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Α'.

Ό  οΰρανο; ητον ύπόφαιός, ούρανος Δεκεμβρίου, το δέ λιθό- 
στρωμα τών διών έκαλύπτετο ύπο χιόνο;, άληθοΰ; χ-.όνος τοϋ 
Λονδίνου,ήμιδιαλελυμενης,πεπατημένης -/.α: άναμεμιγμένη; μετά 
βορβίρου. Δεν έλησμόνησα είσέτι την χιόνα εκείνην, αν καί πα- 
ρήλθον δεκαπέντε έτη άφ’ δτου ειδον το θλιβερόν χρώμά τη;. 
Εύρίσκετο έκεΐ πάντοτε ύπο του; οφθαλμού; μου, έν τοϊς αύτοι; 
ρυακίοι; και τείνουσα τα; αυτά; παγίδα; προ; τούς διαβάτα;. 
Προ μιας ώρας μίλι; είχα άφιχθή έκτη; Νοτίου Αμερική; διά τοΰ 
ταχυπλοίου τή; Σανθαμζτόνη;· καθήμενος δε παρά το παράθυρο·; 
τοΰ θαλάμου μου, έν τω ξενοδοχείο) Μόρλεϊ του Ίζάριγγ Κρίς, 
έθεώρουν μετ’ ήθους μελαγχολικοΰ τά άναπηδητικά υδχτα τή; 
πλατείας Τραφυλγάρ ή, διαμέτρων τόν τάπητα κατά μήκος και 
πλάτος, προσεπάθουν νά διασ/.εδάσω, λέγων κατ’ έμαυτόν, δτι 
δέν ή μην πλέον περιπλανώμενος εξόριστος και οτι τέλος πάντων 
έπανευρισκόμην έν τω γενεθλίω μου τόπω.

Προσέγγισα; τήν κνθέκλαν προ; τήν εστίαν καί άνακυκών 
τήν πυράν, ήρχ'.σα διά τή; φλογός νά άναπολώ εϊ; τήν μνήμην 
μου τήν εικόνα τοΰ παρελθόντος βίου μου. Άνεμνήσθην τήν νεό
τητά μου τήν δυστυχή, καθ’ήν έξηρτώμην άπο γέροντα θειον 
πλούσιον Οεωροΰν.τά με ώ; βαροο, διότι δεν ήλπιζε να ουνηθώ 
ποτενά τιμήσω τό όνομι καί τά; πρό; έμε ευεργεσίας του, διά 
τον λόγον δτι ό καλο; εκείνο; Οεϊο; ήτο πολύ δλιγώτερον φιλάρ- 
γυρος ή φιλόδοξος. Κί/α χοείαν ένθαρρύνσεως καί, άν διά τινων 
τρυφερών έ*φράσεω> με προσεκάλει τις ν’άνοίξω τήν νέαν καρδίαν 
μου, θά άνεκάλυ-τε / είΜκρινεστέραν ευγνωμοσύνην, τήν 
ανάγκην αγάπης, το ένστικτον τοΰ έ'ρωτο; και παντός ό τι καλοϋ 
και ωραίου. Oij.ii/ τα καλά εκείνα αισθήματα κατεπνίγοντο έ·/ 
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έμοι ύπο τή; ειρωνείας πάντων τών περιστοιχούντων με. Δι’ο πό
σον ειχεν εύχαρις·ηθή ό θεΐός μου.δταντωδιεκοίνωσα τήν άπόφασιν 
μου τοΰ νά ζητήσω τύχην πέραν τοΰ ώκεανοΰ- πόσον ψυχρώ; με 
άπεχαιρετισεν ό εις καί μόνος έξάδελφός μου! καί πώς ένόησα, 
δτι πραγματικώ; ητο καιρό; δι’ έμε ν’ απομακρυνθώ τόπου, έν τώ 
όποίωδιάτήν ύ-όληψιν αυτής τή; οίκογενεία; μου ήμην ανίκανος 
νά φέρω άξιοπρεπώς τό όνομά μου, καί ν' αποκτήσω μόνος μου 
κοινωνικήν θέσιν. Ειχα άναχωρήσειοθεν μετά τής λυπηρά; συναι- 
σθήσεω; τής έν τω κόσμω τούτω άπομονώσεώς μου καί τής ανυ
πομονησίας τοΰ ν’ άποδείξω εΐς τούς περιορονοΰντάς με δτι δεν 
ήμην άξιος τών ειρωνικών καταφρονήσεων των.

Μετά δεκαπενταετή απουσίαν έπι?ρέψχς,ήγνόουν τί νέον είχε συμ- 
βή έν τή οίκογενεία αυτή, ήτις πιθανώς μ: είχε λησμονήσει ώς μή 
βλέπουσά με. Έσήμανα· υπηρέτη; τοΰ ξενοδοχείου είσήλθεν έν τώ 
δωματίω μου· γέρων υπηρέτης, ουτινος τούς χαρακτήρας άνεμνή
σθην. Τον ήρώτησα· έν μέρει ηύχαρίστησε τήν περιέργειαν μου. 
Ναί, έγώριζε τόν έξάδελφόν μου Γεώργιον, δστις άλλοτε ερ
χόμενος εΐς Λίνδΐνον κατέλυεν εί; τό ξενοδοχεϊον Μόρλεϊ, ώς 
καί ό θειος μου. Πλήν τώραό κ. Γεώργιος ειχεν άποβή τόσον μέγας 
κύριος, δστε δεν κατεδέχετο νάκαταλύση εί; ξενοδοχεϊον δεύτερα; 
τάξεω;, δτε ήρχετο τήν άνοιξιν νά διέλΟη έν τή πρωτευούση 
ένα ή δύο μήνας τοϋ έτ:υ;. Κατά τήν εποχήν ταύτην μάλιστα 
ό κ. Γεώργιο; ‘Ριτλάν εύρίσκετο έν τω κληρονομικω του πύρ
γο»· ώστε άφευκτο»; θά ήδυνάμην νά το; εύρω εί; 'Ρίτλανδ-Χόλλ, 
κομιτάτον τοϋ Κέντ. Αί πληροφορίαι αυται με ήρκουν, διό έγραψα 
τήν παρά πόδας έπιστολήν.

ΦΙλτατΒ Γίώ ργιε!

Τολμώ είπειν δτι ή έπιστολή μου Οά σοί προξενήση τοσοΰτον 
θαυμασμόν, ώ; ά/ με έ'βλεπες ώς φάντασμα. Mr ο̂βοϋ δμως 
διά τήν οπτασίαν ταύτην. Μ χθε δτι πρό καιρού είδον καί έπει
σαν δτι εί; οΰδεν ωφελώ. Αΐσ/ύνομαι ολίγον ώς μή δυνάμενος 
νά σάς αναγγείλω δτι φθάνω έκ τοΰ χλλου Κόσμον π/.ούσιος. 
Είργάσθην δμω; δπως πλουτήσω, σά.; βεόχ'.ώ· άλλά ίέν αρκεί, 
μόνον νά Οέλη τι;, πρέπει καί ή τύχη νά συνδ Κΰ υχώς
{,πάρ ε̂ι είσέτι καιρό; να έπα/ορ)ώτω την 5ϊ*ατ·: ν τ ζετ ή άπώ-
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λείαν τών καλλίτερων τής ζωής μου έτών. Τά πάντα 5ε εχω 
το θάρρος νά έπιχειρισθώ, άρκεί να ήνε εργασία πρέπουσα είς 
ευγενή. Έ ν  τούτοις έχω μεγίστων επιθυμίαν νά ’ίϊω υμάς τε καί 
τοΰς περί ϋμάς.Μακρα απουσία εκ τοΰ πατρικού έδάφους, τής οικο
γένειας και τών συγγενών μάς καταδεικνύει δλην τήν αξίαν φίλης 
χειρός,ή όποια εΰαρεςίεΐται να συσφίγγξι} τήν ήμετέραν. Δένθά πε- 
ριμείνω την άπάντησίν σας- θα αναχωρήσω διά το κομιτάτον τοΰ 
Χεντ μεθαύριο·/,θά φθάσω δέώς νομίζω περί τήν ώραν τού γεύμα
τος. Βλέπετε οτι είμαι πεπεισμένος περί τής καλής υποδοχής σας 
έπι τινας εβδομάδα;, έω; δτου ϊδω τί θά άποφασίσω.

Λιατίλώ, φϊλτατε Γεώργιε, 6 παλαιός φίλος σας χαί 
•ς αδελφός σας Γκοϋ 'Ρύτλανδ.

Έδίπλωσα την έπιστολήν αΰτήν καί τήν έθεσα εντός τοΰ πε
ρικαλύμματος.

« Θα μάθω έντός ολίγου όποιοι εινε οί φίλτατοί μου συγγε
νείς» είπον κατ’ έμαυτόν μετ’ αΰταρεσκείας, επιγραφών αΰτήν;

Πρός τόν κύριον Γεώργιον 'Ρύτλανδ.
Ρντλανδ Χόλλ (Κ έ η ).

Περί τας επτά ώρας τής εσπέρας έ'φθασα ενώπιον τών κατα
πληκτικών προπόδων τού Ρυτλανο-Χόλλ. Ο εςάοελφος Ιεώργιος 
ςμως δεν ήλθεν είς συνάντησίν μου. ΙΙλήν όχι! Λεν ενθυμούμαι 
φαίνεται τά έθ’.μα τού τόπου τούτου. Ό  έξάδελφος Γεώρ
γιος μέ περιμένει άναμφιβόλως έπί τής ψιάθου τού προδο- 
μου. "Ας προχωρήσω. Έπί τής κλίμχκος υπηρέτης με 
Ιτεδέχθη τοσούτον σοβαρώς καί αΰτομάτως, ωσάν ή μεταςΰ 
τών ίδίλών μου επιστροφή ήτο συμβεβηκός, ούτινος ήτο τα
κτικός μάρτυς ολας τάς ημέρας τής ζωής του. Μ ’ εΐσήςεν είς 
τον πρόδομον,άλλά καί εκεί οΰδεμία ψίαθος ΰπεβάσταζε τοΰς ανυ
πόμονους πόδας τού έπισήμου κυρίου τής οικία;. Φευ ! έσκέφθην, 
ϊσως υπάρχει καί έδώ διατύπωσις τής έθιμοταξίας, τήν όποιαν 
έλησμόνησα. ‘Ο εςαδελφός μου ΐσταται άναμφιβόλως έπ! τού 
τάπητος τοΰ θαλάμου τής υποδοχής, θά εχω δε τόν καιρόν διά 
νά ένδυθώ όπως γίνω άξιοςνάλάβω και έγώ μέρος είς το γεύμα.

‘Υπηρέτης τις μ’ ώδήγησεν είς τό δωμάτων, δπερ μοί προώ- 
ρισαν. Ήκολούθησα μετά αγωνίας τόν όδηγον έκεινον. Είδον 
δτι τό κατάλυμά μου ήτον ολίγον υψηλόν. “Ο:αν δε έμεινα 
μόνος, παρετήρησα, ότι ίσως πρό έμοΰ έκατοίκησαν έν αΰτώ ξένοι 
ε/οντες κάλλιον εΰτρεπιιμένον δωμάτιον. Καλλωπιστείς έσπευσμέ- 
νωςέν μέρει,παρεκάλεσα’τόναΰτόν υπηρέτην, άπαντήσαντα είς τήν 
κωδωνοκρουσίαν μου, νά μέ όδηγηση είς τήν αίθουσαν τής υπο
δοχής. Μεταβαίνω-/ δε εκεί, έπ/νελάμβα/α κατ’ έμαυτόν τε- 
τορνευμένας τινάς φράσει:, τάς δποίας έσκόπευα νά απευθύνω 
εις έκαστον μέλος τής συγγενείας μας.

Μά τήν αλήθειαν δέν καυχώμαι δια τήν περί τό λέγειν ευφρά
δειάν μου' δταν δμως θέλω νά αρέσω, επιτυγχάνω κάποτε, και 
εκείνην τήν ήμέραν έπεθύμουν νά φανώ φιλόφρων. ‘Ο υπηρέτης 
μ" είσήξε κα! άπεσύρθη κλείων τήν θύραν κατόπιν μου, άλλ’ αντί 
νά προξενήσω έκπληξιν, έξεπλήχ'Ιί-,ν εγώ αΰτός ώς εΰρεθείς 
μόνος έντός εΰρείας τίνος αιθούσης κάκιστα φωτιζόμενης, ά/ όχι 
παντάπασι σκοτεινής.

Ά λ λ ’ οΰχί! Δεν ήμην μόνος· έπί σκίμποδος, είς τήν γωνίαν 
τή; εστίας, νοχελώς εκάθητο μικρόν τι δν, έπί τής μορφής τοΰ 
οποίου ή φλόξ τής εστίας έρριπτε τάς έρυθράς αντανακλάσεις της.

Το μικρόν εκείνο πρόσωπο-/ ήτο νέα κόρ/j, ήτις μοί έφάνη 
δεκαπενταετής ή εκκαιδεκαετής, άπλούστατα ένδ-δυμένη, έσθήτα 
φορούσα έκ μελανός μερινοΰ. Κατεγίνετο δε άναγινώσκουσα εις 
τό φώς τής εστία;, είχε τήν κεφαλήν ανεστραμμένη-/ πρός τήν 
ράχιν τής κ αθέδρας, τήν όποιαν έκάλυπτον οί βόστρυχες τής 
ξανθής κόμης της. Έκράτει τό βιβλίον ανοικτόν πρός τό ί/ψος 
τών οφθαλμών της. Φανερόν οτι ήδύνετο είς τήν μοναξίαν της καί 
δεν προέβλεπεν δτι εμελλον νά τήν διακόψωσιν. ‘I I  νέα άνα- 
γνώστρια ήτο πολΰ προσηλωμένη είς τήν άνάγνωσιν ή θΰρα ή- 
νοίχθη μετά ολίγου κρότου, τοσοΰτον δέ εΰρεία ήτο ή 
αίθουσα τής υποδοχής, ώστε ϋπεχρεώθην νά βήξω άπαξ ή δίς 
δπως προκαλέσω τήν πρός έμε προσοχήν της. Αΰτή τότε έρ- 
ρίγησε καί, παρατηροΰσά, με,έδοκίμασε νευρικόν φόβον. Έπειτα, 
άφήσασα νάπέσητό βιβλίον της,άνακαθίσασα έτεινε τήν μίαν χεΐρα 
καί ήρπασέ τι ζωηρώς, δπερ κατ’ άρχάς δεν παρετήρησα, καί τό 
όποιον έίηρίζετο έπί τοΰ σκίμποδος. Στηριζομένη δέ έπί βακτη
ριών, ήγέρθη καί έστάθη ενώπιον μου  ‘11 πτωχή νέα ήτο
χω λ ή .

Άφοΰ δέ τή ειπον τίς ήμην, τό ονομά μου κατεπράΰνε 
τόν φόβον της. Μέ προσεκάλεσε νά καθήσω, προσπαθούσα νά δείξη 
δτι ήτον έκ τών τής οικίας, τό όποιον έφαίνετο ώς έπιτήδευσις. 
Άνέλαβε τό βιβλίον της καί τό έθεσεν έπί τών γονάτων έπειτα 
δέ λαβοΰσα δικτυωτόν τι κάλυμμα «εκρυμμένον έν τινι γωνία τής 
καθέκλας καί κτένιόν τι έξ οστράκου χελώνης συνήγαγε δι’ αΰτών 
τήν κυμαινόμενη-/ κόμην της.

Μετά ταΰτα έκάθησεν ήσύχως, την χεΐρα Αχούσα πάντοτε 
έπί τών βακτηριών (έπειδή εΐχε δύο), ώς έτοιμασθεϊσα νά μέ 
άφήτγ} μόνον, άμα ήθελον τή είπεί δτι ή παρουσία της ήτο πε
ριττή.

—  Ό  Τόμψων ένόμιζεν δτι δέν ήτο κάνε’ις έδώ, μοί είπε-/ ώς 
αιτούσα δήθεν συγγνώμην. Εΰρίσκομαι πάντοτε εις τά δωμάτια τών 
παιδιών, έκτός δταν άπούσης τής οίκογενείας καταβαίνω είς την 
αίθουσαν τής υποδοχής, διά ν’ άναγνώσω.

—  Ό  κύριος Ρυτλάνδ δέν είνε εις τήν οικίαν; ήρώτι;σα.
—  Ό χι, δλοι έξήλθον.
—  Τω οντι; ό πατ/,ρ σου ’ίσως δέν έλαβε τήν έπιστολήν μου:
Άκούσασα αΰτάς τάς λέξεις κατέστη όλοπόρφυρος.
—  Δέν είμαι Μις Ρυτλάνδ, είπεν ονομάζομαι θηρεσία Ράΰ, 

είμαι ορφανή, δ πατήρ μου, απώτατος συγγενής καί φίλος τοΰ 
κυρίου Ρυτλάνδ, μέ έσύστησε πρός αΰτόν αποθνήσκω ν, ουτος δέ 
οΐκτω φερόμενος φροντίζει περί έμοΰ.

Ή  τελευταία αΰτη φράσις προεφέρθή μετά τίνος στενοχώριας.
Δακοΰσα δμως τά χείλη της ή νέα κόρη έξηκολούΟησεν
—  Οΰδέν γνωρίζω περί έπιστολής μοί λέγετε· ήκουσα δμως νά

λέγωσιν δτι έπερίμενόν τινα............. Κα! δέν ύπέθετον δτι θά
έ'λθητε τήν εσπέραν ταύτην, έπειδή άπασα ή οικογένεια θά δει— 
πνήση εις γειτονικήν οικίαν.
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’Ορθόν συμπέρασμα, είπον κατ’ έμαυτόν. "Ηρχισα δέ σκεπτο- 
μενος περί τής φιλοστόργου προθυμίας, τήν δποίαν μοί έδείκνυεν 
δ έξάδελφος Γεώργιος. Ά ν  ήμην έγώ έκεΐνος ό περιμενόμενος, 
ή έπιστολή μου τοΐς είχε φθάσει· δθεν έγνώριζον τήν ήμέραν 
καί ώραν τής άφίξεώς μου. Ά χ !  Γεώργιε, καλέ μου έξάδελφε, 
δέν ήλλαξες!

Έ ν  ώ δέ έσκεπτόμην οΰτω, παρέΐήρησα δΐι ή μικρά ξενοδό
χος μου έπροσήλου πρός έμε έταστικά δμματα, τών οποίων 
ευκόλως ή νυν ά μην νά έξηγήσω τήν περίεργον έκφρασίν. Αδύνα
τον ήτο ν’ άπατηθώ καί, άν έτόλμα αΰτή, ήθελε μοί είπεί «Άνα- 
γινώσκω καί έγώ καθαρώς έντός τής διάνοίας σα;, κύριε ξένε, 
κα! σάς συλλυποΰμαι. Έρχεσθε έδώ μετά προσδοκίας, άλλ’ άπα- 
τάσθε έντελώς. Ήθέλατε πράξει καλλίτερο-/ ν’ άναβάλητε τήν 
έπίσκεψίν σα; μέχρις δτου σάς προσκαλέσουν. Τί ζητείτε έδώ ; 
Έγώ  άν έξηρχόμην ποτέ έκ τής οικίας ταύτης δέν ήθελον έπα- 
νέλθει. Ά ν  δδός τις ήνοίγετο ένώπιόν μου διά τόν κόσμον έκεινον, 
δπόθεν έρχεσθε, ήθελον Οαρραλέως δομήσει έπί τών βακτηριών 
μου. "Οχι, όχι! Δέν θά με έπανέδλεπον έδώ πλέον».

Πώς δμως άφωνο-/ βλέμμα ήδύνατο νά σοί είπη δλα ταΰτα; 
ήθελέ τις είπεί. Είνε αίνιγμα ! ή αλήθεια είνε έν τούτοις δτι τό 
βλέμμα τής Θηρεσίας Ράΰ μοί τά έλεγε λέξιν πρός λέξιν· άπετέ- 
λεσε δέ τοΰτο δεσμόν συμπαθείας συνδέσαντα ταχέως ημάς έκατέρους.

—  Μις Ράΰ,τή είπον, τί ήθελες υποθέσει περί ενός ανθρώπου, 
δστις, διελθών δεκαπέντε έ'τη τοΰ βίου του εις ξένον τόπον, θά είχε 
την αναίδειαν νά έπανελθ  ̂ εις τήν πατρώαν γήν άνευ σελινιού 
έν τώ θυλακίω του; δέν θά ήτον άξιος λιθοβολήματος ;

— Τό υπέθεσα,άπήντησε,σειούσα τήν κεφαλήν καί άπευθύνουσά 
μοι έτερον έκ τών έταστικών έκείνων βλεμμάτων. Τό έσυμπέρανα 
βλέπουσα δτι σάς προώρισαν άθλιόν τι δωμάτιον, έπιφυλάξαντες 
τ’ άλλα διά τοΰς τήν προσεχή εβδομάδα π*ριμε-/ομένους ξένους. 
Τήν ήμέραν τών Χριστουγέννων δλη ή οικία θά ήνε πλήρης. .
Τά πράγματα δέν πρέπει νά μείνουν είς τήν ιδίαν κατάστασι-..

—  Όποια πράγματα δέν πρέπει νά μείνουν ουτω; τήν ήρώτ<)σα.
—  Τό νά μή έχητε έν σελίνι ον είς τό θυλάκιό-/ σας.
"Ηθελον σάς χλευάσει πολύ. Οί ΰπηρέται θέλουν τό μκΟ-ι ιλ ϊ-

τ’ ολίγον. Έχω  μίαν Γκινέαν, τήν όποιαν ή καλή λαίδη Τθόρνι- 
τον μο! έδωσε κατά τά γενέθλιά μου, καί άν μοί έπιτρέπητε νά 
οάςτήν δανείσω,τοΰτο θά μ’ εΰχαριστήση. Δέν έχω καμμίαν ανάγ
κην αΰτής· θά μοι τήν άποδώσητε δέ. δταν πλουτήσητε.

Μοί έκαμε δε τήν προσφοράν εκείνην μετά τοσαύτης εμβρι
θούς βαρύτητο;, ώστε μόλι; ήδυνήθην νά καταστείλω τόν γέλωτά 
μου. ‘I I  μικρά έκείνη μ’ έλάμίανε φανερώς υπό τήν προστασίαν 
της, προέβλεπε δέ δτι εμελλον νά περιφρονηθώ, δώ προσεπάθε*. 
νά μέ σώση οδηγούσα με διά τής πείρας της καί τή; μεγάλης 
όξυνοίας της. Κατεθέλχθην ύπό τής προστασίας, ήνπερ μοί έ- 
δείκνυε.καί τοΰ ενδιαφέροντος, δπερ έλάμόανεν ώς πρός τήν οικο
νομικήν θέσιν μου. Διό κα! έγώ πολΰ σοδαρώς καί μεθ’ ολης 
τής αΰθορμήτου δειλίας τή άπήντησα.

—  Σέ υπερευχαριστώ διά τήν προσφοράν σου, τήν δέχομαι 
άνευ πολλής τροπολογίας». Έχετε τήν γκινέαν έπάνω σας;

—  Ό χι, άλλ’ υπάγω νά σας τήν φέρω- λέγουσα δέ ούτω; ήρ- 
πασε τάς βακτηρίας της καί έξήλθε χωλαίνουσα. Μετά τινα 
λεπτά επανήλθε φερουσα μικράν πυξίδα τών γλυχυσμάτων, 
τήν όποιαν μοί προσέφερεν.

Άνοίξας δέ αΰτήν ευρον μίαν γκινέαν έπιμελώς περιτετυλιγ- 
μένην έντός έπαργύρου χάρτου.

—  Λυπούμαι μή εχουσα πλειότερα, είπε,βλέπουσάμεκαί μετα- 
φέρουσα έντός τού θυλακίου μου τήν πυξίδα μετά τού περιεχο
μένου της. Έ ν  τούτοις σπανίως λαμβάνω τοιαύτα δώρα.

Κατά τήν στιγμήν έκείνην δ υπηρέτης, δ μέχρι τής θύρας 
συνοδευσας με, μ άνήγγειλεν δτι τό γεύμα ήτον έτοιμον.

Μετά τήν άπό πού εστιατορίου έπάνοδόν μου έλυπήθην ώς μή 
άνευρων την μικραν εΰεργετριάν μου. ‘Η Θηρεσία ‘Ράΰ είχε/ 
αναοή εις τό δωρ,άτιον τών παίδων. Δέν έπανεΐδον αΰτήν καθ δ
λην την έσπεραν, καί έγώ δέ άνέβην έν τώ δο)ματίω μου, δπου 
κατεκλίνθ^ν και εκοιμήθην μέχρι τής πρωίας τής έπιοΰσης.

Βον.

Τήν έπαύριον κατά τήν ώραν τοΰ προγεύματος εισήχθην είς 
δλην την οικογένειαν. Ευρον έξαδέλφους τε κα! έίαδελφας 
σχεδόν τοιούτους όποιους τοΰς έφανταζόμην. ‘Ο έξάδελφος Γε 
ώργιος ε’χεν άποβή σοβαρός πατήρ οίκογενείας.

«Χαίρω διότι σάς έπαναβλέπω» μοί είπε σφιγγών μοι τήν 
χεΐρα. πλήν ένόησα δτι διόλου δέν έχαιρεν.

Ή  μήτηρ ‘Ρυτλάνδ, καί αΰτή εΰμενώς μέ ΰπεδέχθη διά
λεςεων μονόν. Αι νέαι έςάδελφαι ομοίως προσηνέχθησαν πρός 
έμ- μετ’ άφελείας τοΰ καλλιτέρου ήθους. Έπρεπε νά ήμαί 
πλιίοτερον απλοϊκός παρ οσον μέ κατεδειξεν ή χθεσινή εΰερ- 
Ί-·<-ιχ ο,.ως μί) κατανοήσω την θεσιν, την οποίαν μοί ειχον 
έπιφυλάξει είς το τελευταίο-/ άκρον τή; τραπέζης. Κατεδικάσθην 
νά ΰπορέρω τό πρόσωπον αυτό, τό όποιον δέν δύναται νά δεχθή 
τις άνευ μεγάλης μετριοφροσύνης, τό πρόσωπο-/ ανθρώπου άνευ 
σημασίας. ‘Ο Γεώργιος έπί τινας ήμέρας διεσκέδαζε, δεικνύω/ 
μ-Ί εκτεταμ»νας γαιας του* οποταν ομως πλειότεροι καί ση- 
μαντικώτεροί ξένοι έφθασ̂ ν, μέ παράτησαν μόνον. At Miss Ρυ 
τλάνδ μέ έτίμησαν κατ’ άρχάς, δεχόμενα-, νά τά; συνοδεύω, 5ταν 
έξήρχοντο έφιπποι. Άμα  δμως κάλλίτεροι ίππόται έτεθησ χί 
τήν διάΟεσίν των, δέν υπήρχε πλέον Τππος δι' έμ,έ. ‘Q; πρός τήν 
οικοδέσποιναν, ή εΰγενής έςαδέλφη μου μόλις έκρυπτε τήν αη
δίαν τήν όποιαν τή έπροξένει ή οχληρά έπισ/εψίς μου. Τή αλή
θεια ό Γεώργιος καί ή γυνή του δεν κατέλαβον ποτέ τόν υψηλόν 
βαθμόν, τόν οποίον ή κληρονομιά τοΰ θείου μας τοΐς είχε δώ
σει έν τή επαρχία.· Δεν ήσαν μεν νεωστί πλουτήσαντες, όμως εί- 
χον δλας τάς μικροπρέπειας τών τοιούτων.

Έθεώρουν ώς ταπείνωσίν των το νά εύρίσκεται έν τώ μέσ(.> 
εΰγενοΰς δμηγύρεως πτωχός συγγενής, δστις ήρχετο να κατα- 
λύσγι είς τήν οικίαν των κα! τοΰς ώνόμαζεν έξαδέλφους.

Τά πάντα έϊεχόμην εΰχαρίςως, ώς καί τά κατ’ έμοΰ έςακοντι- 
ςόμενα σκώμματα· μακράν τοΰ νά μνησικακήσω, έφιλοτιμούμην
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νά φανώ έπί μαλλί'/ καί μάλλον αξιέραστος καί τους ηύχαρί^ων 
Β'.’ όλας τάς περιποιήσεις, τών όποιων ΰπεκρινόμην δτι ήμην το 
άντικείμενον. Τοΰτο δεν ήτο το μέσον, το ομολογώ, όπως διατη
ρήσω τήν άξιοπρέπειάν μου παρά τοϊς φιλτάτοις μου συγγενέσιν· 
άναμφιβόλως ήτο καλλίτερον νά φανώ κατά τι εύθικτος.

Ά λ λ ’ όχι, ή μην πολύ ευτυχής άπρλαμβα'νων τήν φιλοξενίαν 
εις τήν αναπαυτικήν έκείνην έπαυλιν. Μοί έφαίνετο ώς λιμήν 
μετά μακράν θαλασσοπορίαν .. ..  Τυχών τοιαύτης υποδοχής ύπό 
τοσοΰτον τρυφερών συγγενών, πώς νά μή ήμαι πάν-οτε εύ
θυμος!

Έκτος τούτου ώφελούμην καί έκ τής ελευθερίας, τήν ό
ποιαν άπελάμ-βανον όλοι οί ξένοι τοΰ ‘Ρυτλάνδ· έκασ:ος ήδύ- 
νατο νά έκλέξη τας διασκεδάσεις του καί νά διάθεση τον καιρόν 
του κατά το δοκοΰν. Όταν έπληττόμην έκ τής συναναστροφής τοΰ 
εστιατορίου, άπεχώρουν εις τά τών παιδιών δωμάτια, δπου ηύ- 
ξανον πέντε ή ’έξ βλαστοί τής οίκογενείας. ‘Υπήρχε μία ώρα 
τής ήμέρας, κατά τήν οποίαν ούτε πατήρ ούτε μήτηρ ούτε αί 
μεγαλείτεραι άδελφαί ήθελον εΐσελάσει έν τω μικρω έκείνω βα
σιλεία). Κατά τάς πέντε μ.ετά μεσημβρίαν τά παιδία έπινον το 
τέϊον. Μικρόν κατά μικρόν είχα αποκτήσει τήν εύνοιαν τής 
Τζένης, τής τροφού, πολύ εύαισθήτου διά τά προς αύτήν προσφε- 
ρόμενα μικρά δώρα, πολύ δε διακριτικής, δταν έγνώριζεν δτι ή 
διάκρισίς της ήθελεν άνταμειφθή. Καί αύτά τά παιόία έτρεφον 
είδος τι αγάπης προς έμέ· να! μεν. ήσαν χαρίεντα παιδία, άλ
λ’ είχα εύρειτόν δρόμον τής καρδίας των, φέρων πρός αύτά βιβλία
περιέχοντα εικονογραφίας, αθύρματα γελοιώδη, κούκλας και
ζαχαρόπλαστα, τά όποια ήγόραζα διά τής Γκινέας τής Θηρεσίας 
Ράΰ. Αύτή δεν έπαυε Οαυμάζουσα πόσα ήδυνάμην νά πράξω δι’ 
ενός μόνου χουσοΰ νομίσματος. Βεβαίως είχα αληθές προτέ
ρημα ν’ αγοράζω αθύρματα τοσοΰτον εύθηνά! ‘Οποιαδήποτε 
καί άν ήτον ή έν 'Ρύτλανδ-Χόλλ θέσις μου, ή τής θηρεσίας ‘Ραΰ 
ήτον δντως ανυπόφορος. Ψυχή ήττον γενναία ήθελε κατα- 
βληθή, φύσιςήττον άβρόφρων ήθελεν άπολέσει δλην τήν τρυφερό
τητα, δι ά τής όπυίχς έφαίνετο πεπροικισμένη υπό τοΰ Ουρανόν. Οί 
ύπηρέται άσνστόλως τήνπαρημέλουν. Τά παιδία βασανίζοντα αύ
τήν με δλας των τάς ιδιοτροπίας, τήν κατετυράννουν. Μόνη ή 
τροφός εφαίνετο κατά τι περιποιούμενη τήν ορφανήν αύτήν άλλά 
ρεν τήν ΰπερήσπιζε κατά τών καταδιωγμών τών τυράννων της, 
εΐμή μόνον δταν ήδύνατο νά τό κάμη χωρίς νά έκτεθή καί αύτή 
εΐς τήν τυραννίαν των. Δυστυχώς ομως δέν εΐχε τήν άδειαν νά 
τά έπαναφέρη εις τόν ορθόν λόγον διά τοΰ μόνου μέσου, δπερ ή
θελε κάμει αΐσθησιν έπί τών άναγώγων αύτών παιδιών. Καθ’ ό
σον αφορά τάς πρεσβυτέρας θυγατέρας τής κυρίας ‘Ρύτλανδ καί 
αύτήν τήν κυρίαν ‘Ρυτλάνδ, ή στιγμιαία παρουσία τής ορφανής 
ή μόνον ή μνεία τοΰ ονόματος της, ήρκουν νά διαταράξουν τήν 
ειρήνην τής ψυχής των. «Τί νά κάμωμεν τήν κόρην αύτήν» 
ήκουσα ήμέραν τινά λεγουσαν τήν κυρίαν Ρυτλάνδ πρός μίαν έκ 
τών πρεσβυτέρων θυγατέρων της, αν δέν ήτο χωλή ήμπορούσα-

μεν νά τή εΰρωμεν πόρον τινά ζωής· εν οσω ομως τή χρειά
ζονται βακτηρία’, νά περιπατή  Ή  κυρά 'Ρυτλάνδ δέν έτε-
λείωσε τήν φράσιν· άλλ’αρκετά καθαρώς διηρμηνεύετο τό φρόνημά 
της διά τής περιφρονητικής κινήσεως τών ώμων καί τίνος μορ
φασμού διά τών ά'/.ρων χειλέων, δι’ ών ή κυρία έκείνη έγνώριζε 
κάλλιστα ν’ άντικαταστήση τάς άποσιωπήσεις τής γλώσσας τ ης.

Πώς δε ή Θηρεσία ‘Ράΰ ύπεμενε πάντα ταΰτα; Δέν έπαρα- 
πονέθη, άλλ’ ούτε έξανέστη, δέν έ'κλαιεν. άλλ’ ούτε έμάνιζεν' 
ύπό τήν απλήν φαιάν έσθήτα εΐχεν αληθή πανοπλίαν αγγελικής 
καρτερίας. ‘Η δοκιμασία έφαίνετο πολύ π ικρά.ΰπέκυπτεν δμως άνευ 
άνανδρου ταπεινώσεως, άλλά μετά γαληνιαίας έκφράσεως τοΰ 
βλέμματος, δπερ έφαίνετο λέγον «"Ο τι και ά'ν υποφέρω πρέπει 
νά σιωπώ, δέν μοί χρεωστοΰν τίποτε έδώ· ίσως άλλου που θά 
ύπέφερα περισσότερον. ‘Η ευγνωμοσύνη μοί κλείει τ’ο στόμα».

Τυχαίως δέ άπήντησα δευτέραν φοράν τήν μικράν εύεργέτριάν 
μου, μίαν ή δύο ήμέρας μετά τήν έν τή εύρεία αιθούση πρώτην 
(\ας συνέντευξιν. Άνεγνώρισα τά πέριξ τοΰ κτήματος κατά τό 
μήκος τοΰ φραγμοΰ τοϋ περικλείοντος τόν κήπον, τόν κείμενον ό
πισθεν τής οικίας, πέραν τοϋ όποιου δύο άτραποί έφερον διά τοΰ 
λειμώνος, ή μέν μέχρι τών ποδών τοΰ λοφίσκου, ή δε μέχρι τής 
όχθης τοΰ ποταμού. Τά δύο ταΰτα μονοπάτια ήσαν ό εύνοούμε- 
νος περίπατος τής ορφανής, τό καταφύγιον δπου άπέφευγε τάς 
βασάνους τών παιδιών. Έπανελαοαμεν τήν πρώτην μας συν-, 
διάλεξιν, τοσαΰτη δε γλυκύτης υπήρχεν έν τή πρός έμε συμπα- 
θεία της, ώστε προσέθεσα κεφάλαιά τινα είσέτι εις τό μυθιστό
ρημα τής χρηματικής μου αμηχανίας και δλων τών δυσκολιών, 
τάς όποιας έμελλα ν’ απαντήσω έν τή γενεθλία γη, δπου δε- 
καπενταετής άπουσία με άποκαθίστα ξένον. Μετά πόσης θελκτι
κής εύπιστίας με ήκουεν όποιας φρονίμους συμβουλάς μ’ έδωσε· 
μετά πόσου δέ άξιεράστου ενδιαφέροντος έν τω άποχωρισμώ μας 
μ’ ύπεσχέθη, χρείας τυχούσης, νά^μοί δώση καί άλλας!.

‘Ο φίλτατός μου έξάδελφος καί αί έξαδέλφαι μέ, παρη
μέλουν έπί μάλλον καί μάλλον. Άντί λοιπόν νά τούς συνοδεύω εΐς 
τάς οικίας τώνγειτόνων των, δταν κατεδέχοντο νά μέ προσκαλέ- 
σουν, προετίμων συχνάκις τήν μετά τής Θηρεσίας ‘Ράΰ συνέν- 
τευξιν, είτε έν τή μονήρει περιδιαβάσει της ε’ίτε έν τω δωματίω 
τών παιδιών. ‘Η μεταξύ ήμών συνέντευξις τοΰ περιπάτου με ηύ- 
χαρίστει πολύ περισσότερον παρά ή θορυβώδης αίθουσα, δπου 
έξηυτελιζόμην τοσοΰτον κατά τε τήν επιρροήν καί τήν δημοτικό- 
τητά μου. Πολλάκις έλησμόνησα τήν δριμύτητα τή: ώρας τοΰ 
έτους άκροώμενος τήν Θηρεσίαν ‘Ράΰ, ήτις χωλαίνουσα καθ’ δ- 
λον τό μήκος τοΰ κήπου, άνεζήτει τήν λύσιν νέου τινός προβλή
ματος, παρ’ έμοΰ προτεινομένου, όπως μάθω παρ' αύτής τήν τέ
χνην τοΰ οίκονομικώς δημιουργήσαι άνετόν τινα βίον. ‘Ημέραν 
τινά έστάθη αίφνης καί βυθίζουσ* τάς μικράς βακτηρίας της έντός 
τής σκληρυνθείσης χιόνος άνέκραξεν.

—  ’Έπρεπε ν’ άναχωρήσητε έκ τοΰ ‘Ρυτλάνδ-Χόλλ καί νά 
ζητήσητε έν έ'ργον. "Α χ! άν ήδυνάμην νά έργασθώ έγώ ! . ..

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. 29

Γ'.
Σίρ Χάρρης τις φθάνει εις ‘Ρυτλάνδ-Χόλλ.
Δέν είμαι βέβαιος περί τής ορθογραφίας τοΰ Ιτέρου ονόματος 

του· άλλά τί μοί μέλει; Οΰτος ήτον πλούσιος άγαμος, άνήκων 
εΐς εΰγενή οικογένειαν. ‘I I  οικοδέσποινα δθεν παρετήρει μετ’ έν" 
διαφέροντος δλας τάς πράξεις καί τήν συμπεριφοράν του. ‘Ο Σίρ 
Χάρρης ουτος έσυνείθιζε νά ύπάγη καθ’ έκάστην νά καπνίζη |ν 
«γάρον κατά τόν φράκτην τοϋ κήπου· άπήντησε δέ συχνάκις τήν 
μικράν εύεργέτριάν μου, ήτις παρετήρησεν δτι έθεωρεΐτο ύπ’ 
αύτοΰ πολύ έλευθέρως. ‘Η π-αρατήρησις αύτη έφερε παρθενικόν έρύ- 
θημαέπί τοΰ ωραίου καί δροσερού προσώπου της· ώςΐ ή λλαξε δρόμον 
ώς λαγός προσπαθών ν’ άποφύγητόν καταδιώκοντα αύτόν κυνηγόν. 
‘Ο Σίρ Χάρρης δμως κατώρθωσε νά τήν έξιχνιάση καί τήν 
έ?ενοχώρησε διά τών κοινών τοΰ τόπου φιλοφρονήσεων. Τό πράγ
μα έφθασεν εις τάς άκοάς τής κυρίας ‘Ρυτλάνδ, ήτις έςεμά- 
νη κατά τής δυστυχούς ορφανής. Αγνοώ όποιους προσβλητικούς 
λόγους τή είπε κατά τό διάστημα μιας αύστηράς έπιτιμή- 
σεως, κεκλεισμένων τών θυρών, διαρκεσάσης υπέρ τήν μίαν 
ώραν. Κατά τήν έσπέραν δμως έκείνην εΐσελθών έν τω δωματίω 
τών παιδιών μετά μιας νέας έλασηκής σφαίρας, προωρισμένη? 
διά τόν Ιάκωβον, τόν νεώτερον καί τόν ήττον τυραννικόν έκ τής 
συμμορίας, εΐδα τόοον πρισμένα τά όμματα τής Θηρεσίας ‘Ράυ 
ώστε ένόησα δτι άφεύκτως έχυσε χείμαρρον δακρύων ύ- 
πεκρίθην όμως δτι δέν έκατάλαβα τίποτε. "Οταν δέ] ή παι_ 
δαγωγός ένησχολεΐτο νά καταπραυνη τήν έριδα, ήτις δέν έβρά- 
δυνε νά έγερθή, έπειδή ό έξάδελφος Γκον δεν έφερε κάτι καί 
εΐς τούς άλλους έκ τών άδ ελφών τοΰ ’Ιακώβου,

—  Λοιπόν, είπα εΐς τήν Θηρεσίαν, τί έκάματε τήν φιλοσο
φίαν σας, μικρά μήτηρ; Δέν έμπορεΐτε πλέον ποτέ νά μέ διδά- 
ξητε, άν μοί δίδητε «ν τοσοΰτον κακόν παράδειγμα.

‘I I  Θηρεσία ουτε λέξιν μ’ άπήντησε- δέν άπέστρεψε δέ τά 
ομματα έκ τής έσχάρας τής έστίας. Τό βέλος εΐχεν επιτύχει, τό 
τραΰμα ήτο καίρι,ον. "Ω! Σίρ Χάρρη καί κυρία ‘Ρυτλάνδ, πόσον 
ριύτήν τήν στιγμήν ήθελον εύχαριστηθή, συγκρούων τάς κεφαλά? 
άμφοτέρων σας!

—  Θηρεσία είπα- σοί μένει πάντοτε είς φίλος, άν καί δέν εΐνε 
πολύ ισχυρός.

Ταύτην τήν φοράν μοί άπηύθυνε μίαν έκ τών άφώνων έκείνων 
άπαντήσεων, τήν οποίαν ήδυνάμην νά έξηγήσω κατά γράμμα 
καί ήτις μ’ έλεγεν.

« ’Έχετε δίκαιον, εμπιστεύομαι είς σέ, δέν έμπορώ δμως νά 
ομιλήσω τήν στιγμήν ταύτην.»

Βαθμηδόν έπανέκτησε τό γαλήνειον ήθος καί έπλησίασε 
πρός τήν τράπεζαν, οπως λάβη τό κυμβίον τοϋ τείου καί τό 
έψητ'ρν κρέας της, ενώ έγώ έπεσκεύαζα τό τόξον τοΰ κυρίου 
Τόμμου. ‘Ο κύρ Τόμμος ήτον ό ταραχωδέστερος καί κακεντρε

χέστερος τών μικρών έκείνων άγριων, άληθής μικρός αρχηγός 
βάρβαρος· μετά δύο δέ ήμέρας εύχαρίστως ήθελα τόν μαστιγώ
σει. ΈφαντάσΟη νά παίξη τό χειρότερον έκ τών κακών του παιγ- 
νιδίων πρός τήν Θηρεσίαν. ‘Αρπάσας τάς βακτηρίας της (δικα-

ν ίκ ια ) κ α ί, μ ε τ α χ ε ιρ ιζ ό μ ε ν ο ς  α ύ τά ς ώ ς  άν ή το  κ α ί α ύτός χ ω λ ό ς ,  

έφ υ γ ε χ ω λ α ίν ω ν  έ κ  τοΰ θ α λ ά μ ο υ , ε π α ν ή λ θ ε δ έ  άφοΰ τ ά ς  κ α τ ε -  

κ ερ μ ά τισ ε  δ ιά  μ ικ ρ οΰ  π ε λ έ κ ε ω ς .

(έ π ε τ α ι  το  τ έ λ ο ς .)

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν .

98. Ρόδος— ρόδον— όδός.
99. Σέριφος— έ'ριφος— ό'φις.

100. Σκαμανδρώνυμος.

Π Ρ Ο  Β  Α  Η Μ  Α Τ Ω Ν .

34. Ό  ζητούμενος άριθμός εΐνε δ 12. ) 36· —  1
35. ‘ Ο  ζητούμενος άριθμός εΐνε δ 42. ί 8  8

7 7 7 
4 4 4 4 
2 2 2 

5 5 
9

Λ Ο Γ Ο Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

111. Μή κρίνετε ινα μή κριθήτε.
112. "Οπού ιατροί πολλοί έκεΐ καί νόσοι πλεΐσται.
113. Έ κ  τών ιδίων κρίνεις καί τ’ άλλότρια.
114. Ούκ έστι κρυπτόν δ ού μή φανερόν γκήσεται.
115. ‘Ο Ρουσσώ λέγει εί δέν έχεις άλλο τι νά διδάξης τά 

παιδία, δίδαξον αύτά τήν ύπακοήν.
116. Έκείνων ισχύει μάλιστ’ δ λόγος, ών ή πραξις συνακο

λουθεί τώ λόγω.
117. Αφροσύνης έστί πράσσειν πρό τοΰ κρΐναι.
118. ‘Ο τά δέοντα μέν λέγων ού πράσσων δέ λύρα έ'οικε κα

λόν μέν φθεγγομένη ούκ άκούουση δέ τοΰ μέλους.



so Π ΥΘ Α ΓΟ ΡΑΣ.

119. Διογένης, ιδών χοτε μειράχιρν ερυθρών, θί?ρ?.ι, |?η, Σόλων Λεντούδης 98 100 αινιγμ. 34 35 προολ. 45 46
τοιοΰτόν έστι τής αρετής τό χρώμα. γρίφων.

120. ’Επίκουρος έρωτηθείς Πώς άν τις πλουτήσειεν, Οΰ τοΐς 
ουσι προστιΟείς, είπε, τής δέ χρείας τα πολλά περιτέμνων.

λ ε ξ ι γ ρ ι φ ω ν .

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Ιωάννης Α. Μανώλη 111— 114 λογογρ. 34 35 προολ. 100 
αίνιγμ. 45 γρίφων.

46.

Σ ό Α ω ν 
Α ρ χ  Υ' τα ς 

Φ ε ρ ε  Κ  ύδης 
Νε ο π τ Ο '  λ ε μ ο ς  

Ά  ρ ι σ τ ο Μ έ ν η ς 
Α ί ν η σ Γ  δ ή μ ο ς  

‘Ι π πο  Δ α' μας 
Μ ί λ Η τ ο ς 

Μ ά Σ η ς

47.

άνθρωπος 
ζ ώο ν  

αί μ ο βόρον] 1 
δ ι κ α σ τ ή ς 
ά σπ λ αγχνος 

δ η μ ο γ έ  ροντία  
άξ ι 6 μεμπ τός 
μ  ν η ς ί κ α κ ο ς

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

’Αχ. Καμπανάκης 34 35 προβλ. 111— 113 117 l i t )  λογο 

γρίφου 45 γρίφου.

ΜΙΙΧΑΑΑ-ΚΙΜΠΙΡ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

Διονύσιος X . Άποστολάτου Σάμιος 98— 100 αινιγμ. 111- 
114 117— 119 λογογρ. 45 γρίφου.

Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

1 45. Μηδέν* συμφοράν δνειδίσης. 
f 46. "Οταν ησαι άκμων, ΰπόφερε- ει δε σφΰρα, κτύπα ΐσα.

47. ‘Ο Πλατωνικός ερως ανοίγει τάς θύρας είς τον υλικόν 
έρωτα.

48. Πλούτον εχων σην χεΐρα πενητεΰουσιν δρεξον.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α .

• --

101.

Δίφωνον αντωνυμίαν ανευ y-ρανους σ ενθυμι,ω, 
Κρανοφόρος δέ την δψιν τοϋ παντός ολου στολίζω.
Κ ’είς μορφήν γυναικός δταν τόν λαμπρόν μου ιδης θρόνον, 
ενα πόλεμον φρικώδη ένθυμεΐσ’ αρχαίων χρόνων.

Σ. Λ.

Α Υ Τ Α Ι .

ΣΜΥΡΝΗΣ.

A. I. Μχναήλογλου 98 99 *100 αίνιγμ. 34 35 36 προβλ 
111— 120 λογογριφ. 45 γρίφου.

Άλέ-ανδρος Μίλλ 100 αίνιγμ. 34 36 προβλ. 111— 114 
117 119 λογογρίφων.

’Αγαθοκλής Γ. Κωνστάντινίδης 98 100 αίνιγμ. 34 35 προβλ. 
112— 115 117— 119 λογογρίφων.

102

Ό λοι μέ άποστρέφονται, μέ δακτυλοδεικτοΰσι 
Καί τύψεις συνειδήσεως παντού μ’ ακολουθοΰσί.
Τήν σύνδεσιν δέ τών τριών πρώτων μου αν θελήσης 
Συν τοΐς δυσίν έσχάτοις μου καλώς νά προσκολλήσης 
Ζήτει μ’ είς τους αισχροκερδείς χωρίς ν’ άργοπορήστ,ς. 
Τέσσαρα δε τά έ'σχατα ές δλων άν τηρήσης

Ταλλα δέ άπολίσης,
Ζώον θά σχηματίσης

Γ. I. Άνδρεάδης.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. 31

103
Ζώον τετράπουν θά ίδής, ολόκληρος αν μείνω·
Τροφή σου καθημερινή, άν λείψη τι, θά γίνω.

’Αγαθοκλής Γ. Κωνστάντινίδης. 

104

’Ενέργεια μου πάντοτε δέν εΐνε, φίλε, άλλη 
Είμή νά σκώπτωντ’ ύπ’ έμοΰ μικροί τε καί μεγάλοι. 
Ένεκα τούτου άπαντα καί έν αΰτω τω "Αδη 
Δικαίως μ’ όνομάζουσι φλύαρον καί αυθάδη.
’Ώ λύτα, μή περιφρονής αΰτήν τήν γένεσίν μου· 
Άπόκοψον μέ μηχανήν μόνον τήν κεφαλήν μου 
Καί θέλεις εύρει μέρος τι παρά τ&ν τράχηλόν σου, 
Όπερ κομίζει πάντοτε τον ενα άγγελόν σου.
Άφοΰ μέ εύρης, άλλαξον άν θέλης καί τόν τόνον, 
Πλήν θ’ άπαντήίης παρευθΰς ωμότητα καί πόνον.

105

Ι Ο Φ

Το V *ονομα μοιj σύγκειται έκ δέκα στοιχείων ούτως ώστε
έκ του έ. ή· ά. άπιοτελ. αριθμός.
» » V. ζ'.

/V , 4• ή· ά. » » Θεά.
)> ά. στ. ί. θ'. ζ'· » » Πόλις Θράκης.

» » ά. στ. ά . ζ'· υ » "Ηρως Τρωϊκοΰ πολέμου.
)) » ή· ζ'. ζ- θ'. ζ'. » Πόλις Κιλικίας,
Μ ά. στ. έ. θ'. ζ'· » » ’Όρος Ευρωπαϊκής Τουρκ,
» w δ'. 6'. έ. θ'. ζ'. Μ » Ηοταμός Μικρασίας.
» » Υ.i δ'. ή· )) » Φυτόν.
)) » στ, ν’»

• S ·, ν' » . β'. θ', ζ'. » Ποταμός Ευρώπης.
)> » θ'. ζ'· ζ'.. ά, » » νΟρος Ευρωπαϊκής Τουρκ,
» » ά. β'. Ϊ . α' » » Πόλις ’Ηπείρου.
)) » δ'., στ,. ζ'• » » Αριθμός.
)) » Υ . ά. β'., ά. ζ'. » » Πόλις Άπουλίας.
)) στ• ζ'·• γ' • ή. ά. » » Μέρος πλοίου.
)) » β'. 3'.. ά, » » θεά.

Γ. Κ. Υ.

Π Ρ Ο Β ΛII Μ Α Τ Α.

Α//.

srtr γργ
k jl  k.
Άνήρ μετά νεάνιδος εΤχον ές έλθει είς περίπατον. Περίεργός 

τις άπαντήσας αΰτοΰς καθ’ όδόν τοΰς ήρώτησεν άν εΐνε συγγενείς. 
‘Η  νεανις λαβοΰσα τόν λόγον άπεκριθη Ναί, διότι τοΰ άνδρός ή 
μήτηρ είναι πενθερά τής μητρός μ.ου. ‘Οποία αρά γε ή μεταξύ 
τοΰ άνδρός καί τής νεάνιδος ταύτης συγγένεια;

Ίωα’ννης Πλουμας Χΐος.

AH'.
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Α  Ε  Ξ  I  Γ  Ρ I  Φ Ο Ι •

49 50 51
— — —
γα λ η Θήρα ’ . . . .  Τ  ..
α η . Υ  . .  \
λ Ρ . X .. .'
~Ί α . . . .  Η .

Γεώργ. Κωνστ. Σίμου.

52

- . . Ο . . ' _____
. ’. Ρ  .' . . .
*.. Η . . \ .

Δ. X. Άπσοτολάτος.

Δ. X. Άπο στ.

V,

Τρεις φίλοι μετά των γυναικών, αυτών ήθέλησαν νά Ι'.χτ/.iii-  
έπί τίνος νήσου, έφ ης διά να μεταβώσιν εΐχον λέμβον 

Χ8?ητικότητος μόνον δύο ατόμων, οί δέ κύριοι δυστυχώς ήσαν 
ζηλότυποι. Πώς κατώρθωσαν νά μετϊδώσίν άπό τής ξηρας είς
^  νήσον χωρίς νά μείνη οΰδεϊς τών άνδρών μετά ξένης γυ-
ναιχί-.’ ?

* · . ;·ΤΛ >· <*
I. Α  Κλήρος έκ Π. Φωκών.

ΛΟΓΟ ΓΡΙΦ 01.

121. Ώ !  χύω. Άργυρος μ’ έως Ά δη  ποτέ Κέαν λέγω σ’ 
ίδέ νΰν αί λά βάτου "Αδου ήν αί. Κάλων έμπόρευμα. Άλλα τόπο» 
λ’ οΰς ύπό λεία κ’ ρεΐ βά

122. Λάλοι τ’ ώά· λήθη α ! ναί Κ  ς’ τ’ δσμαί τά τοΰ πλοΐ 
ών αυ τώ.
123. Τάχει λύτη σά λίθοι άς θ’ αεί ν’ ές τά θ’ έρα δή άπαν 

τω ς’.
124. Σιγείου μόνον ά διψών ΐ!! λά Κέα λοιπόν Κέανωδοΐνων.

Γ. Κ. Υ.
125. Ία , γή, άσοι, ών, Έ  κτείς θ , ίππος δλω ... μ’ . . .  δντ’ ::

Δ'. X . Α. Σ.
12Τ). Τονε ϋ τε?χο υν Τ  χρήσω ,φόνρ Φ  κεναί.
127. Πνδα Ρώσε ίπέτα σέλπει δάση νέε γρηγορώ τόνε νή πνοΐα.
128. Οΰχί λόγοι σε Ηδί κνήμαι Ν  άρ’ αιτία λήθης.

Γ. Κ. Σ.
129. Ά ς  κοπώ ! . . .  σόνου· ζή ; π’ λούσω; κόπος.
130. Κ ’ ερως; παν τί πράγμα ; τί;

Άγ . Γ. Κ.



Γ Ρ Ι Φ Ο Ι

49ος.

Π ΥΘ ΑΓΟ ΡΑΣ.

Ν. Μ ω ρ α ί - η ς .

50ος.

J k AA J  ΠΡΑ

'Yitb I. Β. Φ  ά χ ρ η · (1)

(1 ) Εΐς τον πρώτον λύσοντα tbv γρίφον τούτον δωρεϊτα; ΤΟ δραμ» «Μαργαρίτα καί Έδουάρδος»,

%


