τημα ήτο τό τής περιέργου κλοπής· σχεδόν
δε όπου καί αν έπήγαινε περί αύτοΰ ήκουε
καί, κατά φυσικόν λόγον, έδιδε προσοχήν είς
τά λεγόμενα. Ούτω πως περίπατων κατήντησε πλησίον σχολείου τινός. Έντός οί μαθηταί άντί νά μελετώσιν ή γράφωσισυνωμίλουν.
Τοϋτο ήτο σημεΐον ότι ό διδάσκαλος έλειπεν.
Ή συνομιλία όμως τών παίδων, καίτοι παιδειά, έσυρε τήν ττροσοχήν τοΰ Βεζύρου, δι’ δ
καί προσηλώσας τόν νοΰν εις αύτήν ήκουσε
τά επόμενα.
«Οί κλέπται,» είπε φωνή τις,τοΰ «λαδ^οΰ
είναι τόσον πονηροί ώστε μήτε ό βασιλεύς μέ
τήν δ ω δ ε κ ά δ α του δύναται νά τούς εύ
ρη.» «Ε λάτε νά γίνω έγώ βασιλεύς,» ειπεν
ά λλη φωνή, «καί νά ίδήτε πώς εύρίσκεται ό
κλέπτης. Σύ νά γίνης βεζύρης* σύ ό δεΐνα
πασάς· σύ ό δεΐνα, καί ούτω καθεξής· (λέγων
όλων των τότε υπουργών τά όνόματα.) Τώρα
κάΑίσατε ήσ^χα καί προσοχή. Λέγε, σύ βεCupaj, πώς γίνεται νά ηναι ’σφραγισμένη ή
^)ύρα, ’σφραγισμένοι οι πίθοι καί πάλιν νά
χαθή τό λάδι άπ’ αύτούς.»
Τό ύποκρινόμενον τόν Βεζύρην παιδίον
σκεφθέν όλίγον ειπεν ότι άν έπιτήδειός τις
κλέπτης κάμη μίαν σφραγίδα, όμοίαν μέ
τήν τοΰ έμπορου καί άντικλείδια τής άποθήκης καί έπειτα θραύση τά ς πρώτας σφραγί
δας, ,κλέπτει τό έλαιον. Ά φ ο ΰ δέ σφραγίσει
πάλιν τούς πίθους, ουτοι θά εύρεθώσιν έσφραγισμενοι δταν ό έμπορος έλθτ,· άλλο δέν είξευρε τί νά,ίποθέστ·
«Καλώς,» ειπεν ό ύποκρινόμενος τόν βα
σιλέα παις, «άλλά δι’ όσων είπες δέν εύρίσκεται ό κλέπτης, καί ημείς κεπτόμεθα πώς νά
εύρωμεν αυτόν»· καί στραφείς έδωκε τόν λό
γον είς άλλον.
Ά φοΰ όλα τά παιδία, κατά τάξιν, είπον
έκαστον τήν γνώμην του, μικρόν διαφέρουσαν κατ’ ούσίαν άπό τήν τοΰ βεζύρου, τό
τήν βασιλικήν θέσιν κατέχον έλαβε τέλος τόν
λόγον. «Ή άποθήκη,» ειπεν, «είς ήν ό έμ
πορος είχε θέσει τά έλαιά του εϊναι ’κτισμένη
επίτηδες δι’ ένοικίασμα. Ό κύριος λοιπόν αύ
τής, όταν τήν Ικτιζεν, άν έπεθύμει νά μή άγοράζη ελαιον, ήδύνατο νά κάμη οχετόν
τινα ύπό τούς πίθους καλώς ’χρισμένον, έννοεΐται, είς δέ τόν πάτον έκάστου πίθου νά
Χάμη μικράν τινα, πολύ μικράν οπήν άπ’
αύτής όλίγον κατ’ όλίγον, στραγγίζον τό έλαιον} ήδύνατο οΰτω νά μεταβαίνη δωραιάν

εις τοΰ κυρίου τής άποθήκης τόν οίκον. "Ο
ταν πριν ενοίκιαζε τήν άποθήκην του τά έ
λαια έμενον όλίγον καιρόν έντός τών πίθων
εκείνων καί έπομένως ποσότης άφανής έξ
αύτών έφευγε· τώρα όμως άφοΰ παρήλΦον
έπτά ή οκτώ μήνες έφυγεν όλον τό έλαιον
καί επειδή ή θύρα καί οί πίθοι ήσαν έσφραγισμένοι ό κλέπτης δέν ήδύνατο νά τό φέρη
πάλιν είς τούς πίθους, καί ούτως έγνώσθη ή
κλοπή, μεινάντων κενών τών πίθων.»
«Καί πώς δύνασαι νά βεβαιώσης οτι ού
τως έγεινεν ;» ήρώτησαν τά άλλα παιδία.
« Ά ν ή μ η ν άληθής βασιλεύς,» άπεκρίθη
ό παΐς, «ή τούλάχιστον Βεζύρης θά έστελον
ανθρώπους νά σκάψωσι τήν άποθήκην εκεί
νην καί θά εύρισκα τήν άλήθειαν. Πλήν πολύ
έπαίξαμεν ας κυττάξωμνν τώρα καί τά μαθήματά μας.»
Ό έξωθεν τοΰ σχολείου Εστάμενος μεταμ
φιεσμένος βεζύρης, άκούσας ταΰτα, τόσον
πιθανά καί δυνατά έθεώρησεν αύτά ώστε^άμέσως, άλλάξας διεύθυνσιν, μετέβη^είς τό ύπουργεΐον, καί διέταξε νά σκάψωσι τήν άπο
θήκην εκείνην. Αί άνασκαφαί ταχέως άπέδειξαν ότι κλέπτης τοΰ έλαίου ήτο αύτός ό ιδιο
κτήτης τής άποθήκης καί ότι πραγματικώς
όλοι οί πίθοι τής άποθήκης του εϊχον είς τόν
πυθμένα σμικροτάτην οπήν, δι’ ης έκρέον τό
έλαιον είσήρχετο είς υπόγειον όχετόν καί ού
τως ήρχετο είς τόν οίκον τοΰ ιδιοκτήτου.
Καί ό μέν έμπορος άποζημειωθείς άνεχώρησεν, ό δέ κλέπτης έρρίφθη είς τάς φυλακάς.
Πλήν ή άνακάλυψις τοΰ αύτουργοΰ τής πε
ριέργου καί μοναδικής ταύτης κλοπής έπροξένησε πολύ μεγαλειτέρανέντύπωσιν ή αύτη
ή κλοπή. 'Οδέ βασιλεύς,περιεργείαφερόμενος,
ήθέλησε νά μάθη πώς ό βεζύρης του άνεκάλυψε τόν κλέπτην. Ήρώτησε λοιπόν αύτόν.
Ό Βεζύρης όστις ήτο άνθρωπος φιλαλήθης
και ειλικρινής καί όστις ούδόλως' ώμοίαζε μέ
τούς σημερινούς μας εύφυεΐς, οί όποιοι διά νά
δείξωσι πνεΰμα οίκειοποιοΰνται ιδέας ξένας
καί άσυστόλως δι’ αύτών επιδεικνύονται, ειπεν άπροκαλύπτως είς τόν βασιλέα ότι διεφωτίσθη άπό τό παιγνίδιον παίδων τινών,
μαθητών %ϊς τι σχολεΐον, καί συγχρόνως διηγήθη ό,τι παρ’ αύτών ήκουσεν.
Ό βασιλεύς ήτο έκ τών ολίγων πεφωτι
σμένων έκείνων άνδρών, οί όποιοι, άντι νά
φθονώσι τήν εύφυίαν, όπως κοινώς οι άνθρω
ποι πράττουσιν, εκείνοι άγαπώσι καί τιμώσιν

αύτήν, οπου καί άν τήν άπαντήσωσιν. Ήθέλησε λοιπόν νά ίδη τόν εύφυά έκεΐνον παΐδα
καί νά τόν άνταμοίψη διά τήν ευφυΐαν του.
Πλήν άγνοών τίς έκ τών μαθητών τοΰ σχο
λείου έκείνου ήτο, πέμψας προσεκάλεσε τόν
διδάσκαλον. Ό διδάσκαλος άκούσας δτι δ βα
σιλεύς τόν ζητεί έτρόμαξεν δχι όλίγον, πλήν
δέν ήδύνατο και μή πορευθή. Μετέβη λοιπόν
εϊς τά άνάκτορα καί παρουσιάσθη ένώπιον
τοΰ βασιλέως σχεδόν τρέμων έκ τοϋ φόβου,
δν ή άδηλότης έγέννα εις τήν καρδίαν του.
Ό βασιλείς δμως άμα είδεν αύτόν μετά πολ
λή ς καλοκάγαθίας τόν ήρώτησε τίς έκ τών
μαθητών του, παίζων μετά τών λοιπών, ώνομάσθη βασιλεύς, καί, σχηματίσας ύπουργεΐον, συνεζήτησε τήν ύπόθεσιν τοΰ κλαπέντος έλαίου. Ό διδάσκαλος άπήντησεν δτι ούδεμίαν τοΰ πράγματος τούτου ειχε γνώσιν.
«Μετάβηθί λοιπόν εϊς τό σχολεΐον,» ειπεν ό βασιλεύς,«ευρετίς έκ τών μαθητών σου
έπραξε τοΰτο καί όδήγησέ τον ένώπιον μου
όγρήγορα.»
Ό δυστυχής διδάσκαλος,προσκυνήσας τόν
βασιλέα, εξήλθε μή γινώσκων τί νά ύποθέση
ή τί τό τέλος ταύτης τής ύποθέσεως. Έτρεξε λοιπόν είς τό σχολεΐον, ήρώτησε τούς μα
θητάς του περί τοΰ έν λόγω παιγνιδιού των
καί τίς έξ αύτών είχε γίνει βασιλεύς. Τά παι
δία ώμολόγησαν δτι έπαιξαν τοιοΰοον παιγνίδιον καί έδειξαν τόν λαβόντα τήν θέσιν
βασιλέως συμμαθητήν των. Ή το τό Γιουρουκάκη.
Κατασυγχισμένος ό διδάσκαλος λαμβάνει
έκ τής χειρός τόν πτωχόν καί ορφανόν μα
θητήν έκεΐνον καί παρουσιάζεται μετ’ αύτοΰ
ένώπιον τοΰ άνωτάτου άρχοντος. Ό βασιλεύς
άμα εΐδε τόν παΐδα έκεΐνον,
«Καλώς τον άφθέντην μου τόν βασιλέα,
εΐπε μετά χαριεντισμοΰ. Σύ είσαι ό δικάσας
τήν ύπόθεσιν τοΰ έλαίου βασιλεύς;»
«Έγώ μεγαλειότατε,» άπήντησεν έρυθριών
ό νεανίας καί εχων τούς οφθαλμούς κεκλιμμένους πρός τήν γήν, «δέν είμαι βασιλεύς
ά λ λ ’ άπλοΰν καί πτωχόν παιδίον καί μαθη
τής είς τά γράμματα.»
«Πλήν δέν έπεθύμεις νά ήσαι βασιλεύς ;»
«Ό άνθρωπος,μεγαλειότατε, ήτό ποτε βα
σιλεύς τής κτίσεως, ά λ λ ’ έξέπεσε καί διά
τοΰτο ή ψυχή του έπιθυμεΐ πάντοτε νά γίνη
καλλίτερος· διά τοΰτο ζή, διά τοΰτο εργάζε
σαι, διά τοΰτο άγωνια· πλήν ούτε είξεύρει τί

πρέπει νά γίνη, ούτε άπό αύτόν έξαρτάται».
«Άπό ποιον λοιπόν έξαρτάται;»
«Άπό τόν Θεόν, βασιλεύ. Ά ν Έκεΐνος δέν
δώση οφθαλμόν είς τόν άνθρωπον, ό άνθρω
πος θά ήναι τυφλός· άν Έκεΐνος δέν έπιλάμψη τό φώς του, ό άνθρωπος θά μένη εϊς τό
σκότος. Διά τοΰτο καί ό Σολομών οτε άνέβη εις τόν θρόνον τοΰ πατρός του καρδίαν
νοήμονα καί σοφήν έζήτησε παρά τοΰ Θεοΰ
διά νά κρίνη, ώς έλεγεν,έν δικαιοσύνη, καί νά
όδηγη είς τό άγαθόν τόν όποιον όΘεόςτώ
ένεπιστεύθη λ««ν.»
Ό βασιλεύς, άκούσας άπό τό στόμα τοΰ
παιδός έκείνου λόγους τόσον σοφούς τοσοΰτονκατεθέλχθη ώς-ε άπεφάσισε νά τό υιοθέτη
ση· Δι’ δ καί διέταξεν άμέσως νά ένδύσωσιν
αύτόν βασιλικά φορέματα καί νά τιμώσιν αύ
τόν ώς υιόν βασιλέως. Ά πό τής ήμέρας λοι
πόν έκείνης ό υίός τοΰ καμηλάρου καί ξυ
λοκόπου συνέτρωγε μετά τοΰ βασιλέως, διέμενεν είς τά άνάκτορα καί ύπό πάντων έθαυμάζετο καί έτιμάτο, ό δέ βασιλεύς,δστις ήτο
άτεκνος, τοσοΰτον ήγάπησεν αύτόν ώστε τόν
έθεώρει ώς γνήσιόν του καί πολύτιμον τέ
κνον.
Γ'. Παράλληλον πατρός καί υίοΰ.

Ήμέραν τινά πρός τό τέλος τοΰ τετάρτου
έτους ιδού πάλιν ό Γιουρούκης παρουσιάζε
ται είς τοΰ Χότζα καί ζητεΐ τόν υίόν του. Ό
Χότζας ύπεδέχθη αύτόν μετά πολλής φιλο
φροσύνης καί άμέσως ειδοποίησε τόν θετόν
βασιλόπαιδα δτι τόν ζητεΐ ό πατήρ του. Ό
νέος άμα ήκουσε τοΰτο άμέσως εσπευσε πρός
ύπάντησιν τοΰ ξυλοκόπου πατρός του, δστις
άμα είδεν αύτόν μακρόθεν έρχόμενον μέ φο
ρέματα βασιλικά, ήρχισε νά τρίβη τούς ο
φθαλμούς του νομίζων δτι ονειρεύεται· ό
νέος έντούτοις έπλησίασεν, έλαβε τήν χεΐρα
τοΰ πατρός του, κατεφίλησεν αύτήν καί έστάθη μέ πολύ σέβας ένώπιον του.
«Βάϊ, βάϊ, βάϊ,» έξεφώνησεν ό Γιουρούκης,
«λοιπόν, παιδί μου, έμαθες δλα τά γράμμα
τα καί έφόρεσες τόσον καλάροΰχα;»
Ό νεανίας τότε προσεπάθησεν, δπως ήδύ
νατο, νά δώστ, είς τόν πατέρα του νάέννοήση
τά τρέχοντα, δστις άκούων ταΰτα ήρχισε νά
πηδά καί όλίγον ελειψε νά τά χάση άπό τνν
χαράν του.
Ά φοΰ παρήλθεν ή πρώτη συγκίνησίς ό
υίός εΐπε πρός τόν πατέρα. «Μείνε, πατέρα,

έδώ νά ύπάγω νά σοι φέρω πράγμά τι καί μή τί τρέχει; καί μανθάνει δτι άγροΐκός τι$ ξυ
εύγης έξω πριν ή έλθω.» Καί ταΰτα είπών λοκόπος, έγείρας τήν χεΐρα κατά τοΰ βασιδρομέως άνεχώρησε,σκοπεύων νά τώ προμη- λέως, συνε7^ήφθη καί άγεται είς θάνατον. Ά 
θεύση νέον τι φόρεμα διά νά μή άνοίξωσι τά κούσας ταΰτα ό νέος ήγανάκτησε χ*τά τοΰ
στόματα τοΰ χλευαστοΰ κόσμου.
άγροίκου· πλήν ή καρδία του τόν παρεκίνει
Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ υίοΰ του δμως καί νά μεταβή είς τόν τής καταδίκης τόπον.
6 Γιουρούκης ένθυμηθείς δτι δέν έχει καπνόν5 Στρέφει λοιπόν πρός τά έκεΐ τά βήματά ναιυ.
άφήκε τό σχολεΐον καί διευθύνθη είς τήν ά- Ό ταν έφθασε βλέπει, καί τί νά ϊδή έπί τής
γοράν δπως άγοράση· καθ’ όδόν τόσον άφη- άγχόνης, κρεμάμενον τόν πατέρα του! Τρέ
ρημένος ήτο ώστε μήτε έβλεπε μήτε ήκουεν. χει άμέσως, διασχίζει τό πλήθος, φωνάζει
Ένώ λοιπόν έπήγαινεν, δ βασιλεύς, δστις, πρός τούς στρατιώτας, διατάσσων νά κόψωώς καί άνωτέρω είπομεν, πολύ συχνά περιήρ- σιν άμέσως τό σχοινίον. Οί στρατιώται ϊδόνχετο τάς οδούς άγνωστος, άπαντα αύτόν τες τόν υίόν τοΰ βασιλέως, δέν δύνανται νά
(χωρίς βεβαίως νά είξεύρη ποιος είναι) καί, μή ύπακούσωσι. Κόπτουσι λοιπόν τό σχοι
περιεργεία κινούμενος, ήθέλησε νά συνομιλή- νίον καί καταβιβάζουσι τόν κατάδίκον. ’Ητο
ση μετ’ αύτοΰ·- ό Γιουρούκης δμως χωρίς νά άναίσθητος, πλήν ούχί και άποθαμένος. Τό
δίδη προσοχήν εϊς τούς περί αύτόν έξακο- τε, δώσας τάς δέουσας διαταγάς δπως περιλουθεΐ τόν δρόμον του αγέρωχος. Ό βασιλεύς ποιηθώσι τόν άνθρωπον καί φέρωσιν αύτόν
τόν κράζει, ά λ λ ’ έκεΐνος δέν δίδει άκρόασιν, δσον τό δυνατόν ταχύτερον εϊς τήν ζωήν
ό βασιλεύς τρέχει, τόν προφθάνει, λαμβάνει πάλιν, εσπευσε πρός τόν βασιλέα καί είσελτήν χεΐρα του, ά λ λ ’ αύτός τήν άποσύρει βι- θών έστάθη πλησίον τοΰ θετοΰ πατρός του,
αίως καί άναχωρεΐ· δ βασιλεύς τρέχει πάλιν έχων τήν λύπην έπί τοΰ προσώπου του καί
τόν συλλαμβάνει καί
κάτωχρος. Ό βασιλεύς ίδών αύτόν έν τοιαύ
«Τίς είσ α ι;» τώ λέγει.
τη καταστάσει.
«Ά φ ες με, δέν ’ξεύρω» άπαντά δ Γιουρού«Τι έχεις, τέκνον μου, τόν ήρώτησε μετά
κης, ζητών ν’ άποσπασθή.
στοργής, καί είσαι τόσον ώχρός ;»
«Πώς όνομάζεσαι;» τόν έρωτά δ βασιλεύς
«Καί τί νά μή έχω» άπήντησε μετά τρεπάλιν.
μούσης φωνής ό νεανίας, «άφοΰ σήμερον 6
rAev ξεύρω·» άπαντα πάλιν ό Γιουρούκης. πατήρ μου έπεμψεν είς τήν άγχόνην τόν φυ
«Τούρκος είσαι, Χριστιανός ή Εβραίος;» σικόν μου πατέρα.»
«Ούφ ί γκίτ όρτάν,» τώ άπαντα μετ’ άνυ«Πώς ; . ..» ύπετραύλισεν ό βασιλεύς,
πομονησίας δ Γιουρούκης καί ταυτοχρόνως
«Ναί, μεγαλειότατε, είς τόν άγροΐκον έ
δίδει μίαν τόσον δυνατήν σπρωξίαν εϊς τόν κεΐνον σήμερον χρεωστώ ού μόνον τήν ύπαρβασιλέα, ώστε έξήπλωσεν αύτόν ύπτιον κατά ξίν μου άλλά καί τό ετι τιμώτερον τήν χά
γής.
ριν δτι δ βασιλεύς μου μέ άγαπά καί μέ άποΟί σωματοφύλακες τοΰ βαοιλέως, ϊδόντες καλεΐ τέκνον του. Τό αμάρτημα τά όποιον
τό συμβάν, άμέσως συνέλαβον τόν Γιουρού- διέπραξε,ύψώσας χεΐρα κατά τοΰίεροΰ προσώ
κην, ό δέ βασιλεύς έν παραφορά τής ταρα που τοΰ βασιλέως, είναι μέγα, ά λ λ ’ άς μοί
χής του διέταξε νά τόν άπαγχονίσωσι.
έπιτρέψη ή Μεγαλειότης σου νά είπω καί
Φέρουσι λοιπόν τόν πτωχόν έκεΐνον άν κατά τήν περίστασή ταύτην τήν ταπεινήν
θρωπον εϊς τόπον κατάλληλον διά τήν έκ- Λου γνώμην. ’Ά ν έζη ό πάππος μου, ό πα
τέλεσιν καί, έτοιμάσαντεςάγγόνην, βιάζουσιν τήρ τοΰ ξυλοκόπου πατρός μου, ήθελον κα
αύτόν ν’ άναβή είς αύτήν.
θικετεύσει τήν ύμετέραν μεγαλειότητα νά
Ένώ ό δυστυχής Γιουρούκης εύρίσκετο έν διατάξη τόν θάνατόν του, διό τι τοιοΰτον άτή άγωνία τοΰ θανάτου, ό υίός αύτοΰ καί νέθρεψε τόν υίόν του· αύτόν δμως,δστις έπώθετός τοΰ βασιλέως υίός έβάδιζεν άμέριμνος λησε τέσσαρας έκ τών πέντε καμήλων του
πρός τοΰ διδασκάλου του τό σχολεΐον· καθ’ καί ύπέστη μυρίας στερήσεις διά νά άναθρέψη
δσον έπροχώρει δμως άσυνήθης τις είς τάς έμέ, μετά δακρύων σέ ικετεύω νά συγχώρη
οδούς κίνησις καί ψυθίρισμοί τών κατοίκων σης διότι δέν πταίει. ’Ώ άν ήτο δυνατόν νά
τόν έκαμον νά έννοήση δτι έκτακτόν τι συμ γραφή νόμος, δστις ποτέ νά μή παραβαίνηβάν ήκολούθησε. Ηλησιάσας λοιπόν έρωτα ται καί ό όποιος νά τιμωρή αύστηρώς τούς

γονείς, όσοι παραμελούσα τήν έκπαίδευσιν
τώ ν τέκνων των, πολλά έκ τών σήμερον γ ι
νομένων άτόπων δέν θά έγίνοντο και πολλαί
φυλακαί θά ησαν κεναί!
Ό βασιλεύς άκούσας ταΰτα ού μόνον χά
ριν άπένειμεν άλλά καί στενάξας έκ βάθους
ψυχής «ώ, ειπεν, έχει καρδίαν λιθίνην δστις
δέν άκούση ταΰτα.»
Ε. Σ.

’Αθεάτων ποιεί θεατήν,
Μυστηρίων καθίστησι μύστην.
* *
*
Ή ΙΙαιδεΓ άνυψεΐ ταπεινόν
Καί π λ η σ ί ο ν κ α θ ί ζ’ ή γ ε μ ό ν ω ν
Τόν άνώνυμον αίρει κλεινόν
Καί γεραίρ’ είς αιώνας αιώνων.

Δ/ Σημείωσις

ΟΔΟΣ ΤΟΥ «ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ
Ά ν τις έκ τών άναγνωσάντων τά άνωτέΕΥΡΟΥΣ ΥΜΩΝ.»
ρω είπη καθ’ εαυτόν δτι είναι υπερβολικός
ό μύθος, διότι τών πτωχών οί παΐδες, δταν
Είς τήν ’Ιταλικήν πόλιν Βωλονίαν υπάρ
έκπαιδευθώσι, δέν γίνονται υιοί καί κληρονό χει οδός φέρουσα τό όνομα «Ό δ ό ς τ ο ΰ
μοι κανενός βασιλέως, άς μάθη δτι δεινώς ά γ α π ά τ ε τ ο ύ ς έ χ θ ρ ο υ ς σ α ς . » Τ ό
πλανάται. Ό ταν ό παΐς έκπαιδευθή, ούχί όνομα τοΰτο έδόθη είς τήν όδόν έκείνην ενεκα
βεβαίως τήν ψευδή τών σχολαστικών παι τοΰ άκολούθου συμβάντος.
δείαν, τήν άπαρτιζομένην μόνον άπό γραμΠρό διακοσίων έτών παιδίον τι έπαιζεν είς
ματικάς, συντακτικά καί τά τούτοις δμοια, τήν όδόν έκείνην. Τήν ώραν δ’ έκείνην, νέος
καίτοι καί ταΰτα είναι χρήσιμα, άλλά τήν τις διερχόμενος μετά σπουδής έκεΐθεν, τυπαιδείαν τήν άληθή, τήν φέρουσαν τόν άν χαίως πως έσπρωξε τό παιδίον καί ερριψεν
θρωπον είς τήν γνώσιν τής άληθείας καί γεν- αύτό κατά γής. Τό παιδίον θυμωθέν ήγέρθη
νώσαν είς τήν καρδίαν αύτοΰ άγάπην θερμήν καί ήρχισε νά έξυβρίζη βαναύσως τόν νέον
πρός τόν Ποιητήν τοΰ παντός καί Πανάγα καί νά λιθοβολή αύτόν.’ Όργισθείς τότε έκεΐ
θων Σωτήρα, ό παΐς έκεΐνος γίνεται υιός καί νος έστράφη πρός τό παιδίον, έξέβαλλε τό
κληρονόμος, ούχί πλέον θνητοΰ τίνος βασι- ξίφοςτου καί είς τήν έξαψίν του τό έφόνευσεν.
λέως, άλλά τοΰ βασιλέως τών βασιλευόν "Οταν ό νέος είδεν μετά φρίκης τό κακούρ
των, τόν όποιον έκ βάθους καρδίας ονομάζει γημα,τό όποιον διέπραξεν, έφυγε τρέμων καί
Π α τ έ ρ α , καί τοΰ οποίου τρέμει μή χάση άγωνιών καί κατέφυγεν είς τόν οικον χήρας
τήν άνεκτίμητον φ ιλία ν ένώ οί μένοντες ά- τινός. Μετά πολλής λύπης καί φόβου με
παίδευτοι τήν παιδείαν ταύτην, καίτοι πολ γάλου παρεκάλεσε τήν χήραν νά τόν δεχθή
λοί έξ αύτών διέρχονται άπό σχολεία, ού μό καί νά τόν κρύψη εις άσφαλές τι μέρος. Ή
νον τήν άλήθειαν άγνοοΰσιν, ού μόνον ή καρ γυνή εύσπλαγχνισθεΐσα αύτόν συνήνεσε.
δία των είναι έστερημένη τής μακάριας ταύ
ΟΕ περιεστότες έντούτοις είδον αύτόν δτι
της πρός τόν θεόν άγάπης, άλλά καί καθε- κατέφυγεν είς τόν οίκον έκεΐνον καί μετ’ ο
κάστην οί ίδιοι έργάζονται τήν καταστροφήν λίγον οί άνθρωποι τής άρχής έφάνησαν έρωτων, δοΰλοι τής ύλης γενόμενοι καί τήν έ- τώντες τήν γυναίκα έάν έκρύβη κανείς είς
λευθερίαν τών υιών τοΰ Θεοΰ βλασφημοΰντες. τόν οικον της· ά λ λ ’ ή χήρα τόσον καλώς είχε
"Ωστε δέν υπάρχει χειρότερος έχθρός τών κρύψει τον νεον, ώστε μετά άκριβεστάτην
παίδων άπό τούς γονείς οί όποιοι άμελοΰσι ερευνάν δέν ήδυνήθησαν νά τόν εύρωσιν.
τήν τοιαύτην έκπαίδευσιν τών τέκνων των.
Οταν οι άνθρωποι τής άρχής άνεχώρηΤήν σύντομον ταύτην σημειωσιν κλείομεν σαν, εις έκ τών παρευρισκομένων είπεν t'H
διά τών έξης όντως ωραίων στίχων τοΰ ποιη- άγαθη γυνη δέν γνωρίζει βεβαίως δτι αύτός
τοΰ Τανταλίοου.
έφόνευσε τό τέκνο ν της.»
Έκ τής άνω άπλετου πηγής
Ή γυνή άκούσασα τάς λέξεις ταύτας, τό
Τοΰ φωτός ή ΠαιδεΓ άπονάει
σον κατελειφθη ύπό τρόμου ώστε τό αίμα έΚ’ είς τόν σκώληκα τοΰτον τής γής
παγωσεν είς τάς φλέβας της· έν τούτοις έφύΤά ούράνια δείκνυσι φάη.
λαξε τήν ύπόσχεσίν της καί δέν παρέδωκε
-k
τόν φονέα τοΰ τέκνου της.
*
Τόν εύγνώμον’ αύτής έραστήν
Κατατεθλιμμενη ενώπιον τοΰ νεκροΰ παιΠρός ζωήν οδηγεί τήν άριστην,
δός της, ήτον είς άπελπισίαν. ’Ητο χήρα, καί

άλλο τέκνον δέν είχε, καί αύτό μόνον ήτον
ή μόνη χαρά τήν οποίαν είχεν έπί τής γής·
ή καρδία της έξηγέρθη κατά τοΰ φονέως.
Γονατίσασα τότε παρά τό νεκρόν σώμα
τοΰ τέκνου της, προσευχήθη μετά πολλής
ζέσεως· άνέθηκε τό τέκνον της είς τόν Θεόν,
έπεκαλέσατο τήν θείαν χάριν διά τόν φονέα,
καί ίκέτευσεν έκ βάθους καρδίας τόν Κύριον
δπως τή δώση δύναμιν νά συγχωρήση έ
κεΐνον δστις τής άφήρεσε τόν τιμαλφέστατον θησαυρόν της, τό μόνον τέκνον της.
Ό Θεός είσήκουσε τήν προσευχήν τής χή
ρας, πληρώσας δέ τήν καρδίαν της διά τής
χάριτός του, τήν ένεδυνάμωσεν ώστε νά
στραφή πρός τόν φονέα καί νά τόν διαβεβαιώση δτι τόν συγχωρεΐ έκ καρδίας διά τήν
λύπην ήν τή έπροξένησεν. Μή άρκεσθεΐσα
δέ είς τοΰτο, ύπερασπίσθη αύτόν ένώπιον τοΰ
δικαστηρίου, οί δέ δικασταί Οαυμάσαντες τήν
αίτησίν της καί σεβόμενοι τήν λύπην τής
ήδη άτέκνου μητρός, συνεχώρησαν τόν φο
νέα. Ή δέ τεθλιμμένη χήρα διά νά έκτελέση έντελώς τήν παραγγελίαν τοΰ Σωτήρος,
υιοθέτησε καί τόν φονέα τοΰ τέκνου της.
Βαθέως συναισθανθείς ό νέοςτό έγκλημα,
τό όποιον διέπραξε, καί συγκινηθείς έκ τής
χριστιανικής διαγωγής καί άπαραδειγματίστου αύταπαρνήσεως τής μητρός έκείνης,
μετενόησεν έκ βάθους ψυχής διά τόν παρελ
θόντα άτακτον βίον του, καί άπ’ έκείνης τής
στιγμής έβάδισε τήν όδόν τοΰ Κυρίου, καί
κατέστη πιστός, ένθερμος καί ένάρετος Χρι
στιανός.
Ούτω ή πρός τόν έχθρόν άγάπη τής βαθέίος τεθλιμμένης μητρός, έσυρε μίαν ψυχήν
πρός τήν σωτηρίαν, ήτις άλλω ς, θά έμενεν
είς τήν άπώλειαν.
Πρός τιμήν δέ τής γυναικός, καί τής κα
λής πράξεώς της, ή οδός είς τήν όποιαν ό
οίκος τής χήρας ύπάρχει μέχρι τής σήμερον
καί ^δεικνύεται είς τούς' διαβάτας, ώνομάσθη
ή «ό*δ ό ς τ ο ΰ ά γ α π ά τ ε τ ο ύ ς έχ 0 ρ ο ύ ς ύ μ ώ ν.»

ΕΤΟΣ

Τό έτος τών
δεκα σεληνιακών
είκοσι εννέα καί
άνά παν τρίτον

ΤΩΝ ΣΙΝΩΝ.

Σινών συνίσταται έκ δώ
μηνών, έχόντων έναλλάξ
τριάκοντα ήμέρας. Πλήν
ετος καί δέκατος τρίτος

μήν προσθέτεται, μήν εμβόλιμος, δπως λείψη
πάσα διαφορά μεταξύ σεληνιακού καί ηλια
κού έτους. Είς έκαστον κύκλον έξ εξήκοντα
έτών, είκοσι καί δύο εμβόλιμοι τοιοΰτοι μή»
νες τίθενται. Τό Σινικόν ήμερολόγιον είναι
άξιοπερίεργον· έν αύτώ σημειοΰνται άκριβώς
«αί καλαί (τυχηραί) καί αί άποφράδες ήμέραι,» ούδείς δέ άληθής Κ ι ν έ ζ ο ς τολμά
ν’ άρχίση οίονδήποτε έργον κατά άποφράδα
ήμέραν. Τό έτος διαιρείται προσέτι είς είκοσι
καί μίαν περιόδους, κατά τήν έν τώ ούρανώ
θέσιν τοΰ ήλίου, άναφορικώς πρός τήν άρχήν ή τό μέσον έκάστου σημείου τοΰ ζωδια
κού κύκλου.
ΚΑΡΠΟΙ

ΥΓΕΙΙΝΟΙ.

’Οκνηρός τις, ό όποιος πάντοτε παρεπονεΐτο δτι αί τροφαί, τάς όποιας έτρωγε, πάν
τοτε τόν εβλαπτον, άπαντήσας στενόν τινα
καί ειλικρινή φίλον ή ρώτα αύτόν τί έκαμνε
καί ήτο τόσον δυνατός καί ύγειής. «Ζώ μέ
καρπούς μόνον,» άπήντησεν ό φίλος. «Μέ
καρπούς μόνον ! Καί τί είδους καρπούς, πα
ρακαλώ ;»
«Τούς καρπούς τής έργασίας», άπεκρίθη,
«καί ούδέποτε πάσχω τόν στόμαχον.»
ΙΝΑΟΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

"Οτε οί Εύρωπαΐοι άνεκάλυψαν τήν ’Αμε
ρικήν εύρον αύτήν κατωκημένην άπό άνθρώ
πους. ’Επειδή δέ έξέλαβον τήν τότε άγνω
στον έκείνην χώραν ώς τάς ’Ινδίας ώνόμασαν καί τούς κατοίκους αύτής Ινδούς, όνο
μα τό όποιον μέχρι σήμερον τοΐς δίδουσιν.
Οί ’Ινδοί ούτοι τής Αμερικής, ένεκα διαφό
ρων αιτιών, πρό πολλοΰ τοσοΰτον ήρχισαν
νά όλιίγοστεύωσιν, ώστε κίνδυνος ύπάρχει
δτι. μετ’ ού πολύ θέλουσιν έκλείψει. Κατά τάς
άφθεντικωτέρας πληροφορίας ό άριθμός αύ
τών, είς τήν άπέραντον έπικράτειαν τών Η 
νωμένων Πολιτειών, έξαιρουμένης τής ’Α
λάσκας, άνέρχεται είς 300,000, αί όποΐαι
μερίζονται ώς άκολούθως· 70000 είς Νεβράσκαν, Κανσάς καί τήν ’Ινδικήν Γ ή ν 32,000
είς Μινεσόταν καί τάς πρός άνατολάς τοΰ
ποταμοΰ Μισσισσιπή Πολιτείας· 65,000 είς
τά μέρη τής Δακότας, Μοντάνας, Βυομίγγου καί Ίδαχοΰ· 84,000 είς Νεβάδαν καί
άλλα μέρη, καί 4·8,000 παρά τόν Ειρηνικόν
ώλεαν-όν.

Έκ πάντων τούτων τών ’Ινδών λέγεται
δτι μόνον 8000 είναι πρός τους λευκούς άδιάλλακτοι.
ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ.

At συγκινήσεις έχουσι μεγίστην έπιρροήν
έπί τής υγείας. Ό Σοφοκλής άπέθανεν έκ χα
ράς τό δγδοηκοστόν τέταρτον ετος τής ήλι
κίας του, ότε μία έκ τών τραγωδιών του έστέφθη εις τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας. Λέων
ό δέκατος άπέθανεν έκ χαράς άκούσας ότι ή
ΓΙάρμα καί ή Πιαζέντσα έκυριεύθησαν πάλιν.
Ή άνεψιά τοΰ Λειβνιτίου άπέθανεν έκ χαράς,
εύροΰσα 60000 δουκάτων ύπό τό στρώμα
τοΰ θείου της. Συγγραφεύς τις άναφέρει δύο
γυναίκας, ών τό δέρμα έγένετο μελανόν
έκ τοΰ φόβου. "Ωστε είναι καλόν νά μή έκθέτωμεν μήτε νά έκθετώμεθα είς μεγάλας καί
αίφνηδίους συγκινήσεις.

έκλέξη, έπρεπε νά λάβη τό χαρτίον. Έ λαβε
λοιπόν τό μικροδιπλωμένον χαρτίον, τό ό
ποιον έκδιπλώσας, ευρεν μέγαν αριθμόν γνώ 
σεων έντός αύτοΰ. Ό Θεός τότε άφήσας τούς
μαύρους είς τά ενδότερα ώδήγησε τούς λευ
κούς άνδρας τε καί γυναίκας είς τήν παρα
λίαν, τούς όποιους δέν άφήκεν έκεΐ ούδ’ έλησμόνησεν, άλλά συγκοινωνών μετ’ αύτών
άνά πάσαν νύκτα τούς έδίδαξε πώς νά κατασκευάσωσι πλοΐον, καί πώς έκ τής ’Αφρικής,
όπου έγένετο ή τοΰ άνθρώπου πλάσις, νά
πλεύσωσιν είς άλλην γήν. Μετά παρέλευσιν
χρόνου έπέστρεψαν οι λευκοί πάλιν είς τήν
’Αφρικήν, φέροντες διαφόρων ειδών πραγμα
τείας, τάς όποιας άντήλλασσον μέ τούς μαύ
ρους άνδρας καί γυναίκας, οί όποΐοβ ειχον
μέν τήν ευκαιρίαν νά γείνωσιν άνώτεροι καί
σοφώτεροι άπό τούς λευκούς άνδρας καί τάς
λεύκάς γυναίκας, ά λ λ ’ οι όποιοι, ένεκα τής
άνοήτου πλεονεξίας των, άφήκαν τήν καλήν
μερίδα είς τούς άλλους.

Ν

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΠΑΙ’ΛΑΟΣΙΣ ΤΩΝ
ΑΣΑΝΤΙΝΩΝ.
Οί Άσαντινοί,οί κατοικοΰντες τήν ύπό τοΰ
’Ατλαντικού ώκεανοΰ βρεχομένην καί πρός
νότον έστραμμένην παραλίαν τής ’Αφρικής,
έχουσι τήν εξής παράδοσιν, έφ’ ής αί θρη
σκευτικοί αύτών πεποιθήσεις, άν Ορησκευτικαί δύνανται νά όνομασθώσι, στηρίζονται·
λέγουσι λοιπόν ότι έν άρχή τοΰ κόσμου ό
θεός έπλασε τρεΐς λευκούς άνδρας καί τρεΐς
λεύκάς γυναίκας, ώς καί τρεΐς μαύρους άν
δρας καί τρεΐς μαύρας γυναίκας. "Ινα δέ οι
δώδεκα ούτοι άνθρωποι μή έ'χωσι κανέν κατά
τοΰ θεοΰ παράπονον, ώς μεροληπτοΰντος,
ό Θεός έκρινε καλόν όποις έκαστος άποφασίση περί τής ιδίας του τύχης, έκλέγων μόνος
του τό καλόν καί κακόν. Μέγα τι κολοκύνΟιον έτέθη ύπό τοΰ θεοΰ έπί τοΰ εδάφους,
πλησίον δέ τοΰ κολοκυνθίου έτέθη καί τεμάχιον μικροδιπλωμένου χαρτιού. Ό Θεός διέ
ταξε τόν μαΰρον άνθρωπον νά έκλέξη πρώ
τος. Ό μαΰρος έξελέξατο τό κολοκύνθιον
πιστεύων ότι, έπειδή τοΰτο ήτο τόσον μέγα,
Οά περιείχε παν ό,τι τω έχρειάζετο. Ήνοιξε
τό κολοκύνθιον καί εΰρεν έντός αύτοΰ τεμάχιον χρυσοΰ, τεμάχιον σιδήρου καί διάφορα
άλλα μέταλλα, τών όποιων δέν ένόει τήν
χρήσιν. Ό λευκός άνθρωπος ούδέν είχε νά

ΟΛΙΓΑ 1ΙΕΡΙ ΠΕΡΣΙΑΣ.
Γ'. ΙΣΤΟΡΙΚΑ.

Η άρχαία ιστορία της Περσίας είναι τόσον
γνωστή ώστε περιττόν κρίνομεν νά ένδιατρίψωμεν έν αύτη. Πλήν καί αι περιπέτεια!, αί
μετά τήν έκθρόνησιν τής άρχαίας δυναστείας
τών Άχαιμενιδών καί τήν κατάργησιν τής
Περσικής ήγεμονίας έν ’Ασία ύπό Ά λεξάνορου τοΰ Μακεδόνος, είναι τόσον πολλαί
καί φοβεραί ώστε άδύνατον νά είσέλθωμεν
εις την έξιστόρησίν των. Κατά τήν ιστορι
κήν λοιπόν ταύτην σημείωσιν θέλομεν περιορισθή είς κατάλογόν τινα τών έπί τοΰ ΙΙερσικοΰ θρόνου άνελθόντων δυναστειών καί είς
συμβαντα τινά γενόμενα άπό τής κατά τούς
τελευταίους αιώνας έμφανίσεως τών Εύρωπαίων είς τήν Περσίαν.
Μετά τήν μυθικήν εποχήν τής Περσίας ά
παντώμεν έπί τοΰ Περσικοΰ θρόνου τήν δυνα
στείαν τών Άχαιμενιδών, είς ήν άνήκει καί ό
Κύρος. Πριν τοΰ Κύρου ή Περσίς ήτο μικρόν
τι κράτος, όλως σκιαζόμενον ύπό τοΰ Ά σσυριακοΰ κολοσσού. Μετά τήν πτώσιν όμως
τής Νινευή καί τάς μεγάλας τοΰ Κύρου νίκας ή Περσία έγένετο ήγεμών τής Ά σίας,
την δέ ήγεμονίαν διετήρησε μέχρι τοΰ Μεγά-

λου Αλεξάνδρου, (530— 330 π. X.) Μετά
τόν θάνατον τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, ή Περσία
περιήλΟεν ύπό τήν δυναστείαν τών Σελευκιδών, οικογένειαν Έλ'.ηνικ ν, ή ~ίς εκυβέρνα
τήν χώραν μέχρι τοΰ Ρ
,ν
κατάλυσιν τής δυναστείας τών Σελευκιδών,
καί αύτοί οί άντίζηλοί των ΠάρΟοι, (οίτινες
άπό τού 255 π. X. ίδρύσαντες κράτος έλεύΟερον είς τήν κεντρικήν Ά σίαν, έζήτουν νά
άρπάσωσι τήν Περσίαν άπό τούς Σελευκίδας)
ήναγκάσθησαν νά γίνωσιν ύποτελεΐς τών Ρω
μαίων, ή δέ Περσία έστέναζεν ύπό ξένους
κατακτητάς μέχρι καταλύσεως τοΰ ΙΙαρθικοΰ κράτους έν ετη 226 μ. X. Ά πό τής έ
ποχής ταύτης άνήλθεν έπί τοΰ Περσικοΰ θρό
νου ή οικογένεια τών Σασσανιδών, ήτις, ό
πως στηριχθή, άνέλαβεν άδιαλείπτους πρός
τούς Ρωμαίους πολέμους. Είς έκ τών βασι
λέων τής δυναστείας ταύτης, ό Νασιρβάν, άπέχτησεν έπίζηλον καθ’ ολην τήν Ά σίαν
φ·'
διά τήν δικαιοσύνην του. Μείνασα έπί
το'
όνου μέχρι τοΰ Ρ52 ή δυναστεία αύτη
έξεΟρο·,:σθη τέλος ύπό τών πρώτωνΚαλιφων,
άπό τής έποχής τών οποίων μέχρι τοΰ 1 258
ή Περσία, διατελοΰσα ύπό τήν έξουσίαν τών
Αράβων, Ιχασε σχεδόν καί αύτό της τό όνο
μα. Ή Αραβική κατάκτησις είναι ή μάλον
άξιοσημείωτος διά τήν χώραν, καθότι έπ’ αύ
τής, προγραφεΐσα ή άρχαία τών κατοίκων
θρησκεία, ή είδωλολατρεία,σχεδόν καθ’ όλοκληρίαν κατεστράφη, άντ’ αύτής δέ έπεκράτησεν ό Μωαμεθανισμός.
Διαρκούσης τής Αραβικής κατοχής διά
φοροι πατριώται προσεπάθησαν κατά καιρούς
νά άποδιώξωσιν αύτούς, ώς έπίσης καί ή δυ
ναστεία τών Σελζουκιδών, άλλά τοΰτο κατώρθωσεν έπί τέλους ό Μο,γγόλος κατακτητής Χουλαγοΰ Χάν. Ά πό τοΰ 1258 λοιπόν
ή Περσία ύπέκυψεν εις τούς Μογγ,όλόυς.
Πλήν ταυτοχρόνως είς τιν" \ιίψ :/.·' Ύβ (το
Χαρασάν κλπ.) ήρχισαν - (
£'~ω·σι.ν οί
Ίλχάνιοι τής Βαγδάτης ( 1 3 3 6 — 1390 μ. X.)
καί οί Τουρκομάνοι ( 1 4 0 7 — 1499 μ. X.).
Ά π ό τό 1499 ήρχισαν νά άναφαίνωνται οί
Σοφήδαι, έν άρχή άσθενεΐς μέχρι Ά ββά τοΰ
μεγάλου, όστις κατά τό 1 587 άνίδρυσε πά
λιν τήν Περσικήν μοναρχίαν, άφηρεσεν άπό
τούς ’Οθωμανούς τήν Ταυρίδα, κατέκτησε
τήν Γεωργίαν καί έδιωξε τούς Πορτογάλους
άπό τήν Όρμούζην. Τήν δυναστείαν τών Σοφηδών έδίωξεν άπό τοΰ θρόνου ό Ναδήρ Σάχ

1736, μετά τήν δολοφονίαν τοΰ όποιου. 1747
ή κατάστασις τής Περσίας εφθασεν είς τό έπακρον τής άθλιότητος. Ιίερί δέ τά τέλη τής
παρελθούσης ίκατο.ντάετηριδος (1794) άνέτοΰ θρόνου τής δυστήνου ταύτης χώ
ρας ή νΰν βασιλεύουσα δυναστεία τών Κ αδζάρων, ής τέταρτος ήγεμών είναι ό νΰν βα
σιλεύων, ό καί έσχάτως έπισκεφθείς τήν ήμετέραν πρωτεύουσαν Νασρ-εδδίν Σάχ.
Πρώτοι έκ τών Εύρωπαίων, οίτινες κατά
τάς τελευταίας ταύτας εκατονταετηρίδας μετέβησαν είς Περσίαν είναι οί Πορτογάλοι· οδτοι κυριεύσαντες τήν παρά τήν είσοδον τοΰ
Περσικοΰ κόλπου νήσον Όρμούζην (1 41 5)
άνέδειξαν αύτήν ένα έκ τών πρωτίστων έμπορικών σταθμών. Μετά τούς Πορτογάλους δέν
ήργησαν νά φανώσιν καί έμποροι Ά γ γ λ ο ι
1553. Άκολούθως έφάνησαν 'Ολλανδοί καί
Γάλλοι, άλλά πάν άλλο έσκόπευον ή ειρηνι
κήν συμίβωσιν. "Οθεν τό 1 6 2 2 Άββάς ό μέ
γας, βοηθούμενος ύπό τών ’Ά γ γ λ ω ν, άπεδίωξεν ώς είδομεντούς Πορτογάλουςάπό τήν
Όρμούζην. Μετά τόν θάνατον τοΰ Άββά
τούτου ή Περσία ήρχισε πάλιν νά φθείνη έω
σοΰ άνήρ τις τολμηρός, έκθρον|σας τήν δυνα
στείαν τών Σοφηδών, άνήλθεν είς τόν θρόνον
ύπό τό ονομα Ναδήρ Σάχ (1736). Ούτος
έκτος τού ότι έξεστράτευσε κατά τής Δελχί,
τήν όποιαν κυριεύσας, έλαφυραγώγησε καί
έσφαξε χιλιάδας έκ τών κατοίκων της, έκ
τος πολλών αιματηρών πολέμων τούς όποιους
διεξήγαγε, συνέλαβε κατά νοΰν νά άφαιρέση
άπό τάς χείρας τοΰ Περσικού κλήρου ήν ειχε
καί έχει άπεριόριστον δύναμιν. Εύθύς λοιπόν
άμα άνέβη τόν θρόνον έδωκεν είς αύτούς νά
έννοήσωσιν ότι, έπειδή αί πλεΐσται τών μετα
ξύ Περσών καί τών γειτόνων των Οθωμανών
έριδες π ηγήν‘ έχουσι τάς Ορησκευτικάς φιλονεικίας, εύχής εργον θά ήτο άν άνδρες φρόv . ’.o' έ - άμφοτέρων τών μερών συνελΟόντες,
έ/\υον τας μεταξύ ύπαρχούσας Ορησκευτικάς
διαφοράς. Ή 'πρότασις ο.7.ως άδ’τΐ) τοΰ Nc:δήρ Σάχ άπήντησεν άνυπέρβλητον άντίστασιν. Ά λ λ ’ ό Ναδήρ δέν ήτο άνθρωπος φοβού
μενος τήν άντίστασιν· διέταξε λοιπόν νά πνίξωσι τόν άρχηγόν τών ιερέων,διότι έτόλμησε
νά τώ παρατηρήση ότι είς πράγματα, θρη
σκευτικά ο νόμος τοΰ Θεοΰ καί ή τοΰ Προ
φήτου παράδοσις πρέπει νά διευθύνωσι τούς
πιστούς, καί ότι οί ήγεμόνες δέν εδικαιούν
το νά είσάγωσι νεωτερισμούς είς τά τοιαΰτα.
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’Ο λίγον xatpiv μετά τήν άπάνθρωπον το ύ 
τ η ν πράξιν του ό Ναδήρ ήρπασε τά ς γέας
καί τά εισοδήματα τώ ν Ιερών, λέγω ν πρός
το ύς ιερείς ότι,ώς ή πείρα άπέδειξεν, « ί προσευχαί τω ν δέν είσηκούοντο, έπειδή άπδ πεντηκοντα ήδη έτών τό έθνος έξέπιπτε χαϊ -σχε
δόν ήρημώθη, ώς έκ τών έπιδρομών τών γει
τόνων κ α ί τώ ν άνταρσιών τώ ν πολιτώ ν, έω
σοΰ ό θεός έπεμψεν ένδοξα όργανα (έννοών
τούς στρατούς του) τά όποια τόν ήλάφρωσαν* δεικνύων δε τούς στρατιώ τας του προσέθηκεν «οί πτω χοί ουτοι ιερείς εχουβιν άνάγκας καί πρέπει νά εύρεθή τρόπος,τις^ ό
πως έξοικονομηθώσιν.» Πλήν χατά τό 1 7 4 7
ό Σάχης ουτος έπεσε ύπό δολοφόνους χειΕίναι άδύνατον νά περιγραφώσι τά δεινά
τά όποια ήκολούθησαν τήν δολοφονίαν τού
την. Έ τη π ο λ λά μ ετ’ αύτήν (τό 17-84) ά γγ λ ο ς τις, ό Κ. Φόστερ, μεταβαίνων έξ ’Ινδι
κής εις Ρωσσιαν διά τή ς Περσίας, γράφει*
«Σήμερον ή Περσία δύναται νά θεωρήται ώς
μ έγας τις τάφος, πεπληρωμένος έκ θυμάτων
τή ς ύπερηφανείας, τή ς φιλαργυρίας και τή ς
έκδικήσεως. Είναι δέ δύσκολον νά άποφανΟή
τις άν κατά τό διάστημα τών τελευταίων
έξηχοντα έτών άπεθανον περισσότεροι -είς τά
πεδία τών μαχών ήύπό χειρών δημίων καί δο
λοφόνων.» Χ α τά τήν έποχήν καθ’ ην ό Κ.
φόστξρ διήλθε τήν Περσίαν τό μέν νότειον
μέρος τη ς χώρας είχεν ά λλο ν βασιλέα, είς
οέ -τό βόρειον £βασίλε«εν ό Ά γ ά Μωχάμεθ,
ό θεμελειωτής τή ς παρούσης δυναστείας, όστις τέλο ς έκθρονίσας τόν αντίζηλόν του καί
θανατώσας -αύτόν έκηρύχθη βασιλεύς τής
όλης Περσίας (1794·). Ό Ά γ ά Μωχάμεθ
Σάχ, όστις πρώτος μετέφερε τήν πρωτεύου
σαν εις Τεχεράνην, ητο άνθρωπος καθ’ υπερ
βολήν δραστήριος ά λ λ ά συνάμα και πολύ
σκληρός, ένεκα τοΰ όποιου καί έδολοφονήθη
τό 4 7 9 7 ύπό δύο ύπηρετώ ντου,οΰςδιάμικράν
αιτίαν ειχε καταδικάσει είς θάνατον. Επειδή δέ
ητο εύνοΰχος, μετά τόν θάνατόν τουάνήλθεν
έπί τοϋ θρόνου ό άνεψιός αύτοΰ Φουτέχ
Ά λ ή Σάχ, όστις έβασίλευσε μέχρι τοΰ 18 3 4 .
Έ πί τή ς μακράς βασιλείας τοΰ Φουτέχ Ά λ ή
Σάχ, τό βασίλειον τή ς Περσίας ήρχισε κά
πως νά άναλαμβάνη, ά λ λ ’ οί πρός τήν Ρωσσίαν πόλεμοι τοΰ βασιλέως τούτου άπεστέρησαν τήν Περσίαν μεγάλου μέρους τής
Α ρμ ενίας.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Φουτέχ Ά λ ή ti~
χινδύνευσε νά έκ ραγή έμφύλιος πόλεμος έν
Περσία ένεκα τώ ν πολλώ ν μνηστήρων τοΰ
θρόνου. Λαβών ό μονάρχης ουτος πεντήκοντα συζύγους άφήκε παμπληθείς κληρο
νόμους, έκ τών οποίων πολλοί έπεθύμουν τό
βασιλικόν διάδημα. Έπε*δή όμως πρό :·χαΰ
θανάτου του είχε διορίσει διάδοχον τοΰ θρό
νου τόν έγγονόν του Μωχάμεθ Σ άχην, τή
βοηθεία τη ς Ρωσσίας καί Α γ γ λ ία ς περιεβλήθη ό τελευταίος ουτος τήν βασιλείαν, καί
έ.στηρίχθη εναντίον πάντω ν τώ ν άντζζήλων
του. Ό Μωχάμεθ Σάχ ουτος εΐναι πατήρ τού
νΰν βασιλεύοντος, «μιριώτερον δέ συμβάν έ$ί
τή ς βασιλείας αύτοΰ «να ι ή έμφάνησις τής
αίρέσεως τώ ν Βαβύ, περί ών μ νεία έγένετο
είς τό προηγούμενον.. (Σελ. 2 2 1 ).
Τόν σεπτέμβριον τοΰ 1 8 4 8 , άποθανόντβς
τοΰ Μωχάμεθ Σάχ, άνήλθεν έπί τοΰ Περσι
κού θρόνου ό σήμερον βασιλεύων υίό^ του
Νασρ-ουδ-δήν Σ άχ, έν άρχή τή ς βασιλείας
τοΰ οποίου οί Βαβύ έδειξαν παράβολον τό λ 
μην. Πρώτον, άμα τ φ θανάτιο τοΰ πατρός
του, ύψώσαντες την σημαίαν τή ς ανταρσίας
περιεχαρακώθησαν είς Μαζανδεράν, .έπί τή ς
νοτείου παραλείας τή ς -ϋασπίας,όπόθεν μετά
π ο λλής δυσκολίας ςξεβλήθησαν. Μετά τοΰ
το προσπαΟήσαντ^ς οί Βαβύ νά καταλάβωσι
τό φρούριον τ ή ς Γεδζης κ α ί άβτοτυχόντες ήρπασαν τό ZtvCav τό 1 8 5 0 , προς ύπερά/matv
τοΰ.όπ-οίου άνέπτυξαν έκτακτον ανδρείαν «,ύ
μόνον οί άνδρες ά λ λ ά χάί .αύται αί γυναίκες
καί τ ά παιδία* πρός άμοιβήν ομως τή ς ο
ποίας πάντως μ ετά τήν άλωσιν τή ς πόλεω ς
κατεκρεουργήθησαν. Διαρκούσης τής πολιορκίας τα ύτη ς ό θεμελειωτής τή ς αίρέσεως έθανατώθη, χατακριθείς. Ά λ λ ’ ή μεγάλη αύστηρόττ^ς τή ς κυβερνήσεως τοΰ Σάχου, τό
σον άπήλπισαν τούς.Βαβύ ώστε τέσσαρες έξ
αύτών έπεβουλεύθησαν καί αύτήν τήν ζωήν
τοΰ Σάχου. Ή άπόπειρα τή ς δολοφονίας
έγένετο τήν 3 Αύγούστου 1 8 5 2 , μετά τήν
άποτυχίαν τ η ς όποιας ού μόνον οί αυτουρ
γοί ά λ λ ά πολλοί ά λλοι συνομώται ύπέστησαν σκληροτάτας ποινάς. Μετά τα ΰτα οί
Βαβύ ησύχασαν, ά λ λ ’ ή Περσία ύπέστη άνεκδιήγητα δεινά ένεκα τοΰ έσχάτως γενομένου
λοιμοΰ, τά όποια ώς πασίγνω στα παραλείπομεν.

