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Γ1ΊΖΩΤΟΓ Β4ΣΙΓΚΤΩΝ.
Ex τοΰ Γαλλίχοΰ.

‘?\ό Π. I. Χα.Ιικιοπον.Ιου.
( Συνέχεια, ”ΐδε φΛλάδ. 92. ).

Ό Αμιλτών δύναται δικαίως νά καταταχθή μεταξύ 
τών άνδρών έκείνων, οίτινες έγνώρισαν καλώς τάς ζω
τικός άρχάς κα'ι τούς θεμελιώδεις ορούς τής κυβερ- 
νήσεως, όχι βεβαίως τής τυχούσης, άλλά τής κυδερ- 
νήσεως έκεινης, ήτις είναι άξια τής αποστολής καί 
τοΰ δνόματος αύ τής. Παν ό,τι είς τδ σύνταγμα τών 
'Ομόσπονδων Πολιτειών αποτελεί τήν τάξιν, τήν ίσχύν, 
τήν διάρκειαν, χρεωστεϊται εις τάς ίσχυράς καί ά
καμπτους προσπάθειας τοΰ άνδρδς τούτου. ’ίσως έ- 
θεώρει τήν μοναρχικήν κυβέρνησιν προτιμοτέραν τής 
δημοκρατικής. Ίσως έδίσταζεν ένίοτε περί τοΰ ά- 
ποτελέσματος τής δοκιμασίας είς τήν όποιαν ύπε- 
βάλύ.ετο ή πατρίς του. Ισως προσέτι, παρασυρόμενος 
άπδ τήν ζωηοάν φαντασίαν του, κα! τήν μεγίστην 
ίύναμιν τής διάνοιας του, έσυλλογίζετο ενίοτε άπο- 

κλεισ-ικώς, καί ήτον υπερβολικός εις τάς κρίσεις του. 
’Αλλ’ δ χαρακτήρ τοΰ άνδρδς ήτον ανώτερος, ώς ή 
τον καί ή διάνοια του ανώτερα' υπηρετεί λοιπόν εί- 
λικρινώς τήν δημοκρατίαν, καί κατεγίνετο δλαις δυ- 
νάμεσι νά τήν στερεώση, καί Οχι νά τήν έξασθενι- 
ση. Έπρεσβευεν οτι, φυσικώς καί κατά τδν κυριώ- 
τερον νόμον τών πραγμάτων, ή έξουσία κατέχει θε- 
σιν υψηλήν, ότι εύρίσκεται έπί κεφαλής τής κοινωνί
ας, τήν όποιαν .οφείλει νά διοργανώση, κατά τδν εϊ- 
ρημένον νόμον, καί ότι παν άλλο αντίθετον σύστη
μα ή έργον, φέρει ταχέως ή βραδέως είς αύτήν τήν 
ιδίαν κοινώνίαν τήν σύγχυσιν καί τήν αδυναμίαν. "Ε 
σφάλε δε κ&τά τούτο, ότι, μέ έπιμονήν καί άγε 
ρωχίαν τι·-ά, ήτον τυφλός οπαδός τών παραδειγμά
των τού άγγλικοϋ συντάγματος, καί τά παραδείγμα
τα ταΰτα έθεώρει ώς έχοντα τδ ίδιον κύρος, είτε 
περί καλού είτε περί κακού έπρόκειτο, είτε περί 
αρχών, είτε περί καταχρήσεων, καί δέν έδιδε διόλου 
είς τήν ποικιλίαν τών τύπων τοΰ κυβερνάν καί είς 
τήν εύκαμψίαν τής ανθρώπινης κοινωνίας σημασίαν 
μεγάλην, ούτε έμπιστοσύνην τολμηράν. Ο πολιτικές 
νους έχει ένίοτε τοΰτο ίδιον, νά μή φοβήται διόλου 
τά νέα πράγματα, ευλαβούμενος τά οίώνια.

Τδ κόμμα τής δημοκρατίας, όχι τής ταραχώδους 
κα! αγοραίας έκεινης δημοκρατίας τής αρχαιότητες
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τών ειχεν εϊς τδ κόμμα του βαρύτητα καί δημοτικότητα, 
καί πολλάκις αί ώφέλειαι αύται άπέβαινον καί υπέρ 
τών δύω. ’Έδρατιεν έπιτηδείως πάσης ευκαιρίας διά νά 
διατηρή αύτούς υποκειμένους εϊς κοινήν τινα εύθυνην. 
Καί όταν αί κορυφωθεΐσαι διαφωνίαι καί τά έξημμένα 
πάθη προεμήνυαν άναπόφευκτον τήν ρήξιν, παρενέβαινεν 
άμέσως, και παραινών καί ίκετεύων,καί τήν προσωπικήν 
του βαρύτητα μεταχειριζόμενος, και μετά παρρησία; 
καί συγκινήσεως έπικαλούμενος τδν πατριωτισμόν καί 
τήν φρόνησιν τών δύω άντιζήλων, άνεχαίτιζε τούλάχιςτν 
τήν φανέρωσιν τού κακού, τδ όποιον δέν ήδύνατο νά 
θεραπεύση.

Καθώς φρονίμως και έπιτηδείως έπολιτεύετο πρδς 
τους άνθρώπους, ούτως έπολιτεύετο και πρδς τά πράγ
ματα, διότι και τής προσωπικής αύτοΰ θέσεως πολύ έ- 
πεμελεϊτο, καί άφορμήν είς ζητήματα παράκαιρα ή πε
ριττά δέν έδιδε, καί άπδ τήν άνήσυχον έπιθυμίαν νά κα
νονίση τά πάντα, «ά δεσπόση τών πάντων δεν έκυριεύ- 
ετο, άλλ’ άφινε τά βουλευτικά σώματα τής έπικρατείας, 
τάς τοπικάς διοικήσεις, τούς ίδιους αύτοΰ ύπαλλήλους, 
νά ένεργώσιν έλευθέρως και άνεξαρτήτως, έντός τής 
άρμοδιότητός των, καί δέν εξέφραζε ποτέ γνώμην, ούτε 
άνελάμβανεν ευθύνην, άν δέν υπήρχε φανερά καί πρα
κτική ανάγκη.

Κα! ή πολιτική αυτή, ή τοσοΰτον άκραιφνής, ή τοσοΰ- 
τον προφυλαχτική, καί τοσοΰτον προσεκτική ώστε νά 
μήν έκθέση τίποτε είς κίνδυνον, μήτε τά πράγματα, 
μήτε εαυτόν, δέν ήτον βεβαίως πολιτική άρμόζουσα εϊς 
διοίκησιν αδρανή, άστατον, άνακόλουθον, ζητούσαν κα! 
εύρίσκουσαν πανταχοΰ νούν καί ώθησιν, διότι, απεναν
τίας κυβέρνησις άλλη παρά τήν κυβέρνησιν τοϋ Βασιγ- 
κτώνος δέν υπήρξε ποτέ περισσότερον £ητή καί δραστή
ρια, περισσότερον σταθερά εϊς τάς ιδέας της, κα! τα
χεία είς τήν έκτέλεσιν τών άποφάσεών της.

Κα! τήν δδδν ταύτην έβάδισε, θέλων ουτω νά κατα- 
στειλη τήν αναρχίαν, καί παγιώση τδν δεσμόν τής 'Ο
μοσπονδίας, τήν κεντρικήν έξουσίαν. Τήν έντολήν του 
ταύτην έξεπλήρωσε μέ θρησκευτικήν πίστιν καί ακρί
βειαν, Άπ’ αρχής, ήτοι άπδ τής πρώτης συνεδριάσεως 
τών βουλευτικών σωμάτων, άνεφύησαν πολλά καί με
γάλα ζητήματα, διότι έπρεπε νά τεθή είς ένέργειαν τό 
σύνταγμα. Τά ζητήματα περί τών σχέσεων τών βουλών 
μετά τού προέδρου, περί τοΰ τρόπου τής μεταξύ αύτοΰ 
καί τής γερουσίας συνεννοήσεως, προκειμένου λόγου 
περί συνθηκών καί τής έκλογής τών άνωτέρων υπαλ
λήλων, περί τοΰ δικαστικού Οργανισμού, περί τής συ- 
στάσεως τών ύπουργικών τμημάτων, όλα ταϋτα έσυζη- 
τήθησαν καί άπεφασίσθησαν όριστικώς. Ή έργασία αυτή 
ήτον μεγίστη, διότι δι’ αύτής τδ σύνταγμα ύπεβλήθη έκ 
νέου κατά τινα τρόπον, είς τήν διαμάχην τών κομμά
των. Άποφεύγων τήν έπίδειξιν καί τήν ραδιουργίαν, 
μήν έχων σκοπόν σφετερίσμοΰ τίνος, άλλά προνοητικός 
καί σταθερός ών είς τήν ένέργειαν τής είς αύτδν άνατε- 
όείσης εξουσίας, ό Βασιγκτών, διά τών φροντίδων κα! 
τής άκρας αύτοΰ άφωσιώσεως πρός τάς υγιείς άρχάς, 
κατώρθωσεν ώστε τό έργον νά περαιωθή ύπό τδ κράτος 
τών ίδιων έκείνων ιδεών, αί όποιαι άπό τής ένάρξεώς 
του εϊχον ΰπερισχύσει, κα! αί ίποϊαι απόβλεπαν είς τήν 

I άξίαν καί ίσχυράν διοργάνωσιν τής κυβερνήσεως.
( Ή πρακτική εύρέθη σύμφωνος μέ τάς άρχάς. Άμα 
I έπιληφθείς τών πραγμάτων καί τών κομμάτων, ό άνήρ 

εκείνος, δστις εις τδν σχηματισμόν τού υπουργείου του.

ή τού μεσαιώνος, άλλα τής μεγάλης δημοκρατίας τών 
νεωτέρων χρόνων, δέν έλαβεν άλλον πιστότερον καί 
εξοχώτερον άπδ τόν Ιεφεροώνα άντιπρόσωπον. Η- 
τον ούτος φίλος ένθερμος τής άνθρωπότητος, τής 
ελευθερίας καί τής επιστήμης, καί είχε πλήρη έμ- 
πιστοσύνην είς τάς έν αύταις ύπαρχούσας άρετάς, καί 
εις τά έξ αύτών πηγάζοντα δικαιώματα' έγκαρδίως 
έπαΟαίνετο διά τάς αδικίας τάς όποιας δ λαός ειχεν 
ύπομέίνει, διά τά δεινά τά όποΐα μέ πολλήν γεν
ναιότητα ύπέφερε, καί διηνεκώς κατεγίνετο, μέ θαυ- 
μασίαν τινα αύταπάρνησιν, νά καταπαύση αυτά, ή 
νά έμποδίση τήν έπανάληψίν των. Δεχθείς τήν έξου- 
οίαν ώς ανάγκην ύποπτον, ώσεϊ χακόυ κατ’ άλλου 
κακού, έπροσπάθησευ οχ: μόνον νά περίστείλη αύτδ, 
άλλά και νά τδ καταβάλη, καί ήσθάνετο δυσπιστίαν 
κατά παντδς μεγαλείου, κατά πάσης προσωπικής έ- 
πιδειξεως, ώς άν ήπείλουν προσεχή σφετερισμόυ. Εί
χε καρδίαυ ανοικτήν, φιλάγαθου, έπιεική, άν καί ή
τον αυτή διατεθειμένη νά προκαταλαμβάνεται καί νά 
παροργίζεται ευκόλως κατά τών αντιπάλων τσύ κόμ
ματός του. Είχε τελοσπάντων νούν εύτολμον, ζωη
ρόν έφευρετικδν, περίεργον, μάλλον βξύν παρά προο
ρατικόν, άλλ' είχε συγχρόνως καί φρόνηοιν ικανήν 
νά μήν άφίνη τά πράγματα νά φθάνωσιν είς τδ έ- 
πακρον, καί ικανότητα προσε'τι νά εύρίσκη κατά τών 
έπικειμένων δεινών και κινδύνων μέτρα δυνατά καί 
σταθερά, τών όποιων χρήσις ταχυτέρα καί γενικω- 
τέρα ήθελεν ίσως τδν παρασύρει εϊς άτοπήματα.

Δύσκολου έργον ήτον νά ένωση τις τούς εϊρημένους 
δύω άνορας, καί νά κατορθώση ώστε νά συνεργάζωνται 
ούτοι εϊς έν καί τδ αύτδ ύπουργεϊου. Μόνον ή κρίσιμος 
κατάστασις, είς τήν όποιαν εύρίσκοντοτά δημόσια πράγ
ματα, μόλις ψηφισθέντος τοϋ συντάγματος, και ή άμε- 
ρόληπτος τοϋ Βασιγκτώνος υπεροχή ήδύναντο νά φέρω- 
σι τδ εύχάριστον τοϋτο αποτέλεσμα. Ό Βασιγκτών ένη- 
σχολήθη ιδίως εϊς τδ έργον τούτο μέ μεγάλην καρτερί
αν καί φρόνησιυ. Άλλ’ ένδομύχως έπροτίμα τδν Άμιλ- 
τώνα και τάς άρχάς του. « Θεωρούν τινές αύτδν, έλε- 
γεν, άνθρωπον φιλόδοξου, καί επομένως έπικίνδυνον. “Ε
στω· συνομολογώ καί έγώ δτι είναι φιλόδοξος, άλλ έχει 
τήν αξιέπαινου έκείνην φιλοδοξίαν, ήτις κάμυει τδν άν
θρωπον νά διαπρεπή έπί παντδς πράγματος, τοΰ οποίου 
επιλαμβάνεται. ’Επιχείρησής ών, έχει προσέτι και έξύ- 
νοιαν μεγίστην, καί κρίνει βασίμως περί τών πραγμά
των, άμα ϊδη αύτά. » Άλλά κατ’ αύτδν τδν τρόπον έ- 
ξηγήτο ό Βασιγκτών μόνον κατά τό 4 798, οτε πλέον 
έχαιρε τήν έλευθερίαν τοΰ ιδιωτικού βίου. ’Ενόσω δμως 
διεόθυνε τά δημόσια πράγματα τής πατρίδες του, ευρι
σκόμενος μεταξύ τών εϊρημένων δύω υπουργών, έφέρθη 
πάντοτε πρδς αύτούς μέ πολλήν προφυλαξιυ, καί μέ 
τήν αύτήν πρδς άμφοτέρους έμπιστοσύνην. Έθεώρει και 
τούς δύω ειλικρινείς και αναγκαίους εϊς τήν πατρίδα του 
καί πρδς έαυτόν. Ό Ίεφεροών τοϋ έχρητίμευσεν όχι 
μόνον ώς δεσμός ένώσεως μετά τοϋ δημοτικού κόμμα
τος, καί ώς μέσον έπιρόοής είς αύτδ, άλλά προσέτι καί 
ώς αντιπερισπασμός έντός τής κυβερνήσεως κατά τών 
διαθέσεων, και μάλιστα κατά τών υπερβολικών, καί ά- 
περισκέπτων ένίοτε, λόγων τοϋ Άμιλτώνος και τών φί
λων του. Συνδιελέγετο μεθ’ ενός έκάστου αύτών κατ’ 
ίδιαν περί τών πραγμάτων τά οποία έμελλαν όμοϋ νά 
συζητήσωσι, καί έπραττεν ουτω, Οέλων νά προλάβη ή 
νά μετριάση τάς διαφωνίας. Έγνώριζε νά παράγη υπέρ 
αήβ κυβερνήσεως ώφελείας άπδ τήν όποιαν έκαστος αύ

έδειξε τοσαύτην άνοχήν, ώδηγήθη είς τήν διοίκησιν του 
άπδ σταθερόν τινα κανόνα διαγωγής τδν όποιον άπαρεγ- 
κλίτως ήκολούθησεν. « ’Ενόσω τιμώμαι κυβερνών τήν 
πατρίδα μου, δέν θέλω διορίσει ποτέ έν γνώσει, εις 
κάμμίαν έκ τών άξιολόγων δημοσίων θέσεων, άνθρω
πον έχοντα φρονήματα έναντια εϊς τούς γενικούς σκο
πούς τής κυβερνήσεως. Πράγμα τοιοΰτο, κατ’ έμέ, ή 
θελεν εϊσθαι αύτόχρημα πολιτική αύτοχειρία, . . . Είς 
κυβέρνησιν έλευθέραν, ώς τήν ήμετέραν, έγραφε πρδς 
τδν ,έν Λονδίνω πρέσβυν τών Όμοσπόνδων Πολιτειών 
Μορρήν, όταν οί πολϊται ήναι έλεύθεροι νά έκφράζωσιν 
άκωλύτως τά φρονήματά των, ώς καί έκφράζουσιν αύτά, 
πολλάκις μέν άφρόνως, ένίοτε δέ άδίκως, διότι δέν έ 
χουν άκριδεΐς πληροφορίας περί τών πραγμάτων, είναι 
έπόμενον νά κυριεύηται ένίοτε δ λαός άπό τινα άναβρα- 
σμδν, άλλ’, άφοΰ άπαξ έδήλωσα ποιον είναι τδ πολι
τικόν μου σόμβολον, δΰνασαι νά δώσης άφόβως πάσαν 
διαβεβαίωσιν ότι ή κυβέρνησις τοΰ τόπου τούτου, ένόσω 
έγώ κρατώ εϊς χεΐράς τάς ήνίας αύτής, δέν ύπέφερεν, 
ούτε θέλει ύποφέρει ποτέ, νά μείνη άτιμώρητος καί ή 
ελάχιστη άκόμη ποάξις τών υπαλλήλων της ήτις ήθε
λεν εϊσθαι έναντία τοΰ πρέποντος. »

Κα! όταν άκόμη έπρόκειτο περί απλών διατυπώσεων, 
άσυμβιβάστων μέ τά έξεις τοΰ βίου του, κρίσις δρθή κα! 
διάθεσις σταθερά είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος, 
πράγματα τά όποια έπίσης θεωρούνται ώς όροι τής έ- 
ξουσίας, τδν έφώτιζαν καϊ τδν ώδήγουν είς τάς άποφά- 
σεις του. Σοβαρόν ζήτημα, μετά τήν έκλογή’ν του, άνε- 
φόη μεταξύ τών κομμάτων, ποία θέλει εϊσθαι ή πρδς ι 
τδν πρόεδρον έθιμοταξία. Πολλοί τών Όμοσπονδικών, 
άνθρωποι όντες οπαδοί τών παραδόσεων κα! τής μο 
ναρχικής λαμπρότητος, ένόμισαν οτι έθριάμβευσαν οτε, 
εις χορόν τινα, προλαβόντες, ένήργησαν νά τεθή σκίμ- 
πους έπί δύω βαθμιδών ύπεράνω τού έδάφους τής αι
θούσης, δπου μόνον ό Βασιγκτών κα! ή σύζυγός του ή 
δύναντο νά καθήσωσι. Πολλοί τών δημοκρατικών έθε- 
ώρουν, τόσον είς τάς μεγαλοπρεπείας ταύτας, ώς κα! 
είς τάς έκ μέρους τοΰ προέδρου δημοσίας ύποδοχάς, 
τήν έκ προθέσεως έπάνοδον τής τυραννίας, κα! ήγανά- 
κτουν διότι έδέχετο είς τήν οικίαν του, καθ’ ώρας προσ- 
διωρισμένας, τούς ένώπιόν του παρουσιαζομένους, κα! 
έχαιρέτιζεν αύτούς μέ ψυχρότητα κα! μέ δλίγην ύπό· 
κλισιν. Ο Βασιγκτών έμειδία κα! διά τήν χαράν κα! 
διά τήν οργήν τών κομμάτων, έπιμένων εϊς τήν λίαν 
μετριόφρονα τάξιν τήν όποιαν άπ’ άρχής παρεδέχδη. ; 
« Αν ήμην κύριος τών δρέξεών μου, ήθελα διάγει μο
νήρης καθ’ δλας τάς στιγμάς, αιτινες μέ μένουν μετά 
τάς έογασίας τοΰ έπαγγέλματός μου. Άλλά δέν πράτ
τω τοϋτο, διότι νομίζω πρέπον ν’ άφίνω είς όλους τήν 
είσοδον πρδς έμέ έλευθέραν, καθόσον τοϋτο δύναται νά 
συμβιβασθή μέ τδ πρδς τδν άνώτατον άρχοντα δφειλό- 
μενον σέβας. Τδ σέβας τοϋτο, φρονώ, τότε μόνον δύ
ναται ν’ άποκτηθή κα! διατηρηθή, δταν βαδίζη τις τήν 
μέσην όδδν μεταξύ τής μεγαλεπρεπείας κα! τής οίκει- 
όιητος. »

Προσκόμματα δμως μεγαλήτερα άνεφάνησαν άμέ
σως, κατά τών όποιων έπρεπε νά παλαίση ή σταθερό- 
της αύτοΰ. Μετά τήν καθίδρυσιν τής συνταγματικής κυ
βερνήσεως, τδ δυσχερέστερου είς τήν δημοκρατίαν ζή
τημα, τδ ούσιωδεστερον ίσως όλων τών λοιπών, ήτον τδ 
οικονομικόν ζήτημα. Μεγίστη άταξία έπεκράτει είς τά 
οικονομικά πράγματα, διότι υπήρχαν χρέη τής Όμο- 
'πονδίας εξωτερικά κα! έσωτερικά, χρέη ιδιαίτερα τών

Πολιτειών, συμφωνηθέντα έν βνόματι αύτών, χρησιμεύ- 
σαντα δμως είς τδν υπέρ τής ανεξαρτησίας άγώνα. 
Υπήρχαν προσέτι γραμμάτια έξαργυρώσεως, άγορα'ι 
τροφοδοσιών, τόκοι υπερημερίας, καί άλλα πολλά τοι- 
αύτα δικαιώματα διαφόρου φύσεως κα! διαφόρου άρχής, 
σχεδόν άγνωστα, κα! όλωσδιόλου ακαθάριστα. Καί είς 
έπίμετρον όλων τούτων, δέν ύπήρχαν έσοδα βεβαιωμένα 
καί ικανά νά έπαρκέσωσιν είς τάς άνάγκας, τάς όποιας 
τοιαύτη κατάστασις πραγμάτων παρουσίαζε Πολλοί, καί 
κυρίως δλοι οί άποτελοΰντες τδ δημοκρατικόν κόμμα, 
δέν ήθελαν νά παραδεχθώσιν δλα ταϋτα τά βάρη, άλλ’ 
σίτε, και συγκατανεύοντες εις τήν συγκέντρωσίν των, 
έπρότειναν μέτρον δυνάμενον νά χύση φώς εϊς τδ τρο
μερόν τούτο χάος. ’’Ηθελαν ώστε τά χρέη έκάστης Πο
λιτείας νά έπιβαρύνωσιν αύτήν καί μόνην, μή λαμβανο- 
μένης ύπ’ όψιν τής άνισότητος αύτών. Ήθελαν νά ύ- 
πάρξωσι διακρίσεις μεταξύ τών δανειστών, ν’ άναχθώ- 
σιν ούτοι εις τάξεις, αί τάξεις δ' αύται νά κανονισθώσι 
κατά τάς άρχάς έκάστου χρέους, καί κατά τδ ποσδν 
τών άληθώς καταβληθέντων χρημάτων. Άπήτουν τε
λοσπάντων νά ληφθώσιν δλα εκείνα τά μέτρα τά όποια 
ήθελαν δεικνύει μέν είς τδ φαινόμενου εύσυνείδητον τινά 
καϊ δίκαιον έλεγχον, άλλ’ ούσιωδώς ήθελαν εισθαι μέ
σα ύπεκφυγής, ώστε νά μή πληρωθώσι ποτέ ή νά έλατ- 
τωθώσι τά χρέη τής έπικρατείας.

Ό Άμιλτών, ώς ύπουργδς τών οικονομικών, έπρό- 
τεινε τδ έναντίον σύστημα. Έπρότεινε τήν συγκέν- 
τρωσιν είς βάρος τής Όμοσποδίας κα! τήν όλοσχερή 
άπόσβεσιν δλων τών διά τδν κοινόν άγώνα συμφω- 
νηθέντων, είτε έντδς, είτε έκτδς τής έπικρατείας, 
χρεών, όποιοιδήποτε κα! άν ήσαν οί συνομολογήσαν- 
τες αύτά, δποιαιδήποτε καί άνήσαν αί άρχα! αύτών, 
καί όποιοιδήποτε καί άν ήσαν οί κομισταί τών δη
μοσίων όμολογιών, Έπρότεινε προσέτι τήν έπιβολήν 
φόρων τινων, ικανών είς άπόσβεσιν τοΰ δημοσίου χρέ
ους, καί τήν σύστασιν έθνικής τραπέζης, δυναμένης 
νά βοηθήση τήν κυβέρνησιν είς τάς οικονομικός της 
έργασίας, κα! ύποστηρίξη τήν πίστιν αύτής.

Μόνον τδ σύστημα τοϋτο ήτον ήθικδν κα! ειλικρι
νές, μέ άλλους λόγους τίμιον καί άληθινόν.

Έστερέου τήν 'Ομοσπονδίαν, συνδέον οίκονομικώς τάς 
Πολιτείας,όπωςήσαν αύται συνδεδεμέναι καί πολιτικώς.

Άνήγειρε τήν πίστιν τής έπικρατείας, διά τοϋ με
γάλου παραδείγματος τής άναγνωρίσεως τών δήμο ■ 
σίων χρεών, καί διά τών έγγυήσεων, τάς όποιας έδι 
δε περί τής πληρωμής αύτών.

Ένίσχυε τήν κεντρικήν κευβέρνησιν, περιστοιχιζο- 
μένην, ένεκεν αύτοΰ, άπδ τούς κεφαλαιούχους, καί 
λαμβάνουσαν έπί αύτών καί δι’ αύτών, δυνατά μέσα 
έπι^οής

Κατά πρώτον οι άντίπαλοι τοΰ Άμιλτώνος δέν έ- 
τόλμησαν νά πολεμήσωσι τδ σύστημά του φανερά· έ- 
προσπάθησαν δμως νά έξασθενήσωσι ιό κΰρος τής 
άρχής, άμφισβητούντες τδ ισάξιον τών χρεών, φιλο- 
νεικούντες τήν ειλικρίνειαν τών δανειστών, καί κα- 
τακρίνοντες τήν'έπιβολήν τών φόρων-

Φιλοι τής τοπικής ανεξαρτησίας, άπέκρουαν, άντι 
νά έπαινέσωσι, τά πολιτικά άποτελέσματα τής οικο
νομικής ένότητος, κα! έζήτουν, δυνάμει τών, γενι- 
κωτάτων αύτών αρχών, ώστε αί πολιτεϊαΓ ν αφε- 
θώσι, τόσον διά τδ παρελθόν, ώς καί διά τδ μέλλον, 
είς τάς διαφόρους περιπετείας τής θέσεως και τής 
τύχης των.
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Ένόμιζαν προσέτι οτι ή έθνική πίστις έξηγοράζετο 
πολύ ακριβά, καί οτι ήόύναντο ν’ άποκτήσωσιν αύ
τήν ϊιά θυσιών μικρότερων κα: άπλουστέρων. Όθεν 
κατέκριναν τας περί πίστΐως, δημοσίων χρεών, ά 
ποσδεσεως αύτών, καί συστάσεως τραπέζης θεωρίας τοΰ 
’Αμιλτώνος, ώς ασαφείς καί μή βάσιμους. ’Εκείνο δμως 
διά τό όποιον ιδίως παρωργίζοντο ήτον τό τελευταϊόν 
αποτέλεσμα τοΰ συστήματος τού 'Αμιλτώνος. Επι
κίνδυνος σύμμαχος εις πάσαν εξουσίαν είναι ό πλού
τος, διότι, ένω όλίγην ύπόληψιν προξενεί, μέγαν φθό
νον συγχρόνως διεγείρει. Προκειμένου λόγου περί πλη
ρωμής τοΰ δημοσίου χρέους, τδ όμοσπονδικδν κόμμα 
είχεν ύπερ εαυτού τάς άρχάς τής ήθικής καί τής· 
τιμής. "Οταν όμως τδ δημόσιον χρέος καί ή υπη
ρεσία του έχρησίμευαν ώς μέσα αιφνίδιας τινδς τύχης, 
καί ίσως παρανόμου έπιββοής, τότε ή αύστηρότης τής 
ήθικής έσυνηγόρει υπέρ τοΰ δημοκρατικού κόμματος, 
καί ή τιμιόιης έδιδε χειρ» βοήθειας εις τδν φθόνον.

Ό Άμιλτών, ειλικρινής καί πεπεισμένος ών εις τδ 
Ιργον του, ύπέφερε τδν αγώνα με τήν συνήθη του καρ
τερίαν άρχηγδς κόμματος παρά οικονομολόγους, καί είς 
αυτήν άκόμ.η τήν διοί/.ησιν τών οικονομικών πραγμάτων 
τδν πολιτικόν αύτοΰ σκοπόν κυρίως έδίωκεν, ήτοι τήν 
θεμελίωσιν τής έπικρατείας καί τήν ένίσχυοιν τής κυ 

β-ρνήσεως.Μεγίστη ήτον ή αμηχανία,είς τήν όποιαν εύρέθη τότε 
ό Βασιγκτών. ’'Απειρος ών τών οικονομικών, δέ είχεν 
ίδιαν καί έλλογον πεποίθησιν είς τήν άξίαν τών προτει- 
νομένων μέτρων. ’Ησθάνετο πόσον δρθά ήσαν ταΰτα, 
καί πόσον ήδύνατο νά ώφεληθή έξ αύτών ή έπικράτεια, 
καί είχε πίστιν είς τδν 'Αμιλτώνα, είς τήν κρίσ:ν καί
τάς άρετάς του. Όταν δμως αί συζητήσεις παρετείνον- I 
το, όταν αί άντιβρήσεις έπολλαπλασιάζοντο, ή διάνοια | 
του έταράσσετο, καί ή συνειδησίς του δέν έμενεν ήσυχος· 
καί, ούτως αμήχανων, ήρώτα έαυτδν άν ή κυβέρνησές 

του είχε δίκαιον.
Τί πρώτον νά θαυμάση τις, τήν άμεροληψίαν τήν 

όποιαν τοΰ ύπηγόρευαν αι άμφιβολίαι του, ή τήν σταθε- I 
ρότητα, μέ τήν όποιαν, άφοϋ τά πάντα καλώς παρετή- | 
ρει, ύπεστήριζε τδν 'Αμιλτώνα καί τά μέτρα του, 'Η 
διαγωγή του αύτη ήτον αποτέλεσμα βαθείας πολιτικής 
ουνέσεως. Και αληθώς μέν τά οικονομικά σχέδια 
τοΰ υπουργού είχαν καί τάς υπερβολές των, είς δέ
τήν έκτέλεσίν των είσεχώρησαν καί τινες καταχρή ι 
σεις· άλλ’ ολα ταΰτα ήσαν άνάξια λόγου απέναντι 
τής ύψηλοτέρας αλήθειας, οτι ό υπουργός εκείνος, 
θεμελίων τήν δημοσίαν πίστιν, καί συνδέων στερεώς 
τήν οικονομικήν οιοίκησιν μέ τήν πολιτικήν τής έπι
κρατείας, έδιδεν άμέσως είς τήν νέαν κυβέρνησιν, 
άπδ τής πρώτης ημέρας τής συστάσεώς της, κύρος 
καί ίσχυν έξουσίας, αρχαίας καί εδραίας συγχρόνως.

Τό άποτέλεσμα υπερέβη τάς μεγαλύτερος προσδοκί
ας. Οί άνθρωποι έπείσθησαν δτι θέλουν έχει ασφά
λειαν· τά πράγματα διευθόνοντο μέ δραστηριότητα· 
ή διοίκησις τοΰ τόπου έτακτοποιήθη. 'Η γεωργία καί 
ή εμπορία άνεπτυχθησαν· ή πίστις ταχέως άνεζωο- 
γονήθη. Ή κοινωνία είχε πεποίθησιν είς τδ μέλλον 
της, αίσθανομένη έαυτήν έλευθέραν καί κυβερνωμέ- 
νην. Ό τόπος καί ή κυβέρνησις συνηύξαναν, ύπδ τδ 
κράτος τής αρμονίας έκεινης, ήτις άποτελεϊ τήν εύ- 

ρωστίαν τών έπικρατειών.
Ό Βασιγκτών είδε τότε, ίδίοις όοθαλμοϊς, καθ’ ό

λη·/ τήν ’Αμερικήν, τδ ένδοξον τούτο και εύχάριστον 
πρδς αύτδν θέαμα. Καί κατά τάς τρεις έπισήμους 

ι αύτοΰ περιοδείας, διέτρεξε βραδε'ως δλα τά μέρη τής 
'Ομοσπονδίας, καί πανταχοΰ τδν ύπεδέχθησαν μέ θαυ
μασμόν, «ύγνωμοσύνην, καί αγάπης αισθήματα, τά 
όποια αποτελούν τήν μόνην άμοιβήν ήιις είναι άξια 
νά συγκίνηση τήν καρδίαν τοΰ πολιτικού άνδρός.— 
« Είμαι εύτυχής διότι έκαμα τήν περιοδείαν ταύτην, 
έγραφε μετά τήν έπιστροφήν του· δ τόπος φαίνεται 
δτι προοδεύει μεγάλως· ή έργασία καί τά απλοϊκά 
ήθη είναι πράγματα, τά όποια δλοι τά αγαπούν καί 
δλοι τά μιμούνται. ... Ή ήσυχία βασιλεύει εις τδν 
λαόν, καί ή γενική εύχαρίστησις, ήτις ύπάρχει ύπέρ 
τής κυβερνήσεως, θέλει διατηρήσει αύτήν. ... Ή γε
ωργία διευκολύνεται είς τήν άνάλωσιν τών προϊόν
των- δ έμπορος είναι βεβαιότερος περί τών πληρω
μών του. .. Ή μέχρι τοϋδε πείρα άποδεικνυει ότι ή 

, κυβέρνηαις τών Όμοσπόνδων Πολιτειών στερεοΰται, 
1 καί άπδ ήμέρας είς ήμέραν καθίσταται δημοτικωτε- 

ρα. Ή άμεσος είς τούς νόμους εύπείθεια μαρτυρεί 
τήν οποίαν έχουν οί πολϊται έμπιστοσύνην καί πρδς 
τούς αντιπροσώπους των, καί είς τά δρθά προσέτι 
μέτρα τών άνδρών οίτινες διευθύνουν τά πράγματα. » 

Καί συγχρόνως σχεδόν, ώς άν ή θεία Πρόνοια έπε- 
I μελήθη ώστε πανταχόθεν νά μείνη είς τάς έπερχομένας 

γεννεάς ή αύτή μαρτυρία, δ Ίεφερσών έγραφε τά έφεξής· 
α Αί νέαι έκλογαί τών άντιπροσώπων έτελείωσαν, 
και δλίγαι είναι αί γενόμεναι μεταβολαί είς τά πρόσω
πα αύτών. Τδ συμβάν τοΰτο άποδεικνύει μεταξύ τών 
άλλων, δτι αί πράξεις τής νέας κυβερνήσεως έπροξένη. 
σαν γενικήν εύχαρίστησιν . .. Τά πράγματα τής ήμε- 
τέρας πατρίδος βαδίζουν τήν εύτυχεστέραν όδόν· τοΰτο 
δέ προέρχεται άπδ τήν άληθινήν τής κυβερνήσεως πρόο
δον, και άπδ τήν άπεριόριστον έμπιστοσύνην, τήν όποιαν 
έχει πρδς αύτήν δ λαός, δστις καί ζήλον άκάθεκτον 
αισθάνεται νά τήν ύποστηρίξη, και άδιστάκτως πιστεύει 
δτι ή καλητέρα έγγύησις τής άσφαλείας ήμών είναι ή 
μεταξύ αύτοΰ καί τής κυβερνήσεως άδιάρβηκτος ενωσις. 

Όθεν, αμα έτελείωσε τδ τέλος τής προεδρείας τοΰ 
Βασιγκτώνος, άμα έπήλθεν ή άνάγκη νά λάβη ή επι
κράτεια άλλον άρχηγόν, δλοι γενικώς ύψωσαν φωνήν 
ίκετήριον πρδς αυτόν, έξορκίζοντές τον νά δεχθή καί 
πάλιν τδ βάρος τής κυβερνήσεως. Τής δμοψύχου ταυ- 
της έπικλήσεως οί λόγοι ήσαν διάφοροι. Τδ δμοσπον. 
δικόν κόμμα έπεθύμει νά διατηρήση τήν έξουσίαν- ή δη
μοκρατική άντιπολίτευσις ήσθάνετο δτι δέν ήτον άκόμη 
είς καιρόν νά ζητήοη αύτήν, και δτι τά συμφέροντα 
τοΰ τόπου δέν έσυγχώρουν είς αύτδν νά παραίτηση τήν 
πολιτικήν καί τον άνδρα, κατά τών όποιων έκείνη προ · 
ητοιμάζετο νά έκτοξεύση τά βέλη της. Ό λαός έφο - 
βεϊτο μή διαταραχθώσιν ή μεγάλη έκείνη τάξις, ή έπαι- 
σθητή έκείνη πρόοδος, άγαθά πολύτιμα, άλλ’ είσέτι 
έπισφαλή. Καί δμως δλα τά αισθήματα, δλα τά φρο
νήματα, κεκρυμμένα ή φανερά, πατριωτικά ή ίδιοτελή, 
ειλικρινή ή ψευδή ήσαν, δλα έν γένει συνέτρεχαν είς ένα 

καί τόν αύτδν σκοπόν.
Μόνος δ Βασιγκών έμεινε διστάζων. Ό ήσυχότα- 

τος έκεΐνος νους, ήτον συγχρόνως καί προορατικώτα- 
τος, ή δέ αφιλοκέρδεια τοΰ άνδρός διετήρει αύτόν ε
λεύθερον καί ανεξάρτητον έπί τοσοΰτον, ώστε δέν έφο- 
βεΐτο νά πέση είς καμμίαν απάτην, δσάκις περί τών 
πραγμάτων καί περί έαυτοΰ έκρινε. Τά λαμπρά φαινό
μενα, αύτή ή αξιόλογος τών δημοσίων πραγμάτων κα 

τάστασις, δεν ήδυνήθησαν νά κρύψωσιν άπδ τήν δρασίν 
του τούς προσεχείς κινδύνους. Ή ειδησις τής Γαλλικής 
έπαναστάσεως έτάραττεν ήδη τήν ’Αμερικήν. Πόλεμος 
δέ αναπόφευκτος κατά τών ’Ινδιών, δστις δμως κακώς 
είχεν αρχίσει, άπήτει μεγάλας θυσίας, καί άπέβαινε 
δυσμεταχείριστος. ’Εντός τοΰ ύπουργείου αί διαφωνίαι 
μεταξύ τοΰ Ίεφερσώνος καί τοΰ Αμιλτώνος είχαν κα
ταντήσει ζωηραί. Καί αύταί αί θερμότεροι παραινέσεις 
τοΰ προέδρου δέν ήδυνήθησαν νά τάς περιορίσωσιν. 
’Απεναντίας, άνεφαίνοντο αύ αι σχεδόν έπισήμως δ.ά τής 
ί'ΰχιχής έιρηαΐριάος και τής έιρημερίύος τ&ν Ομο- 
οπόκόωχ ΠόΛιτειώχ, φύλλων καταπολεμούμενων με
ταξύ των έν δνόματι τών δύω αντιπάλων. Υπάλληλός 
τις τοΰ ύπουργείου τού 'ίεφερσώνος ήτον δ συντάκτης 
τής πρώτης τών είρημένων εφημερίδων. Ό τύπος τής 
άντιπολιτεύσεως, ένισχυόμενος τοιουτοτρόπως, μετεχει 
ριζετο δφος άποτομώτατον καί ύβριστιζώτατον. Ο Βα- 
σιγκτών έδοκίμαζε δι’ δλα ταΰτα άνησυχίαν ύπερβολι
κήν. « ’Αν ή δυσαρέσκεια, ή δυσπιστία καί δ έρεθισμδς 
είναι εύκολον νά μεταδιδωνται τοσοϋτο άφθόνως, έγρα
φε πρδς τδν εισαγγελέα 'Ρανδόλφον, άν ή κυβέρνησις 
καί οί ύπάλληλοι αύτής πρέπει αδιακόπως νά ύποφέ- 
ρωσι τάς ύβρεις τών έφημερίδων, χωρίς τουλάχιστον 
νά γίνεται έρευνα περί τών πραγμάτων ή τών λόγων, 
φοβούμαι δτι τοΰ λοιπού κανείς τών θνητών δέν θέλει 
δυνηθή νά διοίκηση τδ σκάφος, καί νά βαστάξη συναρ- 
μολογημένα, δλα δμοΰ, τά μέλη τής μηχανής. »

( 'Ακολουθεί. )

ΟΙ ΕΝΔΕΚΑ,
ΗΤΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΕΤΗ.

’E2.It/ ιχόν.

Κ.
' Ζήτημα ανήκουστου, τρομερόν, τεράστιον, δπερ με

ταφέρω ένταΰθα τρέμων, γονυκλιτώς συγγνώμην αϊ
τών παρά τής άναγνωστρίας μου, άλλ’ δπερ έχει μέ- 
γα τό διάφορον πρός τήν άρτισΰστατον ελληνικήν κοι
νωνίαν, έτέθη ου πρό πολλοΰ μεταξύ νέων τινων έν ω 
καιρώ ένετρύφων πνέοντες τό νέκταρ τής Μόκας καί 
χαπνίζοντες τήν πόαν τοΰ Λιτακκ'ε-, εις τόν κορυφαιον 
τών έν Άθήναις περίπατων, το ΠαυσΙΛνποχ, συνε- 
δριάζοντες.

Οί μή εύτυχήσαντες νά ίδωσι τήν μιγαλώνυμον 
πρωτεύουσαν τής νεωτέρας ‘Ελλάδος, τάς 'Αθήνας, 
θέλουσιν υποθέσει, ίσως, δτι ό κήπος ουτος τοΰ Παυ- 
σι.Ιόπου είναι ευρύχωρος τις καί βαθύσκιος παράδει
σος,ύπό δετδροστοιχιών, κρηνών, δεξαμενών καί άγαλ- 
μάτων διατεμνόμενος καί διακοσμούμενος, ένθα πλά
τανοι λεΰκαι, φιλυραι, καί κυπάρισσοι, και δσα άλλα δα

σύφυλλα καί ύψίκομα δένδρα, άποτελοΰσι πυκνήν χ». 
δροσερόν σκιάν άπό τάς άκτίνας τοΰ ήλιου άδιαπέρας-ον 
ούδόλως. Πέντε έξ δενδρύλλια νανοφυή, φρέαρ τι χω
ρικόν, καί άλωή χθαμαλών τινων καρποφόρων δένδρων 
μέ αμπελώνα κύκλω, ίπί πάντων δέ τούτων^ αγροτι
κόν τι οίκίδιον.

Ιδού τό Παυσίλυπου τών ’Αθηνών μικρόν καί άρτι- 
φυές, ώς καί τό κράτος τό ‘Ελληνικόν. ’Αλλ’, έν άρ- 
χή τής άνοίξεως, δτε είναι τοσοΰτον τιρπνήή ελληνική 
φυσις,ιτρίν είσέτι άπομαρανθή πάν θέλγητρου αύτής, πρίυ 
έπέλθη ό καύσων καί ό κονιορτός, είναι τερψίθυμον τό 
Παυσίλυπου, διά τής χλοερας δψεώς του, καί τής άνα- 
πεπταμένης τοποθεσίας του, δθεν καθοράται δ εύρύ- 
χωρος έλαιών, οί πέριξ τών Αθηνών κήποι, ή Άχρό- 
πολις, καί ή θάϊασσα τοΰ Πειραιώς καί τής Σαλα
μίνας .. . Τό δέ ΤίβοΛι\ . .. Τό Τίβολι είναι ς-ρέμ- 
μα γής άνθηρόν καί χλοερόν, άλλ’ άνευ δρίζοντος, 
προσφυέστατον δέ είς μονήρεις καί αισθηματικός συ
νεντεύξεις. ”Ην λοιπόν μία άπό τάς πρωίας τοΰ άπρι- 
λίου, καθ’ ήν συνήλθον οί νεανίαι μας, ένδεκα δλοι τόν 
άριθμόν, ών τρεις πολιτικοί ύποψήφιοι, δικηγόρος, ια
τρός καί συγγραφεύς, τρεις ύπάλληλοι διακοσιόδραχ- 
μοι, είς δημοσιογράφος, είς ποιητής καί τρείς στρατιω
τικοί παντός δπλου.

« Ύπάργουσι έχάρετοι γυναίκες, γεηχώς θεω- 
ρουμόχου τοΰ πράγματος ; »

Τοιοϋτον ήν τό τολμηρόν καί άποτρόπαιον ζήτημα, 
ουιινος ή συζήτησις έμελλε νά περαιωθή διά ψηφοφο
ρίας, τήν όποιαν οί κομψοί έκεϊνοι νέοι, ώς άλλοι Ά- 
ρεοπαγΐται, άλανθάστους εαυτούς καί άδεκάστους νο- 
μίζοντες εις τά τοΰ έρωτος, άπεκάλουν έπίσημον καί 
οριστικήν.

Έκ τών πολύπειρων τούτων νεανιών, οί πέντε ήδη 
είχον άγορεύσει, καί μέχρι τής ώρας ή πλειοψηφία αύ
τών άπεφάνθη κατά τής αρετής τών γυναικών.

— Επειδή δέ ήλθε καί ή (δική μου σειρά, είπεν 
νεανίας τις ζωηρότητος τών άλλων, καί δ ποιητής 
ύπό τών φίλων του προσαγορευόμενος, θέλω ίπικαλε- 
σθή απασαν υμών τήν προσοχήν. Ή διήγησις μου πι
στεύω, θέλει σας φωτίσει μεγάλως έπί του προκειμέ- 
νου ζητήματος. Μέχρι τοΰδε έκαστος υμών άνέφερε 
μόνον τάς έντυπώπεις του. ’Αλλ’ είς τοΰτο φθάσασα ή 
συζήτησις, άναγκη νά λάβη νέαν μορφήν καί τάς άο- 
ρίσεους σκέψεις νά διαδεχθώσι ρεγονότα. Άκροασθή- 
τε με λοιπόν μετά προσοχής.

’Ενταύθα ρ ποιητής διέκοψε τόν λόγον του, έστρι
ψε φιλαρέσκως τόν μύστακά του, έρρόφησεν έκ τοΰ πο- 
τοΰ του, καί ήρχισε τήν δμιλίαν του. Οί εταίροι πάν
τες διατέλουν έν θρησκευτική σιωπή.

— ‘Ως βλέπετε καί δμολογεΐτε βεβαίως, έπανέλα- 
1 βεν δ ποιηΐής, εύμοιρώ δπωσοΰν τών ιδιοτήτων έκεί

νων, δί ας μαίνονται αί γυναίκες . . . Εχω εύμορ
φον τό άνάστημα, μαύρους καί ζωηρούς τούς όφθαλ- 
μούς, ηρωικούς τους μύστακας, τό χρώμα άνθηρόν α
μα και τής εύαισθησίας, καί έπί πασι τούτοις τήν φή
μην ποιητοΰ . . .
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