρέα τους πήγαν με τα άλογα μέχρι τα λατομεία και το βράδυ χόρεψαν. Επιστρέψαμε στο παλάτι με το φως του φεγγαριού. Ήταν υπέροχα. [Στο εξωτερικό] πολλή φασαρία και κανένα αποτέλεσμα σχετικά με μία χαμένη υπεροχή.
Εδώ είχαμε έναν περιττό συναγερμό, επειδή έπεσαν μερικές τουφεκιές που
ήταν όμως ακίνδυνες. Μέχρι τις
18 είχαμε αρκετές ωραίες βραδιές και πολλές σημαντικές διαβουλεύσεις. Μία
μέρα ήρθαν οι Cannings και τους έδειξα τον κήπο και το «μωσαϊκό».5 Έμειναν
μερικές ώρες. Μία άλλη, επισκέφθηκα τους Hills στου Καρά. Είναι πολύ στενοχωρημένοι, επειδή ο γέρο-Mullighan, τον οποίο με τόση χαρά περίμεναν, μόλις
πάτησε το πόδι του στη χώρα, το έσπασε. Αργότερα προστέθηκαν στη συ1

Ο Γεώργιος Κουντουριώτης ήταν πρωθυπουργός και ο Παναγιώτης Ρόδιος υπουργός των
Στρατιωτικών.
2
Ηλίας Τσαλαφατίνος, οπλαρχηγός από το Οίτυλο. Sallafattino στο χειρόγραφο.
3
Υπουργός Εξωτερικών.
4
Πρόκειται για την αδελφή της βασίλισσας Αμαλίας.
5
Το ρωμαϊκό μωσαϊκό που σώζεται στον Εθνικό Κήπο.
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ντροφιά και οι Cannings. Θεϊκή νύχτα με φεγγάρι. Ένα βράδυ με επισκέφθηκε
ο Thouvenel, πολύ εξασθενημένος ακόμη από την αρρώστια του. Ο Γαρδικιώτης επέστρεψε για μερικές ημέρες. Μία φορά έφαγε εδώ. Απόψε με επισκέφθηκε η λαίδη Canning με τη δευτερότοκη κόρη της. Η παρέα τους μου έδωσε
μεγάλη ευχαρίστηση.
20. Αποχώρησε ο S.[ir] St.[ratford] Canning έχοντας αναθεωρήσει τις απόψεις
του σχετικά με τα εδώ. Λίγο πριν φύγει έγινε ένας τόσο μεγάλος καυγάς, που ο
κόσμος στο δρόμο, σταματούσε άναυδος.1 Οι αντάρτες επιτέθηκαν πάλι.
24. και 25. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα, αλλά έκανε
πολλή ζέστη. Τη μία από τις δύο μέρες είχαν κάνει λάθος στην επιλογή της άμαξας, ήταν πολύ άβολη. Όταν επιστρέψαμε από τον περίπατο δέχθηκα τη μία
μέρα επίσκεψη από τον Thouvenel και την άλλη από τον Prokesch. Σήμερα
έστειλα τα γράμματά μου στη λαίδη Lyons. Διερωτώμαι αν με το αγγλικό ταχυδρομείο θα φτάσουν στον προορισμό τους.2
26. Συνόδευσα πάλι τη βασίλισσα και αυτή τη φορά είχαμε την παλιά καλή άμαξα. Τη νύχτα, στις 12 περίπου, πήρε φωτιά ο αχυρώνας των βασιλικών στάβλων. Αμέσως δόθηκε συναγερμός. Ανατριχιαστικά όμορφος ήταν ο τρόπος με
τον οποίο ξαφνικά και για λίγο φωτίστηκε η πόλη. Ο αχυρώνας κάηκε ολοκληρωτικά και πολύ γρήγορα, αλλά η φωτιά δεν προχώρησε, επειδή επικρατούσε
απόλυτη άπνοια.
27. Επέστρεψε ο Τρικούπης, αλλά δεν έφερε γράμματα!3 Υπέροχη δροσερή
βραδιά.
28. Εορταστική αρχαιολογική εκδήλωση στην Ακρόπολη.4 Οι Μεγαλειότητες
κάθονταν σε αρχαία μαρμάρινα έδρανα. Κάπου στον ορίζοντα μαζεύονταν τα
σύννεφα της καταιγίδας, μακρινές βροντές ανακατεύονταν με τον λόγο που εκφωνούσε ο Ρ. Ραγκαβής, η βροχή πλησίαζε. Την ώρα που κατεβαίναμε, η ανατριχιαστικά ωραία εικόνα του ουρανού την ώρα εκείνη του δειλινού θα μπορούσε να είναι αποκύημα της φαντασίας μας. Ο ήλιος που έδυε έστελνε τις
πύρινες ακτίνες του μέσα από τα βαριά σύννεφα, που τον κάλυπταν και που
μεταμορφώνονταν σε βροχή. Κάτω, πλαισιωμένη από τους κίονες των Προπυλαίων, βλέπαμε την τρικυμισμένη θάλασσα, που είχε πάρει ένα χρώμα απροσδιόριστο. Τέλος τα αρπακτικά πουλιά τρομαγμένα από την καταιγίδα ζητούσαν
καταφύγιο στα ερείπια και έκραζαν κάνοντας κύκλους πάνω από τα κεφάλια
μας. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο βαρόνος Werther και, παρόλο που είχε δροσίσει, ο ιδρώτας έτρεχε στο πρόσωπό του.
29. Δροσερή, ευχάριστη μέρα. Έκανα αρκετές επισκέψεις και κατόπιν έναν
απολαυστικό περίπατο με την άμαξα.
1

Καυγάς με τον Lyons. Ήταν εκτίμηση της Αυλής ότι ο Sir Stratford Canning και ο Lyons διαφωνούσαν στην αποτίμηση των ελληνικών πραγμάτων, ιδιαίτερα αφότου ο πρώτος είχε δει
από κοντά πρόσωπα και πράγματα. Πρβλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ.
430.
2
Τα γράμματα έφυγαν με το ταχυδρομείο της αγγλικής διπλωματικής αποστολής. Η συνήθης
οδός είχε καταστεί αβέβαιη λόγω των πολιτικών ταραχών που συγκλόνιζαν την κεντρική Ευρώπη.
3
Ο Τρικούπης ερχόταν από την Τεργέστη και θα μπορούσε να είχε φέρει τα γράμματα του μεγάλου δούκα, που είχε ο πρόξενος του Ολδεμβούργου στην Τεργέστη Γιούλιους Γκέπχαρντ
(Julius Guebhard). Αλλά αυτός ο τελευταίος είχε ολιγωρήσει. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας
Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 437.
4
Η Αρχαιολογική Εταιρεία εόρταζε κάθε χρόνο την επέτειο της ίδρυσής της με πανηγυρική συνεδρίαση μέσα στον Παρθενώνα, η οποία είχε εορταστικό χαρακτήρα. Βλ. Αλέξανδρος Ραγκαβής, ό.π., τόμ. 2, σ. 28.
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30. Στις τέσσερις το πρωί συνόδευσα τη βασίλισσα στη θάλασσα, για μπάνιο.
Έκανε τόσο κρύο, που έριξα πάνω μου όχι μόνο την εσάρπα μου από chenille1
αλλά και μία κουβέρτα που τη λέμε των αλόγων. Η βασίλισσα έλαβε, δόξα τω
Θεώ, γράμματα με το γαλλικό ατμόπλοιο. Η λαίδη Lyons μου διάβασε γράμματα της βαρόνης Würzburg,2 στα οποία επαινεί τη γενναιότητα των στρατιωτών
του Ολδεμβούργου κ.λπ.
Ιούλιος [1848]
1. Χθες το βράδυ, που είχα βγει για περίπατο με την άμαξα, είδα έναν ηλικιωμένο άνδρα, ένα χωρικό, καθισμένο στο χωράφι, να κάνει με ευλάβεια το
σταυρό του. Νόμισα ότι καλούν στον εσπερινό και ρώτησα τον υπηρέτη αν είναι κάποια γιορτή. Αυτός, σαν να επρόκειτο για κάτι το αυτονόητο, μου είπε ότι
κάνει το σταυρό του, επειδή θα φάει ψωμί. Πόσο μας ντροπιάζουν αυτοί οι απλοί άνθρωποι, που δεν ξεχνούν να ευχαριστήσουν παρόλο που τρώνε ξερό
ψωμί βγαλμένο με τον ιδρώτα τους, το οποίο συνοδεύουν στην καλύτερη περίπτωση με ένα κομματάκι τυρί ή ένα κρεμμύδι ή κάτι παρόμοιο, ας πούμε χόρτα. Την ίδια ώρα εμείς απολαμβάνουμε τα πολυτελέστερα γεύματα χωρίς να
αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη προς τον πανάγαθο Δότη. Πήρα ένα μεγάλο μάθημα [από αυτόν τον άνθρωπο]. Σήμερα με επισκέφθηκε την ημέρα ο Thouvenel και το βράδυ ο Prokesch en passant. Ο πρώτος είχε έρθει και χθες το
βράδυ για να μου διαβάσει μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. Πρέπει να σημειώσω ότι χάρηκα, γιατί μου είπε ότι τον βοήθησα να διατηρήσει την υγεία του
με τη σκόνη που του έδωσα για τα κουνούπια. Πριν δεν τον άφηναν, όπως είπε, να κοιμηθεί, τώρα όμως ησύχασε.
2. Η σημερινή ήταν μέχρι στιγμής η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Το βράδυ
όμως ήταν ευχάριστα και στη μουσική [της Κυριακής] είχε έρθει πολύς κόσμος.
Η δεσποινίς Rennenkampff γύρισε από το Μαρούσι, όπου είχε πάει από την
Τετάρτη για να δροσιστεί.
3. Ο θυελλώδης άνεμος και οι ανεμοστρόβιλοι που αναπόφευκτα τον συνοδεύουν γέμισαν με σκόνη όλη την περιοχή και μου στέρησαν τον περίπατό μου.
Αργότερα κόπασε και περπάτησα στον κήπο, όπου ήταν πολύ όμορφα.
4. Το πρωί είχε δροσιά και αισθάνθηκα πραγματική απόλαυση καθώς έκανα
τον περίπατό μου στον κήπο, όπου έμεινα μέχρι τις εννέα εξετάζοντας προσεκτικά ό,τι ανθίζει. Συνάντησα τον βασιλιά, ο οποίος εξεπλάγη που με είδε τόσο
νωρίς έξω. Dîner προς τιμήν του Thouvenel. Καθόμουν ανάμεσα στον Τρικούπη και τον Δρόσο Μανσόλα. Το βράδυ έκανε τόση ψύχρα, που έκανα τον περίπατό μου με την άμαξα τυλιγμένη σε δύο χοντρές εσάρπες. Ο ουρανός ήταν
όλος σκεπασμένος με σύννεφα.
Την 5η του μήνα είχαμε υπέροχο καιρό. Έκανα μερικές επισκέψεις και κατόπιν
πήγα περίπατο με την άμαξα στο δρόμο προς το Δαφνί. Έφτασα αρκετά μακριά και στην επιστροφή είχε βγει το φεγγάρι. Με επισκέφθηκε ο κύριος von
Prokesch. Στο κήπο άνθισαν τέσσερις κάκτοι.
6. Έγινε κυβερνητικός ανασχηματισμός, πάντοτε υπό τον Κουντουριώτη. Μεγάλη δυσαρέσκεια μεταξύ των διπλωματών, με μερικές εξαιρέσεις, γιατί αυτοί
είχαν άλλα στο νου τους. Το φορτώνουν φυσικά σε εμάς.

1
2

Είδος υφάσματος που πήρε την ονομασία του από τον τρόπο επεξεργασίας των ινών του.
Πρόκειται για την κόρη της λαίδης Lyons, Annie. Βλ. σ. 16, υποσ.1.
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7. Χθες και σήμερα έβρεξε πολύ δυνατά. Ο αέρας καθάρισε και στη συνέχεια
τον αισθανόμαστε ζωογόνο και δροσερό. Με την άμαξα στο Δαφνί. Πραγματική
απόλαυση για τα μάτια και για το θυμικό. Την έχουμε ανάγκη την τόνωση που
μας δίνει η φύση τούτον τον καιρό, που κάθε ταχυδρομείο μας φέρνει και καινούριες τρομάρες. Έτσι για παράδειγμα στις
8 μας έφερε ειδήσεις από το Παρίσι, σύμφωνα με τις οποίες ο αγώνας των μη
εχόντων εναντίον των εχόντων κόστισε τη ζωή σε 20 000 ανθρώπους. Εξελέγη
ένας δικτάτορας με απόλυτη εξουσία, ο οποίος χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να νικήσει τελικά την ανομία. 1 Φαίνεται ότι έγιναν φρικιαστικά πράγματα, σκοτώθηκε ο αρχιεπίσκοπος του Παρισιού κ.λπ. Πολλοί από
τους υποκινητές εξορίστηκαν.2 Η Εθνική Συνέλευση συνεδριάζει σαν να βρίσκεται στο μέτωπο, οπλισμένη και φρουρούμενη από ενόπλους. Στη Βλαχία
εξεγέρθηκαν, εκδιώχθηκε ο ηγεμόνας, εισέβαλαν οι Ρώσοι, ενώ σπεύδει και ο
τουρκικός στρατός.3 Ο στρατηγός Duhamel4 αποπέμφθηκε με γιουχαΐσματα
από τη χώρα. Εορτάσαμε τα διπλά γενέθλια5 με dîner στο «μωσαϊκό». Παρόντες ο Perglas με τη γυναίκα του και ο Arneth. Είχε και μουσική. Ήταν ωραία
και έκανε δροσιά. Το βράδυ τραγούδησε η ανδρική χορωδία. Παρόντες και ο
κύριος και η κυρία von Prokesch. Ήταν εξαιρετικά ρομαντικά στον κήπο, μέσα
στο σεληνόφως. Ωραίες μελωδίες. Επρόκειτο για έκπληξη, αλλά τη μαρτύρησε
ο Touret.
9. Ο Röser έφυγε χθες νωρίς το πρωί με το ατμόπλοιο για να πάει στη Γερμανία μέσω Γαλλίας. Όταν έφτασε στον Πειραιά, διαπίστωσε ότι είχε ξεχάσει το
portefeuille6 του με όλα τα χαρτιά του, τα χρήματά του κ.λπ. και, επειδή το κατάλαβε πολύ αργά, ζήτησε και πήρε από τους γνωστούς του όσα χρήματα είχαν πάνω τους. Μουσική εορτή στο σχολείο. Επισκέφθηκα την περιοχή του
Καρά, όπου το λατομείο πάει εντυπωσιακά καλά. Νωρίτερα είχε έρθει ο Κωστής:7 Οδυνηρή υποψία.8
10. Dîner, πήραν μέρος οι νέοι υπουργοί. Εγώ καθόμουν ανάμεσα στον Κουντουριώτη και τον Καλλιφρονά. Έκανα μερικές επισκέψεις. Υπέροχος βραδινός
περίπατος με την άμαξα στον γερμανικό μύλο. Με επισκέφθηκε ο βαρόνος
Prokesch en passant.

1

Η εξέγερση του Ιουνίου κατεστάλη με μεγάλη βιαιότητα από τον στρατό υπό τον στρατηγό
Louis Eugène Gavaignac, ο οποίος το επόμενο διάστημα υπέβαλε υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου της δημοκρατίας. Ωστόσο πρόεδρος εξελέγη στις 10 Δεκεμβρίου 1848 ο ανηψιός του Ναπολέοντα Α΄ Charles Louis Napoleon Bonaparte.
2
Ένας μεγάλος αριθμός επαναστατών, κυρίως εργατών, εξορίστηκε στις γαλλικές αποικίες.
3
Η Βλαχία, καθώς και η Μολδαβία, είχαν εξεγερθεί και ζητούσαν την εφαρμογή του Συντάγματος που τους είχε παραχωρήσει η Τουρκία και επικυρώσει η Ρωσία στη συνθήκη της Αδριανούπολης (1829). Η Ρωσία, προστάτιδα Δύναμη των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, η οποία ήταν ακόμη πιο αντίθετη από την Τουρκία σε κάθε μεταρρύθμιση, προσπάθησε να καταπνίξει
τις εξεγέρσεις μέσω της Τουρκίας και, επειδή δεν το κατόρθωσε, επιτέθηκε η ίδια στις 10 Ιουλίου 1848. Βλ. G. Rosen, ό.π., τόμ. Β’, σ. 115 κ.ε.
4
Alexander Osipovich Diugamel (Duhamel). Εκπρόσωπος της Ρωσία στο Ιάσιο, συνεργάστηκε
με τους Τούρκους στην κατάπνιξη κάθε επαναστατικής κίνησης στη Μολδαβία. Βλ. G. Rosen,
ό.π., τόμ. Β’, σ. 116.
5
Της βασίλισσας της Βαυαρίας και του μεγάλου δούκα του Ολδεμβούργου
6
Φορητή θήκη με διάφορες θέσεις για τη μεταφορά εγγράφων.
7
Νικόλαος Κωστής (1805-1861). ΄Ηταν καθηγητής ιατρικής (παθολογίας και μαιευτικής) του
Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1837. Είχε γεννηθεί στη Σμύρνη και σπουδάσει στη Χαϊδελβέργη. Ήταν προσωπικός γιατρός του Όθωνα. Οργάνωσε το πρώτο μαιευτήριο της Αθήνας.
8
Η υποψία ότι η Ελένη Μπόταση ήταν έγκυος.
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11. Πήγα με την άμαξα στον Πειραιά για επισκέψεις. Επισκέφθηκα τα παιδιά
των Prokesch. Η δύση του ηλίου ήταν μαγευτική˙ είδα ένα ατμόπλοιο να έρχεται. Οι Μεγαλειότητες επισκέφθηκαν το ζεύγος Werther και το ζεύγος Perglas.
12. Η ημέρα των γενεθλίων του αγαπημένου μου Josias μου έφερε μία πρόσθετη χαρά – πολλά γράμματα, που τα είχα στερηθεί τόσον καιρό! Οι ειδήσεις
που μου έφεραν ήταν ευτυχώς όλες καλές, όλοι είναι υγιείς και ακολουθούν το
δρόμο τους με αυτοπεποίθηση και τιμιότητα!
13. Η ζέστη επέστρεψε. Δεν εμπόδισε όμως την εκδρομή στην Αγία Τριάδα,
που έγινε για τα γενέθλια του μεγάλου δούκα του Ολδεμβούργου. Επωφελήθηκε μόνον η Φωτεινή, γιατί εμείς οι άλλοι, που είμαστε ανίκανοι να ιππεύσουμε,
μείναμε στο σπίτι. Πήρα την Elise και κάναμε έναν περίπατο με την άμαξα. Μετά καθήσαμε στο ωραίο σεληνόφως και περιμέναμε τις Μεγαλειότητες, που επέστρεψαν στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Δυστυχώς την εκδρομή τους επισκίασε
το ατύχημα της κυρίας Θεοχάρη, η οποία έπεσε από το άλογο και έσπασε τον
βραχίονα.
14. Την επισκέφθηκα και τη βρήκα να το αντιμετωπίζει με καρτερία. Μετά πήγα
στο Φάληρο.
15. Πήγα στο Μαρούσι και την Κηφισιά. Πήρα μαζί μου στην άμαξα τη δεσποινίδα von R.[heineck]. Βρήκα την κυρία Περσιάνη να έχει κάπως συνέλθει. Στο
σπίτι των Werther και Perglas, όπου ήταν και το ζεύγος Prokesch, έκανε δροσιά και ήταν πολύ ωραία. Η επιστροφή ήταν επίσης εξαιρετικά ευχάριστη.
16. Θλιβερή επιβεβαίωση εκ μέρους του δόκτορα Κωστή. 1 Πήγα στη μουσική
[της Κυριακής] και μετά πήρα την οδό προς τα Πατήσια, τα πέρασα, και έφτασα μέχρι το σημείο με τις μεγαλειώδεις πικροδάφνες.
17. Η ευχάριστη διαμονή των Prokesch εκεί έξω [στην Κηφισιά] επισκιάστηκε
από το γεγονός ότι ο μικρός τους γιος Karl είναι βαριά άρρωστος.
19. Η ένωση της Γερμανίας ήταν έκπληξη για τις Μεγαλειότητες, αλλά τους έδωσε μεγάλη χαρά.
20. Ο S.[ir] L.[yons] έπεσε από το άλογο ενώ έκανε την πρωινή του ιππασία
και υπέστη κάταγμα στην κλείδα. Εφέτος κινδυνεύουν τα χέρια.2 Ο Karl Prokesch είναι καλύτερα. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο πατέρας του.
21, 22, 23. Έκανα περιπάτους, που το φως του δειλινού ομόρφαινε ακόμη περισσότερο. Επίσης πήγα στη μουσική [της Κυριακής] και μετά περίπατο με την
άμαξα κατά μήκος της παραλίας, όπου ήταν επίσης μαγευτικά. Η θάλασσα λάδι, ο αέρας ζεστός κ.λπ. Την 22 α, αν και γύρισα αργά, βρήκα να με περιμένουν
οι κυρίες von Pr.[okesch] και W.[erther]. Την 23η επέστρεψε ο Γαρδικιώτης. Η
25η μου έφερε τη χαρμόσυνη είδηση ότι γεννήθηκε ο πρώτος μου εγγονός που
φέρει το όνομα Πλύσκω! Ο Θεός ας ευλογεί και ας διατηρήσει στη ζωή τον μικρό νέο κάτοικο αυτού του κόσμου!
28. Η Μπόταση και η μητέρα της επέστρεψαν από τις Σπέτσες. Στις 27 πήγα
νωρίς το πρωί με τη βασίλισσα στο Φάληρο. Αργότερα dîner. Καθόμουν ανάμεσα στους Κουντουριώτη και Γαρδικιώτη. Περίπατος με την άμαξα στο Δαφνί
με τις σκέψεις να ταξιδεύουν.
29. Παρουσιάστηκε η δεσποινίς Μπόταση για να υποβάλει την παραίτησή της,
όπως της είχε επίμονα ζητηθεί Το βράδυ πήγα με την άμαξα στο Φάληρο για
να αναπνεύσω καθαρό αέρα.
1

Στο θέμα της Ελένης Μπόταση. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 446.
Το κάταγμα στην κλείδα προκύπτει συνήθως έμμεσα, επειδή προτάσσεται για προστασία το
χέρι.
2
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30. Γερμανική σημαία.1 Δυσαρέσκεια επειδή δεν προσκάλεσε η ενωμένη Γερμανία.
31. Επιτέλους έλαβα και ένα γράμμα από τον Roß. Ακόμη και ο τρόπος με τον
οποίο διάλεξε να το διπλώσει είναι εκκεντρικός! Ο Θεός ας τον βοηθήσει να
βελτιωθεί.
Αύγουστος [1848]
1. Ήρθε ο βαρόνος Prokesch en passant. Έχει αρχίσει να στρογγυλεύει τις απόψεις του από τότε που επικεφαλής της «προσωρινής κεντρικής αρχής» βρίσκεται ο αρχιδούκας Johann.2 Έτσι άφησε τις εκφράσεις του τύπου «τα δικά
μας» και «τα δικά σας» και τις αναφορές στην Ενάτη εντολή.3
3. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Κολλίνο και κάποιο πολεμιστή από την Ακαρνανία. Το γεύμα δόθηκε προς τιμήν του γέρο-Ρίζου,4 ο οποίος διορίστηκε
απεσταλμένος στην Κωνσταντινούπολη.
4. Κάνει πολλή ζέστη. Το βράδυ ήρθε πάλι ο βαρόνος Prokesch.
5. Εξακολουθεί να κάνει ζέστη. Ωστόσο κάναμε έναν ωραίο περίπατο στο Δαφνί˙ στον πηγαιμό απολαύσαμε το δειλινό και στο γυρισμό το φεγγάρι. Το βράδυ
ήρθε ο βαρόνος Perglas. Γκρίνιες.
6. Στο σπίτι του Fabrichese5 υπάρχει ευλογιά και γι’ αυτό ματαιώθηκε η θεία
λειτουργία. Πήγα στη μουσική [της Κυριακής], στην κυρία Θεοχάρη και στο Φάληρο.
7. Έκανα μερικές επισκέψεις και μετά πέρασα από τα Πατήσια και προχώρησα
αρκετά στο δρόμο προς το Ηράκλειο. Είχε δροσιά και το όμορφο φεγγάρι έριχνε το φως του στη θάλασσα, που με τη σειρά της το αντανακλούσε.
8. Πήγα περίπατο με την άμαξα προς το Δαφνί. Ήταν πολύ ευχάριστα και ήμουν πολύ ευτυχισμένη, γιατί είχα το χρόνο να διαβάσω και να απολαύσω όλα
τα γράμματα που είχα λάβει από τη Γερμανία. Οι Μεγαλειότητες είχαν πάει
στην Κηφισιά. Στην επιστροφή ο βασιλιάς είχε ένα accident6 με το άλογο και
τραυματίστηκε στο κεφάλι. Είμαι σαν γριά μάγισσα, είχα δει εκείνο το όνειρο ότι
με ξύπνησαν κ.λπ.
9. Οι βδέλλες τον ωφέλησαν και ελπίζω ότι το κακό θα περάσει χωρίς άλλες
συνέπειες. Συνόδευσα [στον περίπατο] τη βασίλισσα, η οποία έχει τρομάξει
πολύ.
14. Δόξα τω Θεώ, η αδιαθεσία που αισθανόταν ο βασιλιάς πέρασε γρήγορα.
Του έμεινε μόνο η μελανιά, που τώρα αλλάζει χρώματα. [Τις ημέρες που δεν
έγραψα ημερολόγιο] έκανα κάθε βράδυ περίπατο με το χλομό φως του φεγγαριού, για να συνέλθω από τη ζέστη της ημέρας. Μία φορά πήγα στου Καρά,7
1

Αναφέρεται ίσως στη σημαία που είχε αναρτήσει το πλοίο του Λόυντ, που είχε αρχίσει και
πάλι να εκτελεί δρομολόγια, αυτή τη φορά με γερμανική σημαία. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας
Αμαλίας, ό. π., τόμ.2, σ. 443.
2
Η Εθνική Συνέλευση της Φρανκφούρτης είχε δημιουργήσει μία «προσωρινή κεντρική αρχή»,
επικεφαλής της οποίας είχε τοποθετήσει «τον τοποτηρητή» (Reichsverweser). Στη θέση είχε
εκλεγεί ο αρχιδούκας της Αυστρίας Johann.
3
Για τους Λουθηρανούς η Ενάτη εντολή απαγορεύει την επιθυμία των αγαθών του πλησίον.
4
Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός.
5
Έπαιζε και εκκλησιαστικό όργανο. Βλ. Χριστιάνα Λυτ, Στην Αθήνα του 1847-1848. Ένα ανέκδοτο ημερολόγιο, μτφρ. Αριστέα Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Ερμής, Αθήνα 1991, σ. 65 κ.ε.
6
Ατύχημα. Σχετικά με αυτό το περιστατικό βλέπε: Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π.,
τόμ.2, σ. 448.
7
Στου Καρά παραθέριζε η οικογένεια Hill.
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όπου ήρθε και η λαίδη Lyons. Μία φορά με επισκέφθηκαν μαζί ο κύριος και η
κυρία von Pr.[okesch]. Μόνος του εκείνος ήρθε μία φορά επίσκεψη και μία φορά en passant. Με επισκέφθηκαν επίσης ο Werther και ο Perglas. Νέο κρούσμα αναιδούς συμπεριφοράς του W. St.1 προς τον K. A.
15. Είχαμε εξαιρετικά ευχάριστες ειδήσεις από την Ιταλία: ο Radetzki, ο γκριζομάλλης ήρωας, είναι στο Μιλάνο!2 Στη Γερμανία όμως η confusion3 βρίσκεται
ακόμη στην αρχή. Καημένη Γερμανία! Με την άμαξα προς το Δαφνί. Το βράδυ
με επισκέφθηκε ο Thouvenel, ο οποίος δεν ήρθε στην ακρόαση, επειδή έλαβε
την επιστολή. Ο Prokesch en passant.
16. Μετά το φαγητό πήγα μαζί με τη δεσποινίδα von R.[heineck] στην Κηφισιά
και το Μαρούσι, που είναι πνιγμένα στο πράσινο. Όλοι ήταν καλά και ευδιάθετοι. Στης κυρίας von Pr.[okesch] μας προσέφεραν αναψυκτικό, στο σπίτι των
W.[erther] και Pergl.[as] τσάι, πατάτες με τον φλοιό κ.λπ. Υπέροχο φεγγάρι και
δροσιά.
18. Είδα την ωραιότερη δύση του ηλίου που έχω δει ποτέ! Και όταν ο ήλιος είχε
πια χαθεί, απλώθηκε ένα υπέροχο φως, ακτίνες σε τόσο απαλά χρώματα που
μου φάνηκαν σαν τη σκάλα του Ιακώβ, την οποία ανεβοκατεβαίνουν οι άγγελοι.
Όμοιες θα είναι οι ακτίνες που θα πάρουν μία μέρα την ψυχή μας, τυλιγμένη
ακόμη στη γήινη καταχνιά αλλά γεμάτη προσμονή για το ουράνιο φως. Θα γίνεται όλο και πιο ανάλαφρη στο δρόμο πρός τον παράδεισο, που ο Κύριος
υπόσχεται σε όσους ειλικρινά μετανοούν και όπου θα φτάσει απαλλαγμένη
από τις σκουριές της αμαρτίας που τη βάραιναν. Ένωσα τα χέρια μου και προσευχήθηκα. Αισθάνθηκα απόλυτα ευτυχισμένη. Οι σκέψεις που έκανα ήταν όλες καλές. Περίεργο πράγμα αυτό με τις σκέψεις, οι καλές έρχονται ξαφνικά,
δεν ξέρουμε ούτε οι ίδιοι πώς. Αισθανόμαστε όμως ότι δεν προέρχονται από
εμάς, αλλά μας τις δίνει η Θεία Χάρη. Τις κακές τις σπέρνει ο διάβολος αθόρυβα στην καρδιά μας και αναδεύει και κεντρίζει μέχρι να τις συνειδητοποιήσουμε. Αλλοίμονο αν δεν ζητήσουμε βοήθεια από τον Ουρανό – καταστρεφόμαστε.
Αλλά και όταν το κάνουμε, υποχωρούν απρόθυμα και πρέπει να προσέξουμε
για να μη κρυφτούν σε κάποια γωνιά της ψυχής μας και μείνουν εκεί.
19. Ο βασιλιάς βρίσκεται περιτριγυρισμένος από όλα τα αγκάθια της πολιτικής˙
είναι ο μόνος που δεν ενεργεί με βάση το συμφέρον του, η σκέψη του είναι
προσηλωμένη στο καλό του λαού. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο βαρόνος Perglas, ο οποίος και αυτός μου βύθισε ένα αγκάθι στην ψυχή με τον τρόπο που
ανέφερε ότι επιβλήθηκε μεσεγγύηση στα κτήματα του Κωλέττη. Λες και θα
μπορούσε ο βασιλιάς, του οποίου τα χέρια είναι δεμένα από αυτό το «πολλά
υποσχόμενο» Σύνταγμα, να εμποδίσει αυτή την πράξη δημόσιας επίδειξης αγνωμοσύνης. Γύρω μας συσσωρεύονται τα προβλήματα που προξενούν εχθροί και φίλοι, τα πράγματα όμως τα ορίζει ο Θεός και επομένως όλα είναι
σωστά ακριβώς όπως έχουν. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Perglas.
20. Προσφέρεται ένας τρόπος εξόδου από την κρίση, αλλά θα τον ακολουθήσουν; Μ. Kl. και […]4συμφωνούν. Πολύ περίεργο. Ο βασιλιάς πήγε για πρώτη
φορά μετά το ατύχημά του στη μουσική [της Κυριακής]. Μίλησα με πολλούς
1

Ο W(eiß) von St(arkenfels).
Ο Ιωσήφ κόμης Ραντέτσκυ (Radetzky), αρχιστράτηγος του αυστριακού στρατού, ίνδαλμα των
συντηρητικών, είχε σταλεί στην Ιταλία κατά των εξεγερθέντων Ιταλών. Κατόρθωσε με δύο σημαντικές νίκες, της Κουστόζα (Custoza) το 1848 και της Νοβάρα (Novara) το 1849 να παρατείνει για μία δεκαετία την αυστριακή κυριαρχία στην Ιταλία.
3
Σύγχυση.
4
Δυσανάγνωστο.
2
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αλλά από λίγο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ένα συγκεκριμένο άτομο,
προσωποποίηση της αναίδειας, που πλησίασε την άμαξά μου για να μου μιλήσει χαμογελώντας γλυκά και χωρίς να ντρέπεται comme si de rien n’ était.1
Επέστρεψα στο παλάτι από τον δρόμο του περιπάτου2 και κάνοντας το γύρο
της Ακρόπολης. Έπεσα νωρίς για ύπνο, γιατί μου είχε προταθεί στις
21 να συνοδεύσω τη βασίλισσα στη θάλασσα. Ωραίο πρωινό. Κάθησα στη παραλία και άκουγα τον παφλασμό των κυμάτων. Περίπατος με την άμαξα, σε
αργό και ευχάριστο ρυθμό μέχρι πολύ πέρα από τα Πατήσια. Εορτή προς τιμήν του Radetzky.
22. Το πρωί και το βράδυ κάνει ψύχρα. Περιμένουμε με αδημονία να βρέξει.
Αντί να πάω περίπατο με την άμαξα, περπάτησα στον κήπο. Το βράδυ ήρθε ο
Rheineck και μου περιέγραψε τη χθεσινή μαγευτική εορτή προς τιμήν του Radetzky. Ήρθε και ο Tischler με κατακόκκινη μύτη. Με επισκέφθηκε ο βαρόνος
Pr[okesch] en passant˙ δεν έχει σίγουρο το υπουργείο των Εξωτερικών.
23 και 24. Δεν συνέβη τίποτε το ιδιαίτερο. Κάθε βράδυ με τη δροσιά περίπατος
στο Δαφνί.
25. Σήμερα είναι του Αγίου Λουδοβίκου και δόθηκε μικρό dîner στο «μωσαϊκό».
Ήταν παρόντες ο Perglas, ο Κουντουριώτης, ο Arneth και ο Wendland. Είχε
μουσική, τραγούδι, quadrille. 3 Χατζηχρήστος. Έκανα επισκέψεις. Απόλαυσα τη
δύση από το μπαλκόνι της Μελπομένης˙ υπέροχες ακτίνες˙ την προέτρεψα να
τις τραγουδήσει.4 Στο Δαφνί.
27. Αυτές τις ημέρες κάνει πάλι απελπιστική ζέστη. Μόνο το βράδυ δροσίζει και
τότε κάνω τον περίπατό μου. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις. Με τέτοια ζέστη!
Πήγα στο Καματερό και στο δρόμο του περιπάτου. Το βράδυ πέρασε από εδώ
ο βαρόνος Prokesch και έμεινε μισή ώρα.
31. Τις προηγούμενες ημέρες έπιασε ξαφνικά κρύο. Σήμερα είναι le juste milieu.5 Πανέμορφες ήταν οι ακτίνες του ηλίου, την ώρα που έδυε. Με επισκέφθηκε ο κύριος von Prokesch.
Σεπτέμβριος [1848]
1. Τελευταία ημέρα του πένθους. Καθώς επέστρεφα στο παλάτι συνάντησα την
οικογένεια Καρπούνη, που γύριζε από την Αίγινα. Ήταν υγιείς και ευδιάθετοι.
2. Ντυνόμαστε με χαρούμενα, ζωηρά χρώματα και είμαστε εύθυμες.6 Ληστές
στα περίχωρα.
3. Η σαρδέλα έδωσε μία και χάθηκε μέσα στο νερό.7 Το βράδυ της Κυριακής
στη μουσική αρκετά ψυχρό. Συνάντησα τον Faber. Ο Touret ανέλαβε την προ1

Σαν να μην είχε συμβεί το περιστατικό. Πρόκειται για τον Weiß, όπως συνάγεται από την
προηγούμενη σελίδα. Η βασίλισσα Αμαλία γράφει την εποχή αυτή ότι ο Weiß μισούσε την κυρία φον Πλύσκω. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 452.
2
Η αρχή της οδού Πατησίων, βλ. ανωτέρω σ. 43, υποσ. 5.
3
Καντρίλια.
4
Διότι είχε το όνομα της μούσας που αρχικά ήταν προστάτιδα του τραγουδιού και της μελωδίας, αργότερα της τραγωδίας.
5
Το σωστό σημείο ανάμεσα στα δύο άκρα, ο μέσος όρος.
6
Μετά το τέλος του πένθους. Βλ. ανωτέρω.
7
Πιθανώς υπονοεί τον βασιλιά της Σαρδηνίας (Sardine = σαρδέλα). Το βασίλειο της Σαρδηνίας
περιελάμβανε, εκτός από τη Σαρδηνία, την περιοχή της βόρειας Ιταλίας Πιεμόντε και την πρώην δημοκρατία της Γένουας. Βασιλιάς ήταν από το 1831 ο Κάρολος Αλβέρτος Αμαδέος (Karl
Albert Amadeus), ο οποίος ήταν επικεφαλής της εθνικής κίνησης εναντίον της Αυστρίας. Είχε
δώσει στο κράτος του ένα φιλελεύθερο Σύνταγμα. Είχε ηττηθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω στη
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στασία μου και παρεμπιπτόντως μου διηγήθηκε διάφορες άσχημες ιστορίες
από τη νήσο Ρόδο, τις οποίες και εγώ αμέσως μετέφερα.
4. Έκανα μερικές επισκέψεις και κατόπιν περίπατο με την άμαξα στο Καματερό. Φυσούσε πολύ.
5. Πήγα στο Φάληρο. Είχε ωραίο καιρό. Σταμάτησα για αρκετή ώρα πάνω στο
ύψωμα, κοντά στη θάλασσα. Εδώ και μερικές μέρες άρχισα πάλι να περπατώ
στον κήπο πριν από τον πρωινό καφέ, επειδή εκείνη την ώρα κάνει ακόμη
δροσιά. Το βράδυ ήρθε ο βαρόνος Pr[okesch].
6. Δέχθηκα αναπάντεχες, ευχάριστες επισκέψεις: Πλαπούτας, Α. Μαυρομιχάλης. Καθώς επίσης και τις συνηθισμένες. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα. Φτάσαμε μέχρι πέρα από τα Πατήσια και επιστρέψαμε από
τον τρενόδρομο. Ήταν θαυμάσια, μου θύμισε την πατρίδα, πολύ ρομαντικά.
Μέχρι τις
10 του μήνα οι μέρες κύλισαν ευχάριστα˙ το πρωί και το βράδυ έκανε δροσιά.
Δεν συνέβη τίποτε το ιδιαίτερο. Απόψε ένας Ιταλός βιρτουόζος, που ταξιδεύει
και δίνει ρεσιτάλ σε διάφορα μέρη, έπαιξε στο σαλόνι του κήπου,1 όπου βρίσκεται ένα πιάνο με ουρά. Έπαιξε πολύ ωραία, εν μέρει αυτοσχεδιάζοντας.
Στους ακροατές συγκαταλεγόταν και ο κύριος von Prokesch.
11. Το ταχυδρομείο έφερε την προαγωγή του Prokesch σε στρατηγό.2 Του έγραψα την είδηση εκ μέρους της βασίλισσας. Περίπατος στο Δαφνί και κατόπιν
στον κήπο μέχρι αργά. Ήταν πολύ όμορφα, ωραία βραδιά. Αργότερα ήρθε ο
Prokesch, που ήταν στις καλές του και φερόταν αξιαγάπητα.
12. Έκανα επισκέψεις σε ανθρώπους που έχουν λόγους να είναι θλιμμένοι, την
κυρία Τυπάλδου, την Μπασκλαβάνη (συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημέρα του θανάτου του Κωλέττη) την κυρία Heidenstam. Έφυγα αμέσως μετά το
πρόγευμα για να τις βρω όλες στο σπίτι, αλλά στην πρώτη περίπτωση δεν το
κατάφερα. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Κουντουριώτη και τον Α. Μαυρομιχάλη. Προηγήθηκε μία γελοία ιστορία με την Elise. Δεν ήθελα να ξαναβγώ το
απόγευμα με την άμαξα και έκανα τον περίπατο μου στον κήπο. Κατέβηκα πολύ νωρίς, αν και είχα την εντύπωση ότι θα βρέξει. Πέρασε για λίγο ο νέος στρατηγός [Prokesch].
12. Ξύπνησα στις τέσσερις το πρωί και μου φάνηκε ότι βρέχει. Σηκώθηκα για
να βεβαιωθώ και πραγματικά έβρεχε, το νερό έπεφτε ήρεμα και σταθερά. Έμεινα να κοιτάζω με ευγνωμοσύνη το θείο αυτό δώρο μετά από τη μακρά περίοδο ξηρασίας. Περίεργο, και πριν από ένα χρόνο η βροχή που τόσον καιρό
περιμέναμε ήρθε ακριβώς σαν σήμερα, την ημέρα της κηδείας του Κωλέττη.
μάχη της Κουστόζας από τον Αυστριακό στρατηγό Radetzky και υποχωρήσει έναντι της Αυστρίας.
1
Πρόκειται για το δωμάτιο το οποίο τα επίσημα έγγραφα της οικοδομής του παλατιού αποκαλούν αίθουσα του κήπου. Βρισκόταν στο ισόγειο, στην νότια άκρη της δυτικής πτέρυγας και
είχε τρία παράθυρα και δύο θύρες με υαλοπίνακες. Η θύρα της νότιας πλευράς, που οδηγεί
στον περίβολο, στεγάζεται από ένα ιωνικό πρόπυλο. Βλ. Αικατερίνη Δεμενεγή Βιριράκη, Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών 1836 – 1986, σ. 102.
2
Feldmarschall Leutenant στο χειρόγραφο. Ο Prokesch ήταν αξιωματικός του αυστριακού
στρατού. Τον Απρίλιο του 1824 είχε ο ίδιος υποβάλει στην αρμόδια αρχή αίτηση για μετάταξή
του στο ναυτικό. Ως αξιωματικός του ναυτικού υπηρέτησε στην μοίρα του αυστριακού στόλου
που στάθμευε στην ανατολική Μεσόγειο. Οι αναφορές του σχετικά με τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα της εποχής, από τα οποία το σημαντικότερο ήταν ο αγώνας της ανεξαρτησίας
των Ελλήνων, εντυπωσίασαν τον Μέττερνιχ, στην εύνοια του οποίου όφειλε τη σταδιοδρομία
του. Βλ. Bertsch Daniel, Anton Prokesch von Osten (1795-1876). Ein Diplomat Österreichs in
Athen und an der Hohen Pforte. Beiträge zur Wahrnehmung des Orients im Europa des 19.
Jahrhunderts, R. Oldenbourg, Μόναχο 2005, σ. 28 κ.ε.
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13. Επισκέφθηκα τις κυρίες Θεοχάρη και Καρπούνη. Πήγα με την άμαξα στα
Πατήσια και στην επιστροφή πήρα τον αμαξιτό δρόμο και πέρασα από τους
Αμπελοκήπους. Υπέροχη βραδιά με φεγγάρι, υγρή ωστόσο και αρκετά κρύα.
14. Παρακολούθησα το ρεσιτάλ [πιάνου] που έδωσε ο Νεαπολιτάνος Siri. Είχα
πάρει μαζί μου τη Φωτεινή, την Elise και τη Θωμαΐδα, η οποία χάρηκε πολύ.
Έπαιξε πάρα πολύ όμορφα, με άνεση και δύναμη. Ευχαριστήθηκα πολύ που
άκουσα μία φορά κάτι που πραγματικά είχε ποιότητα. Στα διαλείμματα μίλησα
με πολλούς γνωστούς.
15. Η περίφημη εκείνη μέρα1 πέρασε χωρίς συμμετοχή του κοινού. Την ώρα
που ήταν να γίνει η παρέλαση τα σύννεφα … άρχισαν χύνουν μαύρα δάκρυα
και η παρέλαση ματαιώθηκε. Επισκέφθηκα τις κυρίες Werther και Perglas, οι
οποίες από χθες εγκαταστάθηκαν πάλι στην πόλη. Είδα τον Perglas, ο οποίος
αναρρώνει από βαριά αρρώστια. Έχει λιγότερο κακή όψη από όσο περίμενα με
όλα όσα είχα ακούσει. Περίπατος με την άμαξα με κατεύθυνση το Καματερό.
Περπάτησα για πολλή ώρα [στον κήπο]. Βγήκα στην τεράτζα2 για να δω τα αναμμένα στεφάνια με την πίσσα και το Zapfenstreich.3 Μετά βγήκε το φεγγάρι
σιωπηλό και με το απαλό του φως έσβησε τις γήινες φωτιές. Ο λαός γύρισε
ήσυχα στα σπίτια του κι εγώ στο δικό μου.
16. Έγινα πενήντα πέντε χρονών!!! Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου
τον Θεό που μου χάρισε τη ζωή για τόσο πολλά χρόνια και για τις αμέτρητες
ευεργεσίες και χαρές που μου έδωσε. Τον παρακαλώ να χαρίζει ζωή στα παιδιά μου μικρά και μεγάλα, όσο θα με έχει και μένα ζωντανή! Ήρθαν πολλά παιδιά να μου ευχηθούν τα χρόνια πολλά και πήρα χαριτωμένα δώρα. Είχα τη χαρά να συνοδεύσω την καλή, αγαπητή μου βασίλισσα στον περίπατο που έκανε
πεζή. Οι αιτίες που μου δόθηκε αυτή η χαρά θα προτιμούσα να λείπουν˙ ήταν
από τη μιά η ξαφνική αδιαθεσία που έθεσε δύο κυρίες της Τιμής hors de combat4 και από την άλλη η ανάρμοστη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η τρίτη
κυρία της Τιμής, η οποία απέφυγε να ιππεύσει. Έτσι νίκησα εγώ. Ήταν υπέροχα, έκανε δροσιά, ενώ μακριά στον ορίζοντα άστραφτε. Ο ουρανός ήταν γεμάτος άστρα. Το βράδυ με επισκέφθηκε en passant ο βαρόνος Werther.
17. Πολύ καλό το κήρυγμα, ιδιαίτερα μέσα στη σύγχυση που επικρατεί. Grande
scène5 μεταξύ της βασίλισσας και της κυρίας της Τιμής, που είναι πια
μόνο titulaire. 6 Μουσική [της Κυριακής]. Καταιγίδα με άφθονη βροχή. Ο βαρόνος von Prokesch.
18. Συνόδευσα τη βασίλισσα στην «κιβωτό του Νώε».7 Κάνει κρύο, πολύ κρύο.
Μέχρι τις
24 έκανα καθημερινά περιπάτους στον κήπο και αναγκάστηκα πολλές φορές
να ντυθώ επίσημα. Μία φορά ήρθε το βράδυ ο βαρόνος von Prokesch. Έφτα1

Η επέτειος της 3ης Σεπτεμβρίου. Η κυρία φον Πλύσκω συμμερίζεται την απέχθεια της βασίλισσας Αμαλίας για την ημέρα αυτή.
2
Τεράτζες ονομάζονται στα έγγραφα των κατασκευών, που σώζονται στα Γενικά Αρχεία του
Κράτους, οι επίπεδες επιφάνειες μπροστά από τη βορινή, ανατολική και νότια πλευρά του παλατιού, των οποίων η στάθμη βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο με τις εσωτερικές αυλές
3
Στρατιωτική τελετή, η οποία συνοδεύεται από στρατιωτική μουσικη και σηματοδοτεί το τέλος
μίας περιόδου, εδώ της εορταστικής ημέρας.
4
Εκτός μάχης.
5
Μεγάλος καβγάς. Εννοεί όπως και λίγο πιο πάνω την Μπόταση, της οποίας η εγκυμοσύνη
αποτελούσε σκάνδαλο, κυρίως επειδή δεν ήθελε να παραιτηθεί.
6
Φέρει τον τίτλο, αλλά δεν εκτελεί τα καθήκοντα της κυρίας της Τιμής.
7
Εννοεί το βασιλικό κτήμα στο σημερινό ΄Ιλιον. Το αποκαλεί «κιβωτό του Νώε», διότι εξέτρεφαν εκεί διάφορα ζώα.
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σαν ειδήσεις από τη Μεσσηνία, προκλήθηκαν καταστροφές από καταιγίδες και
ανεμοστρόβιλο.
25. Το ταχυδρομείο μου έφερε τη χαρούμενη είδηση ότι η Marie γέννησε στον
Otto γιο!
Προτού ακόμη πληροφορηθώ το ευχάριστο γεγονός, είχα διαλέξει ως οδηγό
για την ημέρα μου την εξής φράση: Να υμνείς ψυχή μου τον Θεό και να μην ξεχνάς τα καλά που Εκείνος σου χαρίζει. Πόσο ταιριάζει τελικά στη σημερινή μέρα! Είθε ο Θεός να προστατέψει το παιδάκι και να είναι κοντά του σε αυτούς
τους άστατους καιρούς. Πήγα με την άμαξα περίπατο προς το Δαφνί.
26. Άρχισαν οι προετοιμασίες για το βασιλικό ταξίδι. Ο καιρός είναι τόσο υπέροχος που εύχομαι από καρδιάς στους αγαπημένους μου αφέντες να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την έξοδό τους στα βουνά. 1 Έκανα μερικές επισκέψεις και μετά, περνώντας γύρω από την Ακρόπολη, κατευθύνθηκα προς
την οδό Πατησίων, που λόγω της σημερινής εορτής2 ήταν γεμάτη από κόσμο
που έκανε τον περίπατό του. Όταν γύρισα, βγήκα στην τεράτζα, όπου βρήκα
τη δεσποινίδα von R.[heineck]˙ περπατήσαμε μισή ώρα. Με επισκέφθηκε ο
βαρόνος Pr.[okesch] en passant. Ο κύριος και η κυρία Werther μου έκαναν μία
ιδιωτική επίσκεψη και ήπιαμε μαζί τσάι. Προσπαθήσαμε να ξεχάσουμε για λίγο
τα οδυνηρά προβλήματα της εποχής και γελάσαμε με την καρδιά μας με διάφορα μικροπράγματα.
27. Υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το [βασιλικό] ταξίδι. Ο βασιλιάς δεν εισακούγεται. Οι υπουργοί είναι απαίσιοι. Κάνει περίεργη ζέστη σαν να επίκειται
σεισμός. Ο ουρανός είναι μουντός.
28. Το ταξίδι θα γίνει! Συνόδευσα τη βασίλισσα σε ένα μακρύ περίπατο, που
δεν μπόρεσα να απολαύσω γιατί έχουν πρηστεί τα ούλα μου και με πονούσαν.
Γυρίσαμε αργά στο παλάτι.
29. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η αποπνικτική ατμόσφαιρα. Έκανα έναν μακρύ περίπατο στον κήπο τον πρωί και άλλον ένα το απόγευμα. Είχε δοθεί διαταγή οι άμαξες να είναι έτοιμες στις εφτά, αλλά τις έδιωξαν και είπαν να έρθουν
πάλι στις δέκα, οπότε οι βασιλείς αναχώρησαν χωρίς άλλη καθυστέρηση. Η
νύχτα ήταν πολύ σκοτεινή. Πριν φύγουν έπαιξα με την κυρία μου whist à deux3
στο μπαλκόνι της.
30. Δοξολογία, παρέλαση και δεξίωση όσων ήρθαν για να ευχηθούν.4 Στρατιωτική μουσική και επίσημη αποχώρηση του σώματος. Η μπάντα πήρε θέση κάτω από τα παράθυρά μου για να παίξει το God save the King, ενώ εγώ βρισκόμουν στον μπροστινό εξώστη. Όλες αυτές τις «χαρές» τις απολαύσαμε μαζί
εγώ και η δεσποινίδα von R.[heineck].

1

Η βασίλισσα Αμαλία γράφει σχετικά: Φαίνεται ότι και ο Όθων βαρέθηκε εδώ πέρα, θέλει να
βγει έξω στα δάση και τα βουνά. Ενάμισι χρόνο είμαι κλεισμένη εδώ μέσα. Είμαι αφάνταστα ευτυχισμένη με την προοπτική να εορτάσουμε τη δική του και τη δική μου ονομαστική εορτή στην
ύπαιθρο. Τα πρωτοβρόχια πέρασαν, ο καιρός είναι πάλι υπέροχος. Το άλογό μου χορεύει, επειδή κι εγώ ξεφωνίζω από τη χαρά μου. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2,
σ. 461.
2
Με το παλαιό ημερολόγιο ήταν η 14η Σεπτεμβρίου, κατά την οποία εορτάζεται η Ύψωσις του
Τιμίου Σταυρού.
3
Για δύο.
4
Για την ονομαστική εορτή του Όθωνα.
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Οκτώβριος [1848]
1. Έκανα πολλές επισκέψεις˙ μία από αυτές για να παρηγορήσω τη φουρτουνιασμένη καρδιά μιας μητέρας.1 Μετά πήγα στη μουσική [της Κυριακής] που
αυτή τη φορά ήταν πολύ καλή. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Touret και μου διηγήθηκε πρώτον, ότι ο Ναδίρης έφυγε υπό συνοδείαν και με κάθε μυστικότητα
και δεύτερον, ότι δεν ήρθε το ατμόπλοιο [με το ταχυδρομείο].
2. Έλαβα γράμμα της βασίλισσας από τη Χαλκίδα. Είναι πολύ ευχαριστημένη,
παρόλο που την πρώτη κιόλας μέρα ψόφησαν τέσσερα άλογα˙ ασφαλώς εξαιτίας την αφύσικης ζέστης. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις και το απόγευμα πήγα
με την άμαξα στο καινούργιο μικρό κτήμα που αγοράστηκε τώρα τελευταία.2 Το
βράδυ ολοκλήρωσα την απάντησή μου στη βασίλισσα.
3. Το αυστριακό ταχυδρομείο δεν ήρθε, αλλά ήρθε επιτέλους το γαλλικό. Το
καθυστέρησαν ισχυροί άνεμοι. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις. Αργότερα έκανα
και εγώ μερικές. Πήγα περίπατο με την άμαξα προς το Δαφνί. Περπάτησα στον
κήπο. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι ζεστός και υγρός.
4. Το αυστριακό ταχυδρομείο ήρθε, αλλά καλύτερα να μην είχε έρθει, γιατί οι
ειδήσεις που μας έφερε αφορούσαν τις φριχτές σκηνές που διαδραματίστηκαν
στη Φραγκφούρτη. Καλέ μου Θεέ, συγχώρησε την ανθρώπινη τρέλα! ΄Ημουν
το μεσημέρι στο σπίτι των Perglas και το βράδυ στο σπίτι των Werther. Κανείς
βέβαια δεν είχε άλλο θέμα, προσπαθήσαμε ωστόσο να διασκεδάσουμε λίγο ο
ένας τον άλλο και έτσι η μέρα πέρασε όσο πιο ευχάριστα γινόταν μέσα σε αυτή
την κατάσταση. Εμένα μου έδωσε χαρά το γεγονός ότι μπόρεσα να βοηθήσω
δύο ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.
5. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις. Έκανα και εγώ μερικές και μετά πήγα στο Φάληρο κάνοντας το γύρο της Ακρόπολης. Το βράδυ με εξέπληξε ευχάριστα η επίσκεψη του κυρίου και της κυρίας von Pr.[okesch], οι οποίοι ήπιαν μαζί μου
τσάι. Είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας κωμικές σκηνές με
την Mme des Granges.3
6. Δέχθηκα και πάλι αναρίθμητες επισκέψεις. Εγώ αντιθέτως έκανα λίγες και
μετά πήγα στον γερμανικό μύλο. Δρόσισε.
7. Ονομαστική εορτή της βασίλισσας. Δοξολογία, παρέλαση, ευχετήριες επισκέψεις sans fin.4 Επισκέφθηκα τη Μπασκλαβάνη. Κατόπιν πήγα με τη δεσποινίδα von R.[heineck] στη μουσική [της Κυριακής] και στην κυρία von
Pr.[okesch]. Το βράδυ God save the Queen κ.λπ. Ναπολεόντειος σταυρός.5
Συγκέντρωση στο σπίτι των Werther. Η κυρία Werther δέχθηκε να τραγουδήσει˙ το τραγούδι της είναι πραγματική απόλαυση!
8. Το κήρυγμα ανέλαβε και πάλι ο Schwab. Ήταν πολύ καλό. Έκανα επισκέψεις και μετά πήγα με την άμαξα στο Φάληρο. Ήρθε γράμμα της βασίλισσας
από τη Λίμνη [Ευβοίας]. Είναι γοητευμένη από την ωραία φύση.

1

Ίσως αναφέρεται στη μητέρα της Μπόταση.
Εννοεί το βασιλικό κτήμα στο σημερινό ΄Ιλιον.
3
Σύζυγος του Γερμανού βαρόνου des Granges, ο οποίος είχε μεγάλα κτήματα στην Εύβοια.
Βλ. Berner Taschenbuch auf das Jahr 1871, εκδιδόμενο από τον Gottfried Ludwig, Haller’sche
Verlagsbuchhandlung, Βέρνη 1871, σ. 131.
4
Χωρίς τέλος.
5
Δεν είναι σαφές τι εννοεί. Με το όνομα αυτό είναι γνωστοί λίθινοι σταυροί, που είχαν ανεγερθεί περί το 1812 σε διάφορα σημεία της γερμανικής υπαίθρου και συμβόλιζαν τις παρακλήσεις
των πιστών να επιστρέψουν σώοι οι δικοί τους από τον πόλεμο κατά του Ναπολέοντα Α΄ που
διεξήγαν οι Γερμανοί και οι σύμμαχοί τους.
2
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9. Δέχθηκα αμέτρητες επισκέψεις και έκανα και εγώ μερικές. Είχα επιστρέψει
από τον περίπατο και βρισκόμουν στο υπνοδωμάτιό μου, όταν ο Perglas και ο
Werther χτύπησαν την πόρτα μου, για να μου ανακοινώσουν ότι θα κάνουν ένα
μικρό ταξίδι στις Θερμοπύλες. Αφού συζητήσαμε για λίγο, έφυγαν γεμάτοι σχέδια και πήγαν να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες.
10. Είμαστε περικυκλωμένοι από συμμορίες κλεφτών. Πριν από λίγο καιρό
μπήκαν στο σπίτι του Rheineck και τώρα στο σπίτι ενός πλουσίου, από όπου
πήραν ό, τι βρήκαν που να έχει αξία, πολύτιμους λίθους κ.λπ. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο ταγματάρχης Rechenberg, για να με αποχαιρετήσει.
11. Ήμουν πολύ απασχολημένη με επισκέπτες και με την αλληλογραφία μου.
Έκανα και εγώ μερικές επισκέψεις και μετά πήγα με την άμαξα στο Φάληρο.
12. Τίποτε το ιδιαίτερο. Πήγα με την άμαξα στην κυρία von Pr.[okesch]. Στον
άνδρα της είπα ότι γνωρίζω πως πρόκειται να κάνει ένα ταξίδι.1 Απόρησε πολύ
που το είχα πληροφορηθεί και ήθελε να μάθει από ποιόν. Διηγήθηκα και μερικά άλλα, τα οποία είχα ακούσει από τις Γερμανίδες συζύγους απεσταλμένων.
Έκλεισα την πόρτα μου νωρίς. Σήμερα παντρεύτηκε ο ταγματάρχης von Hahn
στο παρεκκλήσιο των ανακτόρων.2
13. Έλαβα μία πολύ σύντομη επιστολή από τη βασίλισσα η οποία αισθάνεται
πανευτυχής μέσα στη μαγευτική φύση. Με την άμαξα στο Δαφνί. Συνέλαβαν
τους κλέφτες της συμμορίας.
14. Αν και δεν αισθανόμουν πολύ καλά, πήγα με τη δεσποινίδα von
R.[heineck] στο «κτήμα της Αμαλίας»,3 που σε λίγο θα έχει πολύ πιο συγκροτημένη μορφή.
15. Καλό κήρυγμα με θέμα την παρηγοριά που προσφέρει η πίστη. Δέχθηκα
πολλές επισκέψεις. Εγώ επισκέφθηκα μόνο τις δύο συζύγους των απεσταλμένων για να ευχηθώ. Πήγα στα Πατήσια, αφού προηγουμένως πέρασα από τη
μουσική [της Κυριακής], όπου έμεινα λίγη ώρα.
16. Σήμερα, που ήταν τα γενέθλια της αγαπημένης μου Bertha, ήμουν πολύ
εργατική, μελέτησα με μεγάλη επιμέλεια, δέχθηκα επισκέψεις και κατόπιν επισκέφθηκα την κυρία von Pr.[okesch], που είναι μόνη της, καθώς και την κυρία
Καρπούνη, στο σπίτι της οποίας συνάντησα το ζεύγος Heidenstam. Συζητήσαμε κάμποση ώρα στον κήπο, μετά έκανα έναν περίπατο με την άμαξα και γύρισα στο παλάτι, όπου περπάτησα στην τεράτζα. Τέλος έπαιξα μουσική, έγραψα ένα γράμμα στην κόρη μου που γιορτάζει και έκλεισα την ημέρα διαβάζοντας κάτι ελαφρύ και ευχάριστο.
17. Σήμερα έχει γενέθλια ο αγαπημένος μου Ernst. Τι θα μου φέρει η μέρα, κάτι
καλό ή κακό; Ίσως και από τα δύο. ΄Ισως έρθει το ταχυδρομείο. Δεν χαιρόμαστε όμως όπως παλιά, γιατί οι περισσότερες ειδήσεις είναι πολύ θλιβερές. Θα
επιστρέψουν άραγε σήμερα οι Μεγαλειότητες; Πάντως γίνονται όλες οι προετοιμασίες για την υποδοχή τους. Ας είναι ευλογημένες και οι δύο μέρες, η χθεσινή και η σημερινή, που μου χάρισαν τα αγαπημένα μου παιδιά, εφέτος και

1

Στο ταξίδι του στην Πελοπόννησο τον συνόδευαν ο Αλέξανδρος Ραγκαβής και ο Schwab. Βλ.
Αλέξανδρος Ραγκαβής, Απομνημονεύματα, ό.π, τόμ. 2, σ. 144 κ. ε., όπου και διασκεδαστική
περιγραφή απόπειρας καθόδου τους στα ύδατα της Στυγός.
2
Παντρεύτηκε την κόρη του Βαρόνου des Granges Marie, η οποία είχε γεννηθεί το 1826 στην
Πρωσία. Η νεαρή γυναίκα πέθανε εννέα μόλις μήνες μετά το γάμο σε πρόωρο τοκετό. Βλ. Berner Taschenbuch auf das Jahr 1871, ό. π., σ. 131.
3
Το βασιλικό κτήμα που αργότερα ονομάστηκε Πύργος της βασιλίσσης. Εδώ αναφέρεται ως
Amalienhof.
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για πολλά ακόμη χρόνια. Ήρθε και το καλό και το κακό, οι Μεγαλειότητες και
φρικιαστικές ειδήσεις από τη Βιέννη!
18. Οι υψηλοί ταξιδιώτες επέστρεψαν πολύ ικανοποιημένοι από το ταξίδι τους
στην Εύβοια, που είναι πλούσια σε δάση και έχει πιστούς κατοίκους, αλλά την
19η η βασίλισσα παρουσίασε πυρετό και την
20η πήρε κινίνο. Την
21η βγήκε πάλι με την άμαξα για περίπατο, αρκετά καταβεβλημένη ακόμη. Η
ηθική δύναμη όμως βοηθάει κι έτσι την
22α ήταν πολύ καλύτερα. Μικρός πρωινός περίπατος. Το απόγευμα στη μουσική [της Κυριακής] και το βράδυ επιστροφή λίγο πιο αργά. Την
23η χρειάστηκε για τελευταία φορά τη συνοδεία μου. Κατόπιν επιστρέψαμε στο
κανονικό πρόγραμμα. Ο καιρός ήταν υπέροχος και οι περίπατοι διπλά ευχάριστοι για μένα. Επέστρεψαν οι απεσταλμένοι.1 Τους κατάκλεψαν. Κατά τα άλλα
όμως είναι ενθουσιασμένοι. Το ταχυδρομείο δεν ήρθε.
24. ΄Ηρθε ο βαρόνος Werther και μου διηγήθηκε τα καθέκαστα. Ο βαρόνος
Perglas με επισκέφθηκε en passant.
25. Ο Thouvenel en passant. Ήρθε επιτέλους το ταχυδρομείο.
26. Αντικατάσταση υπουργών. Ο βασιλιάς είναι άρρωστος.
27. Ο βασιλιάς εξακολουθεί να έχει λίγο πυρετό. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον
περίπατο, περάσαμε από το Χαϊδάρι και πήγαμε μέχρι τη θάλασσα. Τις ημέρες
που μεσολάβησαν ως την
31η η κατάσταση του βασιλιά χειροτέρεψε και ο πυρετός εξελίχθηκε σε κακοήθη, όπως είχαμε φοβηθεί ότι θα συμβεί. Δόξα τω Θεώ ο κίνδυνο αποσοβήθηκε
χάρη στις φροντίδες των γιατρών. Κι έτσι ευχαριστούμε τον Θεό που μας επέτρεψε να φτάσουμε στο τέλος του μήνα χαρούμενοι.
Νοέμβριος [1848]
1-6. Ο βασιλιάς με κάθε μέρα που περνάει δυναμώνει και αναρρώνει από τη
σύντομη αλλά βαριά αρρώστια. Σήμερα θα δεχθεί τον Μουσούρο, ο οποίος θα
έρθει για να αποχαιρετήσει.
7. Ο βασιλιάς εργάζεται πάλι, αλλά μόνο λίγο, καθώς οι γιατροί δεν επιτρέπουν
περισσότερο με κανέναν τρόπο. Το απόγευμα δέχθηκε τον βαρόνο Prokesch.
Αντάλλαξαν εντυπώσεις από τα πρόσφατα ταξίδια τους. Ο βασιλιάς εξάλλου
ζήτησε να μάθει λεπτομέρειες σχετικά με την τραγωδία της Βιέννης. Ήρθαν δύο
ατμόπλοια που μετέφεραν ταχυδρομείο, αλλά δεν μας έφεραν κανένα γράμμα
από το βορρά. Φαίνεται ότι η Βιέννη εμποδίζει τα γράμματα να περάσουν. Στις
8 του μήνα έφυγε ο Μουσούρος.
9. Έναρξη των εργασιών της Βουλής. Ο βασιλιάς μίλησε πιο καθαρά και εύληπτα παρά ποτέ.2 Ο βαρόνος Perglas έμεινε μέχρι το βράδυ.
10. Ο βασιλιάς ίππευσε πάλι για πρώτη φορά και επειδή αισθανόταν καταβεβλημένος, ίππευσε carrière,3 και είναι εντυπωσιακό πόσο τον ωφέλησε. Το
βράδυ ήρθε ο βαρόνος Werther. Εγώ πήγα στο Δαφνί.
11. Κάνει πολλή ζέστη. Έκανα επισκέψεις και μετά πήγα στο Καματερό. Για
πρώτη φορά παίξαμε πάλι whist. Μέχρι την
19η δεν συνέβη τίποτε το ιδιαίτερο. Σχεδόν όλοι οι κύριοι της Αυλής είναι άρρωστοι. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε πολλές εξόδους της και με άσχημο και με
1

Ο Werther και ο Perglas.
Ο Όθων είχε πρόβλημα τραυλισμού.
3
Είδος γρήγορου βηματισμού του αλόγου.
2

94

καλό καιρό. Τα βράδια τις περισσότερες φορές παίξαμε χαρτιά ή ασχολήθηκα
με την αλληλογραφία μου! Κατά το διάστημα αυτό δόθηκε ένα dîner για τους
υπουργούς. Καθόμουν ανάμεσα στον Κανάρη και τον προσωρινό προέδρο
της Βουλής.
20. Dîner για την Ιερά Σύνοδο. Καθόμουν ανάμεσα στον πρόεδρο και τον
Πραΐδη, ο οποίος είχε δυνατό συνάχι. Whist.
21. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις. Οι περισσότεροι ήρθαν να ζητήσουν συγγνώμη, επειδή δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στον αυριανό χορό.
22. Χορός με τον οποίο εγκαινιάστηκαν οι μεγάλες αίθουσες του παλατιού.1
Παρόλο που πολλοί απουσίαζαν εξαιτίας πένθους ή αρρώστιας, ο χορός ήταν
superbe.2 Ακόμη και με όσους καλεσμένους ήρθαν οι αίθουσες γέμισαν αρκετά
και επικράτησε καλή διάθεση και ευθυμία. Ο χορός κράτησε μέχρι τις τρεις.
Εύχομαι οι μεγαλειώδεις αυτές αίθουσες να γεμίσουν και στο μέλλον πολλές
φορές με χαρούμενους καλεσμένους του υψηλού, εκλεκτού ζευγαριού, που είθε να είναι πάντα ευτυχισμένο.3
23. Μαγευτικός καιρός. Τον απόλαυσα μόνο για λίγο. Προηγουμένως είχα επισκεφθεί τις τρεις Γερμανίδες κυρίες, τις μόνες από όλες τις κυρίες του διπλωματικού σώματος που είχαν παραστεί στο χορό. Το βράδυ whist κ.λπ.
24. Ανοιξιάτικος καιρός. Δέχθηκα πολλούς επισκέπτες, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Proell4 που υπήρξε μάλιστα ήρωας μίας εξαιρετικά διασκεδαστικής
σκηνής. Δεν έκανα επισκέψεις, πήγα με την άμαξα στο Φάληρο και απόλαυσα
τον ζεστό και καθαρό αέρα. Παίξαμε χαρτιά.
25. Περπάτησα για πολλή ώρα στον κήπο. Αυτό ήταν τελικά καλό, γιατί το απόγευμα δεν βγήκα για περίπατο, είχα εδώ την κυρία Καρπούνη με τις τρεις
μεγαλύτερες κόρες της, που με βοήθησαν να στερεώσω λουλούδια σε μαξιλαράκια από βρύο. Διοργάνωσα μία γιορτή για τα παιδιά με καφέ κ.λπ. Το βράδυ
με επισκέφθηκε ο βαρόνος Werther en passant. Μέχρι την 30η του μήνα δεν
συνέβη τίποτε το ιδιαίτερο.
30. Ο βασιλιάς παρουσίασε λίγο πυρετό˙ φαίνεται ότι πρόκειται για υποτροπή
ελαφριάς μορφής. Τις προηγούμενες ημέρες έφτασαν κάποια πολιτικά νέα από
το Βερολίνο. Μακάρι το θάρρος που επέδειξαν εκεί να έχει συνέχεια. Ο μήνας
κλείνει με ωραίο ανοιξιάτικο καιρό. Γιατί να μην είναι και οι άνθρωποι καλοί πάνω στην πανέμορφη γη του Θεού;
Δεκέμβριος [1848]
1. Ήταν εδώ Ο β.[αρόνος] W.[erther]. Βρισκόμασταν στην κάτω πλατεία του
παλατιού, όταν μου συνέστησε τον κόμη Pourtalès.5 Το βράδυ με επισκέφθηκε
ο β.[αρόνος] Pr.[okesch] en passant.
2. Έκανα πολλές επισκέψεις σε σπίτια διπλωματών, temps de dames.6 Mme
Fhalao.7 Συνάντησα τη λαίδη Lyons, η οποία μου φάνηκε πολύ καταβεβλημένη
1

Οι αίθουσες υποδοχής του πρώτου ορόφου.
Υπέροχος.
3
Ο χορός δινόταν για τη 12η επέτειο του γάμου του βασιλικού ζεύγους.
4
Φαίνεται ότι ήταν γιατρός, η Χριστιάνα Λυτ τον αναφέρει ως δόκτορα Πρελ. Βλ. Παπανικολάου Κρίστενσεν, Χρ. Λυτ, Στην Αθήνα του 1847-1848, ό. π., σ. 158.
5
Πουρταλέ (Albert Pourtalès), Πρώσος απεσταλμένος στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν γόνος
οικογένειας ουγενότων. Ο πατέρας του κόμης Φρειδερίκος Πουρταλέ (Graf Friedrich
Pourtalès), μυστικοσύμβουλος του βασιλιά της Πρωσίας και μέγας τελετάρχης της πρωσικής
Αυλής, είχε επισκεφθεί την Αθήνα το 1843. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ.
1, σ. 418.
2
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από την αρρώστια της. Πριν αρρωστήσει είχε περιποιηθεί για πολύ καιρό τον
μικρό Μέντη˙ κινδύνευσε η ζωή του. Το βράδυ whist για λίγο.
3. Ξαφνική καταιγίδα και δυνατή βροχή είχαν ως αποτέλεσμα να συνοδεύσω τη
βασίλισσα πέρα από το Δαφνί, μέχρι τη θάλασσα. Κατόπιν γευμάτισα σε πολύ
ευχάριστο κύκλο στο σπίτι των Werther μαζί με τους Prokesch τους Perglas
τον Thouvenel και τον R[echen]b[er]g. Μετά το φαγητό η κυρία von Pr.[okesch]
έπαιξε πιάνο αυτοσχεδιάζοντας.1 Κατά τις δέκα επιστρέψαμε στα σπίτια μας.
4. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον κόμητα Pourtalès και τον Hahn. Έμεινα κάτω, με τη βασίλισσα, μέχρι τις δύο και μισή.
5. Ελαφρύς παγετός, δηλαδή χιόνισε μόνο στα βουνά. Έκανα επισκέψεις και
ένα μικρό περίπατο με την άμαξα γύρω από την Ακρόπολη. Η δύση ήταν πανέμορφη. Dîner και soirée στο σπίτι των Prokesch με μουσική κ.λπ.
6. Dîner στο σπίτι των Perglas. Πάντοτε οι ίδιοι άνθρωποι à peu près2, σήμερα
προστέθηκαν το ζεύγος Θεοχάρη και ο Pohland, ο οποίος επέστρεψε για το
χειμώνα. Γύρισα νωρίς στο παλάτι. Ο αέρας είχε αναπάντεχα ζεστάνει.
7. Η δυνατή νεροποντή είχε ως αποτέλεσμα να προστεθώ στη συνοδεία που
συνόδευσε τη βασίλισσα στον περίπατο της με την άμαξα. Dîner.
8. Το ίδιο πρόγραμμα με χθες, αλλά με θαυμάσιο καιρό. Στον ελαιώνα όμως
έσπασε η άμαξά μας. Ένα μέρος της επιστροφής το κάναμε με τα πόδια, ανεβήκαμε πάλι στην άμαξα, αφού την έδεσαν πρόχειρα. Εντωμεταξύ ο υπηρέτης
που μας συνόδευε έφιππος έτρεξε να ειδοποιήσει και έστειλαν άλλη άμαξα να
μας παραλάβει. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο κόμης Pourtalès en passant.
9. Η Κατίγκω 3 Καρπούνη είναι βαριά άρρωστη. Μηνιγγίτιδα! Η κατάστασή της
είναι σχεδόν απελπιστική. Ματώνει η καρδιά μου! Ένα τόσο καλό παιδί! Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο. Ο βραδινός ουρανός ήταν υπέροχος. Με
επισκέφθηκε ο β.[αρόνος] Prokesch en passant.
10. Ελάχιστες οι ελπίδες για την Κατίγκω. Η καημένη η μητέρα έχει απελπιστεί
και κολυμπάει στα δάκρυα. Ο Θεός να την προστατεύσει! Η δύση πάλι πολύ
όμορφη. Whist.
11. Στο «κτήμα της Αμαλίας» με την άμαξα. Ζεστή, ηλιόλουστη ανοιξιάτικη μέρα. Ήρθε επιτέλους το γαλλικό ατμόπλοιο. Ο Pourtalès αναχώρησε. Ήρθε ο
Hohenlohe ως έκτακτος Γερμανός απεσταλμένος.4 Το βράδυ με επισκέφθηκε ο
Werther en passant.
12. Η κατάσταση της Κατίγκως αμετάβλητη. Υπέροχος καιρός. Το βράδυ ο
Prokesch en passant. Είχε προηγηθεί η είδηση ότι ο αυτοκράτορας [της Αυστρίας] παραιτήθηκε υπέρ του αρχιδούκα Φραγκίσκου Ιωσήφ καθώς και ότι ο
πάπας τράπηκε σε φυγή. Πήρα με τον Perglas ένα μεζέ, λουκάνικα.

6

(Υποσημείωση της προηγούμενης σελίδας).΄Ηταν η σειρά των κυριών.
(Υποσημείωση της προηγούμενης σελίδας). Γραφή ανορθόδοξη και ασφαλώς λανθασμένη. Ίσως
πρόκειται για την Margaret Flahault (1788-1867), σύζυγο του Auguste-Charles Flahault, πρεσβευτή της Γαλλίας στη Βιέννη.
1
Η σύζυγος του αυστριακού απεσταλμένου Irene von Prokesch, ήταν κόρη του Βιεννέζου καθηγητή μουσικής Raphael Georg Kiesewetter και έπαιζε πιάνο αριστοτεχνικά. Βλ. Bertsch Daniel, Anton Prokesch von Osten (1795-1876). Ein Diplomat Österreichs in Athen und an der
Hohen Pforte. Beiträge zur Wahrnehmung des Orients im Europa des 19. Jahrhunderts, R.
Oldenbourg, Μόναχο 2005, σ. 228.
2
Περίπου.
3
Αικατερίνη.
4
O Chlodwig zu Hohenlohe Schillingsfürst (1819-1901). Βλ. και Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 482 κ.ε.
7

96

13. Με επισκέφθηκαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα Hohenlohe χωρίς να με
έχουν προηγουμένως ειδοποιήσει. Μάντεψα αμέσως ποιοι ήταν. Η γυναίκα είναι νέα, όμορφη, γλυκιά, εκείνος λιγομίλητος και comme il faut.1 Το βράδυ
whist.
14. Dîner. Εγώ καθόμουν ανάμεσα στον πρίγκιπα του Hohenlohe και τον Α.
Μαυρομιχάλη. Δεν υπάρχει ελπίδα για την Κατίγκω.
15. Ανέλπιστη βελτίωση. Είθε να διαρκέσει! Ο καιρός ψύχρανε κάπως, εξακολουθεί όμως να είναι καλός. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Thouvenel en
passant.
16. Η κυρία Heidenstam έχει ευλογιά! Και ο Prokesch είναι άρρωστος. Η Κατίγκω είναι κάπως καλύτερα.
17. Καιρός καλοκαιρινός. Στη μουσική [της Κυριακής] ήταν έξοχα. Dîner για το
πριγκιπικό ζεύγος που εκπροσωπεί τον τοποτηρητή της προσωρινής κεντρικής
αρχής.2 Καθόμουν ανάμεσα στον πρίγκιπα του Hohenlohe και τον Α. Μαυρομιχάλη.
18. ΄Ηρθε το ατμόπλοιο και έφερε τους Röser και Πάλλη. Νυχτερινή θεραπεία
με βδέλλες.3
19. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι καλός. Η Κατίγκω πάει καλύτερα. Ο Θεός να
δώσει να συνεχίσει έτσι! Dîner, εξαιτίας του οποίου δεν μπόρεσα να πάω στη
soirée των Prokesch. Καθόμουν ανάμεσα στον Δεληγιάννη και τον Καλογερόπουλο.
20. Οι Γερμανοί της Αθήνας οργάνωσαν στη [λέσχη] «Φιλαδέλφεια» 4 συναυλία
προς τιμήν του απεσταλμένου του τοποτηρητή της προσωρινής κεντρικής αρχής. Ο Prokesch είχε ακρόαση και ήρθε τη στιγμή που υποχρέωναν τον βασιλιά να ξαπλώσει, επειδή είχε πυρετό. Τον δέχτηκε για λίγα λεπτά η βασίλισσα.
21. Τα γενέθλια [της βασίλισσας] εορτάστηκαν πολύ ήσυχα εξαιτίας της αδιαθεσίας του βασιλιά. Μόνον ο χειμώνας έσπευσε να της υποβάλει θυελλωδώς
τα σέβη του. Η βασίλισσα χάρηκε με το στολισμένο με λουλούδια μαξιλαράκι
από βρύο που της χάρισα.
22 – 23. Ο ίδιος απαίσιος κρύος καιρός με τον χθεσινό, χιόνι και πολύ δυνατός
αέρας. Η Κατίγκω είναι πολύ άσχημα και χθες συνόδευσα τη βασίλισσα που
πήγε να τη δει. Το βράδυ είχαμε μουσική βραδιά στο σπίτι των Perglas. Ήταν
πολύ ωραία. Σήμερα πήγα στη Δάμαρι τα δώρα της για τα Χριστούγεννα˙ η μητέρα της, που τα περίμενε, χάρηκε.5 Το βράδυ με επισκέφθηκε ο β.[αρόνος]
Prok[esch] en passant. Μέχρι την
31η του μήνα μας ταλαιπώρησαν το κρύο και η κακοκαιρία˙ είχαμε μόνον δύο
ηλιόλουστες, αν και κρύες, ημέρες. Η «κεντρική αρχή» μας εγκατέλειψε και επιβιβάστηκε στο ατμόπλοιο για την Ιερουσαλήμ. Ένα βράδυ ήρθε ο W.[erther]
και ένα άλλο ο Pr.[okesch]. Η Κατίγκω ήταν μία καλύτερα, μία χειρότερα. Η ζωή
της είναι στα χέρια του Θεού, όπως και όλων μας! Το βράδυ της παραμονής
1

Άνθρωπος με καλούς τρόπους.
Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 440 κ.ε.
3
Η θεραπεία αφορούσε ενδεχομένως τον Όθωνα.
4
Το 1847 τα μέλη του γερμανικού συλλόγου Φιλαδέλφεια αγόρασαν το οικόπεδο της οδού
Ομήρου, στο οποίο σήμερα στεγάζεται το Ινστιτούτο Γκαίτε. Εκεί είχε κτισθεί λέσχη στην οποία,
όπως βλέπουμε, οι Γερμανοί της Αθήνας υποδέχθηκαν τον Hohenlohe.
5
Πρόκειται για την πρωτότοκη κόρη του ιερέα της βασίλισσας Αμαλίας Λυτ. Την είχε βαφτίσει η
βασίλισσα και γι’ αυτό η κυρία φον Πλύσκω της πηγαίνει εκ μέρους της βασίλισσας χριστουγεννιάτικα δώρα. Βλ. Χριστιάνα Λυτ. Μία Δανέζα στην Αυλή του Όθωνα. Μαρτυρία της εποχής.
Σημειωματάριο, Ημερολόγιο, Γράμματα, μτφρ. Αριστέα Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Ερμής, Αθήνα 1981, σ. 40.
2
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ανταλλάξαμε χριστουγεννιάτικα δώρα. Ήταν ωραία. Η βασίλισσα είχε τοποθετήσει τα δώρα της για μας πάνω σε ένα τραπέζι˙ είχε υφάσματα, ασημικά και
κοσμήματα˙ μας γέμισε χαρά, όπως πάντα. Σε μένα χάρισε μία όμορφη καρφίτσα στολισμένη με ένα σμαράγδι και μικρά διαμάντια. Όταν η προσφορά γίνεται με αγάπη, και το να προσφέρεις και το να δέχεσαι δώρα, και τα δύο δίνουν
χαρά. Ωστόσο σήμερα, που κλείνει αυτός ο τόσο δύσκολος χρόνος, μας κατέχουν σκέψεις περισυλλογής. Ο Schwab μας βοήθησε, γιατί στο κήρυγμά του
ανάλυσε με πολύ ωραίο τρόπο τους λόγους για τους οποίους οφείλουμε για
κάθε χρόνο που περνάει 1) να είμαστε ευγνώμονες προς τον Θεό 2) να ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας και 3) να πιστεύουμε πως το μέλλον κρύβει μέσα
του και την παρηγοριά και την ελπίδα. Είθε να εφαρμόσουμε όλοι τα λόγια του
και να συνεχίσουμε να πορευόμαστε στο δρόμο του Θεού!
Ιανουάριος [1849]
1. Ξύπνησα υγιής και χαιρέτισα την πρώτη μέρα του χρόνου στρέφοντας με
εμπιστοσύνη τη σκέψη μου στον Θεό. Ο καιρός δεν ήταν και τόσο κακός και
συνόδευσα τη βασίλισσα σε μακρύ περίπατο με την άμαξα, που μου έδωσε
χαρά και με ξεκούρασε. Το είχα ανάγκη, γιατί είχα μέχρι εκείνη την ώρα δεχθεί
πάρα πολλές επισκέψεις, για τις οποίες είμαι φυσικά ευγνώμων, αφού οι περισσότεροι επισκέπτες ήρθαν για μένα προσωπικά. Στο βασιλικό τραπέζι πήραν μέρος ο Perglas με τη γυναίκα του, οι δύο ιερείς της Αυλής, ο Röser και ο
Wendtland. Προηγουμένως είχα δεχθεί την επίσκεψη του Thouvenel, που μου
έφερε την πληροφορία ότι ο L.[ouis] B.[onaparte] εξελέγη πρόεδρος καθώς και
επιστολή από τον Piscatory. Το δικό μας, το γερμανικό ταχυδρομείο, δεν ήρθε.
2. Ούτε σήμερα ήρθε. Υπάρχει η φήμη ότι ο Βαλέντζας και ο Παπακώστας βρίσκονται στην πόλη. Κρύβονται και είναι βέβαια αναμεμειγμένοι σε κάποια συνωμοσία που αποβλέπει σε coup de main1 εναντίον του παλατιού. Έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα, κυρίως μέσα στο παλάτι. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον
περίπατό της με την άμαξα. Πήγαμε στην περιοχή που είναι ο αγωγός του νερού. Σε ένα σημείο ο δρόμος ήταν τελείως αδιάβατος και η βασίλισσα αναγκάστηκε να κατέβη από την άμαξα. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Thouvenel για
μισή ώρα και μετά κατέβηκε κάτω.2
3. Κάναμε έναν περίπατο στον κήπο μέσα στο χιόνι και το κρύο και, όταν ανεβήκαμε στο παλάτι, βρήκαμε το ταχυδρομείο να μας περιμένει. Σε μένα είχε
φέρει μόνο εφημερίδες. Το απόγευμα έκανα μερικές επισκέψεις, ήθελα κυρίως
να επισκεφθώ την Καρπούνη, την οποία δεν είχα δει δύο μέρες. Δοξάζω τον
Θεό που βρήκα την Κατίγκω καλύτερα και την οικογένεια να ελπίζει. Το βράδυ
ο β.[αρόνος] Prok[esch] ήπιε ένα φλιτζάνι τσάι μαζί μου και μετά κατέβηκε κάτω [στα βασιλικά διαμερίσματα].
4. Ωραία χειμωνιάτικη μέρα. Έκανα επισκέψεις και κατόπιν ένα μικρό περίπατο
με την άμαξα γύρω από την Ακρόπολη. Το βράδυ επιτέλους και πάλι whist˙
μεγάλη αφηρημάδα.
5. Ο καιρός σήμερα ήταν πολύ πιο ήπιος και γι’ αυτό, ύστερα από πολλές ημέρες, έκανα τον πρώτο μου μοναχικό περίπατο με την άμαξα, που με οδήγησε
στο «κτήμα της Αμαλίας». Έγραψα γράμματα και το βράδυ μετά το φαγητό
αποσύρθηκα νωρίς και διάβασα.
1
2

Πραξικόπημα.
Στα βασιλικά διαμερίσματα.
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6. Ο βασιλιάς έχει πάλι πυρετό. Πολύ ήπιος, ανοιξιάτικος καιρός. Έκανα επισκέψεις και κατόπιν κατηφόρισα προς τη μουσική [της Κυριακής]. Πάρα πολύς
κόσμος. Το βράδυ ησυχία.
7. Αναβλήθηκε ένας ανεπίσημος χορός εξαιτίας της αδιαθεσίας του βασιλιά. Εκ
των υστέρων αυτό με ευχαρίστησε, γιατί η καταιγίδα, που είχε αρχίσει από το
απόγευμα, δυνάμωσε πολύ τα μεσάνυχτα και το θεωρώ ασέβεια να χορεύει
κανείς τη στιγμή που ακούγεται η φωνή του Θεού, η οποία μας καλεί να μην
παρεκκλίνουμε από το σωστό δρόμο. Πολύ ζεστός αέρας. Πήγα στην Καρπούνη μερικά δωράκια για τα παιδιά και χάρηκα κι εγώ με τη χαρά τους. Είχα κλείσει την πόρτα μου, όταν ήρθε ο Perglas. Ντύθηκα και του άνοιξα. Είχε την ευχαρίστηση να με δει να πίνω τον καφέ μου. Το βράδυ διάβασα.
8. Ο βασιλιάς είναι απύρετος, δεν πήρε όμως μέρος στο γεύμα. Περίπατος
στον κήπο με ψιλή βροχή. Με την άμαξα στο Φάληρο. Φυσούσε παγερός άνεμος. Το βράδυ διάβασα χωρίς να με ενοχλήσει κανένας.
9. Φαντάστηκα, δεν ξέρω κι εγώ για ποιο λόγο, ότι ο καιρός θα ήταν καλός και
βγήκα, αλλά έκανα δυστυχώς τις επισκέψεις μου με βροχή. Ελπίζαμε ότι σήμερα θα βλέπαμε τον βασιλιά, αλλά έμεινε στα διαμερίσματά του. Επομένως η
σημερινή μέρα ήταν στο σύνολό της απογοητευτική, με μόνη εξαίρεση το ότι το
ταχυδρομείο ήρθε στην ώρα του και φαίνεται πως μου έχει φέρει κάποια πακέτα με ωραία πράγματα.
10. Οι ελπίδες μου επαληθεύτηκαν, έλαβα μία μπούκλα χρυσαφένια μαλλιά του
μωρού της Bertha τοποθετημένη μέσα σε μία μικρή θήκη με ωραία χάραξη, μία
fausse-écharpe,1 ένα μαντήλι σε τύπο γραβάτας και μία μεζούρα μήκους. Όλα
αυτά μου έδωσαν μεγάλη χαρά. Παρουσιάστηκε και ο βασιλιάς. Το απόγευμα
με επισκέφθηκε ο β.[αρόνος] Prok[esch]. Συζητήσαμε πολιτικά θέματα, που
δεν συγκαταλέγονται βέβαια στα ευχάριστα.
11. Ο κύριός μου βγήκε με το άλογο, παρόλο που ήταν φανερό ότι ερχόταν
βροχή, και γύρισε μέσα στη νεροποντή! Έκανα επισκέψεις και πληροφορήθηκα
το ατύχημα που είχε η μητέρα της Φωτεινής με τα άλογα που αφηνίασαν. Το
βράδυ είχε αποφασιστεί να παίξουμε whist, αλλά είχε τόση υγρασία και έκανε
τόσο κρύο στην αίθουσα του μπιλιάρδου, που το παιχνίδι ματαιώθηκε και γυρίσαμε ο καθένας στα διαμερίσματά του.
12. Ο Κολλίνος Κολοκοτρώνης πέθανε από φθίση. Η τελευταία κρίση κράτησε
μόνο λίγες μέρες. Καημένη γυναίκα! Μένει μόνη με τέσσερα μικρά παιδιά.
13. Με την άμαξα στην εκκλησία. Επιστροφή στο παλάτι και ευχετήριες επισκέψεις.2 Ο χορός αναβλήθηκε για τη Δευτέρα. Ήρθε η Καρπούνη με τα παιδιά
της. Φορούσαν τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους και ήταν πολύ ευτυχισμένα. Η
μικρή άρρωστη έστειλε τις ευχαριστίες της. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο β.[αρόνος] Prok[esch] en
passant.
15. Σήμερα έγινε ο χορός. Ήταν λαμπρός και ζωηρός και διήρκεσε περισσότερο από τους μεγάλους επίσημους χορούς. Η ώρα πέρασε πολύ ευχάριστα και
χωρίς απρόοπτα. Μόνο που έκανε κρύο. Παρουσίασα στο ευρύ κοινό την ωραία μου καρφίτσα! Επειδή ο καιρός ήταν κακός συνόδευσα τη βασίλισσα στον
περίπατό της και δύο φορές αναγκαστήκαμε να κατέβουμε από την άμαξα και
να περπατήσουμε, γιατί ο δρόμος ήταν αδιάβατος.

1
2

Ένδυμα που αποτελεί συνδυασμό εσάρπας και ζακέτας.
Εόρταζαν την ελληνική Πρωτοχρονιά.
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16. Είδα τη μικρή άρρωστη, που έχει και πάλι χαριτωμένη όψη και ήταν πολύ
ευχαριστημένη με τα χριστουγεννιάτικα ρούχα που φορούσε. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο βαρόνος Prokesch en passant.
17. Έκανα επισκέψεις. Φοβερό κρύο. Το βράδυ whist.
18. Ο καιρός έφτιαξε ξαφνικά και σήμερα ήταν πολύ ωραίος. Επειδή ήταν ελληνική γιορτή, είχε μουσική, στην οποία πήγε πολύς κόσμος.1 Το βράδυ whist
à trois.2 Έγραψα στον επίσκοπο Αττικής κύριο Leeves.3
19. Κακοκαιρία με χιονόνερο. Φαίνεται ότι και ο καιρός υποφέρει από περιοδικούς πυρετούς,4 μία είναι καλός και μία κακός. Περιόρισα τις επισκέψεις μου
αναβάλλοντας αυτές που ήταν μακριά. Έφτιαξα τα συρτάρια μου, για να είναι
τακτικά τώρα που μπήκε ο καινούργιος χρόνος. Το βράδυ παίξαμε whist με
κέφι και γρήγορο ρυθμό. Μετά διάβασα το Pfarrhof.5
20. Έχουμε την απόδειξη ότι ο καιρός υποφέρει από περιοδικούς πυρετούς,
σήμερα είναι πάλι υπέροχος. Κανόνισα τις επισκέψεις που είχα να κάνω έτσι,
ώστε να τις συνδυάσω με περίπατο για να αναπνεύσω λίγο καθαρό αέρα.
Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Κανάρη και τον Bronikowsky.6
21. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις. Έκανα και μία επίσκεψη υπηρεσιακού χαρακτήρα, που έπρεπε να μείνει μυστική. Μετά πήγα στη μουσική [της Κυριακής],
όπου είχε συγκεντρωθεί πολύς κόσμος και απολάμβανε τον ωραίο καιρό. Συνομίλησα μόνο με το βαρόνο Perglas.
22. Ένας ανεπίσημος χορός, που επρόκειτο να δοθεί απόψε, αναβλήθηκε για
αύριο, επειδή ο βασιλιάς είχε πάλι κρίση πυρετού. Υπέροχος καιρός. Έκανα
επισκέψεις, τις οποίες ήμουν υποχρεωμένη να κάνω.
23. Σήμερα είναι τα γενέθλια του πρίγκιπα Elimar.7 Δόθηκε χορός σε περιορισμένο κύκλο και ήταν πολύ ωραίος. Ο βασιλιάς στην αρχή δεν φαινόταν να έχει διάθεση, αλλά αργότερα ήταν εξαιρετικά en train8 και διασκέδασε πολύ. Το
ότι η βασίλισσα διασκέδασε, εξυπακούεται. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατό της με την άμαξα˙ ο καιρό ήταν καλός και ο περίπατος από κάθε άποψη
απολαυστικός. Το κύριο θέμα της συζήτησης ήταν το καινούριο βιβλίο της κόμισσας Gasparin.9
24. Χθες, ακριβώς την ώρα που άρχιζε ο χορός, ήρθε το ταχυδρομείο. Διάβασα σήμερα το πρωί τα γράμματα που μου έστειλαν η Marie, ο Ernst και η Line
1

΄Ηταν η εορτή των Φώτων.
Με τρεις παίχτες.
3
Henry Daniel Leeves, πάστορας της αγγλικανικής εκκλησίας της Αθήνας και συνεργάτης της
Βρετανικής Βιβλικής Εταιρείας (British and Foreign Bible Society). Η αγγλικανική εκκλησία της
Αθήνας είχε εγκαινιαστεί το 1843 από τον επίσκοπο του Γιβραλτάρ, που είχε έρθει ειδικά για
αυτόν το σκοπό. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 1, σ. 380.
4
Χαρακτηριστικό της ελονοσίας από την οποία υπέφερε ο Όθων.
5
Πρόκειται πιθανώς για το μυθιστόρημα Der Pfarrhof zu Högadal του Σουηδού συγγραφέα J.
M. Crusenstolpe στη γερμανική μετάφραση του Dr. Wachenhusen, Verlags Comptoirs,
Grimma 1847.
6
Πολωνός φιλέλληνας και αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Βλ. Bart-Kehrig-Korn, ό. π., σ.
86.
7
Άντον Γκύντερ Έλιμαρ (Anton Günther Elimar von Oldenburg), πρίγκιπας του Ολδεμβούργου,
ο νεότερος αδελφός της βασίλισσας Αμαλίας.
8
Κεφάτος.
9
Πρόκειται ασφαλώς για το τρίτομο έργο Journal d’ un voyage au Levant, Marc Ducloux, Παρίσι 1848. Άγνωστο αν η συζήτηση περιλάμβανε και τις παρεκβάσεις φιλοσοφικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, οι οποίες αφθονούν στο βιβλίο. Πάντως η κυρία de Gasparin κάνει
και παρατηρήσεις πολιτικού ενδιαφέροντος και καταλογίζει στους Έλληνες πολιτικούς έλλειψη
ανεξαρτησίας και διαφθορά. Βλ. Madame Dora d’ Istria, Excursions en Roumélie et en Morée,
Meyer et Zeller, Ζυρίχη, J. Cherbuliez, Παρίσι 1863, τόμ. 2, σ. 309.
2
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και χάρηκα, όπως χαίρομαι πάντα, όταν έρχονται καλά νέα που έχουν να κάνουν με τους γιους μου. Με επισκέφθηκε ο Perglas και κάθησε πολλή ώρα.
Κατόπιν έκανα εγώ μερικές επισκέψεις. Η Κατίγκω ήρθε στη σάλα, όπου καθόμουν με τη μητέρα της, για να με χαιρετήσει. Ήταν η πρώτη φορά που έβγαινε
από το δωμάτιό της και ήταν πολύ γλυκιά. Το βράδυ whist.
25. Πολύ ζεστός ανοιξιάτικος καιρός και πολύ ωραία χρώματα. Την ώρα που
πήγαινα όμως στο Φάληρο, σηκώθηκε ένας κάπως ενοχλητικός αέρας. Το
βράδυ whist à trois, επειδή η δεσποινίς von R.[heineck] είχε βγει έξω και η βασιλική είχε πυρετό.
26. Καλοκαιρία όλη την ημέρα. Ανέβαλα τις επισκέψεις που είχα να κάνω και
αξιοποίησα τον ωραίο καιρό κάνοντας ένα μακρύ περίπατο. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο β.[αρόνος] Prok[esch] en passant.
27. Δέχθηκα επισκέψεις και έκανα μερικές. Το απόγευμα με επισκέφθηκε ο
Schwab, ο οποίος μου έφερε βιβλία και μου διάβασε μερικά από τα ποιήματα
του πατέρα του.1 Το βράδυ παίξαμε για πολλή ώρα whist.
28. Σήμερα είναι η επέτειος του θανάτου του αγαπημένου μου άνδρα! Πόσος
καιρός θα περάσει άραγε ακόμη ώσπου να ξαναβρούμε ο ένας τον άλλο; Ήμουν όλο το βράδυ αφάνταστα, απερίγραπτα θλιμμένη. Ασφαλώς έπαιξε ρόλο
σε αυτό και η συζήτηση που είχα με τη βασίλισσα, την οποία συνόδευσα στον
περίπατό της με την άμαξα˙ ανακάλεσα στη μνήμη μου χρόνια πολύ δύσκολα,
που αναγκάστηκα να ζήσω χωρίς τη δικές του συμβουλές, την αλάνθαστη κρίση του. Ευτυχώς τα κατάφερα και ευγνωμονώ τον Θεό μου, που με προστάτεψε τα πολλά αυτά χρόνια που έχω κιόλας ζήσει πάνω στη γη.
29. Ο καιρός χάλασε λίγο, αλλά δεν παύει να είναι αρκετά ευχάριστος και συνόδευσα τη βασίλισσα σε έναν ωραίο περίπατο με την άμαξα. Dîner˙ καθόμουν
ανάμεσα στον Λόντο2 και τον κυβερνήτη του γαλλικού πλοίου. Με επισκέφθηκε
ο Thouvenel en passant. Mr Piscatory a échoué.3
30. Πολύ δυνατός αέρας. Έκανα επισκέψεις. Το βράδυ καταιγίδα. Ο β.[αρόνος]
Prok[esch] en passant.
31. Το πρωί ευχάριστη, δροσερή, σχεδόν ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα. Στις τρεις
όμως έπιασε δυνατή βροχή και κρύο. Η βασίλισσα έστειλε τα άλογα πίσω
στους στάβλους και βγήκε με την άμαξα˙ την συνόδευσα εγώ. Whist.
Αυτός ο πρώτος μήνας του νέου χρόνου πέρασε καλά, ήσυχα και εδώ και
στο εξωτερικό. Και όπου υπάρχει ακόμη πόλεμος, όπως στην Ουγγαρία, νικάει
το δίκαιο και τα ευχάριστα ανακοινωθέντα διαδέχονται το ένα το άλλο. Ευχαριστείται κανείς να βλέπει ότι οι άνθρωποι τελικά επιστρέφουν στη νομιμότητα
και ο λαός ακούει πάλι πρόθυμα τη γλώσσα της λογικής, που για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα είχε εξοριστεί από τη δυστυχισμένη Γερμανία. Για την ακρίβεια στην Πρωσία έχουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα, για τα οποία είμαστε
ευγνώμονες. Είθε να έχουν συνέχεια. Οι ειδήσεις που είχα από τα παιδιά μου
1

Gustav Schwab (1792-1850), Γερμανός ποιητής. Γνωστός και σήμερα για την τρίτομη διασκευή της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας που δημοσίευσε (1838-1840).
2
Αναστάσιος Λόντος. Διαδέχθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών τον Κολίνο (Κωνσταντίνο) Κολοκοτρώνη που είχε αποβιώσει την 12η Ιανουαρίου 1849.
3
Ο κύριος Piscatory απέτυχε. Αυτό που πιθανώς εννοεί είναι ότι απέτυχε στην προσπάθειά
του να εξασφαλίσει τη διατήρηση του Thouvenel στη θέση του στην Αθήνα. Ο Όθων ενεργούσε
όσο μπορούσε στο Παρίσι, ώστε να παραμείνει ο Thouvenel, στον οποίο είχε μεγάλη εμπιστοσύνη. Την εποχή αυτή κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα πληροφορίες ότι υπήρχε συνωμοσία εναντίον του Όθωνα προερχόμενη από τους κύκλους του Ναπολέοντα (Charles Louis Napoleon
Bonaparte) ήδη από τις 2 Δεκεμβρίου 1848 δικτάτορα και κατόπιν αυτοκράτορα της Γαλλίας.
Βλ. Thouvenel, ό.π., σ. 227 και 229. Ο Thouvenel τελικά δεν ανακλήθηκε αυτή την εποχή.
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ήταν γενικά καλές. Ευχαριστούν και εκείνα, όπως και εγώ, τον ουράνιο Πατέρα,
που τα προστάτεψε μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν και χάρισε στην οικογενειακή τους ζωή χαρά και ευτυχία.
Φεβρουάριος [1849]
1. Δόθηκε στο παλάτι ένας ανεπίσημος χορός. Μέσα στη γενική ευθυμία που
επικράτησε, οι πολυάριθμοι καλεσμένοι ξέχασαν το δυνατό κρύο και διασκέδασαν θαυμάσια. Απουσίασαν ο πρύτανης του διπλωματικού σώματος και η γυναίκα του.
2. Παρά την κακοκαιρία χτίζουμε το καινούριο τμήμα του κήπου.1 Το απόγευμα
έκανα με την άμαξα μερικές επισκέψεις, αλλά καταχάρηκα, όταν επέστρεψα
στα ζεστά δωμάτιά μου. Έφαγα κάτι, διάβασα ισπανικά και προσπάθησα να
βάλω τάξη στα πολλά χαρτιά που έχουν μαζευτεί με τα χρόνια. Whist.
3. Έκανα τον περίπατό μου χωρίς τα γάντια μου – είχα ξεχάσει να τα πάρω
μαζί μου – και ανακάλυψα ότι τα χέρια ζεσταίνονται στο μανσόν καλύτερα, όταν
τα χέρια είναι γυμνά. Το απόγευμα έκανα στα γρήγορα μερικές επισκέψεις επίσημου χαρακτήρα και από το απαίσιο κρύο επέστρεψα στα ζεστά μου λημέρια.
Πέρασα την ώρα μου με τις ίδιες à peu près2 ασχολίες όπως και χθες. Το βράδυ μελέτησα και έκανα λογαριασμούς. Χθες και σήμερα δέχθηκα μερικές διασκεδαστικές επισκέψεις και άλλες ενδιαφέρουσες.
4. Ακολούθησα και σήμερα, Κυριακή, τις καθημερινές μου ασχολίες. Μόνο το
απόγευμα έκανα έναν περίπατο στον κήπο, από τον οποίο επέστρεψα όμως
νωρίτερα από ό, τι σκόπευα, επειδή από παντού έπεφταν παγωμένες σταγόνες. Ο ήλιος έδυσε πανέμορφος ανάμεσα σε σύννεφα που προμηνύουν χιόνι.
Εκείνη την ώρα εγώ τακτοποιούσα τα συρτάρια μου. Whist κ.λπ.
5. Χιόνι με λάσπη και γκρίζος ουρανός, απαίσιος καιρός. Μόνον οι αειθαλείς
θάμνοι και τα λουλούδια του κήπου, που κάλυπτε ένα άσπρο, λίγο παγωμένο,
στρώμα χιονιού, ήταν όμορφα. Είχε όμως υγρασία και ο αέρας ήταν κρύος.
Αργότερα, το απόγευμα, βγήκε ένας λαμπρός ήλιος, το χιόνι εξαφανίστηκε και
η φύση έλαμψε δροσερή και ωραία. Με επισκέφθηκε ο Thouvenel και περάσαμε μαζί μία ώρα συζητώντας. Whist.
6. Σήμερα το πρωί, στη δοξολογία και την παρέλαση, ο καιρός ήταν καλός, αλλά έκανε κρύο. Και όταν συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα,
δεν ήταν τόσο κακός, όσο περιμέναμε. Το βράδυ όμως το κρύο ήταν πολύ δυνατό και φυσούσε πολύ. Αυτό πάντως δεν εμπόδισε τους πολυάριθμους προσκεκλημένους να εμφανιστούν οι περισσότεροι στο χορό. Ο κύριος μου δεν
ήταν τελείως καλά στην υγεία του και δεν ήταν τόσο ευδιάθετος, όσο θα το ευχόμουν, ιδιαίτερα σήμερα που συμπληρώνει 16 χρόνια στο αξίωμά του.
Είθε ο Θεός να προστατεύει τον εκλεκτό αυτό ηγεμόνα και να του ανταποδώσει
σε αυτόν τον κόσμο τις θυσίες που κάνει για το καλό του μικρού του λαού! Όλοι
ήταν χαρούμενοι εκτός από το αντίπαλο στρατόπεδο στο οποίο οι σημερινές
βασιλικές αποφάσεις έρριξαν το μήλο της ΄Εριδος.3
1

Στον κήπο, ο οποίος επεκτάθηκε σταδιακά, είχε πρόσφατα προστεθεί οικόπεδο, του οποίου
τον τοίχο γκρέμισαν για να το ενσωματώσουν. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π.,
τόμ. 2, σ. 497.
2
Περίπου.
3
Ο ΄Οθων είχε απονείμει το βαθμό του αντιστρατήγου με τον ανάλογο μισθό στον Μεταξά, είχε
δώσει χάρη στον Θεόδωρο Γρίβα, είχε διορίσει υπασπιστή του τον Σπυρομήλιο και είχε απονείμει τον άμισθο τίτλο του επίτιμου υπασπιστή στους Πίζα, Κ. Κολοκοτρώνη και Δ. Πλαπούτα.
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7. Σήμερα χιόνισε και κάνει κρύο. Το απόγευμα δεν βγήκα. Δέχθηκα διάφορες
επισκέψεις, έγραψα και βάλθηκα να τακτοποιώ τα προσωπικά μου αντικείμενα.
Το βράδυ είχε whist, αλλά τελειώσαμε νωρίς.
8. Χιονοθύελλα. Παγωμένος βοριάς. Το πρωί έπαιξα στον κήπο χιονοπόλεμο
και έγινα μούσκεμα. Το βράδυ κρύωνα, γιατί είχα νωρίτερα συνοδεύσει τη βασίλισσα με την άμαξα και ξεπάγιασα. Οι μπροστινές ρόδες βούλιαζαν στο χιόνι,
κάμποσες φορές μέχρι το περιαξόνιο. Ζεστάθηκα, όταν παίξαμε whist.
9. Σήμερα ο καιρός ήταν λίγο πιο μαλακός και έκανα επισκέψεις. Το απόγευμα
δέχθηκα ανεπίσημα στα δωμάτιά μου μερικούς επισκέπτες, διπλωμάτες και
λογίους. Το βράδυ εμφανίστηκε ο βαρόνος Prokesch σε τροχιά πλανήτη.
10. Το πρωί ο καιρός ήταν καλός, ενώ το απόγευμα χειροτέρεψε. Βγήκα όμως
με την άμαξα και έκανα επισκέψεις. Το ατμόπλοιο έφερε τηλεγραφήματα με την
είδηση μίας νέας émeute1 στο Παρίσι καθώς και ότι ο Thouvenel παραμένει και
μάλιστα αναβαθμίζεται σε απεσταλμένο.2 Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Κανάρη και τον Σπυρομήλιο.
11. Το κήρυγμα του Schwab ήταν καλό. Ο καιρός πολύ κακός. Έμεινα μέσα και
συνέχισα το νοικοκύρεμα. Whist.
12. Ο καιρός σήμερα ήταν κάπως καλύτερος και έκανα επισκέψεις με την άμαξα. Αιφνίδια άφιξη του κυρίου Weiß, η οποία προκάλεσε έκπληξη.3 Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου και τον Πραΐδη. Με επισκέφθηκε ο Thouvenel en passant. Δεν έλαβα γράμμα από την Bertha. Ανακλήθηκε ο Prokesch.
13. Ο βασιλιάς είχε μία ελαφριά κρίση πυρετού. Το είχε μελετήσει η βασίλισσα
στο déjeuner και τα ξόρκια μου δεν κατάφεραν να το αποτρέψουν. Χρειάστηκε
να ακυρωθεί η ακρόαση του Prokesch, ο οποίος επισκέφθηκε τελικά εμένα.
Συζητήσαμε από πολλές απόψεις το δυσάρεστο για μας γεγονός ότι τον χάνουμε, αλλά και τη δική του αβεβαιότητα για τη θέση που του επιφυλάσσουν.
14. Το απόγευμα προτίμησα και πάλι να το περάσω ήσυχα και να μη βγω με
την άμαξα. Ολοκλήρωσα την «επιχείρηση» νοικοκύρεμα. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Prokesch en passant. Μου παρέδωσε τα χρεόγραφα και όσα άλλα
χαρτιά είχε στα χέρια του και εγώ του επέστρεψα τις αποδείξεις που μου είχε
υπογράψει.
15. Επίσημη μετάβαση στην εκκλησία και παρέλαση.4 Αργότερα η βασίλισσα
βγήκε με την άμαξα και τη συνόδευσα. Ολόκληρη την ημέρα και ιδιαίτερα το
πρωί έκανε πολύ τσουχτερό κρύο. Ο χορός ήταν ιδιαίτερα λαμπρός ως προς
τους καλεσμένους, τις τουαλέτες και την εορταστική διάθεση. Έλειπε όμως ο
Pohland, επειδή έχει ίκτερο ο καημένος. Στη θέση του χόρεψε η κυρία από τη
Βοημία. Ο Καραγιαννόπουλος ενθουσιάστηκε. Ο άχρωμος προσπαθούσε όλη
την ώρα να πλησιάσει τις Μεγαλειότητες, χωρίς όμως να επιτύχει το σκοπό
του.

Θεωρούσε ότι όλα αυτά αποπροσανατόλιζαν τους αντιπάλους του. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 498.
1
Εξέγερση.
2
Ο Thouvenel, από το 1846 γραμματέας της γαλλικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα,
αναβαθμίστηκε σε απεσταλμένο (Ministre plénipotentiaire). Ανακλήθηκε το 1850.
3
Ο Weiß ερχόταν από τη Γερμανία και η άφιξή του δεν ήταν αναμενόμενη, γιατί η απότομη
συμπεριφορά του είχε προκαλέσει τη δυσαρέσκεια της βασίλισσας Αμαλίας, η οποία είχε προσπαθήσει ευσχήμως να τον απομακρύνει. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2,
σ. 363 κ.ε. Πρβλ. και πιο πάνω, σ. 44, υποσ. 7.
4
Εορτή των Αποβατηρίων της βασίλισσας Αμαλίας.
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16. Επισκέφθηκα την κυρία von Prokesch και την κυρία Καρπούνη. Η καημένη
η Κατίγκω έχει καινούργια προβλήματα, αυτή τη φορά πονάει στο πρόσωπο,
στα ζυγωματικά οστά. Πήγα με την άμαξα στο δρόμο του περιπάτου. Το βράδυ
whist.
17. Έκανα επισκέψεις με την άμαξα. Το απόγευμα ήρθε ο Riedel.1 Παρασημοφορήθηκε στις 15 του μήνα και επιθυμεί να μεταφέρω στη βασίλισσα την ευγνωμοσύνη του. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Prokesch en passant και για τελευταία φορά. Προηγουμένως μου είχε στείλει το μετάλλιο που χαράχθηκε
προς τιμήν του 2 και αυτό με ευχαρίστησε. Είναι πολύ επιτυχημένο πορτρέτο.
18. Ο Prokesch ήρθε πάλι για να με αποχαιρετήσει. Ήταν πολύ ανήσυχος για
το μέλλον, το οποίο διαγράφεται αβέβαιο. Μιλήσαμε και για τον κύριο v.
W.(eiß), αλλά δεν ολοκληρώσαμε τη συζήτηση, γιατί ήρθαν άλλοι επισκέπτες
και μας διέκοψαν. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Βούλγαρη και τον Κλωνάρη.
Ήρθε η είδηση ότι ανακαλείται ο Lyons.
19. Γλυκός ανοιξιάτικος καιρός. Πρέπει να κάνω επισκέψεις, αλλά ξεκλέβω λίγο
χρόνο για έναν περίπατο με την άμαξα. Το βράδυ whist.
20. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε ένα μακρύ, υπέροχο περίπατο με την άμαξα.
Απαίσιοι δρόμοι μας ανάγκασαν πολλές φορές να κατέβουμε από την άμαξα.
Το βράδυ δόθηκε στο παλάτι ένας χορός σε περιορισμένο κύκλο, που διήρκεσε μία ώρα περισσότερο από όσο συνήθως. Έκλεισε με Großvatertanz που
προκάλεσε μεγάλη confusion,3 που είναι σε αυτόν το χορό και όλο το plaisir.4
21. Ο καιρός ήταν και πάλι ωραίος. Τα μέλη της πρωσικής διπλωματικής αποστολής συνόδευσαν τους βασιλείς στον έφιππο περίπατό τους. Εγώ έκανα μία
επίσκεψη και το γύρο της Ακρόπολης. Whist à n’ en pas finir,5 γιατί ο κύριός
μας είχε πάρει τον υπνάκο του νωρίτερα. Εμείς όμως όχι, και στο τέλος η γενική κόπωση μας έκανε να επαναστατήσουμε.
22. Πρωινός περίπατος με βροχή. Το απόγευμα έκανε κρύο και έβρεχε. Γύρισα
από τις επισκέψεις μου όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Το βράδυ whist με μέτρο.
Ξαφνικοί πυροβολισμοί. Κλέφτες μπήκαν στο σπίτι του Νέγρη.6 Τους έβαλε ο
αμαξάς που ήταν συνένοχος. Ήταν εφτά το βράδυ. Έδεσαν και φίμωσαν ολόκληρη την οικογένεια. Ένας από αυτούς, που τον έπιασαν μετά, ομολόγησε
πως είχαν σκοπό, όταν θα ολοκλήρωναν τη ληστεία, να τους εκτελέσουν όλους. Δεν μπόρεσαν να ανοίξουν το σεντούκι, όπου ήταν τα λεφτά, και έλυσαν
τον ιδιοκτήτη για να τους το ανοίξει. Αυτός τους ξέφυγε, έτρεξε στο μπαλκόνι
και άρχισε να φωνάζει για βοήθεια, οπότε το έβαλαν στα πόδια.

1

Eduard Riedel, αρχιτέκτονας, ένας από τους βοηθούς του αρχιτέκτονα του παλατιού Gärtner.
΄Εργο του Konrad Lange (1809-1856). Ο Γερμανός χαράκτης ήρθε στην Ελλάδα το 1834 και
εργάστηκε στο Νομισματοκοπείο Αθηνών μέχρι το 1840, αλλά φιλοτέχνησε μετάλλια και νομίσματα για την Ελλάδα και πέρα από αυτήν τη χρονολογία. Όταν έφυγε από την Ελλάδα, εργάστηκε στο Κεντρικό Νομισματοκοπείο της Βιέννης, όπου χάραξε νομίσματα για την Αυστρία και
μετάλλια πολλών επιφανών Αυστριακών. Βλ. και Α. Τάσσος Α. και Ι. Μελετόπουλος, 1821,
Δώδεκα μετάλλια, K. Lange. Εισαγωγή Α. Τάσσου. Επιμέλεια Ιστορικών Κειμένων Ι. Μελετόπουλου, Ασπιώτη – ΕΛΚΑ Α. Ε., Αθήνα 1971, σ. 9.
3
Σύγχυση.
4
Ευχαρίστηση, διασκέδαση.
5
Whist χωρίς τέλος.
6
Πρόκειται πιθανώς για τον Κωνσταντίνο Νέγρη (1804-1880), εξάδελφο του Θεοδώρου Νέγρη
και πατέρας του Φωκίωνος Νέγρη. Είχε διατελέσει καθηγητής της Μαθηματικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών μέχρι το 1845.
2
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23. Το πρωί μιάμιση ώρα περίπατος. Ωραίος καιρός. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις. Λόγοι του Παπαδόπουλου.1 Κατόπιν βγήκα με την άμαξα και έκανα επισκέψεις. Το βράδυ whist χωρίς τελειωμό.
24. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε έναν υπέροχο περίπατο με την άμαξα. Πολλοί
από τους δρόμους ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και χρειάστηκε τρεις φορές
να κατέβουμε από την άμαξα˙ τα άλογα βυθίζονταν στη λάσπη, η άμαξα όμως
άντεξε. Μας σήκωσαν στα χέρια για να μας περάσουν από χαντάκια με νερό.
Το βράδυ whist. Ευχάριστη ατμόσφαιρα.
25. Κυριακή της Αποκριάς. Απέφυγα όσο μπορούσα να πάρω μέρος στις εκδηλώσεις και προτίμησα να κάνω μία σειρά από επισκέψεις που έπρεπε να γίνουν. Η μόνη μου συμμετοχή, το μόνο πράγμα που θα με διασκέδαζε, θα ήταν
να βγω με την άμαξα την ώρα που οι μασκαράδες επέστρεφαν από τη μουσική
[της Κυριακής]. Και αυτό έκανα. Το βράδυ whist σε μικρό κύκλο, à trois.2 Δεν
συμμετείχαν οι Ελληνίδες κυρίες, η Φωτεινή εξαιτίας ενός χορού και η Βασιλική
επειδή είχε πυρετό. Με Schwarzer Peter και vive l’amour3 το whist δεν είχε τελειωμό.
26. Ο καιρός ήταν ιδανικός για τη σημερινή γιορτή στους στύλους. Συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός ανθρώπων και όλοι ήταν εύθυμοι, χαρούμενοι. Υποδέχθηκαν τον βασιλιά και τη βασίλισσα με επευφημίες. Τους περιτριγύρισαν χορεύοντας, τους προσέφεραν να πιούν και εξέφραζαν με κάθε τρόπο τη χαρά
τους που βρίσκονταν μαζί τους. Απόλαυσα θέαμα και ήχο από το παράθυρο
του σαλονιού μου χωρίς να χάσω τη βολή μου. Το βράδυ τίμησα την επιστολογραφία μου και τις εφημερίδες. Δεν παίξαμε whist.
27. Εξαιτίας παλαιών παραλείψεων αναγκάστηκα να κάνω ατελείωτες επισκέψεις παρά τον υπέροχο καιρό. Αρχίσαμε πια να κατεβαίνουμε στον κήπο στις
οχτώ και μισή˙ απολαμβάνω τη δροσερή ατμόσφαιρα. Whist.
28. Το ίδιο και σήμερα. Υπέροχος, γλυκός καιρός. Επικρατεί ησυχία, όλα πάνε
καλά. Δεν έχω να παρατηρήσω τίποτε. Μακάρι να είναι πάντα έτσι και ο καιρός
να περνάει ευχάριστα, όπως πέρασε το λειψό αυτό μήνα.
Μάρτιος [1849]
1. Τελείωσα τις επισκέψεις που έπρεπε να κάνω. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα
στον Άγγλο κόμη Desart και τον Τρικούπη.
2. Έκανα λίγες επισκέψεις χωρίς να βιάζομαι και κατόπιν πήγα με την άμαξα
μέχρι τα Πατήσια. Ζωηρό whist.
3. Οι πορτοκαλιές και οι πρασινάδες είναι υπέροχες.4 Με την άμαξα στο Καματερό. Whist. Η βασίλισσα είχε πονοκέφαλο.
4. Πριν πάω στην εκκλησία, κατέβηκα στον κήπο για να δω την αλέα που μόλις
φύτεψαν. Το κήρυγμα του Schwab ήταν καλό όπως πάντα, αλλά πολύ σύντομο. Το θέμα ήταν: Η γυναίκα της Κανά. Ο Σπυρομήλιος ανέλαβε υπηρεσία.5
Στη μουσική [της Κυριακής] είχε πολύ κόσμο, αλλά έκανε κρύο. Μέχρι τις

1

Ίσως πρόκειται για τον αγωνιστή του 1821 Κάρπο Παπαδόπουλο. ΄Ηταν αξιωματικός του
στρατού και αντιπολιτευόταν τον Όθωνα.
2
Με τρεις παίκτες.
3
Παραλλαγές του παιχνιδιού.
4
΄Ηταν φυτά που είχαν εκείνες τις ημέρες φθάσει από τη Γένοβα και είχαν αγοραστεί πολύ
φθηνά. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 506.
5
Ως υπασπιστής του Όθωνα. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 499.
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11 του μήνα δεν συνέβη τίποτε το ιδιαίτερο. Είχε καλό καιρό και ήμουν συνέχεια έξω. Η Pomona1 έκανε έλεγχο στον κήπο. Έκανα και εγώ τις παρατηρήσεις μου για πολλά σημεία. Παρατηρήθηκε ένα ουράνιο φαινόμενο πάνω από
την αίθουσα του θρόνου αργά το βράδυ της
10ης. Ο σκοπός ήταν έτοιμος να καλέσει σε συναγερμό για φωτιά. Στην Πάτρα
είδαν ένα άστρο με σταυρό κ.λπ. Φαίνεται πως υπάρχει ευρύ πεδίο για ερμηνείες. Δεν πήρα γράμμα από τη Bertha. Μου έγραψε η Proell.
11. Παραιτήθηκε ο Λόντος,2 επειδή διορίστηκε ένας νομάρχης που δεν ήταν
της αρεσκείας του. Το βράδυ ήρθε ο Thouvenel en passant.
13. Ο Prokesch διορίστηκε στο Βερολίνο. Πήρα γράμμα από την Bertha. Ευχαριστώ τον Θεό.
14. Ζέστη. Το βράδυ whist.
15. Πολύ κρύο. Ο υπουργός της Παιδείας3 έβαλε να πυροβολήσουν τα κοράκια
στην Ακρόπολη μέσα στη νύχτα! Η απαγόρευση ήρθε από πολύ ψηλά, όταν
είχαν ήδη αρχίσει. Δεν είναι στα καλά τους! 4
16. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι κακός. Χθες και σήμερα έμεινα μέσα για να
γράψω γράμματα που επείγουν. Δεν κατάφερα και πολλά πράγματα, γιατί ο
κύριος von Weiß και ο κύριος Thouvenel απέσπασαν πολύ από το χρόνο μου.
Whist με ανεξήγητους θορύβους.
17. Τα χαμηλά βουνά της Πελοποννήσου, τα οποία ποτέ δεν είχα δει άσπρα,
είναι καλυμμένα με χιόνι. Πραγματικό χειμωνιάτικο κρύο. Έκανα μερικές επισκέψεις. Whist και πολύς καπνός.
18 – 24. Τρεις φορές συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα.
Έχουμε αυτόν τον καιρό πολλά φυτέματα. Έβρεξε μία φορά, αλλά όχι αρκετά.
Σιρόκος. Σήμερα dîner. Ήταν παρών και ο Lyons, ο οποίος ήταν πολύ συγκινημένος. Το απόγευμα μου είχε βγάλει λόγο για τις αγαθές προθέσεις που υποτίθεται πως είχε πάντα. Στις 22 η βασίλισσα δέχθηκε σε ακρόαση τον νεαρό
βαρόνο Werther με τη μαμά του.5 Το ίδιο βράδυ ήρθε στους βασιλείς ο βαρόνος Perglas. Και σήμερα ο νεαρός βαρόνος Würzburg, για να αποχαιρετήσει.
Ευχάριστα νέα από τη Βιέννη: διαλύθηκε το Reichstag [της Φρανκφούρτης] και
συνέλαβαν πολλά από τα μέλη του. Επιβλήθηκε Σύνταγμα άνωθεν.
26. Αναχωρεί ο Lyons με το ελληνικό ατμόπλοιο «Όθων». Είναι όλος πραότητα
και συγκίνηση.
30. Σήμερα δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση, επειδή κυκλοφόρησε η φήμη
ότι κάποιοι πυροβόλησαν τον βασιλιά. Ψέμα πέρα για πέρα. Μερικοί έφηβοι
διασκέδαζαν με αθώα παιχνίδια, δοκίμαζαν τα πιστόλια τους. Αλλά τους βγήκε
ξινό, επειδή για κακή τους τύχη την ίδια ώρα περνούσαν από εκεί κοντά έφιπποι οι βασιλείς. Ήταν αργά και το σκοτάδι που απλώθηκε μετά από λίγο ολοκλήρωσε τη σύγχυση. Σε ελάχιστο χρόνο διαδόθηκαν στην πόλη τερατώδη
ψέματα, τα οποία αναιρέθηκαν σταδιακά την επόμενη μέρα.6
31. Φαίνεται πως ήρθε επιτέλους η άνοιξη. Άρχισαν να μεγαλώνουν τα μπουμπούκια και το μόνο που χρειάζεται τώρα για να ανοίξουν είναι βροχή. Η χλωρίδα έχει αναπτυχθεί πολύ. Αρχίζει η όμορφη εποχή του χρόνου.
1

Ρωμαϊκή θεά των καρπών και των κήπων. Εννοεί την Αμαλία.
Ο Αναστάσιος Λόντος είχε παραιτηθεί από υπουργός των Εξωτερικών.
3
Ο Δημήτριος Καλλιφρονάς.
4
Βλ. σχετικά Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 510.
5
Αστειολόγημα. Ο νεαρός βαρόνος ήταν βρέφος, είχε γεννηθεί, όπως αναφέρεται πιο πάνω
στις 5 Ιουνίου 1847.
6
Βλ. σχετικά Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 514.
2
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Απρίλιος [1849]
1-9. Περάσαμε ήσυχα τη Μεγάλη Εβδομάδα, όπως ταιριάζει σε αυτές τις ημέρες. Είχαν προηγουμένως έρθει καλές ειδήσεις από την Ιταλία, ότι δηλαδή ο
Radetzki κατάφερε ένδοξη νίκη κατά του άδικου Σαρδηνού. Αισθάνεται κανείς
μεγάλη ανακούφιση, όταν βλέπει την καλή υπόθεση να δικαιώνεται. Πανηγυρίσαμε με ενθουσιασμό. Αυτά που έγραφα για την άνοιξη, ότι δηλαδή ήρθε, δεν
ισχύουν. Τη Μεγάλη Παρασκευή σκέπασε χιόνι τα βουνά. Το κρύο είχε αρχίσει
δύο μέρες νωρίτερα. Την μεγάλη μέρα της θρησκείας μας 1 την εορτάσαμε με
επισημότητα και πολύ όμορφα, αλλά αυτό έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη, επειδή εφέτος συνέπεσε η εθνική εορτή της απελευθέρωσης με τη Μεγάλη Παρασκευή.
Πριν πάμε [στην τελετή] ακούσαμε ένα κήρυγμα του Arneth, αριστουργηματικά
διατυπωμένο, που όμως δεν κατάφερε να με συγκινήσει. Το κείμενο ήταν από
την προς Κορινθίους επιστολή 1. 22. 23. Κάποιοι έριξαν προκηρύξεις μπροστά
στο παλάτι, στην είσοδο για τις άμαξες, με το εξής περιεχόμενο: Η φωνή του
λαού ζητεί ή να βαδίσουμε για την Κωνσταντινούπολη ή Δημοκρατία. Ωστόσο
κανένας δεν θέλησε να αναλάβει την ευθύνη για το περιεχόμενο και κανένας
δεν ύψωσε τη φωνή του για να το υπερασπιστεί. Την Κυριακή του Πάσχα ο
καιρός είχε βελτιωθεί. Η δυνατή βροχή, που ωστόσο πολύ τη θέλαμε, είχε ως
επακόλουθο το ότι συνόδευσα τη βασίλισσα τρεις φορές στον περίπατο με την
άμαξα. Την τρίτη φορά η βροχή μετατράπηκε σε χιόνι κι αυτό μας άρεσε, αν και
έκανε απάνθρωπο κρύο. Δέχθηκα τόσο πολλές επισκέψεις, που δεν έφταναν
οι πολυθρόνες μου. Έτσι γίνεται συνήθως στις μεγάλες γιορτές. Ακολούθησε
μικρό dîner. Πήρε μέρος και ο Lüth.
9. Έκανα μερικές επισκέψεις και ένα μικρό περίπατο με την άμαξα μέχρι τα
Πατήσια. Το ταχυδρομείο έφερε την είδηση ότι ο Φραγκίσκος Ιωσήφ έγινε αυτοκράτορας. Επιβεβαιώθηκαν και οι νίκες στην Ιταλία. Έλαβα ένα γράμμα από
την Bertha, το οποίο με στενοχώρησε˙ μου γράφει ότι έχει πολλές ενοχλήσεις
και πόνους. Ο Θεός να την προστατεύσει. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Thouvenel en passant.
10. Πήρα μέρος σε dîner στο σπίτι του Thouvenel˙ ήταν εκεί το ζεύγος Werther,
το ζεύγος Lenz, ο Perglas και πολλοί κύριοι. Έλειπε η κυρία Perglas, γιατί ήταν
άρρωστη. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ήμουν κρυωμένη και αισθανόμουν ελεεινά, αλλά πέρασα αρκετά καλά.
11. Έκανα λίγες επισκέψεις. Νωρίτερα είχα δεχθεί πολλές. Ο Γαρδικιώτης αρρώστησε. Μήπως είναι από την τρομάρα του, επειδή η βασίλισσα του είπε ότι
φαίνεται άρρωστος; Η Φωτεινή είναι πολύ συμπαθητική, ήρθε συγκινημένη να
ζητήσει την ευχή μου. 2 Το βράδυ whist σε μικρό κύκλο.
12. Υπέροχος καιρός. Έκανα έναν περίπατο με την άμαξα στο Φάληρο χωρίς
να τον συνδυάσω με επισκέψεις και αυτό μου έκανε καλό˙ έχω συνάχι. Ο κύκλος μας εξακολουθεί να είναι περιορισμένος. Το βράδυ παίξαμε whist, στην
αρχή ήμαστε μόνο τρία άτομα, κατόπιν ήρθε και ο βασιλιάς. Ήταν πολύ ευδιάθετος. Έβρεξε πολύ και αυτό είναι εξαιρετικά καλό για τα φυτέματα [της βασίλισσας]!
25. Το βράδυ της Ανάστασης με γιάτρεψε από το δυνατό κρυολόγημα. Ο αέρας ήταν ζεστός, οι άνθρωποι χάζευαν και επευφημούσαν. Δεν συνέβη τίποτε
1
2

Για τους διαμαρτυρομένους η Μεγάλη Παρασκευή.
Πήγαινε προφανώς να μεταλάβει.
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το ιδιαίτερο. Απασχολεί το θέμα του αυτοκράτορα… Την 21η δόθηκε γεύμα στο
σπίτι των Perglas, στο οποίο ήμουν υποχρεωμένη να πάω. Αναχωρεί το ζεύγος Werther και ήμαστε όλοι μελαγχολικοί. Ο Thouvenel και εγώ ήμαστε επιπλέον πολύ λυπημένοι για τον θάνατο του καλού μας, εξαιρετικού Las Navas.
Η είδηση ήρθε με το τελευταίο ατμόπλοιο! Την 23η η Βασιλική [Μπασκλαβάνη]
ζήτησε την ευχή των βασιλέων για τον αρραβώνα της με τον Χατζίσκο! Ήρθε η
είδηση ότι το «Χριστιανός Η’» ανατινάχθηκε στον αέρα στο Eckernförde κ.λπ.1
26. Dîner προς τιμήν του Werther. Καθόμουν ανάμεσα σε αυτόν και τον Τζαβέλλα. Λυπάμαι πολύ που θα φύγει. Θεραπεία με βδέλλες ως τη μία η ώρα.
27. Χθες και σήμερα συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατό της με την άμαξα, επειδή ο καιρός ήταν βροχερός και συγχρόνως είχε λίγο πυρετό. Ήταν λυπημένη, επειδή αποχαιρέτησε την κυρία von Werther, την οποία συμπαθεί πάρα πολύ. Το βράδυ ήρθε ο Werther στο παλάτι. Εμένα με αποχαιρέτησε την
28η. Είδα και τον μικρό τους γιο, ο οποίος πέρασε ένα πολύ δυνατό συνάχι,
αλλά τώρα φαινόταν καλά, ο μικρός σκανταλιάρης. Θα συναντούσα και χθες
την κυρία Werther στο σπίτι του Περσιάνη [όπου είμαστε όλοι καλεσμένοι], αλλά δεν πήγα, επειδή έπρεπε να παρίσταμαι όταν ήρθε ο Werther να αποχαιρετήσει τους βασιλείς. Έτσι κι αλλιώς δεν συμπαθώ τις αποχαιρετιστήριες συγκεντρώσεις, στις οποίες κανένας δεν διασκεδάζει, κάθονται όλοι γύρω-γύρω και
αλληλοκοιτάζονται με αμηχανία.
30. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατό της με την άμαξα, επειδή δεν αισθανόταν πολύ καλά.
Μάιος [1849]
1 και 2. Η βασίλισσα είχε πολύ δυνατό πυρετό και πήρε το απαραίτητο κινίνο.
3. Το πρωί μικρός περίπατος με την άμαξα, το ίδιο και το απόγευμα.
4. Το απόγευμα έμεινα μέσα – η βασίλισσα δεν χρειαζόταν ευτυχώς πια τη συνοδεία μου – και αφιερώθηκα στην επιστολογραφία μου, για την οποία τις
προηγούμενες ημέρες δεν είχα βρει χρόνο. Το βράδυ whist. Η βασίλισσα αισθάνεται ακόμη κάποια αδυναμία.
5. Βρέθηκε ανώνυμη επιστολή, η μισή σε στίχους και η άλλη μισή σε πεζό,
που προειδοποιεί ότι σχεδιάζεται κάποια απόπειρα, μιλάει για tromblon,2 και
περιέχει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο της απόπειρας. Την επιστολή βρήκε ένας χωροφύλακας σε διάδρομο του παλατιού. Την έφερε ο Δράκος3
σε μένα, επειδή ως παραλήπτης αναγραφόταν η βασίλισσα.4 Το βράδυ whist.
Μουσική προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου.5 Το ίδιο βράδυ αναφέρθηκαν πολλοί
τραυματίες και ένα νεκρός, όλοι θύματα των εορταστικών εκδηλώσεων. Οι πατέρες και εκπρόσωποι του λαού ήπιαν και μέθυσαν και μέσα στη γενική ευθυμία εξέφρασαν όλοι την επιθυμία να γίνουν υπουργοί. Ο υπουργός Παιδείας

1

Δανέζικο πολεμικό πλοίο, το οποίο κατά τον πρώτο πόλεμο του Σλέσβιχ πυρπολήθηκε κατά
τη διάρκεια πολεμικής συμπλοκής στο Eckernförde και, όταν μετά από συμφωνία των αντιπάλων μερών επιχειρήθηκε η διάσωση του πληρώματος, εξερράγη προκαλώντας θύματα και στις
δύο εμπόλεμες δυνάμεις.
2
Τρομπόνι˙ κοντό τουφέκι του οποίου το στόμιο διευρυνόταν σε σχήμα τρομπέτας.
3
Ο Ιωάννης Δράκος, ο οποίος έγινε αργότερα ο τελευταίος αυλάρχης του Όθωνα. Ακολούθησε
τους βασιλείς στην εξορία.
4
Η μεγάλη κυρία είναι στην υπηρεσία της βασίλισσας.
5
Η τακτική μουσική εκδήλωση της Κυριακής στο πεδίον του Άρεως επραγματοποιείτο και σε
μεγάλες θρησκευτικές εορτές, που ήταν επίσης ημέρες αργίας.
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χόρεψε, έπεσε και στραμπούλησε το αριστερό χέρι. Αυτός τουλάχιστον τιμωρήθηκε άμεσα.
6. Καλό κήρυγμα με θέμα: Η αγωνία του αναποφάσιστου. Έκανα πολλές επισκέψεις, που με κούρασαν. Πήγα στη μουσική της [Κυριακής]. Δέχθηκα μερικούς επισκέπτες. Κατόπιν ξεκουράστηκα. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Κανάρη και τον Χατζίσκο. Ήταν παρόντες και οι νέοι υπουργοί.1
7. Κάνει ζέστη. Έλαβα γράμματα από τον Josias, την Bertha του2 και τον Otto.
Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον επίσκοπο της Μάλτας και τον Σ[πύρο] Καλογερόπουλο.
8. Δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.3 Έκανε πολλή ζέστη, ακόμη και το
βράδυ, όταν παίξαμε whist.
9. Χθες δεν ήρθε το γαλλικό ατμόπλοιο. Ζεστός και υγρός αέρας. Το βράδυ,
όταν παίξαμε whist, είχε δροσιά.
10. Ήμουν καλεσμένη στο σπίτι της κυρίας von Pr[okesch]. Προσέφερε καφέ
και φράουλες με σαντιγί. [Με επισκέφθηκε] ο βαρόνος Perglas κεκλεισμένων
των θυρών. Ήρθε το γαλλικό ατμόπλοιο [και έφερε ειδήσεις]. Άθλια συμπεριφορά της [γαλλικής] Βουλής προς τον γαλλικό στρατό, τους εξετέλεσαν παρόλο
που είχαν υψώσει λευκή σημαία. Αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε [το ταξίδι
της βασίλισσας στο εξωτερικό]. Οι βασιλείς πήγαν στην Κηφισιά να βρουν σπίτι
[για τον βασιλιά].4 Επέστρεψαν στις εννέα και μισή. Είχα ανησυχήσει και ήμουν
έτοιμη να στείλω άνθρωπο.
11. Έκανα μερικές επισκέψεις και μετά πήγα και περπάτησα στο κήπο που ήταν κάποτε ο κήπος του Piscatory. Είναι πολύ όμορφος με τις πορτοκαλιές και
τις τριανταφυλλιές του. Whist.
12. Αέρας υγρός και όχι ευχάριστος. Έμεινα μέσα για να γράψω γράμματα.
Ήρθαν όμως επισκέπτες. Ένας από αυτούς ήταν ο Rechenberg, ο οποίος ήρθε για ένα θέμα διπλωματικού χαρακτήρα.
13. Η ελληνική πρωτομαγιά με κακοκαιρία˙ βρέχει. Πληθαίνουν οι παρακλήσεις
να συνοδεύσω [τη βασίλισσα] στο ταξίδι. Λυπάμαι πραγματικά, αλλά είναι αδύνατον.5 Συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με την άμαξα, με βροχή. Ο βασιλιάς και η Βασιλική [Μπασκλαβάνη] έχουν πυρετό! Το whist ματαιώθηκε.
14 – 20. Διαρκής αναστάτωση εξαιτίας της προετοιμασίας για το ταξίδι. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε μερικές εξόδους με την άμαξα. Τι θα φέρει άραγε το
αυριανό ταχυδρομείο;
[Οκτώβριος 1849]
Αποπλεύσαμε στις 22 [Σεπτεμβρίου από την Τεργέστη] και με τη Χάρη του
Θεού επιστρέψαμε στις 2 Οκτωβρίου [στην Αθήνα]. Η υποδοχή [που έγινε στη
βασίλισσα ήταν] ενθουσιώδης. Η ονομαστική της εορτή στις 7 του μήνα εορτάστηκε στην Κηφισιά στο σπίτι των Perglas, ενώ η ονομαστική εορτή της βασίλισσας Τερέζας, στις 15 του μήνα, στο Πεντελικό. Στις 22 και 23 συνόδευσα τη
1

Είχε γίνει ανασχηματισμός. Ο Όθων και ο Κανάρης είχαν διαφωνήσει μεταξύ τους για τη σύνθεση της κυβέρνησης. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 522.
2
Πρόκειται για τη νύφη της, σύζυγο του γιου της Josias.
3
Αναφέρεται στο ταξίδι της Αμαλίας στο εξωτερικό που πραγματοποιήθηκε το 1849.
4
Ενώ η Αμαλία θα ταξίδευε κυρίως για να επισκεφθεί τον πατέρα της, ο Όθων θα έμενε στην
Ελλάδα και θα μετοικούσε για το καλοκαίρι στην Κηφισιά, την οποία υπεραγαπούσε.
5
Η κυρία φον Πλύσκω πήγε κατευθείαν στην οικογένειά της. Επρόκειτο να γεννήσει η κόρη
της. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 527.
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βασίλισσα σε περιπάτους με την άμαξα. Αρχικά κατευθυνθήκαμε προς τη Σαλαμίνα, μετά όμως λοξοδρομήσαμε και καταλήξαμε στον Πύργο.1
24. Ακόμη ένας περίπατος προς την Ελευσίνα. Αυτή τη φορά με μεγάλο λαντώ.
Στο όχι και τόσο ευχάριστο μεταφορικό μέσο προστέθηκε η βροχή που μούσκεψε τα πάντα. Είναι όμως ωφέλιμη και γι’ αυτό ευπρόσδεκτη. Το βράδυ καταιγίδα, που έφερε αλλαγή στην ατμόσφαιρα.
25. Έκανα μερικές αναγκαίες επισκέψεις. Πήγα επίσης να δω την κυρία von
Perglas, η οποία ήταν αρκετές μέρες άρρωστη.2 Η καινούργια κυρία της Τιμής
Λιδωρίκη3 εγκαταστάθηκε στο παλάτι.
26. Πάλι περίπατος με την άμαξα, επειδή φαινόταν να έρχεται βροχή. Τελικά
έπεσε η θερμοκρασία και δεν έβρεξε. Στις 27 όμως είχαμε δυνατή βροχή με
αστραπές και κεραυνούς. Αλλά, όταν η βασίλισσα βγήκε ιππεύοντας για περίπατο, ο καιρός είχε φτιάξει και ήταν πολύ ωραία. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε
το συνηθισμένο μας περίπατο στον κήπο, γιατί [εκείνη την ώρα] έβρεχε καταρρακτωδώς. Έκανα πολλές επισκέψεις με ατμόσφαιρα δροσερή και ευχάριστη.
28. Πήγα στη μουσική [της Κυριακής] παρόλο που ήταν φανερό ότι θα βρέξει.
Τελικά η βροχή δεν έφτασε μέχρις εκεί, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του κοινού
εμφανίστηκε ως moutarde après dîner.4 Συνομίλησα όμως με πολλούς.
29. Τώρα βρέχει συνέχεια. Ωστόσο βρήκαμε λίγη ώρα που η βροχή είχε σταματήσει και κατεβήκαμε στον κήπο. Τα καημένα τα μικρά πόνεϊ σχεδόν δεν άντεξαν το βάρος της άμαξας, έτσι καθώς βούλιαζε σε εκείνους τους δρόμους
του κήπου που ανοίχτηκαν πρόσφατα και είχαν τώρα λασπώσει από τη βροχή.
Το απόγευμα συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με την παλιά καλή μας ταξιδιωτική άμαξα, την οποία όμως φαίνεται ότι είχαν κυριολεκτικά βουτήξει σε
τερπεντίνη. Νόμισα πως δεν θα το αντέξω˙ και πραγματικά στο dîner ήμουν
άρρωστη. Καθόμουν ανάμεσα στον Μεταξά και τον Χατζηπέτρο.
30. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα σε έναν Ρώσο που ονομάζεται Muravieff5 και
τον Βούλγαρη.
31. Μία μέρα την έχω διαγράψει τελείως από τη μνήμη μου. Θα φταίνε το ταξίδι
και η ζέστη.

1

Στο σημερινό Ίλιον (Νέα Λιόσια). Η περιοχή είχε πάρει την ονομασία της (Πύργος) από έναν
πύργο που βρισκόταν εκεί. Τον αντικατέστησε το γνωστό μικρό κτίσμα, το οποίο υπάρχει και
σήμερα.
2
Διακρίνει τις επισκέψεις που προηγήθηκαν και ήταν μέρος των καθηκόντων της από την επίσκεψη προς την κυρία von Perglas, που ήταν προσωπική της υπόθεση.
3
Η Πηνελόπη Λιδωρίκη ήταν κόρη του Αθανασίου Λιδωρίκη από το Λιδωρίκι της Φωκίδας, ο
οποίος σε παιδική ηλικία είχε σταλεί στον Αλή Πασά ως όμηρος και έγινε αργότερα ένας από
τους γραμματικούς του. Ο Όθων τον διόρισε Σύμβουλο της Επικρατείας και Γερουσιαστή. Η
Πηνελόπη είχε φοιτήσει στο σχολείο της Χιλλ και το Αρσάκειο και είχε καλή μόρφωση. Υπήρξε
κυρία της Τιμής επί δέκα χρόνια. Έφυγε από το παλάτι το 1858 για να παντρευτεί τον Ηλία
Παπαηλιόπουλο. Ήταν εξαιρετικά αφοσιωμένη στη βασίλισσα Αμαλία, την οποία συνόδευσε το
1851 και το 1857 στο εξωτερικό. Βλ. Σωτηρία Αλιμπέρτη, ό. π., σ. 59 κ. ε. Είναι η συγγραφέας
του ανώνυμου βιβλίου Σελίδες τινές της Ιστορίας του Βασιλέως Όθωνος, Κάρολος Μπεκ, Αθήνα 1898.
4
Κατά λέξη μουστάρδα μετά το γεύμα. Ανάλογο με το ελληνικό κατόπιν εορτής.
5
Η βασίλισσα Αμαλία μας πληροφορεί ότι περιόδευε στα μοναστήρια και τον συνόδευε η φήμη
πως είναι πολύ ευσεβής. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 553.
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Νοέμβριος [1849]
1-7 Οι μέρες κύλησαν ήσυχα και γι’ αυτό δεν έγραψα τίποτε στο ημερολόγιό
μου. Ο καιρός ήταν όλες τις ημέρες καλός, αν και κάπως υπερβολικά ζεστός.
Χθες σημειώθηκε ελαφριά σεισμική δόνηση. Το κήρυγμα που άκουσα την Κυριακή περιείχε ψήγματα χρυσού – έτσι έκρινα τουλάχιστον εγώ. Το απόγευμα
βγήκα με την άμαξα και πήγα στη μουσική [της Κυριακής] που αυτή τη φορά
ήταν καλή. Χθες ήρθε το ταχυδρομείο, αλλά σε μένα δεν έφερε τίποτε. Τον τελευταίο καιρό είμαι πολύ μελετηρή, ιδιαίτερα στα ισπανικά. Αν και είχε σιρόκο
έκανα έναν ευχάριστο περίπατο με την άμαξα στο Καματερό, όπου έριξε δυνατή βροχή. Εδώ δεν έβρεξε καθόλου. Σήμερα [7 Νοεμβρίου / 26 Οκτωβρίου],
που είναι του Αγίου Δημητρίου, είχε μουσική ακριβώς όπως και τις Κυριακές.
8. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Κανάρη και τον Βάγια.1 Ήταν και ο Charles
S. 2 που προσκλήθηκε για πρώτη φορά από τότε που απολύθηκε. Τον τελευταίο καιρό ήρθε πολλές φορές στο παλάτι, πράγμα που είχε αποφύγει για μεγάλο διάστημα. Στη Λιβαδειά, την Άνδρο και την Εύβοια η βροχή προκάλεσε
μεγάλες καταστροφές. Υπολογίζεται ότι το κόστος των ζημιών θα είναι μεγάλο.
Στην Εύβοια όμως χάθηκαν και άνθρωποι. Φαίνεται ότι συγχρόνως με τις
πλημμύρες έγινε σεισμός, άνοιξε η γη και κατάπιε δύο σπίτια με δέκα ανθρώπους, από τους οποίους μόνον τρεις σώθηκαν.3
9. Σήμερα ήταν η πρώτη κρύα μέρα. [Οι βασιλείς και η συνοδεία τους] πήγαν
εκδρομή με τα άλογα στη λίμνη του Πεντελικού.4 Ο βαρόνος Ow μου έφερε μεγάλα κλαδιά από μυρτιές και ρείκια. Εγώ ήθελα να πάω στον Πύργο [της βασίλίσσης], αλλά επειδή έκανε κρύο δεν έφτασα ως εκεί, γύρισα πίσω και αξιοποίησα το υπόλοιπο απόγευμα μελετώντας με πολύ κέφι.
10. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με την άμαξα. Παραβρέθηκα σε
dîner στο σπίτι των Perglas. Ήταν εκεί η δεσποινίς Wyse και το διπλωματικό
σώμα. Φύγαμε νωρίς. Καθώς κατεβαίναμε τις σκάλες είδα να καταφθάνουν μερικοί που είχαν προσκληθεί για το βράδυ. Έκανα πως δεν κατάλαβα. Ένας
από διπλανούς μου στο τραπέζι ήταν ο πολύ ομιλητικός Sabatier.
10. Ακούσαμε ένα κήρυγμα από το οποίο θα μπορούσε να αντλήσει κανείς κάποια διδάγματα. Το θέμα ήταν η αναγκαιότητα του εκκλησιασμού για τον χριστιανό. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις.
14. Πήγα στη μουσική της [Κυριακής]. Έκανε περισσότερο κρύο από ό,τι τις
προηγούμενες ημέρες, αλλά ήταν ευχάριστα. Χθες το απόγευμα, μεταξύ τέσσερις και πέντε, έγινε ένας πολύ δυνατός σεισμός. Από τότε οι πόρτες φαίνονται σαν να έχουν λίγο φύγει από τη θέση τους. Πριν από μερικές ημέρες παρατηρήθηκε ένα ουράνιο φαινόμενο όμοιο με το βόρειο σέλας. Εγώ το είδα μόνο για μία στιγμή και μου φάνηκε σαν αστραπή που κράτησε λίγο περισσότερο
από ό,τι συνήθως. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο βαρόνος P.[ erglas] en
passant.
1

Γ. Βάγιας, οπλαρχηγός.
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Πρόκειται πιθανώς για κατολίσθηση του εδάφους.
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Φυσική λίμνη στη σημερινή Νέα Πεντέλη, στους πρόποδες του λόφου του προφήτη Ηλία. Η
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Μέχρι τις 15 του μήνα δεν συνέβη τίποτε το ιδιαίτερο. Αλλά την ημέρα αυτή η
κυρία μου προσβλήθηκε από ένα δυνατό κρυολόγημα και έμεινε όλη την ημέρα
στο κρεβάτι. Δυνατός εμετός με χολή.
16. Σηκώθηκε από το κρεβάτι, αλλά ήταν ακόμη πολύ νωρίς – η όψη της ήταν
όλη την ημέρα πολύ κακή και παραπονιόταν ότι έχει πονοκέφαλο και ζαλίζεται.
Ωστόσο πήγαμε περίπατο στον κήπο με τη μικρή άμαξα των πόνεϊ και αργότερα περπατήσαμε μία ώρα. Ο Thouvenel και η νεαρή γυναίκα του βγήκαν από
το λοιμοκαθαρτήριο.
19. Βρέχει συνέχεια. Το βράδυ είχαμε τρομερή καταιγίδα με βροντές και κεραυνούς. Με επισκέφθηκε ο βαρόνος Kübeck1 en passant.
20. Ο Ιλισός γέμισε νερό και έγινε σωστό ποτάμι.
22. Σήμερα, καθώς και τις δύο προηγούμενες μέρες, συνόδευσα εγώ τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα, επειδή ο καιρός ήταν πολύ κακός. Το υπόγειο του πύργου [στο βασιλικό κτημα] γέμισε νερά. Λένε ότι είναι χτισμένος μέσα στην κοίτη ποταμού. Το πιστεύω, γιατί με τη βροχή σχηματίστηκε ένα ποτάμι που είχε ακριβώς αυτή την κατεύθυνση και περνούσε μέσα από ολόκληρο
το κτήμα. Παρέσυρε και πολλά δέντρα. Ο καημένος ο βασιλιάς έχει πονόδοντο,
αλλά σηκώθηκε από το κρεβάτι για να μην απογοητεύσει τον κόσμο που περίμενε με χαρά το χορό. Μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν αβέβαιο αν θα γινόταν.
Τελικά έγινε και ήταν πολύ ωραίος. Τον λάμπρυναν με την παρουσία τους
πολλές νεαρές κυρίες, που χόρευαν με ενθουσιασμό. Δυστυχώς έλειπε η κυρία
Thouvenel. Ο χορός έληξε μία ώρα νωρίτερα, επειδή ο βασιλιά δεν αισθανόταν
καλά.
Την 27η μας αποχαιρέτησε ο βαρόνος Ow, ο πιο εκκεντρικός άνθρωπος που
γνώρισα ποτέ και όλος χολή. Είναι νέος ακόμη, ευφυής και πολυμαθής, αλλά
δεν συμπεριφέρεται έξυπνα. Παρόλο που κατηγορούσε και έκανε κριτική σε
όλα, με μοναδική εξαίρεση τα έργα και της πράξεις της δούκισσας [της Πλακεντίας], δεν του έκανε καρδιά να φύγει. Για το πρόσωπό μου είπε κατά τη γνώμη
μου την αλήθεια, ότι δηλαδή μου δίνουν πολύ μεγάλη σημασία, είμαι μία καλή
γυναίκα αλλά όχι αυτό που πάνε να με κάνουν. Συχνά ήταν εξαιρετικά διασκεδαστικός. Στις 25 και 26 είχαμε dîners. Πήραν μέρος η ιερά Σύνοδος και μερικοί
λόρδοι. Μου άρεσε ιδιαίτερα ο λόρδος Vernon.
28. Εορτάσαμε τα γενέθλια του βασιλιά Μαξιμιλιανού με ένα βαυαρικό dîner.
Ήταν παρόντες ο κύριος και η κυρία Perglas, ο Arneth και ο Röser, ο οποίος
ήταν πολύ ευτυχής που γλύτωσε από την τυραννία [του βαρόνου Ow]. Το
βράδυ σημειώθηκε τρομερή καταιγίδα που έπληξε ένα Γάλλο αγγειοπλάστη,
κατέστρεψε όλη του τη δουλεία. Ο καημένος ο άνθρωπος!
29. Επιτέλους έλαβα ένα ωραίο μεγάλο γράμμα από την Bertha. Είναι καλύτερα. Είχε πάει στο Strelitz. Θα έπρεπε να προσέχει περισσότερο! Έχουμε πολύ
κακό καιρό. Το απόγευμα με επισκέφθηκε ο βαρόνος Perglas.
30. Το πρωί αισθάνθηκα τόσο μεγάλη αδιαθεσία, που αναγκάστηκα να φώναξω τη Φωτεινή [για να με αντικαταστήσει] στον περίπατο [της βασίλισσας] στον
κήπο. Μετά από μία ώρα ήμουν καλύτερα και κατέβηκα κάτω, επειδή σκέφθηκα ότι ο καθαρός αέρας θα μου κάνει καλό. Άφησα όμως τη Φωτεινή να συνοδεύσει τη βασίλισσα στον περίπατο [στον κήπο] με τη μικρή άμαξα που τραβούν τα πόνεϊ και αυτό την διασκέδασε εξαιρετικά. Το απόγευμα βγήκα για λίγο
1
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με την άμαξα. Όταν το βράδυ ήρθε ο Röser, η αδιαθεσία μου ανήκε στο παρελθόν και η συζήτησή μας πέρασε γρήγορα σε πιο διασκεδαστικά θέματα.
Δεκέμβριος [1849]
1. Ο καιρός έχει τις κακές του, σήμερα είναι πάλι πολύ άσχημος, γι’ αυτό αρκέστηκα στον τρίωρο περίπατο που έκανα το πρωί στον κήπο και δεν βγήκα με
την άμαξα. Ήρθε ο Röser˙ μαζί του η ώρα πέρασε πολύ ευχάριστα.
8. Τις ημέρες που μεσολάβησαν έγραψα πολλά γράμματα και έλαβα κάποια
άλλα που μου έδωσαν μεγάλη χαρά, από την Bertha L.[anken] τον Josias και
τη δική του Bertha.
9. Η βροχή έχει σε τέτοιο βαθμό διαποτίσει τη γη, που το άλογο της βασίλισσας
βούλιαξε στη λάσπη μέχρι το γόνατο. Την κατεβάσαμε με δυσκολία. Ήταν σήμερα η δεύτερη φορά που η Πηνελόπη Λ.[ιδωρίκη] είχε υπηρεσία.
10. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με την άμαξα. Περάσαμε από το
«Κτήμα της Αμαλίας».1 Επιστρέψαμε όταν είχε πια σκοτεινιάσει και με δυσκολία. Δόθηκε dîner, στο οποίο καθόμουν ανάμεσα στον λόρδο Nugent2 και τον
Θεοχάρη. Κατόπιν με επισκέφθηκε ο βαρόνος P. [erglas] en passant.
11. Ο καιρός ήταν ανοιξιάτικος και συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με
την άμαξα. Διάλεξε δρόμους από τους οποίους δεν είχαμε περάσει άλλη φορά
και που ήταν σχεδόν αδιάβατοι. Δύο φορές αναγκαστήκαμε να κατέβουμε από
την άμαξα. Τη μία χρειάστηκε να φωνάξουν ανθρώπους, για να κόψουν ένα
δέντρο, το οποίο έκλεινε το στενό δρόμο με τέτοιο τρόπο, που δεν μπορούσαμε να πάμε ούτε προς τα μπρος ούτε προς τα πίσω. Την άλλη φορά η άμαξα
έγειρε τόσο πολύ, που άλλο ένα βήμα και θα αναποδογύριζε από το βάρος
μας. Επιστρέψαμε σώες, εκείνη γελώντας και εγώ μουρμουρίζοντας. Ακολούθησε κακοκαιρία με φοβερή καταιγίδα και χαλάζι.
15. Η ατμόσφαιρα είναι τώρα καθαρή, κάνει κρύο αλλά αισθάνεται κανείς ότι ο
αέρας αναζωογονεί.
16. Τη νύχτα είχε παγετό. [Στον κήπο] όπου υπάρχει γκαζόν, το έδαφος ήταν
κάτασπρο. Σήμερα έχουμε ωραία λιακάδα. Το κήρυγμα ήταν καλό.
25. Βλέπω ότι το ημερολόγιό μου δεν πληροί πια τον προορισμό του [δεν γράφω πια κάθε μέρα]. Το έχουν αντικαταστήσει τα γράμματα που γράφω. Σήμερα
όμως πρέπει να περιγράψω την όμορφη γιορτή για να δώσω διέξοδο στη χαρά
και την ευγνωμοσύνη μου. Ήταν μία ήσυχη βραδιά. Πολλά έλειπαν, αλλά με
ευχαρίστησε βαθιά το δέντρο της μικρής Amelie!3 Το γνώριμο άρωμα των Χριστουγέννων! Πόσο ωραίο και γεμάτο συμβολισμούς είναι το έθιμο του δέντρου.
Μακάρι να το κατανοούσαμε πραγματικά!
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Στο dîner ήταν, εκτός από τους δύο ιερείς, ο Röser και ο Wendland. Χθες μας
εγκατέλειψε ο Κριεζής,1 για να γίνει πρωθυπουργός. Τα καθήκοντά του ανέλαβε ο Γαρδικιώτης.
26. Απότομη αλλαγή του καιρού, σήμερα είναι χιονιάς με χιονόνερο, ενώ μέχρι
τώρα έκανε κρύο, αλλά χωρίς αέρα και βροχή. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε
περίπατο με την άμαξα. Καθώς επιστρέφαμε, είδαμε στο βάθος τον ουρανό
πάνω από την Αθήνα κατακόκκινο. Όταν φτάσαμε στο παλάτι, είδαμε το ωραίο
στρατιωτικό νοσοκομείο τυλιγμένο στις φλόγες. Εφιαλτικό θέαμα και περίεργα
ωραίο. Στο παλάτι τέθηκαν οι χωροφύλακες σε επιφυλακή. Ο βασιλιάς πήγε
στον τόπο της πυρκαγιάς. Οι φλόγες εξακολουθούσαν το έργο τους. Το κτήριο
κάηκε ολόκληρο. Περίμενα να επιστρέψει ο βασιλιάς και κατόπιν ετοιμάστηκα
γρήγορα και πήγα σε dîner που παρέθετε ο Thouvenel στο διπλωματικό σώμα.
Καθόμουν ανάμεσα στον Thouvenel και τον Heidenstam. Η συζήτηση ήταν
πολύ καλή. Όταν τα μεσάνυχτα πήγα για ύπνο, το νοσοκομείο εξακολουθούσε
να καίγεται στο εσωτερικό του, μέσα από τους χοντρούς τοίχους του, αν και η
φωτιά είχε εξασθενήσει.
29. Dîner που παρέθεσε η κυρία Wyse.2 Ήταν πολύ ευχάριστα. Δυστυχώς δεν
μπορέσαμε να απολαύσουμε τη δεσποινίδα Wyse να παίζει άρπα, γιατί ο θείος
της θεωρεί ότι δεν επιτρέπεται να παίζει κανείς μουσική σε περίοδο πένθους.
30. Dîner στο παλάτι. Παρόντες τα μέλη της νέας κυβέρνησης και οι πρόεδροι
των Βουλών. Καθόμουν ανάμεσα στον Κριεζή και τον Λόντο.3
31. Πέρασα τη βραδιά μόνη με τις σκέψεις μου. Ήταν μία δύσκολη χρονιά που
όμως μου έδωσε τη μεγάλη χαρά να ξαναδώ τα αγαπημένα μου παιδιά. Σε ευχαριστώ, καλέ μου Θεέ. Κάνε να μείνουμε και το νέο χρόνο όλοι στο σωστό
δρόμο και δώσε μας δύναμη να υπομείνουμε λύπες και χαρές με τον τρόπο
που Εσύ ορίζεις.
Ιανουάριος 1850
1. Τη νύχτα είχε θεομηνία˙ για μία στιγμή σκέφτηκα ότι η αρχή του νέου χρόνου
θα συμπέσει με το τέλος του κόσμου. Βροχή, σφορδρός αέρας, χαλάζι, ακόμη
και σεισμός έγινε. Το πρωί όμως όλα ήταν ήσυχα, υπήρχε μόνο συννεφιά. Το
κήρυγμα του Arneth ήταν πολύ καλό. Ο Lüth υποφέρει δυστυχώς πάλι από το
γνωστό πρόβλημα.4 Το μεσημέρι ο καιρός είχε φτιάξει, αλλά τον απόλαυσα
μέσα από το δωμάτιο, γιατί σήμερα μοιράσαμε τα χριστουγεννιάτικα δώρα και
είχα πολλές προετοιμασίες. Η πρώτη που πήρε το δώρο της ήταν η Auguste,
της χάρισα ένα μαχαίρι και ένα πιρούνι, μία ποδιά, κορδέλες για το λαιμό, μία
τσάντα για το εργόχειρό της, ένα κουτί βελόνες και ένα μικρό βαυαρικό κανατάκι με λαβή. Ακολούθησαν οι κυρίες της Τιμής: Στη Φωτεινή [Μαυρομιχάλη] χάρισα μία σφραγίδα, χαρτί επιστολογραφίας, ένα πρες παπιέ, τρία ζευγάρια γάντια και μαστίχα σε ένα ξύλινο κουτάκι˙ στην Πηνελόπη [Λιδωρίκη] μία καρφίτσα, ένα κουτί με βελονάκια, ένα πρες παπιέ, τρία ζευγάρια γάντια, ένα μαντήλι
1
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σε τύπο γραβάτας. Μετά πήγα στην βασίλισσα, της οποίας η ευγένεια μου έδωσε μεγαλύτερη χαρά από όση μου έδωσαν τα ωραία δώρα που μου έκανε.
Με περίμενε ως πρώτο δώρο ένα πολυτελές βελούδινο μαντό με χρυσές και
ασημένιες μπορντούρες. Κατόπιν χαριτωμένα μπιμπελό από πορσελάνη, τα
οποία η καλή βασίλισσα μου παρουσίασε ως αντιπροσώπους των παιδιών
μου και της οικογένειάς τους. Τέλος, χαμογελώντας με νόημα, σήκωσε ένα από
τα μπιμπελό από τη βάση του και εμφανίστηκε μία όμορφη καρφίτσα. Ήταν κατευχαριστημένη που με οδήγησε στο πιο μεγάλο από τα δώρα μου κάνοντάς
μου έκπληξη! Χαίρεται τόσο πολύ όταν κάνει δώρα! Και στις νεαρές κυρίες της
Τιμής χάρισε πάρα πολλά πράγματα – υφάσματα για φορέματα, κοντογούνι και
όλο το σύνολο που το συνοδεύει, ωραία δώρα από πορσελάνη. Τα δώρα που
πήρα εγώ ήταν όμως περισσότερα. Η καλή μας κυρία ήταν πολύ ευχαριστημένη και από τα δώρα που πήρε η ίδια, μία σειρά πολύτιμα μαργαριτάρια,1 ένα
πλήρες σερβίτσιο τουαλέτας από ροζ γυαλί από τον βασιλιά [της Βαυαρίας]
ένα μαστίγιο ιππασίας από τη βασίλισσα Τερέζα, μαξιλάρια, ένα τραπεζάκι,
ωραία διακοσμητικά από εμάς, άλλο ένα μαξιλαράκι από τη Δάμαρι, άλλο ένα
χάλκινο τραπέζι. Όταν γύρισα στα δωμάτιά μου κάθησα ανάμεσα στα δώρα
μου – οι κυρίες [της Τιμής] μου είχαν χαρίσει μία πελότα και ένα υποπόδιο –
και έκλεισα τη βραδιά μου απολαμβάνοντας Karawanentee.2
6. Τίποτε το αξιομνημόνευτο εκτός από την άφιξη του κόμη Ingelheim3 που
σήμανε και την αναχώρηση του Kübeck, πράγμα που μας λύπησε όλους. Και
οι δύο κύριοι έφαγαν σήμερα στο παλάτι. Καθόμουν ανάμεσα στον Kübeck και
τον Καλογερόπουλο. Το πρωί είχα στείλει ένα κουτί με χριστουγεννιάτικα δώρα
για τα παιδιά της οικογένειας Καρπούνη.
7. Σήμερα το πρωί ήρθε καταχαρούμενη η μητέρα τους, η οποία στην πραγματικότητα μου είχε πει να μην το κάνω, για να μου περιγράψει την ευτυχία των
παιδιών τη στιγμή που έφτασε το κουτί και ακόμη περισσότερο το βράδυ. Αχ, τι
ωραίο που είναι να μπορεί κανείς να χαρίζει. Ευχαριστώ ταπεινά τον Θεό, που
μέσα στην απέραντη καλοσύνη του μου έδωσε τη δυνατότητα να δίνω με μικρά
δώρα χαρά σε αθώες καρδιές. Εγώ η ίδια παίρνω τη μεγαλύτερη χαρά. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα. Οι δρόμοι ήταν τόσο κακοί,
που λίγο έλειψε να αναποδογυριστεί η άμαξα. Ο τρόμος και η ταλαιπωρία με
έβλαψαν στα μάτια και το κεφάλι και το βράδυ, που δόθηκε χορός σε περιορισμένο κύκλο, με πονούσαν. Κατά τα άλλα ο χορός ήταν ωραίος, γεμάτος ζωντάνια και, για κακή μου τύχη, κράτησε περισσότερο από όσο συνήθως.
8. Ήρθε ο βαρόνος Kübeck να με αποχαιρετήσει. Ήμαστε συγκινημένοι και οι
δύο. Καθώς τον τελευταίο καιρό έχω πάρει φόρα με τα δώρα, του χάρισα μέλι
Υμηττού για το ταξίδι και ένα βιβλίο ως ενθύμιο. Λυπόμαστε πολύ που φεύγει.
9. Σήμερα είχε καταιγίδα και κουφόβραση. Ήρθαν πολλοί επισκέπτες. Ανάμεσά
τους ήταν ο γιος του Βάσου, που ήρθε να ζητήσει ακρόαση από τη βασίλισσα˙
χαριτωμένο παιδί και ομοίωμα του πατέρα του.

1

Από τον Όθωνα. Της χάριζε κάθε χρόνο για τα Χριστούγεννα μία σειρά μαργαριτάρια.
Η ποικιλία τσαγιού που προτιμούσαν οι Ρώσοι. Ονομαζόταν έτσι, επειδή το έφερναν από την
Κίνα τα καραβάνια.
3
Friedrich von Ingelheim (Φρήντριχ φον Ίνγκελχαϊμ), απεσταλμένος της Αυστρίας στην Αθήνα
(1849-1851).
2
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10. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Δεληγιάννη και τον Μοναρχίδη.1 Δεν έγινε
σπουδαία συζήτηση.
11. Με επισκέφθηκε ο μικρός Βάσος και μου έδωσε ένα γράμμα για τη βασίλισσα, επειδή δεν του είχε παραχωρηθεί ακρόαση. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία
να κάνω ένα καλό: ο Γαρδικιώτης δεν θέλει πια να έχει την κηδεμονία [των
παιδιών του Βάσου] και τον συμβούλευσα να βρει έναν καλό άνθρωπο να τον
αντικαταστήσει, ώστε να μην υποφέρουν τα καημένα τα παιδιά. Τελικά θα τον
διαδεχθεί ο αδελφός του Σταύρος.
12. Η δυνατή βροχή που πέφτει ασταμάτητα (πρώτη φορά βλέπω εδώ κάτι τέτοιο) με κάνει να φοβάμαι ότι αύριο ο καιρός θα είναι κακός.
Συνέβη όμως το αντίθετο και την
13η ο καιρός ήταν ήπιος και ο ουρανός χωρίς σύννεφα. Οι επισκέψεις ήταν
πάρα πολλές και ο χορός ξεχώρισε για τις τουαλέτες, τη μεγάλη συμμετοχή και
τη χορευτική διάθεση που επικράτησε.2 Δεν υπήρχε τίποτε για να τον επισκιάσει και γι’ αυτό δεν αισθάνθηκα την κούραση. Στις τρεις ακριβώς βρισκόμουν
πάλι στα δωμάτιά μου, όπου απόλαυσα το τσάι μου.
14. Πάλι δεν ήρθε το ταχυδρομείο. Είναι θλιβερό, το περιμένουμε μάταια εδώ
και δύο εβδομάδες. Φταίει η κακοκαιρία, αλλά και τα νέα δρομολόγια των
πλοίων, με τα οποία μας υποσχόντουσαν ότι θα έχουμε συχνότερα ταχυδρομείο. Ο κόσμος είναι γεμάτος υποκρισία.
15. Ο αέρας, που αλλάζει κατεύθυνση, μας κάνει να ελπίζουμε ότι ο καιρός θα
φτιάξει. Θα δούμε. Πάντως ήταν κακός. Δέχθηκα πολλές επισκέψεις.
16. Μπαίνουμε σε νέα φάση, οι Άγγλοι μας απειλούν για την περίπτωση που
δεν θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους, οι οποίες είναι τελείως απαράδεκτες.
Δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Το διπλωματικό σώμα είναι εξοργισμένο.
17. Παρατίθεται dîner στους πειρατές.3 Καθόμουν ανάμεσα στον Parker4 και
άλλον ένα κουρσάρο. Έκανα χρέη διερμηνέα. Αυτός πάντως δεν αισθανόταν
και τόσο à son aise.5 Όσο για τις Μεταλειότητες, every inch Majesty!6
18. Άρχισαν οι εχθροπραξίες. Απαγόρευσαν στα ελληνικά πολεμικά πλοία την
έξοδο από το λιμάνι του Πειραιά. Το βράδυ ήρθε ο Thouvenel.
19. ΄Εσυραν στη Σαλαμίνα το «Όθων» και το μικρό βοηθητικό του πλοιάριο,
που έκαναν την αποκοτιά να βγουν από το λιμάνι (το «Όθων» είχε αποπλεύσει
πριν από την αυθαίρετη διαταγή [των Άγγλων]). Το βράδυ ήρθε ο Περσιάνης.
20. Ακινητοποίησαν στην ανοιχτή θάλασσα κανονιοφόρους και άλλα πλοιάρια
και τα ρυμούλκησαν στη Σαλαμίνα.
Οι επευφημίες του λαού προς τις Μεγαλειότητες, όταν πήγαμε στη μουσική
[της Κυριακής], αλλά και αργότερα, το βράδυ, δεν περιγράφονται. Χιλιάδες άνθρωποι από όλες τις τάξεις, γερουσιαστές, στρατηγοί, βουλευτές και απλός
κόσμος, μέχρι και αχθοφόροι, τους περίμεναν να επιστρέψουν στο παλάτι και
εκδήλωναν με συγκινητικό τρόπο την αγάπη, την ευγνωμοσύνη, την εμπιστο1

Αναγνώστης Μοναρχίδης, ένας από τους 36 γερουσιαστές που διόρισε ο Όθων στις 16 Ιουνίος
ου 1844. Βλ. Γιάνης Κορδάτος, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, 20 Αιώνας, Αθήνα 1957, τόμ.
3, σ. 362.
2
Εόρταζαν την ελληνική Πρωτοχρονιά.
3
Έτσι αποκαλούσε η Αμαλία τους Άγγλους την εποχή αυτή. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 578. Εδώ η κυρία φον Πλύσκω αναφέρεται στη μοίρα του αγγλικού
στόλου υπό τον ναύαρχο Parker, που στις 15 Ιανουαρίου 1850 κατέπλευσε στον Πειραιά.
4
Sir William Parker, ναύαρχος, αρχηγός του Αγγλικού στόλου στη Μεσόγειο.
5
Άνετα.
6
Ήταν η ενσάρκωση του βασιλικής αξιοπρέπειας. Βλ. σχετικά Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 575.
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σύνη τους. Αργότερα ζητωκραύγασαν τους απεσταλμένους της Ρωσίας και της
Γαλλίας και τους υπουργούς που είχαν επιδείξει καλή και σταθερή συμπεριφορά και κατόπιν διαλύθηκαν ήσυχα χωρίς το παραμικρό scandal.1Το βράδυ ήρθε ο Rechenberg.
21. Δεν επιτρέπουν ούτε στα εμπορικά πλοία να βγουν από το λιμάνι. Έστειλαν δύο [πολεμικά] πλοία στη Σύρο και τον Πειραιά, για να εμποδίσουν τον
απόπλου. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα και δυστυχώς
εκείνη την ώρα άρχισε να φυσάει δυνατός βοριάς και να βρέχει.
22. Κάνει τρομερό κρύο. Έχει παγετό και το χιόνι έχει κατέβει μέχρι τους πρόποδες των βουνών. Ανακάλεσαν τα μέτρο που στρεφόταν κατά των εμπορικών
πλοίων. Πέφτει και σε μας εδώ πυκνό χιόνι. Συνόδευσα τη βασίλισσα. Το μεγάλο λαντώ είχε γεμίσει χιόνι, παρόλο που είχαν ανεβάσει τα δύο παράθυρα
και μόνο ένα ήταν κατεβασμένο. Οι άνθρωποι έμοιαζαν πουδραρισμένοι. Έστειλαν τον Τζαβέλλα με μία ρωσική κορβέτα στο Ναύπλιο ως διοικητή των
στρατευμάτων και τον Μαμούρη στη Λαμία. Ο Γαρδικιώτης είναι διοικητής του
στρατεύματος στην Αττική. Θα μείνει στην Αθήνα. Το βράδυ ήρθε ο κόμης
Ingelheim. Το πρωί με είχαν επισκεφθεί ο Perglas και ο Rechenberg για θέματα αλληλογραφίας. Χθες μου φορτώθηκε δύο φορές η «διαφανής μύτη», επειδή είχε μία φαεινή ιδέα! Όλοι θέλουν να βοηθήσουν˙ αυτό βέβαια είναι καλό.
23. Έπεσε χιόνι. Στα τζάμια των παραθύρων, όπου το σπρώχνει ο αέρας, έφτασε το ύψος παλάμης. Άκουσα ότι στην πλατεία του παλατιού βυθίζεται κανείς μέχρι το γόνατο. Είναι απίστευτο. Η βασίλισσα δεν μπόρεσε να βγει ούτε
πεζή ούτε με το άλογο. Μετά βίας διατηρείται η επικοινωνία με τον Πειραιά μέσω έφιππου αγγελιοφόρου.
24. Μόλις τα μεσάνυχτα μπόρεσε να φύγει το πλοίο του Lloyd, ενώ το ρωσικό2
έφυγε σήμερα το πρωί στις εννέα περίπου. Το πρωί δοκιμάσαμε να περπατήσουμε στον κήπο. Είχαν προηγουμένως φτυαρίσει το χιόνι, αλλά έκανε κρύο
και επιπλέον γλιστρούσαμε. Το απόγευμα βγήκαμε με την άμαξα που σέρνουν
τα πόνεϊ. Βυθιστήκαμε πολλές φορές στο χιόνι, αλλά μπορέσαμε να κάνουμε
τον περίπατό μας. Διασχίσαμε μάλιστα την πλατεία του παλατιού. Με επισκέφθηκαν ο Perglas με τη γυναίκα του˙ εκείνος είχε έρθει και χθες. Επίσης ο Thouvenel και ο Rechenberg. Από μία εγκύκλιο, την οποία έλαβαν όλοι οι πρόξενοι,
πληροφορηθήκαμε ότι από τώρα και στο εξής κανένα ελληνικό εμπορικό πλοίο
δεν θα μπορεί να εισπλεύσει σε ελληνικό λιμάνι ή να βγει από αυτό.
25. Ο Θεός μου έδωσε μεγάλη χαρά επιτρέποντας τη γέννηση του Hans Albrecht.3 Τον ικετεύω να προστατεύει και στο μέλλον γονείς και παιδί. Σήμερα
έλαβα την καλή είδηση! Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα.
Το χιονισμένο τοπίο ήταν πανέμορφο, ο ήλιος που έδυε το είχε βυθίσει στο
κόκκινο χρώμα της φωτιάς. Ω Θεέ μου! Σε ευχαριστώ για όλα.
26. Ανοιξιάτικος καιρός, βγήκε ο ήλιος και το χιόνι λιώνει γρήγορα. Οι πειρατές
κατέλαβαν ένα πλοιάριο και πήραν ό, τι βρισκόταν μέσα. Συνόδευσα τη βασί-

1

Απρέπεια.
Ίσως πρόκειται για ρωσικό πλοίο που μετέφερε το ταχυδρομείο. Η πρώτη ταχυδρομική σύμβαση που υπέγραψε η Ελλάδα με τη Ρωσία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
στις 25.1.1849 και τέθηκε σε εφαρμογή το Μάιο του 1849. Σκοπός της ήταν η μεταφορά αλληλογραφίας από την Ελλάδα στη Ρωσία και τις πόλεις Βουκουρέστι, Ιάσιο και Γαλάζιο, στις οποίες υπήρχαν ρωσικά ταχυδρομικά γραφεία, και το αντίθετο. Βλ. Σοφοκλής Γ. Νικολαΐδης και
Αριστ. Ξανθόπουλος, ό.π., σ. 26.
3
Εγγονός της κυρίας φον Πλύσκω.
2
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λισσα σε έναν πολύ όμορφο περίπατο με την άμαξα. Το βράδυ με επισκέφθηκε
ο Thouvenel.
27. Ο καιρός, έτσι κι έτσι.1 Στη μουσική [της Κυριακής] έγινε προσπάθεια να
υπάρξει αυτοσυγκράτηση, αλλά ο κόσμος εξέφραζε τα συναισθήματα του με
συγκινητικό τρόπο, τόσο με βλέμματα, όσο και με τον τρόπο που χαιρετούσαν.
28. Κακός καιρός με πολύ δυνατό βοριά. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα. Πλημμυρισμένοι δρόμοι. Ο αέρας πήρε το καπέλο του
Spenzer και το πέταξε στο νερό. Κατάφερε όμως να το πιάσει. Χάρηκα όταν
επιστρέψαμε ασφαλείς στο παλάτι. Πριν από 29 χρόνια χάθηκε η ευτυχία μου.
Ο Θεός όμως προστάτευσε εμένα και τα παιδιά μου. Αιώνια η δόξα του, αντέξαμε τις δοκιμασίες στις οποίες μας υπέβαλε. Η ώρα που θα ανταμωθούμε [με
τον άνδρα μου] έρχεται όλο και πιο κοντά!
29. Δεν ήρθε κανένα πλοίο, από πουθενά. Αιτία είναι ασφαλώς ο πολύ κακός
καιρός. Όλοι οι απεσταλμένοι βρίσκονται σε αναμονή. Οι πειρατές οδήγησαν
τα ελληνικά εμπορικά πλοία στον όρμο Αμπελάκια.2 Όσα από αυτά έχουν φορτώσει εμπορεύματα που ανήκουν σε ξένους οίκους πήραν την άδεια να αποπλεύσουν. Οι πειρατές διακινούν πράκτορες, που έχουν εντολή να στρέψουν
τον λαό εναντίον της κυβέρνησης διαδίδοντας ότι αυτή φταίει για όσα συμβαίνουν. Είχαμε καλό καιρό και έκανα επισκέψεις τις οποίες είχα αναβάλει. Ο κήπος έχει θλιβερή όψη.
30. Αιχμαλώτισαν και άλλα πλοία, που ήταν στο λιμάνι του Πειραιά. Με επισκέφθηκαν πολλοί εκπρόσωποι των διπλωματικών αποστολών. Περιμένουν
όλες με ανυπομονησία το γαλλικό ατμόπλοιο που έρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Ο καιρός βελτιώνεται συνεχώς. Φαίνεται ότι ο παγετός έκανε μεγάλη
ζημία, ακόμη και στα ελαιόδεντρα. Λένε ότι καταστράφηκε το λεμονοδάσος του
Πόρου. Αυτό θα ήταν μεγάλη απώλεια.
31. Οι πειρατές επέβαλαν εμπάργκο σε όλα τα πλοία στη Σύρο. Στους οπαδούς τους όμως επιστρέφουν τις ιδιοκτησίες τους. Επιτέλους έφτασε το ατμόπλοιο από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί επικρατεί γενική κατακραυγή. Στη
Σμύρνη είναι ακόμη και οι Τούρκοι εξοργισμένοι. Ο Κριεζώτης κλαίει. Αν οι Άγγλοι πίστεψαν ότι θα λέκιαζε το όνομά του οργανώνοντας εξέγερση, για να ωφεληθούν εκείνοι, απατήθηκαν. Ο Thouvenel τύπωσε σε πολλά αντίτυπα protestation3 με την οποία απαντάει σε συκοφαντικό άρθρο εφημερίδας, που περιείχε τον ψευδή ισχυρισμό ότι η Γαλλία γνώριζε από πριν την προδοσία [της
Αγγλίας]. Ο Canning ρώτησε με επιτιμητικό ύφος τον στρατηγό Aupick4 γιατί ο
γαλλικός στόλος παραμένει στη Σμύρνη, ενώ ο αγγλικός επέστρεψε στη βάση
του. Η στάση του αυτή [ισχυρίστηκε] δεν συνάδει προς τη συμφωνία που είχαν
κάνει.5 Αυτό τώρα, μάλιστα! Το βράδυ ήρθε οThouvenel.
Φεβρουάριος [1850]
1. Πάλι δυνατός βοριάς και παγετός. Οι πειρατές κρατούν έναν αιχμάλωτο, έναν καπετάνιο που δεν υπάκουσε στις διαταγές τους. Ο Περσιάνης κατέβηκε

1

Ελληνικά με γερμανικούς χαρακτήρες.
΄Ορμος στην ανατολική πλευρά της Σαλαμίνας.
3
Διαμαρτυρία.
4
Aupick, στρατηγός, πρεσβευτής της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη (1848-1851)
5
Υπήρχε κοινή απόφαση ότι και οι δύο στόλοι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 588.
2
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στον Πειραιά. Ένα Ελληνόπουλο πέθανε από το κρύο. Και ένας Άγγλος ναύτης. Πρωτάκουστο αυτό εδώ, που το κλίμα μας είναι τόσο ήπιο.
2. Μία φρεγάτα των πειρατών, τεράστιο ατμόπλοιο, πέρασε από εδώ μπροστά,
για να τη δούμε από το παλάτι, και έσερνε πίσω της έξι εμπορικά πλοία, Σπετσιώτικα. Ο καιρός μαλάκωσε λίγο. Το απόγευμα με επισκέφθηκε για πολλή
ώρα ο Υ. Η μόνιμη επωδός σε όσα έλεγε ήταν: Μα πρόκειται για έναν κακό,
άθλιο άνθρωπο. Δεν μπόρεσα παρά να γελάσω.
3. Ακόμη και την Κυριακή οι πειρατές δεν έμειναν αδρανείς. Νωρίς το πρωί κατέπλευσε ένα πειρατικό ατμόπλοιο, που έσερνε πίσω του δύο εμπορικά. Στην
Πάτρα υποχρέωσαν πυροβολώντας το τρεις φορές ένα εμπορικό, που δεν ήθελε να υπακούσει στις διαταγές τους, να γυρίσει πίσω. Στη μουσική [της Κυριακής] ήρθε πολύ κόσμος˙ ανάμεσά τους ήταν και κάποιοι φτωχοί πλοίαρχοι,
που τους είχαν ληστέψει τα υπάρχοντά τους. Οι πράκτορές τους [ενν. των Άγγλων] κατηγορούν τον βασιλιά και προτρέπουν τους Έλληνες να εξεγερθούν.
[Τους υπόσχονται ότι] αν το κάνουν, θα τους επιστρέψουν τις περιουσίες τους
και θα ανατείλει μία χρυσή εποχή.
4. Λένε ότι ένα ατμόπλοιο, που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, τους έφερε
τη διαταγή να αποσύρουν τα μέτρα τους. Ο Θεός να δώσει να είναι έτσι! Λένε
ότι φέρονται κάπως πιο συγκρατημένα. Ωραίος ανοιξιάτικος καιρός, αν και φυσάει δυνατά.
5. Δυστυχώς όχι, δεν ισχύει. Ήταν μία από τις πολλές φήμες της παρηγοριάς.
Εξακολουθούν να σέρνουν με μοχθηρία τα ελληνικά πλοία και δεν κουράζονται
να υποδαυλίζουν την εξέγερση.
6. Σήμερα είναι τα Αποβατήρια του βασιλιά. Εορτάστηκαν πολύ όμορφα χάρις
στο λαό που ζητωκραύγαζε σύσσωμος. Λαμπρή φωταψία. Οι πειρατές χαιρέτισαν την ημέρα με κανονιοβολισμούς. Οι άλλες δυνάμεις διάλεξαν άλλη ώρα
για να τους κανονιοβολισμούς τους, για να μη συμπέσουν σε τίποτε με αυτούς.
Στο [βασιλικό] γεύμα ήταν και ο Röser.
7. Η απάντηση του λαού στις πολλές τους υποσχέσεις, με τις οποίες προσπάθησαν να τον δελεάσουν για να εξεγερθεί εναντίον του βασιλιά, επειδή αυτός
δήθεν φταίει για όσα συμβαίνουν, ήταν φωταψία στον Πειραιά και ατελείωτες
ζητωκραυγές. Για τιμωρία δεν επιτρέπουν σήμερα ούτε στις ψαρόβαρκες να
βγουν από το λιμάνι. Μικροπρεπείς τύραννοι! Το βράδυ με επισκέφθηκε ο βαρόνος Perglas.
8. Το ατμόπλοιο [που ήρθε] έφερε την πληροφορία ότι η αναταραχή στην Κέρκυρα για τα παράνομα μέτρα [των ΄Αγγλων] είναι τόσο μεγάλη, που αναγκάστηκαν να διπλασιάσουν όλους τους σκοπούς. Ακόμη και μέσα από τη φρουρά
εκφράζεται αποδοκιμασία. Λένε ότι ο Canning δεν γνώριζε τίποτε. Άρα το
πράγμα φαίνεται πως μαγειρεύτηκε μόνον από τον Lyons και τον Palmerston.
Στην Πάτρα, την ημέρα των Αποβατηρίων [του βασιλιά] έφτασαν ακόμη και να
καταλάβουν πλοία, οπότε ο λαός διπλασίασε τις ζητωκραυγές του. Τη νύχτα
που πέρασε είχαμε φοβερή καταιγίδα, κατόπιν έβρεχε όλη την ημέρα. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με την άμαξα.
9. Έβρεχε ασταμάτητα και δεν βγήκαμε να περπατήσουμε στον κήπο. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με την άμαξα. Επώδυνη θεραπεία.1 Στρείδια
από τα Δαρδανέλια. Οι φίλοι του Πατσίφικου [ενν. οι Άγγλοι] δημιουργούν

1

Γαλλικά στο πρωτότυπο (pharmaceutique douloureux) και ανορθόγραφα μετά από πολλαπλές απόπειρες.
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προβλήματα με τις συνήθεις μεθόδους, βάζουν σε κυκλοφορία πλαστές διακοινώσεις. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Thouvenel.
10. Ακούσαμε ένα καλό κήρυγμα για την πραγματική ισότητα, χρήσιμο σε όλους, είτε βρίσκονται ψηλά είτε όχι. Ωραίος καιρός. Δεν σημειώθηκε κανένα νέο
κρούσμα πειρατείας. Έκανα πολλές επισκέψεις. Παραπλανητικά φώτα στη θάλασσα. Ο Περσιάνης ήταν κάτω.1
11. Οι πειρατές ανακοίνωσαν στην ελληνική κυβέρνηση ότι έλαβαν εντολή από
τον λόρδο Palmerston να καταλάβουν τα επίμαχα ελληνικά νησιά και να εκδιώξουν από αυτά οτιδήποτε ελληνικό. Η σχετική διακοίνωση επιδόθηκε αργά χθες
το βράδυ.2 Ωραίος, αίθριος καιρός. Δεν μπορώ να δώσω στο χαράκτη παραγγελία για επισκεπτήριες κάρτες, επειδή ο Parker έχει καπαρώσει το πλοίο που
μεταφέρει το σχετικό χαρτί.
12. Ο Thouvenel διαμαρτυρήθηκε άμεσα και έντονα για την κατάληψη των νησιών και πήρε την απάντηση ότι δεν έγινε ποτέ λόγος για κάτι τέτοιο και ότι λυπούνται για την παρανόηση. Μετά από αυτό τους ρώτησε αν αυτοί τρελάθηκαν
ή θέλουν να τρελάνουν εμάς. Με επισκέφθηκε ένας νέος, όμορφος και ευγενικός υπαξιωματικός του ναυτικού και μου συστήθηκε ως Wilhelm Bochholz από
το Ολδεμβούργο. Ζήτησε να τον παρουσιάσω στη βασίλισσα, η οποία θα τον
δεχθεί. Υπηρετεί στην αυστριακή κορβέτα Diana. Έκανα πολλές επισκέψεις.
13. Ένα συγκεκριμένο πρόσωπο3 παρασύρθηκε από τη «μαύρη καρδιά»4 αλλά
ο Γερμανός H. τον οδήγησε, ώστε να λάβει τα σωστά μέτρα. Τη νύχτα που μας
πέρασε δραπέτευσαν μερικά μικρά πλοία. Οι φρουροί θα πρέπει να απόρησαν, όταν το πρωί μέτρησαν τα πλοία και είδαν ότι μερικά έλειπαν. Ο ύπατος
αρμοστής θεώρησε αναγκαίο να καθησυχάσει τις Ιονίους Νήσους δηλώνοντας
ότι δεν κινδυνεύει η ανεξαρτησία μας και να εκφράσει τη θλίψη του για τη διακοπή των φιλικών σχέσεων, που συνδέουν την Αγγλία και την Ελλάδα. Διαχωρίζει έτσι τη θέση του από τους πειρατές που βρίσκονται εδώ.
14. Φυσάει πολύ δυνατός και ζεστός σιρόκος. Έμεινα μέσα και δέχθηκα μερικούς επισκέπτες, διπλωμάτες και προξένους. Το βράδυ κόπασε τελείως ο άνεμος και ο ουρανός γέμισε πυκνά σύννεφα, που τη
15η έφεραν βροχή, η οποία κράτησε ολόκληρη την ημέρα. Στα βουνά χιονίζει
συνεχώς και φυσάει κρύος βοριάς, γι’ αυτό ματαιώθηκε η παρέλαση που θα γινόταν μετά τον εκκλησιασμό. Ήρθαν οι διπλωμάτες για τις ευχές τις ημέρας.5
Το αττικό αλάτι6 τελείωσε και ο Βάλβης7 δεν φρόντισε έγκαιρα για ανεφοδια1

Στον κάτω όροφο, δηλαδή στον βασιλιά.
Τη διακοίνωση είχε στείλει ο Άγγλος απεσταλμένος Thomas Wyse και με αυτήν γνωστοποιούσε την κατάληψη από τους Άγγλους των νήσων Ελαφονήσου και Σαπιέντζας. Ενώ δηλαδή
οι Άγγλοι προέτασσαν απαιτήσεις όπως αποζημίωση για τον Άγγλο υπήκοο Δαβίδ Πατσίφικο,
επειδή την 4η Απριλίου 1847 είχε λεηλατηθεί το σπίτι του, αποζημίωση για τον Άγγλο υπήκοο
Γεώργιο Φίνλεϋ για ένα εκτός σχεδίου πόλεως οικόπεδό του, το οποίο είχε περιληφθεί στον
Βασιλικό Κήπο, και αποζημιώσεις ή ικανοποίηση σε μερικά θέματα που αφορούσαν ναύτες ή
υπηκόους των Ιονίων Νήσων, επέβαλαν ντε φάκτο τη σημαντικότερη από τις απαιτήσεις τους
καταπατώντας δύο ελληνικά νησιά. Η Βουλή των Ιονίων Νήσων είχε από το 1804 ισχυριστεί ότι
η Σαπιέντζα ανήκει στη Ζάκυνθο και η Ελαφόνησος στα Κύθηρα. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 591.
3
Der Kratzende στο χειρόγραφο. Βλ. και πιο πάνω, σ. 39, υποσ. 5.
4
Υπονοεί ίσως τον Μαυροκορδάτο.
5
Ήταν τα Αποβατήρια της βασίλισσας Αμαλίας που συνήθως εορτάζονταν με επισημότητα.
6
Το καλύτερο αλάτι παρήγε η Μήλος. Υπήρχε και το αττικό, που δεν ήταν όμως πολύ καλής
ποιότητας. Αυτή την εποχή οι αλυκές ήταν στην Ανάβυσσο. Παλαιότερα υπήρχαν αλυκές και
στο Φάληρο καθώς και στους αρχαίους Ρειτούς στους πρόποδες του Αιγάλεω, αλλά δεν ήταν
πια σε χρήση. Βλ. Karl Gustav Fiedler, Reise durch alle Theile des Königreiches Griechenland
2
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σμό. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Το βράδυ ήρθε ο κόμης Ingelheim. Όσα συμβαίνουν αυτό τον καιρό στην Ελλάδα προξενούν παντού συγκλονιστική εντύπωση. Περιμένουμε με ανυπομονησία το γαλλικό ταχυδρομείο, γιατί είναι βέβαιο ότι θα φέρει την απάντηση.
27. Στις 18 του μήνα ήρθε το γαλλικό ταχυδρομείο και έφερε από τη Γαλλία την
πληροφορία ότι η γαλλική διαμεσολάβηση έγινε δεκτή και ότι ο Parker έλαβε
εντολή να σταματήσει αμέσως τα καταναγκαστικά μέτρα. Η πληροφορία αυτή
δημοσιεύθηκε λίγο αργότερα σε όλες τις εφημερίδες με μεγάλα γράμματα. Εντούτοις ο Parker υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει ρητή εντολή και έτσι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση, περιμένουμε δηλαδή με αγωνία τις εξελίξεις από τη
μία μέρα στην άλλη.1 Αυτό το μισό του αιώνα αρχίζει άσχημα, αλλά ο Θεός επαγρυπνεί! Χθες ήταν ο Ingelheim κάτω [στον βασιλιά].2 Σήμερα το απόγευμα
ήρθε σε μένα. Οι δυο τους αντάλλαξαν ανούσια επιχειρήματα και κατέληξαν
στο κοινό συμπέρασμα ότι ο Palmerston είπε ψέματα. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Περσιάνης. Ευτυχώς είχε εντωμεταξύ επιστρέψει η βασίλισσα, της οποίας η άμαξα έμεινε στο δρόμο, δηλαδή δεν μπορούσε να προχωρήσει από
τις λάσπες. Είχε αργήσει τόσο, που είχα σημάνει συναγερμό.
Μάρτιος [1850]
Μέχρι τις 2 του μήνα δεν συνέβη τίποτε σημαντικό. Σήμερα όμως διέκοψαν
προσωρινά τον αποκλεισμό
5. Νωρίς το πρωί ήρθε με το ατμόπλοιο ο βαρόνος Gros.3 Το απόγευμα έκανα
επισκέψεις και έναν περίπατο με την άμαξα γύρω από την Ακρόπολη. ΄Οταν
επέστρεψα ήρθε ένας επισκέπτης.
6. Ανησυχήσαμε, όταν είδαμε ένα ατμόπλοιο να καταπλέει, αλλά τελικά ήταν το
«Marianne».4 Έριξε πολλούς χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς, δεν ξέρω κι
εγώ για ποιο λόγο. Η βασίλισσα υποφέρει από ρευματικούς πόνους.
8. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στο βαρόνο Gros και τον Αναστάσιο Μαυρομιχάλη.

im Auftrag der Königlichen Griechischen Regierung 1834 -1837. Leipzig 1840 -1841, τόμ. 2, σ.
580.
7 (
Υποσημείωση της προηγούμενης σελίδας) Ζαφείριος (Ζηνόβιος) Βάλβης (1800-1886), νομικός,
βουλευτής Μεσολογγίου, υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Ι. Κωλέττη, Δικαιοσύνης και
Οικονομικών στις κυβερνήσεις Κ. Κανάρη και Αντ. Κριεζή. Μετά την έξωση του Όθωνα, το
1864, διατέλεσε δύο φορές πρωθυπουργός. Εδώ αναφέρεται ως υπουργός των Οικονομικών.
1
Ο Γάλλος απεσταλμένος Thouvenel είχε εξουσιοδοτηθεί από την κυβέρνησή του να αναγγείλει στον Όθωνα και την ελληνική κυβέρνηση ότι είχε συμφωνηθεί μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας
να αναλάβει η πρώτη ρόλο διαμεσολαβητή στη διαφορά της Αγγλίας με την Ελλάδα. Αυτό η
κυβέρνηση το ανακοίνωσε από την ημιεπίσημη εφημερίδα της Observateur d’ Athènes. Η αγγλική αποστολή στην Αθήνα και ο Parker αρνήθηκαν ότι έχουν ειδοποιηθεί σχετικά. Τελικά ο
απεσταλμένος της Αγγλίας Wyse είπε στον Thouvenel ότι είχε λάβει ένα προσωπικού χαρακτήρα γράμμα από τον Palmerston, με το οποίο του είχε ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα χωρίς
όμως να τον εξουσιοδοτεί για την κατάργηση των μέτρων. Βλ. Thouvenel, ό.π., σ. 325.
2
Ο απεσταλμένος της Αυστρίας Ingelheim πήγε με εντολή της κυβέρνησής του να μεταφέρει
στον Όθωνα τις πληροφορίες που είχε λάβει, σχετικά με τη γαλλική διαμεσολάβηση, η κυβέρνηση της Αυστρίας από τον απεσταλμένο της Αυστρίας στο Παρίσι von Hübner. Βλ.
Thouvenel, ό.π., σ. 327.
3
Ο βαρόνος Jean Baptiste Louis Gros (Ζαν Μπατίστ Λουί Γκρο) ήταν ο Γάλλος διπλωμάτης
που εστάλη ως διαμεσολαβητής.
4
Αυστριακό πολεμικό πλοίο.
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9. Ήρθαν επιτέλους ειδήσεις από τη Ρωσία. Τάχθηκαν αναφανδόν με το μέρος
μας. Οργίζονται επειδή το ερμηνεύουν και ως perfidie1 απέναντι στη Ρωσία. [Ο
τσάρος γράφει ότι] οργίστηκε ως honnête homme˙2 μιλάει όπως αρμόζει σε αυτοκράτορα. Το βράδυ η πόλη κυριολεκτικά μέθυσε από ενθουσιασμό.
10. Τέτοια Κυριακή της Αποκριάς δεν υπήρξε μέχρι τώρα ποτέ, τόσος κόσμος
και τόσο χαρούμενος. ΄Οπου κι αν πήγαιναν οι Μεγαλειότητες, τις συνόδευαν
χιλιάδες άνθρωποι, που ήταν συγκινημένοι και εξεδήλωναν την αγάπη τους.
11. Βγήκα για τις επισκέψεις μου και πέρασα από την κυρία Περσιάνη. Έδωσε
εντολή να φέρουν τις [ρωσικές] διακοινώσεις και να διώχνουν όποιον άλλον
έρχεται. Η κυρία Bucharin μας διάβασε τη διακοίνωση προς τον λ.[όρδο]
P.[almerston]. Ήταν υπέροχη. Γνώριζα το περιεχόμενο μόνον από φήμες. Μιλήσαμε γενικά για τον τσάρο.
12. ΄Ηρθαν επιστολές του Bray3 που επιβεβαιώνουν την ευνοϊκή στάση της
Ρωσίας απέναντί μας. Φαίνεται ότι [στη Ρωσία] έλαβαν διακοίνωση από την
Αυστρία με το ίδιο πνεύμα και γι’ αυτό χρησιμοποίησαν ακόμη πιο αυστηρή
γλώσσα προς το Λονδίνο. Ήταν τώρα βέβαιοι ότι δεν είναι οι μόνοι που υιοθετούν τόσο οξύ τόνο. Δυνατός αέρας και σκόνη με ανάγκασαν να μείνω το απόγευμα μέσα. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στο Ρώσο ναύαρχο και τον Τζαβέλλα.
Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Thouvenel.
13. Ξαφνικά χτύπησαν οι καμπάνες. Αιτία ήταν η επίσκεψη του κυρίου δόκτορα
Schütz.4 Ακολούθησε μία αστεία σκηνή με πρωταγωνιστή τον Rechenberg,
που έτυχε να είναι εδώ. Ο τελευταίος μου διηγήθηκε ενδιαφέροντα πράγματα
για την Πορτογαλία και την άθλια συμπεριφορά των Άγγλων σε αυτή τη χώρα.
Έζησε σε διάρκεια 18 ετών 17 εξεγέρσεις και όλες τις είχαν προκαλέσει οι Άγγλοι.
14. Φαίνεται ότι οι πειρατές θα συνεχίσουν την εχθρική συμπεριφορά τους,
σταματούν τα πλοία και εξετάζουν σχολαστικά το φορτίο. Θα έχουμε άραγε
πάλι το ίδιο μαρτύριο; Το βράδυ με επισκέφθηκε ο βαρόνος Perglas.
16. Αδίκως ανησυχήσαμε. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Περσιάνης.
18. Η κακοκαιρία χάλασε την όμορφη γιορτή στους στύλους του Ολυμπίου
Διός. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Thouvenel.
19. Ο καιρός χειροτέρεψε κι άλλο. Ήταν όμως σήμερα τα γενέθλιά της Lise, ήθελα να τα γιορτάσω και δεν δείλιασα. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο
με την άμαξα. Έκανε φοβερό κρύο. Ο Perglas είναι άρρωστος.
20. Φαίνεται ότι ήρθε ένα αγγλικό ατμόπλοιο και έφερε σημαντικές ειδήσεις.
Συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με την άμαξα.
21. Πάλι απάτες και ψευτιές: Είπαν στον Gros ότι η Ρωσία πήρε πίσω τη διακοίνωσή της. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζει με την προσωπικότητα του [τσάρου] Νικολάου! Είδα στον ύπνο μου ότι οι πειρατές πολιορκούσαν
το παλάτι. Στην πόλη διαδίδουν φανταστικές ιστορίες, ότι δήθεν οι Ρώσοι βρίσκονται στην Αδριανούπολη. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Thouvenel.
24. Άκουσα ένα θαυμάσιο κήρυγμα από τον Schütz, το οποίο με ευχαρίστησε.
Πόσο καλό κάνει ο αληθινός λόγος που πηγάζει από την καρδιά και μιλάει κατευθείαν στην καρδιά. Το θέμα ήταν η χριστιανική αγάπη. Η υπέροχη αυτή Κυριακή των Βαΐων πέρασε πολύ όμορφα.
1

Αναξιοπιστία.
Έντιμος άνθρωπος.
3
Ο βαρόνος Otto von Bray-Steinburg ήταν την εποχή αυτή απεσταλμένος της Βαυαρίας στη
Ρωσία.
4
Γερμανός ιερωμένος.
2
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25. Ζεστός και υγρός σιρόκος. Το βράδυ με επισκέφθηκε ο Thouvenel. Μέχρι
την
31η οι μέρες πέρασαν ήσυχα, ευλογημένες από τη Θεία Μετάληψη που είχαμε
λάβει. Σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, κάνει καλό καιρό. Την Πέμπτη και την Παρασκευή συνόδευσα τη βασίλισσα σε ευχάριστους περιπάτους με την άμαξα.
Απρίλιος [1850]
1. Έγιναν διάφορα πρωταπριλιάτικα αστεία. Έκανε φοβερό κρύο. Το βράδυ με
επισκέφθηκε ο Περσιάνης.
5. Σήμερα εορτάστηκε η απελευθέρωση. Ο ουρανός ήταν χωρίς σύννεφα, η
γιορτή πολύ όμορφη, οι άνθρωποι χαρούμενοι. Το βράδυ είχε φωταψία και
μουσική, ο βασιλιάς κατέβηκε κάτω και ανακατεύτηκε με το πλήθος. Μερικοί
ωστόσο τον αναγνώρισαν και τότε άρχισαν όλοι να ζητωκραυγάζουν με ενθουσιασμό. Ήμαστε με τη βασίλισσα στον εξώστη και απολαύσαμε από εκεί το θέαμα.
9. Ακόμη να έρθει το γαλλικό ταχυδρομείο. Ο Brunnow,1 ο οποίος παίρνει συνήθως το μέρος των Άγγλων, έλαβε ρητές εντολές από την Πετρούπολη [για το
ποια στάση θα κρατήσει]. Παραμέλησα το ημερολόγιό μου, επειδή δεν συνέβη
τίποτε το ιδιαίτερο και είχα να γράψω πολλά γράμματα, που για μένα υποκαθιστούν το ημερολόγιο. Είναι εξάλλου βαρετό να επαναλαμβάνει κανείς τα ίδια.
Μέχρι τις
14 του μήνα πληροφορηθήκαμε επιτέλους επισήμως ότι ο Gros και ο Wyse
διέκοψαν τις διαπραγματεύσεις.Ο Gros παραδέχθηκε ότι όλες οι απαιτήσεις
[των Άγγλων] στερούνται ερείσματος. Ωστόσο είμαστε υποχρεωμένοι να υποχωρήσουμε, να ενδώσουμε στην ωμή βία. Μετά από τόσες θυσίες! Είναι πολύ
οδυνηρό για μας. Ο O ‘Brien έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο.2
16. Χθες συναντήθηκαν [ο Gros και ο Wyse] ακόμη μία φορά, πριν ανακοινώσουν επίσημα την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, και αποφασίστηκε να συναντηθούν πάλι σήμερα. Από ότι φαίνεται, δεν κρύβεται τίποτε το καλό πίσω
από αυτή την αναβλητικότητα.
22. Ούτε και σήμερα είχαμε κάτι το οριστικό. Πήραν όμως πίσω εκείνη την [υποτίθεται] επίσημη διακοπή των συνομιλιών. Είναι ελιγμός του Thomas
[Wyse], για να επανέλθει με ακόμη πιο αδιάντροπες απαιτήσεις. Πόσο θα κρατήσει άραγε αυτό;
25. Σήμερα είναι τελικά η μέρα που θα ενδώσουμε στη βία. Δεν μπορούμε να
κάνουμε διαφορετικά, επειδή, παρόλο που ο Palmerston διαβεβαίωσε το Γάλλο πρεσβευτή για το αντίθετο, θα επιβάλουν πάλι αποκλεισμό, θα αρπάζουν
και θα κλέβουν και μάλιστα χειρότερα από πριν – το έχουν ανακοινώσει επίσημα. Η ντροπή είναι δική τους. Είναι θετικό το ότι δίνεται ένα τέλος σε αυτά τα
μαρτύρια του Προκρούστη. Δεν παύει όμως να είναι πολύ οδυνηρό.
Στις τρεις το απόγευμα κανονιοβολισμοί ανήγγειλαν την επανάληψη του αποκλεισμού. Στις
27 του μήνα εξαγοράσαμε την ελευθερία μας πληρώνοντας λύτρα: 180.068
δραχμές και 49 λεπτά. Και 150.000 δραχμές επιπλέον ως εγγύηση. Έκαναν

1

Πρεσβευτής της Ρωσίας στο Λονδίνο από το 1840 ως το 1855.
Η βασίλισσα Αμαλία γράφει ότι ήταν συντάκτης ή συνεργάτης των Times, ο οποίος είχε εξοργιστεί με όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα και είχε έρθει για να συγκεντρώσει επιτόπου ακριβείς
πληροφορίες. Βλ. σχετικά Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 600.
2

123

παζάρι à la juif pour le juif.1 Είχαν αρχίσει από ενάμισι εκατομμύριο δραχμές.
Εμείς δεν μπορούσαμε να παζαρέψουμε, διερωτηθήκαμε μόνο τι ακριβώς ζητούν, την εθνική μας κυριαρχία μήπως; Αυτό ωστόσο ντράπηκαν να το παραδεχθούν!
29. Σήμερα αποπλέουν μερικά από τα εργαλεία της ληστείας. Αλλά όχι! Ήταν
το «Inflexible». ΄Αφησαν όμως ελεύθερα όλα τα πλοία. Στον Πειραιά επικράτησε ενθουσιασμός.
30. ΄Ηρθε ένα έκτακτο γαλλικό ατμόπλοιο και έφερε οδηγίες [για συμφωνία]
που, αν τις είχαμε ακολουθήσει, θα πληρώναμε περισσότερα και θα αναγκαζόμαστε να δεχτούμε τις βασικές παραδοχές [που θέτουν ως δεδομένες οι Άγγλοι]. Ήταν καλό που υποχωρήσαμε νωρίτερα. Σημειώθηκε ένα επεισόδιο με
Άγγλους αξιωματικούς που είχαν την αναίδεια να παρεισφρήσουν στον κήπο
και το παλάτι. Συνάντησα τους Griffith και Bickerton.2
Μάιος [1850]
Την 4η του μήνα γλυτώσαμε επιτέλους από τον Αλή.3 Μέχρι την προηγουμένη
οι beefeaters,4 που τους είχαν αμολήσει στη στεριά μετά από μακρύ περιορισμό, συμπεριφέρονταν σαν κατακτητές. Χρειάστηκε να διαμαρτυρηθεί το παλάτι για να αντιληφθούν επιτέλους ότι βρίσκονται στην Ελλάδα και όχι σε κάποιο νησί του Νότιου Ειρηνικού.
8. Το Πάσχα γιορτάστηκε με ενθουσιασμό και συγχρόνως απόλυτη αδιαφορία
για τις συνέπειες της χρήσης εκρηκτικών και των πυροβολισμών στον αέρα,
που και τα δύο συνηθίζονται. Αποτέλεσμα ήταν τα πολλά θύματα. Αιτία πάντα
η απροσεξία του θύματος ή κάποιου άλλου. Δεν υπολογίζουν αρκετά την ανθρώπινη ζωή και αυτό όχι από κακία, από απερισκεψία. Η βασίλισσα πήγε έφιππη στη γιορτή στο Θησείο, ενώ είχε πυρετό εδώ και μέρες. Όταν επέστρεψε, έπεσε στο κρεβάτι. Στο dîner δεν μπόρεσε να πάρει μέρος. Καθόμουν ανάμεσα στον πρόεδρο Γεωργαντά5 και τον κύριο Dampierre.
15. Δύο μέρες έμεινε η βασίλισσα στο κρεβάτι και μετά άρχισε πάλι σιγά, σιγά
να βγαίνει. Εξακολούθησε όμως να μην αισθάνεται καλά. Στις 13 του μήνα η
δυστυχής Nikludoff χτύπησε πολύ άσχημα. Βρισκόταν στο ρωσικό μπρίκι, μέσα στην καμπίνα, και έπεσε προς τα πίσω. Πάει ωστόσο καλύτερα από ό, τι
περιμέναμε. Η βασίλισσα δεν αισθανόταν ακόμη καλά και η χθεσινή ιππασία
την πείραξε, γι’ αυτό σήμερα κάναμε έναν πολύ ευχάριστο περίπατο με την
άμαξα. Αυτές τις ημέρες η ατμόσφαιρα είναι υπέροχη, είναι όπως ακριβώς και
στα μέρη μας τις λίγες ωραίες ανοιξιάτικες μέρες που έχουμε. Αυτή η ατμόσφαιρα αναζωογονεί τον άνθρωπο. Όλα τριγύρω ευωδιάζουν υπέροχα μέσα
σε ένα φως μαγικό.

1

Σαν Εβραίοι για χάρη του Εβραίου, δηλαδή του Πατσίφικου.
Ο Bickerton Lyons ήταν ο πρωτότοκος γιος του Edmund Lyons και γραμματέας της αγγλικής
αποστολής στην Αθήνα. Ο διορισμός του, το 1839, ήταν επιβράβευση του πατέρα του εκ μέρους του Πάλμερστον για προσφερθείσες υπηρεσίες σε δύσκολες περιστάσεις. Βλ. S. EardleyWilmot, ό.π., σ. 83.
3
Εννοεί τους Άγγλους στους οποίους χαρακτηρίζει ως πειρατές με το όνομα Αλής. Βλ. και Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 623.
4
Επί λέξει αυτοί που τρώνε βοδινό κρέας: Λαϊκή ονομασία μελών της βασιλικής φρουράς, τα
οποία σήμερα υπηρετούν κυρίως σε θέσεις μουσειακού χαρακτήρα όπως, για παράδειγμα,
στον Πύργο του Λονδίνου.
5
Ο Αντώνιος Γεωργαντάς ήταν πρόεδρος της Βουλής.
2

124

27. ΄Οποιος γράφει πολλά γράμματα παραμελεί το ημερολόγιο του. Δεν υπάρχουν όμως και γεγονότα αυτόν τον καιρό. Οι ωραίες μέρες μας παρασύρουν
και είμαστε όλη την ώρα έξω.
31. Ξεκίνησα για ένα μικρό αλλά εκλεκτό ταξίδι με το «Vauban». Το ταξίδι κράτησε μέχρι τις
Ιούνιος [1850]
6 του μήνα, και πήγαμε στη Σύρο, την Ύδρα, τις Σπέτσες, το Κρανίδι και την
Ερμιόνη. Ο καιρός ήταν πολύ καλός και το ταξίδι πολύ ευχάριστο.
Τα γενέθλια [του βασιλιά] εορτάστηκαν στη Σύρο. Καθώς πλησιάζαμε στην
Ύδρα παρατηρήσαμε ένα σπάνιο ουράνιο φαινόμενο: Γύρω από τον ήλιο διαγραφόταν ένα διπλό στεφάνι που είχε τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Το υπόλοιπο ταξίδι το περιέγραψα στο γράμμα της Bertha. Dîner στο οποίο πήρε
μέρος το προσωπικό της Αυλής. Η Auguste είναι άρρωστη.
8. Οι Pergler1 έφυγαν για τη Γερμανία. Θα επιστρέψουν άραγε;
10. Dîner με επιτροπή της Γερουσίας και της Βουλής. Καθόμουν ανάμεσα στον
Δεληγιάννη και τον Μοναρχίδη.
11. Έφυγαν και τα τελευταία αγγλικά πλοία. Ο O’ Brien λέει ότι θα γράψει όλη
την αλήθεια.
12. Συνάντησα δύο φορές τον Thomas [Wyse]. Έχει όψη κάπως imbecile,2 δεν
ξέρει αν πρέπει να χαιρετήσει ή όχι.
Στις 14 του μήνα πέθανε ο μικρός Max Pl.[üskow].3
Από τις 12 του μήνα μέχρι τις
22 η ζέστη μεγάλωνε συνεχώς. Δεν συνέβη τίποτε σημαντικό. Ο καημένος ο O’
Brien θα σιωπήσει, για να μην εκθέσει τη χώρα του.
Ιούλιος [1850]
Μέχρι τις 7 του μήνα οι μέρες κύλησαν ήσυχα. Έκανε ζέστη και δεν είχα διάθεση να γράψω ημερολόγιο. Αρκετά γράμματα έγραψα. Στις 4 του μήνα έλαβα
την είδηση ότι πέθανε ο γιος του Otto, ο Max. Ήταν θέλημα του Θεού. Είθε να
υπομένουμε πάντα με εγκαρτέρηση αυτό που Εκείνος ορίζει, όπως το έκαναν
ο Otto και η Marie, παρά τη μεγάλη τους θλίψη. Ο Otto εκφράζεται στο γράμμα
του ωραία και με βαθιά πίστη –ο Θεός να τον ευλογεί. Το πιο πικρό από όλα
ήταν ότι η δυστυχισμένη Marie υπέφερε το πλήγμα, έζησε το χαροπάλεμα του
αγαπημένου παιδιού, μόνη˙ ο Otto έτυχε να λείπει στο Mecklenburg.
8. Το γαλλικό ατμόπλοιο έφερε τον Thouvenel. Δεν το περιμέναμε, γιατί σκόπευε να συνοδεύσει τη γυναίκα του μέχρι τη Μασσαλία. Αλλά φαίνεται ότι πληροφορήθηκε τα σχετικά με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, την πήγε μέχρι τη
Μάλτα και επέστρεψε. Τώρα βρίσκεται στο λοιμοκαθαρτήριο και στενοχωριέται
αφάνταστα, που υφίσταται την καραντίνα. Είναι ωστόσο αναγκαία και στην περίπτωσή του καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να έχει όσο το δυνατόν πιο
ήπια μορφή. Μικρό dîner για να εορταστεί η διπλή γιορτή.4

1

Πρόκειται για τους von Perglas.
Ηλίθια.
3
Εγγονός της κυρίας φον Πλύσκω, από τον γιο της Otto. Η είδηση έχει καταχωρηθεί εκ των
υστέρων, λίγο πιο κάτω γράφει ότι την έλαβε την 4η Ιουλίου.
4
Τα γενέθλια της μητέρας του ΄Οθωνα και τα γενέθλια του αδελφού της βασίλισσας Αμαλίας.
2
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Με την άμαξα στον Πύργο [της Βασιλίσσης]. Ήρθε ο Touret να μου διαβιβάσει
regrets1 εκ μέρους του κυβερνήτη του «Vauban».
9. Και πάλι ο Touret. Με την άμαξα στην οδό για το Μενίδι. Έφτασα μέχρις εκεί
όπου κάποτε είχε κολλήσει η άμαξα. Επέστρεψα περνώντας από τα Πατήσια.
Υπέροχη βραδιά.
10. ΄Ηρθε η κυρία Pereine για να αποχαιρετήσει. Θα πάει ταξίδι στη Νεάπολη
και θα λείψει έξι εβδομάδες.
11. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στο Δεληγιάννη και τον Βούλγαρη. Έκανε πολλή
ζέστη. Περίπατος με την άμαξα στο Φάληρο σε αναζήτηση λίγης δροσιάς.
12. Γιόρτασα σιωπηρά τα γενέθλια του αγαπημένου μου Josias. Περίπατος με
την άμαξα στον κήπο. Συνδύασα τις επισκέψεις που έπρεπε να κάνω με μικρό
περίπατο με την άμαξα.
13. Σήμερα είναι τα γενέθλια του μεγάλου δούκα [του Ολδεμβούργου]. Δόθηκε
dîner στο «μωσαϊκό», στο οποίο προσκεκλημένοι ήταν όσοι έχουν τιμηθεί με το
παράσημο του Ολδεμβούργου. Στο δείπνο είχε μουσική, έκανε δροσιά και ήταν
πολύ ευχάριστα. Απονεμήθηκε στον Lüth το ελληνικό παράσημο. Έκανα επισκέψεις και τις συνδύασα με ένα μικρό περίπατο με την άμαξα.
14. Σήμερα το κήρυγμα είχε θέμα τη χριστιανική αγάπη και ήταν καλό. Με επισκέφθηκε ο Thouvenel. Δυνατός αέρας που σήκωνε σύννεφα σκόνης με ανάγκασε να μείνω μέσα. Το βράδυ κόπασε και μόνο τότε βρήκα το θάρρος να κατέβω στον κήπο, όπου ήταν πολύ ωραία. Αργότερα, στις 10, ζήτησα και είχα
συνάντηση με τη βασίλισσα στην τεράτζα για την παρέμβαση υπέρ του Modejournal.2 Το υποσχέθηκε.
15. Το βράδυ, μετά από μία κουραστική και πολύ ζεστή ημέρα, πήγα στον Πειραιά με την άμαξα, για να επισκεφθώ την Καρατζά, αλλά δεν τη βρήκα στο
σπίτι. Είχε δροσιά και ήταν ένας ωραίος περίπατος. Αργότερα κατέβασα κάτω
γράμματα και περπάτησα στον κήπο με το φεγγάρι. Ο «άπιστος» έχυσε πάλι
το δηλητήριό του, ήταν πραματικά γλοιώδης. Με επισκέφθηκε ο πατήρ Κωνσταντίνος.3
16. Το βράδυ επισκέφθηκα την κυρία Πλατή4 στα Πατήσια. Έκανε δροσιά και η
θέα [από το σπίτι της] ήταν πολύ ωραία. Έκαναν την εμφάνισή τους πλοία των
«πειρατών» και γιουχαΐστηκαν.
17. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με την άμαξα. Περάσαμε από τη Σαλαμίνα και επιστρέψαμε από τον τρενόδρομο. Υπέροχο φεγγάρι.
18. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον ναύαρχο Trecourt και τον κυβερνήτη Rigaud. Συνόδευσα τη βασίλισσα στην έξοδό της με την άμαξα. Φτάσαμε μέχρι
τα Πατήσια. Απαίσιοι δρόμοι. Πήραμε τον Αμαλιόδρομο, περάσαμε το μύλο
κοντά στον «Πύργο της Βασιλίσσης» και επιστρέψαμε στο παλάτι. Είχα καιρό
να δω τόσο όμορφη δύση, θλάσεις φωτός στο βραδινό ουρανό. Ο βασιλιάς είχε λίγο πυρετό.
19. Έκανα επισκέψεις. Το βράδυ ήρθε ο Thouvenel και αποχαιρέτησε. Διάφορες υποθέσεις και η ανάγκη να φροντίσει τη γυναίκα του τον καλούν στη Γαλλί-

1

Λύπη, συγγνώμη.
Γαλλικό γυναικείο περιοδικό με ποικίλο περιεχόμενο, μόδα, περιγραφή ταξιδιωτικών εντυπώσεων, επίκαιρες ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος, μουσική, θέατρο, τέχνη.
3
Κωνσταντίνος Σαργολόγος, εφημέριος της καθολικής εκκλησίας της Αθήνας. Βλ. Χριστιάνα
Λυτ, Στην Αθήνα του 1847-1848, ό. π., σ. 279 και Thouvenel, ό. π., σ.114.
4
Πρόκειται πιθανώς για τη σύζυγο του Κωνσταντίνου Πλατή, νομομαθούς, ο οποίος μετά την
έξωση του Όθωνα διατέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης (1863).
2
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α. Θα επιστρέψει [εδώ] άραγε; Όταν μας απειλούσαν οι «πειρατές», συμπεριφέρθηκε ως φίλος.
20. Ο καημένος ο βασιλιάς! Θεόκουφος από το κινίνο. Οι αγαπημένοι μου που
βρίσκονται μακριά γιορτάζουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Και σίγουρα δεν είναι
χαρούμενοι – ο Otto και η Lotte.
21. Ο Lüth βρίσκεται σε ταξίδι διακοπών. Διάβασα ένα πολύ καλό κήρυγμα του
Hofacker1 με θέμα: Η πύλη είναι στενή και ο δρόμος δύσκολος.2 Δεν είχα ποτέ
συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα αυτών των λόγων και η ερμηνεία του Hofacker με συγκίνησε. Κάνει αποπνικτική ζέστη. Πήγα στη μουσική. Το βράδυ
αποχαιρέτησα τον Thouvenel κάτω, στον κήπο. Μου διηγήθηκε κάποια όνειρά
του τα οποία, σύμφωνα με την ερμηνεία που τους δίνει, προαναγγέλλουν το
θάνατό του. Συγχρόνως μου ομολόγησε ότι πιστεύει στα όνειρα. Υποσχέθηκε
να μου φέρει ένα πορτρέτο του Las Navas.
22. Το βράδυ πήγα με την άμαξα στο σπίτι των Heidenstam. ΄Ηταν πανέμορφα. Καθήσαμε κάτω από ψηλά δέντρα δίπλα στο νερό που κυλούσε ορμητικά.
Μετά βγήκε το φεγγάρι στέλνοντας χρυσές ανταύγειες μέσα από τα πλούσια
φυλλώματα. Φλυαρήσαμε ευχάριστα μέχρι τις εννέα, οπότε πήρα το δρόμο της
επιστροφής. Το φως του φεγγαριού ήταν τόσο δυνατό, που έμοιαζε να είναι
μέρα. Όλη αυτή η έξοδος ήταν πολύ ευχάριστη.
23. Περίπατος με τα πόνεϊ. Κατόπιν έκανα επισκέψεις και πήγα με την άμαξα
μέχρι τα Πατήσια. Είχε πυκνή συννεφιά και αργότερα έβρεξε. Οι Μεγαλειότητες
είχαν αρχίσει το γεύμα στον κήπο και αναγκάστηκαν να το συνεχίσουν στο εσωτερικό του παλατιού. Είχαμε ήδη τελειώσει με τη σούπα και μέχρι τότε μας
προστάτευαν με ομπρέλες. Οι αναθυμιάσεις μετά τη βροχή ήταν τόσο δυσάρεστες που αναγκαστήκαμε να κλείσουμε όλα τα παράθυρα.
24. Με επισκέφθηκε ο Röser μαζί με έναν αρχιμανδρίτη, ο οποίος μου έφερε
σαπούνι και κομποσχοίνια από τον πατριάρχη Ιεροσολύμων. Περίπατος με την
άμαξα στο Δαφνί.
25. Έλαβα πολλές επιστολές – και από το Holstein. Δυστυχισμένο Holstein. Ο
θεός ας το προστατεύσει.
26, 27, 28, 29. Η ζέστη μεγαλώνει παρόλο που το φεγγάρι είναι στη χάση του.
Δικαιολογημένη αγανάκτηση της κυρίας Τυπάλδου.3 Αιτία οι άθλιοι λίβελοι.
Προσπάθησα να την καθησυχάσω, αλλά δεν ξέρω αν το πέτυχα.
30. Αποδείχθηκε αργότερα ότι δεν δημοσιεύτηκαν, ένα δειλό υποκείμενο θέλησε να την τρομάξει. Με την άμαξα στον Πύργο [της Βασιλίσσης].
31. Στο Δαφνί. Το βράδυ ήρθε ο Rechenberg. Κυνήγι νυχτερίδων.
Αύγουστος [1850]
1. Επικρατεί αναστάτωση για το θέμα της αντιβασιλείας της βασίλισσας. Ανοησίες!4 Με την άμαξα στο Φάληρο. Έλαβα γράμμα από τον Ernst.
1

Ludwig Hofacker (1798-1828), Γερμανός θεολόγος, τα κηρύγματα του οποίου είχαν μεγάλη
απήχηση στους συγχρόνους του.
2
Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 13, 16.
3
Ευφροσύνη Τυπάλδου-Κοζάκη, το γένος Κώνστα Μουρούζη (1811-1869). ΄Ηταν σύζυγος του
Γεωργίου Τυπάλδου-Κοζάκη, λογίου, συγγραφέα, γιατρού, Φιλικού, αγωνιστή, συνεργάτη του
Ι. Καποδίστρια, πρώτου διευθυντή της Δημοσίας Βιβλιοθήκης και της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης και πρώτου εφόρου της Εθνικής Νομισματικής Συλλογής.
4
Οι υπουργοί δεν μπορούσαν να συμφιλιωθούν με την ιδέα ότι θα έμεναν μόνοι με την Αμαλία,
ιδίως σε μία περίοδο που θα έπρεπε να διενεργηθούν εκλογές. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας
Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 647.
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2. Ο Λόντος και ο Χρυσόγελως1 παραιτήθηκαν για το θέμα [της αντιβασιλείας].
Ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε πολύ γρήγορα, χωρίς να προηγηθεί η συνήθης
24ωρη αναβολή και χωρίς να συζητηθεί στη Βουλή.
5. Ψηφίστηκε και από τη Γερουσία με 30 ψήφους υπέρ και 7 κατά. Επομένως
το πρόβλημα ξεπεράστηκε. Είχαμε καταιγίδα και δρόσισε. Περίπατος με την
άμαξα με κατεύθυνση το Δαφνί.
6. Έκανε τόση δροσιά, που το πρωί, στον κήπο, διάλεγα τα δρομάκια που τα
έβλεπε ο ήλιος. Ευχάριστη μπόρα. Ο κόσμος δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει τις
απόψεις και τα συναισθήματά του σχετικά με το μεγάλο νέο. Περίπατος με την
άμαξα, με ψύχρα.
7. Η βασίλισσα είναι στο κρεβάτι με δυνατό κρυολόγημα. Σήμερα πήρε αραβικό
κόμμι2 και όπιο, την
8η κινίνο, και έτσι κατάφερε να φέρει σε πέρας πολλές ακροάσεις και ένα μεγάλο dîner με υπουργούς, γερουσιαστές και βουλευτές. Καθόμουν ανάμεσα στον
Κριεζή και τον Γεωργαντά [Νοταρά]. Μετά βγήκαμε περίπατο με την άμαξα.
9. Έγινε η ορκωμοσία [της βασίλισσας] στη Βουλή – με επισημότητα και αξιοπρέπεια. Ο βασιλιάς έκλεισε τη βουλευτική σύνοδο με έναν πολύ ωραίο βασιλικό λόγο. Έκανα διάφορες επισκέψεις και περίπατο με την άμαξα προς το
Φάληρο.
10. Είχα μία πολιτική συζήτηση με τον Wendland σε έντονο ύφος. Ήταν παρών
ο Faber. Πήγα με την άμαξα στο Καματερό.
11. Dîner στο οποίο πήραν μέρος μέλη της Ιεράς Συνόδου. Καθόμουν ανάμεσα
στον τωρινό και τον προηγούμενο πρόεδρο της [Ιεράς] Συνόδου. Συνόδευσα τη
βασίλισσα στη μουσική [της Κυριακής]. Στην επιστροφή περάσαμε από τους
αγωγούς του νερού, πήραμε το δρόμο που κατευθύνεται προς το Χαλάνδρι και
επιστρέψαμε στο παλάτι.
12. Συνόδευσα τη βασίλισσα στο Δαφνί. Συνεχίσαμε και πιο πέρα με κατεύθυνση την Ελευσίνα. Ωραίος ξάστερος ουρανός και αργότερα υπέροχο φεγγάρι.
13, 14. Δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση εξαιτίας του υπουργού των Στρατιωτικών και του Hahn.3 Είναι αμαρτία να βάζουν εμπόδια στο δρόμο του βασιλιά με μόνο σκοπό πάλι κάποια άθλια intrigue.4 Αυτός ήταν ο λόγος που δεν
μπόρεσε να αναχωρήσει την
15η και επικράτησε μάλιστα η εντύπωση ότι η αναχώρηση έπρεπε να αναβληθεί. Θεώρησα σωστό να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα έχει περάσει η ευνοϊκή για
τα ταξίδια εποχή και πέτυχα την να επιβιβαστεί ο βασιλιάς στο πλοίο
16η τα μεσάνυχτα. Η βασίλισσα είχε συνοδεύσει τον βασιλιά στον Πειραιά. Όταν όμως θέλησε να επιστρέψει στην πόλη, διαπίστωσε ότι οι υπασπιστές είχαν φύγει. Αυτή ήταν η «καλή αρχή» της αντιβασιλείας της. Ούτε άμαξα δεν
1

Ο Αναστάσιος Λόντος, υπουργός την Οικονομικών, και ο Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός
των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.
2
Τα κόμμεα ή κόμμι είναι διάφορες ουσίες που εκκρίνει ο φλοιός ορισμένων δέντρων (ακακία,
αμυγδαλοειδή κ. ά.) και την εποχή χρησιμοποιούνταν ως υδατικά διαλύματα για θεραπευτικούς
λόγους.
3
Ο υπασπιστής του υπουργού των Στρατιωτικών Ιωάννου Στάικου είχε κάνει ένα παράπτωμα
και είχε δικαστεί. Όταν έγινε γνωστή η σύνθεση της νέας κυβέρνησης, ο διοικητής του τάγματος
της Αθήνας, ο Ελβετός Hahn, δήλωσε ότι θα υπέβαλλε την παραίτησή του, αν δεν άλλαζαν τον
υπουργό των Στρατιωτικών. Με τον Hahn συντάχθηκαν και οι αξιωματικοί. Ο Hahn απολύθηκε.
Ο Στάικος αντικαταστάθηκε από τον Σπυρομήλιο. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό.
π., τόμ. 2, σ. 651.
4
Σκευωρία, δολοπλοκία.
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υπήρχε, για να την μεταφέρει! Ξεκινήσαμε με τα πόδια για την Αθήνα, ενώ μας
συνόδευε όσος κόσμος βρέθηκε εκεί. Μετά από ένα διάστημα ήρθε και μας
πήρε η υπουργική άμαξα – η άλλοτε άμαξα του Κωλέττη – ώσπου κατέφθασε η
βασιλική άμαξα, που είχε εντωμεταξύ σταλεί επειγόντως να μας παραλάβει.
Έτσι πήραν όλα καλό τέλος.
17. Αυτή η πρώτη μέρα [μετά την αναχώρηση του βασιλιά] ήταν δύσκολη, ιδιαίτερα το βράδυ στον κήπο. Η βασίλισσα ανέπτυξε μία ακατάσχετη δραστηριότητα, η οποία διατηρήθηκε και την 18η, 19η, 20η, 21η. Στη μουσική [της Κυριακής] περίμεναν να εμφανισθεί η βασίλισσα και είχαν προετοιμαστεί να την υποδεχθούν θερμά. Δεν πήγε όμως και κατάλαβαν ότι δεν ήταν δυνατόν μία ημέρα μετά την αναχώρηση του βασιλιά να κάνει δημόσια εμφάνιση. Κατά την
παρουσίαση του διπλωματικού σώματος ο Wyse δεν εκφράστηκε όπως θα
έπρεπε.1 Ο Rechenberg, ο οποίος έγινε αργότερα δεκτός σε ακρόαση, τον δικαιολόγησε λέγοντας ότι γνωρίζει από προσωπική πείρα ότι όποιος βρίσκεται
vis-à-vis με τη βασίλισσα δύσκολα διατηρεί την ψυχραιμία του, επειδή έχει ένα
ιδιαίτερο χαμόγελο. Η απάντηση της βασίλισσας ήταν πάντως πολύ καλή. Δεν
συνέβη τίποτε το αξιόλογο. Ευχάριστος περίπατος χωρίς να βιαζόμαστε.
22. Δεν ήρθε το ταχυδρομείο! Αυτό συνέβη, επειδή το πλοίο του αυστριακού
Lloyd δεν περίμενε στη Σύρο το ατμόπλοιο της Τεργέστης. Ο κόμης Ingelheim
είχε πάει για κυνήγι – τα αγριοκάτσικα άφαντα – αλλά επέστρεψε αρκετά νωρίς
και μπόρεσαν να στείλουν το ατμόπλοιο το ίδιο απόγευμα πάλι πίσω [στη Σύρο], για να πάει γράμματα και να πάρει ειδήσεις από τον βασιλιά, αν υπήρχαν.2 Στη Σύρο έχει επιβληθεί καραντίνα, επειδή ένας τρελός που επέβαινε στο
ατμόπλοιο που ερχόταν από την Κωνσταντινούπολη, όταν έφτασε το πλοίο
στο νησί, πήδηξε στη στεριά και εξαφανίστηκε στα βουνά. Το ελληνικό ατμόπλοιο που συνδέει τη Σύρο με τον Πειραιά υπόκειται και αυτό στην υποχρέωση
της καραντίνας. Υπέροχος περίπατος με την άμαξα στο Φάληρο.
23. Έφθασαν ειδήσεις από τον βασιλιά. Έγραψε από ένα λιμάνι απέναντι από
την Κέρκυρα, όπου σταμάτησαν για να πάρουν κάρβουνα. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε έναν επιπλέον περίπατο με την άμαξα. Στον πηγαιμό κατευθυνθήκαμε προς το Δαφνί, στην επιστροφή περάσαμε από το χωράφι με το βαμβάκι. Οι
μέρες κυλούν ομοιόμορφα χωρίς τίποτε το αξιοσημείωτο. Στις
25 προσκλήθηκαν ο Faber, ο Arneth και ο Wendland στο γεύμα, που έγινε
στον κήπο, στο μωσαϊκό. Το βράδυ η βασίλισσα δείπνησε στον κήπο. Ήταν
εκεί η στρατιωτική μπάντα και έπαιζε μουσική. Την
27η η κυρία μου πήγε στη μουσική [της Κυριακής]. Την
28η λάβαμε ειδήσεις από τον βασιλιά˙ βρισκόταν πέρα από τη Lissa.3 Στην
Τεργέστη τον περιμένουν με ανυπομονησία, προπάντων οι εκεί Έλληνες.
Σεπτέμβριος [1850]
1. Απόψε δολοφονήθηκε μπροστά στο σπίτι του ο υπουργός Παιδείας Κορφιωτάκης. Επέστρεφε από τη μουσική [της Κυριακής]. Ο δολοφόνος διέφυγε. Υπάρχει η πεποίθηση ότι πρόκειται για πράξη προσωπικής εκδίκησης. Φοβερό!
1

Ο Ουάις, πρύτανης του διπλωματικού σώματος, δεν ανέφερε στον χαιρετισμό του τον βασιλιά, πράγμα που η Αμαλία θεώρησε ατόπημα και είχε ως συνέπεια αυστηρή απάντηση εκ μέρους της. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 652.
2
Αν δηλαδή το ατμόπλοιο που ερχόταν από την Τεργέστη και πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη είχε φέρει επιστολές του Όθωνα.
3
Ιταλικό όνομα της νήσου των Δαλματικών ακτών Βις.
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8. Απελπιστικά κακή εβδομάδα. Κυριαρχεί το θέμα [της δολοφονίας του Κορφιωτάκη]. Η κοινή γνώμη πιστεύει ότι ηθικός αυτουργός είναι η οικογένεια
Μαυρομιχάλη και αυτό είναι πολύ κακό. Η καημένη η Φωτεινή! Η μητέρα της
ήρθε στη βασίλισσα σε τέτοια κατάσταση, που φοβήθηκα ότι θα πάθει εγκεφαλικό. Αν και φαίνεται ότι γι’ αυτήν το πρόβλημα δεν είναι συναισθηματικό. Επίσης χθες το βράδυ έπιασε φωτιά στον ελαιώνα. Ήρθαν ειδήσεις από τον βασιλιά από το Laibach. Η οικογένεια [Μαυρομιχάλη] ακολουθεί λάθος τακτική. Ο
O’ Brien έσπευσε να ταχθεί με το μέρος τους. Στις
14 ήρθαν οι νεαροί αρχιδούκες Max και Carl.1 Πήραν μέρος στο γεύμα. Τους
συνόδευε ο Ingelheim.
15. Εκδηλώσεις για την περίφημη γιορτή2 και κατόπιν déjeuner στο μωσαϊκό.
Περίπατος στον κήπο. Με την άμαξα στην Ελευσίνα.
16. Επίσκεψη στα πλησιέστερα αξιοθέατα και την Ακρόπολη. Βροχή. Μετάβαση στον Πύργο [της βασιλίσσης], όπου προσέφεραν τηγανίτες. Το βράδυ παίξαμε à la guerre. Δέχθηκα πολλές περιποιήσεις για τα γενέθλια μου, ίσως λόγω
της ηλικίας μου. Εδώ και τέσσερις ημέρες δεν είμαι πολύ καλά. Ο O’ Brien δεν
συμπεριφέρεται καλά.3 Η βασίλισσα του είπε την άποψή της, αλλά δεν ξέρω αν
αυτό θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Η κοινή γνώμη δεν έχει μεταβληθεί [ως
προς το θέμα Μαυρομιχάλη].
17. Εκδρομή στη Φυλή και αργά το βράδυ, με το σεληνόφως, στην Ακρόπολη.
Για όλα αυτά [οι αρχιδούκες] εξακολουθούσαν και τη
18η να μιλούν με ενθουσιασμό. Εγώ δεν πήρα μέρος στις χθεσινές δραστηριότητες εκτός παλατιού. Σήμερα το μεσημέρι στις δώδεκα έφυγαν. Πολύ θα ήθελαν να είχαν μείνει περισσότερο.
19. Γεύμα στο μωσαϊκό αργά, στις οχτώ. Περίπατος στο σεληνόφως. Η Φωτεινή έχει πυρετό.
26. Τις προηγούμενες ημέρες δεν συνέβη τίποτε το ιδιαίτερο. Το ημερήσιο
πρόγραμμα διατηρήθηκε αναλλοίωτο μέχρι την 26η που άρχισε να κάνει κρύο
και το γεύμα δεν μπορούσε πια να γίνεται στο μωσαϊκό, οπότε μεταφέρθηκε
στην αίθουσα του κήπου.4 Ακολούθησε περίπατος. Το απόγευμα συνόδευσα
τη βασίλισσα σε περίπατο με την άμαξα κατά μήκος της παραλίας. Επιστρέψαμε από το δρόμο που οδηγεί στο Δαφνί.
27, 28, 29. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα. Τίποτε το
ιδιαίτερο. Η μόνη σημαντική είδηση ήταν ότι ο Μεταξάς διορίστηκε απεσταλμένος στην Κωνσταντινούπολη.
30. Ημέρα της ονομαστικής εορτής του βασιλιά. Πήγαμε με την άμαξα στη δοξολογία. Ακολούθησε παρέλαση και γεύμα με μουσική υπόκρουση στο μωσαϊκό.

1

Αρχιδούκες της Αυστρίας, εξάδελφοι της βασίλισσας Αμαλίας. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας
Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 656.
2
Ειρωνικά. Εορταζόταν η επέτειος της 3ης Σεπτεμβρίου.
3
Διότι στήριζει με έμφαση την οικογένεια Μαυρομιχάλη στην περίπτωση της δολοφονίας του
Κορφιωτάκη αδιαφορώντας για τη διαφορετική τοποθέτηση της κοινής γνώμης.
4
Η αίθουσα στο ισόγειο, στη νότια άκρη της δυτικής πτέρυγας. Η πόρτα της νότιας πλευράς,
που έβγαζε στον κήπο, στεγάζεται από ένα ιωνικό πρόπυλο. Βλ. και Επιστολές της Βασίλισσας
Αμαλίας, ό. π., τόμ. 1, σ.247.
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Οκτώβριος [1850]
1. Ο Μαυροκορδάτος διορίστηκε απεσταλμένος στο Παρίσι. Γενική κατάπληξη!1
2-3. Θυελλώδης νοτιάς, καταιγίδα, δυνατή βροχή. Ο δρόμος προς το Δαφνί
πλημμύρισε, οι πλινθόκτιστοι τοίχοι του κήπου διαλύθηκαν, η γέφυρα προς το
Καματερό κατέρρευσε. Είναι εδώ ο βιολιστής Sig. Nikosia˙ εξαιρετικός καλλιτέχνης.
4. Κάνει ψύχρα. Έκανα επισκέψεις και αργότερα έναν περίπατο στον κήπο. Το
γεύμα τώρα πια μεταφέρθηκε στην κανονική τραπεζαρία που χρησιμοποιείται
το χειμώνα.
7. Για να αποφύγουμε τις επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις,2 φύγαμε από το
πρωί και πήγαμε στην Αίγινα. Ο καιρός ήταν ωραίος, αλλά το βράδυ, στην επιστροφή, έβρεχε. Ευτυχώς όμως στη μία τη νύχτα που αποβιβαστήκαμε στον
Πειραιά, όπου μας περίμενε ο καλός Κριεζής, λίγο ανήσυχος επειδή ήταν τόσο
αργά, η βροχή είχε σταματήσει. Πολλά πυροτεχνήματα.
8. Η καημένη η Φωτεινή, έφυγε για να πάει τη μητέρα της στην Τήνο. Έκλαιγε
πάρα πολύ. 3 Ο καιρός είναι απαίσιος. Δεν σημειώθηκε τίποτε το αξιοσημείωτο
μέχρι τις
16. Και τότε η μόνη σημαντική είδηση ήταν ότι στη Μάνη συνελήφθη ο Πέτρος
Μαυρομιχάλης. Στο παρασκήνιο εξελίχθηκε μία δυσάρεστη ιστορία, ένας αρχηγός συμπεριφέρθηκε ελεεινά σε έναν υφιστάμενό του με πρόφαση ένα παράσημο και δεν ξέρω με ποιο σκοπό. Μέχρι τις
29 είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολύ κακό καιρό, άλλοτε ζεστό, άλλοτε κρύο,
πάντως ανθυγιεινό, και συγχρόνως αποκρουστικές αποκαλύψεις, που πραγματικά πληγώνουν, γιατί αισθάνεται κανείς ότι εξαπατήθηκε. Στην υπόθεση αυτή έχουμε σχεδόν καθημερινά εξελίξεις. Στις 24 του μήνα επέστρεψαν οι δραπέτισσες, που είχαν φύγει για τρεις εβδομάδες και έμειναν μακριά μας τρεις
μήνες, σχεδόν χωρίς να μας στείλουν σημεία ζωής.4 Καταβύθιση της ναυαρχίδας στην Κωνσταντινούπολη ή, πιο σωστά, είδηση με αυτό το περιεχόμενο. Ο
μήνας τελείωσε χωρίς άλλα γεγονότα.
Νοέμβριος [1850]
1. Ο καινούριος μήνας κληρονόμησε από τον προηγούμενο διάφορες φαντασιώσεις, αστείες και ανεδαφικές, που δεν οδηγούν πουθενά.
4. Συνέβησαν αρκετά δυσάρεστα μεταξύ των οποίων και αθλιότητες, κλοπή
στο φωτισμό, απόπειρα δηλητηριασμού – ακόμη και ζώα εγκλημάτησαν, στο
αγρόκτημα [της βασίλισσας] ένας κριός σκότωσε ένα παιδί που πήγε να παίξει
1

Στέλνω τον Μαυροκορδάτο στο Παρίσι, τον Μεταξά στην Κωνσταντινούπολη, τον Τρικούπη
στο Λονδίνο. Οι αποφάσεις μου δημιούργησαν πολύ θόρυβο και καθώς ήταν στην αρχή των
εκλογών είχαν ως αποτέλεσμα ένα υπέροχο calmement, γράφει η βασίλισσα Αμαλία στον πατέρα της. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 659.
2
Για την ονομαστική εορτή της βασίλισσας Αμαλίας. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό.
π., τόμ. 2, σ. 660.
3
Μετά τον θάνατο του γιου του Αντωνίου Μαυρομιχάλη η Φωτεινή Μαυρομιχάλη είχε ανακριθεί
στα πλαίσια της δικαστικής έρευνας για τη βεντέτα της οικογένειάς της. Αυτό στενοχώρησε τη
βασίλισσα Αμαλία και ασφαλώς ακόμη περισσότερο την ίδια. Βλ. πιο πάνω σ. 46 και Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 661. Πολύ δύσκολα θα μπορούσε να διατηρήσει
τη θέση της στο παλάτι.
4
Μία από αυτές ήταν η κυρία Pereine η οποία είχε φύγει τον Ιούλιο για ένα ταξίδι έξι εβδομάδων στη Νεάπολη. Βλ. πιο πάνω σ. 122.

131

μαζί του. Κάτι άλλο σημαντικό δεν συνέβη, αλλά αυτά βέβαια αρκούν. Η βασίλισσα θύμωσε πολύ χθες με κάποιους χωροφύλακες, που δεν υπάκουσαν σε
διαταγή της. Σήμερα ήταν καλεσμένοι στο dîner οι δύο απεσταλμένοι.1 Καθόμουν ανάμεσα στον Μαυροκορδάτο και τον Rheineck. Το ταχυδρομείο που έρχεται μέσω Ισθμού δεν ήρθε.
11. Η βασίλισσα άνοιξε τη βουλευτική σύνοδο με λόγο ο οποίος είχε προκαλέσει πολλές αντιρρήσεις [στο υπουργικό συμβούλιο]. Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά
γεμάτη. Η βασίλισσα είπε αυτά που ήθελε να πει και μίλησε πολύ καλά, μετά
από κάποιο τρακ, που είχε στην αρχή. Επικράτησε γενική ικανοποίηση. Οι υπουργοί, οι οποίοι είχαν εναντιωθεί στην εκφώνηση του λόγου, βλέπουν τώρα
ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος με τη στάση τους και γι’ αυτό εμφανίζονται
πιο ενθουσιασμένοι από όλους. Πολύ αστείο! Εντωμεταξύ έφτασαν τρία γράμματα από τον βασιλιά, που έκαναν τη βασίλισσα πολύ ευτυχισμένη, ιδιαίτερα
επειδή γράφει ότι θα επιστρέψει σύντομα. Ο καημένος ο Πέτρος Μαυρομιχάλης
έπεσε και χτύπησε το πόδι του. Ο Μαυροκορδάτος και η συνοδεία του έφυγαν.
Οι περιγραφές της σφαγής των χριστιανών στο Χαλέπι [Aleppo] είναι ανατριχιαστικές.
12. Ο O’ Brien, η πιστή ψυχή, μας εγκατέλειψε. Ήταν βαθιά συγκινημένος. Ο
«γύπας»2 ήθελε να τον ψαρέψει και να του βάλει λόγια, χωρίς επιτυχία φυσικά.
Άφησε εδώ τον νεαρό αδελφό του. Χθες ο Lindermayer υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ελαφριάς μορφής. Υπήρξε θύμα της επαγγελματικής του ευσυνειδησίας – είχε συνέχεια πυρετό αλλά, για να μην αφήσει τους ασθενείς του αβοήθητους, κρατιόταν όρθιος με κινίνο, το οποίο λέγεται ότι διαβρώνει το νευρικό
σύστημα.
14. Ένας ρευματικός πυρετός υποχρέωσε τη βασίλισσα να μείνει μισή μέρα
στο κρεβάτι και δύο να μη βγει έξω, μέχρι την
17η, οπότε πήγε με την άμαξα στη μουσική [της Κυριακής], αν και έκανε αρκετό κρύο. Το κοριτσάκι του παλατιού3 αρρώστησε βαριά από γαστρικό πυρετό.
20. Παρόλο που ο καιρός ήταν υπέροχος, η βασίλισσα αναγκάστηκε να κάνει
τον περίπατό της με τα πόδια, επειδή η Πηνελόπη ήταν άρρωστη.4 Η ωφελημένη ήμουν εγώ. Επισκεφθήκαμε το κτήμα στο οποίο παράγονται τα γαλακτοκομικά του παλατιού και διασκέδασα πολύ με τα κακαρίσματα και τις φωνές
των κάθε είδους πουλερικών.5
22. Περάσαμε την ημέρα μόνες και μελαγχολικές.6 Ο Touret φρόντισε να μας
διασκεδάζει στα γεύματα [διευθύνοντας τη στρατιωτική μπάντα].
25. Κυκλοφόρησε η ψευδής είδηση ότι επέστρεψε αιφνιδιαστικά ο βασιλιάς.
26. Αποχαιρετιστήριο dîner για τον Μεταξά. Καθόμουν ανάμεσα στον Δεληγιάννη και τον Τάτση Μαγγίνα.7
1

Ο Μαυροκορδάτος και ο Μεταξάς.
Στα αγγλικά griffin. Πρόκειται ασφαλώς για τον γραμματέα της αγγλικής αποστολής στην Αθήνα Griffith.
3
Εννοεί την Μαριάννα Αμαλία Μπους.
4
Η Πηνελόπη Λιδωρίκη. Η βασίλισσα έπρεπε να συνοδεύεται και η κυρία φον Πλύσκω δεν ίππευε.
5
Το κτήμα αυτό βρισκόταν δίπλα στην επέκταση του Βασιλικού Κήπου προς τη μεριά του Υμηττού. Τα κτίσματα θύμιζαν Ελβετία και την επίβλεψη είχε ένα ζευγάρι Γερμανών. Στο κτήμα
υπήρχαν αρκετές αγελάδες, κότες και καμιά δωδεκαριά ελάφια. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας
Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 553 και 555.
6
΄Ηταν η επέτειος του γάμου του βασιλικού ζεύγους˙ ο Όθων και η Αμαλία είχαν παντρευτεί
στις 22 Νοεμβρίου 1836.
7
Αγωνιστής του 1821, πρώην υπουργός, αυτή την εποχή γερουσιαστής.
2
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27 και 28. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο. Ο καιρός ήταν ήπιος. Έχουμε μείνει χωρίς γράμματα!!
29. Εμφανίστηκε μία φωτεινή λάμψη στον ορίζοντα πίσω από τον Υμηττό,
προς την Πεντέλη. Ήταν βράδυ.
30. Πρόκειται μάλλον για βόρειο σέλας που εμφανίστηκε πρώτα στον βορρά,
έκανε τον κύκλο στον ορίζοντα και έφτασε μέχρι την ανατολή. Πολύ ωραίο θέαμα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επηρεάσει αρνητικά την ατμόσφαιρα, η οποία
ήδη μας έχει φέρει πολλές κακές αρρώστιες, που δεν λένε να πάρουν τέλος.
Πέθανε πριν από λίγες μέρες και o γηραιότερος φιλέλληνας, τουλάχιστον από
όσους πολιτογραφήθηκαν εδώ, ο Gropius.1 Επίσης η σύζυγος του προξένου Métivier. Ο πρώτος από γεράματα, η δεύτερη από κακοήθη τύφο.
Δεκέμβριος [1850]
1. Για πρώτη φορά έψαλλαν στην [ευαγγελική] εκκλησία συγκροτημένα. Η βασίλισσα δεν είχε έρθει, γιατί έχει ένα δυνατό κρυολόγημα.
2. Το ταχυδρομείο που έρχεται μέσω Ισθμού δεν φάνηκε ακόμη! Αιτία είναι οι
πολύ δυνατοί άνεμοι. Η υπομονή μας δοκιμάζεται.
3. Έγραψα πολλές επιστολές.
4. Η δεσποινίς Λοιδωρίκη απουσιάζει, την κάλεσαν στο προσκέφαλο της ετοιμοθάνατης γιαγιάς της. Κάνει φοβερό κρύο.
5. Η καημένη η γριά πέθανε τη νύχτα. Η δεσποινίς Λοιδωρίκη ζήτησε δύο μέρες άδεια. Υπέροχος καιρός, ιδανικός για ιππασία. Δεν υπάρχει άλλη λύση, η
βασίλισσα ιππεύει με τους κυρίους της Αυλής και εγώ ακολουθώ με την άμαξα.
Ήμουν πολύ τεμπέλα και δεν έγραψα στο ημερολόγιο μέχρι τις
21, ημέρα κατά την οποία εγκαινιάστηκε η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης.2 Έχει
πολύ ωραίο εικονοστάσιο. Το βράδυ οι υπουργοί κατάφεραν να προσκληθούν
στο dîner, το οποίο είχα προτείνει εγώ αλλά δεν ήθελε ο Γαρδικιώτης. Καθόμουν ανάμεσα στον Κριεζή και τον Lüth.
23. Έπιασε φωτιά στους βασιλικούς στάβλους, κάποιος την έβαλε αλλά ανακαλύφθηκε έγκαιρα και την έσβησαν. Ήταν στον αχυρώνα. Ευτυχώς αυτό συνέβη
σήμερα που δεν είχε καθόλου αέρα και όχι χθες το βράδυ που φυσούσε πολύ.
Επίσης ήταν ευτύχημα το ότι η Πηνελόπη ήταν αδιάθετη και η βασίλισσα δεν
βγήκε με το άλογο αλλά με την άμαξα, επέστρεψε αργά και επομένως πήγαν
για σανό αργότερα από ό, τι συνήθως. Έτσι ανακάλυψαν τη φωτιά, πριν φουντώσει, και την έσβησαν!
1

Ο Γεώργιος Χριστιανός Γκρόπιους (Georg Christian Gropius) 1776-1850, πρόξενος της Αυστρίας, βρισκόταν στην Ελλάδα από το 1803. Κατά την Επανάσταση του 1821 είχε αναπτύξει
ανθρωπιστική δράση υπέρ των εμπολέμων, αλλά δεν ανήκει στην κατηγορία των φιλελλήνων.
Προστατευόμενος του λόρδου Aberdeen, κατόπιν υπουργού Εξωτερικών και πρωθυπουργού
της Αγγλίας, είχε πριν από την Επανάσταση διενεργήσει ανασκαφές για λογαριασμό του και
συμπράξει στην εξαγωγή αρχαιοτήτων από την Ελλάδα. Ως προς αυτό βλ. Ιωάννου Γενναδίου,
Ο Λόρδος Έλγιν και οι προ αυτού ανά την Ελλάδα και τας Αθήνας ιδίως αρχαιολογήσαντες επιδρομείς, 1440-1837, ιστορική και αρχαιολογική πραγματεία. Τυπογραφείον «Εστία», Αθήνα
1930, σ. 68.
2
Η μεσαιωνική εκκλησία της Αγίας Ειρήνης στην οδό Αιόλου, η οποία είχε καταστραφεί τον
πρώτο χρόνο της Επανάστασης του 1821, ήταν μία από τις πρώτες εκκλησίες που αποκαταστάθηκαν, όταν η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα. Αυτή την εποχή ήταν ο καθεδρικός ναός της πόλης. Το 1846 είχε αρχίσει να ανοικοδομείται από την αρχή πάνω σε σχέδια του Λυσάνδρου
Καυταντζόγλου. Η εκκλησία ολοκληρώθηκε το 1892. Βλ. Κώστας Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από
ου
ον
του 19 εις τον 20 αιώνα, ό.π., σ. 136 και Augustus Mommsen, Athenae Christianae,
Teubner, Λειψία 1868, σ. 128.
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24. Η βασίλισσά μου ήταν η καημένη πάλι πολύ θλιμμένη απόψε, για πρώτη
φορά στη ζωή της αναγκάστηκε να περάσει την όμορφη αυτή βραδιά μόνη της!
Στόλισε ένα δέντρο για τη μικρή Amelie και μοίρασε δώρα στις καμαριέρες. Μετά φέραμε κι εμείς τα δωράκια που είχαμε ετοιμάσει για εκείνη και, επειδή δεν
ήθελε να της φτιάξουμε δέντρο, τα τοποθετήσαμε πάνω σε ένα τραπέζι μαζί με
μία πολύ όμορφη γλάστρα με ένα φυτό με μικρούς κόκκινους καρπούς. Όταν
ανέβηκα στα δωμάτιά μου, βρήκα να με περιμένουν διάφορα δώρα: τα πορτρέτα των Μεγαλειοτήτων αντιγραμμένα σε διαφανές χαρτί από τον Lange και τον
Καρπούνη, ένα κουτάκι – θήκη γαντιών από την Πηνελόπη και ένα καλαθάκι
που μου είχε στείλει η Δάμαρις.
27. Έλαβα από τον βασιλιά μία επιστολή και χριστουγεννιάτικα δώρα για τη
Μεγαλειότητά της τη βασίλισσα. Το ατμόπλοιο είχε καθυστερήσει μία μέρα και
είχαν περάσει οι ημέρες των Χριστουγέννων. Επέστρεψε η Φωτεινή. Σήμερα,
καθώς και στις
28 και 29, ο καιρός ήταν τόσο κακός, με βροχή και χιόνι, που η βασίλισσα μόνο
με την άμαξα μπόρεσε να βγει και είχαμε περιπέτειες με φωνές και γέλια. Με
επισκέφθηκε η Φωτεινή. Ήταν πολύ χαρούμενη.
30. Παγωνιά με ήλιο. Βγήκα και έκανα πολλές επισκέψεις.
31.Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο χρόνος έκλεισε χαρούμενα με στολισμένο έλατο και ωραία δώρα. Αν και φτωχή εγώ η ίδια, μπόρεσα να προσφέρω στη βασίλισσα πλούσια δώρα – τα δώρα του βασιλιά, τα οποία είχε στείλει
σε μένα, μία πολύτιμη γούνα, ένα αυθεντικό shawl1 και πολλά μικρά χαριτωμένα αντικείμενα. Τα δικά μου δώρα ήταν ένας bon vivant2 από μπρούτζο, ένα
κουτάκι (για μυρωδικά)3 από καρνεόλιο ένα ελληνικό μαύρο βελούδινο camail4
και μία υπέροχη καρφίτσα – μπλε σμάλτο. Μας έλειπε ο κύριός μας, αλλά τα
δώρα του ήταν διαλεγμένα με αγάπη και μας έδωσαν μεγάλη χαρά. Το μυαλό
μας πήγαινε στη Φωτεινή που ήταν στους γονείς της και έτρεφε φρούδες ελπίδες, αλλά … 5
Τίποτε δεν είναι τέλειο σε αυτόν τον κόσμο, που όμως και έτσι περικλείει τόσα
καλά, ώστε αισθάνθηκα μεγάλη ευγνωμοσύνη. Έκλεισα τα μάτια και σκέφτηκα
ότι όλοι οι δικοί μου είναι καλά και ο Θεός τους προστατεύει! Και είπα: Ευχαρίστησε ψυχή μου τον Κύριο και το Άγιο Όνομά Του και μην ξεχάσεις ποτέ τα
καλά που σου έχει δώσει!
Ιανουάριος 1851
1. Επισκέπτες που έρχονταν από το πρωί για να μου εκφράσουν αγάπη, φιλία,
ή σεβασμό διαδέχονταν ο ένας τον άλλο ολόκληρη την ημέρα, σχεδόν χωρίς
διακοπή, και τώρα αισθάνομαι εξουθενωμένη. Το κήρυγμα έκανε ο γιος του
Pischon, ο οποίος μίλησε απλά και σωστά. Η κυρία von Heidenstam γέννησε
τον τέταρτο γιο της.

1

Σάλι. Στα αγγλικά και λανθασμένα στο χειρόγραφο.
Άνθρωπος εύθυμος και φίλος των διασκεδάσεων. Εδώ αγαλματίδιο με αυτή τη μορφή.
3
Riechbüchschen στο κείμενο. Κουτάκι κατάλληλο για το ειδικό αλάτι με διαπεραστική οσμή,
που χρησιμοποιούσαν οι κυρίες της εποχής για να προλάβουν τη λιποθυμία.
4
Κάπα με κουκούλα.
5
Η βασίλισσα Αμαλία είχε προφανώς αποφασίσει την απομάκρυνση της από το παλάτι και η
κυρία φον Πλύσκω ήταν ενήμερη. Βλ. και αμέσως πιο κάτω.
2
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2. Ο καιρός δεν τίμησε τον καινούργιο χρόνο, αντιθέτως κάνει κρύο και βρέχει.
Το σημερινό ατμόπλοιο έφερε τον νέο απεσταλμένο της Πρωσίας.1 Στη συνοδεία του ανήκει και ο νεαρός Pischon, ο οποίος όμως ήρθε νωρίτερα. Είναι δάσκαλος των παιδιών του. Η Φωτεινή υπέβαλε την παραίτησή της, η οποία έγινε
δεκτή.
3. Τώρα έχουμε επιτέλους τον καιρό που ταιριάζει στο κλίμα της Ελλάδας, πανέμορφο. Ουρανός ανέφελος.
4. Συγκέντρωσα διάφορα χριστουγεννιάτικα δώρα για τα παιδιά των Καρπούνη
και αυτή η απασχόληση με διασκέδασε. Φρόντισα να έχω από ένα δώρο για
κάθε παιδί.
5. Πήγα στη μουσική [της Κυριακής], όπου συνομίλησα με πολλούς και απόλαυσα τον υπέροχο καιρό.
6. Δέχθηκα επισκέψεις, ανάμεσά τους και αντιπροσωπεία των ευτυχισμένων
παιδιών [της οικογένειας Καρπούνη]. Πόσο θα ήθελα να είχα παρακολουθήσει
από μία μεριά τη χαρά τους [όταν άνοιγαν τα δώρα], χωρίς να με δουν. Πήγα
πάλι στη μουσική, που αυτή τη φορά ήταν μέρος του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς. Είχε έρθει πολύς κόσμος.
7. Αντί να βγω με την άμαξα, κατέβηκα και περπάτησα στον κήπο. Αργότερα
έβαλα τάξη στη βιβλιοθήκη μου. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Γιουρδή2 –
πρόεδρο της Βουλής και τον Σαγρέδο3 – που παραλίγο να γίνει πρόεδρος.
8. Έχουμε ήπιο καιρό, σχεδόν ανοιξιάτικο. Η δεσποινίς von Rheineck διορίστηκε κυρία της Τιμής. Έκανα τη γνωριμία του κυρίου von Wildenbruch. Η συγγένεια [του] με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα δεν κρύβεται!4
9. Είδα την κυρία von Wildenbruch. Και στη δική της περίπτωση το ίδιο ισχύει.
Είναι ευφυής και ευχάριστη. Ωραίος καιρός. Έκανα έναν περίπατο με την άμαξα, πήγα προς το Φάληρο.
10. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι πολύ ήπιος. Βγήκα με την άμαξα και την
ώρα που ξεκίνησα άρχισε να βρέχει. Είχες την αίσθηση ότι είναι καλοκαίρι και
βρέχει. Στις
11 και 12 του μήνα όμως ο καιρός άλλαξε, άρχισε να φυσάει δυνατά και να
βρέχει. Ένας φοίνικας ξεριζώθηκε και έπεσε, ενώ στο θερμοκήπιο έτριζαν τα
τζάμια. Τη νύχτα της 12ης πέθανε ο Bachtler μετά από ασθένεια δύο ημερών.
Φαίνεται ότι το πιοτό επιτάχυνε το τέλος του.
13. Εορτάσαμε την ημέρα με εκκλησιασμό.5 Ήταν η μέρα που ανέλαβε υπηρεσία η δεσποινίς von Rheineck και αμέσως συνόδευσε τη βασίλισσα τόσο στην
εκκλησία όσο και σε έναν περίπατο με τα πόδια. Το ατμόπλοιο δεν επέστρεψε
από το Ναύπλιο, εξαιτίας της κακοκαιρίας, και επομένως δεν μπόρεσε να περάσει από το Καλαμάκι. Εξάλλου ούτε το πλοίο από την Τεργέστη είχε καταπλεύσει στο Λουτράκι.6
14. Dîner, στο οποίο είχε προσκληθεί και ο Rheineck, για να δει την κόρη του
στα καινούργια της μεγαλεία. Λίγο πριν από το γεύμα όμως αρρώστησε η καημένη και αναγκάστηκε να φύγει. Έτσι διαλύονται καμιά φορά οι χαρές. Καθόμουν ανάμεσα στον Wildenbruch και τον Τζαβέλλα.
1

Ο φον Βίλντενμπρουχ (von Wildenbruch) έμεινε ως το 1852.
Ο Λάζαρος Γιουρδής από την Ύδρα.
3
Ο Ιωάννης Σαγρέδος.
4
΄Ηταν νόθος γιος του πρίγκιπα Ludwig Ferdinand von Preußen.
5
Την ημέρα της ελληνικής Πρωτοχρονιάς.
6
Το ατμόπλοιο θα παραλάμβανε στο Καλαμάκι το ταχυδρομείο που θα είχε εντωμεταξύ έρθει
από την Τεργέστη.
2
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15,16,17. Έκανα επισκέψεις. Η δεσποινίς φον Rheineck εξακολουθεί να είναι
άρρωστη. Προχθές έδωσε ο Ingelheim μία μαγευτική δεξίωση. Η κυρία von
Wildenbruch εντυπωσιάστηκε από την élégance1 των βραδινών φορεμάτων
που φορούσαν οι κυρίες. Η fête2 ήταν επιτυχημένη από κάθε άποψη. Το ταχυδρομείο που φέρνουν από το Καλαμάκι δεν ήρθε ακόμη. Το πλοίο της εταιρείας Lloyd που ερχόταν από το Ναύπλιο θα είχε ναυαγήσει, αν δεν ήταν οι δύο
Έλληνες που κατάφεραν να το οδηγήσουν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ύδρας.
18. Άρχισε χθες τις παραστάσεις του ο ιταλικός θίασος όπερας. Όταν μπήκε η
βασίλισσα έπαιξαν το Got save the Queen και ο κόσμος ζητωκραύγασε τρεις
φορές. Η ορχήστρα, οι τραγουδιστές και οι άλλοι συντελεστές της παράστασης
είναι όλοι πολύ καλοί. Είναι τελικά απόλαυση να ακούει κανείς καλή μουσική σε
καλή εκτέλεση. Παρουσίασαν τους «Πουριτανούς». 3 Νωρίτερα είχε πάρει μέρος στο γεύμα ο γέρων επίσκοπος, όπως γίνεται κάθε χρόνο την ημέρα που
ρίχνουν τον Σταυρό στη θάλασσα.
20. Εκείνος ο αθεόφοβος4 με κάλεσε σε dîner που δίνει μεθαύριο, ενώ γνωρίζει
ότι κάθε μία από τούτες τις μέρες είναι και μία επέτειος κάποιας περσινής αδικίας ή βιαιοπραγίας. Η εκδίκησή μου συνίσταται στο εξής blunder:5 Στο σημείωμα με το οποίο αποποιήθηκα την πρόσκληση έγραψα υποτίθεται κατά λάθος
1850 και μετά, μέσα στο 0, έγραψα πολύ καθαρά το 1.6
21. Επισκέφθηκα την κυρία von Heidenstam, που είναι λεχώνα. Την βρήκα υγιή και ροδοκόκκινη. Η κυρία von Wildenbruch μου διηγήθηκε ότι οι διπλωμάτες είναι οργισμένοι εξαιτίας ενός δασμού, που έχει επιβληθεί. Η επιβολή του
ήταν ωστόσο αναγκαία, για να μπει τέλος σε κάποιες καταχρήσεις. Το βράδυ
πέρασα μιάμιση ώρα στο θέατρο.
22. Η καημένη η βασίλισσα αναγκάστηκε, ως αντιβασίλισσα, να υπογράψει
δύο αποφάσεις για θανατική εκτέλεση.
23. Το ταχυδρομείο μου έφερε πολύ θλιβερά νέα, η αγαπημένη μου Hedchen7
πέθανε χωρίς να προλάβω να την ξαναδώ σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά και πάλι
πρέπει να ευγνωμονώ τον Θεό που τη λύτρωσε από τους φριχτούς πόνους:
Είχε καρκίνο στο στήθος. Ο Wedel μου έγραψε πολύ λυπημένος, ο Josias και
ο Otto μου συμμετέχουν στον πόνο μου. Φόρεσα αμέσως μαύρα.
24, 25, 26. Δέχθηκα συλλυπητήρια από πολλούς. Χθες μπόρεσα να δώσω χαρά στη βασίλισσα,8 που είναι λίγο άρρωστη. Το βάρος που σηκώνει γίνεται όλο
και πιο αφόρητο, ιδίως επειδή η κατάσταση παρατάθηκε τόσο πολύ. Είναι εξαιρετική γυναίκα. Σήμερα ακούσαμε ένα κήρυγμα, το οποίο διέπνεε το σωστό
1

Κομψότητα.
Η γιορτή.
3
Όπερα του Μπελίνι.
4
Ο απεσταλμένος της Αγγλίας Thomas Wyse.
5
Σφάλμα από απροσεξία.
6
Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 680.
7
Αδελφή της κυρίας φον Πλύσκω.
8
Η χαρά που έδωσε η κυρία φον Πλύσκω στη βασίλισσα σχετίζεται πιθανότατα με το εξής σημείωμα που εσωκλείει η βασίλισσα Αμαλία σε επιστολή προς τον πατέρα της. Το κείμενο είχε
αντιγράψει η κυρία φον Πλύσκω από την πρωσική εφημερίδα Sonntags-Blatt και είναι το εξής:
Στη Βαυαρία εξακολουθεί να βρίσκεται για επίσκεψη ο βασιλιάς της Ελλάδας, ο οποίος είναι αδελφός του βασιλιά της Βαυαρίας. Δεν φαίνεται να έχει ακόμη όρεξη να επιστρέψει στο ελληνικό
του βασίλειο. Περίεργος βασιλιάς κι αυτός, φεύγει μισό χρόνο από το βασίλειό του κι αφήνει αυτό το διάστημα στη χώρα τη βασίλισσά του να κυβερνάει όπως της αρέσει. Πρέπει όμως να
πούμε ότι η βασίλισσα Αμαλία είναι μία γυναίκα ευφυής όσο και ωραία, μία γυναίκα στην οποία
μπορεί να έχει κανείς εμπιστοσύνη. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ.
683.
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πνεύμα. Θέμα του ήταν η χριστιανική αγάπη. Η δεσποινίς von Rheineck πήρε
και πάλι μέρος στο déjeuner.
27. Βρέχει. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα. Χθες είχαμε
βγει με το λαντώ. Σήμερα πήραμε την ανοιχτή άμαξα, αλλά στην επιστροφή
άρχισε να βρέχει. Την
28η του μήνα η βροχή εξελίχθηκε σε καταρρακτώδη. Δεν έκανε όμως καθόλου
κρύο, σαν άνοιξη ήταν. Αχ! Πριν από τριάντα χρόνια, τι φοβερό κρύο ήταν εκείνο.1 Ο Θεός ευλογεί τη μνήμη του αγαπημένου μου Πλύσκω και με προστατεύει. Ακόμη και σήμερα γλύτωσα από μεγάλο σωματικό κίνδυνο και ευχαριστώ
τον Θεό από τα βάθη της ψυχής μου.
Ο μήνας τελείωσε χωρίς να συμβεί τίποτε το αξιοσημείωτο. Η γερουσία ντρόπιασε τον εαυτό της – αρνήθηκε να δώσει σύνταξη στη χήρα του θύματος της
άθλιας δολοφονίας2 – δυστυχώς καθόλου ασυνήθιστη συμπεριφορά μεταξύ
των, υποτίθεται, πατέρων του λαού.
Φεβρουάριος [1851]
1. Στην όπερα παίζουν τον Ερνάνη!3 Επιτράπηκε και στη δεσποινίδα von
Rheineck να πάει στο θέατρο κι έτσι οι δύο νεαρές κυρίες και ο αυλάρχης κάθησαν μεγαλοπρεπώς στο μεγάλο θεωρείο.
2. Άκουσα ένα πολύ καλό κήρυγμα με θέμα: Μην αφήνεις το κακό να σε καταβάλλει, αλλά νίκησέ το κάνοντας το καλό. Το απόγευμα περπάτησα στον κήπο.
3. Συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατό της. Εκείνη προπορευόταν με την
έφιππη συνοδεία της και εγώ ακολουθούσα με την άμαξα ξεπερνώντας μία
σειρά από εμπόδια. Η διαδρομή ήταν η εξής: Ειρηνόδρομος, κατά μήκος της
θάλασσας μέχρι την καμπίνα για τους λουομένους, δρόμος του Φαλήρου, κατόπιν γύρω από την Ακρόπολη και μέχρι τον Βοτανικό Κήπο. Από εκεί πίσω
στο παλάτι. Ο καιρός ήταν υπέροχος και το φως του ηλίου εκπληκτικά ωραίο.
Το μόνο αξιοπερίεργο που είδα ήταν μία νυχτερίδα.
4. Από το πρωί ο καιρός δεν ήταν τόσο καλός όσο χθες, αλλά η μεγάλη κακοκαιρία άρχισε το βράδυ. Συνόδευσα τη βασίλισσα όπως και χθες. Σήμερα, στο
[βασιλικό] κτήμα κ.λπ. Τη νύχτα όμως η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε τέτοιες πλημμύρες, που την
5η του μήνα, στο δρόμο προς το Δαφνί, κινδύνευσε η ζωή μας, παρόλο που
την άμαξά μας έσερναν τέσσερα άλογα. Ευχαρίστησα τον Θεό, όταν βγήκαμε
από την πλημμυρισμένη περιοχή χωρίς να υποστούμε κάποιο ατύχημα.
6. Η μέρα άρχισε με επίσημο εκκλησιασμό και ακολούθησε παρέλαση, dîner,
στο οποίο πήραν μέρος οι υπουργοί, και παρασημοφόρηση. Το βράδυ δόθηκε
εορταστική παράσταση στο φωταγωγημένο και κατάμεστο θέατρο. Η υποδοχή
ήταν θερμή.
7, 8, 9, 10. Όλες αυτές τις ημέρες είχαμε σχεδόν το ίδιο πρόγραμμα, εγώ ακολουθούσα πάντα από πίσω με την άμαξα. Μία φορά πήγαμε στο Ηράκλειο.
Παρόλο που έκανε φοβερό κρύο, ο Κωστής επέτρεψε στην Πηνελόπη, που ήταν αδιάθετη και είχε οχτώ μέρες να βγει έξω, να συμμετάσχει έφιππη στη συνοδεία της βασίλισσας. Το θεώρησα εξωφρενικό, το απέτρεψα, και με κάθε διαπεραστική ριπή του ανέμου αισθανόμουν δικαιωμένη, γιατί ήμουν πεπεισμένη
1

Την ημέρα του θανάτου του συζύγου της.
Του Κορφιωτάκη.
3
Όπερα του Βέρντι.
2
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ότι το καημένο το κορίτσι θα χειροτέρευε οπωσδήποτε, έτσι εξασθενημένη που
είναι.
11. Βγήκαμε με άμαξα, που έσερναν τέσσερα άλογα, και συναντήσαμε τόσο
κρύο και δυνατό αέρα, που η βασίλισσα έβαλε περισσότερο από μία φορά να
σηκώσουν την κουκούλα, για να προστατευτεί κάπως, ενώ οι αμαξάδες με κόπο κατάφερναν να κρατηθούν πάνω στα άλογα. Το βράδυ παίχτηκε το έργο
Πουριτανοί.1 Το γαλλικό ατμόπλοιο ακόμη δεν ήρθε.
11 – 18. Σημειώθηκε ένα είδος εξέγερσης εκ μέρους της Γερουσίας και του
προέδρου της Βουλής, που στόχο είχε τους υπουργούς των Οικονομικών2 και
των Στρατιωτικών.3 Η αντιβασίλισσα θύμωσε πολύ, και με το δίκιο της, τόσο
οργισμένη δεν την είχα δει ποτέ. Το αποτέλεσμα όμως ήταν άμεσο, αναδιπλώθηκαν και ακολούθησε το pater, peccavi.4 Στις 15 του μήνα ήταν τα Αποβατήρια της βασίλισσας και εορτάστηκαν με εκδρομή στη Σαλαμίνα. Τη συνόδευσαν
λίγα άτομα. Έκανε τρομερό κρύο με αποτέλεσμα να αρρωστήσουν ο Γαρδικιώτης και ο Νοταράς. Αντιθέτως σήμερα φυσάει ευχάριστο αεράκι και ο ήλιος ζεσταίνει αρκετά. Ήρθαν επιτέλους τα ατμόπλοια που είχαν καθυστερήσει και
μας έφεραν από τη Γαλλία και από αλλού καλύτερα νέα από αυτά που περιμέναμε, καθώς είμαστε επηρεασμένοι από τις φήμες και τη γενική αβεβαιότητα.
Αυτά συνέβησαν μέχρι την
24η του μήνα, οπότε ήρθε ο διάδοχος [του Ολδεμβούργου] δίνοντας μεγάλη
χαρά στη βασίλισσα. Τρέξαμε να προϋπαντήσουμε τον πρίγκιπα, μπήκαμε σε
πλοίο και τον συναντήσαμε έξω από το λιμάνι του Πειραιά, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Όσο διαρκούσε η πολύ θεαματική ανταλλαγή των πυροβολισμών που χαιρέτιζαν την άφιξη του πρίγκιπα, ο καιρός ήταν αρκετά καλός, χάλασε την ώρα που πλησιάζαμε στην πόλη. Τον πρίγκιπα συνοδεύουν η εξοχότητά του ο κύριος Beaulieu5 και ο κύριος von Dalwig.6
25. Στο dîner έλαβαν μέρος οι κύριοι της Αυλής και οι υπουργοί. Το βράδυ πήγαμε στο θέατρο, που άρεσε στον πρίγκιπα και τους κυρίους του, και ο μήνας
έκλεισε στις
28 με ένα λαμπρό χορό.
Μάρτιος [1851]
Από τις 1 – 18 μας απασχόλησε ιδιαίτερα η υπουργική κρίση στο Λονδίνο, που
έχει χαρακτηριστικά κωμωδίας. Ο πρίγκιπας υποφέρει από άσθμα και είχε μία
κρίση, αλλά ελαφριάς μορφής. Στα αυτιά του Μαυρομιχάλη, αλλά και του Michael [Schwab], έφτασε η ψεύτικη είδηση ότι απολύθηκα. Λέγεται ότι είναι επι1

Όπερα του Μπελίνι.
Υπουργός των Οικονομικών ήταν ο Δημήτριος Χρηστίδης.
3
Υπουργός των Στρατιωτικών ήταν ο Σπύρος Μήλιος (Σπυρομήλιος).
4
Πάτερ, ήμαρτον, Λουκάς 15, 21
5
Ο Wilhelm Ernst von Beaulieu-Marconnay (1786-1859) ήταν στην υπηρεσία του μεγάλου
δούκα του Ολδεμβούργου και είχε διατελέσει υπουργός και πρωθυπουργός. Συνόδευσε τον
αδελφό της βασίλισσας Αμαλίας Πέτρο του Ολδεμβούργου το 1851 στο ταξίδι του στη Ρώμη,
την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη και δημοσίευσε σε βιβλίο και ανώνυμα τις εντυπώσεις
του (Athen im Frühjahr 1851, Schnellpressendruck der Schulzeschen Buchdruckerei, Ολδεμβούργο 1852).
6
Ο Reinhard Dalwigk zu Lichtenfels (1818-1897) ήταν μέλος της Αυλής του Ολδεμβούργου.
Συνόδευσε τον αδελφό της βασίλισσας Αμαλίας Πέτρο του Ολδεμβούργου το 1851 στο ταξίδι
του στη Ρώμη, την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη. Επιστολές του, που αναφέρονται σε αυτό το ταξίδι, δημοσίευσε η κόρη του το 1901.
2
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νόηση του Griffith, που θέλησε με αυτόν τον τρόπο να αποσπάσει την προσοχή από την ιστορία με τον Μουρούζη, η οποία τον εκθέτει και η οποία με λίγα
λόγια είναι η εξής: Ο Griffith ειρωνεύτηκε του Έλληνες λέγοντας ότι είναι
lâches1 και οι αξιωματικοί που ήταν παρόντες και τον άκουσαν τον κάλεσαν, εξ
ονόματος όλου του σώματος, σε μονομαχία. Εκείνος προσπάθησε να αποφύγει τη θύελλα λέγοντας ότι, αν πραγματικά το είπε, ήταν μεθυσμένος. Η δικαιολογία του όμως δεν έπιασε και αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από τον
Μουρούζη μπροστά σε ολόκληρο το σώμα των αξιωματικών και να τον ακούσει σιωπηλός να του λέει ότι ο μόνος lâche σε όλη αυτή την ιστορία είναι αυτός.
Προσωπικά πιστεύω ότι το θέμα δημιούργησαν κάποιες γυναίκες που αναμειγνύονται στις δημόσιες υποθέσεις.
20. Εκδρομή στην Αίγινα. Déjeuner κοντά στο ναό. Υπέροχη θέα και προς τις
δύο πλευρές! Ο κύριος von Beaulieu ήρθε μαζί μου με το ατμόπλοιο. Η βασιλική συντροφιά κατευθύνθηκε έφιππη προς την πόλη. Φτάσαμε όλοι συγχρόνως. Ο καιρός δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Προλάβαμε και το φεγγάρι
να ανατέλλει. Όταν επιστρέψαμε στον Πειραιά, τα πλοία ήταν φωταγωγημένα,
ενώ είχε συγχρόνως μουσική, ελληνικό πυρ κ.λπ. Επιστρέψαμε κατά τις ένδεκα
και μισή. Το πρωί είχαμε ξεκινήσει στις εφτά. Στον Πειραιά είχαμε ανέβει στο
πλοίο και μείνει μισή ώρα μπροστά από το λιμάνι περιμένοντας τα γράμματα
από τη Γερμανία, για να απογοητευθούμε τελικά, ως συνήθως.
22. Η κυρία μου και οι επισκέπτες πήγαν στη Φυλή, όπου, όπως ακούστηκε
αργότερα, βρίσκονταν ληστές. Εγώ με τον κύριο Beaulieu πήγαμε στην Κηφισιά, όπου ήταν ωραία. Οι δρόμοι όμως ήταν χάλια.
23. Στη μουσική [της Κυριακής]. Μικρός περίπατος με την άμαξα, το βράδυ
στην όπερα: Πουριτανοί. Πολύ καλή παράσταση. Λουλούδια – ποντίκι.2
24. Διαδίδω με κάθε ευκαιρία το ωραίο αστείο, ότι δηλαδή ο Wyse έλαβε τον
Ταξιάρχη του Bath Order3 αλλά αντί για κερδισμένος βγήκε χαμένος, αφού
στον Griffith απένειμαν τον Μεγαλόσταυρο. Μπράβο! Το βράδυ μπιλιάρδο.
23 – 29. Δεν λάβαμε ακόμη την είδηση που περιμένουμε, ότι δηλαδή ο βασιλιάς επιστρέφει. Μόνον εγώ είχα γράμμα από τον Josias μου, ο οποίος βαδίζει
στα αχνάρια του πολυαγαπημένου πατέρα του και μου έδωσε μεγάλη χαρά.
Σήμερα η βασιλική συντροφιά λείπει σε εκδρομή στο Σούνιο. Εγώ έμεινα να
φυλάω το παλάτι. Έκανα και επισκέψεις.
30. Επέστρεψαν νωρίτερα από ό, τι είχαν προγραμματίσει. Στις οχτώ είδα από
το παράθυρό μου στον ορίζοντα ρουκέτες, οι οποίες είχαν εκτοξευθεί από το
ατμόπλοιο «Όθων». Αν οι άμαξες είχαν σταλεί εγκαίρως στον Πειραιά, θα
μπορούσαν στις δέκα να είναι εδώ, επειδή όμως αυτό δεν είχε γίνει και έπρεπε
να τις περίμενουν, έφτασαν εδώ στις ένδεκα. Ο Γαρδικιώτης και εγώ περάσαμε

1

Δειλοί.
Τον χειμώνα του 1850/51 παραστάσεις στο θέατρο της Αθήνας έδινε ένας ιταλικός θίασος
από την Αγκώνα. Στο ρεπερτόριό του είχε περιλάβει τις όπερες Ερνάνης του Βέρντι, Πουριτανοί του Μπελίνι, Λουτσία ντι Λαμερμούρ του Ντονιτσέτι, Chi dura vince του Λουίτζι Ρίτσι (Luigi
Ricci), ο Κουρέας της Σεβίλης του Ροσίνι καθώς και αποσπάσματα από άλλες όπερες. Η σοπράνο ήταν Ιταλίδα και ονομαζόταν Marchesini, ο τενόρος ήταν Έλληνας, ταλαντούχος και με
καλή φωνή. Και οι δύο άρεσαν στο κοινό, όπως και ο θίασος γενικά. Ωστόσο είχε δημιουργηθεί
θέμα με μία ατάλαντη τραγουδίστρια, την οποία ο διευθυντής του θιάσου προστάτευε και ήθελε
να επιβάλει παρά την αντίθεση του κοινού. Βλ. (Μπωλιέ-Μαρκοναί) Athen im Frühjahr 1851,
ό.π., σ. 73.
3
Αγγλικό παράσημο που έχει το όνομά του από την τελετή με την οποία το νέο μέλος γίνεται
δεκτό. Οι κάτοχοι του παρασήμου τοποθετούν τα αρχικά της τάξης μετά το όνομά τους.
2
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την ώρα της αναμονής συζητώντας. Το βράδυ πήγαμε στο θέατρο. Παρουσίασαν ένα καλά επιλεγμένο pot-pourri.1
31. Αποκάλυψη συνομωσίας. Ο μήνας έκλεισε με βεντέτες και παλαβομάρες.2
Απρίλιος [1851]
Μέχρι τις αρχές του ελληνικού Απριλίου εναλλάσσονταν ελπίδα και απογοήτευση. Τελικά ο βασιλιάς θα κάνει ένα ταξίδι στο Ολδεμβούργο και κατόπιν,
αφού περάσει από το Βερολίνο και τη Δρέσδη, θα γυρίσει στο Μόναχο να εορτάσει εκεί το Πάσχα και αμέσως μετά θα επιστρέψει εδώ. Είθε να τον δούμε επιτέλους να έρχεται. Οι εφημερίδες γράφουν περίεργα πράγματα σχετικά με
τον πρίγκιπα Άνταλμπερτ και διάφορα άλλα που δεν άρεσαν στους Έλληνες.
Όπως το ότι ο βασιλιάς Λουδοβίκος και ο βασιλιάς Μαξ έφυγαν από το Μόναχο, πριν φύγει ο δικός τους βασιλιάς. Κάνει πάλι πολύ κρύο και έτσι την Κυριακή των Βαΐων προτίμησα να μείνω μέσα και να δεχθώ λίγες μόνον επισκέψεις.
Την Άγια Εβδομάδα των Παθών δέχθηκα την ευλογία του Θεού. Η βασίλισσα
είχε ένα απόστημα στο πόδι και υπέφερε. Την Κυριακή πήγε να μεταλάβει παραβλέποντας τους πόνους. Ήθελε να πάει και στην ελληνική εκκλησία για την
Ανάσταση αλλά δεν μπόρεσε, ήταν αδύνατον να σταθεί όρθια. Είχε εξάλλου
υψηλό πυρετό και αναγκάστηκε να ακολουθήσει τις εντολές του γιατρού. Το
άλλο πρωί της άνοιξαν το απόστημα και οι πόνοι σταμάτησαν, αλλά δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι άλλες οχτώ μέρες. Ωστόσο με κάποια τεχνική υποστήριξη μπόρεσε να κάνει περιπάτους με τη [μικρή] άμαξα στον κήπο. Το Πάσχα έγιναν όπως πάντα ατυχήματα, αλλά γενικά διασκέδασαν όλοι πολύ. Ακόμη και στο ίδιο το παλάτι έσκασε μία τρακατρούκα.
28. Σήμερα το απόγευμα η βασίλισσα και ο πρίγκιπας έφυγαν για το Ναύπλιο
δια θαλάσσης. Εγώ πήγα περίπατο με την άμαξα και περπάτησα στον κήπο.
29. Έφαγα στο σπίτι των Wildenbruch en famille,3 ο μόνος καλεσμένος εκτός
από μένα ήταν ένας καθηγητής από τη Βασιλεία, ο οποίος μιλούσε λογικά και
ευχάριστα. Έχουν πολύ καλά παιδιά, ήταν στο τραπέζι ήσυχα και ευγενικά. Το
βράδυ προστέθηκαν στη συντροφιά ο Hahn και ο Σγούτας,4 που ήρθαν να παίξουν χαρτιά με τον οικοδεσπότη.
Μάιος [1851]
1. Η κυρία μου και η συντροφιά της επέστρεψαν απόψε από την ολιγοήμερη
εκδρομή τους ευχαριστημένοι και γοητευμένοι. Μοναδικό θύμα ένα άλογο – οι
άνθρωποι δεν έπαθαν τίποτε. Το ταχυδρομείο μου έφερε πολλά γράμματα που
μου έδωσαν χαρά.
2. Ο μικρός Αλέξανδρος Καρπούνης είναι σοβαρά άρρωστος!
3. Βρίσκεται εδώ ο στρατηγός Aupick, έρχεται από την Κωνσταντινούπολη και
πηγαίνει στη Γαλλία. Το βράδυ πήγα στο bénéfice5 του κυρίου Παριζίνη.6 Το
1

Ποτ-πουρί. Εδώ αποσπάσματα από όπερες.
Αναφέρεται μάλλον στον ιταλικό θίασο.
3
Σε οικογενειακό κύκλο.
4
Λεωνίδας Σγούτας (1820-1878), διαπρεπής νομικός. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και
σπούδασε νομικά στη Γαλλία και τη Γερμανία.
5
Παράσταση της οποίας τα έσοδα προορίζονται για φιλανθρωπικό σκοπό.
6
Ραφαήλ Παριζίνης (1820-1875), Ιταλός μουσικός που εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1844.
Την εποχή αυτή δίδασκε στο Αρσάκειο, αργότερα και στο Ωδείο Αθηνών. Συνέθεσε μεταξύ άλλων έργα εμπνευσμένα από την Επανάσταση του 1821.
2

140

κοινό διασκέδασε πιο πολύ με τα χάλια της παράστασης, τις φωνές, τα γέλια
και τα χειροκροτήματα που επικράτησαν. Το ζεύγος Καρπούνη απαρηγόρητο,
ο Αλέξανδρος είναι άσχημα.
4. Σήμερα σιγόβρεχε. Ο κήπος ζωντάνεψε και ομόρφυνε τόσο, που δεν βγήκα
με την άμαξα, αλλά κατέβηκα στον κήπο για το βραδινό μου περίπατο.
5. Ο Αλέξανδρος [Καρπούνης] παραπονιέται συνέχεια ότι τον πονάει το κεφάλι
του και οι γονείς του είναι απελπισμένοι. Φεύγοντας άφησα τη μητέρα σχεδόν
μισολιπόθυμη. Ο Θεός να τη λυπηθεί! Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στον Aupick
και τον συνταγματάρχη Margades, ο οποίος είναι πολύ ευχάριστος συνομιλητής. Κάνει φοβερή ζέστη. Η δεσποινίς Rheineck αρρώστησε από τη ζέστη.
13. Περιμένουμε τον βασιλιά, όλη η πόλη είναι ανάστατη. Στις 8 και 12 του μήνα πήγαμε εκδρομή, στις 8 στην Κεκροπία, χθες στον Μαραθώνα και την Κηφισιά. Η βασιλική συντροφιά ξεκίνησε έφιππη στις τέσσερις το πρωί για τον
Μαραθώνα, ο κύριος von Beaulieu και εγώ πήγαμε να τους συναντήσουμε το
απόγευμα στην Κηφισιά, όπου φάγαμε όλοι μαζί πολύ ωραία κάτω από τα
πλατάνια, δίπλα στο bassin.1 Ήταν μαζί μας και ο Σκαρλάτος Σούτσος. Η επιστροφή και στις δύο εκδρομές ήταν μαγευτική χάρις στο σεληνόφως.
14. ΄Ηρθε! Η βασίλισσα πήγε μέχρι την Αίγινα να τον προϋπαντήσει. Η συνάντηση ήταν συγκινητική, η υποδοχή του λαού ένας απερίγραπτος θρίαμβος,
σχεδόν σήκωσαν την άμαξα στα χέρια. Προχωρήσαμε μέχρι το παλάτι σημειωτόν, φτάσαμε τα μεσάνυχτα. Δοξάζω τον Θεό που ο βασιλιάς είναι και πάλι
εδώ.
14. Στο γεύμα πήραν μέρος ο κυβερνήτης του «Vulkano»2 και οι κύριοι της Αυλής. Αμέσως μετά παρήλασαν μπροστά από το παλάτι οι συντεχνίες με τις
ωραίες τους σημαίες, οι μαθητές κ.λπ. με ατελείωτα ζήτω, επευφημίες και χορούς.
[Οκτώβριος 1851}
Επέστρεψα στις 2 του μήνα από την άδειά μου. Το ταξίδι που έκανα ήταν υπέροχο. Τα βρήκα όλα σε καλή κατάσταση, αλλά έκανε πολλή ζέστη, αφύσικη για
την εποχή. Η ημέρα της ονομαστικής εορτής της βασίλισσας γιορτάστηκε με
εκδρομή στον Ελικώνα. Εκεί είχε δροσιά και ήταν ευχάριστα. Και για τις 15 του
μήνα είχε προγραμματιστεί εκδρομή, αλλά ο βασιλιάς είχε κρίση πυρετού και
ματαιώθηκε. Στο θέατρο δόθηκε παράσταση με ταχυδακτυλουργό και αθλητική
επίδειξη – ήταν όλα πολύ ωραία. Προσωπογραφία του βασιλιά, μεγάλου μεγέθους, από τον Ceccoli.3 Εξακολούθησε να κάνει ζέστη μέχρι τις 22, οπότε φύσηξε δυνατός νοτιάς και δρόσισε. Μετά την αιφνίδια αλλά σύντομη ανάπαυλα
δροσιάς, ο μήνας έκλεισε με την ίδια δυνατή ζέστη. Η μεταβολή όμως αυτή του
καιρού προκάλεσε διάφορες αδιαθεσίες και πυρετούς. Οι αδιαθεσίες έφυγαν
αμέσως, αλλά οι πυρετοί δεν φεύγουν εύκολα. Ευχαριστώ τον Θεό που με
προστάτεψε από ασθένειες που δεν γιατρεύονται. Είθε να προστατεύει και όλους τους αγαπημένους μου. Και τον ευχαριστώ ακόμη μία φορά για τη χαρά
της αντάμωσης που μας χάρισε.
1

Πολύ μικρή τεχνητή λιμνούλα.
Ατμόπλοιο του αυστριακού στόλου με το οποίο είχε επιστρέψει ο Όθων.
3
Ο ιταλός ζωγράφος Raffaello Ceccoli εγκαταστάθηκε το 1843 στην Αθήνα, όπου δίδαξε στη
Σχολή Καλών Τεχνών. Το 1852 επέστρεψε στην Ιταλία. Βλ. Tsigakou Maria-Fani, Das wiederentdeckte Griechenland in Reiseberichten und Gemälden der Romantik, μτφρ.(από τα ελληνικά) Joachim Köhler, Verlag Gustav Lübbe, Bergisch Gladbach 1982, σ. 200.
2
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Νοέμβριος [1851]
1. Επέστρεψε ο Bareaud.1 Είναι υπερόπτης και δύσθυμος. Το βράδυ ο Achleithner2 έπαιξε Zither.3
7. Πέθανε η αγαπημένη μου αδελφή Lotte.
Ιανουάριος 1852
26. Με κρύα καρδιά πήγα στο dîner του κυρίου Wyse, του Άγγλου απεσταλμένου.
26. Ημέρα αναμνήσεων και νοσταλγίας η σημερινή, και ευγνωμοσύνης προς
τον Κύριο.4
Φεβρουάριος [1852]
17. Απελάθηκαν ο Πολωνός στρατηγός και 15 μέλη της Λεγεώνας του, επειδή
συνωμοτούσαν.5 Υπήρχαν κάποια έγγραφα που δικαιολογούσαν το μέτρο της
απέλασης, αλλά στην έρευνα που έκανε η αστυνομία στα σπίτια τους δεν βρέθηκαν αποδείξεις – είχαν ειδοποιηθεί. Την ίδια μέρα επέδωσε ο Wildenbruch τα
ανακλητήριά του. Το βράδυ έπαιζαν στο θέατρο το έργο Colomella. Είναι πολύ
αστείο!
21. Δόθηκε ο τελευταίος χορός πριν από το τέλος της βουλευτικής περιόδου.
Ήταν πολύ ζωηρός. Ο Άγγλος απεσταλμένος [Thomas Wyse] δεν παρέστη,
επειδή η μεγάλη κυρία της Τιμής [η κυρία φον Πλύσκω] δεν επισκέφθηκε την
δεσποινίδα Wyse μετά το γεύμα που της παρέθεσε επισήμως ο Άγγλος απεσταλμένος. Πρέπει όμως να παρατηρήσω ότι η δεσποινίς είναι στην πραγματικότητα κυρία, ότι δεν είχε ακόμη κάνει την οφειλόμενη [εθιμοτυπική] επίσκεψη
στη μεγάλη κυρία της Τιμής, δεν είναι μέλος του διπλωματικού σώματος6 και

1

Ο Γάλλος κηπουρός του βασιλικού κήπου, ο οποίος βρισκόταν στη θέση αυτή από το 1845.
Είχε προηγουμένως εργαστεί στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν κηπουρός με φήμη και εξειδικευμένες γνώσεις. Ο επί μακρότερο χρόνο και ίσως σημαντικότερος κηπουρός του παλατιού ήταν
ο Φρειδερίκος Σμιτ από το Ντέσαου της Θουριγγίας. Είχε έρθει στην Ελλάδα σε ηλικία 36 ετών
ως στρατιώτης του βαυαρικού σώματος που συνόδευσε τον Όθωνα. Διορίστηκε κηπουρός
στον Βασιλικό Κήπο το 1843. Παρέμεινε στη θέση του και μετά την έξωση του Όθωνα. Παντρεύτηκε την Υδραία Αθανασούλα Βούλγαρη.
2
Ο Josef Ch. Achleitner (1823-1891) ήταν Βαυαρός μουσικός. Τον είχε φέρει ο Όθων από το
Μόναχο και είχε αναλάβει ως μουσικός υπηρεσία στην Αυλή. Ο Φρειδερίκος Τίερς (Friedrich
Thiersch) μας τον παρουσιάζει την 7η Σεπτεμβρίου 1852 σε εκδρομή της Αυλής, η οποία αναφέρεται λίγο πιο κάτω, ντυμένο με την ενδυμασία ορεσίβιου Βαυαρού να αναγγέλλει με την
τρομπέτα του την αναχώρηση του εκδρομικού πλοίου στον Πειραιά. Βλ. Heinrich W. J.
Thiersch, Friedrich Thiersch’s Leben, Winter, Λειψία και Χαϊδελβέργη 1866, τόμ. 2, σ. 622.
Έμεινε στην Αθήνα για άγνωστο χρονικό διάστημα και συνέθεσε διάφορα μουσικά κομμάτια
αφιερωμένα στον Όθωνα, την Αμαλία και άλλα εμπευσμένα από την ελληνική του εμπειρία.
3
Έγχορδο μουσικό όργανο ιδιαίτερα προσφιλές στη Βαυαρία και γενικά την περιοχή των Άλπεων. Παρά την ελληνική καταγωγή του ονόματός του θεωρείται ασιατικής προέλευσης.
4
Επέτειος του θανάτου του συζύγου της κυρίας φον Πλύσκω
5
Πρόκειται για τον στρατηγό Μίλμπιτς (Milbitz). Για την υπόθεση αυτή βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 767 κ.ε.
6
Το Συνέδριο της Βιέννης είχε αναγνωρίσει το διπλωματικό status των συζύγων των διπλωματικών υπαλλήλων, όχι όμως των θυγατέρων τους και φυσικά ακόμη λιγότερο άλλων περισσότερο μακρινών συγγενών. Βλ. Édouard Driault et Michel Lhéritier, Histoire diplomatique de la
Grèce de 1821 à nos jours, Les Presses Universitaires de France, Παρίσι 1925, τόμ. 2, σ. 379.
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κυρίως ότι η μεγάλη κυρία της Τιμής δεν αισθανόταν καμία ευγνωμοσύνη για
αυτό το dîner, στο οποίο είχε υποχρεωθεί να πάρει μέρος.
Απρίλιος [1852]
24. Απολύθηκε ο Τσάμης.1
26. Εορταστική εκδήλωση στα γαλλικά πλοία «Charlemagne» και «Pandore». 2
28. Το «Charlemagne» χαιρέτησε κατά την αναχώρησή του με κανονιοβολισμό. Έπλεε με αναμμένη την ατμομηχανή του και συγχρόνως ως ιστιοφόρο, με
απλωμένα τα πανιά του.
Μάιος [1852]
18. Ο απεσταλμένος βαρόνος Tecco3 γευμάτισε στο παλάτι
19. Λάβαμε την είδηση ότι πέθανε ο Δομνάνδος.4 Ο θάνατος θερίζει. Πέθαναν
επίσης ο Βαλέντζας και ο Πέτρος Μαυρομιχάλης. Και οι τρεις από εγκεφαλικό.
Ο Thouvenel μου υπόσχεται ότι θα ανακληθεί ο Wyse.
22. Στο γεύμα είχαν προσκληθεί ο μυστικοσύμβουλος Göttling,5 ο βιβλιοθηκάριος Preller6 και ο Röser.
24. Στο γεύμα είχε προσκληθεί ο γιος του στρατηγού Schreiber από τη Δρέσδη.
Σημειώθηκε εξέγερση στη Μάνη υπό τον Χριστόφορο Παπουλάκο, ένα γέρο
μοναχό, που λένε ότι κηρύττει φρικιαστικά πράγματα.7 Το πιθανότερο όμως είναι ότι είναι όργανο άλλων. Έστειλαν τον Κολοκοτρώνη. Στον Θεό δεν αρέσουν
τα κηρύγματα εναντίον των αρχών και της εξουσίας

1

Ο Τσάμης Καρατάσος απολύθηκε από υπασπιστής του Όθωνα και του ανατέθηκαν στρατιωτικά καθήκοντα στο νομό της Τριπολιτσάς για να βάλει μυαλό, γράφει η βασίλισσα Αμαλία. Βλ.
Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 792. Ο Καρατάσος συμμετείχε ανέκαθεν σε
μυστικά εθνοαπελευθερωτικά κινήματα και συνέχισε να το κάνει και στο μέλλον.
2
Γαλλικά πολεμικά πλοία.
3
Απεσταλμένος της Σαρδηνίας. Ήταν γνωστός για τη συλλογή του αρχαίων ελληνικών νομισμάτων. Βλ. C. T. Newton, Travels & Discoveries in the Levant, Day & Son, Λονδίνο 1865,
τόμ. 2, σ. 23.
4
Κυριάκος Δομνάνδος, πρώτος καθηγητής Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών.
5
Ο Karl Wilhelm Göttling (1793-1869) ήταν ελληνιστής φιλόλογος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ιένας, ιδρυτής και διευθυντής του αρχαιολογικού μουσείου της Ιένας. Την εποχή αυτή
έκανε ένα ταξίδι στην Ελλάδα και την Κωνσταντινούπολη μαζί με τον αμέσως μετά αναφερόμενο Preller και τον Hermann Hettner (1821-1882), ιστορικό της λογοτεχνίας και της τέχνης, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ιένας, ο οποίος και δημοσίευσε το 1853 τις εντυπώσεις του με
τον τίτλο: Griechische Reiseskizzen.
6
Ο Ludwig Preller (1809-1861) ήταν ελληνιστής φιλόλογος, διευθυντής της πριγκιπικής βιβλιοθήκης της Βαϊμάρης.
7
Ο Χριστόφορος Παναγιωτόπουλος από την περιοχή των Καλαβρύτων (1790 ή 1795-1861).
Περιερχόταν τις πόλεις της Πελοποννήσου κηρύττοντας εναντίον κάθε νεωτερισμού και όσων
θεωρούσε φορείς του καθώς και εναντίον του Όθωνα και της Αμαλίας, τους οποίους ως ετερόδοξους θεωρούσε πηγή κάθε κακού. Είχε μεγάλη απήχηση εξαιτίας της γενικευμένης οικονομικής δυσπραγίας. Συνελήφθη και παρεδόθη στην Ιερά Σύνοδο, η οποία τον περιόρισε στη μονή
της Παναχράντου της Άνδρου μέχρι το θάνατό του.
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Ιούνιος [1852]
1. Η σημερινή μέρα [των γενεθλίων του βασιλιά] δεν εορτάστηκε στην Αυλή
γιατί είχαμε λάβει την επίσημη αναγγελία του θανάτου του πρίγκιπα Eduard.1
Πήγαμε μόνο στη δοξολογία. Στο γεύμα, που έγινε στο «μωσαϊκό», είχε προσκληθεί ο Perglas, αλλά με μεγάλη μυστικότητα. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε
περίπατο με την άμαξα. Περάσαμε μέσα από τον ελαιώνα, που φώτιζε υπέροχα το φως του φεγγαριού. Είχαμε και ένα κωμικό intermezzo2 με τον Wyse, ο
οποίος παρότρυνε τους συναδέλφους του να υποβάλουν τις ευχές τους στον
εκτελούντα χρέη αυλάρχη. Ένας από τους διπλωμάτες όμως είπε (από κακία,
γιατί ο καημένος ο Wyse είχε δίκιο) ότι έπρεπε να απευθυνθούν στη μεγάλη
κυρία της Τιμής, πράγμα που τον εξόργισε. Τους έβαλε να του υποσχεθούν ότι
δεν θα έρθει κανένας σε μένα, για να πληροφορηθεί ότι ήρθαν όλοι, αφού πήγαν προηγουμένως στον αυλάρχη. Η μόνη εξαίρεση ήταν ο Βέλγος.
Ο Παπουλάκος, ο Τόμος και ο Αντιτόμος3 έχουν αναστατώσει όλο τον κόσμο.
Ο Κολοκοτρώνης είναι ελεύθερος να αποφασίσει ανάμεσα στη βλακεία, τη δειλία ή την προδοσία. Ας αφήσει τη συνείδησή του να διαλέξει.4
17. Dîner. Πήρε μέρος ο Kabul Effendi.5
22. O Αρκάς6 σε dîner. Ο βασιλιάς είχε ελαφριά κρίση πυρετού.
24. Το σχέδιο νόμου για τον Τόμο πέρασε με επιτυχία και από τη Γερουσία και
από τη Βουλή.
25. Επίσκεψη στο «Wladimir».7 Είχαν καλέσει και ολόκληρη τη ρωσική διπλωματική αποστολή χωρίς καμία εξαίρεση, κανέναν άλλον όμως. Ωραία βραδιά,
ποικίλο πρόγραμμα, σύντομο γεύμα στο κατάστρωμα, υπέροχη φωταψία κατά
την αναχώρησή μας.
28. Η βασίλισσα άρχισε τα μπάνια στη θάλασσα.
Ιούλιος [1852]
1. ΄Ημουν καλεσμένη σε dîner στο σπίτι των Heidenstam μαζί με τους Rouen
de la Tour du Pin,8 τον Lasaux,9 τους Perglas και τον Kabul Effendi. Είχε δρο-

1

Πρόκειται για τον Eduard Karl Wilhelm Christian von Sachsen-Altenburg (1804-1852), αδελφό της μητέρας του Όθωνα. Είχε συνοδεύσει τον Όθωνα το 1833, όταν ήρθε στην Ελλάδα, ως
διοικητής του βαυαρικού στρατιωτικού σώματος που τον πλαισίωνε. Βλ. Ross Ludwig, Erinnerungen und Mittheilungen aus Griechenland, Rudolph Gaertner, Βερολίνο 1863, σ. 49.
2
Κωμική ή τουλάχιστον διασκεδαστική παρεμβολή σε δράματα και όπερες. Εδώ μεταφορικά.
3
Το 1850 το Πατριαρχείο εξέδωσε τον Τόμο (Ο Συνοδικός Τόμος ή περί αληθείας), με τον οποίο αναγνώριζε το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας. Αντιτόμος ονομάστηκε το έργο
του Θεόκλητου Φαρμακίδη Ο Φαρμακίδης ήταν υπέρ του αυτοκεφάλου, αλλά θεωρούσε ότι οι
όροι του Πατριαρχείου, το οποίο τελούσε υπό τον έλεγχο του σουλτάνου, περιόριζαν την ελευθερία της Ελληνικής Εκκλησίας να καθορίζει τα του οίκου της.
4
Στον Γενναίο Κολοκοτρώνη είχε ανατεθεί η σύλληψη του Παπουλάκου αλλά, όπως βλέπουμε,
δίσταζε. Τελικώς μετέβη στη Λακωνία, κέντρο της κίνησης του Παπουλάκου, με την κορβέτα
«Αμαλία» και στρατιώτες και τον συνέλαβε χωρίς αιματοχυσία. Βλ. Βλ. Κυριακίδης Επαμεινώνδας, Ιστορία του Συγχρόνου Ελληνισμού, ό.π., τόμ. 1, σ. 614.
5
Ο Κουβουλή εφέντης ήταν έκτακτος απεσταλμένος της Τουρκίας στην Αθήνα. Αντικαταστάθηκε τον Νοέμβριο του 1852 από τον Νεσέτ Μπέη. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό.
π., τόμ. 2, σ. 757 και 813.
6
Ο Ζαχαρίας Αρκάς (1793-1866) από το Λιτόχωρο, ναυτικός και λόγιος, κατείχε εξέχουσα θέση στο ρωσικό εμπορικό στόλο στον Εύξεινο Πόντο.
7
Πλοίο του ρωσικού εμπορικού στόλου, του οποίου κυβερνήτης ήταν πιθανώς ο Αρκάς.
8
Θα πρέπει να εννοεί τον Γάλλο απεσταλμένο στην Αθήνα βαρόνο Forth-Rouen (1851-1853)
και τη σύζυγό του.
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σιά και ήταν πολύ ευχάριστα. Στον πηγαιμό είχα πάρει μαζί μου και τον Perglas, ο οποίος είχε κατέβει στην πόλη για το ταχυδρομείο. Επέστρεψα μόνη.
Υπέροχη πανσέληνος.
8. Το πρωί ήρθε το «Όθων» με τον Παπουλάκο που συνελήφθη. Έτσι άρχισε
ευχάριστα η σημερινή μέρα, που είναι διπλή εορτή, τα γενέθλια της βασίλισσας
Τερέζας και τα γενέθλια του μεγάλου δούκα του Ολδεμβούργου. Το γεύμα είχε
οριστεί για τις πέντε και φύγαμε από εδώ στις τρείς και μισή. Αρχικά έκανε φοβερή ζέστη, αλλά εκεί που πήγαμε1 είχε ευχάριστη δροσιά. Φάγαμε ένα εξαιρετικά καλό φαγητό κάτω από τα υπέροχα πλατάνια, δίπλα στο bassin, ακούγοντας το νερό να κελαρύζει. Είμαστε μία κεφάτη παρέα δώδεκα ατόμων. Είχε και
μουσική. Κατόπιν οι Μεγαλειότητες έκαναν έναν έφιππο περίπατο. Ξεκουράστηκα στο μπαλκόνι, καθισμένη στην κουνιστή πολυθρόνα, μέχρι τις 8 που άρχισε ο χορός. Οι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν κάτω από τις πανύψηλες καστανιές με τα μακριά κλαδιά, ο χώρος είχε φωταγωγηθεί θαυμάσια. Η γιορτή είχε
απόλυτη επιτυχία. Διάφορα καμώματα και η συμπόρευση του πρύτανη του διπλωματικού σώματος2 και της μεγάλης κυρίας στο souper ήταν τα κωμικά επεισόδια της βραδιάς. Ξεκινήσαμε για την επιστροφή, ενώ έφεγγε ακόμη το
φεγγάρι και φτάσαμε στην Αθήνα καθώς χάραζε η μέρα. Τι όμορφη στιγμή!
9. Ο βασιλιάς είναι κι αυτός θύμα της επιδημίας, τα συμπτώματα είναι πυρετός
και εντερικά προβλήματα. Συνόδευσα τη βασίλισσα στην έξοδό της σήμερα και
τις επόμενες ημέρες.
11. Δυνατή καταιγίδα. Η βροχή ωφέλησε. Στην καθολική εκκλησία στον Πειραιά
έπεσε κεραυνός.
12. Ο Θεός να ευλογεί τον αγαπημένο μου Josias! Ο βασιλιάς είναι καλύτερα.
Επισκέφθηκα τις κυρίες Perlglas και Persiani στην Κηφισιά. Η διαδρομή ήταν
υπέροχη, έκανε δροσιά και δεν είχε σκόνη. Όταν επέστρεψα πληροφορήθηκα
ότι ήρθε ο νέος ιερέας της Αυλής.3 Διάλεξε καλή ημέρα για την άφιξή του.4 Είθε
ο Θεός να ευλογεί το έργο του.
20. Ο Θεός να σε ευλογεί αγαπημένε μου Otto! Κι’ εσύ Lotte μου στους καλύτερους εκείνους τόπους, όπου αποδήμησε η αγνή σου ψύχη, να μας σκέφτεσαι
με αγάπη!
22. Ο βασιλιάς αναχώρησε για το Κάρλσμπαντ. Τον συνοδεύουν ο Νοταράς, ο
Πάλλης, ο Μουρούζης, ο Βούρος και ο Wendland. Η βασίλισσα τον πήγε μέχρι
την Αίγινα και επέστρεψε με το «Ajaccio».5 Η θάλασσα ήταν ταραγμένη. Ο καλός γέρο-ναύαρχος, φωταγωγημένα πλοία, ρουκέτες, βεγγαλικά.
23. Dîner. Πήραν μέρος ο κύριος de la Valette,6 ο Desfossés,7 οι κυβερνήτες
των πλοίων «Pandore», «Charlemagne», «Ajaccio» κ.ά.

9

(Υποσημείωση της προηγούμενης σελίδας) Ερνέστος φον Λασώ (Ernst von Lasaulx), καθηγητής
του πανεπιστημίου στο Μόναχο. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 801.
1
Στην Κηφισιά όπως γίνεται φανερό από την περιγραφή που ακολουθεί.
2
Αυτή την εποχή ήταν ο Wyse.
3
Πρόκειται για τον ιερωμένο Hansen, τον οποίο η βασίλισσα Αμαλία είχε επιλέξει για να αντικαταστήσει τον Λυτ. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 776.
4
Την ημέρα των γενεθλίων του γιου της κυρίας φον Πλύσκω Josias.
5
Γαλλικό πολεμικό πλοίο.
6
Ο Charles Marquis de La Valette (1851-1853), απεσταλμένος της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη.
7
Ο Γάλλος ναύαρχος Romain-Desfossés. Βλ. και Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π.,
τόμ. 2, σ. 790.
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25. Το πρώτο κήρυγμα του Hansen είχε τον τίτλο: Μη φοβάσαι, μικρό ποίμνιο.
Πολύ καλό, με χριστιανικό πνεύμα, πηγαίο και ζωντανό. Και μίλησε χωρίς χειρόγραφο. Ο Θεός ας ευλογήσει το έργο του!
28. Στην Αυλή παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων ο ιερέας και ο μοίραρχος που
έπιασαν τον Παπουλάκο.
29. ΄Ηρθαν κατευθείαν ειδήσεις από τον βασιλιά, από την Κέρκυρα. Μεγάλα
προβλήματα: Έχει πονόλαιμο και πυρετό. Έπιασε φωτιά πάνω από τη Μάντρα
και όλη η πεδιάδα έχει γεμίσει καπνό. Κάνει ζέστη. Στο γεύμα πήραν μέρος οι
υπουργοί.
31. Στο γεύμα πήραν μέρος εκπρόσωποι της Γερουσίας και της Βουλής. Χθες
πήγα με την άμαξα στο Μαρούσι και η βασίλισσα με το άλογο στους Perlglas.
Είχε υπέροχη δροσιά.
Αύγουστος [1852]
Την 5η του μήνα ήρθαν καθησυχαστικά νέα από τον βασιλιά, από την Τεργέστη.
7. Dîner. Έλαβε μέρος ο Αμερικανός απεσταλμένος στην Κωνσταντινούπολη
Mr Marsh.1 Μιλάει αρκετά καλά τα γερμανικά. Προηγουμένως το ίδιο πρωί είχε
αποχωρήσει η φρεγάτα «Cumberland».2 Παρουσιάστηκε ο νέος υπασπιστής
Παπατζώνης.3
8. Το «Όθων» επέστρεψε και έφερε γράμμα του βασιλιά από τη Βιέννη. Τα νέα
είναι πολύ καλά. Ο Βούλγαρης επιβεβαίωσε ότι ο βασιλιάς μετά το θαλάσσιο
ταξίδι είχε καλύτερη όψη, είπε μάλιστα ότι πάχυνε και λίγο. Η βασίλισσα ήταν
εξαιρετικά contente4 με αυτά τα νέα.
15. Μεγαλεία και πολυτέλειες! φωταγώγησαν το κτήριο της διπλωματικής αποστολής, και ανάρτησαν έναν αετό διαφανή.5 Παρέθεσαν dîner. Παίχτηκε και
μουσική. Η βασίλισσα έστειλε τον αυλάρχη με τη μεγάλη του στολή να συγχαρεί για την εθνική εορτή και να την εκπροσωπήσει στο dîner.6 Του δόθηκε η

1

Ο George P. Marsh, είχε έρθει για να επιληφθεί του θέματος του ιεραποστόλου Ιωνά Κιγκ
(Jonas King), ο οποίος ήταν Αμερικανός υπήκοος. Ο Κιγκ είχε έρθει σε αντίθεση με τις ελληνικές αρχές εξαιτίας των προκλητικών για το ελληνικό θρησκευτικό αίσθημα κηρυγμάτων του αλλά και διότι είχε εγείρει απαιτήσεις για υψηλή αποζημίωση οικοπέδων του, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί από τον δήμο της Αθήνας. Ο George P. Marsh πήρε το μέρος του με προκλητικό
τρόπο και πέτυχε να του δοθεί αμνηστία (1853) και να μην εκτίσει την ποινή φυλάκισης στην
οποία είχε καταδικαστεί. Η κυβέρνησή του όμως δεν τον κάλυψε, αντιθέτως τον αντικατέστησε.
Βλ. Édouard Driault et Michel Lhéritier, ό.π., τόμ. 2, σ. 377.
2
Αγγλικό πολεμικό πλοίο.
3
Ο Ιωάννης Παπατζώνης, του Αναγνώστη, από το Ναζίρι Μεσσηνίας. Ήταν αξιωματικός της
Φάλαγγας και υπασπιστής του Όθωνα από το 1852 ως το 1857.
4
Ευχαριστημένη.
5
Την εποχή αυτή χρησιμοποιούσαν μερικές φορές ως εορταστική διακόσμηση έγχρωμες διαφανείς εικόνες, ζωγραφισμένες σε περγαμηνή ή ειδικό χαρτί, πίσω από τις οποίες τοποθετούσαν κάποια πηγή φωτός.
6
Το 1852 ο Ναπολέων Γ΄, χρησιμοποιώντας για άλλη μία φορά τη συγγένειά του με τον ιστορικό προκάτοχό του ως μέσο νομιμοποίησης της δικτατορικής του εξουσίας, επέβαλε τον εορτασμό των γενεθλίων του Ναπολέοντα Α΄ (15 Αυγούστου 1769) ως εθνική εορτή. Η βασίλισσα
Αμαλία δεν δίσταζε να εκδηλώνει με κάθε ευκαιρία την περιφρόνησή της για τον Ναπολέοντα
Γ΄, του οποίου την εξουσία θεωρούσε προσωρινή. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό.
π., τόμ. 2, σ. 794. Η στάση της αυτή είχε προσωπικό κόστος για την ίδια. Κατά τη συνάντηση
εστεμμένων στη Στουτγκάρδη τον Σεπτέμβριο του 1857, η οποία έμεινε στην Ιστορία ως «η
συνάντηση των δύο αυτοκρατόρων», δηλαδή του Τσάρου και του Ναπολέοντα Γ΄, υπέστη τα-
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πρωτοκαθεδρία. Και αυτό όμως λάθος ήταν, γιατί οι διπλωματικοί κανόνες ορίζουν ότι ο απεσταλμένος ενός κράτους στον οίκο του προηγείται και από τον
ανώτερο αξιωματούχο της Αυλής. Και με αυτό δημιουργήθηκε θέμα!
19. Έφτασαν καλά νέα από τον βασιλιά. Όσο για μένα, έλαβα γράμμα από τον
Wendland.
22. Πέθανε ο Herzog. Η είδηση του θανάτου του κυκλοφορούσε αρκετές μέρες
νωρίτερα.
Οι υπόλοιπες ημέρες αυτού του μήνα δεν έχουν να επιδείξουν τίποτε το αξιόλογο. Οι [κρατικές] υποθέσεις πήγαν καλά – δόξα τω Θεώ!
Σεπτέμβριος [1852]
9. Το ταχυδρομείο έφερε τη μάλλον δυσάρεστη είδηση ότι ο βασιλιάς είχε μία
ασήμαντη κρίση πυρετού. Σήμερα θα αναχωρήσει από το Κάρλσμπαντ. Ο μεγάλος δούκας πέρασε τρεις μέρες εκεί μαζί του. Μετά τον επισκέφθηκε ο πρίγκιπας Άνταλμπερτ.
16. Συνέπεσε να έρθει σήμερα το ταχυδρομείο. 1 Μου έφερε ευχές και λόγια
αγάπης από τον Josias, την Bertha και την Lise και την είδηση ότι θα προστεθεί στην οικογένεια η μικρή Komal. Χαίρομαι βαθύτατα και ανυπομονώ λίγο.
18. Ο Thiersch και ο Röser ήταν καλεσμένοι στο γεύμα στο χώρο του μωσαϊκού. Η 15η/3η Σεπτεμβρίου πέρασε με τον γνωστό τρόπο, πήγαμε στην εκκλησία, όπου έκανε πολλή ζέστη, και συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με
την άμαξα.
19. Έγινε με μεγάλη επισημότητα η ενθρόνιση του πρώτου αρχιεπισκόπου. Είναι ο πρώην επίσκοπος Παλαιών Πατρών Μισαήλ Αποστολίδης. Η εκκλησία
της Αγίας Ειρήνης ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Έκανε πολλή ζέστη και είχαμε αρκετές λιποθυμίες. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Η τελετουργία ήταν πολύ επιβλητική.
Ποιος να μου το έλεγε πριν από τριάντα δύο χρόνια ότι θα περνούσα με αυτόν
τον τρόπο την ημέρα των γενεθλίων του ακριβού μου Πλύσκω! Πήγα στη μουσική [της Κυριακής] και κατόπιν έκανα έναν περίπατο με την άμαξα, με φεγγάρι.
20. Μία δεύτερη κρίση πυρετού ανάγκασε τους γιατρούς να δώσουν στον βασιλιά κινίνο, πράγμα που δεν είχαν κάνει την πρώτη φορά. Ο Perglas και εγώ
ανταλλάσσουμε συνεχώς σημειώματα.
23. ΄Ηρθαν τα πορτρέτα των παιδιών,2 που τα περίμενα τόσο πολύ. Με ενθουσίασαν γιατί είναι όμορφα και τους μοιάζουν πολύ˙ είναι σαν να τις βλέπω
μπροστά μου, την κάθε μία με το δικό της ύφος και την πόζα της. Γλυκά παιδάκια.
Οκτώβριος [1852]
5. Ο μόνος καλεσμένος στο γεύμα, στο χώρο του μωσαϊκού, ήταν ο νεαρός
πρίγκιπας από τη Βυρτεμβέργη, ο οποίος υπηρετεί ως υπολοχαγός στο πλοίο
«Bellona».3 Προηγουμένως είχε κάνει έναν έφιππο περίπατο με τη βασίλισσα.
πείνωση και αναγκάστηκε να αποχωρήσει εσπευσμένα. Βλ. (Πηνελόπη Παπαηλιοπούλου) Σελίδες τινές της Ιστορίας του Βασιλέως Όθωνος, Κάρολος Μπεκ, Αθήνα 1898, σ. 160 κ.ε.
1
Ημέρα των γενεθλίων της˙ είχε γεννηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 1793.
2
Πρόκειται για τις δύο εγγονές της κυρίας φον Πλύσκω.
3
Ο δεκαεπτάχρονος ανεψιός του βασιλιά της Βυρτεμβέργης Νικόλαος υπηρετούσε στη φρεγάτα του αυστριακού στόλου «Bellona».
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6. Ο διευθυντής της δασικής υπηρεσίας [της Βυρτεμβέργης] von Marenholz και
ο κυβερνήτης [του «Bellona»] Fautz γευμάτισαν στο παλάτι.
7. ΄Ηταν η ονομαστική εορτή της βασίλισσας. Εκδρομή στο ακρωτήριο του
Σουνίου εν μέρει με άλογα και εν μέρει με το ατμόπλοιο.1 Δυστυχώς συνοδεύτηκε από ένα δυστύχημα! Ένας άτυχος ναύτης τραυματίστηκε σοβαρά, θρυμματίστηκε ο βραχίονάς του, καθώς γέμιζε το κανόνι για τον επίσημο χαιρετισμό.
Ήταν απροσεξία, δική του ή άλλου. Το κτύπημα ήταν τόσο δυνατό, ώστε ο ίδιος εκσφενδονίστηκε στη θάλασσα. Οι συνάδελφοί του τον έβγαλαν αμέσως,
αλλά χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί.2 Χωρίς αυτό το θλιβερό ατύχημα η εκδρομή θα ήταν πολύ επιτυχημένη.3 Πήραν μέρος ο νεαρός πρίγκιπας, ο Perglas με
τη γυναίκα του, ο Thiersch με τον γιο του, ο Röser, ο Γαρδικιώτης, ο Μαμούρης, ο Μιαούλης και τα μέλη της Αυλής που είχαν υπηρεσία. Η επιστροφή στον
Πειραιά το βράδυ ήταν εντυπωσιακή, η υποδοχή στην πόλη συγκινητική.
10. Ο ναύαρχος Dundas και οι κυβερνήτες Carter, Russel, Paulet, Elliot γευμάτισαν στο παλάτι. Ο ναύαρχος είναι ένας πολύ συμπαθητικός και πρόσχαρος
γέρος. Καθόταν δίπλα μου. Από την άλλη μεριά καθόταν ο Carter4 που ανήκε
στους διαβόλους.5 Τώρα ήταν σιωπηλός και μαζεμένος. Ο Elliot6 ήταν midshipman7 στο «Μαδαγασκάρη».8 ΄Ηταν μάλιστα στη βάρκα που στο Ναύπλιο
μετέφερε τον βασιλιά στη στεριά, τραβούσε κουπί μαζί με άλλους δεκαπέντε
συντρόφους του.
12. Η ονομαστική εορτή του βασιλιά Max. Στο γεύμα που δόθηκε στο μωσαϊκό
είχαν προσκληθεί ο πρίγκιπας [Νικόλαος της Βυρτεμβέργης], ο κύριος και η
κυρία Perglas, ο Röser και ο Δράκος. Προηγουμένως ο πρίγκιπας είχε συνοδεύσει τη βασίλισσα στον έφιππο περίπατό της. Έκανα επισκέψεις στον Πειραιά και κατάπια αρκετή σκόνη.
13. Εκδρομή στην Αίγινα με πολύ καλό καιρό. ΄Ημαστε η ίδια παρέα που είχε
πάρει μέρος στην εκδρομή στο Σούνιο. Πολύ εύθυμη διάθεση. Το βράδυ, στην
επιστροφή, ο Πειραιάς [μας υποδέχτηκε] στολισμένος ακόμη πιο λαμπρά από
ό,τι πριν από λίγες μέρες. Τα διάφορα [ξένα] έθνη είχαν επιδοθεί σε άμιλλα
ποιο θα παρουσιάσει τον ωραιότερο και πιο πρωτότυπο στολισμό.

1

Η βασίλισσα, ο πρίγκιπας Νικόλαος της Βυρτεμβέργης, ο Perglas και η συνοδεία τους είχαν
ξεκινήσει στις πέντε το πρωί με τα άλογα για το Σούνιο. Οι υπόλοιποι συγκεντρώθηκαν στο
παλάτι στις εννέα, κατέβηκαν στον Πειραιά και επιβιβάστηκαν σε ατμόπλοιο που τους πήγε
στο Σούνιο σε τρεις ώρες. Εκεί βρήκαν τη βασίλισσα και τη συνοδεία της να τους περιμένουν.
Βλ. Heinrich W. J. Thiersch, Friedrich Thiersch’s Leben, ό. π., τόμ. 2, σ. 622.
2
Το ατύχημα συνέβη, όταν από το πλοίο θέλησαν να χαιρετίσουν την παρουσία της βασίλισσας, την οποία είχαν διακρίνει ανάμεσα στους κίονες του ναού. Στο πλοίο βρισκόταν μόνο το
πλήρωμα. Βλ. Heinrich W. J. Thiersch, Friedrich Thiersch’s Leben, ό. π., τόμ. 2, σ. 623.
3
Στην αρχή δεν ανέφεραν το συμβάν στη βασίλισσα, η οποία ήθελε να συνεχιστεί η εκδρομή
το απόγευμα με νέο προορισμό την Αίγινα. Της το είπε όμως ο Ρέζερ και αμέσως δόθηκε διαταγή να επιστρέψουν στον Πειραιά, όπου το πλοίο έφτασε στις 7 το βράδυ, μία ώρα νωρίτερα
από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Βλ. Heinrich W. J. Thiersch, Friedrich Thiersch’s Leben, ό. π.,
σ. 623.
4
Thomas W. Carter. Βλ. S.Eardley-Wilmot, ό. π., σ. 142.
5
Εννοεί την αγγλική ναυτική μοίρα του ναυάρχου Πάρκερ (1850).
6
George Elliot.
7
Αξιωματικός του αγγλικού ναυτικού ανώτερος του δοκίμου και κατώτερος του ανθυποπλοιάρχου.
8
Το αγγλικό πολεμικό πλοίο με το οποίο ήρθε ο Όθων στην Ελλάδα στις αρχές του 1833.
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15. Δόθηκε dîner για τον ύψιστο αρμοστή1 και τον κόμη Bacciochi.2 Είχαν
προηγηθεί διάφορες μηχανορραφίες με σκοπό τη δημιουργία αμοιβαίας δυσαρέσκειας.
16 και 17. Για μένα ημέρες χαράς. Ο Θεός ας ευλογεί τα αγαπημένα μου παιδιά! Τις έζησα σε εορταστική ατμόσφαιρα – είχαμε τη χειροτονία ενός επισκόπου3 και dîner. ΄Ηπια en cachette4 στην υγεία της Bertha και του Ernst. Αυτές
τις δύο μέρες ήρθε επιτέλους και η τόσο αναγκαία βροχή. Άρχισε να πέφτει σιγανά την πρώτη μέρα, δυνατά τη δεύτερη, και στις
18 του μήνα έφερε μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, που στην αρχή είναι δύσκολο να τη συνηθίσει κανείς.
22. Μέρα υγρή και ζεστή. Πέθανε ο νεαρός Σούτσος. Φαίνεται ότι ο θάνατός
του οφείλεται σε δυνατό τράνταγμα το οποίο υπέστη κατά την εκτέλεση του
Ζυγούρη,5 του δολοφόνου του Κορφιωτάκη. Η κηδεία του έγινε την
23η με μεγάλη επισημότητα. Η συμμετοχή στο πένθος ήταν γενική. Την ίδια
ώρα ήρθε η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Στουρνάρη. Η καημένη η γυναίκα του είναι νέα! Όλοι οι Έλληνες λυπούνται για τον θάνατό του και αυτό για
λόγους φιλοπατρίας, επειδή ήθελε να εγκατασταθεί μόνιμα εδώ. Ήταν εξαιρετικά πλούσιος και είχε εκφράσει την πρόθεσή του να στηρίξει οικονομικά όλα τα
κοινωφελή ιδρύματα. Ο θείος του Τοσίτσας ήθελε να τον ακολουθήσει και να
εγκατασταθεί και εκείνος εδώ. Υπήρχε η ελπίδα ότι το παράδειγμα του θα ακολουθούσαν και άλλοι πλούσιοι Έλληνες.
26. Το βράδυ είχε φοβερή θύελλα. Τα μαινόμενα στοιχεία της φύσης άφησαν
πίσω τους θύματα, έναν κίονα του ναού του Ολυμπίου Διός, τρεις κίονες του
Ερεχθείου, το μεγάλο κυπαρίσσι κοντά στους στρατώνες, την ωραία κορβέτα
Αμαλία και πολλά άλλα.
Νοέμβριος [1852]
Επέστρεψε ο βασιλιάς. Το θέμα της διαδοχής! Καημένε βασιλιά! Αναγκάστηκε
να αντιμετωπίσει αμέσως τόσο δύσκολα θέματα. Διάσταση απόψεων με τον
Perglas, ο οποίος θέλει να διαγραφεί το ψήφισμα. 6 Και σκάνδαλο! Ο Άγγλος
αγγελιοφόρος έφυγε χωρίς οριστική απάντηση. Θα την πάει το «Chaptal»7 εκ
των υστέρων. Η χαρά [για την επιστροφή του βασιλιά] επισκιάστηκε από τη μεγάλη αναστάτωση που δημιουργήθηκε.
16. Ο κύριος von Rennenkampff, ο οποίος είναι μαζί μας εδώ και περίπου τέσσερις εβδομάδες, ήθελε να αναχωρήσει πριν από οχτώ ημέρες, αλλά αναγκάστηκε να μείνει, γιατί ο βασιλιάς επιθυμούσε να τον γνωρίσει. Ασχολείται με την
1

Πρόκειται για τον ύψιστο αρμοστή των Ιονίων νήσων (1849-1855) σερ Χένρυ Τζωρτζ Ουάρντ
(Sir Henry George Ward).
2
Ο κόμης Bacciochi ήταν τελετάρχης του Ναπολέοντα Γ’ (1848-1852).
3
Χειροτονία του επισκόπου της Ακαρνανίας και Αιτωλίας, παρουσία της βασίλισσας Αμαλίας.
Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 800.
4
Στα κρυφά.
5
Η βασίλισσα Αμαλία γράφει ότι ο Θωμάς Ζυγούρης αντέδρασε βίαια και πάλεψε κατά την εκτέλεσή του. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 800.
6
Γινόταν μία προσπάθεια οριστικής ρύθμισης του θέματος της διαδοχής, το οποίο είχε περιπλακεί από την αμφίθυμη στάση της οικογένειας του ΄Οθωνα, η οποία δεν ήθελε να δεσμεύσει
κάποιο από τα μέλη της αλλά ούτε και να παραιτηθεί από το δικαίωμά της. Οι Μεγάλες Δυνάμεις είχαν καταλήξει σε συμφωνία και είχαν στείλει έκτακτο αγγελιοφόρο στην Αθήνα, ο οποίος
θα μετέφερε στο Λονδίνο τη συγκατάθεση της ελληνικής κυβέρνησης. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 808 κ.ε.
7
Πλοίο του γαλλικού στόλου.
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ομοιοπαθητική και οι θεραπευτικές του επιδόσεις είχαν μεγάλη απήχηση. Ανήκω και εγώ στους ασθενείς του, για τα μάτια μου. Πήρε μερικές φορές μέρος
στο γεύμα στο παλάτι και με τη βοήθεια του Landerer έκανε ενδιαφέροντα πειράματα με την ηλεκτροστατική γεννήτρια.1 Εξαιτίας του οd2 μετέφερε στη βασίλισσα ελαφριά δόση ελεκτρισμού, από την οποία εκείνη δεν μπόρεσε να απαλλαγεί για πολλή ώρα.
22. Δεν δόθηκε χορός,3 η Αυλή πενθεί για τον δούκα του Leuchtenberg.4 Είχε
όμως πυροτεχνήματα και dîner. Το βουητό της θάλασσας ακουγόταν μέχρι το
παλάτι.
23 και 24. Φοβερή θύελλα πάλι. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ
25. Πήρα πολλά γράμματα από τους αγαπημένους μου. Δόθηκε dîner – ήταν
το αποχαιρετιστήριο γεύμα για τον Kabul Εφέντη. Στις 25 του μήνα ήρθε η είδηση (η οποία μέχρι την Τεργέστη είχε πάει τηλεγραφικώς) ότι ο διάδοχος του
Ολδεμβούργου απέκτησε στις 16 αυτού του μήνα γιο. Η χαρά εδώ ήταν μεγάλη!5
27. Dîner˙ καθόμουν ανάμεσα στο ναύαρχο Desfossés και τον Daveluy. Όλες
αυτές τις ημέρες συνόδευσα τη βασίλισσα στον περίπατο με την άμαξα.
28. ΄Ηταν τα γενέθλια του βασιλιά Max. Ήρθαν στο παλάτι ο Perglas με τη γυναίκα του. Έκανα επισκέψεις.
30. Έκανα πολλές επισκέψεις στον Πειραιά. Ο καιρός ανοιξιάτικος. Louisa Miller6 – πολύ καλό.
Δεκέμβριος [1852]
2. Eπέστρεψε o Faber και τον έβαλα να μου διηγηθεί [τα νέα].
4. Dîner. Πήραν μέρος οι πρόεδροι και των δύο Βουλών, οι αντιπρόεδροι, οι
γραμματείς και μερικοί ανώτεροι αξιωματικοί
16. ΄Ηρθε η είδηση ότι η Γαλλία ανακηρύχθηκε σε αυτοκρατορία. Σημαιοστολισμός και τιμητικοί κανονιοβολισμοί.
Ιανουάριος [1853]
Ο ουρανός είναι γκρίζος και σκοτεινός και ένας παγερός αέρας υποδέχτηκε τον
καινούργιο χρόνο. Τη δεύτερη μέρα των ελληνικών Χριστουγέννων, δηλαδή
την 7η Ιανουαρίου με το δικό μας ημερολόγιο, δόθηκε στο παλάτι ένας επιτυχημένος χορός σε περιορισμένο κύκλο. Οι κυρίες Wyse δεν προσκλήθηκαν και
ο Thomas [Wyse] έστειλε ένα μπιλιέτο ότι δεν μπορεί να έρθει γιατί είναι κρυωμένος και έχει severe headache!7
9. Η πρώτη όμορφη μέρα αυτού του χρόνου. Ωραίες και οι επόμενες.
1

Το ρεύμα των ηλεκτροστατικών γεννητριών είναι πολύ ασθενές (μερικά μικροαμπέρ) και επομένως ακίνδυνο.
2
Υποτιθέμενη φυσική ακτινοβολία του ανθρωπίνου σώματος.
3
Για την επέτειο του γάμου του βασιλικού ζεύγους.
4
Ο Μαξ φον Λόιχτενμπεργκ ήταν γιος του θετού γιου του Ναπολέοντα Ευγένιου Μπωαρνέ
(Eugène Beauharnais) και της αδελφής του Λουδοβίκου Α’ της Βαυαρίας Αυγούστας, δηλαδή
εξάδελφος του ΄Οθωνα.
5
Η τελευταία αυτή πληροφορία στο χειρόγραφο έχει προστεθεί μέσω αστερίσκου. Εννοείται ότι
η χαρά ήταν μεγάλη για τη βασίλισσα Αμαλία.
6
΄Οπερα του Βέρντι βασισμένη στο θεατρικό έργο του Σίλλερ Ραδιουργία και Έρωτας (Kabale
und Liebe).
7
Δυνατό πονοκέφαλο
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10. Στο παλάτι δόθηκε μεγάλος χορός. Η βασίλισσα χόρεψε λίγο, δεν χόρεψε
ούτε μαζούρκα, ούτε πόλκα. Παίχτηκαν πολλές μαζούρκες και πόλκες, αλλά
αρκέστηκε στο να κοιτάζει.1 Εγώ ήμουν χάλια όλη την ημέρα, δεν πήγα ούτε
στην εκκλησία. Στο χορό όμως μου έκανε καλό η ζέστη και η χαρά των ανθρώπων που χόρευαν, φαίνονταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Μέχρι τις
18 του μήνα με κούρασαν οι καθιερωμένες επισκέψεις των ημερών, τις οποίες
πάντως οι κυρίες της [αγγλικής] διπλωματικής αποστολής αγνόησαν.
27. Στο dîner έλαβαν μέρος ο βαρόνος Rouen, ο κυβερνήτης του σουηδικού
πλοίου και άλλοι. Μέχρι τότε περίπου η βασίλισσα ήταν αδιάθετη και το κοινό
ήλπιζε. Τις τελευταίες ημέρες του μήνα της επέτρεψαν να βγει πάλι με την άμαξα και έτσι κλείσαμε το μήνα με την παρηγοριά ότι τουλάχιστον αισθάνεται πάλι
καλά.
28. Με τη σκέψη βρέθηκα στο παρελθόν!!! Αισθάνθηκα θλίψη αλλά και βαθιά
ευγνωμοσύνη [προς τον Θεό].
Φεβρουάριος [1853]
3. Ο δόκτωρ Κωστής δήλωσε ότι η βασίλισσα είναι πάλι απολύτως καλά στην
υγεία της.
4. Ανέβηκε στο άλογο και είναι πάλι ο εαυτός της.
6. Τα Αποβατήρια του βασιλιά εορτάστηκαν με δοξολογία και παρέλαση. Συνόδευσα τη βασίλισσα στην έξοδο με την άμαξα. Το βράδυ μεγάλος χορός στο
παλάτι, εξαιρετικά ζωηρός. Διήρκεσε μισή ώρα περισσότερο από τον προκαθορισμένο χρόνο. Η Θωμαΐς ήταν χαριτωμένη και γλυκιά νύφη. Είχε έρθει ο
Γάλλος ναύαρχος, αλλά ήταν άρρωστος. Η Madame Foulnay ήταν εκεί.
7. Πήγα στο σπίτι των Perglas, όπου ήμουν καλεσμένη σε dîner. Παρά την
κούραση που είχα, πέρασα μία ευχάριστη βραδιά σε μικρό κύκλο εκλεκτών καλεσμένων. Και χωρίς απίστους, με εξαίρεση τον Νεσέτ Μπέη, που όμως είναι
πολύ σεμνός και ευχάριστος. Καθήσαμε μάλιστα στο τραπέζι χωρίς αυτόν, τον
είχαμε ξεχάσει, ίσως ακριβώς επειδή είναι τόσο ελάχιστα απαιτητικός. Στην
soirée που ακολούθησε ήρθαν και πολλοί άλλοι. Έφυγα νωρίς γιατί μου έλειπε
ύπνος. Η νεολαία, την οποία εκπροσωπούσε η δεσποινίς Rheineck, πήγε μετά
και στο θέατρο.
9. Πήγα στο θέατρο. Εμφανίστηκε ένας ταχυδακτυλουργός˙ πολύ ωραία νούμερα.
10. Πήγα στο θέατρο για να ακούσω τον βαρύτονο, αλλά δεν έμεινα μέχρι το
τέλος, άκουσα την υπέροχη Marianangeli να τραγουδάει την ωραία romance2
les yeux bleues3 κι έφυγα. Ο Αττίλας4 δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, αν κρίνω από
όσο άκουσα, γιατί δεν τον άκουσα ολόκληρο.
11, 12, 13 – Φυσούσαν θυελλώδεις άνεμοι, που συνοδεύονταν κατά διαστήματα από βροχή και καταιγίδες. Στις
14 όμως ο καιρός έφτιαξε χαρίζοντάς μας πραγματική ανακούφιση.
15. Τα Αποβατήρια της βασίλισσας. Φυσούσε και πάλι δυνατός αέρας, αλλά
ήταν ζεστός και ο ουρανός ήταν καθαρός. Δοξολογία.
17. Έφτασε [στην Αθήνα] η είδηση των αγριοτήτων στο Μιλάνο και στις
1

Η βασίλισσα Αμαλία είχε την ελπίδα ότι ίσως εγκυμονούσε. Βλ. Επιστολές της Βασίλισσας
Αμαλίας, ό. π., τόμ. 2, σ. 827.
2
Λυρική μουσική σύνθεση.
3
Γαλάζια μάτια.
4
Όπερα του Βέρντι.
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25 πληροφορηθήκαμε την ελεεινή πράξη της δολοφονικής απόπειρας κατά του
νεαρού αυτοκράτορα της Αυστρίας. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτά με τα οποία μας απειλούν ο Mazzini1 και ο Kossuth2 στις άθεες προκηρύξεις τους και
να προστατεύει τον αυτοκράτορα, ώστε να μην πέσει θύμα ανόσιων πράξεων!
Στις 27 του μήνα απεβίωσε ο μέγας δούκας του Ολδεμβούργου.
Μάρτιος [1853]
1. Ο βαρόνος Rouen απαίτησε να ψαλεί Te Deum.3 Οι ιταλοί τραγουδιστές
όμως έλαβαν ανώνυμες απειλές με προειδοποίηση να μη συμμετάσχουν. Ο
Rouen επέμεινε. ΄Ηρθαν, έψαλλαν κατά τη λειτουργία, αλλά όταν ήρθε η ώρα
της δοξολογίας είχαν εξαφανιστεί. Δημιουργήθηκε βέβαια μεγάλη αναστάτωση!
Θα ήταν προτιμότερο να μην είχε επιμείνει, πολύ περισσότερο που του είχε γίνει η πρόταση να τραγουδήσουν οι δικοί μας Γερμανοί τραγουδιστές. Τώρα
δημιουργήθηκε σκάνδαλο, το οποίο έγινε παντού γνωστό. Στις γωνίες των
δρόμων βρέθηκαν κολλημένες προκηρύξεις που έγραφαν Vive la Grèce4 και
από κάτω Les Français papistes. 5 Προσπαθούν παντού να σπείρουν ζιζάνια.
3. Το τελευταίο ανακοινωθέν σχετικά με την υγεία του αυτοκράτορα [της Αυστρίας] δεν είναι κατά τη γνώμη μου τόσο καλό όσο τα ανακοινωθέντα των
τεσσάρων πρώτων ημερών. Ωστόσο οι ειδικοί λένε ότι η κατάστασή του δεν είναι επικίνδυνη. Ο Θεός να δώσει να είναι έτσι! Dîner. Πήραν μέρος η Ιερά Σύνοδος και ο Παλαιών Πατρών.
4. La figlia del reggimento.6 Η Marianangeli ήταν γλυκύτατη.
5. Έκανα γύρο επισκέψεων στον Πειραιά. Ολόκληρο το σχολείο είχε πάρει το
δρόμο για την Αθήνα – όλα τα πρόσωπα ήταν χαρούμενα. Ανάμεσα στα αξιοθέατα του καρναβαλιού είναι και μία αληθινή βάρκα με πανιά και ψαράδες που
τραβούν κουπί.

1

O Ιωσήφ Ματσίνι (Giuseppe Mazzini, 1805-1872) ήταν εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής τάσης στον αγώνα για την απελευθέρωση και ένωση της Ιταλίας (Risorgimento). Ήταν μέλος της
μυστικής επαναστατικής οργάνωσης Carboneria και ιδρυτής της τη μυστικής οργάνωσης Νέα
Ιταλία την οποία ίδρυσε το 1831, όταν ήταν εξόριστος στη Γαλλία. Το 1849 μαζί με τον Γαριβάλδη ανακήρυξαν τη Ρώμη σε δημοκρατία και, όταν πολιορκήθηκε από γαλλικό στρατιωτικό
σώμα στην υπηρεσία του πάπα, προσπάθησαν να την υπερασπιστούν. Απέτυχαν και η Ρώμη
κατελήφθη στις 4 Ιουλίου 1849. Ο Ματσίνι κατέφυγε στο Λονδίνο όπου ίδρυσε μαζί με τον
Ούγγρο Κόσουτ (Kossuth) και άλλους το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κομιτάτο. Ήταν αντίθετος
προς την μετριοπαθή πολιτική του Καβούρ. Επέστρεψε κρυφά στην Ιταλία λίγο πριν πεθάνει.
2
Ο Λάγιος Κόσουτ (Lajos Kossuth, 1802-1894) είναι ο επιφανέστερος από τους αρχηγούς της
Ουγγρικής επανάστασης του 1848. Μετά την επικράτηση της Αυστρίας κατέφυγε στην Οθωμανική αυτοκρατορία, όπου τέθηκε υπό περιορισμό. Μετά από δεκαοχτώ περίπου μήνες η Τουρκία αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο, ανταποκρινόμενη στην επιθυμία της Αγγλίας και των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η αμερικανική κυβέρνηση έστειλε το ατμόπλοιο «Μισισιπής», το οποίο παρέλαβε τον Κόσουτ και είκοσι συντρόφους του και τους μετέφερε στην Αγγλία. Εκεί έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό. Στη συνέχεια ο Κόσουτ πήγε και στην Αμερική.
3
Ο δοξαστικός ύμνος της δυτικής εκκλησίας Te Deum laudamus (Σε, Θεέ, δοξάζουμε) έχει μελοποιηθεί από μεγάλους μουσικούς όπως G. P. Palestrina, G. F. Händel, H. Berlioz, A. Bruckner κ. ά. Ο Γάλλος απεσταλμένος, ακολουθώντας ασφαλώς διαταγές της κυβέρνησής του, επιθυμούσε να εορταστεί η επέτειος ανάληψης της εξουσίας από τον Ναπολέοντα Γ΄.
4
Ζήτω η Ελλάδα.
5
Οι Γάλλοι παπιστές. Παπιστής είναι όρος με τον οποίο οι Άγγλοι αρχικά αποκαλούσαν τους
καθολικούς.
6
Όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέτι. Την είχε συνθέσει όταν ζούσε στο Παρίσι, γι’ αυτό ο τίτλος
αναφέρεται συνήθως στα γαλλικά. Στην Αθήνα η παράσταση ήταν στα ιταλικά.
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7. Συνόδευσα τη βασίλισσα σε περίπατο με την άμαξα, επειδή άρχισε ξαφνικά
να βρέχει, αν και είχε ελάχιστα σύννεφα. Ο αέρας προμηνύει χιόνι. Το Lloyd
άλλαξε τις μέρες του ταχυδρομείου. Η κυρία Wyse είναι άρρωστη και αυτή τη
φορά είναι δυστυχώς αλήθεια, υποφέρει από τη χολή της και έχει πυρετό!
Ήρθε το ταχυδρομείο για πρώτη φορά από τότε που άλλαξε και οι ειδήσεις που
έφερε ήταν θλιβερές, ο εξαίρετος μέγας δούκας του Ολδεμβούργου πέθανε
στις 27 Φεβρουαρίου από εγκεφαλικό. Καημένη βασίλισσα! Η γλυκιά μου Lotte
Möller πέθανε επίσης ξαφνικά τη νύχτα της 14ης του μήνα. (Είδα όνειρο εκείνη
ακριβώς τη νύχτα). Καημένη Louise! Τη δυστυχία και στις δύο περιπτώσεις. Ας
γίνει το θέλημα του Θεού!
Την 25η του μήνα ήρθε ο βαρόνος Egloffstein ως απεσταλμένος του νέου μεγάλου δούκα [του Ολδεμβούργου]. Η πρώτη στιγμή ήταν πολύ οδυνηρή, αλλά
κατόπιν οι διηγήσεις του παρηγόρησαν κάπως τη βασίλισσα. Η παρουσία του,
αλλά και οι συζητήσεις μαζί του, ζωντάνεψαν για λίγο τον μέγαλο δούκα και τον
έφεραν στον νου της όπως ήταν όσο ζούσε, με το εύθυμο πνεύμα που τον χαρακτήριζε.
27. Πάσχα. Στο γεύμα ήταν παρόντες οι δύο ιερείς [του παλατιού], ο Wendland
ο Röser και ο Lindermeyer.
Απρίλιος [1853]
6. Στο γεύμα πήραν μέρος οι υπουργοί. Για πρώτη φορά ο βασιλιάς παρέστη
χωρίς τη βασίλισσα στη δοξολογία.
10. Στο γεύμα πήραν μέρος οι Γάλλοι ναύαρχοι και 11 αξιωματικοί.
24. Ο νεαρός Compare πέθανε ξαφνικά.
[Μάιος 1853]
Την 4η Μαΐου αναχώρησε η βασίλισσα για το Οδεμβούργο μέσω Βιέννης,
Μπρέσλαου, Βερολίνου (όπου θα έρθει ο Ernst για δύο μέρες) και Λύμπεκ. 1
Στις 16 του μήνα έφτασε στο Eutin.2 Έκανε φοβερό κρύο. Τι θλιβερή αντάμωση
[με την οικογένειά της] μετά τον θάνατο του εκλεκτού πατέρα της!
17. Το πρωί περπάτησα στον κήπο του παλατιού [του Eutin] και κατόπιν επισκέφτηκα τους Marten και τη Henke, η οποία με συνόδευσε στην επιστροφή.
Μετά το déjeuner πήγα με την άμαξα στο Sierhagen3 και επισκέφθηκα τους
αγαπητούς Pleßen, τους οποίους βρήκα σε πολύ κακή κατάσταση, και τους
δύο. Ήταν εκεί ο Hugo [Pleßen] και μαζί προσπαθήσαμε να τους διασκεδάσουμε λίγο.
18. Παρουσιάστηκα στην αξιαγάπητη νεαρή μεγάλη δούκισσα [του Ολδεμβούργου]. Κατόπιν έκανα πολλές επισκέψεις. Στο γεύμα πήρε μέρος και ο Γάλλος απεσταλμένος. Το απόγευμα πήγαμε περίπατο με την άμαξα στο
Stendorf,4 περνώντας από το Fissau.5 Επιστρέψαμε από το δρόμο του Sierhagen.

1

Η κυρία φον Πλύσκω αποτελούσε μέρος της συνοδείας της βασίλισσας και συνταξίδευε.
Πόλη του Χόλσταϊν, στην οποία η κυρία φον Πλύσκω είχε κατά διαστήματα ζήσει παλαιότερα,
μετά το θάνατο του συζύγου της.
3
Πόλη του Χόλσταϊν.
4
Αγρόκτημα με αριστοκρατική οικία και μεγάλο πάρκο κοντά στο ομώνυμο χωριό του Χόλσταϊν. Ανήκε μέχρι το 1832 στον Οίκο του Ολδεμβούργου.
5
Γραφική πολίχνη κοντά στο Οϊτίν.
2
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19. Επιτέλους στο Preetz!1 Στη Lise, που έχει μείνει πια μόνη!! Επισκεφθήκαμε
αμέσως τον τάφο της Lotte. Το νεκροταφείο είναι ένας όμορφος κήπος γεμάτος
αηδόνια. Το απόγευμα ήρθε και με πήρε η Louise – καημένη Louise, πριν από
λίγο καιρό πέθανε η κόρη της. Με πόσους θλιμμένους φίλους αντάμωσα μέσα
σε μία μέρα! Πόσο μας παρηγόρησε το ότι βρεθήκαμε μαζί!
Έμεινα στο Rastorf τρεις μέρες. ΄Ηρθε και η Lise εκεί έξω. Εγώ πάλι τη συνόδευσα στην επιστροφή, έτσι ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο χρόνο
μαζί. Ήρθαν και o Ernst Reventlow, το ζεύγος Christian και ο Carl Q. Στις
22 του μήνα η Louise και η Ida με συνόδευσαν στο Kiel, όπου προγευματίσαμε
στο σπίτι των Hegewischen. Για μεσημέρι φάγαμε στης Louise Holstein μαζί με
τους Bernstorff και τους Kriechauf. Κατόπιν επισκέφθηκα τους Christian και
τους Löwenstern. Στο σταθμό του τρένου είδα την Franzeska κόμισσα Baudissin και τους Bülow. Όταν έφτασα στην πόλη Altona με υποδέχθηκαν ο Josias,
οι Lancken και ο Wolf, ενώ στο Αμβούργο ο Otto και η γυναίκα του, που είχαν
προλάβει να έρθουν πριν από εμάς. Στο Αμβούργο περάσαμε δύο χαρούμενες
ημέρες. Επισκεφθήκαμε τις περιοχές Wandsbeck και Reinville των ποταμών
Elbe και Alster. Ακούσαμε τη Jenny Ney2 να τραγουδάει στο Robert der Teufel3
και στις
25 πήραμε το πλοίο για το Kowalz,4 όπου περάσαμε δέκα ωραίες μέρες. Ήρθε
και ο Ernst με τη γυναίκα του. Μετά πήγαμε στο Galenberg, όπου ήταν εξίσου
ωραία. Περάσαμε ένα διάστημα μαζί με τον Ernst και τη γυναίκα του. Ο Otto
και η γυναίκα του μας αποχαιρέτησαν μετά το Kowalz. Με την Bertha και τον
Josias πήγαμε στην πόλη Halberstadt,5 από όπου κάναμε υπέροχες εκδρομές
στο Harz. Πήγαμε στο Blankenburg, το Huyseburg, το Quedlinburg, το Staufenberg, το Alexisbad, τη Victors-Höhe.6 Όταν η Bertha και ο Josias αναχώρησαν, επισκεφθήκαμε το Ilseburg, τους καταρράκτες, το Wernigerode και το
Haarburg, όπου παρακολούθησα τη στρατιωτική παρέλαση, που έγινε ενώπιον
των πριγκίπων Radzivil και Hirschfeld. Έμεινα συνολικά 14 ημέρες στη Halberstadt και μετά πήγα για δύο μέρες στη Βαϊμάρη. Ο Otto με πήγε στην πόλη
Magdeburg, όπου συνάντησα τυχαία τους Pleßen. Μαζί τους πήγα μέχρι την
πόλη Halle, όπου με υποδέχτηκε ο Ernst. Τη χαρά της σύντομης συνάντησής
μας επισκίασαν οι συζητήσεις γύρω από την τελευταία ασθένεια του καλού μεγάλου δούκα. Το ότι είδα τα παιδιά με παρηγόρησε ωστόσο. Αγαπημένα μου
μικρά, όλα εγγόνια μου!
[Ιούλιος 1853]
Την 3η του μήνα συναντήθηκα πάλι με τη βασίλισσά μου στη Λειψία. Ήταν εκεί
παρέα με τον βασιλιά Max και τη βασίλισσα Marie, 7 τη μεγάλη δούκισσα [της
Έσσης]8 και τον πρίγκιπα Αλέξανδρο της Έσσης.9 Αμέσως άλλαξα ρούχα και
πήγα μαζί τους στο Altenburg. Στις
1

Πόλη στο Χόλσταϊν.
Jenny Bürde-Ney (1824-1886), Γερμανίδα υψίφωνος.
3
΄Οπερα του Giacomo Meyerbeer.
4
Χωριό στο Μέκλενμπουργκ
5
Πόλη στην ορεινή περιοχή Harz.
6
Πόλεις και τοποθεσίες στην ορεινή περιοχή Harz.
7
Ο αδελφός του Όθωνα Μαξιμιλιανός Β΄της Βαυαρίας και η σύζυγός του.
8
Η Ματθίλδη, αδελφή του Όθωνα, πριγκίπισσα της Βαυαρίας, χήρα του δούκα Λουδοβίκου Β΄
της Έσσης (1806-1848).
2
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5 του μήνα στο Pillnitz. Ήσυχες μέρες στις όχθες του ποταμού Έλβα και ωραίες εκδρομές με την άμαξα! Εδώ βρίσκονταν συγκεντρωμένοι ο βασιλιάς και η
βασίλισσα της Σ.[αξονίας], ο πρίγκιπας Johann της Σ.[αξονίας] με ολόκληρη
την οικογένειά του συμπεριλαμβανομένης της Carola, η πριγκίπισσα Auguste,
η πριγκίπισσα Amelie, η αρχιδούκισσα Sophie, ο αρχιδούκας Carl Ludwig, καθώς και ο δούκας της Γένουας με τη σύζυγό του.
Την 7η βρισκόμαστε στην Πράγα, όπου επισκεφθήκαμε όλα τα αξιοθέατα.
Την 8η φτάσαμε νωρίς στη Βιέννη, όπου τον περισσότερο καιρό μείναμε στο
Hacking.1
Στις 10 του μήνα βρισκόμαστε στο Weilburg κοντά στο Baden. Το βράδυ συνεχίσαμε το ταξίδι και στις
11 του μήνα, το βράδυ, φτάσαμε στο Laibach, όπου οι αρχιδούκες Johann και
Siegmund πήραν μέρος στο dîner της βασίλισσας. Τη
12η του μήνα επιβιβαστήκαμε στα πλοία. Είχαμε καλό ταξίδι. Στις 15 του μήνα
ήμασταν στην Κέρκυρα. Υποδοχή με μουσική κ.λπ.
17. Αργά το βράδυ ήμαστε στην Αθήνα. Ενθουσιώδης, θερμή υποδοχή. Στις
21 δόθηκε dîner. Καθόμουν ανάμεσα στον Κριεζή και τον πρόεδρο της Βουλής.2
24. Στο γεύμα πήρε μέρος η Ιερά Σύνοδος.
28. Δόθηκε dîner για το διπλωματικό σώμα. Καθόμουν ανάμεσα στον Rouen
και τον Eder.3 Έλειπαν ο πρύτανης του διπλωματικού σώματος,4 ο Thiele5 και
ο Heidenstam. Συνόδευσα τη βασίλισσα, που πήγε με την άμαξα στον Πύργο
[της Βασιλίσσης].
[Αύγουστος 1853]
7. Στο γεύμα πήραν μέρος οι δύο ιερείς [του παλατιού] και ακόμη ο Wendland
και ο Röser.
14. Επισκέφθηκα το ζεύγος Heidenstam και εκεί συνάντησα τον Ρίζο Ραγκαβή
και του νεαρούς Μουρούζη με την γκουβερνάντα τους. Πειράματα με το τραπέζι με αποτελέσματα που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.6 Επέστρεψα με το
ωραίο φως του φεγγαριού.
15. Ο Γαρδικιώτης εστάλη στα σύνορα. Εορτάστηκε η ημέρα του Ναπολέοντα
στο σπίτι του Rouen με φωταψίες, μουσική και dîner.
18. Στις έντεκα το πρωί σημειώθηκε πολύ δυνατή σεισμική δόνηση˙ κανένας
δεν θυμόταν όμοιά της. Δεν κινηθήκαμε προς το πλάι, όπως είχε συμβεί πριν
από δύο χρόνια, αλλά από κάτω προς τα πάνω. Η διάρκεια ήταν μεγαλύτερη
9

(Υποσημείωση της προηγούμενης σελίδας)Ο Αλέξανδρος πρίγκιπας της Έσσης, νεότερος αδελφός
του Λουδοβίκου Β΄ της Έσσης. Είχε επισκεφθεί την Ελλάδα το 1846 αφήνοντας άριστες εντυπώσεις. Βλ. πιο πάνω σ. 2, υποσ. 7.
1
Περιοχή της Βιέννης στην οποία υπήρχε μικρό ανάκτορο. Το είχε αγοράσει το 1832 ο πρίγκιπας Gustav von Wasa, αδελφός της δεύτερης μητριάς της βασίλισσας Αμαλίας, ο οποίος προφανώς τη φιλοξένησε. Το ακίνητο ανήκει σήμερα στο δήμο της Βιέννης, ο οποίος κατεδάφισε
το κτήριο το 1955.
2
Ο Παναγιώτης Βάρβογλης.
3
Απεσταλμένος της Αυστρίας στην Αθήνα.
4
Ο Thomas Wyse.
5
Απεσταλμένος της Πρωσίας στην Αθήνα
6
Ο Αλέξανδρος Ραγκαβής περιγράφει στα Απομνημονεύματά του τις πνευματιστικές αυτές συγκεντρώσεις στο σπίτι των Thiele. Βλ. Αλέξανδρος Ραγκαβής, Απομνημονεύματα, ό.π, τόμ. 2,
σ. 289.
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παρά ποτέ και η βοή που συνόδευε το σεισμό τρομακτική. Έτρεμα από το φόβο. Ο υπηρέτης άνοιξε την πόρτα και ήταν κατάχλωμος, το ρολόι σταμάτησε.
Στο βορεινό τμήμα του παλατιού προκλήθηκαν ρωγμές σε πολλά ταβάνια και
σε τοίχους. Σημειώθηκαν και άλλες δονήσεις, αλλά πολύ ασθενέστερες. Το
βράδυ επισκέφθηκα την οικογένεια Thiele στην Κηφισιά. Εκεί οι μητέρες είχαν
αρπάξει τα παιδιά τους και είχαν βγει τρέχοντας από τα σπίτια. Ο μεγάλος
πλάτανος είχε τόσο δυνατά τινάξει το φύλλωμά του, που όσοι κάθονταν από
κάτω, γιατί ήταν γιορτή, το έβαλαν γρήγορα στα πόδια. Ήταν μία φοβερή προειδοποίηση από τον κάτω κόσμο.
Σεπτέμβριος [1853]
21. Δόθηκε dîner. Καθόμουν ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον Hahn.
29 – 30. Σημειώθηκε εξαιρετικά ισχυρός σεισμός και ακολούθησαν δονήσεις
που κράτησαν όλη τη νύχτα. Η Θήβα καταστράφηκε ολοσχερώς. Φοβήθηκα
πολύ!
24. Δόθηκε dîner στο οποίο πήραν μέρος μέλη της Ιεράς Συνόδου από την Αττική και την Πάτρα.
Οκτώβριος [1853]
31. Δόθηκε dîner για τους υπουργούς. Καθόμουν ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον Αμβροσιάδη.1
Ιανουάριος 1854
1. Ο βαρόνος Thüngen2 πήρε μέρος στο γεύμα.
2. Η Ιερά Σύνοδος πήρε μέρος στο γεύμα.

1
2

Ιωάννης Αμβροσιάδης, υπουργός των Εσωτερικών.
Wolfgang von Thüngen, απεσταλμένος της Βαυαρίας στην Αθήνα.
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