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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ ΠΑΝΑ

(συνέχειαν ϊδε άρι6, I).

Ειτα πάντα ταύτα φαιδρύνουσα δια τής
άγνοτέρας αχτινος, ήτις εξήστραφε ποτέ εν'.Μ

ΟΙΟΤΟ
ίιους

ίταλικφ ούρανφ, έκθαμβοι βαθμηδόν τό 
του έξορϊστου πνεύμα, όμοια προς παίδα, 
δστις αφού παίζουν συγκέντρωσή τδ ηλια
κόν φως ίν  τ ιν ι κατόπτρφ, άοέσκεται νά 
κατακλύζη προς στιγμήν τά ο^ματα τού 
διαβάτου δι’ ωκεανού λάμψεως. 'Ο δε έςό- 

ς, μαραινόμενος εν τή αγωνία πυρετώ- 
πόθου καί κατανα'λώαας τόν βίον εν τη 

φλογερά ταύτη θεωοίφ, εννοεί διατί οί αρ
χαίο ι "Ελληνες τάς ΈριννύαςάπεκάλουνΕ υ- 
μ ε ν ίδ α ς .  Άλλά, διατί ώφειλε νά προτιμά 
τούτο καί ου^ί εκείνο τδ μέρος τής πόλεους ; 
Πάντα δεν απετελουν την προσφιλή αύτφ 
πατρίοα; Έπλανάτο ούτως άσκόπως, διότι 
δπου δήποτε έστρεφε τδ βλέμμα συνήντα 
άντικείριενα συμπάθειας, ηδονής ή άλγους.

"Αν τα μέρη, ά οιήρχετο, άνεμίμνησκον · 
αυτφ ώραίαν τινάτών συμπολιτών του πρά- 
ξιν η αδελφικήν σφαγήν, ήδύνατό τις νά 
γνωρίση τούτο εκ του βήματος αυτού, δπερ 
καθίστατο βραδύτερου ή έπεσπεύδετο, ύσανεί 
οι πόοες επάτουν επί πλακών πύρινων. 
Καί'ότέ μέν παρετήρει τους τεραστίους Ογ
κους των αριστοκρατικών μεγάρων, μείζο- 
νας έτι εν τφ  σκότει φαινομένους, και έστέ- 
ναζεγδίά τα μίση, άτινα τά προωρισμένα εις 
τόνήσυχον αστικόν βίον Οικήρατα είχον 
μεταβάλει εις φρούρια· επί μακρότερον .δ’ 
ετι εμενε βλέπων τάς ταπεινάς οικίας των 
του λαού, φκοδομημέν.ας παρά τά υπερή
φανα εκείνα μέγαρα, όπως εν αΰτοίς εΰρί- 
σκωσιν ύποστήριξιν, καθ’ δν τρόπον άκριοώς 
έν τφ  κόσμφ οι αδύνατοι παραδίδονται εις 
τους ισχυρούς, δπως τυγχάνωσι προστα
σίας. ’Αλλά καθ’ δν τρόπον εν τφ  κόσμφ οί 
άδύνατοι κύπτοντες οιηνεκώς έξαχρειοΰνται 
μόνον καί έγκαταλείπονται, κάί α ί οίκίαι 
εκείναι εκ τής γειτνιάσεως τών υψηλών με
γάρων «στερούντο τού φωτός καί τής ζωο
γόνου κυκλοφορίας του άέρος. Προχωρώ'*’ 
ετι,έβύθιζε. τό βλέμμα εις τά εργαστήρια 
τών τεχνιτών; καί - σείων τήν κεοαλήν 
έβλεπε τα λ.'αϊκά εκείνα πράσου πα, 1 α ή ά-

νάγκη χρωματίζει καί ρυτιδοί, καί τάς 
χειρας έκείνας, άς κινεί ή 'χ ρ ε ία  ενός άρτου 
καί τά πάθη ενός ήρωος: τάς χείρας έκείνας, 
αίτινες μόλις κινηθείσαι κερδίζουσι ή Ινα 
στέφανον διά τήν κεφαλήν, ή μίαν άλυσιν 
διά τους πόοας.

Ή αρετή έτι δεν είχε καταστή άγνωστος 
υπό τάς αριστοκρατικάς στέγας, ουδέ τό με
γαλείου τής ψυχής εΰρίσκετο ε’ις αντίστρο
φον λόγον πρός τους τόπους, έν οίς διητατο· 
καί δμώς έκτοτε ήρέσκετο μάλλον διαιτώ- 
μενον έν ταΐς τοΰ λαού οίκίαις η έν τοίς 
υπερηφάνοις τών αρχόντων μεγάροις.

Οϋτιυ, διάφορα σκεπτόμενος καί'διαφό
ρους διατρέχων όοούς, έφθασεν εις τή ν ά- 
κραν τής Παλαιάς Γέφυρας, προύχιί^ησεν 
ετι καί φθάς έν τφ  μέσφ αυτής εκυψεν 
άπό τού ερκους καί παρετήρει τό ρεύμα 
τού ποταμού. Τήν στιγμήν εκείνην, ό νούς 
αυτού ήτο κατειλημμένος υπό τών ονειρο
πολήσεων τού παρελθόντος. Είδε βαρόνον,
λευνείμονα, επί λευκού ίππου καί φαιδρόν, \ , ' λ , > , ν -  * Γ,την οψιν, φθανοντα εις το ακρον της γέφυ
ρας. Είδεν αίφνης έξερχομένους Ικανόν α
ριθμόν οπλοφόρων, οΐτινες άνευ της ελάχι
στης αναβολής έπετέθησαν άάτ’ αυτού, τόν 
ερριψαν χαμαί καί έθραυίαν τήν κεφαλήν 
του : είδε ρέον άφθονον άπό τών πληγών 
του τό αίμα νά ερυθραίν^ τους λίθους τής 
γεφύρας καί τό άγαλμα, οπερ οί είοωλολά- 
τραι elyov στήσει εκεί εις τον τού πολέμου 
θεόν : καί ησθάνθη επί τών παρειών του 
τάς ρανίδας, ό'θεν τρομάξας έφερεν εις τό 
πρόσωπον άμφοτέρας τάς ψείρας, δπως α- 
ποτρέψη άπ’ αυτού τό αδελφικόν αίμα. Είτα 
έπεφάνη ό δαίμων τής διχονοίας, δστις 
συνέλεςε τό αίμα εκείνο καί άναμίξας αυτό 
μετά τής οργής τού θεού τό έχυσεν αυθις, 
οκ Ορόσον εγκλήματος επί γης αφιερωμέ
νης εις τήν δυστυγίαν. Τότε γονιμοποιηθεί- 
σαι υπό τού ολέθριου υγρού έξήλθον γενεαί, 
αιτινες, ανανεούσαι τό γεγονός τών εκ τών 
οδόντωντού Καδμείου όράκοντος γεννηθέν- 
των άνδρών, εφαινοντο δτι ήλθον εις τόν κό
σμον δπως άλληλοσφαγώσι μόνον.'Μεθύσα- 
σαι εξ οργής καί αίματος, έσπάραξαν τά 
μέλη των, εκ 0έ τών σπλάγχνων των κατε- 
σκεύασαν μάστιγας αξίας οίκτου : Μαινάδες, 
πνέουσαι καταστροφήν, ήνέψξαν τούς αρ
χαίους τάφους καί'συλλέξασαι τά οστά τών 
προγόνων έθραυσαν δι’ αυτών τά κρανία 
των άπογόνων.

Εν τώ κρότω τών έπί τών κιόνων Βραυο-• f  ̂ί ** > * ♦ \ \μενών υΟατων, τφ  αντηχουντι υπο τάς 
στοάς τής γεφύρας, ένόμιζεν δτι ήκουε τήν 
κραυγήΫ, ην α ι παρφχημέναι γενέαί ερρι- 
πτον κάτά τού μέλλοντος: ήχον φρικώδη, 
συγκεχυμένοι»: βάραθρόν άλγους, οδυρμών, 
εγκλημάτων καί άναμνήσεων. Καθώς είς 
τον αύτοκράτορα Περτινακα— κάτά τήν πα- 
ράδοσιν — πανταχού φοβερόν έπεφαίνετο 
φάντασμα απειλούν αύτόν θανάτφ (1), ουτω 
καί είς τά πυκνά εκείνα τού ποταμού κύ
ματα ένόμιζεν δτι έβλεπε τάς γιγαντναίάς 
μορφάς τών παρελθόντων' αιώνων φευγού- 
σας, δίκην μονομάχων, άπό τούκαθημαγ- 
μένου σταδίου, καί τρεχούσας πρός.. τήν 
αιωνιότητα, διωκομένας διά τού ξίφους'υπό 
τών.έπερχομένων'αίώνιυν. Τά έπί τής όχθης

(1) ’ίονλ. Καττ;τω*λςνθζ.

φώτα ερριπτον έπί τής επιφάνειας τού πο
ταμού μακράς γραμμάς φωτός, ώστε τά 
εξωγκωμενα καί ορμητικά κύματα, οιερχό- 
μενά αυτάς, άντανέκλων άπαισϊαν λάμψιν, 
ομοιάζουσαν πρός τήν τού πατροκτόνου ξ ί
φους.

Ό  οδοιπόρος, μή άντέχων είς τά τής 
φαντασίας αυτού φάσματα, άνύψου τους 
οφθαλμούς εις τό στερέωμα. Ό  ουρανός 
εκαλύπτετο έν μέρει ύπο νεφών, άλλ’ εφαί- 
νετο ακτινοβολών καί αστήρ τις, λαμπρός 
ώς ή έλευθερία, ωραίος ώς ή ελπίς. Ποια 
μυστηριώδης σχέσις υπήρχε μεταξύ τού 
οδοιπόρου καί τού άστέρος, άγνοώ· άλλ’ 
Ιβλεπεν αύτόν ατενώς, έχων δ).ην τήν ψυ- 
χήν του συγκεκεντρωμένην έν τφ  βλέμματι, 
καί ήγειρε την δεξιάν, ώσεί θέλων νά τόν 
έπικαλεσθή. Ό  άστήρ έφά'/η πτερυγίσας, 
ώσεί περιστερά, καί τρεμολαμπής προσε- 
πάθει νά άποφύγη τό μέλαν νέφος, δπερ κα- 
τεβρόχθιζε βαθμηδόν καλ.ύπτον τό ώραίον 
τού ουρανού κυανούν. Ματαίως ! Τό νέφος 
εκάλυψε τόν αστέρα, καί τό στερέωμα έθρή- 
νησεν άπολεσθείσαν τήν γλυκείαν εκείνην 
του ερωτος ακτίνα. Ό  οδοιπόρο: τότε κατε- 
βίβασε τό βλέμμα καί άπό τών άδυτων τής 
καρδίας του έςέπεμψε στεναγμόν. Ήττηθείς 
δε υπό τού πάθους, έφυγε τρέγων άπό τής 
γεφύρας, δποις απαλλαγή του αλγεινού προ
αισθήματος.

Τό άλγος επιζητεί τήν ομιλίαν τών αν
θρώπων, ή οέ χαρά συχνάκις τήν λ.ησμονεί. 
Παρά πολλοΐς, τούτο συμβαίνει κατά σκέ- 
ψιν, καί είναι άξιόμεμπτον παρά πλείστοις 
κατά φύσιν, καί είναι άξιοσυγχώρητον. Ό 
οδοιπόρος, καταβληθείς υπό τού πάθους, 
έμνήσθη τού άνδρός, δν κατ’ άρχάς ήθελε 
νά επισκεφθή, άλλ’ ε ίχ ε  λησμονήσει ’ έν 
ταίς ήδείαις όνειροπολήσεσί του. Κατελθών 
τήν γέφυραν, διηλθε τό πλείστον τής οδού 
τών Γουίτσιαρδίνων, ε ίχε δέ φθάσει είς τό 
τέρμα τού δρόμου του, δτε Ινόμισεν ότι εί- 
οε, καί είδε πράγματι, μορφήν τινα ακίνη
τον ισταμένην πρό τής θυρας τού φίλου 
του. Ώς συμβαίνει τήν νύκτα, ή μορτή ε
κείνη έφαίνετο ίχνο γραφουμένη μέίαινα 
επί εδάφους ήττον σκοτεινού. Ό  ποδήρης 
αυτής επενδύτής, έζωσμένος περί τήν οσφύν, 
επιπτε διαγράφων όοραίοτάτας πτυχάς· ή 
μέν τών χειρών της έκρέματο χαλαρά· ή 
οέ ετέρα, στηριζομένη επί τού παραστάτου 
της θύρας, υπεβάσταζε τήν κεφαλήν, ό)σεί 
ή τού επί τάφου θρηνούντος αγάλματος.

Ό  οδοιπόρος έστη μικρόν άσχάλλων, 
προσεπάθησε νά διακρίνγ, καλλίτερον : καί 
ήσθάνθη ακούσιαν ταραχήν. “Ηρχισε νά 
βηματίζη βραδύτερον: έψιθύρισε λόγους τ ι-  
νάς : έποίησε θόρυβον : μάτην ! ό άγνωστος 
βεβυθισμένος είς τάς σκέψεις του έφαίνετο 
δτι δέν ήτο ζών. Έπλησίασεν είς αύτόν, 
έπλησίασεν ε-ςι μάλλον : ή μορφή εκείνη 
έφάνη αύτφ γνωστή : διστάζει νά τήν ανα
γνώρισή : τήν αναγνωρίζει έπί τέλους, καί 
διά φωνής, ήτις έδήλου πλημμύραν αγάπης 
καί ελπίδος πληρωθείσαν, άνέκραξεν :

— Βουοντελμόντη !
Καί 0 άγνωστος, ώσεί βιαίως άφυττνι- 

σθεϊς, άνεπήδησε πρός τά οπίσο> κραυγάσας.;
Ά  Ά λαμμάνη!

. Καί εφρίφθησαν είς τσς άγκάλας άλλή- 
λων, και έκαστος αυτών ήσθάνετο τήν καρ-
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δίαν του πάλλουσαν επ ί τής καρδίας τοΰ 
φίλου του, μόυς γίνναιοτέρρυς παλμούς, 
ο ίτινες έπετράιτηαάν réÿjt iU  τρί-ί γ·ηγ«?ΐϊί;

Συνίτάρασοε λ ία ν βαθέως αυτους η εν
δόμυχος εκείνη ^ιελφδία, ώστε ήδυνάτουν 
νά έκφράσωσιν αυτήν δια λόγων. Ώ ς ή ό- 
ρασις ένεκα τής υπερβολικής λάμψεως ο··· 
ποτυφλοΰτάι, κα ι τα  ισχυρότατα αισθή
ματα. άφαιροΰσι τήν λαλιάν. Τής φωνής 

"τών χ ε ιλ έω ν προηγείται συνδιάλεξές τ ις  
των πνευμάτων, ή τ ις  ίσιος δεν θα άποθάν-Q : 
συνοιάλεξις φρισσουσών αρτηριών, .απο
πνοιών ζωής με-εγχεομένων από της μιάς 
εις τήν άλλην ·χειρα, άπό τή ς ' ¡αίας εις 
την άλλην παρειάν. Έ μειναν άφωνοι 
κα ί έσκίρτων, ευλογοΰντες σχεδόν τούς μό
χθους, οΰς ύπέστησαν, *άφοΰ ο Θεός ηυδό- 

’ κησεν εκ τοΰ πικροΰ τής αγωνίας ν’ α- 
ναβλύσρ ή  ήδύτης τής χαράς. Ούτως οί 
πο ιηταί έπενόησαν ότι εκ τω ν δακρύων α- 
πηλπισμένής γυναικός παρήχθη ή μύρρα, 
το προσφιλές το ΐςτέ  άνθρώποις κα ι τόΐς 
θεοίς μύρον.

Ά φοΰ δέ κάτηυνάσθή μικρόν ή  το ΰ 'π ά 
θους σφοδρότης, ό Ζηνόβιος Βουοντελμόντης 
ήρξατο «ρωτούν τον φίλον του :

—  ΠόΘεν έρχεσαι, Λουδοβίκε ;
—  Έ κ τής Γαλλίας, όπου ετυχον της 

εύνοίας τοΰ χριστιανικωτάτου βασιλεως. 
Ά λ λ ’ ή εύνοια τών βασιλέων διά τάς δη
μοκρατικά; ψυχάς ε ίνα ι τοιαύτη βάσανος, 
Ζηνόβιε, ώστε κακώς έπραξεν ό ήμέτερός 
Ά λ ιγ ιέρ η ς μή συμπεριλάβων αυτήν έν τή 
«Κ ολάσει» του.

—  Καί πώ ς διήλθες τους επαχθείς τής 
εξορίας χρόνους ; Σοί ήρεσεν ή χώρα ; Οί 
κάτοικοι εδείχθησαν προς σέ φιλοφρονες ;
• —  ‘Ο εξόριστος, φίλε μου, καί το γνω
ρίζεις έκ πείρας, εχει τούς οφθαλμούς 
όπως χλαίη, κα ίούχ ί όπως βλεπη. Ή καρ-

πιχρός· τοιουτος οε βεβαίως έφάνη 
σέ. Είναι πλήρης λύπης ή οικία, εν ή ου- 
δεμία άνάμνήσις αγάπης ζώντος ή άποθα- 
νόντος υπάρχει. Ό  ήλιος, δίκην φυγάδός, 
διατρέχει ταχέως τον σκοτεινόν εκείνον αι
θέρα συγκεντρών έν Ιαυτώ πάσας τάς αχτίνάς 
του, ώσεί φοβούμενος μή μολύνη αυτάς έν 
αύτώ. Φαίνεται επί τοΰ όρίζοντος ώσείκε- 
'κοπιακώςέκ τοΰ μόχθου, δν ύπέστη νικήσας 
τά σκότη. Κατά τό πλείστον τοΰ έτους, 
βλέπει τάς χώρας έκείνας, ημίκλειστα 
εχων τά βλέφαρα, ούτε τά άψυχα, ούτε 
τούς ανθρώπους πληρών ποιήσεως καί ζωής, 
Καί τάς χώρας έκείνας διαβρέχουσι με
γάλοι ποταμοί, αλλά μάτην εζήτησα τάς 
ανθοστεφείς δχθας τοΰ ποταμού τής πατρίδος 
μου. Εις τάς οχθας εκείνων δεν είδαν τρε- 
χούσας έλαφρόποδας γυναίκας η ερωτευμέ- 
νάς νεάνιδας, ούδ’ άντανακλω^ένας εις τά 
ΰδατά των τάς άπεροπληθείς πόλεις, αιτινες 
κοσμοΰσι τάς ήμετερας πεδιάδας. Ό Ση
κουάνας μοί έφάνη ώς ποταμός έκ μολύ- 
βδου, ούτινος τά ΰδατα οέν φρίσσουσι, δέν 
άντανακλώσιν εικόνας, άλλ’ ομοιόμορφα καί 
σκοτεινά κυλίονταί βαρέως εις την θάλασ
σαν. Περί δέ τών ανθρώπων τ ί νά σοί 
είπω ; Ούτε ό ουρανός, ούτε οί άνθρωποι 
άγαπώσι τούς δυστυχείς. Τό μίσος τών 
ευτυχών εξευτελίζει επίσης καί α ί εύεφγε- 
σ ία ι των. Άστήρ όέξ Άμφιπόλεως εξώ- 
ρυξε τον δφθαλμόν Φιλίππου τοΰ Μακεδάνος, 
όι’ άργυροΰ βέλους. Ό  ισχυρός δίδει ‘ένεκα 
οκνηρίας, ενεκα ανίας, οπώς καταθλίψη: 
δίδει προσέτι καί ενεκα αδυναμίας, η ένεκα

όργής, σπανιώτατα όμως ένεκα φυσικής ά- 
γαρότήτφς ή τοΰ τ^λήσίρή αγάπης. Καί/βΐάΥ 

ϊά  π α ρ α ιώ ίθ ή  κ«εά^ής άχαρ/,στίος 
τών ανθρώπων, ό κόσμος π ιστεύει αυτώ, 
διότι αγνοεί ή  δέν θέλει - νά εννοήση οτι 
συχνάκις ή προσποιούμενη ότι τείνεται 
όπως ευεργετήσαΐ' χείρ,. ήτο αξία νά άπο- 
κοπή, “Επειτα τον δυστυχή , όστίς ύπό τήν 
μάστιγα 'τής ελεημοσύνης εκπέμπει αλγει
νόν Λυγμόν,' καταοώνται, ‘ πάντες, διότι δεν 
σκέπτονται οτι 5 ι ενός νομίσματος ούναταί 
τ ις  νά τραυματίστι βαθύτερον ή δ ι’ .ένδς εγ
χειρ ιδ ίου. Πάνταχόθεν ακούει τις.παράπονα 
κάτα τών αχάριστων· αλλά τις δύναται Υά 
αρίθμησή τούς γνωρίζοντας νά ευεργε- 
τώ σ ιν ; Ή ψυχή τον κυνός δέν αποβλέπει ®ις 
τό πρόσωπον τοΰ ρίπτοντος εις αυτόν τό 
κόκκαλον άλλ" ή ψυχή τόΰ άνθριόπου απο
μένει τεθλιμμένη βαθέως έκ τοΰ τρόπου 
τής ευεργεσίας. Εννοείς δέ πόσον ή περι- 
«ρόνησις ήτο 'ο ι ' εμέ βαρεία,' επίσης δέ 
Οχληρά μοί ήτο κα ι ή τών άλλων συμπά
θεια. Ε ις την κατάστασιν, εις ήν έφθάσα- 
.μεν, ή  καφδία 'μ ένει κεκλέισμένη, μηδέν 
αίσθημά επιτρέπουσα νά είσΙλθ^ εις αυτήν 
η νά εξέλθη απ' αυτής. Δυστυχής εκείνος, 
δ στις έν ττι γή  ταύτφ δέν κατώρθωσε νά 
έμπνεύσιρ αλλο.ή μ ίση , αλλά δυστυχέστα- 
τος ό εχω ν. ανάγκην" τής τών άλλων ευ- 
σπλαγχνίας.

— ’Αληθώς, Λουδοβίκε, άπήντησεν ό 
Βουοντελμόντης, ή άθλιόφης μαστιγοΰσα ά- 
ποσπα τό δέρμα, ώστε α ί ίνες συστέλλοντας 
σπασμο>δικώς εις την έλάχίστην σκληρό
τητα ·: άλλ’ Όυδείς δύνάται ν ’ άρνηθή ότι ό 
άνθρωπος σπανίως καί δυστροπών συγχωρεϊ 
οίανδήποτε υπεροχήν, ό δέ ευδαίμων .ευερ
γετών δηλοί δ ιάτόΰ έργου οτι ε ίνα ι ΰπέρο- 
χος τοΰ δυστυχοΰς. Τ ίεπραξεν αυτός δπως 
είνα ι περισσότερον ευχαριστημένος από 
έμ ε ; Ιρο>τα. λυσσόύν εν τή καρδία αύτοΰ. έ 
υπό τής τύχη ς αδικηθείς· συγχέει δέ τήν 
αδικίαν μετά τοΰ αντιπροσωπεύοντας αυτήν 
άνδρός, άποπνέων μΐσρς έξ όλων τών πόρων 
τοΰ σώματός του· τά  τυχα ίω ς άποκτηθεντα 
αγαθά συγχωρεϊ. εύκ.ολωτερον, ή{τά  κατά 
φ υ σ ιν  ώς.εκ.τούτου, τά πλούτη ευκολώτε- 
ρον τής χάρ ιτος: τήν χάριν εύκολώτερον 
τής ισχύος: τήν ίσχύν εύκολώτερον τής 
καλλονής: τήν καλλονήν εύκολώτερον τής 
μεγαλοφυίας. “Π ! διά τήν μεγαλοφ υ ί αν _ δ έ ν 
υπάρχει συγχώρησις έπ ί της γ·ής: ευτυ
χούσα ή δυστυχούσα θά ήνα ι πάντοτε μόνη. 
Ριπτομένη κατά κεφαλής τώ ν αδελφών της, 
έχ ε ι την δύναμιν νά ταπεινοί αυτήν 'η  νά 
την φω τίζη , απαγορεύεται δμως αυτή νά 
τήν άσπασθή. "Αν έκυπτε μικρόν, θά ητο 
άστήρ πεσών έκ τοΰ ο,ύρανοΰ, θ.ά προέοιδε 
τήν αποστολήν της ένεκα δε ιλ ία ς: ας ύπο- 
ψ.έρη, άς ήνα ι μεγάλη κ.αζ,ας σιωπά- Έκ 
τών αγωνιών τής ά^ομονώσεώς^ης θά 
έξέλθ,ωσι διδασκαλίαν προς βελτίωσιν ,τών 
πρός άλλήλόυς οχέσεωγ τών .ανθρώπων. Έν 
τούτοις, άς τρέφηται καταβροχθίζουσα έαυ- 
τήν. 'Γψηλή εν τ φ  μεγαλείφ κα ί τή λύπρ 
το.ς,; .άς σχίζ# ·τό' στήθ,όςτης, ώς ο συμ- 
~ λικός πελεκάν, κα ί άς άναγεννά τούς 

;ονς της έν βαττίσματι .αίματος καί 
επ ιστήμης. Ούτιο βεβαίως διατηρείται ύπό 
τής ειμαρμένης ή  ισορροπία μείαξύ τώ.ν 
έχόντων εεολλά κα ί τώ ν έχόντων ηλίγιστα . 
Ου.τως είγαι ί,σως άξιος οίκτου «κείνος, ον 
νομίζόμ.εν περισσότερον άξιον φθόνου. Έ π ι- 
.βληβης πάντοτε ε ις  εαυτήν, ούεθρία συχνά- 
κις εις τούς αδελφούς της, περιφρονημένν}, 
άγνωστος, καταδιωκομένη, ή  μεγαλοφυια

είναι καταδεδικασμένη εις αίωνίαν μέθην 
άγωγίας) καί δόξης. ; . '*<

ί ’ Ι ίω ς τ^ α ί,έχ Ρ υσ 'ι 8«|θώί λέγεις, ω 
Ζηνόβιε, καί άμφότερα τά μέρη έχουσιν ά
δικον, ή μάλλον δίκαιον, διότι, ώς ή πείρα 
μέ έδίδαξεν, α ί δύο αύται λέξεις δέν άντα- 
ποκρίνονται εις τ ι  πραγματικόν, αυθύπαρ
κτου, άλλ’ .είναι τροποποιήσεις πράγματος, 
κατά τούς καιρούς ή τάς τύχας ή τους δια
φόρους ανθρώπους. Ό  Φραγκίσκος Σφόρτσας 
κατέλυσε τήν δημοκρατίαν τών Μεδιολανων, 
καί επειδή ο ίπλείστο ι δέν είχον ττ^ δύνα- 
μιν νά  τόν έμποδίσωσίν ή νά τόν φονεύσω- 
σιν, έγινε οουξ, καί ε ίχε οίκαιον αν απέπεί- 
ράτο τοιοΰτό τ ι δτε οι Λομβαρδοί διά τοΰ 
πηλού καί τοΰ άχύρο’υ άντέστησαν κα-ϊά 
τοΰ Βαρβαρόσσα,'θά κατεκέρματίζετο, καί 
θά ειχεν άδικον. 'Ο έκ Βρεσκίας Άρνόλδος, 
ό ’Ιωάννης Χούς καί ό Μαρτίνος Λούθηρος 
έτεενον πρόσ ένα καί -τον αυτόν σκοπόν.· 
άλλ’ ei sy.0 πρώτοι ήλθον .έν τψ  κοίμίρ 
προάιρως ;κ ? ί; Ιλαβο'ί κακόν, τίλο.ςή ¿3« »τομ 
τος έγεννήθη* IV καισω έύθε’τω', κάί άκμά'ζεί; 
Ά λλ  άς άφίσωμεν τώρα τάς τοιαύτας ομι
λίας, καί ειπέ μοι χαί συ τ ϊ  ύτιίφ?ρ?ς; Εί
ναι γλυκύ νά συνομιλώμεν έπί της γης τών 
πατέρων μας περί τών θλίψεων τής εξορίας. 
Περί σου ούοέν ποτε ήκουσα : κα ί ό’τε ένε- 
θυμούμην τήν προσφιλή μοι αδελφικήν 
μορφήν σου, τά χείλη μου εψιθύριζον ά- 
κουσιως τάς εύχάς τών νεκρών.

■— Καί αληθώς δέν έζησα. Ώς κατά τών 
αρχαίων .τήν πίστιν, τό πνεύμα χωρισθέν 
του σώματος δέν ήξευρεν, ή δεν ήούνατο νά 
εγκατάλειψη τόν τόπον, ό’πουέκειτο.τεθαμμέ- 
νος ό σύντροφος τής ζωής του, ούτω καί εγώ 
περιεφερόμην εις τάς διαφόρους χώρας τής 
’Ιταλίας. Εν Ρώμη δέ μάλλον ή αλλαχού 
μετέβαινον ώς εις. άσφαλέστατον άσυλον.
Εμίσουν τό .φώς καί τους ανθρώπους,. διότι 

δέν έχω καρδίαν τοιαύτην, ωστε νά υπο
φέρω τήν θέαν λαού τόσψ χαμηλά καταπε- 
σόντος. Καί όμως εκείνοι, οίτινες τώρα 
τρώγουσι καί πινουσι καί κοίμώνται έν Ρώ
μη, τολμώσι νά καυχώνται ότι είναι Λατί
νοι καί νά λέγωνται υιοί τών αρχαίων 
Ρωμαίων! Καί είναι πράγματι υίοι των·, 
άλλ’ ώς οί σκώληκες θά ήούναντρ νά κλη- 
θώσιν υιοί του Βρούτου, γενομένου πτώμα.

, Έπεκαλούμην τά σκότη, δπως διά τού πυ- 
' κνοτέρου πέπλου των καλύψωσι τά αίσχη 
τής ’Ιταλίας, καί έδεόμην δπως τά σκότη 
ταΰτα μείνωσιν αιώνια: Τήν νμκτα περιε- 
πλανώμην ώς έντομον εις τάς έκτεταμένας. 
στοάς .τοΰ ,Κολοσσαίου.: μνη μείου,. έφ’ ου 
οί α’ώ νες, άφοΰ μάτην άπεπειράθησαν νά 
τό καταστρέψωσι, κάθηνται -ώς 'έπί θρόνου 
άσμόζο.ντος είς.^ρ μεγαλεϊόν των. Ά λλ ’ £ΐ€ 
το .έντομον ¿νυπήρχεν ισχύς φαν^σάας, 
δθεν έπλήρου τό στάδιον Ικείνο αγωνιών, 
οίμωγών καί καταστροφής, τάς δέ βαθμί
δας άνθρούπωιη μεγ.ίστην αισθανόμενων ή.- 
δονή.ν, ό’τε εβλεπον καταφερομένην πληγήν 
θανάσιμον καί τόν άγωνιώντα καρτερικώ.ς 
ύποφέροντα : .έκ τών τοιούτων δέ θεαμάτων 
εβλεπον έξερχόμενον τόν ρωμαϊκόν· λαόν 
καί τρέχοντα ίνα φέρη εις τήν ΰφήλιον 
νόμους, ¿λύσεις και σπέρματα μελλούσης 
έκο.ικήσεως. Ά λλά  τά φάσματα έςηφανύ 
ζοντο, καί εγώ. έμεναν τρέμων καί εχω ν 
ενώπιον μου τόν τάφον τών τής Ρώμης 
ερειπίων. Ναι» καί αμτά έτι τά έρείπιάτης 

^τάφησαν. Τίς Ιγνώρισεν άχρ ι τούδε παντα 
αυτής τά. οστά; Άνεμενον ακέραια τά ερεί
πια τής ΰπερήφανου πόλεως, θά έξήρχετο 
εξ αυτών φωνή έμποιοΰσα τρό μον εις τον ξέ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TH S ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ί

-νο.ν ; φωνη έςεγείρουσα. ημας, ■ τους μωφουε 
τ«εΙ δειλούς. Μεγαλείον, -δόςα, λαός, ηθη, 
έρείπίά.ν πάντα' κατεκρημνίσθησαν έν τφ  
θανάτιρ. Καί ·αύτρ'ι οί θεοί άποθνήσκουσι ! 
’Εκτοδ ·ναοΰ τού Διδς άπομένει εις στύλος

ίιόνος,· ώ σεί ,έπιτάφιος στήλη άπο.θανούσης 
ρησκείας. ο ίμ ο ι ί  .ήθέα τής ' αρχαίας ά- 

δΛΐότήτος.δέν,δύναται νά χρησιμευση προς 
-παρηγοριάν -τής νέας .! Ά ς,παύσω μεν από 
τού νά κλα ίωμεν τήν άρχαίαν δόξαν, καί άς 

-κλαύσωμεν μάλλον- κα ί οικαιότερον.τήν ση
μερινήν έξουθένώσ ιν,. ή τ ις  δέν . έπιτρέπει 

-ήμ ίν  ν ’ .άνυψώ?ωμεν. το. πνεύμα υπέρ τήν 
•γτήν, "Εκαστος; λαός εξυφαίνει τήν-τύχη,ν 
-του·· έκαστος τώ ν  -άνθρώπων δύναται νά εκ
βιάσει -τήν .ειμαρμένην του. Δέν ε ίνα ι αυτή 

~ή ,γη, έν ή. ,εζησαν οί-Έωμαίοι ; : Δέγ είνα ι 
-ούτος ό ουφανός,. δατις-έκάλυπτεν α υτούς ; 
Δέν-ε.ιν.αι ουτοΑ ο ί άστέρες,' ςτϊτινες έφώτισαν 
τοσάκις τούς θριάμβους μ α ς ; Ούδέντούτων 
μετεβλήθη, ημείς μόνον δέν ,είμεθα οί αυ

τοί· ’-Ιδού,. ελεγον . κατ’ έμαυτόν, 1 έφθασεν 
έν  ■ ,τη γή τών πατέρων μας ή ήμερα τής 
όργής καί τοΰ. ¿ξευτελισμοΰ, καθ ήν οί 
λαο ί φέρουσι τάς ¿λύσεις ώς στέφανον έξ 
άνθέων, κα ί ,πιστευουσιν ότι .δεν έχόυσι-τήν 
κεφαλήν αρκούντως χαμηλά, τή ν  φωνήν 
αρκούντως ταπεινήν, τα νώτα αρκούντως 
κύπτοντα, όπως γονυπετήσωσιν ενώπιον 
τώ ν  άμοίων τω ν. Ά λλά  τ ί ' απομένει πλέον 
εις τον γεννηθέντα έλεύθερον; “Ας ρίψη 
κατά πρόσωπον τού θεού τήν ψυχήν του, ως 
βέλος από τόξου, κα ί άς άποθάνη άμόλυντος.

' "Ας άποθάνωμεν. Καί έ'δραμον εις τήν πα
τρίδα, άφωσιωμέ-νος εις τήν φοβεράν ιδέαν: 
νάκαταρασθώ αυτήν κα ί νά αύτο,κτονήσω. 
Διέβήν μανιώδης τά Πυρηναία. Ή ; ψυχή 
μου ηυρίσκετο εν αρμονία προς τούς ώρυγ- 
μούς τώΥ εις τά δάση πλανωμένων λύκων, 
οδς υπερείχε κατά τήν αγριότητα. “Εχων 
τάς χείρας. ετοίμους πρός κατάραν, άνήλθον 
εις τάς κορυφάς τών λόφων, κα ί εις τάς κοι
λάδας κάτω εξηκόντισα βλέμμα φλογερόν, 

■ώς τόν κεραυνόν τού ουρανού . . . .  Α ! ή 
•πατρ ίς! ή πατρ ίςΊ  -μοί έφάνη ώραιοτέρα 
έτ ι έν τή ήμέρφ τού άλγους της, ή κατά τήν 

-ήμέραν τής χαράς της : ούτω καί τό πρόσ
ωπον τής γυναικός αποκτά νέαν χάρ ιν καί 
-θελκτικότητα έκ  τής ώχρότητος, ήν ή λύπη 
•διαχέει επ’ αυτοΰ διά τής εγγενούς πνοής 
•φης.' 'Γπάρχουσίν ,έπί τής γης ^ ά σ μ α τα  
τόσφ άφθαρτου ωραιότατος, εφ’ ών τά ιχνη 
,τής-συμφοράς δέν έχδηλυύνται ώς δβρις, 
ά λ λ ' ώς φ ίλημ α  : καί ή πατρίς μας, Λουδο
βίκε, ε ίνα ι έξ αυτών τών πλασμάτων- Οί 

'  μοί μου έπλήσθησαν δακρύω ν,.α ίχεί- 
Β|, επεσαν αδρανείς. Ώ ς ή βαλαάμ 

.προσ^®ε-ίς: νά χαταρασθή τον λαόν τοΰ 
"θεού ήυλόγησεν αυτόν τρίς, οϋτω κα ί έγό> 
ηύχήθην όπως άι ώραιότης τής πατρίδος 
μας μείνη πάντοτε ή αυτή, μεταβληθώσιν 
μόνον α ί  τ ϋ χ α ιτη ς . Κατήλθον τών λόφων, 
-αγωνιών ώς ή μήτηρ, ή τ ις  έντρομος διά 
τόν μακρδν τού τέκνου της ύπνον κύπτει έπί 
τώ ν  χ ε ιλέω ν του οπως ακούση τήν πνοήν 

'το υ , χαί είσήλθον εις τάς καλύβας τών γε
ω ργώ ν, όπου είδον όψεις πορφύρας γενομέ- 
νας έπ ί τή  άναμνήσει τού έςευτε^ισμού 
μας, καί ήκουσα· άντηχοΰντα τόν λόγον τής 
ελευθερίας. Τότε ¿νόησα -ότι ή πατρίς δέν 
άπέθανεν έτ ι. όθεν. γονυπετήσας έπ ί τής γης 

-τών πατέρων μας προσηυχήθην από καρδίας, 
λ έ γ ω ν : Άφυ.πνισον. θ εέ  μου, τήν ώραίαν 
κοιμω-μένην. Σύ, πάτερ, ο -πρός πά-^τας φ ι 
λόξενος, .άνοιξον τά? -ουρανίους μηνάς. Ή 
ψ/υχή τοΰ -ισχυρού [ώ ς κα ί ή τού άνικά-

ν,ο.υ είν.αι.μέρος.σομ· διατί λοιπόν.υποφέρεις 
τήν γενεάν τών ,κχταπιεστών; Αί άλυσόδε.- 
τοι χείρες δέν δύνανται νά ΰψωθώσιπρό^ σε. 
Ίοέ, οί αδελφοί κατέθλιψαν τό πνεύμα τών 
αδελφών των, έπληξαν αύτούς, .έπληρω,σαν 
τούς οφθαλμού? των δακρύων. Δ ιατί έδηαι- 
ούργησαςφόσφ λαμ-τφούς τούς αστέρας, καί 
τόσιρ αύχμ^ράν· την γήν ; Πέμψον τήν'κάλ- 
λίστην τής ιδέας ,σρυ κόρην, τήν έλξυθερίαν; 
ίνα χατοικήση , μεταξύ' τών ανθρώπων,, καί 
ή γή  θά-αμιλλαται. τότε κατά τήν μεγαλο
πρέπειαν, πρός τό στερέωμα. Τότε' τα δύο 
τ.αύτ* δημιουργήματα..'θά ψάλω ?^  εξ υπα
μοιβής. πρός οοξαν σου.νέον φσμα, όπερ νύν 
απομένει άνε,υ. ηχούς έν τψ  διαστήματιτών 
ουρανών- Έγέρθητι. λρεπόν, ώ κριτά, καί 
διάτάξον ό π ω ς ή  .άφ.όπνισις. ενός λαού. ήναι 
ως ή τρύ λέοντος. Ά ς  μή άναπανθή πριν ή 
ηατςιβρρχθίση τήν. λείαν καί πίη τό αίμα 
τών φονευθέντων (I ) . ’Ιδού ό . θεδς .είσή- 
κουσε τήν δέησιν τού εξόριστου- · πλήρης δέ 
ισχύος, έρωτος καί θάρρους, μόλις . εφθασα 
ένταύθα, έδραμον νά χαιρετίσω τόν μέγαν 
άνδρα, δν πρέπει νάτιμώμεν πρώτον μετά 
τόν θεόν, διότ,ΐ, αν παρά τούτου έλάβομεν 
τήν ζωήν καί τή.ν πατρίδα, παρ’.εκείνου 
έδςδάχθημεν νά τήν άγαπώμεγ κα ινά  άπο- 
θνήσκωμεν άξίως υπέρ αύτης.

. -— Καί πολύ μάλιστα έβραδύναμεν, προ- 
σέθετο ό Λουδοβίκος Άλαμάννης. Καίταυτα 
είπών,.έλαβε τόνβραχίονα τού Βουοντελ- 
μόντη καί άνήλθον.

Ούδένα συνήντησαν δέν ηχούσαν κρότον 
βημάτων ή ήχον φωνής- λύχνος κρεμάμε- 
νος έν τώ μέσψ τής αιθούσης έκαιε μόνον, 
άλλ’ έπλησίαζε νά σβεσθή. Μόλις ο ί δύο 
φίλοι είσήλθον, άνέλαμψξ καί εχυσεν έπί 
τών τοίχων άφθ.ονον φώς, — ώσε.ί θέλων νά 
είπη αύτοίς : Παρατηρήσατε τήν πενίαν τού 
Νικολάου Μακκιαβέλλη, — καί είτα έσβέσθη. 
Τότε έστησαν κατηφεί; καί έσκέφθησαν άν 
η πενία έκείνη έτίμα τόν υφιστάμενον αυ
τήν μέγαν. άνδρα μάλλον, η τούς έν αύτή 
έγκαταλείποντας αύτόν συμπολίτας του ήτί- 
μαζεν. ’Εκπλαγέντεςέπί τή άήθεισιγή, δι- 
ηλθον πλείστα όσα δωμάτια έν τφ  σκότει, 
καί έπί τέλους έφθασαν εις μέρος, όπου ε ί
δον έξερχομένην λεπτήν ακτίνα φωτός. 
Ήτο ή θυρα του κοιτώνος, ήν ήνέφξαν ά- 
θορύβως. · .

•Ό Νικόλαος Μακκιαβέλλης έκειτο πνέων 
τάλοίσθια· ή  μεταξύ τής καταστροφής καί 
τής ύπάρξεως πάλη είχεν ήδη παρέλθει. Ή 
καταστροφή. είχεν ύπερισχύσει καί άπετύ- 
που έπι τού σώματος έκεινου τά σύμβολά 
της, ώς έπίπράγματος κατακτη.θέντος ήδη. 
Τό δέρμα πελιδνόν, οί κρόταφοι κοίλοι, τό 
μέτωηον. ξηρόν, ή ρίς αποσαρκωθείσα- χαί 
ττερ ιβαλλομενη ύπό μελανωπού κύκλου : ό 
χνούς τών ρωθώνων έ.καλύπτετΟ ύπό κντρι 
.νωπής χό-νεως, ή ώχρότης, ό «δρώς καί τις 
αδρανής ήρεμία ήσαν τά αναμφισβήτητα 
σημεία τού προσεχούς θανάτου.· Ετεινε τά 
χείλη ώς άνθρωπος διψών, ώςποθών άπλή- 
στ.ως πνοήν, -δυναμένην νά δροσίση τά 
φλέγόμενα σπλάγχνα του. Είχε τούς οφθαλ
μούς αποκρυσταλλωμένους, ούδέν -γήινου 
πλέον βλέποντας, άλλά προσηλωμένους εις 
τά. πέρα τών όρίων τής ζωής υπάρχοντα, 
Στιγμή.επίσημος., καθ’ήν ή ψυχή, μή μ- 
ποσπαθείσα ετι ολως τού θνητού περιβλή- 
ματός τη ς ,' ού§’ άποπτάσα έτι εις τάς-ούρα-

(1) Ίδοί> λαός ¿ς «κύ|).νο{ 4νβ»τ·̂ β8τ*ι. κ«! ¿(<
λίο»ν.γβυρωβή®ίτβι· «ύ χοιμ-ήβήίεωι φάγη βή- 
ραν χαί αϊι*ιχ-τρ*υματιΛν πίίτβι-'('Αριθμοί, »8?. κγ , 
στ. ?4).

νίους μονάς, φαίνεται ίσταμένη, διστάζουσα 
μεταξύ τής μελλούσης ευφροσύνης καί τών 
αισθημάτων, ά έγκατέλειπεν. Μυστηριώδης 
συνδιαλεξις . μεταξύ τού Πλάστου καί τού 
πλάσματος, ήν ούδείς . νόύς δύναται να -έν- 
νοήση, ούδεμία γλώσσα νάπεριγράψη, ίσως 
αγαπης,. ίσως λυσσης, άλλά βεβαίως πλή- 
ρρυς ανέκφραστου πικρίας.

Νέοςεύειδέστατος, γονυπετής παρά τήν 
κλίνην, έκάλυπτε τό πρόσωπον διά τής κρε- 
,μαμένής δεξιάς τού ψυχορραγοϋντος, ήν 
κατεαίλει καί άφωνος κατέβρεχε διά ποτα
μού οακρύων. Άλγος .άπηλπισμένον έξώρμα 
ινχ ¿χβιάση τήν έξοδον, άλλ’ ό πρός τόν 
ψυχορραγούντα οίκτος έξηνάγκαζε τόν νέον 
νά τό καταστέλλη· τό δέ άλγος έκεΐνο 
έπαν.απίπτον έπί της καρδίας του φρυάσσον 
συνέτριβεν αύτήν, καί τό σώμα του συνε- 
ταράσσετο έν σπαμωδικιμ τιναγμφ.

Παρά τήν κεφαλήν τής κλίνης δεξιόθεν 
ΐ.στατο ίερεύς, αυστηρός τήν όψιν, όστις δά- 
χνων τά χείλη έβλεπε τόν ψυχορραγούντα, 
ουδέν κίνημα οϊκτ,ου ή ανυπομονησίας ποιων. 
Τό μέτωπον. μόνον αυτού έξ υπαμοιβής, ότε 
μεν συνεσπάτο, ότέ δέ. έγάληνία, ώς τά 
νέφη, ατινα ή θύελλα ωθεί καλύπτουσα 
δι’ αυτών τόν δίσκον τής σελήνης. Έ πί τοΰ 
μετώπου εκείνου Θάηδύνατό τις ν’ άναγνιύση 
τάς διερχομένας αυτό θυελλώδεις σκέψεις.

. Άριστεφόθεν, άνήρ μεγαλόσωμος, έσταυ- 
μωμένας εχων τάς χείρας έπί τού στήθους 
εκυπτε πρός τό δάπεδον. Ή πυκνή καί έρυ- 
Θρά κόμη του πίπτουσα έκάλυπτε τό πρό- 
σωπόν του καί μέρος τών εύρέων ώμων 
του. Ή'ύπόξανθος γενειάς του κατήρχετο 
άχρι τής γαστέρος. Έκ τού μέσου τών δει- 
νιος συνεσπασμένων οφρύωντου άνήρχετο 
όίονεί δεσμίς ρυτίδων, αναπτυσσόμενη καθ’ 
απαν αυτού τό ευρύ μέτωπον, δίκην αχτί
νων. Δυσκόλως δέ θά έμάντευέ τις, άν τό 
καταστελλόμενον άλγος έξηκόντιζε τάς γραμ- 
μάς έκείνας τής βασάνου, δπως δι’ αυτών 
καταλάβη τόν έγχέφαλον. ή άν αύται άπό 
τώ ν  διαφόρων σημείων τού κρανίου άνα- 
χωρούσαι εκεί συνεκεντροΰντο. “Ησαν δέ 
πράγματι έν τφ  σημείφ έκείνφ βεβυθισμέ- 
ναι, καί ό εχων αύτάς τάς ήσθάνετο άλγει- 
νάς μέχρι φρίκης,‘ όσον τά έπτά ξίφη, ατινα . 
διασχίζουσι τήν καρδίαν τής ϋ α ν α γ ία ς  
τ ο ύ  Α λ γ ο υ ς ·  ούτε κίνημα, ούτε λυγ
μός, έδείκνυον ότι εζη ό άνήρ εκείνος, ούτ’ 
αυτή ή κατά τήν αναπνοήν γινομέιΓη έλα- 
χίστη τών χεΟεων κίνησις. Μόνον έβλεπε 
τις δύο παχέα δάκρυα συγκεντρούμενα βαθ
μηδόν έν τφ  κοίλφ τών οφθαλμών του, νά 
τρέμωσιν αβέβαια έπί της άκρας τών βλε
φάρων-καί είτα νά ρέωσιν έπί τών παρειών 
του, ώς μυστική φλέψ υδατος ένμέσφ βρά
χων έκ γρανίτου. Κατά πρώτον ή κεφαλή 
έκείνη έφαίνετο άγρια, είτα ικανή νά έκ-

Ο  οίκτον, καί έπί τέλους άνεπαισθή-ως 
τό τις όπως άγαπήση τόν έχοντα αύ

τήν άνδρα. Περιμείνατε νά ομιλήσει, καί 
θά τόν γνωρίσετε.

Παρά τούς πόδας τής κλίνης, ήτο άλλη 
τις μορφή, φέρουσα χαλύβδινου θώρακα, 
καί στηρίζουσα τάς διά σιδηρι'ον χειρίδων- 
κεκαλυμμένας χείράς της έπί τής λαβής τής 
μακράς σπάθης της. Είχε τό πρόσωπον σε
βασμόν : πυκνήν καί μακράν τήν κόμην : τήν . 
γενειάδα καί τούς μύρτακας ¿ξυρισμένους: 
τό μέτωπον άγν.ότατον, έ » ’ ου θά ήδύνατο, 
ώ ς επί άγιαστηρίου, ν ’ αποθέτη φίλημα ό 
άγγελος τής άθψότητος. Καί ή μορφή.έκείνη 
έφαίνετο' όμοια πρός τόν άγγελον, όστις. 
καμάτους πιστούς., αγρυπνεί παρά τήν κλ ί-
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νην τών -ψυχορραγούντων δικαίων, όπως 
αποσοβά τάς Ιφόύους τού καταχθονίου πνεύ
ματος. Έ το σώρια, έξ έκείνω ν,. ατινα τά 
ετη διερχόμενα δεν βλάπτουσιν, άλλα χρς>- 
ποποιούσι καθιστώντα αυτά διαφοροτρόπως 
ωραία: καί ψυχή, έξ εκείνων, άς ή λύπη 
κάμπτει μικρόν, άλλα δέν θραύει: ή δε. 
χαρά ευφραίνει, άλλα δεν έξαπτει: Σώμα 
καί ψυχή, έξ έκείνων, άς σπανίως παρέχει 
ό Θεός ε'-ί την γήν, δπως άποδείξη εις τους 
έκφυλιτθέντας ανθρώπους όποιον έν τή θεία 
αυτού ιδέα είχε συλλάβει τό πλάσιια, πρινΛ ' > Λ » Λ > 1 I Iή ασυγγνωστον έγκλημα αποκλήρωσα-, αυτο 
τού γηϊνου παραδείσου. —  Άφωσιωρ.ένος 
εις την θυσίαν, θά ικέτευε νυχθημερόν — 
αν τούτο ήδύνατο νά γείνή — όπως πάντα τά 
έγκλήματα καίτάς τιμωρίας τών άνθρώπων 
ή αίωνία δικαιοσύνη συγκεντρώσω Ιπί 
τής κεφαλής του, Οεχθή. δέ αυτόν θύμα έξι- 
λασμού· . ούτος δέ δέν.θά συνεμερίζετο μετ’ 
άλλου τον σταυρόντού Κυρηναίου, οΰδ’ έ
νεκα δειλίας θά άπέκρουε τό ποτήριον τών 
Παθών, οδτινος μίαν ρανίδα δεν θά άντήλ- 
λασσε πρός όλα τά του κόσμου βασίλεια : 
τούτον, όπως προσφιλής καί ένδοξος πέση 
παρ’ ή μ ιν ή ελευθερία, ώρισεν ό ουρανός 
μάρτυρα του δικαίου καί τελευταϊον τών 
γενναίων ’Ιταλών,

Πολλοί άλλοι ήσαν έτι Ιν τφ  κοιτωνι, 
διαφόρους τηρούντες στάσεις, Ικδηλούσας 
τήν λύπην τω ν, — εντεύθεν,όταν σκέπτωμαι 
διά πόσων τρόπων έκδηλοΰταιή λύπη, ένφ 
δι’ ολιγίστων πράττει τούτο ή χαρα, πώς 
ώς μόνη όοός της εισόδου ημών Ι ν τφ κ ό -  
σμφ εδόθησαν ήμ ίν οί τής μητρός κόλποι, 
ενφ αί τής εξόδου είναι άπειράριθμοι, ό 
νους μου ταράσσεται, διότι αμείλικτος δύ- 
ναμις εΣεσφενδόνησεν ημάς εν τφ  πελάγει 
τής ζωής φέροντας περί τον λαιμόν δεδε- 
μένον τδν λίθον- τής αθλιότητος. Ά λ λ ’ ας 
μή άπελπιζώμεθα, διότι — καί τοι δι’ η 
μάς δέν υπάρχει άλλη θεραπεία, πλήν 
τών δακρύων — ή διηνεκής ρανίς έχει τήν 
ούναμιν νά κοιλαίνη τέν άοάμαντα, α ί δέ 
γενεαί, διαοεχόμεναι αλλήλας εν τφ  έργψ 
τούτφ, δύνανται νά κλαίωσιν έν άνέσει κατά 
τήν διάρκειαν των αιώνων.

Μαρία, ή σύζυγος τοΰ Νικολάου, μετά 
τών τριών υίών της, · Γουΐδου, Πέτρου καί 
Βερνάρδου, διέμενε προ πολλού έν τή έξοχή' 
τής νόσου δ’ επελθούσης αίφνιοίως, δέν κα- 
τωρθώθη νά είδοποιήσωσιν αυτούς εγκαίρως. 
“Ισως κατά τήν στιγμήν Ικείνην επιτό αυτό 
συνηνωμένοι συνδιελέγοντο περί τών τής 
πατρΐδος πραγμάτο», ρελτίονα δ’ ήλπιζον 
τήν τύχην του πατρός των, δστις έπί ίδίψ 
κινδύνφ καί αυτής ού σμικρα ώφελεία, έν 
καιροϊς χαλεποΐς, έργφ τε καί νουθεσίαις 
τήν ΰπεστήριξε, καί τώρα ■ βεβαίως δέν θά 
ήρνεΐτο αύτή τάς γνώσεις, ας διά πολυε
τούς πείραςκαί ριακράς τών κοινών πράξεως 
«πέκτησεν άλλ ακριβώς τότε ή έλπίς α
πήρε τής οικίας του Μακκιαβέλλη, καταλει- 
πούσα αυτήν έ’ρμαιον πολέμιας ειμαρμένης.

Οί δύο φίλοι, μόλις τολμώντες ν ’ άνα- 
-πνεύσωσιν, είσήλθον εις τόν κοιτώνα κάί 
προχωρήσαντες έστησαν προ τών οφθαλ
μών τού ψυχορραγοϋντος. Οί οφθαλμοί τού 
έγκατέλιπον αμέσως τό απλανές αυτώ ν: 
α ι πρίν σχεδόν έσβεσμέναι κόραί ήρξάντο 
στρεφόμεναι, είτά προσηλώθησαν έν συνει- 
δήσει έπί τών πέριξ άντίκειμένων. Τότε ή 
χαρά έξεδηλώθη έν ύστάτφ μειδίάματι έπί 
τού'ύπό τού. θανάτου κατειλημμένου έκέίνου 
προσώπου^ ώς. ό ήλιος από του χείλους τού 
ημερησίου τάφου του οι* χαύνης ακτΐνος

θωπεύί ι  τάς άκρας τών κωδωνοστασίων, τού; 
πύργους καί τα ορη, ατινα .κατά τό ήμίσυ 
έχε ι κεκαλυμμένα ή ' αϋξουσα φρίκη.. τής 
νυκτός· έκίνησετά χείλη  καί είπε :

— Σάς περιέμίνά· σιωπή ! Έ χ ω  νά σάς 
είπώ λόγους άςίούς καί υμών καί έμού, 
καίοϊτινες δέν θά ήναι άνώφέλείς'δλως εις 
την άνθρωπότητα κάί τήν πατρίδα, θά ήναι 
δέ άναγκαΐοι εις τήν οίκόγένειάν μόυ-, Ή 
φύσις με καλεί, κάί ιδού Iγώ έτοιμος. Διατί 
κλαίετε ; θά καλεση καί σας έτι, ’Επειδή δέ _ 
καί τό γήρας προηγείται τού θανάτου, θεω
ρώ τόν θάνατον εύσπλαγχνίαν ;. έγώ δέ 
οφείλω νά ευχαριστήσω αύτω, διότι δέν 
ήλθε νά  κλε.ίσ^ τούς οφθαλμούς μου, πριν 
ή ίδωσι τήν της άναστασεως τής. πατρίδο; 
ημέραν. Τώρα, ναί, αισθανομαι Ιμαυτόν Ικα
νόν νά έπικαλεσθώ διά τής καρδίας τό 
όνομα του θεού, διότι τό στόμα μόυ έν τή 
πλατείφ τής εξουσίας, ενώπιον τοΰ ουρανού 
έκοαύγασε : Ζήτω ή . ελευθερία ! . . .  Σιω
πή !. οπως μή άπολεσθή ή' γνώσίς τού γέ- 
οοντος. Αί άνθοώπιναί γενεαί διέρχονται ώς 
σκιαί, άλλά πρίν ή άποσυρθώσιν ύπό τόν 
μανδύαν τούι θεού παραδιδουσιν εις τάς 
έπερχομένας τόν τής επιστήμης πυρσόν. 
Αύτη, ώς τό ίέρόν πΰρ τής εστίας, καί 
τοι άλλάσσει ιερείς, καίει καί αυξάνει διά 
τών αιώνων, μη φοβούμενη πλέον τόν τής 
βαρβαρότητος άνεμον. Πλησιάσατε, καί 
ένωτίσθητε τούς τελευταίους λόγους μου, 
διότι θά άνοίξω πρός ύμάς τήν καρδίαν μου, 
ώς αν ή μην έν τφ  δικαστήρίφ τού Αιω
νίου . . .

Οί δύο φίλοι, καταληφθέντες υπό θρη
σκευτικής φρίκης, έπλησίασαν καί χαιρε- 
τίσαντε; διά τού βλέμματος τούς περιεστώ- 
τας, έστάθησαν ακίνητοι δπως άκροασθώσι· 
ό Νικόλαός επανέλάβεν :

Ή  τύχη εξυφαίνει κατά μέγα μέρος 
τό ύφασμα τών ανθρωπίνων συμβάντων οί 
Ρωμαίοι, οίτινες επραξαν σχεδόν πάν ο,τι 
ήθέλησαν, βωμούς καί ναούς πλείονας ή- 
,γειρον εις τήν Τύχην, άποδείκνύοντες διά 
τούτου, λίαν φρονίμως δτι έγίνωσκον δύνα- 
μίν τινα άνωτέραν τών θνητών, ήτις άρέ- 
σκεται συχνάκίς νά υποβοηθή, άλλά συ- 
χνάκις και νά ματαιόνη, τά σχέδιά των. 
Η τύχη μόνη συνήθως προτιμάται τής μό

νης αρετής, διότι εκείνην μεν είδομεν 
πολλάκις άγουσαν είς άγαθόν τέλος τάς επι
χειρήσεις, ένφ ή άρετή τελευτγ πάντοτε 
κακώς. Καθώς δέ καί ή ζώή τών λαών 
παρατείνεται μετά τών αιώνων, οΰτω κάί ή 
ευδαιμονία των δεν περικλείεται είς μίαν 
ή δύό επιχειρήσεις ευτυχώς διέξαχθεί- 
σάς : - άλλ' είς σειράν γεγονότων συνετώς 
συντελεσθέντων. Έκ τούτου, κρίνω τήν τύ
χην- υπέρ παν μέτρον ωφέλιμον είς τήν 
β’ραχείαν ένό; άνθρουπου ζο>ήν, άλλά μ ι
κρόν ωφελούσαν τήν κυβέρνησιν τών Κρα
τών, απεναντίας βλάπτουσαν αυτήν, άν μή 
η άρετή καθήλωσή τόν τροχόν της. Ή τΰχη 
έν πολλαίς τίεριστάσεσίν ΰπήρςεν ευνούς έις 
τούς Φλωρεντινούς, πολλάκις εσωσεν αυτούς 
άπό τής δουλείας, ώς κατά τούς χρόνους τοΰ 
Καστρουτσίου κάί τού Βισκόντη· πολλάκις 
δ’ άπεδωκεν αύτοΐς τήν ελευθερίαν ώς κατά 
τήν διάβασιν Καρόλου τού Η', — αυτό τούτο 
συνέβη κάί Vùv. Τφ 1494, οί συνετώτε- 
ροι τών πολιτών Ινόμιζον' στι ή πάτρίς ά- 
πώλετο, καί δμως Πέτρο; ό-Μέδικος έξω- 
ρίσθη, τό δέ κράτος έσώθη. Τφ 1527, ό 
Βουρβόνος έφαίνετό θέλων ν ’ άνατρέψη τήν 
Φλωρεντίαν,· ..καί δμως προσέβαλε τήν Ρώ
μην, επίεσε τόν Πάπαν καί κατώρθωσε ν’

απαλλάξω ήμας τού '¡κισητού τών Μεδίκων 
ζυγού.- Ταύτα ήσαν οώρά της ■ τύχης, καί 
κα0’·3 δώρα ή δέν-, ήγάπήσαμεν αυτά ώς- 
έπρεπεν, η ολίγον εφροντίσαμεν νά τά περ ι- 
φρουρήσωμεν, ώς ώφείλομεν! Άνηθέλομεν^ 
δαπανήσει δ ι’ αύτά ιδρώτα καί α ίμ ά ,1 θά. 
τά διετηρόύμεν βεβαίως μάλλον πεφροντ'ι- 
σμένως. Οί Εβραίοι άπεστράφησαν τό -μάν
να, κάί τό.ι.ήδύτατον, διότι ,επιπτεν, Ικ τού·’ 
ουρανού1,- κάί συνελεγον αυτό. άκόπως καί.. 
άφθόνως! Είς τούς. ανθρώπους . ουδέποτε ά- 
ποβαίνει αηδής ό άρτος, διότι κεροίζουσι»- 
αύτόν διά μόχθων. Τά πράγματα τής τύ
χης επεκτείνονται.λίαν, δέν ριζοβολονσιν δ
μως· τά τή ς αρετής έχουσι διαφόρως. ’Εν
τεύθεν, μετά ακριβή σύγκρίσιν, προτιμώ 
τής τύχης τήν μή δυστυχούσαν αρετήν. Δέν” 
θά ¿μιλήσω περί τών καλών μέτρων, δ— 
τίνα παρημελήθησαν, καί τών χειριστών,, 
άτινα ήκολουθήσαμεν άπό τού 1 494 άχρί- 
τού 1512, ήτοι καθ’ απασαν τήν διάρκειαν· 
τής δεύτέρας τών Μεδίκων εξορίας. Έ θη -ή 
ιστορία εχάραξεν έπί τών ορειχαλκίνων- 
πλακών-της τούς τε καιρούς, τούς άνδραφ 
καί τά εγκλήματα' των, καί παρέδώκεν αυτά. 
είςτήν μν-ήμην ϊνα τά φυλάττη. Ό  καιρδς- 
έπείγει, ή όδός είνα ι μακρά, δέν πρόκειται, 
δένΰν νά φιλοσοφήοωμεν έπί τών άρχαίων- 
πράξεων, αλλά να δώσώμεν συμβουύ.άς διά. 
τάς παρούσας καί τάς μελλούσας. Ή τύχη^  
άφού υπήρξεν ότέ μέν ευμενής, οτέ δέ δυσ
μενής εί? ιούς Μεδίκους, έφάνη δτι εγκα- · 
τελιετέν αυτούς όριστικώς τφ  1527. Μόλις 
έμειναν κληρονόμοι- τοΰ αίματος τής οικο
γένειας ταύτης, ούχί δμως καί τών αρετών 
της. Έ το καί είναι έτι ή πόλις δί·ρρήμένή 
είς διάφορα κόμματα: άλλοι συμπαθοΰσι 
πρός τρύς-Μεδίκους, καί ϊξ  αυτών οί μέν-- 
ποθούσι τήν-άπόλυτον μοναρχίαν, "óf δέ θέ- 
λουσι τούς Μεδίκους, ούχι κυρίους, άλλν 
αρχηγούς, φιλελεύθέρας κυβερνήσεως : . άλ
λοι είναι Ιναντίον αυτών, κά ί.έκ  τούτων οί 
ξ*έν μισούσι περισσότερον τούς Μεδίκους, 
η δσον άγαπώσι τήν δημοκρατίαν, οί δέ ά- 
γαπώσι περισσότερον, τήν δημοκρατίαν ηΛ 
δσον μισούσιν εκείνους καί άλλοι τήν τυ 
ραννίαν επίσης καί τούς Μεδίκους βδελύσ- 
σονται. Παρά πάσι, πλήν τών τελευταίων 
τούτων, μω ρία ! διότι' είς τάς ςεολιτικάς 
μεταβολάς, οέον νά υπάρχω ύπ’ όψιν ώρι- 
σμένοντί τέλος. Αί τοιαύταί ' παιδιαί-δέν- 
ώφελούσιν οί.καιροί επέρχονται- χαλεποί,, 
έπείγουσι, καί ό άνθρωπος : αίφνης, άνευ- 
ιδέας, έξωθείταί' εκεί, όπου δέν επιθυμεί νά 
ευρεθή, ό λαός έν τούτοις' έμενεν ώς-«ή,ί κά-| 
μηλοι γονυπετών ύπό τό βάρος'·'. ‘ή||ρ>Sjo 
τούτο βαρύ,:. άλλά παρασυρόμενος -^^-·ΐών 
νεωτέριστών. ήγνό ε ι. ποιαν άπό(Μά^-' νά 
λάβη δπως ρίψφι αυτό άπό τής ράχέώς-το.υ.
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