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: -Έτο,ό -’Α πρ ίλιος. τού 1527, ότε ό Θεός,
. άποτυφλώσας τούς ημετέρους Ουνάστας, ενέ- 
πνευσεν εις ιό ν  καρδινάλιον Πασσερίνην 
Κορτίναν νά αφήση την Φλωρεντίαν κ α ινά  
μεταβή μετά τών Μεδίκων Ιππολύτου καί 
Αλ εξάνδρου κα ί τής Αυλής εις Καστέλλον, 

όπως χαιρετίση τον δούκα τού Ούρβίνου, 
■·§ττις ήτο εκεί μετά του στρατού της·Συμ- 
μαχ ία ς. Μόλις εξήλθον τώ ν  πυλώ ν τής πό- 
λεως, κα ί οί νε'οι, οιτινες είχον συλλάβει 

,·έν· τιρ νω απόλυτόν τινά  ίδεαν, ήρξαντο 
θορυβοΰντες· εξήλθον ώπλισμένοι από τών 
οίκων τώ ν  Σαλβιατών, κα ί λαβόντες τάς 
σημαίας τών συντεχνιώ ν προσέβαλον τό 
δουκικον μέγαρον- Ουδϊίς αντέστη, διότι οί 
ενάντιοι, διχογνωμούντες, συνεζήτουν ό'τε 

-ήτο. ανάγκη ενόπλου κα ί αποφασιστικής 
ένεργείας. Ό. λαός ήτο αδρανής, διότι ή 

..μακρά τυραννία ε ίχ εν  αποχαυνώσει αυτόν. 
Καί ήνεφχθη ό κλωβός τού λέοντος, αλλ’

. θύ.·εος δεν έτόλμα νά όρμήση - εκτός α,ύτού. 

.Έθραύσθησαν α ί άλύσεις του, αλλά- δεν 
έΐόλμά νά τιναχθή καί νά ρίψη μακράν τά 

. συντρίμματα- έβλεπε- δεν ενό.ε'ι κα ί έζητω- 
ήραύγαζεν ,ύπέρ της ελευθερίας. Ό  Βάκκιος 

. Καβαλκάντης, άνελθών εις τό δουκικόν μέ
γαρον, έν όνόματι τών νέων, έπέβαλεν είς 

' .τον Σημαιοφόρον (1) καί τήν Εξουσίαν τήν 
χέξορίαν τών Μεδίκων’ τινες τών αρχόντων, 
.„οίτινες, όπως έκμεταλ) ευθώσι τον χρόνον, 
προσεπάθουν \>ά;άναβάλωάΐ' το: πράγμα, I- 

-τ^αυματίσθησαν. Μ'αταιωθείσης δε τής ένερ- 
•γείας ταύτης, κάί μηοενός διαφωνούντος, οί 
Μέδικοι έξιόρίσθησαν. Τολμηρά άπό,φασις· 
«τυχήςπρόνοια ! Οί καρδινάλιοι Κορτόνας, 
■Σίβος κάί,Ριδόλφης, λαβόντες γνώσιν τού 

-•πράγματος, έπανήλθόν',.δρομαίως εις Φλω- 
• ρ&ντίαν. ,Ό-κόμης.-Νοφέρης; προηγείτο αΰ-

• " ( ϊ )  Οδτος ί,-Μ δ.τίτλος .τ ο υ φ ω τ ο ύ  άρχονΐος τής  
.‘Φΐ&ιρβντίας..'

τών, .άγων μεθ’ εαυτού χιλίους πεζούς.: 
Βοηθοΰμενοι ουτοι υπό τών όπαοών τών Με- 
οίκών, είσήλθον: άνευ κωλύματος είς .την 
πάλιν καί προχωρήσΟντες σ'υνήντησαν παρά 
τόν ναόν; του-αγίου Άπολιναρίου. τόν θωμάν 
Σιάκκην, φανατικ.ώτατον της δημοκρατίας 
οπαδόν.. Κυκλώσαντες αυτόν, τόν διέταξαν 
νά ζητωκραυγάσω υπέρ τών Μεοίκων, αλλ’ 
εκείνος αντέστη. Τυπτόμενος, έπέμενε· 
τραυματισθείς καιρίώς ,κατά τήν. κεφαλήν, 
έςηκολούθει κραυγάζων :.Ζήτωή ελευθερία ! 
'Ο.λαός έβλεπε,· μή έννοών, καί κραυγάζων: 
Σ φ α ιρ α ι! σ φ α ξ ρ α ι !  (_1) επευφημεί.. Α 
φού διά τής ανοσίας εκείνης ανθρωποκτονίας: 
καθημάτωσαχ τό έδαφος, .προσέβαλαν τό.πα-1 
λάτίον. Οί νέοι,-καί τοι επτά,μόνον πυροβόλα 
. έν δλφ έχον'τες, απεφάσισαν ν ’ -α-ντισφώσιν. 
Ο ί’Σ φα  ιρ  ί τ α  ι (2 ), οιτινες πρό.'μικρού 
έντρομοι εκρύπτοντο, ώρμήσαν πανταχόθεν, 
μανώ δ ιις. Αύθαδέβτεροι, ώς συνήθως, ησαν 
οί οειλότεροι. Έτέθη πυρ είς τήν θύραντοΰ 
παλατιού εκ του μέρους τών Άντελλησίων, 
έκ τοϋ ετέρου μεταχειριζόμενοι. τάς λόγγας 
αντί μοχλών άπέσπασαν τα παραθυρόφυλ
λα. "Αν καγά τήν.στιγμήν εκείνην τής μυσατ: 
ράς άύθαδείας' οί τών Μεδίκων στρατιώται 
είσ-ήρχοντο είς τό παλάτιον, ή πατρίς ημών 
θά έχυνε πικρά δάκρυα επί -ή  άπωλείφ τοϋ 
άνθους τής νεολαίας της. Ευτυχώς ευρέθη 
εκεί κεκλεισμένος καί ό’ γενναίος, καί άσπι
λος ’Ιάκωβος Νάρδης, όσης. εν τφ  φοβερώ 
έκείνορ θορύβψ δέν άπώλεσε τό θάρρος, αλλά 
παρώτρυνε τους συναδέλφους του νά άντι- 
σ-ώσι μικρόν έτι· ειτα άνελθών επί τοϋ άν
δηρου εύρε λίθους τινάς έκ προθέσεως με- 
τενεχθέντας άλλοτε έχ ε ι,' καί οϋτω πως 
τοποθετημένους, ώστε λεπτότατα κεχρισμέ- 
νοι έξωθεν έφαίνοντο ίσχυρότα.τον προπύρ- 
γιον. Τότε έθραυσαντάς πλάκας τών διακένων 
καί, έν όμοθυμίφ, όπως σώ'σωσι - τήν πα
τρίδα, έρριψαν κατά κεφαλής.τών ε^ορμών- 
των τους ογκολίθους εκείνους (3).-0ι.στρατι- 
ώται έφυγον δρόμαίως ίδόντες τήν φοβέραν, 
έκείνην τών λίθων χάλαζαν,' ένκαταλιπόντες 
τάς θύρας καί άιρέντες τό πυρ νά σβεσθή. 
Ειτα δε μή τολμωντες νά πλησιάσωσιν, ήρ- 
χ ισαν ν’ 'άνεγείρωσιν, όδοφράγματα. ' Έν 
τούτοίς, άφίκοντο οί αρχηγοί τής Συμμα- 
χ ία ς ; Ό  Φρειδερίκος. Βότουλος επενέβη 
μεσολαβήσας έν όνόματι τής Γαλλίας καί ά- 
ποδείξας είς τούς νέους τό μάταιον -τής άν- 
τιστάσεώς.των καί βεβαιώσας αυτούς περί 
πλήρους ¿μνηστείας, παραχωρουμένης. υπό 
τοϋ-.καρδιναλίοί) Κορτόνα καί τού Ιππολύτου1 
επί τή έγγυ'ήσει τού δουκός τοϋ Ούρβίνου- 
μετά·τινας- διαπραγματεύσεις έπεισεν'.αυ
τούς ν,άπαραδώσω,σι ·γό:παλάτιον, ·ΐό κατ’

, έμέ, 'οΰοένα κατηγορώ ■ δ ιά  τούτο', -διότι,, 
.κα ίτο ι οέν ελήρθησαν . τά. άναγκαίά' πρός 
,, δι,ατήρη'σιν τήςελευθερ,ίας ^υέτρα, λαμβα- 
νομέναυ ϋπ’.όψιν τοΰ μικρομ χρονικού Οςα- 

: στήμχτοίΤ είς'οόρέν ’ έπωφελ'ές θά- ήδύναντρ 
νά καταλήξώσιν., -Καρ-^ορώ όμως., τούς 
σύνετωτέρους ,τών πολιτών,, οΐόγι ωφείλον 
,η'νά 'έμπο.δίσωσρ,τό κί/ημα ή-,νά,συνεννοη- 
■' θώσί προηγουμένώς. οπως τοϋτο.υποστηρι-

. ¿1) Σ»βΐρ«^ ήσαν ,τδ ίμ&λ-η[ία τ ? ,; τών Η8δί·*ων
οΐχογενάίας.,̂  . '·".. ..,

; '{2ν0δ^νέκ*λ00ντό όί'όιοχδάί'τών Μί$ίίων·.
' ' (Ι̂ ’-Τοτε έβρίωίβη 'χαΐ- δ' άριτίφδ’ς·' '9?αχ!<ι>ν ΐονί 
, Δ'«νί’δ)τοί Μιχ«ηλ«γγίλοιι-.- :·: . 1 :ν

χ θ ή . καλλίτερον ή τουλάχιστον άποτύχη 
μάλλον έντίμως, Ή πτώσις ενός λαού δέον 
■νά ήναι τοιαύτη, αγαπητοί μου φίλοι, ώστε 
νά καταλίτάρ άνάμνησιν τρόμου είς τούς τυ- 
ράννους, καί κληροδότημα έκδικήσεως είς 
τούς υιούς τών ή^τηθέντων : μεταξύ επανα- 
στατήσαντος λαού καί εκδιωχθέντος ηγεμό
νας μό'/η συνθ-ήκη είναι ό τάφος: έπι τού 
ξίφους του κείται ή συγγνώμη: αισθήματα, 
ορκοι, τιμή καί #εός είναι κύματα θραυό- 
,μενα επί τοϋ σκοπέλου τών συμφερόντων 
τού Κράτους: γυμνωθεντος τού ξίφους,
"δέον νά ρίπτητ.αι μακράν ή θήκη, ά νδετυ- 
φλωθώσιν είς τοιουτον βαθμόν, ώστε νάθε- 
λησωσι νά έπαναθέσωσιν αύτόπρίν ή όεχθρός 
πέση πτώμα, αντί νά βυθίσωσιν αύτο είς 
την θήκην,, νά τό βυθίσωσιν είς τά σπλάγ
χνα τω ν. Καί πράγματι, ό καρδινάλιος 
Κορτόνας, πεισθείς εις τούτο ύπο τού κό- 
μητος'Πέτρου Νοφέρη, άπέστειλεν είς Ρώ
μην κατάλογον άνδρών καταδικασθέντων υπ’ 
αυτού είς θάνατον, καίτοι ουτοι είχον συμ- 
περιληφθή είς τήν Οοθείσαν άμνηστείαν καί 
τύχρρ.συγγνώμης. Καί άν ό φόβος μεγάλει- 
τέρων συμφορών δεν ανεχαίτιζε τόν Κλή- 
μεντα, θά εβλέπετε, ώς έλεγε Λουκάς ό 
. Αλβί τσης, άν ήξευρε νά θραύση τάς κεφα- 
λάς τών περιστερών. Ά λ λ ’ ή "ύχη όπως 
δήποτε -ήθελεν ημάς ελευθέρους. Τήν 12 
Μαίου έμάθομεν ότι ή Ρώμη έλεητατήθη 
υπό τών αύτοκρατορικών, καί ότι ό Πάπας 
μόλις κατώρθωσε νά σο>θή είς τό «ρρούριον.
.0 καρδινάλιος Κορτόνας ήγνόει τ ι  νά πρά- 
ξγ· ουτε αυτός ήτο είς κατάστασιν νά λάβη 

,οιανδήποτε άπόφασιν, ούτε είς άλλον τινά 
ένεπιάτεύετο. Οι στρατιώται άπήτουν τούς 
μισθούς τιον, Ό  Φραγκίσκος Νέρης, δημό
σιος ταμίας, ήρνήθη τήν πληρωμήν, καί 
έφυγεν είς Λοϋκκαν. 'Ο Κορτόνας, ούσει 
γλισχρότατος, αντί νά πλήρωσή έξ ίοίων, 
αρήκε νά διαφύγ·^ αυτφ καί ή τελευταία 
αυτη αμυνα καί εδήλωσεν ότι έσκόπει νά 

.εγκατάλειψη τήν διοίκησιν τής πόλεως. Οί 
νέοι, λησμονήσαντες τόν παρελθόντα κίνδυ
νον, ηρξάντο αυθις στασιαζοντες. Τότε όμως 
τό'κόμμα . τών προυχόντων, ανίκανον νά 
λάβρ τήν πρωτοβουλίαν τού κινήματος, 
κατωρθωσεν νά τούς αναχαίτιση. Κλαρί- 
κη, ή σύζυγος τού · Φιλίππου Στρότση, 
μεταβάσα είς τήν οικίαν τών Μεδίκων, ήλεγ- 

. ξε δριμέώς τόν τε 'Ιππόλυτον καί τόν Άλε- 

. ξαν.δρον ότι ήθέλησαν νά γείνωσι τύραννοι 
καί συνεβούλευσεν αυτούς νάφύγω σιν. Ά ν  
έκε'ϊνη δεν ήτο, ούδείς έτέλμα νάκαταρρίψη 

. τήφ οαταρρέουσαν έχείνη.ν τυραννίδα. Καί 
έκείνη ούχί Ιξ.αρετής έκινήθή, ά)λά ' μαλ- 

• λον ,εκ γυναικείας προπέτειας, η εκ μίσους 
κατά του νόθου' τής οικογένειας της αίμα
τος, ·η |κ-μίσους· κατά τού Πάπα Κλήμεν- 
το'ς, .όστις δενήθέλησε να τίροχειρίσρ καρ- 
,.δινώΛον· τόν. υίόν. της Πέτρον καί επεμψε 
φον,σύζυγόν της .Φίλιππον όμηρον είς Νεα- 

Γ Wp.iv. έπι τή μετά.τών Κολοναψω.ν άυνομο- 
λογηθείσή .συνθήκη,; καί’1 ον ;εξέθηκεν είς 
μέγα'η κίνδυνον μη τηρήσας αυτήν, ,η έπι 
τέλους άγομέ'/η εκ τής έλπίδος ότι,, κατα- 
λυρμένης τής.άρχής τών Μεδίκων θά έβλεπε 
την οικογένεια'/ .αυτής πρώτην έν Φλωρ.εν- 
τί^ ί.’Εν^ ή Κλαρίκη πλήρηςέξάψεως έλφλέι 
ρυτω,;.^εγαλ0γΦνωή». ·°ί στρατιώται ^'τής 
,φρρυρας ηρξαντο θορυβούντες, ε ίς  &’ αυτών

■
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έπυροβόΑηίε/κχτ’ σύτής: ώς έκ\τΐ5ύ·Εθυκάγ 
πεσύρθη ιύργισμένη ><xV έ^ρομος· íjcoXlqÍ 
δε τών έξοχωτερων πολιτών τήν ήκολουθη- 
σαν. ’Εντούτοις, είχε συνέλθει έ ν τψ π α -  
λατίω επιτροπή, όπως άποβασίση περί χοΰ 
πρακτέου. Ο Φίλιππος Στρότσης/ πα'ραάλή-’ 
θείς μ'εγχλως υπό τοΰ Ιππολύτου, μετέβη 
παρά τή Εξουσία όπως άποάύρη τήν·περί: 
έγκαταλείψεω.ςντής διοικ/σεως τής Φλωρεν-. 
τιας οήλωσιν τού Κόρτόναί Άλ/.? ή επι
τροπή είχεν η δη παραοεχθή πρότασιν, άαθ’ 
;.ήν συνεκαλείτο τό Μέγα Συμβούλων καί 
ίδρΰετο προσωρινή κυβέρνησες oypi της 
5(7 Ιουνίου.· Οί Μέοικυι άπεγύμνουντο' πά- 

' σαν εξουσίαν, γινόμενοι αύθιςίδ ιώ τα ι. Ά λλ ’ 
'ο ί νέόι, σύνετώς σχεπτόμε'.'Οΐ οτι ό ηγέμών; 
έκπίπτων τής- αρχής οέν δύναται να μένή: 
πλέον Ιν τή πόλει ή νεκρός, ήρχίσάνινά 
' στασιχζώσιν. Τότε ό Νικόλαος Καππόνης,ό 
: Φίλιππος Στρότσής, ό ’Ιωάννης Φραγκίσκος 
Ριδόλφης και' άλλοι τών προυχόντων,-ΟΪτίπ 
νες καθ’ ά διεδόθή είχον συνεννβήθή εν Λε- 

: νιάγ]_α, έπεισαν'τούςΜεοίκου; νά ύποχωρή- 
' Τωσι κατά τόν πρώτον εκείνον βρασρ.ον τής 
; λαϊκής οργής καί να άποσύρθώσι» ε ιςΠ ’όγ- 
γιον. ΆπΙστε ιλαν δέ τον Φίλιππον υπό την 
.πρόφχσιν όπως τούς συνοδέύση χάριν ασφα- 
' λείας, πράγματι . όμως όπως παραλαβή τά 
'φρούριατής Λιβάύρνου κάί τής Πίσης.,Έίς 
' ταΰτα πάντα επταισεν ό λαός, διότι άν ,Ου- 
'τος ύπεστηρι.ζε τότε τό "κόμμα τών νέων, 
ούτε όί Μέοικοι. θάεξήρχοντο τής πόλέως, 
ούτε ό Φίλιππος θά σύνώδευεν αυτούς. Τό 
συμφέρον τού Κράτους άπήτει όπως καί 
τούς Μεδίκους, καί τούς καρδιναλίους Κορ-

• τόναν, Σίβον κα ί Ριδόλφην κρατήσώσιν 
•α ιχμαλώτους, ινα  άνταλλ-άξωσιν άύτόύς

ε ί τ α  μ ε τ ά τ ι ν ω ν  ε κ  τ ώ ν  π ρ ο υ χ ό ν τ ω ν ,  ο ΐ η ι -
• νες ήοελον τυχόν ςυλληφθή κάτά τό» μέλ
λοντα πόλεμον, ή όπως τού? μεταχειρισθώ- 
σιν ώς οί Ρω ραίο ι  μίτεχειρίσθησαν 'την

'κεφαλήν τοΰ Άσορούβα, δηλαδή νά χ ό - 
ψω σ ι τάς κεφχλάς τω ν καί νά εκσφενοονήσώ -

• σ ιν αυτάς κατά' τών στρατιωτών τοΰ Πάπα,. 
Γοταν ουτοι ήθελον άποπειραθή νά πολιορ- 
κήσωσι ,τή ν Φλ.ωρεντίαν, , θέτοντες ουτω.

. μεταξύ τοΰ λαοΰ’ κα ί τών τυράννων του το
• α ίμα  κα ί τήν απελπισίαν. "Ο ,τι κυρίως 
' βλάπτει εις τάς τοιαύτας επ ιχειρήσει; ε ίνα ι
• ή προς' συνθηκολογίαν'τάσις, διότι τότε ο ί
• δειλοί βαίνουσι βραδέως ε ις 'τή ν προσβολήν 
•κα ίτήν άμυναν η παραμελοΰσιν η κα ί όλως 
’ έγκαταλείπουσιν α ύ τή νή  δέπατρ.ίςκαταστ'ρέ- 
■βεταί; Καί δεν έβράδυναν νά, δρέψωσι τούς 
‘ πικρούς καρπούς. Ό Φ ίλ ιππος Στρότσης διά1
λόγους, ους έψιθύρισεν,ή φήμη ΰποκώφως·

• κα ί ή' ιστορία θά αποσιώπηση . αίοχυνομέ- 
■νη, Β ιόΐι ε ίνα ι παρθένος κα ί ρ,οΰσα, άφηκε
■ τόν 'Ιππόλυτον καί τόν Λ ούκίν νά δράπετίύ--
• σωσιν : όπωςδέ παραλαβή τά. φρούρια ¿πλή

ρωσε πλέον τώ ν δεκαπεντακίστήιλίων. σκού
δ ω ν  ·είς .τόν, Πατζιόνην φρούραρχον τής 
"Πίσής κα ί ■ τόνΤαλεότον ’ Βάργάν φρούραρ- 
■χον τής Λιβούρνο,υ. -'ΟνΦραγκίσκος ,Νέρης 
*χαί ή  εξουσία άπέθεσαν' τή ν  αρχήν καί? δέν,
: περιέμειναν τόν ’Ιούνιόν όπως συγκάλέσωσι 
' γό Συ^βούλιον.' 'Ορίσθέντος το.ΰ τρόπου .τής 
' έκλογης τού Σηραιο'ρόρόν,/'συνήλθον περί 
' τά τέλη', τοΰ Μαίου'' κα ί έξέλεξαν τόν-Νίκ'ό- 
' λαόν Καπάόνην. Τό Συρ,βούλίον έςέλεξε, κάί 
' ό Κ,αππό'/ης : άπεδέξατό. Μέγα λάθος'' τοΰ
: λ α ο ΰ , .  Γ ρ - έ γ ί σ τ ο ν  : ' τ δ δ  Κ α ι ς π ό ν ή .  " Ε π τ α ι σ ε ν · ό ;
' λαός. νορίσα'ς ότιό.Καππό'λής, ' ώς' ;έκληρο- 
' νόμησε τήν περιουσίαν -'τόΰ·πάτρός τουΤΓέ- 
' τρου,,ε ίχέν ίπ ία η ς  κλή'ρονορ,ήσει'κοΛ1:τήν 
' 'ζωηρότητά έκέίνγρχν .ήτις:  'ήρ»εσ«ν οπώς

το ¡αεμετρηρ-ενσν κ α ι. ρ.’ετριοφρον του αν- 
δρός  ̂άτινα αξιέπαινα εις. καιρούς ηρεμίας, 
θά' ωθούν'· εις τόν όλεθρόν 'τήν πόλιν^· 'εις 
τάς'·εκτάκτους αύτάς· περιστάσεις, ότε'άπή- 
τεΐτό ·θάόρός,-ρο:μης καί' θερ-ριόττ,ς έν>ρ- 
γείας; ■ ’Αλλ’ ίδίως επταισεν ο Καππόνης 
κάί'πρός έ^τόν κά ίΐρός τήν πατρίδά.‘"Ισως 

•¿{θεός,' ό'δυνάμεν,ος ' ν ’ άναγινώσκη' έν τάίς 
άαρδίαις καί κρ ίάών τά άμαρτηματα' κατά 
τήν διάνοιαν; άυγχο^ρήση αύτφ, διότι δεν 
ήμάρτησεν έκ κακής; προθεσεως : ·■ άλλ’· ή 
;ιστορία' .όυδέποτε-'θά τόν' συγχώρηση; -Χά- 
•λεπόν' καί έύτύ^'ώ'ς' ‘αδύνατόν ει^ 'τόν άν- 
•θρώπινόν νοΰν'η άνί'χνευσις τών άπόκρύοών 
άρτιων,- άλλως τ ε  καί , όλίγον ένδιαφερει 

■ άυτφ:'νά γνωρίζη ' άν τό ο.πάισιον αποτέλε
σμα' προήλθεν . έκ - κακής βουλήσεώς! ή -Ικ  

■'δειλίας : κρίνει-άυτό έκ τής·ώ*'ελείας η τής· 
-βλάβης, ·ήν προξενεί. Ό  Κάππόνης1 ; πρού- 
δωκε ίτά'ς, 'τύχάς-'τής πατρίδο'ς: -τοΰτο -αρ
κεί. "Ό άνήρ,· ό άναλαμβάνων τήν φοβέραν 
εντολήν τοΰ νά τεθη .Ιπ ί κεφαλής1 τής έξε- 
γέρσεαις τοΰ λαοΰ -καί νά τον διευθύνη-ά- 

•χρις οΰ κατακτήση-τήν έλευθερίαν του,' ας 
θέτη ·τήν χείρα έπ ι;τής'καρδίας όπως γνώ- 
ρίση αν ό θέός. ηύδόκησε νά έγχυση αυτή 

;τήν'άρκοΰσαν πρός τοΰτο ίσχύν ΐ τόσφ πολ- 
λάς,κάί διαφόρους ιδιότητας πρέπει νά 'έγ- 
κλετή αύτη, >'· ασύμβιβάστ’ό υ 'ςπό λλάκ ις δέ 

' καί .αντιθέτους, ώστε εγώ ριγώ άνάλογιζό- 
μενος α-υτας· 'απαιτείται καρδία,· θερμαινο- 
μένη ύπό της πρός τόν πλησίον αγάπης, 

'ποιητική όσον· ή του Πλάτωνος έν τη θεω- 
•ρίφ τής ώραίότήτος του τέλους,· και νους 
•αύστηρός ’ όσον έν τών θεωρημάτων τοΰ 
Εύ'κλείδου. Αύτός, άγαθός,; · φιλάνθρωπος έν 
ταίς άνθρωήίναίς άθλιότησι, φίλος- καί πα
τήρ πάντων, · οφείλει, ; όταν βιάση αύτόν 
ή ' ανάγκη, - άτάραχος ν ’ άρχίση οΰτω 
τίως τόν πρός ·,τήν -Βουλήν λόγδν του : 
•"Ας άποκόψωμεν είκρσάκισχιλίας· ετι κε- 
φαλάς, κάί ή' πολιτεία έσώθή ! — "Αν εύρη 
πρόσκομμά τούς υιούς τόυ, . .  . ό ’Ιούνιος 
•Βρούτος τούς κατεδίκασεν εις θάνατον ί  άν 

' τον πατέρα, . . ό Μάρκος Βρούτος τόν έ- 
:·φόνέυσεν. .·. οί δέ μεταγενέστεροι έθεοποίη- 
•σάν-αμ^οτέρους. Έ ν τή πολιτική τό·- έγ-
• κλήμα αρχεταιάκριβώς έκείθεν, όπου παύει 
ή ανάγκη. Ώς εκ τούτου, δέον νά μελετήση 
βάθέιυς^τήν καταστάσιν τού λαού, άν δέ·ό

.'θάνατός τών; φαύλων καρποφορήσει έλεύθε- 
ρίαν^ ώ ί άνθρωποι θά άνακήρυξωσιν άύτέν 
•σωτήρα καί θ εό ν : αν δέ τά αιματηρά με
τρά -παραλειιρθώσιν, αν οί άνθρωποι πρίν ή. 
άπρθάνωσιν αρνηθώσι τήν θείάν πνοήν·' κάι 

1 μέταβληθώσιν εις πηλόν, αν ή ελπίς στρε- 
ψάσα πρός τήν γην ττ,ν οήοα αυτής τήν 
σβεστ  ̂ θρηνούσα-έπίτής πόλεως'έκείνης, ώς 
έπί τα®ου, τότε άποστέργών τήν τού· σκλή-

• ρού φημην: καί άφίνων, .κύριον τού· θανάτου 
τόν δημιο.υρχήσαντάήτήχζώήν, άς κρεμά- 
•'ση>''ώ?·αί παρθένοι'τής Σ ιών,' τήν',,'άρπαν 
έπί τής Ιτέας κα ί'ά ς θρήνήσή. ή καί ·άς σι- 
γ-ήση'όλως, '-διότι1 έν τοίς βασκλ.έίοΐί ΐή ς  
-απελπισίας πίς·'ηχό£/είναι οχληρός, άκόμη 
κά ί -ό πού·'θρήνου. Ό Νικόλαος'. Καππόνης 

'δέν ειχεν -ίσχυράντήν χείρα,: -όπως άρπάση 
άπό τής κόμης τον· κεχαύνώμένον λαόν· και 
σείση αύτόν αγρίως, όπως τόν άφυπνίση. 
Δεν: !εμίσει·'τούς''Μεδίκόυς, ’ επόθ'ε_ί;·'άρίστο- 
κρατιγήν κυβέ.μνησιν, ρθίν και.δέή.εξώντώσε 
ΐ-ούς,'Σφαιρίτσς, · άλλ’,,άφήκεν · αυτούς, νά 
μηχανεύωνται κακά -κατά τής πάτρίδος.' Τό

ν
είναι

μά  προσ,βάλη;τις,·;,έκρυσίως ·̂  ~)ψτ' ανάγκη 
ίτρύς;άν^ρό^π^υ^-είνάΓςλρττη.οήν'ί άλλ’ εινα 
' χείρ'ίστόν τό να'προσβαλη άύτούς καί έπειτα 
νατούς.άφήση εις Θέσιν, ώστε νά δύναί/ται 
νά έκδικηθώσιν. ’Άν άφήρει τουλάχιστον 
τάς περιουσίιες των ! τότε ·οέν, θά ήδύναντο 
τόσφ αποτελεσμςςφικώς. νά έργχσθώσι χατά 
τής δημοκρατίας,' και'αίίτδ; θά έπρομηθέύετο 
χρήματα, όπερ έν φ  θά ώφέλει μ-εγάλους τά 
ήμέτερα, θά Ιβλαπτε: μεγάύ,ωσ τά,τών-,άν- 
τιπάλων. Μή πράξας τούτρ,;,·.ήναγκαφθη, 
προϊόντος τού χρόνου, να έπιβάρύνη τούς 
φίλους τής δημοκρατίας, έπιβάλλων φόρους 
έπί φόροις, καί κενών τά βαλλαντ.ια ολίγων 
ιδιωτών, χωρίς ν'ά δύναται ν’ άντάπόκριθη ώς 
έπρεπεν, εις τάς δημοσίας δαπάνας. 'Ό  "Νι
κόλαος Κάππόνης' ώφειλε ν ’ άφαιρέσή τήν 
ζώ ή ν :τών τής'πατρίδός’ έχθριύν'/' .καί άν'δεν 
ήθελε τήν ζωήν, τήν περιουσίαν : . κ α ίά ν  
όχι τήν ζω ήν-κα ίντήν περιουσίαν,-.τοϋλά- 
^ιστον τήν,φήμην;· Καί όμως ούδέν·τούτων 
επραξεν.Άπενα'/τίας οίΣραιρίται άπολαύουσι 
τιμής καί ύπολήύεως, εις τρόπον άποδεικνύ,- 
οντα διά τούχειρίστου παραδείγματος,1 ότι 
άν '¿πί.θυμήήής /τήν· εύνοιαν . της δήμόκβί- 
τίας, πρέπει νά κηρύσσητάΐ φανατικός οτίί- 
δός τής απολυταρχίας.'Ή Εξουσία, προβάσα 
κατά τάς πρώτας αύτής αποφάσεις τυφλώς 
καί δειλώς, -έπέτρ^ε τόν. έξοπλίά^όν τού 
λαού. Ό Σημαιοφόρος, ου. μόνον να έπι- 
τρέψη τού^ο, άλλ’ ώφειλεν έπί.αυστηρφ τ ι- 
μωρία νά τό επιβάλη’"έίς' πάντας, άπό δε- 
καες άχρι τών εξήκοντα Ιτών· νά κηρύξη 
κινδυνευουσαν τήν πατρίδα : πρώτος αυτός, 
προσφέρω» άπασαν τήν περιουσίαν του, νά 
προκαλέση τάς ίδιωτικάς θυσίας, καί εν τή 
σωτηρία· τής --δημοκρατίας ν’ άναθέση τήν 
ύστάτην τών'πολιτών.· ελπίδα,· όίς ό Μέγα'ς 

••’Αλέξανδρός, όστίςι — καθ’ ,ά δ ιήγείται ή 
ίστόρ ία^καύσαςί τάς. άποσκευάς -.καί τάς 
τροφάς τού,'έθεσε''τούς στρατιώτας του· εις 
τό δίλημμά ή νά νικήσωσιν ή ν ’ άποθάνώ- 
σιν. Συχνά έπιτυγχάνομεν περισσότερα.πάρά 
τής αγάπης ή πάρα .τοΰ φόβους άλλ’.όταν- 
ή αγάπη δέν άρκή, ας γίνητα ι χρήσις τοΰ 
σίδηρου, ”Ας έπιβληθή διά τής βίας εις τόν 
λαόν τό καλόν του. Ό  Καππόνης απεναν
τίας έδίστασεν, ώς άνθρωπος Ου'σπιστώ» καί 
άποβλέπων-είς συνθηκολογησιν,· μή εννοών 
ότι αυτη θά ήτό ή εις θάνατον'καΐαδίκη τΟυ. 
■’Αντί νά ·χορήγήσ'η εις τό Κράτος άφθόνως' 
εκ τής περιόύσίας του, άναμίξας ,είς ■ τάς- ύ
ψη λάς πολιτικά; σκέψεις τήν1 τάπέιΧήν'περί 
τών μικρών · συμφερόντων φροντίδά,::·'δέ·̂  
ήοχύνθη : νά έπίδοθή εις' τήν μεταξουργίάν 
καί νά άγρυπνή έπί τών εργατών τους έξώ- 
ρισε τούς ’Εβραίους-, οΐτινες είναι μένειέί- 
|υ.ονοι συλλέκται τοΰ χρήματος, άλλ’ εν 

'ανάγκη, έ ϊτ ί έκουσίως, είτε· έξανάγκαζ'ό- 
μενοι, χορηγοΰσιν αυτό :  έδημοσιείισε 'νό
μους περί γυναικών, οίνοπώλείωνκαί βλασ
φημιών, ανωφελείς ή επικινδύνόυς,· διότι 

'τά ήθη-'·ρέν·.βελτιόΰντατ οιά ' πόί'/ικών νή- 
• μων, ·,κάί δϊοτί; οθίλων ν* μετάρρνβμίοη 
•'τά *άντ», βύχνάϊίις ούδΐ» μεταρρυθμίζει. 
Είτα μεταβληθείς «ΐς ίεροκή ρυκ« '· -έκή ρυσ- 
σεν εν τ ψ  πολφτίφ-τούς λόγους ;τσΰ.Σαβο- 
ί/αρόλα, έκράζεν έλεος καί κατέβαλε πάσαν 
προσπάθειαν, όπως άνακηρυχθή. ό·Χρισίός 
βασιλεύς τής 'Φλωρεντίας. Αρισταν ή'θεία 
αντίληψις- ού - μόνον καλόν,’ άλλά··' κα-ί.1 ά- 
να-ι'καίον . νά'· έπίκαλήται τις - α ύ .τ ή ν α λ λ ά  
τά Κράτη"-δ.φείλουσι- νά ' μή έμπισσευωνται 
καί τόσψ πολύ είς τόν ούρανό.ν.,_..ώστε_νά 
παοαμελώσι καί τή~γήϊνα: μέτρα. ’Ενώ'καθ’ 
έχαστην έκαιον λαμπάδας καί εψαλμψδουν,
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οΰτε όπλα, όύτέ'τρδφάς'έπρσμήθέΰόχ^./ϊίίν
 ̂Ά ft-ksài» ώίΤΛ/ν « / u e Í l ^ I 'ΚÎ rr“!rs »λ

* α
ν ’ άνάνεόίση τό '.θάΰμά’/τ0ΰΤεδέώύ;'νά;λλ' ΐί'-  

- νάι'φρόνησις ,ν* ά'/άθέΐώμεν'. τή ν ' άώτη'ρέιήι 
'τής '.πατρίδος '.είς''.ύπ$όφ;υσΐκάς 'βοήθειάς^ 
ότ'ε ό όύράνο'ς έδώάέν'εις χήά.αχθρώ^Ϋνόΰν 
όπως σκέπτηΐαι, " ''¿ά’ρ.χεΐραζ'όπως'-ένέργή, 
ϊπραξε τοΰτΟ ό’πώς' μόυόξ ; 'ίαυτόν '· ·πρόστ.α- 
τεύη , ’^ξιόμεμπτός - έ'πίση^ .ήτό'^—·ίιάί μ.ή

-'•τ .. ί '  r  , Λ . , 1»
πρό'ς τόν δεξιόθεν άύτο.ΰ’ ί  στάρι ε'/Ο»; ά υ ά¥η 'ρόν
την'μδρφήνίέρέά^— ή^λά^σλ,ε'^'·'τή.ς''ΤΪ'άν^
γίάς τής' ’Ιμπρουνέ-ας,'''ύπέρ τής ανφάνηθέΐ- 
σ-ης'έλέΰθέριμς, ..δίότί' τά: μ^ΐρ'α; άδιλότλάμ- 
βάνουσι ' τά ' Κράτη'.πρός ''άπόσόβή'σιν άών 
ταραχών ουδέποτε '.εί/άί. Λολλάί ;'κάί δϊόάί 
προσέτι,, ,ύπαρχόύ,σής;., έτί>Γτης',.επιδημίας·, 
έιδόμεν, ταύ-τήν έπι/ίείνορ,έννίν ώςμέή'"τής

κάτέλήψ’βν' είς ε·)α,"''ωμόν,"-'έ'νώ' Ιν  ,φλώ'ρεν- 
τϊφ καταλήγουσιν εΐς-'φόνόύς' νάαί

ξίός ο Καπτίόνης,'.ότί όύ μόνον πάρήμελήτε 
τή'ν ένίσχυσιν τής' πόλΐώς.'· αλλά κα ζ ' διά-1 
ΦΌρα' παρενέβαλε' .κω'λύμάτά,,έις τόν βείόν 
ημών Μιχαηλάγγέλον —  όστις; ήθελε :>;ά
'-περικλείση τό όρος οι" οχυρωμάτων·; - ^  ¿ιτε 
δέπέιθόμενος' 'είς τήν·γένικήν·;γνώ^ήν;ότΐ: τά 
‘όρη είναι "τά 'τ έ ίχ ή  της" ' .Φλοκ>εχτίάςί ''ά'αί '

.ίψεΟας.ζωότρόφιγ 
είνοτέρας τίνος όρ.μώμενόξ 'σκέψέώς,· άπέ- : 
θετο ' πάσαν έπ ί tpv ' ώπλ.'ισμ.έ.νων' πό Αϊτών, 
"ί-λπίδά' κα ι έζήτη σΐ,; μισ(Λ,ι.τ'ούς .οπλοφόρους. 
'Σ ημεώ άατε δέ τή '/πισ'τίν'' τούτοώ.! Ό  Ίώ - 
άννης· Σασσάτέλλ.ος, -μισθωθείς''"υπό' τής 
’Εξουσίας μετά όγδοήκοντα ελαφρών ιππέων, 
εκλεψε τους μισθούς ' κα ί έφυγε πρ'ός τά/ 

"Πάπαν: Ευτυχώς, ή ζη μ ία  ήτό μικρά, ! κά ί 
χειρότερά πολύ θά ήτο ή καταστροφή. 'Ο· 
‘δον 'Ηρακλής Φερράράς έτιμήθημ ισθω θείς! 
ώς. γενικός, άρχιστράτηγος τ ή ς . σημοκρα-, 

'τ ία ς : ■ άλλά έσκίφθητε είς ποήαν 'θέσιν θά 
'έυρέθή· ή 'δημοκρατία ' όπως 'λάβή τήν .τε
'•»•Milin-rv, vry t T'a r/7 t>í4 >(-»')■ Δικάνωί -ïi ù  λ

τχΑσαντός πάρ ’ ή  p-ÎV'.TÔû 'λάόΰ;' ό ί εύπάΐρίδά’ ι 
έγένοντό άφαντοι, καί μετ’ αυτών τά^ψεν- 
ναίάν αίσθήμα-«· κάί ή -'στράτίόΛιήή άγριό- 
τή'ς·;'ό ί πολϊταΐ/.άπέβ>άψ,αν1 είς·' τά •κέρδη'; 
ε^ενοντΟπλο'ύσίΟί, 'καί; ■‘όέλόντες νά'άπολαύ- 
άωσ'/'τήν'ο'ποκττιθείσαν 'περιουσίάν, «πο- 
•ίτέργδϋσΐ *νά' καταο¥ί|σή)0 ΐ··' τά- ί'στήθη'των 
προμαχώνα 'τής πάτρίδος;· ηάί' Την',' τύχην
ΰθίύίι » t < »f («kÁV «ίκ** '*//■»} ί'Λ\ímy '«ρ>·ι_

η γ ε μ ό ν α ς
δημοκρατίας ; Καί ,ώσ.ανεί' ,τδσά-λάθη ήσαν: 

' ολιγά" πρό'ί κάταστροφήν'' τής· 'πατρίδός,' υ- 
' περ'επλήρώσαν τό μέτρονί δίόρίσά'/τες' τόν 
"Μαλάτέσταν. Βαλλ.ιρνην γενικόν διοικητήν, 
'τοΰ Φλωρεντινού στρατόΰ. Ώοίος δέ ά ίνα ί ό 
','Μαλ'ατέστας οΰτος ; ΐέρόσφύξ της Έκκλή-1 
ίσιας'. ΚαΙ' "·7Κ>ίας οίκργενείας: .Οικογένειας,
’ ήτις'.'κατά’ τάς προδοσίας · υπερβαΛνΐ'ί, πολύ 
τήν τοΰ' Άτρέώς. ’Αλλά; πώς ουτος; όστίς:

'δέν'κάτώρθώσέ' νά 'διατήρήθή έ ν π φ  όίκω! 
του, θά διδάξη ήμάς' ίίνύ'τρόπψ'δύνιάμεθά! 
νά ύπέρασπίσωμεν τόν ίδικόν μας ; Μή φεύ-· 
ν ων έμαθε πώς νά μέ'ηη.σταθερός'; ’Εκείνος,; 

-οστις. ήδυνήθη νά έγκαταλίττη ...είς. τούς!

Ε·«ί . . .  , . .. .
·,νά. μή. .έ·παληθεύσωσιν:._άλλά. φοβοΰμαυγιή. 
ίδω έν τή  ήμρτέφφ/π'ίΤίςί?ι;ΰ.5·υθις τόν Χρι
στόν πωλούμεψ)ν,καί πρ>λητήν τόν ’Ιούδαν., 
’Ασύνετοι! Ά σύνέτό ίΐ'Τ ιμ ή  τοΰ αίματος: 
είναι ή.Περόογία-ν,καν δέύ θά ,εχητε πά.ν-| 
τοτε τόνκαιρον νά,πρρλάβητε, .τούς,πρρδό-' 
τ9¥, ώς κατά την.επάλην.του Βαλοακίου1 
’Αιτρουέλάρά 'κα’ίιτόΰι ΓΓάύλήυ Βιτέλλη. Οί- 
¿^έεθριοι έμφύλίόί πόλεμοί ϊά'βέσαν δυστυ-: 
χώ ς παρ’ ήμ ίν 'τήν.,^ρατιωτικήν"άρετήνή

μισθίυτών; ή : φαύλόΤης ',τώ ύ 'ε ίς Tpv xXil'o- 
δότόΰ'ντα πώλουμένων-όπλαρχηγών,· καί τό 
'άίσχός -ΐής ’Ιταλίας (I-) . " ■ --.·
' '. ''ΚαΙ όμίός α ί' άρχάίαι' 'δικαστίκαΑ' ·' δίατά- 
:ξε:ις·'δέν ισχυσάν ’νά'κάταβάλωσίν'όλως παρ'' 
ή μ ΐχ ,ττ(ν στρατιωτικήν άρέΤήν. "Ενίοτε ά- 
'νάθρώσκέι: 'καθάρώτατόςτις' σπίνθ'ήρ. Κάί 
δεν ανάφέρω τούς άρχαιοτέρους-'όπλαρχη- 
γόύςί άλλά δέν ήσ άν  'Φλωρεντινοί, δ  θαυ- 
■ρίαστός εκείνος Ίάκωβοςό Ταλβά&ομκκηςϊκάί 
'ό'-'α,λΑος "έκέΐνΌ'ς. κεραυνός 'τθΰ' πολέμου Ίω - 
άννης- ο' ;έκ'τών Μελανών · ΤαγμάτϊιΡ>ν'  κά ί 
νΰν'Ιτι δεν υπάρχοοίιν ¿' Ρίκηςήό "Αρσο- 
λ ις καί πλήθος άλλων, -οΐτινες περιμένουσι 
τήν-ευκαιρίαν όπιρς-άναδέι^θώσι μεγαλεί- 
:τέρόι «τι exîiviijv'·; 'Ποιος έιναι· ό;δυστυ'χής 
ό άμά!'·βάλλων·' ;ότι·"ή ' Φλωρεντία·· εχει έχ 

'τόίς .κόλποις της- υ Ιούς γινώσκόντας ν ’ άπο- 
•θάνώσίν 'υπέρ αύτής;'"Τό' λάθος 'τοΰτο; άν 
.μή './ληφθη έγκάίρως: πρόνοια, θά γεν- 
νήση πικρότατους καρπούς,·· Οιότι',; φίλοι 

-μόύ, οίος δήποτε . fy.a'i προσέξατε είς τούς 
-λόγους μου)' 'άνάθέτε'ΐ τήν· ΰπέρ τής έλευθε-. 
ρίάς τΟυ μεριμνάν εις ξένους, ειν'άι ' άξιος 
να γέίνη ' οοΰλ.ος, άλλά καί Ιξωτερικώ; ή 
θέσίς ··ήμών δέν είναι' καλλίτερα τής.έσο*- 
.τερικής.. Οί δισταγμοί μάς κατέστησαν ή-

ώργισμένος,καί διά τάς νέας προσβολάς, ά; 
ί;π ίστη, ότε οι'νέοι/ τα σύμβολα,τ-τάς προ- 
'τόμάς ' τής οίκογενείας του1 καί τό'' άγαλμά 
' tôî> κ'ατασυνέτριψαν έν τφ  ναψ τή ς Εϋαγ- 
ήϊλίστρίας', .■ 'Ο αύτοκράτωρ/· · δστις ήθελε 
πριν ν ’ άποστερήση τόν Πάπάν τής πολιτι
κής -άρχής -Χαί νά καταστήση αύτόν αύθις 

"άπλουό της'Ρώμης επίσκοπον, άπείλούμε- 
vôç'üftè: τών'ΤΟυρκωχ.χαί'.βλέπων τόν Λω- 

:τρέκ,, -καί τούς Γάλλους θριαμβεύοντας ¿ν τή 
/Χοτίφ -Ιταλία; ' άπελπισθείς· νά συνθηκολο- 
•γήση·'-μετά τίνος' ,τών ·ίταλιηών' κυβερνή- 
-ρέων καί έννοήσας- ό ττή  θρησκευτικ-η'/με-

σύ'νθήκόλογήσ6)μεν· μετά τού 'Έταράλέυ ότε 
άί'-'πεβιστάσεις 'ήσαν -'suvOwcaif1 ,κάίτοί' οί 
πράκτικώτεροί \ΐών άολίτών- σύνέβούλέυον 
τούτο, κάί εκείνος '.3ΐά: τού'Άνβρίόυ· Δόρίά 
σχεδόν τά-έζήτέί,·1'κ α ί τώ ρα  δέν τόλμύμεν 
νά: -'κηρύχθώμεν 'δημοσίά -' φίλ.όι-τού. ' Άπε- 
ξενώσάμεν. άφ’ ήμών τούς'Κνετόύς, ότε δέν 
¿βοηθήσαμε» αυτούς- ‘κατά τού-'Βρούνσβικ;

'.φρ'σύρίου, ά’πέστειλεν ε ις ' αύτόν Τον .πνευμα
τικήν του Φρά Ά γγέλ ιον όπως τόν ένι'σχύή,' 
-Ιπεμψεν αύτφ''δ-ίά τοΰ 'Μουσσόταλα.ΰΛ'υζόν 
-ΐππΟν ή'αΓέπτακισχίλια. δουκάτα', διά τό  βα- ! 
άίλειδν τής Νεαπό^εωςρ κατέστησεν.-αύτσν

τήση παρ αυτου 
φιλίαν του.

οπως μη απολεση_την 
Η μείς, δέν ήθελήσαμεν να!

(1) Μακν.:α6. Ίετορί* τν,ς 4·λωρντ,. ι̂6λ·."Γ'.'

δεκ,άκ'Γσχίλίων ίππέω'/,-'όθενόργισθίντες έδή-1 
λ’ώσαύ εις- τόν'·ήμέτερον'πρεσβέυτήν Γουαλ- 
ττρόττην,'ότι τόαύτό κάί-Ικ-εΐνΟι θά-επραττον 
ένίόμόίφ-περιστάσΐι:. '" Βεβαίως -οί Ενετοί, 
'συνετοί': όντες,' δέν θα μιμηθώσΐ'-τά λάθη 
Των ά λλω ν ' ά'λλά'ή δργη ένίο,τε σκοτίζει τό 
-λογικόν εΐς'τοιόύτόν"· βαθμόν,,'ώστε · Ιπιθυ- 
μΟύμεν-κάί επί'βλάβη ή μών Ι ΐ ι  : νά ίδωμεν 
πάσχο·ντα·εκείνον,-; ό'σΐις έμεινε»' άοιάφορος 
είς";'τήν συμφοράν μας. ‘-Είς-' ποΐΟν λοιπόν 
¿λ-πίζομεν ; !τί τής -Γαλλίας · ύποστήριξις, 
αμφίβολος πάντοτε, είναι 2*ν μάλλον άμφί- 
βολοςΓ νΰν.1 ; Πολλ.άκις- σκεπτομενος ,-ότι οί 
.’Ιταλοί πάντοτε 'τείνουσιν είς τό νά -άναθέ- 
τωΐτι '· πάσας αυτών ‘τάς έλπίοάς είς τούς 
•Γάλλους, ένφ οΰτοιπολλάς αμαρτίας έχουσι 
•νά Ίξοφλήσωσι πρός ημάς άπό τή'ς εποχής 
ετιτοΰ Π'ιπίνου, έγραψα λίαν σαφώς.: «Οί 
Γάλλοι, όταν δέν ούνανται νά πράξωσι τό 
καλόν, σοί :τό υπόσχονται"· όταν ούνανται 
νά τό πράξωσι, πράττουσιν -αύτό' μετά. δυσ
κολίας, ή δεν πράττουσιν αύτό διόλου (Π .»  
Φραγκίσκος ό Α' εννοεί άπό πολιτικήν, όλΐ- 
Υ'!>τερον έτι καί άπό'Λουδοβίκον τόν ΙΒ’, 
είς τον υπουργόν τοΰ όποιου είχον τό θάρ- 
.ρος νά είπω τοΰτο κάτά πρόσωπον (2). Σπα- 
-νίώς κινείται- ύπό τοΰ λ.ογίκοΰ': άλλά, συ
χνότερο» ή-όσον άρμόζέι- είς βασιλέα, ύπό 
-τοΰ- πάθούς : δι’ /δ ηττηθείς βαίνει βραδύ- 
',τ'ερον είς τάς προσβολάς, ανέχεται δέ νά κυ- 
•βέρνάται κατά τό πλείστον υπό'τής μητρός 
του. Ό  ουρανός- δέν Ιδωκεν αύτω - νοΰν, 
οπως: συλλάβη σχέδιόντι, ουδέ καρτερίαν 
όπως έκτελέσ^ αύτο συλληφθέν. "Αλλως τε, 
ο ίυ ίο ί'του είναι έν τή έξουσία Κ,αρολου 
τού-Έ'; σκέφθητε δέ- αν ηναι Όυνάτόν ν ’ ά- 
γαπά ή νά θέλη τήν όμ'ετέραν έλευθερίαν 
περισσότε'ρον τής τοΰ διαδόχου του ! .  Εί- 
μίθα' μόνοι, άλλά τ ί πρός τοΰτο ; ·Όφείλό'- 
μεν νά-' κ/,αίωμεν , ώς άπολεσθεΐσαν τήν 
πόλιν -μας ; Ό Φωκίων ελεγεν ότι ούδέποτε 
έπίτρέπεται ν ’ άπελπίζηταί τ ις  - περί τής 
σωτηρίας τής πατρίδος του Γ- τή ν 'δ ’ ήμετέ- 
ραν δέν έφερον ετι είς τό- σημείο1·/·' εκείνο, 

-ώστε νά άποβαίνη πλέον; μΧταία πάσα περί 
αυτής πρόβλεψις. Ό Καππόνης 'κλονίζεται 

■έντή θέσει, ήνούδέποτε'ώφειλε νάκαταλάβη: 
-ίσως κατέλθη αύτής, :· όπως άνάβή είς τό 
ίκάίωμα. Σείς νέοι, έν οι? τόσ-η ελπίς σω
τηρίας υπάρχει:' σείς; Ζηνόβιε καί Λουδο- 
•βϊκεν' συμβουλεύσατε ' τούς εύγενεϊς : σύ; 
Δάντη Καστιλλιόνη, — και ό μεγαλόσωμος, 
ό έχω », τήν μακράν. ' καί' έρυθράν ,γενέιαδα, 

•-άκάυτας τό όνομά του- προφερόμενον ·άνε- 
τινάχθη ώς ίππος ε ςς τόν/ήχον Της σάλπίγ- 
•γης— ένέργησον παρά τ<3 λαώ; Ά ς  μή 
.γοήτεδωσιν ύμας α ί άρχαίαι φήμαι; ε ίς  
.τάς: νέας περιστάσεις ' απαιτοΰνταυ άνδρες 
-νέοι. ••.Άν,υπαρχη Φυχή ζώσα 'δυναμένη νά 
•σώση^τήν.Φλωρεντίαν, είναι · βεβαίως-ήτοΰ 
Φραγκίσκου Καροούκκη.. Σπεύδω νά τόν ύ- 
ποδείξω .ώμίν . ως .τό ύμέτεροο Παλλάδιον. 
-Ηφρηγορούμαι . δ ε  λίαν ι  σκεπτόμενος; · ό ΐι
"'ίϊ' ~"i ·' ,V· ν '

Π«ρί ά ό «ω {  Γάλλων.' ; ‘ /''',
/Πί,οΐήΙΙγίμώος, xê x.'â̂  · .
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πρός σωτηοήαν,μας άμκεϊνά  μή ήττηθώμεν, 
Ινφ  οί·έχμ)βοίπρέπει y* νΰι'ήσωσιν, Ά λλω ς 
τε. μαχό^εθα εν τώ  ήμετερφ οίκφ.κα 'ι υπέρ 
ημώ ν α υ τ ώ ν :1'ό,δέ έχ θρ ^ . εν χ ώ ρ ^  δτχάφ 
τά.'πάντα-- θά: στρέφωνται κατ’ αΰτου, -καί 
μετά στρατιωτών, sí? οϋς, .oύοεμέαν. δύνατάι 
νά  ίχ'·η εμ π ιστοσύνην,' μ ισθωτών . πάντωδ 
κα ί διάφορα όλως.: ■ σχεπτομένων,· διότι oí Ο
πλαρχηγοί 'τόΰ· Πάπα ε ίνά ι άδΰνα-τον νά 
ίΚίραδεχθώσι; τάς-. γνώμΟς τών τού -Καρώ· 
Λου. Πέποιθα-ούκ $λίγο.ν κα ί είς την τΰχ,ην', 
πόλύ/δέ είς ,τήν θοίαν π^όνοίαυ* -ήΐις οέν θα 
«νεχθ^-. τή ν  'χ{ίτα!?τροφ·η-ν· τής ώρ.αίας .μου 
εβάτρίοος.,’Ώ ! αν δέησίς-τις ευρίσχγ γαρ.ι.ν 
ένώπιόν σου, Κύριε, «ροστάτενσον τό;εό«φος
*f \t I i íA ' * Λ*Γΐ* Λ .. »1 í- «  £l'«AV ftv i '  A '*  ¿/AA <“ - ΑΜ #Ί ' V>tlτούτο, οπςρ μέ έδέχθη βρέφος -,οντα,-' ..καί 
ήδη μοίάν& ίγει συμπ«θώς τούς- κόλπους 
του, δπώί αίναπάυθώ έν αΰτοίς αιωνίως.
έν«ρ ή , 'ίύ χ ή  μου: ετοιμάζεται να παρά-στή 
ενώπιον αθν -: συνιστώ αυτό sí? την προστά- 
σίάν-σου· πρό τών τέκνω ν μου, προ Λύτης 
Ιτ-ι ΐης» ψυχής μ ο υ»/

■ Τεταραγμένος- έ-κ τή ς  εσωτερικής συγκι- 
νήσεως,·1. εΛαυάε λαλώ-/ ¿ Μαχχ^αόέλλης', 
άλλα  καθώς, •καί άφοΰ π α ύο υσ ινο ί έρέται 
χωπηλατοΰντες, ή 'λ έμ β ο ς εξακολουθεί ετι 
τόν- δρόμον της, Ουτω καν, άφοδ έπαυσαν 
κινούμενα τά ν έ ίλ η α  από τού μετώπου τοιί, 
άπό των οφθαλμώντου, άφ’ όλου εν γέν3ι 

.τού πβοσωιίθυ·του, εξήκολούθει άποπνέων 
ερως πατρίδος καν ελευθερίας.'

Ώ σεί Λήσμο.νήσας την βασανίζόυσαν «ύ,- 
τδν νόσον,, ,άνηγέρθη μικρόν κα ι έτεινε τήν 
Υδίρα πρός κύλικα ‘πε'ριέχουσαν μαγνηαίαν 
οιαλελυμένην εν ΰδάτί. ’

"Οταν ό θάνατος έτοιμάζηται να καταβάλη 
■δμά τής νόσόυ τήν ζωήν, άυγκεντροΐ άλγει- 
νώ ς, επ ί τού σοθματός τού ψυχορραγούντος 

.πάντα τά δεινά, κατατρώγει δέ κα ί σάρκας 
*αί νεύρα κα ί οστά, απείρους καί διαφόρους 
Λροκαλων άλγηδόνας'. Ούτως ό θάνατος επέρ
χ ετα ι πικρός είς τόν άνθρωπον, καί αν ήτο 
καλόν, ώς ίσχυρίζετο ή Σαπφώ, ό θεός-θά 
τόν έδήμιούργει δ ι’ εαυτόν. "Οθεν κα ί ό 
Μακκιαβέλής μόλις, εκίνησετήν δεξιάν, Ιφε- 
ρεν αύθις άύτήν εις την πρώτην της θέσιν, 
αισθανθείς κατά την ώμοπλάτην κα ι τούς 
μυς όςυτατον πόνον, ώς ότε υπεβλήθη· είς 

την βάσανον του σχοινιού. Ή  αριστερά αύ- 
,τοϋ παρειά συνεστάλη β ια ίω ς πρός τόν 
όρθάλμον,'. τά δε ν ε ίλ ή  είύρθησαν πρός τά. 
άνω ε ις  σημειον-αγωνίας : ά),λ’ άμέσω ςτό  
πρόσωπδν επανηλθεν έ ίς τή ν  ρυσικήν αύτοΰ 
θεσιν, κα ί ό ασθενής, μείδίάσας είπε i

—f ááv rη:, δός· μοι, παρακαλώ, τό ποτή- 
ριον εκείνο.. , .

Ό  Φρά Βενεδικάός Φόγιάνος, θεσας' την. 
χ ε ίρ α  υπό τά  προσκεραλαια, άνή^ειρεν ή 
ρεμα τό σ ώ μ α  τάΰ πάσχόντρς, και > ο Δάν- 
τής έπλήσίασεν ε’ ί  τά χ ε ίλη  του-την κ ύ λ ι
κα. ’Εκείνου δεπίνοντος, .δάκρυ εκυλίσθη από 
,τών ορθαλμών'τόυ άκουσίως α'ΰτο.ϋ  ̂ καί π ί-  
σον εν τή κύλ ίκ ι άνεμίχθη· μετά τοϋ ποτόυί 
Ό  Μακκιαβέλλης -παρετήρησεν άύτό ατενώς 
κα ί μετά .τιν^-Λ τιγμάς ε ιπεν ': - ' . · ' ■ ·

Έ ν τή δεινή θέσει, είς την όποιαν -εύρ-ί- 
:σκομ«ι,· .ουδεν πιστόν ήδύνατο νά οροσίτη 
-τά σπλα^χνα μου: κάλλιον άπό τό δάκρυ σοίί, 
Δαντη. Ο θεος ν'ά σοί, άνταμείψη τήν άγά- 
ιτην σου,· ,άρου ·έγόν Siv- δύναμαι. ·. Τής :Tta- 
ρηγόρίάς •τάύτης' ε ίχ ε  μέγίστην -ανάγκηνίή 
ψυχή.μο.ιί; πρ ίν; '-η' στρ.αρείσα: ίο η 'τη ν '.ίϊτ ' 
.θ^ωπίνην ,'άχαριστία'/'. Ευχαριστώ,· .'βύχϊί- 
ρ ιστώ , Δαντη. Mol -προύξένησες μεγαλεΐτε- 
ρον καλόν, ή όσον φαντάζεσαι, ’Ή λπιζον ότι 
μέ ε ίχ ες είς ύπόλη,ψιν·· ά λλ ' δτι·>με' ήγάπας

άμφέβαλλομ. 'Τώρα, όμως,θά χαιρίτίσμι· τβν 
θάνατον,·ώς', φίλον, :·αφρΰ ά π ΐ τοϋ..θυδοϋ το» 
τάβου βί·ήπφ. ,ιή ι,δ ίν;άπώλΐσα τήν. ελπίδα 
καί εύρον,τήν ά ν ά π η ν '^ . Τ ■ .;1 .... .....

’Εσίγησίευ και τόση.έπεκράτηίσε σμίτή* ώσ·1 
τε-θά ήκαυ'έ. τις, .καί τόν.,'ελάχιστου ρόμβον 
τού- περί τούς. :ψυ.χ_ορραγο'ϋντας , ίπτμμένον 
έντομου,?Μ.ετά μακράν :αφασίαν, ό Μακιάρμ 
βέλλης.,. ,σείσας.,τηά,κεφοώ,ήν; έξηκσλομθή«» 
Χέγων·:
' —  «'Η, καρδία μου’,δεν· έγνώρυ#εν άλλόν 

παλμόν .ή τόν ΰπερ πμτρ.ίδος :;τούς βραχίο
νας τούτους κατέσχισϊν ,.:ό οή μιος -χ̂ άριν τής 
πατρίδος,Λ .^ τ ίσ η μ α ίν ε ι; οεν-κατήλθονετι 
είς τόν τάφον-, καί.οί 'άνθρωποι καταπατοϋσι 
τήν .καρδιάν· μου, ,.ώς· ,·αν ,ήτο λίθος1.:,-,,τά 
νεύρα, καί-.τά οστάχ’τ&ν - βραχιήύών μου 
α ’ισθάνδνται.1 δριμυτάτους-πόνους, καί. ,οί αν* 
θρωποι με ;κατηγορού:τίν'ότι τά μεταχδίρί- 
σθη.ν όπως ·διδάξίί>. τούς τυράννους: άρνοΰν -̂ 
τά ι νά προσεγγίσωσΐιν: είς τό μτόμά μΟυ 
Λσεόν το,, καί βέβαιομσιΰ- ότι εφδαφαν |χρι 
τοΰ σημείου, τ.βΰ,ν,ά επίχαλεσθωσι; τό Ι).δάς 
τών διωκτών μου·: πΜν- τής άσπΟμιυ φή,- 
.μης, δέν άφίνω ,είς τά  τέκνα1 μου- άλλην 
κληρονομιάν : Χαί όμως καί τή ν φή μην αύ- 
την μοί φθονοϋσιν ώ .άνθρωποι, πόσον. θά: 
σας έλάτφευον,.άν ;ήσθε καλλίτεροι, καί· πό
σον σάς ά^απώ καί ,τοι πονηρούς ΙΈλς υμάς, 
φϊλτατοΛ, έμπιστεύομαιτό ονομά μου: σείς 
υπερασπϊσθητε αυτό·: καί άν ποτε.άκούσητέ 
τινα λέγοντα. λόγους προβάλλοντας- -την 
μνήμην μου, γεήν.αΜτεφοι' τοϋ · αποστόλου’ 
Πέτρου, μή ά^νηθήτε 'τον διδάσκαλόν σας : 

•αν ο ίλόγοι αυτοί λεγωνΐα ι υπό φθονερού, 
σιγήσατε,· διότι οίς τό.κάτά τή ς άρετής.μρυ 
μίσος . θά προσότίθετο·. κάί τό . γεννώμενΰν^ 
εκ τής συναιόθήσεως τής· διαπραττΟμένης” 
■αδικίας,: αν όμως έν.νοήσητε, ότι. ό λ ίγω ν1 
ταύτα είναΐ-ήπατημένος, είπατε αύτφ ,θαρ- 
ράλέω; όνόμάτί.μου : ό Νικόλαος Μαϊί-. 
κιαβέλλης δεν Ιδίδαξε νά · άρπάσιοσι :τήν: 
περιουσίαν τών πλουσίων^ τή ν  τ ιμ ή ν-ιώ ν  
πτωχών, τήν ζωήν πάντων (1 )· μάθετε· ότι! 
άπαιτεϊται κα^δία μεγάλη-, όπως ̂  έννοήση 
μεγάλην κ«6ο·ίαν: ούδείς, ή όλίγιστοι 
ένόήσαν άύτόν: «όταν δέήδυνήθη νά τιμήση 
τήν πατρίδα, εστώ καί κινδυνεύων, Ιπραξε 
τοΰ-ίο πάντοτε π^οθύμως, διότι ίγίνωσκεν 
ότι ό άνθρωπος δεν πρέπει νά εχη μεγαλίι-ι 
τέραν υποχρέωσή ή πρός αυτήν,, ο ισ ιι άπ’ 
αυτής πρώτον- έξαρτάΐαι ή υπαρξίς μας,.καί 
δεύτερον πάντα όσα ή  τύχη  καί ή φυσις μάς. 
έδώρη*ε.(2)'» προσθέσατε δε ότι Ιπίστευονί 
είς τήν αρετήν,1 Χαι 'είς όδόν ενεκα τής '«ό -1 
νηρίας τών άνθρόνπων ' άπολεσθεϊσαν, κα ί 
•τήν όποιαν ήδύνανόο! καί ύφ ίιλό ν ν ’ άνεύ- 
ρωσιν;όπως·αύ,θχς κατευθυνθωσιν είς1 τήντε- 
λειοποίησιν·:' ¿.όεβάίρύν ότι ή πολιτικήάνευ 

• της ηθικής είνα ί«.αδύνατον^ καΐ δόν'ενό- 
ουν ώς.-ήθική.ν ,τήν άφηρημένην είκόνα, τού 
πράγματος, «αλλά-τήν δυναμένην ·νά πραγ- 
·,ματωθ·η αλήθειαν αύτής(.3)ν» οιαφέρουσαν 
.κατά τούς καιρούς, .τάς .Περιστάσεις « α ί^ ύ ς : 
■ανθρώπους-, άλλί νπό τόν ρρον οτι^ ,αν ,η 
παροϋσ* ηθική· δ$ν: ή ναι ή  άρίστη,.,εδει-νά; 
εχη  ̂ώς: σάοπόν; .πάντοτε- ·ίδ βέλτιον-ή.δτίή 
■μεγάθυμός.πολιτιΧή ■ αρμόζει. έίς λαόν μΙ-; 
-γαν,: οίσς ήτο' ό. ρωμαϊκός· ότι. ¿ν,αυ.τφ -ύ- 
■τίάρχουσν?" θύ:: μόνον . άρεταιί,· ,άλλά- -,'καί 
ανάγκη-ς. .-στι. δΐν ·δύνατάι νά. παρεκκλ'ίνη1 
τή'ς ίδ^ ις τούτης χωρίς νά κάταστή ηαί ,είί!

Βούάίνης, έπιστόλ. Β*.’
Μακκιαβ. Λιάλογοί περί γλώσσης, 
-Ηγ«μών,-κ*ιρ.. ιί-.· ί.

5ρμς οφ.|αλμούς.τόυ ,καί. ,είς. τούς. τών άλ- 
λων.άξίος: περίφρονήσςως, επί. άναποφεύκτφ-. 
Β^β^;·τορ τς.μέγαλί.ίου καί τής ισχύος του: 
οτι -απεναντίας ·ρις-τούς. ασθενείς άρμόζουσί 
,βουλαί .ασθενείς,,,καί,ότι- άν ουτοι πέοι- 
κμμλιονται υπο., πδνηρών, αι. περιστάσεις 
επιβάλλομσι.χαί δι.καιοΧογοϋσι _τη.ν ·χρήσι>/ 
ταϋ.δ.όλαυ, Λλϋ,’ δτί οφείλ’ουσ.ι. νά καταβάλ- 
Χώσι ,παφαν .προσπάθειαν όπως εξέλθωσι. 
τής τάιαύτης:. ασθενούς καταστασεως, οπομ 
ό ,δόλοςμίναι'.άνάγχη, κάί ν ’- άνυ^ωθώσίν. είς 
¿κείνηνμέν'-ή,.εευαι ανάγκη νά φερωυιαι με>- 
γχθμμως. ’.Ηγ^πησα την δημοκρατίαν: αλλά·

τής ζα»ής,· ένιρ ή,-πφώτη,.σύμπτωσ-ίς τύπου, 
.Έσκεφθην ό’μω ς, αν_ κάνεν τών δημοκρατι- 
,κώς κυβερνφ.μένών: ιταλικών1: Κρατών ήδύ
νατο νά έπ ιτυχη  τόν- .'.ερ.<:ίτ!ατον σκοπόν της 
περ ισυλλογής;...τ ώ ν  μ ελώ ν τής δυστυχούς 
.ήμώίμπατρίοαςμ ή -Έ νέτία  κα ί ή  Γένουα §|ν 
μοΧτφάτ/ησαν,. ώ 'ς κα ί πράγματι δεν ε ίνα ι, 
.ελε,ύθεραι πόλεις : έστράφην πρός τήν, Φλω
ρεντίαν καί.έσκέφθην μ'ήΐ' δ ι’ αύτής-θά .κά - 
.τωρθοΰ’το ή  'έπ ιτύχ μ ι ■„. άλλά δέ.ν .εύρον κά ί 
,έν.αυτή. τάς αναγκαίας αρετας· ,ουχ ί έρωτα 
πρός τόν έλεύθερονβίον.,.άλλά φλέγοντα πόθον 
,έξουσίας.είδον έχοντας -τοϋς.πολιτας αΰ.τής, 
διατεθειμένους ε τ ι καί νά. δουλεύσωσιν, αν 
δουλεύοντες ήδύναντο νά καταπιεζωσιν άλ
λ ο υ ς : ,είοον πολλούς μισσύντας-τούςνόμους, 
.^τε...άγμθούςΤ ,είτε..κακούς . «διάφορον, ως 
ποθοϋντες.τήν άκολασιαν,- κμί ·ούγ_ί τόν. τα
κτικόν αστικόν βίον :' τάς ίδ ιώτίκάς ανέσεις: 

.προτιμώντας της κοινής σωτηρ ίας:' μΰ- 
σοϋντες μάλλον τούς ανθρώπους η  τά  πράγ
ματά·: μόλις άπσσείσαντας παλαιάν κα ί 
ίπα ίσχυντον τυραννίδα, εργαζομένους όπως 
θέσωσι τάς βάσεις' νέας·, έπαισνυντότέράς 

,ετι, 'διά τής εκλογής .του Σοδερίνη ίσοοίου 
Σημαιοφόρου Τ τότε έσκέφθήν ότι είναι, α
ναγκαία ή  δουλεία , κα ί ό τι πρέπει νά δια- 
τάσση δ.ύναμις, .«-ήτις. δ ι’.απολύτου εξουσίας 
νά θέσγ,- χ α λ ινό ν . ε ίς  τούς φαύλους, κα ί κα- 
ταστείλη τάς φιλοδοξίας τών άτόμων (1),.ι>

. άρπάζουσα δε τούς ανθρώπους άπό τής κόμης, 
νά τούς έξαναγκάση όπως άναγεννηθώσιν 

^έν. τα ίς .μάχαις και. έ ν τ §  έπ ιμόχθφ πρέ? 
τή'ν - ανεξαρτησίαν ,.δρόμψ των Ιγκαταλεί- 
ψω σ ι τά ελαττώματα τω ν. "Ισως .ό. πρός 
τούτο ικανό;,, εκτιμά εαυτόν ώς- λ ία ν άνώ- 
τερον .Ικείνων, οϋς οιά τής μάστιγος ώθει 

.πρός τό. καλό,ν, δεν ήθελεν άποθέσει τήν μά- 
; στιγα , ..ή- όπως μεταβάλ·η ,αύτή><. ε,ίς σκή- 
π τ ρ ο ν τ ο ύ τ ο  μ.ι.κρόν· ένδ ιαφέρει: '  ή δυσχέ- 
ρρια τή ς  έπ ιχείρήσεως ,-συνίστατάι ε.ίς.τό 

-νέο συνταράξη τ ις  α^μο^  τάς γενεάς, κα ί νά. 
. τας έξω θήσή . είς ..την οδόν τής κ ινήσεως- 
(-τρερ.ί τώ ν  λοιπών.θά φροντίσωσιν. ο χρόνος, 
,ή  τύχή .κα ί ή .ανάγκη τών πραγμάτων.. ..

. ' 1 - - . ;  ' : (επεται .συνέχεια). ,,

’ (1) 'Ομ'λίά'ι Λ1, κίφ. ,'λή.

- ’Εν τ ϊκ ό ελ 'ή ί, άτήλή μ';- στίχ. 37 , ίνάγνω θι. 
'tá '.’ASsvvfVóv áVt¡. τ^Πυρηναίά.
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