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Περίπατων ο Μ. έπί τών αχανών εκτάσεων μεγάλης τίνος 
ξηράς άπήντησεν ερημίτην τινά, ουτίνος ή λευκή και σεβασμός 
γενειάς κατέπιπτεν εως τής ζώνης του καί οστις έκράτει βιβλίον, οπερ 
χροσεχτικώς άνεγίνωσκεν. Ό  ερημίτης, εΰγενής ών λίαν, πράως 
τον Μ. έχαιρέτισεν δ 2ε Μ . περιεργεία φερόμενος τον ήρώτησε 
κατά πρώτον περί τοΰ βιβλίου.—  Βιβλίον τών Μοιρών εΐνε, εΐ
πεν δ Ερημίτες· αγαπάς λοιπόν ν’ άναγνώσης τι;έρωτήσας, ένε- 
χείρισε τό βιβλίον τω άπελπιστικώς περιπλανωμένω Μ., ος·ις, καί 
τοι γλωσσών κάτοχος ών, ούδένα κάν χαρακτήρα ,τοΰ βιβλίου ένό— 
ησεν· τοΰτο δ’ έπηύξησεν ετι μάλλον τήν περιέργειαν του.— Πολύ 
σκυθρωπός μοί φαίνεσαι, τω λέγει δ γέρων.—  Άλλοίμονον! εΐπεν 
δ Μ . — Ά ν  θέλης νά σ! συνοδεύσω, προσέθηκεν δ γέρων, ΐ«ως 
σοι γίνω ωφέλιμος· πολλάκις παρηγόρησα τών δυστυχών τά; ψυ- 
χάς. Ο Μ. έσεβάσθη τήν συμπεριφοράν, τήν πολιάν και τό βι- 
δλίον τοΰ Ερημίτου καί ένόησεν έκ τής δμίλίας του οτι υπέρ
τατα έγίνωσκε πολλά πράγματα.

Ο ’Ερημίτης ώμίλει περί τής ειμαρμένης, τής δικαιοσύνης, 
τής ηθικής, τοί άκρου άγαθοΰ, τής άνθρωπίνης τοΰ πνεύματος 
πτωχείας, τών αρετών καί τών φαυλοτητων μέ ζωηροτάτην καί 
καταπεισπκωτάτην ευγλωττίαν, ώστε δ Μ. ήσθάνθη εαυτόν προσ- 
ελκυόμενον ακουσίως προς αυτόν, θερμώ; δέ τόν παρεκάλεσε νά 
τόν συνοδευστ) μεχρις ου φθάσωσιν εΐς ήν διευθύνετο icoAtv.

Και εγω σε ζητώ αυτήν τήν χάριν, τω ειπεν δ γέρων· ομο- 
σόν μοι όμως εις τόν ουρανόν δτι δέν θέλεις με άποχωρισθή ή
μέρας τινας από τής σήμερον δι’ δ,τι καί άν κάμω. Όμόσαντος 
οέ τοΰ Μ., άνεχώρησαν.

Ο; δυω οδοιπόροι περί τό εσπέρας έφθασαν εΐς άξιόλογόν τι 
φρούριον, δπου δ Ερημίτης έζήτησε φιλοξενίαν δι' εαυτόν καί 
.ον συνοδοιπόρον του. Ο θυρωρός, φαινόμενος ώς μέγας ά'ρχων, 
ιούς είσήγαγε με υπεροπτικήν τινα καλοσύνην υπηρέτης δέ τις 
ανώτερος τοϊς εδειξε τούς μεγαλοπρεπείς θαλάμους τοϋ κυρίου 
του, περί τήν τράπεζαν τοΰ δποίου έκάθησαν εις τό κάτω μέρος, 
Χωρίς κάν <5"α; να τοΰ; παρατηρήση δ κύριο; τοΰ φρουρίου· ά- 
?οδ δ έφαγον ποικίλα καί εξαίρετα φαγητά, ώ; οί λοιποί δμο- 
τράπεζοι, ένίφθησαν έπειτα εΐς χρυσήν λεκάνην έκ σμαράγδων καί 
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ρουβινίων κεκοσμημένην και έκοιμήθησανεΐς ώραίον θάλαμον. Τή 
δέ έπαύριον πρωί υπηρέτη; τις ένεχείρισεν άμφοτέροι; άνά χρυ- 
σοΰν νόμισμα καί μετά ταύτα’ τού; άπέστειλε ν.

Ό  κύριο; τή; οικία;, εΐπεν ό Μ. καθ' οδόν, μοί φαίνεται ε
λευθέριος, άν καί ολίγον υπεροπτικό;· εϋγενέστατα πράττει τήν 
φιλοξενίαν. Παρατηρήσα; δε τήν πλατύτατη ν πήραν τοΰ Ερη 
μίτου τεντωμένην καί φουσκωμένην, εΐδεν έν αυτή τήν άδαμαν- 
τοκόλλητον χρυσήν λεκάνην. Μή άποτολμήοα; δμω; κατά πρώ
τον νά ειπν) τι, έξεπλήσσε το τά μέγιστα.

Περί δέ τήν μεσημβρίαν έπαρουσιάσθη ό Ερημίτης εΐς τήν 
θύραν μικρότατης οικίας, έ'νθα κατψκει πλούσιό; τι; φιλάργυρος, 
παρ' ου ολίγων ώρών φιλοξενίαν έζήτησε. Γέρων τις υπηρέτη;, 
ταπεινά ένδεδυμένος, τραχέως ύπεδέχθη καί εΐσήγαγε τόν Ερη 
μίτην καί τόν Μ. εΐς τό ίπποστάσιον, δπου τοΤ; έδωκε σεσηπυία; 
έλαια;, άχρεΐον άρτον καί έφθαρμένον ζύθον. Ό  ’Ερημίτης έφαγε 
καί έπιε μετ’ ευχαριστίας, ώς τήν προτεραίαν· στραφείς δ’έπειτί 
πρός τόν γέροντα υπηρέτην, δστις παρετήρει καί τούς δύω διά νά 
μή κλέψωσί τι καί τούς έβίαζε ν’ άναχωρήσωσιν, έδωκεν αΰτω 
τά δύω χρυσά νομίσματα καί τόν ευχαρίστησε διά τήν περιποίη- 
σίν του. Σέ παρακαλώ, εΐπε, προσέτι νά μέ παρουσίασές πρός 
τόν κύριόν σου διά νά τω δμιλήσω. Ό  υπηρέτης έξεςηκώ; εισά
γει τούς δύο οδοιπόρους.—  Μεγαλοπρεπίστατε άρχων, εΐπεν ε 
’Ερημίτης, ταπεινότατα σέ ευχαριστώ διά τήν εύγενή υποδοχήν 
σου· καταδέχθητι καί λάβε τήν χρυσήν ταύτην λεκάνην ώς έλα- 
χιστον τή; ευγνωμοσύνης μου οημεΤον. ’Ολίγον έλειψε νά λειπο- 
θυμήση δ φιλάργυρος ύπό τοΰ Οαυμασμοΰ. Ό  δέ ’Ερημίτης «- 
νευ αργοπορίας άνεχώρησε μετά τοΰ νέου συνοδοιπόρου του.— Πα- 
τερ μου, εΐπεν αΰτω ·ό Μ., τί σημαίνουσιν δσα εΐδον; εΐς ούδέν 
ομοιάζει; τοϊς λοιποϊς τώ» ανθρώπων· έκλεψα; τήν άδαμαντοκόλ- 
λητον χρυσήν λεκάνην άπό τοΰ άρχοντος, δστις πολυτελώς μάς 
ύπεδέχθη, καί τήν έδωκα; εις τόν φΛάργυρον, δστις άξένως μα; 
έφίλευσεν.—  Πέ μου, άπεκρίθη δ γέρων, δ μεγαλοπρεπής υπο
δέχεται κατ’ έπίδειξιν τούς ξένους, καί διά νά θαυμάζωντα'ι τά 
πλούτη του, δθεν θέλει σωφρονισθή· δ δέ φιλάργυρος αληθώς φι
λόξενος θέλει γίνει· μή θαυμάζεις, άλλ’ άκολούθει μο·. Ό  Μ. 
ήγνόει^είσέτι άν ήτο μετά τών άνθρώπων άλλ' δ Ερημίτης ώ- 
μ'.λει μετά τοσαύτης υπεροχής, ώστε δ Μ., ύποχρεούμενος καί ύπό
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t ; j  όρκου, έκών άκων τον συνώδευσε. To εσπέρα; ίφθασαν εις 
οικίαν χαριέστατα ώκοδομημενην, άλλ' άπλήν, ένθα ούτε άοωτείο:, 
οϋτε φ;) αργύρια έφαίνετο· ό κύριος αύτής ήτο φιλόσοφος άναχω- 
ρητής, έν ειρήνη ένασχολούμενο; περί τήν σοφίαν και την αρε
τήν, καί μόλον τοϋτο μή άηδιάζων.

Ευχαρίστως ώκοδόμησε τήν οικίαν εκείνην, όπου έδέχετο τούς 
ξένους με ευγένειαν καί χωρίς έπίδειξιν. Μόνος προηπήντησε 
τοΰς δύο δδοιπόρους, τοΰς όποιους ώδήγησε κατά πρώτον εις εΰ- 
ρΰχωρον θάλαμον δπως άναπαυθώσι· μετ’ ολίγον ό Βιος τοΰς 
προσεκάλεσεν εις καθαρόν καί εκλεκτόν άριστον, εις το διάστημα 
τοΰ όποιου φρονίμως ώμίλησε περί τών υστάτων τής πόλεως με
ταβολών.

‘Ο ’Ερημίτης διακόψας αΰτ'ον έβεβαίωσεν, ότι δέν έγνωρίζοντο 
τής Θείας [Ιρονοίας αί δδοί καί ότι έσφαλμένως οί άνθρωποι 
εκρινον περί τοΰ όλου, έν ω μόλις το έλάχιοτον μέρος τοΰ όλου 
έ'βλεπον. Έγένετο ακολούθως ομιλία περί τών παθών.— Οί άνε
μοι φουσκόνουσι τά ιστία τοΰ πλοίου, άπεκρίθη ό 'Ερημίτης, καί 
ενίοτε το καταποντίζουσι· χωρίς αΰτών όμως δέν πλέει.

Ή  χολή άποκαθιστα τόν άνθρωπον όργίλον καί ασθενή, ά'νευ 
«τής όμως δέν ζή. Τά πάντα έπί γής είσιν επικίνδυνα, πλήν 
τά πάντα άναγκαΐα.

Έγένετο έπειτα λόγος περί ηδονής, καί ό ’Ερημίτης άπεδει- 
ξεν ότι εινε Θεοΰ δώρον, διότι, είπεν, ό άνθρωπος δέν δίδει αυ
τός ίαυτώ οΰτε συναισθήσεις οΰτε ιδέας, άλλά λαμβάνει όλα, 
τήν λύπην καί τήν ηδονήν ώς τήν ζωήν.

Ό  Μ. έθαύμαζε πώς έχείνος, δστις έπραττε παράφρονα τράγ- 
μανα, ορθότατα έσυλλογίζετο. Τέλος δέ πάντων μετά διδακτικήν 
καί χαρίεσσαν ομιλίαν ό φιλόσοφος καθοιδήγησε τοΰς δύω οδοι
πόρους εις τον θάλαμόν του, εΰλογών τόν Θεόν ότι τώ έστειλε 
δύω πολλά συνετούς καί έναρέτους άνδρας. Προσέφερε δέ αΰτοΤς 
ευχαρίστως καί εΰγενώς άργύρια, τά όποια ό Ερημίτης δέν έδέ- 
χθη, άλλά τόν άπαιχερέτισε, σκοπών νά άναχωρήση διά τήν πό- 
λιν πριν εξημερώση. Φιλικώς δθεν άπεχωρίσθησαν- ό δέ Μ. έ- 
ςα’.ρέτως έτίμησε καί ήγάπησε τον έρασμιώτατον έκεινον άνδρα.

Ό  Έρήμίτης καί αΰτός έλθόντες εις τόν θάλαμόν των πολλήν 
ώραν ένεκωμίασαν τόν ξενοδόχον των, ό δέ γέρων πρός τά έξη- 
μερώματα έξύπνησε τόν συνοδοιπόρον του, λέγων αύτώ: "Ας άνα- 
χωρήσωμεν, και έν ω είσέτι όλοι κοιμώνται, &; άφήσω πρός αύ- 
τόν τόν ά*δρα άπόδειξιν τής τ·μής καί αγάπης μου. Πρός ταΰτα 
οέ, λαβών λαμπάδα, έβαλε πΰρ εις τήν οικίαν. Ό  Μ. έντρομος 
έφώνησε δυνατά καί άπεπειράθη νά έμποδίση τό φρικώδες Ιργον. 
Ό  ’Ερημίτης όμως σύρας αΰτον μέ άκαταμάχητον δύναμιν, έν ω 
η οικία έφλέγετο, καί απομακρυνθείς μετ’ αύτοΰ, ήσύχως έθεάτο 
καιομένην τήν οικίαν.

Τέλος δέ, * Δόξα τώ θεώ » είπεν, «ή οικία τοΰ ξενοδόχου 
μ*υ έξ ολοκλήρου ήφανίσθη! ευτυχέστατος άνήρ!» πρός ταΰτα 
•ήλθε τώ Μ. ορεξις νά γελάση καί νά ΰβρίση συνάμα τόν σεβά- 
Β»ιον γέροντα, νά τόν δείρΐ) καί νά φύγη· άλλ’ ΰπέμεινε καί. κα- 
**»·βαλ0με»ος εις την υπεροχήν τού ’Ερημίτου, ακούσιος τόν 
**?βοϊυϊ£ν εί; τό υστερινόν κατάλυμα.

0$ ε!ς τήν ϊί/.ίαν χήρας τίνος έλεήμονος καί ενά

ρετου, ήτις εΐχε δεκατετραετή ανεψιόν, χαριεστατον καί μόνην 
ελπίδα της. Άφ’ ου δέ καλώς ύπεδέχθη τοΰς δύο οδοιπόρους, τήν 
επαύριον προσέταξε τόν άνεψιόν της νά τοΰς συνοδεύση μέχρι τής 
παρακείμενης γέφυρας, τής όποιας ή διάβασις. ήτο επικίνδυνος, 
ώς προ ολίγου βλαφθείσης εις τι μέρος· ό νέος προθύμως προη
γείται.—  "Οταν δ’ έφθασαν εις την γέφυραν, δ ’Ερημίτης είπών 
τώ νέω: ’ Ας δείξω τήν πρός τήν θείαν σου ευγνωμοσύνην μου, 
τόν λαμβάνει άπό τής κόμης καί τόν ρίπτει εις τόν ποταμόν. ‘Ο 
νέο* πεσών αναφαίνεται μετ’ ολίγον εις τήν έπιφάνειαν τοΰ ύδα- 
τος καί καταβυθίζεται—  ώ τέρας! ώ κάκιστε πάντων ανθρώπων, 
άνεβόησεν ό Μ.—  Περισσοτέραν υπομονήν μοί ύπεσχέθης, είπεν 
αύτώ ό Ερημίτης, διακόψας τήν έκφώνησίν του· μάθε δέ δτι ά 
κύριος τής οικίας, εις ήν έδαλε πΰρ ή Θεία Πρόνοια, άνακτίζων 
αΰτήν θέλει εΰρει άπειρον θησαυρόν· μάθε ότι ό νέος, δν έπνι- 
ξεν ή Θεία Πρόνοια, έμελλε μετά δν έτος νά φονεύσνι τήν θείαν 
του, κϊί σέ μετά δύω έτη.— Τίς σοί τό ειπε, βάρβαρε, έφώνη- 
σεν ό Μ. δλως οργή! καί άν άνέγνως αΰτά εις τό τών μοιρών 
βιβλίο·/ σου, σοί ή to συγκεχωρημένον νά πνίξης τόν νέον, δστις 
ποτέ δέν σ’ έκακοποίησεν ;

’Εν ω ό Μ. ώμίλει παρετήρησεν, δτι ό γέρο>ν δέν εΐχε γένειον 
καί δτι τό πρόσωπό-/ του έλάμβανε νεανικούς χαρακτήρας· άφαν
το·/ τό έρημητικόν φόρεμά του έγινε καί τέσσαρες ώραΐαι πτέρυ
γες έκάλυπτον τό μεγαλοπρεπές καί φωτεινότατο·/ σώμα του.—  
ώ άποστολε τοΰ οΰρανοΰ! ώ άγγελε τού θεοΰ! έως εδάφους τήν 
κεφαλήν κύπτων, άνέκραξεν ό Μ. άπ’ οΰρανοΰ λοιπόν κατήλθες 
διά νά διδαξης ένα πτωχόν τώ πνεύματι άνθρωπον νά ύποτάσση- 
ται εις τάς αθανάτους προσταγάς;

Οί άνθρωποι, είπεν ό άγγελος, τά πάντα κρίνουσι χωρίς οΰδέν 
νά γνωρίζωσι· σΰ μεταξύ όλω/ τών άνθρώπων ήσο άξιώτερος 
φωτισμού. Ό  Μ. αίτήσας άδειαν νά τώ δμιλήση καί λαβών αΰτήν, 
είπε: Δέν πείθομαι καί σέ παρακαλώ νά λύσης τήν απορίαν μου.

Δέν ήτο καλλίτερο·/ νά διορθωθή δ νέος καί ν’ άποκατασταθή 
ενάρετος παρά νά πνιγή; "Αν εζη καί έγίνετο ενάρετος, άπεκρίθη 
ό άγγελος, ή μοίρα του ήτο νά φονευθή αΰτός καί ή γυ
νή, ήτις έμελλε νά τόν νυμφευθή, καθώς καί ό υιός δστις 
έξ αΰτών έμελλε νά γεννηθή.—  Πλήν πώς! είπεν δ Μ. 
εΐ/ε ανάγκη νά ύπάρχωσιν έγκλήματα καί δυστυχήματα καί 
οί καλοί να ύπόκηνται εις τάς δυστυχίας;— < Οί κακοί, άπε- 
κρίθη δ άγγελος, πάντοτε ίίσί δυστυχείς· γίνονται δοκιμασία·, τών 
ολίγων επί γής δικαίων, καί παν κακόν γεννά καλόν.— Ά λ λ ’ ά* 
ύπήρχον μόνον τά καλά καί ουδόλως τά κακά ; προσέθηκεν δ 
Μ. —  Τότε ή γή α'ύτη, άπεκρίθη ό άγγελος, ήθελε·/ είναι άλλη 
γή. Τών συμβάν-ων ή συνέχεια ήθελεν είναι άλλη τάξις σοφίας· 
καί ή τάξις αύτή, ήτις ήθελεν είναι τελεία, εύρισκεται μόνον εις 
τήν «ίδιον κατοικίαν τοΰ ύπερτάτου όντος, τήν οποίαν οέν πλη- 
σιάζουσι τά κακά. Μυριάοας κόσμων επλασε, και οΰοόλως δ εις 
μέ τόν άλλον δμοιάζεν ή άπειρος αΰτη ποικιλία είνε ίδια εις τήν 
άπειρον δύναμιν του. Οΰτε ούο φύλλα δένδρου έπι γής, οΰτε δύο 
σφαΐραι έν οΰρανώ δμοιάζουσι, καί όσα βλέπεις έπί γής έμελλον 
νά ώσιν εις τόν ώρισμένον τόπον κα: χρένοντων, κατά τάς αμε
ταβλήτους διαταγάς τοΰ Παντοκράτορος. Οί άνθρωπο; στοχα,ο·,-
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tsi Jtt ό πνιγείς νέος κατά συμβεβηκός επεσεν έντός τοΰ ϋδατος 
καί δτι κατέ τό αύτό συμβεβηκός έκάη καί ή οικία· συμβεβηκός 
ομ»ς δέν υπάρχει· τά πάντα εΐσί δοκιμασίας παιδεΐαι, άμοιβαί ή 
πρόνοια1.· Πτωχέ τώ πνεύματι άνθρωπε, μή πλέον φιλονείκει μέ 
τό λατρείας άξιον δν.— Πλήν. . . .  ήΟέλησε νά είπη δ Μ. καί πριν 
έτι έκφωνήση τό πλήν, ό Άγγελος έπέτα ήδη πρός τήν άνωθεν 
ήμ.ών άπειρον σφαίραν τού οΰρανοΰ. Άφοΰ δέ γονυπετή σας δ. Μ. 
προσεκΰνησε τήν θείαν Πρόνοιαν καί ΰπετάγη εις αΰτήν, ό “ Αγ
γελος έφώνησεν αΰτώ άπό τά ύψη τοΰ αίθέρος «όδευε πρός τήν 
πρόοδόν σου ».

o o o g o o o

Ε Υ Φ Υ Ε ΙΣ  Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε ΙΣ  ΕΝΌΧΩΝ.

Φόνος τις είχε πραχθή, άναφε'ρουσι τά χρονικά τής εν Καίρω 
Αστυνομίας· πολλοί δέ ώς ύποπτοι είχον τεθή ύπό κράτησιν, έκ 
τών οποίων δ δικαστής ήγνόει τίς ήτο δ άληθώς ένοχος. ’Εξε— 
τάσας αυτούς έπανειλημμένως καί μή δυνηθει ς ν’ άνακαλύψη τ'- 
κατέφυγεν εις τό εξής στρατήγημα.

Φέρουσι κατά διαταγήν του κιβώτιο·/· έντός δέ αύτών είχον 
έγκεκλεισμένον πετεινόν, τοΰ δποίου τά πτ?ρά δλα ήσαν άλειμ- 
μένα μέ παχεΐαν μελάνην. Έπί τής άνω έπιφανείας τοΰ κιβω
τίου ΰπήρχεν οπή, διά τής δποίας μόλις ήδύνατο νά είσάγη τι? 
τήν χεΐρα.—  «Έκαστος υμών όφείλει, λέγει, νά είσαγάγη τήν 
χεΐρα εις τό κιβώτιο·/ καί νά σφίξη τόν λαιμόν τοΰ πετεινού? 
τόν δποϊον έχω έντός· δστις τόν κάμη νά φωνάξη, εκείνος θά 
ήνε δ ένοχος καί ώς τοιοΰτος Οά κρεμασ'Ιή ! »

Ή  άπόπε'.·α ήρχισεν. "Αμα δέ δ άνθρωπος έξήγε τήν χεΐρα 
έκ τοΰ κιβωτίου, δ δικαστής τόν προσεκάλει πλησίον του καί τόν 
π*ρετήρει. Εις τόν τέταρτον :

•—  Καλώς μου τον! φωνάζει ό δικαστής. Σΰ είσαι δ φονεύς 
ΔεΤξον τήν χεΐρά σου... Βλέπετε; οΰτε σημεϊον μελάνης· δέν 
έτόλμησε νά έγγίση τόν λαιμόν τοΰ πετεινού· δ φόβος του τόν 
έπρόδωσεν. Ά ς  τόν άπαγάγωσιν εις τήν αγχόνην.

Εις παρομοίαν περίστασιν, καθ’ ήν πολλοί άμοιβαίως συγκα- 
τηγοροΰντο δια τι πλημμέλημα, δ δικαστής τυύς διατάττει νά 
«ταθώσιν έν γραμμή ενώπιον του, τούς παρατηρεί ασκαρδαμυ
κτί καί αίφνης λέγει:

—  Έξελθετε δλοι. ’Εξέρχονται. Μετά τιν* λεπτά:
—  Είπέτε τους νά είσέλθωσιν. Εισέρχονται.
—  Έξελθετε. ’Εξέρχονται.
—  Είσέλθετε.

Εισέρχονται. Τοΰτο δ’ επαναλαμβάνεται τρις ή τετράκις... . .
Επειτα προσκαλεϊ τόν ϊνα έξ αύτών καί

—  Εισ*ι σίι· δέν είνε Ixot; σύ είσαι δ ενοχ»ς. Μή «υλλογίζί- 
c«il έμολέγησον· είμαι πολύ βέβαιος.

Ό  άνθρωπος πίπτει γονυκλινής και εξομολογείται δτι τώ e'/τι 
αΰτός είνε δ ένοχος.

—  Άλλά πώς τό έμαντεϋσατε; ήρώ-ησέ τις τόν δικαστήν.
—  Βλέπων αυτούς έξερχομένους καί εισερχομένου;, παρετή- 

ρησα δα αΰτός πρώτος έξήρχετο καί τελευταίος είιτ/ρχετο- 
τούτο μ ’ έπεισεν δτι αΰτός ήτο δ ένοχος καί, ώ; βλέτ;ετε, οέν 
ήπατήθην.

Η Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Σ ΙΑ  ΑΝΤΑΜΕ1Β0ΜΚΜΙΙ.

’Ετελέσθη έσχάτως έν ΙΙαρισίοις γάμος έκ τών σπάνιων, δη
λαδή νέα εκκαιδεκαετής μόλις, μετερχομένη τό ταπεινόν έ',γον 
τοΰ συλλε (ειν ράκη, συνεζεύχθη μετά πλουσίου κτηματίου άγοντος 
τό πεντηκοστόν. Πρό ένός περίπου μηνός ό κύριος ούτο; έπανερ 
χόμενο; εκ συμποσίου οπου, φαίνεται, είχεν ύπερπληρώσει τόν 
στόμαχον, καταληφθεί; αιφνη; πληβίον τού αστεροσκοπείου ύπό 
σκοτοδινιάσεως, κατέπεσεν έπί λιθοστρώτου ώς ό κοινότερος τών 
μεθύσω·/. Ή  μικρά ρακοσυλλέκτρια διήρχετο τήν στιγμήν εκείνην 
άπό τοΰ μέρους, ένθα έκειτο έκτάδην δ αγαθός κτηματίας, κα> 
βοηθουμένη υπό τών άλλων όμοτέχνων της έθεσεν αύτόν έπ> 
τοΰ ύπό όνου συρομένου άμαξίου της. έφ’ ού ε'χε τά ράκη, καί 
τόν ήγαγεν εις τόν πατρικόν οΐκον, ένθα τώ ήτοίμασε κλί·/ην, 
έφ’ ής κοιμηθείς ήσύχως έξύπνησε μόλις τήν μεσημβρίαν τής έ- 
πιοΰσης. "Οτε ήγέρθη, ήθέλησε νά άνταμείψη διά χρημάτων τήν 
μετά τοσαύτης προθυμίας και φιλανθρωπίας χορηγηθεισαν αύτοΰ 
περιποίησιν άλλ’ ή προσφορά αΰτη δέν έγένετο δεκτή. ’Εκ  τού 
τρέπου έν τοΰτοις τή; οίκογενεία; αΰτή; καί τή; κοσμιότητο; 
καί εΰπρεπεία; τή; συμπεριφορά; τη; ένόησεν δτι άλλοτε έν 
καλή καταστάσει ουσα έξέπεσε· καί τώ οντι έξετάσα; έπιτηδείοις 
έμαθεν δτι αΰτη ηύπόρει πρό τού τελευταίου πολέμου, δστι; έ
γένετο αφορμή τή; καταστροφής πολλών οικογενειών. Πολλάχις 
έπισκεφθείς τούς εύεργέτας του έζήτησεν έπί τέλου? παρά τοΰ 
πατρός τήν χείρα εκείνης, εις ήν ώφειλεν άν ο/\ τήν ζωήν του
λάχιστον νήν άποφυγήν καταδίκης, ήν ήθελεν ύποστή ώς εύρεθείς 
κείμενος έκτάδην έν τή όδώ, δπερ πάντο/ς ήθελε·/ άποδοθή εΐ; 
κραιπάλην. ‘Ο γάμος έτελέσθη έν μέσω ζ<οηράς ευθυμίας, τιμη
θείς διά τής παρουσίας πολλών ρακοσυλλεκτών καί ρακοσυλλ*- 
κτριών τής Γαλλικής πρωτευούσης.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ .

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν .
Ο Σ Τ . Χρόνβς.
ΟΖ'. Ζωή.
0U'. Τέσσαρα —  Σάρα (καί Σάρρα).
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ΟΘ". Το στοιχεΐον a.
IT. "Αλαλος —  άλαός — λαός.
ΠΑ’. Χιτών— χιών.
ΓΙΒ. Σκόρος— Σύρος —  Κύρος (ό στιχουργός έιτ; Σκύριος). 
Η Γ . Μέντωρ =  μέν—  τώρ’. (Μέντ) όρος.
ΠΔ'. Βασιλεύς —  άϊλεύς, αλιεύς.
HE'. Τράγος— «γρος— Άργος.

Π Ρ Ο Β Α  I I M A T Q N .

ΚΘ'.ΙΙρώτον Ιλαβε μεθ' εαυτού το πρόβατον καί άφήκεν αύτό 
εις τήν απέναντι όχθην. Μετέπειτα επιστρέφει καί λαμβάνει τον 
χόρτον, θέτει αΰτόν εΐς τήν θέσιν τοΰ προβάτου, τό δέ πρόβατον 
παραλαμβάνέΐ πάλιν εντός τής λέμβου καί τοποθετεί αύτ'ο εΐς τήν 
προ τέραν όχθην άρίνει δέ αύτ'ο έκεΤ, παραλαμβάνει τον λύ
κον, παρ αιτεί αύτ'ο ν πλησίον τοΰ χόρτου και, έπιστρέφων, λαμβά
νει καί αΰθις τό πρόβατον. Ούτω διέβη τόν ποταμόν χωρίς 
κανέν άπό τά πράγματά του νά άπολέση.

Έ  τ έ ρ α .

Ά ν  τό άρνίον άντικρύ λαμβάνων, φίλε, φέρης,
Τήν δυσκολίαν μή βλαφθούν τά δύο άλλ« αίρεις.
Ά ν  δε κατόπιν παρευθύς τόν λύκον σου κομίσης 
καί μετ’ αυτοΰ τ’ άρνίον σου έκεΐ δέν παραιτήσης, 
φερν)ς τόν χόρτον δ’ έπειτα ς’ τόν λύκον σου πλησίον 
καίτό άρνίον μετ’ αύτό,τ'ο πρόβλημα όποιον;

Σταΰρος Γρ. Τάξης Βατούσ’.ος.

34.

Α Ε 2 Ι Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

35. 36.
ΚριτόΒίυλος ΆλκιβΙάδης ΠρίΑμος

ΉσύΧιοςΦιλΙάδης θεμισΤοκλής
ΉραΚλής ΚλέΑρχος ΣώσΓλος
ΚριΤίας θρασυκΑής ΣυλΑευς

ΈπαμεινΩνδας ΛουκΙανος ΚαλΑίας
ΣωκΡάτης ΠολυΑ'ρχης ΕύμΕ'νης

37.
σιδηρόΔρομος
ΣίρπιΕ'ρης
μεταΛλεΐον
ζήτΙΙμα

γεωρΓία
τράπΕζα

πατριΩτισμός
ΛαύΡιον

ΡωμΥλος
ΆρίΣτων

•

ΣυγΓρός
βιομΠχανία

σύμβαΣις

Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

47. Ή  μυΐα έξάπους ουσα τοϊς μέν τέσσαρσι βαδίζει μόνοις, 
τοϊς ϊέ προσθίοις ώς χερσί χρήται.

48. Πολύτιμον καί πάνυ επιθυμητόν ή υγεία.
49. Ή  άλήθεια ϊΤνε τής σοφίας άδάμας.
50. Ρίζα κακών ή άργία.
51. Έ ν  εννέα μούσαις έποίησεν Όμηρος.
52. ‘Η  ύποκρισία έστί λατρεία, ήν ή κακία απονέμει τή αρετή.

Λ  Υ Τ  Α Ι .

Α Ο Γ Ο Γ Ρ Ι  Φ Ω Ν .

81. Ή  πονηριά εινε τής ψυχής έπανάστασις.
82. Η άρετη άποδιώκει τοΰ θανάτου τόν φόβον.
83. Ηδονή άθεμιτος βεβαίαν τίκτει λύπην.
84. Φύλαττε τό μέτρον.
85. Ό  Αημώναξ έρωτηθείς πότε άρχισε νά φιλοσοφή, τότε, 

άπερίθ/), δτε έμαυτόν νά γνωρίζω ήρχισα.
86. ‘Ο μηδέν’ άδικων μηδενός δεϊται νόμου.
87 Μηδενί βίαν έπιθής άκοντα πίνειν.
8S. Μη έπι μικοοΐς αυτός εαυτόν οξύθυμον δείκνυε. Μέναν

δρος.
89. Χείλη άληθινά κατίρθοΐ μαρτυρίαν.
90. Μηδενί μηδέν, οφείλετε είμή τό άγαπάν άλλήλους, ό 

θείος Παύλος Ιλεγεν.

ΣΝΥΡΝΗΣ.
Άχιλ. Μ. Καμπανάκης Άνδριοο.—  79 αίνιγμ. 29 προβλ. 

83-— 86, 88, 89, λογογριφ. 47, 49, 50, γρίφων.
Αγαθοκλής Γ. Κωνσταντινίδης.= 84 αίνιγμ. 81— 87, 90, 

λογογριφ. 47 γριφ. »
Παναγ. Ίωάννου Αήμνιος.—  29 προβλ. 81— 86, 88, 90, 

λογογριφ. 49 γρίφ.
ΑΛ ΕΞΑ Ν Δ ΡΕ ΙΑ Σ .

Άνδ. Π. Αυγερινός καί Κ. Α Σγουρός.= 82, 83, αίνινμ. 
81, 83— 86, 90 λογογριφ. 47, 50, 52 γρίφων.

Λ ΑΡΝ ΑΚΟ Σ  ΚΥΠΡΟΥ.
Χριστοδ. Κουππάς= 51 γρίφου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.
Ίωάν. Δ. Μανώλη;, ϊ=ί 29 προβλ. 81— 86, 89, 90 λογογριφ. 

47 γριφ. (1).

(1) Κύριοι ϊυντάχται τοΰ ΠυΟβγορου.
'Ο  έν ’Αλεξάνδρειά χ. Γ. I. Σ. δέν διχ«ιοΰται νά λάβτ) το 5ώρον, ϊ  

έπρότεινον εΐς τον πρώτον λόσαντα τόν 64ον γρΤφο'ν μου, χ*6ότι ή λ<»- 
σις δεν εΐν« επιτυχής- τα δυσχολώτερ* εΤνε άλυτα- χ*ι ίχιι άλλος λί- 
ξεις, αΐτινες δ£ν ΰπάρχοιυν είς τόν γρίφον uou.

Ίκάννης Α. Μανώλη.

I

Ο ΠΥ®ΑΓΟΡΑΣ.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α .

ΠΣΤ.
Μέ χ6 δλον νήσος είμαι 

καί είς τό Αίγαΐον κείμαι.
Ά ν  δέ μέ τριχοτομήσης

καί τό μεσαίον μοί στερήσης,
Άπό άψυχον εΐς έμψυχον γεννώμαι

και είς τήν παναρχαιότητα έκεϊ περιπλανώμαι.
Αάβε πάλιν έκ το» ϊλου τά δυό μόνον τελευταία 

ίνα Ιχης εΐς τάς χεΐρας άνθη εύοσμα καί ώραΐα 
Α ν ώ ν υ μ ο ς  έκ Κυδων ιών.

Π Ζ.
Κύριόν τι όνομα σύγκειται εκ γραμμάτων 8. Τά γράμματα 

ίέ αύτά ιδίως πως. συνδυκζόμενα παράγουσιν άλλα 8 ονόματα.
Τό 1 6  4 5 •Εβραία γυνή.
» 2 4 5 διαίρεσις χρόνου.
·» 3 4 7 8 κάτοικος νήσου τινός τής Μεσογείου.
* 4 7 6 2 4  άνήρ επιστήμων.

6 6 7 θεά τις
» 5 4 7 8 θεός τις.
* 7 4 5 θεά τις
* 6 4 2 5 8 Χώρα τής Μικράς Άσίας.
» 3 2 8 Νήσος τοΰ Αιγαίου.

Σ. Σ ο λ ο μ ώ ν  (δη ς.

ΠΗ'.
Τήν άιταθειαν έν γένει πάντων δσων ανθρωπίνων 
·’ ένθυμίζω, και φυλάξου· φεΰγ’ έκ μέσου τών κινδύνων.
Άλλως τε τό όνομά μου θά σοί μείνη άντί μνήμης 
καί εκλείπεις· ή άν ζήσης, φύγε μάλλον έπ’ έρήμης- 
Σέ φθονώ —  νομίζεις ίσως —  άλλ’ έν τούτοις άπατάσαι· 
εΤν’ ή φύσις μου τοιαύτί), μή άδίκως μ’ αΐτιασαι.
Πρόσεξε, σέ συμβουλεύω, τής ζωής σου τάς κινήσεις,
»ιν’ άδύνατον αλλέως νά μέ έξοικονομήσης.
Μή πιστεύσης ομως πάλιν ότι θά μέ θανάτωσης, 
καί μέ τρεις άπό τής κάρας έως θώρακος κακώσεις· 
μή απαλλαγήν έλπίζης- ήδη φύλαξαι τάς φρένας- 
<λλως, άν σέ καταλάβω, θά σέ φεύγη ό καθένας.

Σ. Μ.

ΙΙΘ '.
Χω ρίον εΐμ’ έρατεινόν έπί τής ’Ιωνίας, 
νά σ’ ε’πω ποΰ; πλήν δεν τολμώ- φοβούμαι κουφονοίας 
μή σοι προσάψω έγκλημα- σύ μάντευσέ με δθεν 
μ’ εύρί»κεις, μόνον κίνησον έκ Σμύρνης βορειόθεν 
Κ ’ εδώ που στήθι, θαύμασον τήν φυτικήν μαγείαν, 
έκφεύ (·ων δ’ αναμνήσεων βυθούς, είς τήν ‘Αγίαν 
Τριάϊα κλίνε γόνατα έπί τινός μου λόφου 
καί μέλπε τήν διάλυσιν παρωχημένου κνόφου.
Είς λήθην πλήν τό παρελθόν άφήνων, λάβε πάλιν

τόν δρόμον σου καί ζήτει με· κι’ άν άπορης, πρίς άλλην
τό βήμά σου διεύθυνε, καί καθ’ αυτόν έρώτα
« Χωρίον, ου τά άρχικά άν κόψης δύο πρώτα,
είς ύλην μεταβάλλεται συνήθους άμπεχόνης,
όποιο/ αρ’ ; » άλλ’ ίνα μή τήν τύχην Περσεφόνης
άδίκως πάθης άγνοών καί πάλιν τίς ή ύλη,
εΐμ’ —  εξηγούμαι —  φωλεός, ήν άγαποΰν οί ψύλλοι·
ιδού τής ύλης τονομα- άφ’ ης δ’ άν κόψης δύο
έκ τής αρχής μου, παύω μέν τού πλέον νά »’ ενδύω·
ϊν άνθος όμως έξ έμοΰ εύώδες θέλεις έχει,
πλήν όχι δένδρον μέ κορμούς, μέ κλάδους και στελέχη.
θά μ’ ΐδης πάλιν ν’ άναβώ εΐς ύψος όπου Τρίτων,
Γίγας ή Κύκλωψ ή Τιτάν δέν φθάνει, άν καί τρίτον 
μου άποκόψης άρχικόν κ’ 1ν ρόίον ή tv ΐον 
άν ήμην, τόρ’ άκέφαλον ν* λάβω μεγαλεΐον, 
καί εΐς έμέ νά χρεωστοΰν τήν ύπαρξιν άπ’ ίσης 
ζώα καί δένδρα καί φυτά κ’ ή τών πνευμάτων φύσις.
Στενάζεις ότι οχληρός σοί έγεινα, άλλ’ όμως
σατανικώς θά σ’ ενοχλώ είσέτι- ούδείς νόμος
εΐς τιμωρίαν μου, έκτος μ’ Sv τελευταΐον θλάσμα
άν μέ χωλάνης, καί έάν έκ τοΰ Δαβίδ τό άσμα
κ Έλέησόν με ό θεός κατά τό . . . . έλεος Σου . . . . · »
ζητήσης με τό τελικόν τό τοΰ αίνίγματός σου
καί ψάλης, τότε έλπιζε άπαλλαγήν τελείαν·
καί φεύγω, πλήν σ’ έκήρυξα χωρίς φιλοκαλίαν. Σ. Μ.

90. ’
Κτήμά εΐμι τών πτωχών καί πλουσίων έν γένει ομοίως.
Άφθιτον μόνον άμφοΐν καί άμα κοινόν τοΰ παντές.
Μέγας άν η, άν μικρός, εύτυχή, δυστυχή, κινδυνεύη,
Ότου θρησκεύματος άν ί) οπαδός του εΐμ’ έγώ.
Μΰθος έπλάσθη άρχαίοις σοφοΐς ώς έγώ ήναγκάσθην 
Μεΐναι έν κόσμω, όπότ’ άνθρωπ’ έφρόνουν τό πίν 
πλείστοις θεόΐς δτ’ έπλά»θη, φρονοΰσι καί αύτοΐς ούχ ωσαύτως 
πάντ' άπολούνται εύθύς άμ’ άφαιρέσης έμέ.

Γεγραμμένον εΐς μέτρον δακτυλικόν έξάμετρον τής νεοελληνι
κής ποιήσεως.

Ν ι κ ό λ α ο ς  Χρ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ η ς  
έκ Βώλου.

Π Ρ  Ο Β Λ Η Μ Α Τ  Α.
Λ'.

'Οπωροπώλης τις έχων τρεΐς ύπηρέτας έδωκεν είς μέν τόν 
Α'. 50 πορτοκάλια, είς τόν Β'. 30, καί είς τόν Γ'. 10- τούς δι
έταξε δε όπως καί οί τρεΐς πωλήσωσι μέ τήν αύτήν τιμήν μέ 
ουμφωνίαν τοΰ νά φέρωσι καί οί τρεΐς τήν αύτήν ποσότητα. Μέ 
ποιαν τιμήν επώλη«αν;

Ά χ ι λ .  Μ. Κ « μ π α ν ά κ η ς  Άνδριος.
ΛΑ '.

Έρωτηθείς τις, ποία ώρα εΤνε ; άπήντησε- παρήλθε μέν ή 
τρίτη, δέν ήλθεν δμως ή τετάρτη μ. μ. καί οί δύο δεΐκται εύθυ- 
γοαμμοδσι.—  Ποία ώρα ήτο ;

Ξημ. Πρέπει θεωρητικώς καί ούχί πρακτικώ; νά λυθή.
Ί .  Ί  α κ ω 6 ί δ η ς.

Μαίητής τής Γ . Γυμνασίου τής iv Χάλχί) Έλληνεμποριχής -χολή:



ΡΊ Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

Α  Ο  Γ  €  Γ ' Γ Φ Ο ί :

91 ο  ,- ?  r  τ ι , ί: ·, ι f .
92. .1· ; : 3> ;> δεΐ» ά με» : :  γ’ ά. S Οε

κλοΐίς, υιός.
93. Α'./.;'. Ά  ip z .  h Σ .··' ? Ξ θεϊΰ.
94. Μήοε ττοτέ! Ο air/, σΰς . . .  π . . ρίνα . . μ . . φ ήν 

μή Θώνα . . % . . οΰοης.
95. Έ ν  ’ Αργεί ά ! ελα. Τοοης· πώλοι.
96. ΚΤ. £άχη, Ρείου ένί/.ησχ σεύων.
97. M3; Ow; άρα·. τις; έκ’ αίνος.
98. ΊΙτησα. γ. ”Αζ;ς φ’ "Ισις . . κ . . έρρίν, οΰχΐ· δέν.
99. Άφρ'ος οϊμι! . . χ'ρ . . ώ φίλοι! ο’ έπη. χλΰθι! Συχαί; 

σΰ ~ά» τέλος· άφρω . . ν ,
100. Άγα , ποϊαι; στήσειν δεσμός τέλειος έ'ως.
101. Φρονεϊ. Σηστόν, άλλ’ £ναρ έτών άρχει.

νω
[ 102 Χριττοΰ: Άνδρος! — ■ ειχ’ ά/.ων.

Ο

103. Ειμα: τρι' νκ: ν εΰ ποιους είναι X  » τάς ομμα Τ  Π 
Α  τ ων εΐ Έρα; τε.

Ά χ ι λ .  Μ. Κ α μ ^ α ν ά κ η ς  Άνϊρΐίς.

Α Ε Κ Ι Γ Ρ Ι Φ Ο Ι .

38.

.  Ο' .

. ιι :

. Ά  ,

.  Λ

39.

. Α  . .' .
V '

. . . Γ  .
. Α . / .

40.

. Α  / 

. Ε ’ . 
:  ς .

.’ Β  .

.  Ο .

Μ ι χ .  Ίω. Π ρ ω τ ί  r a r e .  Ε υ ά γ γ ε λ ο ς  Μ ε ϊμ ά ρογλους .  | Γ. Ν ι χ ο λ α ί ί η ς .

Γ Ρ Ι Φ Ο Ι .

Ο

33ος.

-π
?

1?' ’5 ’ · <ύ  see - -

ϋ^ιαΛτης
ΆνιιίίΗλτ,ί Γ .  KwV5tav'rmSn; ■

4
Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

Τ ω Κ Θ ’ f Του

Διονύσιος Καστρ’-νογιαννάχης Κργ·;.

ο οος.

ίρϊτίνιν άειόϊ (tea ΓΙτ,λτ,ςάό'εω ’Α χ  . . .:Ι ρ-, ,
Οΰλο;/ένν:ν ·?> μυρίΆχ^ιοϊς...............■] X

Ύκα Γεωο. Μ. ΤανΐχΛίϊου. Ίεοο^ϊκληα.

Διος /.at ωεΐΑουος νυγ«.τ&^ς.



Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

36ος.

X .  Κ ο υ χ π ά ;  Κ ά « ν # ς .


