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ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΡΦ1ΔΙ2Ν.
(Διά τήν “’Εφημερίδα τών Παίϊω.”)

Εύσεθής τις πατήρ, δέλων ποτέ νά εντύπωση είς τήν 
καρδίαν τοΰ υίοΰ του, δτι τά χαχά αποτελέσματα παν
τός αμαρτήματος εΐναι άνεξάληπτα, έδ ωχ εν είς αύτδν 
κουτών πλήρες άπδ καρφίδια (πρόκας) καί Sv αφορίαν 
καί τδν παρ ήγγειλε, λίγων, «οσάκις αισθάνεσαι δτι 
έκαμες κανέν κακόν πράγμα νά έμπήγης Sv τών καρ- 
φιδίων είς ένα τών στύλων τής αυλής.»

Μετά παρέλευσιν όλίγων ήμερων, 6 υίδς οΰτος, 
ήλθε πρδς τδν πατέρα του καταλυπημενος καΐ λέγει 
πρδς αύτόν’ «Τ2 πάτερ, πόσον κακόν παιδίον είμαι! 
δλίγαι ήμέραι παρήλθον και τό κουτίον μέ τά καρ· 
φίδια έχενώθη· δλα εΐναι ήδη καρφωμένα είς τδν στύ
λον. Τι νά κάμω I άχ, τι νά κάμω! ·

«Άχουσον, ειπεν δ πατήρ του,— έως τώρα έσημβίό- 
νες τά κακά, τά όποια έκαμνες,είς τό έξής προσπάθησαν 
νά σημειόνης τά καλά, και όσάκ*ς κάμνεις τοιοΰτον, 
πήγαινε καί έχοαλε έν τών χαρφιδίων έκείνων.»

Παρήλθεν έχτοτε πολύς χρόνος,—μήνες δλόκληροτ. 
καί όμως καρφίδιά τινα εμενόν είσέτι καρφωμένα είς 
τόν στόλον μαρτυροΰντα τρόπον τινα δτι ευκόλως μέν 
άμαρτάνομεν, δυσχόλως όμως πράττομεν τδ καλόν. 
Έπΐ τέλους, άφοΰ μετά πολλοΰ κόπου καΐ μόχθου, 
πολλών δοκιμασιών καί έπιμονής κατόρθωσε νά έχ- 
βάλη ολα τά καρφίδια, προσελθών πάλιν πρδς τδν 
πατέρα του τφ άνήγγειλεν οτι είχε τέλος πάντων έκ- 
τελέσει τήν παραγγελίαν του.

«’Αλλά οιατί κλαίεις, υιέ μου ; » ήρώτησεν δ πα
τήρ,—«άφοΰ έπΐ τέλους κατώρθωσας νά έκοάλης δλα 
τά καρφίδια. »

• Διότι,» — άπεκρίθη δ υιός, — « δέν δύναμαι νά 
έξαλείψω τάς τρύπας, τάς οποία; ταΰτα άφήκάν είς Ιθην σχεδόν

τον στύλον καΐ θελουσι μένει ώς μαρτυρία ανεξάλει
πτος έναντίον μου ! »

Διά τής μετάνοιας δυνάμεθα νά λάδω μεν συγχώρήσιν 
παρά θεοΰ και άνθρώπων, διά πονηρόν τινα διαλογι
σμόν, ή πονηράν τινα λέξιν ή κακήν τινα πράξιν, 
άλλ’ ή ένθύμησις αυτών ουδέποτε έξαλείφεται έκ 
τών καρδιών μας καΐ έκ τών καρδιών εκείνων, οΐτινες 
ήκουσαν τήν λέξιν ή εΐδον τήν πραξιν. Τρομερά Αλή
θεια! άπαντες οί πονηροί ήμών διαλογισμοί, καί αί 
χακαί λέξεις χαί πράξεις δόλου σι μίαν ήμέραν παρου- 
σιασθή ως μάρτυρες έναντίον ήμών.

Άς προσέχωμεν λοιπόν νά μή άμαρτάνωμεν* 5ς 
ζητώμεν δέ διά προσευχής πάντοτε τήν βοήθειαν τοΰ 
Αγίου Πνεύματος, διότι διά μόνης τής βοήθειας αύτοΰ 
θέλομεν δυνηθή νά άντισταθώμεν είς πάντα πειρα
σμόν, (Έφεσ. ό 10—18.)

0 ΑΝΟΗΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΟΗΣΙΑΝ ΤΟΤ.
(Διό τήν “‘Εφημερίδα των Παίδων.")

Τραϊνδς ό αύτοκράτωρ εΐπέ ποτέ πρός τιναΡαδδΐ- 
νον, δτι έπεθόμει νά ΐδη τδν θεόν, περί τοΰ οποίου 
αυτός διϊσχυρίζετο, δτι εΐναι πανταχου παρών. · Εΐνα< 
αληθές διι ή παρουσία τής δόξης τοΰ θεοΰ είναι άπαν- 

;τα/οΰ,» άπήντησεν ό Ραδβινος, «άλλ’ Ο θνητός Οφθαλ
μός του άνθρώπου δέν δύναται νά ΐδη αύτόν,»

Επειδή δέ δ αύτοκράτωρ έπέμενεν, ό Ραββΐνος τόν 
εΐπεν, ·ας ίδωμεν λοιπόν ένα τών λειτουργών αύτοΰ - 
πρώτον,» χαί συγχρόνως τδν ώδήγησεν έξω καΐ δει- 
ξας τδν ήλιον, «Ίδέ, Sv δύνασαι, — είπε, —τήν δόξαν 
τοΰ Ήλιου.»

• Εΐναι άδύνατον,» άπήντησεν δ Τραϊνδς, άτενίσας 
πρδς αύτδν, *οί δφθαλμοί μου, έθαμδώθησαν, έτυφλώ-

.»
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«Ίδου, λοιπόν, δέν δύναμαι νά ιδτβί τήν δόξαν ενός 
μόνου πλάσματος, παρετήρησεν ό Ραββινο;, καί πώς 
έπιμένεις ζητών νά ΐ3η; τήν δόξαν τοΰ Πλάστου ;»

ΣΤΑΓΩΝ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΥ ΪΔΑΤΟΣ

"Οταν δεωρώμεν λέοντα, ή αετόν, ή ρεγάλαν τινά 
ίχθΰν, δυνάμεθα νά ίδωμεν καταφανώ; τάς αποδείξει; 
τή; μεγάλης δυνάμεω; τοΰ θεοΰ, Πόσον χαλώ; και 
σοφώς είναι πλαεμένα!' Πόσον θαυμασίω; δλα τά 
μέρη των εΐναι διατεθημενα διά τήν ιδιαιτέραν τυ έκα
στον χρήσινΐ 'Οποιοι παράδοξοι μηχανισμοί ει; πάσαν 
κλείδωσιν, εί; τοΰ; Οφθαλμούς, τά ώτα, τήν γλώσσαν, 
εί; έκαστον μέλος παντό; πλάσματος! Δέν υπάρχει 
μέρος, τό όποιον νά μή άρμόζη καλώ; προ; τόν σκο
πόν καί τό τέλος, διά τό όποιον έγεινε.

Τό αύτό υπάρχει καί εί; όντα, τά όποια οέν δυνά- 
μεθα νά ίδωμεν διά τών γυμνών δφθαλμών μα;, άλλ1 
έχομεν χρείαν μικροσκοπίου (ύαλίου μεγεθόνονιο; τά 
αντικείμενα) διά νά τά διακρίνωμεν, Τό έργαλεΐον 
τοΰτο άνοίγβι εί; τήν οψιν μα; νέον κόσμον έξαισίων 
πραγμάτων· μεταξύ δέ άλλων όπάρχουσι και τά έγ- 
χευματικά καλούμενα ζωύφια, τά όποια όνομά 
ζονται τοιουτοτρόπως, διότι άπαντώνται εί; έγχόσει; 
φυτικών ουσιών ζώσι δε είς θαλάσσα;, ποταμού;, λί- 
μνας, εί; τα βρόχινον καθώς καί τό πηγαΐον ΰδωρ, είς 
τήν χιόνα, τοΰ; καρπού;, τό δξο; καί έν γένει είς παν 
πράγμα, τό όποιον περιέχει υγρόν άλλά εί; μερικά 
μεν πράγματα δλιγώτερα, εί; άλλα δέ περισσότερα.

Έάν λάβωμεν μίαν σταγόνα έκτινος Ακαθάρτου 
ΰδατος καί τήν θέσωμεν ύπό τό μικροσκοπίαν θέ
λει παροσιααθή ένώπιον τών δφθαλμών μας ή προκει
μένη είκονογροφία! ‘Οποίαν πληθύν περιέργων ζωυ

φίων περιέχει μία μόνη σταγών τοιούτου ΰδατο;!
Άλλά, δόναται νά εΐπη τι; τών μικρών Αναγνωστών 

μας, τό ύδωρ, έκ τοΰ οποίου έλαβε; τήν σταλαγματιάν 
ή το διεφθαρμένων ύδωρ* ήμεΐ; δε πίνομεν καθαρόν 
πηγαΐον ή τρεχοόμενον ΰδωρ. Καλώ;, άλλ’ δμω; καί 
αύτό τό καθαρώτατον ΰδωρ, τό βρόχινον, δέν είναι, ώ; 
είπομεν, ένελώ; έλεόθερον άπό τά τοιαΰτα ζωύφια.

Όποια προσέτι ποικιλία σχημάτων καί μεγεθών ! 
άνθη, καρποί, ποτήρια, οφαΐραι, καρκίνοι, όφεις, σκώ- 
ληκες καί μύρια άλλα! Καί ομω; τά Απειράριθμα 
ταΰτα και Αόρατα είς τού; γυμνού; βφθαλμού; μα; 
δημιουργήματα εχουσιν άρκετόν τόπον όχι μόνον νά 
κινώνται, άλλά καί νά πηδώσι καί νά πλέωσιν έντός 
τής σταγόνο; τοΰ ΰδατο;· εΐναι δέ καί διαφόρων χρω
μάτων, λευκά, κόκκινα, κίτρινα, πράσσινα κλ., έχουσι 
οέ τήν ιδιότητα ν’ Απορροφώ σι τό φώ; τοΰ ήλίου τήν 
ημέραν καί νά τό άπολύωσι τήν νύκτα· διά τοΰτο βλέ- 
πομεν Ιν ώρα νυκτος Απείρους σπινθήρα; έντός τή; 
θαλάσσης, ιδίως όταν πλέη πλοΐον, φαίνεται οτι άφί- 
νει οπισθέν του ρεύμα φωτεινόν· τοΰτο τό φαινόμενον 
προέρχεται έκ τών μικρόσκοπικών τούτων ζωυφίων, 
τά όποια διαταραττόμενα ύπό του πλοίου άπολύουσι 
τό όποιον εΐχον Απορροφήσει φώ; τοΰ ήλιου καί ουτω 
σχηματίζεται ή φωτεινή έκείνη ουρά.

Διά νά μή νομίσωσι δέ οί μικροί μα; Αναγνώσται 
οτι έΐελέξαμεν τά μικροσκοπικά ταΰτα ζωύφια μόνον 
καί μόνον διά νά διασκεδάσωμεν τήν δρασίν των, έο- 
χόμε&α νά τοΐί εΓπωμεν καί πρός τί χρησιμεόουσι. 
Ναι. μικροί μου φίλοι, τά ζωύφια ταΰτα, οσω μηδα
μινά καί ασήμαντα καί & ήναι, εχουσιν όμως μεγάλην 
χρήσιν έν τή δημιουργία.

Καί πρώτον μέν τά κελίφη τών ζωυφίων τούτων, 
ένοόμενα μετ άλλων πετρωμάτων σχηματίζουσι ;ρώ· 
ματα σκληρών βράχων ή μαρμάρου. Οί άκονόλιθοι, 
ούτινες εΐναι τόσον χρήσιμοι πρό; Αχόνισιν τών μα- 
χαιρών, ξυραφιών, ξιφών, πελέκεων κτλ. συνίστανται 
έκ μάζη; κελιφών τών ζωυφίων τούτων. 'Η Σμύ- 
ρις, τό πολύτιμον τοΰτο όρυκτόν. τό όποιον άποφέρει 
τόσον καλόν εισόδημα εί; τήν Ελλάδα, καί τό όποιον 
χρησημεύει πρός στίλόωσιν τών μετάλλων καί μετάλ
λινων αγγείων, καί ακόμη αυτή ή ψιλή άμμος, έχ 
τη; όποιας κατασκευάζονται τά φαρφουρι'α καί λοι
πά τοιαΰτα αγγεία, συνίστανται έκ χελιφών τοιοότων 
ζωυφίων. Αί πυραμίδες τή; Αίγυπτου, προσέτι· ηγουν 
οί λίθοι, έξ ών εΐναι κατεσκευασμεναι, εΐναι προϊόν 
τών ζωυφίων τούτων,

Ναί, χρησιμεόουσιν ετι εί; τόν σχηματισμόν νήσων! 
Είς τάς Αχανείς εκτάσεις τοΰ Μεγάλου εΐχε Ειρηνικού 
ωκεανού ύπάρχουσιν αναρίθμητα υποβρύχια δάσηχο- 
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ραλίων, τα όποια συνίστανται έκ τοιούτων ζωΰφίων, 
Τά δα'ση ταΰτα αύςάνουσι 6ιά τή; πολλαπλά σιάσεω; 
τών ζωυφίων τούτων χαί τή; έςιδρώσεω; έχ τών σω
μάτων των κολλώδους τινδ; οΰσία;, ήτι; μέ τόν και
ρόν σκληρόνεται καί γίνεται ώ; βράχο;· δταν δέ φθά- 
σωσιν si; τήν έπιφάνειαν τή; θαλάσση; τότε τά κύ
ματα φέρουσιν είς αΰτά χώμα, τδ όποιον είναι διαλε- 
λυμένον εί; τά ΰοατα χαί μετά τινα χρόνον σχηματί
ζεται ίηρά· έπ αυτή; δέ διά τών πτηνών τή; θαλάσ
ση;, χαί τών άνεμων, μεταφέρονται σπόροι διαφόρων 
φυτών καί δένδρων, καί οΰτω γίνεται βλάστησι;· 
κατόπιν έρχονται άνθρωποι καί κτίζουσιν οίκία; καί 
χωρία καί οΰτω γίνονται έστίσι ζωή; καί ένεργεία;. 
Τοιαΰται νήσοι υπάρχου σιν άπειροί έν τω Είρηνικφ 
ώκεανφ.

Άλλ’ ή χρήσιμό τη; των δέν περιορίζεται εω; έδώ- 
τά αόρατα και μηδαμινά ταΰτα ζωύφια χρησιμεύουν 
προσέτι καί προ; τροφήν άλλων ζώων—ιχθύων, τοΰ; 
όποιου; δ άνθρωπο; πολύ νοστιμεύεται, όποιο; είναι 
λ. χ. τδ λεγόμενον σκουμπρί.

Έκ τή; βραχεία; και εσπευσμένης ταύτη; περιγρα
φή; τών μικροσκοπικών τούτων ζωυφίων βλέπομεν 1) 
δτι ή εκτασι; τών δημιουργημάτων τοΰ θεού εΐναι ά- 
πέραντο;· 2) οτι δέν εΐναι τίποτε τόσον μικρόν καί ού· 
τιδανδν, τδ όποιον νά ήναι άχρηστον ει; τήν βασιλείαν 
του· 3) δτι τινά τών μεγίστων χαι έςαισιωτάτων έρ
γων του γίνονται διά τή; δυνάμεω; και ένεργεία; 
έλαχίστων καί 4) o:t ο 0εδ; εΐναι σοφός καί άγαθός. 
χ Πόσον μεγάλα εΐναι τά έργα σου, Κύριε I τά πάντα 
έν σοφίφ έποίησα;· ή γή εΐναι πλήρη; τών ποιη
μάτων σου. Καί αυτή ή θάλασσα ή μεγάλη καί ευ
ρύχωρο;· έχει εΐναι ερπετά αναρίθμητα, ζώα μικρά 
μετά μεγάλων.» (Ψαλ. ρο' [104^

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΟΦ1Σ.
(Διά τήν *Έφημερβα των Παίίων.” έκ Σμύρνη;.)

Ό οφι; οΰτο; ευρισκεται εί; τήν Νεαν ‘Ολλανδίαν, 
όνομάζεται δέ Μαΰρο;, όχι οτι είναι ολο; κατάμαυρος, 
άλλά μόνον, διότι τδ χρώμα τή; ράχη; του είναι στιλ
πνόν μαΰρον ή κοιλία του εΐναι χρώμα το; κόκκινου.

Τδ μήκος τοΰ οφεω; τούτου εΐναι άπδ Sv ήμισυ εω; 

δύο ήμισυ μέτρων, ή δέ τροφή του συνίσταται εί; βα
τράχου;, ποντικού: τοΰ νερού, έντομα καί κάποτε καί 
μικρά πουλία· 50εν. διά νά εύρίσκη αυτήν, κατοικεί εί; 
μέρη έλώδη, πλησίον τών ποταμών, *0 οφι; οΰτο; 
εΐναι φαρμακερό;· τδ δέ δάγκασμά του έχει περίεργα 
αποτελέσματα· διότι μετά παρέλευσιν ολίγων λεπτών 
άφοΰ δαγκασΟή υπ' αύτοΰ δ άνθρωπο;, άρχίζει νά αί- 
σθάνηται ολον του τδ σώμα βαρυνόμενον ώ; άπό πο- 
λύν κόπον, άμέσω; δέ υπερβολική έπιθυμία ΰπν« κατα
λαμβάνει αύτδν δ ΰπνος δμω; οΰτο; δέν ομοιάζει τον 
κοινόν ύπνον, άλλ* είναι ό θάνατο; ύπδ τδ πρόσχημα 
τούτου. Άν λοιπόν δ δαγκασθεΐ; άνθρωπο; τύχη 
μόνο;, έπειδή δέν δύναται νά βοηθήση αΰτδ; έαυτδν, 
καταβάλλεται ύπδ τοΰ νυσταγμού, καί, κοιμηθεί;, δέν 
έΐυπνεΐ πλέον t. .
Είπομεν άν τύχη μόνο;' άλλά καί συντρόφου; άν έχη 
εΐναι δύσκολον νά σωθή· διότι πρέπει οί σύντροφοί του 
νά κόψουν άμέσω; όλα τά κρέατα τά τριγύρω τή; 
πληγή;· πρέπει νά τοΰ καύσουν τδ μέρο; έκεινο μέ σι- 
δηρον πυρωμένον πρέπει νά τοΰ δέσουν σφιγκτά τδ 
άνωθεν τή; πληγή; μέρο;, διά νά έμποδισθή ή κυκλο
φορία τοΰ τυχόν φαρμακευμένου αίματος· πρέπει νά 
μετά χειρ ισθοΰν συχνά φάρμακα, καί, τδ δυσκολώτα· 
τον, νά μή άφήσοον αυτόν νά κοιμηθή, άναγκάζοντε'; 
τον νά περιπατη ύστερον άπδ τόσα καί τοιαΰτα πάθη!

Βεβαίως ήμεΐ; πρέπει νά εύλογώμεν τον θεόν διά 
τήν ελλειψιν τόσον κακού γείτονα;. Άλλ’ ά; μή χαί- 
ρωμεν δφει; εόρ'σκονται εί; πάντα τόπον· βθεν άν 
καί ήμεθα προφυλαγμένοι άπδ τά; πληγά; τοΰ μαύρου 
έκείνου δφεως, ώ; έκ τή; μεγάλη; άποσΐάσεω; τών 
χωρών δπου ζη, ά; μή νομίσωμεν οτι ειμεθα ασφα
λείς καί άπδ τά 6 αγ χάσμα τα άλλων πολύ πλέον χει
ροτέρων.

'Υπάρχει πλησίον ημών μαύρο; τι; οφι;, ό βφι; ό 
Αρχαίος, τοΰ όποιου τά δαγκάσματα εΐναι πολύ τρο
μερότερα άπδ έκεΐνα τοΰ μαύρου τή; Αύστραλίας. 
Αΰτδς δέν δαγκάνει τδ σώμα άλλά τήν ψυχήν αύτδ; 
δέν μάς πλησιάζει ώ; έχθρός, άλλ’ ώ; φίλος. Ένθυ- 
μηθήτε τόν ΰπουλον τρόπον, μέ τόν όποιον έπλησίασε 
τοΰ; προπάτορας μα; (Γεν. κεφ. γ.')· θεωρήσατε τά 
πολλά θέλγητρα, τά όποια μα; δεικνύει, Ιω; ο του χύ
ση τό θανατηφάρον του φαρμάκι'εί; τά; ψυχά; μα;, 
καί έπειτα εΐπετε άν ήμτθα ασφαλείς I. .

Είπομεν δτι άν δ άνθρωπος, δ δαγκασθεί; ύπδ του 
Μαύρου οφεω; τή; Αυστραλίας, έχη συντρόφους, οί 
όποιοι νά περιποιηθώσιν αΰτδν άμέσω; καί έπιδεξίως, 
έχει έλπίδα τινά σωτηρία;· άλλ’ άν δ φαρμακερός 
έκείνος οφι; δαγκάση και τού; συντρόφου;; ίν ολοι 
πέσωσιν άσθενεΐ;; . . . Ποιαν έλπίδαν σωτηρία; δό-
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Wimt νά έχωσι τότε;.. Βεβαίως, θάνατος άφευκτος 
περιμένει αύτοδς !.. Kat δόν Επερίμενε χαΐ ήμάς, νο
μίζετε, θάνατοί άφεχτος ές αίτιας τών δαγκασμάτων 
τοΰ φριχτού αρχαίου Οφεω;; Μάλιστα I χαΐ θάνατος 
πολύ χειρότεροί, 5ν ό Θεός 3 εν μάς έλυπεΐτο. Θά
νατος τής ψοχήί, άν δεν Εκρεματο έπΐ ξύλου ό ’ Α
γαπητός τοΰ Θεοΰ Υίδς, καΐ δεν μας έδιδε τδ πολύ
τιμον αύτοΰ αιμα, τδ μόνον δυνάμενον νά μάς ία- 
τρεύση.

Καθώς λοιπδν δ δαπνόμενο; ύπδ τοΰ μαύρου τής 
Αυστραλίας οφεως, πριν κυριευθή άπδ χούρασιν χαί 
νυσταγμόν, πρέπει νά τρέξη διά νά εύρη Επιτήδειόν 
τινα φίλον, δ δ ποιος νά σώση αύτδν· χαΐ καθώς οί 
'Εβραίοι, τους όποιους οί φλογεροί δφεις τή; έρημου 
έδάγχανον, Ετρεχον μετά σπουδής νά άτενίοωσι πρδί 
τδν χαλκοΰν όφιν, τδν όποιον ό Μωϋση; ύψωσε διά 
νά μή άποθάνωσιν, οΰτω χαί ημείς, πριν κυριευθώ- 
μεν ύπδ νυσταγμού χαΐ σκότους, ά; σπεύσωμεν πρδς 
τδν Φίλον ήμών Εκείνον, τδν Επί ξύλου κρεμασδέντα, 
καΐ ά; άτενΐσωμεν πρδς αύτδν διά νά μάς σώση. "Ας 
άτενίσωμεν πρδς αύτδν οχι με τούς όφθαλμοδς τοδ 
σώματος, διότι δέν θίλομεν τδν ίδει,. άλλά μέ τούς 
οφθαλμούς τής ψυχής, καΐ ά; ήμεθα βέβαιοι ότι κα
θώς ίάτρευσε πάντα; τούς πρδί αύτδν xαταφυγόντας, 
ουτω θελει ίατρεόοει καΐ ημάς άπδ τδ θανατηφόρο* 
φαρμάκι, τδ όποιον δ φοβερός άρ/αιος οφις χάνει είς 
τάς ψυχάς μα;. Ίδοΰ διατΐ χρειάζεται πίστις έν τφ 
αίματι τουτφ. ’Επειδή βστις δέν πιστεύει δτι αύτδ 
δύναται νά τδν ίατρεύση, πώς είμπορεΐ νά τρέξη πρδς 
αύτό ; At* αύτήν τήν αιτίαν πολλοί τών άνθρώπων, 
όχι μόνον εαυτούς καταστρέφουν άλλά χαί τους άλ
λους κακοποιούν, γενόμενοι όργανα τού κυρίου των 
τοΰ αρχαίου δφεως. Ούτοι δεν σας φαίνεται δτι είναι 
αχάριστοι πρδς ’Εκείνον, διά τών πληγών τοΰ όποιου 
ήμεΐί ίατρευόμεθα; Λοιπόν, φίλτατα τέκνα, ίσοι 
άπαατρδφόμεθα τδ μισητόν τού άχαρίστου όνομα, 5; 
σκεφθώμεν πόσην ευγνωμοσύνην χρεωστοΰμεν εις τόν 
Σωτήρα, καί ά; δείςωμεν τήν ευγνωμοσύνην μαί 
ταύτην αγαπώ ντε; άλλήλους, ώ; παραγγέλλει ήμάς.

ΕΛΕΦΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΑΝ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗΝ 
ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥ ΑΥΤΟΥ.

(Διά τήν “’Εφημερίδα τών Π αίνων.”)

Ινδός τις παρεχώρησέ ποτέ τδν Ελέφαντα αυτού 
πρός τινα ιεραπόστολον διά μεταφοράν ξυλείας.’ ’Ε
πειδή δέ ύπερηγάπα αύτδν, παρεκάλεσε τήν σύζυγον 
τοΰ ιεραποστόλου νά δίδη είς τδν έλέφαντα ποσότη
τά τινα δρυζίου πλέον τή; ώρισμένης τροφής.

Ή κυρία ύπεσχέθη νά τό κάμη, χαΐ κατά πασαν 
εσπέραν έδιδεν εί; τδν υπηρέτην τδ ύποσχεθέν δρύζιον 
διά τδν έλέφαντα’ βλέπουσα δμως αύτδν σκυθρωπόν 
καΐ τρόπον τινά δυσηρεστημένον ήρχισε νά Εποπτεύε
ται, ότι ό υπηρέτης κατεχράτο τής Εμπιστοσύνης αύ- 
τήί καί ιδιοποιείτο τδ όρόζιον του έλέφανττος.

Προσκαλέσασα λοιπόν τον όπηρέτην του έςέφρασε 
τάς ύπονοία; της καΐ τδν συνεβούλευσε νά παύση 
τοΰ λοιπού άπδ τοΰ νά στερή τδ ζώον τής τροφή; 
του, διότι ή πράξι; αΰτη ήτο κλοπή καί ως παράβασις 
τής Εντολή; τού Θεοΰ ήθελε φέρει αύτδν εις καταισχύ
νην καΐ τιμωρίαν, Αύτό; βμω; ώρχίζετο δτι ήτο 
αθώος χαΐ έπροσποιεΐτο δτι ή φιλοτιμία του προσε- 
βλήθη άπδ τήν κυρίαν και Εζήτει τρόπον τινά ίκανο- 
ποίη,σιν.

’Η συνομιλία αυτή έλαβε χώραν Επί παρουσία του 
ελέφαντος, βστις άφου δ ύπηρέτης Επαυσε* όμιλών, 
συλλαμβάνει αύτδν καΐ διά της προβοσκίδά; του Εκτυ
λίσσει τήν ζώνην του και άπο καλύπτει τδ όποιον εΐχε 
κλέψει δρύζιον και οΰτω έςέθηκεν αύτδν ώ; κλέπτην 
και ψευδό μεν ον Ενώπιον τής κυρία; του.

Φαντάσθητε τήν αισχύνην ή όποια έκάλυψε τδ 
πρόσωπόν του κατά τήν στιγμήν Εκείνην ! ’Αναμφι
βόλων ήθελε προτιμήσει νά μή όπήρχεν εί; τδν κό
σμον, ή νά ηνοιγεν ή γή νά τδν κατέπινε μάλλον πα
ρά νά όποφέρη τοιαότην άτιμίαν. Καΐ βμως, μικροί 
μου άναγνώσται, τοιαύτη θέλει εισθαι ή θέσι; παν
τός αμετανόητου άματωλοΰ κατά τήν ήμέραν τή; 
κρίσεως. σΑπασαι αί κρύφιοι πράςει; του και αύτοΐ 
άκόμη οί Ενδότατοι διαλογισμοί της χάρο ία; του θέ· 
λουσιν άποκαλυφθή είς δλον τδν κόσμον· αιώνιον δδ 
αίσχος θελει καλύψει αύτόν. Μόνον τδ αΐμα τοΰ Κ ο
ρίου καΐ Σωτήρο; ήμών ’Ιησού Χριστού δύναται νά 
έξαλείψη πάσας τά; αμαρτίας μας, Εάν τώρα άγαπώ- 
μεν Αύτδν και όπαχοόωμεν είς τάς Εντολάςτου.

"Part; κάμη πέντε συνδρομητάς εί; τήν Έφημ. 
τών ΙΙαίδων καΐ στείλη τδ άντίττμον διά τοΰ ταχυδρο
μείου είΐ γραμματόσημα θέλει λαμβάνει Sv φύλλο* 

δωρεάν.


