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θανεν έκ πληθώρας, έπελθούσης άπό τής πλούσιας διαίτης, εις
ήν άμέσως έτράπη καί οΰχί κατά μικρόν. Προσέτι καί ή δισ

Ό

Άγγλος

X . Ίώχινς απίθανε τ'ο εκατοστόν εξηκοστόν

έγγονος αυτού εΐχε τοιοΰτον πρόσφορον πρός μακροβιότευσιν ορ

εννατον της ήλικίας έτος έν Ύόρκη κατά τό 1670. Δωδεκαετής

γανισμόν, διότι καί αΰτη άπέθανεν έν Κόρκ, έκατόν καί τρία έτη

ών, εΰρέθη εΐς την κατά τό 1513 μάχην τοΰ Φλουδερφίλδ. Πρω

βιώσασα· τοΰτο δέ μας άποδεικνύει, δτι ΰπάρχουσι καί οικογέ

τόκολλα έπίσης γραφείων έν διαφόροις δικαστήριο ις μαρτυροΰ-

νειαι, τών όποιων τά μέλη άπαντα προσφορώτερα πρός μακροβι-

σιν, οτι ουτος έκατοντεσσαρακοντούτης Ιλαβεν

έτεοσιν διοργανοΰνται.

έν αύτοΐς ορκον

τό τελευταΐόν του έπάγγελμα ήτον ϊχθυοθήρας, καί ύπερεκατοντού-

Ό Λρακεμβέργος, έν Δανιμαρκία, έγεννήθη τό 1626. Ύπη-

της εΤχεν είσέτι σώμα καί μέλη ισχυρά πρός τό κολυμβάν καί

ρέτησεν ώς ναύτης έν τω βασιλικω στόλω μέχρι τοΰ έννενηκο-

κατά τών ισχυρότατων ρευμάτων.

στοΰ πρώτου τής ηλικίας αΰτοΰ έτους.δεκαπέντε δ’έτη διήγαγεν έν

Ό Θωμάς Παρραΐος, έτερος Άγγλος έκ της κομητείας Σρό-

Τουρκική αιχμαλωσία, καθ’ ά έδοκίμασε τήν δεινοτάτην τών δυσ

πης, πτωχός χωρικός καί έν τοΤς έργοις τών χειρών του τρώ-

τυχιών. 'Εκατονενδεκαετής έγημεν

γων τόν άρτον αΰτοΰ, κατά τό εκατοστόν εικοστόν της ηλικίας

τόν θάνατον τής δποίας κατά τό έκατοστόν τριακοστόν τής ηλι

εγημε καί δευτέραν γυναίκα, μεθ’ ής συνεβίωσε δυο καί δέκα

κίας αΰτοΰ έτος έρωτιά πρός χωρικήν τινα νεάνιδα, ήτις τώ

έτη, ήτις έβεβαίωσεν,

έξηκονταετή γυναίκα, μετά

'όχι ποτέ δέν παρετήρησε τοιαύτην, οΐαν

άποποιεΤται τόν έρωτα· μετά τήν αποτυχίαν του ταύτην άπεπει-

τάνδρός της, ηλικίαν. Μέχρι τοΰ εκατοστού τριακοστοΰ έξετέλει

ράθη έρωτα καί παρ’ άλλαις γυναιξίν, άλλά καί έκεΐ άπέτυχεν,

άκριβώς πάσας τάς οΐκιακάς αΰτοΰ εργασίας· καί σΐτον άκόμη

ώστε τέλος αναγκάζεται νά ζήση χήρος. Μετά τάς άποτυχεΐς

εκοπτεν· άλλά τινα προ τοΰ θανάτου αΰτοΰ έτη έξησθενησαν αύτω

ταύτας έπιχειρήσεις του, δεκαέξ είσέτι έτη έπιζήσας, αποθνή

ήτε μνήμη καί ή ορασις, διετήρησεν ομως καί εις αύτάς τάς τε

σκει τό

λευταίας της -ωής στιγμάς τήν χρήσιν τοΰ δρθοΰ λόγου καί τήν

έτη. ‘Ο άνθρωπος ούτος ήτο πολύ ρωμαλαϊος, έιχεν ήδη πολλά

ακοήν. Ειχεν ηΟη έκατόν πεντήκοντα δΰο έτη, όταν δ βασιλεύς

κις δείξει τήν ΰπερφυσικήν αΰτοΰ σωματικήν δύναμιν.

της

Αθλιας

προσεκαλεσεν αυτόν εΐς Αονδΐνον, οπως τον ϊδη,

καθό σπάνιον εις τό ειδός του. Εΐς τήν μητρόπολιν ταΰτην
εφθασε,

μετα μικρόν άπέθανε· καθότι

κατά τήν

άμα

άποδημίαν

1772, διανύσας, ώς έπεται, έκατόν τεσσαράκοντα έξ

'Ο I. "Εσσιγκαμ, γεννηθείς άπό γονέων πολλά πτωχών έπί
τής βασιλείας τοΰ Αου ’Ιακώβου, άπέθανεν έν Κορνουαλλίοις τό
1757 έκατόν τεσσαράκοντα καί τεσσάρων ετών.

Ουτος, έργατι-

ίου ταυτην τόν μετεχειρίσθησαν πολυτελέστατα· επομένως τοι-

κός άπό τής παιδικής του ηλικίας, ΰπηρέτησεν έπί μακρω ώς

“ ·>τη παρεκτροπή της διαίτης άφεύκτως έπρεπε νά έπιφέφη αύτω

στρατιώτης καί ώς λοχίας, καί ύπό τόν τελευταΐόν του τοΰτον

«ον θάνατον.

Ο σπάνιος ουτος άνθρωπος, δ διανΰσας ζωής έκα-

μάλιστα βαθμόν παρευρέθη καί εΐς τήν

μάχην τοΰ Χοκστάδ.

τον πεντήκοντα δυο έτη καί έννέα μήνας καί δ ίδών κατ’ αύτά

Έκνενευρισμένος τέλος ύπό τοΰ έπαγγέλματος τούτου, έπιστρέ-

έννεα κατα διαδοχήν έπί τοΰ θρόνου τής 'Αγγλίας βασιλείς, άπέ-

φει εΐς τήν πατρίδα αΰτοΰ, οπου έν τοϊς έργοις τών χειρών έκερδιζε

®ανε τό 1635. Τούτου τό σώμα, νεκροψίας γενομένης, ευρεν δ

τά πρός ζωάρκειαν μέχρι τής τελευταίας άναπνοής. ΣημΓ.ωτέον

Α6ρέυ· υγιέστατα πάντα τά έαυτοΰ έγκοίλια έχον έν αΰτω δέν

ομως, οτι δ άνθρωπος ουτος κατά τήν νεανικήν του ήλι-'ία

'ηδυνήθη νά ανακαλυψη οΰδεμίαν άνατομικήν βλάβην- καί α’υτοί

Ιπιε ποτέ ισχυρά ποτά, καθό εγκρατής; καί σπανίως εφαγε κρέας.

δέν

χόνδροι τών πλευρών δέν εϊχον άποστεωθή είσέτι, ώς συνή-

Μέχρι τοΰ έκατοστοΰ τής ηλικίας του έτους δέν

ς συμβαίνει εις τους γέροντας. ’Εντεύθεν πιστεύομεν δτι, έπειδή

και δκτώ μάλιστα πριν τοΰ θανάτου ήμέρας ώδοιπόοτ,σεν εξ

Τ° σωμα τίι>

περιεϊχεν είσέτι ο'υδέν διαφθοράς σπέρμα, άπέ-

(Ο Π Υ Θ Α ΓΟ Ρ Α Σ φυλλ. I'.).

έπ.νθε νόσον,

λεύγας.
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Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ,
παρά τή Φιλαδελφία, τό Ικατοστόν δέκατον τέταρτον τής ήλι-

Ιδλεπέ τις έν μέν τώ καύσονι εργαζόμενον κατά πρανούς άπο-

κίας έκατόν τριών ετών. Καί ουτος ήτο φύσει Ιργατικώτατος,

κίας αΰτοΰ διανύων ετος. ‘Ο Σκώτος

ουτος είδε τόν βασιλέα

κρήμνου τινός λόφου· τόν δέ χειμώνα, καί αΰτόν δή τόν δριμύτα-

Ό Στίί'διοος, χωρικός εν Χολστέϊν άπέθανε

τό 1792 ηλι

έτρέφετο συνήθως ύπό χόνδρου (πλιγούρι) καί γάλακτος, σπανιώ-

Γουλιέλμον Γ'., είχε κραταιοτάτην μνήμην, έ'πεπτε θαυμασίως,

τον, ήμικεκομβωμίνον τό φόρεμα έχοντα, τά χιονοσκεπή νά ά-

τατα έτρωγε κρέας καί πάντοτε ταριχευτά· ήγάπα νά καπνίζΐ)·

«ίργάζετο καθ’ δλην τήν εβδομάδα καί τάς κυριακάς τακτικώς

ναρριχάται ορη καί τόν παγετώδη τής άρκτου άνεμον νά ολι-

προς τό γήρας αΰτοΰ ήρχισε νά πίνη καί τέϊ, ώς ένίοτε και

έφοίτα είς τήν έκκλησίαν τής Φιλαδελφίας.

γωρή· τό φθινόπωρον πάλιν νά περιπατή γυμνός μ-έχρις ισχίων,

καφφέ· ποτέ δέν ήσθένησεν, ενωρίς δμως οί οδόντες του κατέ

τρίτη αΰτώ γυνή δέν παρεπονεΐτο ποτέ περί τών προς αΰτήν συ

νά ώθή διά τής μιας χειρός τήν πυκνήν ομίχλην

πεσαν· οΰδέποτε δυσηρεστήθη, καθότι άπέφευγε πάσαν φιλονεικίαν.

ζυγικών αΰτοΰ καθηκόντων, τά όποια έξετέλει καθ'δλην τήν-α

άλλης νά κρατή βακτηρίαν καί τόν πΐλόν του. »

Έσέβετο πολυ τά θεία· ταΰτα ήταν ή μόνη αΰτοΰ έν ταϊς άνάγ-

κρίβειαν.

καις καί τάΐς θλίψεσι παρηγορία καί το υποστήριγμα· το άγαπη-

Βαρών τις,

Ή

τριακοντοΰτις

καί διά τής

Δεκαπέλ>ης,

άπέθανε

ρυφή λόφου· ένεκαυχάτο

δτι ήρίθμησε τεσσαράκοντα χιλιάδας

τότατον τής συνδιαλέξεως αΰτοΰ αντικείμενο·; ήτον ή άγαθότης

τό 1770 έν Μεράνω τής Τυρολίας εις ήλικίαν έκατόν καί τεσ

φοράς τόν άριθμόν τών βημάτων,

του Θεοΰ.

σάρων έτών. Ένυμφεύθ)} τέσσαρας γυναίκας, έξ ών ή μέν πρώτη

έπρεπε νά βαδίση.

Τό

είχε δεκατέσσαρα έτη, ή δέ τετάρτη δγδοήκοντα καί τέσσαρα.

έπρεπε μεθ’ δλης του τής φλεγματικής ήσυχίας νά πίη φιάλην

‘Η τελευταία μάλιστα αυτη, γεννήσασα αΰτώ έπτά παΐδας, άπέ

ζύθου καί, άφ’ ου έπί μίαν ώραν έκεΐθεν κατεθεώρει έπί τό ό-

ακόλουθον μας Υποδεικνύει, δτι ό άνθρωπος δύναται νά

μακροβιώση έν μεγίσταις θλίψεσι, φθαρτικαΐς έπηρείαις καί άδι-

δσα, δπως έως έκεΐ φθαση,

Ά μ α είς τήν κορυφήν τοΰ λόφου έφθανεν,

ολείπτοις κινδύνοις. Κατά τό 1792 γέρων τις στρατιώτης, ονό— θανε κυοφοροΰσα τόν δγδοον. Κατά τάς τελευταία; στιγμάς τής

μιχλαΐνον κοιλάδιον, ν" άπέλΟη προς τά ’ίδια. Καθ’ όδόν δέν

ματι Μιττελστέδβς, άπέθανεν έν Πρωσσία έκατόν δώδεκα έτών.

ζωής αΰτοΰ άπώλεσε πάσαν σωματικήν καί πνευματικήν ένεργη-

•ειχεν ανάγκην νά προσέξη ποΰ καί πότε έπρεπε νά ύψώση τδν

Ουτος έγεννήθη έν Φισσάντ) τον ’Ιούνιον τοΰ 1680· εις ήλικίαν

τικότητα, άλλ’ δμως δέν μετεχειρίσθη πώποτε τοΰς διοπτήρας,

πόδα, καθότι γινώσκων κεκλεισμένοις όφθαλμοΐς καί τάς σμι-

έλθών, ήρχισε νά ύπηρετή παρά τινι κυρίω, οστις έν μια εσπέρα

οΰδ’ώκνησε καί

κροτάτας τής όδοΰ στροφάς ήδύνατο νά φθάνη είς το

έχασε χαρτοπαίζων καί αΰτοΰς τοΰς ίξ δούλους αΰτοΰ, έν τώ

όϊοιπορή πεζή λεύγας δύο. ‘Η συνήθής αΰτώ τροφή ήσαν ώά·

χείο·; του χωρίς νά ΰπερδαίνη οΰδέ βήμα έπέκεινα τής θύρας

αριθμώ τών οποίων συμπεριελαμβάνετο κοίί ό περί ου έ λόγος,

ποτέ του δέν έγεύθη βραστόν κρέας, άν καί κατά καιρούς έτρω-

αΰτοΰ.»

Μετά ταΰτα ένηγκαλίσθη το στρατιωτικόν έπα'γγελμα ύπό τον

γεν έπτόν, είς μικράν ομως καί τοΰτο ποσότητα, έπινε δέ κατά

Αον. Φριδερΐκον, τδν Αον.

κόρον τό τέϊ μετά κρυσταλλωμένης σακχάρεως.

Φριδερϊκον Γουλιέλμον καί ύπό τον

Βον. Φριδερΐκον έπολέμησεν έπτά δλόκληρα έτη είς άλλας εκ

κατ’ αΰτήν είσέτι τήν πρεσβυτάτην ήλικίαν νά

‘Ο δέ ’Α ν τ ώ ν ι ο ς

Σ ε ν ίσης,

Λιμογαΐς,

γεωργός τοΰ χωρίου τής

χαιότατοι αΰτώ φίλοι, νά τώ ξενίσωσι παρ’ έαυτοΐς άναψυκτικόν
τι ποτόν οΰδ’ αΰτήν τήν έκ ζύθου φιάλην έπινεν έπί τής κορυ

κυνδύνευσε μάλιστα τήν ζωήν του, λαβών πολυαρίθμους ένδοξους

έτών. Δεκαπέντε πρό τοΰ θανάτου αΰτοΰ ήμέρας εΐργάζετο είσέ

πληγάς. Κατά τόν επταετή πόλεμον έφονεύθη ύπ’ αΰτόν ίππος

τι. Διετήρησε

καί ύπό τών

άλλά καί τάς τρίχας, α'ίτίνες, καθώς καί πάντα τά χαρακτη

‘Ρώσσων ήχμαλωτι'σθη.

Άφοΰ

έξήκοντα καί έξ

έτη κατά συνέχει»·; μετήλθε τό στρατιωτικόν έπάγγελμα, μετά
τόσους κόπους καί μόχθους, κατά τό 1790, ένυμφεύθη καί τρί
τη·; γυναίκα είς ήλικίαν έκατόν δέκα έτών, καί μάλιστα μικρόν
πρό τοΰ θανάτου του ώδοιπόρησε πεζή δύο λεύγας,

οπως λάβη

τόν μικρόν του μισθόν.

καθ’ δλην τήν ζωήν του οΰ μόνον τοΰς όδόντας

ριστικά αΰτοΰ,είς οΰδεμίαν ύπέκυψαν άλλοίωσιν. Ποτέ δέν έλαβε
Καί είς τήν Γερμανίαν εύρίσκομεν άνθρώπους διανύσαντας

σίουργική χώρα· τό 1754 παραλαβών τήν γυναίκα αΰτοΰ άπήλ-

τοΰνομα, άπέθανεν έν Ναούσση,

θεν είς Γραΐσιον, δπου, τών δικαιωμάτων αΰτοΰ άναγνωρισθέντων,

εις ήλικίαν έκατόν δώδεκα έτών. ‘Ο άνθρωπος ουτος ήτο πολλά

κατοικίζουσιν αΰτόν έν νοσοκομεία). Μετ’ ολίγα έτη ή πλεΐστον

ισχυρός, έκαμνε καθ' έκάστην μικρόν τινα περίπατον, άνεγίνωσκε

δσον έπιμεληθεΐσα τοΰ άνδρός γυνή αΰτοΰ θνήσκει έν τώ έκατο-

χωρίς διόπτρων,

στώ δεκάτω τής ήλικίας αυτής έτει, καί b άνήρ μεταβιβάζεται

καί έτήρησε

την χρήσιν τοΰ όρθοΰ λόγου

είς τό όρφανοτροφεΐον,

μέχρι τοΰ θανάτου αΰτοΰ.
Τοΰ τελευταίου αιώνος φθίνοντος, γυνή τις ‘Ε λ έ ν η

δπου έγηροκομήθη μέχρι

κεμβρίου 1761, ήμέρας καθ’ ήν εΐς άλλην μετέστη ζωήν. Περί

άπέθανεν έν Αγγλία έν ηλικία έκατόν πέντε έτών. Αΰτη είχεν

τά τέλη τής ζωής του, καίπερ παλίμπαις έγένετο χαί διά βα

άνάοτημα μικρόν, έφαίνετο πάντοτε ζωηρά καί φαίδρα'· περί τό

κτηριών έβάδιζε, διετήρησε καί μέχρι τής τελευταίας αναπνοής

τέλος τής ζωής της άνεφύησαν νέοι αΰτή όδόντες.

τήν άκοήν καί τήν δρασιν. Ή είκών αύτοΰ καί τής γυναικός του

έν τή κομητεία τής Φίφης, κατά

εύρίσκοντο είς Γραΐσιον. Αΰτό εινε τό μόνον, καθ’ δσον γινώ-

τό 1797 ειχεν ήλικίαν έκατόν οκτώ έτών καί ήτον είσέτι πολλά

σκομεν, άξιολογώτατον έν Γερμανία τής μακροδιότητος

©αιδρός· δ στόμαχός του κατέλυε τά δυσπεπτότατα τών σιτίων,

ράδειγμα.

καί ποτέ οι’ έλαφράν αδιαθεσίαν δεν κατεκλίθη.
‘Ο σκυτοτόμος Ρ. Γ λ α ν ό ς,

πα

Άναγινώσκομεν επίσης είς’Αγγλικά περιοδικά τοΰ Σχουβάρτου

ώς μάς διδάσκει ’Αγγλικόν τι

περιοδικόν τοΰ αΰτοΰ έτους σύγγραμμα, έζη είσέτι έν

Τακονύω

φυλλάδια τάκόλουθα. « ‘Η

νεολαία τοΰ Καντορβερίου διαρρή-

γνυται γελώσα οσάκις τό ϊνομα τοΰ γέροντος N o β σ ί ο υ άκου
ουσιν. Οί γονείς αΰτής πολλάκις ώμίλησαν περί τοΰ παραςενου

(1) Ενταύθα πρώκι ν’ οναοέρωμεν χαί τον χόμητα Μ ό λ σ α ν , Αυ
σ τ ρ ια κ ό ν στρατηγόν, οστις απίθανε το 1792 έδδομήχοντα οχτώ ετών.
Ου :ας εις διάστημα ο:χαοχτώ έτών παρευρέθη είς δεκαεπτά εκστρατείας
και εννία ^βλιορκ'.ας, Ιπτχ δ: βαρείας Ελαβε πληγάς.

Κ Ε ', Στρόφιγξ — πλάστιγξ — σκήπτρο·; — θέλκτρον — στιλ
νΰς — σκληφρός — σκόμβρος — σπλάγχνα — σφιγκτήρ — σφιγκτός — στρόμβος — στρύχνος — στόρθυγξ — στριγμός — στραγγίς — γναμπτός -— γλίσχρος — κλαγκτός — κνίστρον — μνήςρον
— πλάστιγξ — πλήκτρον — πλυντρίς — πλύντρον — σμερδνός-—■
στερκτός.

Α Ο ΓΟ ΓΡ ΙΦ Ω Ν .

τοΰ προσώπου αΰτοΰ.»
)>Άπαντες ήγάπων τον γέροντα τοΰτον, διότι ή άπλότης αΰ
τοΰ, ήν περ είς τόν υψιστον είχε βαθμόν, ήρεσκε πάσιν αΰτοις
τός του κατελύπησεν άπαν το τμήμα έκεϊνο τής πόλεως.»
(άκολουθεΐ).

61. ‘Ο συρμός εΐνε νόσημα, τό όποιον ώς γάγγραινα περιτρώγει τήν ΰπαρξιν πολλών άνθρώπων.
62. Ή άγάπη νικά τά πάντα.
63. Ό χ ι μόνον ή τύχη εινε τυφλή, άλλ’ ώς έπί τό πλεΐπον
καί δσοι τήν έναγκαλισθώσι.
64. Τά δύο έπη τοΰ δαιμονίου ’Ομήρου, ή Ίλτάς καί ή ’Οδύσ
σεια, ήσαν,

είσί καί έσονται τά μόνα ύπερφυή άριστουργήματα

τής έπικής πονήσεως.
65. ‘Η οργή καί ή άσυνεσία, δύο μεγίστω κακώ, πολλούς
άπώλεσαν.
66. Τά καλά έν κώποις κτώνται.
67 Ήδονη αθέμιτος βεβαίαν τίκτει λύπην.
68. Ή πενία έφευρίσκει τέχνας.
69. Βίων έρωτηθείς τί έστιν άνοια; είπε: προκοπής έμπόδιον.
70. Ό σΰ μισείς έτέρω μή ποιήσης.

Α Υ 2 Ε Ι 2 .

τής 12 Δε

Γραι'υ

τις Γ ά ρ ρ ι κ ο ς ,

δέν τήν έκέρδιζεν ίδρώτι

ήλικίαν έκατόν τριάκοντα εξ έτών. ‘Ο Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Β ϋ ν δ ε ρ ο ς

αρχιεπισκοπή τής Κολονίας

Θωμάς

πρώτον

έγεννήθη τή 23 Απριλίου τοΰ 1626 εις Βυλχερστάδ έν τή Σαλ-

Κατ’ αΰτό τοΰτο τό έτος έν τή
γέρων τις έτερος, X . Κύπερ

φής τοΰ λόφου έκείνου, άν

Είχε τάς ιδιοτροπίας του, άλλά καί αυται κατέθελγον· ό θάνα-.

καθαρτικόν οΰδ’ άφημάχθη.

ΚΔ'. ‘Η Σαμοθράκη — Σαμο(ς)— Θράκη.

»Άπαντες έξίσου Ιγνώριζον τον γέροντα Νόβσιον. Έχαιρέτα

άπέθανε τό 1 7 ?0 έκατόν ένδεκα

Ποίας παρά ταϊς

ΚΓ'. ‘Η συγγένεια τής αδελφότητος, άλλά ό μέν άποθανών
ήτο αδελφός, ό δέ μείνας ήτο άδελφή.

ξενοδο

έκαστον αΰτών φιλικώς· ποτέ δέν ήδυνήθησαν, καί αΰτοί οι άρ-

στρατείας καί παρευρέθη είς δεκαεπτά μάχας (1), έν αίς έ-

Π ΡΟ ΒΛ Η Μ Α Τ Ω Ν .

πνός — στρεπτός — στραγγός — στρεβλός — στρυφνός — στρων-

« Τό σύνηθες τών περιπάτων αύτοΰ τέρμα όριστικώς ήτο κο
Βαραβικΐνος

7&

τούτου ανθρώπου, τοΰ οποίου ή δίαιτα ήτο τόσον κανονική ώς
τοΰ ωροδείκτου ή περιστροφική κίνησις. ‘Ο σεβάσμιος ουτςς γεptev κατά καιρούς μόνον καί είς ώρισμένας έφαίνετο ώρας. Τον

Α ΙΝ ΙΓΜ Α Τ Ω Ν .
Λ Ε Ε ΙΓ Ρ ΙΦ Ω Ν .

Ε Α '. Τό ζ. θ. ξ. Διότι, τό φέρον είς τό σώμά του δλα τά
'Ελληνικά στοιχεία έκτός τριών εΤνε ή έν ταΐς Έκκλησιαζούσαις Άριστοφ. ςιχ. 1170 λέξις λεπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανίοΑειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοπρασομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπι κοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτεκεφαλλιοκιγκλοπελειολαγωοσιραιοβαφητραγανοπτερύγων,

άφ' ής λείπουσι μόνον τά στοι/εΐα

ζ θ ξ.
-β'· Συγρός — Σύρος — ύγρός — σΰς — υς — σύ.

28,
Κ ω ν σ τ α Ν τ ΐ ν ο ς
Κ Α ΐ σαρ
Π ο μ Π ή Vο ς
ΛεοπΟ'λδος
Νεοπτό Λ ε μο ς
Ά λ Ε 'ξ α νδ ρο
Γ ε Ω' ρ γ ι ο ς
Κ ο ρ Ν ή λ ι ο ς

29.
Έ λ Ε' ν η
Ε Υ* α
Ό λ Γ α
Ί σ α β Ε' λ λ α
Ν Υ Ν α
Κ λ Ε ιώ
ικ τ ώρ Ια
’Α λ ε ξ Α ' ν δ ρ »

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.
30.

Νικολ.

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.
Γ.

Ραυτίπουλος = 24 25

προβλ. 61 62 65— 69

ΟΑ'.

λογογρ. 43 γριφ.
Α ϊ Γ
Τ Υ'
Ά 0
Ή ρ ά κ λ Ε
Κ άΓ
Π ύλ Ο
Σ μ ύρΝ

ιν α
ρος
ή ν αι
t ον
ρ ο ν
ς
η

-S O S -

^

25 προβλ. 61 62 6 5 — 69

θ. Π. Αυγερινός = 69

Χρησμοδοτών ευθύς,

αινιγμ. 24

Σ ’ τ'ο χώμα μου νεκρός.

προβλ. 62 65 67— 70

-—

Μ ’ ευρίσκεις τοΰ Χριστού,

38. Ή

0ά μέ ίδής άστράπτοντα· ανάγκη πλήν νά σπεΰσης
r Τί

τό μακρύτατον καί κοντότατον δλων τών τοΰ κόσμου

πραγμάτων, τό ταχύτατον καί άργότατον, τό μάλλον διαιρετόν

39. Μη 2ενι ονέιδίσης· κοινή γάρ ή τύχη και το μέλλον αό

70 λογογρίφων.

Ίωαν.

ενός τών αρχαίων ημιθέων καί διάφοροι τής άρχαιότητος πόλεις.

Πρωτόπαπας και Γεωργ. Έλευθεριάδης — 69

αινιγμ. 24 προβλ. 61— 70 λογογρ. 39 40 42 43 γριφ.

42. Τή υπομονή πάντα κτώνται.
43. Εις οιωνός άριστος άμύνεσθαι περί πάτρης.

Μ . Σ. Σιγγριμάνης = 69 αινιγμ. 61— 63 66— 70 λογογρ.

Θεόδωρος Πάντζαρης= 24 προβλ. 61— 70 λογογριφ.
ΣΥΡΟΥ.

I.
Κ . Κομνηνόςζ=69 αινιγμ. 24 προβλ. G1— 70 λογογρ.
38— 43 γριφ.
’Αγαθοκλής Γ. Κωνσταντινίδης=69 αινιγμ. 24 προβλ. 61—
70 λογογρ. 4ης κλειδός. 38 4 1 4 3 γρ is.
Άντωνιάδου καί Πρόδρομος ’Αγγελίδου = : 69

αινιγμ. 24 25 προβλ. 61— 63 65— 70 λογογρ. 30 λεξιγριφ38— 43 γρίφων.

ΑΙΝΙΓΜ ΑΤΑ.
θ '.
Ζώον ήμην, πλήν άλλ’ ομως εις θεόν τροφός ΰπήρχον
Άλλοτε καί αφθονίαν, ώς έλέγετο, παρεΐχον.

γογρ. 38— 43 γριφ.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ .
’Ιωάννης Λ. Μανώλης = r 61— 70 λογογρ. 4ης κλειδ. 39—
43 γριφ.

2. 7. 8. 9. άκρωτήριον τής ‘Ελλάδος.

65— 70 λογογρ. 39 41— 43 γρίφων.
Έ μ μ . Γ. Ραυ-όπουλος m 24 προβλ. 61 62 65— 69 λογογρ,

ΟΖ'.
Ποιον εΐνε έκεΐνο, δπερ λαμβάνομεν χωρίς εύχαοίστησιν, άπολαμβάνομεν χωρίς νά ήξεύρωμεν πώς, δίδομεν εΐς τούς άλλους
δταν δέν γνωρίζομεν ποΰ καταντώμεν, καί τό όποιον χάνομεν έξ
απροόπτου;

2. 3. 4. 7. 8. 9. πνευματώδες ποτόν.

7) » 4. 2. 1. 9. 7. 8. 9. έ'δραν τοΰ νοός.

ΠΡ Ο ΒΑ Η Μ Α ΤΑ .

8) » 8. 3. άρχαϊος δήμος τής Αττικής.

9) » 1. 2. 3. άρχαίαν θεάν βασίλισσαν θεών καί ανθρώπων.
Κ Σ Τ '.

10) » 4. 3. 2. 4. κορυφήν τοΰ σώματος.
11) » 8. 9. S . 7. 8. 9. ϊρος έν Κορινθία.
12) » 4. 1. 2. 7. 8. 9. μέσον φωτισμοΰ.

κυρίαι οί δε 17 κύριοι. Τρικυμίας Ιέ σφοδράς γενομένης, δ πλοί

13) » 9. 6. 2. 8. 9. έν τών άπολύτως άναγκαίων πρός συν-

αρχος ούχί μόνον τό φορτίον καί τά έ'πίπλά του πάντα εΐς τήν

τήρησιν τώ·> φυτών καί τών' ό'ντων.

Πλοΐον ταξειδεΰον

εμπεριείχε 54

έπιβάτας, ών

αί

36

θάλασσαν έ'ρριψεν οπως έλαφρώση τό πλοΐον, άλλά καί εΐς τήν

’Αφαιρών τά μετά τοΰτο δυο επόμενα στοιχεία,
Απαντάς το όνομά μου ς’ τής ‘Ελλάδος τά άρχεΐα.

17) » 7. 8. 9. εδώσμον άνθος.

36 ίνα σώση τούς άλλους. Ά λ λ ’ έπειδή, άν τοΰτο δέν έγίνετο,

Ά ν καί ήδη τής 'Ελλάδος μακράν μένη εις χηρείαν

18) » 6. 5. 6. 9. 1. καλλονής τύπον.
19) » 2. 7. 8.
7. 3. 9. 6. 7. 2. 8. 9. πόλιν τής Βρα

τών έπιβατών ούχί μικρότερος τών 10, ών οί 3 τούλάχιστον νά

Ά ν το τέταρτόν μου γράμμα έκ τοΰ δλου αφαίρεσης,

Φεΰ! έκείνη ποΰ τό φέρει προ πολλοΰ κ’ εΐς έξορίαν.
Τέλος άν διχοτομών με, τ’ αρχικόν μου απόρριψης

ζιλίας.
20) » 4. 2. 3. 9. 1. νήσον έν τω Λακωνικώ κόλπω.

Καί τον τράχηλον, τότ’ άνθη νά ίδής θά κατορθώσης.
Πόσας έσχον σημασίας θά άρχίσης νά μετρήσης
Τέλος, τράχηλον καί πόδας εκ τοΰ δλου μ’ άν κράτησης.

πνίξη 36 έκ τών έπιβατών

εύρέθη, Τνα δυνηθώσι νά σωθώσιν οί άλλοι. Τίνας ομως έκ τών
54 νά πνίξη; Ούδείς ήθελε νά κατατάξη έαυτόν εις τόν άρ. τών
οί παντες θά έπνίγοντο, άπεφασίσθη έκ συμφώνου ίνα αριθμός τις
ήνε άνδρες, νά σταθώσιν έν εύθεία γραμμή ένώπιον τοΰ πλοιάρ
χου, δστις, άρχίσας άπό τοΰ πρώτου νά μέτρα, δταν φθάνη εΐς
τόν 9ον, νά ρίπτη αύτόν εΐς τήν θάλασσαν· πληρών δέ τήν θέ

"Ενα τίτλον συγγενούς σου, ής τήν κεφαλήν άν κόψης
προβλ. 61— 63

όποιον κατατρώγει τά μικρά καί ζωογονεί τά μεγάλα ;

λίαν δυσάρεστον θέσιν τοΰ νά

Ήμισυ, έν τώ δευτέρω μένοντι θ’ άνακαλΰψης

Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ Ν Κ Ρ ΙΙΤ ΙΙΣ .

Λ

έκτεταμένον, τό μάλλον άμελούμενον καί τό

έπιθυμούμενον, άνευ τοΰ όποιου ούδέν γίνεται καί τό

14) » 4. 2. 1. 9. 1. μέρος ένθα εύρίσκεται τό ανωτέρω.
15) » 3. 1. 2. συστατικόν τής άτμοσφαίρας.
16) » 2. 6. 1. θυγατέρα τοΰ ούρανοΰ καί τής γης.

Άγνοιαν θά παριστάνω· άν δε πάλιν το πρόσθεσης,

Γ. Παπά Κ. Σπάρταλης= 24 προβλ. 61— 63 65— 70 λο-

1) Τά 1. 9 8 9 σημαίνουσι πηδάλιον έν τή ξηρά ενεργούν.
2) » 7. 9. 8. 9. γεωργικόν έργαλεϊον.

5) » 4 * 6 . 5. 7. 8. 9. κατοικίαν μοναχών.
6) » 4. 5. 7. 9. 1. τόπον άναπαύσεως.

Ν. Μ ω ραίτης=24 προβλ. 62 63 65— 70 λογογρ. 30 λεξιγρ. 39 41 42 γριφ.

μάλλον

α! ■

ώνας, εύρίκομαι δέ ήδη καί εΐς μίαν τών μεγαλητέρων καιτερπνό

3) »
4) »

Χ ΙΟ Υ .

Σ Μ Υ ΡΝ Η Σ .

Ένταφιασθεν ύπό τήν τέφραν έπανεφάνην μετά 17 περίπου

τερων τής μεσογείου νήσων.- Σύγκειμαι έκ γραμμάτων έννέα, έξ ών

Μ Ε ΡΣΙΝ Η .

Λ Υ ΤAI.

καί τό μάλλον

Τό όνομά μου, κύριον άμα καί προσηγορικόν, εφερον οί ναοί
A IM . Β Α Θ Ε Ο Σ ΣΑΜ Ο Υ.

Μιχ.

41. Ίσχύν ψυχής φρόνησιν νόμιζε.

OB'.

Γεωργ. Κωνστ. Σίμου — 69 αινιγμ. 24 προβλ. 62. 63 66— -

40. Μηδέν άγαν, Γνώθι σαυτόν.

69 αινιγμ. 24 26

Ο ΣΤ'.

Πριν ετι νυκτωθής.

Μ Η Χ Α Α Λ Α Κ ΙΜ Π ΙΡ Α ΙΓΥ Π Τ Ο Υ .

ρατον.

Ν. Δ. Κονταξάκης =

0. X . Μ.

Σ ’ τόν ούρανόν εύθύς

Κ . Α. Σγουρός — 69 αινιγμ. 24 προβλ.

λέγε σιγής τι κρεΐττον ή σιγήν έ'χε.

’Αγγελής Ν.

τί εστιν ή υπομονή.

’Ιώτα πλήν σ’ τό μέσον μου 'έν τότε αν προσθέσης

38— 43 γρίφων.

ΓΡΙΦ Ω Ν .

Άπόκοψον τήν κάραν μου! τις πάραυτα γεννάται;
Εις δστις μέ παράδειγμα διδάσκει— μή γελάτε!

Καθώς κ' εΐς τοΰ ληστοΰ.

Α. Τελατινίδης— 69 αινιγμ. 24 25 προβλ. 61— 70 λογογρ.

-χχ------

Ο Ε'.
‘Ο Ιχων με πικρώς θρηνεί

Όταν τοΰ οςους έπινε καί τής χολής τό πόμα

γρίφων.

‘Ερπετών τινων θηρίων.

ΟΓ'.— ΟΔ'. Ύπό θεοδούλου Φ . Κωνσταντινίδου.

Άποκεφαλισμένον άν μ’ άφίση<,, εΐς τό σώμα

Γεωργιάδης = 24 προβλ. 64— 63 65 67— 70

Γ. I. Σ. = 24 28 προβλ. 61— 63 65— 70 λογογρ. 39— 43

Ά ν τήν τελευταίαν ομως, εΐς το στόμα τότε είμαι

Ν ’ άποκόψης, εύθύς τότε τόν θεόν θ’ άνακαλύψης.

Κ ’ έξέλιπεν οΐκτρώς.

λογογρίφων.
Εις άπάτητον πεδίον.

'Σ τών άψυχων νά μέ εύρης, φίλε, ζήτησον τό τάγμα.
Ά ν έκ τής αρχής τά τρία τά ψηφία μου θέλησης

Πλήν δλη φεΰ ! ή δόξα μου ή πρώτη κατεστράφη

λογογρ. 38— 43 γριφ.

"Αν τονίσητε τήν πρώτην έκ τών συλλαβών μου, κείμαι

Εΐμαι συ καί σύ δέν είμαι· ώ ! περίεργον τό πράγμα·

Είδον πολλάκις τ'ον θεόν. Ουδέποτε έτάφη
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ .

Δημ Ίω.

ΟΔ'.

‘Υπήρξα τής ’Αρτέμιδος. Τό μέλλον νά προλέγη

Αντώνιος Κ ουρή ς= 2 4 25 προβλ. 61 62 65— 69 λογογρ.

Κ Α Ε ΙΔ Ο Σ . Α'.

Εΐς τούς λειμώνας θελκτικόν καί μυρισμένον κεΐμαι.

Ό μύθος. καί κοιτίς

39 41 42 γριφ.

-

Ά μ α τά δύο πρώτά μου άφαιρεΟοΰν ψηφία,

Εΐς τοΰ Αιγαίου τά νερά έφύτρωσα, ώς λέγει

Χριστόφορος Άνερράψης = 2 4
λογογρ. 41 γριφ.

η

σιν τοΰ πνιγέντος δι’ άλλου τοΰ αύτοΰ γένους μέ αύτόν (τόν πνιΟΓ'.
Ως τα πτηνά κ εγω πετω ενω πολύπουν είμαι
ευχαρίστως κάθημαι δπου ayahpzix-

γέντα), νά έξακολουθή τήν άρίθμησίν του· και πάλιν, δταν φθάνη
εΐς τόν 9ον, νά ρίπτη αύτόν εΐς τήν θάλασσαν καί νά τόν αν
τικαθιστά δι1άλλου ομογενούς τοΰ πνιγέντος και ούτω καθεξής

Ο Π Υ Θ Θ Α ΓΟ ΡΑ Σ.

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

1af

αρχος ήτο

άνήρ,

κατώρθωσε νά θέση τόσους εις τήν γραμμήν

------->*»--

(ήτις δέν έμπεριειχεν δλιγωτέρους τών δέκα, ώνοί τρεις τοΰλάχυτόν άνδρες κατά τήν συμφωνίαν) και κατά τοιαύτην τάξιν,

71. Δορά ουλή· ψητά γάρ· δορα εκτη φλοιώ ο θαλ’ μ' ους
βλέπων τόν εςω. ϊός.

ώστε, καίτοι άκολοΰδησας τήν συμφωνίαν τοΰ νά ρίπτη πάντοτε

τόν 9ον καί ν’ άντικαθιστα α'υτόν δι' άλλου όμογενοΰς,. έπνιξε

ΓΡΙΦΟΙ·;

ΑΟ ΓΟ ΓΡΙΦΟ Ϊ.

μέχρις ου ριφθώσιν εις τήν θάλασσαν 36. Επειδή ομως δ πλοί-

72. Άδικε· ήτο εΤς! άγαθώ· εις ω φείδομαι ν’ δς τόν Κ ’.
ά'κα-ν εϊς αεί. α ς ....................

τάς 36 δυστυχείς κυρίας, χωρίς ουδέ εΤς κύριος νά εύρεθή εις

73. "Οσα πωλώ ήτο· πλοΰ; τ’, ώσεί μή βοηθεΐ- π’ 1. 1 είθε

τήν ολεθρίαν θέσιν τοΰ 9. Πόσοι άραγε ήσαν οι έπιβάται, έξ ων

Αόγος.

«πήρτισε τήν γραμμήν του ό μισογύνης καί σκληρός ουτος πλοί-

71— 73 Άγαθ. Γ. Κωνσταντινιδης

«ρχος, καί πώς τους κατέταξεν, ώστε ό κατηραμένος 9 νά πί-

74. Ή χέΐ ρητοΰ έλαι ήμών, οσω μυία ζΰμαι, τάν έφήτα σκορπίζων τά έπη τίς ξήράσαν Θ ;

πη] πάντοτε έπί γυναικός;
Γ. ‘Υ π ε ρ ί δ η j .

η

είναι

στηΜ

Δ ΙΜ Α

75. 1 Τήν ας X ρ ά ς
Κ Ζ '.

καίει σαλοΰ Σίναι άπλή

ράβδος.
74— 75 Ιωάννης Δ. Μανώλης.
76. Ο R οσ S τοίτοι Φ ' λώς.=

Άνθρωπος

εδωσε τό φόρεμά του εί'ς τινα βαφέα, παρά τοδ

Α. Π. Α.

οποίου έρωτηθείς τίνα βαφήν θέλει, άπήντησεν: οΰτε μαΰρον, οΰτε

77. Τόποι· ροάνέμος; τόνδε έρώ. Ταοί; Σήνη, θεία! δν απτή..

κόκκινον, οΰτε κύτρινον, οΰτε πράσινον, οΰτε κυανοΰν, οΰτε, οΰτε,

'Ρώσσοι. . . ν.

79. Τ ί ς ; :: Η πλέον Η τ ί ; . γ. λωτή Χ ’Ρ.

μάδος θά ήνε έτοιμον τό φόρεμά του; άλλα καί ό βαφευς άπήν
τησεν οΰτε Κυριακήν, οΰτε Δευτέραν, οΰτε Τρίτην, οΰτε Τετάρ

φ.

78. Τ — ά’ραι τίς; έστινήσω ..

οΰτε. Ήρώτησε δέ καί αυτός τόν βαφέα ποίαν ήμέραν της έβδο-

80. Τό ειδεν έτι. ναώ τί άγνω; ίσω φυας έστι· ως το ειοεναι
δτι ή δίκης εδει, καί ώ! Σήνης.

την, οΰτε Πέμπτην, οΰτε Παρασκευήν, οΰτε Σέββατσν. Εϊς τήν

κεΐ
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άπάντησιν ταύτην ευχαριστηθείς δ άνθρωπος άπηλθεν. Άφοΰ πα- 1
ρήλθον ήμέραι τινες, έσυλλογίσθη δτι τό φόρεμα' του ήδη πρέπει
νά έβάφη καί οτι εινε καιρός διά νά ΰπάγη νά τό ζητήση; άλλ'έν-

Αί Άθήναι.

Ουμηθείς, δτι ήτο ήμερα καθ’ ήν δ βαφευς τω ειχεν ειπεί νά μή
ύπάγη, άνεχαιτίσθη διά τήν αΰριον. Τήν αΰριον είδε μ’ έκπληξίν του δτι καί αΰτη ήτο έκ τών άπαγορευθεισών τής έβδομάδος
ήμερων, οθεν τό ανέβαλε δι' αΰριον.

Λ Ε

Ήλθεν ή αΰριον άλλά καί

Η Ι Γ Ρ Ι Φ

Ο I

αΰτη επίσης ! Άφοΰ παρήλθε καιρός, αποφασίζει καί μεταβαίνει
εϊς τόν βαφέα λίαν σκυθρωπός και λίαν συνεσταλμένος καί ζητεΐ
τό φόρεμά του, άλλ’ ό βαφευς λίαν άγερώχως τόν άποπέμπει,

32.

31.

λέγων δτι ή συμφωνία των ήτο νά μή τό ζητήση αΰτήν τήν ήίχέραν. Φιμωθείς απέρχεται, άλλ’ άφοΰπαρήλθεν άλλος τόσος και
ρός, άφίνει τήν συστολήν καί μεταβά? εις τόν βαφέα ήρχισε μέ
άττειλάς νά ζητή τό φόρεμά του- τδτε καί ό βαφευς μέ άπειλάς
τον άπέπεμψε, λέγων δτι δέν ήλθε τήν ήμέραν καθ’ ήν έσυμφώνησαν. Ή ύπόθεσις κατήντησεν εις τό δικαστήριον. Όποια υπήρξε
τοΰ δικαστοΰ ή άπόφασις;
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Σ. Μ.
Κ / ...........

Kir.
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Τί τό ονομα, ου ή πληθυντική ονομαστική σΰγκεΐται έ·/. τοΰ
πρώτου καί τοΰ τελευταίου ψηφίου;
Γ. Κ. Σ ί μ ο υ .

. /Ρ . . .
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Ίω. Δ. Μανώλης έκ Βώλου. (1).
(1) Εϊς τόν πρώτον λΰσοντα δωρεΐται ή ‘Ιστορία τοΰ Ναπολέοντος Γ'. δίμένη.

