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ΜΙΡΑΒΩ

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ. ‘)

Το π ε ρ ε  τ ώ ν  ί δ ι ο σ φ ρ α γ ί σ τ ω ν  δ ι 
α τ α γ μ ά τ ω ν  καί τών φυλακών του Κρά
τους εγραψεν ό Μιραβώ, ένώ άκόμη εύρί- 
σκετο δεσμώτης έν τα ΐς  φύλακα!; τοΰ Βαιν- 
σαίν. Ό  υπ ’ αυτου υιοθετηθείς Λουκάς 
Μοντινύ, οστις συνέλεξεν έπ ιμ ελ ώ ς  κατά 
τόν Vermorel 2) ο,τι ήδύνατο νά χρησιμεύση 
δημοσιευόμενον όπως άναδείξτ) τόν ευεργέ
την  του, σημειοΐ ότι τόσον έν τώ  σ υ γγρά μ - 
μ α τ ι  τούτω  όσον καί έν τώ  περί δεσποτείας, 
ό άναγινώσκων εννοεί ευθύς έξ άρχής  τόν 
άγώ να  του γράφοντος, όπω ς άποδείξη, ούχί 
μόνον Ota σειράς συλλογισμώ ν, ά λ λ ά  και 
διά πληΟύος ιστορικών μνημείων, τό πα
ράνομον τών κ ατ’ άρέσκειαν τούτων καί 
άνευ προηγούμενης άνακρίσεως δίκης καί 
καταδίκης ή δημοσιεύσεως, συλλήψεων 
καί φυλακίσεων. Ταΰτα φαίνονται είς ήμάς 
σχεδόν άπίστευτα  σήμερον. Καί όμως έ
πρεπε νά ελΟγ; ή έπανάστασις διά νά κα- 
ταρριψγ) 'go παράνομον τοΰτο τοΰ ήγεμόνος 
προνόμιον ! Είς έποχήν τοιαύτην, οΐα ή 
πρό τή ς  Γ α λ λ ικ ή ς  έπαναστάσεως,ήτο α λ η 
θώς ριψοκίνδυνον τό τό λ μ η μ α  τοΰ Μιρα- 

οατις  επεχειρει οια του έργου τουτου 
νά καταδείξη πόσον άντίκειται είς τό δί
καιον τό βασίλειον τοΰτο προνόμιον, δι’ου 
ό π ο λ ίτη ς  ήδύνατο νά καταστή δεσμώτης 
δυνάμει μ ιας έσφραγισμένης επιστολής· καί 
άνευ ά λ λ η ςτ ιν ό ς  δικαστικής διατυπώσεως. 
ΤΙ επ ιστολή έκείνη ήτο άπόφασις έκτελε- 
στη και ένταλμα  σ^λλήψεως συγχρόνως.

ΤΙ περ ιγραφή τών σκληροτήτω ν τών 
εκ τοΰ οίκου τοΰ Βαλουά βασιλέων καί ιοί— 
ωςτοΰ Λουδοβίκου ΙΑ" προς τούς διά π ο λ ι
τικά  εγκ λ ή μ α τα  φυλακισΟένταςχρησιμεύει 
ώ ;  πρόλογος  ε ί;  το εργον τοΰ έν Βαινσαίν

(1' Συνέπεια ίδε Φύλλον Γ'.
2) Mirabea.i. Sa »io et ses opinions. < loin Ip. 1GI.

κρατουμένου. Έ ζετάζω ν  έπειτα  μετά  φ Λ ο -  
σοφικής τω όντι βαθύτητοςτήν  γένεσιν τών 
κοινωνιών, τά ς  άρχάς τοΰ φυσικοΰ δικαίου 
καί τήν αρχήν τοΰ δ ικαιώματος τοΰ τ ιμ ω 
ρεί'/ ό Μιραβώ, καταδείκνυσι πόσον αί φυ
λακίσεις αύται είναι φοβερώτεραι πάσης 
ά λ λ η ς  βίας καί αύτών άκόμη τών α ιμ ατη
ρών ποινών.

Νομίζουσί τινες οτι αί αυθαίρετοι αύ- 
τα ι καθείρξεις είσίν άναγκαΐαι έν πάση 
πο7ατεία καί διά τοΰτό είσι καί νόμιμοι, 
ά λ λ ’ ό Μιραβώ προέθετο ν’ άποδείξη ά- 
κριβώς τό έναντ;ον, οτι παράνομοι άπο- 
λ ύ τω ς  ούσαί είσι μ άλ λον  έπ ιβλαβεΐς  καί 
ολέθριοι ή άγαθοΰ τίνος πρόξενοι καί έπ ι-  
τίθεται κατά τή ς  άχαλινώ του δεσποτείας 
καί καταπολεμεί τόν Μοντεσκιέ, όστις π ι 
στεύει £τι είς τινας περιστάσεις ή άρσις 
τή ς  ελευθερίας καθίσταται άναγκαία. Λί 
ίδ ιοσφράγιστοι έπιστολαί άπειλοΰσι μ ά λ 
λον τούς έπικαλουμένους αύτάς ή τούς 
καθ’ ών έκοίδονται καί δύνανται καί τούς 
μέν καί τούς δέ νά στερήσω ντκ ι. παντός 
ο,τι εχουσι. Δ ι ’ αύτών συγχέετα ι ό άθώος 
μβτά τοΰ ένοχου, ίδού διατί όφείλουσι νά 
καταργηθώσι. Είναι ψευδός τό έπ ιχείρημ* 
οτι σώζουσι τήν τ ιμήν τή ς  οίκογενείας 
άφαρπάζοντα  άπό τήν δικαιοδοσίαν τών 
δικαστηρίων καί τήν δημοσιότητα τούς 
ένοχους.

Ίδού  άρχαί, αληθώ ς νέαι διά τούς 
χρόνους εκείνους, τάς οποίας καθιεροϊ ο 
ελεγχόμενος ύπό τών συγχρόνων του Μι
ραβώ καί άποστρεφόμενος ώς έν έπ ιλόγω  
πρός τόν υιόν του, όστις όμως δέν υπήρχε 
πλέον καί ό πατήρ το υ τ ό ή γ ν ό ε ι  άκόμη·—  
Καί σύ,ω υιέ μου— επ ιλέγε ι— σύ,τόν όποιον 
μόνον βρέφος έν τή  κοιτίδι περιέπτυξα 
είς τάς ά γκά λας  μου, σύ ούτινος έβρεξα μέ 
δάκρυα τά  τρέμοντα χ ε ίλ η ,  καθ’ ήν ήμέραν 
μέ συνελάμβανον, καί έθλιβον έπί τή ς  
καρδίας μου, ώς έάν προεμάντευον ότι δέν 
θά σε έπανίδω, έλάχ ιστα  εχω  δ ικαιώματα 
έπί τή ς  ά γ ά π η ς  σου, διότι ούδέν επραξα 
διά τήν άνατροφήν σου καί τήν ευτυχίαν. 
Μέ άφήρπασαν άπό τών τερπνών τούτων 
άπολαύσεω ν οΰτω δέν είςεύρεις έάν θά 
ήμην καλός πατήρ . Ά λ λ ’ άδιάφορον· οφεί
λε ις  τά  πάντα  είς σέ αύτόν καί οφείλεις 
ένώπιον τών τέκνων σου νά σέβησαι τήν 
μνήμην μου. "Οταν αναγνώστες ταΰτα  έγώ 
δέν Οά ύπάρνω  ίσω;· ά λλά  Οά εΰρης έν τώ

βιβλίω  τούτω ο,τι μοί ήτο πολυτιμότατον ,  
τόν έρωτα τή ς  άληθειας και τή ς  οικαιο- 
σύνης καί τό κατά τή ς  τυραννίας μΐσος.

Ό  Μιραβώ έπολέμησε συγχρόνως κατά 
τήν έπάνοδόν του ε ίςΓ α λ λ ια ν  ( 1 / 8 5 ) ,α λλά  
μετά  μανίας άληθοΰς, τούς καπηλευόμε
νους έν το ϊς  χρ ηματισ τηρ ιο ις  τας μ ετοχας  
τών διαφόρων Τραπεζών ή Ε τα ιρ ιώ ν .  Η -  
τό τ ι  καινοφανές τοΰτο διά την Ευρώπην. 
Ό λ α ό ς  δέν ειχεν άκόμηέννοήσει τά  μ η χ α -  
νεύματα τών επιτηδείων, ο ιτινες άνυψουν 
καί κατεβίβαζον τήν άςιαν τών Γραμμα
τίων τούτων. Ό  Μιραβω ανεσυρε το παρα
πέτασμα  καί άπεκάλυψε τον δόλον.

Ά π ό  τινων έτών, ιδίως ένεκεν τοΰ Α με
ρικανικού πο7νέμου, τό δημόσιον χρέος τή ς  
Γ αλ λ ίας  εΐχεν αυξήσει. Οί έπιζητοΰντες 
τά  κέρδη άνεπώλουν τάς ομολογίας, καί 
μετέβαλλον έπιτηδείως τούς όρους τή ς  
προσφοράς καί ζητήσεως. Τά  δημοσία χρεη 
δέν ήσαν τά  μόνα, έ π ιτώ ν  οποίων έτελεΐτο 
ή αισχρά αΰτη έμπορία. Έ κ τ ο ς  αύτών ύ- 

Ίρχον καί ά λ λ α  ι ίδ ιωτικα ί έπιχειρησεις, 
τινες άπερρόφουν τά  κεφαλαία τοΰ λαοΰ.

τ- f r* · ι λ ___ ι .1 Τ1 α »

πη
αΐ
Τοιαΰται ήσαν ή Caisse d’ escompte, η Ιρα- 
πεζα  τοΰ San-Tarlo, καί ή Έ τα ιρ ια  τών ύ- 
δάτων. Ή  π ρώ τη  ίδρύΟη τό 1779 ύπό τοΰ 
Τ υργώ  καί άληΟώς παρέσχε τάς άρίστας 
ύπηρεσίας είς τό έμπόριον. Ά λ λ ά  μετά 
ταΰτα ύπεισήλθον οί κάπη7,οι καί ή τ ιμή  
τών μετοχώ ν τη ς  ύψώθη ύπερόγκως. Ο 
Μιραβώ ήγε ιρε  π ρώ τος φωνήν.

Ί Ι  Τ ράπεζα  τοΰ San-Carlo εΐχεν ίδρυθή 
έν Μαδρίτη ύπό τοΰ Cabarrus τό 1782^ Λί 
μετοχαί αύτής χ ά ρ ε ί ς  τούς καπηλους 
διήλθον τά  ΓΙυρρηναΐα καί ήσαν μάλλον  
έπ ιζήτητο ι έν Γ α λ λ ία  ή έν Μ αδρίτη, διότι 
οί 'Ισπανοί φρονιμότεροι δέν άνεβίβαι,ον 
τήν άςίαν των μετά τή ς  τα χύ τη το ς  τών 
πρώτων.

Ή  τρ ίτη  Ε τ α ιρ ία  φαίνεται ότι κ ατ’ άρ-

στην. Ή  Κυβέρνησις ήλθε τότε  είς βοή— 
θειάν τη ς  άγοράζουσα αύτή εκατόν μετο- 
χ ά ς .  Καί ίδού τήν έπιοΰσαν, μόλ ις  τοΰτο 
έγένετο γνωστόν έν τώ  Χ ρηματιστηριω , 
αί τ ιμα ί τών μετοχών τη ς  τετραπλασ ια -  
ζ ο ν τα ι .Ό  Μιραβώ διαβλέπων τό βάραθρον, 
τό όποιον ήνοίγετο, εγραψεν ολοκλήρους 
Φ ιλ ιππ ικούς  κατά τών καπήλων τούτων,
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διά τούς δόλους όμως τών οποίων ουδέποτε 
έθεώρησεν υπεύθυνον τήν  Ε τα ιρ ία ν ,  καί 
ήθελε μ άλ λ ο ν  νά προφυλάξη αυτήν ή νά 
κ αταγγε ίλ ϊ]  ε ί ;  τήν δημοσίαν γνώ μην . Αί 
κ ατ’ αύτοΰ άποστροφαί τοΰ Βωμαρσαι, ενός 
τών διευθυντών τη ς  Ε τ α ιρ ία ς  ταύτης,ήσαν 
επομένως άδικοι.

Έ δ ώ  συνδέεται τό ζήτη μ α  τοΰ ύπουρ- 
γοΰ Καλών. 'Η  άπολ ογ ία  τοΰ Μιραβώ 
είναι άρκοΰσα δ ικαιολογία . Έ ν  δσω 6 Κ α
λών δέν ήτο έπί κεφαλής τή ς  φατρίας καί 
τών καπηλω ν, ευρισκεν ω φέλιμον τόν πό
λεμον, 6ν ήγειρεν ό Μιραβώ, ά λ λ ’ ά πα ;  
ενωθείς μ ε τ ’ αύτών ήθέλησε νά τώ  έπ ιβάλ- 
λϊ) σιωπήν καί ό Μιραβώ δέν ύπήκουσεν 
α π ’ έναντίας έφώναζε πλειότερον. Ό  υ
πουργός τών Οικονομικών προσεπάθησε 
κ ατ’ άρχάς  περιποιούμενος νά προσελκύση 
είς τά  σχέδιά του τόν Μιραβώ, ά λ λ ’ ουτος 
ένώ ήδύνατο νά σιωπήση, προετίμησε μ ά λ 
λον νά καταδείςν] συνένοχον τόν υπουργόν 
τή ς  καπηλείας, έ'στω καί άν διά τοΰτο ε- 
μ ελ λ ε  νά ύποστή τήν έκουσίαν έξορίαν είς 
τάς Γερμανικάς πόλε ις  έξ υπαμοιβής, καί 
νά στήσ·/] τήν έδραν του έπί ικανόν χρόνον 
έν Βερολίνω.

(επεται συνέχεια)

Κ. Γ. ΞΕΝΟΣ.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
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ύπ.ίαργηγύς Μν.Ια.ηοτι’ηχηυ

1803 +  1873

Ή  επαρχία Μυλοποτάμου, καί προγενέστε
ρον Αΰλοποτάμου, μία τών τερπνότερων πλου- 
σιωτέρων καί μεγαλειτέρων επαρχιών τής τι-  
μηέσσης *) Κρήτης, άνήκουσα τω τμήματι ?Ρε- 
θύμνης, εκτείνεται, κατά μήκος έπί τής αρ
κτικής παραλίας, συνορεύουσα πρός Άνατολάς 
(Λεν τ/5 επαρχία Μαλεβυζίου (Κνωσσφ), πρός

1) Κρήτη τιμήεσσα. Α'.ος μεγάλοιο τιθήνη.
Πολλή τε λιπαρή τε καί ευβοτος. (Λιον. Ά λ . )

μεσημβρίαν δέ τνί νεφελ^ογείτονι "ΐδν) καί τνί 
συνορεία τών πρός δυσμάς αύτη: όρέων. ’Η 
επαρχία αύτη περιέχουσα ερείπια τών αρχαίων 
πόλεων Έλεύθερνακαί Όαξός, είχε 2) καί έχει 
ibtoy ’Επίσκοπον* όρεινν) ούσα, ιδία κατά τό 
Ανατολικόν μέρος, άνεδειξε καί άναδεικνύει 

άνδρας άλκίμους,ελεύθερον αεί φρόνημα έχοντας 
καί διαπρέψαντας καθ’ δλην τήν σειράν τών ^.α
κρών Κρητικών αγώνων κατά τών επιδρομέων καί 
κατακτητών αΰτης· ώς ορεινή δέ καί επίκαιρον 
θέσιν έχουσα, παρέχει άσυλον τοϊς κατοίκοις 
τών πέριξ αΰτης επαρχιών έν καιρώ τών επα
ναστάσεων. Μεταξύ τών διαπρεψασών οικογε
νειών κατά τάς έπαναστάσεις τοΰ 1821, 41, 
66, 78 κατατακτέον καί τήν τοΰ Σταυρούλη 
Νιώτη έκ τοΰ χωρίου ’Ανώγεια, ού οί κάτοι
κοι καί άνδρειότατοι είσι καί ύκυποδέστατοι 
πάντων τών Κρητών, λαβόντες κατά τήν τριε- 
τή τοΰ 1866 έπαναστασιν τήν έπωνυυ.ίαν ί.^α- 
rppol ιππείς' εκτός τών δύο τούτων προσόντων, 
σπουδαίων δντων, τό χωρίον ’Ανώγεια δύναται 
νά παρατάξν) 600 άνδρας έν ώρα μάχης έκλε- 
κτοΰς, οΰς οΰδεν έτερον χωρίον ίσως.

Οί Σκουλάδες 3), οί Σπόκαι, οί Πλεύραι, οΐ 
Ξετρύπαι, οί Παλμέται, ό Γ. Σπιθούρης κλπ. 
σπουδαιότατον μέρος εις τάς κατά καιρούς επα
ναστάσεις λαβόντες καί εικότως τιμηθέντες ύφ’ 
άπάσης της Κρήτης, είσίν έκ τών ’Ανωγείων. 
Αλλ οί άγώνες αΰτών καί τόσων άλλων έκλεκτών 
άνδρών έναυάγησαν πρό της ίσχυρογν ωμοσύνη ς 
τών διπλωματών, κρατούντων έτι ύπό ζυγόν τό
πον, έπανειλημμένως καί μετ’ αφθονίας άπο- 
δείξαντα, οτι κέκτηται τήν δύναμιν τής άπε- 
λευθερώσεως καί οτι άςιος κρείττονος τύχης 
έστίν άλλά τό δίκαιον, μεθ’δλους τους (ρροεγ— 
μούς, οΰς ένώπιόν του θέτουσι, θά θριαμβεύσει 
ημέραν τινά* ό πολιτισμός καί αι άρχαί τοΰ 
αίώνος τούτου αδύνατον νά μή κατισχύσωσιν.

2) Λεαρ. Λεόν.
3) Είς τούτων ό Μ ι χ α ή λ  άρχηγί>ς τοΰ Ά ν α .  

Τμήματος κατά τάς έπαναστάσεις τοΰ 1858, 1866,  
1878, ό άριστος τής οίκογενείας, διακρινόμενος έπί 
νοημοσύνη καί ώς επί το πλεϊστον εύπαίδευτος, ά π έ -  
θανεν ενταύθα τον παρελθόντα Α π ρίλ ιον  τιμηθείς προ 
τοΰ θανάτου του ύπο τής κυβερνήσεως τοΰ Κου-  
μουνδούρου διά τοΰ Σταυροΰ τοΰ Σωτήρος’ ό θά
νατος αύτοΰ κατελύπησε μέν απαντας τούς συναγωνι- 
στάς του, βαθύτατα δ έπληξε τήν επαρχίαν αύτοΰ, 
σπουδαΐον ά'νδρα άπολέσασαν.

Ό  Σταυρούλης Νιώτης έγεννήθη τό 1803, 
εποχήν μαύρης δουλείας καθ’ δλον τό γένος καί 
δτε τό ελληνικόν δνομα ύπήρχε μόνον είς τάς 
βιβλιοθήκας τών φιλομούσων* ό έν Κρήτν) μά
λιστα ζυγός ήν βαρύτερος 4) σχεδόν τών λοι
πών έλληνικών επαρχιών, καί τοΰτο έγένετο 
ΐνα μή δυνηθώσιν οί Κρήτες νά έπαναλάβωσι 
τούς αγώνας αυτών κατά της τυραννίας* παρα- 
τηροΰμεν δε δτι, ένθα οΐ κάτοικοι άνδοεΐοι ήσαν 
ή ροπάς είχον πρός τάς επαναστάσεις, έκεΐ 
επέπιπτεν δλος ό δγκος της τουρκικής τυραν
νίας ϊνα έςαντλήσν) τούς αντιπάλους του. Ή  
Κρήτη καί ή ’Αλβανία παρέχουσιν ήμϊν τό πα
ράδειγμα τοΰτο* άλνλά καί έκεΐ οί ά'νθρωποι 
μετά ζήλου καί υπομονής ύπενόμευον τοΰτον, 
τήν ημέραν καραδοκοΰντες της γενικής έξεγέρ— 
σεως* ή ημέρα αύτη ές άπειρων σημείων ήρ
ξατο άναφαινομένη, νουνεχών καί δραστήριων 
άνθρώπων, πρόγραμμα αΰτών άναγραψάντων 
τήν άνάστασιν τοΰ γένους, ένεργούντων καί 
έπισπευδόντων τήν έμφάνισιν αΰτης. 'ΗΚρήτη, 
καίτοι μακράν τής ηπειρώτικης Ελλάδος εύ- 
ρισκομένη, καίτοι εχουσκ πληθυσμόν άνώτερον 
τοΰ τουρκικού κατά μικρόν βαθμόν, (125 χιλ. 
Τοΰρκοι καί 140 χιλ. Έλληνες), καίτοι οί 
Τούρκοι ήσαν μαχιμώτατοι, δυνάμενοι 20 χιλ. 
ές αΰτών νά πέμψωσιν είς τά πεδία τών μα
χών κάλλιστα ώπλισμένων, καίτοι ίσχυοώς κα- 
τεχομένη ύπό τών Τούρκων, καίτοι άοπλος καί 
ουδαμόθεν επικουρίας άναμένουσα, καίτοι εύ- 
ρισκομένη εγγύτερον πάστ,ς άλλης ελληνικής 
χώρας, τη Αίγύπτφ, έξης οί στόλοι τής ’Αφρι
κής ώρμώντο, δέν ώκνησεν άλλά προθύμως τήν 
σημαίαν τής ανεξαρτησίας ύψωσε κηρύξασα τήν 
έλευθερίαν της. Είς τόν λαμβάνοντα ΰπ’ δψει 
τάς περιστάσεις ταύτας ή έπανάστασις τής 
Κρήτης δέν δύναται ή νά προζενήσγι βαθυτά- 
τηνέντύπωσιν* άποδεικνύουσιν αύτη τόφιλελεύ-

4) Ά λ λ ά  καί ετερος λόγος συνέβαλεν "να οί Τούρ
κοι έν Κρήτη διάκεινται λίαν δυσμενώς πρ^ς τούς ήμε-  
τέρους- οί Κρήτες συνέπραξαν μετά τοΰ Κούδρου Χ α 
τ ζ ή  Ό σμάν το 1812 άποσταλέντος ώς Γενικού Αιοι- 
κητοΰ, ?να καταστρέψη τόν εκεΤ Γενιτσαρισμον πολ-  
λάκις έπιβληθέντα σκανδαλωδώς τή Πύλη* καί δή 
βοηθούμενος ύπο τώνΈλλήνων, είς οΰς έδο>κε καί οπλα 
άλλους μεν τούτων έθανάτωσεν άλλους δέ συνέλαβε καί, 
εκαρατόμησεν είς τήν Dalle Retimlola. καί έπ ’. δύο μήνας 
έπιπτον αί κεφαλαί τών ίσχυοών Μουσουλμάνων.

ΜΕΛΕΤΗ 

Ε Π Ι  Τ Ο Γ  Σ Α Ι Ξ ί Ι Η Ρ .

ΜΕΡΟΣ &'. 1)

Τοιαύτη ύπήρςεν ή Κ λεοπάτρα , ώς π α -  
ραοίδει αύτήν ή ιστορία, τοιαύτη ύπήρξεν 
ή βασίλισσα τή ς  Κύπρου, ή τ ις  έν τή  μέθη 
τών οργίων τη ς ,  ερριπτεν είς τόν κύλι κα 
τη ς ,  τούς πολ ιτ ίμους  λίθους τοΰ στέμμα
τός της, ή γυνή , ή τ ις  έγκαυχω μένη  τόσον 
ota. τό κάλλος τη ς ,  όσον καί διά τήν πο
νηριάν τη ς ,  έπανελάμβανε μετά  τίνος αύ- 
ταρεσκειας τό έπίθετον, όπερ τή  εδωκεν ό 
’Αντώ νιος, άποκαλών αύτήν γηραιόν οφιν 
τοΰ Νείλου. Τοιαύτη ύπήρςεν ή Κ λεοπά
τρα, ή δειλή καί ήρωίς συγχρόνω ς, ή φεύ- 
γουσα πρό τών τριήρεων τοΰ Αύγούστου 
κζί κολλώσα Ιπειτα τούς φαρμακερού; οφεις 
είς τούς βραχίονα; ττ(ς άνευ τινο; οισταγμοΰ, 

1. — Συνέχει*. ’Ίδε Φύλλον 3.

άνευ δακρύων. Ά λ λ ’ ή ιστορία τή ς  Λαίδυ 
Μάκβεθ υπήρξε φρικώδης καί τρ α γ ικ ώ τε-  

! ρον τό τέλος.
I I

’Ητο στρατη γός  τοΰ βασιλέως Δ ουγ- 
κάν Ζ' καί θάνος τοΰ Γ κ λ ά μ ις  ό Μάκβεθ 
καί διεκρίθη είς τούς πολέμους., τώρα μέν 
κατά τοΰ βασιλέως τών νήσων Μακδούαλ, 
τώ ρα δέ κατά  τών είσβαλόντων είς τήν 

ί Σκωτίαν Δανών. Ά σ φ α λ ίσ α ς  διά τών ν ι
κητών του τήν δό;αν καί γενόμενος δημο
τ ικός  ό Μάκβεθ έσκέφθη νά άνέλθη είς 
τόν θρόνον τή ς  Σ κω τίας  καί μετέβαινε 
πρός τόν Δουγκάν μετά  τοΰ Βάγκου, θά- 
νου τή ς  l.ochquinbir, ώς δ ιηγε ίτα ι τό χρονι-  
κόντοΰ Holinsched, όπότε συνήντησαν αύτόν 
αί τρεις  μάγισσαι. —  Χαιρε ! θάνε τοΰ 
Γ κ λ ά μ ις  J —  Προσεφώνησεν αύτόν ή πρώ - 
τη .  —- Χαΐρε ! θάνε τοΰ Κάουοωρ ! —  ει- 
πεν ή ά λλη . —  Χαΐρε ! μέλλον βασιλεύ 
τή ς  Σκω τίας ! —  προσέθηκεν ή τρ ίτη . —  
Ε ίς  αύτόν λοιπόν ύπόσχεσθε τά  πάντα  —  
ήρώτησεν ό Βάγκος —  καί ε ί ;  έμέ ούδέν ;

| — Ό  Μάκβεθ θά άποθάντ] θάνατον οίκτρόν 
■ — άπήντησαν τότε  αί μάγισσα ι — ένώ σύ θά 
ήσαι εύτυχέστερος, διότι οί άπόγονοι σου 
θά βασιλεύσωσιν.

'Ο Μάκβεθ φθάς είς τήν αύλήν τοΰ βα- 
σιλέως εμαθεν έκεΐ ότι άνηγορεύθη θάνος 
τοΰ Κάουοωρ. 'I I  έπαλήθευσις τή ς  πρώ τη ς  
προφητείας ένεθάρρυνεν αύτόν καί διά τήν 
πραγματοποίησ ιν  τή ς  έτέρας προφητείας, 
ή τ ις  ίσως δέν έςεπληροΰτο, έάν μή ή Ααί- 
δυ Μάκβεθ ύπεδαύλιζε τήν φιλοδοξίαν τοΰ 
συζύγου τη ς ,  διότι παρ’ αύτής υποκινού
μενος δολοφονεί τόν βασιλέα, όστις ήλθεν 
είς τόν πΰργον τοΰ Ί μ β ε ρ ν έ ς  ζητών φ ιλο- 
ξενείαν καί άναγορεύεται αύτός βασιλεύς 
τό 1 040 . Δέκα ετη μόνον ύπήρξεν εύτυ- 
χ η ς  ό Μάκβεθ. Αύτός, όστις ούδέποτε έδει— 
λ ία  πρό χ ιλ ιάδω ν  έχθρών, έγένετο ήδη φι
λύποπτος  και δειλός καί φοβούμενος τήν 
έκοικησιν, ένώ κατεδίωκε τούς υ ιού; τοΰ 
Δουγκάν επεμψε δολοφόνους έναντίον τοΰ 
Βάγκου, όπως μηδένισή τήν περί τών απο
γόνων του προφητείαν τώ νμαγισσ ώ ν . Ά λ λ ’
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θέρον τών κατοίκων αΰτης καί τήν αεγίστην 
αΰτών εθελοθυσίαν* άποδείκνυσιν, δτι πρό τών 
καθολικών συμφερόντων τοΰ έθνους, οί Κρήτες 
οΰδέποτε έλογίσαντο τά  ίδια* καί δι’ αΰτό βλ.έ- 
πομεν αύτούς άεί προμαχοΰντας μετά τοΰ αυτοΰ 
ζήλου ή έν Κρήτνι ευρισκομένους,ή ένΚωνστ/πό- 
λει, *) ή έν Φαλήρω, ή έν Τριπόλει καί ΙΙύλω 
καί άλλαχοΰ ένθα τό συμφέρον τοΰ έθνους έκά- 
λει αυτούς.

’Ήρξατο λοιπόν καί έν Κρήτη ή επανάστα- 
σις κατά Μάιον τοΰ 1821 άφ’ οΰ πρότερον κα- 
θηγιάσθη διά τοΰ αϊματος τοΰ επισκόπου Μελ- 
χισεδεκ καί τών λοιπών 11 τής νήσου επισκό
πων καί άλλων κληρικών καί αρκετών προκρί
των τών πόλεων 'Ρεθύμνης, Ηρακλείου καί 
Χανίων, καί ή πρώτη μάχη έγένετο περί τήν 
θέσιν Λοΰλον καί ή πρώτη συνέλευσις τών Κρη
τών συνήλθεν εις τά  δυσκατάβλητα Σφακία 
ενεκα τοΰ ναυτικού αΰτών έχοντά τινα όπλα 
καί λοιπά πρός πόλεμον επιτήδεια. ’Αλλ ευ
θύς έξ άρχής άνεφάνησαν μέγιστα κωλύματα

ι ) Τής Κ/πόλεως άλούσης,φονευθέντος ένδό- 
ξως τοΰ τελευταίου τών Παλαιολόγων καί πά
σης άντιστάσεως έκλειψάσης, έφ’ ενός μόνου 
πύργου τοΰ Βασιλείου Λέοντος καί ’Αλεξίου, 
έκυμαίνετο ή άετοφόροςτοΰ Κωνσταντίνου ση
μαία* οί άνδρες οί έν τώ πύργω έκείνω μαχό- 
μενοι ησαν Κρήτες* αύτοί παρέτεινον τήν ζωήν 
τοΰ ελληνισμού έν τνί ’Ανατολή* ήτο 2 μ-μ· 
δτε οί νικηφόροι Τούρκοι δεν ήδύναντο νά 
κυριεύσωσι τόν Πύργον* οί Κρήτες ούτε παρε- 
δίδοντο ούτε έφευγον, έν ω ήδύναντο, έχοντες 
πλοΐον, καί έν ω δλα τά  έξελθόντα τοΰ λιμένος 
πλοία έσώθησαν. Ή  έκτακτος αύτη άντίστα- 
σις τών Κρητών καί ή έπιμονή άνηγγέλθη 
τώ κατακτηττΐ Μεχμέτ Β . οστις θαυμάσας 
τήν ανδρείαν τών·Κρητών διέταξε νά παύσνι 
ή κατ’ αΰτών προσβολή καί νά προτείνωσιν 
αΰτοϊς νά έξέλθωσι τοΰ ΙΙύργου μετά τών τ ι 
μών τοΰ πολέμου ή ώς λέγει ό ιστορικός Φραν- 
τζής «έλεύθεροι αύτοί τε καί ή ναΰς αΰτών 
»καί πάσα ή αποσκευή ήν είχον καί ούτως 
«γενομένων πάλιν μόλις έκ τοΰ πύργου τού- 
»τους έπεισαν άπελθεΐν». Καί ούτως οί Κρήτες 
έλαβον τήν ύψίστην τών τιμών νά παρατεί- 
νωσι τήν άντίστασιν, νά έςέλθωσι μετά τών 
τιμών τοΰ πολέμου καί νά σωσωσι τήν τελευ- 
ταίαν αΰτοκοατορικήν ελληνικήν σημαίαν νι- 
κηφόρον.

όλιγίστων υπαρχόντων έν τ-7) Νήσφ δπλ.ων καί 
τούτων λίαν ακαταλλήλων πρός πόλεμον τής 
λοιπής δ’ Ελλάδος μή δυναμένης νά πέμ- 
ψη τοιαΰτα. Οί Κρήτες ώφειλον νά όπλισθώ- 
σιν έκ τών όπλων τών έχθρών αύτών.

Ταχύτερον πάντων τών άλλων Κρητών σχε
δόν ώπλ>ίσθησαν οί ’Ανωγειανοί τόνδε τόν 
τρόπον* ϊσταντο όπισθεν τής σειράς τών μα- 
χομένων, κρατοΰντες ήρακλείους ράβδους πε<ϊΐ- 
αένοντες τήν εΰτυχή ώ ραν καθ’ ήν ήθελον οί 
εχθροί τραπή είς φυγήν* τραπέντων δε τούτοιν, 
αύτοί φύσει ώκύποδες δντες κατεδίωκον καί 
διά τών παμμεγέθων ράβδων έφόνευον αύτούς* 
«γιουργιάρετέ τους καί άφήσετέ μας τους»
ήτοι τρέψατε αυτούς εις φυγήν καί αφήσατε 
τήν καταδίωξιν είς ήμάς, έκραύγαζον κατά 
τήν ώραν τής μάχης* ούτωσί δέ πλ^εΐστοι τών 
Τούρκων έπιπτον θύμα τής τρομερας τών ’Ανω- 
γειανών καταδιώξεως καί τών κορυνών αΰτών. 
Ό  Νιώτης φονεύσας περί τά χωρίον Κοκκι- 
νάκι τής επαρχίας Μαλεβυζίου, τόν περιβόη- 
τον Τούρκον Βελή- Αγα έσκύλευσεν αύτόν 
όπλισθείς διά τών έκλεκτών αύτοΰ δπλων. νΕκ- 
τοτε ήοξατο άναφαινομένη ή άξία τοΰ Νιώτη 
έχοντος είς τό πλευράν αύτοΰ πάντοτε συμ- 
μαχομένην, τήν άδελφήν αύτοΰ Αγάπην δεί- 
ξασαν πλειστάκις δείγματα ανδρείας άρίστης 
καί τόλυ.ης εκτάκτου. Έν τώ μεταξύ ή έπα- 
νάστασις τής Κρήτης έκραταιοΰτο διαίιοθεΐσα 
καθ’ δλην τήν Νήσον καί πλεΐσται μάχαι συνε- 
κροτήθησαν καθ’ άς τά  ελληνικά δπλα ήραντο 
θριάμβους άληθεΐς, έμπνεύσαντας θάρρος μέν 
είς τούς ραγιάδες, φόβον δε ού σμικράν τοϊς 
τυράννοις αΰτών. Οί Χάλαι, ό Σίφακας, οί 
Κουρμοΰλαι, οί Σγουροί, οί Παπαδάκαι ό Με- 
λιδόνης ό Μαλικούτης, οί Τσουδεροί, οί Καλ- 
λέργαι, οί Μανουσογιαννάκαι, οί Δασκαλάκαι 
καί τόσοι άλλοι ήοωες αρχηγοί τών έπαναστα- 
τών, άνεδείχθησαν έφάμιλλοι τοΰ Κολοκοτρώνη, 
Καραίσκου, Νοταραίων, Πετμεζαίων Βοτσα- 
ραίων καί τών λοιπών άλλων αρχηγών τής Η
πειρωτικής Έλλάόος.

Ή  έπανάστασις έξηπλώθη καθ’ δλην τήν 
Νήσον καί έκ τών ό’πλων τών Κρητών έςήρ- 
χοντο φοβεραί διαμαρτυρήσεις. Ό  Ά χ μ έ τ  Κι- 
ρίμης, Τούρκος περιβόητος τοΰ Ηρακλείου,ηγού
μενος 500 περίπου Τούρκων έξήλ.θε τοΰ Ηρα
κλείου καί κατέλαβε τόν έν τώ χωρίω Επι
σκοπή, κειμέντ) κατά τήν ύπώρειαν τής "Ιδης, 
ισχυρόν πύργον ϊνα έχη αύτόν όρμητήριον τών 
κατά τής επαρχίας Μυλοποτάυ,ου έπιθέσεών

του. Οί Μυλοποταμΐται ισχυρόν σώμα ταχέως 
συγκροτήσαντες ύπό τήν οδηγίαν τοΰ Μαξίμου 
ίερομονάχου Πατελάρου έκ τοΰ χωρίου Όαξοΰ 
έχοντες καί τόν ’Αλέξιον, ’Ανίιρακόν καί τόν 
θ .  Χοΰρδον έπετέθησαν κατά τών Τούρκων 
έξελθόντων τοΰ ΙΙύργου καί ταχέως ήνάγκασαν 
αύτούς νά κλεισθώσιν έν τώ Πύργω δν καί 
στενώς έκύκλωσαν* κατά τήν μάχην ταύτην, 
ό ηγούμενος Μάξιμος,ό Σταυρούλης Νιώτης, ό 
πατήρ αύτοΰ Μιχαήλ ή άδελφή ’Αγάπη καί ό, 
άδελφος Γεώργιος διεκρίθησαν καί άφθόνως 
έπγινέθησαν παρά τών συναγωνιστών. Ή  πο
λιορκία στενοτέρα καθ’ έκάστην άπέβαινεν, 
ώστε οί Τοΰρκοι ήρξαντο προτείνοντες οοους 
τινας παραδόσεως, άλλά τοιούτους ώστε οί 
Χριστιανοί δέν ήδυνήθησαν νάδεχθώσιν αύτούς* 
οί πολιορκοΰντες εΰφυέστεροι ίσως τών άναλα- 
βόντων τάς διαπραγματεύσεις τής Πρεβέζης 
καί Κ/πόλεως, περί τής εφαρμογής τοΰ ΙΓ'. 
πρωτοκόλλου τής Βερολινείου συνθήκης, κατέ- 
γνωσαν δτι οί Τούρκοι οΰόεν δ ι άτων διαπραγ
ματεύσεων σκοποΰσιν, εί μή παράτασιν χρόνου, 
βέβαιοι δντες δτι, τοΰ παθήματος αύτοΰ γνω- 
στοΰ γενομένου, θά σπεύσωσι Τούρκοι έξ 'Η 
ρακλείου, είτε έκ Ρεθύμνου ώς αρωγοί αΰτών.
Αί σκέψεις των έπραγματώθησαν κατά τό ήμισυ 
διότι ισχυρός Τούρκος έξ Ηρακλείου, Λαδαο- 
γλούδης καλούμενος, ήγούμενος 400 Τούοκων 
περίπου, έσπευσε πρός επικουρίαν τών υίών τοΰ 
Προφήτου, ίσχυρώς πολιορκουμένων ύπό τών 
μή άνομολογησάντων τήν θείαν καταγωγήν 
καί πχραδεχθέντων τάς άρχάς αύτοΰ. Έν καιρώ 
οί Χριστιανοί τήν έξοδον τοΰ Λαδαογλούδη 
πληροφορηθέντες, έσκέφθησαν τά  δέοντα ϊνα

ί ματαιώσωσι τάς προσδοκίας καί τών πολιοί-, , 1 , , . , 1 ιι κουμενων και των σπευοοντων προς λυσιν τής
j πολιορκίας αΰτών. Άπεσπάσθη ισχυρόν σώμα 

εκ τών ήμετέρων είς δ προσήλθον καί άλλ»οι έκ 
τοΰ χωρίου ’Ανώγεια, οδηγούμενοι ύπό τοΰ 
Σταυρούλη Νιώτη, Βασιλείου Σπόκου, Ίωάν- 
νου ΙΙαλμέτη, Σταύρου Ξετρύπη, άπάντων ’Α- 
νωγειανών καί ποδήνεμοι έσπευσαν νάπρολάβω- 
σιναυτό. 'II συνάντησις έγένετο κατά τήν θέσιν 
Σκλαβόκαμπον ή δέ έπίθεσις τών ήμετέρων σφο
δρότατη ήν καί πρωτοφανής* οί έπιτεθέντες, 
άπαντες ’Ανωγειανοί, άπέδειξαν τήν ήμέραν 
εκείνην τήν φυσικήν ανδρείαν αΰτών καί τήν 
περί τό πολεμεΐν έπιτηδειότητα, άναδειχθέν- 
τες άληθεΐς ήρωες. Οί Τοΰρκοι δέν ήδυνήθησαν 
ν άναχαιτίσωσι τήν όρμήν τών ήμετέρων άλλά 
έτράπησαν είς φυγήν, δόντες καιρόν τοϊς Άνω-

ό θάνατος τοΰ Βάγκου δέν έκλεισε τήν 
ιστορίαν τοΰ οίκου έκείνου. 'Ο  Βάγκος έ- 
πεσεν· ά λ λ ’ ό υιός του κατώρθωσε νά δια- 
φ ύγη  τών χειρών τών δολοφόνων του.

'Ο  Μάκβεθ εμενε κεκλεισμένος έντός 
τών προμαχόνων τοΰ πύργου τοΰ Δουνσι- 
ναίν. Α ί μάγισσαι ε ιπ ο ν  άνήρ γεννηθείς 
έκ γυναΐκός ούοέποτε Οάφονεύσ·^ τόν Μάκ
βεθ, ούτε ποτέ Οά ήττηθή  ένόσω τό δάσος 
τοΰ Βιρνάμ δέν μετατεθή είς Δουνσιναίν. 
'Ο  Μάκβεθ ήτο ασφαλής καί αμέριμνος 
είς τον π ΰργόντου ,όπότε  όΜάκδουφ, κόμ η ; 
τοΰ Φάϊφ καί π ιστός τοΰ υίοΰ τοΰ Δουγκάν 
Μ άλκολμ, κατέφυγεν είς τόν βασιλέα τή ς  
Α γ γ λ ί α ς  Έ :αυάρδον  ζητών παρ’ αύτοξ»* 
βοήθειαν καί μετά  στρατοΰ ίσχυροΰ έβά- 
οιζε κατά τοΰ άρπαγος καί δολοφόνου τοΰ 
Δουγκάν.

Ε ίς  τον Μάκβεθ ή γ γ έ λ θ η  τότε  ότι κι
νείται τό δάσοςτοΰ Βιρνάμ. Καί άληθώ ς τό 
δάσος έκινεΐτο, διότι οί στρατιώται,  είτε 
μαθόντες τόν χρησμόν, είτε διά νά κρύψω- 
σι τήν πορείαν των, έκαλύφθησαν μέ κ λά 

δους έκ τοΰ δάσους έκείνου. Ό  άρπαξ τοΰ j 
στέμματος τή ς  Σκω τίας άπε"λπις έξήλθεν . 
είς μάχην  μετά  τών περί αύτόν ολ ίγω ν , 
ά λ λ ’ ήττηθείς  έπεσε νεκρός ύπό τά κ τυ π ή -   ̂
ματα  τοΰ Μάκοουφ. Ό  τελευταίος ούτος ^

έξεπληρώθη τοιουτοτρόπως.
Τοιαύτη εΤναι ιστορία τοΰ Μάκβεθ, ώς 

εΐςευρεν αύτήν ό λαός τή ς  Σ κω τίας ,  ώς έ- 
φέρετο είς τά  δημοτικά  άσματα καί είς το 
σωζόμενον χρονικόν.

Τόν μΰθον τοΰ δράματος έδανείσθη ό 
Σαιξπηρ έκ τών διηγήσεων τούτων, ούοέν 
ή έλάχιστόν προσέθηκε. Ά λ λ ’ όπου ίο ίω ; 
δ ιαλάμπει τό δαιμόνιον αύτοΰ πνεΰμα εί
ναι ό χαρακτήρ τ ή ;  φιλοδόςου καί α ιμο
χαρούς συζύγου τοΰ Οάνου τοΰ Γκλάμ ις .  
' ΐ ΐ  Λαίδυ Μάκβεθ εΐναι πρόσωπον ιστορικόν 
καί όμως δύναταί τ ις  νά είπ/] ότι είναι 
μάλλον  δημ ιούργημα  τοΰ Σαιξπηρ.

Τό δράμα άνοίγουσιν αί τρεις  μ ά γ ι σσαι

(Witches), τά  ειδεχθή καί απαίσια  ταΰτα  φά
σματα τή ς  έρήμου, αί Λάμιαι τοΰ μ.έσου 
αίώνος, τά  όποια αί φημαγορ ία ι καί αί 
παραδόσεις τοΰ λαοΰ περιεκάλυψαν μέ τό 
σκότος καί τήν φρίκην τή ς  νυκτός. 'Η  
σκηνή παρίστησιν έρημόν τινα τόπον. Ε ν 
τεύθεν αντηχε ί ό μυκηθμός τή ς  θαλάσσης, 
τήςόπο ίας  τά  κύματα ώρυόμενα Οραύονται 
έπί τή ς  άμμου, έκεΐθεν ή βοή καί ό θόρυ
βος τ ή ;  μ ά χ η ; .  Σ τίφ η  Ν ορβηγών έπέδρα- 
μον κατά τ ή ;  Σ κω ττ ία ς  φέροντα μεθ’ εαυ
τών τήν έρ ή μ ω ιιν  καί τόν όλεθρον. 'Ο  
Μάκβεθ καί ό Βάγκος μάχοντα ι ύπέρ τοΰ 
άγαθοΰ, ά λ λ ’ άνευ θελήσεως καί ισχύος, 
βασιλέως Δουγκάν.— Πότε θά συναντηθώ- 
μεν καί πού μέ τόν κεραυνόν τήν αστρα
πήν ή τήν βρο χήν ,  —  έρωτώσιν ά λ λ ή λ α ς  
αί μάγισσαι. —  "Οταν ό θόρυβος ούτος 
καταπαύση μετά  τήν μ άχην , άπολεσθεΐσαν 
καί κερδηθεΐσαν, καί πρό τή ς  δύσεω; τοΰ 
ήλιου είς τήν ά καλλ ιέργητον  γήν ,  όπου 
θά συναντήσωμεν τόν Μάκβεθ.

Κα\ ίδού μετά τήν νίκην είς τόν συν-
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γ'ειανοΐς την ώκυποδίαν αΰτών ν’ άναπτύζωσιν 
ελάχιστοι τών Τούρκων έσώθησαν, πλεΐστοι 
τών ήμετέρων έλαβον όπλα άριστα, οΰχί δέ 
ολίγοι τότε πρώτην φοράν ώπλίσθησαν. Ό  Νιώ
της, ό ηγούμενος Μάξιμος, ό ΙΙαλμέτης, ο Ξε
τρύπης, ό Σπόκος έστηρίχθησαν πλέον έπί τής 
άγάπης τών συγχωριανών των, τά δέ ονόματα 
αΰτών γνωστά έγέιοντο καθ’ δλην την Νήσον* 
σώμα τουρκικόν ουδέποτε τοιαύτην εντελή κα
ταστροφήν ύπέστη· άλλ’ ή μία νίκη είχεν ώς 
παρακολούθημα καί έτέραν, την έκπόρθησιν 
δήλα δη τοΰ ΓΙύργου τής ’Επισκοπής. Οί ήμέ- 
τεροι νικηφόροι είς ’Επισκοπήν έπιστρέψαντες 
καί μετά τών πολιορκητών ένωθέντες άπήτη- 
σαν ώς τάχιστα την παράδοσιν τών Τούρκων 
ϊνα μη εντελώς καί αύτήν καταστρέψωσιν, όφει- 
λόντων νά πζραδώσωσι τά  όπλα αΰτών. Οΐ 
Τοΰρκοι έπείσθησαν, έξήλθον τοΰ Πύργου άλλά 
τότε οΰ μόνον δέν παρέδωκαν τά  όπλα άλλά 
καί επιτεθέντες έφόνευσα,ν τρεις τών ήμετέρων. 
«Προδοσία, απάτη» έκραύγαζον οί ήμέτεροι, 
οί δέ Τοΰρκοι τής συγχύσεως ταύτης ήθέλησαν 
νά επωφεληθώσιν άλλ’ οί Θεοί τιμωροΰσι τοΰς 
παρασπόνδους. Οί Κρήτες έξαλλοι ύπ’οργής σύ- 
ραντες τάς μακράς αΰτών μαχαίρας έπετέθη- 
σαν μετά πλείστης δυνάμεως, τιμωροΰντε ς τήν 
προδοσίαν· άπέκαμεν ή χειρ τών ήμετέρων, ή 
σφαγή διήρκεσεν ώρας ολοκλήρους· δέκα Τοΰρ- 
κοι έσώθησαν όπρεσβύτερος τώνΚιριμών Μού
λας θΰμα τής απιστίας αΰτοΰ έγένετο- μετ’ 
ολίγον αί φλόγες συνεπλήρωσαν τήν καταστρο
φήν· ό Πύργος τών Κιριμών μετεβλήθη είς 
σποδόν. Αί μάχαι τοΰ Σκλαβοκάμπου καί τής 
Επισκοπής είσί στέφανοι δάφνης τώ χωρί(ι>Άνώ- 
γεια. Ό  Ν ώ της,  ό Χοΰρδος, ό Παλμέτης, ό 
Πλεύρης, ό Ηγούμενος Μάξιμος Πατελάρος, ό 
Άνδρακός, ό ’Αλέξιος, ό Ξετρύπης, ό Σπόκος 
δικαίως συνεμερίσδησαν τής δόξης ταύτης. 
Οί άνθρωποι έ/.εϊνοι ένίκων καί θαύματα διέ- 
πραττον διότι εΐχον πίστιν εις τόν Θεόν, διότι 
έπί τών δυνάμεων αΰτών έστηρίζοντο- έραντά- 
σΟησαν 'Ελλάδα Μεγάλην, άπεπειράθησαν τήν 
άνάστασιν τοΰ Γένους, έν λίαν άκαταλλήλψ 
χρόνω, αΰτοί γυμνοί όντες άοπλοι, οΰδέν έλπί- 
ζοντες ή καταδιώξεις καί άσυμπαθείας καί οί 
σκοποί αΰτών έπραγματώθησαν· άλλ’ οϋτως είρ- 
γάσΟησαν,τοιαύτην καρτερίαν έπιμονήν καί υπο
μονήν έπεδείξαντο, ώστε ίεράς συμμαχίας διέλυ
σαν,ώστε τάς συμπαθείας τών λαών ύπέρ τοΰ ίε- 
ροΰ αΰτών άγώνος έκίνησαν, ώστε έξεβίασαν

τοΰς βασιλείς νά προσέλθωσι διά τών δπλων ί 
καί στόλων έπίκουροι αΰτών.

Ή  πανωλεθρία τοΰ Σκλαβοκάμπου, ή κα
ταστροφή τοΰ Πύργου τών ισχυρών Κιριμών καί 
τών έν αΰτώ κλεισθέντων καί θελησάντων νά 
παρασπονδήσωσιν, Ιδωκε μέγιστον θάρρος, παν- 
■ταχνί δέ ύμνοι προς τήν έλευθερίαν άνεπέμ- 
φθησαν ή ταχύπτερος φήμη έσάλπισε τά εΰ- 
τυχή ταΰτα συμβάντα καθ’ δλην τήν ελληνι
κήν χώραν, άποδείξαντα δτι έκεΐνο δπερ δέν 
θέλει τις δέν δύναται καί νά κατορθώσν).

'Π κατά τής Κυδωνιάς εκστρατεία τοΰ ’Αλ
βανού Χασάν Πασσα δέν υπήρξε λίαν εΰτυχής· 
ήθελε δέ πλειοτέρας υποστή καταστροφάς 
οΰτος, ό δέ Μουσταφζς Πασκς άντί νά πλη- 
γωθή είς τήν πτέρνην ήθελε πάθει πολΰ χείρ- 
ρονα, άν δέν ένυπήρχεν είς τάς τάξεις τών ήμε
τέρων ή συνήθης τώ Έλληνι απείθεια καί
αταςια.

’Αλλά πλειότερον λυπούμεθα άληθώς έπί τφ 
θανάτω τοΰ ’Αναγνώστου Πρωτοπαπαδάκη 
έκ Σφακίων, μικροΰ μέν τό σώμα άλλά κρατε- 
ροΰ μαχητοΰ, διακρινομένου δέ καί έπί πολε
μική έμπειρία* αί ελλείψεις αΰτοΰ απέναντι τών 
πολλών προτερημάτων έτίθεντο έν υστέρα μοίρα· 
ή άπερισκεψία τοΰ Χάλη, έξελθόντος τοΰ προ
γράμματος τής μάχης, Ισωσε τον Μουσταφά 
ΙΙασάν διατηρήσαντα τήν όχυράν Μαλάξαν 
άλλά πώς είναι δυνατόν νά μή συμβώσι λάθη 
καί σπουδαία ίσως μεταξύ έπαναστατών, άφ’ 
οΰ βλέπομεν στρατιωτικούς γηραιούς τήν πολε
μικήν διδασκόμενους έκ σμικρας ήλικίας,ύποπί- 
πτοντας είς άσύγγνωστα άληθώς λάθη.Έπανα- 
κάμψας έκ Κυδωνιάς ό Χασάν καί διελθών τοΰ 
στενοΰ ’Αλμυροΰ, ενθα ύπέστη ή οπισθοφυλακή 
αύτοΰ μικράν τινα βλάβην.έν φ ήδύνατο νά ΰ- 
ποστή πλειοτέραν, έσκήνωσε τήν 30 Αΰγού- 
στου (1822) περί τό Μοναστήριον τής Χαλέ- 
πας τής επαρχίας Μυλοποτάμου, Ένταΰθα δμως 
ό Χασάν εΰρεν έχθρούς μάλλον άγρύπνους· ισχυ
ρόν σώμα έκ τοΰ χωρίου ’Ανώγεια ύπό τόν 
Σταυρούλην Νιώτην, έτερον έκ τής λοιπής τοΰ 
Μυλοποτάμου επαρχίας πριν ή ή Ήώς άγγείλη 
τήν ’Ανατολήν τοΰ Ήλίου έπετέθησαν κατά 
τών έχθρών αΰτών μετά μεγίστης δυνάμεως.

Οί Τοΰρκοι παρατάξαντες καί 4 πυροβόλα 
άπέκρουον μέν τάς όρμητικάς τών Μυλοποτα- 
μιτών έπιθέσεις άλλ’ ό κρότος τών Τουρκικών 
πυροβόλων συνεκάλεσε καί έ'τερα μικρά έπανα
στατών σώματα έπιτεθέντα έξαπίνης έκ δια
φόρων μερών καί ταραχάς έν ταΐς τάξεσι τών

έχθρών οΰ σμικράς προκαλέσαντα* τήν ταραχήν 
ταύτην έπωφελούμενα τά  κυρίως πολΐμοΰντα 
δύο σώματα, συνεπυκνώθησαν καί έρρωμενέ- 
στερον τάς προσβολάς των έπανέλαβον. Ό  
Χασάν Πασάς, έν δεινή θέσει ευρισκόμενος, 
φοβούμενος δ’ ίσως προσέλευσιν μεγαλητέρων 
έπικουριών τοΐς ήμετέροις, διέταξεν ΰποχώρη- 
σιν ταχεΐαν, έγκαταλείψας καί τούς νεκρούς· 
λίαν δέ πρωΐ άνήλθεν σταθμεύσας είς τό χω- 
ρίον, ενθα ό Νιώτης,, ό Παλμέτης ό Ξετρύπης 
καί ό Σπόκος ήραντο θριάμβους πρό τίνος, κα- 
ταστρέψαντες τόν Λαδαογλούδην, είς τό χω- 
ρίον Σκλαβόκαμπον. Οί ήμέτεροι σπεύσαντες 
καί άλλην όδόν λ.αβόντες εύρέθησαν αίφνης 
αντιμέτωπος αύθις τοΰ Χασάν Πασά. ένωθέντες 
καί μετά τοΰ Ζερβουδάκη ίσχυροΰ σώματος 
Μα.λαβυζιωτών ηγουμένου, τοΰ Β. Σπόκου Ξε- 
τρύπη, ΙΙαλμέτη, Πλεύρη καί δλων τών άν- 
δρείων Άνωγειανών καταστάντων τό έρεισμα 
τών μερών έκείνων. Μετά σύντομον έξήγησιν 
οί ήμέτεροι ήρξαντο μάχας μεταξύ Καμαρακίου 
καί Γωνιών διαρκεσάσης άχρι βαθείας νυκτός· 
οί μέν Έλληνες έσχεδίαζον δύο τινά α'. νά 
έμποδίσωσι κατ’ άρχήν τόν Χασάν νά είσέλθη 
είς τά Τμήμα 'Ηρακλείου καί β'. νά κρατώσιν
αυτόν εκεισε αχρι της αφιςεως του ^ηφακα, 
άγγείλαντος δτι μεταβαίνει έκεΐσε μετ’ ίσχυ
ροΰ σώματος· οί Τοΰρκοι δέ έπόθουν ά. νά έξέλ- 
θωσι τών μερών έκείνων, τάς συμφοράς τοΰ 
Λαδαογλούδη άναμιμνησκόμενοι, καί β'. νά 
είσέλθωσιν είς τό Τμήμα 'Ηρακλείου ένθα ήδύ- 
ναντο νά ποιώσι χρήσιν καί τοΰ ιππικού καί 
νά άποφύγωσιν έπί τινα χρόνον τάς έπιθέσεις 
τών ήμετέρων μή δυναμένων ώς είκός, νά συγ- 
κροτώσι μάχας έκ τοΰ συστάδην.

Οί ήμέτεροι, καίτοι έρρωμένως έπετέθησαν, 
άν καί άπηυδηκότες, δέν ήδυνήθησαν δυστυ
χώς νά ΰπερισχύσωσι καί ό Χασάν έν καιοώ 
νυκτός είσήλθεν είς τήν Κνωσσόν (Μαλε^ύ- 
ζιον) στρατοπεδεύσας περί τό φρούριον· οί ήμέ- 
τεροι έγένοντο μέν* κύριοι πολλών αποσκευών 
καί πολεμικών ειδών, άλλά τοΰτο μόνον κα- 
τώρθωσαν δυστυχώς· άν ό Χάλης καί ό Σή- 
φακας ταχύτερον έπορεύοντο καί δραστηριώτε- 
ρον ένήργουν, βεβαίως έν καιρώ ήθελον φθάσει 
είς Σκλαβόκαμπον καί λίαν πιθανόν ό Χασάν 
νά ύφίστατο δ,τι ό Λαδαογλούδης καί δέν θά 
διέπραττεν δ,τι κατόπιν διέπραξεν έν τώ Τμή- 
ματι Ηρακλείου,καταστρέψας χ,ωρία καί άγροΰς, 
αίχμαλωτίσας, φονεύσας γυναίκας γέροντας 
καί παιδίχ· άλλά δυστυχώς πλεΐστα τοιαΰτα

τεθείμένον τόπον συναντώνται μ ε τ ’ αύτοΰ 
έπιστρέφοντος άπό τ η ;  μ ά χη ς .  Τ ίνες  εΐ- 
σθε; έρωτα ό Μάκβεθ τάς γυναίκας ταύ
τας μέ τό παράδοξον ένδυμα και τό άγριον 
β λ έ μ μ α .—  Χαΐρε, Μάκβεθ θάνετοΰ  Γ κ λ ά 
μ ις  ! —  προσφωνεί αύτόν ή πρώ τη . —  
Χαΐρε θάνε τοΰ Κάουοωρ —  προσφωνεί ή 

Θά βασιλεύσης ήμέραν τ ινά  —  
ή τρ ίτη .

Α ί τελευταία', αυται λέξεις διεγείρου- 
σι τήν φιλοδοξίαν καί άφυπνίζουσι τοΰς 
μυχίους πόθους τοΰ Μάκβεθ, όστις έπιστρέ- 
ψα; είς τόν πυργόν του μανθάνει ότι έξε- 
λ έ γ η  Οάνος τοΰ Κάουοωρ καί ότι ό βασι
λ ε ύ ;  Δουγκάν έρχεται ζητώ ν παρ’ αύτώ 
φιλοξενίαν.

Ε ντεύθεν  άρχεται τό δραμα. Ή  Λαίδυ 
πλειότερον φιλόδοξος τοΰ Μάκβεθ, ά λλά  
καί πλειότερον αύτοΰ ριψοκίνδυνος, προ- 
β) νέπουσα ότι άν άφήση μόνον τόν σύζυγον 
ούδέποτε θά επαλήθευσή ή τελευτα ία  προ
φητεία καί εχουσα πλειοτέραν είς έαυτήν 
πεποίθησιν ή είς τά  θέσφατα τη ς  είμαρ-

Γ
δευτέρα -  
προστίθησιν

μένης, άναλαμβάνει αύτή τον ά γώ να  καί 
επ ιβ ά λ λετα ι  είς τό άδύνατον πνεΰμα τοΰ 
συζύγου της.

—  Θάνε τοΰ Γ κ λ ά μ ις !  Θάνε τοΰ Κάου- 
δωρ, άκόμη καί ότι άλλο  σοι ύπεσχέθησαν 
καί τοΰτο θά ήσαι ήμέραν τινά . Έ ν  τούτοις 
σε γνω ρίζω  καλώ ς καί ό χαρακτήρ  σου μέ 
πτοεί. ”Οχι· δέν έμαθες νά έκ λ έγη ς  τήν 
όδόν διά τή ς  οποίας τ ις  φθάνει συντομώτε- 
ρον. Τό γ ά λ α  τή ς  φ ιλανθρωπίας ρέει άκόμη 
είς τό αιμά σου. Ποθείς καί σύ τό  μεγα~ 
λ ε ΐο ν  ή φιλοδοξία δέν σοί λ ε ίπ ε ι - ά λ λ ά  
τό έγκ λ η μ α ,  δι’ ού δύναταί τ ι ς  νά φθάση 
είς τόν σκοπόν, δέν έχε ις  τήν τόλμην  νά 
έπιτελεσης. Θελεις νά μείνης άγνός καί 
όμως θέλεις νά γε ίνης  μέγας .  Θέλεις τό 
άθλον, όπερ στέ^ρει τόν δόλον καί θέλεις 
νά μή φανής άπιστος . . .  Οί κρόσσοι τών 
επάλξεων τοΰ πύργου τούτου Οά σέ δεχθώ- 
σιν, ώ Δουγκάν! Μάτην ό βραχνός κόραξ 
κοπιάζει ά να γγέλ λ ω ν  σοι άπαισίαν τήν εΐ- 
σοοον ταύτην. 'Έ λ θ ετε  πνεύματα  σεις όσα 
γεννάτε φονικάς ιδέας είς τήν ψυχήν. Ά ς

μή ήμαι πλέον γυνή. Κ αταστήσατέ με, 
άγρίαν , φρικώδη. Τό αΐμά μου άς πυκνώ- 
ση . . . νΟ χ ι  πλέον τύψεις συνειδότος . . . .

Τωόντι ή Λαίδυ δέν εΐναι π λέο ν  γυνή , 
ά λ λ ά  μαινάς, άληθής μαινάς. Τό έ γ κ λ η 
μα  δι’ αύτήν εΐνε ή βαθμίς, έφ’ή ς  θά π α τ ή -  
ση διά νά άνέλθη είς τόν θρόνον,άδιάφορον, 
άν ή βαθμίς αΰτη είνε βεβαμμένη δι’ αιμά
των. Ή δύνατο  παρωδούσα τό τή ς  Μηδείας 
τοΰ Εύριπίδου νά ε ίπ η - — Είξεύρω μέν ό
ποιον μ έλ λ ω  νά διαπράξω έγκλημα· ά λ λ ’ή 
φιλοδοξία μου εΐναι άνωτέρα τοΰ φόβου 
τούτου. — "Ο ,τι έφοβεΐτοή Λαίδυ ήτο, ό ά- 
σθενής καί άτολμος χαρακτήρ  τοΰ.·συζύγου 
τη ς ,  ά λ λ ά  καί ουτος ύπέκυψεν είς τήν θέ- 
λησίν  τη ς  καί έλαβεν άπό τών χειρών τη ς  
τό έγχειρ ίδιον.

Τό έγκ λ η μ α  έτελέσθη. Ό  βασιλεύς δέν 
υ πήρχε  πλέον. Ή  έπακολοθοΰσα τήν δο
λοφονίαν σκηνή εΐναι ά ληθώ ς φοβερά. 'Ο  
Μάκβεθ αισθάνεται άμέσως τάς τύψεις τοΰ 
συνειδότος, ή Λαίδυ διατηρεί άκόμη τό 
θάρρος.

λάθη συνέβησαν καί οί ήμέτεροι δέν ήδυνήθη
σαν έκ τούτων νά καρπωθώσιν αποτελέσματα 
μεγάλων νικών, καί νά ώφεληθώσιν έκ τών 
μεγάλων σφαλμάτων τών έχθρών, πολλάκις 
είσελθόντων είς μέρη καταστρεπτικά δι’ αΰτούς.

Άναπαυομένου τοΰ Χασά» ύπά τάς επάλ
ξεις τοΰ Ηρακλείου οί ήμέτεροι κατελθόντες 
τοΰ Στρούμπουλα, πλείονες τών 1000, έπρο- 
κάλουν αΰτούς είς μάχην περί τά χωρίον Ά 
γιου Μύρωνος· άλλ’ ό Χασάν άπέφυγε νά δώση 
μάχην. Εντόπιοι μόνον Τοΰρκοι καί μέρος τοΰ 
ιππικού ήκροβολίσθη. Ό  Χασάν διέφυγε κίν
δυνον σπουδαΐον· διέφυγεν ΐνα έπιφέρν] 
ισχυρόν τραΰμα κατά τής έπαναστάσεως, 
διέφυγεν ΐνα τήν σφαγήν, τόν δλεθρον 
τήν άτίμωσιν έγκαταλείψγι όπισθέν του, διέ
φυγεν ΐνα άνασκάψϊ) τόν νεκρόν τοΰ άρχηγοΰ 
Ζερβοΰ καί πυροβολήσν;, πράγμα μή άπαντώ- 
μενον οΰδέ παρά τοΐς άγριοι ς. Πόσων κακών 
πρόξενος έγένετο ή απρονοησία τών ήμετέρων; 
καί δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι 
τά τοιαΰτα παθήματα έγένοντο μαθήματα.

Ά λλά  μή πως καί οί ύπά τής ελληνικής 
κυβερνήσεως σταλέντες άρμοσταί έ'δειξάν τινα 
ίκ*νότητα ή πολεμικάς γνώσεις· ό μέν Άφεν- 
τούλης κατέστη γελοίος· άρκεΐ ν’ άναφέρωμεν 
δτι μετεσχημάτισε τό όνομά του είς Άφεντου- 

,λιέφ καί κατεσκεύασε σφαγΐδα, φέρουσαν κύκλω 
τήν λέξιν Bum.iixn, δ δέ Τομπάζης μεταβάς 
έν καταλληλοτάτη ώρα ευρών εις τόν τόπον 
τής άποβάσέώς του 5000 μαχητών μετά τήν 
άλωσίν τοΰ φρουρίου Κισσάμου, άντί νά έπι- 
χειρήσ·/) μεγαλήτερα στρατιωτικά εργα καί νά 
έπιτεθίί κατά τών φρουρίων τής Κυδωνιάς καί 
Γραρ,βούσης καί κυριεύσγ, αΰτά, δίδων ούτως 
μεγίστην ζωήν είς τήν έπανάστασιν καί έξα- 
σφαλίζων ίσως οϋτως τήν έλευθερίαν τής δυ- 
στυχοΰς Νήσου, συνεκάλει συνέλευσιν είς Άρ- 
κούδεναν, καταναλώσας πολύτιμον χρόνον ού- 
τωσί είς έπουσιώδη πράγματα καί διέπραξε 
οΰχί σμικρά άλλα - σφάλματα* άλλά καί οί 
κατόπιν αΰτών σταλέντες άπειρα οΰσιωδέ- 
στατα λάθη διέπραξαν.

Ά φ ’ οΰό Αλβανός Χασάν Πασάς διέπραξε 
τά  αϊσχιστα κατά τά τμήμα Ηρακλείου, έτι- 
μωρήθη ύπό τή; θείας δίκης* έφονεύθη πεσών 
τοΰ ΐππου του- άντί τούτου έστάλη ό Χουσείν 
ηγούμενος ισχυρών δυνάμεων έξ Αίγύπτου, 
οΰδέν κώλυμα καθ’ όδόν άπαντήσας· ό Ε λ λ η 
νικός στόλος ήδύνατο νά έπιφέρν) αΰτώ κατα-
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ΜΛΚ. —  Διά τί νά μή δύναμαι νά εϊπω 
έν ά μ ή ν. Έ γ ώ  εΐχον τωόντι άνάγκην 
τή ς  άνωθεν χάρ ιτος. Τό ά μ ή ν  αύτό, τό ό
ποιον ήθελον νά προσφέρω με, έπνιγε.

ΛΛΙΔ. —  Δέν σκέπτονται οΰτω ε ί;  τοι
αύτας περιστάσεις. Εΐνε κίνδυνος ν’ ά πο-  
λέση τ ις  τάς φρένα; του.

Μ Α Κ .—  Έ νόμ ιζον  ότι φωνή τ ις  μοί 
έλεγεν  είς τό ους:  Διά σέ δέν ύπάρχει 
πλέον ΰπνος Μάκβεθ ! Ό  Μάκβεθ έφόνευσε 
τόν ύπνον ! τόν ΰπνον, όστις εΐναι ή άθω- 
ότης, ό έπιδιωρΟωτής τή ς  ζωής, τής όποι
ας έμπλέκουσιν αί όδύναι τό νήμα,τόν ύπνον, 
όστις τρέφει τόν άνθρωπον, όστις έπουλόνει 
τή ς  ψυχής ήμών τάς π λ η γ ά ς ,δ ιά  τοΰ όποιου 
ό άνθρωπος άναγενναται καθ’ έκάστην λου
σμένος είς τά  υ :α τα  τ ή ;  λ ή θ η ; .

ΛΑΙΔ. —  Τί έπαθε; λο ιπόν  καί λ α λ ε ΐ ;  
οΰτω ·,

ΜΑΚ. — Ή  φωνή έλεγε  πάντοτε·— "Όχι 
πλέον ΰπνος! καί ή ή / ώ  έπανελάμβανεν  
Ό  Γ κ λ ά μ ις  έφόνευσε τόν ΰπνον ! 'Ο Μάκ- 
βεθ δέν θά κοιμηθή πλέον.

•στροφήν τινα, άλλά πρό πάντων ήδύνατο νά 
διαπράξνι σπουδαιότερα άν είς τάς Κρητικάς 
θαλάσσας μετέβα·.νεν· οΐ Κρήτες μεγίστην ση
μασίαν άποδίδοντες εί; τόν στόλον ύπέσχοντο 
ν’ άναλάβωσι τήν δχπάνην αΰτοΰ δίδοντες ϊ-  
λαιον, άλλά δυστυχώς δέν είσηκούσθησαν, ναυ- 
τικαί δέ έπιχειρήσεις θά εΐχον άποτέλεσμα μέ
γιστον· άποκλεισμός τών φρουρίων καί έκ θα
λάσσης θά ήνάγκαζεν αΰτά νά παραδοθώσιν· 
άλλά δυστυχώς ή Ελληνική κυβέρνησις έγκα- 
τέλειψε τήν Κρήτην είς τήν τύχην της, καί 
τάς ιδίας δυνάμεις αΐτινες δέν ήδυνήθησάν νά 
κ α τ ισ χ ύ σ ω σ ι  τών πελωρίων τουρκικών, όντων 
μάλιστα καί τών Τούρκων Ινρητών μαχιμωτά- 
των ώς γνωστόν καί άπειροπληθών.

Ό  Χουσε'ίν άνεβιβάσθη είς 'Ηράκλειον ήγού- 
μενος τριςχιλίων άνδρών καί μετά τινας έκστρα- 
τείαςκαί αψιμαχίας περί τάς ’Επαρχίας Ά μ α -  
ρίου καί Ρεθύμνης έκίνησε κατά τής ’Επαρχίας 
Μυλοποτάμου κατασκηνώσας είς τά χωρίον τοΰ 
ήρωος Μεληδώνη,τοΰ άνδρός έκείνου τοΰ μέλ
λοντος διά τής στρατηγικής αΰτοΰ εμπειρίας 
τής άνόρίας καί τής τόλμης σπουδαίος νά 
ώρελήσγι τάν κρητικάν άγώνα, τοΰ Μελιδόνη, 
δστις ήτο έφάμιλλος τοΰ Μάρκου Μπότσαρη 
κατά τήν ανδρείαν, τοΰ Καραϊσκάκη κατά τήν 
σύνεσιν καί τήν πολεμικήν ταχύτητα . Ή  επο
χή έκείνη ήν κρίσιμος διά τήν Κρήτην μάτην 
οί βουλευταί τής Κρήτης, Ζ. Πρακτικίδης, 
Έμμ. Ά  ντωνιάδης καί Δημ. Παρδαλάκης, μά
την ό Αρμοστής τής Νήσου Τομπάζης κατέ- 
δειξαν τήν θέσιν τής Κρήτης* ή κυβέρνησις 
οΰδέν έπραξε* περιωρίσθη μόνον νά γοάψη είς 
"Υδραν καί Σπέτσας νά έκπλεύσωσι 1 5 πλοία, 
μή πέμψασα δμως καί τά πρός έκπλουν άπαι- 
τούμενα.

Ό  Χουσείν Πασάς παρακείμενόν τι σπήλαιον, 
τοΰΜε.Ιι^ώνη καλούμενονήδηπεριέχον 400 ψυ- 
χάς ές ών 30 οπλοφόροι, έπολιόρκησε θέλωννά 
καταστρέψν] αύτό· ήτο ’Ιανουάριος τοΰ 1824· 
χειμών μέγας: οΰτε ό Χουσείν ύπεχώρει οΰτε οί έν 
τφ  Σπηλαίω κλεισθέντες ένόουν νά παραδοθώσιν· 
οί 80 οπλοφόροι έξέπεμπον πΰρ άραιόν ρ,έν άλλ’ 
εΰθυ- οί Μυλοποταμΐται διαιρεθέντες είς σώματα 
επεπιπτον νΰν μέν έκ τοΰ. ενός μέρους, νΰν δέ 
έκ τοΰ ετέρου, καταστροφάς προξενοΰντες καί 
την πολιορκίαν νά λύσωσι έπ'-χειροΰντες· περί 
τά χωρία Βλυχάδα, Άγιάν, Ά γιον  Μάμαντα 
μικραί μέν μάχαι συνεκροτήθησαν άλλ’ επι
ζήμιοι τοΐς Τούρκοις· ό Κυριάκος Σγουρός έξ 
αρχαίας τής Νήσου οίκογενείας, ό Χαμαλάκης,

Β Υ Ρ Ω Ν

—  Ε ν τρ ο π ή  Μάκβεθ! Ά π ο κ υ ή α α τα  νο- 
σούσης φ α ν τα σ ία ς—  άπαντα  ή σύζυγο ; 
Νερόν! Νερόν ! Καθάρισον τ ά ;  κηλίδας 
ταύτας τοΰ α ΐματος ! —  Ά λ λ ά  τά ς  κ η λ ί
δας ό Μάκβεθ δέν δύναται νά άφέλη. 
Π ρέπει νά ρεύση καί άλλον άκόμη αίμα. 
Καί ό Μάκβεθ παραδίόει είς τόν θάνατον 
τον ένα μετά  τόν άλλον πάντας ,  όσων ή 
ζωή ήδύνατο νά τώ  έμπνευση άνησυχίας καί 
φόβους. Ό  Β ά γκ ο ;  ήτο έπ ίσ η ;  έπικύνδυ- 
νο ;  καί ό Μάκβεθ έσκέφθη νά καλέση αύ
τόν ε ί;  συμπόσιον, άφοΰ παρέταξεν ε ί ;  τήν 
είσοδον αύτοΰ τούς δολοφόνους. Τό άπα ί-  
σιον έκεΐνο συμπόσιον εΐχε συγκαλέσει είς 
τά  μέγαρα τοΰ βασιλέω ; πάντας  τούς εύ
γεν ε ΐ ; .  ’Έ λ ε ιπ ε  μόνος ό Βάγκος καί ό Μάκ
βεθ προσεποιεΐτο ότι άπορεΐ διά τήν βρα
δύτητά  του, όπότε ή σκιά τοΰ δολοφονη- 
Οέντος στρατηγού ήλθε νά λάβν) τήν θέσιν 
του είς τό συμπόσιον. Ό  Μάκβεθ είς τήν 
θέαν ταύτην ταράσσεται, σκοτοδινια . . . 
Οί προσκεκλημένοι, διά τούς όποιους ή 
σκιά τοΰ Βάγκου εΐνε αόρατος, έκλαμβά-
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ό Βαβιλειος Αγιομαμίτης, ό Αντώνιος Λαγ- 
κιανάς, ο Γεώργιος Μαρούλης έπανειλημμένως 
κατά τών έχθρών έπετέθησαν άλλά τόν Χου
σείν δεν ήδυνήθησαν νά άπομακρύνωσι τοΰ 
Σπηλαίου* κατά τάς έπιθέσεις ταύτας σπου- 
δαίως έτραυματίσθη ό Λαγκιανός.

Οί πολιορκοΰντες τά σπήλαιον ΐνα διχοτο- 
μησωσι τας έλληνικάς δυνάμεις καί άλλζχοΰ 
στρεψωσι τήν προσοχήν τών ήμετέρων, ΐνκ 
ούτως δραστηριώτερον ένεργήσωσι κατά τοΰ 
σπηλαίου, επεμψαν ισχυρόν σώα α ΐνα κατα
πολέμησή καί καταστρέψ’/ι τά Άνώγεια καί 
Γωνίας· το σώμα τοΰτο κατώρθωσεν άληθώς 
νά δώστρ τά πΰρ είς τά  δύο ταΰτα χωρία άλλά 
και απεδεκατίσθη, καί κατεδιώχθη, διότι ό 
Σταυρούλης Νιώτης ό Ξετρύπης καί Σπόκος 
έπετέθησαν κατ αΰτοΰ- είς τάν ρύακα τών Γω
νιών μάλιστα έφόνευσαν 30 εντοπίους Τούρκους 
τους πλείστους έκ τής έπαρχίας Μυλοποτάμου. 
Το σπήλαιον δμως έπεσεν καί 490 περίπου Έ λ 
ληνες παρεδόθησαν είς τό πΰρ καί άπεπνίγη- 
σαν, διότι οί Τοΰρκοι μή δυνάμενοι νά κυριεύ- 
σωσιν αυτό ήνοιξαν οπήν άνω τοΰ Σπηλαίου 
καί iji αΰτής ερριψαν έμπρηστικάς ύλας ποο- 
ξενησάσας τάν θάνατον τών κλεισθέντων τού
των τοΰτον προτιμησάντων είς τήν παράδοσιν.

Η έπανάστασις τής Κρήτης μείνασα έντελώς 
αβοήθητος ήρξατο σφόδρα έξασθενοΰσα· τά πε
δινά μέρη ήρξαντο ύποτασσόμενα· ό κατάπλους 
τοΰ Ιμβραΐμ συνεπλήρωσε τήν καταστροφήν, 
άγοντος έξ Αίγύπτου μυριάδας έκλεκτών μαχη
τών· τί επραττε κατ’αύτοΰ ό ελληνικός στόλος ; 
έργα ατινα έτίμησαν αΰτον καί πρώτον με
ταξύ τών στόλων άνέδειξαν «ή ναυτική ιστορία, 
λέγει ό ναύαρχος Jurien de la Craviere τ ά  τής 
ναυμαχίας τοΰ Γέροντα περιγράφων, οΰδεμίαν 
ίσως παρίστησι σελίδα άξιωτέραν νά έπιστήση 
τήν προσοχήν τοΰ ναυτικοΰ άνδρός». Οί έλ- 
έλληνικοί στόλοι, ύπό τόν αοίδιμον Μιαούλην, 
κατεναυμάχησαν τόν Ίμβραίμ καί Χοσρέη, 
θαλασσοποροΰντες έπί τρεις μήνας. Έ π ί τέ 
λους ύπεχώρησαν, διότι καίτοι έπανελημμέ- 
νως ό ναύαρχος Μιαούλης έγραψε τ'/i κυβερνή
σει, αϊτών τάς μισθοδοσίας τών πληρωμάτων 
καί νέα πυρπολικά, ή κυβέρνησις έκώφευσε 
καίτοι εχουσα χρήματα τοΰ πρώτου δανείου. 
Ο Ίμβραίμ έπιληφθείς τής εΰκαιρίας ταύτης 
πρώτον μέν μετέβη είς Κρήτην είτα δ’ είς Πε
λοπόννησον. Πόση εΰθύνη έπιβαρύνει τά  μέλη 
τής κυβερνήσεως εκείνης ; Ή  ιστορία δεόντως 
πρέπει νά έπιτιμήσν) αΰτά.

’ νουσιν αύτόν ώς παράφρονα. Καί άληθώ ς 
όλίγον  διαφέρει τοΰ παράφρονος ό Μ άκ
βεθ. 'I I  ώ χρ ό τη ς  τοΰ προσώπου καί τα -  
ραχη, αί άτακτοι χειρονομίαι, τά πά ντα  
προδίδουσι παράφρονα· ά λ λ ’ ό Μάκβεθ εΐ
ναι ό ένοχος, όστις αισθάνεται τά ς  τύψεις 
τοΰ συνειδότος, ό έ γ κ λ η μ α τ ία ς ,  όστις έχει 
ένώπιον του τό νεοσφαγέν θΰμά του, ό δο
λοφόνος, όστις πριν ή άπαλείψ η άπό τών 
χειρών τά ςπ ρ ώ τα ς  κηλίδας, έμίανεν αύτάς 
μέ νέον αΤμα καί τό αίμα έκεΐνο ζητε ΐ  έκδίκη- 
σιν. "Οχι· ό Μάκβεθ δέν θά κοιμηθή πλέον.

Ά λ λ ά  καί ή Λαίδυ, φύσις τοσοΰτον ισχυ
ρά, δέν ήδυνήθηνα  καταπνίξη τοΰ συνειδό- 
τος  τά ς  τύψεις καί Ιδούύπνοβάτις έγείρεται 
τήν νύκτα άπό τ ή ;  κλ ίνης  ζητοΰσα νά ν ί -  
ψη τάς έστιγματισμένας χειρ  άς τη ς ,  άπό 
τών όποιων τήν βαρεΐαν οσμήν τοΰ α ΐμ α 
τος δέν δύνανται ν’ άποδιώξωσιν όλα τά 
άρώματα τή ς  Α ρ α β ία ς .  Οΰτω λύετα ι τό 
ψυχολογικόν πρόβλημα , οπερ εΐναι ό ύπο- 
λανθάνων σκοπός τοΰ δράματος τούτου, 
καθ’ ό καί ή μ άλλον  ισχυρά φύσις κατα-
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Ή  έπανάστασις έν Κρήτν) κατεβλήθη μέν 
άλλά δέν άπέβαλε καί τήν υπαρξίν της· πολλά 
σώματα επαναστατικά διετήρησαν αύτήν 
εδρεύοντα μέν είς τά os η έπιπίπτοντα δέ καί 
κατερχόμενα είς τάς πεδιάδας, οταν κατάλλη- 
ληλος περίστασις παρουσιάζετο. Τοιαΰτα ήσαν 
τοΰ Σταυρούλη Νιώτου, Παλμέτου, Δ. Κουρ- 
μούλη, ’Λστρινοΰ, Μελίτακα κλπ. πλεΐστοι 
δ άλλοι αρχηγοί Κρήτες μετέβησαν είς Πελο
πόννησον ΐνα τον κοινόν εχθρόν πολεμήσωσι ώς 
ό Μαλικούτης, Β. Χάλης, Καλλέργης καί άλ
λοι- είς Μύλους τοΰ Ναυπλίου καί είς τά  πρό
θυρα αΰτοΰ άπήντησαν τόν Ίμβραήμ καί γεν- 
ναίως κατ αύτοΰ έπολέμησαν.

Τά έν Κρήτνι επαναστατικά ταΰτα σώματα 
δι ένεδρών πολλούς Τούρκους έφόνευσαν ό Μι
χαήλ Νιώτης, ό Σταυρούλης ή αδελφή του 
Αγάπη, ό αδελφός του Γεώργιος μεθ’ ών πλεΐ- 
στοι άλλοι νινώθησαν, κατέστρεψαν άπαντας 
σχεδόν τούς Τούρκους της έπαρχίας Μυλοπο
τάμου, οί Τοΰρκοι δέ τοΰ Μαλεβυζίου Τεμένους 
καί Μασσαρας πολλάκις ελαβον τήν εύχαρί- 
στησιν νά συναντηθώσι μετά τοΰ Νιώτου άλλ’ 
είς τινα ένεδραν έφονεύθη ο αδελφός τοΰ Νιώ
του, Γεώργιος άνήρ τιμηθείς διά τήν ανδρείαν 
αυτοΰ. Η θέοις βαθειά, χαΛαρήιιια έχρησίμευεν 
ώς όρμητήριον τών επιθέσεων τοΰ Νιώτου κατά 
τών Τούρκων· έκεΐ δέ που υπάρχει σπήλαιον τ ι  
είς ο ερριπτε τούς φονευθέντας καί δπερ ήδη 
πλήρες οστών έστι· ιδία δέ χειρί ό περιβόητος 
τοτε καταστάς Ν'.ώτης συλλαβών τόν Χασάν 
Αγά έγκριτον τοΰρκον, άλλ’ αίμοβόρον έφό- 
νευσεν εις την θεσιν Φανειάς ποταμός π .hfaior 
τοΰ χωρίου Όαζοΰ [ι ούσa r7 περί τά  Ά γγε -

1) Το χωρίον τοΰτο μικρόν ήδη, ην άλλοτε βαιί-  
λ-tov βασιλεύοντος τ ίΰ  Έτεάοχου" είς τύ χωοίον αύτό 
άμα τη άλώσει της Κρήτης ύπό τών Τούρκων (1669)  
κατέφυγεν έκ 'Ρεθύυ.νης ή οικογένεια τών Πατελά-  

ων περίβλεπτος καταστάσα διότι πολλά μέλη αύτής 
ιεπρεψαν επί παιδεία καταλαβόντα σπουδαίας εν Ευ

ρώπη δέσεις ενός δέ τούτων τρις πατριαρχεύσαντος 
εκ τοΰ οικουμενικοί θρόνου π. χ .  ό Ε ύ σ  τ ά 0 ι ο ς Π ι-  
τ ε λ ά ρ ο  ς (1572) ιατρός σπουδάσας έν τώ ΙΙανεπα-  
στημίω τοΰ ΙΙαλαβί υ Π έ τ ρ ο ς  καί Ε υ σ τ ά θ ι ο ς  
Ν α τ ε λ ά ρ ο ς  (1606) καθηγηταί αύτοΰ. Α θ α ν ά 
σ ι ο ς  Π α τ ε λ ά ρ ο ς ( 1 6 3 6  — 1 6 5 1 )τρις Πατριαρχεύ  
σας, Ν ε ό φ υ τ ο ς  Π α τ ε λ ά ρ ο ς  ιερομόναχος λίαν εύ-  
παίδευτος,Γ ε ώ ργ ι ο ς καί Γ ε ώ ρ  γ ι ο ς ί ΐ α τ ε λ ά ρ ο ς  
«τ ζ  ί Κ  ρ ήτ η ς τ' ά ρ χ  ο ν τ ό π ο υ λ α» βλέπε Νεοελ
ληνικήν φιλολογ. ΣάΟα σελ. 31 1, 321,  4 1 7 , - 2 1  Ά θ .  
Κομνηνοΰ τά μετά τήν άλωσιν σελ. 139. Ματ. Κ. Πα-  
ρανίκα σελ. 159, τόν πιιητήν Μαρίνον Ζάνε Μπου-

λιανά δέ τόν Φεράτ Βέην. Πλείονες τών 600 
Κρητών έκ τών έκ Κρήτης είς Ελλάδα κατελ- 
θόντων ύπό τούς αρχηγούς I. Χζλην, Δ. Κουο- 
μούλην, Π. Ζερβουδάκην, Άστρινάν, Δαμινάν, 
Κωνσταντουδάκην, “Ρουστικιανόν ήσαν κατά 
τήν πολιορκίαν τής Τριπύλεως ύπό τον Κολο- 
κοτρώνη, ύπό τά  τείχη αυτής* συσκεΰθέντες 
ούτοι άπεφάσισαν άμα παρουσιασθη ευνοϊκή 
περίστασις νά έπανακάμψωσίν είς Κρήτην όπως 
είς τάν κλεφτοπόλεμον δώσωσι χαρακτήρα γε
νικής έπαναστάσεως· τήν ιδέαν ταύτην ένίσχυ- 
σαν οί Μιχαήλ Μαυράκης καί Μ. Άρετας ύπι- 
σχ' ούμενοι τήν άλωσινκαί τοΰ ίσχυροΰ φρουρίου 
τής Γραμβούσης ύπ’ ολίγων στρατιωτών φυλατ- 
τομένου περί τά τέλη έκαστου (Ληνός· συνήλ- 
θον λοιπόν είς Μύλους τοΰ Ναυπλίου πλείονες 
τών 700 Κρητών άναγνωρισάντων άρχηγάν τής 
έκστρατείας τάν στρατηγόν Δ. Καλλέργην καί 
τήν 22  ’Ιουλίου έκίνησαν πλήρης ελπίδων λα- 
βόντες παρά τής ελληνικής κυβερνήσεως 2,100 
γρ. ήτοι 525 δραχ. ώς έξοδα τής εκστρατείας· 
ή έκστρατεία αύτη έπέτυχε καί τό ισχυρόν 
φρούριον τής Γραμβούσης περιήλθε είς χεΐρας 
τών ήμετέρων άλωσάντων καί τό τής Κισ- 
σάμου.

Άρξαμένου τοΰ έτους 1826 ή Κρήτη σύσ
σωμος εύρέθη είς τά  όπλα τόν τύραννον πο
λεμούσα καί νέας δάφνας καί στεφάνους διά 
τήν ελληνικήν ιστορίαν πλέκουσα· τό φρούριον 
τής Γραμβούσης ήν τό όρμητήριον τών ήμετέ- 
ρων είς δ αμέσως κατέφυγον πρός συννενόησιν 
οί είς τά  όρη τήν σημαίαν τής έπαναστάσεως 
κρατούντες καί ούδόλως ύποταχΟέντες· μεταξύ 
αύτών ήν καί ό Νιώτης· λαβών ούτος μέσα 
τινα καί όπλα άπεβιβάσθη διά πλοιαρίου είς 
τόν ορμον Μπαλή τοΰ Μυλοποτάμου" ή άπο-

νιαλή σελ. 443" ή οικογένεια αύτη σώζεται ήδη πρώ
τιστη τοΰ χωρίου ούσα- κατά τό 1821 ό Μ ά ζ ι μ ο ς  
' Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς  Π α τ ε λ ά ρ ο ς  ηγούμενος τής Μο
νής Λυσκούρη, έ’λαδεν ένεργόαατον μέρος ώς όπλαρ-  
χηγός τοΰ ’ Ανατ. τμήματος τής έπαρχίας Μυλοποτά
μου παρευρεβείς είς πλείστας μάχας καί ίδίαι δαπάνη 
όπλίσας πολλούς μηχητάς καί διατηρών αυτούς ώς τά 
έπίσημα πιστοποιητικά τής Κοητικής Πολιτείας μαρ- 
τυροΰσι’ κατά τό 1824 ήλθεν είς τήν Ε λλάδα  λα
βών αύθις στρατιωτικόν μέρος είς τήν έπανάστασιν- 
κατόπιν διωρίσθη στρατιωτικός ίερεύς τοΰ φρουρίου 
Παλαμηδίου με βαθμόν λοχαγού έλαβε 8έ παρά τής 
κυβερνήσεως πρώτον μεν τό παιάσηαον τοΰ άγώνος 
ειτα δε τοΰ βασιλικοΰ τάγματος τοΰ Σωτήρος' τοΰ 
γράφοντος δε τάς γραμμάς ταύτας ή οικογένεια ανή
κει είς τήν τών περί ού ό λόγος Πα τελάρων.

βίβασις αύτοΰ έδωκε τή ’Επαρχία Μυλοποτά
μου τά σύνθημα τής γενικής έξεγέρσεως· δ 
Νιώτης ό Κυριάκος Σγουρός, ό Βασίλειος Ά -  
γιομαμίτης, ό Παλμέτης, ό Α. Καλλέργης, 
οί Χαμαλάκαι, Άνδρεδάκαι έκ Μυλοποτάμου 
άπαντες,συγκεντρώσαντες ίσχυράν έκ Μυλοποτα 
μιτών δύναμιν συνεκρότησαν σπουδαίαν μάχην 
περί τά χωρίον Άβδελά έναντίον 600 Τούρκων 
οδηγούμενων ύπά τών Τούρκων Πεντεβή καί 
Δεροίσου· αυτούς μέν τούς αρχηγούς έφόνευσαν 
ώς καί πλείστους άλλους, τούς περισωθέντας δέ 
κατέλαβε πανικός άναγκασθέντας νά καταφύ- 
γωσιν είς τό Φρούριον 'Ρεθύμης. Μετά παρέ- 
λευσιν ολίγων ήμεοών έξήλθον τής ΊΡεθύμνης 
400 Τοΰρκοι άρχηγούντων τοΰ Ά χμ έτ  Κιρίμη 
καί τοΰ Τουφεξήμπαση, ΐνχ καταλάβωσι τήν 
Επαρχίαν Μυλοπόταμον. άλλ’ άπέτυχον καί 
ούτοι έγκαταλείψαντες πλείονας τών 50 φο- 
νευΟέντων, ούτωσί δ’ ή ’Επαρχ ία Μυλοποτά
μου έλευθέρα ήτο.

’Εν τνί ’Επαρχία Μαλεβυζίου, είς χωρίον 
ΙΊενταμέδι, ύπήρχεν ισχυρός Πύργος είς βέην 
τινα άνήκοντα δν κατέλαβον 100 Τοΰρκοι, τό 
μέν ΐνα χρησιμεύσωσι πρός φρουράν τής ’Επαρ
χίας, τό δέ ΐνα φυλάττωσι τάς έν αύτώ τουρ- 
κικάς οίκογενείας καί τά  έν αύτώ υπάρχοντα 
λάφυρα. Πολλοί βεβαίως έσκέφθησαν τήν κα
ταστροφήν τοΰ μυσαροΰ τούτου Πύργου άλλ’ 
είς τάν Σ. Νιώτην ή τύχη ώρισε τήν εύτυχίαν 
ταύτην. Συγκεντρώσας τούς ύπά τήν αρχηγίαν 
αύτοΰ άνδρας μετά καταπληκτικής ταχύτη- 
τον, ή όπως όμιλήσωμεν τήν κρητικήν διάλε
κτον μ’ ’Απύγειανα π tjiha, σπεύσας έπαλιόρ- 
κ,ησεν αύτόν καί ήρξατο τάς προσβολάς· άλλά 
φοβηθείς ό οξυδερκής Νιώτης μήπως ή παρά- 
τασις τής πολιοοκίας δώσει καιρόν τοΐς έν τω 
'Ηρακλείω Τούρκοις νά σπεύσωσιν είς έπικου- 
ρίαν τοΰ Πύργου, ανώτερος δέ τών μικροφιλο
τιμιών ών, καί τό τής πατρίδος συμφέρον ύπ’ 
δψει μόνον εχων, έκάλεσε τόν αρχηγόν 'Αγίου 
Βασιλείου Τσουδεράν συναρωγόν ό μέγας έκεΐ
νος άνήρ προθύμως έσπευσε υπάκουων είς τήν 
φωνήν οΰχί τοΰ άτιμου Νιώτη αλλά τοΰ Νιώτη 
τοΰ υπηρέτου τής πατρίδος· δυστυχώς παρ ή- 
μΐν μικροφιλοτιμία1- τινες κ α τ ά  τάς επαναστά
σεις καί έγωϊσμοί άκαιροι συνετέλεσαν σπου- 
δαίως είς τήν σωτηρίαν έχθρικών σωμάτων 
νΰν μέν, άλλοτε δέ είς παράλειψιν σπουδαίων 
καθηκόντων ών ή μή έκτέλεσις πολύ τήν π α 
τρίδα εβλαψεν. Οί Τοΰρκοι τοΰ Πύργου άντέ-

βάλλετα ι θαττον ή βράδίον ύπό τών τύ
ψεων του συνειδότος

Κ ατά  τοΰ βασιλοκτόνου, όστις άπό της 
κεφαλής τοΰ άσθενοΰς Δουγκάν ήρπασε τό 
στέμμα, βαδίζει ήδη έπι κεφαλής ίσχυροΰ 
στρατεύματος ό Μάκδουφ. Ό  Μάκβεθ έ γ -  
καταλείπετα ι και δέν έχει ετερον σύμμα
χον η τό βάρος τη ς  ένοχης του, όστις εΐ
ναι ό φρικωδέστερος αΰτοΰ πολέμιος. Τό 
δάσος τοΰ Βιρνάμ έκινήθη, ή τελευτα ία  
προφητεία  τών μαγισσών πρόκειται μ ετ ’ 
ολ ίγον  νά πληρωθη. 'I I  ιστορία τοΰ Μάκ
βεθ έτελείωσε. 'Ο επαναστάτης καί ό ή γε -  
μών συναντώνται έπί τοΰ πεδίου, όιαστα.»- 
ροΰσι τά  ξίφη καί μ ετ ’ ολίγον  εισέρχεται 
ν ικητης είς τήν σκηνήν ό Μάκδουφ κρα
τών την κεφαλήν τοΰ πεσόντος βασιλέως.

'Ο  Μάκβεθ,κατά τόν Σαίξπηρ, δέν ύπήρ- 
"ξε φύσις κακοΰργος, έάν τοιαύτη ύπάρ- 
ΧΥ1-.^ωΟησεν αυτόν είς τό έγκ λ η μ α  άκοντα 
σχεδόν ή φιλοδοξία τή ς  συζύγου τ ο υ .Ά λ λ ά  
μετά τήν πρώτην ταύτην ώθησιν δέν ήόυ- 
νηθη πλέον νά κρατήση εαυτόν καί γ ίν ε 

τα ι θηριωδέστερος έ^(Jτoΰ Οέλων οΰτω δια 
τή ς  συνήθειας είς τό αίμα καί του ; φό
νους νά καταπνίςη  πάσαν έςέγερσιν τή ς  
καρδίας του, πάντα  έλεγχο ν .  'Ο  Μάκβεθ 
ήδύνατο νά άντ ιστή  είς τά  σχέδια τή ς  συ
ζύγου το.>, ά λ λ ά  ρλέπων καί ούτος ότι οί 
φιλόδοξοι αύτοΰ πόθοι οϋτωέπληροΰντο τά -  
χιον,ένέδωκε τότε  καί ά π α ;  όλισθήσας έγέ
νετο καί τ ή ;  συζύγου του κακουργότερος.

'I I  Λαίδυ ήτο φιλόδοξος, ά \ λ ά  ήτο καί τι 
πλειότερον,ήτο γυνή.Δέν άνελογίζετο  οΰδέν, 
ήθελε μόνον νά βασιλεύση καί έπρεπε πας  
μ ετα ,ύ  αΰτής  καί τοΰ θρόνου παρεντιθείμε- 
νος φ ραγμός νά καταπέση. 'Υπήρξε σ κ λη
ρά καί αποτρόπαιος καί όμως ή γ ά π α  τόν 
συζυγόν τ η ; ,  έγίνωσκεν ώ ;  λ έ γ ε ι  ό Γ/.υιζώ 
τάς τέρψεις τή ς  μητρός  καί δέν ήδυνήθη 
αΰτη διά τών Ιδίων τ η ;  χειρών νά φονεύση 
τόν Δουγκάν, διότι ωμοίαζε τόν π α 
τέρα τ η ; ,  ό βασιλεύς κοιμώμενος, ά λ λ ’ 
ήθελεν άφ’ ετέρου νά γε ίνη  βασίλισσα καί 
διά τοΰτο ό Δουγκάν έπρεπε νά άποθάνη. 
Μετά τήν τέλεσιν τοΰ έγ κ λ ή μ α το ς  ή συν-

|! α ίσθησις είναι τ ι  νέον τω όντ ι δι’ αύτήν 
| καί έκείνη, ή τ ις  έμέ'/.φετο τοΰ συζύγου τη ς  

α ισθάνεται ήδη βαθυτερον τάς τύψεις ,  
έγείρεται τή ς  κλ ίνης ν ά .π λ ύ ν η  τά ς  χεΓρας 
καί έν τή  έσχάτη α πελπ ισ ία  τη ς  μόνον διά 
τοΰ θανάτου ευρίσκει τήν α π α λ λ α γ ή ν  άπό 
τοΰ φοβεροΰ τούτου έφιάλτου.

Οΰδέποτε ή ποίησις έζω γράφησε διά 
τοσοΰτον ζωηρών χρω μάτω ν τά  ένδοαυχα 
τή ς  ψυχής πάθη , τάς θανατηφόρους α γ ω 
νίας τή ς  ένοχου ψυχής. Εΐνε δέ τό ολον 
τοΰ δράματος μεστόν π ά θ ο ^  καί ή σκηνή 
τοΰ Μάκδουφ, όστις μανθάνει τον θάνατον 
τών τέκνων του καί χω ρ ίς  νά δακρύση έν 
έσχάτη άπελπ ισ ία , βλέπων ότι δέν δύναται 
νά έκδικηθή, διότι ό Μάκβεθ δέν εΐχε υίόν 
αναφωνεί τό —  Δέν έχει  τέκνα ! —  εΐνε 
άληθώ ς ή π ιστοτέρα είκών τοΰ πατρικοΰ 
φίλτρου.

Ή  φρικαλέα καί άπαισία είκών τ ή ;  γ υ -  
ναικός ταύτης, οΐ αν παρέστησεν ό Σαίξ- 
πηρ, έχρησίμευσεν ώς πρότυπον είς τόν 
Κ ώ λ β α χ ,  ότε έγραφεν έν τών άριστουργη-
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τασσον ίσχυράν επιμονήν μή θέλοντες νά πα- 
ραδοθώσι καίτοι προφανή τήν καταστροφήν 
αύτοΰ βλέποντες ώς επικουρίας έκ τοΰ 'Ηρα
κλείου προσμένοντες. Ό  Ν«ί>της καί ό Τσου- 
δερός άπεφάσισαν τήν καταστροφήν αύτοΰ· 
στήσαντες κλίμακας άνήλθον είς τάς στέγας 
αύτοΰ καί ρίπτοντες έντός τοΰ Πύργου καυ- 
στικάς υλας ήνάγκασαν τούς έν αύτώ ήμικαύ- 
στους »ά παραδοθώσιν οί ήμέτεροι τάς μέν γυ
ναίκας καί παιδία άσφαλίσαντες επεμψαν είς 
Ηράκλειον, τούς δέ άνδρας έφόνευσαν άπαντας· 
ακριβολογών τις δύναται νά ψέξη τούς Νιώτην 
καί Τσουδεράν τοιαύτην διαταγήν δόσαντας 
χ \ \ '  άν λάβ·/) ύπ’ δψει τόν έποχήν εκείνην, τά 
μίση καί τόν φανατισμόν, θά δικαιώση τήν 
άπόφασιν ταύτην τών ήμετέρων. Παρ’ ήμΐν 
οί αιχμάλωτοι φυλάττονται, άπολυόμενοι δέ 
δέν λαμβάνουσι μέρος είς τήν εκστρατείαν αύ
τήν, άλλά κατά τήν έποχήν εκείνην καί με
ταξύ έπαναστατών μάλιστα αί τοιαΰται λε
πτομέρεια'. τοΰ διεθνούς δικαίου ούδέ’ έπ" έλά- 
χιστον έλαμβάνοντο ύπ’ δψει· οί αιχμάλωτοι 
έλευθερούμενοι έπεπιπτον μετά μεγαλητέρας 
λύσσης πολλάς καταστροφάς τοΐς ήμετέροις 
έπιφέροντες, τούτου έ'νεκα, ένφ κατά τά  πρώτα 
ετη τής έπαναστάσεως οί ήμέτεροι άπελυον 
τούς αιχμαλώτους, κατόπιν ήναγκάζοντο νά 
φονεύωσιν αυτούς· ή πράξις άρα τοΰ Νιώτου 
καί Τσουδεροΰ έξ ανάγκης γενομένη ούδόλως 
τό έπιλήψιμον έχει.

Μετά τήν καταστροφήν τοΰ Πύργου τούτου 
οί ήμέτεροι ύπά τήν οδηγίαν τοΰ Νιώτου έκ- 
δραμόντες άχρι τοΰ χωρίου Γρηγοριά τής Μεσ- 
σαράςέφόνευσάν τινας Τούρκους, έδωκαν δέ ζωήν 
καί σθένος είς τήν έπανάστασιν κατά τά  μέρη 
εκείνα ενθα ήρίστευον ό Μαλικούτης 'Ρωμάνος 
ό Ξεπατέρας ό Λέκκας καί άλλοι ύπά τήν άρ- 
χηγίαν τοΰ στρατηγού Μαλικούτη όντες έςο- 
λοθρεύσαντος μέν τόν φοβερόν και αίμοβόρον 
Άγοιολα'δην άλλ’ ύποστάντος οίκτρόν θάνατον 
έν τνί πόλει Ηρακλείου κατόπιν. Μετά τινα 
χρόνον ό Νιώτης μετά τοΰ Σπόκου καί Ξε- 
τρύπη ίσχυράν δύναμιν στρατοΰ συγκεντρώσαν- 
τες μετέβησαν είς τάς άνατολικωτέοας έπαρ
χίας Σιτείας καί 'Ιεραπύτνης οπως κυριεύσωσι 
τόν Πύργον Λώίναις ενδιαίτημα τών Τούρκων 
τών μερών έκείνων. Ό  Πύργος μετά τινα πο
λιορκίαν ήλώθη καί είς σποδόν μετεβλήθη. άλλ’ 
έτραυματίσθη ό Νιώτης κατά τήν άριστεράν 
κνήμην.

’Έκτοτε ό Νιώτης (1827) περιωρίσθη εντός

μάτων του. Έ κ ε ΐ  ή Λαίδυ Μάκβεθ φαίνε
τα ι έπί τή ς  σκηνής μετά  τό έγκ λ η μ α ,  καθ’ 
ήν στ ιγμ ήν  επιστρέφει είς τό δωμάτιόν 
τ η ς -— Ε ίς  τήν κ λ ίνην!  Ε ίς  τήν κλ ίνη ν !—  
άναφωνοΰσα, ώς έάν οΰδέν εΐχε συμβή. 
Έ ζω γ ρ ά φ η σ ε  τήν εικόνα τή ς  φρίκης θαυ- 
μασίως όχι μόνον είς τήν μορφήν τή ς  
Λαίδυ, ά λ λ ά  καί είς τά  πρόσωπα τών δύο 
άνθρώπων, ο ΐτινες τήν παρακολουθοΰσι. 
'Ο  κόσμος καί ή άρχιτεκτονική τή ς  αιθού
σης, ή άμυδρά λ ά μ ψ ίς  τή ς  λ υχν ίας ,  άντά- 
ξια τοΰ χρω στήρος τοΰ μεγάλου  τούτου 
τή ς  Γερμανίας ζωγράφου, έπιτείνουσιν έτι 
μ άλλον  τό φοβερόν τή ς  ζω γραφ ίας .

"Ετερος κ α λ λ ιτέχνη ς  ό Maclise (1840) 
έγραψε τό συμπόσιον τοΰ Μάκβεθ, καθ’ ήν 
σ τ ιγμ ήν  έμφανίζεται ή σκιά τοΰ Βάγκου. 
Ό  Muller είς τήν κ αλλ ιτεχν ικ ήν  έκθεσιν 
(Salon) τοΰ 1819  παρουσίασε τήν εικόνα 
τ ή ς  υπνοβασίας τήν έν αρχή  τή ς  π έμ π τη ς

τής Έπαρχίας αύτοΰ Μυλοποτάμου καί μετά 
τών λοιπών εγκρίτων οπλαρχηγών αύτής άπέ- 
κρουον τάς έκ τοΰ 'Ηρακλείου καί Ρεθύμης επι
θέσεις τών Τούρκων. Μετά παρέλευσιν ολίγου 
χρόνου τά  δεινά ενός μέρους τών Ελλήνων 
έπαυσαν, άλλ’ ή Κρήτη ή κυλισθεΐσα είς τά  
αΐματα, ή τοσαΰτα τρόπαια έγείρασα, ή έλευ
θέρα Κρήτη *) μένει αύθις είς τόν ζυγόν, μά
την άποβάντων τών πολλών αύτής άγώνων, 
είτε ενεκα τής κακής τοΰ Κυβερνήτου πολιτι
κής εί'τε ένεκα τών σχεδίων τής αγγλικής κυ- 
βεονήσεως, διά τοΰ πρωτοκόλλου τής 3 Φε
βρουάριου 1830. Τάν Οκτώβριον τοΰ 1830 οί 
Πληρεξούσιοι άπάσης τής Κρήτης έν τώ χω- 
ρίω Μαργαρίταις τής Έπαρχίας Μυλοποτάμου 
ύφωσαν ύστάτην φωνήν διαμαρτυρήσεως κατά 
τής έπελθούσης είς τήν πατρίδα αύτών δυστυ
χίας· μεταξύ τών Πληρεξουσίων έκείνωνύπήρ- 
χε καί ό Νιώτης.

«Διαμαρτύρεται, λέγει ή Συνέλευσις, ό πο- 
«λυπαθής χριστιανικός λαός τής Κρήτης μέ 
»τά όπλα είς τάς χεΐρας καί μέ ανεξάρτητον 
«θέλησιν σήμερον πασιφανής ένώπιον Θεού καί 
»άνθρώπων· φυλάττει σώα καί άθικτα τά 
»άπαράγραπτα καί αναπαλλοτρίωτα δίκαιά 
»σου ώ; πρός τήν άρχήθεν πατρώαν του γήν, 
»τήν οποίαν άσυγχώρητος αδικία παρανόμως 
«άφαρπάζει, άφ’ ού τήν έπότισε τώρα καί δέκα 
»ετη μέ τό αίμα του άδιακόπως, καί τήν έβα- 
»στοΰσε μέ τάς άνηκούστους θυσίας, ταλαι
πωρίας καί δυστυχίας του,

«Φυλάττει ό λαός τής Κοήτης ολον τό δί- 
«καιον τοΰ νά φροντίσνι όπως έγκρίν/ι περί τής 
«άνακτήσεως τής πατρώας του γής,

«Διατηρεί τήν άδιαχώριστον καί αιώνιον 
«έ'νωσίν του μέ τούς συναγωνιστάς του Έ λ -  
«ληνας, μέ τούς όποιους συγκροτεί καί σήμε- 
«ρον τά έλληνικον έθνος, άπό τά όποιον ώρ- 
«κίσθη νάμέννι άδιάσπας-ος καί αδιαχώριστος.»

Τήν δέ 23 Νοεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους έν 
Μαργαρίταις Μυλοποτάμου τό Κοψιχόν Συιιβού- 
Λιον διά ψηφίσματος έν «όνόματι τοΰ ήδη έλευ- 
«θέρου, καί με τά όπλα είς χεΐρας λαοΰ τής 
«Κρήτης καί άνεξάοτητον θέλησιν« έξελέξατο 
έπιτροπείαν όπως φροντίζν) «όιά τψ· erucnr

1) Οί Τοΰρκοι περιωρίσΟησαν μόνον έντός τών φρου
ρίων, ή δέ λοιπή Κρήτη καί τό φρούριον Γραμβού- 
σης Κισσάμου ήν είς χεΐρας τών Ελλήνων διοικου- 
μένης παρά τής ελληνικής κυβερνήσεως καί τοΰ 
κυβερνήτου.

πράξεως, ά λ λ ά  τόσον ή στάσις τή ς  Λαίδυ, 
όσον καί τής υπηρέτριας καί τοΰ ίατροΰ 
τά  σχήμ α τα  έχουσί τι τό μελοδραματικόν , 
όμοιάζουσιν άπό σκηνής παντόμιμον.

Εΰτυ-χέστερος ύπήρξεν ό Εΰγένιος Δ ε-  
λακρουά (Salon τοΰ 1851) γ ρ ά φ ω ν τή ν  ιδίαν 
σκηνήν.

Τόν Μάκβεθ τοΰ Σαίξπηρ έμ ιμήθη ό 
Γ ά λ λο ς  π ο ιητής  Ducis (1784) ,  ά λ λ ’ ή τρα
γω δ ία  αΰτοΰ όχι μόνον ώς ά πομ ίμησ ις  
τοιούτου πρωτοτύπου ήτο ω χρά καί ασθε
νής, ά λ λ ά  και άπολύτω ς ύπήρξεν άνεπ ι-  
τυ χή ς ,  διότι άφεΐλε τήν δράσιν άπό τή ς  
Σκηνής καί άντικατέστησεν αύτήν, κ ατ’ 
άπομίμησιν τών άρχαίων κλασικών δρα
μάτων, διά τή ς  δ ιηγήσεως.

’Η λθε  τελευταίο ν ό ’Ιωσήφ Βέρδης καί 
επιχε ίρησε νά μεταφράση είς τήν μουσικήν 
τά ς  σκοτεινά; καί μυστηριώδεις Ιδέας τοΰ 
ποιητοΰ. Ά λ λ ά  δέν ήδυνήθη νά άνέλθη

»τήΐ Κρήτης //ετά τής ί.Ιινθίρωθει’σης ’E.L/a h ’t » . 
Τής επιτροπής δέ ταύτης μέλος έξελέγη καί ό 
Σταυρούλης Μ. Νιώτης.

Μετά τά αξιοθρήνητα ταΰτα γεγονότα πλεΐ- 
στοι τών Κρητών έγκατέλειψαν τήν Κρήτην 
άπελθόντες είς Ελλάδα" μεταξύ τών φυγάδων 
τούτων ήν καί ό Νιώτης μεταβάς είς Ναύ- 
πλιον καί κατόπιν είς τήν Μίνώαν, συνοικι
σμόν τών Κρητών, λαβών τόν βαθμόν λοχαγόν 
τής φάλαγγος καί τόν Σταυρόν τοΰ άγώνος.

Μετά δεκαετίαν ή Κρήτη, ό τόπος τών θυ
σιών καί ή πρόμαχος τής έλευθερίας ήτοι τό 
1 8 ί  1, ύψωσε καί αύθις τήν σημαίαν τής έπα
ναστάσεως κηρύξασα τήν ένωσίν της μετά τής 
μητρος Ελλάδος· είς τήν φωνήν ταύτην τής 
πατρίδος ήν δυνατόν ό περίοικος τής νεφεγεί- 
τονος Ιδης Νιώτης νά μένν) ήσυχος καίτοι γε- 
γηρακώςμέν τά σώμα, άλλ’ άκμάζων τήν ψυ- 
χήν ; ούχί βεβαίως· παραιτήσας καί βαθμόν 
καί μισθούς καί οικογένειαν καί τά  πάντα 
εσπευσε μετά τοΰ έκ τοΰ χωρίου Όαξοΰ Ε μ 
μανουήλ Παπαδάκη (Πατελάρου) καί ά'λλων 
συμπατριωτών επικούρων καί μετέβη έκεΐ 
ένθα ή τιμή καί τό καθήκον έκάλει πάντα τήν 
πατρίδα άγαπώντα.

’Αχώριστος μετά τοΰ Έ μ. Παπαδάκη /Πα- 
τελαρου), ουςη επαρχία Μυλοποτάμου μετ’ εν
θουσιασμού εδεξατο, ί)οΰσα τώ μέν Νιώτη τήν 
αρχηγίαν τοΰ ’Αν. Τμήματος,' τώ δέ Έμμ. 
ΓΙαπαδ άκη τήν υπαρχηγίαν, έλαβεν εις πλεί- 
στας ενεργόν (λέρος· άφ’ ού πρότερον
ενώπιον x.ccl αυτών τών πλοιαρίων αγγλικών 
πλοίων ζητησάντων άγγλικώ δούλφ νά ζη- 
τήσνι ή Συνελευσις τήν άγγλικήν προστασίαν, 
απέκρουσαν tzzgxv [λονοαερτί ζέντ)ς
Δυνααεως, και ε^ν^λω^ταν οτι Ύ\ Κρήτη »/.ο ν ον 
εις Tvjv [Αετ χ  ττίς Ελλάδος ενωσίν της άτ:ο- 
βλεπει και αυτήν εν τταντί νοόνω θά έπι^ιώΠτ]’ - » , ΛΛ · ' ·αοιαφορουσα αν οι αγώνες αυτής στέφονται 
ύττό έττιτυχίας η ού.

Η έπανάστασις εκείντ] εληζεν άνευ αποτελέ
σματος, άλλά κηρύξασα μίαν ετι φοράν την φιλε- 
λευθερίαν τών Ινρητων καί τά  ύπέρ τήςένώσεως 
αυτών μετά τής Ελλάδος φρονήματα, καί οί 
Νιώτης καί Εμμ Παπαδάκης (Πατελάρος) u.z 
τά δάκρυ εις τό όμμα έγκατέλειψαν αύθις τήν 
γενέτειραν μεταβάντες είς Ναύπλιον. Ό  Νιώ
της δεν επεζήτησεν ούτε τάν μισθόν αύτοΰ ούτε 
τόν βαθμόν άλλ έζη μονήρη σχεδόν βίον είς 
Μινώαν, ευχόμενος τώ Θεώ ώς τάχιστα καί αύ
θις νά δυνηθνί νά ρίψ·/] καί εν όπλον ύπέρ τής

μέχρ ι τοΰ ΰψους τοΰ Σαίξπηρ, δέν ήδυνήθη 
να αποοωση 6ιά τών μουσικών φ θόγγω ν 
και φράσεων τάς ιδέας τοΰ ποιητοΰ.

(ακολουθεί)

Κ. Γ. ΞΕΝΟΣ.
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ελευθερίας της φιλτάτης πατρίδος· ή έπανά- 
στασις τοϋ 1858 μικρόν διαρκέσασα κχί μη 
είς ένοπλον ρηξιν άπολήξασα δέν εδωκε και
ρόν τφ  Νιώτγ] νά Ι'δ'/j την "Ιδην κχί τά  Λευκά 
τη ; Κρήτη; όρη. Ά λ λ ’ ή Κρήτη είναι έκ τών 
χωρών εκείνων αΐτινες καί πίπτουσαι λαμβά- 
νουσι σθένος καί άναδιοργανοΰνται· καί ίδού 
το 1866 ή σημαία τής ελευθερίας ύψώθη άνά 
τα  ορη καί πεδιάδας, φυγαδεύσασα τήν τουρκι
κήν έντό; τών φρουρίων.

Ο γέρων ήδη Ν ι ώ τ η ς  μετά τών δύο υιών 
τοΰ Γεωργίου κχί Νικολάου έσπευσεν είς Κρή
την όπως καί τήν τελευτχίχν της ζωηςτου ρα- 
νιύχ θυσιάσν) πρό του βωμοΰ τής Πατρίδος, 
αλλ άνευ τοΰ συναγωνιστοΰ του ’Εμμανουήλ 
Παπαδάκη* ούτος λαβών ενεργόν μέρος είς τήν 
Ναυπλιακήν τοΰ 1862 έπανάστασιν καί οδη
γών σώμα εκ Κρητών καί μή έπληγώθη είς τήν 
έν Αρεία μάχην καί έκ τής πληγής ταύτης 
άχρηστος ή δεξιά χειρ αύτοΰ άπέμεινεν· άλλά 
καί ούτως άπεφάσισε νά μεταβή είς Κρήτην 
πλην ή εκεί μετάβασίς του,καίτοι ύπό της κεν
τρικής έν Άθήναις επιτροπή; έθεωρήθη λυσι- 
τελεστάτη εί; τόν άγώνχ, δέν έγένετο, κύτη; 
ενεκα. Αί μάχαι τοΰ Σχρβιλή, Φόδελε, Ά π χ -  
νωσιτών, Αγίου Ίωάννου άνεγνώρισαν τόν 
πολεμιστήν τοΰ 1821, τόν Γρα^ονσιανοκ 
Νιώτην, τόν άγωνιστήν τοΰ 1841, τόν ήρωχ 
άληθώς Νιώτην. Ά λ λ ’ ολα έκεΐνα τά χυθέντα 
α'ίματα, α ΐ  σφαγαί, οά δηώσει;, ή πανωλεθρία 
συνελόντι τή ; Κρήτης, πρό τής διπλωματίας 
τής Ευρώπης δεν ϊσχυσχν ν’ άπελευθερώσωσι 
τ η ν  αίματοβαοή Κρήτην, ούδέ νά συγκινήσωσι 
τ η ν  κ α ρ δ ίχ ν  τοΰ Ν α π ο λ έ ο ν τ ο ς  Γ ’. άλλά κατά 
τ η ν  μάχην τοΰ Σεδάν ή Κρήτη έςεδικήθη α ύ- 
τον πχρασύραντα είς τόν όλεθρόν εύγενές έθνος. 
Ο Νιώτης ίδών θραυσθείσας καί τάς τελευ

τα ία ; ελπίύας του έγκατέλειψε διά τβτχρτην 
φοράν τ η ν  προσφιλή Κρήτην κχί μ*τέβη εί; 
Μινώαν όπω; άναπαύστι τό κεκοπιακός αίμά 
του είς έλευθέραν γην.

Τήν 29 Ιουνίου τοΰ 1875 οί Κοήτες της 
Μινώας καί τνϊς Νχυπλίας περιαλγεΐ; συνώ- 
δευον είς τήν τελευταίαν κατοικίαν τοΰ αν
θρώπου, νεκρικόν κρχβατον έμπερικλείοντα τόν 
προσφιλή υίόν τής Κρήτη; καί της ελευθερία;. 
Ο συναγωνιστής τοΰ άποθανό^τος ’Εμμανουήλ 
ΙΙαπαόάκης δακρύβρεχτος ανέφερεν έν μικρο
γραφία τούς αγώνας τάς θυσίας καί τάς κατα- 
στροφάς άς ύπεστη ύπέρ τής ελευθερίας τής 
Κρήτης.

"Ην ό ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ Μ. ΝΙΩΤΗΣ.

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α .

ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΙ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΖΗΤίΙΜΑΤΟΣ
Υ Π Ο

I. Α. ΣΟΥΤΣΟΥ
Καθηγητοΰ έν τω Έθνιχώ Πανεπιστήμια,

(Έ ν Άθήναις 1879).

Τό εχ 59 σελίδων συγκείμενον τοϋτο βιβλιάοιον τοϋ 
σοφοϋ Καθηγητοΰ μετά πλείστης οσης συντομίας, ά-  
κριβολογίας, εύφραδείας χαί διασκευής συντεταγ·*ένον, 
ευμοιρεΤ τών προσαπαιτουμενων γνώσεων, διαποιχίλ-
λεται^καπου εν τή έφικτή τής ίλης οίχονομί? , ή χα -  
τχταξις τής όποιας Ιχει ώς επεται.

§ 1. Προϋπολογισμός τοϋ 1879 (έ ν μ  ον ο γ  ρ α φ ί *)
§ 2. Περί τών άνϊτιαρχώς χαί μηδόλως φορολαγου- 

υ.ΐνων ες οκτω κεφαλαίων και

§ 3. Περί τής περιουσίας τών διατηρούμενων υο-  
να ιτηρίων.

Γα οκτω κεφαλαία περιστρέφονται ώ; άχολούθυς.

"Εγγειος φόρος, φόρος έπί τών οικοδομών, φόρος 
επι τών εμπορικών καί βιομηχανικών κερδών, φόρος 
επί τών κληρονομιών, χαρτόσημον, Τελωνεία, φόρος 
επί τής καταναλώσεως τοΰ καπνοί καί φόρος έπί τής 
καταναλώσεως τοϋ οίνου.

Τοϋ Προϋπολογισμού έτεροσκελοΰς, ελλειμα 15 έ-  
κατομμυρίων παρουσιάζοντος, οπως έπέλθη ή μεταξύ 
εσόδων καί εξόδων ισορροπία, προτείνεται ή προσε·  
παύξησις τών φόρων.

’Ά ς  μας έπιτρέψη ό σοφός καί πολύπϊιρ·ς Καθη- 
γητης να δημοσιευσωμεν τάς επί τοϋ προχ?ιμένου 
χρίσεις μας.

Έ ν η κράτος τε καί έθνος διάκεινται οικονομική ά-  
θλιότητι, ή προσαύξησις (plue^value) τών φόρων όμοι 
άζει άφαίμαξιν έπί άναιμικοϋ πνευστιϋντος.

Το προτεινόμενον τής π ρ ο σ α υ ξ ή σ ε ω ς  τών φ ό
ρ ω ν  μέσον θεραπείας προϋποτίθησι μεγαλητέρας τών 
υφισταμένων προσόδους.

Ά φ ο ϋ  εμψυχώσωμεν τήν γεωργίαν, το έμπόριον, 
την βιομηχανίαν, τήν ναυτιλίαν έπεκτείνωμεν καθ’ 
ά’παν τό Κράτος τήν άμαξιτήν καί δι’ άτμοϋ σιδηρο
δρομικήν γραμμήν καί, τακτοποιο ϋνιες έν εύρυτέρω 
κύκλω τά φύρδην— μίγδην τοϋ ήμετέρου κ υ κ ε ώ ν ο ς ,  
ισοφαρίσωμεν τό σύστημα τών σ υ ν α λ λ α γ ώ ν ,  έ -  
ξαιρουμένων τών έκάστοτε έκπιπτόντων χ  ρ η μ α τ ι -  
κ ώ ν ε ν τ α λ μ ά τ ω ν ,  ών ή παρά τοΤς Ταμίαις δοσο
ληψία παν όριον ύπερέβη ί δ ο σ τ α θ μ ί α ς,— άφοϋ 
διανοίξωμεν νέους πλουτολογικούς πόρους καί ήθικο- 
παιήσωμεν τους έπιτετραμμένους τήν λειτουργίαν τών 
νομών, τοτε δυναμεθα νά προτείνωμεν προσαύξησιν 
(plusvalue) φόρων.

"ϊνα δέ μή καταχρώνται οί υπάλληλοι τοϋ δημο
σίου, θέλομεν προεξασφαλίσει αυτούς δ^ άναλόγων μι
σθών προαπαιτοϋντες προσόντα, ικανότητα, τιμιότητα  
ακρίβειαν, ενδίλέχειαν, ζήλον, άφοσίωσιν, φερεγγυό- 
τητα, μονιμότητα καί αΰστηράν τών καταχρήσεων 
τιμωρίαν επί απλοποιήσει τής πολυπλόκου καί ενίοτε 
αδιεξόδου ύπηρϊσίας.

Τοιωδε τώ τρόπω θέλομεν ποοεξασφαλίσει ποσόν, 
εξ ου θελίΐ προκόψει ή ισορροπία, τήν οποίαν έντιμο1 
καί ικανοί υπουργοί, ‘ίς τήν θρησκευτικήν» τοϋ κα
θήκοντος πρός τήν Κοινήν Πατρίδα καί μόνην άπο-  
σκοποϋντες έκπλήρωσιν, δύνανται, οταν θέλ®σι νά έ-  
ξεύοωσι.

Τότε εξομεν σωτήριον καί ένεργητικόν εργον, διότι, 
ώς είπε καί b πολΰμητος Όδυσσεύς πρός τ»ν Μέδωνα 
«ώς κακοεργίης ένερ·>·εσίη μ έγ ’ άμείνων, (α) οτι ή ευ
εργεσία είναι πολύ καλλιτέρα τής κακουργίας». ,

"Αλλως τε άς οίκονομήσωμεν έπιβαούνοντες τά 
είδη τής πολυτελείας, άποσοβοϋντε; τήν έκ τής κατα
χρηστικής αΰτών διαδόσεως όσημέραι έπεκτεινομένην 
διαφθοράν.... παρέχοντες υπόδειγμα λιτότητβς, έγχοα-  
τείας χαί σωφροσύνης, εί μή σ π α ρ τ ι α τ ι κ ή ς ,  το υ 
λάχιστον έλβετικής. ;

Ό  προϋπολογισμός τής Γαλλίας, σύν τή προσαυ
ξήσει (plus value) τών έμμέσων φόρων τοϋ έτους 1879  
από 1ης Ίανουαρίου μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου, άνέρ- 
χεται είς φρ. 10 i έκατομμύρια καί 844 χιλιάδας

Τό παράδειγμα τής πρός τήν Γαλλίαν συγκρίσεως 
δεν φαίνεται είς ήμάς πρόσφορον. '11 έκτακτος καί έ-  
ξαιρετική θέσις τοϋ Γαλλικοϋ έθνους, μετά τόν τελε ·- 
ταιον γαλλο-γερμανικόν πόλεμον, έκτακτα καί έξαιρε- 
τικά ΰπηγόρευσαν αύτώ μέτρα, άτε μεγάλω, εΰπόρω 
καί καλώς όργανισμένω, έσωτερικώς τε καί έξωτερι-  
κώς πλουτοϋντι καί ού σμικρόν μέρος τοϋ έν τή Α ν α 
τολή εμπορίου διακατέχοντι.

Αλλα γίγνεται μνεία κιί  περί τοϋ έπί τής προσό
δου φόρου (income tax) ού μόνον τής ά κ α θ α ^ ί σ τ ο υ  
αλλα και της κ α 0 α ρ ά ς και αυτής δή τής αξίας*

'ii ;  γνωστόν, ή ά ξ ι α  έν γίνει τής προσόδου η τ ο ϊ  
πράγματος, έφ’ ής είσπράττεται ό φόρος βάσις τοϋ 
νεωτερου οικονομολογικοϋ συστήματος, έκπολιτιστι- 
κοϋ, καΟο διεθνοϋς αλληλεγγύης τών διαφόρων έμ π ο -  
ροβιομηχανικών καί γεωργικών σχέσεων καί άνταλ-  
λαγών, εκ διαμέτρου άντικειμένη πρός τόν π άγ ι ο ν 
έν γένει φόρον κατά χιλιάδα, οσον οίίν τε άποτελεΤ 
τό έ’τι καί νϋν ύφισιάμενον ϊν Έ πτανήσω σύστηυ,α

( ϊ )  ’Οδύσσεια Μνηστηροφοινία.

τής επί τής εισαγωγής καί εξαγωγής έμμεσου φορο-  
ρολογιας των τριών κυριωτέοων προϊόντων σ τ α φ ί -  
ο ο ζ ,  ε λ α ί ο υ  καί ο ί ν ο υ ,  άνεξαρτήτως τών δημοτι
κών, λιμενικών κ τλ .— , σύστημα, δι’ ού τά εύρωπαϊ-  
κχ κράτη ευνομούμενα προοδεύουν^ ουτινός^ οιχως  ̂
την καταργησιν πολλοί^ χάριν της μεσαιωνικής^ βαρ- 
βαρου καί τουρκικής δ ε κ ά τ η ς ,  άναιδώς καί άσυστό- 
λως έπεδίωξαν.. .,  τήν περί τά τοιαϋτα άμάθειαν, α
κρισίαν καί άβελτηρίαν έπιδεικνύμενοι, ινα καί ώς 
βουλευταί προσβάλωσι τήν ο ι κ ο ν ο μ ο λ ο γ ι κ ή ν  
ε ι δ ι κ ό τ η τ α καί π a Τ ρ α ν άνευ τής όποιας δεν 9ά 
εματαιοϋντο αΐ περί τής άμέσου καί πλήρους άφομοι- 
ώσεως καταστρεπτικαί έφοδοι, ουδέ ή άμυδροτέρα θά 
εσώζετο π»ρί θεραπείας έλπίς.

Οί μνηστήρες ΙκεΤνοι τής έξουσίας καί τοϋ δημοσίου 
πλουτου μας υπενθυμιζουσι διά τών άποτροπαίων αύ
τών έργων τό ομηρικόν λόγιον περί τής θείας καταδί
κης «τους δε μοι ρ’ εδαμασε θεών καί σ'/ετλια 
έργα».

Το χ  α ρ τ ό σ η μ ο ν, εφ’ ού εγενετο έν τή  πρώτη 
βουλευτική περιόδω έλάττωσις κατά τό ήμισυ τής^ά- 
ξίας χάριν τών χηρών καί ορφανών, είναι όμολογου- 
μενως ή μεγάλη άφετηρία, διά τής δυσαναλόγου άνα- 
λώσεως καί υπέρογκου δαπάνης τών διαδίκων τής διά 
συχνών και επανειλημμένων αναβλητικώνβκαί έπί πά
σης ενστασεως καί κατά πάσαν στάσιν προκαλουμένων 
καί εκδιδομένων στρεψοδίκων αποφάσεων έπ ’ άπειρον 
Οιαιωνισεως και καταστροφής τών δικών έπί τε τών 
τών προσωπικών καίπραγματικών άγωγών, ών αί ά- 
ξιώσεις κατά τά αποδεδειγμένα δικαιώματα δι’ έκνό- 
μων περιβάλλονται μέσων καί ά π ρ ο σ τ ασ ί ο υ γρά
φοντας, στεροϋνται ούτω καί αΰτης τοϋ ρωμαίκοϋ νό
μου τής προνοίας περί α π ο ν ο μ ή ς  εί μή έ κ ν ι κ ή -  
σ ε ο» ς.

Τό πνεΰμα τοϋ κοσμοπολιτισμού, άναπτερωθέν ώί 
χρυσαλλίς εκ τής άποστιλβούσης ύλοφροσόνης τοϋ καθ’ 
ήμάς αίώνος, επαναφέρει έγγίγραμμένον έπί τοϋ μ ε 
τώπου αΰτοϋ τό τοΰ αρχαίου ρωμαίου απόφθεγμα 
«ubi bonum ibi pal via», οπερ είς μεταναστευτικάς έπο- 
χας εφαρμοζόμενον καί τήν άπλήν αύτοσυντήρησιν 
και μετ αυτήν τον τυχοδιωκτισμόν επιδιώκον έν ταις 
αχανέσι τής άλοδαπής κοινωνίας, τούς πατρίους καί 
ιθαγενείς τών εθνών, ιδία δέ τών μικροσκοπικοίν, δε- 
σμους χαλαροίκαί τόν συνοικισμόν, ού τοσοΰτον γ οή-  
ζουσι, παρεμποδίζει,  τόν αύτοεθνή καί έξ αίματος κα
ταγωγής παντός γένους, πάσης οίκογενείας τόπον έξα- 
φανίζει, τήν εύρωστίαν καί ρωμαλεότητα τος πατριω
τισμοί απομαραίνει καί τό δενδρον τών ευκλεών προ
γονικών αναμνήσεων έκριζοΐ, καί διά τής παρεισα-  
γωγής και επιμιςίας και συγχρωτισμού ξενικών τοσι- 
χειων, ων η επίδρασις ολέθρια, άδρανεϊς μιγάδας κ αί 
νωθρούς πολίτας, ασώτους καί παραλελυμένους Ολε
τήρας είς τήν έπερχομένην γενεάν παρουσιάζει, δ ότι 
τό συμφέρον ψυχραίνει τά θερμά τοϋ έρωτος τής Πα
τρίδος στήθη, ή πλεονεξία άποτόμως προσβάλλει τάς 
ευαίσθητους όσω άτρωτους πτυχάς τής εύγενοϋς αύ
τοϋ καροίας, η οε αισχροκέρδεια, τά μεγαλουργά καί 
ύψηλά αύτοί αισθήματα καταπολεμούσα, γέννα αλλε
παλλήλους πολυειδείς δευτερευούσας καί τριτευούσας 
έκτρυφηλοτητος, χαμαιζήλων ηδονών, φθοροποιών τέε-  
ψεων, αγόνων καί μάλιστα ψυχοβόρων διασκεδάσεων, 
άκοσμων και άσεμνων αποπλανήσεων και αηδααινης 
κενοδοξίας άνάγκας πολλαπλασιαζομένας καί έξογκου- 
μένας, ώσπερ κύματα τρικυμιώδους ώχϊανοϋ, άπει-  
λούντα άπό στιγμής είς στιγμήν νά καταβροχθίσωσιν 
αύτανδρον τό παλαιόν καί δή ναυαγούν σκάφος τής 
Πολιτείας αποπολλοΰηοη διακλυδωνιζόυ.ενον.

(ακολουθ:ΐ)
VWWVAA^

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Λαμβάνει τήν τιμήν νά γνωστοποιήση είς 
τού; άπανταχοΰ άνταποκριτάς αύτοΰ οτι —χσχ  
αιτησις αυτών άφορώσα είς συνδρομχς δέον 
ν άπευθύνηται πρός τόν Ταμίαν κ. 1J. Ι’αζήν.

ΙΙχσα επιστολή περιέχουσα χρήματα δέον 
ν αποστελληται πρός αύτόν έπί συστασει.

(Έ κ τοϋ Γραφείου

Τ 1Τ ΙΟ ΓΡΑ Φ Ε ΙΟ Ν  ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Υ ΙΑΣΕΜ ΙΔΟΥ.—  10 —  ΟΔΟΣ Β Ο Ρ ΡΕ Ώ Σ —  10.


