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‘Τπό Π. 1. Χα.Ιιχι,οπού.Ιου. 

( Συνέχεια ’Ίδ» φυλλάδ. 90. ).

Έγνώριζε προσέτι καί άλλο τι ύψηλότερον και δυσκο- 
λώτερον τού πολεμειν, ήξευρε δηδαδή νά διευθόνη 
τδν πόλεμον μόνον δέ ώς μέσον μεταχειριζόμενος 
βδτδν, κύριον σκοπόν είχε τήν επιτυχίαν τής Ανεξαρ
τησίας τής πατρίδος του. "Οτε, κατά το 4 798, προ- 
δεδηκώς ήδη ών τήν ήλικίαν, καί έπιθυμών διά τοϋ 
το την αναπαυσιν, έταράχθη προιδών πιθανόν τόν πό
λεμον μεταξύ των Ομόσπονδων Πολιτειών καί τής 
Γαλλίας· έγραφε πρός τόν Άδάμ, διάδοχόν του εις 
τήν κυδέρνησιν τής δημοκρατίας, τά Ακόλουθα. « Προ
βλέπω οτι, αν Αναδεχθώμεν σοδαράν πάλην κατά τής 
Γαλλίας, δ πόλεμος οϋτος θέλει διαφέρει ούσιωδώς 
έκεινου τόν όποιον πρότερον έπεχειρήσαμεν. Τότε ι- 
ϊιον φρονήσεως ήτον ν’ Αφήσωμεν τόν έχθρόν ν’ άνα 
λισκη τάς δυνάμεις του, μεχρισοϋ ήμεις έφοδιασθώ- 

μεν Από όπλα, καί μορφώσωμεν στρατόν πείθαρχον 
διά νά πολεμήσωμεν αδτόν τό σχέδιον τούτο ήτον 
τότε τό φρονιμώτερον καί τό καταλληλότερου εις 
τήν κατάστασιν ήμών. ’Αλλά τώρα, έάν έχωμεν σκο
πόν νά πολεμήσωμεν τους Γάλλους, δφείλομεν νά τού; 
προσδάλλωμεν κατά παν βήμα. ».

Τό σύστημα τοϋτο, σύστημα πολέμου ζωηρού καί 
έπιθετικοϋ, τό όποιον ήδη έπρότεινεν, έχων ηλικίαν 
έξήκοντα καί έξ έτών, πρό είκοσι κα δύω έτών, οτε 
ειχεν ακμαίας τάς δυνάμεις του, ούτε αί συμόουλαι 
στρατηγών τινων· φίλων του, οΰτε αί συκοφαντίαι άλ
λων τινών, Αντιζήλων του, οΰτε τά παράπονα τών υ
πό τοϋ έχθροϋ καταστρεφομένων έπαρχιών, ούτε ή 
κατακραυγή τοϋ λαοϋ, οΰτε ή έπιθυμία τής δόςης, 
οΰτε αί επίμονοι ίκεσίαι αυτής τής συνελεύσεως, τί
ποτε, έν ένί *όγη>, δέν ήθελε τόν Αναγκάσει νά τό 
παραδεχθξ. « Γνωριζω πόσον δεινή είναι ή θεσις μου- 
ήςεόρω δτι, χωρίς στρατόν, χωρίς όπλα, χωρίς πο
λεμοφόδια, έστερημένος τελοσπάντων ών άπό παν 2,τι 
έχει ανάγκην ό στρατιώτης, δέν δύναμαι τίποτε σχε
δόν νά πράξω. Κυρίως δέ λυπούμαι οτι δέν ήμπορώ 
νά δικαιολογηθώ εις τόν κόσμον άλλως πως παρά 
γνωστοποιών τάς άνάγκας μου, διακηρύττων τήν αδυ
ναμίαν μου, καί δλάπτων οδτω τόν αγώνα, τόν όποιον 
άνεδέχθην. ’Αλλ’ άπεφάσισα ν’ Απσφύγω 2λα ταϋια. *
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, ; καί κατά τοΰτο ή θέσις μου είναι λυπηροτάτη
ένίοτε, καί, άν δέν έπροτίμων τήν κοινήν εύημερίαν 
άπδ τήν προσωπικήν μου άνάπαυσιν, πρδ πολλοϋ ή
δη ήθελα διακυβευσει τά πάντα, έν βοπή δφθαλμοΰ. ».

Έκαρτέρησε λοιπόν άγωνιζόμενος έπ! έννέα Ολό
κληρα έτη. Μόνον δέ, όταν τδ μακροχρόνιον τοϋ ά· 
γώνος καί ή αδράνεια τοϋ έθνους έπροξένουν άποδει 
λίασι'ν τινα, παραπλησίαν τής αναισθησίας, άπεφάσιζε 
πραξικόπημά τι, ή έρρίπτετο εις προφανή τινα κίνδυ
νον, θέλων οδτω νά καταστήση έπαισθητήν εις τδν 
τόπον τήν δπαρξιν τοϋ οτρατοΰ του, καί νά ένθαβ- 
ρύνη όπωσοΰν τούς πολίτας. Διά τόν λόγον τοΰτον, 
τδ 1777, συνέστησε τδν εις Γερμαιτάουν πόλεμον. 
Καί 3τε, περιστο.χιζόμενος άπδ συμφοράς, τάς όποιας 
έν άκρα υπομονή δπέφερε, ήρωτάτο τΐ θέλει πράξει, 
άν δ έχθρδς προχωρήση περισσότερον, άν κυριεύση, λό
γου χάριν, τήν Φιλαδελφίαν, άπεκρίνετο, « θίλομεν 
άποσυρθή πέραν τοϋ ποταμού Σουσκεχάννα, καί, έν 
άνάγκη, θέλομεν άναβή εις τά ’Αλλεγάνεια όρη. »,

Πρδς τήν πατριωτικήν τούτην υπομονήν είχε καί 
άλλην τινά, έτι μάλλον άξιέπαινον. Τά έργα των 
αντιπροσώπων του δέν τού έπροξένουν ούτε δυσαρέ
σκειαν ούτε δυσπιστίαν. Καί μάλιστα τοσαύτη ήτον 
ή πρδς αυτούς εμπιστοσύνη του, ώστε, όταν ή δήμο 
σία υπηρεσία τδ έσυγχώρει, τούς έχορήγει δλας τάς 
εύκολίας καί δλα τά μέσα, πρδς έκτελεσιν αυτής. 
Ή όντως θαυμαστή αΰιη αύταπάρνησις, σπανία ούσα 
και εις αϋτάς άκόμη τάς έναρετωτέρας ψυχάς, άπε 
τέλει τδ φρονιμώτερον καί άξιολογώτερον έργον εις 
τήν δημοκρατικήν εκείνην κοινωνίαν, εις τήν όποιαν 
α’. φθονεροί φιλοτιμία! έπλεόναζαν, καί πρέπει νά πι- 
στεύσωμεν ότι, τοσαύτην έχων δ Βασιγκτών, αύτα- 
πάρνησιν, ήτον προσέτι καί έσωτερικώς ήσυχότατος 
περί τοϋ μεγαλείου καί τής δόξης του. "Οταν δέ τά 
πράγματα διέκείντο κακώς, όταν αλλεπάλληλοι α
ποτυχία!, ή μακραί δεινοπάθειαι έφαίνοντο έκθέτου- 
σαι τδν στρατηγόν εις τινα κίνδυνον, καί έδιδαν άφορ- 
μήν εις αταξίας εις σκευωρίας, ή εχθρικός εΐσηγή 
σεις, άμέσως φωνή τις ισχυρά, ή φωνή τοϋ στρατού, 
τδν έκάλυπτε μέ τήν παντοδυναμίαν της, ύπερασπί- 
ζουσα αύτόν κατά πάσης κατηγορίας, καί σώζουσα αύ- 
τδν άπδ πάσαν καταδρομήν.

Τδν χειμώνα τοϋ 1777 πρδς τδ 1778, ενώ δ 
στρατός, στρατοπεδευμένος ών εις Βάλλεϋ Φόργε, έ- 
ταλαιπωρεΐτο δεινώς, ταραξίαι τινέ.-, καί δόλιοι άν 
θρωποι έσυκοφάντησαν πικρώς τδν Βασιγκτώνα. Τήν 
συκοφαντίαν τούτην, εϊσδύσασαν καί έντδς αύτής ά- 
κόμη τής συνελεύσεως, άπέκρουσε μέ σοβαράν καί 
άνδρικήν παρουσίαν, καί, μή φεισθείς κάνενδς, έξέ· 
φρασεν έλευθέρως παν ο,τι έφρόνει περί τών αντιπά
λων του, καί μόνην τήν διαγωγήν του άφησε νά συ- 
νηγορήση ύπέρ αΰτοΰ. Ή άπόφασίς του αυτή ήτον πο
λύ β.ψοκινδυνος εις τήν περίστασιν έκείνην. Τοσοΰτο 
όμως έτιμάτο ύπδ τού κοινού καί τοσοΰτο δπεστη-
ριζετο ύπδ τών φίλων του, ώς τοϋ λόρδου Στίρλιγγ, 
τοϋ Ααφαγέτου, τοϋ Γράν, τοϋ Κνύξ, τοϋ Πάτρια 
Αίρύ καί τοϋ Ερρίκου Λώρενς, καί τοσαύτη ύπήρξεν 
ή άνησυχία τοϋ στρατοϋ, ώστε, άνυπεράσπιστος έθριάμ- 
βευσε. ΙΙρωτουργδς τής σκευωρίας ταύτης ύπήρξεν 
δ Ιρλανδός Κόνβευ, δστις, παραιτηθείς τοϋ άξιώματός 
του, δέν έπαυσε νά καταφέρεται κατ’ αύτοϋ, και νά 
τδν ύβριζη. Ο στρατηγός Καδβαλαδέρ, άγανακτήσας

διά τοϋτΟ, έπροκάλεσε τδν υβριστήν εις μονομαχίαν, 
καί τδν έπλήγωσε καιρίως. Ό Κόνβευ τότε, βαρέως 
έχων, έγραψε πρδς τδν Βασιγκτώνα τήν άκόλουθον 
έπιστολήν. « Μόλις δυνάμενος νά κρατήσω έπί τινα 
λεπτά τδν κάλαμον, σπεύδω νά οοΰ παραστήσω τήν 
βαθεϊαν θλίψιν μου διά πάν ?,τι έπραξα, ή έγραψα, 
ή έλάλησα δυσάρεστου πρδς τήν ύμετέραν έξοχότητα. 
Φθάνω ήδη εις τδ τέλος τοϋ σταδίου μου. . . Εις 
τήν φωνήν τής δικαιοσύνης καί τής άληθείας ύπα- 
κούων, διακηρύττω τά τελευταία μου αισθήματα, Σέ 
θεωρώ μέγαν, έξοχου άνδρα, καί εύχομαι διά τοΰτο 
νά σέ περιστοιχίσωσιν άκόμη ή άγάπη, ή τιμή καί 
τδ σέβας τοϋ τόπου τούτου, τοϋ όποιοι» τάς έλευθερίας 
έσωσας διά τών αρετών σου! ».

Τδ 1779, οί άξιωματικοί συντάγματος τίνος τοϋ 
Νεογέρσεϋ, μή μισθοδοτούμενοι τακτικώς, καί ύποκύ- 
ψαντες εις χρέη, ένώ ύπηρέτουν, άδημονοΰντες δέ 
διά τδ μέλλον εαυτών καί τών οικογενειών των, άνε- 
φέρθησαν έπισήμως πρδς ττν συνέλευσιν τής ει’ρημέ- 
νης Πολιτείας, δτι θέλουν δώσει άθρόως τάς παραι
τήσεις των, άν δέν ληφθή καλητέρα τις ύπέρ αυ
τών πρόνοια. Ό Βασιγκτών κατέκρινε πικρώς τήν 
διαγωγήν των, καί άπήτησε ν άνακαλέσωσι τήν ά- 
ναφοράν. ’Εκείνοι έπέμβιναν, λέγοντες. α Έφάνημεν 
πάντοτε πρόθυμοι, καί είμεθα πρόθυμοι, άκόμη καί 
οήμερον, νά μένωμεν ύπδ τάς σημαίας μας έως δτου 
ή νομοθετική συνέλευσις ήμπορέση νά μάς άναπλη- 
ρώση δι’ άλλων. ’Αλλ’ άμα γείνη τούτο, δέν παρα- 
χωροϋμεν πλέον ούτε μίαν ημέραν. 'Ικετεύομεν ύ- 
μάς, έςοχώτατε, νά π.στεύσετε δτι γνωρίζομεν τάς 
μεγάλος άρετάς καί τδν έξοχον νουν σας, δτι πάν
τοτε έξετελέσαμεν εύχαρίστω; τάς προσταγάς σας, 
δτι ή στρατιωτική τέχνη μάς είναι προσφιλής, δτι ά- 
γαπώμεν τήν πατρίδα μας. ’Αλλ’ άφοϋ ή πατρίς φέ
ρεται μέ τοσαύτην άδικίαν ώστε λησμονεί τούς ύπη- 
ρετούντας αυτήν, χρεωστοϋν ουτοι ν’ άποσυρθώσι. ».

Έκ τούτου βλέπομεν δτι τδ πρδς τδν Βασικτώνα 
σέβας άνεφαίνετο καί εις αύτάς άκόμη τάς κατ’ αυ
τού τεκταινομένας σκευωρίας, καί δέν έπαυε καί έν 
τώ μέσω άκόμη αύτής τής στρατιωτικής απείθειας.

Μεταξύ δέ τών κυριωτέρων λόγων διά τούς οποίους, 
έν καιρώ τών άλλεπαλλήλων δυστυχημάτων καί τών 
συνεχών διαλύσεων τού στρατού, πολλοί τών άξιω- 
ματικών καί στρατιωτών έμεναν ύπδ τάς σημαίας 
των, καί άνεζωπυρεΐτο δ ζήλος των, καί διετηρεΐτο 
ή στρατιωτική εκείνη συμφιλίωσις, δ μεταξύ συστρα
τιωτών ύπάρχων φιλικός έκεΐνος δεσμός, δ άμείβων 
γενναίως καί εύγενώς τάς σκληραγωγίας τοϋ πολέ
μου, πρέπει νά κατατάξωμεν καί τήν προσωπικήν 
άξίαν τοϋ Βασιγκτώνος καί τήν πρδς αυτόν γενικήν 
άγάπην, καί τήν οποίαν δλοι ή-θάνοντο έπιθυμίαν 
νά τδν μιμηθώσι, καί τδν φόβον προσέτι τδν όποιον 
είχαν νά μή περιφρονηθώσι παρ’ αύτοΰ, ή καί α
πλώς νά μή τδν λυπήσωσι διά τής διαγωγής των.

Έχουν οί μεγάλοι άνδρες τήν χάριν, χάριν ήτις 
πολλάκις τούς διαφθείρει, ν’ άποκτώσι τήν άγάπην 
καί τήν άφοσίωσιν τών άλλων, άλλά νά μήν έκτι- 
μώσιν αύτάς. Ό Βασιγκτών δμως ήτον ανεπίληπτος 
κατά τοΰτο. Ήγάπα τούς συσιρατιώτας του, ολον έν 
γένει τδν στρατόν του, καί έθλίβετο διά τά δεινά των, 
φροντιζων άκαμάτως περί τών συμφερόντων αύτών. 
Καί δέν ήγάπα απλώς αυτούς, διότι έθεώρει τούτο 

δίκαιον καί χρέος του, άλλά τούς ήγάπα έγκαρδίως, 
διότι έβλεπεν αύτούς πάσχοντας καί άφωσιωμένους 
πρδς αύτόν. Διά τούτο, δτε τδ 1783, μετά τήν παϋ ■ 
σιν τοβ πολέμου, εές τδ έν Νεοβοράκω γαλλικόν ά- 
ποκαλούμενον ξενοδοχεϊον, οί άνώτεράι αξιωματικοί 
τοϋ στρατοϋ, μέλλοντες ν’ άποχωρισθώσι διά παντδς 
άπ’ αύτόν, καί, σιωπηροί παραλλάσσοντες ένώπιόν του, 
τοϋ έσφιγγαν τήν χειρα, τοσοΰτο καί αύτοΰ τού ίδιου 
ή καρδία καί τδ πρόσωπον έσυγκινήθησαν και έτα 
ράχθηφαν, ώστε ή συγκίνησις καί ή ταραχή του ένί- 
κησαν τήν βαθεϊαν τής ψυχής του άταραξιαν.

Καί μολαταύτα, ποτέ δέν έφάνη εις τδν στρατόν 
εύμάλακτος, ή συγκαταβατικός, άλλ’ ούτε ύπέφερέ 
ποτέ, αύτδς καθ’ εαυτόν δ στρατός, ν’ άποτελή τήν 
πρωτίστην τών φροντίδων του, καί πάντοτε έπροσπά- 
θησε νά έμπνεύση εις αύτόν τήν αλήθειαν δτι, ή ύ- 
ποταγή καί ή άφοσίωσις, όχι μόνον πρδς τήν πα
τρίδα, άλλά καί πρδς τήν πολιτικήν εξουσίαν, ήσαν 
οί κυρ'.ώτεροι τής ύπάρξεώς του δροι, καί τδ ίερώ- 
τερον τών καθηκόντων αύτοΰ. "Οθεν κατά τρεις έ- 
πισήμους περιστάσεις, έδωκε περί τούτου ετς τδν στρα
τόν ώραιότατον καί διδακτικώτατον μάθημα διά τού 
παραδείγματος του. Τδ 1782, « μέ μεγάλην καί δ- 
δυνηράν έκπληξίν του, » (αΰτη είναι ή ιδία του έκφρα- 
σις) δέν συγκατετέθη νά παραδεχθή αξιωματικούς 
τινας, κακώς διακειμένους πρδς τήν έξουοίαν, τούς 
όποιους αυτή ή ιδία έξουσία και ή βασιλεία τοϋ εί
χαν προτείνει. Κατά δέ τδ 1783, δτε έπλησίαζεν ή 
ώρα τής άφέσεως τοϋ στρατού, πληροφορηθεϊς δτι ύ- 
πεγράφετο άναφορά τις παρ’ αύτοΰ, καί οτι γενική 
τις συνάθροισις έμελλε νά συγκροτηθή διά νά σκεφθή 
περί τών μέσων, διά τών όποιων ήδύνατο νά έπιτύ- 
χη βιαίως δ,τι ή συνέλευσις δέν παρεδέχετο, άν και 
τδ πράγμα δέν ήτον άδικον, μολοντούτο, διά ήμερη- 
σίας διαταγής του, κατέκρινεν αύστηρώς τήν διαγωγήν 
ταύτην, συνεκέντρωσε περί εαυτόν άλλην τινά συνά 
θροισιν, καί, παρουσιαοθεις εις αύτήν, άφοϋ άνεκάλεσε 
τούς άξιωματικούς εις τδ καθήκόν των, καί ένεθύμισεν 
εις αύτούς τδ κοινόν συμφέρον, άπεσύρθη, θέλωνουτω 
ν’ άφήση εις αύτούς τούς ίδιους τήν άξίαν τής μεταμέ
λειας των, ήτις καί γενική καί άμεσος ύπήρξε. Τελοσ- 
πάντων, δτε. κατά τδ 1784 καί 1788, οί εν έφεδρεία 
αξιωματικοί έπροσπάθησαν νά συστήσωσι τήν εταιρίαν 
τών Κινκιννάτων, μέ τδν σκοπόν νά δια 
τηρήσωσι μεταξύ αυτών, άποχωριζομένων άπ’ άλ,λή- 
λων, δεσμόν τινα, ώστε νά συμβοηθώνται άμοιβαίως, 
τόσον αύτοί, ώς καί αί οικογένεια! των, άμα δ Βασιγ- 
κτών παρετήρησεν οτι μόναι α'ι λέξεις στρατιό» 
τική εταιρία, στρατιωτικόν τάγμα, 
διήγειβαν εις τήν φιλύποπτου πατρίδα του δυσπιστίαν 
καί δυσαρέσκειαν, άμέσως, άν καί ηύχαριοτεϊτο εις 
τήν καθιέρωσιν τοιούτων συστημάτων, δχι μόνον έ- 
νήργησε νά τροπολογηθώσι τά καταστατικά των, άλ
λά καί παρητήθη δημοσίως τής προεδρείας αύτών, 
καί έπαυσε πλέον νά λαμβάνη οπωσδήποτε μέρος 
εις αύτά.

Συγχρόνως τότε, κατά παράδοξόν τινα σύμπτωΛν, 
Γουστάβος δ Γ', βασιλεύς τής Σουηδίας, άπηγόρευσεν 
εις τούς άξιωματικούς τοϋ βασιλείου του, τούς ύπη- 
ρετήσαντας εις τδν γαλλικόν στρατόν, διαρκοΰντος τοϋ 
πολέμου τών άμερικανών, νά φέρωσι τδ παράσημον 
τοϋ τάγματος τών Κινκιν ν.ά των, τδ όποιον, 

διά τάς δημοκρατικάς του κλίσεις, ήτον ασυμβίβαστον 
μέ τήν κυβέρνησίν του.

«Άν δέν δυνάμεθα νά πείσωμεν τδν λαόν δτι οί 
φόβοι του δέν είναι βάσιμοι, έλεγεν δ Βασιγκτών, πρέ
πει τούλάχιστον νά ύποχωρώμεν μέχρι τινδς εις αύ- 
τόν ». Άλλά καί εις αύτόν τδν λαόν δέν ύπεχώρει ποτέ, 
οσάκις, ένεκα τής ύποχωρήσεώς του, ήδύναντο νά κιν- 
δυνεύσωσι τά κοινά συμφέροντα. Έστάθμιζεν δμως 
μέ άκρίβειαν τά πράγματα καί έδιδεν εις αύτά τήν 
αληθινήν σημασίαντων, ώστε, δσάκις έπρόκειτο μό
νον περί συμφερόντων ή φρονημάτων ιδιωτικών, δσον 
δίκαια καί άν ήσαν, έφέρετο πάντοτε έπιμόνως, καί 
ποτέ δέν έκάμπτετό.

Μετά τδ τέλος τοϋ πολέμου, καί άφοϋ άπεχω' 
ρίσθη τών στρατιωτών του, ένώ άφενδς έλυπεϊτο διά 
τοΰτο έγκαρδίως, καί άφετέρου ήσθανετο χαράν τινα 
δτι ήθελεν άναπαυθή μετά τήν νίκην, αίσθημα άλ.λο 
έγεννήθη εις αύτόν, αίσθημα δμως άφανές εις τήν 
ψυχήν του, καί άγνωστον ίσως εις αύτόν τδν ίδιον, 
ή λύπη διά τήν έγκατάλειψιν τοΰ στρατιωτικού στα
δίου, τοϋ εύγενοϋς τούτου έπαγγέλματος, εις τδ ό
ποιον ειχεν άφιερώσει τοσοϋτον έντίμως τδ καλήτερον 
τοϋ βίου του μέρος. Έχων νοϋν δρθδν καί σταθερόν 
μάλλον παρά εύφυά, δίκαιος ών καί φιλάγαθος πρδς 
τούς ανθρώπους, άλλά συγχρόνως σοβαρός καί ψυ
χρός δλίγον. προωρισμένος νά διοική μάλλον παρά 
νά παλαίη, αγαπών τήν τάξιν, τήν πειθαρχίαν, καί 
τήν ιεραρχίαν, καί προτιμών μόνην τήν ίσχυράν χρή- 
σιν τής βίας άπ’ δλας τάς πολυπλόκους λεπτολογίας 
καί τάς έμπαθεϊς συζητήσεις τής πολιτικής, δσάκις 
έπρόκειτο περί τίνος πράγματος άξιολόγου, ήρέσκε- 
το, δι’ δλα ταϋτα, εις τδν στρατιωτικόν βίον.

» *0 άγων έτελείωσε................. Πρδς εσπέραν τής
24 Δεκεμβρίου, αί θύραι τής οικίας ταύτης μ’ έδέχθη- 
σαν πρεσβύτερον κατά έννέα έτη, τά όποια δέν είχα 
δτε άνεχώρησα............... Άρχισα νά αίσθάνωμαι έμαυ-
τόν εύχαριστημένον καί άπηλλαγμένον πάσης ένο- 
χλ.ήσεως διά τά δημόσια πράγματα. Μέ δυσκολίαν 
ήμπορώ νά παραιτήσω τήν έξιν τήν όποιαν άπέκτησα, 
εγειρόμενος κατά πάσαν πρωίαν τής κλίνης νά κατα- 
γίνωμαι εις τάς φροντίδας τής έπιούσης· καί, μέ έκ
πληξίν μου, δχι μικράν, άφοϋ σκεφθώ περί πολλών 
πραγμάτων, ανακαλύπτω δτι δέν είμαι πλέον άνήρ 
πολίτικός, και δτι δέν έχω πλέον τίποτε κοινόν μέ τά 
δημόσια. ’Ελπίζω νά ζήσω τάς έπιλοίπους ήμέρας μου, 
διώκων τήν άγάπην τών αγαθών πολιτών, και καλ- 
λιεργών τάς οίκιακάς άρετάς. ‘Ο βίος τοϋ γεωπόνου 
είναι τερπνότερος παντδς άλλου βίου, είναι έντιμος 
καί διασκεδαστικδς, καί,| δστις βαδίζει μέ φρόνησιν, 
δύναται νά ώφεληθή άπδ αύτόν. Δέν άπεσύρθην άπδ 
τά δημόσια πράγματα μόνον, άλλά καί άφιερώθην συγ
χρόνως εις έμαυτόν. Δύναμαι νά ρίψω τά βλέμματά 
μου παντού εις τήν έρημίαν, καί νά διέκθω τδ στά- 
διον τοΰ ιδιωτικού βίου, αισθανόμενος άληθινήν εύχαρί- 
στησιν. Μή φθονών κάνένα, άπεφάσισα νά εύχαριστι·>ϋ- 
μαι άπ’ δλουςζ καί μέ τήν άπόφασιν ταύτην θέλω 
διανύσει ήσύχως τδ στάδιον τής ζωής, μεχρισοϋ φθάση 
ή στιγμή ν’ άναπαυθώ πλησίον τών πατέρωγ μου».

Διά τών λόγων τούτων δέν έξέφραζε μόνον σιιγ- 
μαίαν τινά έντύπωσιν, προξενουμένην άπδ τήν εύχαρί- 
στησιν, τήν όποιαν ήσθάνετο διά τήν μετά μακράν πά
λιν άνάπαυσιν του, διά τήν μετά πολύμοχθον ύπηρε-
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σίαν Ανακούφισίν του. Ή ευεργετική εκείνη καί ή συ 
χος υπαοξις τ:ΰ μεγάλου ιδιοκτήτου, αι έργασίαι έ 
κεΐναι αιτινες πάντοτε γίνονται πρός τδ συμφέρον του, 
κα! δέν προξενούν κάμμίαν ένόχλησιν, ή οικιακή έκεί- 
νη δεσποτεία, ήτις όλίγον ύπόκειται είς αμφισβητή
σεις καί μικράν φέρει ευθύνην, ή αξιόλογος έκείνη 
αρμονία μεταξύ τοΰ νοήμονος ανθρώπου και τής πλου ■ 
σιοπαρόχου φύσεως, ή σοβαρά καί απλή έκείνη φι
λοξενία, αί εΰγενεΐς έκεΐναι ευχαριστήσεις αί όποιας 
πηγάζου’σαι άπδ τήν κοινήν αγάπην καί τάς πρδς 
τούς' άλλους εύεργεσίας, αποκτώνται άπονητΐ, δλα 
ταϋτα κυρίως άπετέλουν τήν ήδονήν τοΰ Βασικτώνος, 
τήν σταθερόν τής ψυχής του επιθυμίαν. Μόνος του 
ίσως έξελέξατο τδν βιον τούτον. Ευχαριστείτο δέ είς 
τά άγαθά αύτοΰ. άπολαμόάνων συγχρόνως κα! τούς 
καρπτύς τής κοινής ευγνωμοσύνης και τής δόξης, 
καρπού; γλυκυτάτους μ’ δλας τάς ένοχλήσεις των.

Σοβαρός πάντοτε ών, κα! πρακτικόν νούν έχων, έτε 
> ειοποίει τήν καλλιέργειαν τών κτημάτων του, έκαλ- 
λώπιζε τήν κατοικίαν του, κατεγίνετο είς τά έπιτο- 
πια τής Βιργινίας συμφέροντα, έσχεδιαζε τήν μεγάλην 
έκείνην εσωτερικήν ναυτηλίαν, άπ’ ανατολών μέχρι δυ 
σμών, διά τάς ό ποιας αί'Ομόσπονδοι ΙΙολιτεΐαι έμελ
λαν, μίαν ή μέραν, νά κυριεύσωσι τδ ήμισυ τοϋ νέου κό
σμου, καθιδρυνε σπουδαστήρια, έτακτοποίει τά έγγρα
φά του, διετήρει μεγάλην αλληλογραφίαν, καί ήγάλ- 
λετο δσάκις έφιλοξένει τούς πιστούς φίλους του, δεχό
μενος αυτού; είς τήν οικίαν του, ή είς τήν τράπεζαν 
του Όλίγας ήμέρας μετά τήν είς Μούντ Βερνδν έπάνο- 
δόν του, έγραφε πρός τινα τών φίλων του τά άκόλουθα. 
« Εύχομαι ώστε, ή Αμοιβαία άγάπη καί τιμή, τάς ό 
ποιας ήμεΐς αύτοί έκαλλιεργήσαμεν έντδς τοΰ θορύβου 
των δημοσίων πραγμάτων, νά διατηρώνται ζωηραί καί 
είς τήν ήσυχιαν τοϋ ιδιωτικού βίου. Όφειλομεν μάλιστα 
νά καλλύνωμεν τάς έσπερινάς μας ώτας, καταγινόμε- 
νοι είς τήν ώριμωτέραν Ανάπτυξιν τών ωραίων τούτων 
φυτών, προτού μεταφυτευθώσιν είς γην γονιμωτέραν. »

Περί τά τέλη τοϋ 1784, ό Λαφαγέτης μετίβη είς τδ 
Μού<τ Βερνόν. 'Ο Βασιγκτών ήγαπα αύτδν πατρικώς. 
Τοσοΰτο δέ τρυφερά ήτον ή πρδς αύτδν άγάπη του, ώ
στε, δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι τοιαύτην αγάπην δεν ή- 
σθάνθη ποτέ πρδς κανένα άλλον. ’Ανεξαρτήτως τών 
υπηρεσιών του, τής προσωπικής Αξίας, καί τής γλυκυ- 
τητος τοΰ χαρακτήρός του, Ανεξαρτήτως προσέτι τής 
ένθουσιαστικής άφοσιώσεώς του πρδς τδν Βασιγκτώνα, 
ό Λαφαγέτης, δ εύγενής ούτος νέος, δστις καί κομψός 
καί ίπποτικδς συγχρόνως ήτον, καί ό οποίος έφυγεν 
άπδ τήν αυλήν τής Βερσαλλης, θελων νά βοηθήση 
καί διά τοϋ ξ φους καί διά- τής καταστάσεώς του, τους 
γεωπόνους τής ’Αμερικής, κατέστη τδ είδωλον τής ά- 
γάπης τοΰ σοβαρού Αμερικανού στρατηγού, Εθεώρει 
αύτδν ώς δείγμα σεβασμού έκ μέρους τής εύγενείας 
τού παλοιοϋ κόσμου πρός τε τδν άγώνα του καί πρδς 
αύτδν τδν ΐδ ον, ώς δεσμόν ένώσεως μεταξύ αύτοΰ καί 
τής ενδόξου, τής ευφυούς, τής μεγαλοπράγμονος Γαλ 
λική; κοινών·'»;. Μέγας κα! μετριόφρων συγχρόνως, 
ήσθάνετο δά τοϋτο κα! εύχαρίστησιν καί εύγνωμοσυ 
νην, καί ή ψυχή του περιεστρέφετο πάντοτε μέ συγκίνη- 
σινκαί τρυφερότητα είς τδν νέον τούτον καί έξαίρετον 
τής ζωής του φίλον, δστις τδ παν παρήιησε διά νά 
ύπηρετήιη παρ αύτω.

» ’Απδ τή; στιγμής καθ’ήν άπεχωρίσθημεν, έγρα. 

φε πρδς αύτδν, Αναχωρούν τα, αισθάνομαι άδιαλείπτως 
πρδς σέ τήν Αγάπην, τήν τιμήν καί τήν άφοσίωσιν, 
τής όποιας ή πορεία τών ενιαυτών, ή στενή φιλία καί ή 
προσωπική σου αξία μοΰ ένέπνευσαν ’Ενώ τά όχήμα- 
τά μας άπεμακρυνοντο άπ’ άλλήλων, έλεγα κατ’ έμαυ- 
τδν, άν θά σέ ίδω άλλοτε, και μ’ δλην τήν έπιθυμίαν 
μου τοϋ νά σέ ίδω πάλιν, έφοβούμουν δτι δέν θά σέ 
ίδω πλέον. ’Αναπολώ είς τδν νοϋν μου τάς ήμέρας 
τής νεότητός μου, καί βλέπω δτι πρδ πολλοΰ μ’ έγκα- 
τελειψαν διά νά μήν έπιστρέψωσι ποτέ, δτι καταβαίνω 
τώρα τδ όρος είς τοΰ όποιου τήν κορυφήν, έπί πεν- 
τήκοντα δύω έτη άναρ^ χώμενος, Ανέβην. Μ’ δλην τήν 
δυνατήν κοάσίν μου, έπειδή κατάγομαι άπδ προγόνους 
όλιγοβιους, περιμένω ταχέως τήν ώραν, καθ’ ήν θέλω 
άναπαυθή είς τδν τάφον τών πατέοων μου. Οί λογι
σμοί μου ούτοι έσκότιζον τδν νούν μου, καί ζοφώδες 
έθεώρουν τδ μέλλον, απελπισία δέ μ’ έκυρίευεν δτι 
δέν θά σέ ίδω πλέον. Δέν παραπονοϋμαι . , , υπήρξα 
καί έγώ ποτέ ».

Καί μολονότι ταϋτα προησθάνετο, καί είλικρινώς 
έπεθύμει τήν ήσυχίαν, δ νοϋς του δμως περιεπλανάτο 
πάντοτε είς τήν κατάστασίν τών δημοσίων τής πα- 
τριδος του πραγμάτων. ’Αδύνατον είναι νά λησμονή- 
ση τις τήν θέσιν έκείνην, είς τήν όποιαν διετελών 
έξεπλήρωσε μεγάλα καθήκοντα. « Μακράν τοϋ κόσμου 
εύρισκόμενος, έγραφε κατά τδ 1786, δμολογώ παρ- 
ρησιφ δτι δέν είμαι άπαθής θεατής. » Ή κατάστασις 
τών πραγμάτων τοΰ έπροξένει βαθυτάτην λύπην καί 
Ανησυχίαν. Ή έμοσπονδια έκίνδύνευεν. Ό μόνος δε
σμός, δστις τής έμενεν, ήτον ή συνέλευσις, άλλά καί 
αύτή ήτον Αδύνατος, καί δέν έτόλμα νά μεταχειρισθή 
κάνέν έξ όσων ειχεν είς τήν έξουσίαν της μέσων. Ή 
ήθική Αδυναμία τών άνθρώπων προσετίθετο· είς τήν 
πολιτικήν Αδυναμίαν τών θεσμών. Αί πολιτεία! άλ- 
ληλομάχουν, έδυσπίστουν, ύπεδλέποντο, έφθονοΰντο με
ταξύ των. Αί καθιερώσασαι τήν έθνικήν Ανεξαρτησίαν 
συνθήκαι έκτελούντο άτελώς κα! προσκαίρως. Τά γε- 
νόμενα εις τε τδν παλαιόν καί νέον κόσμον δάνεια 
δέν έπληρόνοντο. Οί πρδς τδν σκοπόν τούτον έπιβλη- 
θέντες φόροι δέν είσεπράττοντο. Ή γεωργία είχε 
χαυνωθή, Τδ έμπόριον ειχεν έλαττωθή. II άναρχία 
έξηπλουτο. Ή δυσαρέσκεια ήτον γενική είς τδν τό
πον, διότι καί αύτοί οί πολϊται, βλέποντες τήν κατά- 
στασιν αύτοΰ, ή τυφλώς κρίνοντες, έμέμφοντο τήν κυ- 
βέρνησιν, ή παρεπονοϋντο ότι δέν υπήρχε τοιαύτη. Καθ’ 
δλην τήν Εύρώπην ήρχισε νά έξαλειφεται ή ύπερ τών 
'Ομόσπονδων Πολιτειών σχηματισθεΐσα ιδέα, καί κα- 
τήντησε σχεδόν πρόβλημα, άν υπήρξαν ποτέ 'Ομό
σπονδοι Πολιτεία!. Τήν αμφιβολίαν ταύτην ύπέθαλ- 
ψεν ή ’Αγγλία, καιροφυλακτοϋσα νά ώφεληθή άπ’ 
αύτήν.

Ό Βασιγκτών έβ-.Ουσθη τότε είς λύπην βαθυτάτην· 
και. ώς άν έθεώρει εαυτόν είσέτι υπεύθυνον περί τών 
συμβαινόντων, ήτον τεταραγμένος καί τεταπεινωμέ- 
νος· « Πανάγαθε Θεέ, άνέκραξεν, αμα μαθών τάς τα- 
ραχάς τής Μασασσουσέτης, διατΐ νά ήναι δ άνθρω
πος είς τήν διαγωγήν του τόσον άστατος καί άπι
στος ; Δέν είμεθα ήμεΐς οΐτινες, χθες άκόμη, έχυ- 
ναμεν το αιμά μας, θέλοντες ν’ άποκτήσωμεν τούς 
θεσμούς, ύπδ τδ κράτος τών όποιων ζώμεν, καί τούς 
όποιους ήμεΐς οί ίδιοι έθεωρήσαμεν καταλλήλους καί 
καθιερώσαμεν ! Κα! τώρα σύρομεν τδ ξίφος νά τούς 

καταστρέψωμεν I Τδ πράγμα τοϋτο είναι τόσον Ακα- 
τανόητον, ώστε δυσκολεύομαι πολύ νά τδ πιστεύσω, 
καί νά πείσω έμαυτδν δτι δέν βλέπω δνειρον ...... 
θεμελιώσαντες τήν 'Ομοσπονδίαν, συνελάδαμεν ίσως 
καλλίσιην ιδέαν πεοϊ τής ανθρώπινης φύσεως. Ή πείρα 
δμως μας διδάσκει δτι, οπού δέν υπάρχει άναγκαστική 
τις έξουσία, έκεΐ οί άνθρωποι δέν παραδέχονται καί δέν 
έκτελοΰν ποσώς καί αΰτάς άκόμη τάς μάλλον ώφελί- 
μους είς τήν εύδαιμονίαν των άποφάσεις .... Πόσον 
μεγάλη θέλει είσθαι ή θλίψις μας, άν, άπδ τδ ύψος είς 
τδ όποιον άνέίημιν, Αναγχασθώμεν νά πέσωμεν τόσον 
χαμηλά I . . . Θρήνων, ώς πολλάκις έθρήνησα πικρώς, 
τδν θάνατον τοΰ άτυχούς φίλου μας, τού στρατηγού 
Δρήν, ήοώτησα έμαυτόν ά./ δέν έπραξε καλήτερα ν’ 
άφήση τόν κόσμον τούτον, παρά νά ύπαρχη καί νά με 
θέξη είς συμβάντα, διά τά όποια πιθανώτατον είναι νά 
θρηνήσωσιν οί τυμπατριώταί του.

’Αλλ’ ένω ό Βασιγκτών ήσθάνετο τοσαυτην πατριω 
τικήν θλίψιν, τά συμβάντα καί ή σύνεσις τοϋ λαού έδ: 
δαν έλπ.’δα τινσ, επιζητούσαν μέν καί Ανησυχίαν καί 
κόπους, ένισχύουσαν δμως τούς έξόχους άνδρας είς τήν 
διόρθωσιν τών ανθρωπίνων πραγμάτων, τοσοΰτο άιελών 
δντων έκ φύσεως Καθ δλα; τας 'Ομοσπόνδους 11ο- 
λιτείας απαντες ήσθάνθησαν τδ κακόν, καί έβλεπαν 
πώς ήδΰναντο νά Οεραπευθή. ’Αλλ’ αί μεταξύ τών Πο 
λιτειών τούτων Αντιζηλίας τά τοπικά συμφέροντα, αί 
άρχαϊαι έξεις, καί αί δημοκρατικά! προλήψεις έμπόδι- 
ζαν όλους νά θυσιάσωσι πάν δ,τι έπρεπε διά νά καθι- 
δρυθή κεντρική έξουσία ύπερτέρα καί ισχυρότερα. Μο
λαταύτα, τδ πνεύμα τής τάξεως και τής ένώσεως, δ 
πρδς τήν πατρίδα έρως, ή λύπη τήν όποιαν δλοι ήσθά- 
νοντο, βλέποντες καταστρεφομένην τήν ύπόληφιν της 
είς τδν έξω κόσμον, ή ένεκα τών ταραχών τοϋ όχλου 
προξενουμένη δυσαρέσκεια, ταραχών άτελευτήτων /.αί 
αγώνων, τδ καταφανές τών δυστυχημάτων τούτων, ή 
συναίσθησις τών κινδύνων, δλαι έν έν! λόγω αί όρθαί 
ίδέαι, καί δλα τά εύγενή αισθήματα, άπδ τά όποια έπλη- 
ροϋτο ή ψυχή τοΰ Βασιγκτώνος, μετεδιδοντο είς τού; 
άλλους, έτιμώντο παρ’ αυτών, καί προητοιμαζαν μέλλον 
αίσιώτερον. Μόλ-ς είχον παοέλθει τέσσαρα έτη μετά τήν 
ειρήνην, ήτις έκύρωσε τήν άποκτηθει'σαν Ανεξαρτησίαν, 
καί σύνοδος έθνική συνεκροτήθη εις Φιλαδελφίαν, κατ’ 
έμφυτόν τινα τοϋ λαού δρμήν, έχουσα τήν έντολήν νά 
μεταρρύθμιση τήν δμόσπονδον κυβέρνησιν. 'Η σύνοδος 
αυτή ήοχισε τάς έργασίας της τήν I 4 Μαίου τοΰ 1787, 
καί αΰθηυ,ερδν έξελεξατο πρόεδρον αύτής τδν Βα- ι 
σιγκτώνα. ’Απδ τής ήμέρας ταύτης μέχρι τής 4 7 τοΰ 
Σεπτεμβρίου, συνεδριάζουσα καί άποφασ’ζουσα κατά 
πάσαν ημέραν, τών θυρών κεκλεισμένων, καί όδη- 
γουμένη καθ’ δλας αύτάς τάς έργασίας άπδ τοσαύ 
την φρόνηοιν καί τοσαύτην αγνότητα φρονημάτων, ό 
ποιαι ποτέ δέν έφάνησαν είς έργα τοίαύτα, ήδυνήθη ί 
νά φέρη είς πέοας τδ σύνταγμα τδ όποιον πρδ πεν- | 
τήκοντα ήδη έτών κυβερνφ τάς 'Ομοσπόνδους τής 
’Αμερικής Πολιτείας. Κατά δέ τήν 30 Απριλίου 4 789, 
ενώ συγχρόνως ή συντακτική τής Γαλλίας συνέλευσις 
έκαμνεν έναρξιν τών έργασιών τησ, δ Βασιγκτών, έκ 
λεχθείς παμψηφεί πρόεδρος τής δημοκρατίας, ώμνυεν, 
ενώπιον τών παρά τοΰ συντάγματος νομοθετηθε^σών 
ανωτέρων τής ομοσπονδίας Αρχών, νά φυλάξη καί 
έκτελεση αυτό Ακριβώς.

( Άχ .Ιον&εΐ ).

ΙΟΓΑΙ®,
Η

ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΟΝ ΤΟΤ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ.

ΪΠΟ ΕΪΓΕΝΕΙΟΤ ΣΚΡΙΒ.

(Συνέχτια καί τέλος. Ιδεφυλλάδ.. 90.)

*Η τέταρτη πράξις τών Ουγενότων έτελείωσε διά 
τοϋ θορύβου τών έπευφημήσεων, κα! ό συμβολαιογράφος 
έξηκολούθησε τήν διήγησίν του, ώς εξής ;

α ‘Ο Αρθούρ,έμεινενέξ μήνας είς Βορδώ, ζητών, έρω- 
τών,έρευνών πάνταςπερί τής Κυράς Βοννιβέ, περί ής ού- 
δείς έγνώριζε. Μάλιστα καί είς τάς έφημεριδας έγραψενί 
καί ή πτωχή, ήθελεν άποθάνει άπδ χαράν, έάν τδ έβλε- 
πενΙ... ’Αλλά τούτο δέν τή ή ό πλέον δυνατόν. Ό ιδιο
κτήτης μικράς τίνος οικίας, είς ήν ειχεν αύτη κατοική
σει, εδωκεν είς τόν Άρθούρ τάς διά τών έφημερίδων 
ζητουμένας πληροφορίας. Ή κυρία Βοννιβέ ειχεν Απο- 
θάνει πρδ δύο μηνών.

— Καϊ ή Ανεψιά της ;
— Δέν έμενε μετ’ αύτής· Αλλ’ ή θεία έχαιρεν εμ

πορίαν τινά’ ειχεν εκατόν λουδοβικίων ισόβιον πρόσοδον.
— Καί πόθεν ;
— ’Αγνοείται.
— Άνέφερέ τι περί τής ανεψιάς της ;
— ’Ενίοτε έπρόφερε τδ όνομά της—κα! έπειτα δια- 

κόπτετο, ώσανεί έφοβεϊτο· μή προδώση μυστικόν τι, τδ 
όποιον ώφειλε νά φυλάττη.

Τίποτε πλέον δένήδύνατο νάμάθη ό Άρθούρ, μ’ όλας 
τάς φροντίδας καί έξετάσεις του' κατέστη πάλιν εις 
Απελπισίαν. Διότι, άφότου Απώλεσε τήν ’Ιουδίθ, Αφότου 
διά παντδς Απεχωρίσθησαν, ή πρδς αυτήν προσήλωσίς 
του κατέστη έρως, κατήντησεν Αληθές πάθος. ‘Η μόνη 
σκέψις του, ή μόνη Ασχολία τής ζωής του ήτον έκείνη. 
Ανεκάλει πικρώς είς τήν μνήμην του τάς σπάνιάς εκεί

να; στιγμάς τάς όποιας διήλθε πλησίον της. Παρίστατο 
ένώπιον τών οφθαλμών του έστολισμένη μέ τοσαΰτα 
θέλγητρα, μέ τοσοΰιον έρωτα .... Καί ειχεν κατα
φρονήσει εν τούτοις δλα ταύτα τ’ άγαθά, τά όποια άλλοτε 
τω άνήκον· καί δέν έγνώρισε τήν Αξίαν των, ειμή άφού 
διά παντδς έστερήθη ταύτην. Άνερεύνα δλα τά μέρη 
εί; τά όποια τήν ειχεν ίδεϊ- κατά συνέπειαν δέν. άφηνε 
ποτέ τδ Μελόδραμα.

Ήθέλη^ε νά κατοικήση τδ οίκημά της κατά τήν όδδν 
Προβηγγίας. Πρδς μείζονα δέ όδύνην του, τδ ειχεν 
ενοικιάσει κατά τήν Απουσίαν του ξένος τις, δστις δμως 
δέν έμενεν είς αύτό ! Ήθέλησε νά τδ έπανίδη τουλά
χιστον,_ Αλλ’ ό οίκοφύλαξ δέν ειχεν τάς κλεϊς, αί δέ 
θύραι κάί τά παράθυρα τού οικήματος έμενον στερεώτατα 
κεκλεισμενα.

’Εννοείται βεβαίως δτι άφεθείς δλος είς τάς θλίψεις 
καί τδν έρωτά του, δέν έσκέπτετο ουδόλως περί τών 
ύποθέσεών του- έγώ δμως Ανησύχουν δι’αΰτάς, καί μετά 
λύπης έβλεπα δτι έλάμβανον φάσιν άθλίαν. ’Αποκλη-


