
ΑΡΙΘ. 1 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ— 1886.
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Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ
Μ ΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 
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ΚΑΤΑ ΜΒΤΑΦΡΑΣΖΝ 

- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ ΠΑΝΑ

¡συνέχειαν ϊ£ε ί ; ,Λ .  10).

Είτ-α άνοίςας τόν δακτυλιώτηνέξηκοΛού- 
θησε ·

— Σάς συνιστώ επίσης τόν Ζηνόβιον Βαρ- 
τολίνην, ανορα ύπερήφανον, άγαπώντα την 
έλευθερ.ίαν, αλλά πολύ περίσ'εδτεγιον άγα- 
πώντ-α έαΰτόν. Νά τόν κερδησετε ε ίναι άού- 
νατον : νά τόν άπατήσετε, δύσκολον : και 
4οφ είνα ι ανάγκη . νά ρεταχειρισθήτε τήν 
λεπτότερα/τέχνην. Οί αγ^ίνοες.οΰτοι άν- 
δρε.ς. πα.ρέχουσι πάντοτε ασθενές τ ι  ρερος, 
ε ι.ς ^  όποιον δύναταΐ τ ις  νά τους προσβαλτρ-, 
και το ρ-έρος "ουτο ;είν«ιήγ;.εγάΛη' ιδέα, την 
οποίαν- έχουσι περί εαυτών, κάί η ρικρά 
την όποιαν έχουσι περί των άλλων. Προβν 
ποιηΟητε ότι παραυιδόμέθα'όλως εις αυτόν: 
ότι ε ί ;  όλα θά άκολουθήσωρεν την γνώσήν 
του ότι έννοοΰρεν νά διατηρήσωρεν την 
έλευθερίαν, άφίνοντες ..αυτόν κύριόν νά την 
κανονίτη ως έννο.εί καλλίτερον κάί νά προ- 
βλέψ^ διά 'τήν ασφάλειαν της : ότι δεν επι- 
θυρόυρεν αλλό, η ό,τι παραχωρείται εις 
πάντα πολίτην, ρή όντα δολοφόνον η κλέ
πτην, νά ζήσωρεν δήλα ο ή καί νά άπόθά- 
νωρεν ε ίςτόγλυκύ ρέρός οπόυ έγέννήθηρεν.

Ε ίτα άνοιξα; όλην τήν-χέίρα προσέθετο :
—- ’Ενδιαφέρει λ ία ν να φ ιλ ιώ σω ρεν τό 

κόρρα τοΰ Καππόνη και τόν Μαλατέσταν. 
Κ αίτο ι οί άρ,ιστοκράται εκείνοι νέοι κατε- 
Βρυρρ.άτισάν-τόν ηρέτερον ανδριάντα, συγ- 
χωροΰρεν αύτούξ διό’τ ι  ράς εφόνευσαν ον- 
τα ; έκ κηροϋ, άρκεΤ νά κύψωσι καί νά 
προσκυνήσωσιν ήρ άςο ντά ς έκ'σαρκός.

—-Μαχαρίώτατε πάτερ, ουοείς αγνοεί τήν 
σύνεσίν σας, καί βεβαίως, παν ό ,τ ι ρο ί λέ-
Ϊ έτε. περί τοΰ Μαλατέστχ προέρχεται έκ βα- 

? ία ς 'ρ ελ έτη ς· . άλλά, άν η τόλρη ρου δεν 
σάς'προσβάλλη, εσκέφθητε, άγίωτατε, όσον 
πρέπει περί τής φαυλότητος τοΰ άνδρ'ός ;

—  Τούτο ε ίνα ι πράγρα; οίά τό οποίον 
θά λογαρ.ιασθή έν καιρώ τ φ  ' δέοντι ρετά 
τοΰ διαβόλου. Εις ήράς ώ.φέλέϊ άπέναντίας 
ή  φαυλότης του.. “Επειτα, ράθετε ότι ο ίάν- 
θρωποι οΰτε όλως αγαθοί, ουτε δλως πο
νηροί ε ίνα ι. ’Αρκεί νά. είξέύργ, τ ις  πώς νά 
τούς γρησιροποιή : εν τούτψ εγκε ιτα ι ή
τέχνη . 'Εν τούτοις, καίτοί ε ίνα ι φάΰλος, ως 
καί σείς λέγετε, .κα ί ήρ,εϊς' φρονοΰρεν, θά 
τό πιστεύτετε, ’Ιωάννη, ότι ηρέραν τινά  
ολόκληρος λαός ικέτευε τήν βασίλισσαν τών 
ουρανών, υπέρ της ύγιείας τ ο ΰ , ' κα ί τυχώ ν 
ταρέης άφιέρου ραρμάρινον πλάκα εις Πα
ναγίαν την Παρ'ηγρρητρ.ι.αν (1)

. !0  λαδς τοΰ ΚοΧο « τ ά  ο .ν ίου  έτέλίσαν ί^ίβημον 
δοξολογίαν εις. τ ϊ,ν  Πβναγίαν διά ταν ϊασιν τοΰ Μα- 
λατέστ«, τραυματισίέντός :τψ  1512;  Μαρμάρινος 
ι ίλ ίξ ς  τηρούμενη νΰν έν τφ  οίκω τών χομήτων Βά- 
λΐονη,  άναφέρίΐ τδ γίγονδς. Ό'ΜαΧατέσταςίκεϊται έν 
τή  χλ(νΐ). ’Απέναντι του _έν· μέση» νε-ρδν φ α ίν ίτά νή  
Παναγία, χρατοϋσα τόν Χριστόν έν τρις ,άγχάλαις, 
περιχυχλοΰμενον δπό χερουβείμ, σεραφείμ χτλ. Εί-

—  Ό  λαός τοΰ θεοΰ, καθ’ ά λέγουσι θρη- 
νοΰντες οί προφήται, δέν άνηγειρε βώρούς 
επί .των’λόφων καί έλάτρεϋσεν έν · χυτοί; 
τόνΜολόχ-;' ’Αλλά; αν ή-φήρη δέν-ψεύδε- 
ται, ό άοίοιρος Πάπας Λέων ο Γ,'.ό Ιξάδελ- 
φός σάς,, δεν διέταξε νά πνίξωσιν,- έν τψ  
φρουρίίφ, Ίωάννη.ν Παύλον, τόν πατέρα τοΰ 
Μαλατέστα; Λεν εχεν νά- έκδικ^ση τόν θά
νατον τοΰ. πατρός τού κατά ..της όρετέρας 
οικογένειας·;' ·■' ■ 'ί
’ — Βεβαίως; αί νέαι εΰεργεσίαι δεν άπο- 

πλύνουσι τάς παλαίάς. ύβρεις, άλλ’ ό Μά- 
λ«τέστας ’εις'; ΐοιαύτην ■ 'ΰέσιν '··ά’ιριήλθεν', 
ώστε έξακόλουθ’ών νά ήναι έχθρός ήρών θά 
εχανε καί την «κδέκήσιν καί τά  Κράτη τού; 
‘Ως'φρόνιρός’ δ?, έκ τών δύο, συρροοφοό- 
ρενος' πρός-τόυς καιρούς, θά έγκαταλείψτ, 
τό εν, — καί; τοΰτοθά ή ναι ή έχοίχη.σις τοΰ 
θανάτου τύΰ πατρός του. Ή ρείς δέ θά. κα- 
τορθώσωρεν,· ή  ήρέρά τής εκδικήσεως ταύ- 
της νά ρή άνατείλη ποτέ.

Θά εγκατάλειψη' την έκδίκησιν; . . 
ά ! τότε είνα ι ανάξιος τού ίτάλικόΰ όνόρά- 
τος. 'Ό:.φδης πρέπει νά έφεύρη νέας βχσά- 
νους’δί ’ α υ τ ό ν ί ’

λ_ Θέλετε νά είπητε ίσως ότι ό ουρανός 
θά άνοίξρ εις τήν ψυχήν αυτού τους θησαυ
ρούς τής ρακαοιότήτός του ; .
■ -^ Έ ίς  τον Μαλατέάϊαν; ·■' -·■

—  Βεβαίως . . .  'Η έγκατάλειψις τής έκ- 
δικήσεως ε ίνα ι εργον 'θεάρεστον — καί ή 
έγκατάλειψις αύτης προς ρεγαλητέραν άνύ- 
ψωσιν τή ς  εκκλησίας, ε ίνα ι θεάρεσάώτερον 
ετ ι. "Αν δέν αρκεί τούτο, τίαρέχορεν αύτω 
πλήρη άφεσιν άράρτιων, διαπραχθεισών τε 
καί 'διχπραχθησορένων . . .. ’Ανοίξετε την 
θυραν'; ' ··, Γ ■ - 1

-Έ ΐχεν άκοϋσθή; ελαφρός τις - -κτύπος εις 
ρίάν τών'τεσσάρων θύρών τόΰ θαλάρόυ, 
Αλλ,ά - §έν ήτο ευκόλον εις πάντας, πλήν 

τών λείς' τοΰτό ήσπηρένων, νά' έννόήσώσιν 
ςτρεσώς εις ποϊα,ν αυτών είχόν κτυπησει- ως 
έκ τούτου, .καί'-ό Ίωάννής Βανδίνής 'ήγνόει 
πώς νά έκτελέση τήν. τοΰ 'Πάπα "διαταγήν. 
Ουτος, εννόήσάς τόν 'δισταγμόν του, ήγειρε 
την χεΐρα  καί εδέιξεν αΰτφ την π?ό> ;τά 
δεξια τού θύράν,1 ' ήν ό Βανδίνής πορευθείς
ήνέ^ξε:·

■ Τότε είσήλθε νέον' ’πρόσωπον, καί τα  θυ
ρόφυλλα έκλεισαν άθορυβως καί ώσεί αϋτο- 
ράτως όπισθέντου.- ’ . λ

‘Ό είσέλθώνείχε Την περίβολήν, άλλ'οΰχί 
καίτά|ν ρορφήντοΰ"κ α π  ο υκ ίνό ύ .:· '. Άπε- 
κάλυψε την κεφαλήν; ρίψας επί τών’ ώρων 
του τήν κό υκ  ο ΰ 'λ α  ν', καί διά-φωνής'τολ-' 
ρηράς, ήκιστα συνφδούσης πρός:τό. ρυστή- 
ριον, δ ι’ όΰ είσήχθη , άνεφώνησι;

—  Μα τήνπίάτιν· ρου, θά εφερ* καλλί- 
τερα είς τό κεφάλι ρου ενα κοντάρι, παρά 
αυτήν τήν κουκοΰλαν τοΰ καλογήρου. Μου 
φαίνεται, πώς αυτή ροΰ έσβυσέ καί τό όλί- 
γον·ρΰαλόί·'όίϊόΰ ροΰ ε ίχ ε  ρείνει ρέσΛ είς 
τάκαύκαλά.. '·' ' ;-':>ί
". 'Ο νέηλΰς ήτο στρατιωτικός έκ-Περόυγίάί,

χοσιτέσσορίί γνναίχϊς γονύπίτβΐ^ δέονται. Κάτωθι τοΰ 
άνάγλΰγου ávcfftvÁíxstai ά έίτόμένη ί

Collatioofs. locoläe.' divae. Mafiaet consolá- 
tñci. ob. Malatestam. Balionum; priacipem. Be- 
oecneritora. · ü rnadia. OLorte. restitutum, /Ad,. vi
te jn. D'wn vplrrera'. táudein. . perpetuam. pari- 
túra. tülit. * ·'·

άφαισιωρένος εις τό\ Μαλατέσταν, καί εκα
λείτο Σ έ ν σ  ιο  ς, προσεπιλεγόρενος ό Ά λ -  
λ  ο ί θ ο> ρ ο ς, υψηλός τό άνάστηρα καί ρω- 
ραλαΐος. Τό πρόσωπον αύτοΰ ήτο άγένειον, 
υποκίτρινον καί εγον περί τά όρρατα κύ
κλον χ^ώρατος ρεταξύ τοΰ πράσινου καί 
τοΰ ίώοους: ήτο'πλήρες ρυτίδων, οείγρα 
λαγνείας, ίσως δέ και προελθουσών ε’κ τής 
διηνεκούς συσπάσεως τών οπτικών ρυών, 
ητίς είναι συνήθης εις- τούς κατοίκους τών 
jj-οσηρβρινών κλιυάτων, οΐτινες ώς έκ τοΰ 
έργου των είναι ήναγκασρένοι νάζώ σιν εις 
τόυς υπό τοΰ ηλιακού φωτός κατακλυζορέ- 
νους αγρούς.-Ίό έπώνυρον έδείκνυε έλάτ- 
τωαά τ ι α.ύτοΰ: καί πράγρατι ήτο παρα- 
βλωψ, — καί οτε' ό δεξιός αϋτοΰ όφθ.αλρός 
ήτένιζεν εις τ ι  σηρείον, ό1 αριστερός πα- 
ρέκλινεν .εις βαθρόν προξενουντα αηδίαν- 
ότε δε ό αριστερός προσηλοΰτο εις ώρι- 
σρένόν ρέρος, ό δεξιός εβλεπεν εις άλλην 
διεύθΰνσιν. Ποταπός ως δούλος,, αυθά
δη ς ‘ώς σύντροφος-έν τοίς έγκλήρασιν ηγε- 
ρόνος,- άνυποφορος ώς χυδαίος, όστις ρρονεΐ 
ότι ή- σύρπραξις αύτοΰ! είναι αναγκαία. ; . 
τοίοΰτος ήτο — ώς περιγράφουσιν αυτόν τά

Ϊρόνικά τής έπόχής.έκείνης — ό εις τόν θά- 
αρον τοΰ Πάπα είσελθών ψευδοκαλόγηρος.

Ακτίςφωτός,·είσδύουσα άνωθεν δ ιατώ ν 
παραθύρων, κατέκλυζε ,τόν Πάπαν. Τό αυ
στηρόν τοΰ τ^οοσώπου τού; τό ρεγα)οπρεπές 
τής περιβολης του, τό. έπίσηρον τής στά
σεως του, καθηγιάζοντο, ούτως είπεϊν, υπό 
τής άκτίνος εκείνης ' καί καθίστανον αΰτόν 
σεβάσριον. Ό  αυθάδης στρατιώτης έπλη- 
σίασε ρετ’ οίκειότητος, ώς συνειθίζεται ρε
ταξύ αρχαίων φίλων, ούδερίαν ΰπόκλισιν, 
ουδέν σχήρα σεβασρόν ένοεικνύον ποιήσας. 
Ό  Κλήρης τότε εξέτεινε τήν χείρα, ώσεί 
θέλων. να κωλύση αύτον από τοΰ ναπροχω- 
ρήση· περισσότερον, άλλ’ εκείνος λαοών 
εσφιγ'ξεν αύτήν ίσχυρώς καί άνέκραξεν.

.'—  Ό  θεός νά σάς οίδη καλήν ήρέραν καί 
κάλδν. χρόνον, 'άύρ ΊΙάπα. Μοΰ φαίνεσθε, ρέ 
συρπάθειον, ό .άνάστηρένος Λάζαρος. Καρ- 
δγα, καί ρή λυπήσθε, δ ιότι γρήγορα θά α
ποκτήσετε πάλιν τήν Φλωρεντίαν. "Αν δέν 
κάρετε καροιά, ρά τήν αλήθεια, προ τοΰ 
νά .έπιστρέψετέ είς τήν Ρώρην, θά τα τινά
ξετε . . .

Καί έξηκολοΰθει, λ έ γ ω ν . . .
Ό  Πάπας ,άπέσυρε τήν χείρα, ένφ τό 

πρόσωπόν του έγένετο έκ τοΰ αίσχους κατα- 
πόρφυρον. Upo ρικροΰ ε ίς ' αύτοκράτωρ γο- 
νυπετησας ήσπάσθη τούς πόδας του : νΰν δέ 
είς .στρατιώτης ,Ισφιγγε τήν χείρά του, 
ώσανεί ήτο συνάδελφος αύτοΰ εν τή φάυλό-
τητι, ήπόρνή. Ούτω'συρβαίνει. Ό  ττορευό- 
ρενος είς οδούς βορβορώδεις δέν πρέπει ν «  
πάραπονήται αν τά υποδήρατά του πλη-
ρω^τάι βορβόρου.: καί πρό πολλοΰ ό Δάντη'ς 
έδίδαξεν ό τ ι « ε ν  τη εκκλησία ΐσταταί τις  
ρέτα τών αγίων- Ιν 'δέ τοίς οίνοπωλείοις, 
ρετά τώ ν ρεθύσων», . ,
• '^ 'Α γ ιω τ ά τ ε , πώ ς .σας φ α ίνετα ι; Σάς ύ- 

πηρέτησα καλά ; ’Βθέλησανά βάλω τά χρυ- 
 — ’ - - -· όποΰ μου έδωσαν -κατάσα. ρ α σ ο υ  ρ.ια, 

διαταγήν σας, έίς τό κιβωτιον καρριάς έξο- 
χότήτος άττο τούςπρεσβευτάς, αλλά δέν κά- 
τώρθω’σα ■ νά έρβώ τήν νύκτα είς τόν κρι- 
τώνά τω ν : έπειτα, βλέπετε,- δέν άπεφάσιζα 
νά χάσω  εκείνα τά ώραία χρυσά ράσου-
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ρ ια : έβίασα καθ’ εαυτό τήν συνείδησίγ μου 
. . . Διά τδ όνομα τού'Θεού, μή σάς πε- 
βάση άλλην φοράν άπδ τδν νοΰν· νά διατά-. 
ξετε εις ενα στρατιώτην νά χωριοθίί άπδ 
τόσψ πλούσια πράγματα. "Αν ήτανε να τούς 
τά πάρη κανείς. . . ώ ! τότε το πράγμα-άλ- 
λαζε. Εις τέτοια πράγματα, έγ.ω είξεύρω 
•περισσότερα από την.αγιότητα σας. θα  τούς 
έπαιρνα καί τήν καρδιά ακόμα, χωρίς νά 
τδ. έννοήσωσι. "Οπως καί αν 7,ναι όμως, σάς 
ευχαρίστησα· άν έβλέπετε τ ί μοΰτρα έκαμε 
τό ζωον(.εκεινο ό Ρουσελάης, όταν εύρηκαν 
τά χρυσά μ α σ ο ύ ρ ια  εις τδν σάκκρν του.
' Α Γητον εύμορφος άστειότης, . . άστειό- 
τής αξία ενός Πάπα, μά την αλήθεια· έγώ 
από τά μασούρια δεν έκράτη σα . ούτε ενα : 
ευπορείτε νά μοΰ πιστεύσετε : καθώς είναι 
αλήθεια ποΰ ειμεθα εοορ : εμπορώ νάα'ρκι- 
σθώ ε ίςτήν.άγ ιαν κ ο ινω ν ία ν ... Ή  υ ρε- 
τέρα άγιότης, η όποια εννοεί τήν Ουσίαν — 
τον αγώνα —.πιστεύω ότι θά άνταμείψη, 
ώς αρμόζει εις ύμάς, την αρετήν ρου, ■
. Ό  Πάπας εμενεν ατάραχος· ουοέν. τών 

έντός αύτοΰ βραζόντων παθών έξεδηλοΰτο 
έν τώ προσώπψ' του, καί δρως φονική τις 
ιδέα εβασανιζε τήν ψυχήν του. Η ήμερα 
εκείνη θά ητο ή τελευταία τοΰ στρατιώτου, 
αν j j -ή έρελλεν ουτος τδ υπόλοιπον τής 
ζωης του νά χρησιμοποιήση εν ταΐς προ- 
δοσίαις, είς όφελος τοΰ Πάπα Κλήρεντος.
' Ό  Πάπας, ρή άρκούρενος "να καταστήση 

τούς συρπολ.ίτας του δυστυχείς, ήθέλησεν, 
έν τή πονηρά αύτοΰ γνώμη , καί νά τούς ά- 
τιράση· ό'θεν έρηχανεύθη την ύβριν τής 
εις τούς ραρσίππους τών πρεσβευτών απο- 
κρύψεως τών έκ χρυσοΰ νήρατος πηνίων, 
όπως καταισχύνη αυτούς ώς λαθρερπόρους 
έν ταίς πύλαις τής Βονωνίας. Έν τοίς απο- 
ρνήρονεύρασι τής εποχής εκείνης άναφέ- 
£?ται ότι ήχθη είς. τήν τοιαύτην άτιρίαν, 
υπό τών πονηρών συμβουλών τοΰ Βακκιου 
Βαλόρη, δν ή θεία δικαιοσύνη άντήμειψεν 
ημέραν τινά κατά τήν αξίαν του δ ι’ αμοιβής 
αιρατος. — Τότε ορως'οί Μέδικοι έγέραιρον 
τδν άνόσιον πολίτην. Έπεστάτει : εις τρν 
όλεθρον τής πατρίδος, ώς αντιπρόσωπος του 
Πάπα εν τψ  στρατοίτέδιρ. — Έ ρπρός! .βά
διζε την οδόν σου, άτιμε προδότα ! Ό  ©εος 
δέν πληρόνει τδ σάβοατον : — καί ενψ οι 
Μέδικοι τείνωσιπρδςσέ την άριστεράν, κρα
τούσαν βαλάντιον πλήρες χρυσίου, δέν βλέ
πεις τί,ν δεξιάν των. Θά ελθη ήμερα, καθ.’ 
ήν ,θά τείνουσι,πρδς σε - καί ταύτην... άλλ’ 
ώπλισρένην διά πελέκεως, όστις θά Θραύση 
τήν.κεφαλήν σου.-—Τδ πράγμα όμως δέν 
άπεβη ώς ήλπιζον. Οί στρατιώτάι, ους ει- 
χον παρατάξει δ ιάτό  αίσχος, ¿τίμησαν τούς 
πρεσβευτάς: ό λαός, δν παρώτρυνον εις τήν 
ϋβριν, Ιννοήσας τδν δόλον, έπευφήμησ» τήν 
ελευσίν των, δσψ δέν είχεν επευφημήσει 
Την του Καρόλ.ου. —  Καί ό Πάπας;, όστις 
ε ίχ εσυλλέξει όλο.ν εκείνον τδν. βόρβορον, 
όπως ρίψη αυτόν. κατά προσώπου τών συμ
πολιτών του, ρή δυνηθεις νά τδ κατορθώ- 
ση, εμε'ινεν έχων. τάς χεϊρας ρερυπω,ρένας.

. -—- ’Εμπρός! είπε'-βαια.τή φοιντ, καί. οια- 
στέλλών τάς γωνίαςτο.ΰ στόρατος,· ω ςδή- 
θεν μειδιών — Ινψ μετά βίας ,συνεκράτεί 
την Ό.ργήν.τρυί :·.Έρπρός.I- στραχιώτα, έκτέ- 
λεσρν τήν έντολήν σου: Ειπέ ήμίν'.ταχέως, 
διότι ό καιρός ήμών .ε ίνα ι πολύτιμος,' άν 
ό κύριός σου. Μαλαςέστας,, ένθυμηθείςτέλρς 
ότι ε ίνα ι τέκνον καί υπήκοος τής άπο'στολι- 
κής έδρας, άπεφάσισε νά '· εγκατάλειψή. ,τδ 
μέρος, τών .-^/ταρτών,, τούς όποιους, ζΐχτν 
άναλάβετνά· ΰποστηρίξή; "Ανθέλη νά^ρ«ξη

τοϋχο, ,μς τδ πράξη .καί ταγέω ς, διότι, επί 
τέλους* ε ίτε  συγκατατεθή, είτε όχ ι, ολίγον 

-ένδιαφέρει διά τήν'· εκβάσιΛ ή όποια είνα ι 
εις τάς χείράς μας. Άποτεινόμεθα πρός αυ
τόν έκ μητρικής μόνον μερίμνης όπως τον 
ίδωμευ επανερχόμενον είςτούς κόλπους τής 
άγιας εκκλησίας, ή  όποία ώς φιλόστοργος 
|αήτηρ, λησμονούσα τάςπφρέλθουσας ύβρεις, 
ανοίγει., προς αυτόν τάς,αγκάλας. Ά ποτει- 
νόμεθ.απρδς αυτόν,, διότι άποτροπιαζόμεθα 
τήν ·χύσιν τοΰ τών πολιτών αίματος, και 
δέν επιθυμοΰμεν. τδν όλεθρον τής χώρας.

—  Πάπα Κ λήμη, εχετε καλήν τύχ η ν . 'Ο 
Μαλατέστας. άνυπομονεΐ .νά  ϊκβη από την 
Φλωρεντίαν, όσον σείς νά εμβετε εις αυτήν, 
μάλιστα, ότα·Λ τδν άπεχαιρέτισα, με εκρα- 
ξεν ¿π ίσω  καί μου έσύστησε νά σάς είπώ .,... 
σταθήτε ολίγον νά  ένάμμηθώ τ ίμ ο ΰ  έσύ
στησε νά. σάς.;είπω ,.. . . . Ά  ! μου. είπε τά  
ιδι,α λόγια .: «Σένσιε, προσπάθησε νά γατα- 
πείσης τήν αΰ.τοϋ. αγιότητα ότι ή  ώραιο- 
τέραήμέρα' τής ζω ής μου θά ήνα ι. εκείνη, 
κατά τήν όποιαν, χάρις εΐς τάς. έ.νεργείας 
τοΰ δούλου της Βαλιόνη,' ή  οικογένεια της 
Θά έπανέλθη ν.ά-κατοικτήση ,είς τά μέγαρα 
τώ ν προγόνων της.

Ό  Κλήμης, άκούσας’το;ΰτα,.,δέν ήουνήθη 
νά κράτηση έαυτοΰ· υπό τόσης κατελήφθη 
χαράς, ώστε, άγνοών τ ί  πράττει, άφήρεσε 
τοΰ δακτύλου τού τον-παπικόν δακτύλιον καί 
έθετο αύτδν είς τδν δάκτυλον τοΰ στρατιώ
του. Ό . Σένσιος, ^πονηρότατος ών, εθετο 
αύτδν αμέσως εν τή ζώνη το ν . ό δε-Πάπας 
βλέπων αύτδν ατενώς είς τούς οφθαλμούς 
ε ίπ ε :

—  Πρόσεξον, μή ,μέ άπατας, θ ά  διέτασσα 
νά σέ διαμελίσωσ.ι κα ί έντδς ,αύτής ακόμη 
τής εκκλησίας τοΰ . Ίησοϋ.Χραστόΰ εις ,τήν 
Ιερουσαλήμ ! Δέν λ έγε ις  γεύμ ατα  ;

— Διά το όνομα τοΰ θεού ! καί πιστεύετε 
ότι θά εκάμνα τοιαύτην άμαρτίανς .Μή«ως 
δέν είξεύρω ότι δι’ ενα ψεΰ’μά θά βασανί
ζεται κανείς επτά χρόνια ςίς.τδ' καθαρτή
ριον Κ α ί.τ ί ! πιστεύετε ο τ ικ α ί.ή μ ε ίς  
ρέν ιρροντίζομεν διά τήν. ^υχην μας ; . . . 
’Αλλά ό κίνδυνος είναι μεγάλος, κα'.-χρειά- 
ζεται ανταμοιβή άνάλο^'ος. . . . Περι.τής τ ι
μής θά συμφωνήσωμεν. ευκόλως, ·’ : «ερι 
τοΰ τρόπου τής πληρωμής δυσκολώτερον. .

—  "Ας έπιθυμήση ο Μαλατέστας ό,τι. θέ
λ ε ι . . .  ας είπή' ήμ ίν ρητως τ ί έπ ιθυμ εί. .  · 
καί ημείς θά εύχαριστήσωμεν ,πήσαν έπι* 
θυμίαν του. Θέλει την σωτηρίαν τής ψυχής 
του είμεθα ετοιμοι.νά ανοίξωμεν αυ-φ 
τάς πύλας τοΰ παραδείσου, χωρίς κά·̂  νά 
έγγίση διερ^όμενος τδ καθαρτήριον, '

—  Καί αυτό, δέν λέγω , καλόν ε ίν α ιτ ώ ρ α  
όμως ζη τε ί —.καί δια ,.τής -^ε,ιρδς ό ,στρα
τιώ της, εποίει σημείογ > ώσει,. έστάθμιζε τ ι  
—ητώ ρα ζη τε ί - , Ν- ας ή ν α ι , .. . ανταμοιβήν 
όλιγωτερον. π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν . . ' . . . .

— Δέν άγνόοΰμεν ότιάνευ πληρωμής ,bvf 
δεν άγοράζεταΓ ε'πε ή μ ίυ  ,τάς συμφωνίας.

Πρώτον αις’,όλα,.ρ κύριος Μαλατέστας 
θέήει αίμα., . λ ; - .. ,

.— Αίμαή..κμ-ίτίνος; ή., . .....
.  —τ-.Του .Σφόρτσα,. τΐ(ΰ ,.Βακκίου'; ιΒαλιόνη 
καί τώ ν  'φ ίλω ν ’ κά ϊ συνενόχων κ α ί .οπαδών 
των,: λοιπόν άραιτρί -νά .μη τρύς μκε.πασετε 
μέ τδν'μανδύαν τής ’Εκκλησίας : νά τούς 
απολύσετε, άφ.ίνοντες αυτούς είς'τό”ε),εος 
τοΰ' Θε.ςυ. —  κήί ας. κρί^η μεςαξύ αυτου καί 
εκείνων ή  δικαιοσύνη^ τής σπάθης,,..
- ¿'Εμπρός .···; ;ί·>'

'Νά;δοθή πλήρή'ξ'-^γχώ^φι'σις έ'ίς;'δλο'υς 
τόύ'ς στράτιώτάς,''τοσφ' πεζούς κα,θώς'.ήάί

ιππείς, οί όποιοι κατετάχθησαν μισθωτοί 
τ μ  τά φλωρεντινά -στρατεύματα μαζύ μέ 
τδν κύριον Μ αλατέ.στάν. .· νά άφεθώσιν είς 
αυτούς τά κτήματά των . .  καί, αν αφηρέ- 
θησαν, νά τούς άποδοθώσι χωρίς τδ παρα
μικρόν Ιξοδον..

—  Ακόμη'. ; ■
:— Ό  κύριος Μαλατέστας, μέ όποιόνδή1

ποτε αξίωμα ή βαθμόν, με τούς συγγενείς 
του, φίλους του, συνενόχους του και οπα
δούς του, νά είμπορρ κατά τήν διάθεσίν του 
νά έπιστρέφη ελευθερως είς Περουγίαν καί 
νά μένη εκεί υπό την.εύνοιαν τής ύμετέρας 
άγιότητος.

■— Τοΰτο δεν ήτο χρεία νά τδ ζητήση : 
τδ περιεμενομεν. Ή  παρουσία τοΰ κυρίου 
Βαλιόνη τιμά  τδ κράτος τής Εκκλησίας.

—  Νά οοθή συγχώρησις, εις τόν οπλαρ
χηγόν Πρόσπερον Κόρνιαν διά τδν.'φόνον 
τοΰ 'Ιερωνύμου ”Οοδη καί τών υίο>ν του.

•—*0 υίός τόΰ Θεοΰ, άπήντησε'ν ό Πάπας 
δεικνύών' τδν Χριστόν, έσυγχώρησε τούς 
σταυρώσαντας αυτόν. Ή  άγια εκκλησία, ή 
νύμφη αυτοΰ, μ ιμείτα ι χαίρουσα τά θεία 
παραδείγματα. “Ας ζήτήση ό οπλαρχηγός 
Πρόσπερος μετά συντετριμμένηςκαρδίαςσυγ- 
χώοησιν παρά τοΰ θεοΰ διά τδ έγκλημά 
του . . .- ήμ.είς ήόη έσ'υγχωρήσαμεν αυτώ.

— Νά συγχωρηθώσιν έ’.ς τδν κόμητα 
Σφόρισαν τδν Σάαρπετινδν όσα Ιγκλήματα 
έκαμεν έως τώρα καί ν ’ άποδοθώσιν είς αυ
τόν τά  κτήματά του.
'· -— θ ά  δοθή αύτφ καί ή . συγχώρησες καί 
τά κτήματα.

— Έ  ύμετέρα άγιότης νά πάρσχωρήσι^ 
είς.τήν πλήρη καί απόλυτον εξουσίαν του 
κυρίου Μαλατέστα τήν Νοκεραν μέ τήν 
κοιλάδα τής Τοπίνας, την Βεβάνγαν, την 
Ταμιγιάναν καί τδ Καστεύ.λοβόνον μέ τδν 
τίτλον τοΰ δόυκός : 'τήν ' Ρότα-Καστέλλαν 
καί τδ ήμισυ τοΰ Κιοΰζι ελεύθερον: μίαν 
επισκοπήν μέ εισόδημα δέκα χιλιάδες 
σκούδα τδν χρόνον: τήν. θυγατέρά τοΰ δου- 
κδ'ς τοΰ Καμαρίνου διά τδν υιόν του Ριδόλ- 
φον : καί τελευταίου ' να συμβιβάσή ύπέρ 
έκείνόυ τήν διά τά φρούρια διαφωνίαν του 
μέ τούς Όρβιετανούς.

— Εμπρός . . .  :
— Δι αυτόν δέν έχαϊ νά ζητήσω άλλο 

τίποτε. *Αν ή ριεγαλοδώρία σας θέλει νά 
δώση καί είς έμε κάτι τ ι . . είξεύρω καλ
λίτερα άπδ τούς άββάδες σας νά .διοικώ ί'να 
μόναστήριον . . .  . καί βλέπετε, έβαρέθηκα 
τούς κόπους τών στρατοπέδων . . . αισθάνο
μαι ότι ό θεός μέ πρόσκαλεΐ είς τον θεω
ρητικόν βίον. ·

Ό  ΐϊάπάς, ένθυμηθείς ότι έν τφ  πρώτφ 
βρασμψ τής χαράς τού εχάρισεν άύτώ δα
κτύλιον-πολυτίμώτάτον, καί -μετανοήσας, 
ωθούμενος δέ καί ύπό τής φίλαρχυρίας το'ύ, 
έσκέιοθη ότι ήδύνατο νά εκμεταλλευθ^ τήν 
α'ίτήσιν ταύτην τοΰ Σενσίου, δ.Θεν άπήντησε :
;' — Αυτό ακριβώς έσκ'επτόμεθα καί ημείς. - 
Ή ’Ιταλία εντός ολίγου, ειρηνεύει, καί πρέ
πει νά φροντίσωμέν περί . τής αποκαταστά
σ ε ις  τών,π ιστών ανθρώπων; οίτινες είργά- 
σθησαν ΰπέρ τής εκκλησίας; Μάλιστα τώρα 
ένθυμούμεθα . καί νομίζόμέν : ότι κάμνέις 
καλά νά μάς έπιστρέ'ψγ;< τδ δακτυλίδιον-.. . 
Είναι πο\ύ μικρόν οώρον διά τήν αξίαν 
σου. Α ί’ Ιν τδ όποιον θά έπιστρέψης τώρα, 
θά σέ άνταμε ίψωμεν βράδύτερον μυριάκις. 
ΓΕπειτά,.,σκέφθητι’ ότί,;δύνάνται ν ά :. τά είΐ.- 
ρωσιν- έπί -σοι}· :καΙ νά-κακοπάθης, διότι έκ 
τοδ'σ-χήματος γνωρίζεται -.ότι-ανήκει - είς 
έπίσκοπον η  αρχιερέάξ 1 γ~; - ‘ :· ■ ,;;';· ; ' . 1
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.— ”Ω ! άγ.ιε πάτιρ—είπεν ΰποκρινόμενος 
ευσέβειαν ό Σένσιος— άφηοατέ μενά  τδ έχω

Ϊαζύ μου. .πάντοτε διά .τήν σωτηρίαν τής 
υχής. μου. Έννοω' ότι..πρέπει νάύπάρχη 

έίςαύτδ μία μυστική δύναύ-.ς ή, όποια.δια
λύε ι τάς μαγείας καί τάς βασκανίας. . .. καί 
φοβούμαι τόσον τούς διαβόλους, ώστε μοΰ 
ερχεται ν ’ άποθάνω καί όταν.ακούω τώνομά 
τους. Μή φοβήσθε ότι θά. κακοπάθω, θ ά  τδ 
έχω  κρυμμένου καί: ένόσιρ. ε ίμα ι ζωντανός 
κανείς δέν.θά μοΰ τδ .πάρη: όταν δέ άπο
θάνω,'τίποτε άπδ αΰτδ χειρότερον δέν ενμ- 
ικ ιρείνά  μέ ευρη. - ' ,

— ’Έστώ ! · Έπίστρεψε., λοιπόν αμέσως 
είς  τδν κύριόν σου Μαλατέσταν, καί σύ
στησε αύτψ -.νά σπεύση, "Ο/αι Οσα έζήτησε 
Θά δοθώσ.ιν-αύτφ, καί,-άκόμη περισσότερα. 
Έφάνη ήμ ίν ταπεινός-πολύ καί ριετριος. Ας 
εμπιστευθή είς τήν μεγαλοοωριαν τών Με- 
οίκων. Δυνάμεθα νά προσφέρωμεν άκομη,εις 
τόν ανεψιόν του τδν καρόιναλικδν. πίλον . . .  
κα ί ε ίς  αυτόν . .... ,'Ό σημαιοφόρος τής εκ
κλησίας είναι σχεδδν:έβδομηκοντούτης . . . 
4νφ αύτδς δέν.'ύπερβαίνει τά..τεσσαράκοντα 
πέντε, καί αν.έχη καί.τόσα.
. — Ό  Μαήατεστας παρακαλεί όπως ή.ύμε- 
•ξέρα άγιόΐης -,βάλη τήν .^υπογραφήν της,

• ετσι δ ι’ ένθύμησίν, είς. αυτό το έγγραφον.
Προθυμότατα.

. Καί ο Πάπας υπέγραψε .χωρίς ν’ άναγνώ- 
σ^,κάν τδ.ε.ίς· αύτδν-προσενεχθέν έγγραφον.
. — Έ πειτα  μοΰ ε ίπ ε : .Πρόσεξε, Σένσιε, 

ή·,.ισπανική παροιμία λ έγ ε ι: ότι «τά  λό^γα 
καί τά φτερά τα πέρνει ό αγέρας καί. ή 
βαρεία ύπόσχεσΐ'ξεσχίζει το χαρτί πονναι 
γραμμένη ξ . . * ώστε προσπάθησε νάλάβης 
κατι.,τι. ε ίς  τδ χέρ ι, τδ όποιον νά μέ. έξα- 
σφαλίζή . . . Καταλαβαίνω ότι είμ.αι πολύ 
αδέξιος - διά διαπραγματεύσεις, καί αυτά ή 
δέν έπρεπε νά σάς τά είπώ , η νά σάς τά 
είπώ μέ τρόπον πλέον.γλυκύν,·-. . αλλά έ^ώ, 
όταν ήμπορώ νά πηγαίνω άπδ τδν ισγο 
δρόμο, αποφεύγω τά ανηφόρια καί.τά κατη- 
φόρια. -Ή καθαραίς συμφωνίαις αρέσουν 
και είς.-τδν.θεόν καί είς τούς ανθρώπους.
. . .ρ _ ,Ά  ! δ  Μαλατέστας απαιτεί εγγυήσεις;
, :·;— ’Α π α ιτε ί!.. . . όχι. δά, επιθυμεί αΰ- 
τάς, ’Επειδή καί διηγείται καλά ,. συνηθί
ζ ε ι συχνά νά μρδ λέγ^ι ότι κακά ‘ ζωγραφί
ζουν- οί.ζωγράφοι τον χρόνον γέροντα μέ 
δρεπάνι είς το χέρτ-όλον.τδ ενάντιον, έπρεπε 
νά.·τον ;φαντάζωνται. νέον καί δυνατόν* μέ 
μίαν'-σκούπαν,-μέ τήν όποιαν νά σκουπίζη 
ημέραν' καί νύκτα άστρα, θεούς, ζωαίς. ά- 
γάπαις,. μ ίση ,, εΰγνωμοσ.ύ.ν.αις,. 05>α . τέλος 
.πάντων* καί κάμνοντας αυτά ένα σωρδν. τά 

' ρίχνεΐ',είς, τόν-ποταμόν,. ό.όποιος ονομάζεται 
Λήθη. '

τ— Είπέ.αύτ^.’νά. μένη είς τήνΦ λωρεν-1 
^ΐίαν μετά, τών α·νθρώπο).ν του, έως ο.ΰ έγώ 
.έκτελεσω τάς πυμψων,ίας μας. Πλησίασε, 
^παρατήρησε, καλώς, τδν άνθρωπον, αύτ,δν είς 
,τδ, πρψσωπον. - , ·' ,

—'·Τδν παρετήρησα. ·.. ;. ... -
• ί. — Πρόσεξε .μή λησμονήσης τήν μορφήν 
τοι>. . . . . . . .

— Μείνετε ήσυχος, καί άν Θέλω δέν έμ-, 
:«ορώ-νά τδνλησμονήσω. 'Ε χει κάτι τ ι  είς. 
'τδχάρδσώπόν του,- τδ όποιον μοΰ ενθομίζει 
.'τον. κύριον .Μαλατέσταν. ;
'■ - Τδ 'πρόσωπον τοΰ. -’Ιωάν -ηυ; Βαν,δ ίνού-, κα- 
.τέστη πελιδνόν. ;Τά-.χείλη.Του συνεσπά- 
σθησαν. . ,

Δ-έ Ουτός' θά' ελθή. είς' τό ήμέτέ'ρον,. στρα- 
τόπεδον μυστικός αντιπρόσωπός μας. Ό  κύ
ριός ηρυ.χα.ζσύ. θά.εξακολουθήσετε τάς δια

πραγματεύσεις μετ’ αύτοΰ. Κατά τάς^.περι
στάσεις, θά συνεννοείσθε. τ ί  πρέπει νά γείνη 
. . .  Τώρα. πήγαινε, είς τδ όνομα τοΰ-θεοΰ. 
. — Κύριε Πάπα, σάς άφίνω υγείαν

Είπεύ ό Σάνσιος καί έτεινε ,πρδς αύτδν τήν 
χείρα. Ό Πάπας απέσυρε καταφρονητικώνς 
τήν έαυτοΰ· άλλ’ ό έτεροί, χωρίς. .τήν. έλα- 
•μίστην νά οώση προσοχήν, είς.τδ . κίνημα 
εκείνο τοΰ Κλήμεντος, , εξηκολούθησε :

;— Καλαίς εντάμωσες . . . αλλά, οχι καί 
έχει ποΰ έβγάζουν τά δέρματα, καθώς είπε 
ή  άλεποΰ είς τήν άδελφ.ην τη ς : Καλαίς .εν
τάμωσες, δ ιά να  διασκεδάσωμεν κα ί.νάπ ι- 
οΰμε. ένα ποτηράκι.εις ΐδ  :μνημόσυνον τής 
ελευθερίας τής Φλωρεγτίας. .

Ό  Πάπας έκτείνας.^ήν μείρα διέταξέν..
—  ’Ιωάννη, οδηγήσατε εξ<υ τδν στρατιώ

την τούτον!. . - , '
. Δέν βλέπω.τήν ώραν νά γείνω ήγού- 

μένος. Έ  περικεφαλαία άρχισε νά. μου βαν 
ραίνη τδ κεφάλι . . ώ ! τ ί  ωραία ζώή . ¿ποΰ 
είνα ι ή ζωή τοΰ ηγουμένου... .
. — Στρατιώτα! Ικραξεν. ό Κλήμης, ανα- 

καλέσας τδν Σένσιον...Θέλεις ν ’ άντχλλάξης 
τδ δακτ.υλιόιον, τδ όποιον σοί,έχαρίσαμεν 
μέ χ ίλ ια  χρυσά, δουκάτα; . . θά κερδίσης 
τδ εν τρίτον. . .

— Τί μέ ενδιαφέρει τδ.τρίτον ; Μήπως 
εγώ φυλάω διά κοσμικούς σκοπούς τδ . δα- 
κτυλίδ.ιο.ν, τρ οποίον ήγγισε τά δάχτυλα 
τής ύμετέρας,ρ:άκαριότητος ; Τό' Θέλω . διά 
νά. μέ φυλάιτ* από τούς πειρασμούς τοΰ δια
βόλου καί άπδ περισσότεραίς αμαρτίαις . .  . 
βλέπετε,· τά Θανάσιμά μου αμαρτήματα ε ί
ναι περισσότερα «πό έπτά.

— Πήγαινε λοιπόν.
Ό  ’Ιωάννης Βανδίνης, όδηγήσας εκτός 

τοΰ Θαλάμου τδν Σενσιον . καί κλεί«ας κα
λώς τήν Θύραν, επανήλθε..παρά τψ  Πάπφ καί 
είπεν αυτφ :
. — Άσυμφόρους δλως παραχωρήσεις έ- 

κάμετε είς έκεινουςτούς φαύλους, αγιώτατε.
— Καί τ ί  ! δέν ένθυμείσθε τήν συμβου

λήν, τήν οποίαν έδωκεν εις τδν, Πάπαν -Βονι- 
φάτιον τδν Η’ ό ΙκΜοντεφέλτρου Γου'ίδος (I ) ; 
«’Εάν ΐολλά ΰπίσχεσαι xa! 6«?λξί-*λίγα, :
Τότε ’ς τόν μέγαν βρίνον σου θά θριαμδεύσηί μόνον».

— Καί αί χορηγία ι; . · . . . ; .
— Αύτδν μέν θά.χειροτονήσω διάκονον, 

καί-, τδν. Μαλατέσταν άρχ.ιδιάκονον,.όταν ό 
διάβολος θά ψάλη ^ήύ/λειτουργίάν. .

Καί άμφότεροι. ανέλαβ,ον τας πρώτας,άύ». 
τών ,θέρεις.! Μετά μακραν.. :σιγήν, ήκρύσθη 
έλαφρδς κτύπος-είς μίαν ιώ ν  τεσσάρων Βυ- ' 
ρών. Ό.Πάπας άνεσκίρ.τησε. καί διέταξε.τδν 
Βανδίηην.ιν’ άνοιξη.,προηθέίς :·. ,. ,

— Ιδού οί πρεσβευταί; τής.Φλωρεντίας; :
Έ νώ.ό Βανδίνης έπορεύετο προς- φήν θύ-

.ραν,. ρ,.Πάπας έκυψε .πλέον τοΰ . συ.νηθους,, 
,εσυρε ηλησίον. τορ φδ.εΰχολόγιον,. έτοποθέ-. 
τησϊ.-καλώς: τήν. Χριστόν, μαί εστη άπαθ,ώς 
.κα,τ.ά.τό .φαινόμενο>„περιμένων.- . .  ;

Αί θύραί;. ήν,εφχθησαν καί έπεφάνησαν ό: 
Νικόλαος Καπηο-ιης, ·,ό Λουδοβίκος Σοδέρί- 
νης, ό ’ίάκωβος.Γουίχσιαρδίηης καί ’Ανδρεό- 
λος Νιλολίτης,,.'πρ,εσβε,υταί τοΰ δήμου .τής 
.Φλωρεντίας.,^·. ·...
. , ’Φθάσρν.τξς .όνύττ,ον φοΰ. Πάπα,, Ιγον.υπέ-. 
τησαν ,οπως άσσασθώτι τούς.. πόδας - τ9υ , 
'.άλλ’.ό ,ΚλήίΛης, ά^εγείρας auxojjC διά,τ,ε.το.ΰ
λόγο^ κψ'γ·^?ύκιν^σ5ως.;τήρ χ έ ,ιρ ό ςρ ^  . 
·̂,ύ—.Έγέρθήτ,^κύρ^^όχαεχκαί/σεΤςκύρ 
Άν.δρί.όλε. άχησεΧί ηυρίοι Λουδοβίκε καί. 
’Ιάκωβε, 'εμπρός,' καθήσατε. Ό  άύτοχρα-

'· •(ΐ)'ΐέντί«, -,.
ι

,τωρ πρέπει να γονυπετή ενώπιόν μας καί νά 
ά σπάζεται ήμών τούς πόδας· άλλα σείς εί- 
σθε συγγενείς μας, γνώριμοι, φίλοι, . . 
είμεθα- ολο.ι τέκνα τής αύτής . μητρός. . .  
Κυρ Νικόλαε, πώς έχουσιν ο; ύμέτεροι Πέ
τρος και Φίλιππος ; Ελθετε, ας όμιλήσω- 
μ,νυ οίκογενειακώς ττερί τής Φλωρεντίας 
μας . . .. Είς ποίαν καταστασιν. περιήλθεν ή 
πτωχή πόλις;
' —  ’Εντός, άπεκρίθη σοβαρώς ό κυρ Νι

κόλαος, ούτε θάρρους, ούτε τροφίμων, ούτε 
όπλων υπάρχει ελλειψις . . . εκτός, οί πρδς 
ζημίαν ήμών σταλέντες ̂  εκεί βάρβαροι κό- 
πτουσι τας αμπέλους, καίουσιτούς ελαιώ
νας, κατακρημνίζουσι τάς οικίας καί σφά- 
ζούσιν ή οιασκορπίζουσι τούς κατοίκους. 
Τοιαύτην καί τηλικαύτην καταστροφήν μό
λ ις  ο σεισμός ή θάνατο νά φέρ-η. Μιχροτεραν 
Θά έπιφέρη, ήμ ίν ή τελευταία τοΰ κόσμου 
ημέρα. Πανταχοΰ σπείρουσι τήν έρήμωσιν.

— Ώ  Φλωρεντία μου !.ποΰ Θά σε φέρω- 
σΐν οι ασύνετοι; “Ας προσπαθήσωμεν, ά- 
•όελφοί, νά εΰρωμεν τρόπον όπως σώσωμεν 
άυτην άπό τής καταστροφής. “Ας συμφωνή- 
σωμεν νά έκοιώξοψεν τούς βαρβάρους, οί 
οποίοι τήν καταάτρέφουσι . . . τά μεγαθή
ρια έκείνα τά  ̂όποια, πλήν τής μορφής καί 
.τής, φωνής, ουδέν άλλο έχουσιν ανθρώπινον, 
ώς εγραφεν ή αγαθή εκείνη ψυχή τοΰ κύρ 
Νικόλα μας (1).

— "Αγιε πάτερ ! είπεν ό Καππόνης. Ή 
λυπημένη καρδία μας χαίρει καί άγάλλε- 
τα ι σφόδρα, άκούουσα τάς άγαθάς προθέσεις 
τής υμετέρας άγιότητος, πρός τήν κοινήν 
ημών πατρίδα. Αί συμφωνίαι τής ειρήνης 
εστωσαν σύντομοι και σύμφωνοι πρός τό 
δίκαιον. “Ας όιατηρηθή ή ελευθερία· ας ά- 
ναοιοργανωθή ή εξουσία, διατηρούμενου 
όμως κατά πάντα τοΰ παρόντος τής πολι
τείας είδους.
. —. ’Ελευθερία! ανέκραξε διακόψας αύτόν 
ό. ποντίφηξ, θερμαινόμενος βαθμηδόν καθ’ 
οσον έλάλει. Καί Φαίνεται ύμ ίν ελευθερία, 
οπου άνέυ αιτίας άλλοι τών πολιτών Φυλα
κίζονται, άλ.λοι καταδιώκονται καί άλλοι θα- 
νατόνονται άσπλάγχνως ; Σάς φαίνεται πο
λιτισμός νά καύσωσι τό μέγαρον τοΰ Σαλ- 
βιάτη έν Μαντούγη καί τό ήμέτερον εν 
Καρέγη : — καί να προτείνωσι τήν κατεδά- 
φίσιν του εν Φλωοεντίφ ετέρου, όπως εν 
τή θέσει αύτοΰ άφησωσι πλατείαν, τήν ό
ποιαν πρός καταισχύνην τών -Μεδίκων νά 
ονομάσωσι : πλατείαν τών 'Η μ ι ό ν ω ν ;  
Σας .φαίνεται ότι είναι τίμιος καί τακτικός 
ό βίο,ς;.πόλεως,.όπου οί πλέον φαΰλοι, ατι
μωρητί,. εισέρχονται είς τούς ναούς τοΰ 
θεοΰ καί.κατασραύουσι τάς εικόνας, τάς ο'- 
ποιας αφιέρωσαν οί πατέρες μου, έμέ δε 
ο.ιατυμπανίζαυσι διακηρύττοντες στασιώτην, 
έμ?; τον αντιπρόσωπον τοΰ Χρίστον, καί ά- 
,πει,κονίζουσιν άπα·^χονιζόμενον έν τφ  οίκω 
τριν...Κοσμίνου ; ’Ολίγοι τ ρ α  μπο ΰχ  ο ι ύ- 
τςρισχυσαν. και κυβεονώσιν έκείτυ.ραννικώ- 
τατα. Ού,δεμία Ιξουσια είναι δεσποτικωτέρα 
τής τοΰ δουλ.ου γενομένου κυρίου. Τούλάχι- 
στον κατά την έπανάστασιν τοΰ Σιόμπι άνε- 
?άνη·. είς Μιχαήλ Αάνδος, ,άνήρ ,εύθύς καί 
τοΰ οπόίού.τδ τενεΰμα έποοεύετο ε ίςτάςτρ ί- 
βους τοΰ Κυρίου’ αλλά τωρα, ποιος σάς κυ- 
όερνά..; ..Είς Φραγκίσκος Κάρδουκκης, είς 
χμεωκόπρ;,. άνθρωπος .¿. ¿ποιος προσπαθεί 
να σφετερισθή την. περιουσίαν ,τοΰ..άλλορ, 
ό -¿ποίος-.πΐιώ/ει, ιερόσυλους τά αγαθά -τήν 
δούλων τόΰ θεόΰ, όπως σάς εγκατάλειψη

^   ̂ ·.  .  ̂ ε . , ; . .
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ημέραν τινά, άφοΰ yo ρτάση άπό το χρυ- 
σίον καί από τό άΐμά σας ! Ασύνετοι !. ’Ασύ
νετοι ! Σωφρονήσατε καί προς στιγμήν !' ;

— Μαχαριώτατε, αυτός έ τρόπος τόύ ζήν 
άρεσκει είς τό κοινόν. "Αλλως, τ ί απομένει 
είς-τον απλούν πολίτην ; ’Ή νάσύμμομφώθή 
πρός τήν θέλήσιντών πολλών, η νά απέλθή 
Ικουσίως της πατοίδος.' Πας ό αξιών νά έπι- 
•βάλη νέον κυβερνητικόν σύστημα είς, την 
πατρίδα του, εστω καί καλλίτερον τού υ- 
«άρχοντος, παρά τήν θέλησιν τών πολιτών, 
είναι τύραννος·. 1 ’ ;

— Καλά' λοιπόν, κυρ Νικόλαέ, —  άπήν- 
τησεν ο Πάπας — αίρετε πλήρη έλευθερέαν, 
συγκαλέσατε τήν’ συνέλευσιν, καί άς ίδωμεν 
τ ί  θά αποφασίσγ, ό λαός.

—  Ό  λαός, ναί· όχι ό όχλος,· δστίς,καθ’
& βλέπομεν, κλίνει πάντοτε' πρός τό κακόν 
του. Πιστεύω ότι δεν αγνοείτε τό: ρητόν, δ- 
περ είναι έν τή αιθούση τής ’Εξουσίας :

«”Οστι< ζητεί Ιννέλενσιν, ζητεί τήν δεσποτείαν» .

:— Δέν περιεμένομεν ν ’ άκούσώμεν ,παή 
ημών, κύρ Νικόλαε, άναφερόμενον αυτόν τον 
βάρβαρον στίχον τού αποστάτου' Σαβοναρέλα.

— Ειπέτε μάλλον τού μάρτύρος τής ελευ
θερίας, . · '

■— Περί τούτου, άς παύσωμεν όμιλούν- 
τες. Προτίίνατε δε ημείς είοός τ ι  κυβερνή- 
σεως, υπό τό οποίον καί οι συγγενείς μου 
επανερχόμενοι εις Φλωρεντίαν, νά δύνανται 
-νά ζώσιν ασφαλείς ό τ ι: τούς υπνους αυτών 
δεν θά δ ιακο^ ' σίδηρος,1 βυθιζόμενος £ν· ΐή  
καρδίατων: υπό τό όποιον νά μη «οβώντάιfl t i  \ ^οτι ημέραν τινα τα οστα των και τα όστα 
τών πατερών των θά έξαχθώσι τών αρχαίων 

.τάφινν καί θά δοθώσιν, όίκτροτάτη βορά, 
εις τούς πεινώντας κΰνας. · ' :

— Τοιαύτάς βδελυρίας δεν Ιπράξαμεν;
— Ό χ ι; —  εξηκολούθησε λέγων επί 

μάλλον καί μάλλον έξαπτόμενος ό ποντί- 
φηξ, — μήπως τώρα πρώτην βοράν τό αίμα 
τών Μεδίκων βρέχει τό έδαφος τής πατρί- 
δος ; Μήπως τώρα πρώτην φοράν μήτηρ έκ. 
τού ημετέρου οικου κλαίει- έπί τών Ισφαγ- . 
μένων υιών της ; Ίουλιανός ό πατήρ μου 
δέν επεσε σφαγείς οίκτρώς έν αύτφ τώ  θυ- :. 
σιαστηρίφ ; Ό  ευκλεής θείός μου Λαυρέν
τιος οένέσώθή μετά βίας άπό του εγχειρ ι
δίου τών έχθρών του ; "Οσην εΰμένειάν κ.αί 
αγάπην έδειξαν οί Μέδικοι είς τούς φλωρεν
τινούς, διά τόσφ λυσσώδους μίσους άντή- 
μειψαν αυτους ουτοι. 'Η ιστορία τής ήμετέ- 
ρας οίκογενείας είναι σειρά ■ ευεργεσιών, 
τάς όποιας μάτην αφειδώς ¿χορήγησαν, καί 
θανάτων, εξοριών καί δημεύσεων, τάς'όμοιας 
αδίκως υπέστησαν, καί ά ί όποίαι μετά με
γίστης σκληροτητος άπεφασίσθησαν. Κάί 
σείς ό ίδιος, κύρ Νικόλαε, είπέτε ήμίν', τ ί 
κερδίζετε μέ αυτόν τ  δ ν  «  Υ άρ ισ τ ό ν  κ α ί  
κ .α κ ό τ ρ ο π ο ν  λ α ό ν ;  ί ί ’.ς αμοιβήν, τών 
φρόντΐδών σάς, τών ' επιπόνων ύπηρέσίών 
σας, τών μόχθωύ τούς οποίους ύπεστητε, 
ολίγον Ιλειψε νά σάς κόψωσι τήν κεφαλήν.

—  Ά γιώ τα τε , ότε με εξέλεξαν ση'μαίο- 
φόρον, μο ι άπηγύρέυσαν ρητώς νά μή δια
τηρώ ιδ ιω τικήν άνταπόκρισιν. πρός ξένους 
ήγεμόνάςΙ Άποστείλας ¿πιστολάς πρός τήν 
ύμετέραν μακαριότητα κα ί δεχθείς παρ’ αυ
τής, καίτοι έπραξα τόΰτό μέ καλόν σκοπόν, 
ήπείθησα ε ίς τη ν  διαταγήν του λαού. Οδτος 
ήούνατο ύά μέ τιμωρήσή . . . αλλά δέν ή- 
θέλησε . . . μέ κατεβιβασε μόνον τής άρχής, 
κα ί είς·τούτο έρέρθη γεννα ίως, ό χ ι άδίκως.

— ’Αλλά, ευμενείς κύριοι, προσέξατε κα
λώς : έγώ θέλω η Φλωρεντία να Ίχιρ κυβέρ-

ν'ησιν, 4ν τή όποίφ,χώρίς νά προσβάλλεται 
ή' ελευθερία, ε ίς ' εκ' του' οικού μου, ό 'Ιπ
πόλυτός η  σ,.’Αλέξάνδρος, νά θεωοήτάι ώς ό 
πρώτος.τών-πολιτών, υμείς δέ οι .προύχον
τες -τής' πόλεως ν ’ άπότελήτε τήν γερου
σίαν· 'ή όποια μετ’ αντόϋ. θάφροντίζή περί 
τών δημοσίων. Επειδή τά πλόύτή καί άί 
άρεταί οιακρίνόνταιάρ’ εαυτών, άπό τής πτω
χείας κάί τής αμαθειάς,' ας έπικυρώσ'ώμεν 
διά νόμου αυτό τό οποίον φαίνεται φυσική 
ανάγκη. ', · '

— Οί πατέρες ήμών 'Ιγώθεντες ποτέ ¿πο
λέμησαν-τόύς μ ε  γ ά 'λ ό υ  ς κάί τούς.ενίκη- 
σά ν καί τώρα ηήμείς, τήν τών πατέρων α
ρετήν άπολέσαντες',· θέλομεν νά γίνόμεν μ ε- 
γ .ά ’λ ό  ί  'καί .νά σπεί’ρώμ'έν έν τή γή ήμών 
τόν κακόν σπόρον προσέχοΰς διχοστασίας;

Ό. Κλήμης έστη μικρόν πρ ινή  άπάντή- 
σή,.'διότί εβλεπεν-.ότ.ι'πάσα αύτοΰ πονηρία 
άπετύγχανε,- έπί τέλους κλίνάς τό πρόσωπόν 
είπέν·;'1'-

—- Έρπιστεύθητε' είς έ'μέ· θά φερθώ πρός 
ύμάς,. οχ.ι' ώς’ πρός άποστάτας υπηκόους, 
άλλ* ώς πρός υιούς άποπλανηθέντας.

Ό  'Ιάκωβος Γόυϊτσίαρδίνης, λίαν διάφο
ρος- του ίάτορικοΰ, όυ είς αιώνας άτιμος 
έστο) ή μνήμη, ήγάπα άχρι μανίας τήν 
ελευθερίαν— ήτο δε τολμηρός καί έτοιμος 
λό^'ων..Τούτον είχόν διόρίάεί τέταρτον μέ
λος τής πρεσβίΐάς τή ,ενεργεία τών θρ η - 
Vo'.úVrcov ( l )  ηάδίάλλάκτών,· .όπως δία 
τής όρμηΐίκάτητος αυτού άντισταθμίζεί τόν 
ήρεμόν-χ.αράκτήρά-τώνάλλών.- "Αχ^ι τής 
στιγμής' έκεί’/ης, κατ’ έπίμονον τών συνα
δέλφων του παράκλησιν, έ^ενε σ ιγ ώ ν  τότε 
δμω.ς, αισθανθείς τό αίμα αυτοϋ θερμαινόμε- 
νόν καί τήν οργήν έν τή κάρο ία του ύπερ- 
χέιλίζόυσάύ,.ανέκραξεν:·
''' — Υπήκοοι άποστάται! Σταυρέ τού Χρ,ι
στού ! - . .  καί άπό πότε. είσθε βασιλεύς τής 
Φλωρεντίας; ίΐούλίε τών'Μέδίκων; Ό  Χρ ι
στός μόνος κυβερνά ώς ήγέμών τήν ήμετέ- 
ραν πόλιν . . . , ·' ’·

— Κάί ημείς «ίμεθα ό αντιπρόσωπος του 
Χριστού.

— "Οπως προστατεύετε άπή'/τησεν ό Γουϊ- 
τσίάρδίνης, όχι όπωζ καταστρέφετε: όπως 
ευεργετείτε, οχι όποίς φονεύετε. Ό.Χριστός 
κάτόικεί είς" τους' ο·ύράνόύς· ’οΐαν δήποτε δε 
έξουσίαν ή μ ε ίς τφ  παραχωξιήσωμeν ;  αυτήν 
λαμβάνει'. Νόμος, άύγόυ είναι τό Εύαγγέ- 
λζθν, τό όποίον κηρύσσει τούς ανθρώπους 
ελευθέρους καί ίσους.; Κάί σείς τολμάτε νά 
λέγεσθε άντιπ'ρ'όσωπος. τού Χρίστου! Δεί
ξατε ήμ ίν τό πλη'ρεξούσιον · · · "Αν άποβλέ- 
ι^ωμεν είς. τά -έργά',’ μου φαίνεσθέ μάλλον 
αντιπρόσοαπος του ;’

—  Κύρ ’Ιάκωβε ! ανέκραξαν οί 'συνάδελ
φοί τού περικυκλώσανΐες· αυτόν, σύροντές 
τον άπό του ίμάτίοϋ κάί μυριοτρόπως προσ- 
πάθούντες νά τόν καθησυχασωσιν. Ησυχά
σατε, διά τό όνομά' του'βεοϋ Γ θά ' κατα
στρέψετε τήν πατρίδα-. . .  καί ήμ ας..."
;  ”Αν, αγαπάτε ΐή ν ζώ ή ν  σας, 'οσον εγώ 

την ίδικήν μου, : άφήσατέ με νά  ομιλήσω.. 
Είς την παΐρίοα 'οένδόναται νά συμβή τ ί
ποτε χειρότερον άφ’ ό,τι τώρα συμβαίνει 
είς -αυτήν. Όί λόγοι μου θά μείνώσιν’ ώς 
μαρτυρία είς τούς ̂ ετάγενεστέρους; ά ς  μή 
είπωσι δέ ’ότι; ένιρ/ τόάα έλευθερα'στήθη 
προκίνδυνεύου σιν ύπήρ τής πατρίδος'^. οόδέίς 
ήμών ύπήρξ;ν'άξίθς νά. Ικ'στομίση..γενναί
ους λόγους; . . Ιούλιε Μέδικε, πολλά κακά

(1) βρηνοδντι$ Ικβ̂ οδντο τότί {ν Φλωρίντί  ̂
ot ¿tcaSoí τοΟ ΐαβιναρ^λα.

έίπετε διά τήν πατρίδα σας, πολλούς δέ κα ί 
ψευδείς έπαίνους ο,ίά τήν οίκο^ένειάν σας, 
αλλά μάθετε ότι ό οίκός σας ύπ-ήρξε παρ’ 
ήμ ίν ως'τό.εντομον τής Νέας Ισπανίας,'τό· 
όποιον εισδύει- είς τό όέρμα λεπτόν ώς ή · 
αιχμή τής βελόνης, είτά δέ παχύνεται καί. 
άύξανε ί  τόσον, ώστε φονεύει τόν άνθρω
πον (1). Έ ν διαστήματι' έννενήκοντα ετών, 
τρις έξεδιώξαμεν'του(ς ύμετερους, διότι ήθέ- 
λήσαν νά υποδουλώσωσι-τούς’ άυμπολίτας 
των καί νά μέταβάλωσι την πατρίδα-ει§ 
τράπεζαν, 'έ'λτή-όποία νά κατάβροχθίζωσιν 
ήμάς, τά τέκνα.καί τάς περιουσίας μας. θα  
ήτο δέ πολλφ καλλίτερον δι* ήμάς, αν οί 
πατέρες μάς: ήσαν πλέον άκληροι καί τούς. 
έξώλόθρευον, ή 'ήσσον έπιεικέίςκάί δέν'άνε- 
κάλουν αυτούς; . Καθ’ έκαστον ετος ή ύμε- 
τέρα οικογένεια;ανέπτυσσε κάί μίαν σπείραν 
όπως δι’ αύτής μάς περίβάλή, ί>ς 0 ’· όφειςτόν 
Λαοκόοντα καί τούς υιούς το υ .. Ό  Λαυρέν- 
τισς εσφετέρίσθ-ή τό δνόμα- το ύ -μ ε γ ά λ  ο υ ; 
καί ό Λέων έπίσης.', '-’Αλλά·, τ ί ! μή ουτΟΊ.

αυτόν καί ή τύχη . ίΑ ν ό Λαυρέντιός έβοη- 
θησε τού,ς 'λΟγίους καί τούς κάλλιτεχνας^ 
έπραξε τούτο διότι'· έπδθειάπλήστως ν ’ από- 
κτήσ7ΐ φήμην, καί. διά ξένών χόημ,άτων. 
Έ ν Ρώμη θά τόν κάτεδίκαζον ως ένοχον 
κατάχρήσεως. .δημοσίων χρή μάτων. Άλλ· 
ημείς;.άσθενείςκα ι μωροί’, έπευφημίσαμεν 
αίίΐόν όνό’μάφαντές’-’ά ρΊ-'άτ-ο,ν - καί με γ ά 
λ ο  δ ω ρ ό τα τό  ν; Τ ί λαλείτε 'π ε ί ί  α ίμν- 
τος; Διατί έπαναφέρετε τήν άνάμνησιν τών 
παλαιών Ιγκλημάτων; Έρωτήσατε τούς 
τάκους, καί δί’  Ικάστην σταγόνα χυθέντος 
ρίματός-των Μεδίκων θά έξέλθωσι φαντάγ 
σματα νά παρόυσίάσώσιν ύμΐνποτήρια πλή
ρη αίματος χυθέντος ύπο' τών προγονώδ 
σας. ’Όπώ.ς δε Ιλθωμεν είς τά καθ’ ήμάς, 
διατί τώρά μετάχειρίζε.σθε κάί -κολακείας; 
καί περιφράσεις, καί απειλής ; ; Διότι σκέ- 
«τεσθε. νά υποδουλώσετε τήν δυστυχή πα
τρίδα σας. °Άν νέοι τινές, έν τή έκκλησ*ία 
τής Εύαγγελιστρίας, εθραυσαν τούς Ανδρι
άντας τής οίκογενείας σας, αν άφήρεσαν τήν 
είκόνασας άπό του ναοϋ τού Ά·^ίου Πέτρου 
τούΜορόνη, τ ί,π τα ίε ΐ.δ ι’ όλά αυτά τό’Κρα- 
τος; Μήπως ή πολιτεία είναι υπεύθυνος περι 
τών πράξεων τών πολιτών ; ”Αν ό άποστόλι- 
κό; δμών θρόνος ¿πλήρωνε διά τά εγκλήματα 
εκείνων,, οί όποΐόί έκάθησαν έπ’ αυτού, 
τότε" (όπως αποσιωπήσω τά άλλα) ενς'τί-'θά 
κατεδίκαζεν αυτόν ή θεία δικαιοσύνη -διά τά 
κακουργήματα Αλέξανδρου.τού ΣΤ ; Η τώ ν 
’Οκτώ έπί τής άσφαλίείας επιτροπεία ■ διέ
ταξε νά καταβιβασθώσι τά υμέτερα σύμβο
λα, καί κάλώς- έπραξε, διότι τά σύμβολα 
εκείνα' δεν ήσαν άνηρτη μένα πρός τιμήν της 
οίκογενείας, άλλ’ είς αήμ'είον · ήγεμονείάς·. 
Έπωλήσαμεν 'τα  κτήματα τών εκκλησιών, 
διότι δύο υμών β ο ύ λ λ α ι  ή'δια'τάγματα 
παρείχον ήμ ίν τήν' πρός τούτο άδειαν (2). 
Καί τ ί ’: ! . Κινείτε :την κεφαλήν ; . . Μή 
λέγω ψεύματα; . . '

.. (1) Τ6 ίντομίν' τοντο r5fie«stei ίν KoôÇ? x«t
*β>«ϊτβ'ι Ν Ι-γγο υ®:. Μοναχός σ«, 8αω« τ6. χ*γγ*· 
οτήση γνωοτίν ' καί έν ’Ισπανία, ίνωφί«ίλμ.ι«ΐν aùti 
1*1 τών βραχιόνων τον :.'άλλ’ 8ο< ον (pWari ' όίτος 
βίς Γίδειρα τά' έντιμον ήίξηαΐ τίαον, δβτέ 'έΐέησ« ν 
ά*ο»όψωσιν αντςΟ ίμφοτίρά? τάι χ«“ρχί δπ»ΐ: μΛ 
τόν χαταρίγΐ}. ·...;

,(Π{ριήγη«{ tt<.Κούβαν, Εύγινίον fiiü).
(2) Βείρχης, ίΛορίάς, ft6i .10.,

' ("Eitetai τννέχιια).
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