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ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 

: Φ Ρ Α Γ Κ ΙΣ Κ Ο Υ  ΓΟ Υ6 ΡΑ ΤΣΗ

ΚΑΤΑ ΗΕΤΑΦΡΑΣΖΝ

ΠΑΝΑΓίατΟΥ ΠΑΝΑ

(συνέχιΐϋν ISe ί ρ Λ ,  3).

Καί όμως»λαλών'πέρί' -εκέίνων, εις ούς ή 
τύχη ' παρέσχε την ευκαιρίαν "να μεταρρυθ- 
μ ίσω σ ι. τά Κράτη, ελεγον: «ούτοι ε ίνα ι οί 
πρώ το ι μετά τούς θεούς, αξιέπαινοι.· επειδή 
οέ όλίγιστόι υπήρξαν ο'ι σχόντες την ευκαι
ρίαν νά πράςωσι κα ι όλίγιστο ι οί γνωρίσαν- 
τε.ς τούτο. ό/,ίγιστοι· ε ίνα ι κα ί οι πράξαν- 
τες (1 ). β Σταθερός είς τάς ιδέας μου έδί- 
$ α ξ α ' ! ιτ ι : «σσυνετός-διοργανωτής πολιτείας 
τινός, αποβλέπει ό υχ ί είς'· τήν ωφέλειαν έαυ- 
χ ο ύ ," άλλ’ ’εις το δημόσιον καλόν: ο ύχ ΐ 
,πρός έξασφάλι,σιν τής διαδοχής- είς τούς οί
κε ίε υς του, άλλα χάρ ιν  τής ηΟίνήςπατρίδος, 
δ έο ννά φ ρ ο ντ ίζη  τ ίνντρόπψ  νά -εχημόνός 
τ ή ν .ϊξ ο υ α ια ν ο υ δ ε ίς  .δλαυνέτος θά'μεμφθή 
ποτ'έ' τ ινα  δ ι’ δ ,τ ι δήποτε έκτακτόν κα ί αν 
πράξη πρός διοργάνωσιν τής πο λ ιτε ία ς: καί 
αν κ’ατηγορώσιν .αυτόν'.τά γεγονότα) θάτόν 
διχαιόλογησωσί τά" αποτελέσματα; καί- δίαν 
ταΰτα  ή να ι αγαθά — καί αν ε τ ι ή πραξις 
ήνά.ι κακή ,’ ώς ήτο ή  τοΰ Ρωμύλου φονεύ- 
σάντος'τδν Τίτον Τάτιον κα ί τόν αδελφόν 
του Ρέμαν, όπως - διοργανωτή τήν Ρώμην.— 
πάντοτε θά .ήνα ι δικαιολογημένος, όιότι οσ- 
τ,ις ε ίνα ι βίαιος .απώςκαταβτρέφή* κα ί ού-^ί 
δατίς ε ίνα ι β ία ιος δπως διορθόνη, ε ίν α ι α- 
ΐξιρκατηγόρητος. Ά λ λ ’ όμως κα ί αυτός υπο- 
χρεούται νά ή να ί ενάρετος κα ί συνετός δπως 
•μη άφήση κληρονομιάν είς άλλον τήν αρ
χ ή ν ,, 'ή ν  εκεϊνός έλάβε.ν, διότι ον άνθρωποι 
ε ίνα ι' έπιρρεπέστεροι. ε ίς  τό' κακόν ή  είς τό. 
καλόν, κα ί ώ.ς. εκ.τούτου', ό·διάδοχος- αυτού 
σμναται νά χαταχρασθή' έκείνου, οπερ αδτος 
φόσφ ένάρέτως διωργάνωσεν (2)'. Ε ίτα ε|αί- 
ρων- εκείνους; ,οίτινες έννοόύσι ν ’ άποδώσω- 
σήήέίς -κυς,άνθρώπσύς τό πρφήν μεγαλεϊον, 
·§έν έδίάτάάά νά- βεβαιώσω δ τ ι « ό τήν δό
ξαν αγαπώ-; :ήγεμώ ν·. οφείλει νά «πίθυμή.

άλλ δπώί'αναδιοργανώσ^-αυτήν 'ώς'ο Ρω- 
μύλος; καί πράγματι ό ουρανός δίν δώναται 

‘νάπαράσχη έις· τούς ανθρώπους καλλίτέραν 
'ευκαιρίαν οόξης, ούαί όί άνθρωποι δύνανται 
νά έπιθυμήσωσικαλλιτέραν. Εκείνοι οέ, είς 
ους ο .ουρανός παρ'έσχε'τήν ευκαιρίαν ταύ- 

.-τήν, άς σκεφθώσιν οτι προτείνονται'αυ- 
- τόΐς' δυο οδοί: ή μέ’ν, άγουσα είς ασφαλή 

ßiöv κάί αιώνιον δόξάν μετά θάνατον : ή 
‘οέ. είς.' ,βίον-πλήρή αγωνιών καί-άίωνίαν 
ατιμίαν μέτά θάνατον (3 ). »Α ιά τα ύτα  άπί- 
φάσισα νά υποστηρίξω τον Κάίσαρα Βορ- 
γίαν, διότι ουτος ων υιός τού.παπα Άλε- 

-ξάνδρου καί ευνοούμενος του Λουδοβίκου. 1Β’, 
ίχ ω ν  δε κα ί οΰ συνήθη - δραστηριότητα,

f l )  'Ομιλία w pi μ ίταρ'· της Φλωρ· πρός Λέοντα 
τ ΐν  Ι\ - .

(2) 'Ομιλίαι, piSX· f i t .  9 .  ' 1
(3 ) Όμ.ιλ. βιδλ. 1 κ«φ. TU. '

εφάίνετό προωρίάμένος ΐνά- πέρισυλλέξη- τά 
διεσπαρμένα τής ’ίταλίας- 'μέλή. Καί 0 Βά-, 
λεντίνος, σκληρότατος- πρός τόύς βαρόνους 
τής ’Εκκλησίας, όί\> ήτο ; κάί.-'άάπλαγγρνος 
έπίσης τύραννος «ρό^ τούς ύπή τήν·έξθυαίαν 
του λαού.ς,· διότι άύνεβίδαάε τόύς κατοίκους. 
τής-Ρώμάιήας' Καί είρηνεύσας ‘αύτόυς κα-ίέ- 
ατησέ'πιατοτάτόυς αυτφ  ί· ε^’ήί, αν -σκεφθώ- 

■μέν κ-κλώς,- θά ’οωμεν δτί ητο μάλλον φ ι
λάνθρωπος τών Φλωρεντινών, ο’ίτ ινε ί δπώς 
μή θεωρηθώσίν ώς σκληροί άφησαν' νά; κα- 
ϊάστραφή ή Πιστόϊα{1) : δθεν καί’ οί -λάόί 
-τό-/ ήγάπησάν,1 διότι1 ηρξάντο νά-γεύωνται 
•άσφαλείας, ένφ πρίν, διοικούμενΟι- ΰπο άρ- 
^όδτων ασθενών, εργαζομένων- πρός άπογύ- 
μνωσιν μάλλον ή Λρός μόρφωσιν τών ύπ-η- 
*όο>ν τ<υν καί σκεπτο μένων πώς νά διαιρώσι, 
καί οΰχί πώς νά βυμφιλ'λινώσΐ; Ιστέναζον. 
υπό τ «  καθ’ έκάστην οΐαπραττομένάς βιαιο
πραγίας καί- ληστείας (2). Καί δ ΐι όί λόγοι, 
μόυ ήσάν άναρ-φισβήτητοι, άπεδεί^Θη οτε 
ή τύχη-, άπό ευμενούς, κατέστη αύτφ ουσ-. 
μενης. Τότε ή -Ρωμάιηα περιέμεΐ'Λν άΰΐό-ν 
πλέον τοΰ μηνος-, καί ούτε '¿'Βαλλιόνης, ούτε 
ό:Βιτέλλης) ούτε-ό ’Ορσίνης εύρόν έκεί όπα- 
δούς κατ’ αύτοΰ: -Κάν αν,· κατά; τόν! θάνατον 
τού πατρός του, το ;δη·λητήρι§ν δέν' Ιφερε 
καί αυτά; είς τά έσχατα, δέν κατεστρέφετο: 
«αυτός δ’ ούτος, καθ’ ήν ημέραν έγένετο-πά
πας ό Ιούλιος Β’, μοί ειπεν δτι ε ιχ'ε καλώς 
πρόνοήσει-περί παντός δ/ιΙ:ήδύνατό νά  συμ- 
■δή κατά τόν θάνατον τού πάτρός του κάί δτί 
ήτο έτοιμος ν ’ αντιμετώπιση πάν ενδεχόμε
νον : άλλ’ ουδέποτε έσκέφθη δτι κατα τόν 
θάνατον έκείνου ήδύνατο καί αύτδς νά εύρεθή 
έτοιμοθάνατος (3)»- Ό  Βαλεντίνος, εύτυχέ- 
στατός ποτέ -στρατηγός, δεν υπήρξε καί ό 
χείριστος' τώ ν : ηγεμόνων. Πάντες έζήτουν 
νά τον ύπερβώσιν, άλλ’ ό νόϋς , αύτών δέν 
Ιφθανεν είς τούτο. Ένθυμήθήτε ιόν έκΦέρ- 
μου Όλιβερόττον, τόν-κατάδιατάγήν αυτού 
Φονευθέντα -είς Σινιγά)Λ«ν: ήτο ' «κείνος
ανήρ εκ τών «αυλοτάτών, ληστής μάλλον ή 
στρατιώτης,.¿ήμιος μάλλονή ήγεμών * δο
λοφόνος του Φολλίάνη, δστις μετά πατρικής 
όντως αγάπης ε ίχ ε 'τό ν  άναθρέψε-ι (4-j. Τά 
ήθη τών Βάλλιονών δέν σ«ς; ειναι άγνωστα. 
~Ό Όράτιοςδιέταξε νά.φονεύσωσι τον θείόν ; 
του-Γεντίλιον, ' κάί άμφίβάλλων μή Α Ι γ -  . 
κλήμα-τούτο δέν-ήρκέι Ιπως-έξαίφαλίση 
αΰτφ -τόν ·|δην, έφόνευσεν ίδίφ χε ίρ ί τόν 
Εάλέόττδν'Βαλλιόνην, ενώ παρεδίδετό-άίχ-. 
μάλωτος- ΰπό τήν έγγύησίν τούιδοιλκόςΐρύ 
Ούρβίνου (5), 'Ο -Βαλεντίνος, -δι’ εμέ, έξε; 
ταζόμίνος κφηρήμένως ήτο τρομερός, πρα
κτικούς όμως· ήούνατο·· ν’:  άνεγείρη- την 
ίσχύν -τής ■ ’ίταλίάς ' επ ί ' τής 'αρχαίας-«δ-' 
τής-βάσέως. “Ανήτο ίδ'.ώτης, ίσωςΚι ίδώ- 
τητές του ήσαν τοιαύτάι, ώστε νά καταδνκά- 
σωσιν αυτόν είς -τήν ποινήν τών ληστών. 

-'Ένόσφ'ήτο ήγεμών, α ί ιδιότητες αύται ή'δύ- 
να-ΛΌ νά ήνάι αξιαι θαυμασμόν, κάί άξιέ- 
παινόι- μάλιστα, λαμβάνομενΟυ; υπ’ οψΐν τού 
-σκΟποΰ : καθ’ όσόν μάλλον -ό ωραίος θάνα
τος, ου έΐάχεν ΙνΝάδάρρφνμαχομενος πρός 
έκπόρθηάΐν τώϋ φρουρίου; της-'Βιανας,-' άπέ-

. ί‘11 'Ηγβμώ;. *.-17. :  · δ -
,-ί2ν'Ηγέμώ»',». 7 . Τομ-ίζη«, Κ^σαρίζ &ύ(ι·[ίΐιΆ·

. κ. ,7 . . , ; . ; . ν ;
Ϊ4) Ήγίμών,'χ. 8 .- ' ' . '

"· (5}-Βίρχης, ‘Ιττορί*’., τ. 1. '■ ’ * ,

δίιξεν άύΐόν άξιον καλλιτέρας τ ύ χ η ς ( ί) .
- Έκ τής άύπης δέ πάντοτε ίδέας όρμωμενός, 
μετά τήν-πτώσιν τού Βοργίου, έβτραφην πρός 
.τόν Λαυρέντιον τών Μεοίκων, τόν δούκα τοΰ 
Οϋρβίνου, .είς δν κατέδείξά τάς εύνοίκας πε-

{ίστάσείς' καί 'άπεκάλυψα ιδίως ' τά μέσα, 
t-’ <5ν ήδύνατο-νά οιατ^ρηθή καί νά-μεγα- 

λυνθη. “Αν ώδήγηία άυτόνδιατών φαύλων 
κύκλων τόδ αδου, όπως τόν φέρώ άυθις είς 
τό φώςζδύνασθε νάτό ίδετβέντήπαροτρύνσϊι 
άοΟ πρός άπελευθέρωσιν τής Ίταλίάς άπό τών 
βαρβάρων, διής.έπεράτωσ«τον «^Ηγεμόνα». 

'^Εξετάσατε' ! ';  ήρεμΐφ. πνεύματος τά σύγ- 
υράμματά μου, '-και ουδεμίαν άν&κολουθίαν 
έά εδρητε ί ν  αυτοίς απεναντίας, θά έννοή- 
σητε-'εύκόλΐϋς δτι πάντα- «ρόςένα_ καί τόν αυ
τόν ίε ϊνύυσ ι σκοπόν« -'Ο ,Ή γ  ε μ ό> ν άπυτε- 
λε ί τή ν αφετηρίαν : α ί Ε ίκ ό  ν ε ς  τ ώ ν  ξ ί- 
νω>ν λ α ώ  ν, α ί  Ίστο-ρ ία ι ,π α ί  'αί περί 
τδ'ν ’Ιταλών παρατηρήσεις," α ί περιεχόμεναι 
ένταίς έκθέσεσι τών.πρεάδείών μου, υποδει- 
κνύουσι τα μέσα δι’ ων -δύναται νά· Ιξομα- 
λίβθή ή όδός · τά. περί Π ο λ έ  μ ου βιβλία 
ειν'αν α ί διδασκαλίας πρός άνόρθωσιν το ΰ ' 
εγχωρίου στρατού καί. κατάργησιν τών-μ ι
σθωτών,'οίτινες είναι- ή διαρκής τής δου- 
' λείας α ιτ ία : επί τέλους α ί Ι π ί  τ ώ ν - δ ε 
κ ά δ ω ν  τ ο ύ  Τ ίτο 'υ .Α ΐβ ίο υ  ό μ ι λ ί α ι  
άποτελούσι τό έσχατον όριον* Έ κ  τών έπι- 
στολών, άς. Ιγραφα όπως καταπραύνω ή 
άποφύγω τήν πονηριάν τώω καιρών,-δέν πρέ- 
π ε ί -νά λάβη τις επιχειρήματα-δπως μεκα- 
'ταδικάση, επίσης καί εκ τών-άπαντήσεών 
-μου είς τόν ανακριτήν, ots άνεκρίθην διά 
Την συνωμοσίαν τοΰ Βοσκόλη. Καί βεβαίως, 
μέΐά'-τόν οίκον τών Βοργιών, ούδείς άλλος 
έν ’ Ιταλίγ έφαίνετο καταλληλότερος ή ό τών 
Μίδίκων, δπως επιδίωξη τό σχοπούμενον. 
Λέω-V ό ϊ ’, πάπας λίαν νέος, ήρχε κράτους 
έν άνθηροτάτη διατελοϋντος καταστάσει καί 
έπεκταθεντος υπό' ’Αλεξάνδρου τού ΣΤ' καί. 
•’Ιουλίου τού Βλ Ή ήμετέρα Ατομοκρατία 
εξηρτάτο άπ’ αύτού. Ή- κατάκτησις τών Με- 
διολάνων καί τής Νεαπόλεως ήτο ό μύχιος 
πόθος τρυ. Ε ίχεν ' ίκ » ;ά ς 'δυνάμεις καί νούν: 
καί πολυάριθμος οικογένεια έκύκλου αυτόν. 
Κλήμηϊ, θ' νυν πάπας, πνεύματος ταπεινούς 
καρδινάλιος έτι ¿δείκνυε θαυμασίαν ίκανό- 
τη τα ε ίς  τό νά έκτελή τάς τών άλλων αποφά
σεις. ”Εζη Ίουλιανος ό δούξ.τού Νεμούρ, 
καί Λαυρέντιος ό δούξ τού Ούρβίνου. Ιίάσαι 
α ί: ελπίδες «ύτα ι άπωλέσθησαν. Ό- Λέων 
άπέθανε προώρως. fO Ίουλιανος κάτήλθεν 
¿πίσης είς τόν τάφον, έκ  σωματικής άσθέ- 
ν ε ία ς ;: 'θ ' Λαυρέντιος- επίσης έξ δπερμέτρου 
άκο)»;σίας. Ό  _Κλήμης, γενόμενος πάπας, 
έφάνή-'άνίκοΓνος-,' ή δε οικογένεια του στε- 
-ρδϊτβΠ- γενναιότητος.- Τοιαύτα. συμβάντα 
,άπΟ'δϊίκνυουσίν, ο ύχ ΐ τό· έσφαλμένον τοδ 
συλλογισμού, άλλά τήν- αθλιότητα τών 
άνθρωπίνων σχεδ'ίων, δτννα-.καταρρέούσιν 
αίφνης 8τε φαίνονται μάλλον έσραία. Ό  
-άνθρωπος τοποθετεί τά  νήματα, ή τύχη 
-ίιφαίνεν αν δ’ αδτη δέν-εύοοκήση ν ’ αντα- 
ποκριθή 'είς τόν σκοπόντοΰ :άνθρ'ωπου,. άρ- 
m  ott ούτος άνεζήτησε τόν λόγον τών πραγ
μάτων; δσφ'συνετώτερον- ήδυνήθη. "Ισως 

-Ισφαλεν ο νούς σκεφθεις οδτο)ς·.'ούχί δμως 
και ή'παρδίο-. ή θπ ω ς δήποτε .πάντα τά καθ’

(1) Τομμάζϊ,ς, Βίος Κ. Bopy-Cou.
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ημάς εχουσ.ι ^προορισμόν τινα, 8ν ό ανβρω- ̂  
πος δέν δύναμαι να κωλύση.- ό 2$ ίδικός μοί/ 
είναι να βλέπώ- τήν φήμην ¡λοο έξευτέλιζο^ 
μένην άπ’ εκείνων ακριβώς, ους ¿δίδαξα νά 
ηναι μεγάλοι. . . άλλα μ ή παρεκάλεσα ύμάς 
να φρονΐίσητε περί τής φήμης μου ; Και αν 
Ιτ ι το έίπόν, ,ά^όσύρω τους λόγους μουι,;Τί_ 
τό όφελος νά. συγχρουσθή τις  μετά '.τής.τύ
χης ;. Σεις,. Ζηνόβιε, .ίδετε. είς Ρώμην τούς 
οβελίσκους, κόσμημα άλλοτε τής υπερηφά- 
νου πολεως,. κειμένους νυν θρύμματα,' ή- 
μικεκχλυμμένους υπό τού χώματος Χ*1 
τρΰ χόρτου : α ί !  ώς εκείνοι θα κεϊται siti 
τινα. καιρόν καί η φήμη μου, άχρις ού'έπν· 
«ανώσι.. ψυχαί ίσχυραί καί ανεγείρωσιν 
αύτηνέξοχον.. Έ ν τούτοις» άνθρωποι, καγ· 
χώμενοι οτι είναι φιλόσοφοι,-παρασυρόμέ- 
νοι καί αυτοί υπό τής.δυσμενούς των καιρών 
γνώμης, θά άγαλλιάσωσιν επί τφ  θανάτφ 
μου καί δίν θά οιστάσωσι νά γράψωσιν οτι : 
«εχάρησαν επ’ αύτώ . οί τε άγάθοί καί οί 
φαύλοι:  οί-μέν άγαθοί.διότι με έγνώρισάν 
-φαϋλον : οί δέ φαύλοι διότι μέ.έγνώρισαν 
φαυλότερον ή αυτοί (1 ).»  Καί ή αλήθεια, 

,ητις ένίοτε άναβαίνει θαρραλέα τάς τε πυ
θίες καί τά ικριώματα, καί έξ αυτών τών 
ατίμων φλογών καί των σπινθήρων τώ.ν 
φασγάνων σχηματίζει αίγλην θείου' φωτός, 
καί άλλοτε φεύγει τόν Ιχθρον της αυτόν, 
τήν πλάνην, καί όλη τρέμουσα καταφεύγει 
εις τούς κόλπους τού θεοϋ: ή αλήθεια, λέ
γ ω , θα βραδύνη λίαν όπως χύση τό φώς 
,αΰτής επί τής φήμης μου. "Οταν τά σκότη 
τής οουλείας και τοΰ αίσχους κατακαλύψωσι 
την ’Ιταλίαν,.ή φή μη μου θά μείνη άγνω
στος· καί τοϋτο θα ηναι ευεργέτημα του ου
ρανού· διότι ό έπαινος των δειλών προσ
βάλλει επίσης πικρώς.' καί ή υβρις τών 
γενναίων,. Ά λλ ’ άν ποτε ή ήώς τής' έλευθε- 
,ρίάς έπανέλθη οπως χυση τας ζωογόνους 
αυτής ακτίνας έπί τοϋ μεμαραμένου τής.έλ- 
πίδο.ς άνθους, τοτε ώς ο άνδριάς τοϋ Μέ- 
μνωνος τά οστά μου θά χύσωσιν ήχον 
φρυάγματος δόξης. Οι μεταγενέστεροι θά 
ελθωσιν εις τον τάφον μου ζητοϋντες συμ- 
βουλάς αρετής καί διδασκαλίας αστικής 
συνέσεως. · ’Αλλά ελθετε πλησιέστερον, 
Φραγκίσκε Φερρούκκη. Ή  καρδία υμών εί
ναι ναός τής θεότητος. Έ λθετε πλησιέστε
ρον, καί. άχρις ,ού ό θεός εύδοκή νά μένω ίιν 
άνεϋ ύμών όί ουρανοί αγαπάτε τόν προσφι
λή  · τούτον νέον-. Συνιστώ .αυτόν εις ύμας: 
περί αΰτόύ θά μοί δώσητε λόγον έν ταίς 
σκηναίς τών δικαίων. Είναι αίμά μου. ’Εχ- 
τείνατε την χεΐρα· Ιδού άποθέτω επ’ αυτής 
την .εξουσίαν, ην μοί 'έδωκεν ή φύσις τού 
νά ευλογώ αυτόν, δτε μέ «χαιρέτισαν πα
τέρα. Σεις δεν «χετε υίον . . . οϋτος ,δ’ είναι 
δυστυχής υίός Ουστυχεστάτου πατρός. ’Α
γαπάτε αυτόν, αγαπάτε τον πρώτον μετά την 
πατρίοα, καί, άν δεχθήτε την ίεράν ταύτην. 
παρακαταθήκην, ό Νικόλαος Μακκταβέλλης 
¿ξορκίζει υμάς νά πράξητε ούτως, ώστε αυ
τός ή μεθ υμών νά σώση τήν πατρίδα^ ή 
νά.άποθάνή Ινδόξως υπέρ «ύτής.
. Ό  Φραγκίσκος Φερρούκκης, άτιέσπάσε 

τάς χείράς άπό. τής λαδής, τοϋ ξίφους του, 
άφήρεσε τάς σιδηράς χειρίδας του, άπεκά-: 
λυΨε τήν-.κεφαλήν του,καί,· άνυψώσας. τούς 
οφθαλμούς πρός τόν ουρανόν, ωσεί ήθελε νά 
έπικαλεσθή τόν .θεόν. μάρτυρα τής ΰπο- 
σχέσεώς ΐου , έσφιγξε οι’ άμφοτ'έρων .τών- 
•χειρών του; την δεξιάν · το ϋ . θνήσκοντος, 
ειτα θείς άύτάς επί τής κεφαλής τοϋ νέου

(I) Βάρχηί, Ίστορίαι 2 .  1.

Λουδοβίκου, είπε..μετά φωνής επισήμου : 
ι :-τ·  θ ά  άποθάνη μετ’ έμοίί !
■'· Καί ό Λουδοβίκος άνήγει^ε περιλύπωςτό 
πρόσωπον, προσέβλεψε τόν Φερρουκκην πλή
ρης αγάπης, καί έκυψεν αύθις επί τή ςχ ε ι-  
ρός.'ταύ πατρός. του, χύνων ποταμόν οα- 
κρυων απελπισίας- . ; . . . .

. Έθρήνουχ πάντες f 
. Μετά μακράν, σιωπήν, επανέλαβε ν ' ¿Ν ι
κόλαος μετά φωνής,.ασθενούς . . . . .

τ -  Α ί Ιδέαν, τά αισθήματα, ή γη , άρχί- 
.ζουσι ,νά ,σι/γχέωντα.ι έν τ,φ- νψ. μου. Τό 
παρελθόν καθίσταται 'σκοτεινόν : .το μέλλον 
με άποτυφλοί έν ώκεανψ φωτός,, Αισθάνο
μ α ι τήν ■ αιωνιότητα. Φύγετε.- ’Αν επραξά 
πρτέ.τι άξιον τής ευγνωμοσύνης σας, ευχα
ριστήσατε, παρακαλώ, τήν τελευταίαν ταύ
την παράκλησίν μου καί φύγετε·. όπως άπο- 
θάνω, αρκώ μόνος. Άπό-.των κλινών, ενθα. 
«λνούσιν οί .μέλλοντες νά άποθάνωσιν, οί 
οφθαλμοί δνσκόλως δύνανται y’ άνυψω- 
θώσιν ε’ιςτό·.στερέωμα μετ’ ευγνωμοσύνης. 
Αι ανθρώπινα', βοήθειαι μοί είναι, πλέον 
ανωφελείς. .Εΰρίσκομαι ήοη έν τα ίς άγκά- 
■λαις;τόύ θεού. Σείς αφιερώσατε τήν ζωήν 
σας εις τήν πατρίδα. Πάσα στιγμή άπολε- 
σθείσά είνα ι προδοσία . . . .  προδοσία εννο
είτε·; . .  .Άπέλδετε λοιπόν. . .  φύγετε . . . .  
εις. υμάς, τήν πατρίδα . . . καί τον Λουδο
βίκον . . . ·  εις τούς μεταγενεστέρους, συνιστώ 
την φήμην μου. . . χαίρετε J 

■ Οι παρεστώτες,. έχπλη’ρούντες ;τήν παρά- 
κλησιν τού-θνήσκοντος, εξήλθον. τοϋ κοιτώ- 
νος,.άλλ’ ότέ μέν ό εις;' ότε-δέ ό άλλος, καί 
•^ωρίς νά τούς βλέπη, παρέσχον αυτό) τάς 
υστάτας υπηρεσίας, άχρις ού τήν επιούσαν, 
22 ’Ιουνίου 1527, δτε ό κώδων φαίνεται 
θρηνών τό ύπό τού ήμετέρου ημισφαιρίου 
έξαφανιζόμενον .φώς, παρέδωκε την μεγά- 
λην αύτού ψυχήν ό Νικό/.άος Μακιαβέλλης. 
’Ολίγοι φίλ.οι συνώδευσαν αυτόν εις τόν τά
φον, δάκρυα δμως · έχύθησαν έπ’ αυτού 
πολλά καί εγκάρδια. Πάντες οί γνωρίσαν- 
τες τήν καρδίαν του έθρήνησαν θερμώς τόν 
θάνατόν του. Έτάφη δέ έν τή> ταφψ τών 
πατέρων του, έν. τψ  ναψ τού άγιου Σταυρού.

Πυκνά, σκότη αίσχους έκάλ,υψαν ·τήν δυ
στυχή ταύτην .’Ιταλίαν. Ή κόνιςτοϋΜακ- 
κσαΙέλλη. εμεινεν επί τρεις σχεδόν αιώνας 
άγνωστος. Υπήρξε δέ τούτο εύσπλαγχνον 
εργον τής θείας Προνοίας, διότι άλλως οί 
απόγονοι θά Ισκόρπιζον,αυτόν εις τούς ανέ
μους. Σμήνος σκωλήκων γεννηθέντων έκ τής 
σήψεως τής δουλείας, άνελαβον νάκηλιδώ- 
σωσι τή ν μνήμην του- «κήρυξαν σταυροφο
ρ ίαν.ατιμ ίας κατά τοϋ όνόματύς του ; πε- 
ριέβαλον αύτό διά'παντός εκκλησιαστικού 
τρόμου,.καί τό καθήλωσαν έπί τοΰ ικριώ
ματος.. Καταληφθείς έξ οίκτου διά τήν μω
ρίαν τής γενεάς, έξ ής καί εγώ «γέννησην, 
,οφεΟκ>>ννά σιγήσω, —·ή μάλλον μετ’ άγριου 
θάρρους ν ’. άποσπάσω τον καλύεττοντα τάς 
πλήγάς πέπλον,:· καί νά καταδείξω . αύτάς, 
καίπερ α.ίσχίστας, εις τάς μελλούσας γενεάς;

θά·. άποσπάσω τόν πέπλον αύτόν, καί θά 
διηγήθώ πώς οί Ίησουίται «τόλμησαν νά 
κατ.ασκευάσωσι , τό είδωλον τοϋ μεγάλου 
έκείνου άνδρός καί θέσαντες τήν έπομένην 
έπιγραφήν : «Διότι υπήρξεν άνήρ πονηρός 
καί δόλιος, διδάσκαλος διαβολικών . ιδεών 
καί βοηθός, τοϋ διαβόλου ίκανώτατος», να 
καύσωσιν αύτόν έν τή δημοσίφ πλατεία τής 
βαβαρικής Ίγγολστάδης. Τοσούτφ δ’ Ιπε- 
ξετάθήσαν τά  όργια ταϋτα τής άμαθείας, 
ώστε ήσνύνθη και είς ήγεμ ώ ν αληθώς, ό 
θεός ηΰδόκησεν εν τοϊς θαυμασίοις τής

ισχύος του νά πλάση καί ενα ηγεμόνα, μή 
αγνοούντα τή'ν αιδώ. Λεοπολδο^ ο Αυστρια
κές έπέΐρεψεν δπως τεθή πλάξί έπι τοϋ τά
φου τοϋ Μακιαβέλλη, άνεγείρας οϋτω δι
αρκέστατου μνημεΐον είς εαυτόν.

’Επειδή δέ καί ό.ήγεμών ούτος έγονυπέ- 
τησεν ένώπίόν,τόϋ Μεγάλου εκείνου·, ή ψ ή ^  
αύίτοϋ ;θά δίάράΙση· κάί άφδυ 'εξαφανέσθέ!- 
σιν έτι τά φέρον.τα τήν εικόνα του νομί
σματα : μόνον μνημίίον εις δ ανατίθεται ή 
οιατήρησιςτής; φήμης τών-'ήγεμόνων ( ί ) .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β '.
Κ«τά ιο ύ ; καιρούς εκείνους, ύπηρξε 
διάβημο; - χαί άξιος νά έξυμ-νηθή ¿άδ 
πάντων τδ ν  ριυοΰντων τήν τυραννίδα, 
χαι φίλονντων τήν τής πβτριίος α ί-  

' τ ίιν  έλίνθερίαν. . ' . ·.>
(Γεαννδττης, Βίος Φραγκίσκου 

Φιρρούχχη).

Έ  ημέρα ήτο λαμπρά καί γαληνιαία. 
Πρός άνατολάς, έφαίνετο χρυσοειδές τ ι  χρώ
μα, διαφανές καί βαθμηδόν καθαρώτερον

Ϊ ινόμενον, Αίφνης άπο τοϋ ορούς προέκύ- 
ενήλ ιακή  άκτίς, ήν οιεοέχθησφν πλήθος 

άλλων, καί έπί.τέλους ό ή ) ιος κατακλύσας 
δ ι’ ώκεανοϋ .φωτός τήν γήν, ήτις είναι τό 
χάρμα αύτου κα ί ό ερως. Ό  ήλιο ς! έίκών 
τοϋ θεοϋ· αδιαφορών άν ,έν τφ . ύπ’ αύτού 
κατακλυζομένφ οιαστήματι ζ ή ’ό 'μ ισώνή .ό 
αγαπών αύτόν, περιβάλλει τήν δημιουργίαν 
δι’ ευεργετικής λάμψεως,' καί τών πραγ
μάτων καθιστάμενων πάντων ώραίων έν τφ  
ραπτίσματί έκείνφ ,τού .φωτός, δυσκόλως 
δύναταί τις νά  διακρίνη ποία εξ αύτώ.ν ε ί
ναι τά υπερήφανα' καί ποια . τά· έξουθενη-

ν * £ '\ ·  , ..............................Κατα τήν πρωτην αυτήν της φυσεως α- 
γαλλίασιν, έκαστον τών όντων συγκινείται, 
αί ψυγα ί ανοίγονται είς-τόν οίκτον,, ώς τά 
άνθη είς τήν δρόσον. Ό  άγαθός γίνεται βελ-
τίων,'ήσσον κακός ό πονηρός. ..............

Ό  ήλιος,' ώς ό νούς τού άνθρώπου, ταχύ
τατα έβυθίζετο έν τφ  άπείρφ ’ καί ήγάλλε- 
το. έξακοντίζων τόπύρινον βλέμμα του έπί 
τών ΰδάτων τής Κιάνάς καί τοϋ Αρνου (2 ) :  
τά δέ ΰδατα συνεταράσσοντο καί έφρισσον 
έν διηνεκεΐ άναμίξειχρυσοειδοϋς καί κυα
νού, έφαίνοντο, ούτως είπειν, 'πάλλοντα 
έ ν τφ  φωτί. Τά δένδρα έψιθύριζον είς τόν 
τής πρωίας άνεμον, άναμιγνύοντα τούς 
κλάδους των, ώς.νέοι Ιρώντες καί ψιθυρί- 
ζοντες είς τά ώτα άλλήλων λόγους μυστη
ριώδεις.. Ά ν  έπήρχετο είς τ ιν α .η  ιδέα, 
ήδύνατο νά μέτρηση εν προς εν τά .φύλλα 
τών, τόσφ.φαεινή ήτο' ή  περί αυτά .ατμό
σφαιρα. Ί ρ ις  περιέβαλλεν έκαστον χόρτον, 
καί έκαστον φυτόν. άνέδιδεν άρμονίκώτατον 
ήχον.' Ήκου^ τις  διατρεχούσας-τόν αιθέρα 
άπειρους.θείας συμφωνίας, καί μετ'αΰτας 
άλλας ταχύτερος κ α ί μελωδικωτέρ'ας,. άς 
δέν ήδύνατο νά έννοήση πόθεν ήρχοντο κ«ί 
πώς εφθανον άχρις αυτού, ώστε ότέ μέν 
έπίστευε, καί. ότέ όχι, οτι ή αύρα έφερεν εις 
τάς άκοάςτου τον ύμνον τών αγγέλων, δι’ . 
ού. ούτοι κατά πάσαν επάνοδον, τού φωτός 
έξυμνοϋσι.· τήν δόξαν τού δημιουργού. Ό  
ουρανός ήτο διαυγής καί γαλήνιος.: —  Ω
ραία ιταλική ημέρα !

(1) Ό λόρδος Νσσσίου Κ λίβ ίρ ιγγ, δ .kíjiti« Κοΰ- 
ικρ κοί δ ίππδτη ΐ Άλβέρτοί Ριμπδτης' Ιξώράνσάν 
πρόσίτι τδ ίν  τώ νβψτόΟ άγιουΣιβυροΰ μιιημίϊον toû 
Μακκιαβίλλιι· Ό  ’Αντώνιο« ϊ-κινάτσης ίγλυψεν αδτό, 
κβί δ διδάχτωρ Φίρδνΐ)« συνέβετο τδ περϊίρήμον liti- 
τΰμβιον': Tanto liomini nullum par etogium,

(2) Kat οί δύο ποταμοί ίν  Τοσκίνη.
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. ‘ .’Α λλά^διάτί ,ε ίς τήν. τόσην τής- φύσεως 
«γαλλ ίασ ιν  δέν . άνεμίγυυτο , κάί.-ή -φωνή 
τον. άνθρώτέον; Τ.ίς. εκράτέι.έν τφ  όίχφ τού 
τόν, γεωργόν; Λιατ,ί. οδτος ·δέν με.τέβαινίεν 

έργασθή. ώς συνήθως είς τόν. άγρό'ν 
του ; 'Η η νώ  δέν.έπΙχνελάμβάνε .τόν μυκη.θ-

ΪΛν ,τώύ; βοών ; δέν ήκουετο-. -.έν ,τα,ις· κοι- 
άσι φό.χωδώνισμα. τών ττοιμνίων: έκ τών 

οικιών ο.ΰδ’ .ό - έλάχιστος «νέθρώσχε κα
πνός. ¿'στις : φοβούμενος-Άή',άμαυρωση τέ 
μέγαλείού τοϋ ουραί«)ύ; έλάμΙ^νε τάχρώμα 
τής θαλασσίας κογχϋλής>. Χαί υπενθύμιζαν 
τόν δούλον, όστις .ε ίνα ι' ήναγκασμένος- νά 
μεταβάλη όψιν .είς- τ,ήν, έμφάνισιν τοϋ. κυ:- 
μ ίοϋτου. -Μή έπήλθον: οι προφητεϋθέντες 
καιροί; καθ’ .ους ό ήλιος θά λάμπει ματαίωφ; 
Μή. ό θάνατος.'.άπεξήραν>-τήν ' πηγήν, τών 

. ανθρωπίνων. ·. δ α κ ρ ύω ν ;Μ ή  ή ;γη. έγένετο 
έπί..τέλούς.:·κ«θθΜκόν:··τής·γ«νεάς,· τοϋ. •Αδάμ> 
κοιμητήοι-ον ;

Έ  πόλις τοϋ-Άρέτσομ, .-*ενή·. καί ; αυτή 
κατοίκων, ώς ή -πεοιάς, φαίνεται ή Ιερου
σαλήμ 'τοϋ . Τερεμίου-, ή .μάλλον ή Πομ- 
πη ίαΊξάχθεΐσά  τόύ-.άρχαίόυΓ έκ-λάβας τά
φου τηςί Ά λλ ' έν.. τφ - φρουρίφ, πολλαί 
εκατοστόες. οπλιτών ήσαν έ ν  - τοϊς πυροβο- 
λοστασίοις, άλλ’ άφωνοι καί ακίνητοι, _ώσεί 
άπόλιθωμένοι. Ουτω τό αραβικόν ασμα 
φαντάζεται οτι διαμένει έν ΐο ϊς σπηλαί- 
οις τών ορέων τής Γρανάδας,· ένεκα .μα
γείας, τιρλυάριθμοί.σΐρατός, •.'í’ Ttí μέλλει 
ν ’ 'απαλλαγή, ποτέ4«ό·.ίμοιραίου.; πσλεμι- 
στοϋ, καί τότε έξωρμήσάς θα καταστρέψη 
τόύς άπιστους καί θά έπαναφέρι^ τούς απο
γόνους τών Άβενσεράγων είς τους -,πατρψους 
αυτών τής Άλάμβρας .πύργους, Αί. κρε- 
μασταί γέφυραι ήσαν άιωρημέναΐ.': οι'φρου
ροί ακίνητοί : ούδεμία πνοή δυναμένη . νά 
κίνήση.μικρόν· τάς πτυχάςτής τού Φλωρεν
τινού δη μου -σημαίας,, πίπτούσης άκιγητου 
κατά μήκος του ιστού.. Μόνη ζώσα έφαίνετο 
Ικεϊ ή θρυαλλίς,. έτόίμη νά μεταδώση τό 
πύ.ρ εις τά τηλεβόλα καί άναπέμπουσα λ.5* 
πτην καί-κάθετον -. στήλην.καπνού πρός - τόν 
oupavóvi· > · ':· -

Εν μέσφ ψώγ ■ εκεί συνηγμένων. διεκρί- 
νοντο εχτε τών·φορεμάτών καί τής όψεως 
δύό.,.καίπερ- όίλως κατά τήν. μορφήν διαφέ- 
ροντις. Άμφότεροι -. ε ίνο ν - καταλάβει ούο 
μακράκαί εύχρηστα τηλεβόλα, ών τό χα ϊ- 
νον στόμια έφαίνετο αγωνιών ϊνα  έξακοντιση 
κάτά των ¿χθρών τήν άπελπισίαν καί τόν 
θάνατον. Ό  .πρ,ώτος. ..αυτών- έστήριζε - τον 
δεξιόν ;ά-Λιώνά είς τό άνω μέρος του τηλε
βόλου; κάι, Ιπντής χειρός; αναπαυτικώταησ 
τήν' κεφαλήν του. Τήν άριστεράν . αύτοϋ 
χείρά  ανοικτήν είχεν 'έπ ί τή ς : λαβής τοϋ 
ξίφους του,·; Τό σώμά του εκλινεν '.επί τής 
προεχόύσης πλευράς καί τοϋ αριστερού πο- 
δος·, οστερρώς' έπ ί. τού έδάφους πατοϋντος, 
ένψ ό δεξιός μόλις·,- ήπτετο αύτοϋ διασταυ
ρούμενος. Ί ίτο  υψηλός. καί ώραϊος, περιε“- 
βάλλετο δέ άπλήν αλλά ■ στίλβουσαν πανο
πλ ίαν. Ε ίχε τήν. κεφαλήν γυμνήν,, είς 'δέ·τό 
μέτωπόν του διεκρίνετο μελαγχολία τ ις  προ- 
:ερχομένη Ικ μυστηριώδους σκέψεως,; έξ 
Ιπιμονου. φροντίδος, όπερ καθίστα : αύτόν 
-εύγενέστερον. Τά ημίκλειστα Βλέφαρά τού 
έκαλυπτον τό' βλέμμα του. Βεβαίως, ένφ ή 
ψυχή του.σϋνεταράσσετο ύπό διαφόρων συν- 
.άισθημάτων,· αυτός ένδομύχωςάπήλαυε τής 
ηδονής, ήτις προέρχεται έκ τής θέας.. των 
θαυμασίών τήΓφύφεως. . , ! :
-, θ ά  συναντήσωμεν. αυτόν πάγτοτε ό’πόύ 
μειδιά ή. δόξα, ή υπάρχει κίνδυνος, διότι 
άύτός είναι ό Φράγκΐσκος Φέρρούκκης. ,Ά-

κούσ«ντες- αί έπί τοϋ. πολέμρυ: Δέκα,., δτι.ό 
■Μαλαφέστα  ̂άπώλεσετό Σπελλε. καί έσυνθη> 
κολόγησεν ϊνα.έγκαταλίπη τήν Ϊϊερουγίαν, 
άπέστειλανν πρός αυτόν τόν .’Ιωάννην .Βαπτι
στήν,Τανάλλην, υπό .τό πρόσχημα. νά . συλ- 
λυπηθη. -αύτώ ,διά ,τήχ.πρώτην,·. έκε'ίνην ήτ
τάν του, ,άλλά πραγματι. όπως,διατάξη. τόν 
Φερρθύκκήν:καί, τον.Βερατσάνον iya .παραγ 
λαβ,όντες -τούς όισχιλίουζ.πεζρ,ύς. του.Φλω
ρεντινού.στρατού αποσυρθώσι καί^συγκεν- 
-τρώσωσιν αυτούς- έν. Άρέτσφ, · υπό: ;τήν 
αρχηγίαν τοϋ -Αντωνίνυ " Φραγχίσκο'υ Ά λ - 
βίτσηί Άρμοστού .της Δημοκρατίας.έν. ταίς 
νώ ρα ις ' ,τής. .χοιλάδος : τής Κιάνας. ,-,Τήν 
διαταγή ν.ταύτην, ,έκτελέσας. μετά. μεγίστης 
συνέρεως,. ό,φερρούκκης έμειν,εν εν Άρέ- 
τ,σφ,:|χων. μόνον τήν εξουσίαν, .ήν η αρετή 
•παρέχει πάντοτε είς τούς ΰπεροχους άνορας
κατά τάς δεινάς περιστάσεις. . ... ............

Ό  έτερος,, άνήρ'.θαυμασίως;.εύρωστος, 
ώμοίαζε,,πρός. τά.λυκαυγή, .ατινα εγλυψεν 
ό Μιχαήλ Αγγελος έπί τών τάφων τοϋ..·Ιου- 
λιανοϋ ' καί τού Λαυρέντιου ,τών Μεδίκων. 
Έκυπτεν.,έπί τοϋ. τηλεβόλου, σφιγγών αυτό 
διά ,τών,ισχυρών γονάτων του. Διά τών, φλε
βωδών. χειρών.. του έκράτεί τά'.άκρα. τών 
διευθετήρων;. Ε ίχε φαλακρόν τό, κραγιόν; 
ού τό δέρμα .έφαίνετο , ύποκίτρινογ. . Μόνον 
κατά,τούς κροτάφους καί τήγ.παρεγκεφαλίδα 
είχε στέφανον τριχών, ών α ί μ.έν ήσαν, μέ~ 
λαινα,ι έτι,'... αί,.δέ. είχαν.λευκ^νθή 'αί,-μέν 
ήσαν. ,ούλαΐ; αί.'δε όρθιοι,..ώσαγεί.ο.ΐΛτέλουν 
ουσάι.ιέίς μάχην ..πρός αλλήλας.,,Ε ίχε ,τάς 
παρειάς τετραγώνους; τήν. κατακλείδα καί 
τό κάτω χείλος προέχοντας, -ίνφ  -τό άνώ 
έκρ.ύπτετο. κατά.τό. ήμισυ; έν^έσφ  τών όδόντ 
τφν,άάί ήτο1 καθημαγμένον ενέκά των. συνε
χώ ν δηγμάτων. .Αί κόραι τών οφθαλμών 
του πλήρεις πυρός ήστραπτον έν μέσ^) τών 
αγρίων.τριχών.τών. όφρύωνι του, ώς πυρ διά 
μέσου τών άκανθων, φραγής. Τό ήλιοκαές 
πρόσ,ωπόν του ήτο,πληρες ρυτίδων . καί ά
τακτων ουλών... . .. Τή άληθείφ, άν έβλεπε 
τό.πρόσωπον.· ¿κείνο, .τό μικρόν παιοίον θά 
έκρυπτεν εντρομον τήν κεφαλήν έν τφ  κόλπψ 
της μητρός του:; ό;δέ οδοιπόρος θά έσφιγγε 
τήν. λαβήν τού έγχειριδίου. του, άν συνήντα 
αύτόν 'καθ’ οδόν.. Και όμως ό πυροβολητής 
’Ιωάννης ’Αντώνιος ό Φλωρεντινός, ό προσ- 
επιλεγόμενος Λύκος,, συγκαταλέγετο. μεταξύ 
τών .¿λίγων στρατιωτών,' οϊτινε.ς έν - ταίς 
στρατείαις, έσέβοντο.τάςλ«ι)κά? τών αιχμα
λώτων τρίχας, δ ιό ΐί ένεθ.υμέ.ϊτό. τήν μη
τέρα του, ήν είχεν.αφήσει οικοι -γραίάν' καί 
άσθενή, καί είς πάσαν εικόνα τής Παναγίας 
τώ.ν · Δακρύων, ,ήν συνήντα .καθ’, οδόν,, έποίει 
ευσεβώ'ς .τό σημείο.ν. τοϋ . σταυρού κ * ι ¿.στέ
ναζε', διότι· ένάίΐ τό άλγος της ,γραί,ας.' μη- 
τρ,όςί μόνης.¿ν τφ  κόσμφ, μή ςχούσής; δέ 
την εύχαρ.ίστησιν 'κ ά ν . νά μανθανη ά ν . ό 
υίός .της ένη.: — ήτο ε ίς  ,τών. ¿λίγων παρ.’ 
οίς το ίερόν, όνομα, -τής πατρίδος,.προυξένει 
φρϊκίασιν.καί προϋκάλει γλυκύτατα· δάκρυα; 
Πώς ό θεός ηύδόχησε νά .,έκσφενοονίση τήν 
κεφαλήν'έκείνήν έπί τών ωμών τοΰ πυροβο- 
λητοϋ Λύκου— κατά σύμπτωσιν, .κατά λά
θος, ή σκοπίμως; — τό. ,κατ’ έμέ δεν δύναμαι 
•νά.τό έξήγήσώ .,'...

Μακράν; ί. λίαν ·. μακράν, βπισθεν ..λόφου ; 
τινός, έφάνη νέ,φός κονιορΐου, οπερ έφαίνετο : 
•/ρυσιζόμένον. υπό τών τοϋ ήλί-ού, ' αχτίνων, i 
Ο Αύκός-έστράφη. «ποτόμιο.ς πρό τ.όν Φερ-

ρούχκην καί είρεν αυτό/ ακίνητον. ,;Τό 'νέ-
.φος αύ.ξάνον'έτϊεκτείνετο κάί. έπλησίαζην έπί 
μάλλον άα¡. ‘μάλλον. Ό  Λύκος. παρέτήρΙι 
τον -Φερρουκκην^ .άλλ’ .ουτός έφαίνετο .ώς:

άγαλμα έκ μαρμάρου. ’ Ηρξατο νά διαχρί- 
.νητάι προτρέχων τού νέφους ίππεύς φέρων· 
στίλβουσαν πανοπλίαν. Ε ίχε τής περικεφα
λαίας α.ΰτοϋ τήν.προσωπίδα άνυψωμένην! 
Τό. πρ.όσωπον αϋτού έφαίνετο πρόσωπον έφη
βου. ,.Έκε.ντα.διά τών πτερνιστήρων του θϋ-

Ϊρειοή μέλανα ίππόν. ’Εκράτει έν τή δεξιή 
ό.γχην φέρουταν μικράν.^μ.αιαν κιτρίνην, 

έφ« ής.,ήσαν .κεντημένα τά  άύτοκρατορικα. 
.σήματα:·.¿..δικέφαλος άετός.;

Φθάς. ούτος είςάνάλογον άπόστάσιν, αφιπ
πέυσε,. περιέ.στρεψε τό.ύς.χαλινούς είς τον· 
αριστερόν του· βραχίονα, καί. διά.τής δεξιάς 
κτυπήμος . βιαίως ενέπηξέ. τήν λόγχην του· 
έίς τό.έδαφος, είς σημεΐον κατακτήσεως.
,.'Ο  Λύκος, οϋτινος τό στόμα ήφριζεν αίμα» 

ρρρ.ιψέν. άγριον βλέμμα πρός τόν Φερ- 
ρού.πκην.' '

. Οστις· έν θυελλώόει νυκτί, όταν ό θεός 
φρυάττη διά τά εγκλήματα τών ανθρώπων· 
κα'ι ό δαίμων τής καταιγίδος ,συνταράσση τά 
ΰδατα, . εις ά οί κεραυνοί δίδουσι χρώμα 
αίματος, ήθελεν αναγνωρίσει τά ΰδατα τής 
λίμνης.Τραζιμένης—ήτιςέςετείνετο πρό τών 
οφθαλμών τών έντφ,φρουρίφ συνηγμένων, 
κ α ί. ε.ις ήν άρέσκεται νά λούρ σάς .άγνάς 
ακτίνας της ή Σελήνη,, είς τροπον ' ώστε ο 
παρά.τάς ,όχθας αύτής βαίνων άνά τό στρα- 
τόπε.δόν τών Γαιτών οδοιπόρος, αισθανόμενος 
ύπό τά. βήμ’ατά του θραυόμενα τά οστα τών 
αρχαίων νεκρών, σκέπτεται τόν θάνατον, 8ν 
ευρεν.- έκεί ό θρασύς Φλαμίνιος, μαχόμένος 
κατά τοϋ Άννίδου—τάς τε ευτυχείς κάί ατυ
χείς πέριπετείας τής Ρώμης,—αΰτός μόνος 
ήδύνατο. τότε ν’ αναγνώριση τόν Φερρουκκην. 
.Οί.οφθαλμοί του ειχον διασταλή. Αί κόραι 
αυτφν έξηκόντιζον άστραπάς άγριας. Τό 
πρόσωπόν του είχε καταστή έκτης συρρεύ- 
σεως. τοϋ .αίματος μέλαν. Αί φλέβες, του 
ήσαν.έξωγκωμέναι καί τεταμέναι. Αί ρω- 
μαλαϊα ι χεϊρές του, σφίγγουσαιτό τηλεβό- 
λον»|στρεφον αύτό κατά ρούλησιν, ώσανεί 
ήτο ςίφος η άλλοεύχείριστονόργανον, πολέ
μου., Εβλεπεν άτενώ.ς, καί ή ψυχή αύτοϋ 
ητόδπασα έν τφ . βλέμματί του συγκεντρω
μένη , Κατηύθύνε τό τήλεβόλον σκοπευσας 
καί διά. φοβέρας φιονής ¿κραύγασε : πύρ !

Δέν είχεν εξέλθει ετι καλώς τών χειλέών 
αύτο.ύ ή διαταγή, ούδ’ οί πόδες του είχον 
έ τ ι πο-τήσει αύθις ε ίς . τό- έδαφος, άφ’ ού εί
χεν αναπηδήσει όπως προφυλαχθή, καί τό 
γηλεβόλον . έξήστραψε— έξωθηθεν μετά ψό
φου κατά τού όρκους επληξεν αυτό ίσχυρώς— 
αντωθήθη—εστη. Ή θανατηφόρος άφαϊρα 
είχεν έξέλθει ένμέσφ γλώσσης πυρός,
. Ό  Βίκος Μακκταβέλης, χωρίς καν νά έν- 
νοήσρ αύτόν ¿ αρχηγός-του, ϊστατο πρό πολ- 
•λούί εχωνέτοιμον την θρυαλλίδα, καί άνυ- 
πόμονος περιέμενε τό πρόσταγμα.

. Ό  κρότος τοϋ τηλεβόλου αντήχησε μα
κράν. ·ί'-? τάς πεδιάδας, καί α ί ήχο ϊ έπανέ- 
λαβον.-αύτόν άνά τά πέριξ όρη, ώσανέί δ’ ήτο 
τό, ίσχ-ύ.ον·νά οιαλύση τήν γοητείαν μαγι- 
,κόν -.σημεΐον, .τά  φλωρεντινά στρατεύμα
τα  έξήλθον άμ/σως τής άδρανείας τών 
κάί υπό διαφόρων κατεχόμενα αισθημάτων : 
όργής, περιεργίας καί αγωνίας, εδραμον 
εις τό- όρκος τοϋ περιβόλου όπως ιδωσι. 
Πρό. πάντων ό'μώς ό Λύκος καί ό Φερρούκ- 
χης τό.ήμισυτού σώματος εχοντες κρεμάμε- 
Υ.ον. έξω  τόΰ τείχους καί προφυλάσσόντες 
οιίάμφοτέρων τών χειρών τούς οφθαλμούς 
άπό'τοϋ φωτός, κατεσκόπεύον άπληστως τό 
αποτέλεσμα τής βολής.
• Ό  πολέμιος ίππεύς, ίκτελέσαςτήν προσ
βλητικήν έκείνήν πράξιν, ϊστατο δισταζων
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αν ώφειλε νάπρόσθέση είς αυτήν καί Κραυ
γήν χλευασμού. Ά λλ ’ ή σφαίρα ακριβώς 
κατά τήν. στιγμήν «κείνην, πλήςασα άψτδν 
κατά την γαστέρα ΰπό τόν. στόμαχον,-' διέ
σχισε τά σπλάγχνα καί εζελθοΰσα δ ιά ' τών 
νεφρών εθραυσε τήν σπονδυλικήν στήί,ην.— 
Τότε τό κάτωθι, του τραύματος μέρος τον 
σώματος, κάμφθέντων Των ιγνύων, επεσε 
πρηνές, ένφ τό άν,ω επεσεν' διττών, διπλωθέν 
ούτως, ώστε η  παρέγκεφαλίς κατ’· ανάγκην 
δκτύπησεν επί τώ νπτερνώ ν. Ό  ίππος, πα- 
ρασυρθείς υπό «κατασχέτου όρμής,.ήκολού,- 
θήσε την χίνησιντήύ φονευθέντος· άλλ’έ’τε I- 
τεινε τον λα ιμόν καί όι διες·αλμένοι μυκτήρές 
του ώβφράνθησαν τήν τον αίματός οσμ.ήν,'— 
ότε τό εκπεπληγμένον βλέμμα του εν τφ  
άμόρφψ έκείνψ όγκφ των καθηψαγμένων 
σαρκών δέν άνεγνώρισε πλέον τον κύριόν 
του, .έτρδμαξε καί ώς .δαιμονών, ήρξατο να 
τρέχη ένττ, πεδιάαι, σύρωό; όπισθεν του τό 
πτώμα περιβαλλόμενου υπό της αυτής,χρύν 
σής νεφέλης,'έν μέσιρ της όποιας πρό'μι
κρού- ζων καί πλήρες .θράσους είχε φανή.'

—-Είθε — άνέκραξεν ό Φερρούκκης··-·- ¡μθέ 
τοιοΰτο πάντοτε ναλαρβάνη τέλος 0 άσέβής 
ληστής, ό πωλών τήν ψυχήν του εις τους 
εχθρούς τής- έλευθερίας άθψου λαοΰ 1 ''

Ώ  νεανίσκε ! ή τύ:̂ _η σοί έχάρι,σεν έκ
τακτον καλλονήν: ησο ισχυρός καί γενναίους 
είχες απειρίαν γή ινων αγαθών: κατήρχεσο 
_σπάνιος βλαστός, άπό του'αϊματος των Σα- 
λ ώ ν (1 ) : Φίλίβερτος, ό πρίγκηψ τής ’Οράν- 
ζης, αρχηγός του αύτοκρατορικόύ στρατού, 
σέ ήγάπα ώς ανεψιόν αυτού καί κληρονό
μον . ... διατί λ0,·πόν κατέλιπεςτά θελκτικά\ ισου φρούρια, τους λευκοτριχας γονείς σου ; 
θά  καθίστας φαιδρά καί ήοέα τα τελευταία 
ετη τω ν, άτινα νυν θά διέλθωσιν εν άπελ- 
•σισίφ άχρι του θανάτου: θά σέ ηγάπα νεανίς 
τις, καί 4α εμειδίων πρός σέ . προσφιλή .τέ
κνα, Ό ! αν·'έν τη ψυχή σου εβρυχάτΟ"τό 
'δάιμόνιόν τών μαχών, οιατί νά εξορμήσεις 
πρός βλάβην λαου αθψιου .Δ έν ήνο ίγετο ενώ
πιον σου ευρύ πεδίον τιμής εν Παλαιστίνη^ 
οπού οι άπιστοι καταπατούσι.τόν‘τάφον του 
Χρίστου ; Τότε τό αϊμά σου θά' έχύνετό’,είς 
τό Ιερόν χώμα, βπερ Ιπίε,πρΊν τού Σωτηρός 
σου τό αιμα. ·Οί ουρανοί θά σοί άπένέμον 
τον του μαρτυρίου- στέφανον, καί ή γη 'θά  
π_ροσήνεγκεν εις σέ δάκρυα κάί εΰχάς. Τώ- 
μ », ό. ραψωδός,·4ν τψ π ενθ ίμ φ  άότοο άσμα- 
τ ΐς  θά σέ εξυμνεί- ώς στρατιώτην τής π ί- 
στεως, θά «ξηρέ τήν ανδρείαν σου,.θά σε 
έθρήνει ώς πλείϊάοα, άπολεσθε ιφαν. άπό τοΰ 
χορόδ τών αστέρων....Δ ιά σέ θά έστένμζεν 
η  ακρρώχένη; «υτόϋ παρθένος, ή δέ φήμη 
σου θά ανέθάλλεν εις αιώνας α ιώ νω ν,'¿ ίά  
τής δροσού τών συμπαθών δακρύων. Ά λλ ’ 
άποθνήσκων ενά καί μόνον είχες πόθον, νά 
κρτακρημνισθής εν τή  λήθη, διότι έν'-.τή 
ενόχφ -καρδιά, σου ήσθάνεσο στι ή ατιμία 
ήδυνατο νά σέ σώσή άπ’ αυτής.... Ά θ λ ίε ί 
παρήλθε τόσος; χρόνος, καί ενψ  ώφειλον νυν 
νά. ΰπνώττωσίν Ισβεσμένάτα μιςτη, ή τής 
πατρίδός.άγάπη δέν επιτρέπει ήμ ίν ούο’ ?όα 
στεναγμόν καν νά έκίτέμψώμεν επί τη άθλΐφ 
τύχη  · σού ; απ’ έναντίας,' οιατάσσει νά κα- 
ταπατήσωμεν τό κρχνίόν σου και νά τό,άα.- 
τάρασθώμεν', Καλώς ευρε φωλεάν έν τφ  κενφ 
αυτψκράνίφ προώρως· ό ο,φίς ςκάλώς έπρά- 
ξάν οι σκώληκες' της γή ς  φαγίντες τάς νέά- 
ρ.άς σάρκας σου : σόϊεπρεπεν ό πρόωρός σόυ

(1) Ό Φιλίβίρτος Οχ^ρξεν δ'-είλευταΐο« τΒν ά ρ ρ ί« «  
■ίήί ο1κογΡ«ί4<· 2 «λών. .Τήν περιουσίαν « ύ τ ο ϊ καί 
-«•¿'{.τίτλους ¿»ληρονόμηαεν ή  άδελιρή το υ Κλαιιδία, 
σύζυγος τού Ρενάχου κύμήτος ,τοΟ Νασσάου.

θάνατος}. 3ν εζήςπερισσότερο'/, μεγάλείτερά 
ετι''θά διέ'πράΐτες έγκλήματα. Το αίσχος 
ύπήρξε σάββανόν σού ; · ή'' εξρυθένωσις Ίθστό 
τήν Ιπιτύμβιον. 'πλ,άκά' όηυ: ή  Χατάρα τών 
λαών έχάραήέν επ’ αύ.τήό τήν 'Επιγραφήν, 
καί ή  Θεία,Δικαιοσύνη διατηρεί' ταύτην ά- 
θάνατονί 'δπώς σύνετίσθώσιν όί χαμερπεάς, 
οίτινες' δΐνβδελύσσούτάι έαύτούς-πώλοΰντας 
τό άίμά'των νατά'.’τή'ς’έλευθέρίας ’τόιν λαών.

,’Έ ν  το'ϋτ) ις ’·' άπό τ ω ν ' 'έ σ χ α τω ν  ΰ π ω ρ ε ιώ ν  
'•W5 .όρβυς «πί’̂ τάθη είς ττ,ν πιδιάδα πλήθος 
κύήταπλήκτίκόν-Γίέζών' κάί ίππέών', έΐξεγειρόν- 
το)ν πυκνά; κψνωρίόυ νέφη. Έ ν μέάφ δέτών 
'νέφών έκείνών έφάίνόόόσ άνάπεπΐάμένάι άη- 
μάιαι φέρόυσάι τόν άύ'έοκόάτορικόν Αετόν 
καί σημαίαι φερουεσιτάς κλείδας τό'ΰ.άγίού 
Πέτρου', έξήρτράπτον δέ.-αίνβρύθες'; οί θώ- 
ράκες καί'.άί λόγχαί τών πολεμιστών. ’’Η
χος παράτονος,, φοβερός, σαλπίγγων, αϋλων 
καί κυμβάλών, αντήχει ..-«έρις,· Ιμβάλλων

,ον
«τάΧτως, ωσανέί' περιεφρόνΟύν. τόν έχθρόν, 
ή ήσάν'βέ&αιοΐ'βΐι' θά παρεδίοετό α'ντοις δίά 
συνθήκύλογίας 'ή  χώρα.' 'Προόχώρησαν Α 
μέριμνοι κά ί χ ω ρ ίς  τό ΐλάχ ίστόν. ν'ά 'λ ά -  
βωσι; προφυλάκτικόν μέτρόν Ιπλήάίασαν είς
τά'φλωρεντινά τηλεβολοστάσια.' - 
'  ’Ό .-θεός. βεβαίως· εΐχεν άποτυφλώσει 
α ύ τ ο ίς : - '  ’’ " ’

Αίφνης ψόβερές κρότος ήκούσθή, κα ί άπό 
τόυ φρονρίόύ' έξήκονΐίςθη χάλαζα σφαιρών, 
πυρ ήαί χαπύός. Ό  ουρανό'ς -εκάλυφθή' υπό 
μέλάνος νέφους:' ό ήλιός' 'έπίσης, 'ώ ς διά 
νεκρικού πίπλού, βπως'μή ίδη' την άέιάι/ϊίάν 
καταστροφήν. Ά λλ ’ ό άνεμος, πνεόσας βιαι
ότερο'/, διεσκέδασε τόν τε καπνόν καί τόν κο- 
νίορίόν, χαΐ εφάνησον ίπποι έξηγριωμένοι, 
διατρ.έχόντες τήδέ κάκεΐσε είς την πεδιάδα
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μήλαμβάνοντες προσεπάθουν'*υρόμένόι:τε- 
τρρέποοήτί ¿ a t  ά)·γεινάς;'κατάβάλλοντες προ
σπάθειας ν’άπο'μακρυνθώσιν Ίκ'.τόύ 'τίπου έ- 
κείνού τόΰ θανάτου;'.. Τ0' πεδίον ήτή;πλήρες 
δτίλώ.ν;.' διεσπαρμένων" κάί τεθρμυ.σμένών, 
•καί'- τό;· έδαφος 'άίμάτών! κάί "αύθρώάιίνων 
μ ε λ ώ ν . ' '.··■...:·■■ ■ si··.·
"'’ Ως ήλθον, Ιξηφχνίσθησχν, κατα'φύγόντες 

όπισθεν προχωμάτων τινώ/, άτινά είχον 
άνεγερθή' κατά' ‘τούς· άγρούς, ώστε-, 1 α'ν μή 
'ίΜτηρ'χεν ή μαρτυρία. έκείνη τή ς  ' κάταστρο-' 
φής,-;π|μ -ό,τΐ' συνέβη ; θά έξελαμβάνετό ώ ς  
βνειρρνπυρέσσόντός. -ν ': ■'·"···'·■
; τΛ ,.Λ _ λ: - ·..α ·*

Φέρρόύκκης.,·
!' ΆμτςοτέΊ νά'δώάή ο τάέός'"άάί ό άγιός 
’Ιωάννης.'£ ένδοξός!ί·. απήντησεν'·- ο  Αν- 
κος.,. . 'Αλλά, μου φαίνεται, δη  ή δ,ιάβόλός 
θέλει νά κράτησή' δή.άρράβώνά ΐή ν  'πρ'ώ·- 
ΐη ν  .«υτήνΆπόστολήν τών ’άφώρισμένών . .  
κυττάξετε, 'άρχήγέΤχ; ίδ έτέ 'ΐ§  σπήτ'ι'έκέίνο 
έκεί.-κάτω'! " '■ ;

— .Ο όΰ^ '." .' "  ·'· ' ' ' " ί
" —  Έάει, ε κ ε ί ,έ ίς  τή ν ρ ίζάντόΰ λόφου, 
οπού. είνα,ι ^.κρημνισμένος ’π ύρ γο ς .. 'Νά'! 
ε'κέΐπού'δέίχχω μέ τό' χ έρ ι..', τό. βλέπετε ; 
Διάβόλε .·.' μή ν 'επάθέτεάπό 'τ ά  μάτια ;

’-ώ  ϊό  βλ'έ'ποή 'ναί-'όώρα'άό βλέπω. Πέντε 
έισηλίίόν '. ; . . καί ' τίκάμνούν Ικεί-ς ί . ’ . ·' 
Γ: ' —'Βγάξού/Γ εξόί'' απο'τδ'παράθυόόν μίαν 
'άήμ α ίάν '.'· ' δυό '.',(''*aV άλλην ' μιαν άκδ- 
■μηλ': 'Η πρώτη μοϋ. φάίνετάι. τού -Αύτό- 
κράτορος · . .  ή  δευτέρά τοδΠά'πα'. , . 'ή fpC-

τ ή . . .  ό χ ι .  . . ν α ι .  . .; ώ !  διάβολέ.-!.’ τ ί  
γύρευε ι πάλίν «ύτή. ε κ ε ί; . .  όίναντό.3λ0ρν 
χω ρ ίς χαλινόν - . ή σημαία; τού Άρέτσου.

' — Ά  ! Μάκκ®βελλη, πόσον·x a^ aa ia s i; 
■δη'έίς ιό ν  ίππΟναΰτόν έπρεπε νά'θέσώμτν 
ισχυρόν χαλινόν,·,έκ σιδήρου, ·. ’»: ,·.
- '— Καί τώρα, ί ύ  σημαίνει τό πλήθος 
έκέίνο-; 'φαίνονται κάτοικοτ τώ ν ' περίχώρων 
καί εχουσι τά γτορτ^άηχάι-τών··... - ν α ι'. . 
ν α ι . είναι ή  έορτη τών-'νεκρών;·

■— Ώ ' Λύ-κέ- μου !■ είς-' έκεϊνο τό ,σπίτι 
συνήλθον βεβάίως-οί- άρχηγοί τού στρατούς
-  Χαί έν,φ ήμέϊς έδψ μοχθοϋμεν ϋπερ τής 
έλ'έυθερίας τής -χώρας, ©, κάτοικοί'τών .πε- 
ριχώρων, πάντοτε- ̂  έχθροί'της , Φλωρεντίας, 
τρέχόύν νά-'πρ'οσφ'έρίΰ'ίΐ Την- υποταγήν τω ν. 
Καί ιδού.,.καθώς πάντοτεμ-διηρημένοι γινό'- 
μεθα εύκολος ιλεία τών,ξένων. Άφρονες! 
«ήγαίνετέ καί θά;μάθετε τ ί  είναι ή Εξουσία 
του Καρόλου ! Καί άπό πότε α ί περιστεραί 
παραδίούνται -Ικουσίως έ ίς  τόν ίέρακα'; Τοΰ- 
λά'χιστρν ό 'θεός, δίαν' σας 'άφήρεσε τήν 
κάρδίαν' διά νά μή  - υπερασπίσετε· τήν ελευ
θερίάν σας·,; άς άφήρει' ταύτοχρόνώς καί. 
τοΰς'πόοας' σας, μέ τούς -όποίούς έξευτελί- 
ζέσθε, — η ,' μϊτά 'Τής ψυχής · τον κτήνους^ 
άς όδιδέν' έ ίς  σάς καί'-φην μορφήν;, ώστε 
τώρα έγώ ν’ά μή Ινΐρέπωμαι έοω ότι άνήκιο- 
είς τήν γενεάν σας-/'

-—·ΊΙ'ψσχή' Θού-Αύκου άμποτε 'νά μήν 
ύπάγη; έίς τόν- παράδεισον, '«ν'- '-δενστείλΛί 
ε ίς  αυτούς 'τή ν  προσφώνησιν τούτην ■ καλά 
μέταφρασμένήν .ΤΛν . ■ : " · ■' .'
•'*':Καί'·τάυτθςέίπό«ιΐί·7Η>'ροβολ'ητήί, έστρεψε 
πρός'τδμέρός ¿κεϊ>ό,·'τέ-τηλέβόλον του. ■ Οί 
στρατιώταί ετοποθέτήθησαν περί;άύτόνυ".βέ- 
βαιόίδτι εμϊλλον νά ίδωσι θαυμαστήν τινα. 
βολήν. ■
·'’ Ό  ΛύκΟς- έσκώιεύσεν :άταράχως, έλαβε
την θρυαλλίδα καί- έ'θετο πδρ. ' ’·

Έ ν μέσ^' Τών συντριμμάτων: τού άσβε» 
σ τώ μ άτος■ «πεσου .χαταθραυσθέντες. οί πα- 
ραστάται' Τού’ παραθύρου, - έθρυματίσθησαν 
τά  παραθυρόφυλλα, ■ ή- «ύτοκρατορ ική - ση
μαία έκλονίσθή καί έπεσεν έιςτόχώ μ αζ- 
■-''Άμέσο/ς'δνέφάυησαν - έ|ερχήμ»·οι -δρο- 
μάίώς πολλοί, οΐτίνες τετρομασμένοι καί έν 
συγχύσει όιεσκορπίσθη σαν είς τήνπεοιάο«. 
Ματην άτάραχος -έφΑ τού ούοού τής .θύρας 
ιππότης τις πεμιφρονών ■ τόν κίνδυνου, λ ιά  
φώνής κα ί σημείων τούς ·ά·νεκάήει, ό φόβος 
εκλειεν' αύτών τά-: ώτα· 'οί δειλόί εκείνοι δέν 
έξων: η1 μόνον κατά-τούς-πόδας. ■ ‘
- 'Ό  ίππότηξ ΙΧείνος ήτο-ό Φιλίβςρτος τον 

Σαλών·' · πρίγ*ηψ;.τής .'Οράνζή'ς'· καί' άρχηύ 
γός τού στρατού, 'η'’ί’ τ -ν·.·'.:.-· ·.·:■
• —  'Ωραία βολή-Ι Ζήφω ό'λόφος! Τ ί βογ 
λή·, I t  Δέν σάς τό^λεγα:^«. είνα ι θαυμάσιος 
ώ ν θ ρ ώ π ό ς ! ' : - .ν·^ .:·.·.■ ■ ; ·*■·■.:·■ .
- ' 'Αυτά ήκουούτό λεγόμενα- υπό τω ν στρ«- 
τΐώτών·' περί1-'τού ' Αυκου·; ό δέ; λοχαγός 
■Ρουάλτάροΐση; Στρότσης τήσπάζετο' 'αΰτόν 
τό πρόσωπον- ό Μάριόττας Σένης," εσφιγγεν 
-αύτω τήν δεξιάν^' -ό 'Φραγκίσκος;. Δ’ελμόντης 
γήν"άριστεράν,'— αΰτός δέ,ήγάλλετο, έγέ7·α;, 
Χ α ί-δ ίν .ίχ ώ ρ ε ι είς·τόιδέρμ«το.υ εκ τής. 
■χαράς. ι'· · - ,τ··· ;  ”-· I ’(ϊκΐτάισυνέηίια).

. · - 1 ? π έ M A j v ;  ,·
. Έν σ ^ ίδ ι ΙΌ, 'οόήλη ί  .'ιιτί.χ; -59 in j-i ιτΟν Ί«η4- 

-)η«ονι,*<»1..τίιν Λανκ*? νή  δ^αηετιύσωσι, ά,ά- 
γηώβι : Τόν ΊπηΟλντόν είς ΛοΏκκαν νίι δ^απε- 
■•Οβΰσή;'··· · ' . '  ,: \υ, ,

Έν υελίδι 12, στήλη 23;ςτιγ._>22··άνΓ':: ΊφΟασαν 
ä^(ti τοΰ evjjM̂ ov- τον νά εηικαλεβθ&'βι,: άίά-

Ϊ' <ωψ : äypi ·ττ»ΰ·ση)Μΐον τού νΑ ί*ικα-
ίβθω, ;·>;.·’· '.ν 
: Έν. γ ϊ. αντη ,σ^Βς 
μΐοοίντίς άνάγνώβι:

’τή-λη 3. στί-χ. 35-—36 ,άντί-ι 
Μ οηντα«:
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