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HEL'l ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΘΥΡΜΑΤΩΝ Κ Α Ι 

ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΩΝ.

Είνε άποδεοειγμένον, ότι ό άνΟρu-πος, και μεταςύ τών σπου 
δαιοτέρων περιστάσεων πολλάκις ευρισκόμενος, αισθάνεται κλισιν 
τινα προς το ήδύ /.α: τερπνόν, ή καταχρηστικώτερον το γελοΐον 
‘I I  κλίσις αύτη εϊνε φυσικωτατή, καθόσον έν αύτή ευρίσκει οια- 
χυσιν καί αναψυχήν, τήν όποιαν αλλαχού ματαίως έπιζητεΐ. Τα 
αθύρματα και έν γένει τα τον νόμον τοΰ σοβαρού υπερπηοώντα, 
προς ά ιδιαιτέραν τρόπον τινα έπιφυλάττει κλισιν, προς=.νοΰσιν εις 
αύτόν εύχαρίστησιν και τέρψιν άμετρον, ώστε πολλάκις, χαίρειν 
είπών τοϊς σπουδαίοι;, καταγίνεται ολαις δυνάμεσιν εις τό έ- 
πινοείν καί διαδίδειν τοιαΰτα. Λιά τούτο εύθύς ές αρχής βλεπομεν 
τον άνθρωπον Δημόκριτον μάλλον ή 'Ηράκλειτον και έφευρετήν 
μεν τής τραγωδίας, τής κινούσης εις ελεον και ενθουσιασμόν τήν 
ψυχήν και άναπτερούσης το αίσθημα, άλλα τον αυτόν και επι
νοητήν τής κωμωδία;, όρου ολως αντιθέτου προς τον πρώτον. "Ωστε 
ή τοιαύτη από τοΰ σπουδαίου και σοβαρού εις τό ήοΰ και τερ
πνόν μετάβασις ειvs εύχερεστάτη τω άνθρώπω, λογιζομένη 
κατά μέγα μέρος ώς φυσική και επιζητητος.

Οί αρχαίοι ήμών πρόγονοι, τά αδιάφθορα εκείνα τής «ρύσεως 
τέκνα, έπεζήτουν τό ήδύ καί μάλλον τών λοιπών ανθρώπων 
ή σαν έκδοτοι εις τό τερπνόν έΟεώρουν αυτό ώς χαρίεσσαν, ού
τως εϊπεΐν, διατριβήν καί ανάπαυλαν, καί διά τούτο έθυσίαζον 
πολλάκις μέρος πολύτιμον τοΰ καιρού των εις 'ο,τι τερπνόν ειτε 
θέαμα εΐτε άκουσμα. Καί αυτή ή ώρα τοΰ φαγητού των ή τον έν 
μερει εις τά τοιαΰτα αθύρματα προσδιωρισμενη. Διά τοΰτο και 
βλέπομεν αυτούς εις τά συμπόσιά των καί πριν τών χρόνων 
ακόμη τής ύποδουλώσεως καί διαφθοράς μαλακώς έν άνακλιν- 
τροι'ς άνακεκλιμένους, με δάφνινους ή άνθοπλόκους στεφάνους 
επί κεφαλή; καί λευκά ίμάτια περιβεβλημένους, καί μεταξύ τοΰ 
δείπνου αδοντας τά παηοίηα ή σνμ ποτικα λεγόμενα άσματά 
των καί φιλοτιμουμένους έπινοεΐν έν πλείστη ευθυμία τά σχόλια 
•ή τους γρίφους καί όλα τά τοιαΰτα ζωηρας φαντασίας έπινοή- 

(ΠΥΘΑΓΟΡ. Φυλλ. Β '.)

ματα, πλήρη εΰτραπέλου χάριτος καί τών όποιων ακριβέστατη·/ 
περιγραφήν μάς δίδει ο Άθήναιος.

Τό τερπνόν δε τούτο, ή έπί τό καταχρηστικώτερον εύτράπελον, 
οΐον ήδύ τι άρτυμα καί εις περιστάσεις Ιτι σπουδαιοτέρας τών 
τοΰ πότου αναφαίνεται, προσεπιμαρτυροΰν τήν έμφυτον πολλάκις 
τοΰ ανθρώπου κλίσιν προς τοΰτο. Διό καί μεταξύ τών ποιημάτων 
•/.αί αυτών τών σοβαρωτέρων ποιητών βλέπομεν άναφαινόμενα συν
εχώς ίχνη τοΰ τοιούτου. Ούτως ό θεσπέσιος "Ομηρος μετά κω
μικής τω οντι χάριτος μας περιγράφει τούς Θερσίτας καί τούς 
"Ιρους του, ό δε γενναίος καί τοσοΰτον άλλοτε διακριθείς έν τω 
πεδίω τής μάχης έπί άνοραγαθήμασι μέγας Τελαμώνιος Αίας, 
άγωνιζόμενός ποτε μετά τοΰ Όδυσσέως καί τοΰ Άντιλόχου εις 
τον δρόμον καί όλισθήσας, έκυλίσθη εις βοείαν κόπρον, πάνυ γε- 
λοίως πληρώσασαν τά ώτα καί τό στόμα καί τήν ρίνα του· «έν
δ’ ονθου βοέου πλήτο στόμα τε ρίνας τε οι δ’ άρα πάντες έ-
π’ αύτω ήδύ γέλασαν » (Ίλιάδ. Ψ . 777). Ό  αύτός ποιητής ομοίως 
μετά τόσας τρομεράς περιπετείας χάριν διαχύοεως κατακλείει τό 
’Άλφα τής Ίλιάδος του διά τής έν τω Ό  λάμπω έμφανίσεως τού 
ποιπνύοντος καί κυλλοπόδου Ηφαίστου, βστις διά τών γελοίων 
σχημάτων καί περιστροφών του τέρπει τήν τών μακάρων θεών 
όμήγυριν, καί διά τοΰτο άσβεστος Μρνυται γέλως μεταξύ αύτών 
καί απ' αύτών καθ’ όμοιοπάθειαν εις τά χείλη τοΰ αναγνώστου, 
τοσοΰτον σκυθρωπάσαντος εις τήν μελαγχολικήν άνάγνωσιν τών 
προϊστορηθέντων λυπηρών συμβαμάτων. "Ωστε πανταχοΰ έν γένει 
κατά τό μάλλον καί ήττον έν διαφόρω μέτρω παρατηρεϊτα: προ- 
σέγγισίς τις εις τό τερπνόν ή γελοΐον, οπερ φυσιολογικώς δυνά- 
μεθα θεωρήσαι ώς τό άρτυμα ή τό αλας τής ζωής ήμών έν τή 
κοιλάδι ταύτη τοΰ κλαυθμώνος.

ΙΤρος τούτοις διά τον αυτόν λόγον βλέπομεν πολλούς τών αρ
χαίων ποιητών καταγινομένους εις διάφορα γραφικά παίγνια ή 
αθύρματα καί έπιτυχώς διά παραδόξων στίχων εΐκονίζοντας ποι- 
κοίλα πράγματα. Ούτως έχομεν τοΰ βουκολικού Θεόκριτου τήν 
Σύριγγα ή τον Αυλόν, στίχους έν εί'δει σΰριγγος γεγραμμένους 
καί κομψώς περί αυτής πραγματευομένους· καί έκ τών ολίγον 
τι μεταγενεστέρων τοΰ Δωρίου Δωσιάδα τούς Βωμούς, έν οΤς 
αναφαίνεται καί τι εΤδος άκροστιχίδος- τοΰ 'Ροδίου Χιμμίου τάς
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Πτέρυγας καί τόν Πίλεχνν τοΰ Βησαντινου Ροδίου ώόν χελι- 
δονος, και πολλών άλλων διάφορα τοιαύτα τεχνήεντα αθύρματα, 
αποκυήματα τής ζωηράς Ελληνικής φαντασίας, ήτις τοσαΰτα 
άλλα θαυμάσια έπενόησε. Δεν σφάλλομεν, νομίζω, άν συγκατα- 
ριθμήσωμεν μεταξύ αυτών και τούς εξής στίχους των δύο ενδό
ξων τραγικών ποιητών τής άρχαιότητος, άποτελοΰντας βεβαίως 
εΐδός τι λογοπαιγνίου.

Τυφλός τά τ’ ώτα τον τε νοΰν τά τ’ ομματ’ εΐ, καί 
Έσωσα σ’, ώς ϊσασιν Ελλήνων όσοι.

Μεταξύ των νεωτέρων και συγχρόνων ύπερ τά λοιπά 
έθνη έκδοτους εις τα τοιαύτα έν γένει λογοπαίγνια καί 
είδη των γραπτών αθυρμάτων βλέπομεν τούς Γάλ ου?. Προικι
σμένοι ουτοι με γόνιμον φαντασίαν καί με έλαστικόν πνεύμα, 
δεν παΰουσιν έπινοούντες έπιτυχώς πάντοτε τοιαύτα είδη γραφι
κής λεπτολογιας, πολλα/.ις και αύτούς τούς διακεκριμένους 
αύτών ποιητάς άπασχολουντα, άτινα καί μεταξύ σπουδαίων συγ
γραφών άπαντώμεν υπό τήν επωνυμίαν Bagatelles industries. 
Καί τών τοιούτων δεν κρίνομεν περιττόν νά έκθέσωμεν ενταύθα 
συνοπτικήν άπαρίθμησιν.

Καί πρώτον βλέπομεν τήν ποικιλίαν εκείνην τών αινιγμάτων, 
υπαγόμενων εις διάφορα είδη καί πολυτρόπως έκθετομένων. Με
ταξύ τούτων πρωτεύουσιν ιδίως οί λεγόμενοι γρίφοι (Rebus), 
τουτέστι συμβολικαί εκφράσεις παριστανόμεναι διά διαφόρων ση
μείων καί αντιστοίχων εικόνων, ίχνογραφουμένων έπιτυχώς καί 
εις έξήγησιν προβαλλομένων. Ούτω π. χ. θέλοντες νά έκθέσωσι 
τήν φράσιν: “ Une personne illustre,, (εν ένδοξον υποκείμενον), 
λαμβάνουσι δι' έκάστην λέξιν καί συλλαβήν πολλάκις τί) πράγμα 
το έκφραζόμενον διά τής αντιστοίχου φωνής καί είχονίζον συμβο- 
λικώς τήν λέξιν. Όθεν τήν φωνήν Une παριστα ή αντίστοιχος 
Jlune, σημαίνουσα κεραίαν πλοίου· διό καί ζωγραφίζουσι μίαν 
τοιαύτην κεραίαν τήν λέξιν Personne άναλύοντες εις τήν λέξιν 
Pe're—sonne (παππάς σημαίνων), ζωγραφίζουσιν ιερέα σημαί
νοντα κώδωνα προσηρτημένον έπί κωδωνοστασίου· τήν φωνήν il 
άντικαθιστώσι διά τής συστοίχου tie (νήσος;, έφ’ ω καί εΐκονί- 
ζουσι νήσον θαλεραν έν μεσω τής θαλάσσης· επίσης το lustre 
άντικαθιστώσι διά τοΰ ομωνύμου Lustre (πολυέλαιος). "Ωστε λοι-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ.

, EV “ ν; {τυπ5ν τΛν διηγημάτων τοΰ Βοκκακίου, έ'κδοσις Ένε- 
έτίυς 1471, έ" ωλ^·Ί διά το σπάνιον 2360 λίρας στερ-

Το έλεφαντοκόλλητον κάθισμα το δοθέν παΡά τής πόλεως 
Λυσεκης^ εις τον βασιλέα τής Σουηδίας Γουστάβον Βάζα, ήγο-

,μϊ' ραΐ'ας ^  1823 ? λω?!'νί* 58,000 ήτοι περίπου φραγκα.

Εν βίβλων, φέρον τήν ιδιόχειρον υπογραφήν του Σακαισπή-
ρου και ανήκον ποτε εις τον ποιητήν τούτον, έτιμήθη 120 λί
ρας στερλίνας.

Τω 1816 5 λόρδος Σατέσβουρις έ’δωκε δι’ ενα δδόντα τοΰ 
Νευτωνος <30̂  λίρας στερλίνας, τουτέστι 16,550 φράγκα, καί 
εδεσεν αυτόν έν τη σφενδόνη του δακτυλίου του. "Οτε εγινεν ή 
μετακομιδή τών λειψάνων τοΰ Άβαιλάρδου καί τής Έλουησίας 
εκ τοΰ έν Παρισίοις νεκροταφείου, λέγεται, οτι εΐς Άννλος 
προσεφερεν 100,000 φράγκα διά ένα όδόντα τής Έλουησίας. 
Εν ετει 1820 το κρανίον του φιλοσόφου Καρτεσίου ήγοράσθη 

παρα τίνος εις τήν μετρίαν τιμήν 99 φράγκων. Μία παλα’ά καί 
έφΟαρμένη φενάκη τοΰ φιλοσόφου Κάντιου εδρεν αγοραστήν δι’’ 
20 φράγκα· τώ δέ 1822 μία άλλη φενάκη τοΰ Στερνίου (συν. 
γραφέως "Αγγλου) δημοπρατηθεϊσα κατεκυρώθη μετά χολΗν 
καί ένθερμον διαμάχην τών αγοραστών εις τήν τιμήν 200 W  
νεών, δηλαδή 5,340 φράγκων. Φραγκίσκος τις Βουρδέτ—  I T  
ρασεν άντί 12750 φράγκων δύο κονδύλια, δι’ ών ύπεγρά^η ή 
Amiens συνομολογηθεΐσα συνθήκη τή 27 Μαρτίου 1801 Μ(« δ̂  
εικων τοΰ περιφήμου Ισπανού Ζωγράφου Μουριλλου, παοιστώσα 
την Θεοτόκον και εκτεθειμένη εις το Μουσεων του Λούβοου 
ηγοράσθη φράγκα 500 χιλιάδας. 4 ’

β ο κ κ α κ ι ο ς .

πόν το αίνιγμα, μετατρεπόμενον τοιουτοτρόπως διά τοΰ παραδόξου τ(;, 1313 'έν ΙτΤ·*Γ°.’ σϋγγ?3:?εύ5; γεννηθείς
μεταμφιεσμοΰ τών λέξεων εις εικονικά σύμβολα, αποβαίνει άλλη £ω τώ ι ε\ Φ 'Μ?ν'~ί* άποθανών έν Κερτάλ- 
συμβολιχή ή φωνητική ιερογλυφικών εκφρασις. Σημειωτέον, δτι το λ’'εικοσαετής έλθ^/ε^Νεάπο^ 7  ™  άλ~

^
μον τα έμπορικα του κατάστιχα καί έγένετο ποιητής παρά τήν 
θελησιν του πατρός του, σπουδάσας το εκκλησιαστικόν δίκαιον, 
την Λατινικήν καί τήν Ελληνικήν. Περιώνυμος ποιητής καί σο-

• πολλά συνώνυμα καί σύστοιχα, άτινα εύκολύνουσι τ'ο τοιοΰτον πόλ'- if-  φ/ωοεντί^ ? ' *2! ε'"5 τ<* "^τικά , ή δέ
λογοπαίγνιο·/. , η  ΡΚω?ε>̂  δ’-επιστευτατο πολλάκις αύτώ σπουδαιό-

Τ2Τα Πρώτος;αύτός κατέλαβε τήν έδραν, ήτις συν

τοιοΰτον πάίγνιον εΐς τήν γλώσσάν μας πολύ δυσκόλως επιτυγ
χάνει, δυνάμενον εν τινι μέτρω μόνον προς παράστασιν έννοιας 
νά εκφρασθή και οχι χωριστά πρός παράστασιν λέξεων καί συλ
λαβών ώς εις τήν 1 αλλικήν, δι’ ήν το πράγμα εινε εύκολοκα- 
■όρΟωτον, διότι πτωχοτάτ  ̂ ώς προς τάς λέξεις, μεταχειρίζεται

(1. Μ. Ρ α π τ ά ρ χ η ς . ) I    . , * , 1 ’*   tvpav, ητις σύν
εσή προς]διερμήνευσιν τής «θείας κωμωδίας „ τοΰ Δάντου, καί 
εγενετο φίλος τοΰ Πετράρχου.

Ο Βοκκακιος έγραψε καλά συγγράμματα καί εΐς ώραίαν Λα- 
τ,/ικην γΛωσσαν, οία ή «Genealogia deorum,,, είδος άπολογίας 
» *  "ί'-ήσεως και κλασικής έγκυκλοπαιϊεδχς—  «De moli-
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e r ib u s  C l a r i s » ,  κ. τ. λ. Τά Άπαντα αύτοΰ εδημοσιευθησαν τή 
έπιμελεία καί επιστασία τοΰ Μοντιέρου έν Φλωρεντία 1827 τό
μοι 17 εις 8ον. Μεταξύ τών ’Ιταλικών συγγραμμάτων του δια- 
πρέπει το μεγα αύτοΰ ποίημα il Filostrato καί το περιβόητον 
« Decamerone» ήτοι Δεκαήμερον, περιέχον εκατόν διηγήματα, 
καί ψεχθεν σχεδόν παρά πάντων διά το άσεμνον τής έκφράσεως· 
διό καί έτεθη το σύγγραμμα τοΰτο έν τίο καταλόγω τών άπτ,γο- 
ρευμένων βιβλίων. ’Αλλ’ ή έν αύτω ζωηρά άπεικόνισις τοΰ λοιμού 
τής Φλωρεντίας (τοΰ συμβάντος έν έτει 1348.) παρεβλήθη πολ- 
λακις προς τήν ύπο τοΰ Θουκυδίδου περιγραφήν τοΰ έν Άθήναίς 
λοιμού καί εΐνε αυτόχρημα αριστούργημα. Περί τοΰ συγγραφέως 
τούτου ποιείται λόγον καί ή κυρία Δώρα Ίστριάς εΐς το σύγγραμ» 
μα « Έκδρομαί εΐς Ιταλίαν».

Π ΕΡ ΙΕ Ρ ΓΑ  Φ ΥΣ ΙΟ ΛΟ ΓΙΚΑ .

Κατά μέσον όρον ό μεν μυελός τοΰ άνδρ'ος ζυγίζει 3 1)2 
λίτρας, ί δετής γυναικ'ος 2 λίτρας καί 2)3.

—  Κατά τήν παιδικήν ηλικίαν ό σφυγμός έχει 180 παλμούς 
καθ' έκαστον λεπτόν, κατά τήν νεότητα 80 καί κατά τό τέλος 
τής ανδρικής ήλικίας 60.

— ' II  μέση τοΰ αίματος θερμότης εΐνε τοΰ μεν ανθρώπου 92 
βαθμών, τού προβάτου 102 καί τής νήσσης 107.

—  Τό αιμα 42 άνθρώπων δύναται νά χορηγήοη ικανόν σίδηρον, 
ώ?ε νά σφυρηλατήσω} τις έξ αύτοΰ τήν ύνιν αρότρου 24 λίτρων βάρους.

ΚΑΤΑΓΩ ΓΗ  Μ ΕΓΑΛΩ Ν  ΑΝΔΡΩΝ.

Ότι το πνεύμα καί ή μεγαλοφυία δεν εχουσιν ανάγκην λαμ
πρών αιθουσών καί δωμάτων πλουσίων, οπως άναπτυχΟώσι, γίνε
ται δήλον έκ τοΰ ότι σ', πλεΐστοί τών μεγίστων άνδρών τών κατά 
καιρούς έπ: τού ήμετερου πλανήτου άναφανέντων ήσαν τ’ο κατ’ άρ- 
χάς πενητες. Τινά παραδείγματα άρκοΰσι προς τοΰτο. -— Ό  μέ- 
γας Σινος νομοθετ^ς Κομφούκιος ύπήρξεν έργάτης καί γεωργός.

‘Ο Ρωμαίος Κιγκινάτος έπίσης.— Ό  περίπυστος πάπας Εύ- 
λογιος ΙΙί'. ήν υΓος καμινέως.— ' Ο πάπας Σίςτος Ε '. ήν ποιμήν.

Ο διάσημος Μαζανιελλος αλιεύς. —  Ό μέγας ΦραγκλΤνος 
στοιχειοθέτης. —  ‘Ο Κρόμβελλ ζυθοπώλης. — Ό  Ιταλός ποιη
τή: Μεταστάσ'.ος ποιμήν. —  Ό  φυσιογράφος Λιννάίος σανδαλο- 
ποιος. —  Ό  στρατηγός τού Ναπολέοντος Βεναρδόττος, ό μετε- 
~ειτα βασιλεύς τής Σουηδίας, ήν φλεβοτόμος. —  ‘Ο αντιβασιλείς 
τής Αιγύπτου Μεχμέμ—’Α/.ής κουρεύς. —  ‘Ο διάσημος Άγγλος 
Ρήτωρ και βουλευτής Κόβδεν ήν ποιμήν προβάτων. — ‘Ο ένδοξος 
-?οεορος τής ’Αμερικής Λίγκολν, υιός πτωχού χωρικού, ήν κατ’ 
α?'/.*ς ξυλουργός καί ναύτης. —  Ό  ’Ισπανός στρατηγός Έσπαρ- 

νεωκόρος, κτλ. κτλ.

-—->̂ vv\VV\AA'VVVvvn^——·

Μ ΑΖΑΝ ΙΕΛΛΟ Σ.

Θωμάς Άνιίλος ήτοι Μαζανιύίος, ό αρχηγός τής έν Νεα- 
πόλει έκραγείσης τω 1647 έπαναστάσεως κατά τής τυραννίας 
τοΰ ’Ισπανού κυβερνήτορος, ήτο πτωχός λαζαρόνος, άποζών έκ 
τής πωλήσεως ιχθύων καί οπωρών. Ά ν  καί ήτο εΐς ά’κρον ένδε- 
ής, αμαθής καί περιωρισμένου πνεύματος, είχεν όμως χαρακτήρα 
ΰπερήφανον καί έπιχειρηματικόν, καί φυσικήν ευγλωττίαν καί τόλμην 
άπεριόρΐίΌν. Τά πλεονεκτήματα ταύτα καί αί έκάςοτε ζωηρά: μεμ- 
ψιμοιρίαι του κατά τής Ισπανικής Κυβερνήσεως τον ειχον κατα
στήσει λίαν δημοτικόν άλλως δέ1' καί ή έπιβολή νέου φόρου έπί 
τών οπωρών καί τών λαχανικών τή 3 Ίαν. 1647 είχε παροξύ
νει λίαν τον πτωχόν λαόν. Τή 7 ’Ιουλίου ό γυναικάδελφος τοΰ 
Μαζανιέλλου, κομίσας εΐς τήν αγοράν πανέριον δπωρικών, ήρνή- 
θη νά πληρώση τόν φόρον οτε δε ό Εΐσπράκτωρ ήθέλησε νά τον 
άναγκάση, ό Μαζανιέλλος μετά πολλών συντρόφων του εδραμεν 
εΐς βοήθειαν τοΰ γυναικαδέλφου του, κράζων « ζήτω ό βασιλεύς, 
εΐς τόν διάβολον ή κακή του κυβέρνησις! » Άφοΰ δέ ήλευθερωσαν 
τόν άπαγόμενον όπωροπώλην, οί στασιαται έτρεξαν εΐς τό παλά- 
τιον τοΰ άντιβασιλέως δουκός Άρκου καί ηθέλησαν νά τόν βιά- 
σωσι νά παραλαβή σύμβολον καί συνάρχοντα τόν- Μαζανιέλλον. 
Ό  δούξ διέφυγε καί έκλείσθη εΐς τό φρούριον, όπου έπολιορκήθη 
υπό τών στασιαστών. Ή  έπανάστασις έν άκαρεϊ διεδόθη καθ’ ολην 
τήν πόλιν, καί μετ’ ολίγον οί έπαναστάται συνεκρούσθησαν μέ 
τούς εΰγενεΐς, οίτινες έπειράθησαν νά δολοφονήσωσι τον Μαζανι
έλλον. Ό  οχλος άνηγόρευσε τούτον αρχηγόν του, τω Ιδωκε δέ 
καί συμβουλους έξαχθέντες έκ τών τελευταίων τάξεων. ‘Ο λαζα
ρόνος αρχηγός έσχημάτισεν έκ τοΰ προχείρου αυτοσχέδιον κυβέρνη- 
σιν, έδωκε τήν άδειαν εΐς τούς οπαδούς του- νά διαρπάσωσι πολ
λά παλάτια, αυτός ομως ούδέν έκράτησε δι’ έαυτόν. Τή 13 ’Ιου
λίου, δυνάμει συνθήκης ύπογραφείσης έν τω μητροπολιτικω ναω, 
ό έπί τών οπωρών φόρος κατηργήθη καί αΐ παλαιάί ελευθερία1, 
καί ατέλεια», άνενεώθησαν. Τότε ό Μαζανιέλλος άπέθεσε τά ό
πλα, μηδεμίάν αμοιβήν καταδεχθείς νά ζητήση.

Κατά δυστυχίαν όμως ή μεγάλη συγκίνησις, τήν όποιαν ειχεν 
ύποστή έκ τών διαδραματισθέντων,. ή έξ ανάγκης ασυνήθης έν- 
τασις τών νοητικών του δυνάμεων, ό από τών λης·ών καί κακούρ
γων φόβος καί ή έπί έπτά συνεχείς νύκτας άύπνία του, τόν έρ- 
ριψαν εΐς πυρετόν, τόν όποιον ηύξησε διά καταχρήσεως οίνου. ’Έ 
ξω φρενών γενόμενος ήρχισε νά διατρεχη πάσας τάς όδούς, νά 
θυσιάζη τούς καλλιτέρους του φίλους καί νά έξοκέλλη εΐς το- 
σαύτας παραφοράς, ώστε οί περί αυτόν ήναγκάσθησαν νά τόν οέ- 
σωσι. Εντούτοις διαφυγών τής προσοχής τών φυλάκων του ετρεξεν 
εΐς τήν εκκλησίαν τών Καρμηλιτών, οπου προσηνέχΟη ώς αληθής 
■ηαράφρων. Έπί τη διαβεβαιώσει του όμως, ότι ήτο έτοιμος νά 
παραδώση ολην του τήν έξουσίαν εΐς χεΤρας τού- άντιβασιλέως, 
ο άριχιεπίσκοπος τόν έπεμψεν εΐς τό μοναστήόιον τών Καρμ,ηλι- 
τών, Βιά νά ήσυχάση έκεΐ· άλλ' ήδη ό λαός είχε διεγερθή ν.α- 
τ’αύτοΰ ύπό τών εχθρών του καί ώρμησεν εΐς τό μοναττήριον νραυ- 
γάζων « Ζήτω ό βασιλεύς, άποθανέτω ό Μαζανιελλος. » Τάς 
φωνάς ταΰτας άζ.ούσας ό δυστυχής παράφρων, μή έννοήσας ομως
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γιάσας δλους τους φονεις του.

Η  Γ Ι Ι  Κ Α Ι Ο ΗΑΙΟΣ.
, Λλ„ . λ  οΑ ων να δώση ε!.ς τους μαθητάς Ό  ΦρχρΛσχος Αραγω, tuwo/ J  . . , b

«**»*- -
,οΰ ήλιου, έστοχάσθη να ^  g„  wp^ tl 10,000
μ εγέθους περιέχει μια λ-.ρα. Ρ ι no 000 tv εκατό-
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■« Eva σωοον τα 12 δεχα'λιτρα του σίτου Ο .ο. .ου, χ, ,

™ ·;̂ ά »  - n* *> «·*·«■" “■ ° 'λ”;' -
έςομοίωσις αΰτη ίξέκληξε τους μαθητας.

Τ Α  Δ ΙΑ Φ Ο ΡΑ  ΑΛΦΑΒΗΤΑ.

Το άλφάβητον της ‘Ελληνα ς γλώσσης «ριέχει 24 γράμμ™,

28, τη; Περσιχής 32, της Τουρχιχης 33, τη, -α,σχριτι , 

•/.αί της Σινιν.ής 214.

Μ Ε Τ Α Ξ Ο Σ Κ Ω Λ Η Κ Ε Σ  ΕΝ  ΕΑΛΑΔΤ.

Δύο μοναχοί Ελληνες, προχωρήσαντες πρός Μ μ  τής χ ^  
rnaviyrc πίιτεω; μέχρι τής Σινιχής, ειδον τον τροπον τη, α; - 
Α 6εω* xa> διατροφής' των μεταςοσχωλήχων. Έπιστρέψαντες εις

τώοθωσαν νά λάβωσιν ώά μεταξοσχωλήχων, «τινα eW '  
ταΐς βαχττ,ρίαις αυτών. Εις Κωνσταντινούπολή εζανελθοκ,ς,
έδιδαξαν τον τρόπον τής ανατροφής των, ητις χαι ε,.,τυχε 
οέστατα. Εΰθΰς V  δ τόπος έφυτεύθη άπο ^ ε α ς , χ α ι η σ η ^  
χοτροφία τόσον διεδδθη, ώστε ή Πελοπόννησος -  η *»ρ« ζ Μ  
αυτής —  άπώλεσε τό δνομά της μετονομασθεισα Μωο««ί ένεχα 
τών έν αυτή φυτευθεισών άπειρων μωρεων.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΑ.
Μαύρος σταυρός έσχέπαζε χαχου φονιά τό μνήμα 

Καί πριν τ’ ορνίθι οηχωθη,
Στό μεσονύχτι τό βαθύ,
Tbv μάτονε τό χρϊμα. .

 Γ,ά 'πές μ*υ, μνήμά μ·», W *  5' iv  f c 's l m
Καί στ’ όνειρό σου τό πιχρό,
Μ ’ αΐμα τό μαΰρό σου σταυρό 
Κάθε νυχτιά ραντίζεις;

_ s * r f  m* * V*** * *» **«* **
“ Φονιά στα σπλάγχνα μου χρατω!

Με λούζει μ αίμα, χαί γι’ «το  
Ματόνω τό σταυρό μου.··

Τό χρΐμα που έσχέπασα, τό χ?·μ* μ’ « ^ ό ν ?\
Μες στό σχοτάδι τό θολό...
Σύρε, σταυρέ μου στό χαλό,
Φονιάς δέ σε σηχόνειΐ

Α . Παράσχος.

ΓΝ Ω Μ ΙΚΑ  ΙΣΠΑΝΟΥ ΣΟΦΟΥ.

« . » .  ν̂ «·« W-- *"**»“ *.ώ’ ̂
“ , i ;  " * * * *

” ή“»Ϊλ^ *r*T' * ^ Z £ * am
« - *  -

Εις όποιον ό θεός δεν δίδει τεχνα, ο οιαδολο, .ί 
Μωο'ος σιωπών σοφός φαίνεται. ^
•ο χαλός λόγος εινε ολιγοε,οο ,
Τίμα τον χαλόν νά σε τίμηση, τιμα το/

άτιμάση. ν  ϊχει μέλι εις Φ
Έσο γλυχυς χαί περιποιητιχός Β»-.ο,

χύτραν, ας εχη εις τό στόμα-

Λ Υ 2 Ε Ι 2 .

Α ι ν ι γ μ ά τ ω ν .

Α'. Ζώον—  σώον—  ώόν.
Β .  Κάτοπτρον. _ :-..ων_  όλέων—  λέων—  '^ ·
Γ' Ναπολέων—  άπολεων—
Δ'. Άλγηδών—  αηδών. _
Ε '. “Ες είς—  άίς υς—  ε,ι,.
ΣΤ'. Αίνιγμα—  αίμα.
Ζ'. 'Αλας—  λάας.
Η'. "Ομηρος—  μη?'5?-  °Ρ5ς·
■Θ'. Πανιώνιον.
1'. Έλιχών—  εϊχών.
ΙΑ '. Μαίανδρος—  "Ανδρος.
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Προβ λημάτων.

V . Το παιδίον ητο 7 έτών.
{»; χ'3 -ρώτον βαλάντιον περιείχε·/

Λ ο γ ο γ ρ ί φ ω ν .

1. Έ ν  ίδρώτι του προσώπου σου φαγή τον άρτον σου.
2 Ό  δαίμων ένοΰται μετά τοΰ δαίμονος εν αδιασειστ̂ ω ειρήνη 

Χαί δμονοία- μόνοι δέ οι άνθρωποι ές όλων των λογιχων πλα- 
Γάτων δεν δύνανται νά δμονοήσωσιν, άν χαι φερωσιν εν εαυτοί, 
φ  έλπίδα τής θείας χάριτος. Τοΰ θεοΰ χηουσσοντος τήν ει ή- 
νην, ουτοι οΰχ ηττον ζώσιν άμοιβαίως μισούμενοι, προς αλ/,ή- 
λους έρίζοντες, ολέθριους συγχροτοΰντες πολέμους χαι την ( γ,-ι 
έρημοΰντες, δπως αυτοί έαυτους χαταστρέφωσι.

3. Μηδενί συμφοράν δνειδίσης.
4  Σιν>) οϋ μόνον ά'διψον, άλλά χαί άλυπον χαι ανωδυνον.
5. Δεΐ σ’ έσθίειν ινα ζής, άλλ’ οΰ ζήν ίνα εσθιης.
6. Άνήρ άριστος οΰχ αν ε”η δυογενής.
7. "Ο άν δμολογήσης διατήρει.
8. Άλέςανδος Ιφασχεν εν/αι Διός υίος.
9. Μη επιθύμει αδύνατα.

10. Φίλοις εΰτυχοΰσι καί άτυχοΰσιν ό αυτός ’.σθι.

A K m m - l « »  2 ^ 6 λ .  2 ,3 ,6 ,s > ,  U * w « i  l 0 M ·  
Σ ί φ ,- Ι ,  2 *  1. 2, 4, 7 , 9 « ί  10 ^

Κ. Λυτζερόπουλος— 1 γρίφου, 
γρ, τό δε δεύτερον 112. Π α π α δο ,ου^^^χ  ̂  ^ ογρ,;?ων χαί γρίφων.

Πέτρος Σχίτμωρ 6 χαί 11 « - >  ^ · ,  2 * 3
Μ. Ε. Ζωγράφος -  6, 9, αίνιγμ. 2 λογογρ. χ«ι 3 i r ? .
Ν. Π. Βενάχης-8,10, 11 αίνιγ. 2 γρίφ.
Ί .  Ίωσηφίδης- 1, 2, 3; 5, 8 .10  λογογρ. χαι 2 γρι?.

Λ ΙΔΊΝΙΟΥ.

Λ εξ ιγρ ίφω ν .

1.
ε ί Κ  ώ ν 
ή λ I  ο ς 

ο ό ρ Μ ι γ 
ο π Ω' ρ α 
ο α Ν ό ς

2.
ε γ χ  Ε  λ υ ς

δ α χ τ Υ' λ ι ο ς
6 ό σ Τ  ρ υ ξ

s  α ο « π Ε '  τ α σ μ  α
χ ή Ρ  υ ξ 

τ ρ ά Π ε ζ α 
τ ρ ι Η' ρ η ς

Μι*/· Π. Κωνσταντίνου— 1 προβλ., 1 , , ?

Ν ΕΑ Σ  ΕΦ ΕΣ Ο Υ .

Λ ,μ . Μ. Γχράταου.—  1, 2 -  » , J M J
Λ ,1;», a  Ά λ ιε * . ,— Όλω» Ti5·. 1 R * ,  1 ,3 ,5-10»= .'-/?·

1, 2, προβλ.. 2 ,6 ,  7 - 1 1  αίνιγμ.

Μ ΕΝ ΕΜ ΕΝ Η Σ.

Νιχηφόρος ‘Ιερομόναχος έχ Σύμης 1— 7, 9, 10 λ-γο([.. 2,

3 γρί?· _____

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Κ. Γ. Λάμπρος— 2, 6 8 αίνιγμ. 1, 2 γρίφ.

:^ tSS= i, Κ Ζ  i t t  ο.» ι, *.
Θεόδωρος Μο^όπουλος— 8— 11 αίνίγμ. 1 προβλ. 1, 3, δ, 6, 

8, 9, 10 λογογρ. 2, 3 γριφ-
Εϋτυχίδης 1, 2 προολ.'Ιωάννης ν

ΒΡΥΟΥΛΑΩΝ.

'ή

Γρίφων,

1. Ή  ηττα τής Γαλλίας r~o άπαισία διά τον Ναπολέοντα.
2. Γυναιξί χόσμον ή σιγή φέρει.—  Ή  Ιξις γέννα χορτασμόν.
3. ΤοΓς φρονίμοις όλίγα.—  Τοϊς φαύλοις φοβερά ή τελευτή

ζωής-

Λ  Υ  Τ  A  I

ΣΜΥΡΝΗΣ.

Δ. Κελαϊδίτης— 1 χαί 10 λογογρ. χαί του 2 γρίφου.
Ν. Δασχαλόπουλος—  2 χαί 3 γρίφου, G χαί 11 αίνιγμ. 1, 3, 

5, 7, 8, 9, χαί 10 λογογρ.

Γαβρίέλλος χΓπίδη;— 7 '8? 10 χαί 11 αίνιγμ. 1— 8, 10 λογογ.'
χαί 1 προβλήμ.

Γ. Ευθυμίου—  2 χαί 3 γρίφ- 1— 10 λογογρ.

A IM . ΒΑΘΕΟΣ.

Μ. I- Πρωτοπαπας- 6, 8, 9, 11 αίνιγμ. 1 προβλ., δλων τών

Γ. Έλευθερ^άδης—  δλων τών λογογρ. 1 προβλ. 6, 10 αίνιγμ. 
1 χαί 2 γρίφ.

ΚΥΔΩΝΙΩΝ.

’Αθανάσιος Ευστρατίου—  1, 2, λογογρ. α γρ·?·
Σ Κ Α Λ Α Σ  ΚΥΠΡΟΥ.

Θεόδουλος Φ- Κωνσταντίνας - 2 ,  6 αινιγ., 1 - 1 0  λογογρ- 
1, 2, 3 γρίφ.
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Α ΙΝ ΙΓΜ Α Τ Α .

IB '.
θεόν παραποτάμων ολόκληρος σημαίνω, 

τών ξώντων έξουσιαστήν.
Ά ν  ομως καρατομηθώ, ήμίθεον εμφαίνω, 

τών οπαδών του λυτρωτήν.
Ά ν  S’ ή τοΰ λύτου μάχαίρα σκληρώς με κρεουργήση,.

κ’ έκκόψη πέλεκυς βαρύς 
Το στερνόν μου καί τον λαιμόν καί άποδα μ’ άφήση,

φεΰ! τότε πλήν τί απορείς ;
λΰσον με, μη άργοπορης.

Μ. Γρηγοράπουλος.

ΙΓ '.
Εις τά αχανή πελάγη τοΰ Ώκεανοΰ οίκώ,
Πλήθος έ'χω υπηκόων καί τά' κήτη διοικώ.
ΙΙλήν άν με διχοτομήσης καί έκλέξης τ’ άρχικόν,
Τάς προθέσεις ν’ άνατρεξης καί νά ’δής το λεξικόν 
Τό δέ δεύτερον ματαίως άλλαχοΰ μή τό ζητής,
Άφοΰ πάσαν εβδομάδα δύνασαι νά τό εΰρής.

·■ A. ί. X.

ΙΑ'.
Αν τό τέλος μου τονίζης, φίλε, πρόθεσιν μέ βλέπεις,.

Αν δε μή, προς δέ τό μέσον άμα μου διπλασιάσης,
Εις γνωστόν σοι τών 'Εβραίων ευθύς ονομα μέ τρέπεις.

Δύο δέ θά ’δής συνδέσμους, σκληρέ, όταν μέ διχάσης.
Πλήν μ’ εν γράμμ’ εις τήν άρχήν μου μήνας εΐχόν σε έντός μου, 

Ένω πάλιν πολλούς χρόνους λαόν έθρεψα τοΰ κόσμου.

ΙΕ '.
Μέ τήν πρώτην ζώ φωνήν μου καί υπάρχω μέ τήν άλλην.
Μ  άμφοτερας άπό τάξιν ζώσαν, φιΧ, είμαι μεγάλην.
Αν τήν σύνθετόν μου ομως κάραν, φίλ', άπλοποιήσης,

Νά πρόσθεσης τίποτ’ άλλο σ’ τολον μου, ώ! μή θελήσης.
Χωρίς ταύτην σοι προσφέρω λιτήν δίχρωμον τροφήν σου.
Έ χ  μητρός πνοήν λαμβάνω, διαφεύγων τήν οργήν σου.

Δ. I. Μ. X.

ΙΣΤ '
Κ  εις ανθρώπους καί εις κτήνη είμαι ονομα κοινόν,
ΙΙλήν διόλου δέν θά σφάλης, άν είπης καί τών πτηνών.
"Οταν κάραν μ’ άφαιρέσης, θέλεις έχει φαγητόν 
Νόστιμον, κοινόν εις πάντας καί έν γένει εκλεκτόν.
Ά ν  δέ πάλιν σύ θελήσης τό μεσαίον μου ν’ άφίσης
Καί μέ χάριν καί με τέχνην τά δυό άκρα μου κολλήσηςΤ
Ώ !  τότε, ώ φίλε, τότε θά ίδής νά γίνω μέγας
Καί ’ς τους πόδας μου νά έχω γην, αστέρας καί νεφέλας.

Άν αστ .  Ν. Μ ωραίτης.

ΙΖ '.
Καί αρχαία καί ωραία είμαι χώρα τής Ευρώπης,
Άλλοτε βασιλευθείσα υπό της σεμνής Ροδόπης.
Ά ν  τό πρώτον μ’ άφαιρέσης, ευτελή καί έσχισμένα 
Θά μ’ ίδής νά παριστάνω άπαντα τά ϋφασμένα,

Κ ’ άν τήν λήγουσαν τονίσης,
Εις διάλεκτον χυδαίαν πνεΰμα θά μέ καταστήσης·
Πλήν πολλήν. οστις πονήση έκ τοΰ πνεύματός μου χρήσιν, 
Αποβάλλει καί τον νοΰν του καί το πνεΰμα καί τήν κρίσιν. 

Γύθειον.
Ν. Θ. Ε.

Π ΡΟΒΛΗΜ ΑΤΑ,

Γ'.
Κρατών τις εις τάς χεΐρας του καρύδια, είπεν εάν οσα κρατώ 

τετραπλασιασθώσι, δίδω 67 καρύδια. Τρις τής πράξεως έπαναλη- 
φθείσης, ό προτείνας έ/ράτει μόνον έν. Πόσα έκράτει κατ’ άρχάς;

Γ. Κ . Υ.

Δ'.
Τις ό αριθμός, οστις, επαυξηθείς κατά 1G, διαιρείται διά 

16 καί δίδει πηλίκον 16; Γ. Κ , 1.

E r.
"Εξ οντα διαβαίνουσι γέφυράν τινα. Έ ξ  αυτών τά μέν πέντε 

εΤνε έμψυχ:', τό δέ εν άψυχον καί τό μέν πρώτον έκ τών εμψύ
χων βλέπει, περίπατε! καί όμιλεί— τό δεύτερον οϋτε βλεπει οϋτε 
περιπατεί οΰτε όμιλεί—-τό τρίτον βλέπει, άΧ\' οϋτε περιπατει οϋτε 
όμιλεί —  τό τέταρτον βλέπει, περιπατεί, άλλα δεν όμιλεί —  τό 
πέμπτον όμιλεί, άλλ’ οϋτε βλέπει οϋτε περιπατεί· τό οε άψυχον 
οϋτε βλέπει οϋτε περιπατεί οϋτε όμιλεί, άλλ’ ομως έχει σχήμα 
άνθρώπινον.

Γ„ Κ. Υ.

"Υψη χύεί νέα· θάνατος Γ

Λ Ο ΓΟ ΓΡΙΦΟ Ι. 
11.

Γ. Κ. Υ.
12.

C, Τ, τα : Φ  λα 113μ’ LETS, α!! Δ’ m I  μ’ m α!
ΣΤΑ

θήκας, π Ρ  : : λάμβανε τ s
στι μ S.

13.

Είμαι γαλή αί'/! οΐκείν δεινόν, * 1 τυχ Λ

μέ 3 οϋδ’ 1.

'Υπό 0. X.  Μ  ο σ κ ο π ο ΰ λ 9 υ.

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. 

Γ Ρ Ι Φ Ο Ι .

Ύ  π ό Κ. Γ. Λάμπρου.
(έν Κωνσταντινουπόλει)

'Υπό Γ. Ν ι κ ο λ α ΐδ ο υ  τοΰ Αεεβίου.  ( 
(έν Τζουκαλοχωρίω.)



ur.b Κ. Γ. Λάμ-pc'J.

6;ς.

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑ!.
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