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» Δ·.’ έχάστην οιχ<*ν, δι’ έχάστην χαλύβην εΐχεν ιδιαίτερον καί 
Κατάλληλον χαιρετισμόν- οί λίγοι αύτοΰ ούδίνα ποτέ προσέβαλον, 
ϊιότιπροεσκέπτετο έπ’ αυτών.»

» ’Εγέρθητε. κράσπεδα! προσεφώνει διαβαίνω·/ παρά τω γαλα
κτοκομείο), χαί αί γαλαχτοπώλιδες, φοινικίζουσ αι τας παρειάς, 
άπεχρίνοντο αύτώ: Καλόν περίπατον, κύριε Νόδσιε! Προ τοΰ 
ράπτου διαβαίνω·/, έλεγε, κινών φιλιχώς την κεφαλήν, Σβέσον 
τον λύχνον σου! ουτος δέ τώ άπεκρίνετο: Εΰθΰς, γεροντοπόνηρε! 
Οί χύνες τών ποιμένων, διερχίμενον παρά τοΐς σηκοΐς αυτών, τον 
εθώπευον. "Οταν δέ έπλησίαζε πρός το πρεσδυτέριον, άποδάλλων 
τον πίλον έφώνει: ’Αμήν! ’Αμήν! Ή  απλή αυτί) λέξεις έξέφρα- 
ζεν δλον αυτού τοΰ άγαθοΰ γέροντος τ'ο πρός τήν θρησκείαν σέβας.

» Καί αυτή ή βροχή μόλις ήδΰνατο νά τόν έμποδίση άπό τού 
συνήθους περιπάτου. Άλλοτε τέλος τόνέμπόδιζεν, έπρεπε πρώτον 
νά προστρέξτ] εις τήν συνήθη φιάλην καί έπειτα νά έχιληφθΐζ τοΰ 
■περιπάτου κατά μήκος τών δύο αύτοΰ συγκοινωνούντων διά Ούρας 
δωματίων γινώσκων δέ πότε, όπόσα χαί πώς έπρεπε νά βαδίση 
τά βήματα, έπηγαινοήρχετο άπό τοΰ ένός μέχρι τοΰ έτέρου άκρου 
αριθμών αυτά. Ούτως, άφ’ ου έδάδιζε τόσα βήματα, δσα έχρει- 
άζοντο μέχρι τοΰ γαλαχτομείου, έφώναζε τό « έγέρΟητε κρά
σπεδα))· όταν πάλιν βαδίσας άλλα βήματα ένόμιζεν δτι ήτο 
απέναντι τοΰ ράπτου, έοώνϊΐ επίσης μέ τοσαύτην πίστιν καί κανο
νικότητα τάι; συνήθεις έκείνας πρός αυτόν λέξεις. Έφθανε τέλος 
χατά φαντασίαν εις τό πρεσδυτέριον; έχει Τστατο καί έλεγε τό 
Α μ ή ν ,  καί ήσθάνετο τοιαύτην χαράν, οποίαν καί δταν απέ
ναντι αύτοΰ πραγματικώς έφθανεν. Ώστε καί κατά τόν περίπατόν 
του τοΰτον, φανταζόμενος πάσαν γωνίαν καί στροφήν τής πραγμα
τικής όδοΰ, έβάδιζε καθ’ όμοίαν τινά έχείνου,διεύθυνσιν ήσθάνετο 
«ν τοΐς δωματίοις αύτοΰ τήν αυτήν οσμήν τοΰ προσφάτως τεθερι- 
σμενου χόρτου, ήνπερ καί δταν τήν γέφυραν διήρχετο, έφ’ ής 
έκειτο τοΰτο· ΰψονε βαθμηδόν τούς πόδας αύτοΰ, δταν ένόμιζεν 
δτι έφθανεν εις τόν λόφον καί, πιστεύων δτι εις τήν κορυφήν 
Λύτοΰ εύρίσκετο, έκένονί πάλιν τήν ζυΟοΰχον φιάλην, χατε0εώ- 
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ρει άπό παραθυρίου έπί τό καλάϊιον καί απεικόνιζε·/ οΰτως εις 
εαυτόν αυτά ταΰτα τά πράγματα.

» ’Ω Σύ! δστις γελάς αύτόν τόν παράξενον γέροντα, σκέφθητι 
σπουδαίως τήν διαγωγήν του και μιμοΰ αύτόν. Ναί, αί καθημε
ρινοί σωμασκίαι χαί αί άρεταί του ήσαν ή αίτια ή έπιμηκύνασα 
τήν ζωήν αύτοΰ τοσοΰτον. Ό  γέρων ουτος, ό σεβάσμιος ουτος γέ
ρων, ό έννενήκοντα χαί εξ διανύσας έτη,ήτον δ πατήρ τών δυσ- 
τυχούντων, ή παρηγορία τών τεθλιμμένων καί τό υποστήριγμα 
τών δυσπότμων, ήτον δ καλλίτερος τής επαρχίας εκείνης άνθρω
πος, εύθυμος πάντοτε έζήτει διά πάση; θυσίας νά έμποιήση τήν 
εύθυμίαν καί εις άλλους. Τά δώρα, τά όποια τοσοΰτοι άλλοι 
διασκορπίζουσιν εις ματαίας δ ιασκεδ άσε ι ς^υτος τά άφιέρονε 
πρός άνακούφισι·/ τών ταλαιπωρούμενων, οΐτινες τώ άνταπέδιδον 
μόνον ευλογίας καί εύχάς. Οί άνεμοι δύνανται νά δασπείρωσι 
τήν χόνιν τών οστών του, άλλ’ ή μνήμη αύτοΰ έσεται αιωνίως 
έγκεχαραγμένη εις τάς ψυχάς τών συμπατριωτών του.

» Όσοι άπλώς μόνον τόν έβλεπον τόν ήγάπων ένεκα τής εύ- 
προσηγορίας του, άλλ’ δσοι εΤχον τήν άνάγκην καί τό υποστή
ριγμα αύτοΰ τόν έσέβοντο διά τήν άρετήν καί τήν γλυκύτητά του: 
’Επί ζωής του δέν εύρέθη άνθρωπος νά είπη δτι ό γέρων Νόδσιος 
τόν προσέβαλε·/, ούδέ έτερος δστις νά φαντασθή τοΰτο. Διά μι
κρού τίνος εισοδήματος έπί εξήκοντα έτη ώνομάζετο άγαθοιργός, 
καί δταν άπέθανε μικρόν μόνον εις τήν οίχογένειάν του έμεινε 
κληρονόμημα· άλλ’ ή θεία Πρόνοια άντήμειψε τά τέχνα αύτοΰ με 
άνεκτίμητον κληρονομιάν, τήν μακροδιότητα χαί τάς εύλογίας 
των ανθρώπων.»

Ό  ’Ιωσήφ Σνηηινχτών, προσφατώτατον της μακροδιότητος 
παράδειγμα, άπέθανε τόν Σεπτέμβριον τοΰ 17Θ7 εις Νορβηγίαν 
έν τινι μινρα κωμοπόλει παρά τή Βεργενία τό έκατοστόν έξη- 
κοστόν τής ήλιχίας αύτοΰ έτος, Ιιατηρήσας χαί μέχρι τής τε
λευταίας άναπνοής του σώας άπάσας τάς αισθήσεις καί τήν χρή- 
σιν τοΰ όρθοΰ λόγου. Τήν παραμονήν τοΰ θανάτου αύτοΰ συνα- 
θροίσας περί έαυτόν τήν οίκογένειάν του διέθεσεν αύτοΐς τήν όποιαν 
είχε κατάστασιν. Οΰτος ένυμφεϋθη πολλάς γυναίκας, καί άποθνή- 
σκων άφησε γυναίκα νέαν μετά πολυαρίθμων τέκνων. Ό  πρωτό
τοκος αύτοΰ υιός ήγε τό έκατοστόν πέμπτον έτος, δτί 6 νεώ- 
τατος είχε μόνον έννέα.

11.
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Παραλείπω τοΰς έκατοντούτεις, διότι δ αριθμός αυτών εΐνε 
υπερμεγέθης. Προ μικρού χρόνου έν Βουργελίοις παρά τη Ίενη 
άπέθανε τέκτων τις, έκατόν καί τέσσαρα διανύσας ηλικίας έτη. 
Ουτος είργάζετο καί μέχρι του θανάτου, το προσφιλές αΰτοΰ 
έ'ργον ήτο κατά τάς τελεΛαίας τής ζωής του ήμέρας το νήθειν. 
Ημέραν τινα ή θυγάτηρ αΰτοΰ τον βλέπει έξαίφνης παύσαντα τοΰ 
νήθειν, πλησιάζει, τον εΰρίσκει τεθνηκότα.

κ ι κ ι ρ ι κ ο τ .

E i 'ς τινα rr/ώ.ήν έφοίτα λέγει Τουρκικός τις μύθος, 
Ενφνής φρόνιμος νέος χαι σεμνοπρεπής τό ηβος.

Τοϋτον ό διδάσκαλός του παραδόζως ζως εμίσει 
Και έζήτει tig τήν πρώτην άφορ μήν νά τον ξυλίση,

Άλλά μή εχων αιτίας εύλογοφανοΰς ελπίδα,
Με τούς μαθητάς τοιαύτην στήνει χατ'αύτοΰ παγίδα-

ζίηλαό'ή κρυφά τοϊς λέγει απ' αυτόν « τ'ο μεσημέρι 
Ό  καθένας σας μαζή του άπο εν αν γ'ον νά φέρη.

Τότε—-νά γεννήσετ' όλοι θέλω σάς ειπεϊ έγώ
Και χαθείς σας νά μοι δείζη το κρυμμ ένον τον αυγό.))

Οντως έγινε. Και μόλις ήλθ'ό νέος νά καθίση,
‘Ο διδάσκαλος προστάζει· Κάθε t-ιας νά γέννηση.

Παρευθνς έκαστος φέρω·) εις τήν χεϊρα το ανγόν τον 
Τό χρυμμένον εως τότε, δείχν' εΐς τόν διδάσκαλόν τον.

Πλήν τό τέλος προλαμβάνων τον σκοπού των τον αδίκου 
Προσφυέστατα ό νέος φωνήν σύρει: Κικιρίκον ! !

Λ ί  σύ, (λέγει ό διδάσκων) χικιρίκου τί σημαίνει ;
Μεταξύ ορνίθων, Χότζα, χ' ενχς πετεινός έβ γαίνει.

ΑΓΑΘΩΝ AOrKIAHS.

 ----------

ΑΝΑΠΝΟΗ, Α Τ Μ Ο ΣΦ Α ΙΡΑ  Κ Α Ι ΥΛΡΟ Μ ΕΤΕΩ ΡΑ.

Μιχαήλ καί ’Αλκιβιάδης.
Μ. ’Αλκιβιάδη, θέλω νά σοΰ σφίξω ολίγο τή μύτη.
Ά λ . “Ω! το μόνο πράγμα, τό όποιον δέν με άρέσει. Άφισέ 

μ=, παρακαλώ· άφισέ με!!
Μ. ,Και διαΐί; τόσον ακριβή πλέον σΰ τήν έχεις τή μύτη σου;
Ά λ . Ναί, κύριε· την έχω πολΰ ακριβή, διότι καί αΰτή μ' α

γαπά- αΰτη μοί δίδει τήν ζωήν.
Μ· Πώς; ή μύτη σοί δίδει τήν ζωήν;
Ά λ . Βέβαια ξι’ αυτής αναπνέω και ζώ. -Άλλως . . . πολλά 

τά έτη- σας.
Μ. Τί θά εΤπη αναπνέεις ;
Ά λ . Αναπνέω, φίλε μου, τημαίνει εισπνέω (ή ροοω διά τή;

μύτης) ατμοσφαιρικόν αέρα καί εκπνέω (ήτοι εκβάλλω Ιξω διά 
τή; μύτης) ανθρακικόν όξΰ καί ύδρογόνον.

Μ. Ώ ! τί ε'νε αΰτό; ό ατμοσφαιρικός άηρ καί τί εινε αΰτά 
τά ανθρακικά οξέα καί τά ύδρογόνα !

Ά λ . ‘Ο άνθρωπο;, φίλε Μιχαήλ, διά νά ζήση, χρειάζεται αί
μα. Τό αίμα τοΰτο εύρίσκεται εί; άκατάπαυστον κίνησιν, ή οποία 
ονομάζεται κυκλοφορία. Γίνεται δέ ή κίνησις αΰτη έπί τω σκοπώ 
τοΰ νά άφίνη μέν εΐς τά διάφορα μέρη τοΰ σώματος ύλην θρε
πτικήν, λαμβάνει δέ μεθ’ έαυτοΰ οσα περιττά εύρίσκει καθ’ οδόν, 
τά όποΤα φέρει εΐς τήν καρδίαν καί έκ τής καρδίας είς τοΰ; πνεύ
μονα; δπου καταβαίνων διά τή; ρινός ό ατμοσφαιρικό; άήο άφί- 
νει έκεΐ ός ύγονον καί, λαμβάνων τό ανθρακικόν οξύ καί τό ύδρο
γόνον, εξέρχεται! Ό  ατμοσφαιρικός άήρ σύγκειται έξ 0,79 α
ζώτου 0,21 οξυγόνου καί ολιγίστου άνθρακικοΰ όξέος καί ύδρο- 
γόνου· έκπνεόμενος ομως δεν εύρίσκεται πλέον είς τήν φυσικήν 
του κατάστασιν, άλλ’ έχει δλιγώτερον δξυγόνον καί περισσότερον 
ανθρακικόν όξΰ καί ύδρογόνον. Τοΰτο δεικνύει οτι ό άνθρωπο; 
τρέφεται ύπό τοΰ συστατικού εκείνου τοΰ ατμοσφαιρικού άέροο, τό 
όποιον ονομάζεται δξυγόνον, καί πνίγεται ύπό τοΰ άνθρακικοΰ 
οξέος καί τοΰ ύδρογόνου, άν μείνωσιν εντός τοΰ αίματος. Βλέ
πετε δτι, έάν μείνωμεν πολλοί έπί πολλήν ώραν εντός κλειστού 
δωματίου, κινδυνεύομεν νά σκάσωμεν καί στενοχωρούμεθα; ή αι
τία εΐνε δτι είσεπνεύσαμεν δλον τό δξυγόνον ό δέ έν τω δωμα- 
τίω αήρ δέν εμπεριέχει πλέον είμή ανθρακικόν καί ύδρογόνον, 
άλλά ταΰτα δέν τά δέχε:αι ό διοργανισμός μας.

Μ. Πολλά είπε;· ατμοσφαιρικό; άήρ ομως τί έστιν ;
Άλ . Αγαπητέ Μιχαήλ, καθώς οί ίχθύε; πλέουσιν έντό; τοΰ 

ΰδατος καί άμα έξαχθώσι τοΰ ύδατος εΰθΰ; άποθνήσκουσιν, ο'ύτω 
καί δ άνθρωπο; πλέει έντός άέρο; καί άμα έξαχθή τοΰ άέρος 
τούτου εΰθΰ; άποθνήσκει. * Ο άήρ ουτος ονομάζεται ατμοσφαιρικός» 
διότι, μεμιγμένος μέ πολλοΰς ατμούς περικυκλόνει τήν σφαίραν 
της γής. ^

Μ. Οί ατμοί ούτο ι πόθεν εξέρχονται;
Ά λ . Άπό τά πλεΐστα υδατα, τά δποΐα εύρίσκονται έπί τή; 

έπιφανείας τής γής καί τά όποια θερμαινόμενα ύπό τοΰ ήλίου με
ταβάλλονται είς άτμούς· οί δέ ατμοί ελαφροί οντες, ώς γνωρίζεις* 
δέν μένουσι πλέον κάτω, άλλ’ ύψοΰνται και αναμιγνύονται μετά 
τοΰ άέρος.

Μ. Οί ατμοί οΰτοι, κύριε, γνώρισον δτι έξακολουθοΰν νά ύψοΰν- 
ται μέχρι τίνό; ώρισμένου ύψους, "Οταν δ’ έκεΐ συσσωρευθώσι 
πολλοί, σχηματίζουσι τά νέφη· τά δε νέφη πάλιν, δταν συσσωρευ- 
θώσι πολλά επάλληλα, καταπίπτουσιν άλλοτε εί; βροχήν, άλλοτε 
εις χιόνα καί άλλοτε εί; χάλαζαν.

Ά λ . Ε ί; οΰδεν άλλο,·
Μ. Οί άτμοί σχηματίζουν καί τήν λεγομένην δρόσον (αγιάζι) 

δταν πριν ύψωθώσι πολΰ ψυχρανθώσι καί καταπέσωσιν είς ρανί
δας έπί τών διαφόρων έν τω ύπαΓ.ρω εύρισκομένων άντικειμένω··», 
άλλ’ ιδίως καταφαίνεται ή δρόσος έπί τών φυτών καί έπί τών 
φύλλων τών δένδρων.

Ά λ . Άλλο  τίποτε;
Μ. Ακόμη έκ τών άτμών συμβαίνει καί ή λεγομένη ομίχλη 

(καταχνιά), ή οποία δέν slvs άλλο είμή χαμηλότατον νέφος·
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Τοΰτο συμβαίνει είς τά πολΰ ψυχρά κλίματα, δπου οί άτμοί, πριν 
άκόμη λάβουν καιρόν νά ύψωθώσι, συμπυκνόνονται.

Ά λ . Πότε οί άτμοί πίπτουσιν είς βροχήν, πότε εί; χάλαζαν 
καί πότε είς χιόνα;

Μ. "Οταν ή άτμοσφάΐρα ήνε θερμή, πίπτουσιν είς βροχήν 
δταν τά άνω μέρη αΰτής ήνε θερμά άλλά τά κάτω ψυχρά, πί- 
πτουσιν εΐς χάλαζαν, καθώς τινες θέλουσι- κατ' άλλους δμως ή 
επιστήμη άγνοεΐ είσέτι τινα τά αίτια τά κάμνοντα νά πίπτωσιν 
οί άτμοί είς είδος χαλάζης. "Οταν τέλος δλη ή άτμοσφαΐρα ήνε 
ψυχρά, τότε οί άτμοί πίπτουσιν εί; χ  ιόν*. Άλλά άλλοτε θά σοί 
εϊπω ιδιαιτέρως περί ένός έκάστου έκ τούτων, διότι τόρα σημαί
νει ό κώδων τοΰ δείπνου.

Λ Υ 2 Ε Ι  2

ΑΙΝΙΓΜ ΑΤΩΝ.

θ'. ’Αμάλθεια— αμάθεια— Αμαλία— θέία- 
ΟΑ'. Δήλος— ήλος— ήλιος.
OB'. ‘Ηράκλειον (εί; τινας τών συνδυασμών ειχον παρεισφρήσει 

λάθη).
ΟΓ'. Μυΐα— ία.
ΟΔ'. Είκών— ών.
ΟΕ'. Πόνος— -όνος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

ΚΖ'. Ό  δικαστής άπεεάσισε ν’ άναβιβασθώσιν εΐς τήν κορυφήν 
ύψηλοΰ δ'ρους καί νά κλεισθώσιν άμφότεροι εΐς βωτίον (βαρέλαν), 
δπερ ν’ άφεθή κυλιόμενον άπό τής κορυφής είς τήν υπώρειαν. 
Τούτου γενομένου, τοσοΰτον έστενοχωρήθησαν έν τω βωτίω, ώστε 
έσυνθηκολόγησαν νά είρηνεύσωσι προς άλλήλους καί ποτέ πλέον 
τοιαύτα; διαπραγματεύσεις μεταξύ των νά μή κάμωσιν.

Κ Ι ! . ”Ωον.

ΛΟΓΟ ΓΓΙΦΩ Ν .

71. Δώρα οΰ λήψει· τά γάρ δώρα έκτυφλόί οφθαλμούς βλε- 
πόντων. (’Έξοδος).

72. Αδικεί τοΰς άγαθοΰς ό φειδόμενος τών κακών. (Ησαίας).
73. Ώς άπόλοιτο πλούτος, ε! μή βοηθεί πένησι. (Θεολόγος).
74. ‘Η  χειρ ή τοΰ έλεήμονος ομοιάζει με τά νέφη τά σκορ- 

πίζοντα έπί τής ξηράς άνθη.
7δ. Είς τινας χεΐρας ή επιστήμη εΐνε διάδημα καί είς άλλους 

άπλή ράβδος.
76. Ό  έρως έστί τυφλός.
17. Τό πΰρ ό άνεμος, τόν δέ έρωτα ή συνήθεια άνα'πτει. .
78. Ταμείον άρετής έστιν ή σωφροσύνη.
79. Τοΐς ώσέ πλέον ή τή γλώττη χρώ.
80. Τό εΐδέναι τινά δτι άγνοεΐ σοφίας έοτίν ώς τό είδεναι 1~·. 

ήδίκησε δικαιοσύνης.

Λ ΕΞ ΙΓΡ ΙΦ Ω Ν .

ΚΣΤ '. Οί έπιβάται έξ ών άπήρτισε τήν γραμμήν του δ πλοί- 
αρχος, ήσαν 12 ήτοι δχι όλιγώτεροι τών 10· κατέταξε δ’ αΰ- 
τοΰς ούτως· έθεσεν ά’νδρα καί κατόπιν δύο γυναΐκας=3· έ
πειτα άνδρα καί πάλιν δύο γυναΐκας=6· άνδρα καί δύο γυναΐ- 
κας=9· άνδρα και δύο γυναΐκας=12. ‘Ο 9ος λοιπόν ήτο γυνή, 
ήτις έρριφθη και αντικατέστη διά γυναικός· ειχεν άκόμη τρεις 
ίνα τελειώση τήν γραμμήν. Οί τρει; ούτοι έκαμαν τόν πρώτον 
νά γινη τέταρτο; καί τόν εκτον, δστι; ήτο γυνή, έννατος- έρρίφΟη 
λοιπόν καί πάλιν γυνή· τόρα ειχεν άκόμη εξ ίνα τελειώση τήν 
γραμμήν. Οι εξ οΰτοι έκαμαν τόν πρώτον νά γινη έβδομος καί 
τον τρίτον, οστις ήτο γυνή, έννατος· έρρίφθη λοιπόν καί έκ τρί
του γυνή· τορα ειχεν έννέα ίνα τελειώση τήν γραμμήν του, άλ
λ δ 9ος, ο?ις ήτο 12ος τής γραμμής, δυστυχώς ήτο γυνή· έρρί
φΟη δθεν καί έκ τετάρτου γυνή. Διά τής γυναικοκτόνου όθεν 
ταυτη; έπινοια; του κατώρθωσεν δ μαθηματικήν εχων τήν κε
φαλήν ουτο; πλοίαρχο; νά πνίξη καί τάς 3G κυρίας, αΐτινες ει- 
χον εΰρεθή ώς έπιβάται έπί τοΰ πλοίου του. (Ά λ λ ’ οΰδεμία πλέ
ον κυρία με αΰτόν έταξείδευσεν, άν καί είχε προκηρύξει δτι ναύ
λον άπό κυρίαν δεν θά λαμβάνη.)

/
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πυρ Α μις 
άμ Μ  ος 
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παν Σ έληνος

32
σ Ε  λήνη 
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ά Σ ήμαντος
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© ΗΤΘΑΓ0ΡΑ2,

ΓΡΙΦΩ Ν .

44. Οί Γαλλικοί πιθηκισμοί, ή πολυτέλεια καί αί εΐς τά κα#~
βενεΐα κιθαρωδουσαι νέαι επιβλαβή. Πρέπει νά τά καταστειλη 
ή κυδέρνηιης χ/ΰ ήμείς, ώ άϊελφοί, νά άπομακρυνώμεθα, διότι 
χαταστρέφουσι.τήν ηθικήν άπάντων.

45. Ό  Περικλής τ'ον έν Άστει λοιμόν έπέσυρεν.
46. Ή  άκρόπολις. τής ’Αττικής καθωραΐσθη ύπό Περικλέους

   -

Λ  Υ  Τ  Α Ι .

— =»=—

Α Λ ΕΞΑΝ Δ ΡΕΙΑ Σ .

Γ. I. Σ .=  70 72 73 αινιγμ. 76 77 λογογρ. και τοΰ 44 
γριφ. οΰτω;: «Οί γαλλικοί πιθηκισμοί, ώς καί ή εις τά καφε
νεία μουσική, έπί βλάβην πράττει κατά τη κοινωνία ίσχυρώς, καί 
ήμεϊς, ω αδελφοί, νά άπομακρυνώμεθα, διότι καταστρέφει τήν 
ή δικήν άπάντων.» —  "Ωττε λύτης καί συγγραφεΰς τοΰ γριφ ου ας 
συμβιβασθώσι καθ' δσον άφορί τό βραβέϊον. Τό καθ’ ήμάς ορο- 
νοΰμ-ν δτι ό λύτης δικαιούται νά λάβη τήν Ιστορίαν τοΰ Να- 
πολέοντος Γ'. άλλ’ ούχί δεμένην.

Δημήτριος Γ. Βοΰρος =  70 71 αινιγμ.
Δημήτριος I. Γ*ωργιάδης?=;7θ 71 72 αινιγμ. 74 76 77 80 

λογογρίφων.

ΣΜΥΡΝΗΣ.
’Αγαθοκλής Γ. Κωνσταντινίδης 70 —  73 αινιγμ. 74— 73 

λοργρίφων.

ΒΡΥΟΥΑΑΩΝ.

’Ιωάννης Πλουμδς Χΐος =  72 αινιγμ. 77 79 80 λογογρ.

Μ Η Χ Α Λ Λ Α  Κ ΙΜ Π ΙΡ .
Γεώργιος Κ. Σ ίμ ο υ "  70 —  73 αινιγμ. 71 74 76 77 78 

80 λογογριφ. 31 32 λεξιγρίφων.

Λ ΙΜ . ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ.
•  Γ. Έλευθεριάδης " 7 1  72 73 75 αινιγμ. 73—  80 λογογρ.

31 32 33 λεξιγρ. .
Μιχ. Ιω. Πρωτόπαπα = 7 1  72 73 75 αινιγμ 73 74 75

76 λογογρίφων.

Φ ΙΛ Α Δ ΕΛ Φ Ε ΙΑ Σ .

Ν. Δ. Δασκαλόπουλος —  70 —  73 αινιγμ. 71 74 76 77 80
λογογρίφων.

Η ΡΑ Κ Λ Ε ΙΟ Υ  ΚΡΠ ΤΙΙΣ .

Ν. Δ, Κοντά;άκης|=ί 70— 73 75 αινιγμ. 74 76 λογογριφ.

  -

Α ι ν ί γ μ α τ α :

ΟΗ'.

Ά ν  τών επτά γραμμάτων μου τά τεσσαρα κρατήσης, 
'Εβραίας άρχηγέτιδος ονομα θ’ άπαντήσης.

00 '.

Μικρόν είμι καί ευτελές- ό τ’ ούρανοΰ πλήν θόλος, 
άν λείψω, άφανίζεται 
ό "Ηλιος σκοτίζεται.

Καί άρδην άνατρέπεται, φίλοι, ό κόσμος δλος.

Π'.

"Αφωνος εΤμ’, ώ άνθρωποι- άλλά δστις εν γράμμα 
έξώσει λίαν προσφυώς άπ’ το λυγρόν μου σώμα, 
συνάμα δ’ έπιμεληθή νά μέ οξυτονήση, 
ανάπηρον Πολύφημον θέλει μέ καταστήσει·
"Ηδη δ’ άν άποπειραθή νά μέ καρατομήση,
Πλήθος ανθρώπων άπειρον θέλει άνακαλύψει.

ΟΗ'. —  Π. Γ. Ν ι κ ο λ α ί δ η ς  
έξ άγ. Παρασκευής τής Λέσβος.

ΠΑ'.

Έπί (ΤΪ άεί κολλώμαι 
ώς στενώτατος έτάϊρος 

κ' έκ τοΰ ύδατος γεννώμα:, 
έάν ϊν μοί λειψή μέρος:

θ. X . Μ.

ΠΒ'.

Τροφός καί φύλαξ μέν πιστή υπήρξα τ’ ’Αχιλλέως,
’Αλλά προδότις άδικος τοΰ ήρωος Θησέως.
Κέκτημαι δέ τό ονομα έξ άμυθήτων χρόνων·
άν μέ ζητήσης θά μ’ εΰρής εις βίβλους τών προγόνων.
"Αν τόν τράχηλόν μ’ έκκόψης, θέλω λάβει δνομ’ άλλης 
συναδέλφου, πλήν ένδοξου, εις τό πλήθος δέ μεγάλης.
Ά ν  μ’ άφίσης ώς πριν ήμην καί τήν κεφαλήν μου κόψης, 
ίΐς άρχαΐον βασιλέα πρόσεχε νά μή προσχόψης.
Τήν λύσιν μου, ώ φίλτζτε, νά εΰρης άν θελήσ-ης,
5ν 'Ιερόν τοΰ στιχουργοΰ εύρέ καί θά μέ λύσης.

’Α γ α θ ο κ λ ή ς  Γ. Κ ω νσ ταν τ ιν ίδ ης .

Π Γ .

ΕΤμ’ αρωγός προστάτης χειρ υίοΰ ρ̂ωο-ς θείου,
•νγκε-.μαι 3’ άπ: αύν?ίσμον καί τώρ’ ΐαν βιβλίο»

Ο  ΕΥΘ 4ΤΟ ίΛ3ί

ζητήσης τήν επιγραφήν, έκεΐ θά μ' άπαντήσης.
Το τρίτον δέ τής γενικής άν άποσκορακίσης 
Καί τό λοιπόν άχέφαλον άν άποκαταστήσης,
Φίλ’ Ισο τότε βέβαιος τό δρος θ’ άπαντήσης.

Γ. Κ η π ο υ ρ ί δ η ς ;

ΠΔ’.

Ό  ευτυχέστερος θνητός κηρύττουν δτι είμαι.
Πλήν έν τάΐς εύτυχίαις μου υπάρχουν λύπης λίμναι.
Ά ν  δέ τό πρώτον γράμμα μου καί τρίτον άπαλείψης 
Καί μ’ Ιπιτηδειότητα μέ άναγραμματίσης,
Εΐς τήν σειράν τών δυστυχών εΰθυς θά καταντήσω,
Τόν Ποσειδώνα τόν θεόν οπως άκολουθήσω.

Γ. 1. Ά ν δ ρ ε ά  δη ς .

ΠΕ'.

Ζώον είμαι θηριώδες καί τροφή σου καθ’ήμεραν,
Φέρον κέρατα στρογγυλά βλέποντα εις τόν αιθέρα.
Ά ν  τήν κεφαλήν μου ρίψης καί με άναγραμματίσης,
Εΐς τήν φύσιν θά μέ εύρης καί καρπούς θά συνάθροισης. 
"Αν ζητήσης δμω; πάλιν τροποποίησίν μου άλλην,
Τότε θά ίδής άρχαίαν πόλιν ένδοξον μεγάλην.

Γ. I. Ά  ν δ ρ ε ά δ η ς.

λ ο γ ο γ ρ ι φ  οι :  ] m

81. Ν  στάσις
—  ή ναί- τις; ψχς’ -------i
ροιά άνά

82. “Ια Ρ  έτη'. — Β'. έκεΐ, τοΰ θ ’ άνά τοΰτ’ δν φόβον.
81 82 Ν . Μωραίτης.

83. Είδον ία θ’ αίμ’ ή τώς; 6’ ευ ά ΐα ν’; τή κτίλη πή ν’;
84. Φύλλα τ’ αΐ! τόμε τρ’ δν·
85. ’Ωδή μόνα ξ' έρωτι θ’ υς ποτε ήρ X  σ’ 1 άφιλος Ο. Φ. 

τ’ ώ !! t άπαικρ’ ήθη, ώ! t αίμα οιτον ν’ αγν’ ορη ζω ήρ X  σά.
83— 85 Θίόδ. Πάπζαρης.

86. Ώμοι δ’ Α'. αδη κώνου δ’ Αίνος δή t νομοΰ.
άν

87. Ο "Η β η  άκων Τ  ποινήν.
θής

Μ
Γ .  Νιχολαΐδης Λέσβιος,

88. — · κο’ Ήσαΰ τόσαι αΰ ; τ’ όνω a . . .  .
Μ

θυμόν δε'.κνύεμεν. «Άνδρος» . . .
Άγαθ. Γ .  ΚωνσταηΐΥίδης.

89. 1000 λίθοι- νά! !  κ’ Άτωρ, θή μ’ άρτι ροιάν.
90. Ο ί Ο, ώ φίλε! t ο'μοι! τω άγα. Παν, άλλ’ ήλους δθι.·: 

ζ' αυλός, 1 Αίγαί. ν’.
89 90 Μιχ. I. Ποωτύπαπκ

A  Ε  a  I  Γ  Ρ  I  Φ  Ο I .
Ϊ Ι Ρ  Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α .

Κ θ '.

* "Ανθρωπός τις, Ιχων μεθ’ έαυτοΰ ένα λύκον, tv πρόβατον καί 
2ν δέμα χόρτου, έμελλε νά διαβή ποταμόν τινα· πλήν πρός διά- 
βασιν αΰτοΰ δέν ΰπήρχεν εΐμή μικρά τις λέμβος, ήτις μόλις αυτόν 
καί έν μόνον έκ τών πραγμάτων άτινα μεθ’ έαυτοΰ ϊφερεν ήδύ
νατο νά χωρέση. Άπεφάσισε λοιπόν νά μεταρέρη αύτά άνά έν. 
Ά λ λ ’ άν έλάμβανε πρώτον τόν λύκον, τό πρόβατον ήθελε φάγει 
τό χόρτον- άν έλάμβανε τό χόρτον, δ λύκος ήθελε κατασπαράξει 
τό πρόβατον- άν έλάμβανε τό πρόβατον, τό πράγμα θ’ άπέβαινε 
καλώς, άλλ’ άφοΰ άφινε τό πρόβατον εις τήν άπέναντι όχθην, τί 
έπρεπεν 'ύστερον νά μεταφέρη ; Ά ν  μετέφερε τόν λύκον θά τόν 
άφινε μέ τό πρόβατον, Τνα μεταβάς λάβη καί τόν χόρτον· άν τόν 
χόρτον, θα τόν άφινε μέ τό πρόβατον, fax μεταβάς λάβη τόν λύ
κον οίτε τό πρώτον ομως συνέφερεν οϋτε τό δεύτερον διά ποιου 
λοιπόν τρόπου ό άνθρωπος μετεκόμισεν αυτά εΐς τήν άπέναντι 
ίχθην σώα καί άβλαβή ;

’Α γ α θ ο κ λ ή ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ί
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