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Κορεντΐνος Κερανδάλ.

Ή τ ο  ·>) τέ ταρτη μετά μεσημβρίαν ώρα.
Ό  κύρ Μαλό Βρικεβέκ ΐππευσε μικρόν 

ΐππον, οστις ην ό συνήθης αΰτοΰ σύντρο
φος. Ουδέποτε βυνήντα τις τόν 2να άνευ 
τοΰ άλλου .Ό  έπιμελητής άπό πρωίας μέ- 
χρις έσπέρας διέτρεχε τά  δάση καί τοΰς 
άγροΰς ίππεύων τόν σύντροφόν του, οστ*ς 
έβάδιζεν ήρεμα, τρώγων χόρτα, δσάκις ό 
κύριός του έσταμάτα, δπως δώση δ ιατα-  
γάς είς τούς έργάτας.

Οί κάτοικοι τοΰ μέρους έκείνου έλεγον 
όμιλοΰντες περί τοΰ έπιμελητοΰ : ό άγιος 
Μαλό καί ό ΐππος του, ώς λέγουσιν : ό 
άγιος Ράκος και δ κύων του, ή δ άγιος 
’Αντώνιος καί δ σύντροφός του.

Ό  ΐππος ην πιστός είς τόν κύριόν του 
ώς κυνάριον.

Τήν ήμέραν έκείνην δ καιρός ήτο εΰδιος 
με τ ’ έλαφρών άργυροειδών νεφών είς τόν 
ορίζοντα. Ή  θερμότης ήν έπαισθητή' οί 
γρύλλοι γιδον είς τήν χλόην- αί σαΰραι 
έτρεχαν έπί τών τάφρων, καί ένθεν κάκεϊ- 
θεν υλοτόμοι προεγευμάτιζον ύπό τά  δέν
δρα.

Οί έργάται καί οί χωρικοί έχαιρέτων 
τόν έπιμελητήν μετ'  εΰλαβείας φέροντες

τήν χεϊρα έπί τοΰ πίλου. Ό  βρετανός ου
δέποτε έγκαταλείπει τόν πΐλόν του, δπως 
αποτελεί οίονίί μέρος τοΰ ατόμου του. 
"Ανευ πίλου δ Βρεττανός τής Βρεττάνης 
θίωρεϊται ατελής καί ήτιμασμένος.

—  Καλ ’ ήμέρα, παλληκάρια, άπήντα 
ό έπιμελητής.

Μετά ήμισείας ώρας πορείαν ό Βρικε- 
βέκ έσταμάτησε τόν ίππον του.

Εΰρίσκετο έπί τής κορυφής λοφίσκου.
Όπισθεν αΰτοΰ έζετείνετο μέρος τοΰ 

δάσους, δπερ διήλθε. Ώ ς  κόρας έπί τής 
κορυφής έλάτης, ό πύργος τοΰ Σαίν Ζιλ- 
δάς υπερείχε τών δασών καί φυτειών διά 
τοΰ έπιβλητικοΰ αΰτοΰ όγκου έκ τοΰ ΰ- 
πομέλανος γρανίτου.

Είς τό βάθος τής κοιλάδας διέκρινέ τις 
τοΰς ίδιοτρόπως καί άπαστράπτοντας έ- 
λιγμοΰς τοΰ Γουέρ καί ολίγον άπωτέρω 
έφαίνετο τό κωδωνοστάσιο* τοΰ χωρίου 
μετά τών καλυβών πέριζ τής έκκλησίας.

Πλησίον τοΰ κΰρ Βρικεβέκ, δπου δή
ποτε καί άν ήθελε στραφή, ήν ή ατελεύ
τητος  καί έρημος χέρσος κεκαλυμμένη 
ΰπό δψηλών σχίνων μετά χιλίων ατρα
πών διασχιζόντων αΰτήν, έν μέσω τών 
οποίων δ μαρκήσιος δέ Φοντερόζ είχεν α 
νθίζει δδούς ώς τάς τών δασών.

Ένώπιον τοΰ έπιμελητοΰ έφ' δσον έζ- 
ετείνετο ή θέα, τό αΰτό έφαίνετο θέαμα,

' τά  πάντα Βέ, δάση,λειμώνες, τέλματα καί 
χέρσοι άνήκον τ?1 ιδιοκτησία τοΰ Σαίν- 
Ζιλδάς.

Ό  κΰρ Μαλό, άφοΰ ήτένισε περί έαυ- 
τόν, έπανέλάβε τόν δρόμον του καί διηυ
θύνθη πρός τό χωρίον.

Ύπελείπετο μία περίπου λεύγα ΐνα 
φθάστρ έκεϊ.

Ό  ΐππος Ιβαινεν ένθαρρυνόμενος ΰπό 
τάς βραχείας ταύτας έπιφωνήσεις τοΰ κυ
ρίου του :

—  Έ λ α ,  Ζίλ, φίλε μου, κέρδησε τήν 
βρώμην σου.

j  Κατά  διαστήματα, δορκάς έπήδα είς 
! Ttva δενδροστοιχίαν καί έζηφανιζετο είς 
S τάς  έρείκας, ή Ιλαφος διήρχετο περίτρο- 
ί  μος,άκολουθουμένη ΰπό τοΰ νεβροΰ αΰτής.

Ό  επιμελητής,μετά είκοσι λεπτών πο 
ρείαν κατήρχετο βάδην ατραπόν τ ινα ά
γουσαν πρός τέλμα, δτε αίφνης πλησίον 
αΰτοΰ ήκουσε τόν Ά/ον κροτάλου.

Τό κοόταλον βϊβαίως ήν άνηρτημένον 
άπό ΐοΰ λαιμοΰ ζώου.

Ό  ΐππος Ιστη αίφνης.
Κατά  τήν στιγμήν έκείνην δ ήχος τοΰ 

κροτάλου βυνωδεύετο ύπό ΰλακών. Ά ν α μ 
φιβόλως τό κρόταλον ήν άνηρτημένον είς 
τόν λαιμόν κυνός.

Πυροβολισμός άντήχησε καί δορκάς, 
θανασίμως πληγεϊσα,διήλθε πρό τοΰ Βρι- 
κεβέκ καί έπεσεν άπνους είς τινων έπ' αυ
τοΰ βημάτων άπόστασιν,

Ό  μετά τοΰ κροτάλου κύων έφθανεν, 
έν ταΰ τφ  δέ ί) μορφή τοΰ λαθροθήρα έπε- 
φάνη.

—  Αί ! αί ! Κορεντϊνε, είπεν δ φύλαζ. 
Καθώς φαίνεται δέν στενοχωρεϊσαι κα
θόλου.

—  Πώς ! σύ, κΰρ Μαλό, ΰπέλαβεν οί- 
\ κείως δ κυνηγός. Μά τήν άλήθειαν, δέν 
j έπερίμενα νά σέ άπαντήσω άπόψε.

Ό  νεοελθών ήν ένδεδυμένος κυνηγετι- 
ί κήν ένδυμασιαν, έφόρει δέ ψιάθινον έν- 

τελή πίλον. Ή  φαιόχρους αΰτοΰ γενειάς, 
j  ή ήλιοκαής όψις, ή μελανή άφθονος κόμη, 

τό υψηλόν καί ύπερήφανον μέτωπον, δ 
■ μάκρος μύσταζ καί οί βαθύχροες αυτοΰ 
ί οφθαλμοί έδιδον αΰτφ όψιν ώραίου λγ>- 
j στοΰ, έζ έκείνων δι’ οΰς αί οδοιπόροι Ά γ -  
[ γλίδες τρέμουσι καί στενάζουσι.

’ Ητο ΰψηλός, είχε δ' έν έαυτφ τ ί  τό 
! τολμηρόν καί τό  άγριον.

Ή  παρουσία τοΰ Μαλό Βρικεβέκ οΰδα- 
1 μώς έτάραζεν αΰτόν, καίτοι είχεν έπ' αΰ- 

τοφώρψ συλληφθή λαθοοθηρεύων
—  Λαμπρό κυνήγι, κΰρ Μαλό, είπεν 

έ ζετάζων τήν φονευθεϊσαν δορκάδα. Οί 
κύριοι, τοΰς δποίους περιμένεις είς τόν 
πύργον, θέν θά φάγουν ταίς κοτελέταις 
του. Αΰτό είναι διά τοΰς Κερανδάλ.

Ό  έπιμελητής έφαίνετο έν άμκιχανίι^ 
δ ια τ ελών  ήθελε ν’ άνακοινώσϊ) τφ  τολ-  
μηρφ λαθροθήρα τά;  διαταγάς τής κυ
ρίας του.
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Βεβαίως ό ένοχος έφαίνετο ήττον  άμη- 

χανών ή δ ϊχων τήν έζουσίαν έπιμελη

τής.
Έκαθέσθη έπί τοΰ χείλους τής τάφρου, 

έσύριζε καλών τόν κΰνά του Μιρό, δν έθώ- 
πευσε και Ιλαβεν έκ τοΰ θυλακίου του 
καπνοσύριγγα, ήν έπλήρωσεν ήσύχως.

—  Θά καπνίσωμεν μιά, είπεν, είς τ ι 
μήν τοΰ κυνηγίου.

Καί αΕφνης διακοπτόμενος:
— Είμαι γελοίος, άνέκραξεν. Έλησμό- 

νησα τά πυρεία. Δός μοι εν, σέ παρα
καλώ, κΰρ Μαλό !

Ό  έπιμελητής, άνασκαλεύσας έν τοΐς 
θυλακίοις του εΰρε κυτίον πυρείων, δπερ 
προβέφερε τφ  παραδόζιο έκείνψ ένόχψ, 
οστις τόσον δυσκόλως έφοβεϊτο.

Ό  Κορεντΐνος ανήψε τήν καπνοσύριγγα 
καί έπέδωκε τό κυτίον τφ  Βρικεβέκ, έ- 
φίππψ πάντοτε έν τφ  μέσψ τής άτραποΰ.

Καπνιζων δ λαθροθήρας ήτένιζε περιέρ
γως τόν έπιμελητήν.

—  "Ο ΐππος σου είναι φρόνιμος, είπεν 
αΰτφ. Δέν φοβείσαι νά πέσης' οί πόδες 
σου άκουμβοΰν είς τήν γήν. Δέν δμοιάζει 
μέ τόν Ϊππον τής δεσποινίδας Καικιλίας'  
αΰτή βεβαίως θά πάθη κάνέν δυστύχημα 
δπως ιππεύει. Τήν ειδοποίησα άλλά τί  
ώφελεΐ ! Ώραία κόρη, κΰρ Μαλό !

—  Δέν πρόκειται περί τής δεσποινίδος, 
είπεν ό φύλαζ. Πρόκειται διά σ3ς. Είζεύ- 
ρεις, Κοοεντίνε,τί μοί Ιλεγε πρό ολίγου ή 
κυρία μαρκησία ;

—  Μά t τήν πίστιν μου, όχι, είπεν δ 
Κορεντΐνος. Τ ί  σοί ϊλεγε λοιπόν ή καλή 
αΰτή έζαδέλφη ; Είναι μά τήν αλήθειαν 
άρκετά υπερήφανος ή κυρία δέ Φοντερόζ 
. . . καί μό?ς θεωρεί ώς μηδέν' δπως δή
ποτε δμως είναι έζχδέλφη μας, ώστε άν 
ή δεσποινίς άπέθνησκεν έκ συμφορήσεως 
τοΰ στήθους ή έκ πτώσεως άπό τοΰ ίπ 
που, οί Κερανδάλ θά έκληρονόμουν τό 
Σαίν - ΖιλΧάς . Δέν είναι άληθές , κΰρ 
Μαλό ;

—  Χμ ! έτονθόρύσεν ό επιμελητής.
Ό  Κορεντΐνος έζηκολούθησε δι’ ΰφους 

εϋρωνος :
—  Ά λ λ ω ς  τε, κΰρ Μαλό, είναι δίκαιον 

πρδίγμα, ή δέ μαρκησία,ώς ευσεβής γυνή, 
δέν θά ήθελε νά μδς άρνηθ?) τήν κληρο
νομιάν. Τό Σαίν-Ζιλδάς ήτο  ίδ ι*όν [χας. 
Είς Κερανδάλ 2κτισεν αΰτά τά παλαιά 
τείχη καί Ιπρεπί νά μένη ίδικόν μας.

—  Καί δ νόμος, Κοοέντΐνε ;
—  Ό  νόμος ! Είναι κακός δ νόμος. Αί 

θυγατέρες δέν Ιπρεπε νά κληρονομώσι τήν 
περιουσίαν καί νά διδωσιν αΰτήν είς άν- 
δρας, τοΰς όποιους δέν γνωρίζουν. Τέλος 
πάντων, τίς οίδε,κΰρΜαλό.άπό μίαν θυγα
τέρα έχάσαμεν τό Σαίν-Ζιλδάς, ίσως άπό 
μίαν θυγατέρα τό άποκτήσωμεν πάλιν.

*0 έπιμελητής Ισεισε τήν κεφαλήν 
μετά δυσπιστίας.

—  Έ ν  τούτοις, είπεν, ή κυρία μαρκη
σία δέν έπιτρέπει τό κυνήγι ον είς τήν 
ιδιοκτησίαν της. .

—  Χμ ! είπεν δ Κορεντΐνος, τ ί  λέγεις, 
Μαλό ;

—  Δέν είσαι κωφός !

—  “Οχι. Ά λ λ ά  βεβαίως δέν ήκουσα 
καλώς.

—  Λοιπόν ! τό έπαναλαμβάνω, ή κυ
ρία μαρκησία δέν επιτρέπει τό κυνήγιον 
είς τήν ιδιοκτησίαν της. Ακούεις ;

—  Είς κανένα ;
—  Είς κανένα.
—  Μήτε είς τονις καλούς έξαδέλφους 

της, τοΰς Κερανδάλ ;
—  Οΰτε.
Ό  Κορεντΐνος ώχρίασεν. Ή  ΰβρις αΰτη 

προσέβαλεν αΰτόν κατά πρόσωπόν, καί 
τόν Ιπληττεν  είς τήν καρδίαν. Συνήλθεν 
δμως ταχέως καί διά τοΰ εϋρωνος πάν
τοτε  ΰφους του είπε :

—  Καί ποιος θά έκτελέση τήν έντολήν 
αΰτήν, κΰρ Μαλό ;

—  Οί φύλακες, υποθέτω
—  Πόσοι είναι; ήρώτησεν δ Κορεν-ίΓνος.
—  Τό γνωρίζεις καλώς.
—  Ναί,  ϋζ. Δέν είναι αρκετοί καί μέ 

σέ μαζύ, κΰρ Βρικεβέκ.
—  Έ λ α ,  σέ ειδοποίησα. Αί διαταγα'ι 

είναι διαταγαί.  Τωρα λάβε τό ζώον, τό 
δποϊον έφόνευσες. άλλά νά ήναι τό τελευ- 
ταϊον. "Αν σέ ?βλεπε κάνεις χωροφύλαζ.

Ό  Κορεντΐνος έμειδιασε καταφοονητι- 
κώς.

—  Απέχει  πολΰ άπ’ έδώ τό Μαλε·  
στοοά ή τά Πορνιγουέν, οί δέ χωροφύλα
κες δέν κάμνουν τόσον θόρυβον δι’ Ιν κο- 
μάτι  κρέας, άφοΰ μαλιστα φάγουν τό μ*- 
ρίδιόν των. Έ λ α ,  άφες αΰτά καί άκου- 
σόν με.

—  Λέγε λοιπόν, άλλά γρήγορα. Έ χ ω  
έργασίαν.

—  Κΰρ Μαλό, ΰπέλαβεν δ λαθροθήρας, 
οί Κερανδάλ άζιζουν περισσότερον τής 
φήμης των. . .  Είμποροΰν νά βλάψουν δβψ 
δέν βλάπτουν. Μόϊς λέγουν όκνηρούς,διότι 
δέν έργαζόμεθα. Διάγωμεν τάν βίον, τόν 
δποϊον διήγον οί πατέρες μας, άφ’ δτου 
έκτίσθη δ κόσμος. Οί Κερανδάλ οΰδέποτε 
ώπισθοχώρησαν απέναντι τοΰ κινδύνου, 
άφ’ ής έποχής ή Βρεττάνη ήτο Βρεττάνη. 
Είς ήτο είς τήν μάχην τών Τριάντα'  άλ
λοι μέ τόν στραταρχην δταν έπολέμει 
τοΰς ’Άγγλους .  Οί Κερανδάλ ϊίχουσι γεν- 
ναίαν καρδίαν. Ό  αδελφός μου 'Ιάκωβος 
Ιλαβε δύο σφαίρας είς τήν κοιλίαν’ είν* 
άληθές δτι δέν άπέθανεν' άλλ* αΰτός εί
ναι σκληρόδερμος. Έ γ ώ  ήαην είς τόν στό 
λον. Δέν πταίω δμως άν δέν μέ έβομβάρ- 
δισαν. Ό  Ί β  έφύλαττε τήν οικίαν. Ή  
Ά γ ν ή  είναι γυνή, καί δ Κλαύδιος ήτο 
πολΰ μικρός. Είμεθα πέντε Πρέπει νά ζή- 
σωμεν. “Εν μόνον έπάγγελμα είναι εΰγε- 
νές : νά καλλιεογοΰμεν τάς γαίας μας , 
άλλά δέν Ιχομεν γαίας άρκετάς δι’ ήμδς. 
Μόλις μ£ς μένουν έ*ατόν πλέθρα πέριζ 
τοΰ Πενοέ. Τ ί  νά κάμωμεν λοιπόν; Ή  γή 
δίδει τόν άρ τον  τά 2>η τοΰς Ιχθΰς’ τό 
δάσος τό ψητό. Ή  έζαδέλφη μου Ιχει εΓ- 
κοσι χιλιάδας πλέθρα' τ ί  θά κάμη λοι
πόν τόσον κυνήγιον ; Μήπως θά τό φάγι) 
δίον ; Τρώγομεν λοιπόν καί ήμεΐς. Ν ο 
μίζω μάλιστα δτι τήν ΰποχρεόνωμεν. Ή  
χέρσος ανήκει πρό αιώνων είς τούς Κε
ρανδάλ. καί κακώς θέλει νά μ ίς  άποδιώζη

ή μαρκησία. Καί χάριν ποίω·^ ; Διά ζέ-  
νους,τοΰς όποιους περιποιείται,διότι είναι 
καλλίτεροι άπό ήμόίς ένδεδυμένοι καί λέ
γονται βαρόνοι καί μαρλήσιοι. Αΰτοί εί
ναι εΰγενεΐς ! Έλα,άφες  αΰτά ! Ά ς  μάθη 
καθείς πόθεν κατάγεται έκαστος. Αΰτή  
άλλως τε είναι ΰπόθεσις τής μαρκησίας. 
Είμπορεΐ άν θέλη νά ρίψη είς τήν κεφα
λήν των τήν θυγατέρα της άν αΰτό τής 
άρέσκη.

Η φωνή τοΰ Κορεντίνου Ιτρεμεν δτε οΰ
τος προέφερε τήν φράσιν ταύτην.

Μετ ’ ολίγον ΰπέλαβε :
—  Είσαι καλάς σύμβουλος, κΰρ Μαλό. 

Γνωρίζεις τόν τόπον. Συμβούλευσε αΰτοΰς 
τοΰ μεγάλου πύργου νά μή έρεθίζουν 
ήμό?ς τούς μικρούς. Ή  καλύβη τοΰ Πενοέ 
2χει στερεάς πέτρας. Ά λ λ ’ άρκεΐ' οί Κ ε 
ρανδάλ δέν γαυγιζουσι, δαγκάνουσι.

[Έπεται συνέχει»].
• « Κ .

F  D. G U E R A Z Z I
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ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ν  Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α

[Συνέχεια ]

Ή  δίαιτα άπεφάνθη κα τ ’ αΰτοΰ, καί 
έκεΐνος έφάνη αποδεχθείς τήν άπόφασίν 
της, άχρις οΰ βραδύτερον, τυχών εΰκαι- 
ρίας, άπεγύμνωσε τόν Ερρίκον πάσης αΰ
τοΰ κτήσεως, καί κηρύζας αΰτόν προ
δότην , τόν προέγραψεν έκ τής αΰτοκρα- 
τορίας.

Οΰδείς τών αΰτοκρατόρων υπήρζε μάλ 
λον φιλοπόλεμος, μάλλον άπληστος, μάλ
λον άλαζών τοΰ Φρειδερίκου τούτου. Ή 
θελε τήν Ρωμαϊκήν Αΰτοκρατορίαν, οΐα 
ητο αΰτη έπί Αΰγούστου. Έ ζή τ ε ι  νά 
καθυποτάζη, οΰ μόνον τήν ’Ι ταλίαν,  τήν 
Γαλλίαν καί τήν Α γ γ λ ία ν ,  άλλά καί 
τήν Αρμενίαν καί τήν Συρίαν καί τήν 
Αιθιοπίαν καί τήν ΑΕγυπτον.

Τά τόσον μεγάλα δ’αΰτοΰ σχέδια κατ- 
έληζαν είς μακράν πόλεμον, άποβάντα έπί 
τέλους κα τ ’ αΰτοΰ, έν ’Ιταλί<£ καί εΕς τι-  
νας έπιδρομάς, άζίας μόίλλον ληστοΰ ή 
αΰτοκράτορος, έν Άρμενί^:.

Τοΰ Φρειδερίκου διαμένοντος έν Κων-  
σταντί^:, δύο πολΐται  τοΰ Λόδι, δ Ά λ -  
βερνάνδος Άλαμάννος καί δ'Ομοβουόνος, 
εΰρεθέντες έκεϊ τυχαίως, ή καί έκ προ- 
θέσεως, φέροντες έκαστος σταυρόν, ώς 
συνήθιζαν τότε  οί ΐκέται, παρουσιάσθη- 
σαν είς αΰτόν καί έζέθεντο διά συγκινη
τικών λόγων τά  δεινά , ά ή «ατρ ίς  των 
ΰφίστατο ΰπό τής υπερήφανου πόλεως τοΰ 
Μεδιολάνου, ήτις,ίνεκα τών είς αΰτήν ΰ«ο  
τών αΰτοκρατόρων Όθώνων παραχωρη-



Οέντων προνομίων, αΰτεκυβερνίτο άπό Οί αντιπρόσωποι οΰτοι, ώς αγαθοί πο
τού 960, καί είχε γίνγι τόσον ισχυρά, λΐ ται ,  έκράτουν τούς αΰθάδεις έκείνους
ώστε αδιαφορούσα περί τής αΰτοκρατο- δσον ήδύναντο μακρότερον τής πατρίδος
ρίας, ή περιφρονοΰσα αυτήν, έπεδιωκε μό- των, όδηγοΰντες αύτούς δι' δδών δυσβά-
νον τήν έπέκτασίν της, καθυποτάσσουσα των, ύπό τήν πρόφασιν δτι οΰτω θά ϊ -
τάς πχρακειμένας πόλεις.

Ταύτα,  καίπερ οΰδέ κατ ’ έλάχιστον έ- 
πέδρασαν έπί τών άποφάσεων τού Φρει
δερίκου, δστις άπ' αΰτής Ι τ ι  τής έποχής 
τής στέψεως του ήτο διατεθειμένος νά κα- 
τέλθγ) είς ’ Ιταλίαν,  συνέτεινον δμως ΐνα 
παροτρύνωσιν αΰτόν, βλέποντα δτι ήδύ-

φυανον ταχυτερον.
Ή  τύχη έματαίωσε τό συνετόν τοΰτο 

σχέδιον. Αί ραγδαΐαι βροχαι είχον κατα-  
στρέψϊ) τάς όδούς, και τά  τρόφιμα έσπά-
νιζον.

Ό  Φρειδερίκος, δστις ειχεν άναθέσΥ) 
την τροφοδοσίαν τοΰ στρατού είς τοΰς

βιονάτιχο) : καί τήν έπισκευήν τών τε
γεφυρών καί τών δδών [Παράτα).

Ό  Σιχέριος, παοουσιασθεΐς ένώπιον τοΰ 
Συμβουλίου τοΰ Μϊδιολάνου, έζέθετο τά  
τής αποστολής του καί έδειζε τά  πλη
ρεξούσια του.

Οί Μίδιολανοί, άντΐ άλλης άπαντή- 
βεως, ήρπασαν αΰτάς τών χειρών του, καί 
δβριστικώς ένώπιον του τάς κατεπάτη-  
βαν. Ό  Σιχέριος μόλις έσώθη φυγών, δ
βον ήδύνατο ταχύτερον.

Οί Λόδιοι, βλέποντες δτι ή βοήθεια 
ήτο  u-ακράν καί οί Μεδιολανοί πλησίον, 
ϊπεμψαν χρυσήν κλείδα πρός τόν Φρειδε
ρίκον ίκετεύοντες αΰτόν νά σπεύσγ).

όπερ όμως δέν έγένετο Οεκτον.
ΤΗ το ό ’Οκτώβριος τού 1154, δτε ό 

Φρειδερίκος, άγων μεθ’ έαυτού πολυάριθ
μον συνοδίαν βαρόνων, έν οίς ουγκατελέ- 

k γετο  και αΰτός 6 άντίζηλός του ’ Ερρίκος
ό Λέ·ιν ,  πάντων φερόντων ώραιοτάτας διότι δέν ήθέλησε ν’ άρν/ιθίΐ τήν είς τά 
πανοπλίας καί πολυτελείς περιβολάς, έ- Μεδιόλανον δοθεΐσαν πίστιν. 
λαβε τήν διά τής κοιλάδος τοΰ Τρέντου Πολιορκηθεΐσα στενώς έζ ’ Ανατολών,
ί ί ;  Ι τ α λ ία ν  άγουβαν. δυσμών καί βορρά, αντέστη έρρωμμένως,

Ή  συνοδία αδτη, διατρίψασα μικρόν Καιπερ έβλεπε τούς αίχμαλωτιζομένους 
•παοά τάς δ/θας τής λίμνης τοΰ Γάοδά, τών πολιτών της άπαγχονιζοαένους ύπό 
έβ άδισε κα τ ’ εΰθεΐαν είς τοΰς λειμώνας τοΰ βαοβάρου έχθροΰ, δέν ύπέκυπτε. 
τής Ρογκάλιας, δπου κατ ’ άρχαΐον έθος ’ Επί 62 δλας ημέρα;, άπέκρουσε τοΰς

δε*

Οί δέ Μεδιολανοί, συναισθανθεντες δτι  έπυρπόλησε Είτα έζεστράτευσε κατά τής 
Ι π ρ α ζ χ ν  κακώς, επεμψχν έπίσης πρός αΰ- Τορτόνας, προφασιζόμενος δτι ή πόλις 

t τόν χουσοΰν  κύπελλον πλήρες νομισμάτων, αδτη είχε προσβάλϊ) πολλάκις τήν Παυ-
ίαν, πράγματι δμως διότι ήτο  σύμμαχος 
τού Μϊδιολάνου.

Μακρά λίαν —  καίπερ πλήρης δακρύων 
—  θά ήτο ή. άφήγησις τοΰ κατά τής πό- 
λεως ταύτης έζολοθρευτικοΰ πολέμου,

νατο νά έπωφεληθ·?! τής διχονοίας τών Μεδιολανούς, δπως λάβιρ άφορμήν πρός 
Ιταλίδων πόλεων. Όθεν ,  ώσεί θέλων νά ρήζιν, έφάνη όργισθείς λίαν έπί τϊΐ τοι- 
ίοκιμάσ/) τάς διαθέσεις τών κατοίκων, αύτγ) έλλείψει. Έζεδιωζεν  αΰτοΰς ά«ά τού 
έπεμψε τ ό ν  γραυιματέα αύτοΰ Σ'.χέοιον στρατοπέδου του, έλεηλάτησε τήν χώραν 
*ίς Μεδιόλανον, δπως άπαιτήβγ) τήν άνα- τοΰ Μϊδιολάνου, έκαυσε τάς έπί τού Τι -  
γνώρισιν τών αρχαίων δικαιωμάτων τοΰ κίνου γεφύρας καί κατεδάφισε τά κάλλι- 
Λόδι καί τοΰς κατά διάβασιν τών αΰτο- στα φρούρια Ρο ζάτε ,  Τρεκάτε, Γαλιάτε 
χρατόρων πληρωνομένους φόρους, συνι- καί Μούμμια.
σταμένους είς τά αναγκαία δι’ αΰτοΰς Οί Μεδιολανοί προσεπάθησαν νά κατα- 
καί τήν συνοδίαν των τρόφιμα (Φόόερο) : πραύνωσιν αΰτόν δι’ ικεσιών καί δώρων,
τήν προπαραβκευήν καταλυμάτων ( Μαν-  άλλ ’ άπεκρούσθησαν άγροίκως.

Έ κ  τούτου, έοεθισθέντες καί άποδίδον- 
τες εις λάθος τών αντιπροσώπων των δ,τι 
ήτο απόρροια τών κακών τοΰ Φρειδερίκου 
προθέσεων, έζηγέρθησαν κατ ’ αΰτών, καί 
τοΰ Όβέοτου Δελλόρτο κατεδάφισαν άχρι 
θεμελίων τήν οικίαν' —  τοΰτο δέ άποδει- 
κνύει δτι εΰεργετών τις τοΰς όμοιους του 
διαποάττει συχνάκις έγκλημα, δπερ δέον 
νά τ ιμωρήται αΰστηρότατα.

"Ο Φρειδ*ρΐκος, δπως εΰχαριστήσγ) τόν 
Γουλλιέλμον μαρκήσιον τοΰ Μομφερράτου, 
έζεστοάτευσε κατά τοΰ Ά σ τ ι  καί τοΰ 
Κέρι.'

Εύρών τάς πόλεις ταύτας έρημους, τήν 
μέν πρώτην κατεδάφισε, τήν δέ δευτέραν

«υνηρχοντο αί έθνικαί δίαιται.
Έκεϊ  ό Φρειδερίκος, μετά μεγίστης χα 

ράς, ή «.ουσε τάς κατ ’ άλλήλων κα ταγγ ε
λία;  τών Ιταλίδων πόλεων, ιδίως τάς 
κατά τοΰ Μϊδιολάνου. Άναχωρών έκ Γερ
μανίας δέν ειχεν Ι τ ι  άποφασίσγ] άν τά 
Μεδιόλανον ή την Παυίαν θά κατέστρεφε, 
καί έν Ρογκάλι^:, μόνον άπεφάσισε τήν σιών, ήναγκάσθη νά παραδοθ·?). *0 Φρει 
καταστροφήν τοΰ Μεδιολανούς, διότι ή δερϊκος ύπεσχέθη νά μή την καταστρέψϊ) '  
πόλις αΰτη έφάνη δτι θά άνθίστατο αΰτφ άλλά, γενόμενος αΰτή; κύριος, διέταζεν 
έπί μακρόν. Κηούζας τήν λήζιν τής διαί- είς τοΰς έκ Παυία; συνεκστρατεύσαντας 
της, διέταζε τούς Μεδιολάνου άντιπροσ- | αΰτώ νά τ ή ν  κατεδχφίσωσιν Οί κάτοικοι, 
ώπους Όβέρτον  Δελλόρτον καί Γεράρδον έν μέσιρ χειμώνι, μείναντε; άστεγοι,  περι- 
Νίγρον νά όδηγήσωσιν αΰτόν τε καί τάν επλανώντο έπαιτοΰντε; έν οίκτρ^ κατα-

έχθοού; από τών τειχών τη;
Τάς ύπό τήν άκρόπολιν Povpeav υπο

νόμους έματαίου δι’ άνθυπονόμων. Ά λ λ ’ 
έπί τέλους, έκλιπόντων τών τροφίμων καί 
τοΰ δδατος, δπερ ήντλει έζωθεν τής πό- 
λεω;. άναμιχθέντος ύπό τών πολιορκητών 
μετά πίσσης, θείου καί άλλων άκαθαρ-

στρατον του εις Ναβάρ στάσει. Ό  δέ σεβάσμιος ήγούμενος τοΰ

Βανιόλου, δστις είχε συντελέσ·/) ,είς τήν 
συνομολόγησιν τής συνθήκης, θλίβεις έπί 
τ?1 τοιαύτνι προδοσί^, άπέθανεν έκ τοΰ 
άλγους.

Ό  Φρειδερίκος, στεφθείς βασιλεύς έν 
Παυ(φ, Ιλαβε τήν είς Ρώμην άγουσαν.

Άδριανός ό Δ' , διαδεζχμενος τό τε  τόν 
Αναστάσ ιον  Δ*, ένεκαίνισ* τήν έζουσίαν 
αύτοΰ διά τίνος αΰστηροτάτης πράζεως. 
Εύρών πολεμίαν αΰτφ τήν Ρώμην, έ'νεκα 
τών ένεργειών τοΰ έκ Βρεακίας Άρνάλδου, 
άφώρισεν αΰτήν.

Οί Ρωμαίοι,  δπως άπαλλαγώσι τοΰ 
άφοοισμοΰ, παρεκάλεσαν τόν Άρνάλδον 
ν’ άπίλθγ) αλλαχού. Οΰτος, ύπείκων είς 
τήν ανάγκην, κατέφυγεν είς Ότοίκολι ,  
φρούριον τών κομήτων τής Καμπανίας .Ό 
Άδριανός δμως ήθελε τόν θάνατόν του... 
καί πράγματι δέν ήτο  ακίνδυνος δι ’αύτόν, 
ένόσψ ?ζη.

Ψυχή θερμουργός, εΰγλωττό τα τος ,  αΰ- 
« τηρότατος  τήν μορφήν, καί έτι μάλλον 
τά ήθη, ήγάπα τήν άρχαίαν έλευθερίαν, 
ήν οί σύγχρονοι αΰτψ οΰτε ένόουν, οΰτε 
ήθελον νά έννοήσωσι. Διακούσας έν Πα-  
ρισίοις τών μαθημάτων τοΰ διάσημου Π έ 
τρου Άβελάρδου, ήρζατο'πρώτον έν Βρε- 
σκί^, είτα έν Ρωμτρ, νά καταφέρεται 
κατά τών καταχρήσεων τών κληρικών, 
αΐτινες τότε  ·δέν ήσαν όλίγαι, καί κα τ ’ 
αύτών 2τι τών έκφαυλισθέντων Παπών.

Έκήρυσσεν δτι οί κληρικοί έδει νά ήναι 
άκτήμονες καί νά μή έχωσι κοσμικήν έ ζ 
ουσίαν, διότι οΰτε 6 άγιος Πέτρος, ουτε 
δ άγιος Λϊνος είχον, καί ό ’ Ιησούς Χρι
στός είχεν άπαγορεύσν) αΰτήν ρητώς. Ά ν ε -  
μίγνυε ρήσεις τοΰ Τίτου Λιβίου μετά τών 
τοΰ Εΰαγγελίου τόν Καμιλλον καί τόν 
Σκηπίωνα μετά τών αποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου' τά ίεοά μετά τών κοσμικών.

Περί τούτων, ήδιαφόρουν · οί λ&οί. 
Ά λ λ ’ δτε άφαρπαζόμε*νος διελάμβανε 
περί τών μελλόντων, προφητεύων τήν άπό 
τών έρειπίων άναγέννησιν τοΰ Κ α π ι τ ω 
λίου, τής συνέσεως καί τής ανδρείας τών 
αρχαίων Ρωμαίων, τή;  Γερουσία;, ήν έ- 
τρεμον καί έσέβοντο τά έθνη, έζεγείροντο 
ένθουσιώντες καί ένόμιζον δτι έβλεπον 
έπαναλαμβάνοντα τάς θριαμβ«υτικάς 
πτήσεις του τάν φοβερόν άετόν.

Περί Πάπα, καρδιναλίων καί έκκλησί- 
ας, οΰδ’ έσκέπτοντο πλέον. . .

"Υ  πα τοι, δήμαρχοι καί Γερουσία άπη- 
σχόλουν πάντας. »

Εί; ταΰτα.  άρκοΰντα αΰτά καθ’έαυτά, 
πρό; καταδίκην τοΰ Άρνάλδου, προσετέ- 
θησαν καί τινες θεωρίαι λελανθασμέναι, 
περί τοΰ μυστηρίου τής άγίας Τριάδος, 
άς ό Άονόλδος ειχε διδαχθή Γσως ύπό 
τοΰ διδασκάλου του Άβελάοδου, δν τφ  
1110 κατεδίκασεν ή σύνοδος τοΰ Σοασ- 
σών ΐνα παραδώση ιδία χειρί είς τά πΰρ 
τό βιβλίον, έν φ τό ίεράν τοΰτο θέμα διε- 
πραγματεύετο Ή  ύπό Ίννοκεντίου τοΰ 
Β ’ συγκληθεϊσα δευτέρα σύνοδος τοΰ Λα-  
τερανοΰ διεκήρυζε τάν Άρνάλδον αίρετι- 
κόν,καί κατεδίκασεν αΰτόν ώς άφωρισμέ- 
νον. Ό  Άρνόλδος κατέφυγεν είς Κων- 
σταντίαν Καταδιωχθεί ;  δμω; καί έκεϊ



υπό τοΰ άγιου Βερνάρδου, κατέφυγεν είς 
Ζυρίχην, Ινθα διέμεινεν έπί τινα καιρόν 
έν άσφαλεί5£.

’Αλλά μετά τήν έξοοίαν τοΰ Άρνάλ-  
δου δέν Ιπαυσαν καί αί έν Ρώμη ταρα- 
χαί. Ό  Ί  ννοκέντιος δέ, μή δυνηθείς νά 
έπαναφέρη τήν γ)συχίαν, άπέθανεν έκ τή;  
λύπης. Λούκιος 6 Β’ , περιβληθεί; τά πα
πικά άμφια, ήθέλησε ν’ άνέλθη τό Καπι- 
τώλιον, άλλά πληγείς ύπό λίθου κατά 
τον κρόταφον, έπεσε νεκρός.

Ό  Ευγένιος Γ ’ ήναγκάσθη νά φύγη, 
καταλιΐ ιών τήν έκκλησίαν εί; τήν Θείαν 
Πρόνοιαν, διότι έπεισθη δτι μάταια ήσαν 
πάντα τά γήινα μέσα. Έπί  Ευγενίου, ό 
Άρνάλδο; ,  άνακληθει; είς Ρ ώ μ η ν ,  ϊμεινεν 
έκεϊ άχρι τοΰ 1155, έργαζόμενο; άό- 
κνω; ύπέρ τοΰ μεγαλείου λαοΰ καταδι- 
κασθέντο; ύπό τών ουρανών ΐνα ζή έν τώ  
μέλλοντι μικρός. Ό  ’Αδριανό; άπήτησε 
τόν Άρνάλδον παρά τοΰ Φρειδερίκου, ού- ! 
τος δέ, ποθών νά στεφθή ύπό τοΰ Πάπα, 
συνέλαβε τόν βαρόνον, παρ’ φ είχε κατα · 
φύγη ό ’ Αρνόλδος, καί τόν έξηνάγκασε νά 
παραδώση αΰτόν Συνοδευόμενος ύπό πο
λυαρίθμων ένοπλων, ό δυστυχής Άρνάλ-  
δος μετεφέρθη εις Ρώμην, δπως τιμωρηθώ 
έπ’ αυτοΰ τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος.

Η πυρά άνηγέοθη .. έτέθη τό πΰρ. . . 
αί φλόγες άνήλθον. . . ήναψαν τά ίμά- 
τ ιά  του. . . οΐ πόδε; του ήρξαντο καιό- 
μενοι. . . Καί ττον ι)το ό λαός, δ?-1 ό ' Α ρ -  
νάλδος νά καταβτήόη μ/·/αν Αί
φλόγε; περιέβαλον τά ;  σάρκας του . . . 
Οί οφθαλμοί του, άπελπισθέντες άπό πά
σης ανθρώπινης βοήθειας, άνυψώθησαν 
πρός τό στερέωμα, . . άλλά τό στερέωμα 
δέν έκινήθη. . . Έπ ί  τέλους έγένετο π τ ώ 
μα. . . τέφρα. . . Καί που ήτο ό λαός, 
ον ό Άρνάλυος  ήΰ'ελε νά χαταατήΐη με-  
γαν ·. . . .  Ή  τέφρα, συλλεγεϊσα, διεσκε- 
δάσθη είς τόν άνεμον. . . Ό  λαός ίδρα- 
μεν, ώρύετο, έθορύβει . . . ήθελε νά τόν 
σώση.

Ώ  ! πόσον γελωτοποιό;  θά ήσο ανθρώ
πινη γενεά, άν μή τόσον συχνά έπροκά- 
λεις τά  δάκρυα ! . . .

Ό  Φρειδερίκος, ποοευόμενος είς Βιτέρ- 
βον, συνήντησε τόν πάπαν Άδριανόν είς 
τάς πεδιάδά; τοΰ Σούτρι.

Ή  συνήθεια άπήτει δπω; οί ήγεμόνες, 
συναντώντε; τόν Πάπαν, γονυπετώσιν, ά- 
σπάζονται τόν πόδα του, κρατώσιν αΰ
τφ  τον αναβολέα καί σύρωσιν άπό τοΰ 
χαλινοΰ τόν ΐππον του, έπί έννέα δλα 
ρωμαϊκά βήματα.

Ό  Σοηβό;, απαξιών τά ;  το ιαύτα; εθι
μοτυπία;, έπορεύθη εΰθαρσώ; ,εί; συνάν- 
τησιν τοΰ Άδριανοΰ, άλλ’ ούτο; τόν ά- 
πώθησεν, άρνηθεί; αΰτφ τόν ασπασμόν 
τή;  ειρήνης.

Οί καρδινάλιοι έ'φυγον έντρομοι εί; 
Σίβι τα-Καστελλάναν.

Η ρήξις έφαίνετο έπικειμένη. . . άλλ’ 
αίφνης ό Φρειδερίκο; , παρακινηθείς έκ 
τοΰ παραδείγματος Λοθαρίου τοΰ Β’ , 
συγκατετέθη νά πράξη έν Νέπι δ,τι  ήρ- 
νήθη νά πράξη έν Σούτοι. Οΰτω δέ, φι
λιωθείς μετά τοΰ Πάπα, Ιλαβε μετ ’ αΰ

τοΰ τήν είς Ρώμην άγουσαν. Λέγεται  οτι 
δ Φρειδερίκος, έκτελών τά τής έθιμοτυ- 
πίας ταύτης, ύπέπεσεν είς λόίθος, λαβών 
τόν ετερον αναβολέα. Παρατηρήσαντος δ ’ 
αυτφ τοΰτο ένός τών τοΰ Ποντίφηκος οί- 
κετών, άπήντησεν: «Οΰδέποτε έχρημάτι- 
σεν ιπποκόμος,... » θελήσας διά τούτου νά 
προσβάλη τόν Πάπαν Άδριανόν , ώ; έκ 
ταπεινοΰ οΕκου τό γένος ελκοντα, ώσανεί 
μή ήτο μειζων δόξα έκ μικροϋ τις νά γινη 
ισχυρός, ή γεννηθείς μέγας νά διατηρήση 
τό μεγαλεΐόν του.

Έ νφ  δέ οΰτω προβήγγιζον είς Ρώμην, 
προσήλθεν είς τάν Φρειδερίκον μεγαλοπρε
πής πρεσβεία τής τε Γερουσίας καί τοΰ 
λαοΰ τών Ρωμαίων, ήτις είπεν αΰτφ :

—  Μέγιστε, βασιλεύ, ήμεΐς, άπό ξ έ 
νου, δς ήσθε, άνυψώσαμεν ύμόίς εί; τήν 
τιμητικήν θέσιν τοΰ ήμετέρου συμπολίτου 
καί ήγεμόνος.

Καί έξηκολούθησαν οΰτως, άχρις οΰ 
έπί τέλους έξέθηκαν τοί>; δρους, ύφ’ οΰ; 
Εμελλε νά γίνη ή στέψις, ήτοι τήν πλη
ρωμήν 5,000 λιτρών χρυσοΰ καί τήν άνα- 
γνώρισιν τοΰ δικαιώματος τής αΰτοδιοι- 
κήσεως είς τήν Γερουσίαν. Ό  Φρειδερίκος, 
μόλις συγκοατών τήν οργήν του, άπήντη
σεν :

—  Ή  Ρωμη πρό πολλοϋ δέν είναι άλλο 
ή ψιλόν όνομα. Ψεύδεσθε, άν τολμήσετε 
νά ίσχυρισθήτε δτι είμαι ύμέτερος ήγε- 
μών, τΫ5 έκουσί:* ύμών έκλογ71· Κάρολος 
δ Μέγας καί δ Ό θ ω ν  ένίκησαν ύμά; διά 
τών δπλων, καί έγώ είμαι κύριος ύμών, 
νομίμψ κτήσεί . . . Άπέλθετε,

Άφικόμενος είς Ρώμην, έστρατοπέδευ- 
σεν Ι ξω τών τειχών. Είτα,  τ?) συμβουλή 
τοΰ Ποντίφηκος, άπέστειλε 1000 ιππείς 
ΐνα καταλαβωσι τήν λεγομένην Πυλιν  τοΰ 
Δέοντος  (citta Leonina) ,  καί τήν ύπό 
τό φρούριον τοΰ άγίου Αγγ έλου  γέφυραν. 
Μεθ’δ, μεταβάς είς άγιον Πέτρον, έλαβεν 
άπό τών χειρών τοΰ Πάπα τό σκήπτρον, 
τό ξίφος καί τό στέμμα, έπευφημημοΰν- 
τος τοΰ στρατοΰ.

Οί Ρωμαίοι,  συνελθόντες έπί τοΰ Κα
πιτωλίου, άπεφάσισαν νά μή άνεχθώσι 
τήν τόσον προφανή περιφρόνησιν, δθεν 
π30 σέβαλον τήν πόλιν τοΰ Λέοντος καί 
έφ όν ευ σ α ν  πάντα; τοΰς έκεϊ Γερμανούς.

Φοβερά μάχη συνήφθη πρό τοΰ άγιου 
Αγγ έλου .  Οί Ρωμαίοι  έπολέμησαν κρα- 
τερώ; άχρι τής νυκτός, δτε άπεμακρύν- 
θη-ιαν, άπολέσαντες 1200 άνδρα;. Ά λ λ ά  
καί οί Γερμανοί, θεωροΰντες έαυτού; ή 
κιστα άσφαλεΐ;, άπεσύρθησαν εί; Τιβολι, 
Ενθα δ Πάπα; ηΰλόγησε τοΰ; στρατ ιώτα; ,  
παοασχών αΰτοΐς άφεσιν άμαρτιών καί 
διακηρύξας δτι : Αεν είναι αμάρτημα ή 
προς δ'ιατήρηβιν τών ηγεμόνων χύβις τον  
αίματος, άλλ' έχδίκηδις τών δικαιωμά
των τής αντοχρατορίας.

Ό  Φριδερΐκος, καταλιπών τόν Πάπαν 
είς Τίβολι, Εστρεψε τά  δπλα κατά τής 
πόλεω; Σπολέτι,  ήν έχθρεύετο ώς φυλα- 
κίσασαν τόν Γουίδον Γουέρραν καί άρνη- 
θεΐσαν τήν πληρωμήν φόρου τινός. Κατα-  
τροπώσας τοΰς κατοίκους, έλεηλάτησε 
καί έπυοπόλησε τήν πόλιν.

Ά χ ρ ι  τής στιγμής έκείνης, πδίσαι αί 
έπιχειρήσεις αΰτοΰ ειχον στεφθή ύπό έπι- 
τυχία;,  καί θά κατέκτα βεβαίως καί 
αΰτό τής Νεαπόλεως τό βασιλειον, άν οί 
βαρόνοι αΰτοΰ, οίτινες είχον άναλάβει 
τήν ύποχρέωσιν νά ύπηρετήσωσιν ΰπό τάς 
σημαίας του δύο Ετη, θέλοντες νά έπα- 
νέλθωσιν είς τάς έστίας των, μέ έξηνάγ- 
καζον αΰτόν έν άγκώνι νά τούς άπολύση, 
—  άκολουθήσας αΰτοΰς μετ ’ οΰ πολύ καί 
έκεΐνος έν εΰαρίθμψ συνοδί^, διά τής Ρ ω -  
μάνιας.

Οί κάτοικοι τής Βερώνης, έπειδή καί 
ή πόλις αΰτών είχε τό προνόμιον νά μή 
διέρχωνται τής χώρας της αΰτοκρατορι- 
κοί στρατοί, ήτοίμασαν αΰτή γέφυραν έπί 
τοΰ Άθίσεως,  προτιθέμενοι, άφοΰ μέρος 
τής αΰτοκοατορικής συνοδίας ήθελε διέλ- 
θϊι τήν γέφυραν, οί-πτοντε; άνώθι αΰτής 
είς τόν ποταμόν σχεδίας πλήρης χώμα
τος, νά τήν καταστρέψωσι, καί οΰτω 
διαιροΰντε; τού; αΰτοκρατορικού; νά τοΰς 
έξολοθρεύσωσιν. Ά λ λ ’ ή βλάβη Ε πεσεν έπί 
κεφαλή; τών κακά βουλευσαμένων, διότι 
οί Γερμανοί, κα ταδ ιωκόμενοι ύπό τών 
κατοίκων τών περιχώρων, διέβησαν τήν 
γέφυραν τρέχοντε; καί έσωθησαν, οί δέ 
καταδιώκοντε; αΰτούς, καταστραφείσης 
τής γεφύρας, διηρέθησαν, καί οί έντεΰθεν 
μείναντε; τοΰ ποταμοΰ ήναγκάσθησαν νά 
μείνωσι θεαταί τοΰ οίκτροΰ ολέθρου, δν 
οί έκεΐθεν αΰτοΰ σύντροφοί των ύπέστησαν.

Αΰτη ύπήρξεν ή πρώτη εί; ’ Ιταλίαν 
έκστρατεία τοΰ Φρειδερίκου, ήν ιστορεί- 
λεπτομερώ; ό Ό θ ω ν  Φρίζιγγεν, υίό; τοΰ 
Λεοπόλδου τής Αΰστρίας. Έτέρας Ι ξ  θά 
άφηγηθώμεν βραδύτερον, μετά μειζονος 
βραχυλογίας, πλήρεις κακουργημάτων.

"Ηδη άναγκαζόμεθα, έξ αΰτής τής φύ- 
σεω; τή ;  ήμετέρας ίστορίας, νά διαλάβω- 
μεν διά βραχέων τά κατά τό βασιλειον 
τής Νεαπόλεως.

Οί Νορμανδοί, άσπασθέντες τόν χρι
στιανισμόν, μετά τήν κατάκτησιν τής 
Νειστρίας, έπόθησαν μεγάλω; νά μετα-  
βώσιν εί; προσκύνησιν τών άγιων τόπων. 
Επανερχόμενοι εί; τήν πατρίδα των έξ 
Ίϊοοσολύμων, διήλθον διά τή ;  Άπουλία; ,  
Ενθα προσεκύνησαν τά ;  ιερά; μονά; τών 
Ορέων Γαογάνου καί Κασσίνου.

Τ φ  1016, έκατόν τών Νορμανδών τού
των, διελθόντες διά τοΰ Σαλέρνου, δ ι ο ι — 
κουμένου τότε  ύπό τοΰ δουκός Γουαϊμά- 
ρου τοΰ Γ*, ειδον μετ ’ έκπλήξεως στίφος 
Σαρακηνών, άποβάντων είς τήν παραλίαν 
καί άπαιτούντων φόρον παρά τή ;  πόλεως, 
—  ειδον αΰτούς, περιμένοντας τήν πλη
ρωμήν τοΰ φόρου τούτου, καί εΰωχουμέ- 
νους άμερίμνως παρά τήν άκτήν, —  καί 
έξεπλάγησαν Ι τ ι  μδλλον, ίδόντε; τούς 
κατοίκους τοΰ Σαλέρνου, άντί νά παρα- 
σκευάζωνται πρός μάχην, έτοιμαζομένους 
ΐνα άποτίσωσι τά  αίτηθέντα. Αίσχυνθέν- 
τες δέ έπί τούτψ, έξήλθον τής πόλεως 
καί έπέπεσον κατά τών Σαρακηνών, ών 
πολλούς κατέσφαξαν, έξαναγκάσαντες είς 
φυγήν τοΰς λοιπούς.

Ό  Γουαϊμάρος ύπεδέξατο τοός νικήτας 
ένθουσιωδώς.



Ήθέλφβεν έφ’ οίοιίδήποτε θυσί(£, νά τούς 
χρατήσ*), άλλ ’ εκείνοι ήρνήθησαν, ΰπο- 
σχεθέντες δτ ι  θά ϊπεμπον αΰτφ τινά;  τών 
συμπολιτών των . . . λαβόντες δέ πλού
σια δώρα, άΐϊϊΐλθον.

Άφιχόμενοι εί; τήν πατρίδα των, έζ^- 
ρον τήν χώραν τ·?)ς ’ Ι ταλία; ,  έδείκνυον τά  
χρυσά καί τά μεταξωτά,  άτινα είχον δω- 
ρηθ?| αΰτοϊς, καί προ πάντων τούς καρ
πούς, οΰς είχον «ρεργι μεθ’ έαυτών, καί οΰς 
πάντε;  εδρισκον γευστικωτάτους.

Ταΰτα πάντα συνέτεινον, δπως πολλοί 
τών συμπολιτών των άποφασίσωσι ν’ ά- 
•πέλθωσιν είς ’Απουλίαν.Έκ τούτου έπϊίλ- j 
θεν ΰπό τών Νορμανδών κατάκτησις τοΰ 
βασιλείου τη ;  Νεαπόλεω;

Πρώτος ηλθεν εις Ιταλίαν ό Δρεγγότ-  
τος, άλλ ’ ά*ευ μεγάλες επιτυχίας.

Εΰτυχέστερος τούτου ΰπ^ρζε,τφ 1035, 
ό Ταγκρέδης τϊίς Ά λ τα β ίλλα ς  μετά τών 
δώδεκα αΰτοΰ υίών. Οΰτοι τασσόμενοι 
ΰπό τάς σημαίας, ότέ μέν τούτου, ότέ 
δέ έκείνου τών δουκών,πωλοϋντες τόν βρα
χίονα των πρός έξασθένησιν πάντων, είς j 
τοσοϋτον περι·7)λθον ισχύος, ώστε ό πάπας 
Λέων ό Θ , φοβηθείς διά τάς ρωμαϊκάς 
χώρας του, έκήρυξε κατ ’ αΰτών σταυρο
φορίαν. Ά λ λ ά ,  καίπερ βοηθούμενος ύπό 
Γερμανών, Ελλήνων,  Καμπανών καί Ά -  
πούλων, Ϋ,ττήθη έν τίί μαχϊ) τή ; Σιβιτέλ- 
λας, γενομένην τήν 18 Ιουνίου 1053, 
καί έπεσεν αιχμάλωτος είς χεϊρας Οΰμ- 
φρίδου τοϋ Σίόηροχειρνξ, κόμητος της 
Άπουλίας  καί πρωτοτόκου τοϋ Ταγκρέδου 
τΐίς Ά λ τα β ίλλας  υίοϋ

Ό  Οΰαφρίδος μετεχειοίσθη τόσον εΰ- 
γενώς τόν πάπαν, ώστε άπό έχθροΰ κατέ-  
στησεν αΰτόν φίλον του καί τόν επεισε νά 
τόν πεοιβάλγι, έπ’ όνόματι τοΰ Α γ ίου  
Πέτρου, δι’ όλων τών τε γενομένων καί 
μελλουσών κατακτήσεών του, άντί ε τ η 
σίου φόοου 8000 οΰγγιών χουσοΰ.

Τόν Οΰμφριδον, άποθανόντα, διεδέξατο 
Ροβέο τος ό Γυιοκάρόος. Αί κατακτήσεις 
τοϋ ήρωος τούτου ύ π·71ρξαν τόσον πολλαί 
καί τόσον καταπληκτικαί, ώστε οί άρ- 
χαϊοι χρονογράφοι άποδιδουσιν αΰτάς, 
ουχί τόσω είς τήν ανδρείαν του, δσω είς 
θαΰμα. Οΰτος άπέθανεν έν Κεφαλληνία, 
τάν ’ Ιούλιον τοΰ 1085, οτε παρεσκευά- 
ζετο  νά έκστρατευσν) πρός κατάκτηβιν 
τής 'Ελλάδος. Κατέλιπε δύο υιούς : τόν 
Ρογήρον, κόμη τα τής Άπουλίας,  καί 
τόν Βοημόνδον.

Οΰτοι ίρξαν το  έρίζοντες πρός άλλη-  ί 
λους περί τής άρχής, άχοι; οΰ ή προκη- 
ρυχθεϊσα κατά τών έν Παλαιστίνγ) Τούρ
κων σταυροφορία ήνέωζεν εΰρύτατον στά-  
διον είς τήν φιλοδοξίαν τοΰ Βοημόνδου, 
οστις μεταβάς είς Συρίαν έκυρίευσε την 
Αντιόχειαν.

Ό  Ρογήρος, μείνας έν ήσυχίο: κύριος 
τής πατρικής κληρονομιάς, άπέθανεν έν 
Μηλίτψ (Melito) τ ό ν  Ίούλ tov του 1101. 
Τοΰτ O V  διεδέξατο δ  υίός αΰτοΰ Γουλλιέλ
μος, δστις άποθανών έν Παλέρμφ άτεκνος 
τ φ  1127, κατέλιπε τά  Κράτη αΰτοΰ είς 
τόν έξάδελφόν του Ρογήρον τόν Β', υιόν 
τοΰ Ρογήρου Α', οστις ζώντος ϊ τ ι  τοΰ

Γυισκάρδου είχε κατακτήσγ) τήν Σικε
λίαν.

Ρογήρος ό Β' ΰπήρξεν άνδρεΐος καί συ
νετός άνήρ, καί τίΐ συγκαταθέσει τοΰ άν- 
τ ιπάπα Ανακλητού  τοΰ Β’ έφόρεσε βασι
λικόν στέμμα-

Έ π ί  Λοθαρίου τοϋ Β”, άπώλεσε καί ά- 
νεκτήσατο τό έντεΰθεν τοϋ Φάρου βασί- 
λειον.

Ήχμαλώτ ισ ε  τάν Πάπαν Ίννοκέντιον 
τόν Β’ καί τάν έξηνάγκασε νά έπικυρώσν) 
τήν είς αΰτόν περιβολήν τοϋ βασιλείου 
τής Σικελίας.

Έπ ί  τέλους, μετά μακράν καί Ινδοξον 
βασιλείαν, άπέθανεν έν Πανόρμψ, τόν Φε
βρουάριον τοΰ 1 153, καταλιπών διάδο
χον αύτοΰ Γουλλιέλμον τάν Α , τόν έπι- 
κληθέντα νίυχ&ηρον, οστις έβασίλευσεν 
έπί Βαρβαρόσσα.

Ή  βασιλεία τοΰ Γουλλιέλμου τούτου, 
υπήρξε λίαν τεταοαγμένη, οΰχί τόσω ε 
νεκα έξωτίρικών πολέμων, δσφ ενεκα έ- 
σωτερικών επαναστάσεων.

Ό  Μχίων, έξ αφανούς οίκογενείας τοϋ 
Βάρι, άνήλθεν είς τοσοϋτον ισχύος καί 
τόσον μεγάλην έπιρροήν ένήσκει έπί τοΰ 
πνεύματος τού βασιλέως, ώστε διεχειρί- 
ζε το  άπασαν την έξουσίαν.

Ή  άλαζονία τοΰ άνδρός τούτου ΰπήρξε 
τοιαύτη, ώστε άπνιτησεν άπό τών μονα
χών τοΰ Μοντεκασσίνου δπως έν τφ  βι- 
βλίψ αΰτών τών θανάτων —  ένφ κατέ- 
γραφον μόνον Πάπας, αυτοκράτορας κτλ. 
— καταγράψωσι καί τάν θάνατον τών γ ο 
νέων του.

Οί δέ μοναχοί, —  επειδή ή κολακεία ε ί 
ναι νόσος πάσης έπο/ή; — Ιγοαψαν έν τφ  
βιβλίψ των : —  Curazza mater Madii 
Magni Admirati Admiratorum obiit 
VII Iv A jgus. Et Leo Pater Admirati 
Admiratorum obiit V I I. Sept

Μεθ’ δ μή έ'χων άλλο τι νά έπιθυμήσ·/), 
ών ΰπουργός και μέγας ναύαρχος τών ναυ
άρχων, άλλα συνέλαβε παρατολμώτερα 
σχέδια. Έγένετο  έραστής τής βασιλίσσης, 
άπένειμε τοΰς πρώτους στρατιωτικούς βαθ - 
μοΰς εί; τάν άδελφάν αΰτοΰ καί τόν υιόν. 
Τόν άνεψιόν του Σίμωνα διώρισε μέγαν θη- 
σαυροφύλακα τού Κράτους διά δέ τών νά- 
μων τή ;  θυγατρός του ήλπισε νά προσελ- 
κύση τόν ΜάοιονΒονέλλον,ενα τώνίσχυρο- 
τέρων ιπποτών τοϋ βασιλείου. Έπρότεινε 
ποάς τόν Πάπαν Αλέξανδρον, δπως, —  
κατά τό παράδειγμα τοΰ Πάπα Ζαχαρίου, 
οστις είχε κηρύξτρ τόν Χιλδερϊκον έκπτω
τον τοΰ θρόνου τής Γαλλίας — έκθρονίστ) 
καί οΰτος τάν Γουλλιέλμον καί άναβιβάσγ) 
αΰτόν έπί τοΰ θρόνου τής Σικελίας.

Ό  Αλέξανδρος, γινώσκων καλώς τήν 
μοχθηρίαν τοΰ Μα{ωνος, άπέρριψε τήν 
πρότασιν ταύτην.

Ό  ναύαρχος δμως δέν άπεθαρρύνθη έκ 
τούτου, άλλά θεωρήσας δτι μεγα πρόσ
κομμα ησαν ε’ις τών σχεδίων αΰτού την 
πραγμάτωσιν οί : Ροβέρτος κόμης τοΰ
Λοριτέλλου, Σίμων κόμης τοΰ Πολυκά- 
στρου καί Ροβέρτος πρίγκηψ τής Καπύης, 
έκ τών διασημοτέρων αρχόντων τοΰ βα
σιλείου καί συγγενεϊς τοϋ βασιλέως,προσ-

ήγγισε πρός τάν Ουγωνα άρχιεπίσκοπον 
τοΰ Πανόρμου, άνδρα έπίσης φίλαρχον, 
δν προσελκύσας διά μυρίων υποσχέσεων 
κατέστησε κοινωνάν τών σχεδίων του , 
πείσας αΰτόν νά όμόσϊ) δτι έν πάσγι πε- 
ριπτώσει θά τόν ΰπεστήριζε παντί σθένει. 
Έν  τούτοις, ό βασιλεύς Γουλλιέλμος £- 
μενε κεκλεισμένος έν τοΐς έν Ιΐανόρμψ 
άνακτόροις του, άνήσυχος διά την φη- 
μιζομένην κατ ’ αΰτοϋ συμμαχίαν τών δύο 
αΰτοκρατόρων τοΰ ΦοειδερίκουΒαρβαρόσσα 
καί Μανουήλ τοΰ Κομνηνοϋ,καί δυσπιστών 
οΰ μόνον πρός τούς βαρόνους του, άλλά 
καί πρός τούς συγγενείς ίου καί προς έαυ
τόν Ι τ ι .  Ό  Μαίων ένόμισε κατάλληλον 
τόν καιρόν, δπως καταστρέψν) τοΰς μιση
τούς έχθρούς του, οΐτινες οΰχί ολιγώτερον 
έμίσουν αΰτόν.

Ή ρ ξ α τ ο  δέ άπό τοϋ Ροβέρτου τ?)ς 
Καπύης, διατρίβοντος τότε  έν Σορρέντψ. 
Καί κατά πρώτον παρέστησεν αΰτόν ώς 
άνδρα έπικίνδυνον διά τήν ειρήνην τοΰ 
βασιλείου. Ίδών δέ δτι οί λόγοι του ευ- 
ρισκον ήχώ έν τφ  πνεύματι τοΰ βασιλέ- 
ως, κατήγγειλεν αΰτόν ρητώς ώς φιλόδο
ξα έπιδιώκοντα σχέδια καί έπί τέλους 
ώς συνεννοούμενον μυστικώς μετά τοΰ 
έχθροΰ. Ό  βασιλεύς, πεισθείς είς τούς λό
γους τοϋ ΰπουργοΰ του, διέταξε τήν σύλ- 
ληψιν τοϋ πρίγκηπος' άλλ ’οΰτος, πληρο- 
φορηθείς έγκαίρως, άνεχώρησεν έξ Ά π ο υ 
λίας, καταφυγών μετά πολλών οπαδών 
του είς τάς Άβρούτσας.Άπέμεινον οί κο
μήτες Σιμών καί Ροβέρτο;.

Ό  Μαίων ένήργησε νά έπέλθνι ρϊίξις 
μεταξύ τών τού καγκελλαρίου Ά σ κ ^ η τ -  
τίνου στρατ ιωτών καί τών τοΰ κόμητος 
Σίμωνος.

Την ρΤίξιν έκείνην παρέστησεν είς τόν 
βασιλέα κατά τό δακοΰν, προσθείς δτι  ό 
κόμης ήτο ή αιτ ία τώ ι̂ τοιούτων ταρα
χών, συνωμοτών μετά τοΰ κόμητος Ρ ο 
βέρτου ΰπέρ τοϋ πρίγκηπος τϊί; Καπύης.

Έπλαστογράφησεν έπιστολάς και έπε- 
νόησεν άγγελιαφόρους, άχρις οΰ έπί τ έ 
λους ό βασιλεύς διέταξε τήν σύλληψιν 
τοϋ Σίμωνος, δν, χωρίς κ«.ν ν’άκουσϊΐ, X*" 
τεδίκασεν είς ισόβιον ειρκτήν.

Μεγ ίστη ύπίίρξεν ή έπί τφ  πραξικοπή- 
ματι  τούτψ άγανάκτησις τού λαοϋ, δστις 
μή ανεχόμενος πλέον τήν τυραννίαν τοΰ 
τε Μαίωνος καί τοΰ Γουλλιέλμου έστα- 
σίασεν.

Ό  έμφύλιος πόλεμος έξετάθη ταΰτο-  
χρόνω; ωμότα το;  έν Καλαβρίι^, Ά π ο υ -  
λί^ καί Τέορcf δί Λαβόρο.

*0 κόμης Ροβέρτος έξεπόρθησε τόν Τά -  
ραντα, ΰποστηριχθείς ΰπό τοΰ αυτοκρά- 
τορος Κομνηνοϋ, κατέλαβε τό Βάρι, είτα 
τά Βρενδήσιον . . . "Απασα ή Άπουλία  
ήτο άνάστατος.

Τά  αΰτά συνέβαινον καί έν Τέρροι δί 
Λαβόρο, Ινθα έμάχετο ό πρίγκηψ τ?ίς Κ α 
πύης .

[ Έ π ί τ α ι  3 υ ν έ / ι ι α ] ,  Π α ν . Π α ν α ς



ΠΑΤΛΟΓ ΑΙΝΔΑΟ

ΕΛΕΝΗ Γ Ι Ο Υ Γ Κ
[Συνέχεια] .

Ζ'

Την έσπέραν, έπανελθών 6 Ριχάρδος 
τής Λέσχης, έν ή οΰδέν θέλγητρον ιΰρι- 
σκ*ν, έβηαάτιζεν ήσύχως έν τφ δωματίψ 
του καί έροέμβαζεν άναπολών την μετά 
τής 'Ελένης συνέντευζίν του.

Αίφνης, ένφ διέβαινε πλησίον τής τρα- 
πέζης,παρετήρησε την Συλλογήν τών κα 
κουργημάτων' ήνοιζεν αΰτήν μηχανικώς 
καί έζήτει τό περί οΰ δ λόγος κακούρ
γημα' άφοΰ δέ άνεΰρεν αΰτό άρχισε νά 
άναγινώσκη μετά πολλής προσοχής:

• Ή  σπουδαιότης τής δίκης, ήν πρό
κειται νά άφηγηθώμεν δέν έγκειται τόσον 
Ιν τφ περιπλόκψ καί στυγερφ τοΰ έγ- 
κλήματος, δπερ έν αΰτή έκ τυλίσσεται, 
δσον εις τό γένος, τόν πλοΰτον και την 
κοινωνικήν θέσιν, είς ήν άνήκουσιν οΐ 
δράσται τοΰ έν λόγφ έγκλήμ.ατος' διότι, 
δ μέν έγκληματίας είνε δ τελευταίος γ ό 
νος ΰπερηφάνου αρχαίας πολωνικής οικο
γένειας, ήτις στενώς συνεδέετο πρός την 
βασιλεύουσάν τής χώρας γενεάν, τό δέ 
θΰμα κατάγεται  έζ ηγεμονικού οΓκου.

• Ό  είκοσιτετοαετής κόμης 'Αδάμ Μλον - 
τσίσκη, είχε συζευχθΤΐ κατά τό 1857 
μετά τής δμηλίκου του πριγκηπέσσης Πε- 
λαγίας ΓΙρετέκα, θυγατρός τοΰ ήγεμόνος 
Ραφαήλου Πρετέκα Τό vtapov τοΰτο ζεΰ- 
γος, τά όποιον ηΰτύχησϊ νά άποκτήση 
καί θυγατέρα, εζη έναλλάζ είς την πατρι 
κήν ίπαυλιν Μλοντσίσκη καί είς Νίτσαν 
ή [Ιαρισίους.

• Κατά τάς άρχάς δμως τοΰ τετάρτου 
άπό τοΰ γάμου των έτους, ή κόμησσα 
προσεβλήθη ΰπό ευλογίας, ήτις κατά το- 
σοΰτον παρεμόρφωσεν αΰτήν, γυναίκα άλ- 
λως τε εκτάκτου καλλονής, ώστε την κα- 
τέστησεν άπεχθή την όψιν καί όμοια

γρ*' ·? ·
• Κατά  τό 1874 προσελήφθη έν τή  οί · 

κογενεία ώ; παιδαγωγός τής ήδη δεκα- 
εζαετοΰς κομήσσης, ή Ιουλία Μέλιγγερ, 
έκ Τυρόλου, συσταθεϊσα ΰπό τοΰ φίλου 
τή οίκογενεία άρχιεπισκόπου τοΰ Σαλτσ -  
βούογου.

• Ή  Ιουλία ην λίαν πεπαιδευμένη.άλλά 
καί πολύ ώραϊχ'  τόσφ δέ ΰπήρζεν ΰπο- 
χοεωτική καί συμπαθής, ώστε έντός ολί
γου εκέρδησε τήν εμπιστοσύνην τής οίκο- 
γενείας καί τήν άγάπην ιής μαθήτριας της.

• Ιίερισσότερον δμως έσαγήνευσαν οί 
τρόποι καί δή ή ώραιότης τής ’ Ιουλίας 
τόν κόμητα ’ Αδάμ, δστις, άφ’ ένός μέν, 
άγων τό  τεσσαρακοστόν Ιτος τής ήλικίας 
του, άφ’ έτερου δέ άποστρεφόμενος ήδη 
τήν παραμορφωθείσαν σύζυγόν του, κατε- 
λήφθη ΰπά σφοδροΰ πρός τήν vsavtSa 
πάθους. Κατά δυστυχίαν ό κόμης, όχι

μόνον δέν εΰοεν άντίστασιν, άλλά μετ ’ όλί- 
γον τφ  άνταπεδιδετο άνάλογον αίσθημα, 
καθότι ή ’ Ιουλία μετεχειρίσθη μέν κα τ ’άο- 
χάς π8ν μέσον ΐνα άποδείζη πρός τόν κό
μητα τό άλογον καί άσύμφοοον τών ά- 
παιτήσεών του καί οΰτω τόν άποτρέψη, 
άφοΰ δμως οΰδέν κατώρθωσεν ήναγκάσθη 
νά ΰποκύψη.

» Από τής στιγμής λοιπόν έκείνης τό 
π£ν μετεβλήθη έν τή οίκογενεία

Ή  ’ Ιουλία, μή δυναμένη νά ΰποφέρη 
τήν άτιμίαν, είς ήν τήν είχβ ρίψει δ 
σκανδαλώδης αΰτής πρός τόν κόμητα ϊ -  
ρως, ήρχιζε παντοιοτρόπως νά τόν μέμ- 
φηται καί νά τόν καταθλιβη καί μάλι
στα τφ  Ιγραψεν, άπειλοΰσα δτι θ' άνεχώ- 
ρει διά παντός τής οικίας του. *Η έπι
στολή αΰτη μεγάλως ωφέλησε τήν άνά- 
κοισιν, διότι έν αΰτή τώ  Ιγοαφεν δτι δέν 
ήδύν ατο νά άδική τόσον φανερά τήν ά- 
γαθήν κόμησσαν καί θά άπεφάσιζε τ έ 
λος νά έκριζώση τό άνόσιον αΰτό πάθος 
της καί ουτω νά παύση κατά τι τουλά
χιστον τήν φοβεράν ταύτην πρός τήν κό
μησσαν τυραννίαν.

» Ο κόμης δμως— δστις άπό τής σ τ ι γ 
μής, καθ’ήν ή σύζυγός του παρεμορφώθη, 
φαινο μένη κατά δέκα Ι τη μεγαλητέρα,—  
έφέρετο πρός α ’;τήν ψυχρότατα' βλέπων 
δ οτι αΰτη καθίστατο πρόσκομμα είς τήν 
ευτυχίαν του, ήοχισε πλέον «ά τήν μισή 

» Μεγίστην ήσθάνετο ήδη εΰχαρίστησιν 
παντοιοτρόπως νά τήν βασανιζη, έσιώπα 
δέ μόνον πρό τής θυγατρός του, ήτις έν 
τή άθφότητ ί  της δέν ϊβλεχε τήν δυσ τυ 
χίαν, καθώς καί τήν καταστροφήν, ήτις 
ήπείλει την οικογένειαν της. Κατά τήν 
αυτήν έσπέραν Ιγραψεν ή δυστυχής θυγά
τηρ πρός τήν μόνην φίλην της :

—  « Η μήτηρ άσθενεΐ; έννοεΐς λοιπόν 
ποσον είνε στενοχωρημένος διά τοΰτο δ 
πατήρ μου φαντάσου, φίλη μου, τήν στε
νοχώριαν μας έδώ Ι ζω  ώ ! Χν δέν ήτο 
καί αυτη ή καϋμένη ή 'Ιουλία, δ παοή- 
γοοος αΰτός άγγελος, άμφιβάλλω άν θά 
ήδυνάμην νά άνθέζω»

• Τφ ό ν τ ι ' ή κόμησσα πολλάκις άπό 
τ α ’  τοΰ 1875 Ιμενε κλινήρης, δ
δέ εκ τής πλησιοχώρου πόλεως προσκα
λούμενος ιατρός, οΰδέποτε λαβών ΰπό 
σπουδαίαν Ιποψιν τάς συχνάς ταύτας κα
κοδιαθεσίας τής κομήσσης, τάς άπέδιδεν

ί ιδ υ ναμιαν του στομάχου καί εις
αιφνίδιας διαταράζεις τής πέψεως, &ς καί 
προσεπάθει νά καταστέλλη διά παντοίων 
καταπραϋντικών φαρμάκων.

• Τόν Φεβρουάριον δμως τοΰ αΰτοΰ ?- 
τους αί άδιαθεσίαι τής κομήσσης έπανε- 
λήφθησαν έπί τρεϊς συνεχείς ήμέρας. Τήν 
13 τοΰ αΰτοΰ μηνάς ή κόμησσα άπέθανε, 
καί έτάφη τήν 17 είς τό κοινοτάφιον τής 
οικογένειας Μλοντσίσκη.

• Περί τοΰ θανάτου δμως τής μακαρί
τικος ήρχισαν νά κυκλοφορώσι λίαν παοά- 
δοζοι φήμαι, ΰπό τών ΰπηοετών ώς έπί τό 
πλεΐστον διαδιδόμεναι— ώς έκ τοΰ μίσους, 
δπερ Ιτρεφον πρός τ ή ν ’ Ιουλίαν— αΐτινες 
δμως δέν έφαίνοντο καί πολΰ άπίθανοι, 
δταν έγνώσθη ή σκανδαλώδης κατά τήν

κηδείαν δ ιαγωγή τής Ιουλίας καί τοΰ 
κόμητος.

• ’Ολίγον κα τ ’ ολίγον δμως τά πράγ
ματα Ιφθασαν είς τό μή περαιτέρω, ή δέ 
δικαιοσύνη ήναγκάσθη τέλος νά επέμβη.

• Κατά  τήν ‘28 Φεβρουάριου έστάλη 
έπί τόπου άνακριτής, δστις διέταζε τήν 
έκταφήν τοΰ πτώματος.  Ένεργηθείσης δέ 
νεκροψίας καί λεπτομεροΰς χημικής άνα- 
λύσεως τών πεπτικών οργάνων, άπεδείχθη 
δτι ή μακαρΐτις άπέθανε βιαίως καί δή 
δηλητηριασθεϊσα.

• Τούτου συνέπεια ΰπήρζεν ή τρεϊς ή 
μέρας μετά ταΰτα  ένεργηθεϊσα σύλληψ'.ς 
τοΰ κόμητος Άδ ίμ .  καί τής Ιουλίας Μέ- 
λιγγεο καί ή κατηγορία αΰτών ώς μόνων 
ένοχων τοΰ θανάτου τής κομήσσης, συμ- 
φώνως πρός τάς μαρτυρίας τών υπηρετών 
τοΰ κόμητος.

• Ή  προκειμένη δίκη παοίστα διά ζ ω 
ηρών χρωμάτων τήν ηθικήν Ικλυσιν τής 
κοινωνίας, φρικίασις δέ καί άποστοοφή 
κατέλαβε καί δικαστάς καί άκροατήριον, 
δτε δ κόμης, μετά φοβεο2ς ψυχραιμίας, 
ώμολόγησε τήν πρϊζιν του, ένφ συγχρό
νως ρητώς ήονείτο τήν συμμετοχήν τής
Ιουλίας.

• ‘Επτάκις είχεν άποπειραθή , άνευ 
άποτελέσματος, τήν δηλητηρίασή τής 
συζύγου του, δτε τήν όγδόην ένισχύσας 
τήν δόσιν, ή< καθημερινώς Ιρριπτεν έν
τός τοΰ γάλακτος, έπέτυχε τό ποθούμε- 
νον.

• Καθ ’ ολην τήν διάρκειαν τής άνακαί- 
σεως ή ’ Ιουλία έμενε σχεδόν άναίσθητος. 
Έπ ί  τοσοΰτον είχεν έοεθισθή τό  νευρικόν 
σύστημά της, ώστε πολΰ άμφίβολον ήτο 
άν κατά τήν ώρισμένην στιγμήν θά ήδύ
νατο νά ΰποστή τακτικήν έζέτασιν

• Μέ φωνήν μόλις άκουομένην άπήντα 
είς τάς έρωτήσεις τοΰ άνακριτοΰ, δτε δέ 
οΰτος, έκλαβών τήν αδυναμίαν της ώς 
πείσμα, τή ώμίλησεν ολίγον τοαχέως, ά 
μέσως κατελήφθη αυτη ΰπό σπασμ,ών καί 
οΰτω ήναγκάσθησαν νά τήν σύρωσιν ά- 
ναίσθητον έκτός τής αιθούσης.

• Τέσσαρας ήμέρας διήρκεσεν ή πολύ
κροτος αΰτη δίκη, κατά τάς δποίας ή 
’ Ιουλία δέν έζητάσθη πλέον. Ί σ τ α τ ο  άκί- 
νητος καί κατω νεύουσα, δτε δέ μόνον ή 
κουσε τήν παιδικήν φωνήν τή;  αθφας θυ
γατρός τοΰ κακούργου δέν ήδυνήθη νά 
κρατηθή καί άνελύθη στεναζουσα είς δά
κρυα.

• Τόσω δέ πειστική ήτο ή ΰπερά- 
σπισις τοΰ δικηγόρου τής ’ Ιουλίας,κατορ- 
θώσαντος νά καταρρίψη μίαν πρός μίαν 
τάς μαοτυρίας τών υπηρετών, ώστε άμέ
σως έκηρύχθη άθι>α, ένφ ό κόμης Ά ο ά μ  
Μλοντσίσκης κατεδικάσθη εί; θάνατον.

• Καί οΰτω έζηφζνίοθη καί δ τελευ
ταίος άροεν γόνος τής περικλεοΰς ταυτης 
οίκογενείας, ήτις έπί πολλούς αιώνας ΰ- 
πήρζε τό κόσμημα τοΰ τόπου της. Η ά- 
θφχ θυγάτηρ άπεσύοθη εΕς τινα μονήν, 
δθεν βεβαιω; πλέον ^έν θά έζελθη.

»Τά άτέ ίχν τα κτήματα τής οίκογε- 
νείας ίτωλήθησαν Λ.ά δ/ιμοποασίας καί 
ήδη χοησιαοποιοϋνται είς τήν βιομ.ηχα-



νίαν καί την γεωργίαν. Έχ.εΐ, ένθα διε- 
«ράχθη τό στυγερόν έκεΐνο κακούργημα, 
συρρίζει ήδη ό άτμός καί βομβοϋσιν οί 
ίμένες τών τροχών.

• Κατά  δέ νεωτέρας πληροφορίας ή ’ Ι 
ουλία Μέλιγγερ, προσβληθεϊσα ύπό σπου
δαία; νευρικΐς νόσου, έπαθε τάς φρένας, 
τϊΐ μεσιτεί^ δέ τοϋ καρδιναλίου αρχιεπι
σκόπου Σαλτσβούογου είσήλθε πρός θερα
πείαν εϋς τ ι  φρενοκομεϊον τοΰ Τυρόλου».

Ή  άνάγνωσις τή; δίκης ταύτης προΰ- 
ζένησε τφ  Ριχάοδψ βαθεϊαν έντύπωσιν.

Τφ  άναπαρίστα πολλά άπομεμακρυ- 
σμένα γεγονότα, καθότι τό όνομα Πρε- 
τέκα τφ  ητο λίαν γνωστόν'  πολλάκις ό 
πατήρ του τφ  άνέφεοεν δτι ί) μήτηρ του 
ην συγγενής τ?,ς οίκογενείας ταύτης χαί 
δη τής Σεβερίνας Πρετίκα έβχάτως μά
λιστα, άπαντήσας είς Παρισίους την νεα- 
ράν κόμησσαν, την έχάλεσεν έζαδέλφην 
του.

Έπί  τοσοϋτον άπερροφήθη, ώστε  γ -  
σθάνθη απόλυτον ανάγκην νά ανακοίνωση 
εΓς τινα τάς σκεψειςτου ταύτας,δι 'δ έγρα- 
ψεν άμέσως άλλην μακροσκελή πρός τήν 
Ελένην έπιστολήν, ήν άπέστειλε διά τοϋ 
ταχυδρομείου.

Έ ν  γένει δέν ήτο αΰτη οΰτε ή πρώτη, 
οΰτε ή δεκάτη έπιστολή. ήν έστελλε πρός 
τό αυτό πρόσωπον χαί διά τής αΰτής ό- 
δοϋ. Ό  πρίγκηψ έπεσχέπτετο χαθ' ήμέ
ραν, πολλάχις δέ καί τρις κατά τό διά
στημα τής ημέρας, τήν Ελένην, πάντοτε 
δμως πολιτικά ένδεδυμένος. "Αν δέ χαί αί 
έπισχέψεις του διήρκαυν ώ; έπ'ι τό πλεΐ- 
στον πολΰ φαίνεται δτι δέν τφ  έπήρκουν, 
διότι χαθημερινώς άντηλλάσσοντο χαί έ- 
πιστολαί Ουχ ηττον  συχνάκις διεκόπτετο 
ή συνομιλία των,χαθότι  πολλάχις ή χυρία 
ταγματάρχου ήχουε τό  θαυμάσιον χλειδο- 
χυμβαλον τήςΈλένης νά ποιχίλνι τά ;  συν
διαλέξεις των.

Φαίνεται δμως, ότι συνηντώντο χαί είς 
Ιτερ ον μέρος, διότι πολλάκις ή χυρία 
Τσέτ  βιτς, έν ψ έβλεπε τήν Ελένην νά έζ- 
έρχητα( μ ό νη  περί τήν μεσημβρίαν, μετ ’ 
έχπλήζεως παρετήρει αΰτήν έπιστρέφου- 
σαν χαί συνοδευομένην ΰπό τοϋ πρίγχη- 
«ος,  οστις, ύποκλινόμενος χαριέστατα, 
την έγχατέλειπε πρό τή ;  θύρας της.

—  Ελένη Γιούγχ ! Χά, χά !, έγέλ,α 
πονηρως ή καλοκάγαθο; χυρία συλλογι- 
ζομένη τό όνομα τοϋτο. Af  ! τίς οίδε' 
ποία προσωπιχότης χρύπτεται μέ αΰτό 
τό ίνκυνιτο. Έ π ε ι τ α  τό  λαμπρόν έχεΐνο 
περιδέραιον, τό όποιον παρετήρησα μίαν 
ήμέραν, δέν είνε δυνατόν... θά είνε χά
σμημα πλούσιας οίκογενείας. Α ί  ! κάτι 
έννοοϋμεν χ’έμεΐς άπ’ αΰτά. Χμ! "Επειτα, 
νομίζω, δτι Ινας Λόεμβουργ δέν δποκλί- 
νεται είς μίαν τυχαίαν γυναίκα.

Η'

Έν Βερολίνω, W . οδός Ά χορν.

τή 23ij Μαρτίου 1880.

Φιλτάτη Α γγελ ικ ή ,

«Πρό μηνός σχεδόν εΰρίσκομαι ένταΰθα- 
σέ βεβαιώ δέ δτι οΰδέποτε ήσθάνθην έμαυ-

τήν τόσον εΰτυχή, δσον τώρα' ένοικίασα 
ώραίαν κατοικίαν παρά τινι κυρί$ Τσέτ-  
βιτς ταγματάρχου, —  σημείωσε τήν δι·ύ- ! 
θυνσιν καλώς —  yj rι ς μέ καθυπεχρέωσε 
μέ τοΰς εΰγενεΤς καί χαλοΰς τρόπους της '  
ώς έχ περισσού, σοί γράφω, δτι έκαμα χαί 
μαγευτικήν γνωριμίαν, άλλά περί τούτου 
θά σοί γράψω άργότερον.

»Τ ί  τά θέλεις, ’Αγγελική, είμαι εΰτυ- 
χεστάτη καί σέ βεβαιώ, δτι θά ήμην 
πολΰ αχάριστος, έάν δέν όμολογήσω δτι 
έπέτυχον δ,τι  έπεθύμουν, δηλαδή άνεζησα 
καί σχεδόν . . . .  έλησμόνησα τό φρικώ- 
δες παρελθόν.

» Α ί  πληγαί, τάς οποίας ένόμιζον θα
νατηφόρους, σχεδόν έπουλώθησαν. Ώ  ! 
πολλάκις, άγαπητή μου φίλη, ή τύχη δέν 
είνε τόσον σκληρά, δσον φαίνεται κατά 
τά ;  ημέρας τή ;  δυστυχία;. Πρό ένός καί 
ήμίσεω; ακριβώς έτους έθαψα τήν Βάνδαν 
είς Παρισίους, τήν μόνην μου προστάτιδα 
καί άρρωγόν κατά τάς ήμέρας τϊίς δυσ
τυχίας μου, έκείνην, ήτις έγκατέλειψε 
τήν πατρίδα της, τά πάντα, διά νά μέ 
άκολουθήση είς τό άγνωστον μέλλον μου 
και τής όποιας ό βίο; μέχρι τής τελευ
ταίας της πνοής ητο πίστις καί άφοσίω- 
σις' καί μδλον τοϋτο κατώρθωσα νά τήν 
λησμονήσω . . . ίσως μέ νομίστρς άχάρι- 
στον καί μοχθηράν ! "Αχ, ’ Αγγελική, δέν 
είμαι ποσώς τοιαύτη, άν καί χωρίς νά 
διστάσω σοί λέγω, δτι  ό θάνατός της μέ 
κατεπράϋνε' διότι έχλείσθη οΰτω τό τε- 
λευταΐον στόμα, έζ οΰ χαί μόνου ήδύνατο 
νά έζέλθγι τό φοβερόν μυστικόν μου, κα
θότι τώρα, έχτός σοϋ καί έμοϋ,οΰδείς με
ταζΰ τών ζώντων τό γνωρίζει, έλπίζω δέ 
καί νά ταφή μαζύ μας.

» Ή  νέα, ήτις άνεπλήρωσε πλησίον μου 
τήν θέσιν τής Βάνδας είνε ζανθή καί λίαν 
συμπαθής γερμανίς, ναί μέν δέν Ικανοποιεί 
έντελώς τά ;  όρέζεις μου, άλλ ’ άφ’ έτέρου 
δέν μέ δυσαρεστεϊ. Κάμνει δ,τι τήν δια
τά ζω  χαί φαίνεται δτι μέ άγαπ§ί. Έ ν  ένί 
λόγψ, είμαι πολΰ εΰχαριστημένη χαί έπί 
τέλους διατί  νά σοί τό κρύψω ; είμαι εΰ
τυχής.

«Περιττόν λοιπόν νά μέ συμβουλεύσ·/);, 
ώς άλλοτε, νά άπαρνηθώ τόν κόσμον' ου
δέποτε μοί έφάνη ή ζωή τόσον ρόδινος, 
δσον τώρα Ά ν  ήζευρες δέ τ ί  ώραΐος είνε 
δ ήλιος έζω ! Διατρέχομεν ώραιότατον 
πρόδρομον τοϋ Ιαρος.

• Μετά τινα; έβδομάδας σκοπεύω νά 
κάμω έκδρομήν διά τινας ήμερα;, οΰχ 
ήττον ή διεύθυνσίς μου θά μένγ) πάντοτε 
ή αΰτή. Αισθάνομαι μεγάλην όρεζιν δι' 
έζοχήν, βουνά καί χλόην. Τόν χειμώνα 
τόν διήλθον είς Λονδΐνον, τό δέ θέρος είς 
Παρισίους. Τί παράδοζον δρομολόγιον καί 
αΰτό τό ίδικόν μου ! Καί άπό ποΰ νομί
ζεις δτι ηλθον ; Φαντάσου, άπό τό P o U -
g e t  Sount*.

» Ά χ ,  Α γγ ελ ική  μου, πώς τά  έπεράσα- 
μεν έχει τρία ολόκληρα έτη, έγώ χαί ή 
πιστή μου Βάνδα, ό Θεός μόνον τό  γ νω 
ρίζει. Άπομεμονωμένοι καί έχτός πάσης

1. Π ολ ίχνη  <ν τή βοριίψ 'A piepu j.

άνθρωπίνης έπικοινωνίας,τόν μέν χειμώνα 
αισθανόμενοι υπερβολικόν ψϋχος, τό δέ 
θέρος άφόρητον καύσωνα καί τοϋτο έντός 
φωλεός μέ τινας δεκάδας ανθρώπων’ καί 
μδλον τοΰτο,δτε άνεχωροϋμεν,ή φωλεά έ
κείνη μετεβάλλετο είς νέαν πόλιν! Πώς με- 
γαλόνουν δλα γλήγορα είς τόν παραδοζον 
έκεϊνον τόπον !

• Καί δμως πάντοτε εΰχαρίστως άνα- 
πολώ τοΰς αμερικανικούς έκείνους χρό
νους ! Πόσα έδιδάχθην έκεϊ κάτω ! "Εχω 
τήν ιδέαν, δτι έν Εΰρώπγι οΰδέποτε ήθε- 
λον κατωρθώσει νά ζώ  οΰτω αμέριμνος 
είς τόν κόσμον, οΰδέ θά άπέκτων τήν περί 
τό ζήν πρακτικότητα, τήν όποιαν δύνα
μαι νά καυχηθώ δτι έχω. Κανείς έκεϊ δέν 
έρωτ$ νά μάθιρ τί  κάμνει ό άλλος ή άπό 
πού έρχεται καί ποΰ υπάγει. Ά λ λ ’ έδώ 
είνε πολΰ ώραιότερα, τ ί  τά  θέλεις, καί 
μάλιστα κατά τήν έποχήν ταύτην.

» Αλλά καιρός νά παύσω τήν φλυαρίαν 
μου αΰτήν, διότι αισθάνομαι δτι σέ ήνό- 
χλησα πολύ. Περιμένω είς τήν έπιστολήν 
σου νά μοί περιγράψτρς έχτενώ; τά  κατ ’ 
έσέ καί τούς οικείους σου, τούς οποίους 
δυστυχώς δέν δύνασαι νά άσπασθ?); έκ 
μέρους μου. Ίατρεύθης άπό τόν ένοχλητι- 
κόν βήχα, ό όποϊος τόσον σέ έστενοχώρει ; 
Μή φοβήσαι,δέν είνε τ ίποτε,  άλλά καί μή 
τόν παραμελήσει;, διότι, ώ; καλώ; γνω
ρίζεις, ή οίκογένειά μα; είνε ανάγκη 
πολΰ νά προφυλάσσηται, δταν πάσχγι άπό 
τοιούτου είδους νοσήματα.

•Δέν δύνασαι νά φαντασθής πόσον έπι
θυμώ νά σέ έναγκαλισθώ. Πρέπει έπϊ τ έ 
λους νά δώσγις νά έννοήσγ) ό σύζυγός'σου 
δτι ανάγκη νά έπισκεφθής τά  λουτρά έν 
Γερμανία καί τότε  εΰκόλως θά δυνηθής 
νά άπομακρυνθής έζ αΰτοϋ έπ’ ολίγον' 
δσον δι’ έμέ έρχομαι δπου καί άν εΰρίσκε- 
σαι. Αποστάσεις  καί σιδηροδρόμους έ
μαθα νά μή φοβώμαι διόλου.

» Ώ  ! άμφιβάλλω, άγαπητή μου έ ζα 
δέλφη, άν θά μέ αναγνωρίσεις' πολύ, μά 
πολύ, μετεβλήθην.

• Λοιπόν, ΰγίαινε, φιλτάτη μου Α γ 
γελική, γράψε μου ταχέως, διότι σέ βε- 
βαιώ, δτι αί έπιστολαί σου μέ κάμνουν 
εΰτυχή.

» Ή  εΰτυχής χαί (ίλιχρινώς άγαπώσά σε 
«έζαδέλφη σου 

χ 'Η λένη  Γ ί ο ύ γ * ·

Υ. Γ. Δέν είνε ή θεία Σεβερίνα συγγε
νής μέ τήν άποθανοΰσαν κόμησσαν Λοεμ- 
βούργης ; Δηλαδή τήν μητέρα τού πρίγ
κηπος Ριχάρδου τής Λαεμβούργης, τ α γ 
ματάρχου τών Δραγόνων τής σωματοφυ
λακής ; Γράψε μου, σέ παρακαλώ, διότι 
δέν τολμώ νά παρατηρήσω είς τό γεννεα- 
λογικόν δένδρον τής έπαρχίας τοΰ Γότα.

Σνσζτ\fiiror

Πρός τΛν A. Υ.

τή ν  κυρίαν Κόμηββαν Α γ γ ε λ ικ ή ν  Π ρ ε τ ίκ α

Πύργο; τοΰ M odzerjewo 
Είς Γ · λ ( « < « ν .

# *

Αΰτη ήτο ή διεύθυνσίς τής ανωτέρω 
έπιστολής.
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Μόλις ή Ελένη έπεράτωσε τήν επιστο
λήν, τήν έσφράγισε καί την άπέθεσεν είς 
τό  γραφεϊον τγις, Ϊνα μετ ’ ολίγον τήν ρίψη 
μόνη της είς τό ταχυδρομεϊον. Κα τά  την 
στιγμήν έκείνην είσήλθεν ό Ριχάρδος.

—  Ά  ! σύ είσαι, Ριχάρδε ! ανέκραζε 
■περιχαρής τείνουσα πρός αΰτόν συγχρόνως 
την χεϊρα.

—  Είμαι πολΰ λυπημένος, Ελένη  ! εί- 
πεν ό Ριχάρδος, ένφ ήγγιζεν έλαφρώς 
διά τών χειλέων την προταθεϊσαν χεϊρα, 
ναί, είμαι άπηλπισμένος' 6,τι έφοβούμην 
μη γείνη ήδη είνε άναπόφευκτον' ανάγκη 
νά αναχωρήσω. Δέκα καί τέσσαρες ήμέραι 
παρελθόν, άφότου έληζεν ή άδεια τής εν
ταύθα διαμονές μου, σήμερον δέ έλαβον 
έπιστολην τοϋ πατρός μου,διά τής όποίας 
μοϋ έκφράζει την εΰχήν νά διέλθωμεν δ- 
μοϋ τάς έορτάς τοϋ Πάσχα, καί μάλιστα 
προκειμένου νά άφιχθώσιν είς τόν Πύργον 
πολλοί γνώριμοι καί συγγενείς, ώς καί ή 
οικογένεια τοϋ ήγεμόνος V a l d a i i  Rogen-  
ha'l'm, πατήρ, μήτηρ καί θυγάτηρ’ έ- 
«ομένως ήτοιμάσθην, δσον ήδυνήθην τα ·  
χύτερον, έκαμα μερικάς έπισκέψεις καί 
τώρα μόλις έτηλεγράφησα δτι απέρχομαι 
μέ τό πρώτον νυκτερινόν τραϊνον. Ε λ έ 
νη ! πίστευσέ με, άν θέλης, ό χωρισμός 
μας αΰτός μοί στοιχίζει  πολύ, πάρα πο
λύ. σοί τό δοκίζομαι.

Τό πρόσωπόν τής Ελένης, κατά τήν 
διάρκειαν τής ομιλίας τοϋ Ριχάρδου, είχε 
λάβει αόριστόν τινα έκφρασιν, οί μϋς αΰ
τοϋ δέν έκινοϋντο, τά χείλη της έμενον 
συνεσφιγμένα, τό δέ απλανές βλέμμα της 
είχε προσηλωθή έπί τίνος χάλκινου ά- 
γαλματίου, έπί τής τραπέζης τεθειμένου.

Παρήλθεν αρκετόν διάστημα, κατά τό 
όποιον καί οί δύο εμενον άφωνοι.

—  Εινε πολΰ λυπηρόν, τή αληθείς ' 
έψιθύρισεν ή Ελένη, χωρίς διόλου ν’άπο- 
σπάση τό βλέμμα της άπό τοϋ σημείου, 
είς δ τό είχε προσηλώσ*ι

οφθαλμών μου καί ό μόνος μου έκτοτε 
συλλογισμός είνε πότε θά σέ Εδω,πότε θά 
άντικρύσω αΰτό τό  υγρόν σου βλέμμα. 
Μετρώ σάν παιδί τάς ώρας, κατά τάς ό
ποίας θά μοϋ έπιτραπή νά εΰρεθώ σιμά 
σου. Καί έπειτα άπό αΰτά, πώς θά δυ- 
νηθώ νά φανώ εύθυμος είς τοΰς οικείους 
μου καί περιποιητικός είς τοΰς ζενους j 
Πώς θά ήμπορέσω νά φανώ εΰχαρις καί 
περιποιητικός είς τήν πριγκήπισσαν Μα- 
ριάννα ; — ίσως μάλιστα θ’άναγκασθώ νά 
τής κάνω καί χορτε ! . . . ένφ θά είμαι 
μακράν άπό σέ ! Νά σέ στερηθώ τόσας 
ήμέρας ; *Ω, είνε άδύνατον ! Οΰδέποτε 
ήλπισα οτι δύο χαρακτήρες θά έσυμφώ- 
νουν τόσον καλά, δσον οί ίδικοί μας, δτι 
θά συνήπτον τόσον όγρήγοοα σχέσεις ει
λικρινείς, οσον είνε αί ίδικαί μας. Ά κ ρ ι 
βώς πρό τεσσάρων έβδομάδων σέ συνήν- 
τησα έδώ διά πρώτην φοράν' σοί ορκίζο
μαι,Ελένη, δτι κατά τό διάστημα τοϋτο 
διήλθον τάς γλυκυτερας τοϋ βίου μου 
στιγμάς καί τάς χοεωστώ είς σέ "Ω ! Ισο 
βεβαία ποτέ,ποτέ δέν θά τάς λησμονήσω.

Ταϋτα λέγων ό Ριχάρδος είχε λάβει 
τάς χεϊρας τής ‘ Ελένης καί έκράτει αΰ
τάς. Έκ*ίνη δέν τάς άπέσυρεν’ έφαίνετο 
ζαλισμένη- πρός στιγμήν έκλεισε τοΰς ο
φθαλμούς, καταβληθέντας ώς έκ τής δ ιη
νεκούς προσηλώσεως έπί τό αΰτό σημεΐον, 
έπειτα ήγειρεν άογά τά βλέφαρα καί χ τ έ 
νισε τόν Ριχάρδον μέ βλέμμα μεστόν με
λαγχολίας.

—  Κανείς δέν δύναται νά μ3Ζς βοη- 
θήση κατά τήν περίστασιν αΰτήν, άπήν ■ 
τησε βεβιασμένως καί μόλις άκουουμένη 
ή ‘Ελένη άς μή μεγαλόνωμεν τό πρίίγμα' 
έπειτα έγώ είμαι ή περισσότερον άδικη- 
μένη, διότι μένω μόνη, ένφ σΰ θά έπανί- 
δης τοΰς συγγενείς σου ! θά διασκέδα
σης ! . .  .

—  θ ά  διασκεδάσω ; άλλά διατί θέλεις 
νά μέ τύραννος, Ελένη ; άπήντησεν ό 
Ριχάρδος σφιγγών έτι τάς χεΐράς της. 
Ποία νομίζεις διασκέδασις δύναται μ α 
κράν σου νά μέ περιμένη ; Τί δύναμαι νά 
είπω έπί πλέον είς τήν πριγκήπισαν Μα

—  Αμφιβάλλω ,  άν θά άνθέζω έπί | ριάνναν, τό όποιον νά μή τής τά έχω ήδη
πολύ, χωρίς έσέ, έπανέλαβεν ό Ριχάρδος, 
δέν ήζεύρω τί  νά κάμω’ είμαι άνίσχυρος 
ώς παιδίον άλλ ’ έπρεπε νά τό σκεφθώμεν 
αΰτό, δέν ητο ποτέ δυνατόν νά διαρ- 
κέση έπί πολΰ αΰτή ή εΰτυχία'  ητο  
αδτη πολΰ μεγάλη δι’ήμδς. Καί μολον
τούτο δέν τό έσκέφθημεν, ποτέ δέν άπε- 
φύγομεν τό  δυσάρεστον τέλος! Ά λ λ ά  πρός 
θεοϋ, τ ί  λέγω ! Μήπως έτελείωσεν ή εΰ
τυχία μας ; Ώ  ! ποτέ ! πρέπει νά άντα-  
μωθώμεν καί πάλιν καί μάλιστα ταχέως. 
Εΰθύς, μετά τό πέρας τών έορτών, θά 
εΰοω αφορμήν νά άναχωρήσω τοϋ πύργου. 
Ώ  1 οσον δι’αΰτό μή φοβήσαι, ή άνάγκη 
κάμνει τόν άνθρωπον έφευρετικόν. Ελένη, 
δέν δύνασαι νά φαντασθής πόσον αναγ
καία είνε δι’ έμέ ή συναναστροφή σου' μοϋ 
είναι αυτη αναπόφευκτος, ώς τό όζυγό- 
νον είς τήν άναπνοήν.Άπό τριών έβδομά- 
δων άνά π2σαν στιγμήν σέ μόνην σκέπτο
μαι. Έζυπνώ μέ τήν εικόνα σου πρό τών

εΓπη ! "Η τ ί  νά άκουσω άπο αυτήν, άφοϋ 
δλα μοί τά είπε ; "Ολα, δλα αΰτά τά 
χαρίζω άντί δεκαλέπτου συναναστροφής 
μετά σοΰ, άντί μιόίς λέζεώς σου, Ελένη, 
άντί ένός βλέμματός σου, μέ άκούεις ; 
Τουλάχιστον, άφοϋ πρόκειτάι νά σέ σ τ ε 
ρηθώ, άς Ιμενα έπί τέλους μόνος !

—  Ά χ  ! Ριχάρδε, δέν έννοεϊς τί  λ έ
γεις, ποτέ δέν έμεινες μόνος' δέν δύνασαι 
νά φαντασθής τί  περιέχει αΰτή ή λέζις : 
μόνος.

Έμεσολάβησεν άμοιβαία σιωπή, καθ’ 
ήν ή μέν Ελένη  άκουσίως προσήλωσε καί 
πάλιν άτενές τό βλέμμα έπί τοϋ άγαλ-  
ματίου, ό δέ Ριχάρδος, έγερθείς, έβημά- 
τ ι ζε  τεταραγμένος έντός τοϋ δωματίου 
καί ήρχισε νά μονολογή :

—  Έάν  τοΰλάχιστον οί λόγοι,οί όποιοι 
μέ άναγκάζουν νά φύγω, ήσαν σπουδαίοι 
. . . μήπως εινε υπηρεσία άναπόφευκτος, 
τότε  θά τό ήννόουν, άλλά. . . Έ  ! έπί τ έ 

λους Ιχει καί ό πατήρ δικαιώματα! Μοΰ 
^ΡΧεται νι* τηλεγραφήσω— διεκόπη πρός 
στ ιγμην__άλλά θά ήμην αδικαιολόγητος.

Διέκοψε τόν μονόλογόν του, έστη πρό 
τίνος τραπέζης καί άσυνειδήτως Ιλαβέ 
τι τών έπ’ αΰτής αντικειμένων.

["Ε π ετα ι συνέχεια]. * Χ .

Ε ΙΧ  ΤΟ  Γ Ρ Α Φ Ε ΪΟ Ν

Τ Ο Ν  Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Ν  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α ) !
ΠΩΛ0ΥΝΤΑ1 ΤΑ ΕΞΗΣ Β ΙΒ Λ ΙΑ :

[Α Ι  έν παρενθέσει τιμα\ σημειοΰνται yaptv των έν 
ταις έπαρχιαις καί τω  έςωτερικω έπιθυμούντων ν’α - 

ποκτησωσιν αΰτά, έλιύθερα ταχυδρομικών τελών].

« "Α π α ν τα  Ίω άννου  Ζαμπελ ίου », τόμοι 2 ίξ
900 περίπου σελ ίδω ν................................. Δρ. 8 (9 )

« "Α ξ α ν τ α  Διονυσίου Σολω μοΰ ’· * ·  Δρ. 2 ,5 0 (3 )
> Βηλ-/ρα........................... Δρ. 2 (2 .20 )

« Η Λΰρα Άνδρέου Κάλβου» καί άνέκδοτος
ύμνος δπο Α . Μ αρτελάου Δρ. 1.20 1,40

«Β ίος τοϋ Μ ωάμεθ», μ ετά  παραρτήματος περί 
Ίσλαμ ικής θρησκείας δπό Ούασιγκτώνος ” Ιρβινγ-
γο ς .......................................................... Δρ. 2 (2 .20 )

«Παρισίων ’Απόκρυφα», μυθιστορία Ευγενίου 
Σύη, μετάφρασις Ίσιδωρίδου I. Σκυλίσση (τό 
μοι 1 0 ).................................................. Δρ . 6 [7 ]

| «Τ ο  Τριακοσιάδραχμον "Επαθλον, Γρηγορίου
Δ . ΞενοπΟυλοι»·................. * .............λεπ. 50 [6 0 ]

«Π α λα ια ί Ά μ α ρ τ ία ι » ,  λυρική συλλογή, δπο 
Δημ. Γρ. Καμποΰρογλου · · · · Λ επ τ , 60 [7 0 ] 

« Τ ά  Δ ρά μ α τα  τώ ν  Παρισίων» , μυθιστορία 
Ponson-De-Terrail, τόμοι ογκώδεις 3 Δρ. 6 (7 ;

« Α ί Φ ύλακες τοΰ θησαυρού »  , μυθιστορία
Έ μ μ . Γ ο ν ζα λ έ ς . Δρ. 1,50 (1 ,7 0 )

« Η Παναγία τώ ν  Π αρισίων», μυθιστορία Βί-
κτωρος Ο δγγώ , μετάφρασις I. Κ*ρασσούσα τ ό 
μοι 2 )   δρ. 4 (4 ,30 )

« Ή  Ηρωίς τή ς  Ε λλη ν ικ ή ς  Έ π α να σ τά σεω ς  > 
μυθιστορία Στεφάνου θ .  Ξένου, ε ς δύο ογκώ
δεις τόμους.... Δρ. 4 [4  4,SO)

«Ε λ π ιν ίκ η » έθιμα Κωνσταντινουπόλεως, πρω
τότυπος κοινωνική μυθιστορία ΰπό ’Επαμεινώνδα
Κυριακίδου ...........................................δρ. 5 (5 ,3 0 )

«Τ ά  ’Απόκρυφα τής Μασσαλίας, μυθιστορία
Αΐμ ιλίου Ζολά · · · ·  ...................  Δρ . 3 (3 ,3 0 )

« Ή  Γυναίκες, τά  Χ α ρ τιά  καί τό  Κ ρα σ ί», μυ
θιστορία Paul de Cock,μετάφρασις Κλεάνθους Ν .

! Τριανταφύλλου ...............................  Λρ. 1 [1 ,20 ]
« Α ί  Έ χ θρ α ί Μ η τέρες», μυθιστορία Catulle 

M e n d e s · · · .......................................  δρ. 1,50 (1 ,70 )
« Ο Γ ιά ννη ς», μυθιστορία Paul de Cook μ ε - 

τάφρασις Κλεάνθους Ν. Τριαντάφυλλου δρ. 2 [,20 j 
«Μπουμπουλίνα— Ά ρ κ ά δ ιο ν », Δράματα  δπό

Γ . Άνδρικοπούλου..........................  Δρ. 3 [3 .3 0 ]
« Ή  Π λω τή  Πόλις »  μυθιστορία Ιουλίου

Βέρν................................................... δρ. 1 (1 ,20 )
«Κ ω μ ίρδ ία ι» ύπό Ά γ γ .  Βλάχου Δρ. 2 [2 ,2 0 ]

, « Ό  Γονζάλβης Κορδοΰβίος ή ή Γρανάδα άνα- 
κτηθεΐσα  ̂ μυθιστόρημα Δρ . 1.50 [1 .7 0 ]

«Ά νθ ρ ω π ο ς  τοϋ Κ όιμ ου » , ’ Αθηναϊκή μυ.θ- 
στορία, ύπό Γρ. Δ . Ξενοποόλου. Δρ. 2 (2 ,20 ) 

«Έ λ λη ν ικ α ί Σκηναί» δπο ’Α γγέλου  Βροφφε- 
I ρίου, μετάφρ. δπό Π. Πανα [τόμ . 2 ] Δρ. 5 [5 5 0 ] 

« Ή  Ναςία  Μ αριάνθη» μυθιστόρημα π ρω τό
τυπον· -  ....................................Δρ. 1,30 (1 ,50 )

«Περιοδεία τής Γής είς 80 ημ έρα ;» μυθιστό
ρημα ’ Ιουλίου Β έ ρ ν , .......................... Δρ . 1,70 (2 )

« Ό  “ Αρχών τοΰ Κόσμου», μυθιστόρημα είς 6
τ ό μ ο υ ς ................... · · ■ · ............................ Δρ.8 (9 '.

«Α ί  τελ ευ τα ΐα ι ήμεραι τή ς Π ομπηίας» μετά-
φρασις Γ . Κ. Ζ α λ α κ ώ σ τ α   Δρ. 4 (4,50/

« Έ ςομο^όγησις ένός ’Α β β α » μυθ.Λρ. 150( 160 
«Τυχα ίον Συμβάν», διήγημα προ)τότυπον. δπό 

Λεωνίδα II. Κανελλοποόλου- - · · ■- .  δρ- 1 (1 .10 } 
«Μ ία  ήμέρα εν Μ αδέρα», μυθιστορία Παύλου 

Μ α ν τ ε γ ά τ σ α ,  δ ρ α χ . ..........................  1,50 (1 ,60 ).
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