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[ Συνέχει«· Βε σελίδα 81]

Έν τούτοις δ Χάνδος εΤχεν ίξερευνήση τούς "Εν σπήλαιον έπαρουσιάσθη τότε κατά το 
πρόποδας τοϋ βράχου. ήμισυ πλήρες καί αυτό άπό διάφορα συντρίμ-

Έπέστρεψε κατάκοπος καί άπογοητευμε- ματα τά δποία ιΐχον χα.λύψη τό έδαφος καί 
νος-, λέγων δτι έστάθη αδύνατον νάποκαλύψη προσλάβη δψιν χαλικώδους άμμοκονίας. Ά λ λ ’ 
έστω τό έλάχιστον ίχνος εισόδου ή κατοικίας, δ,τι Ιφαίνετο εν τφ ήμ[φωτ ι ήρκει νάποδείξη 

**· * δτι τό σπήλαιον
είχε κατοικηθή.

Σανίδες σκωλη
κόβρωτοι, δοκοί ξύ
λινοι καί σίδηροί, 
άπό μερικούς των 
δποίων ¡κρέμαντο 
ακόμη ράκη δέρ
ματος ή ύφάσμα-

0  *· Κλοακέν 
δέν ήτο άνθρωπος 
αποθαρρυνόμενος 

τόσον γρήγορα. Έ - 
γνώριζεν, δτι, προ- 
κειμένου περί άρ- 
χοιολογικών ερευ
νών, δέν πρέπει νά 
βασίζετα ί τις είς 
τάς επιφάσεις, ούτε 
νά σπεΰοη ν ’άπο- 
φαίνεται. Διειςδϋ- 
σας καί αυτός διά 
τοϋ ρήγματος, τό 
οποίον άφήκε δίο
δον είς τόν ανι
ψιόν του, ήρχισε 
νά κρούη τά πλευ
ρά τοϋ βράχου.

Δέν ήπατήθη. 
Είς τήν εικοστήν 
κροΰσιν, δ βράχος 
«πήχησενώς κενός.

'Εκβιάσας κα
τόπιν εκείνο τό μέ
ρος, ώς νά έξεβία- 
ζι θύρχν, μετα- 
χειρισθείς τώρα τό 
κοπτερόν μέρος τοϋ 
πελέκεως, δέν I- 
βράδυνε νάνοίξη 
μίαν οπήν μελα
νήν πρός τι κε·

τος, δύο ή τρία 
αγγεία άμορφα καί 
εϋρωτιώντα, διε- 
κρίνοντο εκεί μέσα.

Ήτο περισσό
τερον άφ’ δ,τι I- 
χρειάζετο διά νά 
σχηματίση κανείς 
γνώμην δριστικήν. 
Ό κ. Κλοακέν καί 
δ Χάνδος επίστρε- 
ψαν πλησίον τής 
’Ανθής, ή δποία 
τους επερίμενεν ί- 
ξωθεν τοϋ. περι

φράγματος καί οί 
τρείς «ξεκίνησαν 
πρός τόν ορμον.

Ήσαν βαθύτα
τα συγκεκινημένοι 
καί εβάδιζον έν σι- 

- γή. ’Αλλά μετ’
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ΝΕΤΑ1 Ο Τ Ι Ε Τ Α Ρ Α Χ 6Η  ΑΠΟ ΤΗ Ν  Π Α ΡΟ ΥΣΙΑ Ν  Τ Ω Ν ίΣ ε λ .  1 0 0 )  Q tY  ,κεν αφηκεν ελευ-
νόν,έκ τοϋ οποίου έξήρχετο άήρ υγρός. Ή οπή θέραν διέξοδον είς τάς σκέψεις, τάς όποιας 
έπλατύνθη μετ’ ολίγον καί έλαβε τάς δια- άνεκύκλου ί  ̂ (
στάσεις μικράς θύρκς. Συντρίμματα φυτικά «ΕΙνε βέβαια άπό τάς. περιεργοτερας «να-
καί μεταλλικά ιυθρυπτά την είχον σκεπάση καλύψεις ποϋ νά έγιναν π ο «  ! ανέκραξε, και 
διά τής Ιπενεργεί.ας τοϋ χρόνου. ήμποροϋμε νά ’ποϋμε, παιδιά μου, δτι οέν
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έχάσαμε το πρ ω ί μ α ; ! . . E l; το εξή ; δεν
θά έχωμεν δ ικ α ίω ς , νά παραπονεθώμεν διά
το ναυάγιόν μας. Νάποδείξωμεν, ότι δ Κροϋ- 
σος εινε πρόσωπον ιστορικόν καί συγχρόνως νά 
εόρωμεν τήν νήσον είς την όποιαν είχε ρ ι- 
φθή ! . . Νά προσθέσωμεν £ν κεφάλαιον εις 
τά  χρονικά τής άνθρωπότητος καί άλλο αμέ
σως εις τάς γεωγραφικά; τη ; γνώσεις ! , .  Ά  ! 
οχι, δέν έχάσαμεν τό πρωί μας ! Καί έγω 
που ήμουν άπηλπισμένος, διότι δέν ήμπόρεσα 
νά έπισκεφθώ την Αίγυπτον, τάς Ινδίας καί 
την Καμβόδγην !. . Μι την πλάκα του Κανδα- 
χάρ άφ'ένος καί μέ την νήσον του Ροβινσώνος 
άφ’ ετέρου, ώ, θά έχω βέβαια πώς νά δικαιο
λογήσω το ταζείδιόν μου προ των όμμάτων 
καί τών ουςκολωτέρων άκόμη κριτικών.

— Καί εί; το έξης δέν θάμφισβητούν πλέον 
την γενεαλογίαν μου, προσέΟεσεν ό Χάνδος 
άνεγείρων τήν κεφαλήν.

— Αυτό, είνε άλλο ζήτημα . ’Αναμφισβή
τητος ή οχι, ή πετριά σου, αγαπητόν μου 
παιοί, μάς έβοήθησ» σπουδαίως νά λϋσωμεν 
αυτό τό πρόβλημα.

— Όπωςδήποτε εΐμποροϋμεν τώρα νάνα- 
κοινώσωμεν τό πράγμα εις όλους· τ ί λέτε, θειε 
μου ; ήρώτησεν ή Άνθή.

— Χμ ! . . θά. ητο ίσως φρονιμώτερον νά 
μή είπωμεν άκόμη τίποτε εις κανένα. "Οσον 
άφορ? τάς άρχαιολογικάς ανακαλύψεις, πρέπει 
νά είνε κανείς πάντοτε επιφυλακτικός. Πρώτον 
εΤνε τό ζήτημα τής προτεραιότητος, το ό
ποιον καμμίαν φοράν εινε δύςκολον νά κανο- 
νισθρ, όταν πολλά πρόσωπα συγχρόνως μάθουν 
το μυστικόν. Έκτος τούτου είνε ανάγκη νά 
προφυλαχθή ή άνακάλυψις άπό τήν άδιάκρι- 
τον καί συχνά κακοποιόν περιέργειαν. Ε ίμ- 
πορεί, π . χ . νάποφασισθη νά κάμωμεν άνα- 
σκαφάς τακτικάς μέσα είς τό σπήλαιον, κ α ί ' 
ποΐος ηξεύρει μήπως α ί άνασκαφαί αύτα ι δεν 
φέρουν είς φώς σπουδαία αντικείμενα, νομι- 
σματόσημα ίσως καί νομίσματα ! . . Ποιος 
μάς έγγυάται τώρα, άν τό πράγμα διασαλπι- 
σθή,ότι δέν θά εύρεθή κανείς άλλος νά μας προ- 
λαβη ... Καλλίτερα λοιπόν, διά καλόν καί διά 
κακόν, ή άνακάλυψις νά μείνη μεταξύ μας.

— Ετσι είνε I πρέπει νά φυλάξωμεν τό 
μυστικόν, άνέκραξεν δ Χάνδος. "Ας τους άφή- 
σωμεν όλους είς τήν άγνοιαν των καί επί τινα

καιρόν άκόμη &ς είμεθα ήμ εϊς οί μόνοι εις τον
χόσρν, πού γνωρίζομεν που κεϊται ή νήσος 
του Κρούσου. Ε ίνε δ ικα ίω μ ά  μ α ς , επ ί τέλους I

—  "Αν καί ήμπορούσαμεν νά το είπωμεν και 
αύτό είς τόν Παϋλον,είπε μετά δείλίαςγή’Ανθή.

« Ά φ ’ού ήδη ήξεύρει τήν άρχήν, πρέπει νά 
μάθη κα ί τό τέλος» είπεν ό Χάνδος. « Ά λ λ ά  
μά τήν αλήθειαν δέν το αξίζει. Ποτέ δέν ή -  
θέλησε νά πιστεϋση τήν γενεαλογίαν μας. . .

— Καί όμως δέν θά ήτο κακόν νά ευρωμεν 
καί άλλας αποδείξεις πριν είπωμεν τίποτε, 
ύπέλαβεν δ κ . Κλοακέν, τόν όποιον' α ί έξεις 
τής επιστημονική; πολεμικής καθίστων ίξό- 
χως δύςκολον καί πρός εαυτόν είς τό ζήτημα 
τών αποδείξεων,

«Τό εΰτυχες αύτό βιβλίον δεν κάμνει λόγον 
καί περί μιάς άλλης κατοικίας τοϋ Ροβινσώ
νος, τήν όποιαν άπεκάλει επ α νλ ίν  του  ;

— Ώ , δέν ήτο τίποτε αύτή . Μία σκηνή 
άπλουστάτη είς μίαν τών δυτικών κοιλάδων. 
Ά λ λ ’ υπήρχε καί εν κρησφύγετον, έν σπή- 
λαιον, τοϋ όποιου κάμνει θαυμασίαν περι
γραφήν. . .»

Έφυλλομέτρησε τ.αχέως τό βιβλίον καί εύρε 
τό ζητούμενον χωρίον :

«Εύρισκόμην ύπό θόλον έγειρόμενον είς υ- 
»ψος είκοσι περίπου ποδών, καί είμπορώ νά 
»βεβαιώσω, ότι καθ’ όλην τήν νήσον τίποτε 
»δέν ύπήρχεν ώραιότερον καί μάλλον άξιοθέ- 
»ατον άπό αύτό τό υπόγειον. Τό φώς τών 
»δύο κηρίων, τά  όποια ειχον άνάψη, άντανε- 
»κλάτο κατά μυρίους τρόπους έπί τών τοίχων. 
»Δέν ήξεύρω νά είπω ποια είνε ή α ίτ ια  τοϋ 
»φαινομένου τούτου, &ν ύπήρχον εκεί μόνον 
»άοάμαντες, άλλοι πολύτιμοι λίθοι ή χρυσός, 
ϊά ν  καί τό τελευταΐον τοϋτο μοί φαίνεται τό 
οπιθανώτερον. Έ άν μι$ λέξει είνε τό ώραιό- 
»τερον σπήλαιον, τό όποιον είμπορεί κανείς νά 
»φαντασθη. Τό εοαφός του είνι δμαλόν, χ α λ ι-  
»κόστρωτον. Ουτε ίχνος'ερπετού, καμμία άνα* 
»θυμίασις, καμμία υγρασία.»

Ή  άνάγνωσις αυτη εκαμε τόν κ . Κλοακέν 
νά λάβη δριστικήν άπόφασιν.

«Λοιπόν, εννοείται, δέν θά είπωμεν τίποτε 
είς τόν Παύλον» είπε. «θάναζητήσωμεν χρυφ* 
αυτο το σπήλαιον καί άν το άνακαλύψωμεν, 
καί οί πλέον δύςπιστοι δέν θά έχουν πλέον 
νάντιτάξουν. τίποτε !»
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ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ THE

Τό σπήλαιον δέν άνεκαλύφθη μετά τής αυ
τής ευκολίας, μετά τής όποιας καί τό φροΰ- 
Qiov, — διότι οΰτως άποκαλεΐ ό Ροβινσών τήν 
πρώτην του κατοικίαν.

Ά πό τής Ιπιούση; δ κ . Κλοακέν, συνο* 
δευόμενος ύπό τοϋ Χάνδου καί τής ’Ανθής, 
«τέθη εις κίνησιν. Έφρόντισε νά παραλαβή 
μαζί του πελεκεις, άξίνας κα ί σχοινιά, χωρίς 
νά λν,σμονήση τά  εγχωρίου κατασκευής κηρία 
καί ολόκληρον προμήθειαν πυρείων. Ά λ λ ’ είς 
μάτην έξηρευνήθησαν έπί πολλάς ημέρας τά  
βραχώδη μέρη τής νήσου. Έστάθη αδύνατον 
νά εύρέθή τ ι όμοιάζον πρός είσοδον σπηλαίου.

Ή  άλήθεια είνε ότι α ί πληροφορίαι τάς ό
ποιας κατειχον, ήσαν πολύ όλιγώτερον άκρι- 
βεϊς εκείνων, αί δποΐαί τους Ιβοήθησαν πρός 
άνακάλυψιν τοϋ φ ρουρ ίου . Το βιβλίον Ιλ ίγε 
μόνον ότι τό σπήλαιον ήτο « ε ίζ  τό δάβ ο ζ» ' ότι 
ή είσοδός του, πολύ χαμηλή , έκρύπτετο αόπι- 
σθεν ένός μεγάλου βράχου», καί ότι άκόμη ó 
βράχος αύτός ήτο «σκεπασμένος άπό δενδρύλ
λ ια » , τά  όποια ό Ροβινσών Ιδέησε νά κόψη, 
διά νά παρατηρήση τό σπήλαιον, όστερονάπο 
πολλάς επισκέψεις είς τό μέρος εκείνο. Είς 
διάστημα διακοσίων ετών, τά  δενδρύλλια ειχον 
καιρόν νά φυτρώσουν πάλιν καί ίσως νά γ ί
νουν δένδρα μεγαλοπρεπή. Διά τούτο πολύ 
ολίγον έφαίνετο πιθανόν ότι θά εδρουν το μα
γικόν εκείνο κρησφύγετον. Ά λ λ ’ επί τέλους ή 
τύχη ήμποροϋσε νά εύνοήση τάς ερεύνα;· έξ 
άλλου οί τρεις έρευνηταί άφωσιώθησαν έπί τέ
λους είς το ιργον τω ν τόσον έμπαθώς, ώστε 
τοίς ήτο αδύνατον πλέον νάποφασίσουν νά το 
έγκαταλ&ίψουν άνευ άποτελέσματος.

Οδτω δεν άποχωρίζοντο ποτέ, περιπλανω- 
μενοε άνά τά  δάση, έξερευνώντες τούς θάμνους, 
κτυπώντες τόν γρανίτην τοϋ βράχου, διά νά 
ίδουν μήπως πουθενά άντηχεΐ ώς κενός,, καί 
προπάντων μή άφίνοντες «υψηλόν βράχον» 
χωρίς νά τον τριγυρίσουν καί νά  κόψουν όλα 
τά  έ π ’ αΰτοϋ δενδρΰλια. Δυστυχώς ή νήσος 
ήτο μεγάλη, τά  οάση πυκνά καί ή έργασία 
αυτη θά παρετιίνετο έπί πολύ άνευ άποτελέ
σματος, εάν εν παράδοξον σημείον δεν ήρχετο 
προς βοήθειαν τών εξερευνητών.

Το G’tiŸ 6Îov τούτο , vj ά ν «χ ά λ ν ψ ις  το ν  6—
ποιου οφείλεται εις τήν ΆνΟήν, ήτο μία σειρά
εντομών, αρκετά προσφάτων καί χαραγμένων 
κατά διαστήματα έπί τοϋ κορμού τών μεγα
λύτερων δένδρων. Δ ι’ αυτού τοϋ τρόπου έ- 
φαίνετο, ότι κάποιος έσημείωνεν ί'να δρόμον, 
τόν όποιον ήθελε νάνεύρη.

Τήν στιγμήν έκείνην εΰρίσκοντο προς βορ- 
ράν, όχι μακράν τού όρμου, ό όποιος είχε δια- 
τηρήση το όνομα «Όρμος τών ’Ιχνών τοϋ γ υ 
μνού ποδός»— μέρος έκ τών ολιγώτερον συχνα- 
ζομένων εν τη  νήσψ.

Ποιος άρά γε νά έσημιίωσενοδτω τά  δένδρα; 
Ό  κ.Κλοακέν έσκέφθη ότι πιθανόν νά ήτο κα
νείς άπό τούς στρατιώτας τής "Ηραξ κα ί τιρ 
ήλθεν ή υπόνοια εκ τούτου ότι ίσως ό δρόμος 
ήγε πρός τό σπήλαιον. Ή  ύπόθεσις ητο πολύ 
φυσική. Ό  Χάνδος την παριδέχθη, προβα- 
λών μάλιστα ιίις επιχείρημα καί τό γεγονός 
τών ιχνών τοϋ γυμνού π.οδός, το όποιον άκόμη 
δέν είχε διαφωτισθή, "Ισως διά νά μή άποκα- 
λύψη τό μυστικόν του καί άναγκασθή νά όμο- 
λογήση τ ί εκαμνεν έκεϊ,ό αύτουργος τών ιχνών 
εκείνων είχεν άρνηθή νά φκνερωθή,

05τως ή άλλως τά  ίχνη εκείνα κάπου θά 
τους ώδήγουν. Καί μέ τήν περιέργειαν εκεί
νην, φυσικήν δ ι’ έρευνητάς, οί όποιοι δεν είχον 
εύρη τίποτε, επί δύο εβδομάδας, ηκολούθησαν 
τάς έντομά;. Μετά πορείαν ένός τετάρτου τής 
ώρας, έβεβαιώθησαν πλέον οτι ακολουθούν 
ίχνη όδοϋ, χαραχθέντα ϋπο ανθρώπινης χει- 
ρός. Έ σ α ν  όλα είς τό ίδιον ύψος έπί δένδρων 
τοϋ αύτοϋ είδους καί τοϋ αύτοϋ σχεδόν πάχους, 
τόσον δέ μεγάλα καί καταφανή, ώστε θά υ
πέθετε τ ις  ότι έχαράχθησαν μάλλον προς κοι
νήν ή πρός ατομικήν χρήσιν.

Οί έξερευνηταί ήκολούθουν άπό ήμισείΑς 
ώρας περίπου, διά μέσου δενδρυλλίων και θά
μνων, τήν οδόν ή όποια οδτω τοις ητο δια- 
γεγραμμένη, όταν ε'φθασαν είς μέρος γυμνόν 
τοϋ όποιου έδέσποζεν εις βράχος έπίσης γυμνός.

Εΰρίσκοντο είς τήν είσοδον τοϋ τόσον «να - 
ζητηθέντος σπηλαίου ! Ούτε χαμηλόν, ουτε 
δύςκολον πρός διάβασιν ήτο τό άνοιγμα· α π ε 
ναντίας έφαίνετο έπίτηδες πλατυνθέν. Ή . 
Άνθή, πολλφ δε μάλλον ό κ. Κλοακέν καί δ 
Χάνδος δέν έδίστασαν νά διεισδύσουν.

Εύρέθησαν τότε είς εν είδος προοόμου υπο
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γείου, οπού oí οφθαλμοί τω ν, άκόμη θαμβω—
¡Jtévot άπό τό έξωτερικδν φως, δέν διέκριναν
είς τήν άρχήν eljivj τοιχώματα ένθεν χαί ένθεν 
πολύ ανώμαλα. Ά λλα μόλις άναψαν τά κη
ρία των, παρετήρησαν ΰς το βάθος μίαν δευ- 
τέραν οπήν. Τότε δέν τοις εμενεν αμφιβολία 
δ rt εΰρίσκοντο είς το σπήλαιον τού Ροβινσώνος.
Η περιγραφή τφ  όντι άνε’φερε ρητώς το μέρος 

αΰτό τής ιίσόδου έν εΐδει προδόμου.
Καί έδώ ακόμη ή δίοδος ήτο ελεύθερα. Ό 

Ροβινσών ώμίλει περί μιας στενωπού, μήκους 
δεχχ μέτρων, την οποίαν έπρεπε να διέλθη 
κανείς ερπων. νΗδη ή στενωπός αυτή είχε 
γίνη αληθής διάδρομος, δπου έδύνατό τις να 
σταθή ορθιος.

Διήλθον αύτον οΐ τρεις έξερευνηταί καί εύ- 
ρίθησαν εις τό καθεαυτό σπήλαιον. θέαμα 
ανήκουστου λαμπρότητος, ύπερβαίνον πάσαν 
περιγραφήν, χαί αυτήν τήν τοΰ Ροβινσώνος, 
ΐπαρουσιάσθη τότε προ των οφθαλμών των.Τ* 
τοιχώματα τοΰ σπηλαίου, άποτελούμενα άπό 
παντοειδή κρυσταλλώματα, κομψά καί φαν
ταστικά, άντενάκλων κατά μυρίους τρόπους 
το φως των κηρίων χαί Ιφαίνοντο ώς ¿σπαρ
μένα δι' άδαμάντων άληθινών. Ό οφθαλμός 
έθαμβούτο άπό τήν λάμψιν αύτών, ■ ώστε κατ’ 

• αΡΧ*ί πολύ άτελώς διέκρινε τήν έχτασιν καί 
τάς λεπτομέρειας του «περάντου τούτου σπη
λαίου, τον θόλον του τον υψηλόν ώ; τίνος γοτ
θικής εκκλησίας, τήν λεπτήν καί μαλαχήν 
άμμον, ή οποία έξετείνετο ύπό τούς πόδας ώς 
τάπης περσιχός.

Ά λλα μόλις έξοικειούμενον τό βλέμμα I- 
σταμάτα επί αντικειμένων παραδόξων, τά ό
ποια κανείς δέν επερίμενε νά ευρη εις τοιούτο 
μέρος. Ήσαν δέ ταϋτα : μία κλίνη μεγάλη 
μέ ουρανίαν, πολυθρόνας, κιβώτια, , μία βι
βλιοθήκη υαλοσκεπής, εις μεγάλος καθρέπτης, 
έν ώρολόγιον τής τραπέζης, μία θήκη μέ α 
σημικά καί περαιτέρω, εις διαχώρισμα ιδιαί
τερον το όποιον Ισχημάτιζεν έν είδος γρα
φείου, μία εύρεΐκ τράπεζα εργασίας, κεκαλυμ- 
μενη άπό βιβλία καί χειρόγραφα, επί μιάς δε 
έδρας—πράγμα παράδοξον ! — πρό τής 'τρα
πέζης αυτής, τής άνευ φωτός, έχάθητο άν
θρωπός τις καί έγραφε.

Εις άνθρωπος μ ’ ενδυμασίαν εποχής Λου
δοβίκου ΙΔ ', μέ περούκαν φαιάν, μέ περιτρα-
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μετάλλινα. "Εστρεφε τά νώτα προς τούς kt-
«χέπτας, χωρίς νά φαίνεται ότι έταράχθη otó- 
λου άπό τήν παρουσίαν των.

Ό  κ. Κλοκκέν ¿πλησίασε νά χαιρετήσή 
Καί νά ζητήση συγγνώμην. . . Ά λλ ' ε’μεινεν 
αίφνιδίως κατάπληκτος καί τό κηρΐον χατε- 
πεσεν |χ τών χειρών του. Ό άνθρωπος εκείνος 
— τό βωβόν ¿κείνο πρόσωπον,—ήτο μομία !

Ή  άσαρκος χειρ του Ικράτει άκόμη μίαν 
παλαιάν γραφίδα έχ πτερού χηνός. Αί κεναί 
κόγχαι τών οφθαλμών του, διά μέσου όμμα- 
τοϋαλίων, έφαίνοντο ώς βυθισμέναι εις τήν ά- 
νάγνωσιν φύλλου μεμβράνης κονιορτώδους. Τό 
κιτρινισμενον μέτωπόν του έκλινε πρός τήν 
τράπεζαν έν τή σχάσει τής μελέτης. Ή  ο
φθαλμαπάτη ήτο πλήρης. Ένόμιζέ τις δτι 
εύρίσχετο ενώπιον ανθρώπου ζώντος. Πολλά 
τών υπογείων έχουν τήν ιδιότητα νά διατη
ρούν ουτω, σχεδόν αιωνίως, τά φθαρτά ανθρώ
πινα λείψανα.

Άπο πόσων δρά γ ι έτών ή αιώνων εύρί
σχετο έχει, είς τό βάθος τού σπηλαίου τής 
έρημου νήσου, καθήμενος πρό τού γραφείου 
εκείνου καί ξηραινόμενος βραδέως έπί τής έ
δρας, ¿φ’ ής τον είχε καταλάβη ό θάνατος I 
Ποιος ήτο ; Ποιον ήτο τό ονομά του χαί τίς 
ή ιστορία του ; Ποϊαι αί εύτυχΐαι του χαί 
τίνα τά παθήματά του ·,

Ό  κ. Κλοακέν.δέν εύρε καιρόν νά προβάλη 
αύτάς τάς ¿ρωτήσεις. "Επρεπε νά φροντίση 
περί τής ’Ανθής, ή οποία ϊν τή πρώτη στιγμή 
τής φρίκης καί τού τρόμου, έπί τη τρομερά 
εκείνη θέ^, Ιφαίνετο έτοιμος νά λιποθυμήση.

Μετ’ ολίγον συνήλθεν, άφυπνίσθη ώς έξ ο
νείρου, έξηπλωμένη έπί τής μεγάλα; κλίνης 
μέ τήν ουρανίαν. Φιάλη δδατος ψυχρού, ή 
όποια εϋρέθη έκεΐ κατά καλήν τύχην, συνετέ- 
λεσεν είς τό νά την έπαναφέρη εντελώς* είς 
τάς αισθήσεις της. Ό χ. Κλοαχέν έν τη τα
ραχή του, δέν έπρόσεξεν είς τήν παράδοξον 
αύτήν σύμπτωσιν. Φιάλη ΰδατος, μέσα είς 
τον τάφον εκείνον, άκόμη ΰγρά εκ τής πηγής 
δπου είχε βυθισθή. . . "Δ, πολύ απροσδόκητα 
πράγματα τούς συνέβαινον σήμερον .

["Βπεται συνέχεια]

Γ ρ η γ ο ρ ιο ς  3 β ν ο π ο ϊ λ ο ϊ

Η  Δ Ι& Π Λ Δ Σ 1 Ε  Τ Ο Ν  Π Α ΙΔ Ω Ν <01

ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
[Συνέχεια* CSe σελ. 87 .]

Τά υφάσματα είς τά όποια ήργάζοντο πρα
σινίζουν τώρα καί αρχίζουν νά καλύπτονται 
ύπο φύλλων κισσού. Τά έργαλεια διά τών 
οποίων υφαίνουν μεταβάλλονται, είς κλάδους 
αμπέλου. Όλίγον κατ’ ολίγον έπλησίαζεν ή 
ήμερα προς το τέλος της. ΤΗτο ή στιγμή ή 
αμφίβολος κατά τήν όποιαν ό Ήλιος εξαφα
νίζεται άπό τήν Δύσιν, χωρίς ή νύξ νά άπλώ- 
ση άκόμη τόν μαϋρον πέπλον της επί τής γης* 
ή στιγμή χατά τήν όποιαν τό φώς τής ήμέρας 
καί τής νυκτός τό σκότος φαίνονται ώ; νά 
πολεμούν μεταξύ των. . . Αί δ^οες αί ρητι
νώδεις τάς οποίας κανείς δέν κρατεί ρίπτουν 
παντού ζωηρόν φέγγος καί δλον τό οίκημα 
φωτίζεται. Φαντάσματα τερατώδη αγρίων 
θηρίων άφίνουσιν απαίσιας ώρυγάς.

Αί τρεις άδελφαί θέλουν νά φύγουν. Άλλά 
άγνωστος δύναμίς τας συγκρατεί είς τήν θέ- 
σιν είς τήν όποιαν ολην τήν θείαν ημέραν 
είργάζοντο άσεβώς. Ό  θόρυβος καί τά φώτα 
έπαυξάνουσι τήν αγωνίαν τω ν θέλουν νά κρά
ξουν βοήθειαν, άλλ ’ οΰδεμία φωνή έξέρχεται 
τού λαιμού των.

Ένώ ό κόσμος δλος τα ; παρετήρει μιτά 
τρόμου, αίφνης γίνεται σκότος βχθύτατον, καί 
μόλις ύπό τήν ώχραν δψιν τής Σελήνης, κρυ
πτόμενης πάντοτε ύπό τά νέφη βλέπουν τάς 
θυγατέρας τοϋΜινύου αί όποΐκι κατόρθωσαν επί 
τέλους νά »γερθούν. Ά λλά δέν είνε πλέον γυ
ναίκες, έχασαν τώρα τήν άνθρωπίνην μορφήν 
των, τά  σώματά των λελεπτυσμίνα καλύ
πτονται ύπό λεπτοτάτης μεμβράνης καί 
ίσχναί διαφανείς πτέρυγες περιβάλλουν τούς 
βραχίονάς των.Τά σκότη, τά βαθέα σκότη δέν 
επιτρέπουν νά ιδουν τήν μεταμόρφωσή· των. 
Ά λ λ ’ ή Σελήνη, ή οποία άναφχίνεται αίφνης 
διά τών νεφών, δεικνύει αύτάς μεταμορφω
μένα; είς άηδή τέρατα τά όποια συγκρατούν- 
ται είς τόν άέρα διά πτίλων καί πτερύγων δια
φανών. . .

Αϊ δυστυχείς ήθελον νά εξηγήσουν είς τούς 
παρισταμένου; δτι Ικδικητιχώτατος θεός τας 
τιμωρεί, κραυγάζουν, ά λ λ 'ή  φωνή των δέν ό- 
μοιάζει πλέον πρός λαλιάν άνθρωπίνην. Ψίθυ

ρος δξύς όμοιος πρός έχεΐνον τών ποντικών 
έξέρχεται τού λάρυγγός των.

Όμοιαι μέ ποντικούς, οι όποιοι Θά ¿πέτων 
άνευ πτερών, τά δυστυχή Θύματα τού Θεού 
κρύπτονται ταχέως αίσχυνόμενα. Ή  κατοικία 
των καταβυθίζεται ύπό τήν γήν μέ τρομερόν 
θόρυβον. Έχ τού άπαστράπτοντος παλατιού 
τού Μινύου δέν άπομένουν πλέον ή ερείπια τά 
όποια καλύπτιι ό χισσός καί ή άμπελος ή 
ανθούσα. Είς τό μέσον τών έρειπίων αί θυγα
τέρες τού Μινύου, νυχτόβια πτηνά,^δυσοίωνα, 
πετούν έχβάλλοντα χραυγάς οξείας.

Έ ν τοσοΰτφ οί κάτοικοι τών θηβών κα- 
ταληφθέντες ύπό θρησκευτικού τρόμου άπο- 
μακρύνονται μέ μεγάλα βήματα Ικ τού μέρους 
δπου άνηγείρετο άλλοτε μεγαλοπρεπώς τό μέ- 
γκρον τοΰ Μινύου καί πηγαίνουν είς άπάντη- 
σιν ιών πιστών όπαδών τού Βάκχου.

Ή  τιμωρία τών δυστυχών τούτων γυναικών 
οέν μετήλλαξε τήν ασεβή ψυχήν τής Άγάύ- 
ης καί τών άδελφών της. Διστάζων νά τι- 
μωρήση τάς θυγατέρας τού Κάδμου, τού λα
τρευτού πάππου του,ό θεός άπεφάσισε νά πα
ραδειγματίσω αύτάς διά τής φριχώδους τύχης 
τών θυγατέρων τού Μινύου. Απεναντίας ή 
Ά γαύη , ή Αύτονόη καί ή Ίνώ άκολουθού- 
μεναι ύπό γυνκιχών τάς δποίας αί ψευδολο- 
γίάι των εΐχον προσέλκυση, ήρνούντο νά άνα- 
μιχθώσιν] είς τό ευσεβές πλήθος καί έφαίνοντο 
γελώσαι μεταξύ των περί τού θεού Βάκχου, 
ίσχυριζόμενκι πάντοτε δτι άλλη τις θεότης θά 
»τιμώρησε τάς θυγατέρας τού Μινύου δι’ έγ
κλημα άγνωστον είς τούς ανθρώπους.

Ή  περιφρόνησις αυτη έξήντλησε πλέον τήν 
μακράν υπομονήν τού θεού, τού παντοδυνάμου 
υιού τού Διός καί τής Σεμέλης. Αποφασίζει 
καθ’ εαυτόν δπως αί γυναίκες αΰταίαί ασεβείς, 
έορτάσωσιν αιματηρά; εορτάς άφοϋ δέν θέλουσι 
χαρμόσυνους.

Τψόντι ματαίως αί θυγατέρες τού Κάδμου 
καί αί σύντροφοί των θέλουν νά έπιστρέψουν 
είς τάς οικίας των δπως κάμνουν ον άνθρωποι 

,ρί πιστοί είς τούς θεούς, οι οποίοι μετά ημέραν 
δοξολογίας τού θεού πηγαίνουν καί άπολαμ-
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βάνβυν ύπνον ήρεμον καί γλυκύν. Αίφνης πα
ράφορος μανία τας καταλαμβάνει και όρμώσιν 
ακάθεκτοι—διότι τοιαύτη είνε ή Οελησις τού 
θεού — ε“ξω του τείχους των Θηβών. Εις τον 
δρόμον των αρπάζουν εκ των χειρών των οπα
δών τού Βάκχου, οι δποίοι επιστρέφουν, τά 
ιερά σύμβολα της λατρείας τοϋ θεού. .

Ιίαρασυρόμεναι ύπό δυνάμεως άνωτέρας ή 
δποία τας κυριαρχεί καί τας υποτάσσει, δρ·· 
μώσιν εν τφ  μέσω τής συνοδείας ή δποία επι
στρέφει εύσχήμως είς τάς Θήβας. Τα χαρα
κτηριστικά τού προσώπου των είνε βαθέως ήλ- 
λοιωμένα. Ή κόμη των λυτή κρέματας επί 
των ώμων,τα δε στήθη των πάλλουν καί ή καρ- 
δία των παραφέρεται ύπό μανίας φοβερά;.

Δυστυχείς γυναίκες, τάς δποίας σκληρώς 
τιμωρεΐδ θιόςΙ Έκάλυψαν διά δερμάτων Ιλάφου 
τά στήθη των καί έστεφανώθησαν διά στεφά
νου κισσού, τρέχουσαι πάντοτε είς τά δρη χω
ρίς τίποτε να δύναται νά τας σταματήσει, 
πηδώσαι διά μέσον των ανωφερών, των ανω
μάλων βράχων καί τών λοφίσκων τών άποτό- 
μων τού Κιθαιρώνος.

Κάτοικοί τινες τών Θηβών ήθελησαν νά α
κολουθήσουν τάς θυγατέρας τού Κάδμου καί 
τάς συντρόφους των, δπως τας σταματήσωσι 
καί τάς έπαναφέρουν εντός της πόλεως.Άλλά 
ματαίως. Ως ελαφοι ταχύποδες διαφεύγουν 
τών χειρών τών διωκτών των, Ή ώρυγή των 
όξυτάτη, απαίσια ακούεται μέχρι τής πόλεως 
καί αφυπνίζει τά παιδία φοβισμένα έντός τών 
οικιών καί κάμνει αύτά νά συσφίγγωνται είς 
τάς άγκάλας τής μητρός των.

Ό ταν ή Ήώς Ιφώτισε τήν ’Ανατολήν δ 
λαος συνήχθη είς την δημοσίαν πλατείαν με
γάλη ταραχή συνεΐχεν όλου; καί ήρωτώντο 
μεταξύ των τ ί πρέπει νά πράξουν, και πώς 
τάχα θά ήτο κατορθωτόν νά επαναφέρουν είς 
την πόλιν τάς μανιώδεις: Ικείνας γυναίκας.

Έντοσούτιρ έφθασε καί δ βασιλεύς Πενθεύ; 
περικυκλωμενος υπο τών μαχητών του νικητής 
καί υπερήφανος.

’Αμέσωςοϊ σοφοί γέροντες τής χώρας τού-διη- 
γήθησάν τά συμβάντα; τήν είσοδον τού Βάκχου 
είς την πόλιν συνοδευομένου ύπό τού Κάδμου 
καί τού Τειρεσία,τάς έορτάς αι δποίαι Ιπη<ο- 
λούθησαν,τήν καθιερωθεΐσαν λατρείαν τού θεού, 
την τιμωρίαν τών θυγατέρων τού Μινύου καί

τέλος τήν αίφνηδίαν παραφροσύνην τής'Αγαύης,
τής Αύτονόης, τής Ίνούς καί τών συντρόφων
των. Τού τά έξέθεσαν λεπτομερώς καί κατά 
τάξιν. Τίποτε δέν παρέλειψαν οι φρόνιμοι γέ
ροντες, οπω; κάμωσι τόν βασιλέα νά έννοήση 
ότι τά θαύματα ταύταήσαν έ’ργον θεού ισχυρού.

Ά λ λ ’ δ Πενθεύς πλήρης περιφρονήσεως ή- 
κουε τούς γέροντας καί ήρνειτο νά πιστεύση 
τά ,λεγόμενά των.

« Ω ! φίλοι μου, τούς άπήντησεν όταν ¿τε
λείωσαν τήν διήγησίν των, ώ φίλοι μου, πό
σον είσθι ευκολόπιστοι. Τοιουτοτρόπως λοιπόν, 
επειδή ήλθεν ένας αγύρτης με τήν καλώς βο- 
στρυχωμένην κόμ.ην του καί τήν άρωματισμέ 
νην κεφαλήν του καί με όλας τάς χάριτας μέ 
τάς οποίας ή θεά ’Αφροδίτη στολίζει τούς 
εύνοουμένους της, τόν έπιστεύσατε.

Ό άνθρωπος αυτός δ άγνωστος θέλει νά 
σας έκμάθη τά μυστήρια τού Βάκχου καί 
ισχυρίζεται, ότι αύτός δ ίδιος είνε δ Βάκχος, 
περί τού όποιου κανείς ποτέ εν Βοιωτίγ δεν 
ώμίλησε! Καί σείς, πτωχοί άφελεί; με τό έλα- 
φρόν πνεύμα, τόν ακολουθείτε ώς άγέλη! Προ
σέτι λέγετε, ότι δ άνθρωπος αύτός ¿τιμώρησε 
τάς θυγατέρας τού Μινύου μεταβάλών αύ- 
τάς είς νυκτόβια πτηνά, καί καταστρέψας τό 
λαμπρόν παλάτιόν των, καί ότι ήνάγκασε τήν 
μητέρα καί τάς θείας μου μαζί μέ τάς πιστάς 
πρός αύτάς γυναίκας νά φεύγωσιν είς τά όρη 
καταληφθεΐσαι ύπό αίφνηοίας παραφροσύνης...

Λοιπόν, φίλοι μου, σάς λέγω έγώ, ότι όλα 
θά μεταβληθούν τώρα δτε έπέστρεψα εγώ μέ 
τους. γενναίους καί πάνοπλους συντρόφους μου. 
Σείς, γέροντες έξησθενημένοι, καί σεις, δειλοί 
νεανίαι,κατελείφθητε ύπό τού φόβου όστις σκο
τίζει τών δειλών τήν καρδίαν. Ά λ λ ' άκοϋσατε 
με: ενοσιρ είμαι εγώ μαζί σας ούτε δυστύχημα 
κανέν θά Ιπελθη είς τάς όχυράς Θήβας καί 
τον λαόν μου, ούτε εχθρός κανείς, έστω καί 
θεός άν είνε, θά τολμήση νά άντισταθή καθ’ 
ημών. Οσον οι’ αύτόν δπού μού λέγετε βε
βαίως άγύρτης θά είνε καί ταχέως θά τον 
τιμωρήσω. Ό ξένος όστις αύτονομάζεται Βάκ
χος, υιός τής Σεμέλης καί τού Διός,θά κρε- 
μασθή όπως του αξίζει είς ατιμωτικήν αγχό
νην.,. Τό δρκίζομκι είς τήν ασπίδα μου.'Ώστε 
μή αίσθάνεσθε κανένα φόβον ένόσω έχετε ώς 
βασιλέα τόν Πενθέά.
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καθώς καί ολοι όσοι λαμβάνουν μέρος είς τας 
έορτάς .του. Μή λησμονήσετε καθόλου τούς 
λόγους μου. Σείς όλοι, άνδρες καί γυναίκες, sí 
όποιοι έδωσα« προσοχήν είς τούς λόγους του 
καί δεν επιστρέφετε τώρα ύπό τάς διαταγάς 
μου, μάθετε ότι θά σας συλλάβω διά τών 
γενναίων συντρόφων μου. Θά σας κρεμάσω ό
λους καί θά ίδωμεν κατά πόίον ό Βάκχος θά 
δυνηθή νά σας λυτρώση, Ιν τή  παντοδυ
ναμία του.

Όσον διά τάς γυναίκας αι όποΐαι άπήλθον 
είς τάς κορυφάς τού Κιθαιρώνος μετά τής μη
τρός καί τών θείων μου, εγώ αύτός θά ύπάγω 
πρός άναζήτησίν των καί θά τας έπαναφέρω 
είς τήν πόλιν χωρίς καμμία έξ αύτών νά μου 
διαφύγη.

"Αν δ άγύρτης αύτός μετεχειρίσθη μαγικόν 
τ ι ποτόνδιά νά τας κάμγ νά παραφρονήσουν, 
τότε ταχέως θά ΙπανέλΟωσιν είς έαυτάς, διότι 
τό δηλητήριον θά χάσγ επί τέλους τήν ενέργειαν 
του. "Αν απεναντίας έφυγον μέ τήν θελησίν 
των ένθουσιασμέναι καί αύταί άπό την άσεβή 
ταύτην λατρείαν, τότε θά τας συλλάβω και 
θά τας ρϊψω εις τάς φυλακάς. Οϋτε τήν μη
τέρα μου Άγαύην δέν θά λυπηθώ) καί θά δώ
σω τέλος πάντων πέρας είς τήν παραφροσύνην 
αύτήν ή δποία συνταράττει τήν πόλιν τών 
θηβών.»

Μόλις δ Πενθεύς έτελιΐωσε τήν ύπερήφανον 
αύτήν ομιλίαν, καί οί Θηβαίοι έψιθύριζον με
ταξύ των ,άποδοκιμάζοντες όλοι τόν βασιλέα 
των, άλλά μή τολμώντες νά άντιταχθοϋν—0 
τυφλός μάντις Τειρεσίας καί δ έξησθενημένος 
Κάδαος, έφάνησαν άμφότεροι είς τό απέναντι 
άκρον τής πλατείας. 'Αλλά μέ όλας τάς προ
σπάθειας των έβάδιζον επιπόνως, διότι το πλή
θος τών Θηβαίων ήτο άπειρον ένεκα τών σπου 
δαίων γεγονότων. Όλοι ήρχοντο νά ακούσουν 
τούς λόγους τού Πενθέως, καί άνευ σεβασμού 
πρός τόν ισχυρόν άλλοτε βασιλέα καί τον 
μάντιν τόν εύνοοΰμινον παρά τών θεών, ώθουν 
τούς δύο γέροντας καί παρέσυρον αυτούς «πο 
τής ευθείας.

Ό Κάδμος καί δ Τειρεσίας ,διηυθύνοντο 
πρός τό·< βασιλέα, όπως έπαναφέρωσιν αύτόν 
είς τήν εύσέβειαν καί λυτρώσωσιν αύτόν, &ν 
ήτό δυνατόν, έκτης φοβεράς τού θεού Ικδική-

σεως. Ά λ λ ’ ό άφρων υίός τοϋ Έχίονος καί 
τής ’Αγαύης δέν τοις έδωσε καιρόν νά ίκθέ- 
σωσι τάς φρονίμους συμβουλάς τω ν..

Μόλις τους είδε νά έρχωνται, επιπόνως δια- 
σχίζοντες τό πυκνόν πλήθος, όμοιοι μέ λέμ
βους έλαφράς κλυδωνιζομένα; είς τά ισχυρά 
κύματα; τούς έφώναξεν έμποδίζων αυτούς νά 
δμιλήσουν :

«*Ώ ! θαύμα θαυμάτων ! Ιδού δ μάντις 
Τειρεσίας κεχαλυμμένος διά δέρματος έλάφου 
καί—πράγμα εντελώς γελοϊον—δ πατήρ τής 
μητρός μου ώπλισμένος διά θυρσού. Ερυθριώ, 
άφρονες, ερυθριώ διά σάς. Εμπρός, πάτερ, ρίψε 
τόν κισσόν αύτόν όστις βαρύνει άνωφελώς τήν 
αδύνατον ^ειρά σου Ό άήρ τής πόλεως δέν 
είνε καλός δι ’ ανθρώπους τών δποίων τό 
πνεύμα υπό τής ηλικίας κατέστη άσθενέστερον 
τού παιδικού. ’Εμπρός, ανδρείοι μου, πλησιά
σατε τόν γηραιόν Κάδμον καί υποστηρίξατε 
αύτόν μέ τάς στιβαράς χιϊρας όπως δυ
νηθή καί έπιστρέψη έκεϊ κάτω είς τό εξοχικόν 
του κτήμα άπό τό δποΐον δέν έπρεπε ποτέ νά 
εξέλθη... Πήγαινε, ώ πάτερ τής μητρός μου, 
είς τάς άπιδέας σου μέ τούς παχεΐς καρπούς 
καί έπασχολήσου κόπτων τά άγρια χόρτα. 
Πρόσεχε προπάντων μή τρυπηθής άπο τάς ά- 
κάνθας. Κάμε τήν γεροντικήν σου έργασίαν μέ 
τούς δούλους σου καί άφισε είς τούς νέου; καί 
τούς υγιείς τήν φροντίδα νά δμιλούν καί νά 
ίνεργούν. Είς εμέ ανήκει πάσα φροντίς, είς 
έμε όστις είμαι δ μόνος κύριος έδώ. Κανείς 
θνητός ή θεός δέν έχει τό δικαίωμα έντός τών 
Θηβών νά άντιταχθή είς ό,τι θέλω !

Όσον δι’ έσέ, έξηκολούθησεν δ Πενθεύς ο
μίλων πρός τόν μάντιν Τειρεσίαν, ένψ οί ένο
πλοι στρατιώται παρέσυρον τόν σεβάσμιον 
Κάδμον έξω τής δημοσίου πλατείας καί τής 

• πόλεως τών Θηβών, —όσον οι’ εσέ, γέρων κα
κόβουλε, μήπως νομίζης τάχα ότι θά μιίνγις 
ατιμώρητος διά τήν τόσην σου αναίδειαν; Έ - 
πωφελήθης τής τρέλλας τού Κάδμου, όπως 
παρασύρης αυτόν είς τούς σκοπούς σου. Άλλά 
μή φοβείσαι, γνωρίζω εγώ νά τιμωρώ τούς ψευ- 
δομάντεις. Εμπρός, ύπηρέται, σύρατε τόν γέ
ροντα τούτον είς τόν σκοτεινόν λάκκον όπισθεν 
τού παλατιού μου. Ά ς ταφή ζωντανός. . . 
Σπεϋσατε νά έκτελέσητε τάς διαταγάς μου.

Ά λλο ι πάλιν άς τρέξουν νά κατεδαφίσουν τήν
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' οικίαν tcxj Ixíí 2που λέγει δτι τά  πτηνά του
ipowtpümv το [í.é’K’Xo'í . Μήν «φΙσ£Τδ τΐ«οτ6,

, Ρίψατβ (ϊς τούς τέσσαρα; άνεμους τά  στέφαν*
 ̂του τά  Up« και τά  σήματά του I . .

Καί σείς, θαρραλέοι σύντροφοί μου, οί ¿ποιοι 
. μ« Ιβοηθήσατε νά νικήσω τού; εχθρού; μου,
; συνοδεύσατε με τώρα· πηγαίνω «i; τ ά  όρη προς 
: «ναζήτησιν τής μητρό; μου καί των αδελφών 
! τ η ; καί των γυναικών α ΐ όποΐαι τ α ;  συνο- 
.; οεύουν. Ό λα ι έγιναν μανιώδεις διά τή ; πα

νουργία; κα ί τω ν  φαρμάκων Ivb; άγύρτου 5» 
"Ηδη οϊ δούλοι «Τχον σϋρη τον τυφλόν μάν- 

: τ ιν  χαί ο λαός ίμενεν άφωνο; Ικ τή ; εκπλή- 
: ξεως. Άχούοντε; τού; ασεβεί; λόγου; τοΰ 
Πενθέως οΐ κάτοικοι τών ©ηβών ήσθάνοντο 

: την χαρδίαν των παγώνουσαν Ιχ φρίχης καί 
. ώχρότης έκάλυπτε τά  πρόσωπά τω ν. Ώ ; εάν 

6 ήλιο ; ήθελεν Ικλείψει έμπροσθεν των, προμη- 
νυων κακόν, ή  χανέν άγαλμά των ήθελε άναι-

■ τίω ς καπαρώσει, οί Θηβαίοι ετρεμον περιμε- 
νοντε; βεβαίαν τού θεού την έχδίκησιν.

Ά λ λ ’ ιδού φθάνει κ α τ ’ Ιχείνην την σ τ ιγ- 
: μήν ένα; βοσκό; μέ τό πρόσωπον ήλλοιωμένον 
: έχ τού φόβου καί τά  ένδύματα λευχά Ιχ τοΰ 

χονιορτοΰ. Ό  θόρυβο; τών ηχηρών βημάτων
■ του έκάλυψε την σιωπήν ή όποια ήπλούτο βκ- 
: ρεία έπί τ ή ; πόλεω; τώ ν ©ηβών.

Τό πλήθο; ήνοίγετο έμπροσθεν του και τοΰ 
> &φινε τόπον διά νά  φθάση μίχρι τοΰ Π ιν- 
; θέω; όστι; τον ήχολούθει διά τοΰ βλέμματος,
1 έκπληκτο;. . .

Ό ταν  ό βοσκό; εφθασεν εμπροοθεν τοΰ βα*
■ σιλέω; έσταμάτησεν άσθμαίνων, μόλις δυνάμε- 
: νο; νά  κρατηθή εις τού; πόδα; του.

Έ π ί τέλους ώμίλησεν :
— *Ώ t ΙΙενθεΰ ! ιίπ εν  ω χραταιΐ βασιλεύ

■ τής ενδόξου πόλεω; τών ©ηβών, φθάνω 4κ τοΰ 
Κιθαιρώνος τοΰ όποιου' τήν κορυφήν στέφει

! αιωνίως ή χιών διά τών λαμπρών τη ; νι- 
: φάδων. . .

— Τ ί σπουδαϊον έχεις νά μου άναγγείλγ,ς;
■—Έρχομαι, βασιλεύ, έδώ, διά νά ά να γ -

; γείλω  ε ί; Ισε χαθώ; κα ί είς τού; κατοιάου;
: τώ ν ©ηβών τά  παράδοξα συμβάντα, τά  ά - 
π ίστευτα θαύματα, τών όποιων παρέστην αυ- 

! τόπτη ; μάρτυς. Ά λλ*  δ, τ ι  ειδον ήτο τόσον 
παράδοξον ώστε φοβούμαι μήπως με τιμωρή" 

j σ^ς ώ ; άγγελον ψευδών ειδήσεων !

— Ό μ ΐλ ίΐ άφόδω;.
— Ιδού λοιπόν, βασιλεύ, τ ί έχω νά σου α

ναγγείλω  :
Ή  αγέλη τώ ν βοών τήν οποίαν έβοσκα, ό

πως κάμνω πάσαν πρωίαν,ήρχιζε ήδη νά ανέρ
χεται τό όρο;* ήτο ή ώρα κατά τήν όποιαν ό 
"Ηλιος θερμαίνει διά τών πρώτων του αχτίνων 
τήν γην. . ,

Τότε παρετήρησα εις το ύ ; πρόποδας τοΰ 
Κιθαιρώνος τρεις όμίλους γυναικών αί όποΐαι 
Ικοιμώντο α ί μεν στηριζόμεναι ε ί; τού; κορ
μού; τών πτελεών, α ί δέ Ιξηπλωμέναι υπό 
τήν σκιάν τών πυκνών δρυών. Μέ τήν πρώ- 
την ομάδα Ικοιμάτο ή  Αύτονόη, ή  Ά γ α ύη  
ή σεβαστή μήτηρ σας με τήν διυτέραν καί με 
τήν άλλην ή αδελφή της Ίνώ . Αίφνης άφυ- 
πνισθεΐσα εχ τών μυκηθμών τών βοών ή  μή
τηρ σα; άνιπήδησεν έντρομο; Ικβαλοΰσα φο
βέραν κραυγήν. Ά μέσω ; ολαι α ί γυναίκες ή- 
γέρθησαν. Έ λυσαν τήν κόμην των όλαι καί 
Ινεούθησαν δέρματα Ιλάφων καί έστεφανώθη- 
σαν οιά κισσού κα ί σμίλακο; καί φύλλων 
δρυός. . . Άμέσω; Ικτύπησε μία Ιξ αύτών διά 
τοΰ θυρσοΰ τ η ; χαί ιδού ύδωρ διαυγές ά -  
νέβλυσεν 1κ τοΰ εδάφους.Άλλη έπειτα  άφήκε 
τήν δάδα τη ; άνημμένην νά καταπεση επί τοΰ 
Ιδάφους κα ί άλλη  πηγή  οίνου άφρίζοντος εξ- 
ήλθε τών προπόδων τοΰ όρους. Έκείναι αί 
όποΐαι ήθελον νά πίωσι γάλα  δέν είχον άλλο νά 
πράξωσι παρά μόνον νά  σκάψουν ολίγον Υήν γην 
διά τώ ν δακτύλων τω ν , βπω; άναβλύσνι τό 
αδιαφανές ρευστόν. Πολλοί βοσκοί συνήχθησαν 
πλησίον μου καί όλοι κρυμμένοι όπισθεν τών δέν
δρων, παριτηρούμιν έκπληκτοι τά  θαύματα 
τα ΰ τα  με τήν ψυχήν κατεχομένην ύπό θρη
σκευτικού τινο; φόβου. Α λ λ ά  τότε Θηβαίοι 
τινε; οΐ όποιοι έ’ω ; χθέ; τ α ;  ήκολοϋθουν μδ ; 
έπλησίασαν καί μας ειπον τ ά  ε'ξή; : Ποιμέ
νες I σείς οΐ όποιοι πατεΐτε τ ά ;  ΰρ ά ; κορυφάς 
τώ ν όρέων, βοηθήσατε μας νά  άποσπάσωμεν 
τήν μητέρα τοΰ Πενθέως Ικ τοΰ μέσου τών 
τρελλών εκείνων γυναικών. Βεβαίως ή πρδξις 
μα ; θά είνε άρίστη εί; τον βασιλέα όστι; θά 
έπανέλθη νικητή; 4 ;  τ ά ; ©ήβα; καί θά μα ; 
άνταμείψη γενναίω ; !

Μ δ; εφάνη ότι οί άνθρωποι αύτοί καλώ ; ώ- 
μίλησαν, άλλως τε καί ή Ιδέα τή ; ανταμοιβή; 
ίκυρίευε τήν καρδίαν μ«ς. Τότε έκρύφθημεν
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αΐ ά λλα ι ε’παιζον τού; θυρσοΰ; τον και έπε-
καλοΰντο με δυνατά; κραυγά; τόν Βάκχον, 
τον υιόν τοΰ Διό;, καί ή Ά γαύη  παρεμέρισεν 
ολίγον,- έγώ όρμήσα; έκ τοΰ μέρους ε ί ;  τό δ» 
ποιον ήμην κρυμμένο; προσεπάθησα νά την 
συλλάβω . Ά λ λ ’ εκείνη οπισθοχώρησε φωνά- 
ζουσα : «Καταδιωχόμεθα, ώ πισταί μου σύν
τροφοι, άπο ανθρώπους ασεβείς.’Ακολουθήσατε 
με, ακολουθήσατε μ ι όπλισμεναι μέ τούς θυρ- 
σού; σα ς .»  Ή μεί; Ιντοσούτιρ Ισπεύσαμεν νά 
φύγωμεν φοβούμενοι μήπως γίνομεν θύματα 
τή ς μανίας τω ν. Καί μολονότι άοπλοι, ¿ π ί
π ισαν μολοντούτο κατά  τώ ν ποιμνίων τά  ό
ποια άνεφαίνοντο εδώ καί έκεί είς τούς πρόπο- 
δας τοΰ όρους...Έδύνασο, βασιλεύ, &ν εύρί- 
σκεσο εκεί, νά ίδτρς μίαν έξ αυτών νά συλλαμ- 
€άνη παχείαν αγελάδα εί; τ ά ;  χεΐρά; τ η ; καί 
νά ξεσχίζη αύτήν εί; τεμάχια . Αΐ άλλα ι διά 
τοΰ ίδιου τρόπου κατεξέσχισαν όλα τά  ποίμνια.

Τ ά κέρατα κα ί οί πόδε; τώ ν ζώων, ήσαν 
άνηρτημέν«, «ΐματόφυρτα πάντοτε εί; τούς 
κλάδους τών δένδρων τά  όποια έσταζαν α ίμ α . 
Οΐ άγριοι ταύροι έπετίθεντο πατά  τώ ν «όπλων 
νεανίδων άλλά ταχέως μολοντούτο έρρίπτοντο 
χαμαί ύπ ’ αύτών καί τό δέρμα των άπεσπδτο 
εί; όλιγώτερον καιρόν άπό όσον θέλετε διά νά 
υψώσετε τό βλέμμα.

"Επειτα ώρμησαν ταχεΐα ι εί; τήν άπέραν- 
τον πεδιάδα τήν όποιαν βρέχει δ Α σωπό; διά 
τών ευεργετικών ρευμάτων του. Ιδού αύταί 
τώρα α ί όποΐαι ώ ; έχθραί προσβάλλουσι τά  
διάφορα χωρία τών προπόδων τοΰ Κιθαιρώνος· 
ή Τσία ήλώθη. Α ί ’Ερυθραι μόνον ερείπια έ
χουν τώρα νά έπιδείξουν.Τά τέκνα άποσπώνται 
άπό τά ς  άγκά λα ; τώ ν  κατάτρό^ιων μητέρων. 
Τά ακόντια τά  ριπτόμενα ύπο τών άνδρών 
μόλις Ιγγίζουν άβλαβώ; τά  δέρματα τών γυ
ναικών, Ινώ απεναντίας οί θύρσοι προξενοΰσι 
τραύματα θανάσιμα.

Έ π ί τέλους άπηυδημέναι εκ τής.άνθρω- 
ποθυσία; α ί γυναίκες ανέρχονται πάλιν τόν 
Κιθαιρώνα. Τά άγρια θηρία χορεύουσι καί ω 
ρύονται μ ε τ ' αύτών. θ ά  έλεγε τις μάλιστα 
ότι ή γή  άνασκιρτ^ ύπό τού; πόδα; τω ν.

Α ύτά είνε, βασιλεύ, τά  παράδοξα θαύματα 
καί τά  λυπηρά δυστυχήματα τά  όποια ήθελα 
νά σοι ανακοινώσω.»
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θυμόν οστις Ιπλήμμύρησε τήν καρδΐαν του, δ
Πενθεύς έκραΰγασεν άμέσω; :

« Ά ς  σπεύσωμεν. "Οσοι δύνανται νά χ ιιρ ι- 
σθώσι τό δόρυ κα ί νά  τανύσωσι τό τόξον άς 
συνενωθώσι μεθ’ ημών. Ά ς  τρίξωμεν πρός τό 
όρος. Ά λ λ ’ άς ζητήσωσιν ολίγοι έξ ΰμών εί; 
όλην τή ν  πόλιν τόν παράδοξον «ύτόν αγύρτην, 
όστι; είσήγαγε τήν νέαν κα ί άσεβή . ταύτην 
λατρείαν. Ό τα ν  τον συλλάβετε τόν άθλιον 
αυτόν φέρετε μού τον δεμένον έμπροσθεν μου. 
Καί τότε θά δυνηθή μετά τών τρελλών τάς 
όποιας θά φερω άπό Ικεϊ κάτω , νά τελεση έορ- 
τάς αίματηράς τάς οποίας δέν περιμένει ό ά -  
θλιοςΐ Ή  ώρα του Ισήμανε.

Δέν έχει; πολύ νά με άναζητήσγς, 
διότι είμαι εδώ, όπισθεν σου, ώ  βασιλεύ ΓΙεν- 
θεΰ, δοξασμένε υιέ τοΰ Έχίονος καί τής Ά "  
γαύης Ιο

Άκούων τά ς λεξε ι; ταύτας προφερομένας 
μέ ήρεμον καί έπιτχκτικόν ύφος ό Πενθεύς 
έστράφη κατάπληκτος. Ό  Βάκχος Ιστέκετο 
Ιν τώ  μέσφ τής δημοσίου πλατείας στεφανω
μένος δ ιά  κισσού μέ τόν θυρσόν άνά χεΐρας, ά- 
παστράπτων εκ θείας καλλονή;. Κανείς με
ταξύ τών «υνοιθρισμένων δέν τον είχεν ίδή 
ερχόμενον.

«Ιδού  αυτός ! ’Ιδού ό 5άγύρτης' συλλάβετε 
τον, δέσατε τον σφιγχτά μέ τάς άλΰσεις» ά* 
νεκραύγασεν ό Πενθεύς.

Καί ό λαός δέν αναγνωρίζει πλέον τήν φω
νήν τοΰ βασιλεω; του, άλλά  νομίζει δη  α
κούει τούς ώρυγμούς θηρίου συλληφθέντο; εις 
παγίδα.

Τά δεσμά πίπτουσιν άπό τώ ν χειρών τοΰ 
θεού καί μάτην οί σύντροφοι τοΰ βασιλέως πει- 
ρώνται νά τον δέσωσιν. Ό  . Βάκχος παρετήρει 
ατενώς.τόν βασιλέα, κα ί ολίγον κ α τ ’, ολίγον 
τό λογικόν τοΰ δυστυχούς υιού τής Ά γαύης 
εσκοτίζετο, Ισβύνετο νικημένον ίκ  τής.φλογό; 
τοΰ παντοδυνάμου εκείνου βλέμματος.

«Έρχου τώρα μαζί μου έπί τοΰ όρους Κ ι- 
θαιρώνος,ιίπεν Ιπ ί τέλους ό θεός'έγώ θά σε όδη· 
γησω πρός τή ν  μητέρα σου Ά γαόην άπο τούς 
δρόμους τούς οποίου; δέν γνωρίζει;. Ά λλά . 
Ινδύσου πρώτον τά  σήματα τ ή ; λατρείας τού 
Βάκχου. Μετεμφιέσου δπω ; άπατήσης τάς. 
γυναίκας α ί όποΐαι θά νομίζουν δτι εΐσαι σύν-
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; τροφός των χκί βά σε άκολουθήσωσιν άνευ δυς- 
: πιστίας εις την πόλιν ¿που θέλεις νά’ τας *πα- 
; ναφέρης.

Ό  Πενθεύς Στερημένος λογικού καί θελή- 
σεως, ίνεδύθη πειθηνίως το δέρμα τη ; έλάφου,

: Ιστεφανώθη δ ιά  κισσού, Ιλαβε τον θύρσον εις 
την χεΐρα και ήκολούθησε τον εκδικητήν 
θεόν. Φοβισμένοι εις τήν θέαν τοΟ Βάκχου 

ί δστις είχε καταστήση ήρεμον ώς άρνίον τον 
: υπερήφανου κα\ «τίθασσον βασιλέα τω ν, οΐ θ η  - 
; βαϊοι ήκολούθουν εις σεβαστήν άπόστασιν τον 
θεόν, δστις έπροχώρει. μετά τού Πενθέως.

— Ή  ! θαυμάσιον θέαμα, ε'λεγεν 6 δυστυ · 
χής. Βλέπω δύω ήλιους κα ι δύο Θήβας έ- 
πταπύλους. Καί σύ ό’στις περιπατεΐς έμπροσθεν 

ίμου φαίνεσαι ώς ταύρος. Τιρόντι λοιπόν μετε— 
■μορφώθη; ε ί; άγριον ζωον ; Είπέ μου λοιπόν, 
,δδηγί μου, θχ δδυνάμην νά  πάρω εις τού; ώ~
1 μους μου τό δρος Κιθαιρώνα μαζί με τ « ς  γυ
ναίκας α ΐ δποΐαι εύρίσκονται επ ’ αυτού

— Δύνασαι άν θέλης. Ά λλο τε δεν είχες 
φρόνησιν, τώρα δμως συζητεΐς χαθώ; πρέπει.

— ΕΙνε χρεία νά πάρωμεν μοχλούς ή νά 
- ;το ξεριζώσω το όρος μέ τάς χεΐρας μου και

.νά το φέρω εις τήν αγκαλιά μου ; Ό χ ι δ
μως ! Δεν είνε ορθόν να μεταχιιρισθώ βίαν 
κα τά  των γυναικών.

— Καλά. Κρύψου τώρα ύπό τά  δένδρα,
Τολμηρέ Λ*ί επιδέξιε κυνηγέ, θ ά  τας συλλά-
"ίβης κύκλω τάς γυναίκας δπως λέγεις, έκτος 
&ν δεν σε συλλώβου.ν πρότέρον αϋταί.

’Επί τέλους έφθασαν επί τής κορυφής δπου 
• ά ί γυναίκες άνεπαϋοντο.

Ά λ λ ’ δ Πενθεύ; δεν τας έβλεπε κατά δ ια 
τα γή ν  τού θεού. Τότε ό βασιλεύς ε ίπ ε : "Ώ 1 
δδηγέ μου, οί τόποι εις τούς οποίου; . δλονέν 
ίύρισκόμεθα είνε έρημοι καί ούδαμού δεν β λ έ
π ω  τήν θείαν μου καί τάς συντρόφους της.

Τότε δ Βάκχος άρπάσας χονδρόν κλάδον ιτέας 
μέ τάς χεΐρας του κατεβίβασεν αυτόν επί τής 
γης καί αφού ετοποθέτησεν επ ’ αυτού τον βα
σιλέα, άφήκε με προσοχήν νά άνορθωθή. Μό
λ ις δ δυστυχής υιός τής Ά γαύης εύρέθη ίπ ί 
τή ς  κορυφής τού δένδρου καί Ιδΰναντο αί γυ 
ναίκες νά τον ΐδωσι, δ Βάκχος έκραύγασε : 
ά Ιδού, σύντροφοι μου, σάς έφερον Ικεΐνον, δστις 
σάς περιφρονεΐ καί σάς καθώς καί Ιμέ κα ί τήν 
λατρείαν μου. Έχδικηθήτέ τον».

’Αστραπή άνέλαμψε τότε φωτίσασα τό 
δάσος. . .

Καταληφθεΐσαι ϋπό μανίας α ί γυναίκες ώρ- 
μηοαν πρός τό δένδρον εις τή ν κορυφήν τού 
όποιου έβλεπον τόν δυστυχή Πενθέα. 'Έρριψαν 
κα τ’ αυτού τούς θυρσούς τω ν , έρριψάν πέτρας 
και έπειτα βλέπουίκι, ότι ούδέν αποτέλεσμα 
Ιπέφερον, ήνώθησαν δλαι καί έξερρίζωβαν τό 
δένδρον, δ οε δυστυχής Πενθεύς έπεσε κάτω  
κραυγάζων,— διότι κατά  θέλησιν τού Βάκχου 
το λογικόν του Ιπανήλθε τώρα, καί εγνώριζεν 
ότι θά άποθάνη. Πρώτη ή Ά γα ύη  έρρίφθη 
μανιώδης, ε’κφρων κ α τ ’ αυτού. Τότε δ δυστυ- 
χής εκβάλλει τά  γυνα ικεία  φορέματα τά  δ- 
ποΐα είχεν Ινδυθή κατά  τ ά ;  συμβουλάς τού 
εκδικητού θεού. Ήθέλησε νά ίναγκαλισθτι τήν 
μητέρα του, κα ί εφώναζε μεγαλοφώνως δπως 
τον αναγνώρισή :

ε ’ β  ! μήτέρ μου, φ ιλτάτη  μου μ.ήτερ ! Ε 
γώ  είμαι ό αγαπητός σου υιός ό ΓΙενθεύς, τόν 
όποιον εγέννησες εις τά μεγαλοπρεπή π α λά τι*  
τού περίφημου Έχίονος πατρός μου. Μέ άνέ- 
θρεψες μέ τό γάλα  σου. . . Λάβε εύσπλαγ- 
χνιαν, μήτέρ μου, καί μή φονεΰσης τον προσ
φιλή σου υιόν Πενθέα βασιλέα τών έπταπΰ- 
λων Θηβών !»

Ά λ λ ’ ή Ά γα ύη  δέν ήκουε τίποτε έκ- 
φρων έκ τής μανίας τήν δποίαν ό Βάκ
χος τής ενέπνεε. Μέ τά  χείλη άφρίζοντα μέ 
τούς οφθαλμούς ύπερμέτρωςήνεψγμένους, έλαβε 
τήν άριστεράν χεΐρα τού δυστυχούς βασιλε'ως 
καί του άπέσπασε τόν βραχίονα. Ή  Τνώ ή 
Αύτονόη καί α ί Βακχίδες, δλαι εξέσχισαν τό 
σώμα τού δυστυχούς, δστις ώρύετο κ α τ ’ άρχάς 
έπειτα  λιπόψυχων έστεναξ* καί έπειτα  τέλος 
{σιώπησε καθ’ ολοκληρίαν. Ή το  νεκρός. Τότε 
ή μήτηρ του εκάρφωσε τήν κεφαλήν του έπί 
ενός θυρσού νομίζουσα δτι ήτο κεφαλή λέ- 
οντος.

Υπερήφανος δ ιά  τήν λείαν τη ς ειοήλθεν α 
κολουθούμενη ύπό τών συντρόφων της εις τάς 
Θήβας. Είς τήν πλατείαν περιέμενον περίλυ
ποι, ό Κάδμος μετά τών προυχόντων τής πό·. 
λεως. Γνωρίζων έ’νικεν τής μαντικής του δυ- 
νάμεως πάντα  οσα συνίβησαν, δ σοφός Τειρε
σίας Ικάθητο μακράν τών άλλων βυθισμένος 
άς σκέψεις πένθιμους. '·

« * 0  ! πάτερ μου, άνέκραξεΫ ή Ά γαύη ,
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φέρω είς τό παλάτιόν μας πολύτιμον λείαν. 
Είνε ή κεφαλή λέοντος τόν όποιον έφό- 
νευσα».

Ά λ λ ’ αίφνης· άντήχησεν ό κεραυνός. Α 
στραπή έφώτισε τόν αιθέρα καί α ί θυγατέρες 
τού Κάδμου μετά τών συντρόφων των ανέκτη
σαν τό λογικόν.

• «Δυστυχία μου I Δυστυχία, μου! "Οχι δέν 
είνε λέων, είν<· δ ΓΙενθεύς, b  προσφιλής μου 
υιός τόν όποιον εφόνευσα, εγώ ή μήτηρ του, ή 
μήτηρ του ή όποια τον έγέννηεσ ! Κατηρα- 
μενη, κατηραμίνη εγώ  !»

Είς τάς κραυγάς τής Ά γαύης, α ί σύντρο
φοί ^της έπλησίασαν καί άναγνωρίσασαι τήν 
αίματόφυρτον κεφαλήν τού περίφημου βασιλέως 
τών θηβών Πενθέως, έφυγαν προτροπάδην 
εκβάλλουσαι γοεράς κραυγάς απελπισίας.

Ό  Κάδμος κα ί οί ύπηρέτοίι του έθαψαν τήν 
κεφαλήν καί τό σώμα τού Πενθέως, τό όποιον 
εύρον διαμελισμένον είς τάς ράχεις τού Κ ιθαι- 
ρώνος. "Οταν έπέστρεψαν εις την πόλιν ό Τει
ρεσίας τοΐς ανήγγειλε καί πάλιν  άλλο τρομε
ρόν δυστύχημα,

«Μόλις έξήλθες τής πόλιως τών θηβώ ν, ώ 
βασιλεύ, ή δυστυχής Ά γα ύη  ταλαιπωρούμενη 
ύπό τής θλίψεως, έκλείσθη είς τά  δωμάτιά 
της τίλλουσα τά ; τρίχας τής κεφαλής της. Διά 
φωνών γοερών έκραζε τόν υίο'ν τη ς τόν Πεν- 
θέα, Τήν ήκούομεν επί πολλήν ώραν κλαίου- 
σαν, έπειτα δέ μας Ιφάνη δτι εύρίσκετο είς 
τά ν αγωνίαν τού θανάτου.

Τότε είς έκ τώ ν προυχόντων διέρρηξε τήν 
θύραν καί εΰρομεν τήν Ά γαύην άπηγχονιίμ έ- 
νη ν .Ή  θυγάτηρ σου, ώ  βασιλεύ Κάδμε, άπί- 
θανεν, ώς άπέθκνε καί τής θυγατρός σου ό 
υιός.»

Τοιούτος ΰπήρξεν, ω Μίδα, ό θάνατος τής 
περίφημου Ά γαύης καί τού ισχυρού βασιλεώς 
τών θηβώ ν Πενθέως. Έτιμωρήθησαν «α ί σι 
δύο διά τήν άσέβειάν των πρός τόν Βάκχον τόν 
«θάνατον θεόν.

. Χαΐρε, ώ υιέ τής άμεμπτου Σεμέλης ! σύ 
δστις τιμωρείς σκληρώς . τούς ασεβείς, δείξου 
ευνοϊκός είς τούς θνητούς οί όποιοι πλήρης σε
βασμού σε δοξάζουν t

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1.

ΓΕΝΝΕΚΙΣ ΙΏΝ βΒΩΝ. — ΚΙ'ΟΝΟί ΚΑΓ ΚΥΒΕΛΗ. —
Ο ΖΕΥΕΚΑΘΙΣΤΑΪΆ1 ΒΑΣΙΛΕΥΣ Ί'ΩΝ AeANATQH

Ό  Σιληνός εσιώπησε, καί ολοι έμενον α 
κίνητοι «α ί περίσχεπτοι. Οί συνδαιτυμόνες 
καί ό έξωθεν τών θυρών άκροώμενος λαός έφαί- 
νετο κατάπληκτος.

'Επί δύο εσπέρας· είχε διαρκέση ή ιστορία, 
καί άπό τής στιγμής καθ ' ήν ήναπτον τά  
φώτα μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν ή Ή ως. 
ίρρόδιζε τά  κράσπεδα τής Α νατολής, ό Σιλη· 
νός ώμίλει περί τού θαυμαστού θεού Βάκχου.

Τήν τρίτην ημέραν άφού τό δεΐπνον έτε- 
λείωσεν ό Μίδας ώμ.ίλησε τοιουτοτρόπως πρός ' 
τόν Σιληνόν.

« Ώ  1 προσφιλή μου ξένε, σήμερον ενώ πε- 
ριδιαβάζομεν είς τόν κήπον σε Ιρώτησα «κόμη 
περί τής ιστορίας τού Βάκχου κχ ί μου άπήντη- 
σες οτι έμαθα δ,τι περί αΰτού οΐ θνητοί ίπιτρέπε- 
τα ι νά γνωρίζουν. Σέ ήρώτησα τότε νά με 
πληροφορήσεις πότε ό άνθρωπος ένεφανίσθη τό 
πρώτον έπί τής εύφορου γης καί νά  άπαριθ- , 
μήσης τών θεών τάς περιπιτείας. Νά μας εί- 
πης τά  θαύματα τά  όποια οί «θάνατοι έποί-· 
ησ αν .κα ί τήν λατρείαν ή όποία τοΐς άπεδόθη 
ύπό τών ευσεβών ανθρώπων ώ» καί τάς τ ιμ ω 
ρίας με τάς όποιας παιδεύουσι τούς ασεβείς.

Μοί ύπεσχεθφς ότι θά μου άπαντήσης άπόψ« 
έμπροσθεν τών Φρυγών.

Ώ  ί ΣΛηνέ προσφιλή μου ξένε, περιμένω 
τήν άπάντησίν σου. θ ά  μου ικανοποίησης 
τάχα τήν δίψαν τής μαθήσεως τήν όποιαν α ι
σθάνομαι ; Σκέψου δτι μας μένουν όλίγαι ή- 
μέραι μέχρις δτου ο προσφιλής σου προστά
της καί θεός έπιστρέψη. Είς τούτο το διάστημα 
δύνασαι νά φώτισης τούς άνθρώπους αυτούς 
οί’τινές σε ικετεύουν.
■ Ό  Σιληνός τότε άπήντησ* τοιουτοτρόπως : 

α"Ω ! βασιλεύ Μίδα, φίλε προσφιλέστχτε, 
τώρα δτε ετελείωσα τήν ιστορίαν τού Βάκχου 
τού προστάτου μου θεού, μού ζητείς νά σου 
οιηγηθύ κατά  τάξιν τάς θαυμασίας περιπέ
τειας τών άλλων θεών, καί νά σου αριθμήσω 
τά  αναρίθμητα θαύματα καί τάς τιμωρίας 
καί τά  ε’ργα τά  όποια ΐξετέλεσαν. Γνωρίζω 
καλώς, δτι δέν σε ώθει. ένοχος περιέργεια νά 
ίκμάθης τά  θεία μυστήρα τά  όποια άποκρυ-
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π τ β ν τ α !  σ υ ν ή θ ω ς  ά π ό  τ ο ύ ς  κ ο ι ν ο ύ ς  θ ν η τ ο ύ ς .

Ή αγάπη τής μαθήσ«ως καί ή προθυμία νά
φανής άρεστότερος είς τούς θεούς σε ώθεΐ εις 
τή ν ανυπομονησίαν τήν Οποίαν έχεις.
; Πρέπει όμως νά έννοήσης, ότι άν σου δ ιη- 
γήθην τόσον λεπτομερώς καί με τοιαύτην α 
κρίβειαν τοϋ Βάκχου την ιστορίαν, τούτο προ
ήλθε !κ  τοϋ ότι ό Βάκχος άνετράφη ύπ ’ εμού, 
ίίνε δ προστάτης μου θεός καί τίποτε δεν κρύ
π τει από Ιμέ.
1 Όσον Οιά τά  συμβάντα τ ά  όποια Ιπήλθον 
άπό τάς άρχάς τοϋ κόσμου, αΰτά δεν τα  ειδον 
κα ί μόνον διά ττ>ς φήμης τ *  γνωρίζω, οΰτε 
δύναμαι άκριβώ; νά σού τ α  διηγηθώ. Πολλά 
πράγματα μενουν άγνωστα καί εις Ιμέ. Μόνον 
δ Ζεύς, δ παντοδύναμος κύριος των ανθρώπων 
καί πατήρ των θεών, θά είχε τήν δύναμιν νά 
«οϋ έκθεσει λεπτομερώς τήν ιστορίαν τήν δ- 
«οίαν^ζητεΐς.

’Αληθώς ΰπήρξεν Ιποχή κατά τήν δποίαν 
γη  ? καί θάλασσα ήσαν συγκεχυμέναι καί ουτε 
«ψηλά όρη ύπήρχον, ούτε μουρμουρίζοντες πο
ταμοί. Οί άνθρωποι καί τά  ζφ α  δέν ύπήρχον 
«κόμη, αύτοί δε οί άθάνατοε θεοί δεν ειγον ά - 
χόμη γεννηθή, διότι δ ουρανός ή λαμπρά αυ
τώ ν κατοικία δεν εϊχεν εςέλθη τοϋ χάους.
: Παντοΰ ήπλοϋτο ή νύξ. Ή  σελήνη με τάς 

άργυράς άνταυγείας καί δ πύρινος "Ηλιος δέν 
είιχον άκόμη άναφθή. . . ’Αλλά σού το λέγω 

. αληθώς, ώ  Μίδα I ουτε οί θεοί αύτοί δεν γνω · 
ρίζουν τά  ¿βέβαια γεγονότα, τά  όποια συνέ- 
βησαν πριν ή ό Ζιύς καταστή κύριος θεών καί 
-ανθρώπων, ουρανού καί γης. Καί δ Ζευς δε 
άύτος, ήτο παιδίον κ α τ ’ άρχάς, τό όποιον δεν 
Ιγνώρισε παρά μόνον ο ,τ ιτ ά  παιδία τής η λ ι
κ ίας του γνωρίζουν.

; θ ά  δοκιμάσω όμως πρός χάριν σου νά σου 
διηγηθώ κατά δύναμιν καί μέ τήν βοήθειαν 
των ’Αθανάτων, τινα  Ικ τών μυστηρίων τοϋ 
κησμου άπο τής απαρχής αύτοϋ.

Ω I Ζεϋ 1 όψιστε θεέ, παντοδύναμε πάτερ 
τοϋ φρονίμου Βάκχου, Ιπίτρεψον είς ΙμΙ νά I- 
π-αναλάβω 5,τ ι  μίαν φοράν ήκουσα, όπως ώφε- 
λήθή ό πιστός σου λάτρης Μίδας, ποιμήν τών 
Φρυγιών λαών I Με τήν συγκατάθεσίν σου, &ς 
δυνηθώ νά άποκαλύψω τά  μυστήρια τά  όποια 
εινε τεθαμμένα είς τήν σκοτίαν τοϋ παρελ
θόντος I»

ΈκστομΙσας τάς λέξεις τάύτας δ Σιληνός 
ίσηκώθη ίκ  τής έδρας του καί Ιξήλθε τοϋ πα 
λατιού μακράν τών συνδαιτυμόνων καί ικέτευσε 
τούς θεούς, μετά σεβασμού, γονυκλινής.

Επί πολλήν ώραν ικέτευσε τόν Δ ία, τού ό
ποιου άπλή τής κεφαλής κίνησις άρκει τόν 
κόσμον δλον νά σύγκλονήση. Αίφνης Ιπεκρά- 
τησε βαθεία σιγή. Τά πτηνά επί τών πλησίον 
δένδρων έπαυσαν τά  εσπερινά των φσματα. 

"Επειτα αστραπή διέσχισε τή ν  σκοτίαν τού 
ουρανού καί ό κεραυνό; αντήχησε μέ κρότον 
φοβερόν.

Τότε άνεγερθείς δ Σιληνός είσήλθεν είς 
τήν αίθουσαν τοϋ συμποσίου καί έπανήρχισε 
τήν όμιλίαν του :

« Ή  I Μίδα, είπεν, δ Ζεύς ό παντοδύναμος τό 
επιτρέπει. ’Επαναρχίζω λοιπόν, τάς διηγήσεις 
μου. Τώρα, βασιλεύ καί σείς ανδρες Φρύγες, α 
κούσατε μετά σεβασμοϋτά μυστήρια τών θεών.®

’Ιδού τώρα κατά σειράν α ί διηγήσεις τάς 
δποίας δ Σιληνός δ προστατευόμενος τοϋ θεού 
Βάκχου, ¿ξιστόρησε έκάστην εσπέραν είς τήν 
άπέραντον αίθουσαν τών ανακτόρων τοϋ Μίδα, 
άπό τής στιγμής καθ’ ήν άνάπτουν τ ά ;  δ?- 
δας μέχρι τής ώρας καθ’ ήν ή Ή ύ ς  αναφαί
νεται είς τή ν ’Ανατολήν. Ιδού κατά  σειράν 
α ί διηγήσεις τάς δποίας ακούραστος ό βασι
λεύς καί οί Φρύγιοι ήκουον, ένψ δ υίός τής Σε
μέλης δ θειος Βάκχος άφήσας τόν προσφιλή 
του Σιληνόν ξενιζόμενου είς τά  ανάκτορα τοϋ 
Μίδα, περιε'τρεχε τάς άγονους πεδιάδας καί 
τ ά  μέρη τ ά  άφιλόξενα, όπου οί άνθρωποι έχουν 
τήν καρδίαν σκληροτεραν καί τών βράχων ά
κόμη.

Είς τήν απαρχήν, πρό τής γεννέσεώς τής 
θαλάσσης τής γής καί τοϋ ούρανοϋ, τοϋ θόλου 
τοϋ κόσμου, τό Χάος μόνον Ιβασίλευε, όγκος 
αδρανής, μάζα συγκεχυμένη τώ ν στοιχείων.

Ό  Ή λιος δεν ελαμπεν άκόμη καί ουτε α
θάνατοι θεοί, ούτε άνθρωποι, ουτε ζωή ενυ
πήρχε. Τό Χάος διήρκεσεν επί αιώνας αιώνων.

Έ π ε ιτα  ίγεννήθησαν οί θεοί τούς όποιους δέν 
γνωρίζομιν, επειδή δεν διήρκεσε μέχρι τής ε
ποχής μα ; ή βασιλεία τω ν, άλλά  κατεστρά- 
σαν όλοι καί ενικήθησαν ϋπό τοϋ Διός καί

Η  Λ Ι Δ Π Λ 4 Ε 1 Σ  Ι Ό Ν  Ι Ι Μ Δ ΰ Ν

τών άλλων Α θανάτων, οί όποιοι τώρα κυβερ
νούν τΟ Σΰμπαν.

'Γπακούοντα χαθέν είς τή ν  ψυχήν ή δποία 
τά  διευθύνει τά  στοιχεία Ιχωρίσθησαν, λα -  
βόντα έκαστον τήν θίσιν ή δποία τ φ  ητο 
προσδιωρισμένη.

Τόφώς άνέλαμψε καί ώς εκ τής Ιλαφρότη- 
τός του άνήλθεν άμέσως είς τον θόλον τοϋ ου
ρανού. Βαρεία ή γή  έπεσε κα ί Ιχωρίσθη ύχό 
τώ ν άέρων Ικ τοϋ ούρανοϋ.Τό ύδωρ κατέφυγεν 
είς τ ά  Ινδότερα τής γης καί Ιξήλθε βραδύτε- 
ρον διά νά περικύκλωση τήν στιρεάν αυτής 
επιφάνειαν.

Ό ταν  ό χωρισμός αύτός τών στοιχείων έ- 
πετελέσθη, ή άνισο; μάζα μετεβλήθη τοιουτο
τρόπως ώστε νά σχηματίση στρογγυλήν τινα  
σφαίραν. ΠΙριξ αύτής Ιχύθησαν α ί .θάλασσαι 
εξογκούμεναι ίκ  τοϋ μανιώδους φυσήματος τοϋ 
άνεμου.

Έ πε ιτα  οί. ποταμοί ήρχισαν νά κυλίωνται 
μεταξύ τών όχθών των καί άνωθεν τής γης 
Ισηκώθησαν τά  όρη ύπερύψηλα, άνισα, σκεπα
σμένα μέ βράχους καί μεταξύ αύτών α ί κοι
λάδες ήνοίχθησαν.

Τότε διά πρώτην φοράν ό Ή λιος έλαμψ* 
κα ί ήρχισε νά άχολουθή τακτικήν τ ινα  πο
ρείαν διά μέσου τών ουρανών. Ή  νύξ καί ή 
ήμερα διεδέχοντο κανονικώς άλλήλας καί ή 
ώρα τοϋ σκότους έφωτίζετο ύπο τών ωχρών 
λάμψεων τής Σελήνης.

Τεθαμμένα πρώτον είς τήν σκοτίαν τού 
Χάους τά  άστρα άνεφάνησαν τώρα είς τήν έ- 
κτασιν τοΰ ούρανοϋ, έκαστον είς τήν θέσιν ή 
όποια τοϋ προσδιωρίσθη. Καί ίντοσούτω ή γή  
κατφχ,εΐτο ΰπό θηρίων, τά  ύδατα  υπό ιχθύων 
καί οί άέρες ΰπό ταχυπτέρων π τη νώ ν.Ό  κα ι
ρός όμως δέν εΪχεν έλθη άκόμη όπως άναφανή 
καί ό άνθρωπος επί τής ίπιφανείας τής γής.

Οί KÚptot τοϋ κόσμου τότε ησαν ό θεος τοϋ 
ούρανοϋ καί ή θεά τής γ ή ς . ’Απέκτησαν ούτοι 
πολλά τέκνα περίφημα διά τήν άνδρίαν των 
καί τό γιγαντιαϊον αύτών ανάστημα.Τά πα ι
δία όμως αυτά Ιμισοϋντο υπό τού πατρός 
τω ν , καί δ ι’ αυτό ó τελευταίος ούτος τα  εφό- 
νευεν καί τ ά  έθαπτεν ΰπό τήν γη ν, χαιρόμενος 
διά τήν πράξίν του, Ιπειδή τοιουτοτρόπως ήλ- 
πιζεν ότι θά ήσφάλιζε βασιλείαν διαρκώς επί 
τοϋ κόσμου.

Ή  μήτηρ των όμως τά  Ιλυπεΐτο καί παρε- 
πονείτο είς τόν σύζυγόν της, δοτις δεν έπαυε 
νά φονεύω τά  τέκνα του. Τότε έσκέφθη «κείνη 
νά τον καταστρέ-ψη κα ί κατασκιυάσασα με- 
γάλον χαλύβδινον δρέπανον έκραξε τούς υιούς 
της καί τοις είπε :

— ·Ή προσφιλή μου τέκνα, σείς τά  όποια 
Ιγεννήθητε υπό ενόχου πατρός, άν θέλετε νά 
με υπακούσετε, θά Ικδικηθώμεν Ικεΐνον δστις 
φονεύει τά  τέκνα του.

’ Εκείνη ώμίλησε τοιουτοτρόπως, όλα όμως 
τα  κατέλαβεν δ τρόμος καί κανέν δέν Ιτόλμα 
νά άπαντήση. ’Επί τέλους ό πανουργότερος τών 
υίών τής θεάς, ό συνετός Κρόνος είπεν είς τήν 
λατρευτήν μητέρα του.

— Σοϋ τό υπόσχομαι, μήτέρ μου, ότι θά 
Ικτελέσω εγώ τήν ίκδίκησιν ταύτην. Πραγ* 
ματικώς Ιγώ δέν σέβομαι τόν πατέρα μου, 
διότι πρώτος έφάνη σκληρός φονεύσας τ ά  τέ- 
χνα του. Δός μου τό χαλύβδινον δρέπανον.

Τοιοϋτοι υπήρξαν οί λόγοι τοϋ θείου Κρόνου.
Ή  μήτηρ του περιχαρή; τοϋ έδωκε τό 

δρέπανον μέ τούς κοπτερούς όδόντας καί τον 
έτοποθέτησε κρυφίως είς τήν είσοδον τοϋ κοι- 
τώνος τοϋ θεού. Ό τα ν  ή νύξ Ιπήλθεν δ θεος 
άνέβη είς τό δωμάτιον.

Ό  δυστυχής ! Μόλις άπεκοιμήθη, εσπευσεν 
ό υίός του καί ε*λαβεν αυτόν άπό τού τραχή
λου καί κατεκερμάτισεν αυτόν διά τοϋ δρέπανου 
ώς στάχυν.

Τότε ήρχισεν ή βασιλεία τοϋ Κρόνου, τοϋ 
φονέως τοϋ πατρός το υ .’Ενυμφεϋθη τήν θείαν 
Κυβέλην μετά τής οποίας απέκτησε πολυά
ριθμα τέκνα. Ά λ λ ’ δ «ώφρων θεός Ιγνώριζεν, 
ότι εν Ικ τών τέκνων του θά τον Ιδάμαζε καί 
θά τον κατεστρεφε, όπως καί αύτός Ιφό*ευσε 
τόν πατέρα του. Δ ιά τούτο κατιβρόχθίζε τά 
τέκνα του κα θ ’ όσον Ιγιννώντο, ώστε κανέν 
νά  μή δύναται νά του διαφιλονικήση την παν
τοδυναμίαν του.

Ή  Κυβέλη Ιλυπεΐτο πολύ δ ιά  τοΰτο. Ά λ λ ’ 
ή θεά τής γής έδίδαξε τήν σύζυγον τοΰ 
υίοϋ της τό μίσον διά τού όποιου έδύνατο νά 
διατηρήση τά  τέκνα της Ιν άγνοια τοϋ πά - 
τρός τω ν. Τό μέσον τούτο συνίστατο είς τό 
νά  διαφυλάττη Ιπιμελώς μακράν άπό τά  ομ- 
ματα τοϋ πατρός τά  τέκνα, είς αύτόν δε νά 
δίδη ινα λίθον Ιπιμελώς κρυμμενον ΰπό ΰφά-
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« μ α τ « , δπως τον καταβροχθίζη άντί -του τέ
κνου του.
. Ή  πανουργία αυτή επέτυχε καί δ Κρόνος 
κατεπινε λαιμάργως τάς πέτρας, νομίζων ότι 
τρώγει τά  τέκνα του.

Διά του μέσου τούτου ή Κυβέλη έδυνήθη 
!νά σώση τούς υίούς καί τάς θυγατέρας τη ς— 
παντοδυνάμους θεούς οί όποιοι β α τ ε ύ ο υ ν  *ις τήν 
γήν καί θάλασσαν. Τά τέκνα ταύτα  ήσαν δ 
Ζεύς τού όποιου δ κεραυνός κλονίζει την γην, 
ή  "Ηρα ή  λευκώλενος αδελφή καί σύζυγός του, 
ή  Δήμητρα, ή όποια αυξάνει τούς κίτρινους 
στάχυς, δ Ποσειοών οστις εξεγείρει ή κατευ- 
νάζη τά  ηχηρά κύματα, δ Πλούτων τού δ- 
ποίου το βασίλειον εκτείνεται κάτωθεν τής γης 
κα ί τού όποιου εΤνε άκαμπτος ή καρδία.

'Όλοι οί Αθάνατοι είνε υιοί ή επίγονοι τής 
περίφημου Κυβέλης. Διά τούτο ονομάζεται ρ.ή- 

. τηρ θεών καί εΤνε πάρ ’ όλων σεβαστή. Ό ταν 
άΰτη εισέρχεται εις τη ν λαμπράν τού Διός 
κατοικίαν, δ κύριος θεών καί ανθρώπων οπι
σθοδρομεί έμπροσθεν της μετά σεβασμού, εν
θυμούμενος, δτι αυτή τον Ισωσε καί δεν κ α -  
ταβροχθίσθη υπό τού σκληρού πατρός,

Τωόντι μετά τήν γέννησιν τού Διός ή θεά 
. ΐή< γης προείπεν εις τήν Κυβέλην, ότι ήτο 
προωρισμένον τό παιδίον αύτά νά κατανίκηση 
δ ιά  τής δυνάμεως τών χειρών του τον σώ
φρονα πατέρα του Κρόνον. Αυτός θά ελάμβανε 
τήν ύψίστην αρχήν καί θά διετασσε τούς 'Α 
θανάτους.

Διά τούτο ή Κυβέλη έφρόντισε νά κρύψη 
άπό τούς οφθαλμούς τού Κρόνου ε’πιμελεστερον 
τό παιδίον αύτό, όπως άσφαλισθή Ιντελώς 
κατά  τής σκληρότητός του.
; Μίαν νύκτα ένφ δ Κρόνος Ικοιμδτο είς τήν 

πολυτελεστάτην κατοικίαν του, ή θεά, φέρουσα 
τό  παιδίον εις τάς άγκάλας της, διευθύνθη τα 
χέως εις τήν νήσον Κρήτην καί Ικεί Ικρυψε τό 
τέκνον της εϊς τ ι  σπήλαιον ΰπό τά  πυκνά 
δάση τού όρους "Ιδης.

: Ό  Ζευς ηυξανε ταχέως. Αί μέλισσαι τής Κρή
τη ς άπεκρινον χάριν αύτού τό ήδύτερον αυτών 
μίέλι καί το έναπέθετον α ί ΐοιαι εις τό στόμα 
τ 'ου .Ή  α ΐξ ’Αμάλθεια τέν έπλησίαζε μέ τούς 
μιαστούς έξογκωμενους εκ τού γάλακτος, καί 
περιστερά! τού Ιφερον είς τό στόμα τήν άμβρο- 
σίαν, ένφ μέγας αετός τού προσέφερε ύπό τήν

πτέρυγά του τό νέκταρ. — Γνωρίζεις, ώ 
Μίδα ! οτι ή άμβροσί* είνε ή θεία τροφή τών 
θεών καί τό νέκταρ τό άρωματώδες αΰτών 
ποτόν, χιλιάκις ήδύτερον καί τού οίνου οστις 
ευφραίνει τούς ανθρώπους.

Ό  Ζέύς λοιπόν ηύξανεν εν ρώμη καί ευφυΐα 
καί δεν είχε πλέον τά  αδύνατα μέλη, ούτε 
τάς ματαίας επιθυμίας τών πα ιδ ιών, και ό
ταν ήνδρώθη έπανήλθεν είς τον ουρανόν καί 
εοάμασε διά τής άκατανικήτου δυνάμεώς του 
τόν θεόν Κρόνον, βπως καί αυτές διά τή ς πο
νηριάς του είχε νικήση τόν πατέρα του.

Μολονότι όμως δ Κρόνος ίέ ν  εζη πλέον, δ 
Ζεύς Ιλαβε μετά μεγάλου κόπου τήν βασιλείαν. 
— Είχε λάβη ώς σύζυγόν του τήν σώφρονα 
“Ηραν τήν λευκώλενον. Είς τόν αδελφόν του 
Ποσειδώνα εδωσε τήν διοίκησιν τών άπειρων 
θαλασσών, είς δέ τόν Πλούτωνα έκείνην τών 
υπογείων αβύσσων.

"Ολοι οί θεοί καί α ί θεαί α ί καταγόμεναι 
ίκ  τού Κρόνου καί τής Κυβέλης ΰπήκουον π ι-  
στώς'είς τόν αδελφόν Δία καί τον έβοήθουν, 
είς τά  σώφρονα σχέδιά του. Οί αρχαίοι όμως 
θεοί οί γεννηθεντες έκ τού θεού τού ουρανού 
ώς αδελφοί τού Κρόνου δεν ήθελον νά υπο
ταχθούν είς τόν υιόν τού αδελφού τω ν. Έ π ί 
αναρίθμητα Ιτη οιήρκεσεν δ μεταξύ αΰτών 
καί τού Διός πόλεμος, φοβερός καί απαίσιος.

Ώ  Μίδα, μή νομίσης ότι είνε εΰκολον νά 
σού διήγηθώ τάς φοβεράς αύτάς μάχας. Καί 
δέκα γλώσσας καί δέκα στόματα άν είχον 
καί φωνήν άκούραστον καί στήθος χαλύβδινον, 
δέν θά έδυνάμην νά απαριθμήσω τό πλήθος 
τών θείων μαχητών οί οποίοι ελαβον μέρος 
είς τήν πάλην αύτήν τήν φοβεράν, τήν δποίαν 
άλλως τε δέν είδα.

Τόν καιρόν εκείνον οί Σάτυροι οί αδελφοί 
μου καί α ίάδελφα ί μου α ί Νύμφαι, είχον κα
θώς καί εγώ γεννηθή κατά θέλησιν τού Διός. 
Έκατοικούσαμιν είς χλοερά σπήλαια , πλησίον 
είς ρύακας διαυγείς. Έντοσουτω δ θόρυβος 
τής μάχης έφθανε μέχρις ήμών. Αί Νόμφαι 
καταληφθεΐσαι ύπό τρόμου εκρύπτοντο είς τούς 
καλαμώνας, Ιγώ δε μετά τών αδελφών μου 
δεν εξηρχόμεθα ποτέ άπό τά  σπήλαιά μας τά 
προφυλαττόμενα άπό πυκνών δασών.

Ή  απέραντος θάλασσα άντήχει μετά δυ
νάμεως καί ή  γή  φρικωδώς έμυκάτο καί τά
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δρη Ιτρεμον έπί τών βάσεών των, Οί τερατώ
δεις Γ ίγαντες είχον φοβεράν δύναμιν. Έ π ί τών 
ώμων των έφύοντο εκατόν βραχίονες καί έκα
στος έξ αύτών είχε πενιήκοντα κεφαλάς αί 
δποΐαι εξεΐχον άνωθεν τών ρωμαλέων μελών 
τω ν.

Έξερίζωνον τά  δρη !κ  τών βίσεών των καί 
τά  Ιθετον τό εν έπί τού άλλου, όπως έπ ’ αύ
τώ ν άνέλθωσι μέχρι τού ουρανού δποϋ κα τώ - 
κεΐ δ υίδς τού αδελφού τω ν Κρόνου.

Ά λ λ ’ ή ψυχή τού Διός Ινεπλήσθη θάρρους 
καί δ θεός άναπτύσσων 0λην αύτού τήν δύνα- 
μιν ώρμησιν έκ τού ουρανού. Τότε άντήχησεν 
δ κεραυνός καί φωτεινά! « ί  άστραπαί ε'πιπτον 
έκ τών μυωδών χειρών του καταρρίπτουσκι 
μακράν τό θειον πύρ. Πανταχόθεν ή γή  έκαί- 
ετο καί τά  μεγάλα δάση έσπινθύριζον. ’Απέ
ραντος ή θάλασσα ίκύλιε πύρινα κύματα καί 
άτμός θερμός έσκέπαζε τούς Γ ίγαντας. Έ πί 
πολύν καιρόν ή πυρκαϊά εκτυφλωτική' έφώ- 
τιζε τήν μάχην τών θεών. Έ π ί τέλους οί Γ ί
γαντες ένικήθησαν. Ό  Ζεύς τους έοεσε τότε 
καί τους Ινέκλεισεν είς τήν υπόγειον άβυσσον 
τήν δποίαν οί ’Αθάνατοι όνομάζουσι Τάρ- 
ταρον.

Ώ  Μίδα, πρόσεξον καλώς είς τούς λόγου; 
τούς όποιους θά σού εΐπω : Μία άσπίς σιδηρά 
ριπτομένη ύπό τής στιβαράς χειρό; θεού θά 
έκυλίετο είς τόν άέρα τόν Ιλαφρόν επί Ιννέα 
ημέρας καί έννέα νύκτας καί μόνον τήν δεκά- 
την θά έφθανεν έπί τής γης. ’Εάν τώρα δ Ζεύς 
ήθελεν επιτρέψει νά είνε ή γή εύδιαπέραστος 
όπως δ άήρ, ή αύτή άσπίς ριπτομένη άπό τού 
έδάφους θά εκαμνεν έννέα ήμέρας καί έννέα νύ
κτας καί μόνον τήν δεκάτην θά εφθανεν είς τόν 
Τάρταρον. Διότι ή άβυσσος είνε τόσον μακράν 
ΰπό τήν γήν όσον καί ή γή ύπό τόν ουρανόν. 
Ά λ λ ’ 6 Τάρταρος είνε περιφραγμένος διά χ ά λ 
κινου τείχους, καί αδύνατον νά ύπάγη τις έκ 
τής γης πρός αυτόν. Είνε άπειρόν τ ι σκοτει
νόν βυθισμένον είς φρικτήν νύκτα τό δποϊον 
κανείς όστήρ δεν φωτίζει. Είνε τό βασίλειον 
τού υποχθονίου θεού, τού παντοδυνάμου ΙΙλού- 
τωνος, τού όποιου άκαμπτος είνε ή καρδί.α.

Οί άνθρωποι δίν είνε δυνατόν νά άνακαλύ- 
ψουν τάς δδού; α ί δποίαι άγουσιν είς αυτόν 
καί &ν κανείς σας εΰρισκε καί Ιφθανεν είς τάς 
χάλκινους πύλας, πάλιν  δέν θά έδύνατο, έπί

μήνας καί Ιτη καί αιώνας άν έπεριπάτει, να 
φθάση εί; τό βάθβς'καί θά παρεσϋρετο υπό φο
βεράς καταιγίδος είς τό μέσον τού σκότους.

Είς τήν άβυσσον αύτήν τήν υποχθόνιον έ- 
κλείοθησαν διά παντός οί Γίγαντες. Έ κτοτε 
πολλά Ιτη  παρήλθον. Ό  Ζεύς έπανέφερε τήν 
ειρήνην έν τ φ  κόσμψ καί είνε τώρα δ παντο
δύναμος κύριος θεών κα ί ανθρώπων. Βεβαίως 
πάντοτε τοεούτος θά ήνε, διότι τις θνητός ή 
’Αθάνατος θά ητο τόσον παρ'άφρων ώστε · νά 
άμφίσβητήση τήν παντοδυναμίαν του καί νά 
προκαλεση αυτόν είς άνισον πάλην.

Ό  Ζεύ, υιέ τού Κρόνου, ώ παντοδύναμε 
καί παμμέγιστε, σύ.δστις ρίπτεις τόν κεραυνόν, 
γενοϋ ευνοϊκός πρός ήμάς καί ίέξου τά ; διη
γήσεις μου ταύτας μέ τήν συνήθη σου α γα 
θότητα.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝΙΆ.

Η  Β Α Ι Ι Λ Ε ίΑ  T O T  Δ Ι Ο Ϊ . —  Γ Ε Ν Ν Ε Ε ΙΕ  Τ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ .

A I  J1P Q T A I Γ Ε Ν Ν Ε Α Ι.

Τώρα, ώ Μίδα, θά σου διηγηθώ συμβάντα 
τά  δποϊα θά σε ευχαριστήσουν. Πραγματικώς 
όλα τά  ανθρώπινα θά σε ενδιαφέρουν ώς άν
θρωπον καί ή ίστορϊα τών πρώτων γεννεών 
δέν θά σου είνέ νομίζω αδιάφορος.

Ό ταν  μετά τήν έξολόθρευσιν καί τήν τρο- 
μεράν τιμωρίαν τών Γ ιγάντων, τών αδελφών 
τού Κρόνου, δ Ζεύς κατέστη απόλυτος κύριος 
τής γής καί τού ουρανού καί τής άμετρου 
θαλάσσης εσκέφθη επί πολύ τ ί θά Ιπραττε. 
Έξελθών τής κατοικίας του τής μεγαλοπρεπούς 
Ικάθησεν είς τό μέσον τού ουρανού καί εκεΐθεν 
παρετήρησεν έπί πολύ τήν άγονον θάλασσαν καί 
τήν έρημον γήν, ή όποια απέραντος έξετείνετο 
ύπό τούς πόδαςτου,Τά άγρια θηρία τού δάσους, 
τά  πτηνά  τά  οίκούντα τόν άέρα καί οί ιχθύς- οί 
κολυμβώντες ακούραστοι ε’π ί τών γαλανών κυ
μάτων, όλα αύτά τά  ζφ α , μικρά μεγάλα;είχον 
καταστραφή έξολοθρευθέντα ύπό τού πυρός 
διαρκούσης τής πάλης μεταξύ θεών καί Γ ι - . 
γάντων

Περίλυπος Ιμενεν δ Ζεύ; βλέπων Ιρημον 
καί σιωπηλήν τήν φύσιν δλην. Τότε δ ιέταξα
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όλ* τ ά  5ΐοη των ζώων τά  βαδιζοντα επί τοϋ 
¡δώφους καί τά  πλανώμενα εν τ φ  κερί καί τά  
χολυμβώντα είς το υδωρ νκ έξέλθωσιν έκ των 
εγκάτων τής γης ποτιζομένης ύπό τής βρο
χής, καί αναζωογονούμενης ύπο του Ή λιου, νά 
«ληθυνθώσιν «πί τής γ ή ; καί εις τής θαλάσ
σης τάς αβύσσους.

Κ αί ιδού όλα τά  γένη κα ί τά  είδη των 
ζώων Ινεφανισθησαν πάλιν επί τής γής, καί 
αναρίθμητα είδη ιχθύων εγεννήθησαν εντός 
των ΰδάτων.

Τότε ό θεός έσχέφθη, δτι επρεπε νά δημι- 
ουργήση τά  γένη τών ανθρώπων, Οι άνθρω
ποι θά είχον κατά  διαταγήν τοϋ Διός τήν 
διάνοιαν πολύ άνωτέραν τών ζφων, άλλά καί 
πολύ κατωτέραν συγχρόνως άπό εκείνην τών 
θεών, άντί δέ νά άναπέμπωσιν άγριας ένστι
κτους κραυγάς,δά είχον έναρθρον λόγον καί θά 
έδύναντο τοιουτοτρόπως νά συνδεαλεγωνταε 
μετά τών θεών δταν θά ήτο ανάγκη.

Ό  παντοδύναμος X.otuov Ζεύς ¡ποίησε τούς 
ανθρώπους, όπως καί τά  φυτά  και τά  ζφα , 
Έξερχόμενοι τής γής τής όποιας οΐ ανοικτοί 
πόροι άνέδιδον χυμόν όποιον με αφρώδες 
γάλα , ευρισκον ευκόλως τροφήν εις τό γόνιμον 
έδαφος καί τήν κλίνην μαλαχήν ιίς  τό πυκνόν 
καί εύκαμπτον χόρτον τών πεδιάδων. ’Από 
παιδία ήνδροϋντο ταχέως καί έγίνοντο ρωμα
λέοι. Οι εκ τών σπλάγχνων τής γής εξερχό- 
μενοι τότε άνθρωποι ησαν πολύ ισχυρότεροι 
άπό τού; σημερινούς.

Οί πρωτόγονοι άνθρωποι δέν ήσθάνοντο 
οδτε τά  δήγματα τοϋ ψύχους, ούτε τά  φλο
γερά τού ήλιου βέλη. Οί άγριοι καρποί 
καί τών δρυών α ί βάλανοι τούς έτρεφον πλου- 
σιοπαρόχως. Έμενον γυμνοί άκόμη μή γνω · 
ρίζαντες νά καλυφθώσι με δέρματα ζφων, καί 
δταν ή βροχή ή ό άνεμος Ιδερον τά  σώματά 
των κατέφευγον εις τά  βαθεα οπήλαια ή υπό 
τά  πυκνότατα δένδρα.

Έ π ί εκατομμύρια έτη έζησαν τοιουτο
τρόπως οί άνθρωποι παρόμοιοι μέ τα  ζφ α , ε
πειδή 6 παντοδύναμος Ζεύς ήθελε να χαλ ι- 
ναγωγήση τά  πάθη των καί τήν υπερηφάνειαν.

Δύτό είνε τό μόνον άκριβές γεγονός, ώ Μί

δα I Μή πιστεύσης τάς ψευδείς διηγήσεις 
κατά ^τάς οποίας οί άνθρωποι ¡γεννήθησαν 
συγχρόνως με τούς θεούς, καί όσα άλλα  «κό
μη ψεύδη διηγούνται τ ά  όποια θά σου είπω 
δ ιά  νά μή άπατηθή ποτέ Ιξ α υτώ ν .’Ιδού λοι
πόν τ ί διηγούνται.

«Είς τήν απαρχήν δ Κρόνος εγκατέστησεν 
είς τή ν γήν τήν ίποχήν τοϋ χρυσού, καί οί 
άνθρωποι έζων ώς οί θεοί έν πλήρει ευτυχία; 
καί αναπαύσει. Ούτε εργασίαν, ούτε πόνους, 
ούτε γήρας Ιγίνωσκον. Μέχρι τέλους τής ΰ- 
πάρξεώς τω ν διετήρουν τήν ρωμαλεότητα καί 
τήν καλλονήν τών ποδών καί τών χειρών, 
καί διεσκέδαζον άφρόντιδες είς συμπόσια. Α ιώ
νια άνοιξις, α ίωνία βλάστησις, διηνεκής ϋ- 
παρξις καρπών γλυκυτάτων, ποταμοί γάλα 
κτος, ρϋακες νέκταρος, δένδρα μελιτοφόρα 
καθίστων τήν γήν τόπον διηνεκούς άπειρου 
ευδαιμονίας.

Έ π ε ιτα  οί ’Αθάνατοι παρήγαγον τούς αν
θρώπους τάς άργυρά; έποχάς οΐ όποιοι ήσαν 
τόσον κατώτεροι τής προκγουμένης, δσον καί 
ό άργυρος είνε κατώτερος τού χρυσού.Ό  Ζεύ; 
δστις ιβασίλευε τότε επί ουρανού καί γής ε*- 
δωσεν είς τά  ερπετά τόν δηλητηριώδη αύτών 
ιόν, διέταξε τούς λέοντας νά καταβροχθίζωσι 
τούς θνητούς, έστείρευσε τούς ποταμούς τοϋ 
γάλακτος κα ί τούς ρύακας τοϋ νέκταρος. Δεν 
ήτο. πλέον αίωνία ή άνοιξις άλλ ’ ήκολούθει 
καί το καυστερόν θέρος καί ό άγριος χειμών 
καί τδ ασταθές φθινόπωρον· κα ί οί δυστυχείς 
βεβαρυμενοι ύπό τών τέκνων τω ν, άδικοι πρός 
άλλήλους, έζων ΐπ ί ολίγον χρόνον κα ί μετά 
τον θάνατόν των έθάπτοντοείς τάς υπογείους 
αβύσσους.

Έ π ε ιτα  έγεννήθησαν οί άνθρωποι τής επο
χής τοϋ χαλκού. Όμοιοι μέ ρωμαλέας ορΰς; 
ζωηροί, βίαιοι οί θνητοί τής εποχής εκείνης, 
παρεδΐδοντο αιωνίως είς φοβερούς πολέμους, 
καί ή καρδία των ήτον ώς χάλυψ σκληρά. Αί 
κατοικίαι των ήσαν Ικ χαλκού καί κατά  Θε- 
λησιν τών θεών έμάχοντο διά χαλκίνων ό
πλω ν. Άλληλοφονευθέντες εξίλειψαν όλοι τα -  
φεντες άδόξως είς τόν Τάρταρον.

(Έ π ετα ι συνέχεια).

Τ Ο Ν  Π Α .1 Δ Ο Ν  1 5  ο κ τ ο β ρ ι ο τ

Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ TOT ΡΟΒΙΝΣΩΝΟΣ
[ Μ γ θ ι ς τ ο ρ ι α  r n o  Sí n d r é  £ a u r i e ]

[ Σ υ νέχ ε ια ·  Γ8ε σ ε λ ίδ α  9 7 ]

Έ ν τούτοις ό Χάνδος, μόλις είδε τήν αδελ
φήν του συνερχομένην, ¡πλησίασε θαρραλέως 
τήν μομίαν καί ήρχισε νά την ¡ξετάζ-ρ προσ- 
εκτικώς, από 8λα τά  μέρη, ύπό τό φως 
τού κηρίου του. Ή  καρδία του επαλλεν ο
λίγον τ ι  ζωηρότερον τοϋ συνήθους κατά  τήν 
έπισκόπησιν ταΰτην, Ά λ λ ’ δσψ περισσότερόν 
τ φ  Ινέπνεε τήν φρίκην κα ί τον φόβον, τόσον 
περισσότερον ένόμιζεν εαυτόν ύποχρεωμένον νά 
ύπερνικήση τά  αισθήματα τα ύτα , συμφώνως 
«ρός τόν ιδιαίτερον αυτού κώδηκα περί ατομι
κής ανδρείας. Ούτω, άμα ή πρώτη στιγμή 
τής συγκινήσεως παρήλθεν, άνέλαβεν όλην 
του τήν ψυχραιμ ίαν έδοκίμασε μάλιστα καί 
νάίγελάση.

«Ε ίνε Ινδιδυμένος όπως ό κ. Γόλδιγκ, δ η
θοποιός, είς τή ν κωμεμδίαν εκείνην τοϋ Μολιέ- 
ρου,. πού είδαμεν είς τήν Καλκούτταν 1 ο έ
λεγε. ((Φαίνεται ότι ό δυστυχής αύτό; κύριος 
έκαμνεν όπως ό Βυφφών, ό όποιος συνείθιζε νά 
στολίζεται πριν άρχίση τή ν  εργασίαν του. Μό
νον ή ένδυμασία του δέν είνε καί πολύ τής ώ
ρας· μοΰ φαίνεται ότι δέν θά έκέρδιζε πολύ &ν 
Ιξετίθετο είς τό φώς τής ημέρας... Νομίζετε, 
θείε μου, αληθινά, δτι εόρίσκεται εδώ από τήν 
εποχήν τής βασιλίσσης Ά ννη ς καί τού Μαλ 
βορούγου ;

— Τούτο τουλάχιστον φαίνεται πιθανόν, 
εΐπεν ό κύριος Κλοακέν πλησιάζων.

— “Ω νά, έχει καί ρωλόγι μέ αλυσίδα. Τί 
λέτε, θείε μου, κάμνει νά  το ίδώ καί νά ψάξω 
τές τσέπες του ;

— Διατί όχι ; Δέν έχομεν λωποδυτικάς δ ια
θέσεις· ό σκοπός μας είνε άπλώς νά διευκοινή- 
σωμεν αυτό τό μυστήριον».

Μόλις έλαβε τήν άδειαν ό Χάνδος καί ίξή- 
γαγεν έκ τοϋ θυλακίου τής μομίας εν χρυσοϋν 
ώρολόγιον, βαρύ καί ογκώδες, ώς άληθινόν 
κρομμύδιον.

Επι τής Ικ σμϊλτου πλακός άνεγινώσκοντο 
αί λέξεις : «C hapm an , P o u ltry » .

— P o u ltry  είνε ένας δρόμος τοϋ Λονδίνου, 
είπεν ό Χάνδος. «Φαίνεται, ότι ό δυστυ-

Ε τος  Ιόον — Τ ε ϊχ ο 2  20ον

χής αύτό; άνθρωπος ήτο άγγλος, όπως ημείς.»
Καί Ιξηκολούθησε τή ν  άναδίφησίν του. Εις 

τό δεξιόν θυλάκιον εύρε μίαν καπνοθήκην άρ- 
γυράν, είς τήν όποιαν ύπήρχεν άκόμη κόνις 
μελανή, καί τρία αργυρά νομίσματα, έν τών 
όποιων έφερε τήν εικόνα τής βασιλίσσης Ά ν 
νης ακριβώς. Είς άλλο θυλάκιον εύρεν έν μ ίγ* 
μανδήλιον μέ τετράγωνα, μίαν θήκην όμμα- 
τοϋαλίων καί μίαν επιστολήν — μίαν παλαιάν 
¡π ιστολήν, κιτρινισμένην, φαγωμένην, άλλά  
φέρουσαν άκόμη ευκρινή τά  ίχνη σφραγίδος έκ 
πρασίνου κηρού. Ό πισθεν ύπήρχον λέξεις τινές 
Ισβεσμέναι, δυςανάγνωοτοι.

«Δέν είνε αδιακρισία, πιστεύω, νάναγνώσω 
τήν έπιγραφήν. Μόνον διά νά μάθω τό ό
νομα.. »

Έ ξα ίφνη ; άφήκε κραυγήν Ικπλήξεως : s
— Θείε μου !. . Άνθη ! . .  Μήπως ονειρεύο

μαι ; . . . Διαβάστε, σάς παρακαλώ I..
Ό  κ . Κλοακέν έλαβε τήν ¡π ιστολήν και 

άνέγνωσε τήν έξής διεύθυνσιν :

S en o r  R obinson  C rusoé
York.

Ό πως ό Χάνδος, κ α τ ’ άρχάς δέν ¡τόλμησε 
καί αύτός νά πιστευτή τούς οφθαλμούς του. 
Ά λ λ ά  δέν ίχώρει αμφιβολία. Ή  επιστολή ήτο 
αυθεντικότατη, ¡π ί παλαιού χάρτου, γεγραμ- 
μένη πορτογαλλιστί, σχετική πρός τάς βραζι
λιανής φυτείας τοϋ Ροβινσώνος Κρούσου, χρο
νολογούμενη ¡X Λισσαβώνος από 9 ’Ιανουάριου
*715.

« Άνήκουστον ! . . . έψιθΰρισεν ό αρχαιολό
γος. Πρέπει νά πιστεύσωμεν ότι εύρισκόμεθα 
προ τού λειψάνου αυτού τοϋ Ροβινσώνος Κρού
σου ;

— Ό  ναί, θεϊέ μου I τό πιστεύω, είμαι 
βέβαιος]... Κ άτι τ ι  μυστηριώδες καί ¡νδόμυχον 
μοϋ το λέγει !

— Δέν φοβούμαι πλέον διόλου t ανέκραξε 
καί ή Άνθη μετά παραφοράς, εγειρόμενη έκ 
τής κλίνης, εις τό χείλος τής όποιας Ικάθητο. 
’Αγαπητέ μου, δυστυχή μου προπάππε 1 εδώ

Tomos 24ος—8
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Ιλοιπόν άπέθανες [¿όνος, κατάμονος, χωρίς κα
νένα σου τέκνβν νά σε περιστοι̂ ίζη.

— Αΰτή ή περγαμηνή θά μας ειπη Ισως 
πώς καί διατί) ύπελαβεν ό Χάνδος, άρπάζων 
-to κατασκονισμένον έγγραφον, έπί του όποιου 
ίκλίνεν άκόμη .ή χειρ του νεκρού.

Καί το εόειξε προς τ ’ον κ. Κλοακεν, ο ο
ποίος άνέγνωσεν αρκετά εΰχερως τάς πρώτας 
ίγραμμάς,γραφής κανονικής μέν ά λ λ ’ολίγον τρε- 
,μούσης :

: «This is my w ill. On (he eighth day
of March A. B 1717, I Robinson Crusoe, 
:of York in Yorkshire, in the.Kingdom of 
England, being 84 years old, sound in 
¡body and raind,although much weakened 
iby age. . .»

Δηλαδή :

«Λϋτη ε ίνε  η δια&ήχη μον . Τήν ¿γδόην  
•¡¡μέραν τού Μ άρτιον , έν  έχει ααχηρ ίφ  1717, 
ό υποφα ινόμενος Ροβ ινβων Κ ροϋοος, έξ 'Τύρ- 
χης τής έν  'Τορκθχίρ$ το ν  βαα ιλε ίον της 
’Α γγλίας, ’ά γ α ν  ιό  όγδοηκοβτον τετεφτυν I- 

:τος  τή ς  η λ ικ ία ς  μ ο ν , υ γ ιή ς  t b  βώμα xal το  
.π νενμα , &ν xal λ ία ν  καταβεβλημένος ϋαο  τον  
•γήρατος···»

Ό  κ . Κλοακεν έξηκολούθει τήν άνάγνωσϊν 
του, όταν υπόκωφος κρότος, πβλλαπλασια- 
' σθείς ύπό τής ήχους, άντήχησεν αίφνης είς το 
εξωτερικόν του σπηλαίου καί τον έκαμε νάνε- 
γείρη τήν κεφαλήν έμφοβος, όπως τον. Χάνδον 
και τήν Ά νθήν. Ό  Χάνδος έσπευσε πρός τόν 
πρόδομον με το κηρίον είς τήν χείρα.

«Είμεθα κλεισμένοι! ανέκραξε μετ’ ολίγον. 
Μία θύρα κλείει τόν διάδρομον καί μου είνε 
αδύνατον νώ την άνοίξω».

Ό  κ. Κλοακέν καί ή ’Ανθή ετρεξαν πρός 
αυτόν καί έβεβαιώθησαν περί τού άληθούς τής 
πληροφορίας. Θυρόφυλλον βαρύ ν.αί μέγο. έκ 
δρυός, το όποιον δέν είχον παρατηρήση κάν 
; είςερχόμενοι, έφραττε τώρα τήν δίοδον. "Αν 
|καί τό κλιϊθρον καί οϊ μοχλοί εύρίσκοντό έ
σωθεν, εν τούτοις α ΐ ήνωμέναι προσπάθειαι 

,καί τών τριών δέν κατώρθωσαν νά το Ανοίξουν, 
Φαίνεται ότι ή θύρα έκλειδώθη ή άλλως πως 
¡¿στερεώθη έξωθεν.

Τ ί συνέβαινεν ; Έ τ ο  άρά γε τυγαίον τό

πράγμα ή είχον έμπεση είς παγίδα, είς ένε- 
δραν; ό κ Κλοακέν μόλις έλαβε καιρόν νά το
συλλογισθη.

θυρίς ηνοίχθη έν τφ  μέσω τού θυροφύλλου 
καί τό πλαίσιον τής θυρίδος ταύτης περιέβαλε 
τήν τρομερω'τέραν, τήν είδεχθεστέραν εικόνα, 
τήν όποιαν έδυνατό τις να φαντασθή είς π α 
ρόμοιον μέρος — τό διαβολικόν πρόσωπον του 
Ρανά.

Ναί, του Ραγά, του Δουλίπ Ρανά, τού 
Τό-Χό, τού. Κρά ·Ό γκ Δίγκ-Κί—οίονδήποτε 
καί άν ήτο τόνομά του I τού άθλιου δολοφό
νου, τον όποιον είχεν ΐδη ό κ. Κλοακέν π ί- 
πτοντα είς τήν θάλασσαν έν τη παραφορά 
του... .Δέν είχε λοιπόν άποθάνη ! . .  Είχεν Ιπι- 
ζήση τής φρικτής έκείνης τιμωρίας διά νά συ
νέχιση καί συμπλήρωσή τήν σειράν των εγ
κλημάτων του ; . . . η μήπως ητο το φάσμα 
του ;  · . .

Φεΰ! ήτο έκείνος, ό ίδιος 1 Τό αΰτό άγριον 
καί παράφορον βλέμμα, ή αυτή ρίς ώς όρνέου 
άρπακτικού, ή αυτή ώχρα οψις, οΐ αύτοί ο
ξείς όδόντες, ώς τίγρεως, οιαφαινόμενοι με
ταξύ δύο χειλέων λεπτών. Ό Ρανά ! Έ 
βλεπε τά θύματά του ήμικλείων τούς οφθαλ
μούς, χωρίς νά προφέρω λέξιν.

«Δουλίπ Ρανά !ο άνέκράξεν ό κ. Κλοακέν, 
όρμών κατ’αυτού. «Είσαι «ρίγκηψ καί καθώς 
μας είπες ονομάζεσαι ό Δίκαιος. Έν όνόματι 
τής Δικαιοσύνης λοιπο’ν, άνοιξε τήν θύραν αυ
τήν είς ημάς, οΐ όποιοι τίποτε δέν σου ίκά- 
μαμεν ... ϊ

Είδός τ ι μειδιάματος ίχνογραφήθη Ιπί τής 
μορφής τού Ρανά. ’Αλλά σχεδόν αμέσως ή φυ
σιογνωμία του άνέλαβε τήν προτέραν γαλή
νην. ΤΗτο λοιπόν τρελός αυτός δ ξένος, ώστε 
νά νομίζη ότι θά έμάλασσε τήν καρδίαν ένό; 
άφγανοϋ διά λόγων Οί Ευρωπαίοι φλυα
ρούν πάντοτε άνωφιλώς· δέν υποτάσσονται 
ποτέ είς τό πεπρωμένον των. - . “Αγγλος ή 
Γάλλος άδιάφορον. “Ολοι σκυλιά !..

Αύτά έξέφραζον οΐ οφθαλμοί τού Ρανά, ϊάν 
τφ  όντι εξέφραζαν τίποτε.

Ό κ. Κλοακέν ένόησε τήν γλύσσάν του 
καί Ισιώπησεν.Ό Χάνδος και ή ’Ανθή, ώχροί 
καί κατάπληκτοι, παρευρίσκοντο ώς βωβά πρό
σωπα έν τή φρικώδη ταύτη σκηνή. Διατί τους 
Ιμίσει λοιπον δ άθλιος έκείνος, τον όποιον συν-
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ήντων «κόμη φίαν φοράν επί τής όδού των ; 
Διατ.ί τους κατεδίωκεν οότω ; Δέν ήξευραν 
τίποτε. ’Αλλά, κεκλεισμένοι ζώντες έν τφ  
τάφω έκείνφ, μεταξύ τού λειψάνου τού προ
πάππου των καί τού δρυίνου εκείνου θυροφύλ
λου, όπου έμόρφαζεν ή απεχθής οψις τού δο
λοφόνου τού πατρός των,άπέβαλον πλέον πάσαν 
έλπίδά ΰπό τό βάρος τού άκάμπτου καί σκλη
ρού πεπρωμένου.

« Οί σύντροφοί μας θά παρατηρήσουν τήν 
άπουσίαν μας, θά σε άνακαλύψουν καί’ θά σε 
έκοικηθούν I» ιίπεν ό κ. Κλοακέν μετ’ ολί
γον.

« Δέν με άνεκάλυψαν έδώ £ξ μήνας καί 
θά με άνακαλύψουν τώρα ; ν ήξίωσε ν ’άπαν- 
τήση δ 'Ρανά. ι  “Ελαβα τά μέτρα μου. Ή 
είσοδος τού σπηλαίου ίσκεπάσθη,- ώστε νά μη 
έίνε δυνατόν νά την εύρη κανείς. Έχω ζωο
τροφίας. Σείς δεν έχετε. Θάποθάνετε τής πεί- 
νης I ο

Ό  τόνος τής φωνής έκείνης, ό ήρεμος καί 
αποφασιστικός, δέν επέτριπεν αντιρρήσεις.

Ό κ. Κλοακέν ήτοιμάζετο νάποσυρθή είς 
το βάθος τού σπηλαίου, μετά τών δύο παιδιών. 
Μία λέξις τού Ρανά τον έκράτησεν. Ή φυσιο
γνωμία του έφωτίσθη ΰπό άκτίνος ενδιαφέ
ροντος,

«“Εχεις μαζί σου τό Ζ$«ιμφ :»  ήρώτησεν.
Ό άρχαιολόγος ίνόησεν ότι έπρόκειτο περί 

τής πλακός τού Κανδαχάρ καί φως έλπίδος 
άνέλαμψεν εν τή διανοίορ του. Πρός στιγμήν 
έπίστευσεν ότι τό λύτρον Ικείνο θά ήρκ« διά 
νά έξαγοράση τήν ζωήν τών δύο παιδιών καί 
τήν ιδικήντου,

« Ναί, έχω μαζί μου τό Ζ ρα ΐμφ  ! » άνε- 
κραξεν έζάγων τήν πλάκα έκ τού θυλακίου του 
καί δεικνύων αύτήν ύπό τό φώς τών κηρίων.

« Τό Θέλεις, Ρανά ; Δός μας τήν ελευθερίαν 
καί σού το δίδω. »

Ή  θυσία δέν ήτο μικρά διά τόν αρχαιολό
γον- άλλα διά νά σώση τήν ζωήν τής ’Ανθής 
καί τού Χάνδου, θά έδιδε καί τήν ίδικήν του.

Φλόξ πόθου άνέλαμψεν είς τούς οφθαλμούς 
τού Ρανά. Ά λλ ’ έμειδίασε.

« Αυριον, ειπέ περιφρονητικώς, θά μου δώ- 
σης τό Ζ ραΐμφ  για ένα πορτοκάλι- μεθαύριο 
γιά μία ρώγα σταφύλι. Τά παιδιά μόνον εΐνε 
ανυπόμονα. Οί άνδρες ξεύρουν νά περιμένουν.

Ό Ρανά θά λάβη τό Ζ ραΐμφ  γιά τίποτα 
καί σείς θάποθάνετε.

— Ά λ λ ’ έπί τέλους ! διατί θέλεις τόν θά
νατόν μα; ; τί σου εκάμαμεν ; » ανέκραξε 
παράφορος ό κ. Κλοακέν. 1

«Τί μου εκάματε ϋπέλαβεν ό Ρανά ώς
έκπλαγείς καί σκανδαλισθεί; Ικ τής τόσης αύ- 
θαδείας. «Έρωτοί ! . .  Καί τά παιδία αυτά νά 
εινε εκείνου ό δποίος πρώτος ήπλωσε χεϊρα 
βέβηλον έπί τού Ζ ρα ΐμφ  ! . .  Καί αυτός ό ίδιος 
νά το κρατνί ύπό τά όμματά μου ! . . .  Μά 
λοιπόν, σκύλε, δέν ήξεύρεις τ ί εΐνε αύτό τό 
Ζραΐμφ',.. ’Αγνοείς λοιπόν ότι τό άγιον αύτό 
φυλακτόν, φυλαττομινον άπο άμνημονεύτων 
χρόνων είς τό Ραμ-Μοχούν, έξασφαλίζει είς 
τον κάτοχόν του τήν βασιλείαν τού Κανδαχάρ 
καί τήν αυτοκρατορίαν τής.κεντρψας Άσίας-,·.. 
Καί ζητείς χάριν ; Ζητείς χάριν από τόν 
Δουλίπ Ρανά τόν Δίκαιον,τόν Πατέρα καί τόν 
Μέγαν Διδάσκαλον τών ’Αδελφών τής Γής 
καί τού Ουρανού ;»

Καί έτριζαν οί όδόντες τού Ρανά καί οί ο
φθαλμοί του έξέπεμπον φλόγας υπερηφάνειας 
καί άγριας ειρωνείας...

Τών ’Αδελφών τού Ουρανού καί τής Γής !
Τό φοβερόν τούτο όνομα έξήγει τά πάντα είς 

τόν κ. Κλοακεν. “Ηξευρεν ότι ή εγκληματική 
αΰτη εταιρία, Ιξηπλωμένη άπό τινων έτών είς 
δλην τήν ’Ανατολήν, σκοπεί τήν έξόντωσιν 
τών Ευρωπαίων αδιακρίτως. Διαιρείται είς 
δύο μεγάλας αιρέσεις. Ή  πρώτη, Ιπικρα- 
τούσ* κυρίως παρά τοίς Σίναις καί τοίς Μα- 
λαίοις, παραδέχεται τήν χρήσιν τού σιδήρου 
καί τού δηλητηρίου, άλλ ’ ύπό τόν έξης πα
ράδοξον όρον; τό όπλον τού όποιου Ιγένετο χρή- 
σις κατά τήν δολοφονίαν, πρέπει νάφίνεταί έν 
τή κατοικίφ τού δολοφονούμενου. Ουτω είς Αρ
τοποιός τής Καντώνος έδοκϊμασεν έσχάτως νά 
δηλητηρίαση δλόκληρον τήν ευρωπαϊκήν αύτού 
πελατείαν, άναμίξας άρσενικόν—ευτυχώς *ίς 
μικράν δόσιν,—εν τή ζύμη τού λευκού άρτου- 
.ουτω άκόμη είς τάς πολυπληθείς δολοφονίας, *ί 
δποίαι τω 1882 άνεστάτωσαν τήν Σαϊγκόν καί 
τήν Κοχιγκίναν, πάντοτε τό φονικόν όπλον εύ- 
ρίσκετο είς τόν τόπον τού εγκλήματος.

Ή  δευτέρα αΐρεσις, πλέον έξηπλωμένη είς 
το Αφγανιστάν καί είς τήν Κεντρφαν Άσΐαν, 
σκοπεί επίσης τήν έξόντωσιν τών Ευρωπαίων,



116 Η Λ ΙΑ Π Λ λ ϊΙ Ϊ  ΤΟΝ ΠΔΙΔΟΝ } Ι  ΟΚΤΩΒΡΙΟΪ

άλλά  δ ι’ άλλης μεθόδου' 6 δολοφόνος οφέ(λ$> τ ά  δύο παιδία εις το βάθος τού σπηλαίου. 
ν ά  μ ή  χύΰ% τό α ίμ α  το ν  9νματό$  του , οΰτ« ΕΤτα, καθήσας μετ' αυτών πλησίον τού σχε-
v à  yiQTi è%’ α ντο ν  τά$ χα'ρας. Ή  έχδίκησις λετού,— ώς διά νά τ α  θέση ΰπό την προστα-
Ιξασκείται αδιακρίτως έφ ’ όλων των μελών βίαν του προπάππου τω ν, 6 όποιο? τόσα είχεν

-„„r. ύποβίοη. — ¿σταύοωσε ταο νεΐοαί κα ί «εβιέ-τή ς οίκογενείας'τού καταδικασθέντος. ύποφερη,
; Α ί λέξεις λοιπόν έχιίναι θύσανό? « κ ι Γή έ- μ * «  
λεγον προς τον κ. Κλοακεν κατά ποιου τυφλοί 
φανατισμού είχε να παλαίση.

Δ ιά τοΰτο, στρέψας τά  νώτα προς το αν
θρωπόμορφου εκείνο τέρας, έσυρε μεθ’ εαυτού

¿σταύρωσε τάς χεΐρας κα ί περιέ- 

Ή  θυρίς είχε κλεισθή.

["Επεται συνέχεια]
Γ ρ η γ ο ρ ι ο ε  Ε ε ν ο π ο υ λ ο ς

-*-nz±2tzJ£*r *'*----

Μ Υ Θ Ο Λ Ο ΓΙΚ Α  ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
[Συνέχεια1 ΐδε σελ. 101.]

Τώρα είνε ή σιδηρά εποχή. Οί άνθρωποι 
εΐνε «ίωνίως βεβαρυμενοι ΰπό άθλιότητος καί 
δυστυχίας καθ’ όλην τής ήμέρας τήν διάρ
κειαν, και τήν νύκτα δε οι θεοί τούς αποστέλ
λουν φριχτά όνειρα. Έ άν οί σημερινοί άνθρωποι 
εΐνε μοχθηροί, οί υιοί των θά είνε άκόμη μοχθη
ρότεροι. Ουτε δικαιοσύνη, ούτε εύβπλαγχνία, 
ίουτε άγαθότης θά ύπάρχη πλέον εις το μέλ
λον. 'Η άμετρος καί αιώνια λύπη θά είνε τή ; 

:άνθρωπότητος δ κλήρος».
’Ιδού, ώ Μίδα ! τά  ψεύδη τά  δποΐα δ ια - 

σπείρουν οί αμαθείς μάντεις, οί όποιοι θέλουν 
: νά κολακεύσουν τούς ανθρώπους, λέγοντες εις 
¡αυτούς, ότι έγεννήθησαν ταύτοχρόνως με τούς 
¡θεούς.

’Ιδού τώρα όλη ή αλήθεια ώς θά σού την 
! διηγηθω'

’Επί πολύν καιρόν οί άνθρωποι έζων είς 
ίάγρίαν κατάσταβεν. Έχοντες πεποίθησιν είς 
τήν έχταχτον φώμην τών χειρών καί τω ν πο»

I δών τω ν, κατεδίωκον είς τά  δάση τ ά  άγρια 
! θηρία καί τ α  κατεσπάρασσον διά τών χει- 
; ρών των.

“Οτε τους κατελάμβανεν ή νύξ, ¿ξηπλόνοντο 
ε’π ί του Ιδάφους καί έσκεπάζοντο με κλάδους. 
;Είς το σκότος ενίοτε οί φοβεροί λέοντες ή οί I- 
:χοντες οξείς όδόντες κάπροι ¿φώρμων έναντίον 
τω ν. Συνήπτετο φοβερά πάλη· οί άνθρωποι 
ίσήκονον πέτρας, τάς όποιας δέκα άνθρωποι 

:σήμερον μαζί δεν δύνανται νά σηκώσωσι καί 
’τας ¿ξεσφενδόνιζον κατά του λεοντος η του 
; κάπρου- ά λ λ ’ όσάκις δέ χατώρθουν νά φονεύ-

σωσι το θηρίον καί είχον κατασπαραχθή ύ π ’ 
αύτοΰ έξέβαλον ώρυγάς περιτρέχοντες ώςτρελ- 
λοί άπό τον πόνον το δάσος' διότι δεν ήξευ- 
ρον άκόμη τή ν  τέχνην τής ίπιδέσεως καί θε
ραπείας τών πληγώ ν.

Ά λ λ ’ δ καιρός παρήρχετο' ολίγον κ α τ ’ 
ολίγον δ Ζεύς Ικεντριζεν αυτούς διά του κέν
τρου τής ανάγκης, ή δε πείρα Ιγέννα άλληλο- 
διαδόχως παντός είδους τέχνας. Τοιουτοτρό
πως οί θνητοί ήδυνήθησαν νά κάμωσι νά έκ- 
πηδήση τό πυρ άπό τάς φλέβας του χάλικος 
ίίπου κρύπτεται καί νά θέτωσι τον σπόρον εις 
τά  σπλάγχνα τής γής δπόθεν αυξάνουν τά  
σπαρτά. Ή ρχισαν νά σκάπτουν κορμούς δέν
δρων καί δ ι ’ αυτών έμπλεον τούς ποταμούς, 
έπειτα  δε ίταξείδευον καί είς τή ν θάλασσαν 
όταν οί ναϋτα ι έμαθον νά διακρίνωσι τήν κίνη- 
σιν τών άστρων. ’Εξέλεξαν τον κύνα ώς π ι
στόν σύντροφον, είτε δεά νά δδηγή τούς βοϋς 
καί τά  πρόβατα είς βοσκήν, είτε δε νά διώκη 
τ ά  άγρια θηρία μέχρι του βάθους, τών δασών.

Τότε κατειργάζοντο τόν σίδηρον καί κ α -  
τεσκεύαζον χρήσιμα έργαλεία. Τοιουτοτρόπως 
έγεννήθησαν αί τέχνα ι,

Οί άνθρωποι ίδρυσαν μεγάλας πόλεις, τάς 
όποιας περιεκύκλωσαν μέ στερεά τείχη . Οί 
βασιλείς, οί ποιμένες τών λαών, έθεσαν νό
μους δικαίους, ¿προστατέυσαν τούς καλούς 
πολίτας κα ί ¿τιμώρησαν τούς κακούς.

Οί άνθρωποι ήσαν ευτυχείς· ά λ λ ’ δ Προ- 
μηθεύς συνετάραξε τά  πάντα· καί αύτος 
δ ίδιος έτιμωρήθη σκληρώς, καί μεγάλης,
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αθεράπευτου δυστυχίας τών άνθρώπων ίγινεν
αίτιος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι Β '.
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τ ο υ  Π ρ ο μ η θ έ ω ς .  —  Ε π ι μ η θ ε υ ς  κ α ι  Π α ν 

δ ώ ρ α . — Α Θ Λ ΙΟ Γ Η Σ  Κ Α Ι  Κ Α Κ ΙΑ  Τ Ω Ν  Α Ν Θ Ρ ώ · 

Π Ο Ν .— Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Λ υ Κ Α Ο Ν Ο Σ .

—  Ο  Κ Α Τ Α Κ Λ Υ Σ Μ Ο Σ .— Δ Ε Υ Κ Α 

Λ ΙΩ Ν  Κ Α Ι Π Υ Ρ Ρ Λ .

Ό  Ιΐρομηθεύς ήτο υιός του Ίαπετού, ένός 
τών έχθρών τοϋ Διός Γ ιγάντων. Αύτος όμως 
ήτο σύμβουλος καί φίλος τοϋ Διός, όστις τον 
ήγάπα, καί τον προσεκάλει είς τήν τράπεζάν 
του.

Ό  υίος τοϋ Ίαπ ιτού ήθέλησε νά καταστήση 
τούς ανθρώπους έτι περισσότερον έπιτειδείους, 
καί νά τους διδάξη διαφόρους τέχνας όπως 
φανή ευεργέτης τω ν.

Ήλθε πρός τούς κυριωτέρους τών βασιλέων 
καί είπε πρός αυτούς·—ΤΩ άνθρωποι, είσθε α 
νόητοι νά θαυμάζετε τόν μέγαν Δ ία . . . Έγώ 
δύναμαι νά τον άπατήσω . Είδατε με ποιαν 
απληστίαν άγαπ# τ ά  πλούτη καί τάς τιμάς· 
θυσιάζετε είς αϋτόν δλόκληρα τ ά  θύματα, 
τοιουτοτρόπως δε τά  ποίμνιά σας, όσον μεγά
λα  καί άν είνε, θέ ¿ρημωθώσι.Άλλ’ έγώ θά 
συνάψω !ν  όνόματί σας σύμβασιν μ ετ ' αύτοΰ, 
όπως είς τάς θυσίας έχωσι καί οϊ άνθρωποι 
μέρος τώ ν θυμάτων όπως αύτός τό ΐδικόν του. 
Καί νά ιίσθε βέβαιε* ότι τό μέρος σας δεν θά 
εϊνε το χειρότερον' ¿γω εΐμ.αι πονηρότερος άπό 
τόν πατέρα τών θεών.

Τότε έσφαξε μέγαν βουν καί τόν διένειμεν 
είς δύο μέρη. Είς το εν έβαλε τό κρέας κα ί τά  
παχέα σπλάγχνα, είς δέ τό έτερον μέρος τα  
κόχκαλα καί τα  εσκέπασιν ¿πιτηδέίως με παχύ 
στρώμα λίπους. Θά έλεγε κανείς ότι ήτο τό 
καλλίτερον μέρος τοϋ θύματος.

Προσεκάλισε τότε τόν Δία,δστιςηλθεν ευθύς,
— Ένδοξε υΐε τοϋ Κρόνου, τοϋ εΐπεν δ 

Προμηθεύς, έκλεξε έκ τών δύο τούτων μερι
δίων τό έ’ν. Καί όρισε ¿κείνο είς τό όποιον θέ
σης τήν χ ιΐρά .σουνά  εϊνε πάντοτε ίδικόν σου, 
τό δε άλλο νά άνήχη είς τούς ανθρώπους.

Ά λ λ ’ δ Ζεύς δεν ήπατήθη· ¿μάντευσε τήν 
α π ά τη ν  καί διά τών δύο χειρών άνεσήκωσε 
τό λίπος τό καλύπτον τά  οστά, καί πλήρης

όργής, ίμέμφθη τόν Προμηθέα ότι ήθέλησε νά 
τον άπατή«V).

Ά λ λ ά  δέν τον ¿τιμώρησεν άκόμη· διότι 
¿νεθυμεΐτο ότι άλλοτε ήτο σύμμαχός του καί 
σύμβουλος.

Ά λ λ ’ δ Προμηθεύς ύπερηφανεύετο έτι μάλ
λον καί ε’λεγεν ότι δ Ζεύς δίν ¿τόλμα νά τον 
τιμωρήση.

— Ώ  δυστυχείς θνητοί, ε’λεγεν' ¿γώ σας 
άγαπώ  καί θά σας προστατεύσω· θά σας δι
δάξω τά  ιατρικά με τά  δποϊα ιατρεύονται 
όλαι α ί «σθένειαι* θά σας κάμω ισχυρούς, 
ώς θεούς* θά σας δώσω Ιν θειον δώρον όσον τό 
νέκταρ καί ή αμβροσία τών θεών είνε ανώτερα 
άπό τό νερόν το όποιον πίνετε καί τόν άρτον 
τόν όποιον τρώγετε, τόσον τό ουράνιον πυρ 
είνε άνώτερον άπό τό πϋρ τής γής. Αύτό τό 
πύρ θά σας φέρω ¿γώ ,κα ι θά φωτίση τό «νεϋμά 
σας καί θα γίνη φωτεινόν όπως τών θεών.

*0 πολυμήχανος υιός τοϋ Ίαπετού κατώρ- 
θωσε νά κλέψη ολίγον ουράνιον πϋρ, έκρυψε δέ 
τήν φλόγα είς τό κοϊλον ενός καλάμου διά 
νά την φέρη κρυφίως εις τούς ανθρώπους.

Ά λ λ ’ δ Ζεύς βλέπει τά  πάντα· ¿νόησε τήν 
άσεβή κλοπήν καί τότε, διά νά τον τιμωρήση, 
διέταξε νά τον καρφώσωσιν είς τήν κορυφήν 
τοϋ χιονισμένου Καυκάσου.

Μ αταίως δ Προμηθεύς, καρφωμένος επί 
τών φοβερών βράχων έπεκαλείτο τούς άνθρώ- 
που; καί τούς θεούς.

— *Ω, άνεμοι καί πηγα ί καί κύματα καί 
γ ή , καί σ ύ ,Ή λ « , τοϋ όποιου οί οφθαλμοί βλέ
πουν τά  πάντα . Ίδέτε είς ποιαν κατάστασιν 
μ ’ έφερεν δ Ζεύς ί . . .

Ούδείς όμως ήκουε τούς θρήνους του. Μό
νον αετός τ ις  ήρχετο είς τό όρος, έχάστην 
πρωίαν,έφώρμα επί τοϋ Προμηθέως καί κατέ- 
τρωγε τό ήπάρ του* άλλ ’ άνεγενν&το τόΰτο τήν 
νύκτα καί δ φοβερός αύτος άετός έπανήρχετο 
τήν ακόλουθον πρωίαν.

Τοιαύτη είνε ή τιμωρία τοϋ Προμηθέως, 
δεν θά διαρκέση αιωνίως* ά λ λ ' ή ήμερα αότη, 
ώ Μίδα, δεν είνε γνωστή.

Έ ν τούτοις πησθέντες είς τούς λόγους τοϋ 
Προμηθέως οί άνθρωποι έγιναν άλαζόνες καί 
¿πίστευαν εαυτούς δμοίους πρός τούς άθανά- 
τους. Δεν ελάτρευον πλέον τούς θεούς, βύοε I- 
θυσίαζον πρός αύτούς. Τότε 6 Ζεύς άπεφάσισε
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νά  τους τιμωρήση. ΙΤροσεκάλεσε τον "Ηφαι
στον, τον θεάν του πυρός, χαί είπε- 
; .— Υιέ μου, ετοίμασε εν δώρον, το δποϊον
Βά προσφέρουν ολοι οί θεοί δμού είς το  γένος 
τώ ν άνθρώπων. Λάβε χώρια καί χατασκεύασε 
γυνα ίκα- άς είνε ώραία ίσον « ί  «θάνατοι θεαί. 
¿ 4  εχη δλα τ ά  χαρίσματα- ά λ λ ’ εντός αυτής 
θέσε ψυχήν διεστραμμένην, όπως με Ικδικήση 
δ ιά  τήν κακίαν των άνθρώπων.

Ό  Ή φαιστος κατασκεύασεν «ν τώ  άμα 
χόρην ώραιοτάτην καί έφερεν αυτήν ενώπιον 
των θεών. Ή  Άθηνά τη  ϊοωκε λαμπράν έ- 
πθήτα. κ α ί έθηκεν επί κεφαλής αυτής χρυσούν 
στέμμα- δ Έρμης τη ¿"ίωκε το θέλγητρον 
του λόγου καί πνεύμα απατηλόν δια νά παρα
σύρει εις τό κακόν τούς ανθρώπους, Ε πειδή  
δε δλοι οί θεοί εοωκαν είς αυτήν |ν δώρον διά 
τούτο ώνομάσθη Π ανδώρα.

— Το δώρον τό όποιον κώμνω πρός τούς 
άνθρώπου; δεν είνε άκόμ.η αρκετόν. Εις την 
Πανδώραν δίδω Ιν κιβώτιον, Ικ κέδρου, λαμ 
πρά γεγλυμμένον, μέ ποικίλα κοσμήματα, 
Τργον τού 'Ηφαίστου, τό όποιον θα το προσφέ- 
ρη είς τον σύζυγόν της. Τό δώρον θά περιέλθη 
ςέσφαλώς .είς τάς χεϊρας τού Έπιμηθέως.

— Δέν ήξεύρεις, πάτερ μου, δτι δ πανούρ
γος Προμηθεύς παρήγγειλεν είς τέν Ε π ιμη
θέα νά μη δεχθή τίποτε έκ μέρους τώ ν θεόν ;

Ό  Έπιμηθεύς είνε ασυλλόγιστος άνθρωπος· 
δεν θά ένθυμηθη τούς λόγους τού αδελφού του' 
ά λλά  θά δεχθή καί την Πανδώραν καί τό δώ 
ρόν της. Σύ δ ίδιος μάλιστα θά ϋπάγης εις 
αυτόν τήν Πανδώραν,
■ Πράγματι, δ Έρμης κρατών εκ τής χιΐρός 

τήν Πανδώραν ακτινοβολούσαν Ικ κάλλους 
τή ν  εφερεν είς τήν κατοικίαν τού Έ πιμη- 
Βέως !
ί Ό  Έπιμηθεύς ώδήγησεν αυτήν με χαράν 

ςίς τήν ύρα ίαν κατοικίαν του. Ή  Πανδώρα 
ήνοιξε . τό κιβώτιον καί δι* μιας έξήλθον Ιν 
<Τωρφ α ί φιλονεικίαι καί οί πόλεμοι, α ί ασθε
νε ί α ι καί α ί συμφοραί, α ί κλοπαί καί τά  κ α 
κουργήματα, α ί φροντίδες καί α ί λύπαι, ολα 
τ ά  κακά, δ ι’ ών δ Ζεύς ¿πλήρωσε τό όλίθριον 

. κιβώτιον. *0 Έπιμηθεύς περίτρομος έκλεισε τό 
κάλυμμα, ά λλ ’ ή το άργά' δ λα τά  κακά είχον 
¿¡ξέλθη καί διασκορπισθή μεταξύ τών ανθρώ
πω ν. Μόνη ή Ε λπ ίς  εμε',νεν είς τό βάθος. Διά

τούτο δεν ήουνήθη Ι λ θ η ν ά  παρηγόρηση
τούς θνητούς.

Ά λ λ ’ Ιφ’ οσον οί άνθρωποι Ιγίνοντο χει
ρότεροι, τόσον ή μισητή κακία ηΰξανεν είς τάς 
καρδίας τω ν. Δεν Ισυλλογίζοντο τούς θεούς, 
©ύδ’ εθυσίαζον είς αυτούς. Ό  δε Ζεύς ¿πλη
ροφορείτο δτι τό ανθρώπινον γένος έγίνετο καθ’ 
εκάστην άσεβέστιρον, καί άδικώτερον.

Τότε άπεφάσισε νά κατέλθη είς τήν γην 
διά νά βεβαιωθή ίδίοις δμμασι περί τής κα
κίας τών ανθρώπων.

Λαβών μορφήν Ιπαίτου διηυθύνθη πρός τήν 
ορεινήν ’Αρκαδίαν, δπου Ιβασίλευεν δ Λυκώων. 
Οί υιοί τού ισχυρού καί πλουσίου βασιλίως 
τον ύπεδέχθησαν μέ περιφρόνησιν- φονεύσαντες 
δέ εν παιδίον έβρασαν αΰτό καί το παρέθεσαν 
ώς φαγητόν είς τέν ξένον.

*0 θεός όργισθείς άπήλθεν εκεΐθεν ή  δέ όργή 
συνεσωρεύετο εν τη  καρδί<£ του δπως τά  θυελ- 
λώοη νέφη είς τον ουρανόν.

Έ πε ιτα  διηυθύνθηπρος αύτόν τόν Λυκάωνα.
Ά ναλαβών τήν θείαν μορφήν τού είσϋλθεν 

ιίς  τήν πόλιν περί τήν εσπέραν. Ά λ λά  μολο
νότι ήτο καταφανές ότι δ Ζεύς, δ πατήρ τών 
θεών κα ί τών άνθρώπων ήτο εκεί ούδείς τον 
ιβλεπεν οΰδέ τψ  ¿δείκνυε σεβασμόν τ ίν « .

Ό  Ζεύς εϊσήλθεν είς τό μέγαρον τού Λ υ- 
κάονος· παρεκάλεσε δέ νά  τον δδηγήσωσιν 
είς μέρος τ ι δπου νά κατακλιθγ. Ό  βασιλεύς 
είπε με περιφρόνησιν ν ’ άπλώσωσι μίαν προ
βιάν κάτω  άπό μίαν στοάν.

Μόλις δ Ζεύς Ιξηπλώθη είς τήν πενιχράν 
εκείνην κλίνην, προσεπσιήθη δτι άπεκοιμήθη.

. *0 Λυκάων έξήλθεν εκ τού ανακτόρου καί είπε 
πρός τόν λαόν του-

— Πραγματικώς δ ξένος ούτος διισχυρίζε- 
τα ι δτι είνε δ μεγας Ζεύς- δστις τον. ιδη εννοεί 
δτι εύρίσκεται ενώπιον ενός ’Α θα νά το υ .Ά λλ ’ 
ήμεϊς οέν τους λογαριάζομεν τούς θεούς, καί 
θά ίδήτε πώς δ υιός τού Κρόνου θά φονευθη 
από τήν χείρά μου.

Ό  .Λυκάων τότε Ιπέστρεψεν είς την βασι
λικήν κατοικίαν του κρατών φοβερόν πέλεκυν· 
δ θεές έμελλε νά  σφαγή ώ ς βούς. Ά λ λ ’ δ 
Ζεύς δέν Ικοιμάτο καθ’ ήν στιγμήν δ ασεβής 
βασιλεύς ήλθεν ύπδ τήν στοάν, δ θεός «νωρ- 
θώθη επί τής κλίνης δπου εκειτο καί παρε- 
τήρησεν άσκαρδαμικτεί τόν Λυκάονα'δ πέλεκυς.

Η  Δ ΙΑ ΙΙΛ Α Σ 1 Σ  T Q N  ΙΙΑ ΙΛ Ω Ν

επεσεν εκ τών χειρών τού κακούργου- δύναμις 
δε ανώτερα έκράτει τούς πόδας του ακινήτους.

Ευθύς δ φοβερός ήχος τού κεραυνού ά ντή - 
χησεν είς τά  όρη τή ς Αρκαδίας καί έν μιή 
στιγμή κατέκανσε τά  ανάκτορα τού κακού βα- 
σιλέως· οί άνθρωποι κατελήφθησαν υπό φρίκης.

Τότε δ Ζεύς ήγγισε τόν Λυκάονα διά τής 
χειρός του. Ούτος περίτρομος ήθέλησε νά δμι- 
λήση, νά ζητήση οίκτον ά λ λ ’ άντί λόγων 
έξήλθον ώραγαί άπό τό στόμα του.Έ φυγεν είς 
τά  δρη μετιβληθείς είς λύκον. Έφώρμα δέ 
είς τά  ποίμνια καί κατεσπάραζεν αυτά.

"Ολος δ λαός τής Α ρκαδίας προσπίπτει μέ 
ικεσίας είς τούς πόδας τού πανίσχυρου θεού. 
Ά λ λ ’ ήτο πλέον άογά- δ Ζεύς άπεφάσισε νά 
τιμωρήση τούς ανθρώπους, πλήρης δέ όργής 
έπέστρεψεν είς τόν ουρανόν.

Ό  υιό; τού Κρόνου καθ’ δλην τήν νύκτα 
Ισυλλογίζετο τ ι νά  πράξη. Νά καύση τήν 
γην ; ά λ λ ’ Ισκέφθη δτι α ί φλόγες ήδύναντο 
νά πυρπολήσωσι τόν ουρανόν καί δτι πολύ 
καλλίτερον θά ήτο νά κχταστρέψη τόν κόσμον 
διά του κατακλυσμού.

Ή το  ή έποχή κατά τήν όποιαν οί στάχυς, 
ώριμάσαντες άπό τήν θερμότητα τού θέρους, 
κιτρινίζουν είς τούς αγρούς, Οί άνθρωποι ήτοι- 
μάζοντο ήδη νά θερίσουν, οτε ίξαφνα  οί άνεμοι 
έπνευσαν μέ ίρμήν πρωτοφανή.

Οί στάχυς έξερριζώθησκν, ή δέ καταιγίς 
παρέσυρεν είς μαύρας δίνας τ ά  άχυρα τά 
δποΤα είχεν άφαρπάση ή πνοή τής θυέλλης.

Τά νέφη συσσωρευθέντα είς τά  ΰψη τού ου
ρανού Ιξερράγησαν δρμητικώς· χείμαρρο: χατα- 
πλημμυρούσι τάς ήσυχους πεδιάδας, τάς 
δποίας είχε καταστήση γονίμους ή έργασία τών 
βοών. Οι ποταμοί ύπερεκχειλίζουσι- τ ά  ύ’δατα 
είς τή ν φοβέραν όρμήν των παρασύρουσι τά 
δένδρα τώ ν δασών, τά  ποίμνια, τούς άνθρώ- 
πους. Τ ά  xttpta κρημνίζονται καί παρασύρον- 
τα ι ΰπό τού υδατος.

Φρίκη καί τρόμος κατέλαβε τούς ανθρώπους. 
Πολλοί ούδ' Ιπεχείρουν κ&ν νά σωθώσιν, άλλ’ 
ίγκατιλείποντο είς τό £εϋμα τό όποιον τους 
ήρπαζε καί τους έβύθιζεν.Ά λλοι τολμηρότε
ροι, προσεπάθουν. νά κατασκευάσουν σχεδίαν, 
επί τής δποίας νά σωθώσι μετά τών οικογε
νειών τω ν, Ά λ λ ’ έν ώ ήσχολοΰντο είς τό νά 
κόψουν τήν δρύν ή τήν έλάτην, τά  κύματα τού

υδατος άνίβαινον δλονεν καί τους παρέσυρον.
Οί κατοιχούντες εις τά  παράλια καί εχον- 

τες πλοία πολύκωπα μέ υψηλόν ιστόν καί 
πλατέα  πανία  ώρμησαν είς τά  πλοϊά των. 
Καί επλεον τυχαίως φερόμενοι τήδε κάκεΐσε 
ΰπό τού σκάφους, τό δποιον δέν ΰπήκουε πλέον 
είς τό πηδάλιο·/. Έβλεπον δέ μ ε τ ’ εκπλή· 
ξεως τόν λύκον νά  κολυμβ^ πλησίον τών προ-. 
βάτων. Οί λέοντες καί α ί τίγρεις προσεπάθουν 
ματαίως νά συγκρατηθώσιν είς τά  πλευρά 
τού πλοίου- κουραζόμενοι, έξηφανίζοντο είς 
τήν άβυσον. Καί αυτά τά  πτη νά , μή εύρί- 
σκοντα γήν δ ιά  νά  άναπαυθώσιν, επιπτον 
έζηντλημένα είς τό νερόν.

Ά λ λά  καί οί καταφυγόντες είς τά  πλοία 
δέν έσώθησαν εκ τού θανάτου. Τά κύματα 
δμοια πρός βουνά φοβερά Ικρημνίζοντο επ ί τών 
πλο ίω ν ή καταιγίς Ιθραυε τόν ιστόν ¿ξέσχιζε 
τά  ιστία , τά  πλοία άναποδογυρίζοντο καί $- 
βυθίζοντο, καί οδτω οί κάτοικοι της 'Ελλάδος 
άπωλέσθησαν ό’λοι, διότι ήσαν άδικοι καί 
ασεβείς.

Ά λ λά  τότε εζων είς τήν Βοιωτίαν δύο 
ενάρετοι καί δίκαιοι άνθρωποι, δ Δευκαλίων 
καί ή Πύρρα- αυτούς έν τη  δικαιοσύνη του 
ήθέλησε νά  σώση δ Ζεύς. Τό πλοιάριόν των 
λοιπόν «ν ίβη  ήσύχως είς τήν κορυφήν τού 
Παρνασσού, υψηλού βουνού, το όποιον μόνον 
εξ δλων δέν είχε καλυφθή ΰπό τών ύδάτων.

Τότε έπαυσεν ή βροχή, ή θάλασσα άπεσύρ- 
θη, οί ποταμοί επέστρεψαν είς τήν κοίτην των. 
Οί βράχοι εξήρχοντο τώ ν ύδάτων, ή  δέ γή  
ύψούτο έφ ’ όσον τό ΰδωρ ίταπεινούτο. Τέλος 
δένδρα εφάνησαν.

Ό  Δευκαλίων καί ή Πύρρα έξήλθον τού 
πλοιαρίου τω ν  κα ί κατέβησαν άπό τό ύψος τού 
βουνού είς τήν πεδιάδα. Ό ιε  εϊδονίρημον τήν 
γήν, μεγάλη λύπη τους κατέλαβε. Πώς ητο 
δυνατόν νά ζήσωσι μόνοι, ίν ε υ  τής βοήθειας 
τών άνθρώπων. Ή σαν ήδη γέροντες κα ί λίαν 
έξησθενημένοι ύπό τής ηλικίας.

Ό  Δευκαλίων καί ή Πύρρα ϊγονυπέτησαν 
καί παρεκάλεσαν τόν Δία. "Οτε άνηγίρθησαν 
ηχούσαν φωνήν μυστηριώδη.

— Ή  Δευκαλίων, ζήτησε ο ,τ ι θέλεις καί 
ή παράκλησϊς σου θά είσακουσθή· διότι σύ 
είσαι μόνος έκ τών άνθρώπων δ Ιχων άγνήν 
καρδίαν καί χεϊρα ίντιμον.
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— "Ω θεέ, άπήντησεν δ Δευκαλίων, ή 
Ε λ λά ς  κατεβτάφη υπό τών ΰδάτων. ΣΙ ίκε- 
^«ύομεν άς γεννηθώσιν έκ νέβυ γ«νβ«1 άνθρώ 
»των πω ; νά ζήσωμεν έρημοι ; . .

—  θ ά  ίδήτε και πάλιν  άνδρας κα ι γυ
ναίκας 1*1 τής γής, &ν καλύψετε το πρόσω- 
πόν σας [Λ6 τον μανδύας σας καί βαδίσετε, ψι- 
'πτοντες οπίσω σας τά  όστά τής μητρός σας.

Ή  φωνή έσίγησενδ Δευκαλίων έσυλλογίζετο 
τ ι  νά Ισήμαινον οί λόγοι οΰτοι.,Μ ετά βαθεϊαν 
βκέψιν έστράφη πρός τήν σύντροφόν του καί 
είπε·

— Ώ  Πύρρα, ώ άγαπητή μου σύζυγος, 
λησμονείς ότι οϊ άνθρωπι κ α τ ' άρχάς έξήλθον 
άπό τά  σπλάγχνα τής γης ; Ή  γή είνε ή 
μ,ήτηρ μας καί τ ά  οστά της είνε οί λίθοι.
1 Καί συμφώνως προς την διαταγήν τής θείας 
φωνής έχάλυψαν το προσωπόν των καί έρριπον 
όπισθεν των λίθους.
: Ό τε δ "Ηλιος ι’δυε, την ώραν καθ' ήν δ 

γεωργός Ιπιστρέφεε μέ τούς βοϋς του άπό τον 
αγρόν, δ Δευκαλίων καί ή Πύρρα έπαυσαν νά 
ρίπτουν λίθους καί ¿στράφησαν νά ίδουν τ ί 
συνέβη. Ή  πεοιάς ήτο πλήρες άνθρώπων, οϊ 
λίθοι τούς οποίους είχε ρίψη δ Δευκαλίων έ
γ ιναν άνδρες, όσους έρριψεν ή Πύρρα γυνα ί
κες. Οί δύο σύζυγοι γονυπετίσαντες έξέφρασαν 
τή ν  ευγνωμοσύνην των εις τον παντοδύναμον
Δία.
; ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ '.

Η 8ΑΧΙΛΕΙΑ ΤΟΪ Δ ΙΟΣ (τέλος|. ΦίΛΗΜΟΝ ΚΑΙ ΒλϊΚ ίε.

; Τοιουτοτρόπως εις ολίγον χρονικόν διάστημα 
ά ι προνοητικοί συμβουλαί τοϋ Διός «γέμισαν 
πάλιν  δ ι ’ άνθρώπων τήν Ε λλάδα , τήν όποιαν 
ειχ&ν ίρημώση δ κατακλυσμός.Έκ των ανθρώ
πων τούς όποιους παρήγαγον οί λίθοι τοϋ Δευ
καλίωνος καί τής Πύρρας δεν είνε δλοι καλοί· 
είνε και κακοί, όχι ό’μως τόσοι ώστε ϊς  
α ίτ ια ς των νά καταστραφή δ κόσμος· μόνον οί 
κακοί τιμωρούνται, ίνίοτε βραδύνει νά έλθη 
ήι τιμωρία αλλά πάντοτε ερχεται. '·

Αλλως τε ό Ζιύς καταβαίνει άκόμη ένίοτε 
είς τήν γήν όπως συνήθιζε νά κάμνη άλλοτε. 
Καταβαίνει άγνωστος καί βιβαιοϋται διά των 
ίδιων του οφθαλμών περί τής δικαιοσύνης ή 
τής άδικίας τών άνθρώπων, τούς τιμωρεί δέ

ή τους άνταμείβει, άναλόγως τώ ν πράξίών 
τω ν.

Ημέραν τινά  δ Ζεύς λαβών μεθ’ εαυτού 
καί τον υίόν του Έρμήν κατίβη  εις τήν γήν. 
Οί δύο θεοί Ινδεδυμένοι πτωχικά ενδύματα 
εφθασαν περί τήν δύσιν τού ήλίου είς πόλιν 
τ ινά . Οί κάτοικοι αυτής ίχάθηντο εί; τάς εύ- 
ριίας όδοϋς, «ρό τώ ν θυρών των καί συνδιελέ- 
γοντοί Οί ξένοι ¿ζήτησαν φιλοξενίαν άλλ* ού- 
δείς εστράφη νά τους ίδη. ’Επροχώρησαν καί 
εκρουσαν διαφόρους θύρας, ά λ λ ’ οί έντός αυ
τών κατοικοϋντες τους άπεδίωξαν· ύπερ τάς 
φιλίας οικίας εΐχεν ή πόλις, άλλ ’ ούδιμία 
ήνοίχθη διά νά τους φιλοξενήση.

Επλησιαζεν η νυξ· τά  δάση τά  όποια σείει 
δ άνεμος, ή θάλασσα τήν όποιαν συνταράττει 
ή καταιγίς είχον ήσυχάση. Ό λοι ήσαν σιω
πηλοί είς τήν πόλιν καί εις τήν εξοχήν.

Τήν στιγμήν ¿κείνην ό Ζεύς διέκρινεν Ιντός 
τής πόλεως επί μικρού λόφου πτωχικήν καλϋ- 
€ην καλαμόπλεκτον καί αχυροσκεπή, ίκ  τής 
όποια; έξήρχετο ασθενές φως,

Ο Ζεύς καί δ Έρμης διηυθύνθησαν πρός 
τήν καλύβην εκείνην καί παρετήρησαν διά 
μέσου τών ρωγμών τώ ν κακώς συνηρμοσμέ- 
νων σανίδων τής θύρας. Εϊδον έντος αυ
τής δυο γέροντας, ένα πολιότριχον γέροντα 
κα ί γραΐαν κυρτωμίνην υπό των έτών ν ’ άγρυ- 
πνώσι μολονότι ή νύξ είχε προχωρήση. Καί 
δ μεν γέρων είργάζετο κοιλαίνων κορμόν δεν- 
δρου καί κατασκευάζων κύπελλα, ότε δ ’ έκου- 
ράζετο εκ τής εργασίας εκείνης έπλεκε κ α λ ά - . 
θια εκ βρύων. Ή  δε γραία καθημένη πλησίον 
του έψαλλε θρησκευτικά όίσματα δοξολογούσα 
τόν Δία. Συγχρόνως δε ύ'φαινε.

Ο Ζεύς καί δ Έρμης έκρουσαν τήν θΰραν. 
τής καλύβης διά τής ράβδου των καί ιίπ ο ν

— Καλοί άνθρωποι, λυπηθήτ* δύο ξένους 
που δίν έχουν πού να περάσουν τήν νύκτα 
των.

Ο γέρων καί ή γραία καθώς ήκουσαν τάς 
φωνά; τών άγνώστων έπαυσαν τήν Ιργασίαν 
καί τό <£σμά των.

—  Βαϋκις, καλή μου φίλη, είπεν δ γέρων, 
πήγαινε ν ’ άνοιξης τήν θύραν είς τούς γένους 
που ζητούν τήν φιλοξενίαν μ « ; ,  διότι τούς ξέ
νους τους στέλλει δ Ζεύς.

Ή  θύρα ανοίγεται καί δ Ζεύς καί δ 'Ερμής
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κύπτουν τό υψηλόν των ανάστημα διά νά «ισ
ιωθούν εί; τήν χαμηλήν κατοικίαν.

— Καλοί μου άνθρωποι, ειπεν δ γέρων ά* 
πλόνων άλληλοδιαδόχως τήν χείρα του είς 
τού; αγνώστους, καλώς ήλθατε είς τήν πτω
χικήν καλύβην μας, όπου κατοικώ τόσα ε"τη 
τώρα μ* τήν άγαπητήν μου γυναίκα, τήν 
Βαύκιοα. “Αν θέλετε νά μάθετε τό ταπεινόν 
όνομά μου, μέ λέγουν Φιλήμονα. Καλλιεργώ 
μέ τήν άγαπητήν μου σύντροφον τόν μικρόν 
κήπον, δστις περιτριγυρίζει τάς καλύβας μας. 
Είμεθα πτωχοί, άλλά συνηθίσαμεν είς τήν 
φτώχεια . Σήμερα προ πάντων λυπούμιθα 
δ ιατί νά μή είμεθα πλούσιοι νά περιποιηθώμεν 
όπως πρέπει τούς ξένους πού μας στέλλει δ 
Ζεύς.

’Εν τ φ  μεταξύ ή φιλόξενος και πρόσχαρος 
Βαϋκις στρώνει ύφασμά τ ι ίπ» τού ξηρού ξύ
λινου καθίσματος διά νά. καθίσουν οί ξένοι καί 
άναπαυθώσι.

Τότε ή Βαϋκις λέγει είς τόν Φιλήμονα·
— Τό φεγγάρι φωτίζει μιά χαρά τόν κήπο1 

πήγαινε κ*ί μάζεψ μερικά χορταρικά , φέρε 
καί λ ίγ α  ξηρά ξύλα διά ν ’ άνάψω φωτιά καί 
ετοιμάσω φαγητόν διά τούς καλούς μας ξένους.

Ή  δραστήρια Βαϋκις άνασκαλεύει τήν 
στάκτην τής εστίας, θέτει ξηρά φύλλα καί 
φρύγανα και φυσςέ μέ δλην την δύναμιν τής 
γεροντικής αναπνοής της· ά φ ’ ού ήναψαν αϊ 
φλόγες θέτει έπί τής πυράς τήν χαλκίνην 
χύτραν.

Ό  Φιλήμων επιστρέφει Ικ τοϋ λαχανόκη
που φέρων λαχανικά καί ξηρά ξύλα . Έ ν ψ 
δέ ή γραία έκαθάριζε τά  λαχανικά,δ γέρων με 
εν διχαλωτόν σιδηροϋν δίκρανον έξεκρεμασεν 
άπό τούς καπνισμένους δοκούς τής οροφής τε- 
μάχιον άλατιστοϋ κρέατος, τό δποϊον έμενε 
πολύν καιρόν έκιϊ κρεμασμένον, διά μεγάλην 
τινα  εορτήν.

Οί δύο θεοί παρετήρουν μ ετ ’ ένδιαφέροντος 
τάς έργασίας τοϋ άγαθού ζεύγους καί συνεκι· 
νοϋντο άπό τήν φιλόξενον προθυμίαν των.

"Εως δτου δέ έτοιμασθή τό φαγητόν, διά νά 
μή «τενοχωρούνται οί ξένοι, οί δύο άγαθοί γέ
ροντες ήνοιξαν συνομιλίαν μέ αυτούς. *0 Φι- 
λήμων διηγείται όλα; τάς συμφοράς τής μ α - 
κράς.ζωής του- λέγει πώς ισχυροί κχί άδικοι 
άνθρωποί τον κατεπίεσαν,ήρπασαν τήν περιου

σίαν του, κα ί τον κατεδίωξαν, και πώς εφθα- 
σεν «ίς γήρας βαθύ συγχωρών τούς κακούς, έ- 
χων πεποίθησιν είς τήν δικαιοσύνην τοϋ Διός, 
παρηγοριάν καί υποστήριξή έχων τήν αγάπην 
τής πιστής συντρόφου του.

Ή  Βαϋκις είχε θερμάνη υδωρ καί ε'φερεν 
αυτό όπως οί ξένοι πλύνωσι τούς πόδας τω ν. 
Έ ν τφ  μεταξύ ή Βαϋκις ήτοίμαζε τήν τράπε
ζα ν, ά λ λ ’ δ είς έκ τών ποδών τής τραπέζης 
ήτο χωλός καί ή γραία τον Ιστερέωσε μέ μίαν 
πέτραν. Επειδή δεν είχε ώραιον τ ι  τραπεζο- 
μάνδυλον νά ρίψη ί π ’ αυτής, τή ν έστρωσε μέ 
ευώδη φύλλα.

Ή  Βαϋκις έφερε τά  φαγητά· ήσαν δέ ταΰτα  
έλα ΐα ι, δ καρπός τοϋ ίεροϋ δένδρου τής Ά θη- 
νάς, καί οξύγαλα κα ί ώά, πά ντα  εντός π ινα 
κίων πήλινων. Έφερε καί κρατήρα, καί ποτή
ρια έκ ξύλου όξΰας καί τό βραστόν φαγητόν.

01 δύο ξένοι έτρωγον μέ πολλήν όρεξιν. Ή  
Βαϋκις έξαφνα παρατηρεί μέ άνησυχίαν τόν 
Φιλήμονα.

— Μ ετ’ ολίγον Οά τελειώσουν τά  φαγητά, 
καί οί ξένοι μας δέν θα χορτάσουν 1

— Τήν χήνα I αναφωνεί δ Φιλήμων.
Είχον μίαν χήνα, μίαν μόνην, τήν δποίαν

έφύλαττον διά νά θυσιάσουν είς έκτακτόν τινα  
«ερίστασιν.

— Πήγαινε νά την πιάσης, αγαπητέ μου 
σύζυγε, καί φέρε μού την γρήγορα διά νά την 
σφάξω καί φάγουν οί ξένοι μας. Κάμε γρή
γορα, όσον νά την μαδίσω, νά την περάσω 
είς τήν σούβλα θά περάση ώρα.

Ό  Φιλήμων έτριξεν αμέσως διά νά φερη 
την χήνα , άλλά  δεν τω  ητο ευκολον νά την 
συλλάβη· τό πτηνόν έτριχεν είς τόν κήπον, ε
ξέβαλλε κραυγάς οξείας καί έκτυπα μέ θόρυ
βον τάς πτέρυγάς του, δ δέ γέρων Φιλήμων, 
τοϋ όποιου τούς πόδας είχον βαρόνη τά  έτη, 
ματαίως ήγωνίζετο νά την προφθάση.

Ή  Βαϋκις ήνοιξ* τήν θύραν καί ή χήν εί- 
σώρμησεν είς τό δωμάτιον καί κατέφυγε π λη 
σίον τού Διός, ώς νά έζήτει άσυλον.

— Καλοί καί σεβαστοί γέροντες, ή χήν 
αύτή, ή όποια κατεφυγε πρός ήμά; δέν πρέπει 
νά πάθη τίποτε. “Αν καί πτηνόν Ινόησεν ότι 
είμεθα θεοί, καί κατεφυγε πλησίον τοϋ Διός, δ 
όποιος προστατεύει όσους καταφεύγουν πρός 
αυτόν καί ζητούν τήν βοήθιιάν του. Πράγματι
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σ&ς λέγω , έγω είμαι δ Ζ,εύς και αΰτος εϊνε δ 
υιός p.ou 'Ερμής. Ή λθκμεν νά δοχιμάσωμεν 

: τά  «Ιιϊθήματχ τών ανθρώπων που κατοικούν 
; ίίς  τά μέρη ταϋτα . Ή δοκιμή εγινεν- οί γεί
τονες σας θά τιμωρηθούν διά την άσπλαγχνίαν 
τ ω ν  μόνον σείς δεν θά πάθετε τίποτε. ’Αφή- 

•σατε τήν καλύβην σας καί ε'λθετβ μαζί μας 
εις τήν κορυφήν του βουνού καί μή απορήσετε 

i οι’ ο ,τ ι ίδήτε.
. Ό Φιλήμων καί ή Βαύκις άφωνοι εκ τρό

μου διευθύνονται μετά κόπου διά· τής «νηφο-
■ ρικής άτραπού εις το όρος. Ό τε έφθασαν επί 
| τής κορυφής οί θεοί τους διατάσουν νά στρέ- 
; ψωσι το βλέμμα των καί νά ιδωσι.

Ή πόλις έξηφανίσθη, είς τήν θεσιν της δέ 
έφαίνετο κοιλάς τελματώδης μέ βρύα καί κα
λάμους, πλήρης βατράχων κοαζόντων. Τοιου
τοτρόπως έτιμωρήθησαν οί αφιλόξενοι κάτοικοι 

: τής πόλεως.
Πριν συνέλθωσιν έκ τής έκπλήξεώς των οί 

ούο γέροντες, βλέπουν ím εκεί όπου ητο το κη- 
;πάριόν των καί ήκαλύβη των, ΰψώθη έξαφνα 
.μεγαλοπρεπής και πολυτελής ναός μέ μαρμά
ρινους κίονας· παντού λάμπει δ χρυσός καί το 
μάρμαρον.

Τότε δ Ζιύς λέγει πρός τούς έκπληκτους γέ
ροντας·

— ’Ακούσατε τούς λόγους μου, δίκαιε Φι- 
λήμων καί ευλαβής Βαύκις; τ ί επιθυμείτε ;
■ είπέτε άνευ δισταγμού τήν επιθυμίαν σας καί 
θά είσακουσθή.

— Ό , πάτερ άνδρών καί θεών I άνέκραξεν 
δ Φιλήμων, άφ ’οί ή κατοικία μας μετεβλήθη 
;είς ναόν, ιερείς θέλομιν νά γίνωμεν είς τον 
Ιναέν τούτον καί νά σε ύπηρετήσωμεν μέχρι 
τής τελευταίας ημέρας τής ζωής μας. Ά λλ ’ 
όταν ελθη ή ήμέρα αυτη—σέ καθιτεύομεν, ώ 
ίΖεύ, όταν έλθη δ καιρός ν ’ άποθάνωμεν, κάμε 
•νά ελθη συγχρόνως καί είς τούς δύο δ θάνα
τος, καί μήτε δ θάνατος νά μή μας χωρίση.

Ό  Ζεύς «υγκατένευσεν είς τήν επιθυμίαν 
τού γέροντος· καί άπεφάσισαν οι δύο γέροντες 
!νά γίνουν ιερείς τού ναού του μέχρι τού θανά
του των.
; ‘Ημέραν τινά Ιν φ  διηγούντο πώς δ Ζεύς 
καί δ Έρμης ίίσήλθον είς τήν καλύβην των, 
ιοί δε άνθρωποι τούς ήκουον μετά θαυμασμού, 
$  βαύκις, στρέψασ* τό βλέμμα της ?Τδεν ότι
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διά φύλλων θέλει νά πλησιώση πρός αύτον
άλλ ’ αισθάνεται δτι καί αύτή καλύπτεται ύπο 
πρασίνου φυλλώματος. Οί πόδες των μετεβλή- 
θησαν είς ρίζας, τό σώμά των είς κορμόν, αί 
χεΐρες καί ή κόμη των είς κλάδους.

Οί παριστάμενοι άφωνοι έκ θαυμασμού τούς 
ήκουον, Ιφ’ όσον «κόμη ήδΰναντο νά δμιλώσι, 
ν ’άνταλλάσωσι λόγους άγάπης'άλλά.τέλος τό 
στόμα αυτών έκαλύφθη συγχρόνως ύπό τού 
φλοιού.

Έκτοτε πρό τού ναού τού Διός ύψούντο 
δύο ύψηλά δένδρα,μία δρύς Ιγκλείουσα τό σώ
μα τού Φιλήμονος, καί μία φιλύρα ύπό τόν 
κορμόν τής δποΐας εϋρ'σκεται ή Βαύκις. 
'Όταν δε πνέη δ άνεμος, ή δρύς καί ή φιλύρα 
κλίνουν πρός άλλήλας καί δ ψίθυρος τών φύλ
λων των δμοιάζει πρός γλυκείς λόγους τούς 
όποιους άνταλλάσουν ακόμη πρός άλλήλους__

ΚΕΦΑΛΔ10Ν ΙΔ’ .

Β Ρ Λ .·—  Ο ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΣ XAPAKTHP THE. — Α Ι ΜΕΤΑ 
ΤΟΥ ΔΙΟΕ ΦΙΛΟΝΕΙΚΙΛΙ ΤΉ Σ. —  Α Ι ΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ.

— ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΟΥΣ ΤΗ Σ θ ϊΓ Α Τ Ρ Ο Σ  ΤΟΥ ΙΝΑ
Χ Ο Υ .— Ο Α ρ γ ο ς  φ ο ν ε ύ ε τ α ι  υ π ο  τ ο υ  Ε ρ μ ο υ  

— Α ί  ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠρΟΙΤΟΥ.

Σέ χαιρετώ, ώ άνασσα “Ηρα, ήτις κάθησαι 
έπί χρυσού θρόνου.

‘Ω Μίδα, ή “Ηρα εϊνε ή σύζυγος τού με
γάλου υίού τού Κρόνου. Κάθηται έπί τού θρό
νου πλήρης μεγαλείου, ωραιότατη. Ή  πλού
σια κόμη της εινε συνδεδεμένη.κάτω από τόν 
στέφανόν της· τό πρόσωπόν της εινε γαλήνιον 
καί σοβαρόν.

“Οταν άπό τόν ουρανόν καταβαίνη είς τήν 
γήν μεταβαίνει είς τήν Σάμον, η είς τήν 
Σπάρτην, ή είς τάς Μυκήνας καί τό Άργος. ·

Ά λ λ ’ ή θεά Ήρα 8έν εϊνε πάντοτε ήσυχος. 
Συχνά καταλαμβάνεται άπό όργήν,. θορυβώ
δεις δέ φιλονεικίαι συμβαίνουσι μεταξύ αύτής 
καί τού Διός. Όταν ή βροχή πίπτη κρουνη- 
δόν, όταν είς τόν αΐθριον ουρανόν έκσπ<£ έξα
φνα ή καταιγίς,αυτά σημαίνουσιν ότι έπήλθεν 
έρις μεταξύ τής Ήρας καί τού Διός.

Ή  "Ηρα ήτο φιλύποπτος, δσάκις δέ έβλεπε 
τόν Δία συνομιλούντα πρός θεόν τινα ή θεάν 
ίπλησίαζε καί τω άπετεινε πικρούς λόγους.
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— Ποιος εκ τών θεών συνωμΐλησε μαζί σου; 
Σού αρέσει πάντα νά κάμνης μυστικά πράγ
ματα, καί ποτέ δεν μου λέγεις τ ί σκέπτεσαι.

Ό δε Ζεύς άπήντα. είς αύτήν·
—Ώ  ‘Ήρα, μή Ιλπίζης νά μάθης όλας τάς 

σκέψεις μου' ο ,τι επιτρέπεται νά μάθουν καί οί 
άλλοι θεοί θά το μάθης σύ πρώτη. Υπάρχουν 
όμως πράγματα τά δποΐα μόνος εγώ πρέπει 
νά· ήξεύρω.

Ό Ζεύς καταβάς είς τήν περίφημον διά τό 
κάλλος αύτής κοιλάδα τών Τεμενών, μετεμόρ- 
φωσεν είς λευκήν δάμαλιν τήν ώραίαν Ίώ 
τήν θυγατέρα τού ’Ινάχου.

Ή  Ήρα, καθώς είδεν ότι δ Ζεύς ήτο είς 
τά Τέμπη, κατέβη δμοίως. Τότε δέ τη «Ιπεν 
δ Ζεύς·

— Ώ  Ήρα, τ ί σε φέρει εδώ ; τ ί ζητείς είς 
τήν Θεσσαλίαν ;
. Ή  δέ θεά «πήντησε-

— ΙΙηγαίνω είς τό Άργος, τήν ευσεβή πό· 
λιν τής δποΐας οί κάτοικοί μοι προσφέρουν 
άφθονους θυσίας. Ά λ λ ’ άφ ’ ού σε συνήντησα 
εδώ, θά αναβάλω τό ταξιίδιόν μου, διά νά 
άναβώμεν μαζί ίίς τόν ουρανόν. ’Αλλά βλέπω 
έκεΐ μίαν δάμαλιν έκτακτου κάλλους ή δποΐα 
βόσκει μόνη είς τό λιβάδι. Περίμεινε ολίγον 
νά την πάρω καί νά την ΰπάγω είς τόν πι
στόν μου βοσκόν Άργον.

Ή  όργή συνεσωρεύετο είς. τά στήθη τού 
Διός, αλλά δεν Ιτόλμα τίποτε νά είπη. Χωρίς 
δέ νάτη  άπαντήση άνεχώρησεν δρμητικώ; καί 
ικάθησε μακράν τών άλλων θεών.

Κατά τό διάστημα τοϋτρ ή Ήρα έφερε τήν 
δάμαλιν είς τό Άργος καί συναντήσασα τόν 
πιστόν βουκόλον Άργον, τήν εδωχε νά την 
φυλάξη. Οΰτος την εβεσεν αμέσως μέ κλώνους 
ελαίας, καί σύρων ώδήγησεν αύτήν είς παχύ 
λιβάδιον.

Ό  Άργος εΐχεν έκτακτον ρώμην έτι δέ 
ειχεν εκατόν οφθαλμούς, όταν δ ’ έκοιμάτο έ- 
κλειεν άλληλοδιαδόχως μόνοντούς πενήντα. Οί 
δέ άλλοι εμενον ανοικτοί, ώς «σφαλείς φρουροί. 
Όπου καί άν Ικάθητο δ πιστός καί άκούραςΌς 
φύλαξ το βλέμμα του ίπιπτεν έπί τής ’Ιούς.

Τήν ήμέραν · την άφινε ,νά βόσκη χόρτον 
άλλ ’ όταν δ ήλιος έδυε τήν έκλειεν είς σκοτει
νόν στάβλον καί έθςτεν είς τόν λαιμόν της βα
ρέα δεσμά,

Δυστυχής Ίώ I Ψυχή άνθρωπίνη εΰρίσκετο 
εντός τού σώματος του ζώου ! καί ώ ; τροφήν 

μόνον χόρτα τά όποια τη Ιφαίνοντο πικρά, 
καί ώς ποτόν τά βορβορώδη δοατα τού τέλ
ματος. Ήθελε νά παραπονεθή· άλλ ' άντί νά 
είπη θρηνώδεις λόγους εξέβαλλε φρικώοεις μυ
κηθμούς, τών δποίων δ ήχος ένέπνεε φρίκην 
καί είς αύτήν τήν Ιδίαν.

Έν τούτοις δ Ζεύς μή ανεχόμενος νά βασα - 
νίζεται αδίκως ή θυγάτηρ τού Ινάχου, άπεφά· 
σισε νά την Ιλευθερώση άπο τον σκληρόν φύ- 
λακάτης.

Προσεκάλεσε τόν υιόν του Έρμήν, τόν πα- 
νούργον θεόν τού δποίου θά σοι οιηγηθώ μετ’ 
ολίγον τήν ιστορίαν, ώ Μίδα,— καί τον διέ
ταξε νά θέση είς ενέργειαν όλην τήν έπιδεξιό- 
τητά του διά νά φονεΰση τόν άγρυπνονΆργον,

’Αμέσως δ ευφυής Έρμης ώρμησεν είς τήν 
γήν καί λαβών μορφήν καί ένδυμα, βοσκού, 
παραλαβών δέ μαζί του αγέλην αιγών, καί 
δδηγών «ύτήν διά μέσου τών άτραπών τής 
πεδιάδος,. έπαιζε διά τού αΰλού του άγροτικάς 
μελψδίας.

Φθάνει δέ μετ ’ολίγον είς τήν εΰρείαν πεδιάδα 
όπου έβοσκεν ή δυστυχής Ίώ· 6 Άργος έκά- 
θητο ύπό τήν σκιάν «γριελαίας· ζών δε μόνος 
Ιστενοχωρεϊτο καί Ιπεθύμει πολύ συντροφιάν.

Μόλις τά οξυδερκή βλέμματά του διέκρι— 
νον τόν αιγοβοσκόν είς τόν δρόμον τόν λευκόν 
άπό κόνιν, μόλις τά ωτά του ήκουσαν τόν εύά- 
ρεστον ήχον τού αυλού, τρέχει πρός συνάντη- 
σιν . τού ξένου. Ό δυστυχής δεν ήξευρεν ότι 
προσεκάλει τόν θεόν όστις έμελλε νά τον θα- 
νατώση.

— ΤΩ αιγοβοσκέ, άνέκραξεν, όποιος καί άν 
είσαι, Ιλα νά καθήσης πλησίον μου είς τήν 
σκιάν τών έλαιών τούτων, είς κανέν μέρος δέν 
θά εύρη ή άγέλη σου καλλιτέραν βοσκήν.

ΌΈρμής κάθηται είς τήν σκιάν τών έλαιών 
είς μέρος όπου διαυγής πηγή εψιθύριζεν ήσύ- 
χως. Ό Άργος τιρ έδωκεν. ελαίας καί μέγαν 
τυρόν έπειτα έτεινε πρός αυτόν δοχειον πή- 
λινον, γεμάτον άπό προβάτειον γάλα. Ά φ ’ ού 
έφαγιν δ ξένος βοσκός, είπε πρός αύτόν δ 
Άργος

— Ώ  αιγοβοσκέ, όταν έφερες το ποίμνιόν 
σου σέ ήκουσα νά παίζης τον αύλόν σου καί 
νά σκορπίζης τριγύρω μελωδίας πολύ γλυκν
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τέρας άπό τον μορμορισμόν τού νερού όταν 
. π ίπ τη  από τήν κορυφήν των βράχων, γλυκύ
τερα; χα ί άπό τον ψίθυρον των πεύκων όταν 
τα ; σείη δ άνεμος. Παίξε μου κκμμίαν αγρο
τικήν μελφδίαν και θά σου δώσω— διότι οέν 

. είμαι αχάριστος, ούτε φιλάργυρο« —  άγγεΐον 
; έλαφρδν και βαθύ, χρισμένον άπό μέσα μέ 
■ ευώδες κηρίαν καί απέξω γλυμμένον με μεγκ- 
λην τέχνην. Το στόμα του περιτρέχει γραμ- 

! μή κισσού' κάτω εκτείνεται ευλύγιστο; άκαν- 
: Θα' τάς δε πλευρά; του δοχείου στολίζουν μορ- 
: φαί θεών καί άνθρώπων. Αυτό είνε το ώραΐον 
δώρον, το όποιον Θά.ου δώσω &ν παίξης ώραΐα 

' και ευχαριστηθώ.
Ό  Έρμη; εμειδίασε γλυκά ' διότι ειχε τήν 

: τέχνην του νά θέλγη χαί άποκοιμίζη τους θέ
λοντας νά τον άκούωσι διά των ήχων του αΰ- 

ί λοϋ του.
’Αρχίζει ν «  αύλή. Ή δη δ “Αργος αρχίζει 

; νά παλα ίη  κατά του ύπνου οστις τον κυριεύει'
; μολονότι δέ οί πλεΐστοι τών οφθαλμών του 
. κλείονται , οί άλλοι μένουν ανοικτοί καί 
' άγρυπνοι.

Ά λ λ ’ δ ακούραστο; θεό; παίζει μέ νέον 
ζήλον α ί μελψδίαι διαδέχονται τά ; μελψδϊα;·

; επί τέλους δ Άργος υποκύπτει εις άκατανίκη- 
; τον νάρκην κκ ί κλείει συγχρόνως 8λου; τού; 
οφθαλμού; του.

Παρευθύ; δ πανούργο; Έρμη; έξάγει κυρ
τήν μάχαιραν τήν οποίαν εκράτει κρυμμένην 

;ΰπό τόν ποιμενικόν του μανδύαν καί κτυπ^ 
;τήν κεφαλήν του Άργου προ; τό μέρος οπού 
: συνενοΰται μέ τέν τράχηλον. Ή  κεφαλή του 
κυλιέται χαμαί. Το φως τό δποΤον ίλαμπεν εί; 
τού; οφθαλμού; του έσβεσθη διά παντός καί οί 

ιεκατόν οφθαλμοί του ε’ καλύφθησαν ύπό του 
• σκότους.

Ό  Έρμή; ευτυχής διότι Ιφόνευσε τόν τρο- 
μερον βουκόλον έπλησίασεν ε ί; τήν κατάλευκον 
δάμαλιν, διά νά την συλλάβη άπό τού; κλό- 
νου; τή ; Ιλα ία ; τούς χρησιμεύοντας ώ ; δεσμούς 
καί την φέρη προς τόν Δ ία .

Ά λ λα  τότε γίνεται κάτι παράδοξον.
Ή  δάμαλις πηδφ έκβάλλουσκ μυκηθμούς 

φρίκη; καί πόνου. Κ τυπ$ μέ τήν κεφαλήν τη ; 
τούς κορμούς τώ ν δένδρων, οί πόδες της εγεί
ρουν κόνιν, «φρός δέ αιματηρό; τρέχει άπό τό 
ίστόμα της.

*0 Έρμή; έκπληκτο; βλέπει εν άγνωστον
εντομον, είδος πελοιρίας μυίκς έχούσης οξύ
κέντρον — τό όποιον ητο si; τέν  λαιμόν τή ; 
δαμάλεω; καί είχεν εμπήξη ε ί; αυτόν τό δρι- 
μύ κέντροντη ;.

Ή  “Ηρα. έστειλε τό  φοβερόν έκεΐνο έντομον, 
διότι οΰδεμία άπό τάς πράξεις του Έρμου ε"- 
μεινεν άγνωστο; εί; τή ν Ή ραν.

Δ|ν ήμπόρεσε μεν νά έμποδίση τόν θάνα
τον του Ά ργου, άλλά  τουλάχιστον εύρε μέσον 
νά βασανίση ίπ ί μακρον άχόμη τήν Ίώ .

Καί πράγματι ή δυστυχή; κόρη του Ι ν ά 
χου δεν εύρε πλέον ησυχίαν, αλλά  διήρχετο 
τ ά ; ήμερα; καί τ ά ; νύκτα ; τη ; περιπλανωμένη 
άπό τόπου εί; τόπον, περίτρομος καί ύποφέ- 
ρουσα φριχτούς πόνους.

Ό  Έρμή; κ α τ ’ άρχάς παρηχολούθησε τήν 
’ίώ , άλλά  άπελπισθείς ότι θά την συλλάβη 
άναβαίνει ε ί; τόν ούρανόν ό'πω; εΐπη εί; τόν 
Δ ία πώς χατώρθωσε νά φονεύση τόν Άργον, 
άλλά πώς δεν ήδυνήθη νά σώση τήν Ίώ  άπό 
τήν όργήν τής Ή ρα;.

Ή  Ή ρ α  ευγνωμονούσα πρό; τόν πιστόν 
αιγοβοσκόν δ.στι; άπεθανεν ύπηρετών αύτήν, 
συλλέγει τούς οφθαλμού; του ο'ίτινες ήσκν τό
σον άγρυπνοι καί τους σκορπίζει ίπ ί  τού π τε 
ρώματος τού προσφιλούς εί; αυτήν πτηνού' καί 
οί οφθαλμοί τοϋΆργου λάμπουν ώς πολύτιμοι 
λίθοι ίπ ί τής ούράς τού ταώ.

Έ ν τούτοι; ή Ίώ  έξηκολούθει τόν οδυνη
ρόν *η; δρόμον. "Οταν ήθελε ν ’ άναπαυθή, 
νά σβύση την δίψαν τη ; ε ί; τό διαυγές ύδωρ 
ρυαχίου τίνος ή  νά  πλχγιάοη ε ί ; τό χόρτον 
λιβαδιού τινό; κατακουρασμένη, καί νά κοιμη- 
θη, αμέσως ή φοβερά τερατώδη; μυΐα την ί -  
κέντα άσπλάγχνως καί την ήνάγκαζε νά ίπα- 
ναλάβη τόν δρόμον της.

Ά πό τούς λειμώνα; τών Μυκηνών διήλθε 
τ ά ;  πεδιάδας τ ή ; ’Α ττικής, όπου τερετίζουν 
οί τετιγες, χα ί έπέρασε τ ά  δρη τή ; Βοιωτία; 
κα ί διά τών απέραντων πεδιάδων τή ; Θεσα- 
λ ία ; εφθασεν εί; τ ά ; άγρ ια ; χώρα; τής Θρά
κης. Ό  τράχηλός τη ς  ολος ήτο πληγή- οί πό- 
δες τη ; είχον καταιματωθή επί τών οξειών πε
τρώ ν τό σώμα τη ; ήτο καταξεσχισμένον άπό 
τά ; άκάνθας· Ιρυθρό; ήτο καί δ άφρό; όση; 
Ιτρεχεν άπό τό ρόγχος της. ’Επί τέλους ά- 
πέχαμε πλέον νά βαδίζη καί εξηπλώθη χα -
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μαί. Έ κεΐ δέ άπέθαν«, συλλογιζομενη τό 
ήσυχον σπήλαιον δπου άλλοτε εζη τόσον ευτυ
χής μετά τού πατρό; τη ς..............

Αδτη εινε ή ιστορία τής ’Ιούς, τ ή ; όποιαν 
ίξεδικήθη ή "Ηρα διότι συνεπάθησε πρός αυ
τήν δ Ζεύς.

Ή  Ή ρα άποσύρεται πολλάκις μακράν τών 
άθκνάτων εί; τό μεγαλοπρεπές δώμα τό όποιον 
κκτεσχεύασε οι’ αύτήν δ υιός της Ήφαιστος. 
Έ κεΐ κλεισμένη λούει τό πάγχαλον σώμά της 
με αμβροσίαν- έπειτα τρίβεται διά θείου ευώ
δους ελαίου, τού όποί ου τόσον δυνατή εινε δ 
όσμή άστε &ν πέση σταγών τ ι ;  4κ τού φ ιαλι- 
δίου ή ευωδία γίνετα ι αισθητή ε ί; τό άνά- 
χτορον τού Δ ιό; ε ί; τόν άπίραντον ούρανόν 
καί εις αύτήν άχόμη τήν γην.

Έ π ε ιτα  κτενίζει τήν κόμην τη ς , α ί δε χεϊ- 
ρίς της κάμνουν ωραίας πλεξίδα;,Φορεΐ δε θεΐαν 
στολήν, τήν όποιαν νφανεν ίδιοχείρω; οι’ 
αύτήν μετά τέχνης εξόχου ή Ά θηνά, κεντή- 
σασα ε ί; αύτην παντός ιΐδου; θεσπεσίας μορ- 
φάς. Έ π ε ιτα  ζώνεται ζώνην πολύτιμον με 
χρυσούς κροσσού;' εις τά  ώτά τη ; κρεμ& ενώτια 
άξ ια  θαυμασμού, στολισμένα μέ τρεις πολυτί
μους λίθους, οΥτινε; ρίπτουσι μακρόθεν ζωηράν 
λάμψιν. Θέτει ίπ ί τής κεφαλή; τη ; μεγαλο
πρεπή πέπλον, δστις ακτινοβολεί ε ί; τό φώς 
τού ήλιου καί φορεΐ τά  θεία σάνδαλά της.

,Ά φ ' οΰ στολισθή ανοίγει τήν πύλην καί 
μεταβαίνει εις τήν συνέλευσιν τών θνητών. 
Οί θεοί μενουσιν έκθαμβοι καί λε'γουσι πρός 
άλλήλους,

— Βεβαίως ούδεμία γυνή θνητή, ούδέ θεά 
δύναται ν ά  καυχηθή ότι έχει κάλλος σροιον 
πρός τά  χάλλη τής θυγατρός τού ενδόξου 
Κρόνου.

Ή  καρδί« τού Διό; χαταπλημμυρεϊ άπό 
ευτυχίαν καί υπερηφάνειαν διότι χαίρει ο «  
έχει σύζυγον τήν ώραιοτάτην τών θεών. ΊΊ 
Ή ρα  θέλει πά ντε ; νά όμολογώσι το χάλλος 
της. Δυστυχία δέ εις εκείνα; αΐτινες τολμώσι 
νά συγκρίνωσι νά θέλγητρά των προς τά  τή ; 
βασιλϊσσης τών θεών !

Ή  Ή ρα έξεδικήθη τάς δύο θυγατέρας τού 
Προίτου τά ; παρθένους Ικείνας αϊτινες ήχτι- 
νοβόλουν Ικ κάλλους, καί τάς όποιας δ πατήρ 
των ίίχεν όνομά αη Λυσίππην καί Ίφιάνασ- 
σ α ν  α ϊ ασυλλόγιστοι περιεφρόνουν την Ήραν

καί δεν ήδ['λα.ν νά τη  άποδώσωσι κανένα 
σεβασμόν.

Έ ν φ  ώόήγουν τόν χορόν sí; τήν όχθην 
διαυγούς τίνος ρύακος α ί παρθένοι τή ; χώρας 
ηλθον καί έτάχθησαν εί; τό πλά γ ι των. Ά λ λ ’ 
α ί θυγατέρες τού Προίτου ύπερέβαινον πάσας 
κατά  τό ανάστημα· χαρά δέ υπερήφανοι έκα
με, τήν καρδίαν των νά σκιρτά- υπερήφανο; Ιν 
μέσω τών συντρόφων τω ν, Α εγον πρός ¿ λ -  
λήλας-

— Δ ιατί, άδελφή μου, νά λατρεύωμεν τήν 
δύναμιν τή ; Ή ρ α ; ; Δ ια τ ί νά λιγύζωμεν τά  
γόνατά μ * ; πρό τών βωμών της ; "Ας έλθη 
νά ουγκρίθή μαζί μας, αύτή ή όποια τόσον 
ύπερηφανεύεται δ ιά  τήν καλλονήν τη ς .Ή μ ε ΐς  
με τα  μεγάλα μαύρα μάτια  μ ας,μ ί τας μαύ
ρα; πλεξίδας, μέ το λιγυρόν άνάστημά μα; 
ειμεθα ώραιότεραι άπό τή ν  θεάν.

Ή  Ή ρα  ηχούσε τούς απερίσκεπτους καί 
ασεβείς τούτους λόγους. Ή  όργή συνεσωρεύθη 
Ιν τή  καρδιά τη ; καί ήθέλησε νά  τιμωρr¡er¡ 
σκληρώς τάς θυγατέρας τού Προίτου.

Παραφροσύνη είσδύει εις τήν ψυχήν τών 
σώο παρθένων. Έμυκώντο ώς άγελάδε;' έν τή 
παραφροσύνη των εφαντάζοντο οτι ίπ ί τών 
λευκών μετώπων των ειχον κέρατα, έτρεχον 
δέ εις τούς άγρούς καί τ ά  όρη..

Ό  Ζεύς ομως, μή ύποφέρων καί τήν δευ- 
τεραν ταύτην έκδίκησιν τής Ή ρας, ΐπέτρεψεν 
ε ί ;  τόν μάντιν Μελάμποδα νά  ίατρεύσφ τήν ά- 
σΟένιιαν τών δύο παρθένων.

Ό  Μελάμπους Ιπήγε πρό; τόν βασιλέα καί 
ε ίπεν

— Ώ  Προΐτε, ήμπορώ ν* ίατρεύσω τάς 
θυγατέρας σου, άν μη δώσης τό Ιν τρίτον τού 
βασιλείου σου.

Ό  φιλάργυρος βασιλεύς δέν έδέχθη τούς 
δρους τού μάντεως. Ά λ λ ’ ή παραφροσύνη τών 
δύο θυγατέρων τού Προίτου η ίξανε καί μετε- 
δίδετο μάλιστα, ώς κολλητική επιδημ ία 'εί; 
τ ά ; ά λ λα ; γυνα ίκα ; τού 'Άργους.

Τότε ό Προϊτο;, πλήρη; φρίκη;, προσεκά- 
λεσε τόν μάντιν νά ίατρεύση τά ς θυγατέρας 
του καί τάς άλλας γυναίκας τού βασιλείου του.

— Τάς Ιατρεύω, είπεν ό Μ ελάμπους, άν εις 
εμέ δώσης. τό τρίτον τού βασιλείου σου καί εν 
άλλο τρίτον δώσης ιίς  τον Β ίαντα , τόν άδελ-
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' Ο  β α σ ι λ ι ύ ς  ε ι ς  τ ή ν  έ σ χ ά τ η ν  ά ν ά γ Λ τ ί Ί  ε ύ -

ρέθίΐς έδέχθη τούς δραυς τοΰ μάντεως. Τ ο« 
οΰτος μετεβη el? την κοιλάδα δπου ε'βοσκον 
ιολαι αί γυναίκες αίτινες ένόμιζον τόν εαυτόν 
της ώς αγελαίας. Διά μελψοικού υμνου ¿να- 
νούρισεν αυτά-, γλυκά γλυκά καί τας ά-κεκοίμι- 
σίν."Επειτα οι« κλάδου τόν δποΐον ε"βρεξε δ ι’ 
ουσίας μαγικής την όποιαν είχεν έτοιμάση, 
•»¡λειψε τούς οφθαλμούς ολων τών γυναικών. 
Αύται έβυθίσθησαν εις ύπνον βαθύν ώς δ 
Θάνατος.

. Ά λ λ ’ όταν δ ήλιος άνέτειλε την αυγήν 
¿ξύπνησαν, είχον 81 λησμονήση εντελώς τήν 
παραφροσύνην των καί ήσαν ύγιέσταται- καί 
ή  μεν Λυσϊππη ελαβε σύζυγον τον μάντιν 
Μελάμποδα, ή  δ ί Ίφ ιάναβσβ» τόν Β ίαντκ .

"Εν.τοτε α ΐ γυναίκες τοΰ "Αργους σέβονται 
•ίήν 'Ήραν καί ψάλλουν πρός τιμήν της με
γαλοπρεπείς ύμνους καί στολίζουν τούς βωμούς 
της με πλούσια δώρα. Ή  Λυσίππη,καί ή Ίφιά- 
νασσατιμώσι μετά τώ ν άλλων τήνισχυράν θεάν.

Ή  "Ηρα δεικνύει πολλήν ιύνοιαν εις δσους 
την τιμώσιν, ιδίως εις τάς συζύγους κα ί είς τάς 
μητέρας, ευχαριστείται οέ όταν τελώ ντα ι έορ- 
άαί πρός τιμήν τη ς. Ά πό  τό ύψος δέ τοΰ ου
ρανού παρατηρεί τούς χορούς των νεάνίδων, 
παρά τάς όχθας τοΰ Ευρώτα, καί τάς πλού
σιας θυσίας τάς οποίας α ί γυναίκες τοΰ Ά ρ 
γους καί τών Μυκηνών κάμνουν πρός τιμήν της;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ’ .

Α β Η Ν Λ  Κ Α Ι Α Ρ Η Σ . —  Η Γ Β Ν Ν Η Σ ΙΣ  Τ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ . —

Η  Α Θ Η Ν Α  Θ Ε Α  Τ Ο Γ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Ϊ . —  Η Α ΙΓ ΙΣ , 

Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  Τ Η Σ Μ Β Δ Ο Ϊ Σ Η Γ . —  Ο  Α Ρ Η Σ , Θ Ε Ο Σ 

Α Γ Ρ ΙΟ Σ  χ Ο Ϊ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Ϊ , Κ Α Τ β Τ β Ρ Ο Ε  

Τ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ  ΕΓΕ Τ Α Σ  Μ Α Χ Α Σ .—·

■ Η  Α Θ Η Ν Α  Π Γ Ο Ε Τ Α Τ Ε ΪΕ Ι  Τ Α Σ

Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  Τ Ο Ν  Γ Γ Ν Α ΙΚ Ο Ν .

“  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Η Σ  Α Ρ Α Χ Ν Η Σ .

Χαΐρε ώ πολεμική Ά θηνά , προστάτις τών 
Ισχυρών πόλεων μετά τοΰ Άρεως άσχολεϊσαι 
ε ίς  τ α  πολεμικά, άρέσκεσαι είς τά ς  κραυγας 
τώ ν  μαχών καί τών αιματηρών συμπλοκών 
βοηθείς τούς προχωροΰντας κατά τώ ν εχθρών !

;ΧαΙρε ώ ’Αθηνά, ήτιςπροστατεύεις τάς χει
ροτεχνικά; εργασίας τών γυναικών, σύ ήτις 
πρώτη ΰφανες καί ¿κέντησες δ ιά  τούς θεούς

Ενδύματα στολισμένα διά θαυμασίων κοσμη
μάτω ν. Χαΐρε, ω  σοφή Ά θη νά , ή τ ις  εμπνέεις 
ττ,ν ευγλωττίαν είς τούς ρήτορας καί τήν φρό- 
νησιν είς τούς πολίτας, σύ ήτις Ιπενόησες τόν 
τροχόν τοΰ αγγειοπλάστου, καί τήν ρυκάνην 
τοΰ ξυλουργού, σύ ήτις χατασκεύασας τήν 
14ργώ, τό πλοΐον τών ’Αργοναυτών, σύ ήτις 
θέτεις ιδέας γονίμους είς τάς ψυχάς τών γ λ υ 
π τώ ν 'κα ί τών ζωγράφων.

Ιδού τ ί λέγουν περί της γεννήσεως τής 
Άθηνάς·

'Ημέραν τινά , δ πατήρ τών θεών έβάδιζεν 
άκαταπαΰστως, ύπό δέ τούς πόδας του δ ου
ρανός ετρεμε. Τέλος καθήσας διέταξε νά ελθη 
προς αΰτόν δ Ή φαιστος, ό θεός τοΰ πυρός, 
κρατών πέλεκυν είς τάς στιβαράς χείράς του.

*0 "Ηφαιστος ήλθε καί ειπεν είς τόν Δία·
— Πανίσχυρε θεέ, τ ί  θέλεις ; ήλθα ό’πως 

διέταξες. Ό πέλεκυςμου εινε ικανός καί-βρά
χον νά κόψη είς δύο.

— Κ αλά, ώ Ή φαιστε, σε θέλω νά σχέση; 
τήν κεφαλήν μου είς δύο.

— Ή  πάτερ τών θεών I άνεφώνησεν ανή
συχος δ Ή φαιστος.

— Σοΰ το ειπα ήδη· σχίσε μου τήν κεφα
λήν- κτύπα με όλην τήν όύναμίν σου, καί 
άμέσως. I

— Κ αί χωρίς νά  θέλω θά σε υπακούσω· 
θά χτυπήσω, διότι τ ί να κάμω ά φ ’ού δ πατήρ 
τώ ν θεών με προστάσσει ·,

Οί άλλοι θεοί, καταληφθίντες ύπό ανησυ
χίας συνηθροίσθησαν π ίρ ιξ  τοΰ θρόνου έφ ’ οΰ 
έκάθητο δ Ζεύς· δ Ήφαιστος ύψωσε τόν πέ- 
λεκύν του καί έκτύπησε τό  κρανίου τοΰ Διός 
τό δποΐον έσχίσθη· παρευθύς 4κ τής κεφαλής 
τοΰ Διός δμοία πρός τήν αστραπήν ή τ ις  ί ξ -  
ορμγ εκ τοΰ σκοτεινού νέφους, έξεπήδησεν ή 
θεά, ίνδεδυμίνη τήν πολεμικήν στολήν-της, 
φορούσα τήν περικεφαλαίαν είς τήν κεφαλήν, 
σειούσα είς τήν δεξιάν της χεΐρα όξύ δόρυ.

Έ κ  τοΰ ισχυρού πηδήματος τής θεάς δ ου
ρανός έσείσθη· ή γή  αντήχησε καί ή θάλασσα 
έταράχθη μέχρι τώ ν σκοτεινών άβύσσων. Τοι
ουτοτρόπως Ιγεννήθη ή Άθηνά ή θυγάτηρ τοΰ 
πανίσχυρου Διός.

Ή  θεά βρίσκεται είς τάς πολεμικά; Ιργα- 
σίας ¿πω ς καί είς τ ά  εργ* τή ς ειρήνης. "Οτε 
οπλίζεται διά τάς α ιματηρά; μάχας φορεΐ'μα-

Τ Ο Ν  Π Α ΙΔ Ο Ν  3 I  οκι-ϋΒΡίοτ
a  A l i h A i S I S  T Q N  ΠΑ.1ΑθίΜ

κρον έ ν δ υ μ α  τ ο ύ  όπο ιου  α ϊ  π τ υ χ α ί  π ίπ τ ο υ σ ι
κατά  μήκος του βώματό; της· τό οτήθός της 
προστατεύεται άπο τήν αιγίδα, ήτις εινε φο
λιδωτή· κράνος καλύπτει τήν κεφαλήν της· 
κρατεί τήν ασπίδα δεά τή ς άριστεράς, καί διά 
τής δεξιάς σείει τό άκόντιον, εν ψ  κατά τών 
εχθρών εκσφενδονίζει τήν αστραπήν τοΰ βλέμ· 
ματός της.

Εινε φοβερά είς τόν πόλεμον. Εινε ή αλη
θής θεά τοΰ πολέμου. Βεβαίως υπάρχουν θνη
τοί, οΐτινες κινοΰντες ε ί; τόν πόλεμον ικετεύουν 
τον Ά ρ ην, καί λέγουν πρός αυτόν·

— Ή , "Αρη, πανίσχυρε καί ακαταγώνιστε 
θεέ, πάτερ τής νίκης, βάλλε ανδρείαν είς τά  
στήθη μου.

Οί άνθρωποι ούτοι έχουν άδικον, διότι δ "Α
ρης δεν δύναται νά  τους προστατεύση είς τά ς  μά* 
χας.Δέν προσέρχεται είς τάς μάχας δπως βοη- 
θήση τούς ανθρώπους ή τούς λαούς, τούς οποίους 
ά γα π ? , ώς κάμνουσιν α ί ευεργετικά! θεότη
τες. ’Α λλά δρμή ακατάσχετος τον φέρει οπου 
ή μάχη είνε σφοδρά’ παρασύρεται άπό τήν 
μανίαν τήν όποιαν έχει πρός τή ν  σφαγήν, άπό 
τήν δίψαν τοΰ αίματος· δεν γνωρίζει ούτε 
φίλους ούτε έχθρούς· καταφέρει τά  θανατη
φόρα κτυπήματα  του πότε άπό τό |ν μέρος 
πότε άπό τό άλλο.

*0 Ζεύς τω  λέγει συχνά παρατηρών Ota 
βλέμματος οργίλου αύτόν έπιστρέφοντα καθη- 
μαγμένον άπό μάχην τ ινά , είς τήν δποίαν ε- 
μολύνθη άνωφιλώς δ ΐ' αίματος ανθρωπί
νου·

— Ώ , υ ίί μου, μοί είσαι δ μισίτοτερος 
Ικ  τών Θεών, διότι αγαπάς τό μίσος, καί την 
διχόνοιαν άν δεν ήσο υιός μου Θά σ ’ ¿κρήμνιζα 
άπό τόν ουρανόν είς τά  καταχθόνια δπου εχω 
κλείση τούς γ ίγαντας.

Ά λ λ ’ ή ' ’Αθηνά ή'προστατεύουσα τούς 
φίλους της καί στρεφουσα τήν αργήν της κατά 
τώ ν  έχθρών εινε ύπερτερα τοΰ θεού τουτου εις 
τάς μάχας. Ημέραν τ ινα  δ Ά ρης έφώρμησε 
κατ ’ αυτής θέλων νά διατρυπήση μέ την μα
κράν λόγχην του τήν αιγίδα τήν δποίαν ούδ’ 
αύτός δ κεραυνό; τοΰ Διός δύνατα ι νά συντρί- 
ψη. Ή  Ά θηνά  αρπάζει ογκώδη βράχον καί 
εκσφενδονίζει αυτόν κατά  τοΰ "Αρεως κα ί τον 
χτυπ$ είς τόν τράχηλον, Ό  θεος π ίπ τε ι κα - 
θημαγμένος, εκβάλλων ώρυγήν δμοίαν με την

κραυγήν χ ιλ ίω ν ανθρώπων φ ω να ζόντω ν συγ
χρόνως άπό πόνον.

Ή  ’Αθήνα  τ ω  είπε τό τε '
— ’Ασυλλόγιστε διατί ¿τόλμησες ν ’ άγω - 

νισθής μαζί μου ;  Δεν ήξεύρεις ότι είμαι ισχυ
ρότερα σου ;

Έ κτοτε οί θεοί καί οί άνθρωποι άναγνωρί- 
ζουσι τήν Άθηνάν ώς θεάν τών μαχών. Δύτη 
δίδει καλάς συμβουλάς είς τούς φίλους της. 
"Οταν άρχίζη ή μάχη καταβαίνει άπό τόν ου
ρανόν, καί εμπνέει θάρρος είς τούς άγωνιζο- 
μένους.

—  Μή φοβεϊσθε τούς εχθρούς, τοΐς λέγει, 
άλλά  προχωρήσατε κατ’ αύτών ατρόμητοι. 
Οστις πολεμεϊ είς τήν πρώτην γραμμήν τιμ| 

καί τό όνομά του κα ί τήν πατρίδα του. Ά ν  
πέση όλοι τον θρηνούν. Ανεγείρουν είς αυτόν 
μνημεΐον, οί δέ υιοί του τιμώντα ι ύπο τών άν- 
θρώπων. Ά γωνΐσθήτε λοιπόν μετά γενναιότη- 
τος· άποθάνατε έν ανάγκη ύπέρ τής πατρίδος 
σας και τών τέκνων σας.

Ά λ λ ' ή ΆθηνΚ δεν προστατεύει μόνον 
τούς πολεμιστάς, προστατεύει καί τάς πιστάς 
συζύγους α ίτινες μένουσιν είς τή ν οίκίαν, καί 
ασχολούνται είς τάς οικιακά; εργασίας, καί έ· 
ποπτεύει οσας υφαίνουν ή κεντούν. Τήν Ά θη- 
νκν ίπ ικαλεΐτα ι ή δυστυχής χήρα, ήτις διά 
τής εργασίας τών χειρών της ζή  τά  ορφανά 
τέκνα της. Τη βοηθεΐιρ τής θεάς α ί βασίλισ- 
σαι βοηθούμεναι άπό τάς σκλάβας των ύφαί- 
νουσι διά τούς συζύγους των τά  ώραΐα εκείνα 
ίμάτια .

Ή  ’Αθηνά χαίρει όταν βλέπη τάς γυνα ί
κας νά έργάζωνταΓ ά λ λ ’ ή ισχυρά θεά ορ
γ ίζετα ι δταν μανθάνη όταν θνητή τις γυνή 
καυχάτα ι δτι. είνε επιτηδειοτέρα άπό αυτήν είς 
τήν υφαντικήν. Διά τούτο, ¿τιμώρησε σκλη- 
ρώς τήν άπερίσκεπτον ’Αράχνην.

Ή  ’Αράχνη ήτο κόρη πτωχή άλλά  λαμπρά 
έργάτις κα ί έζη ΰφαίνουσα εριον. Κ ατφκει είς 
μικρόν χωρίον τής Λυδίας· ά λ λ ’ ή φήμη της 
έφθανε πολύ μ ακράν ήρχοντο μακρόθεν διά νά 
θαυμάσωσι τήν εργασίαν της. "Ολοι δ ' ¿λ ε- 
γο V

— Ή  κόρη αυτή είνε μαθήτρια τή ς Ά θη - 
νάς !

Ά λ λ ’ ή άλαζύν ’Αράχνη άπήντα '
— "Οχι, ίγ ώ  δεν εχω ανάγκην άπό τάς δ-
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ΑηγίΛζ tjj?  Ά θήνάς1 ο ίηγ ία ς 1flJA7C0f>(jj να τη  Ή  ΰπιρήφκνο; υφάντρ ια ,μη  ΰποφερουσα τοι- 
δώσω εγώ. Ά ς  ΓαΟυι, άν τολμ?, να συνάγω- αύτην προσβολήν, έκτος έαυτής, προσπαθεί vet
νισθή [Α*ζί (tot*· &ν νικηθώ («ρ2γμα το οποίον κριμαο-θή «1« σχοινίον δεμέναν εις μίαν Ικ τών
Αεν φοβούμαι) άς με τιμωρήση δπως δυνηθή. Αοκών, αϊτινες υποστηρίζουν την οροφήν.

Ή  Ά θ η ν *  ήκουσε τούς ασεβείς τούτου ; λο - ’Ey τού το ι; ή θεά ήσθάνθη συμπάθειαν,
γους. Παρευθύς καταβαίνει εκ τού ούραναΰ καί —  0 ά  ζήσης, τή  είπε, θα ζήσης ! Α λ λ ά
διευθύνεται προ; τή ν  κατοικίαν τή ς  Α ρ ά χ νη ς , θά ήσαι π ά ντο τε  κρεμασμένη- και θά γεννή-

Ά λ λ ά  A t* νά τη ν  Αοκιμάση πριν τη ν  τ ι -  <της πολλούς απογόνου;, οίτινες ¿λοι θά είνε 
μωρήση λα μ β ά ν « τη ν ' μορφήν γρα ία ; ,γυναιχός. .κρεμασμένοι εις ιστούς, ανωφελείς. ’ .
Παρουσιάζετα ι ε ί; τη ν  έπιτηδείαν υφάντριαν " Ά φ ’ ου είπε τ α ;  λέξεις, τα ύ τα ς  ή  θυγάτηρ 
βαδίζουσα μ ετά  δυσκολίας, βτηριζομίνη ε ις  τού Δ ιός άπεμακρύνθη σκορπίσασα ε π ι τ ή ς  ά - 
βακτηρίαν, κλονιζόμενη επί τώ ν  ποδών τη ς .  ράχνης τον. χυμόν^δηλητηριώδου; φυτού. Δ ιά  
Σ ταθε ΐσα  λοιπόν προ τής. ’Αράχνης: είπε·- μ ι* ;  ή κόμη. τής. νέας π ίπ τε ι, ή ρίς’ καί τα

—  Τ ά  γη ρα τε ΐα  δεν., φέρουν μόνον.πόνου;, ¿ τ ά  τή ς  Ιξά λε ίφ οντα ι, ή  κεφαλή τη ς καί τ ά  
ά λλα  δίδουν κ α ί πείραν. Μή-περίφρονής λοιπόν μελη τη ςσμ ικρύνοντα ί' λ επ το ί δάκτυλοι προσ- 
τη ν γνώμην μ ι*ς  γρ α ία ς ,. τη ν  όπο ίαν,κατέβα- αρμόζονται''είς τ ά ;  πλευράς Τ η ;' α ντί χειρων 
λον τ ά  χρόνια ά λλά  χαί τη ν  ίδ ί$αξαν πολλά. 'κ κ ίπ ό ο ώ ν ,το  Αέΰπόλοιπον σώμα μ εταβάλλε- 
Κάυχάσα ι ό τι υπερβαίνεις ■ τά ς ·,ά λ λ α ; ,'γυναΐ- - ; τ « ι  Γείς,Αύσμρρφόν!; χοιλίαν; Ιχ  τή ς  κοιλία;

κας- ά λ λ ά  μή λ ίγη ς  καί, διά τή ν  Ά θ ή ν *ν . τάύ τη ς Ιξά γε ι ή ά ρ ά χ νη  τ ά  νήματα  At ’  ών
Ζήτησον συγγνώμην οιά τούς.λόγους'σου. / ύφαίνεν τό ν  διαφανή' ίσ τόν  τη ς .

Ή ’Αράχνη άκούσασα.τού;, λόγου; τούτους’ . ■■<..-
ε’ρριψεν επί της γραίας όργιλον βλέμμα- ση· ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 C .
χώθεΐσα δέ ήτοιμάζετο- νά χτυπήση αύτήν. /. . ..

.. ΓΓ> -  »Λ 1·.-tc ft '>'■ i. Α&ΗΝΑ^ΙΕΤΟΡΙΑ.’ΤΗΕ JttPMHKOE; — Ο ΛοίΜΟΕ THE— 1 «  γηρατειά οεν - εςασθενουν αονον το
, ,  .. , · . >τ*. , >'V . : . ■- A1FINHE.— ΑίΑΚΟΣΚΑΙ ΗΪΡΜΗΔΟΝ8Ε. — Ο ΠΟ-

σωμα « λ λ α  χ «  το ν ; νουν. . ,Ε γω  ηξευρω τ .  - . ΘΕΛΟΪΝ ΚΑ ΑαϊΟΥΝ

καμνω και δεν εχω  ανάγκην κάνεις . νά .μ ε  γ ο  οκομλ το ν  ειε τηη  ποδιη  το τ

συμβουλευση. ’ Α ν  ή Ά θ η ν *  με ζηλεύη. δ ια τι ΕρεθΧΕΟ.Εΐ-.ΝίΚΗ the α®βνλε

κρύπτεται καί Α έν  το λ μ ?  νά  άγωνισθή μ α ζί \ ·..·..— αθκηαι., παναθηναια-
μου, Αιά νά φανή ποια είνε καλλίτερα ; Ά ν τ ί  ' . ·.

νά σ τιίλη  τή ν γρηά α υ τή  δ ια τί Αεν έρχεται ή . Ή  ’Αράχνη  δίν.είνε ή  μόνη ή τις-Ιτιμ ω ρή .
Ιοία ; . . - . θη διότι περιφρόνησε' ιτή ν  Ά θ η νά ν . Το αυτό

—  τΗλθεν I είπε τό τε  Αιά φωνή; τρεμούσης ίπαθε καί κόρη τ ις  κοέτοικοΰσα εις τη ν  νήσον 
έξ όργής ή  φοβε,ρά Ά θ η ν * ,  άναλαβοϋσα .άμέ- Οίνοπίαν, όχι.μακράν τω ν  ά κ τώ ν  τή ς . ’Α ττι- 
σως τή ν  μορφήν αυ τή ; ώς θεάς, καί ρίπτουσα κής, όνομαζομίνη Μύρμης.
ίπ ί τής 'Αράχνη; βλέμμα όμοιάζον μέ άστρα- Ή  Ά θην* την έπροστάτεύε καί τη ν έμαθε 
π ή ν . Οί κάτοικοι οίτινε; συνώΑεύσαν .. τήν . νά ζεύγη τούς βοϋς ε*.ς τό άροτρον ή  εις τά
γραίαν έγονυπέτησαν καί ίπροσκννησαν τήν φορτηγά αμάξια -: διότι εως τότε οί κάτοικοι
θυγατέρα του Δ ιό;. Μόνη ή Αράχνη Αεν ίτ α -  τής Οίνοπία; ήξευραν. ; μόνον νά δδηγώσι τού;
ράχθη- στραφεΐσα δε μ| θράσο; εις τήν βοϋς εις τούς λειμώνας .κα ί νά τρώγωσι τήν
Άθηνδν · θρεπτικήν τροφήν ίω ν . Ή  Ά θην* Ιδίδαξε

—. Ά φ ’ οΰ θέλει; νά διαγωΐνσθν,ς μαζί μου τή ν  χρήσιν τοΰ  άροτρου εί; τή ν  Μύρμηκα, καί 
είμαι έτοιμος. τ η  είπε νά κ α τασ τή ση  τούτο γνωστόν καί εις

Ή  Ά θη ν*  άρπάζει μίαν χερκίΑα (σα ΐταν) τούς συμπολίτας της. 
καί χτυπ^ τρις εις το προσωπον την ’Αράχνην. (Έ π ετα ι συνέχεια]
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