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M ET ΑΜ ΟΡΦΩΣΙΣ Κ Α Λ ΙΦ Ο Γ  Τ ΙΝΟΣ Ε ΙΣ  ΠΕΛΑΡΓΟΝ.

Έ κ  τοΰ Γερμανικού ΰπδ Γ. Β.

‘Ο χαλίφης της Βαγδάτης Χασιδ έκάθητο ώραίαν τινα δειλήν 
αναπαυόμενος έπί τού σοφά του- ειχε κοιμηθή ολίγον, επειδή 
ήτο θερμή ή ήμερα, καί έφαίνετο ήδη μετά τον μικρόν ύπνον 
του πολύ εύθυμος- έκάπνιζε μακράν καπνοσύριγγα (τσιμπούκι) 
άπο ροοόξυλον, έπινεν έκ διαλειμμάτων ολίγον καφφέν, τον 
όποιον μαΰρός τις δούλος τω έφερε, καί έσπόγγιζεν έκάστοτε ευ
χαριστημένος το γέ^ειον, οσάκις έγεύετο τοϋ καφφέ. ’Εν έν: 
λόγω έβλεπε τις τον καλίφην λίαν καλώς διακείμενον. Κατά 
ταύτην τήν στιγμήν ή δυνατό τις νά συνομιλήση μετ’ αύτού κα
λώς, έπίίδή ήτο τότε αρκετά ήμερος καί ευπροσήγορος· διά 
τοΰτο κατά ταύτην τήν ώραν έπεσκέπτετο αΰτ'ον καί ό μέγας βε
ζίρης του Μανσορ καθ’ ήμέραν. Καί κατά τοΰτο το δειλιν'ον 
ηλθεν, άλλ’ έφαίνετο πολυ σύννους ολως παρά τήν συνήθειαν του. 
Ο καλίφης απετυρεν ολίγον άπο το στόμα του τήν καπνοσύ

ριγγα και ειπε· Διατι είσαι τόσον σύννους, μεγάλε βεζίρη ; ‘Ο 
μέγας βεζίρης εσταύρωσε τους βραχίονας του έπί τοΰ στήθους 
του, προσεκύνησε τον κύριόν του κ/ι άπεκριθη- «Κύριε, άν εί
μαι σύννους δεν γνωρίζω- άλλ’ έκεί ύπδ το παλάτιον στέκει εΐς 
πραγματευτής, δστις έχει τόσον ώραΐα πράγματα, ώστε λυπού
μαι δτι δέν έχω πολλά χρήματα.»
, ' °  8σπς πρδ πολλοΰ ήδη χρόνου ήτο εύνους προς

τον μεγαν βεζίρην του, έστειλε κάτω ενα μαΰρον δοΰλον, ίνα 
έπάνω τον πραγματευτήν. Ευθύς έ,ίέστρεψεν ό δούλος 

μετά του πραγματευτοΰ. Οδτος ήτο βραχύς (κοντδς; *χί παχύ--, 
μελαγχλωρος (μα«ροκίτρ.νος) κατά το πρόσωπον και ρακενδύ- 
της (κουρελιάρης). ’Έφερε μεθ’ εαυτού §ν κιβώτιο>, το όποιον 
·ιχ« διάφορα εμπορεύματα· μαργαριτάρια καί δακτυλίδια, πυρο
βόλα πλουσίως κεκοσμημένα, ποτήρια καί κτένια. Η) καλίφης 
**( ό βεζίρης του έξήτασαν τά πάντα, καί ό καλίφης ήγόρασε 
τέλος δι’ έαυτδ* καί τδν Μανσορ ώραΐα πυροβόλα, καί διά τήν

°  ^  τ3υ 0£ζίρ9“  ϊν Χτένΐ5ν· "0τε 6 πραγματευτής ήθελε νά 
ϊηκωση το κιβώτιόν του, παρετήρησεν δ καλίφης μικοόν συρτά- '̂ 

( Ι Ι ΪΘ Α ΓΟ Ρ Ο Γ  Φ ϊΆ Α . Δ'.)

Ριον και έδειξεν έντδς αύτοΰ μίαν θήκην μέ ΰπομέλαιναν κόνιν 
καί 'έν χειρόγραφον, το όποιον ούτε ό καλίφης ούτε ό Μανσορ 
ήδύνατο νά άναγνώση. « Ταϋτα τά δύο κομμάτια έλαβόν τότε 
άπο ένα έμπορον, οστις ευρεν αύτά εϊς τήν Μέκκαν καθ’ οδόν,» 
είπεν ό πραγματευτής- « δέν γνωρίζω τί περιέχουσιν. Είνε εις 
τήν διάθεσίν πας μέ μικράν τιμήν δέν δύναμαι διά τούτο το 
πράγμα νά διαπραγματεύωμαι.» ‘Ο καλίφης, οστις ειχεν εις 
τήν βιβλιοθήκην του αρχαία βιβλία, άν καί δέν ήδύνατο ν’ άνα
γνώση αύτά, ήγόρασε τό χειρόγραφον καί τήν θήκην καί άφήκε 
τον πραγματευτήν. Α λ λ ’ ό καλίφης έσκέπτετο πώς νά γνω- 
ρίση τί περιείχε το χειρόγραφον καί ήρώτησε τδν βεζίρην, έάν 
γνωρίζη τινά, δστις δύναται νά έξηγήση τούτο. « Δέσποτα καί 
κύριε » άπεκριθη ουτος, « εις τδ μέγα ΜουσεΤον υπάρχει τις ονο
μαζόμενος Σελίμ ό σοφός, δστις εννοεί ολας τάς γλώσσας- δια
τάξατε να έλθη, ίσως έννοήση ουτος τί σημαίνουσι ταΰτα τά [μυ
στηριώδη πράγματα.» Προσεκλήθη εύθύς ό σοφδς Σελίμ. « Σε
λίμ, είπε προς αύτδν δ καλίφης, Σελίμ, λέγουν οτι είσαι πολύ 
σοφός- ρίψον 'έν β>έμμα εις τούτο τδ χειρόγραφον, έάν δύνασαι νά 
τδ άναγνώσης. Έάν δυν/,θή; ν’ άναγνώσης τούτο, θέλει; λάβει 
παρ' έμοΰ μίαν νέαν έορτάσιμον ενδυμασίαν- έάν δέν δύνασαι, 
θά λαβής δώδεκα ραπίσματα κα· εϊκοσιπέντε πληγάς (κτυπή
ματα) εις τούς πόδας, έπειδή ματαίως θά σέ δ/ομαζωσιν έπειτα 
Σελίμ τον σοφόν.» ‘Ο Σελιμ προσεκύνησε καί εί-ε « γενηθήτω 
τδ θ-λημά σου, κύριε. Επι πολλήν ώραν παρατήρησε το χειρό
γραφον άλλ’ έξαφνα άνεφώνησε « Τούτο εΐνε λατινικόν, κύριε 
έάν δέν ήνε λατινικόν, κρεμάσατέ με.» —  τί περιεχει,. 
ειπεν δ καλίφης, έάν ήνε λατινικόν.» ‘Ο Σελίμ ήρχιςτε νά με- 
ταφράζη- «Άνθρωπε, οστις θά εδρης τοΰτο, εύλόγει τΐν «εδν'διά 
τήν χάριν του. "Οστις ροφήση διά -,ής ρινός του άπδ τήν έν τβυτη 
τή θήκη κόνιν, και έπειτα είπη: nmtibor (μουτάμ.τοο. ϊη./ Οά 
μεταβληθώ), ουτος δυνατχι εΐς πάν ζώον νά μετββληΟή νά 
έννοή τήν γλώσσαν τών ζώων. Έάν θέλη πάλιν νά ξ- :·: ;;:-
τήν άνθρωπίνην του μορφήν, προσκυνεϊ τρις πρδς ά. αί
λέγει έκείνην τήν λέξιν αλλά πρό»χ4, έάν μετ.,Λ ,. ;?ς
ζώον, νά μη γελάσης· άν γελάσης, ή μ,γική λες..; : . 
αφανίζεται άπδ τής μνήμης σου, κχ: μένεις ζώον.».

Ότε δ σοφδς Σελίμ άνέγνωσεν ούτως, δ .Καλίφης f-· j- i &
4.



Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

μέτρον ευχαριστημένος. Διέταξε τ'ον σβφον νά όμόση, ότι εις κα
νένα δέν θά εΐπη τι περί τοΰ μυστικοί, προσέφερεν εις αΰτον μίαν 
ώραίαν ενδυμασίαν καί άπέλυσεν αυτόν. Ά λ λ ’ εις τον μέγαν αΰ- 
τοΰ βεζύρην είπε- « ίδοΰ καλή αγορά, Μανσόρ. Πόσον χαίρω, δτι 
Οά γείνω ζώον! αίίριον πρωί έλθέ πρός με- ύπάγομεν έπειτα όμοΰ 
εις τον άγρόν, ροφοΰμεν διά της ρινός ολίγον από τήν θήκην μου 
καί παρατηροΰμεν έπειτα τί όμιλοΰσιν εις τον αέρα καί εις τ'ο 
'ύδωρ, εις το δάσος καί τ'ον άγρόν.

Μόλις έπρογευμάτισε τήν άλλην ήμέραν ό καλίφης Χασίδ 
καί ένεδυθη, δτε έφάνη ήδη ό μέγας βεζίρης, ίνα συνοδεύση αΰτον 
εϊς τον περίπατον, ώς τ'ον διέταξεν. Ό  καλίφης έχωσε τήν θήκην 
όμοΰ με τήν μαγικήν κόνιν εις τήν ζώνην, καί διατάξας τήν 
ακολουθίαν του νά μ,ένη ό~ίσω. έπροχώρησε μετά τοΰ βεζίρου μό
νον. Ουτοι διήλθον πρώτον διά τοΰ εΰρυχώρου κήπου τοΰ καλί- 
φου, άλλά ματαίως έπροσπάθουν νά ϊδωσι ζώον τι, ϊνα δοκιμά- 
σωσι τήν τέχνην των. ‘Ο βεζίρης έπρότεινε τέλος νά έξελθωσι 
μακρύτέρα εις μίαν λίμνην, όπου εΐχεν ίδεΐ ήδη πολλάκις πολλά 
ζώα ονομαζόμενα πελαργούς, οί όποιοι διά τοΰ σοβαρού αυτών 
τρόπου καί τοΰ κροταλισμού των ειχον κινήσει τήν προσοχήν του.

‘Ο καλίφης συνήνεσεν εις τήν πρότασιν τοΰ βεζίρου του καί 
ήλθε μ.ετ’ αΰτοΰ εϊς τήν λίμνην οτε ουτοι έφθασαν έκει, παρ- 
ετήρήσαν ένα πελαργόν σοβαρόν περιπατοΰντα καί ζητοΰντα βα
τράχους καί ενίοτε κροτα/.ίζοντα, ’Επίσης παρετήρησαν καί μα
κράν άνω εϊς τον άέρα ένα άλλον πελαργόν εϊς αΰτον τον τόπον 
αϊωρούμενον. « Μα τό γένειόν μου, εΰμενέστατε κύριε, » εΐπεν 
ό μέγας βεζίρης « ούτοι οί δύο μακρόποδες διαλέγονται πρός 
άλλήλους ώραΐα. ΙΙόσον καλόν θά ήτο εάν ήμ.εθα πελαργοί;—· 
καλός ό λόγος σας! άίτε'κρίθη ό καλίφης, «άλλά προηγουμέ
νως πρέπει νά σκεφθώμεν, πώς γίνεται τις παλιν άνθρωπος. —. 
ορθόν! τρις προς άνατολάς προσκυνοΰντες καί λέγοντες inutabor 
(μουτάμ,πορ, δηλ. θά μεταβληθύ) γινόμεθα πάλιν έγώ καλίφ,,ς 
καί σΰ βεζίρης, άλλά §«/ ονομα θεοΰ χωρίς νά γελάσωμεν, άλ
λως εϊμεθα χαμένοι ! »

Έ ν  ω ό καλίφης ώμίλει τριουτοτρόπως, είδε τον ά’λλίν πελαρ
γόν έπί τής κεφαλής του να κρέμαται καί αργά νά καίταβαίνη 
εϊς τήν γην. Ταχέως έξήγαγε τήν θήκην άπο τής ζώνης, έλαβε 
μίαν καλήν δραγμίδα (πρέζαν), προσέφερεν εϊς τον μέγαν βεζί- 
ρην, δ στις επίσης έρρόφησε διά τής ρινός, καί οί δύο έφώναξαν ; 
mutabor (μουτάμπορ θά μεταβληθώ). —  Τότε συνεστάλησαν 
(έμίκρυναν) τά σκέλη των καί έγειναν λεπτά καί ερυθρά· τά 
ώραΐά κοκκινωπά υποδήματα τοΰ καλίφρυ κ«ί τοΰ συντρόφου το’̂  
έγειναν άσχημοι πόδες πελαργοΰ? Qi βραχίονες έγειναν πτερά, 
ό λαιμός ήρχιζεν άπό τής μασχάλης καί ηιο ενός πήχεως μά
κρος, τό γένειον μετεβλήθη καί τό σώμα έσκέπαζον πυκνά πτερά, 
« ’Έχετε 'έν ώράϊον ράμφος, κύριε μεγάλε βεζίρη » είπε μετά 
μεγάλης έκπλήξεως ό καλίφης- μ.ά το γένειον τοΰ προφήτου, 
τοιοΰτον τι δέν έχω ϊδει εις τήν ζωήν μ.ου·—  Εΰχαριστώ, άπε- 
κρίθη ό μέγας βεζίρης, έν ώ έκυπτε, άλλ’ εάν ήδυνάμην νά 
τολμ.ήσω νά έκφράσω γνώμην, ή μεγαλειότης σας φαίνεται ώς 
πελαργός σχεδόν ώραιότερος. χαρά ώς καλίφης- άλλ’ έλθετε, 
εάν εΰαρ;στήσθε, νά π^ρατηρήσωμεν έκεΐ τους συντρόφους μας

καί πληροφορηθώμεν, έάν ήμεΐς άληθώς γνωρίζομεν πελαργικά.
Έ ν  τοσούτω έφθασΐν ό άλλος πελαργός εϊς τήν γήν έκαθά- 

ρισε μέ τό ράμφος τους πόδας του, ηΰτρέπισε τά πτερά του, καί 
ήλθε πρός τον πρώτον πελαργόν. Ά λ λ ' οί δύο νέοι πελαργοί 
έσπευσαν νά έλθωσι πλησίον αΰτών, καί ήκουσαν μέ έκπληξίν 
των τον ακόλουθον διάλογον :

« Καλή ήμ.έρα̂  κυρία μακροπόδα ! τόσον ενωρίς ήδη εϊς τον 
λειμώνα ;»— · Χάρις εϊς τούς καλούς σαύρους καί βατράχους, 
άγαπητέ κροτομύτη ! έχω κάμει 'έν μικρόν πρόγευμα. Σας εΰα- 
ρεστεΐ ϊν τεταρτημόριο·/ σαύρου ή έν βατραχίδιον :— · « Ευχαρι
στώ παρά πολύ· σήμερον δέν έχω δρεξιν. Έγώ οι’ άλλην αιτίαν 
ήλθον εις τον λειμώνα. Πρέπε ι σήμερον νά χορεύσω ενώπιον 
τών συνδαιτυμόνων τοΰ πατρός μου, καί διά τοΰτο θέλω νά γυ- 
μνασθάδ έδώ ολίγον έν ησυχία».

Εΰθΰς έβημάτισεν ό νέος πελαργός μέ θαυμαστήν ευκινησίαν 
διά τοΰ άγροΰ. ‘Ο καλίφης παί ό Μανσόρ έφαίνοντο θαυμάζον- 
τες αυτόν άλλ’ δτε ουτος έλαβε ζωγραφικήν θέσιν έπί ένός πο- 
δός καί με τά πτερά προσέτι χαριέντως έρρίπιζε, τότε δέν ήδύ- 
ναντο πλέον καί οί δύο νά κρατηθούν άκατάσχετος γέλως έξήλ- 
θεν άπό τά ράμφη των, άπο τόν όποιον πρότερον έπί πολυν χρό
νον έκρατούντο. Ό  καλίφης έκρατήθη πάλιν εΰθΰς καί « τοϋτ3 
ήτο έν παίγνιον » είπε, « το όποιον δέν αγοράζεται μέ άργύριον ι 
Λυπηρόν, δτι τά άνόητα ζώα φοβηθέντα άπό τόν γέλωτά μ.ας 
έφυγον, άλλως ήθελον καί μάς τραγωδήσει βέβαια »

Ά λ λ ’ ήδη ένθυμήθη ό μέγας βεζίρης, δτι ό γέλως εϊς τ'ο 
διάστημα τής μεταβολής ήτο άπηγορευμένος. "Οθεν μετέδωκε 
τήν αδημονίαν του καί εις τόν καλίφην. 'Ώ Μέκκα καί Μεδίναι 
είπεν ό καλίφης, τοΰτο θά ήτο κακόν παίγνιον, έάν πρέπη έγώ 
νά μείνω πελαργός! Ένθρμήθητι τήν μωράν λέξιν, έγώ δέν τήν 
εξευρίσκω,»— Τρις πρός άνατολάς όφείλφμεν νά προσ/.υνήσωμεν 
καί έπειτα νά είπωμεν; mu —  (μ,ου) —  ηιιι(μου) mu (μου)— » 

Οΰτοι εστάθησαν πρός άνατολάς προσεκύνουν συνεχώς, ώστε τά 
ράμφη των ήγγιζον σχεδόν τήν γήν άλλ', ώ τής δυστυχίας| 
ή μαγική λέξις διέφυγε τήν μνήμην των, καί δσον ό καλίφης 
προσεκύνει, τφσον ό βεζίρης mu mu —- mu —  έφώναζεν,—  
άλλά πάσα μνήμη τής λέςεως είχεν έξαλϊίφθή, καί ό δυστυ- 
χής \ α ιιδ καί ό βεζίρης του ήσαν καί έμειναν πελαργοί.

Περίλυποι έζω/ ςιί μαγευμ,ένσι εις τ'ον άγρόν, διότι δέ; έγνώ- 
ριζον τί έπρεπε νά π^άςωσιν εϊς τήν δυστυχίαν των άπό τής πε- 
λαργικής αυτών μορφής δεν έξήρχοντο, εις τήν πόλ;ν δέν έπέ- 
στρεφον, ΐνα οώσωσι γνωριμίαν-— διότι π</ος ήθελε πιστεύσει ένα 
πελαργόν, δτι ήτο ό καλίφης; Καί έάν τις τό έπίστευε, θά ήθε
λον οί κάτοικοι τής Βαγδάτης ένα πελαργόν ώς καλίφη ,

Ούτω περιεπλανώντο πολ'/,άς ήμέρας καί έτρέφοντο άθλίως 
άπό τους καρπούς τής γης, τοΰς όποιους όμως ένεκα τζν  μακροΰ 

ράμφους των δένήδύναντο καλώς νά καταπίνωσι· διά σαύρας καί 
βατράχους δεν ειχον καμμίαν ορεξιν, διότι έφο&οΰντο μή μέ τοι- 
αΰτα γλυκύσματα φθείρωσι τ'ον στόμαχσν. ‘Π μόνη των παρη- 
γορία εϊς ταύτην τήν λυπηράν θέσιν ήτο δτι ήδύναντο νά πετά- 
ξωσι, καί διά τοΰτο έπέτων συχνά έπί τών στεγών τής Βαγδά
της, ϊνα ί'δωσι τ! συνίβαινεν εντός τής πόλϊως.

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

Τήν τίρώτην ήμέραν παρετήρησαν μεγάλην ανησυχίαν καί λύ- 
ft-ην καθ’ οδόν, άλλά τήν τετάρτην ήμέραν τής μ.αγεύσεώς των 
εκάθισαν έπί τοΰ παλατιού τοΰ καλίφου. καί τότε παρετήρησαν κατω 
εϊς τήν όδόν μίαν μεγαλοπρεπή πομπήν. Τύμπανα καί αΰλοί 
ήχησαν άνθρωπος τις φέρων έπενδύτην χρυσοποίκιλον έκάθητο 
επ: ίππου κεκοσμημένου, περικυκλωμένος υπό λαμπράς άκο)ου- 
θιας· τό ήμισυ Βαγδάτιον ήκολούθει αΰτώ, καί δλοι έκρ».ζον: 
«Ζήτω ό· Μιζρας ό κύριος τής Βαγδάτης!» Τότε προσέβλεψαν 
άλληλους επί τής στέγης τοΰ παλατιού, καί ό καλίφης Χασίδ
ειπε· « Εννοείς ήδη, διά τί είμαι μαγευμένος, μεγάλε βεζίρη
Οΰτος ό Μιζρας είνε υιός τοΰ θανασίμου έχθροΰ μου, τοΰ ϊσχυ- 
ρου μάγου Κασνοΰρ, ίστις καί ώρκίσθη έκδίκησιν εις μίαν κα
κήν ωραν·» άλλ’ άκόμη δέν άπελπίζομαι. Έλθέ μετ’ έμοΰ σύ, 
ίτιστε σύντροφε τής δυστυχίας μου· Οέλομεν πορευθή εϊς τόν τά
φον τοΰ προφήτου. Ισως επί τών άγιων τόπων ή γοητεία δια-
λ!% Μ (έπεται τό τέλος)

Λ  Υ  2  1 3 1 2 .

Α ΙΝ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν .

1 Ιί\  Τό  στοιχεΤον τοΰ αλφαβήτου ζ.
I© '.  Νάνος— ναός,

Κ .  Φ ύλλον— Ί λ λ ο ν  (τόν υιόν τοΰ Ή ρακλε'ους),
Κ Α  , Σ ΰ — κάμινος!=Συκάμινσς.
Κ Β . Ώόν-— ό ών.

ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΩΝ.

ΣΤ  ' Έ ! Τουρκίας είχε δραχ. 2000, έν
τής ‘Ελλάδος 1000 καί έν τω τής Ρωσσίας 3000.

Ζ ' Έγωγε, άμωμα, άκακα, άρουρα.
Η . Κατ' άρχάς έκράτει 20 αμύγδαλα,

ΛΟΓΟ ΓΡΙΦΩ Ν .

14. Οί νέοι εϊσί πάντων αυτοί μόνοι σοφώτατοί.
15. Άπας πονηρός οίνος ό πολΰς έστ’ αεί.
16. Ψευοεϊθαι άνελεύθερον, άλήθειαν γενναίον.
17. Σΰν μ.υρίοισι τά καλά γίγνεται πόνοις ·
18. Ο γραμμάτων άπειρος οΰ βλέπει βλέπων.
19. Ένεγκε λύπην και βλάβην έρρωμενως.
20. Τόν Δία καλοΰσιν οί ποιηταί πατέρ’ άνδρών τε θεών τε.

 ̂ 21. Ή  Φωκίωνος γυνή έρωτηθεΐσα: διατί μόνη τών άλ/.ων
οΰ φορεΤ χρυσοΰν κόσμον ; εφη « δτι αυτάρκης κόσμος μοί έστιν 
ή τοΰ άνδρός άρετή.»

ΓΡΙΦΩ Ν .

, 9· Η·̂ν Σοφοκλής, σοφώτερος δ; Εΰρυπίδη;, άλλά σο- 
φωτατος πάντων Σωκράτης έσ:ί.

10. Κεφαλή τής εκκλησίας εΤνε ό Ίησοΰς Χ ?ίστός, δπλον δέ 
κατα οαιμονών εΐν’ ό πάντιμος σταυρός.

11. Κάλλος μέν σώματος κόσμος, άρετη δέ ύυ/ή.-.
12. Διαβολήν μίσει.
13. "Ωδινεν ορος καί έτεκε μΰν.
14. 'Η  σπατάλη, ένώ άπορροφά τήν περιουσίαν, οέοει καί 

χρεη πολλά. ‘ 1
15. Δικαιοσύνη οΤκον στηρίζει. *
16. ΤίΙ τάν ή έπί τάν.

 ----------

Λ Υ Τ Α Ι .

ΣΜΥΡΝΗΣ.

Αλ. Μι/Λ—  9 15 16 γρίφων.
Δ Κελα ιδίτης-ίδ  22 αίνιγμ. 18 20 21 λογογρ. 9 ΙΟ  

ΙΟ  Ιο  γριφ.
Παΰλος Κορσίνης— 18 21 αίνιγμ. 9 10 γριφ.
Νικόλαος Δ Δασκαλόπουλος— 18 22 αϊνιγμ. 18 20 21 

λόγογριφ. 9 10 12 16 γριφ.
Σ. Σολομωνίδης—  20 λογογρ. 9 12 γριφ.
Μ. Ε. Ζωγράφος —  9 11 12 γριφ.
Σοφία Χριστοδούλου—  θ' 16 γριφ '

9 ί ο ΐ  ί Γ ί ? ; ΐ 22 6 ^  1820 21
A. I. Τζακίρβγλους— 16 20 λογογρ. 9. 12. γριφ.
Πολυξένη Ζαρυφάκη — 18 αίνιγμ. 14 16 λογογρ. 9 γριφ.
Γ. παπά Κ. Σπάρταλης 18 19 αίνιγμ. 14 17 18 20 21 

λογογρ, 9 11 12 15 16 γριφ,
Παναγιώτης Ίωάννου Λήμνιος— 14 17 18 21 λογογρ. 9 

Ιο  γριφ. * *r
Κωνστ. Α. Ίσιγόνης— 18 19 αίνιγμ. 6 8 ποοβλ. 14 18 21 

λογογρ. 9 16 γριφ.

Χ ΙΟ Υ.

Θεόδωρος Γ. Πάντζαρης. — 14 17 18 20 21 λο^γρ» 9 
10 13 16 γριφ. 1

Γ. Κηπουρίδης— 18 19 21 αίνιγμ. 6 8 προβλημ. 14 21 
λογογρ. 7 12 13 γρίφ.

Ν ΕΑ Σ  ΕΦ ΕΣ Ο Υ .

‘Ιπποκράτης Γ. Λέου— 6 προβλ. 14 17— 21 λογογρ 9 15 
γριφ.
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ΑΙΔ ΙΝ ΙΟ Υ

Δη μ. Π. Κωνσταντίνου —  22 αίνιγμ. 14 20 21 λογογρ ιφ. 
9 10 12 15 16 γριφ.

Α. Π. Λυμπερόπουλος—  18 21 22 αίνιγμ. 6 8 προβλ. 14 
16 18 20 21 λογογρ. 9 11 15 γρι?.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

’Ιωάννης Δ. Μανώλης— 18 19 21 22 αίνιγμ. 14 17 18 
19 20*21 λογογρ. 9 11 12 16 γριφ.

Κ. Ρηγόπουλος—- 18 19 21 22 αίνιγμ. 6 προβλ. 14 16 —  
21 λογογρ. 9 11 12 13 16 γρίφου.

Δημοσθ. Β. Πετρίδης—  9 16 γριφ. 14 15 16 18— 21 λογο γ

ΚΥΠΡΟΥ.

Θεόδουλος Φ. Κωνσταντινίδης και Χριστόδουλος Κουππάς—  
] 8 19 22 αίνιγμ. 14— 21 λογογριφ. 9— 12 16 γριφ.

Λ1Μ. ΒΑΘ. ΣΑΜΟΥ.
ι!# --
: Μιχ. Ίω. Προτόπαπα—  18 19 21 22 αίνιγμ. 14 18— 21 

λογογρ. 9— 12 15 16 γριφ.
Γεωργ. Έλευθεριάδης 9— 12 16 γριφ. 18 19 21 22 αίνιγμ 

14 15 18 19. λογογρ,

ΛΙΜ ΓΜ ΛΤΛ.
———WWVWAV̂ -

ΚΓ'.
Τέσσαρες οί στρατιώται κ’ εΐς ό αρχηγός αυτών,

άλλ’ έν τούτοις παριστώσι Ξενοφώντιον στρατόν.
"Αν συμβή αποστασία λαί ή τάξις άλλαχθή

και ό στρατηγός έν τέλει ολου τοϋ στρατοϋ ταχθή, 
Φευ ! απώλεια μεγίστη γίγνετ’ ολου τοΰ στρατοϋ

κι’ ό στρατάρχης μένει άνευ τοΰ στρατεύμ.ατος αΰτοΰ.
Κ. Θεοφάνη  ς.

ΚΔ'. '
Ινατεδικάσθη νά πέρνα ή άχαρις ζωή μου 
’Σ τους οίκους σας, ώ άνθρωποι, θάπτω ζών το κορμί μου 
Εις κατακόμβας, ωντινων ό τέκτων εγώ είμαι 
Κ ’ έν αΐς, όταν έργάζεσθε, πεφοβισμένος κείμαι.
Δέν δύναμαι, άν καί ποθώ, ημέραν νά άφίσω 
Τούς ο’ίκους μου κ’ έκτος αυτών ολίγον νά γυρίσω,

Διότι τρέχω κίνδυνον βορά ευθύς νά γίνω!
Πόσον φοβούμαι, το πτωχόν, το τετράπουν έκέΐνο . . .
Καί σείς, ώ άνθρωποι σκληροί, άσπλαγχνοι, δεν λυπεΤσθι 
Αυτό μέν νά το τρέφητε, έμοΰ δ’ εχθροί νά ήσβε;
Δέν είμαι κλέπτης, πλήν άφοϋ ή πέινα μ’ άναγκάζει,
Τί πταίω; Ή  άνάγκη, ξεύρετε, καί τους θεούς βιάζει.
Καί έπειτα τι τρώγω ’γώ; άσήμαντόν τι πράγμα·
’Αξίζει να μέ θέτετε εις τών κλεπτών το τάγμα;
Ε ’ίθε θυμώσας, άνθρωπε, νά μ’ άποκεφαλίσης·
’Ίσως μεταμορφούμενον ολίγον μ’ άγαπήσρς,
Διότι ευθύς νόστιμος καί ποθητή τροφή σου 
Θά γίνω καί θα πραΰνθή ή κατ’ έμοΰ οργή σου.

Θ εό δο υ λ ο ς  Φ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς .

Κ Ε '.
Διαβόητόν τι ονομα τής άρχαιότητος σΰγκειται έκ γραμμάτων 

14, ίδοϋ τό αρχικόν αίνιγμα. Τά γραμματα δέ ταΰτα άπο τοΰ 
1. μέχρι τοΰ 14, ιδίως πως συνδυαζόμενα, παράγουσι αινίγματα 
άλλα είκοσ.δυο.
Τό 3 4 5 κ*ί 12. / » »» >. , >
>, 7 10 11 χαί 12. j ζωα όχι λογικά.
» 6 7 14 13 καί 10. κατατρώγει στρατηγούς καί ποιμένας,

βασιλείς .καί πένητας.
» 2 6 5 14 4 καί 1. εΐνε τροφή ζώων, καί ένίοτε αν

θρώπων.
» 4 14 7 καί 12. εΐνε νήσος έν ξηρά-
» 1 11 5 καί 12. εΐνε σπινθήρ θειος, έτάζων καί όρων τά

πάντα, αστραπής ταχύτε'ρος.
» 6 14 11 10 4 καί 12. ήτον, εΐνε καί έσεται.
» 2 14 6 13 καί 10. εΐνε άνήρ περιβεβλημένος εξουσίαν

άλλ’ οΰ πάντοτε εύδοκιμών. ,
» 10 2 4 καί 12. τόπος ιερός.
» 1 2 5 καί 12. διαιτάται εις τό βασίλειον τοϋ Ποσειδώνος.
ν 8 13 14 11 καί 1. διαφθείρει τήν Θέμιν.
» 14 9 8 .7 καί 10. είνε άνθος άβρόν, άλλ’ έφήμερον.
» 2 καί 6. ρήξις πονου καί άλγους.
» 6 13 14 καί 2. μέρος τής γής.
5) 6 9 5 καί 12. ιερόν τών νεκρών.
» 8 14 5 καί 12. δενδρον ύψίκομον καί άλλοτε ιερόν.
» 8 5 2 καί 12. οϋτε έλαττον, οϋτε πλέον τών δύο.

,» 6 9 14 11 καί 12. βηματισμός ασυνήθης, ταχύς, εύρυ-
θμος, τερπνός, καί προσφιλής εΐς τινας μάλιστα νέ
ους τε καί γέροντας.

,) 3*14 2 6 5 καί 12 ίδιότης τοΰ βίου.
» 3 14 2 6 11 καί 12. εύρίσκεται εις τά ορη καί εις τά

παράλια. X.

ΚΣΤ'.

’Ακέφαλβν έπάνω σου, ώ άναγνώστα, κείμαι·
'Ολόκληρον δ’ ή κορωνίς τών ποιητών θά ήμαι.

’Αναστάσιος Ν. Μωραίτης.
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ΚΖ\

’Εγώ βέβαια δέν είμαι- άλλα τίς; θά μ’ έννοήσης,
"Αν με άναγραμματίσης· πώς; θά μέ καταβρόχθισες!

Θ. Α. Βέρας.

ΚΗ'.

Κατά τινα διάλεκτον άκλιτον μέρος είμαι
Καί έν αρχή άρχαίας τε κ’ έξοχου βίβλου κείμαι.
Νά μ’ άναγράψης παιδιάς χάριν έάν θελήσης,
Ό ήλιος θ’ άπολεσθή θά σκοτισθή ή φύσις-

Κ. Π. ‘Υάκινθος.
Κ θ '.

Έ κ  τής φύσεως ανθρώπου καί τετράπόδος προσέτι 
σύγκειμαι·— καταλαμβάνεις; δέν μέ έλυσας είσέτι ;
"Οταν δέ έπάνωθέν μου ένα σύνδεσμον έκβάλης, 
εις τετράποδόν τι άλλο παρευθυς μέ μεταβάλλεις.
"Αν τον τράχηλόν μου κόψης, θά γενώ πόλις άρχαία·
Sv τον τόνον μετοικίσης, θά γενώ τροφή ώραία.
"Αν μέ στέψης δέ μέ ία, άφοΰ μ’ άποτραχηλίσης, 
επιστήμονα έξαίφνης έμπροσθέν σου θ’ άπαντήσης.
Άπ ’ το δεύτερον τοϋ ολου μέχρι πέμπτου άποβάλλων, 
απαντάς τον βασιλέα τον άρχαΐον καί μεγαλον.

θ. Μ.
Λ'.

Τό πρώτον μ’ άναφέρεται ώς βασιλέως γόνος,
Οστις αιτία γέγονε πάνυ σκληροΰ άγώνος,

"Οπως κορέση τάς αίσχράς δ’ ορέξεις του καί ττάθη 
Εθέρισ’ ήρωας πολλούς άνηλεώς ή σπάθη.
Τά τελευταία δύο τοΰ δευτέρου δ’ άν θελήσης 
Να αφαίρεσης καί μέ α νά τ’ άντικαταστήσης',
Θαλείς ιΟεΐ άνθος τερπνόν κ’ ευώδες, τούς άνθώνας 
Κοσμούν, προς δέ φαινόμενον εις χλοερούς λειμώνας.
Τό δ̂ όλον μου, πρωτευουσα ή εις τον κολοφώνα ,
Τοΰ μεγαλείου φθάσασα κατά τόν νΰν αιώνα,
Μινφοΰ δεΐν κατεστρέφετο ύφ’ δπλων πολεμίων 
Κ υπο τοΰ ολεθριωτερ απάντων τών στοιχείων.

Ν. Α. Μπόνης.
ΛΑ '.

Είμαι τό έλατήριον τής δόξης καί σοφίας
καί τό φυγαδευτήριον πτωχίας καί κακίας.

Ενω δέ, φίλε, τών καλών γονευς είς δλους κείμαι,
> τα μάλιστα προσεχουσι μακράν αύτών νά ήμαι.

Δέν θά θελήσω, φίλε μου, πολύ να σέ σκοτίσω·
τήν κεφαλήν μ απόκοψον, τετράπουν νά γεννήσω

Γαβριέλλος Χιπίδης.

IIPCBAHM ATA.
 -κχ-----

Θ'.

ρώσω, εΐπεν: άνοιξον τό χρηματοκιβώτιόν μου, διπλασίασον δ,τι 
εύρης, λάβε έν γρόσιον καί φύγε. Μετ’ δλίγον έλθών έτερος καί 
είπών αύτω, τί νά πληρώση; άπεκριθη πάλιν: διπλασίασον δ,τι 
εΰρης, λάβε έν γρόσιον καί φύγε. Μετ’ δλίγον έλθών καί τρί
τος καί προτείνας είς αυτόν: τί νά πληρώση ; 3Ϊπ ε: διπλασία- 
σον δ,τι εύρης, μή λαμβάνης τί*οτε καί φύγε. Μετά ταΰτα άνοί- 
ξας ό κουρεύς τό χρηματοκιβώτιόν του δέν ευρε τίποτε. Πόσα 
γρόσια είχε κατ’ άρχάς ό κουρεύς;

Ίωαν. Δ. Μ ανώλης έκ Βώλου.

I'.
Τ Πί^ ν τό κύριον ονομα, τό τριγράμματον μέν δισύλλαβον δέ, 

ουτινος καί τά τρία γράμματά είσι φωνήεντα;
Γ. Κ. Υ. 

ΪΑ\
Τίς ό έξαψήφιος άριθμός, δστις τριπλασιαζεται, έάν τό πρώτον 

ψηφίον του γραφή έσχατον ; Κ. Ρ.

ΛΟ ΓΟ ΓΡΙΦΟ Ι.

22 Δεΰτ’, έ'φη, λύκε, ά ! Δελφοί παν τε σύ μίσει δρώ μήτ 
του: ς καί δ’ άστυ Κ ’ ου. 2 τοΰ βιβλία Ρίου τοΰ Π θ’ άγορά 
προς Φ ’ έρώ Μένε κ’ τόν πόλον· έξω, Δον Μάσε! Κ ς’ τόσα 
νά. 1 1)4 5 Φράγγου δή 5!!! τώ όρφανω, τρόφ’, ιόντι. Σπώ,

, , , , I  V  1  Ν  Ολεως, ς , μήρ , νησι ς οτω σιορ φανή, —  άδελφή μας. Κ
Θ Α Λ

Ίωάν. Δ. Μ α ν ώ λ η ς  έκ Βώλου.
23. Πρώσσοι κυνί γ’ οΰτις πονει. Ρίς άπιστη νήσω κρατείς.

Κ  Θεοφάνης, 
αυτόν

24. ’Ώ ! μή κόλλα ζώντ’ άπαθεία· Φ ’   κολλά Ζέττα.
Τ  Ο Σ

Ό  α ύ τ ό ς.
2b. Βοί! όνος, δφις, τίς εΐ; Δον Φθόνερ δνς φ.. ώ Δράκε 

κι’ φώτα, ύπαίνιττ’ ούτω μέγ’ άκακον. Σήμ, β' εύοϊ!! καινή. 
Ά λ λ ’, ώ μέγα Άγάθων.

ο« w Α · Κ ο “ * °υλας.
2b. δ . φώς, τί τρως; κισσό’; Μά τόν Δ .. 1 οΰν λ’. ογ’ς.

27. Δειν ων, αι!! Στή Τ  Ο, υς Χείρ, ους τόν βελτίον’ ϊναρ 
Χ ·Ψ· % t Γ. Έ λ ε υ θ ε ρ ι ά δ η ς .

2ο. Τό κάλλος— θανεΐν ήδη, ών τίς; άγαθ’ 1 εί φής 1 άπ’ 
έν είμαι. Ν. —  Ό  αυτός.

29. Φ  ήλους Μ ΤΧ  κ’· Τω.—  Ό  αυτός.
30. Μ  Μ. καυχώ.—

Ρ  —  ‘Ο αύτό ς
31. Ώ  Χρύση ! Μήδος. Ούχ· ω πόλει. Δός σ’, ώ ®ώς.

Θ. Μ.

Κουρεύς τις ξυρίσας τινά καί έρωτηθείς ύπό τούτου τί νά πλ^-
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18sc.

Νη'ίς τις τη; Μεσογείου 
Τ.ρ'ίζ τήν Κ'.ητην.

1 Αλλ’ G

Ιω. Δ. Μανώλης.
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Μιχ. I. Πρωτίπαπα.


