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ΕΤΟΣ Β'.
ΑΡΙΘ. ϊβ.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 1869,

ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜ1Σ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ.

(Jia τήν ’Εφημερίδα τών Παίδων,)

Δύο παΐδες προσεπάθουν νά πείσωσι τρίτον τινά νά 
δραπέτευση μετ’ αυτών έκ τοΰ σχολείου. Αΰτδς όμως 
άπήντησεν, δτι βέν ήουνατο νά κάμη τό τοιοΰτον, 
διότι ήθελε πολύ δυσαρεςήσει τοδ; γονείς του.

β Αλλ’ ήμεΐ;, — ηάπεκρίθησαν έκεϊνοι, — ποτέ δεν 
θέλομεν τα εΐπει, ρΰτε θέλει μα; ιδει τι; εί; τήν έςο· 
χήν, ώστε νά μάς προδώση. »

«’Αδύνατον, άούνατον είναι νά μή τδ μάθω ο tv οί 
γονείς μου,— άνέκραξεν αυτό;, — « διότι καθ’ εσπέραν 
σονειθίζω νά ,προσεύχωμαι πλησίον τή; μητρό; μου, 
καΐ μεγαλοφώνως νά έςομολογοΰμαι τά αμαρτήματα 
μου πρδ; τον θ*όν.»

«Λοιπόν,—άπεκρίθησαν έεεΐνοι,^ καλλίτερων νά μή 
έλθης, διότι ουτω θέλουσι τδ μάθει καί οι γονείς μα; 
άπδ τήν μητέρα σου.»

Μητέρες! μή αμελήτε νά συμπροσεΰχηάθε μετά τών 
τέκνων σας.

ΕΣΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ.

(Jia την ’Ε<ρημ> τών Παίδίύν.)

■ Γέρων τι; διηγείται, οτι δτε ήτο παϊ; έσύχναζεν εί; 
τδ σχολεΐον διδασκάλου τίνος, ο στις πολύ έπιτηδεύετο 
είςίτδ νά άνακαλΰπτη του; άμελεΐ; μαθητάς. 'Ημέραν 
τινά, επειδή έγένετο πολύ θόρυβο; εί; τδ σχολεΐον, 
εΐπε πρδ; του; μαθητάς, «Παιδία, παρατηρώ ότι 
τινέ; είναι αμελεί; και απρόσεκτοι, βά; παρακαλώ 
λοιπόν, νά προσέχετε εί; τά βιολιά σας, καί όστις ές 
υμών ΐδη τδν πλησίον του άμελοΰντα νά τδ άναφέρη 
πρδ; εμέ.»

β Καλά, τώρανά ΐδης,—»εΐπα καθ’ έμαυτδν,—εδώ 
εΐναι έκεΐνο; ό Γεώργιος, τδν όποιον έπιθυμώ νά έκ- 
δικηθώ I Θέλω λοιπόν τον παραφυλάξει καΐ άφοΰ 
τόν ίδιο άμελοΰντα θά τδν καταγγείλω πρδ; τδν δι
δάσκαλον διά νά τημωρηθή. ·

*Έφύλαξα, λοιπόν, καΐ εόθοί οτε τον εΐοον βλέ- 
ποντα έδώ καΐ εκεί τδν κατήγγειλα εί; τδν διδά
σκαλον. ■

«Καΐ πόΟεν ήξεύρεις 5ττ αάτδς ήτο απρόσεκτο;;» 
ήρώτησεν ό διδάσκαλος,

— «Τδν εΐδον,» άπήντησα.
— «Και πως ήδόνασο νά τδν ΐοης, Sv οί) είχε; του; 

Οφθαλμούς σου προσηλωμένου;, ώ; έπρεπεν, εί; τδ 
βιβλίβνσοο;» Καΐ έδώ άνεκαλύφθην ο τι εγώ καΐ 
όχι δ Γεώργιος ήμην άπροσεκτος. ’’Εκτοτε άπε- 
φάσισα άντι νά δαπανώ τδν καιρόν μου δπως άνα- 
καλύψω τά σφάλματα τών ά’λλων ινα τού; κατη
γορήσω, νά φροντίζω νά ήμαι έγώ αδτδς προσεκτικός 
και έπιμελής.

Κατάταςον τά έξη; ζώα οΰτως ώστε οσα έχουσι 
τόν αυτόν αριθμόν ποδών νά τεθώσιν όμοϋ. Πον
τικό;, σκώληξ, ήωχή (πεταλούδα) ίππος, έγχελο; 
(χέλο) ονος, λαγός, δφις, λέων, στρουθίον, έρίφιαν 
αράχνη, παιοίον, μνΐα, περιστερά, κόρας.

Κατάταςον τά προμνημονευθέντα ζώα κατά τήν 
οποίαν τρώγοοσι τροφήν.

Παν πράγμα έν τώ χάαμ^ δάναται νά ύπαχθή 
εί; τάς ακολούθου; δύο διαιρέσει; ή τάξεις, τουτέστιν 
εί; ζωικά ή όργανικά καί είς άνόργα,να. Κατάια- 
ξον λ.οιπόν τά έςή; κατά τά; δύο ταΰτα; διαιρέσεις.

Βοΰς, λινάριον, πανίον, τυρί, δένδρον, τράπεζα, 
χιών, κράδβατός, οστρεον, άμαξα, ίππος, άγελάς, 
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πτηνόν, ύποχάμισον, μήλον, μαλλίον, δέρμα, μά· 
χαιρα, βιβλίον, γα'τα.

"Απαντα τά έν τψ χόσμιρ διαιρούνται προσέτι είς 
ροσιζά χαΐ τε/νικα". Κατάταξον τά προηγούμενα 
κατά τήν διαίρεσιν ταύτην.

Παν πράγμα έν τή φύσει άνήχει εις Sv άπδ τά 
τρία ταΰτα βασίλεια, τδ τών ζάκον ή ζωϊκδν, τδ 
τών φυτών η φυτικόν, χαί τδ τών όρυχτών. Κα
τάταξον τά έξης χατά τήν διαίρεσιν ταύτην.

Λέων, γογγύλη μυΐα, σανός άχορον, βυσσινον, 
λάσπης χαλκό;, ροδάκινον, μάρμαρον, δραχμή, κριό;, 
τίγρις, χηρδ;, άνθρωποί, χαρτίον.

Παλαιόθεν, όταν ή φυσική ιστορία ήτο άκόμη εί; 
τά σπάργανά τη;— δτα* ίχοκλοφόροον τόααι παρά
δοξοι διηγήσεις, άναμεμιγμέναι pi πολδ, τδ όποιον 
ήτο άληθές, κάνέν άλλο ζώον δέν έπροξένει τόσον 
τρόμον οσον δ φοβερό; Βασιλίσκος ό βασιλεύς οότο; 
των έρπετών!

Τδ όνομα Βασιλίσκο; έδόθη εί; τδ ζώον τοδτο έκ 
τοΰ λόφο», δστι; ύψοΰται χατά τδ όπισθεν μέρος τή; 
κεφαλή; τοο, χαΐ ό όποιο; χατά τι δμοιάζει μέ διά
δημα.

Οί παλαιοί έζωγράφιζον τδν Βασιλίσκον φέροντα 
έντελέ; διάδημα έπΐ κεφαλή;.

Παράδοξο; προσέτι ήτο κα! δ μύθο; τή; καταγωγή; 
τοο· διότι τινέ; μέν ίπίβτεοον ότι ίγβννήθη άπδ 8ν

■ ώδν, τδ δποΐον έγίννησε πετεινός τις χαΐ έξεχόλαψεν 
; (έχλώσσησε) ίχειδνα, ή βάτραχος f άλλοι δ* άλλως.

Έ νόμιζε το δδ τόσον φαρμακερός, ώστε καί μόνη ή 
αναπνοή το» έμόλονε τδν αέρα χαΐ έθανάτονε πάν 
ζώον καΐ πάν φοτδν, τδ όποιον ήρχετο εί; συνάφειαν 
μέ αύτδν, — ιστορείται δέ, δτι όταν ποτέ ίππεύςτι; 
έφόνευσε βασιλίσκον τινά διά τοΰ δόρατός τοο, τδ 
δηλητήριον άνήλθε διά -ίοΰ οτειλεοΰ χαΐ έφόνεοσίν όχι 
μόνον τον άνθρωπον άλλά χαί τόν ίππον έπΐ τοΰ δ- 

; ποίοο έκάθητο. Άχόμη χα'ι αδτδ τδ άπλοδν βλέμ

μα τοΰ Βασιλίσκου έθεωρεΐτο Οανατηφόρον εί; παν 
δ, τι έρριπτε τοΰ; οφθαλμοί; τοο. Τδ μόνον ζώον, τδ 
όποιον ήδόνατο νά ύποφέρη τήν παρουσίαν τοο, ήτο 
μεγαλόφωνό; τις πετεινός τδν όποιον τόσον έφο» 
δειτο δ Βασιλίσκος, ώστε, ήναγχάζετο νά φΰγη άπ* 
έμπροσθεν τοο,

Τοιοΰτοι ήσαν οί περί Βασιλίσκο» μύθοι τών αρ
χαίων, 'Η νεωτέρα δμω; φοβική ίστορική άπέδει- 
ξεν, δτι τδν δυστυχή Βασιλίσκον άδίχως έτρόμαζεν 
δ χόσμος· διότι άντί φαρμακερού είναι έντελώς ά
παχος κατοίκων τήν διακεκαομένην ζώνην τή; Νο
τίου ’Αμερική; και τρεφόμενο; μόνον άπδ έντομα. 
Άναρροχάται δ’ ευκόλως χαΐέπιδεξίω; έπΐ τών δέν
δρων καΐ δύναται νά χολυμβφ χαλώ;. Τδ μέγεθος του 
είναι περίπου ίσον μέ πήχυν χαΐ ενα τρίτον τοΰ πήχεω; 
άπδ τή; άκρα; τοΰ ρόγχου; μέχρι τή; άκρα; τή; ούρα;.

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΤΟΥΤΟ.
(dta την ίφ. τών Παίόων.)

*0 μικρό; Κωστής έπαιζεν ήμέραν τινα εί; τδνχή- 
πον σχαλίζων τήν γήν διά τή; μικρας αύτοΰ άξίνης, 
Ιν(ρ ή μήτηρ τοο έκάθητο εί; τόν έξώστην ράπτουσα 
καΐ φροντίζοοσα περί αύτοΰ.

Αίφνης δμω; στραφεϊσα παρέτήρησβν δτι δ μέν 
Κωστη; έλειπεν, ή δέ άςίνή τοο ήτό έρριμμένη πλη
σίον δένδρου τινός.

• Κωστή, Κωστή!· Έφώναξεν ή μήτηρ· άλλ’ 
οόδεμία άπάντησις—Κωστή! Έφώναξε χαΐ πάλιν 
μετ’ ανυπομονησίας. «'Ορίστε, μητέρά! Έδώ εί
μαι,» άπήντησεν 0 παίς.

• Καΐ ποΰ είσαι ;· ήρώτησεν ή μήτηρ.
•Νά, έδώ άπ’ ο πίσω άπδ τήν δόραν τή; αιθούσης 
Ή μήτηρ διευθυνθη πρδ; τδ μέρος έχέΐνο καΐ ευ- 

ροδσα αύτδν ήρώτησε χαΐ πάλιν, Καΐ τί χάμνει; έδώ, 
τεκνον μου, Τί σημαίνει τοδτο; Άλλ’ ό Κωστή; έ
μενε σιωπηλώς.

Πήγαινε νά παίξη; καί μή μένη; αύτοΰ,—> εΐπεν ή 
μήτηρ.

—·Ναΐ, άλλά δέν έμεινα έδώ άρκΐτδν χαιρδν,» ά- 
πεκρίθη ό Κωστή; μεςφϋοδαρότητος.

—«Είπί μου, τέχνσν μου, διατΐ ήλθε; έδώ; Τί 
χάμνει;; ήρώτησεν ή μήτηρ μέ άποριαν.·

—«Διά νά τιμωρηθώ, διότι έκοψα, τά άνθη, τά ό
ποια μα; είπε; νά μή έγγίςωμεν.

— εΈχαμες πολύ κακά νά παρακοόση; τά; παραγ
γελία; τή; μητρό; σθυ.» εΐπεν ή μήτηρ μετά λύπης.

—«Τώρα δμω;, μήτερ, σί παρακαλώ νά μή μέ τι- 
μωρήση;, διότι ώ; βλέπει; τιμωρούμαι μόνοίμΟυ.»

— Ή μήτηρ τοΰ Κωστή συνείθιζέ νά θετή αύτδν 
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όπισθεν τή; ίίύρα; οσάκις ήτάχτει, διά τοΰτο χαΐ αύ- 
τό; θ’λω> νά τιμώ ρήση εαυτόν μετεχειρίσθη τδν αυ
τόν τοόπον.

— ■Πρέπει νά λυπήσαι, διότι παρήκουσ»; τάς πα
ραγγελία; τή; μητρό; σου.» έπρόσθεσεν αυτή.

— ■ Ναι μήτέρ μου, λυπούμαι, άλλά τοΰτο δεν άρχει 
πρέπει νά τιμωρηθώ πρλ; τούτοι; και νά μείνω έδώ 
έπΐ πολήν ώραν διά νά σκεφθώ χαί νά μετανοήσω.»

— Ιδού. τά αποτελέσματα τή; χαλή; άνατροφής. 
ό μικρό; ούτος παΐ; ήννόει πράγματα, τά όποια πολ
λοί και άηο αύτοΰ; του; γονεϊ;, άγνοοΰσυ

Ίο νά λυπήται τι; διά τα σφάλματά του δεν άρχει, 
πρέπει και νά αίσθανθή ott ήμάρτηβε χαί πρδ; τδν 
θεόν χαΐ πρδ< τδν άνθρωπον χαί νά μετανοήση. Διά 
τού τρόπου του θέλει δυνηθή νά άντισταθή χατά τού 
πειρασμού δταν έχ νέου προσβάλη αύτδν χαί ζητηση 
νά τδν συρη εί; τήν αμαρτίαν.

Οί γονεϊ; άν άγαπώσι τά τέκνα των πρέπει νά τά 
συμβουλεύω σι χαΐ τά όδηγώσιν οΰτω; ώστε νά δό· 
νανται νά διακρίνω;ι τδ κακόν χαΐ τδ άδικον παντός [ 
αμαρτήματα; χαΐ τότε μετανοουντα νά λαμοάνωση 
τήν συγχώρησιν αυτών. (ΊδέΛουκ. if. 3.)

Η ΑΦΡΙΚΑΝΗΣ ΚΟΡΗ.
(Λά την 'Εφημερίδα, ίων Παίδων.)

Πλοΐόν τι έπλεεν έπΐ τή; θαλάσση; όχι μακράν 
τών παραλίων τή; ’Αφρική». Δέν ήτο πλήρβ; ζακ- 
χάρίως, βάμδακος, ελαίου, ή άλλοι» τινδ; τοιοΰτου. 
ΤΗτο γεμάτο μαύρων άνδρών, γυναικών χαί παι
διών, οιτινες ει/όν χλαπή έχ τών εστιών των, χαί 
τώρα έφέροντο εί; χώραν μαχρυνήν διά νά πωληθώσιν 
ως άνδράποδα. Τοΰ; δυστυχεί; τούτου; μετεχειρι
ξόν το σκληρώ; καί τοΰ; είχαν δεμένου; μέ άλύσει; 
έπΐ τού καταστρώματος, δίδοντε; εί; αύτοΰ; τόσην μό
νον τροφήν, όση ήρκει νά τοΰ; διατηρή ζώντα; I

Άλλ* εύτυχώ; ’Αγγλικόν πολεμικόν πλοϊον διέδαινε 
δι’έκείνου τοΰ μέρους χαίσυνέλαίεν αύτδ μετά τών 
σκλάβων. Αί άλυσοτ τότε άφηρέθησαν έχ τών μελών 
των, καί οί δυστυχεί; δούλοι έφέρθησαν εί; εν μέρο; 

τή;. Δυτική; ’Αφρική; ύνομαζόμενον «’Ελεύθερα Πό
λις.» («Free Town») *Εκεϊ δέ ταχέως εΰρον εύδαί- 
μονίαν καΐ χριστιανού; ιεροκήρυκας.

Μεταςύ εκείνων, οιτινε; έσώθησαν έκ τη; αιχμαλω
σία;, εύρίσκετο και εί; άνήρ μετά τή; γυναικό; του 
καΐ ένδ; μικρού κορασιού. Οΰτοι άποκατεστάθησαν 
εί; μέρος, όπου ήδόναντο νά ακούουν περί τοΰ Κυρίου 
Ίησοΰ Χριστού, καί εστελλον τό χορα'σιον των εί; τδ 
σχολειον. Αί διδασχάλισσαί της τήν ώνόμασαν Καρ- 
λότταν Μπέλλ. ‘ ϊποτίθεται δτε τδ όνομα τούτο τή; 
έδόθη υπό τινο; κυρία; έν Άγγλίφ, ή τι; τήν διετηρετ 
με ΐδςά τη; έςοδα.

Πολλά άπδ τά μαύρα παιδία ταχέω; έπέδωχαν είς 
τήν σπουδήν, άλλά δεν εΐχεν οΰτω; μέ τήν Καρλόταν. 
Κατά πρώτον Βέν ήΐόνατο νάμάθη όι’δλου, άλλ’ έ- 
προσπαθεί πολύ, χαΐ οότο; δ τρόπο; είναι ό κάλλιστο; 
και διά σε, μικρέ μοο άναγνώστα.

Μετ’όλίγονή Καρλόττα προώδευσε χαλώ;· τεα-, 
σαρα ή πέντε έτη παρήλθον καί είχε προοδεύσει το- 
σου τον εί; τήν μάθησιν, ώστε έγένετο μηνύτρια (πρώ
το σχόλισσα) καί συνείθιζε νά βοηθή διδάσκουσα με. 
ρικά; άπδ τά; μαύρα; σΰμμαθήτριά; τη;.

Ά λλ’ ό καιρό; τή; υπηρεσία; της ήτο βραχύ;. Τινές 
έργάζονται δλίγον καιρόν καί τούτο πρέπει νά διοάσκη 
πάντα; ήμα; νά πράττωμεν τδ καθήκον μα; άνευ άνα- 
βολής. "Οταν έφθασεν εί; τδ δέκατον πέμπτον έτο; τή; 
ηλικία; τη;, ή Καρλόττα ήσθένησε, καί εΐ; Ιεραπό
στολο; υπήγε νά τήν Ιπισκεφθή.

«Σας εύχαριςώ, άγαπητέ μοι Κύριε,—» εϊπεν αδτη 
έχτείνασα εί; αοτδν τδν αδύνατόν τη; βραχίονα, — 
«σάς ευχαριστώ διότι ήλθετε. Έπεθόμουν πολύ νά 
σά; ϊδώ. "Ηβέλον νά σάς είπώ δη 6 λόγος, τδν 
όποιον έκηρόΐατε πρδ ένδ; έτους περί τοΰ σπείρον- 
το; καί τοΰ καλού σπόρου, μέ ώδήγησί νά σκεφθώ 
πολύ περί τή; ψυχή; μου.» Ή Καρλόττα τώ εΐπεν 
άκόμη ότι ένω έκοίτετο εί; τήν οικίαν, διέχρινε πε
ρισσότερον τήν αμαρτωλήν χατάοτασίν τη; ένώπιον 
τοΰ θεοΰ, παρ’ δσον τήν έγνώριζε πρότερον, καί δτι 
έςεζήνησεν Ίησοΰν τδν Σωτηρα μέ δλην της την χαρ- 
δίαν. «Ώ, μάλιστα» — ειπεν αΰτη, — είναι καλόν 
δί ίμέ ότι ίταπεινώθην. "Εμαθον νά γνωρίζω τδν 
θεόν, — έμαθον νά άγαπώ τδν Ί ήσουν. #

Ένιρ έκοίτετο είς τήν πενιχράντης καλΰόην άπδ έ- 
βοομάδα εί; έδδομάδα εύρίσκετο πάντοτε μέ τήν Γρα
φήν είς τήν κλίνην τη; χαί έλεγεν εί; πάντα; τοΰ; 
προσερχομένου; νά τήν ίπισκεφθώσι, πόσον εχαιρεν 
δτι έδιδάχθη νά τήν άναγινώσκη.

’Ερωτηθεισα, έάν ήθελε νά άναλάοη, εΐπεν—ε’Ε- 
πεθυμοον νά ζήσω διά νά λατρεύσω τδν Κύριον, άλλ* 
είμαι εί; τάς χεϊράς του. »
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"Αν χαϊ ήτο λίαν αδύνατος καί επασχε βαρέως, 
ούδεις γογγυσμός ήκοΰΐιο έκ τών χειλέων τη;,— ήτο 
■πάντοτε ευγνώμων διά πάσαν μικράν χάρτν ήτις έγί- 
νετο υπέρ αυτής. 'Η μεγίστη χαρά τη; ήτο ν’ άναγι- 
νώ-σκη τάς Γραφάς και νά προσεύχηται. 'Ημέραν τινα 
εΐπεν εΐς ίνα άπδ τους διδασκάλου; της οτι τδ χέντρον 
τοΰ θανάτου άφηρέθη καί οτι ό Ιησούς ήτο <·το παν έ? 
πα~ν· είς τήν ψυχήν τη.-.

ίΆλλά φαίνεσαι νά ήσαι πολύ αδύνατος.»
«’Ώ, μάλιστα-- άπήντησε—θά άπέλΟω εντός ολίγων 

ημερών.»
«Λοιπόν αισθάνεσαι ότι ή κάρο ία καί ή σάρς σου 

άτονίζονται: · —
«Ναι,— έπανέλαβεν,—«άλλ’ ο Θεό; είναι ή δύναμις ΜΕΓΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚ ΜΙΚΙΆΣ ΑΙΤΙΑΣ.

τής ζαρδία; μου καί ή μερί; μου είς τδν αιώνα.»
Τήν προτεραίαν τοΰ θανάτου της ή Καρλότ- 

τα Μπέλλ έζάλεσε τήν μητέρα της, χαϊ είπε—«’Αφοΰ 
άπαθάνω δέν πρέπει νά λύπησαν κανείς δεν πρέπει 
νά χλαύση. Δέν θέλω νά πενθηφορήσατε δι’ εμέ— 
άλλά καλλίτερο ν θά ήτο νά λευκοφορέσητε, διότι α
πέρχομαι εΐ; ευτυχή τόπον.»

Τήν ακόλουθον ήμέραν προ τής άζ.τινύβολήσεως 
τοΰ ήλιου εί; τδ μιχρδν παράθυρο? τής καλύβης της, 
έζήΐησε? άπδ τδν πατέρα τη; νά προσευχηθή δι’ 
αυτήν. Μετά οέ τδ τέλο; έψαλε τον έςής ύμνον

«Άφοΰ χαλώ; βεβαιωθώ
] δν χλήρόν μου έν οδρανοΐί, 

Τους φοοου; αποχαιρετώ
Ειρήνην έχω τή; ψυχής.»

‘Η Καρλόττα τώρα έζε-το ήσύχω; καί με-ί’ ολίγα; 
ώρας άπέθα?εν.

Οταν οί άνθρωποι έσήκωσαν τδ σώμα της νά τδ 
ένταφιάσουν, τά κοράσια καί πάντε; οί τΟυ σχολείου 
παρηζολούΟουν τδ φέρετρο? καί έκλαιον ΰταν τδ είδαν 
τιθέμενο? έντδ; τή; γή;.

Αυτή ή βραχεία διήγησι; τή; Καρλότΐατ, μας δι
δάσκει τρία πράγματα. Πρώτο? ο τι πρέπει νά κάμνι»- 
μεν τόσην καλή·- χρήσιν τών πολλών μας έύχαιριών 
όσην ή ’Αφρικανής εκαμε τών ολίγων τη;.

Έχεις συ, μικρέ μου άναγνώστα, πολλά; χάριτα; 
καί ΐτρονόμια· λοιπόν πρόδεΐε ι?α τά βεΐτιώσης. «Εί; 
οποίον έδόθη πολΰ, πολύ θέλει ζητηθή παρ’ αυτού.·

Δεύτερον, δ τι πρέπει να έρωτήσωμεν το?εαυτόν μα; 
έάν ήμει; ώδηγήθημεν εί; ιό νά μετανοήσωμεν άπδ 
τάς αμαρτία; ημών, ώς ή Καρλοτια, και νά πιστεό- 
σωμεν εις τδν Ίησοΰν Χριστόν, ώστε διά τής χάριτό; 
του νά εδρωμεν έλεος.

Τρίτον, οτι πρέπει νά ζα'μνωμεν ο,τι δυνάμεθα πρδς 
βοήθειαν εκείνων, οΓτινες μεταφέρουν τδ Ευαγγέλιο? εί; 
αλλα μέρη. ’Εάν δέν όπήρχόν εύάεδεΐ; χριστιανοί 
διδάσκαλοι, ή Καρλόττα Μπελλ θά άπέθνησκε? ώ; 
δυστυχή; εΐδωλύλάτρις.

(Jia τήν ’Λφηχιεχ-ίάα τών ΖΖαίάισν.)
Μονογενής τις υίδς χήρας άφήοεσέ ποτέ κρυφίως 

παρά τίνος γείτονας εν ώόν, τδ όποιον έφερε? είς τήν 
μητέρα τον αυτή δε εδέχθη αύιδ έπι τή προφάσει 
ότι διά τοσον μικρόν πράγμα δεν παραυαίνεται ή έν 
τολή τοΰ Θεού.

Άλλ* ή άΰιαφθρία: αΰτη τή; μητρδ; ύπήρςε μετ’ οΰ 
πολύ ή τελεία καταστροφή τοΰ νέου, καθ’ ότι οΰτο; 
ηρχισε βαθμηδόν νά κλέπτη όπωρικά, όρνιθα; καί τέ
λος οικία; καϊ εργαστήρια !!

Ή έπιστήμη του όμως αΰτη δέν ήουνήθη νά τελε
σφόρηση επί πολύ, καθ’ oil συλληφθείς ύπδ τής αρ
χή; κατεδικάσθη εί; ισόβια οεσμά. Συχνάκις ελεγεν 
έν τή είρζτή μετ’ ειλικρινούς μετανοία;, ■ Ναι μέν 
πταίω καί έγώ, άλλά πρδ πάντων ή μήτηρ μου, ήτι; 
έάν. όταν κατά πρώτον έκλεψα τδ ώον, μέ έτιμώρει, δεν 
ήθελαν βεδαίωσ έπιχειρισθή άχλοτε τΰ τοιοΰτον, καί 
έπομένω; δέν θά ευρισζομην εΐ; τήν τρομερόν ταύτην 
ειρκτή?.»

1 Ιόσαι μητέιΛ; δέν γώονται αίτιοι τής καταστροφή; 
τών τέκνων των, συγχω&οΰσαΐ έΐ; αυτά σφάλματα, 
έπί τφ λόγω ότι είναι μικρά καί άσήωαντα ! Δέν 
ή:ο π λύ καλλίτερο? δ νέος οΰτος νά εζη πενιχρώ; 
καί ΐ-υμως, ή πλΟνάίως και μ.- ο’νΟμα κλέπτου καί άτι 
μου ανθρώπου ; Ό αργός κάί οκνηρό; έςάπαντως 
περιπίπτει εις πτωχίαν, καί τότε ά.αγκάζ’ΐαι νά ψή 
διά τή; κλοπή;. Δ-ά τοΰτο, ΐφείλετε, μικροί μου ά- 
ναγνώσται, νά εργάζησθε έαϊ νά πορίζησθε τά πρδ; το 
ζήν άναγκαΐφ διά ΐή; εργασία; κ^ι φιλοπονια;' «ό κλΐ- 
πτων ά; μή χλέπΐη π/.έον, άλλά ά; κοπιάίη εργαζό
μενο; τό αγαθόν διά τών χειρών του, ινα εχη να- 
μεταδίδη εΐ; τϋνεχοντα χρείαν·” (Έφεσ. Ο*. ’28».)

Σ. Συντ. Έσ>, Ηαίδω?’, Ή συγγραφείς τοΰ άρθρι- 
οίόυ τ'οΰτου πάυέλειψε τά κυοίώταταν· οτι δηλ. ή κλο
πή αποκλείει τδν ά'νόρωπον έκ τλΰ ουρανού καί προε
τοιμάζει τήν ψυχήν διά τήν γεεναν,

ΕΙΑΟΠίθΗΣΚ. Είοοποπ-ΰνταΐ πάντε; οί συΆρΐι- 
μηται καί ά'-ταποζοιτάι τή; *Εφ. τών Παίϊων, άτι τοΰ λοι
πού ΐϊελσυσιν άνταποκρίνεέΰαι κατ’ ενθΐϊαν μέ τον Συντάκτην ■ 
αύτή;. Ό Συντάκτης

Μ. Δ- ΚΑΛΟΙΙΟΘΑΚΙίΣ.


