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ΤΑ παλιά χρόνια, άνάμεσα στό Σέφιλντ και στό Ντονκάστερ της 
κεντρικης 'Αγγλίας, άπλωνόταν ενα τεράστιο δάσος. Στό δάσος ε
κείνο, κατα τόν εμφύλιο πόλεμο «των Δύο Ρόδων)) - του κόκκινου 
Ρόδου και του Λευκου- είχαν γίνει φοβερές μάχες. Τριάντα όλά
κερα χρόνια, από τό 1455 ώς τό 1485, πολεμουσαν εκεί οί βασιλιά
δες του Γυόρκ και οί βασιλιάδες του Λάνκαστερ, που είχανε στα 
οΙκόσημά τους, οί πρωτοι ενα λευκό και οί δεύτεροι ενα κόκκινο 
ρόδο. Και μέσα στό δάσος εκείνο ξετυλίγεται τούτη ή ίστορία. ' Αρ

χίζει από τα στερνα ίσια-ίσια χρόνια της βασιλείας Ριχάρδου του 10υ, από τόν καιρό 
δηλαδη που δ Ριχάρδος ό Λεοντόκαρδος, γυρν(οντας απ' τη Σταυροφορία του στους 
W Αγιους Τόπους, είχε πιαστη από τόν αυστριακό δούκα Λεοπόλδο και βρισκόταν αΙχ
μάλωτος στην Αυστρία. 

WΟταν ό Γουλιέλμος ό 10ς, ό δούκας της Νορμανδίας, που τόν ελεγαν κα! «Κα
τακτητή)), κούρσεψε στα 1066 την 'Αγγλία, οί Νορμανδοι αριστοκράτες κατατυραν
νοίΊσαν τους ντόπιους κατοίκους. Οί Σάξονες πρίγκιπες και οί ευγενείς εχασαν δλη 
τους την περιουσία- τους την είχαν άρπάξει οί Νορμανδοί !- και ετσι ενα απέραντο 
μίσος είχε γεννηθη ανάμεσα στους νικητες και στους νικημένους. Τό μίσος των νικη
μένων μεγάλωνε μέρά με την ήμέρα, γιατι οί κατακτητές της Άγγλίας Νορμανδοι είχαν 
καθιερώσει για επίσημη γλώσσα του Κράτους τη γαλλονορμανδική, που τη μιλουσαν 
ακόμα καί οί 'Αγγλοσqξονες άρχοντες, μια κι αυτη ήταν 11 γλώσσα της Δικαιοσύνης 
και του ·Ιπποτισμου. Στους άλλους, τους φτωχους 'Αγγλοσάξονες, είχε απομείνει μο
νάχα ή δική τους ή γλώσσα, που χρησιμοποιουσαν στην καθημερινην όμιλία τους. 



Ό ηλιος, γέρνοντας πρός τη δύση, φώτιζε τό καταπράσινο κι δμορφο ξέ
φωτο και τις έκατοντάδες γύρω τριγύρω του γέρικες βελανιδιές. Στη μέση του ξεχώρι
ζαν έφτά πελώριες, άκατέργαστες πέτρες, φαγωμένες άπ' την πολυκαιρία. 'Απάνω στις 
πέτρες εκείνες, ενα εΙδος βωμων, πριν άπό πολλά, μά πάρα πολλά χρόνια, θά εκαναν 
ίσως τ ις θυσίες τους οί ίερείς των άρχαίων Κελτφν (τής Γαλατίας), οί Δρυίτες, τώρα δ
μως ο ί  νεοπροσηλυτισμένοι Χριστιανοι τις εΙχάν παραμερίσει, τις είχανε παρατήσει 
καταμεσής εκεί, αχρηστες, σά μιάν άνάμνηση θλιβερή . . .  

Δυό άντρες στέκονταν σ' εκείνο τό ξέφωτο. ·0 ενας, μεγαλύτερος στά χρόνια, 
εΙχε αύστη ρό κι άγριο πρόσωπο. Φοροϋσε ενα εΙδος σάκο άπό κατεργασμένο δέρμα 
ζώΟ\I, που τοϋ εφτανε ώς τά γόνατα, και στά πόδια του κάτι σαντάλια, που τά εΙχε δε
μένα με λουρίδες άπό δέρμα άγριόχοιρου. Στη δερμάτινη ζώνη του εΙ χε κρεμάσει ενα 
στεν\)μα.κρο μαχαίρι κυνηγιοϋ, με κοφτερη λεπίδα, κι ενα κυνηγετικό κέρας. ΤΗταν ξε-
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σκούφωτος και τό χρώμα που είχαν τα πυιcνά, μαυρα μαλλιά του έρχότανε σε αντί
θεση με την ανοιχτοκόκκινη γενειάδα του . Στό λαιμό του φορουσε ενα χqλκινο περι
δέραιο, σάν τόν χαλκά, που φορουν στα σκυλιά. Κι άπάνω σε κείνο τό περιδέραιο ήταν 
χαραγμένο τό όνομά του, σαξονικά : «Γκούρθ, γιός του Μπιώφουλφ, δουλος του Σέν
τρικ». Στό λαιμό του αλλου αντρα, του πιό νέου, ήταν κρεμασμένο ενα ,δμοιο περιδέ
ραιο, που απάνω του είχαν χαράξει τό δικό του τό όνομα : «Βάμπα, γιός του Γουίτλες, 
σκλάβος του Σέντρικ από τό Ρόθεργουντ». Δεν ήταν και πολι) καλύτερα από τόν 
Γκουρθ ντυμένος ό Βάμπα. Μονάχα που αύτός φορουσε μιά κατακόκκινη ζακέτα, γε
μάτη από κακοφτιαγμένες ζωγραφιές, με ζωηρά, χτυπητα χρώματα. Και στό κεφάλ1, ε
ναν παράξενο σκουφο, στολισμένον γύρω τριγύρω με κουδουνάκια, που κουδούνιζαν στην 
παραμικρότερη κίνηση του κορμιου του. τα σαντάλια του iΊταν δμοια με του Γκούρθ, 
μόνο που ό Βάμπα φορουσε γκέτες, τη μια κατακόκκινη καί την άλλη χρυσαφιά. Άπό 
τό ντύσιμό του φαινόταν πως ήταν γελωτοποιός και τόν είχαν για να περνάνε εύχάρι
στα τις ώρες τους , με τ' αστεία του και με τα καμώματά του, απάνω στόν πύργο, ό α
φέντης του κι οί δ ικοί του . 

Κάποια στιγμή , ό Γκουρθ αρχισε να τά βάζη με τα γουρούνια του - ήταν χοι
ροβοσκός. Φύσαγε και ξεφύσαγε με τό κέρας του, για να τα συνάξη, που εΙχαν σκορ
πίσει. Μά δεν τα κατάφερνε. 'Ύστερα φώναξε κοντά του τό σκύλο του Φάγκς. Καί 
στό τέλος, γύρισε κι είπε στό Βάμπα : 

- Βάλε καί συ ενα χεράκι, να τα μαζέψουμε ! Τράβα πίσω από τό λόφο καί 
κοίταξε να τα στείλης εδώθε ! 

- .. Ασε τα ζωντανά εκεί πού 'ναι ! εκαμε χορατεύοντας ό άλλος. Τί σου χρω
στανε, νά τά παιδεύης ; 

Καθως κουβέντιαζαν, ακουσαν ξαφνικά ποδοβολητα. από αλογα . Καί ξεχώρισαν 
από μακριά κάμποσους καβαλάρηδες, που ετρεχαν κατα δώθε. Τά χρειάστηκαν τότε κι 
οί δυό τους. «Έχθροι θά 'ναι, σκεφτήκανε : Νορμανδοί Ι»�. Μάζεψαν γρήγορα γρήγορα 
τό κοπάδι και τό εφεραν εκεί, μπρός τους. 
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ΣΕ ΛΙΓΟ, οί  καβαλάρηδες ζύγωσαν . "Ηταν καμια δεκαρια άντρες. Οί  δυό απ' 
αυτούς, πού πηγαίναν μπροστα μπροστά, φαίνονταν σπουδαίοι άνθρωποι, άξιο

σέβαστοι. Και δεν ήταν δύσκολο να ξεχωρίση κανένας τί ητανε ό καθένας τους. 
Ό πρωτος ητανε κληρικός, με μεγάλο βαθμό, του μοναχικου Τάγματος των Βενε
δικτίνων. Φορουσε ράσο από καλό κι ακριβό ϋφασμα, πού εστρωνε απάνω του με πολ
λη χάρη . τα μανίκια εΙχαν στό κάτω μέρος βαρύτιμη γούνα κι ό μανδύας του εκλεινε 
στό λαιμό με χρυσό κόσμημα. Καθ6τανε μεγαλόπρεπα απάνω σ' ενα γεροδεμένο' μου
λάρι με καταστόλιστη σέλα 'Και λαιμαρια τυλιγμένη με ασημένια κόυδοίΝια. "Ενας κα
λόγερος όδηγουσε ενα περίφημο άλογο 'Α νδαλουσίας, πού ήταν τό επίσημο αλογο του 
ανώτερου κλη ρικου. Τό δείJτερο αυτό άλογο ητανε σκεπασμένο με ενα μακρυ ϋφασμα, 
πού εφτανε ώς τα πόδια του και είχε άπάνω κεντημένους σταυρούς, μίτρες και άλλα 
εκκλησιαστικα σύμβολα. 'Ένας άλλος καλόγερος όδηγουσε άλλο μουλάρι. φορτωμένο 
με τις άποσκευες του Βενεδικτίνου. Και πίσω του πήγαιναν δυό άλλοι καλόγεροι, πού 
κουβέντιαζαν κα ι χασκογελουσαν. 

Ό καβαλάρης πού πήγαινε δ ίπλα στόν ανώτερο κληρικό ήταν ενας άντρας πάνω 
άπό σαράντα χρονων, ψηλος κι άδύνατος, μα γεροδεμένος, με αθλητικό παράστημα. 
Ό φαρδύς Kai μακρυς μανδύας του εμοιαζε με τον μανδύα του κλη ρικου, μα ήτανε 
κατακόκκινος και φανέρωνε πως ό καβαλάρης αt)τός δεν άνηκε σε κανένα μοναχικό 
Τάγμα. Στόν δεξί του τον ώμο ητανε κεντημένος ενας μεγάλος άσπρος Σταυρός. Κάτω 
σμως άπ' τόν μανδύα του θα ξεχώριζες το ίπποτικό πουκάμισο και τα σιδερικα μιας 
πανοπλίας. "Οπως κι ό σύντροφός του ό κληρικός, ετσι κι ό καβαλάρης εκείνος δεν 
πήγαι νε καβάλα στό άλογο, πού εΙχε σταν εβγαι νε στiς μάχες, ytaTi αυτό τό εοερνε 
άπ' το χαλινάρι ενας ίπποκόμος του. Πήγαινε με άλλο αλογο, πού άντεχε στους δρό
μους. "Ενας άλλος ίπποκόμος κουβαλουσε τό κοντάρι του άφέντη του και μια μικρην 
άσπίδα, σκεπασμένη με κόκκινο ϋφασμα, για να μη φαίνεται τό οικόσημό του. Στην 
άκρη άπ' τό κοντάρι ήταν ζωγραφισμένος ενας σταυρός σαν εκείνον που ήτανε κεν-
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τημένος στον μανδύα του . 
Πίσω από τους δυο ίππoιcόμoυς προχωρουσαν δυο άλλοι ιcαβαλάρηδες μελα

ψοί. Φορούσανε στο ΙCεφάλι άσπρα σαρίιcια ιcι ο ί  ασυνήθιστες οί στολες καί τα όπλα 
τους έδειχναν πως ήτανε ασιάτες. τα άλογά τους, με το λιγνο σωμα ΙCαί τίς λίγες τρί
χες στα πόδια, έδειχναν πό)ς ΙCραΤOυσαν ιcι αυτα από η)ν • Ασία ιcαί δεν έμοιαζαν ιcα
θόλου με τα μεγαλόqωμα άλογα της Φλάντρας ιcαί της Νορμανδίας, που εΙχαν οΙ ευ
ρωπαίοι Ιππότες. 

Ό Βάμπα κοίταζε με πολλη περιέργεια όλους αυτους τους καβαλαραίους, ένώ δ 
Γκουρθ γνώρισε αμέσως τον ανώτερο ιcληριιcό : ήταν δ ήγούμενος στο μονα
στήρι του Ζορβώ. 

Γυρνώντας προς τη μερια των δυο δούλων, δ ήγούμενος τους παραιcάλεσε, ανα
ΙCατεύOντας σαξOνΙΙCες ΙCαί νOρμανδΙΙCες λέξεις, να του δείξουν ιcανένα σπίτι, όπου ή 
συντροφια θα μπορουσε να μείνη ΙCαι να περάση τη νύχτα της. ·0 Βάμπα τότε του α
ΠOΙCρίθηΙCε πως λίγα μίλια ΙCOντα βρισιcόταν το ήγουμενείο του Μπρίνξγουρθ . 

- ΈΙCεί, αγιε, του εΙπε, θα βρητε την πιο πρόθυμη φιλοξενία για την άγιότητά 
σας . . .  "Αν όμως θέλετε να περάσετε μια νύχτα μετάνοιας καί προσευχης, τότε μπο-

10 



11 



ρεί:ε \'ά πάρετε τό κοντινό μονοπάτι καί να φτάσετε στή σπηλια ένός έρημίτη... Αύ
:0': θά 'ναι πρόθυμος να ξενυχτήση με προσευχες καί μετάνοιες για την άγιότητά σας . . .  

Ό καβαλάρης πού συντρόφευε τόν ανώτερο κληρικό τόν σταμάτησε απότομα 

και τόν ρώτησε ξερά, ποιόν δρόμο έπρεπε να πάρουν για να φτάσουν στό σπίτι που 
εμενε ό Σάξονας Σέντρικ. 

- Οί εξοχότητές σας, αποκρίθηκε ό Βάμπα, δεν έχετε παρα να πάρετε ετουτο 
εδώ πέρα τό 'μονοπάτι, ωσπου να φτάσετε εκεί δπου βρίσκεται ενας αναποδογυρισμένος 
Σταυρός. Θα στρίψετε ϋστερα αριστερα και θα πάρετε τό άλλο τό μονοπάτι. 

Ό ήγούμενος ευχαρίστησε τόν Βάμπα για τις πληροφορίες του και ή έφιππη 
συντροφια σπηρούνισε τ' άλογά της καί τράβηξε κατακεί δπου τους εΙχε δείξει 
ό γελωτοποιός. 

'Όταν οί καβαλάρηδες έφτασαν κάποτε στόν αναποδογυρισμένο Σταυρό, σταμά
τησαν και φάνηκαν αναποφάσιστοι .  Στό αναμεταξύ, εΙχαν αρχίσει καί τα μπουμπου
νητα και τό σκοτάδι είχε γίνει πηχτό. Δεν μπορουσαν πια να ίδουν καθαρα γύρω τρι
γύρω τους. Καί ήταν δύσκολο να βρουν τό δρόμο που έπρεπε να πάρουν για να φτά
σουν στό σπίτι του Σέντρικ:Ο Μπριάν, ό ίππότης που συντρόφευε τόν ήγούμενο, ψά
χνοντας, ανακάλυψε κάποιον, που έδειχνε πως κοιμαται βαθιά, στη βάση εκεί του Σταυ
ρου . 'Έσκυψε καί τόν ξύπνησε. Καί ϋστερα τόν ρώτησε ποιός εΙναι δ δρόμος που βγά
ζει στό σπίτι του Σάξονα Σέντρικ. 

- Κι εγω εκεί πάω ! αποκρίθηκε ό άγνωστος αγουροξυπνώντας . Ό δρόμος εΙ
ναι πολυ κακοτράχαλος κι δ Θεός έτοιμάζει βροχή . . .  'Άν δμως μου δώσετε ενα άλογο, 
θα σας πάω εγώ ! 

Ό ήγούμενος, αναθαρρεύοντας, τόν ρώτησε ποιός ήταν. 
- �Eνας προσκυνητης είμαι, απάντησε τότε ό άγνωστος, καί γυρίζω άπό τους 

-Άγιους Τόπους . . .  ΕΙμαι καλόγερος καί στρατιώτης μαζί ! 
- Τότε, καλύτερα θά 'κανες να εμενες ακόμα εκεί, πολεμώντας για την άπελευθέ-

ρωση του Πανάγιου Τάφου από τους άπιστους, του εΙπε άμέσως ό Σταυροφόρος Μπριάν. 
- Σωστά ! αποκρίθηκε ό προσκυνητής. "Οταν δμως αυτοί που δρκίστηκαν να 

ξαναπάρουν τα αγια χώματα από τους άπιστους ξανοίγωνται πιό μακρια άπό κεί που 
πρέπει να σταματήσουν, γιατί να ξεσυνερίζεστε τόν φτωχό εμένα χωριάτη, που τους 
παράτησα σύξυλους κι έφυγα ; 

Οί καβαλάρηδες δε μιλησαν. του έδωσαν μονάχα ενα άλογο από τα δικά τους 
και σε λίγο, δλοι μαζί, έφτασαν μπροστα στό σπίτι του Σέντρικ . ΤΗταν ενας χαμηλός, 
φτωχικός θά 'λεγες πύργος καί γύρω τριγύρω του άπλωνόταν ενα χαντάκι γεμάτο νερό. 
Μ ια κινητη-κρεμαστη γέφυρα σ' δδηγουσε ίσαμε κεΙ Στό αναμεταξύ, εΙχε άρχίσει να 
βρέχη γερα και ό Σταυροφόρος μας αναγκάστηκε να σημάνη δυνατα με τό κέρας του, 
ωστε ν' ακούσουν οί από μέσα πως έφτασαν επισκέπτες. 
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ΜΕΣ' το χαμηλοτάβανο, αλλα φαρδυ δωμάτιο, είχαν κιόλας στρώσει το μα
κρυ δρύινο τραπέζι για το βραδινο δείπνο του Σάξονα Σέντρικ . Στο βάθος, 
ή ταν αναμμένο ενα τεράστιο τζάκι και ό καπνος είχε πλημμυρίσει το με-

γάλo� αλλά χαμηλοτάβανο εκείνο δωμάτιο. Γύρω τριγύρω απ' το τραπέζι δεν ύπηρχαν 
καθίσματα αλλα ξύλινοι μπάγκοι . 'Ανάμεσά τους, ώστόσο, ξεχώριζαν δυο ξύλινα ψηλά 
καθίσματα, το ενα για τον ίδιο το Σέντρικ και το άλλο για τη Ροβένα, την προστα
τευομένη του, πο6 ήταν και ή αρχόντισσα του σπιτιου:ο Σέντρικ, σάν Σάξονας, από
φευγε δσο μπορουσε την πολυτέλεια και τά ηθελε δλα άπλά. "Ήταν ενας άντρας παρα
πάνω από έξήντα χρονών, με γαλανα μεγάλα μάτια και γκρίζα μαλλιά, που εφταναν 
ώς κάτω, στους ωμους του. ΤΟ πρόσωπό του εδειχνε εναν γερο και περήφανον άνθρωπο, 
ζωηρο και αποφασιστικό, που άρπαζότανε δμως με το παραμικρό. Αυτη τη στιγμή, 
φαιν6ταν νά περιμένη με ανυπομονησία τη λαίδη Ροβένα, που μόλις είχε γυρίσει απέξω 
και άλλαζε στο δωμάτιό της φόρεμα, γιατί ή βροχη την είχε πιάσει στο δρόμο και 
την εκαμε μούσκεμα. Ό γελωτοποιός του, πάλι, ό «τρελος» Βάμπα, δεν είχε γυρίσει 
ακομα, νά του πη κανένα αστείο και να τον διασκεδάση . Ούτε κι ό Γκούρθ, ό χοιρο
βοσκός. Κι ό Σέντρικ φοβόταν μην τυχον κι επαΟαν τίποτα, εκεί που τριγύ
ριζαν μέσα στο δάσος. 

Ή ωρα του φαγητου είχε περάσει' κι ή ανυπομονησία του Σέντρικ μεγάλωνε, 
γινόταν αγωνία κι εκνευρισμός . Κακές ιδέες περνουσαν άπο το νου του. Ξαφνικα δμως 
ακουστηκαν απέξω οί ηχοι του κέρατος καί τά σκυλιά, που ήταν δεμένα εκεί, άρχισαν 
νά γαβγίζουν. Σε λ ίγο, μπηκε μες το δωμάτιο ενας ύπη ρέτης και είπε : 

- Ό ήγούμενος Αιμε του Ζορβώ κι ό ίππότης του Τάγματος τών Ναϊτών ταξίαρ
χος Μπριάν ντε Μπουα-Γκιλμπέρ, με t11 μικρή τους ακολουθία, παρακαλουν τον ά
φέντη να τους φιλοξενήση απόψε στο σπίτι του . ΤΟ πρωί, λένε, θά φύγουν . . . Θά πανε 
στους αγώνες τών Ίπποτών, που είναι νά γίνουν αύριο κοντά στο W Ασμπυ-Λά-Ζούς . . .  

- Δυο Νορμανδοί ! μουρμούρισε ό Σέντρικ' και κατσούφιασε . Ώστόσο, ας εί
ναι και Νορμανδοί, είπε σε λίγο. Ή φιλοξενία είναι φιλοξενία ! "Ας καλωσορίσουν 
λοιπον στό Ρόθεργουντ οί δυό Νορμανδοί. . .  Κάμε δ,τι μπορείς νά τους περιποιηθης. 
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Ό Σέντρικ, για να ύποδεχτη τους ξένους, σηκ,<Όθηκε αργά, εκαμε δυο τρία βή
ματα μες το δωμάτιο κι αμέσως σταμάτησε. τους εδειξε με το χέρι δυο καθίσματα, 
χαμηλότερα λίγο από τό δικό του, Kai τους παρακάλεσε να καθίσουν δίπλα του. "Υ
στερα, πρόσταξε τους ύπηρέτες του να σερβίρουν το βραδινο φαγητό. τη στιγμη ομως 
εκείνη, πη ρε το μάτι του τό Γκουρθ κα! το Βάμπα, που μόλις είχαν γυρίσει από το 
δάσος. Χωρίς νά λογαριάση πως είχε επίσημους επισκέπτες, ξεσπάθωσε αμέσως. Μά
λωσε στα γερά το χοιροβοσκό, που άργησε τόσο, Kai τον φοβέρισε πως θά τόν τιμω
ρήση σκληρά, θά τον άλυσοδέση Kai θα τον ρίξη στη φυλακή, αν το ξανακάμη αύτο 
άλλη φορά. τη στιγμη που τόν μάλωνε άγρια, μπηκε μες το δωμάτιο ό αρχιοικονόμος 
του Σέντρικ κι ανάγγειλε δυνατά : 

- • Αναμερίστε, παρακαλώ, για να περάση ή λαίδη Ροβένα ! 
Μια πλάγια πόρτα άνοιξε τότε Kai μπηκε μες το δωμάτιο ή προστατευομένη του 

Σέντρικ, ή λαίδη Ροβένα. τη συντρόφευαν τέσσερεις νέες, απ' την ακολουθία της. ·0 
Σέντρικ σηκώθηκε αμέσως από τη θέση του για να την ύποδεχτη Kai την εβαλε να κα
θίση στό διπλανό του, τιμητικο κάθισμα, δεξια από το δικό του. Στο αναμεταξύ, είχαν 
σηκωθη ολοι για να τη χαιρετήσουν. <Η λαίδη αποκρίθηκε στο χαιρετισμό τους με 
μια βαθιαν ύπόκλιση . -;Ηταν μια ώραία, ψηλη κοπέλα, καλοφτιαγμένη. Είχε μεγάλα 
γαλανα. μάτια και άφθονα καστανόξανθα μαλλιά. φορουσε βαρύτιμο, μεταξωτό φόρεμα 
με ανοιχτο γαλαζοπράσινο χρώμα και ψιλό, μεταξωτό βέλο. 

"Αρχισαν ολοι να. τρώνε, σωπαίνοντας.  Ξαφνικα. ομως, ό ίππότης Μπριάν, σηκώ
νοντας το ποτήρι του, εύχήθηκε : 

- Πίνω στην ύγεία της ώραίας Ροβένας Ι 
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- Ευχαριστώ! άποκρίθηκε κεί νη, χωρις να σηκώση τό βέλο άπό τό πρόσωπό 
της. Θα προτιμοϋσα, όμως, να μας πητε τίποτα νεώτερο άπ' την Παλαιστίνη . . .  

- Δυστυχώς, κυρία μου, εκαμε ό Μπριάν, δεν εχω άπό κεί νέα, που ν '  άξίζουν 
τόν κόπο να σας απασχολήσουν ! 

τη σΤΙΥμΙ1 εκείνη, μπηκε μες τό δωμάτιο ό ·Οσβαλντ, ό θυρωρός τοϋ σπιτιοϋ . 
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Ζύγωσε τόν αφέντη του καί τού ψιθύρισε κάτι στ' αύτί. 'Ένας ξένος, τού είπε κρυφά, 
ζητούσε την άδεια να μπη μέσα. 

- "Ας ερθη κι αυτός ! εκαμε τότε ό Σέντρικ, μια και νυχτώθηκε εξω και μας ζη
τάει φιλοξενία . . .  "Οσβαλντ, πρόσθεσε ϋστερα. Περιποιήσου τον, σε παρακαλώ ! 

Ό "Οσβαλντ γύρισε επειτα από λίγο και είπε πως ό ξένος ήταν ·Εβραίος κα! 
τόν ελεγαν Ίσαακ απ' τό Γυόρκ. 

- Τί ζητάει ενας ·Εβραίος κοντα σε εναν Σταυροφόρο ; μουρμούρισε ό Μπριάν. 
·0 ύπηρέτης όδήγησε δπως δπως και δίχως επισημότητα τόν και νούριον επι

σκέπτη μες τό δωμάτιο. Κι εκείνος, κάνοντας συνέχεια ύποκλίσεις, ζύγωσε δισταχτικα 
στην άκρη απ' τό τραπέζι. '"Ηταν ενας αδύνατος και λεπτοκαμωμ?:νος ψηλός γέρος με 
κανονικα χαρακτηριστικά: Η μύτη του μόνο ήταν γαμψη και τα μικρά, μαύρα μάτια του 
γυάλιζαν. Είχε μιαν αρκετα μακρια γενειάδα και μακριά, γκρίζα μαλλιά, που 
εφταναν ώς κάτω, στους c"όμους του. ·0 Σέντρικ ίσια που κούνησε τό κεφάλι του, α
παντώντας στις απανωτες ύποκλίσεις τού γέρου. Μόνο που τού εκαμε νόημα να καθίση 
εκεί κάπου, στην άκρη τού τραπεζιού . Κανένας δμως από τους άλλους δεν καταδέχτηκε 
να παραμερίση, για να προσφέρη μια θέση σ:ό γέροντα τόν ·Εβραίο. ·0 προσκυνη
τής, που τα πρόσεχε δλα, απ' την άκρη εκεί που καθόταν, κοντα στό τζάκι, συμπόνεσε 
τόν ·Εβραίο. Σηκώθηκε λοιπόν ξαφνικα και τού πρόσφερε πρόθυμα τι) δΙΚΙ1 του 
τη θέση στόν μπάγκο. 

- Κάθισε, γέροντα, γύρισε κα! τού είπε. Έμένα τα ρούχα μου είναι στεγνα κα! 
την πείνα μου την εχω χορτάσει ! Τού λόγου σου δμως πεινας και τα ρούχα σου είναι 
μουσκίδι ! Στάσου λοιπόν να σε περιποι ηθώ εγώ ! 

Συδαύλισε τη φωτια στό τζάκι, πηρε απ' το τραπέζι ενα κομμάτι βραστό κρέας 
από ελάφι, τό εβαλε σ' ενα μεγάλο, ανοιχτό πιάτο κα! τό εδωσε τού ·,Εβραίου . ·0 γέ
ρος άρχισε να τρώη λαχταριστά . τη στιγμη εκείνη, ό Σέντρικ ελεγε στόν Σταυρο
φόρο Ναίτη Μπριάν : 

- Γενναίε Ναίτη ! Πίνω στην ύγεία δλων τών αγωνιστών τού Τιμίου Σταυρού Ι 
- Τό αξίζουν, μά την αλήθεια ! αποκρίθηκε κείνος, σηκώνοντας ξανα τό ποτή ρι 

του. Σε ποιούς άλλους ανήκει ή δόξα, αν οχι σ' αυτους τους ηρωες, τους αγωνιστες 
τού -Πανάγιου Τάφου ; 

·0 Βάμπα τότε μπηκε απρόσκλητος στην κουβέντα κα! φώναξε : 
- Ξέρεις τί σκέφτουμαι, τού λόγου μου από δώ, παμφίλ τατε Σέντρι κ; "Αν ό 

Ριχάρδος, ό Λεοντόκαρδος βασιλιάς μας, ήταν περισσότερο εξυπνος κι άκουγε κάποτε 
κάποτε και τη γνώμη ένός «τρελού», θα είχε μείνει εδώ, στην πατρίδα του, και θ' ά
φηνε να ξαναπάρουν την ·Ιερουσαλημ οί ίδιοι εκείνοι ίππότες, που εφταιγαν και για 
τό χαμό της ! 

- Πιστεύετε λοιπόν πως δεν ύπάρχει στ' αλήθεια κανένας άλλος στόν κόσμο, 
που νά 'ναι άξιος ν' αντιμετρηθη με τους Ναίτες ίππότες και με τους Γάλλους Σταυ
ροφόρους ; ρώτησε τόν Μπριαν ή λαίδη Ροβένα. 

- !υγχωρηστε με, λαίδη, αποκρίθηκε ό Μπουα-Γκιλμπέρ. ·0 .. Αγγλος μονάρ
χης όδήγησε, βέβαια, πολλους και πολυ άξιους πολεμιστες στην Παλαιστίνη . Αυτο! 
όμως, δλοι τους, δε φτάνουν εκείνους, που χρόνια όλόκληρα εχουν προτάξει τα στήθη 
τους για να ύπερασπίσουν τους 'Άγιους Τόπους . . . 
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- Μην το λέτε αυτό, άρχοντα ! πετάχτη κε τότε και εΙπε δ καλόγερος-στρατιώ
της, δ '" Αγγλος προσκυνητής, που εΙχε ακούσει με πολλη δυσφορία τα λόγια του Νορ
μανδου Σταυροφόρου. Και ο ί  '" Αγγλοι πολεμησαν γενναία ! 

Γύρισαν ολοι και κοίταξαν παραξενεμένοι τον'" Αγγλο προσκυνητή . 
- Και το λέω αυτό, πρόσθεσε κείνος, γιατί το εΙδα με τα ίδια τα μάτια μου. "Υ

στερ' από τη σύλληψη του " Αγιου 'Ιωάννη από την'" Ακρ, δ βασιλιάς μας Ριχάρδος, 
με πέντε μονάχα ίππότες του, ξεχώρισε σε ολες τις μ(lχες . . .  Έξάλλου, άλλοι έφτα δι
κοί του πολεμιστες ήταν Ναίτες κι ό έξοχ<οτατος δ Μπριαν ντε Μπουά-Γκιλμπερ το 
ξέρει αυτο πάρα πολυ καλά . . .  

Στά λόγια αυτά του προσκυνητη, τό  χαλκοπράσινο πρόσωπο του Ναίτη Μπριάν 
κατασκοτείνιασε' καί τα μάτια του αστράψαν άπο θυμό. Γύρισε λοιπον καί φώναξε δυ
νατα στον καλόγερο-στρατιώτη : 

- Θα σου χαρίσω με πολλην ευχαρίστηση τό χρυσό τουτο βραχιόλι, αν μπο
ρέσης νά θυμηθης τά όνόματα τών '" Αγγλων αυτών ίπποτών, που κρατησαν τόσο ψηλα 
την τιμη της Άγγλίας . . .  

- Ευχαριστώ ! αποκρίθηκε δ προσκυνητής. Θα σας τά πώ άμέσως, χωρίς μά
λιστα καθόλου να χρειαστη νά σας πάρω και το χρυσό σας βραχιόλι , μια κι δ δρκος 
που εδωσα μου άπαγορεύει να πιάνω χρυσάφια ! 

- Δεν πειράζει, καλέ μου προσκυνητή, εΙπε τότε δ Βάμπα. Τό βραχιόλι τό 
παίρνω έγώ, αντί νά τό πάρης του λόγου σου ! 

- Πρώτος στην τιμη καί στα οπλα, έξακολούθησε ατάραχος ό προσκυνητής, 
ήταν δ γενναίος μας βασιλιάς, ό Ριχάρδος ! Δεύτερος ήταν ό κόμης του Λέιτσεστερ . . .  
Τρίτος ό σερ Τόμας του Γκίσλαντ. . .  Τέταρτος δ σερ φουλντ Ντόιλλυ . . .  Πέμπτος, δ 
σερ "'Εντβιν Τούρνεχαμ . .  "Οσο για τόν εκτο, ηταν ενας νεαρος ίππότης, όχι κα ι από 
τόσο μεγάλη γενιά . . .  Σας τον αναφέρω ώστόσο, για να συμπληρώσω τον αριθμό, μιά 
καί δεν θυμοί>μαι αυτη τη σ τιγμη τ' όνομά του . . .  

- Ευγενικε στρατοκόπε μου, εκαμε τότε ό Μπριάν ντε Μπουα - Γκιλμπέρ, δεν 
πειράζει που ξέχασες τό ονομα του άσημου καί νεαρου εκείνου ίππότη, μια καί θυμή
θηκες δλα τα άλλα . . .  Σου το λέω εγώ : ήταν ό 'ίππότης 'Ιβανόης ! "Αν λοιπον τώρα 
βρίσκεται στην 'Αγγλία και εχη κουράγιο να παραβγη μαζί μου στους άγώνες του 
'" Ασμπυ, που γίνονται για να τιμηθη ή μνήμη του " Αγιου 'Ιωάννη άπό την'" Ακρ, τον 
προσκαλώ να κοπιάση ! Θα τον αφήσω νά διαλέξη έκείνος τα δπλα και θα προσμένω 
ησυχος, α)σπου να φανη μπρός μου δ γενναίος αυτός'" Αγγλος . . .  

- "Οταν με το καλό γυρίση ό 'Ιβανόης από την Παλαιστίνη, εΙμαι σίγουρος 
πως θα δεχτη να μονομαχήση μαζί σας ! Σας το έγγυώμαι εγώ ! εκαμε δ προσκυνητής. 

- Με τί πράμα μας το εγγυασθε εσείς ; ρώτησε δ Νορμανδός Σταυροφόρος. 
- Με του το εδώ τό κομμάτι άπο τό αγιο ξύλο του Τιμ ίου Σταυρου ! άποκρίθηκε 

δ προσκυνητής .  Το εχω φυλάξει σ' αυτο εδώ τό κουτί. .. Τό εφερα άπ' τό μοναστήρι 
που εΙναι ψηλά, στό βουνό Κάρμελ της Γαλιλαίας . . .  

ΚαΙ φιλώντας το συνέχεια, το εδωσε τελικα στον ήγούμενο. 
Ό Νορμανδός Σταυροφόρος ξεκρέμασε τότε απ' τό λαιμό του τη χρυση καδένα 

που φορουσε καί την άφησε απάνω στό τραπέζι, λέγοντας : 
- Παρακαλ(ο τον σεβασμιώτατο Αίμε να κρατήση για δικό μου ένέχυρο και 
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εγγύηση, αντίκρυ στό ενέχυρο του ανώνυμου αύτου κατεργάρη, τη χρυσή μου τούτη 
καδένα.'Άν ό ίππότης Ίβανόης γυρίση απ' τους "Άγιους Τόπους στην Άγγλία κι αρνη
θη την πρόσκληση που του κάνω, ας εΙναι βέβαιος πως θα τόν κηρύξω αμέσως δειλό 
και θα τό φωνάξω σ' όλάκερη την Εύρώπη ! 

- Δε θα χρειαστη να κάμετε τόσον κόπο ! εΙπε είρωνικά ή λαίδη Ροβένα. Άφου 
λοιπόν κανένας CϊλλOς δε βρίσκεται εδώ μέσα νά ύπερασπιστη τόν Ίβανόη που λείπει, 
σας βεβαιώνω εγω πως ό r Αγγλος ίππότης θα δεχτη με πολλην εύχαρίστηση την τιμη
τική σας την πρόσκληση και θα χτυr.ηθη μ'εναν άλλον περήφανον ίππότη, δπως εσείς ! 

Ό Σέντρικ, ό πατέρας του Ίβανόη, που τα εΙχε χα1:ασμένα μαζί του, ένιωθε 
κείνη την ωρα μες τ11ν καρδιά του τα πιό αντίθετα συναισθήματα. 

- Κυρία, εΙπε σε λίγο, προσπαθώντας να φανη ηρεμος. Νομίζω πως δεν ται
ριάζει να εγγυηθητε εσείς . . .  "Αν χρειάζεται μια άλλη εγγύηση , πέρα από εκείνη που 
έδωσε ό προσκυνητής, παρ' δλη τη δίκαιη δυσαρέσκειά μου με τόν Ίβανόη, εγγυώμαι 
εγώ, με τη δική μου τιμή, για την τιμη του παιδιου μου, μια και ή συμφωνία γίνεται 
μέσα στό σπίτι μου . . .  

Λίγο αργότερα, ο ί  επίσημοι φιλοξενούμενοι του Σέντρικ σηκώθηκαν να πανε για 
ϋπνο, αφ ου πρώτα τόν ευχαρίστησαν για τό ώραίο δείπνο και για την καλη συντροφιά 
του . Ό Σέντρικ κι ή λαίδη Ροβένα βγηκαν κι αυτοί, από δυό διαφορετικες πόρτες . 
Ό Μπριάν, περνώντας μπροσ τα από τόν <ΕβραίΟ, τόν ρώτησε : 

- r Απιστε σκύλε, μήπως λογαριάζεις να ρθης και συ αϋρισ στους αγώνες ; 
- Αύτό ισια ισια σκοπεί)ω να κάμω ! απάντησε ό Έβραίος . Θέλω ν' ανταμώσω 

εκεί κάμποσους αλλους, δικούς μας. Θα τους ζητήσω να με βοηθήσουν, για να πλη-

1 8  



19 



ρώσω τό πρόστιμο, που μου εβαλε ό άρχηγός του έβραίικου Θησαυροφυλάκιου .. .  Άλ
λ ιι"ός , είμαι χαμένος ! απόσωσε μισοκακόμοιρα ό 'Ισαάκ. 

Ό Ναίτης Μπριαν χαμογέλασε περίεργα και του είπε : 
- Ψέματα λές, χαμένο κορμί ! Είσαι ενας υποιφιτής! 
Και ξεμακραίνοντας, ψιθύρισε κάτι στους υπηρέτες του, στη δικιά τους τη γλώσσα. 
Μια απ' τις υπη ρέτριες τής λαίδης Ροβένα ζύγωσε τόν προσκυνητη και του είπε 

να ρθή στό δωμάτιό της, γιατι ή κυρα ηθελε κάτι να τόν ρωτήση . Ό στρατοκό.πος 
.σηκώθηκε αμέσως και η1ν ακολούθησε. Σε λίγo� εμπαινε σ' ενα ώραία επιπλωμένο δω
μάτιο. ·Η λαίδη Ροβένα καθότανε σ' ενα είδος πολυθρόνας και τόν περίμενε. 

- Καλέ μου προσκυνητή, γύρισε και του είπε μόλις τόν είδε. Πριν από λίγο, 
q.νάφερες τό όνομα του ίππότη ' Ιβανόη . Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πής, που τόν 
είχες αφήσει,  σταν εφυγες απ' την Παλαιστίνη ; 

- Δε θά 'ξερα να σας ,πώ και πολλα νεώτερα για κείνον, καλή μου κυρία, απο
κρίθηκε ό προσκυνητής.  Π ριν δμως φύγω από την Παλαιστίνη, ηξερα πάρα πολυ καλα 
πως ό Ίβανόης θριάμβευε, νικώντας συνέχεια τους εχθρούς του, και πως λαχταρουσε 
να γυρίση μιαν ωρα πρωτύτερα στην Άγγλία . . . 

- Μακάρι ! εκαμε τότε ή λαίδη αναστενάζοντας. ·0 Θεός να δώση και να φτάση 
εδώ γερός, για να μπορέση να πάρη κι αύτός μέρος στους αγώνες τών ίπποτών . . .  Πο_ 
λυ θα στενοχωριόταν, αν, γυρίζοντας αργα στην Άγγλία, μάθαινε πως τό βραβείο τό 
πή ρε ό Άθελσταίην απ' τό Κόννινγκσμπουργ . . .  Και τώρα, καλέ μου προσκυνητή, δέ
ξου αύτό τό μικρό δώρο, για τόν κόπο που εκαμες να ρθής να με βρής . . . 

'Ήταν ενα χρυσό νόμισμα. ·0 προσκυνητης απλωσε και τό πή ρε, εύχαριστώντας 
τη λαίδη με μια βαθιαν υπόκλιση. 

Στό διάδρομο, περίμενε ενας υπηρέτης, ό 'Άνγολντ. Τόν πήρε αμέσως μαζί του 
και τόν πήγε σε κάποιο φτωχικό δωμάτιο, δπου θα κοιμόταν, ανάμεσα σε μιαν όλό
κλη ρη σειρα από αλλα μικρα δωμάτια, σαν κελιά, προορισμένα για τους υπηρέτες και 
για τους παρακατιανους μουσαφιραίους. 

- που κοιμαται ό ·Εβραίος; ρώτησε τόν υπηρέτη ό προσκυνητής. 
- Πλάι στό δικό σας δωμάτιο, αγιέ μου, αριστερά, αποκρίθηκε ό 'Άνγολντ. 
- Κι δ Γκούρθ, ό χοιροβοσκός; 
- Στό δωμάτιο που βρίσκεται δεξια από τό δικό σας . . . 
·0 προσκυνητης τόν εύχαρίστησε και του εύχήθηκε καλη νύχτα. wy στερα, ξά

πλωσε με τα ρουχα του στό κρεβάτι. Δεν κοιμήθηκε δμως. Περίμενε ωσπου να σταμα
τήση κάθε θόρυβος, κάθε κίνηση, μέσα στό σπίτι' και με τα π ρώτα αντιφεγγίσματα. τής 
α�'νής, σηκώθηκε από τό κρεβάτι, ταχτοποίησε λίγο τη ζώνη που φορουσε, έκαμε την 
πρωινη προσευχή του κι ϋστερα γλίστρησε κρυφα κρυφα στό διπλανό του δωμάτιο, εκεί 
δπου έμενε ό ·Εβραίος. Τόν βρήκε που κοιμόταν. ·0 ϋπνος του ήταν ανήσυχος . Φαί
νεται πως θα εβλεπε κάποιο άσχημο δνειρο. Γιατι κουνουσε νευρικα τα δάχτυλα των 
χεριών του απάνω στα αχυρα - και τα χείλη του ανοιγόκλειναν, σα να παραμιλουσε ... 
Σε μια στιγμη μάλιστα, τόν άκουσε να φωνάζη στην ντόπια, νορμανδικη γλώσσα: «Για 
τ' δνομα του Θεου του • Αβραάμ! Ληπηθήτε εναν φτωχό, δί)στυχο γέρο !». 

Ό προσκυνητης δεν περίμενε να ήσυχάση ό γέρος. Τι"Ιν σκούντησε ελαφρα κι ε
κείνος ξύπνησε. Φόβος και εκπληξη ηταν ζωγραφισμένα στό πρόσωπό του. 
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- Μή φοβάσαι τίποτα, 'Ισαάκ, του είπε γλυκα ό προσκυνητής. 
- Ό Θεός μαζί σου ! εκαμε ό Έβραίος. Μα τί ζητάς του λόγου σου απΩ εναν 

φουκαρα γέρο, ετσιδα αξημέρωτα; 
- ΤΗρθα για να σου πώ πως ή ζωή σου βρίσκεται σε μεγάλο κί

.
νδυνο, 'Ισαάκ .•. 

W Α ν δε φύγης, κι αυτή μάλιστα τ11 στιγμή , δε θα γλιτώσης ! 
- .. Αγιε Πατέρα ! μουρμούρισε ό Έβραίος. Και τί, γιέ μου, εχει να κερδίση 

σποιος ξεπαστρέψη εναν φτωχό καί δυστυχισμένο γέροντα σαν κι εμένα ; 
-- Δεν ξέρω, καλέ μου γέρο, δεν ξέρω ! Μάθε σμως αυτό : Χ τες βράδυ, σταν 

πηγαίναμε για ϋπνο, ό Ναίτης ίππότης Μπριαν πρόσταξε τους δυό μουσουλμάνους 
σκλάβους, που εχει κουβαλήσει από τήν Παλαιστίνη, να σε πάρουν από κοντά, να 
σ' αρπάξουν, σταν πια θά 'χης ξεμακρύνει από τό Ρόθεργουντ, και να σε πανε σπου τους 
ερθη πιό βολικά : Τι στόν πύργο που μένει ό Φίλιππος ντε Μαλβουαζέν, Τι στόν πύργο 
που μένει ό Ρέτζιναλντ-Φρόντ ντε-Μπέφ . . .  

- Πανάγιε Θεε του . Αβραάμ, αγιε Μωυσή ! φώναξε κατατρομαγμένος ό γέρος. 
Γι' αυτό, φαίνε:rαι, εβλεπα τό ασχημο εκείνο τ' όνειρο ! 

- Σήκω λοιπόν γρήγορα, 'Ισαάκ, κι ελα να φύγουμε, πριν μάς πάρη κανένας εί
δηση . . . Καί, ακου εδώ : μή φοβάσαι καθόλου! Θα σε όδηγήσω εγω από τα κρυφα 
μονοπάτια του δάσους, που τα ξέρω σλα καλά . . .  Δε θα σ' αφήσω, παρα τή στιγμή μο
ναχα που θα είσαι ασφαλισμένος απ' δλους ! 

·0 προσκυνητής αφησε τόν Έβραίο να ντυθή κι ϋστερα μπήκε στό αλλο δωμά
τιο, δεξιά, εκεί που κοιμόταν ό Γκούρθ. Τόν σκούντησε να ξυπνή ση και του είπε σιγά : 

- Σήκω γρήγορ' �πάνω, Γκούρθ, πολυ σε παρακαλώ ! "Άνοιξε τήν εξώπορτα, 
για να φύγουμε, ό ·Εβραίος κι εγώ . . .  Είναι ανάγκη ! 

·0 Γκουρθ ανοιξε τα μάτια και χασμουρήθηκε, αγουροξυπνημένος. ·0 προσκυνη
τής τότε εσκυψε στό αυτί του και του είπε κάτι σ τή σαξονική γλώσσα. ·0 Γκουρθ πή
δησε αμέσως απάνω κι 1)ταν ετοιμος να φωνάξη:Ο προσκυνητής σμως του εκαμε νόημα 
να σωπάση και πρόσθεσε : 

- Τό νου σου, Γκούρθ ! Κάμε ησυχα ησυχα . . .  Πήγαινε κι ανοιξε σιγα τήν εξώ
πορτα' κι αύριο τό πρωί, θα μάθης κι άλλα παράξενα . . .  

·0 Γκουρθ εκαμε σ,τι του είπαν και σε λίγο κουβάλησε δυό μουλάρια. ·0 ·Ε
βραίος πήδησε απάνω στό ενα με μιαν ευκινησία, που δε θα τήν περίμενε κανένας στην 
ήλικία του. Ό προσκυνητής ανέβηκε στό δικό του και φεύγοντας απλωσε τό χέρι του 
στόν Γκούρθ, να τόν αποχαιρετήση.  'Εκείνος τό πή ρε αμέσως και τό φίλησε με βαθύ
τατο σεβασμό. Κι οί δυό ταξιδιώτες ξεκίνησαν. ·0 στρατοκόπος όδηγουσε τόν σύν
τροφό του μες από ενα σωρό μονοπάτια, πέρα, στό δάσος. Προχωρουσαν χωρις κανέ
νας τους να μιλάη . Ξαφνικα δμως, ό στρατοκόπος πετάχτηκε κι είπε : 

- ·Η μεγάλη τούτη βελανιδια δείχνει τα σύνορα, που χωρίζουν τ11ν ίδιοκτησία 
του Φρόντ-ντε Μπεφ απ' τις άλλες περιοχές . •  Από δώ και πέρα, μή φοβάσαι καθόλου ! 
Κανένας πια δεν μπορεί να σε κατατρέξη ! 

_ ·Ω λαμπρό παλικάρι μου ! φώναξε τότε ό γέροντας. Είμαι φτωχός και δεν 
μπορώ να βγάλω τήν υποχρέωση που σου εχω με χρήματα - που χρήματα ; - αλλα μέ . . .  

Ό προσκυνητής δμως δεν τόν άφησε ν' αποσώση . Γύ ρισε αμέσως και ·του είπε : 
- Μα δεν προσμένω από του λόγου σου ούτε χρήματα, ούτε άλλην ανταμοιβή . . . 
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Σου τό λέω ξεκάθαρα. Θα σε όδηγήσω λοιπόν, δίχως καμιά πέρα γιά πέρα άνταμοιβή . . .  
Θα σε πάω λίγο πιό κεί, ώς τήν πόλη του Σέφιλντ . .. Κ ι  αν χρειασΤi;' θα σε ύπερασπι-
στώ κιόλας από κάθε κίνδυνο πού τυχόν θα σε βρή . . .  Γιατί, βλέπεις, τό να προστατεύης 
εναν Έβραίο αντίκρυ σ' εναν Σαρακηνό δεν εΙναι ανάξιο για εναν Χριστιανό . . . Θα 
σε πάω λοιπόν σίγουρα ώς τό Σέφιλντ, πού δεν εΙναι άλλωστε και πολύ μακρια από δω Ι 

Σε λίγο, σταμάτησαν ψηλά, σ' ενα μικρό ϋψωμα, κι δ προσκυνητής, δείχνοντας 
με τό χέρι την πόλη του Σέφιλντ, εΙπε : 

- 'Εδώ θα χωρίσουμε . . .  
- 'Όχι πριν δ φτωχούλης "Εβραίος σΈύχαριστήση θερμά, εκαμε τότε δ Ίσαάκ. 

"Ας χωρίσουμε λοιπόν έδώ, καλέ μου άνθρωπε, γιατί δεν τολμάω να σου ζητήσω να με 
πας και πιό πέρα .. . "Αν καί ήθελα, ξέρεις, να παμε μαζί στό σπίτι του συγγενή μου 
του Ζάρεθ, για να μπορέση εκείνος, πού εΙναι πλούσιος, να με βοηθήση να σ' άντα
μείψω για τό καλό πού μου εκαμες . . .  

- Στό εΙ πα καί σου τό ξαναλέω, φώναξε δ προσκυνητής : δε σου ζητάω τίποτα, 
πέρα για πέρα, για άνταμοιβή ! Καί ξεκίνησε να φί)γη . 

- Στάσου, στάσου, που πας; εκαμε ό "Εβραίος. Βρήκα τί πρέπει να κάμω για 
σένα' καί θα τό κάμω ! Δε μου λές, σε παρακαλώ : δε .θά 'θελε ς τάχα να εΙχες ενα 
γερό άλογο καί μια λαμπερή πανοπλία ; 

"Ο προσκυνητής αναπΊιδησε απάνω στό μουλάρι του καί τόν ρώτησε : 
- Ποιός σατανας σου έβαλε αυτή τήν ιδέα ; 
- Τί εχει να κάμη ; ρώτησε κι δ "Εβραίος. Φτάνει μονάχα πού εΙναι άλήθεια ! 

'Αφου λοιπόν μάντεψα εκείνο πού θέλεις, θα βρώ τώρα τόν τρόπο να σου τό δώσω ! 
Καί χωρίς να ξεπεζέψη άπ' τό μουλάρι  του, δ "Εβραίος σκάλισε την τσέπη άπό 

τό κίτρινο τό καφτάνι του, εβγαλε από κεί μέσα ενα κομμάτι χαρτί κι ενα μολύβι 
κι εγραψε κάτι έβραίικα λόγια. Σαν άποτέλειωσε, τό εδωσε στόν προσκυνητή. 

- Στην πόλη του Λέιτσεστερ, του εΙπε, ολοι ξέρουν καλα τόν πλούσιο τόν "Ε-
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βραίο, τόν Κίργκαθ ντε Ζαϊράμ, από τη Λομβαρδία ... Πήγαινε βρές τον και δώσ' του 
αυτό τό σημείωμα •. . -Εχει γιά πούλημα εξ μιλανέζικα χάμουρα καί δέκα γερά άλογα, 
από διαλεχτη ράτσα . . .  Θά σε αφή ση νά διαλέξης δ,τι σού αρέσει και .ιά πάρης κι δ,τι 
άλλο ακόμα σού χρειαστη, γιά νά πας στους αγώνες τών · Ιπποτών, στό • Ασμπυ! "Οταν, 
με τό καλό, τελειώσουνε οί αγώνες, μπορείς νά τού τά γυρίσης πίσω δλα, δπως τα π'fl
ρες . . .  Έξόν αν θελήσης νά τά κρατήσης, πλ η ρώνοντάς τα . . .  

- Μά, Ίσαάκ, εκαμε ό προσκυνητής, χαμογελώντας : Δεν τό ξέρεις, λοιπόν, 
πως σ' αυτους τους αγώνες, ή αρματωσιά καί τα χάμουρα τού ίππότη πρέπει νά 'ναι 
δικά του, γιατί αλλιώς δεν τόν αφήνουνε νά παλέψη ; ''Αν λοιπόν έγω δε σταθώ τυχε
ρός και χάσω τη μάχη, δε θα μπορέσω ούτε πίσω νά τού τα πάω, ούτε να τα πλη ρώσω! 

- Μην κακομελετας, παλικάρι μου ! εΙπε δ γέρος. Ό Θεός θα σε προστατέψη 
και θά νικήσης ! ' Αλλα κι αν πάθη ς κανένα κακό, δεν έχεις τίποτα νά πληρώσης ! ·0 
Κ ίργκαθ θά σ' τά χαρ ίση, για χατίρι δικό μου! 

Σ' αυτά απάνω, οί δυό φίλοι χώρισαν και πη ραν δυό διαφορετικους δρόμoυ�, γιά 
νά φτάσουν δσο πιό γρήγορα μπορούσαν στο Σέφιλντ. 
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ΕΚΕΙΝΗ την εποχή, ό άγγλικός λαός ζουσε πολυ άσχημα, γιατί ελειπε, βλέπετε, δ 
βασιλιάς Ριχάρδος ό Λεοντόκαρδος. Τόν κρατουσαν ο ί  εχθροί του φυλακισμένον 
εκεί, στην Αυστρία. Ό πρίγκιπας ' Ιωάννης είχε στό άναμεταξυ γίνει σύμμαχος με 

τόν Φίλιππο Β', τό βασιλιά της Γαλλίας, και διαφέντευε τώρα μονάχος του στην ' Αγ
γλ ία, στό πόδι του Λεοντόκαρδου. Λογάριαζε, αν πέθαινε ό αίχμάλωτος βασιλιάς, να. 
διεκδικήση εκείνος τόν άγγλικό θρόνο, παραμερίζοντας τόν νόμιμο διάδοχο, τόν • Αρ-

ι 

θουρο, τόν δούκα της Βρετάννης και γιό του Τζώφρεϋ του Πλανταγενέτη, που ήταν ό 
μεγαλύτερος άδερφός του Ίωάννη. Ό κόσμος ζουσε στη φτώχεια και στην κακομοι
ριά . Κι ό Ίωάννης, γιά νά κάμη τους· Αγγλους ν' άποξεχάσουν λίγο τη δυστυχία τους, 
είχε προετοιμάσει ενα λαμπρό θέαμα : τους άγώνες τών ίπποτών στό · Ασμπυ ντε λά Ζούς . 

Οί εξέδρες ήταν γεμάτες άπό άρχοντες και ίππότες . Ό' Ίσαάκ, ντυμένος επί
σημα, με τα πιό φανταχτερα και γιορτινα ρουχα του, άναζητουσε μια θέση, για να κα
θίση . Οί διπλανοί του τόν κοίταζαν παραξενεμένοι, κανένας δμως δεν ελεγε να παρα
μερίση . Ό πρίγκιπας Ίωάννης, γυρνώντας τα βλέμματά του εδώ κι εκεί μέσα στόν 
άγωνιστικό χώρο, πριν πάη για να καθίση στό θρόνο που είχανε έτοιμάσει γι' αυ
τόν, είδε κι εκείνος τόν Ίσαάκ. Περισσότερο δμως πρόσεξε τ11ν πεντάμορφη κόρη 
του, τη Ρεβέκκα, που στεκόταν άκόμα ορθή . Ό πρίγκιπας Ίωάννης νευρίασε. 

- Ποιοί είν' αυτοί που επιασαν δλες τις θέσεις στην εξέδρα; φώναξε θυμω
μένος . Οί βρωμοσάξονες, οί χωριάτες, ποιοί αλλοι; Έμπρός. πρόσταξε. Πέστε τους 
να παραμερίσουν άμέσως και να δώσουν δυό θέσεις στό βασιλια τιον τοκογλύφων και 
στην όμορφη κόρη του! 
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�ι ετσι, μέ την προσταγη του πρίγκιπα Ίωάννη, ό Ίσαακ κι ή Ρεβέκκα βρή
κανε θέση καί κάθισαν ανάμεσα στούς Σάξονες ευγενείς . 'Όλοι τους ξαναγύρισαν καί 
τούς κοίταξαν καταφρονετικά . Δέγ τούς αρεσε καθόλου να κάθωνται δίπλα στούς δυο 
Έβραίους . Καί καταριόνταν :ην ωρα και τη στιγμή, πού ή κακια μοίρα κι ό Ίωάννης 
τούς εστειλαν τόσο κοντά τους. 

WΟταν ό πρίγκιπας 'Ιωάννης βολεύτη κε πάνω στόν φανταχτερο θρόνο του, έκαμε 
νόημα στούς κήρυκες να πουνε στόν κόσμο μέ ποιά σει ρα καί πώς θα γίνονταν οί α
γώνες. Οί οροι πού είχε βάλει ήταν πολύ αυστηροί καί πέρα για πέρα σύμφωνοι με 
τούς νόμους της 'Ιπποσύνης.  

Οί κή ρυκες τέλειωσαν κάποτε και φύγαν. Τότε ανοίξαν οί πόρτες, έκεί στον πε
ρίβολο, καί πέντε ίππότες, διαλεγμένοι μέ κληρο, προχώρησαν μέσα στο στίβο. Μπρο
στα πήγαινε μόνος του ενας καβαλάρης κι ακολουθουσαν τέσσερεις αλλοι, σε δυο ζευ
γάρια. Ζύγωσαν τον Μπουα-Γκιλμπέρ, τόν Μαλβουαζέν, τον Φροντ-ντε-Μπέφ και δυο 
αλλους ίππόtες κι ό καθένας τους αγγιξε ανάλαφρα με τη μιαν �Kρη απ' το κοντάρι 
του την ασπίδα του ίππότη πού θα ήθελε να εχη αντίπαλο. 'Έπειτα, οί πέντε ίππότες 
άποτραβήχτηκαν- ώς την αντικρινη ακρη του αγωνιστικου χώρου, παρατάχτηκαν σε μιά 
μόνο σει ρά και σταθη καν ασάλευτοι . Τότε, ό Μπουα-Γκιλμπέρ κι οί τέσσερεις αλλοι 
ίππότες, πού στέκαν

' 
κοντά του, προχώρησαν και πή ρανε θέση, ό καθένας αντικριστά 

στον αντίπαλό του . 
Αύτην ακριβώς τη στιγμή, ακουστηκαν σαλπίσματα . Και οί  δυο γραμμές απο 

τούς ίππότες ξεχυθηκαν ή μία καταπάνω σηΊν αλλη . . . Ή συντροφια του Μπουα-Γκιλ
μπέρ φαινόταν πιό γυμνασμένη και κρατουσε σταθερα την ύπεροχη αντίκρυ στούς 
πέντε αλλους ίππότες. Γι' αύτό και πολύ γρήγορα ό Μπουα-Γκιλμπέρ, ό Μαλβουαζεν 
και ό Φρόντ-ντε-Μπέφ νίκησαν τούς τρείς αντιπάλους τους . ·0 τέταρτος έπεσε σ' ενα 
βαρύ σφάλμα γύρω απ' τούς κανονισμούς και οί τελετάρχες, χωρίς αλλη κουβέντα, δεν 
τόν αφησαν να συνεχίση τό

.ν αγώνα. Έτσι, απόμεινε μονάχα ό πέμπτος, γιά νά ύπε
ρυσπίση, αύτός πιά, μόνος του, την τιμη και τών άλλων συντρόφων του. 

Τά ξεφωνητά έδιναν κι επαι ρναν . . .  Στην έξέδρα γινόταν πανζουρλισμός . . :Ο κό
σμος, δυσαρεστημένος απ' τον Μπουα-Γκιλμπέρ κι απ' τούς άλλους, τούς προκαλουσε 
δσην ωρα τούς έβλεπε να κ ρατουν την ύπεροχή . Ξαφνικα δμως σώπασαν ολοι. Ό πρ ίγ
κιπας ειχε προστάξει να φέρουν αμέσως το έπαθλο καί ν' ανακηρύξουνε νικητη τον 
Μπριαν ντέ Μπουά-Γκιλμπέρ, πού μ' ενα του μόνο χτύπημα εΙχε βγάλει κιόλας «έκτος 
μάχηζ)) δυό ίππότες καί εΙχε ξαρματώσει τόν τρίτο . 

Μα δέν πρόφτ.ασαν να έκτελέσουν την προσταγη του πρίγκιπα Ίωάννη . . .  Γιατί, 
νά, ξαφνικά, απ' τη βόρειαν άκρη του στίβου, ακούστηκε ενα ανέλπιστο σάλπισμα. 
Και την ίδια στιγμή , ενας ίiλλoς ίππότης, καινούριος, καβάλα σ' ενα γερό μαυρο αλογο, 
προχώρησε σταθερα μέσα στο στίβο . Στην ασπίδα του ήταν ζωγραφισμένη μια μικρη 
ξεριζωμένη βελανιδια και μια μονάχα ίσπανικη λέξη : «Δεστιχάδο», πού θα πη: 
«' Α π ό κ λ η Ρ Ο ζ)) ! 

·0 αγνωστος ίππότης χαιρέτησε με πολλη χάρη τόν πρίγκιπα καί τις κυρίες, χα
μηλώνοντας μπρός τους τό κοντάρι του . . .  wY στερα, ό ίππότης ζύγωσε κατα τη μερια 
του Μπουα-Γκιλμπερ κι αγγιξε την ασπίδα του με την μυτερην ακρη απ' το κοντάρι 
του - σημάδι πώς μονάχα μ' αυτον ήθελε να παλέψη . .. Ό κόσμος τα εχασε στη ν  

25 



26 



αρχή, μα ϋστερα χειροκρότησε ένθουσιασμένος. την ίδια στιγμή, ηχησαν πάλι οί σάλ
πιγγες κι οί δυό αντίπαλοι χίμηξαν καταπάνω ό ενας στόν άλλον . . .  

<Η σύγκρουση ητανε τρομερή . Οί μύτες απ' τα κοντάρια τους, καθως ανταμω
ναν ή μια την άλλη, πετουσαν φωτιές, άστραφταν, σα νά 'ταν αστροπελέκια, ώσπου 
φτάσαν και γίνανε θρύψαλα . . .  τα άλογά τους, αποκαμωμένα, σχεδόν γονάτισαν πάνω 
στις άντζες τους, κανένας δμως άπό τούς δυό αντίπαλους δεν ελεγε να παρατήση τη 
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μάχη. Κάμαν μονάχα μισό γύρο και ξαναγύρισαν άντικριστα στις δυό άκρες τοϋ στί
βου, για να πάρουν άπό τους ίπποκόμους τους καινούρια κοντάρια. 

Οί  σάλπιγγες ξαναχτύπησαν. Για δεύτερη τώρα φορά, οί άντίπαλοι ριχτήκαν 
καταπάνω δ ενας στόν άλλον. Αυτή τή φορά, δ Ναίτης Σταυροφόρος, άντι να σημα
δέψη και να χτυπήση με τό κοντάρι του τό κράνος τοϋ Άπόκλη ρου, χτύπησε καταμε
σής τήν ασπίδα του . Τό κοντάρι του πέτυχε πέρα για πέρα τό στόχο του κι δ Ιππότης 
• Απόκληρος τραντάχτηκε πάνω στή σέλα του . Είχε πασχίσει κι αυτός να χτυπήση τήν 
ασπίδα τοϋ αντιπάλου του, μα δεν τα κατάφερε και τόν χτύπησε μόνο στό κράνος. 
Ώστόσο, το χτύπημα ήταν πολυ δυνατό κι  δ Σταυροφόρος Ναίτης τραντάχτηκε, τα 
λουρια τής σέλας του εσπασαν - κι αυτός, χάνοντας τήν ίσορροπία του, κατρακύ
λησε κάτω, στό χώμα . . .  Άμέσως όμως σηκώθηκε και τράβηξε τό σπαθί του, για να 
χτυπήση μ' αυτό τόν Άπόκληρο. ΟΙ τελετάρχες τότε ετρεξαν και τόν σταματήσανε, 
θυμίζοντάς του πως οΙ νόμοι τής Ίπποσύνης απαγόρευαν να συνεχιστή δ αγώνας με 
τόν τρόπο που ηθελε δ Μπουα-Γκιλμπέρ . . .  

- Θα ξανασυναντηθοϋμε άλλη φορά, φώναξε λαχανιάζοντας δ Ναίτης.ΚαΙ τότε, 
δε θα βρεθή κανένας να μας χωρίση ! 

- "Α ν όμως δε συναντηθοϋμε ξανά, τό λάθος δε θά 'ναι δικό μου ! αποκρί
θηκε δ Ιππότης Άπόκληρος. Έγω είμαι πάντοτε ετοιμος να χτυπηθώ μαζί σου πεζός, 
καβάλα, με κοντάρι, με τσεκούρι Τι με σπαθί ! 

·0 Μπουα-Γκιλμπερ γύρισε ντροπιασμένος στή σκηνή του καί, κλεισμένος εκεί 
μέσα, πέρασε τήν ύπόλοιπη μέρα του μ' απελπισία θανάσιμη. 

Χωρις να C,F:ι:c;ζέψη άπ' τ' άλογό του, δ Ιππότης Άπόκληρος ζήτησε κι Ί,πιε μια 
κούπα κ ρασί . Σηκώνον'tας λίγο τό κράνος του, χωρις δμως να δείξη τό πρόσωπό του, 
φώναξε πως πίνει στή ν  ύγεία όλων τών άληθινών "Άγγλων, που εχουν καρδια και μι
σοϋν τους ξένους τυράννους. 'Ύστερα, παρακάλεσε τους KήρυKε� να ρωτήσουν μήπως 
ήταν κα! κανένας άλλος Ιππότης, που θα ηθελε να χτυπηθη μαζί του . Παρουσιάστη
καν τότε δ >Φρόντ-ντε-Μπέφ, δ Φίλιππος ντε Μαλβουαζεν. και δυό τρείς άλλοι.  "Ολοι 
τους όμως νικήθηκαν και κυλήσαν κάτω, στό χώμα, με τα πρώτα κονταροχτυπήματα 
τοϋ Ιππότη Άπόκληρου. 

"Έτσι, δ πρίγκιπας Ίωάννης αναγκάστηκε να ανακηρύξη νικητή τόν • Απόκληρο, 
ένώ τό πλήθος ξεφώνιζε έξαλλο αΠιό ενθουσιασμό. 
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ΟΤΑΝ οί τελετάρχες παρακάλεσαν τον ιππότη Άπόκλη ρο να σηκώση λίγο το 
κράνος του Τι τουλάχιστον να βγάλη το προσωπείο του.για να ίδουνε ποιός 
είναι, εκείνος αρνήθηκε. Με πολλή ν ευγένεια, γύρισε καί τους είπε πώς, δυσ-

τυχώς, είχε σοβαρους λόγους που δεν μπορουσε για τήν ωρα να τους κάμη τή χάρη αυτη 
καί πως τους λόγους εκείνους τους ειχε κιόλας εξηγήσει στους κή ρυκες, όταν έμπαινε 
μέσα στο στίβο. Ο ί  τελετάρχες δεν επιμείναν, γιατ ί ήξεραν πως πολλες φορές ΟΙ ίπ
πότες ζητουσαν ν' αγωνιστουν χωρις να γίνουν γνωστοί . τΌυ πρίγκιπα όμως 'Ιωάννη 
του φάνηκε πολι) περίεργη εκείνη ή άρνηση του Άπόκλη ρου καί την κουβέντιασε 
πολλην ωρα μέ τους ανθρώπους του. Ώστόσο, κάλεσε κοντά του τον άγνωστο ίππότη 
και τον συγχάρηκε για τη νίκη του. Κ ι  ϋστερα, πρόσταξε να του προσφέρουν το πο
λεμι κο άλογο, που ό ίδιος είχε όρίσει να δώσουν βραβείο στο νικητή . 

- Γενναίε ίππότη Άπόκλη ρε ! του είπε σέ λίγο ό πρίγκιπας 'Ιωάννης. Λυπου
μαι που σε προσφωνώ μ' αυτον μονάχα τον τίτλο, μια και δέν ξέρω τό όνομά σου .  
Τώρα πια γνωρίζεις τ ί  πρέπει να κάμης. 'Έχεις καθηκον, αλλα μαζι και προνόμιο, να 
διαλέξης εσυ την ώραία κυρία, που ώς βασίλισσα της Άγάπης και της Τιμης θα προε
δρεύση στην αυριανή μας γιορτή . . .  Διάλεξέ την λοιπόν . . .  

Ό Άπόκλη ρος ύποκλίθηκε κι ό πρίγκιπας 'Ιωάννης κρέμασε στη μυτερην άκρη 
απ' τό κοντάρι του νικητη ενα στεφάνι άπο πράσινο όλομέταξο ϋφασμα, χρυσοπλού
μιστο γύρω τριγύρω και στολισμένο μέ μικρές κεντητές καρδιές και σαίτες . Τό στε
φάνι εκείνο έμοιαζε μέ βασιλικό στέμμα. 

Ό νικητης ίππότης έκαμε ενα γύρο μέσα στο στίβο, κοιτάζοντας καλα καλα 
τις κυρίες που κάθονταν στίς εξέδρες . Στό τέλος, πηγε και στάθηκε μπροστα στη θέση 
όπου καθόταν ή λαίδη Ροβένα, χαμήλωσε το κοντάρι του κι άπόθεσε τό στέμμα-στε
φάνι στα πόδια της! Τό πληθος, έξαλλο άπο τη χαρά του, την άνακήρυξε βασίλισσα 
της Άγάπης και της Τιμης κι άρχισε να χειροκροτη ξεφωνίζοντας : « Αξια ! "Άξια !». 

Ό πρίγκιπας 'Ιωάννης, παρ' όλο που ή εκλογη του ίππότη δεν του είχε αρέσει 
καθόλου, ανέβηκε πάνω στό άλογό του και κατευθύνθηκε πρός τη λαίδη Ροβένα. 

- Πάρτε τό εμβλημα της νίκης σας, ώραία κυρία, της είπε. Καί σας παρα
καλώ να θελήσετε, εσείς κι ό ευγενικός σας Άφέντης, μαζί μέ τους φίλους σας, να τι-
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μήσετε το δείπνο που θα δοθη απόψε στον πύργο του .. Ασμπυ, για να γνωρίσουμε 
καλίlτερα τη 'βασίλισσα, που απο αύριο θα της είμαστε πιστοί αφοσιωμένοι . . .  

Ή λαίδη Ροβένα δε μίλησε. Άντί δμως για κείνη, πη ρε τ ο  λόγο ό Σέντρικ 
καί είπε σαξονικά : 

- "Η λαίδη Ροβένα δεν ξέρει τη γλώσσα που της μιλατε καί γι' αυτο δεν μπο
ρεί ν' άπαντήση στην τόσο φιλόφρονη πρόσκλησή σας . Τόσο ό ιϊρχοντας 'Αθελσταίην 
δσο κι εγώ, ακολουθουμε μονάχα τη γλώσσα κα! τίς συνήθειες που μας · μάθαν οί πα
τεράδες μας . . .  Σας ευχαριστουμε λοιπον πάρα πολύ, μα λυπούμαστε, γιατ! δε θα μπορέ
σουμε να δεχτοί>με την πρόσκλησή σας για δείπνο. "Ωστόσο, αύριο, ή λαίδη Ροβένα 
θα τιμήση με την παρουσία της ηιν έπίσημην ανακήρυξη του νικητη ίππότη,  που ηιν 
επι βεβαίωσε τόσο πανηγυρικα καί ό κόσμος, με τις θερμες εκδηλώσεις tqu . . .  

" Ο  νικητης ίππότης ευχαρίστησε κ ι  εκείνος, μ ε  χαμηλη φωνή, τον πρίγκιπα Ίω
άννη για την τιμητικη πρόσκληση, μα είπε πως ήταν πολυ κουρασμένος κι ετσι δεν ή
ξερε αν θα μπορουσε να πάη κι εκείνος στο δείπνο . . .  

� Δεν πειράζει ! απάντησε τότε περήφανα ό πρίγκιπας Ίωάννης.  Έλπίζω να τα 
βολέψουμε δσο καλύτερα μπορουμε στο δείπνο κα! χωρίς τον ευγενέστατο νικητη καί 
την πιο ευγενέστερη βασίλισσα της Όμορφιας, που διάλεξε . . .  

Καί χωρις να π η  τίποτε ιϊλλο, βγηκε απο το στίβο, φανερα δυσαρεστημένος. 
Πίσω του προχωρουσαν οί φανταχτερα ντυμένοι ακόλουθοί του . . .  
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Μ ΟΛΙΣ ό ίππότης 'Απόκληρος μπήκε μες τη σκηνή, που ήταν σαν τ' απο-δυτήρια των αγώνων, τον ζύγωσε πολυς κόσμος. 'Ανάμεσά τους και κάμποσοι ακόλουθοι, ετοιμοι να τον βοηθιΊσουν για να βγάλη την πανοπλία του και να. 
μπορέσουν ετσι να. ίδουν ποιός ηταν. 'Εκείνος δμως� αφου πρωτα τους ευχαρίστησε για. την καλοσύνη τους, τους είπε ϋστερα πως δεν είχε ρθεί ακόμα ή ίδρα· και πως δταν θα ρχόταν, θα φώναζε ό ίδιος τον δικό του τον ίπποκόμο. Ό ίπποκόμος αυτος ηταν ενας κακοφτιαγμένος χωριάτης με φαρδυ σκουρο μανδύα. Είχε κι έκείνος μισοκρυμμένο το πρόσωπό του μ' εναν μαυρο γούνινο σκουφο. 'Ύστερ' από λίγο, ό ίππο-
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κόμος βοήθησε τον αφεντη του νά βγάλη την πανοπλία του και του σέρβιρε μιά πιατέλα φαί και μιά κούπα κρασί . Κι ό ίππότης 'Απόκληρος βάλθηκε να τρώη " με πολλην όρεξη, μιά και πεινουσε ϋστερα απο τόση κούραση κι από τόσες συγκινήσεις . Καθώς ετρωγε "Εχοντας μισοσκεπασμένο το κεφάλι του με μιά κουκούλα, νά σου και φάνηκαν οί ίππόκόμοι τών πέντε ιπποτιον, πού ό ' Απόκληρος είχε νικήσει. του είπαν πώς, σύμφ�να με τις συνήθειες τών ίπποτών, του προσφΙ::ρουν 11 το αλογο 11 
την πανοπλία τών αφέντάδων τους . Και πώς εκείνος �ιπoρεί νά διαλέξη και να κρατήση ενα απο τα δυό. "Αν πάλι δε θέλη νά τα κρατήση, μπορεί vq. δεχτη σε μετρητα την αξία τους : έκατο φλουριά - χρυσά νομίσματα - για το καθένα. Ό Άπόκληρος τότε τούς αποκρίθηκε : - Σε 6λους σας εχω να δώσω την ϊδιαν απάντηση : Π έστε στούς αφεντάδες σας πώς τούς εύχαριστώ πολύ, μά δε θέλω νά τούς στερήσω ούτε τα άλογά τους, ούτε τις πανοπλίες τους . . .  Προτιμώ να τα εξαγοράσουν για πενήντα μόνο φλουριά. Οί τέσσερεις πρώτοι ίπποκόμοι αμέσως του μέτρησαν τα φλουριά πού τούς ζήτησε κι εφυγαν. Ό πέμπτος εμεινε. 'Ηταν ό ίπποκόμος του Μπριαν ντε Μπουα-Γκιλμπέρ. - Έσύ, φίλε, γύρισε και του είπε ό ίππότης 'Απόκληρος, νά πας νά πης του αφέντη σου πώς δε δέχομαι ούτε την πανοπλία του, ούτε το άλογό του, ούτε τίποτε, 
μα τίποτε άλλο ! Γιατι ό δικός μας λογαριασμός, αύτο νά του πης, ακόμα δεν εκλεισε ! Καί. άκουσε δώ : αν δ αφέντης σου δε θέλη πίσω την πανοπλία 11 τ' άλογό του, σου 
το. χαρίζω εσένα, αγαπητέ μου φίλε ! Τό ϊδιο και τα φλουριά πού θά μου εδινε ! 

Ό ίπποκόμος του Μπριαν εύχαρίστησε τον ίππότη και ϋστερα εφυγε κι εκείνος. - Και τώρα, Γκούρθ, εκαμε δ ίππότης γυρίζοντας στον δικό του τον ίππο_ 
κόμο, σε παρακαλώ νά δεχτης αύτά το. δέκα φλουριά γιο. το θάρρος πού είχες να γενης ίπποκόμος μου . . . 

·0 Γκούρθ χαμογέλασε κι εύχαρίστησε παίρνοντας τα φλουριά. - Πάρε τώρα και το σακούλι με τ' άλλα φλουριά και πετάξου γρήγορα ώς το 
• Ασμπυ, του είπε σε λίγο ό ίππότης Άπόκληρος. Έκεί, θά ζητήσης νά βρης τον ·Ε
βραίο Ίσαάκ απ' το Γυόρκ. Και θά τον πληρώσης για το άλογο και για την πανοπλία, 
πού δανείστηκα με δική του εγγύηση . . . 

·0 Γκούρθ εβαλε το σακούλι με το. φλουρια κάτω απο το σκουρο μανδύα του και ξεκίνησε . "Οταν εφτασε στο '" Ασμπυ, τράβηξε δλόισια γιο. το σπίτι του Ίσαάκ. - Ποιός σ' εστειλε δώ ; τον ρώτησε κείνος μόλις τόν είδε. 
- ·0 ίππότης Άπόκληρος ! αποκρίθηκε δ Γκούρθ . Νίκησε στούς σημερινούς 

αγώνες του '" Ασμπυ και μ' εστειλε νά σου πληρώσω την πανοπλία πού του δάνεισε δ Ζαϊράμ απο το Λέιτσεστερ με δική σου εγγύηση. . . Τό άλογο το εχουμε στό στάβλο. 
Πές μου λοιπόν, πόσα φλουριά κάνει ή πανοπλία ; 

- Γιά νά ίδουμε, αγαπητέ, γιά νά ίδουμε, εκαμε χαμογελώντας ό Ίσαάκ. "'Αν 
σου ελεγα ογδόντα φλουριά, γιο. το άλογο και για την πανοπλία μαζί, χωρις κανένα διάφορο δικό μου . . . ε, τί λές ; Θά είχες νά μου το. δώσης ; Χωρις άλλη κουβέντα, δ Γκούρθ μέτρησε το. ογδόντα φλουριά στον Έβραίο, 
πηρε την απόδειξη πού του εδωσε κείνος, τον καληνύχτησε και βγηκε απ' τό δωμάτιο . Κατεβαίνοντας τη σκάλα, αντάμωσε μέσα στόν σκοτεινο διάδρομο μια, κοπέλα ντυμένη 
κατάλευκα. "Η ταν ή Ρεβέκκα, ή κόρη του Ίσαάκ. Κρατουσε στό χέρι ενα ασημένιο 
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καντηλέρι κι έκαμε νόημα στόν Γκουρθ να πάη κοντά της. Ό Γκουρθ την ακολού
θησε, δχι χωρίς δισταγμό, κι εφτασε ώς τό δωμάτιό της. 

- Καλέ μου φίλε, του είπε τότε ή κόρη του Ίσαάκ. Ό πατέρας μου θέλησε 
ν' αστειευτη λίγο μαζί σου. Ό αφέντης σου εκαμε μεγάλο καλό στόν πατέρα μου, τόσο 
μεγάλο, που οϋτε με δέκα άλογα καί με δέκα μαζΙ πανοπλίες δεν ξεπλη ρώνεται ! Πόσα 
φλουρια εδωσες στόν πατέρα μου ; 

- Όγδόντα ! απάντησε ό Γκούρθ, παραξενεμένος. 
- Μέσα λοιπόν σ' αυτό τό σακούλι θα βρης έκατό φλουριά ! ξαναείπε ή Ρε-

βέκκα. Γύρνα στόν κύριό σου τά ογδόντα που εδωσες του πατέρα μου καΙ κράτα δικά 
σου τά άλλα ! Και τώρα, ωρα καλή ! Φύγε γρήγορα και εχε τό νου σου σά θα περνας 
μέσα από την πόλη . . . 

Δεν πρόλαβε δμως να ξεμακρύνη και πολυ απ' την πόλη, κι εκεί κάπου, καθως 
περπατουσε σ' ενα K�Koτράχαλo μονομάτι, νά σου κα ι ξεφύτρωσαν μπρός του τέσσε
ρεις άντρες με μαυρα, που τόν σταμάτησαν ξαφνικά και τόν Kpatlicrav ασάλευτο . Ό 
αρχηγός τους τόν ρώτησε : 

- Ποιός είναι ό κύριός σου ; 
- Ό ίππότης 'Απόκλη ρος ! αποκρίθηκε ό Γκούρθ. 
- Πές μας αμέσως πώς τόν λένε κι από που κρατάει ή σκούφια του . . . 
- Μην κουράζεστε, άνθρωποί μου, ξαναείπε ό Γκούρθ. Δεν είναι νά σσς τό πώ! 
- Και σύ, ποιός είσαι ; 
- "Α ν σας τό πώ, πρέπει νά φανερώσω και τόν αφέντη μου . . .  
- Καλά, καλά ! Πήγαινε τώρα ! είπε ό αρχηγός. Νά ξέρης δμως πως θα ρθουνε 

μαζί σου και δυό παλικά'ρια μου, που θα σου δείξουν τό δρόμο, γιά νά πας νά βρης 
τόν αφέντη σου. Μόνο πρόσεχε : μια κι αρνήθηκες νά μας πης τ' σνομά σου, πρέπει 
καΙ συ νά μη θελήσης νά μάθης ποιοί είμαστε . . . Άλλιώς, δε θά σου βγη σε καλό . . .  

Ό Γκουρθ δεν εβαλε κάν στό μυαλό του πως ο ί  ανθρωποι αυτοί, που τόν στα
μάτησαν ετσι ξαφνικά κι άγρια και που τον ξεστρατίσαν από το δρόμο του, ή ταν Σά
ξονες, οπαδοί του Ρομπ εν Χούντ, που τον ελεγαν και Ρομπεν τών Δασών . . .  
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ΤΗΝ άλλη μέρα έκανε ξαστερια κι ό καιρός ήταν περίφ.ημος. ΟΙ τελετάρχες 
. πηραν τα όνόματα των Ιπποτίόν, που ήθελαν να συνεχίσουν t11V κονταρομα
χία, για να όρίσουν ποιός θα fιτανε ό άντίπαλος στόν καθένα τους. Σύμ-

φωνα με τους όρους, ό Ιππότης ΆπόΙCλη ΡOς θα fιταν ό άρχηγός στη μιαν όμάδα κα1 
ό Μπριαν ντε Mπoυα-ΓΙCιλμπερ στην άλλη . Κοντα πενήντα Ιππότες εΙχαν δηλώσει πως 
θα έπαιρναν μέρος στους σημερινους άγίόνες. -Υ στερα λοιπόν άπ' tic; δέιcα τό πρωί, 
άντήχησαν οΙ σάλπιγγες αναγγέλλοντας πως ή ρθε ό · πρίγΙCιπας Ίωάννης. Kai την ίδια 
στιγμή, έφτασε ιcai ό ΣέντριΙC με τη Ροβένα. 

·0 'Αθελσταίην δεν ήταν ανάμεσα στους ' Ιππότες που θ' αγωνίζονταν σήμερα. 
ΕΙχε, βέβαια, αποφασίσει να πάρη ιcι αύτος μέρος στους άγωνες. ·Ωστόσο, θ' άγωνι
ζόταν συντροφια στην όμάδα τοϋ Σταυροφόρου ΝαΤτη, το() Μπριάν' κι ό ΣέντριΙC πολυ 
απόρησε καί στενOχωρέθηΙCε όταν τό fμαθε, γιατi τόν πίστευε άνθρωπο διιcό του. ·0 
• Αθελσταίην λογάριαζε να παντρευτη την προστατευομένη τοϋ ΣέντριΙC Ροβένα κα1 
θεωροϋσε τόν γάμο αύτό σίγουρο. Μα εΙχε ιcαταπιιcραθη, δταν την προηγούμενη μέρα 
εΙχε Ιδεί τόν νικητη των αγώνων' Άπόιcληρo να διαλέγη βασίλισσα της Όμορφιας τη 
λαίδη Ροβένα. Kai σήμερα, για να τον έKδΙΙCηθη που εΙ-χε κάμει αύτη τη ν. . . αύθάδεια, 
εΙχε αποφασίσει να τόν χτυπήση με την όμάδα τοϋ Μπριαν ντε Mπoυα-Γιcιλμπέρ . . .  

Μόλις ή Ροβένα κι ό Σέντ·ρικ ιcάθισαν στην έξέδρα, οϊ κήρυκες σήμαναν την 
έναρξη των αγώνων. 

οι σημερινοί αγώνες ήταν πολυ βίαιοι. Κάποια στιγμή, που ό Ιππότης Άπό
ΙCληΡOς εΙχε στριμωχτή αγρια από τόν άντίπαλό του, νά σου Kai ρίχτηιcε άναπάντεχα 
στόν άγώνα ενας αγνωστος Μαϋρος Ίππότης, με κατάμαυρη πανοπλία ιcai ιcατάμαυρo 
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άλογο. Ό ίππότης αυτός εσωσε τόν 'Απόκλη ρο, τη στερνη ίσια ίσια στιγμή, κι ϋ
στερα αποσύρθηκε από τόν αγώνα, χάθηκε σά μαυρο σύννεφο, σάν καπνός, εξω από 
τό στίβο. Στό τέλος, δ πρίγκιπας ' Ιωάννης αναγκάστηκε ξανά σήμερα νά ανακηρύξη 
καί πάλι τόν ίππότη Άπόκλη ρο νικητή . . . 
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- Ίππότη • Απόκλη ρε ! γύρισε και του ειπε. Για δεύτερη φορα σήμερα σέ βρα
βεύουμε . . . Καθως ξέρεις, εχεις τό δικαίωμα να ζητήσης και να πάρης άπό τα �χέρια 
της Βασίλισσας της ' Αγάπης και της Όμορφιας τό τιμητικό στεφάνι που σοϋ άξίζει Ι 

Ό ίππότης ύποκλίθηκε μόνο, μπροστα στό τελευταίο σκαλοπάτι από τό θρόνο 
που καθόταν ό πρίγκιπας Ίωάννης, χωρις να πη τίποτα. Κι ενώ τό πληθος επευφη
μοϋσε τόν νικητή , οΙ τελετάρχες δήλωσαν πως ήταν πια ύποχρεωμένοι νιi τοϋ βγά
λουν τό κράνος, για νά ίδοϋν δλοι ποιός ήταν ό άγνωστος, που νίκησε τόσους και 
τόσους διαβόη τους ίππότες . . .  Ό Άπόκληρος, παρ' δτι δέν ήθελε, αναγκάστηκε να δε
χτη. Οί τελετάρχες εκοψαν τότε τα λουρια απ' τό κράνος και τοϋ τό εβγαλαν. '  Και 
τt)ν ίδια στιγμή , φανερώθηκε μπρός τους ή μορφή ένός νέου είκοσιπέντε μόλις χρο
νών, μέ πλούσια κοντα μαλλιά. Ό νέος ήταν ώραίος, τό πρόσωπό του δμως ητανε κα
τακίτρινο, εμοιαζε σά νεκροϋ . . .  Και στά μάγουλά του κυλοϋσαν μερικές στάλες αίμα . . .  
Μόλις τόν είδε ή λαίδη Ροβένα, εβγαλε μιάν αδύνατη φωνή : τόν είχε γνωρίσει ! "Ή
ταν ό Ίβανόης ! Κυριαρχώντας δμως στόν έαυτό της, κατέβηκε μεγαλόπρεπα απ' τή 
θέση της και ήρεμα ήρεμα τοϋ είπε : 

- • Α ρχοντα ίππότη, πάρε τό βραβείο της νίκης που κέρδισες σήμερα ! 
Και πιό σιγά, πρόσθεσε : 
- Σέ ποιόν άλλον, πιό άξιον από σένα, θά ταίριαζε τό ίπποτικό τοϋτο στέμμα ; 
Ό ίππότης πηρε τό στεφάνι, χαμήλωσε τό κεφάλι, φίλησε τό χέρι της χαριτωμέ-

νης Βασίλισσας της Όμορφιας κι αμέσως επεσε λιποθυμισμένος στά πόδια της . . .  
Οί  τελετάρχες τοϋ εβγαλαν τότε τήν  πανοπλία και κατάπληκτοι είδαν πως μια 

γερη κονταριά, δοσμένη από αντίπαλο, είχε τρυπήσει τήν πανοπλία και τόν είχε πλη
γώσει εδώ, στό πλευρό . . .  Τό όνομα «Ίβανόης» περνοϋσε πια από στόμα σέ στόμα . . .  

Ό πρίγκιπας 'Ιωάννης τά χρειάστηκε. Μα κατσούφιασε πιό πολύ, δταν τοϋ ε
δωσαν κρυφά ενα σημείωμα, που είχε τή σφραγίδα μέ τά Τρία Κρίνα της Γαλλίας : 
«Φυλάξου ! )) εγραφε τό σημείωμα. «Ό Σατανας είναι ελεύθεΡΟζ)) ! Όλοκίτρινος, σαν 
πεθαμένος, ό πρίγκιπας 'Ιωάννης πρόσταξε νά σταματήσουν τήν ίδια στιγμή οί αγώ
νες, γιατι σοβαρές, τάχα, ύποθέσεις τοϋ Κράτους τόν ύποχρέωναν νά φύγη άμέσως 
απ' τή γιορτή . Ό συμβουλάτοράς του Γουώλντεμαρ Φίτζιουρς, 1tοι> τόν ύποστή ριζε 
κι ό . Αλμπέρ ντέ Μαλβουαζέν, τοϋ είπε πώς, αν ξαναγύριζε ό Ριχάρδος, θα ζητοϋσε 
τό λόγο από δλους εκείνους, πού, δταν ελειπε, είχαν καταχραστη τή βασιλική ν εξου
σία . . .  Τό επιχείρημα αυτό τοϋ Φίτζιουρς - και πολλά αλλα - εδωσαν στους φίλους 
και στους όπαδους τοϋ πρίγκιπα Ίωάννη τήν εντύπωση πως ό Γουώλντεμαρ Φίτζιουρς 
κάτι ήξερε καί κάτι κακό περίμενε . . .  Γι' αυτό και οί φίλοι τοϋ πρίγκιπα αποφάσισαν 
νά μαζευτοϋν στό Γυόρκ και νά στέψουν γρήγορα βασιλια τόν πρίγκιπα 'Ιωάννη . 
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Ο ΤΑΝ Ο Σάξονας Σέντρικ είδε το γιό τ'ου να πέφτη λιπόθυμος μέσα στο στίβο του 
". Ασμπυ, αναστατώθηκε. Άμέσως δμως ήρθε στα συγκαλά του κι ή πράΗη του 

σκέψη ήταν να προστάξη άμέσως τους δικούς του να τρέξουν κάτω, στό στίβο, και να 
περιποιηθουν τον πληγωμένον Ίβανόη . Μα δεν ήθελε κ ιόλας να μάθη ό κόσμος πως ό 
νικητης των άγ(ονων ήταν ό γιός, που ό ίδιος τον εΙχε αποκλη ρώσει . Γι' αΙJτό, πρό
σταξε τους δικούς του να μην πουν τίποτα, σε κανέναν, και να μεταφέρουν τόν πληγω
μένο, κρυφα κρυφά, στο "" Ασμπυ . Στο μεταξυ δμως, ό Ίβανόη ς είχε κάμει φτερά ! 
Ό Σέντρικ ρώτησε τότε ανήσυχος κι  εμαθε πως κάτι υπηρέτες, αρχοντικα ντυμένοι, 
είχαν σηκώσει τον πληγωμένον ίππότη, τον ξάπλωσαν μέσα σ' ενα άμάξι της εποχης 
το άμάξι της Ρεβέκκας ! - Kai τον εφεραν εξω, μακρια απ' το στίβο ! ""Ετσι, ό Σέντρικ, ή 
Ροβένα, ό Άθελσταίην και ή ακολουθία τους αναγκάστηκαν νιι γυρίσουν απρακτοι στόν 
πύργο του Ρόθεργουντ Δεν είχαν δμως π ροχωρήσει πολλα μίλια μακριά, και ξεπρό
βαλαν ξαφνικα μπρός τους κάτι αγριωπο! αντρες . "Ήταν μια παρέα από τοξότες, με (φ
χηγους τον Μπραίησυ και το Σταυροφόρο Ναίτη Μπριάν. Οί κακουργοι αυτοι τους 
πιάσαν άμέσως και τους φέραν γρήγορα στο κάστρο του Φροντ - ντε -Μπέφ . ΤΟ άμάξι 
της Ρεβέκκας, όπου εΙχαν ξαπλώσει τον πληγωμένον Ίβανόη, τό είχαν στο μεταξυ 
αιχμαλωτίσει οί ανθρωποι του Μπουα - Γκιλμπέρ. Τόν Ίσαακ τον ειχανε ρίξει σ' ενα 
μπουντρούμι. Και τη Ρεβέκκα, την δμορφη κόρη του, την ειχανε παραδώσει, για να η; 
φυλάη, σε μια γρια υπηρέτρια, που περιποιόταν τον πληγωμένο ν ίππότη , τον Ίβανόη . . .  

Ό Βάμπα κ ι  ό Γκούρθ, δταν εμαθαν πως επιασαν τον αφέντη τους Σέντρικ, τη 
λαίδη Ροβένα και τον Ίβανόη, μάζεψαν γρήγορα γρήγορα πολλους δικούς τους, εμπι
στους φίλους, και ξεκίνησαν δλοι μαζί, αρματωμένοι με δ,ΤΙ πιό πρόχειρο βρηκαν, για 
το κάστρο του Φροντ - ντε - Μπέφ . Τό περικύκλωσαν και το πολιόρκησαν στενά, για 
να μπουν μέσα και ν' άπελευθερώσουν τους αφεντάδες τους ! 

Ή επίθεσή τους ήταν σκλη ρή, αγρια. -γ στερα από πολλές ώρες μάχη , κατά
φεραν να σκοτώσουν τον Φροντ - ντέ - Μπέφ και να αιχμαλωτίσουν τον Μπραίησυ.  ·0 
Σταυροφόρος Ναίτης Μπριάν, λίγο πριν πέση το κάστρο στα χέρια των αλλων, ζύγωσε 
τη Ρεβέκκα Kai της είπε : 
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- 'Επιτέλους, σε ξαναβρίσκω, ώραίο λουλούδι της Παλαιστίνης ! ΕΙχα τάξει 
στόν έαυτό μου να μοιραστ(ο μαζί σου και την όμορφη και την άσχημη τύχη που θα 
μοϋ φύλαγε

.
ή ζωή . . .  Και νά τώρα, που κρατάω τό λόγο μου ! "'Ηρθα να σε πάρω από 

δω μέσα, να σ' απελευθερώσω ! 
Κι αμέσως την αρπαξε και τη · σΙ1κωσε στα χέρια, δσο κι αν φ(ί:ιναζε εκείνη , δσο 

κι αν διαμαρτυρόταν καταγι;ιναχτημένος ό Γουίλφριντ Ίβανόης . . .  
- Άνάξιε Σταυροφόρε ! τοϋ φώναζε δ Ίβανόης συνέχεια. Ντροπιάζεις τό Τάγμα 

σου ! Παράτησε λεύτερη την κοπέλα, προδότη εσυ Μπουά - Γκιλμπέρ ! 'Εγώ σε προ
στάζω, ό Ίβανόης, ό νικητής σου ! Και θα σε τιμωρήσω σκληρα γιά ό,τι κάνεις, ξέρε 
το ! Θα μοϋ τό πλη ρώσης αυτό με την ίδια σου τη ζωή ! 

τη στιγμη εκείνη, οί πολιορκητι';ς εΙχαν βάλει φωτια στό κάστρο. Στην τελική 
τους επίθεση , αρχηγός ήταν ό Μαϋρος Ίππότης ! Βλέποντας πώς οί φλόγες τυλίγαν 
απ' δλοϋθε τό κάστρο, χίμηξε μέσα, μπη κε γρήγορος, σαν αστραπή , στό δωμάτιο που 
εΙχαν φυλακισμένο τόν Ίβανόη και πρόφτασε να τόν σώση. ·0 Σέντρικ, από την άλλη 
μεριά, εΙχε την καλη τύχη να προλάβη κι εκείνος να σώση την προστατευομένη του 
τη Ροβένα, τη στιγμη ίσια ίσια που ή αρχόντισσα εΙ χε αρχίσει να χάνη ·κάθε ελπίδα . . . 
Τόν Άθελσταίην, οΙ κακοϋργοι τόν εΙχαν χτυπήσει γερα στό κεφάλι, με ενα ξίφος, τη 
στιγμη που πάσχιζε να εμποδίση τό Σταυροφόρο να τό σκάση με τη Ρεβέκκα ! 

'Όλοι δσοι γλίτωσαν απ' τα χέρια της συμμορίας μαζεύτηκαν μέσα στό δάσΟς 
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με τους σωτη ρες τους. Ό Σέντρικ παρακάλεσε τότε το Μαυρο Ίππότη νά τον συνο

δέψη στο Ρόθεργουντ. Έκεί μεταφέραν με κάθε προφύλαξη και τον ' Ιβανόη. 
<ο ' Ισαάκ, μέσα στην αναμπουμπούλα της μάχης που γινόταν απάνω, στο κά

στρο, και μες απ' τις φλόγες, είχε καταφέρει νά το σκάση απ' το μπουντρούμι δπου 
τον είχαν κλεισμένο κι ανέβηκε πάνω. Καβαλ ίκεψε γρήγορα γρήγορα ενα μουλάρι και 
καλπάζοντας λυσσασμένα έφτασε στο σπίτι του φίλου του Ναθαναηλ σε κακά χάλια . 
"Οταν, ϋστερα από ώρες, ή ρθε στα συγκαλά του, του είπε: 

- Ναθαναήλ, φίλε ! Είναι μεγάλη ανάγκη νά πάω αμέσως στο <ΙΠΠΟΤΙΚΟ τάγμα 
τών Ναϊτών, γιά μιάν ύπόθεση ζωης Τι θανάτου γιά μένα ! Δάνεισέ μου, λοιπόν . . .  

Ό καλός του φίλος του δάνεισε ενα ξεκούραστο άλογο κι  ό Ίσαάκ έφυγε. 
Σε μιάν ωρα, είχε φτάσει κιόλας μπροστά στην πύλη του Τάγματος . Έκεί, στά

θηκε λίγο και σκεφτόταν τί τρόπο νά βρη γιά νά τον καλοδεχτουν . . .  ΤΤI στιγμη εκείνη,  
ό ίππότης Λουκάς ντε Μπωμανουάρ, ό Διοικητής του Τάγματος, Εκανε τον περίπατό 
του μέσα σ' εναν μικρο κηπο, που ανηκε στο Τάγμα. "Ο ' Ισαάκ αναγγέλθηκε στον ύπα
σπιστή του. Κι εκείνος παρουσιάστηκε σε λίγο μπροστά στο Διοικητή και του είπε : 

- Ευγενικε Πατέρα, ενας Έβραίος ζητάει νά μιλήση στον αδελφο Μπριάν ντε 
Μπουά-Γκιλμπέρ . . . 

<ο Διοικητής πρόσταξε νά τον φέρουν μπροστά του κι  δταν πια μπηκε ό 'Ι
σαάκ, ό Λουκάς ντε Μπωμανουάρ γύρισε και τον είδε αγριεμένος. 

-- Κοίταξε, <Εβραίε, του είπε ϋστερα καταφρονετικά, κοίταξε καλά, κακομοίρη 
μου, ν' απαντήσης με λίγα λόγια σε δ,τι θά σε ρωτήσω. Και πρόσεξε : οχι ψευτιές ! 
"Αν ή γλώσσα σου πασχίση νά με γελ�ση, θά σου την ξεριζώσω, τ' ακους ; Λοιπόν, 
πές μου τώρα : γιά τί θέλεις νά ιδης τον αδελφό μας Μπριάν ντε Μπουά-Γκιλμπέρ ; 

- του φέρνω ενα γράμμα απ' τον ήγούμενο Α ιμέ, του ήγουμενείου Ζορβώ. απο-
κρίθηκε ταπεινά ό γέροντας Ίσαάκ. 

• 

Ό ίππότης Μπωμανουάρ κοίταξε προσεχτικά τις πλακίτσες που του απλωνε ό 
<Εβραίος, έλυσε τήν κλωστη που τις τύλιγε και διάβασε το γράμμα. 

Πριν φύγη από τη συντροφιά δσων είχανε μαζευτη μέσα στο δάσος μαζι με τον 
Σέντρικ, το Μαυρο Ίππότη και τον ' Ιβανόη, ό 'Ισαάκ είχε πάει και παρακάλεσ.§ τον 
ήγούμενο Αιμέ, κλεισμένον κι εκείνον μέσα στο κάστρο, να μεσολαβή ση στο Σταυρο
φόρο Ναιτη Μπριάν, γιά νά του δώση π ίσω την κόρη του, που τήν είχε άρπάξει σε κά
ποια στιγμη τρέλας . <ο ήγούμενος είχε φίλο το Σταυροφόρο και δέχτηκε νά του 
γράψη. WΕδωσε λοιπον με πολλη προθυμία το γράμμα που του είχε ζητήσει ό πατέ
ρας της δυστυχισμένης Ρεβέκκας. 

Στο ίδιο δμως το γράμμα, ό ήγούμενος Α ιμέ, χωρίς νά πη τίποτα στον Έβραίο, 
μιλουσε και γι' ανταλλάγματα ! WΕγραφε δηλαδή στον Ναιτη το Σταυροφόρο πως μπο
ρουσε, αν ηΟελε, ν' απελευθερώση την κόρη του 'Ισαάκ με αντάλλαγμα πολλά λύτρα. 
Και τον συμβούλευε νά επιμείνη γιά μεγάλο ποσόν, γιατί, δπως του εγραφε, δσα κι 
αν του ζητουσε, ό Έβραίος θά τά 'δινε, αν ηταν νά πάρη πίσω την κόρη του . Γιά 
κακη δμως τύχη του 'Ισαάκ, ό ήγούμενος εγραφε στο ίδιο το γράμμα καί γιά τη 
Ρεβέκκα. την ελεγε «ξελογιάστρα και μάγισσα του " Ί-Ιντορ» . . .  

- Λοιπόν, τ ί  λες γι' αυτό, Κόνρατ; ρώτησε χαμηλόφωνα ό Διοικητής Μπωμα
νουάρ εναν άλλον ίππότη του Τάγματος, που του εδωσε νά διαβάση κι εκείνος το 
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γράμμα. Γιατί ό Αιμε μιλάει για «μάγισσα τού ""Ηντορ)) ; Φαίνεται πως αυτη ή κυρία 
Ρεβέκκα από τό Γυόρκ είναι μαθήτρια εκείνης της αλλης της μάγισσας, της Μυριάμ, 
πού τόσα και τόσα της σέρνουν . . .  

Κ α ι  γυρνώντας στόν Ίσαάκ, τόν ρ(οτησε δυνατά : 
- WΩστε τΙΊν κόρη σου την εχει φυλακισμένη ό Μπριάν ντε Μπουά-Γκιλμπέρ ; 
- Μάλιστα, σεβαστέ μου Άφέντη ! αποκρίθη κε ό γερο - Ίσαακ συντριμμένος .  
- Καί 11 κόρη σου αυτη κάνει τη γιάτρισσα, ετσι δεν είναι ; 
- Μάλιστα, σεβαστέ μου Άφέντη ! Ύπάρχουν πολλοι αρρωστοι, που μποροί)ν 

να σάς βεβαιώσουν π(ος τους έκανε καλα με την τέχνη της, δταν πια είχαν χάσει 
κάθε ελπίδα πως θά γιατρεύονταν . . .  

- Μά, τότε, φαίνεται πως ή κόρη σου γιατρεύει τόν κόσμο με μάγια, με ξόρ
κια και μ' ενα σωρό αλλα σημάδια τού Σατανά . . .  

- wOxt, ευγενικέ μου " Αρχοντα ! "Οχ ι με ξό ρκια, ούτε και μ ε  σημάδια τού 
Σατανά ! τους γιατρεύει αλεί βοντάς τους με ενα αρωματικό λάδι, με μιαν αλοιφή,  ενα 
βάλσαμο, δπως τό λένε, που κάνει θαύματα . . .  

- Κ αι από ποιόν έμαθε νά χρησιμοποιη τη θαυματουργη αυτη αλοιφή ; ρώτησε 
ό ίππότης Μπωμανουάρ. 

- Άπό τη Μυριάμ, μια σοφη γιάτρισσα της φυλής μας ! απήντησε ό 'Ισαάκ. 
Τότε είναι που κατακοκκίνισε από τό θυμό του ό Διοικητης τού Τάγματος τού 

Άγίου Ναού, ό Ναίτης Μπωμανουάρ. Kai πρόσταξε νά πετάξουν έξω από τό Τάγμα 
τόν 'Ισαάκ.  wγ στερα, φώναξε αμέσως κοντά του τόν ύποδιοικητ11 τού Τάγματος, τόν 
Ναίτη ίππότη Μαλβουαζέν. 

- Ίσως, τού έλεγε σε λίγο ό Διοικητής, ίσως ό Μπουα-Γκιλμπερ ν' αξίζη πιό 
πολυ να τόν λυπηθούμε, παρα να τόν τιμωρήσουμε αυστη ρά . . .  Π οιός ξέρει ; Μπορεί 
αυτη ή κακιά μάγισσα να τού έκαμε μάγια, τού καλού αδελφΟύ μας Ναίτη. Αυτη τόν 
ξελόγιασε και γι' αυτό πρέπει να πεθάνη ! 

* 

,9 Ή μεγάλη καμπανα. τού κάστβου χτυπούσε κιόλας μεσημέρι, δταν ή Ρεβέκκα 
ακουσε βήματα στη σκάλα πόυ δδηγούσε στη φυλακή της. "Η πόρτα ανοιξε σε λίγο 
και μπήκαν μέσα ό Κόνρατ με τόν Μαλβουαζεν και τέσσερεις άλλοι άντρες ντυμένοι 
δλοι στα μαύρα. 

- Κόρη καταραμένης γενιάς ! της είπε ό Κόνρατ. Θα σε παμε αμέσως στό Δι
καστή ριο τού Μεγάλου Άφέντη τού 8Άγιου μας Τάγματος και θα δώσης εκεί λόγο για 
τις μαγείες σου . . .  

την πη ραν μαζί τους και κατέβηκαν αργα τη σκάλα, πέρασαν πρώτα από μια 
στενόμακρη στοα κι ϋστερα από μια δίφυλλη πόρτα καί μπή καν σε μια μεγάλην, ανοι
χτη αίθουσα, εκεί δπου είχε στήσει τό Δικαστή ριό του ό Μεγάλος Άφέντης, ό Δικα
στης τού "Ιπποτικού Τιίγματος τών Ναϊτών ! Άπ' την είσοδο είχαν μπη κιόλας πολλοί 
μέσα, για να παρακολουθήσουν τη δίκη . 

Καθως ή Ρεβέκκα περνούσε ανάμεσά τους με σταυρωμένα τα χέρια καί με το 
κεφάλι λίγο σκυφτό, τυλιγμένη στό βέλο της, κάποιος της πλάσαρε στό χέρι ενα ση
μείωμα. Έκείνη τό πη ρε, σχεδόν δίχως να ιδη ποιός της τό έδωσε καί τό κρατούσε 
στό χέρι, χωρις να σκεφτη και να τό διαβάση . "Η ιδέα μονάχα πως κάποιος πιστός 
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φίλος βρισκόταν ανάμεσα στό φανατισμένο ετουτο πληθος, της εδωσε τό κουράγιο να 
σηκώση τα μάτια και να ιδη ποιοί ήταν εκείνοι' που θα τη δίκαζαν . . .  

'Ένα απ' τα καθίσματα τών δικαστών ήταν αδειο. '"Ηταν ή θέση πού θα καθό.1αν 
ό Μπριαν ντέ Μπουα - Γκλιμπέρ. Έκείνος δμως στεκότανε όρθιος, στην άκρη ένός 
μπάγκου, δπου κάθονταν οί σύντροφοί του ίππότες, οί Ναίτες . Κάποια στιγμή, ό Με
γάλος ' Αφέντης γίφισε πρός τούς δικαστές κα! τους είπε : 

- Σέ λ ίγο, πρόκειται να δικάσουμε κάποιαν Έβραία, που τη λένε Ρεβέκκα Kai 
είναι κόρη του Ίσαακ απ' τό Γυόρκ. Ή γυναίκα αύτή, μέ τις μαγγανείες και μέ τα μά
για της, ξελόγιασε εναν σπουδαίο ν ίππότη από τό Τάγμα μας : τόν αδελφό μας Μπριαν 
ντε Μπουα - Γκιλμπέρ . . .  "Αν ό Σατανας σάλεψε την ψυχή του, θα επι βάλουμε βέβαια 
στόν αδελφό μας μια τιμωρία εξαγνισμου . . .  WΟλη μας δμως την αγανάκτηση πρέπει νά 
τη στρέψουμε στό καταραμένο εκείνο όργανο του Σατμνα, πού κόντεψε νά παρασύρη 
τόν αδελφό μας Μπριαν στην καταστροφι, ! 

·Υστερα, παρουσιάστηκαν πολλο ι μάρτυρες. Μίλησαν δλοι ΤΟ\1ς για τόν κίνδυνο 
που πέρασε ό Μπριάν ντέ Μπουα-Γκιλμπέρ στην προσπάθειά του να σώση τη Ρεβέκκα 
μές απ' τις φλόγες που ειχανε ζώσει τό κάστρο . . .  

Κανένας τους δμως δέ μαρτύρησε για ποιό λόγο ό ίππότης Μπριαν ζητουσε να 
σώση τη Ρεβέκκα . . .  Ούτε πώς, αληθινά, δέν την «εσωσε)) , μα την αρπαξε και την εκλεψε ! 

'Ένας αδελφός Ναίτης, πάνω, από τ1)ν εδρα τών δικαστιον, ρώτησε τότε τόν 
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Μπριάν ντέ Μπουά-Γκιλμπέρ : 
- Τί έχεις ν' απαντήσης, αδελφέ Μπριάν, σε οσα σου καταμαρτυρουν ; 
Ό Μπριάν ντέ Μπουά-Γκιλμπερ εκαμε μιά προσπάθεια γιά νά μπορέση νά 

κρύψη ηΊν καταφρόνια και την αγανάκτηση πού ένιωθε μέσα του . Σκέφτη κε πώς, αν 
τις άφηνε τά ξεσπάσουν, οί  δικαστές του σίγουρα θά τόν καταδίκαζαν. Κι  ετσι , δέν 
αποκρίθηκε αμέσως . 

- Γιατ.ί δέν απαντας, αδελφέ Μπριάν; ξαναρώτησε ο ΝαΙτης. ό δικαστής.  
-- Ό Μπριάν ντέ Μπουά-Γκιλμπέρ, είπε στό τέλος εκεινος, δέν απαντάει σέ τόσο 

περίεργες και αόριστες ερωτήσεις. "Α ν νομίση πως θίγεται ή τιμή του, έννοια σας , και 
ξέρει αύτός : Θά ύπερασπιστή τόν έαυτό του μέ τό ίδιο ετουτο ξίφος, πού συχνά πυκνά 
πολέμησε γιά τη Χριστιανοσύνη ! 

- Μιλάς κάτω απ' την επίδραση του Σατανα ! εκαμε τότε ό Μεγάλος Άφέν
της, ό Π ρόεδρος του Δικαστηρίου. νΕννοια σου δμως και ξέρουμε μεις πώς θα τόν 
διώξουμε από δώ μέσα, μέ τη βοήθεια του Θεου . . .  

Ό Μπριαν γύρισε μόνο και τόν κοίταξε καταφρονετικά, χωρις νά μιλήση . 
- Και τώρα, συνέχισε ό Μεγάλος 'Αφέντης, ας ερθουν εδ(ο νά εξεταστουν δ

σοι έχουν να μας πουν κάτι για τη ζωη και για τη συμπεριφορα αύτής εδώ 
τής Έβραίας μάγισσας . . .  

Μέσα στην αίθουσα ξεσηκώθηκε τότε κάποιο σοί)σουρο. Κι ενας πρώην παρά
λυτος ξεμάκρυνε μές απ' τό πλήθος. "Ήταν ενας χωριίιτης. Μέ φωνη σταθερή, είπε 
στούς δικαστές πως μέ τό θαυματουργό βάλσαμο, που του είχε δώσει ή κατηγορου
μένη Ρεβέκκα, είχε γ ίνει καλά . 

- Μήπως εχεις απάνω σου αύηι την αλοιφη πού μας λές, παλιοσκλάβε ; τόν 
ρωτήσαν οί δικαστές . 

Ό χωριάτης έβγαλε τότε από την τσέπη του ενα κουτάκι.  Ό Μπωμανουαρ τό 
πή ρε, εκαμε τό σταυρό του για ν' αποδιώξη απ() κοντά του τό . . .  Σατανα και διάβασε 
δ,τι ήταν γραμμένο έβραίικα στό σκέπασμα του κουτιου : 

«Τό Λιοντάρι τής φυλής του 'Ιούδα νίκησε» ! 
τα λόγια εκεινα προξένησαν μεγάλην εντύπωση σ' δλους. Μερικοι μάλιστα 

εδειξαν πώς φοβήθηκαν : ανασάλεψαν στη θέση τους και κοίταζε παράξενα ό ενας τόν 
άλλον. Κάμποσοι άλλοι κάτι πήγαν να πουν, μ(ι σωπάσανε μονομιας . . .  

- 'Ένα λεπτό ! εκαμε κάποιος από τοl)ς δικαστές, γυρνώντας πρός τό ακροαηΊ
ριο. Γιά πέστε μου, σας παρακαλώ : μήπως βρίσκεται ανάμεσά σας κανένας γιατρός, 
που να μας πή από τί είναι φτιαγμένη ή μαγικη αύτη αλοιφή ; 

Δυό «γιατροί», ετσι τουλάχιστον είπαν, ξεπρόβαλαν παρευθυς μές απ' τόν κόσμο. 
Πή ραν στά χέρια τους τό κουτάκι, τό άνοιξαν, είδαν καλά τί είχε μέσα, τό δοκίμασαν 
υστερα κα! στά δάχτυλά τους κα! τελικά αποφάνθηκαν πώς τά συστατικα τής άλοιφής 
τους iΊταν άγνωστα και πως τό γιατρικό εκεινο, δίχως άλλο, ήταν φτιαγμένο παράνομα, 
μέ διαβολικη σίγουρα συνεργία ! 

Νέοι μάρτυρες παρουσιάστηκαν υστερα στό Δικαστήριο. Δέ φαίνονταν ουτε κι 
αύτοι τόσο καλόπιστοι. Κι ώστόσο, οί δικαστές κάθισαν κα! τούς άκουσαν μέ πολλη 
π ροθυμία κα! μέ πολλη προσοχή, πολλην ωρα, κι ας τους έλεγαν πράγματ' απίστευτα . . .  

Ό Μεγάλος 'Αφέντης, αφου συμβουλεύτηκε και τους άλλους δικαστές, ρώτησε 



τότε, με τόν πιό έπίσημο τρόπο, τη Ρεβέκκα, άν είχε να πη τίποτα για δλα δσα την 
είχαν κατηγορήσε ι .  

- Πρώτα πρώτα δμως, θέλω να μου αποκριθης σε τουτο έδώ πού θα σε  ρωτήσ� 
τώρα, γίφισε καί της είπε, δσο μπορουσε πιό μαλακά, για να της αποσπάση μιαν όμο
λογία : Να μου αποκριθης δμως τίμια καί ειλικρινά . . .  

- <Η είλικρίνεια δεν είναι κάτι πού μου λείπει, παρατή ρησε με σεμνότητα ή 
Ρεβέκκα. Ρωτηστε με λοιπόν δ,τι θέλετε καί σας όρκίζομαι στό Θεό πως θα σας απο
κ ριθώ τίμια, δπως εχω συνηθίσει να κάνω σε δλη μου τη ζωή . . .  

- • Α μπράβο, κόρη μου! εκαμε ύποιφιτικα δ Μεγάλος Άφέντης, ά μπράβο σου! 
Βλέπω πο>ς cιρχίζεις να λογικεύεσαι . . .  Λοιπόν, τί λές ; Δε θά 'ταν καλύτερα, κόρη μου, 
καί για μας και για σένα, ν' απαρνηθης αυτα δλα τα «λιοντάρια» της φυλης σου και 
να καταδικάσης εσύ, από μόνη σου, έδώ μπροστα σ' δλο τόν κόσμο, τις μαγγανείες , 
τις δικές σου και αυτης της άλλης <Εβραίας, της μάγισσας Μυριάμ ; ·Ετσ ι, θα μας 
διευκόλυνες καί μας να σε αθωώσουμε . . . 

- Δηλαδi1 .  ν' απαρνηθώ τούς ίερούς νόμους της φυλης μου, αποκρίθηκε περή
φανα ή Ρεβέκκα. Μου ζητατε ν' απαρνηθώ τούς πάππους και τούς προπάππους μου, 
αυτούς δλους τούς προγόνους, πού εσωσαν τη φυλή μας απάνω στό όρος Σινά, δταν 
τη χτυπουσαν οί μπόρες κι οί θύελλες και τ' αστροπελέκια . . .  ·Ε. όχι, λοιπόν! Αυτό δεν 
π ρόκειται να τό κάμω ποτέ! Καταδικάστε με! Αυτό δμως πού μου ζητατε πάει πολύ ! . .  

Νέο σούσουρο ξεσύρθηκε στό ακροατή ριο . . .  
- Λαμπρά, ξέσπασε τότε ό Δικαστής, με τη βία κρατώντας την αγανάχτησή του. 

Δικαίωμά σου να μην τ' απαρνηθης αυτα δλα . . .  Πές μας λοιπόν τότε, τί εχεις ν' απο
κριθης για δσα σε κατηγόρησαν ; 

- Δε θέλω καθόλου να δικαιολογηθώ, ούτε καί να κατηγορήσω δποιον με κα
τατρέχει, άρχισε ή Ρεβέκκα. Θα προτιμουσα χίλιες φορες να πεθάνω, παρα να δεχτώ 
τίς προτάσεις που με ανάγκαζε ν' ακούω αυτός ό άνθρωπος, δταν, όλότελ' ανυπεράσπι
στη , με κρατουσε φυλακισμένη . . .  Δε θέλω, βέβαια, οί κατηγορίες πού μου απευθύνει 
τό Δικαστή ριό σας νά στραφουν καταπάνω του . <Ωστόσο, γυρίζω και τόν ρωτάω : 
Μπριαν ντε Μπουα - Γκιλμπέρ, μάλιστα, έσένα ρωτάω : 'Όλες αυτες οΙ κατηγορίες πού 
μοί> 'συραν, τί λές ; Είναι Τι δεν είναι ψεύτικες, συκοφαντικες και έλεεινές ; 

τα βλέμματα δλων στράφηκαν τότε πρός τη μερια του Μπουα-Γκιλμπέρ. 
Ό ίππότης φαινότανε αναστατωμένος. WΕνας αγώνας γινότανε μέσα του. τα 

χαρακτηριστικα του προσώπου του είχαν αλλάξει . Και δεν ήξερε τί να πη. Ξαφνικα 
δμως, με φωνή πού μόλις καί ακουγόταν, αποκρίθηκε, καρφώνοντας άγρια τη ματιά του 
στη δυστυχισμένη Ρεβέκκα : 

- Τό χαρτί ! Διάβασε τό χαρτί ! 
-Όρίστε, αδελφοί δικαστές, εκαμε τότε θριαμβευτικα ό Μπωμανουάρ. Όρίστε 

που φτάσαμε ! Τί άλλο πια μπορεί να κάμη τό θύμα της · μαγγανείας αυτης της Έβραί
ας, παρα να ζητάη βοήθεια από ενα χαρτί ; Δεν αμφιβάλλω πως σ' αυτό τό μοιραίο 
χαρτι θα είναι σίγουρα γραμμένα τα μαγικα εκείνα λόγια, πού εμποδίζουν αυτή τη 
στιγμ11 τόν ξελογιασμένο μας αδελφό να μιλήση ! 

<Η Ρεβέκκα ώστόσο, ακούγοντας τόν Μπριαν να μιλάη για κάποιο χαρτί ,  θυ
μήθηκε ξαφνικα τό σημείωμα πού της είχαν δώσει κρυφα πριν αρχίση 11 δίκη. Καθως 
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τό κρατούσε άκόμα στό χέρι της, τοϋ έριξε γρήγορα μιά ματιά και διάβασε δ,τι ήταν 
γραμμένο άραβικά εκεί μέσα : 

«Ζητηστε νά σας βοηθήση ενας άγωνιστής». 
- Παρ' δλους λοιπόν τους σκληρους νόμους σας, μοϋ μένει άκόμα κ4ποια 

ελπίδα νά ζήσω, έκαμε ξαφνικά ή Ρεβέκκα. -Ετσι, άρνιέμαι κατηγορηματικά τη μι
σητή σας κατηγορία κι έπιμένω πως\ εΙμαι άθώα ! Ζητώ νά χρησιμοποιήσω τό δικαί
ωμα που μοϋ δίνει δ Νόμος : θά άποδείξω την άθωότητά μου με άγώνα που θά δεχτη 
νά κάμη γιά χάρη μου ενας ίππότης ! Και θά βρω, σίγουρα, κάποιον άγωνιστή, που θά 
δεχτη νά παλέψη για ν' άποδείξη με τη νίκη του πως εΙμαι άθώα ! 

Και λέγοντάς τα αυτά, έβγαλε τό όλοκέντητο γάντι της και τό έριξε μπροστά 
στό Μεγάλον 'Αφέντη, άπλά και μ' άξιοπρέπεια . 

- Σε ποιόν, αγιοι άδελφοί, θά δώσουμε τό προνόμιο νά παλέψη γιά δικό μας 
λογαριασμό ; ρώτησε ό Μπωμανουάρ. 

- Σε ποιόν άλλον ; Στόν Μπριάν ντε Μπουά-Γκιλμπέρ ! άπάντησαν οί  Ναίτες . 
. - Λοιπόν, Ρεβέκκα, έκαμε ό Μπωμανουάρ, σοϋ δίνουμε προθεσμία τρείς μέ

ρες, γιά νά βρης τόν ίππότη που θ' άγωνιστη γιά σένα . . .  Αυτη θά 'ναι και ή 
δίκαιη κρίση τοϋ Θεοϋ . . .  

Ή Ρεβέκκα �ότε γύρισε κατά τό άκροατή ριο και ρώτησε : 
- Βρίσκεται έδιϊ> μέσα κανένας, που γι' άγάπη της άληθινης Δικαιοσύνης, Τι έ-
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στω μέ τήν ελπίδα να πλη ρωθη καλά. θά δεχτή να τρέξη να παραγγείλη κάτι, σέ κά
ποιο.ν, από μια γυναίκα πού τόσο ό.δι κα κινδυνεύει : 

- Έγώ ! φώναξε ενας χωριάτης .  
Ή Ρεβέκκα τότε τοϋ έβαλε στό χέρι μερικα χρήματα, γι αυτον και για τ α

λογό του, και τοϋ εδωσε κι ενα σημείωμα, όπου εΙχε γράψει κάτι λέξεις έβραίικες . 
Τοϋ εΙπε γρήγορα σέ ποιόν θα τό εδινε, κι ό χωριάτης ξεκίνησε στό λεπτό. Δέν είχε 
προχωρήσει καλά καλα ουτε μισό μίλι μακρια από τό 'Ιπποτικό Τάγμα κι αντάμωσε 
αναπάντεχα τόν 'Ισαάκ, καβάλα σέ ενα άλογο . Ό χωριάτης τοϋ εδωσε αμέσως τό 
γράμμα της κόρης του, κι εκείνος οϋτε πού τό διάβασε. πη ρε μόνο τά μπρός πίσω και 
ξεμάκρυνε καλπάζοντας . . .  
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ο ΤΑΝ ό ' Ισαακ διάβασε το γράμμα της κόρης του , ετρεξε αμέσως κι αντάμωσε 
το ραββίνο του, για να συζητή σουν μαζί πώς θά ' βρισκαν τρόπο να σώσουνε τη 

δυστυχισ μένη Ρεβέκκα. 
- Πρέπει να βρουμε το κατάλληλο πρόσωπο, που θα δεχτη ν(! παλέψη με το 

Σταυροφόρο, ύπερασπίζοντας τη l)εβέκκα, είπε Ο ραββ ίνος. 
Χτυπιότανε ό Έβραίος πατέρας, γιατί δεν μπορουσε ω')τη τη στιγμη να σκεφτη 

τόν άνθρωπο, που θα επαιζε τη ζωή του κορώνα η γράμματα για να σώση την κόρη του . 
- Γιά δώσ' μου έδώ το χαρτί,  να ίδώ τί  σου γράφει, εκαμε κάποια στιγμη ό 

φίλος του Ο ραββίνος . 
Καί παίρνοντας τό σημείωμα της Ρεβέκκας άπα τα χέρ ια τοί) Ίσαάκ, διάβασε 

τίς πρώτες αράδες κι ϋστερα είδε πως ήταν γραμμένο κ ι  απο το πίσω μ�;ρoς. «WΕνας 
μονάχα μπορεί να με σώση», εγραφε ή Ρεβέκκα : «ο ΆΙβανόης» ! 

Στο αναμεταξύ, οί  Ναίτες. την τρίτη μέρα, είχαν οδηγήσει τη Ρεβέκκα εξω στον 
κάμπο, σ' ενα χώρο περιφραγμένο, καί την εβαλαν να καθίση σε μια μαύρη ξύλινην 
εδρα, δίπλα στα ξύλα που θ' άναβαν για να την κάψουνε στη φωτιά, σύμφωνα με 
την απόφαση του Δικαστη ρίου. Έκτός αν, την ϋστατη τη στιγμή , παρουσιαζότανε ό 
αγωνιστής, που περίμενε να τη σώση, μονομαχώντας με τον Μπριαν ντε Μπουα-Γκιλ
μπερ καί ν ικώντας τον . . .  

Ό Μέγας Άφέντης πρόσταξε να χτυπήσουν οί  σάλπιγγες . Κι ή ωρα περνου
σε . . .  Κ ανένας δμως αγωνιστης δε φαινόταν για να παλέψη για τη Ρεβέκκα ! 
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- Κα\'ένας δε\' ήρθε γιά νά σε σώση, της είπ& σκλη ρά ό Μπωμανουάρ .  ·Ετοι
μάσου λοιπόν. καταραμένη , γιά νά πεθάνης ! 

τη στιγμη ώστόσο εκείνη , νά κα! ξεπρόβαλε, πέρα μακρια απ' τόν κάμπο, ενας 
ίππότης, πού Ερχόταν καλπάζοντας πρός τό μέρος τους. "Οταν ζύγωσε, ξεπέζεψε απ' τό 
άλογό του, σήκωσε τό προσωπείο από τό κράνος του και τούς φώναξε : 

- Έίμαι ό Γουίλφριντ Ίβανόης. Ρεβέκκα, ρώτησε ζυγώνοντας τό σωρό με τά 
ξύλα . Δέχεσαι ν' αγωνιστώ εγώ για χατίρι σου ; 

- Δέχομαι ! απάντησε κείνη, πού ηξερε τί είχε συμβη . ·0 Θεός σ' έστειλε ! 
Ό Ίβανόης στάθηκε λίγο κα! ϋστερα πηγε κα! πηρε τη θέση πού είχαν όρίσει 

για τη μονομαχία . Παρευθύς σήκωσε τό κοντάρι του. Τό ίδιο εκαμε κι ό Μπουά 
Γκιλμπέρ. ,Oi κήρυκες φώναξαν : 

- Κάν' τε τό χρέος σας, γενναίοι Ιππότες ! 
Στό πρώτο χτύπημα, ό Ίβανόης, πού ή ταν ακόμα άδύνατος από την πληγή του, 

κατρακύλησε κάτω, στό χώμα. Κι ό Μπουα-Γκιλμπέρ, δμως, μπερδεύτηκε στη σκάλα 
της σέλας του κι επεσε κάτω κι Εκείνος . . .  Ό Ίβανόης, βάζοντας δλα τά δυνατά του, 
σηκώθηκε κάποια στιγμη κα! πηγε κι ακούμπησε τό κοντάρι του στό λαιμό τού αντι
πάλου του. Μ' αυτός καθόλου δε σάλεψε : ήταν νεκρός ! 

Ξαφνικά, μια συντροφιά άπό πολλούς καβαλάρηδες μπηκε καλπάζοντας μέσα 
στόν αγωνιστικό χώρο. 'Αρχηγός τους ήταν ό Μαύρος ·Ιππότης ! "Ένας άλλος ίππό
της, από τη συντροφιά, ξεπέζεψε από τ' άλογό του κα! πηγε άμέσως κι άδραξε απ' 
τόν ώμο τόν Άλμπερ ντε Μαλβουαζέν, τόν έμπιστο συμβουλάτορα τού πρίγκιπα Ίωάν
νη, τό�. ανθρωπο δηλαδη πού μισούσε θανάσιμα τό Ριχάρδο. 

- Σε συλλαμβάνω, Μαλβουαζέν, γύρισε κα! τού είπε. Είσαι προδότης ! 
- Ποιός τολμάει να πιάση εναν Ναίτη ίππότη μπροστά στόν Μεγάλο ' Αφέντη 

μας ; ρώτησε τότε ό Φίλιππος ντε Μπωμανουάρ. 
-'Εγώ, ό κόμης τού 'Έσσεξ ! 
- Και συλλαμβάνει τόν Μαλβουαζεν με προσταγη τού Ριχάρδου τού Πλανταγε-

νέτη, πού βρίσκεται δώ ! συμπλήρωσε ό Μαύρος ·Ιππότης βγάζοντας τό προσωπείο 
από τό κράνος του . 

"Ολοι γύρισαν και τόν είδαν : ήταν ό νόμιμος βασιλιας της Άγγλίας, ό Ριχάρ
δος ό Λεοντόκαρδος ! 

Ό Μεγάλος Άφέντης ύποκλίθηκε μπροστά στό Ριχάρδο και πρόσταξε τούς 
Ναίτες ίππότες να φύγουν. 

. 

- Έμπρός, είπε τότε ό Ίσαακ στην κόρη του τη Ρεβέκκα. Πάμε κι εμείς νά 
πέσουμε στα πόδια τού νέου αυτού ίππότη πού σ' έσωσε ! 

_. ·Οχι, πατέρα ! Δεν μπορώ αυτη τη στιγμή, αποκρίθηκε ή Ρεβέκκα. 
Κα! φύγαν μαζί .  . .  
Τό πείσμα τού Σέντρικ μαλάκωσε με τα καλοπιάσματα της Ροβένας και με την 

περηφάνια πού, χωρις να τό θέλη, ένιωθε ό γέρος γιά την καλη φήμη τού γιού του, 
τού Γουίλφριντ Ίβανόη . .  

Ό γάμος τού Ίβανόη κα! της Ροβένας έγινε μεγαλόπρεπα στην Εκκλησία τού 
Γυόρκ. Τόν τίμησε κι ό ίδιος ό βασιλιάς με την παρουσία του . Σε δυό μέρες, μιά κο
πέλα ζήτησε νά ιδη τη λαίδη Ροβένα. Κα! σε λίγο, παρουσιάστηκε μπρός της σεβα-
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στικα ή Ρεβέκκα! Χωρiς να πη πολλα λόγια, σήκωσε τό βέλο της και πρόσφερε στη 
Ροβένα ενα ασημένιο κουτί. Μες τό κουτi βρισκόταν ενα βαρύτιμο περιδέραιο και δυο 

σκουλαρίκια μεγάλης αξίας . . .  
-Μου είναι αδύνατο να δεχτώ τόσο ακριβα δώρα ! της είπε ή λαίδη Ίβανόη. 
- Κρατηστε τα, σας παρακαλώ, έκαμε ή Ρεβέκκα. Τό ξέρω πως ούτε για σας 

ούτε και για μένα έχουν καμιαν αξία τα στολίδια αυτά . . . Έγώ, σας βεβαιφνω, δε θα 
ξαναφορέσω ποτε στη ζωή μου τέτοια στολίδια ! • Από δώ Kai πέρα, θα αφοσιωθώ όλό
ψυχα στό να ι·άνω καλό σε δσους τυχόν θά έχουνε την ανάγκη μου . . . Χαίρετε !  

Κι ή Ρεβέκκα βγηκε σιγανα από τό δωμάτιο, αφήνοντας τη λαίδη Ροβένα 
πάρα πολυ σκεφτική . . . 

·0 Ίβανόης θριάμβεψε ύπηρετώντας τό Ριχάρδο. Κι έκείνος τόν τίμησε με πολ
λες βασιλικες εύνοιες . Kai θα τόν τιμουσε πολυ περισσότερο, αν ό ήρωικός βασιλιας 
Ριχάρδος ό Λεοντόκαρδος δεν έβρισκε τόσο πρόωρο .τέλος, πολεμώντας κάτω από τα 
τείχη του Σαλύ, κοντα στην πόλη Λιμόζ . . .  
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