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TO ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ.
To οροί των ’Ελαίων κειτάι προς άνατόλάς ΐής ‘Ιε
ρουσαλήμ καί χωρίζεται απ’ αύτής διά της κοιλάδος
τόο Τωσαφάτ, διά τής όποιας ρεει ό χείμαρρος τών
Κέδρων διαιρείται δέ είς 4 κόρυφάς καϊ είναι 2,500
πόδας δπεράνω τής επιφάνειας τής Μεσογείου θαλάσ
σης. 'Η μί* τούτων όνόμάζεται· Γ αλ ιλ α ία, διότι έ·
άφάλμένως υποτίθεται δπδ τών κατοίκων, δτι έκεΐ ό
άγγελός έστάθη καϊ εΐπε πρδς τδιις μαθητάς τοΰ Χριςοΰ. “’’Ανδρες Γαλιλαίο ι*» ή άλλη τής Ά ν α λ ή ψ ε.ω ς*
ή τρίτη τών Προφητών, ενέκα περιέργου τίνος
κατακόμβης ονομαζόμενης τών Προφητών καΐ ή τέ
ταρτη Όρος τοΰ Παροργισμόί, διότι έπ’
αοτοΰ υποτίθεται, οτι έτελεΐτο ή λατρεία τοΰ είδώλου
τοΰ Σολόμώντος,
Τδ νεκροταφείων τών Ιουδαίων κεΐίαι έπϊ τής χατωφερείας τής αντίκρυ τής ' Ιερουσαλήμ καί τινες τών
έχει τάφων ονομάζονται τοΰ Ζαχαρία^ ’Ιωνά, Ίωσα·
φάτ, ϊδίως όμως ό τοΰ Άβεσσαλώμ.

......

------- -------- ■— .
»
»
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Τδ όρος· τών ’Ελαίων ήτο περίφημον εί; τήν Παλαιάν Διαθήκην, διότι έπ’ αδτοΰ άνυπόδητος καί ασκε
πής τήν κεφαλήν άνήλθεν δ Δαβίδ φεόγων άπδ τής
συνωμοσίας τοΰ Άβεσσαλώμ— καί έπ’ αοτοΰ δ Σολο
μών φκο δόμησε παλάτιον διά τάς παλαλκίδας του κλ.
*Ετι περιεργότερον έστάθη έν τή Νέα Διαθήκη,
διότι έκεΐ διενυκτέρευσε πολλάκις ό Κύριος Τησόΰς
Χριστός, μή £χων οικίαν Ιδίαν έν 'Ιερουσαλήμ— διότι
απ’ αύτου κατέβη και είσήλθεν έν θριάμβφ είς τήν
Ιερουσαλήμ συνοδευόμενος δπδ τοΰ πλήθους, κρά
ζοντας, »ώσανά, έν τοΐς ύ^ίςοις, εδλογημένος 6 έρχόμενος έν Όνόματι Κυρίου, βασιλεύς τοΰ Ισραήλ*»
διότι έπ’ α&τοο καθήμενος προεΐπε τήν παντελή κα
ταστροφήν τής ‘Ιερουσαλήμ,—διότι είς τδν κήπον τής
Γεδσημανή, δοτις ήτο παρά τούς πρόποδας αδτοΰ,
ήλθεν είς τοιαΰτην μυστηριώδη άγ ώνιαν, ώστε »δ ίδρώς αδτοΰ ερρεεν ώσεί σταγόνες αίματος. „ ’Ενταύθα
παρεβόθη διά φιλήματος ύπδ του Ιούδα καί έγκατελείφθη ύπδ ίλών τών μαθητών του. —.’Εντεύθεν τέ
λος άνελήφθη είς τούς ουρανούς ένώπιον τών έκπεπληγμένων μαθητών του* καί επ’ αδτου θέλουν σταθή οί πόΒες του, δταν έλθη έν τη δευτέρ.φ αύτοϋ παρουσίφ,

ΚΕΔΡΟΣ.
Ή κέδρος είναι δένδρον άνήκον είς τήν οίκογένειαν
τών κυπαρισσοειδών — άλλά τά φύλλα της εΐναι λε·
πτοφυέστερα καϊ σκοτεινότερου πρασίνου χρώματος.
Ή κέδρος άναφέρεται πολλαχοΰ τής Γραφής διά
τδ αειθαλές καί διαρκές α&τής, κα} διά τήν σκληρό
τητα καί καλήν ποιότητα τοΰ ξύλου της. Τά διά τδν
Ναόν καϊ τδ παλάτιον του Σολομώντος ξύλα ήσαν έκ
κέδρου. Έκ κέδρου κατεσκεόαζον καϊ τά ξύλινα ξόα*

.
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να η είδωλά των οί ’Εθνικοί χαΐ οί Ίουοαΐοι, δταν πε- μον καϊ κάθηται έπ’ αύτών μόνον τήν νύκτα, τήν δέ
ριέπιπτον είΐ είδωλολατρείαν.
■ήμέραν αί Ακτίνες τοΰ ήλιου άναπληροΰν τήν θερμό
ΊΛ Λιβάνιον δρος τδ πάλαι ήτο περίφημον καί διά τητα της·. Έΐημεαωόεϊία δμως κάθηται έπ* αυτών
τάς κέδρους too—δάση μεγάλα των δένδρων τούτων 28 ήμέρας. — Τδ πρώτον πτηνδν τοΰ είδους τούτου
έχάλυπτον αυτό. Ήθη δμως μόνον 300 περίπου εύρί· μετεφέρΟη είς Εύρώπην ύπδ τών Πορτογάλων τιρ
οχονται έπι τοΰ όρους τούτου, τινά τών όποιων ϊχουσι 1597.—
40 ποδών περιφέρειαν.
Ή κέδρος άγαπφ τά ψΰχος, 3θεν χαΐ φύεται έπί
ΖΗΝΩΝ 0ΣΤΩ1Κ0Σ.
τών χιονοσκεπών του ορούς μερών· είναι δ’ ώς ή κυπάρωσος όρθια, άλλ’ οί κλάδοι της μαχρύτεροι, ώστε
Ό Ζήνων έγεννήθη είς τδ Κίτηον, πόλιν τής νή
σχηματίζουν ώραίαν χαΐ μεγάλην σκιάν.
σου Κύπρου. ’Ερχόμενος δε είς ’Αθήνας έναυάγησε
πλησίον.τοΰ Πειραιώς καϊ χάσαςολην αύτοΰ τήν πε
ριουσίαν άνέβη έί; τήν πόλιν, όπου προσεκολλήθη
μαθητής είς τδν Κυνικδν φιλόσοφον Κράτητα.
Άλλ’ Ακολούθως άποσπαοθεΐς'ό σεμνός Ζήνων άπδ
τούς Κυνικους φιλοσόφους άποκατέστη αρχηγός νέας
φιλοσοφικής σχολής, ήτις έπωνομάσθη Στωικήώς
έκ τής Ποικίλης Στοάς τών’Αθηνών όπου συνήθως
έδίοασκεν. Ήτο δέ- ή Ποικίλη Στοά λαμπρότατον
χτίριον κατεστολισμένον διά τών άραίων εικόνων τοΰ
Πολυγνώτου και’ άλλων ένδόίων ζωγράφων τής Αρ
χαιότητας. Τήν σήμερον δεν σώζεται έν Άδήνα-.ς ούδέν ίχνος τής ποικίλης στοάς, έκτδς τής τοΰ Αυρια
νού 'Ρωμαίου αύτοκράτρρος.
Τόσον δέ ,ευφραϊνετρ δ Ζήνων άπδ τήν ηθικήν
σπουδήν καί τήν φιλοσοφίαν, ώστε πολλάκις ευχα
ριστεί τούς Ανέμους, οΐτινες διά τοΰ ναυαγίου τόν κατέ
στησαν πτωχόν καϊ ούτως ήνάγκασαν αύτδν ν’ άφιε*
ρωθή είς ήθικάς και φιλοσοφικός μελετάς.

ΣΤΡΟΤΘΙΟΝ ΚΑΣΣΌΤΑΡΙΟΣ.
Τδ έν τή προκειμένη εικονογραφία πτηνδν είναι
πολδ ομοιον μέ τήν στρουθοκάμηλον καί αύτόχθον
τής ’Ινδίας καί έν γένει τών νοτιοανατολικών μερών
τής ’Ασίας.
Τδ πτηνδν τοΰτο δέν φαίνεται, δτι εΐναι μεγάλης
χρησιμότητος είς τδν άνθρωπον· διότι καϊ σάρχα μέ·
λαιναν καϊ σκληρόν έχει καί φωνήν δυσάρεςον καί τά
ώά του είναι δλίγα, καί δυσκόλως ήμερώνεται. "06 εν
συλλαμβάνέται χαί φυλάσσεται μόνον είς τοΰ; ζωο
λογικούς κήπους.
Ήλικιωθεν εΐναι πλέον τών δύο πηχών τδ μήκος
άπδ τοΰ ράμφους μέχρι τής ούρα;.— Ή θήλεια γεννφ
τρία ώά, καί έν άγρίφ καταστασει τά σκεπάζει μέ άμ

Ό Ζήνων άπέφευγε τήν πολυφαγίαν, τά συμπόσια,
τάς σωματικάς ήδονάς καϊ άσωτείας, τήν πολυλογίαν
καϊ τήν οΐησιν* έδίδασκε δέ τήν Αρετήν ούχΐ μόνον
διά τών λόγων, άλλά καϊ διά τής σεμνής καϊ ενάρετου
διαγωγής του. Τόσον δ’ έγκρατής καί σώφρων ήτον
ώστε οί ’Αθηναίοι όσάκις ήθελον νά ύπερεπαινέσωσί
τινα διά τήν σωφροσύνην του παροιμιωδώς ελεγον
δτι εΐναι καί Ζ ή ν ω ν ο ς έγκρατέστερος.
Εύρεθείς ποτέ είς γεύμα, είς τδ όποιον παρευρίσκοντο πρέσβεις τοΰ βασιλέως Πτολεμαίου, δέν ώμίλησε καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ γεύματος. Έρωτηθεϊς δέ ύπδ τών πρέσβεων τί νά ειπωσι περί αύτοΰ
πρδς τδν βασιλέα των ; Άπεχρίθη, δτι υπάρχει
έν Άθήναις καί άνθρωπος ήζεύρων
νά σ ι ω π^.

Οί ’Αθηναίοι, άν καϊ μή Άθηναΐον, καί ζώντα έσεβάσθησαν καϊ ήγάπησαν τδν Ζήνωνα και μετά θά
νατον τδν έτίμησαν· διά τών διδασκαλιών του καί μά
λιστα διά τοΰ ενάρετου βίου του ώφέλησεν ούσιωδώς
τήν νεολαίαν τών ’Αθηνών.
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Έν όσα> εζη, είς αύτδν παρακατέθετον χαί κλειςτής
Άκρο πόλε ως, δπου έφυλάττοντο δλοι οί θησαυροί
τών ’Αθηνών. Μετά δέ τον θάνατόν το ο τδν έ τίμη
σαν διά ψηφίσματος ως εύεργέτην τής πόλεως με χρυσοΰν στέφανον καί μέ δημόσιον τάφον είς τδν Κερά
μιχδν, δπου έθάπτοντο οί ένδοξοι πολιται.
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Οί πίθηκοι μιμούνται τδν άνθρωπον είς τδ καλδν
καί είς τδ κακόν—μανθάνουν, ώς αύτδ;, νά καπνίζυν,
νά πίνουν κρασί καί άλλα πνευματώδη ποτά καί νά
τρώγουν οπών. ’Απαιτείται δέ πολλή προσοχή κατ’
άρχάς· άφοΰ δμως συνειθισωσιν είς ταΰτα, γίνονται
μέθυσοι καί καπνίζουν τόσον πολδ ώστε άποθνήσχΒσιν άπδ φθίσιν δπως καί πολλοί άνθρωποι έκ τής κα·
ταχρήσεως τοΰ καπνοΰ. Τά μικρά παιδία κατά τοΰτο
όμοια ζουσι τόδς πιθήκους· άλλά ταΰτα έχουσι λογι
κόν καί δέν πρέπει νά μ,μώνται τδ κακόν.
Ο ΙΟΤΛΙΟΣ ΚΑΪΣΑΡ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ.

'Ομέγας αύτδ; στρατηγός τής 'Ρώμης, '3ιά νά προλαμβάνη και διασκεδάζη τδν θυμόν του, λέγεται δτι
οσάκις έλάμδανεν Αφορμήν νά δργισθή, συνείθιζε
πριν ή, θυμωμένος, εΐπη ή πράξη tt, νά λέγη καθ’
εαυτόν ολόκληρον τδ'Ρωμαϊκόν άλφάδητον. Τοιου
τοτρόπως έδιδε καιρόν είς τήν φρόνησίν του νά σβήνη είς τήν γένεσίν της τήν φλόγα τοΰ .θυμού του.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΙΣ.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΘΗΚΟΣ (μαϊμού.)
Οί πίθηκοι είναι παράξενοι γελοιογραφία! Ανθρώ
πων— τινές μάλιστα σήμερον δοξάζουν καί διδάσκουν,
δτι ό άνθρωπος κατάγεται άπδ τδν πίθηκον I
Ό σκοπός μου ενταύθα δεν εΐναι νά σάί αποδείξω,
μικροί μοο φίλοι, οτι σ-ΐ; δεν εΐσθε Απόγονοι τών πι
θήκων, Αλλά νά σας εΐπω κάτι τι περί τών περιέρ
γων τούτων ζώων.
Ή προκειμένη εικονογραφία 'παριστάνει πίθηκον
έν τω ξενοδοχείιρ. Ένω ό κύριός τοο ένησχολϊΐτο νά
τψ έτοιμάση κάτι τι νά φάγη, δ καλοί σου 0 πίθηκος
ηυρεν εν κουπάχι μέ δλίγην ζάχαριν είς τδ βάθος και
άπεφάσισε νά γλυκάνη τήν γλώσσαν τοο.
Οί πίθηκοι εΐναι πολύ μιμητικά ζώα· άλλά πριν Α
ναπτυχθούν και γείνουν άνθρωποι, κατά τήν δοξασίαν
τινών, δέν δόνανται νά συλλογίζωνται. αΟθεν τδν χει
μώνα Αγαπούν τήν φωτιάν καί κάθηνται πλησίον αυ
τής, άλλά δέν τους έρχεται είς τδν νουν νά έπιθέσυν
ξύλα διά νά μή σδήση- κατά μίμησιν χάμνουν πολ
λά; έργασίας, άλλ’ οΰοέποτε έδίδαξαν τά τέκνα των
αΰτάί.—

Ύπα'ρχει είς τά ορη Πυρηναία χωρίον τι, δπου ή
Ακόλουθος παράδοξος διασκέδασις είναι κοινότατη είς
δλους. Βάλλουσι κατά γης όγδόήκοντα αυγά είς ενα
δρόμον, τά όποια άπέχκσιν ένά πόοα τδ έν άπδ τδ άλλο.
Άποφασιζυσι δ' έπειτα διά κλήρου ποιος άπδ τους πα
ρόντα;'θά σύναξη αυτά τά αύγά· είς τδ καλαθιάν του,
χωρίς, νά σπάση κάνέν, ένφ οί άλλοι νέοι εΐναι υπο
χρεωμένοι νά τρέξωοιν άπδ τδ μέρος τοΰτο, εως τδ
πλησιέστερον .χωρίον καΐ πάλιν νά έπιστρέψωσι. Τδ
διάστημα τοΰτο εΐναι τόσον καλώς υπολογισμένου μέ
τδν καιρόν, ό όποιος χρειάζεται διά νά συναχθώαι τά
αυγά, ώστε λέγεται, δτι σπανίως συμβαίνει διαφορά
μεγαλειτέρα τοΰ ένδς λεπτού τής ώρας· άλλά τδ καλδν
εΐναι, δτι ένφ ό άνθρωπος (ό όποιος συνάζει τά αυγά
προχωρεί) πρέπει νά ρίπτη αυτά- εντός τοΰ καλαθιού
του πολδ γρήγορα, και τοΰτο τδν κάμνει νά χάση
τδ στίχημα, διότι βεβαίως τά αύγά σπάζουσιν ευ
κόλως. '
(’ Αστήο τής ’Ανατολής.)

ΕΠΑΜΙΝΩΝΔΑΣ Ο ΘΗΒΑΙΟΣ.

Δαρεΐος δ βασιλεύς τής Περσίας έστειλέ ποτέ με
γάλα δώρα εις τδν Έπαμινώνδαν τδν Θηβαίον έπί
σκοπιμ νά τδν δωροδοκήση. « Εάν δ Δαρεϊοςν εΐπεν
ό μέγας ουτος στρατηγός πρδς έκείνους, οΐτινες έφε
ραν τά δώρα ταΰτα, ·Έπιθυμή νά γείνη φίλος τών
Θηβαίων, δέν εΐναι Ανάγκη ν’ Αγοράση τήν φιλίαν
μου· έάν δμως έχη άλλους σκοπούς, οΰτος δέν ϊχει ,
πλουτη Αρκετά διά νά μέ διαφθείρη·» καί τοιοίστοή ■
τρόπως έξαπέστειλεν αύτά δπίσω.
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ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΊΧ&ΥΣ.

Κατά τοΰ; γενομένους υπολογισμού; εύρέθη ο(ι δ
άνθρωπος, δστις φθάαη τδ 7Οόν έτος τής ήλικίας- το,υ
εχει έξοδεΰσει κατά μέσον δρον 6,600 ήμερα; εις
εργασίαν— 6,000 είς ύπνον, 8Q0 ήμερα; είς φαγήτόν.
1500 είς άσθενείας—4,000 είς διασκεδάσεις·.
Έχρειάσθη δε 70,000 λίτρα; άρτου—20,000 κρέατο;— 5,000 όσπρίων πλήν τών λαχανικών, κάιτριά
κοντά χιλιάδα; λίτρα; ΰδατος καΐ άλλων ποτών Τά
ποτά δέ ταΰτα έάν συνηθροίζοντο δμοΰ θά έσχημά'
τιζον λίμνην 300 ποδών τήν επιφάνειαν και 3 πό·
δών βάθος!

■ Ζώά τινα, πτηνά καΐ ερπετά, εΐναι πολύ μακρόζω'α.
άν καΐ ή έπίστήμη δέν ήουνήθη μέχρι' τοΰδε ν’ άνακαλίψη τι είςτδν Οργανισμόν των, τδ όποιον νά έξηγη τδν λογον της μακροζωία; ταυ τής. Ή ελάφος, ό
έλέφας, δ άέτδς, ό κόραξ, ό ψιττακός καΐ ή ίχιδνα
φημίζονται διά τήν μακροζωίαν των. .
Τδ 1497, ■ υπερμεγέθης τις κυπρίνος (εϊδοί δψα·
ρίοσ) έπιάσθη εί; μίαν άπδ τάς λίμνας· τής Σασαβίας,
άπδ τοΰ σώματος τοΰ όποιου· έκρέματο δακτυλίδιον
χάλκινον φέρον τήν έξης λατινικήν έπιγραφήν I «Εί
μαι 0 ιχθύς, τδν όποιον gfiezsv είς τήν'λίμνην ταύτην
Φριδερϊκο; δ 2οί, ό κυβερνήτη; του κόσμου τήν 5ην
Οκτωβρίου 1231) » ώστε ό ιχθύ; έκείνος- είχε ζήσει
εί; τήν λίμνην έκείνην 26 ί έτη !
Άστήρ Άνατ.

Πίστι; σταθερά είναι ή χαλλίστη θεολογία-· βίο;
άγαθδς ήκάλλίστη φιλοσοφία· συνείδησι; κ-α-θαρά δ
άάλλιστο; νόμος· τιμιότης ή καλλίστη πολιτική· κάΐ
έγκρα'τεια τδ κάλλιστον ί-ατρικόν.
ΙΕΡϋΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Ο KOPAS.
Το τόσον κοινόν καΐ γνωστόν τουτύ πΐηνδν είναι

το πρώτον, 5περ μνημονεύεται έν τή Γραφή, ώς σταλ έν δπδ τοΰ Νώε έκ τής κιβωτού διά νά ιδη, άν ώλι
γόστέυσαν τά δδατα. Κόρακες έθρεψαν τδν Ήλίαν μέ
άρτον καΐ κρέας έπί τινα; ήμερα;.
Ο κόραξ ήτο κακδ; οιωνός μεταξύ τών αρχαίων
διά τδ μαΰρον χρώμά ίου, τήν ασχημον φωνήν του
καΐ τά; άηδεΐς έξεις του.
Εΐναι παμφάγου· ιίροτιμφ 5μω? ζωικήν τροφήν
καΐ τρώγει παντός είδους θνησιμαία. Έξημεροΰται
εύκόλως καΐ άφοσιοΰται έντελώς πρδς τδν κύριόν τουδύναται δέ νά διδαχθή νά προφέρη διαφόρους λέξεις
πολύ εδκρινώς,
Τάς φωλεάς τόΰ κάμνέι έπΐ ίψηλών βράχων, ή
δένδρων καΐ ζή είτε κατά ζεύγη, ή καιά κοπάδια.
' Ο Σολομών λέγει περί τών τέκνων, άτινα περί·
φρονούν, ή δέν ύπακόΰουν τούς γονείς τών. «Τδν δφθαλμον, οστις έμπαίζει τδν πατέρα του ή καταφρονεί
νά ύπακούη είς τήν μητέρα αυτοί, οί κόρακες τής
φα'ραγγος θελουσιν έκβάλει καΐ οί νεοσσοί τών αετών
Οέλουσι φα'γει,. (Παροιμ. λ'. 17.)

Ποια η ιόν ή αμαρτία διά τήν όποιαν ο Σαοΰλ.άπερρίφθη του νά ήναι βασιλεύ; τοΰ ’Ισραήλ ;·
— Τις τών προφητών έφέρθη αιχμάλωτος είς Βα
βυλώνα ;
— Τί μας παρ αγγέλλει ό Χριστός νά έρευνώμεν;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

ΟΙ ίπόμ,ενοι συνϊρομητάΐ τή; ’Εφημερίδος τών Παίδων εύρέθηβαν άξιοι τοΰ' όπασχεθίντο; βρ«6είου· έλπίζομιν δέ δτι
τοΰ τρέχοντος έτους τό βραβεΐον, οιτερ θά οη[χοοιεύββ>|«ν tis
τό προσεχές ψύλλον, χαΐ τό όποιον θά ήναι ώραϊον, θά τύχωσι
πολύ περισσότεροι.
1. Λουκία I. Ίωαννίδ»
’Αθηνών.
2. Θεολόγη; Δερίμπέης
Δεμερδέίιον.
3. Όμηρος Κωνσταντίνου Τοντζιπίρής
,
4. Ν. 1. Δήμητριάίη;
’Αλεξάνδρειά.
Β. L Π. ‘Ρωμάνος
(Διαμονή άγνωστος.)
3. Δ. Δρόσος
Σΰρος.
■ ·—Οί μήλαμβάνοντες ίγκβίρως τό'ψύλλον των ουνδρομηταΐ
έάν μέν ήναι ίν Άθήναις πρέπει αμέσως νά είοοποιώτι τήν
Διεΰθυνσιν εϋρισζομένην ίν τφ Εύαγγελικψ Βι^λιόπώλείφ έν
ίδιρ Έρμοΰ άριθ. 2Τ4 πλησίον τοΰ χρυσοχοείου τοΰ α. Στεφά
νου. "Αν δ’ έν τβΐςέπαρχίαις, ώτοι* Βέν έχομεν άνταποκριτάς,
έγκαίρως.
— Πάσα ή Αλληλογραφία πρέπει νά γίνεται μέ τήν Διεύθυνσιν (I. Σ. Δοΰαρ.)
— ΟύΒέν ψύλλον οτίλλεται άνευ προπληρωμής.·
— Σώματα παρελθόντων ίτών πωλοόνται έν τφ Εύαγγε·
λιαω Βιδλιοπωλείφ άντί 1 δραχμής έκαστον.

