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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διά της δημοσιεύσεως τοΰ «Ιούλιοί, Καίσαρος» συμπληροΰται ή μετά
φρασες ημών τών τριών 'Ρωμαϊκών δραμάτων τοΰ Σ,αίξπήρ! «’Ιουλίου 
Καίσαρος», «Κοριολανοϋ» και «’Αντωνίου και Κλεοπάτρας».

Ό «’Ιούλιος Καΐσαρ» έδημοσιεύθη το πρώτον -έν τη!;έκ*δόβει  τών έργων 
τοϋ Σαίξπηρ, άτινα οί ύποκριται Heminge καϊΟόήάβΙΙΙδήμοσίευσαν τώ 
1623· τούλάχιστον ούδέ,ν σώζεται άνψίτυπον παλαιοτέρας'4κδόσεως. Φαί
νεται δε, λέγει ό Wright, δτι το έργον έγράφη πρρείκ-οσαετίας, ήτοι 
τφ 1603.1

1 *0 Malone φρονεί οτι έγράφη μετά τ'ο 1607, διότι κατά τδ έτος εκείνο έδη
μοσιεύθη ύπδ τοΰ Γουλιέλμου ’Αλεξάνδρου Μένστρε, τοΰ μετέπειτα κόμητος τοΰ 
Stirling, ή τραγωδία τοΰ «’Ιουλίου Καίσαρος», θέμα, δπερ ίσως δέν θά ήθελι 
πραγματευθή, άν ειχεν ήδη γράψει τήν τραγωδίαν του δ Σαίξπηρ.

Την ύπόθεσιν του έργου ήρύσατο ό'-ποιητής έκ τών Παραλλήλων Βίων 
τοϋ Πλουτάρχου, ους άνέγνω έντή ύή:δ τρΰ Thoifaas' North γενομένη 
μεταφράσει. Ήκολούθησε δέ, λέγει ό Γερβΐνος, τδν 'Έλλην'α/ΐστορικδν μετά 
τοσαύτης άκριβείας, ώστε, δχι μόνον τά σπουδαιότατα γεγονότα τής βιο
γραφίας τοΰ Βρούτου και τοΰ Καίσαρος, άλλά και πολλά’ λεπτομερή χα
ρακτηριστικά τών προσώπων, καί φράσεις, και λέξεις .έτι,-τοΰ Πλουτάρχου 
παρέλαβεν. ,

Εΐνε δέ, έπιλέγει ό Γερβΐνος, άξία θαυμασμοΰ ή κεκαλυμμένη έκείνη 
τέχνη κα'ι ή άδιάλειπτος δόναμις, δι’ ής μετέβαλενείς/δράμα τδ κείμε
νον τοΰ ίστορικοΰ.

Οΰδαμοΰ άλλοθι έξβτέλεσε τδ έργον τοϋτο μετά;.τοσαύτης άφελείας 
και τέχνης, δυνηθείς, έν τή πιστή «αραστάσει ιστ^ρίκφκ .'γεγονότων, νά 
τηρήση άπεριόριστον ποιητικήν.ελευθερίαν, καί έξ άληθθϋς! Ιστορίας ελεύ
θερον νά δημιουργήση δράμα.

’Er ’.άθήταις, τή Π Φιβρουαρίον 1886.

Ό Μςταφράσας
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/ ’Ιούλιος Καΐααρ ·.
ΌχΤίλβιος Καΐφαρ ( Τρίαρχοι μιτά τον βάνατο\
Μώρχος*  Αντώνιος | τοΰ ’Ιουλίου Κζίαζοος
Μ. Αιμίλιος Αίπιδος *
Κιχΐρων 1
Πούπλιος ? βουλιυταί
Ποπίλιος Ααίνας '
Μάρχος Βραϋτος
Κ&βαιος V ' *
ΚΛσχας , 1 . _ . '

. Τριβώνιος ι οί χχτά τοΰ Καίο«{ος’
Αιγώριος ζ συνώμο’ται
Δίχιμος Βρούτος I
Μέτιλλος Κίμδρος I
Κίννας ■■·,-■. I

: Φλάβιος χαί Μάρυλλος Δτμαρχοι
Άρτεμίδωρος Α Κνίδιος Διδάσκαλος τις ρητοριχίς
ΕΪς Μάντις
Κίννας β ποιητής
Έτερος ποιητής
Αουχίλλιος \
Τιτίνιος φίλοι τοΰ Βρούτου
Μιααώλας ,1 χαίτου Κασαίου
Κάτων & νιώτιρος I
Βολούμνιος {
Βάρρων ...... 7 .
Κλ&ϊτος ί
Κ'λαόδιος I ύπηρεται τοΰ Βρούτου
Ζτρώτων I
Λεύχιος I
Ααρδάνιος '
Πίνδαρος ύπχοετης τοΰ Κασσίου
Καλπουρνία σύζυγος τοΰ Καίσαρος
Πορχία .σύζυγος του Βρούτον
Βουλιυταί, πολΐται φύλαχες, ΰπηρέται χτλ.

ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ
ΤΡΑΓΩιΔΙΑ

ΕΙΣ! ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ

TTF^SIS ΙΙΡΩΤΗ

Ή σζτ,νί έν ’Ρώμιρ, περί τάς Σάρδεις *αΙ  π«?ϊ ίοΰς Φιλίππους.

ΣΚΗΝΗ Α'

ΡΩΜΗ—ΟΔΟΣ

Εμφανίζονται ό Φλάβιος, ο Μάρυλλος χαί τινις πολΐται·

λ,- ΦΛΑΒΙΟΣ ·.Γ ;

Φύγετ' άπ’ εδώ! Είς τά 'σπίτια σας, όχνηροί,πηγαίνετε εις τά 'σπίτια 
σας.'Εορτή εΐνε σήμερον j πώς, δεν ήξεύρ-τε οτι ώς χειρώνακτες δεν πρέπει 
νά έξε'ρχησθεχατά τάς εργασίμους ημέρας χωρίς νά φέρητε τά εμβλήματα 
τής τέχνης, σας; Λέγε, τί τέχνην κάμνεις ;

λ' ΠΟΛΙΤΗΣ

’Εγώ, κύριε, είμαι ξυλουργός.
MAPΓΑΛΟΣ

Που εινε τό μέτρον καί τό δερμάτινον περίζωμά σουJ Αιατί φορείς τά 
καλλίτερα σου ένδύματα; — Σύ, κύριε, τί τε'χνην κάμνεις ’

β' πολίτης
Μά την άλήθειαν, κύριε, παραβαλλόμενος μέ καλόν τεχνίτην, έγώ δέν 

είμαι παρά ένας μπαλωματής.
μαρυλλος

Είπε καθαρά, ποία είνε ή τέχνη σου ;

• Ζ . ■
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■ β' ΠΟΛΙΤΗΣ

’Έχω, κύριε, μίχν τέχνην, τήν οποίαν είμπορώ νά εξασκώ μέ καθαρών 
συνείδήσιν. Είμαι διορθωτής τών κακών τομαρίων.1

1 Ε mender of bad soles. Παίζει-μέ τήν-λέξιν sole σημαίνουσαν πέλμα’ προ- 
φέρεται δέ ώς τδ soul ψυχή. Δύναμαι εΰσυνειδήτως να εξασκώ τήν /τέχνην μου, 
ήτις εινε ή του διορθωτοΰ τών κακών πελμάτων ή ψυχών.

2 I meddle with no tradesmans matters, nor womans matters, but with 
awl. Δέν αναμιγνύομαι οΰτε είς γυναικών, ού'τε είς βιομηχάνων ύποθέσεις, παρά 
καθόσον αύται σχετίζονται μέ τδ σουβλί μου.Έν τη πρώτη έκδόσει τοΰ «’Ιουλίου 
Καίσάρός» τδ χωρίον τοΰτο εχειώς εξής. I meddle with no tradesmans matters 
nor womans matters, but withal I am indeed. Ό Farmer θέώρεΐ ’προτίμοτέραν 
τήν γραφήν : I meddle with no tradesmans matters, nor womens matters but 
with awl. Δέν αναμιγνύομαι είς ..εμπόρια—άνδρών ή γυναικών- παρά μόνον μέ 
τδ σουβλί μου, δ δέ Gapell μεταβάλλει τήν μεταγραφήν: but with awl είς 
but with all ήτοι αναμιγνύομαι είς βλα. Wright.

3 I recover them παίζει μέ τδ ρήμα recover, οπερ σημαίνει : σκεπάζω, καλύ
πτω και πάλιν, θεραπεύω.

ΜΑΡΥΛΛΟΣ

Τί τέχνην έχεις; άθλιε, ουτιδανέ.

β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Μή θυμώνεις μαζί μου, καί μή σκάζεις, διότι, άν σοϋ σκάση τίποτε, εγώ 
είμπορώ νά σε διορθώσω.

ΜΑΡΥΛΛΟΣ

Τί εννοείς διά τούτου; νά με διόρθωσης, αυθάδη ;
Β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Νά σε μπαλώσω.
’ ■ ΦΛΑΒΙΟΣ

Είσαι λοιπόν μπαλωματής; Έ ;

β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Μά την άλήθειαν, κύριε, ζώμέ το σουβλί μου.- Δέν ερωτώ τί κάνει ο έ
νας καί ο άλλος" εγώ κυττάζω τδ σουβλί μου.1 2 Πραγματικώς είμαι χει
ρουργός τών παλαιών ύποδημάτων’ δταν εύρίσκωνται είς κίνδυνον, τά 
γιατρεύω.3 Και οί εύμορφότεροι άνθρωποι, δσοι έπάτησάν ποτέ είς δέρμα 
ζώων, άπέρασαν άπδ την τέχνη μου.

;·· ΨΛαβιος '

Άλλά διατί δέν είσαι είς τδ έργαστήριόν σου σήμερον ; διατί περιφέ
ρεις: είς τάς οδούς τούς · άνθρώποΰς τούτους ;

β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Μά τδν Θεόν,, κύριε, διά νά χαλάσουν.τά υποδήματά των, Μ& /τοιουτο
τρόπως νά μοϋ προμηθεύσουν περισσοτέρων έργασίαν. Άλλά, διά νά είπώ 
τήν άλήθειαν, δέν έργαζόμεθα σήμερον, διά νά ίδωμεν τδν Καίσαρα, και νά 
χαρουμεν διά τούς θριάμβους του.
-- /·' ΜΑΡΥΛΛΟΣ ...............

Διατί νά χαρήτε Ποιας κατακτήσεις.;προσ.θέτεί.-ε;ίς τήν:πάλιν ημών; 
Τίνες οί ύποτελεϊς, οί άκολουθοΰντες αύτδν είς τήν 'Ρώμην καί . τούς τρο
χούς τοΰ άρματός του διά τών άλύσεων τής αιχμαλωσίας κοσμοΰντες ; 
Ηλίθιοι, άναίσθητοι, καί τών λίθων άναισθητότεροι! Δέν έγνωρίσατε, ώ 
άπεσκληρυμμέναι καρδίαμώ άνάλγητα τέκνα τής 'Ρώμης, δέν έγνωρίσατέ 
ποτέ τδν Πομπήϊον ; ΙΙοσάκις δέν άνερριχήθητε επί τά τείχη καί τάς 
επάλξεις, έπί τούς πύργους καί τά παράθυρα, και έπ’ αύτάς έ'τί τάς κα
πνοδόχους, και τά τέκνα σας είς τάς χεϊρας έχοντες, δέν περιεμένετε μεθ’ 
ύπομονής ολόκληρον ήμέραν ΐνα ιδητε τδν μέγαν Πομπήϊον δεερχόμενον 
διά τών οδών τής 'Ρώμης ; Εύθύς δ’ ώς έβλέπετε πόρρωθεν τδ άρμα τρυ, 
δέν έξεπέμπετε αλαλαγμούς τοιούτους, ώστ’ έτρεμεν ή κοίτη τοΰ Τιβέρεως 
άκουοντος τήν ηχώ τών κραυγών σας άντηχοΰσαν άπδ τών κοιλωμάτων 
τών οχθών του; Καί τώρα φορεΐτε τά καλλίτέρά σα<· έόδύματα,' kaVlop- 
ταζετε, και ραίνετε δι ανθεων τήν οδον εκείνου, δστις επανέρχεται έν 
θριάμβφ χύσας τδ αίμα τοΰ ΓΙομπη'ίου ; Φύγετ’άπ’ έδώ. Τρίξατε /εις: τάς 
οικίας σας, γονατίσατε καί δεήθηίΐ -τΕαΰς’.θεοΐς ένα άποτρέψωσι τήν τιμω
ρίαν, ήν άναγκαίως θά έπισύρη ή άγνωμοσύνη αΰτη. . <

ΦΛΑΒΙΟΣ

Υπάγετε, υπάγετε, φίλοι συμπολΰται, καί,· πρδς έπανόρθωσιν τοΰ σοάλ- ?
ματος τούτου, άθροίσατε πάντως τούς πένητας τής τάξεώς σας, καί δδη- f
γησατε αύτούς προς τάς δχθας τοΰ Τιβέρεως’ κλαίοντες δέ,.,έμετ vot-.χύ,σητε 
επι τής κοίτης του δάκρυα τόσα, ώστε κα'ι τά άβαθέστερα τοΰ ποταμοΰ I
μερΆ ν άνελθωσι μέχρι τής ύψηλοτερας όχθης (’Εξέρχονται πάντως ο!, |

Ιδέ, πώς συνεκινήθη ή αγενής αύτών φύσις’ άπέρχονται σιωπηλοί '
συναισθανόμενοι το πταΐσμά των. Πορεύθητι διά τής όδοΰ εκείνης πρδς >
το Καπιτώλιον έγώ θά μεταβώ διά ταύτης. Άπογύμνωσον τοΰ κόσμου 
των τάς εικόνας, άν που εύρης αύτάς κεκοσμημένας δι’ ιερών κοσμημάτων. ί

ΜΑΡΥΛΛΟΣ '>

Δυνάμεθα νά πράξωμεν τοΰτο ; Ήξεύρεις ότι σήμερον εινε ή εορτή τών 
Λουπερκαλίων.1

1 Ήν μεν γάρ ή τών Λουπερκαλίων εορτή, περί ής πολλοί γράφουσιν ώς ποι
μένων τό παλαιόν ε’ιη καί τι καί προσήκει τοίς Άρκαδικοΐς Λυκαίοις. Πλ. Καίσαρ, ‘
XI, σελ. 422. ι
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ΦΔΑΒΙΟΣ

Άδιάφορον. Ούδεμίαν εικόνα πρέπει ν’ άφήσωμεν κεκοσμημένην διά 
τών τροπαίων του Καίσαρος. Θά περιέλθω τάς οδούς ΐν’άποδιώςω το 
πλήθος’ πρδίξον και σύ τό αυτό, όπου δήποτε ιδης αύτο συμπεπυκνώμε- 
νον. ”Av έκ τής πτέρυγος τοϋ Καίσαρος άποτίλλωμεν τά έπιφυόμενα 
πτερά του, ή πτήσις αύτοϋ θά εινε συνήθης, ειδεμή, θά μετεώρισθή ο
πού δέν φθάνει ό οφθαλμός, και θά κατέχη πάντας ήμάς ύπό δουλικόν 
φόβον ('Εξέρχονται).

Σ Κ Η Ν Η Β'

Δημοσία. πλατεία. Σαλπίσματα. Εισέρχονται ό Καΐσαρ, δ Αντώνιος μέ στολήν 
δρομέως, ή Καλπουρνία, ή Πορχία, ό Δέκιμος, ό Κιχέρων, ό Βρούτος, ό Κασ- 
σιος καί δ Κάσκας, ακολουθούμενοι ύπδ πολλών, έν οις καί Μάντις.

ΚΑΙΣΑΡ '

Καλπουρνία !
ΚΑΣΚΑΣ

Έ, σιωπή ί Όμιλεΐ ό Καΐσαρ.
ΚΑΐΣΑΡ

Καλπουρνία!
ΚΑΛΠΟΥΡΝΙΑ

Τί θέλει ό σύζυγός μου ;
ΚΑΐΣΑΡ

Παρεμπόδισον τόν δρόμον τοΰ Αντωνίου όταν τρέξη. ’Αντώνιε!
.ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Καΐσαρ, άρχων.
' ΚΑΐΣΑΡ ■■'·

Μή λησμονήσης, τρέχων, νά ψαύσης τήν Καλπόυρνίαν, διότε οί πρεσβύ- 
τεροι ήμών λέγουσιν ότι, στείρα γυνή, ψαυομένη κατά τόν ιερόν τοΰτον 
δρόμον, θεραπεύεται τής στειρώσεώς της.1

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

θά το ένθυμηθώ’ όταν ό Καΐσαρ ,λέγη’ «Ποίησον τοϋτο», εΐνε τετελε- 
σμένον.

1 Τών δέ εΰγενών νεανίσκων καί αρχόντων πολλοί διαθέουσιν άνά τήν πόλιν 
γυμνοί, σκύτεσι λασίοις τούς έμποδών έπί παιδιςΐ καί γέλωτι παίοντες· πολλαί 
δέ καί τών έν τελεί γυναικών επίτηδες ύπαντώσαι παρέχουσιν ώσπερ έν διδα- 
σχάλω τώ χεΐρε ταΐς πληγαις, πεπεισμέναι πρδς εΰτοκίαν κυούσας, άγονους δέ 
πρδς κύησιν άγαθ'ον είναι, Πλουτ. Βρούτος.

ΚΑΐΣΑΡ

’Εμπρός, άς προβώμεν χωρίς ούδέν έκ τών τής εθισμένης τελετής νά 
παραλίπωμεν (Σα.ΙπΙσιιατα).

ΜΑΝΤΙΣ

Καΐσαρ !
ΚΑΐΣΑΡ

Έ, τις με καλεΐ;
ΚΑΣΚΑΣ

ΛΑς παύση ό' θόρυβος' σιωπήσατε πάλιν !
ΚΑΐΣΑΡ

Τίς έκ τοϋ πλήθους με καλεΐ ’ ’Ακούω, φωνήν ήχηροτέραν τής μουσι
κής άπάσης κράζουσαν’ «Καΐσαρ !». Όμίλησον’ ό Καΐσαρ έστράφη ν' 
άκούση.

ΜΑΝΤΙΣ

Φυλάττου τάς ειδούς τοΰ Μαρτίου.

: Σ ΚΑΙΣΑΡ ;

Τίς ουτος;
ΒΡΟΥΤΟΣ

Μάντις, όστις σοι λέγει νά φυλάττησαι άπο τάξ είδους τοϋ Μαρτίου. 
ΚΑΐΣΑΡ

'Οδηγήσατε αύτον ένώπιόν μου, ΐνα ιδω τό πρόσωπόν του. 
ΚΑΣΚΑΣ

Έξελθε έκ τοΰ πλήθους, φίλε’ άτέγισον τόν Καίσαρα.
ΚΑΐΣΑΡ

Τί έχεες τώρα νά μοι εΐπης; όμίλησον καί πάλιν. : . -

ΜΑΝΤΙΣ

Φυλάττου τάς ειδούς τοΰ Μαρτίου.
ΚΑΐΣΑΡ

Εΐνε όνειροπόλος’ άς άφήσωμεν αύτόν’ άγωμεν (Ή μουσική xaiarlf.ei 
Εξέρχονται πάντις έχτός τοΰ Βρούτου χα,ι τοϋ ΚασσΙου).

ΚΑΣΣΙΟΣ

Θά έλθης νά ΐδης τήν σταδιοδρομίαν ; 5

ΒΡΟΥΤΟΣ

Έγώ, όχι.
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'? ΚΑΣΣΙΟΣ

Έλθε,σέ παρακαλώ. -...............
ΒΡΟΥΤΟΣ

Δε·» είμαι φιλοθεάμων. Μού λείπει κάπως το φαιδρόν εκείνο πνεύμα, δ- 
περ έχει ό ’Αντώνιος. "Ας μή παρεμβάλλω πρόσκομμα είς τάς έπιθυμίας 
σου, Κάσσιε" σέ άφίνω.

ΚΑΣΣΙΟΣ · /

Σέ παρατηρώ άπό τίνος χρόνου, Βρούτε, και δέν βλέπω πλέον είς τούς 
οφθαλμούς σου την εύμένειαν εκείνην και την έκφρασιν της άγάπης, ας 
άλλοτε έβλεπον. Αίαν ψυχρώς καί ώς πάντη ξένος φέρεσαι προς τον ά- 
γαπώντά σε φίλον.

;'ϊγ ' ,· ■ ’ ΒΡΟΥΤΟΣ ' ..... ' ·■

Μη άπατάσαε, Κάσσιε· αν το βλέμμα μου είνε σκυθρωπόν, ή ταραχή' 
δμως τοϋ προσώπου μθυ αποβλέπει μόνον εμέ αύτόν.1 Ταράσσομαι άπο' 
τίνος ύπδ συγκρουομένων αισθημάτων,1 2 ύπό σκέψεων δλως ίδιων είς εμέ, 
α’ίτινες άμαυροΰσί πως την συμπεριφοράν μου.3 Τούτο -όμως δεν πρέπει 
νά λυπή τούς καλούς μου φίλους—μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεσαι, 
Κάσσιε’—οιτινες διά νά έξηγώσι τήν άδιαφορίαν μου, ανάγκη νά λέγωσιν 
ότι, «ό άτυχης Βρούτος, παλαίων προς, τον εαυτόν του, λησμονεί νά έκδη- 
λοΐ την προς τούς άλλους άγάπην του».

1 If I have veil* dmy look, I turn the trouble of my countenance merely
upon myself.

3 Vexed I am of late with passions of some difference. Ταράσσομαι ύπδ συγ
κρουομένων αισθημάτων, ή συγκινήσεων. Wright.

3 Give some soil perhaps to my behaviours ερμηνεύεται ύπδ τοΰ Wright. Some- 
wat sully or tarnish my behaviours κηλιδοΰσί πως; ή άμαυρ οΰσι την 
συμπεριφοράν μου (ήθός μου) καί ούχί «ήλλοίωσαν τούς τρόπους μου» ont al- 
tere mes manures, ώς ύπδ τοΰ F. Hugo μεταφράζεται. Την ερμηνείαν ταύτην 
τοΰ Wright παραδέχεται καί δ λεξικογράφος τοΰ Σαίξπηρ Schmidt.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Παρηρμήνευσα τό πάθος σου’ και τούτου ένεκα ένέκλεισα έν τώ στη
θεί σκέψεις σπουδαίας, σοβαρούς διαλογισμούς. Είπέ μου, καλέ Βρούτε, 
δύνασαι νά ίδης τό πρόσωπόν σου ;

ΒΡΟΤΤΟΣ

"Όχι, Κάσσιε, διότι ό οφθαλμός μονόν δι’ αντικατοπτρισμού, δι’ άλ
λου τίνος πράγματος δύναται .νά tδη-εαυτόν; \ - i

ΚΑΣΣΙΟΣ

’Ορθόν. Εϊνε δέ πολύ λυπηρόν, ώ Βρούτε, ότι δέν έχεις κάτοπτρον τοι-
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ούτον, ώστε νά στρέψη έίς τούς οφθαλμούς σου την κεκρυμμένην άξίαν σου, 
ούτω δέ νά δυνηθής νά ιδης την εικόνα σου. ’Ήκουσα τούς σεβαστότερους 
άνδρας τής 'Ρώμης, έκτος τού αθανάτου Καίσαρος, όμιλοΰντας περί τοΰ 
Βρούτου" έστέναζον πάντες ύπό τον πιέζοντα ημάς ζυγόν, και ηύχοντο 
νά είχε τούς οφθαλμούς του ό γενναίος Βρούτος.

ΒΡΟΤΤΟΣ

Είς ποιους κινδύνους θέλεις νά με παρασύρης, Κάσσιε, παρακινών με 
νά ζητήσω-έν έμαυτφ δ,τι δέν ύπάρχει έν έμοί;

' ΚΑΣΣΙΟΣ

Έτοεμάσθητι λοιπόν νά άκούσης, ώ καλέ Βρούτε. ’Αφού δέ γινώσκης 
οτι δέν δύνασαι νά ιδης σεαυτόν τόσον καλώς όσον δ’ άντικατοπτρίσμού, 
θά γίνω κάτοπτρόν σου, ινα, άνευ ύπερβολής, σο'ι άποκαλύψω δ,τι περ'ι 
σεαυτοΰ άγνοεΐς. Μή δυσπίστει προς εμέ,1 ώ γενναίε Βρούτε. "Αν ήμην 
γελωτοποιός, ή άν συνείθιζον διά τετριμμένων όρκων προς πάντα έπι- 
δεικνύοντα2 φιλίαν, νά καταβιβάζω τήν άγάπην μου- άν με γινώσκης 
ώς δουλικώς περιποιόύμενον καί περιπτυσσόμενον τούς άλλους και είτα 
κακολογούντα αύτούς, ή άν ήξευρες ότι κατά τά συμπόσια έπαγγέλλομαι 
φιλίαν3 πρός απαν τό συνευωχούμ,ενον πλήθος, τότε θεώρει με ώς έπι- 
κίνδυνον (ΣαΛχίσματα, χαϊ χρανγαί).

ΒΡΟΥΤΟΣ

Τί σημαίνουσιν αΐ κραΰγαι αυται; Φοβούμαι μή ό λαός έκλέξη βασι
λέα τον Καίσαρα.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Πώς, φοβείσαι; Τότε πρέπει νά υποθέσω ότι δέν τό έπεθύμεις.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Δέν τό έπεθύμουν, Κάσσιε’ και δμως τον άγαπώ πολύ. ’Αλλά διατί με 
κρατείς έπ'ι τοσοΰτον ενταύθα; Τί έχεις νά μοι άναγγείλης; "Αν πρόκη- 
ται περί τού κοινού συμφέροντος, θές ενώπιον μου άφ’ ένός μέν τήν τι
μήν, άφ’ ετέρου δέ τον θάνατον θά θεωρήσω άμφότερά μετά'τής άύτής 
άπαθείας, διότι, μά τούς θεούς, άγαπώ τό όνομα τής τιμής πλειότέρον 
παρ’, όσον φοβούμαι τον θάνατον·

1 Be not jealous on me, be not suspicious on me. Μή δυσπίστει πρδς εμέ.
Wright · ,

2 To Jevery new protester πρδς πάντα έπαγγελλόμενον τδν φίλον.
2 That I profess myself in banqueting. Φέρομαι φιλίως, επαγγέλλομαι φιλίαν, 

και ουχι, ως μετεφρασθη υπδ τοΰ Ίωνίδου’ «ή άν με γνωρίζης έπαγγελλόμενον 
τδ νά παρίσταμαι είς πάντα τά συμπόσια». 2. Μ.
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■ ΚΑΣΣΙΟΣ

Την άρετήν σου ταύτην, Βρούτε, γνωρίζω τόσον καλώς, όσον γνωρίζω 
καϊ τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου σου. Μάθε λοιπόν οτι .πρόκειται 
νά ομιλήσω περ'ι τιμής. Δέν ήζεύρω τί σύ καϊ οϊ άλλοι φρονείτε περί τοΰ 
βίου τούτου’ τό κατ’ εμέ, θά προετίμων νά μή ύπάρχω, παρά νά ζώ φο
βούμενος πλάσμα όμοιον πρός έμέ αύτόν. Έγεννήθην ελεύθερος όπως και 
ό Καΐσαρ" τοιουτοτρόπως και σύ. Άμφότεροι έτράφημεν όπως εκείνος, 
επομένως δυνάμεθκ καϊ ήμεΐς νά ύποφέρωμεν τά ψύχη τοΰ χειμώνος. — 
"Ημέραν τινά θυελλώδη καϊ ψυχρών,καθ’ην ό ώργισμένος Τίβερις έπληττε 
μανίωδώς τάς όχθας του, μοΰ έίπεν ό Καΐσ αρ. Τολμάς, Κάσσιε, νά πη- 
δήσης μετ’έμοΰ είς τό ορμητικόν τοΰτο ρεΰμα καϊ νά κολυμβήσής μέχρι 
τοΰσήμείου εκείνου ·'» Ευθύς" ώς έπρόφερε τάς λέξείς ταύτας, ένδεδυμένος 
ώς ήριην, έρρίφθην είς τόν ποταμον, και τόν προσεκάλεσα νά μέ άκολου- 
θήση, οπέρ όντως έπραξεν.Ό χείμαρρος έμυκάτο, ημείς δέ έτύπτομεν αύ- 
τ'όν'ύμέ νευρώδεις βράχίονας, παρωθοΰντες αύτόν, καϊ θαρραλέος · άνταγώ- 
νιζόμενόι.1 ’Αλλά πριν ή δυνηθώμεν νά φθάσωμεν είς τό προσδΐορισθέν ση- 
μέΐον, δ Καΐσαρ έκραύγασε: «Βοήθησόν με, Κάσσιε, διότι πνίγομαι! Ό
πως δέ ό μέγας ημών πρόγονος Αινείας έφερεν έπϊ τών ώμων τόν γηραιόν 
Άγχίσην, σώσας αύτόν άπό τάς φλόγας τής Τρωάδος, ούτω καϊ εγώ έ
σωσα έκ τών κυμάτων τοΰ Τιβέρεως τόν άπηυδηκότα Καίσαρα. Νυν 
δέ. ό άνθρωπος εκείνος κατέστη θεός, ό δέ. Κάσσιος είνε πλάσμα τα
πεινόν, δπερ οφείλει νά κλίνη τόν αύχένα, άν ποτέ ό Καΐσαρ καταδε
χθώ νά κλίνη πρός αύτόν νωχελώς. ’’Οτε διέτριβεν έν Ισπανιγ, προσε- 
βάλλετο ύπό πυρετοΰ, παρετήρησα δέ ότι έτρεμεν οσάκις κατελαμβάνετο 
ύπό τοΰ παροξυσμού. Είνε αληθές, έτρέμεν ό θεός Γούτος; Τά δειλά ;του 
χείλη έχανον τό χρώμά των,1 2 οϊ δέ οφθαλμοί έκεΐνοι, ών έν μόνον βλέμμα

1 And stemming it with hearts of controversy. Μετά θάρρους ΐσοφα- 
ρίζοντος και άγωνιζομένου πρ'ός τήν ορμήν τοΰ ρεύματος. Wright.

Προφανώς παρενύησαν το χωρίον τοΰτο ό γάλλος μεταφραστής τοΰ Σαιξσπηρ 
βαΓοοΙίθΙ,μεταφράσας nous nageames enfivalisant de force, ad’ intrepidite καϊ 
ό Ίωνίδης έρμηνεύσας Έκολυμβώμεν συναμιλλώμενοι καϊ περί δυνάμεως και αφο- 
βίας’ hearts of controversy. 'Ερμηνεύεται ύπδ τοΰ Schmidt eagers for combats: 
πρόθυμοι πρός μάχην. ' - ■ ■ ■ ' .: ,· ■ .............

2 His coward lips did from their colour fly. "Οπως ό έγκαταλείπων τήν ση
μαίαν στρατιώτης. Ό Waburlonπαρατηρεί δτι κοινός άνθρωπος θά έλεγε «Το 
χ ρ ώ μ ά :1 φ:υ γεν έ κ τών χ ε ιλ έ ω ν, καϊ όχι τά χείλη εκ τοΰ χρώ
ματός των.» Ούδεμία! περί τούτου άμφιβολία’ άλλ’ δ Σαίξπηρ δέν λέγει πάν
τοτε δ,τι κοινός ά'νθρωπος θά έ'λεγεν. Wright.
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ποιεί τήν γην νά τρεμη, άπέβαλλον τήν λαμπρότητά των. Τόν ήκουσα 
στενάζοντα, ναί, και τήν γλώσσαν έκείνην, ήτις έπιτώσσει είς τούς 'Ρω- 
μανούς να τον άκουωσι καϊ νά γράφωσι,φεΰ! τούς λόγους του, είς τά χρο
νικά των, κραζουσαν ώς άρρωστον κοράσιον’ «Τιτίνιε, δός μοι νά πίω». 
Ω θεοί ! εζισταμαι βλεπων τόσον άσθενή χαρακτήρα, .πρωτεύοντα έν 

τιΐί μεγαλόπρεπε’, τούτο» κοσμώ, καϊ μόνον αύτόν τής νίκης τόν στέφανον 
φέροντα (Κραυγαι χαι σαΐπίσρατα).

ΒΡΟΥΤΟΣ

Και άλλαι κραυγαι! Νομίζω ότι αί άνευφημίαι αυται άγγέλλουσι 
νέας τιμάς άποδιδομένας τω Καίσαρε.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Ε, φίλε μου, αυτός μεν διασκελίζει τόν στενόν τοΰτον κόσμον ώς κο
λοσσός, ημείς δε, άνθρωποι ασήμαντοι, βαδίζομεν ύπό τά πελώρια σκέλη 
του, δειλως περιβλεποντες προς ευρεσιν άτιμου τάφου. Ενίοτε οί άνθρωποι 
είνε κύριοι τής τύχης το»ν’ έάν δ’ ημείς, φίλτατε Βρούτε, ειμεθα. ύποτε- 
λεΐς, το σφαλμα δεν προέρχεται έκ τοΰ πλανήτου,ύφόν έγεννήθημεν, άλλ’ 

ημώναυτών. Βρούτος και Καΐσαρ. Τί τάχα περιέχει ή λέζις Καΐσαρ ; 
Διατι τάχα το ονομα τούτο είνε εύηχότερον τοΰ ίδικοΰ σου ; "Αν γράψης 
αμφοτερα, βλεπεις οτι το ονομά σου είνε επίσης ώραΐον άν προφέρης 
αυτα, είνε επίσης εύφωνον άν ζυγίσης αύτά, έχει τό αύτό βάρος. Μετα- 
χειρισθητι αυτα προς εζορκισμον, καϊ θά ιδης ότι ό Βροΰτος θά έξεγείρη 
τα πνεύματά Οπως και ο Καΐσαρ. Μά τούς θεούς άπαντας, διά τίνος τρο
φής τρέφεται λοιπον ο Καΐσαρ ουτος, ώστε έγεινε τόσον μέγας ! "Οποίον 
αίσχος δια τον παρόντα αιώνα! 1 Άπώλεσας, ώ Ρώμη, τήν γενεάν των 
ευγενων άνδρών. Ποιος άπό τοΰ κατακλυσμού παρήλθεν αιών, όν δέν έδό- 
ξασαν πλειονες τοΰ ένος άνδρες ; Οί περί τής 'Ρώμης όμιλουντες ηδυνήθή- 
σαν ποτέ μέχρι τοΰδε νά ειπωσιν ότι τά εύρέα τείχη της ένέκλειον ένα 
μονον ανδρα ; Νΰν ή Ρώμη ύφίσταται, καί έχει άρκετήν ρώμην, εάν μό
νον εις άνηρ υπάρχη έν αύτή 2. Άμφότεροι ήκούσαμεν τούς γονείς ήμών 
λέγοντας οτι ύπήρξέ ποτέ Βροΰτός τις,όστις θά ήνείχετο βασιλέα έν‘Ρώμη, 
οσον καϊ τόν διάβολον.

1 Age, thou art’shamed! Κατησχύνθης, ώ εποχή!
2Now is it Rome indeed and room enough, when there is in it but one man 

ή κατα λεξιν μετάφρασις τοΰ χωρίου έχει ώς εξής : ύφίσταται νυν ή 'Ρώμη καϊ 
εχει αρκετόν χώρον, αφ’ ού εις και μόνος άνήρ ύπάρχη έν άύτή.

Ό ποιητής παίζει μέ τάς λέξεις Rome καί room, 'Ρώμη καί χώρος. Ένομί- 
σαμεν ότι δεν απομακρυνόμεθα πολύ τής έννοιας και τοΰ λογοπαιγνίου μεταφρά- 
ζοντες διά τών λέξεων 'Ρώμη καϊ ρώμη. Σ. Μ.
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ΒΡΟΥΤΟΣ

Ούδόλως άμφιβάλλω περί τής προς έμέ ειλικρινούς άγάπης σου. Μαν
τεύω έν μέρει τί προσπαθείς νά με πείσης νά πράξω. Τί δέ σκέπτομαι 
περί τούτου και περί των σημερινών καιρών, θά σΟι το ειπω βραδύτερον. 
’Επί τοΰ παρόντος, σέ παρακαλώ, έν όνόματι τής φιλίας μας, νά παύσης 
πάσαν περί τούτου ομιλίαν. Θά σταθμίσω όσα είπες, καί θ’ άκούσο» μεθ’ 
ύπομονής ό,τι άλλο έχεις νά είπης’ θά εΰρω δέ τήν κατάλληλον στιγμήν 
όπως συζητήσωμβν περί τών σοβαρών τούτων πραγμάτων. "Εως τότε δ
μως, άγαπητέ μου φίλε, έχε κατά νουν ότι ό Βρούτος θά προετίμα νά 
εινε χωρικός, παρά νά καλήται τέκνον τής 'Ρώμης ύπδ τούς βαρείς τού
τους όρους, οΰς πιθανώς θά έπιβάλωσιν ήμΐν οί καιροί.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Χαίρω ότι οί άσθενεΐς μου λόγοι άπέσπασαν έκ τών χειλέων τοΰ Βρού
του τοσούτους σπινθήρας.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Ή εορτή έπερατώθη καί ό Καΐσαρ επιστρέφει.
ΚΑΣΣΙΟΣ '

Όταν διέλθωσι πλησίον ημών, λάβε έκ τής χειρίδος τον Κάσκαν, ός- 
τις διά τοΰ σκαιοΰ αύτοΰ τρόπου θά μας είπη ό,τι άξιοσημείωτον συνέβη 
σήμερον (Εισέρχεται ό Καΐσαρ μετά της ακολουθίας του).

ΒΡΟΥΤΟΣ

Θά τδ πράξω. ’Αλλά παρατήρησον, Κάσσιε, πόσον ή δργή φαίνεται 
κεχαραγμένη έπί τοΰ μετώπου τοΰ Καίσαοος’ πάντες δέ οί άλλοι έχουσι 
πεφοβημένον ύφος' ή παρειά τής Καλπούρνίας είνε ώχρά’ οί δέ οφθαλμοί 
τοΰ Κικέρωνος εΐνε τόσον έρυθροί καί άγριοι όπως ήσαν τήν ημέραν, καθ’ 
ήν εϊδομεν αύτδν έν τώ Καπιτωλίω, δτε έν τη Συγκλήτφ άντέλεγον είς 
αύτδν οί βουλευταί κατά τινα συζήτησή. .

' ΚΑΣΣΙΟΣ '

Ό Κάσκας θά μας ειπη τί συμβαίνει.
ΚΑΙΣΑΡ

’Αντώνιε !
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Καΐσαρ!
. ’ ΚΑΙΣΑΡ '

Παχεϊς άνθρώπους θέλω περί έμε*  θέλω ανθρώπους μέ κόμην έπιμεμε- 
λημένην,1 οιτινες νά κοιμώνται τήν νύκτα’ δ ίσχνδς έκεΐνος Κάσσιος φαΐ- 

1 Sleek headed men’ παχεΐς καί κομήτας, λέγει δ Πλούταρχος, Τδ «κομήτης»

νεται ώσεί κατατρυχόμένος ύπδ πείνης. Σκέπτεται παραπολύ’ άνθρωποι 
τοιοΰτοι εινε έπικίνδυνοι.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μή φοβοΰ αυτόν, Καΐσαρ’ δέν είνε έπικίνδυνος’ εΐνε άνήρ εύγενής καί 
εύφρων.

ΚΑΙΣΑΡ

Είθε νά ήτο παχύτερος ! ’Αλλά δ,έν φοβούμαι αυτόν. Καί δμως, άν ή 
έννοια τοΰ φόβου δέν ήτο άλλοτρία τοΰ δνόματος τοΰ Καίσαροξ, δέν ή- 
ξεύρω τίνα άνθρωπον θάάπέφευγον τόσον, όσον τδν ίσχνδν έκεΐνον Κάσσιον. 
Άναγινώσκει πολύ. ’’Εχει πολύ παρατηρητικόν, καί κρίνει κάλλιστα τούς 
άνθρώπους έκ τών πράξεών των’ δέν εινε φιλοπαίγμων ώς σύ, Άντοόνιε' 
μουσικήν δέν άκούεΓ σπανίως μειδι^’ μειδιά δέ κατά τρόπον τοιοΰτον, 
ώσεί έσκωπτε τδν εαυτόν του, καί περιεφρόνει τδ πνεΰμά του ώς παρα- 
συρθέν ύπδ τόιαύτης άδυναμίας. ’Άνδρες τοιοΰτοι ούδέποτε ήσυχάζουσιν 
έφόσον 'βλέπουσιν άλλους ύπερτέρους εαυτών’ ένεκα δέ τούτου εινε λίαν 
έπικίνδυνοι. Σοί λέγω δέ μάλλον ό,τι είνε άξιον φόβου, παρ’ ό,τι φοβού
μαι, διότι έγώ είμαι πάντοτε. Καΐσαρ. Έλθέ πρδς τά δεξιά, -, διότι 
τδ άριστερδν ώτίον εινε κωφόν’ είπέ μου είλικρινώς, τί φρονείς περί 
αύτοΰ (Μουσική. ’Εξέρχεται ό Καΐσαρ μετά τής συνοό'ιας του εκτός 
τοΰ Κάσκα).

ΚΑΣΚΑΣ

Μέ έσυρες έκ τοΰ φορέματος’ μήπως θέλεις νά μου δμιλήσης ·

ΒΡΟΥΤΟΣ

Ναί, Κάσκα’ είπέ ήμΐν τί συνέβη σήμερον, καί διατί ό Καΐσαρ φαίνε
ται τόσον σκυθρωπός.

ΚΑΣΚΑΣ

Πώς, δέν εισθε μαζί του, δχε;
ΒΡΟΥΤΟΣ ,

"Αν ήμην, δέν θά ήρώτων τδν Κάσκαν νά μου ε?πη τί συνέβη.
' ’ ' ΚΑΣΚΑΣ

Λοιπόν, τώ προσηνέχθη στέμμα, άλλ’ ούτος τδ άπώθησεν ούτω πως 
διά τής χειρός, καί τότε δ λαδς άνεκράγαυσε.

μεταφράσθη ύπδ τοΰ άγγλου North, 8στις μετέφρασε τδν Πλούταρχον έκ τής 
Γαλλικής μεταφράσεως TOuAmyot διά τοΰ 8πιοοΠι-βθπι1)6ά'1ϊβΑά==καλ'ρκτενισμένη 
κεφαλή. Τήν μετάφρασιν ταύτην ακολουθών δ Σαίξπηρ γράφει Sleek headed men
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ΒΡΟΥΤΟΣ

Πόθεν προήλθον α'ι δεύτερζι κραυγαί;
ΚΑΣΚΑΣ 

Έκ τοΰ αύτοϋ λόγου.
ΚΑΣΣΙΟΣ

Άνε?ιραύγασαν και έκ τρίτου" πόθεν προήλθον αΐ τελευταΐαι κραυγαί;

ΚΑΣΚΑΣ ■

Έκ τοΰ αύτοϋ λόγου.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Τρις προσηνέχθη είς αύτον το διάδημα J1
ΚΑΣΚΑΣ

Βεβαίως, και τρις τό ήρνήθη, ήπιώτερον δμως έκάστοτε- είς έκάστην 
δέ άρνησιν άνεκραύγαζον οΐ παρ’ έριο! παριστάμενοι άγαθο'ι άνδρες.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Τίς προσέφερεν είς αύτόν τό διάδημα ;
ΚΑΣΚΑΣ ,' ··

Ό ’Αντώνιος.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Είπε ήμΐν, φίλε Κάσκα, πώς συνέβη τό πράγμα.

ΚΑΣΚΑΣ

Πολύ άμφιβάλλω άν θά ήμπορέσω νά τό περιγράψω. ΤΗτο άπλή ά- 
στέιότης, την οποίαν ούδέ καν παρετήρησα. Είδον τόν Μάρκον Αντώ
νιον προσφέροντα είς τόν Καίσαρα στέμμα — άλλ’ ούδέ στέμμα ήτο, είδος 
διαδήματος—καί, καθώς σας είπον, τό άπώθησεν" άλλά, μόλον τοϋτο, 
κατά τήν γνώμην μου, εύχαρίστως θά τό έκράτει. Τότε τό προσήνεγκεν είς 
αύτόν και πάλιν άλλά κα'ι πάλιν τό άπεμάκρυνε" κατά τήν γνώμην μου 

καλοκτενισμένην, λείαν κόμην. Τήν λέξιν ταύτην τοΰ ποιητοΰ παρενόήσαν οί γάλ
λοι μεταφραστα'ι Hugo καί Laroche, μεταφράσαντες αύτήν ό μέν διά του fa ^e 
luisante, δ δέ διά τοΰ legers de cervels. Σ. Μ.

1 ’Αντώνιος δέ τών Οεώντων τδν ιερόν δρόμον είς ήν κα'ι γάρ ύπάτευσεν. 'Ως 
ουν εις τήν αγοράν ένέβαλε κα'ι τδ πλήθος αύτφ διέστη, φέρων διάδημα στεφάνω 
δάφνης περιπεπλεγμένον ώρεξε τώ Καίσαρι κα'ι γίνεται κρότος ού λαμπρός, άλλ’ 
ολίγος έκ παρασκευής.Άπωσαμένου δέ τοΰ Καίσαρος, ά'πας δ δήμος άνεκρότησε.ν" 
αυθις δέ. προσφέροντος, ολίγοι, καί,μή δεξαμενου πάλιν,ά'παντες. Ού'τω δέ τής πεί
ρας έξελεγχομένης,Καΐσαρ άνίσταται τδν στέφανον είς τδ Καπιτώλιον άπενεχΟή- 
ναι κελεύσας. Πλουτ. Ίούλ. Καΐσαρ, σελ. 422, 423.

όμως, μετά δυσαρέσκειας άπεμάκρυνεν άπ’ αύτοϋ τούς δακτύλους. Τφ 
προσηνέχθη και έκ τρίτου, δ δέ Καΐσαρ τδ απώθησε κα'ι έκ τρίτου" οσά
κις δέ τδ άπώθει, δ όχλος άνεβόα, συνεκροτεΐ τάς τραχείας παλάμας του, 
άνέρριπτον είς τδν αέρα τούς ΐδρωμένους νυκτικούς σκούφους των, καί άνέ- 
πεμπον έκ τοΰ στόματός των τοσαύτην δυσωδίας άναπνοήν, διόπε δ Καΐ
σαρ ήρνήθη τδ στέμμα; ώστε’ παρ’ ολίγον άπεπνίγετό -δ Καΐσαρ, δστις, 
λιποθυμήσας, κατέπεσεν" έγώ δέ δέν έτόλμ&ΐν ούδέ νά γελάσω, φοβούμενος 
μή ανοίξω τά χείλη καί είσπνεύσω τδν μεμολυσμένον άέρα.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Σιγά, σιγά, σέ παρακαλώ, πώς, δ Καΐσαρ έλιποθύμησεν;

ΚΑΣΚΑΣ

"Έπεσεν έν τώ μέσω τής άγοράς μέ στόμα άφρίζον και άλαλος.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Εΐνε πιθανώτατον, διότι ύπόκειται είς έπιληψίαν.1

ΚΑΣΣΙΟΣ

νΟχι, δέν πάσχει ό Καΐσαρ, σύ και έγώ και δ έντιμος Κάσκας πάσχο- 
μεν έζ έπιληψίας.

ΚΑΣΚΑΣ ·

Δέν ήξεύρω τί έννοεΐς ταΰτα λέγων- έγώ είμαι βέβαιος δτι δ Καΐσαρ 
κατέπεσε. Δέν είμαι τίμιος άνθρωπος, άν δ συρφετός δέν τδν έχειροκρότει 
κα'ι τδν έσύριζε, καθόσον ήρεσκεν ή άπήρεσκεν εις αύτόν, όπως τούς ύπο- 
κριτάς έν τώ θεάτρφ.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Τί είπεν δτε συνήλθε;

ΚΑΣΚΑΣ

Παρατηρήσας πριν ή πέση δτι δ όχλος έχαιρε διότι ήρνεΐτο τδν στέ
φανον, ήνοιζεν άποτόμως τδν χιτώνά του κα'ι έπαρουσίασε τδν λαιμόν 
του ίνα κόψωσιν αύτόν. Κα'ι νά μέ πάρη δ διάβολος μαζί μέ τούς φαύ
λους έκείνους, άν δέν ώφελούμην άμέ σως έκ τών λόγων του, άν ήμην βα-

1 Οί δέ ουν.φασιν έν τφ εργφ γενέσθαι, συντάττοντος δέ τήν στρατιάν καί 
διακοσμοΰντος ά’ψασΟαι τά σύνηϋες νόσημα. Τό χωρίον τοϋτο μεταφράζεται ώς 
ακολούθως ύπό τοΰ North, όπόθεν παρέλαβεν αύτό ό ποιητής. Yet others do write 
also that Caesar self was not there in person at the execution of this battle, 
foras he did set his men in battle ray, the falling sickness look him. 
Skeat. Skakesp. Plutarch, σελ. 89.
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ναυσοτέχνης.1 Ούτω κατέπεσεν. 70τε δέ συνήλθε καί πάλιν, ειπεν δτι πα- 
ρακαλεΐ τά έντιμα ύποκείμενά των ν’ άποδώσωσιν είς άσθένειαν άν είπεν 
η έπραξέ τι άτοπον. Τρεις ή τέσσαρες κόραι ΐστάμεναι παρ’ έμοί, έκράύγα- 
σαν, «Άχ τον καϋμένο ! » και τδν έσυγχώρησαν έξ όλης καρδίας’ άλλ’ αυ- 
ται δέν πρέπει νά λαμβάνωνται ύπ’δψει" και τάς μητέρας των άκόμη άν 
είχε μαχαιρώσει ό Καΐσαρ, θά έπραττον, τδ ίδιον.

1 Ail I had been a man of any occupation. Ό Johnson ερμηνεύει τδ χωρίον 
τοΰτό ώς έξης: "Αν ήμην χειρώναξ, είς τών δημοτών, είς οΰς προσέφερε τδν λαι
μόν του. 'Η έρμηνεία αυτή εκφράζει μόνον μέρος τής έννοιας. 'Η φράσις φαίνε
ται ίχουσα καί δευτερεύουσάν έννοιαν■ ήτοι άν δ Κάσκας δέν ήτο νωθρός, άλλα 
πρακτικός άνήρ δυνάμενος νάέπωφεληθή έκ τηςπάρουσιαζομένης αύϊφ ευκαιρίας. 
Κάθ’ ά’παντα τδν διάλογον ο Κάσκας παίζει μέ τάς λέξεις καί ίσως έντα ΰΟα απο
δίδει εις τδ occupation έννοιαν σύμφωνον πρδς τήν ετυμολογίαν τής λέξεως. Wright.

* it was Greek to τηβ/Ητο άκατάληπτον δ? έμέ. (Graeca sun t, non leguntur)
31 am promised forth. Ύπεσχέθην νά δειπνήσω έξω.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Και μετά ταΰτα άπήλθε δύσθυμος ;
ΚΑΣΚΑΣ

Ναί.
ΚΑΣΣΙΟΣ

Είπε τίποτε ό Κικέρων ;
ΚΑΣΚΑΣ

Ναί, ώμίλησεν ελληνιστί.
ΚΑΣΣΙΟΣ

Τί είπε;
' ■ ΚΑΣΚΑΣ

Νά μή σάς ίδω πλέον κατά πρόσωπον, άν ήμπορέσω νά σας τδ; ειπω
Άλλ’έκεΐνοι, οιτινες τδν ένόησαν, έμειδίων πρδς άλλήλους, και έσειον τάς 
κεφαλάς. Δι’ έμέ ήσαν ελληνικά.1 2 νΕχω και άλλα νέα νά ειπω. Έκλεί- 
σθη τδ στόμα τοΰ Μαρύλλου καί Φλαβίου, διότι άπέσπασαν τά κοσμή
ματα άπδ τών άνδριώντων τοΰ Κάίσαρος. Χαίρετε ! Συνέβησαν καί άλλα 
άστεΐα, άλλά δέν τά ένθυμοΰμαι.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Θέλεις άπόψε νά δειπνήσης μαζί μου, Κάσκα ;
ΚΑΣΚΑΣ

ΫΟχι, ύπεσχέθην νά δειπνήσω μετ’ άλλου.3
ΚΑΣΣΙΟΣ

Θέλεις νά γευμάτισες μαζί μου αύριον ;
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ΚΑΣΚΑΣ

Ναί, άν είμαι μεταξύ τών ζώντων, άν δέν μεταβληθή ή πρόθεσίς σου, 
και άν τδ γεΰμά σου τρώγητα,ι.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Καλά, θά σε περιμένω.
ΚΑΣΚΑΣ

Ναί. Χαίρετε! (Έ&ρχεΐα,ι).
ΒΡΟΥΤΟΣ

Πόσον άγροΐκος έγινεν αΰτδς ό άνθροιπος- ήτο ζωηρότατος δτε ήτο είς 
τδ σχολεΐον.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Είνε πάντοτε ό αύτός, καίτοι φαίνεται νωθρός, όταν πρόκηται νά έκ- 
τελέση τολμηράν ή εύγενή πράξιν. Ή νωθρότης του είνε άρτυμα τής ευ
φυΐας του, χρησιμεΰον είς χωνευτικόν, δπως χωνεύωσι μέ όρεξιν τούς λό
γους του.

ΒΡΟΥΤΟΣ

’Αληθές. Σέ άφίνω έπέ τοΰ παρόντος. ”Αν δέ επιθυμής νά μου.όμιλή-' 
σης auptov, έρχομαι είς τήν οικίαν σου’ ή, άν θέλης, έρχεσαι είς τήν ίδι- 
κήν μου- θά σε περιμένω ζ’/Γξ/^-εται ό Βροντος).

ΚΑΣΣΙΟΣ

Εύχαρίστως· άλλ’ έως τότε, έχε ύπ’ δψει τήν κατάστασιν τών ήμέτέ- 
ρων πραγμάτων.1

ΚΑΣΣΙΟΣ

Ναί, είσαι εύγενής, ώ Βροΰτε, άλλά βλέπω ότι ό έντιμος χαρακτήρ 
σου δύναται νά άλλοιωθή· δέον επομένως ή εύγενής καρδία σου νά άνα- 
στρέφηται πάντοτε μετά τών όμοιων της, διότι, τίς έχει τόσην σταθερό
τητα χαρακτήρΰς ώστε νά μή διαφθαρή; Έμέ μισεί ό Καΐσαρ, άγαπ^ί 
όμως τδν Βροΰτον. ’Εάν ήμην εγώ Βροΰτος καί έκεΐνος Κάσσιος, δέν θά με 
διηύθυνε παρατηρών τάς διαθέσεις μου. Τήν εσπέραν ταύτην θά ρίψω διά 
τών παραθύρων του έπιστολάς γεγραμ-μένας μέ διάφορον γράψιμον, ώς εάν 
προήρ/οντο παρά διαφόρων πολιτών. Είς άπάσας δέ τάς έπιστολάς ταυ-, 
τας θά άναφέρηται ή μεγάλη ιδέα ήν εχει περί αύτοΰ ή 'Ρώμη, θά ύπαι- 
νίσσωνται δέ πως και τήν φιλαρχίαν τοΰ Καίσαρος. Μετά ταΰτα άς φρον-

1 Till then, think of the world. Περί τών πραγμάτων έν γίνει, ήί πιθανόν νά 
σημ.αίνη.: έχε υπ’ δψει; τδν κόσμον, έν ω ζώμεν, τήνκ.ατάσίαμιν τών φραγμάτων. 
Ασαφής ή έκφρασις αϋτη. -Wright.

Τόμος θ'. 10, 11, 12. ’Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 1888 89
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μεγαλείτερα δεινά.

ΣΚΗΝΗ Γ'

1

'Η αυτή πόλις. Όδός. Βροντά χαι αστράπτει- εισέρχονται ένθεν μέν ό Κάσσιος 
ξιφήρης, ένθεν δέ ό Κικέρων.

ΚΙΚΕΡΩΝ

Καλή ’σπέρα, Κάσκα. Ώδήγησες τόν Καίσαρα είς τήν οικίαν του; 
Διατί ασθμαίνεις ; διατί τόσον τεταραγμένος ;

ΚΑΣΚΑΣ

Δέν συγκινεΐσαι σύ όταν όλος ό όγκος τής γής κλονήται ώς άσθενές 
σώμα ; Ώ Κικέρων, είδον τρικυμίας, καθ’ ας οί μαινόμενοι άνεμοι διέσχι- 
ζον τάς όζώδεις δρυς’ είδον τόν ύπερήφανον ωκεανόν έξογκούμενον, άορί- 
ζοντα και μέχρι τών απειλητικών νεφών ύψούμενον, άλλ’ όύδέποτε, μέ
χρι τής εσπέρας ταύτης, ούδέποτε, μέχρι τής ώρας ταύτης, είδον τρικυ
μίαν μετά βροχής πύρινης. ’Ή εμφύλιος πόλεμος συμβαίνει έν ούρανοϊς, ή 
ό κόσμος, θρασύτατος προς τούς θεούς καταστάς, εξερεθίζει αυτούς τόσον, 
ώστε άπεφάσισαν νά έξολοθρεύσωσιν αύτόν.

ΚΙΚΕΡΩΝ

Πώς; Δέν είδες τίποτε άλλο θαυμασιώτερον ;
ΚΑΣΚΑΣ

Δοΰλός τις·—τόν γνωρίζεις έξ όψεο>ς—ύψωσε τήν άριστεράν χειρα, ήτις 
έφλέγετο και έκαιεν ώς είκοσι λαμπάδες συνηνωμέναι, κα'ι όμως ή χειρ, 
άναίσθητος πρός τό πυρ, έμενεν άφλεκτος. ’Εκτός δέ τούτου,— έκτοτε 
δέν έθεσα τό ξίφος είς τήν θήκην—, πλησίον τοΰ Καπιτωλίου συνήντησα 
λέοντα, όστις, προσβλέψας με άγρίως, παρήλθε σκυθρωπός χωρίς νά με 
βλάψη. ’Εκεί δέ είχον συναθραισθή ε<·>ς εκατόν γυναίκες περιδεείς καί ήλ- 
λοίωμέναι έκ τοΰ τρόμου, αίτινες ώρκίζοντο ότι είδον οξνθρώπους διάπυ
ρους περιφερομένους είς τάς οδούς. Χθές ό νυκτοκόραξ έκάθησε κατά τήν 
μεσημβρίαν έν τώ μέσω τής άγορας, κρώζων καί οξείας έκπέμπων φω- 
νάς. 'Όταν άπαντα τά τέρατα1 ταΰτα συμπίπτωσιν όμοΰ, άς μή λέγη 
ό κόσμος- < Ιδού ή έξήγησις αύτών' εινε φυσικά φαινόμενα», διότι φρονώ 
ότι προοιωνίζουσι κακά διά τήν χώραν, ένθα έμφανίζονται?

Κ15 Ν ΑΣ

Είναι τω δντι παράδοξος καιρός- άλλ' οί άνθρωποι έξηγοΰσι τά πράγ-

* When these prodigies do so conjoint^ meet, let not men say,
Σέλα μέν ούν ουράνια καί κτύπους νΰκτωρ πολλαχου διαφερομένους καί κα- 

ταίροντας είς αγοράν ερήμους όρνιθας, ουκ ά'ξιον ίσως έπί πάθει τηλίκούτω μνη-

! 
ί

4
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μ.ατα (καστ.ο,ς.·;κάτά τόν ίδιον.’ αύτοϋ; τρόπον, καί' όλως άνίτιθέτώς τής έή- * 
νοίας τών πραγμάτων. Μεταβαίνει αύριον είς το Καπιτωλίου ο Καΐσαρ ; '

ΚΑΣΚΑΣ.. .. Λ-"' - ■

Ναί,διότι διέταξε· τόν ’Αντώνιον νά σοί μήνυσή ότι θάμετάβή εκεί αύριον.
ΚΙΟΝΑΣ .. .7-

Καλή νύκτα Κάσκα’ μέ ούρανόν .τόσον τεταραγμένον δέν εινε πρεπον 
νά περιφέρηταί τιςτέξώ. .·, ~; : . . ; ■ .·.·; ;

■ . ..... ' . ΚΑΣΚΑΣ .....,- .- ■;

Χαΐρε, Κικέρων Ι.^Έξίρχβται ό Κιχέρωτ' εισέρχεται
.... ΚΑΣΣΙΟΣ

Τίς εί;
ΚΑΣΚΑΣ

'Ρωμαίος.

Ί

- . .ΚΑΣΣΙΟΣ...

Ό Κάσκας- σέ αναγνωρίζω έκ τής φωνής.. ,
ΚΑΣΚΑΣ

Έχεις καλήν άκοήν. Τί άγρια νύξ· ειν’ αυτή, Κάσσιε
' ΚΑΣΣΙΟΣ .; ..ς ,,Α

Νύξ πολύ εύχάριστος διά τούς καλούς άνθροίπους.
ΚΑΣΚΑΣ

.Τίς είδέ ποτέ ούρανόν τόσον απειλητικόν;
ΚΑΣΣΙΟΣ , :

Όσοι είδον τήν γήν βεβαρημένην μέ τόσα έγκλήματα

,α Λάσκος

VC
7

"■ ύ C

Τό κατ έμέ, 
διήλθον τάς οδούς έκθέτων έμαυτόν είς τήν άγρίαν νύκτα, κα'ι μέ άνοικτον 
φόρεμα,1 όπως μέ βλέπεις, προέτεινα .το .στήθος μου εις τά βέλη'τοΰ κε
ραυνού- ότε δέ αί κυκναΐ καί έλικοειδεΐς άστραπα'ι έφαίνοντο άνοίγου^αι 
τά στέρνα τοΰ ούρανοΰ, παρέσχον έμαυτόν. σκοπόν τ^ν άστ·φαπμν,^ γ... .ν 

' ΚΑΣΚΑΣ » ..
’Αλλά διατί ήρέθιζες τόσον τούς ουρανούς ; Οί άνθρωποι όφείλουσι νά 

φοβώνται και νά τρέμωσιν, όταν οί πανίσ/ϋρόΐ ■ θε*ΰί ? &π$σϊτέλλω'σι δι-5ου
ρανίων σημείων ούτώ φοβερούς'κ’ήρυκας ίνα καταφόβήσώσιν1 ημάς. ·

ΚΑΣΣΙΟΣ . . .. .’ . ... .... . ...

Είσαι ..νωθρός Κάσκας, καί .στερείσαι τών. σπινθήρων .εκείνων -τής ζωής, 

μονεΰσςμ-.Στράβων Φέ δ. φιλόσοφος ιστορεί- πολλούς μέν ανθρώπους .δ-ιαπύ'ρους,-έπι?:· 
φερομένους φανήναι, ■ στρατιώτου- .·δέ -άνδρδς- ,οΐκέτην έκ- τής., ,χειρδς .έκβαλσϊν ««λ» 
λήν.φλόγα καί δοκεΐν καίεσθαι τοϊς όρώσιν, ώς δ’ έπαύσατο,-μηδέν; έ'χέινκακδν τδν 
άνθρωπον, .. ·; .· ■■:■■■ \·..'···- ■

. 1 Unbraced.‘Ως πρδς τά τής ενδυμασίας- δ. Σαίξπηρ; περιγράφει; πάντοτε; .■.τή»: 
τής εποχής; του;·‘Ο Κάσσιος- καθώς,κα'ι δ "Αμλετ 'περιπατεΐ·μέ.-άνοικτδν;(άκούμ·^ 
βωτον) φόρεμα; Wright. . c- - -
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ofcmi νά εινε έν τή κ«ρδ*α  ποήετδς 'Ρωμαίου, ή άλλως, δέν κά*

* Προλέγουσι τά μέλλοντα calculate.
2 Why old men fool and. children calculate. Έν τή πρώτη έκδέρει φέρεται; Why 

old meh, fooles, and children calculate. Τουτέστί: Διατί γέροντες, τρελλοί καί 
παιδία συζητουσιν" ό Blackstone μετέβαλεν άΰτδ ώς έξης : Why old men fools, and 
children calculate, ήτοι : Διατί οίμέν γέροντες μωραίν.ανται, ληρα3σι, τά δέ. παι
δία φιλοσοφοΰσιν; *0 Delius θεωρών ορθήν τήν παλαιάν γραφήν, ερμηνεύει αυτήν 
ώςάξήςτ ^άτθαΰμάαία τα®^ φαινέμέ’ΜΤ παμε»ίνη8«^»λ^
*ής «νάπτύξεως ώς ^βοντας, τφελλ&ώς^ΐ παώί«,τιά'?«αξΐ|τώβΐ'<»’ επί τ^ς νήμςρ- 
σίας αΰτών. *0 καθηγητής Graik λέγει, 8τι προφανώς εινε έφθαρμένον τδ κεί
μενον, άλλ’ 8τι δ παρών στίχος σημαίνει άπλώς· δτι «όχι μόνον οί γέροντες, 
άλλά καΙ αάτοΙέοώμη Λί τρηλλόΪΑΰιίπά.π®^α'συζητοί»η νόεφί μέλλοντος, ή, 
άπλούστερον, δτι πάντες, νέοι, γέροντες, τρελλοί καί φρόνιμοι, λαμβάνουσι μέρος 
εις τάς συζητήσεις ταύτας». Wright.

Τ-νεις χρή<ιν αυτών. Είσαι ώχρός, τδ βλέμμα σόύ εινε άτενές) φοίβεΐσαι 
και εκπλήττεσαι βλεπων την παράδοξον άγανάκτησιν τών ούρανών*  άλλ’ 
εάν θελήσηςί νά έξετά^ηςτις ή άληθής αιτία, διατί τά πυράταΰτα, δια'τί 
τά πλανώμενα φάσματα, διατί πτηνά και κτήνη παρεξετράπησαν τής 
φυσικής αυτών πορείας, διατί οί μένγέροντες παραληροΰσι τά δέ πάι- 
δια φιλοσοφούσε,1 διατί ταΰτα πάντα μετέπεσον έκ τής κανονικής: τω*  
μορφής, τής φυσεως των, και τών -άρχήθεν ιδιοτήτων εις εκρυθμον κατά- 
στασιν> θάάδης οτι ό ούρανδς ένεφ>ύσησεν είς αύτά τδ πνε^ίά: ·¥οΰτόΐ '&α 
καταστήση αύτά όργανα πρδς έκφόβή<ίιν κα'ι ύπόμνησιν τής έκρυθμου 
τών πραγμάτων καταστάσεως. Δύναμαι τώρα, Κάσκα, νά σοι ονομάσω 
άνθρωπον καθ ολα ομοιον πρδς τή·# φρίκάλέαν ταύτην νύκτα, άνδρα δσ- 
τις βροντφ, άστράπτει, άνοίγει τάφους, και βρυχάται ώς ό έν τφ Καπι- 
τωλιφ εκείνος λέων, άνδρα ούχί σοΰκαι έμ,οΰ ίσχυρότερον κατά τήν σω
ματικήν ρώμην, καί δμως τέράτώδώς άύξήθ'&τά, δάως τά παράδοξα 
ταυτα φαινόμενα.2

ΚΑΣΚΑΣ

’Εννοείς τδν Καίσαρα, δέν έχει ου'τω;
ΚΑΣΣ1ΟΣ

Άδιάφορον τίς εινε, διότι καί οί σημερινοί 'Ρωμαίοι έχουσι μυς κα'ι 
μέλη δπως και οί πρόγονοί των. Σήμερον δμως έξελιπε, φευ ! τδ φρό
νημα τών πατέρων ήμών, κα'ι διοίκουμεθα ύπδ τοΰ φρονήματος τών μη
τέρων μάς. Ό ζυγός, δν μετά τΟσαύτης υπομονής ύποφέρομεν, μάς άπο- 
δεικνύει γυναικώδεις.

; ΚΑΪΚΑΧ- '
Τω οντι, λέγεται οτι όί συγκλητικοί προτίθενται νά χειροτονήσω σιν 

αυριον τδν Καίσαρα. Θά φέρη τδ στέμμα κατά- ξηράν κάι κατά θάλασ
σαν πανταχοΰ, έκτδς τής ’Ιταλίας.

Ι0ΥΑ10Χ KAISAP

ΚΔΑΪΙ0Σ
Ήξεύρω τότε ποΰ θά διευθύνω τδ εγχειρίδιου τοΰτό. Ό Κάσσιος θά έ- 

λευθερώση έκ τής δουλείας τδν Κάσσιον. Έν τούτφ, ώ θεοί, καθιστάτε 
ισχυρούς τους άσθενεϊς. Έν τούτφ έξολρθρεύετΛ τούς τυράννους. Ομτε λι
θόκτιστοι πύργοι, ούτε χαλκήλατα τείχη, ούτε σκοτεινά! φυλακαί, ούτε 
ισχυρά έκ σιδηροΰ δεσμά, δύναντοςι ν’ άναχαιτίσωσι τήν δύναμιν τοΰ πνεύ
ματος. Ύπαρξις, άπαυδήσασα έκ τών γήινων τούτων προσκομμάτων, έ
χει πάντοτε τήν δύναμιν τής άπελευθερώσεώς της. ΛΑν τοΰτο γινώσκω, 
άς μάθη άπασα ή κτίσις δτι δύναμαι κατ’ άρέσκειαν ν’ άποτινάξω τήν 
τυραννίαν ήν υφίσταμαι fC/Z flportal &1~α,χο.1ονθοΰσι).

ΚΑΣΚΑΣ

Καί έγώ δύναμαι νά πράξω γδ αύ<ύ. Πάς δαυλός έχει είς τάς χ^Τροες 
τήν δύναμιν νά θραύση τά δεσμά τής δουλείας.

ΚΑΣΣΙΟΣ
Καί διατί ό Καΐσαρ νά εινε τύραννος ς ό παύμένος 1 ήξεύρω οτι δέν θα 

ήτο λύκος,άν δέν έβλεπεν δτι οί 'Ρωμαίοι εινε άρνία, ούτε λέων, άν οι Ρω
μαίοι δέν ήσαν έρίφια. 01 θέλοντες τα^έφς ν’ άνάψωσι μεγάλων πρραν 
άρχίζουσι δι’ ολίγων άχύρων. Τί κόπρος λοιπόν, τί σκύβαλην, Φ περιττμμ?? 
κατέστη ή 'Ρώμη, δταν δέν χρησιμεύη άλλως ή ώς ρυπαρά υλη προς φω- 
ταγώγησιν τρΰ εΰτελοΰς εκείνου όνγ-ρς τρΰ Κάϊσαρο? { Αλλος πού με ffoe- 
ρ/συρες, ώ λύπη; Ίσως εκφέρω τους-λόγους τούτους έγφπΐον Ικορσιρϋ δθύ“ 
λου’ καί τότε ήξεύρω δτι ε|μαι ύπεύθυνος δι’ 95S? μΤτ?*,*  Είμαι όμως Φ" 
πλισμένος και περιφρονώ πάντα κίνδυνον.

. . ΚΑΣΚΑΣ .
Όμιλεΐς πρδς τδν Κάσκαν, πρδς- άνδρα, δστις δέν είνε ούτε σκωπτΥΙί» 

ούτε διαβολεύς. Λάβε τήν χέΐρά μου. Συστησον φατρίαν προς επανόρ
θωσήν πάγτων τΦν άδεκήμάτ.ωγ swwv' ·Μ 4*  τον
αγώνα τοΰτον, .......

ΚΑΣΣΙΟΣ ...Λ.. . -; ; . ,. ·

Συμφωνία τετελεσμένη. Μάθε τωβζ, Κάσκα, δτι παρώτρυνα ηδη μεγα- 
λόφρονάς τινας 'Ρωμμναύς νά έπιχειρήσωσι .μετ εμοΰ αγώνα ένδοξον μμα 
καί έπικίνδρνο-V ήξεύρω δέ δτι κατά τήν στιγμήν ταύτην με περιμ.ενου- 
σ^ν ύπδ την στοάν του Πομπηΐου, διότι κατά τη'*  φοβέραν ταύτην νύκτα > 
ούδείς μένει έν ΰπαίθρω’ ή δε δψις -τοΰ ουρανου, ομοιήζφυσα προς το υφ 
ήμών έπιχειρούμενον έργον, είνε αιμοσταγής, πύρινη και φοβερωτατη 
(Εισέρχεται ό ΚΙντα,ς).

1 Then 1 know my answer must be made. ©A δώσω λόγον "δι’ οσα eik®, θ α- 
ναλάθω τήν ευθύνην τών λόγων μου. Wright.



έάν ήδύνασο νά έλκύσης πρδς τδ μέρος ήμών τδν με-

: Wft ; ΠΑΡΝΧϊΣόϊ5:

•ί'ΚϊΑΣΚΑΣ

Άς άπόμάκρύνθώμεν ολίγον, διότι κάποιος έρχεται έσπευσμένως.'
ΚΑΣΣΙΟΣ ■'·'

ΕΤνέ ο Κίονας, τδν άναγνωρίζω έκ τόϋ βαδίσματος. Εινε φίλος. Που 
τρέχεις ούτω, Κίνναξ ’< ·: ■■ - ■ --·

ΚΙΝΝΑΣ : ’

Σάς ζητώ. Ποιος ειν’ αύτός; Ό Μέτελλος Κίμβρος ;
! ΚΑΣΣΙΟΣ '

θχι> s‘vs δ Κάσκας, κοινωνδς τής ,έπιχειρήσεώς μας. Δέν με περίμέ- 
νουσι, Κίννα ;

ΚΙΝΝΑΣ

Χαίρω, διά τόΰτΟ Τί φοβερά νύξ ! Δύο η τρεις έζ ημών εΐδον παρά
δοξα φαινόμενα. r ' ' ' ' “ "

ΚΑΣΣΙΟΣ

Είπέ μου, δέν με περιμένουσι; · ■ *
- ■ ΚΙΝΝΑ Λ.. Λ

Νάί. ΤΩ Κάσσιε, 
γαλόφρονα Βρούτον.

Μένε ήσυχός. Λάβε τδ χαρτίον τούτο, και φρόντισον νά θέσης αύτδ είς 
τήν έδραν τού πραίτωρος, ώστε νά εύρη αύτδ δ Βρούτος· ρίψον τούτο εις 
το παράθυρον του, άαι προσκολλησον τούτο διά κηρού είς τδν ανδριάντα 
τοΰ παλαιού Βρούτου. Μετά τάύτά, πορέύθητι είς'τήν; στοάν 'τοΰ Πομ- 
πηΐου, δπου θά μάς συνάντησης.'ΐΐίνέ εκεί ό Δέκιμος Βρούτος και ό Τρε- 
βώνιός ’ ■ ■■ ' ~ - '■

ΚΙΝΝΑΣ

Όλοι είνε εκεί, εκτός τού Μετέλλόυ Βρούτου, δστις ύπήγεν εις τήν οι
κίαν σου πρδς άναζήτησίν σου. Σπεύδω λοιπδν νά τοποθετήσω τά γραμ
μάτια ταΰτα δπως μοί παρήγγειλες.

Λ' - ΚΑΣΣΙΟΣ Λ :ν· :' Κ:··:·

Και μετά ταΰτα θά μεταβής εις τδ θέατρόν τού Πομπηΐου (Εξέρχεται 
ό ΛΖζκάζζ}. Έλθέ, Κάσκα, πριν ή εξημέρωσή θά ίδωμεν τδν Βροΰτον είς τήν 
κατοικίαν του' κατά τά τρία τέταρτα είνε ήδη ίδικός μας, μετά δέ τήν 
πρώτήν έπίθεσιν θά μάς άνήκή καθ’ ολοκληρίαν.

ΚΑΣΚΑΣ

Ώ, πόσον άγαπάται ύπδ τοΰ λαού! ’Εκείνο δέ, δπερ είς ημάς φαίνεται 
παράπ^φμ-α,. μεταβάλλεται ύπδ τοΰ άξιώμα,τός του, ώς ύπδ ’Ερμαϊκής ε
πιστήμης, είς αρετήν.

ΙΟΫΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ W3

' - ΚΑΣΣΙΟΣ

Κάλλιστα ένόησες κα'ι αύτδν και τήν άξίαν του, και πόσον μάς είνε 
άναγκαΐος. Ύπάγωμεν, διότι παρήλθε τδ μεσονύκτιον· πρ'ιν ή εξημέρωση, 
θά τον έξυπνίσωμεν, και θά βεβαιώθώμεν περ'ι αύτοΰ (Έξέρχαί-ται).

ΤΖΈ’Α.ΞΤΣΙ ζίΧΕΥΤΕΕΆ.

Σ Κ Η Ν Η Α'

ΡΩΜΗ—Ο ΚΗΠΟΣ ΓΟΥ ΒΡΟΎΤΟ Υ ' - Ζ

Είσέρχετα ι ,δ,..Βρούτος..

ΒΡΟΥΤΟΣ , : , -

*Ε, Λεύκιε"! Δέν δύναμαι έκ τής γ$έσ;εως τών άστέρων νά συμπεράνω 
~Ζ“ απέχει ή ήμερα. Δέν άκούεις, Λεύκιε' . Ε,ίθε. ρ>ά..είχον: ιτδ ,έ,λά.ττωρ 

τόσον βαθέως. Ξύπνα τέλος πάντων,.'.ξύπνμ,-Λ?ύ?ιιε;!
πόσον: άπι 
νά κοΐ[χώ[λ(ζι τ 
χεται ό Λεύχιος μ ■ λΗ 'ί

ΛΕΥΚΪΟΣ
Έφώ^αξεζ, αύθίντα

Φέρε λύχνον εις τδ 
άνάψης αύτόν.

ΒΡΟΥΤΟΣ . : . .

σπουδαστήριό,ν μου, και έλθέ νά μ.ε καλέσης
Π
όταν

-· Λ ·. , Λ 'ί , I ’ >' ■ · ■·■ ■ A >-
* ΛΕΥΚΙΟΣ

Είς τάς διαταγάς σου, κύριε (Εξέρχεται), - . .........  , .··[·■
ΒΡΟΥΤΟΣ . .. -

Πρ έπει νά φονευθή, ούκ έστιν άλλοις ,γενέσθαίι <*Ως<  πρδς >έμέ, δ-λόγος 
•τής πρδς αύτδν οργής μου είνε δ-τού γενικού· συμ.φέροντος. .ίΕπιθυμοϊ1 νά 
στεφθή· κατά πόσον δέ -τούτο θέλει μεταβάλει -■ τδν ςχαρακτήρά· του.,; ε>ίνε 
ζήτημα, Ή θερμή ήμέρα προκαλεΐ τήν-,έχιδναν νάΊ’έξέλθϊη:-τής! κρύπτης, 
αύτ-ής, και τότε πρέπει νά -περϊπατή· τις ' μετά.' .-προσοχής!!'Νά Ότεφθήί;

1 έστω'άλλ.ά τότε ομολογώ' ότι δπλίζομεν .αύτδν μδ .κέντρον/.δΐ.ά του .οποίου 
δύνατάι νά βλάπτη-κατά. βούλησίν., Ή. κατάχρ(ησίςίίτοΰ(μΐγάλείου.'·.·;μυνί- 
σταται είς τδ ό’τι άπομακρύνει τδν έλεγχον τής συνειδήσεως άπδ τής 
ισχύος*  άληθώς δ’ είπεΐν,’ ούδέποτε τά πάθη τόΰ Κα'ίσαρος έδέσποσαν τού

* To spurn at him to be angry with him. Wright.



Wi παρναςςοε

λογικού του. ’Αλλ' ή πείρα διδάσκει^ δτι ή ταπεινοφροσύνη χρησιμεύει 
είς τήννεαράν φιλοδοξίαν ως κλΐμαξ, προς ήν έχει έστραμμένον το βλέμμα 
ένόσφ άναβαίνει- όταν δέ φθώση είς την κορυφήν, στρέφει τά νώτα πρός 
τήν κλίμακα, καί άτενιζων πρός τά νέφη, περιφρονεΐ τάς ταπεινάς βαθ
μίδας; δι*  έν άνυψώθη- τοΰτ' αύτδ δύναται νά πράξη καί ο Καΐσαρ- δθεν, 
άς προλάβωμεν αύτόν πριν ή τό κάμη. ’Επειδή δέ ή πρός αύτόν διαφορά 
ήμών δέν δικαιολογείται υπό τής σημερινής συμφοράς τοΰ Καίσαρος, &ς 
δικαιολογήσωμεγ <k‘> Si1 Κ»ΐ«ρ<λάβη μεγαλειτέραν

* !Π> στρ^τηγο^ντος ΐύρίίτκε^ κά9’ ήρ&ΦΥ άνάπλςω*
γραμμάτων τοιούτων «Βρούτε κάθεύοεις» καί, «Οΰκ «ι Βρούτος άληδως». Πλουτ. 
Βρούτος.

δύναμιν, δύναται νά έμβώλη ήμδίς είς τοσούτους κα'ι τοιούτους κινδύνους· 
έπομένως, &ς θεωρώμεν «ύτον ώς εύόνήφεως, «ττερ, συμφώνως πρός τήν 
φύσιν αύτοϋ, δ’ άποβή ΰλέθριον άμα έκκολαφθέν, και διά τοϋτο άς τόν 
πνίξωμεν έντός τοΰ κελύφους (Εισέρχεται πάΛιτ 4 .Αεΰκιος).

ΛΕΥΚΙΟΣ

Ό λύχνος καίει είς τό δωμάτιόν σου, κύριε. Ζητών έπί τοΰ παραθύρου 
πυρίτην λίθον, ευρον τό γραμμάτιον τοΰτο έσφραγισμένον ουτω πως, και 
είμαι βέβαιος δτι δέν ήτο εκεί δταν υπήγα νά κοιμηθώ (Τφ εγχειρίζει 
την επιστολήν).

ΒΡΟΥΤΟΣ
Πήγαινε νά πλαγιάσης, δέν έξημέρωσεν άκόμη. Είπέ μου, δέν εινε αδ- 

ρκον αΐ είδοί τόΰ Μαρτίου ;
ΛΕΥΚΙΟΣ

Δέν ήξεύρω, κύριε.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Παρατήρησον τό ήμερολόγιον και είπε μου.
ΛΕΥΚΙΟΣ

Αμέσως (’Εξέρχεται).
ΒΡΟΥΤΟΣ

Τά φωτεινά μετέωρα, άτινα διασχίζουσι τόν άέρα προξενοΰσι λώμψιν 
τοιαύτην, ώστε δύναμαι ν’ άναγνώσω διά τοΰ φωτός αύτών (’Ανοίγει 
τ^Τ ϊπιστ-φΐήν καιάναγινώσκει).

«Βροΰ»,ικαθεύδ«ς' ίγέρθητι,καΐ ίδέ τίς είσαι.*  Πρέπει λοιπόν ή “Ρώμη 
»κ.τ,λ. Όμίλησου, πάταξαν, Ιπανόρθωσον! Βροΰτε, καθεύδεις» έγέρθητε 1» 
—-Συχνά εύραν καθ’ύδόν τοιαΰτα έξερεθιστικά γραμμάτια. «Πρέπει ή 
Ρώμη κτλ. Το πλήρες εΐνε*  «Πρέπει λοιπονή ‘Ρώμη νά τρέμη ένα άνδρα;»

Πώς, ή 'Ρώμη ; ?Εκτώνόδών τής Ρώμης έδιωξαν οι πρόγονοί μου τόν 
Ταρκύνιον εν^ώ^άζετο βασιλεύς. « Όμίλησον, πάταξον, έπανόρθωσον !» 

ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΐΣΑΡ 585;.

Μέ προσκαλοΰσι λοιπόν νά ομιλήσω καί νά πατάξω; Σοί δίδω τήν ύ- 
πόσχεσιν, ώ'Ρώμη, &ν ή έπανόρθωσις -εΐνε δυνατή, δτι ό πόθος, σου θάέκ- 
πληρωθή ύπό τοΰ Βρούτου ! (Εισέρχεται i Λεύκιος). ■

ΛΕΥΚΙΟΣ
Παρήλθον δεκατέσσαρες ήμέραι τοΰ Μαρτίου, κύριε (Κρότος Ιζοίντ^). 

ΒΡΟΥΤΟΣ

Καλώ; Πήγαινε είς τήν θύραν κάποιος έκτύπησεν (’Εξέρχεται «5 Λεύ- 
χιος). Άφ’ ής στιγμής ό Κάσσιος μέ έξηρέθισε κατά τοΰ Καίσαρος, δέν ήδυ- 
νήθην πλέον νά κοιμηθώ. Τό μεταξύ τής έκτελέσεως φοβερές τίνος πράξεως 
καί τής πρώτης ύρμής διάστημα ομοιάζει πρός φάντασμα ή φρικαλέον 
δνειρον. Τότε τό μεγαλεπίβολον τοΰ άνθρώπου και αΐ ύλικαί δυνάμεις 
συνέρχονται είς συμβούλιον, τό δέ εσωτερικόν ημών, δμοιον προς μικρόν 
βασίλειον, διατελεΐ είς έπανάστασιν. (Εισέρχεται κάΛιν ό Λεύκιος).

ΛΕΥΚΙΟΣ

Κύριε, ύ άδελφός σου Κάσσιος εΐνε έξω, καί επιθυμεί νά σού ό|ι*λήσή.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Εΐνε μόνος;
ΛΕΥΚΙΟΣ

Όχι, κύριε, εΐνε κα’ι άλλοι μαζί του.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Τούς γνωρίζεις ;
ΛΕΥΚΙΟΣ

Όχι, έχουσι καταβιβασμένους τούς σκούφους των έως είς ταύτίά των, 
και τό πρόσωπον καλύπτεται έντός τών έπανωφορίων των, ώστε εΐνε ά- 
δύνατον νά διακρίνω τά χαρακτηριστικά αύτών.

ΒΡΟΥΤΟΣ

ΛΑς είσέλθωσίν ('Εξέρχεται ό Λεύκιος). Εΐνε οί συνωμοται. Έντρέ- 
πεσαι, ώ Συνωμοσία, νά δείξης τό άπαίσϊόν μέτωπόν σου έν καιρφ νυάτός, 
έν ώρα, καθ’ ήν τό κακόν έχει πλήρη έλευθερίαν ; Καί ποΰ λοιπόν έν 
ημέρά θά δυν-ηθής νά ενρης σπήλαίον τόσον σκοτεινόν, ώστε νά κρύψης τό 
τερατώδες σου πρόσωπον ; Μή κρύπτου, ώ Συνωμοσία. Καλύφθηπι ύπο 
τήν προσωπίδα τοΰ μειδιάματος κα’ι τής εύπροσηγορίας, διότι, άν άποφα- 
σίσης νά φμνξις ύπό τήν φυσικήν σου μορφήν, ούδ’ αύτό το ’Ερεβος εΐνε 
ΐκανώς σκοτεινόν, ώστε νά σε προφύλαξη άπδ τής υποψίας (Εισέρχονται 
οι συνωιιόται Κάσσιος^ Κάσκας, Αέκιμος, Κίννας, ΜέτεΛΛος ΚΙμβρος 
χαι ό Τρεβώνιος).

, . ΚΑΣΣΙΟΣ.........  . .·. . ... ,, .
Φοβούμαι μή εΐμεθα πολύ άδιάκριτοι ταράσσοντες τήν ήσυχίαν σου. 

Κώλ’ ημέρα, Βροΰτε· μήπως σέ ένοχλοΰμεν;



ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΐΣΑΡ

μ·7 :ε7?-”7 ΒΡΟΥΤΟΣ v':’ γ v''K? :
: Ήγέρθήν προ μιας ώρας· καθ’ ολήν τήν νύκτα ήγρύπνήσα. Εινε γνώ

ριμοί μου οί σύντροφοί σας ·
ΚΑΣΣΙΟΣ

Βεβαίως, πάντες' κα'ι πάντες σε τιμώσιν έκαστος δέ εύχεται νά είχες 
περί σέαυτοΰ την γνώμην εκείνην, ήν πάς εύγενης 'Ρωμαίος έχει περί 

"σου. ’Ιδού ο Τρεβώνιος. .
ΒΡΟΥΤΟΣ

Καλώς ήλθέν. 7
_ vr-λ ΚΑΣΣΙΟΣ ''

^”"Ίδού όΆέήιμος Βρόΰτός.’'
WJ7:.· Λ'^·ί “ ΒΡΟΥΤΟΣ

Καλώς ήλθε καί ουτος.
ΚΑΣΣΙΟΣ

• ’Ιδού ό’ Κάσκας, !ο’Κίννάς καν :ύ Μετελλος Κίμβρος.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Ποΐαι φροντίδες παρεμβάλλονται μεταξύ τών οφθαλμών, σας ■ καί της 
νυκτός ■ ■ ·:

1 ΚΑΣΣΙΟΣ : ··■ "

Μοι επιτρέπεις νά σο'ι είπω μίαν-λέξιν · ('Ο Βρούτος .να) ό Κάσσιος σνν- 
ομιΛοϋσι χα[ΐη.ί(>φώνως).

ΔΕΚΙΜΟΣ
’Εδώ εινε ή άνατολή. Δέν υποφώσκει εδώ ή ήμερα ·
7·· -.-ώ· · 7- ■ ... ΚΑΣΚΑΣ 7;· ~;7ε, ν-< ώ- Λ.
Όχι. . U,, ; ,. 7 7 .

ΚΙΛΑ ΑΣ

..Με συγχωρείς’ έδώ υποφώσκει · αί δέ φαιαί, εκείνου γραμμαι, αϊτινες 
χαράσουσε τά νέφη, εινε οι προάγγελοι τής ημέρας. ,7 .. - -

«I 7/ 7Γ ' ΚΑΣΚΑΣ ■ .:;ώ\.7
’ * 'Ομολογήσατε άμφότεροι ότι άπατάσθε. Έκ τοΰ μέρους, πρός τδ οποίον 
διευθύνω'τό ξίφος μου/ ανατέλλει ό ήλιος, όστις έχει ήδη τρά'πή άρκούν- 
τως πρός μεσημβρίαν, εάν λάβη τις ύπ’ δψέΊ τήν εαρινήν ώραν τοΰ'έτους. 
Μετά' δύό'μήνας άί πρώται αύτοϋ άκτΐνες θ’ άναφανώσιν ύψηλότερον και 
άρκτικώτέρ'ον'τό δέ ύψιστον σημεϊον τής άνατολής είνε κατά τό μέρος 
τοΰτο, έδώ,-.οπού καί τό Κάπιτώλιον.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Δότε’μου πάντες τάς χεΐράς σας, ό είς μετά τόν άλλον.

What watchful cares do interpose themselves betwixt your eyes and night’

ΚΑΣΣΙΟΣ

Όρκισθώμεν οτι θά εκτελέσωμεν τήν άπόφασιν ήμών., , , - ,. ί7
·■—'·- .·-, ' <·■:-■■ ΒΡΟΥΤΟΣ

Μή, μή ορκον άν τών συμπολιτών ήμών ή σκυθρωπή όψις, άν αί ψυ- 
χικαι ήμών όδύναι καί τά σήμερον διαπραττόμενα αδικήματα, άν ταΰτα 
πάντα εινε λόγοι 'άνίσχυροι, τότε άς διαλυθώμεν, και άς άπέλθη ε’καστος 
πρός τήν άναπαυτικήν κλίνην του' άς άφήσωμεν τήν άγέρωχον τυραν
νίαν νά προχωρή ελευθέριος, έως ότου έλθη ή σειρά έκάστου νά κληρωθή 
κα'ι νά πέση. ’Αλλ’ άν ταΰτα ένέχωσιν άρκετόν πυρ, και είμαι βέβαιος 
περί τούτου, ώστε νά άναφλέξωσϊ. καί άνάνδρων' στήθηί καί;νά ιθωρ'ακί- 
σωσι δι’ άνδρείας καί αύτήν τήν μαλακήν γυναικείαν ψυχήν, τότε, ώ συμ- 
πολϊται, τίνος άλλου κέντρου έχομεν άνάγκην παρά τήν ήμετέραν επιβου
λήν πρός άνόρθωσιν τής πολιτείας ; Ποιας άλλης έγγυήσέως παρά τήν 
τοΰ εχέμυθου 'Ρωμαίου, όστις, άφοΰ άπαξ έδιοκε τόν λόγον τ'όυ/ δέν άνα- 
καλεΐ άύτόν · Τίνος άλλου όρκου παρά τήν άμοιβαίαν δίάβεβάίώσιν'χρη
στών άνδρών λεγόντών, «ή τάν, ή έπί τάς ·ι> "Ας όρκίζωνται οί 'ιερείς/οί 
άνανδροι, οί πανοΰργΟι καί τά άθλια όντα, άτινα άσμένως δέχοιίτάι τά ά- 
δικήματα' άς όρκίζωνται εις επιχειρήσεις φύσεως υπόπτου πάντες εκείνοι, 
οίτινες-; έμπνέουσ'ι δυσπιστίαν - άλλά μή μολύνωμεν τήν~·άκηλίδοχτον/άρε- 
τήν τής ήμετόρας έγχειρήσεως, ούδέ τό άδάμαστον θάρρος τοΰ ήμετέρου 
φρονήματος, σκεπτόμενοι οτι, ή νόμιμος1 ήμών άπόφασις καί το άποφασι- 
,στ.ικόν ήμών θάρρος έχουσιν άνάγκην όρκου· διότι τό εύγενές αίμα, όπερ 
ρέει έ-ν ταϊς φλεψί παντός 'Ρωμαίου, νοθεύεται, άν κατ έλάχιστον παραβή 
ρίανδήποτε άπόφασιν. 7 . - 7- , ,, ,- , :

7-■ ■ ί'7: '·. ΚΑΣΣΙΟΣ'-. ■ ώ ..7

Τί φρονείς περί τοΰ Κικέρωνος; νά τόν βολιδοσκοπήσωμεν; Νομίζω 
ότι θά μας ύποστηρίξη ένθέρμως. - ' - ■

ν : ή ν,-- ■■ ΚΣΚΑΛΣ ε-- .·, 7.

7 Πρέπει νά τόν συμπεριλάβωμεν.
" 7Λ“ ' ' -. 7 . ’ .· · ■ ■ ■ ·: ΚΙΝΝΑΣ . .7 · , ;7 ε

Όχι, κατ’ούδένα τρόπον. - - ·' τί .·■·,-■’ ..............
' ’ · ΜΕΤΕΛΛΟΣ ; · . . -

Πρέπει νά συμπεριληφθή’ ή λευκή του κόμη θά διαθέσή τόν κόσμον 
υπέρ ήμών, καί θά κερδήση ψήφους' υπέρ τής πράξεώς μάς'••"διότε7 θά ε·1·πώ- 
σιν ότι αί συμβόυλάί του διηύθυναν τούς βραχίονας ήμών/ ή δέ νεότής 
καί άσυνεσία ήμών θά καλυφθώσιν ύπό τής σοβαρότητός του.7 ' ■ 1·”·

1 To think, that our cause or ou<r performance dijI. need an oath. ,Σκβπτόμ·- 
νοι 8τι τό νόμιμον τής άποφάσεως καί -ΐή θάρρος ήμών έχου,σιν μνάγκη^ νά ένισχυ- 
θώσι δι’ όρκου. Wright. , . . . ..,·..



ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΪΪΑΡWi8 : :fl4P»WU;

ΒΡΟΥΤΟΣ

Ό, μή τδν άναφέρεις' μή άποκαλύψωμεν αύτω τά σχέδιά μας' ούδε’- 
ποτε θά θέληση νά μετάσχη έργου, τοΰ όποιου είσηγηται εινε άλλοι.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Τδτε άς τδν άφήϊωμέν.

ΚΑΣΚΑΣ
Τω δντι, δέν εινε κατάλληλος.

ΑΕΚΙΜΟΣ

Άλλόυς, πλήν τοΰ Καίσαρος, δεν θά έγγίσωμεν ·

ΚΑΣΣΙΟΣ

Ορθή ή παρατήρησες σου, Δεκιμε, Νομίζω δτι δέν εϊνε ορθόν νά έπι- 
ζή«η τω Καίσαρι δ τόσον Αγαπητός αύτώ ’Αντώνιος' εϊνε μηχανορ- 
ράφος επικίνδυνος, και άν, ώς γινώσκετε, άναπτύζη τήν δυναμίν του, δυ
νατοί είς πάντας ημάς νά παράσχη πράγματα’ όπως λοιπόν άποφύγω- 
μεν ταΰτα, Ανάγκη νά πε'ση και ό ’Αντώνιος μετά τοΰ Καίσαρος.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Είς άκρον αιμοχαρείς θά φανώμεν, Γάϊέ Κάσσιε, άν, Αποκόψαντες. την 
κέφάλήν, κατακερματίσωμεν και τά μέλη τοΰ σώματός, όπως τό μετά 
λυσσαλίον ~ φονον παρατεινόμενον άγριον μίσος,*  διότι δ Αντώνιος εινε 
μϊλος τοΰ σώματός τοΰ Καίσαρος. Όμεν Ιεροθΰτάί, ώ IW«, Αλλ’ όχι καϊ 
σφαγείς. Τδ <νεΰ[χα'τόΰ Καίσαρος πολεμόΰμεν Ξάντες' δέν υπάρχει αίμα 
εν τω Ανθρωπίνφ πνεύματι. Είθε νά ήδυνάμεθα νά γίνωμενκύριοι τοΰ 
πνεύματος τοΰ Καίσαρος, χωρίς νάδιαμελίσωμεν τδν Καισαρα! Πλήν 
φεΰ,πρε'πει <νά χυθη τδ αίμα τοΰ Καίσαρος ! Φανεύσιωμεν αύτδν μετά; θάρ
ρους, ώ εύγενεΐς φίλοι, και όχι μετά λύσσης. *Ας  τον διαμελίσωμεν ώς I- 
δεσμα άξιον νά προσενεχθή είς τούς θεούς, χωρίς νά κατακόψωμεν αύτδν 
ώς θνησιμαιον ριπτόμενον είς τούς κύνας. *Ας  φαυωμ«ν δέ ώς όί πανούρ
γοι εκείνοι δεσπόται, οϊτινες, άφοΰ παρακινήσωσι τούς δούλους των είς 
βιαιοπραγίας, προσποιούνται έπειτα δτι έπιπλήττουσεν αυτούς. Τοιουτο
τρόπως ή πραζίς μας θά θεωρηθώ Αναγκαία, και ούχι βδελυρά, όταν δέ 
θίωθήθη ^ιαυ??) ύ^δ τοΰ πλήθους,θά .εινε κάθ·^?^ ΜΪ ρχ,ι δολοφονία.

δέ τιρΰ -Αντώνιόν, ®ύδέ λόγος. πφεπε» νά γίνη· διότι μντρς . δύναται 
δ^ον ό,.βρμχίιον τοΰ Καίραφος,μετά τήν.4πνοκμπήν τής κεφαλής 

τοΰ Καίσαρος............  .......

τ Lite wrath in deaili and envy afterwards. ‘Η κατά λέξιν μετάφρασις έχει 
ώς ίζής: Ώς λύσσα έν *6#νάτω,  χαί μίσος έπειτα : ήτοι νά φονεύση τίς τινα> 
χ«1 νά αίσθίνηται μΐσο; ά’γριον καί μετά τδν φόνον. ' *

5^1

ΚΑΣΣΙΟΣ

Και δμως τδν φοβούμαι, ενεκα τής μέγ'άλής πρδς Ύον Καισαρα άφόσιώ- 

σεώς του ...
ΒΡΟΥΤΟΣ

*Αχ> κ^ΰμε’νέ Κώσαιΐ) μή τδν συλλογίζ^άΓ Αν Αγαπ? τδν Kafe^«> w 
μόνον, δπερ δύναται νά πράζη, είνε νά βλάψη εαυτόν, νά κυρίένθήυπόλυ- 
πης, καί ν’ άποθάνη' άλλά και τόΰτό παραπολύ δΤ αυτόν, διότι εινε 
παραδεδομενος είς τάς διασκεδάσεις, τήν Ακολασίαν και τά συμπόσια,

Ούδεις φόβος έξ αύτοΰ' άς μή φονευθη*  θά ζήση και θά γελάση κα
τόπιν δι’ δλα /’^χού^α^.χτύαος ώ^οΛο^ο^.. ;·■■■■_ ΪΛ..

- Α ΒΡΟΥΤΟΣ

Σιωπή! μετρήσατε τάς ώρας.
. .ΚΑΣΣΙΟΣ

Έσήμανεν ή τρίτη.
ΤΡΕΒΩΝΙΟΣ

Καιρός ν’ άποχωρισθώμεν.
ΚΑΣΣΙΟΣ

Εϊνε άκόμη Αμφίβολον Αν .ο Καΐσαρ θά έξέλθη σήμερον, .διότι ίπ εσχά
των κατέστη δεισιδαίμων, φρονεί ολως τα εναντία των οσα άλλοτε ^φρονεί 
περί οπτασιών, ονείρων και θρησκευτικών εθίμων ίσως τά εναργή ταΰτα 
σημεία καί τε'ρατα, τδ άσυνήθως φοβερόν*  τής νυκτδς άποτρέψωσιν αύτδν 
τοΰ νά μεταβή είς τδ Καπιτώλιον. ... . . . .

ΔΌΚΙΜΟΣ

5ίή φόβεΐάθΐ' περί τούτοιτ Αν έλαβε 'ώοιαύτην Απόφαισιν, άναδέχόμάι 
εγώ νά τδυμετάπείάω* ’ διότι.'άρέσκεπα» ν’ Ακούηότι. .ό' φενόκε^ω^ ώυλλα^ 
βάνεται μέ δένδρα, ή άρκτος μέ κάτοπτρον, ό έλέφας μέ λάκκον^® λέων 
μέ δίκτυα, και οΐ άνθρωποι μέ κολακείας. Όταν δέ λε'γω πρδς αύτδν 
δτι μισεί τούς κόλακας, Αποκρίνεται καταφατικώς, χωρίς νά έννοή δτι τδν 
κολακεύω. Άφετε' με νά ένερ.γήσω' διότι είμπορώ νά διευθύνω τήν ψυχήν 
ταυ, και θά τδν φέρω είς τδ Καπιτώλιον.

ΚΑΣΣΙΟΣ

ΘΑ ύπάγωμεν πάντές είς άναζήτησίν*  τον.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Είς τάς οκτώ τδ βραδύτερον εϊσθε σύμφωνο»;
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ΚΙΝΑΑΣ

Ναί, τδ βραδύτε,ρον, άλλά πρέπει νά είμεθα άκριβεϊς.

ΜΕΤΕΛΛΟΣ . ....

Ο Γά’ίος Λιγάριος διάκειται δυσμενώς προς τον Καίσαρα, δστις τδν 
έπέ^λτιξεν· 4ς; έπαινέσανΐα,τ'δν.ΠοΐΖπήϊρν,/Απορώ πώς κανείς έξ ύμών δέν 
τδν έσυλλογίσθη. ..... . .

.... >- .... ΒΡΟΥΤΟΣ .... '

Ύπαγε είς άναζήτησίν του, φίλε Μέτελλε. Μέ άγαπφ' θερμώς, καί έ
χει αφορμήν κάλεσον αύτόν, καί Θά τδν καταστήσω (δικόν μας.

-ωχ .rift; iJlw ■■■■< ω ΚΑΣΣΙΟΣ ' ,· -ω-: ■

Ή αύγή πλησιάζει' σέ άφίνομεν,- Βρούτε" απέλθετε, φίλοι, άλλ’ ένθυ- 
μεΐσθε πάντες όσα είπατε, κα'ι φάνητε αληθείς 'Ρωμαίοι.

ΒΡΟΥΤΟΣ -; - ~ '

Έστε φαιδροί και εύθυμοι, ώ φίΐόι. Μή προδίδωμεν διά τού τρόπου 
ήμών τά σχέδιά μας, άλλά μιμηθώμεν τούς ύποκριτάς^^.τηρούντεςίί'σ'τίχ- 
θερδν φρόνημα κα'ι εξωτερικήν άτα'ραξίαν; Χαίρετε ! (Έζ έρχονται ,-τάνττζ 
aJlifr τοϋ Βρούτου). Έ ! Λεύκιε!—Κοιμάται βαθέωςΜ,Δένσημαίνειύς’Α'έό- 
λαυσον τής μελιχράς δρόσου τοΰ ύπνου.; Είσαι άπηλλαγμένος τών οπτα
σιών*  και, των φαντασμάτων εκείνων, άτινα ή πολυπράγμων μέριμνα γεννξί 
έντός’τού εγκεφάλου τού άνθρώπου- διά τούτο κοιμάσαι τόσον γαλήνιον 
ύπνον (Εισέρχεται ή Πορχΐα). ■' ' )

. . ' · - >..,·.·.  ΙΙΟΡΚΙΑ .. · ■ ........

Βροΰτέ μου! »
ΒΡΟΥΤΟΣ

i Ύό ψΜλει-ς·; Πορκίρώ^ >Δια1τί'έγε·ίρεσάΛ.\κ'άτάκ τήν7ωραν Ίτχύττ^· ’ΕίνεΛεπι- 
βλιμβέςυδιάίτήνίυγίειάν.'νχου· ,νάίέκθέτης τήν λεπτοφυά/κράσίν.,σομ. είς τδ· 
τραχύ τής πρωίας ψύχος.
ώ’.ν). -ν . ΙΙΟΡΚΙΑ

^'ΆΧλ’ούδέ'διά τήν ΰγίειάν σου εΐνε ωφέλιμον. Άποτόμως εφυγες έκ τής 
μου- χθές ’δέ τδ εσπέρας^ κατά τδ δεΐπνόν, ήγέρθης'αΐφνιδίως; καί 

περιεπάτεις σύννους και στενάζων,μέ έσταυρωμένας- χεϊρας' δτε’ δέ'-σε· 
ήρώτησα τί έχεις, μέ ήτένισας μέ ζοφερόν· βλέμμα*  σέ παρεκάλεσα και πά- . 
λιν, καί τότε, τριβών τδ μέτωπον, έκτύπησες μέ οργήν διά του ποδός

1 Thou hast no figures φανταστικές' μορφές, οπτασίας. Fantasies=products .- 
of faniy or fantasy γεννήματα.,τής φαντασίας, fright. · '

κλ'ίνής

t
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τήν γήν- έπέμεινα. άκόμη, σύ δμως δέν.. άπείϊρίθης,άλλά; διά χειρονομίας,, 
δηλούσης οργήν, μοί ένευσας νά σε άφήσω- ουτω κα'ιν. ,έ^,ρ,αξία .τφοβουμένη,. 
μή σε παροργίσω πλειότερον, άφοΰ ήδη ,ήσο είς άκρον εξημμένος, κα'ι νο_ 
μίζουσα άμα ότι ήτο έκ τών στιγμιαίων εκείνων ίδιοτρο;πιών, ε.ίς ;ας πμν- 
τες οί άνθρωποι ύπόκεινται. Ούτε νά .φάγγις, ούτε -νά όμιλήσχις,. ούτε νά ■ 
κοιμηθής σέ άφίνει ή δυσθυμία αυτή- έάν δέ' ήλλοίόυ και τήν μορφήν 
σου, δπως και τήν ψυχικήν σου διάθεσινψδέν Θάσε άνεγνώριζον, ώ Βρούτε. 
Ειπέ μου, άγαπητέ μου Βρούτε, τήν αφορμήν τής λύπης σο'υ. ' '' ' *'

ΒΡΟΥΤΟΣ

Δέν είμαι καλά,· ίδού: ή αφορμή.........
.■,.·... x ; ΙΙΟΡΚΙΑ ··· ■· -..ί ·· ·''

Ό Βρούτος εινε συνετός, καί, άν έπασχεν, ήθελε φροντίσει νά θεραπευθή.
ΒΡΟΥΤΟΣ ................. ■ · , -ρ/

’Ακριβώς αύτδ πράττω, ύπαγε να πλαγιάσης, άγαπητή Πορκία.

. ΠΟΡΚΙΑ t . II

Εινε άσΟενής δ Βρούτος; Και ε'ίνε ύγιεινόν νά περιπατή έλαφρά ένδε- 
δύμενος και νά άναπνέη τάς- άναθυμιάσεις τής’ύγράς^ρώιαξ;' ■ΊΚ^/’πίά&χύ 
δ Βρούτος,'και‘'ύπ’εκφεύγει έκ τής θερμής κλίνης του," και’ έάτ.ίθέτάί'είς.τ&Λ 
καταστρεπτικά μιάσματα τής νυκτός, και προκαλεΐ τδν ύγρδν κ,αι με- ■ 
μολυσμένρν„άέρα διά νά δει νώσ.η τήν . νόσον, του ;;; Όχι, Βρούτεομου.;-/ 'Η 
άσθενεια σου εΐνε άσθένεια ψυχική, ήν.δικαιοΰμαιίνά μάθω^·■ώς„’έκ;·τήςί·θέ·έ 
σεως και τών δικαιωμάτων μου" γονυπετής δέ σε καθΊκετε:ύ'ω’·!·'έν;%ν6μάτΐϊ: 
τής πάλαι· ποτέ -όνομαστής καλλονής μου, έν όνόματι τών έρωτικών σου όρ
κων,και τού μεγάλου έκείνου ,δστις συνέδεσε και συνήνωσενάμφοτέρουςήμάς, ■ 
σέ καθικετεύω, νά έξήγήσης ε ίς. εμέ, τδ ήμι.σύ σου, τδν άλλον, εαυτόν σου,, 
τδν. λόγον· τής. μελαγχολίας· ,$ου, -καί: τίνες ή σαν.οί άνθρωποι· έκεΐνοι, οιτίτβ
νες ήλθαν πρό§ σε τήν νύκτα ταύτην, διότι μεταξύ αύτών '■ ήσαν ·έξ »ήχ 
επτά, οίτινες ούδέ πρδς ·τό σκότος· τής νυκτδς έτόλμησάν ν’ άποκαλύψωσν 
τδ πρόσωπον. ■ '

4

. ΒΡΟΥΤΟΣ . .............,

Μή-γονυπετείς-,’· γλυκεία7· Πορκία; · ............ ·~·

... · .·.... .... :. ΙΙΟΡΚΙΑ .. - ' ·. ι;

Δέν θά'ειχον 'άνάγπην τ'οότόυ, άν ήσο ό καλός μου Βρούτος. Είπέμόί,'■ 
Βρούτε,'έν'τφ συμβόλαίω τού .γάμου ήμών ύπάρχει δρος άποκλείων με 
τού νά μανθάνω τά μυστικά, σου.; Ύπδ ορούς, λοιπόν, κα'ι περιορισ,μούς^-oyr-, 
τως είπεΐν, σοί άνήκω, ώστε νά συντρώγω μόνον, νά .συγκοιμώμαι :·.καί -νά’· 
συνδιαλέγωμαι μετά σου··; Τά προπύλαια τής καρδίας σου κατοικώ·λοίεΜ 
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πόν ;l "Av τό πράγμα έχη οΰτω, τότε ή Πορκία ίΐόε πάλλέοάς καί όχι 
σύζυγος Τοΰ Βρούτου.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Είσαι ή Λιστή, ή έντιμος σύζυγός μου, τόσον δέ προσφιλής, όσον «ί έρΰ- 
θράί σταγόνες, άιΤΐνες ζώογόνοΰσι τήν τεθλιμμένη*  καρδίαν μίου.

ΙΙΟΡΚΙΛ

"Αν ταΰτα ησαν άληθή, θά έγίνωσκον τά μυστικά σου, 'Ομολογώ οτι 
είμαι γυνή' άλλά γυνή, ήν ο Βροΰτος έλαβε σύζυγοί. Είμαι γυνή, άλλά 
γυνή έντιμος, θυγάτηρ τοΰ Κάτωνος.4 Νομίζεις λοιπόν οτι δέν είμαι ισχυ
ρότερα τοΰ γυναικείου φύλου, έχουσα τοιβΰτονσυζυγΟν και τοιοΰτον ΤΤα- 
τέρα j Είπέ μοι τά μυστικά σου, είς οΰδένα θ’ άποκαλύψω αυτά. Έλαβον 
πείραν τής σταθερότητάς μου έκουσίως τραυματίσασα έμαυτήν κα.τά /τόν 
μηρόν. Άφοΰ δέ ύποφέρώ μεθ’ υπομονής τό τραΰμα, πώς εινε δυνατόν νά 
μή φυλάξω τά απόρρητα τοΰ άνδρός μου '

:.Χ ΒΡΟΥΤΟΣ '
Καταστήσατβ με, ώ θεοί, άξιον τής εύγενοΰς ταύτης γυναικός (Κρούεται

1 Dwell I but in the suburbs of your good pleasure? Είς τά προπύλαια (περί
χωρα) καί όχι τήν καρδίαν, τής πόλεως. Ή Πορκία απαιτεί ελευθερίαν πολίτου 
ελευθέρου. ‘Ο Nares παρατηρεί 8τι τα περίχωρα ήσαν τδ καταφύγιο*  τών ακο
λάστων γυναικών. "Wright

Dwell! but in the Suburbs of y O ur good pleasure έρμηνεόεταιύπδvoiJ Schmidt 
ίν τω Σαιξπηρ.ειω αύτοΰλεξικώ: are you tied to me by no »duty? Ai'ούδβνδς $ε- 
σμοΰ συνδέεσαι πρδς έμέ ς

2 Φιλόστοργος δ’ ή Πορκία καίφίλανδρος ουσα καί μεστή φρονήματος νουν κχον» 
τος ου πρδτερον επιχείρησε ιν άνερέσθαι τδν άνδρα περί τών απορρήτων ή λαβεΐν 
έαυτής τοίάύτην διάπέιρα*.  Λαβοΰσα μαχαίριον, ω τούς όνυχας οΐ κουρεΐς άφαι- 
ροΰσι, κάί πάσάς έξελάσασα τοΰ θαλάμου τάς οπαδούς, τδμέν ένέβαλε τ<ρ μηρώ 
βαθεΐαν, ώστε ψύσιν αίματος πολλή*  γενέσθαι καΐ μετά μικρό*  όδύνας τε νεανικ&ς 
κ»ί φρικώδεις πυρετούς επιβάλει» έκτομ τραύματος. Άγωνιώντβς δέ τοΰ Βρούτου 
καί δυσφοροΰνΜς> έν άυιμή τής άλγηδόνρς ουσα δμλεχθή πρδίς #ύάδν ούτως» ’Εγώ, 
Βρούτε, Κάτωνος ουσα θυγάτηρ εις τδν σδν έδόθην οίκον ούχ ώσπερ ,αί π,αλλα- 
κευόμεναι, κοίτης μεθέξουσα και τραπέζης μόνον, άλλά κοινωνδς μέν αγαθών 
ουσα, κοινωνδς δ’ ανιαρών. Τά μέν ουν σά πάντα περί τδν γάμον άμεμπτα*  τών 
δέ παρ’έμοΰ τίς άπόδειξις ή χάρις, εΐ μήτε ·σο*  πάθος Λπό^η^ν^νδ»ρΜώ 
μήτε φροντίδα πίστεως δεομένην*  οϊδ*  δτι γυναικεία φύσις άσθενής δοκέ? λόγον 
ένεγκειν απόρρητον*  άλλ’ έστι τις, ω Βρσΰτε, καί τροφής αγαθής καί ομιλίας 
χρηστής ώς ήθοςΐσχ,ύς*  εμοί δέ καί τδ Κάτωνος είκαι θυγατέρα καί τδ ^Βρούτου 
γυναίκα πρόσεστιν, οίς πρότερον μέν ήττον έπεποίθειν, νΰν δ’ έμαυτήν έγνωκα 
καί πρδς πόνον άήττητον είναι*  ταΰτ’είποΰσα δείκνυσιν αύτώ Τδ τραΰμα καί δι- 
ηγ^βω τήν πείραν, "{λ δ*  βκπλαγείς καί άνατείνας τάς χεΐρας έπεύξάΐο δοΰνάί 
τσ&ς θεούς .αύκφ πατορθοΰντι τήν πράξιν άνδρί Πορκίας άξίω φανήναι. Καΐ τότε 
μέν άνελάμβανε τήν γυναίκα κτλ. Πλουτάρ, Βρούτος XIII.
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ή θνρα). *Ακουσον,  άκουσον ! κρούουσι τήν θύραν. Εισελθε, Πορκία, έπί μι
κρόν. Μετ’ ολίγον θά σόι άνακοενώσω τά μυστικά τής καρδίας μου. Θά σοι 
εξηγήσω άπάσάς.’τάς ύΜχρεώσεις μου, και τήν άφόρμήν τής λύπης μου. 
Φύγε ταχέως (Εξέρχεται ή Πορκία). Ήοΐ’οςεϊνε, Α,εύκιε; (Εισέρχεται. δ 
κίεύκιος μετά τοΰ Λίγαρίον).

ΔΕΥΚΙΟΣ >■

Ένας άσθενής θέλει νά σου δ’μίλήση.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Ό Γάϊος Λιγάριος, περί τοΰ οποίου μάς ώμίλησεν δ Μετελλος-*  (Πρδς 
τδν Λεδκιον) παραμέρισε.——Τί τρέχει, Γάϊε Λιγάριε;

ΛΙΓΑΡΙΟΣ ’

Δέξαι τον χαιρετισμόν &θενσΰς φωνής;
ΒΡΟΥΤΟΣ

’Ώ, οποίαν στιγμήν έςέλεξας νά άσθενήσης1, άνδρεΐε Ράϊε! Πόσον επι
θυμούν νά μή ήσο άσθενής !

ΛΙΓΑΡΙΟΣ

Δέν είμαι άσθενής, άν δ Βροΰτος διανοήταε νά έκτελέση 
τοΰ ονόματος τής τιμής.

πράξιν άξίαν

• '' - ΒΡΟΥΤΟΣ

< 'Τοιαύτην πράξιν διανοούμαι νά Λίράξω·, Λιγάριε, άν ήτ -κατάστασις τής; 
ύγιείας σου έπετρεπε ν’ άκούσης αύτήν. '

ΛΙΓΑΡΙΟΣ

Μά τούς Θεούς, ούς προσκυνοΰσιν οί 'Ρωμαίοι, άποπέμπω τήν άσθέ- 
νει^ν μου! 2 Ψυχή τής 'Ρώμης ! ’Ανδρείε άπόγονε εντίμου γενεάς! άνε- 
ζωπυρησας ώς διά μαγείας τδ ψυχορραγούν φρόνημά μου. Διάταξόν με νά 
τρεξώ. Θά τολμήσω αδύνατα, καί θά κατορθώσω. Περί τίνος πρόκειται;

ΒΡΟΥΤΟΣ

Πρόκειται περί τολμήματος, δπερ θά δώση σθένος είς Τούς άσθενεΐς.
ΛΙΓΑΡΙΟΣ

Άλλά δέν ύπάρχο'ύσι και σθεναροί, ούς πρέπει νά έξασθενήσωμεν *

1 To wear a kerchief! 'Ο Molone λέγει οτι κατά τήν έποχην εκείνην έ'δενον διά 
μανδηλίου τήν κεφαλήν τών άσθενδν.

8 I here discarid my sickness: άφαίρώ· τδ επί τής κεφφλής μανδή^ιαγ, Wright, 
Πρδς τοΰτον ασθενοΰντα Βροΰτος είσελθών, «ΤΩ Λιγάριε, ειπεν, έν οιω καιρφ 

νοσείς». «Κακείνος εύθύς είς άγκωνα διαναστάς καί λαβόμενος αύτοΰ τής δεξιάς, 
φρονείς άξιον, υγιαίνω.» Πλουτ. Βροΰρ.,ΧΙ.

Τόμος θ', ίο, 11, 12. ’Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 1888^q |0
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ΒΡΟΥΤΟΣ
Και τούτο Ακόμη πρέπει νά γίνη. ’Ενώ βαδίζομεν προς ον Αποβλέπει 

ή πράξις, θά σοι εξηγήσω τό πραγμα.
ΛΙΓΑΡΙΟΣ

’Εμπρός, μετ’ άνεζωπυρημένης καρδίας σε ακολουθώ προς έκτέλεσιν 
έπιχειρήσεως, ήν Αγνοώ, Αρκούμενος μόνον νά δδηγώμαι ύπό του Βρούτου.

ΒΡΟΥΤΟΣ

’Άγωμεν λοιπόν (Εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ Β'

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ

Βροντή και αστράπτει. Εισέρχεται δ Καΐσαρ φορών νυκτερινήν ένδυμα.

ΚΑΙΣΑΡ
Ούτε δ ουρανός ούτε ή γη ησύχασαν απόψε- ή Καλπουρνία ενώ έκοι- 

μδτο Ανέκραξε τρίς : «Βοήθεια, βοήθεια ! δολοφονούσε τον Καίσαρα ! «Τις 

εΐνε εδώ; (Εισέρχεται ό ^οΰΐοτ;).
ΔΟΥΛΟΣ

Άρχων;
ΚΑΙΣΑΡ

Ύπαγε προς τούς ιερείς- κα'ι είπε αύτοΐς νά προσφέρωσνν Αμέσως θυσίαν*  
έπίστρεψον δέ ίνα μοι άναγγείλης πόίαν γνώμην εχουσι περί των ιερών.

ΔΟΥΛΟΣ

’Αμέσως; κύριε (Εξέρχεται’ εισέρχεται ή ΚαΛχονρνΙα). 

ΚΑΛΠΟΥΡΝΙΑ

Τ.ί διανοείσαι, Καΐσαρ! μήπως προτίθεσαι νά έξέλθης ;· θά μείνης είς 

τον οικον σήμερον. ΚΑΙΣΑΡ _ _ '

Ό Καΐσαρ θά έξέλθη. Πάντοτε οί κίνδυνοί με ήπείλησαν έκ τών όπι
σθεν- εύθύς ως είδον τδ πρόσωπόν τού Καίσαρος έξηφανίσθησαν.

ΚΑΛ11ΟΥΡΝ1Α

Ούδέποτε Απέδωκα σημασίαν εις τούς οιωνούς, σήμερον όμως μοι έμ» 

πνέουσι τρόμον. Έκτος των όσων ημείς αύτο'ι είδομεν και ήκούσαμεν, 
ύπάρχει τις εδώ, δστις διηγείται ότι φάσματα φοβερώτατα ένεφανίσθησαν 
είς τούς φρουρούς.1 Λέαινα έγέννησεν είς τούς δρόμους, τάφοι ήνεωχθησαν, 
καί νεκρο'ι έκ των μνημείων ήγέρθησαν- άγριοι δέ πυρώδεις πολεμιστα'ι 
έμάχοντο έπ'ι τών νεφών, κατά στοίχους καίκατ’ ουλαμούς εν πολεμική 
παρατάξει, κα’ι ψεκάδες αίματος έπιπτον έπ'ι του Καπιτωλίου. Ό κρότος 
τής μάχης Αντήχει είς τον Αέρα, ,οΐ - ίπποι έχρεμέτιζον, οί ψυχορραγουντες 
έρρεγχον, καί φαντάσματα άνά τάς οδούς περιφερόμενα έξέπεμπον.γοεράς 
κραυγάς. νΩ Καΐσαρ ! Τα φαινόμενα ταΰτα είνε πρωτοφανή, τά φοβούμαι.

ΚΑΙΣΑΡ

Είνε Αδύνατον νά διαφύγη τις τα πεπρωμένου2. Ό Καΐσαρ θά έξέλθη, 
διότι αί προρρήσεις αύται Αναφέρονται είς πάντα άλλον, όσον κα'ι είς τον 
Καίσαρα.

ΚΑΛΠΟΥΡΝΙΑ

"Οταν άποθνήσκωσιν έπαΐται, δεν Αναφαίνονται κομήται, ένφ καί αύ- 
τοί οί ούρανοι έξαγγέλλουσι τον θάνατον τών ήγεμόνων. ’

ΚΑΙΣΑΡ ■

Οί μέν άνανδροι Αποθνήσκουσι πολλάκις προ του θανάτου αυτών, ό δέ 
Ανδρείος μόνον άπαξ. Έξ όλων τών θαυμάτων άτινα ήκουσά ποτέ, το 
παραδοξότατόν μοι φαίνεται ό φόβος τών Ανθρώπων- νά φοβώνται τον θά- <
νατον, Αφού γινώσκουσιν ότι είνε τέλος, όπερ Αναγκαίως θά ελθη,-όταν ί
έπιστή ή ώρα (Εισέρχεται ό ΛοΰΛος). Τί λέγουσιν οί οίωνοσκόποι ; ’

ΔΟΥΛΟΣ

Φρονουσιν ότι δέν πρέπει νά έξέλθης σήμερον. Άφαιροΰντες τά σπλάγ
χνα τού θύματος, δέν ήδύνήθησαν νά εύρωσι την κα.ρδίαν αυτού.

ΚΑΙΣΑΡ

Οί θεοί πράττουσιν αύτο προς. καταισχύνην τών άνανδρων. Ζώο.ν άνευ 
καρδίας θά ήτο δ Καΐσαρ, άν έκ φόβου έ’μενέν είς τον οίκον σήμερον. ’Όχι, 
δέν θά πράξη τοιοΰτόν τι δ Καΐσαρ- ο κίνδυνος γινώσκει κάλλιστα ότι 
δ Καΐσαρ εινε πολύ κινδυνωδέστερος εκείνου. Άμφότεροι είμεθα λέοντες 
γεννηθέντες κατά την αύτήν ημέραν, έγώ όμως είμαι δ πρωτότοκος καί δ 
φοβερώτερός. Επομένως δ Καΐσαρ θά έξέλθη.

* Most horrid sights seen by the watch. Ό Σαίζπηρ. είχεν ύπ’ δψει τδ Λον
δίνου καί οχι την ‘Ρώμην, ένθα μάνον επί Αύγούστου ΐδρύβήσανοΐ νυκτερινοί 
φρουροί. .

2 What can be avoided whose end is purpos’d by tlie mighty gods ? Αύνάτάί 
τις νά διαφύγη 6,τι οΐ πανίσχυροι Θεοί έπιφυλάττουσιν άΰτω ;
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ΚΑΛΛ>ΘΥΡΝΙΑ

Άλλοίμρνον'! τδ 9άρρος, ώ Καΐσαρ, μηδενίζει τήν φρόνησίν σου’ μή έξ- 
έλθης σήμερον’ άποδος τούτο είς τον φόβον μου, κα'ι όχι είς τδν ίδικόν 
σου. Θά πέμψωμεν τόν Μάρκον ’Αντώνιον εις τήν βουλήν, ?να άναγγεί'λη 
ότι είσαι άδιάθετος. Γονυπετής σε παρακαλώ ν! άκοόσης τήν παράκλη- 
σίν μου.

ΚΑΐΣΑΡ

*0 Μάρκος ’Αντώνιος θά ειπγι δτι είμαι άδιάθετος· θά μφίν/Α δέ ,έίς τόν 
οικον πρός χάριν σου (Είπέρχιται ό Λάκιιιος). Ιδού δ Δέκιμος, δστις θ’ 
άναγγείλη τούτο είς τούς βουλευτάς.

ΔΕΚΙΜΟΣ

Χαΐρε, Καΐσαρ ! Κάλ’ ήμέρα, μεγάτιμε Καΐσαρ. ’Έρχομαι tva σ,ε συνζ? 
δεύσω εις τήν βουλήν.

ΚΑΐΣΑΡ

Έρχεσαι είς στιγμήν λίαν κατάλληλον, ίνα άνα,γγείλης προσρήσεις 
μου πρός τούς βουλευτάς, και είπης αύτοΐς δτι δέν θά έξέλθω σήμερον. 
"Αν ειπης είς αύτούς δτι δέν δύναμαι, θά ε’ίπης ψεύδος, μεγαλείτερον δέ 
ψεύδος, άν είπης δ'τε δέν τολμώ. Δέν θά έξέλθω σήμερον τούτο μόνον είπέ 
είς αύτούς, Δέκιμε.

ΚΑΛΠΟΥΡΝΙΑ

Είπέ δτι εινε άσθενής.
ΚΑΐΣΑΡ

Διά τούτο έξέτεινα έπι τοσαύτας χώρας τδνΨεύδη θέλεις νά ειπω;
βραχίονά μου, καθυποτάσσων αύτάς, ή νά φοβώμαι τώρα νά ειπω τήν 
αλήθειαν πρδς γερόντια ; Είπέ αύτοΐς, Δέκιμε, οτι δέν θά έλθω.

ΔΕΚΙΜΟΣ

Είπέ μοι λόγον τινά, ώ κραταιέ Καΐσαρ, ινα μή γίνω καταγέλαστος 
άναγγέλλων ταΰτα.

ΚΑΐΣΑΡ

Λόγος ε,Τ^ε. ή θέλησίς μου’ δέν θέλω νά έλθω· άρκεΐ τούτο νά ίκανοποίήση 
τήν βουλήν. Άλλ’ ιδία πρδς σέ χαριζόμενος, επειδή σε άγαπώ, θά σοι 
ειπω τήν άφορμήν. Ή σύζυγός μου Καλπουρνία δεν με άφινει να εξελθω. 
Τήν παρελθοΰσαν νύκτα είδε κατ’ οναρ δτι το άγαλμά μου ως εκατο- 
κρουνος βρύσις έξέχεε καθαρόν αίμα, και δτι πλεΐστοι ρωμ-αλέοι Ρωμαίοι, 
ερχόμενοι έβαπτον, μειδιώντες, είς αύτήν τάς χεΐρας. Ταΰτα πάντα ερ- 
,μηνεύρι ώς ®ρρμγγέλ.ου; και οιωνούς επικείμενης γονυπε
τής με παρεκάλεσε νά μείνω εις τον οίκον σήμερον.

ΔΕΚΙΜΟΣ

Τδ ο ιειρ’ον τούτα ήρμηνεύθή κακώς·· ήτ‘0 εύοίωνος και λαμπρά όπτα- 
σια;· το δια πολλών κρουνών έκπέμπον αίμα άγαλμά σου, έν ώ πολλοί 
‘Ρωμαίοι έλούοντο μειδιώντες, σημαίνει δτι ή κραταιά ’Ρώμη θέλει μυ- 
ζησει παρά σοΰ αΐμα ζωογονόν, και δτι κηλις τοΰ αίματός σου θά εινε 
δια τούς Ρωμαίους τδ ίεροίτατον τών κειμηλίων,1 ’Ιδού ή έξήγησις τού 
ονείρου τής Καλπουρνίας.

ΚΑΐΣΑΡ
Καλά τδ έ-ξήγ^ας.· -

ΔΕΚΙΜΟΣ

Θά πεισθής περί τούτου, άφού άκαύσης δ,τι εχω νά ειπω' άκουσον λοι
πόν. Η βουλή ά'πεφάσισε νά προσφέρη στέμμα είς τόν κραταιδν Καί- 

. σαρα. ΛΑν δέ μηνύσης είς αύτήν, οτι δέν θά μεταβής εκεί, θά μεταβάλη 
γνώμην·. Έκτδς^ τούτου,· έύκολώ'ς ήδύνατό; τίς, χλευάζων, νά εΐπγί. «*Ας  
άναβάλη τάς έργασίας της ή βουλή) έώς δτο'υ-Κ^ καλλίτερα όνέί'ρα ή σύ
ζυγος τοΰ Καίσαρος». ΛΑν ό Καΐσαρ κρυβή, δέν θά ψιθυρίσωσιν. «Έ, ιύετε, 
φοβείται δ Καΐσαρ ;» Συγγνώμην, Καΐσαρ· ή πρός σε άφοσίωσίς μου κα'ι ή 
περί σου μεριμνά μου, μέ άναψκάζουσι νά λέγω ταΰτα, ή δέ" εύλάβειά μου 
ύποχωρεΐ είς τήν άφοσίωσιν.

ΚΑΐΣΑΡ

Ποσον παράλογοι φαίνονται τώρα' οί, φόβον σου> KaAtfoupvia» ’©ντρέ
πομαι διότι ένέδωκα είς αύτούς. Δός μοι τδ ένδυμά μου, θά ύπάγω (Εισ
έρχεται ύ ϋόπΛιος, ο Βρούτος, ό Λιγάριος, δ Μέτς.ΧΙος, ό Κάσχας, 
ό Τρεβώηος χαι & Κίννας). ’Ιδού κα'ι ό Πόπλιος.

ΠΟΠΔΙΟΣ

Κάλ’ ήμερα, Καΐσαρ.
ΚΑΐΣΑΡ

Καλώς ήλθες, Πόπλιε.—Πώς, ό Βρούτος, καί σύ ήγέρθης τόσον πρωί ; 
—Κάλ’ ήμέρα, Κάσκα.—Ούδέποτε, Λιγάριε, ύπήρξε πρδς σέ ό Καΐσαρ- 
εχθρός τοιούτος, οίο,ς ό πυρετός αύτός, δστις σε έξήντλησε. Τί ώρα εινε ;

ΒΡΟΥΤΟΣ

Εσήμανεν ή όγδοη, Καΐσαρ;

1 And that great men shall press for tinctures, stains, relies,and cognizance 
'0 SteevOns λέγει: καίά τήν θανατικήν έκτέλείιν εύγενών τινων μαρτύρων 
πολλοί εβαπτον τά μανδήλια αύτών έν τω αΐ'ματι τών 6νησκόντ)ον φυλάττοντες 
αυτα ώί τ& πσλυτιμότατοιν.«νθόμημα... -
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ΚΑΙΣΑΡ

Σας ευχαριστώ διά την προθυμίαν και την φιλοφροσύνην σας (Εισέρ
χεται ό Ά^τβίΥ ιός). νΙδετε ! κα'ι αύτδς.άκόμη ό ’Αντώνιος,-δστις ευθυμεί 
καθ’ δλην την νύκτα, ήγέρθη πρωΐ.-—Κάλ’ ήμερα, ’Αντώνιε.

,: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ■

Κάλ’ ήμέρα, γαληνότατε Καΐσαρ.
ΚΑΙΣΑΡ

Είπατε εις άπαντας νά είνε έτοιμοι. Είμαι άξιοκατάκριτος άναγκά- 
σας ύμο£ς νά με περιμένητε.—Χαΐρε, Κίννα- χαΐρε, Μέτελλε’ πώς, ό Τρε- 
βώνιος I Έχω κάτι νά σου ειπω βραδύτερου. ’Ενθυμοΰ νά ελθης προς εμέ 
σήμερον’ έσο πλησίον μου, διά νά μή σε λησμονήσω.

ΤΡΕΒΩΝΙΟΣ

Ευχαρίστως (ΙδΙφ). Θά είμαι ουτω πλησίον, ώστε οί άρίστοι τών φί
λων σου θά ηύχοντο νά ίστάμην μακρότερον.

ΚΑΙΣΑΡ

Είσε'λθετέ, φίλοι, ινα πίητε μετ’ έμοΰ ολίγον οίνον, και είτα, ώς φίλοι, 
έξερχόμεθα όμοΰ.

ΒΡΟΥΤΟΣ (Ιδία.)
Τδ φαινόμενον δέν είνε πάντοτε δ,τι φαίνεται1’ ή καρδία του Βρούτου 

συντρίβεται άναλογιζομένη τούτο ! (’Εξέρχονται). ~

Σ Κ Η Ν Η Γ'

ΟΔΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΠΙΤΩΑΙΟΝ

Εισέρχεται ό Άρτεμίδωρος άναγινώσχων δελτάριον.

ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ . .

«Καΐσαρ, εύλαβοΰ τον Βρούτον φυλάττου τον Κάσσιον άπόφευγε τον 
Κάσκαν επιτηρεί τον Κίνναν δυσπίστει προς τον Τρεβώνιον παρατήρει 
τόν Μέτελλον. Ό Δέκιμος Βρούτος δέν σε άγαπ^' ύβρισας τον Γάϊον Λι-

ι That every like is not the same. Δέν εϊνέ ομοια τά πρδς άλληλα όμοιάζοντα· 

γάριον. Πάντες ουτοι εχουσιν εν και τδ αύτδ φρόνημα, τουτέστι, μι- 
σοΰσι τον Καίσαρα. ΛΑν δέν ήσαι άθάνατος, βλέπε περί σε- ή ολιγωρία 
παρασκευάζει την συνωμοσίαν. Σωζέτωσάν σε οί θϊοί!» Θά μείνω έως δτου 
διέλθη δ Καΐσαρ, ινα δώσω προς αύτδντδ γραμμάτιον τούτο έν είδει άνα- 

' φοράς. Σπαράσσεται ή καρδία μου δταν άναλογίζωμαι ότι δέν δύναται ή 
Αρετή ν άποφύγη τά δήγματα τού Μίσους. *Αν  άναγνώσης τδ χαρτίον 
τούτο, ώ Καΐσαρ, σώζεσαι, ειδεμή, ή Ειμαρμένη συνωμοτεί μετά τών 
προδοτών (’Εξέρχεται).

■ V

Σ Κ Η Ν Η Δ'

ΕΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΠΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΒΡΟΥΤΟΥ

’Εμφανίζεται ή Πορκία καί ό Αεύκιος.

ΙΙΟΡΚΙΑ

Δράμε, σέ παρακαλώ, είς την βουλήν δέν θέλω άποκρισεν, τρέξε' διατί 
στέκεις;

ΑΕΥΚΙΟΣ

Διά ν’ ακούσω τί θέλεις, κυρία.
' ' ΠΟΡΚΙΑ

Έπεθύμουν νά είχες μεταβή καί έπιστρέψει, πριν ή δυνηθώ νά σοι βίπω 
τι πρεπει να πραζης εκεί. Βοηθησον με, ω Ευστάθεια, ύψωσον πελώριον 
ορος μεταξύ τής καρδίας καί τής γλώσσης μου. Έχω μέν-φρόνημα άνδρι- 
κον, άλλά δύναμιν γυναικείαν. Πόσον δύσκολον είνε νά φϋλάξωσι μυστι
κόν αί γυναίκες ! ’Ακόμη εδώ είσαι ;

ΑΕΥΚΙΟΣ

Τι πρεπει να κάμω, κυρία ; Νά τρέξω είς τό Καπιτώλιον, και τίποτε 
άλλο ; νά επιστρέφω, καί τίποτε άλλο ;

ΠΟΡΚΙΑ '

Ναί' έπίστρεψον νά μου είπης άν ό κύριός σου είνε καλά,- διότι ήτο' 
άδιάθετος οτε έξήλθε. Παρατήρησον μετά προσοχής τί κάμνει, καί τίνες 
ωθούνται πρός αύτον διά νά ύποβάλωσιν αιτήσεις. ’Άκουσον ! τί θόρυβος 
είνε αυτός·;
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ΛΕΪΚΙ01

Αέ·» χάκουω τίάοτε, κυρία.
nop-κι a

Πρόσεξε καλά’ σέ ί ^ΉκΟύσα ^ρυβον, δμοιον ιϊρός συμπλο
κήν, τόν ^ιΐίΛόν $ ί^ΐ[Μ»ς- ψέρει ίΗ «eoO^Koliifrift&u.

■■" ^ ;· . ΑΕΥΚΙΟΣ

Μά την άλήθειαν, κυρία, δέν άκούω τίποτε (Είσψχβται ό Martie)1

1 *Ο Tyf whitt θεωρεί Ας μή κατάλληλον την παρουσίαν τού Μάντεως’τούς "kb- 
γδυς αύ^όύς άπ-οδίδεί μάλλον εις τδν Άρτεμίδωρον, δν εϊδεν ή Πορκία απερχόμενον 
πρδς ευρεσιν καταλληλότέρας θέσεως. Wright. - -

ΠΟΡΚΙΑ

Πλησίασον, φίλε’ πόθεν έ'ρχεσαι;
ΜΑΝΉΣ

Έκ της οικίας μου, καλή μου κυρία.
ΠΟΡΚΙΑ

Τί ώρα είνε;
ΜΑΝΉΣ

Πλησιάζει ή ένάτη.
"> ΠΟΡΚΙΑ - ·χ ■-

Μετέβη ό Καΐσαρ εις τό Καπιτώλιον ;
ΜΑΝΉΣ

'Όχι, άκόμη, κυρία" ύπάγω προς εύρεσίν του όπως τον ίδω στοςρερχ.,©- 
μενον προς τό Καπιτοόλιον.

ΙΙΟΡΚΙΑ ......... ..

Μήπως έχεις καμμίαν χάριν νι^ ζητήσης ;

- ΜΑΝΉ? . ■ . ; _ ; χ. ν ... 1 ' Γ

jjfai, κυρίόε? άν διά τό συμφέρον τον ''εύαρεϊίτηθη ό Καΐσαρ νά fxt ά* 
κόύσή, θά ιόνπαρακάλέσω1 νά εινε φίλος Ίαυτσύ/ . ■ ■ ■ ’ ’

ΠΟΡΚΙΑ . . ... ,

Μήπως γνωρίζεις κανένα κίνδυνον έπαπειλούντα αύτον ;

ΜΑΝΉΣ

Ούδένα προβλέπω, πολλούς δμως φοβούμαι. Χαΐρ.ε, κρρίμ ! ;-Ρδφ. η ρδ^κ 
εινε στενή, και τό πλήθος τών συγκλητικών, τών πραιτορών και τών 
ικετών, οιτινες άκολουθοΰσι τον Καίσαρα, δύναται νά πνιξη άνθρωπον το-

k
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σον άσθενή ώς είμαι εγώ. Υπάγω είς-άνοικτότερον μέρος, δπως ομιλήσω 
πρόξ τον μέγρεν Καίσαρα δταν πλησιάσή (’2£ξ/^·«α<·),.' . ,,

ΠΟΡΚΙΑ -. · ■

Πρέπει νά εΐσέλθω. Άλλοίμονον ! πόσον άσθενές πράγμα είνε ή γυναι
κεία καρδία I Είθδ ο.ί θΛο'ι .νά βοηθήσωσι τήν .έπιχ.είρησίν σου, ω Βρρ,ψτε ! 
Βεβαίως με ήκουσεν ό Λεύκιος. Ό Βρούτος αιτείπράγμα, δπερ ό 
δέν θέλει νά χορηγήση. Ό, δέν άντέχω, λιποθυμώ ! Τρέξε,Λεύκιε, προσ- 
αγόρευσον έξ ονόματος μου τον άνδρά μου. Είπέ αύτώ δτι είμαι εύθυμος, 
έπίστρεψον δό νά μ&υ εΐπιρς τί θά σου πίαράγγείλ^^’Έίήρ-|!0Γχ®»/).; !

TTP-A.E1IS ΤΈΊΤΈΙ

Σ Κ Η Ν Η Α'

ΡΩΜΗ — ΠΡΟ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ*

Ή Σύγκλητος συνεδριάζει’ δμιλος πολιτών, μεταξύ τών οποίων δ Αρτεμιδωρος 
καϊ έϊς Μάντίς. ’Εμφανίζεται ό Καΐσαρ, ό Βρούτος, ό ΚάσσιΟς, δ Κάσκας,'δ 
Δέκιμος, ό Μέτελλος, δ Τρεβώνιοξ^ KKivvacj δ ’Αντώνιος, δ Δέπιδος, δ Ποπίλ- *
λιος, δ Πόπλιο; καί άλλοι.

καιςαρ

Έφθασαν αί Είδοι τού Μαρτίου.1 ,χ -·' xx η
ΜΑΝΤΙΣ '

Ναι, Καΐσαρ, αλλά δέν παρήλθον. ' - ■ ■ -
ΑΡΤΕΜίΔίΙΪΌΣ ί

Χαΐρε,'Καΐσαρ ! Άνάγνωθι τήν επιστολήν τάύΐην.4 χ ·· - ζ!|

4» μεν δη. Μαρτιομ $ι$ο< πάρεισιν’ό δέ ήσυχη πρδς αύτδν\ εΐπσΓ «Ναί, πά- ίί
ρεισιν, άλλ’ ού παρεληθύσασι». Πλουτ. Καΐσαρ, LXU1, ν §

Αρτεμιδωρος δεΚνιδιος τδ γένος ’Ελληνικών λόγων σοφιστής και διά τούτο γε- 
γονως ενιοις συνήθης τών περί Βρούτον, ώστε και γνώναι τά πλεΐστα τών πραττο- 1 ΐ
μενών, ηκε μεν εν θιθλιδιω. κομιζων απερ. εμελλε μηνυειν,δρώνδέτδνΚαίσαραεών xj
θιβλιδίων έκαστον δεχόμενον καί παραδιδόντα τδΐς περί αύτδν ύπήρέταις, εγγύς j
σφοδρά προσελθων, «Τούτο, εφη, Καΐσαρ, ανάγνωθι μόνος καί ταχέως’ γέγραπται |
γάρ υπέρ -πρ^γμάΛων μεγάλωνκαί w διαφερόντων*·. Ιίλσυί. KaJ«ip,.IjW< χ[
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■ ΔΕΚΙΜΟΣ

Ό Τρεβώνιός σε παρακαλεΐ ν’ άναγνώσης έν άνέσει τήν ταπεινήν ταύ- 
την αιτησίν του.

ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ

Άνάγνωθι πρώτον την (δικήν μου, ώ Καΐσαρ, διότι ,αύτη σε ενδιαφέρει 
πλειότέρον άνάγνωθι αυτήν, κραταιέ Καΐσαρ.

ΚΑΙΣΑΡ . .. _■

"Ο,τι. Αποβλέπει ημάς κύτους θά ληφθή ύπ’ όψει τελευταΐον.·
ΑΝΤΕΜΙΔΩΡΟΣ

Μή άναβάλης, ώ Καΐσαρ, άνάγνωθι αύτήν αμέσως.
ΚΑΙΣΑΡ

Μήπως εινε τρελλος ό άνθρωπος αυτός·

ΠΟΠΛΙΟΣ

Άπομακρύνθητι, άνθρωπε.
ΚΑΣΣΙΟΣ

Πώς, καθ’όδον σπεύδετε νά ύποβάλητε τάς Αναφοράς σας ;-Έλθετε είς 
το Καπιτοιλεον.

(*Ο  Καΐσαρ ανέρχεται την ΣύγχΛητον, άχοίρυθούμενος ύπδ της 
συνοδείας του).

ΠΟΠΙΛΛΙΟΣ

Εύχομαι νά επιτυχή ή σημερινή σας επιβουλή.
ΚΑΣΣΙΟΣ

ΓΙοία επιβουλή, Ποπίλλιε ;
ΠΟΠΙΛΛΙΟΣ

Χαϊρε! (Προχωρεί προς τόν Καίσαρα). · .

ΒΡΟΥΤΟΣ

Τί ειπεν ό Ποπίλλιος Λαίνας ;
ΚΑΣΣΙΟΣ

Εύχεται επιτυχίαν είς τήν σημερινήν ήμών επιβουλήν. Φοβούμαι μή 
άνεκαλύφθη ή συνωμοσία.

·■··'"· ΒΡΟΥΤΟΣ
’· V ** > ■ ' ■ ■ ■

Ιδέ πώς πλησιάζει τον Καίσαρα' έπιτήρει αύτον.
, ΚΑΣΣΙΟΣ

Σπεϋσον, Κάσκα, διότι εινε φόβος, μή άνακαλυφθώμεν. Τί μέλλει γενέ- 

σθαι, Βρούτε; "Αν γίνη γνωστόν, τετέλεσται' ή ό Κάσσιος δέν θά άπέλθη 
εντεύθεν ή ο ΚάΤσαρ, διότι θά αύτόκτονήσω.. 7 ;

ΒΡΟΥΤΟΣ ■

Έσο Ατάραχος, Κάσσιε1. Δέν όμελεΐ περί τοΰ ήμετέρου βουλεύματος, ό 
Ποπίλλιος Λαίνας" παρατήρησον ότι αύτος μέν μειδι^, ή δέ όψις του Καί
σαρος δέν Αλλοιοΰται.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Ό Τρεβώνιος γινώσκει τήν κατάλληλον στιγμήν'παρατήρησον,Βρούτε, 
οτι άπομακρύνει τον Μάρκον 'Αντώνιον2 (’Εξέρχεται ό Τρεβώνιος καί ό 
Αντώνιος ).

ΔΕΚΙΜΟΣ

Που είνε ό Μέτελλος Κίμβρος; άς ύπάγη νά ύποβάλη Αμέσως τήν 
Αναφοράν του είς τον Καίσαρα.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Είνε έ'τοιμος' 3 πλησιάσωμεν όπως βοηθήσωμεν αύτόν.

ΚΙΝΝΑΣ

Κάσκα, συ πρώτος θά ύψοισης τήν χεΐρα.

ΚΑΙΣΑΡ

Ειμεθα παντες*  έτοιμοι; Τίνα παράπονα έχει νά άρη ή Σύγκλήτος και 
< ΤΖ ~

ΜΕΤΕΛΛΟΣ

Υψηλότατε, κραταιότατε, και πανίσχυρε Καΐσαρ' Μέτελλος ΰ Κίμ· 
βρος προσπίπτει ταπεινώς ενώπιον τοΰ θρόνου σου (Γονατίζει).

ΚΑΙΣΑΡ

’Ανάγκη νά σε προλάβω, Κίμβρε' ό ερπυσμός ουτος και αί ταπειναΐ 
ύποκλίσεις,5 ήδύναντο νά συγκινήσωσι χυδαίους, και νά μεταβάλωσι τά

1 Ώς έκ της ψυχραιμίας του ό Βροΰτος ήδύνατο νά παρατηρη τά ττερΐ αύτδν 
συμβαίνοντα, ά'τινα δέν ήδύνατο νά ιδη έν τή, ταραχή αύτοΰ ,δ Κάσσιος. Wright.

* Αντώνιον .μέν ουν πιστδν ον,τα Καΐσαρχ-,σςα.Βρωμαλέον έ'ξω π«ροι*®Τ6Ϊχ*  
Βροΰτος Άλβΐνος, έμβαλών επίτηδες δμιλίαν μήκος έχουσαν. Πλουτ. Καΐσαρ. L$JV,

3 lie is address’ d. . <■ ·
* Are we all ready; οί λόγοι ούτοι, οίτινες έν τή πρώτη έκδόσειταΰ ε’Ιουλίου 

Καίσαρος», έκφέρονται ύπδ τοϋ Καίσαρος, αποδίδονται εΐςτδνΚίνναν ύπδ. τοΰ Bit- 
son, δ Dyce καί δ Staunton άποδίδουσιν. αυτούς είς τδν Κάσκαν, Wright. .

5 These couchings and these lowly courtesies might fire the blood of ordinary 
men; and turn pre-ordinance, and first-decree, into the law of children' pre-or- 
dinance: τδ άρχήθεν Οεσπισθέν καί διαταχθέν. Wright, -
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τρρΑωριάμίνά ■κανπρ«δΐά?τετάγμέ’»π;ε·ίς·' άποφάσεος· -mtSfa*»  Μή
άνόητος ώστε νά νομίζης δτι ,τσ έν, τχϊς φλεψά ταΰ-Καίσαροφ- κυχλοφόρρΰν7 
αίμα εινε τόσον εύμετάβολον, ώστε νά άλλοιωθή ή φύσις του διά τών μέσων 
εκείνων,δι’ ών άλλοιοΰται κα'ι τό τών μωρών ήτοι, διά λόγων φιλοφρόνων, 
διά ταπεινών ύποκλίσεων και ποταπών κολακειών.1 Ό αδελφός σου έξω- 
ρίσθη δυνάμει ψηφίσματος" άν δέ σύ κύπτης, και παρακαλής και κολά
κευες ύπέρ εκείνου, σέ άποδιώκοι ώς κύνα. Μάθε δτι δ Καΐσαρ δέν άδικεΐ, 
ούδέ κάμπτεται άνευ λόγου.

·~ΜΕΤΕΛΛΟΣ '

Δέν ύπάρχει φωνή έχουσα περισσοτέραν άζίαν τής ίδικής μου, ήτις νά 
ήχήση εύαρεστότερον-εΐς τάς άκοάς τοΰ Καίσαρος ύπέρ τής άνακλήσεως 
τοΰ έξορίστου άδελφοΰ μου;

ΒΡΟΥΤΟΣ

Φιλώ τήν χεΐρά σου, Καΐσαρ, άλλ . άνευ κολακείας, καί σε παρακαλώ 
νά διατάξης τήν άμεσον άνάκλησεν τοΰ έξορίστου ΙΙοπλίου Κίμβρου.

ΚΑΐΣΑΡ

Πώς, δ Βροΰτος !
.'■ΚΑΣΣίόΣ . 7 -'■'"

Χάριν, Καΐσαρ" Καΐσαρ, χάριν. Ό Κάσσιος προσπίπτει πρό τών ποδών 
σου, ΐκετευων νά .πκράσχης άφεσιν πρός τόν Πόπλιον Κίμβ ρον.

ΚΑΐΣΑΡ2

Ίσως θά συνεκινούμην, άν ήμηνι δμοέΟς πρός σας' άν ήδυνάμην νά πα- 
ραχρςλέμω,, θά μ» συνεκίνουν αΐ παρακλήσεις" ...άλλ’ είμαι σταθεροί? ώς δ 
πολικός άστήρ,. πρός δν ούδεις τών έν τώ στερεώματι . δμοιάζει. κατά. φό-, 
σταθερόν και άμετακίνητον. Ύπό άναριθμήτων άστέρων φωτίζεται δ ου
ρανός" πάντες είσΐ πύρινοι, κα'ι πάντες λάμπουσιν άλλ’ είς μόνον έξ αύτών 
δΐάΐήρέΐ'πάντδ'ΐϊ ΐήΐ-θέσΐ'ν-.σ'όΰ'.· Τδΰτ’,άώΐδ1 συμι€άίνέϊ'καί έν ·ΐώ

ύ1^ ο&θρώπων έχόνΐών σάρκά καί διανοητικήν δύνάμίν*  άλλά

^ Spaifiel κ-υνικών-κολακειών.
* <SouM;ptsy:Ιό arowwtif I Mold pray others to move front their purpose 

ai.ywrttel ΛΑν ήδυνάμηννά παρακα-λέσω άλλους, 8πως· άποτρέψω αύτούς τοΰ 
σκόάόΰ τ*#9,  όΐιως θεΐ4 πράίείνε» Wrigiit.

3 Τό γάρ εμβριθές αύτοϋ καί μή ραδίως μηδέ παντός υπήκοον τοΰ δεομένου 
πρό’ί χάριν, άλλ’ έ*  λογίΐσμοΰ κάί ιϊροοΐΕρέσεως τών καλών- πρακτικόν, 8ποι τρέ- 
ψειϋν| Ιιίχυρΐΐς έχρήνο ΐαΐς όρμαΐς κίίΙ τελεβ<οϊ>ργοις; Πρ'ος δέ τάς άδικους δεή
σεις άκολάκεΟνος ήν, και τήν ύ·ίό Ίών άναισχύνΐως λιπαρούντων ήΐταν, ήν έ’νιοι 
δυτΤωΐίεΐαθάΙ ίΜι'Λοΰσιν,- αίσχίστην άνδρΐ μεγάλω ποιούμενος, εΐώθει λέγειν, ώς οι 
μηδέν άρνέΐόθατ- δυνάμενοί δοκοΰσιν αύτώ μή καλώς τήν ώρα-ν διατεθεΐσθαι. 
Πλουτ. Βροΰτος, VI, σελ. 56.

μεταξύ αύτών, ένα μόνον γνωρίζω άκαμπτου έν τή θέσει του κα'ι άκλό- 
νητον δ άνθρωπος δέ. ούτος είμαι έγώ, κα.ΐ. ,ί,δ,ρψ, σάς. παρέχωμιμρά}ΐ-τού
του άποδειξιν. Έπεμεινα νά έξορισ.θή. δ Κίμβρος, και σταθερώς έπιμένω 
νά μείνη έν τή έξορία.

ΚΙΝΝΑΣ ....... '

Ώ Καΐσαρ....
ΚΑΐΣΑΡ

Φύγε άπ’ έδώ ! μήπως νομίζεις ότι δύναραι νά μεταστήσης τό,ν, ’Ο
λυμπον ;

ΔΕΚΙΜΟΣ

Κραταιέ: ΚαΐσαρΑ .

Μήπ^ς ν^αι..ή βρσΰτος δέν ΐκε'τευ^ε μάτ-ηνώ -- - ! ·
-<.·Τ ::..■ ΚΑΣΚΑΣ ■ - ·7-’'

Χεΐρες, δμιλήσατε άντ’ έμοΰ !
(Πρώτος ό Κάσχας καί εΐτα οι &1Λοι συνωριόται χαΐ ό Μάρκος Βρον- 

τος^ πΛήττουςη τόκ Kalffdpa).
ΚΑΐΣΑΡ

Και σύ Βρούτε;!1 Πέσε λοιπόν, Καΐσαρ! (Αποθνήσκει).
ΚΙΝΝΑΣ·'"'· J ' ■ ’' ’

’Ελευθερία ! Ανεξαρτησία ! Άπέθανεν ή Τυραννία ! Δράμετε, διακηρύ
ξατε το άνά τάς δδούς. . .. . .

ΚΑΣΣΙΟΣ

"Ας μεταβώσί τινες έπί τόβήμα, και άς άνακράξωσιν" < Ελευθερία ! 
’Ανεξαρτησία !;? Απελευθέρωσες» ! 7

ΒΡΟΥΤΟΣ

Λαέ καί Συγκλητικοί, μή φοβεΐσ.θε" μή φεύγετε, ήσυχάσατέ" έξώφλήσε 
τό χρέος της ή Φιλοδοξία.

1 Et tu Brute ! Δέν εΐνε γνωστόν πόθεν έπήγασεν ή έκφρασις αυτή, ~ήτις δέν 
άπαντά παρά τω Πλουτάρχω. ’Ίσως, ώς εικάζει δ Malone, ελήφθη εκ τής Λατινι
κές τραγωδίας; «θάνατος τοΰ Καίσαρος», ήτις έ^ιδάχθη έν 'Οξφόρδη τώ 48*52.  
’Ίσωί παρέλαβεν αύτήν-b -Σαίξπηρ· έκ τής τραγωδίας τοΰ 'Ριχάρδου,- Δου’άός τής 
Ύύρχης, έ’νθαό -Έδουάρδος άναφωνετπρός <όν Κλαρέντην" Και σύ’Βροΰΐβ', θελεις 
νά φονεύσηςτόν Καίσαρα $ ή τραγιρδία αυτή έδημοσιεύθη τώ 4595. Ό'ί2όυέτώνιος 
αφηγούμενος τόν θάνατον τοΰ Καίσαρος λέγει ότι δ Καΐσαρ ε’πεσε χωρίς καμμίαν 
νά προφέρη λέξιν, ει καί έγράφη παρά τινων 8τι, βλέπων-τόνΈροΰτονδιεύθΰνόμε- 
νον κατ’ αύτοϋ, άνεφώνησε" «Καί σύ, τέκνον ;» Wrigiit.
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ΚΑΣΚΑΣ

Άναβα έπι τδ βήμα, Βρούτε.
ΔΕΚΙΜΟΣ

Καί σύ Κάσσιε.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Που εινε ό Πόπλιος ·
ΜΕΤΕΛΛΟΣ

Έδώ, Χίαν τεταραγμένος ένεκα της άνταρσίας ταύτης.
ΜΕΤΕΑΑΟΣ

ΛΑς μείνωμεν συντεταγμένοι, μή τυχόν φίλος τοΰ Καίσαρος. . . .

ΒΡΟΥΤΟΣ

Διατί προτρέπεις νά μείνωμεν; Θάρρει, Πόπλιε- ούδείς θά σε · κακο
ποίηση, ούτε σέ, ούτε οίονδήποτε άλλον 'Ρωμαΐον είπε ταΰτα πρδς 
πάντας, Πόπλιε.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Άφες ημάς, Πόπλιε, μη τυχδν πάθη τι ή γεροντική σου ηλικία, άν ό 
λαδς όρμήση καθ’ ημών.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Ναί, ούτω πράξον μόνοι ημείς οι αυτουργοί τής πράξεως ταύτης, θά 
ΰποστώμεν τά επακολουθήματα αυτής (Εισέρχεται ό Τρεβώνιος).

ΚΑΣΣΙΟΣ

Ποΰ εινε δ ’Αντώνιος ζ
ΤΡΕΒίΙΝΙΟΣ

Κατεφυγεν έντρομος είς τδν οικόν του1. Άνδρες, γυναίκες καί. παιδία, 
άτενιζουσιν έκπληκτοι, κραυγάζουσι και τρέχουσιν, ώσεί έφθασεν ή ήμέρα 
τής κρίσεως.

1 Κατειργασμενου δε τοΰ ανδρδς ή μέν γερουσία, καίπερ είς μέσον έλθόντος 
Βρούτου, ώς τι περί των πεπραγμένων βροΰντος, οΰκ άνασχομένη διά Ουρών έξέ- 
πιπτε καί φευγουσα κατεπλησσε ταραχής και δέους απόρου τδν δήμον, ώστε, τούς 
μέν οικίας κλείειν, τούς δέ άπολείπειν τραπέζας και χρηματιστήρια, δρόμω δέ 
χωρεϊντούς μέν επί τον τόπον όψομένους τδ πάθος, τούς δέ έκεΐθεν έορακότας. 
Αντώνιος δε καί Αεπιδος οι μάλιστα φίλοι τοΰ Καίσαρος ύπεκδύντες εις οικίας 

έτέρας κατέφυγον. Πλουτ. Καΐσαρ, LXVII.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Θά γνωρίσωμεν τάς βουλώς σου,; ώ Μοίρα. Ότι θ’ άποθάνωμεν, τδ γι- 
νώσκομεν- άναβολήν μονον και χρόνου κέρδος έπιζητοΰσιν οΐ άνθρωποι.

............................ ΚΑΣΣΙΟΣ ί·

Ό άποκόπτων εικοσιν έτη τοΰ βίου άποκόπτει άλλα τόσα έτη φόβου 
τοΰ θανάτου.

ΒΡΟΥΤΟΣ |

Παραδέχθητι τούτο, καί τότε ό θάνατος εινε εύεργέτημα. Ούτως ήμεΐς 
ειμεθα φίλοι τοΰ Καίσαρος, ώς βραχύναντες τδ χρονικόν διάστημα, καθ’δ 
θά ύπέκειτο είς τδν φόβον τοΰ θανάτου. Κλίνωμεν, ώ ’Ρωμαίοι, κλίνωμεν, j-S
βυθίσωμεν τάς χεΐρας ήμών μέχρι τοΰ άγκώνος είς τδ αίμα τοΰ Καί- :
σαρος, καί άλείψωμεν δι’ αύτοΰ τά ξίφη μας’ πορευθώμεν ειτα μέχρι τής , |ϊ
άγοράς, καί κραδαίνοντες τά όπλα υπέρ τάς κεφαλές ήμών, άναφωνήσω- 
μεν «Ειρήνη ! ’Ανεξαρτησία, ! Ελευθερία ! »

, 'ΚΑΣΣΙΟΣ ................ ’&·

Μετά πόσων αιώνων πάροδον Οά παριστάνηται άπο τής σκηνής τδ 
μέγα τοΰ το δράμα, ενώπιον εθνών άγεννήτων έτι, και είς γλώσσαν άκόμη 
άνύπαρκτον!

ΒΡΟΥΤΟΣ ' ·|'&

Ποσάκις θά αίμάσση έπϊ τής σκηνής ό Καΐσαρ, όστις κεΐταε τώρα προ ,j ■·
τής βάσεως τοΰ αγάλματος τοΰ Πομπηΐου ούχί τιμιώτέρος τής κόνέως ! ■

ΚΑΣΣΙΟΣ ?

Έφ’ όσον δέ θά συμβαίνη τοΰτο, επί τοσοΰτον ή ήμετέρα 'Εταιρεία Οά 
καλήται ‘Εταιρεία τών άνδρών, οιτινες άπέδοσαν τήν ελευθερίαν είς τήν 
χώραν των.

’ ΔΕΚΙΜΟΣ’ ......I.... ;

Πώς, θά άπέλθωμεν;
ΚΑΣΣΙΟΣ

Πάντες, ήγουμένου τοΰ Βρούτου, ούτινος Οά λαμπρύνωμεν τήν πο- 1 ;■
ρείαν μέ τάς γενναίοτέρας καί καλλιτέρας καρδίας τής ‘Ρώμης1(Είσέρ- ( .·
χεται 4οϋ2ος).

, ΒΡΟΥΤΟΣ , ' ,

Σιωπή ! Ποιος, έρχεται: Φίλος τοΰ’Αντωνίου1. ·
• .... ■ ' ’ ' ? ■ ; Β· ■

ΔΟΥΛΟΣ (γονυπετών) jiS’;

Ούτω πως, Βροΰτε, μέ διέταξεν ό κύριός μου να γονατίσω- ούτω πως ό

1 And we will grace his heels with the most boldest and. best hearts.of
Home. Τήν ακολουθίαν σου θ’ άποτελώσιν αΐ τολμηρότεραι καί καλλίτεραι· καρ- ,
δίαι τής ‘Ρώμης. .

2 Κατά τδν Πλούταρχον, ό ’Αντώνιος έπεμψε τδν υιόν του είς τδ Καπιτώλιο.*,  
8που μετά τδν θάνατον τοΰ Καίσαρος μετέβησαν οί συνωμόται.
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' Μάρκος ’Αντώνιός με διέταξε νά πρσπέσω ένώπιόν σου, καί γονυπετές 
σου ειπφ %ά έξήρξ. :. .·. :
«Ό Βρούτος εινε εύγενής, συνετός, άνδρεΐος καί τίμιος· ό Κςά^αρ η,ΤΡ. 

ισχυρός, τολμηρός, βασιλικός καί φ^λό®^· ’Αγαπώ τον Βρούτον και τον 
τιμώ. Έφο^ρύμην τον Καίσαρα, έτίμων και ήγάπων αύτόν. ΛΑν ό Βρούτος 
συ.νμινέση, ώστε νά έλθη προς αύτόν ό ’Αντώνιος έν πάση άσφαλεία, ινα 
μάΟχι τον λόγον, δι’ όν ό Καΐσαρ έθεωρήθη άξιος θανάτου, ό Μάρκος 
’Αντώνιος θά άγαπήση πλειότερον τον ζώντα Βρούτον, παρά τον νεαρόν 
Καίσαρκ' πκςτώς & θά ύπερετήση, τήν τύχην καί τά συμφέροντα τού' 
Βρούτου έν τη άσταθεΐ ταύτη πολίτικη καταστάσει1» . Αύτά λέγει ό' κύ
ριός μου ’Αντώνιος.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Ό κύριός σου εινε συνετός και άνδρεΐος 'Ρωμαίος· ούδέποτε ειχον περί 
αυγού άλλην γνώμην. ΛΑν εύαρεστηθη νά έλθη ενταύθα, θά πεισθη έκ 
τών ημετέρων λόγων σου δίδω δέ τον λόγον τ~έιςτιμής μου, ότι θ’ ανα
χώρηση εντεύθεν χωρίς νά πάθη τι.

ΔΟΥΛΟΣ

Πηγαίνω νά τον ζητήσω άμέ$ως
ΒΡΟΥΤΟΣ

Ήξεύρω ότι θά είνε, φίλος μας.
■ ' ' . ΚΑΣΣΙΟΣ \ '

Είθε· άλλ’ ύπάρχει έν τη ψυχή μου έμφυτος δυσπιστία πρρς;
καί ή προκατάληψής αύτη είνε σιόμφ^,νρς προς τά πράγματα.

ΒΡΟΥΤΟΣ ,

’Ιδού δ’Αντώνιος ( Εισέρχεται^'Α^τάηος).
'.·ΚΑΣ»ΟΣ ■ ■ '

Καλώς ήλθες, Μάρκε 'Αντώνιε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΩ κραταιέ Καΐσαρ 1 Τόσον χαμηλά κατέπεσες ; Είς τόσον βραχύν χώ
ρον συνεστάλησαν αί Κατακτήσεις, ή δόξα, οΐ θρίαμβοι κα’ι τά· τρόπαιά

3 ‘1

’ Thorough the hazards of this untrod state τής αγνώστου, άπατήτου 
χώρας, ϊνβά ουδέν ίχνος υπάρχει δπως δδηγήση την πορείαν ημών. Wright.

1 I know not, gentlemen, what you intend, who else must be let blood, 
Wlio else is rhnk. ’Αγνοώ' κύριοι, τί διανοείστε νά πράξην*,  τίνα άλλον πρέπει 

- νά’άφαίμάξήΜβανίίτώ’.ίήτε-}, .τις άλλος πάσχει πληβώραν αίματος. :Ό·.·Άντώ.νιος, 
αποτεινόμενος πρδς τδν νεκρδν του Καίσαρος> απαλλάσσεται της αμηχανίας, -εις ήν 
βά εύρίσκετυ «υναντών τούς συνωμότης. Κατά τδν Collier, γονυπετεΐ πρίδ του 
Καίσαρος χαΐ εγείρεται λίγων1' * Αγνοώ, κύριοι, «έ διανοεΐσδε «βλ. Wrighi· 

σου J Χαΐρε! ’Αγνοώ, κύριοι, τί διανυέΐσθέ νά πράξη τε, τίνος άλλου αίμα 
πρέπει νά ρεύση, τίς άλλος πάσχει πληθώραν αίματος’ άν έγώ, δέν υπάρ
χει ώρα καταλληλότερα ταύτης, καθ’ ήν έφονεύθη δ Καΐσαρ, όύδέ όργα-> 
νον έ'χον τό ήμισυ τής άξίας τών ύμετέρων ξιφών, άτινα έλάμπρυνε τό 
πολυτιμότερου αίμα τού κόσμου. ’’Αν με μισητέ, καθικεύω ύμας, νά έκτε- 
λέσητ.ε την επιθυμίαν σας τώρα, δτε άχνίζουσιν άκόμη αί αίματοβαφεΐς 
χεΐρές σας. Και μύρια έτη άν έμελλαν νά ζήσω, ουδέποτε θά έπεθύμουν 
τόσον ν’ άποθάνω' ούδεις άλλος τόπος ή τρόπος θανάτου, θά μοι ήρεσκε 
τοσον, όσον τδ νά φονευθώ έδώ, πλησίον τού Καίσαρος, καί ύφ’ ύμών, 
τών μεγίστων άνδρών τού καθ’ ήμ&ς αίώνός.

ΒΡΟΥΤΟΣ

~Ω ’Αντώνιε, μή εκλιπαρεί παρ’ ήμών τδν θάνατον. Φαινόμεθα μεν αί- 
κχι σκληροί, ώς δεικνύούσιν αί χεϊρες κβΰ ή. πρδίξις ήμών, άλλά 

τάς χεΐρας. μόνον και τδ αιματηρόν αύτών έργον. βλέπεις, ούχι όμως- καί 
τάς καρδίας ήμών· αύταί είσιν εύσπλαγχνοι, καί, οΐκτείρουσαι τά εις την 
'Ρώμην γινόμενα Αδικήματα,—πάσσαλος πασσάλφκαί οίκτος οικτφ έκ- 
κρούεται,η—έθανάτωσαν τον Καίσαρα. ’Αλλά διά σέ, Μάρκε ’Αντώνιε, ή 
άκίς τού ξίφους μας ?1νε μολυβδίνη, οΐ βραχίονες μας δέν ,έχουσι κακο
ποιόν δυναμιν1, καί αί καρδίαι μας μέ φρόνημα Αδελφικόν σε ύπρδέχονταε 
μετά πάσης αγάπης, εύνοιας καί τιμής.

1 Our arms, in strength of malice : ώς εάν ελάμβανον δύναμιν ένεκα τορ χατά 
σοίΓμίσούς τήςέχβρικής π'ερ'ιπτύξεως ουσης ίσχυροτέρας τού φιλίου' ένάγκαλ'ίσμα- 
νυς.' Τδ·1 αύτδ- άντΐφαΐικδν σχήμα gnaw# παρά τγί Άμλέτω: άφο8; δοκιμάσης toii( 
φίλβυς σου, κάρφωσέ τους; είς τή^ καρδιάν μέ χαλύβδινα άγκιστρα·' ένβαςτδ καρ - 
«&·» εκφράζει εχθρικήν καί όόχΐ φιλικήν πραξιν- Παραπλήσια έμφρφμις. άπαντά 
έν.τώ λόγω τρΰ’Αμφιδίου πρδς τδν Κοριολανόν. ■’Άφες. με νά πΕριπτόξμ διά.τών 
βραχιόνων μου τδ σώμα έκεΐνο, έπ’ι τού οποίου συνετρίβη ίκατοντάκις. τδ ίσχύρδν t
δόρυ μου, πτόησαν τήν σελήνην διά τών συντριμμάτων αυτού. Ίδο ύ ένάγκαλίζο- 
μα.ι τήν άκόνην του ξίφους μου, άαϊ άμιλλώ'μαδ μέίά' τοάΰύΤής· γένναΐδφρόσύνήί 
και θερμότητος πρδς τήν αγάπην σου, μεδ’ρσου φιλοτίμου θάρρους ήγωνίσΟην ποτέ 
κατά τής ανδρείας σου. Ό Steevens ερμηνεύει τδ Strength of malice ώς, σημαί
νον, ισχυρούς ώς έκ τής πράξεως, ήν πρδ μικρού έξετέλεσαν. ’Άλλοι δεωρούσι τδ 
κείμενον έφθαρμένον1 δ Pope μεταβάλλει εΓς exempt iron malice άνευ κακουργίας: 
ό. δέ μ«τάβάλλων> τήν στίξιν,-συνάπτει τδ κώλυν τούΐο μετά του προηγυυ-
μένου έρμηνεύων αύτδ ώς εξής: «Αιά σέ ή άκίς τού ξίφους, μας. «Ινς μ,όλυ- 
βδίνη, Μάρκε ’Αντώνιε, οί βραχίονες μας δέν έ'χουσι κακοποιόν δύναμιν, αί καρ- 
δίαιμας^ κτλ,-άλλ’ ή,-μετμβολή, αυτή; χωρίζει τάς λέξεις.'arm®; καέιΙιββΗ^ *πθ'τ  1
μέίνώς |πρ®πε νάτάκολουβή ήρλέξικίνβ^ but eiir hear!|e>»TX* *0 Collier μεώβαλτ ° j
τ&strength.'of ; malice είς strength, of. weleemo* δππρΓ Λμραδέχε-Μί καέ&'ηαδη;-· 
γητής Craikr δ. δ® Singer πρβ.τ«»εν τή« γραφήν Strength; of amity, ouv J
ύπάρχη άνάγκη διορθώσεως >τοΰ κειμένους είνε ή· άρίστη πααών’ διότι αί λέξεις 
malice καί amity ’ίσως, ήλλοιώβησαν ΰπδ τών .«υπογράφω»· άλλ’αδτη< άξαοβενίΐ

Τ6μος ®". 10, 11, 12. -’Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 1888 41 , !
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ΚΑΣΣΙΟΣ

Ή ψήφος σου θά έχη εΐπερ τις κα'ι άλλη κύρος κατά τήν διανομήν 
των νέων άςιωμάτων.

? ΒΡΟΥΤΟΣ

Έχε ύπομονήν έως δτου καθησυχάσοιμεν τδ κατεπτοημένον πλήθος, 
κα'ι τότε θά σοι ειπω τον λόγον, δΓ δν έγο>, δστις ήγάπών τον Καίσαρα, 
δτε έπληςα αύτόν, έπραξα τοΰτο.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ούδόλως άμφιβάλλω περί τής ύμετέρας συνέσεως. ”Ας μοι τείνη έκα
στος έξ ύμών τήν αιματόφυρτον χεΐρά του- Σου τήν χεϊρα σφίγγω 
πρώτον, Μάρκε Βρούτε' τήν ΐδικήν σου, έπειτα Γάϊε Κάσσιε' τήν ίδι- 
κήν σου τώρα, Δόκιμε Βρούτε' Μέτελλε, τήν ΐδικήν σου, τήν σήν, 
Κίννα' και τήν ΐδικήν σου, άνδρεϊε Κάσκα' τέλος δέ τελευταίαν άλλ’ 
ούχ ήττόν άγάπητήν, τήν ΐδικήν σου, καλέ Τρεβώνιε. — Κύριοι πάν- 
τες,— φευ! τί νά ειπω; Ή ύπόληψίς μου ίσταται νυν έπι εδάφους τόσον 
ολισθηρού, ώστε άνάγκη δυοιν θάτερον, ή ώς άνανδρον ή ώς κόλακα νά 
με ύπολάβητε.-* —70τι σε ήγάπων, Καΐσαρ, ώ! ναί, είνε άληθές. "Αν λοιπόν 
τδ πνεΰμά σου επίβλεψη έφ’ ήμάς τώρα, δέν θά άλγήσή πλειότερον παρ’ 
δσον ήλγησε κατά τον θάνατόν σου, βλέπον τδν Μάρκον ’Αντώνιον διαλ- 
λαττόμενον, και θλίβοντα τάς αΐματοσταγεϊς χειρ ας των εχθρών σου, 
ώ άνδρών άριστε! ενώπιον τοϋ νεκρού σου! ”Αν είχον οφθαλμούς τόσους 
δσα σύ τραύματα, και έκαστος τούτων έ'χεε δάκρυα τόσα, οσον ταΰτα 
αίμα, θά μοι ήρμοζε τοΰτο πλειότερον, παρά τδ νά συνάπτω φιλίαν μετά 
των εχθρών σου. Σύγγνωθί, Ιούλιε! Έδώ περιεστοιχήθης, ώ γενναία έλά- 
φος, έδώ έπεσες, και έδώ ίστανταϊ οΐ κυνηγοί σου, μεμιασμένοι έκ του 
σπαραγμού σου,1 καί πορφυροί έκ του αίματός σου. ’’Ω κόσμε, σύ ήσο τδ 
δάσος τής έλάφου ταύτης, αυτή δέ ή ζωή σου. Πόσον ομοιάζει προς ελα- 
φον φονευθεϊσαν ύπδ πολλών άριστέων κεΐσαι ενταύθα!

- ΚΑΣΣΙΟΣ "· ■

Μάρκε Αντώνιε ....
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Σύγγνωθί, Γάϊε Κάσσιε' και οι εχθροί του Καίσαρος θά ώμολόγοΰν 
τοΰτο, παρά φίλου δέ είνε ψυχρά μετριότης.

πως τήν έννοιαν, και προτιμώ τήν ύφιστάμένην γραφήν του κειμένου strength 
of malice καίπερΖ του σχήματος Βντος αντιφατικού και βίαιου. Έν τή ήμε- 
τέρμ μεταφράσει παρεδέχβημεν τήν διόρθωσιν του Copell, ήτις φαίνεται ήμΐν 
φυσικωτέρα' no strengthof malice' δένίχουσί κακοποιόν δύνάμιν. Σ. Μ.

ι In thy spoil φαίνεται δτι είνε δρος τεχνικός. ΈπΙ τής σύλλήψεως λείας, καί 
τής διανομής αυτής μεταξύ των' συμμετασχόντων τοί κυνηρου· Wright.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Δέν σε κατακρίνω διότι επαινείς τδν Καίσαρα' άλλά τίνα συμφωνίαν 
εννοείς νά συνάψης μεθ’ήμών; Θέλεις νά καταταχθής εις τούς φίλους 
ήμών, ή νά μή σε άριθμώμεν '

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Προς τδν σκοπόν τούτον έθλιψα τάς χειρ ας ύμών, άλλ*  άποβλέψας είς 
τον Καίσαρα παρεξετράπην. Είμαι μεθ’ ύμών, ώ φίλοι, καί σας άγαπώ 
παντας, ελπιζων οτι θά μοι ειπητε πώς κα'ι διατί ήτο επικίνδυνος ό

ΒΡΟΥΤΟΣ

Άλλως θά ήτο θέαμα άπάνθρωπον. Οΐ λόγοι είνε τόσον ισχυροί καί δί
καιοι, ώστε, κα'ι υιός τοΰ Καίσαρος άν ήσο, ’Αντώνιε, θά έπεδοκίμαζες 
αύτούς.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αυτό και μονον ζητώ. Παρακαλώ προσέτι νά μοι έπιτραπή νά μετα
φέρω το σώμά του είς τήν άγοράν, κα'ι νά ομιλήσω άπδ τοΰ βήματος, ώς 
προσήκει είς φίλον κατά τήν τελετήν τής κηδείας του.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Σοι τδ έπιτρέπομεν, Μάρκε Αντώνιε.
ΚΑΣΣΙΟΣ

Επιτρεψον μοι νά σοι ειπω μίαν λέξιν, Βροΰτε (‘Ιδία πρδς τδν Βρού
τον). Δέν ήζευρεις τί κάμνεις' μή συναινέσης νά δμιλήση δ ’Αντώνιος 
κατά τήν κηδείαν του. Ήξεύρεις πόσον δύναται νά συγκινηθή δ λαός έκ 
των λόγων του;

ΒΡΟΥΤΟΣ

Μέ συγχωρεϊς. Θά άναβώ πρώτος είς τδ βήμα, κα'ι θά έκθέσω .τούς λό
γους τοΰ θανάτου τοΰ Καίσαρος' θά διακηρύξω δε ότι δ λόγος τοΰ Αν
τωνίου έκφωνεΐται τή ήμετέρα άδεια καί συναινέσει, και ότι έπιθυμοΰμεν 
νά άποδοθώσι τφ Καίσαρι τά νόμιμα και τά όσια. Τοΰτο θά είνε ύπέρ 
ήμών, κα'ι όχι καθ’ήμών. ’

ΚΑΣΣΙΟΣ

Δέν ήξεύρω τί δύναται νά συμβή' δέν μοι άρέσκει αύτό.

- ΒΡΟΥΤΟΣ .·■ ;·,

’Ιδού, παράλαβε, ’Αντώνιε, τδ σώμά τοΰ Καίσαρος. Έν τώ έπικηδείφ 
σου λόγφ δέν θά κατακρίνης ήμάς, άλλ’όμως. Θά έπαινέσης τδν Καίσαρα 
πάση δυνάμει, λέγων ότι πράττεις τοΰτο τή ήμετέρα συναινέσει' άλλως
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. δέν θά cot έπιτραπή νά συμμετάσχης τής κηδείας' θά όμιλήσης δέ έπ'ι 
τοΰ αύτοϋ, έφ’.ού καί έγώ βήματος, μετά τδ τέλος τοΰ λόγου μου.

ΑΝΤΩΜΟΣ

’Έστω. Ούδέν άλλο ζητώ.
ΒΡΟΥΤΟΣ

. Έφοίμασ.ον λοιπόν τδ σώμα, και άκολούθηοον ήμάς ( Εξέρχογται ξάν
τες, η2ηκ τηϋ’-Αντωνίου).

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Συγγνωθι, ώ αίματόφυρτον καί γήϊνον τεμάχιον, άν φέρωμαι επιεικώς 
καί μειλιχίως πρδς τούς δημίους τούτους ! Είσαι τδ λείψανον τοΰ εύγενε- 
στάτου τών. άνδρών δσοΛ έζησά\| ποτέ έν τή φορί£ τών αίώνοίν.. Ούα> τή 
χειρί, ήτις έχυσε τδ πολύτιμον τοϋτο αιμα ! Έδώ, έπ'ι τών τραυμάτων 
σου, — άτινα ώς άλαλα στόματα άνοίγουσι τά κοράλλινα αυτών χείλη, 
ίνα έπικαλεσθώσι τήν φωνήν και τούς φθόγγους τής γλώσσης μου—προ
λέγω τά εξής : Κάτάρα θέλει έπιπέσει έπ'ι τής κεφαλής τών άνθρώπων' 
έσωτερικο'ί σπαραγμοί κα'ι άγριος έμφύλιος πόλεμος θέλόϋσιν άνατρέψει 
άπασαν τήν Ιταλίαν τ δ αίμα και ή καταστροφή θά εΐνε τόσον συνήθη, 
τόσον δέ κοινά τά φρικωδέστατα άντικείμενα, ώστε αι μητέρες θά μει- 
διώσι βλέπουσαι τά τέκνα αύτών κατακερματιζόμενα ύπδ τών όνύχοιν 
τοΰ πολέμου’ ή πρδς τά κακουργήματα έξις θά π?μξή πδζν οίκτου αίσθημα, 
τδ δέ πνεΰμα τοΰ Καίσαρος, πνέον έκδίκησιν και έχον παρ’ αύτώ τήν έξ 
ν.Αδου άναβάσαν πυρίπνοα Άτην, θ’ άνακράξη διά φωνής ηγεμονικής άνά 
τάς χώρας ταυτας “Γαΐα μιχθήτω πυρί,»1 και θ’ άπολύσή τούς κύνας τοΰ 
πολέμου ούτως, ώστε ή ειδεχθής αύτη πράξις θά πληρώσή τήν γήν δυσ
ωδίας άτάφων πτωμάτων1 (Εισέρχεται Αοϋ-ίος). Είσαι ύπηρέτης τοΰ 
Όκταβίου Καίσαρος, δέν εινε άληθές;

1 Cry «Havock» φαίνεται ότι σημαίνει πρόσταγμα κραυγή πρός ά'σπλαγχνον 
σφαγήν, όταν οΰδενός έχθροΰ φείδωνται. Wrigth.

2 With carrion men groaning for burial. Κα'ι σήμερον έ'τι εις τινα μέρη τής 
’Αγγλίας όταν ό νεκρός άρχίζη νά σήπητάι, λέγουσιν 8τι ζητεί ταφήν. 
Wright.

ΔΟΥΛΟΣ

Ναί, Μάρκε ’Αντώνιε
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ό Καΐσαρ έγραψεν αύτφ νά έλθη είς 'Ρώμην.
ΔΟΥΛΟΣ

Έλαβε τήν έπιστολήν του, κα'ι έρχεται' μέ έπεφόρτισε δέ νά σοι τδ 
αναγγείλω προφορικώς (Παρατηρεί τόν νεκρόν). Ώ Καΐσαρ !. . , 1 2

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αυπέΐσαι άποχώρησον και κλαΰσον. Βλέπω δτι ή συγκίνησις
εινε έπιδημική, διότι οι οφθαλμοί μου, βλέποντες δακρυβρέκτους τούς ίδι- 
κούς σου, άρχίζουσι νά ύγραίνωνται. Έρχεται δ κύριός σου ;

ΔΟΥΛΟΣ

’Απόψε θά διανυκτερεύση επτά λεύγας μακράν τής 'Ρώμης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Έπίστρεψον ταχέως 'ίνα τώ ειπης δ,τι συνέβη. Ή 'Ρώμη πενθείς και 
εινε πλήρης κινδύνων. Δέν παρέχει άσφάλειαν διά τδν Όκτάβιον ή 
'Ρώμη1. Σπεΰσσν νά τώ άναγγείλης ταΰτα. Όχι, περίμενε άκομη ολίγον, 
θά έπιστφέψης άφόΰ μεταφέρω τδ σώμα τοϋτο είς τήν άγοράν έκεΐ θά 
κρίνω έκ τοΰ επικήδειου λόγου πώς θά θεώρηση ό λαός τήν άπάνθρωπον 
πράξιν τών αιμοχαρών τούτων άνδρών, καί, συμφώνως πρδς ταΰτα, θά έκ- 
θέσης είς τδν νέον Όκτάβιον τήν κατάστασιν τών πραγμάτων. Βοήθη- 
σόν με ('Εξέρχονται γέροντες τό σώμα τον Καίσαρος),

Σ Κ Η Ν Η Β'

Η ΑΓΟΡΑ

’Εμφανίζονται ό Βροΰτος κα'ι ό Κάσσιος σϋνοδευόμενοι ύπό πλήθος πολιτών.

ΠΟΛΙΤΑΙ

Θέλομεν νά μας δώσητε λόγον*  δόσετέ μας λόγον.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Άκολουθήσατέ με λοιπόν, και προσέχετε, φίλοι. Κάσσιε, ύπαγε είς τήν 
άλλην οδόν, και διαχώρισον τό πλήθος. Όσοι θέλουσι νά με άκ.ουσωσιν, 
άς μείνωσιν έδώ' όσοι θέλουσι νά άκολουθήσωσι τδν Κάσσιον, άς ύπάγωσι 
μαζί του. Θά έκθέσωμεν δημοσία τούς λόγους τοΰ φόνου τοΰ Καίσαρος. 

α' ΠΟΛΙΤΗΣ

Έγώ θέλω ν’ άκούσω τόν λόγον τοΰ Βρούτου.

’ No Rome of safety for Octavius yet. Και ένταΰθα επαναλαμβάνεται τό λογο- 
παίγνιον Rome κάϊ room 'Ρώμη καί χώρος: Δέν ύπάρχει 'Ρώμη (κάΐ θέσίς) ά- 
σφαλής διά τόν Όκτάβιον,
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Β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Έγώ θέλω ν’ άκούσω τόιι Κάσσιον’ καί τότε παραβάλλομεν τάς άντι- 
λογίας των, όταν άκούσωμεν καθένα χωριστά (Έζίρχεταε ό Κάσσιος 
μετά zir<t>r π ο Λιτωτ. Ό Βρούτος άναβαΐνει είς zb βήμα).

ΐ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Ανέβη είς τό βήμα ό γενναίος Βρούτος’ σιωπή !
ΒΡΟΥΤΟΣ

Έχετε ύπομονήν μέχρι τέλους.
'Ρωμαίοι, συμπολΐται και φίλοι! Άκούσατέ με όπως εννοήσατε τήν 

άπολογίαν μου, και σιωπήσατε, όπως δυνηθήτε νά με άκούσητε. Πιστεύ- 
σατέ με διά τήν άρετήν μου, και σεβάσθητε αύτήν, ινα δυνηθήτε νά με 
πιστεύσητε’ κρίνατέ με έν τη συνέσει σας, και έπικαλέσθητε δλην τήν 
όρθοφροσύνην σας, ινα δυνηθήτε νά με κρίνητε κάλλιον. "Αν έν τη όμη- 
γύρει ταύτη ύπάρχη τις πιστός φίλος τοΰ Καίσαρος, λέγω πρός αυτόν, 
ότι ή πρός τόν Καίσαρα άγάπη τοΰ Βρούτου δέν εινε μεκροτέρα τής ίδι- 
κής του. *Αν  δέ ό φίλος ουτος έρωτήση, διατί ό Βροΰτος έξανέστη κατά 
τοΰ Καίσαρος, θά τω άποκριθώ ώς εξής:—’Όχι διότι ήγάπων τόν Καί
σαρα όλιγώτερον, άλλά διότι ήγάπων τήν 'Ρώμην περισσότερον. Ήθέ- 
λετε προτιμήσει ό μέν Καΐσαρ νά ζή, πάντες δ’ ήμεΐς ν’ άποθάνωμεν δοΰ“ 
λοι, παρά νά ιδητε τόν Καίσαρα νεκρόν, εαυτούς δέ έλευθέρους ; Ό Καΐ- 
σάρ με ήγάπα, και τόν θρηνώ’ ήτο ευτυχής, και χαίρω’ ήτο άνδρεΐός, και 
τόν τιμώ’ άλλ’ ήτο τυραννικός, και τόν έφόνευσα. Δάκρυα είς τήν άγά- 
πην του, χαρά είς τήν εύτυχίαν του, τιμή είς τήν άνδρείαν του, και θά
νατος είς τήν τυραννίδα του. Τίς ένταΰθα είνε τόσον χαμερπής, ώστε νά 
θελήση νά γίνη δοΰλος ; ΛΑν ύπάρχη τις, άς όμιλήση, διότι αύτόν ήδί- 
κησα. Ποιος είνε τόσον βάρβαρος, ώστε νά μή θέλη νά εινε 'Ρωμαίος ; ΛΑν 
ύπάρχη τις, άς όμιλήση, διότι αύτόν ήδίκησα. 'Υπάρχει τις τόσον φαΰ- 
λος, ώστε νά μή άγαπ^ τήν πατρίδα του ! Άν ύπάρχη τις, άς όμιλήση, 
διότι αύτόν ήδίκησα. Περιμένω άπάντησιν.

ΠΑΝΤΕΣ

Κανείς, Βροΰτε, κανείς.
ΒΡΟΥΤΟΣ

"Ωστε ούδένα ήδίκησα. Έπαθεν ύπ’ έμοΰ ό Καΐσαρ ό’,τι θά έπασχεν ό 
Βρόΰτος ίφ’ ύμών. Ή άνάκρισις τοΰ φόνου εινε έγγεγραμμένη έν τω Καπι- 
τωλίω, χωρίς νά μειώσωμεν τήν δόξαν, ής κατέστη άξιος, μηδέ νά μεγα- 
λύνωμεν τά άδικήματα, δι’ ά έθανατώθη (Είσ/ρχεται ό ’Λντώνιος μετ’ 
(LLiar, γέροντες zb oupa τον Καίσαρος). ’Ιδού ό νεκρός του πενθίμως 
φερόμενος ύπό τοΰ Μάρκου ’Αντωνίου, ό’στις, καίπερ μή συνεργήσας είς 

a

τόν θάνατόν του, ούχ ήττον θά συμμετάσχη τών έκ τούτου άγαθών, θά 
λάβη θέσιν έν τή πολετεί^’ άλλά τίς έξ ύμών δέν θά λάβη τό άνήκον εις 
αύτόν μέρος ; Περαίνων τόν λόγον προσθέτω τά εξής.. Όπως έφόνευσα 
τόν κάλλιστον φίλον μου πρός τό καλόν τής 'Ρώμης, ουτω φυλάττω και 
δι’ έμαυτόν τό έγχειρίδιον τοΰτο, &ν ποτέ ή πατρίς μου άπαιτήση τόν 
θάνατόν μου1.

ΠΑΝΤΕΣ

Ζήτω ό Βροΰτος! Ζήτω ό Βροΰτος !
Α’ ΠΟΛΙΤΗΣ

* Ας τόν.συνοδεύσωμεν έν θριάμβφ είς τόν οίκόν του.
β’ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΛΑς τοΰ έγείρωμεν άνδριάντα πλησίον τών προγόνων του.
Τ' ΠΟΛΙΤΗΣ

ΛΑς γίνη Καΐσαρ !
Δ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Αΐ κάλλισταε ιδιότητες τοΰ Καίσαρος θά στεφθώσιν έν τω προσώπω 
τοΰ Βρούτου.

Α' ΠΟΛΙΤΗΣ

ΛΑς τόν συνοδεύσωμεν είς τήν οικίαν του μέ άλαλαγμούς και ζητω- 
κραυγάς.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Συμπολΐται μου........
β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Σιωπή, σιωπή! Όμ.ιλεΐ ό Βροΰτος.
Α' ΠΟΛΙΤΗΣ

Αι ! Σιωπή !

1 *0  λόγος τοΰ Βρούτου είνε λόγος άνδρός πεπεισμένου μέν περί τοΰ δικαίου 
τής έπιτελεσθείσης πράξεως, γινώσκοντος δ’ άμα πόσον δυσχερές είνε τδ πείΟειν 
τούς άλλους’ επομένως εινε λόγος έπεξειργασμένος, τυπικός και μεμετρημένόϊ. Λέν 
πειρϊται νά έλκύση τήν συμπάθειαν τών ακροατών, άλλ’ είνε μεστός επιχειρη
μάτων καί λογικός μέχρι τέλους. Το συγκινεΐν εινε τόσον άγνωστον εις τόν Βρού
τον, οσον άντίκειται είς τόν χαρακτήρά τού τό νά δεικνύη συγκίνησιν. -Ίσως ό 
Σαίξπηρ είχεν ύπ’ δψει τόν Πλούταρχον λέγοντα περί τοΰ Βρούτου: 'Ρωμαϊστ’ι 
μέν ούν ήσκεΐτο πρός τάς διεξόδους και τούς άγώνας ίκανώς ό Βροΰτος, ελληνι
στί δέ τήν αποφθεγματικήν καί Λακωνικήν έπιτηδεύων βραχυλογίαν έν.'ταΐς έπι- 
στολαΐς ένιαχοΰ παράσημός έστιν. Οιον ήδη καθεστηκώς είς τόν πόλεμον γράφει 
Περγαμηνοΐς : «’Ακούω ύμας Δολοβέλλα δεδωκέναι χρήματα’ α εί μέν έκόντες εδοτε, 
ομολογείτε άδικεΐν’ εί δ’ άκοντες, άποδείξατε τω έμοι έκόντες δοΰναι». Πλουτ. 
Βροΰτος, II, -

h
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ΒΡΟΥΤΟΣ-

Άφβτέ pc νά άπέλθω μόνος, φίλοι συμπολΐται, καί πρδς χάριν μου 
μ.είνατε έδώμ.ετάΐοΰ ’Αντωνίου. Τιμήσατε τδν νεκρόν του Καίσαρος, και 
τδν έπιζήδειον λόγον, δν τή ήμετέρα άδεί^: θά έκφωνήση δ Μάρκο; 
Αντώνιος πρδς έξύμνησιν τής δέξης τοΰ Καίσαρος. ΙΙαρακαλώ & όμ®ς 
νά μή φύγη κανείς, έκτδς έμοΰ, πριν ή τελείωση δ λόγος τοϋ ’Αντωνίου.

λ' πολίτης

Αί', άς μείνωμεν ν’ άκούσωμεν τδν Μάρκον Αντώνιον.
Γζ ΠΟΛΙΤΗΣ

"Ας άναβή, είς τδ βήμα. Θά τδν άκούσωμεν. Άνάβα, γενναίε 
’Αντώνιε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Χάρις τω Βρούτφ, σάς είμαι ύπόχρεως (’Ara6alrst έπι τό βήμα).
Δ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Τί λέγει περί τοΰ Βρούτου ;
Τ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Λε'γει δτι χάρις τφ Βρούτφ, εινε ύπόχρεως εις ήμάς όλους.
Δ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Θά κώμη καλά νά μή εί'πη τίποτε κατά τοΰ Βρούτου έδώ.
λ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Αΰτδς δ Καΐσαρ ήτο τύραννος.
Τ' ΗΟΛΙΤΗΣ

’Εννοείται, βεβαιότατα' και εΐμεθα ευτυχείς ότι ή 'Ρώμη άπηλλάγη 
άπ’ αύτόν.

β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Σιωπή ! ΛΑς άκούσωμεν τί θά είμπορέση νά ειπη δ ’Αντώνιος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εύγεν^ΐς ’Ρωμαίοι ....
’ ' ΠΟΛΙΤΑΙ '

At! σιφπή,. νά τδν άκούσωμεν,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Φίλοι 'Ρφμρμδ,ι συμπολΐται, άκούσατέ μου, Έρχομαι ρ^ως ενταφιάσω

* ϊ coin# to bury Caesar. Άναμφιβόλως ό Σαίςπηρ εί.χεν έπ’ δφει τήν Αγ
γλίαν καί τήν εποχήν του. Ή συνήθεια toil καίειν τούς νεκρούς είχεν είσαχΟή είς 
‘Ρώμην μικρήν προ του Καίσαρος. Wright.

έ'

I 
μ-

τδν Καίσαρα,1 όχι νά έγκωμιώσω αύτόν. Τά μέν κακά έργα τών άνθρώ
πων έπιζώσι, τά δέ καλά θάπτονται ώς έπί τδ πολύ μέ τά οστά αύ
τών. Έστω αύτη και τοΰ Καίσαρος ή, τύχη.1 Ό εύγενής Βροΰτος σάς 
εΐπεν, ότι δ Καΐσαρ ήτο τυραννικός. *Αν  τοϋτο ήτο. άληθές, μέγα τδ α
μάρτημα, καί άκριβά τδ επλήρωσεν δ Καΐσαρ. Ένταΰθα, τή άδεία τοΰ 
Βρούτου και τών άλλων,—διότι δ Βροΰτος εινε άνθρωπος αξιότιμος, κα
θώς και πάντες οί άλλοι εΐνε άνθρωποι αξιότιμοι—-,ήλθον όπως έκφωνήσω 
τδν επικήδειου λόγον τοΰ Καίσαρος. Ήτο φίλος μου, πιστδς καί δίκαιος 
πρδί -έμέ. Άλλά δ Βροΰτος λε'γει ότι ήτο τυραννικός, καί δ Βρούτος εινε 
άνθρωπος άξιότιμος. Ώδήγησεν είς τήν 'Ρώμην πλήθος αιχμαλώτων, ών 
τά λύτρα κατεπλούτισαν τά δημόσια ταμεία- Ήτο τάχα τούτο άπόδει- 
ξες τοΰ τυραννικού χαρακτήρος τοΰ Καίσαρος; 'Ότε οί πτωχοί έστένα- 
ζον, δ Καΐσαρ έκλαιε, Τοΰ τυράννου δ χαρακτήρ έχει σκληρότερα συστα
τικά. Καί όμως δ Βροΰτος λέγει ότι ήτο τυραννικός, καί δ Βροΰτος.εΐνε 
άνθρωπος αξιότιμος. Εΐδετε πάντες ότι κατά τήν εορτήν τών Λυκαίων 
τφ προσήνεγκα τρις τδ βασιλικόν στέμμα καί τρις τδ άπε'κρουσε. Τυράν
νου χαρακτηριστικόν ήτο τούτο; Καί όμως δ Βροΰτος λέγει ότι ήτο τυ
ραννικός, καί δ Βροΰτος ειγε άνθρωπος άξιότιμος, Άέν ομιλώ ίνα άνα- 
σηευά,σω τά -ύπδ τοΰ Βρούτου λ^Χθέντα’ ήλθον έδφΤνα εί'π,φ όσα ήξεύ,ρω. 
Σείς πάντες τον ήγαπήσατε, καί δχι άνευ λόγου. Τίς λόγος σας άποτρέ- 
πρι νά θρηνήσητε αύτόν; Ή Κρίσις! κκτέφυγες είς τά. κτήνη, και οί άν
θρωποι άπώλεσαν τό λογικόν. Συγχωρήσατέμοι’ ή καρδι'α μου εινε έν τφ 
φερέτρφ εκεί μετά τοΰ Καίσαρος, καί πρέπει νά διακόψω τδν λόγον έως 
ότου έπανέλθη πρδς έμέ.

α' ΠΟΛΙΚΗΣ

Μοΰ φαίνεται πώς έχει πολύ δίκαιον είς όσα εΐπεν.
Β' ΙΙΟΛΙΤΗΣ

”Αν έξετάσης τδ πράγμα καλά, ήδίκησαν πολύ τδν Καίσαρα.
Γ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Αλήθεια. Φοβούμαι μή μας έλθη κανένας χειρότερος.
δ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Ήκουσες τί είπε; δέν ήθέλησε νά δεχθη τδ στέμμα. Λοιπόν εΐνε βέ
βαιον ότι δέν ήτο τυραννικός.

α' ΠΟΛΙΤΗΣ

ΛΑν αύτά είνε άληθινά, μερικοί θά τά άκριβοπληρώσουν.

1 So let it be with Caesar’ άς ταφή μετ’ αύτοϋ ή άγαΘότης του, χωρίς νά 
γίνη Οε'μα τής ομιλίας μου. Wright.
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β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Ό καϋμένος ! τά ’μάτια του έγιναν κόκκινα άπο τά δάκρυα.
γ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Δέν ύπάρχει εις τήν 'Ρώμην ,εύγενέστερος άνθρωπος άπό τον Αντώνιον.
Δ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Προσοχή! Θά όμιλήση πάλιν.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Χθες άκόμη μία λέξις του Καίσαρος ήδύνατο νά κατίσχυση τής Οικου
μένης όλης· τώρα κεΐται νεκρός, και ό ποταπώτατος των άνθρώπων δεν 
καταδέχεται νά τίμηση αυτόν. ’Εάν, ώ φίλοι, ήμην διατεθειμένος νά ερε
θίσω τον νουν και τήν καρδίαν σας είς μανίαν και έπανάστασιν, ήθελον 
άδικήσει τον Βρούτον, ήθελον άδικήσει τον Κάσσιον, οίτινες, τό ήξεύρετε 
όλοι, εινε άνδρες άξιότιμοι. Δεν θέλω νά τούς άδικήσω. Προτιμώ νά άδι
κήσω τον νεκρόν, ν’ άδικήσω εμέ αυτόν και ύμάς, παρά νά άδικήσω άν- 
δρας τόσον άξιοτίμους. Άλλ’ ιδού εν έγγραφον μέ την σφαγΐδα του Καί
σαρος· τό ευρον είς τό γραφεΐόν του, είνε ή διαθήκη του. ΛΑν ό λαός ή-' 
κουεν αύτήν την διαθήκην, — την οποίαν, μέ συγχωρεΐτε, δεν έχω σκο
πόν νά άναγνώσω—, όλοι ήθελον τρέξει νά φιλήσουν τάς πληγάς του Καί
σαρος, νά βάψουν τά μανδήλιά των είς τό α'ιμά του, καΓώς ενθύμημα νά 
ζητήσουν μίαν τρίχα τής κεφαλής του, τήν οποίαν άποθνήσκοντες θά 
άφινον διά τής διαθήκης των ώς πολύτιμον κληροδότημα είς τά τέ
κνα των.

~ Δ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Θέλομεν ν’ άκούσωμεν τήν διαθήκην! Διάβασε την, ’Αντώνιε.
ΠΑΝΤΕΣ

Τήν διαθήκην ! τήν διαθήκην ! θέλομεν ν’ άκούσωμεν τήν διαθήκην 
του Καίσαρος!

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Υπομονή, καλοί μου φίλοι’ δεν πρέπει νά τήν άναγνώσω. Δεν πρέπει 
νά μάθητε πόσον σας ήγάπα ό Καΐσαρ. Δεν εισθε ούτε άπό δρΰν ούτε 
άπό πέτραν, εισθε άνθρωποι’ και ώς άνθρωποι θά παροργισθήτε και θά 
γίνητε μανιώδεις, άκούοντες τήν διαθήκην του Καίσαρος. Δεν εινε καλόν 
νά μάθητε ότι εισθε οΐ κληρονόμοι του, διότι, άν τό έμανθάνετε, ώ ! τί 
ήθελε γίνει !

Δ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Διάβασε τήν διαθήκην θέλομεν νά τήν άκούσωμεν, ’Αντώνιε- πρέπει 
γά μας διαβάσης την διαθήκην του Καίσαρος ! ,
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Θά έχητε όλίγην ύπομονήν ; θά ήσυχάσητε ολίγον ; Πάρα-πολύ έσπευσα 
να ομιλήσω περί τής διαθήκης. Φοβούμαι ότι άδικώ τούς άξιοτίμους 
άνδρας, ών τά εγχειρίδια έπληξαν τον Καίσαρα.

Δ’ ΠΟΛΙΤΗΣ

Εινε προδόται’ άκοΰς !
ΠΑΝΤΕΣ

Τήν διαθήκην ! τήν διαθήκην !
β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Εινε κακούργοι, δολοφόνοι" τήν διαθήκην! διάβασε τήν διαθήκην!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Θέλετε λοιπόν νά με άναγκάσητε νά άναγνώσω τήν διαθήκην ; Τότε 
πλησιάσατε, κάμετε κύκλον περί τον νεκρόν του Καίσαρος, καί άφήσατέ 
με νά σας δείξο) έκεΐνον, όστις έκαμε τήν διαθήκην. Νά καταβώ· Μοι τό 
επιτρέπετε ·

ΠΑΝΤΕΣ
Κατάβα ! κατάβα !

Β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Κατάβα!
Γ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Σου τό έπιτρέπομεν. ..............
Δ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Κύκλον ! Σχηματίσατε κύκλον ! -

Α' ΠΟΛΙΤΗΣ

Απομακρύνθητε άπό τό φέρετρον, άπομακρύνθητε άπό τον νεκρόν!
β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Θεσιν διά τον ’Αντώνιον, τον εύγενέστατον ’Αντώνιον.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μη συνωθεΐσθε περί εμέ" άπομακρύνθητε ολίγον.
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΟΛ1ΤΑΙ

Όπισω ! θέσεν ! όπίσω !
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

’Άν έχητε δάκρυα, έτοιμάσθητε νά τά*  χύσητε τώρα. Γνωρίζετε όλοι 
τον χιτώνα τούτον. ’Ενθυμούμαι πότε τόν έφόρεσε διά πρώτην φοράν ό 
Καΐσαρ· ήτο εσπέρα τής άνοίξεως είς τήν σκηνήν του" τήν ήμέραν εκεί
νην ένίκησε τούς Νερβίους. Κυττώξετε, εδώ ςνέπηξε τό έγχειρίδιόν τον 0 
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Κάσσιος- ίδέτε τί ρήγμα έκαμεν ή φθονερός Κάσκας- έδώ τον έπληςεν δ 
φίλτατος Βρούτος, καί οτε άνέσυρε την κατηραμένην λεπίδα του> τό 
«Τρία τοΰ Καίσαρος τον ήκολούθησεν, έχύθη έξω, διά νά βεβαιωθή, ούτως 
είπεΐν, άν τφ δντι δ Βρούτος ητο έκεϊνος, δστις έπληξεν αύτδν τόσον 
σκληρώς, διότι, όπως γνωρίζετε, δ Βρούτος ήτο δ άγγελος τοΰ Καίσαρος. 
Κρίνατε σεις, ώ θεοί, πόσον περιπαθώς τον ήγάπα. Τδ τραύμα τοΰτο 
ητο τδ σκληρότατον πάντων, διότι ευθύς ώς δ μεγάθυμος Καΐσαρ είδε 
τδν Βρούτον πλήττοντα αύτόν, -ή άχαριστία, ισχυρότερα τοΰ βραχίονος 
τοΰ προδότου, τδν κατέβαλε- τότε έρράγή ή μεγάλη αύτοΰ καρδία, καί 
καλύψας τδ πρόσωπον διά τοΰ χιτώνος παρ’ αύτή τη βάσει τοΰ άνδριάν- 
τος τοΰ Πομπηΐου, έζ ου ερρεε διαρκώς αίμα, κατ,έπεσε. Τότε και εγώ 
και ύμεΐς, και πάντες έπέσομεν, ενώ έθριάμβευεν ή αΐματόφυρτος προδο
σία1. Αίζ, κλαίετε τώρα, και παρατηρώ δτι σας συνεκίνησεν δ οίκτος. Τά 
δάκρυα τκΰτα είνε εύγενή. Άγαθαί ψυχαί, πώς κλαίετε ενώ μόνον τδν 
καθημαγμένον χιτώνα τοΰ Κάίσαρος βλέπετε · Έδώ, έδώ κυττάξετε, εδώ 
είνε δ ίδιος παραμεμορφωμένος άπό τούς προδότας.1 2

1 While bloody treason flourished over us: flourished=triumphed- b Stee- 
vens λέγει : ίζράδαινε τδ ξίφος- άλλ’ ή άντίθεσις είνε μεταξύ της άπέλπιδος θέ- 
σεως τοΰ λαού καί της θριαμβικής θέσεως των συνομωτών.

2 "Επειτα τοΰ σώματος εις την αγοράν κομισθέντος Αντώνιος έ'παινον, ώσ
περ έθος έστί, διεξελθών, καί τά πλήθη κινούμενα πρδς τδν λόγον όρων εις οίκτον 
μετέβαλε, καί τήν έσθήτα λαβών την Καίσαρος ήμαγμένην άνέπτυξεν, επιδεικνύ- 
μενος τάς διάκοΆάς καί των τραυμάτων τδ πλήθος. Πλοΰτ. Βρούτος, XX.

λ' ΠΟΛΙΤΗΣ

”Ω θέαμα οδυνηρόν !
β' ΠΟΛΙΤΗΣ

ΛΩ γενναίε Καΐσαρ !
Γ' ΠΟΛΙΤΗΣ

ΛΩ άποφράς ημέρα !
Α' ΠΟΛΙΤΗΣ

Προδότας κακοΰργοι !
δ' ΠΟΛΙΤΗΣ

*Ω αίματηρότατον θέαμα!
β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Θά έκδικηθώμεν !
ΠΑΝΤΕΣ

Έκδίκησιν ! Εμπρός ! Νά τούς εύρωμεν ! νά τούς καύσωμεν ! νά τούς 
φονεύσωμεν ! νά τούς κατακομματιάσωμεν ! Κάνεις νά μη ζήση άπδ τούς 
προδότας!

ΙΟΥΛΙΟΣ KA1SAP mt
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ............

Σταθήτε, συμπολΐται!
Α' ΠΟΛΙΤΗΣ

AT! Ησυχάσατε! Ακούσατε τδν εύγενή ’Αντώνιον.
β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Θά τδν άκούσωμεν, θά τδν άκολουθήσωμεν, θ’ άποθάνωμεν μετ’ .αύτοΰ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Φίλοι μου, καλοί μου φίλοι, μή έζοργίζεσθε,. καί μή έξα-νίατασθε τό
σον βιαίως. Οί ένεργήσαντες την προίζιν τ«ύτην είνε άνδρες άξιότιμοι. Δέν 
ήξεύρω ποιοι προσωπικοί λόγοι παρεκίνησαν αύτούς νά,, τδ- πράξωσιν- ,^ίνε 
άνθρωποι φρόνιμοι και αξιότιμοι^ βεβαίως θά άπολογηθώσι προς ύμ&ς. 
Δέν έρχομαι, φίλοι μου, νά σας έξαπατήσω,.. jsvj^iv^v -.τάς κ«ρδ.ί«ς,σας. 

Δέν είμαι ρήτωρ, δπως δ Βροΰτος,. άλλά> δπως δλοι μέ γνωρίζετε, άνθρεο- 
πος ειλικρινής και άπλοΰς, δστις αγαπά τδν φίλον του, καί τοΰτο ή^εύ- 
ρουσι πολύ καλά εκείνοι, οίτινές μοι ίπέτρεψαν νά εκφωνήσω δημοσίες 
τδν έπικήδειόν του- διότι δέν έχω ούτε πνεΰμα, ούτε, ρητορικήν ικανό
τητα, ούτε άξίαν, ούτε σχήματα ρητορικά, ούτε άπαγ-γτλίανς ούτε δύνα- 
μιν λόγου, δπως συγκινήσω τδν κόσμον, Όμιλώ καθαρά!: Σάς λέγω δ,τι 
καί σείς ήξεύρετε, σας δεικνύω τά τραύματα τοΰ αγαπητούΚαίσαρος, τά 
βωβά, τά βωβά ταΰτα στόματα, και τά άφίνω ,νά· όμιλήσωσινάνη’ έμοΰ, 
Άλλ’ εάν εγώ ήμην Βροΰτος, καί δ Βροΰτος Άντοίνιος, δ ’Αντώνιος ου- 
τος ήθελεν αναστατώσει τάς ψοχάς σας., ήθελε δώσει είς έκαστον ,τραΰμα 
τοΰ Καίσαρος φωνήν, τοιαότην, ώστε νά ταράζη καί τάς πέτρα*  τή$ ’Ρώ’ 
μης καί νά κίνηση αύτάς εις έπανάστασιν,

ΠΑΝΤΕΣ

Θά έπαναστατήσωμεν!
Α' ΠΟΛΙΤΗΣ

Θά καύσωμεν τήν οικίαν τοΰ Βρούτου !
Γ' ΠΟΛΙΤΗΣ .

’Εμπρός ! Ύπάγωμεν νά εύρωμεν τούς συνωμότας!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ακούσατε με, άκόμ.η, συμπολΐται,. άκούσκτέ με.
' " ,· ■ ■ ΠΑΝΤΕΣ- \

Αί! Ήσμχάσατε I ’Ακούσατε τήν ’Αντώνιον,, τδν. γ.ενναϊον Αντώνιον.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

’Ω φίλοι, δέν ήξεύρετε τί πηγαίνετε νά κάμητε. Διατί, ξ Καΐσαρ ε^νε. 
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άξιος της άγάπης σας ; Φευ I δεν το ήξεύρετε’ πρέπει νά σας το ειπω. 
’Ελησμονήσατε την διαθήκην, περί τής οποίας σας ώμίλησα.

ΠΑΝΤΕΣ

’Αλήθεια, την διαθήκην ! ’Άς μείνωμεν ν’ άκοόσωμεν την διαθήκην.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

’Ιδού ή διαθήκη μέ την σφραγίδα του Καίσαρος. Είς έκαστον πολίτην 
‘Ρωμαϊον, εις έκαστον χωριστά, άφίνει έβδομήκοντα πέντε δραχμάς.

Β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Γενναιότατε Καϊσαρ! Θά έκδικήσωμεν τον θάνατόν σου.
Γ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Βασιλικότατε Καϊσαρ!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

’Ακούσατε μου μέ ύπομονήν.
ΠΑΝΤΕΣ

Αι! Σιωπή!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Προς τούτοις, σας άφίνει τούς παραδείσους, τάς ιδιαιτέρας δενδροφυτείας 
του, και τούς πέραν του Τιβέρεως νεοφυτεύτους κήπους του’ τά κλη
ροδοτεί είς ύμας καί είς τούς κληρονόμους σας είς αιώνα τον άπαντα, 
δπως περιπατήτε και διασκεδάζητε έκεϊ. Τοιοΰτος ήτο ό Καϊσαρ! Θά 
γεννηθή ποτέ όμοιος του ;

Α' ΠΟΛΙΤΗΣ

Ποτέ, ποτέ! Εμπρός, ύπάγωμεν νά καύσωμεν το σώμα του είς την 
ΐεράν πλατείαν, και μέ τούς ίδιους δαυλούς νά καύσωμεν τάς οικίας των 
προδοτών. Σηκώσατε το σώμα.

Β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Φωτίά ! Φέρετε φωχίά !
γ' ΠΟΛΙΤΗΣ

’Ανασπάσατε θρανία !
δ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Άνασπάσατε βάθρα, παράθυρα και ό,τι άλλο! (’Εξέρχονται οΐ ποΛϊ- 
ται γέροντες τδ σ&ριι).

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τώρα άς ένεργήση. Έλαβε φοράν ό ’Όλεθρος. "Ας άκολουθήση οίονδή- 
ποτε δρόμον θελήση (Εισέρχεται ΛοΰΛος).—Αι, τί τρέχει;

ΔΟΥΛΟΣ
Κύ ριε, ό Όκτάβιος έφθασεν είς την 'Ρώμην. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Που εινε;
ΔΟΥΛΟΣ

Είνε μέ τον Λέπιδον είς την οικίαν του Καίσαρος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πηγαίνω καθ’ εύθεϊαν είς έπίσκεψίν του' είς κατάλληλον καιρόν έρχε
ται. Ή Τύχη είνε εύθυμος, και έν τη εύθυμία της θα μας χαρίση τά πάντα.

ΔΟΥΛΟΣ

Τον ήκουσα νά λέγη ότι ό Βρούτος και ό Κάσσιος έξήρχοντο έφιπ
ποι μέ μανιώδη ταχύτητα διά τών πυλών τής 'Ρώμης.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Φαίνεται ότι έλαβον ειδησιν πώς έξηρέθισα τον λαόν. Όδήγησόν με 
προς τον Όκτάβιον (’Εξέρχονται).

Σ Κ Η Ν Η Γ'

ΟΔΟΣ

Εμφανίζεται δ ποιητής Κίννας.

ΚΙΝΝΑΣ

Ώνειρεύθην άπόψε ότι εύωχούμην μετά του Καίσαρος και ιδέας*  άπαί- 
σιαι πληροΰσι την φαντασίαν μου. Δέν έχω διάθεσιν νά πλανηθώ είς τάς 
οδούς, και όμως κάτι τι μέ ελκύει προς τά έξω2 (Εισέρχονται ποίϊταΐ

* Πρώτον μέν γάρ έν ταΐς διαθήκαις δεδομένων κατ’ ά'νδρα ’Ρωμαίο ις πάσι 
δραχμών έβδομήκοντα πέντε καί τω δήμω των πέραν του ποταμού κήπων άπο- 
λελειμμένων, ού νυν έστι Τύχης ιερόν, εύνοια θαυμαστή καί πόθος αύτοΰ τούς 
πολίτας είλεν. Πλουτ, Βρούτος, XX.

ι And things unluckily charge my fancy. Tb επίρρημα unluckily έχει εν
ταύθα επιθετικήν σημασίαν.

2 Κίννας δέ τις τών Καίσαρος εταίρων έτυχε μέν, ώς φασι, τής παρωχημένης 
νυκτδς δψιν έορακώς άτοπον1 έδόκει γάρ ύπδ Καίσαρος επί δειπνον κάλεΐσθαι,' πα
ραιτούμενος δέ ά'γεσθαι τής χειρδς ύπ’ αύτου μή βουλόμενος, άλλ’ άντιτείνων- 
Ώς δ’ ήκουσεν έν αγορά το σώμα καίεσθαι του Καίσαρος, άναστάς έβάδιζεν επί 
τιμή, καίπερ ύφορώμενος τήν δψιν άμα καί πυρέττων.; Καί τις δφθέντος αύτοδ 
τών πολλών έ'φρασεν έτέρφ τού'νομα πυνθανομένω κάκεϊνος άλλω καί διά πάντων
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λ' ΠΟΛΙΤΗΣ
Πώς ονομάζεσαι ;

b' ΠΟΛΙΤΗΣ

Που πηγαίνεις ;
γ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Ποϋ κατοικείς ;
δ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Είσαι έγγαμος η άγαμος '
β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Άποκρίθητι είς ενα έκαστον άμεσως,·
Λ' ΠΟΛΙΤΗ?

Ναί, καί συντόμως.
δ' ΠΟΛΙΤΗ?

Ναί, και φ^ονίμως.
Γ' ΠΟΛΙΤΗΣ .

Ναί, και είλικρίνώς’ αύτό θά εινε το καλλίτερον διά σε'.
ΚΙΝΝΑΣ

Πώς ονομάζομαι ; Που πηγαίνω; Που κατοικώ ; "Αν είμαι έγγαμος η 
άγαμος. Καί νά άποκριθώ είς ενα έκαστον άμεσως καί συντόμως, φρονίμως 
και είλικρίνώς. Λοιπόν, σάς λέγω φρονίμως, είμαι άγαμος.

Β*  ΠΟΛΙΤΗΣ

Αυτό είνε τό ίδιον ώς νά ελεγες ότι όσοι νυμφεύονται εινε τρελλοί. Φο
βούμαι ότι αύτό θά σου κοστίση καμμι,ώ . . . Εξακολουθεί’ άμεσως.

ΚΙΝΝΑΣ

Άμεσως, πηγαίνω εις την κηδείαν του Καίσαρος.
Α' ΠΟΛΙΤΗ?

,'U? φίλος ή ύς ίχθρός ;,
ΚΙΝΝΑΣ

Ώς φίλος.
β' ΠΟΛΙΤΗΣ

Ι£ίςν«ΰτό. άιρήνΐϊησεν· άμΙ^ως.:
δ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Ή κατοικία σου; συντόμως.

ευθύς ήν, ώς ούτός εστιν δ ανήρ ίων. ανηρηκότων Καίσαρα’ καί γάρ *)*·  τι; ομώ
νυμο; εκεί.νω Κίννας εν τοϊς αυνομοσαμένοις, δν τούτον είναι προλαβόντε; ώρμη- 
βαν· «ΰβύ; καί 8ιέσπβ«αν βν μεσω τδν ά'νθρωπαν. Πλουτ. Καϊσαρ,LXVJIl.

ΚΙΝΝΑΣ

Συντόμως, κατοικώ πλησίον του Καπιτωλίου. 
γ'. ΠΟΛΙΤΗΣ

Πώς ονομάζεσαι, κύριε; είλικρίνώς.
ΚΙΝΝΑΣ

Είλικρίνώς, ονομάζομαι Κίννας 
α' ΠΟΛΙΤΗΣ

Σχίσατε τον, είνε συνωμότης.
ΚΙΝΝΑΣ

Είμαι ό ποιητής Κίννας, Κίννας δ ποιητής.
δ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Σχίσατε τόν διά τούς κακούς στίχους του,, σχίσατε' 
κούς στίχους του !

ΚΙΝΝΑΣ

Δεν είμαι ό συνωμότης Κίννας.
Δ' ΠΟΛΙΤΗΣ

Δεν σημαίνει, ονομάζεται Κίννας. Άτξοσπάσατε 
καρδίας του, καί αφήσατε τον νά τρε'χη.

Γ' ΠΟΛΙΤΗ?

Σχίσατε,, τον, σχίσατε τον· At!. δαυλούς !, Φερετέ
Βρούτου, είς του Κασσίου. 'Όλους ν,ά τούς καύσωμεν. "Ας ύπάγουν, άλλοι 
είς την οικίαν του Δεκίμου, άλλοι είς του Κάσκα, και άλλοι είς το,ΰ Λι- 
γαρίου.—Εμπρός ! (’Εζίρχονται).

τον διά τούς κα·

όνομά του εκ τής

δαυλούς. Είς του

Λ το

TTP-A.E1IS ΤΕΤΑΡΤΗ

Σ Κ Η Ν Η Α'

ΟΙΚΟΣ Ebt ΡΩΜΗ

————-

Ό ’Αντώνιος, δ Όκτάβιος καί δ Αέπιδος κάθηνται περί τράπεζαν,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πάντες ουτοι θ’ άποθάνωσι’ τά όνόρίατά των εινε κατριγεγραμμίνα.
ΤΔμ,ς ΙΟ, 11, 12.-’Οκτώβριο;, Νοέμβριο;, Δεκέμβριος 1888 42
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ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Και ο άδελφός σου πρεπει ν’ άποθάνγ)’ συναινεΐς, Λέπιδε ■
ΛΕΠΙΔΟΣ

Συναινώ.
ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Σημείωσαι αύτόν, ’Αντώνιε.
ΛΕΠΙΔΟΣ

Επι τώ ορω οτι οΰδ ό υιός τής ,άδελφής σου Πόπλιος θά ζήση, 
’Αντώνιε.

ΑΝΤΏΝΙΟΣ

Μηδ αυτός θά ζήση" παρατήρησον δτι μέ μιά ζονδυλ^ά τον κατα
δικάζω είς θανατον. 'Υπαγε, Λέπιδε, είς τον οίκον του Καίσαρος, κα'ι 
φερε την διαθήκην του ινα ίδωμεν τίνι τρόπω θ’ άποκόψωμέν τϊνα των 
κληροδοτημάτων.

ΛΕΠΙΔΟΣ
’Εδώ θά σδίς συναντήσω ;

ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Ή έδώ, ή είς τό Καπιτώλιον. (’Εξέρχεται ό ΛέπιΰοςJ.

ΑΝΤΏΝΙΟΣ

Ο άνθρωπος ουτος εινε άσήμαντος, άνευ της ελάχιστης αξίας, και 
κατάλληλος μονον όπως εκτελη παραγγελίας. ΕΓνε πρέπον δταν ό κόσμος 
δεαμοιρασθή μεταξύ τριών, νά συμμετάσχη ώς τρίτος κατά την διανομήν ’

ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Συ το εθεωρησας πρεπον, και ήκουσας την γνώμην του ώς προς τούς 
καταδικαστέους εις θάνατον, έν τή άπαισίιγ εκείνη περί τών προγραφών 
άποφάσει μας.

ΑΝΤΏΝΙΟΣ

Ειδον πλειοτερας ημέρας σου, Όκτάβιε’ δθεν, καίπερ άποδίδοντες τάς 
τιμάς ταυτας εις τον άνθρωπον τούτον ίνα άπαλλαγώμεν άπό το βάρος 
παντοιων συκοφαντιών,*  ούχ ήττον θά φέρη ταυτας όπως ό όνος τον χρυ- 
σον, ήτοι στενάζων κα'ι ιδρώνων ύπό τό βάρος, είτε οδηγούμενος, είτε ώ- 
θουμενος εις την υφ ήμών υποδειχθεϊσαν οδόν δταν δέ μετακομίσει τον 
θησαυρόν οπού ημείς θελομεν, τότε του άφαιροΰμεν τό φορτίον, κα'ι τον 
άφίνομεν ώς ξεφορτωμένον γάιδαρον νά τινάσση τά ώτά του, κα'ι νά βόσκη 
είς τούς άγραύς.

1 To ease ourselves of divers slanderous loads. "Οπως άπαλλαγφμεν τοίϊ 
βάρους τή- δχληράς συκοφαντίας. Schmidt.

ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Κάμε δ,τι θέλεις’ άλλ’ είνε δεδοκιμασμένος καί ανδρείος στρατιώτης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

’Απαράλλακτος εΐνε και ό ίππος μου, Όκτάβιε, και διά τοΰτο τώ χο- 
χορηγφ τό προσήκον μερίδιον χόρτου. Εινε ζώον το οποίον διδάσκω να 
πολεμή, νά περεστρέφηται, νά ίσταται και νά τρέχη. Αΐ σωματικαι του 
δυνάμεις διευθύνονται ύπό του πνεύματός μου. Τοιοΰτος είνε, τροποντινά, 
και ό Λέπιδος. Πρέπει νά τον διδάξη τις, νά τον γυμνάση, και έπειτα νά 
τον παρορμ^. ΕΓνε άμβλύνους, άνθρωπος δστις ζή μέ απορρίμματα, με 
σκύβαλα, απομιμούμενος δ,τι παρά μέν τοΐς άλλοις είνε ήδη τετριμμενον 
καί έωλον, παρ’ αύτώ δέ γίνεται του συρμοί? ομίλει περί αύτοϋ ώς περί 
κτήματος. Και τώρα άκουσον περί σοβαρών πραγμάτων Όκτάβιε. Ό 
Βρούτος καί ό Κάσσιος, στρατολογοΰσιν άνάγκη ν’ άντιταχθώμεν άμε- 
σως. Έπομ,ένως πρέπει νά καταρτίσωμεν τό συμμαχικόν ήμών, καί νά ά- 
ναπτύξωμεν πάσας τάς δυνάμεις μας.1 Άς καθίσωμεν δ άμεσως είς συμ- 
βούλιον, ίνα συσκεφθώμ,εν τίνι τρόπφ δυνάμεθα κάλλιον ν άποκαλύψωμεν 
τά κεκρυμμένα, καί φανερούς κινδύνους άσφαλέστερον ν’ άποκρούσωμεν.

ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Καλώς, διότι καταδιωκόμεθα καί περιστοιχιζόμεθα ύπο πολλών εχθρών’ 
φοβούμαι δέ δτι τινές τών μειδιώντων φιλίως προς ήμα:ς, κρυπτουσιν έν 
τή καρδίιγ μυρίους καταχθονίους σκοπούς. (Εξέρχονται)

ΣΚΗΝΗ Β'

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΣΑΡΔΕΙΣ

'Γδτύμπανον κροτεί. Εισέρχονται ένθεν μεν δ Βρούτος, δ Δουκίλλιος δ Αεύκιος 
καί τινες άλλοι, έ'νθεν δέ δ Τιτίνιος καί δ Πίνδαρος.

ΒΡΟΥΤΟΣ .

Στήθι ! ·■· -

ΌιΪΓ best friends made, our means stretch’ d. Έν τή πρώτη έκδδσει φέρε
ται I °ur means stretcht’,, θπερ άφίνει ελλιπή τδν στίχον. Έν δέ τή δευτέρμ εκ- 
δόσει «our means stretcht’ to the ut most. Ό Malone συμπληροΐ αΰτδν ώςέξής. 
«our means stretcht’ to the utmost: άναπτυξωμεν είς τδ έσχατον τάς δυνάμεις 
ήμών: Έν τή μεταφράσει παρεδεξάμεθα την διόρθωσιν τχύτήν τδυ Malone;
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Τό σύνθημα ! Στήθι!

ΒΡΟΥΤΟΣ

ΑίΊ Λουκίλλιε I Πλησιάζει ό Κάσσιος;

ΛΟΥΚ1ΑΛΙΟΣ

Εϊνέ πλησιέστατα, χ·αι ήλθεν ό Πίνδαρος ίνα σέ προσάγορεύση έκ μέ
ρους του κυρίου του.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Ή π-ροσαγόρευσίς του είνε .εύπρόσδεκτος. Ό κύριός σου, Πίνδαρε, είτε 
ές ιδίας αύτοΰ μεταβολής,1 είτε &· σφάλματός των αξιωματικών του, 
μοι εδωκεν εύλογον άφορμήν νά εύχωμαι νά ήτο άτέλεστον τό τετελε
σμένου' άλλ’ αν εινε πλησίον, καί θά άπολογηθή.

1 In his own change ίν τή μεταβολή αύτοΰ. Άν ή γραφή αύ'τη εινε ορθή, ή 
έννοια του χωρίου έχει ώς εξής : "Ενεκα τής μεταβολής τής πρδς εμέ διαβέσεώς 
του. Ό Warburton προέτεινε την γραφήν: In his own charge or by ill officers. 
Ε’ίτεύπδ τών αξιωματικών των ύπδ τάς άμεσους διαταγάς του, είτε των ύπδ τάς 
διαταγάς τών υπασπιστών αύτοΰ, οΐτινες κατεχράσ9ησαν τήν εμπιστοσύνην που. 
Ό Johnson παραδεχόμενος τήν γραφήν τοΰ Change, μεταβάλλει τδ officers; εις 
office: τουτέφτιν εϊτε ένεκα τής ιδίας αύτοΰ μεταβολής, είτε ένεκα κακών ύπη- 
ρεσιών ή εισηγήσεων άλλων. Wright.

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Δεν εχω καμμίαν άμφιβολίάν ότι ό κύριός μου θά φανή όποιος πάν
τοτε ήτο, όλος τιμή καί άξιοπρέπεια.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Ούδεις δ άμφιββίλλων. Είπε μρι, Λουκίλλιε, τίυι τρόπφ σέ ύπεδέχθη- 
επιθυμώ νά μάθω περί τούτου,

ΛΟΥΚ1ΑΑΙΟΣ

Μέ εύγένειαν καί αξιοπρέπειαν, άλλ’ όχι μέ τόσην οικειότητα, ούτε μέ 
την έλευθέραν έκείνην καί φιλικήν συμπεριφοράν, τάς’ όποιας εδείκνυευ 
άλλοτε.

ΒΡΟΥΤΟΣ

ΙΙεριέγραψες θερμόν φίλογ ψυχραινόμενου. Παρατηρήσου πάντοτε Αου- 
κίλλιε, δτι, ό’ταν ή φιλία άρχίζη νά φθίνη και νά παρακμάζη, μεταχει
ρίζεται βεβιασμένας φιλοφρονήσεις. Ή άγνή καί ειλικρινής φιλία δεν έχει, 
τεχνάσματα. Άλλ’ οΐ κίβδηλοι άνθρωποι, όπως οί ίπποι μικρόν πριν άφε- 
θώσιν, έπιδείκνυνται ύπερηφάνως καί ύπισχνοΰνται θυμόν άκράτητον, 

άλλ’ όταν πρόκηται νά ΰποστώσι τό αιματηρόν κέντρον, 'καταβΛβάζουσι 
τήν χαίτην αύτών, και ώς άθλιαι φοράδες,'ήττώνται έν τη δοκιμασίρι. 
Πλησιάζει ό στρατός του ;

ΛΟΥΚΙΛΑΙΟΣ

Απόψε προτίθενται νά στρατοπεδεύσωσιν εις τάς Σάρδεις. Τό πλεΐστον 
μέρος τοΰ στρατού, τό ιππικόν, διευθύνεται ύπό τοΰ Κασσίου. (ΠοΛεμι- 
x0r έιιβατήριον όπισθεν της σκηνήςJ

ΒΡΟΥΤΟΣ

’Ακούσατε ! έφθασεν προχωρήσωμεν βραδέως εις συνάντησίν του. (Είσ~ 
έρχεται ό Κάσσιος ιιετά τον στρατόν αντον)

ΚΑΣΣΙΟΣ

Στήθι I
ΒΡΟΥΤΟΣ

Στήθι ! Τό σύνθημά μας!
Α' ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Στήθι! .
Β' ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ Σ

Στήθι!
Γ' ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Στήθι !
ΚΑΪΣίόί

Μέ ήδίκήσας, εύγενέστατε αδελφέ !
ΒΡΟΥΤΟΣ

Κρίνατέ' με, ώ θεοί! Ήδίκησά ποτέ εχθρόν ; ΛΑν όχι, πώς είνε δυνατόν 
νά άδεκήσω αδελφόν ; '

ΚΑΣΣΙΟΣ

Ό ξηρός ούτος τρόπος Βρούτε, υποκρύπτει άδίκημα- ό’ταν δέ άδικης/.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Μή τάράττο'ϋ, Κάστίε' είπε ήσύχως τάς αιτιάσεις σόυ/Σέ γνωρίζω κα
λώς. Μή έρίζωμεν ένώπίόν άμφοτέρων τών σ'τρατέύμ.άτ’ων, άτινά μόνον 
αγάπην δέον νά βλέπωσιν έν ήμΐν, Διάταξον αυτά ν’ απομακρυνθώ#!’· καί 
είτα εκθέτεις τάς αιτιάσεις σου εντός τής σκηνής μου, ένθα δύναμαι νά σε 
άκούσω.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Είπέ, Πίνδαρε, είς τούς υπάρχους ημών ν’ άπομακρύνωσιν ολίγον τούς 
ύπ’ αύτούς στρατιώτας.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Καί σύ ωσαύτως, Λουκίλλιε. Ούδεις νά πλησιάση είς τήν σκηνήν ή- 
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μών, πριν ή τελειώση ή συ<ΐδιάλέξίς μας. ΛΑς φυλάττωσι τάς θύρας ό 
Λουκίλλιος καί ό Τιτίνιος. (Εξέρχονται)

ΣΚΗΝΗ Γ

Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΒΡΟΥΤΟΥ

’Εμφανίζονται b Βρούτος κα'ι b Κάσσιος.

ΚΑΣΣΙΟΣ

’Ιδού ή άπόδειξις της προς εμέ άτοπου διαγωγής σου. Κατεδίκασας 
κα'ι έστιγμάτεσας τον Λούκιον Πέλλαν ώς δωροδοκηθέντα ενταύθα ύπο 
των Σαρδιανών, περιεφρόνησας δέ τάς έπιστολάς μου, έν αΐς συνηγορούν 
υπέρ τού άνδρός, ον καλώς γινώσκω.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Ήδίκησας σεαυτδν γράψας περί τούτου.
ΚΑΣΣΙΟΣ

Εις καιρούς, όποιοι οι παρόντες, δεν είνε πρέπον νά σχολιάζηται λεπτο
μερώς και τό έλάχιστον σφάλμα.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Έπίτρεψόν μοι νά σοι ειπω, Κάσσιε, ότι καισέ αύτόν καταφρονούσε, 
λέγοντες δτι δεν έχεις καθαράς τάς χεΐ'ρας, και δτι άντι χρυσοΰ εμπορεύε
σαι και πωλεΐς τάς θέσεις εις άνθρώπους άναξίους.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Έγώ δεν έχω καθαράς τάς χεΐρας ! Λέγεις τάΰτα, διότι ήξεύρεις δτι 
είσαι Βρούτος- άλλως, μά τούς Θεούς, οί λόγοι σου ούτοι θά ήσαν οΐ τε
λευταίοι. .

ΒΡΟΥΤΟΣ

Το όνομα του Κασσίου εξευγενίζει την διαφθοράν ταύτην,καϊ διά τοΰτό 
κρύπτει το πρόσωπον ή Τιμωρία.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Ή Τιμωρία !
ΒΡΟΥΤΟΣ

Ένθυμοΰ τον Μάρτιον, ένθυμοΰ τάς είδους του Μαρτίου. Δεν έχύθη 
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ύπέρ του δικαίου τδ αίμα του μεγάλου Ιουλίου; Τίς ό κακούργος, όστις 
έπληξεν αύτδν δι’ άλλον λόγον, κα'ι ούχ'ι χάριν τού δικαίου; Πώς, ήμεϊς, 
οΐτινες έφονεύσαμεν τον μέγιστον άνδρα τού κόσμου ώς χαριζόμενον είς 
ληστάς, νά μολύνωμεν τώρα τάς χεΐράς μας δι’ αίσχράς δωροδοκίας, κα'ι 
νά πωλήσωμεν τον εύρύν ορίζοντα τού λαμπρού ημών άξιώματος άντι 
ευτελών κερματίων, άτινα δύναται νά περιλάβη ή παλάμη ημών; Θά 
προετίμων νά ημην κύων ύλακτών την σελήνήν, η τοιοΰτος 'Ρωμαίος.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Μη με ερέθιζε, Βρούτε" δεν θά τδ ύπομείνω" λησμονείς την θέσιν σου, 
περιορίζων με. Είμαι στρατιοίτης εμπειρότερος, άρχαιότερος, κα'ι ίκανώ- 
τερος νά επιβάλλω δρους.

ΒΡΟΥΤΟΣ 

Σύ ! δεν είσαι !’ ·
ΚΑΣΣΙΟΣ

Είμαι !
ΒΡΟΥΤΟΣ 

Σοι λέγω δτι δέν είσαι!
ΚΑΣΣΙΟΣ

Μη μ’ έρεθίζης πλειότερον, θά παρεκτραπώ" φύλαττε την κεφαλήν σου" 
μή μ’ έρεθίζης περισσότερον.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Φύγε άπ’ έδώ, ούτιδανέ !
ΚΑΣΣΙΟΣ

ΕΓνε δυνατόν;
ΒΡΟΥΤΟΣ

’Άκουσον δ,τι θά ειπω. Μήπως νομίζεις δτι θά υποχωρήσω εις την 
παράφορον οργήν σου ; Μήπως νομίζεις δτι θά με πτοήσωσι τά βλοσυρά 
βλέμματα παράφρονος ; .

. ΚΑΣΣΙΟΣ

*Ώ θεοί, θεοί! Πρέπει πάντα ταΰτα νά ύπομένω ;
ΒΡΟΥΤΟΣ

Πάντα ταΰτα ! ναί, κα'ι άκόμη πλειότερα. Λύσσα μέχρις δτου διαρραγή 
ή ύπερήφανος καρδία σου. Ύπαγε νά δείξης είς τούς δούλους σου τήν χο
λερικήν σου κράσιν, και προξένει τρόμον είς τούς ύποχειρίους σου. Μήπως 
νομίζεις, δτι θά ύποχωρήσω*  εύλαβούμενος τάς ιδιοτροπίας σου ; Μήπως

1 Must 1 budge, must I observe you? Μήπως, νομίζεις δτι θά ύποχωρώ, (.θά. 
ζαρώσω), μήπως νομίζεις δτι θά προσέχω εις τάς ιδιοτροπία; σου t Wright. 
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νομίζεις ο'τι θά έρπω ·τα^.ι^ς 'όταν σύ βαρύθυμης Μάτούς θεούς? -θά 
χωνεύσης το δ.ηλητήριρν, τής χολής σρυ, και S® έτ,ι μέλλη. να «έ θς.ρ.ίση· 
διότι, άπό σήμερον, θά σέ μεταχειρίζωμαι ώς μέσο,ν διασκεδάσεως καί γέ
λωτος, όταν,παραφ.έρησαι.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Έως εδώ κατηντήσαμεν;
ΒΡΟΥΤΟΣ

Είπες ότι είσαι στρατιώτης καλλίτερος μου- άπόδειζον αύτό'. δικαιολό
γησαν τό καύχημά σου' τό κατ’ εμέ, εύχαρίστως λαμβάνω .μάθημα. $αρ’ 
εύγενοΰς άνδρός.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Μέ άδικεΐς, ύπο πάσαν έποψιν με άδικεΐς, Βροΰτε. Είπον ότι είμαι στρα
τιώτης άρχαιότερος, όχι καλλίτερος. Είπον ·χ.αΛΛίτίξ>ος ;

ΒΡΟΥΤΟΣ

Καί άν είπες, δεν με μέλει.
ΚΑΣΣΙΟΣ

"Οτε έζη ό Καΐσαρ, δεν έτόλμα νά μέ έρεθίσή ούτω ποίς.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Σιωπή, σιωπή ί Ουδέ σύ έτόλμας νά έρεθίσης αυτόν ούτω πώς.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Δεν έτόλμων ;
ΒΡρΥΤΟΣ

θΧ1· ' C

ΚΑΣΣΙΟΣ

Δεν έτόλμων νά τον ερεθίσω !
ΒΡΟΥΤΟΣ

Ούδέποτε ήθελες τολμήσει. -
ΚΑΣΣΙΟΣ

Κάμνεις κατάχρησιν τής προς σέ άγάπης μου. Δύνάμαι νά . πράξώ τι, 
διά τό όποιον θά μετανοήσω.

' ΒΡΟΥΤΟΣ

Έπραξες ήδη τι δι’ ό έπρεπε νά μετανοήσης. Δέν με πτοοΰτιν αΐ ά,πει- 
λαί σου, Κάσσςε*  διότι, ή πανοπλία τής τιμιότητος, δι’ ής είμαι «οπλι
σμένος, εινε τόσον ισχυρά, ώστε παρέρχονται παρ’ έμέ, ώς άσθενής πνοή 
άνεμου, ήν ούδέ κάν αισθάνομαι. Μοι ήρνήθης τά χρήματα άτινα ήτησα 
παρά σου, διότι δέν είνε ίδιον του χαρακτήρας μου τό συλλέγειν χρήματα 
δι’ άθεμίτων μέσων. Μά τους θεούς, θά. προετίμων νά μεταβάλω εις νό

μισμα την καρδίαν μθυ, και νά χύσω εις δραχμάς. έκάσ^ην στα'γόνα, τό? 
α'ίματός μου, παρά νά άποσπά&ω έκ τών κάταπεπονημένων ,χ.ειρών τ.ο'ο 
χωρικού τον εύτελή οβολόν του διά μέσων- άτιμων..*  '’Ητησα παρά σου 
χρήματα ένα. πληρώσω, τάς λεγεώνάς.μου, κα'ι τύ μοί τα ήρνήθης. ΤΗτο 
αύτη συμπεριφορά άρμόζουσα είς, τόν Κάσσιον,ς. Θά έφερόμην έγω ούτω 
προς τόν.. Κάσσιον .· "Οταν, ο Μάρκος Βρούτος καταντήση εις τοχαύτην 
γλισχρότητα, ώστε νά άρνήται εις τούς φίλους' του ούτως εύτελή, κερμά- 
τια, ετοιμάσατε ώ θεοί, τούς κεραυνούς σας, tva κατακεραυνοβολήσητε 
αύτόν!

ΚΑΣΣΙΟΣ

Δεν σοι ήρνήθην.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Ί^αί.

ΚΑΣΣΙΟΣ

’■Όχι· ήτο τρελλός εκείνος, δστις σοι έφερε την άπάντησίν μου. Ό 
Βρούτος συνέτρεψε την καρδιάν μου’ ό φίλος πρέπει νά ύπομένη τάς άδυ- 
ναμίας του φίλου, ό δέ Βρούτος παριστ^ τάς ίδικάς μου μεγαλειτέρας πάρ 
όσον είνε.

ΒΡΟΥΤΟΣ

"Οχι. Τοϋτο πράττω όταν δι*  αυτών βλάπτεις εμέ.
ΚΑΣΣΙΟΣ

Δέν με άγαπ^ς.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Τά έλαττώματά σου δέν άγαπώ.
ΚΑΣΣΙ0Σ

’Οφθαλμός φίλου δέν βλέπει ποτέ τοιαΰτα έλαττώματα.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Του κόλακος ό οφθαλμός δέν τά βλέπει, και άν άκόμη είνε πελώρια 
και ύπερμεγέθη ώς ό "Ολυμπος.

ΚΑΣΣΙΟΣ ...

Έλθέ, Αντώνιε, και σύ, νέε Όκτάβιε, και λάβετε έκδίκησιν πάράμό’*-  
νου του Κασσίου, διότι ό Κάσσιος άπηύδησε ζών. Μισείται ύπ’ εκείνου 
τόν. όποιον-άγαπ^· περιφρονεΐται υπό τοϋ άδελφοΰ του' έπιπλήττεταν,.-ώς 
δούλος- τά σφάλματά του. παρατηρούνται, καταγράφονται,: μανθάνον- 
ται, αποστηθίζονται, και τώ έπιρρίπτονται κατά πρόσωπον. Μοί επέρχε
ται νά κλαύσω τόσον, ώστε νά χυθή ή ψυχή μου έκ τών οφθαλμών μου.

' By any indirection=5ia πλαγίου ή άτιμου τρόπί!». :Wrigljstf



634 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑ1ΣΑΡ 635

Ιδού τδ έγχειρίδιόν μου, ιδού καί το γυμνόν στήθος μου, έγκλεΐον καρ
δίαν πολυτιμοτέραν των μεταλλείων του Πλούτου, και πλουσιωτέραν χρυ
σού. ΛΑν είσαι Ροιμαΐος, έκσπασον αύτήν.1 Έγ οί, δστις σο'ι ήρνήθην χρή
ματα, σο'ι δίδω τήν καρδίαν μου. Πλήξον, δπως επληξας τον Καίσαρα, 
διότι ήξεύρω ότι, και την στιγμήν ακόμη εκείνην καθ’ ήν έμίσεις αύτον 
σφοδρότατα, τον ήγάπας πλειότερον παρ’ όσον ήγάπησάς ποτέ τον 
Κάσσιον. t

1 Take it forth.
1 Dishonour shall be humour καί αυτή ή ατιμία θά θεωρηθή ώς επακολού

θημα τής διαθέσεως ή τής κράσεώς σου. Wright.

: ΒΡΟΥΤΟΣ

Θές είς την θήκην το έγχειρίδιόν σου- οργίσου όσον θέλεις, εχεις πλήρη 
ελευθερίαν. Κάμε δ,τι θέλεις, και αύτδ τδ ονειδος θά θεωρήσω ώς έπακο- 
λούθημα τής παραφοράς σου.2 Ό εταίρος σου, ώ Κάσσιε, είνε άρνίον, δ- 
περ ενέχει τόσην οργήν, δσον πυρ ό χάλιξ δστις, προστριβόμενος, παρά
γει μέν στιγμιαίους σπινθήρας, άλλα ψυχραίνεται αμέσως.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Εις ούδέν άλλο λοιπόν έχρησίμευσεν ό Κάσσιος, ή είς τό νά' γίνη άντι- 
κειμενον γέλωτος και σκωμμάτων του Βρούτου, δταν κατατρύχηται ύπδ 
λύπης ή βαρυθυμίάς ;

ΒΡΟΥΤΟΣ

Ότε ειπον ταΰτα, ήμην κ’ εγώ δύσθυμος.
\ ΚΑΣΣΙΟΣ

Τδ δμ,ολογεΐς ; Δός μοι την χεΐρά σου.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Κα'ι την καρδίαν μου ωσαύτως.
!
: ΚΑΣΣΙΟΣ

ΤΩ Βρούτε !
ΒΡΟΥΤΟΣ

Τί συμβαίνει;
ΚΑΣΣΙΟΣ

Δέν με άγαπ^ίς αρκούντως, ώστε νά με ύπομένης δταν δ οξύθυμος χα- 
ρακτήρ, δν παρά τής μητρός μου έκληρονόμ.ησα, μέ καθιστεί έπιλήσμονα 
έμαυτοϋ; ' -

ΒΡΟΥΤΟΣ

■ Ναί, Κάσσιε, καί άπδ τϋΰδε, οσάκις παραφέρεσαι κατά του Βρούτου,
θά φαντάζεται δτι ερίζει ή μήτηρ σϋυ, και θά συγχωρή.

ΠΟΙΗΤΗΣ (έξωθεν)
Άφες με νά εισέλθω διά νά ιδω τούς στρατηγούς- φαίνεται δτι δια- 

φωνοΰσι’ δέν εινε πρέπον νά εινε μόνοι1.
ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΣ (έξωθεν)

Δέν επιτρέπεται νά τούς ίδης.
ποιητης (έξωθεν)

Μόνος δ θάνατος θά με έμποδίση (Εισέρχεται ό ποιητής άκο,Ιουθού- 
μενος ύπδ τοϋ Λουκι.ΙΜου, ΤιτινΙου και Λευκίου).

ΚΑΣΣΙΟΣ

Αι 1 Τί συμβαίνει;
ΠΟΙΗΤΗΣ

Προς θεοϋ στρατηγοί! Τί διανοεΐσθε νά πράξήτε ; Ειρήνη και φιλία 
έν ύμιν, δπως άρμόζει είς τοιούτους άνδρας’ είμαι πρεσβύτερός σας και 
έ'χω περισσοτέραν πείραν.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Χά ! Χά 1 Πόσον άθλια στιχουργεΐ- δ κυνικδς ουτος φιλόσοφος
ΒΡΟΥΤΟΣ

Φύγε άπ’ εδώ, άνόητε, φύγε, αδιάκριτε !
ΚΑΣΣΙΟΣ

Συγχώρησέ τον,, Βρούτε-’ εινε τό σύνηθες ύφος του.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Θά λάβω ύπ' δψει τδ εύτράπελον ύφος του, δταν και αύτδς μάθορ την 
ώραν καθ’ ήν πρέπει νά παραυσιάζηται. Τί .χρειάζονται είς τον πόλεμον 
οΐ μωροί ούτοι στιχουργοί! Φύγε άπ’ εδώ!

ΚΑΣΣΙΟΣ

Όπίσω, όπίσω, φύγε ! (Εξέρχεται ο. ποιητής).

ΒΡΟΥΤΟΣ _

Λουκίλλιε καί Τιτίνιε, διατάξατε, τούς ύπάρχους νά έτοιμάσωσι τά 
καταλύματα του στρατού διά την νύκτα ταύτην.

1 Άναγινώσκων την μεταξύ Κ,ασσίου καί Βρούτου σκηνήν λέγει δ Golleridge 
κλίνω νά νηστεύσω οτι ή μεγαλοφυ'ί'α του Σαίξπηρ ειχέ τι τδ ύπεράνθρώπον. Έν 
τή των γνωστικών αιρέσει, ήδύνατό τις νά παραδεχθή τήν ιδέαν, ιδέαν ήσσον 
παράλογον πλείστων άλλων δοξασιών αυτών, δτι δ Σαίξπηρ ήτο εις τήν ύπηρεσία/ 
του 'Υπέρτατου ’Όντος ώς δημιουργδς ψυχών, πριν ή άναλάβη τήν απεικό- 
νισιν Χαρακτήρων Golleridge. Lectures on Skakspeare and other englisli poets 
σελ 315.
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ΚΑΣΣΙΟΣ

Έπιστρέψατε άμφότεροι, καί οδηγήσατε Αμέσως πρής γψ',δίς τον Μεσ- 
σάλαν. (’Εξέρχεται ό ΛονχΜΑιος χαΙ δ Τιτίνίος).

ΒΡΟΥΤΟΣ

Φέρε ολίγον οίνον, Λεύκιε. ('Εξέρχεται Αεόχιος).
ΚΑΣΣΙΟΣ

Δέν έφαντζζόμην δτι ήτο δυνατόν νά όργισθής έπί τδσοΰτον.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Πολλαί λΰπαι μέ βασανίζουσιν, ώ Κάσσιε.
ΚΑΣΣΙΟΣ

Δεν κάμνεις χρήσιν της φιλοσοφίας σου, άν καταβάλλησαι ύπό των 
συμφορών της Τύχης.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Οΰδείς ύποφέρεε την λύπην κάλλιον εμού. ’Απέθανεν ή Πορκία.’
ΚΑΣΣΙΟΣ

Ά! Ή Πορκία !
ΒΡΟΥΤΟΣ

Άπέθανε!
ΚλΣΣΙΟΣ

Πώς δεν με έφόνεύσάς δτε σόι Αντέλεγαν! Όποία Ανυπόφορος και συγ
κινητική Απώλεια ! Άπδ ποιαν Ασθένειαν;

ΒΡΟΥΤΟΣ

Άνϋπο^Ονούσα διά' την' απουσίαν μου, καί λ,υπουμένη διά τήν αύςη- , 
σιν των δυνάμεων του νέου Όκταβίου- και του Μάρκου ’Αντωνίου—διότι 
ή αγγελία αύτη άφίκετο όμοΰ μέ'τήν ' τού θανάτου αύτης—παρεφρόνησε, 
καί κατά την απουσίαν των ύπηρετών, κατε'πιεν άνημμένους άνθρακας.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Καί άπέθαναν έκ τούτου;
ΒΡΟΥΤΟΣ

Ναί, έκ τούτου.
ΚΑΣΣΙΟΣ

ΤΩ θεοί Αθάνατοι ! (Εισέρχεται ό Αεύκιος κρατ&ν φιαίην οΐνρο χαέ 
.Ιυχνίαν ). .

' ΒΡΟΥΤΟΣ

Μη όμίλει πλέον περί αύτης. ίϊός. μοι ολίγον οίνον. Έν τούτω θάπτω 
πάσαν μνησικακίαν, Κάσσιε (Πίνει).

■ΚΑΣΣΙΟΣ

Μετά διψώσης καρδίας θά πίω κ’ εγώ, υπέρ σου. Γέμισον, Λεύκιε, γέ
μισαν τό ποτήριον έ'ως ου ύπερεκχειλίση. Εΐνε άδύνατον νά κορεσθώ πί
νων έκ της φιλίας του Βρούτου (Πίνει). ..ί

Γ&ΡΟΥΤόΣ

Είσελθε, Τιτίνιε. (’Εξέρχεται <5 Λεύχιος. Εισέρχονται <3 ΤιτΊνιος και 
δ Μεσσά.Ιας).

Καλώς ήλθες, φίλε Μεσσάλα. ’Άς καθίσωμεν παρά την λυχνίαν ινα 
συζητήσωμεν περί των ήμετέρων Αναγκών.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Άπέθανες, ΙΊορκία ί
ΒΡΟΥΤΟΣ

’Αρκεί, σέ παρακαλώ. Μεσσάλα, ελαβον έπιστολάς, έν αίς άναφέρεται 
ότι ό νέος Όκτάβιος καί ό Μάρκος Αντώνιος έλαύνουίι καθ’ ημών μετά 
στρατού ισχυρού’ καί ότι διευθύνονται προς τούς Φιλίππους.

ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Καί προς έμέ γράφουσι τά αυτά.
ΒΡΟΥΤΟΣ

ΤΙ άλλο προσθέτουσι;
ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Ότι ύ Όκτάβιος, ό ’Αντώνιος, καί ο Λέπιδος, έθανάτώσαν διά'προ
γραφής εκατόν γερουσιαστάς. ■

ΒΡΟΥΤΟΣ

Ώς προς τούτο δεν συμφοινούσιν αί έπιστολαί ημών’ αί ίδικαί μου άνα- 
φέρουσιν έβδομήκοντα γερουσιαστάς θανατωθέντας διά προγραφής, καί δτι 
εις τούτοιν είνε καί ό Κικέρων.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Ό Κικέρων ! '
ΜΕΣΣΑΛΑΣ .

Καί ό Κικέρων έθανατώθη διά τού αυτού διατάγματος τής προγραφής. 
Έλαβες έπιστολάς παρά τής συζύγου σου;

ΒΡΟΥΤΟΣ

Όχι, Μεσσάλα.
ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Οΰδέν περί αυτής άναφέρεται εις. τ&ς έπιστολάς σου;
ΒΡΟΥΤΟΣ

Οΰδέν, Μεσσάλα.
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ΜΕΣΣΑΛΑΣ'

. Παράδοξόν μοι φαίνεται τούτο.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Δια τι έρωτας; μήπως σοί γράφουσί τι περί αύτής;
ΜΕΣΣΑΛΑΣ

’°Χ?.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Είπε μοι τήν αλήθειαν, ώς άληθής 'Ρωμαίος.
ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Τότε, άκουσον τήν αλήθειαν ώς άληθής 'Ρωμαίος. Είναι βέβαιον ότι 
άπέθανε, και κατά τρόπον άλλοκοτον.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Χαΐρε, Πορκία ! ΓΙάντες θ’άποθάνωμεν, Μεσσάλά. Σκεπτόμενος ότι θά 
άπέθνησκεν άπαξ, ύποφέρω μεθ’ ύπομονής τήν άπώλειάν, της.

ΜΕΣΣΑΛΑΣ .

*Ανδρες τόσον μεγάλοι, πρέπει καί μεγάλας άπιολείας νά ύπομένωσιν.
ΚΑΣΣΙΟΣ

*Εμαθον και εγώ τήν τέχνην ταύτην, άλλ’ ή φύσις μου δεν είναι ού
τως ισχυρά. -

ΒΡΟΥΤΟΣ

Λοιπόν, επι τό έργον*.  Δεν νομίζεις καλόν νά διευθυνθώμεν προς τούς 
Φιλίππους άμέσως ·

ΚΑΣΣΙΟΣ

Δεν το νομίζω λυσιτελές.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Διά ποιον λόγον;
ΚΑΣΣΙΟΣ

’Ιδού: Εινε προτιμότερον νά Ιλθη προς ήμδές ό εχθρός.Ούτω θά έξαντλήση 
τούς πόρους του, θά καταπονήσω τούς στρατιώτας του, καί θά βλάψω 
εαυτόν, ενώ ήμεΐς, μένοντες ήσυχοι, θά ειμεθα, ένεκα τής μακρας άναπαύ- 
σεώς, ικανοί πρός άμυναν και άκμαϊοι.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Πιθανοί λόγοι πρέπει νά ύποχωρώσιν είς τούς πιθανωτέρους. Ή, πρός 
ήμάς φιλία των μεταξύ των Φιλίππων κα'ι τής χώρας ταύτης οίκούντων 
λαών, εινε άναγκαστή, διότι μετά δυσαρέσκειας άποτίνουσι τάς έπιβλη·' 
θείσας εισφοράς" ό δε έχθρός, ■ διαβαίνων διά των χωρών τούτων, θ’ αύ-

1 Well, to our work alive Μή όμιλώμεν πλέον περί τών νεκρών.^-Wright· 

ξήσγ] τάς δυνάμεις του, και θά έμφανισθή άκμαϊος, θαρραλέος καί πολυ
πληθέστερος. Θά στερήσωμεν δε αύτόν του πλεονεκτήματος τούτου, αν 
άντιταχθώμεν κατ’ αύτοΰ είς Φιλίππους, έ/οντες όπισθεν ήμών τούς λα
ούς τούτους.

ΚΑΣΣΙΟΣ

"Ακουσόν μοι, άγαπητέ Αδελφέ.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Παρακαλώ. Έκτος τούτου πρέπει νά λάβγις ύπ’ όψει, οτι παρά τών 
φίλων ήμών έλάβομεν ήδη πάσαν δυνατήν συνδρομήν. Αΐ μέν λεγεώνες 
ήμών είσι πλήρεις, πληρέσταται, ή δέ επιχείρησές μας εινε ώριμος. Ό εχ
θρός λαμβάνει καθ’ έκάστην νέας δυνάμεις" ήμεΐς δέ, φθάσαντες είς τήν 
άκμήν τής δυνάμεως, κλίνομεν πρός τήν παρακμήν Είς τάς άνθρωπίνας 
πράξεις ύπάρχει παλίρροια" ό ωφελούμενος έξ αύτής εύτυχεϊ, ενώ τού- 
ναντίον καθίσταται πλήρης ταλαιπωριών και σκοπέλων ό πλους του βίου, 
άν τις παραμελήσω αύτής. Τοιοΰτος εινε ό ωκεανός έφ’ ου νυν πλέομεν. 
’Ανάγκη επομένως, ή νά άκολουθήσωμεν τό παρουσιαζόμενον χρήσιμον 
ρεύμα, ή νά άπολέσωμεν τήν εύκαιρίαν.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Λοιπόν, άφοΰ τό θέλης, ας κινήσωμεν εναντίον αύτών είς Φιλίππους.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Άνεπαισθήτοις κατέλαβεν ήμας συνομιλούντας τό σκότος τής νυκτός, 
και ή φύσις πρέπει νά ΰποκυψη είς τήν ανάγκην" ας χορηγήσωμεν είς αύ- 
τήν μικράν άνάπαυσιν. ’Έχομεν άλλο τι νά είπωμεν;

ΚΑΣΣΙΟΣ

Ούδέν άλλο. Καλήν νύκτα. Αύριον έγειρόμεθα λίαν πρω'ϊ και άπερ-

ΒΡΟΥΤΟΣ

Λεύκιε! (Εισέρχεται ό Λεύχιος). Δός μοί τον νυκτερινόν μου χιτώνα 
('Εξέρχεται ό Λεύχιος). Χαΐρε, φίλτατε Μεσσάλα.—Καλή νύκτα, Τι- 
τίνιε.—Καλή νύκτα, γενναίε Κάσσιε. Σοι εύχομαι καλήν άνάπαυσιν.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Κακώς ήρχισεν ή εσπέρα αύτη, άγαπητέ άδελφέ. Είθε του λοιπού τοι- 
αύτη διάστασις νά μή διάσπάση τάς ψυχάς ήμών! Τί λέγεις j Βρούτε.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Κάλλιστα. : \
ΚΑΣΣΙΟΣ

Καλήν νύκτα άγαπητέ Βρούτε.
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ΒΡΟΥΤΟΣ

Καλήν νύκτα, αγαπητέ άδελφέ.
ΤΙΤΙΝΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Καλή νύκτα.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Υγιαίνετε, (εξέρχονται πάντες εκτός τοϋ Βρούτου’ εισέρχεται ό Λεύ- 
κιο.ς κρατών τόν νυκτερινόν χιτώνα). Δός μοι τον χιτώνα. Ποΰ είνε ή 
κιθάρα σου; .

ΛΕΥΚΙΟΣ

’Εδώ είς την σκηνήν.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Φαίνεσαι ύπναλέος. Δεν σε κατακρίνω, ταλαίπωρε. Παρα-πολύ ήγρύ- 
πνησας, Κάλεσον τόν Κλαύδι,ον καί άλλους τινάς έκ των ανθρώπων μου 
Θέλω νά κοιμηθώσιν είς την σκηνήν επί στρωμνής.

ΛΕΥΚΙΟΣ

Βάρρων! Κλαύδιε! (Εισέρχονται δ Βάρρων και δ Κ.Ιαύδιος)'

SAPPilN

Μάς έζήτησες, κύριε; -
ΒΡΟΥΤΟΣ

Κατακλίθητε εις την σκηνήν μου, σάς παρακαλώ. Πιθανόν νά σάς 
άφυπνίσω μετ’ ολίγον διά νά σας πέμψω προς τον άδέλφόν μου ΚάσσιΟν.

ΒΑΡΡΩΝ

Έπίτρεψόν μας νά περιμένωμεν άγρυπνοι τάς διαταγάς σου.
ΒΡΟΥΤΟΣ '

’Όχι. Κατακλίθητε, φίλοι μου- ιτιθανον νά μεταβάλοι γνώμην. ’ίδέ, 
Λεύκιε, το βιβλίον, το όποιον έζήτουν. Τό έβαλα είς τό Θυλώκιον του χι
τώνας μου. (Ό Βάρρων καί ό Κ.ίαύδιος ΟατακΛίνόνταΐ).

ΛΕΥΚΙΟΣ

νΗμην βέβαιος δτι δέν μου τό ειχετς δώσει, αύθε'ντα. ·
ΒΡΟΥΤΟΣ

Συγχώρησαν με, άγαπητέ Λεύκιε, είμαι πολύ έπιλήσμων, Δύνασαι 
νά κρατήσης άνοικτά τά βεβαρημένα σου δμματα. καί νά κιθαρίσης 
ύλίγον;

ΛΕΥΚΙΟΣ

Μάλιστα, άν τοΰτό σας εύχαριστή.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Πολύ με ευχαριστεί, παιδί μου. Σέ ενοχλώ πολύ, άλλ*  είσαι τόσον 
πρόθυμος.

ΛΕΥΚΙΟΣ

Είνε καθήκον μου.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Δεν έπρεπε νά εκβιάζω τό καθήκον σου πέραν τών δυνάμεών σου. 
ήξεύρω δτι οΐ νέοι έχουσιν ανάγκην άναπαύσεως.

ΛΕΥΚΙΟΣ

Έκοιμήθην άρκετά.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Καλά έκαμες" θά κοιμηθής πάλιν, δεν θά σε κρατήσω πολύ. ΛΑν ζήσω, 
θά σοι φανώ ωφέλιμος (ό Λεύκιος αδει κιθα,ρίξων). Είνε ύπνώτική μόυ- 
σική. Διατί, ώ θανατηφόρε ύπνε, έπιθέτεις τό μολύβδινον ρόπαλόν σου 
έπι του κιθαρίζοντος τούτου παιδιού ; Καλήν νύκτα, καϋμένε' δεν θά φανώ 
τόσον σκληρός, ώστε νά σε άφυπνίσω. "Άν κοιμηθής, θραύεις τό δργα- 
νόν σου. Θά σου τό πάρω, και καλόν ύπνον, αγαπητόν μου παιδί, ΛΑς 
ιδω τώρα. Δεν έσημείωσα εδώ τήν σελίδα δταν άφήκα τήν άνάγνώσιν ; 
’Εδώ είνε νομίζω (Εισέρχεται τό Φάσμα τοϋ ΚαΙσαρος). Πόσον ελεεινά 
καίει ό λύχνος αυτός. νΑ! Ποιος εινε ; Νομίζω δτι και ή άδυναμ.ία τών 
οφθαλμών μου πλάττει τάς τερατώδεις ταύτας μορφώς. Πλησιάζει. Είσα£ 
τι ; Είσαι θεός, άγγελος, ή δαίμων, σύ, δστις κάμνεις τό αιμά μου νά 
παγώνη, και τάς τρίχας τής κεφαλής μου νά άνορθώνται; Είπε μου, τί 
είσαι;

ΦΑΣΜΑ

Είμαι ό κακός σου δαίμων, Βρούτε.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Διατί έρχεσαι;
ΦΑΣΜΑ

Διά νά σοι είπω δτι θά με Ιδης είς τούς Φιλίππους.,

ΒΡΟΥΤΟΣ

Καλά. Λοιπόν, θά σέ ίδω και πάλιν ;

ΦΆΣΜΑ

Ναί, είς Φιλίππους.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Έστω. Λοιπόν, θά σέ ίδω καί πάλιν είς Φιλίππους (τό Φάσμα εξέρ
χεται). Τώρα, δτε έλαβον θάρρος, έξηφανίσθης. Κακέ δαΤμον, έπεθύμουν

Τόμος θ'. 10, 11, 12.—’Οκτώβριος, Νοέμβριος, Αεκέμβριος 1888 43 
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νά ομιλήσω πλειοτερον μετά σου. ’Έ, Λεύκιε, Βάρρο^ν, Κλαύδιε, έγέρ- 
θητε ! Κλαύδιε 1 '

ΛΕΥΚΙΟΣ

ΙΙαραφωνεΐ ή κιθάρα.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Συλλογίζεται άκόμη την κιθάραν του.

ΛΕΥΚΙΟΣ

Κύριε ;
ΒΡΟΥΤΟΣ

Μήπως είδες κανέν δνεερον καί έφώναξες, Λεύκιε;
ΛΕΥΚΙΟΣ

Δεν ήζεύρω άν έφώναξα.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Ναί, έφώναξες· είδες τίποτε ;
. ΛΕΥΚΙΟΣ

■Τίποτε.;
ΒΡΟΥΤΟΣ

Κοιμήσου πάλιν, Λεύκιε. Έ, σύ Κλαύδιε! (προς tbr Ιΐάροωπι/ Ξύπνα
V ■/ ·|και συ !

- ΒΑΡΡΩΝ

Κύριε!
ΚΛΑΥΔΙΟΣ

Κύριε !
ΒΡΟΥΤΟΣ

Διατί έφωνάζετε καθ’ ύπνον;
ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΡΩΝ

Έφωνάζομεν;
ΒΡΟΥΤΟΣ

Ναί- είδετε τίποτε ;
ΒΑΡΡΩΝ

’Όχι, κύριε' δεν είδα τίποτε.
ΚΛΑΥΔΙΟΣ

Ούδ’ εγώ.

ΒΡΟΥΤΟΣ

. Ύπαγε νά μοι προσαγορεύσ^ς τον αδελφόν μου Κάσσιον' είπε αύτω νά 
έτοιμάση εγκαίρως τάς δυνάμεις του. Μετ' ολίγον θά ακολουθήσω.

ΒΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΥΔΙΟΣ

Είς τάς διαταγάς σου (Έζιρχονται).

ΧΧΕ^ΞΙΣ ΙΖΞΚΙΙΙΤ£Ϊ

ΣΚΗΝΗ Α'

Η ΠΕΔΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Εισέρχονται δ Όκτάβιος καί δ ’Αντώνιος μετά του στρατοί! αύτών.

ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Αι ελπίδες μας έπραγματοποιήθησαν, Αντώνιε. Είπες δτι οΐ άντίπαλοι 
δεν ήθελον καταβή, και ότι θά διετήρουν τούς λόφους καί τά ύψηλότερα 
μέρη. Συμβαίνει τό εναντίον τά τάγματα αυτών είσι πλησίον. Προτί- 
θενται δέ νά προκαλέσωσιν ή μάς είς μάχην, πριν ή ήμεΐς προκαλέσω- 
μεν αύτούς.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μπά ! Γνωρίζω τά μυστικά των, και ήξεύρω διατί πράττουσι τοΰτο. 
Ευχαρίστως θά έλάμβανον άλλην διεύθυνσιν κατέρχονται μετά στόμ
φου1, νομίζοντες δτι διά τής έπιδείξεως ταύτης θά έκλάβωμεν αυτούς 
ανδρείους (ΕΙσέρχεται ά,γγεΛιαφόρος).

ΛΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ

Έτοιμάσθητε, στρατηγοί- ό εχθρός προχωρεί άγερώχως' ή αίματόχρους 
σημαία είνε άνηρτημένη, και άναμφιβόλως κάτι τι. τάχιστα θά γίνη.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Όκτάβιε, όδήγησον βραδέως τό στράτευμά σου προς τά άριστερά τής 
πεδιάδος.

ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Έγώ θά καταλάβω τά δεξιά" κατάλαβε συ τά άριστερ'ά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διατί με σταυρόηκ, κατά την κρίσιμον ταύτην στιγμήν;

1 With fearful bravery μετά μεγάληςάπιδείξεως, νομίζοντες οτ,ι θά έχφοβήσω*  
σιν ήμάς. Wright.
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ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Δέν σε σταυρόνω- άλλά το θέλω (’Εμβατήριον).

(Τά τύμπανα κροτοΰσιν. Εισέρχονται ό Βρούτος και ό Κάσσιος μετά, 
τον στρατεύματος αυτών ό ΑονκΙΛΛιος, ό Τιτ'ινιος, ό ΜεσσάΛας καίτι- 
νες ά22οι).

ΒΡΟΥΤΟΣ

Ίστανται' επιθυμούσε νά διαλεχθώσι προς ήμάς.
ΚΑΣΣΙΟΣ

Στήθι, Τιτίνιε- θά προσέλθωμεν vm διαλεχθώμεν.
ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Νά δώσωμεν τό σημειον τής μάχης, Αντώνιε ;
ΑΝΤΏΝΙΟΣ

’Όχι, θά τούς άντικρούσιομεν εάν μας προσβάλωσι. Πρόσέλθε’ οί στρα
τηγοί. έπιθυμούσι ν’άνταλλάξωσι προς ήμάς όλίγας λέξεις.

ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Μγι κινηθήτε πριν ή δοθή το σημειον.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Προ των πληγών οί λόγοι- δεν είσθε σύμφωνοι, συμπολΐται;
ΟΚΤΑΒΙΟΣ

’Όχι, διότι προτιμώμεν τούς λόγους, όπως σείς.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Οί καλοί λόγοι εινε καλλίτεροι τών κακών πληγών, Όκτάβιε.
ΑΝΤΏΝΙΌΣ

’Αλλά σύ, Βρούτε, συνάπτεις καλούς λόγους μέ κακάς πληγάς- μάρ- 
τυς τούτου ή οπή, ήν ήνοιξας έν τή καρδία τού Καίσαρος, άναφωνών 
«Ζήτω ! Ζήτω ό Καΐσαρ !»

ΚΑΣΣΙΟΣ

Αντώνιε, εινε εΐσέτι άγνωστος ή διεύθυνσις τών πληγών,· ας επιφέρεις’, 
οί λόγοι σου όμως κλέπτουσι τάς Ύβλαίας1 2 μέλισσας, και ύπεξαιρούσι 
το μέλι αύτών.

1 The posture of your blows are yet unknown. Δεν έινε εΐσέτι γνωστόν ποΰ 
διευθύνονται at πληγαί, άς επιφέρεις. Wright.;

2 "Υβλα πόλις τής Σικελίας, περίφημος διά. τδ μέλι της.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

*Οχι όμως και τά κέντρα των.

ΒΡΟΥΤΟΣ
”Ω, ναί, και την φωνήν, διότι, ΰπέκλεψας καί τόν βόμβον αύτών, και 

συνετώς λίαν άπειλεις πρίν ή κεντήσης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δεν έπράξατε τό αύτό, άθλιοι, όταν τά άτιμα ξίφη σας έβυθίζοντο αλ
λεπάλληλα έπ'ι τών πλευρών τού Καίσαρος. Τότε έδεικνύετε τούς όδόντας 
ώς πίθηκοι. ΕΓρπετε ώς κύνες, έκύπτετε ώς δούλοι, καί έφιλεΐτε τούς πόδας 
τού Καίσαρος, Ινώ ό κατάρατος Κάσκας, ώς λυσσαλέος κύων, έδακνε τον 
τράχηλον τού Καίσαρος. Κόλακες 1

ΚΑΣΣΙΟΣ

Κόλακες ! Λάβε τώρα την άμοιβήν σου, Βρούτε- διότι άν ό Κάσσιος 
είσηκούετο, ή γλώσσα αύτη δεν θά έβλασφήμει σήμερον.

ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Έπί το προκείμενον. ΛΑν αί αντιλογίας προκαλώσιν ιδρώτα, το εργον 
θά έπιφέρη έρυθροτέρας σταγόνας. ’Ιδού σύρω το ξίφος κατά τών συνωμο
τών. Πότε δε νομίζετε ότι θά θέσω αύτό είς την θήκην ; Ποτέ, πρίν ή 
έκδικήσω τά είκοσι τρία τραύματα τού Καίσαρος, ή πρίν άλλος Καΐσαρ 
παράσχη νέον φόνον είς.τά ξίφη τών προδοτών.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Δεν θά άποθάνης ύπό προδοτών, έκτος μόνον άν άγης τοιούτους 
μετά σου.

ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Το ελπίζω. Δέν έγεννήθην διά νά άποθάνοι ύπό τού ξίφους τού Βρούτου.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Καί εύγενέστερος τής γενεάς σου άν ήσο, δέν ήτο δυνατόν νά τύχης 
ώραιοτέρου θανάτου, ώ νεανία.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Είνε άνάξιον τιμής τοιαύτης το ίδιότροπον τούτο παιδάριον, ό σύντρο
φος ανθρώπου ακολάστου καί οίνόφλυγος.

ΑΝΤΏΝΙΟΣ

Πάντοτε ό ίδιος Κάσσιος !
ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Έλθέ, ’Αντώνιε, άγωμεν ! Σάς καλοΰμεν κατά πρόσωπον προδότας*  
άν τολμάτε νά πολεμήσητε σήμερον, έλθετε είς τό πεδίον, ειδεμή, όταν 
θέλητε (Έζέρχεται ό Όκτάβιος και ό 'Αντώνιος μετά τοϋ στρατού).

ΚΑΣΣΙΟΣ

Φύσα, άνεμε, έξογκώθητε, κύματα, καί πλεΰσον, άκάτιον ! Ή θύελλα 
έρράγη, καί ό κύβος έρρίφθη.
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ΒΡΟΥΤΟΣ

*Έ, Λουκίλλιε! Άκουσον μίαν λέξιν.
ΛΟΥΚΙΛΑΙΟΣ (προχωρων)

Στρατηγέ I (Ό Βροντος και ό Λουκ'ι.ΙΛιος συνομιάονσι κατ' iMar).
ΚΑΣΣΙΟΣ

Μεσσάλα!
ΜΕΣΣΑΛΑΣ (προχωρώ?)

Τί λέγει ό στρατηγός μου;
ΚΑΣΣΙΟΣ

Μεσσάλα, σήμερον εινε τά γενέθλιά μου. Κατά την ημέραν ταύτην 
έγεννήθη ό Κάσσιος. Δός μοι την χεΐρά σου, Μεσσάλα. ’Έσο μοι μάρ- 
τυς ότι παρά την θέλησίν μου ήναγκάσθην, όπως και ό Πομπήιος, νά έξ- 
αρτήσω τάς ελευθερίας μας έκ τής τύχης μιΚς μάχης. Ήξεύρεις ό'τι ήμην 
οπαδός τοϋ δόγματος του ’Επικούρου1 τώρα όμως μεταβάλλω γνώμην, και 
άρχίζω νά πιστεύω εις τούς οιωνούς. "Οτε ήρχόμεθα έκ των Σάρδεων, δύο 
μεγάλοι άετοί, έπιπεσόντες έπ'ι την πρώτην ημών σημαίαν, έκάθησαν έκεϊ 
και έλάμβανον την τροφήν έκ των χειρών των στρατιωτών μάς συνώ- 
δευσαν δέ μέχρι Φιλίππων. Σήμερον την πρωίαν άπέπτησαν και έξηφα- 
νίσθησαν1 άντ’ αύτών δέ ϊστανται ύπέρ τάς κεφαλάς ημών κόρακες, κορώ- 
ναι και γΰπες, οιτινες καταβλέπουσιν ημάς ώς σαπράν βοράν ή σκιά αυ
τών φαίνεται ώς νεκρική οθόνη, ύφ’ ήν κεΐται ψυχορραγών δ στρα
τός ήμών.

ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Μ ή πίστευε ταΰτα.
ΚΑΣΣΙΟΣ

Τά πιστεύω έν μέρει, διότι είμαι πλήρης θάρρους, και έχω άπόφασι*  
νά περιφρονήσω πάντα κίνδυνον.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Μάλιστα, μάλιστα, Λουκίλλιε.
ΚΑΣΣΙΟΣ

Γενναίε Βρούτε1 είθε οί θεο'ι νά βοηθήσωσιν ημάς σήμερον, ώστε, βιοΰν- 
τες έν ειρήνη, νά φθάσωμεν εις βαθύ γήρας ! Άλλ’ έπειδή τά άνθρώπινα 
εινε άβέβαια, άς προνοήσωμεν περί ένδεχομένης συμφοράς. "Αν ήττηθώμεν 
έν τή μάχη ταύτη, δεν θά ίδωμεν πλέον άλλήλους. Τί άπεφάσισας νά 
πράξης ;

ΒΡΟΥΤΟΣ

Θά λάβω ώς κανόνα τήν φιλοσοφίαν έκείνην, καθ’ ήν έψεξα τον Πά
τωνα ώς αΰτοκτονήσαντα. Δεν ήξεύρω διατί, άλλά θεωρώ άνανδρον καί 

ταπεινόν, έκ φόβου προς τά συμβησόμενα, νά θέτη τις τέρμα είς τον βίον· 
θά δπλισθώ λοιπόν μέ ύπομονήν, και θά περιμένω τάς βουλάς τής διοι- 
κούσης ήμδές άνωτέρας δυνάμεως.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Λοιπόν, θά συναινέσης, άν ήττηθώμεν, νά άχθής έν θρεάμβφ διά των 
οδών τής 'Ρώμης;

ΒΡΟΥΤΟΣ

*θΧ,ι> Κάσσιε, όχι1 μή πιστεύσης ποτέ, γενναίε Κάσσιε, ότι δ Βρούτος 
θά άπαχθή δέσμιος είς τήν 'Ρώμην1 τό φρόνημά του εινε ύπέρτερον. ’Αλλ 
ή σημερινή ήμέρα πρέπει ν άποπερατώση τό έργον, όπερ ήρχισαν αΐ εΐδοί 
τού Μαρτίου. ’Επειδή δεν ήξεύρω άν θά έπανίδωμεν άλλήλους, άς άντάλ- 
λάξωμεν τον ύστατον άσπασμόν. Ύγίαινε, ύγίαινε διά παντός, Κάσσιε! 
”Αν έπανίδωμεν άλλήλους, θά χαρώμεν" ειδεμή, δ άσπασμός ουτος εινε 
έπίκαιρος.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Υγίαινε, ύγίαινε διά παντός, Βρούτε 1 "Αν συναντηθώμεν και πάλιν, θά 
χαρώμεν πράγματι, εΐδεμ-ή, δ άσπασμός ουτος εινε έπίκαιρος.

ΒΡΟΥΤΟΣ

’Εμπρός, άγωμεν. Ώ, άν ήδύνατό τις νά μάθη έκ των προτέρων τό 
τέλος τής ήμέρας ταύτης! Άλλ’ άφού ή ήμέρα πάντως θά λήξη, θά μά- 
θωμεν και τό τέλος της. ’Εμπρός! άγωμεν ! (Εξέρχονται).

Σ Κ Η Ν Η Β'

ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ

Πολεμικά! κραυγαί. Εισέρχονται ό Βρούτος καί ό Μεσσάλας.

ΒΡΟΥΤΟΣ

ΈπΙ τον ίππον, έπι τον ίππον, Μεσσάλα1 κόμισον τά γράμματα ταΰτα 
είς τάς λεγεώνας τής άλλης πτέρυγος. "Ας έπιτεθώσιν άμέσως, διότι 
παρατηρώ ότι ή άντίστασις τής πτέρυγος τοϋ Όκταβίου εινε χαλαρά, και 
ταχεία έφοδος δύναταε νά τρέψη αύτήν. ’Επί τόν ίππον, έπι τον ίππον, 
Μεσσάλα, άς έφορμήσωσι πάντες δμού ! (Εξέρχονται).
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ΕΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Κραυγαι πολεμιχαί. Εισέρχεται δ Κάσσιος μετά του Τιτι'νίου.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Παρατήρησαν, παρατήρησαν, Τιτίνιε, πώς φεύγουσιν οι άθλιοι. Κ’ εγώ 
αύτός έ'γεινα εχθρός των ΐδικών μου- ό σημαιοφόρος ουτοςέδραπέτευσεν 
έφόνευσα τον άνανδρον, καί έλαβον την σημαίαν.

ΤΙΤΙΝΙΟΣ

νΩ Κάσσιε, εσπευσε πολύ ό Βρούτος, δστίς, παρασυρθέίς ύπό τής νί
κης, ήν ήρζατο κατά του Όκταβίου, προέβη διώκων μεθ’ υπέρμετρου ζέ- 
σεο»ς ό στρατός ώρμησεν έπί την λαφυραγωγίαν, ένω ό ’Αντώνιος μας 
περιζωννύει (Εισέρχεται ό Πίνθαρος).

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Φύγε, φύγε πλέον μακράν, στρατηγέ μου- ό Μάρκος ’Αντώνιος έφθασεν 
έίς τάς σκηνάς σου. Φύγε άπ’ εδώ, Κάσσιε- μακράν, μακράν άπ’ εδώ !

ΚΑΣΣΙΟΣ

Ό λόφος ουτος εινε άρκετά μακράν. Παρατήρησόν, παρατήρησόν, Tt- 
τίνιε- ίδικαί μας εινε αΐ πυρπολούμεναι έκεΐναε σκηναί;

ΤΙΤΙΝΙΟΣ

Ναί, στρατηγέ.
ΚΑΣΣΙΟΣ

Τιτίνιε, άν με άγαπ^ς, ίππευσον τόν ίππον μου, ύπαγε όσον δυνηθής 
ταχύτερον προς τό στράτευμα εκείνο, και έπίστρεψον πάραυτα, διά νά βε
βαιωθώ άν εινε εχθρικόν η ήμέτερον.

ΤΙΤΙΝΙΟΣ

’Αμέσως θά επανέλθω (Εξέρχεται).
ΚΑΣΣΙΟΣ

"Υπαγε, Πίνδαρε, εις τό ύψηλότερον μέρος του λόφου· ή δρασίς μου 
ητο πάνΥοτε άσθένής" παρατήρησαν τόν Τιτίνιον και είπέ μοι δ,τι άλλο 
ίδης επί του πεδίου της μάχης (Ό ΙΓίτύαρος άναβαίνει εις tor Jopor). 
Κατά την ημέραν ταύτην ήλθον είς την ζωήν*  ό χρόνος συνετέλεσε τόν 
κύκλον του, και ό βίος μου θά λάβη τέλος εκεί, όπόθεν έλαβεν άρχήν συν
ετέλεσε την περίοδόν του. Τί νέα, Πίνδαρε ·

Πίνδαρος (Ανωθεν)

Ό ΤιτίνιΟς περικυκ^αΰταΐ ύ#δ ιππέων, οίτινες καΥαδιώκαυσιν αύτόν 
τρέχοντες άπό ρυτήρος· άλλά καί αύτός φεύγει Ταχέως. Τόν πληΤΐάζουσί. 
Τινές πηδώσιν έκ του 'ίππου, & ! και αυτός. Συνελήφθη (’Ακούονται πο~ 
Λερ,ιχαΙ χραυγαΐ.). έκπέμπουσι χαρμ-οσύνους κραυγάς.

ΚΑΣΣΙΟΣ

Κάτελθε, μη παρατηρεί πλέον. Πόσον άνανδρος είμαι, ύπόφέρων άκόμη 
τοιοΰτον βίον, άφοΰ είδον τόν άριΟτον φίλον μου αίχμαλωτιζόμενον ενώ
πιον μου 1 (Ό ΙΕΜαρος κατέρχεται). Πλησίασαν’ σέ συνέλαβον αιχμά
λωτον κατά τόν προς τούς Πάρθους πόλεμον σύ δέ ώρκίσθης νά 'έκ-Τίλέάής 
δ,τι δήποτέ σε διατάξω, άν σοι χαρίσω την ζωήν. Έλθέ τώρα*  τήρησαν 
τόν δρκον σου. Άπό τοΰδε είσαι ελεύθερος. Πλήξον τό στήθός μου δεά 
του αΰτοϋ εκείνου ξίφους, δπερ διεπέρασε τά σπλάγχνα του Καίσαρος. Μη 
άντιλέγεις· ιδού, λάβε αυτό- άφοΰ δέ καλύψω τό πρόσωπον, δπως βλέπεις, 
διευθύνεις αύτό κατ’ έμοϋ (Ό Πίνδαρος πΛήττει αύτόν).· Έξεδικήθης, ώ 
Καισαρ, καί διά του αύτοϋ εκείνου ξίφους, δπερ σε έφόνευσε (Αποθνήσκει).

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Τώρα είμαι ελεύθερος. Κα'ι όμως δεν θά τό ήθελον, άν έξηρτάτο έξ έ- 
μοΰ. "Ω Κάσσιε ! Μακράν τής χώρας ταύτης θά φύγη ό Πίνδαρος θά 
ύπάγη εκεί, δπου ούδέποτε θά τόν ,Γδωσιν οφθαλμοί, 'Ρωμαίων (Εισέρ
χονται ό Τιτίηος καί ό Μεσσά,Ιας).

ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Τής τύχης περιπέτεια, Τιτίνιε’ διότι δπως ό Όκτάβιος κατετροπώθη 
ύπό του γενναίου Βρούτου, ούτω καί αί λεγεώνες του Κασσίου ένικήθη- 
σαν ύπο του Αντωνίου.

ΤΙΤΙΝΙΟΣ

Ή άγγελία αύτη θά παρηγορήση τόν Κάσσιον.
ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Που τόν άφήκες ’
ΤΙΤΙΝΙΟΣ

Έπί τοΰ λόφρυ, περίλυπον, μετά του άπελευθέρου του Πινδάρου.
ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Δέν είν’ αύτός ό έπί τρΰ εδάφους κείμενος ;
ΤΙΤΙΝΙΟΣ

Δέν φαίνεται νά ζή. Ώ συμφορά!

ΜΕΣΣΑΛΑΣ
Δέν εινε αύτός. \
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ΤΙΤΙΝΙΟΣ

Όχι’ ήτο, Μεσσάλα, Αλλά δεν είνε πλέον ό Κάσσιος. ΤΩ δύων ήλιε, 
όπως σύ καταδύεσαι είς έρυθράς ακτίνας, ούτω και τδ φως του Κασσίου 
καταδύεται είς τδ ερυθρόν του αίμα. Ήφανίσθη ό ήλιος της 'Ρώμης ! 
Παρήλθεν ή ημέρα μας, κα'ι έρχονται νέφη, Αναθυμιάσεις και κίνδυνοι’ 
Έληξεν ή έν τφ βίφ ενέργεια ήμών !Ό φόβος τής Αποτυχίας μου ύπήρξεν 
ή Αφορμή τής αύτοχειρίας ταύτης.

ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Ό φόβος τής Αποτυχίας ύπήρξεν ή αφορμήτής αύτοχειρίας ταύτης. 
*Ώ πλάνη μυσαρά, διατί, ώ μελαγχολίας γέννημα, δεικνύεις είς τούς Ανθρώ
πους πράγματα Ανύπαρκτα ΤΩ πλάνη, ταχεία μέν ή σύλληψίς σου, πάν
τοτε δέ έπώδυνος δ τοκετός, διότι φονεύεις την μητέρα, ήτις σε έγέννησε!

ΤΙΤΙΝΙΟΣ

Έ, Πίνδαρε ! Που είσαι, Πίνδαρε ’
ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Ζήτησέ τον, Τιτίνιε, ένω εγώ ύπάγω είς συνάντησιν του εύγενοΰς Βρού
του, ίνα διαπεράσω την ακοήν του διά τής άγγελίας ταύτης’ λέγω δέ 
νά διαπεράσω, διότι και δ οξύς χάλυψ και τά φαρμακερά βέλη θά πρού- 
ξένουν την αύτήν αίσθησιν είς την ακοήν του Βρούτου, οποίαν ή άγγελία 
του θεάματος τούτου.

ΤΙΤΙΝΙΟΣ

Σπεΰσον, Μεσσάλα’ ύπάγω είς Ανεύρεσιν του Πινδάρου ('Εξέρχεται ό 
ΜεσσάΛας). Διατί με έξαπέστειλας, Ανδρείε Κάσσιε ; Δεν συνήντησα τούς 
φίλους σου ’ Δεν έστεψαν τδ μέτωπόν μου διά του θριαμβικού τούτου στε
φάνου, λέγοντές μοι νά σοι δώσω αύτόν ; Δεν ήκουσες τούς Αλαλαγμούς 
αύτών ; Φευ! Τά πάντα παρηρμήνευσας ! ’Αλλά, δέξαι έπι τού με
τώπου σου τδν στέφανον τούτον. Ό Βρούτος σου με διέταξε νά σοι τον 
δώσω, καί θά έκτελέσω την διαταγήν του (Εναποθέτει τον στέφανον έπι 
τψ>· κεφαΛ,ην τον Κασσίου). Έλθέ ταχέως, Βρούτε, και ΐδέ πόσον έτιμων 
τδν Γάϊον Κάσσιον (Λαμβάνει τδ ξίφος του Κασσίου). Συγχωρήσατε’ 
μοι, ώ θεοί’ τοιούτον είνε τού 'Ρωμαίου τδ καθήκον. Έλθέ, παμφίλτατον, 
έλθέ, ώ ξίφος τού Κασσίου, καί την καρδίαν πέρασον ευθύς τού Τιτινίου.

(Κραυγαι ποΛεμ.ικαί. Εισέρχονται δ ΜεσσάΛας δ Βρούτος δ νέος Κά
των, ό Στράτων, ό ΒοΛούμνιος και δ ΛουκίΛΛιος.).

ΒΡΟΥΤΟΣ

Πού, πού είνε τδ σώμα του Μεσσάλα ;
ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Έκεΐ κάτω, θρηνούμενον ύπδ τού Τιτινίου.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Τδ πρόσωπον τού Τιτινίου είνε άνεστραμμένον.
ΚΑΤΩΝ '

Ηύτοκτόνησεν.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Ώ Ιούλιε Καΐσαρ, είσαι κραταιδς Ακόμη ! Τδ πνεύμά σου πλανΑται 
εξω και διευθύνει τά ξίφη μας έπι τά σπλάγχνα ήμών ('Ακούονται 
κραυγαι).

ΚΑΤΩΝ

Άνδρ ε~ε Τιτίνιε ! Ίδέτε, έστεψε τδν νεκρόν Κάσσιον.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Ύπάρχουσιν άλλοι 'Ρωμαίοι όμοιοι πρδς τούτους; Χαΐρέ, ώ τελευταίε 
των 'Ρωμαίων! Είνε Αδύνατον νά γεννήση ή 'Ρώμη δμοιόν σου ! — Φί
λοι, είς τδν νεκρόν τούτον οφείλω πλειότερα δάκρυα των όσων θά χύσω. Θά 
ευρώ την κατάλληλον στιγμήν, θά εύρω αύτήν, Κάσσιε. ’Έλθετε λοιπόν, 
μετακομίσατε είς την Θάσον τδ σώμά του’ ή κηδεία του δεν θά τελεσθή 
έν τω πεδίω τής μάχης’ τούτο θ’ άπεθάρρυνεν ήμΑς. Έλθέ, Λουκίλλιε’ 
έλθέ, νέε Κάτων’ άγωμεν είς τδ πεδίον. Λαβέων και Φλάβιε, διατάξατε 
τον στρατόν νά προχωρήση. Είνε ή τρίτη ώρα’ πριν ή έπέλθη ή νύξ, θά 
δοκιμάσωμεν την έκβασιν δευτέρας μάχης1.

Σ Κ Η Ν Η Δ'

ΕΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

Κραυγαι πολεμικαί. Εισέρχονται μαχόμενοι στρατιώται άμφοτέρων των μερών, 
ειτα ό Βρούτος, ό νέος Κάτων, ό Λουκίλλιος καί τινες άλλοι.

ΒΡΟΥΤΟΣ

’Ακόμη, συμπολΐται, έπιτέθητε καί πάλιν!
ΚΑΤΩΝ

Τίς νοθος άρνειται ! Τίς θέλει νά με άκολουθήση ; θά Αναφωνήσω τδ

1 ’Ενταύθα δε καί ό Μάρκος ό Κάτωνος υίδς εν τούς άρίστοις καί γενναιοτάτοις 
των νέων μαχόμενος και καταπονούμενος ούκ εφυγεν, ούδ’ ειξεν, άλλα χρώμενύς 
τε τη χειρί καί φράζων τίς εϊη, καί πατρόθεν όνομάζων έπεσεν επί πολλούς νε
κρούς των πολεμίων. Πλ. Βρούτος, XLIX.
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όνομά μου είς τό πεδίον της μάχης·1 Αί ! Είμαι ο νιος του Μάρκου 
Κάτωνος ! ’Εχθρός των τυράννων, καί φίλος τής πατρίδας μου ! Είμαι ό 
υΙος του Μάρκου Κάτωνος !

1 'Η δεύτερα μάχη των Φιλίππων έγένετο εϊκοσιν ημέρας μετά τήν πρώτην.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Καί εγώ είμαι ό Βρούτος, δ Μάρκος Βρούτος! Βρούτος, δ τής πατρίδος 
φίλος ! Μάθετε δτι είμαι ό Βρούτος I (’Εξέρχεται).

ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΣ

Έφονεύθης, ώ νεαρέ και γενναίε Κάτων ; ‘Ά, άποθνήσκεις τόσον άν? 
δρείως όσον και ό Τιτίνιος, και πρέπει νά τιμηθής ώς προσήκει είς τον 
υιόν του Κάτωνος.

Α' ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Παραδόθητι, ειδεμή, άποθνήσκεις.

ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΣ

Παραδίδομαι μόνον ίνα άποθάνω (Προσφέρει, αύτω χρήριατα). Είνε 
τόσα, ώστε θ’ άποφασίσης νά με φονεύσης αμέσως. Φόνευσον τον Βρούτον 
διά νά δοξασθής διά του Θανάτου του.

Α' ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

είνε εύγενής αιχμάλωτος.
β' ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Έ, θέσιν ! Είπατε είς τον ’Αντώνιον ότι συνελήφθη ό Βρούτος.
α' ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

’Εγώ θά τό είπω. ’Έρχεται ό στρατηγός (Εισέρχεται ό Αντώνιος). 
—•Συνελήφθη ό Βρούτος, ό Βρούτος, στρατηγέ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Που είνε;
ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΣ ’ .

Είνε άσφαλής, ’Αντώνιε, άρκετά άσφαλής. Δύναμαι δέ νά σε βεβαιώσω 
ότι ούδε'ις εχθρός θά συλλάβη ποτέ ζώντα τον γενναΐον Βρούτον. Ό θεός 
νά τον φυλάξη άπό τοιοΰτο όνειδος! οπουδήποτε και άν εύρης αυτόν, 
ζώντα ή νεκρόν, θά τον εύρης πάντοτε Βρούτον, πάντοτε τον ίδιον.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ό αιχμάλωτος ούτος δέν είνε μέν δ Βρούτος, φίλε μ.ου, αλλά σέ βεβαιώ 
Οτι ^ίνε λεία οΰχΐ κατώτερα εκείνου. Φρουρείτε αύτόν καλώς, και περι- 
ποιήθητε αυτόν. Θά προετίμων νά £χω φίλους, παρά εχθρούς,άνδρας τοιού- 

τους. 'Ύπαγε νά ιδης άν ό Βρούτος ζή ή άπέθανε, και έπίστρεψον είς 
τήν σκηνήν του Όκταβίου διά νά μοι άναγγείλης τά συμβαίνοντα (’Εξ
έρχονται ).

ΣΚΗΝΗ Ε'

ΕΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

Εισέρχεται δ Βρούτος, ό Δάρδανος, δ Κλεΐτος, δ Στράτων καί δ Βολούμνιος.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Έλθετε, άτυχή λείψανα των φίλων' καθίσατε έπ'ι του βράχου τούτου.
ΚΛΕΙΤΟΣ

Ό Στατύλλιος1 έδειξε μέν τον πυρσόν αύτοΰ, άλλά δέν επανήλθε, στρα
τηγέ- ή συνελήφθη ή έφονεύθη.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Κάθισον, Κλεϊτε·2 Φόνος είνε τό σύνθημα. Είνε του συρμοΰ. ’Ακουσον, 
Κλεϊτε (Ψιθυρίζει εις το ους του Κ,ΙεΙτον).

ΚΛΕΙΤΟΣ

Πώς, εγώ, στρατηγέ; όχι, έπ’ ούδεν'ι λόγω.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Σιωπά. Ουδέ λέξιν.
ΚΛΕΙΤΟΣ

Προτιμώ νά αύτοκτονήσω.
ΒΡΟΥΤΟΣ

”Ακουσον> Δάρδανε (Τφ (>ιι.ι.1εΐ χαμηΛοφώνως).
ΔΑΡΔΑΝΟΣ

Έγώ νά πράξω τοιοΰτόν τι;

1 Ειχάζοντι δέ αύτω μή πολλούς έν τή μάχη τεθνάναι, ξτατύλλιος >ύπέστη 
διά των πολεμίων έκπαισάμενος κατό&εσθαι τδ στρατόπεδον καί πυρσδν ά’ρας, 
ά’νπερ εύρη τάκεΐ σωζόμενα, πάλιν άφίξεσθαι πρδς αυτόν. Πλουτ. Βρούτος, L1.

2 Προϊούσης δέ τής νυκτδς άποκλίνας ώς έ’τυχε καθεζόμενος πρδς οικέτην εαυ
τού Κλεΐτον έλάλει. Σιωπώντος δέ του Κλείσου καί δακρύοντος αύθις έπισπασά- 
μενος τδν ύπασπιστήν Δάρδανον ίδίςι τινάς αύτω προσέφερε λόγους. Τέλος δέ τδν 
Βολούμνιον αΰτδν ελληνιστί των λόγων καί τής άσκήσεως ύπεμίμνησκε’ καί πα- 
ρεκάλει τή χειρι συνεφάψασθαι τού ξίφους αύτω και σσνεπερεΐσαι τήν πληγήν. 
Πλουτ. Βρούτος, L1I.
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ΚΑΕΙΤΟΣ

*Ω ! Δάρδανε !
ΔΑΡΔΑΝΟΣ

"Ω ! Κλείνε !
ΚΑΕΙΤΟΣ

Τί αποτρόπαιου άπήτησε παρά σου δ Βρούτος ;
ΔΑΡΔΑΝΟΣ

Νά τον φονεύσω. Παρατήρησαν αύτόν, είνε βεβυθισμένος είς σκέψεις.
ΚΑΕΙΤΟΣ

Τοιαύτη είνε ή πληρούσα το εύγενές τοΰτο σκεύος λύπη, ώστε εξέρχε
ται έκ τών οφθαλμών του.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Πλησίασον, άγαπητέ. Βολούμνιε. "Ακουσον μίαν λέξιν.
ΒΟΑΟΥΜΝΙΟΣ

Τί διατάσσει ο στρατηγός μου ;
ΒΡΟΥΤΟΣ

Ιδού, Βολούμνιε. Τό φάσμα του Καίσαρος ένεφανίσθη είς έμέ δίς έν 
καιρφ νυκτός. Πρώτον εις Σάρδεις και δεύτερον ενταύθα έν τω πεδίφ τών 
Φιλίππων την παρελθοΰσαν νύκτα. Γνωρίζω ότι έφθασεν ή ώρα μου.

ΒΟΑΟΥΜΝΙΟΣ

"Οχι, στρατηγέ.
ΒΡΟΡΤΟΣ

Ναί, είμαι βέβαιος, Βολούμνιε. Βλέπεις πώς έχουσι τά του κόσμου, Βο- 
λούμνιε. Οί εχθροί μας μας ώθησαν προς την άβυσσον (Πο^εμικαι κραυ- 
γαί)' είνε άξιοπρεπέστερον νά ριφθώμεν ημείς αύτοϊ είς αύτήν, παρά νά 
περιμένωμεν νά μας ρίψωσιν εκείνοι. ’Αγαπητέ Βολούμνιε- ήξεύρεις ότι 
ήμεθα συμμαθηταί. Έν όνόματι λοιπόν τής παλαιας ημών φιλίας, σέ πα
ρακαλώ νά κρατήσηςτήν λαβήν του ξίφους μου ίνα πέσω έπ’ αύτοΰ.

ΒΟΑΟΥΜΝΙΟΣ

Τοΰτο δεν συμβιβάζεται πρός τά καθήκοντα τής φιλίας, στρατηγέ 
(Ποάεμιχαι χρανγαΐ).

ΚΑΕΙΤΟΣ

Φύγε, φύγε, στρατηγέ- δεν είνε καιρός διατριβής.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Υγίαινε και σύ, και σύ Βολούμνιε. Σύ, Στράτων, έκοιμδίσο καθ’ όλον 
τοΰτο τό διάστημα. ‘Υγίαινε ! Άγάλλεται ή ψυχή μου συναισθανομένη 
ότι καθ’ όλον τό διάστημα τοΰ βίου μου ούδένα ευρον άπιστον πρός έμέ.

Ή όλεθρία αύτη ήμέρα θά με δοξάση πλειότερον, παρ’ όσον τόν Όκτά- 
βιον καί ’Αντώνιον ό άτιμος ούτος θρίαμβος. Χαίρετε πάντες, διότι ή 
γλώσσα τοΰ Βρούτου περαίνει δσονούπω την ιστορίαν του βίου του. Ό πέ
πλος τής νυκτός καλύπτει τούς οφθαλμούς μου, τά δέ μέλη μου ποθοΰσιν 
άνάπαυσιν- χάριν ταύτης τοσούτους ύπέστησαν πόνους (Κραογαι ηο.Ιεμι- 
χαΐ' φωνή εσωθεν—Φύγετε, φύγετε !

ΚΑΕΙΤΟΣ

Φύγε, φύγε, στρατηγέ.
ΒΡΟΥΤΟΣ

Φύγετε! Σας άκολουθώ (E’l-,έρχεται ό ΚΛεΐτος, ό Λόρδανος χαΐ ό Βο- 
.Ιούιινιος'

ΒΡΟΥΤΟΣ

Στράτων, μείνε, σέ παρακαλώ, πλησίον τοΰ κυρίου σου" είσαι άνήρ χρη
στός, ό δέ βίος σου δέν ύπήρξεν άχρώστος τιμής1. Κράτησον λοιπόν τό 
ξίφος, κα'ι άπόστρεψον τό πρόσωπον, ένω έγώ θά πέσω έπ’ αύτοΰ. Θέλεις, 
Στράτων;

ΣΤΡΑΤΟΝ ......

Δός μοι πρώτον τήν χεϊρά σού. Χαΐρε, στρατηγέ.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Ύγίαινε, άγαπητέΣτράτων (ΊΙΙητει ini τό ζΐφος). Πραΰνθητι τώρα, 
ώ Καΐσαρ- ουδέ τό ήμισυ τής προθυμίας εδειξα φονεύων σε, μεθ’ ής φο
νεύω έμαυτόν (Άηοθνήσχει).

(Κρότος της μάχης. Όηισθοχώρησις. Εισέρχονται ό Όχτάβιος, ύ 
Αντώνιος, ό Μεσσά.Ιας, ό-ΛουχίΛΛιος, ΧάΙ είτα ό στρατός

ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Τίς είν’ ουτος; . .......
- ■ . ΜΕΣΣΑΛΑΣ

"Ανθρωπος τοΰ στρατηγού μου. Ποΰ είνε δ κύριός σου, Στράτων;

ΣΤΡΑΤΏΝ

Ήλευθερώθη έκ τής δουλείας, ήν σύ ύφίστασαι, Μεσσάλα' οί δέ νικηται 
μόνον νά τόν άποτεφρώσωσι δύνανται, διότι ό Βρούτος μόνος κατέβαλεν 
εαυτόν, και ούδένα άλλον έδόξασεν δ θάνατός του.

:
1 Thy lifehath had some snatch of honour init—Some ticture δ βίος σου 

είχε χροιάν τινα τιμής. Wright.



656 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΛΟΥΚ1ΛΛΙΟΣ

Τοιούτον έπρεπε νά εινε το τέλος του Βρούτου. Σέ εύχαριστώ, Βρούτε, 
διότε έπεκύρωσας τούς λόγους του Λουκιλλίου.

ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Δέχομαι εις την ύπηρεσίαν μου πάντας τούς ύπηρετήσαντας τον Βρού- 
τον (Προς τόν Στράτα™). Δέχεσαι νά ζήσης μετ’ έμοΰ;

' ΣΤΡΑΤΏΝ

Ναί, άν ο Μεσσάλας με συστήση. προς σέ.
ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Πράξον τοϋτο, φίλε Μεσσάλα.
ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Τίνι τρόπφ άπέθανεν ό στρατηγός μου, Στράτων ;
ΣΤΡΑΤΏΝ

Έκράτησα. το ξίφος καί επεσεν έ.π’ αυτού.
ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Όκτάβιε, λάβε είς την άκολουθίαν σου τον άνθρωπον τούτον, δστις 
παρέσχεν είς τον κύριόν του τήκ τελευταίαν υπηρεσίαν.

ΑΝΤΏΝΙΟΣ

’Ητο ό εύγενέστατος πάντων των 'Ρωμαίων. Πάντες οί συνωμόται, έκ
τος τούτου, έπραξαν ο,τι έ'πραξαν έκ μίσους προς τον Καίσαρος. Μόνος 
αυτός, ύπό εύγενούς αισθήματος έμπνεόμενος, και προς το κοςναν άποβλ,ε
πών συμφέρον, συνετάχθη μετά των άλλων. Ό βίος του ήτο γαλήνιος, τά 
δέ στοιχεία ήσαν τόσον άρμονικώς συγκεκερασμένα έν αύτώ, ώστε ή Φύ- 
σις ήδύνατο νά άναστή και νά κήρυξή πρός τόν κόσμον άπαντα’ «Ίδου 
άνθρωπος!»

ΟΚΤΑΒΙΟΣ

Άποδώσωμεν αΰτω, μετά του άνήκοντος είς την άρετήν του σεβασμού, 
τάς έπικηδείους τιμάς. Τό λείψανό» του θά έναποτεθή άπόψε είς την σκη
νήν μου μετά των είς πολεμιστήν άνηκουσών τιμών, ΛΑς άναπαυθή ό 
στρατός- άπέλθωμεν δέ ίνα δρέψωμεν τούς καρπούς τής εύτυχοΰς ταύτης 
ήμέρας (Έζίρχοτται).·

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
ΥΠΟ

kl. S. κιοτττο'χ'

g 11. /ΐΛμ,οσταγής, οπερμ,ολόγος, κτλ. καε 
αεμ,ατοσταγής, σπερμ,ατολόγος, κτλ*

Έν γραμματική τής Ελληνικής γλώσσης ύπό καθηγητοΰ του έθνικοΰ 
πανεπιστημίου φιλοπονηθείση κεΐται :

Έάν το πρώτον συνθετικόν μέρος ήνε όνομα,
αΖ. Μεταξύ τής ρίζης αυτού και του δευτέρου συνθετικού μέρους μεσο
λαβεί ώς συνδετικόν φωνήεν το ο, δπερ έκθλίβεται, έάν τό δεύτερον 
συνθετικόν μέρος άρχεται άπο φωνήεντος, οϊον: λόγ-ος ποιέω λογ-ο- 
ποιός, ίσ-ος ρέπω ίσ-ό-ρροπος β<5μ.α σωμ.ατ-ος φύλα^ σωμ.ατ-ο· 
φύλα^» ιχθύς ίχθύ-ος πωλέω ίχθυ-ο-πώλης, κτέ.

Φέρεται δέ μετ’ ού πολλά ή τεχνικώτατα και άκριβέστατα συντεταγ
μένη παρατήρησις ήδε:

Των είς-μα-ματος έν τή συνθέσει βϋνήΟιος γίνεται χρήσις τής ονο
μαστικής κατ’ αποβολήν τού α, οϊον : αίμ-ο-στκγής, σπερμ-ο-λόγος, 
στομ-αλγία, σωμ-ασκέω, κτλ.

Ο λέγων ότι των είς ΜΑ ουδετέρων ή ονομαστική βυνήΟως έν τή 
συνθέσει παραλαμβάνεται δοξάζει πάντως ότι σπανεως έν τή Ελλη
νική γλώσση γίνεται χρήσις τύπων ομοίως τώ σαμ.ατοφύΛαζ έσχηματι- 
σμένων. Αλλ’ ούδαμώς άληθής είνε ή ύπόληψις αύτη. ΙΙάς δ’ άλλος μή 
παντελώς άπειρος Ελληνικών γραμμάτων άπηλλαγμένος τής ψευδούς 
ταύτης δόξης θά ήτο, άντϊ δέ του έπιρρήματος βονήΒϊΟς θά έποιεΤτο 
χρήσιν τού ενίοτε.

Όρθοτερον τού Έλληνος γραμματικού άποφαίνεται ό Γερμανός Φρα- 
σικλής έν τή γραμματική αύτού γράφων (σελ. 275):

Ονόματά τενα είς -μα (γεν. ατος) τρέπουσι τό α μόνον είς ο, ή 
άποβάλλουσιν αυτό, οϊον αιμοσταγής (αίμα), σπερμο.Ιόγος (σπέρμα), 
στομαΛγία (στόμα), σαμαμκεΐν (σώμα).

Τόμος θ'. 10, 11, 12.— ’Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 1888 44
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. 'Όμ οια τω Φρασικλεΐ διδάσκει καί δ Παπασλιώτης έν τη ύπ’ χύ
του διασκευασθείση γραμματική του Γενναδίου λέγων (σελ. 209):

Tcva ε’κ των εις μα, γεν. ματ,ος συνθετόμενα άποβάλλουσι τό ατ 
τής γεν.κής· οιον, αιμοσταγής, στομαλγία, αΐμορ'ραγής.

'Τνα δέ συμφανές παντι τό πράγμα καταστή, έπάναγκες είνε νά μνη- 
μονεύσωμεν όσα εχομεν συνειλεγμένα παραδείγματα τής τε συνήθους ύπό 
του μεγάλου τής 'Ελλάδος γραμματικού νομιζομένης εκφοράς και τής 
σπανίας αύτώ φαινομένης.

Τής πρώτης εκφοράς παραδείγματα εκ τε του δοκίμου και του άδο- 
κίμου ελληνισμού ύπάρχουσιν ήμΐν πρόχειρα τάδε’

άγαΛμοτυπήί. Μανέθ. Δ’, 568 «άνδρας εύζοάνους παλάμησιν άγαΛ- 
μοτνπεΐς». Έγράφη δ’ ύπό τινων άγαΑμοτύποις, ΐν’ άναφέρηται είς την 
δοτικήν παΛάμτ)σιν. Έλέχθη δέ και άγαάμοειδής, άγαΛμοειδές "Ερως 
(Τω. Λυδ. σελ.'117, 18 Βόνν.).

αίμορραγής, αίμόρραντος, αίμόρρυτος, αιμοσταγής, 7.τ\, Πρβ. και 
αΐμαγωγός. Ό Φρύνιχος έν τή Σοφιστική Προπαρασκευή σελ. 16,23 λέ
γει «-Αίμορρνής '■ χρώ». Έν Όδυσσείας Τ, 348 άπαντά «αίμομύρυχτα 
δέ δή κοεα ήσθιον». Ποιούμενος δέ περί αύτοΰ λόγον δ Εύστάθιος γρά
φει (σελ. 1895,35) «Αίμοιρόροκτα δέ κρέα τά αΐμοβαφή, δποϊα και τά 
ώμά. Συγκέκοπται δέ ή λέξις εκ του αίματοφόρυκτα' άλλως γάρ παρά 
τό αίμα αίμαφόρυκτα ώφειλεν είναι. Τοιόΰτον δέ και τό αίμόρρυτον καί 
τό α!μο6α<ρές και αΐ παρά τω Λυκόφρονι αίμόφυρτοι μάχα/,ε. Κακώς 
παρά τω Ήσυχίφ είνε γεγραμμένον «.ΑίμΟποΙ'. αιματώδεις». Πρβ. Σουΐδ. 
«Αίμωπούς : αίματοχαρεΐς· ά πάρος αίμωπούς έστυφέλιξε λύκους» και 
Σέξτ. Έμπειρ. σελ. 12,7 καί σελ. 68,18. Έν τοΐς του Πορφυρίου παρά 
Στοβ. Έκλ. Α’, 53 εκειτο άλλοτε «τής έζ αίμαζοποσίας των θνητών ταΐς 
ψυχαΐς γιγνομε'νης γνωρίσεως.» Άλλ’ ύπό του Γαισφόρδου και του Μεινεκίου 
και άλλων παρελήφθη ή γραφή αΐμοποσίας. Κατά τήν έκδοσιν του Γαι
σφόρδου (σελ. 438) τρία μέν αντίγραφα έ’χουσιν αΙμΑποσίας, εν ^'αΙμΟπο- 
σΐας (Πρβ. και Λοβέκκιον ΠαραΛειπομ, σελ. 49). Έν τω περί Επιρρημά
των συγγράμματι ’Απολλώνιου του Άλεξανδρέως μνημονεύεται τύπος 
αΙμΗπότης σελ. 602,24 «Τωνες δέ καί τούς όρκιοτόμους (και δρκιοφόρους, 
δρκιητόμους κα'ι) δρ-κιηφόρους φασι και τούς αΐμοπότας αΙμηπόταςι>. Ση- 
μειωτέον δ’ ότι φέρεται και έπίθετον αίμηρός (αιμ-ηρός, αίματ-ηρός). 
Άνδρόμαχ. παρά Γαλ. Τόμ. ΙΑ’, σελ. 33 «ουδέ μέν αίμιγρων καν
θαρίδων». Μανέθ. Αζ, 338 «αίμηρήσι γυναιξί». Στέφανος δ Βυζάντιος 
γράφει σελ. 273,11 «Εκαλείτο (ή Επίδαυρος) και Μειλισσία και Αίμηρά 
διά τό συνεχώς αΐμάσσεσθαι τον βωμόν του ’Ασκληπιού ύπο των θυσιών». 
ΌΣχόττος ύπέλαβεν ότι ‘τπΑίμηρά είνε πλημμελής άνάγνωσις τού Αιμηρά.

άρμάμαςα. Έκ τού άρμ,α καί αμαζα συνέστη τό άρμο-άμαζα, έξ ου 
έγένετο τό άρμάμαζα. Πρβ. ζιφομάχαιρα, δορυδρέπατοκ, κτλ., περί ών 
άλλαχού. Παρά τω Ήροδότφ άπαντά βιβλ. Ζ’, 41 «μετεκβαίνεσκε όκως 
μιν λόγος αίρέοι έκ τού άρματος ές άρμάμαξαν» και βιβλ. Θ’, 76 «κα- 
ταβάσα έκ τής άρμαμάςης έχώρεε ές τούς Λακεδαιμονίους». Είπε δέ καί 
δ ’Αριστοφάνης «έφ’ άρμαμαζών μαλακώς κατακείμενοι» (Άχαρν. 70). 
Πολλάκις γίνεται χρήσις τού προκειμένου ονόματος έν τοΐς βιβλίοις τού 
Ξενοφώντος, μεταβάλλεται δ’ ύπό τού Κοβήτου και τό έν Άναβάσει 
βιβλ. Β’, β', 13 «έφ’ άμάζης πορευόμενος» είς τό άρμαμάζης (Ξενοφ. 
Άναβ. σεΚ. VII έκδ. γ'). Έν τώ. μεταγενεστέρω έλληνισμφ εύρέθη και 
τό όνομα άρμείάτης καί άρμεέίατήρ. Συλλ. Έπιγρ. Έλλ. Ούελκ. 212 
«άρμελάταο θεοΐο» και Έπιγρ. Έλλην. Καιβηλ. 618,1 «φαεσφόρον άρ- 
μελατήρα». Νομίζει δ' δ Λοβέκκιος (ΠαραΑειπομ. σελ. 49) ότι καί τό 
κύριον όνομα Άρμόηκος έκ τού άρμα είνε συντεθειμένον. Πρβ. και Άρ- 
μοκύδης. Σημειωτέον δ’ ότι έν τοΐς είς ’Οδύσσειαν Σχολίοις φέρεται ου 
μόνον ΆρμΟθόης (σελ. 683,7) άλλα και ΆρμΑθδρ (σελ. 688,12), δπερ 
πλημμελές. Τδε καί Κοιχλύν ΚοΊ'κτ. Σμυρν. σελ. 10.

γραμμοδιδασκαΛΙδης. Έν τοΐς Δειπνοσοφισταΐς τού ’Αθηναίου σελ. 
588 β' κεΐται «όθεν αύτόν (τον Επίκουρον) καί δ Τίμων φησί γραμμΑ- 
δεδασκαΜδην άναγωγότατον ζωόντων». ’Αλλά παρά Διογένει τώ Λαερ- 
τίφ βιβλ. I', 3 είνε γεγραμμένον γραμμΟδιδασκαΜδην, 'άπιμ ένεκρίθη ύπό 
τε τού Λοβεκκίου ($ovr. σελ. 669) καί τού Μεινεκίου ^Αθητ. Τόμ. Δ', 
σελ. 276) καί τού Μουλλαχίου ^Αηοσπ. ΦιΑοσ. Τόμ. Α’, σελ. 94) καί 
άλλων (’Τδε καί Μευήρον Κουρτ, ΜεΑετ. Τόμ. Ε', σελ. 65). Ό Ύβνή- 
ρος έν τή έκδόσει Διογένους τού Ααερτίου Τόμ. Β', σελ. 439 προύτίμησε 
τήν γραφήν γραμμΑδιδασκαΑΙδην. Παρατηρητέον δ’ ότι και έν τή Πα- 
λατίνη Ανθολογώ ς-’, 63 φέρεται γραμμΑτόκω άντί τού γραμμΟτόκερ. 
Είνε δέ τό όνομα τούτο έκ τού γραμμή, ούχί έκ τού γράμμα σύνθετον 
(Τδε Λοβέκκιον Φρυτ. αεΚ. 669). Πρβ. γραμμοποΐκιΛος καί γραμμοειδής. 
Εύρέθη δέ κακώς γεγραμμένον γραμματοειδεΐς άντί τού γραμμοειδεΐς καί 
γραμματοειδως άντί τού γραμμοειδως.

δερμόπτερος. Άριστοτ. Ζώ. Ίστορ. Α', α', 9 καί ε', 4. Πρβ. και 
Σουΐδ· λ. δερμόπτερα ζωα. Σημειωτέον δ’ ότι καί τό δερμηστής ύπελή- 
φθη ύπό τινων σύνθετον έκ τού δέρμα. Τδε Άρποκρατ. σελ. 88,8 Δινδ. 
’Αλλά περί τού ονόματος τούτου, ώς καί περί τού ώμηστής και τού άΑ.- 
φηστής, θά γράψωμεν τά δέοντα έν έτέρω τόπφ. ‘

κερμοδότης. Νόνν. Μεταβ. τού κατά Ίωάνν. Εύαγγ. Β’, 75 «έζόμε- 
νον δέ κερμοδότηκ χορόν εύρε φιλοπλούτοιο τραπέζης.»

κυμοδέγμων, κυμόκτυπος. Πρβ. καί Κυμοδόκη, Κυμοθόη, Κυμοπό- 
Ιεια (Τδε Λοβέκκιον Φρντ. σελ, 668). Έλεχθη δέ καί κυμοτόκος καί 
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κυμοτάμος. Έν τοΐς τοΰ Ήρωδιανοΰ Τόμ. Α', σελ. 46,4 Λεντζ. κεΐται «κυ- 
ματοπλήζ και χυμοπΛή .̂ Πρβ. και σελ. 46,11 : χυμορρώζ.

μχημοθέσιοτ. ’Τ5ε Θησ. Έρρ, Στεφ. λ. μνημοχεΐοτ.
παμωχος. Ήσύχ. «Πάμωχος ! δ κύριος. ’Ιταλοί.» Ή ύγιώς έχουσα 

εκφορά είνε π:ιμώ_γοζ·=παμοΰχος. Έκ του ονόματος τούτου παρήχθη τδ 
ρήμα παιιωχω, οιον Ήρακλ. Πίν. Α', 168 «Τά Φιντίας δ Κρατίνω πα- 
μωχεϊ» κα'ι Α', 14 «τδν Κωνέας ό Δίωνος έπαμώχη». Έν τω Λεζικώ του 
'Ησυχίου μνημονεύεται μετοχή κακώς διά διττού ΜΜ προενηνεγμένη 
«ΓΙαμμωχιων". κεκτημένος». Ό μακαρίτης Οΐκονομίδης έν Έποικίοις Λο- 
κρών Γράμμασι (σελ. 123) έγραψε μέν πάμωχος, ούδέν περί τής έσφαλ- 
μένης τονώσεως σημειωσάμενος, μετέβαλε δέ τδ παμμωχιωτ είς τδ πα- 
μωχων. Άλλ’, ώς προ πολλοΰ παρετήρησεν ό Κοίνιος (Γρηγ. Κορ. σελ. 
229 Σχαιφ.), τδ παμωχιωτ είνε Δωρικός σχηματισμός άντι του παμωχέωτ. 
Όρθότερον δ’ έχει δ παροξύτονος τύπος παμωχΐωτ. Πρβ. «ι1εχ«ωκ=άδικέ6>ν, 
ίΛαίχΖω·=έπαινέω, όοχίει= δοκέει, κτλ., περί ών άκριβώς έτέρωθι ("Ιδε 
Άρήνσιον περί /had. Λωρ. αε\. 207 και 209 καί Βλαυδήσιον 'Λριστοφ. 
Λυσ. σελ. 33 καί 137). Ό Κόβητος γράφει έν τφ Λογίω Έρμη (Τόμ. 
Α\ σελ. 272 κέξ.) παμωχμω και παμωχμωτ, κελεύει δ’ έν τή Μνημο
σύνη (1878, σελ. 171) ν’ άναγνωσθή έν τή γνωστή Λακωνική έπιστολή 
«άποριωμες δ τι χρή δρήν,» ώς και δ Βαλκενάριος ήςίου έν τή έκδόσει 
των Άδωνιαζουσών (σελ. 261 α’). Άλλ’ έν τοΐς Έλληνικοΐς τοΰ Ξενο- 
φώντος κατά τε την πρώτην και την δευτέραν έκδοσιν τοΰ Κοβήτου κεΐ- 
ται «άπορΐομες τί χρή δρήν». Γελοιότατον είνε τδ ύπδ Σκαρλάτου τοΰ 
Βυζαντίου γεγραμμένον έν τω Λεξικω τής Ελληνικής Γλώσσης σελ. 977 
«Παμωχέω και (Λακών.) ΠαμΟχιάω—ώ, Μ· Δ. έχω κατάστα-
σιν, κτήματα.» Παρατηρητέον δ’ δτι τδ παρ’ Ήροδότω άπαντών ,βιβλ. 
q·', 57 «πατρούχου δέ παρθένου περί κτέ.» ύπελήφθη ύπδ τοΰ Κοβήτου 
ήμαρτημένη γραφή τοΰ παμούχου {Λογ. *Ερμ.  Τόμ. ΑΖ, σελ. 272 και 
Μ,νημοσ. 1875, σελ. 228 και 1884, σελ. 157). Άλλ’ ούχ'ι άπίθανον φαί
νεται δτι τοΰ τύπου πατρωϊούχου χρήσις ύπδ τοΰ Ηροδότου έγενετο 
("Ιδε Έρουερδήνα Μνημοσ. 1885, σελ. 73). Έν τή τοΰ Κουμανούδου Συ
ναγωγή κεΐται σελ. 263 «πατροιοκος, ά (=πατροιδχος, πατρφωχος, 
πατροΰχος, δηλ. έπίκληρος κόρη) ΕΠΙΓΡ. Γόρτυνος Κρήτης iG. ant. 
475». Πολλά παραδείγματα τοΰ ύπδ τοΰ Κουμανούδου μνημονευομένου 
ονόματος άπαντώσιν έν τή νεωστι έκδοθείση έπιγραφή τής Γόρτυνος. "Ιδε 
Die Inschrift von Gortyn Bearbeitet von Baunack σελ. 161. Έν 
σελ. 69 είνε γεγραμμένον «πατροϊόκος—AttlSCh Wlirde diese Form 
πατρφοΰχος heissen, iiberliefert ist πατροΰχος».

πτευμύμφαΛοτ. Γαλήν. Τόμ. ΙΘ', σελ. 445. "Ισως έγράφη ύπδ τοΰ 
Γαληνού πχευματόμφα,Λον. Πρβ, Τόμ. ΙΔ', σελ. 786.

βυμουΛχω (τουτέστι: ρύματι ή ρύμασιν έλκω). Τδ ρήμα τοΰτο εύρέθη 
παρά τω Πολυβίω και άλλοις μεταγενεστέροις.

σαγμοσέΛΛιον. Νικηφ. Φωκ. σελ. 226,16.
σημόθετος. Ανθολ. Παλατ. q"’, 295 «έργμα τελείας σαμοθέτω.» Ό 

Λοβέκκιος άνέγνω (ΠαραΛειπομ. σελ. 313) «έργμα τε Λείας σαμοθέτω 
(σημοθέτου)», δπερ ένέκρινε και δ Έκκήρος {Comment. Crit. de Anthol. 
Gt. Τόμ. Α', σελ. 257). Άλλ’ έν τω Θησαυρω τοΰ Στεφάνου Τόμ. Ζ'. 
σελ. 192 Παρ. εινε γεγραμμένον «έργμα πορείας σαμοθέτω».

σπερμοΛόγος, σπερμοφόρος, σπερμοφυής, κτλ. Παρ’ Ήσυχίφ κεΐται 
«Φαβοτύπου : είδος ιέρακος και περιστεράς άγριας σπερμοφάγου«. Πρβ. 
σπερμ-εΐος καί σπεοιιατ-ώάης, σπερμαίνω (άποσπερμαίνω) καί σπερμα- 
τΐζω (άποσπερματίζω, έκσπερματίζω) καί σπερματοϋμαε (έκσπερματοΰ- 
μκι). Σημειωτέον δ’ δτι παρά τω Θεοφράστφ Φυτ. Ίστορ. ΓΖ, ιηΖ, 8 διττή 
φέρεται γραφή, «δ δέ κιττός, δταν άρχηται σπερμουχεΐν, μετέωρον έχει 
κα'ι όρθδν τδν βλαστόν» και «δταν άρχηται σπερμοϋσθαι» ("Ιδε Σνειδή- 
ρον Θεοφρ. Τόμ. Γ', σελ. 267). ΙΙροκριτεα δέ πάντως εινε ή γραφή σπερ- 
μουχεΐν.

στομαΛγΙα, στόμαργος, κτλ. Πολυδεύκ. Β', 101 «Στομοδύκον δέ τδν 
στωμύλον και λάλον Φερεκράτης—Ειρηκε δέ που Πλάτων και στομαυ- 
Λεΐν». Πρβ. και Ήσύχ. «Στομοδόχον : στωμύλον». Άλλ’ό ΚόκκιΟς ισχυ
ρίζεται (Κωμ. '4ποσπ. Τόμ. Α', σελ. 207) δτι ύπδ τοΰ Φερεκράτους έ
γράφη στομοχόπον.

σωμασχω. Πολυδεύκ. Ζ', 17 «Τέχναι δ’ έπ’ άνθρώποις παεδοτρίβαι και 
γυμναστα'ι κα'ι οί σωμ-ασχοΰχτες' τάττεται μέν ή κλήσις έπ'ι των άσκου- 
μένων, ούδέν δ’ άν αύτήν κωλύοε κάπ'ι των άσκούντων τετάχθαιί» Έλέ- 
χθη δ’ έν τω παρηκμακότι έλληνισμω και σωμεραστής καί σωμεραστία. 
Έν τω ύπδ Σκαρλάτου τοΰ Βυζαντίου συντεταγμένω Λεξικω τής Ελλη
νικής Γλώσσης σελ. 1384 φέρεται «Σωμαλειπτέω-ώ, Μ. ήσω. Αλείφω 
τδ σώμά μου καθώς οι άθληταί, γυμνάζομαι» (Πρβ. και Γαζή Λεξ. τής 
Έλλ. Γλ. Τόμ. Γ’, σελ. 224). Έν τή ύπδ Ούεσσελιγγίου γενομένη έκ- 
δόσει Διοδώρου τοΰ Σικελιώτου Τόμ. Β’, σελ. 513 άναγινώσκεται κατά 
τήν ύφήγησιν τοΰ 'Ροδομανοΰ «καθάπερ καί άθλητής άγαθδς πολύν χρό
νον σωμαΛειπτήσας έπ'ι τον άγώνα καταντακτέ.» άντι τοΰ χειμαΛειπτή- 
σας. Άλλ’ ή ορθή γραφή εινε χει,ραΛειπτήσας. Σουΐδ. «Χε'ραΛειπτήσας: 
Φάβιος δικτάτωρ καθάπερ άθλητής άγαθδς πολύν χειραΛειπτήσας χρό
νον έπϊ τδν άγώνα κατήντα. Άντι τοΰ άσκήσας τήν χεΐρα.»

τερμοδρομΰ. Μανέθ. Δ', 520 «Μήνης τετελεσμένα τ ερμοδρομ δύσης ». 
Πρβ. τε'ρμιος (τερμιόεις)· έτι δέ τερμάζω και τερματίζω και τερματόω.

γαρμόφρων, Ήσύχ. «Χαρμόφρωκ : δ Ερμής». Άποκατέστησε δ’ δ Στέ
φανος τδ όνομα τοΰτο και έν τω. είς Έρμήν Όμηρικω "Υμνώ στίχ. 127 
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«Έρμης χαρμόφρων είρύσατο πίονα έ'ργα» άντί του h τοΐς άδτιγράφοις 
χαρμοφίρων η χάρμα φόρων. Πρβ. καί Χαρμόλαος-Χαρμόλεως.

χειμόσπορος και χεεμοσποροϋμαε, χεεμοφνγω, χεεμοθνής, χειμασχω. 
Έί τΆ Όνομαστικώ του Πολυδεύκους φέρεται βιβλ. Ζ', 61 «το μέντοι 
χειμερινόν ίμάτιον χείμαστρον &ν λέγοις καί χλαΐναν δέ παχεΐαν, ήν χεε- 
μάμνταν μέν Αισχύλος, 'Όμηρος δέ άλεξάνεμον κέκληκεν». Πρβ. καί Ή- 
σύχ. εΧεεμάμυνανην Όμηρος άλεξάνεμον λέγει» κα'ι Εύστάθ. σελ. 
1490,13 καί σελ. 1767,42. Πλημμελές φαίνεται το έν Βαχμ. Άνεκδ. 
Τομ. Α, σελ. 415,5 κείμενον «Χειμάμυνα παρά Σοφοχλεε ή παρ’ Όμήρφ 
άλεξάνεμος».

Έν τω Λεξικω του Σουϊδα λέγεται «Μονεεφορω : ?ν ίμάτιον φορώ»· 
Γράφει δέ και δ Ζωναράς σελ. 1373 «Μονηφορώ έν φορώ, μονεεφορω δέ 
δίφθογγον άπδ του μόνον καί του εϊμα». «Ο Δινδόρφιος έν τω Θησαυρώ 
του Στεφάνου νομίζει ότι άμφότερα τά ρέματα ταΰτα είνε τών γραμμα
τικών πλάσματα προελθόντα έκ του μονεεμονω.

Ο Λοβεκκιος eV τοΐς Παραλειπομενοις (σελ. 49) μνημονεύει όνομα νο- 
μεσμοθήχη U του Λεξικού του Φωτίου. Ό κώδιξ του Φωτίου έχει «Λί
τρα : την νομεμοδόχην καλοΰσι, την δέ αύτήν καί λιτροδόκην καλοΰσι»· 
Πρβ. και Ησυχ. «Λιτρις . πυξις σαμαζοδείχοςΌ. Ό Κόβητος έν τη Μνη
μοσύνη (1 859, σελ. 32) άνέγνω τομεσματοδόχην καί νομεσμαζοδόχος- 
Άλλ’ ημείς ούδαμώς άμφιβάλλομεν δτι δ μέν Ησύχιος έγραψε «Λιτρίς: 
πυξίς σμηματοδόχος», δ δέ Φώτιος «Λιτρίδα : τ^ σμημαζοδόχην κα- 
λοΰσι». Ό τύπος σμημαζοδόΧος είνε μέν άδοκίμως έσχηματισμένος, άλλ’ 
ηκιστ’ άνάρμοστος τω στόματι του Ησυχίου φαίνεται. Έν άλλφ τόπω 
του Ησυχίου κεΐται «'Ρύμμα : σμημα καί ή σμημαζοδοΚΙς, σμηματο- 
θήκη» (Πρβ. Λοβέκκιον Προλεγομ. σελ. 459). Τδ όνομα λετρίς έκ του 
Mrpor ήτοι νίτρον παραχθέν έσήμαινε τήν λιτροδόκην ηγουν την σμημα- 
τοθήκην. Πρβ. όζίς.

Σημειωτεον δ οτι ενίοτε ολως άμετάβλητος φαίνεται δ- τύπος τής ο
νομαστικής ή αιτιατικής έν τή συνθέτφ λέξει, οϊον

όνομαχλήδην, έξονομαχλήδήν, όνομαχλήζωρ, όνομάχλυζος. Πρβ. καί 
Όνομάχρεζος. Σχολ. Ίλ. Τόμ. Β', σελ. 233,22 <Γ Ονομάχλυζος, ώς τοξό- 
χλυζος. Ούτως δε και Αρισταρχος. Έν μέντοι τή Όδυσσεί^ι κατά πα- 
ράθεσιν άναγνωστέον έμοί δ’ όνομα κλυτδν Αίθων». Πρβ. και Τόμ. Α', 
σελ. 345,25 «Δουρι κλυτον: Το κλυτός, εί πτωτικόν κατάρχοι έν συνθέ
σει, βαρύτονον εστι- ζοζόχλυζος, όνομάχλυζος" εί δέ άπτωτον, φυλάσσει 
τδν αυτόν τόνον περικλυτός, άγακλυτός—Τδ μέν ουν δουρί κλυτός έν πα
ραθέσει εστιν». Ιδε Λοβέκκιον Φρυν. σελ. 668 καί Λαρώχην Homer. 
Textkr. σελ. 311. Ότι τδ περεχλυτός έξεφέρετο όξυτόνως παρετηρήθη 
και υπ Απολλώνιου του Αλεξανδρέως περί Συντάξ. σελ. 310,19.
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γεεμάρροος—χεεμάρρους. Περί τής εκφοράς χείμαρρος θα ειπωμεν τα 
δέοντα έν έτέρφ τόπφ.

άρματρογεά-άρματροχεή. Ο Λοβεκκιος γράφει αρμ,ατροχία και αμα- 
τρογία (Γραμμαζ. Βουτμ. Τόμ. Β’, σελ. 424 και Στοεχ. Τομ. Α, σελ. 
365. Πρβ. καί Βαλκενάριον Άμμων, σελ. 11). Άλλ’ έν τοΐς είς Ίλιάδα 
Σχολίοις Τόμ. Β', σελ. 261,31 λέγεται «Άμαζροχεάς: δασέως την άρ- 
χουσαν. Όξύνεται δέ δμοίως τω φυζαλεας». Πρβ. και Ετυμ. Μεγ. σελ. 
79,35. "ΙδεΚοιχλϋν Kotvz. Σμ»μτ. σελ. 248 καί Λέντζιον Ήρωδ. Τόμ. 
Β', σελ. 474. Άν έχη ύγιώς τδ όξύτονον άρμαζροχεά, έπάναγκες είνε νά 
γραφή καί άμαζοζροχεά.

αΐμακουμία. Πίνδαρ. Όλ. Α’, 90 «εν αιμ.ακουριαις αγλααΐσι μεμικται». 
ΙΊλούτ. Άριστ. ΚΑ', 5 «παρακαλεΐ—έπί τό δεΐπνονκαί τήν αίμακουρίαν».

σζομαλίμνη καί σζομάλεμνον, στομαχάχχη (Στραβ. σελ. 781. Προ. 
ποδοχάχχη). Ό τύπος σζομΟχάχη φαίνεται άνυπόστατος (’Τδε Λοβέκκιον 
φρυν. σελ. 668).

Περί τής γενέσεως τής τοιαύτης έκφοράς ποιείται λόγον δ ήμέτερος 
Τσερέπης έν τοΐς Συνθέτοις τής Ελληνικής Γλώσσης σελ. 135 κέξ. Πρβ. 
Μευήρόν Κουρτ. Μελεζ. Τόμ. Ε', σελ. 64 και Γραμμαζ. σελ. 21 και 
Βρουγμανδν Μορφολ. Τόμ. Β', σελ. 221 καί 255 καί Γραμματ. επ\. 70.

Σην.ειωτέον δ’ δ'τι ύπό τε παλαιών καί νέων γραμματικών νομίζεται 
ότι καί τδ γαλαθηνός συνέστη έκ του γάλα θησθαι{'\^ Λοβέκκιον Προ- 
λεγομ. σελ. 193 καί Σζοεχ. Τόμ. Α', σελ. 36 >. Πρβ. και Λεξ. Ομηρ. 

Έβελ. Τόμ. Ά, σελ. 243).
Καλόν δέ πως ήμΐν φαίνεται νά γραφώσί τινα περί τών ονομάτων άρ- 

ματροχεάν,αί άμαζροχεά. Ό Άμμώνιος λέγει έν τω περί Όμοιων καί 
Διαφόρων Λέξεων σελ. 12 «Άμαζροχεά καί άρμαζροχεά διαφέρει. Άμα- 
τροχεά μέν γάρ έστιν ή ταυτοσυνδρομή (γρ. ή είς ζαντό συνδρομή) τών 
αρμάτων τή ρ’ εϊχεν Μενέλαος άματροχιάς άλεείνων άρμαζροχεά δε ο τύ
πος καί ή έγχάραξιςτοϋ τροχού ή έπι τής γης’ ούδέ τι πολλήγινετ επισ- 
σώτρων άρματροχιή κατόπισθεν έν λεπτή μονίη». Φέρεται δε και εν τω 
Όμηρικώ Λεξικφ Απολλώνιου του σοφιστοΰ σελ. 28,1 «Άμαζροχεάς". 
τάς συνεμπτώσεις τών τροχών» καί σελ. 43, 15 «Άρμαζροχεή ". ή απο 
τών τροχών έ'ντμησις καί έγχάραξις του έδάφους» και έν ταΐς εις Ομη
ρον Παρεκβολαΐς του Εύσταθίου σελ. 1309,10 «Άματροχεχλ δέ αί δμο- 
δρομίαι ή μάλλον αί. δμοΰ συμβολαί τών τροχών, είπεΐν δέ καί κατά 
τους παλαιούς αί είς ταύτδ σύνοδοι τών τροχών» καί σελ. 1313,12 
«Άριεαζρογεά γάρ άλλο εστι παρα την αματροχιαν έκ^ινη μεν γαρ τι 
δηλοΐ προείρηται, αύτη δέ ίχνος δηλοΐ τροχών αρματος». Πρβ. και Ετυμ. 
Μέγ. σελ. 79,36 καί σελ. 145,14. Ή προφανής αύτη διαφορά τών λέ
ξεων άμαζροχεά καί άρμαζροχεά, ήτις τρανώς καί έξ αυτών τών φωνών



664 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚλ 665

μηνύεται, έλαθε τον ποιητήν Καλλίμαχον κατά τον Πορφύρων λέγοντα 
οτι έγένετο ύπ’ αυτού χρήσις του άματροχιά άντί του άρματρογιά. Τάδε 
γράφει δ Πορφύριος έν τοΐς Όμηρικοΐς Ζητήμασι σελ. 263 Σραδ. «Οΰ δει 
δυσχεραίνειν εί των νυν παιδευτών (ενπαιάεντωτ Κόβ.)τούς πολλούς λαν
θάνει τινά τών ’Ομηρικών, δπου και τον δοκοΰντα είναι άκριβ'έστατον 
και πολυγράμματον Καλλίμαχον έλαθεν ή διαφορά τής άρματροχίας, 
ήν εχει προς την χωρίς του Ρ λεγομένην άματροχίαν. Έστι δέ άματρο- 
χία το άμα τρέχειν και μη άπολείπεσθαι, οΐον όμοδρομία τις ουσα1 τρό- 

; χους Υ1*?  τούς δρόμους έλεγον άρματροχία δε τών τροχών τό ’ίχνος. ’Άμφω
δέ παρ’ Όμήρφ κεΐται τάς δυνάμεις αύτοΰ του ποιητοΰ έξηγησαμένου— 
Άγνοήσας δέ ταΰτα δ Καλλίμαχός φησω' αλλά θεόντων ώς άνεμων, ού- 
δείς ειδεν άματροχίας. Βούλεται μέν γάρ εΐπεΐν ώς ούδείς ειδεν ίχνος διά 
το θεΐν ώς άνεμους1 άματροχίαι δέ ού δηλοΰσι τά ίχνη τών θεόντων άρ- 
μάτων, άλλ’ αί μετά του Ρ λεγόμεναι άρμ.ατροχίαι». Πρβ. και Έτυμ. 

’ Μέγ. σελ 79, 32 «Άματροχιά: παρ’ Όμήρφ ή τών τροχών σύγκρουσις,
παρά τοΐς νεωτέροις δέ ό τών τροχών έν γή τύπος» καί Ήσύχ. «Άρμα- 
τροχιαί: αΐ τών τροχών έν τή γή άποχαράςεις» και «'Αματρογιάς: τάς 
χαράξεις τών τροχών και δμοδρομίας» καί Σουΐδ. «Άματροχιά: -ή άρμα- 
τοτροχιά». Ουκ άγνοητέον δ’ ότι και δ Νίκανδρος είπεν έν τοΐς Θήριακοΐς 
στίχ. 263 «έν δ’ άμάθοισιν ή καί άματροχιγσι κατά στίβον ένδυκές αύει», 

’ εις δ φέρεται το σχόλιον τόδε1 «^Αματροχιησιν: ά,ιτι του άρματ ροχιαΐς'
λέγει γάρ ταΐς χαράξεσι του τροχού ταΐς γενομέναις εις την γην». Άναγ- 
καΐον ετι νομίζομεν νά δηλωθή δτι παρά τω Πολυδεύκει βιβλ. ,Ζ', 116 

( κατά μέν την Δινδορφίειον εκδοσιν άναγινώσκεται «τά δέ ίχνη τών τρο-
χών, & Όμηρος άρματ οτρβχίας εϊρηκε,.Καλλίας έν Κύκλωψιν άμαξοτρο- 

ί χίας λέγει», κατά δέ την Βεκκήρειον «ά ’Όμηρος ά,ματροχίας είρηκεν».
ΐ Ό Μεινέκιο ς νομίζει (Άποσπ. Κωμ. Τόμ. Β’, σελ. 738) δτι συνεχύθησαν
’ ύπδ του Πολυδεύκους τά τής Όμηρικής χρήσεως. Άλλ’ ίσως έγράφη ύπ’

j αύτού άρματροχίας, ώς κεΐται έν κώδιξι (Πρβ. Πολυδεύκ. Τόμ. Ε', σελ·
; 395 Δινδ.). Παρά Λουκιανφ Δημοσθ. Έγκ. 23 έχουσι τάντίγραφα «επί
ί τής αύτής άρματ οτρογίαςι> καί άρματροχίας καί μετ’ ολίγα «τάς άρμα-
, τοτροχίας άλεείνων» καί άρματροχίας. ’Εν τω πρώτφ χωρίφ έγκριτέον
) την γραφήν άρματροχίας, έν δέ τώ δευτέρφ άναγνωστέον ά,ματροχιάς (”Ιδε

Κόβητον Var. Leet. σελ. 213). Τρεπτέον δ’ ίσως καί τδ παρ’ Αίλιανώ 
περί Ζω. Βζ, 37 άρματοτροχίαν είς' το άρματροχιάν. Έν τέλει παρατη- 
ρούμεν δτι ό Μεινέκιος έν τή έκδόσει του Καλλιμάχου (σελ. 153) όκνών νά 
πεισθή δτι έλάνθανε τον Καλλίμαχον ή διαφορά τών λέξεων άματροχιά 
καί άρματροχιά άποφαίνεται δτι τδ άματροχιά συνετέθη έξ άπηρχαιωμέ- 
νου ονόματος άμα ή άμα ίσοδυναμοΰντος τω άρμα. Τήν γνώμην του Μει- 

1 νεκίου άστειότατα διεχλεύασεν δ Κόβητος έν τή Μνημοσύνη (1861, σελ· 

400). Ό Όθ. Σνειδήρος έν τή έκδόσει τών Καλλιμαχείων, (Τόμ. Β', σελ. 
404) δοξάζει δτι δύναται ούχί άτόπως ή ρήσις του Καλλιμάχου νά νο- 
ηθή ώδέ πως1 «άλλά θεόντων (τών άρμάτων) ώς άνεμων (ομοίως τοΐς άνέ- 
μοις, ούτω ταχέως ώς οί άνεμοι) ούδείς ειδεν έν τώ δρόμφ συγκρουμένους 
τούς τροχούς». Καί άπαλλάττει μέν ή έκδοχή αύτη τδν Κυρηναΐον ποι
ητήν τής ύπδ του Πορφυρίου γενομένης μομφής, άλλά δυσπαράδεκτος φαί
νεται. Ούδαμώς ημείς άμφιβάλλομεν δτι, ώς δ Νίκανδρος κακήν χρήσιν 
του ονόματος άμ.ατροχιαί έποιήσατο, ούτω καί δ Καλλίμαχος, δστις ύ- 
πήρξε μέν πολυμαθέστατος, περί πολλά δ’ δμως τής Ελληνικής γλώσ- 
σης έσφάλη.

Τής δευτέρας έκφοράς έ'χομεν νά καταλέξωμεν έκ τής Ελληνικής καθό
λου γλώσσης τά παραδείγματα τάδε.

άγαάματοποιός. Πολυδεύκ. Α', 12 «τούς δέ έπί τοΐς άγάλμάσι χειρο- 
τέχνας ούκ άγαΛματοποιοίις μόνον ούδ’ άγα.Ιματουργοίις άλλά και θεο- 
ποιούς καί θεοπλάστας—ώσπερ τήν τέχνην άγαλματοποιιαν καί άγαλ- 
ματουργίάν καί άγαλματοποιικήν καί θεοποιητεκήν καί άγαλματουργι- 
κήν». Περί τών είς .ποεάζ· καί εργός (ουργός) ονομάτων θά γράψωμεν τά 
δέοντα άλλαχοΰ. Έλέχθη δέ καί άγα-Ιματοφόρος, οθεν τδ άγαΛματοφορω 
και άγαΛματογΛύφος.

αίιιατο.Ιοιχός, αιματοπότης, αίματοσταγής, αίμ,ατωπύς, κτλ. Παρ’ 
Αίσχύλφ Έπτ. 419 άπαντ^ «αίματΗφόρους μόρου;». Πρβ. αίμΗπότης. 
Έν ταΐς Χοηφόροις στίχ. 842 όρθώς έγραψεν δ Στανλήϊος «γένοιτ’ άν 
αίματοαταγίς φόνφ» άντί τού άειματοσταγός (δειματοστάγ’ ές) . Α=Δ 
καί Ι=ΕΙ

άρματόχτυπος, άρματοπηγός, άρματήΛατος, άρματηΜτης- ατω -ασία, 
κτλ. Πολυδεύκ. Ζ', 115 «Καί άρματοπηγός δέ καθ’'Όμηρον προσήκοι άν 
τεκτονική καί άμαξοπηγός" και άρματοπηγεϊν ειποις άν καί άμαξοπηγεΐν 
καί άρματ οποιεϊν»

άρωματοπώ-Ιης, άρωματοφόρος. Φρύνιχ. Σοφιστ, Προπαρ. σελ. 24, 21 
«’Αρωματοπ&Λαι·. δόκιμον»

άσματοχάμπτης. Άριστοφ. Νεφ. 333. Πολυδεύκ. Δ’’, 64. Πρβ. καί ά- 
αματοποιός καί άΰματοάογΰ καί ασματογράφος.

γραμματοχύφων, γραμματοτρώζ, γραμματοάιόάσχαίος, δθεν γραμμα- 
τοάιάασχαΛεΐον, γραμμ.ατοφόρος, κτλ. Εύστάθ. σελ. 1922, 8 «Εΐσί δέ 
τοιαΰτα καθ’ Ήρωδιανδν καί άπδ τού τρώγω, γραμματοτρώζ, κυαμο- 
τρώξ». Ήσύχ. «Διφθεράλοιφος (διφθεραλοιφός)'. γραμματοδιδάσκαλος 
παρά Κυπρίοις» καί «Γραμματιστής: γραμματοδιδάσκαλος». Μέτεβλήθη 
δ ύπδ τού Κοραή έν τή έκδόσει τού Ήλιοδοίρου (Τόμ. Β', σελ. 24) καί 
το «Γραμματεύςί δ άναγνώστης, γράμματα εΐΰως χαΛ&ς» είς τδ γραμμ,α- 
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τοθιθάσκαλος. Τοΐς l·) τώ Θησαυρφ του Στεφάνου μνημονέυομεύοις παρα- 
δειγμασι τοΰ ονόματος γραμματοδιδάσκαλος προσθετέον τά κείμενα έν 
επιγραφή κατακεχωρισμενη έν τφ Δελτίω της Ελληνικής Αλληλογρα
φίας 1880, σελ. 113 «.γραμματοδιδασκάλους τρεις, οίτινες διδάξουσι 
τους παιδας και τας παρθένους» και σελ. 114 «έάν δέ οΐ γραμματοδι
δάσκαλοι άντιλέγωσι». Έν τοΐς τοΰ Ίωνος παρ’ Άθηναίω σελ. 604 αζ 
φερεται «προς τοδε ήμειφθη ο Έρετριεύς χραμμάτωκ έών διδάσκαλος* . 
Πρβ. και Γαλήν. Τόμ. Ε', σελ. 315 κτλ. (Ίδε και Λοβέκκιον Παρα- 
λειπομ. σελ. 374). Περί τοΰ τύπου γρααματΖ/φορος· ιδε Λοβέκκιον Φρυν. 
σελ. 682.

διαδηματοφόρος. Πλούτ. Άντων. ΝΔΖ, 4 «καυσίφ διαδηματοφόρω* . 
δερματουργικός. Πλατ. Πολιτικ. σελ, 280 γ «την των δλοσχίστοιν 

σκεπασμάτων θεραπείαν δερματουργικήν* . Πρβ. κα'ι δερματοφαγω και 
δερματοφόρος-ρω. Παρ Ησυχίφ και Φωτίφ κα'ι Σου'ίδα φέρεται «Σκυτο- 
δεψης: δερματομαλάκτης* .

δογματολογία, δογματοποιω, δογματοποιία. Παρά μεταγενεστέρόις εύ- 
ρέθησαν κα'ι τά τρία ταΰτα. Πρβ. κα'ι Συλλ. Έπιγρ. Έλλ. Διττεμβ. 306, 
1: δογματογράοων.

δραγματολόγος. Ησυχ. «δραγματολόγος: ό τά δράγματα συνάγων». 
Ο Βαβριος εποιησατο χρήσιν τοΰ τύπου δραγματ Η φόρος ΠΗΖ, 16 «πάσι 

δραγματηφόροις* . Πρβ. αίματΗφόρος.
δραματοποιός - οιία-οιω, δραματουργός-γΐα-γω-γημα. Άριστοτ. Ποι- 

-ητ. Δ, 12 «ου ψογον άλλά το γελοΐον δραματοποιήσας* .
εκπωματοποιός. Πολυδευκ. Ζζ, 190 «Εκπωματοποιός δέ δράμα Άλέ- 

ξιδος».
επιγραμματοποιός, επιγραμματόγράφος. Έν τω μεταγενεστέρω έλλη- 

νισμω άπαντώσιν άμφότερα ταΰτα.
έδεσματοθηκη. Σχολ. Οδυσσ. σελ. 300,12 «"Απαξ ένταΰθα ή κίστη’ 

λεγεται δε ή έδεσματοθήκη ούκ άποθεν τοΰ έγκεΐσθαί τι έν αύτή». Πρβ. 
Εύστάθ. σελ. 1551,19 «Κίστη δέ παρ’ Άττικοΐς εδεσματοθήκη, ώς έρ- 
μηνευουσιν οΐ παλαιοί—Ούκ άποθεν δέ, φασίν, έστΐ τοΰ έγκεΐσθαί τι έν 
αύτη, τουτέστιν εοικεν ή λέξις έτυμολογεΐσθαι παρά το κεΐσθαι». Πρβ. 
ήδυσματοθήκη.

έπιθηματουργία. Πλάτ. Πολιτικ. σελ. 280 δζ.
ήδυσματοθήκη. Πολυδεύκ. Ιζ, 93 «ειποις δ’ άν και την ήδυσματοθή- 

κην κυμινοδόκον». Κακώς άλλοτ’ άνεγινώσκετο έδεσματοθήκην. Ύπδ 
τοΰ Άρχεστράτου έλέχθη «όψαρίων γλίσχρων ήδυσματολήρων*  (παρ’ 
Άθην. σελ. 311 γ').

θαυματοποιός, θαυματουργός, κτλ. Ό Πλάτων ποιείται χρησιν ού μό- 
V<)V τοΰ θαυματοποιός και θαυματοποιία και θαυματοποιικός (θαυματο- 
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ποΐική, τδ θαυματόποιϊκόν) άλλά και τοΰ θαυματουργία καί θαυματουργώ 
(τά τεθάυματουργημένα)

θεματοποιω. Σχολ. Όδυσσ. σελ. 238,6 «Θεματοποιεΐτάι δ μέλλων 
δεύτερος»

θρεμματοτροψω. Στράβ. σελ. 704. Διοδ. Σικελ. Βζ, νδζ, 1. 
κληματοειδής. Γαλήν. Τόμ. ΙΒΖ, σελ. 31.
κλιμάταρχος η κλιματάρχης. Τοΰ Βυζαντιακοΰ έλληνισμοΰ ιδιόν εινε 

τό όνομά τοΰτο, έξ ου παρήχθη καί ρήμα κλιματαρχω.
κρουματοποιός. Μάχων. παρ’ Άθην. σελ. 337 γζ.
κτισματολάτρης, κτισματολατρο>, κτισματολατρεία. Έν μονφ τφ μετ'α- 

γενεστερω έλληνισμω άπαντώσι ταΰτα.
κυματοαγής, κυματωγή, κυματοπλήζ, κτλ. Πρβ. κα'ι Κυματόλήγη. 

Έν άποσπάσματι τοΰ Εύριπίδσυ έκ τοΰ Πολυΐδου φέρεται «ορώ γ επ 
άκταΐς νομάδα κυματοφθόρον άλιαίετον». Ο Ρϋυγκήνιος είκασε κυμα- 
τότροφον, δπερ καί ύπδ τοΰ Βαλκεναρίου ένεκρίθη (διατριβ. σελ. 202), 
ό δέ Ναύκιος κυματόσπορον (Τραγ. Άποσπ. stk. 441).

μαθηματοπωλικός. Πλάτ. Σοφιστ. 224 βζ: τής μαθηματοπωλικής. 
σελ. 224 εζ: μαθηματοπωλικδν γένος.

μιγματοπώλης. Γαλήν. Τόμ. ΙΓΖ, σελ. 68.
νομισματοπώλης. Πολυδεύκ. Ζζ, 170 «νομισματοπώλης καί νομεσμα- 

τοπωλική κατά Πλάτωνα» και Θζ, 51 «Πλάτωνι μέν γάρ κα'ι τέχνη τις 
έστι νομισματοπωλική κα'ι νομισματοπωλικον πράγμα»

όμματοστερής. Πρβ. κα'ι όμματοποιός, κτλ. Ό ποιητής Ίων είπεν εν 
τή Όμφάλη «κα'ι τήν μέλαιναν στίμμιν όμματογράφον*  (’ζ1δε Πολυδευκ. 
Εζ, 101 και Εύστάθ. σελ. 1761, 34)

ονοματοθέτης, όνοματονργός. Πρβ. καί όνοματογράφος, όνοματοθή- 
ρας, όνοματολόγος, όνοματομάχος, όνοματοποιός, κτλ. Εσφαλμένη εινε 
ή έκφορά όνομαθέτης, περί ής έποιήσατο λογον ό Λοβέκκιος Φρυν. 
σελ. 668. '

παματοφαγω. Τδ παθητικόν τοΰ ρήματος τούτου «άτιμον εΐμεν και 
χρέματα παματοφαγεισται*  εύρέθη έν Λοκρική επιγραφή έκδοθειση υπο 
τ’ άλλων κα'ι ύπδ τοΰ Καυήρου Έκλ. Έπιγρ. Έλλην. σελ 161-2 εκδ. βζ. 
Ό πρώτος τήν επιγραφήν ταύτην έκδούς Οίκονομίδης, άνήρ των μάλι
στα πεπαιδευμένων, γράφει (Έποικ. Λοκρ. Γραμ,μ. σελ. 127) «Άλλα 
τοΰ παματοφαγεΐσθαι ή σύνθεσις ώς έκ τοΰ πάματα και τοΰ φαγεϊν εζχει 
τι ού μόνον καινοφανές, άλλά και παράδοξον, δδς δέ είπεΐν κα'ι άδοκιμον»' 
έκθέμενος δέ τδν λόγον δστις έκίνησεν άύτδν είς τήν άπόφασιν ταύτην 
έπιφέρει «Έντεΰθεν ύποπτεύομεν μή αύθις έκ τής προφοράς τοΰ F (πρβλ. 
Ναΐπακτίων) πλανηθείς δ χαράκτης και εις έναντίον παρολίσθήσας άμάρ- 
τημα έ’γραψε παματοφαγεϊσθαι άντι παματοΡαγεϊσθαιτ. Ποιείται δε 
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• μετ’ ολίγα έξήγησιν του ρήματος ;ταμα?'ο7'’αγο£γ/(αί έκδεχόμενος άντί τού 
«άφαιροΰραι τά έρά (ταύτά όντα τοΐς άπαγομένοις πάμασι) ήτοι άφαι- 
ροΰραι τά κτήματα». Προς τά του Οϊκονομίδου άντέλεξε διά βραχέων ό 
Κούρτιος έκ τοΐς Μελετήμασι (Τόμ. Β', σελ. 449), θά έπεξέλθωμεν δ’ 
αύτά άκριβώς ημείς έν οίκειοτέρφ τόπω συνηγορούντες τη γραφή παμα- 
τοφαγεΐσται ώς ύγιώς έχούση.

περρατονργός, περρ.ατοΛόγος. Λουκιαν. Κρονοσ. 1 3. Άθήν. σελ. 648 χ'. 
π,Ιασμ,ατογράφος. Δοξοπατρ. 'Ρητ. Ούαλζ. Τόμ. Β', σελ. 79,1. Εύ- 

στάθ. σελ. 61,12. Πρβ. και σελ. 751,19 «τ7) μέντοι πέΐασματογραφου- 
μένη λώλω γυναικί προσφυής κτέ».

ποιηματογράφος. Σχολ. Ίλ. Τόμ. Δ', σελ. 283,16.
πνευρατόρρους. Πλάτ. Κρατ. σελ. 410 β' «ώσπερ άν είποε πνευμα- 

τορρουν». Πρβ. κα'ι πνευρατοποιόο, πνευρατοεργέο, κτλ. Παρά τω Γα- 
ληνώ Τόμ. ΙΔ', σελ. 786 άπαντά «οί μέν γάρ αύτών πνευματόμ.φα.Ιοι, 
οΐ δέ έντερόμφαλοι, οι δέ ύδρόμφαλοι». Άλλ’ έν Τόμ. ΙΘ', σελ; 445 κεΐτα1 
«πνευμόμφαΛύν έστι το άνεύρυσμα του όμφαλοΰ», δπερ μετατυπωτέον 
ίσως είς τδ πνευρατύμφαΛον.

πραγμ,ατοδΐφης. Άριστοφ. ’Όρν 1424. Πρβ. και πραγρ.ατοχοπω> 
πραγρατοΛογω, πραγμαζομαθής, κτλ. και πραγ ματ εραστής.

προβ,Ζηματουργιχός. Πλάτ. Πολιτικ. σελ. 280 δ' «της προβ2ηρατουργι- 
χής τμήμα ουσαν δυνάμεως».

σηρατουργός. Αίσχύλ. Έπτ. 491.
σρηρατοφορεΐον. Έπιγρ. Άττ. Β’, 731,14. Πολυδεΰκ. I', 127 «Έν δέ 

Αριστοφάνους Αίολοσίκωνι καί σρηματοφορεΐον». Πρβ. κα'ι σμηματοδόκη 
-χΐς κα'ι σρ.ηρ,αποθήκη, Έν τω Μεγάλφ Έτυμολογικω σελ. 354,8 άναγι- 
νώσκεται «φέρουσαι χρυσίου λεκανίδας, σμ.ήγμ.ατα, φορεία, κτένας κτέ.» 
άντ'ι του σμηγματοφορεΐα. ’Όνομα σρηγρατοπώΑης είνε παρατεθειμένον 
έν τω Θησαυρώ του Στεφάνου έκ γλωσσάριου.

σπερρατοΛόγος, σπερμχτοπώ.Ιης. Πρβ. και σπερματοϋχος και σπεριια- 
τοφάγος κα'ι σπερματοθήκη. Του ονόματος σπερμ,ατο.Ιύγος έποιήσατο 
χρήσιν ό Επίχαρμος παρ’ ΆΘην. σελ. 65 β’ κα'ι σελ. 398 β’ «τέτραγές τε 
σπερματολόγοι» καί «τέτραγάς τε σπερματολόγους». Συχνότερον δ’ αύ- 
τού εινε τδ σπερροΛδγος (’Ίδε Βλαυδήσιον Αρεστός. ’’Ορν. 218).

στερρατοφόρος. Έν τω παρηκμακότι έλληνισμίΐί εύρέθη τδ όνομα 
τούτο, ού φέρεται και τύπος στεμματΗφόρος. Έλέχθη δέ και στερρα- 
τογύριον.

’ στιγματοφόρος. Πολύαιν. Στρατ. Α', 24 «λαθών τούς φύλακας ο στιγ- 
/εατο^άρος»· Αλλά Λουκιαν. περί της Συρ. Θεού 59 «άπαντες Άσσύριοι 
στιγματΗφορέουσι» (’Ίδε Λοβέκκιον Φρυν. 682).

στορατουργός. Άριστοφ. Βατρ. 826. Πρβ. καί στοματοδιαστοΑεύς.

στρωρατόδεσμον, στρωματοφύ.Ίαζ, Πολυδεύκ. Ζ', 79 «ά δέ οί πα
λαιοί στρωματόδεσμα, ταΰθ’ οί νεότεροι στρωματεΐς ελεγον» (Πρβ. καί I', 
137 καί 146). Φρύν. σελ. 401 «Στρωματεύς: άδόκιμον Στρωρατόδεσμος 
άρχαΐον καί δόκιμον. Λέγε ούν καί άρσενικώς καί ούδετέρως». Θωμ. Μά- 
γιστρ. σελ. 332,9 «Στρωματεύς μη είπης έπι στρωμάτων, άλλά στρω- 
ρατόδεσρος καί στρωρατόδεσμον ούδετέρως. Αισχίνης' άνθρωποι δύο 
στρωματόδεσμα φέροντες». Μοΐρ. σελ. 358 «Στρωρατόδεσμος Άττικώς, 
στρωματεύς Έλληνικώς». Άνταττικιστ. σελ. 113,26 «Σρωματόδεσμον: 
καί άρρενικώς καί ούδετέρως. Άμειψίας». Έν ταΐς είς 'Όμηρον Παρεκβο- 
λαΐς τού Εύσταθίου φέρεται σελ. 1390,57 «Ούδέτερα δέ τδ νώτον, τδ 
ζυγόν, τά έπίδεσμα, τό στρωρατόδεσμον, τδ θύμον» ("Ιδε Λοβέκκιον Φρυν. 
σε\. 401). Κακώς έν άποσπάσματι τού Φερεκράτους παρ’ Εύσταθ. σελ. 
1369,44 είνε γεγραμμένον στρωρατοδέσμαΊΆ άντί τού στρωματόδεσμα 
("Ιδε Μεινέκιον Άποσπ. Κωρ. Τόμ. Β', σελ. 290. Πρβ. καί Βλαυδήσιον 
Άριστοφ. Άποσπ. <si\. 125 κέξ.). 'Όμοιον τω στρωρατόδεσμον εινε τδ 
ζυγόδεσρον. Πρβ. καί καρπόδεσμον. Λουκιαν. Λεξιφ. 10 «καρπόδεσρα 
αύτώ περιθείς». Εύρέθη δέ καί τδ άρσενικόν ζυγόδεσρος παρά τω Θεμι- 
στίφ σελ. 30 β’. Πρβ. στηθόδεσμος, μαστόδεσμος, κεφαλόδεσμος, τιαρό- 
δεσμος, ώρόδεσρος, σχηματόδεσρος, ίραντόδεσρος, χτ\. "Ιδε Λοβέκκιον 
Παραλειπομ. σελ. 377.

συστρεμρατάρι'ης. Άρριαν. Τακτ. ΙΔ', 6 «τέσσαρες δέ συστρερρατάρ- 
χαι». Πρβ. Έπιγρ. Άττ. Τ', 1174,13: συστρερματχρχήσαντα καί 
1159,6: συστρερραταρχήσαντες.

σχηματοποιώ. Θεόφρ. Φυτ. Ίστορ. Θ', δ', 10. Παρά Ξενοφώντι περί 
Ίππ. I', 5 κεΐται «άπερ αύτδς σχηματοποιείται όταν μάλιστα καλλωπί- 
ζηται». Πρβ. Πολυδεύκ. Δ’, 95 καί <γ', 29. Λέγεται καί σ^ ηματοποιία' 
ετι δέ σχηρατογραφω, σχηματοθι’/χη, σχηρατόδεσμος, κτλ.

σχισματοποιός. Έπιφάν. Τόμ. Γ', σελ. 571,15 καί Άθανάσ. Τόμ. 
Β', σελ. 109.

σωματοειδής. Πλάτ. Φαίδ. σελ. 81 β' καί άλλαχού. Πρβ. καί σωρα- 
τοθήκη, σωρατοποιω (συσσωματοποιώ), σωματοτροφεΐον, σωματηγός, 
σωματέμπορος, κτλ. Λέγεται δέ καί σωρατοφύλα^ (άρχισωματοφύλαζ), 
σωματοφυλαχω, σωρατοφυλακΐα, σωματοφυλάκων. Πολυδεύκ. Β', 235 
«σωμασκία, σεσωμασκηκώς, σωματοφύλακες, σωματοειδές». Ό Γαληνός 
γράφει Τόμ. ΙΔ', σελ. 624 «άνθρωπόν τινα Χαριλαμποΰς (γρ. Χαριλάμ- 
πους) τού κοιτωνητού (γρ. κοιτωνιτου) μέν, ώς άπαντες οί νύν Έλληνες 
όνομάζουσι, σωματοφύλακος δέ, ώς. οί περιέργως άττικίζοντες». Παρ’ ού- 
δενί τών δοκίμων εύρέθη τδ όνομα σωρατοφύλαζ. Έλέγετο δ’ δ κοιτωνί- 
της καί χατευναστής καί καταχοιμιοτής ("Ιδε Κόβητον Μνηροσ. 1885, 
σελ. 13 καί Κοραήν Έπικτ, Αιατρ. σελ. 317). Έν τφ Άγαμέμνονι τού
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ι,'■ του Αισχύλου στίχ. 948 κεΐται «πολλή γάρ αιδώς σωαατοφθορεΐν πόσιν
ί., φθείροντα πλούτον αργυρωνήτους θ’ ύφάς». Ό Σχύτζιος είκασε δωματο-
I φθορεϊν (Πρβ. οίκοφθορεΐν), δπερ και δ Καρστήν ήξίωσεν αποδοχής (Άγα-

σε^. 67 κα'ι 233), δ δ’ Αόρατος στρωαατοφθορεΐν, δπερ ένεκρίθη 
I . κα'ι ύπό του Πόρσωνος, δ δέ Φράνζιος είματοφθορεΐν. e0 Έρμαννδς άνέ-

γνω (ΛίσχύΙ. Τόμ. Β', σελ. 444) «πολλή γάρ αιδώς δωματοφθορεΐν πο- 
! σΐν στείβοντα πλούτον κτέ.». ’Έγραψε δέ ποσά· άντί του πόσιν πρώτος δ
! . Σκαλιγήρος.
ι ταγματάρχης και ταγμάταρχος. Του μεταγενεστέρου Ελληνισμού ίδιον
; είνε τδ όνομα τούτο, έξ παρήχθη τδ ταγματαρχω και τδ ταγματαρχία.
J Πρβ. και συνταγματάρχης-χω-χία.
I τριμματοΡογω. Συλλ. Έπιγρ. Έλλ. Διττεμβ. σελ. 430, 163.
ι υποδηματοποιός, βποδηματορράφος. Ούδέτερον τούτων εύρέθη έν τή
Ρ δοκίμφ γλώσση. Ό Πλάτων έν τω Γοργίοι σελ. 447 δ' εΐπεν «εΐ έτύγ-
! χανεν ών υποδημάτων δημιουργός^.

, ήπομνηματογράφος. Έρμ. Τρισμέγ. παρά Στοβ. Έκλ. Α.', 44 κα'ι άλ-
1 , λοι. Πρβ. και Εύστάθ. σελ. 987,22 «ύπομνηματογραφων δ μύθος» και
j Έπιστολογρ· Έρχ. σελ. 606 «οΐον δπομνηματογραιρούμεναι τήν υπερβο

λήν τής πικρίας».
φΛεγματοειδής. Τπποκρ. Τόμ. Β', σελ. 561 «τά ύδρωποειδέα κα'ι 

φλεγματοειδέα ». Συνήθως δ τύπος φάεγματώδεα άπαντφ έν τοΐς Ίππο- 
κρατείοις.

χρηματοδαΐτης, χρηματοποιός. Αίσχύλ. Έπτ. 729. Άρισχοφ. Έκκλ. 
I 442. Ξενοφ. Οίκον. Κ', 15. Πρβ. Πολυδεύκ. Γ', 110 «εί'ποις δ’ άν πλου-

τηρδν χρήμα και πλουτοποιδν και χρηματοποιόν». Ύπδ τοΰ Πλάτωνος 
ι έλέχθη Σοφιστ. σελ. 225 γ' «του μήν έριστικοΰ τδ μένχρηματοφθορικόν,

τδ δέ χρηματιστικδν δν τυγχάνει». Πρβ, και χρημ,ατο'μύΡαζ, χρηματο- 
φυάάκιον,

, χρωμ,ατογραφω, χρωματοποιΐα, χρωματουργω- ουργία. Ούδέν τούτων
'J εύρέθη έν τω δοκίμφ έλληνισμω.
ί χωματόπΡαστος, χωματοφάγος. Κωνστ. Μανασσ. 281 και 6655. Πρβ.
π και Ήσύχ. «Χωματεπάκτης: τοΐς χώμασιν έπικείμενος»..
; -^η^σμαζοπωΡης. ’Αριστοφ. ’Όρν. 1 038. ΙΙρβ. και ψηφισμαπογράφος.
( ' Έν τή Παλατίνη ’Ανθολογία βιβλ, Θ', 642 άπαντα τδ όνομα (3ρωμα-
ί τομιξα^άζη,.4? δ’ έπιγράμματι παρ’ Άθην. σελ. 162 α' κεΐται τδ ειμα-
■ τανωπερΙβαΡΡοι. Έν τφ Θησαυρφ του Στεφάνου είνε παρατεθειμένον έκ
I γλωσσάριου τδ όνομα τραυματοποιός, ώς και τδ σαγματοποιός και τδ Λτο-
■ πηματοποιός. Περί του σαγματογήνη ί'δε Κ. Μυλλήρον Μικρ. Γεωγρ. Τόμ.
I Α', σελ. 263. Σημειωτέο? δ’ δτι παρ’ Ήροδότω βιβλ. Δ', 74 προς τή όρθώς
! όχούση γρραρή εέματα ποιεΰτχαι φέρεται καί ή πλημμελής είματοποιεϋνται.

ΓΙάς τις, νομίζομεν, εύκόλως έξ ών έγράψαμεν πείθεται δτι ψευδές εννε 
τδ ύπδ του μεγάλου τής Ελλάδος φιλολόγου έν τή περιβοήτφ γενομένη 
γραμματική διδασκόμενο? «Τών είς-μα-ματος έν τή συνθέσει βννήΐίως 
γίνεται χρήσις τής ονομαστικής κατ’ αποβολήν του α, οΐον I αΐμ-ο-στα- 
γής, σπερμ-ο-λόγος, στομ-αλγία, σωμ-ασκέω, κτλ.».

Παρατηρητέον δ’ δτι και έκ του άκλίτου ονόματος δέΡτα συνετέθη τδ 
δεΡτοειδής και έκ του άάβδα ή Ράμβδα τδ Ραβδοειδής ή Ραμβδοειδής. 
Ήσύχ. «Καρχήσιον—-έργαλεΐον τεκτονικόν δεΡτοειδές». 'Ροΰφ. Έφέσ. 
σελ. 188,3 «δεΡτοειδως έπίκειται ταΐς σπάθαις του θώρακος». Πολυ
δεύκ. Β', 37 «στεφανίτιδάς τε και Ραβδοειδείς και λεπιδοειδεΐς» και Δ’, 
143 «Ραβδοειδές τώ σχήματι». Γαλήν. Τόμ. Α', σελ. 321 «οριζόμενος 
τή Ραμβδοειδεΐραφή» καί Τόμ. Β', σελ. 709 «ύπδ τή Ραμβδοειδεϊ ραφή» 
και Τόμ. Γ', σελ. 708 «τήν λαμβδοειδή καλουμένην ραφήν» και Τόμ. 
ΙΔ', σελ. 720 «Ραμβδοειδής ή διά ίνίου» και Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 957 «τδ 
έπικείμενον όστοΰν τή κεφαλή του λάρυγγας έ'νιοι υίοειδές, ένιοι δέ Ραμ- 
βδοειδές όνομάζουσι» και σελ. 958 και σελ. 959 (Πρβ. και 'Ροΰφ. Έ
φέσ. σελ. 186, 7 και 10 κα'ι Όρειβάσ. Τόμ. Γ’, σελ. 440,12). Είνε δέ 
πλημμελώς παρά τω Γαληνώ γεγραμμένον υίοειδές, ώς και'έν σελ. 958 
«οί άπδ του υίοειδοϋς όστοΰ πεφυκότες». Τήν ορθήν γραφήν βλέπει τις 
έν Τόμ. Γ', σελ. 592 «τή κάτω γένυϊ συνάπτεται τδ ΰοειδέςς καί έν 
Τόμ. ΙΔ', σελ. 721 «λέγεται υοειδές όστοΰν». Γράφει δέ και ό Πολυδεύ
κης βιβλ. Β', 202 «καλούμενον ύπ’ ένίων υοειδές, δτι προσέοικε τώ του 
γράμματος σχήματι» κα'ι 'Ροΰφος ό Έφέσιος σελ. 155,3 «οΐ μέν υοειδές 
διά τδ σχήμα όνομάζουσιν, δτι έ'οικε τώ Τ γράμματι« και δ Όρειβάσιος 
Τόμ. Γ', σελ. 441, 11 «άντισπώντες τότε βοειδές όστοΰν και τόν λά
ρυγγα» καί Θεόφιλος δ πρωτοσπαθάριος σελ. 123,8 «διώνυμον δέ τοΰτο 
τδ όστοΰν’ ού μόνον γάρ υοειδές ονομάζεται άλλά και λαβδοειδές διά 
τοΰτο, ότι τοΐς δυσι γράμμασιν δμοιον ύπάρχει τω τε Υ και τφ Α». 
'Ομοίως τω ύοειδές εινε έσχηματισμένον τδ πιοειδές-πιοειδής. Όρειβάσ. 
Τόμ. Δ', σελ. 345,2 «έπίπηγμά έστι πιοειδές*  και σελ. 352,1 «εις τήν 
πιοειδήν (χ$· πιοειδή) έκκοπήν». 'Ροΰφ· Έφέσ. σελ. 180, 9 «πιοειδώς 
άγόμενον ».

'Ώς δ’ έλέχθη δεΡτοειδής κα'ι Ραβδοειδής ή Ραμβδοειδής, ούτω καί 
γαμμοειδής. Όρειβάσ. Τόμ. Γ', σελ. 624, 6 «έχετω δέ και καμπήν δ 
αύλι'σκος μή γαμμοειδής και Τόμ. Δ', σελ. 386,1 «έπικλινεί<£ κέχρηται 
γαμμοειδεΐ* . Παΰλ. Αίγιν. σελ. 198,46 «γαμμοειδής καυτήρ». 'Ήρων 
Άλεξ. παρά Σνειδήρω Έκλ. Φυσ. σελ. 227,10 «ταΰτα δέ έ'σται γαμ- 
μοειδή-α. Νικόμ. Γερασην. Άριθμ. Α', ιθ', 11 «τών μέν πρώτων στίχων 
άργομένων άπδ μονάδος έπί τε πλάτος και έπι βάθος γαμμοειδως οΐ δεύ-
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τεροι έφ*  έκάτερα και αύτοι γαμμοειδως άπδ τετράδος άρχόμενόι» (Πρβ. 
και Ίάμβλ. εις Νικομ. Άριθμ. σελ. 55. "Ιδε Σχαιφήρον Ενρ. Μηδ. Πόρσ. 
σελ. 137). Άλλ’ έν τοϊς Τακτικοί; του Δέοντος 19,61 φέρεται «γαμμα~ 
τοειδώς κύκλφ περιστρεφόμενων». Πρβ. και γαμματίζω, γαμμάτιον, 
γαμματίσχος (’Τδε Θησ. Στεφ. Τόμ. Β', σελ. 512 Παρ.)· ετι δέ μονο
γράμματος.

Υπάρχει δ’έν τή Ελληνική γλώσση και έπίθετον σιγμοειδής έκ του 
σίγμα συγκείμενον. Γαλήν. Τόμ. Β', σελ. 602 «έκ χόνδρων συγκείμέ- 
νην σιγμοειδών τό σχήμα» και σελ. 617 «τρεις υμένας σιγμοειδείς τδ 
σχήμα» και Τόμ. Δ', σελ. 133 «τής άγκυροειδοΰς τε και σιγμοειδούς 
όνομαζομένης». Κλεόμήδ. σελ. 135 Βακ. «όταν ή σιγμοειδής τώ σχή- 
ματι». Όρειβάσ. Τόμ. Δ', σελ. 358,5 «έκοίλανε σιγμοειδώς». Φέρεταιδ’ 
όμως και τύπος σιγματοειδής πα^ά τε τω Γαληνφ καί παρ’ άλλοις. Γα
λήν. Τόμ. ΙΔ', σελ. 714 «σιγματοειδής ουσα» και σελ. 723 «εις τήν 
σιγματοειδή του πήχεως άναγλυφήν». Όνήσανδρ. σελ. 81 Κορ. «έκ τοΰ 
σιγματοειδοΰς άπλούμενοι σχήματος». 'Ροΰφ. Έφέσ. σελ. 188,11 «ή με
σάτης των κλειδών σιγματοειδής τυγχάνουσα» (Πρβ. και σελ. 192,10 
καί σελ. 193,1). Σχολ. Ίλ. Τόμ. Α', σελ. 297,20 «σιγματοειδής κεΐται 
τη θέα». Εύστάθ. σελ. 1304,19 «τδ των σταδίων σιγματοειδές». Ίωάνν. 
Μαλ. σελ. 302,8 «τδ έν αύτώ Νυμφαϊον τδ σιγματοειδές». Παρ’ Έρω- 
τιανω σελ. 51,1 Κλ. έν έν'ι των αντιγράφων κεΐται «σιγμοειδή έκκοπήν» 
άντ'ι του σιγματοειδή. Έν τω Λεξικώ του Σου'ίδα άναγινώσκεται «Έπηγ- 
κυλημένα ξύλα! τά κεκαμ,μένα είς θεοειδή σχήματα». Ό Βεκκήρος εί
κασε σιγμοειδή. Σημειωτέον δ’ ότι παρήχθη έκ τοΰ σίγμα και ρήμα σιγ- 
ματίζομαι άπαντών παρ' Εύσταθίφ σελ. 1389,16 «ίτδ Όδυσσεύς ποτέ 
μέν διπλώς σιγματίζεται, ποτέ δέ δι’ ενός σίγματος εύρίσκεται». Πρβ. 
καί σελ. 896,54 «τοιαύτη γάρ ή σιγματιχή άπήχησις».

Ό τόπος σιγμοειδής ομοίως τώ δελτοειδής και Ραβδοειδής ή λαμ- 
βδοειδής (σχηματισμένος είνε πάντως τοΰ σιγματοειδής δοκιμώτερος· δι
ότι ή λέζις συνετέθη έξ ονόματος άκλίτου άείποτε κατά τήν δόκιμον 
χρήσιν δντος. ‘Ως έλέγετο. ύπδ τών Ελλήνων τό Άλφα, τοΰ άλφα, κτλ., 
τό βήτα.*  τοΰ βήτα, ν.τ\. τό ιώτα, τοΰ ίωτα, κτλ., οΐον «τδ μή άκρατα 
κεΐσθαι τά ίωτα» (Εύστάθ, σελ. 878,32), τό χάππα^ τοΰ χάππα, κτλ., 
οΤον «τρία χάππα κάκιστα, Καππαδοκία, Κρήτη, Κιλικία», τό λάβδα, 
τοΰ λάβδα, κτλ., οίον «έζεπλάγη γάρ ϊδών στίλβοντα τά λάβδα» (Εύ- 
πολ. παρά Φωτ. Λεξ. σελ. 200,8)· ούτω καί τό σίγμα, τοΰ σίγμα, τω 
σίγμα, κτλ. Άπολλών. περί Συντάξ. σελ. 29,1 «μονόπτωτά έστι τά 
στοιχεία» καί σελ. 29,22 «έπεί άκλιτα τά στοιχεία». Βεκκ. Άν. σελ. 
781,5 «Ίστέον δέ ότι τά ονόματα τών στοιχείων άκλιτά είσιν». Πρβ. 
καί Σουΐδ. «’Άλφα! ότι τά άκλιτα, οΐον τδ άλφα, χωρίς άρθρου δίδωσιν 

υπόνοιαν εύθείας, εί δέ σύν άρθρω, πλαγίας πτοίσεως». Φανερόν'δ’ υπάρχει 
ότι καί τδ όνομα δίγαμμα έκ τοΰ γάμμα συγκείμενον άκλιτον είνε' ό.θεν' 
σφάλλονται όσοι τών νέων Ελλήνων λέγουσι κατά τήν γενικήν διγάμματος. 
Άσώπιος Συντ. Περ. Σευτ. σελ. ιζ' «τής περί διγάμματος θεωρίας» καί 
σελ; ιη· κάί σελ. ιθ' καί σελ. μα'. Οίκονομίδης Έποιχ. Λοχρ. Fραμμ. σελ. 
85 «είτε έκ διγάμματος είτε καί άλλοθεν προελθόντος» καί σελ. 95 καί 
99 καί 120. Χαρίεν εινέ τδ τοΰ Άσωπίου Σνντ. Htp. Πρώτ. σελ. η' 
έκδ. ζΛ «Εί συγχωρητδν είπεΐν διγάμματος ώς καί σίγματος, έξ· οό δ 
σιγματισμός», Εύρίσκεται μέν ή γενική σίγματος εν τώ παρηκμακότι έλ- 
ληνισμφ, άλλ’ ούτε γάμματος δυνάμεθα νά είπωμεν ούτε διγάμματος. 
Οΰδείς: δέ θά τολμήση ποτέ νά κλίνη τά δνόμ.ατα δέλτα καί βήτα, ώς· 
εινε παραδεδομένον ότι έποίησεν δ Δημόκριτος. Βεκκ. Άν. σελ. 781,23 
«Παρά Δημοκρίτω δέ κλίνοντας λέγεται γάρ τδ δέλτατος καί θήτατος» 
(Πρβ, Κάρ. Σμ-ιδίτιον Beitr. zur Gesch. d. Gramm, σελ. 79). Ό Πρι- 
σκιανδς γράφει Τόμ,Β', σελ. 490,23 Έρτζ. «Litterarum vero nomina 
tam in A quam in quascumque alias litteras desinentia et apud 
nos et apud Graecos indeclinabiliasunt, ut άλφα βήτα γάμμα. Non 
recto enirn Donatus digammon posuit,» Περί τοΰ τύπου δίγαμμον ιδε 
Θησαυρ. Στεφ. Τόμ. Β', σελ. 1409 Παρ.

Έν τοις Ελληνικούς τοΰ Ξενοφώντος βιβλ. Δή δ', 1 0 άναγινώσκεται 
κατά τάντίγραφα «δρώντες τά σίγματα έπί τών ασπίδων». Άλλ’ ή γνή
σια εκφορά είνε «τά σίγμα τά έπί τών. ασπίδων», ώς διδάσκει δ Έλλάδιος 
παρά Φωτ. Βιβλ. σελ. 532,5 «Ότι ώσπερ τά νΰ: φαμέν καί τά μΰ πλη- 
θυντικώς έκφωνειν έθέλοντες τά στοιχεία, ούτοι καί τά σίγμα δει λέγεεν 
καί γάρ άκλιτα. τών στοιχείοιν τά ονόματα. Διδ καί τδ παρά τφ Ξένο- 
φώντί; έν τοΐς Έλληνικοΐς εΐρημένον ούχ ύφ’ έν: τά σίγματα των ασπίδάν 
ά,ΊαγΊάατεοΊ, άλλα δισυλλάβως μέν τά σίγμα καί άπ’ άλλης άρ-χής τά 
των ασπίδων κατά διάστασιν». Σημειωτέον δ’ ότι ή πρόθεσϊς έπί), ήν 
άγνοεϊ. δ Έλλάδιος, φέρεται έν άΐϊασι τοΐς κώδιζι. Διεφθαρμένη- δ’ύπδ τών 
γραφεων. είνε καί. ή Δωρική ρήσις, ήν μνημονεύει δ Ξενοφών έν τοΐς Έλ.- 
ληνικοΐς' βιβλ. Δ·, δ', 10 «ναι τώ σιώ, ώ Άργεϊοι, ψευσεΐ ύμέ τά>σίγμα- 

7Liwra » , Τήν δρθήν γραφήν τά σίγμα ταΰτα άποκατέστησεν ό ΓΙόρσων 
έν τή έκδόσει τής Μήδειας (σελ, 58 Λιψ.). Πρβ. καί Εύβουλ. Άποσπ. 27 
Μέιν. «τά σίγμα συλλίζαντες» (”Ιδε καί Κίδδιον ^αβησ. Συμμ. Κριτ. 

σελ. 611).
Έν άποσπάσμάτί ταυ κωμικού Πλάτωνος κεΐται. έχ των σιγμάτων 

Εύριπίδου. Σχολ. Εύριπ. Τόμ. Δή σελ. 37,19 «’Έσωσά σ’ώς ίσασινί πλε
ονάζει α στίχος τώ Σ' όθεν καί Πλάτων έν ταΐς Έορταίς φησιν'εσωσάς 
έκ τώκ σίχμάΓω?· Εύριπίδου». Εύστάθ. σελ. 813,44 «Αίλιος δέ Διονύσιος 
ιστορεί του; κωμικού; μάλιστα έκκλίνειν πάν τδ; έχ.ον' σιγμόν· καί έξήχησιν-

Τόμος θ'. ΙΟ, <ι, 12. — ’Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 1888 48 
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xpci ψοφον, α "Tip τραγιρδίιγ μαλιστα αν αρμοττοι. Διο καί διασύροντες 
τους τραγικούς ως μη τοιουτους προσπαιζουσιν έν τφ έσωσας ήμάς εκ των 
σιγμάτων Εύριπίδου». Πρβ. καί σελ. 896,56 «Διο—καί ή κωμφδία με
τά την εύρεσιν της χρήσεως του Τ άντί του Σ έπισημαίνεται χαίρειν ώς 
άπαλλαγεΐσα των σιγμάτων Εύριπίδου» καί σελ. 1379,57 «Ότι δέ ό 
του σίγμα ήχος και αλλοις λυπειν οιδεν άκροασιν διά το συχνόντοΰ σιγμού, 
δτε στοιβάζεται, ώς έν τω έσωσά σ’ώς ίσασι καί έξης τφ τοΰ Εύριπίδου 
δηλοΐ καί ό πρός τινα έν διπλασιασμούς του Τ άττικίζοντα είπών ώς εύγε' 
σοι ότι άπήλλαξας ήμάς των σιγμάτων Εύριπίδου». Άλλ’, ώς καί ύπο. του 
Ήρφδιανοΰ παρετηρήθη,ή ύγιής άνάγνωσις εϊνε εκ των σίγμα τωνΕύριπίδου. 
Χοιροβοσκ. σελ. 369,2 «Όθεν το γάρμα καί σίγμ.α, ώς έχοντα προ του A 
το Μ εκινδυνευσαν κλινεσθαι, οίον γάμμα γάμματος καί σίγμα σίγματος'καί 
ουτω τινες πκραναγινωσκουσιν εν τη κωμ.ωδία εσωσας εκ των σιγμάτων 
Εύριπίδου. Ύ.σ δε άληθέστερον κατά διάστασιν άναγινώσκεται, οίον εσωσας 
εX: τcby^td XGci fiTVKpspsTGct κώζ Evy>b^ibdovf tvcc εύρεθτ) το οίθθρον ε7Π(ρερο- 
μενον, λέγω δη το των' και ταΰτα γάρ άκλιτα έμειναν κατά συνεκδρομην 
των ετέρων στοιχείων» (Πρβ. καί Σχαιφήρον Με.Ιετ. Κριτ. σελ?96 καί 
Ελμσληίον Μηδ. σελ. 156). Τήν ρήσιν τοΰ Πλάτωνος προηνέγκατο ό Μει- 

νέκιος έν τη μεγάλη έκδόσει των άποσπασμάτων των κωμικών (Τόμ. Β', 
σελ. 626) ώδε:

ευ γέ σοι γενοιθ’, ήμάς οτι 
έ'σωσας έκ των σίγμα των Εύριπίδου

Άλλ’ έν τη μικροί (σελ. 261) πεισθείς τφ Κοβήτω (Παρατ. Κριτ. εις 
ΠΛάτ. Κωμ. σελ. 183) έξήλειψε την άντωνυμίαν ήμας. Πρβ. καί Κόκ- 
κιον Κωμ. Άποσπ. Τόμ. Α', σελ. 608.

Έν τω Θεαιτήτω του Πλάτωνος σελ. 203 β' άπαντφ «είπε καί τον 
τοΰ σίγμα λόγον», φέρεται δέ καί έν τφ Κρατύλφ σελ. 402 ε' «άντΤτοϋ 
σίγμα δύο λάβδα το πρώτον έλέγετο» καί σελ. 427 α' «διά ταΰτα το ίέναι 
καί το ιεσθαι διά του ιώτα Απομιμείται, ώσπερ γε διά τοΰ φΐ καί του ψι 
καί τοϋ σίγμα καί τοΰ ζήτα κτέ.». Λέγει δέ καί ό Αίλιανος περί Ζω. 
ΙΕ', 28 «διά τοΰ σίγμα μή λέγεσθαι» καί ό ’Αθηναίος σελ. 455 γ' «διά 
το άδύνατον είναι άποσχέσθαι τοΰ σίγμα» καί ό Γαληνός Τόμ. ΙΔ', σελ. 
722 καί 751 καί 788 «τφ ’Ρωμαϊκφ σίγμα» καί Δίων ό Κάσδιος ΞΗ', 
κς , 4 * των σίγμα είς το ταΰ μεταπεσόντων» (Πρβ. καί Σχαιφηρον Γρηγ. 
Κορ.σελ. 712).

Έν ταϊς είς νΟμηρου Παρεκβολαΐς τοΰ Εύσταθίου εύρίσκεται ού μόνον 
ακλιτον το ονομα σίγμα κατά την τών παλαιών συνήθειαν, οίον σελ. 
824,27 «διά δύο σίγμα προφέρουσιν» καί σελ. 1654,25 «φραζόντων έν
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δυσί σίγμα» καί σελ. 1654,27 «διά δύο σίγμα», κτλ. αλλά καί κέκλι- 
μένον, οίον σελ. 905,7 «έν δυσί σίγμασιν» καί σελ. 1389,15 «δι ενός 
σίγματος εύρίσκεται». Πρβ. Γεώργ. Κεδρην. Τομ Β', σελ. 540,14 «έν 
τω τόπω τφ καλουμένω Σίγματι» καί Κωνστ. Πορφυρογ. Τομ. Α.', σελ. 
7,18 «έν δέ τω Σίγματι έκδέχεται αύτούς κτέ.» καί Γεώργ. Κωδΐν. σελ. 
126,6 «τον άγιον Στέφανον τον πλησίον τοΰ Σίγματος». Άλλ έν τοΐς 
μετά Θεοφάνην άπαντφ πολλάκι; ή γενική τοΰ Σίγμ.α σελ. 141,11 καί 
20 καί 22 καί σελ. 143,4 καί 10 καί 13. Πρβ. καί σελ. 140,10 «ή έξ
οδος είς το καλούμενου ούτω Σίγμα έξάγει, έκ τής προς το στοιχείου όμοι- 
ότητος τήυ έπωνυμίαν λαβόν» (’Τδε καί Ρεισκιου Κωνστ. Πορφυρογ. 
Τόμ. Β', σελ. 53). Παρ’ Ιωάννη Λυδφ σελ. 10,17 διττή φέρεται γραφή, 
«εις τύπου τοΰ σίγμα στοιχείου» καί τοΰ σίγματος. Ο Σχαιφήρος γράφει 
έυ σημειώσει είς το τοΰ Βαστίου Παλαιογραφικον Υπόμνημα (Γρηγ. 
Κορ. σελ. 712) «Tamen, ne Quid dissimulem, Leo lmper. Tactic, 
col. 892, g. 184. Lam. dixit (βαρβαριστί, opinor), τοΰ σίγμ.ατος».’Τδε 
καί Κάρ. Σμιδίτιου Beitr. zur Gesch d. Gramm, σελ. 78. Παρασημειω- 
τεου δ’ οτι ό Έλμσλήϊος έυ τη έκδόσει τής Μηδείας (σελ. 156) άξιοι υα 
γράφηται προπερισπωμένως σίγμα. Πολλάκις δ’ εύρίσκεται ουτω προενη- 
υεγμέυου το όνομα, καθά παρετηρήθη καί ύπο τοΰ Καρ. Σμιδίτιου εν τφ 
άρτίως μνημονευθέντι βιβλίω (σελ. 58 κέζ.).

Παράδοξον ήμϊν φαίνεται το κείμενον έν τφ περί Πνευμάτων Λεξικφ 
σελ. 213 Βαλκ. «το Α προ τοΰ Ω μάγα ψιλοΰται». Το ύγιώς έχον είν 
τοΰ Ω μεγάΛου καί κατά δοτικήν τφ Ω μεγάΛω, ώς παρ’ Εύσταθίφ σελ. 
1828,49 «έν τφ Ο στοιχείφ τφ μικρφ, έν δέ τφ Ω μεγάλφ». Λέγεται δ’ 
ού μόνον τοΰ Ω μ,εγάΛου καί τοΰ Ο μικροΰ αλλά καί τοΰ μεγάΛου Ω καί 
τοΰ μικροΰ Ο. Εύστάθ. σελ. 5 τέλ. «έως τοΰ μεγάλου Ω» καί σελ. 511,9 
«τοιοΰτον δέ ποιοΰσι καί έπι τοΰ μικροΰ Ο» και σελ. 729,37 «πλεονα
σμόν έχουσι τοΰ μικροΰ Ο» καί σελ. 729, 41 «τοΰ μ.ικροΰ Ο πεσοντος». 
Έν σελ. 51,37 φέρεται «οι γε παλαιοί καί τδ Ω τδ μέγα—έπίν,τασίΊ 
ειναί φασι». '

Άναγκαίως δ’ έχει νά σημειωθή ότι άκλιτα μέν συνήθως ύπο· τών πα
λαιών γραμματικών καλούνται τά όνοματα τών στοιχείων, άλλ υπάρχει 
και γνώμη, καθ’ ήν όφείλουσι νά προσαγαρεύωνται μονάπτωτα. Χοιραβ. 
σελ. 370,23 «Ίστέον δέ ότι κακώς είπεν ό τεχνικός τά όνόμ.ατα τών 
στοιχείων άκλιτα' ώφειλε γάρ είπεϊν μάλλον ότι μονόπτωτά είσιν' άλλο 
γάρ έστιν άκλιτον καί άλλο μονόπτωτον. Τά γάρ μονοπτωτα θεωρούνται 
καί έν τη γενική καί έν τή δοτική καί έν τη αιτιατική καί μετά διάφο
ρου άρθρου, οίον οί πέντε, τών πεντε, τοΐς πέντε, τούς πεντε, τά δε α- 
κλιτα έν τή εύθείφ μόνη θεωρούνται καί ουδέποτε ούτε έν τή γενική ούτε 
έν τή δοτική ούτε έν τή αιτιατική, οίον ώς έπί τοΰ οφελος' τούτο γαρ 
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έκτη εύθεία μόνη θεωρείται, έν δέ τη γενική κα'ι δοτική και αιτιατική 
ουδέποτε θεωρείται, κα'ι ώς έπ'ι τοΰ δώς, κτέ.». Πρβ. καί Βεκκήρ. Άνέκδ. 
σελ. 861,13. Εύρίσ.κεται δ’ όμως κα'ι ή αιτιατική tye joq, Έν τοΐς Έπι- 
μερισμοΐς του Ψευδηρωδιανοΰ σελ. 191 λέγεται «Συν τούτοις καί τά 
'Εβραϊκά καιμονόκλιτα*.  Πρβ. και Λοβέκκιον Ζ7αραΛιπο/ι. σελ. 1>83,. 
σημ. 32.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΝ
ΕΝ ΤΩ ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΠΟΛΕΜΩ

Ή περί τούς κανόνας τοΰ διεθνούς δικαίου έλλειψις εξωτερικού κύρους 
και ένότητος, είναι ό κύριος παράγων τών δισταγμών παρά τοΐς δημοσιο- 
λόγοις και τών διαφωνιών παρά τοΐς λαοΐς, οίτινες μη ύπείκοντες εις κα
νόνας άνεγνωρισμένους και ώρισμένους έμπνέονται ενίοτε μάλλον ύπδ της 
αυθαιρεσίας και τής πεποιθήσεως έπ’ι τάς ιδίας αύτών δυνάμεις ή τής δι
καιοσύνης.. Και νυν μέν καθ’ήν εποχήν επικρατεί ή άρχή τών εθνικοτήτων 
καθ’ ήν έκάστη πολιτεία επιδιώκει τό αύθύπαρκτον καί αυτοτελές, άδύ- 
νατος άποβαίνει ή συνεννόησις προς καταρτισμόν διεθνούς νομοθεσίας’ άλλ’ 
εάν ή στιγμή αυτή δέν έσήμανεν ετι> δέν δυνάμεθα διά τοΰτο νά άρνηθώ- 
μεν τήν ύπαρξιν αύτήν διεθνούς δικαίου, καθόσον οΐ νόμοι δέν άποτελοΰσι 
τήν μόνην τοΰ δικαίου πηγήν. Είς όύδέν έθνος το δίκαιον ένεφάνίσθη έν 
κώδιξι, τά έθιμα προηγήθησαν τοΰ έγγράφου νόμου, ύπδ τήν αύτήν δέ 
μορφήν και τό διεθνές δίκαιον έμφανίζεται. Και τοιοΰτον όμως δέν είναι 
άμορφος σωρός, άλλ’ είς τά όμμ.ατα τοΰ έταστικοΰ παρατηρητοΰ απεικο
νίζει τήν έπ'ι τά πρόσω πάντοτε βαίνουσαν εργασίαν κοινωνικής άναπτύ- 
ξεως. Ούτως ού μόνον έθιμά τινα πεπαλαιωμένα έγκατελείφθησαν, νεό
τερα-δέ στηριζόμενα έπ'ι ύψηλοτέρου αισθήματος.: δικαιοσύνης: έγένοντο 
άποδεκτά, άλλά καί ένίοτε διά τών διεθνών συνόδων διετυπώθησαν άρ- 
χαί ύπό τύπον άναλογοΰντα πως πρός τούς νόμους..'

Προ τής συγγραφής παντός θετικού νόμου υπάρχει εν αιώνιον δίκαιον, 
δπερ έξωτερ,ικεύεται. ευθύς ώς ό. άνθρωπος εύρεθή μετ’ άλλων έν συνκφεία, 
ήτις άλλως είναι άφευκτος διά τό είναι αύτόν φύσει κοινωνικόν, 'Έκαστος 

•δέον νά σεβηται τδ τοΰ ετέρου δίκαιον 'ίνα καί οΐ άλλοι σέβωνται το ίδιον 
αύτοΰ. Τό αίσθημα τοΰτο παρατηρεΐται καί παρά τοΐς έν τή έσχάτη 
κλίμακι τοΰ πολιτισμού εύρισκομένοις λαοΐς, οιτινες όμως δέχονται αύτο 
κατά τρόπον άτελή, διό είς μόνα τά πεπολιτισμένα έθνη τό τοΰ δικαίου 
καί ίσου αίσθημα τελείως αναπτύσσεται. Ούτω. σχηματίζεται δυνάμει 
άναποδράστου άρχής ;δ κανών ό διέπων τάς μεταξύ τών έθνών σχέσεις 
συνδεόμενων διά τών άρρήκτων τής άνάγκης δεσμών.

Κυρίως είπέΐν τό διεθνές δίκαιον είναι έργον τής έπιστήμης, ήτις πρώτη 
έξήγειρε τδ αίσθημα τών δικαιωμάτων τής άνθρωπότητος, ένώ άφ’ έτερου 
οΐ πολιτευται σπουδαίως συνετέλεσαν είς τήν άνάπτυξιν αύτοΰ. Και οτε 
μέν ή έπιστήμη ηγείται καθόσον άναπτύσσει τάς τοΰ διεθνούς δικαίου 
άρχάς, ότέ δέ ρυμουλκεΐται παρά τών πολιτευτών, όταν ούτοι, παρασυ- 
ρόμενοι ύπδ τής κοινής γνώμης έφαρμόζουσιν ιδέας συμφώνους τω πνέυ- 
ματι τής έποχής. Ούτως άφθονωτέρα πηγή άφ’· ής τδ δίκαιον τοΰτο άν- 
τλεΐ είναι τά τών δημοσιολόγων έργα τών κεκτημένων άνεγνωρισμένην 
αύθεντίαν, ώς τδ τοΰ Γροτίου de mare libero σύγγραμμα, οπερ είναι ο 
τίτλος ό χρ.ησιμεύσας είς τήν άπελευθέροισιν τών θαλασσών καί έκ τών 
νεωτέρων τά τοΰ Bluntschli, άτινα ύψίστην έπιρροήν ήσκησαν και έπ 
αύτής τής’Συνόδου τών Βρυξελλών’ ή κυριωτέρα όμως ύλη παρέχεται 
τφ διεθνεΐ δικαίω διά τών συνθηκών δι’ ών τά κράτη καθορίζουσιν τάς 
εαυτών σχέσεις έντε πολεμώ καί ειρήνη. Καί είναι μέν άληθές ότι διομολο- 
γηθεΐσα συνθήκη τάς τών συναλλάγέντων έθνών σχέσεις ρυθμίζει μόνας, 
πλήν πολλάκις περιλαμβάνονται έν αύταΐς διατάξεις, αίτινες ιδιαίτατα 
είσί νόμοι διατυπόΰντες "άρχάς άποτελούσας ούτω σπουδαΐον προηγούμε- 
νον καί παράδειγμα είς τά λοιπά έθνη.

Σπουδαΐον προσέτι στοιχεΐον είναι οΐ νόμοι καί οΐ κανονισμοί τών διαφό
ρων έθνών ώς καί αΐοδηγίαι πρός τούς στρατηλάτας καί ναυάρχους, καθό
σον ναι |μέν ή έξουσία τών κρατών δέν έκτείνεται πέραν τών ορίων αύτών 
πλήν ή ηθική επιρροή αύτών χωρεΐ έτι προσωτέρω, άν α'ι ίδεαι αυτών 
συμβαδίζωσι τώ πολιτισμώ. Τοιαΰται είσίν αί τοΰ 1863 πρός τούς εν 
έκστρατεία στρατούς τών Ηνωμένων Πολιτειών δδηγίαι τοΰ κλεινοΰ 
Lieber, αίτινες ώς έκ τών έν αύτοΐς γενικών κανόνων καί τής αναφο
ράς πρός τάς άρχάς τής φιλανθρωπίας σπουδαίαν ήσκησαν έπερροήν περί 
τδν καθορισμόν τών κανόνων έπί τοΰ τρόπου τοΰ πολεμεΐν.

Άλλ’ όμως τής έλλείψεως διεθνών νόμων έτι έπαισθητοτέρα είναι ή τών 
διεθνών δικαστηρίων, διότι, ώς νΰν έχουσι τά πράγματα τίς θέλει έπανόρ- 
θώσει τδ προσβληθέν δίκαιον, τίς θέλει άπονείμει δικαιοσύνην · Καί έν 
τούτοις ομολογητέον ότι ή συνεννόησις περί συστάσεως διεθνών δικαστη
ρίων έν τή σφαίρα τής έφαρμογής παρουσιάζει μυρίας δυσχερείας ώς η ουτο
πία διαρκούς ειρήνης τοΰ άββα Saint-Pierre καί τοΰ Ρουσσω. Πλην 
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το τοιοΰτον δεν είναι άπορον καθόσον ώς κατά τδν μεσαίωνα διά τό τα
ραχώδες τών καιρών και τοΰ ολίγου προς τάς δικαστικάς αποφάσεις σε
βασμού, οί πολΐται ελάχιστης εχαιρον προστασίας έν ταΐς διαφοραΐς αύ- 
τών, ό δέ συνήθης τρόπος τοΰ προστατεύειν τά εαυτών δικαιώματα ήτο 
το υπερασπιζεσθαι δια των ίδιων δυνάμεων ούτω και τά έθνη,άτινα μόνα 
τόγε νΰν έχον έγγυητα'ι παρίστανται τοΰ διεθνοΰς δικαίου, έν τη έγωϊ- 
στικη αύτών αύτονομίιγ διά τοΰ: πολέμου τάς διαφοράς λύουσι. Χαρακτη
ριστική έντούτοις είναι ή μέριμνα, και όταν έτι ή βία κανονίζη τάς με
ταξύ των εθνών διαφοράς, ινα τό δίκαιον ύπέρ αύτών ή, έστω και κατ’ 
επιφασιν, καθοσον πεποιθασιν, οτι το δίκαιον ελκύει προς αύτά την κοι
νήν γνώμην, ένφ ή αδικία προκαλεΐ τήν αποδοκιμασίαν.

Εν πάση όμως περιπτώσει ύπάρχουσι ζητήματα δευτερεύοντα έπιλυό- 
μενα νΰν τη μεσολαβήσει τών φίλων δυνάμε ων. Τοιαύτη είναι ή εύχή τής 
εν Παρισιοις συνοδου εν έτει 1856" οΰτω διά διεθνών συνόδων έλύθησαν 
πολλαι διαφοραι, δια διαιτησίας δέ έκανονίσθησαν ποικίλα ζητήματα, ών 
πολυκροτον υπήρξε τό τής Αλαβάμας. ’Εάν δέ ή πρακτική τής διαιτη
σίας εξακολούθηση ίσως αναγνωρισθή έπι τέλους οτι δυνατή έστΐν ή έπί— 
λυσις περιπλοκοίτερων και σπουδαιοτέρων ζητημάτων καί μακράν τοΰ 
πεδίου τών μαχών.

Εκ των άνωτερωδήλον γίνεται οτι το διεθνές δίκαιον δέν φέρει έτι χα
ρακτήρα τοσουτον ωρισμενον ως οι λόιπο'ι τοΰ δικαίου κλάδοι, πολλάς δ’ 
εχει ετι τάς έλλείψεις, άλλ’ ή γενησομένη σύγκρισις τών άλλοτε ίσχυσα- 
σών αρχών προς τάς επικρατουσας νΰν, θέλει πείσει περί τών γενομ-ένων 
προοδων και εκείνων άς τό μέλλον έπιφυλάσσει προς έπίτευξιν τοΰ έκπο- 
λιτιστικου και φιλανθρωπικού προορισμού τοΰ δικαίου τούτου. Ή ζωή εί
ναι αίωνία πρόοδος.

Το δικαίωμα οπερ εχει ο εμπόλεμός κατά τοΰ έχθροΰ αύτοΰ, αί έχθρο- 
πραξιαι και αι έπιθεσεις εις άς ή χρήσις τής βίας έπιτρέπει αύτώ νά προ- 
στρεξη άπορρεουσιν ως είναι επόμενόν έκ τοΰ σκοποΰ, όν επιδιώκει διά 
τοΰ πολέμου. Πλεΐστοι άλλοτε συγγραφείς, έν οΤς ό GrotlUS, δ Puffen- 
dorf και ο Bynkershoek εθεντο τήν αρχήν, ότι «τά πάντα είσ'ι θεμιτά 
κατα του εχθρού», ο δε GrotlUS ρητώς λεγει ; «Όταν τις κηρύσση τον 
πόλεμόν εις λαόν, κηρύσσει αυτόν συγχρόνως εις πάντας τούς τό έθνος 
αυτό άποτελουντας. Επομ.ενως δυναμ.εθα νά φονεύωμεν άποινε’ι τούς υπη
κόους τοΰ έχθροΰ καί έπ'ι τοΰ έδάφους ήμών κα'ι έπι τοΰ ίδιου αύτοΰ, και 
έπι έδάφους άδεσπότου και έπι τής θαλάσσης... Άπόδειξις άλλως τε, ότι 
η άκολασια του πολέμου εκτείνεται μ-ακροτατα είναι ότι τό διεθνές δί
καιον ούδόλως προφυλάττει τούς παΐδας και τάς γυναίκας, ούς δυνάμεθα 
νά φονεύωμεν άποινεί». ’Ιδού ό παρά τώ GrotiuSxaviov, μόνον δ’ υπό τήν 
?7?οΦιν τής ηθικής ατροδοκιμάζει τάςβαρβαρότητας αθτάς' δ μόνος φραγ

μόν, ον τίθησιν είναι ή άπαγόρευσις τοΰ φθείρειν τάς γυναίκας. Τέλος δέ 
καί αύτδς δ Vattel και δ έτι μεταγενέστερος τούτου' Heffter δέ
χονται κατ’ άρχήν οτι τδ κυρίως τδ δικαιωμ.α τοΰ πολεμεΐν είναι το τής 
ζωής καί τοΰ θανάτου, πειρώνται δέ μόνον νά περιορίσωσι τδ δικαίωμα 
τοΰτο. Τά πεπολιτισμένα έθνη ούδόλως άναγνωρίζουσι σήμερον ταΐς στρα- 
τιωτικαΐς άρχαΐς, τδ δικαίωμα τοΰ διατιθέναε αύθαιρέτως τάς τυχας τών 
φιλησύχων κατοίκων τής έχθρικής χώρας, κα'ι άν άλλοτε έθεώρουν έκεί- 
νους μεθ’ ών έπολέμουν ώς όντα έστερημενα δικαιωμάτων, δ θρίαμβος 
τοΰ διεθνοΰς δικαίου έξεπολίτισε τούς νόμους τοΰ πολέμου, άνετρεψε τα 
βάρβαρα έθιμα κα'ι έπέβαλε τήν άναγνώρισιν τών συμφυών τη άνθρωπίνη 
φύσει δικαιωμάτων.

Ήνΰνίσχύουσα άρχή ότι «δ πόλεμοςλαμβάνει χώραν μεταξύτώνκρατων 
και ούχΐ τών ιδιωτών», διετυπώθη τδ πρώτον ύπδ τοΰ PortallS, οστις ε- 
λεγεν έν έτει 1800’ «μεταξύ δύο ή πλειονων έμ.πολέμ.ων εθνών, οι ιδιωται 
οί άποτελοΰντες τά έθνη ταΰτα δέν είναι ή έκ συμπτώσεως μονον εχθροί, 
δέν είνε έχθρο'ιώς άνθρωποι, ούδέ καν ώς πολΐται, μόνον ώς στρατιώταί εισι 
τοιοΰτοι». Και άληθώς τδ κράτος ώς τοιοΰτον έπιχειρεΐ τον πόλεμόν, οι 
ίδιώται ώς άνθριοποι ούδόλως μετέχουσιν ένεργώς τοΰ άγώνος, διότι ουτοι 
πειρώνται και συνεστώτος τοΰ πολέμου νά έξασκώσι το επάγγελμ.α αυ
τών ινα διαθρέψωσιν εαυτούς καί τάς οικογένειας αύτών- τί λοιπον δια- 
πράττουσι τδ έχθρικδν διά νά φέρωντα'ι πρδς αύτούς έχθρικώς; Το κράτος 
και δ πολίτης είσ'ι δύο όλως διάφορα πρόσωπα. Τδ κράτος εχει ιόια δη
μόσια δίκαια, δ πολίτης δίκαια τοΰ προσώπου, τής οικογένειας, και τής 
περιουσίας αύτοΰ, επομένως οΐ πολΐται οί μή μετέχοντες ένεργώς τοΰ ά
γώνος δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν έχθροί. Ή προστασία τών κατοίκων 
τής πολέμιας χώρας κατηγορηματικώτατα άναγνωρίζεται, εντελώς δ’ ά- 
ποκηρύσσεται ή παλαιά θεωρία. Εις αντάλλαγμα τούτων οί κάτόί^ϊι ΎάνΥ 
ταχοΰ ένθα είσελαύνει δ'έχθρδς όφ-ίλουσιν αύτώ ύπακοή^’δΐΌ’ειίθϊσ·'τά!ι'·;·ό'ι 
ήγούμενοι τών στρατευμάτων τοΰ έπιδρομέως διά~'#ρ'όκ!ήρυ$ε'ώ;'1'πρδ'ς'ίτθ'ύς 
κατοίκους τής έχθρικής χώρας νά έπάγγέλλώντάί ,'ασφάλε'ίαν: 'κάί πά’σα^ 
νά έγγυώνται προστασίαν άν ήσυχάζώδι 'και:'ύ^άκόύώ<ίΐν^!' άν^ίδέ-'-τούΐ)άρ
τιον συλληφθώσι: στασιάζσντες ·η"ένοχοί "πΖρ'άβιάσεώ'ς τι'ν'ος'Ψών· έ’θίμών 
τοΰ ποιλέμουθ καθίστανται'''έκπτωτοί’ τώνι"ςίρονό'μί'ών 'αύτών.'''Υ^δ”ητώί;άρ- 
χ©ν αύτών· ένεπνεύσθή καΙ''ή!τίρ'ο,άή’ρυξίς' τοΰ·'βασϊλέώς·τής!Ώρώσσίά>ί -έ'ί 
έτει' 4870,·' ή τις' λέγε f k «Τόν πόλεμον' έπιχέ ΐρώ κΖατά~ των" χΐάλλώύ'' έέτρά- 
τιωτώνγ ούχί 'δέ 'τών'γάλλώ'ν~π(ίλίτών^ 'ό’θεν· όύ;'Λαύσομάι’ηπά{Γέ'χ’ώνι ίόΐς 
τελευτάίοΐ'ς' άσφώλείαν'τών προΟωπών καί' τών·' ά'γα·θών άύτώ^ έ^όσ'ο'ν‘δίύ 
στ’ερήσώσιν: -'έαυ’το·ύ'ς '·δίά ·'πράξέώ'ν" 'έχθ'ρι/κών: κάτά'τών’ γέρμάνΐκώ’ν ^στ^ά- 
τευμάτων' τοΰ''δικανώματος-τ;οΰ; νά χορηγώ' άύτΰϊς-'τήν έ·μήν';'άροσ'τάό'ίάθν'. 
Ομτω:· δ'όναγαι' δ'έ'ίςιδρα'μΓών ν--ά’πάιτήσή μΐά'ύπακδ'ήν'πάρά'τών'
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της χώρας, ήν κατέλαβε, σκληρόν όμως eivat νά έπιβάλη υποχρεώσεις
άντιβαενούσας πρός τήν όφειλομένην είς τήν πατρίδα αύτών αγάπην και 
άφοσίωσιν.·, ενώ άφ*  ετέρου κατ’ ούδένα λόγον έπιτρέπετάι νά έξαναγκώση 
αυτούς νά στρατεύσωσι κατά τής ιδίας πατρίδος προ τής οριστικής προ- 
σαρτήσεως τής χώρας, ής διατελοΰσιν υπήκοοι. -----

Παρά τήν τάσιν, ήν τά έθνη έπιδείκνυσι περί το έρμηνεύειν έπ'ι τό φι- 
λανθρωπότερον υπέρ τών πολιτών τών εμπολέμων τούς όλους έν γίνει κα
νόνας τοΰ διεθνοΰς δικαίου, όμολογητέον ότι τό κράτος κέκτητάι το δι
καίωμα τοΰ χρήσασθαι τω άνταδικήματι προς εξαναγκασμόν ετέρου έθνους 
είς άναγνώρισιν της παρ’ αύτοΰ διαπραχθείσης αδικίας καί ΐκανοποίησιν
τοΰ προσβληθέντος κράτους. Έν τούτοις τό δικαίωμα τοΰ χρήσασθαι άν- 
ταδικήμασιν, άτινα είσι πολυειδή άναλόγως τής φύσεως τής διενέξεως, δέν
είναι απόλυτον. Είς παλαιοτέραν έποχήν έφρόνουν κα'ι έκ τών μεταγενε
στέρων δέ δημοσιολόγων ό Martens ό KI liber καί oHeffter, ότι όταν ό 
έχθρός δράττηται τής περιουσίας τών ύπηκόων ήμών, ήτις κεΐται έν τω 
κρατεί αύτοΰ, δικαιούμεθα νά κατάσχώμεν τήν ακίνητον περιουσίαν τήν
είς ύπηκόους τής προσβαλούσης άνήκουσαν καί κειμένην επί τοΰ ήμετέ-

γαθά τών πολιτών τοΰ ετέρου, καίτοι και εν τ!

νι ιον, διότι

ρου εδάφους, όταν φονεύη τούς αιχμαλώτους ήμών δικαιούμεθα νά φο- 
νεύωμεν τούς έκείνου. ’Αλλ’ ή θεωρία αύτη ούδόλως έστι ζηλωτή, καθό
σον έπέιδή ειθισται τό έπιγενόμενον κακόν νά άποδιδώται έντόκως, τά 
τοιαΰτα άνταδικήματα έπακολουθοΰσιν ύψισται φρικαλεότητες, δι’ ών 
έγείρονται άνυπέρβλητα προσκόμματα είς τον σκοπόν τοΰ πολέμου: όστις 
είναι ή άποκατάστασις τής ειρήνης, ούχ'ι δέ ή έκδίκησις και ή έξέγερσις 
τών παθών t συνεπώς τό άνταδίκημα περιωρίσθη και θεμιτόν άνεγράφη 
ί
έπ'ι τής τών ύπηκόών έάν τό έχθρικόν κράτος αδίκως: κατέσχε τά α
γαθά τών πολιτών τοΰ ετέρου, καίτοι και έν τή τελευταία αύτη:περι- 
πτώσει τό αίσθημα τοΰ δικαίου καί ίσου δεδικαιολογημένως προσβάλλε
ται διά τοΰ μέτρου αύτοΰ. νΟλως δέ άνόσιον είναι τό άνδρολήψι 
ό παρ’ ήμΐν καλή τή πίστει προσελθών ξένος άδικον είναι νά στερηθή τής 

παρά~συμπολίτου ή 
τής κυβερνήσεως αύτοΰ, ένω ποσώςδέν είναι συνένοχος τούτου. \

Ό πολιτισμός όστις έν τή προοδευτική αύτοΰ πορεία βαθμηδόν έξη- 
μ,ερωσε τα ηθη καί άπηλλαξε τήν άνθρωπότήτα τοσούτων δεινών, έπέ- 
φερεν ευεργετικά άποτελεσματα-και έν τή ένασκήσει τοΰ δικαιώματος 
του βομβολισμοΰ, περιορίσας έτι μάλλον τον κύκλον έν φ έπιτρέπετάι. 
Ουτω το βομβολειν θεωρήται ως έσχατον τι μ.έσον δικαιολογούμ.ενον μό
νον έν ή περιπτώσει άδύνατος άλλως παρίσταται ή κατάληύις τής προσ- 
βληθείσης δέσεως, πώποτε όμως θεμιτός λογίζεται κατ’ άνοχυρώτων πό
λεων καί χωρίων άτινα ούδεμία προασπίζει στρατιωτική δύναμις, καί-

έφόσον ένεργεΐται έπ'ι τής περιουσίας τοΰ άδικούντος έθνους και μόνον δέ

προσωπικής αύτοΰ έλευθερίας δι’ αδίκημα πραχθέν

τοι όμολογητέον ότι το φιλάνθρωπον έθιμον πολλακις διεκοπη υπο εναν
τίων παραδειγμάτων, ώς τοΰ βομβολισμοΰ τής Κοπεγχάγης παρα τοΰ 
άγγλικοΰ. στόλου, τοΰ 'Αγίου Ιωάννου τής Νικραγουας υπο πολεμικού 
πλοίου τών ΗνωμένωνΠολιτειών κα'ι του Βαλπαραιζου παρα του Ισπα
νικού στόλου. Πρός τω άνωτέρω ύπάρχει και ,ετερον επι,ε,ικες διεπον τον 
βομβολισμόν καθ’ ό ό. πολιορκητής οφείλει νά ποιήση γνωστήν τήν ,πρό- 
θεσιν ,αύτοΰ περί ·βομβ.ολιαμοΰ. τής πολεως ,.ίνα οι μη πολεμ.οΰντες και ιδιγ 
αί γυναίκες και οι παΐδες δυνηθώσι ν άπομακρυνθώσιν η προνοησωσι περί 
τής ιδίας ασφαλείας, πλήν έν περιπτώσει άνάγκης.αιφνίδιας καταληψεως 
τού έχθροΰ πρός ταχείαν έκπόρθησιν τής θεσεως, καθ ην επιτρέπεται η 
μή αναγγελία τού βομβολισμοΰ. Ένω δε aat κατα τους παλαιοτερους δη- 
μοσιολόγους τον Grotius, Martens καί Kliiber τεθείσης τής πολιορ
κίας και πρό τοΰ βομβολισμοΰ καλοΰνται οί πεπολιορκημενοι εις παρα- 
δοσιν έν έτει 1871 αί Γερμανικα'ι στρατιαί άνευ. προαγγελίας καί άνευ ά- 
νάγκης αίφνηδίας καταλήψεως έβομβοβολησαν τους Παρισιους μεθ ολας 
,τάς διαμαρτυρήσεις τοΰ αύτόσε διπλωματικού σώματος, εις ου. τον πρυ- 
τανιν γράψαντα τω πρίγκηπι Βίσμαρκ ινα «Συμ.φωνως προς τας ανεγνωρι- 
σμένας άρχάς καί τά έθιμα τοΰ διεθνοΰς δικαίου. ληφθώσι μέτρα τεινοντα
είς τό νά θέσωσιν έν τόπω άσφαλεϊ τούς εαυτών συμπολιτας. «ουτος απην- 
τησεν ότι .«.έπιφυλάττων είς τάς κυβερνήσεις τής Υ. Ε. και τών μετ αυ
τής Κ. Κ. συνυπογραύάντων τήν πρωτοβουλίαν του νά εμ,βαθυνωσι πλ.ειο- 
τερρν είς τήν έξέτασιν τοΰ θεωρητικού ζητήματος, περιορίζομαι δια- 
τεινόμενος, οτι ή προαγγελία βομβολισμ.ου ουδολως επιβάλλεται κατα 
τάς άρχάς τοΰ διεθνούς δικαίου, ούδ’ άναγνωρίζεται ώς ύποχρεωτική ύπο 
τών στρατιωτικών,εθίμων.» Τά έπιχειρήματα ταΰτα τοΰ πρώσσου πρω
θυπουργού . διζαιολογούσι τήν κατ’ αύτοΰ έξενεχθεισαν μομφήν, καθόσον 
ούδ’.αύτός ζατηγορηματικώς. άρνεΐται τήν τής προαγγελίας, ΰποχρεωσιν. 
’Αλλά κα'ι είς- έτέραν παραβίασιν τοΰ διεθνούς δικαίου, προέβησαν οΐ Γερ
μανοί μή φεισθέντες τών εύαγών οίκων, ουδ αυτών τών μουσείων η 
επιστημονικών καθιδρυμάτων κατά τε την-πολιορκίαν τοΰ -Στρασβούρ
γου και τών Παρισίων, άλλά μεταβαλόντες πλεϊστα έξ αύτών είς ερεί
πια. Έπ'ι τγ, εύκαιρό»: ταύτη τά μέλη πάντα τού Ινστιτούτου τής Γαλ
λίας συνελθόντα .υπέγραψαν, τήν εύγλοιττον εκείνην διάμαρτύρησιν .καί 
κατήγγειλαν τήν τοιαύτην ένεργειαν. «Είς τον πεπολιτισμ.ενον κοσμον, 
είς τήν δικαιοσύνην τής. ιστορίας, εις τήν άποδοκιμ.ασιαν των μελλουσων 
γενεών, ώς κακούργημα πρός αύ τον τούτον τον πολιτισμόν.» Και η πα
ραβίασες αύτη δυστυχώς είναι εξ εκείνων, εις ας υποκειται το διεθνες δί
καιον μ έχρις οριστικής καί πανδήμου έπικρατήσεως τών άρχών τής φι
λανθρωπίας.

Χαρακτήρ ίδιάζων είς τούς μεταξύ πεπολιτισμένων λαών πολέμους ει- 
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ναι ή άπαγόρευσις τής διαδόσεοις δηλητηρίων ή μολυσματικών νοσημά
των έν τη εχθρική χώρα ώς και τής χρήσεως οπλών ιοβόλων ή προξενούν- 
των άλγηδόνας περισσώς όδυνηράς και μάλιστα δυσιάτους πληγάς ώς 
και ή διά δολοφονίας άναίρεσις τοΰ εχθρού, έφ’ ών δ Γρότιος ταλαντευό
μενος και μάλλον έγκρίνων ταΰτα άποφαίνεται. Τή κοινή δέ γνώμη βοη- 
θουμένη και ύπδ τών δημοσιολόγων ανήκει και ή κατά τδ έτος 1868 
διακήρυξις τής Πετρουπόλεως είς ήν άπαντα τά εύρωπαϊκά κράτη 
προσεχώρησαν και δι’ ής απαγορεύεται ή χρήσις εκρηκτικών σφαι
ρών. Ή άληθώς ώραία διακήρυξες αυτή είναι συντεταγμένη ούτω: 
«Θεωροΰντες ότι αί πρόοδοι τοΰ πολιτισμού δέον νά εχωσιν ώς άποτέλε- 
σμα τήν όσον οϊόν τε μείωσιν τών τοΰ πολέμου δεινών, ότι δ μόνος νό
μιμος σκοπδς δν τά κράτη δέον νά έπιδιώκωσι συνεστώτος τοΰ πολέμου 
είναι ή έξασθένησις τών στρατιωτικών δυνάμεων τοΰ εχθρού’ ότι έπ'ι 
τουτω αρκεί νά τεθή έκτος μάχης όσον οΐόν τε μεΐζον αριθμός άνδρών’ 
ότι δ σκοπδς θά ύπερεπηδάτο διά τής χρήσεως όπλων, άτινα ήθελον 
δεινώσει άνωφελώς τάς άλγηδόνας τών έκτος μάχης άνδρών ή καταστή
σει τδν θάνατον αύτών άφευκτον ότι ή χρήσις τοιούτων όπλων άντί- 
κειται κατά συνέπειαν πρδς τούς τής φιλανθρωπίας νόυ,ους. —- Τά συμ
βαλλόμενα μέρη ύπόσχονται ν’ άπέχωσιν άμοιβαίως, έν περιπτώσει πο
λέμου πρδς άλληλα, τής χρήσεως ύπδ τών κατά γήν και θάλασσαν στρα
τών αύτών παντός βλήματος βάρους κατωτέρου τών 400 γραμμαρίων δ
περ ήθελεν είσθαι ή έκρηκτικον ή πεπληρωμένον ύλών έκρηκτικών ή 
άναφλεκτικών.»

Έτέραν διάταξιν σχέσιν πως έχουσαν πρδς τήν διακήρυξιν τής Πετρου
πόλεως άπαντώμεν παρά τώ Bluntschli, τώ Cal V Ο καί άλλοις καθ’ ήν 
άπαγορεύεται ή χρήσις άλυσσιδέτων σφαιρών έν τοΐς κατά ξηράν πολέ- 
μοις καί σφαιρών πεπυρακτωμένων ή πισσωδών στεφάνων έν τοΐς κατά 

, θάλασσαν, ήν όμως ούδολως εννοοΰμεν, έν ή περιπτώσει σκοπή ν’ απα
γόρευση τον κατά πλήθη φόνον. Άπαγαρεύομεν τάς άλυσσιδέτους σφαί
ρας και τάς πεπυρακτωμένας, πλήν μία μέν ύπόνομος δύναται νά άνα- 
τινάζη χιλιάδας άνδρών, μία δέ τορπίλλη τδ μεγαλήτερον πλοΐον’ έκ τού
του καταφαίνεται τδ άσκοπον τής διατάξειος ταύτης, ένόσω δέν λαμ.βά- 
νεται γενικώτερόν τι μέτρον ίνα μή δ άνθρωπος ύποκρίνεται πρόσωπον 
άψύχου όντος.

Καθόσον δ πεπολιτισμένος κόσμος προσηλοΰτο τή ίδέιγ ότι δ πόλεμος 
συνάπτεται μ.εταξύ τών κρατών, ούχί δέ τών ιδιωτών, κατά τοσοΰτον 
ουτος κατέστη φιλανθρωπότερος, έλαττουμένων τών φρικαλεοτήτων δι’ 
άνακηρύξεως άρχών διεθνών συμφώνων πρδς τήν εύλάβειαν τήν,.ό'ψέιλΰμ'έ- 
νην είς τούς πολίτας τοΰ πολεμίου. Είς τάς ιδέας ταύτας κα'ι-τή'πρώ'τδ- 
β?νλς^ τής -Ελβετία} οφείλεται ή τοΰ |τόφ$ '4'864 σύμβάσςς τής'Γένε-ύηρ, 

περί βελτιώσεως τής τύχης τών έν πολέμφ τραυματιών, καθ’ ήν άνεγνω- 
ρίσθη ή άρχή ότι δέον νά χορηγώνται εις τούς τραυματίας τοΰ πολεμίου 
αΐ αύτα'ι ίατρικα'ι περιποιήσεις αί είς τούς ίδιους έαυτοΰ. Τήν σύμβασιν 
ταύτην βαθμ.ηδδν έδέχθησαν άπαντα τά Εύρωπαϊκά κράτη, πλεΐσται δη
μοκρατία! τής ’Αμερικής κα'ι αύτή ή Περσία, ένεκα δέ παρατηρηθεισών 
έλλείύεων συνεπληρώθη αύτη έν συνόδφτών κυριωτέρων εύρωπαικών κρα
τών συνέλθόντων και αυθις έν Γενεύη τδ 1868 και έξετάθη και είς τούς 
κατά θάλασσαν πολέμους. Ή συνθήκη αύτη έξουδετέρωσε τά τε φορητά 
νοσοκομεία καί τά μόνιμα και τούς τδ προσωπικόν άποτελοΰντας και 
έκήρυξε σεβαστούς και έλευθέρους τούς κατοίκους τής χώρας τούς βοη- 
θοΰντας τούς τραυματίας, άπήλλαξε μάλιστα τής κατασταθμεύσεως 
στρατιωτών κα'ι μέρους τών χρηματικών εισφορών τούς περιθάλποντας 
τραυματίας έν ταΐς ίδίαις αύτών οΐκίαις. Χάριν δέ άσφαλεστέρας προστα
σίας τών νοσοκομείων και τών φορητών τοιούτων ώρισεν ότι ταΰτα, 
δέον νά φέρωσι λευκήν σημαίαν μετ’έρυθροΰ σταυρού’ παρόμοιον περι- 
βραχιόνιον δέον νά φέρη τδ έξουδετερωμένον προσωπικόν. Τέλος διέτα
ζαν οΐ τραυματίαι νά συλλέγωνται και περιθάλπωνται άνευ διακρίσεως 
έθνικότητος, οΐ δέ άποδεικνύμενοι μετά τήν ιασιν άνίκανοι πρδς ύπηρε- 
σίαν νά πέμπωνται εις τάς πατρίδας αύτών. Μεθ’ όλα δέ τά λυπηρά έ- 
πεισόδια άτινα έπέφερον δ Γαλλογερμανικδς κα'ι δ Ρωσσοτουρκικδς πό
λεμος, τάς έλλείψεις άς παρουσιάζει καί τάς άντιρρήσεις είς άς ύπόκειται 
ή συνθήκη τής Γενεύης ώς καί ή τών Βρυξελλών, είναι τά αγνότερα 
προϊόντα τοΰ διεθνούς δικαίου.

Ή ιστορία καταδείκνυσι τάς ποικίλας μέχρι τοΰ νΰν διαφοράς ώς πρδς 
τδν τρόπον τοΰ φέρεσθαι τοΐς αίχμαλώτοις, καί τήν μεγίστην έπιρροήν 
ήν ήσκησεν ή πρόοδος τοΰ πολιτισμού έπ'ι τής πρακτικής τοΰ διεθνούς 
δικαίου. Οΐ άρχαΐοι δημοσιολόγοι έδέχοντο ότι δ νικητής είχε το δικαίωμα 
τοΰ φονεύειν τδν ήττηθέντα καί έκ τοΰ δήθεν δικαιώματος τούτου παρή- 
γον τδ τοΰ διατίθεσθαι άπολύτως τδ άτομον, ουτινος κατ’ άνόχήν δέν 
άφήρουν τήν ζωήν, έπ'ι δέ τής θεωρίας ταύτης έστήριζον τήν μεταβολήν 
τής προσωπικής καταστάσεως τών αιχμαλώτων, τήν καταβολήν λύτρων 
πρδς άπελευθέρωσιν αύτών, οσάκις ή ατομική έκδίκησις προλαμβάνουσα 
δέν προέπεμπεν αύτούς εις τά τοΰ Πλούτωνος βασίλεια. Ένώ δ’δ GrotlUS 
διδάσκει ότι οΐ Χριστιανοί συνήθως δέν δουλοΰσι τούς αιχμαλώτους, δ 
Vattel δέχεται ότι είς τάς περιστάσεις, είς άς έπιτρέπεται ή άναίρεσις, 
έπιτρέπεται καί ή δουλεία. Ώς δέ πρδς τήν άναίρεσιν τών αιχμαλώτων, 
ούδ ώς άνταδίκημα αύτη έπιτρέπεται νΰν ούδ’ είς έτέραν περίπτωσιν, ένώ 
καί ταύτης ύπήρχον οΐ συνήγοροι ώς δ BynKershoek, δ δέ Heffter 
ώς άνάγκην πολέμου επιτρέπει αύτήν, καθόσον τήν σήμερον ισχύει ή 
άρχή ότι 91 αιχμάλωτος εςσί δημόσιος έχθρο'ς ςςα'ς έτρομένως άνήηομσιν ού^'ς
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τώ αΐχμαλωτίσαντι αύτούς, άλλά τώ κράτει καθ’ ου ούτοι τά όπλα έ- 
φερον. Σκοπδς του αίχμαλωτίζειν είναι ή έξασθένισις τοΰ εχθρού ούχΐ δ' 
ή‘βλάβη τών άτόμων η ή έκμετάλλευσις αύτών. Έκ τούτων συνάγεται 
ότι οΐ αιχμάλωτοι είσ'ιν εχθροί νόμιμοι καί ότι δέον νά φέρωνταε πρδς 
αύτούς φιλανθρώπως. Βεβαίως οΐ αιχμάλωτοι, οΐ μη δυνάμενοι νά συντη- 
ρηθώσιν έξ ιδίων ή περί ών δέν προνοεΐ ή πολιτεία είς ήν άνήκουσι, δύ- 
νανται νά χρησιμοποιηθώσιν είς έργα άνάλογα πρδς την θεσιν και τδν 
εαυτών βαθμόν, έν ούδεμι^ όμως περιπτώσει δύνανται νά άνατεθώσιν 
αύτοΐς ύπηρεσίαι σχέσιν έχουσαι πρδς τά πολεμικά, ούτως ώστε νά πα- 
ράβιάζηται ή πρδς την πατρίδα όφειλομε'νη άγάπη κα'ι άφοσίωσις,. ένφ 
έξ ετέρου δύνανται συνωδά ταΐς κανονιστικαΐς διατάξεσιν, άς ορίζει ή 
στρατιο^τίκή άρχή,νά μετέχοισι τών εργασιών της δημοσίου η ιδιωτικής 
βιομηχανίας. Ή δέ άποστερησις τής προσωπικής ελευθερίας τών αιχμα
λώτων έπιτρέπεται κατά τά νεώτερα νόμιμα μόνον μέχρι τής λήξεως 
τοΰ πολέμου, και ή ελευθερία άλλως τε περιορίζεται καθόσον τδ τοιοΰ- 
τον επιβάλλει ή άνΐάγκη τής προφυλάξεως κατά πάσης άποδράσεως. Έάν 
δ’ έν τώ μεταξύ δέν έπέλθη ανταλλαγή τών αιχμαλώτων ή άφεθώσιν 
ελεύθεροι ύπισχνούμενοι έπΐ λόγοι τιμής οτι δέν θέλουσι μετάσχει τοΰ 
αίχμαλωτίσαντος αύτούς έθνους πολέμου, δ νικητής οφείλει νά μεριμνφ 
περί συντηρήσεως καί διατροφής αύτών, άπαγορευΟμενης αύτώ τής κα
κής πρδς αύτούς συμπεριφοράς και οΐασδήποτε προσβολής. Ταΰτα πόσον 
άπεχουσι τών ώμοτήτων άς οΐ ’Άγγλοι διέπραττον περί τάς άρχάς τοΰ 
αίώνος κατά τών αίχμαλοότων τούς οποίους είς σιδηρά δεσμά καθεΐργον 
κα’ι εκείνων τών Ρώσσων έν έτει 1812 κατά τών Γάλλων, έξ ών πλευ
στούς ώς κακούργους είς Σιβηρίαν άπέστειλαν.
■ Ή δέ συνήθεια τΰΰ παραδίδειν τώ πολεμίω ομήρους πρδς έξάσφάλισιν 
έκτελέσεως πράξεως συμφωνηθείσης, έπΐ παραδείγματι πληρωμής άπόζη- 
μΐώσεως ή παραδόσεως φρουρίου, και οίτινες κατά τδ άρχαιότερον δίκαιον 
κα'ι τής ζωής αύτών έστεροΰντο έπΐ τή μή έκτελέσει τών ύποσχέθέντων, 
βαθμηδόν έξέλιπε διά τήν γενικήν κατάκρισιν τήν έπακΟλουθήσασαν τάς 
άπανθρωπίας, ών'οΐ όμηροι πολλάκις ύπήρξαν τά θύματα, προτιμωτέρας 
τανΰν θεωρούμενης τής προσφυγής είς ύλικά ένέχυρα. Δυστυχώς κατά τδν 
Γαλλογερμανικδν πόλεμον τοΰ 1870 έπανήγαγον μετ’ άκρας αύστηρότητος 
οΐ Γερμανοί τό τών ομήρων εθιμον, έξαναγκάζοντες πολλάκις τούς πρού
χοντας τών ύπδ κατοχήν γαλλικών έπαρχ,ιών νά άνέρχωνται έπΐ τής άτ- 
μαμάξης καινά συνοδεύωσιν αύτούς εις τούς διαφόρους σταθμούς, διότι 
γάλλοι χωρικοί’παρέβλαπτον τάς σιδηροδρομικάς γραμμάς. ’Αλλ’ έπειδή 
διά τής. χρήσεως τών προύχόντων ώς προφυλακτικών, ούτως είπεΐν, οργά
νων ού μόνον ή. έλευθερία τών φιλησύχων πολιτών περιορίζεται, άλλά 
κα'ι ή ζωή αύτών τίθεται έν κινδύνω άνευ ΐδίρυ αύτών πταίσματος, δι

καίως κατεκρίθη ή χρήσις τοΰ μέτρου αύτοΰ όπερ έθεωρεΐτο άποσκορα.-. 
κισθέν τών πεπολιτισμένων πολιτειών.

Κατά τδν GrotlUS «Ού μόνον αί λαβόντες τά δπλα διά λόγο,μ δίκαιον, 
άλλά καί αύτοΐ οΐ πολεμοΰντες κατά τούς συνήθεις τύπους άποκτώσι τήν 
κυριότητα παντός δ,τι άφήρεσαν άπδ τδν. εχθρόν, τοΰτο δέ χωρίς, κανόνα 
ούδέ μέτρον». Άλλ’ ή άρχή αύτη βαθμηδόν κατέστη πολλφ ήπιωτέρα, 
περιωρίσθη δέ ή έφαρμογή αύτής σχηματισθείσης τής πεποιθήσεως δ,τι ό 
σκοπδς τοΰ πολέμου πάντοτε έπιτυγχάνεται καί χωρίς, ν’ άποστερηθώσιν 
οΐ ίδιώται τών αγαθών αύτών. Πρδς τοΰτο δέον ή περιουσία τοΰ πόλε-, 
μίου νά διακριθή είς κινητήν καί άκίνητον καί είς δημοσίαν κα’ι ιδιωτι
κήν. Κα'ι όσον μέν άφορ^ τήν κινητήν δημοσίαν περιουσίαν τοΰ πολεμίου, 
και συμφώνως τή διακηρύξει τών Βρυξελλών ή στρατιωτική. άρχή. δύ- 
ναται νά καταλάβη ταύτην καθόσον χρησιμεύει είς τάς τοΰ- πολε’μου έρ- 
γάσίας, ώς είναι τά στρατιωτικά ταμεία, τά δπλ<κ κα'ι πολεμοφόδια, αΐ 
σιταποθήκαι, τά πρδς μεταγωγή? έπιτήδεια, ώς πρδς δέ τήν άκίνητον ό 
νικητής λαμβάνει ταύτην ύπδ είδος τι μεσεγγύης, καί καρποΰται μέ τάς 
έκ ταύτης προσόδους, δέν άπαλλοτρ^ δέ αύτήν. ούδέ καταστρέφει,, 
έκτος έάν αί στρατιωτικαΐ έργασίαι έπιβάλωσι τοΰτο. Άλλ’ οΐ ευαγείς 
οίκοι, τά σχολεία, τά μουσεία κα'ι τά τούτοις. όμοια θεωρούνται σεβαστοί,, 
διό. τά πεπολιτισμένα έθνη στιγματίζουσι τήν παραβίασιν τοΰ. κανόνος ώς. 
βανδαλισμόν. Ώς πρδς δέ τήν ιδιωτικήν περιουσίαν τοΰ πολεμίου .οφείλει, 
δ νικητής νά σέβηται ταύτην, νά μή παραβλάπτη δ’ αύτήν είμή, μόνον 
όταν αι στρατιωτικαΐ έργασίαι άπαιτώτι τοΰτο. Καθ’ ύπέρβασιν όμως τής 
άνω άρχής ό έχθρδς δύναται νά καταλάβη, και όταν έτι άνήκουσιν είς, 
ίδιωτικάς εταιρίας ή ίδιώτας, έπΐ άποζημιώσει τά πρδς μεταγωγήν ,. έπι- 
τήδεια άναγκαΐα δέ είς τάς στρατιωτικάς έργασίας, ώς έπίσης δέν άπα- 
γορεύεται τφ στρατιώτη νά ίδιοποιηθή τά έπΐ τοΰ πεδίου τής μάχης- 
συλλεγέντα.

Ή δήωσις ήτο λίαν έν χρήσει μέχρι τοΰ παρελθόντος αίώνος καί αΐ πό-, 
λεις μετά τήν άλωσιν κατεστρέφοντο καί έλεηλατοΰντο. Ό Martens έν 
έτει 1785 έγραφον ότι είς έκτάκτους περιστάσεις έπιτρέπεται τώ πολε
μίω νά διατάξη τήν δήωσιν,δ δέ Vattel, ό Klubfer Hefter ουδόλως κα- 
τακρίνουσι τήν δήωσιν ήτις άλλως πρακτικώς έπεκράτει ένφ άκριβώς ύπ’· 
αύτήν την έποψιν κρίνων τήν δήωσιν δ Μ. Ναπολέων έλεγεν ότι «Ευτυ
χώς ή πολιτική συμφώνως μετά τής ηθικής άποκρούει τήν δήωσιν. Ού- 
δέν προσφορώτερον πρδς άποσύνθεσιν καί παράλυσιν στρατοΰ οΐουδήποτε.. 
Ό στρατιώτης δέν έχει πλέον πειθαρχίαν άμαδύναται νά λαφυραγώγηση». 
Ένφ δέ δ Halleck πρδ εικοσαετίας έτι έπέμενεν ύπαστηρίζων ότ,ι ή δήω— 
σις είναι νόμιμος οσάκις πόλις τις παρεβίασε τά τοΰ πολέμου έθιμα ή ότε 
τά έσχατα μέτρα είναι άπα,ραίτητα πρδς άνακάλυψιν , τών ένοχων ή 
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γνώμη τοΰ Pinheiro Ferreira σφοδρώς κατακρίνοντος έν πάση περί
πτωσή την δήωσιν έγενικεύθη έπι τοσοΰτον ώστε σήμερον δύναται νά 
Οεωρηθή ώς ηθικώς έπιβληθεΐσα είς πάντα τά πεπολιτισμένα έθνη. Ούτω 
ή δήώσις έν ούδεμι^ περιπτώσει και έπ’ ούδεν'ι λόγφ δικαιολογείται, διδ 
δικαίως θεωρείται ώς κακούργημα, όπερ και ή ηθική κα'ι τδ διεθνές δίκαιον 
και αύτή ή πρακτική καταδικάζει.

Ή θεωρίατοΰ σεβασμού τής έν ξηρ^ ιδιωτικής περιουσίας δέν είναι Από
λυτος ούδ’άνεπίδεκτος περιορισμών, καθόσον ό είσβαλών στρατός δικαιοΰ- 
ταινά λαμβάνη τά προς συντήρησιν επιτήδεια Από τής πολέμιας.Άρχαιό- 
τερον έξηναγκάζοντο οΐ χειρωθέντες νά τελέσωσιν είς τδ ταμεΐον τοΰ vt- 
κητοΰ βαρυτάτους φόρους, έθιμον όπερ συγγραφείς τινες ώς ό Vattel καΐό 
Klilber έδικαιολόγουν διατεινόμενοι ότι αΐ χρηματεκαΐ αυται είσφορα'ι ά- 
ποτελοΰσιν έξαγοράν τοΰ δικαιώματος τής δηώσεως1 έπειδή δ’ ή δήωσις ού 
μόνον δέν θεωρείται πλέον ώς δικαίωμα, Αλλά καταδικάζεται κα'ι ύπ’ αύ- 
τής τής πρακτικής, ούδεΐς ύπάρχει λόγος έξαγοράς τοΰ δήθεν δικαιώμα
τος αύτοΰ. Ούτως όσημέραι το έθιμον τών συμβουλών κατέπεσεν έπι το
σοΰτον ώστε νΰν οΐ πλεΐστοι τών συγγραφέων φρονοΰσιν ότι κα'ι όταν δ 
στρατός εύρίσκεται είς τήν Ανάγκην νά προσφυγή είς τάς Αναγκαστικής 
συμβουλάς όπως προμηθευθή τά έπιτήδεια, ό είσβαλών στρατός δ έπι- 
βαλών τάς συμβολάς οφείλει νά καταβάλη τό Αντίτιμον κα'ι νά δίδη τάς 
προσήκουσας αποδείξεις είς τούς κτήτορας τών πραγμάτων άτινα έλαβεν.

Άλλ’ έάν είς τοσοότους περιορισμούς ύποβάλλωνται αΐ πράγμασι συμ- 
βολαί, κατά μείζονα λόγον άποδοκιμάζονται αΐ χρήμασι τοιαΰται, διότι 
ούτω μειοΰται ή περιουσία τών ιδιωτών καθ’ ών δέν κηρύσσεται δ πόλε
μος, άλλως τε ώς δ έχθρδς δέν δικαιούται νά έξαναγκάση τούς κατοίκους 
είς πλήρωσιν τών κενών καί στελεχών τοΰ στρατού αύτοΰ, ούτω δέν δύ- 
ναται ν’ άπαιτήση νά τώ χορηγήση τά Αναγκαία χρήματα προς έξακο- 
λούθησιν τοΰ πολέμου. Τήν αρχήν ταύτην ποσώς δέν έσεβάσθησαν οΐ 
Πρώσσοι κατά τε τον πόλεμον τοΰ 1866 κα'ι τόν τοΰ 1870 μεταβαλόν- 
τες αύτόν είς έμπορικήν έπιχείρησιν’ τήν παραβίασιν αύτήν τοΰ έθίμου 
άνομολογεΐ και αύτδς δ Bluntschli, καθόσον ού μόνον αΐ πράγματι άπαι- 
τηθεΐσαι κατά τούς άνω πολέμους συμβολα'ι ήσαν ύπερβολικαί, Αλλά 
και αΐ χρήμασιν έπιβληθεΐσαι ήσαν μέγισται, ώστε οΐ διάφοροι δήμοι 
μόνον διά δανείων δυσβάστακτων έπήρκουν είς άπότισιν αύτών. 'Οπωσδή
ποτε όμως μεθ’ όλα τά εναντία παραδείγματα, δμολογητέον ότι δ σεβα
σμός τής ιδιωτικής περιουσίας έν τοΐς κατά ξηράν πολέμοις άνεγράφη ώς 
γενικός κανών, καί ότι ύπό πάσαν έποψιν έν πολλοΐς έβελτιώθησαν κατά 
τδν παρόντα αιώνα άπαντες έν γένει οΐ νόμοι οΐ τούς κατά ξηράν πολέ
μους, διέποντες.

Ή θάλασσα ή μεγάλη αύτη δδδς ή τά έθνη πρδς άλληλα συνδέουσα 

Ανήκει τοΐς πάσιν, ούδεΐς δέ κέκτηται δικαίωμά τι έπ’ αύτής’ καί όμως ύ- 
πήρξαν οΐ άμφισβητήσαντες τήν Αναμφισβήτητον ταύτην αλήθειαν. Οΐ 
’Άγγλοι ιδίως καί οΐ 'Ισπανοί έπανειλλημένως ήξίωσαν ότι ή κυριαρχία 
θαλασσών τινων, έστι δ’ ότε και τοΰ Ώκεανοΰ άνήκεν αύτοΐς, εύρέθησαν 
δέ καί συγγραφείς ΰποστηρίξαντες τήν παράλογον άξίωσιν. Γνωστή είναι 
ή περί τάς άρχάς τοΰ 17ου αϊώνος διαμάχη μεταξύ τοΰ GrotlUS δημο- 
σιεύσαντος τδ Mare liberum πρδς άναγνώρισιν τοΰ δικαιώματος τών 
συμπολιτών αύτοΰ τοΰ θαλασσοπορεΐν είς τάς Άνατολικάς ’Ινδίας και τοΰ 
Selden όστις έν τω. βιβλίω αύτοΰ Mare clausum ύπεστήριξε τδ έναν- 
τίον. Άλλά και Γουλιέλμος δ Γ’. κατά τδν 1 8ον αιώνα και Γεώργιος δ 
Γ'. τής Αγγλίας είς τάς άρχάς τοΰ παρόντος δι’ ικανών παραδειγμάτων 
έφάνησαν έμμένοντες είς τάς Αρχάς τοΰ Selden. Και νΰν μέν περί τής 
ελευθερίας τής θαλάσσης ούδεμία Αμφισβήτησις υπάρχει, άλλ’ ένφ ώς γε
νικός κανών έν τοΐς κατά ξηράν πολέμοις αναγράφεται δ σεβασμός τής 
περιουσίας, κατά θάλασσαν θεμιττδν λογίζεται τό λαφυραγοιγεΐν τάς 
ίδιωτικάς τών πολεμίων κτήσεις. Πλήν πρδς τι ή διαφορά αύτη τής 
κατά ξηράν πρδς τήν κατά θάλασσαν ιδιωτικήν περιουσίαν; Ό Ortolan 
στηρίζει αύτήν έπι τής διαφοράς ήτις υπάρχει μεταξύ τών στοιχείων τής 
ξηράς καί τής θαλάσσης, δ δέ Brentano και δ Sorel προσθέτουσιν ότι 
δ κατά θάλασσαν πόλεμος άλλως θά έ[/αταιοΰτο' οΐ τοιοΰτοι όμως ισχυ
ρισμοί ούδόλως είσ'ι ζηλωτοί, ή δ’ ανεπάρκεια τών νομίμων μέσων τοΰ 
πολεμεΐν, ούδέποτε δικαιολογεί τήν χρήσιν έκνόμων μέσων, διδ εύτυχώς 
πρδ τριακονταετίας διά τής έν Παρισιοις Συνόδου τοΰ 1856 ΰγιέστεραι 
άρχαΐ κατίσχυσαν έν τοΐς κατά θάλασσαν πολέμοις κα'ι έτέθησαν τοιαΰται 
βάσεις, ώστε έν βήμα έπι τά πρόσω έτι Απαιτείται ινα κα'ι δ κατά θά
λασσαν πόλεμος έξομοιωθή τω κατά ξηράν.

Πρδ τής Συνόδου τοΰ 1856, ήτιςκ ξέγραψε τήν κατάργησιν τής κατα
δρομής ή μάλλον ότι τά ιδιωτικά πλοία διώκονται ύπδ μόνον τών πολε
μικών, ή κατά θάλασσαν λαφυραγωγία ένηργεΐτο διά τε τών έθνικών 
πλοίων τοΰ εμπολέμου κα'ι δι’ ιδιωτικών λαμβανόντων τήν πρδς τοΰτο 
άδειαν τής κυβερνήσεως αυτών. Μάτην έν τή συνθήκη, ήν διωμολογήσατο 
δ περικλεής Φραγκλΐνος μεταξύ τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής 
καί τής Πρωσσίας έν έτει 1785 άνέγραψεν ότι Απαγορεύεται ή χορήγη- 
σις σύλης γραμμάτων έκραγέντος πολέμου μεταξύ τών συνθηκολογησάν- 
των μερών, καθόσον τδ παράδειγμα τοΰτο δέν εύρε μιμητάς. Μάτην έν 
έτει 1823 αΐ Ήνωμέναι Πολιτεΐαι έκοινύποίησαν είς τάς μεγάλας εύρ,ω- 
παϊκάς δυνάμεις: σχέδιον σκοπούν νά καθιέρωση τδ άπαραβίαστον τής 
ιδιωτικής περιουσίας, αΐ διαπραγματεύσεις αυται οΐκτρώς έναυάγησαν. 
Έν τούτοις και μετά τήν διακήρυξιν τής έν Παρισιοις Συνόδου, ή 'Ισπα
νία καί τδ Μεξικδν άπήντησαν ότι καίτοι Αποδέχονται τάς λοιπάς Αρχάς
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αΐτινες. προύκηρύχθησαν, άποκρούουσι τήν δηλοποίησιν καθό ουσαν άδιαί- 
ρετον καί περιέχουσαν τήν κατάργησιν τής καταδρομής, αί δέ Ηνωμέναν 
Πολιτεΐαι, ώςπρώται έδωκαν το παράδειγμα τής εντελούς ,καταργήσεως 
τής καταδρομής, έπρότειναν ώς δρον αποδοχής νά μή ληΐζηται ή ιδιωτική 
περιουσία τών πολεμίων καί παρ’ αύτών τών εθνικών πλοίων’ καί ή μέν 
Γαλλία, ή Ιταλία, ή Πρωσσία καί ή Ρωσσία έκηρύχθησαν πρόθυμοι είς 
αποδοχήν τής προτάσεως τών Ηνωμένων Πολιτειών προς κατάργησιν τοΰ· 
βαρβάρου αύτοΰ εθίμου, άλλ’ ή Αγγλία δεν συνήνεσε και ούτως αί Ήνω-· 
μέναι Πολιτείαν δέν προσεχώρησαν τή συνθήκη. ’Οπωσδήποτε ή πρόοδος 
κατίσχυσε κα'ι δύναταί τις είπεΐν όριστικώς, καίτοι πάντοτε ύπολείπεται 
ή ύπόθεσις πολέμου μεταξύ τίνος τών ύπογραψασών τήν δηλοποίησιν δυ
νάμεων καί τίνος έκ τών μή προοχωρησασών.

Δέν πρέπει νά παρέλθη έν σιγή οτι οί κίνδυνοι ούς τά ιδιωτικά πλοία 
διατρεχουσιν ήλαττωθησαν έτι δι’εθίμου όπερ καθιέρωσεν ή Αγγλία καν 
ή Γαλλία έν τω κατά τής Ρωσσίας πολέμφ το 1854, καθ’ ον όρισαν εξ 
εβδομάδων προθεσμίαν ίνα, τά πλοία του πολεμίου τά εύρισκόμενα είς 
τούς λιμένας τοΰ κράτους καθ’ ού ό πόλεμός έκηρύχθη, άποπλεύσωσι 
τών λιμένων έν οίς εύρίσκοντο καί έπιστρέψωσιν έν τή ίδίεκ. αύτών πα- 
τρίδι.

Δευτέρα άρχή τής Συνόδου τών Παρισίων είναι ότι «ή ούδετέρα ση
μαία καλύπτει το έχθρικόν εμπόρευμα, πλήν τών λαθρεμπορίων του πο
λέμου». Τήν άρχήν ταύτην ήγνόει δλως τό Consolato del mare καί 
οί σχεδόν σύγχρονοι τοΰ GrotlUS συγγραφείς Azuni καί Lampredi. 
Κατά δε τόν 16ον αιώνα ισχυεν ή άρχή «έχθρόν κομίζον φορτίοντο πλοΐον- 
καν μή έχθρόν ληΐζεται», καί τά ούδέτερα πλοία: τά φέροντα εχθρικόν 
εμπόρευμα, ώς καί τό έχθρικόν έμπόρευμα τό δι’ ούδετέρων πλοίων με- 
ταφερόμενον έθεωροΰντο ληΐσιμα. Ή άρχή ότι δέν ληΐζεται τό επί ουδε
τέρου πλοίου έχθρικόν έμπόρευμα άπαντ? τό πρώτον· τό 1 650 έν τινι 
συνθήκη μεταξύ Ισπανίας καί ’Ολλανδίας, άνεγνωρίσθη δ’ αύτη, γενικό- 
τερον ■ κατά τήν άποδοχήν τών άρχών τής ενόπλου ούδετερότητος τα, 
1780 ας έπρότεινεν ή Ρωσσία. Άλλ’ έπί παραδείγματι τό μέν 1785· 
άπαντά συνθήκη μεταξύ Πρωσσίας καί Ηνωμένων Πολιτειών καθιεροΰσα 
τήνιάνώτέρω άργήν, τό δέ 1794 συνθήκη μεταξύ Αγγλίας καί Ήνω- . 
μένων Πολιτειών άναγράφουσα- τά εναντία. Κατά ταΰτα ούδεμία άρχή· 
είχε τύχει τής γενικής άναγνωρίσεως, διότι αί διεθνείς συνθήκαι διέφερον 
άλλήλων μόνον δέ κατά τήν Σύνοδον τών Παρισίων καθίερώθή όριστι- 
κώς δ δεύτερος ούτος κανών «ή σημαία καλύπτει τό έμπόρευμα», όστις 
στηρίζεται έπί τής άρχής ότι τό πλοΐον άποτελεΐ μέρος ' τοΰ ούδετέρου 
εδάφους όπερ είναι άπρόσβλητον.

Ή Σύνοδος τών Παρισίων καθιέρωσε καί τον τρίτον αύτόν κανόνα «τδ
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ούδέτερον έμπόρευμα πλήν τών λαθρεμπορίων τοΰ πολέμου, δέν ληΐζεται 
ύπο εχθρικήν σημαίαν». ΔΓ αύτοΰ έτέθη τέρμα εις τάς άντιλογίας, διότι 
κράτη τινά έδέχοντο ότι τό ούδέτερον έμπόρευμα ληΐζεται ευρισκόμενον 
έπί πολεμίου πλοίου. Καί άληθώς ένω τό Consolato del mare καί 
πλεΐσται συνθήκαι τοΰ 13ου καί 15ου αίώνος άναγράφουσιν ότι ή τών 
ούδετέρων περιουσία δέν ληΐζεται,, ύποχρεοΰται δέ μόνον ό ουδέτερος νά 
καταβάλη είς τον ληϊστήρα τόν ναύλον, τά δέ ’Αγγλικά, τά ’Ιταλικά 
καί τά 'Ολλανδικά δικαστήρια έκηρύσσοντο κατά τοΰ ληϊσμοΰ, ή Γαλ
λική διάταξις (ordonnance) τοΰ 1681 καί ό 'Ισπανικός κανονισμός (re- 
glement) τοΰ 1 779 καθιεροΰσιν αύτόν, ένω άφ’ ετέρου οί συγγραφείς διΐ- 
σταντο τάς γνώμας. Ή δηλοποίησις έθετο τέρμα καί είς τήν διαφωνίαν 
αύτήν καί ούτως ή ούδετέρα περιουσία, καθόσον δεν περιέχει λαθρεμπό- 
ριον πολέμου, δέν ληΐζεται, διότι είναι περιουσία ούδετέρων, κατά τών ο
ποίων δέν κηρύσσεται ό πόλεμος’ διό δύναται νά ύπάρχη «φορτίον έλεύ- 
θερον, έπί μή έλευθέρου πλοίου».

Τέλος ή Σύνοδος τών Παρισίων περιόρισε τό δικαίωμα τών άποκλέι- 
σμών, καθιερώσασα ότι ό άποκλεισμός είναι ύποχρεωτικός καθόσον είναι 
πραγματικός, δηλαδή όταν ή εμπόλεμος δύναμις ή έπιβάλλουσα αύτόν 
διαθέτη επαρκείς ναυτικάς δυνάμεις ϊνα καθολοκληρίαν κωλύη τήν τε 
είσοδον καί τήν έξοδον τοΰ άποκεκλεισμένου μέρους. Ό περιορισμός ούτος 
ήτο τοσοΰτο μάλλον άναγκαΐος, καθόσον ή κατά θάλασσαν πράξις έπει- 
ράθη κατά καιρούς νά δώση είς τό τοΰ άποκλεισμοΰ δικαίωμα εκτασιν 
όλως άπάδουσαν εις τόν φυσικόν αύτοΰ χαρακτήρα, άρκουμένη είς τήν 
άπλήν κήρυξιν πρός σόστασιν αύτοΰ. ’Επειδή δέ ουτω καί μή ύπαρχού- 
σης τής πρός επιβολήν ναυτικής δυνάμ.εως ούτος έθεωρεΐτο υφιστάμενος, 
εύνόητον είναι όποΐαι καταστροφαί ■ έπήρχοντο διά τοΰ άποκλεισμοΰ ολο
κλήρων χωρών. Ούτως έν έτει 1652 ή ’Ολλανδία έκήρυσσεν άποκεκλει- 
σμένους ού μόνον άπαντας τούς λιμένας τής ’Αγγλίας, άλλά καί πάσας 
τάς κτήσεις αύτής τάς άπανταχοΰ τοΰ κόσμου κειμένας. Ότε δέ τδ- 1775 
έξερράγη ή έπανάστασις τών έν τή Βορείω ’Αμερική Αγγλικών άποι- 
κιών, ή ’Αγγλία έκήρυσσεν άποκλεισμόν κατά τής ομοσπονδίας. Τό άξίωμα 
δ’ αύτό.,όπερ μεγάλως έβλαπτε τούς ούδετέρους, προύκάλεσεν έν μέρει καί 
τό τής ενόπλου ούδετερότητος σύστημα. Εικονικοί ήσαν οί έπί Ναπο- 
λέοντος Άγγλογαλλικοί άποκλεισμοί, ό ψιλός δ’ άποκλεισμός υπήρξε καί 
τό κυριώτατον μέσον τοΰ Ηπειρωτικού συστήματος τοΰ μεγάλου άνδρός 
πρός άντίδρασιν κατά τής ναυτικής βρεττανικής ύπεροχής. Άλλ’ αί τοι- 
αΰται ύπερβολαί καί καταχρήσεις έπήνεγκον, καί δικαίως, τήν κατάργησιν 
τών εικονικών άποκλεισμών, καθόσον δύο έμπόλεμοι ούδόλως δικαιούνται 
νά καταστρέφωσι τήν ναυτιλίαν καί τό έμπόριον τοΰ όλου κόσμου, διό Α
ότε ό αύτοκράτωρ τοΰ Μεξικού, ό άτυχής Μαξιμιλιανός, έκήρυξεν έν έτει

Τόμος θ'. <0, 11, Ι2. ~’Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 1888 46
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1866 άποκεκλεισμένους τούς βορείους λιμένας του Μεξικού μετ’ ανεπαρ
κών ναυτικών δυνάμεων, αι Ήνωμέναι Πολιτεΐαι έθεώρησαν αύτόν ώς 
ανύπαρκτον και μη ύποχρεοΰντα επομένως τούς ούδετέρους.

Άτυχες προϊον τοΰ 19ου αίώνος είναι ό καλούμενος ειρηνικός αποκλει
σμός, δστις εύτυχώς δέν έτυχε τοΰ κύρους τοΰ κατά συνθήκην δικαίου, 
ούδ’ ύπόκειται είς ομοιομόρφους κανόνας. Είναι δ’ άτυχες, διότι τώ προ- 
φανεΐ έχθρικω μέσω τοΰ Αποκλεισμού χρώνται αΐ μεγάλαι δυνάμεις αεί
ποτε κατά τών ασθενέστερων, προς ύποστήριξιν αξιώσεων άποζημεώσεως 
ή επανορθώσεων δήθεν αρνησιδικίας ή τέλος και επιβολής τής ιδίας αύτών 
θελήσεως, ένώ δέ συνεπιφέρει είς τό κράτος, καθ' ού έπάγεται, τάς αύτάς 
ύψίστας ζημίας τοΰ κεκηρυγμένου πολέμου, τά κράτη τά έπιβάλλοντα 
αύτόν άξιοΰσιν ότι δέν ρηγνύουσι τήν ειρήνην, άλλ’ έκ τούναντίου έξασφα- 
λίζουσιν αύτήν διά τής ηθικής πιέσεως, ώς εύφήμως άποκαλοΰσι τον ειρη
νικόν αποκλεισμόν. Δικαίως άρα πολλοί συγγραφείς ώς ό Duvcrdy, ό 
Pistoye, ό Hautefeuille, ό Westlake, ό Gessner κατηγόρηματικώς 
άποδοκιμάζουσιν αύτόν κα'ι χαρακτηρίζουσιν ώς μέτρον ού δύναταί τις 
νά κάμη χρήσιν μόνον έν πολεμώ, καθότι προσβάλλον τήν ελευθερίαν κα'ι 
Ανεξαρτησίαν τών έθνών, άναγράφουσι δέ ότι έν πάση περιπτώσει ούδέν. 
κράτος κέκτηται τό δικαίωμα τοΰ ύπαγορεύειν νόμους τοΐς ξένοις τοΐς μή 
ύποτεταγμένοις τή δικαιοδοσία αύτοΰ, ενώ άφ’ ετέρου ούτοι δικαιούνται 
νά ένεργώσι μετά πλήρους Ανεξαρτησίας χωρίς νά μεριμνώσι περί τών 
θελήσεων τών άλλων δυνάμεων. ’Άλλως τε δέ ούδεμία συνθήκη καθιέ- 
ρωσέ τι περί τοΰ έν ειρήνη αποκλεισμού, καί αύτή δέ ή διακήρυξις τοΰ 
1856 μόνον Αποκλεισμόν έν πολεμώ γινώσκει. Πλήν μήπως καί ό Blunt- 
schll δέν αναγράφει ότι τάούδέτερα κράτη δέν άναγνωρίζουσι τό δικαίωμα 
τοΰ ληί'ζειν συνεστώτος ειρηνικού αποκλεισμού, πρός δέ ότι δικαιούνται 
τά εαυτών πλοία νά είσέρχωνται καί έξέρχωνται έλευθέρως τών λιμένοιν, 
είς ούς έπεβλήθη τό μέτρον τοΰτο ; ΛΗ μήπως είς τά πλεΐστα τών μέ
χρι τούδε παραδειγμάτων τοιούτων αποκλεισμών, τής Πορτογαλλίας ύπό 
τής Γαλλίας τό 1831, τού κατά ξηράν τής 'Ελβετίας ύπό τής Γαλλίας 
τό 1838, τοΰ Μεξικού ύπό τής Γαλλίας καί αυθις, τής ’Αργεντινής δη
μοκρατίας παρά τής Αγγλίας καί Γαλλίας, δστις καί δεκαετίαν ολό
κληρον διήρκεσεν άπό τού 1838—48 καί τής 'Ελλάδος παρά τής ’Αγ
γλίας τό 1850, έκφαίνεται έστω καί πορρωθεν λόγος φιλανθρωπίας δυ- 
νάμενός πως νά δικαιολογήση τον άποκλεισμόν, ό δ’ αληθής δέν είναι 
ιδιοτέλεια J 'Άπαντα τά Ανωτέρω πείθουσιν δτι οΐ επιλεγόμενοι ειρη
νικοί άποκλεισμοϊ ού μόνον άντίκεινται τω διεθνεΐ δικαίω, άλλά καί 
άποτελοΰσι παραβίασιν αύτοΰ, στηρίζονται δέ μόνον έπ'ι τοΰ δικαίου τού 
’ισχυρότερου, δστις,επί τής δυνάμεως αύτοΰ βασιζόμενος, δέν ποιείται χρή- 
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σιν άπάντων τών εχθρικών μέσων, άτινα διαθέτει, άλλά έπάγει τον 
πόλεμον κατά τό μέτρον τής ιδίας αύτοΰ άρεσκείας.

Αύται είναι αί σπουδαιότεραι πρόοδοι αί γενόμεναι κατά τόν παρόντα 
αιώνα αί τό κατά θάλασσαν δίκαιον όρώσαι. Άλλά τό εργον τής έν Πα- 
ρισίοις Συνόδου είναι Ατελές, διότι ναί μέν τά σύλης γράμματα κατηρ- 
γήθησαν, επικρατεί δμως πάντοτε διαφορά τής κατά ξηράν καί θάλασ
σαν ιδιωτικής περιουσίας, διότι καί νΰν τά πολεμικά τοΰ εμπολέμου πλοία 
λη'ίζουσι πάντα τά τής πολέμιας σημαίας πλοία είτε πολεμικά είτε έμ- 
πορικά ώσι. Πλήν πρός τί ή διαφορά αύτη, έκεΐνο δ’ όπερ, έν τή ξηρ^ 
θεωρείται έπονείδιστον, διατί έπιτρέπεται κατά θάλασσαν ; Ούδείς υπάρ
χει λόγος δυνάμενος νά δικαιολογήση αύτό, είναι δ’ Απλώς λείψανον τών 
βαρβάρων χρόνων, δπερ καθήκον έχει ό σύγχρονος πολιτισμός νά κα- 
ταρρίψη, άναγνωρίζων δτι ή ιδιωτική πολέμια περιουσία είναι άσινής 
καί Αλώβητος καί κατά θάλασσαν εύρισκομένη δπως κατά ξηράν. Καί 
ύπό πρακτικήν δέ έποψιν ελάχιστα πιέζεται ό πολέμιος διά τοΰ ληϊσμοΰ 
τής κατά θάλασσαν ιδιωτικής περιουσίας, ώς έκ τής ύψίστης άναπτύ- 
ξεως τής κατά ξηράν συγκοινωνίας, βαρύνει δέ μόνους τούς πολίτας αύ
τοΰ, ένώ άφ’ ετέρου τά ύπέρ τής καταργήσεως τοΰ δικαιώματος τοΰ λα- 
φυραγωγεΐν συνηγοροΰντα είσί πολλώ μείζονα, καθόσον τό δικαίωμα αύτό 
παρακοιλύει καί διαταράσσει τό έμπόριον ού μόνον τοΰ πολεμίου, άλλ’ 
ώς έκ τής μεγάλης συναφείας τών έμπορικών συμφερόντων, καί τό τών 
ούδετέρων καί αύτοΰ τού κράτους δπερ τόν ληιζεΐν διέταξε, καί ού μόνον 
ταΰτα, άλλά διά τής καταργήσεως αύτοΰ άποτρέπονται σπουδαίως αί 
φοβεραί ζημίαι καί αί οικονομολογικά! κρίσεις, αίτινες έπέρχονται καί έν 
καιρω έτι ειρήνης δταν άπειλήται πόλεμος· δθεν ή εντελής άπαγόρευσις 
τοΰ λαφυραγωγεΐν μετά τινων περιορισμών δσον άφορίΧ τό λαθρεμπόριον 
καί τήν απόλυτον έλευθερίαν τοΰ εμπορίου, είναι έλχχίστη θυσία τοΰ έμ- 
πολέμου έν σχέσει πρός τήν έλάττωσιν τών δεινών άτινα νΰν έκ τοΰ ληϊ- 
σμού προέρχονται. Καί Αληθώς ή καθόλου άπαγόρευσις τοΰ ληί'ζειν πολ
λάκις ένεγράφη έν ταΐς συνθήκαις καί ύπεστηρίχθη ύπό τής πρακτικής· 
πολλάκις αί εύρωπαϊκαΐ κυβερνήσεις άμοιβαίως άπέδοσαν μετά τό πέρας 
τοΰ πολέμου τά πλοία τά άπό τών ιδίων ύπηκοων Αφαιρεθέντα ή διώ- 
ρισαν έπιτροπάς σκοπούσας τόν προσδιορισμόν τών ζημιών,άς ύπέστησαν 
οί έμποροι, καί τών Αποζημιώσεων, είς άς έδικαιοΰντο. Ούτως ή Αγγλία 
καί ή Γαλλία έν τφ κατά τής Κίνας πολέμφ τού 1860 διεκήρυξαν δτι 
ή ιδιωτική περιουσία τοΰ έχθρού έσται έλευθέρα καί έπί έχθρικοϋ έμπο- 
ρικοΰ πλοίου, τά αύτά δέ έπραξαν ή ’Ιταλία καί ή Πρωσσία έν τω κατά 
τής Αύστρίας πολέμφ τό 1866. Δυστυχώς δμως ή γενομένη πρότασις 
παρά τής Βορείου Γερμανικής 'Ομοσπονδίας έν έτει 1870 περί έντελοΰς 
καταργήσεως τής κατά θάλασσαν λείας, άπέτυχεν, άναγκασθείσης ταύ- 
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της νά άποσύργ) αύτήν, καθόσον ή Γαλλία δέν έπαυσε διώκουσα τά 
Γερμανικήν σημαίαν φέροντα πλοία.

Άλλά και ετεραι σπουδαΐαι ενέργειαν έγένοντο πρδς έξασφάλισιν τής 
κατά θάλασσαν ιδιωτικής περιουσίας. Πολυάριθμος συνέλευσις εμπόρων 
συνελθοϋσα έν Βρέμη κατά τδ 1 859 διετυπωσεν άρχάς σκοπουσας τήν 
έξασφάλισιν τοΰ κατά θάλασσαν εμπορίου. 'Υπδ τοιοΰτον πνεύμα τδ μέν 
έν Ζυρίχη Ίνστιτοϋτον τοΰ Διεθνοΰς δικαίου έν τή συνόδιρ τοΰ 1877 ά- 
πεφήνατο ότι «’Ιδιωτική περιουσία είτε ούδετέρα είτε έχθρά μεταφερομένη 
ύπο έχθρικήν σημαίαν ή ύπδ σημαίαν αύδετέραν είναι απαραβίαστος, «κατά 
δέ τδ 1 882 τδ Ίνστιτοϋτον τοΰ διεθνοΰς δικαίου και αυθις έν τή συνοδφ 
τοΰ Τουρίνου έψήφισε κανονισμόν των θαλασσίων λειών έξασφαλίζοντα 
άποτελεσματικώτατα τά ναυτικά κράτη και τδ έμπόριον απάντων τών 
έθνών. Άν δ’ ή αρχή αύτη δυσχερώς ετι άναγνωρίζηται παρ’ όλων, είναι 
όμως λίαν, πιθανόν μετά τά ανωτέρω οτι προσεχώς θε’λει γίνει άποδεκτή 
έν τώ διεθνεΐ δικαίφ, ούτο> δέ δ κατά θάλασσαν πόλεμος άφομοιωθήσεται 
τώ κατά ξηράν και δ νειότερος πολιτισμός θέλει αριθμεί ένα ετι θρίαμβον 
έπι τών βαρβάρων ιδεών τοΰ παρελθόντος.

Τά ζητήματα, άτινα έγείρει ήι ανάγκη τής έπανορθώσεως τοΰ διεθνοΰς 
δικαίου μετά τδν άποκλεισμδν τών 'Ελληνικών παραλίων παρά τών στα
λούν τών μεγάλων Δυνάμεων και τδνΤαλλογερμανικδν ιδίως πόλεμον, είσι 
σπουδαιότατα, απαραίτητον δ’ειναι όπως έκ κοινής συμφωνίας τεθή τέρμα 
είς τάς αθλιότητας αύτάς και τά αίσχη. Πολυάριθμα συνέδρια συνεζή- 
τησαν ζητήματα ήσσονος ένδίαφέροντος, ο καιρός έπείγει ινα έν είδικώ 
συνεδρίφ άνατεθή τοΐς άντιπροσώποις άπάντων τών πεπολιτισμένων έθνών 
ή εύγενής αύτη έπιχείρησις, ή δέ κυβέρνησες έκείνη, ήτες ήθελεν άναλά- 
βει τήν πρωτοβουλίαν κα'ι συνδέσει τδ όνομα αύτής είς τοιαύτην μεταρ · 
ρύθμισιν, θέλει άποκτήσει αιωνίους μέν τίτλους έπι τής εύγνωμοσύνης τής 
όλης άνθρωπότητος, δόξαν δέ διαρκεστέραν τής τών. πεδίων, τών μαχών.

•Αρμάνδος ΠΟττέν.

ΡΩΣΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΝΥΝ ΤΟ ΠΡΩΪΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚ,ήΝ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΑ

ύπό Κ. Λ. ΠΑΛΑΙΟΑΟΓΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ1

τον χόμητος S, Γ. Βορόττζύβ τω χ^μητι Μπεζμπορότχο.

Ένετία, τή20/31 ’Ιανουάριου 1784.

Ό Ψαρός2 άναρρώσας έκ τής μακροχρονίου αύτόΰ άσθενείας χθες 
άπήλθεν είς τήν θέσιν αύτοΰ. Κατά τήν ένταΰθα αύτοΰ διαμονήν έπι- 
σκεπτόμενος αύτδν σχεδόν καθ’εκάστην, έξήγαγον τδ συμπέρασμα ότι 
είνε -άνθρωπος δλως άφωσίωμένος τή 'Ρωσία κα'ι τή Αύτοκρατέίρα και 
κατέχεται ύπδ αισθημάτων εύγνωμοσύνης τοΐς εύεργέταίς αύτΟΰ, μεταξύ 
τών οποίων υμάς ιδίως συγκαταλέγει. Είνε δραστήριος κα'ι ικανός νά ύ- 
πηρετήση τήν αύτοκρατορίαν. Είδε τήν πλήρη πίστιν, ής άπολαυει με
ταξύ τών Ελλήνων. 'Όπως αΐ ένταΰθα ούτω και οΐ έκ τών νήσωύ άφι- 
κνούμενοι άπαντες θεωροΰσιν αύτδν μαντεΐον καί ούτος μεταχειρίζεται 
αύτούς κατά βούλησιν. Ούδέμίαν παρέλιπε περίστασιν όπως έμφυ- 
σήση αύτοΐς τήν πρδς τήν 'Ρωσίαν άφοσίωσιν μεταχεεριζόμενος πρδς 
τοΰτο παντοϊα μέσα, άποκαλύπτών αύτόΐς τούς σκοπούς, ο'ύς. έχει ή Αύ- 
τοκράτειρα ΐδρύσασα τδ ελληνικόν στρατιωτικόν σώμα,3 άνατρέφουσα τδν

’ ‘Η έν λόγω επιστολή, ήν άρύομαι έκ τοΰ «'Ρωσικού ’Αρχείου» 1879 άρ. 1, σελ. 
85 εύρίσκεται έν τώ έν Μόσχοι ’Αρχειοφυλακεία) τοΰυπουργείου τών’Εξωτερικών. 
'Ό Σ. Γ. Βοροντζδβ ύπήρξεν επί Αικατερίνης τής Βας πρεσβευτής τής ‘Ρωσίας έν 
Ένέτίξι, 'ο δέ A. Α Μπεζμπόρότκό ιδιαίτερος τής ανωτέρω Αύτοκράτέίρχς γραμ- 
μάτεύς, κατόπιν δέ, έπι Παύλου, άρχιάαγκελάριος.

2 'Ομογενής ήμών έκ τών άποσταλέντων παρά τής ‘Ρωσικής κυβερνήσεως κατά 
τήν είς Πελοπόννησον εκστρατείαν πρδς έξέγερσιν τών δυστήνων ήμών ομογενών, 
οΐκτρώς, ώς γνωστόν, μέταγένΐστερώς έγκαταλειφθέντων. ‘Τπηρετήσας έν άή ρω
σική ύπηρέσί?ι καί πρδ τής περιωνύμου ανωτέρω εκστρατείας, πρόξενος τής Ρω
σίας διατελέσας έν Μέλίτή,. μετά, ταΰτα δέ προύβιβάσΟη είς τδν βαθμδν στρατη
γού. Περί αύτοΰ ϊδε προηγούμενους τόμους Π α ρ ν α σ σ ο ΰ εν τοΐς αναλυτικοΐς 
Ιΐίναξι.

3 ’Ίδε τά προηγούμενα παρ’ έμοΰ δημοσιευθέντα έν τω «Παρνασσφ» έγ/ραφα.



694 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΡίΙΣΙΚΛ ΠΕ1Ί ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΑ 695

βασιλόπαιδα Κωνσταντίνοι Παύλοβιτς και αύτήν την προς την ’Ελ
λάδα προσέλασιν διά τής κατακτήσεωςτής Κριμαίας ώς μέσου προς άνεξ- 
αρτησίαν τών 'Ελλήνων καί ύπέρ τής μελλουσης αύτής ευημερίας. ’Ήμην 
παρών δτε είς έξ αύτών έτόλμησε νά όνειδίση τήν 'Ρωσίαν έπ'ι τή προσ- 
γενομένη δυστυχία τοΐς δυστήνοις Πελοποννησίοις,1 οΐτινες τά πάνδεινα 
έπαθον καταστραφέντες όλοσχερώς, ούτος έξαλλος έκ τής οργής άπήντησεν: 
«Ή καταστροφή χιλιάδων τινών ούδέν σημαίνει' έστω ν’ άπολεσθή και 
το ήμισυ τών Ελλήνων, άρκεΐ οί λοιποί νά διδαχθώσιν, άνδρειωθώσι καί 
δοξασθώσιν άποτινάσσοντες τον οθωμανικόν ζυγόν. Πέτρος ό Μέγας έθυ- 
σίασεν έκατοστύας χιλιάδων 'Ρώσων ίνα άνυψώση και έκπολιτίση τήν 
πατρώαν αύτοΰ χώραν. Μή ελπίζετε καί ύμεΐς νά τύχητε ανεξαρτη
σίας άνευ θυσιών.» Ταΰτα κατέπεισαν τον όνειδίζοντα και κατέδεεξαν 
τον προς τήν 'Ρωσίαν ζήλον τοΰ Ψ'αροΰ. Πανταχόθεν τής 'Ελλάδος λαμ
βάνει ειδήσεις, γινώσκει άπάσας τάς χώρας αύτής καί δύναται, φρονώ, 
νά χρησιμεύση ήμΐν μεγάλως, εάν κεκτήμεθα σκοπούς τινας έν τώ μέλ- 
λοντι. Κατά τήν άναχώρησιν αύτοΰ μοί είπεν ότι έάν ή Αύτοκράτειρα 
μεταβή είς Χερσώνα, έπεθύμει νά ζητήσητε ύπέρ αύτοΰ άδειαν απουσίας 
όπως μεταβή αύτόσε. Κατά το θέρος έκ Μελίτης δύναται έντος δύο εβδο
μάδων νά φθάσν) είς Τεργέστην, έκεΐθεν δέ είς Χερσώνα ωσαύτως έντός 
πέντε ήμερών. νΕχει δύο σχέδια, άτινα μοί άπεκάλυψε και τά όποια έπι- 
θυμεΐ νά έκθέση ύμΐν. Είσιν άξια τής ύμετέρας προσοχής καί λίαν χρή
σιμα. Ή έν τή παρούση περιγραφή αύτών δέν εϊνε τόσον εύκολος όπως 
ή προφορική αύτών εκθεσις.

1 Διά τής είς Πελοπόννησον εκστρατείας.
2 Άρύομαι έκ του «'Ρωσικού ’Αρχείου» 1880 βιβλ. Γ', Σελ. 229. ,‘Η έν λόγω 

επιστολή εύρίσκεται έν τω παρά τή κώμη Δούτζιν τής επαρχίας Σμολένσκ πλου- 
σΐω αρχειοφυλακεία) τής κομήσσης Μαρίας Μεστέρκϊη, απογόνου του κόμητος 
Πάνιν, δστις, ώς γνωστόν, ύπήρξεν έπί Αικατερίνης τής Β’ άρχικαγκελάριος. Περί 
αύτοΰ ’ίδε εις τά πρώην παρ’ έμοΰ δημοσιευθέντα έν τοΐς προηγουμένοις τόμοις 
του «Π α ρ ν α σ σ ο ΰ» έγγραφα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ1 2

τον κύμητος Ν. I. Ώάνιν τω κόνητι Λ. Γ. ’Ορ.1ώ<ρ.

ΙΙετεργόφ, τή 21 Ιουλίου 1770.

Λαμβάνων τήν τιμήν νά έσωκλείσω ώδε τά δύο συνημμένα προς τήν 
ύμετέραν έκλαμπρότητα καί τώ ναυάρχω Σπυρίδωφ έγγραφα διατάγματα, 
δέν ήδυνάμην νά μή θίξω, φίλτατέ μοι κύριε, συνωδά τώ εϊλικρινεΐ πρός 

τά ύμέτερα έργα πόθω καί τή ιδιαιτέρα προς ύμας συμπαθείς, ζητήματα 
τινα, περί ών φρονώ ότι καί ό ύμέτερος πεφιλημένος αδελφός κόμης Γρή
γορες Γρηγορίεβτζ διά τοΰ ίδιου ταχυδρόμου έγραψεν ύμΐν. 'Η Υμετέρα 
Έκλαμπρότης θέλει γνωρίσει έξ ενός τών συνημμένων διαταγμάτων τόν πό
θον τής αύτής αύτοκρατορικής Μεγαλειότητος όπως έπιλαμβανόμενοι τής 
πρώτης εύκαιρίας σχηματίσητε έκ τών ελληνικών έπαρχιών ομάδα τινά 
πληρεξουσίων, οίτινες ώς αντιπρόσωποι έν ταΐς διεθνέσιν ύποθέσεσιν άπο- 
ταθώσι πρός άπαντα τά χριστιανικά κράτη διά δημοσίας αΐτήσεως προσ
φυγιού, προστασίας καί ύπερασπίσεως παρ’ άπάσης τής χριστιανικής 
κοινωνίας, ώς Χριστιανοί άποσκιρτήσαντες τής κυριαρχίας τών απίστων.

Είμί βέβαιος ότι ή ύμετέρα έκλαμπρότης Θέλετε κατίδει τήν πολιτι
κήν σπουδαιότητα καί τό ώφέλιμον τοΰ διαβήματος τούτου. Τοιουτο
τρόπως τά έργα τής ήμετέρας Γαληνοτάτης Άνάσσης θέλουσι τύχει νέας 
άπαδείξεως τής δικαιοσύνης, μετριότητος καί άφιλοκερδείας αύτής' έκα
στον δέ χριστιανικόν κράτος θέλει, ούτως είπεΐν, άκουσίως παρακενηθή ύπο 
τοΰ πρός τόν χριστιανισμόν σεβασμού, νά μή δειχθή άπέναντι τών λοι
πών ώς περιφρονών αύτόν έν ή περιπτώσει ή πολιτική έκαστου έξ αύ
τών ήθελε ζητήσει νά παρακωλύση έναργώς τήν είς τό ζήτημα τών 
πρός άποτίναξιν τοΰ ζυγοΰ έξεγερθέντων Χριστιανών άνάμιξιν.

’Επειδή δέ νά καταπείση τις λαόν είνε εύκολώτερον διά παραδειγ
μάτων ή λόγων, κατ’ έμήν γνώμην ώς τοιοΰτον ή 'Υμετέρα Έκλαμπρό- 
της δύναται νά ύποδείξη τοΐς ύμετέροις 'Έλλησι τήν έκ τοΰ τυραννικού 
ζυγοΰ τοΰ Ισπανικού ο’ίκου άποσκίρτησιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 
'Ολλανδίας, καί αύτό δέ τό σύγχρονον τών ανωτέρω Πολιτειών πολίτευμα 
δύναται πληρέστατα νάφομοιωθή τή συγχρόνω καταστάσει τής 'Ελλάδος. 
Αί έν λόγφ πολιτεΐαι, άποσκιρτήσασαι τής 'Ισπανίας, έσχημάτισαν δη
μοκρατίαν έκ τών επτά αύτών έπαρχιών καί έπάναστατήσασα.ι κατά τοΰ 
τυράννου έ’τυχον τής άνεξαρτησίας, παρ’ άπασών τών Δυνάμεων άναγνωρι- 
σθείσης' έσχημάτισαν δέ κυβέρνησιν έκλέξασαι έξ έκάστης έπαρχίας 

βουλευτήν.
Μεγάλως ποθώ, εντιμότατε κύριε, όπως δυνηθήτε ιδίως νά εύρητε με

ταξύ τών έγχωρίων κατοίκων ειλικρινείς Έλληνας καί κατόχους τοιαύτης 
παιδείας καί τοιαύτης εύθύτητος καί δραστηριότητος, ώστε, τυχόντες τής 
πληρεξουσιότητας τών λοιπών, νά φανώσιν ύμΐν χρήσιμοι, άνευ τοΰ 
οποίου δυστυχώς δύναταί τις νά προΐδη σοβαρά έμπόδια.

Ή 'Υμετέρα Έκλαμπρότης, διά τοΰ σημερινού έπίσης ταχυδρόμου αρ
κούντως καί άνευ τής έπιστολής μου θέλετε κατίδει κατά ποσον άνησυ- 
χοΰμεν περί ύμών, έστερημένοι ειδήσεων απ’ εύθείας, ένώ αί πλαγίως άφι- 
κνούμεναι γέμουσιν έμπαθών καί άπιθάνων γεγονότων, δι’ ο δέν έπιθυμώ 
καν νά ένοχλήσω ύμδίς διά τών αύτών μεμψιμοιριών, εύελπιστών ότι έπι 
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πολύ δέν θέλετε στερήσει ήμάς τών τοιούτων. Ταύτοχρόνως ή Ύμετέθα 
Έκλαμπρότης θέλετε μάθει περί της σπουδαιοτάτης, πιθανόν δέ κα'ι τε
λείας καθ’ άπασαν την διάρκειαν τοΰ συγχρόνου άγώνος νίκης, ήν κατή- 
γαγεν ό κόμης Πέτρος ’Αλεξάνδροβιτζ 'Ρουμιάντζεβ *.  Τρέφω διακαή 
πόθον δπως το γεγονός τοΰτο διά τών ωφελίμων αύτοΰ άποτέλεσμάτων 
διαδοθή ρσον τάχιον έν ταΐς ύμετέραις χώραις προς νέαν ένθάρρυνσιν καί 
άναζωπύρησιν της άνδρείας τών ύμετέρων 'Ελλήνων.

1 Αρχιστράτηγος· εννοεί τήν παρά το Καρούλ νίκην.
2 Άρύομαι έκ τής Συλλογής «Γράμματα Ιστορικά» έκδοΟέντα παρά τής Άρ- 

χαιογραφικής ’Επιτροπής κλπ. τόμ. ς, σελ. 250 αύ'ξ. άρ. 63. Ή παρούσα, φέρουσα 
χρονολογίαν 1672 7βρίου μηνός, εύρίσκεται έν τω αρχειοφυλακεία» τοΰ έν Μόσχα 
ύπουργείου τών ’Εξωτερικών.

3 Ή ύπδ τών ήμετέρων Νίζνα καλούμενη πόλις τής Μικρας 'Ρωσίας έν τή 
έπαρχίςι Τζερνίγοβ.

4$*Υποχοριστ«ών τοΰ ονόματος Στέφανος, ρωσιστί Στεπάν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ1 2

τον εχ Ναίζιν3 βοεβόδα, Στetpdrον Χρονστίώψ 
πρός τόν βασιΜα, ΆΜζιον Μιχαή.Ιοβιτζ.

Τώ βασιλεΐ Τσάρφ και μεγάλφ δουκΐ Άλεξίω Μιχαήλοβιτζ άπάσης 
Μεγάλης, Μικρας και Λευκής 'Ρωσίας μονάρχη, δ δοΰλός σου Στένκας4 
Χρουστ’δβ ύποκλίνεται. Κατά τδ ένεστδς τδ 181 έτος, κατά διαφόρους 
έποχάς τοΰ μηνδς 7βρίου άφικνοΰνται, βασιλεΰ, εις Ναίζιν Έλληνες έκ 
Κων/πολέως και εκ τής Τουρκικής και Βλαχικής χώρας, κομισταί έμπο- 
ρευμάτων, διαφόρου είδους άνθρωποι κα'ι απέρχονται είς τάς πανηγύρεις, 
τινές δέ, διατρίψαντες παρά τή στρατί^ τοΰ Σουλτάνου τών ’Οθωμανών 
Μεχμέτ παρά τή πόλει Κάμενετζ-Ποδδλσκ, και ένδιατρίψαντες έν Ναίζιν, 
επανέρχονται είς τας ιδίας αύτών χώρας, Πολλοί δέ, βασιλεΰ, άφικνοΰνται 
έκ Μόσχας κομιστα'ι τών διαβατηρίων έγγράφων σου, μέγα. βασιλεύ, και 
εγώ δ δοΰλός σου, άνευ τής διαταγής σοΰ τοΰ μεγάλου βασιλέως νά κατα
κρατώ αυτους ενταΰθα άδυνατώ- ο Σουλτάνος έν τούτοις τής Τουρκίας 
εύρίσκεται ούχ'ι μακράν τών τής Μικρας 'Ρωσίας πόλεων σου, μέγα βα
σιλεύ, και πάσαι αί ειδήσεις θέλουσι διαβιβάζεσθαι παρά τών 'Ελλήνων 
τώ Σουλτάνω τής Τουρκίας, αί άφορώσαι τάς τής Μεγάλης καί Μικράς 
‘Ρωσίας πόλεις σοΰ τοΰ μεγάλου βασιλέιος’ καί περί τούτων τί ύποδείξεις, 
μέγα βασιλεΰ·

ΕΓΓΡΑΦΟΝ1

περί προμήθειας εμπορενμάτων παρ’ "ΕΛΛηνος ίμπόρον 
έπι τον βασι.Ιε'ως Θεοδώραν ΆΛεζίγΙεβιτΐ,.

Κατά τδ παρελθόν τδ 181 έτος ’Απριλίου 8 ήμέρ^ε κατά διαταγήν 
τοΰ μακαρία τή μνήμη μεγάλου βασιλέως καί μεγάλου δούκός Αλεςιου 
Μιχαήλοβιτζ άπάσης Μεγάλης, Μικρας καί Λευκής'Ρωσίας αύθέντου, 
ήγοράσθησάν έν τώ ύπουργείιρ τών ’Εξωτερικών διά τήν βασιλικήν αύτοΰ 
Μεγαλειότητα άνωτέραις δαπάναις παρά τοΰ έκ Μακεδονίας Έλληνο? 
Περφολίου Ίωάννου 22 πήχεις διπλοϋφάντου δλοσηρικοΰ, 178 πήχεις καί 
ήμισυς δθωμανικοΰ μετάξινου ύφάσματος 2, 398 πήχεις καί 7 βερσοκ λε
πτού καί στενού μετάξινου ύφάσματος, πρδς 9 ρ. τον πήχυν διά το ολο- 
σηρικόν, πρδς 13 άλτίν 3 καί 2 ντιένγι τδν πήχυν διά τά μετάξινα ύφά- 
σματα καί πρδς 6 άλτίν καί 2 ντιένγι τδν πήχυν διά το λεπτόν μετά- 
ξινον ύφασμα. ‘Επληρώθησαν δέ τώ Έλληνι τούτω έκ τοΰ ύπουργείου 
τής Σιβηρίας δι’ ίκτίδων.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ4

τω Στρατηγω χόμητι Ά.ΐεθ,ΐω ΟρΛώφ.

6 Μαίου 1776.

Καθ’ άπαν τό διάστημα τοΰ συγχρόνου ήμών άγώνος μετά τής Πύλης, 
αί ύφ’ ήμών κατενεχθεΐσαι νΐκαι καί αί έξ αύτών παραχθεΐσαι ώφελειαι 
ώφειλον φυσικώς νά γεννήσωσι παρά τοΐς άντιπάλοις ήμών διακαή ποθον 
πρδς κατάπαυσιν τών έχθροπραξιών, άλλ’ οί φθονοΰντες τήν δόξαν τής 
Αύτοκρατορίας ήμών, κεκτημένοι μεγίστην έπΐ τής Πύλης έπιρροήν ένεκα 
τής άμαθέίας αύτής, βαυκαλίζουσιν αύτήν διά τής ελπίδάς οτι ή τοιαυΐή 
έπιμονή αύτής κατά τήν διάρκειαν τοΰ άγώνος, θέλει πιθαναγκάσει ήμάς 
νά έμπιστευθώμεν τά ήμέτερα συμφέροντα τή αύτών μεσολαβήσει ή ότι 
διά τών ιδίων πάντων αύτών έξοπλισμών θέλουσι σαλεύσει πάντα τα

1 Άρύομαι έκ τής Συλλογής «Γράμματα 'Ιστορικά» κλπ. Μόσχα 181®, τόμ. ΖΖ, 
σελ. 122, αύ'ξ. άριθ, 17, Φέρει χρονολογίαν 11 Μαίου 1676.

2 ’Εν 'Ρωσία έλέγοντα τά οθωμανικά ταΰτα μετάξινα κεχρωματισμένα ύφα- 
σματα καμκά ή καμτζά, έξών κατεσκευάζοντο τά βασιλικά ένδύματα τής 
έποχής εκείνης.

3 Χρυσοΰν νόμισμα άξίας τριών γροσίων.
4 Έκ τοΰ «'Ρωσικού Αρχείου» 1879 σελ. 146.



699 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Η ΒΙΟΛΙΣΤΡΙΑ 699

ήμέτερα μέτρα. 'Ένεκα τών ισχυρών και άλλεπαλλήλων εισηγήσεων έκ 
μέρους τών δυσμ-ενώς ήμ.ΐν διακειμένων Δυνάμεων, ό εχθρός έζήτησε νΰν 
ν’ άνανεοόση τάς συνθήκας τής ειρήνης διά τής μεταξύ τοΰ Μεγάλου βε- 
ζύρη και τοΰ ’Αρχιστρατήγου ήμών αλληλογραφίας, δι’ ο συνφδά τή 
σπουδαίιγ και κρισίμφ μεταξύ πολέμου και ειρήνης περιστώσει, το πολι
τικόν δίκαιον άπαιτεϊ νά μή δείξωμεν ούδόλως τφ άντιπάλω μείωσιν τής 
ενόπλου ήμών δυνάμεως. Ή κυρία ύμών άρα φροντίς έστω έν τή παρα- 
κωλύσει τοΰ έμπορίου κα'ι τής ναυτιλίας τών ύπηκόων τής Πύλης, έν τώ 
είσπλφ έχθρικών πλοίων και έν τή καταδιώξει τών τοιούτων. ’Επειδή δέ 
διά τοΰ μέσου τούτου θέλετε έμποδίσει τον άντίπαλον νά φορολογή τάς 
νήσους τοΰ Αιγαίου πελάγους, όικαΐω τώ ,Ιόγω όφεΙΛομεν της είρηιιένης 
(fccio.loylar rd ϊπι.Ιηιρθύρει' όπΐ-ο τον ΰρετέρον στόίου.

Αικατερίνη β'.

Η ΒΙΟΛΙΣΤΡΙΑ
(die geigerin)

*Av κα'ι δέν έχω ρομαντικάς κλίσεις, ούδέ ένθουσιώ διά τούς καιρούς 
τών ιπποτών, ή διά τά λεγόμενα πα./μά εκείνα καί περασαόνα ωραία 
χρόνία, άτινα, κατά τήν ιδέαν μου ούδέποτε ύπήρξαν, άρέσκομαι 
μολοντούτο είς το παρελθόν' είς τό παρελθόν όμως έκεΐνο, ουτινος παρέκ- 
τασις είναι τό παρόν, είς τό παρελθόν, είς τό όποιον—έπειδή ό άνθρω
πος ούδέποτε δύναται νά λησμονήση τάς εντυπώσεις τής νεότητός του—■ 
άκομη έξ δλης ψυχής και καρδίας ανήκω.

Ούτω, πλανώμενος άνά τον λαμπρόν δρόμον τής Βιέννης τον Rillg- 
strasse καλούμενον, μάτην αναζητώ τούς χάριν αύτοΰ καταστραφέντας 
παλαιούς προμαχώνας, τήν χαίνουσαν τάφρον και τά πλήρη παιζόντων 
παιδιών πρανή τών οχυρωμάτων, και καταλαμβάνομαι ύπό παραδόξου 
αισθήματος άλγους βλέπων κατεδαφιζόμενον παλαιόν κτίριον, όπερ είς 
τοΰτο ή έκεΐνο τό μέρος τής πόλεως διετηρεϊτο έτι, ώς άνάμνησις τής 
παιδικής ή νεανικής μου ήλικίας. Διά τοΰτο έπισκέπτομαι τούς δημο

σίους έκείνους κήπους, οίτινες ένεκα τών νέων περιπάτων άπώλεσαν τούς 
έπισκέπτας των, συχνάζονται δέ μόνον ύπό παρηλίκων διδασκαλισσών, 
παυσανιών γραφέων και παρομοίων σκαιών όντών, άτινα έν καιρώ ήμέ- 
ρας προσπαθοΰσιν, έντός αύτών διαιτώμενα, νά κρύψωσιν άπό τά βλέμ
ματα τοΰ κόσμου τάς πεπαλαιωμ.ένας ένδυμασίας των. ’Επίσης άναζητώ 
μετ’ένδιαφέροντος ξενοδοχεία κα'ι καφφενεΐα, άτινα άλλοτε μέν μεγάλην 
έχαιρον φήμην, τώρα δέ παρηγκωνίσθησαν ύπό πολυτελών νέων εστια
τορίων, διατηρήσαντα μόνον περιωρισμένον άριθμόν πιστών θαμώνων. 
Τα ύτά φρονώ προκειμένου και περί τής μετά τών ανθρώπων άναστρο- 
φής. Αισθάνομαι εαυτόν έλκυόμενον προς έκείνους, ών ή ζωή κα'ι ή ένέρ- 
γεια άνάγεται είς παρελθούσας ήμέρας, δέν δύνανται δέ νά έξοικειωθώσι 
προς τά σημερινά έθιμα. Συνομιλώ εύχαρίστοις μετά χειρωνάκτων καί 
έμπορων, οίτινες έπεσαν θύματα έν τωπρός τήν γιγαντιαίοις βήμασι προο- 
δεύουσαν βιομηχανίαν άγώνι μεθ’ ύπαλλήλων κα'ι στρατιωτικών ταφέντων 
ύπότά έρείπια καταπεσόντωνσυστημάτων μετ’άριστοκρατικών ζώντων έτι, 
άν καί οΐκτρώς, διά τής τελευταίας λάμψεως πάλαι έπισήμου ονόματος 
μετά προσώπων έν ένί λόγω, είς τά όποια δέν δύναμαι ν’ άρνηθώ συμπά
θειαν τινα. Καθδ ’τι όλα όσα ουτοε έπιθυμοΰσι νά ίδωσιν άναζώντα ή μετά 
κόπου νά διατηρήσωσι προσπαθοΰσιν, ύπήρξάν ποτέ κα'ι άπετέλουν τήν 
δύναμιν τής ζωής, άκριβώς ώς τόσα άλλα, άτινα και σήμερον ύπάρχου- 
σιν, ένεργοΰσι κα'ι στηρίζουσι. Μεταξύ τών άνθρώπων τούτων εύρίσκει τις 
συχνά παράδοξα πνεύματα, άνησύχους και ένεργητικάς ψυχώς, αίτινες έν 
ήφαιστειώδει ένεργεία διατελοΰσαι άναμένουσι τήν κατάλληλον στιγμήν 
τής έκρήξεως. ’Επιστήμονας, έρευνητάς, άνακαλυπτάς, φιλοσόφους καί 
τεχνίτας, ανθρώπους, οίτινες ήμισυν αίώναάργότερον τοΰ δέοντ ος γεννη- 
θέντες, νΰν μόνον μειδίαμα οίκτου δύνανται ν’ άποσπάσωσιν άπό τών συγ
χρόνων των, τραγικοκωμικάς δηλαδή άντιθέσεις τών μεγάλων καί σπα
νίων έκείνων άνδρών, οίτινες έν τώ παρόντι δέν εύρίσκουσι τήν άρμόζου- 
σαν αύτοΐς θέσιν καθόσον άνήκουσιν ήδη είς τό μέλλον, χρησιμεύουσι δέ 
μόνον ώς πρόδρομοι έκείνων, οίτινες θέλουσι διαδεχθή αύτούς.

Τοιοΰτον τινα, μή καταριθμούμενον πλέον μεταξύ τών ζώντων, έγνώ- 
ρισα προ έτών έν τινι ξενοδοχείφ τής πα,Ιαιας πό.Ιεως, άπό πολλοΰ κλεί- 
σαντι τάς θύρας του. ΤΗτο μεσήλιξ και ύψηλός τό άνάστημα, μάλλον 
προς πολυσαρκίαν τείνων. Τό ύψηλόν κα'ι εύρύ μ.έτωπόν του ήτο ήδη φα
λακρόν τριχών. Έκάθητο συνήθως προ τραπέζης, έν τινι γωνίγ τής αι
θούσης, έτρωγε, λαμβάνων δ’ ό’λως μηχανικώς τήν τυχοΰσαν έφημερίδα 
άνά χεΐρας ήκολούθει διά τών βλεμμάτων τον καπνόν τοΰ σιγάρου 
του, ένω οΐ φαιοί του οφθαλμοί άνέδιδον κάποτε παράδοξον λάμψιν, έπι 
δέ τών λεπτοφυών του χειλέων έπλανατο καί παρ’ αύτοΰ τοΰ ίδιου λη- 
σμονηθέν μειδίκμ,α. 'Εβδομάδας όλας καί μ-ήνας έκαθήμεθα ούτω πλη-
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σίον άλλήλων ούδέ τη'; έλαχίστην λέξιν άνταλλάσσοντες κα'ι άποδίδοντες 
μόνον κατά τη·; ελευαιν καί τη·; έκ τοΰ ξενοδοχείου άναχώρησιν τον εί- 
θισμε’νον τυπικόν καί ψυχρόν χαιρετισμόν. Ημέραν τινά ήρχίσαμεν συνο- 
μιλοΰντες, χωρίς ούδείς ποτέ έξ ήμών νά δυνηθή νά προσδιορίση τίς έδωκε 
πρός τούτο τήν πρώτην ώθησιν. Έκτοτε έγνωρίσθημεν, ταχέως δ’ έφανε- 
ρώθη, οτι δέν μο'ι ήτο πάντη άγνωστος. Κατά τήν εποχήν δηλαδή εκεί
νην έδημοσιευθησαν εις μεγαλόσχημου εφημερίδα παρά τίνος, ύπο ψευδώ
νυμον κρυπτόμενου, διάφορα άρθρα έκπλήξαντά με σφοδρά διά τό φιλοσο
φικόν βάθος τοΰ περιεχομένου των. 'Ώριμον καί ούχί κοινόν πνεύμα είχεν 
άναλάβει δίά τών άρθρων εκείνων νά διαφώτιση κοινωνικά και πολιτικά 
ζητήματα και νά σκιαγραφήση τό μέλλον διά τρόπου παραδόξου κα'ι 
τόσω άντικειμένου πρός τάς γενικάς ιδέας και συνήθεις δοξασίας, ώστε 
οί πλεΐστοι τών άναγνοιστών ήναγκάσθησαν νά έκπλαγώσι καί άγανα- 
κτήσωσι διά ταΰτα. Και εγώ αύτός έθαύμασα, πώς,όργανον, εξυπηρετούν 
τά στιγμιαία συμφέροντα της ήμέρας, συγκατετέθη νά δεχθή τοιαΰτα άρ
θρα εις τάς στήλας του .... Τωόντι ή έξακολούθησις τών άρθρων διε- 
κοπη αίφνιδίως. Κα'ι είχρν γείνει μέν προσπάθειαι όπως ταΰτα πού καί 
που εις άλλας εφημερίδας έξακολουθήσωσιν, έπαυσαν όμως εντός ολίγου 
εντελώς, Έμαθον, ότι ούτος ήτο ό συντάκτης τών άρθρων εκείνων, επε- 
κυρώθη δέ κα'ι παρ’ αύτοΰ τοΰ ίδιου ή ιδέα μου, ότε αί εφημερίδες διέ
κοψαν τήν δημοσίευσιν αύτών μή θέλουσαι έπ'ι πλέον νά έκτίθωνται. «’Άλ
λως τε είμαι υπερευχαριστημένος», προσέθηκεν, «οτι μέ άπήλλαξαν τοΰ 
κόπου νά γράφω, Θά συμφωνήτε βεβαίως μετ’ εμού, οτι είναι μεγάλη 
τυραννία τό νά καταστρώνη τις καί έπ'ι τοΰ χάρτου τάς ιδέας του.Έκτος 
τούτου, διατί νά λέγη τις εις τον κοσμον τήν αλήθειαν, άφοΰ δέν θέλει 
νά άκούση τήν άλήθειαν, ήν μόνον ή μεθεπομένη γενεά θά δυνηθή 
νά έννοήση;» "Έμαθον προσέτι, ότι ό σύντροφός μου είχε καθέξει προ 
καιρού όχι άσήμαντον δημοσίαν θέσιν. Πρόσωπα ίσχύοντα, λαβόντα γνώ- 
σιν τής πολυμαθείας κα'ι ικανότητάς του, προσεπάθησαν έν όλη τή ει
λικρινείς νά χρησιμοποιήσωσιν αύτόν κατά τήν έκτέλεσιν τών σχεδίων 
των. Πλήν εντός ολίγου άπεδείχθη, ότι ή παράδοξος αύτη φύσις δέν ήτο 
πεπλασμένη όπως ύποδουλώνηται, οί δέ προϊστάμενοί του έχάρησαν πολύ» 
ότι ούτος, άφ’ εαυτού κατανοήσας τήν.θέσιν του, παρητήθη. Είς τόν με- 
γάλον κόσμον δέν ήτο επίσης άγνωστος. Έσύχναζεν είς τούς ύψηλοτέρους 
κα'ι μάλον διακεκριμένους κύκλους. Ούτοι πιρ-.εποιοΰντο και άνεζήτουν 
έπί μακρόν τόν άγαπητόν napd£eror, έπειτα δέ ούδέ καν παρετήρησαν 
τήν απουσίαν του, καθόσον μεταξύ τούτων καί εκείνου ουδέποτε ύπήρξε 
δυνατόν ν’ άναπτυχθώσιν ούδ’ εσωτερικοί ούδ’ εξωτερικοί δεσμοί. Τότε 
άφιερώθη όλος είς εαυτόν καί ούτως άπέκτησεν έκεΐνο, όπερ άπό πολλοΰ 
ένθέρμως έπόθει : ελευθερίαν δηλαδή καί εύκκιρίαν πρός ήσύχους μελέ-
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τας καί σκέψεις. Ταύτας ήδύνατό λίαν εύκόλως νά καλλιέργήση, καθόσον 
μικρόν εισόδημα τώ έξησφάλιζε τήν άνεξαρτησίαν τής ένεργείας του. Κα'ι 
έξεπλήρου τόν πόθον τοΰτον έξαιρέτως ! ! ! Κατά τό φαινόμενου άεργος, 
ήσχολεΐτο άπό πρωίας μέχρι βαθείας νυκτός μελετών τά γεγονότα καί 
σκεπτομενος περί τών μελλόντων. Ούδείς κλάδος τής επιστήμης, τέχνης 
ή τού δημοσίου βίου ήτον αύτω ξένος. Παντού έζήτει καί εύρΐσκεν ύλην· 
δι’ έργον, ούτι-νος, ώς μοί είχεν έκμυστηρευθή, αί μέν προκαταρ-κτίκαί με- 
λεται ειχον συγκεντρώσει άπό ετών όλην του τήν ενέργειαν, ή δ:’ επιτέ
λεσες θά ήτο το κύριον μέλημα τοΰ ύπολοίπου βίου του. Έσκόπει νά 
συγγράψή 'ιστορίαν τοΰ άνθρωπίνου βίου ύπ-ό ήθικήν έ’πόψιν. Όρμώμε- 
νος υπό διάπυρου άγάπής πρός’ τήν αλήθειαν, πεπροικισμένος δέ καί διά 
βλέμματος είσδύοντος μέχρι τών άποκρυφοτέρων μυχίων τού άνθρώπου 
καί τού βαθυτέρου πυρήνος πάσης ύπάρξεοις, ούδέν έμίσει τόσον όσον το 
ψεύδος, τό έπιπόλαιον καί το ήμιτελες. Έκφραζομενος. περί προσώπων 
καί πραγμάτων, μετεχειρίζετο άκράτητον καί πικράν ειλικρίνειαν, έκ- 
πλήττουσαν καί αύτούς τούς συμμεριζομένους τήν γνώμην, ειλικρίνειαν, 
ήν τότε μόνον ήδύνατό τις ν' άνεχθή, ότε ήκουε μεθ’ όπόσου· ενθουσια
σμού ώμίλει περί παντός αληθώς καλού καί ώραίου, καί έπε-ίθετο, ότι ου- 
τος άνευ ούδεμιάς έπιφυλάξεως ώμολόγει και προσεπάθει νά- δεσμεύη 
τά ίδια' ελαττώματα καί τάς αδυναμίας του. Ήτο προς τοΐς άλλοις ά- 
κακος ώς' παιδίον καί ικανός μόνον· κατ’ ιδίαν νά μισήση ή νά κατα
δίωξη. Σπανίως ήδύνατό τις· νά εύρη βαθυνούστερον κριτήν καί ήπιώτε- 
ρον δικαστήν- τής άνθρωπίνης πλάνης.—Προφανέστατα κατεδεικνύετο ή 
ιδιότης· του- αύτη, οτε ώμίλει περί τού ώραίου φύλου. Ουδέποτε έγνώ- 
ρισα άνθρωπον τόσω βαθέως κατανοήσαντα τήν γυναικείαν φύσιν ! 'Ό
πως δ’ ό οφθαλμός του ήτο ευαίσθητος διά τά λεπτότερα θέλγητρα κα’ι 
τούς βαθμούς τής ώραιότητος, ουτω δέν διέφευγον αύτόν καί αί μάλ
λον απόκρυφοι ιδιοτροπίαν τής ψυχής καί τής- καρδίας. *Αν  δ’ άπό 
καιρού είς καιρόν καταφρονητικών έν γένει περί τών γυναικών έξεφράζετο, 
άμέσως προσεπάθει πάν ό,τι εύρισκε παρά τφ γυναικείψ φύλω ψεκτόν νά 
δικαιολογήση διά τής θέσεως, είς ήν τούτο έκτοτε παρά τής κοινωνίας 
έτάχθη. 'Ότε δέ πάλιν ώμίλει περί τών προτερημάτων καί άρετών των, 
περί τών ιδιοτήτων-καί τής ίκανότητός- των, ένόμιζέ τις ότι όλαι αί- 
γυναΐκες θά τόν ήγάπων; Τό περίεργον ήτο, ότι, τούτο δέ, άν κ'αί όχι·, 
ευχαρίστως, ώμολόγει άστειευόμενος, ούδέποτε ύπ’ ούδεμιάς ήγαπήθη, άν 
καί άλλοτε πολύ-μετά γυναικών άνεστράφη? «Διά νά τάς γνωρίση τις-’ 
καλώς», συνείθιζε νά λέγη, «δέν πρέπει ν’ άγαπηθή ύπ’ αύτών) καθό
σον τότε τείνει νά· θεωρή τήν εύνοιάν· των ώς τι ευνόητου καί επομέ
νως νά μή έκτιμ$ αύτήν άρκουντως^ Πρέπει μάλλον νά εχη τις υποφέρει 
ένεκα αυτών πικρώς, έξ άλλου δέ καί νά ίδη όπόσ-ον θησαυρόν πίστεως'
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καί άγάπης προς άλλους άνδρας, πολλάκις μάλιστα κατωτέρους τιμών, . 
αύται δωροΰσιν, 'ίν' άναγνωρίσοιμεν οποίον θειον δώρον είναι τδ νά κα- 
τέχη τις καθ’ ολοκληρίαν και αληθώς την καρδίαν γυναικός».

Μ’ δλην την ζωηράν και ειλικρινή ανταλλαγήν τών ιδεών και τών 
αισθημάτων μας, δέν κατόρθωσα νά συνάψω μετά τοΰ ΒάΛβεργ—ούτω θά 
ονομάζω τδν παράδοξον αύτδν άνθρωπον — φιλίαν, ύπδ την στενωτέραν '
σημασίαν της λέξεως. Είχομεν άπολέσει ήδη άμφότεροι την ελαστικό
τητα κα'ι τήν δύναμιν εκείνην τής νεότητος, ήτις μόνη είναι ικανή νά 
καταστήση δυνατούς, έφ’ όρου ζωής, τοιούτους συνδέσμους. Ή συνανα
στροφή μας λοιπόν περιωρίζετο είς διαφερούσας συζητήσεις κατά τήν ώραν 
τοΰ γεύματος και είς συντόμους ή μακροτερας επισκέψεις, άς άντηλλάσ- 
σομεν. ’Ενίοτε έκάμνομεν μικρας έκδρομάς, κατά τήν διάρκειαν τών οποίων 
τδ πνεϋμά του έπ'ι τή θέα τής φύσεως άνεζωογονεϊτο, ή δέ καρδία του 
ήνοίγετο. Τότε διεφαίνετο έν όλη αύτοΰ τή μεγαλειότητι δ λαμπρός έκεΰ- 
νος χαρακτήρ!

Μίαν τών ημερών διηυθύνθημεν μετά τδ γεΰμα πρδς τδ Πρητερ. ~Ητο 
ώραία κα'ι θερμή ’Οκτωβριανή ήμερα. Είς τήν άτελεύτητον κυρίαν δεν- 
δροστοιχίαν έκινεΐτο άπειρον πλήθος λαοΰ. Αί λαμπρα'ι τής δενδροστοι- 
χίας καστανέαι ειχον ήδη άρχίσει νά χάνοισι τά φύλλα το>ν. ’Επί τινα 
καιρόν περιεπατοΰμεν έν μέσω τοΰ πλήθους θαυμάζοντες τάς ωραίας και 
ύπερηφάνους κυρίας, αίτινες, ε’ίτε έφιπποι, ε’ίτε έφ’ άμάξης, διέβαινον πρδ 
ήμών., Μετ ολίγον όμως, στενοχωρηθέντες καί βαρυνθέντες τήν τύρβην 
ταύτην, διηυθύνθημεν διά μέσου τών λειμώνων πρδς τά μάλλον έρημα 
μέρη τοΰ λαμπροΰ έκείνου άλσους. Ειχον ήδη τότε άρχίσει ν’ άποκόπτωσιν 
έδώ ή έκεΰ τινα τών ωραίων έκείνων συμπλεγμάτων τών δένδρων, άτινα 
όχι τόσω ευκόλως ευρίσκει τις παρά τάς μεγάλας πρωτεύουσας καί ειχον 
δώσει ούτως ώθησιν πρδς τήν καταστροφήν, ήτις μετά ταΰτα, κατά τήν 
έποχήν τής παγκοσμίου έκθέσεως, τόσω μεγάλας διαστάσεις έλαβε! Πρό 
δύο κολοσσιαίων φηγών, αίτινες μέ τάς φθινοπωρινώς κεχρωματισμένας 
κορυφάς των εκειντο έπί τής γής έστημεν.

«Κρίμα τά ωραία δένδρα!» είπον.
«’Αληθινή αμαρτία», άπήντησε, «νά καταστρέφωσιν ούτω άνθηράν έτι 

ζωήν. Μοΰ φαίνεταε ωσάν νά έβλέπον δλην τήν ώραίαν αύτήν δενδροστοι- .
χίχν έκλιποΰσαν καί τδ τελευταίου ίχνος πρασίνου φύλλου έξαφανισθέν, 
έπ'ι τής μελαγχολικής δ’ έκείνης έκτάσεως παρατεταγμένας απέραντους 
σειράς νηφάλιων οικιών, παρά τάς οποίας διέρχεται καπνίζον καί ,πατα- |
γωδώς συρίζον τραΐνον σιδηροδρόμου! — ’Αλλά», προσέθηκε μετ’ολίγον, |
«τοΰτο καλώς έξεταζόμενον είναι μόνον αίσθηματικότης. Όλα έπιτε- |
λόΰνται κατά τδν σκληρόν και σιδηροΰν νόμον τής ανάγκης. Τδ Πράτερ 1
θά διατηρηθή ακόμη έπί τόσον μόνον, όσον είναι χρήσιμον. Τόπος πρδς I

"4
ι■ 1

περίπατον θά ε'ρεθή καί άλλαχοΰ, δ δέ λαός θά συνειθίστ; καί αύτδς νά 
διασκεδάζη άλλοΰ, πίνων τδν ζΰθόντου!»

Πρ οεχωροΰμεν σιωπηλώς. Περί ήμάς έβασίλευεν άκρα σιγή, μόνον δ’οί 
πληροΰντες τδ έδαφος θάμνοι συνεταράσσοντο ύπδ λεπτού ψυχροΰ άνεμου. 
Τέλος εύρέθημεν πρδ έκτεταμένου τέλματος, έκ τών περικυκλούντων δέ 
τάς δχθας του καλάμων ταραχθέν έκ τοΰ κρότου τών βημάτων μας ύδρό- 
βιον πτηνδν άπέπτη φεΰγον πρός τδ σκότος. . . Έλάβομεν τήν πρός τά 
ίδια άγουσαν. Ότε έφθάσαμεν έπί τής Γεφύρας τ ον Λουνάβεωο, εϊδον προ- 
βάλλον ύπδ τάς αψίδας μέλαν τι άντικείμενον ύπό τοΰ ρεύματος τών 
ύδάτο>ν πρός τά πρόσω ώθούμενον καί προσομοιάζον κατά τό φαινομενον 
γυναικείγ μορφή. Συγχρόνως, φαίνεται, ειχον παρατηρήσει τοΰτο καί 
άλλοι, καθόσον πολλοί ήρξαντο συρρέοντες πρδς τδ προπέτασμα τής γε- 
φύρας. Ήκούσθησαν αμέσως φωναί πρδς ταχεϊαν σωτηρίαν παροτρύνουσαι, 
άπδ πλησίον δέ τίνος σημείου τής όχθης έλύθη λέμβος, ής τδ πλήρωμα 
διά μακρών κωπών καί άγκιστρων έσυρε τήν πνιγεΐσαν πρδς τήν όχθην 
κάί άπέθηκε παρά τό βάθρον πολύφωτου φανού άεριόφωτος. ΓΙρδς έκεΐνο 
τδ σημεΐον διηυθύνθη τότε τρέχου τδ πλήθος. Εγώ καί ό συνοδός μου συμ- 
παρεσύρθημεν πρδς τά έκεΐ. Μόλις δμως ό Βάλβεργ έρριψεν έν βλέμμα έπί 
τοΰ ώχροΰ προσοόπου τής γυναικός καί καταπνίγων άκουσίως διαφυγοΰσαν 
αύτώ κραυγήν, έδραξε βιαίως τδν βραχίονά μου καί ήθέλησε ν’ άπομα- 
κρυνθή έκεΐθεν. Συνελθών όμως άμ.έσως, έπορεύθη πρδς τδν κατά τδ παρεμ.- 
πεσδν τοΰτο διάστημα άφιχθέντα άστυνομεκόν κλητήρα καί συνωμίλησε 
μετ’ αύτοΰ έπί μικρόν. Έν τοσούτφ είχε ληφθή πρόνοια όπως μετακομισθή 
ή κατά τδ φαινομενον νεκρά έκείνη γυνή είς τδ πλησιέστερον σωστικόν 
κατάστημα. Ήκολουθήσαμεν τδ πλήθος καί είσήλθομεν παρά τω χει- 
ρουργώ, ένώ οί λοιποί διετάχθησαν ν’ άπομακρυνθώσι τοΰ καταστήματος. 
Καθ’ δν δέ καιρόν δ χειρουργός μετά τών βοηθών του είς τδ πλησίον 
δωμάτιον προσεπάθει ν’ άνακαλέση είς τήν ζωήν τήν δύστηνον γυναίκα, 
ό Βάλβεργ άπηυδηκώς έρρίφθη έπί προστυχόντος καθίσματος καί έγραψε 
λέξεις τινάς έπί φύλλου χάρτου, δπερ άπέσπασεν άπδ τοΰ σημειωματά
ριου του. Ό ιατρός έπανήλθε μετ’ ολίγον καί ύψών τούς ώμους μάς άνε- 
κοίνωσεν, ότι πάσαί του αί προσπάθειαι άπέβησαν μάταιαι, καθόσον ή 
γυνή είχεν ήδη άποθάνει. Ό Βάλβεργ ήγέρθη καί άκολουθούμενος παρ’ 
έμοΰ, διηυθύνθη έτι άπαξ πρδς τδ πτώμα, δπερ άποτεθειμένον έπί τοΰ έν 
τώ δωματίφ εύρισκομένου άνακλίντρου, έφωτίζετο ίσχυρώς ύπδ τοΰ άπδ 
τής οροφής κρεμαμένου λαμπτήρος. Ήτο ύψηλή καί λεπτοφυής μορφή, 
ύπερβάσα μέν τήν πρώτην νεότητα, άλλά καί νεκρά έτι διεχέετο ύπδ 
τής γλυκύτητος έκείνης, ήτις ούδέποτε γηράσκει. Τά ένεκα τοΰ διαβρόχου 
αύτών έπί τοΰ σώματος έπικεκολλημένα φορέματα έφαίνοντο άρκετά τε- 
τριμ.μένα καί αυτά δέ τά χειρόκτια καί τά υποδήματα έδείκνυον εύ- 
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διάκριτον φθοράν. Ό ιατρός εϊχε λύσει τον ύπδ την σιαγόνα της νέκρας 
διά ταινιών προσδεδεμένον πίλον, ούτω δ’ άνελύθη η ύγρά ααστανόχρους 
κόμη τις διασκορπισθεΐσα έπι τών ώμων. Τά κυανά χείλη ήσαν ήνεωγ- 
μένα και οΐ μεγάλοι μαύροι οφθαλμοί διεκρίνοντο διά τών βλεφάρων άνα- 
λαβόντες ήδη τδ ύελώδες έκεΐνο τών άψύχων οφθαλμών. Ή θέα ήτο 
άνυποφόρως σπαρακτική· «Ή άθλια!» είπεν ήσύχως ό Βάλβεργ άποστρέ- 
φων τδ πρόσωπόν του, «όποιον τέλος έπέπρωτο νά λάβη!» Μετά τοΰτο 
ένεχείρισεν εις τδν κλητήρα τδ φύλλον χάρτου, έφ’ ού είχε προηγουμένως 
γράψει, καί έξήλθομεν είς την όδδν σιωπηρώς βαδίζοντες. Ό Βάλβεργ έ- 
φαίνετο διαλογιζόμενός τι. Τέλος νεύσας πρδς διερχόμενον αμαξηλάτην 
μέ παρεκάλεσε νά τδν συνοδεύσω. Ή άμαξα μάς ώδήγησε πρός τι τών 
πλησιεστέρων και πολυανθρωποτέρων προαστείων, σταματήσασα πρδ λαμ
πρού κα'ι μεγαλοπρεπώς φωτιζομένου εμπορικού καταστήματος. Είς τοΰτο 
είσήλθεν ό Βέλβεργ, έπανελθών δέ μετά παρέλευσιν άρκετής ώρας καί ά- 
νακοινώσας είς τδν αμαξηλάτην τήν διεύθυνσή τής κατοικίας του. «Έ
χουν όλα άκριβώς ώς ύπέθετον», ειπεν, ένώ είσήρχετο είς τήν άμαξαν, 
μάλλον καθ’ έαυτδν ή πρδς έμέ όμιλών. Καθ’ όλον τδν δρόμον ούδέ λέ- 
ξιν προέφερεν, δτε δέ ή άμαξα έστη ό Βάλβεργ έκινήθη σπασμωδικώς 
ώς έκ κακοΰ ονείρου έξυπνήσας—«Έλθετε μαζύ μου», είπε, «δέν θέλω νά 
ήμαι μόνος». Είσήλθομεν είς τδ άπλοΰν του δωμάτιον. ’Ήναψε φώς και 
τδν δι’ οινοπνεύματος λύχνον τής μηχανής τοΰ τείου, έξακο.λουθών δέ νά 
σιώπ^ μοΰ προσέφερε κιβώτιον πλήρες σιγάρων. Μετά ταΰτα έκάθησεν 
έπι τοΰ' άνακ’λίντρου. Έφαίνετο είς βαθεΐς συλλογισμούς παραδοθε'ις και 
ώσε'ι προτιθέμενος νά διηγηθή τι. ’Εγώ έσιώπων, μή θέλων δέ νά τδν 
προκαλέσω, έλαβον εν τών έπ'ι τής τραπέζης κειμένων πολλών βιβλίων. 
’’Ακρα σιγή έπεκράτει έν τώ δωματίω' μόνον τδ έν τή μηχανή ύδωρ ήρ- 
ξατο-ελαφρώς κοχλάζον. Τέλος στρεφόμενος πρός με ό Βάλβεργ: «Θά πε
ριμένετε βεβαίως νά σάς διηγηθώ τήν ιστορίαν τής δυστυχούς γυναικός, 
ήτις-σήμερον έζήτησε κα'ι εύρε τδν θάνατον είς τά κύματα τοΰ Δουνά- 
βεως j» Χωρίς δέ ν’ άναμείνη άπάντησίν μου : «Είναι λυπηρά, ίσως δέ 
καί ειδεχθής ιστορία. Τοΰτο άπόκειται είς τδν τρόπον, καθ’ δν έκαστος 
θά τήν κρίνη. Γνωρίζετε καλώς πώς έγώ σκέπτομαι έν γένει άκριβώς ό
πως κα'ι. ύμεΐς, έκ τούτου δέ συμπεραίνω, ότι μεθ’ όλα όσα άμέσως θά, 
σάς διηγηθώ δέν θά δυνηθήτε ν’ άρνηθήτε είς τδ δυστυχές έκεΐνο πλάσμα 
έγκάρδιον και ειλικρινές δάκρυ». Ταΰτα λέγων έπλήρωσε τείου τά κύπελλα, 
προσφέρων μοι δέ φιλοφρόνως έπανεκάθησεν.

«Ήξεύρετε», είπε, «πόσον μονοτόνως κα'ι άπΟκεχωρισμένοςτοΰ κόσμου 
ζώ. Άπδ πολλών έτών ήρνήθην τήν χαράν κα'ι τάς διασκεδάσεις έκείνας, 

αιτινες είς άνδρας τής ηλικίας μας και φυσικαΐ κα'ι προσμεμετρημέναε 
εϊνε Λέγω άπδ σκοπού οτι και ήρνήθην, διότι έκ φύσεως είμαι ύπέρ 
αύτών κα'ι κλίνω πρδς κατάχρησιν μάλλον ή πρδς περιορισμόν. Ή πνευ
ματική όμως ένασχόλησις ύπερτερεΐ τοσοΰτον έν έμοί, ώστε όχι μόνον 
έθεώρησα τήν κλίσιν μου ταύτην ώς ένοχλητικήν, άλλά κα'ι ώς τι έχθρι- 
κώς πρός με διακείμενον καί κατατρέχον με, δι’ δ και προσεπάθησα διά 
παντδς μέσου νά τήν κατευνάσω κα'ι νά τήν κατανικήσω. Ένεκα τούτου 
δύναμαι νά ονομάσω έμαυτδν άληθή άσκητήν και πολύ άληθέστερον έκεί- 
νων, οίτινες έπιδεικνύουσιν είς τδν κόσμον τά σύμβολα μόνον τής τοιαύτης 
άρνήσεως, άπδ καιροΰ όμως είς καιρόν, τδ δεσμευθέν τοΰτο στοιχεΐον έκ- 
ρήγνυται έν έμοΐ αίφνιδίως κα'ι μετά πάσης τής δυνατής ισχύος, τότε δέ, 
έπειδή έχω άλλως τε και κλίσιν πρδς τάς άντιθέσεις, άκρατήτως ωθού
μαι άπδ τής ήσυχου μοναξίας μου είς τδν άνοικτδν ροΰν, πολλάκις μάλι
στα κα'ι είς αύτδν τδν βόρβορον τής άνθρωπίνης ζωής, όπως έντδς ολίγου 
άνανήψω καί αίσχυνόμενος κα'ι οίκτείρων αύτδς έαυτδν άφιερωθώ καί πά
λιν είς τον καθαρόν αιθέρα τών μελετών μου. Τοΰτ’ αύτό μο'ι συνέβη 
άλλοτε κατά τάς άπόκρεως. Είχον βαρυνθή συνάμα κα'ι όργισθή λίαν, ά- 
ναγινώσκων άνόητον σύγγραμμα μεγάλην τότε έντύπωσιν ποιήσαν. Ή 
διάνοιά μου είχε χαλαρωθή, ήσθανόμην δέ τήν έπιθυμίαν νά συνανα- 
στραφώ μετ’ άνθρώπων ούδέν τδ ύψηλδν νά κατανοήσωσι και αίσθανθώσι 
δυναμένων, μετ’ άνθρώπων, οίτινες χωρίς κάν νά σκέπτωνταΐ) περιωρί- 
ζοντο είς τά τοΰ καθημερινού βίου. . . . Τότε εϊχον ήδη άρχίσει ν’ άκμά- 
ζωσιν έν τή πόλει μας οΐ χοροί τών προσωπιδοφόρων, έχω δ’ άκούσει 
πολλά διηγούμενα περ'ι τής άκράτου εύθυμίας, ήτις κατ’ αύτούς έβασί- 
λευεν. Ίδί^ έφημίζοντο, ώς ύπερτεροΰντες πάντας,- οΐ χοροί μεγάλου κατα
στήματος, έκτδς τής πολεως κειμένου. ’Εκεί ήθελον νά υπάγω, ήθελον ν’ 
άναμιχθώ μετά τοΰ διασκεδάζοντος πλήθους, όπως, άν κατώρθουν, δια
σκεδάσω καί έγώ. Νύκτα λοιπόν Ttva τοΰ Φεβρουάριου έπορεύθην πρδς 
τά έκεΐ. Μόλις όμως περιήλθόν δΐς ή τρις τάς πεφωτισμένας αίθούσας, ειδον 
τάς έλπίδας ■ μου έντελώς διαψευσθείσας. ’Αδέσμευτον, ακράτητου χαράν 
περιέμενον, άντ’ αύτής δ’ εύρον όχληράν μονοτονίαν κα'ι βαυυασότητα. Ούδ’ 
αύτο'ι οΐ στρόβιλοι τοΰ Στράους έδύναντο νά ζωηροποιήσωσι τούς χορευ
τάς, ών αΐ, ώς έπι τδ πολύ, άδέξιοι και χονδροειδείς κινήσεις οίκτον μό
νον και γέλωτα ν’άποσπάσωσιν έδύναντο. Έστερημέυα παντδς θελγήτρου 
γύναια, πεπαλαιωμένα θεατρικά ένδύματα φέροντα, έβίαζον έαυτά μετά 
κόπου πρδς ψυχράς άστειότητας, άν δέ που εύγενέστερον ήθος ή έπιμεμε- 
λημένος μεταμφιεσμδς έν τή τύρβη έκείνη άνεφαίνοντο, άνήκον είς γυ
ναίκας, αιτινες, ύπ’ άνδρών συνοδευόμεναι, είχον έλθει μάλλον πρδς θέαν 
παρά διά νά συμμετάσχωσι τοΰ χοροΰ. Επειδή δέ πρδς τοΐς άλλοις έπε- 
κράτει κα'ι τρομερός καύσων, διηυθύνθην πρδς τάς παρακειμένας αίθούσας,
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αίτινες έχρησίμευον τδ μέν ώς έστιατόριον, τδ δέ ώς πρόχειρα θέατρα διά 
μικράς δραματικάς παραστάσεις η τοιούτου είδους διασκεδάσεις. Έν μια 
τούτων έπεδείκνυε την τέχνην της προ όλιγαρίθμου μέν άλλά μή μετημ- 
φιεσμένου και μάλλον εύγενοΰς κοινού, τριάς κυριών. Έκάθησα παρά τρά
πεζαν πρδ τοΰ χαμηλού βάθρου, διέταζα άναψυκτικόν τι ποτδν και άφιε- 
ρώθην, χωρίς νά προσέχω είς τούς έκπεμπομένους φθόγγους, είς διαφόρους 
διαλογισμούς. ’Ολίγον όμως κατ’ ολίγον, καί δλως παρά τήν θέλησίνμου, 
ήόθάνθην έμαυτδν δεσμευόμενου, καθ’όσον τά έκτελούμενα μουσικά ταμά
χια ήσαν εύγενοΰς φύσεως, έξετελοΰντο δέ μετά τοσαύτης έκφράσεως και 
άκριβείας, ώστε συχνά έξεδηλοΰτο ζωηρώς ή γενική επιδοκιμασία. Και αί 
έκτελοΰσαι δ’ αύτά ήσαν άξιαε νά έλκύσωσι τά βλέμματα πάντων. Έ- 
φόρουν δλαι λευκά ενδύματα μέ ζωστήρας κα'ι περιτραχήλια έκ μέλανος 
ταφφετά- ή ενδυμασία δ’ αύτη έν τή άπλότητί της, έξήρεν εύαρέστως τάς 
νέαράς των μορφάς. ’Άν και δέν ώμοίαζον πρδς άλλήλας, δέν ήδύνατό 
τις ή νά παραδεχθή, ότι είχεν ένώπιόν του τρεις άδελφάς. Ή νεωτέρα, 
ή· πρδ τοΰ κλειδοκύμβαλου καθημένη, ήν έτι σχεδόν παιδίον. Ή δύναμις 
όμως καί ή άσφάλεια, μεθ’ ής, παρά τήν σπασμωδικήν Ανησυχίαν τοΰ α
δυνάτου και έτι άτελώς ανεπτυγμένου σώματός της, έκυμβάλιζε, τδ προ
κλητικόν ύφος, δι’ ου έστρεφε προς τδ κοινόν τδ διά ξανθών βοστρύχων 
στεφανούμενον μάλλον θελκτικόν ή ώραΐον πρόσωπόν της, εδιδεν αυτή 
τον χαρακτήρα προώρου ώριμότητος, ήτις βιλκυε συγχρόνως και άπώθει. 
Ή μεσαία, ή τήν βάρβιτον πλήττουσα, έφαίνετο δλως Αντιθέτου χαρα- 
κτήρος. Έν πλήρει άκμή τής νεότητος, μέ ροδινάς παρειάς, την ώραίαν 
μέλαιναν κόμην ελαφρώς ύπέρ τδ μέτωπον διηυθετημένην, έκάθητο άφε- 
λώς, στοέφουσα πάσαν τήν προσοχήν αύτής πρδς το δυσχείριστον δργα- 
νόν της. Λαμπρόν τέλος τφόντι θέαμα παρίστα ή μεγαλειτέρα τών αδελ
φών, ήτις κρατούσα βιολίον ιστατο έπί τοΰ βάθρου πρδ τών άλλων. Ήτο 
περίπου είκοσιπενταέτις, έπ'ι τοΰ προσώπου της δ’ έπέπνεεν ήδη τδ μελαγ- 
χολικδν έκεΐνο θέλγητρον τής παρακμής, δπερ καθιστά μερικάς γυναίκας 
έλκυστικάς. Έπακουμβώσα τήν λεπτοφυά παρειάν έπ'ι τοΰ βαθυχρόου 
βιολιού της, τήν έλαφρώς στίλβουσαν κόμην άτημ.ελώς βεβοστρυχισμένην 
και παρακολουθούσα μέ τδ χαρίεν σώμα τάς κινήσεις τοΰ πλήκτρου, ώ- 
μοίαζε πρδς μυθικόν τι ον; Δέν μέ διέφυγεν, δτι κατά τήν έκτέλεσιν έκ- 
φραστικών μερών, λεπτών είτε παθητικών, διηύθυνε τά κατά*τι  έσκια- 
σμένα δμματά της πρδς νεανίαν πλησίον μου καθήμενον, δν τινα προτοΰ 
ειχον έντελώς παρίδει. Ούτος, λεπτοφυής και ύφηλός, έπιμελώς άλλ’ άνευ 
έπιτηδεύσεως ένδεδυμένος, έκαθητο άτημελώς έπ'ι τοΰ καθίσματος του κα'ι 
έφαίνετο δλως παραβλέπων τήν προτίμησιν τήν παρά τής βιολιστρίας 
αυτφ παρεχομένην. Τά βλέμματά του έπλανώντο μάλλον, εγώ βραδέως 
έπινε ποτήριον πούντς, έπ'ι τοΰ κυμβαλίζοντος πάιδίου,. δπεφ.Α^δ 

είς καιρόν τφ προσεμειδία λάθρα. Τδ πρόσωπόν του έδείκνυε θρασεΐαν ξε
νικήν κατατομ,ήν, τδ δέ ύψηλδν κα'ι εύθύ του μέτωπον έκοσμεΐτο διά βα- 
θυχρόων τριχών έπιμήκης ούλή έπ'ι τής δεξιάς παρειάς, έκόσμει μάλλον 
ή παρεμόρφου αύτόν. Ήδύνατό τις νά τδν όνομάση ύπό τήν κυρίαν τής 
λέξεως σημασίαν ώραΐον. Έπ'ι τών χαρακτήρων του δέν έπεκράτει μέν 
τδ ιδεώδες, τδ πάν δμως προέδιδε ζωήν και έκφρασιν, οί δέ έλαφρώς κα
στανοί οφθαλμοί του είχον ύπερήφανόν τι άμα και ελκυστικόν, ώς οΐ 
τής έλάφου. Έν τοσούτω ή βιολίστρια ήρξατο έκτελοΰσα μόνη μουσικόν 
τεμάχιον, συνοδευόμενον εις τινα μόνον μέρη παρά τοΰ κλειδοκυμβάλου. 
’Έπαιζε δέ μετά τοσαύτης γλυκύτητος κα'ι λεπτότητος, μετά τοσούτου 
ένθουσιασμοΰ κα'ι θέρμης, ώστε άμα έτελείωσεν, ήκούσθησαν άκράτητα 
καί παρατεταμένα χειροκροτήματά. Προσέκλινεν έλαφρώς εύχαριστοΰσα, 
ένφ δ’ οί μουσικοί φθόγγοι έφαίνοντο έτι έπενεργοΰντες έπ’ αύτής, οί ο
φθαλμοί της έσφηνοΰντο έπ'ι τοΰ νεάνίου, δστις, ώσεί άπό βαθέος ύπνου έξυ- 
πνήσας, δι’ έλαφράς κινήσεως τής κεφαλής έξεδήλωθε καί αύτδς τήν έπι- 
δοκιμασίαν του. Είχεν έλθει τότε, φαίνεται, ή ώρα μακροτέρου τινδς δια
λείμματος, καθόσον αί κυρίαι κατέλιπον τάς θέσεις των άποσυρθεΐσαι είς 
τδ βάθος τοΰ βάθρου. Ό γείτων μου ήγέρθη έπίσης καί διήυθύνθη μειδιών 
πρδς αύτάς. Ή βιολίστρια έδραμε μετ’ έκφραστικοΰ μειδιάματος πρδς 
προϋπάντησίν του, ουτος δμως ούδαμώς προσέξας, παραβλέπων δέ μάλι
στα αύτήν, έτεινε τήν χεΐρα πρδς τδ παιδίον, δπερ, κινούν τήν κεφαλήν 
πρδς διευθέτησιν τών βοστρύχων του, έπήδησε κατευθυνόμενον πρδς άύτόν. 
Έβλεπον δλα ταΰτα καί ήσθανόμην τήν καρδιάν μου πιεζομένην ύπδ πα
ραδόξου πόνου. Έχω τδ δυσάρεστον προτέρημα, καί τοΰτο χωρίς ούδα- 
μώς νά τδ θέλω, έξ άφανών σημείων, έξ ένδς βλέμματος, μιάς λέξεως 
πολλάκις, ν’ άνακαλύπτω σειράν δλην γεγονότων, άτινα ταξινομώ κατά 
τάς ιδίας μου ιδέας. Ούτως, έξ δσων ειδον, έπείσθην, δτι τά τέσσαρα ταΰτα 
πρόσωπα διέκειντο πρός άλληλα είς παραδόξους σχέσεις, σχέσεις, αίτινες 
μοί άπήρεσκον. ’Έχασα πάσαν όρεξίν νά παραμείνω έπί πλέον καί άπε- 
μακρύνθην καθ’ δν καιρόν ή τήν βάρβιτον πλήττουσα έξέλεγε νωχελώς 
τά διά τδ έκτελεσθησόμενον τεμάχιον άναγκαιοΰντα μουσικά τετράδια. 
Έπορεύθην είς τά ’ίδια, κατακλιθείς δέ ήδυνάτουν νά κοιμηθώ. Τέλος κα
τελήφθην ύπδ τοΰ ύπνου όνειρευόμενος διαρκώς τάς τρεις λευχείμονας 
μορφάς καί, τδν τήν ούλήν έπί τής παρειάς φέροντα νεανίαν. Τά έκ τών 
έντυπώσεων τούτων αισθήματα διήρκεσαν έτι τάς μεθεπομένας ήμέρας, ό
πως μετά ταΰτα ..... λησμονηθή τδ πάν.

Είχεν έλθει το έαρ. Ωραίαν τινά. τοΰ ’Απριλίου πρωίαν έπεσκέφθην 
άπομεμακρυσμένον έργαστήριον φίλου ζωγράφου, παρ’ ω διέμεινρε ώρας 
τινάς. Μή θέλών νά έπιστρέψω πεζή είς τήν πόλιν, ένεκα τοΰ μήκους τοΰ' 
δρόμου, έπέβην λεωφορείου καί—εύρέθην Απέναντε τής βιολιστρίας. Τήν 
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Ανεγνώρισα πάραυτα, β-'ί κα'ι τό φώς της ήμέράς και το διάφοροί τής 
ενδυμασίας πολύ συνετέλει προς έλάττωσιν του θέλγητρου της πρώτης 
εκείνης νυκτός. ΛΑν και τό Αναιμικόν χρώμα τοΰ προσώπου της ώς και 
έλαφραί ,τινες ρυτίδες παρά το ωχρόν στόμα προφανώς διεκρίνοντο, μολα
ταύτα όμως έφαίνετο πάντοτε ώραία και θελκτική. Το έκ λεπτού λευκοΰ 
ύφάσμ-ατος εαρινόν πιλίδιον, όπ·ρ έφερε και όπερ λευκόν, ώς μόλις πε- 
σοΰσα χιών, ούδόλως συνεφώνει προς τήν λοιπήν, ετι χειμερινήν ενδυμα
σίαν, τή ήρμοζε θαυμασίως. Έκάθητο έχουσα τάς λεπτής της χεΐρας 
έσταυροιμένας έπι μικρού δέματος, Αποτεθειμένου έπι τών γονάτων της. 
Κάποτε έφαίνετο Ανησυχούσα, βλέπουσα δέ συνεχώς διά τών θυρίδων τοΰ 
λεωφορείου κατεδείκνυεν Ανυπομονησίαν έπι τώ Ατελευτήτω τοΰ δρόμου. 
Ότε τέλος έφθάσαμεν εις τήν πόλιν, διέταξε νά σταθή τό λεωφορεΐον και 
έπήδησεν έξ αύτοΰ. Έπραξα άσυνειδήτως τό αύτό, δέν έδυνήθην όμως και 
νά τήν Ακολουθήσω, καθόσον έτρεχε τόσον, ιοστε, ινα μή έννοήση τήν 
πρόθεσίν μου, ήναγκάσθην νά άρκεσθώ εις τό νά τήν παρακολουθήσω διά 
τών βλεμμάτων μόνον. ’Έκαμπτε νΰν πρός τήν οδόν, έν ή εύρίσκετο τό 
δημόσιον ένεχυροδανειστήριον. Έδιπλασίασα τότε τά βήματά μου, έδυνή
θην δ' έτι νά τήν ι'δω είσερχομένην είς τό κτίριον τοΰτο. Βαθύς πόνος διε- 
πέρασε τότε τήν καρδίαν μου. Και αντή λοιπόν είχε νά παλαίση πρός 
τάς χυδαίας βιωτικάς άνάγκας ! Καί αύτή, ήν έθεώρουν ώς έν τή τέχνη 
και διά τής τέχνης μόνον ζώσαν, είχε περιέλθει είς τήν Ανάγκην νά ένε- 
χυριάση, τίς οιδεν, όποιον πολύτιμον ενθύμημα, όποιον Αγαπητόν και προσ
φιλές κόσμημα, ινα μή Αποθάνη τής πείνης ! Είς τοιούτους λυπηρούς 
διαλογισμούς έμβαθύνων, έφθασα πρό τοΰ καταστήματος, έν ω αύτη, 
σπασμωδίκως κρατοΰσα τό δέμα και μετά τών σημείων βαθυτάτου άπελ- 
πισμοΰ έπι τών χαρακτήρων της ένεφανίσθη πρό. τής πύλης. Προφανώς 
ήλθεν Αργά και τή ειπον νά έπανέλθη τήν έπαύριον. Ίστατο Ακίνητος καί 
βλακωδώς θεωρούσα τάς Απέναντι κειμένας οικίας. Πρό αυτής διήρχοντο 
ευχαριστημένοι καί εύτυχεΐς δεαβάται, μικρόν δέ κοράσιον προσέφερεν 
αύτή πρός Αγοράν ια, καί όμως έκείνη ούδέν έβλεπεν, ούδέν ήκουε ! Τέλος 
Ανεχώρησε καί περιεπλανάτο, ώς μοί έφάνη, άνευ διακρίσεως ή ώρισμέ- 
νου σκοπού είς. τάς πλησίον οδούς. Μή δυνάμενος νά παρίσταμαι έπι πλέον 
μάρτυς τής λυπηράς ταύτης καταστάσεως, έπλησίασα καί εύγενώς Αφαι- 
ρέσας τον πίλον: «Μέ συγχωρεΐτε, Κυρία μου», ειπον. Μέ παρετήρησε διά 
βλέμματος ούδέν έμφαίνοντος καί έπιτάχυνε τά βήματά της.

Συνεβάδισα. «Μή κοπιάζετε, Κύριέ μου», είπε τέλος, «δέν έπιθυμώ 
συνοδίαν .. . Σάς παρακαλώ πολύ...»

«Μή μέ έκλαμβάνετε ώς φορτικόν ή αύθάδη», Απήντησα σταθερώς, 
«έχω νά σάς μεταδώσω απουδαίαν ειδησιν».

Έκινήθη τότε σπασμωδικώς. «Σπουδαίαν ειδησιν», έπανέλαβε μ’ έκλεί- 

πουσαν φωνήν, καί έστηρίχθη έπι τοΰ πλησίον τοίχου όπως μή κατα- 
πέση. .

Ταραχθείς λίαν έπι τούτφ σφόδρα, «Μή φοβεΐσθε», έξηκολούθησα, 
«πρόκειται περί είδήσεως εύχαρίστου ... λίαν εύχαρίστου».

Άνέπνευσεν.
«Όποια τις δύναται νά ζ,ιίζ αυτή',» ήρώτησε δυσπίστως.
« Άκολουθήσατέ με είς έκείνην τήν δίοδον, εκεί δυνάμεθα νά όμιλήσω- 

μεν Ανενόχλητοι».
Καίτοι διστάζουσα καί δυσπιστοΰσα, μ.έ ήκολούθησε.
«Κυρία μου», ειπον, «εύρίσκεσθε ταύτην τήν στιγμήν είς μεγίστην στε

νοχώριαν ».
«Πόθεν τό ήξεύρετε ; μέ διέκοψεν έκπληκτος.
«Σάς είδον πρό ολίγου πλήν τοΰτο δέν σημαίνει τίποτε, Αρκεί ότι τό 

ήξεύρω».
Έβλεπε πρός τό έδαφος. Λοιπόν έστω, είναι Αληθές», είπε, φέρουσα τήν 

τρέμουσαν χεΐρα πρός τό μέτωπον. «Εύρίσκομαι είς τήν έσχάτην Απελπι
σίαν. Πρέπει νά σώσω πρόσωπον προσφιλές καί τά μάλιστα ενδιαφέρον 
με. Άπό τής χθές προσπαθώ παντί τρόπφ νά συνάψω δάνειον πρός τον 
σκοπόν τοΰτον. Τέλος μετά πολλάς παρακλήσεις καί ικεσίας.. . μετά πολ
λούς έξευτελισμούς, κατώρθωσα νά λάβω παρά παλαιάς φίλης τούς άδά- 
μαντας τούτους έπι τή ίερα ύποσχέσει, ότι θέλω τούς ένεχυριάσει μονον 
είς τό δημόσιον κατάστημα, έπ’ ούδενί δέ λόγω είς τι τών ίδύοτικών εκεί
νων καταγωγίων, άτινα ούδεμίαν Ασφάλειαν παρέχουσι. Καί τώρα—»

»’Ήλθατε πολύ Αργά ...»
«Μόλις ήργησα πέντε λεπτά! Τό γραφεΐον θ’ Ανοιξη αύριον πάλιν . . . 

καί άν είς τάς τρεις δέν έχω είς χεΐρας τά χρήματα, έχάθη τό πάν».
«Ησυχάσατε. 'Όλα δύνανται νά διορθωθούν. Είμαι πρόθυμος νά σάς 

δανείσω τό ποσόν άνευ ενεχύρου.»
«ΤΩ Κύριέ μου», είπε καί προφανή πάλην διεξάγουσα μεταξύ χαράς 

καί αίδοΰς, έξηκολούθησε : «Πώς δύναμαι.. . πώς... μοΰ έπιτρέπεται... 
παρ’δλως αγνώστου. . .»

«’Ιδού τό έπισκεπτήριόν μου. Άλλως τε, άν σάς ήμαι άγνωστος..., 
Σείς δέν είσθε καθόλου πρός εμέ. Σάς ήκουσα παίζουσαν» Ένφ δ’ έκείνη 
έρυθριώσα έθεώρει τό έπισκεπτήριόν μου, έξηκολούθησα έπιμόνως: «Μή 
συλλογίζεσθε, Από πάσης καρδίας σάς προσφέρω... Περί τίνος σκοποΰ 
πρόκειται;»

«*Ω!»  Ανέκραξεν Απηλπισμένη, «είναι μέγα, πολύ μέγα ποσον».
Έταράχθην τφόντι άμα Ακούσας αύτό, επειδή όμως τότε κατεΐχον το 

ποσόντοΰτο, Αφ’ ετέρου δέ καί δέν έδυνάμην νά οπισθοχωρήσω,« Εννοείτε», 
ειπον, «ότι φέρω έπάνω μου τόσφ σημαντικόν ποσόν. Περιμείνατέ με
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καί εντός δέκα το πολύ λεπτών τής ώρας, θά έπανέλθω προ τής μήτρο- 
πολεως τοΰ άγιου Στεφάνου όπως σάς εγχειρίσω τό ποθούμενον». Μετά 
ταχύν χαιρετισμόν έσπευσα έίς τήν οικίαν μου όπως λάβώ τά χρήματα.

Ότε έφθασα εις τον προσδιόρισθέντα τόπον, -παρετήρησα αύτήν άνη- 
συχως εκεί περιφερόμενων. Θά είχε βεβαίως συλλάβει σπουδαίας ύπονοίας 
περί τοΰ αληθούς τής έκτελέσεως τής ύποσχέσεώς μου, καθόσον άμά ιδού - 
σά με άνεσκιρτησέν έκ χαράς κα'ι ώς άν ούδόλως περιεμενε τήν επάνοδόν 
μου. Ωδήγησα αύτήν είς τήν σκοτεινήν και κατ’ εκείνην τήν ώραν έρη
μον μητρόπολιν καί έ'νεχείρι'σα αύτη τό ζητηθέν πρσόν. Έδίστασεν έπι 
στιγμήν νά τό δεχθή. Άμέσως όμως μετά ταΰτα .έθλιψε και μέ τάς δύο 
χεϊράς της τήν δεξιάν μου καί, «Κύριέ μου», είπε, «πώς δύναμαι νά σάς 
εκφράσω την εύγνωμοσύνην μου ! Δέν δύνασθε νά φαντασθήτε οποίαν ύ- 
πηρεσιαν μο'ι παρεχετε. Οπωσδήποτε δέν είνε πρέπον νά περιμ,είνητε, 
έπ'ι μακρόν τήν άπόδοσιν τοΰ χρέους μου . .. Αύριον άμέσως θέλιο ένεχυ- 
ριάσει τά κοσμήματα».

«Είνε περιττόν», άπήντησα, «καθόσον προ ολίγου μο'ι ώμολογήσατε, 
Οτι έλάβετε αύτά μετά βαρύν έξευτελισμόν. Πιθανόν νά εΰρεθήτε είς τήν 
δυσάρεστον θεσιν ν άναλάβητε ύποχρεώσεις πρός τό πρόσωπον, όπερ σάς 
ενεπιστευθη τα κοσμήματα, μή συναδούσας πρός τήν άξιοπρέπειάν σας. 
Επιστρέψατε, παρακαλώ, αύτά άμέσως. 'Όσον άφορή είς τήν πρός εμέ'ά- 
πόδοσιν τών χρημάτων, αύτη δέν έπείγει διόλου. Θά ήμαι λίαν ευχαριστη
μένος άν ένεκα τής συμπτώσεως ταύτης εύτυχήσω νά σάς έπανίδω».

Δια τών τελευταίων μου τούτων λέξεων έφάνη προσβληθεϊσα, μετά 
πολλοΰ δέ μόχθου προσεπάθησε νά καταστείλη άρνητικήν κίνησιν. Μολον
τούτο, ωσει υπο αίφνιδίας ιδέας καταληφθέΐσα! «Βεβαίως», άπήντησε τα
χέως.; «Θά ευχαριστηθώ πολύ γνωρίζούσα τον σωτήρά μου έκ τοΰ πλη
σίον. Τδρύ ή διεύθυνσίς μου δάως μέ άναζητήσήτε. ’Άλλως τε προσεχέ- 
στατα θελετε κάτι άκουσει περί έμοΰ», ’Επειδή δ’ εγώ τήν παρεκίνουν νά 
σπεύση όπως προφθάση, έφυγεν ώσει πτηνόν. Τήν ήκολούθησα διά τών 
βλεμμάτων μόυ έπί τινα καιρόν, μετ’ ού πολύ: δέ τήν έχασα άναμιχθει- 
σαν μετά τοΰ κοσμου έν τή κεντρική έκείνη θέσει. .

Μετά ταΰτα παρατηρήσας τήν δόθείσάν μοι διεύθυνσιν -άνέγνών «α/ου- 
io'lfbm 'ΜάνάφβΛύ··»; Τούτο μέ-δυσήρέστησε λίαν, ένόμισα δ’ έπι μικρόν ότι 
εϊ^ον προσένεχθή άνοήτως και βλακωδώς. Ειχον δώσει σχεδόν πάν ότι τότε 
κατεϊχον, άφεθεις ουτω, διά τάς:προσεχείς τουλάχιστον εβδομάδας, είς 
τήν διάκρισιν τής τύχης. Χάριν τίνος δ’ έθυσίασα τό πάν; Χάριν γυναι- 
κός, μεθ’ ής ούδόλως συνέδεόμην, 'μάλιστα δέ ούδέ δι’ αύτήν τήν ιδίαν, 
καθοσόν, ώς μοί:είχεν είπει,- ήθελε νά σώση διά ϊτών χρημάτων μού άλ
λον. Ό άλλος δ’ ουτος ήτο, χωρίς αμφιβολίαν, ό νέος/ όν τότε ειχον ίδεΐ 
και όν βεβαίως ήγάπα! Αλλά τί μ’ ένδιέφερε τόΰτο ; Δέν ήτο ώραία 

και έύγενής ή συναίσθησις ότι έσωσα άπό τοΰ σκότους τοΰ άπελπισμοΰ 
πτωχήν, τρέμουσαν ψυχήν j ’Άλλως τε, ειχον έτι άρκέτά χρήματα . . . και 
έπι τέλους έδυνάμην νά έργασθώ.—Ουτω κατενίκησά τόν έγωϊσμον μου 
μετ’ ολίγον δ’ ειχον έντελώς πεισθή, ότι όρθώς έπραξα, οτι δεν ωφειλον 
νά έγείρω ούδέ τήν έλαχίστην άπαίτησιν και ότι και αύτή ή άπλή έπι- 
θυμία τοΰ νά έπανίδω τήν βιολίστριαν έπρεπε νά σβεσθή. Έπορευθην 
τότε μέ καθαράν και πλήρη χαράς άαρδίαν είς το ,έστιατοριον. . .

Μετά τινα καιρόν έλαβον διά τοΰ ταχυδρομείου επιστολήν γέγραμμε- 
νην διά καλλιγραφικών μέν πλήν κατά τι άτημέλήτών χαρακτήρων, 
ουτω περίπου έχουσαν:

«Αξιότιμε Κύριε! ΛΑν αύριον τό εσπέρας δέν έχετε νά κάμετε καλλί- 
τερόν τι, χαρίσατε μας τήν εύτυχίαν τής έπισκεψεώς σας. Θά ήσθε έν 
στενώ οικογενειακοί κύκλφ. Ή εύγνωμονρΰσα Αόϋδοβίκα». Άνέγνων ά
λως άδιαφόρως τήν έπιστολήν έκείνην, ούδέ δϊενοήθην, έστω και επι άτιγ- 
μ.ήν νά πραγματοποιήσω τήν πρόσκλησιν. Τήν έπομένην όμως ήμεραν 
έσυλλογίσθην, ότι δέν ήτο πρέπον νά άρνηθώ αύτήν όλοσχερώς. Ήτο κα
θήκον μου νά "ζητήσω τούλάχιστΟν συγγνώμην διά συντόμου έπιστολής. 
Έκάθησα προ τοΰ γραφείου μόυ', ένω δέ διέλόγ’ιζόμην τίνά προφασιν να 
προβάλω, ωθούμενος' ύπο τής άγάπης, ήν τρέφω προς τήν αλήθειαν, α
γάπης, ήτις μοι καθιστά δυσκολώτατον, προκειμένου έστω και περί Ο" 
λως άσημάντων πραγμάτων, νά ψέυόθώ, ώπεφάσίσα νά ύπάγω. Ουτω το 
έσπέφας διηυθύνθην προς τήν συνοικίαν', οπού κατώ-κει ή βιόλίστρια, Είς το 
τρίτον πάτωμα πυκνώς κατοικου'μένης οικίας έκρουσα τήν προσδιόρισθεΐ- 
σάν μοι θύραν. Ή ύπηρετρια ήνοιζι και μέ ώδήγησεν είς το δωμάτιον τής 
υποδοχής, όπου ή Λουδοβίκα μέλαν μεταξωτόν ένδυμα φοροΰσα, εν δε τή 
κόμη βαθυκόκκινον άνθος, μέ ΰπεδέχθη μετ’ άξιοπρεποΰς χάριτος, συστή- 
σασά με άμέσως είς τήν παρευρισκομένην συντροφιάν. Ειδον τας δύο 
άλλκς κυρίας καί τήν πρώτην μόο ιδέαν έπίκυρούμενη'ν, καθόσον αυτή α
μέσως είπεν: «Αΐ άδελφαί μου *Αννα  κα'ΐ’Μίμή.» Ϋ'Επ'ειτα πάρουσιαζουσα 
μοι νέόν εμβριθούς καί ειλικρινούς εξωτερικού,· «Ό κύριος Βέργερ, έμπορος»· 
Τέλος' έρριψεν: επ’ ixelrov, όν ήμην βέβαιος, άτι θά συνήντων έκεΰ, εν βλέμμα 
και προσέθηκέ κάπως συνέστάλμένη: «Ό Κύριος Άλεξης». Ουτος ήγερθη 
κατά τήν είσοδόν· μου, μετά τήν σύστάσιν δέ τής Αόυδοβικας ήλθε προς 
■έμέ τείνων τήν δεξιάν μετά θάρρους προδίδοντος όμως οπωσδήποτε βαθ
μόν τινα στενοχώριάς: και μοί ΰπεδειξε" θέσιν παρ' αύτώ" επί’ τού σοφά. 
Καθεσθείς, περιέφερόν τά βλέμματά μου τήδε κάκεΐσε ώς πας τις. ά'κ.όυ- 
σίώς πράττει εις ξένον καί άγνωστον μέρος ευρισκόμενος. Τσ δωμάτιον 
ήτο αρκετά φαλακρόν; ή δέ . διέυθέτήσίς του ύπεδείκνυεν αφροντισιάν. 
Παλαιόν πλήν καλώς κατεσκευασμένον κλειδοκυμβαλόν επεσυρε κατα 
πρώτον τήν προσοχήν μου. Έπ'ι τούτου ήσαν άποτεθειμένα τά βιολιά τής 
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Λουδοβίκας. Είς τούς τοίχους έκρέμαντο αΐ εικόνες τοΰ Βετχόβεν, τοΰ Μό- 
ζαρτ και τινων άλλων μ.ελοποιων και τεχνιτών. Είς το παρακείμενον 
δωματίου παρετήρει τις Απεναντίας διά της ήνεφγμένης θύρας βασιλεύ
ουσαν την εργασίαν και την έπιμέλειαν. Έν τω μέσω ίστατο μεγάλη 
τράπεζα^ έφ’ ης έκειντο Ατελή ετι γυναικεία ενδύματα, Ή Μιμή, ήτις ώς 
παρετηρησα, ηκολουθει τα βλέμματά μου, Ανέκραξε καγχάζουσα « Ό Κύ
ριος καμαρονει το όωμάτιον τής Άννας. Είνε σωστόν ραπτικόν κατά
στημα».

Ή ’Άννα ήρυθρίασεν.
«Όχι δά !» ειπον έγώ, «είνε εύχάριστος είκών οικιακής έπιμελείας».
«Αύτο πρέπει νά τδ όμολογήσωμεν, οτι είνε επιμελής», έξηκολούθη- 

σεν η Μιμη, «εινε η μαμά μας, φροντίζει τδ νοικοκυριό κα'ι μας κάμνει 
τά φορέματα κα'ι τά καπελΐνά μας. . .»

«Καί σεις ούτε κάν μοΰ τδ γνωρίζετε», ειπεν ή ’Άννα σοβαρώς.
«Μή θυμώνεις δά !» ειπεν ή μικρά άνασκιρτήσασα, και τήν Αδελφήν 

μάλλον έκ συνήθειας ή έγκαρδιότητος θωπεύουσα: «Είσαι σκληρά διότι 
μάς Αφίνεις τόσον γλήγορα διά νά ύπανδρευθής τδν Κύριον Βέργερ». Ή 
’Άννα και δ νέος έμπορος ήρυθρίασαν νΰν Απδ κοινοΰ.

«Μη εντρεπεσθε ! Να εχετε την ευχήν μου !» Είπεν ή Μιμή μετά κω- 
μικοΰ πάθους έκτείνουσα συνάμα τάς χεΐρας ώς πρδς εύλογίαν, «άλλά συλ- 
λογίσθητε τδ τί χάνομεν και ήμ,εΐς και ή μουσική μας τριάς!»

« Εγω συλλογίζομαι τι κερδίζω», είπεν δ Βέργερ φέρων συγχρόνως τήν 
κάπως μεγάλην χειρα τής μνηστής του τρυφερώς έπι τών χειλέων του.

Η συνομιλία ελαβε βαθμηδόν γενικόν χαρακτήρα παρέχουσαν ούτως είς 
τδν Άλέξην εύκαιρίαν όπως δειχθή, οτι ήτο Ανεπτυγμένος και εύφυής άν
θρωπος. ”Αν κα'ι μόλις τριακονταέτης, έφαίνετο πολύ ταξειδεύσας και 
άποκτήσας πολλήν πείραν τοΰ κόσμου. Όπως ήδύνατό τις νά μάθη έκ 
τών λεγομένων του, εΐχεν έπιδοθή είς διάφορα έπαγγέλματα, τέλος δέ και 
εις την τέχνην. Θα κατωρθου τις δ. ενεκα τούτου νά τδν. συναναστροφή 
λίαν εύχαρίστως, Αν μή κυνικαί τινες έκφράσεις άπδ καιρού είς καιρόν δια- 
φεύγουσαι τών χειλέων του δέν έδείκνυον, ηθικήν τινα άγριότητα τοΰ χα- 
ρακτήρος του ητις παρα τα .λοιπά λαμ,πρά αύτοΰ προτερήματα διπλα- 
σιως δυσηρεστει και ελυπει. Ωμιλήσαμεν κα'ι περ'ι μουσικής, έγώ δ’ έζέ- 
φρασα τήν έπιθυμίαν ν’ Ακούσω έκτελούμενον μουσικόν τι τεμάχιον. «Εί
μαι προθυμότατη να παίζω τω>, ειπεν ή Λουδοβίκα έγειρομένη κα’ι πρδς 
τά βιολία της κατευθυνομένη· «ή Μιμή Θά μέ συνοδεύση.»

« Η Αουδοβίκα δυναται νά παίξη Αργότερα», είπεν ό Άλέξης- «τώρα 
να μας τραγωδηση ή Μιμή έν τών θελκτικών της έκείνων άισμάτων . . . 
Δεν δυνασθε να εννοησητε, Κύριε μου», έξηκολούθησεν Απευθυνόμενος πρδς 
^|Λε^ «οποίον ττνευ^Λα εμφούλευει είς τήν μικράν ταύτην ! Στιχουργεΐ καί 

μελοποιεί εύφυεστάτας στροφάς—όμοιας έκείνων, Ας μόνον έν Παρισιοις 
δύναταί τις ν’ άκούση. ’Έλα, Μιμήκα, τραγούδησέ μας κάτι», και έλαβε 
και τάς δύο χεΐράς της.

Ή μικρά έρριψεν έταστικδν βλέμμα πρδς τήν Λουδοβίκον, ήτις εΐχεν 
ώχριάσει. Μολαταύτα θωπεύουσα τήν παρειάν τής Αδελφής: «Ψάλε, άγ- 
γελάκι μου, θά εύχαριστήση τδν Άλέξην—και βεβαίως και τδν κύριον 
Βάλβεργ».

Ή Μιμή έκάθησε πρδ τοΰ κλειδοκυμβάλου, ώς συνήθως, τούς βοστρύ- 
χους της Ανακινοΰσα. Ελαφρώς δέ συνοδεύουσα ήρξατο ψάλλουσα μετ’ 
έλαστικής φωνής σειράν μικρών φσμάτων, Ατινα ούδέν μέν τδ διφορού- 
μενον ή κοινόν περιείχαν, άλλ’ ένεκα τής έν αύτοΐς σαρκαστικής άστειό- 
τητος καί παρωδίας είς τδ στόμα τοΰ Ανηλίκου έκείνου πλάσματος τόσω 
μεγαλειτέραν έντύπωσιν ένεποίουν, όσω έσυνωδεύοντο πρδς τοΐς άλλοις και 
διά κινήσεων τής κεφαλής και τοΰ σώματος, αιτινες παντοιοτροπως νά 
έξηγηθώσιν ήδύναντο. Ό Άλέξης ήτο κατενθουσιασμένος. «Θεία! λαμ
πρά!» έφώνει άκαταπαύσπως «Τί λέγετε, Κύριέ μου’, δέν είχα δίκαιον·» 
Ύπδ τής έπιδοκιμασίας ταύτης παροτρυνθεΐσα ή μικρά έφέρετο ώσε'ι έν 
κραιπάλη διατελοΰσα. Τέλος, διακόψασα τδ ασμα, ήρξατο άνακρούουσα 
στρόβιλον τόσω μεθυστικόν, τόσω ισχυρόν και μετά τοσούτου πλούτου 
μ,ουσικών τόνων, ώστε ένόμιζέ τις οτι ήκουεν ολόκληρον ορχήστραν. Και 
έγώ αύτδς ήσθάνθην είς τά μέλη μου όρεξιν πρδς χορόν. Ό νέος έμπορος 
δέν έδυνήθη νά κρατηθή, περιπτυχθε'ις δέ τήν μνηστήν του ήρξατο χορεύων. 
«Τί κρίμα νά μή ήμπορή τις νά παίζη και νά χορευη συγχρόνως», έφώ- 
νει ή Μιμή. «Τοΰτο είνε φυσικώς Αδύνατον» είπεν ό Άλέξης έγειρόμε- 
νος- «άλλά», προσέθηκεν έπιθέτων τήν χεΐρά του κολακευτικώς έπι τοΰ 
ώμου τής Λουδοβίκας», ή Αδελφή σου θά παίξη Αντί σοΰ, και έγώ θά 
χορεύσω μαζύ σου».

Ή Λουδοβίκα έκινήθη σπασμωδικώς, διεδέχθη όμως σιωπώσα τήν Μι- 
μήν. Ό στρόβιλος, δν έπαιξεν, ήτο έν συγκρίσει πρδς τδν προηγηθέντα πα
ραλυτικός και άχρους. «Ταχύτερον ! ισχυρότερου!» Ανέκραζεν δ Άλέ- 

•ξης, οστις μετά τής μεκρας διέσχιζε τδ δωμάτιον ώς μαινόμενος. Ή Λου
δοβίκα συνέσφιγγε τά χείλη και έπλησσε πάση δυνάμει τά πλήκτρα 
τοΰ κλειδοκυμβάλου. Αίφνιδίως ό’μως έπαυσε, καί, φέρουσα τάς χεΐρας 
πρδ τοΰ προσώπου, άνελύθη είς κοπετόν και δάκρυα. Ό Άλέξης έπληξε 
τδ έδαφος διά τοΰ ποδδς κα'ι έρριψε βλέμμα οργίλου πρδς αύτήν. Ή 
μικρά συνωφρυώθη. Ή Άννα έξήλθεν. ΤΗτο δυσάρεστος και λυπηρά 
σκηνή, μεγάλως δ’ έπεθύμουν, Αν τοΰτο ήτο δυνατόν, νά λάβω σιωπηλώς 
τον πΐλόν μου και ν’ Απομακρυνθώ. Ή Λουδοβίκα έφάνη έννοήσασά με, 
καθόσον, έγερθεΐσα, μέ έπλησίασε λέγουσα’. «Μή ταράσσεσθε, παρακαλώ, 
δέν εινε τίποτε, αιφνίδια νευρική ταραχή. 'Ως ήξεύρετε, τδ βιολίον προσ· 
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βάλλει πολύ τά νεύρα. 'Υπόκειμαι ώς έκ τούτου συχνά είς παρομοίους 
παροξυσμούς».

Κατά το διάστημα τούτο παρετέθη ύπδ τήν'έπιτήρησιν τής' Άννης 
λιτή τράπεζα, εις ήν παρεκαθήσαμεν.άνευ όρέξέως καί εύθυμίας. Άπο και
ρού είς καιρόν προσεπάθουν ό Άλέξης ή ο Βέργερ νά έπαναγάγωσι δι’ α
στειοτήτων τήν γενικήν εύθυμίαν, αί αστειότητες των όμως ούδεμίαν εύρι-
σκον ήχώ. Τε'λος ήλθεν ή ώρα τής άποχωρήσεως. Ή Λουδοβίκα ήτο

»

r ε-m

■*  κατά ταύτην επιφυλακτική καί ,άφηρημένη, ό δέ Άλέξης μεστός έγ- 
καροιοτητος. «Χαίρω τά μάλιστα διά τήν εύτυχή σύμπτωσιν τής γνωρι
μίας μας», είπέν «ελπίζω δέ», έξηκολόύθησερίπτων ταχύ βλέμμα έπί τής 
Λουδοβίκας, «δτ,ι θά σάς βλέπω συχνά εδώ». Είς τήν θύραν τής οικίας 
φθάς, άνεπνευσά τέλος έλευθέρως ύπο τόν αΐθριον ουρανόν τού εαρος. 
Ειχον λάβει άπόφασιν ούδέποτε πλέον νά επανέλθω είς τό οίκημα εκείνο.

Πλήν ό άνθρωπος εινε . παράδοξον ζώον 1 Μετά παρέλευσιν άρκετοΰ 
καιρού μοί έφάνη απρεπές νά διάκόψω όλοσχερώς τάς επισκέψεις μου. Η 
Λουδοβίκα θά υπέθετε βεβαίως δτι προσεβλήθην ή δτι δϋόηρέστήθην πΐ- 
κρώς ένεκα τής έπισυμβάσης σκηνής, ής κύριον πρόσωπόν ήν αυτή ή ιδία. 
Είτε ή ιδέα αύτη, είτε, άν θέλητε, καί ενδόμυχός τις επιθυμία δπως τήν 
έπανίδώ, μέ ώθησε νά μεταβώ πρωίαν τινα πρός έπίσκεψίν της. Τήν εδ- 
-ρον προτιθεμενην νά έξελθη.—- «Ά'ί Σείς, Κύριέ μου j» είπε ταραχθεΐσα 
καί έκπλαγεΐσα συγχρόνως,. «Χαίρω δτι ήλθετέ, έσκόπευον νά δώσω είς 
τό ταχυδρομεϊον έπιστόλήν δι’ύμάς. Καθήσα τε! Εύρίσκομαι», προσέθηκεν, 
«έίς τήν εύάρεστον Οέσιν νά σάς αποδώσω τδ ποσδν εκείνο, δπερ τόσω κα- 
λοκαγάθως μόΐ έδανείοατε. Ιδού ! » Καί άνοέγουσα συρτάριον, έλαβενέξ 
αύτο’υ τά ήδη' έ'τοιμα χαρτονομίσματα και μοί· ένεχείρισε ταυτά. 
βον τδ δέμα καί έθεσα αύτό είς τδ θυλάκιόν μου. «Μετρήσατε τα,

»

το τά'

ι»

Έλα- 
παρα-

καλώ», είπεν.
παρε-

.»
Μ

«Ε’μ:αν π£πει'σμ.·ένος δτι είνε σωστά. Άλλά,» προσέθήκα, επειδή 
τήρησα, δτ'ι έΧινείτό άνυπομόνω'ς, «Σας ενοχλώ, είσΟε έτοίμη νά έξέλθητε 

'«•Μάλίστά, σπουδαία ΰπόθεσις'. . . πλήν . . .» —— «Παρακαλών^είπον καί 
•ήγέρθ-ήν. ■

«Άόιπο'ν χαίρετε, καί πάλιν καί πάντοτε χιλίας εύχαριστήσεις». Ού- 
ήεμία λέξις, ούδεμία προσκλησις δπως επανέλθω ! Ή κάρδία μου· έπόνεσε, 
•καθ όσον μοΰ' έψάνη, ώς άν μέ άπέπεμπ’έν: ήδη, δτε έξεπλήρωσε; τήν πρός 
ίμέ ύποχρέωσίν της. Άμα έφθασα είς τήν θύραν: τής’οικίας,ήσθάνθην πα
ράδοξον αίσθημα λύπης, νομίζω δέ μάλιστα ότι καί οί. οφθαλμοί μου εί- 
χον ύγρανθή.

Έσιώπα βυθισθείς είς χάος αναμνήσεων. Μετ’ολίγον δ’ έπανέλαβεν: «'Ή- 
μισυ σχεδόν έτος παρήλθεν, έγώ δ’ ειχον σχεδόν λησμονήσει τά πάντα. 
Ενίοτε μόνον ένεθυμούμην, ώς έν όνείρω, τήν εύγενή μορφήν τής Βιολι- 
στρίας δπως εντός ολίγου πάλιν τήν λησμονήσω. Ημέραν τινά, λίαν πρωί, 
έκρούσθη ό κώδων τής κατοικίας μου. Δέν έχω υπηρέτην, καί επομένως 
ώφειλον ν άνοίξω μόνος. Τδ έπραξα. . . προ έμοΰ δ’ ίστατο ή Λουδοβίκα. 
Τοσοΰτον έξεπλάγην έπί τή θέ<γ της, ώστε έχασα όλοτελώς τήν παρου- 

πνεύματος καί τήν έβλεπον έπί τινα λεπτά χωρίς . ούδέ λέξιν 
νά τή άπευθύνω. Τέλος συνήλθαν, καί τότε ώδήγησα αύτήν άμέσως είς 
τδ δώμάτίόν μ.ου. Έκάθησεν έπί τού σοφά, ακριβώς έκεΐ δπου ύμεϊς τώρα 

,σίαν τού

κάθησθε.
«Συγχωρήσατε», είπε μετά τινα άγωνίαν, «διάτήν ένόχλησιν. Μού έ- 

δείξατε δμως’ άπαξ τοσαυτήν ’συμπάθειαν, ώστε τολμώ' καί έκ‘δευτέρου 
νά ζητήσω τήν ύποστήριξιν καί τήν βοήθείάν σας».

«Είμαι όλος είς τάς διαταγάς σας», άπήντησα πλήρης άνυπομονησίας.
«Τώρα πρόκειται περί συνδρομής διαφόρου δλως φύσεως», είπε ταχέως, 

«περί πράγματος, άπδ τού οποίου κρέμαται δλη ή εύτυχία τής ζωής μου»
«Μέ τρομάζετε .. .» : ■
«Πριν ή σάς εκθέσω τήν παράκλησιν μου, είμαι ήναγκασμένη ν’ άνα- 

δράμω είς τδ παρελθόν. Σάς παρακαλώ νά μέ άκροασθήτε εύμενώς». Έ- 
καθέσθην άπέναντι αύτής. Άναπνεύσασα βαθέως, έξηκολούθήσεν .«Είμεθα 
αί όρφαναί μουσικοδιδασκάλου) δστις δτε έζή άπήλαυεν ιδιαιτέρας φήμης 
καί συνήθροιζε περί εαυτόν μέγαν αριθμόν μαθητών άνηκόντων είς τάς 
μάλλον διακεκριμένας κοινώνικάς τάξεις. Μεταξύ τούτων σϋγκατελέ- 
γετο καί τις όνόματι Άλέξης. Ούτος κατείχε βαθεϊαν καί εύηχον φωνήν, 
έδιδάσκετο δέ τήν ωδικήν παρά τού πατρός μου, χάριν δικσκεδάσεώς. Ή 
οικογένειά του, ρωσσικής καταγωγής έγκαταλιπούσα 'τάς. Ηγεμονίας, 
ένθα άπδ πολλοΰ έν πλούτω καί τιμή έζη, μετώκησεν ένταύθα, άντιπροσ- 
ωπεύουσα μέγαν έμπορικδν οίκον. Νέος έτι ών, άπεστάλη είς' Παρισίους, 
δπως ύπδ τήν έπίβλεψιν φιλικού έμπορικού οίκου έπιδοθή είς τδ έμπό- 
ριον, μετ’ ού πολύ δμως άνεκλήθη, καθόσον έπείσθησαν δτι ούδεμίαν είχε 
κλίσιν πρδς -τδ εμπορικόν στάδιον, είχε δ’ άφιερωθή κυρίως είς τάς''διασκε
δάσεις τής μεγάλης έκείνης πρωτευούσης. Οί συγγενείς του-έφρόντιζυν Ο
πως άποκαταστήσωσιν άύτόν άλλως, τότε δ’ ήλθε τδ πρ'ώτον "είς τήν 
οικίαν μας. ’/Ημην τότε μόλις δεκαεξαέτις, ή άδελφή μου Άννα νεωτάτη, 
ή δέ Μιμή δλως παιδίον. Ή σπανία ' του ώραιότης, τδ· χαρίεν καί υπερή1- 
φανον τού χαρακτήρός του, το πύρ τών οφθαλμών καί τών λόγων του, 
δι’ ών μετ’ ολίγον μοί έξεμυστηρεύθη τδν διακαή , έρωτά του, έδέσμευσαν 
τήν τότε παιδικήν έτι καρδίαν μου έπί τοσ'όύτον,. ώστε έντδς ολίγου τω 
άνήκον ψυχή τε κάί σώματι. Πολύ άπέχουσά τού νά διακρίνω τότε, έστω
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και έπ’ ΐΧάγιατοΊ, τδ δλέθριον τοιαύτης σχέσεως, ήδυνάμην Ί&. παραδοθώ 
τόσφ εύκολώτερον εις την γλυκεΐαν εκείνην μέθην, δσφ ή μέν μήτηρ μου 
είχε πρδ πολλοί άποθάνεε, δ δέ πατήρ μου, δστις ήτο, ώς τώρα εννοώ, διά 
τοιαΰτα. πράγματα τρομερά μύωψ, δέν μέ έβλεπε διόλου. Ημέραν τινά 
παρουσιάσθη δ Άλέξης έν λαμπρά στολή και μο'ι άνεκοίνωσεν, ότι οί 
γονείς του άπεφάσισαν όπως άφιερωθή είς τδ στρατικδν στάδιον. Έπέ- 
τυχεν άμέσως θέσιν αξιωματικού έν τω ίππικω και ώφειλε νά μεταβή 
άμετακλήτως εις τδ σύνταγμά του, όπερ διαμένει έν Ούγγαρία. Αύτδς 
ήτο δ πρώτος μας χωρισμός. ’Επειδή καθ’ έκάστην άντηλλάσσομεν τάς 
θερμοτέρας τών έπιστολών και δ Άλέξης μου ήρχετο πρδς έπίσκεψίν μου 
συχνά καί πάντοτε, δτε ήτο δυνατόν, δέν ήσθάνθην καθόλου τήν άπου- 
σίαν του, ίσως δέ μάλιστα αύτη και ηύξανε τδ θέλγητρον τοΰ έρωτός μας. 
Κα'ι τότε άκόμη, δτε αί πρδς εμέ έπιστολαί του .καί αί έπισκεψεις του 
αύταί, ήρχισαν νά γίνωνται βραχύτεραι καί σπανιώτεραι, δέν έταράχθη 
παντάπασιν ή ισορροπία τής ζωής μου. Ήμην βεβαία, δτι εξωτερικά 
μονον αίτια τδν ήνάγκαζον πρδς τοΰτο, καί περιέμενον ήσύχως τήν ήμέ- 
ραν, καθ’ ήν θά έπανήρχετο πρδς έντάμωσίν μου. Τοΰτο κα'ι συνέβη μετ’ 
ού πολύ. Ήλθε πολιτικά ένδεδυμένος καί ειπεν ότι έχόρτασε καί έβαρύνθη 
τδ στρατιωτικόν στάδιον, και δτι προτίθεται τώρα νά έπιδοθή εις τήν 
τέχνην. Τδ άληθές δμως ήτο δτι ένεκα τής τάσεως, τήν οποίαν είχε 
πρδς σπατάλην καί τήν οποίαν και έγώ είχον παρατηρήσει, άν καί δέν 
έθεώρουν αύτήν διόλου έπιζήμιον, έκαμε μεγάλα χρέη, άτινα τδν ήνάγ- 
κασαν νά παραιτηθή. Δεν τδ είχον μάθει, πλήν καί άν τδ έμάνθανον, 
τοΰτο δέν θά ήλάττου τήν πρός αύτδν αγάπην μου. Έξηκολούθησε 
τότε νά σπουδάζη ύπδ τήν οδηγίαν τοΰ πατρός μου, πρδς δν έφέρετο ώς 
πρδς μέλλοντα πενθερόν, σκοπών νά έπιδοθή είς τδ μελόδραμα. Κατόρ
θωσε ταχέως νά συμπεριληφθή είς θίασον μικροΰ τίνος θεάτρου, μετά 
ταΰτα δέ νά ψάλη μετ’επιτυχίας και είς μεγαλείτερα θέατρα, προσκλη
θείς μάλιστα καί είς Λονδΐνο,ν πρδς τοΰτο. Έν τώ μεταξύ μο'ι ύπέδειξαν 
δτι έπρεπε νά παυσω πάσαν μετά τοΰ Άλέξη σχέσιν. Μο'ι έλεγον, δτι 
ήτο έλαφρδς κα'ι 'άσυνείδητος άνθρωπος,, δτι θά καταστρέψη τήν οίκογέ- 
νειάν του, οτι είς έκαστον τόπον, δπου μετέβαινε, συνήπτε σχέσεις μετά 
γυναικών, και δτι διήγε ζωήν, ήτις θά είχε διά τδ μέλλον του τά χείρι— 
στα αποτελέσματα. Άνεγνώρισα ύφ’ δλας τάς άνακοινοίσεις ταύτας κρυ- 
πτομένην αίσχράν συκοφαντίαν καί ποταπά σχέδια αντιπάλων δρεγομέ- 
νων .τήν χεΐρά μου, τούς οποίους άπέπεμψα μεθ’ ήσυχου ύπερηφανείας. 
Ήμην περί τής άγάπης τοΰ μακράν διαμένοντος πεπεισμένη' άν δ’ ούτος 
ένίοτε χάριν άστειότητος είς τάς έπιστολάς του έμνημόνευε τών έπιτυ- 
χιών του παρά τώ ώραίω φύλω, άφ’ ετέρου δμως πάντοτε μο'ι ένέπνεε 
τήν ελπίδα ΤΟΰ νά μέ καλέση παρ’ έαυτω άμα επιτυχών διαρκούς 

άσφαλοΰς θέσεως. Ημέραν τινά, άφοΰ έπι πολύν καιρόν ούδέν περί αύτοΰ 
είχον μάθει, άφίκετο αίφνιδίως ! Άλλ’ έίς οποίαν κατάστασιν! Ασθενής, 
έλεεινός, καταβεβλημένος—ζώσα είκών άνδρικής άθλιότητος. Είχε χάσει 
τήν φωνήν του, δανεισταί τδν παρηκολούθουν, οί γονείς του είχον άποθάνει 
άφοΰ έθυσίασαν χάριν αύτοΰ πάσαν τήν περιουσίαν των, αύτδς δέ δέν είχε 
ποΰ τήν κεφαλήν κλίνη. Τδν ήγάπων καί τδν άγαπώ τόσον», προσέθηκε 
μέ τρέμουσαν φωνήν, «ώστε ούδεμίαν σημασίαν έδωκα είς δλα ταΰτα και 
ήμην εύτυχεστάτη έχουσα αύτδν πλησίον μου. Ό πατήρ μου εΐχεν έν 
τοσούτφ άποθάνει καί αύτδς έγκαταλιπών είς έκάστην έξ ήμών μικράν 
κληρονομιάν. ’Άν καί αύτη δέν ήτο σημαντική, ή μερίς μου δμως ήρκε- 
σεν δπως τδν άπαλλάξη τών μάλλον κατεπειγουσών άναγκών. Ένφκίασε 
τότε κατοικίαν πλησίον μας, τδν ένοσήλευσα, τδν περιεποιήθην, ούδε
μίαν δ’ έδιδον προσοχήν είς τά περί άποκαταστάσεως φανταστικά του 
σχέδια. Διά τής τέχνης μου, τήν οποίαν ήρχισα μετά τών άδελφών νά 
έξασκώ δημοσίη, εύρον νέαν πηγήν εισοδημάτων, ούτω δ’ δλα θά έβαινον 
κατ’ εύχήν, άν μή μετά τήν έντελή του άνάρρωσιν έκυριεύετο έκ νέου 
ύπδ τής άκατανικήτου έλαφρότητος καί τής παλαιάς πρδς τήν σπατά
λην κλίσεώς του. ’Έκαμε καί πάλιν χρέη, άτινα μοί έκρυπτε μέν κατ’ άρ- 
χάς έγώ δέ πάντοτε έξώφλουν, μέχρις ού δέν μο'ι ήτο πλέον δυνατόν, καί 
έκεΐνος έκινδύνευε νά κληθή πρό τοΰ δικαστηρίου . . . Κατά τάς τρομεράς 
έκείνας ήμέρας Σεις, Κύριε, τδν έσώσατε».

Έπήλθε μικρά σιωπή Ταύτην διακόπτουσα έξηκολούθησεν ή Λουδο
βίκα μετά συγκεκινημένης φωνής: «Καί πρότερον παρέτήρησα; .. ένόμιζον 
τούλάχιστον δτι μεταξύ τοΰ Άλέξη καί τής μικράς μού άδελφής ήρξατο 
άναπτυσσομένη κλίσις τις. Δέν ήθελον δμως νά πεισθώ περί τούτου. 
Έν τή μεγάλη μου μάλιστα βλακεία καί έβοήθουν τήν κλίσιν ταύτην 
κατά τοΰτο, δτι άπδ σκοποΰ παρέβλεπον πολλά, ινα άποφύγω τήν κα
τηγορίαν μωράς ζήλειας. Δέν θά έφθανον δέ ίσως ποτέ τά πράγματα είς 
τδ σημεΐον έκεΐνο, είς δ εύρίσκονται σήμερον, άν ή κατάστασις τοΰ Ά
λέξη δέν μετεβάλλετο, ώσεί διά μαγικής ράβδου. Ένεκα τών παλαιών 
του γνωριμιών ήρξατο συναναστρεφόμενος μετά νέων είς ύψηλάς κοινο>- 
νικάς τάξεις άνηκόντων, καί προσπαθούντων νά τδν μεταχειρισθώσιν ώς 
μεσίτην πρδς πορισμδν μεγάλων χρηματικών ποσών. Ούτος έν γνώσει 
τοΰ άξιοπίστου ενός έκάστου έξ αύτών, δέν έδυσκολεύθη νά εύρη τοκογλύ
φους προθύμους πρδς τοιαύτας έπιχειρήσεις άποφερούσας αύτοΐς καταπλη
κτικόν κέρδος. Επειδή δέ μερικαί τών υποθέσεων τούτων είχον έπιτύχει 
λαμπρά, ό Άλέξης κατέστη άναπόφευκτος καί περιζήτητος σύμβουλος 
τών έπι τοΐς προλεχθεΐσιν δροις δανειζόντων καί δανειζόμενων χρήματα. 
Τδ δωμάτιόν του ήτο διαρκώς πλήρες έπισκεπτών, έρχομένων πρδς άναζή- 
τησίν του έντδς μεγαλοπρεπών οχημάτων. Έκέρδιζεν υπερβαλλόντως με-
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γάλα ποσά. Ούτω θά εΐχεν ήδη άποκτήσει άρκετά καλήν περιουσίαν, άν 
κατώρθου νά παραιτηθή τής προς τήν σπατάλην κλίσεώς του. Αντί τού
του ένωκίασεν άμέσως οίκημα εις αριστοκρατικήν οδόν, διότι τοΰτο, ώς 
έλεγε, τφ έπέβαλλον τά συμφέροντα τής έπιχειρήσεώς του. Πρός τούτοις 
μέ παρημέλει προφανώς, κρυφά περιποιούμενος τήν Μιμήν, μετά τής όποιας 
καί κατοικούν, καθόσον ή άλλη αδελφή ύπανδρεύθη είς το αναμεταξύ 
τοΰτο. Ημέραν τινά μοί ειπεν Μιμή, ότι προτίθεται νά φύγη άφίνουσά 
με μόνην ό Άλέξης, είπε, θά φροντίση διά τήν συντήρησίν της. Ταπει- 
νωθεΐσα, παράφορος ύπό λύπης καί ι οδύνης, έσπευσα πρός αύτόν. Μέ ύπε- 
δέχθη ψυχρώς καί έν όλίγοις μοί έγνώρισεν, ότι δέν μέ άγαπφ, ότι άπό 
πολλοΰ δέν δύναται πλέον νά μέ άγαπήση, καί ότι ούδεΐς λόγος ήδύ- 
νατο πλέον νά γείνη περί στενωτέρου τίνος συνδέσμου μεταξύ τών δύο 
μας. Δύναται νά είνε φίλος μου καί θέλει εξακολουθήσει πράττων .ο,τε 
τοΰ ζητήσω. Ότε δ’ έγώ περίλυπος καί κλαίουσα έρρίφθην πρό τών πο- 
δών του, περιεπτύχθην τά γόνατά του καί έξώρκισα αύτόν νά μοί χαρίση 
έκ νέου τήν καρδίαν του καί νά παραιτηθή τής άτιμου καί τοκογλυφι- 
κής έπιχειρήσεώς, ήτις θά τον ώδήγει άναμφιβόλως είς τό βάραθρόν. . ., 
μέ άπώθησε βαναύσως άπ’ αύτοΰ καί ήπείλησεν ότι θά μέ έκδιώξη ! ’. » Λέ- 
γουσα ταΰτα, κατελήφθη ύπό σπασμωδικών κλαυθμών καί επεσεν άφωνος 
επί τοΰ άνακλίντρου.

«Αυτά όλα εινε πολύ λυπηρά,» ειπον μετά τι διάλειμμα' «πλήν έχώ 
τί δύναμαι .. . τί με έπιτρέπεται νά πράξω;»

«Ό! τό πάν !» άπήντησεν άπομάσσουσα βιαίως τούς οφθαλμούς, καί 
τάς παρειάς της. «Το πάν,άρκεΐ νά έχητε τήν θέλησιν.» ’Επειδή δέ παρετή- 
ρησεν ότι δέν έδιδον πίστιν εις τά λεγόμενά της, έξηκολούθησε μετά ζέ- 
σεως. «Πρέπει νά ήξεύρετε, ότι μ’ όλην τήν κατά τό φαινόμενον σκλη- 
ρότητά του εινε μαλακής φύσεως, φύσεως, ήτις δύναται νά καθοδηγηθή. 
Παρ’ όλην τήν έλαφρότητα καί μεθ’ όλας τάς πλάνας του, βεβαιώθητε, 
ότι είνε ικανός νά αίσθανθή άκόμη εύγενή αισθήματα. Είμαι βεβαία, 
ότι ούδέποτε θά έφθανεν είς τό σημεΐον τοΰτο άν δέν έμεθύσκετο άπό 
τήν τωρινήν εύτυχίαν του καί,» προσέθηκε σιγαλά, «άν δέν παρεσύρετο 
διά τεχνασμάτων τής άδελφής μου. "Αν εΰρεθή άνθρωπος, τόν όποιον 
ύπολήπτεται καί είς τά λεγάμενα τοΰ οποίου δίδει πίστιν, ούτος δέ κα
τάδειξη αύτώ τό άναξιοπρεπές τής θέσεώς του, τό σκληρόν τής διαγωγής 
του,, δέν άμφιβάλλω παντάπασιν, ότι τότε θέλει συνέλθει καί ότι θά τόν 
έπανακτήσω».

«Νομίζετε ; . . . Πλήν καί ούτως άν έχωσι τά πράγματα, πόθεν εικά
ζετε, ότι έγώ είμαι έκεΐνος, οστις ήδύνατο νά έξασκήση επ’, αύτο,ΰ τοιαύ- 
την επιρροήν;»

Τό ήξεύρω! Δέν τόν ήκουσά ποτέ νά ομιλή περί άνθρώπου μετά μεγα- 

λειτέρου ενθουσιασμού καί σεβασμού... μετά θαυμασμού δύναμαι νά ειπω. 
Είχε διίδει», έξηκολούθησεν έρυθριώσα, «έν ύμΐν άμέσως ιδιότητας, άς έγώ 
τότε, ένεκα τής ψυχικής ταραχής, είς ήν καί διηνεκώς εύρισκόμην...., δέν 
ήδυνήθην νά άνεύρω καί δεόντως νά έκτιμήσω. Καί τώρα ... είμαι ήναγ- 
κασμένη νά σάς κάμω έξομολόγησιν, ήτις μέ καταισχύνει, τήν οποίαν 
όμως δέν δύναμαι κατά τήν στιγμήν ταύτην νά άποσιωπήσω. Θά‘ένθυ- 
μήσθε βεβαίως, ότι ότε ύμεΐς έξεφράσατε, δέν θέλω νά ειπω τήν έπιθυ- 
μίαν, άλλ’ οπωσδήποτε τήν εύχήν όπως μ’ έπανίδητε, θά ένθυμήσθε 
λέγω, ότι κάπως έταράχθην. Δέν ήθελον νά διεγείρω ούτε ελπίδας, ούτε 
πόθους, τούς οποίους δέν ήδυνάμην νά εκπληρώσω. Κατά τήν αύτήν όμως 
στιγμήν μοί έπήλθεν ή ιδέα νά εζχνχγχχσω τόν Άλέξην νχ έννοήση τήν 
άξίαν μου,, δι’ ύιιωχ νά . . .. τόν κάμω, ινα έκφρασθώ είλικρινώς, νά 
ζηλοτυπήση. 'Ότε όμως ένόησα, ότι διά τής πραγματοποιήσεως τοΰ 
σχεδίου μου τούτου έπήλθεν άκρεβώς τό αντίστροφον τοΰ: ποθουμένου, κα- 
τηράσθην κατά διάνοιαν τήν ιδέαν μου ταύτην και ήρχισα τρέφουσα μί
σος ενάντιον υμών, μίσος, όπερ τόσφ μάλλον ηύξανεν, όσφ καταφανέστε- 
ρον έξεδηλοϋτο ό πρός υμάς σεβασμός του». Ταΰτα είποΰσα έκλινε τήν 
κεφαλήν, διευθύνουσα δέ τά βλέμματα πρός τό έδαφος έφαίνετο ώσεί πε- 
ρίμένουσα τήν άπό τοΰ στόματος δικαστοΰ άνάγνωσιν καταδχκαστικής 
άποφάσεως.

Έσιώπησα.
«Τώρα θά μέ περιφρονήσητε βεβαίως», εϊπε μόλις άκουομένη.
«Ποσώς», άπήντησα. «Τούναντίον, Σάς έκτιμώ ύπέρ ποτέ». Ό,τι δ’ 

ειχον είπεΐ δέν ήτο απλή φράσις. Τόσφ σπανίως εύρίσκει τις είς τάς γυ
ναίκας έν γένεε τήν ειλικρίνειαν, ώστε βαθύτατα εξεπλάγην καί συνε- 
κινήθην έπ'ι τή άδόλφ ταύτη έξομολογήσει, άν καί αύτη ούδόλως ήτο 
ευχάριστος δι’ έμέ. «Ναί, Λουδοβίκα,» έξηκολούθησα, «Σάς έκτιμώ καί 
Σάς σέβομαι πολύ. Καί διά νά Σάς άποδείξω δέ τοΰτο, θά ύπάγω έίς 
τον Άλέξην.» Έκινήθη ώσεί θέλουσα νά γονατίση πρό έμοϋ. Ήγέρ- 
θην. «Μή περιμένετε όμως πολλά! ’Εννοείτε, ότι ούδ’ είς ξένας υποθέσεις 
ν’ άναμιχθώ δύναμαι, ούτε δ’ άφ’ έτέρου νά παίξω το πρόσωπον μεσίτου 
τού έρωτος. Μεθ’ολα όμως, όσα μοΰ έξεθεσατε, μού εινε δυνατόν νά χρησι
μεύσω έν όλη τή σοβαρότητι ώς σύμβουλος τοΰ Άλέξη καί νά τόν κατα
στήσω προσεκτικόν. Τούτο δέ θέλω πράξει μετά χαράς».

«νΩ 1τώρα είνε όλα πάλιν καλά !» άνέκραξε ζωηρώς καί μόλις δυ- 
ναμένη νά καταπνίξη τήν χαράν της’ «τώρα έσώθην I "Εν έτι! Σάς ειπον 

' πρότερον ότι ύπέκυψεν είς τά τεχνάσματα τής άδελφής μου. “Αν ήμην 
βεβαία ότι έκείνη τόν άγαπα, ότι τόν άγαπ^ πιστώς, είλικρινώς καί ά- 
ληθώς . . . ίσως .. . άλλά μόνον ίσως ... θά διενοούμην νά ύποχωρήσω. 
Καί όμως Σάς λέγω ί Sir tbr άγα~α !»
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«Σάς πιστεύω», άπήντησα.
«Μου είνε δύσκολοι νά το είπω . . . καί όμως πρέπει ! άν καί εινε τό

σον νεα, εινε σκληροκάρδιος, ψεύστρια και πανούργος, τό μόνον δ’, όπερ έπι- 
θυμεΰ, εινε τό ν’ άρέσκη, τό νά την θαυμάζωσι. Θά τόν καταστήση δυσ
τυχή και θά τόν ώθηση διά της κινδυνώδους όδοΰ, ήν τώρα βαδίζει, είς 
τό βάραθρον. . .»

«Είμαι πληρέστατα περί τούτου πεπεισμένος, πλήν θά θέληση άρά γε 
νά πεισθή και εκείνος ;»

«Έδοκίμασα, πλήν τοΰτο τόν ήρέθισε τρομερά».
«Δέν ήτο φρόνιμον, δι’ δ πρέπει εγώ νά προσέξω πολύ.»
«'Ομιλήσατε, ενεργήσατε όπως Σας φωτίση δ Θεός. Είμαι πεπεισμένη, 

οτι θέλετε διευθύνει πάντα κατ’ εύχήν. Κα'ι παρακαλώ πολύ. . ., θά ύπά- 
γητε αύριον άμέσως πρός έντάμωσίν του ; ’Ενωρίς, όπως τόν εύρητε έτι 
κατ’ οίκον . . .και θά μέ είδοποιήσητε άμέσως» Ταΰτα είποΰσα ήγέρθη.

«Θα το κάμω, άλλ άπαξ έτι Σάς λέγω, μή περιμένετε πολλά». Τήν 
συνώδευσα έξερχομένην . . . Ότε έμεινα μόνος, έπήλθεν ολίγον κατ’ ολίγον 
ή άντίδρασις. ’Έβλεπον έμαυτδν άναμιχθέντα είς ύπόθεσιν, κατά τήν διεξ
αγωγήν τής οποίας δυνατόν αί ενέργειαί μου νά έξελαμβάνοντο ώς ύπο
πτοι και άμφίβολοι, είς ύπόθεσιν τέλος, περί τούτου δέ έπειθόμην έπί 
μάλλον και μάλλον ητις ούδεποτε ήδύνατό νά τελείωση καλώς. Δε- 
δόσθω, ότι αί πρώται σχέσεις άποκαθίσταντο' έπί πόσον θά ήδύναντο 
αυται νά διατηρηθώσιν άναλλοίωτοι μεταξύ τοιούτων άνθρώπων ; . . . 
Επειδή όμως ειχον υποσχεθή τήν συνδρομήν μου είς τήν πτωχήν καί 
άπηλπισμένην έκείνην γυναίκα, διηυθύνθην τήν έπομένην πρωίαν πρός 
το οίκημα τοΰ Αλεξη . . . Οδηγηθείς ύπό ύπηρέτου, είσήλθον είς τό 
γραφεϊον του. Ευρον αυτόν προγευματιζοντα καί καπνίζοντα μακράν κα
πνοσύριγγα. Έκπλαγείς άνεσκίρτησε, μέ ύπεδέχθη δέ λίαν φιλοφρόνως· 
«Κύριε μου,» είπε, «ποία περίστασις μοί παρέχει τήν εύχαρίστησιυ νά Σάς 
ίδω είς τον οίκον μου; . .. Ώς βλέπετε προγευματίζω ... έτι. ’Επιθυμείτε 
καφέν, τέιον, σοκολάταν. . .»

Ήρνήθην εύχαριστήσας.
«Τουλάχιστον έν σιγάρον» καί άνοίγωυ πολυτελέστατον σκύτινον κι

βώτιου ! «Προμήθεια έξ Άβάυης κατ’ εύθεΐαν», προσέθηκε μάλλον άφη- 
ρημένΟς ή έπαιρόμενος.

Μή θέλων νά άρνηθώ, έλαβου έν τών σπανίων έκείυων σιγάρων, ένώ δ 
Άλέξης προθύμως μοί προσέφερε πυρ.

Άφοΰ άμφότεροι έκαθέσθημεν, «Κύριέ μου», ήρχισα, «δέν νομίζω ν’ ά- 
πατώμαι παραδεχόμενος ότι οπωσδήποτε μ.αντεύετε τόν λόγον τής έπι- 
σκέψεώς μου.»

«Ναί, άν θέλητε νά μέ ΰνομάσητε ουτω, άν καί θά ήτο ορθότερου άν 

έλέγετε, ότι έρχομαι τή παρακλήσει τής δεσποινίδος Αουδοβίκας Μάν- 
σοελδ, ήτις είνε λίαν δυστυχής.»

«Πταίει μόνη της!» άνεφώνησε- « τή έξέθηκα τά πάντα, τή προέτεινα 
τά ορθότερα τών πραγμάτων. Πλήν δέν θέλει ν’ άκουση τίποτε, δέν Θέ
λει νά έννοήση, οτι τά αισθήματα είνε παροδικά και ότι νέαι έντυπώσεις 
άπαιτοΰσι καί αύταί τάς θυσίας των. ...»

«Κύριέ μου,» διέκοψα,, «δέν σκέπτεσθε καθόλου δρθώς, άπαιτοΰντες παρ’ 
άγαπώσης γυναικός νά εύρη φυσικόν καί εύνόητον έκεΐνο, όπερ είς ύμάς, 
ίσως δέ και είς έμέ, φαίνεται τοιοΰτο. Άπαιτοΰντες τοΰτο, άπαιτεϊτέ τι 
ύπεράνθρωπον. Βεβαιώθητε ότι ή Λουδοβίκα Σάς άγαπά».

«Ναί, μάλιστα», εϊπεν άνυπομόνως, «μέ άγαπ^ί, τό γνωρίζω... καί 
έγώ τήν ήγάπησα θερμώς, πολύ θερμώς. Ώ! « εξηκολουθησεν ωσει αναπο
διών τδ παρελθόν, «δέν δύνασθε νά φαντασθήτε ποσον ώραία, πόσον θελ
κτική ήτο ! Οί οφθαλμοί της, τδ ανάστημά της, αί χεϊρές της καί οί πό- 
δες ... . καί τώρα ακόμη εινε ώραία πρός δέ καί καλή, λαμπρά φύσις. .. 
Ούδεμία τών αδελφών της δύναται, έστω καί κατ’ έλάχιστον, νά παρα- 
βληθή πρός αυτήν. ...»

«Λοιπόν. ...»
«Λοιπόν . . .καί όμως δέν τήν άγαπώ πλέον, δέν δύναμαι πλέον νά τήν 

άγαπήσω ! Εινε πάντοτε ή αύτή ! Πάντοτε ή αύτή άφοσίωσις, ή αυτή 
τρυφερότης, πάντοτε αί αύταί περιπαθείς εκφράσεις. Ή μονοτονία αύτη 
έπιδρ^ ένοχλητικώς. Ίδέτε άφ’ ετέρου τήν άδελφήν της Μιμήν. .. παρά- 
ξενον, περίεργον πλάσμα, πλήρες όμως πνεύματος, πλήρες ζωής και άστειό- 
τητος . . .θελκτικόν διαβολάκι.»

«Τόν τελευταίου τούτον χαρακτηρισμόν εξελίξατε έξαισίως»,άπήντησα 
ήσύχως . . . «Πλήν νομίζετε ότι όλα ταΰτα Σάς δίδουσι τδ δικαίωμα νά 
έγκαταλείψητε γυναίκα, ήτις Σάς άγαπα πιστώς καί είλικρινώς καί ήτις 
τό πάν έθυσίασε δι’ ύμάς;» Ήγέρθη ώσεί ύπό έλατηρίου άνατιυαχθείς .’ 
«Ναί!» είπε διά ταχέων βημάτων τδ δωμάτιον διασκελίζων, «ναί, μου 
έθυσίασε πολλά, τδ πάν. Ήξεύρω τί έννοεΐτε. Πλήν διατί τδ έκαμε; ! Δέν 
τδ άπήτησα. 'Έπρεπε νά με άφήση νά παραδοθώ εις τήν τύχην μου. 
Έκτος τούτου . . , έτακτοποίησα πάν ό,τι άπ’ έκείνης τής έποχής ήδύ- 
νατο νά τήν πιέζη ή νά τήν άνησυχή. Τή ύπεσχεθην ό,τι λαμπρότερου 
ήδύνατό νά έπιθυμήση. Πλήν άπερριψεν όλα, προτιμώσα νά ζήση δίδουσά 
μαθήματα μουσικής. Ό,τι άπαιτεϊ είνε άγάπη καί πάλιν αγάπη .. . αύ
τήν δέν δύναμαι νά τή τήν δώσω.

«Τότε είχετε τδ καθήκον βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον, τρυφερώς καί έπι- 
φυλακτικώς νά άνακοινοίσητε είς τήν Λουδοβίκαν τήν κατάστασίν Σας 
καί τάς ιδέας Σας, μετά τών οποίων βεβαίως δέν θά έκηρύσσετο άμέσως
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σύμφωνος. Ουδέποτε δ επρεπε. ν άπωθήσητε τήν δυστυγή τόσω σκλη- 
ρώς και νά τήν άπειλήσητε διά τρόπου ήκιστα εύλαβρΰς.»

«Το έπραξα διότι έξέλεξεν άπρεπή μέσα, όπως, έκβιάζουσά με> έπ,ανά
κτηση την αγαπην μου. Εξηυσελισε την αδελφήν της ενώπιον μου και 
προσεπάθησε νά διεγείρη έν έμοί τήν υπόνοιαν ότι ή Μιμή δέν μέ άγαπ^».

«Κα'ι άν είχε δίκαιον είπον σοβαρώς ·
’Έμεινεν άκίνητος.

«Όμιλεΐτε ενδιαφερόμενος διά τήν Λουδοβίκαν», είπε.
«Κύριε μ.ου», ειπον εγειρόμενος και πρός αύτόν διευθυνόμ.ενος, «είνε α

ληθές, οτι το διάβημά μόύ σάς δίδει κάπως τό δικαίωμ.α νά 'άμ,φιβάλ- 
λητε περί τής εντελούς ειλικρίνειας τών λεγομένων μ.ού. Πλήν, άν ήδύ- 
νάσθε ν’ άναγνώσητε έν τή ψυχή μου, ήθέλετε πείσθή, ότι λίαν τιμίως 
ενεργώ κάι υπέρ τής Λουδοβίκας καί υπέρ ΰμ.ωκ. Τό έπαναλαμβάνω ’ 
Η Μαρία Μανσφελδ άεν σας α,γα,πα». Επειδή δέ μ’ έθεοόρει έκπεπληγ- 

μ.ενος προσεθηκα ταχέως! « Ογιίψας fi0ror} όύδένα !» Ή Μιμή ά- 
νηκεί εις την ταζιν των γυναικών έκείνων, αϊτινες τότε μ,όνον άγαπώσιν 
όταν δεν εινε πλέον ικαναι να διεγειρωσιν, άγάπην». Διηύθύνθη βραδέως 
προς το καθισμ.α του και έκαθεσθη σιωπηλός, μέ κεφαλήν κεκλιμένήν, έ-’ 
©αινετο δ έπαναλαμβάνων κατ’ ιδίαν τάς παρ’ έμοΰ έκστομισθείσάς λέξεις. 
Θα είχε βεβαίως και άλλοτε σκεφθή έπ'ι τοΰ άντικειμ.ένου τούτου, καθό
σον εφαίνετο διεξάγων έν τή ψυχή του πάλην.

»Δέν ήλθον ένταΰθα μέ τήν πρόθεσιν», έξηκολούθησα πλησιάζων αύτόν, 
«ν αναδαυλισω σβεσθεντά αισθήματα. Τοΰτο ούδεμ.ία δύναμ,ις είνε δυ
νατόν νά κατορθώση έπι τής γής. ’Άς όμιλήσωμεν τιμίως καί είλι- 
κρινώς ! Προς τήν Μιμήν σάς ελκύει ή δύναμις τών νεαρών της θελγή- 
τρων. Ευρίσκετε παρ’ αύτή χαράς και άπολαύσεις, άς δέν δύναται νά σάς 
παρασχή πλέον η Λουδοβίκα. Πλήν συλλογίσθητε, ότι ή ζωή δέν άποτε- 
λεΐται ουδέ συνιστάται έξ. άπολαύσεων, και δή πρέπει νά συνειθίσωμ,εν νά 
ύπομένωμεν καί στερήσεις και νά θυσιαζώμεθα και δι’ εαυτούς και δώ 
άλλους. Σκεφθητι, οτι ύπάρχουσι καθήκοντα, άτινα, καθόσον δέν άντιφά- 
σκουσι προς το εχώ μας, πρέπει νά έκπληρωθώσι διά παντός τρόπου. ’Α
ναγνωρίσατε, οτι το παρελθόν δέν δυνάμεθα νά τό άρνηθώμεν, νά τό ά- 
πορριψωμεν ώς παλαιωθέν φόρεμ.α. Έσκέφθητε δέ τέλος τί ήρνήθητε κα'ι 
τι άπεκτησατε ! Άφ’ ενός γυναίκα γλυκεϊαν καί εύγενή, πλήρη άφοσιώ- 
σεως και πιστεως, ευχαριστημενην τότε μ.ονον, όταν δύναται ν’ άναπνέη 
τόν αυτόν μέ υμάς άέρα : άφ’ ετέρου δέ πλάσμα μάλλον άκανθώδες ή ελ
κυστικόν, μεστόν μέν εύθυμίας καί έλαστικότητος, αλλά και παντελώς 
στερουμενον και ψυχής καί καρδίας, όν, όπερ έπλάσθη μόνον διά νά είνε 
παλλακις και οπερ. μέ ψυχρόν αΐμα θά σάς έγκαταλείψη άμέσως, άμα. 
ίδά, ότι δέν είσθε είς θέσιν νά πραγματοποιήσητε και τήν έλαχίστην τών

Η ΒΙΟΑΙΣΤΡΙΑ

ιδιοτροπιών της. Έπ'ι πόσον όμως και μέ οποίας Ουσίας θά σάς είνε τοΰτο 
δυνατόν ; Ίσως δέν μο'ι επιτρέπεται νά σάς καταστήσω προσεκτικόν επι 
τών έπιχειρήσεών σας, άς έπιεικώς δύναταί τις νά όνομάση μδρορ άναξιο- 
πρεπεϊς. Ούδέποτε άφ’ ετέρου μο'ι έπήλθεν ή ιδέα ν’ άναμιχθώ είς τα 
τοΰ βίου σας, δίδων ύμΐν συμβουλάς, άς δέν μέ έζητήσατε. . . πλήν είπετε 
σείς αύτός, πώς θά τελειώσωσιν όλα αύτά

Πίτο άφωνος’ είχε καταισχυνθή, άλλ’ ήτο συγκεκινημένος και τετα- 
ραγμένος. «Ναί, είνε άληθές !» άνέκραξε σφίγγων τήν χεΐρά μου. « Εχετε 
πλήρες δίκαιον ! Πλήν τί πρέπει νά πράξω’, Ό πτιγμότος άπό τά, 
του πιάνεται... Ή ζωή μου έχει άρχίσει κακώς. . .»— «Μή άπελπιζεσθε ! 
Είσθε άκόμη νέος. ”Ανθρωπος, ώς ύμεΐς, μέ προτερήματα και ικανότητα, 
πρέπει νά πλάση βέβαιον και τίμιον μέλλον, άρκεΐ μονον νά το θέληση, 
άρκεΐ νά τό άποφασίση ! Τήν καλλιτέραν πρός τοΰτο εύκαιρίαν Σάς πα
ρέχει ή μετά τής Λουδοβίκας ένώσις. Και έκείνη δύναται νά κερδιζη τι. 
Θά βοηθήτε δ εις τόν άλλον άμοιβαίως και θά κατορθώσητε, υπερνικών- 
τες όλάς τάς τρικυμίας και τούς σκοπέλους, ν’ άποκτήσητε έν τώ απλώ 
και μετριόφρονι οικω Σας τά μεγαλείτερα αγαθά τοΰ κοσμου ! Ησυχίαν 
και εύτυχίαν». .

’Εφαίνετο σκεπτόμενος. Συγκίνησις κα'ι προσπάθεια πρός άπόφασιν διε- 
κρίνοντο ζωγραφούμεναι έπ'ι τοΰ προσώπου τού, έπειθόμην δε βαθμηδόν, 
ότι έν τή καρδία του παρεσκευάζετο σπουδαία μεταβολή.

«Και τί θ’ άπογείνη ή Μιμής» μέ ήρώτησε σιγαλά.
«Έγκαταλείψατέ την είς τήν τύχην της! Θά εύρη μονή τον δρομον,

όν θ’ άκολουθήση».
Μόλις έπρόφερα τάς λέξεις ταύτας, ισχυρός κωδωνισμός άνηγγειλεν έπι- 

σκέπτην, σχεδόν δέ συγχρόνως είσήλθεν είς το δωμάτιον η Μιμή λαμ- 
πρώς ένδεδυμένη, στίλβουσα έκ μετάξης και βελούδου καί φερουσα κομ
ψότατου πτερωτόν πίλον έπί τής έπιμ.ελώς βεβοστρυχίσμενης κόμης. Εστη 
άφωνος έπ'ι τή θέα μ.ου. Τό έζωτερικον της είχεν αλλοιωθή επαισθητώς 
άπότής τελευταίας φοράς, καθ’ ήν τήν ειχον ίδεΰ, Είχεν αναπτυχθή πολύ; 
τάδέ χαρακτηριστικά της άπέκτησαν διακεκριμένου ύφος.

Ό Άλέξης ώρμησε πρός δεξίωσιν αύτής, άμέσως δ’ ενοησα οτι το 
πάν έχάθη.

«Ώς βλέπεις, άγγελούδι μου, έχω έπίσκεψιν. .. πήγαινε προς καιρόν είς 
τό παρακείμενον δωμάτιον». Τήν συνώδευσε, διεκρινα δ οτι αντηλλαξαν 
χαμηλή τή φωνή λέξεις τινάς. Μετά τινα χρόνον έ.ξήλθε, «Συγχωρεΐτε»; 
είπε μετά τίνος στενοχώριας, «οτι δεν δύναμαι να εχω επι πλέον την τι
μήν. . .σπουδαία ύπόθεσις ...» καθ’ όν δέ καιρόν άνεζήτουν τόν πϊλόν μου, 
έξηκολούθησεν’ . .

«νΕστε βέβαιός, ότι είμαι είς θέσιν νά εκτιμήσω τάς συμβουλάς καί τάς
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παρατηρήσεις Σας . ..κα’ι δτι αναγνωρίζω αύτάς έν μέρει. Θά Σάς ήμαι 
πάντοτε ευγνώμων . . . Δέν δύναμαι όμως είς τήν περίστασιν ταύτην νά 
λάβω τόσφ ταχέως τήν άπόφασιν μου. 'Όσον άφορ^ εις τήν Λουδοβίκαν, 
σάς παρακαλώ νά τή άνακοινώσητε, δτι και πρότερον ειχον σκεφθή και 
ζυγίσει τά πάντα, δτι κατανοώ πόσον θά τήν λυπήση. . . δυστυχώς όμως, 
πρός τδ παρόν, δέν δύναμαι ούδ’ έπ’ έλάχιστον νά μεταβάλω τάς σχέσεις, 
είς τάς οποίας εύρισκόμεθα . . . ’Απολύτως τίποτε !» προσέθηκε μέ τήν έπι- 
μονήν εκείνην, ήτις ιδιάζει είς άσθενεϊς μόνον φύσεις.

Τδν έβλεπα σιωπών. «Θά τή τδ άνακοινώσω», είπον, καί έφυγον τέλος.
Διηυθύνθην άμεσος πρδς τήν Λουδοβίκαν, ήτις, άφοΰ έχωρίσθη άπδ τάς 

άδελφάς της, είχεν ενοικιάσει απέριττου δωματίου. Μέ ύπεδέχθη μετ’ α
πελπιστικής άνυπομονησίας, «Λοιπόν, λοιπόν·» ήοώτα, ένώ οί όφθαλμοζ 
της έσπινθηροβόλουν.

«'Όπως προέβλ.πον ούτω καί συνέβη.» Καί διηγήθην αύτή τά δια- 
τρέξαντα.

Ή καρδία μου έσκιζε το, δτε έιδον αύτήν συγκρατουσαν καί αύτήνέτι 
τήν άναπνοήν δπως μή ταράξη τήν διήγησίν μου, ένώ άφ’ ετέρου έκα
στη μου λέξις έπιπτεν έπί τής ψυχής της ώς άναλελυμένος μόλυβδος. 
Μεστή λύπης καί άπογνώσεως προσεπάθει νά καταβάλη τήν δδύνην της. 
Συγκίνησις, χαρά καί ελπίς έζωγραφίζοντο διαδοχικώς έπί το'ϋ προσώ
που της . .. μέχρις ού τέλος, ύπακούουσα είς τήν γυναικείαν άδυναμίαν, 
άνελύθη είς ποταμούς δακρύων.

Καί δμως ύπήρχε μέσον, δι’ ού ήδύνατό τις νά σώση αύτήν άπδ τής 
άπελπιστικής ταύτης θέσεως καί νά τή άποδώση όλοσχερώς τήν ψυχικήν 
της γαλήνην. Τοΰτο θά κατωρθοΰτο άν άπεκάλυπτέ τις αύτή έν ειλικρι
νείς τήν κατάστασίν της, ήδύνατό δέ συγχρόνως καί νά πείση αύτήν, 
δτι ούδέν πλέον είχε νά περιμένη, ή νά έλπίζη. Δυστυχώς δμως ήλπιζεν 
ετι. Καθόσον, άφοΰ έπί μακράν έσιώπησε, διατελοΰσα ύπδ τήν πρώτην 
έντύπωσιν τής διηγήσεώς μου, προσεπάθησε μετά ταΰτα, ένστίκτως, νά 
εύρη άγκυραν σωτηρίας είς τδ εύχαριστότερον μέρος αύτής. «Λοιπόν ώμί- 
λει περί έμοΰ καλά και μετ’ άγάπης;» ήρξατο ήρέμα. «Παρετηρήσατε 
δτι συνεκινήθη, σάς έφάνη ώσεί θέλων ώσεί προτιθέμενος . ..»

«Νά ριφθή άπδ τής μιας αβύσσου είς τήν έτέραν!» διέκοψα- «μοί έφάνη 
προτιθέμενος νά λάβη άπόφασιν, διά τήν οποίαν θά μετενόει αύριον ή με- 
θαυριον καί θά τήν άπηρυεΐτο. Δέν είνε άνθρεοπος, ούτινος ή ενέργεια στη
ρίζεται έπί άρχών' περί τούτου έπείσθην, δτε είδον πώς έπενήργησεν έπ’ 
αύτοΰ ή έμφάνισις μονή τής αδελφής σας. Είς μ'ια/τ Λέζ,ιν συνοψίζων τάς 
ιδέας μου σάς λέγω δτι δέν ύπάρχει πλέον δι’ υμάς δτι δέν σάς αγαπά !»

«Ώ ! Ώ! « είπε κοπτομένη καί ένώνουσα τάς χειράς της’ «Συνέλθετε, 
Λουδοβίκε», είπον, «άντικρύσατε τά συμβάντα μέ θέλησιν ίσχυράν καί 

άπόφασιν καί λησμονήσατε άνθρωπον, δστις δέν εινε άξιος ν’ άγαπάται 
παρ’ ύμών».

«Ούδέποτε! ούδέποτε!» είπε ρι-πταζομένη ένθεν κάκεΐθεν έπί τοΰ σοφά. 
«Δέν δύναμαι, δέν θέλω νά τδν λησμονήσω. Δέν δύναμαι καί δέν θέλω 
νά τδν χάσω. Είνε τό πάν δι’ έμέ! » «Τδ πάν;! Δέν έχετε μήπως έαυτήν, 
δέν έχετε τήν τέχνην σας ;» «Μή μοΰ δμιλεΐτε περί τής τέχνης μου ! 
Εκεί κεινται τά βιολιά μου, άπδ πολλοΰ έγκαταλειφθέντα καί ήδη πλήρη 
κονιορτοΰ. Άπό πολλοΰ δέν παίζω πλέον. ’Άλλοτε ... άλλοτε δέν ύπήρχε 
μεγαλειτέρα άπόλαυσις δι’ έμέ ή τδ νά μεταδίδω είς τάς συναισθανομέ- 
νας χορδάς τήν μυστικήν άγάπην, τήν εύτυχή χαράν καί τούς γλυκείς 
πόνους τής καρδίας μου. Τώρα δμως τάς μισώ, σπανίως δέ μόνον έπιθυμώ 
νά τάς πλήξω .. . διά νά σπάσουν. . . νά σπάσουν ώς ή καρδία μου !»

«Μή άνοσιουργεΐτε !» είπον σοβαρώς καί έν δλη τή αύστηρότητι. 
«Μή αποσκορακίζετε τδ θειον δώρον άγνωμόνως. Συλλογίσθητε όπόσοι 
τών περί ημάς ανθρώπων στενάζουσιν ύπδ τδ βάρος τής πτωχείας, τής λύ
πης καί τοΰ άπελπισμοΰ, δέν κατέχουσι δέ τίποτε, δι’ ού ΰποβοηθούμ,ενοι, 
νά δυνηθώσιν, άναρριχώμενοι, ούτως είπεΐν, νά έπιτύχωσεν έλευθερωτέραν 
άτμ-οσφαΐραν. Σκεφθητε ποσαι δίκαιαι έλπίδες χάνονται είς τδν κόσμον 
τοΰτον και λησμονήσατε τδ άπολεσθέν».— «Σεις εισθε άνήρ !» άνέκραξε, 
«καί δέν ήξεύρετε τί είνε διά τήν γυναίκα ή άγάπη, ό έρως!»

«Τδ ήξεύρω ! Ή άγάπη είνε δ προορισμός τής γυναικός. Αί αδιάκο
ποι δμως σκέψεις, ή'έν γένει πρόοδος, οί μόχθοι διά τδ κοινόν καλόν, ήσαν 
καί είνε ο προορισμός τοΰ άνδρός. Καί δμως, πόσον συχνά ανταμείβεται 
ο άνήρ μέ τήν γενικήν περιφρόνησιν, μέ τήν άχαριστίαν καί μέ τδν πε
ρίγελων, δι’ έκεΰνα, ύπέρ ών έθυσίασε τούς μόχθους, τδν ιδρώτα καί πλήρη 
και πάσαν τήν δύναμιν τής ζωής του! Είς τοΰτον λοεπδν τδν κόσμον τής 
άπατης καί τής πλάνης, είς τδν κόσμον τοΰτον, είς δν ούδέν διαρκές καί 
μόνιμόν ύπάρχει, άπαιτει ή γυνή ^,όκη νά διατηρήση διαρκή καί άπρόσ- 
βλητον τήν εύτυχίαν της ; !

Εσιωπα. Εγώ έξηκολούθησα’ «Ίδωμεν δέ άν είνε ή κατάστασίς σας 
καί τόσω τρομερά. Δύνασθε νά είπητε : ’Έζησα καί άπήλαυσα ! . . . Ένώ 
είς άλλας γυναίκας ούδέποτε έπετράπη ν’ άνοίξωσι τήν κάλυκα τής καρ
διάς των, άπ έναντίας δ’ ήναγκάσθησαν μέ δέσμια έτι αισθήματα νά 
κατελθωσιν είς τδν τάφον !»

Εκλαιε πικρώς. Ήγέρθην τότε καί πλησιάζων αύτήν, «Λουδοβίκα, έπι
θυμώ να με θεωρήτε ώς φίλον Σας»· έπειδή δ’ έκείνη ταχέως άπωθοΰσά 
με προεβαλε τάς χεΐρας, έξηκολούθησα- «Μήμε παρεξηγεΐτε ! Δέν είμαι έξ 
εκεινοιν, οίτινες είς τοιαύτην στιγμήν θά έτόλμων νά κάμουν έρωτικάς 
έκμυστηρευσεις .. . ε’τι άπαξ ! Θεωρείτε με ώς φίλον Σας ! Συνείθισα νά 
βαδίζω έπί άτραποΰ τής στερήσεως. Θέλω νά έπαγρυπνώ έφ’ ύμ,ών ώς
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μήτήρ έπί άσθένοΰς τέκνου της. ..μέχρις ού συνδιαλλαγήτε καί πάλιν
μέ τήν τύχην και τήν τέχνην και φθάσητε είς τήν περιωπήν εκείνην, άφ’

Χ,Ο-Ι

τότε δέ 
τά πάντα

Λ

))

ής θά στρέψητε γελώσα τό βλέμμα Σας πρός τό παρελθόν... ίσως δέ 
7ίρός πολύ καλλίτερον μέλλον».

Έφαίνετο ήσύχως σκεπτομένη. Αίφνιδίως όμως γοερώς κλάίουσα 
τάς χεΐρας πρό τοΰ προσώπου φέρουσα. «Όχι ! Όχε! δέν δύναμαι νά τόν 
στερηθώ ! Τό πρός τήν Μιμήν πάθος του δέν θά διαρκέση πολύ, τόι 

’πρέπει . . . είμαι βεβαία, ότι θά έλθη πρός έμέ. Θά ύποφέρω 
μεθ’ ύπ'ομονής. ’Άς μέ ύβρίση, άς μέ άπειλήση, άς μέ άπωθήση : Θά ήμαι 
ευτυχής, έστω κα’ι άν ήθελε μέ άπολακτίσει . . .δέν δύναμαι νά ζήσω χω- 
θις αυτόν!

Ώπΐσθόχώρησα. 'Η άγρια καί μανιώδης αύτη έκρηξις, ή τυφλή αύτη 
κλίσις, ή τόσον άλόγως ύπεκφευγουσα και αύτήν τήν λαμπροτέραν άκτΐνζ 
τής άληθείάς, μοΰ έπάγωσε τήν καρδίαν. «Λοιπόν,» ειπον τέλος, «χαί- 
ρ'ετε ! Ό Ούρανός έστω ύμΐν βοηθός !»

Τί συνέβη μετά ταΰτα δυναμ.’αι νά Σάς διηγηθώ ταχέως και δι ολί
γων. Τά έμάθοίή δπως συνήθως πας τις πολλά μανθάνει περί άνθρώπων, 
'όύς γνωρίζει. —Τοΰ Άλέξη αί λαμπραί επιχειρήσεις δέν ήδύναντο νά δια- 
τήρήθώσιν έπί πολύ. Μετά καιρόν δέν έπεστράφησ.αν διάφορα σημαντικά 
ποσά. OV τοκογλύφοι κατέστησαν δύσπιστοι και άπειλητικοί, έζήτούν δέ 
[λεγάλάς αποζημιώσεις. Αί δοθεΐσαι νέαι προθεσμίαι δέν έτηρήθησαν καί 
πάλιν'. Έγένόντο κάταγγελίαι. Ούτω δέ όλη ή επιχείρησες, καθ’ ήν άνε- 
'κάλύφθή'σάν καί διάφοροι αίσχραί καταχρήσεις, ήρχισε νά κλονήτάι 
σίίούδάίως, κάταρρεύσασα μετ’ ου πολύ όλοσχερώς. Μόνη ή σύμπτωσις, οτι 
πφόίέώπα ύψηλής περιωπής είχον άναμ.ιχθή είς τήν ύπόθεσιν ταύτην, έσωσε 
τόν Άλέξην άπδ δικαστικής καταδιώξεως. Ούτος περιήλθε και πάλιν είς 
το έσχατον σημεΐον τής έλεεινότητος. Ένεκα τής ταραχής και τών συγ
κινήσεων τών κρίσιμων έκείνων ημερών — καθ’ ό διάστημα ή Μιμή άνε- 
χώρησεν είς Παρισίους μετά τενος άκολούθου τής γαλλικής πρεσβείας —- 
ήβθένή'σε βά'ρέώς κα'ι άπέθανεν ... Ή Λουδοβίκα τόν ένοσήλευσε κα'ι τόν 
πέρίεπόιήόη είς τό πτωχικόν της δωμάτιον, τόν έθαψε δέ πωλήσασα παν 
δ)ίί κάτεΐχεν.

Άπεθάύέή είς τάς χέΐράς τής.

r.

Έπέκράτησε δέ πάλιν σιωπή εις τό δωμάτιον’ άπό τής όδόΰ μόνον.ή" 
κόύέ τις ενίοτε τόν βαρύν δοΰπον διερχομένης άμάξης.

«Ή ιστορία δεν έτελείωσεν άκόμη», είπεν «όχι! δ,τι δμως τώρα άκο- 
λουθεΐ, εινε μόνον βραχύ έπεισόδιον, ή μάλλον βδελύρόν άντίτυπον τών 

οσα ήκούτατε. ,θά ήτο άκατανόητον άν δέν ήτο άκατανόητος καί ή
φύσις αυτή τής γυναικός. Έκ τών επομένων θέλετε πεισθή, δτι ή, τυ<ρλ 

" β’
κρλή 

πρός τό βάραθρόν.
«Τρία έτη είχον παρέλθει, δέν είχον δ’έπανίδει αύτήν. Ημέραν τινά 

νδρός. Έστη-

μοίρα ώδήγει τήν Λουδοβίκαν σταθερώς π 
..'Γ.'.. ΐ— .ι..... -αρέλθει, ----

τήν άπήντησα καθ’ οδόν στηριζομένην επί τοΰ βραχίονας ά·
μεν άμφότεροι ένστίκτως, Μετά τήν άνταλλαγήν λέξεών τινων, δετ^νύουσα 
τόν συνοδεύ.οντα αύτήν είπεν· ό σύζυγός μου} Βαρωγός * * *.  Τδ δνομά^του 
είνε περιττόν νά Σάς έπαναλάβω. Ένώ δ’ έκεΐνος έκλινε νωχελώς τήν. 
κεφαλήν του προς χαιρετισμόν, έλαβον ευκαιρίαν δπως τον παρατηρήσω. 
Ήτο μεσήλιξ, ύψηλδς, τό άνάστημα καί εύσαρκος, Τό πρόσωπόν του, έφ’ ου 
έπεπολαζεν έκφρασις ταπεινών ορμών, έφαίνετο, δτι ύπήρξέ ποτέ ώραΐον. 
Ή ένδυμα.σία του ήτο μίγμα έπιμελείας καί παραμελήσεως, καί αύτή δέ 
ή Λουδοβίκα προέδιδεν έπίσης ακαταστασίαν. Προ.σεπο.ιήθην, δτι έβιαζό- 
μηνκαι. ετράπην εις φυγήν.— Χαίρω, πολύ εύτυχήσας νά γνωρίσω παλαιόν 
φίλον τής συζύγου ... είπεν ό Βαρώνος μέ διάλεκτον προδίδουσα.ν κατα
γωγήν έκ τής κεντρώας Γερμανίας. , . . Ελπίζω, δτι θά μάς κάμητε τήν 
εύχαρίστησιν ... κατοικοΰμεν .. .— Τά περαιτέρω δέν ήκουσα. Μετά, τινα 
βήματα έστράφην όπως παρατηρήσω έκ νέου τδ ζ,εΰ,γος. Μέ... κατέλαβε, 
περίεργον αίσθημα δτε είδον τήν γυναίκα^ τήν. οποίαν δέν ήγάπησα, μέν 
ποτέ θά ήδυνάμην δμως ν’ άγαπήσοι πολύ, πάρα, πολύ, νά. βαδίζη, μετά 
τοΰ ανθρώπου έκείνου.

«Μετά τινας έ.βδομάδος είσήλθον εσπέραν τινά είς καφενεΐον. δπως 
άναγνώσ.ω έφηαερίδας. Ευρον δ’ έκεΐ. τόν. Βαρώνον παρά τι παράθυρρν κα·„ 
θήμενον. Βεβαίως δέν μέ άνεγνώρισε, ΓΙρό αύτοΰ έκειτο κενωθέν ποτήρ.ιον, 
κονιάκ. Άπό καιροΰ είς καιρόν παρετήρει διά τών. ύελοπινάκων, φαινόμε-. 
νος ούτω δτι περιέμενέ τινα. Τέλος έφάνη πρό του παραθύρου ή. σκιά, 
γυναικείας μορφής. Ό Βαρώνος ήγέρθη, ρίψας δέ μικρά τινα, νομίσματα, 
έπί .τοΰ δίσκου, έξήλθε δρομαίως. ’Ενδόμυχος ώθησις μέ ήνάγκαρε νά τούς, 
άκολουθήσω. Ήδυνήθην δέ νά παρατηρήσω, δτι ή Λουδοβίκα — καθ’, δτι 
εννοήσατε βεβαίως, δτι ή περί ής ο λόγος γυνή ήτο έκείνη — ένεχείρ,ισεν. 
είς αύτδν κάτι, όπερ κατά το φαινόμενον δέν τδν εύχαρίρτησεν. Έχειρονόμει 
ζωη.ρώ,ς, ή δέ φωνή του ήκούετο ήχηρά και άπειλητική., Έ.πί τέ,λους ...... 
φαίνεται τδν είχε κατανικήσει, καθ’ δσον ούτος τή προσέφερε. τδν βρ.α-, 
χίο,νά του, μεθ’. ο,έκαμψαν , είς πλάγιόν τινα δρόμον, είσ.ελθόντες,. δ^του δέν 
ήδυνήθην πλέον νά παρακολουθήσω αυτούς,.

Έκτοτε μόλις σήμερον είδον τήν Λουδοβίκαν. Άμέσως ένόησα τί είχε 
συμβή, καθ’ δσον άπό τής ήμέρας εκείνης είχον συλλάβει λίαν λυπηράς 
ύπονοίας, Θελων δμως κα'ι νά. πεισθώ . περί τών διατρεξά.ντων, μετέβην 
μεθ', υμών. έφ’. άμάξης είς τδ κατάστημα τοΰ, κυρίορ Βέργερ, δστις,έπεκύ- 
ρωσ.ε τά. πάντα. Ή δυστυχής είχε γνωρίσει, Κύριος οζδε ποΰ>. τόν Βαρώ-
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mod, δστις διετείνετο δτι διέτριβεν έν Βιέννη πρδς διεξαγωγήν δίκης άφο- 
ρώσης κληρονομιάν, «ζήτησε τήν χεΐρα τής Λουδοβίκας — αυτή συνή- 
νεσεν, είμαι ύπερβέβαιος, οχε έκ κλίσεως, άλλ’ ωθούμενη ύπδ τής άθλιας 
έκείνης έπίθυμίας, ήν τέλος πάσα.γυνή άποκτ?, τοΰ ν’ άνήκη δηλαδή δι
αρκώς ίϊς era fc-fya. Έπί τινα χρόνον διετήρει και εκείνον και έαυτήν 
διά μαθημάτων μουσικής ούδέ καν φανταζομένη πλέον νά παίξη και π&- 
λιν δημοσία.. Αί ελπίδες τής κληρονομιάς άπεδέίχθησαν έντδς ολίγου δλως 
άβάσιμος, δ δέ Βαρώνος, δστις είχε δύο μεγάλα χαρίσματα, τδ τοΰ πό
του καί τό τοΰ παιγνιδιού, έχρειάζετο χρήματα. Ή Λουδοβίκα έ
πρεπε νά πορισθή αύτά διά δανείων, άτινα κατώρθου νά εύρη ή διά δώ
ρων, άτινα έπετύγχανεν έπαιτοΰσα. Ότε δέ τέλος δέν ήδύνατό πλέον νά 
εύρη τίποτε, ήρχισε νά μεταχειρίζηται αύτήν βαναύσως .. .,ήθέλησε δέ νά 
τήν έξαναγκάση, δπως πωλήση τά τελευταία υπόλοιπα τής ώραιότητός 
της.. .. Τοΰτο δέν ήδυνήθη ν’ άνεχθή ή δυστυχής. Σήμερον πρωί’ εϊχε 
πάλιν άποστείλει αύτήν πρδς έξεύρεσιν χρηματικού ποσοΰ ,.. δλως άση- 
μάντου ποσοΰ. Και αύτή ή άδελφή της και ό γαμβρός της, οίτινες μέ
χρι τοΰδε πάντοτε ειχον βοηθήσει καί συνδράμει αύτήν, ήρνήθησαν τήν 
φοράν ταύτην νά τδ πράξωσι. Δέν έτόλμησε νά έπανέλθη οικαδε, είχε 
δέ, φαίνεται, πλανηθή έπί πολύ... τά λοιπά ήξεύρετε... . »

Έσιωπήσαμεν άμφότεροι.
«Και τώρα είπέτε μ.οι», έξηκολούθησε, «πώς τδ άγγελικδν τοΰτο πλά

σμα, τδ κοσμούμενον ύφ’ δλων τών προτερημάτων έκείνων τοΰ φύλου 
του, άτινα άλλαι τόσφ καλώς νά χρησιμοποιήσωσι έννοοΰσι, παρεδόθη 
είς άνάξίους τούτων, πώς, άνατραπέντων τών όρων, προσεπάθει νά συντηρή 
εκείνους, οίτινες είχον τδ καθήκον νά έργάζωνται <)Υ aiirrjr, είπέτε μοι 
πώς κα'ι διατί είς τόσφ νεαράν έτι ήλικίαν τοιοΰτον άθλιον τέλος εύρε '·> 
Διατί νά μή είνε τόσφ φρόνιμος και συνετή, δποις ή άδελφή της νΑννα, 
ήτις τώρα είνε εύτυχής σύζυγος και μ.ήτηρ ‘ Διατί δέν ήτο τόσω πα
νούργος κα'ι κακή ώς ή άδελφή της Μιμ.ή, ήτις περιτρέχουσα τδν κόσμον 
ώς άοιδός^ περιστοιχεϊτκι ύπό θαυμαστών καί απολαμβάνει χρυσόν και 
άδάμανταςj Λιατί; Τούτο εινε τδ μέγα αίνιγμα, δπερ οί φιλόσοφοί μας 
ή οί ηθικολόγοι μας ούτε δμως άφ’ ετέρου οί ξύλινοι χαρακτήρες τών νέων 
μας δράματογράφων θά δυνηθώσί ποτέ νά λύσωσι... τδ αίνιγμα, δπερ ούδέ 
αυτοί οί φυσιολόγοι θά κατορθώσωσί ποτέ νά λύσωσιν, έστω καί άν άνα- 
καλύψωσιν δτι Ικάστη ιδέα, έκαστη λέξις, έκάστη πράξις .άπδ τής άνα- 
λόγου ίνδς τού έγκεφάλου, άπό τούτου ή εκείνου τού νεύρου ή άπό τής 
μάλλον ή ήττον άνεπτυγμ-ένης ένεργείας προσδιωρισμένου τινδς οργάνου 
έξαρτάται. Όταν δέ τέλος άνακαλυφθώσιν δλα ταΰτα, τότε θά μάθω- 
μεν, δτι δ άνθρωπος ούδέν άλλο είνε ή μίγμα μυστηριωδώς ένεργούντων 
άτόμων, άτινα έν τώ άναπτύσσεσθαι προσδιορίζουσιν έκ τών προτέρων 
τήν τύχην του, μεθ’ δλα δέ ταΰτα πιστεύω νά «χωμεν τότε κατανοήσει 

κα'ι πεισθή, δτι μέ δλας τάς αποκτήσεις καί τάς προόδους τής τότε έπο^ 
χής θά ήτο καλλίτερου νά μή έζη τις ! . . .»

Προφέρων τάς λέξεις ταύτας είχεν έγερθή -κα'ι μοί έτεινε την χεΐρα 
πρδς άποχαιρετισμόν.... Άνεχώρησα. Ή πρωτεύουσα έξώ έκόιμάτό νή- 
δυμον. Οί ήμίσεις φανοί τού άεριόφωτος ειχον ήδη σβεσθή.) σκοτεινά! δε 
σκιαί περιεκάλυπτον τάς οικίας; Πού καί που μόνον άπό τίνος παραθύ
ρου διεχέετο ετι έλαφρδν φώς-. Πόσ,αι καρδίαι δέν έπαλλον κατά τήν στιγ
μήν ταύτην πλήρεις λύπης καί άπελπισμοΰ ! Όπόσή έλεεινότης έάρύίίτετο 
καί έλησμονεΐτο έπ’ ολίγον, μόνον καί προσκαίρως ύπδ τδν πέπλον τού 
Μορφέως ! Άναλογιζόμενος ταΰτα έρρίγησα! Ή δλη δυστυχία τού κό
σμου έφαίνετο άντιμετωπίζουσώ με, έκινεΐτο θυελλωδώς ώς σκοτεινή θά
λασσα, έφ’ ής έπέπλεε τδ ωχρόν καί ύπό ύγρών πλοκάμων περιβαλλό
μενου πρόσωπόν τού πτώματος τής .Βιολιστρίας.

ΓΈκ τον Γερμαηκόϋ)

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
'Έργασίαι ^Συϋόγ'ου.

’Οκτώβριος 1888 — Μάιος 1886.

Κατά τδ ίάπό ’Οκτωβρίου 1885 μέχρι Μαίου 1886 διάστημα ό Σύλ
λογος συνεκρότησεν οκτώ συνεδρίας.

Υπεβλήθη ή έκθεαις τής 'εξελεγκτικής επιτροπής τόΰ Συλλόγου διά 
τού .είσηγητοΰ. ;αύ.τής. κ. Κ. Φάραγγα. Ό Σύλλογος παρεδέξατο τήν .πρό> 
τασιν ίνα έκφράση τήν εύαρέσΧειαν αύτοΰ πρδς τά.μέλη τής Εφορείας .'διά 
τήν καλήν εν ,πάσι κατά τδ λήξαν ΙτΟς δίοίκησιν.

Ό άποβιώσας I. Άλεξανδρόπουλος έγκατέλιπεν είς τδν Σύλλογόν ίδμά? 
λογον έκ δραχμών διακοσίων πεντήκοντα.

Άπεβίωσαν τά έπίτιμα μέλη Χαράλα|ΛΛος ΊΓίΜϊάλδος Μρε- 
τεντέρης, Χταμ,άτεος Κρίνος, ΙΙαναγεώτης ΧαλΜεόΛουλος^, 
τδ τακτικόν Γεώργιος -Παρά'β-χος καί τδ. έκτακτον Χαράλαμ
πος Χαρρ^ς.

Έψηφίσθησαν άντεπιστέλλοντα μέλη οί κΧ. Θ. Σοφούλης έν Λκρίβσή, 
Ίω. Φραγκιάς έν Σύρφ, Αύγουστος Ήλίας καί Τ. 'Ζ-. 'Μ'ίρζάς 'έν 'Ρώμη, 
Ν. Μΐχος έν Φίλιάπόρπολεί) Ίον. Βαπτιστής'Κάλκάβάλλάς έν ΝέάπόλεΊ, 
έιίίτΐ'μ.ον ή κυρία Σαπφώ ,Αεοντίάς έν Κωνστάντινούπύλε'ι κάί ΐακ^ικά 
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ενεργά οι κκ. Μιχαήλ Στελλάκης,Ιωάννης Λάππας, Μιλτιάδης 'Ραφαήλ 
και Θεόδωρος I. Φέρμπος.

Ό Σύλλογος έψηφίσατο , ινα άντιπροσωπευθή είς τάς γενησομένας τε- 
λετάς έν Μονάχω κατά τήν εκατονταετηρίδα των γενεθλίων τοΰ Βασί
λειος Λουδοβίκου. Όμοίως έψηφίσατο ινα άντιπροσωπευθή είς το έν Κων- 
-σταντινουπόλει συνέδριον τοΰ 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου. Τη 
’Εφορεία άνετέθη ή έκλογή τών άντιπροσώπων.

Ό Σύλλογος φρον,ών ότι δέον νά μή ύστερήση κατά τήν ώραν ταύτην, ■ 
καθ’ήν οίκογένειαι στρατιωτών παθόντοιν έν τή υπέρ τής πατρίδος άμύνη 
διατελοΰσιν έν έσχατη πενία, έψηφίσατο όπως διοργανωθή φιλανθρωπική 
εορτή άνάλογος προς τόν σκοπόν, αί ώφέλειαι θέλουσι διατεθή πρός 
άρωγήν τών οικογενειών τούτων. Έψηφίσατο δ’έπιτροπήν έκ τών κκ. Τιμ. 
Ήλιοπούλου, Γ. Δροσίνη κα'ι Μιχ. Κατσίμπαλη, όπως μεριμνήση περί τοΰ 
καταλλήλου οργανισμού τής εορτής ταύτης.

Λήγοντος συν τώ παρόντι τεύχει τοΰ Θ' έτους τοΰ περιοδικού Παρ
νασσού, ό Σύλλογος μετά τάς γνωστάς δυσχερείας άπεφάσισε νά έξακο- 
λουθήση τήν έκδοσιν. Τοΰ λοιπού δέ τό έτος τοΰ περιοδικού τοΰ Συλλόγου 
θά λογίζηται συν τώ έτει τοΰ Συλλόγου άρχόμενον άπό τοΰ Σεπτεμβρίου 
καί λήγον τόν, Αύγουστον. Έξελέχθη δέ καί νέα έπιτροπή έκ τών κκ. 
1Ί. I. Φέρμπου, Δ. Κ. Κοκκίδου, Τιμ. Ήλιοπούλου καί Εύγ. Ζαλοκώστα, 
ήτις θά φροντίση περί τής άναδιοργανώσεως αύτοΰ.

Γενομένων τών αρχαιρεσιών διά τό άπό προσεχούς Σεπτεμβρίου άρχό
μενον ΚΒ' έτος τού Συλλόγου έξελέχθησαν:

Επίτιμος μέν πρόεδρος ό κ. Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, τακτικός 
πρόεδρος ό κ. Σιμός Μπαλάνος, αντιπρόεδροι οί κκ. Ίγν. Μοσχάκης και 
Κ. Γ. Ξένος, γενικός γραμματεύς ό κ. Μ. Π. Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς 
οί κκ. Μιχαήλ Σπηλιωτάκης καί Ιω. Πολέμης, ταμίας ό κ. ’Απόστολος 
Βαρζέλης, επιμελητής τής βιβλιοθήκης ό κ. Σταμ. Βάλβης καί διευθυντής 
τού αναγνωστηρίου ό κ. Κωνστ. Κουτσαλέξης.

Έξελέχθησαν ομοίως έφορος τής Σχολής τών ’Απόρων Παίδων ό 
κ. Π. I. Φε'ρμπος, καί κοσμήτορες οί κκ. Γ. Δουρούτης, Σ. Κονοφάος, 
Θ. Μπαλτής, Ίω. Μίνδλερ, Νικ. Μοσχάκης καί Σπυρ. Άντωνόπουλος.

Τέλος δέ μέλη τής έξελεγκτικής έπιτροπής έξελέχθησαν οί κκ. Έμ. Δρα- 
γούμης, Κ. Βάμβας καί Ίω. Λάππας. ,··.·.'-..-

Τήν 24 Μαΐου. έγενοντο αί εξετάσεις καί τήν 4 ’Ιουνίου ή διανομή των 
βραβείων είς τούς άριστεύσαντας μαθητάς τής Σχολής τών άπορων παίδων, 
παρόντων τοΰ τε ύπούργοΰ,τών ’Εσωτερικών μετά τοΰ γενικού γραμμάτέως 
τού αύτοΰ ύπουργείου, τού Νομάρχου Αττικής, τού διευθυντού τής’ Αστυ
νομίας καί τού νομίμου άντιπροσώπου τοΰ δημάρχου. Ό έφορος τής Σχο
λής κ. Π. I. Φέρμπος έξέθηκε τά κατά τήν Σχολήν, ό δέ μουσικός θίασος

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 731

έβραβεύθησαν οι έξης: 
έτών

»
η

Μ

»

κρεοπώλης 
ύπηρέτης 
όψοκομιστής 
ύπηρέτης 
έφημεριδοπώλης

τής Σχολής ύπό τόν κ. Γ. Γαϊδεμβέργερ άνέκρουσε διάφορα $σματα. Ή 
έξεταστική έπιτροπή άπετελεΐτο έκ τώνκκ. Άθ. Ζακυνθινοΰ αρχιμανδρίτου, 
’Εμμανουήλ Δραγουμη καί Ίω. Τσετση. Έκ τών είς τήν Σχολήν φοιτη- 
σάντων παίδων παρουσιάσθησαν εις μέν τήν άνωτέραν τάξιν (γ’) έννέα, 
έξητάσθησαν έπτά καί
1) Δημ. Γεωργίου
2) Στυλ. Κονταξάκης
3) Δημ. Κολιού
4) Γεώρ.Μαυρογιαννάκης
5) Θεόδ. Μαντζούρης

»
λίαν καλώς

))
κκλώς

μέ βαθμόν άριστα
»
»
»

(άλλ’ έκρίθη άξιος βραβεύσεως). Έπηνέθη δ’ ό Γεώργιος Δέδες έτών 
1 5 ύπηρέτης έξ Αΐγίνης μέ βαθμόν καλώς.

Είς τήν Β τάξιν παρουσιάσθηιιαν 19, έξητάσθη σαν 1 6 καλ έβραβεύ-
θησαν 9 οί εξής:
1) Νικόλαος Σαρρής έτών 16 ύπηρέτης μέ βαθμόν άριστα
2) Παναγιώτης Δέδες » 15 » »

3) Ίωάν. Άποστολόπουλος » 12 » » »

4) Ιωάννης Λιγάκης » 14 » - » λίαν καλώς
5) Ιωάννης Λυρίτης » 14 » » »

6) ’Αναστάσιος Τουρλούκης » 14 » ■»

7) Γεώργιος Μπαλτάς » 18 όψοκομιστής » »

8) ’Αναστάσιος Καραλής » 19, εφημεριδοπώλης » »

9) Βασίλειος Κανελόπουλος » 14 ύπηρέτης »
Έπηνέθησαν δέ οί εξής'.

1) Παναγιώτης Καλαντζής έτών 12 ύπηρέτης μέ βαθμόν καλώς
2) ’Αντώνιος Γκούμας - » 10 όψοκομιστής » »

3) ’Αντώνιος Γκιόνης » 10 ύπηρέτης »
4) ’’Αγγελος Παπαδόπουλος » 16 έφημεριδοπώί » »

Εις τό β' τμήμα τής α’ τάξεως παρουσεάσθησαν 22, έξητάσθησαν 
και έβραβεύθησαν 10 οί εξής’.

1) ’Ιωάννης Μοσχούτης έτών 12 ύπηρέτης μέ βαθμόν άριστα
2) Δημήτριος Σαρρής » 17 V » »

3) Γεώργιος Βουκύδης » 12 » »
4) Γεώργιος Κοντογούρης » 14 » λίαν καλώς
5) Νικόλαος Ποταμιανάκης » 13 Β
6) Βαπτιστής Γεντίδης » 15 όργάνοποιός »
7) Κωνστ. Μπίρης » 13 ύποδηματοπιηός » »

8) Βασίλειος Λούζης » 14 ύπηρέτης »

9) ’Αναστάσιος Χρόνης » 11 όψοκομιστής » »

10) Παν. Καραγιαννόπουλος » 14 ύποδηματοκα:θαριστής Β
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ύποδηματοκαθαριςής 
εφημεριδοπώλης 
κοσμηματογρκοος 
ύποδηματοκαθαριςής

»
»
Τ)
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Προύβιβάσθησαν δέ οί έξης πέντε!
1) Θεόφιλ. Άμπαζόπουλρς έτ ών 14
2) Άγγ. Μπίρης » 12
3) Νικόλ. Καραλής » 13
4) Γεώργιος Πίτσας » 12
5) Κων. Κωνσταντόπουλος » 15

Τοΰ α' τμήματος της α' τάξεως οί μαθηταί δέν ύπεβλήθησαν είς 
εξετάσεις. ,

ύπηρέτης μέ. βαθμόν καλώς

HINAS ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Αρχαία φιλολογία. Μενάνδρου και Φιλιστίωνος γνώμαι 79.
Διόρθωσις χωρίου 'Ρωμαϊκής αρχαιολογίας Διονυσίου τοΰ Άλικαρ- 

νασσέως σ. 400.
Διόρθωσες χωρίου Διονυσίου τοΰ Άλικαρνασσέως σ. 2·40.
Διόρθωσις χωρίου εν τή πραγματεία περί τοΰ συμβολαίου τής αγοράς 

παρ’ Άθηναίοις σ. 400.
Κ. Σ. Κοντού ΠοικΙΙα Φι.Ιο.Ιογικά. § 11. Αιμοσταγής, σπερμολόγος 

κα'ι αίματοσταγής, σπερματολόγος κτλ.
1ΜΓεοαε<ι>νεκν] φιλολογία. Συνέχεεα τής Θεοφάνους χρονογραφίας 

78. ^ύο °ιγιλλιώδη γράμματα δύο έν ,Άνδρω μονών ύπό Β· Α. Μυστα- 
κίδου σ. 292. Περί τής έκδόσεως τοΰ Θεοφάνους ύπο Δεβορ 400. 

■"1ΓΔΐορθωσις χωρίου ’Ελλανίκου τοΰ Μιτυληναίου 40.0.
Ανέκδοτον σιγίλλιον μονής Σίκινου ύπο Β. Α. Μυστακίδου 401.

I. Τζετζη η επινοησις τής παρασημαντικής τών κατά τόν Μεσαίωνα 
λειτουργικών και ύμ,νολογικών χειρογράφων τών άνατολικών εκκλήσεων 
σ. 413.

Λίεωτέρα φιλολογία. Σαίξπηρ. ’Ιούλιος Καΐσαρ, μετάφρασες Μιχ. 
Ν. Δαμιράλη 561.

Έπιστολαι Νεοφύτου Βάμβα 78.
Λϊεοβλλ^νίχή φιλολογία. ’Ανέκδοτοι έπιστολαι Κοραή 157.
Οί σύγχρονοι ποιητα'ι τής Ελλάδος ύπό τής κυρίας Ίουλιέττης Λαμ- 

πέρ μετάφρασες Εύφρασίας Κετσε'α, Ίόνιος Σχολή σ. 20. Σχολή Κων
σταντινουπόλεως σ. 96. Σχολή Κωνσταντινουπόλεως έ,ν Έλλάδι σ. 198. 
Σχολή ’Αθηνών σ· 258. Ηπειρωτική σχολή σ. 524,
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Κάμμα, τραγωδία είς πέντε πράξεις Δημητρίου Α. Κρρ^μήλά 11)1.
Νεοελληνικά. άνάλ,βΧΐα· Κρητικά Παραμύθια-, >α) το λκφάκι> 

β) τ’ άθοπουτάκι γ) τό βασ,ιλόπουλον σ· 233.
Θη ρα’ίκά παραμύθια α) τό πάπλωμα τοΰ Δράκου β) ή κ.α,λή κόρη γ) 

ό πεντάκλημος δ) ή άσπρη σάν τό χιόνι και κόκκινη σάν τό αιμα358·
Δημοτικά άσματα. Βαυκαλήματα, Γαμήλια, Δίστιχα 374·

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Αί περί τήν νεωτίραν ελληνικήν γλώσσπν σπουδαί ύπο Γ. Ν·, Χατζι- 
δάκη σ. 1 59.

Γλωσσικά υπό Σ· Κ. ΙΙαππαγεωργίου τ. 353.
Ετυμολογικά περί υποδημάτων: 400.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Περίεργον μεσαιωνικόν άγνωστον νόμισμα τής Χίομ («μετά σχε^/ρ») 
ύπό II. Λάμπρου σ. 71.

Αί νομισματικά! συλλογα'ι ’Αθηνών σ. 73.
Πρακτικά Γερμανικής Σχολής 75.
Μολυβδίνη σφραγίς Θεοδώρου τοΰ: Στουδίτου σ. 78.
Όρειχάλκενον άχάγλυφον ’Αθηνάς μετ’ ,ε,ίκόνος ύπό JM. Π, Λ$άμ*  

πρου 155.
Περί τοΰ άπό Κανά τής Γαλιλα,ίας λίθου 40-0,.
Αί έν Έλατείφ άνασκαφαί σ. 400.
'Ερμηνεία τής έκ Γόρτυνος επιγραφής 400.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Περί Νικοπόλεως ύπό Ν. Πετρή σ, 65.
Ή νήσος Σίκ,ινος ύπό Β. Α. Μυστακίδου 401.
Περί τών κυριωδεστέρων έν Λευκάδι μονών. Μονή Άσωμάτων .μπ.ρ $.·■ 

Πετρή σ. 520.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΤ ΔΙΚΑΙΟΙ*.

Περί τοΰ φροβελιανοΰ συστήματος ύπό Αικατερίνης Λασκαρίδου σ. 51 
113. 214. 301.

Α. Λάσκαράτου χαρακτήρες,, α) ΰ Θεομπαίχτης^ -β) Λ άγνωμος, γ)ό αν
τιρρητικός, δ) ό φιλάργυρος, σ. 151,
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Οι όρφάνοδικασταί σ. 240.
Περί άσφαλείας τής ζωής ύπό Α. Παπαδιαμαντοπούλου σ. 241.
Ή γυνή έν τφ δικαίω ύπό Δ. Ήλιοποΰλου σ. 501.
Τό διεθνές δίκαιον έν τφ κατά ξηράν και θάλασσαν πολέμφ ύπό Α. 

Ποττέν σ. 676.
Στατιστικαί πληροφορίαι τών παρ’ ήμϊν έργασιών τών δικαστηρίων 

σ. 240.
ΙΣΤΟΡΙΑ

Υπόμνημα περί τών συμπλοκών Ελλήνων κα'ι Χουρσΐτ σ. 78.
Εκλογή μαξίμων ποντιφήκων σ. 78.
Αΐ περιπέτειαι τής ύστεροφημίας ύπό Κ. Παπαρρηγοπούλου σ. 81.
Έγγραφα περί τών δυτικών κοινοτήτων κά'ι έκκλησιών τοΰ Αιγαίου 

Πέλαγους ύπό Π. Γ. Ζερλέντη σ. 125.
Περί τής έν Λιβόρνω Έλλ. Σχολής (1805—1837) ύπό Π. Γ. Ζερ- 

λέντη.
Κρυπτογραφικόν δίπλωμα τοΰ 1826.
'Ρωσικά περί Ελλάδος έγγραφα μεταφρασθέντα έκ τοΰ ρωσικοΰ ύπό 

Κ. Α. Παλαιολόγου σ. 693.

ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ
Ιστορία τής μαθηματικής έν τή άρχαί^ Έλλάδι ύπό I. Ν. Χατζι- 

δάκη σ. 7.
Λίθος έξαχθείς δι’ ύπογαστρικής τομής σ. 80.
Οί σεισμοί καί ή έπιστημονική αύτών μελέτη ύπό Ν. Χ.’Αποστολίδου 

σελ. 228.
Μετεωρολογική άποψις τοΰ 1884 ύπό Δ. Κ. Κοκκίδου σ. 139.
’Ολίγα τινά περί ζωϊκής δαμαλίδος και ασιατικής χολέρας ύπό Βερν. 

"Ορνσταϊν σ. 146.
Μετεωρολογικά! παρατηρήσεις σταθμοΰ Καλαμών σ. 240.
Σχηματισμός τής γής. Ηλικία καί διάρκεια αύτής. ’Αρχή καί τέλος 

τών κόσμων, (άποσπάσματα έκ τής δημώδους αστρονομίας τοΰ Φλαμμα- 
ριώνος ύπό I. X. Βλάσση) σ. 341.

Μετεωρολογική άποψες τών ’Αθηνών τοΰ 1885 ύπό Δ, Κ. Κοκκώου 
σελ. 494.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Τά νεώτατα τών έπιστημώνγραμμάτων καί καλών τεχνών σ. 398.554.
Ή βιολίστρια, διήγημα σ. 698.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Έργασίαι Συλλόγου σ. 76. 239. 398. 559.
Τμήματα Συλλόγου α') Νομικόν καί πολιτικών επιστημών σ. 77.240 

β') Καλών Τεχνών 77.400. γ') Φυσιογνωστικόν σ. 79.240 δ') Φιλολο
γικόν καί αρχαιολογικόν σ. 78. 239. 400.

Σχολή ’Απόρων ΙΙαίδων σ. 76. 399.
Καλλιτεχνική Έκθεσις σ. 77.400.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 1885.

Ν. X. Αποστολιδης, Σπ. Βάσης, I. X. Βλάσης, Μ. Ν. Δαμιράλης, Ε. 
Ζαλοκώστας, Π. Γ. Ζερλέντης, Δ. Ήλιόπουλος, Εύφρασία Κετσέα, Δ. Κ. 
Κοκκίδης, Κ. Σ. Κόντος, Δ. Α. Κορομηλας, Κ.Π. Λάμπρος, Μ. Π. Λάμ
προς, Π. Λάμπρος, Α. Λασκαράτος, Αίκ. Λασκαρίδου, Β. Α. Μυστακίδης, 
Βερνάρδος Όρνσταϊν, Κ. Α. Παλαιολόγος, Α. Παπαδιαμαντόπουλος, Κ. 
Παπαρρηγόπουλος, Σ. Κ. Παππαγεωργίου, Ν. Πετρής, Α. Ποττέν, Ί. Σα- 
κελλίων, I. Τζέτζης, Γ. Μ. Χατζιδάκης, I. Ν. Χατζιδάκης.


