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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ . ;

Φ Ρ Α Γ Κ ΙΣ Κ Ο Υ  Τ Ο Τ Ε Ρ Α Τ Σ Η
ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ 

ΠΑΝΑΤΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑ

¡«υνέχιιαν ϊδ ί άοιθ. 1]).

’ ,ν ./'. ■Α.ί β ο ύ λ  λ  α t ύπαρχουσιν, 'έκτός âv θε- 
,λήσ'ετε νά τάς ερ μηνεύσίτε ώς παρ εχού σας 
.τήν άδειαν πρός πώλησιν ιώ ν  εκκλησιαστι
κών /-σημάτων, όπως τα Τα τούτω νχρ ή - 
μάτά ' χρήσιμέύσώσιν εις τούς. ΰμε'τέρους 
πολέμους καί ον t εις τους οδικούς μας. Ά - 
ποκαλύψατε, ’Ιούλιε,' ολόκληρον τήν . καρ
διάν σας. Όΰδένα «πατάτε πλέον, ούτε άν
θρωπον,; ούτε άγιον: θέλετε, vît δεσ,εόσητε, 
.̂ώς απόλυτος' κύριος, τής'Φ λωρέντίας.'θέ- 

.λέτε τάς κεφαλάς ημών βαθμίδας ιού θρό- 
, yo'ù σας, κα ίώ ς έχ τούτου πρώτες αύτάςνά 
_καταπατάτε άναβάίν.οντες εις αυτόν: ήάλλά 
μάθετε ότι, ειτειοη καί ή Δημοκρατία δεν 

,κατώρθώσε νά. ευρη χάριν πά'ρ .ύμίν,. όπως 
, μΛαλλαγή των δεινών, τά όπόΐα προξενεί 
'φ ις αυτήν ό τής πολιορκίας στρατός σας, ά- 
νέθ εσεν εις ημάς νά αναγγείλωμεν είς τήν 

. ΰμετέραν άγίότητα, ; ότι έ χ ε ι . σταθεράν ί -  
.TO^agtv yà υπεράσπιση, την -ελευθερίαν της 
ây’pi θανάτου, Έ ν τφ  δικαιότατη ,τούτω 
,άγώνι, μή εΰρίσκόυσα παρ’ ύμ ϊν  έλεος, ως 
ήρμοζεν είς αντιπρόσωπον 1 του : Χρίστου, 

.προσφεύγει εις- τον θρόνον τού θεού καί 
'ίχετέυε.ι αυτόν ινα, : βλεπων-άμφότέρων'τά 
.’δίκαια, απο^ασίση ώς ήθελε.κό(νει οικαιό- 
'τερον. Γινωσκομεν κάλλιστα ότι ή πόλις, 

ήτις ε ίνα ι'κα ί πατρίς σας, αμυνόμενη, άμύ- 
,.νετα.ι πρώτον'ΰπέρ τής έλευθερώί, δώρου, 
;. τό όποιον Ίδωκεν ό θεός εις .τους θνητούς,.
. ώς το. ώραιότερον καί θάυμασιώτερον πάν- 
...των, μετά τήν-ζωήν, - κ α ί -  ειτά ύπερ τής 
. θρησκείας, ύπερτώ ν τέκνων,' υπέρ τής πε- 

. ' ριόυσίας, πραγμάτων, τά οποία πάντα', εί
ναι προσφιλέστατα εις τους ανθρώπους, καί

• όμως βλέπετε, υπό τού'.έκ βαρβάρων άπο- 
τελο.ύμένόυ στρατοδ σας, τα μ εναύ ΐώ νδ ια - 
,σκορπιζόμενα, 'τά  δέ «ονευόμενα, κχ ί άλλα 

ν διακινδυνεύοντα, δεικνύοντες,' 'όχ ι "σκιάν καν'
•οίκτου,· άλλ’ όσημέραι μϊγαλη.ΐέραν" σκλη-, 
. ρότητα κατ’ -.αυτής, έ ν τ η  οποία έγεννήθητε' 

καί άνετράφήτέ,_ 'κα ί διά τής' όποιας τόσω" 
,;.υ·ίηλα ά/ήλθετε', Άν.δέν συγκινήσθί έξ.οϊ-
• ,’κτόυ, βλέποντες.' αυτήν εν τοιαύτη άθλιέ-' 

...'•τήτί, διά τ ί  άλλο θά σϋγκινηθήτε; ’Ενθυ
μ ο ύμ ενο ς τους άγριους σπαραγμούς, τούς 
.. όποιόύςή .δυστυχήςυΦίστάται, δεν δύναμαι 

λ  νά. κρατήσω τα οακρ'υα; ’. άλλ.’ άίσθάνομαι 
. τάϋτά. έρχόμενα: άφθονα' εις τούς. οφθαλ-
. .μους μου, ώστε δέν δύναμαή o yí μόνον νά 
...-Ομίλησώ, .άλλα καί άύτήν ''την δύσέμ/ε- 
. στάτήν'-ζώήν >α ύπο'ρερώ: πλέον. Κ-Οΐί σείς, 
.. ο'οποίος'.’λέγετε.ότι κατέχετε επί τ η ς γ ή ς  

' ςήν θέσίν του: εύσπλαγχνίκώτάτου Σωτήρος 
,.τοΰ  άίαντός,'. ' δέν/σϋγκινείσθε κάί* δέν οια- 
Α τ ά ^ έ ΐ ΐ  ν ’ ά^εθηήάοχός η άθώα a&vj'Tw- 

Α  'ΤΡi«  κα1 .V* μή' β ώ αν ίζετα ί φλέοΑδιά τό-'' 
σης'καταστροφής (Î ) ,· ? ' . . »  ·-

(1) Σίγνιΐΐ, 'IsTOpíac, βίδλ. íT' ' '

Τού<, τόσφ βαρείς τούΐους. -λόγους άκού- 
σας ό ποντίφηξ εγονυπέτηοεν ένώπιον της 
εικόνάς του Χριστού,· άνυ^ωμένας δέ ίχώ ν 
έάς χεϊράς καί προσποιούμενος οτιέθρήνει 
ώς .υπό μεγίστης λύπης 'κΛ,ταληφθείς, έοίε- 
το, λ έγώ ν :

ΤΩ θείε μου Σώτερ,' υποβάλλομαι ά- 
γογγύστως ·είςτην:σκληράν δοκιμασίαν, δια 
τής οποίας ηθέλησας νά βασανίσης ταΓ τε
λευταία τής ζωής μου - ετη. Άλλ·’ είναι α
νώτερα. τών δυνάμεων μου, καί -μέ κατα
βάλλει. Έ μέ ελέγχουσιν ώς σκληρόν; Δέν 

'αγαπώ εγώ τήν πάτρίδα-μου ; Έ γώ  είμαι 
τύραννος, ή εκείνοι οί όποιοι, συγκεντρώ- 
σαντες' εις ολίγους αδιαλλάκτους την εξου
σίαν,' έξωρισαν ή Ιφύλάκισαν τούς σημαν- 
τίκωτέρους τών πολιτώ ν; ,·

— . Έγέρθητε ! Έγέρθητε ! άνέκραξεν. ό 
Γόυίτσιαρδίνης. Δέν-θα δυνηθήτε νά έςα- 
πατησετε τον' θ εό ν .;”Ω I α ντ ί να δέεστε ΰ - 

·'ποκριτικώτατα. ε ις  -τον θείον'Σωτήρα,. σείς 
οί loyupoi τή ς  γή ς θά ¿πράττετε καλλίτέ- 
ρον νά τόν μιμήσθε είλ ίκρ ινως . . .

—Ίίύρ  Τάκωβε, άποοέ·/ομαι μετάτετα- 
πεινώμένής άάρδίάς τήν .βασανον τήν ό
ποιαν ό ύψιστος μοί αποστέλλει 'διά τού 
στόματός σάς. Ε ις' υμάς' βλέπω τό δργανον 
τής θείας θελήσεώς καί σάς απονέμω τήν 
οιρειλΟμένην'· τιμήν:' Καί άν ¿κόμη δέν- εί-

?· εν ουτο*-,'αυτός ό θεός-μου, ό όποιος εδεή- 
η υπέρ τών φονέώντου, διότι δέν εγίνω- 

σκον τ ί  έπραττον, μέ παροτρύνει νά δεηθώ 
υπέρ υμών, ό όπΟίος άγνοέίτε τί,λέγετε:

' — ’Α γνοώ 'τί'λέγω ! ”Ώ ! Πάπα Κλήμη, 
τρέμε μη ή έΐκών ■ άΰτη' του Σωτήρος,έμ- 
ψυ'/ώθη: ώς !κ  θαύματος. Τρέμε, ; μή ή 

.γλώσσα .αυτής λυθείσά αποκάλυψή Γ,άλας 
τής ψυγ.ής σου τάς. μοχθηρίας. Ά ν  δ Χρι- 
στός άποσπάσή άπό τού σταυρού τήνκαθη- 
λω μ ίνην δεξιάν του, . ;  τρέμε . δέν θά 
■Ιγείρη άύτήν "va.'irl εύλόγησή . . .  ' ·.

■τ— Ά  ! , είπέν· (¡' πόντίφηξ έγερθείς, ας 
παύσωσιν οί λόγοι.' Πολλούς μάλιστα εί- 
πομενϊ Ίάκώβε, ή γλωσσά σου· ε>ναι όρμη- ■ 
τίκή , ώς χείμαρρος. Αναθέτετε τόν αγώ'νά- 
σας. εις τάς -/είρας το ΐ θεού ; καί εγώ  έπ ί-- 
σης. Αυτός ας κρίνή καί ας δικάση. Άφού 
έσύραμεν τό ξίφος; τό-ξίφος ·άς-αποφασ-ίση.
' .ί— Συνέλεξες. πάντας·' τούς άνεμους τής: 

άρκτου όπως · έκριζώσης· τό ξηρανθέν >δεν-. 
δρύλλιον. Είσαι ώ ς ό Φάραώ, · ¿περήφανος 
έπ ίτο ίς ϊπποις -καί ταΐς: πολυαρίθμου; στρα- 
τίάίς'σόυ αλλά' μή -λησμονής' τ ή ν · ’Ερυ- 
θράν Γ Τ-0·'θεός' 'σύναται'- νά- καταστήση τό 
'έξήϊ

ουσχερε!
περιστάσεις : Ινώ. είξ ' 'τούς θριάμβούς τό>ν 
πονη’ρ.ών άγάλλονται ·όί δαίμονες.11 ’Αν ποτε 
μυστηριώδης τις βουλή 'άνυψοί1 τόν άσεβή, 
πράττει τούτο · ¿’πως αυτός- «ίσθανθή- όξύτε-· 
ρον το άλγος'-τής-πτώσεως.-•'Ήσυχοι, άν 
,ού.χί'φάίδροίν άφίέμεθα' εκ τών γεγονότων 
τόν ρόϋν', δίότι,.άν μέν νικήσωμεν θα φημ ι- 
σθωμεν ώ ς, εύτυχείς - άαί: -τετιμη μένοι ι  άν 
δέ ήττήθώμενν-: ό κόσμος θά iftûxa-λέση ή- 
μάς δυστυχείς;' άλλ*- θάγ τιμά'-ήμώς πάν' 
4ΐ»τέ. Σύ' όμο^ς; άΐτόβλ'εψόν' ' ε ί ΐ  τό -μ.έλλον 1 
τόλμησον νάκύττάξής τόύς Ίρχομένουςχρό- . 
ν ο υ ς : .  κάί-είπέ, τ ί  'Ρέπεις-;.-.'.'■''Άςφύ-- 
γωμεν,'ώ -άνδρες’ έλεύθεροι, 'άπό· τώ ν Α α-

κτόρων τούτων, μή κρημνισθώσιν επί τής 
κεφαλής μας, διότι ή. οργή του θεοΰ βαρύ
νει επ’ αυτών. ’Ανρι 'τούδε αί ίκεσίαι καί
’  f  V f  χ ▼ λ ν  you ησαν πατριωτικόν epyov: $ις
τό' εξής- θά ήσαν αίσχος καί φαυλότης. Ό  
Δαυίδ τού Βουαναρόττη θά κινηθήπρός ύπε- 
ρασπισιν ημών, πριν ή καρδία τού Φιλι- 
σταίου τούτου καμοθή. Έλθετε νά όρκι- 
σθώμεν ε’ις τόν Ναόν τής ,Ύπεραγίας Θεο
τόκου τών'Άνθέων ότι ή θά ελευθερώσωμεν 
τήν πατρίδα, ή θά ταφώμεν ύπό τά έρεί- 
πιάτης.

Καί ωθούμενος ύπό οργής, .άλγους καί 
άφατου λύσσης, εθεσε την yeipa επί τού 
θυροφύλλου, όπως έξέλθή.

 ’Ιάκωβέ, σταθήτε, άνέκραξεν 0 Πάπας,
κάί-άκούσετε τούς1 τελευταίους λόγους μου. 
Έ  στ (ϋ σαν οί Μέδικοι συνάδελφοι υμών έν 
τή έ.ξουσίφ, o iy i ηγεμόνες. Συγκροτήσατε 
γερουσίαν έκ · τεσσαράκοντα οκτώ οίκογε- 
νειών, καί είς ταύττ,ν άς άνατεθή ή κυβερ- 
νησ,ις.

.:—- Ά ν όγέοων πατήρ μου μοί επρότεινε 
τοιαύτην ατιμίαν καί τοιοίίτο έγκλημα, θά 
¿νή-ργουν όπως ό πέλεκυς τού δημίου κα- 
θάΐματώση τάς λεύκάς του τρί·χας.

, Κάί χωρίς νά προσθέση λέξιν άλλην, 
έξήλνθε τού θαλάμου.
. — Καί σείς, κύρ Νικόλαε, τόν όποιον ή  

•φύσις ε^αμε μετριοπαθέστερον, είπεν. 6 
Κλήμης, μή άπορρίψετε ττ,ν πρότασίν μου. 
Μή θέλετε τάάκρα. Συμμορφωθήτο. πρός 
.τούς καιρούς. "Ας δεσπόσωμεν μαζύ.

— Οί πειρασμοί σας μάς μαίνονται ώς οί 
τού Σατανά πρός τόν Ίησουν Χριστόν,' ότε 
άπό τού πτερυγίου τού ναού εδείκνυεν αυτφ 
,τά .βασίλεια της γής. Ό  πολίτης εχει. κα
θήκον νά-βύση τ α  ώτα καί νά φύγη τούς 
.πειρασμούς.

Καίταύτα είπών, - ¿Νικόλαος Καππόνης 
άξήλθεν όπισθεν τού Γουίτσιαρδίνη.

Λοιπόν δέν θά κατομθώσω νά σάς κάμω 
ν’.ακούσετε τύν ορθόν λογον, πεισμονές καί 
υπερήφανοι; Κύρ. ’Ανδρεόλε, σείςτουλάχι- 
.στον γινετέ διερμηνείς τών αισθημάτων μου 
είς τους προύχοντας.
ν —r Ά ν είξευρον ότι είς τών υιών μου 

εγεινε διερμηνεύς τόσης μoyθηpίaς, θά έ- 
σπευδον νά θραύσω τήν κεφαλήν του είς 
τόν Toiyov.

; Καί ταύτα είπών, ό Νικολίνης έγένετο 
άφαντος.
'· — Τουλάχιστον, σείς Σοδερίνη . . .

. — Σάς έξορκίζω, -Πάπα Κλήμη, νά θέ
σετε επί τής .κεφαλής σας σποδόν, καί νά 
γσνυπετήσετε εν' τώ  Ά γίω Βήματι, καί νά 
ζητήσετε-, συγχώρησιν' διά τάς αμαρτίας 

-υσας, αν αύται. δέν υπερβαίνουσι τήν άπει
ρον τού θεού εύσπλαγχνίαν. 

ή; ■ Καί κατέλιπε μόνον τον Ποντίφηκα.
. ,Ό Πάπας Κλήμης:.δ'·ς έν τή λύσση αυ- 

. τού έδηξε -_τάς χείρας καί.ανέκραξε .
— Ό κόσμος γίνεται δι’ εμέ ό Πύργος 

■τής-Βαβέλ· όταν ζητώ -κακίας, συναντώ ά-
ρετόώ :.·όταν .έχω. ανάγκην άρετών, ευρίσκω 
-κακίας·· Ά λλ’ ομως, θά -ζήσω άκόμη . άρκε- 
. τά, όπιφς ,ένεργήφω εις τρόπον, ώστε όταν 
-όί έγγονοί. σας θά' έρωτώσι' τούς υιούς σας 
τ ί  σημαίνει'- έλευθερία, ούτοι δεικνύοντες 

;*ίς·.«ΰτούς. τάς κατεοαφισμένας οικίας σας, 
τούς ανοικτούς τάφους σας, ν’ άποκρίνωντα’ ;
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«Ή  ελευθερία σημαίνει θάνατον κ^ί-όλε
θρον». 1 · . '

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ Τ '.

Ό Δρμιουργί;, υτρέψος πρβς.τήν 
γην άπό του ού^ανον τά  βλέμματα; 
χαΐ ιίώ ν την άξιοβαύμαατον χαι β - 
παρβμιλλον πρδξιν, είπεν: 'Επαινώ 
η 'ί ρ-αλλον η έχείνην, η ; ά θάνατο; 
άρηρεοί τήν βασιλείαν άπό τοΟ Τ“ρ- 
χυν,ον.
ί’Αριόστο;, Όρλ. Μαινίμ. άβμ. 29).

:— Λύκε ! ε, Λύκε ! «άρε τήν φιάλην καί 
π ιε  ολίγον διά νά δροσίσης τήν καρδιά σο»· 
Έ χ ε ις  αίαν οψιν ώσαν πεθαμένου.

Τούς λόγους τούτους άπηυθυνε στρατιώ- 
τη’ς τ ις  τής έν Φλωρεντία φρουράς, προσφέ- 
ρων ταυτοχρόνως κάΐ άγγειονπλήρες'οίνου, 
«ρός Λύκον τόν πυροβολητήν, — όστιςώςεί- 
δομεν έσκόπευσεν τόσφ λαμπρώς έν τή 
άκροπόλει. του Άρέτσου — κατά ώραν προ- 
,κεχωρηκυίαν τής νυκτός, εν τ ιν ι φυλακείψ 
«αρά τήν «ύλην του 'Αγίου Νικολάου, την 
μόνην εκ των τόσων έν Φλωρεντία, ήτις δια*

’ -τηρείται ετι ώς είχε και κατ’ εκείνην τήν 
έποχήν. Εις μόνος λαμπτήρ, άπό του θο
λού άν.ηρτημενος, ¿φώτιζε οι’ ερυθρού φω
τός μικρόν μέρος τής εύρείας αιθούσης, εν 
ή ή σαν πολλοί στρατιώται, άλλοι μένέξη- 
πλωμένοι επί εδωλίων, ώσεί κοιμώμενοί: 
άλλοι δε καθήμενοικαί συνομιλοϋντες.περί 
τών του πολέμου': καί άλλοι — καί ούτοι 

. ήσαν οί «λείονες — πίνοντες άμερίμνως., ώς 
άνδρες, οΐτινες άδιαφορούντες περί τε του 
παρελθόντος καί του μέλλοντος, άπολαύ- 
ουσι διασκεδάζοντας του παρόντος, έπωφε- 

, λουμένοι τάς άνευ αγωνιών στιγμάς του. 
Εις τούτων, ευειδής την μοριρήν καί άρ- 

χηγός τών λοιπών, καίπερ νεώτατος, ΐστατο 
στηρίζων τά νώτα επί του τοίχου καί την 
κεφαλήν εχων κεκλιμένην, βεβυθισμένος 
είς σκέψεις, αϊτινες, 5.ν εκοινέ τις έκ του 
προσώπου του, ούτε φαιδραι, ούτε άλγειναί 
ήσαν. Ουτος ήτο ό Λουδοβίκος Μακκιαβέλ- 
λης. 'Ο Λύκος, απεναντίας, Ικάθητο τάς 
πυγμάς εχων συνεσφιγμένας καί στηρίζων 
έπ’ αυτών τάς παρειάς υπό τά ζυγώματα, 
τούς οφθαλμούς ημίκλειστους, καί από και
ρού είς καιρόν έκπέμπων έκ τοΰ βάθους του 
στήθους του βαρείς στεναγμούς. Έ ν. τού- ■ 
τοις, ή ερυθρά φλόξ, ολισθαίνουσα τανέως 
,κάί ποικιλλομένη έπί τών προσώπων εκεί
νων, άπέ άκρου είς άκρον, παρίστα (οαντα- 
σιώδη εικόνα, ύπερθαύμαστον ύλην δια τούς 
χρωστήρας του Ρόζα καί τοΰ Ραμβράνδου.

Λυκε ! είπεν άλλος τις τών στρατιω
τών, π ίε. Ή ευθυμία σου έπεσεν είς τό βά- 

. θος τής φιάλης. Ψάρευσέ την μέ τό στόμα 
'-καί γίνε πάλιν χαρούμενος, διότι ή λύπη 
σου μας Ινοχλεί, καί περισσότερον από τήν 
λύπην σου, αυτοί οί στεναγμοί σου, οί ό
ποιοι είναι αρκετοί νά σπρώςωσιν είς. τήν· 
θάλασσαν'μίαν γ  ά λ έ  ρ α ν. Τ ί ! μή κλαίης 
τούς άποθάμμένό.υς'σου;

—  Μά τον ανιόν Ίωάννην τόν Βαπτιστήν, 
τό εύρηκες! Κλαίω £να άποθαμμένον- . . . . .  
κλαίω ■ τήν τιμήν τής ’Ιταλίας καί τήν. ίδι-.. 
κήν μας ·

Καί ταΰτα είπών, επληξε διά τής πυγ
μής τήν τράπεζαν τόσψ σφοδρώς,. ώστε οί 
κο ιμιυμενοι άφυπνίσθησαν και ήγειραν τήν 
κεφαλήν, φόβηθέντες μή τ ι  συνέβη άπαίσιον.

'Η'τιμή· τοϋ ιταλικοί στρατού άπέ- ■ 
θανεν·; είπεν· αγωνιών ό νέος Βίκος·. Τ ίσ έ ' 
κάμνεί νά'φέρ,ης ,τέσω άδικον κρίσιν:-περί. 

'το υ0,αίματός σοϋ ■ .■·· ·

— Καί σείς με. ¿ρωτάτε. Βίκε ! Δέν έφύ- 
•,γέτί.καΐσείς άποιτο -Αρέτσρν ; Χρόνοςπάει 
τώ ρα ! ’Η μείς ο ί'δυστυχείς, τά άπομεινά- 
ρια τών Μ ε λ α ν ώ ν  Τ -α γ μ ά τ ω ν , τά 
όποια ήσαν τόσψ διάσημα εις τούς περα
σμένους· πολέμους, εκηλιδώ'Τ'αμεν προ ολί
γου τήν δόξαν.των.. Αυτοί οί οφθαλμοί μου, 

•οί όποιοι είδον τόσαις' φοραίς τά τάγματά 
μας, νά. διώχνουν τούς γερμανούς, τους ό
ποιους, ευρίσκαμεν είς. τόν όρόμον μας, δεν 
είξεύρω διατί εμειναν ανοικτοί, διάνάίδοΰν 
τούς - στρατιώτας μας. νά φεύγω.σιν άτιμα,

; και -χωρίς νά πρ.οσβληθώσι. ; . .  ώ. .θάνατε! 
ω θανατε 1 . . . . . .

Καί ό γενναίος άνήρ έπληττε διά τών χει- 
ρών τό μέτωπον.

— Παρήγορήσου, Λύκε! τώρα, όποΰέχο- 
μεν άρχήγον τόν Φερρούκκην, δέν θά ,φύ- 
γωμεν πλέον. ·
• .—  ’Ακούσετε, Βίκε, καί φυλάξετε καλά.είς 

τόν νοΰν σας τούς· λόγους τοΰ γέρο-στρα- 
τ ιώ τη : ή άμαρτίαις τής. όειλίας δέν έχουν 
συγχώρησιν.: όταν ή : δειλία σπαρθή μίαν 
φοράν, φέρει τούς . καρπούς της — καρπούς 
κακοΰ παραδείγματος1 καί θλιβερού είς ,τήν 
πατρίδα— διά πάντα. ’Εγώ δύο φοραίς 
Ικλαυσα είς τήν ζωήν μου : — τήν πρώτην, 
όταν μίαν νύκτα τοΰ Ίανουαρίου, οπού έγώ 
Ιζεσταινόμην έδώθεν είς τήν φωτιάν, καί ή 
πτωχή -μου. μητέρα έκείθεν έγνεθε, μοΰ 
έδιηγ-ήθη δσα'έκαμαν ό πατέρας μου. καί ό 
παππός μου, τους όποιους ό θεός, νά.άνα- 
παύση, καί ταίς. κο'νταρομαχίαις όπρΰ. εγινα^ 
εις τον καιρόν τούς, καί τήν συνωμοσίαν 
τών Πάτσων, όποΰ καί αύτη εύρέθηκεν είς 
τήν έκκλησίαν όταν έγινεν ή σφαγή καί μά
λιστα έχασε τήν κουκούλαν της, όπου ήταν 
απο σ α μ ο ύ ρ ι  καί τή ν  άσημένιαν. αλυ
σίδα της . . .  Ή πτωχή γυναίκα Ιστάθηκε 
είς τή μέση τής ομιλίας της καί έπειτα 

■ άπό ολίγαιςστιγμαίς μοΰ είπε μέ φωνήν άλ- 
λάγμένην : — Λυκε, έλα πλησίον μου νά 
σέ ευχηθώ . . .  σε άφίνω μονάχον,. .  . ώ 
Παναγία Παρθένα, δέξου τήν ψυχήν μου! 
— Έσήκωσα τό κεφάλι καί είδα τήν πτω
χήν γυναίκα όποΰ είχε τό δεξίτης νέρ ι 
σηκώμένον, σάν νά ήθελε νά εΰλογηση, 
τούς οφθαλμούς ανοικτούς καί τό στόμα, 
αλλά στραβωμένο άπό τό ένα μέρος . . .  Ό 
θεός είχε τήν προσκαλέ.σει είς τήν αίωνίαν 
ειρήνην . . .  Ό  Λύκος έμεινε με τήν αλή
θεια .μονάχος είς τήν γην . . . Τήν άλλην 
-|οράν. όπου. έκλαυσα, ήταν . .  . ήταν . . . .  
Ε ! σύντροφοι·, σάς ζητώ συγχώρησιν, άν 

σάς λυπω με θλιβεραίς ίστορίαις, . . Σιω- 
παίνω καί καταπίνω τόν πόνον μου . . .
. — ’‘Οχ·., πέ.ς· μας, πές μας, Λύκε. Οί 
λόγοι του γέρο-στρατιώτη πάντα προξενούν 
εΰχαρίστησιν-είς τούς συντρόφους του.

—· Λοιπόν,-.παιδιά μ ου,— διότι, βλέπε
τε, κατά τήν ηλικίαν,^έμποροΰσα.νά ήραι 
πατέρας σας —- άνκαλά καί ,δεν έπήρα.γυ-, 
ναΐκα καί. δένέγεννησα πα ιδ ιά—,άλλάή-.. 
κουία μίαν φοράν τόν-κυρ.Πέτρον Άρετίνον, 
ό όποιος αγαπούσε πολύ τόν κύρ. Ίωάννην, 

τνά,λέγΐβ ©τι ένας . αρχαίος στρατηγός, ,είς 
ένα-όποΰ. τόν .έκαττι-γορησεν ,οτι. ρεν έπήρε. 
γυναίκα.καί δέν άφηκεν είς-τήν..πατρίδα, 
του κληρονόμους, τών αρετών του, άπήν- - 
τησε: μάθε ·ότΐ..ά^ίνω· ούο θυγατέρες, καί 
τοιαύταις, όπου. αν· η,πατρίδα μιμηθή τό 
παράδειγμά τους θά νείνη  όχι..μόνον περ ί
φημη, άλλα :καί,μοναδική διά'Τήν,σ.τρατιωτι-. 
•κήν δόξαν. είς · τη ν .'Ελλάδα, —, καί. άνέφερε 
;δύο μάχάις/ είς. ταίς όποίαις ε ίχ ε  πολεμήσει 
, γενναίας καί ρνίκηρε.; "Εως σήμερον, ρ Λύκος

οεν εκαμε τίποτε, το οποίον νά τον τιμήση- 
καί. όμως δεν ύπάργηέι 'έπιχ'είρησις, όσον 
Κινδυνώδης καί’ αν η ναι, ‘δ ιάτήν οποίαν νά 
ρ-ήν αισθάνεται καί θάρρος καί διάθεσιν. 
Αλλά τώρα βλέπω ότι άπεμακρ ύνθη'κα πολύ 
άπό τήν υπόθεσιν καί δέν είξευρω ούτε που 
είχα  μείνει Καί,πό0»ν πρέπει ν ’ .άρχίσώ πά
λ ιν  : νομίζώ ότι έμελλε νά σάς είπού π ώ ς  
έκλαψα τήν δευτέραν φοράν, καί ιδού πώς 
τούτο έσυνέ,βηκε. Ό  κυρ Ιωάννης : —  ¿γνώ
ρισε κανείς σας τόν κύρ Ίωάννην Μέδικβν ; 
Καλά· όταν περάσετε άπό τόν Άρνάγγελον, 
παρατηρήσετε καλά τόν. άγιον Γεώργιον τού 
Δονατέλλου : 'φαντασθήτε ότι κινεί τάς χ ε ί-  
ράς του, ότι όμιλεί μέ φωνήν βροντώδη, 
ότι τοξεΰειτδ οξύ έκεΐνό' ωσάν', βέλος βλέμ
μα .του,,κα ί θά έχετε τήν εικόνα άπαράλ- 
λακτην τοΰ γενναίου εκείνου οπλαρχηγού. 
— Ο Κυρ Ί.ωάννης, λοιπόν, μέ αρκετούς 
Ιλαφρ.ούς ιππείς, . έτρεξε κυνηγώντας τούς 
γερμανους έως ε ίςτά  φρούρια τής ΜάντΟ- 
οας. Οί εχθροί, ο.ί όποιοι τόν ώνόμαζον 
μ ε γ ά λ ο ν .  0 ι ά βο λο  ν, —  τόσφ ορμητι
κός καί άγριος ήταν .είς ταίς μάχαις — τάχα- 
σαν. καίτοκοψαν 7%άσπη. 'Ημείς πλήρης ζή
λου έξηκολουθήσαμεν. εκείνην τή ν —■ ό^ι 
μάχην — αλλά σφαγήν.· 'Η καταστροφή των 
! ερμανών μάς ευχαριστούσεν, όχι διότι 
ήσαν .εχθροί, νικημένοι,-.άλλά' διότι ήσαν 
θηριώδεις, καί ώμοίαζάν πρός αίσχράν επι
δημίαν, ή όποία. ερημόνει τον κόσμον. "Ε
νας αετό αυτούς τούς άφωρίσμένους, υψηλός 

.κα ι παχύς,.-‘άλήθιν^ .γψγαντας? εγύρισε μέ 
μίας κατ’ επάνω μου, οπούτδν ¿κυνηγούσα, 
καί μοΰ Ικαταίβασε έξαφνα μία διπλάρωτή 
μέ το ρόπαλόν του κατακέφαλα, πού θά μόΰ 
έπέταε δέκα όργυιές μακρυά τό κεφάλι, αν 
μέ ευρισκε. "Άλλ’ ό λύκος τότες ήτανε ελα
φρός . . . έκλινα λοιπόν επάνω είς· τόν λα ι
μόν τοΰ αλόγου μου, τό· επτέρνισα μέ όλην 
μου τήν δύναμιν, καί μέ όλ.ην εκείνην τήν 
ορμήν τού..έχωσα τό ' κοντάρι μου είς τήν 
κοιλιά, όπόύ «πέρασε περισσότερο άπό'μία 
σπιθαμή άπό τό άλλο μερ.ός. . . Τότες ή- 
κουσα καί κάποιος μέ έκτύπησεν είς τήν 
πλάτη. Ένόμισα πώς ήτανε κανένας νέος 
έγθρός καίεγύρισα λυσσιασαένος . . . άλλά 
είδα τόν αρχηγόν μας Ίωάννην, ό οποίος 
μού είπεν ; —' Ανδρείε Λύκε,· αϋριον θά 'σέ 
κάμω λοχίαύ. — Δέν έφθασε νά τελείωση 
τόν λργον καί τόν.είδα νά πέση, σάν νά- 
θελε τόν ρίψη μία υπεράνθρωπη δύναμι, 
κα ινά  κυλιέται' ςτό  χώμα. "Ετρεξα νάτόν 
άνασηκώσω κ α ί : — Χριστέ μου ! ¿φώναξε, 
τό ίδιο ποδάρι.τής Παβίας. Τώρά είναι α
ποφασισμένο νά μείνή ’ς'τον.κάμπο. — Καί 
έτσι, καθώς.είπε, έσύνέ.βηκε. Σφαίρα Φ αλ- 
κο ν έ τ τ ο  υ (Ί) τού είχε σπάσει επάνω άπό 
τό γόνα τό.·δεξί ποδάρι, τό ιοιο οποΰ έίςένα 
άκροβολισμόν είς τό άλσος της: Ι1αβίάς τόν 
¿πλήγωσαν κακά κοντά είςτό  στραγάλι. 'Η
μείς εκυνηγούσαμεν τούς Γερμανούς καί δέν 
είχαμε φόοο άπο: πυροβολικόν, διότι εϊχα- 
μεν μάθει οτί δέν είχαν. :’Αλλά· τήν νύκτα, 
ο δούκας Άλφόνσος.τής Φερράρας έστείλεν 
είς αυτούς κρυμμένα μέσα σέ· ß ά ρ κ α ις  
φορτωμέναίς ζωοτροφιαις, διά του ποταμού 
Παοου τέσσερα, φ α .λ κ  ον ε τ τ α ,  κάί -ετσι 
εστάθηκε η αιτία "πρώτά τής -πληγής, καί 
έπειτα τού θάνάτόυ τού κύρ Ιωάννη . Διότι, . 
αφού τόν έφέραμε είς τήν Μαντοβάν, ε ις  τό 
.σπίτι του Λουδοβίκου Γονζάγα,' τόν έπερι- 
κύκλώσαν. οί χειρουργοί καί άπέφάσίσαν 
νάτού κόψουν τό ποδάρι;.'"Οταν τον είδα

(1) Είδος μ-ιχροΟ τηλεδάλο«. . ..

•έπάνω είς τήν ?δραν άρχισα νά τρέαω, καί 
αισθάνθηκά ’ τά 'δάκρυα ’ς' τά μάτια,, όμως 
εκρατήθήκα'-'διά νά . μ ή ν ’άποθαρρύνω τόν 
πτωχόν εκείνον κύριον· αυτός εέΐεπε ταίς 
λ ί μ α ί ς ,  τά μαχαίρια, τούς τομείς καί 
©λαις έκείναις τα ίς κατάχθόνιαις πρόετοιμα- 
σίαις, όπου έκαναν ν ’ ανατριχιάζουν καί οσοι 
τα ίς έβλεπαν από μακρυά, . καί εκείνος ¿γέ- 
λαε. Ώς τόσον, ο Ιουδαίος ’Αβραάμ, ' μέ 
γυμνά τάμέρ ια , έως μέτόύς αγκώνας, ήρ- 
χ ισε - νά κοπτη σύρριζα, μέ τήν πληγή τά

• -κρέατα. Ό κύρ Ιωάννης εκαθότόυν καί τόν 
έβλεπε. Έ γώ φοβηθείς μήπως καί ό πονος 
ήθελε τόν κάμει νά ταραχθή, .¿πλησίασα καί 
τον εσώ'ιγξα είς ταίς αγκάλαις μου άπό' τή

. μέση. Ά λ λ ’ εκείνος, σαν νά ήθελε τό.πάρει 
διά προσβολή,, εγύρισε, κα ίμ ε  ύφος άγριον 

Ίφ ω νάξέ: '—-- Τί ε ίνά ιά ύτό  όπου έκαμες, 
Λύκε ; Φύγε έδώθεν καΓείξεύρω νά κρατήσω 

; τόν εαυτόν μου, χωρίς τήν βοήθειάν σου. 
Ποιος σέ' εφόιναξε ,νά μέ βοηθήσης : — Ό

, _Α ι ΛΆ > Λ \ Γ I · · ν « ν  « ί .οεν ηίίελησε να τον σ ω ^ .  Επειτα άπο 
' ολίγαις ήμέραις, άπέθανε, πρός μεγίστην 
βλάβην του' Ιταλικού- στράτοΰ, ό άνδοείος 
¿κείνος πολεμιστής, ό· όπόίος: ε ίχε ώραίον 
τό ανάστημα καί'δυνατόν τόν βραχίονα,· ό 
ευφυέστατος, ό τρομερός, μόλις είκοσι'¿ν- 

’ νέα ετών. Τότε έδιαδόθηκεν ότι ό Πάπας 
Κλήμης ¿πλήρωσε τόν ίουδσΐον Ιατρόν διά 
νά τού κόψη το ποδάρι μέ μαχαίρ ια  δηλή- 
•τήριασμένα.' Τήν φήμή>;τά.υτην'δέν έμπόρώ 
•νά σας είίιώ ότι πρέπει νά τήν πιστεύσετε, 
ά ν ; ; ουτε κα ί'νά  μήντήν πιστεύσετε. Έ να

• μόνον εμπορώ νά σάς βεβαιώσω- ότι ό Πά
πας Κλήμης τόν εμισοΰσε μέχρι θανάτου 
καί ότι οί εβραίόι είναι ικανοί κάί διά χει-

-μότερχ ακόμα. Είς· αύταίς ταίς «ερίστασες 
εκλαυσα'. . . δύο φοραίς μονάχα είς τήν 

...ζωήν μου . .  . άλλά, -βλέπετε, καθώς ακόυσα 
εχθες τόν Φρά-Βενέδικτον, ό όποιον Ικήρυτ- 
τεν ότι ό στρατηγός Μωϋσής Ιφερνέ τόν 

.λ>αόν τόυ είς τήν έρημον'κάί, όταν τόύ έλει- 
ψε νερόν, έκτύπησέ μίαν πέτρα'/ κάί άπό άύ- 

; τήν' εβγήκε νερόν αφθονον, έτσι απαράλ
λακτα καί ή 'λύπη εκτύπησε τήν καρδιά μου 
.κάί' έκαμε νά έβγούν άπό άύτήν δάκρύά καί 
•αίμα; αλλά τώρα, μέ αυτήν-τήν ύστερη εν
τροπή μας, η καρδία έσυντρίφθηκε. . . .  
:καί ¿λπιζω.ότιδέν. θά ά '̂-ήσο/ νά μή βλέπω 
πλέον τόν ήλι_ο, τόν οποίον μισώ, καί έτσι 
ν ’ άποφύγώ δσα .ή. ψυχή μου μού προλέγει 

. 'ότι θά συμβούν είς τό μέλλον.1 Ά ν  δεν εκα- 
•τορθώσαμεν νά υπερασπ ίσουν τήν πατρίδα 

. .είς τό Άρέτσον, δεν'έμπόρώ; νά εννοήσω 
πώ ς θά τήν ύπερασπίσώμεν'έδφ : τά ίδια
τείχη·, τά ίδ ια  στηθιά ,',· ; " ' ·'............ ·

' ·  Τους'λόγους τούτους άκούοντές 'οί'στοα- 
τ ιώ τ α ι ' ε'σιώποίν, 'ώς συναισθανόμενοι τό 
«ισχ'ος, η άπότεθαρρημένοι ύπό προαισθή
ματος.'Κ αί πλέον τών άλλων ό Μαχκιαβέλ- 
λης. Αίφνης έίς αύτών, σείσας τήν κεφα
λήν', ώς θέλων νά εκδιώξη άλγεινά'ς σκέψεις, 
ε ίπ ε  :·

,— Λύκε, τά  παράπονά σόύ ,’μου ,φαίνον- 
• τα ί γενναία, ά λ λ 'ο χ ι καί φρόνιμα. Τήν'α

τιμ ίαν ¿κείνην έμποροΰμεν νά ξεπλύνωμεν, 
νίβοντας τα '^έρ ια  μας, όχι ρμως καθως ό 
Πιλάτος'.' Π) εντροπή'είναι τοΰ, Άλβίτσή', ό 

■ οποίος έδωκε τήν διαταγήν νά’ φύγουμε, και 
- τώρα'τόν προσκαλοϋν οι. Όκτώ:' είς· τό· Δη- 

μαρχείον να- δώση'λόγον', μέ τ© κεφάλι·το».
'Ο δέ Λύκος άπήντησε: ····■-
—  Τό αίμα κηλιδώνει δέν καθαρίζει.-Τό 

έγκλημα τού Άρμοστού έγεινε ^να μέ τό 
ε^-κλήμα τών στρατιωτών, καί εις τόν κό
σμον ακούεται μ ία φωνή, είς τήν όποιαν·

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
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δέν θά κατορθφσης νά έπιβάλης σιωπήν. 
Διά τό όνομά ’ -τού' θεόΰ'! Αύτά'δέν είναι 
**λά. Ά ν  εκτελέση'ς την διαταγήν τοΰ δει- 
λού άρχη γοΰ, μ ία ’ καταδίκη καταισχύνει 
ν·’ εσέ 'μαζύ μ ’ εκείνον·/''Ά</ άρνηθής, προσ- 
βάλλης την στρατιωτικήν πειθαρχίαν καί 
'σέ. τιμώρο'ύν μέ θάνατον .'. . μή λησμονής 
'τ ί έσυνέβηκεν ε'ίςτόν'Πανδόλφον Πουσίνη'ν. . .
. — Λύκε, σέ· βεβαιω, είπεν ό Μακκιαβέλ- 

λης, δτι ή λύίΐη· σοΰ σκοτίζει Τόν νουν. 
Οταν ο στρατιώτης υπακούει έίς τήν διατα

γήν τόΰ ανώτερου τοΰ, 'δέν·Ι χ ί ί  νά'φοβηθή 
από καταισχύνην.:Ή  ύπόληψίς’ τδυ σό/ζεταΐ.

— Ά ς  παραδεχθώμεν,' άπ-ήντησεν ό Λύ- 
κος,' οτι- ,ό στρατιώτης ' δταύ' ύπακούη ε ίς : 
άδικον διαταγήν δέν ατιμάζεται ώς 'στρα
τιώτης . . . αλλά 'θά έμπορέση νά αποφυγή 
καί. τήν βλάβην ώς πολίτης^ Έ γώ  σάς λέγω 
πάλ ιν :' έτσι δέν είνά ι καλά: 'Φάνϊάσθήτέ,. 
σύντροφόι, ότι, αφού ώρκισθήκαμεν πίστιν 
είς· τήν κυβέβνησιν 7της{ Φλωρεντίας,-αύ- 
ριον ή Εξουσία μάς διατάζει' νά πολεμή- 
σωμ'έν έναντίον τοΰ;,Μ άρ·τ σ ό κ κ ο υ καί νά 
φωνάξωμεν : 0'άνάτθς ε ίςτήν Δημοκράτίαν ! 
Ζήτω α ίΣ φαίρα ι! . . πρέπει ημείς" νά ύπα- 
κόυσωμεν'είς τήν'διαταγήν αυτήν, ή όχ ι ; 
Ά ν  δέν ύτίακούσώμεν, ειμεθα κακοί στ'οά- 
τίώ τά ι, . . άν υπακούσωμεγ, · είμεθα κ^κι- 
στοι.πολϊτάι. Έ γώ  δέν ήδιάβασα β ιβλ ία ,... 
'Η πειθαρχία ε ίς  τό στρ^τόπεδον τού'Κύρ 
Ίώάννή, ήταν πόλύ'άύστηρή, καί όμως μοΰ 
είναι καρφωμένον είς τόν’νούν ό ΐι έδψ κρύ
βεται. κάποιόν λάθος, κά̂ . πρέπει νά δίορθωθή.

Άπό τό- κεφάλι 'βρωμεΐ τό ψάρι, ει- 
π ένή  Λουδοβίκος. 'ΠρώτΟν' άπ’ όλα, είναι 
ανάγκη νά εκλέγωμέν καλούς άρχοντας καί 
καλούς ̂ στρατηγούς, έπειτα: νά υποτασσώ- 
μεθα είς .τάς δίαταγάςν · Ά ν  λείψη τούτο,· 
όυτε κυβέρνησές, ούτε πειθαρχία δύναται 
νά ύπαρξη . · " ·!

—̂  Καλά, αλλά όταν -γείνη - τό λάθος ; 
Μήπως ή βροχή δέν βρέχει' τά '¡¿έλη- τοΰ 
στρατιώτου,"καθώς και τοΰ πολίτου; δέν 
τά παγόνει·: τό κρύον; δέν τά ψήνει ή φ ω -' 
τ ιά ; Ο'στρατιώτης, ό'όποιος «ουλεί*τά- 

του, μήπως' πουλεί καί τήν καρδιά 
του καί τόν νούν του ; Ά ν  ό στρατιώτης·ζή' 
είς τά στρατόπεδα, άρνεΐται ¿Γ αΰτό τήν 
πατρίδα του ; 'Λεν διατηρεί πάντοτε τούς- 
πόθους κα ί τά αισθήματα τού πολίτου ; Καί 
άν άφίνη τήν'ήγαπήμένη'ν του οίκογένειαν, 
διάνατρέξη είς τούς κ'ινδύνους του πολέ
μου, δέν τό κάμνει·· ακριβώς: διά ·νά τή ν  
προστατεύσή έναντίον' τών ξένων ;·- Λοιπόν, 
όταν πεισθή ότι μ ία  διαταγή είναι άνόητή 
η προδοτικής είνα ι υποχρεωμένος ' νά '.τήν 
έκτελέση, καί Ιτσ ι μέ τάΊδ ίατου τά χέρια 
νά φέρη άποτέλεσμα ένΟΛίον έκείνου, 'οιά 
ΐό  όποιον άν^ώ'ρησεν άπό τό γλυκό -μέρος, 
όπου τόν ¿κράτουν υίίκή .στοργή καί-τρυφε- 
ξά  πρός την' σύζυγόν του-σ.αί τά τέκνατου 
αγάπη . ■ :·.;:■ ,** ■■ .; , >

— Ναί·' άλλα αν Ιπιτραπή -καί· είς τόν 
στρατιώτην—'είπ ίν ό Μάκκιαδέλλης-—:πρίν 
ή ύπακούση νά σταθμίζη τή ν  διαταγήν (ας. 
άτήσωμεν κατά μέρος'τό ότι ••πολλοι θά έ- 
λάμβανον τούτο ώς αφορμήν· όπως -δικαιο- 
λογήσωσι -ή ν  δειλίαν η  ·τήν: προδοσίαν 
τω ν), πριν ή άποφασίση νά  τήν.έκτελέση, 
η ·περί<Βϊασις .θά*εχάνετο· καί,δέν αγνοείτε, 
Λυκε, οΐΐ'-ή εκβασις τώ ν  .μ αχώ ν ,κρέματριι 
π ίλλάκις από μ ίαν .μόνην στιγμήν.;.,'.' ' ; 
γ  —  Έσεις,-' Βίκε»'·είσθε προΚομμίνος'-καί 
έμπορείτε.' νά 'κάμνετε -,'τσύς ’ λόγους μου νά  
φαίνωνταιμωροωέΒέβαιαν-'ότάν.ή 'μ^η ή . ;
ν α τ  άρχινημέ'/η,- καί- 0 σρχηγός- διατάζή Γ

’Εμπρός! ό στρατιώτης δέν πρέπει νά στα- 
θή^καί νά  τού είπή·: άφησέ με νά σκεοθώ. 
Τούτο μοΰ φαίνεται πολύ ανόητο, "όταν 
©μως συλλογισθώ ότι -θέλουν νά κάμουν 
τόν στρατιώτην άπλήν μηχανήν άπό κόκ- 
καλα καί κρέας, νά τήν σπρώχνουν εμπρός, 

« ί ί  τά πλάγια, χωρίς' νοΰν, χωρίς 
καρδίαν. . . ά ! τοΰτο μού φαίνεται ακόμη 
ανοητότερον άπό τό πρώτον. Άλλά, ανά
μεσα εις τα δύο αυτά άκρα, «ρέπει νά ύ- 

'*άρχη καί ενας'μεσιανός δρόμος. Έ νώ  δέν 
ειξεΰρω νάτόν εύρω, άλλά σκυλιάζω όταν 
συλλογισθώ ότι ενας στρατιώτης, παιδί τού 
λαού, έμπορε! νά γείνη χάριν της πειθαρ
χ ίας, πατροκτόνος, δργανον ύποδουλώσεως 
είςτάςχείρας τού τυράννου ή τούπροδότου.

— Αληθώς, ενώπιον τοΰ ύπερτάτου νό
μου τής δι ατημήσεως τ-ής ¿λευθ.ερίας, ή 
πειθαρνία σιγά. Τότε; κάτι τ ι, άνώτεόον

'τής πειθαρχίας τών στρατών, επιδοκιμάζει 
' τήν έπαναστασιν : ήτοι ή πατρίς καί ό θεός. 
Ά λ λ ’ όμως αί τοιαΰταν συζητήσεις δέν μού 
φαίνονται καλαί. Ποίον φοβούμεθα ; Έ χο- 
μεν άρχοντας γενναίους,· στρατηγούς δο
κιμασμένους. . '
; . —  Καί ό Μαλατέστας ; . . . Ά λ λ ’ ας άφή- 
σώμεν τώρα αύτά . . ."δόσετέ μου τήν φιά- 
λήν νά βρέξω τό στόμα μου. Έ  μίλησα 
τόσφ πολυ . . . Ίσω ς δε, καί χωρίς ίσως, 
ειπα καί ανοησίαις. . . σφάλμα των γηρα- 
τείων,

Επιε, καί άποθέμενος τήν φιάλην έπί τής 
τραπέζης έξηκολούθησε-λέγων : ' '

— Βλέπετε; ό άνθρωπος ομοιάζει αέ 
φιάλην γεμάτην κρασί. Ό  καιρός, κάθε 
χρόνον, π ίνει μίαν μεγάλην ρουφιάν, έ'ως 
όύ είς τό βάθος μάς μένη τό χειρότερον. 
•Jfö τήν ηλικίαν, χάνομεν τά μαλλιά καί 
τό λογικόν. Ζήτω ή νεότης, ή Ισχυρή, ή 
τολμηρής ή γεμάτη άπό π ίστιν ! . . Έγο) 
•απόψε, άντί νά σάς ενθαρρύνω μέώραίαις 
πολεμικαίς ίστορίαις, σάς ελύπησα μέ τα ίς 
θολαις φαντασιοκοπίαις τήςγεροντικής φλυ
αρίας . . . Σάς ζητώ καί πάλιν συγχώρη- 
ά ιν . '.  ,γ 'Έ γώ  συγχωρώ τόν εαυτόν μου 
τοσψ ευκολώτερον, όση» περισσότεοον συλ
λογίζομαι ότι ή καρδία σας ούτε ένθαρρύ- 
νετα'ι, ούτε αποθαρρύνεται μέ λόγια . . .  
Φάρρος λοιπόν, σύντροφοι.' Δέν είναι αυτή 
ή πρώτη φορά, οπού οί ,αύτοκράτορες είδαν 
τά τείχη  μας . . . Τά είδαν, άλλά δέν τά 
έκυρίευσαν. Δέν λέγω αλήθειαν, Λουδοβίκε;
Ο.πατέρας σας πρέπει νά τό εχη γραμμένο

κάπου εις ταίς ίστορίαις του . . .
' ■ ;— Ναί, βέβαια· Καί ακούσετε τ ί  λ έ γ ε ι : 
'«•'ό ̂ αΰτοκράτωρ ( ’Ερρίκος ό Σ',:) άπεφάσισε 
να-υποδου7>ώσ^| τούς Φλωρεντινούς· όθεν, 
διά τής Περουγίας καί τού · Αρέτσου,.ήλθεν 
έίς. Φλωρεντίαν καί έστρατόπέόευσε παρά 
τήν μονήν τού άγιου Σώζοντος ( ί ) ,  είς α- 
πόστασιν μιλλίου άπέ τής πόλεως, όπου. έπί 
;εεντήκοντα ημέρας εμενεν αδρανής. Άπ^λ- 
πισθεις οτι ήθελε κατορθώσει νά διαταράξη 
την τάξινεν .τή πόλει,· άνεχώρησεν είς Πί- 
say. Ταΰτα συνέβαινον τφ  1312».

Ε ! καί διατί ό πατέρας σας, ό όποιος 
ή“*'·' σοφώτατος, είπε τόσφ- ολίγα λόγ^α διά 
τό με-ράί,ο αΰτό κατόρθωμα; · ~ .

Διότι έφοβήθη μή ή  δειλία, τού πα- 
-ρόντος  ̂αίώνος· άναπαυθή ε ίς  τάς παρελθού- 
σας οοξας. "Οτε έπρόκειτο περί σφαλμά- 
των-καί έγκλημάχων, περιέγραψεν αυτά διά. 
;μάχΡ<ύν,'·.οπως οί μεταγενέστεροι αίσχ.υν- 
θώστδ ιι αΰτά καί τα διορθώσουν. '

(IJ Saft Salvi.
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. Καίηΰτως· εξηκολούθησαν διασκεδάζρν- ; 
τε.ς διά πολλών και ποικίλων διηγήσεων.·’ , 
οχε.· αίφνης ήκούσθη θορυβοςμ^γας κα ιφώ - 
ναι.συγκεχυμένα'.,· άλλαι μεν απειλητικά!, 
α λλα ι δέ ικετευτικά·., άλλαι ταπ ίινα ί και 
αλλαι οργίλα'., καί κατά'ραι καί βλασφή- 
μία ι. Είχα ήκούσθη κρότος ; ώσεί . άμαξιων 

, ανατραπένχων,. σωμάτων πεσόντων,‘καί ό- 
λολυγμοί καί ώρυγάί. λυσσώδεις, α υ ξά νε 
σαι ύπερμέτρως.: είτα ποδόγδουποι ιππών 
τρεχόντων άπό ρυτηρ,ος επί τού λιθοστρώ
του τής όδοΰ. ■' ' · ' ; ·

Αίφνης, ένώ οί στρατιώται της φρουράς 
Ιλάμβανον τά επί. τώ.ν' τοίχων ·άνήρτημένα· 
δόρατά των, δπως δράμωσι πρός βοήθειαν 
των προσβλήθέντων,. ήνεφγησαν παταγω
δώς. άί.θύραι κ?!.¿ρρίφθη ε ίςτό  μέσον τής 

. αιθούσης γυνή ,, ως. σφαίρα βληθείσα' υπό 
βομβοβόλου,. ήτιςποιήσασα πρός τά’.οπίσω 
τρία ή. τέσσαρα βήματα, ώσεί ύπείκούσα1 

:.είς δοθείσαν .αύτή ίσχυράν ώθησιν, ίπ ί ’σεν. 
ύπτια,. τής κεφαλής αυτής προσκρουσάσης 
έπί τόύ τοίχου. Οί στρατιώται, μή 'λαβόύ- 
τες καν ύπ’'όψιν την έμφάνισιν ταύτην, 
έξήλθον τού’ φυλακείον; έμειναν δε. [μόνον 
Ικε! ό Λουδοβίκος καί ό Λύκος, χάριν .τής 
υπηρεσίας, καί.έκτοΰ πόθου ετι δπως πα- 

. ράσχωσι βδήθεράν τινα.'είς. Την' δυστυχή 
έκείνην γυναίκα, : ήν. δράκοντες άνήγειραν,
— Ήτο δέ νεώτάτη, εύειδεστάτη καί εύ- 

. γενής τήν μορφήν, Τ λ  ίμάτ'.α .αυτής εφαίί
νοντο απλά, ' ώς Ιτά ,σύνε'.θιζόμενα δπό,- τώύ 
χωρικών νεανίδων,1 άλλ ’ ήσαν εκ λεπτοτά- 

, των υφασμάτων, καί διά λεπτότατης έργα-,
; σίας κεντημένα διά λέγνων καί ταινιών έκ 

^ιετάξης; ’Επί τοϋ άβροΰ αΰτή; προσώπου .
. εφαίνόντο τά ίχνη  των οεινοπαθημστιυν, ά - ( 
:. τίνα βεβαίως ίβάρυνό.ν’ έπ’ αυτής έ τ ι.μ ά λ - .
. λ ο ν ,. δίότι πρώ,την τότε φοράν υφίστατο 

• - αυτά. Ήτο κάτωχρος,. ε ίχε τά χείλη λευκά ;
; καί τούς .οφθαλμούς- κεκλεισμένου.ς, ,ώσεί 
. νεκρά. - ;

- 'θ  Λουδοβίκος,· ■ άντί νά. συνδράμω τόν. 
Λύκον-όπως -βοηθήσωσι την νεάνιδα, εμε-

"νε θεώμ'ενος άφηρημένως αυτήν. ’ 'Ο -Λου-·
-. δοβίκός· προσήγγιζεν εις την ηλικίαν; καθ’
. ή ;  μυστηριώδης τις; μελαγχολία καταλαμ

βάνει τον νέον :.καθ’ ήν παν o,xt ήρεσκε·:πρΙν- 
.. δυσάρεστε!·..— ή άράχνή ήρξατο ύφ'αίνουσα .· 
ώκυκλοειδώς τον ιστόν ,άύτής περί τήν τόσιρ. 

ά λλοτε’προσφιλή κλίνην : καί αυτό ετι μό- 
ξίφος θά εαενε πλήρες' κόνεως άνηρτημέ’ίον. 
έπι του τοίχου, αν-μή ό της πατρίδος έρως. 
δέν. εζώννυεν'. αΰτό περί τήν όσφυντου ; — . 

-.'.τό στήθος. Τού -έξωγκόύτο πυκνου; Ικπέμπον·
. .-τούς: σ τ ε ν α γ μ ο ύ ς - :σ υ χ ν ά κ ις  ' έτέινε·τό\
- .'ους,. ώσεί ι περιέμενε: πρόσκλησίν φινά.·:'— 1 

ήοθάνετο μέγαν .πόθον να κλαύσιρ κάίήγνόει.
- δ.ιάτί 'έν τψ  νιρ αυτού άνεκυκλοϋντο -.«δ.ιά— 

κριτοί .μορφάί, καί όμως . θελκτικώτατάτ έν.
- τή άφατφ άύτών; -ώραιότητί, δμοιαν. πρός 

πρόσωπα άγγέλω.ν κατοπτρίζομένων Ιν,τοίς.-
- 'υδασι τεταραγμέ'νης λίμνης.··^— ’Αλλά τότ©' 

α ί μορφάί 'εκείναι, άς εέλεπεν .οδτΰις.ειπε^
; συντέτριμμένας, έφάνη αυτή)· δτι ‘ καθωρί- 

ζ ο · / ζ ο . ίνώπιόνιτού : »^ τή ν  φωνήν, ήν-περιέ- 
μενε, έφάνη: :αύτφ δτι ήκουσεν, ή-δε Α '/ β * '

•. τής . καρδίας του-' είχεν- .ή'δή «παντήσει εις
- αυτήν: Ή χορδή ,έδονήθη·- τώρα έγίνώσάς·.
- :: τό τέλος των «-αμφιβόλων-' πόθωνώο .· 
:S·'.· ..-Ô Λΰκος, οργισθείς έπι τή  άδραΐίείιρ.τόϋ 
- , .Λουδοβίκου,. ήρ|ατο νά έλεγχη αΰτδνλέγωνί'

—  Βίκ©,- .μά τήνάλήθειαν, ’σάς- όΙτάστεύα: 
περισσότερον φιλάνθρωπον. ’Ελάτε,,βιοηΜ- 
σετέ με, διότι δέν είξεϋρ.ω: τ ί  κάνω- ’Αν 
ήταν μία κ ο λ ο υ β ρ ίν α  ή ενα σ μ ε ρ  ίλ -

λ.ι.ο, είξεϋρά - πώς νά' τά ισιάσω , . ... μά, 
μίά κόρη·,, έτσι τρυφερή,-. ..: είς «υτην. την 
, - κ α τ ά σ τ α σ ι ν τ ά  θέλετε;)...  οέν-κατα
λαβαίνω, ’κφ-ί ώς.; τόσον, :ήήπτωχή. .ύποφέρ-; 
,νει . , . ελατέ,■ φέρετε τόφώ ς: -νάτόοΰμε μην: 
:Ικτΰπησεν είς τό .κεφάλι Βαστάτε τό 
χέρ ι σας νά μην τρέμη.,,διότι έτσι;'.δεν. βλέ- 
.πώ τίποτε·.·,·Μά τ ί διάβολον^ εχετρ είς. τά 
χέρια, 'κα ί τρέμουνε σάν νά ήθελε, σας πιά"- 
σιρ-τό κρύο ; ·. . . . . '

Καί ταΰτα λέ·^ων, ,ό Λύκος ερριΑε πρός 
τά. όπίσω. τή ν } Χομην ; τής . νεάν ιδος καΐ/τήν 
.κίνησιν τώνδαάτάλωνιδιά'τήςν-τρνοής- συνο- 
-δεύων, ήρευνα ΐνα ϊοη μή ττο τραϋμά τ ι  ή 
μώλωψ;, ·, ν:·. ,

.— γΑ ! οέν, βλέπω καί μεγάλα πράγμα
τα.· δεν -είναι' τίποτε'.',. τώρα- μάς-' χοειάζε- 

,τάι-όλίγον:ξύδι;-,;. Κυττάξε,τε,. .Λουδοβίκε,
■ |εήν-. εΰρετ$-κανένα· πτερόν. άπό όρνιθα; ή 
. ύσκαν,·.. ό. ,-ή καί χαρτιού, δ ώ  νά τής τό κά- 
ψωμεν- είς 'τά ρ'ίοθουν·)« κάί νά τήν· κ'άμοιμεν. 

' νά.συνέλθη, θ ά  τή ς έλυνα, τά'φορέματα, μά 
δέν-τολμάω··, , αυτά τά , πράγ'ματα δεν είναι 
δι-ά τούς· άνδρες;.-;· . . ’ .··..· ■.-■·/··
.· Ό  '.Λουδοβίκος, -ωοεί-συνελθών,· χωρίς νά 
προσέξη ;.είς.τρύςΓλόγους τοΰ Αύκόυ, έξή- 
γαγε ρινόμακτρον· έκ τοϋ. θυλακίου του καί 
,ρυθίσας'αυτό ;έν· Τφ δδατι ή^οχισε νά βρέχη 
ελαφρώς τόύς ̂ ύρ©?άφους· Της νεάνιδος. Δεν 
έβραουνε δέ καί —-κάθώς ή :είς τόν ορίζοντα 
'πορφύρα γραφήν-αναγγέλλει -,τή  ̂ελευ ίιν
τοΰ1 χ,ρήιμ?πό?;-.ί'<ι?.' ύά το ίθν·^ 5·
'της.'ύγιέίάς, ·· διάχυοέντα έπί τού προσώπου 
τήςνεάνιδος, προήγγειλαν οτι Ιπαν-ήρχο·/εο 
« ί  συνήθε-ις λειτουργία1· τής ζωής. ’Επί τέ- 

•λου.ς, ή νεάνις- έςέπεμΑέ - βαθύν στεναγμρν 
•κάί. ο ί ‘οφθαλμοί τη? , ανέλ.αβού τήν πΟφην 
λάμ'^ίιν.ν; · Περιέφερεν ,  αμτοΰς, Ιν έκπλήξει 
περί αότήν, καί οί πρώτοι λόγοι, οίτινες 
¿ξήνΛού-τώ ν'χειλέω ν της ήσαν: - - 
-.· — .'π-άτερ- μου ! Ποϋ είνα ι ό πατήρ μου; 
'  ;Κ «ί; ταΰτα είποΰσα, Ιπανέκλεισε -τούς 
οφθαλμούς. ’’Αλλά μετ’ ού πολύ ήνέωξεν 

-αυτούς αύθις' ·κ’αί’.ίδοΰσά·.·τόν- Λυκον: ¿τρό
μαξε ,καΐ'έκτείνασα τούς,'βραχίονας έρρΐ- 

'¿ρθην είς τά< .'αγκάλας του- Βίκου κράυγά-
,ουσα.

—τ-Διά χό όνομα' · Τήτ -Ραναγίας, σώσατέ. 
μ'ε ;άπό’ άύτό.' τόΑηρίον·!·.· .,Ήρ’οστατεύσατέ: 
με,άπόϋάύτόν; τόν,-: αθε.ον, ληστην-,. . Φον'εύ-. 
σατέ τον ή φονεύ.σατέ' με.· ' ώ. · .
- -  Μά' τήν πεφαλήν τοϋ άγιου Ίωάννου
τοΰ- Προΰρόμου;':είπεν.;; ό:-Λύκος., δέν άξιζε, 
-τόν- κόπον νά ’λάβωΓτόσην ένοχλησιν. διά νά· 
;:τή<:λΰσο>;'τήνγλώσσαν·-'Τί π ία ίω , έγιδ, αν 
•οί'χρόνοίμοϋ-^αμαύάσπρον^.ό',τι.πρςνήτον 
μαύρον-,-,-καΑ-ήλιος; μοϋ έ'κάμε -ΐΑαΰρΟν.δ,Τι ή, 
φύσις' μου · εδω'κεά άσπρον ·;■ "Αν η πληγαίς.
t oîraùXàwoav-TÔ.'npôaoÆov, τ,οϋτο συνέβη, 

ιότν ποτέ ώτ-.-εξω·.· «π ό ιμ ία ν  · Jtal- μονάχην 
φοράν — ¡ ¿ y  Ιγύρισα ταΐς πλάταις-.είς τόν. 
τχθρόν'-.v. ,'θυ.τε'πάντα ήμΟύν ό^οιΟς-φάίνο-

πέστρε.φ
τοτές :έπέρασαν;χρώιοι πολλοί. .·> άλ)<ά πά-; 
,λιν δέν έπίστειίά δτό ίχ ώ  μούτρα.όποϋ. ·κά-;. 
μνοσνίφό,βον.; . . ρώΰτρα-λησποΰ’-ή κλέπτου 

κόρήμουςί'έπΐ^είΔ τό  .σούρόον -διά 
.-καρϋδιάνώ έγώπΤμαι ό Λύκος,' ο ,πυρρβο- 
λητής, -.είς τήν ΰπήρεσΰ»ν.' τής φλωρ?ντιν-ής 

>δημόκρατίας-.-. -.Οτίμίοςκάί καλός άνθρωπος, 
- Sooy ¿μπορεί :νάίιτει·ενβς.πύροβόλητήΐ·' 1 

,·. νΟ; Δουοοβίκος ¿άράτουιείς τάς,άγκάλα; 
τόο-τό πρ'οσφιλέςύέκεΐνο,νβάρ.ος) μφρ.ισσεν,· 
Ιχαιρε καί έσίγα. Μυστηριώδης τις  ηδονή

.όιεχ.ύνέτο, είς.δύ.α ΐά  μέλη του. Ή  νεάνις 
'έξηκρλ.ούθει εχουσα τούς ,οφθαλμούς κεκλει- 
.σμένους καί τή.ν. κεφάλήν. κεκλιμένην.' Αί- 
φντ,ς άπεσπάσθ-η άπατής άγκάλής του, έκρό- 
τησε τάς χείρας,.’ είτά ' ήφπασε τήν κόμην- 
τη ς καί, 'τά  δάκρυά. της. ηρςαντο νά ρέωσι 
.κρουνηδόν:. Δράμούσα δέ :προς την θύράν, 
¿κραύγαζε:: /Λν..:'. . :

«' Ω πάτερ μου,! .ώ,πάτερ. μου !,. -,
• 'θ  ,Βίκος, όρ,μή σας κατόπιν : αυτής, τήν 

,έκράτησρ. καί .πάρηγ'ορώ.ν·αυτήν ξιά γλυκών 
λόγων.τή έλεγε.: ,. . -·· ’ 
.ν ,.-^Μ ήν ,φοβεΐσθε, θά ευρωμε,ν τον πατέρα- 
σαςτ θά σάς αδη'γή.σώμεν .είς τήν: οικίαν σας-

. . είς τούς γονείς σας .....-.'„μ Ά
’Αλλά διέκ,οψεν αυτόν θορΰβιόδης γέλως- 

τής. νεάνίδος : — και τότε, τό μεν έκπλαγείς, 
τό δέ ευχαριστηθείς,.προσέθετο :

— Ά ρκε! νάήσθε φαιδρά καί; ήσυχος. ' ;
■ ■· ..— θέλεις ν,ά μό.ί μποδώσης · ττ,ν οικίαν·
: μου; , ώ !: άποδος μρ.ι αυτήν, καί· μετ’ αυτής· 
•τόν .κοιτωνίσκόν μου·,, τον κομόρτατον καί 
καθαρώτατον,.. μέ τήν. διά,κυανου .χρώματος

;.κεχρωματισμένή.νςόρ.οφήν του, και τό'κρέβ- 
.βατάκιμου μέ-τά άπό κόκκινο ^ α λλ ί ,χόνδρά- 
του σκεπάσματα καί τό. ώραιον. σικελικόν 
του προσκεφαλάρν.: -Άπύοος - μοι τήν εικόνα 
τής Παναγίας:.τής Ίμπρουνέτας, · ζωγραφη- 
μένην «πα τό.ν Αουκά,ν. Δελλαρόββια, καί την 
λαμπάδα, κα ίτήν άνθοδόκον, είς1 τήν άποίαν- 
κ'άοε ..ήμέραν έβαλλα' νέα. άνθη, όπού τά .

κήπον; ·. αλλα,> ,πο)ς:ι& μ ο ι τμ αποοωσφς,. 
άφού, δταν έφυγα, τό. πάτωμά^'όί. Τρίχόίμή 
στέγη, ολά, 'δλα, έγίνοντο παρανάλωμά; τοϋ 
,πυρός ; . . .  Διατί θέλει; νά μέ ρί'ύγ,ς είς τήν- 
. φω τιάν ; . .  Τ ί.έ'πταισα Αυτή εδώ, είναι ή 
κατοικία τών κολασμένων, κάί Ινώ. δεν έκα
μα ποτέ μου- κακόν,' -είς κανένα.. . . Ε ίμαι, 
αθφα ! . .  .Μοΰ.άνεφερες.τήν μητέρα μου !
. . 'Οδήγησέ μ© νά,τή,ν ίδώ;. καί θά.σέ.όνο-

^· άσω αδελφόν μου, —-.διότι είξεύρ.ω ότΐ- 
‘..οι οί »Άρωποι γεάνιώντάΐ, άπό μητέρα, 

ή. όποια τούς άγαπα' περισσότερον άπό .̂κάθε 
- άλλο πράγμα- είς τόν κοσμον.. . . άλλ^ εγώ ■ 
-δέν τήν,έγνώρισα.. . .. Οταν. ερώτησα; .ε ί
σαι συ, ή μητέρα μου; κανείς, δέν άπεκρίθη 
·. . . καί εως ^ημερυν, ενόμιζα ότι. ήλθα είς: 

-τό ν ' κόσμον .χωρίς μητέρα.. !Εχθ);'δμως τόν 
πατέρα μου, και ·μέ αγαπά υπερβολικά V. . 
Τουλάχιστον προ μιάς ώρας τον 'είχον . .  
τώρα-ομως.δέν είξεύρω .αν τόν,.εχω, ή 'δχ ι. 
”Ω ! δν τό είξέύρετε, είπέτε.. μου ;ποϋ είνα ι, 
κάμετε αυτήν Τήν 'έλεη μοσΰνην,.1' άποδώσατέ 
μοι αυτόν άλλον άπρ.Λύίόν-.’ δέν γνωρίζω

■ είς, τόν κόσμον, Τ ί θά. κάμω μόνη,.’ορ'φάνη,
• εγκαταλελειμμένη άπό ©.ους; Τώρα.'μάλι
στα όποΰ.’ήριναά-.Λου,κρήτία.άπέθανε .. .Ά ω I 
αί. συμφοραί ερχονταιπάντυ.τε πολΧαίμαζύ. 

-Μή-δέν πιστεύετε, οτι ή. κυρά, Αόύκρήτία 
άπέθανεν;.... -Ιγω-.ήμδία, την ,είδα,,άφοϋ 
έτίεκαλέσθη ' τό άγιον όνομά του θεόϋ,-'νά- 
πέση μέ τό κεφάΧΐ-ϊίς,χόν.Άρνον. ΤΑ '!'πό-

•,^ονελυπήθηκα όπου. .§8?ηδυναμήν. νά.την· 
•βοηθήσω·· . ί  καί άνηδυνάμην,, δέν θά τό- 
-ηθελεν έκε^η, διότι αμτοχ ε Ιρ ιά ζέτδ'ριά' νά - 
φύγη 'φήν'ατιμ ίαν . . Και.-. Ιγώ λ δε πόλύν 
,καιρόν, .τήν.έήήτησα.ματαίως,,ςίς τάς δχθας: 
:: .  .  ^έπεΛτα,.εύρον τόν- πάτέρά μου, ,'καθή- 

,^μενών- ©ίς τά,καίτνίζοντά.·.Ερείπια τή ς 'ο ι
κίας το υ . . .  ' · · ;,·

('Έικ^αιτώ .τ ίλ  οιτοΰ Α’' μίρονί).

ΤΓΠΟΙΕ ENOEEÛE. — ‘Oils ΛΑα. S»*  Σι^»11>α.


