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Αγαθή τύχη λοιπόν, τά πάντα συνεκεντροΰντο, και 
τά πάντα συνέτρεχον είς βοήθειαν τών λαβουσών τά 
όπλα άποικιών. 'Ο άγων αύτών ήτον δίκαιος, καί ή 
δόναμίς των μεγάλη, αί δέ διαθέσεις των ήσαν ηθικά: 
καί φρόνιμο:. Έπί τοϋ ίδιου αύτών έδάφους, οί νόμοι 
καί τά ήθη, τά αρχαία γεγονότα κα! αί νέαι ιδέα:, έ- 
συμβιβάζοντο είς ύποστήριξιν κα! έμψύχωσιν αύτών.. 
Σύμμαχοι ίσχυοο! προπαρεσκευάζοντο υπέρ τών ίδιων 
καθ’ δλην τήν Εύρώπην. Κα! είς αύτήν άκόμη τήν κυ- 
θίρνηστν τής έχθρας μητροπόλεως έλαβαν ισχυρά ύπο· 
στηρίγματα. Τδ νεαρόν και άμφισβητοΰμενον δικαίωμα 
δδν εύρε ποτέ τοσαύτην ύπεράσπισιν, ούτε ποτέ άγων 
άλλος ήρχισε μέ τοσαύτην έλπίδα έπιτυχίας, ώς ό ά 
Των τής 'Αμερικής. Ή ιστορία τών άνθρωπίνων κοινω
νιών δέν μας χορηγεί δεύτερον παράδειγμα.

Καί μολαταύτα, πόσα τδ έργον τοϋτο δέν άπήντησε 
προσκόμματα, καί πόσα δε:να δέν ύπέφερεν ή γενεά, 
ήιίς ήτον πρσωρισμένη νά φέρη αύτδ είς πέρας I Πο- 
σάκις δέ δέν έφανη, καί ποσακις πραγματικώς δέν 
έφθασεν είς τήν άκμήν τής καταστροφής του !

Καί έντδς αύτών τών ίδιων άποικιών, μεταξύ τοΰ 
λαού έκείνου, δστις τοσοΰτο δμόφωνος έφαίνετο, κα! 
τοιοΰτος πολλάκις ύπήοξεν, ή ανεξαρτησία, απαξ κη- 
ρυχθείσα, έλαβεν αμέσως πολλούς και δραστήριους 
έχθρους. Μόλις κατά τδ 1774, είχαν ριφθή, είς τδ 
Δεξιγκτδν, τά πρώτα πυροβόλα, έν τώ μέσω τοΰ 
γενικοΰ ένθουσιφμοΰ, κα! σώμα έκ τοΰ στρατού τοΰ 
Κονεκτικούτ έχρειάσθη νά τρέξη είς ύποστήριξιν τοϋ 
είς Νεοβόρακον δημοκρατικού κόμματος, κα! είς πε
ριστολήν τών τορίων ή βασιλικών, ώς ώνομάζοντο 
τότε, δημοσίως, cl φίλοι τής μητροπόλεως. Κατά τδ 
1775, αϋ:δ ϊδ Νεοβόρακον έπεμψεν είς τδν άγγλι- 
κδν στρατόν, ύπδ τάς διαταγάς τού στρατηγού Γάζ, 
ίσχυράν έπικσυρίαν. "Οτε ό στρατηγός Χώβ, τδ 1776, 
έφθασεν είς τά παράλια τής ιδίας έπαρχίας, πολλο: 
έκτων κατοίκων αύτής ύψωσαν διά τούτο φωνάς χαρ
μόσυνους, άνενέωσαν τδν δρκον τής πρδς τήν βα
σιλείαν πίστεώς των, και έλαβαν τά δπλα υπέρ 
αύτής.

Είς τδ Νεογέρσεϋ οί κάτοικο: είχαν τάς αύτάς δια-
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θέσεις, καί οί κατά τάς είρημένας δύω έπαρχίας στρα- 
τολογηθέντες βασιλικοί ήταν ίσοι τόν αριθμόν μέ 
τους στρατολογηθέντας δημοκρατικούς. Έν τώ μέσω 
τοϋ λαού τούτου, κάί αυτές άκόμη ό Βασιγκτών δέν 
ήτον διόλου ασφαλής. Συνωμοσία ώργανώθη, σκοπόν 
έχουσα τήν παράδοσίν του εϊς τούς Άγγλους, καί τής 
συνωμοσίας ταύτης δέν ήσαν αμέτοχοι καί τινες έκ 
τών σωματοφυλάκων του. Οί κάτοικοι τής Μαριλάνδης, 
καί τής Γεωργίας ήσαν μεταξύ των διηρημένοι καί 
άσυμφωνοι. Είς τάς άρκτωας καί μεσημβρινάς Κα
ρολίνας, τό 1776 καί το 1779. εντός ολίγων η
μερών, έσχηματίσθησαν δόω βασιλικά συντάγματα, 
συγκείμενα τό μέν άπό πεντακοσίους, τό δέ άπό έ- 
πτακοσίους ανδρας. 'Η συνέλευσις και αί τοπικαί δι 
οικήσεις εύοέθησαν είς τήν ανάγκην νά προσφερθώσιν 
ήπίως πρός τούς οδτω πως άντενεργοΰντας έσωτε 
ρ-.κώς. ’Ηρκέσθησαν λοιπόν νά περιορίσωσι τήν ένέρ- 
γειάν των είς τά έφεξής μέτρα: νά διατηρώσι συνη- 
νωμένους τούς φίλους τής ανεξαρτησίας, καί άδιαφο- 
ροϋντες πρός τούς αντιπάλους των. νά μήν άπαιτώσι 
τίποτε άπό τούς άρνουμένους τήν ούμπραξίν των, καί 
νά καταγίνονται ιδίως εϊς τήν προσηλύτευσιν τών 
πνευμάτων, είς τήν διασκέδασιν τών δισταγμών, εις 
τήν άπόδειξιν τοϋ δικαίου τοϋ άγώνός των, γράφουσαι 
δημοσίως ή ίδιωτικώς, συναθροίζουσαι τούς πολίτας, 
ή πέμπουσαι απεσταλμένους είς τάς άμφιρβεπεϊς κο 
μητείας. Διότι άγνά καί σεβαστά αισθήματα, ώς ή 
πίστις, ή άγάπη, ή ευγνωμοσύνη, τό πρός τάς παρα
δόσεις σέβας, ή πρός τήν τάξιν άφοσίωσις, ήσαν τά 
στοιχεία έκ τών όποιων παρήχθη τό βασιλικόν κόμ
μα, καί τά στοιχεία ταϋτα κυρίως άπετέλουν τήν 
δύναμίν του. Οί αντίπαλοι αύτοΰ εύχαριστήθησαν, έπί 
τινα χρόνον, νά τό έπιτηρώοι μόνον καί νά τό περι- 
στέλλωσιν, εις τινα δέ μέρη έσυνθηκολόγησαν μετ’ 
αύτοΰ, άρκαύμενοι είς μόνην τήν ουδετερότητά του. 
Άλλ’ ό ρους τών πραγμάτων, ή παρουσία τοϋ κιν
δύνου, τό κατεπείγον τών αναγκών, καϊ ή ορμή τών 
παθών, έπροκάλεσαν αμέσως πλειοτέοαν αύστηρότητα. 
Αί φυλακίσεις καί αί έξορίαι κατήντησαν συνεχείς· αί 
φύλακα’: έγεμίσθησαν, αί δημεύσεις ήρχισαν. Έπιτρο 
παΐ τοπικής ασφαλείας άπεφάσιζαν δημοσίως περί τής 
ελευθερίας τών συμπολιτών αύτών. Πολλάκις δε αί 
παραφοραί τοϋ λαοϋ καθιστανον μάλλον αυθαίρετα τά 
βίαια τών αρχών μέτρα. Υπήρχε τότε τυπογράφος 
τις, άφωσιωμένος εις τούς βασιλικούς- ίλη ιππικού, 
έλθοΰσα έπιτηδες άπό τό Κονεκτικούτ, έσύντριψε τά 
πιεστήριά του και τοϋ άφήρεσε τά στοιχεία. Τό μί
σος καί ή έκδίκησις είχαν κορυφωθή. Εις τήν Γεωρ
γίαν καϊ τήν άρκτώαν Καρολίνην, έπί τών δυτικών 
μεθορίων τοϋ Κονεκτικούτ καί τής Πενσυλβανίας, -ή 
πάλη μεταξύ τών δύω κομμάτων κατήντησε σκληρά. 
Η νεαρά δημοκρατία, μ’ δλην τήν νομιμότητα τοϋ ά

γώνος, μ’ δλην τήν αξιέπαινου φρόνησιν τών αρχηγών 
της, έδοκίμασε τάς πικρίας τοϋ έμφυλίου πολέμου.

Καί αύτό τό ίδιον έθνικόν κόμμα έγίνετο καθεκά ■ 
στην πρόξενον δυστυχημάτων καί κινδύνων μεγαλήτέ- 
ρων. Οί λόγο: διά τούς όποιους αί άποικίαι έπανέστη- 
σαν, ήσαν λόγο: άπλοι, τοσοϋτο άπλοι, ώστε ή ανθρώ
πινη ατέλεια δέν άφινε νά διατηρηθή έπί πολύ ή ισχύς 
των, τουλάχιστον είς τά πλήθη. Ή πρώτη ορμή υπήρ
ξε γενική, διότι έγεινεν υπέρ τής διατηρήσεως άπειλου- 
μένων δικαιωμάτων, υπέρ τής σωτηρίας τής τ*μής. 
Αλλ’ δσον καί άν φαίνεται ή θεία Πρόνοια βοηθητική 

είς τά μεγάλα έπιχειρήματα, ή πρός έκτέλεσιν αύτών 
έργασία είναι έπίπονος, καί τό άποτέλεσμα βραδύ, ένώ 
οί κοινοί τών άνθρώπων άποκάμνουν ταχέως, χαυνού- 
μενοι, ή ανυπόμονοι καταντώντες. Οί άποικοι δέν έλα- 
6ον τά δπλα, θέλοντες ν’ άποτεινάξωσιν άπό τόν τρά
χηλόν των τυραννίαν άφόρητον, ούτε είχον σκοπόν νά 
έξασφαλίσωσι τάς πρώτας τοϋ πολίτικου βίου άνάγκας, 
τήν προσωπικήν ασφάλειαν καί τήν έλευθερίαν τής πί- 
στεως αυτών, ώς επραξαν οί πρόγονοί των, φεόγοντες 
τήν Αγγλίαν. Κάμμία προσωπική καί κατεπείγουσα 
αιτία δέν παρεκινησεν αύτούς είς τόν άγώνά των. Δέν 
έπρόκειτο νά διανείμωσι μεταξύ των κοινωνικά λάφυρα, 
μήτε νά εύχαριστήσωσι γεγηρακότα κα! άγρια πάθη. Ό 
άγων παρετεινετο, άλλά χιλιάδες άγνωστων οικογενειών 
έμειναν απαθείς, διότι ή παράτασίς του δέν άπετέλει 
υπέρ αύτών τά μεγάλα έκεΐνα συμφέροντα, τούς χυ
δαίους μέν, άλλ’ άδιαρρήκτους έκείνους δεσμούς, ένε
κα τών όποιων ή ήμετέρα γηραιά καί βιαία Εύρώπη 
τοσάκις έφάνη ρωμαλέα καί άγωνιώσα είς τάς έπανα 
στάσεις της. ’Απεναντίας, δσον έπροχώρει τό έργον είς 
τήν έκτέλεσίν του, τοσοϋτο περισσότερον άπήτει καθε- 
κάστην νέας προσπάθειας καί νέας θυσίας. « Πιστεύω, 
ή τούλάχιστον έλπίζω, έγραφεν ό Βασιγκτών, δτι ύ- 
πάρχουν είς ημάς άκόμη ίκαναι δημόσια: άρεταί, ώστε 
νά υπομείνωμεν πάσαν στέρήσιν, έκτός έκείνης τών α
πολύτως είς τήν ΰπαρξιν άναγκαίων, θέλοντες νά φέ- 
ρωμεν είς πέρας τό ήμέτερον έργον. » 'Γψηλή τωόντι 
έλπίς, άξια αμοιβής, ώς και δικαίως ήμείφθη αΰτη, διά . 
τοϋ θριάμβου, άλλ’ έλπίς, ήτις δέν ήδύνατο ν’ άναδι- 
βάση είς τήν περιωπήν της δλον έκεΐνον τόν λαόν, άπό 
τήν έλευθέραν βοήθειαν τοϋ όποιου έξήρτητο κυρίως ή 
ευτυχής τοϋ άγώνος έκόασις. 'II άποδειλίασις, ή ψυ- 
χρότης, ή αδράνεια, ή έπιθυμία τής αποφυγής παντός 
βάρους καί παντός κόπου, άπετέλουν τό κυριώτερον 
τών δυστυχημάτων, καθιστανον τόν κίνδυνον έπικείμε- 
νον, κατά τοϋ όποιου οί αρχηγοί ήσαν ύποχρεωμένο: 
νά παλαίωσιν άδιαλείπτως, διότι μόνο: οί αρχηγοί, μό
νοι οί πρώτιστοι τοϋ κόμματος, διετήρουν ζωηρόν τον 
ένθουσιασμόν καί θερμήν τήν εϊς τόν άγώνα άφοσίωσιν. 
Πολλάκις δμως καί ό λαός έδειξε καρτερίαν και προ- 
σεφέρθη θύμα. Είς τήν ’Αμερικήν οί ανεξάρτητοι κα! 
φωτισμένοι άνδρες, είναι έκεΐνοι, οϊτινες χρεωστοϋν νά 
βοηθώσι και ένθαβρύνωσι τόν λαόν είς τήν μεγάλην ύ · 
πέρ τής πατρίδος των πάλην καί έκ μέν τών πολιτών, 
οί υπάλληλοι, οί πλούσιοι ίδιοκτήται καί οί μεγαλέμ- 
ποροι, έκ δέ τών στρατιωτικών, οί αξιωματικοί εϊνα: 
έκεΐνοι, οϊτινες φαίνονται πάντοτε καί διαρκώς οί θερ
μότερο: κα! σταθερώτεροι. ’Από αύτούς πηγάζει κα! 
τό παράδειγμα καί ή προτροπή, καί ό λαός μέ δυσκο
λίαν μέν ακολουθεί άμφότερα, άλλά δέν τ’ άποκρούει. 
« Οί άζιωματικοί πρέπει ra yrai εύπατρίδαι » 
παρήγγειλεν δ Βασιγκτών, κατά τό τρίτον έτος τοϋ 
πολέμου. Τοσοϋτο ήτον πεπεισμένος δτι πρό πάντων οί 
τοιοϋτοι άνδρες ήσαν άφωσιωμένοι είς τόν ύπέρ ανε
ξαρτησίας άγώνα, καί πρόθυμοι νά ύποφέρωσ: πάσαν 
δεινοπάθειαν κα! πάντα κίνδυνον ύπέρ τής εύτυχοϋς 
έκδάσεώς του.

Καί τωόντι μόνοι αύτοί ήσαν ύποχρεωμένοι, άν όχι 
δϊ άλλο, διά τήν σωτηρίαν των όμως, νά ύποφέρωσι 
τά βάρη τοϋ πολέμου, διότι τό Κράτος δέν ήτον είς κα· 
τάστασιν νά προνοήση διόλου περί αύτών.

Στρατός άλλος, ’ίσως, δέν εύρέθη εις κατάστασίν 
τοσοϋτο σκληρόν, δσον ό στρατός τών ’Αμερικανών. Ύ- 

ποδεέστερος πάντοτε ών, κατά τόν άριθμόν, τοΰ έχ- 
θρικοϋ, ύποκείμενος είς περιοδικός, καϊ, κατά τινα λό
γον, νομίμους λειποταξίας, παραγγελόμενος νά στρα- 
τεύη, νά στρατοπεδεύη, νά πολεμή μετά τοΰ έχθροΰ, 
είς τόπον άπέραντον, μόλις κατοικημένον, καί έν μέρει 
άκαλλιέργητον, ήναγκασμένος νά διέρχεται έλη άχα 
νή καί δάση άγρια, χωρίς νά έχη άποθήκας ζωοτρο- 
φιών, καί πολλάκις στερούμενος τών άναγκαίων χρη 
μάτων είς αγοράν τροφών, καί μή δυνάμενος ν’ άπα: 
τήση αύτά, υποχρεωμένος ών άφετέρου, ένώ έπολέμει 
κατά τοϋ έχθροΰ, νά φέρεται μέ άγαθότητα πρός τούς 
κατοίκους, νά σέβεται αύτούς καϊ τάς ιδιοκτησίας των, 
ώς άν ήτον στρατός έφεδρεύων έν καιρώ ειρήνης, εύρί- 
σκετο δί δλα ταϋτα είς τήν ανάγκην νά ύποχωρή είς 
τάς περιστάσεις, καί νά ύποφέρη δεινοπαθείας άνηκου- 
στους. « Έν τώ διαστήματι ημερών τινων, έγραφεν ό 
Βασιγκτών, κατά τό 1777, δ στρατός ολίγον έλειψε νά 
στερηθή πάσης τροφής, μέρος δέ αύτοΰ δέν έφαγε^τρέας 
κάνενός είδους, έπί ολόκληρον έβδομάδα, ό δέ λοιπός 
επί τρεις ή τέσσαρας ήμέρας. Οί στρατιώται είναι γυ
μνοί, καϊ άποθνήσκουσι τής πείνης .... Μέ κατηγο
ρούν τινες δτι, έν καιρώ χειμώνος, έστρατοπέδευσα. Οί 
τοιοϋτοι νομίζουν τούς στρατιώτας ξύλινους ή λίθινους, 
άναισθήτους είς τό ψύχος καϊ είς τόν παγετόν, και δυ- 
ναμένους ευκόλως, άν καϊ εύαρίθμους, κα: τοσοΰτα δυ
στυχήματα ύπομένοντας, όχι μόνον νά γίνωνται φόβε 
ροί είς τόν πολυάριθμον έχθρικόν στρατόν, καλώς και 
άφθόνως οντα έφωδιασμένον, και νά περιορίζωσιν αύτόν 
έντός τής Φιλαδελφϊας, άλλά προσέτι καί νά προφυ- 
λάττωσιν άπό πάσαν καταστροφήν καί λεηλασίαν τής 
Πολιτείας τής Πενσυλβανίας καί τοΰ Γέρσεϋ . . . Δύνα
μαι νά βεβαιώσω τούς ουτω πως συλλογιζομένους, δτι 
εύκολώτερον καί δλιγώτερον έπιπονον είναι νά κάμη 
τις παρατηρήσεις, ευρισκόμενος έντός δωματίου, έχον- 
τος πάντα τά τής άναπαύσεως αναγκαία, και θερμαι- ί 
νόμενον πλησίον καλής θερμάστρας, παρά νά κατέχη . 
λόφον τινά ψυχρόν καί ξηρόν, καί νά κοιμάται έπί τής 
χιόνος, στερούμενος ένδυμάτων καί σκεπασμάτων .... 
Καί έγώ μεγάλως ύποφέρω, βλέπων τούς δυστυχείς 
στραττώτας, καί θρηνώ άπό καρδίας τάς δυστυχίας των, 
μή δυνάμενος μήτε νά τάς μετριάσω, μήτε νά τάς 
προλάβω. »

Ή συνέλευσις, πρός τήν όποιαν κατέφευγε, δέν ήτον 
είς κατάστασίν νά πράξη τίποτε περισσότερον παρ δσον 
αύτός έπραττε. Μή δυναμένη αυτή νά έκτελή τάς δια- 
ταγάς της, στερουμένη καί αύτοΰ τοΰ δικαιώματος τής 
έπιθέσεως φόρου, περιωρισμένη ούσα νά καταδεικνυη 
μόνον τάς άνάγκας, καί νά προτρέπη τάς 'Ομοσπόνδους 
Πολιτείας νά προβλέπωσΓ περί αύτών, ένώ ό λαός εϊ 
χεν ήδη άπαυδήσει, τό έμπόριον είχε καταστραφή καί 
τό χαρτονόμισμα είχε δυσφημηθή, ή συνέλευσις, λέγο- 
μεν, σταθερά μολαταύτα μένουσα, καί έπιδεξίως φε- 
ρομένη, δέν ήξευρε, καί πολλάκις δέν ήδύνατο, νά πρά
ξη άλλο, παρά ν’ άπευθΰνη είς τάς Πολιτείας παραινέ
σεις νέας, και νά πέμπη πρός τόν Βασιγκτώνα νέας 
πληρεξουσιότητας, διά τών όποιων τοϋ έδίδετο ή άδεια 
νά καθιδρόη άφ’ έαυτοΰ τοπικές διοικήσεις, νά στρατο- 
λογή, καί νά λαμβάνη χρήματα καί ζωοτροφίας, έν ένί 
λόγω, νά πράττη πάν δ,τι ήτον άναγκαΐον είς τόν πό
λεμον.

Ό Βασιγκτών, δεχόμενος τήν δυσχερή ταύτην έντο- 
λήν, νέον .πρόσκομμα ώφειλε νά όπερνικήση, νέον κίν

δυνον νά προλάβη. Μέχρι τής έποχής έκείνης κανείς δε
σμός, κάμμία κεντρική έξουσία δέν ήνονε τάς άποικίας. 
Συγκροτηθεΐσαι αύται ιδιαιτέρως, καί άνεξαρτήτως απ’ 
άλλήλων διοικουμεναι, έχουσαι δέ πάσαν έξουσίαν δί 
έαυτάς καί υπέρ αυτών μόνον, ώστε νά φροντίζη έκάστη 
ιδίως περί τής άσφαλείας της, τών δημοσίων έργων, και 
τών μεγαλητέρων ώς καί τών μικρότερων αναγκών, α
πέκτησαν έξεις άπομονώσεως, και σχεδόν αντιζηλίας, 
τάς όποιας ή φιλύποπτος μητρόπολτς έπεμελειτο νά ύ- 
ποθάλπη. Αί άμοιβαϊαι αύτών σχέσεις είχαν αρχίσει νά 
μολΰνωνται άπό τήν φιλοδοξίαν καί τό πνεύμα τών κα
ταχτήσεων, ώς άν ήσαν μεταξύ των ξένα κράτη. Αί ι- 
σχυρότεραι έξ αύτών άπεπειράθησαν ένίοτε νά έπιπέσω- 
σιν ή νά κατακτήσωσ: τούς πλησιόχωρους συνοικι
σμούς. 'Οσάκις δμως έπρόκειτο περί τοΰ μεγαλητέρου 
τών συμφερόντων αύτών, ήιοι περί τής ύπερασπίσεως 
τών όριων των κατά τών άγριων, ήσπάζοντο πολιτικήν 
δλως έγωιστικήν, καί έγκατελιποντο άμοώαίως είς τήν 
διάκρισιν έκεινων.

Μέγα ήτο τό πρόβλημα τής ταχείας συνενώσεως ό
λων τών άπ’ άλλήλων κεχωρίσμένων τούτων στοιχείων, 
χωρίς δμως νά γείνη πρός τοϋνο χρήσις τής έλαχίστης 
βίας, άλλ’ έπεναντίας νά μένωσιν άφ’ενός μέν τά στοι
χεία ταϋτα έλεύθερα, νά έννεργώσι δ’άφ’ετέρου σύμφω 
να, ωθούμενα άπό κεντρικήν τινα έργασίαν. Τό έργον 
δμως τοϋτο άντέκειτο καί είς τάς άτομικάς διαθέσεις, 
καί είς τάς δημοσίας θεσμοθεσίας, καί είς τά πάθη, καί 
είς τούς νόμους. Αί άποικίαι ήσαν δύσπιστοι μεταξύ 
των- δλαι δέ όμοΰ, έδυσπίστουν πρός τήν συνέλευσιν, 
τήν όποιαν έθεώρουν ώς νέαν αντίζηλον, κα! ώς κατα- 
στρέφουσαν τήν δόναμιν τών τοπικών συνόδων* έτι δέ 
περισσότερον έδυσπίστουν πρός τόν στρατόν, θεωρούσα: 
αύτόν έπιβλαβή κα! εϊς τήν ανεξαρτησίαν τών Πολ: 
τειών, καί είς τήν έλευθερίαν τών πολιτών συγχρόνως. 
’Ενταύθα αί νέαι καί σοφαί ΐδέαΓέσυμβ’.βάζοντο μέ τά 
αισθήματα τοΰ λαοϋ, ’Αξίωμα περισποόδαστσν υπήρξε 
κατά τόν ΙΗ'. αιώνα, νά λο’γίζωνται οί διαρκείς στρα
τοί έπιβλαβεΐς, καί αί έλεύθερα: Πολίτεϊαι νά νομίζω- 
σιν άναγκαΐον νά καταφέρωνται κατ' αύτών, καί νά 
προσδάλλωσιν άδιακόπως τήν ίσχύν, τήν έπιρροήν και 
τάς έξεις των. Οί άποικοι γενικώς τής ’Αμερικής, πε
ρισσότερον παρά πάντα άλλον λαόν, ήσπάσθησαν περί- 
παθώς τό άξίωμα τοϋτο. Καί αύτοί άκόμ-η οί ζωηρότε 
ροι, καί αύτοί οί μάλλον ριψοκίνδυνοι τών άνδρών τοϋ 
έθνικοϋ κόμματος, οϊτινες έπέμενον είς τήν δραστηριαν 
τοϋ άγώνος έξακολούθησιν μέχρι τέλους αύτοΰ, ήσαν 
οί μάλλον φιλύποπτοι οπαδοί τής πολιτικής έλευθε- 
ρίας, ήγουν, οί τοιοϋτοι κυρίως έθεώρουν τόν στρατόν, 
τό στρατιωτικόν πνεύμα, τήν στρατιωτικήν πειθαρχίαν, 
ώς πράγματα πολέμια καϊ διαγείροντα τήν ζηλοτυπίαν. 
Τά προσκόμματα λοιπόν ήσαν κυρίως έκεΐδπου έζητοΰν- 
το, έκεΐ δπου ύπήρχεν ή έλπίς νά εύρεθώσι, τά μέσα 

τοΰ άγώνος.
Καί είς αύτόν άκόμη τόν στρατόν, κατά τοϋ όποιου 

ύπήρχε τοσβύτη δυσπιστία, έπεκράτει τό μάλλον α
νεξάρτητον πνεύμα, τό μάλλον δημοκρατικόν. Αί δια- 
ταγαι δλαι έσυζητοϋντο παρ αύτοΰ. Τά σώματα :λα 
εϊχαν τήν άξίωσιν νά ένεργώσιν άνεξαρτήτως, καί κα
θώς αυτά ένόμιζον συμφερώτερον. Τά στρατεύματα τών 
διαφόρων Πολιτειών δέν ύπετάσσοντο είς άλλους στρα
τηγούς παρά μόνον είς τούς άδικούς των, οί δέ στρα
τιώται, είς μόνους τούς άξιωμ.ατικούς, οϊτινες παρ 
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αυτών μέν τών ιδίων ένίοτε διωρίζοντο, πάντοτε δέ 
τη έγκρίσει αύτών. "Οτε δέ, μετά τινα ήτταν ή νί 
κην, κατεβάλλοντο όλαι αί προσπάθεια: ή διά νά θε 
ραπευθώσι τά έκ τής πρώτης δεινά, ή διά νά κατα- 
σταθώσιν άκόμη ώφελιμώτερα τά αποτελέσματα τή; 
δευτέρας, αίφνιδίω; συντάγματα δλόκληρα διεσκορ- 
πίζοντο τήδε κάκεΐσε, και διελύοντο. μή θέλοντα 
μήτε νά περιμείνωσι καν δλίγας έτι ημέρας, μέχρι 
σοΰ φθάσωσιν άλλα, τά όποια ήσαν προσδιωρισμένα 
νά τά διαδεχθώσι.

Λυπεϊται καί φρίττει συγχρόνως δ άνθρωπος, βλέ 
πων μέ ό'μμα άμφιβολον τάς τοσαύτας και τοσοΰτο 
όδυνηρά; δοκιμασίας, τάς όποιας ύπέστη ή νομιμω 
τέρα τών έπαναστάσεων, τους τοσούτους και τοσοΰτο 
μεγάλους κινδύνους εις τους όποιους περιέπεσεν αυτή 
μολονότι καλήτερα πάσης άλλης είχε προπασκευα 
σθή, καί μεγάλας διά , τήν έπιτυχιαν της παρεΐχεν 
έλπιδας.

Ή αμφιβολία αΰτη ήτον υβριστική καί προσβλητική 
Ό άνθρωπος, άπδ αλαζονείαν κυριευόμενος, είναι τυ 
φλδς δταν έλπιζη, τυφλ'δς όταν απελπίζεται. Ή δι 
καιοτέρα, ή εύτυχεσ ιέρα τών επαναστάσεων, άποκα 
λόπτει τδ ήθικδν και υλικόν κακό», τδ όποιον πάν
τοτε είναι μέγα, και τδ όποιον δλαι αί ά/θρώπιναι 
κοινωνία: έχουν. ’*λλά τδ καλόν δέν καταστρέφεται 
ποτέ, ύποβαλλόμενον εις δοκιμασίαν τοιαύτην και 
μολονότι αναμιγνύεται τοιουτοτρόπως κα' συγχέεται 
εις δ'.ην δλως άκαθαρτον,· καί μολονότι είναι ατελές, 
μολαταύτα διατηρεί τήν δυναμιν κα: τδ δικαίωμά του, 
και, άν υπερίσχυση εις τούς ανθρώπους, λαμβάνει τα 
χέως ή βραδέως κϋρος καί εις τά γεγονότα, καί δέν 
στερείται ποτέ δργάνων διά τδν θρίαμβόν του.

Αί 'Ομόσπονδοι Πολιτεία: δφειλουν ν’ άναμιμνήσκων 
ται μετά σεβασμού καί ευγνωμοσύνης τών άρχηγών 
τής γενεάς, ή τις ήγωνίσθη ύπέρ τής ανεξαρτησίας αυ
τών, καί έθεμελιωσε τήν κυβερνησίν των, ώ; τοϋ Φραγ 
κλίνου, τοϋ Άδάμ, τοϋ 'Αμιλτών, τοΰ Ιεφερσών, τοΰ 
Μάδισων, τοΰ Γεΰ, τοΰ Εύρύ, τοΰ Μάσων, τοΰ Γρήν, 
τοΰ Κνδξ, τοΰ Μτρρή, τοΰ Πικνέϋ τοΰ Κλίντων, τοΰ 
Τρουμπούλ, τοϋ 'Ροΰτλεγ, καί άλλων πολλών, τούς 
όποιους άγνοώ, δ.οτι, δτε ό άγων ήρχισεν, ύπήρχαν 
καθ’ δλας τάς αποικίας, καί σχεδόν καθ δλας τάς 
κομητείας έκάστης τών άποικιών, άνδρες τιμώμενοι 
παρά τών συμπολιτών αύτών, δεδοκιμασμ.ένοι εις τήν 
ύπεράσπισιν τών δημοσίων έλευθεριών, ισχυροί κατά 
τε τήν κατάστασιν, τήν ευφυΐαν καί τδν χαρακτήρα, 
πιστοί πάντοτε εις τάς άρχαίας άρετάς, καί ζηλω- 
τα: τών νέων φώτων, άνδρες αισθανόμενοι τά καλά 
τοΰ πολιτισμού, άλλ’ άπλοι τά ήθη, μεγαλοπράγμο- 
νες καί μετριόφρονες, φιλότιμοι κα! φρόνιμοι συγχρό
νως εις τάς πατριωτικά; των έπιθυμίας, άνδρες, έν 
ένί λόγφ, μεγάλα έλπίσανίες εις τήν άνθρωπότητα, 
χωρίς νά ύπερηφανευθώσι, καί ύπέρ τής πατρίδας αύ
τών πολύ περισσότερον θυσιάσαντες, παρ οσον ήδύναν- 
το νά λάβωσι παρ’ αύτής, μετά τόν θρίαμβόν της.

Εις τούς άνορας τούτους, καί εις τήν βοήθειαν τοΰ 
Θεού καί τήν συνδρομήν τών λαών χρεωστεΐται ό θρίαμ- 
βος τών άποικιών τής ’Αμερικής. Τών άνδρών τούτων 
άρχηγδς ύπήρξεν ό Βασιγκτών.

’Ενώ άκόμη ήτον νέος, νεότατος, οί συμπολϊταί του 
είχαν μεγάλας εις αύτδν έλπιδας. ’Αξιωματικές ών τοΰ 
στρατοϋ, έκστρατεύσας εις τά δυτικά μεθόρια τής Βιρ- 

γενιάς κατά τών Γάλλων καί τών άγριων, έξέπληξε 
διά τών έργων του καί τούς ανώτερους αύτοΰ καί τούς 
συστρατιώτας του, τούς άγγλους διοικητάς καϊ τον 
λαόν τής Αμερικής. Οί πρώτοι τούτων έγραφαν εις τδ 
Λονδΐνον, συστήνοντές τον εις τήν εύνοιαν τοϋ βασιλέως. 
Οί λοιποί, συναθροιζόμενοι εις τάς εκκλησίας νά έπικα- 
λεσθώσι τήν θείαν άντίληψιν ύπέρ τών όπλων των, ή- 
κουαν, άλαζονευόμενοι, ευγλωττόν τινα ιεροκήρυκα, 
τδν Σαμουήλ Δαβίδ, έκθειάζοντα τήν ανδρείαν τών κα
τοίκων τής Βιργινίας. « Πρέπει νά έπιστήσω τήν προ
σοχήν σας εις τδ ένδοξον παράδειγμα τοϋ νέου έκείνου 
ήρωος, τοΰ συνταγματάρχου Βασιγκτώνος, τδν όποιον 
ή θεία Πρόνοια προφανώς διεφύλαξε διά νά χρησιμεύση 
βεβαίως εις σπουδαίαν τινά πρδς τήν πατρίδα του ύπη- 
ρεσίαν. »

Λέγεται δτι, μετά δεκαπέντε έτη, δτε ό Βασιγκτών 
περιηγείτο τδ άρκτικδν μέρος τών άποικιών, εις τάς 
όχθα^ τοϋ ποταμού Όχίου, γέρων άρχηγδς Ινδικής τί
νος φυλής, έπί κεφαλής αύτής ών, έζήτησε νά τδν ΐδη, 
διότι, ώς έλεγε, κατά τδν εις Μονογγαχέλην πόλεμον, 
πολλάκις έπυροβόλησε κατά τοϋ άρχηγοϋ τών Βιογινών 
στρατευμάτων, καί διέταξε μάλιστα τούς δπαδούς του 
νά πράξωσι τδ αύτδ, άλλά μέ μεγάλη·/ αύτών έκπλη- 
ξιν παρατήρησαν όλοι δτι αί σφαίρα! των δέν τοΰ έπρο
ξένουν κάμμιαν βλάβην. Έκ τούτου δέ πεισθεις δτι ό 
συνταγματάρχης Βασιγκτών διετέλει ύπδ τήν προς-ασίαν 
τοΰ Ύψιστου, έπαυσε νά πυροβολή κατ’ αύτοΰ, καί διά 
ιοϋτο ήρχετο τώρα νά προσφέρη τδ σέβας του εις άνδρα, 
δστις, εύνοουμενος ύπδ τοΰ ουρανού, έσώζετο εις τδν 
πόλεμον.

(' Αχο.Ιουΰεΐ.)
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ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΟΝ ΤΟΥ ΜΕΛΌ ΔΡΑΜΑΤΟΣ.

ΥΠΟ ΕϊΤΕΝΕΙΟΥ ΣΚΡΙΒ.

( Μτάφρασις I. Α. )

I.

Τδ Μελόδραμα τών Παρισίων, είναι έν τών ωραιότε
ρων θεάτρων., ’Εκεί παρουσιάζεται εις τά δμματά σας 
ή Ταλτόνη μέ τήν εναέριον χάριν της, ή Έσσλερ μέ 
τά μαγικά της θέλγητρα, καί ό Νουρι, δ Τάλμας ου- 
τος τής λυρικής τραγωδίας, μέ τά άξιοθαύμαστα προτέ- 
ρήματά του (*). Έχει δ Μεερβεέρ, διά τδν όποιον καυ- 
χάται ή Γερμανία, καθηδύνει τάς άκοάς σας μέ τάς 
τεχνικωτάτας μουσικά; συμφωνίας του, σάς έκμαγεύει 
δέ μέ τάς χαρίεσσας καί άνεξαντλήτους μελωδίας του

(") Αί πρώτα: δύο χορεύτρια: περιώνυμοι, ό τρίτος 
θαυμαστός μελωδδς άποβιώσας, καί δ Τάλμας περιώ ■ 
νυμος τραγικός ύποκριτής, σύγχρονος τοϋ Ναπολέοντος 

□ Όβερ, ό πρώτος τών μελοποιών, έάν δέν είχε τήν 
δυστυχίαν νά ήναι Γάλλος. ’Αλλ’ εγώ παραλείπω τήν 
έκθεσιν τών θαυμάτων τούτων, παραλείπω επίσης τά; 
γοητείας τών σκηνογραφιών, τών ενδυμάτων και τοΰ 
χορού' οέν εννοώ δέ ένταΰθα δλόκληρον τδ θέατρον 
τοΰ Μελοδράματος, άλλά μόνην ΐήν αίθουσαν αυτού.

Αυτή παριστάνει θέαμα τδ μάλλον περίεργον, εύά 
ρεστον, χαρίεν κα! λαμπρόν. Θεωρήσατε περιξ ύμών, 
καί έάν κατά τήν εσπέραν ταύτην δέν σάς βασανίζουν 
οχληροί συλλογισμοί, έάν ήσθε εύθυμος, έάν δέν 
άπωλέσετε τδ άργύριόν σας εις τδ χρηματιστήριον 
(a la Bourse) ή έάν δέν ήχούσατε κακήν τινα άγό- 
ρευσιν εις τήν Βουλήν, έάν ή έρωμένη σας δέν σάς 
έπρόδωσεν, ή έάν ή σύζυγός σας δέν σάς έδωκεν αι
τίαν έρίδων, έάν δ δείπνο; σας έγεινεν μετ’ ευφυών, 
ή κάλλιον, μετ’ άληθών φίλων, τεθήτε παρά τή δρ· 
χήστρα τοΰ μελοδράματος, στρέψετε τά δίοπτρά σας, 
όχι όμως πρδς τδ μέρος τών παρασκηνίων, άλλά 
πρδς τδ τών θεωρείων, τοΰ άμφιθεάτρου, καί προπάν
των τών πρώτων θεωριίων .... πόσαι εικόνες θελ- 
κητικαί καί ποικίλαι, πόσαι σκηναί κωμικαι, συχνά 
δέ μάλιστα, πόσαι σκηναί δραματικα! I

Σημειώσετε όμως, ότι δέν θέλω νά έξέλθετε πο
σώς έκ.τής σκοπιάς ταύτης όπου σάς θέτω. Διότι, 
τί ωφελεί”, έάν άφήσετε τήν τή; ορχήστρας θέσιν σας, 
καί λαβόντες τδν βραχίονα φίλου τινδς, πλανάσθε εις 
τδ άναπαυτήριόν τοϋ θεάτρου, βήμα δέν θέλετε κάμει, 
χωρίς νά παραγκωνίσετε φιλοδοξίαν τινά γελοιώδη, 
βουλευτήν τινα ή πρόσωπο/ έπίσημον τής ήμερα;, ή 
ύπουργδν χθεσινόν, ή φήκην τινα έόδομαδιαιαν, ή 
ένα υπερόπτην όλων τών έποχών, καί εκεί, περί τήν 
εύρύχωρον ταύτην πλατείαν θελετε απαντώ αύτδν μέν 
τδν κύριον, φορουνια κιτρινόχροα χειρόκτια, κ%ί διη 
γούμενον τά; πρωινά; του έκδρομάς καί τά κατά τδ 
δάσος τή; Βολώ.η; στοιχήματα του αύτδν δέ τδν 
ρήτορα έφημεριδογράφον απαγγέλλοντα εις τήν συ
νομιλίαν του τήν αύρινήν έπιφυλλιδα του, αλλού έ 
κείνον τδν κοΰφον, τδν ζών.α δι εξόδων ύποκριτρίας 
τινδς, τήν όποιαν άποζημ οΐ δι’ έπαινων τδν άλλον 
τούτον οστις αφανίζεται δι’ άλλην τινά, καί νο
μίζει ότι ύποχρεοϋται ν’ άπαριθμή τάς έντελεία; της, 
δικαιολογών τρόπον τινά εις τά όμματα τών φίλων 
του, τήν καλήν κα! δικαίαν δαπάνην τών κεφαλαίων 
του. "Ολος ουιο; δ θόρυβος, δ κρότος, ό κυκεών τών 

1 περιφυλαυτιών καί τών απαιτήσεων, παρεχουσιν ύλην 
εκατόν τόμων, άλλ’ έγώ δέν θέλω σάς έκθέσει εΐ- 
μή μικράν τινα ιστορίαν.

Εσπέραν τινά, περί τά τέλη τοϋ 1831, αν δέν 
άπατώμαι, ή κυρία Ταλιόνη έχόρευεν ένώπιον πλή
θους άπειρου θεατών οί μάλλον περίεργοι ίσταντο 
κλιμακηδδν έπί βαθμιδών, τά δέ συμπληρωτικά κα
θίσματα, ποομυθευόιαενα παρά τοΰ θυρωρού τξς όρ· 
χήστρας, παρίστανον είδός τι δχυρωματικοϋ περιφράγ
ματος, τδ όποιον δυσκόλως ήθελα δυνηθή νά διασχίσω 
διά τής ήσυχίας έκείνηςκαί σιωπής 
τών φιλοθεαμόνων, τών οποίων δέν έπεθυμουν ούδα- 
μώς νά ταράξω τήν ήσυχίαν· διότι, δταν ή Ταλιόνη 
χορεόη, όχι μόνον θεω«εϊ τις, άλλά καί σιωπά. ’Α
κούει μόνον! καί τω φαίνεται οτι οέν άρκοΰν οί ο
φθαλμοί του διά νά τήν θαυμάζη! Εύρισκόμην λοιπόν 
εις μεγίστην άμηχανίαν, ίστάμενος όρθιος όπισθεν φί
λων τινών, οίιινες μ’ είχαν δώσει λόγον συμπαρευ- 

ρέσεως έκεΐ, άλλά καϊ ουτοι, ολως συνεσφιγμε'νοι, δέν 
ήδύναντο νά μέ κάμουν θέσιν, δτε νέος τις άναστάς 
μέ προσφέρει την έδραν του, τήν όποιαν δμως ήρ- 
νήθην, ώς τδ έννοειτε καλώς, μή έπιθυμών νά τδν 
στερήσω τής εύχαριστήσεως νά ήναι έν άνέσει, διαρ- 
κοϋντος τού θεάματος.

— Δέν μέ στερείτε ούδενδς, μέ λέγει, θέλω έξέλθει.
Έδέχθην τότε εύχαριστήσας αύτόν· καί έτοιμος ν’ ά- 

ποσυρθή, ό ύποχρεωστικδς αΰτδς γείιων μου, ρίπτει τε- 
λευταΐον βλέμμα πρδς τήν αί'θουσαν, σταματά πρδς 
στιγμήν, καί προσηλόνων τούς οφθαλμούς εις τδ θεω- 
ρεϊον τοΰ στρατηγού Γλάπαρετ, φαίνεται ν’ άνερευνα 
τινα, έπειτα, έμπέσας άμέσως εις βαθεΐς ρεμβασμούς, 
δέν έσκέφθη πλέον ν’άναχωρήση. Πολλά δικαίως μ’ έ- 
λεγεν ότι δέν ήθελα τδν στερήσει τοϋ θεάματος, διότι· 
στρέψα; τά νώτα πρδς τήν σκηνήν, δέν έβλεπε τίποτε, 
δέν ήκουε πλέον τίποτε, άλλ’ έφαίνετο ότι καθόλου εΐ- 
χεν λησμονήσει τδ μέρος εις τδ όποιον εύρίσκετο. Τδν 
εξέτασα τότε· άλλ’ άδύνατον νά ίδώ πρόσωπον έκφρα- 
στικώτερον, ώραιότερον, έπισημότερον. Ένδεδυμένος 
μετ’ άπλότητος εύπρεπούς, καί είς τούς τρόπους του, 
καί εις τάς μικροτέρας του κινήσεις ήτον εύγενής, ά- 
νελλειπής καί φιλόκαλος. Έφαίνετο είκοσιπενταετής ή 
είκοσιεπταετής. Οί μεγάλοι καί μελάνες δφθαλμοί του 
ήσαν διαρκώς προσηλωμένοι εις έν θεωρεϊον τής δευτέ
ρας σειράς κατά τήν πρόσοψιν, τδ όποιον έθεώρει μέ 
ύφος οδύνης καί άνεξηγήτου άπελπισίας. ’Ακουσίως, 
έστρεψα τού; δφθαλμού; πρδς έκείνην τήν διεύθυνσιν 
καί είδα οτι τδ θεωρειον ήτο κενόν. Περιμένει τινά, ήτις 
δέν ήλθεν, έλεγον κατ’ έμαυτόν I παρέβη τήν ύπόσχε- 
σίν της ... . Αύτδς δέ τήν άγαπήί! . . . Καί τήν πε
ριμένει ! . . Πτωχέ νέε ! . . . Καί έπρόσμενα καθώς
αύτδς κ’ έγώ ! καί τδν έθρήνοον, καϊ τδ πάν έδιδα, έάν 
έβλεπα ν’ ανοίγεται ή θόρα τοϋ θεωρείου έκείνου, ήτις 
όμως έμενεν διαρκώς κεκλεισμένη I

Τδ θέαμα έπλησίαζε νά τελειώση, καί κατά τδ διά
στημα δύο ή τριών σκηνών, καθ’ άς δέν έλάμβανον μέ
ρος αί πρώται χορεύτριαι, καί ή συνομιλία έγένετο διά 
φωνής ούχί πλέον σιγαλής, είχε γείνει λόγος, περί τοΰ 
'Ροβέρτου τοΰ ΑιαβοΛου (Robert le Diable), (') 
εις ον τότε προεγυμνάζοντο, καί μετ’δλίγας ήμέ- 
ρας έμελλε νά παρασταθή. Οί φίλοι μου μέ ήρώτουν 
περί τής μουσικής, περί τοϋ χορού, περί τών πράξεων, 
τών καλογραιών, καϊ πάντες μέ παρεκάλουν έπιμόνως 
όπως παρευρεθώσιν εις τάς τελευταίας προγυμνάσεις, 
Διά τούς άνθρώπους τή; ύψηλή; τάξεως μία προγύμνα- 
σις εις τδ Μελόδραμα, είναι τί λίαν περίεργον κα: έν- 
διαφέρον! Ύπεσχόμην οτι ήθελα τούς εϊσάξει εις ταύτας, 
καί πάντες έξανέστημεν πρδς άναχώρησιν, διότι τδ 
παραπέτασμα είχε πρδ δλίγου καταπέσει· εύρεθείς δέ 
πλησίον ταΰ άγνωστου μου, άείποτε έπι τής αύτής θέ- 
σεως άκινητου όντος, τώ έξέφρασα τήν λύπην μου, διότι 
είχα άποδεχθή τήν προσφοράν του, καί τήν έπιθυμίαν 
μου νά δυνηθώ ν’ άνταμείψω τήν ύποχρέωσιν ταύτην.

— Ούοέν εύκολώτερον δΐ ύμάς, λέγε:· πρδ ολίγου 
έμαθα,.κύριε, ό'τ: είσθε δ Κ. Μεϋερβέρ.

— Δέν Έχω τήν τιμήν ταύτην.

(’) Ό συγγραφεύς τοϋ παρόντος μυθιστορήματος δ 
Κ. Σκρίβ, είναι ό αύτδς συγγραφεύς καί τού ώραιοτά- 
του Γαλλικοϋ μελοδράματος, τοϋ καλουμένου Robert 
le Diable. Σ. Μ.


