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12' τικών, των ναυτών και των στρατιωτών είχε
0  Π α ς ς α λ ο ς  τούς πόδας οϋτως έσχηματισμένους, ώστεν άν-

Τήν εσπέραν εις τήν επιστροφήν 6 Παύλος ταποκρίνωνται etc τά  ίχνη τά όποια περιέ-
καί ό Χάνδος συνωμίλησαν περί των ιχνών των γράψε καί έσχεοίασε μάλιστα 6 ΙΙαύλος.

Έ το  λοιπόν βέ
βαιον ότι αυτά

ποδών τά  όποΐχ 
ειχον παρατηρήση 
επί τής βορείου ά- 
κτής.

Ο πλοίαρχος 
Μανκαρύ άνησύ- 
χησε δ ι ’ αυτά , 
πολύ περισσότερον 
άφ’ όσον ενόμιζε 
ό νεαρός μηχανι
κός. Διέταξεν α 
μέσως άνάκρισι ν 
εις ολα τά  χωρία 
διά νά εξακρίβωση 
εάν μετεβη κανείς 
νά λουσθή εις τήν 
ρηθείσαν άκτήν.

αΔέν πρέπει νά 
παραλείψωμεν τ ί 
ποτε» ε'λεγε,«’ Εάν 
τά ίχνη αύτά προ- 
έρχωνται άπό κα
νένα ιδικόν μας , 
θά καθησυχάσω- 
μεν. Εί δε μή, θά- 
ποδειχθή προφα
νώς ότι κάποιος 
ξένος κατοικεί εις 
τήν νήσον, εις τήν 
όποιαν ήλθε σήμε
ρον. Εν τοιαύτη 
περιπτώσει πρέπει 
νά τον γνωρίσωμεν 
χωρίς άλλο».

«Ο ι ε υ λ ο υ ρ γ ο ι  α λ τ α γ ιν ο ν τ ο  ε ις  τ ο  ν α  ς υ ν λ ε ς ο υ ν  . 

ΤΑ ΑΠΑΡΤΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΈΓΑΤΑΣΙ! . (Σελ.,(»8|.

προηρχοντο απο 
άτομον ξένον είς 

τή ν αποικίαν. Κ α ί 
όμως είχον περιέλ- 
θη καί διάσχιση 
τοσάκις τον κή
πον, χωρίςς Λνάνα- 
καλύψουν το  έλά- 
χιστον ίχνος ζί,ΐου, 
άγριου ή  π ολ ιτ ι
σμένου! Δ ιά  τούτο 
έδυςκολεύοντο νά 
πιστεύσουν ό τ ι δ 
κάτοχος τού  πο- 
δός Ικείνου , μέ 
τόν μέγαν δάκτυ
λον άπομεμακρυ- 
σμένον, διέμενεν ε
κεί

Ή  ύπόθεσι; λοι
πόν ή πιθανωτέρα 
ήτο ότι είχεν ελθη 
άπό άλλο μέρος, 
άπό καμμίαν νή
σον πλησιόχωρον.

«Περίεργον πώς 
δέν ίσκέφθημεν α
κόμη νά έξερευνή- 
σωμεν τά  πέριξ !»  
άνεκραξεν 0 πλοί
αρχος Μανκαρύ.

ΙΙρός νότον, κατά  τάς υφάλους, φαινονται-'με- 
Ή  άνάκρισις, ενεργηθεϊσα μετά μεγάλης ρικοί κοκκοφοίνικες, οί όποιοι σημαδεύουν νή- 

έπιμελείας, έβεβαίωσεν, όχι μόνον ότι κανείς σον ή καμμίαν νησίδα. Ποΐος μ*5 βεβαιόνει ότι 
εκ των ναυαγών δέν έπήγε νά λουσθη εις τήν εκεί δέν εϊνε τό τέλος σειράς άλυσεως νήσων ; 
βόρειον άκτήν ή έπεριπάτησεν ί π ’ αυτής γυ- “Επρεπε νά ήμεθα τόσον άπησχολημενοι, οπως 
μνόπους, ά λ λ ’ ότι ακόμη οΰδείς τών άξιω μα- ήμεθα όλοι, διά νά μή συλλογισθώμεν να λυ - 

Β τ ο ε  i  δον - Τ ε ύ χ ο ς  f Ιον Τ ο μ ο ς  24ος—5
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σωμ,εν χ ύ τ η ν  τ ή ν  α π ο ρ ία ν . Τ ό ρ α  μ ί α  εξιριυνη —
τική αποστολή κατέστη άναπόφευκτο;».

Μετά ώριμον σκεψιν άπεφχσισθη νά σταλούν 
προς τον σκοπόν τούτον δύο λέμβοι, έπί των 
όποιων θά έπέβαινον είκοσιπέντε στρχτιώται 
χαί είκοσιπέντε ναύτα ι.

Ό  Χάνδος έλαβε τήν άδειαν νάκολουθήση 
την αποστολήν. ’Απεναντίας 6 Παύλος παρε- 
χλήθη νά μείνη είς τό διοιχητήριον νά φυ- 
λάττη  τάς κυρίας καί νά επιβλέπη τάς συνή
θεις εργασίας αί όποίαι δεν θά διεκόπτοντο.

Ό  Κάζης δέν έζήτησε νά συνο.δεύση τον 
Χάνδον, Έφαίνετο ότι έπροτίμα νά μείνη 
πλησίον τής μις ’Ανθής.

Μετά τρεις ήμέρας, ά φ 1 ού ήτοιμάσθησαν 
καί έξωπλίσθησαν α ί λέμβοι, μίαν πρωίαν 
ή αποστολή άνεχώρησεν. Ή  ήμερα εκείνη 
παρήλθί, χωοίς νάναφχνούν αί δύο λέμβοι, εκ 
τουτου οε συνεπεραναναν οί εν τή νήσω ότι ή 
Επιστροφή είχεν άναβληθή διά την έπομένήν.

Την ώραν τού γεύματος ή κυρία Όμολ- 
λοά ££χεν έξέλθγι είς το κάτόφλιον τής θύρας 
της διά ρίψη εν βλέμμα εί; τήν χύτραν, ή 
όποια Ικόχλαζεν είς το ύπαιθρον έπί εστίας 
«σχηματισμένης έκ τριών λίθων, όταν είλκυσε 
τήν προσοχήν της όμιλος άρκετά πολυάριθμος 
ανθρώπων,.ερχομένων προ; τό μέρος της. Έ - 
κάλεσε την Άνθήν διά νά τη  ύποοιίξη τό 
φαινόμενον, καί μ ε τ ’ ολίγον άνιγνώρισαν τον 
Χάνοον, ό οποίος έσειε τόν πίλον του. Δεν 
υπήρχεν αμφιβολία.Ή το ή αποστολή, ή όποια 
έπέστρεφεν άπο βορρά καί πεζή ϊν <5 είχιν 
αναχώρηση άπο νότου και με λέμβους.

Καί άλλη άκόμη έκπληξις επεφυλάσσετο 
είς τάς δύο κυρίας.

Επι κεφαλής τού μικρού αγήματος έοάδι-. 
,ζεν άρκετά εύθύμω; άνθρωπό; τις πολύ κακώς 
ενοεδυμενος ή μάλλον καθολοκληρίαν ραχέ'-δυ- 
τος, με γένειον μα,κρόν καί κόμην πυκνήν.

Καί ναι μέν προσεκτική τις παρατήρησις 
θάπεκάλυπτεν είς τήν ενδυμασίαν του τά ίχνη. 
στολής ταξειδίου άρκετά ευπροσώπου- αλλά 
βεβαιότατα ή στολή αύτη θά είδεν ημέρας 
πολύ θλιβερά;, ά φ ’ ής ¿ξήλθεν έκ των χειρών 
τού ράπτου, διότι δεν διέσωζε πλέον οΰτε χρώ
μα, ουτε σχήμα ώρισμένον. Ώ ; πρός τόν κά
τοχον «ύτής εφαίνετο μάλλον κλέπτης τις ή 
τυχοδιώκτη; τού χειροτέρου εϊδου;, παρά άν-

θ ρ ω π ο ς  έ μ π ν ίω ν  τ ο ν  έ λ ά χ ι σ τ ο ν  σ ε β α σ μ ό ν .

Οθεν ή κυρία Ομολλοά δ ικηω ς δυςηρεστή- 
θη οταν ό άνθρωπος αυτός ό ελεεινός, άφήσας 
φωνήν χαράς, ώ;μησε πρός αυτήν μέ ανοι
κτάς άγκάλας καί την έφίλησε και είς τάς 
ουο παρειάς, καλών αΰτήν διά τού κυρίου της 
ονόματος.

— .’Αλεξάνδρα !
,Η κυρία Όμολλοά, αισθανόμενη άηδίαν 

όμού καί τρόμον, έσιώπζ, όταν ό άγνωστος 
Ιπανέλαβε διά φωνής τρυφερά; :

— Πώς. Αλεξάνδρα, δέν με αναγνωρίζεις 
λοιπόν ; Είνε δυνατόν τρεις μήνις εξορίας νά 
μ ι μετεβαλον τόσω πολύ, ώστε ή σύζυγός μου 
ή ιδία νάρνήται νά βιβαιώση τήν ταυτό- 
τη  τά μου ;

Ή το ή φωνή τού ταγματάρχου Όμολλοά, 
τού ίδιου αυτοπροσώπως, ή όποία έξήρχετο εκ 
τού ήμελημένου εκείνου πώγωνος καί τής ά τα 
κτου κόμης. Δεν ύπήρχιν αμφιβολία. Καί εάν 
εκείνη, ή όποία έπί τοσούτον χρόνον Ινομίζετο 
χήρα, άμφέβαλλεν άκόμη, θά ήρκει νά την 
μεταπείση ή ομόθυμος μαρτυρία τών μαρτύ
ρων τής συγκινητικής αυτής σκηνής, τής ’Αν
θής καί τού Χάνδου.

Ο ταγματάρχης Ομολλοά αύτός, αύτότα- 
τος, ζών, εύρίσκετο ενώπιον της, . ,

Η αγαθή κυρία δεν ήμπόρεσε πλέον νά 
κρατηθή. Είτε άπό χαράν, είτε άπό λύπην, 
ελιποθύμησε,

Οταν συνήλθεν, δ ταγματάρχης ήτο παρα- 
δεδομένος είς χεϊρας ένός κουρέως, 0 όποιο; διά 
μεγάλων ψαλιδισμάτων τόν άπήλασσε τού ϋ- 
πιρβάλλοντο; τής κόμης καί τού πώγωνος. Ε ι- 
χεν ένδυθγ φορίματα εύπροσωπότερα· ουτω δέ 
ή σύζυγός του όχι μόνον τον άνεγνώρισίν, άλλα 
καί άνωμολόγησεν ότι ή λύπη τού τριμήνου 
χωρισμού των οέν τον είχε κάμη ϊσχνότερον.

Ό  ταγμ-ατάρχης έφαίνετο νεώτιρος κατά 
δεκαπέντε έτη, ή κίτρινη του χροιά ύπεχώρησε 
είς οψιν ροδίνη/, άνθηράν, α ί παρειαί του οέν 
ησαν πλέον κοϊλαι, οΰτε οί οφθαλμοί του βα
θουλοί. Ή  μεταβολή ήτο τόσφ προφανής, ώ
στε ή κυρία Ομολλοά δέν ήδυνήθη νά μ.ή την 
παρατηρήση μετά τίνος πικρίας.

« Ω, οεν πάχυνα βέβαια άπό το φαγί, είς 
ένείνο τό νησάκιο εΐπεν ό ταγματάρχης. 
«Τρεϊς μήνες τόρκ δεν ε'τρωγα άλλο,παρά καρ
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π ο ύ ;  κ ο κ κ ο φ ο ί ν ι κ ο ς ,  κ α μ μ ι ά  κ α ρ α β ί δ α ,  κ α μ μ ι ά

γαρίδα κάί άπό καιρού είς καιρόν κανένα 
στρείδι.»

Είς τών ιατρών, ό δποίος είχε προσκληθγ διά 
νά περιποιηθή τήν κυρίαν Όμολλοά, ήρχισε 
νά γελά.

Καί όμως είνε πιθανόν, είπεν, οτι αύτή ή 
δίαιτα σάς έθεράπευσε καί ότι είνε ή μόνη πού 
σας ωφελεί. Βάζομε στοίχημα ότι δέν σας 
πονεί τόρα πλέον το σηκοτι ;

— ’Αλήθεια, μά τόν θεόν, ιατρέ ί ’Α λ λ ’&ς 
πάη ’ςτό διάβολο, &ν πρόκειται νά ύποβληθώ 
είς μίαν τοιαύτην δίαιταν, διά νά θεραπευθώ !

— Καί όμως είνε τό καλλίτερον πού ε ΐμ - 
πορεΐτε νά κάμετε. Ά λ λ  ’ &ς έλπίσωμεν επί 
τέλους οτι καί ή ίδική μας δίαιτα, εδώ θά 
σας ώφελή. Ξεύρετε, δέν Γχομεν άκόμη οΰτε 
οίνον, οΰτε άλλα πνευματώδη ποτά ' το δε 
κλίμα εδώ είνε πολύ ύγιεινότερον βέβαια άπό 
τδ κλίμα τής Καλκούτκς.»

Είς τό γεύμα ό ταγματάρχης ύπείκων είς 
τήν παράκλησιν τής συζύγου του, τού Παύ
λου και τού κυρίου Κλοακέν, διηγήθη τάς π ε -  
ρεπετείας του, Ή  λέμβος τού υποπλοιάρχου, 
είς τήν όποιαν, ώς ένθυμείσθε, εύρίσκετο καί 
αυτός, έναυάγησεν έπί τών πρός νότον υφά
λων. Ό λοι άπωλεσθησαν, ϊκτός τού ταγμα
τάρχου, ό όποιος άπεδιδεν άδιστάκτως τό ευ
τύχημα αΰτό είς δύο φιάλας κενάς, τάς όποιας 
εΐχεν είς τά  θυλάκιά του καί α ί δποίαί τον 
έβοήθησαν νά κρατηθή είς τήν επιφάνειαν τού 
ΰδατος. ά φ ’ οΰ, εννοείται, τον έβοήθησαν κατ* 
άλλον τρόπον νά ύποφερή τή'» φοοεράν εκείνην 
τρικυμίαν — έπρόσθεσεν ήμικλείων τον οφθαλ
μόν.

Τά κύματά τον έδερναν έπάνω είς τούς 
βράχους εκείνους, έως ού κατώρθωσε, — πώς, 
εκείνος το ξεύρει—  νά συρθή καί νάνέλθη έφ ’ 
ένός βράχου, ύψηλοτέρου τών άλλων, και έκεΐ- 
θεν είς τήν νησίδα, τήν όποιαν δέν ίγκατέλει- 
ψε πλέον.

Ά θλ ια  ΰπήρξεν έκεί ή ζωή του. ’Εκτός εί- 
κοσάδος φοινίκων, οί όποιοι Ιφύοντο έκεί και 
τών όποιων είχε φάγη όλου; τούς καρπούς, τον 
έ’να κατόπι τού άλλου, τίποτε άλλο δέν πα- 
ρήγεν ή μικρά νήσος. Ό  δυστυχής ταγματάρ
χης έζησεν εκεί χωρίς στέγην, χωρίς νερόν, 
χωρίς ένασχόλησιν καμμίαν ή ελπίδα οίανοή-

π ο τ ε .  " Ε β λ ε π ε  μ α κ ρ ά ν  μ ί α ν  ξ η ρ ά ν  ά λ λ ά  π ω ς

έδύνατο νά συλλογισθή οτι θά ¿"φθάνε ποτέ 
έκει κολυμβών, άφ ’ ού οέν ήξευρε νά κολυμ- 
βφ ; Χ ιλιάκις άνερριχήθη έπί τής κορυφής 
τών υψηλότερων φοινικοδένδρων καί έκαμε ση
μεία, ά λ λ ’ εννοείται ότι κανείς δέν τον παρε- 
τήρησε.

Καί τό χειρότερον, οί καρποί τών κοκκοφοι
νίκων ήρχισαν νά έξαντλώνται. Έ βλεπεν 
όλονέν έπερχομίνην τήν στιγμήν κατά-τήν 
όποιαν δεν θά είχε διά τροφήν, παρά τά  ολίγα 
θαλασσινά τά  όποια τω παρείχεν ή άκτή εκεί
νη. Είς τήν ανοικτήν αυτήν φυλακήν, έχουσαν 
ε”κτασιν δικκοσίων τετραγωγικών ποδών, έ- 
ζησε τρεις μήνας, τούς φοβερωτέρου; τής ζωής 
του. Ά λ λ ά  ευτυχώς ΐξεπέμφθησαν αί λέμβοι 
καί τον ήλευθέρωσαν,

«Καί τόρα είμπορώ νά είπω ότι άπολωλος 
ήμην καί εύρέθην» συνεπέρανεν ό ταγματάρχης.

— Ή  μάλλον νεκρός καί άνέζησες ! άπήν- 
τησιν ή κυρία Όμολλοά. "Αν θέλης πήγαινε 
νά ίδής τό μνημεΐον τό οποίον σού ήγειρα είς 
τήν άκραν τής προκυμαίας. Φέρει τήν έξης 
επιγραφήν : T ij ίερ£ μν ίίμΉ τ ο ύ  ταγματάρ  - 
χον  Όμολλοά, το ν  111 ̂  βνντάγματος τής 
Λύτης Β ρετζανικής Μ εγαλειότητας.»

— Ώ , τ ί φρίκη. . .
·— Καί &ν δέν φορώ ενδύματα πέ*θιμα, 

πρέπει νά με συγχώρησης, καλέ μου φίλε. Δέν 
π τα ίω  εγώ. Είς τόν τόπον μας δέν ε’χομεν ά 
κόμη ραπτρίας. Ά λ λ ’ είχα σκοπόν νά πενθη
φορήσω δύο έτη, οταν έπίστρεφα εί; τήν Ευ
ρώπην. »

Ό  πλοίαρχος Μανκαρύ συνεπλήρωσε τήν 
διήγησιν τού ταγματάρχου. ’Υπήρχε πραγμα- 
τικώς, όπως είχον ύποθέση, άθροισμα νησίδων, 
εκείθεν τών υφ άλω ν ά λ λ ’ αί νησίδες αύται 
ήσαν άνάξιαι λόγου καί εντελώς ακατοίκητοι. 
Ή  επάνοδος τής άποστολής ΰπήρξεν αρκετά 
δύσκολος. ’Αδύνατον νάντιπαλαίσουν κατά 
τού ρεύματος άνευ άνεμου ευνοϊκού. ΊΙναγκά- 
σθησαν νά Ιπιστρέψουν είς τήν νήσον κάμ- 
πτοντες τό ανατολικόν άκρωτήριον καί Ερχό
μενοι νά προσορμισθούν είς τήν βόρειον άκτήν. 
Άπεβιβάσθησαν ιίς τόν δρμον τών ’Ιχνών 
τού Γυμνού Ποοός. Ώ ς πρός τόν αυτουργόν 
τών ιχνών τούτων, ή αποστολή δέν κατώρθωσε 
νάνακαλύψη τίποτε, άλλά  δέν ημπορούσαν
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va παραπονεθούν * * τ ’ αυτής , ά«ρ’ ού I-
πέτυχε tyjv σωτηρίαν του ταγματάρχου Ο·
μολλβά.

Ό  Κάζης ήκουσε την οιήγησιν αυτήν μετά 
; βαθείάς προσοχής, άλλά  κατά  την άπαράβα- 
. τόν του συνήθειαν, χωρίς νά φανερώση β\ς 
: κανένα τάς σκέψεις του. Ό  Χάνδος παρετή- 

ρησεν on άπό της εσπέρας εκείνης δ Κάζη; ά- 
νέλαβε την συνήθειαν νά κοιμάται έξωθεν τής 
Ούρας τοΰ δωματίου του. "βλαβεν 4κ τούτου 

; αφορμήν νά τον ερώτηση μήπως τυχόν έφο- 
βεϊτο οτι θάνέζη και δ Ρανά, όπως άνέζησεν 
δ Ταγμ.ατάρχης, Είς τήν ερώτησιν ταύτην ό 
Κάζης ήρκέσθη νά. κινήση τήν κεφαλή; ώ ς«ά  

1 έξέφραζε δισταγμόν, καί προσεποιήθή ότιάπε- 
; κοιμήθη.

’Από τήν έπομένην α ΐ εργασίαι άνέλαβον 
την κανονικήν των πορείαν και έξηκολούθησαν 

. μετά μεγάλης δραστηριότητος, τής οποίας 
: θαυμαστά ησαν τά  αποτελέσματα, Οΐ έργά- 

ταΐ' έξησκοΰντο όλονέν περισσότερον, τά  έργα 
. έπροώδευον καί ύπέρ πάν άλλο ή βιομηχανία 

τού σιδήρου.
Δύο μήνας μετά τήν έπιστραφήν τοΰ τα γ 

ματάρχου Όμολλοά δλα τ ’ άπαρτίσματα τής 
. ναυπηγούμενης φρεγάτας ήσαν ετοιμά καί οϊ 

ξυλουργοί κατεγίνοντο είς το νά τα  συνδέ
σουν. Κατεσκευάσθησαν μεγάλαι άποθήκαι 
διά νά στεγάσουν τήν ξυλείαν εν περιπτώσει 

: βροχών συνεχών καί ού’τω  νά μή διακοπούν 
α ί εργασίαι. Οί ανεμόμυλοι ήσαν είς κινησιν 1 

; πέντε πρίονες μεγάλοι είργάζοντό νυχθημερόν.
■ Τά σφυριά, τά  καρφία, αΐ άξΐνες, οϊ πελέ- 
κεις δλων των ειδών τά  Ιργαλεΐα παρήγοντο 
4ν άφθονίφ ύπό τοΰ σιδηρουργείου. Μ ία πρώτη 
ατμομηχανή, ποοωρισμένη νά παρέχη τήν ά- 
ναγκαίαν κινητήριον ούναμιν διά τάς μεγάλας 
εργασίας τής φρεγάτας, ήτο σχεδόν τελειω- 
μένη, Τηλέγραφος ηλεκτρικός κα ι άλλος η 
λιακός διά κατόπτρων, ελειτούργουν μεταξύ 
των δέκα βιομηχανικών χω ρίω ν.. ’Ακόμη καί 
οδός είχε χαραχθή από τοΰ μεταλλείου τοΰ 
σιδήρου μέχρι τοΰ όρμου.

’Αλλά καί α ί γεώργικαί εργασίαι οέν ¿πή
γαιναν όπίσω. Είχον σίτον αρκετόν, &ν οχι 
διά καθημερινήν χρήσιν, τουλάχιστον διά νά 

; κάμουν άπό καιρού είς καιρόν κανένα άρτον ή 
κανένα πλακούντα. Τάς άλλας' ημέρας προσ-

έΟετον είς τό  άλευρον πολτόν άπό γ εώ μ η λα  ή
κάστανα.

’Εντελή; ησυχία καί τάξις έβασίλευεν είς 
τήν μικράν αποικίαν, όπου όλοι ήσαν ευτυχείς 
—όλοι, εκτός τοΰ Κάζη, τοΰ κ. Ρετύ καί τοΰ 
κ, Κλοακέν.

Δ ια τ ί ό Κ άζη ; δεν ήτο ευτυχής ;  . . Ήρ· 
νεΐτο έπιμόνως νά το είπη. 'Αλλά τό σκυ
θρωπόν καί μελαγχολικόν του ύφος, ή μέρι
μνα, μετά τής οποίας ήρχισε πάλιν νά επα- 
γρυπνή επί τής ’Ανθής καί τοΰ Χάνδου, τά 
πλήρη μίσους βλέμματα, τά  όποια έρριπτεν 
επί τής πλακος τού Κανδαχάρ, δσάκις την 
έ'υγαζεν ό Ά. Κλοακέν, εμαρτύρουν Οτι δεν ήτο 
πλέον ήσυχος, Προφανώς ήσθάνετο κάποιον 
κίνδυνον καί στιγμάς τινας έφαίνετο ώς νά το>· 
ώσφραίνετο, ώς κύων θηρευτικός.

Ά λ λ α  ποια ήτο ή α ιτ ία  τής λύπης τοΰ κ. 
Ρετύ ; ’Ιδού- ’Αν καί ήρεύνησαν είς όλην τήν 
νήσον οέν άνεκάλυψαν ούτε ϊγνος χαλκού. Καί 
όμως έχρε-άζοντο άπολύτως χαλκόν διά τάς 
άτμομηχανάς καί δ ιά τα ς ηλεκτρικά« στήλας· 
ό ΙΙαύλος τότε υπέδειξε τά  χαλκά  όργανα τής 
μουσικής τοΰ κ. Ρ ετύ καί i v  συμβουλίω ά τε- 
φασίσθη νά τα  μεταχειριοθούν είς πρώτην ά -  
νάνκην. Δ ιά τούτο ήτο τόσω μελαγχολικός ό 
αρχιμουσικός, είς τον όποιον δεν θά άφιναν 
παρά μόνον τά  ξύλινα όργανα.

Καί τού κ. Κλοακέν ή θλ.ίψις είχε σχεαιν 
μέ τό επάγγελμά του- ή νήσος οέν τω π α 
ρείχε κανέν ενδιαφέρον ΰπά αρχαιολογικήν έ -  
ποψιν. Κατήντησε νά μελετφ μόνον τήν πλά 
κα του, τήν όποιαν τόρα έγνώριζεν έκ στήθους 
Ε κτός αυτής, ούτε μ ία επιγραφή, ούτε είς 
πάπυρος, ούτε μετάλλιον είς ολην τήν 
νήσον. Ό  Παΰλος εθριάμβευε

« Τ ί κάμνει λοιπόν τ<ρα ή αρχαιολογία; » 
τ φ  έλεγε· Αύτή βέβαια οέν θά μας έβγαζεν 
άπό ίδώ, δεν ε ίν ’ ε'τσι, άγαπητέ μου πατέρα; 
Ά λ λ ’ εύτυχώς υπάρχουν καί πρακτικώτεραι 
Ιπιστήμαι»

ν,Έχ«'. όίκαιον» Ισυλλογίζετο ό δυστυχής 
Κλοακέν. « Καλλίτερα νάφιέρονα τήν ζωήν 
μου είς τήν βοτανικήν ή είς τήν ορυκτολογίαν. 
Θά είχα τουλάχιστον εδώ κάτι τ ι νά διασκε
δάζω. »

’Εντούτοις ή τύχη τω  απέδειξε μετ ολί
γον ότι είχεν άδικον νά έκστομίση τήν βλα
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σφημίαν αϋτήν, άπαρνούμενος τον μόνον τής
ζωής του έρωτα.

Ημέραν <ινά, έρ γ ίτα ι σκάπτοντες παρά 
τήν ακτήν άνεκάλυψαν εν ογκώδες τεμά- 
χιον ξύλου , Ι ι  είδος δοκού ή πασσάλου, 
φεροντος εύκρενώς τά  ίχνη ανθρώπινης επεξερ
γασίας. Πρώτον ήτο γωνιστομημένος, δεύτε
ρον Ιπί τών τεσσάρων αύτού πλευρών έφερεν 
έντομά; αρκετά ευκρινείς καί κατά τινα  μέθο
δον διατεταγμένα;* τρίτον, διεκρίνοντο «κόμη 
είς μίαν άκραν τά  ίχνη δύο γραμμάτων Ν. I)· 
παλαιόθεν ««χαραγμένων επί τοΰ ξύλου κάί 
ύπεράνω ό αριθμός 9.

Ή  όψι; τού ευρήματος τούτου έφαίνετο άρ~ 
χαιοτάτη. Ή το  μαύρον, ώς άπανθρακωθέν εκ 
τής μακράς ύπό τήν γης διαμονής του. Οΐ έρ- 
γά τα ι το παρετήρησαν έ π ’ όλίγον καί κατόπι 
το άπερριψαν λέγοντις.

«Νά καί άλλο λείψανον κανενός παλαιού 
ναυαγίου.»

Πάς τες είς τήν θέσιν των τό ϊοιον θά έσκέ- 
πτετο, τό ίδιον θά iv.yft.ig.

Ά λ λ ’ όχι καί ό κ . Κλοακέν. Μετά μεγά
λου ένδια,φέροντος, βέβαιος ότι κά τι τ ι  σπου- 
δαίον άνεκάλυψεν, ε'φερεν είς τό οίκημά του τον 
πάσσαλον, τόν έκαθάρισε καί τον Ιξήτασε 
προσεκτικά.

Τήν προσοχήν του Ικίνησαν κυρίως αί έν 
τομαί. Τί νά έσήμ.αιναν άρά γε; Καί πρώτην 
φοράν ε/ τή  νήσω Ικείνη ό κ. Κλοακέν Ιδοκί- 
μασε τήν χαράν, τήν όποιαν έδοκίμαζεν όσά- 
κις έπρόκειτο νάναγνώση καμμίαν επιγραφήν, 
νά λύοη κανένα αρχαιολογικόν γρίφον.

«Α ύτα ί α ί έντομαί— έλεγε—είνε χαραγμε- 
ναι κατά τάξιν ώρισμένην· £ξ μικραί, μία 
μεγάλη' |ξ μικραί μία μεγάλη. . . . είνε προ
φανώς α< επτά  ήμε'ραι τής εβδομάδος. Κάθε 
τριάντα ή τριάντα μία, υπάρχει μία έντομή 
«κόμη μεγαλητέρα. Ιίινε τό τέλος τού μηνάς... 
Ιίερίεργον πράγμα ! έχω άρά γε ένώπιόν μου 
κανέν ήμερολόγιον, καμμίαν στήλην χρονο
μετρικήν, ώς α ί τώ ν παλα ιώ ν Ρωμαίων ; . . 
. . θά ήτο κάτι τ ι πρωτοφανές διά μίαν νή 
σον τού βορείου Ωκεανού.»

Καί έ'πλυνεν, άπέξεεν, έκαθάριζε τόν πάσ
σαλον. *0 Χάνδος κατέφθασεν, έν ώ ό αρ
χαιολόγος κατεγΐνετο είς τή ν εργασίαν αύ- 
τήν.

αΘ εΐέ  μ ο υ  ! α ν έ κ ρ α ξ ε - τ ι  κ ώ μ ν ε τ ε  α ΰ τ ο ΰ  ;
θ έλ ε τε  νά σας βοηθήσω ;

— Ά ν  θέλης, παιδί μου ! Είνε ϊνα  ξύλο 
πού έξέθαψαν οί έργάται, σκάπτοντες έκεί κ ά 
τω  είς τόν αίγιαλόν καί το οποίον κινεί πολύ 
τό ένδιαφέραν μου. Βοήθησε με νά το γυρίσω 
άπό τό άλλο μέρος.»

Αί ήνωμέναι προσπάθειαι τοΰ κ . Κλοακέν 
καί τοΰ Χάνδου άπεκάλυψαν μ ε τ ’ όλίγον μίαν 
άλλην όψιν τής δοκού.

« Οί έργάταε λέγουν πως είνε έκβρασμα 
ναυαγίου- » ειπεν h αρχαιολόγος- ά λ λ ’ έγώ νο
μίζω ότι είνε μάλλον αρχαίος πάσσαλος, 
στύλος.

— Προφανώς, άνέκραξεν ό Χάνδος. Δεν 
βλέπετε, θείέμ,ου, ότι είς τό εν άκρον είνε μυ
τερόν ; «ύτό θά ήτο Ιμπεπηγμενον είς τήν γην, 
έν ώ τό άλλον είνε πολύ πλέον πλατύ καί τε
τράγωνον.

— ’Αμέσως τό είδες! εύγέ σου | εΐπεν ό κ. 
Κλοακέν. Βοήθησε με τόρα, νά καθαρίσω μέ 
προσοχήν τά  περιξ τών δύο αύτώ·' γραμμάτων 
κα ί τοΰ άριθμοΰ.»

Μ ετ’ όλίγον άπεκαλύφθησαν εκεί πλησίον 
καί άλλα γράμματα καί άλλοι αριθμοί Τά 
γράμματα αύτά καί οί αριθμοί άνήκον προ
φανώς είς επιγραφήν καί πρέπει νά είχαν 
κάποιαν έννοιαν Τίποτε περισσότερον δέν έ- 
χρειάζετο δ ιά  νά Ιξανάψη ό ζήλο; τού κ. 
Κλοακέν καί τού μαθητου του.

Μετά !ν  τέταρτον 
τής ώρας, είχον κα- 
θαρίση εντελώς το ε
πάνω μέρος τού πασ
σάλου «α ί έπί μιάς 
τών πλευρών άπεκα- 
λύφθησαν τ ά  επόμενα 
σηρ.εϊα, διετεταγμέ- 
να ώς δεικνύει ή εί- 
κών.

Τί Ισήμαινεν ή ε
πιγραφή αότη; Αύτό 
έπί ματα ίφ προσε- 

πάθησε νά εΰ’ρη ό κ. Κλοακέν, Έ ν πρώτοις 
είς ποιαν γλώσσ«ν_ ήτο γεγραμμενη ;

Ή  ισπανική, ή πορτογαλλική, ή γαλλική 
άπεκλείοντο προφανώς. Ή  λέξις 1Ν, ή ημερο
μηνία 30 μετά τήν λέξιν SE P  ή όποια εση-
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μαινε βεβαίως Septem ber, δέν ήμποροΰσαν ’Αντέγραψε μετά πάστ\ς προσοχής την έπι-
νκνηκουν παρά εις τήν ‘λατινικήν ή είς τήν γραφήν εί; το σκμειωματάριόν του καί έκλεί-
αγγλικήν. 'Α λλά δέν ϋπήρχεν αμφιβολία, οτι σθη είς το δωμάτών του.
έν τω μεταξύ ε“λειπον γράμματα. Έπρεπε Τού λοιπού ή ζωή του είχεν ήοη ένα σκο-
κανεις νά τα  μαντευση. Έθώ ητο ολη ή S i- πόν πνευματικόν.
σκολια.

Ά λλ  ’ δ κ. Κλοακέν άπεφάσισε νά την ύπερ- [Έπεται συνέχεια]
■νικήση, όπως τόσας ά λλα ; τοιούτου είδους. Γ ρ η γ ο ρ . ο ς  Ξ ε ^ ο π ο υ λ ο ς

Μ Ο Τ Φ Λ Ο Τ
( Συνέχεια

Β '.

Ό ταν  δ Τάστο; επανήλθε καί εύρε τον 
μικρόν αδελφόν του νά ριγή καθ’ δλον το 
:σώμα, νά βογκ£ καί νά παραληρή, ήσθάνθη 
μεγάλην θλίψιν.

— νΩ I μητέρα, είπε, πώς ήμπόρεσες νά 
το κάμης ! Ό  καίμενος ό Μουφλοΰ: Καί δ 
Λόλος που τον αγαπούσε τόσον !

— Εχω τά  χρήματα, άπήντησε διά πυ· 
ρετώδου; φωνής ή μήτηρ. Δεν θά π $ ; στρα
τιώτης, θά πληρώσωμεν αντικαταστάτην, 
Τ ί εινε ένα σκυλί οιά νά κάμνη κανείς τόση 
ανησυχία! Παίρνομε ένα άλλο διά τόν Λόλον.

— Ενα άλλο δέν θά εινε δ Μουφλοΰ, είπεν 
δ Τάσσο;· καί συγχρόνως κατελήφθη ύπο φρε
νητιώδους χαράς συλλογισθείς ότι δέν θά ΰπά- 
γη  στρατιώτης. Ή το  ώσάν μεθυσμένος· δέν 
είχε την δύναμιν νά επιπλήξη τήν μητέρα του.

— Χ ίλια φράγκα ! ¿ψιθύριζε, χ ίλ ια  φράγκα! 
.Θεέ μου ! Μπορούσε κανείς νά φαντασθή ότι 
θά ε'διδε κανιίς τόσα χρήματα δ ι’ ένα σκύλον;

—Οι τρελλοι πάντα βιάζονται νά σκορπούν 
τ «  χρήματά τω ν, άπήντησεν ή μήτηρ μέ π ε -  
ριφρόνησιν καί δυσαρέσκειαν.
. Λοιπόν ήτο αληθές, είχε πώληση τόν Μου- 
ιρλού I

Ο άγγλο; είχεν Ιλθη κατά τήν πρωινήν α
πουσίαν τού Λόλου καί ¿ζήτησε νά άγοράση 
πο κυναριον δ μικρός ασθενής του οστις είχε 
τόσον οιασκεοάση μαζί του ήτο απαρηγόρητος· 
Εις κάθε άλλην περίστασιν ή πτωχή γυνή θά 
ηρνεϊτο νά πωλήση τόν Μουφλοΰ. ’Λλλά τήν 
ημέραν έκείνην δεν είχεν άλλο εις τον νούν της

ίδε σιλ. 54 )

παρά τα χ ίλ ια  φράγκα διά τήν άντικατάστα· 
σιν τού Τάσσου. Ό ταν  ήκουσε τήν πρότασιν 
τού ξένου ή καρδία τη ; έκτύπησε συλλογι- 
σθεισα, δτι ό ξένο; ΐδύνατο ίσως νά τής τά 
οωση. Αλλά μέ όλην τήν σύγχυσιν των ιδεών 
της δεν έχασε καθόλου τήν αταραξίαν τη ; 
καί έδείχθη ψυχρά καί επιφυλακτική προφα- 
σιζομένη οτι δεν Ιδύνατο νά άποχωρισθή .τού 
κυνος. Επί τελου; συγκατετέθη νά τόν π ώ 
ληση άλλά οχι ποτέ όλιγώτερον τών χιλίων 
φράγκων.

Ό  άγγλο; έδέχθη τόσον ευκόλως τήν τιμήν 
ταύτην ωστε η μητέρα τού Λόλου μετενόησε 
οτι δεν ειχε ζητήση περισσότερα, τή ; είπε δέ 
νά ΰπαγη τον Μουφλοΰ εί; τό ξενοδοχείον τό 
απόγευμα καί νά λάβη τά  χρήματα. ’Ιδού 
οιατί ιστειλε τά πα ιδ ί« εις διάφορα μέρη μετά 
τό φαγητόν. Οταν δ ξένο; τή ; έοωκε τά  χρή
ματα δεν εούνατο νά πιστεύση τού; οφθαλ
μού; τη ; Γπέγραψε τήν άπόδειξιν τή ; πα 
ραλαβή; καί ε'λαβε τά  χρήματα. Ά λλά  καθ’ 
δλην την κλίμακα καί εί; τόν δρόμον άκόμη 
ηκουε τού; κλαυθμού; καί τά ; ύλακάς τοΰ 
Μουφλοΰ.

Δέν ιδύνατο νά ήσυχάση σκεπτομένη τί 
έπραξε.

— Εινε ώς νά ¿πούλησα ένα χριστιανόν, έ
λεγε καθ’ ¿αυτήν.

Επαρηγορεΐτο όμως σκεπτομένη ότι δ με
γάλο ; υιό; τη ; δέν θά φύγη

Εντοσούτω δ Λόλος ήτο ασθενής ΐ*  τ ής 
λύπης του καί παρελήρει. Είκοσάκις έπήδησε 
τής κλίνης οπως υπάγη νά εδρη τόν Μουφλοΰ, 
και είκοσάκις ή μητηρ - καί δ αδελφός του τόν
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έπανέθεσαν εις τήν κλίνην κρατούντες αυτόν 
διά τή ; βίας. Ά λ λά  ματα ίω ; προσεπάθουν νά 
τον καταπραΰνωΐέ.

Τό παιδίον ήτο έκτό; εαυτού. Κάθε σ τ ιγ 
μήν έκάλει τόν Μουφλοΰ μετά λυγμών, εν μέσ<ρ 
τοΰ πυρετού, οστις τόν έψηνεν όλην τήν νύκτα' 
Ό ταν ή μήτηρ τού φοβηθείσα έκάλεσε τον 
ιατρόν τής συνοικίας, ούτος ¿κίνησε τήν κεφα
λήν, ώμίλησε περί νευρικής διαταράξεως καί 
επρόφερε τήν λέξιν μηνιγγίτης.

Ό  Λόλο; ήσθάνθη απέχθειαν κατά τής μη- 
τρός του καί τοΰ άδελφοΰ του, ώστε ηναγκά 
σθησαν οΰτοι νά έξελθωσι τοΰ δωματίου.

  Έ ξ αιτίας σου έπώλησαν τόν Μουφλοΰ,
έλεγεν εις τόν αδελφόν του,τρίζων τού; όδόντα; 
καί σφιγγών τούς μικρούς γρόνθους του.

Μετά μίαν ή δύο ημέρας ο Τάσσος δέν έ- 
δύνατο νά ύποφέρη πλέον καί έστειλεν εις το 
ξενοδοχείον διά νά ίδη μήπως δ ξένος συγκα
τάνευε νά άφήση διά ήμίσειαν ώραν τόν Μουφ-

Ή  θέα τοΰ κυναρίου θά ώφέλει βέβαια 
πολύ τόν αδελφόν του. Ά λ λά  τοΰ είπον δτι 
δ άγγλο; είχεν αναχώρηση ¿κείνην τήν νύκτα 
εις ’Ρώμην ή Νεάπολιν ή Παλερμον. Δεν 
ήξευρον καλώς εις ποιαν άπό τάς τρεις πόλεις 
θά ¿πήγαινε.

— Καί ’πήρε καί τόν Μουφλοΰ μαζί ; ήρώ- 
τησεν δ Τάσσος,

— Έπήρε τό σκυλί πού αγόρασε, απηντη- 
σεν δ θυρωρό; τοΰ ξενοδοχείου. Τ ί ζώον ! Δέν 
έπαυσε στιγμήν νά φωνάζη και νά ύλακτή. 
Έσχισε μέ τά  νύχια τήν πόρτα. 7Ητο σαν 
τρελλό !

Ό  καϊμένος δ Μουφλοΰ ! Ο Τάσσο; η· 
σθάνθη τήν καρδίαν του άκόμη βαρυτέραν άπό 
την λύπην.

— Καί τ ί  μέ τούτο ; τψ  είπε τραχέως 
ή μήτηρ του όταν τή διηγήθη τ ί τω  είπαν.' 
Εινε σκυλί, είνε σκυλί. Θά τρώγη καλλίτερα 
ά π ’ Ιδώ. Σε όκτώ ήμερα; θά τα  έχη όλα 
λησμονήση.

Ό  Τάσσος όμως ¿φοβείτο πολύ μήπως δ 
Μουφλοΰ δεν τους λησμονήση. Ό  ιατρός ήρ- 
χετο τακτικώς δίς τής ημέρας εις ¿πίσκεψιν 
τού Λόλου. Ά καταπαύστως έβρεχαν μέ κρύα 
πανιά τήν καίουσαν κεφαλήν τοΰ παιοιου 
ή έθετον επ' αυτής πάγον. ΌΛόλος τόν περισ

σότερον καιρόν έμενεν ακίνητος καί αναίσθητος 
ώ ; βλάξ. ’Ενίοτε ήνοιγε τούς οφθαλμούς, ήρ- 
χ ιζ ι νά κλαίη καί έπρόφερε τό ονομα τοΰ 
Μουφλοΰ.

  Δέν μπορείτε νά του δώσετε άύτο πού
ζητεί ; ήρώτησεν δ Ιατρός. Αύτο θά τον κα- 
ταπραυνη.

Ά λ λ ’ αύτό ήτο άδύνατον, καί ή πτωχή μή
τηρ έσκέπασε με τήν ποδιά τήν κεφαλήν α
παρηγόρητος διά τό σφάλμα της.

— Τουλάχιστον σύ δέν θά π*ς είς τόν στρα
τόν, έλεγεν εις τον Τάσσον.

Προσεκολλάτο είς αύτήν τήν ιδέαν διά νά 
παρηγορηθή

— Θά πληρώσωμεν τόν Γουΐόον, διά νά σε 
άντικαταστήση. Τ ί είνε έπί τέλους ή ζωή ενός 
σκύλου !

— Καί ή ζωή τοΰ Λόλου : άπήντα περί- 
'υπος δ Τάσσος. Ό χ ι, μητέρα, είνε κακόν νά 
θέλη κανείς ν ’ άλλάξη τήν τύχην του. Έ τρά- 
βηξα κακόν αριθμόν, έπρεπε νά αναχωρήσω. Ο 
Θεός θά τα  έδιώρθωνε όλα.

— Ό  Θεός μοΰ έστειλε ενα ξένον, ή Π α να - . 
γ ία  τον έστειλε είς τον ορόμον μας διά νά μας 
βοηθήση. Έ π ί τέλους ένα σκύλο έχάσαμεν !

— Καί δ Λόλος; είπε διά χαμηλής φωνής 
δ Τάσσος.

  Ό  Λόλος ήτο πάντοτε ένα ανόητο
παιδί, είπεν ή μήτηρ χύνουσα άπό τον θυμόν 
της τήν σούπαν έπί τών άνημμενων ανθράκων. 
Δέν έχει τόν νοΰν του παρά εις το σκυλί και 
ε ί; τά ά νθη .’Εγώ μέ τά ; περιποιήσει; μου τόν 
έκακόμαθα.

Καί δακρύουσα ή πτω χή γυνή ¿φύσα το - 
σον φρενιτιωδώ; τά  κάρβουνα, ώστε το φυση- , 
τήριον έπυρπολήθη καί θά της ε'καιι τήν χεΐρα 
άν δ Τάσσος δέν ήτο εκεί.

— Είσαι τό στήριγμά μου καί ή παρηγο
ριά μου, τώ  είπεν εκείνη κλαίουσα. Τ ί θά έ- 
καμεν άλλο ; είς τήν θέσιν μου;

Ά λλά  όλα αυτά δέν ίάτρευον τόν Λόλον.
Α ί ήμέραι καί α ί εβδομάδες παρήρχοντο 

καί δ πτωχός μικρός άσθενής εύρίσκετο πάν
τοτε είς κίνδυνον. Τό στενόν οωμάτιον, εις το 
οποίον ήτο κλεισμένος μαζί μέ τούς τρεις ά λ 
λους αδελφούς ταυ, δέν ήτο καθόλου υγιεινόν 
οιά παιδίον προββεβλημένον εκ μηνιγγίτιδος. 
Ό  Τάσσος ¿πήγαινε περίλυπος εις τήν έργα-
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σ ίαν του . Οΐ αγροί ήρχιζον νά  σ το λ ίζο ντα ι
μέ τά χρώματα τού φθινοπώρου και βκέΤνος 
ίσκέπτετο 3τι δ Λάλος οέν Θά εβλεπεν άλλην
άνοιξιν.

’Αληθώς εκείνος δέν ε'πταιε καθόλου διά 
την πώλησιν του Μουφλού. ’Αλλά το ειχε βά
ρος είς τη·» καρδίαν του διότι χάριν αυτού 
Ιπωλήθη ό κύων.

Ή το μεγάλη ευτυχία βεβαίως δ ι ’ αύτόν νά 
ήξευρεν οτι δεν θά υπηρέτησή στρατιώτης 
διά «ρκετον καιρόν τουλάχιστον, ότι θά είί- 
ρισκε μ ετ ' ολίγον περισσότερα χρήματα, καί 
οτι θά έμενε πλησίον της οικογένειας του.

Ά λ λα  b λό λο ς ! b Μουφλού ! Του επαινετό 
ότι ή ίδική του ευτυχία επληρώθη διά τής 
ζωής τών δύο τούτων πλασμάτων,

Καί πού ήτο δ καϊμένος δ Μουφλού ;
Ό  Μουφλού είχεν αναχώρηση μέ μίαν άπό 

τά ; αμαξοστοιχίας α ί δποΐαι τρίχουσι τόσον 
ταχέως, κάμνουν δε τόσον θόρυβον, εκπέμπουν 
τόσον άγριας κραυγάς, ώστε μόνη ή θέα των 
επροξένει σκβτοδινίασιν είς τόν Τάσσον όταν 
τας εβλεπε νά διέρχωνται διά των άγρών.

— Έ άν ήμποροϋσε νά ίδή τον σκύλον που 
τόσον θέλει νά ίοή, ίσως θά τον έσώζαμεν, είπε 
μίαν ημέραν δ ιατρός, οστις όρθιος έμπροσθεν 
τής κλίνης παρετήρει τον Λάλον σοβαρώς.

Ά λ λ ’ ήτο αδύνατον. Κανείς δεν ήξευρε 
που νά εύρη τον Μουρλού.

Ή το  ίσως είς την Γαλλίαν είς ’Αγγλίαν, 
είς τήν Ρωσσίαν, είς την Αμερικήν. Ποιος 
ήξευρεν. Ίσω ς είνε νεκρός τόρα b Μουφλού.

Ή  πτωχή μήτηρ άκούουσα τούς λόγους 
τοΰ ιατρού επήγεν είς το δωμάτιόν της καί πα- 
ρε-.τ,ριι τά  τραπεζογραμμάτια τά όποια άλ
λοτε τής έφχίνοντο άγγελοι σωτηρίας.

— Γεννήματα τού Σατανά ! έλεγε, διά τ ί 
μέ έβάλατε είς τόν πειρασμόν 1 Διά σάς Ιπώ- 
λησα το μικρόν άθώον ζφον καί τόρα πεθαίνη 
το παιδί μου.

Η μήτηρ θά έδιδε βεβαίως τόρα ¿πίσω τά  
χρήματα, θά παρεδέχετο νά μή. λάβη ποτέ 
ούτε φράγκον είς τας χεϊράς της διά νά τής 
άποοοθή ό Μουφλού κα ίνάσω θή  οό τέκνον τη ς.

ΙΙολλοί μήνες παρήλθον κα ί δ Λόλος ήτο
πάντοτε ίίς  την αυτήν ηατάβταβιν. ξυρισμε- 
νην έχων τήν κεφαλήν και τούς οφθαλμούς α
νοιγμένους άνευ έκφράσεως.

"Εζη μέ ολίγον γάλα  καί λεμονάδαν, όταν 
ήνοιγε δε τό στόμα,ανέκραζε «Μουφλοΰ ! Μου
φλού ! Πού είνε "ο Μουφλού;» ’Έ πειτα  έμενε 
ημέρας δλοκλήρους είς είδος τ ι νάρκης καί 
αναισθησίας.

Οι γείτονες τον συνεπόνουν πολύ, τού εφερον 
καρπούς καί άλλα μικρά δώρα καί εκάθηντο 
ώρας δλοκλήρους πλησίον του. Ό  Ιατρός έπί 
τέλους τής ειπ ιν ο τ ι  δ Λόλος θά άπέθνησκε. 
Μόνον δ Μουφλού θά εδύνατο ίσως νά τον σώ- 
ση, διότι ή ιδέα αυτη είχεν έπέλθη είς τόν ε γ 
κέφαλό'1 του, ή  ίδέ«. τής στερήσεως τού Μου* 
φλου. ’Α λλά  τόν Μουφλού τόν είχον πω* 
λήση.

— Ναί, τόν επώλησα ! ελεγεν ή δυστυχής 
μήτηρ κ«ί. ή τύψις τού συνειδότο; την έκαμνε 
νά χύνη ποταμούς δακρύων.

Έ π ί τέλους ή τελευταία ώρα τού Λάλου 
εφθασε. Περί τήν δείλην δ ίερεύς έξήλθε τής 
μεγάλης θύρας τής εκκλησίας φέρων τήν δείαν 
Μ ετάληψιν. Διήλθεν έμπροσθεν των κλαιόντων 
παιδιών, άνέυη τήν κλίμακα καί εφθασεν είς 
τήν κλίνην τού Λόλου.

Τό παιδίον ήτο άναίσθητον,δ δέ ίερεύς έμενε 
περίλυπος μ έ  κεκλιμένην τήν κεφαλήν, πα- 
ρακαλών τόν Θεόν ύπέρ τού δυστυχούς μι
κρού.

Αίφνης ήκουσαν Ιλαφρόν βήμα έπί της κλί
μακας. Ό  Μουφλού κατερρυπωμένος ύπό κό- 
νεως καί βορβόρου διήλθε ταχέως τό δωμάτιον 
εν μέσω των κλαιόντων καί ΐπήδησεν είς τήν 
κλίνην τού Λόλου.

Το παιδίον ήνοιξε τά  βαρέα βλέφαρά του 
καί άκτίς φωτός ελαμψεν είς τούς έφθαλρ.ούς 
του. «Μουφλού» ! έψιθύρισεν άσθενώς.Ό κύων 
συνεσπειρώθη πλησίον του καί έλειχε τάς ίσχνάς 
παρειάς του διά τής γλώσσης του.

('βπεται συνέχεια.)
Έ κ των τής Onida
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Μ ΥΘ Ο ΛΟ ΓΙΚ Α  ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
[Συνέχεια·

Ό  Μίδας διετύπωσε τήν άφρονα αύτήν ευ
χήν, διότι δέν είχεν άκόμη συνετισθή τελείως 
έκ τής σκληράς τιμωρίας τού θεού’Απόλλωνος. 
καί ειχ? μεν διορθωθή άπό τήν όλεθρίαν υπε
ρηφάνειαν, ά λ λ ’ ήτο άκόμη άπληστος χρυσού 
καί πολυτίμων αντικειμένων, νομίζων οτι δέν 
υπήρχε διά θνητόν μεγαλητερα ευτυχία άπό 
τον άπειρον πλούτον.

Ό  Βάκχος έμειδίασε. Βεβαίως ενόει (διότι 
τίποτε δεν διαφεύγει τή ν οξείαν ¿ντ ίληψ ιν  ενός· 
θεού) οτι ή δύναμις νά μ ιταβάλλη κάθε'τι είς 
χρυσόν θά έπροξίνει πολλάς θλίψεις είς τόν Μί
δ α ν  ά λ λ ’ ήτο δεσμευμένος ύπό τού δρκου του. 
Ά λ λω ς  τε δέ ήξευρεν δτι ήμποροϋσε να διόρ
θωση δ,τι κακόν θά εκαμνεν 6 ίδιος. Όθεν είπε 
προς τόν Μ ίδαν, ό όποιος έναγωνίως περιέμενε 
τήν άπάντησίν του :

« Ό ,τ ι  μού ζητείς θά σου γίνη , βασιλεύ ! 
Αύριον, μόλις τά  χρυσά βέλη τού Ήλιου αρ
χίσουν νά νικώσι τά  σκότη τής Νυκτός, εν έξ 
αυτών θά σ ’ έγγίση καί άπό τής στιγμής Ικεί- 
νης κάθε άντικείμενον, τό δποίον θά ψαύη ή 
χείρ σου ή τό σώμά σου, θά μεταβάλλεται α
μέσως είς χρυσόν.... Ά λ λ ’ ά/.ουσε τ ί  θά σου 
είπω- πρέπει νάναχωρήσω με τήν ακολουθίαν 
μου άνευ αναβολής. Θάπέλθω είς μέρη αφιλό
ξενα, 8που τό έδαφοςεϊνε δϋςβατον καί ανώμα
λον, αί δέ καρδίαι των ανθρώπων σκληραί, ώς 
οί λίθοι τού τόπου τω ν . Δεν ήμπορώ νά πάρω 
ρ.αζί μου τόν τροφόν μου. τόν σεβαστόν Σ ιλη- 
νόν, διότι είνε πλέον γέρων καί θά ύπέφερε 
πολύ είς τήν κοπιώδη αύτήν εκδρομήν. Σέ 
παρακαλώ λοιπόν νά τον κράτησης εις τή ν 
οικίαν σου καί νά τον περιποιηθής δπως τού 
αξίζει. Μ ετ’ ολίγον θά έπιστρέψω άπό τήν ά- 
γρίαν εκείνην χώραν καί τότε ο Σιληνο; θά με 
άκολουθήση ίπιστρέφοντα είς τήν πλουσίαν'Ελ 
λάδα , τήν γόνιμον είς ήδυγεύστους σταφυλάς.»

Ταύτα  είπών ό θεές έπλησίασε τον γέροντα 
Σιληνόν καί τον Ικράτησεν έπί μακρον ίνη γ -  
καλισμένον, ψιθυρίσας παρά τό ού; του λόγους 
«καταληπτούς. Κατόπιν άνεχώρησε καί μ ε τ ’

βε σελ. 58.]

ολίγον 6 θόρυβος των ασμάτων καί τών φ «ι·  
δρών χορών τής θείας συνοδείας έμακρύνθη καί 
έχάθη άνεπαισθήτως.

Ά λ λ  ’ άπό τής στιγμής εκείνης α ί πρό τού 
παλατιού τού Μίδα πηγα ί ήρχισαν νάναβλύ- 
ζουν α ντ ί υδατος καί μέλιτος, κρουνούς οίνου 
άρωματώδους. [Ιέριξ δέ τώ ν δρυών καί των 
πτελεών τού βασιλικού κήπου,άνεΐρπεν ή άμπε
λος ή λαμπρά καί συνέπλεκε τούς κλώνους της, 
τούς βεβαρυμένους άπό τάς χρυσοειδείς ή με- 
λανάς βότρεις, μετά τών πρασίνων κλάδων 
τών δένδρων.

Τό εσπέρας δ Μίδας ώδήγησε τόν Σιληνόν 
είς τήν μεγαλοπρεπή του τράπεζαν. Ά λ λά  δεν 
είχμν όρεξιν .νά φάγη άπό τήν χαράν του, συλ* 
λογιζόμενος δτι τήν επαύριον θά ήμποροϋσε νά 
μεταβάλλη είς χρυσόν δ ,τ ι ήθελεν.

Ό  Σιληνός κουρασμένος ύπήγε μ ε τ ’ ολίγον 
νά κοιμηθή. Καί δ βασιλεύς κατεκλίθη οπως 
δ ξένος του, άλλά  δεν ήμποροϋσε νά εϋρη ύ 
πνον. Έσυλλογίζετο τόν χρυσόν καί δεν 4νε- 
θυμεΐτο τήν άλλην ^κείνην νύκτα, κατά την 
όποιαν δμοίως έμεινεν άγρυπνος,πλήρης αγωνίας 
έκ τής σκληράς τιμωρίας, τήν δποίαν επεβα- 
λ'εν δ Α πόλλων είς τήν υπεροψίαν του. Άπό 
τής στιγμής, κατά τήν δποίαν δ Ή λιος κλίνει 
πρός τήν Δύσιν καί κουρασμένος βυθίζει τήν 
κόμην είς τον βαθύν ’Ωκεανόν, μέχρι τής στιγ
μής καθ’ ήν, ά φ ’ ού διατρέξη τά  σκοτεινά 
βασίλεια τής ίεράς Νυκτός, εξέρχεται δ θεός 
τήν πρωίαν έκ τής ανατολής καί αρχίζει νά 
ύψούται είς τόν ουρανόν, δ βασιλεύς, απαρη
γόρητος διά τά  γαϊδουρινά του αυτιά , είχε 
μείνη άϋπνος, στενάζων καί θρηνών, ώς γυνή 
χήρα ή δποία ίχασε τόν μονογενή της υιόν, 
τό καύχημα καί τό στήριγμα τού γήρατος της. 
Ά λ λ  ’ αύτήν τήν φοράν άπεναντίας ή χαρά 
άπεδίωκε τον ευεργετικόν ϋπνον μακράν τών 
βλεφάρων του. Ό  ανόητος ! Δέν ήξευρεν οτι ή 
ύπερτάτη τώ ν θεών δικαιοσύνη θά έτιμώρει καί 
τήν άπληστίαν του, όπως είχε τιμωρήση καί 
τήν ματαιοδοξίαν του. . .
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Μόλις « ί  πρώτα; ακτίνες του Ήλιου άνε - 
φάνησαν έξ Ανατολής,δ Μίδας «νεπήδησεν εκ 
της μαλθακής κλίνης του. Διά τού ήμιανοίκτου 
παραθύρου αΐ ακτίνες είσή:>χοντο εΐς τό δω- 
μάπον απειροπληθείς, άπαστράπτουβαι ώς 
στρατιώται ένδιδυμέν« τάς χρυσάς πανοπλίας 
των οι όποιοι δρμώσιν εις πόλιν άλωθείσαν.

Ώς προτείνει τά  στήθη του γενναίος πο
λεμιστής εναντίον τών έχθρικών βελών , καί 
προσβαλλόμενος πανταχόθεν δεν αισθάνεται 
τάς πληγάς του συλλογιζόμενος ότι μάχεται 

1 χάριν συζύγου ποθητής και τέκνων προσφι
λών, 6 οέ προ; ' την δόξαν έρως του τον 
συγκρατεί καί τον κάμνει νά άψηφή τά 

. βέλη καί τά  ακόντια άτινα  βυθίζονται εΐς τόν 
θώρακα του καί φθάνουν μέχρι της καρδιάς 
του : τοιουτοτρόπως καί δ Μίδας έξετίθετο δ- 
λόκληρος ι ’ις τα φωτεινά βέλη του Ήλιου.

Πλήρη; Ιλπιδος b βασιλεύς ήγγισε το μα
λακόν δέρμα επί τού δποίου άνεπαύετο καθ’ό- 

, λην την νύκτα, καί άμέσως το δέρμα έξη- 
. ράνΟη κα ί-έλα βε χρώμα χρυσούν καί ίγινεν 

άπαράλλακτον μέ τό περιώνυμον εκείνο Χρν 
σονν  δέρας, τό δποϊον οΐ Άργοναϋται ,δδη- 
γούμενοι ύπο του Ίάσωνος επήγαν νά κατα- 

. κτήοουν ύ ;  τήν Κολχίδκ δ ιά  μυρίων κόπων 
καί κινδύνων.

Έννοήσας τότε δ Μίδας οτι ή εΰχή του εί- 
σηκοόσθη καί οτι δ θεός δεν τον ήπατησε .μέ 
υποσχέσεις ψευδείς, δεν έδυνήθη πλέον νά 

: συγκράτηση τήν άπειρον χαράν του. Έπήδα 
ώ ; νεαρόν Ιρίφιον, έπιπτε χαμαί, καί μόλις αί 
χείρε; του καί τά  γόνατά του ήγγιζον το δά- 
πεδον, όλοι κκτεσκευασμένον έκ ξύλων δρυός 
στερρεών, καί «μέσω; μετεβάλλετο εις γρυσόν 
άμιγή. Αί ίματιοθήκαι, τά  έπ ιπλα , τά επι
στρώματα, ολα μετεβλήθησαν άμεσως εί; 
χρυσόν. Ήρμησεν έξω τού δωματίου του’ τό 
χλεΐθρον καί τό μήλον τής θύρας έγιναν άμέ-

σ ω ς  χ ρ υ σ * .  ’ Ε ν  τ ή  μ ε γ ά λ η  σ π ο υ δ ή  τ ο υ

π ίπ τα  έττί τών βαθμιδών τής κ'λίμακοζ' παν
τού δποΰ ίγγίζουν α ί γεϊρις του τό ξύλον με
ταβάλλεται είς χρυσόν. Μεθυσμένος εξ ευτυ
χίας δεν σκέπτεται ποσώς τού; μώλωπας τούς 
όποιους ίκαμε π ίπ τω ν, δεν παρατηρεί ότι τά 
ενδύματα του όπου ήγγισαν α ΐ χείρες του με
ταβάλλονται εις ζώνας χρυσού α ί όποΤαί τον 
περιβάλλουν καί τον βαρύνουν καί τον βασα
νίζουν.

Παρόμοιος με θνητόν τού δποίου άφήρεσαν 
τάς φοίνας οίθεοί, τρέχει έδώ καί ίκ&ΐ περι
χαρής, εν μέσω των πλουσίων παραδείσων του·. 
Πιστός κύων δρμ^ εις άπάντητίν του άφίνων 
εύθυμους ϋλακά;· λαμβάνει ένα χάλικα καί 
τον ρίπτει χάριν παιδιάς κατά τού κυνός· χά- 
λ ιξ  χρυσούς κτυπφ τό ζώον. Έντρεπόμενος 
διά τό όργίλον του κίνημα b Μίδας, θωπεύει 
τόν κύνα ί ιά  τής χειρός, καί αμέσως χρυσούς 
κύων ώς άγαλμα μένει ακίνητος εκεί διά παν
τός εις την είσοδον τού κήπου.

Ό  βασιλεύς έντοσούτφ έξακολουθεΐ την 
τρελλήν πορείαν του. Ιδού αύτό; τόρα έν 
μέσφ δλοκλήρων άγρών έξ άνθέων, Ώ ς βλέ
πει τις τά  κρίνα τά  άπαστράπτοντα έκ τής 
λευκότητος νά μαραίνωνται, νά ώχριώσι, νά 
ξηραίνωνται άμα καταπατήσω τις την ρίζαν 
τ ω ν  ώς βλέπει τις τούς ερυθρούς μήκωνας 
μετά βροχήν καταιγίδος νά κλίνουν βαρέα εκ 
τού ΰδατος τά  πέταλα  : τοιουτοτρόπως μετά 
την πάροδον τού Μίδα όλα τά  άνθη τού κή
που άπώλεσαν τήν χάριν καί την ζωηρότητά 
τω ν. Ό λ α  τά  χρυσά έκεΐνα άνθη άκαμπτα, 
μονότο-'«,σκληρά, άνευ αρωμάτων καί κάλλους 
έφόβιζον τά ς πεταλούδας α 'ίτινε; περιίπταντο 
χωρίς νά γνωρίζουν πού νά καθήσωσιν. Ό  
λαμπρός νάρκισσος καί τό μύρτον καί τό ρόδον 
το σεμνΟν και τά  ία  καί οί ιασμοι Ικιτρίνισαν 
άμέσως. Έ « ί τής χρυσής χλόης οί ύδροπε - 
πονες έπεδείκνυον τούς χρυσούς όγκους των 
κα ί εις τά ξ δχθας των ρυάκων τ ά  φύλλα τών 
λεύκων άπήστραπτον χρυσά, Έ π ί τών δένδρων 
τά  μήλα καί τά  απίδ ι« καί τά σύκα μετε- 
βλήθησαν εις χρυσούς καρπούς άγευστους, ά 
χρηστους πλέον προς δρόσισιν καί χορτασμόν 
τών όσοι ίπείνων ή έδίψων

Ιΐατέ θύελλα διελθούσα διά τών βασιλικών 
κήπων δεν θά επροξένει τοιαύτην καταστροφήν.

T Û N  Π Α Ι Ο Ω Ν  ι  ;  t r n T A M W io i ι 8 5 · ΐ
11 « U A IIA A S I Ï I  TC1N ΤΙΛΙΔΩ Ν 7 5

Π α ν τ ο ϋ  ό θ εν  ό Μ ίδ α ς

οί καρποί, τά  άνθη έπενδύοντο μέ χρυτοϋν 
σάβανον.

’Αλλά τ ί τον μέλει τόν ίκφρονα βασιλέα ! 
Έντοσούτω καταβληθείς Ικ τής κοπώσεως 
έξαπλούται επί τάπητος δροσερού χλόης, π λη 
σίον καθαράς πηγής- Ά λ λ ’ ή χλόη μεταβάλ
λεται άμέσως εις χρυσόν καί τά  μέλη τού 
βασιλέως πληγούνται* δεν δίδει όμως προσοχήν 
ούδεμίαν καί διέρχεται έκεί τήν ημέραν του 
ολόκληρον θαυμάζων «κείνο τό όποιον θεωρεί 
ώς δώρημα θειον. Ό τα ν  τά  σκότη τής'νυκτός 
ήοχισαν ν ’άπλούνται έπί τής πόλεως ύλης,κου
ρασμένος καί πειναλέο; έπέστρεψε μετά λύπης 
εις τά  ανάκτορά του πρός άπόλαυσιν τραπέζη? 
πολυτελούς καί ποικίλης.

“Ηδη δ Σιληνός καί οί συνδαιτυμόνες κα
θισμένοι περί τήν τράπεζαν έπινον οίνους 
αφρίζοντας καί ίχόρταινον με σάρκας καλώς 
έψημένας. Ό  βασιλεύς κάθηται καί ζητεί πο- 
τήριον, τό λαμβάνει πλήρες ήδυτάτου ' ποτού 
καί το φέρει εΐς τά  διψασμένκ χείλη του : 
άλλά ρευστός χρυσός καίει τόν ξηρόν λάρυγγά 
του. Εις τόν θυμόν του δ βασιλεύς κτυπ$ τόν 
δούλον οΐνοχόον καί άμέσως δ δούλος μετα
βάλλεται εις άγαλμα χρυσούν ομοιον μέ εκείνα 
τά  δποϊα βαστάζουν εις τάς γωνίας τής α ι
θούσης τάς δάδας πρός φωτισμόν τού συμπο
σίου. . . . Ό  Μίδας αρπάζει τότε τεμάχιο-; 
ορεκτικού άρτου: δ άρτος σκληρύνεται εΐς 
τάς χείράς του καί τεμάχιον χρυσού Ψάχνεται 
ύπο τών όδόντων οίτινες δεν δύνανται νά το 
κόψουν. Ή  μάχαιρα ή μάλλον κοπτερά καί 
όξεία δεν δύναται νά  (διαμελίση τ ά  κρέατα 
μεταβληθέντα «ίς χρυσούς όγκους έμπροσθεν 
τού βασιλέως.

Οί συνδαιτυμόνες συνειθισμένοι είί τά  θαυ
μάσια τά  δποία πρό τίνος καιρού διείέχοντο 
άλληλα εΐς τό βασίλειον τού Μίδα, δέν ετόλ- 
μων νά εκπληχθιώσι κα ί έξηκολούθουν νά τρώ
γουν καί νά πίνουν κατά τό σύνηθες, διότι 
έφοβουντο μήπως ή τιμωρία τώ ν θεών έ* 
πέπιπτε καί επ’ αυτών εάν έφαίνοννο ότι 
προσείχον εΐς τήν αθλιότητα τού βασιλέως. Ό  
Σιληνός εύθυμος έκένωνεν ευάριθμα ποτήρια, 
Ιπαινών μετά κραυγών χαράς τά  θαυμάσια 
φαγητά.

Μανιώδης δ Μίδας εγκατέλειψε χωρίς λέξιν

νά εκστομΐση τήν αίθουσαν του συμποσίου 
και ίιηυθύνθη εΐ; τον κοιτώνα του εξαπλωθείς 
εις τήν σκληράν κλίνην του τήν χρυσήν. Καί 
ύλην τήν νύκτα δ ύπνος $έν τον Ιπισκέφθη· 
τήν ακόλουθον ημέραν βυθισμένος εις λύπην 
βαθεΐαν έ'μεινεν εζηπλωμένος εκεί, χύνων πύ
ρινα δάκρυα. Ά λ λ ’ ή πείνα καί ή δίψα τόν 
κατεβασάνιζον, καί όταν τήν Ισπίραν ήκουσε 
τό εΰθυμον ασμα τού Σιληνού καί ή όσμή 
τών κρεάτων έφθασε μέχρι τού δωματίου του, 
αδυνατών πλέον νά κρατηθή έπί τής κλίνης 
του ώρμησεν ε“ξω τού θαλάμου καί ήλθεν «ν 
τφ  μέσφ τών συνδαιτυμόνων, οίτινες άπήλαυον 
έν άφροντισί^ τών ηδονών τού συμποσίου : ’Α
νύψωσε τότε τήν φωνήν καί αποτεινόμενος πρός 
τόν Σιληνόν είπε ;

«"Ω ! σύντροφε θεού φοβερού, σύ τόν δποϊον 
ώς ξένον εδέχθην εΐς τόν οίκόν μου, σεβαστέ 
Σιληνέ, ίδέ εις ποίον βαθμόν άθλιότητος μέ 
έ'ρρϊψδ τό σφάλμα μου ! Παράδοξος δυστυχία 
μέ μαστίζει : είμαι δ πλουσιώτερος τών θνη
τών καί δ μάλλον πτωχός συγχρόνως τών 
δούλων· διότι καί δ πτωχότερος άκόμη καθη- 
τα ι τήν εσπέραν, μετά ολόκληρον ημέραν ερ
γασίας, έμπροσθεν τής τραπέζης του καί δύ- 
ναται νά φάγη τά  χονδροειδή φαγητά του καί 
νά κορέση την δίψαν του πλησίον ένός ρύα- 
κος, , . “Ω ! εάν έδυνάμην νά παραιτήσω τά  
φοβερά ταύτα  πλούτη ! . . . Τό δώρον αύτό 
τό θειον, τό δποϊον τόσον Ιπεθύμησα, τό άπο- 
στρέφομαι τόρα καί τό μισώ ! . . . Ποιος έκ 
τών αθανάτων δύνατα ι, τόρα οτε δ Βάκχος 
έφυγε ν εις μευ.ακρυσμίν«; χώρας (κα ί όταν 
Ιπιστρέψη θά είμαι νεκρός έκ τής πείνης καί 
τής δίψης), ποίος έκ τώ ν  αθανάτων δύναται 
άντί όλου αύτού τού χρυσού νά μου δωρήση 
ολίγον ύδωρ θολόν, όλίγην τροφήν ακάθαρτον, 
λασπώδη, έξ εκείνης τήν δποίαν τρώγουν οί 
χοίροι !»

Καί δ Μίδας εχυνεν άφθονα δάκ:υα , όταν 
δε εφερε τάς χείρας έπί τών σαρκών του όπως 
τά  άπαλ.είψη, τότε τ ά  δάκρυα του μετεβάλ» 
λοντο $ίς σταγόνας χρυσ&ς, α ί δποϊαι ε’ρρεον 
κατά μήκος τώ·; ισχνών σαρκών του όμοιαι 

έ δάκρυα ρητίνης τά  δποία ρέουν έκ τού δέν- 
ρου τού σχισθίντος ύπό πελέκεως υλοτόμου.

Ό Σιληνός ήκουσε τόν Μίδαν μ ειίιώ ν  ελα
φρώς· έπειτα έλαβε τόν λόγον αύτός καί είπε;
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«Βααΐλίΰ ! γνωρίζω, οτι σ» [/.ου παρέχεις
«λουσίαν τήν φιλοξενίαν σου, καί είμαι π λή 
ρης ευνοϊκών αισθημάτων προ; σε. 'Ακούσε 
λοιπόν καί κράτησε καλώς έν τφ  νφ  σου τάς 
ωφελίμους συμβιυλάς τά ς όποιας θά «οι δώσω. 
Τίποτε δεν κρύπτεται άπο τήν σκίψιν τήν χ -  
περαντον και άπό τήν άπειρον γνώσιν τών 
θεών . “Οταν ό Βάκχος άνεχώρησεν, επειδή 
¿γνώριζε» όλα όσα ¿'μέλλον νά  βυμβσΰν, μοί 
είπε λόγους μ.υστικού; είς το ούς. ’Ιδού α ί ό- 
δηγίαι τάς όποιας ό θείος μου προστάτης μοι 
ενεπιστεύθη: «Ό τα ν  ό Μίδας δ ανόητο; βασι
λεύς έννοήση ίίλην τήν μωρίαν τής εϋχής τήν 
όποιαν ¿κάμε, καί άποταθή πρό; σε έν τη 
δυστυχία του μετανοών, θά τού. άπαντήσης 
ώς εξής :

« 'Ύ π αγε ,ώ  Μίδα, αφού θέλεις νά λυτρωθής 
άπό τού μισητού τούτου χρυσού μέ τόν όποιον 
ή ανοησία σου· σε ¿φόρτωσε, ΰπαγε είς τόν 
ποταμόν οστις ρέει διά μέσον τών άπεράντων 
κήπων σου' άνιλθε τό ρεύμα μέχρις ότου εύ
ρη; τήν πηγήν του ήτις κρύπτεται εντός σπη
λαίου τίνος τοΰ όρους' έκεί,είς τό μέρος άπό τοΰ 
όποίου έκβλύζει μεθ’ όρμής, θά προτείνης τήν 
κεφαλήν σου εί; τό άφρίζον νάμα καί θά κα - 
θαρίσης είς τόν Πακτωλόν καί τό σώμά σου 
το μιανθέν Ικ χρυσού καί τήν ψυχήν σου τήν 
μιανθιΤσαν ύπό ενόχου επιθυμίας. Χύσε έκ τού 
ΰδατος τούτου έπί όλων τών αντικειμένων τά 
όποια ή  ανοησία σου μ.ετεβαλεν είς χρυσόν, 
καί τά  άνθη τότε καί τά  δένδρα καί τά  άψυχα 
κα ί οί άνθρωποι θά έπχναλάβωσι τή ν προτί- 
ραν ούναμιν καί ζωήν άμα τό ύδωρ αύτό τό 
σωτήριον τά  καθαρίση,»

Μόλις ό Σιληνος ειχε τελείωση τους λόγους 
του καί ό Μίδας ώρμησε» εξω τής αιθούσης τού 
συμποσίου καί έ’λαβε μέγα αγγείο» δδατος 
χρησιμεϋον προς θέρμανσιν τού λουτρού. Δεν 
άνυσή/ησε καθόλου βλέπων τό χάλκινον άγ- 
γειον νά  μεταβάλλεται είς χρυσού», διότι ε- 
γνώριζεν οτι ταχέως θά λυτρωθή τοΰ φοβερού 

:τούτου δώρου. Τρέχει προς τό υψηλόν όρος 
,ύπο τό όποιον εύρίσκεταί ή, πηγή τού Ιίακτω- 
|λού. Δ ιά τελευταΐαν φοράν τό χόρτο», τό" ό
ποιον πατεΐ, τά  άνθη, τά  δένδρα τά όποϊα 
πλησιάζει, α ί άνωφέρειαι είς τ ά ; οποίας σύρε
τ α ι άνερχόμενος, σκληρύνονται καί κιτρινί
ζουν. Έ πί τέλους άχούιι τόν ρούν τής πηγής

καί διακρίνει κάτωθεν τού- βράχου τά  νάματα 
τοΰ ΰδατος λαμπρά εκ τής «ντανακλάιΤίως 
τής σελήνη;. ’Εμβαπτίζεται δίς καί τρις είς 
τό ύδωρ μεθ’ ηδονής- έπειτα γεμίζει το ά γ- · 
γιΐόν του τό χρυσούν, τό όποιον έξερχόμενον 
τοΰ ΰδατος γίνεται πάλιν χαλκούν.

Σπεύδει νά έπιοτρέψη είς τό άνάκτορόν το ν  
σταγόνες τινες χύνονται εκ τού αγγείου καί είς 
τόν δρόμον του δεν γίνονται πλέον τά  άνθη καί 
τ ά  χόρτα χρυσά. Είσελθών είς το άνάκτορόν 
του πλημμυρεΐ έχ τού ύδατος το χρυσούν ά
γαλμα τό όποιον γίνεται πάλιν δούλος οίνο— 
χόος. Χύνει έκ τού ΰδατος τής σωτηρίας έπί 
τής κλίνης του, έπί τών επίπλων του, καε 
όλα Ιπανέρχονται είς τήν προτέραν κατά- 
στχσεν.

Έ φ ’ οσον διήρκισε» ή  ν»ξ , έφ ’όσο» οί ώχροί 
άστέρες έφώτιζον μόλις τήν κοιμωμ.ενην γήν, 
ευδαίμων νά βλέπη τόν ιδρώτα ρέοντα εκ τών 
κοπιασμένων μελών του,ό βασιλεύς ε”καμε πολ- 
λάχις τβ ταξείδιον τό κουραστικόν άπό τών 
ανακτόρων του είς τήν πηγήν τού Πακτωλού. 
Καί όταν ή θεία Ή ώς έφάνη έκ τής Α να το 
λής οί καρποί άνέλαβον το χρώμα τής ζωή; 
καί ώριμαζον πάλιν. Ή  πράσινη χλόη εγινε 
πάλιν μαλακή καί τρυφερά, τά  ρόδα έ’λαβον 
τό λεπτόν χρώμα των, τά κρίνα τήν άπα- 
στράπτουσαν λευκότητα τω ν κα ί οί ερυθροί 
μήκωνες άνήγειοον τήν κεφαλήν.

Ά λλά  τά  νάματα είς τά  όποια ερρεε τού 
Πακτωλού ή πηγή έλαβον αποχρώσεις λαμ- 
προκιτρίνους καί καθ’ δλον τό μήκος τού ρεύ
ματός των μέχρι τού μέρους,είς το όποιον Ιχύ- 
νοντο θορυβώδη είς τήν θάλασσαν, έφαίνοντο 
ώς ποταμός έκ ρευστού χρυσού. Ό λίγον κ α τ ’ 
όλίγον ή πλημμύρα τού καθαρού ΰδατος, τό 
όποιον εξήρχετο άεννάω; έκ τής πηγή ;, έκαμε 
νά ώχριάσουν αί λάμψεις τού Πακτωλού· 
ά λλ ’ άπό τής ημέρας κατά  τήν όποιαν ό Μί
δας έκαθαρίσθη εί; τήν πηγήν,ό ποταμός εξα
κολουθεί νά περιέχη ίχνη χρυσού.

Ό  βασιλεύ; Ιντοσούτω έκλείσθη είς τό δω- 
μάτιόν του. Μολονότι έδύνατο τόρα νά φάγη 
καί νά π ίη  οδτε έσκίπτετο ποσώς τό τοιούιο», 
διότι ούτε ¿πείνα πλέον, ούτε ϊδίψα. "Αν καί 
ή κλίνη του κατέστη πάλιν μαλακή, χαλούσα 
αύτον προς ύπνον, δέν εσυλλογίζετο τόρα νά 
έξαπλώση τό σώμα του τό κεκμηκός ένδεδυ

ι8?5 11 Δ Ι Λ Π Λ Α Σ ΙΣ  Τ Ω Ν  Π Μ Δ ί ϊΝ 77

μ ένο ν π λ έ ο ν  S i ’ υ φ α σ μ ά τ ω ν  ε ύ κ α μ π τ ω ν  κ α ί  

ίλ α φ ρ ώ ν .
Κ ατά πρώτην φοράν άπησχόλουν τό πνεύμα 

του σκέψεις σοβκραί, ολα τά  μαγικά συμβάντα, 
οσα έγιναν ά φ ’ δτου οί θεοί Α πόλλω ν καί 
Βάκχος είσηλθον είς τή ν οικίαν του, διήρχοντο 
αλλεπάλληλα είς τόν νούν του. Ή ρώτα εαυ
τόν .μ ετ ’ ανησυχίας όποια τις ήτο ή δύναμις 
τών θεών τούτων προ; τού; όποιους εν τή  α
σεβείς του δεν είχεν άπευθύνη ποτέ ταπεινάς 
προσευχάς καί «λουσίας θυσίας.

“Εμεινε τοιουτοτρόπως σκεπτόμενος κ α θ ’ό- 
λην τήν ημέραν εί; τό δωμάτιό» του. Ό ταν 
έπήλθε ή νύξ κατέβη είς τήν αίθουσαν τοΰ συμ
ποσίου καί κα θ ’ ίίλην τήν διάρκειαν τού δεί
πνου έφαγε καί ε”πιε σιωπηλός καί βυθισμένος 
εξ όλοκλήρου εις τάς σκέψεις του. Οί συνδαι
τυμόνες ¿μιμούντο καί εκείνοι τήν σιγήν τού 
βασιλίως των, καί δέν -ήκουε κανείς καθ’δλην 
τήν αίθουσαν παρά μόνον τάς κραυγάς καί 
τούς γέλω τα ; τοΰ Σιληνού, τόν όποιον οί ηδύ
ποτο! οίνοι καί τά καρυκεύματα έρριπτον είς 
ευθυμίαν.

Τότε ό Μίδας ά»ηγέρθη καί. όλοι ¿θαύμα
σαν τήν μετριοφροσύνην τήν «συνήθη και τήν 
σοβαρότητα τού προσώπου του.Ένέπλησεν οί
νου ποτήριον ' πολύτιμον «οαμ.αντόστικτον, τό 
όποιον άλλοτε ό Γόρδύος έσννείθιζε νά γεμίζη 
ΰδατος καί μέλιτος όταν άπ ίτεινε θυσίας πρός 
τούς θεούς. Ό  Σιληνος καί οί συνδαιτυμόνες 
είχον τούς οφθαλμούς προσηλωμένους Ιπί τού 
βασιλέως· ου-ος άνήγειρε τό ποτήριον καί είπε 
τά έξής διά φωνής σοβαρά; τήν όποιαν πρώ 
την φοράν ήκουον άπο τού στόματός του,

« Ή  ! θεοί αθάνατοι, σείς τούς όποιους έν τή 
υπερήφανε!« μ.ςυ περιεφρόνησα, σείς τούς ό
ποίου; λατρεύω τόρα, δτε ή αυστηρά σας δι
καιοσύνη μέ έτιμώρησεν όπως μού έπρεπε, γε- 
νήτε τόρα ευνοϊκοί πρός ΙμΙ. Κάμετε ώστε ή 
ήμέρα αΰτη τής μετανοίας .μου νά είνε ευτυ
χής διά τόν Σελην-.ν καί τόν λαόν μου καί 
εμέ, οί δέ υιοί τών Φρυγιών νά διατηρούν αιω
νίως την άνάμνησιν. »

Είπε, καί πλησίασα; τό ποτήριον είς τά 
χείλη ε’πιε τόν άφρίζοντα οίνον. Ό  Σιληνός 
καί οί συνδαιτυμόνες ήκολούθησαν τό παρά
δειγμά του.

Ό  Μίδας ελαβε πάλιν τόν λόγον.

«"Ω ! Σ ιλη ν ί, είπεν, ώ ! ξένε μου προσφι- 
λέστατε, σύ οστις είσαι φίλος καί έμπιστος 
θεού παντοδυνάμου, άκουσε εϋνοϊκώς τήν δέη- 
σίν μου 5 . . . Έ άν μέχρι τοΰδε ήμην ένοχος 
προς τούς θεούς, τούτο προήρχετο έκ τού οτι 
δέν τους εγνώριζον άρκετά ώστι νά τοις απο
δώσω τήν λατρείαν ή όποια τοις άνήκει. 
Διηρχόμην τάς ημέρας μου έν άργί^ καί τάς 
εσπέρας μου ακούω» ώς άνθρωπος αμαθής τά 
επιβλαβή άσματα τού άθλιου έκείνου Μαρσύα. 
Ποτέ οέν έσχέφθην τούς θεούς.

Ά λ λά  σήμερον ότε είς ξένος ώς σύ είσήλ- 
θες είς τή ν κατοικίαν μου, είνε καλόν νά με 
διδάξης τά  τοιαΰτα, ¿μέ δοτις είμαι άμαθής. 
Πρέπει νά μου διηγηθής τάς θαυμασίας περι- 

. πετείας τών θεών καί νά μου απαρίθμησης τά  
θαύμα-α μέ τά  όποια άνταμοίβουν τούς θνη
τούς οιτινες τούς υπηρετούν χιστώς, καί τάς 
τιμωρίας τάς όποιας επιβάλλουν είς τούς α
σεβείς. . . »

Καί αμέσως ό Μίδας ήρχισε νά άποτεώη 
χιλίας έρωτήσειο συγκεχυμένα; πρός τον Σ ι- 
ληνόν τόν ήρώτα άπό πού ήρχετο ό Βάκχος 
όταν έπεσκέφθη τήν Φρυγίαν καί άπό ποια 
μέρη είχε περάση· όποια ητο ή δύναμις 
τού φοβερού έκείνου Απόλλωνος,δστις είχεν εί- 
σέλθη είς τήν οίχίαν του ένοεουμένος μέ τά 
ενδύματα τών όδοιπορούντων θνητών, ποίος 
τέλος είνε ό μέγχς θε: ς Ζεύς ό πατήρ τού Βάκ
χου καί τού Απόλλωνος, πρός τόν όποιον ά λ 
λοτε άπέτεινε θυσίας δ Γόρδιος,

Ό πω ς, κατά τήν στιγμήν καθ ’ ή/ ή θερμή 
πνοή τού θερινού Ζεφύρου τήκει τάς γιόνας είς 

. τάς κορυφάς τών όρέων, ό ποταμός έπί πολύ 
χα) ιναγωγσύμενος ϋπό τών πάγων ρίπτεται 
τόρα ακράτητος επί τών πεο ιά ίων, καί πο ί
μνια καί δένδρα καί οίκιαι παρασύρονται είς 
τήν όλιγγιώδη κατάβασίν του, καί τίποτε δέν 
δύναται νά τον κράτηση ■—τοιουτοτρόπως καί 
δ Μ ίδα; άπέτεινε πλημμύραν ερωτήσεων. Έ πί 
πολύ εμποδισθείς ύπό τής ¿ντροπής καί τής 
άναμνήσεως τών σφαλρ.άτων του, έλυε τόρα 
την γλώσσαν του ύπο τήν έπίρροιαν τού γεν
ναίου ποτού τό όποίον τού έθέρμαινε καί τού 
ένεθάορυνε τήν καρδίαν. Οΰτως ήθελεν δ Βάκ
χος· τοιούτον ήτο το σχεδιον τού «θανάτου 
υιού τού Διός. Ό  Μίδας μετανοών έχρειύ- 
στει νά ζητήση νά μάθη τά  κατά τούς θεούς
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οιά νά  άπβνείμη  έπ ε ιτα  είς έκαστον εξ αυτώ ν
τα; θυσίας αί όποιαι τφ άνήχον.

Έ ν τοσούτΐ;) δ βασιλεύ; έξηχολούθει τάς α
ναρίθμητους ερωτήσεις του, τήν μίαν κατόπιν 
τής άλλης ούτως ώστε ό Σιληνές ούτε λέξιν 
Ιδύνατο νά τ<μ άπαντήση . Έ πί τέλους δ 
Μ ίδας κουρασθει; έσταμάτηοεν, ή  Ιξαψις την 
όποιαν το ποτόν είχε προχαλέση έπαυσε τόρα, 
καί λαβών παλιν ήσύχως τον λόγον άπετάθη 
τοιουτοτρόπως προς τόν Σιληνόν :

« ”0 !  ξένε μου, ιδού Ιγώ φλύαρων ώς τρελ- 
λό;. Ώ ς ή  χάλαζα  πνκτουσα ά ντη χΰ  ανα
ρίθμητος έπί τοϋ έδάφους κατά τάς χειμερι- 
νάς καταιγίδας, τοιουτοτρόπως καί αί ερωτή
σεις μου ήνωμέναι συρίζουν ίϊ< τά  ώτά σου, 
Σοΰ είνε αδύνατον τοιουτοτρόπως νά μου α 
πάντησης. Διτ,γήσου μου μάλλον την ίστο-· 
ρίαν τοϋ θαυμαστού θεού τόν δ ποιον συνοδεύεις, 
ιιπέ μου πώς έγεννήθη, πώς άνετράφη, πώς 
συνεδέθης μ ετ ’ αΰτοϋ, καί πώς Ιταξειδεϋσατε 
μαζί εις τά  διάφορα μέρη τής γ ς ;  έπισκεπτό- 
μενοι τάς διαφόρους κατοικίας τω ν θνητών.

Ολοι οί συνδαιτυμόνες εσίγων .μέ τούς οφ
θαλμούς προσηλωμένους έπί τού Σιληνοϋ. Τότε 
ό τελευταίος ούτος ήρχισε την διήγησίν του 
τοιουτοτοόπως:

α Ώ  I βασιλεύ! μακράν ιστορίαν μοϋ ζη 
τείς, ήδη ή ύγρά νύξ κατέρχετχι εκ τοϋ ουρα
νού καί τ ά  άστρα επικαλούνται τόν ύπνον. 
Εις γέρων,όποιος εγώ ευ'.αι, θά ήτο καλλίτερον 
νά εύρίσκεται ίξηπλωμίνος επί τής μαλακής 
κλίνης του καί νά πχρχδίδεται μάλλον εις ά - 
νάπαυσιν γλυκεϊαν, παρά νά συναμιλή έν μέσω 
ύμών ώς νέος οστις άγνοεϊ την κούρασιν. Α λλά  
επιθυμείς νά μάθης την περίεργον, την θαυμα
στήν ιστορίαν τοϋ θεού προστάτου μου, δέν σε 
εμπνέει άπλή περιέργεια, ά λ λ ’ ισχυρά θελησις 
όπως μ άθηςτά  μυστήρια των θεών καί κατα- 
στήί τοιουτοτρόπως ευάρεστος εις αυτούς. Διά 
τούτο δέν άνθίσιαμα: καθόλου εις τήν θέλησίν 
σου χαί.άρχίζω Σείς δούλοι, φέρετε μου πολ· 
λά  ποτήρια οίνου εκλεκτού όπως με συγκρα- 
τή κα ίμε ένδυνχμόνη εις τήν μακράν διήγη
σίν μου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ Τ '.
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Έ ζω ν πρό πολλού μετά τών Σχτύρων,τών
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όταν μίαν ημέραν ό Έρμης, θεος Ισχυρός, καί 
αϊ Νύμφαι μοϋ εφερον εν μικρόν παιδίον.

<ι"Ω ! Σιληνέ, μοϋ είπεν ό Έρμης· δ Ζεύς 
δ βασιλεύς τών θεών κα ί κύριος τών άνθρώ- 
πων, μέ διέταξε νά σου έμχιστευθώ το παιδίον 
τούτο όπως το άναθρέψης. Τό παιδίον τούτο 
είνε θεός, υιός τού Διός καί τής Σεμέλης, θυ- 
γατρός τοϋ Κάδμου περίφημου βασιλέως τών 
θηβώ ν. — ’Ονομάζεται Βάκχος καί θά εινε 
σεβαστός μεταξύ τών αθανάτων. Δέν δύνα
μα ι νά  σου ειπω πώς ή  μήτηρ του άπέθανε 
προώρως. Εις τήν θλιβεράν ταύτην άνάμνησιν 
ή καρδία μου έντρομος οπισθοχωρεί καί τρέμει. 
Μάθε μόνον ότι δ Ζεύς θά σε άνταμείψη εάν 
κκταστής καλός τροφός τοϋ θείου τούτου πα ι
διού καί φανγ,ς περιποιητικός καί άγαθός πρός 
αύτό.»·

Άφοϋ ώμίλησε τοιουτοτρόπως ό Έρμης 
έξηφανίοθη, καί το μικρόν παιδίον τό όποιον 
ε’κλαιεν ε’μεινε εις τό μέσον τοϋ σπηλαίου μου 
έςηπλωμένον έπί τοϋ θαυμασίω; έξειργασμένου 
λίκνου του.

Αί Νύμφαι α ί τροφοί του, καθησύχασαν 
ταχέως τον θεόν οστις άπεκοιμήθη. Ή δη τό 
σπήλαιον όλον περιεστρώθη εκ τών κλάδων 
εκείνων τής αμπέλου, τούς δποίους κανείς α
κόμη θνητός δέν έγνώριζε καί οΐ όποιοι ήσαν 
κατάμεστοι έχ τών ήδυτάτων έκείνων καρπών 
οί όποιοι μας δίδουν τόν «κόμη ήούτερον οίνον.

ΙΙλήρης θαυμασμού εις τήν θέαν τού ανή
κουστου τούτου θαύματος έπεσα πρηνής κάί ε- 
δόξασ* τόν πανίσχυρον Δία. . . . Έ π ί πολλά 
έτη ό Βάκχος έμεγάλωνεν έπί τών ύπωρειών 
τού Νύσης, τοϋ ορούς τού θαυμαστού μέ τάς 
χιλΐας του πηγάς καί τά  βαθύσκια δάση, χοι- 
μώμενος τήν νύκτα εις τό βαθύ σπήλαιον.

Βεβαίως κατά τό διάστημα τών ετών τού
των πολλαί ήμέρχι δυσάρεστοι καί κοπιώδεις 
μέ «ταλαιπώρησαν. Ενθυμείσαι, ώ Βάκχε I ... 
όταν α ί Νύμφαι έπαυσαν νά σε θηλάζουν καί 
εδέησε νά σε . διατρέφω εγώ, διότι σε ήγάπων 
ώς τέκνον μου; Καί σύ με ήγάπας μολονότι 
ήσο άκόμη παιδίον ασθενές . Δέν ήθελες νά · 
καθήσης εις τά  γεύματα, οΰτε νά φάγης εις τό 
άμπελόστρωτον σπήλαιον άν δέν σε έλάμβχνα 
επί τών γονάτων μου, καί πολλάκις έχυνες επί 
τώ ν φορεμάτων μου τόν οίνον καί τ ά  φαγητά
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τά δποΐα δεν ήθελες, καθώς κάμ-νουν όλα τά 
βηλάζοντα παιοία όταν πλέον χορτάσουν. Έχο- 
πίασα πολύ καί Ιταλαιπωρήθην χ-άο«-· σού τόν 

όποιον έθεώρουν ώς τέκνον μου προσφιλές.
Έντοσούτω ό Βάκχος έμεγάλωνεν,όταν ήτο 

παιδίον ώς παιδίο» βεβαίως Ισκέπτετο" βταν 
όμως ήνδρώθη είχε τήν ευφυΐαν θεού. Δέν ήθε
λε πλέον νά μένη εντός τοϋ σπηλαίου, άλλά 
μεθυσμένος εκ τοϋ λεπτού νέκταρος τό όποιον 
παράγουν α ί χονίραί σταφυλαί ετρεχεν έδώ καί 
ίκε,ί παρασΰρων μαζί του τούς Σα-.ύρους τούς 
αδελφούς μου καί τάς Νύμφας τάς τροφούς του, 
οί όποιοι όλοι συγκεκίνημένοι πχρεφέροντο ώς 
αυτός έν άνεχφράστω ήδονή.

Αί φωναί των έγέμιζον όλον τό παρακείμε
νον δάσος καί α ί περιπλανήσεις των α ί τρελ- 
λα ί, στεφανομεν.ων όλων διά κλάδων αμπέλου 
διήρκουν ημέρας όλοκλήρους πολλάκις.

Κ ατά τάς μακράς αυτάς περιπετειώδεις 
πορεία; του συνήντα κα ί φίλους καί εχθρούς* 
εις τούς φίλου; του μέν ΐμάνθανεπώς νά παρά
γουν χαί νά γεύωντχ! μετά φειδοϋς καί περι- 
σκέψεω; τόν πολύτιμον οίνον οστις φέρει τήν 
ευθυμίαν καί τήν παρηγοριάν, εις δέ τούς εχ
θρούς του πάλιν ένέπνεε τήν καταστρεπτικήν 
συνήθειαν τής καταχρήσεως τού οίνου, οστις 
πινόμενος καθ ’ υπερβολήν εμπνέει εις τάς ψ υ- 
χάς τών θνητών άγρίαν μανίαν καί τούς καθι
στά: παρομοίους με τά άγρια θηρία.

Παντού δθεν διήρχετο αί άμπελοι έφύτρωνον 
εις τάς πεδιάδας καί τάς ράχεις τών όρέων καί 
α ί σταφυλαί ώρίμαζον καί ό άφρόιις οίνος ε- 
πλήρει λαμπρός τά  ποτήρια. Ό λοι οί θνητοί 
τούς οποίους ό θεός έπεσκέπτετο ήρχιζον νά 
καλλιεργώσι τόν θεΤον καρπόν.Όλοι οί ποιμέ
νες οί όποιοι άνήρχοντο τά  ορη μέ τά  λευκά 
π ο φ ,.ια τώ ν  προβάτων των, καί όλοι οί έργά- 
τα ι οί καλλιεργοϋντες τάς πεδιάδας έψαλλον 
είς τήν παραφοράν τής χαράς τω ν:

« Δεξου τά  γσματκ  τά  όποια εις σε άπο· 
τείνονται,ώ Β άκχε! Ε ϊ; σέ οί χοροί μας, ε ί; σέ 
αί θυσίαι μας 1 Ώ  ! θεέ αγαθοεργέ, σύ όστις 
μάς έμαθες νά μιγνύωμεν τον θειον χυμόν τής 
αμπέλου μετά τού καθαρού ΰδατος τών πη
γών, οέξου τάς ευχαριστίας μας υ .

Τοιουτοτρόπως άπομακρυνθέντες τού θείου 
όρους Νύσης, τό όποιον οί θνητοί δέν γνωρίζουν 
καί τού όποιου τήν τοποθεσίαν δέν εινε Ιπ ιτε-
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όιαδοχικώς τάς Οερμοτάτας πεδιάδάς τής Περ
σίας, τήν άβκτον γην τής Μηδίας, τάς χώρας 
τών Βακτρίων, τήν εύδαίμονα ’Αραβίαν, τάς 
απέραντους πεδιάδας τής Ά σ ίας, ή όποια 
περιλούεται ύπό τού αλμυρού ΰδατος καί κα
τέχει πολλάς πόλεις* πολυάνθρωπους καί όχυ- 
ρωμένας μέ αξιόλογα φρούρια. Είχα συγκατά
νευση νά συνοδεύσω τό προσφιλές τέκνον είς τά 
μεγάλα ταξείδιά του διά μέσον τής απέραν
του ηπείρου.

Ά λλά  τότε ό Βάκχος μοι ειπεν :
« Ό ! Σιληνέ.θά διελθω τόρα τά  κύμχτα τής 

θορυβούσης θαλάσσης καί θά φθάσω είς τάς 
άκτάς τή ς ’Ελλάδος, πατρίδος τής μητρός μου 
Σεμέλης θ έλω  νά ΐδω τόν τάφον της καί τήν 
χώραν τήν ίσχυράν τώ ν Θηβών, όπου βασι
λεύει ό πατήο τής Σεμέλης, ό γηραιός Κάδμος 
ό πάππος μου. Διότι γνωρίζω ότι έ* ζηλοτυ
πίας α ί άδελφαί τής μ η · ρός μου Ί ν ώ ,’Αγκύη 
καί Αύτονοη ισχυρίζονται ότι δέν είμαι θεό; καί 
ότι ή Σεμέλη δέν ύπήρξε σύζυγος τού παν
τοδυνάμου Διός. Ήξεύρω ότι ό υιός τής’ Α - 
γαύης όστις ε’ λαβε τήν βασιλικήν εξουσίαν άπό 
τόν γηραιόν Κάδμον, ανίκανον εκ τής ηλικίας 
νά βασιλεύγ, μέ νομίζει απατεώνα. Λέγουν 
μάλιστα ότι άρνειται νά φυτεύση τήν άμπελον 
είς τάς πεδιάδας του καί οτι θέλει νά άποκόψη 
καί εκείνην ή  όποια Ιφυτεύδη ύπό τού σεβα
στού Κάδμου. Πρέπει λοιπον νά ύπάγωμεν είς 
τήν ίσχυράν πόλιν τών θηβών. »

’Εγώ όμως είπα είς τόν Βάκχον οτι ήμην 
πολύ γέρων όπως Ιπιβιβασθώ μ ε τ ’ αυτού είς 
τήν θάλασσαν τήν ταραχώδη.

«Έ χ εις  δίκαιον, ώ Σιληνέ, μοϋ είπε τότε- 
θά άφίσω πλησίον σου είς τήν εύφορον Ά σίαν 
καί τούς Σατύρους καί σάς Νύμφας, καί μό
νος μου έγώ θά αναχωρήσω. Θά λάβω τήν 
μορφήν θνητού νεανίου καί όταν τύχη ανάγκη 
θά δώσω δείγματα τής δυνάμεώς μου τής 
θείας διά θαυμάτων φοβερών. Γνωρίζω νά ά ν- 
ταμείβω κατά τήν άξίαν των όσους μοϋ είνε 
ευνοϊκοί καί νά τιμωρώ όπως πρέπει τούς α
σεβείς.»

'Αμέσως ό Βάκχος έξεκίνησε προχωρών 
πρός τάς όχθας τής Καρίας καί ανεφάνη έν τη  
θαλάση . :ώς νέος στολισμένος μέ τά  χαρίσμα
τα  τής Ιφηβίας. Ή^ώραία του κόμη έκυμάτιζεν
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όπισθεν των ώμων του καί ί'φερεν ώραΐον ερυ
θρόν μανδύαν είς τους νευρώσεις του ώμους.

Έντοσούτω ωθούμενοι ύπό όλεθρίας ειμαρ
μένης οί πειραταί Ιπλησίαζον προς την άκτην 
επί μεγάλης νηός πολυκώπου. Ίοόντες τον 
θεόν συνεννοήθησαν μεταξύ των καί είπον :« Ό 
νέοςούτος θα είνε βεβαίως τέκνο.ν ισχυρού τίνος 
βασιλέως· άς τον συλλάβωμεν καί τον αίχμα- 
λωτίσωμεν, όπως δ πατήρ του μάς δώση πλού
σια λύτρα διά νά τον ελευβερώσωμεν ύστερον.»

Άμίσως άρμησαν καί τον συνελαβον καί 
τον μετίφερον έπί της νηός καί, χαίροντες διά 

 ̂ το κατόρθωμά των, ήθέλησαν νά τον δεσουν 
διά χαλκών «λύσεων. Ά λλ ’ αί άλύσεις δεν 
έδυνηθησαν νά περιδέσουν το «θάνατον σώμα 

. τοΰ Βάκχου, καί έπεσαν εκ των χειρών καί 
των ποδών του, & δέ θεδς έκάθησε μόνος μει- 
διών έπί της πρώρας.

Τότε ό πηδαλιούχος, δστις όδήγει ασφαλώς 
τό πλοιον εν μέσψ των όγκουμένων κυμάτων 
καί ήτο άνθρωπο; ευσεβή; κα; φρόνιμος, ίδων 

: τό θαύμα .τούτο ιίπεν εις τούς συντρόφους του: 
«Άφρονες I Ποιος είνε δ παντοδύναμος ού- 

. τος θεός τόν όποιον συνελάβετε κάι έοέσατε I 
' Βεβαίως ή ναύς όσον ισχυρά και άν είνε αδύ

νατον νά τον βαστάση. Διότι ούτος δεν είνε 
θνητός ώς ήμεΐς- όχι, διαβλέπω είς αύτόν ένα 
των ισχυρών θεών οί όποιοι κατοικούν είς τούς 

ί υψηλούς ουρανούς ! . . . "Ας σπεύσωμεν γρή
γορα νά τον επαναφέρωμεν έπί τής ξηράς· μή 
θέσωμεν χείρα έπ ’ αΰτού μήπως έγείρη τούς 
άνεμους τούς φοβερούς καί τήν τρικυμίαν, καί 

. μάς επιφέρει ναυάγιον οίκτρόν !»
Ούτως όμίλησεν ό πηδαλιούχος, άλλ’ ό άρ- 

; χηγές των πειρατών έμεμψεν αύτόν άμέσως 
; διά των σκληρών τούτων λέξεων :

«Δυστυχή ! πρόσεχε σύ είς τόν άνεμον τόν 
: ευνοΥκον καί Ιπαγρύπνει έπί τού ίστού καί τής 
πορείας τής νηός· αΰτη είνε ή ίδική σου έρ- 

. γασία Ιν τώ πλοίφ) Όσον δι’ ήμάς θά ίδωμεν 
τ ί πρέπει νά καμωμεν τόν άνθρωπον αύτόν. 
θά  τον φέρωμεν μακράν, πολύ μακράν είς Αί
γυπτον,είς τάς όχθας τής Λυβίας, εάν δεν μας 
όμολογηστ) ποιος είνε δ πατήρ του.»

Ούτως ώμίλησεν δ αρχηγός καί έσήκωσεν α
μέσως τό ίστίον, ή δέ ναύς έπροχώρει βοηθου-

μένη άπό ουριον άνεμον εν τή ηρεμία τής θα
λάσσης. ’Αλλ’ άμέσως φοβερά θαύματα έφά- 
νησαν είς τούς οφθαλμούς τών ναυτών.

Κύματα έξ άρωματώδους οίνου έπλημμύρη- 
σαν το πλοιον καί μέχρι τού ύψους τού ιστού 
ηύξήνθη άμπελος εύκαμπτος ή όποια περιέβαλε 
τόν ίστον καί πολυάριθμο·, σταφυλαί κίτ.ιναι καί 
ίόχροαι έκρέμαντο έξ αυτής. "Εντρομος τότε ό 
αρχηγός διέταξε τόν πηδαλιούχον νά έπανέλθη 
τάχιστα πρός τήν ξηράν.

Ά λλ ’ ό θεος ήθελε νά δειχθή διά φοβερωτέ- 
τέρων θαυμάτων, καί ιδού άμέσως μετεμορ- 
φώθη είς λε'οντα καί ώρμησεν επί τής νηός 
εκβαλλων φοβερούς μυκηθμούς.Έπειτα έκαμε 
να έμφανισθή μία άρκτος, ή όποια ήνορθώθη 
μανιώδης, ένφ ό λέων τής ε'ρριπτε βλέμματα 
σπινθηροβολρύντα εξ όργής. Τότε τό πλήρωμα 
εν-ρομον κατέφυγεν είς τήν πρύμνην πλησίον 
τού σοφού πηδαλιούχου.

Ά λ λ ’ δ λέων ώρμ.ησεν άμέσως εναντίον αύ- 
τών καί κατεξέσχισι τόν αρχηγόν. Μελανόν 
αίμα ήρχισε νά £έη εντός τού πλοίου καί αί 
σταγόνες αυτού έξετινάσσοντο μακράν είς 
τήν κυανήν θάλασσαν.-Τότε οιά νά άποφύγουν 
τόν φοβερόν αύτόν θάνατον οί'ναύται έρρίφθη- 
σαν όλοι είς τήν θάλασσαν, άλλά διά νέου τί
νος θαύματος μετεμορφώθησαν όλοι είς δελφί- 
νας, άπολέσαντες τήν άνθρωπίνην μοροήν 
των. Ό Βάκχος εντοσούτιυ ένεθυμήΟη., ότι δ 
φρόνιμος πηδαλιούχο; εϊχεν δμιλήση ΰπέρ αυ
τού καί είχε οείξη φόβον πρός τούς θεούς. Έ - 
στράφη λοιπόν πρός αύτόν, λαβών πάλιν τήν 
μορφήν ώραίου νεανίου,καί τον καθησύχασε διά 
τών ακολούθων λέξεων;

— Ένθαρρύνθητι, καλέ πηδαλιούχε, προσ- 
φιλέστατε. Κανέν κακόν δέν θά ύποφίρης σύ. 
Είμαι ό περιώνυμος θεός Βάκχος, γόνος τής 
θυγατρός τού βασιλέως Κάδμου Σεμέλη;, τής 
αμέμπτου φίλης τού Διός πατρός τών θεών 
καί κυρίου τών θνητών.»

Ό πηδαλιούχος γονυπετήσας τότε ελάτρευσε 
τόν θεόν. Έλαβεν έπειτα ποτήριον καί ένέ- 
πλησεν αυτό οίνου όστις έξηκολούθει νά τρέχη 
άφθονος επί τής νηός καί έθυσεν είς τόν «θά
νατον υιόν τής Σεμέλης.

| Έπεται συνέχεια]

Ο  ΚΛΗ ΡΟ Ν Ο Μ Ο Σ T O T  ΡΟΒΙΝΣΟΝΟΣ
[ Μ τ θ Ι Σ Τ Ο Ρ ί Α  Υ Π Ο  & N D R 6  ^ A U R I E ]

[ Σ υ ν έχ ε ια  Γ5ε σ ελ ίδ α  6 5  ]

JH '. — Νομίζω . . . δηλαδή είμαι βέβαιος,
τ ι EiHMAiNEw 11 ΕΠΙΓΡΑΦΗ — Ά λ λά  τότε, έψέλλισεν δ Χάνδος ώσεί

«Λοιπόν, θεΤί μου, {λύσατε τό πρόβλημα;» όμιλών κ α θ ’ εαυτόν «δέν χωρει ή έλαχίστη 
ήρώτησε τήν επομένην πρωίαν ό Χάνδος τόν αμφιβολία· Ήξεύρομεν ποιος ε“βαλεν αυτήν 
κ Κλοακέν. τήν επιγραφήν και επομένως πού εύρισκόμεθα.κ Κλοακέν.

€ Νομίζω ότι 
δύναμαι νά είπω 
ναί»,άπήντησεν ό 
αρχαιολόγος. Δέν 
ήτο δύςκολον διό
λου. ’Ιδού πώς 
συνεπλήρωσα την 
Ιπιγραφήν τ ο ύ  
πασσάλου :
I  c a m e  in  th is 
is la n d , S ep tem ber
30tJl 1659· όπερ
έστί μεθερμηνευό- 
μενον; *Ηλ&κ είς 
τήν νήαον αυτήν
rfj 30ή £εητεμ·~ 
βρ ίου  1659. Δέν
έλειπαν παρά μό
νον τρία γράμ
ματα· τό Δ τού 
τού Came τό Η τού 
th is  καί τό S τού 
is la n d . 'Η συγκο
πή sep  άντί S e 

p tem b e r ,sh t  πολύ 
εν χρήσει. Νομί
ζω λοιπόν ότι δέν 
χωρει ή έλαχί
στη αμφιβολία».

Ό κ Κλοακέν 
θά ώμίλει «κόμη 
επί μακρόν. Ό

uBriAMHPXETO ΑΕ©ΜΑ1Ν&Ν, ΕΪΥβΡΟΕ ES ΕΥΧΑΡΙΣΤΒΣΕΩΣ, 
ΣΕ ΙΩΝ TON JIIAON ΤΟΥ». ( S íX .  8 4 )

— Ποιος έχά- 
ραξεν αυτήν τήν 
έπιγραφήν ; Κά
ποιος ναυαγόςάγ-. 
γλος βέβαια...

— Όχι κά - 
ποιυδ ναυαγός

άγγλος, θείε μου, 
ά λλ ’ ενας  ναυα -- 
γές άγγλος, πολύ 
γνωστός,πολύ έν
δοξος . . . ό θα
λασσοπόρος Ρο- 
βινσών Κρούσος , 
αυτός,αύτότατος.

— Το παιδί 
αύτό εινε τρελλο» 
είπε καθ’ εαυτόν 
ό κ. Κλοακέν.

Ό Χάνδος ά- 
νέγνωσε τήν σκέ- 
ψιν του είς τούς 
οφθαλμούς του.

«Ό χι, δέν λ έ 
γω ανοησίαν, πι· 
στεύσατέ το» ά· 
νέκραξεν εντόνως.
« Ό πάσσαλος 
αυτός ήτο εμπε- 
πηγμένος είς τήν 
παραλίαν,επί τής 
νοτίου άκτής μιά;επι μακρον. υ  ‘ ,

Χάνδος, με όλονοίκτους οφθαλμούς καί πα- νήσου τριγωνικής,δεχαπεντε λευγών μήκους, νη- 
ρειάς έρυθράς έκ τής συγκινήσεως, τόν ήκουεν σου άγνώστουμέχρ. σήμερον είς τουςγεωγράφους, 
άπλειστος κατάπληκτος. έπί τής όποίας^εΰρομεν ηοη τα  ιχνη^ιυρωπαε-

« ”Ωστε λοιπόν, θεΐέ μου» εΐπεν επί τέλους πού συνοικισμού, ναι ή οχι ; Λοιπο̂ ν οιαδαστε, 
«ή φράσις είνε αγγλική' καί λέγει; I came διαβάστε έδώ, σάς παρακαλώ, θειε μου. » 
in this island September 30ih 1659; Καί δ Χάνδος έξαγαγών εκ του θυλακίου

Ετος 15ον — Τ εύχος 18ον
Τ ο μ ο ς  2 4 ο ϊ — 6
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τον», μ ικρόν τ ε ύ χ ο ς  π ε π α λ α ιω μ έ ν ο ι ,  τ ό ν  Ε ’ τό -
μον μ ιά ; γαλλικής μεταφράσεω; τού Ρ οβ ιν -  
e& ios Κ ρούβου, τό* ¿φυλλομέτρησε πυρετω- 
δώς, ευρε μίαν σελίδα καί την έθεσεν ύπό 
τούς οφθαλμούς τού αρχαιολόγου.

‘Ο κ. Κλοακέν άνέγνωσεν :
«Ή γειρα  παρά τήν ακτήν, Ιφ’ ής Ιπεβι- 

1 βάσθην, · 5να υψηλόν πάσσαλον τετράγωνον, 
μέ τήν Ιπιγραφήν αυτήν : rΗλ&ον etg  αυτήν  
τή ν  νηοον τή  30ή Σεχτεμβρ ίον  ϊ 659· (I  

: came in this island September 30̂  1650).
’Ext των πλιυρών τοϋ πασσάλου τούτου έχά- 

: ραττον καθικάστην ημέραν μίαν γραμμήν 
κάθε επτά ημέρας έχάραττον ¡αίαν διπλάσιου 
μεγέθους· κάθε πρώτην τού μηνος μίαν τρι
πλασίου μεγέθους καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
έκράτουν τό ήμερολόγιόν μου.»

Ό  κ. Κλοακέν δεν Ιπίστευσεν εις τούς ο
φθαλμούς του. Άνέγνωσε καί ίπανέγνωσε τό 

: χωρίο·», έξήτκσε τόν τίτλον καί τήν χρονολο- 
: γ ΐαν του βιβλίου καί ίπλησίασε τόν πάσσά- 
; λον, διά νά διαβεβαιωθή ότι δεν ώνειρεύετο.

’Αλλά τά  πάντα Ισυμφώνουν καί άνταπεκρί- 
; νοντο εις τρόπον καταπληκτικόν : ή περιγραφή 
: τής νήσου, ή θέσις Ιφ ’ ης εύρέθη ό πάσσαλος,
; ή προφανής του άρχαιότης, αί έ π ’αύτού έντο- 

μαί καί τέλος ή επιγραφή, άπέτρεπον καί τήν 
έλαχίστην αμφιβολίαν.

Καί όμως ή λογική ήρνεΐτο νά παραδεχθή 
Ιν τόσον παράδοξον γεγονός. Δεν έπιστεύετο 
ανέκαθεν, ότι b Ροβινσών Κρούσος. ήτο πρόσω -

■ πον φανταστικόν, ήρως μυθιστορήματος, πλα- 
; σμα τής φαντασίας τοΰ Φόε ; Δεν ήτο δυνα

τόν όλα «ύτά  νά ησαν άποτέλεσμα άπλή;
. συμπτώσεως ; . . Τή αληθείς, ή σύμπτωσις 
: έπροχώρει πολύ, μέχρις αύτής τής ήμερομη-

νίας, τήν όποιαν εσημείονε τό βιβλίον...............
Ή  μήπως άστεΐός τις θαλασσοπόρος είχε χα- 
ράξγι αργότερα τήν Ιπιγραφήν ε'κείνην και την 
ειχεν άφίση εκεί επίτηδες, διά νά δώση λαβήν

■ εις φανταστικάς υποθέσεις; Ά λ λ ' έν τοιαύτη 
, περιπτώσει θά άφινε τόν πάσσαλον εκεί όρχ- 
ί τόν καί δεν θά τον έθαπτεν ύπό τήν γην.

Ε πειτα , Ιπί δέκα χιλιάδων ανθρώπων, οι 
: όποιοι θά τον άνεκάλυπτον, πόσοι θά ήμπορού-- 
; σαν νάναγνώσουν τήν επιγραφήν, όπως b κ.
; Κλοακέν, ή πόσοι θά είχον τάς άπαπουμένας 

γνώσεις, διά νά ίξαγάγουν τό συμπέρασμα, τό

¿π ο ιο ν  έ ξ ή γ α γ ε ν  ά μ έ σ ω ς  δ Χ ά νο ο ς  ; Ό χ ι ,  κ ά τ ι
τι άλλο σπουοαιότερον καί εκπληκτικώτερον
θά συνέβα ινε.

Καί ό κ. Κλοακέν, βυθισμένος εις τάς σκέ
ψεις του, έβημάτιζεν άνω κάτω , άναστρέφων 
τό πρόβλημα ύφ ’ δλας αύτού τάς όψεις.

« Έ π ί τέλους δεν είνε παράδοξον νά παρα- 
δεχθή κανείς—έλεγε καθ' έαυτό',-—οτι ό Ρο
βινσών υπήρξε χραγματιχώς. Τό παιδί αυτό, 
έκαμε τόν Παύλον νά το πιστεύση μέ πολύ 
πειστικά επιχειρήματα, πριν ακόμη άποκα- 
λυφθή δ πάσσαλος, τό πειστικώτερον βεβαίως 
των επιχειρημάτων. Δέν είνε ή πρώτη φορά, 
κατά τήν όποιαν πρόσωπόν θεωρηθέν έπί μα- 
κρόν ώς φανταστικόν, άπεδείχθη κατόπιν καί 
άνεγνωρίσθη ώ ; ιστορικόν. Αυτό συνέβη καί 
εις πόλεις· ώστε είμπορεϊ νά συμβή καί εις 
μίαν μικράν νήσον τοΰ νοτίου Ω κεανού. Εις 
τήν αρχαιολογίαν πρώτον άρνοϋνται καί κα
τόπι παραδέχονται. -Πόσα δέν είπαν, πόσά δέν 
έκαμαν διά νά εμποδίσουν τάς άνασκαφάς τής 
Πομπηίας, τάς άνασκαφάς τής Καρχηδόνος. . . 
Καί ή Τροία, ή χιμαιρική Τροία, μέ τόν βα
σιλέα της τόν Πρίαμον ; Ιΐοΐος ποτέ θά έπ ΐ-  
στευεν εις την ύπαρξίν της, &ν. ό Σχλήμαν οέν 
ήθελεν άνασκάψει τά  ερείπιά της, άπηνθρακω- 
μένα εκ τής περίφημου πυρκαίάς ; Κ ατά τόν 
μεσαεώνα καί κατά τήν άναγέννησιν, έκ-ός 
μερικών καί άπό τούς σημερινούς άξίοτίμους 
καθηγητάς, ιπίστευον ότι καί ό Ά γχίσης 
καί ό Αινείας καί ή Κασσάνδρα καί οι άλλοι 
ησαν πλάσματα τής δμηρικής φαντασίας. ’Ιδού 
έν τούτοις οτι ολα ήσαν άληθή καί οτι άνεκά- 
λυψαν καί αύτόν τόν τάφον τού Άγαμέμνο- 
νος καί αυτο το καλλυντήριον τής Κ λυτα ι
μνήστρας.»

Έ νφ ό κ. Κλοακέν έσκέπτετο ούτως, ό 
Χάνδος ΐπάτει. Ιπί άνημμένων ανθράκων. Έ - 
περίμενε τήν άπάντησιν τού θείου του, ή ό
ποια θά του ελεγεν όριστικώς πλέον, &ν κατή- 
χετο όπό μονομανίας ή &ν είχε σώας τάς φρέ- 
νας. ’Επί τέλους, μή κρατηθείς, έσυρε τόν 
θείόν του άπο τήν άκραν της ρεδιγκότας καί 
τον ήρωτησε, οιά φωνής πνιγομένης εκ τής 
συγκινήσεως :

« ΓΙοία εΐνε ή γνώμη σας ;ο
Ό  αρχαιολόγος άπήντησε, συγκεκινημένο; 

καί αύτός :

Η  Δ 1Α Π Λ Α .Ε ΙΣ  Τ Ω Ν  Π Α ΙΔ Ω Ν

α Ή  γνώ μ η  μου ; πο ία  είνε ή  γ νώ μ η  μου,
αγαπητόν μου παιδί ; θά έρευνήσωμεν,
θά Ιξετάσωμεν, θά Ιξελεγξωμεν, θά προσπα- 
θήσωμεν νά εύρωμεν καί ά λλα ; αποδείξεις. Έ ν 
τώ  μεταξύ πρέπει νά είμεθα επιφυλακτικοί.

— Ά λ λά  τότε, ύπέλαβεν. ό Χάνοος, με 
οφθαλμούς σπινθηροβολούντο.; εκ τής χα ρ ίς , νο
μίζετε λοιπόν ότι είνε δυνατόν, θεΐέ μου; Δέν 
σας φαίνεται εντελώς παράλογον ;

— Διόλου."Εχω μόνον ανάγκην καί άλλων 
αποδείξεων καί σκοπεύω νά τας ζητήσω μαζί 
σου. Πρός το παρόν, καλλίτερον είνε νά μη εί- 
πωμεν τίποτε περί τούτου, νά κρύψωμεν τήν 
γνώμην μας καί τάς ελπίδας μας. Καί οταν 
άποδειχθούν Ιντιλώς, τότε θά είνε καιρός νά 
τας γνωστοποιήσωμεν.»

*0 Χάνοος Ινεπήδησε καί έκροτησε τά ; χεί- 
ρας:

« "Ω, θά εύρωμεν, είμαι βέβαιος ! » άνέ- 
κραξεν. ’Αλλά, θεΐέ μου, ούτε εις τήν Άνθήν 
οέν μου επιτρέπεις νά το διηγηθώ αύτό ; θ ά  
χαρή τόσον πολύ ! . . . οΰτε εις τον Παύλον, 
διά νά μάθη άλλην φοράν νά είνε δύςπιστος ;

— Έ στω , ά λλ ’ ύπό τόν όρον νά είνε εχέ
μυθος.

Ό  Χάνδος δέν έπερίμενε νά έπαναληφθή ή 
άδεια χαί έτρεξεν αμέσως ν ’ άναχοινώση εί; 
τήν Άνθήν καί εις τόν Παύλον τήν μεγάλην 
τής πρωίας άναχάλυψιν. Ή  Άνθή έδειξε με
γάλην καί άνυπόκριτον χαράν' ώ , ητο και αυτή 
αληθώς Ροβινσονοπούλα ! . . . Ά λ λ ’ ό ΙΙαύ- 
λος έξεδήλωσε μάλλον έκπληξή, άκούσας οτι 
δ πατήρ του παρεδέχετο μέ τόσην ευκολίαν έν 
συμπέρασμα τόσον τολμηρόν. Ά λ λ ά  πάλιν , έ 
λεγε, άνθρωπος αρχαιολόγος, μέ τόσας γνώσεις, 
οέν ήτο δυνατόν νά πλανάτα ι εις τοιούτον βαθ
μόν. θ ά  υπήρχε λοιπόν ίχνος άληθείας εί; όλα 
αύτά . 'Οπωσδήποτε ύπεσχέθη σιωπήν.

Έ ν τούτοις ό κ. Κλοακέν άνέγνωσε προσε- 
χτικώς τό τομίδιον τού Χάνδου καί Ισημείωσεν 
Ιπ ’ αυτού πολλά χωρία, τά  δποΐα ημποροϋσαν 
νά τω  χρησιμεύσουν. Έ ν πρώτοι; ή περιγραφή 
τής νήσου άνταπιχρίνετο πληρέστατα προς 
τούς φυσικούς καί κλιματολογικούς χαρακτήρας 
εκείνης εις τήν όποιαν εύρίσκοντο. Κατόπιν 
τό επόμενον χωρίον :

«  ’Εξέλεξα μ ιχ ρ ά ν  πεδιάδα, κειμόνην πκρά  
» τούς πρόχοδαβ νψ ηλοϋ  λόφ ον , τ?υ οποίου

β τό  μ ίτω π ο ν  ήτο σχεδόν κάθετον, ώς πρόσοψις
»  οικίας, ούτως ώστε τίποτε νά μή φθάνιρ μέχρι; 
» εμού έκ των άνω πρός τά  κάτω . Έ π ί τής 
» προσοψεως ταύτης τού βράχου ύκήρχε μία 
» οπή δμοία πρός είσοδον ή θύραν υπογείου. 
» Έ π ί τής παραλίας καί άκριβώς.πρό τού ,ά- 
» νοίγματος τούτου άπεφάσισα νά ¿μπήξω τον 
» πάσσαλον τής σκηνής μου. Ή  xsÔtàg δ ϊν  
» είχε χλάτοξ  χερ ιβΰότερον τ ό ν  ¿xatbv βέρ
α γ ιω ν  (1 ) . Τό μήκός τη ; ήτο σχεδόν διπλά- 
» σιον καί άπετέλει πρό τής κατοικίας μου' εν 
» είδος πρασίνου τάπητος, ό δποϊος κατέληγε 
» κατερχόμενος άκανονίστως εξ όλων τών με- 
» ρών πρός τήν θάλασσαν. Ή  &έβις α ντη  έν 
α ρ ίακετο βορειοδντιχδ ις τ ο ν  λόφον, ούτως 
» ώστε μ ’ έπροφύλαττεν. άπό τήν θερμότητα 
» ολην σχεδόν τήν ημέραν.

«  Πριν ή τοποθετήσω τήν σκηνήν μου, έ- 
» χάραξα πρό τού ανοίγματος ¿ν ημικύκλιον, 
»  τού όποιου ή ήμιδιάμετρος ητο περίπου οέκα 
ϊ  ßéργltt άπό τού βράχου μέχρι τής περιφε- 
» ρείας, ή δέ διάμετρος εϊχοσιν, άπο τής μιάς 
» άκρας εως τήν άλλην. Εις τό ημικύκλιον 
» τούτο ¿νέπηξα βαθέως δδο ϋειρας ¿οχυρών 
a χ κ ο οά λα ν , μυτερών εις τό άκρον τό όποιον 
» έξεΐχεν άπό την γην πεντέμισυ πόδας. Ή  
» μία σειρά άπεΐχεν εκ τής άλλης δέκα δακτύ- 
» λους. Κατόπιν περιέδεσα τούς πασσάλους διά 
» σχοινιών καί τους ύπεστήριξα ο ι’ άλλων 
» πασσαλίσκων, ούτως ώστε άπετέ^ισα ε’να 
» φραγμόν, τόσον ισχυρόν, ώστε κάνεις, ουτε 
» άνθρωπος, ούτε ζώον, θά ήμπορούσε νά τον 
» έκβιάση ή νά τον ύπερβή.

» Μετά τούτο, ήρχιτ* νά σκάπτω είς τόν 
» βράχον καί άποφέρων τά  χώματα καί τάς 
» πέτρας, τά  έρριπτεν είς τούς πόοας τού περι- 
» φράγματος, ούτως ώστε άπετελέσθη έξ αυτού 
» si» είδος ταράτοκζ ή  όποια ύψώ^τ; ένάμ ιβυ  

.»  πόδα  περ ίπου  νπερκνω  τού  ¿δκφους. Κ α τ ’ 
» αύτόν τόν τρόπον ¿σχημάτισα ίΐ» υπόγε ιον , 
η ίο όποιον ήτο τρόπον τινά  ή αποθήκη τής 
»οικίας μου, ακριβώς όπισθεν τής σκηνής μου.»

Καί κατωτέρω ;
« Οί πάσσαλοι τού φραγμού έκαμαν ρίζας 

» καί έγιναν ύψηλά δένδρα καί τόσον πυκνά,

(1 ) Βέργιον (verge) μέτρον άγροτιχόν, ίσοδιιναμοΰν 
πρό; 358 όργυίάς.
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τι άπέκρυπτον άνθρωιήνην κατοικίαν.»
— Βλέπιτε πόσον άκριβής ιίνε ή περιγραφή» 

είπεν δ αρχαιολόγος προς την Άνθήν καί προς 
τον Χάνδον οί όποιο« έπήγαν νά τον ίύραυν. 
«Έ χομεν ολας τάς αναγκαίας πληροφορίας, 
άπό της θέσεως μέχρι της θίας του ζητουμέ- 
νου. Το ζήτημα τώρα είνε νά εδρωμεν έπί της 
νήσου ίχνη κατοικίας, ή όποια άνταποκρίνεται 
προ; τήν περιγραφήν αυτήν. ’Εάν την άνα- 
καλύψωμεν, δέν θά ύπαρχη πλέον καμμία αμ
φιβολία. Έάν όχι, τότε πρέπει νά θεωρήσω- 
μεν θ λ ' αυτά ώς άπλήν σύμπτωσιν καί τίποτε 
περισσότερον.

— Ή  έξωιερική όψις είμπορεΐ νά μετεβλή- 
θη » παρετήρησεν & Χάνδος, τον όποιον έφόβιζε 
κάπως ή επιστημονική αυτή αύστηρότης.

— Δέν είνε πιθανόν. Είς διάστημα δύο 
αιώνων μία νήσος ακατοίκητος καί μή όφει— 
λομένη είς ηφαιστειώδη α ίτ ια , ώς αίίτη , οεν 
ύφ ίστατα ι μεγάλας μεταβολάς. Δ ι’ αύτο πρέ
πει νάναζητήσωμεν τήν τοποθεσίαν. Θά κάμω- 
μεν όπως έκαμεν ό Σχλήμαν διά, νάναχαλύψη 
τήν Τροίαν. Έμελέτησεν 5λα τά  άρχαΐα κείμε
να , συνέλεξεν δλας τάς γεωγραφικά; πληροφο
ρίας, τάς έσπαρμένας είς τήν Ίλιάδα καί είς 
τήν 'Οδύσσειαν. Συνέκρινι τάς πληροφορίας 
αύτάςπρός έκείνας τάς όποιας έξήγαγεν αυτές ό 
ίδιος μεταβάς έπί τόπου.Έ πί τέλους, πορευθείς 
μετά σταθερότητος προς ένα γήλοφον, είπεν 
« Έδώ πρέπει νά ητο άλλοτε ή Τροία.» Έσκα
ψε καί εύρε τήν πόλιν.

Λοιπον εμπρός 1 άς ύπάγωμεν αμέσως» 
άνεκραξεν ό Χάνδος, όπλιζόμενος διά μιάς 
άξίνης καί ε’νός πελέκεως.

«Έ σ τω  !»  είπεν ό κ. Κλοακέν.
Ή  Άνθή έζήτησε νά τους άκολόυθήση. Κατ’ 

άρχάς διηυθύνθησαν προς τόν λόφον, τον κείμε
νον έγγύταταπρός τόν δρμον.

«"Ω,νά καί δ Χάζης πού μάς ακολουθεί κρυ
φά» είπε καθ’ όδόνδ Χάνδος. «Τον είδα καλά ...

— Ά ,  μά είνε ανυπόφορος ί «άνεκραξεν ή 
Ανθή.» Δεν μπορεί κανείς νά κάμη ενα βήμα,

χωρίς νά τον έχη άπό πίσω του.
— Του έκαμα πολλάκις τήν παρατήρησιν, 

άλλά εινε αδιόρθωτος. Το καλλίτερον είνε νά 
μη κάμωμεν πλέον λόγον περί αυτού. »

Μ ετ’ ολίγον οί τρεις εξερευνηταί έφθασαν

επί τής κορυφής τού λόφου καί επεσκόπησαν 
τά  πέριξ. ’Αλλά δεν παρετήρησαν καμμίαν
τοποθεσίαν, άνταποκρινομένην πρές τήν περι
γραφήν τού βιβλίου. Ό  κ. Κλοακέν την άνέ- 
γνωσεν ϊ*  νέου μετά προσοχής,

« Ή  πρόσοψις περί ής δ λόγος, είπεν, είνε 
χωρίς άλλο άπο ’πίσω μας, ά φ ’ οΰ λέγει ότι 
εύρίσκεται προς το βορειοδυτικόν μέρος τού λό
φου.. Πρέπει λοιπόν νά βαδίσωμεν πρός δυσμάς 
τού ορμου καί νά ζητήσωμεν άλλο σημεΐον επι- 
σκοπήσεοις. »

Άνήλθον πάλιν επί τής άκτής. ’Α λλά πριν 
φθάσουν άκόμη είς τήν άλλην άκραν τού όρ
μου, δ Χάνδος, δ όποιος έστρεφεν όπίσω κάθε 
στιγμήν, άνέκραξε δεικνύων μίαν γραμμήν 
λευκήν έπί τής βορείου πλευράς ένές λόφου : 

α Έκεϊ θά είνε ! Βλέπετε τήν πυκνήν έκεί 
νην φυτείαν καί άπό πάνω ώς μίαν στενήν 
λωρίδα πετρών εκτεινόμενων είς άρκετόν μή
κος ; Είνε, χωρίς άλλο, ή πρόΰοψ ις, σκεπα
σμένη τώρα άπό τά  δένδρα.

Ο κ Κλοακέν δεν είχεν άντίρρησιν. Διόλου 
άπίθανον νά ήτο καί εκεί, δ δε Χάνδος ήρχισε 
νά τρέχη δρομαίο; πρό τό μέρος, τό όποιον εί
χεν υπόδειξη, έν φ  οί άλλοι, τον ήκολούθουν 
βραδέως.

Μετά εν τέταρτον τής ώρας έπανήρχετο ά - 
σθμαίνων, ερυθρές έξ εύχαριστήσεως, σ ιίων τον 
πΐλόν-του.

« Έκεϊ είνε ! άνεκραξεν. Ή  μικρά πεδιάς, 
ή κατερχομένη πρός τήν θάλασσαν, ή πρόσοψις 
τού βράχου, το περίφραγμα των δένδρων, όλα, 
όπως τα λέγει τό βιβλίον. Τά δένδρα αΰτά 
μάλιστα είνε τόσον πυκνά καί τόσον σφιγκτά 
συνδεδεμενα, ώστε αποτελούν αληθές τείχος. 
Ευτυχώς μερικά έχουν ξηρανθή καί άφήκαν 
μίαν δίοδον.’Ελάτε γρήγορα, σάς παρακαλώ.»

Καί άπήλθε πάλιν, χωρίς νά τους άναμείνη. 
Ό  κ. Κλοακέν καί ή Άνθή έπέσπευσαν το 
βήμα, ανυπόμονοι καί αυτοί ·νά βεβαιωθούν 
ίδίοις όμμασιν, οδτω · δέ εντός δέκα λεπτών 
έφθασαν είς τήν μ ικ ρά ν  atSutSa.

”Ηρκει μόνον νά τη νιδη  κανείς, δ ιάνα  δια- 
λυθή πασά του αμφιβολία περί τής αυθεντικό- 
τητος τού πασσάλου, τής νήσου, όλης τής 
ιστορίας. Ή  μ ικρά  π ε ί ιά ζ  εύρίσκετο τ φ  όντι 
παρά τούς πρόποδας ένος λόφου. Είχε πλάτος 
μόλις εκατοντάδων τινών αγγλικών μέτρων,κα-
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τήρχετο μέ έλαφράν ιΆίσιν προς τήν κοιλάδα,
έκειτο βορειοδυτικώς'. ύπερέκειτο «ΰτής μία 
πρόσοψις υψηλή, βραχώδης· τέλος άπέναντι 
τής προσόψεως αυτής δένδρα αιωνόβια, προφα
νώς φυτευμένα πλησίον άλλήλων διά χειρός 
ανθρώπου, άπετέλουν έν κανονικόν ημικύκλιον.

Ή  μεγαλοπρέπεια τού θεάματος ήτο τοιαύτη, 
ώστε δ κ . Κλοακέν . άπεκαλύφθη αυτομάτως, 
ή δέ ’Ανθή Ιγονυπέτησεν Ιπί τής χλόης. Ένό- 
μιζον κα ιο ί δύο ότι εύρίσκοντο ίνώπιον τάφου, 
Έ κεϊ λοιπόν, έκεϊ μέσα είχε ζήση δ Ροβιν- 
σών, μόνος, κατάμονος, Ιπί είκοσιν ετη.Ι Έκεϊ

είχεν ύ π ο φ ίρ η ,  είχεν ίργασθή, περιμένων δν
μή ίλπίζων τήν άπ.ολευθέρωσίν του !

Είς τήν ποίησιν αύτών, «ίς τήν μελαγχο
λ ία ν , τήν έκ τής θέας των τόπων, όπου τόσα 

. ύπέφερεν είς άνθρωπος άγογγύττως, προσέθετε 
διά τήν Άνθή καί ή Ιδέα ότι δ άνθρωπος αυ
τός ητο προπάππος τη ς. Συνδυασασα δέ αύτόν 
αμέσως εν τή  καρδί^ της μέ τον πατέρα της, 
τόν δποΐον προσφάτως είχε χάση, έχυσε δάκρυα 
πικρά.

["Επεται συνέχεια]

Γ γ η γ ο ρ ι ο ς  Ξ ε ν ο π ο υ λ ο ε

Μ Ο Τ Φ Λ Ο Τ
(Συνέχεια καί τέλος )

Ό  Μουφλού επανήλθε, μετ' αύτοϋ δέ καί ή 
ζωή είς τόν Λόλον. ’Ολίγον κ α τ ’ όλίγον ά- 
νέζησε καί ή μνήμη του έπανήρχετο. Ό  ια 
τρό; όστις τον ίάτρευσε ητο. δ Μουφλού. 
Κάτισχνος δ μικρός κύων ώς σκελιιός,δεν ¿κι
νείτο άπό τό πλευρόν τού Λόλου καί τον π α -  
ρετήρει πάντοτε μέ τό τρυφερόν του βλέμμα. 
Ό  Λόλος ήτο ευτυχής I Δέν εκαμνε καμμίαν 
έρώτησιν. Δέν είχε τήν δύναμιν νά έκπλαγή. 
Είχε τόν Μουφλού καί τούτο τω  ή ρ κ ε ι.Ά λλ ’ 
αύτό φεϋ 1 δεν ήρκει εις τήν μητέρα του καί 
τόν άδελφόν του οί όποιοι έγνώριζον ότι δ κύων 
είχε πωληθή καί δέν εϊχον τό δικαίωμα νά 
τον κρατήσωσιν. Ό  κύριος τού Μουφλού θά 
τον Ιζήτει καί. τότε θά Ιδύνατο τάχα δ Λό
λος νά ύποφέρη, δεύτερον χωρισμόν;Ό δε Λό
λος τόσον άδίινατος καί έξηντλημένος ώς ήτο 
θά άπέθνησκεν !

Ό  Μουφλού έφαίνετο ότι είχε κάμη μακράν 
δοοιπορίαν. ΤΗτο δέρμα, μόνον καί οστά, ακά
θαρτος, μέ τό σώμα γεμάτον άπό κτυπήματα. 
Ά λ λά  μήπως όσον μακράν καί &ν ήτο δέν 
ιδύνατο νάτον άναζητήση δ κύριός του ; Τό 
καλλίτερον ήτο νά τον δώσωσι μέ τήν θέλη- 
σίν το ν , άν δεν ήθελον νά άναμιχθή καί ή 
αστυνομία.

Ή  μήτηρ ήτο φοβερά ανήσυχος, δ δέ Τάσ- 
σος όταν έπανήρχετο τό εσπέρας έκ τής έργα-

σίας ήρώτα πάντοτε: « Μήπως ήλθον νά ζη - 
τήσωσι τόν Μουφλού ;»

Δέκα ήμεραι παρήλθον χωρίς κανείς νά τους 
ταράξη.

Τήν ένδεκάτην ήτο εορτή καί δ Τάσσος δέν 
είργάζετο.

Είς ξένος υπηρέτης παρουσιάσθη1 αίφνης καί 
επρόφερε τάς'λέξεις τάς δποίας τόσον εφοβούντο: 
«Μ ήπως τό σκυλί που έπωλήσατε. είς ένα 
κύριον άγγλον επανήλθε ;»

Ό ταν  τω  άπήντησαν καταφατικώς δ υπη 
ρέτης διηγήθη ότι δ κύων εγένετο άφαντος ένφ . 
εύρίσκοντο είς Ρώμην, όλίγας ήμέρα; μετά 
τήν άφιξίν των. Μ αταίώς τον ¿ζήτησαν παν
τού, καί τότε ύπωπτεύθησαν μήπως ε ίχ εν .ι-  
πιστρέψη είς τήν παλαιάν του κατοικίαν. 
Πολλοί κύνες είχον δείξη τοιαύτα δείγματα 
ευφυΐας. Διά πάσαν περίπτωσιν έπιστρέφοντες 
είς Φλωρεντίαν τον άνεζήτησαν καί δ ύπηρέ- 
της ήρχετο νά τον λάβη, διότι δ μικρός κύριός 
του ήτο.ασθενής καί είχε μεγάλην λύπην διά 
τήν απώλειαν τού κυναρίου του.

Διαρκούσης τής διηγήσεως ταύτης δ Τάσ
σος εύρίσκετο εις τ ά  βασανιστήρια. Αν άπέ- 
διδον τόν Μουφλού τώρα ητο ώς νά εφόνευον 
τόν μικρόν αδελφόν του !

— Ό  σκύλος έγύρισεν όπίσω, είπε τέλος είς 
τον υπηρέτην, καί βεβαίως οί άγγελοι έδειξαν
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τόν δρόμον είς τό  πτωχόν ζ£>ον. ’Από τήν
Ρώμην ! 2υ"λλογί<ϊοο άπό την Ρώμην ! Μ άλι
στα, έγύριιεν όπίσω. θ α  έλθω μαζί σου νά 
ομιλήσω είς τον άγγλον κύριον πριν πάρη τον 
σκύλον. Έ χ ω  6να μικρόν αδελφόν , πού «Τνε 
ασθενής. . .

Δέν ίδυνήθη νά εϊπη περισσότερα, διότι τά 
δάκρυα Επνιξαν την φωνήν του.

Ό  υπηρέτης παρεδέχθη επί τέλους τούτο, 
ά λ λ ’ εμεινεν αυτός etc τήν οικίαν διά νά φυ- 
λά ττη  τον Μουφλού, μήπώς τον κρύψωσιν.

; "Ενας σκύλο; δποϋ αξίζει χ ίλ ια  φράγκα καί 
δποϋ έπιστρέφει μόνο? από τήν Ρώμην είς τήν 
Φλωρεντίαν δεν εινε ζφον «διάφορον I

Ό  Τάστο; τον ηύχαρίστησεν, έθεσε τα  οίκα 
τραπεζογραμμάτια των εκατόν φράγκων εις 
τό θυλάκιόν του καί άνεχώρησεν εύτυχής 5τι 
ή μήτηρ του ή :ο  είς την εκκλησίαν καί δεν 
έίύνατο νά άντιταχθή είς τό «χεδιόν του.

Έφθασε τρέχων είς τό ξενοδοχείον καί ήρώ- 
τησε πού ήτο τό οωμάτιον τού άγγλου κυρίου,

, Τού ειπον νά περιμένη ολίγον καί άνέβησαν 
! νά είίοποιήσωσι τόν ξένον.

Ό  Τάσσος ε'μεινεν άνυπομονών ήμϊσειαν ώ 
ραν, καί επί τέλους τον ώδήγησαν εις τό δω- 
μάτιον τού ξένου. Εύρεθη έμπροσθεν ενός κυ- 

- ρίου με άγαθήν φυσιογνωμίαν, μ ιδ ; ώραίας κυ- 
! ρίας καί ένος παιδιού έξηπλωμένου έπί μικρού 
ανακλίντρου.

— Μουφλού! Πού εινε ό Μουφλοϋ; ανέκραξε 
! μέ ανυπομονησίαν τό παιδίον, άμα ειδεν εϊσιρ-
χόμενον τόν Τάσσον.

j Ό  Τάσσος εξέβαλε τόν πϊλόν του καί έστάθη 
_ «ίς την θύραν

— Ο Μουφλού, έξοχώτατε, Ιπέστρεψεν είς 
■την οικίαν,έψιθύρισε.

Ό  μικρός άφήκε κραυγήν χαράς.
— ¡!ώ ς 1 επέστρεψεν είς την οικίαν ; εΐπεν 

ό ξένος μ ετ ’ έκπλήξεως. ’Από τήν Ρώμην είς 
την Φλωρεντίαν !

ι — Μάλιστα, έξοχώτατε,είπεν δ Τάσοος οστις 
ησθάνετα τό θάρρος του επανερχόμενου,καί τώρα 
ί»χω·μίαν παράκλησιν νά σας απευθύνω. Εϊ- 
:μεθα πτωχοί καί επειδή έκληρώθην διά τρία 
ετη, ή μήτηρ μου συγκατένευσε νά πωλήση 

;τον Μουφλού οιά νά πληρώση αντικαταστά
την. Ά λ λ ’ δ μικρός μου άδελφός, τόν όποιον 
ί Ιγνώρισεν ή ’Εξοχότης σας επεσεν άρρωστος καί

ίκ ινούνευσε νά  άποθάνη άπό τή ν  λύπ η ν του .
Ο ίερεύς τοϋ εδωβί τήν θεικν Μ ετάληψιν 

καί έπρόκειτο νά άποθάνη, όταν αίφνης ήλ- 
θεν ό Μουφλού δστις επήδησεν είς τήν κλίνην, 
ισχνό; καί καταλασποιμένος. Έ κτοτε δ Λόλίς 
άνέλαβε. Ό  Μουφλού κάθηται πάντοτε πλησίον 
του καί δ Λόλος αιωνίως τό όνομά του λέγει 
«Μουφλού! ΜουφλούΙ» Ήξεύρω, έξοχώτατε, οτι 
αγοράσατε τόν σκύλον καί δ νόμος εινε μέ τό 
μέρος σας, άλλα  έσκεφθην ότι ά φ ’ ού μάθετε 
πόσον δ Λόλος τον άγαπά τόν Μουφλού, θά 
συγκατανεύσετε νά μάς τον άφίσετε καί νά  πά
ρετε πίσω τά  χ ίλ ια  φράγκα σας. Έ γώ  θά α 
ναχωρήσω διά τόν στρατόν καί δ Θεός βοηθός 
είς όσους θά μείνουν είς το σπίτι !

Καί αφού ειπεν ολα αΰτά άσθμαίνων, δ 
Τάσσος έλαβεν έκ τού θυλακίου του τά  χ ίλ ια  
φράγκα καί τα  προσεφερε δειλώς είς τόν άγ- 
γλον κύριον οστις τα  ήρνήθη διά νεύματος.

— Εννόησες,· Βίκτωρ; ήρώτησε τό παιδίον.
Ά λ λ  ’ δ Βίκτωρ έκρυψε τό πρόσωπόν του

έντος των ποοσκεφαλαίων.
— Ναί, κάτι εννόησα. "Οτι δ Λόλος τον 

κρατεί καί οτι ; Μουφλού δεν ήτο εύτυχής 
μαζί μου.

Καί λέγων τάς λέξεις αύτάς άνελύθη είς 
δάκρυα.

Τωόντι δ Μουφλοϋ ποτέ δέν τον ήγάπησε μέ 
ολας τάς περιποιήσεις καί τά  γλυκίσματα τά  
όποια τού προσέφερε,άμα δέ έδυνήθη νά δρα
πέτευση διήνυσε διακόσια μ ίλια  διά νά εύρη 
τα  πτω χά  παιδία τά  δποία δέν είχαν νά φά- 
γουν καί τά  όποια βεβαίως καί αύτόν θά τον 
ετρεφον όχι λαμπρά. Πτωχόν παιδίον ! Νά 
εινε τόσον πλούσιον, νά έχη δ τ ι θέλει καί νά 
μη κατορθώση νά άγαπηθή από τόν Μουφλού! 
Ό  Τάσσος οστις δέν ήννόει τίποτε άπό ολα 
αυτά κατέθεσε τά τραπεζογραμμάτια επί τής 
τραπέζης.

— Έ άν θέλετε νά τα  πάρετε, έξοχώτατε, 
καί νά μου δώσετε όπίσω τήν άπόδειΕίν πού 
σας υπέγραψε ή μητέρα μου εκείνην τήν ημέ
ραν, θά· παρακαλοϋμεν νύκτα και ημέραν διά 
σάς έγώ καί ό Λόλος. Όσον διά σκύλον, θά 
μάθωμεν έ'να άλλον χορούς καί παιγνίδ ια διά

Λ  I -  -  Y  1 *  λ  > f .- , -να οιασκεοκι,γ) τον μικρόν κύριον. Ολοι οι 
σκύλοι μανθάνουν ευκόλως, ’Εγώ θά ΰπάγω 
μέ δλην μου τήν καρδίαν είς τόν στρατόν,Δέν
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πρέπει νά  ζ η τή  κανείς νά  ά λ λ ά ξη  τή ν τύχ η ν
του, τό μόνον πού σας ζητώ νά μή πάρετε
τόν Μουφλοϋ.

Καί συγκεκινημένος δ Τάσσος εφερε την 
χεϊρά του είς τούς οφθαλμούς.

Ά λ λά  καί δ άγγλος κύριος ήτο λίαν συγ- 
κεκίνημένος.

—  Τ ί πιστό σκυλί ! είπε μετά στεναγμού !
Έδείχθημεν σκληροί μαζί του μολονότι το έ- 
περιποιούμεθα πολύ. Δέν θά σάς το πάρωμεν 
όπίσω, άλλά ούτε σείς θά γίνετε στρατιώ
της, φαίνεσθε τίμιος νέο; καί ή μήτηρ σας 
Ιχει άνάγκην άπο σάς.

Πάρετε όπίσω τά  χρήματα καί είς αντάλ
λαγμα γυμνάσατε εν άλλο σκυλί διά τον Βί- 
κτωρα. θ ά  έλθω νά ίδώ τήν μητέρα σου καί 
τόν Λόλον αύριον τό πρωί.

Εινε περιττόν νά σας είπω τήν χαράν τής 
οίκογενείας όλης, άμα δ Τάσσος έπεστρεψε με 
τόσον καλάς ειδήσεις. Αμέσως τού εύρηκαν 
αντικαταστάτην. Ό  Μουφλοϋ δεν εοιηγηθη

Μ ΥΘ Ο ΛΟ ΓΙΚ Α  ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
[Σ υ ν έχ ε ια -  ϊδε σ ελ . 7 3 . ]

Έ πειτα  δ θεός προσέθεσεν : καθήσης επ ’ολίγον είς τήν ευτυχή,τήν εύφορον
— Ό  δεξιώτατε πηδαλιούχε! σύ δστις ’Α ττικήν, τήν πατρίδα μου, τήν προσφιλή είς 

γνωρίζεις δλας τάς δοούς τής άπεράντου θα- τούς θεούς. Ή ’Αττική είνε πραγματικώς ή 
λάσσης, σύ πρέπει τώρα νά με,.δοηγήση; είς εϋτυχεστέρα τού κόσμου διαμονή, ή χώρα των 
τήν πόλιν των θηβών τής Βοιωτίας, τόπον τής εύκινητοτέρων ίππω ν των γλυκυμολποτέρων 
Σεμέλης, τής λατρευτής μου μητρός. άηδόνων, α ί όποϊαι είς τάς πρασίνους καί κα-

Ό  πηδαλιούχος ένθαρρυνθείς ίκ  τω ν  λόγων ταφύτους πεδιάδας της διαχύνουν τό άρμονι- 
αύτών άπήντησεν : κόν ςρσμά των ΰπό τά  σκιερά φυλλώματα των

ΤΩ θεέ Βάκχε,·] υίε παντοδυνάμου πατρός δασών, τά  άπρόσβατα είς τάς άκτίνας τού ή- 
καί θισπεσίας μητρός, τωόντι γνωρίζω δλας λίου δπως καί είς τάς ολέθριας τού χειμώνος 
τής θαλάσσης τάς δδούς, άλλά  μού εινε «ού- πνοάς.·
νατον νά σε δδηγήσω έντός των Θηβών προ- Ή  Ά θηνά άγαπά τόν τόπον αυτόν, διότι 
φυλασσόμενων πανταχόθεν ΰπό τειχών όχυ- πάντοτε .ό νάρκισσος θαλερός άνθεϊ έν αυτώ 
ρών- διότι ή πόλις” αϋτη είνε μεσόγειος ά π ί-  καί τά  ϋδατα τού Κηφισσού δέν παύουν ποτέ 
χουσκ πολύ τής θαλάσσης. νά πλανώντα ι οιά τών πεδιάδων. Ά νεξάντλη-

Έ άν θέλης όμως θά σε όίηγήσω είς τήν τα  τά  ύδατα αύτού καί αστείρευτα γοη- 
γλυκείών μου πατρίδα, ή δποία βρέχεται καί μοποιούν άφθόνως καί αιωνίως τό εύφορον έδα- 
θωπεύεται’ ύπό τής θαλάσσης. Έκεΐθεν γνωρί- φος. Είς τήν Α ττικήν καλλιεργείται καί δένδρον 
ζω όδον εύκολον ή δποία θά σου έπιτρέψη νά τ ί θαυμαστόν, τού δποιου όμοιον ποτέ δέν ή 
φθάσης άκόπως είς την Βοιωτίαν καί τάς Θή- κουσα ότι υπάρχει ούτε είς τήν Άσίαν,οδτε είς 
βας. Ά λ λ ά  πριν αναχώρησης ελπίζω δτε θά τήν δωρικήν χερσόνησον τού Πέλοπος· δέν έφυ-

ποτέ το θαυμάσιον «νστικτον μέ τό  όποιον ί —
δυνήθη να εύρη τον δρόμον άπό Ρώμης είς
Φ λωρεντίαν, ά λ λ ’ είνε εύτυχής κ α ί υγ ιέσ τατο ς .

Τόν επόμενον χειμώνα ή οικογένεια όλη με- 
τεκομίσθη εις !ν  κτήμα τό οποίον δ άγγλος 
κύριος ήγόρασε πλησίον τής Σπέτσιας. Χάρις 
«ί; τήν γλυκύτητα τού κλίματος δ μικρός Β ί
κτωρ άνακτά δυνάμεις καί είνε άχώριστοι φ ί
λοι μέ τόν Λόλον. Διέρχονται δλην τήν ημέ
ραν παίζοντες είς τόν κήπον μετά τού Μουφλοϋ 
καί τού άλλου μικρού κυναρίου. Ό  Τάσσος 
ε?νε κηπουρός τοϋ κτήματος. Πιθανόν νά ΰπη- 
ρετήση βραδύτερου είς τον στρατόν, άλλά  προ- 
σωρινώς τον άφίνουσιν ήσυχον καί είνε εύτυχής. 
Ό  Λόλος, δστις εξαιρείται τής ύπηρεσίας 2- 
νεκεν τής χωλότητός του, λέγει ότι θά γίνη 
ανθοπώλης καί μάλιστα σπουδαίος. Έντοσού- 
τω  μανθάνει νά άναγινώσκη καί τούτο είνε τό 
πρώτον καλόν βήμα είς τά  υπερήφανα σχέδιά 
του.

Έκ τών τής ΟιιΜβ.
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τιυθη υπο χειρος ανθρώπινης άλλα  μόνον του 
έβλάστησε. Τό δενδρον τούτο εΤνε ή ελαία μέ 
τ “  ¿ΧΡ* φύλλα, με τούς λιπαρού« και γλυκείς 
καρπού«, ή Ελαία ή προσφιλής εις τόν Δία και 
τη ν Άθηνάν

Τίποτε βεβαίως δεν λείπει είς την πατρίδα 
μου παρά μόνον τό φυτόν, τό σπάνιον άχόμη, 
το ύποϊον διά των θαυμάτων σου έκαμες νά 
αϋξηθή εντός της νηός, ΤΩ σεβαστέ θεέ ! έλθέ 
εις την ’Α ττικήν δ βασιλεύς Ίκάριος εινε 
θνητός φρόνιμος καί ευσεβής· θά δεχθή με 
ευγνωμοσύνην τάς ευεργεσίας σου. καί είνε ά
ξιος νά τον χάμη; νά δοκιμάση καί αυτές τούς 
ήουτάτους καρπούς τής αμπέλου.

—Φρόνιμε πηδαλιούχε,είπε μειδιών γλυκέος 
δ Βάκχος· δέχομαι ευχαρίστως νά με δδηγή- 
αης &ίς την πλουσίαν ’Α ττικήν, προ; τήν κα
τοικίαν τού βασιλέως Ίκαρίου τού εΰνοουμένου 
των θεών.

Αμέσως τότε δ οίνος έπαυσε νά ρεη έντός 
τής' νηός. Ή  άμπελος ή περιβάλλουσα τόν 
ιστόν έξηφανίσθη. Έμψυχούμενος ϋπό θείας 
ουνάμεως δ φρόνιμος πηδαλιούχος κκτώρθωσε, 
μολονότι μόνος, νά έκτελέση έπιτυχώς όλους 
τού πλοίου τούς χειρισμούς, κα ινά  ίιευθύνη α 
σφαλώς αυτό διά των ΰδάτων.

"Ορθιος έπί τής πρύμνης δ Βάκχος έψαλλεν 
ύμνον θεσπέσιον. Μέ φωνήν γλυκεϊαν Εξυμνεί 
τον πατέρα του, τόν παντοδύναμον Δία, καί 
τή ν μητέρα του, τήν άμεμπτον Σεμέλην, ή- 
ρίθμει τά αγαθά τής άμπελου, χαί άνήγγελεν 
δτι θά έκόμιζεν εις όλους τούς λαούς τή ς ’Ελ- 
λάδος τόν θαυμαστόν καρπόν.

Προσελκυόμενοι εκ τού αρμονικού . εκείνου 
#σματος, οί ιχθύες έξήρχοντο έκ των αβύσσων 
τής βαθυτάτης θαλάσσης· οι ναύται, οί οποίοι 
είχον μεταμορφωθή εις δελφίνας, ήκολούθουν 
το μαλακόν κύμα όπισθεν τής νηός παρασυρο- 
μένης ύπο τού άνεμου.

Ή  μαύρη γή τής Πάτμου έξηφανίσθη ό
πισθεν τής νηός καί δ πηδαλιούχος δεν διε- 
κρινε · πλέον αυτήν. Έ πε ιτα  ή πορεία τού 
πλοίου άφινεν όπίσω της τήν Μύκωνον,. τήν 
Τήνον καί ή ήρεμος, άκτή τής "Ανδρου άνεφαί- 
νετο τώρα είς τόν σκοτεινόν δρίζοντα. Ή  νύξ 
ηπλωσε τούς πυκνούς πέπλους της επί τής ά -  
περάντου θαλάσσης καί επί τής κατοικουμένης 
γης. Τό πλοΐον προεχώρει πάντοτε ασφαλώς

καθ’ όλην τήν νύκτα, τού άνεμου πνέοντος ευ
νοϊκού,καί 6 πηδαλιούχος άγρυπνος τό διηύθυνεν
ακολουθών τή ν  εύθεΐαν όδόν,

Ή ίη  ή Ήώς εχρύσωνε μόλις τόν δρίζοντα, 
ότε άνεφάνη έμπροσθεν τής νηός ή φιλόξενος γή 
τής ’Αττικής πλησίον τού ακρωτηρίου Σουνίου,

Ό  άθάνατος υιός τού Διός έπήδησε τότε 
τής λέμβου καί έγκατέλιπε τόν πηδαλιούχον 
επί ,τής πρώρας καί έπάτησε τό αττικόν έδα
φος, ενώ δ ήλιος άνέτελλεν.

Ά λ λ ’ ιδού, ώ βασιλεύ Μίδα, ή Ή ώς ανα
φαίνεται τώρα είς τήν ’Ανατολήν, Οί άλέκ- 
τορες τών περιχώρων τονίζουν τό πρωινόν 
Εγερτήριόν των. Είνε καιρός νά άναπαυθώμεν, 
Ας πίωμεν τελευταίον ποτήριον είς τιμήν τού 

Βάκχου τού προστάτου μου καί άς διευθυνθώ· 
μεν είς τάς κλίνας μας, όπως γευθώμεν τού 
γλυκεως ύπνου τόν όποιον δ Ζεύς αποστέλλει 
είς τους θνητούς τούς έχοντας καθαράν τήν 
συνείδησίν των "Οταν α ΐ σκιαί τής εσπέρας 
έπανέλθουν θά σού διηγηθώ .τάς περιπετείας 
τού θεού Εν ’Αττική καί Βοιωτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ·.

Ο ΒΑΚΧΟΣ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ. — ΙΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΗΡΙΓΟΝΗ. 
ΕΟΡΤΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΙΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΤ ΒΑΚΧΟΥ.

"Οταν τό οεϊπνον έτελείωσε πάλιν δ βασι
λεύς Μίδας οστις ε’φαγε μεμετρημενως, έζή- 
τησεν άπό τόν Σιληνόν τήν συνέχειαν τής θαυ
μάσιας τού Βάκχου ιστορίας. Ό λοι οί συνδαι
τυμόνες έτοιμάζοντο νά ακούσουν προσεκτικοί' 
είς τό βάθος τής άπαστραπτούσης αιθούσης 
οί θεράποντες καί οί μάλλον έπιφανεΤς τών 
κατοίκων τής χώρας Ιστέκοντο εν άποστάσει 
όπως ακούσουν, τάς θύρας δε καί τήν αυλήν 
έπλημμύρει πλήθος γυναικών καί άνδρών και 
παιδιών. Έφαίνοντο τόσον πολυάριθμοι όσον 
α ί χιλιάδες έκεΐναι πτηνών τά  όποια κα τα - 
φεύγουσιν ϋπό τ ά  μεγάλα ίένδρα εν καιρώ 
βροχής ή καταιγίδος.

Τότε δ Σιληνός άφού. έκένωσε ποτήριον α 
φρώδους οίνου χωρίς νά απαίτηση περισσοτέρας 
παρακλήσεις, ήρχισε τοιουτοτρόπως :
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«  Έντοσοΰτω δ θεός Βάκχο; άφού περιεπά- 
τησε πολλήν ώραν Ιπί τής αμμώδους παρα
λίας, άνήλθεν έπί τών αποτόμων βράχων οί 
δποίοι περιέκλειον τόν ήσυχον λιμένα καί έ- 
προφύλκσσον αυτόν κατά τών ισχυρών άνεμων 
καί τής πλημμύρας. Είς τήν κορυφήν αυτών 
όπου τό κύμα ήρχετο νά θραυσθή άφρόλευκον, 
διέκρινε σκοτεινόν άλλά  καί δροσερόν σπήλαιον 
τό όποιον έπροφυλάσσετο έκ· τών άκτίνων τού 
Ή λιου, δστις ήρχιζε τώρα νά λάμπη διά τών 
πυκνών κλάδων τών έλαιών, κεκαλυμμένων 
μ ί αργυρά φύλλα καί στίλβοντας καρπούς. 
Έ κ τού βάθους τού σπηλαίου άνέβλυζεν αστεί
ρευτος πηγή τής όποιας τά  υδατα ετρεχον είς 
τήν πεδιάδα. Ό  θεος Επί μακρον παρετήρησε 
τό μέρος αΰτό τό όποιον ποτέ δεν εΐχεν ίδή. 

,Έ βλεπεν ατραπούς άφανιζομένας είς τό βάθος 
τών πεδιάδων καί άγονους έκτάσεις καί αγρούς 
σίτου καί πρασίνους λειμώνας, καί δάση Ιλαιών 
με ώχρά φυλλώματα καί έπί τέλους τάς λευ
κά ; οικίας τής πόλεως τού Ίκαρίου, είς τήν ό
ποιαν Επρεπε νά διευθυνθή, όπως μάθη ασφα
λώς τήν δδόν τής Βοιωτίας.

»Πριν όμως άπελθη είς τήν πεδιάδα ηθέλησε 
νά κπεχόυθή τήν θείαν αύτού μορφήν διά νά 
δοκιμάση τόν βασιλέα Ίκάριον.

«"Αν άληθώς είνε άνθρωπος τίμιος καί δί
καιος,όπως δ καλός πηδαλιούχος το έβεβαίωνε, 
τότε θά δεχθή ένα άπλοΰν επαίτην τόν όποιον 
θά ίδή ίκετεύοντα πρό τής θύρας τού παλατιού 
του" καί τότε μόνον θά τον φορτώσω μέ τοσα 
δώρα, ώστε νά είνε περίφημος πλέον χαί Επι
θυμητός μεταξύ όλων τών βασιλέων τής γης.»

’Αμέσως τά  εύρωστα καί νεαρά μέλη του. 
έχυρτώθησαν καί συνεπτύχθησαν είς γεροντος 
κατεσκληκότος καί έξηντλημένου Εκ τής ά - 
θλιότητος και τής ηλικίας· άπεξήρανε τό ώ- 
ραΐον καί τρυφερόν δέρμα του το όποιον άπή- 
στραπτεν Εκ τής λάμψεως τής νυκτός· ή θαυ- 
μασία του κόμη άπέπεσε τής κεφαλής του 
καί οί θελκτικοί οφθαλμοί του σχεδόν έσβέσθη- 
σαν. Ένεδύθη ράκη τινα  ακάθαρτα καί μαυ- 
ρισμενα Εκ τού καπνού- εθεσεν Επί τών ώμων 
του μανδύαν, καί έλάφινον δέρμα άθλιέστατον, 
μηδαμινόν εντελώς, είς τήν χεΐρα δέ ε'λαβε 
μακράν ράβδον ταξειδιώτου. Τοιουτοτρόπως 
μεταμορφωθείς είς έπαίτην, επροχώρησε προς 
τήν πόλιν τού βασιλέως Ίκαρίου.

Ό  δρόμος ήτο ατελείωτος διά μέσου τής 
πεδιάδος, δ δέ θεός επροτϊμα τάς ερημοτέρας 
ατραπούς διά νά μή παρατηρηθή ύπό τών 
δ ιαβατώ ν διέτρεξε τοιουτοτρόπως τούς κνκ- 
ρίθμους αγρούς προσβαλλόμενους ϋπό τού ή 
λιου, ενοχλούμενος ύπό. τών βαρέων ενδυμάτων 
του καί μόλις σταματών έκάστοτε ύπό τάς π υ 
κνόφυλλους ελαίας τάς όποιας είς τόν δρόμον 
του άπήντα.

Τέλος εφθασε καί εύρεν ευκόλως τήν διαμο
νήν τού βασιλέως Ίκαρίου. Τό κοπιώδες βήμα 
τού θεού έχλονίζετο επάνω είς τούς χάλικας τής 
όδού καί ή ράβδος του δέν Εδΰνατο νά τον στη- 
ρ ίζΐ· τό πρόσωπάν του έπλημμύρει έκ τού 
ίδρώτος καί τά  πενιχρά ένδύματά του ησαν 
κεκαλυμμένα εκ τής κόνεως τής δδού. Τοιου
τοτρόπως μετά κόπου έπροχώρει ώς άληθής 
επαίτης.είς τήν ανώμαλον όδον.

Ό  ευσεβής Ίκάριος έκάθητο Εξωθεν τής 
θύρας του έπί καθαράς καί στιλβούσης λίθου. 
"Αμα ώς εΐδεν άπό μακράν τόν έπαίτην Ιρχό- 
μενον ετρεξεν είς προϋπάντησίν του καί ε’λαβε 
τάς χεΐράς του λέγων πρός αύτόν :
,ϊ « Ό  ξένε, καλώς ήλθες είς τόν οίκον μου. 
Διότι δ Ζεύς πάντοτε αποστέλλει τούς πτωχούς 
είς τάς οικίας τών βασιλέων, τών ποιμένων 
τού λαού. Είσελθε νά χόρτασης διά χρεών την 
πείναν σου μαζί μου καί άν εύαρεστήσαι θά 
μού εϊπης έπειτα τάς α ίτιας α ί όποΐαι σέ η - 
νάγκασαν νά ταξειδιόσης τοιουτοτρόπως μεθ 
όλα τά  γηρατεΐα καί τήν αθλιότητά σου. β

Αμέσως δ Ίκάριος είσήλθεν είς τό μέγαρόν 
του καί είπε νά προετοιμάσουν τό δεϊπνον και 
νά θερμάνωσιν δδωρ καθαρόν. Έντοσουτω ο 
θεός έκάθητο έσωθεν τής θύράς ορθιος, στηρι- 
ζόμενος έπί τής ράβδου του. Ά λ λ ’ ή ώραια 
Ήριγόνη ή θυγάτηρ ή άμεμπτος τού Ίκαρίου 
δεν άφησε πολύ τόν θεόν είς τήν ταπεινω τι
κήν Εκείνην στάσιν. Ά μ α  τό υδωρ έθερμάνθη, 
ώδήγησεν αυτόν είς τόν λουτήρα καί άφού τόν 
έλουσε καί τον ήρωμάτησε διά παχυμύρων, 
τόν ένέδυσε χ ιτώνα καθαρόν καί μανδύαν πο
λυτελή.

Ά λ λ ’ δ υιός τού Διός ίέ ν  ήθελε νά ά να - 
λάβη άκόμη τήν θείαν αύτού μορφήν και ως 
γέρων κατάκοπος καί περίλυπος Ελαβε μέρος 
είς τό πλούσιον συμπόσιον, Οί ύπηρέται Εφερον 
τά  κρέατα τά  βόεια καί τά  χοίρια επι τής
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τραπέζ-ης, Ινώ άλλοι *χ_υνον ΰορόμελ» είς τά
: ποτήρια. Ότανπάντες οί συνδαιτυμόνες εχόρ-
: τασαν την πείναν καί την δίψαν των.ό  Βάκ

χος άπετάθη προ; τον βασιλέα, άλλα ύποκρινό- 
! μένος ακόμη, διότι φρόνιμος ώς ήτο καί προσε- 
. κτικός,ήθελεν ίίς  όλους νά άποκρύψη τήν αλή

θειαν και μόνον είς τον σοφόν Ίκάριον νά άπο- 
καλυφθή, δτι ήτο προσφιλή; υιός τοϋ παντο
δυνάμου Διός.

Διηγήθη λοιπόν ότι εταξείδευε τά ; θαλάσσας 
: ως έμπορο; καί ή τρικυμία έθραυσε τό πλοΐόν 
του κατά των βράχων καί τά  κύματα ¿κά
λυψήν τ ά. πλούτη του, καί τά  φορέματα του 

■ τά  πολυτελή, καί τά  χρυσά σκεύη του. Π τω- 
. χο; τώρα καί άπλοϋς ναυαγό; εταξείδευίν ε
παιτών οπω; φθάοη μέχρι τή ; πόλεως των 
Θηβών, τής πόλεως τοϋ περίφημου Κάδμου 
όπου ειχ ι φίλον πολύτιμον, ’Α λλά περιεπλα- 
νάτο εύκόλως, καί έχασε τόν δρόμον διότι έν- 
τελώς ήγνόει την γώραν.

Ο βασιλεύς επίστευσεν «οιστάκκως την ό- 
Ιμιλίαν αύτήν, την όποιαν με πολλήν φαντα
σίαν καί δεξιώς διηγήθη ό Βάκχος. Ά π ή ν- 
τησε λοιπόν μέ μεγάλην. προθυμίαν καί καλο 
σύνην καί ύπέδειξεν ακριβώς εις τόν θεόν τούς 
ορομους οί όποιοι ασφαλώς θά τον δδηγήσουν 
μέχρι τού όρους ΚιΘαιρώνος. Έ πειτα  όταν θά 
:κατήρχετο εις τούς πρόποδας τοϋ όρους εκεί
νου ή πεδιάς τής Βοιωτίας θά έξετεινετο έμ
προσθεν αύτοϋ καί άφού ήθελε διέλθει τό ρεύμα 
πού ’Ασωπού θά εύρίσκετο πλησίον τής περί
φημου πόλεως τών Θηβών.

«Τώρα,προσφιλέστατε ξένε, είπεν επί τέλους 
άφού «τελείωσε τάς όδηγίας, πρέπει νά άνα- 
παυθής, διότι έχεις πολύν δρόμον νά κάμης 
οπως φθάσης εις την πόλιν τοϋ Κάδμου· ή  δε 

. >ύξ φθάνει. "Αμα ώς ό Θειος "Ηλιο; «φίνων 
,τήν Θάλασσαν, εις τή ν όποιαν καθ’εσπέραν βυ
θίζετα ι, άνυψωθή εις τόν κυανούν αιθέρα όπως 
φώτιση τούς ’Αθανάτους καί τούς ανθρώπους 
τούς θνητούς τους ένοικούντας τήν γήν τήν γό
νιμον, θά άναλάβης πάλιν τήν πορείαν σου. 
-Πρέπει τώρα νά εγκατάλειψης τήν αίθουσαν 
•τού συμποσίου. "Εχω μαλακά θερμά σκεπά
σματα όπου οί ερχόμενοι ξένοι δύνανται νά 
ιάναπαυθώσιν.

Ό  ‘Ικάριος έκοιμήθη είς τό μάλλον άπομε- 
|αακρυσμενον μέρος τοϋ οίκου, άφού έδωσεν είς

τόν ξένον του κλίνην τορνευμένην θαυμασίαν
εις το πολυτελεστερον τού παλατιού οωμάτιον. 
"Οταν δε ό Ή ώς ή θυγάτηρ τής αύγής εφά- 
νη, ó βασιλεύς έπήδησε τής κλίνης του καί 
ιπήγέ νά ειδοποίηση τον ξένον του ότι αί οδοί 
έφωτίζσντο τώρα καί Ιδύνατο νά άναχω- 
ρήση.

Δέν ευρεν όμως είς τόν κοιτώνα του τόν ξέ
νον καί έξελθών είς τήν αυλήν πρός άναζήτη- 
σίν του έσταμάτησιν έκπληκτος καί γοητευ
μένος .

Έμπροσθέν του έστέκετο ό θεός Βάκχο; 
λάμπων έκ νεότητο; καί καλλονής, τοιούτος 
όποιον καί σύ, ώ Μίδα, τόν έθαύμασες' καί ό 
βασιλεύ; εθεώρεί μαγευμίνος τό θαύμα τό ό
ποιον καί σύ είδε; Πέριξ αύτοϋ εί; όλα τά  
δένδρα εφύτρωνον μεγάλαι, γ ιγαντια ϊα ι άμπε
λοι περιπλέκουσαι. τους κλάδους των τούς 
κατάφορτους έκ καρπών. Ό  ’Ικάριος κα ταλη 
φθεί; ύπο θρησκευτικού τρόμου επεσεν είς τά 
γόνατά.

Τότε ό Βάκχο; Ιμειδίασεν ελαφρώς καί είπε:
« Έγέρθητι,ώ άγαθέ Ίκάριε, Είμαι ό Βάκ

χος υίος πεφιλημενος τού κραταιοϋ Διός.. Δέν 
σοί το ανήγγειλα όταν είς το-συμπόσιόν σου 
έκαθήμην, διότι οί ΰπηρέται σου Ιδύναντο νά 
το καταλάβουν έγώ δε θέλω, χωρίς κανείς 
θνητός νά με γνωρίση, νά φθάσω μέχρι τής 
γεννιτήρας πόλεως τής Σεμέλης, τή ; έναρέτου 
ρητρός μου. Θά δοκιμάσω τάς άδελφάς καί 
τον ανεψιόν της οπως καί σε έδοκίμασα, διά 
νά ίοω άν πρέπη νά. χαρίσω καί είς αυτούς 
τον θεϊον καρπόν τόν όποΐον καί είς σέ έδώ- 
ρησκ. Άκουσε τούς λόγου; μου καί εχε αυτούς 
πάντοτε εντυπωμένου; είς τήν μνήμην σου· οί 
μέλανε; ή υπόχρυσοι αύτοί καρποί τού; ό
ποιου; θαυμάζεις, είνε άπείρω; ώραιότερΜ εί; 
τήν γεϋσιν άπό τάς στελβούσας ελαίας· θά 
Ικθλίβης τόν οπόν των καί θά κατασκευάζης 
τοιουτοτρόπως ποτόν, τό όποιον θά εύφραίνη 
τήν καρδίαν σου. Γεύου σωφρόνως έκ τού πο
τού τούτου καί Ισο ευτυχής,ώ αγαθοεργέ θνητέ 
ήγαπημένε παρά τών θεών.λ

Ό μιλήσα; τοιουτρόπως ό Βάκχος άνέλαβε 
τό ταχύτερον τόν δρόμον του διά μέσου τής ά- 
περάντου πεδιάδος, διαπερών άκόπως τούς 
χείμαρρους, καί άνερχόμενος ήσύχως τά  όρη, 
εύρίσκετο δε ήδη είς τό τέρμα τοϋ ταξειδίου
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που όταν ό'Ήλιος ιδύσεν έκ νέου καί οί δρόμο» λακτή  λυπηρώς καί πενθίμως, οί άνδρες και
έσκοτίβθησαν. αί γυναίκες, οί παρευρισκόμενοι καί κατο ι-

Έντοσούτω θά σας εξιστορήσω τάς ουστυ- κοϋντε; είς τήν εξοχήν, ετρεξαν άμέσω; καί 
χ ία ; τού δυστυχούς έκεώου ’Ικαρίου, διά νά είδον τό θλιβερόν συμβάν. Μεγάλη ύπήρξεν,ή 
σας κάμω νά εννοήσετε πόσον είνε άπαραί- εντύπωσες καί ή λύπη  των όταν είδον τά  
τητον είς τούς ανθρώπους νά μεταχειρίζονται πτώ ματα  τού Ίκαρίου καί τής Ήριγόνης. Τά 
πάντοτε έν μέτρω τά  δωρήματα τών θεών. έθαψαν μετά τών άνηκουσών εις αυτά τιμών 

Δέν είσαι βεβαίως ό μόνος μεταξύ τών βα- Ιντός μεγάλου τάφου, δστις εγείρεται εκεί οιά 
σιλίω ν,ώ  Μίδα, οστι; μετεχειρίσθης κακώς τά  νά μαρτυρή τό γεγονός εί; τ ά ; έπερχομενας 
δώρα τών Α θανάτων. Διότι ή ψυχή τών θνη- γενεάς. Ή  ήμερα εκείνη υπήρξε λυπηρά οι’ 
τών είνέ πλήρη; ματαιότητος καί τό πνεύμα δλόκληρον τον λαον. Αι γυναίκες εκλαιον και 
των τυφλόν. ϊ©ώναζον άποσπώσαι τάς τρίχας τή ; κεφαλής

Ό Ικάριος δέν Ιδύνατο νά κορεσθή έκ τών 
καρπών τής αμπέλου, συνέθλιβε μελανάς σ τα - 
Φυλάς εί; τό χρυσούν ποτήριόν του καί έπινεν 
ήδονικώς έκ τοϋ θαυμάσιου τούτου ποτού. Αλλ 
Ιπειδή ήγάπα  πολύ τον λαόν του οεν ηθελι 
νά άπολαμβάνη αυτός μόνον τής ευτυχία; ή 
όποια τού εστάλη παρά τών θεών. Έγέμ.ισε 
λοιπόν μεγάλην, άπέραντον υδρίαν Ικ τού οί
νου τούτου καί περιήλθε τά ; έξοχάς προσφερων 
είς τούς έργάτας καί τούς ποιμένας τό ποτον 
τοϋ Βάκχου. Οί άνθρωποι έπιναν άνευ μέτρου, 
άπλήστω ; καί τάχιστα τό άγγείον έκενώ- 
θη. Ά λ λα  τότε σχοτισθέντε; εκ τής καταχρή- 
σεω; τοϋ οίνου, ένόμισαν ότι ό βασιλεύς των 
ήθέλησε νά τους δνιλητηριάση. Μανιώδεις ώρ- 
μησαν κ α τ ’ αύτοϋ καί τον έφόνευσαν. "Οταν 
ομω; ή μέθη των διελύθη φοβούμενοι διά τήν 
πράξιν τήν όποιαν έξετέλεσαν, έθαψαν τό σώ
μα τοϋ Ίκαρίου παρά τήν ρίζαν δένδρου καί 
ΰπεχρεώθησαν όλοι δ ι’ όρκου νά μή φανιρώ- 
σωσι ποτέ τ ι  άπέγινεν ό βασιλεύς.

Ή  ενάρετος ομω; Ήριγόνη περιεπλανάτο 
ένθεν κάκείθεν κλαίουσα καί όλοφυρομέ- 
νη , εί; άναζήτησιν τοϋ προσφιλούς αυτής 
πατρό;. Έ π ί τέλους ή Μαΐρα, ή πιστή αύτή ; 
κύων τήν όδήγησεν είς τήν ρίζαν ένό; δένδρου, 
τό όποιον εξέτεινεν άνωθεν μακρούς τού; κ λ ώ 
νους του,κα ί εκεί σταματήσασα ήρχισε νά ξέη 
τό έδαφος. Ταχέως τό σώμα τό άψυχον τού 
Ίκαρίου, ακάθαρτον έξ αίματος καί οίνου, 
άνεφάνη εί; τό βάθος τού λάκκου όπου τον 
είχον δειλώ ; ρίψη οί κακούργοι. Είς τό φοβε
ρόν εκείνο θέαμα ή Ήοιγόνη παράφρων έκ τής 
λύπη ; άπέσπασε τήν ζώνην της, προσέοεσεν 
αύτήν έπί τινο; δένδρου καί άπηγχονίσθη.

’Επειδή ή κύων Μαιρα έξηκολούθει νά ύ-

τ ω ν  οί δέ πολεμισταί φέροντες τ α  χάλκινα 
αύτών όπλα περιετριγύρισαν τρις τό μνημείον.

Μετά τό φοβερόν τούτο συμβάν οί κάτοικοι 
τής ’Αττικής μεταχειρίζονται μετα φειδούς 
τόν οίνον είς δλον τόν τόπον καλλιεργείται ή 
άμπελος, ώς καί. ή άργυρόφυλλος ελαία πλή 
ρεις δέ ευγνωμοσύνη; όλοι εορτάζουν κατ’ έτος 
τά ; πολυαρίθμους καί περίφημους έορτάς πρός 
τιμήν τού Βάκχου.»

Ό  Μίδας τον διέκοψε τότε : « νΩ ! σεβαστέ 
τροφοδότα μεγάλου θεού, είπέ μου ταχέως 
ποίαι είνε α ί Ιορταί αΰτα ι, όπως καί έγώ τα ; 
εισαγάγω είς τόν λαόν μου πρός δικαίαν τεμήν 
καί λατρείαν τού Βάκχου, τού αγαθοεργού θεού 
όστις μοι έδώρησε τήν άμπελον! . . . »

Ό  Σιληνός άπήντκσε: «Θά ικανοποιήσω τήν 
επιθυμίαν σου, ώ βασιλεύ! Πρέπει κατά πρώ
τον νά σοε εΐπω ίίτι κ α τ ’ ετος τήν Ιποχήν τής 
τρυγήσεως τών. σταφυλών προς κατασκευήν του 
οίνου, οί νέοι τής ’Αττικής άπέδιδον τιμάς 
είς τόν Ίκάριον, γυμναζόμενοι, πηοώντες καί 
χορεύοντες άνωθεν άσκοϋ πλήρους οίνου ηλειμ- 
μένου έξωθεν ο ι’ ελαίου. · Τούτο δέ έκαμνον 
διότι καί τήν ήμέραν κατά τήν όποιαν ό Βάκ
χος έδώρησεν είς τόν βασιλέα των τήν άμπε
λον, ούτος είδε μεγάλον ταύρον ερχόμενον προς 
αυτόν, τον όποιον έφόνευσε καί άπο τού,όποιου 
τό δέρμα κατεσκεϋασε άσκόν τόν όποιον ένέ- 
πλησε οίνου καί άνωθεν αύτοϋ Ιχόρευσεν εις 
ένοεεζεν χαράς καί νίκης.

Ά λ λ ’ είνε αναρίθμητοι α ί έορτα,ί αί τελού- 
μεναι πρός τιμήν τού Βάκχου καί τού οίνου.

Καί πρώτον μεν μία γίνεται τήν εποχήν 
τού τρυγητού, όταν ό οίνος ρέει άφθόνως άπο 
τάς σταφυλάς πιεζομένας ύπό τούς ανθρωπίνους 
πόδας. Προσφέρουν εκεί είς τόν θεόν τον πρώ-3
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τον * »τ «« .υχ < Λ ί»τ*   ̂οίνον καί οί βερ,βταί νέων ** ί τήν |ξ άνθίων Ιαρινών προσφοράν υ.ας I 
ψάλλουν ύμνον προ« τον υιον τής Σ μ ίλ η ς . θ'ύομβν, *$βνΤ««' έπινίκια , πρός τόν παν-
Επειτα η χαρά πλημμυρει και ή ευθυμία 6· τοούναμ0ν τ ίν  uüv τ%  Σ ω ίλ ικ  ! Χάρις 

λων τ *  στηθη· και άναβχίνοντες έπί άμαξίων είς αύτόν τ ά άνθη τά  μυροβόλα' άνοίγονται 
, με_ βαμμεναν το ,προσωπον, και κεκαλυμμένοι g(; την βαλσαμώδη πνοήν τον ε’αρος Ή  ιερά 

υπο αρμάτων νεβρών, στεφχνηφόροι, μέ τον άμπελος άνβεϊ καί τά  φυλλώματα τά  συμ- 
; πωγωνα κοσμημένου ota γενιιάδος εκ φύλλων παθή των ίων καλύπτουν δλην τήν γην Τά 

δρυος, οί θαυμασταί καί λάτραι του Βάκχου ρόδα πλέκονται εις τάς κόμας τάς ξανθάς καί 
δίατρεχουν ολα τα  περίχωρα μ*χρ· της ώρας φωναί άρμονικαί ακούονται παντού μεμιγμέναι 
καθ ην^ο Ηλιος βυθίζεται υπο την θάλασ- μέ τού αύλοδ τό άσμα, τό όποιον αιωνίως 

'  σα.ντης ουσεως· «δουσι οε ποτε τα  αγαθά τού αντηχεί άπό δμνους χαρμόσυνους: Ζήτω, Ó 
θεου, ποτε υμνους προς τον οίνον. Βάκχος, δ Βάκχος δ υιός της Σεμέλης !»

ϋορται,ουσιν ωσαύτως και κατα την άνοιξιν. '
; Ή  εορτή δε αΰτη πάλιν είνε τριήμερος. Καί ΚΕΦΑΛα ΙΟΝ Η',
την πρώτην μέν ημέραν ολόκληρον διέρχονται ο  θ ε ο ς  φ θ ά ν ε ι  ε ι ς  ε ο κ τ π α ν  —  δ ι έ ρ χ ε τ α ι  τ γ ιν  

μεταγγίζοντες τόν οίνον εκ των άσκών χα ιτώ ν  ν ύ κ τ α  για ρα  τ ο  χ ο ιρ ο β ο σ κ έ  τ ο υ  ,κ α δ μ ο ϊ . —

. εξ άργίλλου άγγείων,όπου παρέμεινεν δλον τον ς υ ν ε ν τ ε υ β ις  m e t a s y  κ λ δ μ ο υ  κ α ι

χειμώνα. Έ πε ιτα  γεύονται αυτού ψάλλοντες
ΰμνον πρός τον θεόν, και προσκαλούσι τούς φί- Την *παυριον μετα το δεΐπνον δ Σιληνος

. λους των νά γευθώσιν έκ τού θάυμασίου ποτού έξηκολούθησεν οδτω την ιστορίαν τού Βάκχου: 
τού Βάκχου. α ’Εντοσουτω δ θεος έφθασεν είς το τέρμα τού

Την έπομένην γίνεται κυρίως ή Ιορτή, Ό  ταξειοίου του· διέκρινεν ήδη τά  ύψηλα τείχη 
; οίνος ρέει άφθονος καί οί οΐνοπόται αμιλλών- ™ ν θ ^ ώ ν  φωτιζόμενα άπο τάς τελευταίας 
■ τα ι ποιος θά ροφήση τά  περισσότερα 'άφροστέ- ακτίνας τού δύοντος ήλιου· ηδυνατο προ τής 
φανα ποτήρια. “Όλοι δε έπειτα με την κ ιφα - ελεύσεως τής νυκτος να ιισελθη και νά διευ- 
λήν στολισμένην διά άνθέων προσφάτως συνει- θυνθή εις τά  ανάκτορα τού βασιλέως ΓΙενθέως. 
λεγμένων εις τούς αγρούς παρακάθηνται είς Ά λ λ  δ Βάκχος ήθελε προπάντων νά μάθη τ ί 
συμπόσιον x a i έπειτα αφιερώνουν τούς στεφά- έλεγεν δ βασιλεύς καθώς καί δ λαος των θ η -  
νους είς τό ιερόν τού θεού. βών περί τής ενάρετου Σεμέλης καί τού υιού

Την τελευταίαν ημέραν Ιγκλείουν είς άγγεία  τ0ν όποιον απέχτησεν έκ τού Διος. Ά ντ ί λοι- 
κατεσχευασμένα εξ όπτής γης, διαφόρων ε ί-  ίΕΟν >,α διάσχιση την δοον την άγουσαν 
οών σπόρους, τούς δποίους βράζουν καί προσ- έντος τής πόλεως, παρηκολούθησε στενήν τινα  
φέρουν έπειτα είς τον παντοδύναμον Βάκχον, ατραπόν και εφθασε τάχιστα διά μέσου των 
Τούτο συμβολίζει την έποχήν αυτήν τής «νοί- δασών εις τ ά  βασιλικά βουστάσιά, χατασκευκ- 
ξεως κάτά τήν δποΐαν όλοι οί ριφθέντες είς σθεντα μετά μεγάλης τέχνης πρές ενδιαίτη- 
τήν γην σπόροι, οί. κοιμώμενοι καθ’ ολον τον 5ιν τ&ν χοίρων τ̂ού̂  περίφημου Κάδμου,
χειμώνα βλαστάνουν καί αναφύονται. Ή  άμ- Ό  χοιροβοσκός ητο Ιντός τής οικίας του,
πελος ή ίερά κοσμείται διά πρασίνων φύλλων, διότι ή νύξ ήδη επλησίαζεν.ΤΗτο επασχολη-
'0  θεός άναδίδει Ικ των εγκάτων τής γης τήν μένος εις κατασκευήν σανοαλιων άποκόπτων
βλάστησιν καί τά  πράσινα φύλλα τής άμπέ- *ΰτά  έκ δέρματος βοός. Η φλοξ τής εστίας τον
λου καί είς αύτόν οφείλονται α ΐ τιμα ί καί ολος έθέρμαινε, καί τον εφωτιζε συγχρόνως είς τήν
τής ευγνωμοσύνης δ φόρος. Ιργασίαν του. Ο Βάκχος προσελαβε τήν μορ-
; „ φήν νεανίσκου, εξ ανάγκης δήθεν τινές έπειγοΰ-

σης ξαξειοεύοντος, μακράν τού προσφιλούς του 
Καί ήδη, φίλοι μου, πριν κοιμηθώμεν κς ψάλ- πατρός. Μόλις ένεφανίσθη έμπροσθεν τής θύ-

. λωμεν τον δμνον τού θείου Βάκχου τού θεού ρας αμέσως οϊ κύνες ώρμησαν κατ’ αυτού,
.τής άνοίξεως; Ό  ! άθάνατοι οι κατοικούντες Ά λ λ ’ δ χοιροβοσκός ετρεξε διά να τούς άπο-
ταύ; ουρανούς, δέχθητε τούς - στεφάνους τών διώξη διά λίθων καί εΤπιν είς τον θεόν :
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—  Ώ  ! ξ ί ν ε ν  άκολούδει {*6 ε ί ς  τ ή ν  α α τ ο ι -

χίαν μου. Ό ταν κορέσης την πείναν και τήν 
δίψαν σου διά χρεών καί οίνου, μου διηγείσαι &ν 
εχης τήν εύχαρίστησιν, πού πηγαίνεις, καί τι 
δυστυχίας ύπέφερες.

Ό μιλών τοιουτοτρόπως δ χοιροβοσκός ώδή— 
γησε τάν ξένον του εντός τής οικίας καί τον 
¿σκέπασε διά μηλωτής έκ δέρματος αίγός καί 
τού παρέθεσε δείπνον έκ χοιρείου κρέατος καί 
οίνου παλαιού μεμιγμένου μετά ΰδαΤςς έκ τής 
πλησίον πηγής· καθήσας δέ πλησίον ιού θεού, 
ευχαριστημένου δτι εύρε τόν περιποιητικόν αυτόν 
άνθρωπον,ήρχισε νά τους δμίλή τοιουτοτρόπως;

— 'Ω ! προσφιλέστατο ξένε,διά νά σε ενθαρ
ρύνω προς Ιξιστόρησιν τών δυστυχημάτων σου 
καί διά νά σε ευκολύνω νά μου εϊπης τό δνομα 
τής πατρίδος σου, θά σου διηγηθώ έγώ κατά 
πρώτον τά  θαυμαστά συμβάντα τά  δποία έλα- 
βον χώραν είς τήν Βοιωτίαν τήν δποίαν τώρα" 
επισκέπτεσαι. Είμαι γέρων καί πολλά θαύ
ματα συνέβησαν είς τόν. καιρόν μου, τά  δποία 
ίλ α  ανεξαιρέτως ενθυμούμαι. Κύριός μου είνε 
δ περιώνυμος Κάδμος, θνητός δμοιάζων πολύ 
πρός τούς θεούς, πανίσχυρος τών ©ηβών βα- 
σελιαύς — τού όποιου νομίζω περιττόν νά σου 
ΰπενθυμήσω τήν δόξαν. Δέν υπάρχει έλκχίστη 
γωνία κατοικουμένη είς τήν δποίαν ή φήμη 
τής δόξης του νά μήν έφθασε.

Ό  βασιλεύς^είχε τέσσαρας ενάρετους θυγατέ
ρας,·τήν’Αγαύην,τήν Αύτονόην,τήν’Ινώκαί τήν 
Σεμέλην.Τήν τελευταίαν αυτήν ήγάπα περισ
σότερον,διότι έγεννήθη δταν αυτός ήρχιζε πλέον 
νά γηράσκη. Αΰτη λοιπόν ή Σεμέλη άκριβώς 
έγινε σύζυγος τού παντοδυνάμου Δ ιός,'καί δ 
Κάδμος ύπερηφανεύετο διά τούτο. Ά λ λά  τότε, 
ώ  ξένε μου, φοβερόν συμβάν μάς έπληξε. Δεν 
δύναμαι βεβαίως έγώ νά σου φανερώσω τά  
μυστήρια τών θεών,διότι δεν είμαι άλλο παρά 
υιός δούλου γεννηθείς διά τήν εργασίαν καί 
οιά τήν ύπακοήν πρός τούς κυρίους του δστις 
δέν δύναται νά άσχολήται είς 5σα δέν τον 
ενδιαφέρουν...

Μίαν νύκτα, λοιπόν, ή καταιγίς εξερράγη 
μανιωδώς. Α ί άστραπαί διεδέχοντο τάς άστρα- 
πάς καί δ θόρυβος δ τρομερός τού κεραυνού 
άντήχει μέχρι τών βαθύτερων τού Κιθαιρώ- 
νος κοιλάδων. Ό  Ζεύς οιασχΐζων τό πυκνόν 
κάλυμμα τών νεφών έρριπτε δ ιάτω ν άπμστρα-

π τ ο υ σ ώ ν  χ ε ιρ ώ ν  τ ο υ  το ν  κ ε ρ α υ ν ό ν . Ή  γ ή
έτρεμεν ¿π’ι τών αιωνίων θεμελίων ιης· τά ζφα 
ιφευγον περίτρομα, καί φοβισμένοι οί άνθρω
ποι έμένομεν κεκλεισμένοι είς τάς οικίας μας 
τά ς δποίας εκλόνιζεν ή κατα ιγίς . . . .

Τήν αυγήν, όταν δ ήλιος έλαμψεν έκ νέου 
είς τον γαλήνιον πλέον ούρανόν, οί δδοιπόροι 
οί ερχόμενοι έκ ©ηβών μάς ανήγγειλαν οτι ή 
ενάρετος Σεμέλη είχε φονευθή ΰπό τού κεραυ
νού καί δτι δέν έμενον πλέον ή μόνον τά  κα- 
πνίζοντα ερείπια τού κατεδαφισμένου π α 
λατιού της.

Προσβληθείς Ικ τής φοβεράς αυτής δυστυ
χίας δ πατήρ περιετυλίχθη εις τόν μανδύαν 
του καί έμεινεν έπι τρεις ημέρας Ιξηπλωμένο; 
έπί τής κλίνης του χωρίς νά δμιλή καθόλου 
καί χωρίς νά θέλη κάν νά φάγη τίποτε. Τότε 
δ περίφημος Τειρεσίας δ αγαπητός τών θεών 
ήλθε πρός αύτόν. — Ό  Τειρεσίας,υιός τού Εύή· 
ρους γνωρίζει όλων τών αθανάτων τα  μυστή
ρια καθώς και τών θνητών. Τυφλωθείς ΰπο 
τής"Ηρας καί μή δυνάμενος νά βλέπη διά τών 
οφθαλμών τά  πράγματα τά  δποία βλέπουσιν- 
οϊ άνθρωποι, έπροικίσθη υπό τού Διός μέ τήν 
δύναμιν νά διαγινώσκη τό παρελθόν καί τό μέλ
λον,καί δλας τάς σκέψεις τών άλλων θνητών 
οίοιδήποτε καί &ν είνε· έκτος τούτου εννοεί την 
γλώσσαν τών πτηνών τά  δποία, καθώς γνω 
ρίζεις, άνακοινοϋν μεταξύ των τά  μυστήρια 
τών θεών· τέλος ή Άθηνα τού εδώρησε ρά
βδον θαυμαστήν διά τής δποίας δύναται νά 
διευθύνεται είς οίονδήποτε δρόμον θέλει ώ ; δ 
θνητός δ προιχισμένος μέ τήν όξυτεραν δρασ».

Ό  περίφημος αυτός μάντις ήλθεν είς τά 
ανάκτορα τού Κάδμου καί έμεινεν επί πολύ 
συνδιαλεγομενος μ ετ ’ αύτού. Τ ί του είπε,, 
δέν γνωρίζω, ώ ξένε μου, διότι οϊ χοιροβοσκοί 
δέν φαντάζονται ποτε περί τίνος δύναταε νά 
δμιλή είς μάντις ευνοούμενος παρά τών θεών 
καί είς βασιλεύς πανίσχυρος.

Εκείνο όμως τό δποίον καλώ ; γνωρίζω είνε, 
δτι δ Κάδμος έπαρηγορήθη έκτοτε καί μέ τήν 
καρδίαν πλήρη υπερηφάνειας έλεγεν είς δλους 
τούς άνθρώπους τού βασιλείου του : « Ή  Σε
μέλη,ή θυγάτηρ μου ή ενάρετος, ητο άναμφι- 
βόλως ή προσφιλή; τού Διός σύντροφος. Δι 
αυτού άπέκτησεν. υιόν ονομαζόμενου Βάκχον, 
τού δποίου δ Σάτυρος Σιληνός άνέλαβε τήν
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. έ κ π α ίδ ε υ σ ιν ,  έ χ ε ι κ ά τ ω  ε ις  τ ά  β ά θ η  τ η ς  β ύ -

φόρου Άσίας. Ό ταν  πλησιάση δ καιρός, τότε 
: 6 αθάνατος θέος Βάκχος θά έλθή νά δείςη 
■είς ήμά; την παντοδυναμίαν το· .̂

Ό  βασιλεύς άνήγειρε,πλησίον των ανακτό
ρων, τάφον είς την Σεμίλην, καί δ τάφος αυ
τός-Ικαλύφθη αμέσως ύπό των κλάδων τής 
αμπέλου.

Τοιουτοτρόπως ή χώρα τού Κάδμου άπέ- 
. κτησε το θαυμάσιον φυτόν αΰτόό,τό «γνωστόν 

είς τούς γείτονας ¡«.ας, δ δε σοφός Τειρεσίας 
:φρονει ότι διά του τρόπου τούτου δ Ζεύς ήθέ- 
λησε νά οείξν) τήν θεότητα τού Βάκχου, τόν 
όποιον άκόμη δεν εϊοομεν νά έμφανισθή εις την 
περίφημον πόλιν των θηβών καί τόν όποιον 
πάντοτε περιμένομεν.

’Αλλά τά  έτη παρήρχοντο, δ Καίριος βε- 
βαρυμενος Ικ τών ετών δεν έλάμβανεν ούδε- 
¡μίαν ειαησιν περί τού θείου ίγγόνου του. Ή  
πρεσβυτέρα τών θυγατέρων του Ά γαύη  τ<φ 
παρίστησεν οτι ήτο πολύ γέρων τώρα διά βα
σιλεύς καί ότι δ καιρός είχεν ΐπέλθη κατά 
τον όποιον έπρεπε νά παραδώση τό σκή- 
πτρον του εις τον νεαρόν Πενθέα τόν όποιον 
·*ιχεν άποκτήσν] εκείνη έκ τού ήρωος Έχίονος.

Ο Κάδρίος ε“καμεν δ,τι έπεθύμει ή θυγάτηρ 
του, έγκατέλειψε τήν πόλιν καί άπεσύρθη εις 
τη ν εξοχικήν του κατοικίαν. Τότε ή «χαρι- 
®τία τών θυγατέρων του άπεδείχθη,τόν έγκα- 
τέλειψαν έν μέσιρ τών άγρών καί άπηγόρευ- 
®αν εις αυτόν νά έπκνέλθη εις Θήβας. Τώρα 
οέν έχει ούτε κλίνην μαλακήν εις την καλύβην 
εις την όποιαν κατοικεί,, ούτε σκέπασμα κα
θαρόν, ουτε μανδύαν. ’Αλλά τόν χειμώνα κοι
μάτα ι με τόν δούλον του εις τήν τέφραν πλη 
βίον τής εστίας, καί σκεπάζει τό σώμα του 
ο ι« ρακών, το δε θέρος ώς μόνον στρώμα 
τού ρίπτουν Ιπί τής γης ολίγα ξηρά φύλλα 
Εινε περίλυπος πάντοτε και κλαίει διά τήν 
τύχην του τήν σκληράν, προπάντων 2έ διά τό 
γήρας του, το όποιον τον βαρύνει καί έμπο- 
οίζει αυτόν νά καταστρΙψγ) τά  μισητά σχέ
δια τού εγγόνου του. Αιότι πρέπει νά μάθγς 
ο,τι δ ΙΙενθεύς έξερρίζωσεν όλας τάς αμπέλους 
α ί δποϊαι έβλάστησαν εις τάς πιδιάδας τής 
Βοιωτίας, άλλά μέ ολας του τάς προσπάθει
ας δεν εέυνήθη νά καταστρέψτρ έκείνας αί δποϊ- 
α ι περιστέφουν τό μνήμα τής Σεμέλης, ούτε

¿τόλμησε νά έγγίση έκείνας' αί δποιαι αυξά
νουν εις το κτήμα τοϋ Κάδμου καί τών θερα- 
πόντων.του· έγεύθης κατά τό οείπνον τού προϊ
όντος τής ίδικής μου άμπελον, προσφιλεστατε 
ξένε, καί ευχαριστώ καθημερινώς τόν θεόν 
Βάκχον, τον όποιον άκόμη δεν γνωρίζω, διά 
τά  δώρά του. Τώρα λοιπόν πού σου οιηγήθην 
εγώ τά  συμβάντα τής χώρας μου εινε καί ή 
ίδική· σου σειρά νά με μάθης τά  θαυμαστά 
γεγονότα τής χώρας σας εκ τής οποίας εύχε
σαι,

Αλλ δ Βάκχος ειπεν: *Ώ ! σεβαστέ γέρων, 
μήν έκπλαγής εάν σού απαντώ  οιά βραχέων. 
Μάθε ότι δεν εινε τώρα καιρός διά μακρυ- 
γορίας, άλλά δι’ έργα ταχέα . Διότι είμαι είς 
έκ τώ ν πιστών δπαδών τού θεού Βάκχου καί 
αυτός με εστειλεν εκ τών ευφόρων τής Άσίας 
πιοιάδων, όπου ευρίσκεται, είς τήν περίφημον 
πόλιν τών θ η β ώ ν  μ ΐ διέταξε νά βεβαιωθώ 
άν πραγματικώς δ ΙΙενθεύς έξερρίζωσε τήν άμ
πελον καί άν δεικνύεται πάντοτε άληθώ; βασι
λεύς άσιβής. Μοί είπες ο,τι ήθελα νά ήξεύρω. 
Ά φησε με τώρα νά κοιμηθώ έν ειρήνη, διότι 
είμαι κοπιασμένος εκ τού δρόμου. Ό ταν  δέ 
ή Ή ώς άναλάμψη είς τήν ’Ανατολήν με έξυ
π νες καί με όδηγεϊς είς τήν κατοικίαν τού 
γηραιού Κάδμου διά νά σκεφθώ μ ετ ’ αυτού 
περι τών μέσων μέ τά  όποια θά τιμωρήσω- 
μεν τόν Πενθέα διά τήν ασέβειαν του καί 
θά ίορυσωμεν είς Θήβας τήν λατρείαν τού θεού 
Βάκχου.

Ό  χοιροβοσκός έκαμεν όπως δ ξένος τού 
τον διέταξε. Τήν αύγήν έξύπνησεν αΰτόν καί 
ταχέως έξεκίνησαν καί οϊ δύο προ; τό κτήμα 
τού Κάδμου. Έκει άνεγείρετο μ ία οικία 
καί πέριξ αύτής ταπειναί καλύβαι όπου ετρω- 
γον καί έκοιμώντο οί δούλοι οϊτινες είργάζον- 
το διά τόν βασιλέα. Ά λ λ ’ δ Βάκχος μετά 
τού χοιροβοσκού οέν εύρον τόν γέροντα είς τήν 
οικίαν του, και οί δούλοι δμοίως είχον φύγη 
διά νά συνάξουν άκάνθας πρός έπιδιώρθωσίν 
τής καλύβης τω ν. Έ π ί τέλους άνεύρον τόν 
Κάδμον είς γωνίαν τ ινά  άπομεμακρυσμένην, 
άπησχολημένον νά έκριζώνη χόρτα. Παλαιός 
χιτών ρακώδης έσκέπαζε τά  μέλη του, καί 
έπί τής κεφαλής του έφερε πιλίδιον ίκ  δέρμα
τος αίγός τό όποιον ηυξάνε τήν αθλιότητα τού 
εξωτερικού τον. Ό  γέρων είργάζετο έπιπόνως.
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Είς τήν θέαν τού πατρος τήςμητρός του, δ 
Βάκχος συνεκινήθη μέχρι τών μυχών τής καρ- 
δίας του. Έσταμάτησε παρά τινα  μηλέαν καί 
έκλαυσεν έπί πολύ. .’Α λ λ ’ δ Κάδμος στρέψας 
τήν κεφαλήν διέκρινε τόν νεανίαν εκείνον τον 
άγνωστον, όστις έκλαιενέμπροσθέν το ν  κατά
πληκτος, έοίσταζε νά του άποτιίνη τόν λόγον 
διά νά τον έρωτήση ποιος ήτο καί τ ί  ήθελεν 
είς τό κτήμά του.

Ά λ λ  ’ ιδού δ μάντις Τειρεσίας, όστις εκάστην 
πρωίαν συνήθιζε νά επισκέπτεται τόν Κάδμον, 
προύχώρει με βήματα, μεγάλα προς αύτόν. 
Λαμπρόχρωμος ταενία συνεκράτει τήν πάλλευ- 
κον κόμην του ή δποία προσέπιπτεν είς πυκνούς 
βοστρύχους όπισθεν τής κεφαλής του, και ή 
άφθονος γενειάς του, άπαστράπτουσα ώς ή 
χιών τών όρέων, ήπλούτο έπί τού στήθους του. 
Έκράτει ράβδον είς τήν δεξιάν του καί ένόσψ 
προΰχώρει έλαμπεν ή χαρά είς τό πρόσωπόν 
του καί ήτένιζε τόν Κάδμον καί τόν θεον μέ 
τούς οφθαλμούς οί όποιοι δεν έβλεπον.

αΚάδμε,άνέκραξεν, έχεις λοιπόν τούς οφθαλ
μούς διά νά μή βλέπνις ; Καί πρέπει έγώ, 
τυφλός γέρων όπως είμαι, νά σου αναγγείλω 
οτι δ θείος υιός τού παντοδυνάμου Διος και 
τής ενάρετου Σεμέλης είνε έδώ έμπροσθεν τών 
οφθαλμών σου, κλαίων είς τήν ένατένισιν τής 
άθλιότητός σου ; Ό  Κάδμε, αναγνώρισε τον 
θεόν Βάκχον, όστις ήλθε μέχρι τής κατοικίας 
σου, λαβών τό σώμα καί τήν μορφήν νεανϊου 
θνητού, διά νά σε δοκιμάση».

’Αμέσως δ Βάκχος άπεξεδύθη τήν άνθρω- 
πίνην μορφήν του, ήνορθώθη, καί Ιφάνη είς 
τούς οφθαλμούς τού Κάδμου υψηλός καί εύρω
στος μέ τό βλέμμα λάμπον έκ θείας λάμψεως 
καί τάς παρειάς ροδοχρόους Ιξ άυλου τινός χρώ
ματος Έκράτει θύρσον είς τήν χείρα, δέρμα δε 
ίλάφινον προσέπιπτεν έπί τών ώμων του και το 
μέτωπόν του έστεφανοϋτο ΰπο κλάοων κισσού.

Τά γόνατα τού Κάδμου παρελύοντο έκ τής 
συγκινήσεως καί ή καρίία  του άνεσκίρτα. 
Ένηγκαλίσθη τόν προσφιλή υίον τής Σεμέλης 
καί τον έκράτησεν έπί πολλήν ώραν έπί τού 
στήθους του. Έ π ε ιτα  ήρχισε νά κλαίη έκ χα
ράς ύπό τόν σφιγκτόν εναγκαλισμόν τού θεού, 
καί θά έκλαιεν έπί πολλήν ώραν, αν δ Τει
ρεσίας δέν έλάμβανε τόν λόγον ώς εξή ς :

« Ό  καιρός έπείγει, ώ Κάδμε. Τό φσμα τών

πτηνών μου είπεν δ.π δ υίός της Σεμέλης έρ
χετα ι διά νά έγκαταστήση τά  ιερά μυστή
ρια . . .  . Ήξεύρω ωσαύτως ότι δ άσεβής βα
σιλεύς Πενθεύς είνε άπών έκ τής πόλεως τών 
Θηβών, καί πολεμεί μακράν κατά τών Ιχθρών 
του. Ά ς  σπεύσωμεν νά είσέλθωμεν είς τήν 
πόλιν μετά τού θεού διά νά τον γνωρίσης είς 
τόν λαόν σου . . . .

 θ ά  χρησιμεύσω ώς οδηγός είς τά  γηρα
τειά  σου, ώ Τειρεσία, άπήντησεν δ Κάδμος, μέ 
όλην μου τήν ηλικίαν είμαι άκόμη ικανός πρός 
τούτο. Μάλλον δε δ θεός καί τούς δύο θά μας 
όδηγήσγι άκόπως έκεΐ κάτω. Μέ όλην μας τήν 
ηλικίαν άς φέρωμεν θαρραλέως είς τάς άδυνά- 
τους χ«ϊρ*ς μας τόν θύρσον τού Βάκχου.»

Καί ιδού δ θεός έν όλη του τή  λαμπρό
τατη  — όπως τόν είδες καί σύ, ώ  Μίδα, όταν 
είσήλθε είς τά  ανάκτορά σου έπί κεφαλής τής 
συνοδίας του — έβάδιζε «ρός τήν πόλιν τών 
θηβών, σκεπασμένος διά τού δέρματος τής έ- 
λάφου μεταξύ τών δύο γερόντων, οί όποιοι άνέ- 
κραζον : «Ιδού .ό υίός τού παντοδυνάμου Διος 
καί τής έναρέτου Σεμέλης I Εύοί ! Δόξα είς 
τόν Βάκχον 1 . . . .»

Οί άνορες καί α ί γυναίκες τών περιχώρων 
καταλαμβανόμενοι ύπό θρησκευτικού ένθουσια- 
σαού έτρεχον όπισθεν τού θεού Βάκχου κινούν- 
τες άνωθεν τής κεφαλής τω ν κλάδους αμπέ
λου καί έκραζον : «Εύοί I Δόξα είς τόν Βάκ
χον. Ό  θήβα ι , πόλις ή οποία παρήγαγες 
τήν Σεμέλην,στεφανώσου μέ κισσόν όπως ύπο- 
οεχθής τόν θεόν ¿στις εισέρχεται είς τά  τείχη 
σου ! Στολίσου μέ άνθισμένους κλάδους άει- 
πρασίνου σμίλακος καί με. φύλλα ορυος καί 
πεύκης. Ό  γυναίκες, στςλισθήτε, καί τ α 
χέως 0λάι· άνδρες άφίσατε τήν έργασίαν σας 
καί γυναίκες τά  εργόχειρά σας. δοξάσατε διά 
τών χειοών σας τόν θειον Βάκχον. Εύοί 1 Δόξα 
είς τόν Βάκχον ! , . . . »

Καί δ υίός τής Σιμέλης έτάχυνε τήν πο
ρείαν του παροτρύνων καί άναζωογονών. οιά 
τών κραυγών του τά  πλήθη τ ά  όποΐά τον 
ήκολούθουν. Ή  μακρά κόμη του έκυμάτιζεν 
έπί τών ώμων του είς τάς θωπείας τού ανέμου 
καί ολοι ήκουον τούς ήχους τής θείας φωνής 
του : « ’Εμπρός, εμπρός, άς αντηχούν τά  
μουσικά όργανα πρός τιμήν τού θεού σας. Οί 
άρμονικοί ήχοι τού αυλού άς ταχύνουν τήν



9 6 Η  Δ ΙΑ ,Π Λ Λ Β ΙΕ  Τ Ο Ν  Π Λ ΙΔ Ω Ν J O  X fc lJT E M B t 'tO Y

πορείαν σκίβ^λεγε· καί ώς οί νεοσσοί ακολου
θούν την μητέρα τω ν, παρκσυρόμ«ν« εις τα- 
χείαν πορείαν διά μέσου τών άπεράντων πε
διάδων, οΰτω άνορες καί γυναίκες ετρεχον 
παράφοροι έκ χαράς.

Ά λ λα  ήλθεν δ καιρός νά άποσυρθώμεν είς 
τά  δωμάτια μας, έξηκολούθησεν δ Σιληνάς. 
Αυρών θά «ας είπω πώς ό Βάκχος Ιξεδικήθη 
κ α τ ’ εκείνων οί δχοΐοι δεν ήθελον νά Χάβουν 
μέρος εις τάς θείας ιελετάς· Χαΐρε, υίέ καλλί- 
κομε τής Σεμέλης ! Θά άποκαλύψω την δό
ξαν «ου την άκτινοβόλον προ τών όφθαΧμών 
τοϋ Μίδα, του ξενίζοντός με, καθώς καί του 
λαού του !

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ ' .

Η  Τ ΙΜ Ω ΡΙΑ  T Ö N  Θ Υ Γ Α Τ Ε Ρ Ω Ν  Τ Ο Υ  Μ ΙΝ ΪΟ Υ .

Η Υ Π Ε Ρ Η Φ Α Ν Ε ΙΑ  Κ Α Ι Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Ε  Τ Ο Υ  Π Ε Ν Θ Ε Ω Ε .

Ό  Βάκχος εΰρήκε καί εις τάς Θήβας εχ
θρούς δπως καί εις την εύφορον Άσίαν. ’Ε
πωφελούμενη τής απουσίας τοϋ Πενθέως ή 
μήτηρ του Ά γαύη  έπεσκέπτετο δλους τούς 
κατοίκους, καί ελεγεν εις αυτούς,ότι ό Κάδμος 
βεβαρυμένος εκ τής ηλικίας καθώς καί δ τυ
φλός μάντις Τειρεσίας εϊχον άπατηθή ύπό ενός 
αγύρτου τον όποιον δ βασιλεύς ήθελε τιμωρή
σει κατά την επάνοδόν του, καθώς καί εκεί
νους οί όποιοι έώρτασαν τάς ασεβείς εκείνας 
Ιορτάς. Άκολουθούσαι τέ παράδειγμα τής α
δελφής των ή Αύτονόη καί ή Ίνώ, επεσκε- 
πτοντο καί αυταί· τάς γυναίκας καί έλεγον 
εις αύτάς δτι ή Σεμέλη δεν υπήρξε ποτε σύ
ζυγος τοϋ Διός, καί δτι δ Βάκχος κα ί άν ήτο 
υίος τής Σεμέλης, δεν ητο άλλο ή άπλοϋς 
θνητός, εχθρό; τών θεών.

Οϋτω πολλαί γυναίκες Ιπίστευσαν τάς 
συκοφαντίας ταύτας καί άπέφυγον νά λάβουν 
μέρος εις τά  θεία μυστήρια. Ό  Βάκχος άπε- 
φάσισε νά άποδείξη διά σημείων πασιφανών 
την δΰναμίν του.

Ό  μάντις Τειρεσίας ειχεν άναγγείλη κατά 
παραγγελίαν τοϋ θεού, δτι ειχεν ελθη ή ημέρα 
:κατά την δποίαν α ί γυναίκες θά Ιώρταζον θαυ-

μαβίαν εορτήν πρός τιμήν του Βάκχου. Είχε 
διατάζη κυρίας καί δούλας νά οιακόψουν τήν 
Ιργασίαν καί νά καλύψουν διά δερμάτων έλά- 
φου τό στήθος των καί νά λύσουν τήν κόμην 
των καί στεφανωμέναι διά κισσού καί κρατοϋ- 
σαι θύρσους εις τάς χειρας νά «υναχθώσι προς 
εόρτασιν τού θεού.

Αί περισσότεραι τών Θηβαίων γυναικών 
ύπήκόυσαν εις τήν φωνήν τοϋ σοφοϋ Τειρεσίου, 
καί προσέφερον θυσίαν εις τόν Βάκχον, 
δουσαι ύμνους πρός αύτόν καί εορτάζουσαι Ιν 
γένει εύσεβώ; τά  θεία μυστήρια.

Ή  Ά γάθη δμω; είχε πείση τάς θυγατέρας 
τοϋ Μινύου, ενός τών αρχόντων τής πόλεως, 
νά άποφύγωσι τάς θείας τελετάς. Α ί κόραι 
αύται ύπήκόυσαν καί έκλείσθησαν εις τό δω- 
μάτιόν τω ν, καί Ινφ εξω αντηχεί δ θόρυβος 
τής εύθυμου εορτής, έκείναι είργάζοντο τόν 
βάμβακα ύφαίνουσαι θαυμάσια υφάσματα, καί 
μή άφίνουσαι ουδόλως τάς δούλας των νά ά- 
ναπαυθοϋν. Ή  λιυκόλενος πρεσβυτέρα θυγά- 
τηρ τοϋ Μ ινύουΆλκιθόη διασκεδάζει τήν ερ
γασίαν τών αδελφών της καί τών δούλων 
διηγούμενη χίλια  ψευδή ιστορήματα διά τήν 
Σεμέλην καί τόν υιόν της. 'Ο λαι γελώσιν αί 
ανόητοι, Ή  εργασία προχωρεί μετά ζήλου 
καί ή περιφρόνησές των πρός τόν θεόν καί οϊ 
λόγοι των οί ασεβείς μολύνουν τήν εορτήν..,.

Ά λ λ ’ ιδού αίφνης δλαι διακόπτονται άφω
νοι Ικ τής φρίκης· Ιλ τών παραλυομένων χειρών 
των πίπτουσι τά  υφάσματα καί ώχρότης θα
νάσιμος καλύπτει τά  πρόσωπά των.

’Ακούουν πραγματικό»; νά φθάνουν εις τά  ώτα 
των τΐχοι μουσικής μυστηριώδους τήν δποίαν 
δεν βλέπουνπόθεν προέρχεται. Κυμβάλων κτυ
πήματα  υπόκωφα αναμιγνύονται μέ τών αυ
λών τούς συριγμούς. Ό  μύρτος καί δ κρόκος 
καί δ λίβανος άναδίοουν τάς ισχυρά; ευωδίας 
τω ν, καί δ ύμνος τοϋ Βάκχου άντηχεΐ Ιντός 
τοϋ οίκου τών άσεβών γυναικών. Κ ατάπλη
κτα τά  πλήθη τρέχουν καί εισέρχονται είς τό 
δωμάτων είς τό όποιον α ί θυγατέρες τοϋ Μι
νύου έκλείσθησαν διά νά οοθώσι είς τάς ασεβείς 
Ιργασίας τω ν. Θαύματα άνεκδιήγητα παρου
σιάζονται τότε προ τών οφθαλμών τών θ η 
λαίων· (Έπεται συνέχεια.)


