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Λήξαντος την 31^ ’Οκτωβρίου τοϋ 
Τ' έτους τών «’Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», παρακαλοΰνται δσοι τών 
κκ. Συνδρομητών ήμών έπιθυμοϋσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώ ςτοιοϋτοι και 
κατά τό Ζ' έτος, ν ’ άποστείλωσιν έγ- 
καίρως τίιν  συνδρομήν αυτών. Τήν 
αύτήν παράκλησιν άπευθϋνομεν και 
πρός τοΰς κκ. Συνδρομητάς, ών ή 
συνδρομή έληξεν ήδη τήν 30^ν π α 
ρελθόντος Σεπτεμβρίου.

ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΡΟΥΒΕΛ

Τ Ε Α Ε Π Α Ι ο Γ  Κ Ε Ρ Λ Ν ί Μ
Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Ν

Ζ Ο Υ Α Ν Ν Α  Τ Ρ Ε Λ Α Ν

[Συνέχεια]

Ό  δΆμβαρές ένεκλείσθη εις τίι δωμά- 
τιόν του, άφοΰ πρότερον Ιλαβεν έκ τών 
χειρών τής μαρκησίας τήν έπιστολήν τής 
πρώην μνγιστής του.

Ό  Μάζιμος καί ή υποκόμησσα, οί Φον- 
τραίλ, ό πατήρ, ή μήτηρ ή θυγάτηρ, 
ό στρατηγός καί ή παιδαγωγός περιεπά- 
τουν είς τοΰς κήπους.

Ό  δΈστρέλ, σιωπηλός και σύννους, έ- 
πεθεώρει τοΰς ΐππους Ιν τοΐς σταύλοις.

Ό  Βινίκ ήν ένησχολημένος είς τά Ιργα 
αΰτοϋ.

’Εν ένί λόγφ έν τφ  οΐκψ έπεκράτει ή 
συνήθης τάξις, πάντες δ’ ήσχολοΰντο έν 
ήβυχία είς τά έαυτών καθήκοντα.

Ά λ λ ’ αίφνης πάντες άνεταράχθησαν 
έκ τ^ς άφίζεως δύο χωροφυλάκων.

Πάραυτα πολλαί κεφαλαί περίεργοι έ- 
πρόβαλον είς τάς θύρας καί τά παράθυρα.

Οί ίπποι τών χωροφυλάκων ειχον σ τα 
ματήσει πρό τής εισόδου.

?Ησαν δ Πισερόλ καί ό Κρελούς, ο ΐτ ι
νες ήρχοντο ΐνα ζητήσωσι τάν καλούμε- 
νον Ζιαννΐνον, υίόν φυσικόν τ ι ς  Ζεαννίνας.

Ή  εϊδησις διεδόθη παρευθΰς είς πάντα 
τά μέρη τοϋ πύργου

Πανταχοΰ άνεζήτουν τόν Ζεαννϊνον, 
ά λλ ’ οΰδαμοϋ οΰτος εΰρίσκετο.

Οί χωροφύλακες άνέμενον.
Ό  φύλαξ ήν είς έκδρομήν άνά τά δάση, 

κατά τήν συνήθειάν του.
Πλήν τά δάση ήσαν απέραντα.
‘Ο είσαγγελεΰς καί οΐ άλλοι ήδύναντο 

ν’ άναμείνωσιν ή ν® τρέζωσι κατόπιν τοΰ 
φύλακός άν ήθελον.

Ό  Πισερόλ καί ό Κρελοΰς θ’ άπήο- 
χοντο ώς ήλθον.

Είς τήν όχθην τών έλών οί άλλοι διήρ- 
χοντο τόν καιρόν ώς ήδύναντο.

Ό  κύριος Όβερτέν είς μάτην έκαραδό- 
κει. Ό  είσαγγελεΰς άνεζήτει λογοπαί
γνια , δ δέ Αριστείδης Κεσέρ έσχεδίαζε 
πάντοτε τοπία.

Ό  Μισό κατελαμβάνετο ΰπό λύσσης 
έρωτος άναλογιζόμενος τήν Άγνή''

Σχεδόν μετενόει οτι άνεμίχθη μετά 
τών έχθρών τών Κερανδάλ, κατεφρόνει δέ 
τόν θρίαμβον, δν θά κατήγεν ένώπιον τών 
δικαστών μετ ’ ολίγον οτε θ’ άπεκάλυπτεν 
αΰτοϊς τό σώμα τοΰ έγκλήματος.

Ό τ ε  οί δύο απεσταλμένοι έπανήλθον 
μέ κενάς τάς χεΐράς, ό άνακριτής παρε- 
τήρησεν άποτεθαρρυμένος τό ώρολόγιόν 
του.

— Μία ώρα καί ήμίσεια, είπε.
— Καί αί ήμέραι εΐναι τόσψ βραχεΐαι, 

αγαπητέ κύριε Όβερτέν, παρετήρησεν ό 
είσαγγελεύς.

Έκεΐνος δέν έστενοχωρεΐτο. Τοΰναντίον 
ηυχαριστεΐτο είς τό θέαμα τών περί αΰ
τόν πετώντων πτηνών καί είς τήν θέαν 
τοΰ μέρους έκείνου.

Ό  Πισερόλ έπαρηγόρησε τόν ανακριτήν 
άγγέλλων αΰτφ  δτι οί φύλακες διεσπά-

ρησαν, διαταγή τής μαρκησίας, παντα 
χόθεν ΐν ’ άναζητήσωσι τόν Ζεαννΐνον, δ'σ- 
τις βεβαίως δέν θά έβράδυνε νά ϊλθγ).

Πλήν δέν θά τον έπανέβλεπον τόσον 
ταχέως, φοβερότερον δέ συμβεβηκός θά 
έπήρχετο μετ’ οΰ πολύ, ώστε νά λησμο
νηθώ δ Νοέλ Τρελάν.

Ίδοΰ τί συνέβη ’■
Ά πό τής σκηνής τή ; σύμβασης κατά 

τό προσκυνηκ-α τοϋ Έλβέν, δ Ζεαννϊνος 
διετέλει βυθισμένος έν φοβερή άπελπισί$, 
ήτις τόσψ σκληροτέοα ήν δσψ είς οίιδένα 
έτόλμα νά έμπιστευθίί αΰτήν.

Μετά τοΰ λογικοΰ τής Μαριάννας διερ- 
ρηγνύετο τό ισχυρόν θέλγητρον, δι’ οΰ ή 
γυνή έκείνη συνέδεεν αΰτόν πρός τήν ζωήν. 
Χάνων αΰτήν έπανήρ)ςετό είς ττ,ν προτέ- 
ραν αΰτοΰ κατάστασιν, έγίνετο δηλαδή 
πάλιν ό γελοίος καί άηδής φύλαζ, τό άν- 
τικείμενον τών ειρωνικών τών άγυιοπαί-  
δων καί τών κορασίων.

Έμίσβι διά τοΰτο θανασίμως τοΰς α ι
τίους τής παραφροσύνης τής γυναικός 
ταύτης.

Μάρτυς τών υπεράνθρωπων άγώνων τής 
νεαoS; αΰτοΰ κυρίας, ΐνα σώσιρ τούς συγ
γενείς αΰτής έκ τής δικαστικής καταδιώ- 
ζεως, άνεμνήσθη, οτε δ γάμος αυτής ήγ* 
γέλθη,τ^ν άπειλών, &ς οί Κερανδάλ προ- 
έφερον κα τ ’ αΰτής δτε δ ίερεΰς άνήγγει-  
λεν αΰτοϊς τήν είδησιν ταύτην ' άνεμνή
σθη έπίσης τών έρωτήσεων, &ς τφ  άπηύ- 
θυναν καί τής δποσχέσεως ήν τφ  έζήτη* 
σαν δτι θά δώσιρ αΰτοϊς πληροφορίας 
πίοί τών έν τφ  πύργψ τοΰ Σαίν-Ζιλδάς 
άποφασιζομένων.

Έ πί τινας ήμέρας είχε λησμονήσει τάς 
συστάσεις ταύτας καί τάς ΰπονοίας, δς 
είχε συλλάβει' τήν προτεραίαν ομως οί 
φόβοι του έγεννήθησαν έκ νέου.

Έ κ  τινων βλεμμάτων τοΰ ’Ιακώβου έ- 
μάντευσεν άπαίσιόν τινα σκοπόν.

"Οτε τήν προηγουμένην νύκτα εφερε 
τφ  Κορεντίνψ τή,ν έπιστολήν τής δεσποι- 
νίδος δέ Φοντερόζ, δ Ιάκωβος, κατά τό 
φαινόμενον αδιάφορος, ή*ολούθει διά τών



οφθαλμών τάς κινήσεις τοϋ άδελφοϋ του 
συνωφρυούμενος.

νΕξωθεν, δπό τό ΰποτρεμον φώς τοϋ 
λαμπτήρας, ό Ζ;αννΐνος είδε τοΰς δύο Κε
ρανδάλ, μόνους έν τώ μχγειρείψ άνταλ- 
λάσοντα; βραχείας τινάς φράσεις καί τγ)- 
ροΰντας στάσιν μβλλον άγρίαν.

Οΰδέν έγνώριζεν, ειχεν δμως αποφασί
σει νά πχραφυλάττγ)

Ό τ ε  ή δεσποινίς δέ Φοντερόζ τήν έπ- 
αύριον, περί ττ,ν μίαν ώραν, διήλθε τό 
δάσος, ό Σακοοοάφας, δστις άπό πρωίας 
παρεφύλαττεν αΰτήν, τήν ήκολούθησεν 
τρέχων ώς κυνηγετικός κύων κατόπιν έ- 
λάφου

*0 Σακορράφχς Ιτοε^εν ώς ό άνεμος. 
Ή  ί'τχνότης του έβοήθει αΰτόν ί ΐς  τήν 

τροχάδην ταύτην πορείαν του.
Έν τούτοις θ’ άπέκαμνεν έκ τοϋ κα

μάτου &ν μή, κατ ’εΰτυχίαν, δέν εΰρίσχον- 
το καθ' όδον ό ανακριτής και δ είσαγγε
λεύς, χάριν τών οποίων ή Καικιλία έβρά- 
δυνε την πορείαν της

‘Υπωπτεύθη ότι θά τόν συνελάμβανον 
ΐνα τόν άνακοίνωσι, καί, λοξοδρομήσας 
έπιτηδειως, άπεμακρύνθη έπ' ολίγον καί 
άνέμενε.

Δέν άνΙμεινεν έπί πολύ.
Μετά τινα λεπτά ή δεσποινίς δέ Φον

τερόζ δι-ήλθεν ώς βέλος πλησίον αΰτοϋ.
Ήννόησε τότε ττ,ν έννοιχν τής έπιστο- 

λής, ήν αδτη τφ  έδωκε ττ,ν προτεραίαν 
διά τόν Κορεντΐσον.

Οΰτος άνέμενεν αΰτήν είς τήν συνέν- 
τευξιν, είς τήν Μχγευμένην Πέτραν.

Ή  Καικιλία μετέβαινεν έκεΐ κα τ ’ εΰ- 
θεΐαν.

Ό  Σχκορράφας είχεν Εδει αΰτήν άπό 
τινων έβδομάδων πλέον ή άπαξ μετα · 
βαίν ουσαν έκεΐ.

Ά φ ’έτέρου ό"Κορεντΐνος έπλανδτο περί 
τό μέρος έκεΐνο έπί ήμ£ρ*ς όλοκλήρους. 

'Ιδέα τις έπήλθε τώ φύλχκι.
Μήπως ή δεσποινίς δέ Φοντερόζ ήγάπχ 

τόν Κορεντΐνον ;
Ητο δυνατόν ;

— Διατί όχι ;
Ά λ λ '  ό γάμος, δστις θά έτελεΐτο προ

σεχώς 1
Τί συνέβαινε λοιπόν μεταξύ των ; 
Έσκέφθη καί δέν έτόλμησε νά πχραχο- 

λουθήσϊ) περαιτέρω τήν κυρίαν του.
Μήπως αΰτός είχε τό δικαίωμα νά κα- 

τοπτεύϊ) τήν δεσποινίδα δέ Φοντερόζ ; 
’ Αν έν τούτοις τ?1 είχον στήσει πχ-

Ύίδ.α ’ ,Έν άβεβαιότητι έβράδυνε τήν πορείαν 
του. ’Απείχε πολΰ Ιτι ή Μαγευμένη Πέ
τρα.

Τεταραγμένος, μή γνωρίζων τ ί νά πρά- 
ξν), τήν καραβίναν έχων έπί τής οάχεως 
άνηρτημένην έβάδιζεν ήσύχως, δτε ή" 
κουσε πυροβολισμόν.

*0 Σακορράφας Ετεινε τό ους.
Ό  πυροβολισμός ή*ούσθη έκ τοϋ μέ

ρους τής Μαγευμένης Πέτρας.
Φοβερά άνησυχία κατέλαβεν αΰτόν. 
Ένόμισεν δτι ήκουσε κραυγήν μακρό- 

θεν.

Μήπως ήπατόίτο ;
Εκτός έαυτοϋ έπανέλαβε τήν τροχά

δην πορείαν του διά τών άπειρων ατραπών.
Ο Ιάκωβος έξ άλλου είχε λάβει τήν 

άπόφασίν του.
Τή» νύκτα δλην έσκέπτετο τήν θέσιν, 

είς ήν περιήλθεν ή οίκογένειά του έκ τής 
μοιραίας συνχντήσεως τής μητρός του 
μετά τή ; θυγατρός τοϋ Νοέλ Τρελάν.

Άφ'έτέρου ό λοχαγός τφ  προσήψε τήν 
κατηγορίαν δτι έφόνευσε τόν μαρκήσιον 
δέ Φοντερόζ.

"Υπώπτευον λοιπόν αΰτόν.
Δύο έγκλήματα ήδη·
Είχον λοιπόν άπωλεσθή. Δέν έφοβεΐτο 

τήν καταδίκην αΰτοϋ ή τήν τιμωρίαν 
τοϋ ένοχου τοϋ φόνου τοϋ Τρελάν} διότι 
δ Ινοχος έκεΐνος ίξελιπεν ή^η, άλλ’ ή κοι- 
νοποίησις τών δύο έκείνων έγκλημάτων 
κατέστρεφε τελείως ττ,ν οικογένειαν τών 
Κερανδάλ.

Τό Πενοέ καθίστατο δι’όλην τήνΒρετ- 
τάνην καταφύγιον ληστών.

Έ ν  Ιτι βήμα έν τή αιματηρό! δδφ καί 
ή περιουσία τών Φοντερόζ θά περιήρχετο 
τ^ οικογένεια αΰτοϋ !

Θυσιάζων έαυτόν, ή^ΰνατο νά σώσν) 
τοΰς άλλους.

Διά τής αυτοχειρίας θ’ άπέφευγε τό 
όνειδος τοϋ κακουργιοδικείου.

Ο’ιδέν εΰκολώτερον.
Τέλος, ή ιδέα δτι ή Καικιλία θά ένυμ- 

φεύετο τόν κόμητα δ’Αμβαρέζ, δτι άλλος 
θ' άπελάμβανε τοϋ άρώματος τοϋ εΰ- 
ώδους έκείνου άνθους, ή ίδέχ αΰτη καθί
στατο αΰτφ  αφόρητος.

Τό αίμα είσήρχετο είς τή,ν κεφαλήν 
του καί τά πάντα έβλεπεν έρυθρά.

Ά μ α  τή λήψει τής έπιστολής τής δε
σποινίδας δέ Φοντερόζ, δ Κορεντΐνος κα
τέστη σΰννους καί οΰδέ λέζιν είπε.

Είς τάς Ιρωτήσεις τοϋ ’Ιακώβου άπήν- 
τα διά στεναγμών καί διακεκομμένων 
φράσεων.

Ό  ’Ιάκωβος λοιπόν άπεφάσισε.
Θά παρίστατο κατά τήν τελευταίαν έ 

κείνην συνέντευξιν.
Ό  Κορεντΐνος δέν τφ  είπε τί έγραφεν 

ή Καικιλία, ό Ιάκωβος δμως ήννόησε 
περί τίνος έπρόκειτο.

"Ηθελεν ή Καικιλία νά απομακρύνη 
αΰτόν τό ύστατον πριν ή συνδεθή μετ’ 
άλλου.

"Αν τοΰναντίον ήπατδτο, άν δ Κορεν
τΐνος ήγ*πδίτο ΰπό τής δεσποινίδας δέ 
Φοντερόζ, θά έθ υσιάζετο αΰτός διά τήν 
εΰτυχίαν τοϋ άδελφοϋ του καί θά διερ- 
ρήγνυβ τό κρανίον έν αΰτφ  τφ  τόπψ, έν ώ 
θά ήκουε τάς έοωτικάς της Ομολογίας.

Έν τφ  νφ αΰτοΰ τό πάν έξηρτδτο έκ 
τής συνεντεύξεως τ9\ς Καικιλίας μετά 
τοΰ Κορεντίνου.

Έ πραττε  λοιπόν ώς δ Ζεαννΐνος, άλλά 
πρός διάφορον σκοπόν.

Ό  φύλαξ παρηκολούθει τήν κυρίαν του 
ΐνα ύπερασπίσϊΐ αΰτήν

Ό  ’Ιάκωβος κατώπτευε τόν αδελφόν 
του ΐνα γνωρίστ) τόν σκοπόν τής συνεν- 
τεύξεως.

*0 Κορεντΐνος ην 3σψ καί ό αδελφός 
του ευφυής.

Τό οΰς του έξησκημένον είς τοΰς κρό
τους τών δασών δέν ήπατίίτο  ευκόλως.

Ό  Ιάκωβος δέν το ήγνόει.
Διά τοΰτο μετά πολλών προφυλάξεων 

παρηκολούθει αΰτόν διά πλαγίων ατραπών.
Ό τε  έκ τής διευθύνσεως τοΰ άοελφοΰ 

του ήννόησεν δτι έκεΐνος μετέβαινεν είς 
τήν Μχγευμένην Πέτραν, ήρξα™ τρέχων 
καί λοξοδρομών έφθασε πρώτος έπί τοΰ 
μέρους έκείνου.

Έ κε ΐ έκρύβη όπισθεν σκιάδας ΰπερ- 
μεγέθων θάμνων καί άποθεσας παρ’ αυτφ  
τό δπλον του άνέμεινε κρατών τήν α να 
πνοήν του.

Μετ’ ολίγον είδε τόν Κορεντΐνον, δστις 
στηριχθείς έπί τών βράχων άνέγνωσε πά 
λιν τήν έπιστολήν τής Καικιλίας καί έ- 
κάλυψεν αΰτήν διά φιλημάτων.

— Πώς τήν άγαπ3! ! είπε καθ’ έαυτόν 
δ ’Ιάκωβος μετά λύσσης.

Μετ’ οΰ πολΰ ή δεσποινίς δέ Φοντερόζ 
ηλθεν.

Έφαίνετο ζωηρά’ κατχφχνή,ς δέ χχρά 
έζωγρχφίζετο έπί τής μορφής της.

Άφίππευσε κρατοΰσα διά τής χειρός 
τά ηνία τοΰ Ζεφύρου, ώς τήν ημέραν τής 
πρώτης αΰτών συνεντεύξεως.

Ό  Κορεντΐνος έμεινε πλησίον τοΰ βρά
χου, έφ’ οΰ έστηρίζετο.

Τό πρόσωπον του δέν ήλλοιώθη.
— Μοί παρηγγείλατε νά έλθω,είπε διά 

βραδείας καί σοβαράς φωνής, ιδού με. Τί 
μέ θέλετε ;

Ή  Καικιλία έμειδίασε.
— Πολλά θέλω νά σοί εΐπω, είπεν.
— Τόν γάμον σας ;
— Έ λ α ,  σέ παρακαλώ, φίλε μου, άφες 

τό δραματικόν δφος. Ό  βίος δέν είναι 
μυθιστόρημα. ΕΕμεθα είς τό βάθος τοϋ 
Μορβιάν καί οΰχί είς τό θέατρον. Καί άν 
ένυμφευόμην τ ί  θά έλεγες ;

Ό  Κορεντΐνος κατεβιβασε τήν κεφα
λήν.

— Θά άπηλπιζόμην.
— Δ ια τ ί ;
— Τό έρωτδίτε ;
— Βεβαίως. Πόθεν ή μεγάλη αΰτη α 

πελπισία ; Είμεθα συγγενείς καί πιστεύω 
ν’ άγαπώμεθα πάντοτε είλικρινώς.

— Μ’ δ,τι καί άν συνέβη ;
Χροιά θλίψεως έπεχύθη έπί τής μορ

φής τής Καικιλίας.
— Είρχόμην εΰτυχής, είπε. Μή μοί 

ένθυμίζεις τάς φρικαλεότητας ταύτας, 
σέ παρακαλώ. Θέλω νά τάς λησμονήσω. 
Τό παρελθόν δέν μόίς άνήκει πλέον, Κο- 
ρεντΐνε. "Ας τό λησμονήσωμεν. Τουναν
τίον τό μέλλον είναι ίδικόν μας.

Έπεκράτησε σιγή.
Ή  νεόίνις ΰπέλαβε ζωηρότερον’
— "Ας άφίσωμεν τάς μαύρας ιδέας, 

φίλε μου. Θά σοί εΓπω τί έκαμα. Μετά 
τήν έξομολόγησίν σου έσκέφθην, δτι πρέ
πει νά έπανορθωθώσι τά λάθη ταΰτα , δτι 
δ’ έγώ οφείλω νά άναλάβω τή,ν διεύθυν- 
βιν τών πραγμάτων. Είναι Γσως τολμη
ρόν, άλλά τό έπραξα.



Κατά πρώτον δύναμαι νά σοί άναγ- 
γείλω οτι αί έρευναι τών δικαστών είς 
οΰδέν θ’ άπολήξωσιν. Ό  Ζεαννΐνος θ’ ά- 
παντή^η λίαν σκοτεινώς. Κατόπιν κατώρ- 
6ωσα ώστε ή Ζουάννα Τρελλάν νά σάς 
ΰπερασπισθϊ5. Κατόπιν θά έπανορθώσω 
ty)v ζημίαν, την όποιαν αΰτη έπαθε δί- 
δουσα αΰτγ) ο,τι άπώλεσε καί πλέον.

Καί λαβοΰσα άπό τοϋ θυλακίου τη ;  
τό χαρτοφυλάκιόν της Ιλαβεν έξ αΰτοΰ 
φύλλον χάρτου.

[Ε π ε τ α ι  συνέχεια].

*<Κ·
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ΜΑΧΗ ΤΟ Υ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α

[Συνέχεια]

— Συγγνώμην, βασιλεύ, άλλά γ ινώ- 
βκετε κάλλιον παντός άλλου, δτι αί υπο
θέσεις τών βασιλείων δέν διεξάγονται διά 
τών φσαάτων τών τρ οβαδούρων  καί δτι ή 
τιμή ανήκει είς τάν ν ικώντα .. .

— Καί τ ί  λοιπόν j  ειπεν ό Γΐνος τοϋ 
Τάκου, διότι ό προβηγκιανός αΰτός λ η 
στής έπέδραμε μετά τοσαύτης ταχύτη- 
τος είς τά βασίλειον, έχει τόσην έτοιμό- 
τητα  γλώσσης και είναι τόσον αΰθάδης, 
ώστε νά στέλλη τό χειρόκτιόν του είς τόν 
υιόν τοϋ αυτοκράτορος (καί τοΰτο λέγων 
έδείκνυε τό χειρόκτιόν, δπερ είχε δώση 
αΰτφ ό Κάρολος), ήμεΐς θά ήμεθα τόσον 
διιλοί, ώστε νά μή άπαντήσωμεν είς τήν 
πρόκλησιν ;

— Καί άπό πότε, γενναίε ίππότα, 
ειπεν ό Άγγαλώνος, όφείλομεν νά πολε- 
μώμεν κατά τήν δρεξιν τοϋ έχθροΰ ; 
Ίσως αί μονομαχίαι Ιχουσιν άλλους νό
μους, άλλ ’ έν ταΐς μάχαις ό κατάλληλος 
καιρός είναι καί ό έντιμος.

— Σείς δμιλεΐτε κατά τήν πολεμικήν 
ΰμών πείραν, ειπεν ό μαρκήσιος καί κόμης 
Λάνσιας. Έν τούτοις, σκέφθητε δτι Ινεκα 
τών έπικουριών, τάς οποίας εΰρομεν έν 
Βενεβέν τφ ,  ΰπερτεοοϋμεν κατά τόν αριθ
μόν τόν στρατόν τών έχθρών μας, δτι ή 
έπιδρομή αΰτη τοΰ Καρόλου θά διαδοθΤί 
μετά τής φήμϊΐς τής νίκης, καί δτι βε
βαίως θά ένισχυθ?) υπό τνΊς έκκλησίας' I- 
πε ιτα , καί λέγω τοΰτο μετά θλίψεως, 
άλλ' ή πείρα μέ έξαναγκάζει νά τά είπώ, 
ποΐος είξεύρει, διαμένοντος αΰτοΰ έν- 
ταϋθα, πόσοι τών τοϋ βασιλείου, κολα
κευόμενοι ΰπό τοϋ νεωτερισμοΰ, έξαπατώ- 
μενοι ΰπό τών ΰποσχέσεων, Γσως δέ καί 
αγόμενοι είς τοΰτο έξ ιδίας μοχθηρίας, 
δύνανται νά έπαναστατήσωσι κατά τοΰ 
ήμετέρου βασιλέως ; Αΰτη είναι πυρκαϊά, 
τήν δποίαν οφείλομεν ν’ άναχαιτίσωμεν, 
έφ’ οΐψδήποτε δρφ... Τό παράδειγμα ε ί

ναι κολλητικόν καί, άν έπεκταθϊΐ είς τάς 
έπαρχίας, θά έχωμεν, πλήν τοΰ έξωτερι- 
κοΰ,καί έμφύλιον πόλεμον, ένώ τώρχ ?χο- 
μεν μόνον έξωτερικόν.

— Μχχατοΰβ ,  Ρο ν β ν  ! άνέκραξεν δ Ά -  
μηράς .. είναι πεπρωμένον... άν δ 'Αλλάχ 
θέλη, θά εΰρης δτι έπέτυχεν ή έπιχείρη* 
σις, ένφ σΰ σκέπτεσαι ακόμη πώς νά άν- 
τεπεξέλθης κα τ ’ αΰτής- "Αν ή*αι πεπρω
μένον νά νικήσωμεν, άρκοΰσιν οί άνδρες 
τούς δποίους έχομεν' άν ήναι πεπρωμέ
νον νά νικηθώμεν, δσοι καί άν Ιλθωσι δέν 
άρκοΰσιν.

— Έ γώ  σάς λέγω δτι δσα μέτρα καί 
άν λάβη τις διά νά νικήση, οΰδέποτί εί
ναι πολλά, καί δτι αΰτή ή διδασκαλία 
σας οΰτε είς τήν ψυχήν, οΰτε είς τά σώμα 
ωφελεί' άλλως τε καί τά Εΰαγγέλιον κ α 
ταδικάζει αΰτήν.

Οΰτως άπήντησεν δ συνετός ’Ιορδάνης" 
καί περ δέ μόνος ΰπεστήριζε τήν γνώμην 
του, θά κατώρθου έπί τέλους διά τών 
συνετών αΰτοΰ έπιχειρημάτων ν’ άπο- 
τρέψν) τόν Μαμφρέδην, άν μή $χος σαλ
π ίγγων διέκοπτεν αΰτόν αίφνιδίως. Ή 
γέρθη άμέσως ό Μαμφρέδης ξιφουλκήσας, 
καί μετ’αΰτοΰ ήγέρθησαν πάντες οί συγ- 
κεκλημένοι κραυγαζοντες :

—  Είς τά δπλα ! . . .  είς τά δπλα ! . . .  
Καί αΰτός έκεΐνος δ ’Ιορδάνης, χωρίς κάν 
νά σκεφθίΐ τ ί έπραττε, παρασυρθείς ΰπό 
τής πολεμικής έκείνης κραυγής, έθετο 
τήν χεΐρα έπί τής λαβής τοΰ ξίφους του, 
ένφ ή κραυγή : είς τά δπλα ! έξήρχετο 
τών χειλέων του.

—- Είς τά δπλα λο ιπ ό ν ! . . .  ΰπό νέας 
καταληφθείς ζέσεως άνέκραξεν δ Μαμφρέ
δης... Ε ιτα διέταξε κατεσπευσμένως :

— Κόμη τής Άγγαλώνος καί σείς 
Καλβάνιε, λάβετε μεθ’ ύμών τά Γερμα
νικά τάγματα  καί σχηματίσατε δι’ αΰ 
τών Ιν μόνον σώμα, έχον μεΐζον βάθος ή 
Ικτασιν μετώπου. Τοΰτο άς άποτελέση 
τήν πρωτοπορείαν καί άς έπιτεθ-J πρώ
τον κατά τοΰ έχθροΰ' άς προσπαθήση νά 
διαρρήξη τάς γραμμάς του καί ά ; προχω- 
ρήιη δσον δύναται συμπεπυκνωμένον, καί 
άν άκόμη έξέλθη είς αΰτά τά νώτα τού 
έχθροΰ. ‘Υμείς δέ, κόμη Λάνσια καί Γίνε, 
μετά τών ταγμάτων τ95ς Τοσκάνης καί 
τής Λομβαρδίας, καί σΰ Ίουσοΰφ μετά 
τών Σαρακηνών σου, άποτελέσατε τά κύ
ριον σώμα' ακολουθήσατε άμέσως είς τήν 
πρωτοπορείαν, οΰχί δμως πολΰ πλησίον, 
είς άπόστασιν ήμίσεως τοξεύματος' έπώ- 
φελήθητε τήν έκ τής έφόδου τών Γερμα
νών αταξίαν, τήν δποίαν θεωροΰμεν βε- 
βαίαν' όρμήσατε έπί τά ίχνη των' άραιώ- 
θητε' αφιππεύσατε έν άνάγκη και δ ια 
σκορπίσατε τάς έχθρικάς γραμμάς. Είς υ 
μάς, Ρογήρε,έμπιστευόμεθα τή,ν βασιλικήν 
σημαίαν. Ήμεΐς δέ, κατά τή,ν άκραν τής 
γεφύρας, μετά τών Άπουλίων, θά διοι- 
κώμεν τή,ν έφεδρείαν.. .Άπέλθετε, φροντί
σατε περί πάντων, έντός στιγμής θά ήμαι 
μεθ’ υμών. Δέν σάς παροτρύνω Ϊνα δει — 
χθήτε ανδρείοι ικετεύω μόνον τήν τύχην 
νά εΰνοήβϊ) τήν ανδρείαν σας...

— Ελένη, γλυκυτάτη μου σύζυγε, ί -  
λεγεν δ Μαμφρέδης, τρέχων έ'νοπλος πρός 
τήν βασίλισσαν καί σφίγγων διά τής σι
δηράς χειρός του ττ,* τρυφεράν αΰτής 
χεΐρα τόσον ίσχυρώς, ώστε έπί μακράν δι- 
ετήρησε τά ίόχροα ?χνη Ε λένη . . .  χαΐρε ! 
. . . Πριν ή δύση δ ήλιος θά ήμαι ή νικη
τής, ή νεκρός.

Ειτα, χωρίς νά περιμείνη άπάντησιν, 
στραφείς πρός τά τέκνα του, ένηγκαλίαθη 
καί κατησπάσθη αΰτά, είπών :

— Ε λπ ίζω  δτι θά ήσθε εΰτυχή··. άν 
δμως ή ειμαρμένη άπεφάσισεν άλλως, έν- 
θυμήθητε έν πάση περιπτώσει δτι είσθε 
Ιγγονοι αΰτοκράτορος καί τέκνα τοϋ εΰ- 
γενοϋς Μαμφρέδου... Ή  μόνη έντολή, τήν 
δποίαν βασιλεύς ήττημένος δύναται νά 
δώση είς τά τέκνα του, οπως ζήσωσι κα
λώς, είναι, νά μή φο βώντ αι τάν θάνατον 
.. . δέν άγνοεϊτε δτι μία είναι ή οδός, διά 
τής όποιας έρχόμεθα είς τήν ζωήν, ά λλ ’ 
απειράριθμοι έκεΐναι διά τών οποίων ά- 
περχόμεθα, διότι απειράριθμοι είναι αί 
α ίτ ία ι τοΰ θανάτου. Ά ν  ή φύσις έπεβά- 
ρυνεν ήμ£ς διά μόχθων, παρεχώρησεν δμως 
ήμΐν καί τόν τοόπον νά άπαλασσώαεθα 
αΰτών. Μή φοβήσθε τόν θάνατον. Ψ εύ
δεται ό λέγων δτι είναι φοβερός. "Οσφ 
περισσότερον δ άνθρωπος προσεγγίζει πρός 
αΰτόν, τόσψ όλιγώτερον ειδεχθή τόν βλέ
πει. Τήν δέ στιγμήν, κατά τήν δποίαν έ- 
πέρχεται, είναι ώραΐος... ‘Υπομείνατε, 
τέκνα μου, τάς καταδιώξεις, τή,ν πενίαν 
. . .  άλλά μή λησμονήτε δτι δ ουρανός ϊ -  
δωκεν ήμΐν άσυλον κατά τής άτιμίας τόν 
. . .  τάφον...

Έθρήνουν πάντες' δ Μαμφρέδης ε?δεν 
αΰτοΰς φιλοστόργως καί προσέθετο :

— Οΰτως ένθαρρύνετε τόν βασιλέα σας, 
διά τήν προσεχή μάχην ; . . .  Προσήκει νά 
συνοδεύεται διά θρήνων πολεμιστής απερ
χόμενος είς τόν κίνδυνον ; Τν5 άληθειικ, 
σάς ορκίζομαι δτι, πρίν*ή παρέλθη πολύ, 
τά δάκρυα αΰτά θά βρέξουν τάς παρειάς 
τ·7ίς συζύγου τού Προβηγκιανοΰ... ά λλ ’ άν 
ή μοίρα... ώ ! ποΰ είσαι πιστέ μου Βενιγ- 
κάζα ! . . .

— Λείπουν πιστοί άπό τοϋ ίεροϋ ύμών 
προσώπου ; . . .  ανέκραξε προχωρήσας θαρ- 
ραλέως είς τών ακολούθων, Ιωάννης Προ- 
κίδας καλούμενος .. . Ά ν  δ βασιλεύς μου 
θελήση νά μέ τιμήση διά τών διαταγών 
του, δρκιζομαι νά έκτελέσω αΰτάς, άχρις 
οΰ ζώ

— Υιέ γενναίε γενναίου πατρός, δέν 
άμφιβάλλομεν περί τής άνδριίας σου... άν 
Ιχης καί τήν σύνεσιν τοΰ Βενιγκάζα, δέν 
βλέπομεν ποία διαφορά, πλήν τοΰ ονόμα
τος καί τής μορφής, ήθελεν υπάρχει με
ταξύ ύμ ώ ν  έν τούτοις, ή προσφορά σου 
μάς είναι τόσον άρεστή, ώστε, καί περ ει- 
σθε νέος, εΰδοκοΰμεν νά έμπιστευθώμεν είς 
σέ μόνον. Ά ν  έκεΐ έπάνω ώρίσθη τά τ έ 
λος τή ; ήμετέρας βασιλείας, άν ή γενεά 
τοΰ Φρειδερίκου δέν μέλλει πλέον νά βα- 
σιλεύαη έπί τών χωρών τή ;  Σικελίας, σώ- 
σον τήν τε σύζυγον ήμών καί τά τέκνα .. .  
άπελθε μετ’ αΰτών εί; Λουκέραν, ή μάλ-

; λον είς Μαμφρεδονίαν... Σύ δέ, άγαπητή



μου, δύνασαι νά καταφύγνκ,ή εί? την Ή 
πειρον παρά τφ  πατρί σου, ή είς τήν 
Άραγώνα, έν τ·?) αΰλίί τοΰ Πέτρου. Θά 
άπολέσιρς βεβαίως τό στέμμα, θά άπολέ- 
στις έμέ τόν συζυγόν «ου, τόν όποιον θά 
ήγάπας καί άνευ τοΰ στέμματος... άλλά 
θά σοΰ άπομείνουν τά τέκνα... τά τέκνα, 
βαβίλισσα, στήριγμα τών γηρατειών σου, 
παρηγορία 8ιά τάς παοελθούσας συμφο
ράς... Γινώσκων oTt θά ήσθε έν ασφαλεία 
καί μετά τόν θάνατόν μου, ένθαρρύνομαι 
. . .  Έναγκαλισθήτέ με τώρα... πιθανόν δέ 
τό έναγκάλισμα τοΰτο νά μη ήναι τό τε- 
λευτα ϊον...

Είτα απαλλαγείς τών βραχιόνων των, 
έστράφη πρός τόν Προκιδαν καί ειπεν :

— Είς Μαμφρεδονίαν.. . ή *ουσες ; εως 
οΰ φθάσουν γαλέραι είτε καταλαν<καί, 
είτε έλληνιχαί .. καί μή ένδώσν) οΰτε είς 
άπειλάς, οΰτε είς παρακλήσεις...

Ό  Ρογήρος, δστις ένόσψ ό Μαμφρέδης 
ήτο έν ταΐς άγχάλαις τών οικείων του, 
Εμενεν άκίνητος είς άπόστασιν τεσσάρων 
περίπου βημάτων, έτόλμησε τότε νά έ- 
γείργι τοΰς οφθαλμούς καί νά προχωρήσγι 
tv βήμα' άπεπειράθη νά δμιλήσν), άλλ ’ οί 
λόγοι του έξήρχοντο άναρθροι καί τά 
χείλη του Ετρεμον σπασμωδικώς.

Ή  ’Ιόλη Εβλεπεν αΰτόν άτενώς, άνευ 
τή ί  έλαχίστης κινήσεως τών βλεφάρων, 
Ιχουσα τοΰς οφθαλμούς διεσταλμένους καί 
τάς κόρας άπλανεϊς. Άπεπειράθη καί 
αΰτή ν’ άπαντήσγι είς τούς λόγους του, 
άλλ ’ ή φωνή, έπνίγετο έν τφ  λάρυγγί της, 
καί καταλείπουσα μόνον έκεΐ τήν α γω 
νίαν τής απόπειρας, έπανέπιπτεν εις τήν 
καρδίαν της ' άπεπειράθη καί πάλιν, κατα- 
βαλοΰσα είς τόν αγώνα έκεΐνον πόίσαν 
δύναμιν τής ψυχής της> π2σαν ίσχύν τοΰ 
σώματός τη ς . . .  αί φλέβες τών τε βλεφά
ρων καί τών κροτάφων της έξωγκώθησαν 
γενόμεναι μολυβδό^ροοι.

Τό πρόσωπον της Ιλαβε τό χρώμα τοΰ 
πεπηγμένου αΐματος. Ά π α σ α  ή ζωή της 
έφαίνετο μέλλουσα νά έξέλθγ) μετά τών 
λόγων έκείνων...

Ή  φύσις ΰπέκυψεν είς τόν άήθη έκεΐ
νον άγώνα .. .  Παρατεταμένη »α ί όξυτάτη 
κραυγή κατεσπάραξε τά τε ωτα  καί τάς 
καρδίας τών περιεστώτων... καί ή Ιόλη 
ώχρά, παράλυτος κατέπεσεν ώς άγαλμα 
βληθέν υπό κεραυνοΰ.

Αί προβηγκιαναί σάλπιγγες προσεκά- 
λεσαν αΰθις τόν έχθρόν είς μάχην.

"Ο Μαμφρέδης ένόμισεν δτι διέχρινεν 
έν τφ  ήχφ έκείνψ φωνή,ν χλευασμοΰ . . . 
"Ωρμησε λοιπόν Εξω κραυγάζων :

— Σ ο η β ί α  ! Σ ο η β ί α  !
*0 Ρογήρος είδεν άπελθόντα τόν βα

σιλέα, παρετήρησε τήν Ίόλην ύψωσε πρός 
τόν οΰρανόν τή,ν χεϊρα καί στενάξας :

—  Ή  νά ίδω αΰτήν εΰτυχή, ή νά μή 
τήν έπανίδω πλέον ! έγένετο άφαντος.

Ή  'Ελένη, στηρίζουσα τήν Ίόλην, καί 
μή δυναμένη ν’ άκολουθήσϊ) τόν Μαμφρέ
δην, Ερρηξεν όξυτάτην κραυγήν.

Μόνος ό Μαμφρεδΐνος Ιδοαμεν έπί τά 
Γχνη τοΰ πατρός του, κραυγάζων :

— Πάτερ μου, θά έπιστρέψγκ απόψε ;

Δυστυχές παιδίον ! . . . κατ ’ άρχάς ή - 
κουε βήματα διακεκριμένα, ειτα συγκε- 
χυμένον θόρυβον... καί έπί τέλους, οΰδέν 
πλέον...

Επανήλθε θρηνοΰν, σύοον τήν Χ,όμην 
του καί λέγον :

— Ο πατήρ μου Εφυγε .. Εφυγε., καί 
δέν μοΰ είπε δτι θά Ελθγ) όπίαω άπόψε ! . . .

Ο στρατός τοΰ Καρόλου στάς έπί τών 
κορυφών τών πλησιόχωρων όρέων, έθαύ- 
μαζε τήν πόλιν τοΰ Βενεβέντου, διάσημον 
διά την καλλονήν καί τάς άρχαιότητάς 
της, ουχ ήσσον δέ καί διά τάς δεισιδαι
μονίας τών κατοίκων της.

Ή  άρχή αΰτής άπόλλυται έν τφ  σκό- 
τει τ ι ς  μυθολογίας, καίπερ ΰπάρχουσι 
συγγραφείς ίσχυριζόμενοι ότι Εκτισεναύ- 
τήν Διομήδης, δ βασιλεύς τών Αίτωλών 
μετά τόν Τρωικόν πόλεμον.

Ό λ ίγ ισ  τα έπίσης γινώσκομεν περί αΰ
τής καί έπί Ρωμαίων, διότι ή Ιστορία 
τοΰ λαοΰ τούτου άπερρόφησε τήν Ιστο
ρίαν πάντων τών ΰπ ’ αΰτοΰ κατακτηθέν- 
των λαών καί, άχρις οΰ ΰπήρχεν,ή Ρώμη 
έσήμαινεν απασαν τήν Ιταλ ίαν .

Έν τοΐς χρονιχοΐς, λέγεται δτι δ Το- 
τίλας ήρπασεν αυτήν άπό τών Ελλήνων. 
Ά λ λά  τό μεγαλεϊόν της άρχεται άπό τής 
κατακτήσεως τών Λογγοβάρδων, δτε δ 
Όντάριος ΰποδουλωσας τή,ν Ιταλ ίαν ,άχρι 
τοΰ βασιλείου τή ; Καλαβρίας, ΐδρυσεν Ιν 
αΰτϊί δουκάτον, δπερ έδώρησεν είς τόν 
στρατηγόν του Ζοτόνον. Δέν θά άναφέ- 
ρωμεν ένταΰθα κατά χρονολογικήν ταξιν 
τοΰς διαδεχθέντας τοΰτον δοΰκας Άρ- 
κούμεθα είς τό νά είπωμεν μόνον δτι δ 
Καρολομάγνος κατελθών είς Ιταλίαν δέν 
κατέλυσε τό δουκάτον, έπί τφ  δρω δ 
δούξ αΰτοΰ Άοέκης — έπίσης καί οί Λογ- 
γοβάρδοι πάντες — νά ξυρίσωσι τή,ν γ ε 
νειάδα των : νά κόψη νόμισμα φέρον τό 
όνομα τοΰ Καρόλου καί νά κατεδαφίσγ] 
τά φρούρια τοΰ Σαλέρνου, τής Άκερέν- 
τζας καί τής Κόνζας.

Γριμοάλδος,δ γενναίος υιός τοΰ Άρέκη, 
δέν έτήρηβε τούς δρους τούτους, ίσχυρι- 
σθείς δτι : ήτο έλεν&ερος έχ γενετής,  π α -  
τρό&εν χα ι  μη τρ όθ εν ,  χα ί  τή β ο η ΰ ε α  
τον  &ευν 9ά  ό ι ετηρε ΐτο πάντοτε ελεύ 
θερος.

Καί αί πράξεις αΰτοΰ δέν ήσαν διάφο
ροι τών λόγων' διεξεδίκησε τήν έλευθε- 
ρίαν του, κατώρθωσε νά χρισθή ύπό τών 
έπισκόπων ώς βασιλεύς, καί Εφερε βασι
λικόν στέμμα.

Οίμετά τόν Γριμοάλδον τοΰτον δοΰκες, 
άχρι τών Νορμανδών, δέν διεκρίθησαν δι’ 
άλλο ή διά τή,ν διάφορον έπί τών νομι
σμάτων εικόνα ή δι’ Εγκλημά τι.

Οί Νορμανδοί, καταπιέζοντες σκληρώς 
τούς λαούς, έξηνάγκασαν αΰτούς νά έπι- 
καλεσθώσι τήν άντίληψιν τοΰ Πάπα Λέ- 
οντος τοΰ Θ', δστις μεταβ άς είς Γερμα
νίαν παρά τφ  αΰτοκράτορι Έρρίκψ τφ  Γ', 
συνεφώνησε μετ’ αΰτοΰ ν’ άνταλλάξωσι 
τόν φόρον τών Εκατόν αργυρών μάρκων 
καί τοΰ μετά φαλάρων ίππου, δν είχεν 
έπιβάλγι δ Πάπας Βενέδικτος δ Β’ έπί τής 
Ικκλησίας τής Βαμβέργης, πρός τή,ν ήγε-

μονίαν τοΰ Βενεβέντου... ήρχει νά βο»~ 
θήσγ) αΰτόν στρατιωτικώς, δπως«τήν κα- 
τακτήστρ Ό  Πάπας Λέων έπέτυχε, χ ά 
ρις είς τήν πρός αΰτάν εΰνοιαν τών κα 
τοίκων, καί άνηγόρευσε δοΰκα Ραΐδόλφον 
τινά Λογγιβάρδον, έκδιωχθέντα μετ’ οΰ 
πολύ ΰπό Άμφρέδου τοΰ Νορμανδοΰ, κό
μητος τής Άπουλίας καί πρωτοτόκου 
άδελφοΰ τοΰ Γυισκάρδου.

Ή  νέα αυτη ΰβρ ις βυνέτεινεν εις τό νά 
καταστήσγ) τραχυτέρας τάς καί άλλως 
αρκούντως τεταμένας σχέσεις μεταξύ Ρ ώ 
μης καί Νορμανδών, έξ οΰ προέκυψεν α 
νιαρά σειρά μικρών συμπλοκών, οΰδέν 
άλλο κοινόν Ε/ουσα πρός τάς μεγάλας 
μάχας, ή τήν σφαγήν

Έπί τέλους, τφ  1059, συνωμολογήθη 
ή εΙρήνη έν τ^ πόλει Μ έ λ φ ι, καί τό Βε- 
νεβέντον άπεδόθη είς τήν Α γ ία ν  Έδραν, 
δπως μετ’ οΰ πολύ άφαιρεθΤί αΰθις άπ ’ 
αυτής. Ά λ λ ’ ή μεγίστη τών συμφορών, 
ήν ΰπέστη ή δυστυχής έκείνη πόλις, ύπήρ- 
ξεν ή έπί Φρειδερίκου τοΰ Β\ δστις άλώ- 
σας αΰτήν κατεδάφισε τά τείχη της τφ
1242 .. .

Ή  δυστυχής ! Εφερεν Ετι τά Γχνη τής 
θηριωδίας καί τής φιλοδοξίας έκείνων, 
οΐτινες,άφοΰ τήν κατέστρεψαν, έξελέξαντο 
εϊτα αΰτήν ώς κατοικίαν των. Αυτή ή 
θέα της παρίστα τή,ν Ιστορίαν τών περι
πετειών της, διότι παρ’ αυτήν έθαυμά- 
ζετο θριαμβευτική &ψις έκ Παρίου μαρ
μάρου, άνεγερθεϊσα πρός τιμήν τοΰ Τραΐ- 
ανοΰ, ενεκα τής δι’ έξόδων του γενομένης 
όδοΰ άπό Βρενδησίου είς Ρώμην : μέρος 
τών τειχών, nr, κατεδαφισθέν ΰπό τοΰ 
Φρεδερίκου, έδείκνυε τήν παράδοξον αρχι
τεκτονικήν, ήν οί. άρκτικοί λαοί εφερον 
είς Ιταλίαν, — αί νέαι έπιδιορθώσεις καί 
αί όκτώ πύλαι, αί γενόμεναι τ^ διαταγή 
τοΰ Μαμφρέδου, ένέφαινον τήν άναγέννη- 
σιν τών τεχνών : — τά ύπό τής έκχΛησίας 
τή άπαιτήσει τοΰ παπικοΰ διοικητοΰ άνε- 
γερθέν φρούριον, δεσπόζον μετά τών με
λανών αΰτοΰ πύργων τής πόλεως, έγνω- 
στοποίει, καί ίσως γνωστοποιεί Ετι, είς 
τόν διαβάτην, όποιον ήτο κατά τή,ν έπο- 
χήν έκείνην τό έπίσημον μεγαλεϊόν τών 
διαδόχων τοΰ Α γ ίου  Πέτρου.

Ό  κόμης τής Προβηγκίας, δσψ περισ
σότερον έβλεπεν αΰτήν, τόσψ περισσότε - 
ρον έπόθει τή,ν κατάκτησίν τη ; Παρετή
ρησε πάντα τά μέρη της, δπως άνακα- 
λύψη τά άδυνατώτεοα, θέλων ν’ άποπει- 
ραθ·?, έκεΐ τή,ν Εφοδον, άνοίγων ρήγμα. 
Ά λ λ ’ είδεν δτι ήτο μετά τόσης τέχνης 
ώχυρωμένη, ώστε ήτο αδύνατον ν’ άλωθ^ 
έξ έφόδου...

Έστέναξε καί ήρχισε νά παρατηρώ τ ήν 
ύποκειμένην κοιλάδα.. . 'Εκτεταμένη έφαί
νετο αΰτη καί κατάλληλος πρός μάχην. 
Οί ποταμοί Καλόρηί καί Σάβατος άνεμί- 
γνυον τά υδατά των κατά τήν άκοαν τοΰ 
Βενεβέντου, διέρρεον αΰτό, ζευγνυόμενοι 
διά μεγαλοπρεποΰς γεφύρας...

Ήρώτησε πώς έλέγ^το ή πεδιάς αδτη, 
καί τφ  άπήντησαν : Παναγ ία  τής  Γ ραν -  
όέλλας.

— Ώ  ! αν κατωρθοΰμεν, Ελεγεν ό Κά



ρολος πρός τόν Μομφόρτ, νά σύρωμεν τό* 
έχθρόν είς την κοιλάδα ταύτην 1

 "Ας έφορμήσωμεν νά καταλάβωμεν
■την γέφυραν κα ί . . .

   Καί ό έχθρός, βλέπων τό πλεονέ
κτημα ήμών, δέν έξέρχεται πλέον.. .Σαλ
π ίσατε.. .

Καί τοΰτο ΰπήρξε τό πρώτον σάλπ ι
σμα, δπερ διέκοψε τό πολεμικόν συμβού- 
λιον τοΰ Μαμφρέδου.

Ό  Κάρολος, μετά τό σάλπισμα, περιέ- 
μεινεν έν αγωνία έλπίδος καί φόβου, τό 
άποβησόμενον.

Ήνεφχθησαν αί πύλαι καί τά τ ά γ 
ματα τοΰ έχθροΰ ήρξαντο έκτεινόμενα 
έπί τοΰ πεδίου πρός τήν άκραν τής γε- 
φύρας.

— ΜΙ άπατοΰν οί οφθαλμοί μου, ειπεν 
δ Κάρολος πρός τοΰς περί αΰτόν βαρό
νους, ή έξέρχεται δ Μαμφρέδης’, . . .  Ναί, 
έξέρχεται... Ύ ψ  ιστε θεέ  ! ευχαριστώ ... 
’ Ι δού τώρα ,  βα ρόνο ι ,  η ημέρα,  την  όπ ο ι α ν  
έπο&εϊτε τόβνν πολύ . . .  Μυνζοά  ! . . .  Μον -  
ξοα ! . . .  Ή  μάχη είναι έγγύς.

— Γενναίε έξάδελφε, είπε χαμηλοφώ- 
νως δ Μομφόρτ πρός τόν κόμητα τής 
Προβηγκίας, δπως δ ιππότης τοΰ κ εραυ 
νόν . . .

Ά λ λ ’ έχαμήλωσε τόσον την φωνήν, 
ώστε οΰδείς τών έκεΐ βαρόνων ήκουσε τ ί 
είπε.

Ό  Κάρολος έφάνη όργισθείς... Έπιμέ- 
νοντος δμως τοΰ Μομφόρτ, έκάμφθη καί 
άπηντησε :

— Πράξ ον, έξάδελφε, πάν δ.τι θέλεις‘ 
άλλά πρόσεξε νά ηναι άξιος δπως τά 
φέρη .. διότι έκεΐνος είναι πολΰ φοβερός 
Ιππότης.

— Ά φ ετέ  με νά πράξω ώς ήξεύρω... 
θ ά  εΰρω τόν άνθρωπόν σας... καρδίαν σι
δηράν... καί κούφιο κεφάλι.

Καί ταΰτα  εΐπών δ Μομφόρτ, ήρξατο 
άναζητών έν ταΐς γραμμαΐς, εΰγενϊΊ τινα 
Γασκόνον, καλούμενον 'Ερρίκον τής Κο
σένσης, εί; δν ειπεν δτι δ βασιλεύς, θαυ- 
μάζων την άξιαν του, άπεφάσισε νά έν- 
δύση αύτόν τήν πανοπλίαν του καί νά 
τόν διοοίση αρχηγόν τής πρωτοπορείας. 
'Εγώ, προσέθετο δ πολυμήχανος άνήρ, 
ήδυνάμην ν’ αμφισβητήσω ΰμΐν τήν τ ι 
μήν ταύτην, άλλ ' έπειδή είμαι πολΰ φ ί
λος σας δέν τό πράττω. Σκέφθητι, άρχον 
'Ερρίκε, ποία δόξα θά ήναι διά τήν οίκο- 
γένειάν σας, διότι άπό τοΰδε καί είς τό 
έξής είς τά έμβλήματά σας θά Εχετε καί 
τό κρίνον τής Γαλλίας.

— Μεγάλη πράγματι, άπήντησεν δ ιπ 
πότης, είναι ή τιμή, τήν δποίαν μάς κά- 
μνει δ άρχων Κάοολος, ά λλ ’ όχι καί τοι- 
αύτη, είς τήν δποίαν ή Ινδοξος γενεά τών 
ΰποκομήτων τής Κοσένσης νά μήν ήναι 
συνειθισμένη. Βλέπετε, dtpj ôv Μομφόρτ, 
τόν χρυσοΰν αΰτόν χαλινόν έν έρυθρφ π ε - 
δίψ ; Είξεύοετε τήν α ιτ ίαν ;

—  Ναί, ήκουσα, άρχον 'Ερρίκε, κάτι τι 
περί τούτου...

— Καί τ ί ! είναι δυνατόν ν’ άγνοήτε, 
άρχον Μομφόρτ, δτι ϊθεσεν αυτόν δ Ρε- 
νιώλ τής Κοσένσης, διότι έκράτησε τοΰς

χαλινούς τοΰ ΐππου τοΰ μακαρίτου βασι- 
λέως Χλοδοβαίου, μετά τήν υ,άχην τοΰ 
Σοασσών ; Καί αυταί αί συνηνωμέναι 
χεΐρες έν τφ  χρυσφ πεδίφ ;

— Ναί, πράγματι, υποκόμη .. άλλά 
Ελθετε, δ βα σιλεύς μάς περιμένει καί δ 
έχθρός προχωρεί.

— Ό  υποκόμης Ζεφροά, σημαιοφόρος 
τοΰ μακαρίτου αΰτοκοάτορος Καρόλου 
Μάγνου, άπώλεσεν αΰτάς έν τή μάχη τών 
Στενών, φέρων τήν σημαίαν... ή δέ φήμη 
λέγει δτι δ υποκόμης χωρίς νά φοβηθή 
Ιλαβεν αΰτήν διά τών όδόντων καί οΰτω 
τήν άπέδωκεν είς τόν αΰτοκράτορα, δστις 
ειπεν αΰτφ  : ω ά^χον...

— Ναί, ναί, εύρίσκεται έν τίΐ ίστορί(«: 
τοΰ βασιλείου, έν σελίνι τέσσαρες χ ιλ ιά 
δες έκατόν όκτώ... θά σάς δείξω τό μέ
ρος .· λέγουν δτι συνέγραψεν αΰτήν δ Άρ- 
δουΐνος, δ μέγας σοφός Άρδουΐνος, υπο
κόμη, πρώτος σύμβουλος τοΰ Καρόλου 
Μάγνου, καί διάκονος τοΰ άγίου Ρεμί- 
γιου.

Καί οΰτω διακόπτων καί σύρων αΰτόν 
δ Μομφόρτ, τόν Εφερεν ένώπιον τοΰ Κα
ρόλου, πρός δν είπεν :

— ’Ιδού δ υποκόμης.
— Άρχον 'Ερρίκε, τόσην χάριν ένώ

πιον ήμών εΰρον αί ύψηλαί ύμών πράξεις, 
ώστε άπεφασίσαμεν... (καί ένευσεν είς 
τους ακολούθους, οιτινες περιεκύκλωσαν 
τόν ύποκόμητα καί ήρχισαν νά άφαιρώσι 
τήν πανοπλίαν του)... νά σάς ένδύσωμεν 
τήν ιδίαν ήμών πανοπλίαν καί νά θέσω- 
μεν ύμάς έπί κεφαλής τοΰ πρώτου σώμα
τος.

— Ευχαριστώ, άρχον Κάρολε. Μεγάλη 
είναι ή τιμή τήν δποίαν μοί κάμνετε, 
καί δμως τοιαύτη, είς τήν δποίαν ή γενεά 
τής Κοσένσης είναι πρό άμνημονεύτων 
χρόνων συνειθισμένη . . . [ ελαφρά ,  ειπεν 
ώργισμένος είς τούς ακολούθους, οΐτινες 
ώς λυσσασμένοι άφήρουν άπ ’ αΰτοΰ τά 
δπλα του)... Είξεύοετε, άρχον Κάρολε, 
τήν αιτίαν τοΰ χουσοΰ χαλινοΰ ;

— Ά γ ιε  Διονύσιε ! . . .  Νομίζετε οτι ά - 
γνοοΰμεν είς τοιοΰτον βαθμόν τάς δόξας 
τής Γαλλίας !

— Καί τήν τών συνηνωμένων χειρών 
έν πεδίφ ; . . .

— Βέβαια ...  Μεγάλη φήμη σάς περι
μένει έκεΐ είς τήν κοιλάδα, άρχον 'Ερ
ρίκε.

— *0 άνθρωπος ποάττει τό κατά δύ· 
ναμιν. Καί ομως θά ποάξωμεν τόσα, άρ
χον Κάρολε, ώστε θά μείνετε εΰ^αριστη- 
μένος. θ ά  στρέψωμεν τά νώ τα . . .  ( ϊ λ α φ ρ ά , 
είπεν αυθις είς τούς ακολούθους, οΐτινες 
άφαιοοΰντες αΰτοΰ τάς περιχειρίδας ειχον 
σχίση τάς χεΐράς του) . . . θ ά  στρέψωμεν 
τά νώτα, διερχόμενοι τά όρη έκεΐνα . . - 
ΕΤναι αληθές, δτι πρό "τών έχθρών θά 
συναντήσωμιν τό Βενεβέντον... Ά λ λ ά  θά 
τό κυριεύσωμεν έξ έφόδου'καί Επειτα...

Έν τούτοις είχε μείνη μετά τοΰ δερ
μάτινου θώρακος μόνον ... οί δέ έχθροί 
συνεκεντροΰντο έν τίί πεδιάδι...

Ό  Κάρολος ήρχιβε νά ένδύη αΰτόν τήν I

πανοπλίαν του, καί ένφ τόν ώπλιζε τόν 
ένουθέτει, λέγων :

— 'Οχι, άρχον Ερρίκε... άφίσατε τόν 
στρατάρχην Μιρεποά καί τούς Βανδάμας 
νά διευθύνωσι τάς κινήσεις τοΰ στρατοΰ, 
σείς δέ προσέχετε μόνον νά καταφέρετε 
καλά κτυπήματα .. .  ή διοίκησις τοΰ στρα
τοΰ δύναται νά σάς απασχόληση... (καί 
έν τούτοις, Εθετεν αΰτφ  τούς πτερνιστή
ρας) .. θ ά  ώρκιζόμην δτι οΰδείς Ιππότης 
έκέρδισέ ποτε κάλλιον ΰμών τοΰς χρυ- 
σοΰς πτερνιστήρας.

Ειτα άφαιρέσας άπό τοΰ λαιμοΰ του 
τήν μεγάλην ν π ε ρ δ α λ άβ ΰ ι ο ν  τ α ι ν ί α ν ,  Ε- 
θετο αΰτήν είς τόν λαιμόν τοΰ ΰποκόμη- 
τος, προσθείς :

— Τό παράσημον τοΰτο θά τιμ£ άπό 
τοΰδε ή τό σώμα ή τόν τάφον σας.

Τό παράσημον τής ύπερ^αλααβ ί ο υ  τ α ι 
ν ίας ,  καλούμενον προσέτι καί τοΰ Πλοίου  
καί τής Λιπλΐ ,ς Σ ελ ή νη ς ,  ίδρύθη ΰπό τοϋ 
Ά γ ίου  Λουδοβίκου, άδελφοΰ τοΰ κόμητος 
τής Άνδεγαυίας, τφ  1262, κατά την 
δευτέραν αΰτοΰ έκστρατείαν είς Αφρικήν. 
Ά πετελε ΐτο  δέ έκ περιδέραιου κογχυλών, 
άναμεμιγμένων μετά ήμισελήνων, καί 
μεταλλίου, παριστώντος πλοΐον έν θα
λάσση.

"Εκαστον δέ τούτων είχε τήν ιδ ια ιτέ 
ραν αΰτοΰ σημασίαν' αί κογχύλαι έσή- 
μαινον τόν δρμον τών A igues-M ortes, 
Ενθα Εμελλον νά έπιβιβασθώσιν’ αί ήμι- 
σέληνοε, τόν κατά τών απίστων πόλεμον' 
καί τό πλοΐον, τήν διά θαλάσσης έκ
στρατείαν.

Είναι άληθές, δτι δ Κάρολος άνεμί- 
μνησκεν έπιχείρησιν ήκιστα Εντιμον, 'φ έ 
ρων τά διάσημα εκείνα τής Α γ ία ς  Ι’ής 
έπί τοΰ στήθους, καί δμως ύπολογίζων 
δτι τό όφελος, δπερ ήδύνατο νά πορισθή 
έκ τν ς̂ τοιαύτης εύσεβοΰς έπιδείξεως, ήτο 
μεγαλείτερον τ·7ίς ζημίας, ήτις θά προ- 
ήρχετο είς αΰτόν έκ τ^ς άναμνήσεως τής 
διά τά γαλλ ικά  δπλα άτυχοΰς έκείνης 
έκστρατείας, Εφερε πάντοτε αυτά έν Ί -  
ταλίί*.

Συμπληρωθέντος τοΰ δπλισμοΰ τοΰ ΰ- 
ποκόμητος, δ Κάρολος διέταξε νά φέρω- 
σιν αΰτφ  τόν ίππον του. Ήλθε τό γεν- 
ναϊον ζφον, κεκαλυμμένον ύπό μεγάλου 
κασά μετά κεντητών κρίνων, μόλις δ’ Ε- 
γνω τόν κύριόν του, έχρεμέτισεν.

Ό  Κάρολος έφάνη δτι έλυπήθη παρα- 
χωρών αύτό ...  Ά λ λ ’ αίφνης άνασκιρτή- 
σας, είπε :

— Πήγαινε... τό Βενεβέντον άξιζει 
Ινα ϊππον μέ τά φάλαρα.

Μετά τοΰτο δέ προσέθετο :
— Βαρόνοι, ακούσατε τάς διαταγάς 

μου. Ύμεΐς , άρχον υποκόμη τής Κοσέν
σης, στρατάρχα Μιρεποά , Βανδάμαι, 
Κλερμόν, λάβετε μεθ’ ύμών χιλίους Γ ά λ 
λους ίππεΐς καί άντεπεξέλθετε πρώτοι 
κατά τών έχθρών. Τό κύριον σώμα άς ά- 
ποτελέσωσιν οι Φλαμανδοί, οί Πικαρδοί, 
οι Ρωμαίοι καί οί Ιππείς τής Βασιλίσσης. 
Τήν σημαίαν ας φέρη Γουλλιέλμος δ Στεν-

1 δάρδος, τήν δέ άρχηγίαν άς Εχωσιν δ έξ- 
άδελφος ήμών Ροβέρτος τής Φλάνδρας, δ



κοντόσταυλος Γίλλης Λεβρούν χαί δ Βελ- 
τράμος τοΰ Βάλτς. ‘ Ημείς θά μείνωμεν 
έν τ9\ έφεδριίί»: μετά τών Προβηγκιανών,
χαί θά Ιδωμεν μεθ’ ήμών τόν Γουίίΐον τοΰ 
Μομφόρτ, τόν Γραρΰ χαί ΰμόίς, κόμη Γου- 
έρμα, μετά τοΰ Γουέλφων τή ;  Τοσκάνης. 
Τό σύνθημα είναι τό σύνηθες τής Γαλ
λίας : Μονζυά,  ίη ι τοτα ι  ! ’Απέλθετε λοι
πόν, τέχνα μου, χαί καταχτήσετε βαρο- 
νίας

Ήρξαντο νά χινώνται, δτε έπί λευχο- 
τάτης ήμιόνου έφάνη περιεστοιχισμένο; 
υπό πολλών έπισχόπων δ Βαρθολομαίος 
Πινιατέλλος, αρχιεπίσκοπος τής Κοσεν- 
τ ίας, φέρων τά πολυτιμότερα αυτοΰ αρ
χιερατικά άμφια. Καί αΰτη ή ήμίονο; έ- 
καλύπτετο ύπό χουσοϋφάντου μανδύου, 
έφ’ ου η'ϊαν κεντημένοι άργυροί λέβητες' 
χρυσουφαντον έπίσης χαί δι' αργυρών λε
βήτων χεντημένην στολήν Ιφερον οί ΰπη- 
ρέται.. . χαί αργυρούς λέβητας ?φ·ρον έπί 
τών χρυσών αΰτών ράβίων οί ραβδούχοι. 
Τό έμβλημα τοΰτο ητο βεβαίως ένδο
ξον, διότι, χαθ’ & διηγούνται τά παλαιά 
χρονιχά, Λανδόλφος τις , χυβερνήτης μιόίς 
τών γαλερών τοΰ βασιλέως Ρογήρου, έν 
τνί πολιορκία τής Κωνσταντινουπόλεως, 
είς τοσοΰτο θράσος Ιφθασεν, ώστε, είσδύ- 
σας είς τά μαγειρεία τοΰ αυτοχράτορος 
Μανουήλ, ηρπασε τρεις αργυρούς λέβητας 
χαί Ιλαβεν αΰτούς ώς οίχογενειαχόν Ιμ- 
βλημα, έξ οΰ χαί τό όνομα Πιν ιατέλλος  
— διότι Πιν ιά ττα  λέγεται ίταλ ιστ ί  δ 
λέβης.

Καί δμως ητο κάπω; γελοίον τό έμ
βλημα έχείνο, χαί ή μανία τοΰ αρχιεπι
σκόπου νά θέτγ) αΰτό πανταχοΰ, χαθίστα 
αυτά γελοιότερον Ιτι.

’Εν τούτοις, δ Πινιατέλλος, άφιχόμ*- 
νος ένώπιον τοΰ Καρόλου, ήρώτησεν α ΰ 
τόν σοβαρώ; άν εΰηρεστεΐτο ν’ άναγνώσ·/) 
τάς βούλλας τών αφέσεων, άς είχον έχ- 
δώσ-ρ οί Πάπαι, ’Αλέξανδρος ΣΤ', Οΰρβα- 
νός Δ χαί Κλήμης Δ , ΰπέρ τών με- 
τασχόντων τής άγιας έκείνης σταυροφο
ρίας.

”0  Κάρολος άπήντηαεν δτι οΰδεμία ήτο 
άνάγχη τούτου, διότι πάντες έγίνωσχον 
αυτάς έχ στήθους, δτι $ρχει νά τοΰς εΰ- 
λογήσιρ χαί αΰτοί θά ϊμενον ηΰχαριστη- 
μένοι.

Ό  άρχιεπίσχοπος λαβών τό ράντιστρον, 
χωρίς νά χαταβΐΐ τής ήμιόνου, ήγί*οεν 
αΰτούς, ε ίτα απήγγειλε μετά σπουδής 
απόσπασμα δμιλίας, έν γ  δ Μαμφρέδης 
έλέγετο υίός τοΰ Ά χάβ , άφωρισμένος, 
σπέρμα έχίδνης, άρειανός, άρναλδιστής, 
πρισχιλλιανός χαί άθεος, συλλήβδην, οί 
δέ Γάλλοι απεναντίας αληθείς υιοί τοΰ 
’Ισραήλ, χαταγόμενοι κα τ ’ εΰθεΐαν γραμ
μήν άπό τής φυλής τοΰ ’Ιούδα... Είτα 
ϊψαλλε ψαλμόν Ttva τοΰ Δαυίδ, κ α τά λ 
ληλον διά τήν περίστασιν, χαί άπέστει- 
λεν αΰτούς νά σφαγώσι φαιδρώς έν τψ 
πεδίψ.

Τώρα ο ί  θ λ ι β ε ρ ο ί  αρχ ί ζ ουν  ήχοι.
Ένθεν καί ?νθεν έξώρμηιαν μετά λύσ- 

σης κραυγάζοντες : Μονζοα  χαί Σ οηβ ί α ,  
οί δύο στρατοί κατ ’ άλλήλων.. .  Τό δια

χώριζαν αΰτούς διάστημα έπληρώθη... ή 
σφαγή ήρξατο.

Οί Γάλλοι, κατά τήν διαταγήν τοΰ 
στρατάρχου Μιρεποβ. έφώρμησαν Ιχοντες 
τό μέτωπον αΰτών λίαν άνεπτυγμένον, 
διότι, ίδόντες τούς Γερμανούς προ/ωροΰν- 
τας έν σχήματι τετραγώνου, ήλπισαν νά 
περικυκλώσωσιν αΰτούς διά τών κεράτων, 
ών προίσταντο οί αδελφοί Βανδάμαι.

Οί Γερμανοί ιππείς, κατά τήν έποχήν 
έκείνην, έθεωροΰντο ώς αήττητο ι, — καί 
πράγματι τόσον ποικίλα είναι τά τοΰ κό
σμου τούτου —  ανίκανοι τότε, Ινεκα έλ- 
λειψεως πειθαρχίας, πρός άμυναν, y\tsxv 
άκαταμάχητοι έν τ75 έφόδψ.

Συμφώνως δέ πρός τήν διαταγήν τοΰ 
βασιλέως, έπέπεσον κατά τοΰ κέντρου τής 
έχθρικής πρωτοπορείας μετά τόσης δρ- 
μής, ώστε τό μέν ενεκα τής έκτάκτου 
αΰτών ανδρείας, τό δέ ενεκα τοΰ ά- 
βαθοΰς τοΰ γαλλικοΰ κέντρου, τοΰτο 
έφάνη κλονούμενον καί άραιούμενον. . . 
άχρις οΰ έπί τέλους διεσπάσθη.

["Ε πβτα ι συνέχεια ].
Π α ν .  Π λ ν λ ς
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Η φιλία , ή ένοΰσα τούς δύο τούτους 
άνδρας, άνήρχετο είς πλέον τών τεσσα
ράκοντα έτών" μόλις έπί βραχείας μόνον 
περιόδους είχον παύστρ βλέποντες άλλή- 
λους καί οΰδέν ποτε είχε χαλαρώσγ) τούς 
δεσμούς,οΐτινες συνέδεον τόν ?να πρός τόν 
άλλον.

Ό  κ. Πολλέ ήτο πεντήκοντα τριών 
έτών, δ δέ κ Βαροδό?; πεντήκοντα έπτά. 
Αί οίκογένειαί των κατώκουν τό πάλαι 
έν τ·/Ί έξοχή, πλησίον τών Παρισίων, δύο 
γειτονικάς οικίας Οί παϊδε; είχον παίξγ) 
δμοΰ, δμοΰ δέ πάλιν είχον έπα\ευρεθ·?ί έν 
τφ  σχολείψ παοακολουθοΰντες άλλήλους 
κατά τάς σπουδά;' δ μέν είχεν έκλέξη τά 
νομικά, δ δέ τήν ιατρικήν καί τά μαθή- 
ματικά Είχον συναντηθώ φοιτηταί καί 
έκεΐ είχεν έντελώς έξαλειφθ·?} ή διαφορά 
τών ήλικιών, ήτις έχώριζεν αΰτούς. Ό  
Πολλέ είχε παρατείνιρ πως τήν διάρκειαν 
τοΰ φοιτητικοΰ βίου, έν ώ ό Βαροδ^ς, έπι- 
μελέστερος, έμβριθέστερος είχε μεταχει- 
ρισθΤΙ τάν μέχρι τών έξετάσεων απολύτως 
άναγκαΐον χρόνον, δπως λάβη τάν δ ι
δακτορικόν τίτλον. Ό  δέ Πολλέ, προ
λύτης τής νομικής, ειχεν άγοράσιρ τά 
γραφεΐον συμβολαιογράφου. ’Αμφότεροι 
ήσαν πλούσιοι καί οΰδέποτε είχον ΰπάρξη 
μεταξύ αΰτών αί μικραί έκεΐναι άφορμαί 
όχληρίας, αί τών αμοιβαίων δανείων δη
λαδή- Άξιοσημείωτον δέ δτι οΰδέτερος

αΰτών ήτο φύσεως διαχυτικής. Ή  φιλία 
των έσχεν έπί πολΰν χρόνον χαρακτήρα 
σχεδόν έπιφυλακτικόν. Έχαιρον συναν- 
τώμενοι καί διερ^όμενοι δμοΰ τάς έσπέ- 
ρας των' άλλά, ώσεί διά τίνος σιωπηρές 
συνθήκης, οΰδέποτε άντήλλασσον έπί τοΰ 
ίδιωτικοΰ των βίου οΰδεμίαν τών έκμυ- 
στηρεύσεων έκείνων, ώ< λίαν άφειδεΐς είνε 
συνήθως οί νέοι.

Ό  χρόνο; οΰδέν άλλο σέβεται, λέγου- 
σιν, εί μή έκεΐνο, είς οΰ τήν οίκοδίμησιν 
αυτάς συνετέλεσεν. Οΰτως έγένετο καί 
είς τήν φιλίαν το>ν. Ημέραν τινά, οί δύο 
οΰτοι άνδρες, ψυχροί, κατά τά φαινόμ*- 
νον, συνδιαλεχθέντες πλέον ή δσον είχον 
έμπιστευθ·7| πρός άλλήλους, παρετήρηβαν 
δτι ήγ^πώντο πλέον ή ώς αδελφοί, διότι 
ό είς είχεν έκλέξη τόν έτερον άμοι βα ίως.

Ό  πρώτος λαβών ανάγκην δπως τφ  
παρασχεθ?! σπουδαία τις ΰπηρεσία, άπε- 
τάθη φυσικώτατα είς τόν έ'τερον, χωρίς 
καν νά διανοηθίΐ δτι ήδύνατο νά δοκι- 
μάσγι, άν μή άρνηαιν, τοΰλάχιστον δ ι 
σταγμόν.

Έπρόκειτο περί σοβαρωτάτης τινός ΰ- 
ποθέσεως άφορώσης τόν Πολλέ καί δυ- 
ναμένης νά διακινδυνεύσιρ τή,ν θέσιν του.

Είς τών ΰπαλλήλων του είχεν έγκατα- 
λίπιρ τά γραφεΐόν του,κατόπιν αρκούντως 
σημαντικών ΰπεξαιρέσεων' άλλ ’ δπερ ήτο 
Ιτι έγκληματικώτερον, είχε παοαλάβγ) 
μεθ' έαυτοΰ, δπω; καταδολιευθν} τοΰ προ
ϊσταμένου, ένοχου μόνον ?νεκα τής πρός 
αΰτόν ΰπερβολικής έμπιστοσύνης,έγγραφα 
καί φακέλλους, μεγίστης σπουδαιότητος.

Ό  συμβολαιογράφος έγνώριζέ πως τό 
μέρος, έν ώ αΰτά; εΰρίσκετο.

Έπρόκειτο λοιπόν δπως τόν έπανεύρτρ 
καί άν*υ θορύβου, άνευ σκανδάλου, τόν 
καταπείσ·/) είς τήν άπόδοσιν τών έγγρα
φων.

Ητο δέ αδύνατον είς τόν Πολλέ ν’ ά- 
φήβιρ τά γραφεΐόν του' δθεν έζήτησε 
παρά τοΰ Βαροδόί ν’ άναχωρήσιρ άντ ' αΰ · 
τοΰ. Οΰτος δέν ϊχαμεν οΰδεμίαν παρατή* 
ρηβιν, Ιλαβε τό τραΐνον τ91 αΰτϊ) έσπέρ^ 
χαί έπανήλθε μετά τεσσαράκοντα όχτώ 
ώρας πληρέστατα έπιτυχών.

Κατά τήν έποχή^ δέ ταύτην δ Βαρο- 
δόΖς, δσ τις είχεν έντελώς παοαιτήοιρ τήν 
ιατρικήν, δπως άφοσιωθή έξ δλοκλήρου 
είς μελέτας χημικάς, είχε συχνάχις όμι- 
λήση είς τόν φίλον του περί νέων έρευνών, 
άπαιτουσών λεπτότητα  χαί έπιμονή,ν έν- 
δελεχή.

— Έ , λοιπόν; τόν ήρώτα δ Πολλέ ολί
γον χρόνον ύστερον τοΰ συμβάντος τού
του, ποΰ εΰρίσκεται τό πείραμά σα; έπί 
τή ;  ΰγροποιήσεως τών αερίων ;

Ό  Βαροδ^ς έφάνη άμηχανών, έψέλλισε 
λέξεις τινας, καί τέλος Ιδέησε νά δμολο- 
γήσιρ δ,τι είχε παραμελήστρ Ιπί τινας η 
μέρας νά έξακολουθήσιρ μετά τής α να γ 
καίας φροντίδος τό .χρίσιμον αΰτό πείρα
μα, δτι είχεν άναγκασθ?) νά άρχίσγ, αυ- 
θις έξ αρχής πδσαν ττ,ν έργασίαν καί 
Ινεκεν τούτου είχεν έπέλθιρ βραδύτης ένος 
τοΰλάχιστον Ιτους.

Ό  Πολλέ ένόηοεν' δ έπιστήμων τφ



είχε θυσιάση, χωρίς νά έκφέρη λέξιν μομ
φής,τήν πραγματοποίησιν ένός τών προσ- 
φιλεστέρων ονείρων του. Τά ταξειδιον τών 
δύο Η μ ε ρ ώ ν  είχε ματαίωση τά πάντα.

— Έ  λοιπόν ! S ev ήθέλετε κάμη τό 
αΰτά ευρισκόμενος ε’ις την θέσιν μου ; ή 
ρώτησεν ό χημικός.

— Βεβαίως, άπήντησεν ό ετερος.
Τριακοντούτης ό Πολλέ ένυμφεύθη. Ό

δέ Βαροδάς ύπή^ξεν ό πρώτος του μάρ- 
τυς, ά λλ ’ Ιμεινεν ό επιστήθιος φίλος τοΰ 
συζύγου, χωρίς νά στέρξη οπως λάβη την 
αυτήν θέσιν έν τφ  οίκιακφ βίψ αυτοΰ.

"Αν καί ήθελεν άπονείμη είς την σύ
ζυγον καί τό τέκνον τοΰ Πολλέ τήν άγά- 
πην, τήν δποίαν άφιέρου είς αΰτόν, καί 
ητο ικανός νά ένδειξη πάσαν προθυμίαν 
ύπέρ αΰτών, άπεποιήθη, παρά πάσας τάς 
έπιμόνους παρακλήσεις, νά γείνη, ώς συν
ήθως λέγουσιν, οικογενειακός φίλος.

— ’Αλλά δέν νυμφεύίσθε λοιπόν ; ή- 
ρώτα ό Πολλέ τόν Βαροδά.

Οΰτος δέ τφ  ώμολόγησε τότε οτι εί- 
χεν άγκπήση μέχρι λατρείας νεάνιδά τινα 
ήτις, ώς ένόμιζε, τφ  ανταπέδιδε τά Γσα, 
άλλ’ ήν οί γονείς της ειχον άναγκάση είς 
άλλον γάμον. ‘Όσον δ’ αφορά αΰτόν, ήτο 
νΰν αποφασισμένος νά μείνη άγαμος.

Μετά δύο ή τρία Ιτη δ Πολλέ έπέμει- 
νεν έκ νέου. ’Αλλά τήν φοράν ταύτην δ 
Βαροδάς άπήντησεν Ιτι κα τηγορηματι - 
κώτερον.

Ητο καθήκον του νά μή νυμφευθή. Τί 
άρα έσήμαινςν ή αινιγματώδης αυτη φοά- 
σις ; Έζήτησε δέ παρά τοϋ φίλου του νά 
μή έπιμένη έν τούτψ.

Οΰτος δ’ ειχεν άπό τίνος έξακριβώση έν 
αυτφ μελαγχολίαν, πάντοτε έπιτεινο- 
μένην.

Ένόησεν δτι ένεφώλευεν έν τί) καρδίι^ 
του θλΐψις λίαν πρόσφατος Ιτι ώστε νά 
μή έπ ιτρέπ«ται νά εγγίση τις τήν π λη 
γήν,. καί οτι ή άληθής άγάπη άπαιτε ϊ τήν 
διάκρισιν.

Έν τούτοις δ Βαροδάς βραδύτερον ώ- 
μίλησε πρώτος Ένεχείρισβν είς τόν φίλον 
του φάκελλον έσφραγισμένον λέγων 
αΰτφ :

— Δέν σάς ζητώ δοκον. Δέν θ’ ανοίξετε 
τόν φάκελλον τοΰτον είμή άν άποθάνω 
πρό ΰμών καί θά συμμορφωθήτε άκριβώς 
πρός τάς οδηγίας μου.

Ό  Πολλέ τώ είχε σφίγξη τήν χεΐρα.
Ητο πράγμα ύπεσχημένον. Δέν είχε 

πλέον γείνη λόγος περί αΰτοΰ.
Ο φάκελλος εΰρίσκετο είς μέρος άσφα- 

λές καί έν περιπτωσει θανάτου τοΰ Πολλέ 
ήθελεν έπανέλθη άνευ δυσκολίας είς τάς 
χεΐρας τοϋ κυρίου του.

Ό  Βαροδάς ειχεν άφοσιωθή είς τήν ερ
γασίαν μετά πλείονος Ιτι ζέσεως.

"Αγνωστος ΰπό τοΰ πλήθους ειχεν άπο- 
κτήση δικαίαν ΰπόληψιν μεταξΰ τών βιο- 
μηχάνων, είς οΰς αί χημικαί α νακαλύ
ψεις του ειχον παράσχη αληθείς υπηρε
σίας.

Είχε μεί νη δμως μετριόφρων, ήγάπα 
τήν άσημότητα καί διήρχιτο τόν βίον 
πάντοτε ών ολίγον κατηφής.

Είχε τό μυστικόν τής λύπης καί τής 
θλίψεώς του.

"Οτε ή φρικώδης καταστροφή τοΰ 
Κουρσέϊλ είχε κατασπαραξη τόν βίον τοϋ 
Πολλέ, άποσπώσα καθάπαξ άπ’ αΰτοΰ, 
διά τερατώδους έκτροπας τής Ειμαρμέ
νης, πάν δ,τι συνίστα τήν ζωήν του, τάς 
έλπίδας του, τό μέλλον — τήν σύζυγον καί 
τά τέκνον του ,— δ Βαροδάς ειχεν Ιλθη 
πρός αΰτόν,έγκαταλείπων τά πά ντα ’ είχε 
δεχθή είς τάς άγκάλας του τόν τραυμα
τίαν έκεΐνον, δστις έκάλει τάν θάνατον, 
κλαίων μετ’ αΰτοΰ, καί συμφώνως πρός 
τήν άληθή φιλίαν μή ζητών νά τάν πα- 
ρηγορήση προώρως.

Ή  κρίσις υπήρξε’ μακρά καί φρικω- 
δώς όδ υνηρά' άλλ ’ ή άγάπη υπομονη
τική , ακαταπόνητος ειχεν ΰπερισχύση 
ταύτης . Δέν ειχεν άπολειφθή είς τόν ά- 
πηλπισμένον εί μή κόρος τις τοϋ ζήν, I- 
νεκεν τοϋ αδυνάτου τής άνανεωσεως τής 
ζωής.

Ό  Βαροδάς έν τούτοις ειχεν άποκοι- 
μίση τάς έξάψεις αΰτού έν τή μονοτονία 
τών κανονικών ενασχολήσεων, καί αΰτός 
ειχε παράσχη είς τό σεσαλευμένον πνεϋμά 
του τήν τροφήν τών μελετών τοΰ παρελ
θόντος, καταλλήλων δπως καλύψωσι τό 
παρόν, καί ή σχετική εΰτυχία, ής άπή- 
λαυεν δ άρχαΐος συμβολαιογράφος, ητο 
Ιργον αυτοΰ.

Ό  βίος ειχεν άναλάβη τήν ήρεμον α ΰ 
τοΰ πορείαν, διευθυνομένην υπό τής κα- 
νονικότητος τών εξεων.

— Είσθε μέγας ιατρός, τφ  Ιλεγεν ένί
οτε δ Πολλέ έννοών τοΰτο.

Ά π α ξ  δέ μόνον ειχεν άπαντήση δ Βα- 
' ρόδάς :

— Μέγας Ιατρός, δστις δέν γνωρίζει 
νά θεραπευση έαυτόν.

Ά λ λ ’ οΰδέν Ιτερον είχε προσθέση.
Καί ίδοΰ ό άνθρωπος, δστις σήμερον ή- 

θελεν εΰρεθή ένεχόμενος είς φρικώδη δο
λοφονίαν !

Τέλος δ Πολλέ ήθελε δυνηθή νΰν ν’ άν- 
ταποδώση τάς όφειλομένας εΰεργεσίας, 
Ιμελλε ν’ άφοσιωθή καί αΰτός δπως πε
ρασπίση, δπως σωση τόν φίλον του.

ΤΗτο βέβαιος δτι έν τή απαίσιο* 
ταύτη περιπετεί<£ δ Βαροδάς ήλπιζεν είς 
αΰτόν, δτι τάν περιέμενεν.

Ά λ λ ’ ειχεν δμολογήση ! .. . Λήροι τών 
έφημίρίδων, είς οΰς δέν επρεπε ν’ άποδώση 
τις μηδέ τήν έλαχίστην σπουδαιότητα.

Τήν έβδόμην λοιπόν τής έσπέρας,έν τφ  
μέσψ τών νιφάδων τής χιόνος, ήν ώθει 
άνεμος ψυχρός τοΰ Δεκεμβρίου, δ άρχαΐος 
συμβολαιογράφος εΰρίσκετο έν τή μεγάλη 
όδφ τοΰ Πασσύ, ανυπόμονος νά ΰπ ά γη . . .  
ποϋ : δέν ήξευρεν άκόμη.

Τά λεωφορεία ειχον σταματήση. Ου- 
8εμία άμαξα συγκατένευε νά προχωρήση.

Ό  Πολλέ άποφασιστικώς ήρχισε νά 
βαδιζη σκεπτόμενος.

Πόθεν ν’ άρχίση ; ΜΙ τήν άλήθειαν, τά 
πράγμα ήτο άπλούστατον.

Ή  κυρία Γρανσόν είχε προφέρη αυτη 
διά τοΰ ένστικτου της τήν πρώτην λέξιν 
τής καταστάσεως τών πραγμάτων' Βα-

ρόδάς ! τά όνομα, καίτοι δέν ητο κοινόν, 
ήδύνατο νά φέρηται ΰπό άλλου τίνος προ
σώπου.

Καθηγητής τής χημείας; ή τύχη δυνα
τόν νά είχε κάμη καί άλλους τοιούτους !

Έ  λοιπόν ! Ιπρεπε νά πορευθή πρώτον 
είς τήν οικίαν τού Βαροδά.

Έκεΐ θά έμάνθανεν άμέσως περί τής 
προκειμένης ύποθέσεως Κατψκει έν όδφ 
Δουαί, καί ή Βιομηχανική Σχολή, είς 
ήν παρέδιδεν, εΰρίσκετο έν τή όδφ Ρώμης.

"Αν δέν ύπαρχον πληροφορίαι έν τή 
κατοικία του, δ Πολλέ ήθελε πορευθή είς 
τήν Σχολήν. Οΰτω τό σχέδιον είχε χαρα- 
χθή καλώς.

Δέν είχε πλέον τήν εΰρωστίαν τίΐς πρώ
της νεότητος' είχε καταστή καί ολίγον 
εύσαρκος, ή άναπνοή ητο βραδεία, αί δέ 
κντ^μαι ειχον άποβάλη τήν εξιν τής δδοι- 
πορίας, μετά τΐΐς παγεράς έκείνης έπί τοΰ 
προσώπου μαστιγώσεως καί τής ύπό τούς 
πόδας όλισθήσεως.

Δέν ήσθάνετο δμως τίποτε, ά λλ ’ έπο- 
ρεύετο ανυπόμονος νά φθάση.

Πανταχοΰ Ιλλειψις άμαξών. Ή  πόλις 
έξαίφνης ειχεν έρημωθή. Τά ολίγα οχή
ματα, όίτινα έπέστρεφον είς τό κατάλυμα, 
διήρχοντο σιγηλά ώς σκιαί.

Ό  Πολλέ Ισφιγγε τάν έπενδύτην του 
περί έαυτόν, θωρακιζόμενος καί κατά τοΰ 
ψύχους καί κατά τής λυπηράς έντυπώ- 
σεως, ήτ ις  προήρχετο είς αΰτόν έκ τών 
σκυθρωπών πραγμάτων.

Οΰτως Ιφθασεν είς τήν οδόν Δουαί κα- 
τεψυγμένος καί δμως πυρέσσων.

Έγνώριζε καλώς τήν οικίαν τοΰ φΓλου 
του, άν καί λίαν σπανίως ειχεν έπισκεφθή 
αυτόν.

Ένίοτε μόνον, κατά ρητήν άπαίτησιν, 
έγκατέλειπε τήν έρημίαν του, ΐνα παοα- 
στή είς περίεργον πείραζα, άποκαλύπτον 
πρόοδον, Ιν βήμα πρός τά έμπρός έν τή 
άπεράντψ ταύτη δδφ, έν ή άπό τής αρ
χής τοΰ παρόντος αίώνος, οΰτως εΰθαρ- 
σώς είσήλθεν ή έπιστήμη.

Ή  κατοικία εΰρίσκετο έν τ φ  ίσογαίψ 
μεγάλης οικίας, καί ειχεν έκλεχθΐ ύπό 
τοϋ έργάτου τής έπιστήμης, διότι συνώ- 
ρευεν όπισθεν μέ ήρειπωμένην μικράν οι
κίαν, ήν ειχεν ένοικιάσει καί μεταβάλει 
είς χημικόν έργαστήριον.

Ητο είς τάν αριθμόν 47.
Έ κπληκ τος δ άρχαΐος συμβολαιογρά

φος είδε δύο άμάξας πρό τής αΰλείου θύ 
ρας, ήτις ήτο κεκλεισμένη. Έμπροσθεν 
δ ΐ σ τ ατ ο  κλητήο, έρμητικώς άπό τής κε
φαλής κεκαλυμμένος, ακίνητος.

Ό  Πολλέ έπροχώρησεν εΰτόλμως.
— Τί ζητείτε ; ειπεν δ αστυνομικός 

υπάλληλος φράσσων τήν θύραν.
— Νά είσέλθω είς τήν οικίαν ταύτην.
— Διά νά κάμετε τ ί ;
— Νά έπ ισκεφθώ ενα φίλον μου.
— Οστις ονομάζεται ; .. .
Ό  Πολλέ δέν ήτο έκ τών άνεχομένων 

πολλά, καί τοϋ ήλθεν είς τά χείλη νά 
εΓπη :

— Δέν είνε ’δική σου δουλειά νά μά-
θης !



Ά λ λ '  έκρατήθη έγκαίρως.
— Δέν επιτρέπεται νά είσέλθη τις ;
— 'Οχι. Πρέπει νά εΐπητε τί θέλετε.
— Έ  ! λοιπόν ! άς τελειάνομεν. Είμαι 

i> φίλος ένοικιαστοΰ, κατοικοΰντος έκεΐ, 
εις τό ίσόγαιον. θ ά  είναι δέ έδώ, άφοΰ 
βλέπω φώς...

— ΤΑ ! εινε αΰτός... Εΐπέτε μου, πα 
ρακαλώ, τό όνομά του, διά νά Γ^ω...

— Άφοΰ είνε απόλυτος ανάγκη νά 
γείνη τοΰτο . . . πηγαίνω είς τοΰ κυρίου 
Άνδ ρέα Βαοοδόί.

Εί/ε προσθέση τό προωνύμιον, ώς ίνα 
έξαλειψη διά μιόίς ΰποψίας δυναμένας νά 
γεννηθώσιν έξ δμωνυμίας τινός.

— Καλά, είπεν ό αστυνομικός υπάλ
ληλος. Τότε είαέλθετε... εισέρχομαι μεθ’ 
ύμών.

Ό  Πολλέ μετά κόπου κατώρθωσε νά 
καταστείλη φρίκην καταλαμβάνουσαν τό 
σώμά του. Πχρ'όλην τήν αισιοδοξίαν του 
ήσθάνετο ότι ή χειρ τής αστυνομίας εΰ
ρίσκετο έπί τής οικίας ταύτης.

Ό  αστυνομικός ύπάλληλος ώθησε την 
θύραν, ειτα δέ, ταπεινώς ΰποχωρών, τον 
προσεκάλεσε νά διέλθη πρό αυτοΰ.

Τόν ή*ολούθησε , *αί διευθυνόμενος 
πρός τό Ισόγαιον ήνέψξε την έσωτερικήν 
θύραν προφέρων τάς λέξεις ταύτας :

— Ίδοΰ είς κύριος, οστις έρχεται νά 
Ιδη τόν κύριον Βαροδάν.

ΑΕφνης δ Πολλέ εΰρέθη έν μέσψ αστυ
νομικών υπαλλήλων έν στολϊ}, καί άλλων 
προσώπων φερόντων πολιτικήν ένδυμασί- 
αν. Αΰτομάτως πως δ’έξήγαγε τόν πΐλόν 
του.

Ύπό  τήν Ιδιότητά του, ώς δημοσίου 
λειτουργού, διετήρει τό σέβας πρός π&ν 
8 ,τ ι ,  έκ τοΰ πλησίον ή καί μακράν, είχε 
σχέσιν πρός τήν νόμιμον άρχήν.

—  Ύμεϊς ζητείτε  τόν κύριον Βαροδϋν ! 
ήρώτησεν αρκετά άποτόμως νέος τις, Ιχων 
τάς παρειάς ίσχνάς, ώσεί λεπίδας μαχαι
ριού.

— Μάλιστα, κύριε έγώ ...
— Εΰαρεστήθητε νά μοί εΕπητε τό ό

νομά σας...
Αί λέξεις αΰται ειχον προφερθή εΰγε- 

νέστερον.
Ο Πολλέ ειχεν άναλάβει τό βυμ.βολαι -  

ο γραφ ιχ ό ν  του vcpug.
Αληθώς όμως δ Πολλέ Ιτρεμεν. Ά λ λ ’ 

ΙμΙνεν ήσυχος. Τοιοΰτον τό υψηλόν θάρρος.
Έ ξήγαγε  τό έπισκεπτήριόν του καί τό 

ένεχείρισεν είς τόν νέον, οστις ήτο δ 
γραμματεΰς τοΰ αστυνόμου τοΰ τμήμα
τος έκείνου, καί όστις, ρίψας τούς ο
φθαλμούς έπ’ αΰτοΰ, τφ  ειπεν :

—  Εΰαρεστήθητε νά περιμείνητε μίαν 
στιγμήν, κύριε, θ ά  έγχειρίσω τό έπισκε
πτήριόν σας είς τόν κύριον ανακριτήν.

Τήν φοράν ταύτην δ δυστυχής κατε
λήφθη πραγματικώς ΰπό φρίκης-

Ά λ λά ,  καθόσον 6 κίνδυνος ίξεδηλοΰτο 
βεβαιότερος, δ Πολλέ άνελάμβανε τήν ψυ
χραιμίαν του.

Ό  Βαροδάς διέιρεχε κίνδυνον σοβαρόν. 
Έπρεπε λοιπόν νά τόν υπεράσπιση. Δέν 
ήθελεν ένδωσει απέναντι οΰδενός. Ά λ 
λως τε, δέν ή?*ει μία μόνη λέξις, οπως 
άνατρέψη όλόκληρον τό οικοδόμημα τής 
κατηγορίας ·,

Παρετήρει περί έαυτόν, έξετάζων τάς 
απαθείς έκείνας μορφάς, άλλ ’ άνθιστά- 
μενος είς τήν σφοδράν έπιθυμίαν τοΰ νά 
έρωτήση. Ά λ λ ω ς  τε, προς τ ί ,  άφοΰ μετά 
μίαν στιγμήν Ιμελλε νά γνωρίση πδίσαν 
τήν αλήθειαν ;

Παρελθόν λεπτά τίνα, κατά τά όποια, 
μετ’ έλαφροΰ κυρτώματος τής οσφύος, ό 
Πολλέ ένίσχυε συγχρόνως τήν τε φύσιν 
καί τή,ν θέλησιν αΰτοΰ.

3ύρα τις ή γεψχθη·
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ 

( Ε Τ Ο Σ  <7' )

Σύγχειται έχ 480 πυκνών σελίδων, χαλλιτε-
χνικωτάτων, είς α;«Ιχονίζεται έν σμχρφ ή φιλολο
γική χχ\ χοινωνιχή φυσιογνωμία τοϋ έτους. — Κο·

Ό  γ ρ α μ μ α τ ε ΰ ς  έ ν ε φ α ν ίσ θ η  έκ  ν έο υ  κ α ί  ομεϊται δι ΘΟ λαμπρών είχόνων φωτοτυπικών,
τφ  Ικαμε σημεΐον νά προχωρήση.

Ύπήκουσε καί εΰρέθη έν δωματίψ χρη- 
σιμεύοντι ώς έστιατόριον, καί όπερ έγνώ- 
ριζε καλώς. Έμπροσθεν τραπέζης καθή- 
μενος Ιγραφεν άνθρωπός τις.

"Ετερος δέ, λευκήν τήν κόμην εχων, 
ευπρεπής, φέρων τό παράσημον τής Λεγε
ώνας τής τιμής, ΐστατο ορθιος δμιλών.

επίτηδες κατασκευασμένων έν Λ«ιψ·α χαί Παρισίοις· 
— Περιέχει ύπέρ τά 100 SpQx « χ ΐ  δ ια τρ ςδάς, άρι- 
στης έχλογής, ήτοι : δ ι η γ ή μ α τ α ,  η θ ο γ ρα φ ί α ς ,  
π ο ι ή σ ε ι ς ,  ί σ τ ο ρ ι κ ά ς  χ α ι  ε π ι σ τ η μ ο η χ ά ς  δ ι α * 
τ ρ ι β άς ,  xa . l . h  τ ε χ η χ ά ς  μεΑέτας ,  δ ρ α μ ά τ ι α ,  
δ ιαΛογάς ,  χ α ρ α κ τ ή ρ α ς ,  χ ο ι ν ω η χ ά ς  σεΛί δας  ί χ  
τ ο ϋ  σ ν γ χ ρ ο Υ ο ν  β ί η ν ,  φ ιΛοΛογικά π α ί γ η α ,  Αε- 
π τ ά ς  χα ί φ α ι δ ρ ά ς  σ α τ ν ρ α ς  ε π ί κ α ι ρ ο ν  ς, ε π ι 
γ ρ ά μ μ α τ α ,  σ κα Α αθ ΰ ρμ α τ α ,  γ ν ω μ ι χ ά ,  β ι ο γ ρ α ·

— Να προσκαλεσετε δια την τριτην φ ι χ ά ς  σ η μ ε ιώ σ ε ι ς ,  α ν έ κ δ ο τ α ,  γ εΛ ο ι ο γ ρα φ ι κ ά ς
τά πρόσωπα, τά δποΐα δέν ήδυνήθην νά π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς ,  χλπ. χλπ. — Χυνεργ&ται ΰ«1ρ
Γδω σήμερον. Έ χετε  τά ονόματα ; τοΐίςΒΟ, πάντες σχεδόν οί αντιπρόσωποι τής έν Έ λ -

Ό  γ ρ α φ ε ΰ ς  ψ ε λ λ ί ζ ω ν  ά ν έ γ ν ω σ ε ν  έ π ί  τ ι -  λάξι συγ/ρόνου λογοτεχνίας. —Περιέχει δ’ έπί πλέον
νος φ ύ λ λ ο υ  : * 11

—  Ό  κύριος Μαρσιόλ Κομπώ, κύριος ΒΙΟΙ ΡΑΦΙ ΚΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ-τοΰ 1891 
Άδριανός Βερνιέ, κύριος Κάρολος Λαταίρ. ητοι Ααμπρά ς  π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ί α ς  χ α ι  β ι ο γ ρ α φ ί α ς

  Μάλιστα. σ χ ε τ ι χ ά ς  r3r δ ι α π ρ ε π ε σ τ ε ρ ω ν  ε ν  τ ΐ ) π οΑ ι τ ε ί α ,
Ό  Πολλέ Ιμεινεν ακίνητος περιμένων. TV ^ ι  στη μη  χαί  τοΐς γράμμασι  σνγχρο'νωτ
• r\ , ι ίΑΑηνων.Ο  γοαφευς ε ιπε : 1' ν  ,,7 , * , ι> > , ι Β'1·! το Ηu e o o A o r i o r  του χ. 2jxoxou ουγχεντρου-—  Κύρ ιε  ό ικα σ τα ,  ιδου το προσωπον r- γ ι
Καί τφ  Ιτεινε τό έπισκεπτήριόν, οπερ 

δ δικαστής Ιλαβε καί παρετήρηβεν.
Είτα δέ στρεφόμενος πρός τόν Πολλέ :
— Ύμεϊς , κύριε, Ιρχεσθε νά έπισκε- 

φθήτε τόν κύριον Βαροδόίν ;
— Έ γώ
— Τόν γνωρίζετε ;
— Πολύ. Πρό τεσσαράκοντα έτών.. .
— Ά  ! καί τ ί  τόν θέλετε ;
— Κύριε, ή ίδιότης μου, ώς έλάβετε 

γνώσιν διά τής άναγνώσεως τοΰ έπισκε- 
πτηρίου μου, σ2ς είνε μία έγγύησις ΰπέο

ται ολη ή χάρις χαι ή σπινβηρίζουσα ευφυΐα τής συγ
χρόνου φιλολογικής παραγωγής. 01 έν τή άλλοδαπξ 
έλληνες, διερχόμενοι τάς 450 χαριεστάτας σελίδαν 
τοϋ «Ημερολογίου» τοϋ χ. Σχόχου, άνευοίσχουσιν έν 
σμιχρώ τήν φιλολογικήν χαί χοινωνιχήν φυσιογνωμίαν 
τοϋ έτους.

Τ I Μ Α Τ A I
Διά τοΰ; ε’ν τή αλλοδαπή : 

Χαρτό$»τον φρ. 4.— Χρυσόδετον φρ tt 
Διά τά; έπαρ/ία;:

Χιρτόδετον φρ. 3 , 8 0 .  — Χρυαόδετον φρ 4.SO 
Ή  Διεύθυνσις τών Ε κ λ εκ τώ ν  Μ υ θ ισ το ρ η μ ά 

τω ν  χάρ.ν τών απανταχού αναγνωστών της άναδέχι*

Κ Ο Μ Ψ Ο Τ Α Τ Ο
ΚΑΙ

ΕΥΘΗΝΟΤΑΤΟΙ

Εί ς τον ανακριτήν I
Τά πάντα λοιπόν ήσαν αληθή . . . Ό  

Βαροδϋς του, ό φίλος του, ήτο έκεΐνος, 
οστις εΰρίσκετο είς τήν έξουσίαν τή ς  δ ι
καιοσύνης διά πρ ίξ ιν  δυναμένην νά έπι- 
σύρη θανατικήν ποινήν.

τής είλικρινείας μου. Άνέγνων άπόψε μά- ται να άποατέλλτ) άσφαλώ; χαί τα-/έω; τά ΉμεροΛό-
λιστα, Ιν τινι έφημερίδι, τήν καταπλη- γιον  τοϋ χ Σχόχου, είς πάντα έαδάζοντα πρό; αΰτήν
κτικήν εΕδησιν τής συλλήψεως τοΰ φίλου τ<* άντιτιυον.
μου κ. Βαροδά... Ένόμισα, καί νομίζω  -------------  —---- ------------------------------------
άκόμη, οτι συμβαίνει ένταΰθα φοβερά πα· 
ρεννόηβις· Ύπέθετον μάλιστα οτι έπρό- 
κειτο περί άλλου τινός προσώπου,φέροντος 
τό αΰτό όνομα, καί ήλθον νά βεβαιωθώ 
περί τοΰ πράγματος. Έξ όσων βλέπω ήδη, 
έννοώ οτι ή πληροφορία ήτο ακριβής χαί 
οτι δ φίλος μου είνε άντικείμενον σοβαρών 
υποψιών. Χαίρω δέ τοσούτψ μόίλλον ότι 
Ικαμα τό διάβημα τοΰτο, καθόσον, άν τό 
έπιτρέπετε, θά σ3ς άποδείξω διά μιόίς 
μόνης λέξεως OTt ή κατηγορία καταρρέει 
άφ’ έαυτής··.

[ " Ε π ε τ α ι  σ υ νέχ ε ια ]. Τ .

Π Ο Λ Ο ΐ Ν Τ Α Ι

Eli TO BIBAIQTTQAEIOM ΤΗΣ «ΚΟΡΙΝΝΗΣ»

'θδ6{ αροχστείου άρ. 10.

Τ ν π ο γ ρ α φ ε ΐ ο ν  Koptvvv]<, nAor Προαστ*Ιο\>, ά ρ ι θ  40.


