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Λήξαντος την 3 1Τ»ν ’Οκτωβρίου τού 
Τ' έτους των «Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», παρακαλοΰνταΛ δσοχ τών 
κκ. Συνδρομητών Λμών έπιθυμοϋσ* 
να έξακολουθήσωσιν ώςτοχοΰτοι και 
κατά τό Ζ' έτος, ν ’ άποστείλωσιν έγ- i 
καίρως τή,ν συνδρομήν αύτών. ΤΛν 
αύτην παράκλησιν άπευθύνομεν και 
πρός τους κκ. Συνδρομητής, ών Λ 
συνδρομή έληξεν ήδη την 30ίιν π α 
ρελθόντος Σεπτεμβρίου.

ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΡΟΥΒΕΛ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ* ΚΕΡΑΝΛΑΛ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΝ

Ζ Ο Γ Α Ν Ν Α  Τ Ρ Ε Δ Α Ν

[Σ«νέχ«ια]

— Θά θεχθϊΐς έκ. μέρους εμού τής φί- 
>Πς σου, Κορεντΐνε, τήν άνάμησιν ταύ- 
την. Θέλω νά έπανέλθητε εις τήν περιω- 
πήν σας και νά φέρατε τό όνομά σας οίον 
κατέστησαν αυτό οί πατέρες σας, τέλος 
Si νά είσθε Γσοι μας καθ’ δλ«. Τοΰτο ε ί
ναι μια άρχτι διά νά τακτοποιήσητε τάς 
υποθέσεις σας καί νά έπισκευάσητε τήν 
Ιπαυλιν. Κατόπιν θά Γδωμεν διά τά 
λοιπά.

Καί έτεινε τό φύλλον τοϋ χάρτου τφ  
Κορεντίνψ, δστις άνέγνωσεν αυτό

ΤΗτο έπ ιταγή πεντακοσίων χιλιάδων 
φράγκων υπογεγραμμένη υπό τής Καικι- 
λίας καί έγκεκριμένη υπό τής μαρκησίας.

Διά ταχείας καί αποτόμου κινήσεως 
δ Κορεντΐνος έσχισεν αυτό ε’ις τεμάχια 
καί τό Ιρριψε χαμαί.

— Χρήματα, ε ίπε- δέν Ιχομεν χρείαν 
ελεημοσύνης !

Ή  νε2νις έμεινε πρός στιγμήν έκπλη- 
κτος.

— Τί θέλεις λοιπόν ; έψιθύρισε.
— Τί θέλω, ειπεν ό Κορεντΐνος ΰποκώ- 

φως. Τίποτε.
— Ά λ λ ά  δέν σέ έννοώ- Ισο σαφής.
— ’ Εστω ! λοιπόν i τ ί  ήθελα, Καικι- 

λ ία , διότι τώρα, σοι τό είπα, δέν θέλω 
τίποτε, οΰδ’ έχω τό δικαίωμα ν’ απαι
τήσω τ ί ’ μεταξύ μας υπάρχει άβυσσος α
διάβατος. Ή θελα  νά ζώ εις τούς πόδας 
σου, νά σέ βλέπω καθ’ ήμέραν, νά σοΙ 
δμιλώ, ν’ αναπνέω τό άρωμα τής κόυΐΥΐς 
σου, τόν αέρα, τον δποϊον αναπνέεις, νά 
περιβάλλω τήν εύκαμπτον όσφύν σου διά 
τών βραχιόνων μου κκί νά σέ λατρεύω ! 
’Ιδού τ ί  δέν έτόλμων νά σοι είπω, Ιδού 
«I  λέξεις, αΐ δποΐαι μοϊ καίουσι τά χείλη,

ιδού ή υπέρτατη ευδαιμονία, τήν δποίαν 
ονειρευόμην. Ά λλά  συγχρόνως ίισθανόμην 
καί τό αδύνατον τοϋ πράγματος !

»Καί δμως σοι δμολογώ αυτή ήτο τό 
γλυκύτερον όνειρόν μου καί είναι ακόμη1 
μέ καταδιώκει καί ήμέραν καί νύκτα.

• Είτε πλησίον μου είτε μακράν μου ε ί 
σαι δέν βλέπω είμή μόνον σέ, μ,όνον σέ 
ποθώ καί διά σέ μόνον ζώ, καί συγχώ- 
ρτησόν μοι, Καικιλία, τήν βλασφημίαν, σέ 
μόνον θέλω Ά νευ  σου ή ζωή μοί είναι 
μαρτύριον άφόρητον.

•Κράτησον τάς ευεργεσίας σου διά τούς 
συγγενείς μου. Έ γώ  μετά τινας ήμέρας 
δέν θά Ιχω πλέον ανάγκην.

»Tr,v ώραν καθ’ ^ν θ’ άνήκγις είς άλλον 
θά φονευθώ.

• Καικιλία,φύγε, σέ Ικετεύω.Φέρε μαζύ 
σου την λατρείαν μου, τήν ευγνωμοσύνην 
μου, καί τάς εύχάς μου διά τήν ευτυχίαν 
σου. Έπραξες ώς άγγελος καί όχι ώς 
γυνή. Φύγε ! Χαΐρε ! χαΐρε !»

Ή  Καικιλία yjκ,ρο3ίτο μετ’ άφάτου ή- 
δονής τούς λόγους έκείνους, οϊτινες άντα- 
πεκρίνοντο είς τά γλυκύτερα τής ψυχής 
τνις αισθήματα.

Πλησιάσασα είπε :
—  Λοιπόν, δ γάμος αυτός σοι έμποιεΐ 

φρίκην.
— Ναί.
Ή  νεάνις ήθέλησε τότε νά δοκιμάσιρ 

την ίσ^ύν τοϋ έρωτος, δν ένέπνεε.
— Χαΐρε λοιπόν, είπε λαμβάνουσα τά 

ήνία τού Ιππου της.
Ό  Κορεντΐνος έστράφη φέρων την χειρ* 

έπί τοϋ μετώπου.
— Χαΐρε, έψιθύρισε.
Τΐΐ στιγμή έκείνγ) πυροβολισμός αντή

χησε καί ή Καικιλία βληθεΐσα είς τό στή
θος υπό σφαίρας έπεσεν άπό τοϋ ίππου.

Τότε άφήκε την κραυγήν, ήν ήκουσεν 
δ Ζεαννϊνος.

—  Κορεντΐνε, βοήθειαν.
*0 ’Ιάκωβος εΐχεν έγερθή καί ϊστατο

όρθιος.
— Δυστυχής ! έψιθύρισεν ή Καικιλία.
Ό  Κορεντΐνος παράφρων έκ τής οδύνης

έδέχθη αύτην είς τούς βραχίονάς του.
— Καικιλία, Ιλεγεν, έγέρθητι. Δέν έ- 

πληγώθης' αδύνατον θά ήμεθα τέρατα !
Καί άφγ)ρεσε τόν στηθόδεσμον της. ’Ε 

ρυθρά κηλίς ύπήρχεν έπί τ95ς θέσεως τής 
καρδίας.

Ίδών τό αίμα δ Κορεντΐνος άνέκραξεν :
— Ά  ! εΐμεθα κατηραμένοι.
Ή  νεδίνις άπεπνίγετο. Έφερε τήν χεΐρα 

έπί τοϋ στήθους της.
— Έδώ πονώ, έλεγε. Κράτει με εις τά 

γόνατά σου. Διατί μέ έκτύπησεν. Είπέ 
του δτι τόν συγχωρώ. ΤΗτο πεπρωμένον.

— Ά λ λ ά  δέν θά άποθάνγις, Ιλεγεν δ 
Κορεντΐνος. Ά λ λ ά  δέν ύπάρχει κανείς είς 
αύτην τήν έρημίαν.

— Είς μάτην. Αποθνήσκω. Χαΐρε !
Οί οφθαλμοί της έκλείσθησαν. Τά

χείλη της διηνοίγοντο έλαφρώς καί προ- 
έφερον τήν λέξιν :

— Χαΐρε
Καί έξεπνευσεν.

I

i

Έμπλεως τότε οργής δ Κορεντΐνος έ-  
πορεύθη πρός τόν αδελφόν του.

— Τώρα, είπεν αύτφ , ήμ*ΐς θά λογά- 
ριασθώμεν. Φόνευσον καί έμέ, άθλιε.

— Σέ προειδοποίησα, άπήντησε ψυ- 
χρώς δ ’Ιάκωβος.

— Πότε ;
— Σοι εΐπον ημέραν τινά δτι άν άγα- 

πώμεν τήν αυτήν γυναίκα θά τήν φο- 
νεύσω.

—̂ Λοιπόν...
Πλήν δέν είπε τ ί  πλέον. Ήγνόει τά 

πάντα.
— Τώρα, είπεν δ ’Ιάκωβος, ή ίστοριχ 

αδτη τών έγκλημάτων έτελείωσεν' δ ένο
χος θά έκλείψϊ). Θά ευριρς είς τό δωμά- 
τιόν μου μίαν έπιστολήν, είς τήν οποίαν 
κατηγορώ έγώ τόν έαυτόν μου δι όλα. 
Μετά δέκα ?τη θά είσαι πολύ πλούσιος. 
Παρατήρησε !

Ό  Κορεντΐνος δρμήσας ήρπασε τό 
δπλον τού αδελφού του.

— Άκουσον, ’Ιάκωβε, ήμπορεΐς νά ζή- 
σγ)ς, δέν είνε αληθές ; Έ γώ  δέν δύναμαι 
πλέον. Ά φ ές  με νά λάβω τήν θέσιν σου. 
’Ά λλω ς  τε εΐμεθα χαμένοι δλοι

—  Έ χεις  δίκαιον. Ή  Ά γνή  ήτ ιμά- 
σθη.

— Τί λέγεις ;
— Απόψε ήθελε νά πνιγϊΐ καί τήν έμ- 

πόδισα.
Καί έν όλίγοις τφ  διηγήθη δ,τι έγνώ- 

ριζεν.
— Ή  μήτηο μας είναι τρελλή. Ό  Ί β  

θά κατηγορηθϊ) ώ ; συνένοχος διά τόν φό
νον τών Τρελάν. Αυτό δέν δύναται νά 
γείννι. Έλθέ 1

— Τί θέλεις νά πράξής ;
— Θά σοι τό εΐπω. Έλθέ !
— Ά λ λ ά  πώς νά τήν έγκαταλείψω 

έδώ. Ό χ ι ,  αδύνατον.
*0 Κορεντΐνος έγονυπέτησε πρό τ?1ς νε

κρές καί έφερε τήν χεΐρα έπί τής καρ
δίας της.

Δέν έπαλλε πλέον.
Αίφνης ένεφανίσθη δ Ζεαννϊνος, δστις 

ίδών τήν κυρίαν του νεκράν, άφήκεν άπέλ- 
πιδα κραυγήν.

— Πολύ άργά ! Τήν έφόνευσαν ! Είσθε 
λοιπόν θηρία ! λγισταί ! άθλιοι !

Καί έγονυπέτησε πλησίον τοϋ Κορεν- 
τίνου.

Ό  ’Ιάκωβος διστάζων έσκέφθη δτι δ 
μάρτυς έκεΐνος έστενοχώρει αυτόν καί κα- 
τεβίβασε τό δπλον του σκοπεύων αυτόν.

Φόνευσον καί έμί, θηρίον, είπεν ό Σα- 
κορράφας. Είς φόνος περισσότερον. Κάλ- 
λιον νά έφόνευες έμέ παρά τόν άγγελον 
τοϋτον. θ ά  σοι ώφειλον ευγνωμοσύνην.

Ό  Κορεντΐνος παρενέβη μεταξύ αυτών.
— Άρκοϋν τά έγκλήματα, Ιάκωβε, 

είπε. Πήγαινε, Ζεαννΐνε, έπέστρεψε είς 
τόν πύργον καί είπέ δτι οί Κερανδάλ 
έφόνευσαν αυτόν τόν άγγελον. Δέν θά 
μνησικακήσω έναντίον σου. Πρβξον τό 
καθήκον σου.

—  Ά λ λ ’ άθλιε, ή δικαιοσύνη θά σβς. 
καταδιώξν) καί τό ικρίωμα σβς αναμένει. 
Φύγετε.



._ Ευχαριστώ, είπεν ό Κορεντΐνος.
Δός είς ήμ£ς μίαν ώραν χαί σοί όμνύω δτι 
δέν θα υπάρχουν πλέον δικασταί οΰτεδι-  
καστήρια δι ήμδς.

— Έ σ τω , μίαν ώραν.
— Χαΐρε, Ζεαννΐνε, καί ευχαριστώ. 

"Αν Εδης τόν Κλαύδιον είπέ του να μβ:ς 
συγχώρηση Είπέ του να μή επανέλθγ) 
ΐϊλέον είς τό κατηραμένον Πενοέ.

Ό  Ιάκωβος έμειδίασεν.
Οί αδελφοί συνηντήθησαν είς τάς σκέ

ψεις των.
Ό  Ζεαννΐνος άπεμακρύνθη κεκυφώς.
'Εσκέπτετο δτι μετά μίαν ώραν θ’ ά- 

νήγγελε τήν είδησιν είς τήν μητέρα τής 
Καικιλίας.

Μηχανικώς έφερε τήν χεΐρα είς τό ώρο- 
■Χόγιόν του, δπερ ην δώοον τής Καικιλίας 
κατά τήν πρώτην τοΰ έτους.

Ό  ώροδείκτης έδείκνυε την δευτέραν 
ώραν.

“Αμα ώς αρκούντως άπεμακρύνθη, δ 
Κορεντΐνος ένευσεν είς τόν αδελφόν του.

— ’Έχεις δίκαιον, είπεν αΰτφ . Σέ ήν- 
νόησα. Τό πιΖν τετέλεσται. Οί Κερανδάλ 
δέν θά πέσωσιν ώς λγισταί καί δολοφόνοι. 
Πήγαινε είς τήν Ιπαυλιν. Κλείσε τάς θυ- 
ρας. Άπομάκρυνον τόν Ίβ .  Αυτός θά 
ηναι πλούσιος βραδύτερον. "Ας μή ύπάγί) 
έχει πλέον ό Κλαύδιος. Αν θέλτρ ή Αγνή 
&ς άποθάνη μαζύ μας' αν θέλ·/) νά ζήσγ) 
ας άκολουθήση τόν Ί β .  Τό χρυσίον έζα- 
Τ ε̂ίφει τό όνειδος. "Αλλως τε, αυτί) δέν 
είναι ένοχος. Πήγαινε λοιπον, διότι at 
« τ ιγμα ί είναι μετρημέναι.

— Έχομεν άκόμη καιρόν, είπεν ό Ίά - 
κωβος. ’ Αφες μ« νά φονευθώ. θέλε ις  ;

— Ό χ ι .  Δέν θέλω πλέον νά ζήσω. 
θ έλω  ώραΐον θάνατον. Όμοϋ κατεστρώ- 
σαμεν τά φοβερά αυτά σχέδια. Πρέπει 
όμοϋ νά ύποστώμεν την ποινήν.

— Έ χ ε ι  καλώς. ’Αλλά τί θά κάμ·ρς 
τό πτώμα ;

— Πήγαινε 1 θ ά  τό u-αθγις μετ' ολί
γον. "Εκαστον λεπτόν ώρας δύναται νά 
μβς καταστρέψϊ|. Κλείσε δλα. Ετοίμασον 
τά δπλα καί φυσίγγια. Ά ν  τις καθ' όδόν 
θελήσ·») νά ok συλλάβγ] φόνευσον αυτόν. 
Έκηρύζαμεν τόν πόλεμον κατά τής δικαι
οσύνης,κατά τών ανθρώπων, κατά τοΰ κο- 
βμου δλου.

Ό  Ιάκωβος ήτο ήδη μακράν. Ετρε- 
χεν ώς λύκος ζωογονούμενος υπό τής ιδέας 
τοΰ πολέμου.

Ό τ ε  αρκούντως άπεμακρύνθη καί δέν 
έφαίνετο πλέον, δ Κορεντΐνος άνήγειρε τό 
πτώμα τής Καικιλίας, έχράτησεν αυτό 
*ίς τάς άγκάλας του καί διά πρώτην φο
ράν ήσπάσθη τό μέτωπον τοΰ θερμού έτι 
χαί ευκάμπτου έχείνου πτώματος

Ot λυγμοί άπέπνιγον αυτόν. Αν μη έ- 
φοβεΐτο μη φωραθή θά έχραύγαζεν έκ τής 
οδύνης.

[Έ π ετα ι συνέχεια].

F · .  ID. G U E R A Z Z I

Η

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ν  Μ Γ Θ Ι Γ Τ Ο Ρ Η Μ Α

[Συνέχεια]

Τά δύο χέρατα τής πρωτοπορείας,&τινα 
είχον χλίννι δπως προσβάλωσι τούς Γερ
μανούς έκ ιών πλαγίων, έσχημάτιζον ή- 
μιχύκλιον, δτ ι εύρέθησαν απέναντι τοΰ 
κυρίου έχθρικοΰ σώματος, τεταγμένου εις 
ευθείαν γραμμήν xal είς μιχράν άπό τών 
πρώτων ταγμάτων άπόστασιν, ώστε έδέ- 
ησε ν’ άμυνθώσι κατά μέτωπον έναντίον 
ίσχυροτέρου έχθροΰ.

Ή  τύχη έπέτεινεν έτι μόίλλον την θλι- 
βεράν ταύτην κολακείαν.

Τό χέντρον τοΰ χυρίου σώματος, άπο- 
τελούμενον έχ τοΰ τάγματος τοΰ Γίνου 
χαί τών Σχοζχηνών, έπωφεληθέν τό υπό 
τών Γερμανών γενόμενον ρήγμα, ώρμησεν 
είς αυτό.

Αΐ χραυγαί Σ ο η β ί α  ! Σ οη β ί α  ! άντη- 
χοΰσαι άπό χοιλάδος είς χοιλάδα, έπηύ- 
ζανον τόν τρόμον' είς τοΰτο δι’ έτι μιΖλ- 
λον συνετέλουν ot Σαραχηνοί κρούοντες 
τά  τύμπανα, άτινα έκεΐνοι είχον έφεύρν) 
καί μόνον έκεΐνοι μετεχειρίζοντο τότε... 
βραδύτερον δέ παρεδέζατο δ ευρωπαϊκός 
πολιτισμός, δπως μεταβιβάζγ) τάς δια- 
ταγάς, έν καιρφ μάχης καί κατασπαρά- 
σας τά ωτα τών πολιτών έν καιρφ ειρή
νης, προσθείς έζ ιδίων χαί τούς αυλούς, 
πρός συμπλήρωσιν τής άρμονίας.

Ό  Ροβέρτος τής Φλάνδρας χαί δ χον- 
τόσταυλος Γίλλης Λεβρούν έδραμον μετά 
τοΰ χυρίου σώματος τοΰ γαλλικού στρα
τού, δπως ύποστηρίζωσι την μάχην.

— Μονζοά  ! χαί "Αγιος Μαρτ ίνος  ! έ- 
χραύγασαν χαί προσέβαλον τούς έχθρούς 
έρρωμένως.

Τοΰ σώματος τούτου άπετέλουν μέρος 
χαί οί ίππεΐς τής βασιλίσσης, οΐτινες 
πολλά έζετέλεσαν, χαθ’ & φημίζεται, αν
δραγαθήματα, άτινα δμως δέν διετήρησαν 
ήμΐν αί ίστορίαι.

Αύται άναφέρουσι μόνον, δτι δ άρχων 
Ερρίκος τής Κοσένσης, μη δυνάμενος ν’ 
άνεχθϊί τήν γενομένην έπί δύο χαί έπέ- 
χεινα τοζεύματα όπισθοχωοησιν τών ίδι- 
κών του, διέτρεχεν ώς μαινόμενος τάς 
γραμμάς, χραυγάζων :

— Χριστιανοί Ιππόται, σταθήτε, δι’δ- 
νομα τοΰ Α γ ίου  Διονυσίου!... Τί θά εί- 
ποΰν περί έμοΰ έν Γαλλία ; . . .  Αίσχος ! . . .  
’Εμπρός ! . . .  εμπρός ! . . .  ot έχθροί ήμών 
είναι Μανιχαϊοι, αιρετικοί... τά ζίφη των 
δέν κόπτουν... Ό  θ*ός τούς άφώρισε...

Δύο τών ιπποτών τοΰ Μαμφρέδου, ί- 
δόντες τόν Κοσένσην καί νομίσαντες δτι 
ητο δ Κάρολος περιφερόμενος οΰτως άπρο-

φυλάκτως έν μέσφ τών στρατιωτών του, 
έζήλθον τής γραμμής καί σφίγγοντες τάς 
προτεταγμένας λόγχας των δι’ δσης είχον 
δυνάμεως ΰπό τήν μασχάλην, έφώρμησαν 
κα τ ’ αύτοΰ. ΤΗσαν δ’ οΰτοι δ Γΐνος καί δ 
Ρογήρος

Οί πλ ι σίον αυτοΰ όντες έγνώρισαν είς 
τόν ΰποκόμητα τόν kπικείμενον κίνδυνον. 
Ά λ λ ’ εκείνος, περιμένων τούς έχθρούς 
σταθερφ τφ  ποδί, έκραύγαζε :

— Τώρα θά ίδήτε τό ώραΐον πα ιγν ί-  
διον.

01 δύο ίππότα ι, τρέχοντες άπό ρυτή- 
ρος, Ιφθασαν κατά τήν αυτήν στιγμήν 
καί ίπληξαν ταΰτοχρόνως τόν ύποκόμητα 
άνά μέσον τοΰ στήθους, ώστε a t  δύο αίχ- 
μαί έζελθοΰσαι έσχημάτισαν γωνίαν κατά 
τά νώ τα . . .

Ό  δυστυχής υποκόμης, άναρπαγείς 
οΰτω άπό τοΰ έφιππίου, έφέρθη έπί μικρόν 
αίωρούμενος έπί τών δύο λογχών.. .

Τότε δ στρατός τοΰ Μαμφρέδου Ιρρηζε 
κραυγήν θριάμβου, διότι ένόμισεν δτι έ- 
φονεύθη δ κόμης τής Προβηγκίας, ή δέ 
μάχη έζηκολούθησε μετά μείζονος λύσ- 
σης... διότι ούχ ήττον έρρωμένως ήμύ- 
νοντο Γάλλοι, καίπερ ήτο καταφανές 
δτι έπί τέλους θά ήττώντο.

Ητο ήδη δείλη, καί οί δύο στρατοί 
ήγωνίζοντο Ιτι έκθύμως, δτε δ κόμης 
’Ιορδάνης τής Άγγαλώνος , ϋνευ λόφου, 
τόν θώρακα Ιχων διάτρητον, τό έπ ιγά- 
στριον κατακεκομμένον καί τό ζίφος τε- 
θραυσμένον, συνήντησε τόν Άμηράν Ίου- 
σούφ καί είπεν αΰτφ  :

— Δός μοι τήν σπάθην σου... ολίγαις 
σπαθιαίς ακόμη καί ή νίκη είναι τελεία .. .

— Άκολούθησόν με, κόμη, άπήντησεν 
δ Άμηρδς, καί θά σοί προμηθεύσω σπά
θην...

Καί ταΰτα  είπών, έφώρμησε κατά τοΰ 
Κλερμόν, δστις έκ τών δπλων καί Ιτι 
μόίλλον έκ τών Ιργων, έφαίνετο ανδρείος 
ιππότης

Ό  Κλερμόν, ίδών τόν ΆμηρΛν έφορ- 
μώντα κα τ ’ αύτοΰ τόσον άσυνέτως, έτέθη 
είς άμυναν, νομίσας τό αντίστροφον κ τύ 
πημα άσφαλέστατον...

"Οτε δέ είδε τόν ΆμηρΛν, αρκούντως 
πλησίον, κατήνεγκε τό κτύπημα δι’ δλης 
αύτοΰ τής ισχύος.

Ό  ΆμηρΛς διά θαυμασίας έτοιμότη- 
τος, Ικυψεν έπί τοΰ λαιμοΰ τοΰ ίππου 
του. Ή  εχθρική λεπίς διελθοΰσα μόλις 
έθιζε τά νώτά του.

Ό  Άμηρόίς έσυρε τούς χαλινούς τοΰ 
ώκύποδος Βοράκ, έστράφη όπίσω καί κα 
τήνεγκε σφοδρότατον κτύπημα διά τής 
σπάθης του έπί τής κόρυθος τοΰ Κλερμόν, 
δστις ύψώσας τούς πόδας καί άνοίζας 
τούς βραχίονας έπεσε νεκρός.

Ό  Άμηρόίς έκυψεν άπό τοΰ έφιππίου, 
έλαβε τό ζίφος τοΰ νεκροΰ καί τ*ίνας 
αυτό πρός τόν κόμητα Ίορδάνην, είπεν 
α ΰτφ  :

— Λάβε, οΰτω προμηθεύει όπλα είς 
τούς φίλους του δ Ίυυσούφ.

— Γενναίε άνερ ! άπήντησεν ό ’Ιορδά
νης. θ ά  τό μεταχειρισθώ έπαζίως τοΰ



τρόπου, καθ’ όν μοί έδόθη. Καί έγένετο 
άφαντος, «ίσδύσας δπου λυσσωδεστέρα έ- 
μαίνετο ή μάχη.

Ο στρατός του Καρόλου, άπωθούμενος 
«ανταχόθεν, είχε ν έγκαταλίπ·/) μόνους 
τους Ιππείς τής βασιλίσσης, οϊτινες άπο- 
φασίσαντες ν’ άποθάνωσι μάλλον ή νά 
οπισθοχωρήσωσι, συνεπυκνώθησαν καί άν- 
θίσταντο καθ’ άπαντος τοϋ στρατοϋ τοϋ 
Μαμφρέδου.

Ό  ’Ιορδάνης Λάνσιας, ίδών δτι δέν ήτο 
συμφέρον άπασαι αί δυνάμεις τοϋ κυρίου 
του νά μείνωσιν άσχολούμεναι περί τήν 
δράκα έκείνην τών άνδρών, ήτις άλλως τε 
έξ αύτών τούτων τών αγώνων της άπο- 
συνετίθετο, καί φοβηθείς μή άποκρου- 
οθέντες ήθελον συγκεντρωθή αυθις καί 
έπανέλθγ είς τήν Ιφοδον, προσεκάλεσεν 
αμέσως τόν Γΐνον καί τόν ’Αγγαλώνος 
καί διέταξεν αυτούς δπως παραλαβόντες 
Ικανόν αριθμόν άνδρών καταδιώξωσι τους 
Γ άλλους.

'Υπάκουσαν οί δύο έκεΐνοι είς την δια
ταγήν καί ώρμησαν από ρυτήρος πρός κα- 
ταδίωξιν τών φευγόντων, οΰς έφόνευον 
ανεξαιρέτως, εΓτε άνθισταμένους, είτε 
ύποχωροϋντας, οΰδένα ποιοϋντες α ιχ μ ά 
λωτον. Πάς οίκτος είχεν έκλίπγ). Ή  δέ 
αξιοθρήνητος σφαγή Ιθλιβε καί πολλούς 
Ιτι τών νικητών.

— "Υψιστε θεέ  ! δέν υποφέρω την τοι- 
αύτην θέαν, άνέκραξεν ό Κάρολος ! δστις 
άπό τής κορυφής τοϋ λόφου, τοϋ καλου- 
μένου Λ ίδ ο υ  τών  Ρ ό δω ν , έθεάτο τήν 
σφαγήν. Τήν λόγχην μου, ακόλουθοι... 
τόν ΐππον μου... ή έφεδρεία έμπρός...

— Γενναίε έξάδελφε, (είπε κρατήσας 
αυτόν ό Γουίδος τοϋ Μομφόρτ), ήσυχος 
διά τό όνομα τού ’Αγίου Μαρτίνου... άφες 
νά νικήσϊ) δι’ Ιν τέταρτον ακόμη τίΐς ώ 
ρας... καί Ιπειτα ή νίκη είναι ίδική μας.

— Δέν υποφέρω...
— Σοι ορκίζομαι είς τήν ψυχήν τού 

πατρός μου. δτι σέ θέτω υπό κράτησιν... 
ά π α ιτ ε ϊ :α ι  ευστάθεια.

Μεθ’ δλας τάς προσπαθείας τοϋ ’Α γ 
γαλώνος, οί στρατιώταί του, παρασυρ- 
θέντες έκ τής απληστίας τών λαφύρων, 
έγκαταλιπόντες τάς γραμμάς, ώσανεί ή- 
σαν πλέον βέβαιοι περί τής νίκης, διεσκε· 
δάσθησαν τίί δε κάκεΐσε, άρπάζοντες πάν 
τό προστύχαν. Οί ίπποι περιεπλανώντο 
έλεύθεροι.

Οί Ιππείς άφιππεύσαντες άνερεύνων έν 
τοϊς θυλακίοις τών νεκρών καί τών θνη- 
σκόντων, ήρπαζον άπό τών πανοπλιών 
π8ν δ,τι ένόμιζον πολύτιμον, άποσπώντες 
αυτό διά τών ξιφών των. Τινές, θέλοντες 
ν’ άφαιρέσωσιν άπό τών πτωμάτων τά 
(μάτια, άπέσπων μετ’ αύτών καί τάς 
σάρκας, τόση ήτο ή λύσσα τής άρπαγής.

Πολλοί, μή δυνάμενοι ν’ άφαιρέσωσιν 
άλλως τούς δακτυλίους, Ικοπτον τούς 
δακτύλους κα ίΙθετον αυτούς οΰτως α ι 
μοσταγείς έν τοϊς κόλποις των. . .  Τόσον 
βδελυρά είναι ή ανθρώπινη απληστία ! . . .

Έν τούτοις, δ Γΐνος καί δ Ά γ γ α λ ώ -  
νος ήσχολοϋντο νά έπαναφέρωσιν αυτούς 
*ίς τήν τάξιν,καί διά τοϋ σαυρωτήρος τής

λόγχης των πλήσσοντες τά νώτα τών 
φαύλων έκείνων έκραύγαζον :

— 'Ιππεύσατε, αχρείοι... ιππεύσατε.
Οί πλησσόμενοι, προσέχοντες είς τήν

άρπαγήν, ή ήδιαφόρουν περί τών κτυπη
μάτων, ή τρέχοντες έμπρός διέφευγον, 
καί είτα έπανήρχοντο δπως πράξωσι χεί · 
ρονα.

— Τώρα άς καταβώμεν, έξάδελφε, ε ί
πεν δ Μομφόρτ.

Ό  δέ Κάρολος, ίππεύσας, έστοάφη πρός 
τούς μετ’ αυτού καί ειπεν :

— 'Ακολουθήσατέ με βαρόνοι. . . θά 
βλέπετε πάντοτε τό πτερόν τής περικε
φαλαίας μου δπου θα δύνασθε ν' αποκτή
σετε δόξαν. Σ=Τς, Γουίδε Γουέρρα, υπενθυ
μίσατε είς τούς ίδικούς σας, δτι νικώντες 
έν Βενεβέντψ άνακτώσι τήν ποθητήν πα
τρίδα.

Και ταύτα  είπών, ώρμησεν είς τό πε- 
δίον.

’ Αγγελος, άποσταλείς υπό τοϋ Λάνσια, 
παρουσιάσθη είς τον Μαμφρέδην καί είπεν 
αΰτώ :

— Βασιλεύ ένικήσαμεν.
*0 βασιλεύς, ύψώσας τούς οφθαλμού; 

είς τόν ουρανόν, δπως εύχαριστήτγ) τόν 
θ εόν—διότι τοιαύτη τις σκέψις έπήλθεν 
αύτφ  αίφνιδίως — είδε τήν γαλλ ικήν έφε- 
δρείαν κατερχομένην έν τάξει άπό τοϋ λό
φου καί ειπεν είς τόν άγγελον:

— Τρέξε και είπέ είς τόν Ίορδάνην 
νά φυλαχθϊί, διότι δέν ένικήσαμεν ακόμη.

Είτα έμεινε θεώμενος τό τάγμα τών 
Γουέλφων, καί βλέπων αυτό — ώ ; καί 
πράγματι ήτο — ώραιότατον, ήρώτησε 
ποιοι ήσαν οί άποτελοϋντες αύτό άνδρες. 
Ό τ ε  δέ ήκουσεν δτι ήσαν οί φυγάδες τής 
Φλωρεντίας, καθ’ ot λέγεται, είπε :

— Καί τώρα πού είναι οί Γιβελλϊνοι, 
τούς δποίους διά τόσων αγώνων καί χρη- 
μάτων έβοηθήσαμεν ;

Καί έπί μάλλον θαυμάζων τό Φλωρεν
τινόν τάγμα, δπερ τόσον εύτάκτως έβά- 
διζε, προσέθετο;

—  Τή άληθεία, οί άνδρες έκεΐνοι είναι 
αδύνατον νά χάσωσι σήμερον...

Έννοών διά τούτου δτι, καί αν ένίκα, 
θά προσελάμβανεν αυτούς είς τήν υπηρε
σίαν του καί θά έξησφάλιζε τήν θέσιν των.

— Ιππεύσατε , αχρείοι, ιππεύσατε ! . . .  
’Ιδού δ έχθρός ! . . .

Έκραύγαζον δ τε Γΐνος καί δ ’Ιορδά
νης. . άλλ ’ οΐ Προβηγκιανοί έρ-/όμενοι 
άπό ρυτήρος ήσαν πλησίον των.

Οί Γερμανοί καί οί ’Ιταλοί, καίπερ δυσ- 
θύμως, ήγέρθησαν δπως τούς άποκρούσω- 
σιν, άλλ’ οί ΐπποι των ήσαν μακράν, καί 
πολλοί έν τ·7ι ταραχή έκείντρ άπώλεσαν 
αυτούς, διότι οί ίπποι φοβηθέντες Ιφυγον. 
δέ ϊππευσε τόν ίδικόν του.

Δέν είχον δ’ Iτι σχηματίσΥ) τάς τάξεις 
των, καί οί Γάλλοι έπέπεσον κατ’ αύτών 
μετ’ άκατασχέτου δρμής καί τούς απώ 
θησαν άχρις άποστάσεως τεσσαράκοντα 
καί έπέκεινα βημάτων. ’Εκεί οί Γερμανοί 
έστάθησαν. Τό μεταξύ τών δύο στρατών 
διάστημα ήτο πλήρες πτωμάτων.

Οί Γάλλοι άμφεταλαντεύοντο, μή θέ

λοντες νά καταπατήσωσι τά ιΓτώματχ 
τών συναδέλφων των.

Ό  Κάρολος, ίδών δτι τόν δισταγμό» 
έκεΐνον ήδύναντο νά έπωφεληθώσιν οί έχ- 
θροί καί ν’ άνασχηματίσωσι τάς τάξεις 
των, δπερ Γσως θά έπέφερε τήν ήττάν 
του, άνέκραξεν :

— ’Εμπρός, ίππότα ι. . .  καταπατήσατ» 
αυτούς, δπως τούς έκδικήσετε... Αύτοί 
οί νεκροί σας χαίρουσι, προσφέροντες ήμϊν 
τά στήθη των, δπως άπ’ αύτών βαδίσω- 
μεν είς ν ίκην... Μονζυά  ! Μονζοά  ! καί 
διήλθ* πρώτος.

— Σταθήτε ακλόνητοι ! . . .  έμπρός ! . . .  
τί ! θά φύγετε τώρα άπό έκείνους, τους 
δποίους πρό ολίγου έδιώκετε ; . . .  Ο Μαμ- 
φρέδης σάς βλέπει.. . Νίκη ή θάνατος... 
Σ ο η β ί α  ! Σ ο η β ί α  !. . ,

Έκραύγαζον ματαίως ο τε Γΐνος *αι δ 
’Ιορδάνης. Οί στρατιώταί ώπισθοχώρουν, 
καταληφθέντες υπό φόβου. *0 Μομφόρ 
έμαίνετο ύπέο πάντας τούς λοιπούς.

Ίππεύων ρωμαλαϊον νορμανδικόν Ϊππον, 
πλήσσων δεξι£ καί αριστερά διά τοϋ πε- 
λέκεως, ένέσπειρε τόν όλεθρον έν τφ  στρα- 
τφ  τού Μαμφρέδου.

Είδεν αύτόν δ Γΐνος καί τόν άνεγνώρι- 
σεν άπό τής άσπίδος, διότι μετά τούς έν 
Ρώμτρ αγώνας, έγκαταλιπών τό Ιμβλημ* 
τής άνατετραμένης ’Ιταλίας, είχεν άνα- 
λάβγ) τό οικογενειακόν του, δπερ ητο τρεις 
άρχαΐαι έρυθραί eSpai έν άργυρφ πεδίψ ., .  
Ό  άγαθός Γΐνος δέν ήδυνήθη νά ύποφέργι 
τόν όλεθρον έκεΐνον καί άρπάσας παρά 
τίνος τών ίδικών του τήν λόγχην, ώρμησ* 
κατά τοϋ Μομφόρτ κραυγάζων !

— Προσοχή, καί σ’ Ιφαγα ! . . .
Ό  Μομφόρτ άπέφυγε τό κτύπημα καί, 

δτε δ Γΐνος διήλθεν, Ιρριψε κατ ’ αύτοϋ 
τόν πέλεκύν του, άλλ ’ άπέτυχεν.

Τότε δ Γΐνος, προτείνας τήν λόγχην, 
ώρμησεν αύθις κατά τοϋ Μομφόρτ, καί 
ούτος, εύσταθώς μέν, άλλά τρέμων ένδο- 
μύχως, έζήτει νά προφυλαχθΐΐ... δτ* είς 
τών ακολούθων του, δρμήσας έκ τών νώ
των τοϋ Γίνου, Ιρριψε κατά τούτου τό 
άκόντιον, δπερ πλήξαν αύτόν ακριβώς είς 
τό μέρος, δπου τό έπιγάστριον ήνοϋτο 
όπισθεν μετά τού θώρακος, είσήλθεν ΰπό 
τήν τελευταίαν πλευράν καί τραυματί- 
σαν αύτόν καιρίως τόν Ιρριψε χαμαί.

—  Τή αληθείς, Ραούλ, είπεν ό Μομ
φόρτ, μειδιών πρός τόν άκόλουθόν του, 
δ ιππότης τόν δποΐον έφόνευσες ήτο αν
δρείος καί δέν ήξιζε νά φονευθή έκ τών 
όπισθεν. ’Εν τούτοιε, είσαι εύτυχής, διότι 
οί νεκροί δέν πολεμούν πλέον . . . καί δ 
νεκρός έχθρός ευωδιάζει ώς ρόδον...

Καί ταύτα  είπών, έπτέρνισε τόν ί π 
πον του, δπως διέλθγι έπί τοϋ πτώματος 
τοϋ Γίνου' άλλ’ δ ίππος, ήσσον φαύλος 
τοϋ κυρίου του, δέν ήθέλησε νά τό κα- 
ταπατήσν) .. . ’ Αφρων ! . . .  ήγνόει δτι δ ου
ρανός έπεφύλασσεν αύτφ  θάνατον χ ιλ ιά - 
κις οίκτρότερον.

Πρέπει νά πιστεύσωμεν δτι ή πρόνοια, 
ήτις έπέτρεψεν δπως φονευθώσιν, δ πρό- 
«απος αύτοϋ Σίμων Μομφόρτ, πληγείς 
ύπό λίθου κατά τήν κεφαλήν έν τϊΐ πο-



-

λιορκίίκ τϊίς θολώσης: Άλμερΐκος ό πάπ-  
πος του, τραυματισθείς υπό βέλους κατά 
τήν κοιλίαν: και Σίμων δ πατήρ του, έζ 
Εντίμων πληγών, μαχόμενος υπέρ ττ)ς 
ίλευθερίας τών 'Α γγλων κατά τοΰ βχσι- 
λέως ’Ερρίκου, — ήρνήθη τφ  Γουίδψ — 
δπως τιμωρήσιρ τήν βαρβαρότητα του — 
τήν δόζαν τοΰ έν τφ  πεδιφ τΐΐς μάχη; 
θανάτου, δστις είχε καταστΐΐ κληρονομι- 
χός έν τ·?1 οίχογενείιφ του.

Συλληφθείς αιχμάλωτος έν τϊί ναυμα · 
χί%, τϊ) γενομένγ) κατά τήν είσοδον τοΰ 
κόλπου τέ ς  Νεαπόλεως, τφ  1287, μεταζύ 
Σιχελών καί Νεαπολιτών, έτερμάτισεν 
έν τφ  σκότει τές  ειρκτές ζωήν, ήν είχον 
δοζάσγι άζιομνγιμόνευτα πολεμικά κατορ
θώματα καί μολύνγ) άγρια κακουργή
ματα.

Ό  κόμης Ιορδάνης τίίς Άγγαλώνος 
εΐδε τόν θάνατον έκεΐνον καί κατελήφθη 
ΰπό σκοτοδίνης. Καί όμως άπεφάσισε νά 
μη έπιστρέψγ) ήττημένος έκεϊ, δθεν εΐχεν 
άναχωρήσϊ) νικητή?. Όθεν ίδών πλησίον 
τό τάγμα τών Γουέλφων ώρμησεν έν 
μέσψ αυτών, ποθών ένδοζον θάνατον.

Τρέχων ώς μαινόμενος, έτραυμάτισε 
πολλούς καί πολλούς άνέτρεψεν, άχρις ού 
έφθασεν είς την σημαίαν, ?jv τήν ημέραν 
έκείνην έφερεν ό έκ Πιστοίας Κορράδος 
τοΰ Μοντεμάγνου.

"Ηρπασεν αυτήν διά τές  αριστερές καί 
διά ττ̂ ς δεζιόίς κατήνεγκε τό ζίφος του.

*0 Κορράδος έκράτει αύτην έπίσης 
Ισχυρώς καί ήμύνετο.

Οί π α λ α ό ΐ ν ο ι— διότι οδτως έκαλοΰντο, 
ώς εΓπομεν καί προηγουμένως, οί δώδεκα 
Γουέλφοι, οί φονεύσαντες τόν έκ Μοδένης 
Τάχχαν  — περιεκύκλωσαν τόν Ά γ γ α λ ώ -  
νος καί έτραυμάτισαν αυτόν καιρίως.

Ά λ λ '  ό γενναίος άνήρ. περιφρονών τά 
τραύματα έζηκολούθει πλήσσων τόν ση
μαιοφόρον, δστις έπί τέλους καταβληθείς 
ΰπό ύπερτέρας ισχύος καί πολλά φέρων 
τραύματα κατέπεσε τοΰ ίππου...

Κατά τήν αύτήν δ’ εκείνην στιγμήν 
έπεσε καί ό Ά γγαλώνος , έκπνεύσας έπί 
τοΰ κρίνου τές  Φλωρεντίας.

’ Αγρια ήσαν τότε τά τών φατριών μίση 
έν Ίταλΐοί, θηριώδη τά έργα των.

Αδελφοί έμάχοντο κα τ ’ αδελφών’ υΙοί 
κατά πατέρων, καί ομως οΰχί άνευ συγ- 
κινήσεως άναγινώσκω έν τφ  χρονικφ δτι 
οΐ Γουέλφοι, μετά τήν μάχην, έκήδευσαν 
έντίμως τόν Ά γγαλώνος , θάψαντες αυτόν 
έν τφ  αύτφ  καί τόν Κορράδον τοΰ Μον
τεμάγνου τάφψ , 'έφ' ού ένέπηζαν σταυρόν, 
φέροντα, έπί μέν τοΰ δεζιοΰ κέρατος τό 
όνομα τ»ΰ Ίορδάνου, έπί δέ τοΰ άριστε- 
ροΰ τό τοΰ Κορράδου, καί έπιτύμβιον, δι’ 
οΰ παρεκαλεϊτο ό διαβάτης νά προσευ
χηθεί υπέρ άναπαύσεως τών ψυχών δύο 
γενναίων φονευθέντων έν τ ί̂ μάχΥ).

Μετά τόν θάνατον τών αρχηγών, ή 
φυγή κατέστη γενική.

Δέν έφαίνετο άλλο ή άνδρες φεύγοντες 
έντρομοι διά τές  πεδιάδος, καί δέν ή - 
κούετο $ ή κραυγή ·

— Ό  δυνάμενος  βω&ήτω ! . . .
01 φεύγοντες έφθασαν έπί τέλους είς

τό μέρος, ένθα ό ’Ιορδάνης Λάνσιας, χα- 
τατροπώσας τούς ιππείς τές  βχσιλίσσης 
άνεδιοργάνου τούς άνδρας του, δπως δρά- 
μη είς βοήθειαν τών }διχών του.

— Έφθασαν οί έχθροί ! . . .  έκραύγασαν 
αύτφ  κάτωχροι έκ τοΰ τρόμου οί πρώτοι 
φθάσαντες.

— Ποιοι έχθροί ;
— Οί Γουέλφοι, οί Γάλλος τάγματα  

ολόκληρα άγριων δαιμόνων.
— Είς τό όνομα τοΰ Θεοΰ ! άς έλθουν, 

καί είμεθα έτοιμοι νά τούς δεχθώμεν κα
θώς πρέπει.

Οί Γάλλοι έπελθόντες προσέβαλον μετά 
καταπληκτικές  όρμές τά τάγματα  τοΰ 
Λάνσια, άτινα δμως μετ’ ίσης άνδρείας 
άπέκρουσαν αύτούς.

Άνενέωσαν τήν έφοδον, καί ώπισθο- 
χώρηοαν αύθις άποκρουσθέντες.

Ή  τρίτη έφοδος ύπέρζεν αίματηρο- 
τέρα. διότι καίπερ κατεσχισμένοι δέν έφο- 
βοΰντο... άπεπειράθησαν καί τετάρτην... 
απερίγραπτοι είναι αί άμφοτέρωθεν κατε- 
νεχθεϊσαι πληγα ί,  άνυπολόγιστοι οί θά
νατοι.

Ά λ λ ’ δ Λάνσιας :
— Μή κινηθείτε ! . . . έκραύγαζεν είς 

τούς στρατιώτας του, καί ούτοι ένθαρ- 
ρυνόμενοι ΰπό τοΰ παραδείγματος του, 
ούδέ κατά σπιθαμήν ύπεχώρουν.

’Εν τι] πρώτγ) γραμμή, έμάχετο δ Ρο- 
γϋρος, φέρων τήν σημαίαν τοΰ Μαμφρέ
δου, διά στιβαρΛ; χειρός, ώστε ένόμιζέ 
τις δτι ή σημαία έκείνη έκυμάτιζεν έπί 
χορυφές πύργου.

Περί αυτήν συνωθοΰντο λυσσαλέως οί 
γενναιότεροι καί, δτε έσειεν αύτήν, ή - 
κούετο άλλαλαγμός χαρ3ς καί τό θάρ
ρος των έδιπλασιάζετο.

’Ό ταν οί προσβάλλοντες δέν νικώσιν, 
ή τ τώ ντα ι ,  χαί δ Κάρολος, βλέπων τήν 
έπίμονον έκείνην άντίστασιν, ^ρζατο νά 
απελπίζεται περί τής έκβάσεως'άλλά, καί 
περ τεθλιμμένος, δέν άπώλεσε τήν τοΰ 
πνεύματος αύτοΰ έτοιμότητα, απεναντίας 
τραχυνθείς έκ τές  συμφοράς έσκέπτετο 
περί σωτηρίας.

Συχνάκις παρατηρείται οτι δ δυστυ
χής καθίσταται μοχθηρός καί διαπράτ- 
τει έν τί) συμφορά πράγματα, περί ών 
ουδέ καν θά έσχέπτετο εύτυχής ών. Αύτό 
τοΰτο ακριβώς συνέβη καί κατά τήν πε
ρίστασή ταύτην.

Ό  υίός τές  Γαλλίας χατέφυγεν είς τόν 
δόλον, καταπατήσας δέ πάντα τά  τότε 
νόμιμα τών εθνών καί άποβλέπων μόνον 
είς τά  μέσα δι’ ών ήδύνατο νά βλάψϊ) πε
ρισσότερον τόν έχθρόν του, διέταζε νά 
τραυματίζωσι τούς ίππους.

Ή  τοιαύτη διαταγή παρεβίαζε τάς 
συμφωνίας, &ς τά δύο πολεμοΰντα μέρη 
έποίουν περί τοΰ τρόπου τοΰ μάχεσθαι.. . 
άλλ’ ή νίκη έζαγνίζει τάς άμαρτίας, δι’ 
ών έπιτυγχάνεται.

Ά ν  δέ όΓρότιος έγνωμάτευσεν ότιοφεί- 
λει τις νά τηρίΐ τήν πρός τούς έχθρούς πί- 
στιν χαί νά έπιφέργι αύτοίς δσονμικρότερον 
χαχόν δύναται, — είπε τοΰτο, πιβτεύομεν,

τόν ’Ιούλιον —  άλλά δέν θά έβεβαίον» 
αύτό χαί τόν ’Ιανουάριον.

‘Η διαταγή τοΰ Καρόλου διεδόθη καθ’ 
άπασαν τήν γραμμήν, χαί πανταχόθεν 
άντήχηοεν ή χραυγή :

—  Μϊ τούς  βτόχκov g  ! με τούρ βτόχ-  
κονς  ! χτυπά τε  τ' αλόγα  ! Ή  διαταγή 
αυτη έζετελέσθη αμέσως. Ή  πρώτη 
γραμμή τοΰ Λάνσια, πριν ή φθάσν) νά ύ- 
περασπισθϊΐ, έμεινε χωρίς ίππους.

Καί αύτοΰ τοΰ Λάνσια δ ίππος έφο- 
νεύθη. Οί άπό τών ίππων πεσόντες έχλι- 
νον έν άταζίϊ»: έπί τών όπισθεν αύτών
γραμμών, αίτινες ήνεώχθηοαν αμέσως δ- 
πως τούς προφυλάζωσιν...

Οί δυστυχείς ! έδέχθησαν τούς συναδέλ
φους των, άλλά δέν ήδυνήθησαν νά άπο- 
κρούσωσι χαί τούς έχθρούς, οϊτινες είσέ- 
δυσαν έντός τών γραμμών μετά τών πρώ
των άναμεμιγμένοι.

Ή  γαλλιχή άνδρεία, ένισχυθεϊσα έκ 
τϊΐς έλπίδος τές  ν ίκης,έκτύπα τυφλοϊς όμ- 
μασι. Οί στρατιώται τοΰ βασιλέως δέν 
διέψευσαν τή,ν περί αύτών ιδέαν κατά τήν 
ύπερτάτην έκείνην στ ιγμήν.. .

Ίση  άμφοτέρωθεν ή άνδρεία’ άλλά &- 
νισος ή κατάστασις. Ουδέποτε θαυμαστό- 
τερα ανδραγαθήματα έτελέσθησαν, ουδέ
ποτε αίματηροτέρα μάχη συνεκροτήθη.. · 
ούτε κατά τούς αρχαίους, ούτε κατά τούς 
νέους χρόνους. Έ π ί μακρόν, ή πεδιάς τ?1ς 
Παναγίας τ^ς Γρανδέλλας άνέδιδε μια- 
σματικάς αναθυμιάσεις, ένεκα τ?1ς φοβε- 
ρΛς δυσωδίας τών άτάφων έκεϊ π τω μ ά 
των.

Έ π ί ήμιαυ καί έπέκεινα αιώνα, τά έν 
τ?1 πεδιάδι κατεσπαρμένα λευχά όστβ έ- 
μαρτύρουν την λύσσαν, μεθ’ ήί κατεσπα- 
ράχθησαν χιλιάδες άνθρώπων, καί νΰν έτι 
δ γεωργός άροτριών τό έδαφος αισθάνε
τα ι συχνάχις προσχόπτ5ν τό άροτρόν του, 
κύπτει καί εύρίσκων συντρίμματα ανθρω
πίνων σκελετών ύπό τό ύννίον άρπάζει 
αύτά βλασφημών καί τά έκσφενδονίζει είς 
τόν άγρόν τοΰ γείτονός του.

Ά νευ  περικεφαλαίας, έχων τήν κόμην 
πηκτήν έζ ίδρώτος καί αίματος, τραυμα
τισμένος κατά τό πρόσωπον, κρατών είς 
μέν τήν άριστεράν τήν βασιλικήν σημαίαν 
κατεσχισμένην, είς δέ τήν δεζιάν τό ζίφος 
του οδοντωτόν άπό τϊΐς αίχμϊΐς άχρι τϊ)ς 
λαβές, παρουσιάβθγι δ Ρογέρος ένώπιον 
τοΰ Μαμφρέδου, κραυγάζων μακρόθεν :

— Τήν έφεδρείαν, βασιλεΰ, τήν Εφε
δρείαν !

— Τί συμβαίνει ; Έγκατέλιπον τό πε- 
δίον οί δειλοί ; Ποΰ είναι δ κύρ Γϊνος ;

— Έφονεύθη·
— Ό  Ά γγαλώνος ;
— Έφονεύθη.
— ’Οργή τοΰ Θεοΰ ! βαρόνοι, έμπρός 

ή έφεδρεία. Ακολουθήσατε τόν βασιλέα 
σας, δστις θά σάς δδηγήον) ^ είς τήν ν ί 
κην, ή είς τόν θάνατον.

Καί ταΰτα  είπών, έπτέρνισε τόν ίππον 
του. Ά λ λ ά  μή άκούων όπισθέν του 
έλάχιστον θόρυβον, έστρεψε τήν κεφαλήν 
. . .  δέκα περίπου μόλις τόν ή*°^ούθουν. 
Οί άλλον, άνερχόμενοι είς τετραχοσίους



Ιππείς κχ\ τετρακισχιλίους περίπου πε
ζούς, δέν εΐχον κινηθώ.

— Σπεύσατε ! έμπρός αμέσως ή έφε- 
δρε ία ! . . .  διότι ή αναβολή είναι όλεθρος! 
άνέκραξεν αύθις ό Μαμφρέδης.

Ά λ λ ’ ή αύτή ακινησία... Τότε δ βα
σιλεύς ένόησε τήν προδοσίαν, καί ή χαρ- 
δία του άρχισε νά τρέμη.

Πλησιάσας δέ πρός αυτούς, έφώνει ώς 
μαινόμενος :

— ΤΩ, πιστοί μου βαρόνοι, κινηθήτε, 
σάς έξορκίζω είς τγιν σωτνιρίαν τϊίς ψυχής 
σας, είς τά τέκνα σας... δέν θέλω νά σ£ς 
ένθυμήσω τώρα τάς εύεογεσίας μου . . . 
άλλά σκέφθητε τήν τιμήν σας, τό α ί 
σχος...

— Σκεπτόμεθα τήν ψυχήν μας...  θέ- 
λομεν τήν άρσιν τού άφορισμοϋ.

— Τί λέγετε ; Δέν έπολεμήσατε μετ’ 
έμοΰ κατά τοϋ Πάπα Αλεξάνδρου ; . . . 
Δέν διετ ρέξ ατε, πρό ένός περίπου έτους, 
Ινοπλοι τήν ρωμαϊκήν πεδιάδα ; Τώρα 
δέν σόίς λέγω νά έπιδράμετε ξένyjv χώραν, 
άλλά νά υπερασπίσετε τό βασίλειον...

— Τό βασίλειον είναι ίδικόν σας, ύπερ- 
ασπίσατέ το, αν δύνασθε.

— Ναί, θά δυνηθώ, άλλά μεθ’ υμών... 
Συνειθισμένοι νά στρατεύετε υπό τόν αε
τόν τοϋ υιού τοϋ Φρειδερίκου, δέν θά έγ- 
καταλείψετε αύτόν έν τφ  μέσψ τής νίκης. 
’Εκπληρώσατε τόν δρκον, τόν όποϊον ώρ- 
κίσθητε έν Μονρεάλε καί έν Βενεβέντψ... 
Ή  ! δώσατε καί δευτέραν φοράν τόν θρό
νον είς τόν Μαμφρέδην...

Οί βαρόνοι, άντί άπαντήσεως, δ ιέτα 
ζαν τούς σαλπιγκτάς αύτών νά σαλπί- 
σωσι καί έστρεψαν τά νώτα είς τήν μά
χην.. .

Α π ίστευτος προδοσία, otv μή αί ίστο- 
ρίαι τών χρόνων έκείνων, καί αί ύπό τών 
Γιβελλίνων καί αί ύπό τών Γουέλφων γρα- 
φεΐσαι, άνέφερον αύτήν.

Οί Νεαπολϊται βαρόνοι, ώς άλλοτε 
οϊ Πολωνοί, δτε έκινδύνευε τό βασίλειον, 
προσήρχοντο έφιπποι, καί ώς έκεΐνοι ά- 
πετέλουν τό κύριον καί πλεϊστον μέρος 
τοϋ στρατοϋ.

Ό  άναγνούς τήν Ιστορίαν τής Πολω
νίας θαυμάζει τήν μεταξύ τοϋ Πολωνικοϋ 
στρατοϋ καί τών ταγμάτων τών Νεαπο- 
λιτών βαρόνων ομοιότητα. . .

Ή  αύτή πολυτέλεια, ή αύτή άστασία, 
αί αύτα ί έξεις.

Κατά τούτο διέφερον μόνον, δτι οί μέν 
Πολωνοί ύπερήσπιζον δ,τι ένόμιζον έλευ- 
θερίαν- οί δέ Νεαπολϊται, τήν μοναρ
χίαν. Ό  Μαμφρέδης, μή Ιχων πεποίθησιν 
έπ' αύτών, τούς ύπέβαλλεν ύπό τάς δια- 
ταγάς του, έλπίζων δτι ή παρουσία του 
έν τφ  στρατφ θά τούς έχαλιναγώγει. Πώς 
άνταπεκρίθησαν είς τήν έλπίδα του ταύ- 
την έβλεπε τότε .. .

Εμεινεν έπί τινας στιγμάς θεώμενος 
έντρομος τήν άκατανόμαστον έκείνην δει
λ ία ν . . .  έπί τέλους ειπεν :

— Άφρων 1... καί παρεκάλουν αυτούς !
Είτα άνήγειρε τήν χεΐρα, ώσεί θέλων

νά καταρασθ^... άλλ ’ αίφνης :
— Ό χ ι ,  ε ίπε ,. . .  δέν *ϊναι άξιοι τής

κατάρας μου... καταδικάζω αυτούς νά 
ζήσωσιν... Ευτυχής έγώ ! . . .  διότι, ώς ό 
θρόνος,δέν είναι είς χεΐράς των καί ή δόξα 
μου καί ή φήμη μοι*.

Καί στρέψας τόν ίππον του, παρώρμα 
αυτόν διά τε τών κραυγών καί τών πτερ
νιστήρων, είς άκατάσχετον δρόμον...

Τότε συνέβη παράδοξόν τ ι . . .  Ό  άογυ- 
ροϋς άετός, δν είχεν έπί τού κράνους του, 
έπεσεν έπί τοϋ έφιππίου... Ό  Μαμφρέδης 
ώχίρασεν, ίδών τόν άπαίσιον έκεΐνον οιω
νόν, καί είπε :

— Hoc est signum Dei... αληθώς
σημεϊον τοϋ θεοϋ είναι τούτο, διότι τόν 
άετόν έγώ αυτός είχον προσαρμόσγι έπί 
τού κράνους κατά τρόπον, ώστε ητο αδύ
νατον νά πέσν).

Καί ταύτα  είπών, συνεκέντρωσεν άπα- 
σαν αυτού τήν γενναιότητα, καί — άφοϋ 
δέν έπετρέπετο αύτφ  νά ζήστ) — ώρμη
σεν δπου λυσσωδεστέρα έμαίνετο έτι ή 
μάχη, δπως άποθάνγ) έκεΐ ώς βασιλεύς.

['Έ πβτα ι συνεχ ίΐα ].
Π α ν . Π λ ν λ ε

JULES LERMINA

- A . .  Β .

[Συνέχεια]

Ό  ανακριτής τόν παρετήρει προσεκτι- 
κώς' δ άρχαΐος συμβολαιογράφος εΐχε 
προσλάβϊ) Sv έκ τών δλως ίδιαζόντων 
έκείνων σχημάτων, άπερ παρέχει ή συνή
θεια τών δικαστικών καθηκόντων.

Ώμίλει βραδέως, μετά βαφηνείας, με- 
ταχειριζόμενος τήν κατάλληλον λέξιν, ά- 
νευ περιττών φράσεων.

— Λέγετε δτι γνωρίζετε τόν κ. Βαρο- 
δ&ν πρό πολλοϋ, ύπέλαβεν δ δικαστής 
χωρίς ν’ άπαντήσγ) ευθέως είς τάς τελευ
ταίας αύτοϋ λέξεις, άναμφιβόλως είσθε 
ό έμπιστευτικός φίλος του. . .

— Καθώς αυτός είνε ό ίδικός μου, 
κύριε.

— Τότε σ2ς ώμολόγησεν δτι είχε χρη- 
ματικάς στενοχώριας...

— Αύτός ! δ κ. Βαροδάς εύρίσκεται 
είς λίαν εΰπορον κατάστασιν, τήν οποίαν 
ύπολογίζω ώ; άποφέρουσαν εισόδημα δε
καπέντε τούλάχιστον χιλιάδων φράγκων...

—  Πιστεύω δτι άπατόίσθε. Διότι έν τϊ) 
έρεύνγ), ήτις ένηργήθη, δέν εύρέθη ουδέ 
ίχνος χρηματικών άξ ιών.. .

— Διότι είνε κατατεθειμέναι έν τινι 
π ιστωτ ικφ  καταστήματι . . .

— θ ά  εύρίσκοντο αί άποδείξεις. Ά λ λ ’ 
ας άφήσωμεν αυτά ' αί δμολογίαι αύτοϋ 
τοϋ κυρίου Βαροδά άντιφάσκουσιν είς τάς 
διαβεβαιώσεις ύμών. Λέγετε λοιπόν δτι 
δύνασθε νά μάς δώσητε τήν άμεσον άπό- 
δειξιν περί τής άθωότητος τοϋ ένοχο- 
ποιηθέντος...

— Μάλιστα, κύριε. Ή  άπόδειξΐς αΰτη, 
τήν οποίαν δέν δύναμαι νά σόίς δώσω είμή 
προφορικώς, θά σόίς έπιβεβ^ιωθϊΐ δι’ έγ- 
γράφου σχεδόν αυθεντικού καί διά μαρ
τυριών. Ά λ λ ’ έν πρώτοις μοί έπιτρέπετε 
νά σόίς έρωτήσω αν ή έφημερίς έγραφεν 
ακριβώς όρίζουσα δτι τήν Πέμπτην κατά 
τάς δέκα τής έσπέρας περίπου, έξετελέ- 
σθη τό έγκλημα, περί οΰ πρόκειται. . .

—  Τοϋτο είνε ακριβές.
— *Ε λοιπόν, κύριε, σ3ς δίδω τόνλόγον 

τής τιμής μου, άκούετε καλώς— καί έπί 
πλέον θά αποδείξω τούς λόγους μου— δτι 
τήν έσπέοαν τής Πέμπτης, κατά τήν δε- 
κάτην καί ήμίσειαν, δ κ Βαροδάς ητο 
είς τόν οίκόν μου . . . Κατοικώ δέ είς 
Πασσύ. Καί μέ τήν μεγίστην άοα τα χ ύ 
τη τα  θά ήτο αδύνατον νά εύρεθίΐ εις τήν 
όδόν Ά γ ια ς  Ά ννης  πρό τής ένδεκάτης 
καί ήμισείας . . .  συμβαίνει λοιπόν σύγχι- 
σις, τό έπαναλαμβάνω, συμβαίνει παρεν- 
νόησις. Ό  κ. Βαροδάς δέν δύναται νά είνε 
ένοχος τοϋ έγκλήματος, διά τό όποϊον 
τόν κατηγοροϋσιν...

’Επεκράτησεν έπί μικρόν σιγή.
— Γνωρίζετε καλώς, κύριε, ειπεν δ δι

καστής προσηλών τούς οφθαλμούς του 
έπί τούς μεθ’ ού συνδιελέγετο, δτι δ ια
κινδυνεύετε...

— 'Επειδή λέγω τήν αλήθειαν !
— Παρασυρόμενος ύπό τ·55ς φιλίας, έκ- 

τεινομίνης πέραν τών λογικών έπιχειρη- 
μάτων.. .

— Ά λ λά  σ2ς δρκίζομαι ! . . .
— Περιμείνατε ! . . .
Ό  δικαστής έπορεύθη είς τήν θύραν τοϋ 

βάθους καί είπε :
— Προσαγάγετε τόν κατηγορούμενον.
Ό  Πολλέ ήσθάνθη έαυτόν ώχριώντα.

Αόριστος άγωνία έπίεζε τήν καρδίαν του.
Ό  Βαροδάς ένεφανίσθη συνοδευόμενος 

ύπό δύο κλητήρων.
Ή το  αύτός, ητο ή άγαθή καί γενναία 

μορφή του μετά τών οστεωδών καί ζω η 
ρών διαχρώσεων αύτής. μετά τών τεθλιμ
μένων βλεμμάτων του.

Ά λ λ ’ δ Πολλέ δυσκόλως κατώρθωσε νά 
καταστείλϊ) κραυγήν έκπλήξεως. Συνή
θως, καί πρό δύο έτι ήμερών, δ Βαροδάς 
έφερε τήν μακροτάτην γενειάδα του, γ ε 
νειάδα ξανθήν λευκίζουσαν, γενειάδα 

j πλουσίαν.
Ή δη δ' ή γενειάς αυτη ήτο βραχεία, 

διχαζομένη είς δύο οξείας προεκβολάς, 
τοϋθ’ δπερ μετέβαλλε καί άνεκαίνιζεν δ- 
λόκληρον τήν φυσιογνωμίαν.

Ό  Βαροδάς είδε τόν Πολλέ καί δέν ή- 
δυνήθη νά καταστείλ·») άνασκίρτησιν, ήν 
ευθύς άντελήφθη δ δικαστής.

—  Γνωρίζετε τόν κύριον ; ήρώτησε τόν 
Βαροδάν.

— "Αν μέ γνωρίζγι ! ήρξατο δ αρχαίος 
συμβολαιογράφος.

— Εύαοεστήθητε νά τηρήσητε σιγήν, 
είπεν δ δικαστής άρκετά ψυχρώς. Τόν κύ
ριον έρωτώ.

Ό  Βαροδας άνωρθώθη εύρύνων τό στή
θος του, ώς ίνα τό πληρώστρ|δυνάμεως καί 
άέρος, καί είπεν άπλώς :



— Μάλιστα, κύριε.
— Ό  κ. Πολλέ, έπανέλαβεν ό δ ικα

στής ρίπτων τούς οφθαλμούς έπί τοϋ έπι- 
σκεπτηρίου, δπερ έκράτει είς την χεΐρα, 
ΐν« ένθυμηθή το όνομα, ό κ. Πολλέ βέ
βαιοί οτι ?ηγ|λθατε τήν έσπέραν τής πέμ
πτης είς την οικίαν του.

Ό  Βαροδάς είχε τούς οφθαλμούς προ
σηλωμένους πρός την γήν' έλαφρά XI 
συστολή συνέσπασε τά χείλη του, και με
ταξύ τών βλεφάρων αύτοΰ ό φίλος του 
«αρετήρησε βλέμμα βαρυαλγές και Ικετευ
τικόν.

— ‘Ο φίλος μου, ό κ. Πολλέ, δυστυ
χώς άπατάτα ι ,  είπεν ό Βαροδάς.

— Ά λ λ ’ ό/ι ! όχι ! έφώνησεν δ κ. 
Πολλέ. Γνωρίζω κάλλιστα έγώ οτι διήλ- 
θομεν την έσπέραν, παίζοντες ζατρίκιον...

Την φοράν δέ ταύτην, λίαν ξηρώς, διά 
τόνου σχεδόν σκληρού, υπέλαβεν δ Β α 
ροδάς :

—  Έ χ ετε  λάθος. Ε λπ ίζω  οτι ό κ. δ ι
καστής θά συγχώρηση την πρός έμέ φ ι 
λίαν σας . . . ά λλ ’ αΰτη δέν οφείλει νά 
φθάνγ) και μέχρι τοϋ ψεύδους.

*0 κ. Πολλέ ΰπέστη νευρικόν τιναγμόν' 
είχε δεχθϊ] τό κτύπημα κατά μέσον σ τή 
θος,καί έκπληκτος έψέλλιζε διαμαρτυρίας 
άκαταλήπτους . ..

— Κύριε, έπανέλαβεν δ δικαστές, λαμ 
βάνω ύπ ’όψει μου την αγάπην, ήν φαίνε- 
σθε τρέφων πρός τόν κατηγορούμενον καί 
δέν θέλω νά σάς ένοχοποιησω . . . Μόνον 
θά έννοήσετε, έλπίζω, δτι πάσα έπι- 
μονη θά ητο ου μόνον ανωφελής, άλλά και 
ολίγον άρμόζουσα. Εΰαρεστήθητε ν’ άπο- 
συρθήτε.Άλλως τε, θά σάς καλέσω προσ
εχώς είς τό γραφεϊόν μου.

Ό  αρχαίος συμβολαιογράφος δέν ητο 
δειλός. Ά λ λά  τό παράδοξον τής πε- 
ριστάσεως τώ παρέλυε πάσας τάς δυ
νάμεις.

Παρετήρησεν αυθις τόν Βαροδάν, δστις 
ήδη έκράτει τούς οφθαλμούς του έπιμό- 
νως προσηλωμένους είς την γήν, άνέφξε 
τσ στόμα ΐνα δμιλήσν), άλλ ’ αί λέξεις έ- 
σταμάτησαν έν τφ  λάρυγγί του, καί, κα- 
τατεθορυβημένος, ώσεί κεραυνόπληκτος, 
είδε την θύραν άνοιγομένην πρό αύτοϋ 
καί εύρέθη έν τ?ί όδφ, χωρίς νά γνωρίζη 
πώς είχεν έξέλθει.

Γ

— Φορέσατε τόν πίλόν σας, κύριε, είπε 
φωνή τις πλησίον αύτοϋ. Θά ασθενήσετε.

Τφ όντι, ό κ. Πολλέ έν τή ταραχή αύ- 
τοϋ έμενε ασκεπής τήν κεφαλήν, έκτεθει- 
μένος είς τήν χιόνα

Ύπήκουσε μηχανικώς καί παρετήρησε 
τόν άνθρωπον, δστις τφ  είχε δώσει τήν 
συμβουλήν ταύτην.

’ Ητο νέος κομψός ένδεδυμένος, περιβε- 
βλημένος έπε*δύτην μετά διφθερίνου πε
ριτραχήλιου.

— Κύριε, έπανέλαβεν ούτος, φαίνεσθε 
γνωρίζων τόν κατηγορούμενον.

— Ναί.. .  να ί . . .  τόν γνωρίζω... είνε δ 
μάλλον έπιστήθιος φίλος μου.

— Τότε δέν θ’άρνηθήτε, άναμφιβόλως, 
νά μοί παράσχητε πληροφορίας τινάς.

Καί δμιλών δ άγνωστος ήγγισε τόν 
βραχίονα τοϋ κ. Πολλέ καί ήνάγκασεν 
αύτόν νά βαδίση συνοδεύων αύτόν έκ τοϋ 
πλησίον.

— Ά λ λ ά . . .  τίνι δικαιώματι ; τίς εί- 
σθε ; έψέλλιζεν δ αγαθός άνθρωπος.

— Ούδέν άπλούστατον. Είμαι έφημερι- 
δογράφος, ρέπορτερ, αν άγαπόίτε, έργαζό- 
μενος είς τόν «Άγγελιαφόρον» , καί θά 
σάς ήμην ευγνώμων.. .

— Είς τόν «Άγγελιαφόρον» I άλλά δι' 
αύτοϋ Ιμαθον τήν φρικώδη ταύτην συμ
φοράν. Σάς παρακαλώ, είπέτε μου, τ ί συ
νέβη... ακριβώς.

— Εύχαρίστως, ειπεν ό ρέπορτερ, άλλ ' 
ύπό τόν δρον νά μοϋ είπατε καί σείς, δέν 
Ιχει οΰτω ;

— Ναί. . . σάς υπόσχομαι. . . Τότε δ 
Βαροδάς πράγματι κατηγορεϊται έπί δο
λοφονία. . .

— Πράγματι. Αί πληροφορίαι μας η- 
σαν άκριβέσταται.

— Ά λ λ ά  τίς τόν κατηγόρησεν ;
— Ούδείς... ή μάλλον ή τύχη, ή έπι- 

κίνδυνος αυτη τύχη. ήτις είναι δ πολυτ ι
μότερος βοηθός τής αστυνομίας. Ά λ λ ά ,  
συγγνώμην , εΰρισκόμεθα είς τήν όδόν 
καί μέ αύτόν τόν καιρόν είνε πολύ άσχη- 
μον νά μάς βλέπουν νά συνδιαλεγώμεθα. 
Δέν θά ήτο καλλίτερον νά είσέλθωμεν μίαν 
στιγμήν εις τό καφενεΐον ;

Είς τό καφενεΐον ! πλέον τών εΓκοσιν 
έτών είχον βεβαίως παρέλθει, άφότου πα- 
ρομοία ανοησία δέν είχε συμβή είς τόν 
έρημίτην τοϋ Πασσύ. Ά λ λ ά  τώρα δέν έ- 
φρόντιζε περί τοιούτων πραγμάτων !

Ήκολούθησε λοιπόν τόν ρέπορτερ καί 
μετά τινας στιγμάς άμφότεοοι εύρίσκοντο 
ένώπιον μαρμαρίνης τραπέζης, έν τινι κα- 
φενείψ τής πλατείας Μονσαί.

*0 κ. Πολλέ ούδέ καν είδε τό ποτήριον 
ζύθου. δπερ έθεσαν ένώπιόν του.

*0 δ’ έτερος, εύγενέστατος, τφ  παρου
σίασε τό έπισκεπτήριόν του.

— Μιχαήλ Λαμπλέν, έκ τών τοϋ « Ά γ -  
γελιαφόρου» .

Ή  όψις του ήτο αφελής καί εύφυής.
At’ αύτομάτου δέ κινήματος ανταλλα 

γής ό κ Πολλέ τφ  ένεχείρισε καί αύτός 
τό έπισκεπτήοιόν του. Είτα δ’είπεν :

— Ακούσατε, κύριε, τήν στιγμήν ταύ
την έχω χάσει τόν νοϋν μου. Ά φ ε τ έ  με 
νά σάς έξηγήσω τό πράγμα μέ δύο λ έ 
ξεις : Ά πό  πεντήκοντα περίπου έτών ε ί
μαι δ φίλος, δ σύντροφος, δ άχώριστος 
τοϋ κ. Βαροδά. ’Εγώ λοιπόν γνωρίζω δτι 
ούδέποτε άνθρωπος υπήρξε τιμιώτερος 
αύτοϋ. Γνωρίζω δτι δέν διέπραξε τό Ιγ- 
κλημα, διά τό δποΐον τόν κατηγοροϋσι. 
Διά τοϋτο, άφοϋ εϊσθε τό πρώτον πρόσω- 
πον, τό δποΐον μοί παρουσιάζουσιν αί 
περιστάσεις, σάς ικετεύω νά μοϋ άποκρι- 
θήτε έν πάσιρ ειλικρίνεια, νά μή μοϋ κρύ
ψετε τίποτε, έξ δσων δύνασθε νά γνωρί
ζετε . . .  καί μά τόν Θεόν, θά προσέθετον, 
αν έτόλμων, δτι σάς ζητώ ώς χάριν νά 
μέ βοηθήσετε νά τόν σώσω.

Ό  Λαμπλέν, καίπερ τιτλοφορούμενος 
λίαν μετριοφρόνως ώς ρέπορτερ, ητο μάλ
λον άπλοϋς συλλογεύς ειδήσεων’ μάλλον 
σκεπτικός ή αληθώς φιλόσοφος ήρέσκετο 
πρό παντός είς τήν μελέτην τών προβλη
μάτων, άτινα τά «Διάφορα συμβάντα» 
παρουσιάζουσι καθ’έκάστην έν Παρισίοις, 
είς τήν οξύνοιαν τοϋ έρευνητοϋ.

Πεπροικισμένος διά νοϋ λίαν ευστόχου, 
ολίγον οξέος μάλιστα, φερόμενος έκ φύ- 
σεως πρός τινα δυσοιωνισμόν, μόλις πα- 
ρεδέχετο τάς άγαθάς μάλλον ή τάς κα- 
κάς πράξεις.

—  Τά πάντα έχουσι τόν λόγον τής υ- 
πάρξεώς των, έλεγε συχνάκις.

Καί ήθελεν εΐσθαι λίαν δύσκολον, δπως 
καταπείσϊ) τις αύτόν νά κατακρίνγ] ή έπι- 
δοκιμάστρ έντελώς τήν δείνα ή δείνα πρά- 
ξ ιν .

"Αν είς τόν έπαινον προσέθετε τό «μό
νον», δπερ μειοΐ καί συχνάκις έκμηδενί- 
ζει αύτόν, έμετρίαζε τόν ψόγον διά τών 
«δμως», άτινα έδικαιολόγουν έξηγοϋντα.

Παρ’ αύτφ  δ δημοσιογράφος δέν είχεν 
έξαφανίσει τόν άνθρωπον, καί αί άφηγή- 
σεις του, ένδιαφέρουσαι πάντοτε, δέν πα- 
ρουσίαζον καθόλου τόν καθ’ υπερβολήν ά- 
διάκριτον έκεΐνον χαρακτήρα, δστις ένίοτε 
μετέχει τής προπετείας ή τής σκληοότη- 
τος.

Έφαίνετο γνωρίζων πολλά πράγματι 
δμως έλεγεν όλιγώτερα ή δσα έγνώριζ»,* 
διαφυλάττων πληθύν λεπτομερειών διά 
τήν ιδίαν αύτοϋ διδασκαλίαν, καί φρο- 
νών δτι τό κοινόν έγνώριζεν άρκετάς, εύ- 
θύς ώς έπίστευεν δτι γνωρίζει πάσας.

— Ίδωμεν, κύριε, είπεν άκούσας τήν 
έκλιπάρησιν τοϋ αρχαίου συμβολαιογρά
φου, θά σάς έξηγήσω τ ί  συνέβη. Ά λ λ ω ς  
τε, ούδέν τούτου σαφέστερον καί συντο- 
μώτεοον. Βλέπω δτι είσθε άνθρωπος ει
λικρινής καί ένδιαφέρεσθ| ζωηρώς δι’ α ύ 
τόν τόν χημικόν. Λέγετε δτι είνε αθώος, 
καί έχετ* δίκαιον, διότι εισθε φίλος του. 
Φοβούμαι δμως μήπως άναγκασθήτε νά 
μεταβάλλετε γνώμην.

—  Αδύνατον I...
— Έ σ τω , δέν συζητώ τοϋτο ! Ιδού 

ή ύπόθεσις. Γνωρίζετε δτι τήν έσπέραν 
τής πέμπτης, άγύρτης τις, γνωστότατος 
άλλως έπί τής πλατείας τών Παρισίων — 
τμήματος τών περιτριμμάτων τής κοινω
νίας — τοκογλύφος, αρα κλέπτης, εύρέθη 
δολοφονημένος. Είνε δ’ έκτος αμφιβολίας, 
δτι τό έγκλημα διεπράχθη μεταξύ τής 
έννάτης καί ήμισείας καί τής δέκατης.

— Είνε βέβαιον δτι κατά τήν ώραν 
ταύτην διεπράχθη τό έγκλημα ;

— Βεβαιότατον. Αύτός δ κ. Καριβέρ 
έπέστ,ρεψεν είς τήν οικίαν του κατά τήν 
όγδόην καί ήμίσειαν. Τόν είδον. Η αυτο
ψία δρισε τήν ώραν τοϋ θανάτου. Οθεν 
τό πράγμα είνε άναμφισβήτητον.

• Είδον δμως τόν δολοφόνον ; Μάλιστα.
•Συνήντησαν είς τήν κλίμακα πρόσω-

πον μεθ’δρμής καταβαΐνον' οσον δ άφορΛ 
τά χαρακτηριστικά του , πρέπει ν’ άρκε- 
σθώμεν είς τά κατά προσέγγισιν.

• Γενειάς ξανθή διχαζομένη.



• Εΐπον Si οτι ητο νέος, ά λλ ’ ή κλίμαξ 
δέν έφωτίζετο πολύ ζωηρώς.Είς τοΰτο τό 
ζήτημα μόνον εΐνε δυνατή άποπλάνησις. 
Τώοα πώς έτέθησαν έπί τά Γχνη τοΰ έγ- 
κληματίου ;

»Έν πρώτοις χατέχουσι τό ίίπλον, ο- 
πεο έχρησίμευσεν είς τόν φόνον, μάχαι- 
ραν, ή μβλλον έγχειρίδιον, Ισπανικές κ α 
τασκευές, δποΐα πωλοΰνται έν Τολέδψ, 
μετά δαμασκηνές λαβές.

»Έ π ί τές  λαβές δέ ταύτης ύπάρχουσι 
τά αρχικά Α και Β. Αύτό ητο πολύτ ι
μον τεκμήριον' άλλά πρέπει νά τό δμο- 
λογήσωμεν, άν έζήτουν τόν ένοχον με
ταξύ τών ανθρώπων,τών φερόντων τά αύτά 
αρχικά, μάτην ήθελον έρευνήσει.

» Ά λ λ ’ άν ό δολοφόνος έκαμε την ανοη
σίαν ν’ άφήσγι τό οπλον έν τΐί π ληγέ ,  ο- 
περ δεικνύει δτι δέν πρόκειται ένταϋθα 
περί έμπειρου τινός φονέως, άλλά μάλλον 
περί έξημμένου ανθρώπου, ένδόντος είς 
λυσσώδη δρμήν, λίαν εΰεξήγητον άλλως, 
προκειμένου περί λϊΐστοΰ οίος αυτός 6 
Καριβέρ, έκαμε κάτι περισσότερον άκόμη. 
Την έπαύριον πρωίαν, κατά δευτέραν τές  
άρχές έρευναν— σημειώσατε τοΰτο, κατά 
την δευτέραν μόνον, δπερ δεικνύει πόσον 
έπιπολαίως διεξάγονται αί τοιούτου ε ί
δους υποθέσεις — ευρον κάτωθι τέ{ κλί- 
μακος, κατά τήν είσέχουσαν γωνίαν τοΰ 
περιβόλου αΰτέςι χαρτοφυλάκιον, ούτινος 
ιό  δέρμα έφερεν αυτά ταΰτα  τά αρχικά 
A. Β. καί, έν τφ  χαρτοφυλακίψ τούτψ, 
τά έγγραφα τοΰ κ. Άνδρέα Βαροδά, έζ ών 
δύο γραμμάτια είς δ ιαταγήν, δύο χ ιλ ιά 
δων φράγκων έκαστον, διπλωμένα καί 
φέροντα κηλΐδας αίματος».

Ό  κ. Πολλέ έκαμε χειρονομίαν έκδη- 
λοΰσαν μανιώδη απιστίαν.

— Σοίς βεβαιώ δτι πάντα ταΰτα  εϊνε 
ακριβέστατα.

• Τέλος γνωρίζετε τό αστυνομικόν αξί
ωμα, τό μυριάκις έξελεγχθέν ώς αληθές, 
καθ’ δ ό δολοφόνος πάντοτε περιπλανβ- 
τα ι πέριξ τοΰ θεάτρου τοΰ έγκληματος.

» Έ  ! λοιπόν, κατά την μεσημβρίαν, 
και πριν ή πορευθώσιν είς την οικίαν του, 
6 κύριος Άνδρέας Βαροδ^ς ήρχετο, μέ 
πρόφασιν δτι θά ένοικιάση δωμάτιον, νά 
ζητήσγι παρά τοΰ οίκοφύλακος άσημάν- 
τους πληροφορίας.

»Ό  διευθυντής τές  δημοσίας 'Ασφα
λείας ευρισκόμενος έκεϊ Ικρινεν δτι οί 
τρόποι τοΰ προσώπου τούτου ήσαν παρά
δοξοι, τόν ήρώτησεν, έξηκρίβωσε την τ α 
ραχήν του καί τόν συνέλαβεν.

»ΈπΙ τέλους, κατά την μετ'όλίγον έ- 
νεργηθεϊσαν έρευναν, κατίλαβον έν ο ι
κία: τοΰ κυρίου Βαροδί, κρεμαμένην έν τφ  
κοιτώνί του, πλησίον τοΰ κατόπτρου, 
την θήκην τοΰ έν λόγψ έγχειριδίου. Ό  
κύριος Βαροδ&ς, άλλως, ουδέ καν έπει- 
ράθη ν’άρνηθϊί.

• Ευθύς, άπό τών πρώτων στιγμών, ή- 
σθάνθη έδευτόν άπολωλότα καί ώμολόγη- 
σεν ! . . .  ’Επιμένετε λοιπόν νά λέγετε δτι 
εΐνε αθώος ;

— Ναί, έκατοντάκις ναί ! άνεφώνησεν 
ό άρχαϊος συμβολαιογράφος.

— Πρέπει νά ομολογήσω, κύριε, δτι 
έχ ίτε σταθεράν τήν πίστιν. Καί έ γ »  δέ 
τώρα σΛς ζητώ νά μοΰ εξηγήσετε έπί τί-  
νων βάσεων δύναται νά στηρίζεται ή πε- 
ποίθησίς σας ! Όομήθητε άλλως τε έκ 
τής άρχέί ταύτης, δτι οΰδενός ουδέποτε 
τό αδύνατον παραδέχομαι. ’ Εκρινα πάν
τοτε τόν άγιον θωμάίν ώς λίαν άπιστον. 
Μή μέ θεωρεϊτ* λοιπόν ώς αντίπαλον έκ 
προμελέτης.

Βαθμηδόν ό κ. Πολλέ εΐχεν άναλάβν) 
τήν ψυχραιμίαν του. Ό  ήρεμος τόνος τοΰ 
ρεπόρτερ δέν ειχ*ν ολίγον συντελέσει είς 
τήν γαλήνην ταύτην.

— Κύριε, τφ  είπε, παρατηρήσατέ με 
καλώς. Μήπως έχω τό ΰφος τρελλοΰ ;

— θεέ μου, όχι.
— 'Υπερέβην τό πεντηκοστόν έτος. 

Έ π ί εΓκοσιν έτη έξεπλήρωσα καθήκοντα 
δυσχερή."Εχω τόν νοΰν ΰγιόί καί ουδέποτε 
παραφέρομαι. Έ ,  λοιπόν , σάς τό βε- 
βαιώ έν τιμή — έν τιμή, ακούετε — OTt 
ό κ. Άνδρέας Βαροδάς, δ φίλος μου, δι- 
έλθε μετ’έμοΰ,απέναντι έμοΰ, καθώς τήν 
στιγμήν ταύτην εύρίσκεσθε σείς αυτός, 
τήν έσπέραν τής παρελθούσης πέμπτης 
καί δτι είς τάς δέκα τ έ ϊ  νυκτός ήμεθα 
άπησχολημένοι άμφότεροι είς τό ζατρί- 
κιον, έντός τές  αιθούσης μου, έν Πασσύ... 
Καί έγώ δέ τώρα, σάς έρωτώ, εΐνε ταΰτα  
άρκούντως σαφέ, αρκούντως εΰκρινέ ;

Ό  Λαμπλέν παρετήρει προσεκτικώς τόν 
μεθ’ οΰ συνδιελέγετο. Είς τήν έρώτησιν 
ταύτην : «Μήπως έχω τό ΰφος τρελλοΰ;» 
δέν εΐχεν άπαντήσιρ διά λίαν ζωηράς άρ- 
νήσεως φρονών δτι οί χειρότεροι τρελλοί 
είναι έκεΐνοι, οΐτινες δέν φαίνονται όντες 
τοιοΰτοι.

Ά λ λ ά ,  τή αληθείς, κατά τήν στιγμήν 
ταύτην δ κ. Πολλέ έφαίνετο άπολαύων 
παντός τοΰ λογικοΰ του.

— Κατά ποίαν ώραν δ κ. Βαροδάς έ
φθασεν είς τήν οικίαν σας ;

— Είς τάς έξ, καθώς φθάνει καθ’ έ- 
κάστην πέμπτην, άπό πολλών έτών.

— Έδειπνήσατε δμοΰ ;
— Μάλιστα.
— Ά πό τί συνίστατο δ κατάλογος'τών 

φαγητών ;
Ό  κ. Πολλέ έκαμε κίνημα σχεδόν όρ- 

γίλον. Στιγμή ήτο αυτή δι’ αστεϊσμούς !
— Μή παραξενεύεσθε διά τάς έρωτή- 

σεις μου, εΐπεν δ δημοσιογράφος. Μετ’ ο
λίγον θά σάς τάς έξηγήσω. Τί έφάγετε 
λοιπόν κατά τό δεϊπνον ; ·

— Σ τα θ ε ίτ ε ! . . .  ναί, ιδού... Ζωμόν 
κρέατος μέ πάσταν, βιδέλο φρικασέ, πι- 
ζέλια τουρσί, φιλέτο ψητό, τυρί...

— Καφέ ;
— Δέν πέρνομεν ποτέ τό βράδυ.
— Καί μετά τό δεϊπνον ;
— Έκαθίσαμεν άνέτως έμπροσθεν τοΰ 

ζατρικίου καί έπαίξαμεν τρία παιγνίδια.
— Τίς έ*έρδισεν
— Ό  Βαροδ^ς. Έχασα τά δύο τελευ

τα ία . Είς τάς δέκα δέ καί τέταρτον άνε · 
χώρησε.

— Πεζός ·,...
— Έδέησεν, ώς πάντοτε, νά λάβν) τό 

ΤνπογραφιΤογ ΕορΙννης, SA&r Προασνίον, αριθ

λεωφορείον τό κομίζον τήν άλληλογρα- 
φίαν τών έξω Βουλεβάρτων, καί*νά κα- 
ταβή έδώ μάλιστα είς τήν πλατείαν Μον- 
σαί, κατά τάς ϊνδεκα καί τέταρτον... 
Είναι λοιπόν αδύνατον νά εύρέθη είς τήν 
δδόν Α γ ία ς  Ά ννη ς  είς τάς δέκα... [Δέν 
έδολοφόνησε λοιπόν αυτόν τόν άνθρωπον, 
καί, έλλείψει τ έ ς  ήθικές βεβαιότητος, ή- 
τις υπάρχει έν έμοί, και ήν οΰδέν δύναται 
νά κλονίσγ), έχω τήν υλικήν βεβαιότητα 
τήν μάλλον άναμφισβήτητον.

[Έ π ετα ι συνέχεια]. Τ .

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Κ Ι Β η Τ Ι Ο Ν

Δηλοϋμεν, πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων, δτι ό χα- 
θυστερών τήν λήξασαν συνδρομήν των «Έ χλιχτων» 
ιΤνε ό χ. Ν. Δ. Λογοθέτης έχ ΠατρΆν,  διαμείνας 
έπί πολί. ίν Πύργω.  Ό  έχ Πύργον  χ. Ν. Α. Λο
γοθέτης, επλήρωσε προ πολλοΰ τήν συνδρομήν του.

χυρίαν Κανάχη, Καν Ίωαννίδου, Καν Όρφα- 
νίδου, Ειρήνην Χαιζηπέτρου, Καν Σαμιωτάχη, 
Μαρίαν Π. Μάγχου, Μαρίαν Μ. Δαμδέργη, ’Αμα
λίαν 'Αναγνώστου, χαί χχ. Ίωάν. Βωτυραν, Κωνστ. 
Τσουχανέλλην, Άναστ.Μαραγχόν, Σταύρον ’Αποατο- 
λάχην. Χρηστόν Παππαγεο>ργίου, Δημ. Γιαγλόπου· 
λον, Κον Κυριαχόπουλον, Ίωαήφ Λιζιίρην, Γεώρ, 
Ζωτον, Ιω. Ρέλιαν, Στ. Χαλχοχονδύλην, Σπυρ. Μα» 
ράτον, Ά ντ . Μάτσαν. Ά ντ . Γιαγχάχην, Λεωνίδαν 
Ζω'ιδπουλον, Γρηγ. Ξανβάχην, Έ μ. Κλάραν, Ίω . 
Γαρουφαλιαν, Γεώργ. Καραμήτσαν, Ά λέξ. Π λα- 
τσήν, Δημ. Κλουτσουνιώιην, Διομήδην II. Χονϊρο- 
δήμον, Μιχαήλ Μελαν, Ί ω . Βούχραν, 0 .  Στεχού. 
λην, Δημ. Μαρχότην, Ίωάν Σταυρόπουλον, Μ._Με· 
γαλίδην, Άνδρ Βιολάνην, Υΐούς Νιχολαΐδου, Σω· 
τή^ιον I. Βασιλείου, Νικόλαον Άναγιάννην, Ίω άν· 
νην Κοντογνώργην, Ήραχλήν Γέροντα, Κον ψαρρο- 
δήμον χα\ Νιχ. Κουρήν. Συνδρομαί υμών <λήφθη. 
σαν. — χ. Ε. Δ. Δημόπουλον Πύργον.  Μας οφεί
λετε δρ. 1.80. τάς δποίας παραχαλεϊσβε νά μας 
πέμψηΐί άπ' εΰβείας. — χ. Κ. Μιλλιαράχην. Φύλλα 
άπεστάλησα*. — χ. 'Δνασι. Βλαχέπουλον. θ ά  Ιξε- 
τάσωμεν. Είς τόν ανταποκριτήν ήμων δέν άπεστιίλα* 
μεν «'Ημερολόγια·, πιθανόν νά ελαβε ταΰτα άπ' ευ
θείας παρά τοΰ έχδότου — χ. Γ. Κάλλην. Φυλλά- 
διον «Τοξικολογίας·) άπεστάλη. — χ. Δ. Τσιχου- 
ρίαν. Έλήφθη ταχυδρομική έπιταγή, άνιίτιμον « Ι α 
τρού Απομνημονευμάτων». Εΰχαριστοΰμεν. _ χ.
Έ μ . Βεχιερέλλην. Έλήφθησαν δρ. 80. Εύχαριστοΰ- 
μεν. Έγράψαμεν. — x Π Άναγνωστόπουλον. Έ 
λήφθη άντίτιμον φύλλων «Ίατροΰ ’Απομνημονευμά
των·. — χ. Ευστράτιον Ρούπαν. Έλήφθη έπιταγή
30 φρ. χρ. Άπεστάλησαν αποδείξεις. Έγράψαμεν._
κ. Στέφ Δ Νοταράκην. Άπεστάλησαν.

Συνδρο(Α/]ται έγγράφονται είς τά  
« Ε κ λεκτά  Μυθιστορήματα» κατά πδί- 
σαν έποχήν. Φύλλα προηγούμενα εύ- 
ρίσκονται έν τώ Βιβλιοπωλείω  ήμών, 
είς πάντα τά  Υποπρακτορεία τών Ε 
φημερίδων, και τοΐς κ.κ. Ά ντα π ο κ ρ ι-  
τά ίς  ήαών.

Κ Ο Μ Ψ Ο Τ Α Τ Ο Ι
ΚΑΙ
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